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ΕΙΚΟΝΕΣ : Κορίτσι καί Ταύρος, ύπό Λόβις Κορϊντ. — Βαρβιτιστής, ύπό Κ. Γκέ- 
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ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ f ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 'g

Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» εχδίδεται κατά μήνα.
Αι συνδρομαι προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευο- 

μενη ΰπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τοΰ 
Καλλιτέχνον κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, Αθήνας, οδός Ζωοδόχου Πηγής 50.
Τιμή ίκάστου τεύχους λεπτά 80. ’Εν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ πωλείται είς δλα τά βι
βλιοπωλεία και εις τα κιόσκια. Εν ταϊς Επαρχιαις εις τα ύποπρακτορεΐα τών έφη μερίδων.

Ο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» δημοσιεύει αγγελίας πρός δραχ. 30 τήν σελίδα 
και άναλόγως διά μικρότερον χώρον.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗι

ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΑΙ0ΠΩΛΕ10Ν

Κ7ΧΙ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΤΧΤΑΧΤΗΜΛ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ & ΜΠΑΡΤ
I

ASHNA1. — ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 
ΑΡΙΘ. 215

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27 Τη λ. διεύ-Ουνσις 
ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΟΗΝΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

( Calorifere)
—Λναλαμβανομεν την έγκατάστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως της άπο- 

δοσεως ολοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων, έπαύλεων, μεγάρων, δημοσίων καταστημά
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.

— Έκπόνησις σχεδίων καί προϋπολογισμών δωρεάν.
Πλέον τών 50 τοιουτων εγκαταστάσεων εν λειτουργεία έν ‘ Ελλάδι καί 3 Ανατολή μεταξύ 
τών οποίων αί έξης : 3 Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—3 Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί έν 
Λαρισση.— Τράπεζα3 Ανατολής, ένταϋθα καί έν Σμύρνη.— Τράπεζα 3Αθηνών ένταϋθα καί έν 
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα—Ξενοδοχεΐον 3Ακταΐον καί Palace. — Πτωχοκομεΐον ’ Αθηνών.— 
Νοσοκομεϊον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.

— Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
—Διαρκής παρακαταθήκη δλων τών άπαιτουμένων υλικών θερμάνσεως μόνον α' ποιό

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

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

έν 3 Αθήνα ις οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ : Συστήματος ’Αμερικανικού τών 
τελειότερων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, άπό δεκαετίας εισα- 
χθεϊσαι έν 'Ελλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
είς πλουσίαν συλλογήν.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροι έσμαλτωμένοι μετά 
πορσελάνης.

TANTAL: ’Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας 
έκ μετάλλου Tantal 70 °/0 οικονομία έπί τής 
καταναλώσεως τού ηλεκτρικού ρεύματος.

Απαντα τά εξαρτήματα ήλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, 3 Ανεμιστήρες, Εϊδη 
3Αεριόφωτος, Πυρόσ βεστρα κτλ. κτλ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: 3Εν ‘Ελλάδι: Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τρι- 
πόλει, Βόλω, Λαρίσση, Άγρινίφ καί Καρδίτση.—3Εν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρα- 
κλείω καίΡεθύμνφ.—’Εν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν 
Γαλατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, Τραπεζοΰντι, Κερασούντι, 
Πάφρα, Σμύρνη, Χίφ, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσφ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, 
Καβάλλα, Ξάνθη καί Ίωαννίνοις. — ’ Εν Αίγύπτω: Έν ’Αλεξάνδρειά, (μετά 
παραρτήματος έν τή συνοικία Μιδάν), Καΐρω (μετά παραρτήματος έν τή συ
νοικία Μουσκύ), Ζαγαζίκ, Μανσούρα, Μίτ-Γκάμρ, Τάντα καί Μπενί-Σουέφ. 
— Εν Λονδίνω: (No 22, Fenchurch Street).—3Εν ’ Αμβούργω : (Domhof, 
Monckeberg Strasse 18). — Έν Λεμεσσω (Κύπρου). — Εν Λιμένι - Βαθέος 
(Σάμου) Χαρτούμ καί έν Λιμένι Σουδάν (Σουδάν).

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΕΣ, Πρόεδρος 
Κ.
Ε.
Ε.

ΒΕΡΟΥΓΚ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

Λ. ΖΑΡΙΦΗΣ 
ΗΛΙΑΣΚΟΣ 
Ε. ΗΑΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ 
Γενικός Διενθ'νντής ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

I.
Δ.
Ζ.

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3 Αντιπρόεδρος 
EMM. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΛΙΖ 
ΕΜΜ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ 
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ 
MIX. ΣΑΑΒΑΓΟΣ 
ΔΙΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ :

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ —ATHENOCLES

Ή Τρέπεζα 3Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζικήν εργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις 
έμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί εμπο
ρευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλ
λαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικού.’Εκτελεϊ χρηματιστικάς έντολάς. 
’Εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τώ 
έσωτερικω καί τω έξωτερικφ. ’Ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς, ήγγυημένους, δέχεται 
καταθέσεις χρεωγράφων προς φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμε
ρίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων υπό όρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα 3Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις τραπεζογραμμάτια, είς χρυσόν καί 
είς έπιταγάς (cheques) έπί του έξωτερικου υπό όρους λίαν εύνοϊκούς.

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

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.

&
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ΜΕΓΑ ΒΙΒΛ ΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

Ο “ΑΤΛΑΣ,,
Τό μεγαλείτερον Βιβλιοπωλεΐον τής Αμερικής, τό πλουσιώ- 

τερον ε’ις ποικιλίαν Ελληνικόν Βιβλιοπωλεΐον τοΰ Κόσμου.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΝ

7Κ Τ L· 7Κ S
25 Madisson St. New York 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------.1

EST. 1892

LEKAS and DRIVAS
IMPORTERS OF

ORIENTAL· PRODUCT
17 ROOSEVELT ST. 

NhXv York 
TELEPHONE 1464 WORTH

ΑΔΕΛΦΟΙ Μ ΠΟΥΡΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ A'. Β ΚΑΙ Γ ΘΕΣΕΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Κ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ & ΘΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

(ΜΟΥΣΙΚΟΥ»

ΑΘΗΝΑΙ — 15 Στοά Άροακείον — ΑΘΗΝΑΙ

Αί πρόοδοι τοΰ καταστήματος μας άπό ημέρας εις ημέραν εΐνε καταπλη
κτικοί. Ή εκλεκτή πελατεία μας άπό 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 τών έλλήνων συνθετών Σαμάρα, 
Λαυράγκα, Σακκελλαρίδου, Ροδίου, Λαμπελέτ, Κοκκίνου, Ξανθοπούλου κ.λ.π. 
καί έκδίδομεν τά έργα των εις κομψάς καί πολυτελείς εκδόσεις πωλοΰντες 
αύτά εις άπιστεύτως εύδηνάς τιμάς.

’Ήδη έξεδώσαμεν τοΰ κ. Σαμάρα τραγούδια: Τής κοπέλλας τό νερό | 
— Νανούρισμα — Ή καταραμένη βρύσι. Τοΰ κ. Σακελλαρίδου: Θυμάσαι 
τά γαρύφαλλα (valse). Τοΰ κ. Σπ. Καίσαρη: Roses d’Attique (valse) καί 
τοΰ κ. Δ. Λαυράγκα: Δέν εΐνε ψέματα — Βρύσι χύνε τό νερό σου — Μήν τό । 
πιστεύσης. — Κά'ποτε λέω. (Τραγούδια).

Άπό τό εξωτερικόν καί τάς επαρχίας γράψατέ μας διά πάσαν παραγγελίαν.

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

του ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 
ΕΞΕΔΟΟΗΣΑΝ 

Παραγγελίαι στέλλονται είς 
τό γραφεΐον τοΰ «Καλλιτέ
χνου».

0 ΤΟΜΟΣ ΔΡ. 2

Άγοράζομεν καί πωλοΰμεν 'Ελληνικά καί ξένα χρήματα. Διάτηροΰμεν Ξενο- 
δοχεϊον ύπνου καί φαγητού διά τούς έπιβάτας καί αμάξια διά τάς άποσκευάς.

Γράψατε. Έπιστολαί άπαντώνται αυθημερόν.

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

Δύο τηλέφωνα ημέραν καί νύκτα: 4* 1 ’5 κα'1 Rector.

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
I 

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000 ΟΟΟ 
Ήσφ. Κεφάλ. Δρ. 20-000-000

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΕΡ. ΒΩΚΟΥ
Η ΚΑΤΟΧΗ, όραμα εις πράξεις πέντε . δρ. 1.—
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, δράμα εις πράξεις τρεις . . » Ο·75
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ, δράμα είς πράξεις τρεις........................» 0,75-ΑΤΑ JJJ ΧΛ. Λ.Λ. λ. *—* -λ——-ρ   - _

Εξεδόθησαν μετά πάσης τής δυνατής φιλοκαλίας υπό τοΰ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου, 
Άθήναι, οδός Βουλής, καί άποστέλλονται οπουδήποτε ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ,,

ΩΔΕΙΟΝ ΑΟΤΤΝΕΡ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899

ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΦΕΙΔΙΟΥ 3.

To ΩΔΕΙΟΝ ΑΟΤΤΝΕΡ ίδρνθεν προ ένδεκαετίας και διεν- 
θννόμενον παρά τής Κας Αίνας φδν Αόττνερ ενρίσκεται είς τδ 
κεντρικώτερον μέρος τών ’Αθηνών και είς ενρν και ενάερον μέγαρον 
μετά κήπον.

Αί έπιτνχίαι τον τόσω είς τήν μονσικήν έκπαίδενσιν και μόρ- 
φωσιν τών πολναρίθμων μαθητών και μαθητριών τον δσω και είς 
τάς σννανλίας τον καί τάς εκτελέσεις μεγάλων αδικών έργων νπδ 
τής μικτής χορωδίας τον εινε τοιαύται ώστε πας λόγος καθίσταται 
περιττός.

Εν τώ ’ Ωδείω Αόττνερ διδάσκονται δλα τά μαθήματα τής 
θεωρητικής μονσικής, επίσης οργανική καί φωνητική μονσική, 
κλειδοκνμβαλον, τετράχορδον, βάρβιτος, σνμφωνική μονσική τής 
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.

Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διενθνντρίας Κας Αίνας φδν 
Αόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Κάρολον Μπέμμερ (χορωδία καί 
βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. 
'Ήδη έκ Εερολίνον άφίκετο έξοχος καθηγητής τον βιολίον έκ τής 
νψηλής Μονσικής Σχολής τον 'Ιωακείμ ό κ. I. Σαϊφερ.

Ή παρεχόμενη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις 
εινε τοιαντη ώστε οντοι μετά τδ πέρας τών σπονδών των δννανται 
νφιστάμενοι τάς έπί πτνχίω εξετάσεις νά έχονν πλήρη τά έφόδια 
τής έξασκήσεως τον μονσικον επαγγέλματος.

Είς τδ ’Ωδέϊον Αόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τδ μονσικον των 
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τον έξω ελληνισμού.

Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτούντα 
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.
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Μ Α Η Σ

Τώρα το Μάη τον ταιριαστό τό γλυκομυρωμένο 
όμορφα πονναι τό βραδύ που τά βοννά δροσιάζουν 
και βγαίνουν οί καλοκυρές οί γαλανό μματούσες 
άραδαριά στη ρεμματ.ιά μέ τά συγλιά στο χέρι, 
νά πάρουν κρούσταλλο νερό, rd πιουν οί θεριστάδες. 
Βυζαίν’ η μάνα τό παιδί στην άνθινη πεζού λα 
φρυμάζει στο πετράλωνο τό άγουρο πουλάρι, 
ζαρμέγουν νειοί τά γαλερά ποτίζουν τά γελάδια 
κι άναμπροστίζουν στο κουρό τις στρέφες κουτσοκέρες. 
Βαρούν τροκάνια οί προεστοί κι’ οί νειές καλόχορεύουν, 
μ’ άνθους πλεγμένους ατά μαλλιά καί. στά κρινοτραχηλια 
στις ζώσες και στ’ άστηθια τους και γύρα στις ποδιές τους. 
Και τά καλά παιδόπουλα τά γαλοζυμωμένα, 
τά μπέλα και τά βάκρινα τ’ αρνιά τ’ άσπρομαλλάτα, 
πλουμίζουνε μέ ροδανθούς, μ’ αγράμπελες τά γίδια 
και τό ροϊδό, κεφαλιακό, τό βώδι τό γιομάτο 
μέ δάφνες τό γιορντάνωσαν καί πάει βαρυοπατώντας. 
Κατακαθίζ’ ό κορνιαχτός, σταλάζει χλιά λαμπράδα 
βαθαναπνέει ή θυμαριά τούς μόσκους της τρυγύρω 
και ζαπολάν στη δημοσιά οί σέμπροι τούς μηλιούς τους. 
Κι άπόγωνα μεσ’ τό μαντρί ένας άνεμοπόδης, 
ένας μαυρόμματος κριγιός άσημοκουδουνάτος 
κουντριέται, κουτουλίζεται μέ μιά φρογη κατσίκα...

ΧΑΡΗΣ ΕΠΑΧΤΙΤΗΣ
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Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΑΝΕΙΣ άνθρωπος ύγιής τό πνεύμα, 
παρατηρών τά γεγονότα, δύναταινά 
έγγυηθή περί της μονιμότητος του 
συγχρόνου Κράτους. Τό σύγχρονον αύτό 

Κράτος,εννοώ διά της φράσεως ταύιης την 
πολιτικοκοινωνικήν σύνθεσιν του αίώνός ρ.0(.ζ, 
ύφίσταται άπό οίασδήποτε πλευράς παρα
δόξους και ίσχυράς επιθέσεις. Με'γα πλήθος 
διευθύνεναι μέ άκατάσχετον ορμήν παντα- 
χου εναντίον του. Συγκλονίζεται διαφορε
τικά σήμερον η οσον τό αρχαίον σύστημα 
δέκα έτη προ της πτώσεώς του, οί συνωμο- 
τοϋντες την καταστροφήν του εινε λεγεώνες. 
Ανομολογούν, διακηρύσσουν τά ανατρε

πτικά των σχέδια, αισθάνονται ηδη εαυ
τούς τόσον ισχυρούς, ώστε δύνανται νά 
υπερνικήσουν κάθε άντίδρασιν, ή οποία έπί 
μάλλον και μάλλον δειλώς συστέλλεται. 
Δεν λεγομεν πλέον ώς ό φιλόσοφος τού 
ΙΗ αίώνος : «Τά παιδιά μας θά ίδούν 
μεγάλας καταστροφάς», άλλά τάς κατα- 
στροφάς αυτάς άναλόγως της ιδιοσυγκρα
σίας μας ελπίζομεν η φοβούμεθα, οτι θά 
τάς ίδωμεν ημείς οί ίδιοι. Καί οί φανατι- 
κώτεροι τών συντηρητικών, όσοι δέν πι
στεύουν ποσώς είς την έξέλιξιν τών πραγ
μάτων καί άποδέχονται την αιωνίαν μονι
μότητα των καθεστώτων, ύποχρεούνται 
ν άναγνωρίσουν την διανοητικήν μεταβο
λήν, η οποία συντελείται τόσον καταφα
νώς καί ή όποια προαναγγέλλει καταπλη- 
κτικάς μεταβολάς.

Η τελευταία παρηγοριά τών άνακη- 
ρυγμένων αύτών ύπερμάχων καί πρωτα
θλητών του παρόντος — τό οποίον εινε ηδη 
παρελθόν — παρ’ ήμίν αίφνης, έν Γαλλία, 
ητο νά σκέπτωνται, ότι η κρίσις τού κρά
τους ητο μοναδική δια την χώραν των. 
Εφαντάζοντο, οτι ό τόπος των είχε τό 

μονοπώλιον τών άπεργιών, τών εργατι
κών ταραχών, της σοσιαλιστικής η συνδι
καλιστικής δράσεως καί άπέδιδον είς την

επανάστασιν τού 1789, είς την Δημοκρα
τίαν καί είς την λαϊκήν ύποχρεωτικην 
εκπαίδευσιν, την εύθύνην τών άνωμαλιών 
τούτων, τόσον άνησυχαστικών οσω καί 
συνεχών. Άλλοίμονον ! δέν έχουν πλέον 
σήμερον ούτε τό πρόσχημα νά καταρών- 
ται την κατάληψιν τής Βαστίλλης, την 4 
Σεπτεμβρίου, την πολιτικήν τού κ. Βαλδέ* 
Ρουσσώ η τόν φανατισμόν τού κ. Κόμπ. 
Οφείλουν ν αποδεχθούν τά πράγματα. 
Η Γαλλία ύφίσταται την αύτήν τύχην 

ώς καί δλαι αί άλλαι χώραι καί η κρίσις 
τοΰ συγχρόνου Κράτους δέν εινε όξυτέρα 
έν αύτη η είς Γερμανίαν, ’Αγγλίαν, Βέλ- 
γιον καί Αμερικήν. Τό κυριαρχούν φαινό- 
μενον, τό οποίον θά προσπαθήσωμεν νά 
καθορισωμεν καί ν’ άναλύσωμεν, παρου
σιάζει τόν αύτόν χαρακτήρα γενικότητος, 
ώς η φιλελευθέρα ορμή κατά τούς χρόνους 
της Παλινορθώσεως η η εθνική καί δημο
κρατική κίνησις κατά τό 1848. Καί 
επειδή το φαινόμενον αυτό είνε γενικόν καί 
παγκόσμιον ύπερβάλλει ύπερμέτρως ώς έκ 
του ενδιαφέροντος^ τό οποίον προκαλεί, τά 
γεγονότα της συγχρόνου πολίτικης.

Εαν δέ η Γαλλία ητο μόνη διά νά τό 
πιστοποιή καί τό ύφίσταται, δέν θά έπα- 
ρουσίαζε τούτο είς τά βλέμματα της κοι
νωνικής φιλοσοφίας είμή περιωρισμένον 
ενδιαφέρον. Θά ημπορούσαμεν νά τό κρί— 
νωμεν ώς τυχαίον συμβάν καί νά τού άντι- 
τάξωμεν τά άντίθετα φαινόμενα, τά οποία 
θά έξεδήλου η ιστορία άλλων χωρών. 
Αλλ είς την άληθειαν τών πραγμάτων 

η Γαλλία δέν αποτελεί έξαίρεσιν. ‘Υπάγε
ται εις τον κανόνα. Ο δέ κανών της έπο- 
χης μας δέν εινε ποσώς η στασιμότης, η 
ακινησία, ούτε ακόμη ή βραδεία καί άσφα- 
λης έξέλιξις, η όποια άποκλείει άποτό- 
μους κλονισμούς. Είνε η κρίσις μέ όλας 
οσας η λεξις αύτη δύναται νά ύπονοή 
άστραπιαίας καί σφοδράς μεταβολάς, άλ-

άυ.ελοΰν αύτήν τήν σύνθεσιν τής κοινωνίας.
Τό Κράτος, τό διαμφισβητούμενον σή

μερον, δέν εινε πλέον τό Κράτος τού Λου
δοβίκου ΙΑ', τού Λουδοβίκου ΙΓ', τού 
Λουδοβίκου IC’ ή τού Ναπολέοντος. Δεν 
εινε πλέον τό φεουδαρχικόν Κράτος τό 
κατά τό μάλλον καί ήττον μεταβεβλημέ- 
νον δέν εινε ποσώς τό Κράτος είς τό 
οποίον δύο τάξεις συνηθροισμέναι περί τόν 
βασιλέα συγκεντρούν τήν δύναμιν καί τά 
μέσα τού πλουτισμού, αφαιρούσαι απο την 
τοίτην τας τιμάς καί την ηθικην ύπόστασιν. 
Είνε τό Κράτος τού κεφαλαίου. Η κεφα
λαιοκρατική αύτή πολιτεία ήδη είνε κοινή 
είς τά δύο ήμισφαίρια αφού ό αποικισμος 
τήν μετέφερε καί τήν έγκαθίδρυσε είς τάς 
χώρας τάς μάλλον διαφόρους και απομε- 
μακρυσμένας. Χαρακτηρίζεται άπό την 
διαίρεσιν πάσης κοινωνίας, παντός έθνους, 
είς δύο κατηγορίας: είς μειονοψηφίαν, ή 
οποία κατέχει τό πάν σχεδόν, ακόμη και 
τό νόμιμον δικαίωμα νά καταπιεζη το 
πλήθος καί νά τό έξαναγκάζη νά εργάζε
ται πρός ίδιον όφελος, πλειονοψηφίαν, 
ήτις στερείται σχεδόν τών πάντων έκτος 
θεωρητικών τινων καί χιμαιρικών δικαιω
μάτων καί τής όποιας ή ύπαρξις θά έξηρ- 
τάτο άπό τήν καλήν θέλησιν τής μειοψη
φίας καί τήν διαιτησίαν τού κυβερνητικού 
μηχανισμού σφυρηλατημένου παρα ταυτης 
καί πρός όφελος της, έάν δέν μετεχειρί— 
ζετο (ή πλειονοψηφία) τήν ύλικήν δύναμιν 
διά νά μεταβάλη δι’ επανειλημμένων κλο
νισμών ήδη άπηρχαιωμένον οργανισμόν. 
’Εάν παρατηρήσωμεν τά συμβαίνοντα είς 
τήν ’Αγγλίαν τού Γεωργίου Ε , είς τήν 
Γερμανίαν τού Γουλλιελμου Β , είς την 
Αύστοίαν τοΰ Φραγκίσκου ’Ιωσήφ ή είς 
τήν σημερινήν Γαλλίαν θά ίδωμεν, ότι 
-η διαίρεσις είς δύο τάξεις έχθρικάς τήν 
μίαν έναντι τής άλλης καί τών όποιων ή 
άμοιβαία έχθρότης δέν δύναται ή ν’ αύξήση 
υ.έ τόν καιρόν, έκδηλούται μετά καταφα
νούς βιαιότητος.

Οί διοικητικοί τροχοί συναπετελέσθη- 
σαν καί προσηρμόσθησαν κατά τοιούτον 
τρόπον, ώστε λειτουργούν μόνον καί μόνον 
διά νά διατηρούν τήν επιβολήν, νά έπαυ-

λοιώσεις καί καταστροφάς άναποφεύκτους.
Ή κρίσις αύτη δέν θίγει μόνον την εξω

τερικήν μορφήν τοΰ συγχρόνου Κράτους, 
είς ταύτην η εκείνην την πρόσοψιν την 
οποίαν τούτο παρουσιάζει διά νά καλύψη 
καλλίτερον την λειτουργίαν τού εσωτερι
κού του μηχανισμού. Προσβάλει, διαβι- 
βρώσκει, καταστρέφει αύτόν τούτον τόν 
μηχανισμόν, φθείρει καί συντρίβει τούς 
άποτελούντας αυτόν τροχούς καί κτυπα 
μέ αδράνειαν καί θάνατον τα τεμάχια τά 
οποία έφαίνοντο ζωντανότερα καί πλέον 
στιλπνά. Την ύπόστασιν τού συγχρόνου 
Κράτους, τόν κορμόν του, τόν βαθύτερόν 
του οργανισμόν έξασθενίζει, θελει νά εξα
σθένιση δι αλλεπαλλήλων και κατα το 
μάλλον καί ηττον δραματικών φάσεων 
καί ποικίλων μεταβολών.

Την στιγμήν ταύτην δέν πρόκειται πλέον 
τά έθνη τά κρινόμενα ότι ιστανται ύψηλό- 
τερον είς την ιεραρχίαν τού πολιτισμού να 
γνωρίζουν εάν θ’ αντικαταστήσουν την συν
τηρητικήν Δημοκρατίαν διά τής ριζοσπα
στικής τοιαύτης — ή τήν Δημοκρατίαν 
όποιαιδήποτε καί άν εινε αι τάσεις ταυτης 
διά τής μοναρχίας, ή την βασιλείαν ή το 
κράτος τό κατά τό ημισυ απολυταρχικόν 
κατά τό αυστριακόν η γερμανικόν υπό
δειγμα διά βασιλείας ή αυτοκρατορίας 
κοινοβουλευτικής, είνε ταύτα απλώς ζητή
ματα ένδιαφέροντα λαούς βραδέως προσ- 
οικειωθέντας τήν πολιτικήν ζωήν : τούς 
Πέρσας, Τούρκους ή τούς Κινέζους. Γό 
πρόβλημα έγκειται είς τό νά έςακριβωθή 
έάν τό Κράτος, τό όποιον έγείρεται όπι
σθεν τής μορφής μιας Δημοκρατίας, μιας 
συνταγματικής μοναρχίας ή μιας δεσποτι- 
κής αύτοκρατορίας θά ύπάρξη ή θά άνα- 
τραπή. Καί δΓ αύτό όταν αντιμετωπι- 
ζωυ.εν τό μέγεθος τού προβλήματος τού
του, τήν δύναμιν τών παραγόντων του, 
τήν καταπληκτικήν άντίθεσιν τών δύο λύ
σεων, τάς οποίας περικλείει, αίσθανόμεθα 
τόν πειρασμόν νά μεταχειρισθώμεν μετά 
τίνος αποστροφής τάς αντιλογίας τας σχε
δόν βυζαντινάς είς τας όποιας αρεσκονται 
εκείνοι, οί όποιοι προσκολλώνται είς τήν 
μορφήν τών πολιτευμάτων και οί οποίοι
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ζάνουν τάς πιθανότητας του πλουτισμού, 
νά επιμηκύνουν καί εξασφαλίζουν την εύ- 
δαιμονίαν της μειονοψηφίας ταύτης καί 
συγχρόνως νά παρατείνουν καί μονιμο
ποιούν την δουλείαν της πλειοψηφίας. 
Οποιανδήποτε δημοσίαν ύπηρεσίαν καί 

άν παρατηρήσωμεν θά ίδωμεν, ότι τείνει 
νά ενίσχυση το κεφαλαιοκρατικόν σύστημα. 
Από του σχολικού καί στρατιωτικού όρ- 

γανισμ,οΰ μέχρι τού φορολογικού συστήμα
τος, όλα αποβλέπουν καί συνδέονται όλα 
πρός συγκρότησιν της ύπεροχης τού συστή
ματος τούτου. Θεωρείται δίκαιον, φυσικόν, 
λογικον εξ άλλου όπως ολοι οί διοικητικοί 
οργανισμοί μιας εποχής απορρέουν άπό 
μιας κυρίας αρχής, νά είνε στενώς συνδε- 
δεμένοι μεταξύ των καί ή κυρίαρχος τάξιςή 
διαθέτουσα την δυναμιν νά μεταχειρίζεται 
τήν δύναμιν ταύτην πρός ίδια αύτής τέλη. 
Ιό αντίθετον θά ήτο παράδοξον καί εξαι
ρετικόν. Ως τά φεουδαρχικά πολιτεύματα 
είχον ώς άντικείμενον τήν ύπεράσπισιν τών 
προνομίων τών εύγενών, ομοίως τά πολι-ί 
τεύματα της εποχής μας σκοπούν τήν 
ύπεράσπισιν τών προνομίων τών άστών

αυτών τούτων τών όρων, οί οποίοι άρχι- 
κώς απετέλεσαν τήν δύναμιν του, τόν 
πλούτον του καί τήν επιβολήν. Παράδοξος 
καί διδακτική αντιστροφή τών πραγμάτων!

Μέγα πλήθος προλεταρίων, τών όποιων 
αι τάξεις απο ήμέρας εις ήμ.έραν πυκνούν- 
ται, προετοιμάζει την πτώσιν καί τόν 
άφανισμόν τού Κράτους. Άπό άπόψεως 
πολιτικού οργανισμού ή Γαλλία, ή ’Αγ
γλία, ή ’Αμερική, ή Ελβετία, ή ’Ιταλία, 
η Ισπανία κλπ. διαφέρουν. Ο,τι τάς προ
σεγγίζει, ο,τι αποτελεί μεταξύ των κοινόν 
χαρακτήρα, εινε ή επιθεσις τών προλετα
ρίων αύτών εναντίον τού κοινωνικού οργα
νισμού. Η έπίθεσις αύτή έκδηλούται πε
ρισσότερον ή όλιγώτερον ορμητικά έφ’ ό'λον 
το Κράτος, προσβάλλει όριστικώτερον τά 
χαρακτηριστικά του,—έφ’ όσον ή διαί- 
ρεσις είς δύο τάξεις ύπάρχει έν αύτώ πε
ρισσότερον ή όλιγώτερον πλήρης. Παντα- 
χού η τάξις των προλεταρίων δημ,ιουργεί- 
ται, «τροφοδετεϊται» διά τού αύτού τοό- 

^που. Προέρχεται έκ τής έκριζώσεως τών 
Π.· μικρών αγροτικών ιδιοκτητών καί έκ τής 
S' συνεχούς προσκλήσεως, τήν όποιαν αί 

τά οποία ουσιαστικούς απολήγουν είς τό 
προνόμιον τής ιδιοκτησίας.

Βλέπομεν αμέσως είς τι συνίσταται ή 
κρισις τού συγχρόνου Κράτους. Είνε άπεί- 
ρως εύρυτέρα, σοβαρωτέρα, έμπαθεστέρα 
κρίσεως πολιτικής τάξεως. Δέν θέτει είς 
διαμάχην την νομοθετικήν καί έκτελεστι- 
κην εξουσίαν, τάς κλασσικάς αύτάς δυνά- 
μεις τας όποιας ό Μοντεσκιού καθώρισε 
τόσον επιμελώς. Φέρει είς άντίθεσιν πρός 
τό σύστημα, τό οποίον μετά τινων ποικι
λιών εγείρεται πανταχού άπό ένός ήδη 
αιώνος — ολους εκείνους, οί όποιοι ύπο- 
χρεωμένοι νά ζούν είς τά ύπόβαθρα, είς 
τά βαθειά καί σκοτεινά ύπόγεια τού οίκο- 
δομ,ημ,ατος, εποφθαλμ.ιούν νά διανοίξουν 
εύρυτέραν θέσιν αν μή νά καταλάβουν ολό
κληρον τήν θέσιν. Ούτε ό Μοντεσκιού, 
ούτε ό Ρουσσώ, ούτε άλλος κανείς, κατά 
τόν προτελευταϊον αιώνα, θά ήδύναντο

έστω και με τό δώρον τής μαντείας — 
νά προιδη αύτήν τήν κρίσιν. Τό νεώτερον 
Κράτος απειλείται έκ τής άναπτύξεως

πόλεις άπευθύνουν πρός τούς αγρούς, έκ 
τών προόδων τής βιομηχανίας, ή οποία 
πάγκοσμίως εγεινε ή κυριαρχούσα ένέργεια 
καί ή όποια συγκεντρώνει είς τήν διάθεσίν 
της στρατευσίμους όλονεν πολλαπλασιαζο- 
μένους, έκ τής άποστερήσεως τής ιδιοκτη
σίας μικρών βιομηχάνων καί μικρών έμπο- 
ρευομενων, οι οποίοι χάνουν τά τελευταία 
λείψανα τής οικονομικής των αύτονομίας 
δια νά περιπεσουν είς τό ήμερομίσθιον. Ή 
αυξησις τού αριθμού τών κατοίκων τών 
πόλεων προδίδει άπό τού ένός είς τό άλλο 
άκρον τού κόσμου, τάς προόδους τοΰ ένοι- 
κισμού έν αύταίς τών απόρων.

Απο μακρού ηδη χρόνου ή βρετανική 
γή δέν παράγει πλέον τά αναγκαία σιτηρά 
πρός χρήσιν τού πληθυσμού, τόν οποίον 
φέρει. Άνά δέκα έτη ή σχετική τόσω τοίς 
έκατον αναλογία των χωρικών έλαττούται 
εν Γερμανία. Είνε μόλις σήμερον πλέον είς 
τό εν τρίτον καί όλιγώτερον: 61% τό 
1841, 41% τό 1851, 31 % τό 1910. 
Γό 1840 ύπήρχον πέραν τού Ρήνου δύο

μόνον πόλεις μέ περισσοτέρας τών 100,000 
ψυχών. Τό 1897 ύπήρχον 29 καί 43 τό 
1910. Ή ’Αμερική θά μάς έπαρουσίαζε 
άνάλογον έξέλιξιν, ίσως μάλιστα ύποβλη- 
τικωτέραν ακόμη. Είς τας χώρας, όπου ή 
βιομηχανία παραμένει είς δευτέραν μοίραν, 
τά ναυτικά κέντρα έξασκούν την αυτήν 
ελξιν έπί τού αγροτικού πληθυσμού, από- 
δειξις τό Ρόττερδαμ, τό Αμστερδαμ, ή 
Κοπεγχάγη. Η κρίσις έκδηλούται επι 
μάλλον" καί μάλλον απειλητική έφ’ όσον 
έλαττούται περισσότερον ή ισορροπία μετα
ξύ τών εμπορικών καί βιομηχανικών κέν
τρων καί τών εξοχών. Διότι δεν πρόκειται 
περί τάξεως μεσαίας, ή όποια εγκαθίστα
ται ή διαμορφούται είς τα κέντρα ταύτα. 
Εΐνε απόκληρος τάξις προλεταρίων, τήν 
οποίαν περιλαμβάνει τό κίνημα τούτο τής 
συνεχούς μεταναστευσεως και το πλήθος 
αύτό τών προλετάριων απορροφά βαθμη
δόν είς τήν μάζαν του τά τελευταία λεί
ψανα τής τοπικής μεσαίας τάξεως, τα 
όποια δέν δύνανται πλέον νά παλαισουν 
εναντίον τής κατακτητικής δυνάμεως τής 
πλουτοκρατίας.

Τό κεφαλαιοκρατικόν σύστημα δημιουρ
γεί, εύνογεί τον προλεταρισμον διότι δεν 
δύναται νά ζήση είμη δια της άναγνωρί- 
σεως τής αξίας, τής χρησιμοποιήσεως καί 
τής έκμεταλλεύσεως τών εργατικών στρα
τιών μέχρι τής ήμέρας κατα τήν οποίαν 
θά καταστραφή ύπό τά πλήγματά των. 
Καί ούτω εξηγείται διατί τά άποτελέσμα- 
τά του είνε ανάλογα υπο οιανδηποτε 
σημαίαν καί εάν καλύπτεται. Είτε δημο
κρατική εΐνε ή σημαία αύτη, είτε μοναρ
χική, ή ίσχύουσα τάξις επι τω φόβω νά 
ύποκύψη προώρως τείνει πάντοτε ν ανα- 
πτύξη τήν παραγωγήν καί τά άνταλλαγ- 
ματα τά όποια εξασφαλίζουν τήν ευδαιμο
νίαν της. Δέν δύναται ου δ επι στιγμήν 
νά σκεφθή όπως έπιβραδύνη την άνάπτυξιν 
ταύτην, διότι θά ένίσχυε τήν κρατούσαν 
τάξιν τών γειτονικών καί αντιπάλων χω
ρών. Θά έπροκάλει τήν ιδίαν της πτώσιν, 
θά κατειργάζετο τήν καταστροφήν της 
είς στιγμήν καθ’ ήν θά ήδύνατο ακόμη 
νά παλαίση καί κατά τών έζωθεν συ

ναγωνιστών καί κατά τού εσωτερικού 
εχθρού. Τότε επικαλείται νέους βραχίο
νας, σύρει πρός τό μέγα βιομηχανικόν καί 
έμπορικόν ρεύμα, τό οποίον άζιοϊ, ότι διευ
θύνει, νέα πλήθη ανθρώπων καί άμβλύ- 
νει διά τού μέσου τούτου τούς κινδύ
νους, οί όποιοι συσσωρεύονται ενάντιον της. 
Περισσότερον ή κυριαρχία τής μειονοψη
φίας φαίνεται στερεωμένη είς τό σύνολον 
τού Έθνους, περισσότερον έπιδεινούνται
αί πιθανότητες τής καταστροφής τού συγ
χρόνου Κράτους. Ο προλεταρισμος μεγε
θυνόμενος φανερώνει απο μηνος εις μήνα 
τό μέτρον τών προόδων τού πλουτου και 
τής επιβολής τής μειονοψηφίας ταυτης 
καταδεικνύει συγχρόνως τάς προόδους τής 
κρίσεως, διότι αύτός τήν δημιουργεί καί 
αυτός συγκεντρώνει τά στοιχειά της.

Τοιαύτη εΐνε έν συντόμω ή ιστορία τών 
γειτονικών ή μακρυσμένων χωρών, αί όποίαι 
εΐνε προικοδοτημέναι με τον μεγαλον βιομη
χανικόν σύγχρονον μηχανισμόν και αι οποίαι 
κατά διαστήματα ύφίστανται τάς έφόδους 
τής έργατικής τάξεως υπο τόν ζυγόν.

Εΐνε φυσικόν, ότι όμοια φαινόμενα
ομοια αποτελέσματα 

ώς ή τρίτη τάξις άλ-
παράγουν πανταχού όμοια αποτελέσματα 
καί ότι οί έργάται, ώς η τρίτη ταζις άλ
λοτε, διεκδικούν τήν έλευθερίαν των ύπό 
τήν εύρυτέραν σημασίαν τής φράσεως.

Μεταξύ αύτών καί τής άρχούσης καί 
διευθυνούσης τάξεως είς οιανδηποτε χώραν 
καί άν παρατηρήσωμεν, ή διαφορά, ή 
άντίθεσις, αποκαλύπτονται έντονώτεραι ή 
μεταξύ τών εύγενών καί τών άστών εις 
άλλας έποχάς. Ή τάξις τών εύγενών 
έκράτει δι’ έαυτην τας θεσεις, τας τιμάς, 
τάς συντάξεις, αλλ η αστυκη τάξις κατά
τάς παραμονάς τού 1789 εν Γαλλία και 
καθ’ ολην τήν Εύρώπην, διέθετε ηδη τήν 
οικονομικήν ευημερίαν. Η αστυκη ταζις 
είς τάς ήμέρας μας συγκεντρώνει τάς θέ
σεις καί τό χρήμα. Αυτή κατεχει όλα τά 
ύψηλά ύπουργήματα καί αύτή νέμεται τά 
κέρδη. Μέχρι τίνος περί τά τέλη τού πα
λαιού συστήματος, ύπήρχε χωρισμός με
ταξύ τής πολιτικής ύπεροχης καί τής 
οικονομικής τοιαύτης. Σήμερον οί κύριοι 
τού Κράτους εΐνε έπίσης κύριοι τής παρα-
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γωγής. Δύνανται ταύτοχρόνως νά κατα
πιέζουν διά τών νόμων και ν’ άφίνουν νά 
λιμώττη διά τών ημερομισθίων την έργα- 
ζομένην μάζαν. Πώς είνε έπιτετραμμένον 
καί νά εκπλήσσεται κάνεις άπλώς, οτι η 
εργαζόμενη αύτη μάζα, της όποιας οί όροι 
της ζωής είνε παρόμοιοι είς απέραντα δια
στήματα της σφαίρας, έφορμα μ,έ όρμην 
και ενθουσιασμόν όλονέν αύξάνοντα είς 
έφοδον εναντίον του συγχρόνου Κράτους ;

Η επίθεσίς του ρυθμίζεται ύπό προγράμ
ματος απολύτως σαφούς. Οί άποδίδοντες 
είς προλεταρίους συγκεχυμένας βλέψεις καί 
αξιώσεις κακώς διευθυνομ.ένας άπαντώται 
εκουσιως η ακουσιως. Οί προλετάριοι οί 
όποιοι δέν είνε τίποτε, ζητούν νά γείνουν 
τό παν. 1 νωρίζουν, ότι η άπολύτρωσίς 
των δέν δύναται νά πραγματοποιηθώ εντός 
τών τάξεων του κεφαλαιοκρατικού συστή- 
μ.ατος, εξ ού και ή τάσις νά διασπάσουν 
τας τάζεις ταύτας. Γνωρίζουν, οτι η συνύ- 

παρξις των μετά της πλουτοκρατίας προ- 
καλεί μοιραίως τόν ανταγωνισμόν καί την 
υποδούλωσιν των προς ταύτην, εξ ού καί 
η επίμονος καί σταθερά προσπάθειά των 
νά καταργήσουν την άντίπαλον τάξιν φέ- 
ροντες την ισότητα μ.εταξύ τών ανθρώπων 
και έζασθενίζοντες τούς πολιτικούς οργα
νισμούς, διοικητικούς καί άλλους, οί όποιοι 
την ύποστηρίζουν είς την διατήρησιν της 
ύπεροχης της. Μέμφονται την τάξιν τών 
απόρων, οτι είνε επαναστατική, αλλά λο- 
γικώς θά έλθη μία ώρα καθ’ ην η έξέλιξις 
διά της άντιστάσεως μ,άλιστα εκείνων εναν
τίον τών όποιων στρέφεται, θά γείνη έπα- 
νάστασις καί διά μ.έσου της ιστορίας άπό 
τών μ.άλλον μακρυσμ.ένων χρόνων, πάσα 
ύπόδουλος τάζις ύπηρξεν επαναστατική. 
Αρνουμενη τό δικαίωμα της ανατροπής 

το όποιον εχει, ήθελε καθιερώσει τήν ύπο— 
δούλωσιν της και μ.ονιμοποιήση τήν εξου
σίαν τών κυρίων της.

("Επεται τό τέλος] ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΥΪ

ΜΩΣΑΪΚΑ

ΑΝΝΑ

JET αγάπησα καί τώρα πεια νεκρή &α σε λατρευη 
και μέσ3 τό μνήμά σου ή ψυχή' γώ αύτό σάν αγρυπνώ 
τά βράδυα που ή ακύμαντη γαλήνη βασιλεύει, 
ό νυχτοπλάνος κι έρημος διαβατής σε ζητώ.

Τό κυπαρίσι οπού αργά τήν κορυφή σαλεύει 
σ’ έρωτικιά πανήγυρη πώς με καλεϊ ϋαρρώ, 
και τότε δ πόϋος τής ψυχής πού πάντα σε γυρεύει, 
γοργά τό βήμα μου οδηγεί γιά νάρτω νά σε βρώ.

Κι όταν σκεφτώ τού τάφου σου κυττώντας τη μαυριλα 
πώς όλα πειά έσβυστήκανε τό φώς σου κι ή ζωη, 
σε κάποιο πνεύμα μυστικό, ιερό, πού μέσ στα φύλλα 

τών δέντρων αναδεύεται, απ την πατρίδα πωχει 
ψηλά στ αστέρια τού άπειρου, ή άγια σου η ψυχή 
γοργοπετάει άνάλαφρη καί ψιθυρίζει μου: Οχι!

ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ

Γυναίκα! πού όργια λαχταρά τό μαγικό σου σώμα 
καί σ’ απόπειρα στήν ορμή μιας λύπης σκοτεινής, 
απόψε δίψασε φιλία το πικραμένο στόμα 
καί άά δεχτώ σε πρόσχαρος στό σπίτι μου αν έρϋής.

Τή δακρυρρόη τών ματιών οπού σταλάζει ακόμα 
τή μυστική τή Ό'λίψη της στον τάφο μιας ζωής, 
σταμάτησέ την* κλαμματα στο ερημικό μου δώμα 
δε έΓ ακουστούν* ά'ά βρησκεται η Αμαρτία και μεϊς.

Δέ ^ά ζεά'άψη άπό τού νού τό μαύρο κοιμητήρι, 
καμμιά ιστορία ή μνήμη μου παληα και μακρυνη, 
τήν κεφαλή μου γιά να δής ο πονος ^σχη γυρει.

"Ελα! κΤ αν γώ σ’ άπόρριζα τά μίση τώρα πνίχ τα* 
τήν Ηδονή άέ νάχουμε σά Μεφιστοφελή, 
νά φέρη μας στών οργίων τη Βαλπουργια νύχτα.

Κ. ΓΚΕΣΚΟΥ βαρβιτιςτης ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
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* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχη 24ονκαΐ25ον.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ

I
ΜΗΤΕΡΑ KAI ΠΑΙΔΑΚΙ

J ΥΠΟ ΛΟΒΙΣ KOPINT

— Άχ! πότε θά γεννήσ’ η Χατζίνα, 
νά κάμ’ τό Χατζόπουλο ;

*Ητο κοινός πόθος όλων τών καλών γει- 
τονισσών. Ύπανδρευμένη ή Χατζί ?α άπό 
έζ ετών μέ τόν γηραλε'ον Χατζησταμάτην, 
λαβόντα αύτήν είς δεύτερον γάμον. Ό 
Γιωργάκης, ό μοναχογυιός του Χατζή άπό 
τόν πρώτον γάμον, είχε καλογηρέψει είς 
τήν σκήτην του Άγ. Βασιλείου, είς τάς 
ύψηλοτέρας ύπωρείας του ’Άθω. Ό γέρων 
ήτο άρκετά πλούσιος, άλλά δέν ήμπορούσε 
νά ήσυχάσγ,, όπως και ό Σεβάχ ή ό Άμ- 
πουλβάρης. Κατ’ έτος έκαμνεν έν μέγα και 
μακρόν ταξίδι είς τήν Μολδοβλαχίαν, όπό- 
θεν έπανέκαμπτε φέρων όλους «τενεκέδες» 
γεμάτους φλωρί. Έμπορεύετο εκεί, προ- 
στατευόμενος τών Οσποδάρων καί Δρα
γομάνων. Τέλος, όταν έκλειεν ό έκτος χρό
νος άπό του γάμ.ου, τήν παραμονήν τής 
ήμέρας όπου έμελλεν ό Χατζής νά έμβαρ- 
καρισθή διά τό σύνηθες ταξίδι, κατά 
Μάρτιον, ή Χατζίνα άνήγγειλε μυστηριω- 
δώς είς τόν σύζυγόν της ότι ειχεν αίσθαν- 
θή μέσα της «ένα πράμμα νά πήδα».

Ό Χατζής όπωσούν έχάρη, καί είπε'
— Καλά. Νά μπαρκάρω μιαν ώρα 

άρχήτερα. Νά τελειώσω·’ τό ταξίδι κεί 
πάνω, καί νά ρθώ τό γληγορώτερο.

— Έτσ’ νά κάμ’ς, Χατζή μ’. Νά φέ- 
ρ ς κή κωνσταντινάτο γιά τό παιδί. Νάχη 
μέσα κη πριονίδια άπ’ τό Τίμιο Ξύλο.

— Μέ τή δύναμι τού Θεού, θά φέρω.
— Νά φέρ’ς κι’ άλαφοκέρατο, γιά τά 

δοντάκια τ’.
— Θά φέρω.
— Νά μή άστοχήσης νά ψωνίσης καί 

φωτίκια άπ’ τό μετόχι τ’ ''Αγιου Τάφου, 

στήν Πόλι, άπ’ τόν Γιορδάνη ποταμ.ό. Νά 
φέρ’ς κη «τσ’ II αν αίας τό φιλί».

— Καί τού πουλιού τό γάλα, θά φέρω.
*

Ό Χατζησταμάτης έμίσσεψε, κι’ ό άέ- 
ρας πρίμος έφύσα στά πανιά, καί μετά 
πέντε ήμέρας εφθασε στήν ΙΙόλιν, όπου 
διέτριψεν ύπέρ τάς δύο εβδομάδας, περι- 
βομβών τό Φανάρι, προσκυνών τά Πατρι
αρχεία, κ’ έπισκεπτόμενος συχνά τά μέ- 
λαθρα τών Φαναριωτών. 'Ένα μήνα πε
ρίπου μετά τόν μισεμμόν του έκ τής 
πατρίδος, είχε διαπεράσει τήν Μαύρην 
Θάλασσαν, είτα άνέπλευσε τόν Ποταμόν 
κ’ εφθασε στο Βουκουρέστι. Αί ύποθέσεις 
του εκείνην τήν χρονιάν έπήγαν εϊπερ ποτέ 
καλά. Είχε τύχην τό έμβρυον μέσα είς 
τάς μητρικάς λαγόνας.

Τής Χατζίνας τό στέρνον κ’ ή κοιλία 
έκολπούτο, είς τήν πατρίδα. Περί τόν 
δεύτερον μήνα είχε βάλη μάλλινον διπλω- 
μένον σινδόνι, ύπό τό μεσοφούστανόν της’ 
τόν τρίτον μήνα τό έδίπλωσεν είς τέσσερα. 
Κατόπιν έβαλεν έν μικρόν λευκόν προσκε- 
φαλάκι μέ πούπουλον, είτα τόν εκτον 
μήνα έβαλε σωστόν προσκέφαλον. Τέλος, 
περί τόν όγδοον μήνα έβαλε μακράν προσ- 
κεφαλάδα. Κατά συγκυρίαν, κ’ ή άλλη 
Χατζίνα, ή επ’ άδελφώ νύμφη της, ήκού- 
σθη οτι ήτο έγκυος. Έ Χατζηγιάνναινα 
ειχεν ένα σωρό παιδιά. Τόν Γεώργην, τόν 
Βαγγέλην (οί δύο ούτοι έγειναν ’Ιάκωβος 
καί Ευγένιος ιερομόναχοι, άφιερώσαντες 
ολην τήν πατρικήν κληρονομιάν των είς 
τήν Κανιστριώτισσαν τήν Παναγίαν), τόν 
Μανώλην, τήν Σινιώραν, καί άλλα τέκνα. 
Σχεδόν τής έπερίσσευαν. Ή άνδραδέλφη 
της δέν είχε κανέν. Άνισος λοιπόν είνε 
κ’ ή θεία Πρόνοια είς τάς άβύσσους τών

5
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κριμάτων της, κ’ είς τά δωρήματα της ; 
Ποιος θα εκληρονόμει τόν Χατζησταμά- 
την ; Ο μονάκριβός του ήτο ασκητής είς 
τά πετρώδη κράσπεδα του Άθωνος. Τί 
τό ήθελε τό βιός ; Τόσους τενεκε'δες φλω- 
ριά, τόσες χιλιάδες στρέμματα τόπου. 
Διότι κατ’ εκείνον τόν χρόνον, επτά έως 
οκτώ, ή τό πολύ δε'κα οίκογένειαι, είχαν 
κτημά των όλην τήν νήσον. Ό Χατζη- 
σταμάτης, ό Χατζηγιάννης, γαμβρός καί 
γυναικάδελφος, οί Φραγκουλαίοι κ’ οί Λο- 
γοθεταίοι, δύο κλάδοι μιας καί τής αύτής 
παλαιάς οικογένειας, οί Καραχμεταϊοι, 
οι Μαυρογιαλαίοι, οί Χαραναϊοι, τέλος, οί 
Μωραίταίοι, οίτινες ειχον μεταναστεύσει 
φθίνοντος του 1Η' αίώνος άπό τόν 
Μιστράν τής Λακεδαίμονος, φέροντες με
γάλα χρηματικά κεφάλαια, κ’ ήγόρα- 
σαν κ’ αύτοί πάμπολλα κτήματα είς τήν 
νήσον.

’Ανάγκη πάσα νά καρπογονήση ή Χα
τζίνα, νά κάμη ενα μικρό Χατζόπουλο, 
διά νά κληρονομήση τό βιό τοϋ Χατζη- 
σταμάτη. Ή Χαζηγιάνναινα ή νύφη της 
επί πέντε καί εξ μήνας είχε κλεισθή, καί 
δέν ήτον ορατή πλέον. Έκατοίκει είς εν 
εςοχικόν καλύβι, όπωσοϋν αρχοντικόν, καλά 
περιποιημένον, κοντά στό Πρυγί, παρα
πάνω άπό τήν Παναγίτσαν. Είχε φούρ
νον, προαύλιον, ορνιθώνα, δένδρα, πυκνά 
καί άγρια- ήτο ζωή καί άπόλαυσις εκεί. 
Από τήν Λαμπρήν κ’ έδώ, κανείς δέν τήν 

είδε πλέον στά μάτια. ’Άλλοι έλεγαν ότι 
ειχεν άνεμογκαστριά — αν καί ό Χατζής 
μόνον πρό μηνός είχε μισσέψει διά τό 
Μισύρι—άλλοι έλεγαν οτι ειχεν ύποχόν- 
δρίΟν. Η 'ΤΡ.λρητητίιν vuZwm eL· -τ-Α
τέλος διεδόθη κ’έπιστεύθη. Τέλος, όταν 
ώρίμασεν ή εγκυμοσύνη της (διότι ήτο 
πράγματι έγκυος, άλλ’ ίσως νά τής ήρ- 
χετο παραξενιά’ καί ή λεγομένη υποχόν
δρια ίσως νά ήτο αποτέλεσμα τής ’γγα- 
στριάς της), ή Χατζηγιάνναινα, τόν έννα- 
τον μήνα, έκάθησε στά σκαμνιά, κ’ έγε'ν- 
νησεν υιόν.

Η μαία η Κυρατσώ, ήτο γυνή τής 
ψυχής. Η βρύσις, κάτω άπό τά δένδρα 
τ άγρια, άνέβλυζε μέ ύπόκωφον κοχλα- 

ισυρι—άλλοι έλεγαν ότι ειχεν ύποχόν- 
ιον. Η τελευταία αύτη γνώμη είς τό

σμόν. Βούρλα κ αρμυρήθρες, καί πολυτρί- 
χια, καί νερωσιές, ή τρέβλα άγρια*  έ'θαλ- 
λον αφθόνως είς τό λιβάδι, ό κρότος τοϋ 
δροσερού νάματος, άπό καταρράκτην είς 
καταρράκτην, άντήχει βαθειά στό ρέμμα. 
Αβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φω

νήν τών καταρρακτών σου. Ή Κυρατσού 
ητο από έκείνας, αίτινες, όταν γηράσουν, 
γίνονται παρηγοριά είς τάς οικογένειας. 
Μόνη αύτή ήξευρε τά τρέχοντα. Είς αύ- 
τήν είχαν τά πιστά αί δύο Χατζίνες.(Άβυσ
σος άβυσσον επικαλείται...). Τήν είχαν 
«μόσιμο», ώμνυον δηλ. είς τ’ όνομά της. 
«Μπροστινήν» είς τήν γένναν δέν είχαν 
καλέσει. Ποϋ νά εύρουν περισσάς γυναίκας 
είς τήν ύψηλήν ερημιάν εκείνην, μισήν 
ώραν μακράν άπό τό Κάστρον, τό οχυρόν 
βραχοκτισμένον χωρίον ; Δέν ύπήρχον πολ- 
λαί όμοιαι μέ τήν Κυρατσού. Σχεδόν δέν 
ύπήρχε δευτέρα. Μόλις έσηκώθη άπό τά 
σκαμνιά, κ’ έπλάγιασεν ή λεχώ, κ’ ή Κυ- 
ρατσού, αφού οφαλόκοψεν έπιδεξίως τό 
βρέφος, ποϋ έκλαιε τά πρώτά του κλάμ- 
ματα, γα α α - α α ά ! γου α α - α α ά α ! 
Κ έφαγε τό βρέφος τήν πρωτογαλιά τής 
μητρός του, διότι ήτο στερρά άνάγκη νά 
τήν φάη, διότι δέν έπετρέπετο νά καλέ- 
σουν άλλην, έστω καί μητέρα θηλάζουσαν, 
εκεί. Κ’ εσπαργάνωσεν ή Κυρατσού τό 
βρέφος, και τό έτύλιξε μέ σινδόνα μετα
ξωτήν, καί τό ένανούρισεν επί τών γονά

* Τρέβλα, ή άγρια αντράκλα, trefle (όπως 
καλείται καί τό λεγόμενον σπαθί διά παιγνιό
χαρτα). Παρεφθαρμένον άπό τό τριφύλλι.

των της, καί τό νήπιον άπεκοιμήθη τόν
πρώτον ύπνον του, άφοϋ ειχεν είσέλθει διά
τής άνοικτής θύρας είς τόν κόσμον. Καί 
τότε τό έλαβεν ή μαμμή στήν άγκαλιά 
της, ψιθυρίζουσα κοί, κοί, κοί, ζυγτβτι τήν 
λεχώ «Καλή σαράντισι, χαδούλα μ’», 
κ έξήλθεν είς τό σκότος έξω. Άλλο πρό- 
σωπον δέν παρίστατο εκεί, είμή ή γρηά 
Σοφούλα τοϋ Τοπτσή, ή μάνα τής Χατζη- 
γιάνναινας. σΟσον διά τόν Χατζηγιάννην, 
ουτος έξηκολούθει νά διατριβή άπό οκτώ 
μηνών στό Μισύρι (τήν Αίγυπτον), όπου 
έκαμνε τόν πραγματευτήν, καί ποτέ δέν 
είΧε μάθη αν ή γυνή του είχε μείνη έγ

κυος, κατά τήν τελευταίαν βραχείαν δια
μονήν του είς τήν πατρίδα.

* 
j

*Ητον δύο μετά τά μεσάνυχτα, όταν ή 
. γρηά Κυρατσού έξήλθε τής εξοχικής οικίας.

Έκράτει φανάρι άναμμ,ένον είς τήν άριστε- 
ράν χεΐρα, κα.ί διά τής δεξιάς ύπεβά- 
σταζε κ’ έθαλπε τό νεογνόν είς τήν άγκά
λην της. Κατήλθε τόν ολισθηρόν δρομί- 
σκον, όπου ήτο μαθημένη έκ νεότητάς της 
ν’ άραδίζη, διήλθε τήν βρύσιν, έφθασεν 
είς τό χείλος τοϋ ρεύματος, έστράφη άρι- 
στερά κ’ έπέρασεν έξω άπό τήν Παναγί
τσαν πρός δυσμάς, επί άνέχοντος εδάφους 
πρό τοϋ ναΐσκου. Τά κανδήλια τοϋ ερημι- 
μικοϋ έκκλησιδίου έφεγγαν γλυκά διά τοϋ 
φεγγίτου. Τό μνήμ,α τοϋ Στάθη τής Πα- 
τσοϋς, μαγεμμένου αιγοβοσκού, οπού ειχεν 
άποθάνη τήν χρονιάν εκείνην, κ’ είχε τά
ξει νά τόν θάψουν δίπλα στό ξωκλήσσι τής 
Ιΐαναγίτσας έλώνιαζε μ.ελαγχολικά είς τό 
σκότος. Μεγάλη άστροφεγγιά έφεγγεν άνω, 
καί άνω τοϋ φαναριού ή Κυρατσού θα 
έβλεπε καλά νά βαδίζη τόν δρόμον της. 
Έκύτταξε μ’ εύλάβειαν τόν ναΐσκον, όπου 
δύο ή τρία εικονίσματα τοϋ τέμπλου, α 
τά Δωδεκάορτα, ύψηλά, ύποκάτω 
Εσταυρωμένου, 

άπό 
, ύψηλά, ύποκάτω τοϋ 
‘διεγράφοντο άμυδρά, ύπό 

τό φώς τοϋ άνεβασμένου κανδηλίου, εμ
πρός τού νεκρωθέντος Θεανθρώπου. Μέ 
ποιον χέρι νά κάμη τόν σταυρόν της; Μέ τό 
αριστερόν έκράτει τό φανάρι, μέ τό δεξιόν 
έσφιγγε τό νήπιον είς τήν άγκάλην της,

Έβάδισεν άκόμη, καί κατήλθε πρός 
βορράν. ’Αριστερά της ή υψηλή παραθα- 
λασσία, τά Μποστάνια, κι’ ό ναΐσκος τοϋ 
τοϋ Άγ. Παντελεήμονος*  ύψηλόν κλιτός, 
άνθηρόν, ολισθηρόν, άπλα, καί ύψηλοί 
κάμποι καί άγροί, καί ορμάνια, καί πάλιν 
κατήφορος, καί κάτω οί βράχοι τοϋ για
λού, κι’ ό Άϊς-Σώστης, επάνω είς ενα 
χωρισμένον άπό τής ξηράς περίρρυτον 
βράχον. Αντίκρυ τό Κάστρον, μέ τας 
τριακοσίας οικίας καί τάς τριάντα εκκλη
σίας του εντός, καί σχεδόν άλλας τόσας 
διεσπαρμένας επί τής βραχώδους άκτής 
δεξιά, καί μ’ ένα τζαμί, διά τόν μοναδι-

κόν Τούρκον, ποϋ εύρίσκετο εκεί διά τόν 
τύπον*  μ.έ τήν ύψηλήν εύρείαν ταράτσαν 
επάνω άπό τήν σιδερόπορταν, καί απέ
ναντι τό πέλαγος τοϋ Βορρά, χαριτωμένον, 
άγριον, άπειλητικόν, καί μ,αγευμένον. Δε
ξιά, τοϋ Κουρούπη, ή φοβερά άκτή, λευ
κή, πετρώδης, φανταστική, μέ τά δαιμό
νια καγχάζοντα επάνω τής κορυφής, καί 
τά στοιχειά χορεύοντα καί κυλίοντα πέ
τρας πρός τά κάτω. Ανάμεσα είς τήν 
ακτήν ταύτην, κ’ είς τό βαθύ ρέμμα τοϋ 
Γιαλού, μέ τά γυμνά νησίδια, τούς λευ
κούς βράχους, όπου έξεΐρπον τά πετροκά- 
βουρα, κ’ έκρωζον τά θαλάσσια όρνεα τήν 
νύκτα είς τά άντρα, ήτο μεταξύ πολλών 
παρεκκλησίων επάνω στούς βράχους κτι- 
σμένον, ό Άϊς Λευθέρης. Πρός τά εκεί 
διευθύνθη ή Κυρατσού.

*

Εύτυχώς ήτο σχετική ειρήνη είς τόν 
τόπον κατά τό φθινόπωρον αύτό καί τας 
άρχάς τοϋ χειμώνος. Ό Καπετάν Πασάς 
εκείνην τήν χρονιάν έτυχε, πράγμα σπά
νιον νά εΐνε δραστήριος άνήρ, καί είχε κα
ταδιώξει αύστηρώς τούς πειρατάς, τούς 
τε Άλγερίνους καί Βαρβαρέζους, όπως 
καί μερικούς Χριστιανούς, όσοι επί προ- 
φάσει ότι θά ελευθερώσουν τούς ραγιάδες, 
έκούρσευαν κ’ έρήμαζαν όλα τά νησιά καί 
τάς παραθαλασσίας. Ή Χατζησταμάταινα 
μέ τήν προσκεφαλίδα ώς έμπλαστρον επί 
τής κοιλίας, είχε τολμήσει νά έξέλθη άπό 
τό Κάστρον τάς ημέρας έκείνας, όπου όλαι 
αί καλαί γειτόνισσαι, πτωχαί καί ταπει- 
ναί, οσας οέν έπαυε ποτέ νά έλεή καί νά 
φιλεύη ή Χατζίνα, ηύχοντο μέλπουσαι έν 
χ°ρΦ·

— Άχ! πότε θά γεννήσ’ ή Χατζίνα, 
νά κάμ’ τό Χατζόπ λο ; Πότε ;

Τί Χατζίνα τάς άπεχαιρέτισε πρός 
ώραν, άφοϋ τάς έφίλευσε διπλά καί τριπλά, 
αύτάς καί τά μικρά τέκνα των, κ’ έδή- 
λωσε ότι εΐχε τάξιμο νά πάη στόν Άϊ - Λευ- 
τέρην, νά κάμη επτά λειτουργίας στην 
άράδα, άπό Δευτέραν είς Κυριακήν. Χάριν 
ευκολίας, διά νά μήν πηγαίνη κ’ έρχεται, 
άφοϋ ήτον καί βαρεμένη, έμελλε νά μενη
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προσωρινός έπί εβδομάδα είς τό κελλί τής 
εκκλησίας, οπού ήτο κτισμένον δίπλα, είς 
τό κτίριον του ναού* κελλί διπλούν, εύρύ- 
χωρον καί άνετον, τό όποιον ήτο κάπως 
πατρογονικόν της* καθότι καί τόν ναΐσκον 
τού 'Αγ. ’Ελευθερίου οί πρόγονοί της τόν 
ειχον κτίσει δι’ εξόδων των. Έστειλε τρεις 
ημέρας πρί^ ν’ άσβεστώση καί στολίστ, 
τό παρεκκλήσι, καί νά έπισκευάση τό κελ-
λίον. Τόν παπά Διανέλον τόν ενορίτην της 
τόν έκάλεσε διά τρεις λειτουργίας έκ δια
λειμμάτων, τήν πρώτην, τήν μεσαίαν, καί 
τήν έβδόμην. Τάς άλλας τέσσαρας έξεχώ- 
ρησεν είς τούς δύο άλλους έφημερίους τού 
Κάστρου, άνά δύο είς έκαστον, όπως όλοι 
οι ιερείς εύχηθώσιν ύπέρ τής άπελευθερώ- 
σεώς της. ’Εκείνοι ηυχοντο ύπέρ αύτής, 
καί αύτή έδέετο,((νά λευθερωθή,μέτό καλό, 
ή νύφη της, καί νάνε καί παλληκάρι».

Φαίνεται ότι ό σΑϊ - Λευθέρης είσήκουσε 
τήν προσευχήν της. Τήν πρωίαν τής Κυ
ριακής, περί όρθρον βαθύν, τρίτον λάλημα 
τού πετεινού, πριν χαράζη ακόμα, περί 
ώραν ένδεκάτην άλα Τούρκα (ήτο Νοέμ
βριος, περίπου τρείς ώρας προ τής ήμέρας), 
όταν είχε κάμη τήν εκτην λειτουργίαν, κ’ 
έπεριμένετο ό παπά Διανέλος νά έλθη
όσον ούπω, έχων καί τόν μπάρμπ’ ’Ανα
γνώστην τόν Ιίαρθένη βοηθόν, διά νά τε- 
λέση τήν έβδόμην καί τελευταίαν, έπειδή 
ήτο Κυριακή, έπί τό μεγαλοπρεπέστερον — 
αίφνης ήκούσθη ήρεμον καί διακριτικόν 
κρούσμα είς τήν θύραν τού οικήματος.

Έ Χατζίνα δέν είχεν άλλην συντρο
φιάν είς τό κελλί της, άφοΰ ό σύζυγός της 
έλειπε τόσους μήνας, είμή τήν Δεσποινού, 
πτωχήν γυναίκα, μίαν άπό τάς έκτάκτους 
δουλεύτράς της, μέ τό τρίμηνον κοράσιόν
της. Ό άνήρ της, οικοδόμος, έλειπε βδο
μαδιάτικα, κάτω στήν χώραν, στό λιμάνι, 
όπου ειχον αρχίσει τότε, διότι έλαβον οί 
άνθρωποι προσωρινόν θάρρος καί ειχοίν 
ασφάλειαν άπατηλήν, νά κτίζουν μαγαζιά 
καί σπίτια. Είς αύτήν είπεν ή Χατζίνα,
άκρες-μέσες, άπ’ όλην τήν ιστορίαν — μισά 
ψε'μματα καί μισές αλήθειες, ότι, αφού 
είδε κι’ άποείδε, καί δέν ήτον πλέον προ
κοπή (δέν ήτο έλπίς ν’ άποκτήση κληρονό

μον τού Χατζή άπό τ$ σπλάχνα της) είχεν 
άποφασίσει νά υιοθετήσει ένα ορφανό, ίσως 
νά ήτον αγόρι, άλλά καί κορίτσι νά ήτον, 
δέν έπείραζε—γεννημένον άπό μίαν πτω
χήν, πάμπτωχην, συγγενή της, τήν οποίαν 
ό σύζυγός της, άφού τήν είχεν αφή
σει έγκυον, τήν άπαράτησε, καί τήν άδί— 
κησε, κ’ έβγήκε λιάπης, κλέφτης είς τά 
βουνά, ή καί πειρατής μέ κανένα σκά
φος, μύστικο ή μαρτίγο, κατά τήν άρμά
τωσα πού θά είχε. Κ’ ή Χατζίνα τήν 
έσπλαχνίσθη, καί τής είχεν ύποσχεθή να 
κρεμάση άπ’ τό λαιμό τό παιδί τής πτω
χής έκείνης, αγόρι, κορίτσι, ό,τι θά ήτον. 
*Ας τά έθήλαζεν ή Δεσποινού καί τά δυο 
μαζί, σάν άδέλφια, τό κοριτσάκι της καί 
το παιδί αύτό οπού έμελλε νά υίοθετήση ή 
Χατζίνα, κ’ ή Χατζίνα έμελλε νά τ’ άγα- 
πήση εξίσου καί τά δυο ώς τέκνα της. Θά 
ήσαν άδέλφια άλλως, άφού θά έτρέφοντο 
μέ τό ίδιον γάλα. Η Δεσποινού έπείσθη, 
κ’ έφάνη ό'τι έμεινε πολύ εύχαριστημένη.

Μόνον είπε.
— Καλά, Χατζίνα μ’* ό κόσμος σέ 

είχε γιά ’γκαστρωμένη* κι’ όλες άπαντέ- 
χουν πότε νά γεννήσης τό Χατζόπουλο.

Ή Χατζίνα έδάγκασε τό χείλος της.
— ’Εκείνο δέν ήτο τίποτε* ήτον άνε- 

μογκαστριά, Δεσποινού μ’ * πάει, πέρασε.
Ή Δεσποινού ήκουσε, καί κατένευσε. 

Μόνον, άκουσίως, έσκέφθη μέσα της.
((’Ανεμογκάστρια ή άλλη Χατζίνα, ή 

νύφη της. Άνεμογκαστριά αύτή έδώ.Έγέ- 
μισ’ ό κόσμος άνεμογκαστριές.»

*

Είχεν έξυπνήσει τό μωρόν τής Δεσποι- 
νούς, κατά τόν ορθρον τής Κυριακής έκεί
νης, κ’ έκλαυθμήριζεν. Ή μητέρα έξύ- 
πνησε, κ έτεινε τόν μαστόν. Νάνι, νάνι, 
τό παιδί μ’ ! Κοί, κοί, κοί. ·

Τήν ιδίαν στιγμήν έκρούσθη ή θύρα.
— Αχ, ποιος χτυπά, έκραζεν ή Χα

τζίνα, οπού είχεν έξυπνήσει συγχρόνως μέ 
τό βρέφος, καί άλλως, νευρική πάντοτε, 
καί βρέφη όνειρευομένη, δέν είχεν ύπνον.

— Μήν εινε ό παπάς, Χατζίνα μ’;
— Ό παπάς δέν μάς ξυπνά. Κ’έχει
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την κλησιάρισσα μαζί του ν’ άνάψη φω
τιά. Κ’ όλα τά χρειαζούμενα θά τά βρή 
μ,έσ1 τό ιερό βήμα.

— Νά σ’ κωθώ, Χατζίνα μ’, νά ίδώ 
ποιος εινε ;

— Όχι, όχι. Βύζαξε τό κορίτσι σύ. 
Εγώ θά σ’ κωθώ. Ωχ, Θεέ μου! και 

νάνε τάχα, Δεσποινιώ, τό καϋμένο τό 
ζωνταρφανό πού σου έλεγα ;

— Τέτοιαν ώρα θά σ’ τό φε'ρουν, Χα
τζίνα ;

— Όποια ώρα εινε, μπορεί νά τό 
φε'ρουν.

Ή Χατζίνα έσηκώθη κ’ έπλησίασε πρός 
την θύραν.

— Ποιος είνε ;
— Χαδούλα μ’ άνοιξε, άπήντησε, γνω- 

ρίσασα την φωνήν της, η μαμμή.
Τό παιδίον είσήχθη. Ή Χατζίνα τό 

έλαβεν έν θριάμβω, και τό άπλωσεν, ώς 
είς πρώτην κλίνην, επάνω στο προσκέφα- 
λον, πού' είχε πρώην ώς εμπλαστρον έπί 
της κοιλίας της.

Τό νήπιον έγαλουχήθη, άνετράφη, έμε- 
γάλωσε. Τό έτρεφε συνήθως, είς τό φανε
ρόν, ή Δεσποινού. Άλλά κ’ ή Χατζηγιάν- 
ναινα, τό βράδυ τής Κυριακής εκείνης, 
επειδή έχειμώνιαζε πλέον, επανήλθε κ’ 
έγκατεστάθη στο νοικοκυριό της, εντός 
τού Κάστρου, δίπλα στο αρχοντικό τής 
Χατζησταμάταινας. Είχε θεραπευθή πλέον, 
δόξα τω Θεώ, ύστερον άπό τόσην εξοχι
κήν διατριβήν, άπό τήν παραξενιάν της, 
και τήν ύποχονδρίαν της. Κ’ έθήλαζε 
κρυφά, μέ λ,αχτάραν, τό βρέφος.

*

'Όταν έπέστρεψε περί τά τέλη τού ίδιου 
μηνός, ό Χατζής άπό τάς Ηγεμονίας, 
έλυπήθη διότι δέν έπρόφθασε τήν γένναν, 
νά παρευρεθή είς τά κολυμβίδια τούλάχι
στόν, διά ν’ άσημώση τό παιδί' άλλ’ ειχεν 
όμως έφέτος πολλάς έμπορικάς ύποθέσεις 
εκεί επάνω. Επειτα ή Χατζίνα είχε 
σφάλη, φαίνεται, είς τόν ύπολογισμόν τής 
εγκυμοσύνης. Ειχεν είπεί, τήν παραμονήν 
τής άναχωρήσεώς του, ότι τότε μόλις 
ησθάνετο έαυτήν έγκυον, και όμως, φαίνε

ται, θά ήτο τότε είς τό τέλος τού πρώ
του μηνός. Άλλως ήτο συγχωρητέα, ώς 
πρωτάρα.

Όλα έγειναν έν τάξει. Ό Χατζής είχε 
φέρει τρία μεγάλα δοχεία γεμάτα φλωρί 
άπό τήν Μολδοβλαχ ίαν. Ίσως άνω τών 
εκατόν χιλιάδων δραχμών τού παρ’ήμίν 
νομίσματος. Δέν είχε λησμονήσει νά φέρη 
τό κωνσταντινάτο—πιθανόν νά είχε και 
πριονίδια μέσα άπό τό τίμιον ξύλον, διότι 
ήτο παλαιόν και γνήσιον. Όμοίως κ’ έλα- 
φοκέρατο διά τά δοντάκια τού παιδιού, 
καί τά φωτίκια διά τήν βάπτισίν του άπό 
τόν Ίορδάνην. Όσον διά τό «φιλί τής 
Παναγιάς» έφερε μίαν ώραίαν εικόνα, τήν 
«Γλυκοφιλούσαν», διότι ούτως ειχεν ερ
μηνεύσει ό Χατζής τήν παραγγελίαν τής 
Χατζίνας.

Τό παιδίον έβαπτίσθη καί ώνομάσθη 
Νικόλαος. Έμεγάλωσεν, έπρόκοψεν, εύ
μορφος νέος και καλός, ώς άρχοντόπουλο, 
κ έμαθεν όχι ολίγα γράμματα στο Σχολείον.

*

Εσώζετο άκόμα πρό τριάντα έτών, είς 
την βιβλιοθήκην τού σεμνού Κοινοβίου τού 
Εύαγγελισμού τής Άγαλλιανής, κάτω άπό 
τήν ύψηλόκρημνον κορυφήν τής Καραφιλ- 
τζανάκας, παρακάτω άπό τήν μ,υστηριώδη 
βρύσιν τού Κανάκη, είς τήν κορυφήν τού 
ρεύματος τού Λεχωνιού πρός τήν θάλασ
σαν, έσώζετο τό αύτόγραφον τού πατρι
αρχικού άφορισμού ή έπιτιμ.ίου, τό οποίον 
έξέδωκεν έπί τής πρώτης του πατριαρχίας 
τω 1799, ό ύστερον έθνομάρτης Γρηγό
ριος ό Ε'. 'Όσοι ελαβον μέρος είς τήν 
σκευωρίαν, πρωτουργοί καί συνεργοί, καί 
συνειδότες, καί συνευδοκήσαντες, καί συγ- 
καλύψαντες, όλοι νά είνε άφωρισμένοι καί 
κατηραμένοι καί μετά θάνατον άλυτοι. Αί 
πέτραι καί ό σίδηρος νά λυθούν, αύτοί δε 
μηδαμώς. Νά σχισθή ή γή καί νά τούς 
καταπίη, ώς τόν Δαθάν καί Άβειρών, νά 
τρέμουν έπί τής γής, ώς ό Κάϊν καί ν’ άπο- 
κτήσουν τήν λέπραν τού Γιεζή καί τήν 
άγχόνην τού Ιούδα. Περιπλέον νά έχουν 
τάς άράς τών άγιων 318 θεοφόρων πατέ
ρων. Όποιον τρομερόν δπλον !

Ή γρηά Κυρατσού, ή μαία, όταν έφθα- 
σεν είς τό τέλος, έτη τινά ύστερον, δέκα 
ή δώδεκα ή δεκαπέντε, έξωμολογήθη είς 
ιερέα, καί εΐπεν όλα τά συμβάντα. «Τό 
παιδί ό Νικολάκης δέν είνε τής Χατζη- 
σταμάταινας* εινε τής Χατζηγιάνναινας 
γέννημα Έγώ τήν έξεγέννησα, κ’ έπήρα 
τό βρέφο στήν άγκαλιά μου, καί τό πήγα 
τής Χατζίνας* έπειδή καί ήθελε νάχη παιδί 
γιά νά κληρονομήση τόν Χατζή. Ό Θεός 
νά γείνη ίλεως στή ψυχή μου».

Κάποιος ή κάποια είπε τότε, όταν ε- 
γνώσθησαν τά γεγονότα, ότι τοιαύτας 
έκδουλεύσεις προσφέρει νύμφη είς άνδρα- 
δέλφην, οποίας αδύνατον είνε άνδραδέλφη 
είς νύμφην νά προσφέρη. Ενόει φαίνεται, 
ότι είς τήν πρώτην περίπτωσιν ή νύμφη 
έχει προφανές κέρδος, διά τής κληρονομιάς 
τού έκ τριγενείας άνδραδέλφου της, ενώ 
είς τήν δευτέραν τό γενικώτερον συμφέρον 
τής άνδραδέλφης είνε νά μένη ό άδελφός 
της άτεκνος.

Είχαν άλλάξει τά πράγματα έντός ολί
γων έτών. Ό παπά - Γρηγόριος ο ασκη
τής είχε κατέλθη άπό τά ύψηλά κράσπεδα 
τού Άθω, μαζί μέ τόν γέροντά του παπά- 
Νήφωνα, καί μέ τριακοντάδα άλλην μο
ναχών. ’Έπλευσαν είς τήν γενέθλιον νήσον 
τού Γρηγορίου» κ’ έκεί, εις τό ρεμμα, 
στους Άγαλλιανούς, έκτισαν ώραίον, θαυ- 
μάσιον μοναστήρι—πατριαρχικόν, σταυρο
πηγιακόν, καί κοινοβιακόν—μέ περικαλλή, 
καί λεπτοτάτης φιλοκαλίας, ναόν. Γόσον 
ώραίον, ώστε κατά τούς χρόνους εκείνους, 
περί τάς άρχάς τού ΙΘ αίώνος, εφημίζε- 
το, κ’ ένέπνεε σεβασμόν.' βαθύτερον από 
τάς Μονάς τού Άθωνος.

Ούτοι οί πρώην άσκηταί τού Άγ. Βα
σιλείου, ήσαν οί λεγόμενοι Κολλυβάδες, 
ύποστάντες διωγμόν καί είς αύτό τό Αγ.

ΜΕΓΑΛΕΙΩΝ ΟΨΩΝΙΑ

τορες».

ΛΟΙ αύτοί οί φρόνιμοι γέροι, οί πρό
θυμοι συμβουλάτορες, οπού ονομά
ζονται κάπου καί «κακών παρακλη- 
είς τήν βίβλον τού Ιώβ, συνηθροί- 

Όρος, διότι έπέμειναν είς τήν άκρίβειαν, 
καί δΓ άλλα πολλά πράγματα, καί όπως 
μή τά μνημόσυνα τών νεκρών τελώνται 
τάς Κυριακάς. «Ψυχοσάββατον ύπάρχει, 
άλλά ψυχοκυριακήν ήκούσατε ποτέ σας 
χριστιανοί ;» ( Όρα τήν Ατιολογιαν Νικο- 
δήμ,ου τού Αγιορείτου). Εκεί είς τό νεό- 
κτιστον Κοινόβιον τού Εύαγγελισμού, έμνη- 
μονεύετο ό Οικουμενικός Πατριάρχης καί 
όχι ό έπίσκοπος τών Νήσων. Οί δέ Σουλ
τάνοι Σελήμ καί Μαχμούτ, κατά μίμησιν 
τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων, είχον 
έκδώση «χρυσόβουλλα», ήτοι φιρμάνια, 
δι’ ών άπένεμον μεγάλα προνόμια άσυδο- 
σίας κτλ. είς τήν Παναγίαν τήν Εύαγγελί- 
στριαν στούς Άγαλλιανούς.

Ό Χατζησταμάτης έπέζησεν ολίγα έτη. 
Ό παπά Γρηγόριος, υιός του έκ τής πρώ
της γυναικός, έκληρονόμησε, καί άφιέρω- 
σεν είς τό μοναστήρι του, όπου ήγουμέ- 
νευσε δεύτερος μετά τόν Νήφωνα, δλην 
τήν περιουσίαν τού Χατζησταμάτη. Απειρα 
κτήματα, χρήματα οσα είχαν περισσεύει, 
έπίσημα κειμήλια, άσημικά καί χρυσά, 
άρχαίκά έπιπλα, καί σκεύη χάλκινα χι- 
λίων οκάδων.

Ό Νικολάκης, τό ύποβολιμαίον, έξη— 
κολούθησε μέχρι τέλους νά ύπογράφη «Ν. 
X". Σταμάτης». Είχε μεταναστεύσει είς 
τήν άντικρυνήν ανατολικήν νήσον, όπου 
ένυμφεύθη καί μέχρι τέλους διέπρεψεν. Οι 
άπόγονονοί μετέβαλον τό όνομα είς «Νικο- 
λαιδης». Ό υίός του Γιαννώς έχρημάτισε 
πληρεξούσιος είς τήν Β' έν Αθήναις Συνέ- 
λευσιν, τω 1863, καί ό έγγονός του Νικο- 
λάκης διετέλεσε βουλευτής είς τρεις περιό
δους έπί Βούλγαρη, τω 1868, 1872 και 
1874. Κύριος μακαρίσαι αύτούς. ΠΙσαν 
συγγενείς μου.

+ Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ζοντο συνήθως είς τό μικρόν καφενεϊον τού 
Σκαρτσοπούλου, άνάμεσα είς τά κηράδικα 
κ’ είς τήν οδόν Ντέκα, όχι μακράν άπό τήν 
Καακαρέαν. Εκεί εύρίσκαν πολλά εύκολα
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θύματα. Άν ητον κάνεις όπωσούν εύπορος 
άνθρωπος,καταγόμενος λόγου χάριν άπότην 
Λέσβον η την Κύπρον, τόν έπεριποιούντο 
οπωσούν, αλλα τόν έρωτούσαν «που τά 
ηύρε» αφού δέν είχε κληρονομήσει τά κτή
ματα τών αγάδων, ούτε είχε βάλη είς 
πράζιν την «διά μαρτύρων άπόδειξιν». 
Άν ητον όμως κάνεις πτωχός, τότε αλ
λοίμονο του. Τού έδιδαν συμβουλάς, πολ- 
λάς συμβουλάς και νουθεσίας, πώς νά εινε 
φιλόπονος (ό άνθρωπος συνέβαινε νά μη 
εύρίσκη εργασίαν) πώς νά είνε οικονόμος 
(δέν είχε' τι νά οίκονομήση), και νά μην 
εινε καί με'θυσος (ό άνθρωπος δέν είχε πεν
τάραν διά νά πίη ένα ποτήρι).

Εκεί διεξήγοντο συχνά καί τινες άπλοϊ- 
καί φάρσαι, κατά τού καφετζή καί τών 
θαμώνων. Ο γέρο - Σκαρτσόπουλος ήτο 
πρώτος είς τά πολιτικά !· ’Έλεγε * . . .

* 2. 2. Δυσανάγνωστον τό όνομα.

"Όταν ήτο νέος πολύ είχε κάμη ύπηρέ- 
της στά χέρια τού Μαυροκορδάτου, καθη- 
γητού τού Πανεπιστημίου, όχι τού πολί
τικου, καί τού Κλωνάρη, προέδρου τού 
Αρείου Πάγου. II σαν χωρισμένοι είς 

παλαιά κόμματα όλοι.Ό Σκαρτσόπουλος, 
κ ό γέρο Χρυσούλης ό Μυτιληνιός ανή
καν είς τό Μπαρλέϊκο, ήτοι τό αγγλικόν 
κόμμα. Ό Μιμήκος τού Μικάλη, κι’ ό 
γέρο - Κοϊμτζής, καί δυο τρεις άλλοι, άνή- 
κον είς τό Ναπέϊκον, ήτοι τό ρωσσικόν 
κόμμα. « Ώ βουνά και νήσοι, καί Να- 
πειών πληθύς . . .» *Όθεν  διεξήγοντο συ
χνά πολλαί οίονεί άναδρομικαί είς τό πα
ρελθόν συζητήσεις. Ό γέρο - Σκαρτσόπου
λος δέν έχώνευε τούς πλουσίους, οσοι ειχον 
γείνη εκατομμυριούχοι διά τής μεθόδου 
τής επαγγελματικής ψευδομαρτυρίας, ή 
«διά μαρτύρων άποδείξεως» όπως τό 
εξέφραζεν. Όθεν έπείραζε μέ κεντρώδη 
γλώσσαν πολλούς έκ τών ίδιων πελατών 
του. Θέλων νά κάμη έπίδειξιν, οτι έχώ
νευε πολύ κρασί, ενώ εκείνοι συνήθως έφεί— 
δοντο νά πιούν, πόσον μάλλον νά κερά- 
σουν άνθρωπον, εγέμιζε τό ποτήριον νερόν, 
έρριπτε μέσα ολίγον αφέψημα φασκομη
λιάς, ώστε σιμά είς τό ύποσκότεινον κυλι-

* Φράσις δυσανάγνωστος. 

κείον καί τήν εστίαν τού καφενείου προσε- 
λάμβανεν ακριβώς τό χρώμα τού ρετσινά- 
του. Έστρέφετο προς τήν γερουσίαν, τήν 
έδρεύουσαν συνήθως περί τά έτερα τραπέ
ζια, σιμά είς τήν έξοδον, κ’ έκραζεν 
«’Εβίβα σας!)) καί τό έπινεν άπνευστί. 
Μετά δέκα λεπτά, άλλο ποτήρι, μετά έν 
τέταρτον άλλο, καί πάλιν άλλο. Οί καλοί 
γέροντες ηπόρουν πώς αύτός ό Σκαρτσό
πουλος ήτον ικανός νά πίνη καί νά χωνεύη 
είς μίαν ώραν μίαν κ εκατό ρετσινάτο, 
χωρίς νά φαίνεται οτι τόν έζάλιζέ ποτέ.

’Εκεί έσύχναζε κι’ό Γέρο-Σ*,  ό'στις 
πολλάκις παρίστατο, ιδίως τον Δωδεκαή- 
μερον καί τάς ήμέρας τού Τριωδίου, είς 
αγώνας χαρτοπαικτικούς καί ζαχαροπλα- 
στικούς. όπου έπαιζαν δυο «τρίγωνα» ή 
«γαλατομπούρεκο». Έβλεπεν άπλήστως, 
παρηκολούθει τήν «πρέφα», ή τό «κιάμο», 
ειτα έκύτταζε λείχων τά χείλη του τούς 
τρώγοντας τό γλύκισμα. ’Αλλά δέν άπε- 
φάσισε ποτέ του νά θυσιάση 25 ή 30 λε
πτά διά νά φάγη ένα μπακλαβά ή τρί
γωνον. ’Απορούσε μάλιστα πώς ύπήρχον 
άνθρωποι οπού νά μή λυπούνται τά λεπτά 
διά νά εύχαριστήσουν «τήν κοιλιά τους». 
Είχε δέ περιουσίαν ίσως εκατομμυρίου, καί 
ήτο άτεκνος.

*

Ό γέρο - Σκαρτσόπουλος είχε μερικά 
χαρίσματα καλά, καί ολίγα άσχημα. Διη
γείτο πώς συνέβη ποτέ νά δανείση τόν 
Κλωνάρην δέκα τάλληρα τά μεσάνυχτα 
είς αριστοκρατικήν οικίαν επάνω στον 
τζόγον. Ό γέρο - Περιζίνης ο μουσικός, 
έπειδή ήξευρε τήν αδυναμίαν του, ήρχετο 
άπαξ τής έβδομάδος διά νά παίξη καραμ- 
πόλαν, άποκλειστικώς μαζί του. Τόν έκέρ- 
να καφέν καί κονιάκ, έχανε πάντοτε, ή 
καί άν έκέρδιζε κάποτε δέν έσυνερίζετο, 
έ'διδεν έν δίφραγκον άργυρούν, καί δέν 
έπαιρνε ρέστα.

Διηγείτο πώς ποτέ είς τό Άργος, μετά 
την στρατείαν τού Δράμαλη, όταν ήτο 
πτωχόν παιδίον, κ’ είχε χαθή προ καιρού 
στά βουνά, όπως καί τόσοι άλλοι, ύστερα 

δ'ταν άπέθανεν ή μάννα του—ήτις είχε 
ζητήσει είς τά λοίσθιά της ζουμί άπό στα
φύλι κ’ ένα ψίχουρο (τούτο δέ έσήμαινε 
συμβολικώς τήν Μετάληψιν), »κ’ επειδή 
ήτο παρούσα μία Ίταλίς σύζυγος φιλλέλ— 
ληνός, ένευεν έπιμόνως νά βγάλουν τήν 
φράγκισσαν έξω, τήν ώραν πού θά ήρχετο 
έ παπάς νά τής μεταδώση τό μυστήριον, 
όταν λοιπόν έμεινε τό παιδίον ορφανόν 
κ’ έρημον είς τόν κόσμον, έμαστίζετο έπί 
μήνας άπό πυρετούς, κ’ ήτο κατάχλωμος, 
καί «τά κόλλυβα στό ζωνάρι». ’Εκεί μίαν 
ημέραν, είς τήν πλατείαν τού Άργους, 
όπου έψηναν τής γουρνοπούλες, έπήγε κ’ 
έκάθησεν ώραν πολλήν κυττάζων άπλή
στως τάς σούβλας μέ τά ροδίζοντα αχνιστά 
γουρνόπουλα, καί δέν ήθελε νά ξεκολλήση 
άπεκεϊ, άν καί τόν είχαν διώξη έπανειλημ.- 
υ.ένως. Τότε εις όπωσούν εύσπλαγχνικός 
άνθρωπος τού έδωκε μίαν φέτα ψωμί, 
κ’ ένα κομμάτι άπό τό ψητόν χοιρίδιον. 
Ό Σκαρτσόπουλος τό έφαγεν άπλήστως, 
ίατρεύθη καί δέν τού ήλθε πλέον πυρετός 
είς τήν ζωήν του.

Έν τούτοις ήτο άλαζών καί θρασύς 
συνήθως. Μίαν φοράν έκαυχήθη, μεταξύ 
άλλων, οτι «έγώ. δέν έπήγα ποτέ είς τήν 
αστυνομίαν ούτε θά πάω». Τότε εις νεώ- 
τερος πτωχός ξένος σπουδαστής, έζ έκεί- 
νων είς τούς οποίους έδαπάνουν αφειδώς 
τάς συμβουλάς των οί γέροι, «οί κακοί 
παρακλήτορες» έτόλμησε νά τού είπή.«Μη 
λές μεγάλο λόγο, γέρο Σκαρτσόπουλε». Ό 
γέρων καφετζής δέν έκάμφθη έν τούτοις κ 
έπέμεινεν είς τήν άρνησίν του. Μετά 15 
χρόνια έκτοτε, όταν είχε γήράσει ό Σκαρ
τσόπουλος κ’ εΐχε ξεκάμη τό μαγαζί, είχεν 
υπάγει χάριν γήρατος είς τό χωρίον Κ. X. 
προς τόν Πάρνηθα, όπου ό υιός του, λαβών 
μετά πέντε έξετάσεις δίπλωμα τής ιατρι
κής, ήτο θεραπευτής μέ έτησίαν συμφω
νίαν, ή «κονδόττα». Έν Σάββατον τό 
βράδυ, ό υιός του ειχεν αναχωρήσει διά 
εικοσιτετράωρον απουσίαν είς Αθήνας, 
αφού ειχεν ύποδείξει είς τόν πατέρα του 
τό ποτήριον σκεπασμένον μέ χαρτί, διά νά 
τό δώση διά μίαν πάσχουσαν χωρικήν κό
ρην, άμα θά έζητείτο. Τό ιατρικόν ήλθαν 

νά τό ζητήσουν αργά τήν νύκτα. Ό γέρω 
Σκαρτσόπουλος ήτο ζαλισμένος τήν εσπέ
ραν έκείνην τού Σαββάτου άπό σπονδάς 
μέ χωρικούς γέροντας φίλους του, άρτίως 
έλθόντας έκ τών άγρών οπού ήθελαν ν άνα- 
ψυχθούν μέ τά προεόρτια τής Κυριακής.

Ό Σκαρτσόπουλος όγδοηκοντούτης ήδη, 
δέν έβλεπε ά7λως τήν νύκτα, έψαχνε καί 
δέν ένθυμείτο πού τού είπεν ό υιός του ότι 
ειχεν άποθέσει τό φάρμακον. Είτα ύψωσε 
ταχέως τό βλέμμα προς εν άραφάκι τής 
εστίας, ειδεν έκεί μίαν φιαλίδα περιέχουσαν 
κάτι λευκάζον, τήν ελαβε, καί τήν ένεχεί- 
ρισεν είς τόν ζητούντα.

Ή οικογένεια έδωκεν είς τήν πάσχου
σαν τήν δόσιν οπού τής είχεν είπείο ιατρός. 
Μετά οκτώ ώρας ή κόρη κατόπιν βαθέως 
ληθάργου άπέθανε. Ή μικρά φιάλη περι- 
είχεν όπιον.

’Έσυραν είς τό Πλημμελιοδικείον τόν 
υιόν καί τόν πατέρα του.Ό γέρο Σκαρτσό
πουλος άπηλλάγη ώς άκαταλόγιστος. Ο 
ιατρός κατεδικάσθη είς έξάμ.ηνον φυλάκισιν.

*

Ό γέρο - Κοϊμτζής ήτο ό άξιολογώτε- 
ρος γέρος εξ όλων τών έρχομένων έκεί. 
Είς τά νειάτά του έπώλει τό έλαιον είς 
τούς δρόμους μέ τό κάρρο. Είς τά γηρά- 
ματά του έφόρει «ρετσίνες», όπως ήρχι- 
σαν νά κατασκευάζωνται τότε, καί πτερνο- 
πατημένα σανδάλια. Ελέγετο ότι είχεν 
ύπέρ τά δύο εκατομμύρια. Είχε νυμθευθή 
πολύ νεωτέραν του περικαλλή γυναίκα. 
Τού εΐχε κάμη σχεδόν μίαν δωδεκάδα 
παιδιά. Η γυνή έπόθει μεγάλως νά είσέλθη 
είς τήν κοινωνίαν, διά νά είνε καί αύτή 
όπως «ό καλός κόσμος». Έπρόκειτο νά 
στείλουν τόν μεγαλείτερον υιόν είς τό Πα
ρίσι, διά νά είσέλθη καί αύτός διά τής 
κοινής θύρας. Έχρειάσθη μέ πολύν κόπον 
νά έκβιάσουν τόν γέρον, διά ν’ άποφασίση 
νά δώση εν πεντακοσάρικον, διά νά έκκι- 
νήση ό υιός.

Ό γέρων ένέμεινεν άκαμπτος είς τό 
παλαιόν. Έταμίευε τά σκουπίδια του όπως 
όλοι οί έντόπιοι Αθηναίοι, είς τό κατώγι 
τής οικίας, καί δέν έβλεπες ποτέ τενεκέν
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εμπρός είς την εξώπορταν ή τό αύλάκι του 
πεζοδρομίου. Έπειτα, μετά έτος, εν μ,α.- 
κρον αμάξι τακτικά ήρχετο, έφόρτωνε τά 
ενιαύσια σκουπίδια, έγέμιζε την γειτονιάν 
κονιορτόν καί οσμήν, καί τά έκουβάλα είς 
την εξοχήν, δια νά λιπανθούν τά κτήματα 
του- γέρο - Κοϊμτζή.

Εις τήν πλύστραν, τήν οποίαν έκάλει 
οί'καδε διά νά πλύνη καί άπλώνη τά ρούχα 
ανά τήν εύρείαν αύλήν, έφέρετο κάπως 
αυστηρώς ή κυρία Κοϊμτζή. Δέν τής έπέ- 
τρεπε ν άπλωση είς τό ίδιον σχοινί τά 
ενδύματα τής δούλας, καί τά φορέματα 
τών ιδίων τέκνων της. "Απαγε ! Δέν ήσαν, 
βλεπεις, πλασμένοι από τό ’ίδιον χώμα. 
Κατά τά άλλα ήτο απλοϊκή, καί πολύ 
«άναφάνταλη». Όλα τά μυστικά της τά 
έκήρυττεν έπί τού εξώστου. Όταν έκλαιον 
τά δυο παιδιά της τά μικρά, καθ’ δν χρό
νον είχεν άπογεννήσει τέλος, καί τής έζή- 
τουν φρούτο ή γλύκυσμα, αύτη όταν είχε 
νυχτώσει προ μικρού έφώναζε πρός την 
γειτόνισαν τήν πλαϊνήν της, καί τήν 
άλλην την άντικρυνήν

— Εγώ έχω ρόϊδα, κυδώνια, σταφύ
λια, μα δεν τους δίνω. Νά σκάσουν !

Κατόπιν, όταν έβεβαιούτο πλέον είς 
ό'λην τήν γειτονιά ότι είχεν άπό τά είρη- 
μένα είδη, έκάμπτετο, καί τούς έδιδε — 
διά νά λουοάξουν.

❖

Μέ τόν καιρόν, όταν έμ.εγάλωσεν ή 
κόρη — ήτο κομψή, χλωμή, καί ονειρώ
δης, ανάγκη πάσα νά τήν έμβάσουν είς 
τόν κόσμον διά τής μεγάλης θύρας. Τής 
έπήραν δασκάλα στο πιάνο, στά γαλλικά. 
Κάτι έμαθεν ή κόρη νά τραυλίζη καί νά 
βομβή, ακόμη καί τόν «Χορ - χορ - άγαν». 
1 έλος έπρεπε νά τήν ύπανδρεύσουν, νά 

τγΚ αγοράσουν δηλ. σύζυγον. Ή ένα 
στρατιωτικόν άπό ιστορικήν οικογένειαν, 
ή ενα πολιτευόμενον μέ μέλλον. Εις τί θά 
εχρησίμευεν ή προίξ έάν δέν θά είχε ό 
άνθρωπος νά βαπτίζη όλα τά χωριατό
πουλά, καί νά στεφανώνη όλα τά άνδρό— 
γυνα, διά νά κάμη κουμπάρους καί κομ- 
ματάρχας ; Εινε γνωστόν ότι αί έκλογαί 
γίνονται μέ κουμπαριές κ’ ενίοτε μέ κουμ-

πουριές. Καί νά περιέρχηται είς τάς παρα- 
μονάς χιλίας τόσας ταβέρνας, οπού φυ
τρώνουν μάλιστα ώσάν έπίτηδες έκείνας 
τάς ήμέρας τόσα μπακάλικα καί καφε
νεία, διά νά δίδη χίλια πεντάδραχμα διά 
κέρασμα καί νά μην παίρνη ρέστα.

Έπολιόρκησαν τόν γέρον. Ούτος καθώς 
είχε παραγηράσει μάλιστα, έφρόνει τά πα- 
λαιά. Τόν ήθελε «σώγαμπρον». Χίλιες 
δραχμές τθν νά μην έχη δι
καίωμα νά ξοδεύη λεπτόν άπό τό κεφάλαιον. 
Καί μήπως μικρόν πλεονέκτημα ήτο οπωσ
δήποτε. Νά διορισθή τις γαμβρός μέ μι
σθόν χιλίων κατά μήνα, τί καλλίτερον : 
Ούτε στρατηγός, ούτε πρόεδρος τού Άρείου 
Πάγου, σχεδόν ούτε Μητροπολίτης δέν 
έχει τόσα κατά μήνα. Όπωσοΰν ή ύπό- 
θεσις έσυμβιβάσθη καί ό γάμος έγεινεν. 
Εκτοτε ή κυρία Σκαρτσοπούλου είσήλθε 

διά τής έπισήμου θύρας είς τόν μεγάλον 
κόσμον και είδε τά ιδανικά της νά γείνουν 
πράγματα.

*

Καλός ήτο καί ό γέρο-Γιάννης ό Βε- 
λισαρόπουλος πρώην στρατιωτικός, οπού 
είχε γαμβρόν είς τήν μοναχοκόρην του 
τόν άδελφόν ενός Δεσπότη. ΚΓ ό μονα- 
χογυιός του έμελλεν άσφαλώς νά πάρη 
άριστα όταν θά έθριάμβευε εις τάς εξετά
σεις τής νομικής. Τό είχε δοκιμάσει άλλως, 
διότι ήδη είχε δώσει έζετάσεις, όχι είς τό 
ίδιον όνομά του. Σημειώσατε οτι, ή μονα
χοκόρη δέν ήτο κόρη του, κι’ ό μοναχο- 
γυιός του δέν ήτο γυιός του. Ή μία ήτο 
ψυχοκόρη τής γυναικός του, πριν τήν νυμ- 
φευθή ό κύρ Γιάννης κι ’ ό άλλος ήτο τέ- 
κνον τής ιδίας άπό τόν πρώτον άνδρα της. 
Κατ' άλλους είχε περισσοτέρους. Όταν 
δέ τήν ένυμφεύθη ό Γιάννης, αύτη είχε 
περιουσίαν τήν οποίαν είχεν άποκτήσει μέ 
τάς έκδουλεύσεις της. κ’ έκείνος είχε σύν
ταξιν τής οποίας είχεν άξιωθή λόγω τής 
ύπηρεσίας του. Τέλος ύπάνδρευσε τήν 
κόρην, καί τής έδωκε καλήν προίκα. Ό 
αδελφός τού Δεσπότη έλεγεν οτι είχε σπου
δάσει τά νομικά* όπως κΓ άν έχη είχε 
πλείστας άποδείξεις τών άκροάσεών του. 
Προγονός τού κυρ Γιάννη, νεαρός φωστήρ 

τής νομικής, τάς έλαβε, προσήλθεν είς τό 
Πανεπιστήμιον ύπό τ’ όνομα τού γαμβρού, 
κ’ έξητάσθη. Άνηγορεύθη διδάκτωρ μέ 
λίαν καλώς. Ό γαμβρός έλαβεν άπό τάς 
χείράς του τό δίπλωμα, και ώς νομικος 
οπού ήτον, μέ τά μέσα μάλιστα τού Δε
σπότη, διωρίσθη έπαρχος. Έξηκολούθει 
νά δ’.ατελή είς τήν θέσιν ταύτην έπί πολλά 
ετη μεχρισότου ή θέσις κατηργήθη όριστι- 
κώς. Ό γυναικάδελφός του προσέφερε 
παρόμοιας έκδουλεύσεις είς πολλούς άλλους 
φίλους του. Διάφοροι καθηγηταί συνείθιζαν 
νά δίδουν γαλλικά συγγράμματα είς εύ- 
νοουμένους σπουδαστάς ή άποφοίτους, καί 
τούς ύπεδείκνυον σελίδας πρός μετάφρασιν, 
διά νά κατασκευάσωσι τήν λεγομένην 
έναίσιμον διατριβήν. Ποιος νά ξεύρη I αλ- 
λικά τόσα διά νά κάμη τήν μετάφρασιν. 
Ό προγονός όμως τού κύρ Γιάννη ήξευρε, 
φαίνεται, άρκετά. Μετέφρασε δύο τρεις 
περικοπάς περί επιστημονικών θεμάτων δια 
τοιούτους ύποψηφίους διδάκτορας, καί άλ
λην μίαν δι’ ένα θεολόγον. Είς τόν τελευ- 
ταίον τούτον ό αρμόδιος καθηγητής είχεν 
υποδείξει πρός μετάφρασιν έκ τίνος προ- 
τεσταντικού λεξικού τήν βιογραφίαν τού 
Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ό εύπροαίρετος 
μεταφραστής μεγάλως έξεπλάγη όταν είδεν 
ότι τό άρθρον ήτο γραμμένον μέ πνεύμα 
πολύ σκεπτικόν καί σχεδόν άπιστον. Αλλα 
τί θά έχρειάζετο ή Θεολογική Σχολή, άν 
έμελλε ν’ άσχολήται άποκλειστικώς εις 
«τετριμμένα» θέματα, καί νά έμπνέεται 
απολύτως άπό τά συναξάρια; Τόσοι σοφοί 
άνδρες, φωστήρες έκ τής έσπερίας άνατεί- 
λαντες, μέ τόσον παχείς μισθούς, και νά 
μή μεταγγίσουν ολίγον αθεϊστικόν πνεύμα 
είς τήν Ελλάδα !

Όταν είδεν ό μεταφραστής δλας αύτάς 
τάς «εναισίμους διατριβάς» τυπωμένας, 
χωρίς καμμίαν διακοπήν ή χωρίς μικράν 
εισαγωγήν ή καί προοίμιον, άλλά κατά 
λέξιν όπως αύτός τάς είχε γράψει, εθαύ- 
μασε τον έαυτόν του όστις δέν ήτο μόνον 
δεινός είς τά νομικά, άλλά καί είς αυτήν 
τήν θεολογίαν. Δυστυχώς ό νέος έχτίκιασε, 
άπό τήν πολλήν μελέτην, ώς έλεγον, καί 
απέθανε, πριν δώση έξετάσεις καί δι’ όνομά 

του. Εί δέ μή άν έπέζη, θά ήτο ικανός 
νά κατασκευάση πολλάς δεκάδας διδα
κτόρων.

Ό άδελφός τού Δεσπότη έπέζησεν. 
Είχε πάθει άμαύρωσιν, καί ήτο τυφλός. 
Είχεν εύρει γυναίκα μέ προίκα, δίπλωμα 
χωρίς κόπον, θέσιν χωρίς σκοτούραν, καί 
προσέτι έλαβε καί τήν κληρονομιάν τού 
άποκρύφου ευεργέτου του. Τοιαύτα εγέ- 
νοντο εις τήν μακαριάν έποχήν τών δι
πλωμάτων καί τών θέσεων. Μεταξύ τών 
πολλών κεφαλληνιτικών άνεκδότων, περί 
τού άειμνήστου Γ. Ίακωβάτου, φέρεται 
καί τό εξής. 'Όταν ό Ίακωβάτος έπήγε 
πρώτην φοράν, μετά τήν ενωσιν τών 
Ίον ίων νήσων, είς ’Αθήνας ώς βουλευτής 
ή πληοεξούσιος, εις. χωρικός έκ τών έκλο- 
γέων του τού είχε ζητήσει. «Θέσι άφεν- 
τικό». Όταν έπέστρεψεν είς τό Ληξούρι, 
ό Ίακωβάτος τού είχεν άγοράσει άπό τά 
φεσοποιεία τά σωζόμενα τότε έν Άθήναις 
παρά τό Άναβρυτήριον ενα φέσι καί τοΰ 
τό προσέφερε.

— Πάρε τό φέσι πού μού παράγγειλες, 
μωρέ Σπύρο.

— Φέσι;. .’Εγώ σού είπα θέσι, αφεντικό. 
— Φέσι ’. κ’ έγώ παράκουσα, καϋμένε. 
"Αλλος πάλιν μετά χρόνους, σκυτοτόμος 

αύτός έλθών είς τάς ’Αθήνας, τόν είχε 
φορτωθή διά «θέσι». Ό Γιακωβάτος μετά 
δύο ήμέρας τού είπε.

— Σού ηύρα θέσι. Είνε ένας πάγκος, 
είς μέρος διαβατικό καί κατάλληλο, κοντά 
στο παζάρι. Σού τόν ενοίκιασα, έπληρωσα 
διά μίαν τριμηνίαν. Πάρε κι αυτή τη 
μονέδα νάγοράσης πετσί καί σύνεργα, καί 
πιάσε μετά τή δουλειά σου.

*
Τελευταίος καί ταπεινότερος εκ τών 

θαμώνων ήτο ό μπάρμπα -Νικόλας ό Μο- 
νεβασίτης, πρώην μανάβης. Όταν έγύ- 
ριζε μέ τό γαϊδουράκι του ό'λην τήν πόλιν, 
κ’ έπώλει καρπούς καί κηπουρικά, τού 
συνέβη νά κράτηση μέ τάς χείράς του είς 
τό κέντρον τού δρόμου, άφηνιασμένον άλο
γον, καί νά τό καταδαμάση. Είχε κερδί
σει όπωσούν χρήματα έκ τού εμπορίου του. 
Είχε κΓ αύτός, όπως ό Βελισσαρόπουλος
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ένα μοναχογυιόν,πλήν ίδικόντου. Ή μεγάλη 
αδυναμία κι’ ό καϋμός του ήτο «νά γείνη 
τό παιδί του καλλίτερο απ' αυτόν». «Τί 
τόν θέλω, αν είνε νά γείνη χαμάλης, σαν 
έμενα. Ό λόγος είνε νά τόν έχω καμάρι 
στα γηρατειά μου». Έθυσίασεν οσα είχε 
διά νά τόν βγάλη μηχανικόν, τόν διετή- 
ρησε πέντε χρόνους είς 'Αθήνας, κι’ άλλα 
τρία είς την Ελβετίαν. Τέλος ό υιός του 
έβγήκε πράγματι άξιος μηχανικός. Διω- 
ρίσθη είς έξέχουσαν θέσιν, ειχεν έξακοσίας 
δραχμάς τόν μήνα, κ’ ένυμφεύθη μίαν 
Γερμανίδα. Έκάλει τόν πατέρα του πολ- 
λάκις είς τό δείπνον, του έδιδεν 20 η 30 
δρ. τόν μήνα, καί δέν του έπέτρεπε νά 
μείνη παρ’ αύτω. Ό γέρο - Νικόλας, χη- 
ρευμένος άπό 30ετίας, καί μη εχων άλλο 
τέκνον, ύπέργηρος, ήμίτυφλος μέ επίδε
σμον περί τό εν ό'μμα, δέν είχε θόλους είς 
τό πενιχρόν δωμάτιον όπου έμεινε.

Την πρώτην φοράν όπου έδείπνησε παρ’ 
αύτω ό γέρων, όπως ητο συνειθισμένος 
έκπαλαι, έκαμε τόν σταυρόν του. ’Επειδή 
όμως ητο ολίγον περήφανος του έκακοφάνη 
διότι δέν είδε τόν υιόν του νά τόν μιμηθή. 
Είς τό τέλος του δείπνου, όταν καί πάλιν 
έκαμε τόν σταυρόν του, του είπε*

— Δέν κάνεις, Φίλιππα, τόν σταυρόν 
σου, καί σύ ;

— Τί χρειάζονται αύτά, είπεν ό μηχα
νικός. Αύτά τώρα πάνε, σκούριασαν.

Ό γέρος διηγείτο τό παράπονόν του είς 
ενα πτωχόν νέον, σπουδαστήν, τόν ίδιον 
όστις είχε κάμη κάποιαν παρατηρησιν 
άλλοτε είς τόν καφετζην τόν γέρο Σκαρ- 
τσόπουλον.

— Καί στη λοκάντα, γυιέ μου, τά ίδια 
παθαίνω. 'Όταν καθίσω νά φάω κάποτε, 
εινε μερικοί νέοι καλοφορεμένοι, δέν ξέρω 
αν είνε φοιτηταί, όπου άμα μέ ίδοΰν νά 
κάμω τόν σταυρόν μου, μέ περιγελούνε.

— Σ’ αύτό εσύ φταις, γέρο Νικόλα.
— Τί λές, παιδί ; φταίω πού κάνω τό 

σταυρό μου;
— Φταις γιατί τούς κύτταζες νά ίδής 

τί φρονούνε. Μήπως λοιπόν κάνεις τόν 
σταυρό σου άπό άνθρωπαρέσκεια; Νά κά
νης τόν σταυρό σου μέ απλότητα καί μέ 
άπεριέργειαν, καί νά μην κυττάζης διόλου 
ποιος είνε άντικρύ σου, Εβραίος, Τούρ
κος ή Φαρμασώνος.

Τάς ήμέρας τών Χριστογέννων, ό μη
χανικός έκάλεσε τόν πατέρα του οίκαδε, 
διά νά παρευρεθή είς τό «Δένδρον τών 
Χριστουγέννων».

— Τί δένδρο ήταν εκείνο, παιδάκι μου, 
διηγείται άκολούθως ό γέρο-Νικόλας είς 
τόν νεαρόν φίλον του τόν προειρημέναν. 
*Ακουσες εσύ δένδρο πού νά έ'χη κρεμα
σμένα άπάνω του καλαθάκια καί χαρτά
κια μέ κουφέτα καί καραμέλες ;

— Αύτό είνε δένδρο πού δέν έχει ρίζες, 
καί γι’ αύτό δέν μπορεί νά κάμη φυσικούς 
καρπούς μπάρμπα - Νικόλα. «Παν δέν
δρον μή ποιούν καρπόν, κόπτεται καί είς 
πύρ βάλλεται». Ή ξενομανία πού τούς 
έ κόλλησε εινε σαπρόν δένδρον, καί δέν 
μπορεί παρά νά κάμη σαπρούς καρπούς.

Ό γέρων έστέναξεν.
— Αχ, καλλίτερα νά τόν άφηνα νά 

γίνη χαμάλης σάν εμένα!
t Α. ΠΑΠΑΔΙΑΝ! ΑΝΤΗΣ
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Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ*

Η ΣΑΝ πολύ θλιβερές ημέρες γι’ αύτό 
τό φτωχό ’Έθνος. Ό πόλεμος είχεν 
άρχίσει, κι’ άπό τότε έβλεπε κάνεις 

ποιο θά ήταν τό τέλος.
Τί χλαλοή ήταν εκείνη ! ’Έπεφταν κυ

βερνήσεις, άνοιγαν μαγαζιά γιά νά πάρουν 
όπλα, έκαναν σχέδια πολεμικά επάνω στά 
τραπέζια τών καφενείων, ούρλιαζαν πα- 
τριωτικώτατα ή εφημερίδες καί τό δυστυ
χισμένο αύτό έθνος ’έπνεε τά λοίσθια.

Κ’ έγώ είχα γράψει ένα πατριωτικό 
ποίημα που έδημοσίευσα στην «Άκρόπολι» 
καί δοξάζω τό Θεό πώς τό λησμόνησα.

Στη λύπη μου τήν άνέκφραστη πού 
αισθανόμουνα γιά τόν πόλεμο, είχε προσ- 
τεθή κ’ ή ανάγκη τής ζωής. Τα λίγα 
χρήματά μου είχαν τελειώσει καί βρισκό
μουνα χωρίς ψωμί. Δέ μου έμενε άλλο άπό 
τά βιβλία μου πού είχα άγοράσει μέ πολύ 
μεγάλες θυσίες.

Μέ κανένα βιβλίο κρυμμένο, έτρεχα 
δειλά δειλά καί πικραμένα στά βιβλιο
πωλεία. Κάθε πού έχωριζόμουνα άπό κα
νένα άπό αυτά, μου σπάραζεν ή καρδιά. 
Αλλ’ ήμουν πατέρας κ’ έπρεπε νά νικήση 

ή άγάπη στά φτωχά μου παιδιά, τά 
οποία λίγο ψωμί μού ζητούσαν μόνο. 
Πρέπει, έλεγα μόνος μου, νά συνειθίσω 
καί σ αύτή τή στέρησι κ’ έσυνείθισα στούς 
σπαραγμούς καί στά μαρτύρια τής ψυχής 
μέ τή μεγαλείτερη αύταπάρντσι.

Καί πόσες ψυχικές ικανοποιήσεις δέ μού 
έδοσαν οί πόνοι! Πόσα πράγματα μού 
έδίδαξαν, πόσο μ’ έκαμαν νά γνωρίσω 
βαθύτερα τούς άνθρώπους καί πόσο μού 
εμεγάλωσαν καί μου εξευγένισαν τήν ψυχή ! 
Πολλές φορές μέσα στή δυστυχία μου εύ- 
ρισκα τήν άπόλαψιν εκείνη πού δέ μπορεί 
να βρή ό πλούσιος μέσα στούς θησαυρούς 
του. Μή τό νομίση κανείς ώς ύπερβολή. 
Τό αίσθάνθηκα καί γιά τούτο έχω τό 
θάρρος καί τήν ειλικρίνεια νά τό γράψω.

Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχη Μαΐου, ’Ιουνίου, ’Ιου
λίου Αύγουστου, Σεμπτεμβρίου, ’Απριλίου 1911-12.

"Ένα άλλο πράγμα μέ παρηγορουσεν 
ακόμη Τ’ όνομά μου ήταν γνωστό στήν 
’Αθήνα στούς λίγους εκείνους πού κατα
γίνονται στά γράμματα.

Δέν έδειξα ποτέ πώς μ' άρέσει ή ρε
κλάμα, ούτε ποτέ έπροκάλεσα νά μέ επαι
νέσουν, άλλ όταν ό έπαινος έρχεται αύ- 
θόρμητος, μέ κάνει νά χαρώ. Άν καί 
πολύ περιωρισμένα έζούσα καί ήμην σχε
δόν όλη τήν ημέρα σ’ ένα καφενείο τής 
Νεαπόλεως, όμως δεν ήξεύρω πώς έγνώ- 
ρισα πολλούς ανθρώπους τών γραμμάτων 
προσωπικώς. Αύτές ή γνωριμίες μού έδο
σαν θάρρος καί σ’ αύτές χρεωστώ άν 
έγραψα κάτι τι καλό, δηλαδή τό περισ
σότερα σονέττα μου, σχεδόν όλους τούς 
«Βαρβάρους στίχους)) μου, τό «Παγκόσμιο 
Τραγούδι», «τά Πανουράνια)) καί πολλά 
άλλα πού τώρα δέ θυμούμαι.

'Ύστερα άπό τόν έζευτελισμό καί τήν 
αγωνία πού έδοκίμαζα γιά νά πουλήσω 
κανένα βιβλίο, άγόραζα λίγο ψωμί κ’ έπή- 
γαινα στό καφενεδάκι γιά νά πιώ ένα 
καφέ καί νά γράψω κανένα ποίημα.

Τα πρώτα χρήματα πού έπήρα άπό 
ποιήματα ήταν άπό τή «Διάπλασι τών 
Παίοων», καί τούτο χρεωστώ στό φίλο 
μου Ξενόπουλο, κι’άπό τήν ((’Αστραπή)), 
περιοδικό πού τό διεύθυνε ό Παύλος Σω- 
τηριάδης, ό όποιος κατόπι έδόθη στό 
εμπόριο. Εκεί έγνώρισα καί τό φίλο μου 
Χρήστο Βαρλέντη, ό οποίος μού έδειχνε 
πολλην άγάπη καί έκτίμησι. Τά ποιήματά 
του άπό τότε μού είχαν κάμει πολύ κα
λήν έντύπωσι, γιατί μέσα σ’ αύτά περνά ή 
αληθινή ποιητική πνοή. ’Αλλ’ ενώ ώς ποιη
τής μού ικανοποιούσε τήν ψυχή, ώς άν
θρωπος όμως καμμιά φορά δέ μέ έκανε νά 
αισθανθώ τ αύτά άποτελέσματα. Σέ κανένα 
πείραγμά του πάντα θυμόμουνα μιά καλή 
του στιγμή καί τούτο ’έφθανε σ’ έμέ.Β^?^

5Έγνώρισα, δέ θυμάμαι πού, καί τό 
Χρηστοβασίλη ό όποιος μού έγεινε άγαπη- 
τός φίλος. Στά διηγήματά του περνά όλη

ή ’Ήπειρος μέ τις μύριες της ώμορφιές 
καί μέ τις χίλιες της μαγικές τοποθεσίες* 
τό Πολύβιο Δημητρακόπουλο τού όποιου 
ό νους άγκαλιάζει όλη τή φιλολογική μας 
κλίμακα* τό Μπάμπη τόν Άννινο, τό χα
ριτωμένο αύτό λογογράφο μέ τό αττικό του 
άλας καί μέ τήν κεφαλονίτικη εξυπνάδα 
του. Έγνώρισα καί τό μακαρίτη Κουσου- 
λάκο, τόν ίΐώπ, τόν Κύρο, τον Γιολδάση 
καί πολλούς άλλους. ’Ακόμη καί στού 
ΙΙαλαμά, πού εξακολουθούσα νά πηγαίνω, 
έγνώρισα μερικούς άλλους. Κάθε σχεδόν 
εβδομάδα άρχιζαν νά έρχουνται καί νέα 
πρόσωπα. Εκεί κατά πρώτη φορά εσχε- 
τίστηκα μέ τό μακαρίτη Σπήλιο Πασα- 
γιάννη, τόν άδελφό του Κώστα τόν είχα 
γνωρίσει στή Ζάκυνθο, εκεί τό μακαρίτη 
Ζητουνιάτη, μέ τά ώραία καί φιλοσοφικά 
του ποιήματα, πού σού έθύμιζε στήν ελα
φρά χωλή περπατησιά του τόν Βύρωνα.

Κι’ εν αν άλλο έγνώρισα εκεί πού πρέ
πει ν’άναφέρω. Ό Παλαμάς μάς είχεν 
απαγγείλει ένα ποίημα γιά ένα νέο πού 
έπολεμουσε. 'Όταν ό πόλεμος ετελείωσε, 
ό νέος αύτός εύτυχώς έγύρισεν. Πίταν ό 
Κώστας Χατζόπουλος, ό οποίος τότε, κα
θώς όλοι γνωρίζουμε, είχε τό ψευδώνυμο 
Πέτρος Βασιλικός, ψευδώνυμο πού έβαλε 
τώρα σ’ άχρηστία.

Άπό τήν εποχή εκείνη άρχισε ή φιλο
λογική μας συναναστροφή νά 
άλλη κατεύθυνσι. Ό Παλαμάς 
άρχηγός, άλλ’ ή ψυχή ήταν ό Βασιλι
κός, καί γιά τις νέες αύτές ιδέες έπρεπε 
βέβαια νά ύπάρχη ένα όρ.γανο, καί τό 

λαβαίνη 
ήταν ό

όργανο αύτό ήταν ή «Τέχνη» μέ διευ
θυντή τό Βασιλικό.

Άπό τότε άρχιζει ή συμβολική ποίησι. 
Έγώ, δέν εννοώ νά κατηγορήσω κανένα 
παρά μόνο τόν εαυτό μου, δέν κατώρ- 
θωσα νά καταλάβω αύτό τόν ευλογημένο 
συμβολισμό καί γιά τούτο δέν είχα λάβει 
καθόλου μέρος. Εινε άλήθεια πώς δέ μέ 
είχαν προσκαλέσει γιατί ίσως μ’ ένόμισαν 
άνάξιο, άλλά όπως κι’ άν έχη τό πράγμα 
ή γιά τό ένα ή γιά τό άλλο, έπρεπε 
ν’ άποσυρθώ άπό μία συναναστροφή στην 
οποία δέν ήμπορούσα πλέον νά λάβω μέ
ρος κι’ όπου δέν είχα πλέον καμμία θέσι.

Άν ό συμβολισμός ώφέλησεν ή ’έβλαψε 
τή φιλολογία, δέν αρμόζει σ’ εμέ νά πώ 
τό παραμικρό. Τό χρέος μου εΐνε νά σε- 
βασθώ τούς συγχρόνους μου καί τούς συν
ομηλίκους μου καί κάθε προσπάθεια που 
γίνεται γιά τά γράμματα. Αύτά άλλοι 
άνθρωποι θά τά κρίνουν, άλλοι θά πουν 
τήν τελευταία λέξει :

ai posteri
L’ardua sentenza.....................

γιά νά μεταχειρισθώ ένα στίχο τού Μαν- 
τζόνη άπό τήν περίφημη ωδή του στό 
θάνατο τού Ναπολέοντος.

Εινε ή δέν εινε τίποτε αύτός ό συμβο
λισμός, ή άλήθεια εΐνε πώς εύτύχησε νά 
λάβη 0,τι λαβαίνουν πολλά μεγάλα φιλο
λογικά γεγονότα, εννοώ νά πώ τη γελοιο
ποίησή καί τούτο μόνο πιστεύω πώς εΐνε 
άρκετή ίκανοποίησι γιά εκείνους πού τον 
είχαν άντιπροσωπεύσει.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
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Ο ΦΤΑΙΣΤΗΣ*

* Συνέχεια. Βλέπε « Καλλιτέχνην . Τεΰγος 25ον 
Απριλίου 1912.

(ΔΙΗΓΗΜΑ)

με μια υποορα- 
η. Βγήκε ίσαμε

Η μάνα του ήτανε κεί. Δέν την άν- 
τίκρυσε, άλλά την εΐδε νά κινήται 
μέσα στό μαγερειό, κάτι νά πλένη.

Αισθανόταν επιθυμία νά της μιληση 
άλλά κρατήθηκε μέ θυμό καί βγήκε έξω, 
όπου τό παιδί τόν περίμενε τρώγοντας 
ενα μεγάλο κομμάτι ψωμί.

— Μπράβο Γιαννάκη!... Νά!...
Καί του έδωσε μια δεκάρα. Έπειτα 

τό ρώτησε-
— Τί έλεγε ή μάνα μου όταν έφυγα : 

Μην ακόυσες;... Δέ μέ ζήτησε;...
— Όχι !... είπε αύτό 

χνη άνδρικιά σχεδόν φων 
δω πέρα μέ τόν πατέρα σου μόνο...

— Δέν ακόυσες τί λέγανε ;
— Ά, ναί!... έλεγε ή μάνα σου γιά 

σένα : Ο γυιός κακό θά μου κάνη, όπως 
τόχω δή στον ύπνο μου !... Δέ μου τό 
βγάζης άπ’ τό νοΰ !...

Ο Σούρσουλας θυμήθηκε κάτι μα
κρινό, πού είχε άκούση πρό πολλών χρό
νων νά τό λέη ή μάνα του. Ήτανε ενα 
όνειρό της, πού είχε δει τή βραδειά, πού 
γεννήθηκε ό γιός της.

Είχανε άφίση τό τραπέζι στρωμμένο 
τη νύχτα, φαί’ επάνω καί τό φως τής 
λάμπας νά φωτίζη καλά. Τά είχανε έτοι- 
μάση γιά τις μοίρες, που θά ερχόντανε νά 
ράνουν τό παιδί μέ τά καλά ή τά κακά!...

Η μάνα του όμως κοιμήθηκε καί δέν 
της είδε. Είδε όμως ενα όνειρο. Βρισκό
τανε σένα κήπο μεγάλο πολύ όπου ψηλά 
δένδρα κλείνανε τόν ούρανό, δένδρα άκί- 

ννητα, χονδρά, άλλά πράσινα - πράσινα. 
Αύτή ζητούσε μέρος νά βγή, νά φύγη καί 
δέν εύρισκε. Ξαφνικά σένα δένδρο, στον 
κορμό του, είδε έναν καθρέφτη μεγάλο κρε
μασμένο. ΙΙλησίασε τότε καί θέλησε νά δή 
τη μορφή της. ’Αλλά άντί νά δή τό πρό
σωπό της, βλέπει μέσα τό πρόσωπο μιας 

γρηάς.πού είχε πεθάνη σκοτωμένη άπό έναν 
μπαλωματή!. . Καί είχε πεθάνει αύτή, 
έχοντας ένα χαμόγελο στά χείλια της, ένα
τρομερό χαμόγελο!...

Η μάνα του τό είχε 
γιά κακό πολύ καί όχι 
ακούσε νά λέη, όταν τόν

αύτό τό όνειρο 
μιά φορά τήν 
έβλεπε νά θυ-

μώνη μικρός.
— Οσω τό βλέπω καί γίνεται άγριο

Ο Σούρσουλας έτρόμαξε μ’ αύτά πού 
σκέφθηκε. Φαντάσθηκε μή ήτανε γραφτό 
του να σκοτώση τή μάνα του καί κινή
θηκε νευρικά καί σά νά ζήτησε μέρος νά 
φύγη, νά κρυφθή άπό τά βρόχια τής 
μοίρας.

— Θεέ μου βοήθαμε!... είπε.

Πρωί, πρωί σηκώθηκε κατά τή συνή
θειά του. Ό ούρανός ήτανε καθαρός καί 
σήμερα. Μιά ύγρή πνοή ερχόταν πάλι σά 
νά έβγαινε άπό τά βάθη τής θάλασσας.

Η χλόη άπλώνετο άσημένια μένα μισό- 
σβυσμένο ύποπράσινο, πού σέ πολλές 
άκρες μεριές φαινότανε νά πρασινίζη.

Μέσα στήν αύλή ολα ήτανε κατάκλει-
στα. Καί ή μάνα του δέν είχε άκόμη ση- 
κωθή. Ακούσε τό βήξιμο τού πατέρα του.

τη
Είχε άποφασίσει πιά τί θά έκανε ! Όλη

νύχτα μαύτά πάλευε. Θά μιλούσε
I

στον πατέρα του, μέ τρόπο, θά τού έλεγε 
να μιλήση 4αυτός στή μάνα του γιά νά 
δεχθή νά φύγουνε πιά άπ’ εκεί. Καί θά 
τού έλεγε ότι άν δέν ήθελε αύτή νά τόν 
άκουση θά τον αναγκάζανε νά ξενιτευθή!. . 
Έτσι γιά φοβέρα!... Θά τό κατώρθωνε 
σιγά, σιγά!... Μέ τήν ύπομονή!... Καί 
όχι, όχι μέ τό κακό !...

Έβγαλε τις κατσίκες έξω. Καί καθώς 
έβγαινε καί αύτός είδε πέρα κάτω νά ύψώ—
νεται καπνός ίσιος σά στύλος...

Θυμήθηκε μαύτό τό όνειρο πού έβλεπε 
το πρωί! Είχε δίί οτι ήτανε μικρός, παι

δάκι, καί ή μάνα του τόν κρατούσε στήν 
αγκαλιά της καί έτρεχε γρήγορα, έτρεχε 
νά φύγη. Γύρω, γύρω τους ό ορίζοντας 
έφλέγετο άπό πυρκαϊά μεγάλη!... Τού 
ήλθε στό νού καί τό όνειρο τής μάνας του 
καί πάλι φοβήθηκε. Έτσι έπεθύμησε νά 
έφευγε όπως καί τή νύχτα πού, ενώ σά 
φοβέρα σκέφθηκε νά πή οτι θά ξενιτευθή, 
έπεθύμησε, λίγο νά έφευγε, νά τραβιότανε 
στά σωστά.

— Όχί, όχι ! Πάντα μέ τό καλό καί 
[χακρυά εγώ λίγο άπ’ αύτή!... Μέ τόν 
πατέρα !... Καί άμα δώ ότι τίποτα δέν 
βγαίνει νά τά μουντζώσω καί νά πάρω τα 
αάτια μου καί οπού πάω !... είπε.

Ό δρόμος έγέμισε άπό τά χτυπήματα 
τών κουδουνιών, άλλ ή φωνή του πολύ
σπάνια άκουγότανε.

Καί τά χθεσινά περνούσαν άπ’ τό νού 
του, στό δρόμο, καθώς πήγαινε πίσω απ 
τις κατσίκες του, καί τώρα τά προσέχει
μέ μιά ψυχρή, ψυχρή προσοχή όλα.

Δέν είχε προχωρήσει πολύ καί είδε τόν 
γέρο Γλούζο, κείνον, πού πάντα τον πεί
ραζε καί τόν εΐχε πειράξει καί στό ρέμα, 
τό γέρο σφάχτη. Βάδιζε αυτός σιγά, σιγά 
καί στά μισοστραβα πόδια του, τά γυμνά 
άπό παπούτσι πάντα σχεδόν είχε βάλλει 
δυο πατημένα σάν παντούφλες, παληοτσα-
ρουχα. Τό σαγώνιτου, φάνηκε στον Σύρμα, 
νά είχε μακρύνη άκόμα.

— Πώς θέλω νά φύγω, νά τραβηχθώ 
άπ’ αύτούς !...

Είπε μέ τό νού του ό Σούρσουλας και 
μέ σουφρωμένα φρύδια προχώρησε χωρίς 
νά φανή οτι τόν είδε. Άλλ ·ό γέρο Γλού- 
ζος στάθηκε καί τόν κύτταζε μέ μάτια 
κακά, πονηρά, πού φαινόταν ή ευχαρί
στηση νά πειράξη.

— Έ, Γιώργο !... Δέ βαρέθηκες άκόμα 
τή δουλιά ;

Ό Σούρσουλας ταράχθηκε. Ό θυμός 
σάν άνεμος ορμητικός ήλθε καί τόν ζά
λισε. Άλλά πάλι κρατήθηκε.

— Κάνε τή δουλιά σου συ γέρο και 
άσεμε ήσυχο!... τού είπε τρέμοντας απ 
τήν ταραχή.

— Τί, τί ; έκανε αύτός τεντώνοντας 

τό κεφάλι σά χήνα, ενώ τά μάτια του 
γυάλισαν.

— Άστο διάολο νά μή σέ στείλω ! 
τού είπε ό Σούρσουλας στρέφοντας λίγο 
τό κεφάλι καθώς προχωρούσε.

— Έαένα νά στείλης στό διάολο σύ ;
— Ναί βρέ, τί θέλεις ;
Καί ό ήσυχος Σούρσουλας στάθηκε, 

ύψώθηκε τρομερός μέ μάτια πού βγάλανε 
φωτιές.

Ό γέρο σφάχτης μαζεύτηκε, δαμά
σθηκε καί στήν ερώτηση τού Σούρσουλα, 
γιατί τόν πείραζε άπάντησε.

— Ηρέ παιδί ούτε χωρατό σηκώνεις ;...
Τά παράθυρα τής Μηλίτσας, τής κό

ρης πού τόν είχε βρίσει, ήτανε άνοιχτά, 
καί στον κρότον τών κουδουνιών κάποια 
μορφή φάνηκε... Αύτός δέν γύρισε νά δεί 
άν ήταν αύτή, πέρασε χωρίς νά κυττάζη. 
Είδε δίπλα άπ’ τό σπίτι της ένα κάρρο 
μέ κόκκινο άλογο νά βγαίνη άπ’ τήν πόρτα 
τού Γιωργή παραφορτωμένο άμμο, πού 
χυνότανε, έπεφτε κάτω στό δρόμο καθώς 
έβγαινε μέ φόρα, ενα σκυλάκι άσπρο μέ 
μαύρα αύτιά νά κάθεται στά πισινά του 
πόδια έξω άπ’ τό σπίτι τού Φαναρά καί 
νά κυττάζη πρός τά εκεί με τα αύτιά ση
κωμένα, καί μιά κατσίκα μαύρη, μαδη- 
μένη. νά έρχεται ίσα ίσα πάνω στις δικές 
του καμαρωτά. Μιά άπό τις κατσίκες του 
βγήκε νά τήν ύποδεχθή καί ό χαιρετισμός 
των ήτανε νά καμπυλώσουνε τό λαιμό σαν 
καλά άλογα καί νά πέση ή μιά πάνω 
στήν άλλη χτυπώντας τά κεφάλια τους 
δυνατά. Άλλαις τήν τριγύριζαν... Ο 
τράγος ωρμησε. Ο Σούρσουλας μπήκε 
στή μέση Έδιωξε τή ξένη κατσίκα καί 
προχώρησε.

'Όταν έπέστρεψε πάλι δέ βρήκε τή 
μάνα του εκεί. Τό παιδί, ό Γιαννάκης, 
ήτανε κεί, έτοιμος γιά νά φυλάξη τις κα
τσίκες καί είχε μάλιστα έφοδιασθή καί 
φορούσε μιά μεγάλη ψάθα, πού φορούσε 
τό καλοκαίρι, καί πού έγραφε πάνω στήν 
κορδέλα της τό όνομα ένός πλοίου πολε
μικού. Αύτός, ό Γιαννάκης, τού είπε, 
οτι ή μάνα του μόλις είχε βγή. Είχε δεί 
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και τόν πατέρα του νά κάθεται στον κα- 
φενέ του Μαδρά, κοντά στο γιοφύρι ! ..

'Αφησε ό Σούρσουλας τις κατσίκες πάλι 
στο παιδί για νά τις βόσκηση καί νά τις 
ποτιση καί έφυγε πέρνοντας τό δρόμο του 
ρέματος.

Κατέβηκε απ’ τόν κατηφορικό δρομί- 
σκο καί πέρασε τό ρέμα πατώντας στις 
πετρες πού ήτανε στην γραμμή βαλμένες. 
Στο ρέμα δέν ητανε κανείς. Χήνες πολλές 
λουζόντανε κοντά στο ρέμα, που έβγαινε 
απ την τρύπα της γης.

Στον καταγάλανο ούρανό πλήθος κο
ράκια γυρίζανε στολίζοντάς τον μέ με
λανά σημάδια κινούμενα. "Αλλοτε κατέ
βαιναν πρός τόν καταφαγωμένο βράχο, 
παληό των καταφύγιο ίσως, καί μέ θάρ
ρος. γιατί ητανε έρημος πιά, τόν πλη
σιάζανε, γυρίζανε άπό πάνω του, κοντά, 
κοντά, ό ένας πίσω άπ’ τόν άλλον, 
ενω οι σκιές των κάτω φαινόντανε νά 
προσπαθούνε νά τούς ακολουθούν, εδώ χα- 
νόμενες σά νά βρίσκανε εμπόδια καί προσ
παθούσαν, χωρίς νά φαίνωνται, νά τά 
πηδήσουν, εκεί όρμώντας πίσω μέ γρηγο
ράδα για νά τά φθάσουν...

Είδε σύννεφα νά φανούνε στον ούρανό. 
Σταμάτησε κεϊ για λίγο. Ή μοναξιά 
εκείνη τόν έσερνε. Ο κρωγμός τών κορά
κων, πού άπό ψηλά έπεφτε ητανε σά 
φωνή δόξης στην ησυχία, στην ερημιά !...

Καί αύτή την ημέρα ό κρότος πού ερ
χόταν άλλοτε άπ' τό μεγάλο δρόμο δέν 
ακουγότανε. Αύτός ητανε σχεδόν εοηαος.

Καί οί χήνες πού λουζόντουσαν πάψανε 
τό λούσιμο καί φύγανε μέ ύψωμένα κεφά
λια καί σιγά, σιγά χαθήκανε πίσω άπ’ τις 
μ ισογκρ ε μι σμέν ε ς μάνδρες.

Κύτταξε τούς όγκους τών κόκκινων χω
μάτων μέ τις βαθειές σχισμάδες καί τού 
φανήκανε νά τον κυτταζουνε καί αύτοί 
σκυθρωποί.

Θυμήθηκε πώς μικρός μιλούσε στό 
ρέμα, μιλούσε στά βατράχια καί φαντα
ζότανε οτι τού άπαντούσαν αύτά. Είχε 
κεΐ φίλους, πού μέ τό νού του έκανε νά 
υπάρχουν καί τούς φώναζε, τούς φύλαγε 
νά τούς δώση πολλά πράγματα άσήμαντα, 

τώρα, πού ευρισκε στό δρόμο, σημαντικά 
τότε όμως. Είχε καί ονόματα δώσει σαύ- 
τούς τούς φανταστικούς φίλους. 'Ένας 
πάντα έμπαινε καί χανότανε στη σχισμάδα 
πού ητανε τό πλατύφυλλο χορτάρι. Έκεί 
ητανε τό σπίτι του...

Ο Σούρσουλας άναστέναξε. Μά μπο
ρούσε νά έχη πραγματικούς φίλους που 
όλοι τόν βρίζανε;... Άλλά καί τί ώραϊα 
περνούσε μέ τούς φανταστικούς του φίλους !
Τόν στενοχωρούσανε, εινε ή άλήθεια, κά
ποτε καί τόν έκαναν νά δακρύζη ! Καί τό 
νερό έτρεχε τότε όπως καί τώρα ήσυ/ο, 
ήσυχο, κυλούσε μέσα στά πετράδια...

Ο Σούρσουλας προχώρησε. Άπ’ τις 
μισογκρεμισμένες μάνδρες βγήκανε δυο άν- 
δρες σύροντας μέ κόπο μιά άγελάδα γκα
στρωμένη, πού δέν ήθελε νά προχωρήση. 
Ιούς γνώρισε. Πίταν ό γέρο σφάχτης, ό 
Γλούζος μέ τήν άγελάδα, πού γύριζε δώ 
καί κεί κάποτε. Θά τήν πήγαινε τώρα νά 
τήν σφάξγ.

Ο γέρο σφάχτης τήν χτυπούσε άπό
πίσω. Αύτή όμως έπεσε χάμω στή γή, 
ξαπλώθηκε.

Ο Σούρσουλας πλησίασε ακόμα λίγο. 
Ο γέρο Γλούζος τόν κύτταξε,καθώς έσκυβε 

νά άρπάξη τήν γελάδα άπ’ τήν ούρά, καί 
τού είπε.

— Γιά σου Γιώργο!...
Ποτέ άλλοτε δέν τού μιλούσε!...

Η άγελάδα δέν εννοούσε νά σηκωθή 
καί έμεινε κάτα) πλαγιασμένη. Ό Σούρ
σουλας τήν λυπήθηκε καί μαζύ σκέφθηκε

— Καί τί περιμένει πού πέφτει κάτω;... 
Ποιος θά τήν βοηθήση!...

Θυμήθηκε πού είδε μικρός κάποιον πού 
τόν σέρνανε νά τόν πάνε στή φυλακή καί 
αυτός μή θέλοντας νά πάη ξαπλώθηκε 
κάτω στη γή. Τόν πήγανε όμως έπειτα 
σηκωτό, στά χέρια !

Ο γέρο Γλούζος είχε άρχίσει τις κλω
τσιές στή γελάδα καί έτσι κατώρθωσε, 
τραβώντας την καί άπ’ τήν ούρά, νά τήν 
κάνη νά σηκωθή. Καί πάλι άρχίσανε νά 
προχωρούνε.

Ο Σούρσουλας αισθανότανε ύπερηφά- 
νεια γιά τό χαιρετισμό τού γέρου Γλού-

ζου. Γύρισε πάλι σέ λίγο νά τόν δή πού 
πήγαινε χωρίς νά χτυπά τή γελάδα, γιατί 
αύτή πήγαινε ήσυχη τώρα χτυπώντας τα 
πλευρά της μέ τήν ούρά της τήν μακρυά. 
Καθώς όμως έκύτταξε πάλι εμπρός του 
είδε μιά γυναίκα νά φαν ή καί νά ’έρχεται 
πρός τά εκεί μέ μικρό, μικρό καί γρήγορο 
βήμα.

— 'Η μάνα μου δέν είνε αύτή ; ρώ
τησε μέ ένα χτύπημα στό στήθος, στό νού.

Καί ήτανε αύτή δίχως άλλο!... Φο
ρούσε καί ενα κόκκινο μικρό σαλάκι στους 
ώμους!...

Στού Λαδά θά πήγαινε πάλι!...
Στάθηκε γιά νά πλησιάση καί ή καρ

διά του φαινότανε νά θέλη νά σπάση στό 
στήθος του άπ’ τό χτύπημα.

Άμα πλησίασε λίγο αύτή στάθηκε λέ
γοντας μέ ψεύτικο θυμό.

— Μωρέ, τί θέλεις εδώ;...
— Έγώ τί θέλω; τής λέγει αύτός πη

γαίνοντας κοντά της. Συ τί θέλεις;...
— Μπά, μπά!... Ακόμα σέ κρατεί ή 

χθεσινή σου μούρλα!... Αφησε με, χρι- 
στιανε μου ησυχη και οεν εχω όρεξη..·.

Καί καθώς έλεγε τά τελευταία λόγια 
κύτταξε πέρα πρός τά καμίνια.

— Μέ κρατεί, ή δέ μέ κρατεί, είπε 
αύτός κυττάζοντας μέ θυμό το πουδραρι- 
σμένο πρόσωπό της, τά μάτια της μαυρι- 
σμένα, τά καστανά της μάτια, πού είχαν 
μιά φλόγα λάγνη, σέ παρακαλώ νά γυρί
σης πίσω!... Έκεί πού πας, δε θά πας! 
Όχι!...

ί

— Τί λές; τί λές; έκανε δυνατά καί μέ 
σουβλερή φωνή αύτή ζαρώνοντας τό πρό
σωπο : έπειτα πάλι’

— Άφησε με, χριστιανέ μου. ήσυχη!... 
Καί έκανε νά κινηθή. Αλλ αυτός μπήκε 
εμπρός. Αύτή στάθηκε.

— Θά φύγης άπ’ εδώ καί δέν έχω 
όρεξη; τού είπε αλλάζοντας τόνο.

— Σού είπα δέ θά πας!... έπέμενε αύ
τός σφίγγοντας τά δόντια.

— Καλέ στάσου άπ’ εκεί!... Όρίστε! 
Και ή μάννα του προχώρησε καί τόν 
έσπρωξε.

Αύτός έκανε λίγο πίσω καί αύτή πέρασε.
— Μάνα, σού είπα, δέ θά πας!... τής 

είπε άκολουθώντας την.
— Βρέ φεύγα καί γενήκαμε ρεζίλι!... 

Ξεφορτώσουμε!... Αλλος διάολος...
Καί κινήθηκε πιο γρήγορα σιάζοντας 

τό σαλάκι της.
— Σού είπα...
Δέν μπόρεσε νά πη περισσότερα. Αίσθάν- 

θηκε νά μή μπορη νά βγάλη μιλιά, νά 
πνίγεται ή λαλιά του και τότε με μιά 
φωνή, πού ξέσπασε αύτό, άγρια ώρμησε 
καί τήν άρπαξε άπό τό σάλι!... Αυτή 
φώναξε καί τού ξέφυγε άφίνοντάς του τό 
σάλι στά χέρια του. Τα μαλλιά της χα
λάσανε. Δυό άνθρωποι τρέχανε δρομαίοι 
γιά κεϊ... Πετώντας αύτός τό σάλι έσυρε 
τό μαχαίρι του καί τήν πρόφτασε!... 
Έβγαλε μιά δυνατή φωνή, αύτή, άνοιξε 
τά μάτια της πολύ, πολύ και έπεσε, σω
ριάσθηκε μέ βρόντο κάτω!...

ΔΗΜΟΣΘ. Ν. ΒΟΥΤΥΡΑΣ
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΜΑΣ

Κωνσταντίνος Γχέσχος. Διά τον κ. Γκέσκον 
ζωγράφον, τού οποίου τά έργα είς τήν Έκθεσιν 
τού Ζαππειου τόσην προκαλούν προσοχήν καί 
εκτιμησιν, έπιφυλασσόμεθα ν’ άφιερώσωμεν 
πΡ°^εχώς είόικήν μελέτην είς τήν σειράν τών 
Συγχρόνων Ελλήνων Καλλιτεχνών. Σήμεοον

Κωνσταντίνος Γκέσκος

έπιθυμούμεν νά τον γνωρίσωμεν μέ τούς άνα- 
γνωστας τού «Καλλιτέχνου»’ καί τά έργα του 
τά οποία δημοσιεύομεν όλίγιστα έκ μακράς 
σειράς νομίζομεν, ότι άρκούν πρός τούτο. *0 
κ. Γκέσκος εχει απειρα τεχνικά πλεονεκτή
ματα ευχερούς σχεδίου, ζωντανού χρωματισμού, 
αλήθειας καί ακριβούς αποδόσεως έκ τής χύ
σεως, διανοητικήν συνθετικήν πρωτοβουλίαν, 
δηλαδή δημιουργικότητα καί φαίνεται, ότι 
ζητεί κάτι. Αυτό τό κάτι είνε ήδη πολύ εάν 
αποβλέψωμεν είς τάς συνθέσεις του, ιδίως τάς 
αγροτικάς έμπνευσμένας έκ τού θεσσαλικού 

κάμπου, αλλά καί είς θέματα, τά όποια εΐνε 
γνώριμα καί κοινά διά τήν τέχνην, αλλά καί 
τόσον δυσχερή είς τήν άπόδοσίν των.

Ο κ. Γκέσκος απέφυγε πάντοτε τόν θόρυ
βον. ’Ήδη εχων έργα, τά όποια τού δίδουν 
μίαν από τάς πρώτας θέσεις μεταξύ τών έλ- 
λήνων καλλιτεχνών, μόλις γίνεται γνωστός. 
Εχει δέ πρό αυτού εύρύ μέλλον, διότι εΐνε 

νεότατος, καί ακούραστος είς τήν εργασίαν 
του. Ό κ. Γκέσκος μαθητής τού Λύτρα άρι- 
στεύσας, έπί πλέον εχει σταθεράς βάσεις μαθή- 
σεως τελειοποιήσας τάς σπουδάς του είς τό 
Μονάχον καί είς ΙΙαρισίους, όπου έργα του 
έξετέθησαν είς τό Σαλόν. Μεταξύ δέ τών 
τόσω τιμητικώς έκτεθέντων έκεϊ εΐνε καί τό 
κατά περίεργον κωμικήν αντιλογίαν μή γενό- 
μενον δεκτόν παρά τής ένταύθα Έκθέσεως 
τού Ζαππειου ό Βαρβιτιστής, τό όποιον δημο- 
σιεύομεν είς τό τεύχος τούτο !

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

7” 'Αξέχαστα ('Αναμνήσεις τοϋ 97) ύπό 
Ευστρ. Ευοτρατιάδου. 'Ο «Καλλιτέχνης» είχε 
την τιμήν νά δημοσιεύση πολλάκις ωραίας χρο- 
νογραφικάς σελίδας τού κ. Εύστρ. Εύστρατιά- 
δου, τού όποιου ή βαθειά παρατηρητικότης, ή 
έκλεκτή σκέψις καί τό γοητευτικόν ύφος εΐνε 
είς επίζηλον αφθονίαν διά ν ’ άναγάγουν τό είδος 
αυτό είς περιωπήν συγγραφικής δημιουργίας. 
Τώρα ευχαρίστως άναγγέλλομεν τήν έκδοσιν 
κομψοτάτου τομιδίου τού κ. Εύστρατιάδου ύπό 
τόν τίτλον «Τ’ ’Αξέχαστα». Είνε αναμνήσεις 
καί εντυπώσεις τού πολέμου τού 97, αί όποιαι 
εγραφησαν ολίγον μετά τόν πόλεμον είς τόν 
όποιον παρευρέθη ό συγγρα©εύς *0 σκοπός 
τής οημοσιεύσεως διά τόν συγγραφέα προέρ
χεται άπό αίσιόδοξον αίσθημα. Προσφέρει είς 
τήν ελληνικήν άνάμνησιν τάς θλιβεράς διά τό 
θέμα των σελίδας, σήμερον, ότε πιστεύει, οτι 
ή παλαιά έθνικη απελπισία μας έκαρποφόρησεν 
ελπίδας. Αλλ ’ ανεξαρτήτως αύτής τής πεποι-

Τό ξεκούρασμα ύπό Κ. Γκέσκου

θήσεως, αί εντυπώσεις αυταί πάλλονται από 
ζωήν καί αλήθειαν καί άναγινώσκονται εύαρέ- 
στως παριστώσαι πλήρες είς όλην την ψυχο
λογικήν του έκτασιν τό φοβερόν δράμα ενός 
πολέμου.

«Ξνπνα Ρωμιέ» ύπό X. Βαρλεντη. Βι- 
βλίον περίεργον καί κατά την μορφήν πα
ράδοξον μέ έξώφυλλον λευκόν χωρίς τίτλον. 
Σάλπισμα ήρωϊκής έπιμονής είς, την πάλην 
περί τού γλωσσικού ζητήματος, ευτυχώς—πα- 
ραλειπομένου τού καθ’ ημάς μειονεκτήματος καί 
περιττού θέματος τών ιδιωματικών υπερβολών 
- μέ τόν σκοπόν τής έπικρατήσεως τής ζωντα
νής εθνικής γλώσσης. Ό ποιητής κ. Χρ.Βαρλεν- 
της,τού οποίου ωραία ποιήματα έδημοσιεύσαμεν, 
όταν πεζογραφή διά τό ζήτημα αυτό, εινε αμεί
λικτος καί ή εκφρασίς του λησμονεί πολλάκις 
τό ήρεμον ύφος, τό όποιον ή ποιησις του προ
σπαθεί πάντοτε νά σέβεται. «Ξύπνα, Ρωμιέ» 
(περίεργος εΐνε καί ή ορθογραφία τού ρωμηός με 
γιότα), ξύπνα, λέγει, προφανώς νά γράφης,τήν 
εθνικήν σου γλώσσαν. Σωστό. Αλλ όχι μέκαθω- 
ρισμένην άπό τώρα γραμματικήν, διά τής βίας, 
τρόπον τινά, καί μέ αποκλεισμόν απαραίτητων 
είς τήν ζωικήν έξέλιξιν φωνητικών στοιχείων. 
Ό άγων τότε καταντά άχαρις, γραμματικός. 
Τό πνεύμα όμως τού αγώνος οέν εΐνε αυτό. Αλλά 
κάθε πολεμική δράσις έχει τάς ύπερβολάς της 
καί πρέπει νά τάς σεβασθώμεν. Φθάνει, ό'τι,ό κ. 
Βαρλέντης εύρίσκεται προς τό μέρος τής αλή
θειας Καί ιδού ένα παραόειγμα περί ποιη- 
σεως, μολονότι σπεύδομεν νά σαφηνισωμεν, 
οτι ή ποιησις παντού γράφεται μέ τά λαικω- 
τερα γλωσσικά στοιχεία — παράδειγμα όμως 

βέβαιον καί ασφαλώς καταδεικνυόμενον έκ τής 
εκπληκτικής διαφοράς τού πώς έγράφετο άλλοτε 
ή ελληνική ποιησις είς τό μέγιστον μέρος τής 
παραγωγής της: «’Έπρεπε, λέγει ό κ. Βαρ
λέντης.νά περάσουν κάμποσα χρόνια, νά γίνουν 
τόσα καί τόσα θύματα τών δασκάλων γιά νά 
©τάση ή νεότερη μας ποίηση στό σημείο, πού 
βρίσκεται σήμερα, πού νά μήν ύπάρχη πλέον 
κανένας νά γράφη στίχους στήν καθαρεύουσα» 
Πολύ ορθά, άλλά τί σχέσιν έχουν πάλιν οί δα- 
σκάλοι έ©’ οσον δέν ύπήρχαν ή καί δέν ύπαρ- 
χουν αληθινοί ποιηταί ; Ή φυτρώνουν στό 
«Νέον Κέντρον»;

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

«'Όστις άνεγνώρισε, οτι νέαι άλήθειαι δέν 
ύπάρχουν πρός άνακάλυψιν, δέχεται έν τούτοις 
πάντοτε, ότι ύπάρχουν πλάναι πρός διαλυσιν».

*
«’Επειδή εΐναι αληθές, οτι ή έργασία ντρο

πιάζει, ψεύδονται οί τεχνίται, οτι ή τέχνη έξευ- 
γενίζει».

*
«’Ακόμη τρεις άρνήσεις καί τρελλαίνομαι 

δύναταί τις ύπό περιστάσεις νά τό πιστεύση. 
’Ακόμη τρεις άποδοχάς καί αύτοκτονώ, είνε έν 
πάση περιπτώσει αγυρτεία».

*
«Ό.τι είνε διαυγές, πρέπει νά είνε ρηχό —

Ποιμήν τής Πίνδου ύπό Κ. Γκέσκου
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Μαρτύριον δούλης ύπό Κ. Γκέσκου

λέγει, δστις δέν έχαμέ ποτέ λουτρδν είς λίμνην 
έπι βουνού».

«
« Αν παραδέχομαι, οτι ή επιτυχία σημαίνει 

πάντοτε μίαν αντίρρησιν, δέν δέχομαι όμως οτι 
ή αποτυχία έχει δικαίωμα νά έγείρη αύτήν».

ΚΟΥΡΤ ΧΙΛΛΕΡ
(Μετάφοασις Θ. Κ.)Τ© ©ΕΑΓΡΟΝ

*   Οί ελληνικοί θίασοι άφίχθησαν όλοι απδ 
τάς είς τδ έξωτερικδν περιοδείας των καί κατέ
λαβαν τά έδώ θερινά θέατρα.

* *

*  Είς τδ θέατρον «Βαριετέ» θά παίξη δπως 
πάντοτε ή κ. Κυβέλη Άδριανού.

*

*  ‘Η δν15 Μαρίκα Κοτοπούλη ήρχισεν ήδη 
τάς παραστάσεις της είς τήν «Νέαν Σκηνήν».

*

*  Τδ «Πανελλήνιον» ένοικίασε δ θίασος 
Λεπενιώτη - Νίκα - Φύρστ.

*

*  Είς τδ «Σύνταγμα» θά παίξη δ θίασος 
τού κωμικού Ιίλέσα μέ πρόγραμμα κωμωδιών 
καί επιθεωρήσεων.

*

*  Καί είς τδ θέατρον τήςΝεαπόλεως δ θίασος 
τής κ Νίτσας Μουστάκα θά δώση λαϊκά έργα. 
Είνε δ ’ίδιος, δ όποιος είχε τήν εύτυχίαν 200 
παραστάσεων πέρισυ μέ τδ «Τζώτικο Ραβαΐσι».

*

*  Οί πλεϊστοι τών Έλλήνων συγγραφέων θά 
δώσουν εφέτος έργα, άγνωστον όμως άν θά συμ- 
μετάσχουν όλοι τού ’Λβερωφείου διαγωνισμού.

*
Τό ενοίκιον τών απόρων.—Δύο Γερμανοί 

πολιτικοί μάς υπενθυμίζουν άπό τινων εβδο
μάδων, οτι έν Βερολίνω 600,000 άνθρωποι δια- 
μενουσιν είς κατοικίας, έν αις κάθε δωμάτιον 
κατοιχεϊται άπδ 5 καί πλείονα πρόσωπα, ένώ
*φ’ ετέρου ύπάρχουν 70,0000 οίχίαι εύρύχω- 
?οι καί κεναί. Δέν λείπουν λοιπδν χατοικίαι έν 
Βερολ ίνω, ού'τε ύπάρχουν τεχνικαί δυσκο/ίαι, 
’•να εύρεθούν κάτοικοι διά τάς κενάς καί άνε- 
σ’-ζ διά τά ύπερπυκνωμένα οικήματα *Άλλοι 
εινε οί παράγοντες καλώς γνωστοί, οΐτινες 
εμποδίζουν τήν τοιαύτην έξίσωσιν.

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Ή Καλλιτεχνική ” Εκ&εσις τον Ζατυτείον. 
Τά κυριώτερα τών έκτεθειμένων έργων γνω
ρίζουν ήδη οί αναγνώσταί μας ώς δημοσιευ- 
θέντα είς τδν «Καλλιτέχνην», καθώς καί τάς 

επ’ αυτών κρίσεις μας. II έκθεσις θά ήτο 
πληρεστέρα καί 6’ ανταπεκρίνετο τελείως είς 
τον σκοπόν της εάν δέν έλειπαν έξ αυτής οί 
σπουδαιότεροι τών έλλήνων καλλιτεχνών άλλ’ 
καί οΰτω προκαλεί εύάρεστον έντύπωσιν. Τό 
κυριαρχούν εί'δος είνε τδ τοπεϊον, τδ δλιγώτερον 
δέ άντιπροσωπευόμενον ή σύνθεσις έκ τής ζωής 
τού ανθρώπου. Τούτο είνε άνάλογον πρδς τήν 
σύγχρονον ελληνικήν διανόησιν καί οίονεί συν
έπεια ταύτης. ΤΙ τέχνη δέν φανερώνει ίσχυ- 
ράς ιδέας καί μεγάλα αισθήματα είμή έφ’ όσον 
ταύτα ύπάρχουν, ή δέ σημερινή κακοδαιμονία 
καί νάρκη τής ελληνικής φυλής αποκλείει 
τοιαύτας έκδηλώσεις. Καί οι έλληνες καλλιτέ- 
χναι σύρονται απλώς ώς είς μίαν απαρχήν 
άντιδράσεως πρδς τήν ατομικήν καί έρημικήν 
ένατένισιν, πρδς τδ τοπεϊον.

Μέ τδν καιρδν όμως θά έχωμεν μεγαλείτερα 
αποτελέσματα ασφαλώς. Αί άπαρχαί εινε παρή- 
γοροι καί δ.τι έπι τέλους παρουσιάζεται τώρα, 
απδ τεχνικής απόψεως τείνει πρδς μίαν τελειό
τητα. Τδ εϊπομεν καί άλλοτε, έν συγκρίσει 
πρδς πάντα άλλον κλάδον τής έθνικής δράσεως 
ή νεοελληνική καλλιτεχνία είνε ή περισσότε
ρον προωδευμένη πνευματική έκδήλωσις καί 
φέρει τήν Ελλάδα πλησίον είς τάς χώρας τού 
μεγάλου πολιτισμού. *Ας  όφείλωμεν λοιπδν 
χάριτας είς τούς άντιπροσιυπους της, άξιους 
ένισχύσεως καί θαυμασμού. Β.

«Repertoire d’art et d’archeologie». Έλά-

Ή ήχώ τών Μετεώρων ύπό Κ. Γκέοκου

βομεν τδ τεύχος τής τέταρτης τριμηνίας τού 
1911 τού σπουδαιοτάτου τούτου καλλιτεχνικού 
χαί αρχαιολογικού περιοδικού, τδ όποιον έκ- 
δίδεται είς τδ Παρίσι καί είς γδ όποιον 
γράφουν οί όνομαστοί τεχνοκρίται κ. κ. Μ. 
Ώμπέρ, Γ. Κογιέ, Π. Κολμάν, Ε. Ντασιέ, 
Π. Έττιγκερ, Α. Φεβρέ, Λ. Ζιροδί, I. Μά- 
γερ, Φ Μαζερόλ, Ε. Μονσέλ, Δ. Ρδς καί Ο. 
Τα^ραλί. Είς τδ τεύχος αύτδ δ κ Ταφραλί 
δίδει πλήρει άνάλυσιν τής αναφερομένης είς 
τήν καλλιτεχνίαν ύλης τού «Καλλιτέχνου» άπδ 
Ίανουαρίου μέχρι Σεπτεμβρίου 1911. Ούτω 
δημοσιεύεται περίληψις όλων τών άρθρων τού 
διευθυντού τού «Καλλιτέχνου» κ Γερ. Βώκου 
περί συγχρόνων ‘Ελλήνων καλλιτεχνών, τών 
άοθρων περί τού ’Αμερικανού ζωγράφου Σουδν 
καί τής Τύχης τού Ντίϊτζ τού ίδιου, τών χαρα
κτηρισμών τού κ. Θωμά Θωμοπούλου περί τών 
μεγάλων ζωγράφων τής ’Αναγεννήσεως, τής 
μελέτης τού άρχιτέκτονος κ. Άριστ. Ζαχου 
περί Λαϊκής άρχιτεκτονικής, τών έκ Ρώμης 
εντυπώσεων τού διευθυντού τής Σχολής τών 
Καλών Τεχνών κ. Γ. Ίακωβίδου χλπ. Επί
σης γίνεται μνεία όλων τών δημοσ·.ευθεντων 
είς τδν «Καλλιτέχνην» έργων Έλλήνων καί 
ξένων ζωγράφων.

Τδ Repertoire d’art et d’archeologie 
ήσχολειτο μέχρι τούδε είς ο,τι άφορα τήν Ελ
λάδα μόνον διά τάς έργασίας τών ένταύθα 
ξένων αρχαιολογικών σχολών/Πδη χάρις είς τδν 
«Καλλιτέχνην» άναφέρει καί περί νεοελληνι
κής τέχνης καί τούτο περιποιεΐ είς ημάς ίδια- 
ζουσαν τιμήν.

Jean Leune. Uu nouveau grand musee euro
peen : La Pinacotheque Nationale d’ Athenes. 
Μελέτη τού έπισκεφθέντος πρό τίνος τάς ’Αθή
νας Γάλλου τεχνοκρίτου κ. Ίωάννου Λέν περί 
τής Πινακοθήκης τών ’Αθηνών μετά εικόνων 
εκ τών έν αύτη έργων. ‘Ο κ. Λέν όμιλε» ευφή- 
μως περί τής άνακαινίσεως τών παλαιών εικό
νων παρά τού έφορου τής Πινακοθήκης κ. Γ. 
Χατζοπούλου, τού δποίου καί δημοσιεύει φωτο
γραφίαν έν τώ έργαστηρίω τοφ. Η μελέτη 
είνε αφιερωμένη είς τδν πρίγκηπα Νικόλαον.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Σπουδή γυμνού ύπό Κ. Γκέσκου

‘Η εύθηνοτέρα οικία προλεταρίου, ήτις 
συνίσταται άπδ έν δωμάτιον καί έν μαγειρεϊον 
στοιχίζει έν Βερολίνω 22 έως 24 μάρκα, μέ 
2 δωμάτια 32 - 33 μάρκα.
ι Δι’ ο,τι άφορα τήν λύσιν τού προβλήματος 
τής έργατικής κατοικίας, δύναταί τις νά παρα- 
τηρήση τ’ άποτελέσματα τού φόρου τού εισο
δήματος. Έν έτει 1910 ήρίθμει ή Πρωσσία 
39,1 ί5 535 κατοίκους. Μεταξύ τούτων εύρέθη- 
σαν μέ ιρορολογητέον εισόδημα άνω τών 900 
μάρκων μόνον 6,241.494 πρόσωπα’ μετά τών 
μελών τών οικογενειών των αποτελούσι οί φορο
λογούμενοι ούτοι 10,012.896 πρόσωπα. Άπδ 
6 1/2 εκατομμύρια φορολογουμένους έν Πρωσ
σία έχουν οί 5,537,741 εισόδημα άπδ 900 έως 
3000 μάοκα, όλιγώτεροι τού εκατομμυρίου 
έχουν εισόδημα άνω τών 3000 μάρκων.

Έκ 5,537.741 φορολογουμένων μέ εισόδημα 
900 - 3000 μάρκων, έχουν περίπου I έκα- 
τομμύοιον έξ αύτών άπδ 9<·0 - 1050 μάρκα, 1 
έκατομμύριον άπδ 1050 - 1200 μ., καί 1 έκα- 
τομμύριον άπδ 1200 -1350 μ. Άπδ τά άξιο- 
θρήνητα αύτά εισοδήματα εκατομμυρίων οικο
γενειών, αϊτινες συγχρόνως είναι αί πολυτεκνο')- 
τεραι, μόνον μέ έλάττωσιν τών εξόδων τής 
τροφής είναι δυνατόν νά έξοικονομηθή τδ ένοί- 
κιον στενών καί βρωαερών οικιών, δπερ μέ την 
γενικήν άκρίβειαν είνε έτι δυσχερέστερον.

(Έκ τοΰ γερμανικού θ. Κ.)
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Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ισραηλιτικη 3Επι&εώρησις.' Ο Βασιλεύς Γε
ώργιος καί ή εκλογή ’ Ισραηλίτου βονλευτοΰ. 

Εςεδοθη εν Αθήναις το πρώτον τεύχος τής 
« Ισραηλιτικής Έπιθεωρήσεως» μηνιαίας φι
λολογικής, είδησεολογικής, γραφόμενης είς τήν 
ελληνικήν γλώσσαν. Τδ τεύχος αύτδ περιέχει 
ύλην αξίαν πολλού ένδιαφέροντος άναφερομέ- 
νην είς τήν ιστορίαν, τήν εθνολογίαν, τδ θρή
σκευμα καί τήν σημερινήν πολιτικήν καί κοι
νωνικήν θέσιν τών Εβραίων έν τώ κόσμω.

Σχετικώς πρδς τήν πολιτικήν κατάστασιν 
τών συμπολιτών μας ’Ισραηλιτών έν Έλλάδι 
ή «Ίσραηλιτική Έπιθεώρησις» γράφει : «Πολ
λοί Ίσραηλιται έξελέγησαν έως τώρα δημο
τικοί σύμβουλοι καί πάρεδροι. Κανείς έξ αυτών 
δεν έγεινεν ακόμη βουλευτής, ένω πολλοί 
Ισραηλιται θά ήδύναντο νά συνεισφέρουν τά 

φώτα τής πείρας των είς τάς κοινοβουλευτικάς 
συζητήσεις. Η 'Ελληνική Βουλή εινε ή μόνη 
είς την οποίαν δέν παρεκάθησαν Εβραίοι». 
Καί αναφέρει ανέκδοτον τού Βασιλέως Γεωρ
γίου μετά τού άρχιραββίνου Κερκύρας ’Ιωσήφ 
’Εμμανουήλ Λευι κατά τήν δεξίωσιν τής 
οποίας ουτος έτυχε τήν 17 Σεπτεμβρίου 1875 
παρά τή Α. Μ.

« Η Α. Μ. γράφει είς τά ’Απομνημονεύ
ματά του δ αρχιραββίνος, μέ ηύχαρίστησε καί 
ελαβε τήν ύ|<ίστην φιλοφροσύνην νά μή μού 
κρύψη ότι έκείνην τήν ή μέραν ειχεν ελθη έπί- 
τηδες είς τάς ’Αθήνας διά νά μέ δεχθή. 'Η 
δήλωσις αύτη ύψίστης εύνοιας μέ συνεκίνησε 
βαθύτατα. 'Ο Βασιλεύς μέ ήρώτησεν έάν ήτο 
ή πρώτη φορά πού έβλεπον τάς ’Αθήνας, έάν 
τδ ταςείδιόν μου είχε μόνον σκοπόν αναψυχής. 
Άπήντησα οτι δέν είχα έπισκεφθή άλλοτε τήν 
ένδοξον πρωτεύουσαν τής Ελλάδος καί ότι 
σπουδαία ύπόθεσις άφορώσα τδ εβραϊκόν δόγμα 
μέ είχε παρακινήσει νά αποταθώ προσωπικός 
είς τδ Υπουργείον. Έζήτησε νά μάθη περί 
τίνος έπρόκειτο. Τώ έξέθεσα συντόμως τήν ύπό- 
θεσιν, καί όταν τω είπον οτι ήσθανόμην έυ,αυτδν 
πολύ ίκανοποιημένον από τδν πολύ κολακευτι
κόν τρόπον μέ τδν όποιον μέ ύπεδέχθησαν όλοι 
οί Υπουργοί καί αί άλλαι άνώτεραι έξουσίαι 
τών ’Αθηνών, ό Βασιλεύς Γεώργιος δέν ήθέ- 
λησε νά κρύψη τήν εύχαρίστησίν του, καί 
διαρκούσης τής συνεντεύξεως μοί έδωσε αλλε
πάλληλα σημεία έπιδοκιμασίας Έγένετο λό
γος καί περί τού αριθμού τού σχετικώς σημαν
τικού τών ύπδ τά όπλα Ισραηλιτών, καί 
εξεφρασε την χαράν του μαθών ότι μεταξύ 
των εύρίσκοντο κάμποσοι βαθμοφόροι, καί μέ 
εβεβαιωσεν οτι είς τήν 'Ελλάδα δέν θά παρου- 
σιάζετο πλέον καμμία διάκρισις μεταξύ πολί
του καί πολίτου διά λόγους δογματικούς’ οτι 
ή Κυβέρνησις θά δεικνύετο πάντοτε ευνοϊκή 

πρδς τδν εβραϊκόν πληθυσμόν, τδν όποιον ό 
Βασιλεύς έγνώριζε άφοσιωμένον είς τήν πα
τρίδα και είς τήν μοναρχίαν καί οτι «μία τών 
ώραιοτέρων ή μερών τής Βασιλείας του θά ήτο 
έκείνη κατά τήν οποίαν θά ιδη ένα Ισραηλί
την είς τδ Ελληνικόν Κοινοβούλιον».

Η ΖΩΗ διά τών οργάνων των 
τονίζουν ύμνον

μουσικοί τού «Τιτανικού» οί γενναίοι καί 
ηρωικοί αυτοί άνδρες, ένω τά ύδατα εισορμούν 
καί τδ σκάφος κλίνει πρδς τήν χαίνουσαν άβυσ
σον, διά νά πλανέσουν τήν ταραχήν τών δυσ
τυχών καί νά νανουρίσουν τάς θλίψεις τού 
αιωνίου ταξειδίου, παίζουν βάλς καί τραγούδια 
και όταν τέλος έννοούν, ότι έπέστη ή ύστάτη 
στιγμή διακόπτουν τάς φαιδράς μελωδίας καί 
*· ' - ’ ' —ι καί τών ψυχών των

πρδς τδν Θεόν. . . Προσ
εύχονται ούτω έπί τού πλοίου, προσεύχονται 
καί είς τάς λέμβους κάτω. «'Όταν έκυττάζαμε 
πρδς ολα τά σημεία τού όρίζοντος μέ τήν ελ
πίδα νά διακρίνωμεν τδ φώς κανενδς πλοίου, 
διηγείται δ κ. Ερρίκος Ούόλμερ, ένας άπό 
ημάς ήρώτησε : Δέν νομίζετε, ότι πρέπει νά 
προσευχηθώμεν ; Ό άνθρωπος, δ οποίος απηύ- 
θυνε τήν έρώτησιν αυτήν, έζήτησε πληροφο
ρίας περί τής θρησκείας, τήν οποίαν έπιστεύο- 
μεν. Ό ένας άπήντησεν, οτι ήτο καθολικός, ό 
άλλος μεθοδιστής, ό άλλος πρεσβυτεριανός. 
Άνεγνωρίσθη δέ, ότι τδ Πάτερ ημών ήτο 
κοινή δι’ όλους μας προσευχή καί τήν έψά- 
λαμεν όλοι έν χορώ. .» Χαιρετίσωμεν τούς 
ήρωας αύτούς, γράφει Γάλλος χρονογράφος’ 
τούς λείπει ένας "Ομηρος διά νά έξασφαλίση 
τήν αθανασίαν τής άναμνήσεώς των καί τών 
ονομάτων των.

Ό Κάϊζερ είς την Κέρκυραν. ’Έδωκε πά
λιν τδν τόνον μιάς ζωής γεμάτης απδ δραστη
ριότητα καί είς τάς ώρας ακόμη τής ανέσεως, 
τάς οποίας ήλθε νά περάση έκεί είς τδ ώραίόν 
του άνάκτορον, δ Γερμανός Λυτοκρατωρ. χΑφού 
έδέχθη τδν άρχικαγγελάριόν του, συνειργασθη 
μέ ύπουργούς του καί στρατιωτικούς καί ναυτι
κούς τμηματάρχας, έπεδόθη καί παλιν είς τάς 
προσφιλείς του ασχολίας τών αρχαιολογικών 
άνασκαφών. Ηύτύχησε δέ να ιδη ανακαλυπτο- 
μενον άρχαίον ναόν είς τό άνάκτορον Μδν - 
Ρεπό. Τού ναού τούτου διέταξε τήν αναστήλω- 
σιν τών κιόνων, τινές τών όποιων ανεστηλω- 
θησαν ήδη. ’Ακόμη έλειτούργησε ώς ίερεύς, 
έκήρυξε τδν θεί',ν λόγον,1 έξετέλεσε ναυτικά 
γυμνάσια, έδέχθη είς πολιτικας ακροάσεις και 
παρέθηκε τιμητικά γεύματα εις τόν Πρω
θυπουργόν τής 'Ελλάδος κ. Έλ. Βενιζελον, εις 
τδν όποιον καί άπένειμε τόν Μεγαλόσταυρον τού 
Ερυθρού ’Αετού καί είς τδν πρώην Πρωθυπουρ
γόν κ. Γ. Θεοτόκην. Επίσης ’έδειξε ενδιαφέ
ρον είς ο,τι αφόρα τήν ζωήν τών χωρικών και 
ιδίως τούς χορούς των,

Τό ναυάγιον ιού «Τιτανικού». Μία άπό τάς 
φοβερωτέρας θαλασσίας καταστροφάς, τά; οποίας 
θά εΖΪ1 ν’ αναφέρη ή ιστορία τής ανθρωπότη
τας είνε τδ ναυάγιον τού μεγάλου αγγλικού 
ύπερωκεανείου «Τιτανικού», έκτελούντος τό 
πρώτον του ταξείδι είς ’Αμερικήν καί ναυα- 
γήσαντος συνεπεία συγκρούσεως μέ πλω
τήν μεγάλην παγόνησον. Μαζή μέ σκηνάς 
αγριότητας, δφειλομένας είς τδ ’ένστικτον τής 
αυτοσυντηρήσεως, έξετυλίχθησαν καί σκηναί 
ύπερόχου ανθρωπίνου πολιτισμού. Οί άνδρες 
ύπεχώρησαν δλοι διά τήν διάσωσιν τών γυναι
κών καί παιδιών, ύπήρξε δέ είς τδν εκούσιον 
αυτόν χωρισμόν συζύγων καί γονέων από τών 
τέκνων οδύνη καί σπαραγμός ανέκφραστος. 
’Εκ τών καταθέσεων τών διασωθέντων ναυα
γών προκύπτουν γεγονότα, τά όποια προκα- 
λούν τήν έκπληξίν μας καί τδν θαυμασμόν. Ό 
τηλεγραφητής Φίλιππος, παγωμένος, αναίσθη
τος σχεδόν από τδ ψύχος μέσα είς τήν αίθου
σαν του τηλεγραφείου πλημμυρισμένην από 
νερά έπιμένει νά έξαποστέλλη τά σημεία τού 
κινδύνου, ανωφελή πλέον, καί παρά τάς προ- 
τροπάς τού κυβερνήτου, δέν συναινεϊ νά έγκα- 
ταλείψη την θέσιν του. Ό συνταγματάρχης 
’ Αστορ αποσπάται από τάς άγκάλας έκείνης, 
την οποίαν άγαπα. Δέν πλανάται, γνωρίζει, 
ότι τήν έγκαταλείπει διά παντός καί φροντίζει 
μόνον νά καταστήση ήπιωτέραν αυτήν τήν 
οδύνην τού χωρισμού’ λέγει είς τήν άγαπημέ- 
νην γυναίκα λόγια έλπίδος καί τής χαμογέλα. 
Ήμπορούσε νά τήν ακολουθήση, δέν θά τού 
ηρνούντο έπί τέλους νά τον άφήσουν μέσα είς 
τήν λέμβον, όπου είχε καταφύγη μαζή της, 
αλλ’είς τήν πρώτην παρατήρησιν τού αξιωμα
τικού υποκλίνεται, αποχωρεί καί χωρίς κανένα 
παραπονον, ώς στρατιώτης, επανέρχεται έπί 
τού σκάφους, τδ όποιον μετ’ ολίγον θά κατα- 
βυθισθή. Ανάλογος ύπήρξεν ό γυναικείος ήοωϊ" 
σμδς διά τής αυτοθυσίας τής κυρίας Στράους. 
'Η γλυκείά της μορφή φαίνεται ώς τδ λαμ- 
πρότερον σύμβολον τής συζυγικής καί μητρι
κής τρυφερότητος. Τής προτείνουν νά φύγη· 
Αρνείται. Δέν θέλει ν ’ αποχωρισθή τδν γη

ραιόν σύζυγόν της. Προτιμά ν’ άποθάνη μαζή 
του παρά νά έπιζήση χωρίς αύτόν. Καί οί δύο 
απέθαναν ένηγκαλισμένοι ό ένας τόν άλλον. 
Αλλ’ όποια σκηνή ήρεμίας καί μεγαλείου 

μέσα είς αύτόν τδν άπαίσιον θάνατον ! οί

Πρδς έπίσκεψιν τού Κάϊζερ μετεβη εις Κέρ
κυραν δ Βασιλεύς Γειόργιος καί δ)όκληρος η 
Β. Οικογένεια τής Ελλάδος. Ο Κάϊζερ ανε- 
χώρησε τήν 25 παρελθόντος μηνος μεταβαι- 
νων είς Γένοβαν καί έκείθεν είς Γερμανίαν.

Ό 3Ιταλοτουρκικός πόλεμος. Είς νέαν δ'λως 
φάσιν από τού παρελθόντος μηνδς εισήλθεν ό

Ν

Ίταλοτουρκικδς πόλεμος. Ή ’Ιταλία θέλουσα 
νά έξαναγκάση τήν Τουρκίαν προς συνομολό- 
γησιν τής ειρήνης, άφού αί πρδς τούτο φιλι
κά! μεσολαβήσεις παρά τή τελευταία τών Μ. 
Δυνάμεων έναυάγησαν, ήρχισε έπεκτείνουσα 
τήν δράσιν της είς τδ Αίγαίον. Ό Ιταλικός 
στόλος έβομβάρδισε τά παρά τδ στόμιον τών 
Δαρδανελλίων εκατέρωθεν δύο φρούρια καί 
κατέλαβε τήν παρά τήν ’Αμοργόν μικράν 
νήσον ’Αστυπάλαιαν ώς όρμητήριον τής περαι
τέρω δράσεώς του. Συνέπεια τού βομβαρδι
σμού τών Δαρδανελλίων ήτο νά κλείση ή 
Τουοχία τά στενά, έδέησε δέ νά διαμαρτυρη- 
θούν ολαι αί Δυνάμεις καί νά προβή είς άπει- 
λάς ή 'Ρωσσία διά νά ύποσχεθή τδ άνοιγμά 
των. Καθ’ ολας αύτάς τάς ήμέρας μέγισται 
ζημίαι έπήλθον είς τήν παγκόσμιον εμπορικήν 
ναυτιλίαν. Σχετικόν έπεισόδιον τής άμύνης 
τών τουρκικών παραλίων ύπήρξεν ή ακατανόη
τος, ή έγκληματική καταβύθισις δι’ όβίδος 
από τών τουρκικών επάκτιων οχυρωμάτων τής 
Σμύρνης τού Ελληνικού ύπδ αμερικανικήν 
σημαίαν άτμοπλοίου «Τεξάς» τής εταιρείας 
Χατζή-Δαούτ, τό όποιον άπέπλεε τού λιμενος 
τής πόλεως ταύτης κατευθυνόμενον είς Κων
σταντινούπολή. Πρδς στιγμήν έπιστεύθη, ότι 
τό άτμόπλοιον άνετινάχθη προσκρούσαν επί 
τορπίλλης, αλλά δέν έβράδυνε νά έξακριβωθή, 
οτι κατεπυροβολήθη έπί τή ύποψία, οτι δ 
πλοίαρχός του ήτο κατάσκοπος τών ’Ιταλών 
καί έζήτει νά έξακριβώση τήν γραμμήν τών 
τορπιλλών ! Τής καταστροφής ταύτης ύπήρ- 
ξαν πλείστα θύματα έν οίς καί ελληνες ταξει- 
διώται. Ό πλοίαρχος κ. Μακρής τραυματιθείς 
διεσώθη, άλλ ’ αί τουρκικά! άρχαί τδν συνέλα- 
βον έπιμένουσαι νά χαρακτηρίζουν αυτόν ώς 
κατάσκοπον παρά τάς διαμαρτυρίας τών εν 
Σμύρνη προξένων τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής καί τής Ελλάδος.

'Ολίγας ημέρα: μετά τόν βομβαρδισμόν τών 
Δαρδανελλίων μοϊρα τού ’Ιταλικού στόλου 
ήοχισε τήν κατάληψιν νήσων τού Αιγαίου 
Πελάγους άποβιβάσασα πρώτον στρατόν είς 
'Ρόδον. 'Η πόλις κατελήφθη μετά μικράν 
άντίστασιν τή: τουρκικής φρουράς, ή οποία 
άπεσύρθη είς τήν ύπαιθρον χώραν διά νά 
παρενοχλή έκεϊθεν τδν στρατόν τής κατοχής. 
Είχε δέ άναγγελθή, οτι θά έπηκολούθει ή 
κατάληψις καί άλλων νήσων, τής Λήμνου, 
Χίου, Λέσβου, κ.λ.π. ’Εννοείται, οτι τάς 
συμφοράς τού πολέμου, θά πληρώσουν έξ ολο
κλήρου 'Έλληνες, όπως καί είς τούς παλαιούς 
πολέμους Ενετών καί Τούρκων. Είς τάς φρου- 
οάς τών νήσων ή Πύλη έφρόντισε νάέχη μεταςυ 
τών στρατιωτών της καί ικανούς έλληναςκλη
ρωτούς.

Ό νέα αύτή οψις τού Ίταλοτουρκικού πο
λέμου προκαλεί μεγάλας ανησυχίας είς τους
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διπλωματικούς κύκλους τής Εύρώπης, εκφρά
ζονται οέ φόβοι περιπλοκών.

Οί Κρήτες βουλευταί και ή 'Ελλάς. Δευτέ
ραν απόπειραν αποστολής βουλευτών εις Αθή
νας διά νά παρακαθήσουν είς τήν ‘Ελληνικήν 
Βουλήν έπεχείρησε και πάλιν ανεπιτυχώς ή 
διευθύνουσα τήν πολιτικήν τής νήσου ’Επανα
στατική Συνέλευσις. Καί ή μεν Ελληνική 
Κυβέρνησις ανέβαλε έπί ένα μήνα τάς εργα
σίας τής Βουλής, αί δέ Προστάτιδες Δυνάμεις 
συνέλαβον τούς βουλευτάς καί κρατούν αυτους 
αιχμαλώτους είς τά έν Σούδα πλοίά των. Τινές 
έξ αύτών κατόρθωσαν νά έλθουν έδώ προς τής 
έπισήμου ταύτης άθρόας άναχωρήσεως. Ούτοι 
κατά τήν ήμέραν τής ονομαστικής εορτής τής 
Α Μ. τού Βασιλέως μετέβησαν έπισήμως είς 
τον ναόν τής Μητροπόλεως διά νά παραστούν 
κατά τήν δοξολογίαν. Ό λαός τούς έχειροκρό- 
τησε, ό δέ φρούραρχο; έξ ίδιας πρωτοβουλίας 
τούς έτοποθέτησε είς τήν έπίσημον θέσιν τών 
ελλήνων βουλευτών ευθύς μετά τδ ‘Υπουργι
κόν Συμβούλων. ’Ανώτερος όμως ύπάλληλος 
τού Υπουργείου τών ’Εξωτερικών εσπευσε νά 
τούς ειδοποίηση, δτι κατ’ έντολήν τής Κυβερ- 
νήσεως παρεκαλούντο νά έγκαταλείψουν τήν
τήν θέσιν ταύτην καί νά καταλάβουν άλλην 4 
ανεπίσημον έντδς τού ναού. Οί Κρήτες ύπήκου- ,

* * Δεύτερος *Ελλην αεροπόρος μετά τον 
κ. ’Αργυρόπουλον, ό κ. Καραμανλάκης, εκδό
της άλλοτε έν Άθήναις τής έφημερίδος δ 
«’Ανεξάρτητος» έπεχείρησε έπιτυχή πτήσιν 
διά τού αεροπλάνου του άπό Ρίου είς Πάτοας, 
έπεκτείνας τούς ελιγμούς του μέχρι τών βου
νών τής Ναυπάκτου απέναντι.

* * Ο κ. Καραμανλάκης έπέταξεν είς ύψος 
200 μέτρων, έπανήλθε δέ είς τδ σημειον τής 
αφετηρίας.

* * Τά γελοιογραφικά σκίτσα τού κ. Ζαχα
ρία Παπαντωνίου είχαν μεγάλην έπιτυχ/αν είς 
τήν «Καλλιτεχνικήν Έκθεσιν». Τινά έξ αύτών 
ήγοράσθασαν μεταξύ τών οποίων τού Ζάν Μω- 
ρεάς, τού Ρισεπέν, τού κ. Τάκη Δαραλέξη, τού 
ποιητού Λάμπρου IΙορφύρα καί άλλων

* * Αί αγοραί αύταί καί τριών ή τεσσάρων 
άλλων έργων εινε αί μόναι, αί οποΐαι έπραγμα- 
τοποιήθησαν κατά τήν έφετεινήν «Καλλιτε
χνικήν ’Έκθεσιν».

** Όμάς λογίων τιμώντων τδν ποητήν κ. 
Στέφανον Μαρτζώκην τδ έργον του καί τήν 
ζωήν του σχεδιάζουν νά εορτάσουν τήν είκοσι- 
πενταετηρίδα του.

'Η * * Τά μέλη τού Συνδέσμου τών Ελλήνων 
Καλλιτεχνών έξέδραμον τδν παρελθόντα μήνα 

. ...... είς Ελευσίνα καί Φανερωμένην.
σαν μεταβάντες πρός τδ απέναντι μέρ'.ς, οπού -J ής έκδρομής συμμετέσχον καί πολλοί 
κατά τύχην ϊστατο ό έκ Τ?1κάλων βου/ευτήςΐ προσκεκλημένοι, ο δέ Γενικός Γραμματείςτοϋ 
τοϋ έλευθέρου Κράτους κ. Μπαλιόπουλος. Τούτο β.ί Συνδέσμου κ Αρίστιππος Σχορτσανίτης ωμι- 
άντιληφθείς ό κ. Πρωθυπουργός διέταξε νά | λτ)’ε είς'Ελευσίνα μέ την ευφράδειαν και τήν 

χαίας τέχνης καί τών Έλευσινίων μυστηρίων.
* * 'Ένα φαινόμενον πολιτισμού καί προόδου 

διά τάς ’Αθήνας : Τδ μουσικόν κατάστημα 
τών κ. κ. Μυστακίδου καί Εύσταθιάδου είς 
τήν στοάν ’Αρσάκειου ηδυνήθη έντδς διετίας 
μόνον άπό τής συστάσεως του νά έπεκταθή 
καταλαβον δύο άλλα μεγάλα διαμερίσματα. 
Τόση εινε ή έν αύτώ κίνησις πε'/ατών.

** Αί έκδόσεις του δέ έργων ελλήνων συν
θετών εινε καλλιτεχνικότατα·. Πωλούμεναι 
καί είς εύθηνάς τιμάς ζητούνται άπδ δλους.

* * Αί Άθήναι ήρχισαν τήν ύπαίθριον 
νυκτερινήν ζωήν των.

* * Αί πρώται παραστάσεις τής Δ°? Κοτο- 
πούλα είς τήν «Νέαν Σκηνήν» μέ τδ δράμα 
ή «Φλόγα» προσείλκυσαν άπειρον πλήθος 
θεατών.

* * Άν κρίνη κανείς άπδ αύτό καί είς τοι- 
αύτην ακόμη έποχήν τά θέατρα έφέτος θά 
έργισθούν καλά.

* Δέν παρέρχεται έβδομάς χωρίς νά έκ- 
δοθή μία νέα ποιητική συλλογή ι

οδηγήσουν τδν κ. Μπαλιόπουλον πρδς τά δεξιά μαθησιν, η όποια τδν διακρίνει, περί τής αρ- 
καί όπισθεν τού ‘Υπουργικού Συμβουλίου. 
Ούτω δέ οί Κρήτες παρηκολούθησαν ανεπισή- 
μως τήν δοξολογίαν

. ’Ένα ποίημα τοϋ Σουρή. Τδ εύτυχές γεγο
νός τών γάμων τής θυγατρδς τού Σουρή ’Αλε
ξάνδρας μετά τού κ Ζητουνιάτη ένέπνευσε είς 
τδν ποιητήν τδ εξής ώραιότατον ποίημα, τδ 
όποιον άναδημοσιεύομεν άπδ τδ «’Ρωμηόν»:

Στίχους μερικούς ας κάμω 
γιά τής κόρης μου τόν γάμο

Πάλι' Ησαια χόρευε, πάλι στεφάνια γάμον . . . 
αδειάζει τό σπητάκι μου, πληθαίνουν τά παιδιά μου.

Κι3 όπως άφίνονν τήν φωλιά, 
μόλις φτερώνουν τά πουλιά 

έτσι θαρρώ πώς ξεπετοΰν άπό τό σπητικό τους 
και τά 3δικά μου τά πουλιά νά στήσουνε 3δικό τους' 
Και σένα, κελαϊδήστρα μου, μέ πέπλους σ' άντικρύζω, 
μέ παλληκάρι διαλεκτό νύφη σέ καμαρόνω, 
καί τώρ ’ άπό χαρά πονώ κι ’ άπό χαρά δακρύζω, 
γιατί δέν γίνεται χαρά χωρίς καί κάποιο πόνο. 
Σάν τόν άνθό τής λεμονιάς παρθενική προχωρεί 
κι' ή ψυχική σου παρθενιά ποτέ νά μην πεθάνη, 
κι οσαις εϋχαϊς ευχήθηκα3στήν πρώτη μου τήν κόρη 
τόσαις καί τής μικρότερης άς ράνουν τό στεφάνι.

Διευθυντής τοϋ « Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Α'θηναι, Τυπ. «’Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη —90

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΑΧΕΙΟΗΡΟΒ ΔΑΝΕΙΟΝ 30,000,000 ΕΟΝΙΚΗΕ ΤΡΑΠΕΖΗΙ ΤΗΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

σήμερον μέχρι 30^ς Μαΐου 1912.

Α' Δόσις μέχρι τής 30 Μαΐου 1912 Δραχ. ΙΟ
Β' » 1 Αύγουστου 1912 6
Γ' » » 1 ’Απριλίου 1913 » 4

Μετά τήν καταβολήν τών δύο πρώτων δόσεων χορηγείται δ αριθμός τής 
Λαχειοφόρου δπότε

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΧΝΟΙ
Ανήκουσίν είς τόν άγοραστήν

Τό υπόλοιπον τής αξίας τής ομολογίας δικαιούται δ αγοραστής νά καταβάλη

ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ
Είτε τμηματικως, εϊτε όλικώς.

Έπί του μή καταβληθέντος υπολοίπου καταλογίζεται τόκος πληρωτέος 
ά'παξ ή δίς τού έτους, κατά τούς μήνας ’Ιούνιον καί Δεκέμβριον, δπως ευκο- 
λύνεται δ αγοραστής. Τά ύπό τών αγοραστών τυχόν κατατιθέμενα ποσά έναντι 
τής αξίας τής δμολογίας άποφέρουσι τόν αύτόν τόκον τής Τραπέζης.

Δι’ δσους έπιθυμούν νά καταβάλωσι τήν Α' καί Β' δόσιν, ήτοι δραχμάς 
16 μέχρι τής 30 Μαΐου 1912 υπολογίζεται ή Όμολογία αντί

ΔΡΑΧΜΩΝ ΊΟ3
καί παραδίδεται αμέσως δ αριθμός τής Λαχειοφόρου Όμολογίας.

Έγγραφα! γίνονται δεκταί, εϊτε άπ’ ευθείας, εϊτε δι’ αλληλογραφίας έπί 
καταβολή δραχμών 10.

Έν Άθήναις εις τό Κατάστημα τής

ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
καί εις τά Τραπεζικά Γραφεία τών κ. κ. Σ. Φούντη καί Ίω. Φωτίου.

Εις τάς επαρχίας καί τό Εξωτερικόν εις τούς κ. κ. Διευθυντάς τών 
Υποκαταστημάτων τής Εθνικής Τραπέζης καί εις τά Υποπρακτορεία τών 
Εφημερίδων.

Οί μή άπ’ ευθείας μετά τής Λαϊκής Τραπέζης συναλλασσόμενοι, κατα- 
βάλλοΐ’σι λόγω μεσιτείας μίαν δραχμήν έπί πλέον, ήτοι άντί δραχμών 10 ώς 
πρώτην δόσιν δραχμάς 11.



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Μ- Λ. ΝΙΚΑΕΙ
ΙΑΤΡΟΣ

3 Επί μακρόν υπηρετήσας ώς βοηθός έν ταΐς 
κλινικαΐς τοΰ 3 Εθνικόν ημών Πανεπιστημίου, 
επί τριετίαν παρακολόυθήσας τά μεγαλήτερα 
ενταύθα νοσοκομεία, δέχεται έν τώ Γραφείω του

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

κατά τάς ώρας .0 — 11 π. μ., 2 — 3 μ. μ. 
καί 6-7 μ μ. Τάς Κυριακάς 9—11 στ. μ.

Telephone 4775 Madison

Ε Λ Λ μ Ν I Κ Μ Η Τ 7Κ. I Ρ I 7Κ 
ΧΗΜΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 2.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.—' Οδός Σταδίου 33.

Ca χημικά χιωάσμαζα αυξάνουν εις }ηρικάς κα^ιεργείας 
ζην άωόδοσιν ζοϋ σίζου, ζής ελαίας, ζής άμωέ^ον, ζον καωνοϋ 
n.z.j. σννήάως καζά 50"/,.

&ϊς ωοζίΘζικάς καλλιέργειας εσπεριδοειδή, λαχανικά κ.ζ.μ. 
(ΒΟλλάκις diGujaGidJovv ζην εσοδείαν.

&ίς ζομάζαν, μωοσζάνια κ.ζ.λ- έωιζαχννονν ζην ώρίμανσιν 
καζά 15 ήμέρας. &ίς κααινόφνζα έί&ιζαχννονν ζην άνάα?ζν}ιν 
ζών έκζός σωορείων φυζών καζά 15 ήμέρας.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΣ

&αή έκάσζον σάκκον γράφεζαι εγγυημένη ζυεριεκζικόζης 
και ό ζρόωος ζής χρήσε co ς.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ.

ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έκτελουμένων κατ’ αύτάς εις τινα 
σημεία τοΰ Άδριανείου υδραγωγείου έρ- 
γασιών καθαρισμού καί επισκευής αύτοΰ, 
παρακαλοΰνται οι κ. κ. ύδρολήπται οι τε 
έκ τών Δεξαμενών Λυκαβητοΰ καί οι 
άπ’ ευθείας έκ τοΰ υδραγωγείου αρδευό
μενοι, όπως έφιστώσι τήν προσοχήν αυ
τών έπί τής καταναλώσεως τοΰ ΰδατος, 
καθόσον, λόγω τών έργασιών, ή έκ τοΰ 
υδραγωγείου παροχή είναι μικροτέρας 
διάρκειας, έξ ής θά πρόκυψη καί μικρά 
ανωμαλία καί ώς πρός τάς ώρας τής 
διανομής.

3Εν 3Αθήναις τή 10 3Ιανουάριου 1912.

(3 Εκ τοΰ Γραφείου τοΰ Ύδρανλικοΰ 
Τμήματος)

3 Ολίγαι έναπομείνασαι πλήρεις σειραι 
τοΰ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ

τοΰ α' έτους τής έκδόσεώς του πωλοΰν- 
ται είς τό βιβλιοπωλείου

ΗΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ: Οδός Βονλής.

αντί δρ. 8. Είς τάς επαρχίας καί τό 
εξωτερικόν άποστέλλονται έλεό&εραι 

ταχυδρομικών τελών.

ΛΗΜ. Η. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ

Πα&ήσεων ώτων, ρινός, λάρυγγος καί 
διαταραχών φωνής καί λαλιάς εκπαι

δευτείς έπί τετραετίαν 
έν ΒΙΕΝΝΗ καί ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

‘Οδός ‘Αγ. Κωνσταντίνου 5" (‘Ομόνοια)

Συνιστωμεν είς τούς παπνιοτάς 

ΚΑΠΝΑ και ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ 
“IDEAL,, 

Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗ
52 ' Οδός Πανεπιστημίου (Χαυτεΐα) καί 
έναντι τοΰ ηλεκτρικού στάθμου Πειραιώς — 
3Αθηνών (‘Ομόνοια).

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΜΪΟΓΡΛΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ, ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 10
(Παρά τί] πλατεία τοΰ Συντάγματος)

Όλοι οί καλλιτέχναι,ολοι οί συγγράφεις,ό'λοι 
οί αν&ρωποι τοΰ θεάτρου φωτογραφοΰνται 
κατά προτίμησιν είς τό φωτογραφεΐόν μας, 
διότι εινε άληθ·ινόν καλλιτεχνικόν έργαστή- 
ριον. Μηχανήματα τέλεια, ταχύτης περί τήν 
έκτέλεσιν, τιμαί ανεπίδεκτοι παντός συνα
γωνισμόν.



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων πρός 4 '/4 % 
είς πρώτην ξήτησιν

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΤΑΙ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΙΟΛΜΑΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

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

ύφήλιον. — Δίδονται πληροφορίαι και καθορί
ζονται σχέδια ταξειδίων δι’ δλην τήν Εΰρώπην.

’Απαλλάσσεται ό ταξειδιώτης παντός περιτ
τού κόπου καί έξόδου.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ
Λ. Γ. ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ

LIVRES D’ OCCASION
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ' 1889

ΑΘΗΝΑΙ. —reΟδός Σταδίου 34

"Ολα σας τά βιβλία, επιστημονικά και μή, 
θά εϋρητε καινουργή και μεταχειρισμένα ευ- 
θηνά. Κατάλογος άποστέλλεται δωρεάν. Αγο
ράζονται βιβλία καί βιβλιοθήκαι.

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ

AGHNAI - ΠΕ1ΡΑΙΕΥΣ

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

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

Κάποιος λωποδύτης, έπί τά ίχνη τοΰ οποίου έτέθη ήδη η αστυνο
μία, άπέστειλεν εις τινας ενταύθα πλαστός αποδείξεις εισπραξεως συν
δρομών τοΰ « Καλλιτέχνου », ζητών εν τή κακουργώ απληστία του καί 
ποσόν άνώτερον τής έκ δρ. 8 γενικώς ισχυουσης δι όλους συνδρομής 
τοΰ «Καλλιτέχνου». Αί γνήσιαι αποδείξεις μας εινε εκ φαιού χονδροΰ 
χάρτου, φέρουν ώς σύμβολον προτομήν τής Αθηνάς τυπωμενην δι ερυ
θρού χρώματος και έντυπον τόν τίτλον τοΰ περιοδικού.

Διά τοΰ τεύχους τούτου ό «Καλλιτέχνης» εισέρχεται εις τό γ έτος 
τής έκδόσεώς του. Παρακαλούνται οί εν τω εξωτερικά» καί ταΐς επαρ- 
χίαις συνδρομηταί μας νά μάς άποστείλουν τήν συνδρομήν των διά 
ταχυδρομικής επιταγής εις τήν διεύθυνσιν:

ΚβΝ ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ,
ΔιτνΌ'υντην τον * ΚοΑλιτέχνον», οδός Στοοόόχον ΤΙηγης 50

ΑΘΗΝΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ. — ΟΔΟΣ Α Λ Κ Α Μ Ε Ν Ο Υ Σ 36.- ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκάστου φυσιγγίου είς */2—3/4 λιτρας καθαρού οινοπνεύματος, 
προσθέτετε */2 λίτραν υδατος καί έχετε τήν κολόνιαν σας, τό άντιπιτυριώδές σας καί παντός 
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.

Μέ 2 μόνον δρ. εχετε μίαν δκάν κολώνιαν. Δι’ δλα τά είδη τιμαί ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πώλησιν παρά τφ κ. Α. Σακαλή.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ, ? , 
ττικουφαμτο! ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙΕΗΣΤΙΚΟΫΦΑΝΤΟΙ

επι Μετρ#.

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ 
ΙΑΤΡΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ
*Ωραι Γραφείου : 'Από 9 - 11 π. μ. 

2-4 μ. μ. καί 6 - 7 τό εσπέρας.
Τάς Κυριακάς 9-12 π. μ.

212 Second Ave., μεταξύ 12ης και 
13ης όδον, New York.

Τηλέφωνον 4802 Orchard.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ 
Ύφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου. 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
διά θεραπείας καί εγχειρίσεις 

όλων τών δφ&αλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ. — ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20

ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
ΕΚ ΚΗΛΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ , 
ΚΑΙ ;

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ!^
/7Ν"1 '■‘..■^^*2':--— ~ ——--------------

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ προμπονα
ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ5 ι

^ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
οιΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ 

" της ΥΦΗΛΙΟΥ

Δ.ΣΤΡΑΤΗΣ. I



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΕΠΙ ΤΗι ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΚ”' ΤΗΣ II ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1859 ΚΑΙ ΒΥΞΑ' ΤΗΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1897

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ1

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡ. 30,000,000
ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ 300,000 ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 100 ΔΡΑΧ. ΕΚΑΣΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΚΩι ΕΤΗΣΙΩι ΠΡΟΣ ΔΡ. 2*/2°/ο 

ΜΕΤΑ ΛΑΧΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΤΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΛΑΧΝΩΝ 14,925,000 ΔΡΑΧ.
ΠΡΩΤΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΜΕΤΑ ΛΑΧΝΟΥ ΤΗι 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1912

ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Α' ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΔΡΑΧΜΑΣ ΊΟ6 ΚΑΘ’ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ

τοϋ χαρτοσήμου ό'ντος είς βάρος τής Εθν. Τραπέζης.

Πρώτη δόσις
Δευτέρα »
Τρίτη »
Τετάρτη »

Δραχμάς 30
25
25
26»

κατά τήν εγγραφήν
άπό 1 μέχρι 15 ’Οκτωβρίου 1912
άπό 1 μέχρι 15 ’Ιουνίου 1913
άπό 1 μέχρι 15 ’Οκτωβρίου 1913

Επιτρέπεται ή προκαταβολή τών ύπολειπομένων δόσεων καί μετά τήν εγγραφήν, άλλα μόνον παρά τή 
’Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος καί τοϊς Ύποκαταστήμασι αυτής επί έκπτώσει τόκου προεξοφλήσεως 2 ι/2 °/0 
λογιζομένου έπί τοϋ ήμίσεως τοϋ μέχρι 1 Νοεμβρίου 1913 χρόνου.

Β'. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ. Οι έγγραφό μ ενοι δύνανται νά προκαταβάλωσι κατά 
τήν εγγραφήν ολόκληρον τό άντίτιμον τών ομολογιών επί καταβολή έφ’ άπαξ (τοϋ χαρτοσήμου είς βάρος τής 
Τραπέζης) ΔΡΑΧΜΩΝ 103.

ΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΑΧΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Οι ομολογιούχοι μετέχουσι πασών τών κληρώσεων 
αστό τής καταβολής τής Α' δόσεως, άλλ’ οι καθυστεροϋντες μίαν ή πλείονας τών επομένων δόσεων δέν 
δικαιούνται είς λαχνούς έφ’ δσον δέν έξώφλησαν πρό τής κληρώσεως τήν ή τάς καθυστερουμένας δόσεις μετά 
τοϋ τόκου υπερημερίας.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ. Έγγραφα! γίνονται δεκταί εϊτε άπ’ εύθείας εϊτε δι’ άλληλογραφίας επί καταβολή τής 
πρώτης δόσεως : Παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι τής Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος καί τοϊς'Ρστοκα- 
ταστήμασιν αυτής άπό 15/28 ’Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου /13 Ιουνίου 1912. Παρά ταις έτέραις Τραπέζαις 
Ίονική Limited, Τραπέζη ’Αθηνών, Τραπέζη τής ’Ανατολής, Λαϊκή Τραπέζη, ’ Εμπορική Τραπέζη 
καί τοϊς ‘Υποκαταστήμασιν αυτών άπό 1 14 Μαΐου μέχρι 30 Μαΐου /13 Ιουνίου 1912.

Ή πληρωμή τοϋ αντιτίμου τών ομολογιών δύναται νά γίνη. —'Εν Έλλάδι; διά τραπεζικών γραμματίων, 
χρυσού καί τραπεζικών επιταγών δψεως έπί Παρισίων, τού χρυσού καί τών επιταγών γινομένων δεκτών είς τό 
άρτιον. Γίνονται δεκταί καί λίραι ’Αγγλίας πρός δραχ. 25.15 καί δολλάρια πρός δραχμάς 5,15.

Έν τώ έξωτερικώ ή έκ του εξωτερικού δι’ άλληλογραφίας ή καταβολή τοϋ άντιτίμου γίνεται διά τρα
πεζικών έπιταγών δψεως φράγκων, λιρών ’Αγγλίας καί δολλαρίων είς τάς αύτάς ώς άνω τιμάς.

Κατά τήν έγγραφήν παραδοΦήσονται τοϊς έγγραφομένοις προσωρινά! άποδείςεις, άνταλλαχΟησόμεναι διά προσωρινών 
άνωνύμων τίτλων πρό τής πρώτης κληρώσεως.

ΟΙ προσωρινοί άνώνυμοι τίτλοι άνταλλαγήσονται διά τών οριστικών, φερόντων προσηρτημένα καί τά σχετικά τοκομε
ρίδια, έπί τή καταβολή τής τελευταίας δόσεως. Κατά τήν άνταλλαγήν δέν τηρείται ή ταύτότης τών άρι-Ομών.

Τούς Ανωνύμους προσωρινούς τίτλους καί τούς όριστικούς Ανωνύμους τίτλους οί όμολογιούχοι δικαιούνται νά λάβωσι 
είτε παρά τού έν ΆΌήναις Καταστήματος τής Έύνικής Τραπέζης εϊτε τή αίτήσει των παρά τών 'Υποκαταστημάτων τής 
’Εθνικής Τραπέζης ή ?αρά τών έν 'Ελλάδι έτέρων Τραπεζών ή τών έν 'Ελλάδι 'Υποκαταστημάτων αύτών.

Πρός τούς έν τώ έξωτερικω ή έκ τού έξωτερικού έγγραφομένους άποστέλλονται Αποδείξεις έγγραφής, οί δέ προσωρινοί 
ή όριστικοί άνώνυμοι τίτλοι άποστέλλονται αύτοΐς μόνον τή αιτήσει καί ύπ’εύύύνην των, έπί καταβολή τών έξόδων Αποστο
λής, άλλ’ ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται νά κρατήση τούτους προς φύλαξιν είς τό ταμειον τών Τίτλων αύτής, άποστελλομένης τής 
σχετικής άποδείξεως πρός τόν όμολογιούχον μετά σημειώσεως τού άριΦμού τής όμολογίας έπί καταβολή ύπ’αύτού τού έπί τής 
άποδείξεως τού χαρτοσήμου 50 λεπ. καί άνευ πληρωμής φυλάκτρων έπί μίαν πενταετίαν άπό 1 ’Ιανουάριου 1914 λογιζομένην.

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων εντό
κων καταθέσεων έν δψει ή έπί προθεσμίφ, δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή 
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς 
Υποκαταστήμασιν αύτοΐς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν 
ώρισμένη προθεσμίφ έπί τόκφ :

1 ‘/2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν οφει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, 
πέρα τοϋ ποσού τούτου τοϋ τόκου όριζομένου είς 1 τοϊς υ/0 κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοϋ ποσού τούτου είς */« τοΐ€ °/ο· Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί 
είς άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου έπιταγών. — 2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας 
τουλάχιστον. — 2 */2 τοϊς '7ο κατ’ έτος βιά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έν έτος 
τουλάχιστον. — 3 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο ετη 
τουλάχιστον. — 3 ι/2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα 
ετη τουλάχιστον. — 4 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε ετη 
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

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

δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίφ ή διαρκείς έπί τόκφ :
1 ι/2 τοϊς % κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τουλάχιστον
2 » % » » »· * 1 έτους »
24/, » % * * * * *
3 » °/0 » » » » 4 έτών »
4 » °/ο » » » » 5 έτών »

Αί δ(ΐολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου ονο
μαστικοί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οι τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστη- 
ματι καί τη αιτήσει τοϋ καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό αύτό 
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΜΙΑΝΤΑ 
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Έν ’Αθήναις, Τυπογραφεϊον «Εστία» Μάΐσνερ καί Καργαδούρη — 900«


