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Η Τρέπεζα 3 Αθηνών έκτελεΐ πασαν 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 έξωτερικοϋ.’Εκτελεί χρηματιστικάς έντολάς. 
’Εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών εν τε τφ 
έσωτερικφ καί τφ έξωτερικφ. ’Ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς, ήγγυημένους, δέχεται 
καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμε
ρίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα Ά&ηνών δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, είς χρυσόν καί 
είς έπιταγάς (cheques) έπί τού έξωτερικού ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς.

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

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.

ΔΘΗΝΔΙΙ

ΕΘΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟίΝθΠ εΘίΝοΠΝΕ/ΛΑΤοΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Μεταχειρίζεστε τόν Εθνικόν μας φωτι

σμόν δι' οινοπνεύματος έκ σταφίδος. Είναι 
ο διαυγέστερος και ό οίκονομικώτερος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΜΙΑΝΤΩΝ 

Ζητείτε πάντοτε τά παρά τής Εταιρίας 
ήγγυημένα αμίαντα 

“ ΒΟΤΡΥΣ ,,
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Μ Ε Γ Α ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

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

τερον εις ποικιλίαν Ελληνικόν Βιβλιοπωλεϊον τοΰ Κόσμου.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΝ

A Τ L· 7Κ S

25 Madisson St. New York

------- — ■■ — 

EST. Ί892

LEKAS and DRIVAS
IMPORTERS OF

ORIENTAL PRODUCT
17 ROOSEVELT ST. 

NEW YORK 
TELEPHONE 1464 WORTH 

—

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΑ
TO ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ A', Β KAI Γ ΟΕΣΕΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Άγοράζομεν και πωλοΰμεν Ελληνικά και ξένα χρήματα. Διατηρουμεν Ξενο- 
δοχεϊον υπνου και φαγητού διά τούς έπφάιας και αμάξια διά τάς άποσκευάς.

Γράψατε. Έπιστολαι άπαντώνται αυθημερόν.

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

Δυο τηλέφωνα ήμέραν και νύκτα: 411 5 και 4Ι][6 Rector.
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ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899
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Τό ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρνθέν προ ένδεκαετίας και διευ- 
θυνόμενον παρά της Κας Λίνας φόν Λόττνερ εύρίσκεται είς τό 
κεντρικώτερον μέρος των ’Αθηνών και είς ευρύ καί ενάερον μέγαρον 
μετά κήπον.

Αί έπιτυχίαι τον τόσω είς τήν μονσικήν έκπαίδευσιν και μόρ- 
φωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών καί μαθητριών τον δσω καί είς 
τάς συναυλίας τον καί τάς εκτελέσεις μεγάλων αδικών έργων υπό 
τής μικτής χορωδίας τον εινε τοιανται (άστε πας λόγος καθίσταται 
περιττός.

Έν τώ ’Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται δλα τά μαθήματα τής 
θεωρητικής μουσικής, επίσης οργανική καί φωνητική μουσική, 
κλειδοκύμβαλο)’, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μονσική τής 
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.

Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθύντριας Κας Λίνας φόν 
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία καί 
βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. 
'Ήδη εκ Βερολίνον άφίκετο έξοχος καθηγητής τον βιολίον έκ τής 
υψηλής Μουσικής Σχολής τον Ιωακείμ δ κ. I. Σαΐφερ.

'Η παρεχόμενη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις 
εινε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τό πέρας τών σπουδών των δννανται 
υφιστάμενοι τάς έπί πτυχίω εξετάσεις νά έχουν πλήρη τά εφόδια 
τής έξασκήσεως τοϋ μουσικού επαγγέλματος.

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

Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτοϋντα 
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ
«...Τό έργο μου δπου άρχισα δέν ανή

κει σέ άκαδημαϊκές τεχνοτροπίες, ούτε σέ 
διδασκάλων αγαθές διδασκαλίες και συμβου
λές, όχι σέ ορισμούς ούτε είς τό πώς έζω- 
γράφιζαν ούτε είς τό πώς ζωγραφίζουν, 
η πρέπει νά ζωγραφίζουν η θά ζωγραφί
σουν. Κάμμιά τελεία, κανένα κόμμα η 
ερωτηματικόν άλλά Αί'σθησις, 'Υπεραί- 
σθησις, 'Αγνότης,· Σκέψις, Νεύρα ολα 
αυτά καί κάτι ακόμη μέσα σ’ ένα Σχήμα. 
Νά τί ήθελα νά πώ. Δέν ζωγραφίζω έγώ 
γιά νά κάμω Κάδρα, αλλά γιατί δέν 
μπορώ νά κάμω άλλο παρά νά ζωγραφίζω, 
ζωγραφίζοντας όπως αισθάνομαι καί όταν 
αίσθάνωμαι. Εινε μάλιστα καί στιγμές 
που θάθελα νά μπορούσα νά μη ζωγοάφι- 
ζα. Νά ! ! ! μόνο νά αίσθάνωμαι’ γιατί η 
αϊσθησις μεγαλώνει τόσο στης κρυφές αύτές 
στιγμές, που τό χέρι γίνεται αδύνατο καί 
δέν προφθάνει νά γράψη δσω πρέπει. Νά

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος Μαΐου 1911: Λουκάς 
Γεραλής, τεύχος Αύγουστου 1911 : Όδυσσεύς Φωκάς, 
τεύχος Σεπτεμβρίου 1911: Βασίλειος Χατζής, τεύχος 
Οκτωβρίου 1911: ’Αριστοτέλης Ζάχος, τεύχος Νοεμ
βρίου 1911 : Παύλος ΜαΟιόπουλος, τεύχος Δεκεμβρίου 
1911: Ευάγγελος Ίωαννίδης ύπό Γερ. Βώκου. 

γιατί καί τά έργα μου πολύ δέν τά εκτιμώ, 
μάλιστα λυπούμαι γιατί πολύ λίγο λένε 
άπ’ αύτό πού αισθάνομαι, μά Ομως τά 
άγαπώ γιατί λένε πάλι λίγο άπ’ αύτό πού 
αισθάνομαι. Καί κάτι άκόμη. Κάποτε η 
καί συχνά θυσιάζω όχι χωρίς συνείδησι 
φυσικές άληθειες χάριν της στιγμής καί 
της αισθητικής φόρμας’ καί αύτό τό κάμω 
Νόμο.»

Πιστεύω πώς ό νεαρός καλλιτέχνης, ό 
εγκατεστημένος είς τό Μονάχον, ό οποίος 
μού γράφει τό γράμμα αύτό μέ τόσην ειλι
κρίνειαν, άνηκει άδιστάκτως είς την χο
ρείαν τών δημιουργών. Θέλει την τέχνην 
ώς ίδίκην του δημιουργίαν, έζω άπό την 
τέχνην τού τί ύπάρχει απλώς. Καί πρέ
πει νά ςεχωρίζωμεν τούς τεχνίτας είς εκεί
νους πού πηγαίνουν ώς πλήθος πρός ο,τι 
μία τέχνη καθώρισε καί είς εκείνους, οί οποίοι 
ζητούν νά δημιουργήσουν μίαν ίδικην τους 
τέχνην. ΙΙρέπει άκόμη νά σεβώμεθα τούς 
άποστάτας. Αύτοί έρχονται νά μάς άπο- 
λυτρώσουν άπό τά δεσμά μιας ζωής, η 
οποία δέν είνέ ποτέ σύμφωνος πρός τό
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ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟ Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

ιδεώδες μαςπαρεκτός εάν έγεννήθημεν ευτε
λείς καί δούλοι, εάν ένομίσαμεν πλέον και 
έπιστεύσαμεν, οτι δέν ύπάρχουν άλλοι ορί
ζοντες πρός τούς οποίους δικαιούμεθα νά 

ΣΑΛΩΜΗ ΥΠΟ Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

στρέψωμεν τά βλέμματά μας παρ’ εκεί
νοι, τούς οποίους ή τωρινή τεχνητή ζωή 
μάς προβάλλει. Ό συνήθης εκλεκτόςτεχνί 
της άναπαριστα ό,τι απλώς βλέπει καί άν 
συμβαίνη νά τόν άγαπώμεν πολύ είνε διότι 
επιτυγχάνει ν’ άποδίδη καλώς τά περισω- 
θέντα ώραία πράγματα από τό ψεύδος τής 
ζωής. Μάς είνε ανυπόφορος ό ίδιος όσον 
τελείας γραμμάς και άν σύρη, όσα λαμ
πρά χρώματα καί άν διαθέτη, τήν στιγ
μήν πού ή διανόησίς του, ή σκέψιί του, 
τό αίσθημά του άρμονίζονται συμβιβαστι
κός πρός εκείνο τό ποταπον ζωικόν ψεύ
δος. Αύτός ό Ραφαήλ ό οποίος άπέδωκε 
θείας παραστάσεις, τήν ίδανικότητα μιάς 
θρησκείας — καί ό μύθος κάθε θρησκείας 
άφού είνε σχετική άγνότης σκέψεως είναι 
ώραιότης — ποτέ κατά τήν γνώμην μου δέν 
εινε ύποτυπωτικός είς τήν αιωνιότητα μιάς 
έμορφιάς παρά όταν έκφράζη τάς προτι
μήσεις του μέ τήν φυσιολατρικήν άπόδο- 
σιν τής χαράς καί τής αγάπης.

’Ιδού ότι είμαι εύτυχής δυνάμενος νά 
σκεφθώ απλώς μέ τό κέντρισμα πού δίδει 
είς τήν σκέψιν ό νεαρός αύτός συμπατριω-

ΥΠΟ Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ
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ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΝ “ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ,, 
ύπό Γ. Μπουζιάνη

της, διά, τόν όποιον άριστος τίτλος είνε, 
ότι έχει φήμην και όνομα είς καλλιτεχνι
κήν παγκόσμιον πόλιν. Και τό γράμμα 
του νά μη μου έστελνε έπεξηγών τά συν- 
οδεύοντα αύτό έργα του και ύποβοηθών 
τάς σκέψεις μου, μόλις τά άντίκρυσα 
εύρηκα ενα ζηλωτήν της αναδημιουρ
γίας, ενα ελεύθερον άνθρωπον, ενα φιλό- 
δοξον ερμηνευτήν νέου κόσμου πρός μίαν 
νέαν ανθρωπότητα. Μέ τόν άνθρωπον 
αύτόν ημπορώ ν’ ανταλλάζω σκέψεις, νά 
ομιλήσω, νά αισθανθώ ζωήν και χαράν. 
Μ’ αρέσει τό ορμητικόν κίνημά του, η 
έντονος ιδέα του, η μοναχική του η μέ 
πολύ ολίγους πορεία, τό σκληρόν του και 
αδιάλλακτον «εγώ», τό όποιον δέν μέ 
ανησυχεί, δέν μέ τρομάζει, δεν μου είνε 
ύποπτον, διότι τείνει υ.όνον πρός τά δυσ- 
σπρόσιτα ιδανικά καί δέν εξοφλείται μέ 
καμμίαν γηίνην ανταμοιβήν. Οί ήρωε£ 
που θραύουν τά δ·σμά ημπορεί ν' ανησυ
χούν τούς δεσμοφύλακάς των, όχι τούς 
ελευθέρους ανθρώπους. Τό «εγώ» των αύτό 
θά ημπορούσαμεν νά παραβάλωμεν πρός 
εύεργετικην υποδειγματικήν άπολύτρωσιν. 
Πληρώνεται αίματηρώς μέ την άποστέ- 
ρησιν τών τιμών πού δίδονται είς τούς 
κοινούς έρμηνευτάς, είδωλα τών κοινωνιών. 
Θέτει τόν έκπροσωπούντα αύτό έκτος τών 
κοινών εύεργετημάτων της ζωής καί ασφα
λώς εάν είχομεν έν μέσω ημών σήμερον τόν 
κ. Μπουζιάνην, έάν ητο ύποχρεωμένος νά 

ζη είς τάς Αθήνας καί όχι είς τό Μονά
χον, θά ειχεν ώς άντίκρυσμα τών προσπα
θειών του τό σκώμμα, την ειρωνείαν καί 
ίσως καί την καταφρόνησιν.

Περί τών έργων του δέν θά ομιλήσω 
είδικώτερον. Δέν είδα τά πρωτότυπα καί 
επομένως δέν έχω την έντύπωσιν τού 
χρωματισμού. Μού λείπει η αντίληψις της 
καθαυτό ζωικής των συνθέσεως. Είδα 
όμως είς έφημερίδας τού Μονάχου νά 
επαινούν οί τεχνοκρίται τον χρωματισμόν 
του, τόν οποίον χαρακτηρίζουν αρμονικόν 
καί γεμάτον ζωήν. Είς τούτο δέ τού άπο- 
νέμεται ό μεγαλείτερος έπαινος.

’Αλλά δυνάμεθα νά όμιλησωμεν περί 
τού σχεδίου του, της άδράς του γραμμής, 
τών παλλομένων άπό ζωήν εκφράσεων καί 
σχημάτων. Μέ αύτά παίζει ό Μπουζιά- 
νης. Κανείς δισταγμός, καμμία αδυναμία 
καί καμμία κόπωσ-.ς δέν είνε αισθητά είς 
την πινελιά του. Ιίραγματικώς ό νέος 
αύτός ζωγραφίζει ό ίδιος. Δέν ζωγραφίζει 
συρομένης της χειρός του άπό τάς έντυ 
πωτικάς εικόνας πού είδε εις τά έργαστη- 
ρια τών διδασκάλων του. Μερικοί άπό τούς 

Ο ΚΟΣ ΚΡΟΕΡ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΙΝΓΚΕΛΣΤΑΤ
Προσωπογραφία ύπό Γ. Μπουζιάνη

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΙΔΙΣΚΗΣ
ύπό Γ. Μπουζιάνη

ρόν αν μη κωμικόν, νά τόν έρωτήσωμεν 
διατί κάμνει τούτο καί παραλείπει εκείνο 
την στιγμήν όπου λέγει, ότι αισθάνεται 
πολλάκις τήν άνάγκην νά μη ζωγραφίζη. 
Εινε επόμενον, ότι όταν ζωγραφίζγι μάς 
φανερώνει δ,τι αισθάνεται.

Τα έργα του ύπό την έποψιν ταύτην 
δέν εΐνε δυνατόν νά έρμηνευθοΰν άκριβώς, 
εννοώ τάς συμβολικάς του παραστάσεις. 
ΙΙερικλείοντα τόσω ίσχυράν ζωήν, δίδουν 
ύπέρ ταύτην την έκτασιν μιας άπωτέρας 
σκέψεως, μιας συνθετωτερας έννοιας, την 
όποιαν θά έπρεπε νά μάς έπεξηγήση ίσως 
αύτός ό ίδιος* καί επαναλαμβάνω είνε 
τολμηρά ή έρμηνεία τοιούτων έργων διά 
μόνης της ίδικής μας παρατηρήσεως καί 
θά ητο προτιμότερον νά μη καυχηθώμεν, 
ότι γνωρίζομεν όλα όσα θελει νά είπη ο 
συνθέτης των.

Ό κ. Μπουζιάνης έσπούδασε είς τό έν 
Άθήναις Ιίολυτεχνεϊον. Είς τό Μονάχον 
τελειοποιών τάς σπουδάς του είχε τό ευτύ
χημα νά μαθητεύση πλησίον τού Στούκ. 
Πράγμα δέ σπουδαιότατον διά τους γνω
ρίζοντας πόσω είνε δύσκολον ν αποζούν 
έκ της τέχνης των ξένοι ζωγράφοι έκεϊ, ο

ζωγράφους μας κατώρθωσαν πράγματι νά 
μάς φέρουν άπ’ έζω δπου ετελειοποίησαν 
τάς σπουδάς ·ων τεχνητούς ούρανους και 
ορίζοντας παρμένους άπό της παλέτες τών 
καθηγητών των.

Καί εινε περίεργον μαθητής αύτός τοϋ 
Στούκ να έ/η πρωτοβουλίαν υστέρα άπό 
τόσα άνάλογα θέματα ποϋ έξήντλησε ό 
διδάσκαλός του. Ιΐαρ όλα όσα λέγει,^ή 
’επίδρασις τοϋ μεγάλου διδασκάλου εινε 
καταφανής, όσω εινε άξιέπαινος ή τάσις 
τής άπολυτρώσεώς του ή. καταδεικνυομένη 
είς τούς σχετικούς άφορισμούς του τους 
περιλαμβανόμενους είς τήν άνωτέρω δήμο- 
σιευου.ένην έπιστολήν του.

Έπί τέλους είνε νέος, νεώτατος. Κα.ι ή 
τιμή νά προκαλή όχι μόνον την προσοχήν 
τού θεατού τό έργον του, άλλά καί τας 
σκέψεις του καί τά μάλλον ένδιάθετα δια
νοήματα του καί αύτά τά όνειρά του εινε 
τιμή ασυνήθης δι’ ένα καλλιτέχνην. Ση
μαίνει, ότι ό καλλιτέχνης αύτός ’έχει ήδη 
(δίκην του προσωπικότητα, ότι δρα ακόμη 
μέ διανοητικήν πρωτοβουλίαν καί δ,τι κά- 
μνει τό κάμνει είλικρινώς. Θά ητο τολμη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΛΙΖΕΡΛ
Προσωπογραφία ύπό Γ. Μπουζιάνη
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κ. Μπουζιάνης τό κατώρθωσε εντός διε
τίας μόλις. Είς τάς ώραίας του προσω
πογραφίας βλέπει κάνεις ποιαν έχει εκλε
κτήν πελατείαν, συμμετέχων δέ καλλιτε
χνικών έκθέσεων μεταξύ πολλών άλλων 
καλλιτεχνών εινε ευτυχής, ότι επισύρει 
πάντοτε τήν εύφημον καί τιμητικήν μνείαν 

ΑΓΓΕΛΟΚΡΟΥΓΜΑ

Πήρε τό ροδοχάραμα κι ή μέρα γοργοϋφαίνει 

κρινάν&ια στην ανατολή, τριαντάφυλλα στη δύσι* 
κι δ νειός που άγγελίζεται τοΰ Χάρου τό κορμί του 
ρε μένος, βερεμιάρικος καλεϊ τούς Ιδικούς του: 

—Για πιάστε με νά σηκωϋω, νά διπλωθώ νά κάτσω 

νά δώ τόν ήλιο που ΰά βγή, τόν κόσμο που ΰά χάσω.

ΑΠΟ©ΥΜΙΑ

Χτά ξένα ήμουν βαρυάρρωστο και βαρυαρρωστημένο, 

τά δάκρυα μου μάραναν τά μηλομάγουλά μου 

μου πήρ’ ό βήχας τή φωνή, μου δόλωσε τά μάτια 
σαπήκαν τά τουζλούκια μου, μαδήσαν τά μαλλιά μου 
κι' ή κάψα ή λιμόκαψα μούλυοε τούς αρμούς μου.... 

... Ναχα νερό τοΰ τόπου μας και μήλ' άπ9 τή μηλιά μας...

τής κριτικής. Ή τιμή βεβαίως άντανακλα 
καί είς την γενέτειραν χώραν, ή οποία 
προ αύτού τόσον έξόχως είχεν άντιπρο- 
σωπευθή είς τό μεγάλο εκείνο καλλιτεχνι
κόν κέντρον άπό καλλιτέχνας ώς ό Γκύζης, 
ό Βολωνάκης, ό Λύτρας καί ό Ιακωβίδης.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΕΠΑΧΤΙΤΗΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΤΑ ΒΕΝΕΤΙΚΑ

Η εκκλησία έδιάβαζε, Κυριακήν πρωί, 
κ’ ήμείς οί δυό, ό Νικολός τ' Άγιώ- 
τη κ’ εγώ, έπήραμεν, εκείνος τό 

ζεμπίλι στον ώμον — είχε βάλη μέσα, εκτός 
άπό τά μικρά όψώνια διά τό εξοχικόν 
γεϋμά μας, καί τό σίδηρον τής σκαπάνης— 
έγώ δέ έκράτουν επιδέξια, τάχα ώς ραβ- 
δίον οδοιπορίας, τό ξύλον ή στηλιάρι τής 
τσάπας αύτής, κ έκινήσαμεν είς μελετη
μένη ν εκδρομήν.

Είχε κάμη ταξίδια ό Νικόλας άνά τό 
Αίγαίον, μέ τήν γολέτταν του πατρός του, 
είς κύκλους τριών ενιαυτών, καί τώρα, τό 
φθ'.νόπωρον του 187..., ό γέρο - Άγιώτης 
είχε δέσει τήν σκούναν του άπό τήν κολώ- 
ναν τής άγοράς, όπως έσυνείθιζον οί καρα- 
βοκυραίοι του καιρού εκείνου, είς τόν μι
κρόν λιμένα, κ έκάθισε νά διαχειμάση είς 
την εστίαν του.

Ό ομήλικος φίλος μου, ό Νικολός, είχε 
μβαρκάρει τό πρώτον προ τριών χρόνων, 
κατά Μάρτιον, άφήσας μισά νά μαθήμα
τα τού Σχολείου, κ ήμάς τούς συμμαθη 
τάς του ορφανούς. Κατά παν φθινόπωρον 
ο Νικολός έπανήρχετο σοφώτερος άπό τά 
ταξίδια. Άπ’ όλα τά μέρη οπού είχεν 
αρμενίσει διηγείτο είς ήμάς τούς στάσι
μους, τά όστρειδια τού βράχου όπως μάς 
ωνόμαζεν, όλα τά θαύματα όσα είδεν είς 
τό όρος ’Άθω, όπου ειχον μετακομίσει άπό 
τα μετόχια τήν έσοδιάν τής χρονιάς είς εν 
τών μοναστηρίων, τό Χιλιαντάρι, οπού 
ε·χε μάθη καί άλλας σλαβωνικάς λέξεις, 
καί τόν στίχον τούτον

Χιλιαντάρα μοναστήρα 
ντόμπρα ντόμπρα κουλκοντίτσα.

Είχεν άκούσει προσέτι καί τό Αξιόν 
Ιοτιν είς τήν γλώσσαν εκείνην «Ντόστονο 
εστ γιακοβώ, ίστίνο μπλαζίτιτια Μπογο- 
ρόδιτς...» Είς τήν Σαλονίκην πάλιν είχεν 

έκμελετήσει τά ήθη τών Εβραίων, καί 
διηγείτο πώς ενα χωριατόπουλό, πρώτην 
φοράν έλθόν, καί ίδών Εβραίον μέ μακρά 
ρούχα καί γένεια, τόν έξέλαβεν ώς παπάν, 
κ’ έσπευσε νά βάλη μετάνοιαν τότε πλή
θος Ιουδαίων έλθόντες, ένέπαιζον τήν άκα- 
κίαν τού παιδιού, άπαιτούντες ό'λοι τήν 
ιδίαν χριστιανικήν ύπόκλισιν, καί λέγον- 
τες* «Κάμε καί τούτο τό παπά, μετάνοια 
κουζούμ’ κάμε καί τ’ άλλο τό παπά μετά
νοια...» Είς τήν Σμύρνην πάλιν είχεν 
άκούσει τόσας περιπαθείς πατινάδες είς τόν 
Φραγκομαχαλάν, καί είχεν άπολαύσει είς 
τήν Αγίαν Φωτεινήν τήν ψαλμωδίαν τοΰ 
«Νικολάου Σμύρνης».

Τήν χρονιάν εκείνην, 6: αν εφθασεν είς 
τήν πατρίδα—θά ήτο τότε ώς δεκαεννέα 
ετών, έγώ δέ ήμην σχεδόν δύο έτη νεώτε- 
ρος—Τρέφων φιλίαν πρός έμέ, μού ένεπι- 
στεύθη τότε όπως δέν ήσαν σπάνιαι αί διη
γήσεις αύται κατ’ έκείνους τούς χρόνους’ 
λ. χ. ό δείνα παλαιός κλέφτης ή αγωνι
στής, ξενιτευμένος τόσα χρόνια, έξόριστος 
είς τήν Ανατολήν ή καί πρώην ληστής, 
φυγόποινος ή δραπέτης, έτυχε νά συναν- 
τηθή μ1 ένα «καραβάν», καταγόμενον άπό 
μίαν τινά νήσον τού Αιγαίου’ καί άμα τή 
γνωριμία, κ’ έπάνω είς τό κέρασμα, άρ
χισε νά τού διηγήται πώς είς τά 23 ή τά 
25, όταν ήτον λιάπης, στρατιώτης τού 
Καρατάσου, είχε ζήσει μακρόν χρόνον είς 
τήν νήσον έκείνου τού καραβά’ μέ χαμη
λήν φωνήν, καί μ’ έμπιστευτικόν τρόπον 
τού άπεκάλυπτε πώς εις ένα ξωκκλήσι, 
άντικρύ στο Κάστρο τού Βοριά, έκεί πού 
άγριεύει καί πλήττει τούς βράχους τό 
κύμα’ όπου βοίζουυ ή ρεμματιές καί άντι- 
λαλούν τά σπήλαια, καί ό χείμαρρος κατέρ
χεται δρομαίος κατά τό ρέμμα καί τούς 
βράχους καί τής άμμούδες τής βαθειές’ 
έκεί τό έρημοκκλήσι. οπού τό λένε Πανα-
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για Ντομάν, αντίκρυ το ιερό της εκκλη
σίας είνε χωμ.ένα γρόσια, φλωριά βενετικά. 
Την ώραν που βγαίνει ό ήλιος, καθώς Οχ 
κτυπήση την κορυφήν του σουβλερου βρά
χου, τον λέγουν Μύτικα, εκεί ακριβώς 
όπου πέφτει ό ήσκιος της κορυφής τού 
Μύτικα, εκεί νά σκάψουν — άχ ! νά μπο
ρούσε ό γέρος - λεβέντης οπού τώλεγε, νά 
κάμη φτερά, νά βρεθή ενα πρωί στο μέ
ρος εκείνο, πλην τά φτερά του ήσαν κομ
μένα τώρα — καί θά εύρουν τά γρόσια.

*

Ένα τοιούτον γέρο - λύκον παλαιόν είχε 
συναντήσει, φαίνεται, ό νεαρός Νικόλας είς 
τά μέρη τής Ανατολής τά παράλια, οπού 
είχε προσεγγίσει ή γολέττα, καί τοιαύτην 
ιστορίαν εκείνος τού είχε διηγηθή. Καί 
άμα ήλθεν, ό φίλος μου έσπευσε νά μέ 
κάμη κοινωνόν τού μυστικού, ή μέτοχον 
τής έπιχειρήσεως. Χάριν μεγαλειτέρου κύ
ρους, ώς περίεργος κατά μνήμην οπού 
ήτο, μ.ού διηγείτο πολλά καί άλλα εγχώ
ρια θρυλήματα,

— Ξέρεις πόσοι καί πόσοι έχουν εύρεί 
γρόσια στά παλαιά χρόνια !... Ό παππούς 
σου, ό γέρο - Μωραίτης ό ’Αλέξανδρος, 
πού έχεις καί τ’ όνομά του, δέν ηύρε τόν 
μαμτζά (δηλ. μακρόν ύποδημα ή μ,πότταν) 
μέ τά Βενετικά, στήν αγκωνή τού κάτω- 
γειού, στό σπίτι μέ τήν αύλή τήν μεγάλη 
πού τό έχει τώρα ό γυιός του ό Δήμαρχος 
ό μπάρμπας σου;... Ό γέρο Χατζηρα- 
φτάκης, πού ζή άκόμα — δέν πας νά τόν 
έρωτήσης, άγκαλά... δέν θά σού τό πή— 
δέν ηύρε μιάν τζάρα (ή πιθαράκι) γεμάτη 
φλουριά, στήν πεζούλα τής αυλής του, 
πού τήν έχάλασε γιά νά τήν ζαναφτιάση ;.. 
Τήν γρηά τό Μπραϊνώ τσ’ Άλεφάντους 
δέν τήν ώνείρεψε νά πάη νά σκάψη στό 
έρμο Κάστρο, μέ άλλες δυό μαζί — τή 
γρηά Καλοειδίτσα καί τή Σεβαστάκαινα— 
κ’ έπήγαν, κ’ ηύραν τά γρόσια. Νά της 
έρωτήσης, δέν τό μαρτυρούν, μά τά ηύραν... 
Τό πλειό παράξενο άπ’ όλα ήτο τό συμ
βάν τού γέρο - Σκοινά. Άπό πού θαρρείς, 
εγεινε καπετάνιος, μέ δυό καράβια, ό Γιάν
νης ό Σκοινάς ; Είχε εργάτες στό χωράφι, 

κάτω άπ τήν Αραδιά, κατά -ό γιαλό, 
κοντά στό ρέμμα. Τ1Ιτον Σάββατο βράδυ. 
'Όλη μέρα ξεσκώλωναν, βοτάνιζαν, έσκα
βαν. Κατά τό δειλινό, σάν άρχισε νά γέρ- 
νη ό ήλιος, ό ένας ό εργάτης, εκεί πού 
έσκυφτε στή δουλειά του, κι’ ό Γιάννης, 
μέ τό τσιμπούκι του άναμμένο, έκάθητο 
ς ένα μεγάλο κούτσουρο, καί τόν έκύτταζε 

πώς δουλεύει, δύο - τρία βήματα παρέχει’ 
εκεί ό εργάτης βρίσκει κάτω στή γής ενα 
τάλλαρο κολλονάτς. Καί νά ήθελε νά τό 
κρύψη δέν θά μπορούσε, γιατί ό γέρος ήτον 
καταμπροστά του. (( Αφεντικό, τού λέει, 
κύτταξε τί ηύρα. Μή σού έπεσε;» Ό Γιάν
νης έκαμε πώς έψαχνε στήν τσέπη του, 
κ’ είπε' «Τωόντι, εμένα, μώπεσε». Κ έλεγε 
σάν άλήθεια, γιατί του επεσε πράγματι 
στον λαχνό... «Καλά, είπε, θά σού δώσω 
τάβρεθήκια». Τάρπαξε, καί τώβαλε στήν 
τσέπη. Άλλά τήν ίδια στιγμή, καί μέ 
μάτια τέσσερα, ό Σκοινάς, γιά νά μήν τόν 
καταλάβη ό εργάτης, άπάν’ άπ’ τό κεφά
λι τους ήτον ένας πεύκος, μεγάλο δένδρο’ 
ό μεροκαματιάρης άνθρωπος, καθώς έσκυ
φτε κ’ έσκαβε, δέν έβαλε ό νούς του νά 
κυττάζη καταπάνω. Θά πής, γιατί; Δέν 
ήτον κισμέτι, τόσο ήτον τό ριζικό του, ή 
μοίρά του ήτον νά σκύφτη καί νά σκάβη. 
Ό γέρος - Σκοινάς όμως, καθώς έκάθητο 
άναπαυτικά μέ τό τσιμπούκι του, πολύ βο
λικά τού ήρχετο νά κυττάζη καταπάνω 
στον πεύκο. Καί τί βλέπει ; ένα δισσάκι 
παμπάλαιο, πέτσινο, καταμουχλιασμένο, 
έκρέμετο ανάμεσα στά πυκνά κλωνάρια 
τού παλαιού δένδρου. ΙΙέρασε μισή ώρα. 
Ό ήλιος έγερνε, καί κατέβαινε γιά νά 
κρυφθή στό βουνό καί στή μεγάλη στεριά 
τήν άντικρυνή. Τότε γυρίζει ό γέρο - Σκοι
νάς, καί λέει στούς τρεις ή τέσσερες νομά- 
τους οπού είχε γιά νά τού ξανοίξουν 
τό χωράφι4 «Έπειδής ξημερώνει Κυριακή 
αύριο, παιδιά, άς σκολάσουμε νωρίτερα, 
δέν πειράζει. Βάλτε το γιά τό χωριό, κ 
εγώ θά μείνω παραπίσω' θέλω νά κατεβώ 
ώς τόν γιαλό, νά πλύνω τά ποδάρια μου, 
καί μπορεί νά σάς φτάσω στόν δρόμο’ 
άλλοιώς. περνάτε άπ’ τό σπίτι, ν’ άφήστί 
τά σύνεργα, νά. σάς κεράση ή κυρά, και

τό σουρούπωμα σάς βρίσκω κάτω στήν 
πιάτσα καί σάς δίνω τά μεροκάματα».— 
«Καλό, άφέντη». ’Εκείνοι έκαμαν κατά 
τή ράχη, κι’ ό γέρο - Σκοινάς κατά τό 
ρέμμα. Κείνοι έτράβηξαν τόν άνήφορο, κι’ 
αύτός έκρύφθη μέσ’ τ’ όρμάνι. Κείνοι έκύτ- 
ταζαν τόν δρόμο τους, κΓ αύτός είχε τό 
μάτι κολλημένο στόν πεύκο. Σάν άλαρ- 
γάρισαν εκείνοι, κι’ αύτός έζύγωσε, κι’ 
άνέβη άλαφρός στό δένδρο, κ’ έκαβαλλί- 
κεψε στούς κλώνους, κ’ έξεκρέμασε κείνο 
πού έοαίνετο σάν δισσάκι άραχνιασμένο, 
μιά χαρά, καί τό δισσάκι σάπιο έρριψε 
ολο, καί τά κολλονάτα πετάχθηκαν σωρός, 
κάτω στό χώμα. Κ’ έτσι μ’ αύτά καί 
μ’ αύτά, έχτισε ό γέρο - Σκοινάς άνώγεια 
καί κατώγεια, κ’ έσκάρωσε........... * κι

* Σ. Σ. Λέξις δυσανάγνωστος.

άρμάτωσε άρμενα. Καί θαρρώ πώς θά ξέ- 
χασε νά δώση καί τού φτωχού εργάτη τά 
βρεθήκια πού τού έταξε.

*
Ό Νικόλας ήτον στοχαστής πολύ, καί 

είχεν εκλέξει καλώς τήν ώραν. Ούδέ πιθα
νόν ητο νά συναντήσωμεν άνθρωπον καθ’ 
οδόν τήν ώραν εκείνην τής Κυριακής, πλήν 
εάν μακρόθεν έφαίνετο ώς φεύγουσα σκιά 
κανέν κρυπτόμενον είς τήν διάβασίν μας 
βοσκόπουλον ή άν διεκρίνομεν όπισθεν 
τών πυκνών θάμνων κάπου τό ίνδαλμα 
παιδίσκης τινός βοσκοπούλας, πού νά έξα- 
φνίζετο καί νά έφάνταζε κάπου ώς ζωντα
νόν σκιάχτρον, Κ’ εγώ έκράτουν τόν πέ- 
λεκυν τής σκαπάνης ώς ράβδον, κ’ εκεί
νος είχε τό σίδηρον μέσα στήν σπειρίδα τήν 
πλεκτήν. Καί μ.ού ξανάλεγε στόν δρόμον 
πώς ό γέρο-κλέφτης ό παλαιός, μέ τά 
μουστάκια του αγκίστρια δεμένα όπισθεν 
τών ώτων, τού είχε διηγηθή τήν ιστορίαν. 
Βέβαια μέ τόν Καρατάσον ήτον παλλη- 
κάρι κι’ αύτός. Λοιπόν ό θησαυρός περί ου 
ό λόγος, χιλιάδες φλωριά, ολο βενέτικα, 
ήτο θαμμένος σιμά είς τήν ΙΙαναγίαν τής 
Κεχρεάς, άπ’ όπίσω άπ’ τό παλαιόν μονα
στηράκι, κατά τήν μικρήν πόρταν, σύρρι
ζα είς τήν νοτιανατολικήν όπου ήτον ό'λη 
κατηρειπιωμένη τώρα, καί τό μονύδριον 

έρημον προ πολλού. Καί άντικρύ είς ενα 
μεγάλον βράχον, πάντοτε, τήν ώραν οπού 
θά έψήλωνεν ό ήλιος δύο κοντάρια, ή τρεις 
καλαμιές — δΓ όλα είχε προνοήσει ό Νι
κόλας, άλλά δέν έφρόντισε νά πάρωμεν 
μαζί μας κανέν τοιούτον μέτρον, διά νά 
εύρωμεν τό ύψος τού ήλιου— εκτός άν θά 
μάς έχρησίμευε πρός τούτο τό στηλιάρι 
τής τσάπας οπού έκράτουν εγώ — εκτός 
πάλιν, άν τό ξύλον τούτο θά έπρεπε νά 
χρησιμεύση διά μέτρημα τών ιδίων πλευ
ρών μας, οίτινες, έπιθυμούντες χρήματα 
(λέγει ό Δαυίδ, επιθυμία αμαρτωλού άπο- 
λεϊται, καί ό Σολομών λέγει, Ιπι&υμίαι 
άνδρας κτείνουσι) δέν έβλέπομεν εμπρός 
μας τήν πρός τούτο άγουσαν οδόν, τήν 
όποιαν όλοι οί Εβραίοι καί πλείστοι Γραι
κοί γνωρίζουσιν εργασία, οικονομία καταρ- 
χάς, ειτα άσπλαγχνία, τοκογλυφία, έκμε- 
τάλλευσις όλων τών άλλων άνθρώπων, εκεί 
άρα όπου έμελλε ν’ άπλωθή τήν ώραν εκεί
νην ή σκιά, εκεί έπρεπε νά σκάψωμεν, διά 
νά εύρωμεν τόν θησαυρόν, όλο Βενέτικα.

Σιμά είς τήν κορυφήν τού βουνού, είς 
τόν Άϊ - Κωνσταντίνον, εκεί ήσαν τά 
Πλατανάκια, ώραϊα δένδρα, καί άπό τήν 
ρίζαν των άνέβλυζε δροσερά πηγή. Έστά- 
θημεν πρός στιγμήν διά ν’ άνανύψωμεν. 
’Εκείθεν έπρεπε νά κατέλθωμεν τόν κατή
φορον, διά νά φθάσωμεν είς τήν Κεχριάν, 
μισήν ώραν δρόμον άκόμα. Ό Νικολός 
έφορτώθη πάλιν τό ζεμπίλι, εγώ έλαβα τό 
είδος τού ροπάλου μου, κ’ αίφνης άκούο- 
μεν δρομαίον βήμα, καί είς τά ώτα μας 
αντηχεί γνώριμος φωνή.

— Εδώ είσθε ; . . . καλά πού . . . σάς 
ηύρα.

Ήσθμαινεν ό άνθρωπος άπό τόν άνη- 
φορικόν δρόμον. ΎΗτον ό έξάδελφός μου ο 
Γιαννιός, άνθρωπος πλέον ή σαράντα ετών, 
οπαδός τής Μεγάλης ιδέας, έχων δύο βάρ
κες τήν «Θεού Σοφίαν» καί τήν « Έπτά- 
λοφον».

— Μή φοβάστε... Καλά. Θά τά βρού
με σίγουρα.

« Ες ούτω φανερόν γέγονε τό ρήμα τού
το», είπε ποτέ έν άπορία ό Μέγας Μωύ- 
σής. Είχε φονεύσει τόν Αιγύπτιον πρός 

8
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χάριν τών αδελφών του, και οί αδελφοί του 
τόν έφοβέριζαν και τόν έπότιζαν πικρίας.

— Πώς τό έμαθες ; ποιος σου τό είπε ; 
ήρώτησεν άπορων ό Νικολός.

— Μην τά ρωτάς... Θά τά βρούμε, 
σάς λέω.

Αφότου είχε παύσε: νά ταξιδεύη μέ τά 
καράβια εις μακρινά πέλαγα, έψάρευε κα- 
ταρχάς γύρω είς την νήσον, κ’ έγιάλευεν 
είς τόν λιμένα. "Υστερον ήγόραζεν απ’ 
άλλου σιτάρια, τά άλεθεν είς τούς μύλους 
πέραν, έφόρτωνε της δύο βάρκες κ’ήρχετο 
καί τά έπώλει είς τόν τόπον. Είχε μα
νίαν ν’ απόκτηση θησαυρούς, διά νά σώση 
τό Γένος. Τότε του έκόλλησεν εις φοβερός 
άλήτης, ό Μαλάκιας λεγόμενος, όστις έξε- 
μεταλλεύθη την αδυναμίαν του αύτήν, καί 
τού ύπεδείκνυεν αμύθητους θησαυρούς, είς 
διαφόρους αίγιαλούς, είς πολλάς άκτάς 
καί άλλας τοποθεσίας. Τόν έπηρε σύντρο
φον είς την « Έπτάλοφον», άλλ’ αύτός είς 
ολίγον καιρόν τούέγεινεν άφέντης. Ό Γιαν- 
νιός έδούλευε δι’ αύτόν. Έκαλοπερνούσε ό 
Μαλάκιας, κόττα - πηττα, έφόρεσε πανω- 
βράκια καί Τουνέζικα φέσια δι’ εξόδων τού 
Γιαννιού, έκάπνιζεν αναρίθμητους ναργι
λέδες, έζω στά καφενεδάκια, ακόμα καί 
στην βάρκα μέσα. Έπινε τσάγια, έτρωγε 
κοτόπουλα. Καί καθ’ έβδομάδα έκαυ.ναν 
τρία ταξίδια, καί στό γύρισμα έπλησίαζαν 
είς διαφόρους γιαλούς, κι’ έσκαφταν, 
έσκαφταν. Είς την Χονδρήν Αμμον, είς 
τό Ελαφοκκλήσι, είς τό Τουρκομνήμα, 
κ’ είς τό Μακρυκατάλυμα. Ό θησαυρός 
δέν έμενε ποτέ εντός της θήκης, σύμφωνα 
υ.έ τήν ετυμολογίαν του, άλλ’ έκαμνε πο
δάρια, έφευγε, ήλλαζε θέσιν έτρεχεν ώς 
τροχός κατά τό σχήμα τό κυκλικόν οπού 
έχει* πειρασμικά, τελώνια, άπό φθόνον τόν 
έκρυφταν* τόν έμάγευεν ό Άράπης, όπου 
τόν έβοσκε, κ’ έτρεχαν τά Βενέτικα ώς 
έμψυχοι τροχοί μαγευμένοι. ’Αλλά δέν θά 
τούς έφευγεν όμως. Πού θά πάη ; "Οπου 
καί άν έφευγε, θά τόν έπιαναν μίαν ημέραν.

Τέλος ύπέδειξεν ό Μαλάκιας είς τόν 
καπετάν Γιαννιόν, ότι, άφού εκείνος τώοα 
έπέρασεν ή ηλικία του, καί δέν έμβήκεν 
είς τόν κόσμον — καί δέν έπρεπε νά νυμ 

φευθή, διότι ή ιδέα πού έτρεφε νά έλευθε- 
ρώση καί νά πλουτίση τό Έθνος δέν έπέ- 
τρεπε τόν γάμον — έπρεπε τούλάχιστον νά 
φροντίση νά νοικοκυρέψη αύτόν, τόν Μα- 
λάκιαν, νά τόν στεφανώση καί τόν κου- 
κουλώση, νά τόν προικίση καί τόν άποκα- 
ταστήση’ ούτω πως θά είχε κΓ αύτός ό 
Γιαννιός καταφύγιον καί θάλψιν είς τό 
γήράς του* διότι δέν έσύμφερε νά μείνουν 
κ’ οί δύο άγαμοι. Καί πού θ’ άπέθεταν τον 
θησαυρόν, άν τόν εύρισκαν, όπως έμελλαν 
άσφαλώς νά τόν εύρουν. Είς χήρας ή ύπάν- 
δρους άδελφάς τού Γιαννιού κ’ είς ένα 
σωρόν άνεψιάς του, δέν έπρεπε νά έμπι- 
στευθούν. Αύτός δέ ήτο ξένος είς τόν τό
πον, καί δέν είχεν άλλην κατοικίαν είμή 
τήν « Επτάλοφον». Ενώ άν έπαιρνε προι- 
κώαν οικίαν, κατά τό έθος τού τόπου, 
έκεΐ άσφαλώς θά έκρυπτον τόν θησαυρόν. 
Όλον τό κατώγι, όσον εύρύ καί άν ήτο, 
μόλις θά ήρκει διά νά τόν χωρέση, τόσον 
άμέτρητον πλήθος Βενέτικα.

Τωόντι ό Γιαννιός κατώρθωσε νά τόν 
προζενέψη, καί τόν άρραβώνιασε μέ μίαν 
ορφανήν κόρην, τό Κουμπώ τού Καλκά- 
νη. Μέγας θρίαμβος διά τόν Μαλάκιαν. 
Ζαχαροχαϊμαλιά, μπακλαβάδες, πετεινά
ρια καί φραγκοκοτόπουλα άγκαλιαστά, 
μοσχάτο κρασί ταμιτζάνες. Έκαμε δέ 
αΐσθησιν τό πράγμα είς τό μικρόν χωρίον, 
πού είνε αύτοσχέδιος ποιητής ό Μιτζέλας 
Δήμου Μιτζέλα, είς άνάμνησιν τών άρρα- 
βώνων έκόλλησε τό εξής τετράστιχον *

Τέλος, όταν τό κακόν έπαράγεινε, ό 
τότε δήμαρχος τού τόπου Κωνστ. Μωραί- 
της, άνθρωπος όστις έξήσκει πολλάκις επ’ 
άγαθω τήν αύθαιρεσίαν, κατά παράκλησιν 
τών συγγενών τού Γιαννιού, τόν έκαμε 
«σουργούνι» τόν Μαλάκιαν, τόν έξώρισε 
δηλ. άπλώς καί καθαρώς άπό τόν τόπον, 
καί ούτως έγλύττωσε τό Καμπώ τού Καλ- 
κάνη, έσωσε δέ καί τόν καπετάν Γιαννιόν, 
τόν πάλαι ποτέ ιδιοκτήτην τής « Έπταλό- 
φου» καί τής «Θεού Σοφίας» (διότι έν τώ 
μεταξύ τά είχε φάγη ό Μαλάκιας όλα,

* Σ. Σ. Δέν ύπάρχει εις τό χειρόγραφον. 

καί ή μία βάρκα εΐχε πωληθή, ή άλλη 
ητον ύπέγγυος) άπό τήν "Ατην τήν σθε
ναρήν και άρτίποδα ήτις πάντας ανθρώ
πους άάται, ώστε μόνον τό "Υδωρ τής 
Στυγός νά μένη «άάατον».

*

Αύτά συνέβησαν ύστερον, μετά δέκα 
χρόνους. Όταν δέ μάς συνήντησεν ό έξά- 
δελφός μου ό Γιαννιός, επάνω στήν Βρύ- 
σιν, στά Πλατανάκια, έμβρυον ητον ακόμη 
είς τάς φρένας του ή μανία τού θησαυρού, 
προς πλουτισμόν τού Γένους, κΓ ό Μαλά
κιας τό έμψυχον τερατώδες άγαλμα τής 
λατρείας ταύτης. ’Αφού δέν ήμπορέσαμεν 
νά λάθωυ.εν τήν άγρυπνον προσοχήν τού 
πλοιάρχου τής « Έπταλόφου», διότι ένδια- 
φέρετο σφόδρα διά πάσαν ιστορίαν θησαυ
ρού, καί δέν ήδύνατο τίποτε νά τού δια- 
φύγη — εινε άπορον πώς δέν έγεινα εγώ 
ύποπτος είς τόν Νικολόν’ πλήν ό φίλος 
μου δέν ήθελε νά μέ άδικήση διά τοιαύ- 
της ύπονοίας. Καί έως σήμερον άκόμη δέν 
ενθυμούμαι νά είπα τίποτε είς κανένα διά 
τήν ύπόθεσιν τού θησαυρού τής Κεχριάς, 
νομίζω δέ ότι πολύ δέν έπίστευα μέσα μου, 
άν καί τόσον νέος, είς τήν ύπαρξιν του 
θησαυρού τούτου. Ό Νικολός δέν έλυπήθη 
πολύ διά τήν παρουσίαν τού Γιαννιού, 
ητον δέ πρόθυμος, ώς λίαν καλόκαρδος, 
νά μοιράση τά γρόσια, τά οποία θά εύρι- 
σκε. καί μέ αύτόν καί μέ πάντα άλλον.

Έπήραμεν τόν κατήφορον καί άφού 
διήλθομεν τρία ρέμματα, έπεράσαμεν πολλά 
πλάγια καί ρεβένια, κ’ έχωθημεν τέσσαρες 
φοράς είς τήν λάσπην. Είχέ βρέξει προ 
τριών ήμερών, κ’ ή ύγρασία τής γής θά 
διευκόλυνε μεγάλως τήν εκσκαφήν τού θη
σαυρού μας. ’Έλεγε δέ ό Νικολός, ώς 
ευσεβής νέος οπού ήτον, ότι ή λειτουργία 
τής Κυριακής τήν ώραν εκείνην ήτο άγαθή 
συγκυρία, διότι πάσα καλή εργασία, δέη— 
σις, εύχή, καί τάξιμον, κατά τήν ώραν 
τής Λειτουργίας έκτελείται. "Οπως λ. χ. 
τήν πρωίαν τής Μεγάλης Πέμπτης, τήν 
ώραν οπού διαβάζεται τό Εύαγγέλιον τής 
Λειτουργίας, χύνει ό χρυσοχός τό δαχτυ- 
λίδι ή τό φλωρί, τό οποίον έταξεν ή χα- 

ροκαμμένη μάννα (τής οποίας έχουν άπο- 
θάνη τά πρώτά της τά παιδιά) διά νά 
τής στερεωθή ό καρπός τής κοιλίας, καί 
τής χαρίση ό Θεός τό κατόπιν τέκνον της.

*

Τέλος έφθάσαμεν είς τό έρημον μονα
στηράκι τής Κεχριάς. Ό ναΐσκος παλαιός, 
μέ ζωηράς τοιχογραφίας, μέ τόν τρούλον 
καί τάς χιβάδας του, έώρταζε τήν Μετά- 
στασιν, ή τά Έννεαήμερα τής ΙΙαναγίας. 
Είσήλθομεν, έπροσκυνήσαμεν τάς εικόνας, 
κι’ ό Νικολός ήναψεν εύλαβώς τά κανδή- 
λια. Μέσα είς τό ζεμπίλι του, χωρίς νά 
τό σκεφθώ εγώ, εΐχε βάλη καί εν μολύ- 
βδινον παγούρι μ’ έλαιον.

Έξήλθομεν κ’ έκυττάξαμεν γύρω - γύρω 
τόν τόπον. Όλοι οί λόφοι, αί κλιτύες καί 
τά πλάγια, έλαιοφυτευμένα, γλαυκά, δρο
σερά, εύώδη. Τήν χρονιάν εκείνην δέν 
ύπήρχε καρπός ελαίας. Διότι αί έλαίαι 
έκαρποφορούσαν «δευτεροχρονιά». Αλλως, 
ας ήτο καί Κυριακή, εξάπαντος θά εύρί- 
σκομεν ίχνη άνθρώπων είς τά μέρη εκείνα.

Κάτω προς τόν Αίγιαλόν είς τό βαθύ 
ρέμμα, ύπήρχον ή μάλλον έσώζοντο άπό 
παλαιού καιρού, ολίγοι νερόμυλοι έφθαρμέ- 
νοι, σχεδόν ερείπια. Ίσως δύο εξ αύτών 
έδουλεύοντο άπό καιρού είς καιρόν. Πλήν 
δέν ήκούσαμεν κρότον, ουδέ ψυχήν εϊδομεν.

— Σήμερα Κυριακή, δέν δουλεύουν, 
εΐπεν ό Γιαννιός.

— Ξέρω πώς δέν δουλεύουν, μά μπο
ρεί νά βρίσκωνται, εΐπεν ο Νικόλας, όστις 
άν καί τόσον νεώτερός του, έφαίνετο να 
γνωρίζη καλά τά μέρη.

— Καί λές νά εινε κανένας εδώ ;
— Ή γρηά τό Μουσκαδώ μέ τά κορί

τσια της, ή συμπεθέρα της ή Άγάλλαινα, 
καί τόσες άλλες, εδώ βρίσκονται τόν περισ
σότερον καιρό. ’Αποδώ άραδίζουν, πηγαί
νουν, έρχονται. Τήν νύχτα βλέπουν τα 
στοιχειά κάποτε εδώ στό ρέμμα.

— Καί σάν τί στοιχειά; είπα εγώ.
— Τί λέω τήν νύχτα, έπέφερεν ό Νικο- 

λός, άκόμα καί τήν ημέρα. Νεράιδες, νε
ράιδες εΐδαν μέ τά μάτια τους νά χορεύ
ουν, εδώ κάτω στό ρέμμα, σιμά στή
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βρύσι. Νεράιδες ζωντανές, άσπροφορεμέ- 
νες πού έσυρναν τόν χορό, κ’ έτραγοδού- 
σαν, μέρα μεσημέρι.

«Τίμεΐς παίρνουμε της ’μιλιές, ημείς 
καλές κυράδες». Καί κά. κά, κά, τά γε
λοία, καί κά, κά, κά, τά γελοία.

Έγώ ηκουα μετά προσοχής, κ’ έκύτ- 
ταζα γύρω - γύρω, ώς νά ήλπιζα νά ίδώ 
κάπου ανάμεσα στά πυκνά κλαδιά, κάτω 
στό ρέμμα τής «καλές κυράδες», όπου 
έλεγεν ό Νικολός. Έξήλθομεν πρός τήν 
μεσημβρινήν πλευράν τού παλαιού μονυ- 
δρίου, και οί δύο ήρχισαν νά επιθεωρούν 
έπιμελώς τήν τοποθεσίαν.

— Νά ό μεγάλος βράχος, ειπεν ό Νικο- 
λός, αύτός θά εινε. Νά ό ήλιος, τώρα 
πρέπει νά εινε δύο κοντάρια ψηλά. Νά καί 
ό ίσκιος, ώς πού φθάνει.

Έσημείωσε τό μέρος μέ τόν πόδα, έλαβε 
τό σίδηρον άπό τήν σπειρίδα του, τό 
προσήρμοσεν είς τό στηλιάρι, έκαμε τόν 
σταυρόν του, κι’ άρχισε νά σκάπτη. ‘Έ
σκαψε μισήν ώραν, έκαμε ρηχόν πλατύν 
λάκκον. Είτα έστάθη.

— Έλα, μπάρμα Γιαννιέτώρα* αράδα 
σου εινε.

Ό Γιαννιός έλαβε τήν σκαπάνην καί 
τόν διεδέχθη. Έσκαψεν άλλην τόσην ώραν, 
έπλάτυνε τόν λάκκον καί τόν έβάθυνε.

Έπί δύο τρεις ώρας ένηλλάσσοντο. Έδο- 
κίμασα κ’ έγώ άπαξ, άλλά δέν ήδυνήθην 
νά έργασθώ πλε'ον τών δέκα λεπτών.

— Δέν ξέρεις νά σκάψης, μού ειπεν ό 
Νι κόλας.

— Δέν εΐνε γιά τά χεράκια σου, ειπεν 
ό Γιαννιός.

Έγώ έν τούτοις τήν περισσοτέραν ώραν 
έκαθήμην μόνος μακράν άπό τήν γινομέ- 
νην σκαφήν, πρός τήν νοτιοδυτικήν γω
νίαν τής πλευράς τού μοναστηριού, ολίγα 
βήματα παραπάνω άπό τό μονοπάτι, τό 
φέρον κάτω πρός τό ρέμμα. Εκεί εβίγλιζα, 
ήτοι ήμην καραούλι' είχα δηλ. σκοπιάν, 
μήπως φανή πού έρχομένη ψυχή άνθρω- 
πίνη, διαβάτου ή γείτονος, ώστε νά τούς 
δώσω έγκαίρως είδησιν νά παύσουν, καί 
να έλθουν εύπρόσωποι πρός τό μέρος όπου 
έκαθήμην.

Έκόντευε μεσημέρι, καί δέν είχε ακόμα 
μισό μπόϊ βάθος ό λάκος. Ό ίδρώς περι- 
έρρεε τά μέτωπα καί τούς λαιμούς των.

Έ ζήτησε νά πίη νερόν ό Νικολός άλλ’ 
έστάθη.

— Το νερό μας έκοψε, δέν πίνεται. . . 
Κάθεσθε, νά πάω ώς τήν βρύση, νά φέρω 
νερό ; Έρχεσαι, είπε πρός έμέ, μαζί μου ;

— θΖ’’ κάθισε σύ, ειπεν ό Γιαννιός, 
πού είσαι πολύ άποσταμένος, καί πάω έγώ 
μέ τόν Αλέξανδρον.

— Δέν πάμε καλλίτερα καί οί τρεις 
μας; είπα έγώ .... Δέν θά φάμε κΓ όλα 
κάτω στή βρύσι ;

— Έγώ τό ξέχασα πώς τρώνε, είπε ό 
Νικολός. Μά πώς θά τ’ άφήσουμε αύτά έδώ;

— Ό λάκκος αύτός έδώ πού εινε, ειπεν 
ό Γιαννιός, δέν θά φαίνεται άπ’ τό μονο
πάτι κάτω. ΙΙοιός θ άνεβή έδώ άπάνω νά 
κυττάξη ; Κρύψε τήν τσάπα μέσ' τά χώ
ματα, φέρε τό ζεμπίλι σου έδώ, καί πάμε 
στή βρύσι νά κολλατσίσουμε.

Κατήλθομεν ώς πεντακόσια βήματα 
κάτω, είς τό ρεύμα, όπου ήκούετο νά κε- 
λαρύζη τό νερόν. ’Ανάμεσα είς πλατάνους 
βαθυφύλλους, οπού δέν είχεν άρχίσει άκόμα 
νά πίπτη τό φύλλωμά των, είς τόν ύγρόν 
κόλπον τής κοιλάδος, οπού έχορτομανούσε, 
κ’ έδροσοβολούσε άπό δρόσον φθινοπωρι
νήν, άπό τάς λαγόνας ενός βράχου άμαυ- 
ροΰ, άνέβλυζεν ή πηγή. ’Εκεί σιμά έκα- 
θήσαμεν, κ’ έστρώσαμεν τό γεύμά μας. Ό 
Νικολός έκαθάριζε της σαρδέλλες, έγώ 
έσπαζα τά σφιχτοβρασμένα αύγά, κι' ό 
Γιαννιός άπό εν κλειδοπίνακον, τό όποιον 
είχε τυλιγμένον μέ λευκόν ράκος μέσα στήν 
τσέπην τού ναυτικού χιτωνίου του, έβγαλε 
τρεις ή τέσσαρες πέρκες τηγανητές, καί 
πέντε ή έξ κεφτέδες. Μόλις έκάμαμεν τόν 
σταυρόν μας, κ έβάλαμεν δύο ψωμούς στό 
στόμα, κ’ έπαρουσιάσθη κάτι ώσάν οπτα
σία είς τά όμματά μας.

Τρία μικρά πλάσματα λευκοφορεμένα 
ήρχοντο πρός τά έπάνω, πρός τήν βρύσιν, 
όπου ήμείς έκαθήμεθα. Έφαίνοντο νά 
έρχωνται άπό τό κάτω ρέμμα, τό γείτον 
του αίγιαλού, ίσως άπό τούς μύλους, όπου 
έλεγεν ό Νικόλας*

— Νά ή Νεράιδες !
Έγώ έβαλα τήν φωνήν, καί σχεδόν θά 

ηύχόμην νά ήσαν. Άλλ’ ό Νικολός μέ έξή— 
γαγεν άπό τήν πλάνην.

— Αύτές πρέπει νά εινε ή έγγονές τής 
Άγάλλαινας, καί τής συμπεθέρας της τής 
Μουσκαδώς ! Εινε Κυριακή, καί γι’ αύτό 
φορούν άσπρα φουστανάκια. Εΐνε όλες κα
λοκαμωμένα κορίτσια, ώμορφο σόϊ, έπέφε- 
ρεν ό Νικολός.

Άμα μάς είδαν, αί τρεις κορασίδες 
έκοντοστάθηκαν, καί δέν έδάδιζαν ουτ’ 
έμπρός ουτ’ όπίσω. Έκρατούσαν κανατά- 
κια είς τάς χείράς των.

Ό Γιαννιός έκραξε μέ πραεϊαν φωνήν.
— Μή φοβάσθε, κορίτσια, δέν είμαστε 

στοιχειά. Κ’ έπειτα έσείς άπό στοιχειά θά 
είσθε μαθημένες νά βλέπετε ’δώ κάτω.

Τά τρία κοράσια έγέλασαν όξύν καί άρ- 
γυρόηχον γέλωτα, όπως γελούν ή νεράιδες.

— Έδώ έ'ρχεσθε καί παίρνετε νερό; ειπεν 
ό Νικολός. Δέν έχει νερό κάτω στό μύλο ;

— Έχει, μά δέν τής άρέσει τής μάνας 
μας. ειπεν ή μία, ή μεγαλειτέρα έκ τών 
τριών. Δέν εινε σάν αύτό έδώ.

— Εκεί κάτω εινε ή μανοΰ σου ;
— Εκεί εινε.

' J— Χαιρετίσματα νά τής πήτε πολλά, 
άπ’ τό Νικολό τ’ Άϊώτη* είμαστε γενιά.

— Μετά χαράς.
Έγέμισαν τά κανατάκια τους, κ' έφυ

γαν τρέχουσαι. Ή πρώτη έξ αύτών ή λα- 
λήσασα, έφαίνετο νά εινε ώς δεκαπέντε 
έτών αί άλλαι, άδελφαί ή έξαδέλφαι της, 
θά ήσαν έως δώδεκα ή δεκατριών. Καί αί 
τρεις ειχον ήδη τού: κόλπους, «ώς νεβρούς 
δορκάδος κοιμωμένους έν μέσω κρίνων». 
Η δέ χροιά τού προσώπου των έρροδιζεν 

ως λευκόν τριαντάφυλλον.
— Καλά πού ήρθαμε καί τό στρώσαμ’ 

έδώ, ειπεν ό Νικόλας* έάν κανέν’ άπό 
αύτά τά κοριτσάκια τώρα, έξεθάρρευε ν’ 
άνεβή παραπάνω, ή άν της ήρχετο νά πάν 
νά προσκυνήσουν ώς τήν έκκλησιά — ή 
αν της είχε δώσει παραγγελία ή μανού 
τους ν’ άνάψουν τά κανδήλια — πού προ
λάβαμε ήμείς καί τ’ ανάψαμε—βέβαια 
θά μάς έβλεπαν νά σκάβουμε ’κεί άπάνω.

Έάν, τώρα, ό Νικολός είχε προτείνει 
αύτός τήν γνώμην ό'τι ήτον καιρός νά κα- 
τέλθωμεν στήν βρύσιν νά γευματίσωμεν, 
θά έλεγε* «Καλά σάς τό είπα έγώ.» Ε
πειδή όμως άλλος τό έπρότεινε, δέν έλεγε, 
«Καλά μάς τό ειπεν ό Α». Καί τούτο, 
ένώ ήτο φίλος μου καί μέ ήγάπα* Μάταιοι 
οί υιοί τών άν&ρώπων.

*

’Αφού έφύγαμεν, μετά μίαν ώραν άκόμη, 
έπανήλθομεν είς τήν έργασίαν. Τώρα ό 
ήλιος έπιπτε, καθώς έκλινε πρός δυσμάς, 
είς τό μέρος τού λάκκου, κ’ έκαιε πολύ. ΤΙ 
άγγαρεία έγίνετο δυσκολωτέρα. Έντοσούτω 
έσκαψαν άκόμα ώς δύο ώρας, πότε ό Νι
κόλας πότε ό Γιαννιός. Πτυάριον δέν 
υπήρχε, καί άνεβίβαζον τό χώμα μέ τάς 
δράκας. Ή γή έγίνετο σκληροτέρα, πε
τρώδης, ή σχιστολιθοειδής. ΎΗτο κόπος 
καί πόνος.

Τούς ώκτειρα, καί ήθελα νά σκάψω. 
Άλλ’ ήμην άδέξιος.

’Εκεί καθώς έκαιεν ό ήλιος, κ’ έσιζαν 
ύπό έλαφράν πνοήν τά φύλλα τών δένδρων, 
μικρός κρότος ήκούσθη άνωθεν, άπό τόν 
άνατολικόν τοίχον τού μοναστηριού, μέσα 
άπό τήν βαθείαν λόχμην καί τούς πυκνούς 
θάμνους, έπρόβαλεν εν πρόσωπον. Γηρα
λέος άνθρωπος, μεγαλόσωμος, μέ τουφέκι 
είς τόν ώμον, βέργαν είς τήν χείρα, καί 
δύο πιστόλια είς το σελάχι περί τήν 
σην του.

— Καλώς σάς ηύρα* γειά σας, παιδιά.
Ό Νικόλας κΓ ό Γιαννιός έμειναν μέ 

τό στόμα άνοικτόν. Έγώ σχεδόν έχάρην 
μέσα μου. «Θά λάβη τέλος», είπα.

ΠΙτον ό Τριαντάφυλλος ό Τσολοβίκος, 
ό άγροφύλαξ τού δήμου. Άπό ηπιόθεν 
τόν ένθυμούμην με τόν χιτώνά του ώς τά 
γόνατα, μέ της κουμπούρες καί μέ τά 
χαρμπ'ά του στήν μέσην, καί σχεδόν είς 
πάσαν έκλογήν αγροφυλακών έπροτιμάτο, 
αύτός κι’ ό γέρο - Στάαος. ό άνδρας τής 
Τζενείνας, χήρας τού Τζεντού.

Έ με ιδία, καί ήτο εύμενής.
— Τί σάς ήρθε, βρέ παιδιά, κυριακά

τικο, καί δέ μ άφήσατε δυό ώρες τώρα νά
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χαρώ τόν μεσημεριάτικο τόν ύπνο μου, 
ντάπ, ντούπ, ντούπ, ντούπ, δυό ώρες; 
Κ' έγώ τό είχα πάρη δίπλα ανάμεσα στη; 
κουυ,αριές στον ίσκιο ενός όριοΰ, κ’ έλεγα 
νά χορτάσω τόν ύπνο.

— Τίποτα, μπάρμπα Τριαντάφυλλε, 
τίποτα, είπεν έν αμηχανία ό Νικολός.

— Θά βρητε γρόσια, λέτε; Μη σάς 
ώνείρεψε; "Αχ, παιδιά μου, θά βρητε καί 
σείς γρόσια, δσα ηύρεν ό Δημήτρης ό 
Στόϊος, κι’ό Ντοϋσκος, κι’ ό Γιάννης ό 
Σπέης, κι’ ό Τσιμτσιός, κΓ ό Λεγαντης, 
καί τόσοι άλλοι, κι’ ό ’Αποστολής ό Κα- 
κόμης, κι’ ό Γιάννης της Μυλωνοΰς. 
’Ήμουν νειός κ’ έγέρασα, που δέν έπαψαν 
νά ψάχουν γιά γρόσια, στό έρμο Κάστρο, 
και στην Παναγιά την Ντομάν, καί 
στ’ Αχειλά τό ρέμμα, καϊ σέ κάθε ζωκ- 
κλησι, και σέ κάθε βράχο, και σέ κάθε 
σπηλιά, και στά πέντ’ ’Αδέρφια, καί στην 
Καμμένη Πέτρα, καί στό Κακόρεμμα.

Καί μετά μίαν στιγμήν έπέφερεν.
— Αχ, παιδί μου, γιά ν’ απόκτηση 

κάνεις γρόσια, άλλος τρόπος δέν είνε, πρέ
πει νάχη μεγάλην τύχη, νά εύρη στραβόν 
κόσμο, και νά είνε αύτός μ’ ένα μάτι, 
δέν τοΰ χρειάζονται δυό. Πρέπει νά φάη 
σπίτια, νά καταπιη χωράφια, νά βουλιάξη

MARGINALIA
ΥΠΟ ΕΔΓΑΡΔΟΥ Π Ο Ο Υ

** Άναγινώσκοντες μερικά βιβλία λαμ- 
βάνομεν ενδιαφέρον διά τάς σκέφεις τον 
συγγραφέως, ενώ διά τής άναγνώσεως μερι
κών άλλων άναπτύσσομεν μόνον τάς προ
σωπικός μας σκέφεις.Ύπάρχουν δυο ειδών 
υποβλητικά βιβλία: τά θετικά καί τά 
αρνητικά. Τά μεν μας δίδουν θέματα σκέ- 
φεως δι δσων λέγουν, τά άλλα δί δσων 
θά ήδύναντο καί ώφειλαν νά είπονν. Έπί 
τέλους ή διαφορά είνε ελάχιστη, διότι καί 
είς τάς δυο περιπτώσεις τό βιβλίον επιτυγ
χάνει πραγματικώς τόν σκοπόν του.<·-κ-

** Οί άνθρωποι οί όποιοι επαγγέλλον
ται τόν δημοσιογράφον μοΰ φαίνονται 
καμωμένοι όπως οί θεοί τής Βαλχάλας, οί 
όποιοι κομματίζονται εις κομμάτια τήν ημέ

καράβια, μέ τριανταέξ τά εκατό, θαλασ
σοδάνεια, τό διάφορο κεφάλι. "Οπως κι’ ό 
γέρο Μαμούντος, ας έχη ζωη, που μάς 
έβγαλε καί κάλπη γιά νά γείνη δήμαρχος. 
Τ’ άκούς;

Έφαίνετο ν’ απευθύνεται κατά προτί- 
μησιν είς τόν Νικολόν.

— Τάκούω καί θαρρώ πώς έχεις δίκηο, 
μπάρμπα Τριαντάφυλλε.

— Ημείς ίσα ίσα, είπε λαβών τόν 
λόγον ό Γιαννιός ό έξάδελφός μου, ζη
τούμε τά γρόσια, άν θέλης νά ξέρης, 
μπάρμπα Τριαντάφυλλε, γιά νά έλευθερώ- 
σουμε τόν κόσμο άπ ’ αύτούς τούς αιματο- 
φάγους πού λές.

— Κι’ άν θελη ό Θεός, δέν τούς έλευ- 
θερώνει; Εινε ή αμαρτίες, παιδί μου, πού 
τούς σκλαβώνουνε.

Ό Γιαννιός έγεινε σύννους.
Μετά μίαν στιγμ-ην, ό γέρο Τριαντά- 

φυλλος έπανέλαβεν.
— *Ας εινε ώς τόσο- άφοϋ τό θέλετε, 

ψάξτε’ σκάβετε, σκάβετε’ κάτι θά βρητε’ 
η κόκκαλα, η κοχύλια, η λαλαρίδια.

Είπε κ’ έπηρε δρόμον κατά τό ρέμμα. 
Ημείς έμαζέψαμεν τά σύνεργά μας κ’ έπη- 
ραμεν τόν άνηφορον, έπιστρέφοντες είς τό 
χωρίΟν. + Α ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
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ραν καί έξυπνοΰν υγιέστατοι κάθε πρωί.
* * ’Όταν ό Λουκιανός περιέγραφε τό 

άγαλμά του «άπό πεντελικόν άγαλμα κατ’ 
επιφάνειαν καί άπό μέσα γεμάτο βρώμικα 
κουρέλια» θά ειχεν άναμφιβόλως κάποιαν 
προφητικήν βλέφιν τών μεγάλων μας πιστω
τικό™ ιδρυμάτων.

* * Δέν είνε παράλογον νά ΰποθέσωμεν, 
δτι προκειμένου περί μελλοΰσης ΰπάρξεως 
δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν γηινην αυτήν 
ζωήν ώς όνειρον.

* * ’ Οχι μόνον ευρίσκω παράδοξον 
ν’ άποδώσω χαρακτήρα κακόν εις άνθρω
πον μεγαλοφυα, άλλί υποστηρίζω δτι η 
μάλλον άνεπτυγμένη μεγαλοφυϊα είνε ή 
ΰφηλοτέρα ηθική ευγένεια.



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 87

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓ

ΜΕ τόν θάνατον τοΰ Αύγούστου 
Στρίντμπεργ δέν χάνει μόνον ή 
Σουηδία τόν μεγαλήτερον άπό τούς 
σημερινούς ποιητάς της, άλλά καί γενικά 

° σύγχρονος εύρωπαϊκός πολιτισμός εναν 
ηρωά του, εναν άπό τούς σθεναροτε'ρους 
προμάχους του. Διότι
τό χαρακτηριστικόν 
της προσωπικότητος 
τοΰ Στρίντμπεργ δέν 
ητο ό αύστηρός, ό 
άποκλειστικός καλλι
τέχνης ποιητής, ό 
θηρεύων μίαν τεχνι
κήν τελειότητα, άλλά 
πολύ περισσότερον τό 
ζωηρόν καί άκοίμητον 
πνεΰμα, τό ανησυχούν 
καί παθαινόμενον άπό 
τήν ζωήν, τό κεντρι- 
ζόμενον άπό τήν πά
λην της, τό παρασυ- 
ρόμενον άπό τά μυ
στήρια καί τά προ- 
βλήματά της. Έξ αύ- 
τοΰ τό τόσον γενικόν, 
διάφορον, άνόμοιον,τό 
τόσον προσωπικόν,πο
λεμικόν καί ποικίλον 
είς διαθέσεις έργον του.

Ό Στρίντμπεργ ήτο 
κατ εξοχήν πολεμική, επαναστατική φύσις. 
Αί πρώται φιλολογικά! άπαρχαί του : Τό 
κόκκινο δωμάτιο, 'Ο υιός τής υπηρέτριας, 
'Η έξέλιξις μιας ψυχής ήσαν διαμαρτυρή-

f ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓ

σεις εναντίον τοΰ σημερινού κοινωνικού καθε
στώτος, καυστικαί σάτυραι τής ηθικής καί 
τών ψευδοϊδεωδών τής άστικής ζωής, αύ- 
τοβιογραφικαί εξιστορήσεις τών δοκιμασιών 
καί τών συγκρούσεων, πού ύπέστη ό ποιητής 
στο πατρικόν σπίτι, στο σχολεϊον καί άρ- 
γότερα ώς φοιτητής, δοκιμασιών πού έπή- 
γασαν άπό τόν άγώνα διά τήν ελευθερίαν 
τής γνώμης καί τήν έλευθέραν άτομικήν

άνάπτυξιν, συγκρούσεων πού είχαν άφορμην 
την άντίθεσιν τοΰ άκάμπτου καί άνυπο- 
κρίτου χαρακτηρος τοΰ Στρίντμ.περγ πρός 
την καθιερωμένην κοινωνικήν ύποκρισίαν.

’Ακριβώς όμως αύτό τό ζωηρόν καί 
έντονον τής αίσθήσεως τοΰ ποιητοΰ, τό δύ- 

σκολον καί άτομικόν
τοΰ χαρακτήρας του 
καί αί πικραί άπο- 
γοητεύσεις πού συνήν- 
τησε έξαιτίας αύτών 
εύθύς άπό^τά'πρώτα 
βήματά του είς τήν 
ζωήν, τόν έφεραν κα
τόπιν είς μίαν ψυχι
κήν διάθεσιν καί μίαν 
άντίληψιν ζωής δια
φορετικήν άπό τήν τών 
πρώτων έργων του. 
Άντιθέτως πρός τό 
δημοκρατικόν πνεΰμα 
πού δϊέπνεε εκείνα, 
άντιθέτως πρός τήν 
καθαράν σοσιαλιστι
κήν βάσιν τών είς τό 
μεταξύ έκδοθέντων 
'Ελβετικών διηγημά
των του, τό εκτάκτου 
καλλιτεχνικής μορφής 
καί γεμάτον θαυμα- 
σίας περιγραφάς τής 

σουηδικής φύσεως μυθιστόρημα Στην ανοι
χτή θάλασσα, πού έδημοσίευσε έπειτα είναι 
ή έκφρασις ενός άριστοκρατισμοΰ τής σκέ- 
ψεως κ’ ενός τόσον ύπεροπτικοΰ άτομικι-
σμοΰ, συγγενεύοντος στενά μέ τόν ύπεραν- 
θρωπισμόν τοΰ Νίτσε. Τίποτε όμως δέν θα. 
ήτο άδικώτερον διά τόν άνθρωπον καί ποιη
τήν Στρίντμπεργ άπό τό νά τοΰ καταλογι- 
σθή ή στιγμιαία αύτη άλλαγή τής διαθέ- 
σεως ώς άρνησις τών δημοκρατικών ενστί
κτων, πού είχε είς τό αιμα του χάρις είς τήν 
έκ μητρός προλεταρικήν καταγωγήν του.

Ή διάθεσις εκείνη ώφείλετο είς καθα- 

ράς προσωπικάς απογοητεύσεις έπειτα άπό 
i'voc άτυχή γάμον, άπογοητεύσεις πού τόν 
έφεραν είς τήν τραγικήν άνάγκην μιας 
τελείας άπομονώσεως, είς μίαν πεσιμιστι- 
κήν άρνησιν τής ζωής καί είς τόν τονισμόν 
της εξαιρετικής άτομικότητος απέναντι 
τοΰ πολλοΰ κόσμου. Μαρτύριον τής άπο- 
γοητεύσεως αύτής ειν’ επίσης τό μυθιστό
ρημα Ή έξομολόγησις ενός τρελλοΰ καί 
περαιτέρω καλλιτεχνικά! εκφράσεις τής 
ιδίας διαθέσεως είναι ή σειρά τών δραμά
των ('Ο Πατέρας, 'Η δεσποινίς Julie, 'Ο 
Πιστωτής) εκείνων πού έδωσαν είς τόν 
Στρίντμπεργ τό όνομα τοΰ μισογύνη. Τά 
δράματα αύτά είναι έργα πολλής καλλι
τεχνικής δυνάμεως καί ψυχολογικής παρα- 
τηρήσεως τής γυναικείας ψυχής, έ^ τούτοις 
φέρουν περισσότερον τόν τύπον τής προσωπι
κής έντυπώσεως τοΰ ποιητοΰ των καί προ
δίδουν τό πείσμα του νά γενικοποιήση τάς 
προσωπικάς εντυπώσεις, τάς άτομικάς άπο- 
γοητεύσεις, πού είχαν θολώσει περισσότερον 
τήν ζωήν του κατόπιν νέου άτυχούς γάμου.

ΤΙ ζωή τοΰ Στρίντμπεργ εκείνην τήν 
εποχήν ήτο μία οξεία κρίσις σωματικής 
καί ψυχικής άσθενείας καί τά βιβλία του 
Κόλαοις και θρύλοι, γεμένα. στο Παρίσι 
δπου διέμ.ενε τότε, περιγράφουν μέ θαυμα
στήν οξύτητα αύτοπαρατηρήσεως καί μέ 
μεγάλην δύναμιν έκφράσεως τάς φρικώδεις 
φάσεις τής κρίσεως αύτής. Άπό τήν επο
χήν αύτήν χρονολογούνται καί αί σημαντι
κότερα1. έπιστημονικαί έργασίαι τοΰ Στρίντ
μπεργ, μία σειρά πραγματειών μέ τόν 
τίτλον Sylva sylvarum, φυσικοεπιστη- 
μονικών ύποθέσεων καί χιμαιρών, ένα μίγμα 
ρατσιοναλισμοΰ καί μυστικισμοΰ, yaza.- 
Χτηριστικόν διά τόν ιδιαίτερον τρόπον τής 
σκέψεως τοΰ Στρίντμ.περγ.

Τίτοτε τό φυσικώτερον οτι έπειτα άπό 
Την κρίσιν αύτήν ή άντίληψις τοΰ Στρίντ
μπεργ ήρχισε νά παίρνει θρησκευτικήν 
χροιάν, μία μετάπτωσις, πού θά έπήρχετο 
ίσως καί χωρίς τάς σκληράς άτομικάς δο
κιμασίας τοΰ ποιητοΰ. Είναι ή γενική με- 
τάπτωσις ή έλθουσα ώς άντίδρασις κατά 
της μηχανικά ύλιστικής άντιλήψεως τοΰ 
κοσμου, πού είχε κυριαρχήσει τήν Εύρω- 

παϊκήν σκέψιν κατά τάς τελευταίας δεκα
ετηρίδας τοΰ περασμένου αίώνος. Είς τήν 
θρησκευτικήν αύτήν μετάπτωσιν τοΰΣτρίντ- 
μπεργ, ή όποια πάλιν χάρις είς τό ορμη
τικόν καί άνήσυχον τής φύσεώς του έφθασε 
είς άλχημιστικάς καί θεοσοφικάς ύπερβο- 
λάς, οφείλεται μία σειρά έκ τών καλητέ- 
ρων τελευταίων δραμάτων τοΰ ποιητοΰ. 
(Είς Δαμασκόν, A(ΙϋβΊΊt, Πάσχα, Μεΰήσι).

ΙΙολύν όγκον είς τήν παραγωγήν τοΰ 
Στρίντμ.περγ καταλαμβάνει ή άλλη σειρά 
τών ιστορικών δραμάτων του, τά όποια 
όμως, μ.έ ό'λην τήν ιδιαιτέραν άδυναμίαν 
πού τούς είχε ό ποιητής, μένουν τά άσθε- 
νέστερα τών έργων του, τόσον άπό δρα
ματικήν όσον καί ψυχολογικήν έποψιν.

‘Ολόκληρος ή ζωή τοΰ Στρίντμ.περγ 
ύπήρξε ένας διηνεκής αγών μέ τήν άπο- 
γοήτευσιν καί τάς στερήσεις. Άν τό όνομά 
του είχε γίνει περίφημον στήν παγκόσμιον 
φιλολογίαν, είχε γίνει περισσότερον διά 
τήν άντίδρασιν πού εύρισκαν τά έ'ργα του, 
παρά διά τήν άναγνώρισιν, διά τήν όποιαν 
είχε άγωνισθεί μ.αταίως ό ποιητής είς δλην 
τήν ζωήν του. Η άναγνώρισις αύτή τοΰ 
ήλθε ολίγους μήνας προ τοΰ θανάτου του μ.έ 
τόν έορτασμ.όν τής 63ης γενεθλίου του καί 
μ' ένα έθνικόν έρανον,πού έγινε έπί τή εύκαι- 
ρία αύτή. Καί είς τά δύο αύτά έπρωτοστά- 
τησαν αί έργατικαί τάξεις. ’Εργατικοί ώμοι 
έφεραν έπίσης τόν νεκρόν τοΰ ποιητοΰ είς 
τόν τάφον, είς τό διαμέρισμα τών πτωχών, 
όπου ήτο ή τελευταία θέλησίς του νά ταφή.

Τό τελευταιυν δημοσίευμα τοΰ Στρίντ
μπεργ ήτο ένα άρθρον είς τήν σοσιαλιστι
κήν έφημερίδα τής Στοκχόλμης συνηγορούν 
ύπέρ τής άξίας καί τών δικαίων τής έργα- 
σίας. Ενδεικτικόν τών αισθημάτων καί 
τού χαρακτηρος τοΰ ποιητοΰ είναι οτι 
όταν τελευταίως ό λαός τής Στοκχόλμης 
έώρταζε τήν έπέτειον τής γεννήσεώς του, 
ό Στρίντμπεργ τοΰ συνέστησε νάφήση τόν 
εορτασμόν καί νά τρέξη έξωθι τοΰ Κοινο
βουλίου νά ένισχύση τούς άντιπροσώπους 
τής άριστεράς πτέρυγος, πού άκριβώς έκεί- 
νην τήν ήμέραν ήγωνίζοντο κατά τών άντι- 
δραστικών διά τάς λαϊκάς έλευθερίας, διά 
τόν εκδημοκρατισμόν τής Σουηδίας, ψ.
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΔΥΟ ΑΝΑΓΛΥΦΑ

ΚΑΙ τά δυο εύρέθηκαν στην Κέρκυρα.
ΙΙού και πώς, δέν τό ξέρουμε.
Είναι τά ωραιότερα άναγλυφα του 

'Μουσείου Κερκύρας.

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

— ’Ασκληπιός. Τό ενα είκονίζει τόν 
’Ασκληπιό, την Υγεία καί έναν Ικέτη. 
Είναι έργασμένο απάνω σέ πεντελικό μάρ
μαρο, κ’ είναι άρίστης Αττικής τέχνης.

Μπορεί νά ’έγινε στην ’Αθήνα, μπορεί 
καί όχι. Τό πιθανό είναι ότι τό έργο έκα- 
λοδουλεύθηκε στήν Κέρκυρα άπό τεχνίτη 
Κερκυραίο απάνω σέ σχέδιο καί τεχνοτρο
πία Αττική.

Από τά 400 π. X. ή ’Αττική τέχνη 
γιά τά ανάγλυφα είχε απλωθεί σ’ όλην 
τήν Ελλάδα. Αύτό φαίνεται νάγινε στά 
380 π. X. πάνω κάτω.

Ή θεά ‘Υγεία κερνάει τόν θεό ’Ασκλη
πιό, — άντρα της ή πατέρα της σύμφωνα 
μέ τή νεότερη άντίληψι. Παράμερα άπό 
τούς δυο θεούς, στήν άκρη ό θνητός ’Ικέ
της πού τούς αφιέρωσε τό άνάγλυφο.

Τό θέμα κοινό καί συνηθισμένο.
Αλλά καί μέσα στήν κοινοτοπία του 

θέματος, ποιά εύγένεια στήν ’έκφρασιν, 
ποιά εντέλεια, ποιά γαλήνη, ποιά στάσι 
ολύμπια, ποιά αθανασία στό κίνημα !

Μόλις τό βλέμμα άντικρύζει τό άριστο- 
τέχνημα, λαβαίνουμε συνολική καί βαθειά 
τήν έντύπωσι οτι έχουμε αγνάντια μας 
θεούς. Οί θεοί άκόμη καί στις κοινές άν- 
θρώπινες συνήθειες είναι μεγάλοι. ’Ανώτε
ροι άπό κάθε άδυναμία, άπό κάθε ταπεινό 
πάθος, άπό κάθε έπιτήδευσι.

Καί ποιά τελειότητα άφθαστη, ποιά 
θεογέλαστη αρμονία στά φωτόπλατα κορ
μιά τών άθανάτων

Μέ πόση ελαφρότητα άπαλογέρνει εμ
πρός ό τράχηλος τού ’Ασκληπιού. Μέ

ΖΕΥΣ ΜΕΙΛΙΧΙΟΣ

ΟΙ "Αγιοι Θεοδωροι τής Κερκύρας δπου έγειναν 
αί άνασκαφαι τού Κάϊζερ.

eH Νεραντζίχα τής Κερκύρας δπου πρόκειται 
νά γείνουν νέαι άνασκαφαι.

πόση πρόσχαρη μεγαλειότητα κ’ επιβολή.
’Ήρεμες φωτοχύνονται, άβίαστες γλυ- 

στρούν τών φορεμάτων οι πτυχές γύρω 
άπ’ τά θεία μέλη. Φωτοδιάφανα μόλις 
κάτω άπό τίς πτυχές τίς άέρινες άναδεί- 
χνονται τ’ αψεγάδιαστα θεϊκά κορμιά, άμ- 
βροσία θρεμμένα, αμόλευτα άπό τήν κα- 
κοπάθεια τήν άνθρώπινη.

Καί πόσο μικρότερος εμπρός στή θεϊκή 
μεγαλειότητα, πόσο ταπεινά, μέ σηκω
μένο εύλαβητικά τό χέρι σά νά δέεται, 
στήν άκρη εκεί παραστέκει ό άφιερωτης 
Ικέτης.

Ζευς μειλίχιος. Μειλέχιος είναι χαϊ
δευτικό, ή εύφημιστικό επίθετο τού φοβε
ρού καί τρομερού θεού τού Άδη, πού στον 
ίδιον είχαν καί άλλα τέτοια ονόματα, 
Φίλιος, Εύβουλεύς, ΙΙλούτων.

((. Ήγησώ Διι Μειλιχίω» λέει ή επι
γραφή. Ή Ήγησώ άφιέρωσε τό άνάγλυφο 
στον Δία τόν υ.ειλίχιον. ι

Ό γέροντας πού κάθεται θρονιασμένος 
μέ τό σκήπτρο στό άριστερο χέρι είναι ό 
Ζεύς Μειλίχιος.

Κάτω άπό τά γόνατα τού μεγάλου 
θεού άναδεύονται δυό φειδία, τής παντο
δυναμίας του σύμβολα.

«Γής παίδα» έλεγαν οί άρχαίοι τό φείδι 
καί τό λογάριαζαν πιστό σύντροφο κάθε 
«ύποχθονίου θεού».

Γιά αύτό καί τόν Ασκληπιό, πού είταν 
ένας ύποχθόνιος κι αύτός, τόν συντροφεύει 
πάντοτε τό φείδι.

Τό άνάγλυφο αύτό, άρίστης καί τούτο 
Αττικής τέχνης, όπως καί τάλλο, είναι 
τής εποχής 350 π. X.

Άπό τήν ήρεμη γαληνότητα τής μορ
φής, άπό τήν αύστηρή καί άκύμάντην έκ- 
φρασιν, άπό τή θεία μεγαλειότητα στήν 
ώραιότατη στάσι, άπό ολα τά μέλη καί 
τό αδιατάραχτο κίνημά του, μάς τρανο- 
μιλεί ή παντοδυναμία μαζί κ' ή πραότητα 
τού τρομερού καί άγαθού θεού.

Τό θαυμάσιον αύτό άνάγλυφο μάς θυμί
ζει ζωηρά τό περίφημα άγαλμα τού Διός 
τού Φειδία στήν ’Ολυμπία, όπως μάς 
περισώθηκε τούτο σέ άντιγραφές καί νο
μίσματα.

(Κέρκυρα Μάης) Κ. ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ
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ΤΟ ΕΡΓΟΝ TOY ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΕΜΕΡΣΟΝ

ΥΠΟ Τ. STANTON Μ. Α.

Ο Θεός εύρίσκεται είς ό'λα τά πράγ
ματα. καί ό'λα τά πράγματα εύρί— 
σκονται εντός του Θεού. Κάθε 

ύπαρξις είναι αναγκαία είς κάθε άλλην. 
Κανέν πράγμα, άπαξ δημιουργηθέν, δέν 
παύει ποτέ άπό του νά ύφίσταται. Ό άνθρω
πος διά του καθαρού λόγου μόνον, δύνα- 
ται νά γνωρίση την άλήθειαν ’Ιδού ή 
ψυχή τού Έμερσον. Ό ισχυρός πνευματι
σμός του έδρα χωρίς νά είναι ποτέ φανα
τικός. Ή άπόλυτος πίστις του είς την 
Ύπερψυχην (Over-Soul) ποτέ δέν έγί- 
νετο αισθηματική. Ή πεποίθησίς του, οτι 
ο κοσμος τείνει είς το υπερτατον σημεϊον 
τού αγαθού είναι πάντοτε πρακτική. Θεωρεί 
τόν κόσμον ώς ενα «πλατύ ούμβολον του 
Θεού», διαφεύγει τόν Πανθεϊσμόν άφ’ ένός 
καί τόν ύλισμόν άφ’ έτέρου. Διά τόν αμύη
το ν άναγνώστην αί σκέψεις αύται είναι μία 
σύγχυσις ιδεών, αί όποϊαι συντόμως έχα- 
ρακτηρίσθησαν ώς «φιλοσοφία ύποστηρί- 
ζουσα ότι τό μηδέν είναι παν γενικώς καί 
τό παν είναι μηδέν μερικώς». ( ! )

Ό Έμερσον έγνώριζε ότι τό έργον του 
δέν ητο εύκολονόητον. Διηγούνται τό έξης 
άνέκδοτον :

Κάποτε έπρόκειτο νά δώση διάλεξιν είς 
την αίθουσαν μιάς σχολής. Όταν ένεφα- 
νίσθη ό επιμελητής της συγκεντρώσεως τόν 
παρεκάλεσε νά μη περιπλέξη καί πάλιν 
τούς άκροατάς του είς αύτάς τάς μετα- 
φυσικάς άνοησίας.

Ό δέ Εμερσον είπε μέ άγαθότητα :
— ΙΙόσον εύσυνείδητος καί ειλικρινής 

είναι αύτός ό άνθρωπος !
Βεβαίως ό Έμερσον είναι είς πολλάς 

περιστάσεις μυστικιστής καί πρέπει νά έχη 
πνευματικόν φώς έκ φύσεως, συχνά δέ καί 
φαντασίαν εκείνος ό όποιος θά θέληση νά 
είσέλθη είς τό βάθος της διδασκαλίας του, 
μολαταύτα δέν είναι ορθόν τό νά είπη τις 
ότι μόνον είς τούς έχοντας σχετικήν μόρφωσιν 

γίνεται νοητός ούτε καί οτι άκόμη είναι 
σκοτεινός, ώς πιστεύουν καί έπαναλαμβά · 
νουν όσοι ποτέ δέν ηθέλησαν νά υποβληθούν 
είς τόν κόπον της μελέτης καί της σκέψεως.

Τό έργον του είς τά άπό μέρους δέν 
παρέχει σχεδόν δυσκολίας ούτε είς ενα έπι- 
πόλαιον άναγνώστην, είς τά καθόλου δέ 
εύρίσκεται εντός τών ορίων της άντιλήψεως 
ένός σοβαρού καί απροκατάληπτου πνεύ
ματος. ’Εκφράζει συνήθως τάς σκέψεις του 
παραπολύ συμπεπυκνωμέ/ας καί διά τούτο 
είς τό ύφος του είναι πολλάκις άντιπαθη- 
τικός, σώζεται όμως άπό την ώραιότητα 
της σκέψεως αύτού, ή όποια συχνά μετα
μορφώνει τόν πεζόν λόγον είς ποιητικόν.

Ό Έμερσον έγεννηθη τώ 1803 είς την 
Βοστώνην καί έσπούδασε είς τό Κολλέγιον 
τού Χάρβαρντ άπό τό οποίον έλαβε τό 
δίπλωμά του είς ηλικίαν 19 έτών έπι 
τινα έτη έχρημάτισε διδάσκαλος, κατόπιν 
δέ έγένετο ίερεύς της έκκλησίας της πα- 
τρίδος του, άλλά τώ 1835 άπεμακρύνθη 
αύτης, έπειδη έτρεφε μεγάλην άντιπάθειαν 
είς την ίεροτελεστείαν τού Μυστικού Δεί
πνου. Έκτοτε κατώκησεν είς την Κον- 
κόρδην καί ησχοληθη είς διαλέξεις καί την 
συγγραφήν τών έργων του. Έγνωρίζετο 
προσωπικώς μέ τόν Ούέρντσουορθ, τόν 
Κόλριτζ, τόν Λάντορ, τόν Ντέ Κουινση, 
την κ. Έλισε, η οποία τόν ώνόμασε «τόν 
πρώτον άνθρωπον όπου έγνώρισε» καί τόν 
Καρλάϊλ, ό όποιος τον εύρισκεν ενα ηρώα 
άξιον ειλικρινούς θαυμασμού. Αριστοκρα
τικός καί απλούς είς τούς τρόπους, βαθύς 
καί άγαθός είς την σκέψιν, έμεινε τελείως 
εύχαριστημένος μέ την ήσυχον ζωήν του. 
Συνεπάθει τούς άνθρώπους τού πνεύματος, 
έδίδασκε πάντοτε άντιτυραννικάς άρχάς 
καί συγχρόνως άντιπολεμικάς καί τώ 1 882 
άπέθανε άγαπώμενος άπό τούς γνωρίμους 
του καί τιμώμενος άπό εκείνους, οίτινες 
μόνον τό έργον του ηξευραν.

Είναι ίσως περιττόν ν’ άριθμησωμεν ό'λα 
τά βιβλία του είς τά όποια μάς άπεκά- 
λυψε την θεωρίαν του περί της Ζωής. Έξε- 
θέσαμεν ήδη τάς άρχάς του, πρέπει όμως 
νά τονίσωμεν ότι ύπεράνω παντός έθεσε 
την ειλικρίνειαν καί ότι μετά τού Καρλάϊλ 
έπίστευεν άκραδάντως είς την μορφωτικήν 
έπίδρασιν τών μεγάλων πνευμάτων.

Την πρώτην του έμφάνισιν ώς συγγρα- 
φέως έκαμε τώ 1836 μέ ενα βιβλίον ύπό 
τόν τίτλον : «Φύσις», άλλά κυρίως προσ- 
είλκυσε την προσοχήν ένός κύκλου άνθρώ- 
πων τών γραμμάτων διά της διαλέξεώς 
του «Φ. Β. Κ.» είς τό Κολλέγιον Χάρ
βαρντ τώ 1837. Έ διάλεξις αύτη ήτο, 
δύναταί τις νά είπη, μία έκκλησις πρός 
άπαλλαγήν άπό τής ’Αγγλικής επιδρά— 
σεως τών Αμερικανών συγγραφέων ο 
Όλιβερ Χολμς τήν ώνόμασε : «Κήρυξιντής 
Φιλολογικής άπελευθερώσεως τών Αμερι
κανών». Έξέδοσε κατόπιν ενα περιοδικόν 
καί τώ 1841 έξετύπωσε τήν πρώτην σει
ράν τών «Δοκιμίων» του, τών όποιων ή 
δευτέρα σειρά έκυκλοφόρησε μετά τριετίαν. 
Μετά ταύτα άλληλοδιαδόχως έπαρουσίασε 
τούς «’Αντιπροσωπευτικούς άνθρώπους» 
(1850) τήν «Κοινωνίαν καί Μόνωσιν» 
(1870) καί άλλα.

Ό ’Έμερσον κατά τό διάστημα τής 
ζωής του έγραψε καί πολλά ποιήματα, 
περισσότερα άπό όσα ή πλειονότης τών 
άναγνωστών του γνωρίζει, τά όποια είναι 
έπίσης άζια προσοχής.

Είς τούς στίχους, τούς όποιους ’έγραφε 
πρός εύχαρίστησίν του, είναι ολιγώτερον 
βεβαίως έξησκημένος ώς ^ρός τήν μορφήν. 
Ό ίδιος όμως ένόμιζε τόν εαυτόν του 
περισσότερον ποιητήν άπό κάθε άλλον καί 
ήλπιζε πάντοτε νά φθάση τήν τελείαν 
εκφρασιν τής ρυθμικής γλώσσης. Ή αλή
θεια είναι, ότι είς τά ποιήματά του είναι 
όρμητικώτερος είς τήν σκέψιν, ίσως διότι 
δέν έφοβείτο τήν πεδίκλαν τού άκροατη- 
ρίου. Συγχρόνως, τόσον έξηντλούντο αί 
βάσεις τών ιδεών καί τών αισθημάτων 
του είς τόν πεζόν λόγον, ώστε, όσον καί 
άν ήσαν ζωηραί, δέν ήσαν επαρκείς, καί 
ούτω έπανελαμβάνοντο άρκετάς φοράς, αί 

αύται καί τά αύτά πράγματα είς τά 
ποιήματά του. 'Ιεροφάντης τής πνευμα
τικής άνεξαρτησίας δέν έπραγματοποίησεν 
αύτός τόν τρόπον κατά τόν οποίον ό πνευ
ματικός πλούτος τών έξοχωτέρων άνθρώ- 
πων τού πνεύματος καί ποιητών σχετίζε
ται μέ τόν πλούτον καί τήν συνέχειαν τών 
άναγνώσεών των

Ό ’Έμερσον έδιάβαζε ποικίλα πράγ
ματα άν όχι πολλά άπό τό κάθε πράγμα. 
Μία μελέτη του έπι τού Montaigne 
ίσως δέν θά ήτο περισσότερον άπό μίαν 
συγκέντρωσιν, ώς είς ανθολογίαν, γνωμα- 
τευυ.άτων αύτού συνερραμμένων, μέ τά 
σημειώματα τού ’Έμερσον είς τό περιθώ- 
ριον τού βιβλίου τού γάλλου φιλοσόφου.

Σπανίως ήτο κάτοχος ένός συγγραφέως 
έξ ολοκλήρου. Διά τής ένοράσεώς του 
άφομοιώνων ότι εύρισκε μεγαλοφυές χωρίς 
νά εισέρχεται είς τό βάθος τής σκέψεως ένός 
άλλου. Τά πεζά του ’έργα συνήθως ’έχουν έλ- 
λειψιν σχεδιαγράμματος. Άντιθέτως μερικά 
άπό τά ποιήματά του έχουν περισσοτέραν 
ένότητα, ένα οργανικόν σύνολον έλλεϊπον 
άπό τά μακρότερα τών δοκιμίων του.

Είς ενα δοκίμιον ή απλή συνέχεια τού 
αισθήματος καί ή τήρησις μιάς ατομικό
τητας είς τό ύφος δέν αποτελούν σύνδεσμον 
υ.εταξύ τών μερών. Είς ενα λυρικόν ποίημα 
μία τοιαύτη σύνθεσις ήμπορεϊ νά είναι 
αρκετή. Ό Έμερσον ώς ποιητής είναι 
λυρικός καί όνειροπόλος. Ή τεχνικότης 
του σπανίως φθάνει τήν ομαλήν έξωτερι- 
κότητα, όχι άπό άμέλειαν, διότι έδού— 
λευεν είς τά ποιήματά του διαρκώς, άλλ’ 
άπό έλλειψιν ίκανότητος είς τόν καλλιτέ
χνην. Τό ύφος είναι πλαδαρόν καί δέν 
κρατείται ό ρυθμός όταν είναι μακρόν τό 
ποίημα, άκόμη δέ ήμπορεϊ κανείς καί 
φράσεις ν’ άποσπάση άπό τό κείμενον χω
ρίς καμμίαν βλάβην δέν είναι πάντοτε 
εύκολονόητα καί παρουσιάζεται άνάγκη νά 
τά παραλληλίζωμεν μέ τά δοκίμια διά νά 
τά έρμηνεύσωμεν. Τά δοκίμια τού ’Έμερ
σον είναι τό πλείστον αύτοβιογραφικά καί, 
ύπό τήν καλήν τής λέξεως σημασίαν, 
έγωϊστικά* είναι μία είκών τών διαδοχικών 
καταστάσεων τής ψυχής του.
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Ή άντίληψις του σύμπαντος είς τά 
έπί μέρους, ή πίστις του είς τό άπειρον 
θειον καί την μορφωτικήν δύναμιν της 
μονώσεως, η πεποίθησίς του είς την Ικα
νότητα, την οποίαν η φύσις έχει είς τό νά 
δημιουργή ιδανικούς η αντιπροσωπευτικούς 
ανθρώπους σχετίζονται πάντοτε. Είς την 
περιγραφήν του εξωτερικού κόσμου είναι 
πιστός είς τάς λεπτομέρειας' άλλ’ επειδή 
ανακαλύπτει είς έκαστον μεμονωμένον ύπο- 
χείμενον μίαν εγγενή αξίαν έξω καί ύπε- 
ράνω της έξαρτήσεώς του άπό τό σύνολον. 
φαίνεται πολλάκις ότι προσέχει τά μέρη 
μόνον καί είναι ανέτοιμος διά την άντίλη- 
ψιν της συνολικής προοπτικής. Μολαταύτα 
ή έκλεκτικότης του είναι άνωτέρα τής 
του Ούίτμαν.

Μισεί περισσότερον τού Ούέρντσουορθ 
τήν αναλυτικήν επιστήμην. Μολαταύτα 
είσήλασαν πολλάκις επιστημονικοί όροι είς 
τά ποιήματά του.

Μή έχων αφηγηματικήν καί δραματικήν 
δύναμιν δέν έγραψε μακρά ποιήματα. Τό 
μακρότερον ύπό τόν τίτλον «Μαγιάτικη 
Μέρα» μένει άταξινόμητον είς τά μέρη 
του. Ίσως νά έγράφη κατά μικρά μέρη 

£

IN MEMORIAM
(ΣΤΑΘΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

Μην κλαϊτε γιά τ’ ώραϊο τό παλληκάρι 
Που πάει μέ τών τριαντάφυλλων τά μΰρα 
Καλόκαρδη η βαρειά του έστάθη Μοίρα 
ΚΤ απίκραντο έβουλήθη νά τό πάρη.

Σάν λεμονιάς ολόδροσο κλωνάρι
Μες στην παρθενική του άνθοπλημμύρα 
Τ’ άρπαξε κρύος βοριάς' τού κήπου ή θύρα 
Τό Χάρο είδε νά μπαίνη κυνηγάρη.

Σωπάσαν τά πουλιά στό πέρασμά του' 
Μά κΤ άν ή μπάρα άνεπάντεχη άπλώθη 
Κ’ είν9 αβάσταχτη ή πίκρα τού θανάτου,

Δάκρυα μόνο άς χυθούνε γιατί οί πόθοι
Μιάς μάνας τώρα πάνε σάν τ’ αγέρι 
Που σβηέται στό πυρό τό καλοκαίρι.

είς τά δάση, κατά τούς απογευματινούς 
του περιπάτους.

Ό τόμος όστις φέρει τόν τίτλον τού 
ποιήματος αύτού ώς γενικόν, έκδοθείς τώ 
1867 δεικνύει χαρακτηριστικήν πρόοδον 
παραβαλλόμενος προς τήν πρώτην ποιητι
κήν συλλογήν του, ήτις είχε δημοσιευθή 
προ εικοσαετίας. Ή τρίτη ποιητική συλ
λογή του έξεδόθη τώ 1876.

Ό μελετών τήν ποίησιν τού Έμερσον 
δέν ήμπορεΐπαρά νά όμολογήση ότι ή ελπίς 
τήν οποίαν μέ τόσον πόθον ειχεν έκφράσει 
τώ 1839 ποτέ δέν έπραγματοποιήθη.

«Έκ φύσεως, έλεγε, αισθάνομαι τήν 
ώραιότητα τού ρυθμού καί δέν ήμπορώ 
παρά νά πιστεύω ότι κάποτε θά φθάσω 
τήν έξοχον αύτήν διάλεκτον όπου τόσον 
ποθώ. Ή επιθυμία, πιστεύω, είναι ή θέ- 
λησις ή οποία δέν ήνθισεν άκόμη’ έως 
τώρα όμως δέν έχω καμμίαν άληθινήν επι
τυχίαν». Καί δέν είχε ποτέ.

Ό φιλόσοφος άμφέβαλλε πάντοτε είς 
τήν ικανότητα τής επιμονής καί τής διδα
σκαλίας. Ό ποιητής εΐχε πεποίθησιν. 
Ήττήθη ό ποιητής.

Μ. Κ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 
1

ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Θί προλετάριοι προσβάλλουν τό νεώ- 
τερον Κράτος έσωθεν, τό προσβάλ
λουν επίσης έξωθεν καί ή εξωτερική 
αυτή έπίθεσις φαίνεται, οτι είνε προωρι- 

σμένη νά καθίσταται άπό ημέρας είς 
ημέραν σοβαρωτέρα.

Οί προλετάριοι προσβάλλουν έσωθεν, 
όταν προσπαθούν νά είσδύσουν είς τόν νό
μιμον μηχανισμόν τού Κράτους τούτου, 
ν’άποστείλουν έντολοδόχους είς τάς Βουλάς, 
είτε διά νά διακηρύξουν εκεί τήν άπελευ- 
θερωτικήν των θέλησιν, είτε διά νά κατα
πολεμήσουν τούς καταθλιπτικούς νόμους, 
είτε διά ν ’ άντιδράσουν έπί τού συνόλου τών 
Κωδίκων καί τών νομοθετικών κειμένων 
καί μ.εταβάλουν τάς διατάξεις, αί όποΐαι 
είνε έπί ζημία τού πλήθους. Είνε τούτο ή 
πολιτική, εκλογική καί κοινοβουλευτική 
δράσις, ή οποία δύναται νά βασίζεται έπί 
τής παρούσης νομιμότητας προς τόν σκο
πόν τού νά προετοιμάση τήν μεταβολήν 
καί ή οποία επιτρέπει είς τούς έργάτας 
τούς έχθρικώς διακειμένους προς τήν σύγ
χρονον κοινωνίαν νά μετρώνται κατά ίσας 
χρονικάς περιόδους. Τά σοσιαλιστικά κόμ
ματα προσοικειώθησαν πανταχού τήν μέ
θοδον αύτήν διεκδικούντα τήν κατάκτησιν 
τών δημοσίων έξουσιών. Αλλ’ έάν ή μέ
θοδος αύτη έχει τήν άξίαν’ της ούδείς 
Υπάρχει ό άποδίδων είς αύτήν άπόλυτον 
άξίαν καί ούδείς παραγνωρίζει τούς κινδύ
νους, τούς οποίους περικλείει. Τό Κράτος 
δύναται νά ύπονομευθή, νά διαλυθή, νά 
καταστραφή’ δέν θά κατωρθούτο νά διορ- 
γανωθή ύπέρ τών προλεταρίων άφού είνε 
κατ ούσίαν τό προστατευτικόν όργανον 
τής κεφαλαιοκρατικής τάξεως καί όλα τά 
τμήματα αύτού εινε διατεθειμένα δια τήν 
προστασίαν ταύτην.

* Συνέχεια. Βλέπε «Καλλιτέχνην»' τεύχος 26ον 
Mateu 1912.

Ό προλεταρισμός κτυπά τό Κράτος έξω
θεν ό'ταν έπανίσταται μετά βιαιότητος 
συντριβών τόν γραφειοκρατικόν καί στρα
τιωτικόν μ.ηχανισμόν. ’Ακόμη τό κτυπα 
έξωθεν όταν διά γενικεύσεως τής απεργίας 
ή οποία κυρίως είπεΐν δέν συνέβη άκόμη, 
παραλύει τήν κοινωνικήν ζωήν καί κατα
δεικνύει τήν άδυναμίαν τής κεντρικής έξου- 
σιας είς τό ν’ άποκαταστήση τήν λειτουρ
γίαν τού συστήματος. Η γενική αύτή 
άπεργία ούδέποτε έξεδήλωσε τά άποτελέ- 
σματά της έάν λάβωμεν τήν έκφρασιν κατά 
γράμμα, άλλά μερικευμέναι άπεργίαι, αί 
όποΐαι περιέλαβον έκατοντάδας χιλιάδων 
ανθρώπων, άκόμη εκατομμύρια, έζερράγη- 
σαν ήδη κατά τά τελευταία έτη καί τίποτε 
δέν έμποδίζει νά θεωρήσωμεν μίαν μερικήν 
άπεργίαν πράγματι ώς γενικευθεΐσαν.

Θά ήτο όμως διαρκής ή οχι Δέν θά 
πραγματευθώμεν τό ζήτημα τούτο, τό 
όποιον εινε έκτος τού θέματος ήμών, άλλ’ 
άρκεϊ νά έπέλθη μία γενική άπεργία διά 
νά ύποστή τό Κράτος σφοδρόν κλονισμόν 
καί καταρρεύση άπό έπάνω έως κάτω. 
Ή τακτική αύτή τής έξωθεν έπιθέσεως 
εινε ή τού συνδικαλισμού καί θά ήτο 
καθαρά φαντασιοπληξία τό νά φαντασθή 
κανείς,δ'τι έκτος τού γαλλικού προλεταρισ- 
μού συναντα πανταχού άντίστασιν ή σκε
πτικισμόν.

Ό σοσιαλισμός καί ό συνδικαλισμός, 
οί όποιοι καταφεύγουν είς διαφορετικά 
μέσα, προτίθενται τόν αύτόν σκοπόν, τήν 
ανατροπήν τουτέστι τής κεφαλαιοκρατίας, 
τήν έγκατάστασιν τής σοσιαλιστικής ιδιο
κτησίας, τόν άφανισμόν τού συγχρόνου 
Κράτους. Κατά τήν παρούσαν περίοδον, 
εινε ήναγκασμένοι νά έναρμονίζουν άπό 
συμφώνου τήν δράσίν των μολονότι διαμ- 
φισβητούν μεταξύ των τήν ζωτικότητα 
τών μεδόδων των.
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’Ιδού λοιπόν ό κύριος ανταγωνισμός, ό 
όποιος περιλαμβάνει την κρίσιν του συγ
χρόνου Κράτους. Εινε ένδιαφέρον τώρα 
νά έξετάσωμεν πώς η κρίσις αύτη εξελίσ
σεται είς τρία μεγάλα κέντρα της Εύρώ- 
πης, τά όποια φαίνονται πολύ διάφορα τό 
εν του άλλου διά της ιδιοσυγκρασίας, διά 
τών εμπορικών παραδόσεων, διά τού κυ
βερνητικού οργανισμού.

Ή Γαλλία μάς παρουσιάζει τόν τύπον 
της αστικής Δημοκρατίας. Ή Δημοκρα
τία δέ αύτη κατά τό διάστημα της τελευ
ταίας δεκαπενταετίας μετέβαλε πολλάκις 
γνώρισμα. ‘Υπήρξε μετριοπαθής, ριζο
σπαστική έν ταύτώ (radicalc - sociali
stic),συνεδύασε κατά ποικίλας δόσεις τάάνο- 
μοιότερα στοιχεία καιτά στοιχεία τά τολμη
ρότερα ή τά θεωρούμενα ώς τοιαύτα. Επε- 
καλέσθη τούς σοσιαλιστάς, τών όποιων τινές 
τής προσέφεραν ενίοτε παρατεταμένην συν
δρομήν. Άλλά μέ οιανδηποτε άπόχρωσιν 
καί άν έκαλύφθη άπέμεινε πάντοτε ό'ργα- 
νον καταπιεστικόν καί πάσα άλλη δράσις 
τής ήτον άπηγορευμένη, άφου ό εσωτερι
κός της μηχανισμός είργάζετο πάντοτε 
κατ’ ανάγκην ύπό τήν αύτήν φοράν και 
ή άμυνα τού κοινωνικού καθεστώτος ήτο 
ό ύπέρτατος σκοπός.

’Ακόμη καί αύταί αί έργατικαί μεταρρυ
θμίσεις, τάς όποιας έπεχείρησε καί τών 
όποιων oWμία ικανοποιεί τούς πόθους 
τών εργατών, ήσαν ύποτεταγμέναι είς τό 
πνεύμα τούτο. Τάς προετοίμαζε καί τάς 
επλαττε μόνον καί μόνον διά ν’ άφοπλίση 
τά μίση, νά καθησυχάση τάς ανυπομονη
σίας, νά διαιρέση τόν αντίπαλον καί ιδίως 
διά νά καλύψη τήν αληθή της στάσιν.

Είς τήν αστικήν αύτήν Δημοκρατίαν ό 
κοινοβουλευτισμός είνε ό κυριώτερος τροχός. 
Ό κοινοβουλευτισμός ελέγχει τήν διοίκη- 
σιν, αύτός νομοθετεί καί καταργεί νόμους, 
προφασιζρμενος τήν λαϊκήν εντολήν, τήν 
όποιαν ’έλαβε, άλλ’ έφ’ όσον τά έτη παρέρ
χονται έπί τοσούτον ή έπιβολή του έξα- 
σθενίζει καί ή αξία του εκπίπτει. Οί οπα
δοί τών καταργηθέντων πολιτευμάτων 
καραδοκούν τήν εύνοϊκήν στιγμήν διά νά 
επιβάλουν τήν λύσιν των, άλλά δέν αντι

λαμβάνονται, οτι ή λύσις αύτή έχει ήδη 
προσβληθή έκ τών προτέρων άπό στείρωσιν 
καί άνικανότητα, διότι βασίζονται μόνον 
έπί τής άστικής τάξεως ή έπί μερίδος τής 
αστικής τάξεως καί ότι ή τάξις αύτή ή 
καί ή μερίς τής τάξεως ταύτης ούδέποτε 
θά παραιτηθούν τού κοινοβουλευτισμού, 
οργάνου τής κυριαρχίας των. Ούτω δέ 
άπλώς τά έκπεπτωκότα ταύτα κόμματα 
θά συνήνουν πρός τάς κακίας καί τήν κατά- 
πτωσιν τού κοινοβουλευτισμού τάς κακίας 
καί τήν κατάπτωσιν, αί όποίαι συνδέονται 
μέ τό μοναρχικόν πολίτευμα.

’Εννοώ ύπό τό ό'νομα τού κοινοβουλευ- 
λευτισμού τήν Κυβέρνησιν διά διαμέσων 
προσώπων, ήτις Κυβέρνησις ισχυρίζεται 
ότι έχει τάς ρίζας της έν τώ λαώ, ήτις 
προέρχεται πράγματι έκ καθολικής ψηφο
φορίας διεφθαρμένης καί ψευδούς καί ή 
όποια περιβάλλει διά πάσης έξουσίας τήν 
«άριστοκρατίαν». Τό σύστημα τούτο είνε 
τό άντίστροφον τής αγνής δημοκρατίας, 
εινε ή άπάρνησις αύτής. Δυνάμεθα νά 
είπωμεν, οτι φέρει έν έαυτώ τήν έπανά- 
στασιν, άφου άντιθέτει πρός τό πλήθος 
άσθενή μερίδα έπιδρώντων άτόμων μονο- 
μερώς καί άθροιστικώς, τά οποία άρνούν- 
ται τόν λόγον είς τό *Εθνος καί τά όποια 
έκφράζονται έν όνόματί του. Τό κοινοβου
λευτικόν πολίτευμα, τό όποιον ίδρύθη παν
ταχού έν τώ κόσμω τήν ώραν καθ’ ήν η 
άστική τάξις ήγείρετο ώς κυρίαρχος καί 
έφ’ όσον κατέκτα τήν κυριαρχίαν, εινε 
νόθος συμβιβασμός μεταξύ τού άπολυταρ- 
χικού καί τού δημοκρατικού συστήματος. 
Υποκρύπτει όλας τάς καταχρήσεις, αί 
όποίαι είνε συμφυείς μέ τήν ολιγαρχίαν' 
δημιουργεί περιωρισμένην κατηγορίαν έπαγ- 
γελματιών,οί όποιοι ιδιοποιούνται τάς θέσεις 
δι’ αύτούς, διά τούς φίλους των, διά τα 
δημιουργήματά των. Περιλαμβάνει σειράν 
τοπικών πατριών, αί όποίαι τυραννούν τας 
πόλεις καί τάς έζοχάς καί κατά συνέπειαν 
διεγείρει μεταξύ τού πλήθους δυσαρέσκειαν 
καί οργήν αύξανούσας διαρκώς. Παρέρχο- 
μαι τά σκάνδαλα, τά όποια γεννώνται 
έξ αύτής τής παντοδυναμίας άνθρώπων 
γηρασάντων έν τή πολιτική καί οί οποίοι 

έξησφάλισαν διά τής έπιρροής των ή διά 
τού πλούτου των τήν παντοτεινήν των 
έκλογήν.Ή κρίσις τού συγχρόνου Κράτους 
έκδηλούται κατ’ άρχάς έν Γαλλία διά τής 
αύξανούσης άντιδημοτικότητος τού κοινο
βουλευτισμού. Άποδεικνύεται ιδίως διά 
τής παρακμής τού ίσχύοντος πολιτεύματος 
είς οίονδήποτε μέρος τού κόσμου καί άν τό 
σπουδάσωμεν, τού πολιτεύματος, τό οποίον 
συγκεντρώνει κατά προτίμησιν τά βλέμ
ματα καί τάς προσβολας : τού Κοινοβου
λίου παρ’ ήμίν, τής κληρονομικής Βουλής 
τών Λόρδων έν Αγγλία, τής άπολυταρ- 
χικής ή ήμιαπολυταρχικής αύτοκρατορίας 
έν Γερμανία.

Η θεωρία τής άμεσου δράσεως, ή όποια 
καθ’ όλας τάς ιστορικάς φάσεις εινε ή τών 
ηττημένων καί καταδυναστευομένων, άνε- 
πτύχθη είς τήν χώραν μας μόνον καί μό
νον διότι ό κοινοβουλευτισμός, σύστημα 
λαϊκής ένεργείας διά παρεντιθεμένων προ
σώπων, είχε καταστρέψη καί προδώση τάς 
έπ’ αύτού στηριχθείσας έλπίδκς. Ή θεω
ρία αύτη δέν σημαίνει, ό'τι ή λαϊκή μάζα 
επιθυμεί νά δρα δι έπανειλημμένων βιαίων 
κινημάτων, σημαίνει, ότι ή μάζα αύτή 
εννοεί νά μή άποστερηθή τού δικαιώματος 
τής κυριαρχίας της, καί οτι φιλοδοξεί νά 
καταλάβη τήν θέσιν, τήν όποιαν τής παρέ
χουν ή παραγωγική της έργασία, ό άριθ- 
μός αύτής καί ή δύναμίς της.

Εάν ό συνδικαλισμός ήρχισε νά παλαίη 
κατά τά τελευταία έτη έναντίον τού κοι
νοβουλευτισμού, τούτο συνέβη, διότι ό μέν 
κοινοβουλευτισμός συμβολίζει, τήν έξουσίαν 
τής ίσχυούσης τάξεως μέ τήν τύχην τής 
οποίας εινε ίστορικώς καί λογικώς συν δε
δεμένος, ό δέ συνδικαλισμός εινε ή άμεσος 
εκδήλωσις, ή τελευταία έκδήλωσις τής 
*ρολεταρικής έπιθέσεως. Ό Κοινοβουλευ
τισμός, δηλαδή ή δικτατορία σώματος 
περιωρισμένου κυβερνητών καί έπαγγελμα- 
τιών, είνε προωρισμένος ν’ άπολεσθή μετά 
της οικονομικής του συνθέσεως, τήν όποιαν 
εινε έπιφορτισμένος νά διαφυλάσση. Άπό 
τής άπόψεως ταύτης αί προσπάθειαι αί 
Χ7Γ0 όλων τών σημείων έπιχειρηθείσαι όπως 
τού εγχύσουν νέαν ζωήν θεσπίζοντες τούς 

μή έφαρμοσθέντας είσέτι τρόπους ψηφο
φορίας φαίνονται οπωσδήποτε μάταιαι.

Τά προβλήματα, τά όποια παρουσιά
ζει ή μεγάλη πάλη, ό κεφαλαιώδης άντα- 
γωνισμός, τόν όποιον έπικαλούμ.εθα, εινε 
άπείρως σοβαρώτερα τού προβλήματος τής 
άντιπροσωπεύσεως τών μειονοψηφιών ή καί 
τού προβλήματος τής κατ’ αναλογίαν 
άντιπροσωπεύσεως. Πρόκειται περί τής 
τύχης αύτού τούτου τού συγχρόνου Κρά
τους, δηλαδή περί τής διανομής τής ιδιο
κτησίας καί τής βιομηχανικής καί γεωρ
γικής όργανώσεως. Οί οπαδοί τού συστή
ματος φροντίζουν μόνον νά έπισκευάζουν 
τήν κάτοψιν ένώ ό'λον τό οικοδόμημα κα
ταρρέει.

Η έξάρθρωσις αύτή, ή έξασθένισις τού 
νεωτέρου Κράτους έκδηλούνται έν Γαλλία 
διά μυρίων γεγονότων. Ενδείξεις καθημε
ρινώς έπαναλαμβανόμεναι ή άνανεούμεναι 
τάς καταγγέλλουν. Ή έκπτωσις τών πα
λαιών άρχών, ή τριβή τών μέχρι τούδε 
θεωρούμενων άκαταμαχήτων δογμάτων, 
ό κλονισμός τών ιδεών τοΰ κολλεκτιβισμοΰ, 
αί όποίαι έφαίνοντο προωρισμέναι νά εινε 
διά παντός άπρόσβλητοι άπό κάθε έπίκρι- 
σιν, ή αύξουσα άποσύνθεσις τών δημοσίων 
ύπηρεσιών, ή γενικευθείσα πρόοδος τού 
πνεύματος τής άμφισβητήσεως έναντι κα
θιερωμένης καί κατά παράδοσιν πειθαρ
χίας, ταύτα πάντα είνε συμπτώματα 
προμηνύοντα μεγάλας μεταβολάς. Αί πολ- 
λαπλασιαζόμεναι άπεργίαι, αί όποίαι άλλως 
δέν χρονολογούνται άπό τής σήμερον είς 
την χώραν ταύτην, πλήττουν θανασίμως 
τον κοινωνικόν οργανισμόν καί τήν έπιβο- 
λήν τής έξουσίας.

Ή συνοχή τής έργασίας διακόπτεται 
άνά πάσαν στιγμήν. Χιλιάδες, δεκάδες 
χιλιάδων ημερομισθίων έργατών έγκατα- 
λείποντες τό έργαστήριον διά νά διεκδική- 
σουν τά δικαιώματα των, έξέρχονται είς 
τάς οδούς. Έκάστη τών άπεργιών τούτων 
φαίνεται ώς μερική έξεγερσις τού προλε- 
ταρισμοΰ, έκάστη έξ αύτών καταλήγει 
νά έλαττώση κατά τι περισσότερον τήν 
έπιβολήν τού έργοστασιάρχου, ή οποία δέν 
δύναται νά συμβιβασθή μέ τάς αιφνίδιας
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αύτάς άναστολάς της παραγωγής, αί 
όποίαι επέρχονται έπί μάλλον και μάλλον 
συχνότεραι και δαπανηραί. 'Όσω δέ περ·σ- 
σότερον τό κοινωνικόν καθεστώς κλονίζε
ται, έπι τοσούτον αί οικονομικά! αυταί 
συγκρούσεις επαναλαμβάνονται και ευρύ
νονται. Του κοινωνικού τούτου καθεστώτος

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΑΠΟ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΑ ωραία νησιά και ακραιφνώς ελλη
νικά του Αιγαίου, τά όποια κατέ

λαβαν η Ιταλία, έχουν την ίδι- 
κην τους ιδιωματικήν γλώσσαν καί τά 

ήθη τους καί ’έθιμα, ολα ζωντανά μνημεία 
τής ελληνικής αρχαιότητας.

’Ιδού αίφνης πώς τελείται ένας γάμος 
είς τήν νήσον Τήλον. Δεκατέσσαρας Ύψ.έ- 
ρες πρό τής τελετής έν ήμερα δευτέρα τής 
εβδομάδας προσκαλείται ίερεύς είς τήν 
οικίαν τής νύμφης καί τελεί αγιασμόν, 
καθότι άπ’ αύτής τής ήμέρας άρχονται αί 
έτοιμασίαι τών τού γάμου.

Οί δέ γονείς τής νύμφης καί του γαμ
βρού καταβάλλουν έξ ήμισείας ποσόν τι 
κριθής, δπερ αλέθουν πρός τιμήν τής ήμέ
ρας, τούτο δέ λέγεται μικρά αλέσματα.

Τήν δέ κατόπιν τετάρτην ήμέραν τής 
εβδομάδας, ήτοι τήν δωδεκάτην πρό τού 
γάμουγίγονταιτά μεγάλα αλέσματα ώς εξής:

Οί γονείς τών μελλονύμφων καταβάλ
λουν εξ ήμισείας τό άναγκαϊον ποσόν σίτου 
καί κριθής, ό'περ διανέμουν εις τινας οικίας 
διά νά τό άλέσουν, ό δέ γαμβρός περιέρ
χεται τό χωρίον καί προσκαλεί γυναίκας 
νά μεταβούν είς τάς ρηθείσας οικίας καί 
άλέσουν τόν σίτον καί τήν κριθήν τό 
δ εσπέρας τής αύτής ήμέρας ό γαμβρός 
καί τινες νέοι μετ’ αύτού καί μετά λύρας 
περιέρχονται τάς οικίας άδοντες διάφορα 
δίστιχα, παρακολουθουσών τών γυναικών, 
αί όποίαι μεταφέρουν τά άλευρα είς τήν 
οικίαν τής νύμφης, οπού παρατίθεται τρα

στηριζομένου έξ άλλου έπί της έκμεταλ- 
λεύσεως της αθροιστικής (collectif) προ
σπάθειας της μειονοψηφίας, η αιφνίδια 
αναστολή της προσπάθειας ταύτης είς 
εκτασιν κατά τό μάλλον καί ηττον εύρεΐαν 
έκθέτει περισσότερον ακόμη καί ύπονομεύει 
την ασφάλειαν του.

("Επεται τό τέλος) ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΥΪ

πέζι είς τόν γαμβρόν, τούς συντρόφους του 
καί τάς γυναίκας πού ήλεσαν, μετά δέ τό 
δεΐπνον γίνεται χορός διαρκών μέχρι πρωίας.

Τήν Κυριακήν πρό τού γάμου συνέρ
χονται γυναίκές τινες είς τήν οικίαν τής 
νύμφης καί κατασκευάζουν έκ τού σιτίνου 
αλεύρου τήν λεγομένην κουλλουρίδα, ήτοι 
κουλλούρια, τά όποια έκθέτουν επάνω είς 
δώματα είς τόν ήλιον διά νά ξηρανθούν 
καί τά συνάζουν ’έπειτα άδουσαι. Κατόπιν 
παρατίθεται γενικόν τραπέζι, μετά τό 
όποιον πάλιν γίνεται χορός διαρκών τό 
έπιλοιπον τής ήμέρας καί καθ’ όλην τήν 
νύκτα’ τήν αύτήν δέ Κυριακήν αί νοικοκυ- 
ράδες τού χωριού φέρουν έκάστη είς τήν 
οικίαν τής νύμφης άπό ενα πιάτο λουκου
μάδες καί ολίγα αμύγδαλα.

Τήν τετάρτην πρό τού γάμου ό γαμ
βρός προσκαλεί μερικούς φίλους του, τους 
οποίους εφοδιάζει μέ φαγητά καί ποτά 
καί μετ’ αύτών πηγαίνει τό βράδυ είς τήν 
παραλίαν καί ρίχνουν τον γρύπον, όσα δέ 
ψάρια πιάσουν λαμβάνει ό γαμβρός δωρεάν 
καί μεταφέρει τό πρωί’ τής άλλης ήμέρας 
είς τό σπίτι τής νύμφης. Καθ’ όδον ό 
γαμβρός καί οί φίλοι του παίζοντες λύραν 
τραγουδούν διάφορα δίστιχα. Άπό τό 
σπίτι τής νύμφης μεταφέρουν τά ψάρια 
είς τόν άλωνότοπον, όπου τά τηγανίζουν, 
όσοι δέ έλαβον μέρος είς τόν γρύπον εύθυ- 
υ.ούν δι’ όλης τής ήμέρας καί τό εσπέρας 
πηγαίνουν είς τόν άλωνότοπον άφ οπού 
μεταφέρουν είς τό σπίτι τής νύμφης τα 

ψάρια άδοντες πάντοτε ύπό τούς φθόγγους 
τής λύρας καί τό βράδυ πάλιν χορός.

Τήν Παρασκευήν ποιμένες καί άλλοι 
καλεσμένοι πηγαίνουν είς τά βουνά διά νά 
συλλάβουν τάς διά τόν γάμον άναγκαίας 
αίγας, τάς όποιας καί μεταφέρουν είς τό 
χωρίον μέ τραγούδια. Καί είς αύτούς πα
ρατίθεται τραπέζι.
f Τήν εσπέραν τής παραμονής τού γάμου 
μεταφέρουν τά φορέματα τού γαμβρού είς 
τό σπίτι τής νύμφης μετά λύρας καί ασμά
των καί πυροβολισμών, έπειτα προσφέρουν 
λουκουμάδες. Κατόπιν προσκαλείται ίερεύς, 
ό όποιος κάμνει τά στέφανα καί τελεί 
αγιασμόν. Είς τούς παρευρισκομένους προσ- 
φέρεται μετά τήν τελετήν τού αγιασμού 
μελιτοκοϋννι, κατασκευαζόμενον άπό μέλι, 
σισάμι καί άμύγδαλα, οί δέ τρώγοντες 
εύχονται : Έτσι και η μοϊρά τω γλυκεία. 
Μετά τινας δέ ώρας συνέρχονται είς τό 
σπίτι τής νύμφης άνδρες καί γυναίκες καί 
κάμνουν τήν λεγομένην κρεμμάστραν, 
ίστανται δηλαδή εκατέρωθεν τών δύο πλευ
ρών τού σπιτιού άνά τρείς γυναίκες, αί 
όποίαι άδουν δίστιχα ενώ άλλαι καί άλλοι 
κρεμούν τά φορέματα τού γαμβρού καί 
τής νύμφης. Μετά ταύτα παρατίθεται καί 
πάλιν τραπέζι.

Τό βράδυ τής παραμονής τέλος ό γαμ
βρός, οί παράνυμφοι καί άλλοι περιέρχον- 
χονται μέ λύραν καί τραγούδια τό χωριό 
καί προσκαλούν όλους άνεξαιρέτως είς τόν 
γάμον.

Τήν έπομένην Κυριακήν μετά τήν λει
τουργίαν τελείται τό μυστήριον τού γάμου 
<ίς τήν εκκλησίαν. Έπειτα συνοδεύουν 
τούς νεονύμφους οί ιερείς καί όσοι άλλοι 
θέλουν είς τό σπίτι. Καθ’ οδόν τούς ραίνουν 
μέ βαμβακόσπορον καί άμύγδαλα, είς δέ 
τό κατώφλιον τής θύρας τοποθετούν ενα 
ρόδι έπί τού όποιου πατούν εισερχόμενοι οί 
νεόνυμφοι, λέγουν δέ, ότι τούτο γίνεται 
yta νά μπη είς τδ σπίτι δροσιά, ευτυχία 

γλυκάδα. Διά τούς συνοδεύοντας δέ 
εινε εστρωμενη τραπεζα με ποτά, αμύ
γδαλα κ.λ.π. Έπειτα ό γαμβρός καί τινες 
νέοι μετά λύρας καί άδοντες περιέρχονται 
Χαλιν τό χωριό καί προσκαλούν πάντας 

είς τήν τράπεζαν μεθ’ ο γίνεται χορός καί 
χορεύουν άνδρες καί γυναίκες μέχρι τής 
πρωίας τής επομένης Δευτέρας, ό'τε άπό 
κάθε σπίτι στέλλουν είς τόν γάμον ενα 
άρτον, ένα πινάκιον σίτου καί ενα μέ λου
κουμάδες. Εξέρχονται δέ πάλιν καί προ
σκαλούν είς γενικόν τραπέζι οχι πλέον ό 
γαμβρός, άλλ’ οί παράνυμφοι συνοδευόμε- 
νοι άπό τούς τραγουδιστάδες. Μετά τό 
γεύμα μεταβαίνουν είς τον άλωνότοπον τής 
νύμφης, όπου χορεύουν καί άδουν μέχρις 
εσπέρας καί καθ’ δ'λην τήν νύκτα.

’Οκτώ δέ ήμέρας μετά τόν γάμον γίνε
ται καί πάλιν τραπέζι καί χορός διαρκών 
καί τήν νύκτα όλην.

Τό αύτό γίνεται καί τήν τεσσαρακοστήν 
άπό τού γάμου ήμέραν κατά τήν όποιαν 
ξεκρεμούν καί τά φορέματα τών νεονύμ- 
φων, τά όποια έκρέμασαν τήν παραμονήν 
τού γάμου έκτός ενός, τό όποιον ονομά
ζουν σπερβέρι καί τό οποίον ξεκρεμούν 
μετά έν έτος καί φυλάττουν μέχρι τού 
γάμου τής θυγατρός των.

Είς τά χωρία όμως τής Ρόδου τήν 
παραμονήν τού γάμου δέν κρεμούν ώς έν 
Τήλω τάς στολάς τών νεονύμφων, άλλά 
πράττουν άλλο, λείψανον ίσως άρχαίου 
ελληνικού έθίμου, στρώνουν δηλαδή καί 
διακοσμούν τήν νυμφικήν κλίνην, τής 
όποιας διετήρησαν τήν άρχαίαν ονομασίαν 
λέγοντες αύτήν παστόν, ψάλλουν δέ καί τό 
κάτωθι άσμα :

’ Εστέσαμέν του τον παστόν, 
’πδ πάν* και κάτω πλουμιστό. 
Πάπλωμα μεταξωτό, 
μαξελλάραις δεκοχτώ.

’Ιδού τώρα καί μερικά δίστιχα άδόμενα 
είς τούς γάμους τών Τηλίων. Δέν φαίνον
ται σπουδαία, είνε μάλιστα άνάξια λόγου, 
άλλ’ ώς ένδεικτικά τού χαρακτήρος τών 
κατοίκων τά δημοσιεύομεν :

Νύφη μου, κυρανύφη μου, μεταξωτή μου σκέπη, 
τόνάντρα που σου δώσανε,Χριστέ μου,πώς σούπρέπει!

νΕμορφη πού ν ’ ή νιόνυφη, μ ’ άλή&εια και τό ταίρι, 
σαν ασημένιος μαστραπάς μέ τό χρυσόν τό χέρι.

νΕμορφη πού ν3 ή νιόνυφη, φρεγάδ3 άρματωμένη, 
καί πήρεν άντρα 3πού γενειά κ ’ ήβγεν άξακουσμένη 
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Γαμπρέ μ,ου χρυσοφρόνιμε, ’ που ’ χεις αγγέλου χάρι, 
έχεις καί μάτια 'λόμαύρα καί φρύδια σαν γατάνι.

Πρέπει σου σένα, νιόγαμπρε, καράβι νά σκαρώσης, 
καί καπετάνιος νά γενής, νά μπής νά τ’ άρματώσης

Πρέπει σου σένα, νιόγαμπρε, φρεγάδα ν άρματώσης 
την νιότη σου την ακριβή νά την μαλαματώσης.

*

‘Η έπίσης κατα,ληφθείσα παρά τών’Ιτα- 
λών νήσος Κάρπαθος διασώζει πολλά κει
μήλια τής δημώδους νεοελληνικής φιλολο
γίας* είς δέ τήν διάλεκτον τών Καρπαθίων 
διατηρούνται πολύτιμα λείψανα τής αρ
χαίας έλληνικής γλώσσης. Δύναταί τις δέ 
νά εϊπη ότι ό'πως ή Μάνη έν Έλλάδι, 
ούτω και ή Κάρπαθος μεταξύ τών Σπορά- 
δων και τών παρά ταύτας παραλίων τής 
Μικράς Ασίας διετήρησε τήν διάλεκτον 
τών κατοίκων της άπηλλαγμένων εντελώς 
σχεδόν τών ξενικών επιρροών. Όσαι δέ 
ξέναι λέξεις παρεισέφρυσαν είς αύτήν έκο- 
μίσθησαν βεβαίως ούχί ύπό ξε'νων κατα- 
κτητών, άλλά κυρίως ύπό Καρπαθίων, 
οίτινες μή δυνάμενοι νά ζώσιν είς τήν πα
τρίδα των άπήρχοντο και διέμενον μακρούς 
χρόνους είς τήν ξένην.

Ή κωμόπολις Όλυμπος έξαιρετικώς 
κείμενη έπί τού ύψηλοτε'ρου όρους τής νή
σου, ομώνυμος μέ αύτό, εινε πιθανόν, ότι 
δέν έξένισε' ποτέ άλλοδαπούς και κάνεις 
πράγματι ξένος θά ήδύνατο νά έγκατα- 
σταθή έκεί.

Ή διάλεκτος τών Καρπαθίων τών 
άρχαίων ήτο δωρική. ΙΙολλά λείψανα ταύ- 
της σώζουν οί νεώτεροι Καρπάθιοι, τών 
οποίων ή προφορά εινε τραχεία και δασυ- 
τάτη.

Δέν γνωρίζομεν άν οί άρχαίοι Καρπά
θιοι ήσαν όπως καί οί σημερινοί των άπό- 
γονοι, οί όποιοι άνδρες και γυναίκες εινε 
άνθρωποι τού χορού, τών τραγουδιών, τών 
ερώτων, άλλά και τής εργασίας τής βαναύ- 
σου. Άλλ’ ούτε είνέ τι ώς πάρεργον είς 
τούς Καρπαθίους και τάς Καρπαθίας ό 
χορός καί τό άσμα (τό ττραούϊ). Εκτός 

τών εορτών συχνότατα και κατ’ αύτάς τάς 
εργασίμους ήμέρας συναθροίζονται καθ’ 
ομάδας τό εσπέρας έπιστρέφοντες έκ τού 
ημερομισθίου καί άρχίζουν τόν χορόν καί 
τό τραγούδι ύπό τούς φθόγγους τής λύρας 
καί τού άσκαύλου μέχρις αύτής τής αύγής 
καί άφού κοιμηθούν ολίγον άκούραστοι έπι- 
στρέφουν είς τάς έργασίας των.

Τού εύθύμου χορού των καί τής πρω
τογενούς μουσικής των οί ’Αθηναίοι εχο- 
μεν ιδέαν όταν οί Καρπάθιοι μάς λέγουν 
τά κάλαντα.

’Ιδού τώρα καί άπό τά τραγούδια τους 
δύο νανουρίσματα :

Κοιμάσ'άστροκ,κοιμάσ’αυγή,κοιμάσαινιόφ φεκκάρι' 
Κοιμάσαι, μήλον κόκκινο, κι3 άππίμ. μου χιονάτο' 
Κοιμάσαι τό τριαντάφυλλο τό μοσκομυρωδάτο.

Κοιμάται τό πουλλάκιμ μου καί ππως νά τό ξυπνίσω ; 
που ναύρω μήλοκ κόκκινο νά τό πεττροολήσω ;
Βρίσκω τή διαμαντόπετρα, ριχτώ τη 3 ο τό κρεββάτΓ 
ξυπνά τό καναράκιμ μου κ3 ήλαφε ’σαφ φεκκάρι,

Καί άπό τά έρωτικά τραγούδια τών 
Καρπαθίων :

Χιλιάαις ’ ξίτζ ή νεότη του καί λίρας τό κορμίτ σου, 
κ3 εκατομμύρια φλουριά ό νους τής κεφαλήτ σου.

Χιλιάαις 3ξίτζ 3 ή νιότη σου καί λίραις τά μαλλιά σου, 
καί κατομμύρια φλουριά, τό γλυκαναβλεμμά σου.

Τό σιανότ σ’ άνάβλεμμα σηκόνει ’πεθαμμένους, 
καί θανατώνει τζωντανούς κ3 ιαιν3 άρρωστη μένους.

Κι3 άμ μέ ερνουν, άαπώ σε, 
κι3 άμ με τυραννουπ, ποθώ σε' 
κι3 άμ μου κόφουτ τό κεφάλι, 
γιά τά σένα κλαίω πάλι' 
κι3 όντα γίνωμαι γιοφύρι 
γιά τά κόκκινά σου χείλη, 
κι3 οντα γίνωμαι κομμάτια 
γιά τά δυό σου μαύρα μάτια, 
κι3 όντα γίνωμαι φελλίδια 
γιά τά δυό σου μαύρα φρύδια.

Μή δυνάμενοι νά ζήσουν είς τήν πατρίδα 
των οί Καρπάθοι, μάλιστα οί Όλυμπίται 
μεταβαίνουν είς διάφορα μέρη όπου καί 
άποκαθίστανται. ’Αρκετοί Καρπάθιοι γνω
στοί ύπό τό όνομα Σκαρπαθιώτες ζούν καί 
είς τάς ’Αθήνας.

(Κατά τήν μελέτην του ΔημοσΦένους Χαβιαρά)

ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ’ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

Άνδρέας Ρονβέϊρ.—Οί φιλολογικοί καί καλ
λιτεχνικοί κύκλοι τών ’Αθηνών γνωρίζουν τά

'Ο κ. Άνδρέας Ρουβέϊρ 
i '

θαυμαστά γελοιογραφικά έργα μέ τήν τόσον 
ίοιότυπον έκφρασιν καί τήν βαθυτέραν αντίλη- 
ψιν τού κωμικού καί τής σατύρας, τού σχέδια- 
στού καί γελοιογράφου τού «Mercure de 
France» κ. Άνδρέου Ρουβέϊο, ό όποιος έχει 
κάτι τού Λεονάρδου ντά Βίντσι είς τά αποκα
λυπτικά τής ανθρώπινης δυσμορφίας σχέδιά 
του "Ισως τά μεγάλα του έργα δέν εΐνε γνω
στά έδώ ό «Γυναικωνίτης», ή «Φαίδρα»,«’Έρω
τος θάνατος» τά όποια θά ήδυνάμεθα νά όνο- 
μάσωμεν γελοιογραφικάς έποποιί'ας Άλλά τά 
ειδώλια, τά όποια δημοσιεύει είς τόν «Mer
cure de Frence» τών έν Παρισίοις γνωστών 
προσωπικοτήτων εΐνε είς τούς έν Έλλάδι ανα- 
γνιόστας τού περιοδικού τούτου μία εύκαιρία 
εκαστοτε μοναδικής αισθητικής απολαύσεως.

Εϊμεθα ευτυχείς δημοσιεύοντες σήμερον τήν 
εικόνα τού μεγάλου αύτού καλλιτέχνου, τόν 
όποιον μέ χαράν θά γνωρίσουν έδώ οί πολυ
πληθείς θαυμασταί του.

Μία γελοιογραφία τον κ. Ζ. Παπαντωνίου. 
‘Η γελοιογραφική πέννα τού αγαπητού συνα
δέλφου καί διαπρεπούς συνεργάτου τού «Καλ
λιτέχνου» κ. Ζαχαρία Παπαντωνίου έξακολου- 
θεί τήν αλάνθαστον έπιτυχίαν της καί τά γε- 
λοιογραφικά του σκίτσα προκαλούν δικαίως τόν 
γενικόν θαυμασμόν, ήμείς δέ αίσθανόμεθα 
ιδιαιτέραν ευτυχίαν διότι πρώτοι τά έπαρουσιά- 
σαμεν είς τό κοινόν. Άπό τά ώραίά του τοι- 
αύτα σκίτσα, τά όποια είς μίαν στιγμήν έκτε- 
λεί είς τάς ώρας τής άνέσεώς του έν μέσω 
φιλικής συντροφιάς ή προ θεαμάτων εξαιρετι

κό κλειδοκυμβαλιστής κ. Σόλτζ. Γελοιογραφία 
ύπό Ζ. ΙΙαπαντωνίου.

κών τής αθηναϊκής ζωής, δημοσιεύομεν σήμε
ρον τό άναφερόμενον είς τόν Γερμανόν κλε-.δο-
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κυμβαλιστήν κ. Σόλτζ, ό όποιος συνώδευσε τον 
διάσημον και παγκοσμίου φήμης τετραχορδι- 
στήν κ. Ερρίκον Μαρτώ κατά τήν άλησμόνη- 
τον είς τδ Δημοτικόν θέατρον ’Αθηνών συναυ
λίαν του.

ΜΙΚΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ή κούκλα. Μικρό παιδί σαν ήμουνα είχα 
μιά μεγάλη κούκλα. Τήν αγαπούσα όπως 
αγαπα ή μάννα τδ παιδί της. Τήν έντυνα, τή 
κτένιζα κι’ ή χαρά μου ητανε πώς νά τή βλέπω 
πειδ (’όμορφη. Δέν άφινα νταντελάκι, κορδελ- 
λάκι, κουρελάκι νά χαθή, αλλά τά μάζευα καί 
μ’ αυτά τής έκανα τή προίκα της. "Όταν 
έσχόλαζα τί χαρά αισθανόμουνα νά φθάσω στο 
σπίτι καί ν’ αρχίσω τδ ράψιμο! Καί άπ’ τά 
δικά μου παληά φορέματα νά τής κάμω δικά 
της. Πόσες φορές τά λάδωνα γιά νά μού τά 
δώση ή μητέρα μου. Αύτό είναι τδ αίσθημα 
τής φιλοστοργίας πού ξεχειλα κ’ άπδ μικρό 
παιδί μεσ’ τή ψυχή τής κόρης. Τής έκανα λοι
πόν μιά προίκα καλή καί όταν τήν τελείωσα 
ήθελα νά τήν παντρέψω. Μά πού ναυρώ γαμ
πρό. Ολες αί φίλες μου κορίτσια είχανε καί 
ήμουν πολύ δυστυχισμένη γι αύτό.

Μιά μέρα όμως έμαθα άπδ μιά συμμαθή- 
τριά μου πώς ένα κορίτσι άλλου σχολειού ειχεν 
ενα ναυτάκι /όμορφο παιδί. ’Αμέσως τής 
έστειλα προξενιά, καί ορίσαμε τή μέρα γιά νά 
τόν φέρη σπίτι μου. Έγώ ετοίμασα τή 
προίκα, τήν έσιδέρωσα γιά νά τή δείξω στή 
συμπεθέρα μου, αποφασισμένη νά ποοσδιοοίσω 
καί τή μέρα πού θά κάναμε τή παντρειά. 
Ήθελα νά κάμω μεγάλο γάμο. Σέ όυδ μέρες 
έρχεται τδ κορίτσι καί μού φέρνει τδ γαμπρό. 
Μ’ άρεσε Τής δείχνω κι’ εγώ τή νύφη καί 
τά προικιά καί σ’ ένα χρυσό κουτί σαράντα 
γιαλισμένες πεντάρες μέ τρίπολι. Εκείνη τήν 
εποχή λίρες τής λέγαμε. Αύτά ήτανε τά με
τρητά. Τά είδε καί θαμβώθηκε. «Τί προίκα 
τιόρα—τήν ερωτώ, έχει κι’ δ γαμπρός;» Καί 
εκείνη μισοντροπιασμένη μού λέγει «τίποτα». 
«Ούτε γιά φορεσιά ν’ άλλάξη ;» τήν έρώτησα 
«’Οχι, οχι» μ' απήντησε. «*Α, τότε κι’ εγώ 
τής λέγω δέ σού δίνω τή κόρη μου». Αύτή 
άρχισε νά κλαίη καί μεσ’ στά κλάμματα μού 
λέη «Τί κρίμα πού δέν ξέρω νά ράβω άν- 
δρικα». Σά γύρισε είς τδ σπίτι της όλο έκλαιε. 
Προσπάθησε νά τού ράψη ένα πανταλόνι, μά 
δέ τά κατάφερε. Στενοχωρέθηκε καί τδ πρωί 
ςύπνησε μέ πυρετό 'Η μητέρα της τήν παρη
γορούσε. μά μέσα της έγέλαγε, αύτή όμως 
ήτανε απαρηγόρητη. Πέρασαν πολλά χρόνια 
καί κατάλαβα τδ οίκηο της Αίσθάνθηκα τδ 
πόνο της. Παντρεύτηκα κι’ εγώ καί αντί νά 
κάμω κόρη, νά δείξω τή ραπτική πού ήξερα, 
έκανα δυο γυούς.

Πόσες φορές κι’ εγώ δέν έλυπήθηκα πού δέ 
μπορούσα νά τούς ράψω καί πήγαιναν χαμένα 
καί άχρηστα τόσα πράγματα. 'Η μητέρα μου 
δέ σκέφθηκε πώς μπορούσα νάχω αγόρια καί 
πώς ήτο αναγκαίο νά ξέρω νά τά ράβω 
κι’ αύτά Καί μού στέρησε, μού στέρησε αύτή 
τή χαρά. Είναι τόσον (όμορφο, είναι τόσο 
γλυκό ή μάννα νά ράβη τδ παιδί της.

’Αγγελική Κ. Μαγκάκη

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

** Καθ’ δλον τον παρελθόντα μήνα έδόθη— 
σαν παραστάσεις είς τά θερινά θέατρα τών 
’Αθηνών καί ή κίνησις υπήρξε ζωηροτάτη ώς 
πρδς τήν συρροήν τού κοινού.

** Νέα όμως ελληνικά έργα δέν έδόθησαν 
ακόμη εξαιρέσει μιας φάρσας.

** Ό βασιλεύς τού γέλωτος Παντόπουλος 
παίζει είς τδ «Άθήναιον» τούς γνωστούς του 
ρόλους έκ τών έργων τού Κόκκου, καθώς καί 
τήν ίδικήν του κωμωδίαν, τήν περίφημον 
«Νύφη τής Κούλουρης».

** Τδ αθηναϊκόν κοινόν τρέχει νά τδν Ιδη 
μετά διετίαν έμφανιζόμενον ένταύθα. *0 Παν
τόπουλος είνε ό έλλην ήθοποιδς ό όποιος δέν 
παίζει απλώς, αλλά δημιουργεί.

** ίΖΕνα είδος πχρατρεχάματος, ανταγωνι
σμού καθαυτό πεισματώδους παρατηρείται με
ταξύ τών δύο πριότων γυναικείων άστρων τής 
νεοελληνικής σκηνής.

** 'Οσάκις ή Κυβέλη άναγγέλλη ένα νέον 
έργον διά τήν αύριον σπεύδει αμέσως καί τδ 
αναβιβάζει τήν αύτήν εσπέραν ή Δ1? Κοτο
πούλη καί τ’ άνάπαλιν

** Τδ «Τζώτικο ραβαΐσι» επανήλθε είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν είς τδ θέατρον Νεαπόλεως 
καί ό λαός τρέχει τδ νά ίδή.

** Είς τδ θέατρον τού Συντάγματος παρε- 
στάθη περί τά τέλη τού παρελθόντος μηνδς δ 
«Κινηματογράφος τού 1912» έπιθεώρησις τών 
κ. κ Π. Δημητρακοπούλου καί Ν. Σπανδωής.

** ’Αναγγέλλεται ή προσεχής παράστασις είς 
τδ θέατρον τής Δδο? Κοτοπούλη τών εξής νέων 
ελληνικών έργων τού « Αρχισυντάκτου» τού κ. 
Δ. Ταγκοπούλου καί τής «Ψεύτικης αγάπης» 
τού κ. Σπ. Νικολοπούλου.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Βραδυά Μπετόβεν. — *0 Μπετόβεν συνδυ- 
άζων είς πολλά σημεία τού έργου του τδ αίσθη
μά του μέ μίαν πολύ βαθειά επιστήμην καθί
σταται πολλάκις ακατάληπτος. *0 Χάϋδν είνε 
αναμφισβήτητον, ότι συγκινεί περισσότερον άπδ 
τδν Μπετόβεν. Είνε δ άνθρωπος πού ύπό τά 
δεσμά μιας κοσμικής οδύνης άφίνει νά ξεφεύ

γουν αί φωναί τής ύπδ τδ κράτος της ψυχής 
του, είς τοόπον πού νά τδν αίσθάνωνται όλοι. 
Ό Μπετόβεν όμως σέ καταπλήσσει περισσότε
ρον άφ ’ όσον σέ συγκινεί, σού δίδει νά έννοη- 
σης τήν μεγαλοπρέπειαν τής μουσικής του- 
μιας μουσικής γεμάτης μυστήριον, γεμάτης 
από μίαν εξωτικήν αρμονίαν, μιας μουσικής 
πού υποβάλλει είς τήν ψυχήν σου κάτι άγνω
στον, μίαν δύναμιν πού σέ κυριεύει χωρίς νά 
δύνασαι νά τήν καταλάβης. Μέ δύο λέξεις δ 
Μπετόβεν κατέχει τδ μυστήριον τής τέχνης 
Είνε ζήτημα εάν άλλος μουσικός ύπήρξε τόσον 
δημιουργός οσον αύτός. Παντού από τάς Συμ
φωνίας του, αί όποίαι είνε ή βαθύτερα καί ή 
πλέον δυνατή έκδήλωσις τού μεγαλείου του, 
έως τήν άπλουστέραν του σύνθεσιν, διέρχεται 
τδ μυστήριον, ή ίδιάζουσα εκείνη πνοή, ή όποια 
αποτελεί κυρίως τήν δύναμιν τής τέχνης τού 
Μπετόβεν. Περισσότερον ^ωμαντικδς είς πολλά 
μέρη του, περισσότερον κλασικός πάλιν είς 
άλλα, πάντοτε ομωςύπέροχος Καί σήμερον πού 
οί περισσότεροι σχεδόν γονατίζουν πρό τής φη- 
μης πού έδημιουργήθη γύρω άπδ τδ ονομα τού 
Ριχάρδου Βάγνερ, μή παραδεχόμενοι τ’ αρι

στουργήματα τής παλαιάς γερμανικής μουσι
κής τά αιώνια έργα τού Μπάχ, τού Χένδελ, 
τού Χάϋδν, τού Μόζαρτ καί τού Μπετόβεν, 
τοιαύται συναυλίαι, όπως ή προχθεσινή τού 
’Ωδ (ου Αόττνερ, είνε έπιβεβλημέναι. Είνε 
αληθές οτι τδ Ωδείον αύτδ έσημείωσε πάν
τοτε επιτυχίας μέ τδ μοναδικόν πρόγραμμα 
του* προχθές όμως δύναται νά είπη κανείς πώς 
έσημείωσεν άληθή θρίαμβον. Ή «Σονάτα», 
έργον μέ όλην τήν δύναμιν τής έκφράσεως καί 
τήν πένθιαον καί επιβλητικήν μεγαλοπρέπειαν 
τής μουσικής τού Μπετόβεν, καθώς καί τδ 
θαυμεστδν «Τοίο» του έξετελέσθησαν τελείως. 
Τρεις καλλιτέχναι όπως ή κ. Φον Αόττνερ, δ 
κ Μπέμμερ καί δ κ. Σαίφερ, καταβάλλοντες 
ολην τήν τέχνην των διά ν’ άποδώσουν την 
δύναμιν καί τδ ύφος συνθέσεων ώς έκείναι. 
ήτο κάτι εξαιρετικόν 'Ο εκλεκτός κόσμος πού 
παρευρίσκετο είς τήν αίθουσαν πάρηκολούθει 
μέ θρησκευτικήν σιωπήν τήν στιγμήν εκείνην 
τής μυσταγωγίας. Καί διά τδ ’Ωδείον Αόττνερ 
πού μάς χαρίζει τόσον υπέροχους στιγμάς καί 
μοναδικάς αίσθητικάς άπολαύσεις νομίζω πώς δ 
μεγαλείτερος έπαινος θά ή co άκόμη άνεπαρκής

Λέων Κουκούλας.

‘Ο «ΙΙροφήτης Ήλίας» τού Μένδελσον. — 
Είς τήν μακοάν σειράν τών μεγάλων ωδικών 
έργων, τά όποια έξετέλεσε μέχρι τούδε τδ 
’Ωδείον Αόττνερ, θά προστεθή τώρα ένα άπδ 
τά ώραιότερα ορατόρια, δ «Προφήτης Ήλίας» 
τού Μένδελσον, τδ όποιον θά οοθή τδ πρώτον 
δεκαήμερον τού μηνδς τούτου παρά τής μικτής 
χορωδίας τού ’Ωδείου τούτου είς τδν κήπον 
τών εαρινών συναυλιών. *11 ύπόθεσις τού ορα- 

τοριου είνε δραματικωτάτη, αναφερομενη φυ
σικά είς τήν ζωήν τού προφήτου τούτου τού 
’Ισραήλ. Ό Ήλίας προλέγει άνομβρίαν καί 
καταστροφάς, ώς τιμωρίαν τού Θεού διά τάς 
κακίας τού λαού, δ όποιος είς μάτην ικετεύει 
τδν Θεόν νά μή τδν καταστρέψη. Ή άνοιξις 
παρήλθε, παρήλθε καί δ θερισμός καί ελπίζει 
άκόμη ματαίως δ λαός αύτός δλίγην δρόσον έξ 
ουρανού. Έστείρευσε τό ύδωρ, έξηράνθησαν οί 
ποταμοί "Ανθρωποι άποθνήσκουν τής πείνης. 
Εις ευσεβής, δ Όβαδίαε, λέγει ε’ς τον λαόν, 
οτι δ Ήλίας διά τάς κακίας των έσφράγισε τδ 
ύδωρ τού ουρανού, ενώ συγχρόνως άγγελος 
Κυρίου παοοτρύνει τδν ’Ηλίαν νά φύγη έκείθεν.

Ποιητικά»ςατα είνε τά μέρη ταύτα τού κει
μένου, ώς επίσης παραστατική καί έκφραστι- 
κωτάτη ή μουσική. Ό Ήλίας μεταβαίνων είς 
τινα πόλιν, φιλοξενείται παρά εύσεβούς χήρας, 
τής όποιας άνιστα έκ τού θανάτου τδν μικρόν 
υιόν. Ήδη τρία έτη έχουν παρέλθει καί δ 
προφήτης επιστρέφει είς τήν χώραν καί πρδς 
τδν Βασιλέα, όστις τδν έγκαλεί, οτι ταράσσει 
τδν λαόν. Άλλ’ ό προφήτης λέγει, οτι τδν λαόν 
ταράσσουν ό Βασιλεύς καί δ οίκός του, παρα- 
βαίνοντες τάς έντολάς τού Κυρίου καί λατρεύον- 
τες τδν Βάαλ τδν κακόν θεόν.

Τότε δέ θέλων νά φανερώση είς αυτούς τδν 
άληθή θεόν τού ’Ισραήλ, τούς προτρέπει νά 
έπικαλεσθούν τδν θεόν των, δφειλοντα νά έμφα- 
νισθή διά τού θείου πυρδς είς τδ θυσιαστή
ριον Έπικα'/ούνται τδν Βάαλ οί άσεβείς, αλλ’ 
είς μάτην. Ό θεός αύτός κοιμάται, δέν άνα- 
φαίνεται. Καί δ Ήλίας επικαλείται τδν άλη- 
θινδν Θεόν καί θειον πύρ φλέγει τό θυσιαστή
ριον. Δεόμενος δέ τού αληθινού Θεού, φέρει 
βροχήν καί ή χώρα σώζεται τής καταστροφής

Τδ δρατόριον περιέχει ώραίας μονωδίας καί 
μεγαλοπρεπείς χορούς, κρίνεται δέ ώς μία 
άπδ τάς τελειοτέρας συνθέσεις τού είδους τού
του. Ό Μένδελσον τδ συνέθεσε τδ 1849 καί 
θεωρείται έν έκ τών καλλιτέρων του έργων. 
Ή μικτή χορωδία τού ’Ωδείου Αόττνερ καθώς 
καί οί μονωοοί γυμνάζονται είς τδ έργον τούτο 
άπδ μηνών ήδη καί ή έπιτυχία π.ομηνύεται 
θριαβευτική.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

eH ηαγγερμανική γυναικεία 'Έκ&εσις. Με
γάλη έπιτυχία έστεψε τήν θαυμασίως δργανω- 
θεΐσαν κατά τδν παρελθόντα ’Απρίλιον έν 
Βεοολίνω παγγεομανικήν γυναικείαν "Εκθεσιν. 
ΊΙ έκτασίς της Φαίνεται άπδ τδ πρόγραμμά 
της : Σκοπός της είνε νά παρουσιάση είς 
συστηματικήν μορφήν τήν δράσιν τής γυναι- 
κδς τής έποχής μας, νά δείξη πώς δρά είτε 
ποωτοτύπως είτε άναπαράγουσα είς τήν τέ
χνην, φιλολογίαν, έπιστήμην, πώς συμμε-
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τέχει εις νήν παιδαγωγικήν κίνησιν, είς την 
κοινωνικήν πολιτικήν, τί συνεισφέρει ώς έργά— 
τις, χειροτέχνης, ύπάλληλος. Τέλος νά κατα- 
δειχθή πώς ή γυνή μέ τάς ιδιαιτέρας της 
κλίσεις, γνωρίζει νά έμπνέη καί νά τρέφη τήν 
βιομηχανίαν, τής οποίας είνε ό μεγαλείτερός 
της καταναλωτής, έν ένί λόγω νά παρουσίαση 
τήν γυναίκα, ώς δημιουργούσαν είς όλους τους 
κλάδους τής ζωής νέας αξίας.

’Ιδιαιτέρως έθαυμάσθη τδ καλλιτεχνικόν 
τμήμα τής έκθέσεως μέ τους ώραίους καί 
γεμάτους δημιουργικήν τέχνην πίνακας.

Τδ θεωρητικόν ούτως είπεΐν αέρος τής Έκθε- 
σεως άπετέλεσε τδ γενικόν συνέδριον, τδ οποίον 
συγχρόνως διωργάνωσε δ Σύνδεσμος τών γερ
μανικών γυναικείων συλλόγων Συνεζητήθησαν 
ολα τά σοβαρά θέματα, πού χαρακτηρίζουν τήν 
σημερινήν γυναικείαν κίνησιν. Ουτω λ. γ. η 
Οίκοκυρική καί τδ γυναικείον ζήτημα, συνεκ
παίδευσή άμφοτέρων τών φύλων, μόρφωσις 
τών κοριτσιών κυρίως διά τήν μητρικήν ή 
δι’ επαγγελματικήν αποστολήν; Περαιτέρω 
άπησχολήθη τδ συνέδριον μέ τδ εργατικόν 
ζήτημα, ιδίως μέ τάς αθλιότητας του επαγγέλ
ματος τών νοσοκόμων γυναικών, μέ τδ ζήτημα 
τής προστασίας τής έξαγάμου σχέσεως, καί μέ 
τδ ζήτημα τής ψήφου. Δέν έλειψεν άπδ τδ πρό
γραμμα καί τδ θρησκευτικόν πρόβλημα «διά νά 
δειχθή, ώς ειπεν ή είσηγήτρια, ότι ή γυναικεία 
κίνησιςδέν φέρει άντιθρησκευτικδν χαρακτήρα».

Η ΖΩΗ

‘Ο Γκόρκι και τά δεσμά. Πρδ ολίγου και
ρού πολιτικοί κατάδικοι μιάς ρωσσικής ειρκτής 
έστειλαν είς τδν Γκόρκι πρωτότυπον δώρον : έν 
ζεύγος κομψάς χειροπέδας κατά τδ σχήμα τών 
πραγματικών πού κάμνει χρήσιν τδ κράτος 
καί είνε φυσικά όλιγώτερον κομψά*. Είς τήν 
φιλοφροσύνην αύτήν απήντησεν δ Γκόρκι μέ 
τήν εξής επιστολήν:

«’Αγαπητοί φίλοι 1 ’Έλαβα τδ δώρόν σας— 
τάς χειροπέδας. Είς αυτό τδ σχήμα φαίνονται 
πολύ ώραίες, άλλ’ in natura φρίκην μόνον 
βέβαια είμπορούν νά προκαλέσουν.

«Έλαβα τά δεσμά καί είμαι βαθειά συγκι- 
νημένος. Σάς εύχαριστώ, φίλοι. Τά έχω ένώ- 
πιόν μου. τά μικρά σίδερα, έργα τών χειρών 
σας, Τά κυτάζω καί συλλογίζομαι : ’Αληθινά, 
εδώ είνε κάτι τι συμβολικόν.

»Τδ Κράτος μας πετάει τά καλλίτερα παιδιά 
του όπως δ μισόστραβος επαίτης τά χρυσά 
νομίσματα, πού κατά τύχην τού έδόθησαν 
ελεημοσύνη. Τά πετάει—τδ άξιολύπητο—χω
ρίς νά είξεύρη τί αξίαν έχουν αύτά τά δώρα. 
Άλλ’ αύτδς δ πεταγμένος πλούτος επανέρχε
ται πάλιν είς τδν ρωσσικδν λαόν μέ τόκο, πάντα 
μέ τόκο.

»Φίλοι μου, δέν σκέπτομαι νά σάς παρηγο
ρήσω' τδ νά παρηγορή κανείς ανθρώπους, αύτδ 
υπερβαίνει τάς δυνάμεις μου. Τούτο μόνον 
θέλω νά σάς ενθυμίσω, οτι είς τήν Σιβηρίαν 
στέλλουν κοινούς άνθρώπους καί άπδ τήν Σιβη
ρίαν επιστρέφουν: Δοστογέβσκοι, Κυρολένκοι, 
Μέλσιν—δεκάδες καί εκατοντάδες ώραϊα σφυ- 
ρηλατημένες ψυχές.

Είς αύτά τά μικρά δεσμά, είς τδ δώρον σας, 
διαβλέπω μίαν μεγάλην έννοιαν. Τδ σίδηρο 
άστράφτει καί χαμογελάει σαρκαστικά σάν νά 
μάς λέγει : Τήν άλυσσίδα, τήν προωρισμένη 
νά σφίγγη τίμια χέρια, αύτοί τήν μεταποιούν 
είς χαριτωμένο παιγνίδι. ’Έτσι ήτο καί έτσι 
θά μείνη. Τίμιοι άνδρες πού πιστεύουν είς τήν 
δύναμίν των δουλεύουν γιά τήν Μεταβολή καί 
θά μεταποιήσουν άσφαλώς δ,τι ή ανθρώπινη 
ζωή βαστάει χαμηλά—είς 'Ωραΐον, Υψηλόν, 
'Απλούν. ’Έτσι ήτο πάντα καί έτσι θά μείνη 
είς τδν αιώνα. Φίλοι μου, σάς χαιρετώ. Είθε 
νά μή σάς εγκατάλειψη τδ θάρρος. Γκόρκι».

‘Ο μισογύνης Στρίντμπεργ.— Τιόρα μέ τδν 
θάνατον τού Στρίντμπεργ δμιλούν πολύ περί 
τού μίσους του πρδς τάς γυναίκας, πού έξε- 
δήλωσε είς πολλά του ’έργα καί ιδίως είς τδ 
άπαγορευθέν έν Νορβηγία οί Σύζυγοι καί τδ 
όποιον οφείλεται είς τά συζυγικά του ατυχή
ματα. ’Ιδού μερικαί του σκέψεις :

« *0 άνδρας δίδει καί ή γυναίκα παίρνει. Ο 
άνδρας θυσιάζει καί ή γυναίκα καταβροχθίζει. 
Νά έξαπατήση τδν άνορα. εινε ή ύψίστη επι
θυμία τής γυναικός. ’Εάν ήμπορεϊ νά τδν 
γελάση είς τρόπον ώστε νά τού δίδη νά 
τρώγη άλογίσιο κρέας χωρίς αύτδς νά τδ κα- 
ταλαβαίνη, θά έτρελλενότανε απδ τη χαρα 
της. 'Ότσν βγάζη τά πρώτα δόντια της νήπιον 
άκόμη δέν μαθαίνει πώς νά όμιλή, αλλά πώς 
νά ψεύδεται. Γιατί τδ νά όμιλή καί νά ψεύδε
ται γι’ αύτήν είνε τδ ίδιο».

*0 Στρίντμπεργ, δ όποιος άποστέφεται ό’λας 
τάς γυνιίκας, μισεί ιδίως τήν «έλευθέραν γυ
ναίκα». Ό σκανδιναβικός φεμινισμός (άπδ τού 
"Ιψεν καί τού Μπιόρσον μέχρι τής Έλλεν 
Κέϊ) εύρεν έν τώ προσώπω του αμείλικτον 
έπικριτήν. Τδν "Ιψεν έχαρακτήριζε ώς τσαρ
λατάνον καί τάς ήρωιδας του ώς έγκληματίας. 
*Η Νόρα εινε ή «π-.θικοειδής γυναίκα» δήμιος 
τού συζύγου της. « ’Εάν τδ φύλον, τδ όποιον 
άπεκάλεσαν ισχυρόν έθειόρησεν, οτι ώφειλε να 
χειροκροτήση τδ τρελλδν κίνημα τής Νόρας 
ή δποία δραπετεύει τής συζυγικής εστίας είνε 
μία έπι πλέον άπόδειξις τούτο τής αδιορθώτου 
ύποδουλώσεως τού άρρενος»

Τραγικδς Όάνατος τού Τζαίζαρ. —Τδ άγα- 
πημένο μας σκυλί ό «Τζαίζαρ» έπεσε θύμα 
τής τρομεράς άστυνομικής διατάξεως τού φόνου 
τών σκύλων μέ φόλαν. Είχε βγή πολύ πρωί 
άπδ τήν αύλήν μας μιά στιγμή στδ δρόμο, 

’Εκεί τδν διέκρινεν δ χωροφύλαξ καί τού έρριξε 
τήν φόλαν. Ύΐλθε συρόμενος ώς τδ σπίτι καί 
έκτύπησε την πόρτα τού γραφείου ζητών βοή
θειαν. Ενομίσαμεν ότι ήτο τδ συνετισμένο 
του ανυπόμονο κίνημα κάθε πρωί γιά νά μάς 
ίδή καί δέν τού ανοίξαμε άμέσως. Κατόπιν 
μάς ειδοποίησαν, οτι έξω κατέκειτο νεκρός 
Δυστυχισμένο ζώο, ανύποπτον εύρήκε τόν 
σκληρόν θάνατον καί ού'τε νά ίδούμε τήν τε
λευταία του ματιά τού πιστού μας αύτού φίλου 
καί συντρόφου άφησε ή τύχη.

Ό Τζαίζαρ έγκωμιάσθη καί νεκρός άπδ 
φίλους του ανθριυπους τών γραμμάτων, οι 
όποιοι αρμονικά πρδς τήν εύγένειαν τών αισθη
μάτων των καί τήν άγαθότητα τής καρδίας των 
τού αφιέρωσαν λέξεις αγάπης καί συμπάθειας, 
ώς δ κ. Ζ. Παπαντωνίου είς τδ «’Εμπρός», ό 
κ. Μήτσος Χατζόπουλος είς τδ «Σκρίπ», ό κ. 
Α. Χρύσανθος είς τήν «Πατρίδα καί άλλοι.

Είς τήν έποχήν πού παντού μεταξύ τών 
πολιτισμένων ανθρώπων ή άγάπη τού σκύλου 
ακριβώς διά τάς ώραίας του καί άνεκτιμήτους 
ιδιότητας έφθασε μέχρι τού νά γίνωνται ειδι
κά» έκθέσεις τών πιστών αύτών καί τόσω 
τίμιων ζώων καί νά διακρίνωνται αί προσωπι- 
χότητές των καί νά δημοσιεύωνται άκόμη είς 
τδν παγκόσμιον τύπον περιγραφαί καί εικόνες 
των, είς τάς ’Αθήνας τούς σκοτώνουν μέ 
τόσην ασπλαχνίαν, ένώ ήαποοούσε νά ληφθή 
άλλο μέτρο περιορισμού των διά τδν κίνδυνον 
τής λύσσης.

Επ’ εύκαιρία αίφνης τής τελευταίας έν 
Παρισίοις έκθέσεως τών σκύλων γράφουν πεοί 
αύτών συγγραφείς ώς δ Πρεβώ καί ό Λαβεδάν, 
είνε δέ γνωσταί αίφνης αί ώραίαι σελίδες τού 
Μαίτερλιγκ καί ό ένθουσιασμδς τού μεγάλου 
φιλοσόφου Σοπεγχάουερ είπόντος, οτι ή ζωή 
χωρίς τήν πίστιν τού ζώου αύτού θά ήτο μία 
προδοσία.

Αλλ’ ιδού ό ώραιότερος καί συγκινητικώτε- 
ρος έπαινος τού σκύλου περιλαμβανόμενος είς 
τδ ιερόν βιβλίον τών νόμων τού Ζαοατούστρα 
τδ Βεντιτάδ - Σάδε.

« Ο σκύλος είνε όπως δ ίερεύς, ό στρατιω
τικός, ό έργάτης, τδ πτηνόν, τδ άγριον ζώον, 
ακόμη όπως ένα μικρό παιδί

«Όπως δ ίερεύς διότι είναι εύτυχής καί 
ευεργετικός.

«Όπως δ στρατιωτικός διότι βαδίζει έμπρδς 
*αί δδηγεί τδ ποίμνιον,

« Οπως δ έργάτης διότι είνε ένεργητικδς 
**’·.άγρυπνος κατά τδν ύπνον.

«'Όπως τδ πτηνόν διότι είνε εύθυμος, πλη
γιάζει τδν άνθρωπον καί τρέφεται μέ ο,τι 
^μπορεί νά τού δώσουν

« Οπως τδ άγριον ζώον, διότι έπιτίθεται 
εΐζ τα σκότη, ή δύναμίς του φανερώνεται τήν 
νυκτα καί κάποτε τού λείπει ή τροφή.

«Τέλος δ σκύλος είνε όπως τδ μικρό παιδί 
διότι κοιμάται πολύ, βγάζει τή γλώσσά του 
έξω καί τρέχει πάντα έμπρός».

Ατυχης Τζαίζαρ 1 Είχε πολύ περισσότερα 
προτερήματα απδ αύτά.

‘Ο Ό'άνατος τον Βασιλέως τής Δανίας. — 
'Υπήρξε τόσω θλιβερόν οσω καί άσύνηθες τδ 
τέλος τού βασιλέως τής Δανίας Φρειδερίκου, 
προσβληθέντος απδ συμφόρησιν καθ’ δδδν είς 
πόλιν ξένην,

Ο ατυχής Βασιλεύς είχε διέλθει εβδομάδας 
τινας είς Νίκαιαν καί έπέστρεφεν είς Κοπεγχά
γην. Τήν προτεραίαν τής έπιβιβάσεώς του είς 
Άμβούργον, οπού είχε σταθμεύσει, είς περί
πατον διά τών συνοικιών τού λιμένος, κατέπεσε 
πρδ τής θύρας ενός κρεωπωλείου άνεγερθείς 
απδ τούς διαβάτας. Κατέπεσε καί πάλιν ολίγον 
μακρύτερα προσβληθείς έκ δευτέρου. Μαζή του 
δέν έφερε κανένα έγγραφον σχετικόν μέ τήν ταύ- 
τότητά του καί εις άστυφύλαξ τδν μετέφερον 
ώς άγνωστον έφ’ άμάξης είς τδ νοσοκομείον 
τού λιμένος οπού έξέπνευσε.

Καί λεπτομέρεια σαιξσπειρίου τραγωδίας’ οί 
ακόλουθοι τού Βασιλέως μετά έπανειλημμένας 
έρεύνας άνεύρον αύτον πλέον νεκρόν είς τδν 
νεκρικόν θάλαμον τού νοσοκομείου τήν μί^εν 
μετά τδ μεσονύκτιον.

I Ιρδ τεσσάρων ήδη έτών δ Βασιλεύς Φρει
δερίκος είχε προβληθή είς αύτάς τάς δδούς τής 
Κοπεγχάγης απδ πνευμονικήν συμφόρησιν, 
αλλ’ έθεωρείτο πλέον ώς τελείως άναρρώσας. 
Αύτδς δ ίδιος τδ έπίστευε, άλλως τε ή μακρο- 
βιότης ύπήρξε παροιμιώδης είς τήν οίκογέ- 
νειάν του.

Ό Χριστιανό; - Φρειδερίκος Η ' είχε μόλις 
διέλθει τδ κατώφλιον τού γήρατος. Γεννηθείς 
είς τδ Κίτρινον Άνάκτορον τήν 3 ’Ιουνίου 1843 
ήτο εξήκοντα έννέα έτών. Έβασίλευε μόλις ’ X «λ * »απο ες ετών.

Ό διάδοχός του νέος Βασιλεύς τής Δα
νίας Χριστιανός - Κάρολος έγεννήθη την 20 
Σεπτεμβρίου 1870· Είνε συνεπώς τεσσαρά
κοντα δύο έτών.

Τδ κίνημα τών Κρητών Βουλευτών. — Οί 
Αθηναίοι, διήλθον μίαν κρισιμωτάτην ημέραν 

τδν παρελθόντα μήνα κατά τήν έναρξιν τών 
έργασιων τής Βουλής μέ τδ κίνημα τών Κρη
τών βουλευτών, οί όποιοι είχαν άποφασίσει νά 
είσέλθουν καί παρακαθήσουν είς τδ Κοινοβού- 
λιον παρά τάς έναντίας συμβουλάς καί τήν 
απαγόρευσιν τής Κυβερνήσεως. '11 Βουλή είχε 
πολιορκηθή παρά τού στρατού στενώτατα, έξε- 
τείνετο δέ ή άκτίς τής πολιορκίας μέχρι τής 
πλατείας τού Συντάγματος καί τής πλατείας 
τής Όμονοίας. Άπηγορεύθη ή κυκλοφορία είς 
πάντας ανεξαιρέτως τούς διαβάτας. 'Όταν ή 
τελετή τού αγιασμού έληξε έντδς τής Βουλής, 
οί Κρήτες βουλευταί έφάνησαν μακράν πρδς
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Frederiksborg (Περίχωρα τής Κοπενάγης)

τδ 'Υπουργείον τών Οικονομικών, ακολουθού
μενοι ύπδ πλήθους κόσμου ζητωκραυγαζοντος. 
Οί στρατιώται έζήτησαν νά τούς εμποδίσουν, 
άλλ’ αύτο'ι διέσπασαν τήν γραμμήν ευτυχώς 
άνευ τίνος απευκταίου. Οί στρατιώται όμως 
κατόρθωσαν νά σταματήσουν τδν λοιπόν κό
σμον καί οί Κρήτες βουλευτα» έφθασαν είς τδν

>' πεοίβολον τής Βουλής μόνοι. ’Εκεί απεπειρά- 
θησαν νά είσέλθουν, άλλ’ οί στρατιώται μέ 
προτεταμένα; λόγχας τούς απέκλεισαν τήν 
είσοδον. Τότε έζήτησαν νά παρουσιασθούν 
δι’ έπιτροπής είς τδν πρωθυπουργόν, δ όποιος 
ένέκρινε τήν αϊτησίν των καί έδέχθη τήν 
έπιτροπήν είς τήν αίθουσαν τού προέδοου τής 
Βουλής, είπών, οτι ήτο άδύνατον άνευ κινδύ
νου πολέμου νά τούς δεχθή είς τήν Βουλήν, 
ότι έλπίζει, ότι δέν θά έπιμείνουν είς την 
γνιόμην των διά τάς παρούσας περιστάσεις καί 
τούς συνεβούλευσε νά κατέλθουν είς Κρήτην 
καί νά σχηματίσουν ίσχυράν Κυβέρνησιν.

Συνέπεια τού διαβήματος τούτου τών Κρη- 
τών ήτο ότι ή Κυβέρνησις φοβουμένη έπανά- 
ληψιν τών αυτών σκηνών καί ταραχών ηναγ- 
κάσθη νά διακόψη τάς εργασίας τής Βουλής 
μέχρι τού προσεχούς ’Οκτωβρίου. Τήν λύσιν 
ταύτην είχε προτείνει ό άναγκασθείς νά παραι- 
τηθή διότι δέν εγεινε άποδεκτή αμέσως καί 
διότι ή Κυβέρνησις έπέμεινε νά έκδηλιόση 
πανηγυρικών τήν άρνησίν της, Υπουργός τής 
Δικαιοσύνης κ. Δημητρακόπουλος.

Άνεχώρησε είς Δαμαλάν τήν προσφιλή 
του θερινήν διαμονήν δ θαλασσογράφος μας, 
διαπρεπής συνεργάτης τού «Καλλιτέχνου» κ. 
Β. Χατζής.

’Εκεί έμπνεόμενος καί έργαζόμενος θά 
προσθέση νέα ωραία έργα είς τήν σειράν τόσων 
άλλων άριστουργημάτων του. Εμπνεύσεις τού 
γραφικού εκείνου μέρους είνε τά περισσότερα 
τών χαριτωμένων τοπείων του.

Ό κ. Χατζής άναχωρών μάς άφήκε 
θαυμάσιον έςώφυλλον τού «Καλλιτέχνου» διά 
το προσεχές τεύχος τού μηνδς Ιουλίου

Τό νέον ποοεδοείον τού Συνδέσμου τών 
‘Ελλήνων Καλλιτεχνών άποτελούμενον έκ τών 
κ. κ Γ. Ιακωβίδου, ποοέδοου. Τσίλλεο άντι- 
προέδρου καί Ζ. ΙΙαπαντωνίου Γεν. Γραυμα- 
τέως έπαρουσιάσθη είς τον ανακηρυχθέντα 
επίτιμον πρόεδρον τού Συνδέσμου πρίγκηπα 
Νικόλαον.

II A. Β. Υ. απαντών είς προσφώνησιν 
τού Προέδρου έβεβαίωσε περί φροντίδων του 
διά τήν ίδρυσιν τής Πινακοθήκης, άγοοάν 
ελληνικών έργων καί συνέστησεν σύμπνοιαν 
είς τούς καλλιτέχνας.

Μετά τήν κατάληψιν τού συμπλέγματος 
τών νήσων Ρόδου. Καρπάθου, Τήλου, Κώ 
κ. λ π ή Ιταλική δράσις είς τό Λίγαίον άνε- 
κόπη έπί τινας ημέρας, παρασκευαζομένης 
νέας αποβάσεως διά τάς νήσους Χίον καί 
Μυτιλήνην.

Πολλοί τών άπελαυνομένων Ιτα
λών διέρχονται άπό τάς ’Αθήνας. Καθη- 
μέΰαν βλέπει κάνεις νέας φυσιογνωμίας.

** ’Λπέθανε είς τό Παρίσι ό μοναχός 
Ντυπλοαγιέ έφευρέτης μιας μεθόδου στε
νογραφίας.

Η τέχνη αύτή περί τής οποίας θά 
ένόμιζε κανείς ότι έφευρέθη χθές είνε 
αρχαιότατη.

** ’Αναφέρεται, οτι δ Κικέρων είχε 
πάντοτε τδν στενογράφον του.

** Διαμφισβητείται ή πρώτη επίνοια 
τής έφευρέσεως τού ασυρμάτου τηλε
γράφου άπό τδν Μαρκόνι, αναφέρεται 
δέ ό Γάλλος Μπρανλύ ώς δ πρώτος συλ
λαβών τήν ιδέαν τού συστήματος αύτού
χάρις είς τδ οποίον διεσώθησαν 800 έν ολω 
έπιβάται κατά τό ναυάγιον τού «Τιτανικού».

* * Είς τά στοατιωτικά γυμνάσια, τά όποια 
έξετέλεσε τον παρελθόντα μήνα, ό ελληνικός 
στρατός, έθαυμάσθη ή αντοχή τού έλληνος στρα
τιώτου.

* * Ό ιατρός κ Γ. Φιλαρετόπουλος δ γρά— 
ψας τόσον ώραία πράγματα περί τής γυναικείας 
καλλονής, συμμετέσχε τού τελευταίου έν ‘Ρώ
μη διεθνούς συνεδοίου περί δερματικών ασθε
νειών άνακοινιόσας ίδιας σπουδαιοτάτας παρα
τηρήσεις

Είς τάς κυριωτέρας πόλεις τών ‘Πνιγ
μένων Πολιτειών τής Αμερικής όπου υπάρ
χουν έγκατεστημένοι Έλληνες έκδίδονται ελλη
νικά» εφημερίδες μεγάλου σχήματος έξασέλι- 
δοι καλώς έκτυπούμεναι.

* * Χθές έλάβομεν τόν «Ειρηνικόν» απδ τδν 
Αγιον Φραγκίσκον.

Είς τδ γραφείόν μας έφθασαν πολλά ελλη
νικά βιβλία ιδίως ποιητικά» συλλογαί καί δι ’ 
αυτά θά γράψωμεν είς τδ προσεχές τεύχος.

‘Ο γνωστός καί είς τούς ’Αθηναίους Γάλ
λος ηθοποιός Λεμπαρζή άπεχώρησε τής σκη
νής διόσας είς τήν «Γαλλικήν Κωμωδίαν» τής 
όποιας ήτο εταίρος τήν άποχαιρετιστήριόν του 
παράστασιν, ήτις τού άπέφερε 34,000 φρ.

Τί «Σαπφώ» δράμα έξαχθέν έκ τού ομω
νύμου μυθιστορήματος τού ’Αλφόνσου Δωδέ, 
τδ έποίον άφησε ένα άνεςάλειπτον θέλγητρον 
αναμνήσεων είς όσους τδ έδιάβασαν, έπέρασε 
εις τό δραματολόγιον τής Γαλλικής Κωμωδίας.

Ό θίασος τής Κυβέλης έδωκε τήν γνω
στήν γαλλικήν φάρσαν «Γιά νά ζήση εύτυ- 
7.ήζ», περί τής οποίας είχομεν γράψει είς προ
γενέστερον τεύχος. II δευτέρα πράξις.είνε μία 
μοναδική σάτυρα τού θανάτου καί τήν έπίνοιάν 
της θά τήν έζήλευαν μεγάλοι δραματικοί 
συγγραφείς.

* * ‘Ο « Ιπτάμενος άνθρωπος», όχι πλέον δ 
οι αεροπλάνου, τούτο είνε σύνηθες καί κοινόν 
^έαμα, άλλα ό διά μικρού άεροστατικού μηχα

νήματος όμοιου πρδς πτέρυγας, φαίνεται ότι 
θά έμφανισθή καί αύτός ταχέως διά ν’ αποδοθή 
ακριβεστέρα ή είκών τού Ικάρου.

Τδ «’Αεροναυτικόν Κλούμπν τής Γαλλίας 
προεκήρυξε διά τήν 2 Ιουνίου τδ έκ 10,000 
φρ. βραβείον Πεζώ είς εκείνον, όστις ήθελε 
κατορθώσει μέ μόνον αύτάς τάς πτέρυγας νά 
διανύση 10 μέτρα είς τδ διάστημα.

Μεγάλη κίνησις ιδιωτικών έράνων πρδς 
απόκτησιν ισχυρού έναερίου στόλου άεροπλάνων.

Το Δημοτικόν Συμβούλιον ’Αθηναίων 
κατά πρότατιν τού νομάρχου Αττικής κ Δα- 
σίου έψήφισε τδ ποσόν τών 22,000 δρ. πρδς 
κατασκευήν ενός άεροπλάνου, είς τό όποιον θά 
δοθή νό όνομα τής πόλεως τών Αθηνών.

Επίσης καί άλλοι δήμοι θά ψηφίσουν 
ανάλογα ποσά.

Δύο βουλευταί ανήγγειλαν είς τόν Πρόε
δρον τής Βουλής, ότι διαθέτουν άνά 100 δρ. 
έκαστος έκ τής βουλευτικής αποζημιώσεώς των 
έλπίζοντες, ότι οί συνάδελφοί των θά πράςουν 
τδ αύιδ διά νά προσφέρη καί ή Βουλή τών 
‘Ελλήνων άνά έν άεροπλάνον.

Ό ποιητής κ. Ματσούκας ένεργεί έρά- 
νους πρδς τδν αύτόν σκοπόν καί πολλοί καθ ’ ά 
μέχρι τούδε φαίνεται, είνε πρόθυμοι νά συνει
σφέρουν ικανοποιητικά ποσά.

Τήν κίνησιν ταύτην έπροκά/εσε ό ένθου- 
σιασμδς διά τάς έπανειλημμένας επιτυχείς 
πτήσεις τού ύπολοχαγού τού πυροβολικού κ. 
Καμπέρου καί τού κ. ’Λργυροπούλου.

‘Ωραία τελετή εγεινε είς τδν Ζωολογι
κόν Κήπον τού Φαλήρου, όπου είνε τδ άερο- 
δρόμιον. μέ τήν βάπτισιν τών άεροπλάνων.

Άνάοοχος ύπήρξεν ο Πρωθυπουργός καί 
υπουργός τών Στρατιωτικών κ. Έλ. Βενιζέλος 
όνομάσας τά τέσσαρα στρατιωτικά άεροπλανα 
τδ μέν τού κ. Καμπέρου «Δαίδαλον», τά δέ 
λοιπά τρία «’Αετόν», «Γύπα» καί «Τέρακα».

Ό κ. Βενιζέλος έξέφρασε τήν έλπίδα, 
ότι τόσον ό ελληνικός λαός, όσω καί αί ελλη
νικά» κοινότητες τού έξωτερικού θά προθυπο-
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ποιηθούν νά ένισχύσουν τάς κυβερνητικάς προ
σπάθειας προς απόκτησιν εναερίου στόλου.

* * Τό ναυάγιον τού «Τιτανικού» προκαλεί 
εις τον παγκόσμιον τύπον τήν αναγραφήν πλή
θους ναυαγοσωστικών σχεδίων παρά διαφόρων

* * 'Ένας προτείνει μικρά ναυαγοσωστικά 
ατμόπλοια νά συνοδεύουν κάθε μεγάλο πλοίο.

* * Ό Μεντζικώφ πάλιν δίδει έλπίδας είς 
τήν ανθρωπότητα. Προέβη γράφει ή « Εστία» 
είς άνακοίνωσιν πρός τήν Γαλλικήν ’Ακαδη
μίαν τών ’Επιστημών, καθ’ ήν τό ανθρώπινον 
γήρας δύναται νά προληφθή.

* * Λέγει, οτι άνεκάλυψεν εντός τών έντε
ρων τού κυνδς νέον μικρόβιον, τό όποιον απο- 
καλεϊ «γλυκοβακτήριον» και τό όποιον έχει 
τήν ιδιότητα νά παράγη σάκχαρον εντός τών 
έντερων τού άνθρώπου, συντελούν ούτως είς 
»ήν διατήρησιν τών οργάνων τούτων είς ακ- 
μαιότητα άποκλείουσαν τό γήρας.

* * Ό Δβ Μεντζικώφ προσθέτει έν τή ανα
κοινώσει του, οτι έπειραματίσθη ήδη έπιτυχώς 
μέ τό νέον τϋύτο μικρόβιον.

* * Ό άποθανών Βασιλεύς τής Δανίας είχε 
σπουδάσει κυρίως τά νομικά, αλλ ήτο επίσης 
Καλός και έμπειρος στρατιώτης.

* * Είχε λάβει μέρος είς τόν Δανογερμανικόν 
πόλεμον τόν έκραγέντα, ώς γνωστόν, διά τό 
Σλέβιγκ Χόλσταϊν.

* * ’Επίσης είχε πείραν τών πολιτικών πραγ
μάτων, αναλαβών ζώντο; τού πατρός του, πο- 
λιτικάς άποστολάς.

** Ό νύν Βασιλεύς έχει σύζυγον τήν δού- 
κισσαν Άλεξανδρίναν τού Μακλεμβούργου.

** 'Ένας άπό τούς έζοχωτέρους μελοδραμα
τικούς θιάσους, οί όποιοι ύπάρχουν τήν στιγ
μήν ταύτην έν Ευρώπη, είνε άναμφιβόλως ό 
τής ’Όπερας τού Μουακό, διευθυνόμενος παρά 
τού Ραούλ Γκουσμπρούργ.

** At εισπράξεις του ποτέ δέν είναι κατώ- 
τεραι τών 70,000 φρ.

** Περιλαμβάνει άοιδούς ώς τόν Καρούζο, 
Σαλιαπίν, Σμορνώφ, τήν Τίττα Ρούφφο, τήν 
Νεντζάμοβα και Ίδάλγο.

** At άμοιβαι αυτών κυμαίνονται από 5,000 
έως 15,000 φρ. τή βραδυά

** Τά τελευταία γυμνάσια τού ελληνικού 
στατού δέν άπέδειξαν μόνον τήν αντοχήν τού 
έλληνος στρατιώτου, άλλά και μίαν καλήν 
άπαρχήν όργανώσεως

** Τούτο ώμολόγησαν καί οί ξένοι στρατιω
τικοί άκόλουθοι οί όποιοι παρέστησαν κατ’ 
αύτά.

* * Τά γυμνάσια έληξαν μέ στρατιωτικήν 
έπί τόπου παρέλασιν. Θεαματικώς δέν ήτο βε
βαίως τι έκτακτον διά τοιούτους μάλιστα 
θεατάς.

* * Άλλ’ ήτο κάτι πολύ σπουδαίον, ότι οί 
στρατιώται μετά τόσους κόπους έβάδισαν κα

λώς συντεταγμένοι, ταχείς, ζωηροί καί άκμαίοι.
* * Τά γυμνάσια παρηκολούθησε ώς άνώτα- 

τατος έπιθεωρητής τού στρατού ή Α. Β. Υ. ό 
Διάδοχος.

* * ΙΙερι αύτόν κατά τήν παρέλασιν είχαν 
συγκεντρωθή όλοι οί ξένοι άξιωματικοί, ήτο δέ 
πεοίεογον, οτι κατά σύμπτωσιν εύρίσκοντο πλη
σίον ό στρατιωτικός άκόλουθος τής ’Ιταλίας καί 
ό τής Τουρκίας.

* * Κατά τήν κοινήν λογικήν έπρεπε τού- 
λάχιστον ν’ άγριοκυττάζωνται, άλλά μέ μεγά- 
λην φιλοφροσύνην ό εις προσέφερε σιγαρέττα 
είς τον άλλον.

* * Τά στρατιωτικά γυμνάσια ήκολούθησαν 
ναυτικά τοιαύτα, έπιθέσεις τορπιλλικών κατά 
στόλου συνοδεύοντος στρατόν, πυροβολικού καί 
έκσφενδονίσεις τορπιλλών.

* * Τόσον δ Γάλλος στρατηγός Έντού δσω 
καί ό ’Άγγλος ναύαρχος κ. Τώφφνελ είνε αι
σιόδοξοι διά τάς προόδους τής έκπαιδεύσεως.

* * Είς τήν Ρώμην άρχίζει τάς έργασίας του 
τήν 8 τού μηνός τούτου τό τέταρτον διεθνές 
Συνέδριον τής φυσικής άνατροφής.

* * Μέγα μέρος τού προγράμματος αφοεα 
τήν γαμναστικήν τών σχολείων τής Κατωτε- 
ρας καί τής Μέσης Έκπαιδεύσεως.

* * Ύπό τού έκδοτικού οϊκου «Μουσική» 
Στοά ’Αρσάκειου έξεδόθησαν τά νέα τραγούδια 
τού κ. Σαμάρα «Ό όρκος μου» «Είδύλλιον» 
καί «Μάνα καί γυιός».

* * Όμοίως ολόκληρον τό μελόδραμα τού κ. 
Σακελλαρίδου διά τραγούδι καί πιάνο « Η 
Περουζέ».

* * Επίσης τά τραγούδια, τού κ. Λαμπελετ 
«Στον κάμπο» καί τού κ. Σακελλαρίδου’ 
« Άσε νά γύρω» καί «Ballata» καί sous la 
fenetre close τού κ. Ξανθοπούλου.

* * 'Ωσαύτως έξεδόθησαν καί τής «Κοπέλλας 
τό νερό», «Νανούρισμα καί άνοιξις» τού κ. 
Σαμάρα καί «Ξύπνα, πριν σ’ άγαπήσω» καί 
«Μέθε με ν’ άγαπώ» τού κ. Ροδίου.

0 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

«Τηλέμαχος».— 'Ένα τυπογραφικόν κομψο
τέχνημα είνε τό ήμερολόγιον αύτό, τό όποιον 
ύπό τήν έπιμέλειαν τού κ Χρ. Καραβία έξε- 
δόθη έν ’Ιθάκη πρός τόν σκοπόν τής ανεγερ- 
σεως έκεί θεάτρου. Είς τάς είκονογραφημένας 
σελίδας του άνευρίσκει κανείς ώραιοτάτας ποιή
σεις, διηγήματα, έντυπώσεις άρθρα ποικίλων 
θεμάτων. Ό δέ σκοπός τής έκδόσεώς του 
τόσον έκπολιτιστικός όπως είνε ή ανέγερσις 
ενός θεάτρου τό καθιστά άγαπητόν καί περί- 
ζήτητον.

Διεν&νντης τον « Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΏΚΟΣ 
Άφηναν, Τυπ. «Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη—9041

—

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

,,ΜΟΥΣΙΚΗ"
ΑΘΗΝΑΙ — 13-15 Στοά ’Αρσάκειου — ΑΘΗΝΑΙ

Όλαι αί νεώτεραι συνθέσεις τών Ελλήνων μουσικών, ήτοι 
Σαμάρα, Λαυράγκα, Σακελλαρίδου, Λαμπελετ, Ροδίου, Κοκκίνου, 
Ξανθοπούλου, Καίσαρη, Ρεμαντά, Γκρέκ κ.λ.π.

Μέγας πλούτος Ευρωπαϊκών εκδόσεων.
Ολα τα μελοδράματα Γαλλιστί, Γερμανιστι και Ίταλιστί.

Πλήρης κλασική μουσική όλων τών έκδόσεων δι’ δλα 
τά όργανα.

Δανειστική βιβλιοθήκη.
’Όργανα και εξαρτήματα αύτών μέ μηνιαίας δόσεις.

ΖΖϊάνα όιά πώληαιν καί ένοικίασιν. — Ειδικόν τμήμα παραγγελιών.

ΜΥΕΤΑΚΙΔΗΕ, ΕΥΕΤΑΘΙΑΔΗΕ & ΜΑΚΡΗΕ

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

‘Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000 000 

Ήσφ. Κεφάλ. Δρ. 20.000.000

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

του ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 
ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ 

Παραγγελίαι στέλλονται είς 
τό γραφεϊον τού «Καλλιτέχνου».

0 ΤΟΜΟΣ ΔΡ. 2

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΕΡ. ΒΩΚΟΥ
Η ΚΑΤΟΧΗ, δράμα είς πράξεις πέντε................. . . δρ. 1.—
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, δράμα είς πράξεις τρεις ......................... » 0.75
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ, δράμα είς πράξεις τρεις......................... » 0,75

Εξεδόθησαν μετά πάσης της δυνατής φιλοκαλίας ύπό τοΰ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου, 
ΑΌηναι, οδός Βουλής, καί άποστέλλονται οπουδήποτε έλεύθερα ταχυδρομικών τελών.
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ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι κατα&έσεων πρός 4 ι/4 °/η 
είς στρωτήν ζήτησιν

Ε λ A Ν I Κ Μ Ε Τ A IΡIΑ 
ΧΗΜΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 2.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.— * Οδός Σταδίου 33.

χημικά ^ιωάσμαζα αυξάνουν εις }ηρικάς κα^ιερρείας 
ζην άωόδοσιν ζον βιζόν, ζής ελαίας, ζής άμωέ^ον, ζον καζννοϋ 
k.z.j. σννήδως καζά 50Ql&

8ις ωοζισζικάς καλλιέργειας εσπεριδοειδή, ^αχανικά k.z.j. 
ωολλάκις διωλασιά^ονν ζην εσοδείαν.

8ίς ζομάζαν, μωοσζάνια κ.ζ.λ· έωιζαχύνονν ζην ώρίμανσιν 
καζά 15 ήμέρας. 8ίς καωνόφνζα έωιζαχύνονν ζην άνάωζν}ιν 
ζών έκζός σωορείων φνζών καζά 15 ήμέρας.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΣ

'&ωι έκάσζον σάκκον γράφεζαι έγγνημένη ωεριεκζικόζης 
και ό ζρόωος ζής χρήσεως.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ
Λ. Γ. ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ

LIVRES D' OCCASION
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ' Ι889

ΑΘΗΝΑΙ. — ‘Οδός Σταδίου 34

Ολα σας τά βιβλία, επιστημονικά καί μή, 
θά εν ρητέ καινουργή καί μεταχειρισμένα εν- 
Θηνά. Κατάλογος άποστέλλεται δωρεάν. *Αγο
ράζονται βιβλία καί βιβλιοθήκαι.

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α- X A Κ A Α Η
ΑΘΗ Ν A I. — ΟΔΟΣ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 36.- ΑΘΗΝΑΙ

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

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

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ 

^Ωραι Γραφείου : Αστό 9-11 στ. μ. 
2 - 4 μ. μ. καί 6 - 7 τό εσπέρας.

Τάς Κυριακάς 9-12 στ. μ.
212 Second Ave., μεταξύ 12w καί 

13ns όδον, New York.
Τηλέφωνον 4802 Orchard.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΙΟΛΜΑΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

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

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

’Απαλλάσσεται ό ταξειδιώτης παντός περιτ
τού κόπου καί έξόδου.

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ

AGHNA1 - ΠΕ1ΡΑΙΕΥΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ 
Ύφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου. 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
διά θεραπείας και εγχειρίσεις 

όλων τών όφ&αλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ. — ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20
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Μ. ΝΙΚΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ

Επι μακράν νπηρετήσας ώς βοηθός εν ταις 
κλινικαΐς τον Εθνικόν ημών Πανεπιστημίου, 
επι τριετίαν παρακολονθησας τά μεγαλητερα 
ενταύθα νοσοκομεία, δέχεται έν τώ Γραφείω τον

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

κατά τάς ώρας 9 — 11 π. μ., 2 — 3 μ. μ. 
και 6—7 μ. μ. Τάς Κυριάκός 9—11 στ. μ.

Telephone 4775 Madison

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ.

ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΝ

Έκτελουμένων κατ’ αύτάς εις τινα 
σημεία τοΰ Άδριανείου υδραγωγείου ερ
γασιών καθαρισμού καί επισκευής αύτοΰ, 
παρακαλοΰνται οι κ. κ. ύδρολήπται οι τε 
έκ τών Δεξαμενών Λυκαβητοΰ καί οΐ 
απ’ ευθείας έκ τοΰ υδραγωγείου αρδευό
μενοι, όπως έφιστώσι τήν προσοχήν αΰ- 
τών επι τής κατανσλώσεως τοΰ υδατος, 
καθόσον, λόγω τών έργασιών, ή έκ τοΰ 
υδραγωγείου παροχή είναι μικροτέρας 
διαρκείας, έξ ής θά πρόκυψη καί μικρά 
ανωμαλία καί ώς πρός τάς ώρας τής 
διανομής.

Εν Αθήναις τή ΊΟ Τανοναρίον 1912.

( Εκ τον Γραφείον τοΰ Υδραυλικού 
Τμήματος)

Ολίγαι έναπομείνασαι πλήρεις σειραί 
του ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ 

τον α έτους τής έκδόσεώς του πωλοΰν- 
ται είς τό βιβλιοπωλεΐον

ΗΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ: 'Οδός Βουλής.

αντί δρ. 8. Είς τάς επαρχίας καί τό 
εξωτερικόν άποστέλλονται έλεύθεραι 

ταχυδρομικών τελών.

1ΗΙ. Η. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ

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

δευθείς επι τετραετίαν 
έν ΒΙΕΝΝΗ καί ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

c Οδός 'Αγ. Κωνσταντίνου 5α (' Ομόνοια)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιηύείσης τής κλίμακος τών τόκων τών εις τραπεζικά γραμμάτιανέων έντό- 

κων καταθέσεων έν δψει ή έπί προϋεσμίφ, δηλοποιεϊται, οτι από 15 Απριλίου Β 00 ή 
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστηματι και τοίς 
Ύποκαταστήμασιν αύτοϊς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια αποδοτεας εν οψει η εν 
ώρισμένη προθεσμίρ. έπί τόκφ : t „ mnnn

1 ’/, τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν οφει αποδοτεας καταθέσεις, μέχρι ποσού ορ^LU,OUU, 
πέρα τοΰ ποσοΰ τούτου τοΰ τόκου οριζόμενου εις 1 τοϊς κατ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς ‘/2 τοϊς Αί καταθέσεις αυται γίνονται οεκται και 
είς ανοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού και βψ ια- 
ρίου επιταγών. — 2 τοϊς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδοτεας μετά εξ^μηνας 
τουλάχιστον. —2 ' τοϊς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδοτεας μετά εν έτος 
τουλάχιστον. — 3 τοϊς % κατ’ έιος διά τάς καταθέσεις τάς αποδοτεας |ΐετα δυο ετη 
τουλάχιστον. — 3 1 2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδοτεας μετά τεσσαρα 
ετη τουλάχιστον. — 4 τοϊς % κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς αποδοτεας μετά πεντε ετη 
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε ετών ή τάς διαρκείς.

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

δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίρ. ή διαρκείς έπί τόκφ :
1 */ τοϊς °/ο κατ’ ετθς διά καταθέσεις 6 μηνών τουλάχιστον
2 2 » % ’ *  έτους1
2 '/ > » » » » 2 έτών
3 ' » % » » 4 έτών
4 » θ/0 » » » » 5 έτών

Αι ύμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου ονο
μαστικοί ή ανώνυμοι. , . Τ.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρα τφ Κεντρικφ καταστη- 
ματι καί τή αιτήσει τού καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Γραπεζης εις το αυτό 
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΜΤΟΓΡΑΙΜ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ, ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 10
(Παρά τη πλατείφ τοΰ Συντάγματος)

Ολοι οι καλλιτεχναι,ολοι οί συγγραφείς,ολοι 
οι άνθρωποι του θεάτρου φωτογραφοΰνται 
κατα προτιμησιν είς τό φωτογραφεΐόν μας, 
διότι είνε αληθινόν καλλιτεχνικόν έργαστή- 
ριον. Μηχανήματα τέλεια, ταχύτης περί τήν 
εκτελεσιν, τιμαι ανεπίδεκτοι παντός συνα
γωνισμού.

Λΐαρακαμοϋνται οί έν ταϊς έωαρχίαις και αρ 
έ}ωτερικω κ. κ. σννδρομηταί τον “ 3(αχχιτέχνον„ 
ροοι καθυστερούν την συνδρομήν των διά w y 
έτος νά μάς άωοοτείρονν ταύτην διά ταχυδρομι
κής έτΰΐταχης είς την διενδννσιν:

ΚΟΝ ΓΕρ ΒΩΚΟΝ,
Διευθυντήν τοΰ «Καλλιτέχνου», οδός Ζωοδόχου Πηγής 50

I ΑΘΗΝΑΣ
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