
καλλιτέχνη!
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
ΕτΟΣ Γ' ΤΕΥΧΟΣ 280Ν ΙΟΥΛΙΟΣ -Ι9Ί2

| · ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΛΕΠΤΑ 80



0 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΙΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ] ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ » ΕΣΩΤΕΡ,ΚΟΥ ”

Ο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ > εκδίόεται κατά μήνα.

Αι συνδρομαΐ προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευο- 
μένη υπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τοΰ 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, Αθήνας, οδός Ζωοδόχου Πηγής 50.
Τιμή έκαστον τεύχους λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ πωλείται είς δλα τά βι
βλιοπωλεία και εις τά κιόσκια.Έν ταϊς Έπαρχίαις εις τά υποπρακτορεία τών εφημερίδων.

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

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗι

ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΑΙ0ΠΩΑΕ10Ν

ΚΛ1 ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΑΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ & ΜΠΑΡΤ
AGHNAI. — ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:3Εν ‘Ελλάδι: Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύ'*'·'· Καλάμαις, Τρι- 
πόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Άγρινίφ και Καρδίτση.—’ Εν Κρήτη Χανίοις, Ήρα-
κλείφ καίΡεθύμνφ.—Έν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει ν .^οκατάστημα έν 
Γαλατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, Τραπεξούντι, Κερασοΰντι, 
Πάφρςι, Σμύρνη, Χίφ, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσω, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, 
Καβάλλςι, Ξάνθη καί Ίωαννίνοις. — Έν Αίγύπτω: Έν ’Αλεξάνδρειά, (μετά 
παραρτήματος έν τή συνοικία Μιδάν), Καΐρφ (μετά παραρτήματος έν τή συ
νοικία Μουσκύ), Ζαγαζίκ, Μανσούρςι, Μίτ-Γκάμρ, Τάντα καί Μπενί-Σουέφ. 
— Εν Αονδίνω: (No 22, Fenchurch Street).—9Εν Άμβούργω : (Domhof, 
Monckeberg Strasse 18). — Έν Αεμεσσω (Κύπρου). — Εν Αιμένι - Βαθέος 
(Σάμου) Χαρτούμ καί έν Αιμένι Σουδάν (Σουδάν).

&

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΕΣ, Πρόεδρος 
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε.
Ε.
Λ.
I.
Δ.
Ζ.

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3Αντιπρόεδρος 
EMM. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΑΙΖ 
ΕΜΜ. ΡΟΔ ΟΚΑ ΝΑΚΗΣ 
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ 
MIX. ΣΑΑΒΑΓΟΣ 
ΔΙΟΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ 
ΖΑΡΙΦΗΣ 
ΕΑΙΑΣΚΟΣ 
Ε. ΕΑΙΟΠΟΥΑΟΣ 
Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ 
Γενικός Διευθυντής ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

ΔΙ ΕΥΘΥ Ν ΣΙΣ Τ Η Λ ΕΓΡΑΦΙΚΗ : ΑΘ Η Ν AIΚ Η — AT Η Ε Ν OCLES

Η Τρέπεζα 9 Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζικήν εργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις 
έμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί εμπο
ρευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλ
λαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί 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 αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμε
ρίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα 3 Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, είς χρυσόν καί 
είς έπιταγάς (cheques) έπί τοϋ έξωτερικοϋ ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.

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

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Μεταχειρίζεσθε τόν Εθνικόν μας φωτι

σμόν δι' οινοπνεύματος έκ σταφίδος. Είναι 
ό διαυγέστερος καί ό οίκονομικώτερος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΩΝ
Ζητείτε πάντοτε τά παρά τής Εταιρίας 

ήγγυημένα αμίαντα
“ ΒΟΤΡΥΣ „
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ΜΕΓΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΪΟΝ

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

τερον είς ποικιλίαν Ελληνικόν Βιβλιοπωλεϊον τοΰ Κόσμου.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΝ

7Χ Τ L· S
25 Madisson St. New York

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 
ΑΡΙΘ. 215 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Οδός Γ' Σεπτέμβριον άρ. 27 Τηλ. διεύΟυνσις 

ΤΕΧΝΗ-αθηνας

* ■■ ■■■ ■ — 

EST. 1892 

LEKAS and DRIVAS 
IMPORTERS OF 

O^IENTAh PRODUCT 
17 ROOSEVELT ST. 

NEW YORK 
TELEPHONE 1464 WORTH

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
(Calorifere)

—Άναλαμβάνομεν τήν έγκατάστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως τής άπο- 
δόσεως ολοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων, έπανλεων, μεγάρων, δημοσίων καταστημά
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.

— Έκπόνησις σχεδίων και προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον τιόν 50 τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουργεία έν 'Ελλάδι καί 3 Ανατολή μεταξύ 

τών οποίων αί έξης : 3 Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—’ Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί έν 
Λαρίσση.— Τράπεζα3 Ανατολής, ενταύθα καί έν Σμύρνη — Τράπεζα 3Αθηνών έντανθα καί έν 
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα —Ξενοδοχεϊον 3Λκταΐον καί Palace.— Πτωχοκομεϊον ' Αθηνών.— 
Νοσοκομεϊον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροΰ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.

—3 Απειράριθμα ευχαριστήρια, ονστατικά.
—Διαρκής παρακαταθήκη όλων τών άπαιτονμένων υλικών θερμάνσεως μόνον α' ποιό

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

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΛ
TO ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Α', Β' ΚΑΙ Γ ΘΕΣΕΩΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Άγοράζομεν καί πωλούμεν 'Ελληνικά καί ξένα χρήματα. Διατηρούμεν Ξενο
δοχείου ύπνου καί φαγητού διά τούς έπιβάιας καί αμάξια διά τάς άποσκευάς.

Γράψατε. Έπιστολαί άπαντώνται αυθημερόν.

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

Δύο τηλέφωνα ήμέραν καί νύκτα: 411 5 και Rector. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

Τεχνικήν "Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ καί Σια, Μηχανικοί 

έν ’ Αθήναις οδός Γ’ Σεπτεμβρίου άρ. 27

(9

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

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

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ: Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροι έσμαλτωμένοι μετά 
πορσελάνης.

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

"Άπαντα τά εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, "Ανεμιστήρες, Είδη 
"Αεριόφωτος, Πνρόσβεστρα κτλ. κτλ.

ι·.
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ,,

ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ |
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899

u

£
Τό ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρνθέν πρό δωδεκαετίας και διεν- 

δννόμενον παρά τής Κας Λίνας φόν Λόττνερ ενρίσκεται είς τό 
κεντρικώτερον μέρος τών 'Αθηνών και εις ενρν και ενάερον μέγαρον 
μετά κήπον.

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

Έν τω 'Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται όλα τά μαθήματα τής 
θεωρητικής μονσικής, επίσης οργανική καί φωνητική μονσική, 
κλειδοκύμβαλων, τετράχορδον, βάρβιτος, σνμφωνική μονσική τής 
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.

Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διενθνντρίας Κας Λίνας φόν 
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Κάρολον Μπέμμερ (χορωδία καί 
βιολοντσέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. 
'Ηδη έκ Βερολίνον άφίκετο έξοχος καθηγητής τον βιολίον έκ τής 
νφηλής Μονσικής Σχολής τον 'Ιωακείμ ό κ. I. Σάΐφερ.

'Η παρεχομένη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις 
εινε τοιαύτη ώστε οντοι μετά τό πέρας τών σπονδών των δύνανται 
υφιστάμενοι τάς έπί πτνχίω έξετάσεις νά έχονν πλήρη τά έφόδια 
τής έξασκήσεως τον μονσικού έπαγγέλματος.

Είς τό 'Ωδεϊον Λόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τό μουσικόν των 
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τον έξω ελληνισμού.

Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτούντα 
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ λ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΝΤΙΓΚ

ΣΚΛΑΒΟΣ

ΥΠΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΙΝΤΙΓΚ

k Στέφανος Σίντιγκ, ένας άπό τούς 
I μεγαλειτέρους συγχρόνους καλλι- 
Γ τέχνας, έγεννήθη την 4 Αύγού- 
|του 1846 είς τό Ντροντχαϊμ, τή> 
ιοτάτην καί ιστορικήν πόλιν της Νορ- 

»4ς. Ό πατέρας του ητο ανώτερος 
ΐηλος του Κράτους εργαζόμενος είς 
»ήμα τών μεταλλείων. Ή μητέρα 
το Δανίς.
νεαρός Σίντιγκ προωρίζετο άπό τούς 
του νά γείνη ύπάλληλος καί αύτός. 
η έσκέφθησαν νά τόν κάμουν και 
Οπωσδήποτε έφοίτησε είς τό Παν

ικέ «Καλλιτέχνην» τεύχος 8ον Νοεμβρίου 
προϋνο Λίλγεφορ, τεύχος 24<>ν Μαρτίου 

•♦Ιρδινάνδος Χόδλερ. 

επιστήμων της Χριστιανίας καί έδωκε τάς 
εξετάσεις του διά τό πτυχών «artium 
et philosophicum». Κατόπιν ένεγράφη 
είς την νομικήν διά τρία έτη, άλλά περισ
σότερον κατεγίνετο μέ την ποίησιν παρά 
μέ τούς κώδικας Αίφνιδίως όμως ήσθάνθη 
κ/ίσιν πρός την γλυπτικήν. Όλα τά φιλο
λογικά του όνειρα έτειναν πρός μίαν πλα
στικήν μορφήν. Τό περίφημον « L Anchio 
son pittore!» του Κορρεγίου θά ήδύ- 
νατο κατά τι μεταβαλλόμενον νά τό προ
φέρουν τά χείλη του κατά τήν στιγμήν 
εκείνην.

Τό 1870 είσηλθε είς τήν Βασιλικήν Σχο
λήν του σχεδίου τής Χριστιανίας ίδρυμα 
πολύ ανεπαρκές διά τήν μόρφωσιν ένός
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χολείον ύια να τοϋ

καλλιτέχνου. Ό Σίντιγκ ύποχρεοϋται νά 
εργάζεται διπλασίως διά νά μάθη αύτά τά 
στοιχεία της τέχνης του.

Αί άρχικαί του εμπνεύσεις κατά τόν κ. 
Γεώργιον Γκράπ ενθουσιώδη έγκωμια- 
στην τοϋ αρχαίου ελληνικού πνεύματος 
εις την περί Σίντιγκ μελέτην του, οφεί
λονται είς την άρχαίαν ελληνικήν τέχνην, 
της οποίας ενα έργον τό περίφημον σύμ
πλεγμα « Έρως καί Ψυχή» εύρίσκετο είς 
τό μικρόν εκείνο σ 
διεγείρη τούς πρώτους όραματισμούς. Καί 
εξαιρέσει τών παραλλασσόντων θεμάτων 
ό καλλιτέχνης τόσω φαίνεται άνέζησε είς 
τό μεγάλο παρελθόν της ελληνικής τέχνης 
ώστε βλέπων κανείς την πλαστικήν έμορ- 
φιά τών έργων του, το σχημά των καί 
τάς γραμμάς θά έπρεπε νά τόν τοποθέ
τηση πλησίον τοϋ Πολυκλείτου, τοϋ Φει- 
δίου, τοϋ Πραζιτέλους, τοϋ Σκόπα καί 
τοϋ Λυσίππου μολονότι αύτός, λέγει ό κ. 
Γκράπ, ούδέποτε είδε τά τέλεια ομοιώ
ματα τών γυναικών, τά όποια εκείνοι 
άνεπαρέστησαν καί τά όποια έλέγοντο 
Δήμητρα, "Αρτεμις, Αφροδίτη, 'Αθήνα. 
Ούτε είδε τάς αρρενωπούς Καρυάτιδας, αί 
όποίαι φέρουν είς τήν αιωνιότητα τά κά
νιστρα τής δόξης σου, ώ Ελλάς, ούτε 
τάς Νίκας τάς φρικιαστικάς ποϋ έπετοϋ- 
σαν τό πρωί άπό τόν Μαραθώνα, τήν 
Σαλαμίνα καί τάς Πλαταιάς μέ τά ορθω
μένα στήθη, τά τεταμένα ίσχύα καί τάς 
άνοιγμένας πτέρυγας’ ούτε ήκουσε τό νικη- 
φόρον χρεμέτισμα τοϋ θείου ίππου, φρι- 
μασσοντος είς τόφώς τής αύγής... ’Αλλά τό 
θαύμα τής πάντοτε δημιουργού Ελλάδος, 
ή όποια έδωκε τήν χάριν τοϋ Ομήρου, 
τήν αρμονίαν τοϋ Σοφοκλέους, τήν φιλο
σοφίαν τοϋ Πλάτωνος, τό ήρωϊκόν έκ τών 
ήρωων της μάθημα, ή οποία έπλασε τούς 
θεούς ώς ανθρώπους καί τάς θεάς ώς 
γυναίκας, συνετελέσθη μέχρι τής ύπερβο- 
ρείου εκείνης χώρας, ή οποία έγέννησε τον 
Σίντιγκ.

Κατά τά τρία πρώτα έτη τών σπουδών 
του είς τήν σχολήν τής Χριστιανίας ύπέ- 
φερε πολύ ό νεαρός καλλιτέχνης. Ή ζωή 
ύπήρξε σκληρά δι’ αύτόν. Διαψεύσας τάς 

ελπίδας τών οικείων του, ήνόει νά μή το1 \ 
έπιβαρύνη μέ τά λύτρα τής κλίσεώς του. 
Καί επειδή κάθε ήμέρα έπανέφερε τάς 
αύτάς άναποδράστους ύλικάς άνάγκας ό 
Σίντιγκ ήναγκάζετο ν’ αποδέχεται πολυα
ρίθμους ταπεινάς εργασίας ώς έκείνας. τάς 
οποίας κατά τήν αύτήν έποχήν έπρεπε 
νά έκτελή και ό πενόμενος τότε Ροντέν^ 
Έχων έν τή ψυχή του ενδιάθετα τά opf 
ματα τών μελλόντων έργων του, τά όπο 
ήσθάνετο, οτι ήτο ικανός νά πραγματο* 
ποιήση, ώφειλε έν τούτοις νά έκτελή άνω<- 
νύμους έργασίας διακοσμήσεως. Ενίοτε — 
ύπό τάς διαταγάς άλλου — τοϋ ένεπΕ 
στεύοντο τήν γλυπτικήν τεμαχίων προο
ρισμένων νά διακοσμήσουν Τράπεζας, 
Ύπάρχουν ανάγλυφά του έν Χριστιανχ 
είς παρόμοια κτίρια, τά όποια εινε έργα 
του. Κάποτε πάλιν πλούσιος αστός [u; 
μορφήν έστερημένην παντός καλλιτεχνικού 
χαρακτήρος, τοϋ ανέθετε τήν κατασκευή 
τής προτομής του αντί γελοίας άμοιβγβ(| 
Πόσον ύπέφερε τότε ό μέγας αύτός καλ
λιτέχνης !

« Ίσως, γράφει ό κ. Γκράπ, μία μα
στική μνησικακία δΓ όλας αύτάς τ<ς 
δυστυχίας — διά τάς όποιας χαμογελάν 
σήμερον ό Σίντιγκ βέβαιοί, οτι ούδέποΗ 
τάς έγνώρισε — τοϋ ένέπνευσαν τό πρώι^ 
του έργον, ώραίον άκόμη καί σήμερον [/ 
ταξύ τόσων άλλων. Τό έργον αύτό f’ 
ννωστόν ύπό δύο ονόματα : ό « Σκλάβ 
καί ή «’Ανταρσία», ονόματα, πού έκφ: 
ζουν άμφότερα εν καί τό αύτό αίσθημα, 
τό αίσθημα, τό όποιον άναμφιβόλως ό 
νεαρός γλύπτης παρ’ όλα οσα λέγει στ,μ- 
ρον ήσθάνθη τότε μέχρι τοϋ μαρτυρίου.

»Τό εργον αύτό παριστάνει πράγματι 
τόν Σκλάβον, άλλ' έπίσης τήν Ανταρσίαν. 
Είνε μάλιστα κυρίως ή ’Ανταρσία. Ά 
τοϋ πρώτου βλέμματος είσδύομεν είς 
μυστικόν, τό οποίον τό φλογερόν καί κατα
φρονητικόν αύτό στόμα δέν συναινοί ve· 
προφέρη. Δέν ύπάρχει ούτε ενα δάκρυ είς 
τά υ.άτια αύτά, τά προσηλωμένα προ* 
τόν ούρανόν. ’Οργή γεμάτη απο ύπεργ 
φάνεια, πρόκλησιν, μίσος καί σιγήν συν
αρπάζει ολον τό αίμα τού προσώπου αύτοϋ

ΕΑΡ
'Υπό Στεφάνου Σίντιγκ

Er . fc,Μα οεν αφίνει τοπον είς κανέν αίσθημα. 
■’Εξογκώνει τό μέτωπον. διαστέλλει τούς 

Αώθωνας, συσπα τά χείλη. Τό σώμα εινε 
Ιι Ιιμένον, τά γόνατα έγγίζουν τήν γην, 

Bu προαισθανόμεθα. ότι μόνον ή άνα- 
οαστός άνάγκη ήδυνήθη νά λυγίση τήν 

. ωβδίνην αύτήν δύναμιν, οτι μόνον τό 
κ’φωμένον, έξουσιαστής θεών καί άνθρώ- 
πων, ήδυνήθη νά δημιουργήσή τήν στάσιν 
Λυτήν κτυπών έπί τών ώμων τούτων, 
βαρύνον δι’ όλου τοϋ βάρους του τόν άθλη- 
,*. Έν τούτοις κυττάξατε τάς χεϊράς 

Αύτή ή άνάγκη, άβεβαία περί τής 
Μχς της, ήθέλησε νά τάς δέση σφικτά 

I τοΰ κυρτωμένου αύτοϋ ώμου ώσεί έφο- 
«ν70 άκόμη άπελευθερωτικύν κίνημα τοϋ 

Κ'Ρκιώντος σώματος.
»Τό κίνημα αύτό είνε εγγύς, μήν άμφι— 

^Κ?λλετε. Πυρίνη ψυχή διαβιβρώσκει αύτά 
δεσμά. 'Υπό τό μέτωπον αύτό. ύπό 
άκαταδάμαστον αύτό καί φαεινόν 

Κ Ίμμα αύγή άπελευθερωτική χαράζει. Ή
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σκλαβιά. θά κατανικηθή. Τό αγνόν όνειρον 
ίσχυρότερον τής Βίας θραύει δι’ ύψίστου 
κινήματος τών συνεσπασμένων αύτών μυώ
νων όλας τάς άλύσεις τής σαρκός καί τής 
ψυχής. Είς τήν κόμην αύτήν, τήν φυομέ- 
νην πυκνήν καί τραχείαν, περνάει ή θύελλα 
τής άπολυτρώσεως καί ό κορμός αύτός 
ολόκληρος δροσίζεται άπό τάς εύεργετικάς 
καί ύγιείς αύρας της. Βαθμ.ηδόν τό στή
θος φαίνεται, ότι άνεγείρεται. 'Υπό τήν 
έπίδρασιν τής άδεσμεύτου θελήσεώς του ό 
σκλάβος, διά τελευταίας συστροφής τών 
ισχύων, διά τελευταίου κινήματος τών 
ώμων άπολυτροϋται...»

Ό Σίντιγκ άφίνων τήν μικράν βασιλι
κήν Σχολήν τής Χριστιανίας, κατήλθε τό 
1871 είς Βερολίνον, όπου έσπούδασε εύ- 
συνειδήτως τήν τέχνην του μέχρι τής 
άνατομίας, απέκτησε ίσχυράν θέλησιν 
καί τήν μικτήν έκείνην μόρφωσιν, γράφει 
ό κ. Γκράπ, ή οποία άναφαινεται είς τά 
πλείστα τών έργων του. Τό 1874 μετέβη

ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
'Υπο Στεφάνου Σίντιγκ



no Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

είς Π αρ ίσιους οπού έγκατεστάθη διά ν’ άπο- 
περατώση τάς σπουδάς του, έκείθεν δέ 
μετά τρία έτη κατήλθεν είς 'Ρώμην.

Ήδη ό Στέφανος Σίντιγκ εινε είς πλήρη 
συνείδησιν τής ιδιοφυίας του. ’Άγει τό 
τριακοστόν τρίτον ’έτος. Διά τής εργασίας 
του έλυτρώθη άπό τάς ύλικάς άνάγκας. 
Δύναται πλέον νά έργασθή έν ηρεμία έπί 
τών έργων, τά όποια ύπαγορεύει μόνον ή 
ψυχή τΟυ· Εν Ρώμη εύρισκόμενος έκτελεΐ 
τό θαυμάσιον σύμπλεγμα τήν «Βαρβαρι- 
κήν μητέρα», ή όποια κρατεί είς τάς 
άγκάλας της τόν θνήσκοντα υιόν της. Μέ 
τό εργον αύτό αρχίζει ή φήμη του.

Τό 1884, δηλαδή μετά επταετή δια
μονήν έν Ρώμη ό καλλιτέχνης έπανέρχεται 
είς τόν Βοροάν καί εγκαθίσταται είς τό 
Φρυδενδάλσβεϋ είς τήν ιδιόκτητον οικίαν 
του, τήν όποιαν βραδύτερον διεκόσμησε 
μέ θαυμασίας ξυλίνας γλυφάς.

Τό πρώτον του εργον μετά τήν έπά- 
νοδον είς τήν πατρίδα είνε ή ((Αιχμάλω
τος μητέρα», τό όποιον έτυχε είς τήν 
Παγκόσμ’ον Έκθεσιν τών Ιίαρισίων τού 
μεγάλου βραβείου τής Γλυπτικής. "Επειτα 
έργάζεται έπί δέκα επτά όλα ετη διά τήν 
μετώπην τής Βαλχάλας, έποποιίας τών 
παραδόσεων τής πατρίδος του. Ή Βαλ- 
χάλα εινε ό*Ολυμπος, ό Παράδεισος, οπού 
ανταμείβονται οί ήρωες, όσοι έπάλαισαν 
διά τήν γε έθλιον γήν, διά τήν σωτηρίαν 
της καί τήν έπαυξησίν της. Εινε ή θαυ- 
μασία διαμονή τού Όδίν, έκείνου, όστις 
καλείται ακόμη ((Al-Fader», ό τών

πάντων Πατήρ. Έπί τού έξ έλεφα J 
και χρυσού θρόνου του, άνάμεσα είς τι 
κόρακας τούς κουρνιαγμένους έπί τών c 
του, μεταζύ τών Χούγκ καί Μοννίν, 
τού αποκαλύπτουν τό παοελθόν καί 
μέλλον, βασιλεύει στρέφων τό βλέμμα πρ I 
τούς γενναίως μαχομένους ύπέρ τής πατρ 1 
δος Καί ύπό τάς διαταγάς του, έξ αύτί | 
άκόμη τής σκιάς του άποσπώνται 41 
ώραίαι Βαλκύραι, αί κόραι μέ τήν άσπίδ|Ί 
καί τό δόρυ. Ώς ή πρεσβυτέρα k άδελ 
των ή Αθήνα ή άκόμη ώς ή ήόονικ 
Αφροδίτη, ρίπτονται έπί τής γής διά 
έκλέξουν μεταξύ τών μαχομένων έκείνου»» I 
οί οποίοι είνε άξιοι νά πιουν τό ύδρόμελ 
έντος τών ιερών κρανίων άκούοντες τ{· 
αιώνιον πολεμικόν άσμα τών Σκάλδων.

'Η τεχνοτροπία τού έργου αύτού είνύ | 
απλή, τείνουσα μάλλον πρός τήν ζωγρα-1 ' 
φικήν ή τήν γλυπτικήν.

Βραδύτερον μέ τήν «Προμάμην», τάς. 
«Βαλκύρας», τήν «’Απαγωγήν». ό Σίντιγκ ι 
απέδειξε όλην του τήν ικανότητα διά ' | 
εύρυτέραν πραγματοποίησή τού ίδεώ dJi 
τής φυλής του.

Τώρα πλέον είνε διάσημος, παγκοσμ/ 
ονόματος. Κρίνεται ώς ό μέγας γλύπ- 
τών σκανδιναυϊκών χωρών. "Ολα τά ερ*4 
του γίνονται δεκτά μετ’ ενθουσιασμού κ; 
ή Νορβηγία εινε ύπερήφανος δΓ αύτόν, ώ 
ύπήρξεν ύπερήφανος διά τά δράματα τού » 
Ίψεν καί τού Βιόρσον καί διά τάς μελω 
δίας τού Γκρίϊγκ.

(Κατά τόν χαρακτηρισμόν τοΰ Γεωργίου Γκράπ). it
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ΑΓΑΠΗ
Μέσ’ σέ σκοτάδια περπατώ σ αδιάλυτα σκοτάδια 
άπ9 τη στιγμή, πού στην καρδιά δεν κλείω καμμιά 'θρησκεία* 
9 Αγάπη, γίνε μου οδηγός, παρήγορο τδ φως σου 
σκόρπα, και διάλυσε με μιας τήν πού εχω απελπισία.

ΠΕΡΗΦΑΝΕΙ Α
Στις τόσες δυστυχίες μου, μοίρα σκληρή, και τούτη 
πρόστεσες, γιά νά κάνης κόλαση τή ζωή μου' 
φύτεψες στήν καρδιά μου λουλούδι αγκαθερό 
τήν περηφάνεια, νά πονή περσότερο ή ψυχή μου!

ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ

)

<



ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ *

Φώτισεν ή ανατολή και σκόρπισε στης δύσης 
τά κράκουρα τά σύϋ'αμπα, λάγαρη κοκκινάδα, 
μπήκε στης γης τά δλάβα&α σιγαλινά η νύχτα 
και τδ φεγγάρι φρόνιμο, έπεσε και κοιμή&η 
σ ένδς βουνού ψηλή κορφή, χλωμό, νυχτοδαρμένο. 
Κάτω στά ρούσα κλήματα και στούς προσήλιους κάμπους 
στρατί, στρατί ή άργατιά τις άλωνιές γεμίζει 
γλύκες σταφίδες, τσουπωτές- καλές μαύρο μ μ ατούσες 
οί νειες χωρίς άντικομδ μέσ τά Όρουλιά γυρίζουν 
και φέρνουν ’ χεροκόφινα μέ μάγουλα καρνάδα, 
οί κύρηδες λιχνίζουνε τήν ξέρα στο ντρισέκι 
κι ή βάβω ή καλοκερνού, ή βαμπακοστηΰάτη 
κερνάει τδ γλυκοπίπερο, κρασάκι τδ μοσχάτο. 
Ψιλοσουράει δ τζίτζικος τής ξενοιασιάς τραγούδια, 
κάτω μέσ τις νεροδιαγές, άεροφτερουγίζουν 
οί κατσούλες οί πέρδικες οί φιλογιορντανούσες 
και σουραβλίζ* δ τσέλιγκος γιά μιά χαμένη αγάπη. 
Κι άνάρι ανάρια φλωμοτό, κυλώντας μέ τή μέρα 
πέφτει βαρύ λευκόΰ'αμπο και φλογοπυκνομένο 
τδ μεσημέρι δλόγυρα και σκάζ9 ή γης πυράδα.. . 
Πέρνουν τά ζά τά πλαγερά, πέρνουν τά βοσκοτόπια 
νά πά νά βρουν ίσκιόδρομο νά σμίξουν νά πραίσουν, 
σωπαίνει άχδς κι δ σάλαγος, νταλώνει τδ τραγούδι, 
βράζει χοχλακιστώ νερδ ό έρημος δ άμπλας, 
τή φλούδα σκίζ' δ πλάτανος τί ζέστη τδν φουντώνει, 
σούρνουνται μεσ τις βιλιουριές αστρίτες και γαλιάντρες 
'άαμπίζ9 δ κάμπος ξέμακρα, σκάζουν οί πέτρες φλόγα 
και μέσ αύτδ τδ πλάντασμα, καλδ μεγάλο στέκει. 
Ή κόκια μας ή μαργιολή κατσίκα ή διγόνα 
λαφρογεννάει ξαφνικά, δυδ μικρουλά ριφάκια...
Κι ένα κοράσι λυγερδ καί μιά πλανάτη κόρη 
καθούμενη μέσ τδ τσαρδί, στις περγολιές άπλάδα 
τηράει τούς ίσκιους τών δεντρών και ψιλοτραγουδάει 
ώς πού νά ράή τδ δειλινό και νά τσακίσ ή μέρα 
rd βγή στδ ίσκιοστάλαγμα μέ τά γιομάτ άγόρια 
νά σμίξη τδ κορμάκι της μαζύ ν άντροπαλέψη, 
νά τήν ’άωράη, νά χαίρεται, νά ροδοπορφυρίζη 
ό γήλιος άπ τδ βίγλισμα, πού πάει νά βασιλέφη. ..

ΤΑ ΦΡΑΓΚΛΕΪΚΑ

ΧΑΡΗΣ ΕΠΑΧΤΙΤΗΣ

ΑΘΩΣ έκίνησεν ό γέρο - Φραγκούλας 
πρωί, διά νά ύπάγη στό χωράφι, 

*-νά ίδη τί έκαμναν οί έργάται του 
ίχε στείλη εκεί, έζώσθη στην μέσην 

70 κλαδευτήρι. *Ητο όψέ του φθινο- 
ου, κατά Νοέμβριον. Έπηρε την ράβ- 
του την βαίνην (έκ ξύλου δάφνης), 

ρε καί τό μακρόν τσιμπούκι 
την καπνοσακκ'.ουλαν του κρεμαμένην I της βρό ακας, κατά τόν άριστερόν μη- 

. ’Ετ£5 νίδη όμως εκαμνε κάπως ψύχραν, 
.(ρε καί τό ταμπάρο του. διά νά τό έχη 

ιό 'ειρον επ’ ώμου κατά την οδοιπορίαν, 
σκοπόν νά τό φορέση, όταν θά έκάθητο 

y ‘ά άναπαυθη, διά νά μην κρυώση. 
!ν ς τοΰ διπλωμένου φορέματος είχε 
:ί ην φανέλλαν, διά ν’ άλλάξη, άν θά 
ρα ε. Τέλος, επειδή έκρέμοντο σύννεφα 
ς σ >ν αιθέρα, καί ητο πιθανόν νά βρέξη, 

Ιήρε μαζί του καί την όμπρέλλαν του. 
j Όλ’ αύτά, ταμπάρο, φανέλλαν, ράβ- 
ΤΛ όμπρέλλαν, τσιμπούκι, καί τό κλα- 
^υτήρι στην μέσην, καί την καπνοσακ- 
4)ύλαν έπί τών ισχίων, τά έφερεν άνέτως, 

δέν τόν έβάρυνον, ούτε τόν παρημπό- 
I %ον είς την πορείαν. Άλλως, τό χωράφι 
Ό' * σιμά, μόνον μισης ώρας δρόμον απείχε.

^ήρχετο την ’Αμμουδιά, τό Λοντράκι, 
{πέρνα άπό τό Έρμο Χωριό, την Δρα- 
νά, την Άβρακη, καί άλλας θέσεις, 

λ θά έφθανεν είς τά Φραγκλέϊκα.
ΓΟταν άνηλθε τόν μικρόν ανήφορον, 
βφθασε στην παληόβρυσι, κατά τόημισυ Iδρόμου, είπε’ «Τώρα ας καθησω στη 
ρούλα, νά φουμάρω καί μιά λαδιά». 
Ιάθισεν, έγέμισε τό τσιμπούκι, καί τό 
Ιψε. Συγχρόνως ησθάνθη ρεύμα άέρος 
|τής πλάτης του. Έφόρεσε τό ταμπάρο, 

«Καλλιτέχνην» τεύχη ^4ον 25ον 26ον 
27ον<

διά νά μην κρυώση, κι’ άφηκε την φανέ
λαν καταγής. Μετά μίαν στιγμήν, άρχισε 
νά ψιχαλίζη.Έσηκώ^, άνοιξε την όμπρέλ
λαν, κ’ έκίνησ^«· «Κάλλιο νά φτάσω, γιά 
νά μη βΓ ^αχό>, είπεν έχω έκεί τό καλύβι.»

Έ^οάδισε, καπνίζων τό τσιμπούκι, ύπο- 
ξτ χστάζων αύτό μέ την άριστ^ράν, μέ την 

δεξιάν κρατών όμπρέλλαν άνοικτην καί 
ράβδον. Την φανέλλαν του εύτυχώς δέν 
την είχε ςεχάσει. Την εβαλεν ύπό την 
άριστεράν μασχάλην του. Καθώς προέβη 
ολίγα βήματα, έπειδη ό δρομίσκος δέν 
έσυχνάζετο πολύ, ητο δέ γειτονικός, κ’έχρη- 
σίμευε μ.όνον διά τούς έχοντας κτήματα 
έκεί τριγύρω, σχεδόν είχε χορτομανησει 
όλος, καί ητο δύσβατος. Γενναίος βάτος 
είχε παρ εξέλθη άπό ενα φράκτην, ηπλώθη 
άνω καί κάτω, καί ηπείλει νά σχίση παν
τός διαβάτου τάς κνημας καί τούς βρα
χίονας. Ό γέρο - Φραγκούλας έστάθη, 
μετέφερε την ράβδον ύπό την μασχάλην 
την δεξιάν, μετέθεσε την όμπρέλλαν είς 
την άριστεράν χείρα, μέ την οποίαν συνε- 
κράτει έπιτηδείως καί τό τσιμπούκι συνάμα, 
κ’ έτεινε την δεξιάν όπίσω κατά τό μετά- 
φρενον, προσπαθών ν’ άποσπάση τό κλα
δευτήρι όπισθεν της όσφύος, όπου τό είχε 
περί την ζώνην. Μέ πολύν κόπον τό 
κατόρθωσε, έκοψε τον βάτον, καί διηλθε. 
Έπανέφερε τό κλαδευτήρι περί τό δεξιόν 
πλευρόν, αύτην την φοράν, ένήλλαξε πά
λιν όμπρέλλαν καί ράβδον, κ’ έξηκολού- 
θησε τόν δρόμον του. Άλλ ήσθάνθη ζέ
στην, καί τότε ένόησεν οτι δέν είχεν άπο- 
βάλη τό έπανωφόρι, όπως έπρεπε νά κάμη 
καθώς έβάδισεν άπό την βρύσιν κ έδώ. 
Όθεν έστάθη, κ’ έδίστασε τί έξ όλων 
ν’ άποθέση πρός στιγμήν καταγής, την 
ράβδον, την όμπρέλλαν η τό τσιμπούκι, 
διά νά εύκολυνθη νά βγάλη τό πανωφόρι
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του. Τήν στιγμήν έκείνην 
μικρά βροχή εΐχε σταματήσει (είχε 
πράγματι προ πέντε λεπτών)’ δθεν εκλεισε < 
την οαπρέλλαν, άπεθίσε κάτω και τα τρία I 
ραβδοειδή αντικείμενα, έβγαλε τό ταμ- 
πάρο, έτύλιξε μέσα ’σ αύτό την φανελ- 
λαν, έντός της φανέλλας την^ ράβδον και 
τά έβαλεν οριζόντια ύπό την μασχάλην 

άνέλαβε τό καπνίζον άκόμη τσιμ-
1 ' ft/’” >ςοόν. ώς και την ομπρελ-
λαν καθό προ^λε:^ , » ,|.Ρνάδα<ί
ο , ,ρ , ,νεας ίσως ψεκαοας
ρροχης, κ εΒαοισε παΛιν.

Καθώς έξήρχετο άπό τόν ^?ο^σκΟν, 
διά νά προκύψη είς τόν κοινόν δρϊμ<ον θ 
τελευταίος γείτων τής τοποθεσίας, Για — 
νης ό Τσούνος, ό άλλος λεγόμενος «ό καθ 
έαυτού Γιάννης», καθώς έκλάδευε τά δέν
δρα του κ’ έβοσκε δύο αίγας καί μία 
άμνάδα πού είχε, τόν άγροίκησε τόν γέρο- 
Φραγκούλαν, πού πέρασε άπ’ τό ύψηλόν 
χέρσον μονοπάτι, κ’ έμουρμούρισε μέ θυμόν 

— Τί δουλειά έχει αύτός, καί περνάει 
άποδώ ; χμ, γρρ ! αύτός χτήμα έδώ στό 
κατάμερο δέν έχει’ γχ, μχρ ! Δέν ξέρει 
νά πάη άπ’τόν μεγάλον δρόμο στό ρημα- 
διακό του, κι’ αύτός !

*
Είς τό χωράφι, όταν εφθασεν ό γέρο— 

Φραγκούλας, εύρε τούς τέσσαρας έργάτας 
του, πού είχον άρτίως κολλατσίσει, κ’ έκά- 
πνιζαν τό τσιγάρο τους. Οί άνθρωποι έξά- 
νοιγαν, έζεσκώλωναν, έμελλον νά φυτεύ- 
σουν έλαίας, καί νά στρεμματίσουν νέαν 
άμπελον. Ό Φραγκούλας ήτο έπιχειρημα- 
τίας. Προ χρόνων, όταν είχεν ύπάγη ένορ
κος είς Λαμίαν, καθώς έπέστρεψεν είς τήν 
πατρίδα, άπεβιβάσθη άπ’ τό βαπόρι μέ 
εν παλαιόν άλογον, τό οποίον ειχεν άγο- 
ράσει έκ τών οικονομιών του καί τού μι
σθού του έκεί. Είτα μετά καιρόν έπώλησε 
τό άλογο, κ’ ήγόρασε μουλάρι. Καί μετ’ 
ολίγον άκόμα έξέκαμε τό μουλάρι, κ’ ήγό

ρασε γαϊδουράκι.
Είς τό σπιτικό του κατά τήν άκραν 

τού χωρίου, είχεν ό γέρων πρόκριτος πα- 
λαιά νοικοκυριά’ αύλάς, φρέατα, άχυρώ- 
νας, καί άποθήκας. Είς τό κατώγι του

ήσθάνθη °τι ή 
παυσει

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
εΐχε παλαιόν πατητήρι τών έλαιών. ΚαΊ 
τόπιν τό έχάλασε καί ίδρυσεν ελαιοτριβείο* 
μετά πιεστικής μηχανής, ήτοι ταλιάγρίί· 
(η καλιάγραν). Εΐτα έχάλασε τήν ταλι,. 
γραν, καί τήν έκαμε άλογόμυλον. 1 στε- 
ρον, μετά καιρόν πάλιν κατήργησε τ< 
άλογόμυλον, κ’ έκαμε πάλιν καλιάγραν. 
Τόν φούρνον όπού εΐχε, καί τόν ενοίκια 
είς πτωχάς γυναίκας, κατά τό πρόθυ|| 
τής αύλής του, τόν κατηδάφισε, κ’ εκ^ 
σιδηρουργείον τό ένΟικίασεν είς οίκογέν 
Γύφτων. Μετά καιρόν, έδιωξε τους > 
φτους, και τό έκαμε πάλιν φούρνον., -,r 

σΕν φρέαρ ύπήρχεν είς τήν αύ , 
δίπλα στήν σκάλαν τής εισόδου,, ύπσο 
προστσσν τήζ οικίας. Αλλο φρέαρ, ,ο 

έντός τού παρακειμέν?υ 
τής ιδιοκτησίας του. ΎΗτο αν?

• rn, f ~ ‘ έντούτϊί
χρονιάν. Ιο φρέαρ του κήπου . 
είχε πολύ νερόν, τό άλλο δέν εΐχε, κ’ έκον- 
τευε νά γείνη ξηροπήγαδον, άπείχον ;ά 
δύο περί τά διακόσια βήματα άπ’ άλλή- 
λων. Ό Φραγκούλας έσοφίσθη ν? άφαι- 
ρέση τό πλεόνασμα τού ένός φρέατος, διά 
ν’ άναπληρώση τό ύστέρημα τού άλλου. 
Κ’ έφαντάσθη νά κατασκευάση «λαγούμι» 
μακρόν καί στενόν σκάμμα, διά νά μετάγ
γιση τό νερόν άπό τό εν φρέαρ είς < 
άλλο, τά όποια θά έτρυπώντο τήν τελευ 
ταίαν στιγμήν μετά τήν κατασκευήν τΛ 
άνοικτής υπονόμου. Έβαλεν ενα πτωχό' 
άνθρωπον, τόν Σπύρον τής Κουμιώταη 
μετά τών δύο νεανίσκων υιών του, κ’έπ 
δεύοντο, καί είργάζοντο διά νά σκάψουν 
τό σκληρόν έδαφος έκεί. Τέλος μίαν ή4 
ραν, πριν συντελεσθή άκόμη ή ύπόνομο 
έπεσε βουνόν τό χώμα, έπλάκωσε τ; 
πτωχόν Σπύρον, εύροντα οίκτρόν θάνατον 
έκεί. "Γστερον έσκέπασαν μέ τά ί'δια 
ματά της τήν ύπόνομον, κ’ έμειναν c 
ήσαν τά δύο πηγάδια.

- I

Κατά τινα έποχήν, ό Φραγκούλας 
είς διάστασιν πρός τήν γυναίκά του, κ’ές 
χωρισμένος άπ' αύτής, κατοικών είς ύπό· 
γειον κελλίον τής οικίας τού καπετάν ’Ρα
γιά. Ο γέρο - Ραγιάς, άπό τήν Άπονο-

[ΐήν, παλαιός έμποροπλοίαρχος είχε ταξι- 
[δεύσει πολλά κοπάδια ζωεμπόρων άπό 
τούς τουρκικούς αίγιαλούς τόν παλαιόν 
ιαιρόν, ώστε εΐχε μείνη παροιμιώδης ή 

άλη τή φωνή γενομένη ποτέ έρωταπό- 
Ιρισις μεταξύ τελωνοφυλάκων και ναυτών 

ύ καταπλεύσαντος πλοίου. «Έ ! άπό τό 
ίκι. . . Τίνος καίκι εΐσθε ;
ί.—Τί φόρτωμα έχετε 
\ m ... λ_ ________ »

Τ’ ‘Ρα- 
Τραγιά», 

α ήτο άπόμαχος, κ’ έκαμνε καθ’ 
*πέραν συντροφιάν μέ τόν Φραγκούλαν, 

καί οί δύο μέ τά τσιμπούκια των, καί 
Κίμενίζοντο νά κάμνουν διάφοφα σχέδια 
« ραγκλέϊκα» .Νά ενοικιάσουν τόν Άραδιά, 
τό μεγάλο μετόχι τής Εύαγγελίστρας, μέ 

■ τά τόσα χωράφια τής περιοχής του, νά φυ- 
τεύσουν πενήντα χιλιάδες κεφάλια σκόρδα, 
’λπό μίαν πεντάραν τό σκόρδο, πενήντα 
ολιάδες πεντάρες, απάνω είς ενα χρόνον, 

|φμιση χιλιάδες δραχμές! Νά θρέψουν 
κόσια κεφάλια κόττες’ χίλια κοττό- 
λα τόν χρόνον, άπό έξήντα λεπτά, 
κόσιες δραχμές. Δέκα χιλιάδες αύγά, 

fe μίαν πεντάραν, πεντακόσιες δραχμές, 
ενοικιάσουν τήν Άρκον, τό δημοτικόν 

ί, νά μεταφέρουν νερόν εκεί, τις οΐδε 
ποιων μέσων, επειδή δέν εΐχε, καί νά 
ουν γουρούνια επάνω. Πεντακόσια 
ουνόπουλα τόν χρόνον, άπό δέκα δραχ- 
πέντε χιλιάδες δραχμές. Καί ούτω 

διξής. Καί τότε θά έβαζε γνώσιν ή 
< Σειραϊνώ, ή γυνή τού Φραγκούλα, ή 

yj μακρομαλλοΰσα. Ό γέρο - Φραγ- 
Μκς θά τήν έχώριζε όριστικώς, θά 

Γ'ρνε νεωτέραν, καί θά έκαμνεν εντός 
θΐυ «δέκα Φραγκόπουλα». '

*

4τω λοιπόν εφθασε πέραν είς τό χω- 
‘τήν ημέραν εκείνην, ό Φραγκούλας. 
ή τοποθεσία ώνομάζετο «τά Φραγ- 

. ΥΗτο έκτεταμένον κτήμα, μόνον 
ύποθηκευμένον, καί είχε «προση- 

Λς» είς βάρος του. Γείτονας εΐχε 
βρηά Πινάκαιναν, τόν Άβράμην, 

ίι»αμπιμην, κ’ ενα άλλον νεοφερμέ- 
ΚΙαινούργιον άρχοντα», όστις κανείς 
ΙιΐΙυρε πώς εύρέθη αίφνης ιδιοκτήτης

εις εκείνο τό μέρος. Άλλ’ ήτο είς ενέργειαν 
η «διά μαρτύρων άπόδειξις», αί «διεξα- 
γωγαί», και είχον φυτρώσει εσχάτως πολ
λοί μάρτυρες «έξ επαγγέλματος», και 
τόσοι δικολάβοι εκεί είς τό χωρίον.

Ή παλαιά μπουλλέττα τού γέρω-Φραγ- 
κούλα έγραφε «σύμπληα δρόμου» πρός 
τό βόρειον μέρος, όπου ητον τό χω
ράφι του Αβράμη. ’Έγραφε «σύμπληα 
Μονής Βαγγελίστρας» πρός τό ανατολι
κόν, οπού ήτο ή κατάκτησις του νέου 
άρχοντα. Άλλ’ ό Άβράμης εΐχε πηδήσει 
ενα όχθον πρός τό κτήμα τού Φραγκούλα. 
Ούτος, άλλως, τό έλεγε φανερά, όπως τό 
έφρόνει, ότι, «άφού είσαι άνάξιος, βρε 
άδελφέ, καί δέν μπορείς νά καλλιεργήσης 
τό χωράφι σου, δέν πρέπει νά σού πάρω 
μισό στρέμμα τόπο, εγώ πού είμαι προ
κομμένος καί δουλεύω ; Τά χωράφια πρέ 
πει νά τά έχουν οί άξιοι.» 'Η γρηά Πι- 
νάκαινα εΐχε γλυστρήσει, φαίνεται, κι’ αύτή 
ολίγον τόπον παρακάτω, όσον διά «νά 
πέση ενα γαϊδούρι νά κυλισθή», ή διά νά 
δέση τις μίαν αΐγα, περιτρέχουσαν μέ τό 
σχοινί ον της ώς ακτίνα περί εν δένδρον. 
Όσον άφορα τόν παλαιόν δρόμον, πού 
ήτον : Εΐχε γείνη άφαντος. 11ρό πολλού 
είχαν παύση νά ύπάρχουν δρόμοι. Οί δύο 
άντικρυνοί έσπρωχναν έκάστοτε τούς φράχ- 
τας μέχρι συναντήσεως, καί είτα τόν χει
μώνα, όταν ύπήρχε λασπιά, έγίνοντο δρό
μος οί ελαιώνες κ’ αί άμπελοι. Ειχεν 
είπή έκπαλαι ό θείος Ήσαίας πρός τούς 
πλεονέκτας παντός χρόνου καί τόπου’ 
«Μή οίκήσετε μόνοι έπί τής γής; Ήκού- 
σθη γάρ είς τά ώτα Κυρίου Σαβαώθ 
ταύτα».

Ειχεν άκουσθή είς τά ώτα Κυρίου Σα
βαώθ ότι ήλθεν επ’ εσχάτων τών ημερών 
άνθρωπος— «προσκόψει ό έντιμος πρός τόν 
άτιμον,τό παιδίον πρός τόν πρεσβύτην καί 
οί νεανίσκοι άρξουσιν ύμών, καί έμπαΐκται 
κατακυριεύσουσιν ύμίν». Είχαν φυτρώσει 
τόσοι καί τόσοι δικολάβοι, οίτινες έκήρυτ- 
τον φανερά ότι «τά τοιαύτα έσκούριασαν 
πλέον. Καί τί θά πή αφιέρωμα ; » κτλ. 
Πλήν καί ό Δεσπότης ό νέος πού εΐχε 
γείνη. έσυμβούλευεν όλον τόν λαόν του

11
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τόπου νά μή καταπατούν τά εκκλησια
στικά, διότι αύτά χρησιμεύουν «πρός δια- 
τήρησιν τών ιερατικών σχολών», οπού εν 
εκκολάπτονται πλεϊστοι ιατροί και δικη
γόροι, και ολίγοι ιεροκήρυκες με πολύ 
ΰακρά και πλατειά μανίκια. Και ωμιλει 
πρός τόν λαόν μέ τοιουτον τρόπον, ως να 
είγε φέρει αύτός τό μοναστήρι και τα 
κτήματα άπό τόν τόπον του, και να μη 
τά εΐχον αφιερώσει οί εντόπιοι, οί προγο
νοί αυτών πρός ούς ώμίλει.Και εις το 
σοφόν έγγραφον, τό όποιον είχεν, εκδοσει, 
προέτρεπεν εύσυνειδήτως. ο άνθρωπος, 
πάντα δστις τυχόν ηξευρεν ό'τι ο δείνα η 
ό δείνα εΐχε καταπατήσει κτήμα εκκλη
σιαστικόν, νά σπεύδη αμέσως να τον κα- 
ταγγέλλη είς τά δικαστήρια. Ο γενναδας 
έδίδασκε τό ποίμνιόν του πώς να γινωνται 
καταδόται, νά διεκδικώσι προσωπικά πάθη, 
ίσως καί συκοφάνται. «Οί έμπαϊκται κατα- 
ζυριβύσουσιν ύ[χνν.»

'Ήτον ό Άβράμης άνθρωπος άπο 
ώς πενήντα έτών, υιός έπαρχιακο,ΰ συ’ 
βούλου, καλογεροταμμένος, καί άγαμο 
Ό άποθανών «Γέροντας», είς τ ονομ 
τοΰ όποιου έκαυχάτο, ήτο θεϊός του, οπω- 
σοΰν εύπαίδευτος κ’ ένάρετος κληρικός ει. 
τόν καιρόν του. Ό Άβράμης εφερεν, r J 
μάλλον έσυρεν όπισθέν του, ώς παραγκωμ. > 
τ’ ονομ’ αύτό. Είχε μίαν καλύβαν εις το· 
πετρώδη λόφον, στά Κοτρώνια, και διπλέ 
'έν κηπάριον έπάνω στους βράχους. Δε. 
κατήρχετο ποτέ είς τό χωρίον εζη εοημι I 
κήν ζωήν, κ’ έφόρει σάκκον δεμενον περί« 
τήν όσφύν αντί βρακιού. Έπεχειρει διά
φορά πειράματα είς τ αμπέλι του το,μο^ -J 
σγάτον. Πότε έκτιζε στενές πε,ουλές ανα- 
αεσα είς σειράν καί σειράν κλημάτων, 
πράγμα όπου άπήτει σκληρούς κοπους, 
καί δέν ήμείβετο διά τής παραγωγής’ 
πότε έκοφτεν όλα τά φύλλα έκαστου κλή
ματος, διά νά τραφοΰν καί μεγαλώσουν 
τά σταφύλια' καί τότε τα σταφύλια, εξη 
οαίνοντο, καί δέν έμενε μία ράξ δια να 
«καλοσκαιρίση» τής Μεταμορφωσεως, ούτε 
σταγών διά νά εύφρανθή του Αγιου 
Δη μητριού. , ,.

_Έγώ σού είπα, μπαρμπα, επανελα- 
βεν ό Άβράμης, ένφ ό γέρων τόν έκυτ- 
ταζε χάσκων καί μειδιών σοΰ είπα οτι 
δέν είνε ή πλεονεξία ποΰ μάς χαλνα’ εινε 
ή άυ.αρτία, ή άπροκοψιά, ή κακομοιριά. 
Ό μακαρίτης ό Γέροντας την ελεγε αβελ-

__ "Ας εινε’ λέγε, παιδί μου Δημ-ήτ^η, 
νά μοΰ δώσης νά καταλάβω, απάντη^ν 
έκβάλλων σύννεφον καπνοΰ από το στόμα

ϊΔ()λ’ ή γής είνε τοΰ Θεοΰ, έξηκο- 
λούθησεν ό Άβράμης. Του Κυρίου η W 
καϊ το πλήρωμα. Καί τό κάθε χωρ*?’· 
κάθε έληώνας κΓ άμπέλι, εινε «σημερ 
έμοΰ, αύριον ετέρου!.». ,

Ό Δημήτρης ηξευρεν απέξω ολα 
ρητά, οσα τοΰ έχρησίμευον, πρός σοφι
στείαν η διαστροφήν. Μόλις είπε τανωτε?ω_ 
καί παρουσιάζεται ό διπλανός, ο νε<· ου 
τος. Καί ούτος ήθελε νά κάμη μέγσ 
είς τήν θέσιν εκείνην, άνάμεσα στά <r

Μόλις έφθασεν ό γέρο - Φραγκουλας, 
κ’ έχαιρέτισε τούς άνθρώπους του. «1 εια 
σας, παιδιά», καί άφοΰ τους ειπεν ολιγας 
κοινοτοπίας, άπλώς διά νά δείξη ότι εινε 
αφέντης του μέρους, έκάθησεν είς την υψη- 
λοτέραν σκοπιάν τοΰ ανηφορικού αγρού, 
κι’ άναψε δεύτερον τσιμπούκι, τας
ράβδους, όμπρέλλας, κτλ., τας απέθεσε 
δίπλα του έπί τών χαμοκλαδών, και δια 
τήν φανέλλαν είπε νά κρυολογήση πρώτα 
κ’ ύστερα θά ήλλαζε. Τότε, μετά δυο η 
τρία λεπτά, παρουσιάζεται ο Αβράμης, ο 
γείτων, όπου δέν έλειπε ποτέ άπό τα διά
φορά χωράφια του' τήν ήμέραν μάλιστα 

είχεν ό Φραγκούλας έργατας να ξανοίξουν 
καί φοβείται «μην τόν καταπατήσουν», η 
μάλλον μήν τοΰ πάρουν πίσω ο,τι είχε 
πάρη· καί τοΰ λέγει’

— Καλημέρα, μπάρμπα Φραγκουλη. 
Ήρθα νά τά ποΰμε γιά καλά, να ςεδια- 
λεντοΰμε· γιατί ό μακαρίτης ό Γέρον
τας έλεγε’ «Ξεδιαλεμμό ξεδιαλε,εις τον 
πλησίο σου1.»

^«Έλεγμψ έλέγξεις τόν πλησίον σου, καί ου 
λήψη δι* αύτόν Αμαρτίαν». (Μωϋσής).

ί /*α, καί ως έμαθεν ότι είχε πάρη τό 
/ /υσιΨα του τό τσιμπούκι του πρός 

Κ Τ,?" ? κτηματίας, πάραυτα 
ευρεθη κι αυτός έκεί.

Γ ~Χα'Ρ6τ6’ κύριοι. — Έμαθα, 'κύριε 
Φραγκουλα, ότι έχετε παράπονα όσον 

για τό κτήμα τό δικό μου εδώ πλη
σίον σας,. Καί είς πίστωσιν τών όσων 
ηκουσα έρχομαι να σάς καθυποβάλω κ’έγώ 
τας σκεψεις μου, καθόσον είμαι νεοφανής 
εις τον τοπον, καί δέν έπάληωσα ακόμη 
να γνωρισθώ μέ τούς λαούς. Καθότι έγώ

\ θ6?ω την 7Ρ0θδθν’ κ’οί αδελφοί οί 
1 Ρουγγαΐοι, οί δικηγόροι τοΰ

1 τοπου, εινε λίαν πολιτισμένοι άνθρωποι’ 
/ τά ΖωΡ10 είνε ’πίσω. . .

Έως έδώ είχε φθάσει ό Παληόπουλος, 
ο νεοφερμένος άρχοντας, καί πάραυτα εμ
φανίζεται η Πινάκαινα, ή γρηά Φλωρού __
»ρα καλή σας ! . . Νά σ’ πώ δέ βάσταξα 
ιυρ Φραγκούλη μ’, έσύ, προεστός άνθρω
πος ένας άπ’ τή δωδεκάδα, ποΰ οί παπ
πούδες σου φορούσαν πανωβράκια, καί 
πλατεία μανίκια, καί βρακοζώνες κεντη- 
«ς · · Και να κάνης τό άδικο αύτό, νά 
ιου πατής την άγκωνίτσα μου τήν κλη- 
ο οσα, μου —ένα π’νάκι τόπο, πέντε 
πιθαμές γής — όσο γιά νά φέρη μιά προ- 
Χτινα τρεις _φορές γΟρο στη ρίζα τής 
<ηας, που εινε δεμένη, καί τό σκοινί 
φ«τυλιγβται γύρ6ς καί
Κ εληας, κ ή προβατίνα στέκεται, κα; 
ινει σταμάτια, καί δέν έχει ποΰ νά βο- 

}ηση. Καί τί θά καταλάβουν, κύρ Φραγ- 
'υλη μ , όσοι θά προσπεράσουν καί θ’άρ- 
ίξουν τά ξένα χωράφια ; Μαζί τους θά 
βαρούν, μαθές ;

ό>1α «ίώνια - ύπέλα- 
* εδω ο Αβράμης, & έ'θεντο οί πάτερά- 

Κ σου». Γ
— ΚΓ όσοι τά κάνουν αύτά, μαθές 
οσα κι’αν καταπιή καί ντερληκώση

I -·ς άνθρωπος, πάλι χώμα καί κοπριά 
I ' γένη, καί τρεις πιθαμές τόπο θά 

ίασθη.
Έως έδώ είχε φθάσει θυμωμένη ή γρηά 

·<αινα, καί πάραυτα φθάνει, άπρόσ- 
■ ■ · ί κι αγύρευτος, ό Τσοΰνος ό Γιάν

νης, ο Καθεαυτοΰ, αύτός έκείνος όστις είγε 
γογγύσει προ μιας ώρας είς τήν διά τοΰ 
χέρσου μονοπατιού διάβασ<ν τοΰ Φραν- 
κουλα. Πώς εύρέθη έκεί;
, θύτος 7ά e‘Z* "-άλα μέ τόν Άβράμην, 
επειδή με όλον τόν κόσμον τά είχεν 
ασχημα. Αμα είδε λοιπόν τόν γέρο — 
Φραγκούλαν κ’ έβάδιζε πρός τά έκεί, καί 
δεν αμφεβαλλεν, ίσως νά ήξευρεν, ότι ό 
Αβραμ,ης^κεϊ θά ήτο, έσπευσε νά παοευ- 

ρεθη κι αυτός ώς επίκουρος εις τήν πιθα
νήνλογομαχίαν τήν μέλλουσαν νά συμβή

, ό Τσοΰ^. μόνος αύτός,
με τας δυο προβατίνες καί τάς τρεις κα
τσίκες του, έκαμνε τόσας ζημίας είς τά 
γειτονικά καί τά άπώτερα χωράφια, όσας 
δεν εκαμνον όμού όλοι οί βοσκοί, οί τρέ- 
φοντες άνά πολλάς δεκάδας θρεμμάτων 
εις το καταμερον έκεΐνο· είς ό'λην τήν 
Α5Ρ«*ην, τήν Κοφακοφωλιά, τό Κ’βούλι, 

τα Κοψιδέϊκα, τό Ξάνεμο, καί τήν Κεφά
λαν.,, Ητον όμως είς άκρον προβλεπτικός, 
και αμα είχε καταβοσκήσει ξένον κτήμα' 
έτρεχε να εύρη τόν ιδιοκτήτην καί τοΰ

™ πΡ°βατα τοΰ 
Κοψιδακη, καί σοΰ έφαγαν τόσα θηλιά- 
σματα»· ή «Σήμερα πρωί είδα τόν Πολύ
χρονο. ποΰ είχε μπουρδάρει τά βοσκήματα 
του μεσ το στρέμμα, καί σοΰ αφάνισαν όλα 
τα κλήματα»· η « Άποβραδής - έφθασα 
παραωρα και δέν μπόρεσα νά σ’έντα- 
μωσω—είδα τά πράμματα τοΰ γυιοΰ τής 
Ιαροφαλινας, κ’ έκαμαν γιούργια μέσ’ 
τον εληώνα, καί σοΰ έφαγαν όλα τά νέα 
φυτεμμ,ατα. Ένα είκοσιπεντάρικο τό δέν
δρο πρέπει νά ζητήσης γιατί αύτά, βλέ
πεις δέν'είνε θηλιάσματα· είνε φυτέμματα, 
και δεν ςαναβλασταίνουν. Άλλοιώς, θέλεις

^°δα’ Υΐά νανακάμης.» 
, Ιολις ,μίαν φοράν τόν χρόνον έμέθυεν ό 

Γιάννης ο Καθεαυτοΰ, ένφ άλλοι μεθύουν 
Υν7-ν/βδθίλάδα’ σ/-£δόν ^ΗΡαν. 
Αλλ όταν έμέθυεν, όλον τό χωρίον έπαιρ- 

νεν,ειδησιν, κ έτρεχε νά ίδή ένα θορυβο
ποιόν μωρόν μεθυσμένον. Καί όταν ύπάν- 
δρευσε την μοναχοκόρην του, ή γυνή του 
εγραψεν ολα τα κτήματα τά προικώά της 
είς το προικοσύμφωνον ποΰ έκαμε μέ τόν
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Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 119Καί στρέψας τά νώτα, διευθύνθη πρός 
τήν μικράν ισόγειον καλύβην, ήτις έχριη— k 
σίμευε δι άποθήκην γεωργικών εργαλείων, 6 ; 
ώς καί σάκκων πλήρων έλαιοκάοπου, κατά 
τάς φθινοπωρινάς καί χειμερινάς νύκτας.

Έμειναν έν άμηχανία οί τέσσαρες άν- 
δρες κ’ή γρηά Πινάκαινα, καί δέν ήξευ- · Λ 
ραν πώς νά ξεθυμάνουν. ’Επειδή όλοι ούτοι c 
είχαν έλθη χάριν φιλονεικίας μέ τόν γέρο- 
Φραγκούλαν, έν άπουσία αύτου, άρχισαν κ 
μεταξύ των συζητησιν.

γαμβρόν άκόμα και τά χρυσά ποδογύρια 
της, και τά χρυσοποίκιλτα ύποκάμισα, 
και τά στολίδια της όλα, τά όποια άΰτη 
είχε φορέσει τό πολύ τριάντα φορές είς 
είκοσι χρόνια' τότε έξεκόλλησεν η ψυχή 
του Γιάννη, καί τά έλυπήθη, και καθώς 
ήσαν οί παπάδες επάνω κ' έλεγαν τούς 
εισαγωγικούς στίχους του γάμου («Μακά
ριοι πάντες ... ή γυνή σου ώς άμπελος 
εύθηνοϋσα . . . οί υιοί σου ώς νεόφυτα 
ελαίων» κλπ.), ψάλλοντες τό Δόξα οοι, ό 
Θεός ημών, δόξα οοι, πάραυτα ό Γιάννης 
μόλις έδέχθη τήν μετάνοιαν καί τόν χει- 
ρασπασμόν τής κόρης καί του γαμβρού 
του, άφήνει τήν τελετήν, μαζί μέ τούς 
μελλονύμφους καί τόν σύντεκνον, καί τούς 
καλεσμένους επάνω στό πάτωμα, κατε
βαίνει στό κατώγι, όπου είχε κόκκινες 
πιπεριές κρεμασμένες, κατεβάζει πέντ έξ 
άπ’ αύτές καί τάς άνάφτει καί τάς καίει, 
καπνίζει καί σφλομώνει ολον τό οίκημα. 
Τότε έ'πιασεν όλους τούς καλεσμένους, τόν 
γαμβρόν, τήν νύφην, καί τούς παπάδες, 
σφοδρά καΐλα καί βήζιμον, ώστε σχεδόν 
όλοι, καί οί ιερείς μέ τ' άμφιά των θά 
έτρέποντο είς φυγήν. Εύτυχώς, έσοφίσθη- 
σαν ν’ άνοίξουν πέρα-πέρα όλας τάς θύρας 
καί τά παράθυρα, άν καί ήτο ψυχρά χει
μώνας ώρα, καί άερίσθη ή οικία, καί ούτω 
έγλύτωσαν άπό τό πάθημα.

— Κάνεις άδικο, χμ··· γρ··· μπάρμπα 
Φραγκούλη, άρχισε νά λέγη' καί τά μονο
πάτια τά ξένα πατεϊς, καί τά χωράφια 
τά ξένα καταπατείς. Ό Μήτρος άποδώ 
(δείξας τόν Άβράμην), εινε δουλευτής, 
άνθρωπος τής ψυχής, χρ.. γμ.. καί μού 
τόν άδικάς... γιατί αύτός έχει πνέμματα, 
κμ.. μπρ... κ’ έρχονται καί σέ βρίσκουν... 
καί πώς νά τά ξορκίσης ;

Ό γέρο-Φραγκούλας δέν εΐχεν επιθυμίαν 
ν’ άπαντήση. Εύτυχώς, εκείνην τήν στιγ
μήν, καθώς είχε καθίσει ίδρωμένος ύψηλά 
στόν όχθον, ήσθάνθη ότι ήρχιζε νά κρυο- 
λογη* έσηκώθη, έπήρε τό τσιμπούκι του 
μαζί μέ τήν φανέλλαν, καί άποταθείς 
πρός όλους, είπε.

— Μέ συμπάθειο* πάω στό καλύβι, 
ν’ άλλάξω τή φανέλλα μου.

—«Δέν εινε άνθρωποι μορφωμένοι στόν 
τόπον έδώ» άρχισε νά λέγη ό Παληό- 
πουλος, ό νεόπλουτος ξένος. Βλέπετε, άφή- 
νει μισήν τήν ομιλίαν, καί μάς φεύγει.

— Σιώπα καί σύ, ψυριάρη, έκραξεν όο 
Άβράμης' που μάς ήρθες καί σύ ’δωπέρα* 
νά κλέψης τά μοναστηριακά, νά καζαντή ■- 
σης καί σύ, νά γείνης μεγάλος άνθρωπος;.

- Μέ συγχωρείς, κύριε, δέν εινε τρόΐ- 
πος αύτός, πώς βρίζεις ;

— Θά σέ ντραπώ, κατάλαβες.
— Μή δά παιδάκι μ', ειπεν ή γρηά 

Ιΐινάκαινα. Ημείς έδώ δέν ήρθαμε νά 
πιασθούμε μαλλιά μέ μαλλιά, σάν ιγΐζ 
κακές γειτόνισσες. Μήν άγριεύης μέ τόν 
άνθρωπο. Τί σώκαμε ;

— Καλά του τά είπε, ύπέλαβεν ό Γιάν
νης ό Καθεαυτού. Κατάντησε νά γένη 
Σύρο καί Μάλτα τό χωριό μας, κατάλα
βες γρ.·. χμ... Κ’ τσοί, στραβοί, έδω 
μαζεύονται όλοι... κανένας καλός... δλΡ* 
μπατακτσήδες.. μπρ.. νμ.. Ποιό καϊκά<ί 
τούς φέρει όλους ;

— Δέν χρειαζόμαστε καί δικηγόρε, 
ειπεν ιδιότροπος, καί παρά προσδοκίαν,ο 
Άβράμης.

Ό Γιάννης έστράφη μέ απορίαν πρζ 
αύτόν.

— Καλά, φταίω έγώ πού σού τρα& 
τό σκοινί σου, είπε μέ θυμόν. Αύτό ή4ν 
τό ευχαριστώ.. ύύ., χμ.. πού θέλησα α 
σού σάσω τά στραβά σου, κατάλαβες.

— Βρέ Τσούνο,Μουτσούνα, κύττακα·, ι 
νά μαζώξης τήν γλώσσά σου* τά λόα 
σου νάνε λίγα-άκούς τί σού λέγω ;

■■ ; ;
— Κ’ οί δυό καλοί είσθε, πέταμα δέ 

θέλετε, έμουρμόρισεν ή γρηά Πινάκαινα. 
Άβράμης καί Τσούνος, Τσούνος κι’ ’Αβρά- 
•ιης. Κύλισε τό χάλκωμα κ’ ηύρε τό 
καπάκι.

— ’Εσύ νά μαζώξης τή γλώσσά σου, 
στρίγλα, χμ.. γρ.. γρηά κακόγρηα κακο- 
ααγειρεμμένη, έκραξεν ό Γιάννης.

— Είσαι άξιος νά βρίσης αύτήν τήν
-ρηά, εσύ ; άπήντησεν ό Άβράμης. Αύτή 

|!με γυναίκα άπό σόϊ, δέν εινε ξεσόϊαστη 
ά\ έσένα* εΐνε δεύτερη ξαδέρφη τού πα- 
έρομ μου. Νά πλυένης τό στόμα σου, καί 
ι ίήν άνεβαίνης.
/ — Άς εινε. μαθές, έχει δίκηο ό Τσοΰ- 

Μ 1*ς, ειπεν ή γρηά. Καί σύ, Άβράμη, 
δ'κηο έχεις. Έσύ σοϊλής, κι’ αύτός ξεσό- 

■ ϊαστος, κ’ οί δυό είσθε ή μπομπή τού χω- 
1 ριοΰ, πού περιγελά τούς διαβάτες.

— Καλό περίμενα ν’ακούσω έγώ άπό 
σένα, μπαμπόγρηα ; ειπεν ό Άβράμης, έκ 
στόματος κοράκου έξελεύσεται κρά.

— Βρέ, μή βρίζης τή γρηά, παληο- 
Άβράμη-Άβραμίκο, έκραξεν έν έξάψει ό 
Γιάννης. Δέν είσαι άξιος νά πλύνης τά 
ποδάρια της.

— Σκάσε, βρέ Τσούνο, μουτσούνο, κα
κομούτσουνο, άπήντησεν ό Άβράμης. Θά 
σ’ άρχίσω μ’ έκείνο.

'Ήρπασε πάραυτα τήν βαίνην ράβδον, 
τήν όποιαν είχεν άφήσει ό Φραγκούλας 
εκεί, έπί τού ύψώματος οπού είχε καθίσει. 
Ό Τσούνος ήρπασε πάραυτα τό κλαδευ
τήρι, τό οποίον ό γέρων είχε σκαρφαλώσει 
έπί δένδρου έλαίας, οπού έχωρίζοντο οί 
κλάδοι εις τό τρίκλωνον. ι

Ό ξένος έτεινε τήν μίαν χείρα πρός 
τόν ένα. τήν άλλην πρός τόν άλλον, ώς 
διά νά προλάβη τήν συμπλοκήν. Ή γρηά 
Πινάκαινα ήρχισε νά τραβά τά πολιά 
τσουλούφια της, τούς δύο θυσσάνους τών 
τριχών, όπου έκρέμαντο έπί τών κροτά
φων μέχρι τών μαραμμένων παρειών της. 
Αλλά μετά μίαν στιγμήν ώς νά μετεμε- 

λήθη, καί τής ήλθεν άλλος λογισμός, 
έκραξε πρός τόν ξένον

— Άφησέ τους νά μαλώσουν' άφησέ 
τους.

Ό Άβράμης ύψωσε τή* ράβδον. Ό 
Τσούνος έκαμεν εν βήμα όπίσω, καί ύπέ- 
τεινε τήν χείρα όριζοντίως κάτω, μέ τό 
κοπτερόν τού κλαδευτηριού πρός τήν κοι
λίαν τού Άβράμη.

*

Οί τέσσαρες έργάται ειχον διακόψει τό 
σκάψιμόν των, όπου μόλις τό ειχον ξαναρ
χίσει μετά τό πρόγευμά των, καί κατόπιν 
τής άφίξεως τού ιδιοκτήτου, κ’ έγύρισαν 
τά πρόσωπά των πρός τά πρόσωπα τής 
σκηνής, άπλήστως, κ’ έκύτταζαν. Ό είς 
άφησε τήν σκαπάνην του κ’ έτρεξε πρός 
τό μέρος τών μαχομένων, διά νά τούς 
χωρίση' τό αύτό έπραξεν όκνότερον κάπως, 
καί ό δεύτερος. Ό τρίτος έπωφελήθη τόν 
άντιπερισπασμόν, έ'στρηψε τσιγάρο, κ’έζή- 
τει νά τό άνάψη μέ ύσκαν καί πυρόλιθον. 
Ό τέταρτός μόλις έστρεψεν άπαξ τήν 
κεφαλήν, καί πάλιν έξηκολούθησε τήν έρ- 
γασίαν του

Τό μέρος άπείχε περίπου πενήντα βή
ματα. Όταν ό πρώτος έργάτης έφθασε 
πλησίον τής σκηνής, ό Τσούνος είχε δεχθή 
μίαν έπί τού ώμου άπό τήν ράβδον τού 
Φραγκούλα, διά χειρός τού Άβράμη. 
Έπροσπάθησε νά τόν κτυπήση μέ τό κλα
δευτήρι, άλλ’ έφαγε δευτέραν έπ’ αύτής 
τής κρατούσης χειρός.

Τότε έφθασεν ά πρώτος έργάτης κ’ έμ- 
βήκεν είς τό μέσον τών μαχομένων. Έτεινε 
τήν μίαν χείρα πρός τήν ράβδον, μέ τήν 
άλλην έπροσπάθησε ν’άρπάση τό κλαδευ
τήρι, άλλ’ ό Τσούνος έστρεψε τό οπλον 
πρός αύτόν, καί συγχρόνως ήρχισε νά τόν 
ύβρίζη.

— Σύρε νά ζής κοιλιές, τού είπε, τί 
άνακατώνεσαι ; Καί ποιός σ’ έρωτάει σένα, 
ή σκεπετζής είσαι ή πατσατζής ;

Συγχρόνως έ'φθασε τότε ό δεύτερος έρ
γάτης, καί δΓ έπιδεξίου χειρισμού, έπω- 
φεληθείς τήν άφηρημάδα τού Τσούνου, τού 
άπέσπασε μέ στιβαράν χείρα τό κλαδευ
τήρι. Έκαμε δέ σημείον έκεχειρίας πρός 
τόν Άβράμην. Άλλ’ ούτος, βλέπων τόν 
Τσούνον άοπλον, ύψωσε τό κλαδευτήρι, 
καί τού κατέφερε δύο ή τρεις έπί τού 
βραχίονος καί τού ώμου.
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Την ιδίαν στιγμήν έφάνη ό γέρο-Φραγ- 
κούλας προκύπτων άπό την θύραν της 
καλύβης. Είχε φορέσει την στεγνήν φα,νέλ- 
λαν του,καί καθώς έξήλθε χωρίς νά στραφή 
πρός τά πρόσωπα της σκηνής, απέχοντα 
ώς εκατόν βήματα, άπλωσε την άλλην, 
την ύγράν, επί τίνος θάμνου, και είτα 
έστρεψε νωθρόν τό βλέμμα πρός τά πρό
σωπα άντικρύ.

— Γέρο-Φραγκούλη ! έκραξε μέ όξεϊαν 
φωνήν η γρηά-Πινάζαινα, έλα νά τους 
βάλης γνώσι. Μαλώνουν εδώ.

— Άς πάνε στά χωράφια τους, άν 
θέλουν, μέ τό ραχάτι τους νά μαλώνουν, 
άπηντησε μεγαλοφώνως. Εγω τό χωράφι

Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ*

• Συνέχ. καί τέλος. Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχη 
Μαΐου καί ’Ιουνίου 1912.

Άλλ’ δ,τι ιδίως χαρακτηρίζει έν Γαλ
λία την σύγχρονον φάσιν, ό,τι αναπαρι- 
στα καλλίτερον την κρίσιν, εινε η διείσόυσις 
της απεργίας είς τάς δημοσίους ύπηρεσίας*  
αί μεγάλαι άπεργίαι τών ταχυδρομικών 
καί σιδηροδρομικών ύπαλληλων, αι όποια 
έπηλθον αλλεπάλληλοι κατά τά τελευταία 
έτη δέν κατέδειξαν μόνον την ζωτικότητα 
τών εργατικών οργανώσεων, εβεβαιωσαν 
ακόμη οτι ό συνδικαλισμός κερδίζων όλονέν 
έδαφος, θά ηδύνατο νά παραλύση την 
λειτουργίαν της δημοσίας δυνάμεως καί 
έν ταύτώ καί την ζωήν της χώρας. Τό 
Κράτος τού κεφαλαίου διά της αναστολής 
τών ταχυδρομείων, τών τηλεγράφων, τών 
τηλεφώνων, τών σιδηροδρόμων θα ευρι- 
σκετο άφωπλισμένον είς την έναντίον τού 
προλεταρισμοΰ πάλην του. Οί διεσπαρμέ
νοι τροχοί του δέν θά ηδύναντο πλέον νά 
έπικοινωνησουν μεταξύ των και ουδεν θα 
συνέδεε πρός άλληλα τά διάφορα αύιού 
κέντρα Πάσα δράσις τού συνόλου θά τού 
ήτο ακατόρθωτος καί συνέπεια της εκνευ- 

δέν τώχω γιά νάρχωνται οι γειτόνοι, 
έ'χουν κρεμασμένο τό ζωνάρι τους γιά

μου 
δ'σοι 
καυγά.

Έκάθισεν επάνω ’σ ενα κούτσουρο, 
δίπλα στην θύραν της καλύβης, εγέμισε 
τό τσιμπούκι του, έτριψε πυρείον, καί τό 
ήναψε.

Πρώτος έφυγεν ό νεόπλουτος ο ζένος. 
Δευτέρα έκαμε ποδάρια, καί κατέβη στο 
χωραφάκι της η Πινάκαινα η γργιά. Ο 
Άβράμης έκαμε κατά τό χωράφι του, 
ό Τσούνος έστράφη πρός τό μέρος όπρθεν 
ειχεν έλθη. >

Οί έργάται έπέστρεψαν είς την εργα
σίαν των.

t Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ριστικής, τής αγωνιώδους καί αγόνου έπι- 
σχέσεως τών ύπηρεσιών του κατά την 
πρώτην στιγμήν, θά παρεδίδετο είς τήν 
τύχην τών συμβάντων. Και ως ή βιομη
χανική συγκέντρωσις διήγειρε έναντι τοΰ 
έργοστασιάρχου τους εργατικούς συνδέ
σμους καί προκαλεϊ διαρκή συνωμοσίαν 
τών ήμερομισθίων έργατών, ομοίως ή με- 
γέθυνσις τών δημοσίων ύπηρεσιών—ή *··πρία  
δέν παρουσιάζεται είδικώς μόνον δ* αί 
άν λέγουν είς ώρισμένην περιοχήν, 'Ρ\'α 
εύρίσκεται παντού δπου η κεφαλαίο*  ια 
έχει έγκαθιδρυθή, ή όποια είνε νόμο>υυ *ύ  
κόσμου τού κεφαλαίου — παρήγαγε μεταξύ 
τών ύπαλλήλων τών ύπηρεσιών τούτων 
πρώτου, δευτέρου καί τρίτου βαθμού κίνη- 
σιν συνενώσεως, ή οποία κατέστη κίνδυνος 
αναπότρεπτος.

Τό σύγχρονον Κράτος ύπονομεύεται έν 
Γαλλία είς τόν πολιτικόν του οργανισμόν 
διά τής καταπτώσεως τού κοινοβουλευτι
σμού, είς τήν οικονομικήν του σύνθεσιν 
διά τής έξαπλώσεως τού σοσιαλισμού καί 
τού συνδικαλισμού, είς τήν κυριαρχικήν του 
δύναμιν διά τής ανταρσίας τών κατωτέρων

ργάνων του. Πώς θά ήδύνατο ν’ άντιστή 
;ς τόσα αίτια καταστροφής ; Άλλά βε

βαίως δέν εινε στερεώτερον αλλαχού.
Ιδού ή Μεγάλη Βρεταννία. Έάν ύπήρχε 

Περιοχή τής Εύρώπης δεικνύουσα απο- 
Χδτροφήν πρός πάν έπαναστατικόν πνεύμα, 
διθήνιος πρός τήν συντηρητικότητα καί 

®ήν παράδοσιν, καί τέλος φροντίζουσα νά 
ftp? τήν ιεραρχίαν και τούς προαιω- 
| ρυς θεσμούς της, εινε βεβαίως αύτή. Είς 
ϊίς άνυπομόνους δημοκρατίας τής ήπειρω- 
£'·ζής Εύρώπης, άντέτασσον τήν γαλήνην 

I Μί τήν παθητικότητα τού αγγλικού λαού, 
Μ τάς έπιμόνους διαθέσεις των πρός 
νβπαβολάς καί ανανεώσεις τήν άντιπά- 

Γ άν του διά πάν απότομον κίνημα καί 
j'ty σεβασμόν του πρός τήν μάλλον άπηρ- 
Μωμένην ρουτίναν. Είχε διατηρήσει τήν 
ίχΓίρ ο νομικήν του βασιλείαν, τήν εύγένειαν 
Ρ'·°ν τίτλων, τά άνερχόμενα είς μακρυνάς 
I ιόδους ήθη. Ούτε ό σοσιαλισμός, ούτε 
^Συνδικαλισμός είχον έπηρεάσει τό έθνος 
Βηό τό πραγματιστικόν, τό άποστρεφό- 

·, >ν τήν ιδεολογίαν. Ό συντεχνισμός 
Βτς ειχεν έγκλιματισθή άπό μακρού χρό- 

■ ι®ήτο άπλώς μόνον παρά τινας φάσεις 
ποί!ων τιναγμών βιομηχανική διπλωμα-

। ή έπιστήμη αθροιστικών συνθηκών 
ΗΜ ειρηνικών συμβάσεων άπεριορίστου

5 ^ως. Αλλ’ αίφνιδίως οί θεωρητικοί τής 
Κ Ιίμθυ καί τής άείποτε ισορροπημένης 
Β^ν'λίας ώφειλαν ν’ αναγνωρίσουν τήν 

' Μ ν των καί άντιθέτως πρός τάς σχο- 
■4ρ. ίς των διαβεβαιώσεις άλλοι θεωρη-

V Λ,νομολογούν σήμερον, οτι ή Αγγλία 
| ύν άλλων ήπειρωτικών έθνών ήτο ένδε— 

Β*̂ον  νά ίδη αύτή τάς μεγάλας ούσια-
'ς μεταβολάς.

τόν ' , . , ,z j, ιστορία των τελευταίων ετών φαι- 
δτι έδικαίωσε τάς προφητείας των.

ινοασιλείας έξαφανισθείσης ολίγον κατ’ 
τ<ϊου πρός τό βάθος τής σκηνής δπου τήν 
τ?ιΧ-ή έζέλ[ζ1ς τών συνταγματικών ιδεών, 

Bu? ^ή τών Λόρδων ύπέστη τήν έπίθεσιν
1 Α/Ίι , ' ,Γ 'τιπαλων τού συστήματος. Ή Βουλή 

Ρ, ^;ών Λόρδων διαιώνιζε τήν παλαιάν
Ρα<7ών εύγενών γαιοκτημόνων, οί όποιοι 
“νετής είχον τό δικαίωμα νά διευθύ- 

τους.

νουν τάς δημοσίας ύποθέσεις. ’Ενώ αί 
κώμαι των γεωργικών έκμισθώσεων άπο- 
συντεθείσαι είχον καταστραφή. τής αντι
προσωπείας των περιελθούσης είς τάς νέας 
βιομηχανικάς πόλεις καί ή ψήφος είχε 
σχεδόν γενικευθή, έξομοιώνουσα τήν Βου
λήν τών Κοινοτήτων πρός τό πρότυπον 
της I αλλικής Βουλής, οί Λόρδοι άπεμενον 
ώς ίχνος άλλης έποχής περισωθέν είς τόν 
νεώτερον κόσμον. Μερικοί μεγαλοϊδιοκτή- 
ται αντεποιούντο την νομοθεσίαν άπό τούς 
εκλεχθεντας βουλευτάς*  ή κατάχρησις ήτο 
φανερά, πολύ περισσότερον φανερά άφού 
τό κοινοβουλευτικόν σύστημα πέραν τής 
Μάγχης δέν είχε θιχθή ακόμη διά τών 
υπονοιών καί τών προσβολών άπό τάς 
όποιας άλλαχού ύποφέρει. Τό σύνθημα τού 
πλήθους ύπήρξε : «Κτυπάτε τούς Λόρ
δους !» καί ή Ανω Βουλή ύπό τόν κίνδυ
νον νά παρασυρθή, ήναγκάσθη νά συγκα- 
τατεθή είς τήν έλάττωσιν τών ιδίων της 
προνομίων. Μέσω τής άνω αύτής Βουλής 
τό Κράτος ύπέστη τήν πρώτην του ήτταν 
έκεϊθεν τοΰ πορθμού.

Άλλ’ή περικοπή τών οικονομικών καί 
πολιτικών προνομίων τών Λόρδων δέν έπήρ- 
κει είς τά εκατομμύρια τών έργατών, τά 
συνωθούμενα έν Αγγλία είς τάς πόλεις 
δπου ό πληθυσμός έπι μάλλον καί μάλλον 
πυκνούται. Κατά τού κοινωνικού οργανι
σμού άπευθύνοντο τά μίση των. Ήδη 
ζητοΰντες τήν κατάργησιν ή τήν ταπεινω- 
σιν τής κληρονομικής συνελεύσεως, έξέ- 
φραζον τήν θέλησίν των περί έξισώσεως, 
την τάσιν των νά κτυπήσουν τήν άντίπα- 
λον τάξιν. Αί βλέψεις των καί αί άπαιτήσεις 
των πράγματι ήσαν άλλαι : Τό σύστημα τής 
ιδιοκτησίας έζήτουν νά έπικρίνουν καί νά 
έξασθενίσουν καί δέν θά ήτο καταληπτή ή 
κοινωνική νομοθεσία, ή όποια έσημείωσε 
τήν δράσιν τού ριζοσπαστικού κόμματος 
μέ τόν Ασκουϊθ καί τόν Λόϋδ Τζώρτζ, 
εάν δέν έλαμβάνετο ύπ’οψει ή μεταστροφή, 
ή όποια έξεδηλώθη άπό τού 1900 είς τήν 
τάζιν τών βρεταννών προλεταρίων.

Μέχρι τής έποχής έκείνης τό άγγλικόν 
Κράτος, καίτοι ειχεν έναντιωθή πολύ όλι- 
γώτερον άφ δ,τι γενικώς πιστεύεται είς
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την ύπέρ τρίτων παρέμβασιν, ήρκέσθη 
μόλις νά περιορίση την επίμοχθον εργασίαν 
τών γυναικών και τών παιδιών. Άλλ’ 
άπεδέχθη τόν περιορισμόν τούτον ούχι 
τόσον διά ν’ άνταποκριθή είς τάς επιθυμίας 
τών εργατών οσω διά νά διατηρηση ύπέρ 
τών έργοστασιαρχών προσωπικόν απαραί
τητον. Έλάμβανεν ύπέρ τούτων προφυ- 
λέξεις και εγγυήσεις διά τό μέλλον, τάς 
οποίας και οί ’ίδιοι θά ειχον λάβη, εάν 
ειχον είδοποιηθή. Οί νόμοι του Λόϋδ 
Τζώρτζ παρουσιάζουν δλως διαφορετικόν 
χαρακτήρα. Τείνουν είς τό νά συντρίψουν 
τήν εργατικήν έπίθεσιν διά τής έκπληρώ- 
σεως τού αναγκαίου μέρους τών κοινωνι
κών αιτημάτων καί είς τό ν’ άποτρέψουν 
τό πλήθος άπό τού σοσιαλισμού καί τού 
συνδικαλισμού παραχωρούντες πλεονεκτή
ματα κατά τό μάλλον καί ήττον πολύ
τιμα είς τούς ήμερομισθίους έργάτας. Τό 
σύστημα τούτο έμπνέεται ολόκληρον έκ 
τού αύτού πνεύματος ώς τό βισμάρκειον 
σύστημα τής κινδυνασφαλείας. Άλλ’ επειδή 
ό Λόϋδ Τζώρτζ εύρέθη αντιμέτωπος εργα
τικής οργανώσεως άπείρως ίσχυροτέρας 
τής έν Γερμανία τό 1883 ή 1885, ήναγ- 
κάσθη νά ένδώση είς οίκονομικάς θυσίας 
πολύ εύρυτέρας. Οί νόμοι τών τελευταίων 
έτών περί τού γήρατος, τής ασθένειας, τής 
ήμεραργίας είς το πνεύμα τού είσηγητού 
των δέν ήσαν μόνον προωρισμένοι νά εξα
σφαλίσουν τούς έργάτας έναντίον κινδύνων 
τινων τής ύπάρζεως* ώφειλον μάλλον νά 
προφυλάγουν τήν κυρίαρχον τάξιν άπό 
τών κινδύνων κοινωνικής έπαναστάσεως. 
Οί ριζοσπάσται πέραν τής Μάγχης ώς 
καί πέραν τού 'Ρήνου, ώς καί παρ’ 
ήμίν, επιζητούν νά συμβιβάσουν διαιτητι- 
κώς τήν άστικήν τάξιν καί τούς προλετα
ρίους, τήν σημερινήν κοινωνικήν κατάστα- 
σιν καί έκείνην, ή οποία θά τήν διαδεχθή* 
άλλ’ ή διαιτησία αύτή κατά τήν σκέψιν 
της θά έπρεπε ν’ άποβή ύπέρ τού σημερι
νού καθεστώτος καί δέν ύπάρχει έπί πλέον 
παράδειγμα ότι είς συμβιβασμός συνώμοσε 
τήν καταστροφήν ενός συστήματος.

Οί συμβιβασμοί αύτοί, οί οποίοι έπι- 
τελούνται πάντοτε ύπό καταναγκασμόν, 

καταλήγουν έν τούτοις είς τό νά εξερεθί
ζουν τήν έπαναστατικήν έπίθεσιν. Ή σύγ
χρονος ’Αγγλία έξεραίτως έπαληθεύει τή 
διαβεβαίωσιν ταύτην, άρκεί καί έπ’ολίγο 
νά παρατηρήσωμεν τήν μάλλον πρόσφατο 
έξέλιξιν τού συντεχνισμού.

ΤΙ ώρα τής βιομηχανικής διπλωματία 
παρήλθε. Οί βιομηχανικοί σύνδεσμοι, ( 
οποίοι αριθμούν ένίοτε χιλιάδας οπαδών— 
700,000 συμποσούνται είς τόν μεταλ 
λευτικόν σύνδεσμον — δέν έπαναπαύοντι 
πλέον έπί τών ύπολογισμένων πιέσεων zc. 
τών βραδέων διαπραγματεύσεων κατά τάς 
όποιας συνάπτονται άθροιστικά συμβόλαια 
μέ διαδοχικάς προθεσμίας. ‘Η γενική άπερ- 
γία, ή οποία έξαναγκάζει τούς πάτρωνα 
νά ύποκύπτουν διά τής άπειλής έθνικώ* 
καταστροφών, ή όποια παραλύει κάθε κυ
κλοφορίαν καί κάθε παραγωγήν, έγειν 
άποδεκτή παρά τών σωματείων, τά όποίι 
πρό τίνος άκόμη ήσαν έπιμόνως άφοσιω 
μένα είς τάς μετριοπαθείς μεθόδους. Τ 
γενική αύτή άπεργία δέν έξυπηρετεί άπα 
κλειστικώς άμεσον διεκδίκησιν δικαίωμά 
των, αύξησιν τού ήμερομισθίου ή έλάττα 
σιν τών εργασίμων ώρών, άλλά σκοπεί ν 
παραλύση ολον τόν κοινωνικόν μηχανισμ1 
διά νά έπισπεύση τήν πτώσιν του : δηλα1 
οί ένωτικοί κατακτηθέντες βαθμηδόν ύΐ 
τών σοσιαλιστικών ιδεών, έγκαταλείπο 
τάς μεταρρυθμίσεις είς τό περιθώριον του 
συστήματος διά ν’ άφοσιωθούν είς τήν ό 
σχερή μετατροπήν τής ιδιοκτησίας. Τέλρς 
αί Ενώσεις διαφεύγουν όλονέν περισσότΛ 
τήν επιρροήν τών παλαιών των κυρίί» 
τής εσωτερικής γηρασάσης εις τάς ύπο·' 
σεις γραφειοκρατίας των καί φυσικώς 
ύποτασσομένης είς τήν νέαν πολιτικά 
Διά γενικού κινήματος ύποκαθιστούν 
τάς διαπραγματεύσεις τήν δύναμιν, * < 
βιαίαν έπίθεσιν έναντίον τού ίσχύον » 
οικονομικού οργανισμού. Καί ή ύποκα* 
στάσις αύτού του τρόπου τής ένεργι ,νοιζ I 
τούς παρασύρει κατ' άνάγκην είς πά/οι^Ι 
έναντίον τού Κράτους, τού Κράτους, τ /·θν I 
όποιου ή αποστολή εΐνε νά προστατ 
τόν οργανισμόν τούτον. Τέλος άπό τι τέί 
έτών — καί τούτο είνε σημαντικά I
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άκόμη άφου τό ριζοσπαστικόν κόμμα εινε 
κύριον τής εξουσίας — τά 
>/ · -

στρατεύματα 
έκαμαν τήν έμφάνισίν των εις τά κέντρα 
τής απεργίας.

Ό,τι τέλος χαρακτηρίζει, και ίσως ύπέρ 
παν άλλο, τόν άνανεωθέντα αύτόν συντε- 
χνισμόν είνε, οτι τό συνεταιρικόν πνεύμα 
ύπεχώρησεν είς τόν τό καλούμενον πνεύμα 
τών τάξεων καί αί συντεχνίαι αί όποίαι θά 
ήδύναντο νά παραμείνουν έκτος τών συγ
κρούσεων τοΰ κεφαλαίου καί τής εργασίας, 
επικοινωνούν στιγμιαίος πρός έκείνας, αί 
όποίαι έρρίφθησαν ήδη είς τήν πάλην. 
Πάσα έρις έν αρχή περιωρισμένη, δύναται 
τού λοιπού νά διεγείρη τόν ανταγωνισμόν 
τών κυρίων καί τών προλεταρίων, δηλαδή 
νά έζαμολύση τόν κοινωνικόν πόλεμον άπό 
τού ένός εις τό άλλο άκρον τού Ηνωμέ
νου Βασιλείου καί νά θέση είς κίνδυνον 
τήν ασφάλειαν τής δημοσίας έξουσίας.

Είς ούδεμίαν άλλην εποχήν τής ιστο
ρίας της ή Αγγλία έγνώρισε διαδοχήν 
απεργιών τόσω φοβερών όσω τών σήμερον 
άλλεπαλλήλως έπερχομε'νων μεταξύ τών 
εργατών τών λιμένων, τής συγκοινωνίας 
καί τών μεταλλείων. Τρις κατ’ έπανάλη- 
ψιν είς βραχύ χρονικόν διάστημα ή ναυτι
λία της, ή κατά ξηράν κυκλοφορία καί τό 
σύνολον τής βιομηχανίας της όχι μόνον 
έπαθον, άλλά ύλικώς άνεστάλησαν. Ό 
μή θέλων νά διακρίνη είς τά γεγονότα 
ταύτα τάς ένδείξεις επαναστατικής κατα- 
στάσεως, ό μή έννοών, οτι εύρισκόμεθα είς 
τάς άπαρχάς καί όχι είς τό τέλος μιας 
περιόδου καί οτι τό κίνημα άντί νά έξα- 
σθενίση, αυξάνει άδιαλείπτως, άγνοεί ώρι- 
σμένως τούς σημερινούς ορούς τών τάξεων. 
Τό βρεταννικόν Κράτος εύρίσκεται βαθέως 
ύπονομευμένον.

’Ιδού τέλος ή Γερμανία. Καί έκείνοι 
ακόμη οί οποίοι έπίστευον είς τήν άσάλευ- 
τον άσφάλειαν τού Κράτους τών Χοεν- 
τζόλλερ καί άντέτασσον τήν πειθαρχίαν 
τών ΙΙρώσσων, τών Βαυαρών καί λοιπών 
κατοίκων τής αύτοκρατορίας πρός τήν 
πυρετώδη ταραχήν καί τόν αναρχικόν 
ατομισμόν τών Λατινικών φύλων, θά έλα- 
βον έκ τών μάλλον προσφάτων γεγογότων

εποικοδομητικά τινα μαθήματα. Ή * 
θαρχία ύφίστατα πράγματι μεταξύ 
Πρώσσων, τών Βαυαρών καί λοι 
άλλά στρέφεται έναντίον τού Κράτ^ 
τού όποιου οί κίνδυνοι άρχίζουν νά γίν< 
ται αισθητοί είς πάντα.

Ήτο ώς κατάπληξις διά τόν κόσμ< 
δΓ εκείνους τούλάχιστον, οί οποίοι άν* 
νώσκουν ολίγον και δέν σκέπτονται ποσ 
νά μάθουν κατά τόν τελευταίον Ίανου 
ριον, οτι ό σοσιαλισμός εϊχε συναθροίσει 
έκατομμύρια άνθρώπων καί πλέον άκό· 
πέραν τού Ρήνου. Είς τήν χώραν τούτέ» 
όπου τό σύγχρονον Κράτος έφαίνετο πρι 
κισμένον μέ τόν ίσχυρότερον οργανισμόν 
οπουδήποτε άλλαχού, οπού αί άρχαί αύι 
έφαίνοντο σχεδόν άναμφισβήτητοι, 0πο . 
διοίκησις είχε ίδρυθή ώς κυρίαρχος, οι 
αί δίκαι έπί προσβολή τού προσώπου ιΐ 
ήγεμόνος έπεχειρούντο κατά σειράς, tj 
γιγαντιαία μειονοψηφία έξεγείρετο κο 
τής αύτοκρατορικής έξουσίας καί έναντ 
τής αριστοκρατίας τών γεωκτημόνων : 
τής πλούσιας άστικής τάξεως, αί όπ3 
άποτελούν τά δύο στηρίγματα τού θρονί 
'Όλα συγχρόνως έτέθησαν ύπό συζήτησ 
ή έξουσία τού ήγεμόνος, ή σύνθεσις 
πολιτικού συστήματος, ή φορολογία ε 
φρά διά τούς μεγάλους, καταθλιπτική 
τούς μικρούς, ή αρχή τής ιδιοκτησίας 
ιεραρχία τών τάξεων, ό κατά ξηράν μι 
ταρισμός, ή ναυτική άνάπτυξις, ό άποι 
σμός, ή βιαία καί πολεμοχαρής διπλωι < 
τία τόσω προσφιλής είς τόν παγγερμ* 
σμόν—έν ένί λόγω αύτό τούτο τό Κρά 
είς τάς διαφόρους εκδηλώσεις του καί 
τά οίκειότερα τμήματα τού οργανισμού ί 
Ή αιφνίδια αύτή πρόοδος τής σοσιΛ 
στικής δημοκρατίας ούδέν είχε τό έκπ 
κτικόν δι’ εκείνους, οί όποιοι ειχον πα 
κολουθήσει τήν πορείαν τής προπαγάν 
της καί τήν στρατολογίαν τών όμάϊ 
της. Τό κόμμα αύτό είχε φθάσει μή|, 
τινας προ τών έκλογών κατά τό συνέ?β 
τής Ίένας, τόν καταπληκτικόν άριίΐ, 
τών 836,000 προσηλύτων καί έν Β/ 
λίνω μόνον ή δύναμίς του ύπερέβαιν^Ζ 
111,000. Είχε τάς έφημερίδας τουί·.^

ίων πολλαί ώς τό Φορβέτς, έπραγμα- 
:ίουν άφθονα κέρδη, τούς προϋπολογι- 

>ύς του καλώς έφωδιασμένους καί μέ 
άφρονα διαχείρισιν, τούς πολυπληθείς καί 

δραστήριους προπαγανδιστάς του. Ή έπι- 
υχία του ήτον έκ τών προτέρων έξησφα- 

μισμένη. Υπήρξε τοιούτον ώστε παρ’
ίγον τό Ράϊχσταγ νά εχη πρόεδρον 

' σοσιαλιστήν καί ό Μπέμπελ ό γηραιός 
1 άπόστολος τής κοινωνικής έπαναστάσεως 
’ ιixtzpcv και 0 αντεπροσωπευε το γερμανικόν 
Κοινοβούλιον ενώπιον τού κόσμ.ου.

Ή νίκη αύτή τού σοσιαλισμού προπα- 
ρεσκευάσθη άπό πολλά στοιχεία καί εύ- 
νοήθη άπό περιστάσεις τών όποιων εγεινεν 
επιτήδεια έκμετάλλευσις. Ή άκρίβεια τής 
ζωής, έπαυξηθείσα πέραν τού 'Ρήνου όπως 

; καί άλλαχού, προδιέθετε τάς έργαζομένας 
τάξεις είς γενικήν έπίθεσιν καί διήγειρε 
παρ’ αύταίς οργήν, ή οποία έτεινε νά έκδη- 
λωθή. Ή έπιβάρυνσις τών φόρων, προελ- 
θούσα κυρίως έκ τής έπαυξήσεως τών 
στρατιωτικών προϋπολογισμών, παρείχε 
είς τούς άντιπάλους τής αύτοκρατορίας 
εύχερή έπιχειρήματα. 'Η διπλωματική 
εύρωπαϊκή κρίσις, ύποκινηθείσα παρά τού 
κ. Κίνδερλεν - Βαίχτερ καί τών παγγερ
μανιστών επ' εύκαιρία τού Μαρόκου, είχε^ 
άπελπίση τούς προλεταρίους, οί όποιοι 
τρέφουν διά τόν πόλεμον όλονέν αύξάνου- 
σαν άποστροφήν. Άλλ’ή ύπερτίμησις τών 
τροφίμων, ή έπαύξησις τών στρατιωτικών 
δαπανών, αί άπειλαι ταραχών προέρχονται 
άπ’ εύθείας έκ τού κοινωνικού συστήματος 
καί έκ τού πολιτικού μηχανισμού, τόν 
όποιον τό σύστημα τούτο περικλείει. Ό 
σοσιαλισμ.ός λοιπόν έπελαμ.βάνετο όλων 
αύτών τών περιστάσεων διά νά καταγγέλλη 
μετά ζωτικότητος διαρκώς άνανεουμένης τά 
αδικήματα τού κεφαλαιοκρατικού συστή
ματος καί ή προπαγάνδα του έξηπλούτο 
τόσον άπώτερον 0σω έλαμπρύνετο άπό 
γεγονότα πολύ σύγχρονα καί ύπενθύμιζε 
καταφανή δυστυχίαν. Οίαιδήποτε καί άν 
εινε αί προτιμήσεις άρχηγών τινων τής 
σοσιαλιστικής δημοκρατίας αύτή τείνει είς 
τήν άνατροπήν τού καθεστώτος. Ο σκο
πός της, άν μή καί ή καθημερινή της 

τακτική, εινε έπαναστατικός. Εύρίσκεται 
είς σύγκρουσιν έφ’ όλων τών σημείων μετά 
τού συγχρόνου Κράτους. Ή θά συντριβή 
παρά τούτου ή θά τό καταστρέψη* έφ' ω 
καί αί έκλογαί τού ’Ιανουάριου, αί όποίαι 
έπί τέλους δέν εινε τίποτε περισσότερον 
άπό έκλογαί είς χώραν μάλιστα οπού ο 
κοινοβουλευτισμός χαλιναγωγείται άπό τήν 
μοναρχικήν έξουσίαν, έξισούνται έν πάση 
περιστάσει πρός νικηφόρον έξέγερσιν.

Ή άνατρεπτική όρμή συνεκλόνισε έν 
Γερμανία τούς δύο στύλους τού Κράτους, 
τήν αύτοκρατορικήν έπιβολήν καί τόν μι
λιταρισμόν. Δέν άποδόθη ή δέουσα σημα
σία παρ’ ήμίν καί άλλαχού είς τήν συζή- 
τησιν, ή όποια διεξήχθη προ τριετίας είς 
τό Ράϊχσταγ συνεπεία δημοσιεύσεως περι- 
φήμου συνεντεύξεως τού Γουλιέλμου Β! 
καί ή όποια εθεσε ύπό συζήτησιν τά όρια 
τής προσωπικής του έξουσίας. Ό Κάϊζερ 
ήναγκάσθη νά ταπεινωθή, νά ύποσχεθή 
οπωσδήποτε, ότι δέν θά διέλθη τού λοιπού 
όριά τινα, άλλ’ ή κοινή γνώμη έδείχθη 
άπέναντί του άδυπώτητος καί ή κριτική 
τόν έθιξε τρόπον, ό όποιος ήτο μέχρι 
τής ήμέρας έκείνης άγνωστος διά τήν 
σύγχρονον Γερμανίαν. Σχεδόν όλα τά κόμ
ματα τού Κοινοβουλίου είπον άπό συμφώ
νου σκληράς άληθείας πρός τόν μονάρχην. 
Δέν ύπάρχει κύρος έξουσίας, τό όποιον θά 
ήδύνατο ν’ άντιστή είς παρόμοιας προσβο- 
λάς καί άν τό γόητρον τής αύτοκρατο
ρίας δέν έξέπεσε μέχρι τού σημείου τών 
έκλογικών συνελεύσεων έν Γαλλία καί 
τής Βουλής τών Λόρδων έν Αγγλία ύπέ
στη έν τούτοις βαθύ ρήγμα, έλαβε μίαν 
έξ έκείνων τών πληγών, αί όποίαι δέν 
έπουλούνται πλέον. Αί έκλογαί τού τελευ
ταίου ’Ιανουάριου άπετέλεσαν φοβεράν 
άποδοκιμασίαν τής προσωπικής πολιτικής 
τού αύτοκράτορος, ό οποίος δέν άνέχεται, 
ώς γνωστόν, καγγελάριον είμή έφ’ όσον 
εξυπηρετεί τάς ιδίας 
τρόπον ώστε ή ήττα 
καθίσταται ήττα τού 
μονάρχου.

Ό μιλιταρισμός δέν 
δοκιμασίαν μολονότι έπιζητείται νά

του βλέψεις είς 
του κ αγγ ελ α ρ ί ο υ 

έκλέξαντος αυτόν

ύπέστη μικροτέραν 
πι-
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στευθή, ό'τι ό γερμανικός λαός δέχεται 
άγογγύστως τά ύπέρ του στρατού και του 
στόλου φορολογικά βάρη· άλλά διά νά 
ύποστηρίξη κανείς την γνώμην ταύτην 
πρέπει ν' άγνοή την σημερινήν Γερμανίαν, 
την φιλολογίαν της τοΰ μυθιστορήματος καί 
τοΰ θεάτρου, η όποια δέν παραλείπει καμ- 
μίαν εύκαιρίαν διαμαρτυρίας εναντίον της 
άγερωχίας της τάξεως τών αξιωματικών, 
επίσης τά μεγάλα ειρηνικά ρεύματα, τά 
όποια έκδηλοΰνται εύρύτερον καί ζώηρότε- 
ρον η παρ’ ήμίν. Ούδεμία διαδηλωσις 
κατά τοΰ πολέμου έλαβεν άκόμη έν τω 
κόσμω την έκτάσιν της μεγάλης διαδηλώ- 
σεως τοΰ Τρέπτοβ είς τό Βερολίνον την 
στιγμήν της κρίσεως τού Μαρόκου. Τόσω 
πολυάριθμος ήτο ή διαδήλωσις αύτή καί 
τόσω ύπεστηρίζετο παρά τής Κοινής Γνώ
μης ώστε ό άρχικαγγελάριος δέν έτόλμησε 
νά τήν άπαγορεύση. Ειχεν έν τούτοις 
παρεμποδίσει άλλα συλλαλητήρια διοργα- 
νωθέντα έν ύπαίθρω διά τήν γενίκευσιν 
τού δικαιώματος τής ψήφου έν ΓΙρωσσία.

Ή έπιτυχία τοΰ σοσιαλισμού κατά τόν 
τελευταϊον ’Ιανουάριον συναπετελέσθη ιδίως 
έκ τής στάσεως, τήν οποίαν έτήρησαν οί 
σοσιαλισταί κατά τό έπεισόδιον τοΰ Άγα- 
δέρ έναντι τοΰ επιθετικού παγγερμανισμού. 
Οφείλεται δέ χάρις είς αυτόν, οτι έδωκε 

τήν ύψίστην προειδοποίησιν είς τήν Κυ- 
βέρνησιν, οτι ύπεραμύνθη τής ειρήνης, ό'τι 
ειχεν έςεγερθή εναντίον τών ύποκινήσεων 
τών κύκλων τοΰ έπιτελείου, ώς καί τών 
οικονομικών κύκλων. Είς τάς πλείστας 
τών εκλογικών συγκεντρώσεων τού Δεκεμ

βρίου, εβδομάδας τινάς μετά τήν ύπο- 
γραφήν τής γαλλογερμανικής συμφωνίας, 
ήτις έδιδε τέρμα είς τήν κρίσιν, ό μιλιτα
ρισμός κατηγγέλλετο ώς ό εχθρός τής 
γερμανικής εύημερίας, ώς ό άντίπαλος τών 
δημοσίων ελευθεριών, ώς τό τρομερώτερον 
δρνανον τής άστικής καί φεουδαρχικής 
κηδεμονίας. Καί ή σοσιαλιστική δημοκρα
τία ένίκησε. Ό θρίαμβός της έδωκε τό 
μέτρον ό'λης τής παρακμής τοΰ Κράτους, 
τής παραλύσεως τών τμημάτων του, τής 
αδυναμίας τής άμύνης του, του άγονου 
τών καταπιέσεων, τών πιθανοτάτων τής 
άνατροπής, αί όποίαι άναπτύσσονται πέραν 
τοΰ Ρήνου, ώς καί άλλαχοΰ.

'Υπό οίανδήποτε μορφήν καί άν παρου
σιάζεται, όποιαιδήποτε καί άν εινε αί 
λεπτομέρειαι τοΰ οργανισμού του τό σύγ
χρονον Κράτος απειλείται γενικώς, ύπονο- 
μεύεται καί είνε προωρισμένον δι’ άστρα- 
πιαίαν άποσύνθεσιν. Τά έν Γαλλία συμ- 
βαίνοντα άντανακλοΰν τά συμβάντα όλων 
τών χωρών, αί όποίαι έφθασαν εις βαθμόν 
τινα βιομηχανικής έξελίξεως. Μαζί μέ τό 
Κράτος αύτή αύτη ή κεφαλαιοκρατία 
πλήττεται θανασίμως. Ή έξάπλωσις παρ’ 
ήμίν τοΰ δ',τι ό Ταίν άπεκάλεσε, «αύτό- 
ματον αναρχίαν», ό πολλαπλασιασμός καί 
ή έπέκτασις τών άπεργιών καί ή έμ,φάνισις 
τοΰ έπαναστατικοΰ συντεχνισμοΰ πέραν τής 
Μάγχης, ή μεγάλη νίκη τής σοσιαλιστι
κής δημοκρατίας έκείθεν τοΰ 'Ρήνου, εινε 
διάφοροι εκδηλώσεις ένός καί τοΰ αύτοΰ 
φαινομένου, ένδείξεις άναποφεύκτου κατα- 
πτώσεως.

(«Mercure de France») ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΥΙ

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ
(ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΛΣΤΟί)

I

ΕΡΧΟΜΑΙ άπ’ τό σπίτι τοΰ συνταγμα
τάρχου, μοΰ είπε ό λοχαγός Χλοπώφ, 
μπαίνοντας στήν κάμαρά μου, μέ μιά 
ρίντιγκότα μέ έπωμίδες καί σπαθί στό 

πλευρό,—στολή πού είχα νά ίδώ άπ’ τόν 
καιρό πού γύρισα άπ’ τόν Καύκασο.—Τό 
τάγμα μας έρχεται σήμερα.

I —Μά... γιά πού ;
— Θά πάμε πρώτα στό Ν***, κ’ έκεί 

9χ ίδοΰμε...
— Καί; Θά τό βάλει γιά έκστρατεία ;
— Χωρίς άλλο. Δέν ξέρω όμως τίποτε 

θετικό. Τόσο μόνο. 'Η αρχή μούδωσε σή
μερα, κατά τό βράδυ, διαταγές μ αύτά 
τά λόγια : «Τό τάγμα θά ξεκινήσει αύριο, 
us δυο μερών ζωοτροφίες». Γιά νά πάη 
που ; γιά νά κάνη τί ; γιά πολύν καιρό ; 
Ούτε ρώτησα καν.
। ■ — Μπορώ νά σάς συντροφεύσω ;

— Άν μπορήτε.... Μά γιά ποιο λόγο; 
Γιά νά βάλετε, στά καλά καθούμενα, τή 
Υ · % /,ωη σας στη φωτιά ;

— Μέ τό συμπάθειο, λοχαγέ, μά ένα 
μήνα τώρα έχω δώ πού καρτερώ μιά τέ- 

! τοια αφορμή πού τέλος νάτη' θέλετε νά 
Γην άφήσω νά πάη χαμένη :

•— 'Ορίστε ’κεϊ σατανική περιέργεια, 
i όσο βία γιά νά μάθετε πώς γίνεται μιά 
ράχη.... Δέ ζητάτε τις περιγραφές τοΰ 
Ηακαϊλόφσκη, Ντανιλέφσκη : Θά’ βρήτε 

-ιεί βλα τά καθέκαστα.
— Τά βιβλία!... Άν εϊταν δ,τι γρά- 

'■ται στά βιβλία...
Μακελειό θέλετε σείς... σφαγή αί; 

Λυπημένος γιατί ό λοχαγός δέ μ’ εν- 
- ωσε, δέν τοΰ άπηλογήθηκα τίποτε.

Αύτόν τόν είχα ανταμώσει στον Καύ- 
*σο, τήν μάνα του όμως τήν είχα γνω- 
·<·ιι, όταν εϊμουν ακόμα στήν πόλη. Πριν 
·ύγω πήγα νά τήν ίδώ : ή αγαθή γριούλα, 

Ρ-έ χαλοσώρισε μέ χαρά, μούκανε ενα νοστι- 

υ.ώτατο πιρόσκι * καί μοΰ έμπιστεύθηκε γιά 
τόν ΙΊοσσένκα της (’έτσι φώναζε τόν γενναίο 
λοχαγό) μιά εικόνα, μ’αύτά τά λόγια:

— Νά τοΰ τήν δόσετε. Σάν έφυγα μα- 
κρυά, έκανα τάμμα νά τιμώ τήν είκόν 
αύτή γιά νά μοΰ τόν έχη γερό καί καλά. 
Δεκαοχτώ χρόνια τώρα, ποτές ή άγία- 
ΙΙαρθένα δέ τράβηξε τό χέρι της άπό 
πάνω του : Δέ πληγώθκε ούτε τόσο δά, 
ποτέ, καί πού δέ πήγε.... Πού έγεινε πό
λεμος καί δέν είταν κι’ αύτός έκεί !...

Ό,τι άλλο ξέρω γι’ αύτόν, τό ξέρω 
άπ’ άλλους’ ό ίδιος μή θέλοντας νά μέ 
κάνη νά συγχισθώ, ποτέ δέ μοΰ είπε τί
ποτε γιά τις εκστρατείες πού πήρε μέρος 
κι’ αύτός...

’Αργότερα έμαθα ότι πολλές φορές είχε 
πληγωθεί, καί βαρυά μάλιστα, κύτταζε 
όμως πολύ, νά μή, τυχόν, τό μάθαινε 
ή γριά μάνα.

— ΙΙάντοτε ας έχη πάνω του τήν είκόν ’ 
αύτή. Η άγία-ΙΙαναγία θά τόνε φυλάγη 
άπ’ τό κακό κι’ άπ’ τόν θάνατο.

'Όταν άνάφερα στον λοχαγό τά λόγια 
τής μάνας του, δίνοντάς του τήν εικόνα, 
τήν άγγισε εύλαβικά στά χείλια, τήν τύ
λιξε σκεπτικός σέ χαρτί, σίμωσε κατόπι 
στό παράθυρο καί τόν είδα νά μπουκώνη 
τήν πίπα του πιο βαθυά...

— ’Αγαθή γριά, μουρμούρισε.Θά μ’άξιώ- 
σει τάχα ό Θεός νά τήν ξαναδώ ;...

Τ’ άπλά αύτά λόγια κρύβαν μέσα τους 
ολόκληρον έναν κόσμο άπό βαρυθυμία καί 
τρυφερότητα.

Τήν άλλη μέρα κατά τις τέσσερες τό 
πρωί, ό λοχαγός μέ ξύπνησε. Φορούσε ενα 
μανδύα παλιωμένο, χωρίς έπωμίδες, παν
ταλόνια φαρδυά, κ’ ένα τσερκέζικο σπαθί 
στή μέση. Δέν τόν έκανα νά περιμείνη 
πολύ, σέ λίγο ξεκινήσαμε.

* Πωλονέζικο φαγητό, σά γλύκισμα πάνω κάτω.
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Τό τάγμα βρισκόταν διακόσιες σαζένες 
μπρος άπό μάς. Φαινώταν σά μιά μάζα 
μαύρη και πυκνή πού κουνιούνταν. Μόλις 
μπορούσε κανείς νά ξεδιαλυση την παρά
ταξη απ’ τις μπαγιοννέττες πού λαμποκο
πούσαν σά σωρός απο μακρυά βελόνια. 
Άπό κάποτε τ’ αυτί σά ν άκουγε τρα
γούδια στρατιωτών, τυμπανισμούς ταμ
πούρλων, καί την μεγαλόπνοη φωνή ενός 
τενόρου τού 6ου λοχου πού πολλές φορές 
μ’ εκανε νά εύφρανθώ μέ την δύναμη της.

Ό δρόμος άκολούθαε την λακκιά ενός 
λαγκαδιού καί κάποιο ρυάκι πού μόλις 
τότε είχε ξεχυθεί πήγαινε άπό πλάϊ. Τα 
κοπάδια τών άγριοπεριστεριών κυκλόφερ- 
ναν στούς αίθε'ρας καί πότε κούρνιαζαν 
στις πε'τρινες ραχούλες, πότε στροβίλιζαν 
στον άέρα, καί πότε χάνονταν άπ’ την 
όψη. Ο ήλιος δεν είχε ακόμα ανατειλει, 
άλλά πάν’ άπ’ την πλαγιά στά δεζιά τού 
λαγκαδιού άρχιζε νά λαμπυρίζει. 1ά κα
τσάβραχα γκρίζα καί άσπριδαρά, τά πο- 
λυτρίχια κροκοπρασινιασμένα νότια απ τη 
δροσιά, οί περικεφαλαίες λίγο-λίγο φεγγο
βολούσαν στη χρυσόφωτη λαμπράδα της 
αυγής. Οί γρυλλοι, οι ακρίδες και απε^ιρα 
άλλα ζωύφια ξύπναγαν μέ τρελλοπηδή- 
ματα στό ψηλωμένο χόρτο, καί γιομίζαν 
τόν άέρα μέ τό λιγυρό κ εξακουλουθητικο 
σούσουρό τους. Φαινώταν σάν νά βούιζαν 
στ’ αυτιά μας μύρια πλήθια τζίλια. Ανά- 
σαινε κανείς μέ τόν άέρα καί νερό καί 
χλωρασιά καί δρόσο, δηλαδή τη χαρά> 
μιας πανέμορφης θερινής μέρας.

Ό λοχαγός κτύπησε τό τσακμάκι του 
κι’ άναψε την πίπα του. Η μυρωδιά τού 
καπνού καί της ύσκας μούρθε ευχάριστη. 
Ό λοχαγός φαινώταν πλειότερο άπό κάθε 
άλλη φορά βυθισμένος σέ σκέψεις. Τά δόν
τια του δέν άφηναν την Νταγεστάνικη 
πίπα του καί κάθε τόσο χτυπούσε τ’ άλογο 
του μέ τά σπιρούνια, έτσι πού, καθώς 
πήγαινε άπ’ εδώ κι’ άπ εκεί, άφηνε στο 
διάβα του πατημασιές πού πες και δε φαί
νονταν άνάμεσ’ άπ’ τό ψηλωμένο χορτάρι.

Κοντεύαμε νά φθάσουμε το τάγμα όταν

* Μέτρο Ρωσσικό- ’Αναλογεί μέ 2 μέτρα γαλλ. 
καί κάτι.

μάς προσπέρασε ένας νέος κ έμορφος άζ.ω 
ματικός μέ ψηλό καλπάκι απ ασπβ 
άστραχάν. Καθώς περασ απο μπρος μα 
χαμογέλασε καί χαιρέτισε τό λοχαγό σ:. 1 
κώνουντας τη βεργίτσα του... Μόλις πρό | 
καμα νά παρατηρήσω τη χάρη του, τ I 
λεπτοκαμωμένη μύτη του, καί^τό πρωτ ί 
χνουδο τού μουστακιού του πού φύτρωνΛ 
’Εκείνο πού μούκανε ευχάριστη εντυπω·Β 
είταν τό χαμόγελο που δε μπόρεσε ί 
κράτηση σάν είδε πώς τόν κυττάζαμε.

— Καί πού τρέχεις ; μουρμούρισε > 
λοχαγός, μέ τρόπο δύσθυμο καί χω| 
ν’ άφήση την πίπα του.

— ΙΊοιός εινε; τόν ρώτησα εγώ.
— Ό άνθυπολοχαγός Άλανίν, ένας κα

τώτερος άξιωματικός τού τάγματός μα. 
Φρεσκοβγαλμένος άπ’ τό σχολειό. Ηρ 
τελευταίος στό σώμα.

— Θά είνε, χωρίς άλλο, η πρώτη φο* 
πού λαβαίνει μέρος...

— Ναί ’. Μ μ δέν βλέπεις ένθουσια^ό 
πού στον έχει ; είπε ό λοχαγός κουνιών.ζ 
φιλοσοφικά τό κεφάλι. Ω νεότης!..·

— Καί γιατί νά μην εινε ενθουσιασ- 
νος ; Νέος άξιωματικός αύτός... Είνοη 
χαρά του...

Ό λοχαγός σώπασε δυό λεπτά.
— Αί λοιπόν ! είν’ αύτό πού είπα..Η 

νεότης! ξαναείπε σέ βαρύ τόνο. Τί χα- 
ται προτού δη. Ας δη πρώτα... .·· 
Άς πάρη μέρος μιά-δυό φορές καί 0 
νά τά πούμε... Είμαστε αυτή τη στι^ 
γιά δρόμο καμμιά εικοσαριά, άς * .·* 
αξιωματικοί. Κάποιος μας, σίγουραΑ 
σκοτωθεί η θά πληγωθεί : σήμερα 
αύριο εκείνος, μεθαύριο ένας άλλος... ,υ 
βλέπεις εδώ τό εύχάριστο ;...

II
Ό ήλιος είχε αρχίσει νά φωτολούζ^ 

λαγκαδιά κ’ η ομίχλη λαγάρισε. Εκ^6 
ζέστη. Οί στρατιώτες μέ τό τουφέκι 
ώμους καί τό σάκκο στη ράχη τρυ
γάν όκνά στό σκονισμένο δρόμο. Α:γε 
κανείς στις τάξεις τό επαρχιώτικο ί&α 
της Μικρης- Ρωσσίας, γέλοια καί τρο’-»' 
δια. Μερικοί ύπαξιωματικοί. στην οπο- 

ριλακη μ έναν κουτσομανδύα άσπρο καί 
- χια πίπα στο στόμα, κουβέντιαζαν χαμηλά. 

ε I αμάξια ώς πάνω φορτωμένα άργο- 
:ερνουνταν άργα κι ανασήκωναν σ>ςόνη 
•τ όλο κι’ άπλωνε.
I Οί αξιωματικοί καβαλίκευαν μπροστά, 
•κρίκοι τους έκαμναν τόν κάμποσο κτυπών- 

ς τ άλογα μέ τό καμτσίκι, έκείνα κάλ- 
,.χςαν κι αυτοί τά σταματούσαν μέ μιας. 
Αλλοι πάλε είχαν τ αύτί στούς τραγου

διστάδες, πού, μ’ όλη τή διαβολεμένη 
ζέστη, τραγούδαγαν διάφορους σκοπούς τόν 
ένα κατόπι στον άλλο.

Καμμιά εκατοστή σαζένες μπρος άπ’ 
τ άπόσπασμα, έφερνε γύρα, μέ τούς Τα
τάρους συντρόφους του, ένας μεγαλόσωμος 
X έμορφος άξιωματικός μ’ ’Ασιατικό κο
στούμι. Στό τάγμα τόν είχαν άπ’ τούς 
παλληκαράδες παλληκαρά. Ή στολή του, 
τό όλο σώμα δέν τόν έδειχνε γιά Τάταρο 
οτως θά το ήθελε. Μιλούσε στούς συντρό
φους του μιά γλώσσα πούταν σέ μένα 
άγνωστη* άπ τις περγελάστικές όμως 
ματιές π’ άλλαζαν έκείνοι αναμεταξύ τους, 
χατάλαβα πώς κ εκείνοι δέν τόν νοιώθανε 
πολύ καλύτερα άπό μένα.

Είταν ένας άπ’ τούς νιόβγαλτους αξιω
ματικούς, εν άπ τά γενναία παλληκάρια 
τοΰ Μαρλίνσκη καί τού Λερμοντώφ * πού 

|δβλεπαν τόν Καύκασο μέ τό πρίσμα «τών 
I Γαλληκαριών τού καιρού μας» κι’ ό,τι 
I οι άν έκαμναν δέν τώκαμναν άκουλουθών- 
I Γ<χς τήν κλίση τή δική τους, παρά τό 
I ΤΓαρά^Ίγμα αύτών τών ηρώων. Ό ύπο-

·<·--------- _—.
(Αλέξανδρος Αλεξάνδροβιτς) Μπεστούγεφ, 

■συγγραφέας γνωστός μέ τό ψευδώνυμον Μαρλίν- Γσκη (1797-1837).
(Μιχαήλος Γιούργεβιτς) Αερμοντώφ, συγγρα- 

■Ψέας τής ηθογραφικής μελέτης «Τά παλληκάρια 
■του καιρού μας» (1814-1841).

^·οΧαΥθς, τό φέρνει ό λόγος, μπορεί ν’ αγα
πούσε τά παιγνίδια μέ τις «καθώς πρέπει» 
γυναίκες, τους σπουδαίους άνθρώπους — 
στρατηγούς, συνταγματάρχας, ύπασπι- 
στας—, είμαι πολύ σίγουρος γι’ αύτό, μιά 
πού εϊταν καί λαφρούτσικος, καί όχι λίγο. 
Θαρρούσε πώς τού πήγαινε, πώς είχε, έπί 
τέλους, αύστηρό καθήκον, νά γυρνά τις 
πλάτες σέ κάθε προσωπικότητα, καί μέ 
πολύ πρόστυχο μάλιστα τρόπο" όταν πάλι 
κανείς άρχοντας φαινότανε στό κάστρο 
νόμιζε ότι κατα χρέος έπρεπε νά περάση 
μέ τούς φίλους του, κάτω άπ’ τά παρά
θυρά του, μέ κόκκινα νυχτικά καί τά 
πόδια γυμνά στις παντούφλες καί νά ξεση- 
κώση τόν κόσμο στις φωνές- κι’ 0λ’ αύτά 
όχι γιά νά τόν προσβάλλη, μόνον γιά νά 
τόν δείξη οτι είχε λεπτά άφράτα πόδια. . .

Αλλοτε τούδινε νύχτα μέ δυό - τρεις 
συντρόφους του στά βουνά γιά νά παρα
μονεύσουν καί σκοτώσουν Τατάρους αντάρ
τες, κι άς τού έλεγε άπό υΑσα, του η 
καρδιά του πώς έδώ δέν ήταν κάμμιά παλ- 
ληκαριά αυτός επεμενε νά νομίζη οτι έτσι 
είταν, έπρεπε νάκαμνε άνθρώπους νά πο
νούν... Είχε πάντοτε πάνω του δυό πράμ- 
ματα : μια μεγάλη εικόνα κρεμασμένη στό 
λαιμό κ’ ένα καμάκι μέσ’ σέ θυκάκι στην 
πουκαμίσα του. Είχε τήν ιδέα πώς τό 
μίσος, ή εκδίκηση, κ’ ή περιφρόνηση εϊ- 
τανε μεγάλα καί ποιητικά αισθήματα’ ή 
άγαπητικιά του όμως, μιά Τσερκέζα, μέ 
βεβαίωσε ότι είταν ό πιο απαλός κι’ άγα- 
θός άνθρωπος πού μπορούσε νά γίνη, ό 
πιο άκακος, κι άκόμα οτι κάθε βράδυ, 
πριν κάνη τούς λογαριασμούς του σέ χαρα
κωμένη κόλλα καί τήν μουντζουρώση, μέ 
κκτι μπερδεμμί'νίς τζίφρες, εκαμνε γόνα- 
τιστός την προσευχή του στο Θεό.

("Επεται συνέχεια).

(Μετάφρασις έκ τοΰ 'Ρωσσικοΰ). HP. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
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ΠΟΜΠΗΙΑ

Τελείαν εικόνα τής Πομπηίας άπό έπιτοπίου έπισκέφεως δίδουν αί κατωτέρω έν ad p l π®λ.ν νέκραν 
Καλλιτέχνου » δος ’ Ελμ’

ί ' ό ήλιος έξετόξευεν εναντίον μας 
?ρ ; νά μάς λυπήται. Θά έπεθύμουν να 

περιγράφω έπί τό ρωμαντικώτερον 
)\ ΐπίσκεψιν ήμών, τών κατοίκων τών 

ευκλεών ’Αθηνών, του άστεως του ιοστε
φούς, είς την άλλοτε άκμάζουσαν Πομπηίαν 

/, την Πομπηίαν την 
γελόεσσαν, την οποίαν ό Βεζούβιος εκά- 
λυψε μέ τό άπαίσιον σάβανον της λάβας 
καί της τε'φρας. Θά ήθελα νά σάς ομιλήσω 

νά σάς παρα- 

πό 
)’·/*> X

/ Αι τελευταίοιανασκαφαι τής Πομπηίας, αί όποίαι άπεκάλυφαν δλοζώνταναϊημπορ 
να ειπή κάνεις τόσα πραγματα χαρακτηριστικά τής ζωής τής φημισμένης αυτής πόλε- 
και περί τών οποίων έγραφα μεν εις προηγούμεν ον τεύχος, προκαλουν τό παγκόσμι 
Ενδιαφέρον. Η Πομπηία εΐνε καί πάλιν τό κέντρον συρροής πλήθους 

φανταστικής διηγήσεως έντυπώσεις τής συνεργάτιδος τοϋ « 
νας Α. Ζάννου].

ΟΙΟΣ δέν έχει ποτέ άκούσει νά γίνε
ται λόγος περί Πομπηίας; Ή φήμη 
τήν παριστά μέ ένθουσιώδεις έκφρά- 

σει<» F·* χρήματα έκθαμβωτικά* πανηγυρι
κοί αμέτρητοι έχουν πλεχθή έπί τής πό
λε ως αύτής, τήν όποιαν διέσωσε μ,έχρις 
ημών αύτή αύτη ή μανία του Βεζούβιού, 
η επενεγκούσα τόσας καί τόσας κατα- 
στροφάς.

Τά έπιφωνήματα τού άκατασχέτου θαυ
μασμού, τά όποια έπροκάλεσε, δέν γνω
ρίζω διατί, μέ είχαν άκουσίως μου προ
διαθέσει κατ' αύτής, καί ήμην βεβαία ότι 
ή πραγματικότης θζ ήτο πολύ κατώτερα 
τών περιγραφών, έπίστευα οτι ό τόσος 
ενθουσιασμός θά ήτο ύπερβολικός, μέχρι 
τής στιγμής καθ’ ήν είδα μέ τούς ίδιους μου 
οφθαλμούς τήν Πομπηίαν έκτεινομένην 
πρό έμού. Επεριμενα νά ϊδω σωρόν ερει
πίων άμορφων, άμυδρά ίχνη τής άρχαίας 
πόλεως ή όποια θά ήτο άντιληπτή μόνον 
είς τούς προικισμένους διά ζωηράς φαντα
σίας (όπως συνήθως συμβαίνει μέ τήν 
άρχαιολογίαν, ή οποία είς ένα μόνον λί
θον, διαβλέπει ολόκληρον ναόν), καί όπου 
θλιβερά θά επλανάτο ή άνάμνησις τής 
παρελθούσης εύκλειας· καί είδα πόλιν 
καλώς ρυμοτομημένην, μέ οδούς καί πε
ζοδρόμια διά λάβας έστρωμένα, μέ τάς 
οικίας της, τήν άγοράν της, τά θέατρά 
της, τά λουτρά της, ζωντανήν εικόνα τής 
ζωής τών άρχαίων.

Αι από τού 1700 έξακολουθούσαι άνα- 
σκαφαί εξ έθαψαν τήν Πομπηίαν άπό τήν 
τέφραν, τήν άμμον καί τήν έλαφρόπετραν, 
αί όποίαι τήν ειχον κατακαλύψει, ,έπανέ- 
φεραν ύπό τό φώς τού ήλιου, τήν παλαιάν

ένδοξον πολιν, ή οποία έν τώ ιχέσω τι* με ποιητικάς εκφράσεις, 
λάμψεως της καλλονής της, ;, , ...,, καί τών μβΓ στήσω μέ άνάλογον σοβαρότητα τούς άπο-
ταίων άπολαύσεων τής είδωλολατρικής τπ
εύτυχίας, κατελήφθη όλως έξ άπροόπτ 
άπό τήν φρίκην τής καταστροφής και τ 
θανάτου. Τά θύματα ύπήρξαν πάμπολλ 
τινά έξ αύτών, άπέθαναν όλως αίφνιδί 
εξ άσφυξίας ώς έκ τών δηλητηριωδί 
αναθυμιάσεων (ώς ό Πλίνιος ό πρεσβύ'· 
ρος), άλλα έν μέσω σπασμών σκλη[ 
ά,γωνίοίζ. Αύτό δύνανται νά τό έξακριβ 
σουν καί οί σημερινοί έπισκέπται, χάρις

γου: οί άποθανόντες ειχον καλυφθή άι| 
πηλόν, ολίγον κατ’ ολίγον έπήλθεν ή άπι 
σύνθεσις, άλλ’ έπί τού πηλού είχαν άπο 
τυπωθεί πιστότατα πάντα τά χαρακτηρί’ Ττι 
στικά. Εντός τού κενού τού ούτω άποτι ■ 
λεσθέντος, ό γάλλος αρχαιολόγος έχυι 
γύψον, έπί τού οποίου ένεχαράχθησαν 
αί μικρότεραι λεπτομέρειαι, καί ούτω a 
τό Μουσείόν τής Πομπηίας δύναταί τ 
νά ίδη ομοιώματα τών δυστυχών κατο 
κων, άκριβώς ώς ήσαν τήν στιγμήν κα 
ήν έξέπνευσαν.

Έπεσκέφθημεν τήν Πομπηίαν κ· 
θερμόν άπόγευμα τού ’Ιουνίου. Είς τ 
βήμα άνά τάς στενάς οδούς, νέα έκπλη 
μάς έπερίμενε, νέον άντικείμενον έπροκ» 
λει τόν θαυμασμόν μας. Άλλ’ όσον μ 
γάλη και άν ήτο ή έπιθυμία μας νά ίδ« 
μεν τά πάντα, όσον έξημμένον καί άν ήι 
τό ένδιαφέρον μας, οση καί άν ήτο ή χαρί 
και ό ενθουσιασμός μας, πάντα ταύτα δέΙ 
ηδύναντο νά μειώσουν τήν κόπωσιν, ή 
όποια ήρχισε νά μάς καταλαμβάνη, τήν 
έπαυξανομένην άπό τά φλογερά βέλη, τά

, , , , ’ Λ. Γ ’ χ*
την ευφυΐα επινοησιν γάλλου άρχαιολ

γόνους τής ενδόξου άρχαιότητος, τούς 
τρυφερούς βλαστούς τών ’Αθηνών τους 
άναπτυχθέντας παρά τάς όχθας τού Ίλισ- 
σού καί τού Κηφισσού, ολισθαίνοντας κατά 
τήν μυστηριώδη ώραν καθ ήν αί σκιαι 
τής νυκτός διαχύνονται έπί τής γής, ώς 

.1 φάσματα έν έκστάσει, είς τάς οδούς τής 
‘Ιέρήμου πόλεως, προσκομίζοντας τόν σιω- 
Ιπηλόν θαυμασμόν των ώς προσκύνημα είς 

.Ιτήν ποτέ χαρίεσαν καί πολυτελή βασιλίδα 
'•τής 'Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας, τήν δεσπό

ζουσαν τού κόλπου τής Νεαπόλεως.
I Παρ’ όλην μου όμως αύτήν τήν έπιθυ- 
Ιρ.ίαν, δέν δύναμαι παρά νά ομολογήσω 

ι πεζότατον, οίκτρόν άλλά καί δια- 
ΓΎεδαστικόν θά ήτο τό θέαμα τό όποιον 
■^αρουσιάζομεν, καθώς έπροχωρούμεν κα- 
Ϊίκοποι, σύροντες σχεδόν τούς πόδας, 

^ευστιώντες καί άσθμαίνοντες.
, Είχα καθήσει πρό μιάς οικίας διά νά 

πα'απαυθώ ολίγον. Λησμονούσα πρός στιγ- 
-QV, τήν κόπωσιν καί τήν ζέστην, άνελογι- 

μην τήν παρελθούσαν δράσιν κςιί άκμήν, 
^ϊς έρήμου τώρα πόλεως, καί προσπα- 
ί ύσα νά άναπαραστήσω τί θά ήτο η 
Φ^ομπηία πρό τής καταστροφής, έκλεισα 
Χοιύς οφθαλμούς καί περιέπεσα είς βαθεΐαν 
I χβην, Αίφνης ήσθάνθην κάποιον νά μέ 

τόν ώμον άνετινάχθην καί 
I ήκουσα άγνωστον φωνήν να
I p λέγη : «Χαίρε, κόρη τών ’Αθηνών!» 

ραφεϊσα είδα πρό έμού νέαν περιβεβλη- 
1 νην τήν χαρίεσσαν πολύπτυχον έσθήτα.

. Λκός πέπλος έκάλυπτε τά χαρακτηρι- 
^,ά τού προσώπου της ένώ μού ώμίλεΓ 

άνήγειρε καί άνεφάνη κανονική, ύπε- 

ρηφανος, τολμηρά, άλλά καί ώραία ή 
ρωμαϊκή κατατομή. Έκύτταξα τριγύρω 
κατάπληκτος, ζαλισμένη ηκολούθησα την 
συνομιλητριάν μου.

Πού ητο ή έρημία, που η απόλυτος σιγή 
η οποία έβασίλευε προ μιάς έτι στιγμής ; 
Πλήθος περιπατητών, έκυκλοφόρει είς τήν 
οδόν, καί άντήχουν είς τά ώτα μου εύθυμοι 
φωναί καί ηχηροί γέλωτες, ό κροταλισμός 
τών αρμάτων, καί ό ήχος τών κωδωνί- 
σκων τών κρεμαμένων άπό τούς τράχη
λους τών ίππων. Δέν έγνώριζα τί νά πρω- 
τοθαυμάσω* τά άρματα μέ τάς ποικίλας 
έπί χαλκού γλυφάς, τά οδηγούμενα άπό 
εύσταλεϊς νεανίας, ή τό πλήθος τό έκθαμ- 
βώνον τούς οφθαλμούς μέ τάς ποικιλό- 
χρους ενδυμασίας, όπου προεξείχε τό ζωη
ρόν πορφυρουν τής Τύρου, ή τα πλού
σια καταστήματα μέ τάς προθήκας όπου 
ήσαν μέ καλαισθησίαν εκτεθειμένα λεπτά 
κομψοτεχνήματα καί πλούσια κοσμήματα 
άπαστράπτοντα ύπό τάς ακτίνας του ήλιου 
ή τάς τοιχογραφίας μέ τά ζωηρά χρώματα 
αί όποίαι διεφαίνοντο είς τό βάθος τών 
οικιών καί τών ανοικτών θυρών.

Δέν ύπήρχεν αμφιβολία’ ώς έκ θαύμα
τος ειχον μεταφερθεί 19 αιώνας οπίσω* 
εύρισκόμην είς τήν Ιίομπηίαν ώς ήτο τό 
79 μετά Χριστόν. Ή νέα μέ τήν πολύ
πτυχον έσθήτα ή Συλβία ήτο κόρη πλού
σιας οικογένειας παρά τή οποία έφιλοζε- 
νούμην καί μέ ώδήγει αύτή νά ίδώ τήν 
πόλιν. 'Η μεγάλη κίνησις τών οδών μέ 
κατέπληξε διότι ή Πομπηία ήτο πόλις, 
μόλις 30 χιλιάδων κατοίκων.

Άλλά μεθ’ ύπερηφανείας ή Συλβία μου 
έξήγησεν.ότιή Πομπηία ήτο όχι μόνον θαυ
μάσιος εμπορικός λιμήν, άλλά καί ή άγα- 
πητή έξοχική διαμονή όλων τών Ρωμαίων. 
Ό Κικέρων διήρχετο πολλούς μήνας εκεί, 
ό Πλίνιος είχε ώραίαν έπαυλιν είς τήν 
παραθαλασσίαν αύτήν πόλιν, έν γένει ή 
Πομπηία έσυχνάζετο ύπό τών διακεκριμέ
νων καί πλουσίων πολιτών. «Έκατάλαβα, 
είπα, εινε ή Κηφισιά τής Ρώμης καί έδώ 
θά παραθερίζουν όλοι οί φιφτυ-του.»Άλλ 
ή γενική προτίμησις τών Ρωμαίων διά 
τήν Πομπηίαν ήτο πολύ δικαιολογημένη*

12



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ132 Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 133

νόμεναι άπό τάς κοσμοβριθείς οδούς, έφθά
σαμεν τέλος είς τήν παραλίαν, δπου συνή- 
θως τό δείλυ κατήρχοντο οί περιπατηται, 
άφίνοντες τήν τύρβην τής πόλεως* ό όρμος'θ 
έβρίθεν έμπορικών πλοίων, άλλ άνεφαί-1’ 
νοντο έδώ κ’ έκεί τά άνθοστόλιστα πλοιά-' 
ρια αναψυχής τά άνήκοντα είς τούς πλου-υ 
σίους άστούς, τά όποια άφοΰ κατήρχοντοτ 
τόν ποταμόν Σάρνον, παρέπλεον πλησίον1’ 
τής θαλεράς άκτής. νΙσωζ σάς φαίνεται’^ 
παράδοξον πώς λέγω ότι η Πομπηία 1̂ 
εύρίσκετο έπι ποταμού, άφού όσοι τυχόνίθ 
έπεσκέφθητε τήν νεκράν πόλιν, δέν θά 
είδατε ούδ’ ίχνος ρυακίου* έντούτοις ί , 
ξηρός χείμαρρος ό όποιος σήμερον ούδενόν 
κινεί τήν προσοχήν, ήτο άλλοτε ποταμό/'0 
πλωτός* αί χλοεραί άκταί του άπετέλου0’^ 
άλλο κέντρον τέρψεως διά τούς εύτυχε£εζ 
Πομπηϊανούς.

Μέ ύπερηφάνειαν ή Συλβία μού έδείκνννυί 
τήν πόλιν της. «Ή Πομπηία, μού έλεγ6Υ 
εινε ή μικρογραφία τού πολιτισμού τ^, 
εποχής μας. Ή πόλις μας είνε μικρά, άλ>^^ 
περικλείει πάσαν δυνατήν πολυτέλειαν. EiJ 
ό τέλειος τύπος τής ρωμαϊκής αύτοκρατ·™, 
αίας* αύτό φαίνεται άπό τά μικρά αλ' z 
άπαστοάπτοντα έκ τού πλούτου κατασττ^ Γ % r
ματα, τάς έπαύλεις, τα λουτρά, τ* 
άγοράν, τό άμφιθέατρόν της, τήν ένεργ*ϊη 
τικότητα καί τήν αβρότητα τών κατοίκ< 
της» — « Άλλά καί άπό τά σκληρά αίσθ- ' 
ματά των καί τήν διαφθοράν των» συν 
πλήρωσα έγώ νοερώς.

'Η άγορά περί τήν μεσημβρίαν παρο J 
σίαζεν όψιν ζωηροτάτην, ήτο πλήρης κιννΎ5 
σεως καί θορυβου. Καθ όλον τό μη?* ' 
της διάφοροι όμιλοι συνωμίλουν ζωηρ(Ό’’ 
συνοδεύοντες πάσαν λέξιν καί μέ χαρακΊτΤ| 
ριστικήν χειρονομίαν. Απο την μιαν πλι Λ 
ράν έκάθηντο οί αργυραμοιβοί, περί τ 
όποιους έσχημάτιζον εύρύν κύκλον οί εμσ^0 
ροι μέ τάς ποικίλας ένδυμασίας, άπό - , 
άλλην πλευράν, άνδρες μέ σοβαράς 
άρχαιοπρεπείς φυσιογνωμίας, φέροντες ρ 
κράς τηβέννους είσήρχοντο είς κτίριον 
γαλοπρεπές* ήσαν οί δικασταί. Είς 
μέσον ύψούντο διάφοροι ανδριάντες, μ·τα*\ 
τών όποιων διέκρινα τήν μεγαλοπρεπή κ*

οί θεοί τήν είχον προικίσει δι’ όλων τών 
χαρισμάτων τής φύσεως. Υπό τό γαλά- 
ζιον τού ούρανού τής μεσημβρινής Ιτα
λίας, έχουσα πρός άνατολάς τά βραχώδη 
όρη τού Sammium τά άποτελούντα 
ζωηράν άντιθεσιν μέ τήν χάριν καί τό 
ευγραμμον καί τήν εύφορίαν τών λόφων 
καί τής πεδιάδος τών πρός βορράν καί 
νότον κειμένων, ή Πομπηία έξετείνετο 
πρός δυσμάς, μέχρι τής θαλάσσης, τής 
σαγηνευτικής εκείνης θαλάσσης τού Νεα- 
πολικού κόλπου, μέ τάς άπαλωτέρας άπο- 
χρώσεις τού όπαλίου καί τού σαπφείρου. 
Καί ώσάν νά μή ήθελε νά εγκατάλειψη 
τήν ρομαντικήν αύτήν άκτήν ή θάλασσα 
διεισέδυε είς χιλίους κόλπους καί κολπί
σκους άποκόπτουσα αύτήν είς λεπτόν δαν- 
τελλούργημα.

Ό Βεζούβιος δέν ήτο όπως τώρα, τρα
χύς, άγριος, απότομος, ύπέρ τήν κορυφήν 
τού οποίου περιίπταται απειλητικόν νέφος 
καπνού* επί τών ομαλών κλιτύων του 
άνερριχώντο αί φαιδραί έπαύλεις ώσάν 
λευκά στίγματα σκορπισμένα μέσ είς τόν 
πράσινον μανδύαν μέ τόν οποίον αί άμπε
λοι περιέβαλλον τό κοιμώμενον ήφαίστειον, 
τού οποία μόνη ή κορυφή μέ τούς άσβε- 
στώδεις βράχους, ενθύμιζε τάς τραγωδίας 
τού παρελθόντος. Ή είς τάς οδούς συρροή, 
εξηγείτο όμως προ παντός άπό τόν χαρα
κτήρα τών Πομπηϊανών. Όπως τώρα όλοι 
οί μεσημβρινοί λαοί, ούτω καί εκείνοι ηγά- 
πων τήν ύπαίθριον ζωήν καί συνεκεντρούντο 
είς τήν άγοράν, τάς στοάς, τά περιστύλια 
τών ναών, όπως σήμερον είς τά καφενεία.

’Εδώ κ’ εκεί, νεαραί άνθοπώλιδες έψαλ- 
λον επί τής λύρας των, καί προσέφερον 
κατόπιν είς τούς διαβάτας τά δροσερά των 
άνθη, άνακινούσαι τό κάνιστρόν των όπου 
έπιπτον πυκνά τά σεστέρικα.

«Χιλίας φοράς καλλίτεραι, έσκέφθην, 
είναι αύται, άπό τά αιώνια εκείνα ζιζά
νια τά οποία μάς ενοχλούν ήμάς ζώντας 
κατά τόν 20ον αιώνα, μέ τά γιασεμιά 
των ! » Είς πάσαν διασταύρωσιν οδών 
ύπήρχε καί κομψή κρήνη όπόθεν άφθονον 
έχύνετο τό ύδωρ’ δροσερά και θαλερα 
άλσύλλια έκόσμουν τήν πόλιν. Απομακρύ-

Γ̂επιβλητικήν μορφόν τού Κικέρωνος. Τό 
περιστύλιον ήτο δωρικόν καί ύπ· αύτό 
πολλοί ελάμβανον επί ποδός τό πρόγευμά 
των, συνιστάμενον εξ άρτου βρεγμένου 

- *ντός οίνου. Είς τό μέσον τής άγοράς 
"μικρέμποροι διελάλουν τά πολυποίκιλα 

εμπορεύματα των, πλανώδιοι πωληταί 
προσέφερον είς τούς διαβάτας ζεστά φα
γητά, ενώ περαιτέρω γραμματοδιδάσκαλός 
τις έξήγει είς τούς περί αύτόν συναθροι- 
σΟέντας περιέργους τά στοιχεία τής Λατι
νικής γραμματικής. ΙΙοτέ μου δέν είχα 
$ή είς εν καί τό αυτό μέρος, μεγαλειτέ- 
ραν ποικιλίαν ενδυμασιών, τάξεων, τρό
πων καί άσχολιών, ούτε περισσότερον 
θόρυβον, εύθυμίαν καί ζωηρότητα.

Παραδοξόταται μοΰ έφάνησαν αί θέρμαι 
της Πομπηίας, αί όποίαι άν καί ειχον μάλ
λον κατασκευασθή διά τόν λαόν, έσυγνά- 
ζοντο πολύ και απο τόν «καλόν κόσμον», ό 
οποίος ειχεν ούτω μίαν περιπλέον εύκαι
ρον νά άλληλοθαυμασθή καί φλυαρήση. 
Γό λουτρόν τών Πομπηϊανών ήτο πολύ- 
πλοκον καί προσωμοίαζε πολύ πρός τό 
Τουρκικόν έκαμναν δέ μεγάλην χρήσιν 
μόρων καί άρωμ.ατικών ελαίων* ή κατα
σκευή τού κτιρίου ήτο δυσχερεστάτη καί 
εντούτοις τίποτε δέν έλειπε ούδ’ αί έξωτε- 
ρικαι διακοσμήσεις* παντού έπεκράτει κομ- 
ψότης καί χάρις. ’Αλλά πολύ προπάντων 

έξέπληξεν ό τρόπος διά τών όποιων 
£θ<ρμαίνοντο τά δωμάτια τού λουτρού* οί 
‘Οΐχοι ήσαν διπλοί καί διά τού μεταξύ 
«ντών κενού διήρχετο καί άνεδίδετο ή 
θερμότης.

Αί θέρμαι εύρίσκοντο επί μιάς ‘έκ τών 
^λέον συχναζομένων οδών επί τής οποίας 
^0 καί ό ναός τής θεάς Τύχης* ό ναός 
ευρίσκετο κάπως ύψηλότερον, δύο μαρμά- 
Ρ*νοι εύρείαι κλίμακες έφερον επί είδους 
®»του όπου άνυψούτο τό άγαλμα τής 

οί κίονες ήσαν όλοι άνθοστόλιστοι 
<Χ· παντού αγάλματα τών όποιων ή τέ- 
Ζ^εδήλωνε τήν ελληνικήν των προέλευσιν.

Καί εδώ όμιλοι συζητητών * θέμα τής 
.^’κής ομιλίας ήσαν αί έορταί αί όποίαι 
ε^λλον νά δοθούν είς τό μέγα άμφιθέα- 
‘Ρ°< Μέ ποιαν άπάθειαν, μέ ποιαν άναι- 

σθησίαν ώμίλουν περί τών φονικών αγώνων 
τών μονομάχων ! εις τούς οφθαλμούς των 
είχον παύσει πλέον νά είναι άνθρωποι 
όμοιοι των, καί συνεζήτουν περί της αξίας 
των, ακριβώς όπως δύο ίπποδρόμοι θά 
συνεζητουν περί ίππου μέλλοντος να λάβη 
μέρος εις αγώνας. *Ησαν επίσης όλοι κατη- 
γανακτισμένοι διότι ό αύτοκράτωρ Τίτος 
τούς ειχεν άφαιρέσει τό δικαίωμα νά έκ
θέτουν τούς δούλους των είς τούς λέοντας* 
εάν μέχρι της τελευταίας στιγμής δέν έπα- 
ρουσιάζετο κάνεις είς θάνατον καταδικα
σμένος θά έπρεπε νά άρκισθούν είς πάλην 
λεόντων μόνον, ή οποία ήτο πολύ όλιγώ- 
τερον ενδιαφέρουσα άπό πάλην λέοντος καί 
άνθρώπου.

Αίφνης είδα την Συλβίαν νά κάμνη 
μικράν κινησιν διά τών δακτύλων ενώ μου 
εψιθυριζε νά πράξω τό αύτό. Τήν έκύτ- 
ταξα κατάπληκτος. «Εινε διά νά προφυ- 
λαχθώμεν άπό τό κακό μάτι μου είπε. 
Δέν τόν είδες αύτόν που έπέρασε ; Λέγουν 
πώς ματιάζει φοβερά. Καί δέν έχω τό 
κοράλλι μου ! Εινε τό μόνον φυλαχτό πού 
προφυλάττει άσφαλώς άπό τό μάτι!»

Εντός ολίγου καί πάλιν μου ένευσε : 
«Ίδέ αύτόν!» μου έψιθύρισε. Είδα, άλλά 
δέν παρετήρησα τίποτε τό εξαιρετικόν είς 
τόν διερχόμενον άνδρα.

«Αύτός εινε Ναζωραίος, μου είπε, ένας 
άπό εκείνους πού διακηρύττουν μίαν νέαν 
θρησκείαν καί άρνούνται τούς θεούς μας. 
Είνε όλοι άθεοι καί ιερόσυλοι. ’Αλλά 
βεβαίως δέν θά προχωρήσουν ποτέ διότι 
οί προσήλυτοι των εινε όλοι άνθρωποι τοΰ 
λαού, ασήμαντοι καί άμαθείς !»

Γέλος έφθάσαμεν είς τήν κατοικίαν τής 
Συλβίας* έκρούσαμεν τό ρόπτρον άποτελού- 
μενον άπό κεφαλήν Μεοούσης μικρόν άρι- 
στούρ',ημα λεπτότητος καί επεξεργασίας. 
Διά τού μικρού διαδρόμου προέβημεν είς 
τό atrium είδος αύλής έστεγασμένης, 
φωτιζομένης άπό άνοιγμα εύρισκόμενον είς 
τό μέσον τής στέγης* ή άποψις ή προσπί- 
πτουσα είς τά βλέμματα τού εισερχομένου 
ήτο μεγαλοπρεπεστάτη. ’Απέναντι άκρι- 
βώς τής εισόδου τής μάλλον σκοτεινής, 
διηνοίγετο αίθουσα ύποδοχής, άπλέ~ως
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φωτιζόμενη, πέραν τής όποιας διεκρίνοντο 
οί κομψοί ιωνικοί κίονες τού περιστυλίου, 
ή πρασινάδα τού κηπαρίου, τα λαμπυρι- 
ζοντα πίπτοντα νερά τής κρήνης, είς τά 
όποια προσέπαιζον αί χρυσαί ακτίνες του 
ήλιου. Είς τό μέσον τού atrium κάτωθεν 
τού ανοίγματος, υπήρχε μικρά δεξαμενή, 
οπού έπιπτε τό ύδωρ τής βροχής στολι
σμένη καί αύτή μέ κομψήν κρήνην, παιδίον 
κρατούν κογχυλιον άπό τού όποιου Μεχυ- 
νοντο κρουνοί’ΰδατος. Τό πάτωμα έστολί- 
ζετο μέ μωσαϊκά, καί είς μίαν γωνίαν 
ύπήρχε βωμός πρός τούς έφεστίους θεούς, 
έπί τού οποίου εύρίσκοντο άγαλμάτια 
έχοντα σχέσιν πρός τάς θεότητας αύτάς, 
άγαλμάτια κομψά καί ποικίλα τα οποία 
μού έθύμισαν τά bibelots μέ τά

σύγχρονοι κυρίαι κοσμούν τάς 
σας των.

"Ηρχισα νά έπισκέπτωρι.αι την 
καί κρώτον τους κοιτώνας, 
ησαν έκεϊνα η φωλιαί; Γ 
τά άνοικτόκαρδα, 
τια είς τά όποια τψεις εϊ 
ναι! Που η ευρυχωρία, 
σεις τάς οποίας προπάντων έφερε είς τό 
άκρον της τελειότητος καί τής ύγιεινης η 
αγγλική επίνοια; Τά μικρά καί σκοτεινά 
αύτά δωμάτια, τά φωτιζόμενα μόνον απο 
τό φως του atrium, αί κλίναι αί στεναι 
καί έλαφραί διά νά μεταφέρωνται ευκόλως 
υ,άς άποδεικνύουν δτι οί αρχαίοι δεν εδι 
δον μεγάλην σημασίαν είς τόν ύπνον’ αυτό 
δυ-ως δέν τούς ήμπόδιζε νά έχουν τους 
τοίχους πλήρεις τοιχογραφιών, εικόνων 
αΐτινες άπεδείκνυον δτι ή έλληνικη τέχνη 
δέν ειχεν άποθάνει. Πιθανόν εις τινα πράγ
ματα οί κάτοικοι τής Πομ.πηίας νά ήγά
πων τά έπιδεικτικά καί πολύ ζωηρά ’χρώ
ματα, αλλά τό αίσθημα τού «Ηραίου τους 
διεφύλαξε άπό πάσης ύπερβολής’ λατρεις 
τής άρχαίας ελληνικής τέχνης προσεπαθη- 
σαν νά τήν αναζωογονήσουν, καί κατέστη
σαν τάς οικίας των κομψά έντευκτήρια 
τής Καλλιτεχνίας καί Καλαισθησίας. Και 
δταν είσήλθον είς τήν αίθουσαν φαγητού 
καί προπάντων είς τήν μεγάλην αίθουσαν 
υποδοχής, τήν εύρισκομένην έπ! του περι-

όποια, 
α,ιθού-

οικίαν
Θεέ ’· δωμάτια 

ί; Που τά μεγάλα, 
, τά ηλιόλουστα δωμά- 

ϊμεθα συνειθισμε'- 
, που δλαι αι άνέ-

στυλίου, ένόμισα δτι ειχον μεταφερθή «ς, 
μικράν άλλ’ εκλεκτήν έκθεσιν ζωγραφικής·, 
αί πλείσται τών εικόνων ήσαν αντίγραφα·.· 
αρχαίων ελληνικών, άλλ’ ύπήρχον και πολ
λά! πρωτότυποι' άν και καθώς έμαθον δέν 
ησαν έργα μεγάλων καλλιτεχνών, αν κ< ί 
ειχον ζωγραφηθή έν βία καί £νευ προ·, 
χής, εντούτοις ήσαν σχεδόν τέλειαι, 
δύναμιν έκφράσεως καί χρωματισμού, οί 
όποιοι θά προσεποίουν τιμήν εις πολλου' 
τών νεωτέρων μεγάλων ζωγράφων άλλο, 
πάλιν μικ.ρότεραι, μέ όλιγωτέραν καλλιτε^ 
χνικήν άξίαν, μέ έθελξαν μέ τό ευτράπζ 
λον και τήν χάριν τών θεμάτων, με,τν^ 
ζωηρότητα και τήν αρμονίαν τών άπο·*· 
χρώσεων. Τ \
'1 Είς τό μέσον τοϋ περιστυλίου ήτο κήπος! 

θαλερός μέ εύώδη άνθη, μέ κρήνην άπό 
τήν όποιαν φλοίσβιζαν τό ύδωρ έπιπτεν εν 
εϊδει κυκλοτερούς καταρράκτου’ αι πλευ^ 
τήο δεξαμενής ήσαν έζωγραφισμέναι κυ 
ναι καί προσέδιδον ώραιότατον χρωμα- 
σμόν είς τό ύδωρ.

Είς τό βάθος εύρίσκετο τό μαγειρει 
άν καί μικρόν ήτο έφωδιασμένον μέ 5Γ 
τήν ποικιλίαν καί τόν πλούτον τών φοΓ 
νωνκαί τών σκευών δσαθά άπήτει τόπνεϊ? 
τής μαγειρικής τέχνης δια νά αίσθανε-1 
εαυτό άνετον είς τό στοιχεϊον του. ΙΙρο' 
πάθουν μέ όσον τό δυνατόν ολιγωτέ^ 
φωτιάν νά παρασκευάσουν οσον τό δυνα 
περισσότερα εδέσματα. Μου έδει,αν φο_ 
τόν μαγειρεϊον περιέχον θέσεις διά ' 
γητά και μίαν ιδιαιτέραν δ·.ά νά ύπα·' 

ι πάντοτε θερμόν ύδωρ.
Πέραν του περιστυλίου, υπήρχε και μ- 

γαλείτερος κήπος και έδώ ανάμεσα εις τ 
δένδρα, τά φυτά καί τά άνθη. κρ-, 
άγροτικαί έπί τών όποιων άνερριχο 
κλήματα χλοερά.

«Και έχουν όλα τά σπίτια δυο κηπ’ 
ηρώτησα. « — *Οχι όλα, άλλα εκεί 
δεν έχουν δεύτερον, ζωγραφίζουν επι 
τοίχου τού βάθους, δένδρα άνθη και πτ’ 
α'ε τοιαύτην προοπτικήν ώστε νο, 
κάνεις πραγματικώς άπό μακράν, c 
κήπος προεκτείνεται. , ,

Αλλά τώρα ακολουθήσατε' με

)Τ

/Λί

;.·,· κατανύξεως καί ίερας εύλαβείας· σιωπή
σατε^, έκπλαγήτε καί θαυμάσατε· είσθε 

■ια,ή μου εκεί όπου τελούνται όλα τά μυ- 
,στηρια, τά όποια κρατούν ύπό τήν εξουσίαν 
των τά αισθήματα τών άνδρών, τά πολύ
τοκα είς τάς λεπτομέρειας των, τά όποια 

■"/jv ή γυναικεία φιλαρέσκεια ήδύνατο 
Ε e^tvo^V, είσθε είς τό καλλοντήοιον 

j ;Χς Πομπηϊανής καλλονής. Μετά πεοϊερ-
«ίας καί ενδιαφέροντος είσήλθον καί' έγώ 

-ς τό boudoir, καθώς θά έλεγον σήμερον, 
της -υλβίας.ητις ήθελε νά προετοιμασθή δι’ 
επίσημον γεύμα όπου ήτο προσκεκλημένη.

■ Ιίεριεβλήθη πλουσίαν έσθήτα καίέκά- 
! «ησε πρό μιας τραπέζης -ή όποια ήτο

. ’ληρης από φιαλίδια, κοσμήματα, πο- 
λυχρώμους ταινίας καί χρυσας πόρπας· 
ηπλωσε τους μικρούς της πόδας έπί πολυ-

4 τίι^ου ανατολικού τάπητος, και δούλη 
/Χτισμένη πρός αύτής, τής έθεσε τάς

Χομψας έμβάδας τάς πεποικιλμένας μέ 
μαργαρίτας, ένώ άλλη δούλη, ίσταμένη 
όπισθεν της μέ έπιδεξιότητα καί έλαφρό- 
τητα διηυθέτει τήν κόμην της, άναμιγνύ- 

με τέχνην τούς ψευδείς βοστρύχους 
(U τους αληθινούς.

Οταν ή κόμμωσις έτελείωσε έλαβε κά- 
•Λτρον έκ στιλπνού καί λείου χαλκού, 
μικρόν κομψοτέχνημα έστολισμένον μέ χα- 
ρσσαν κεφαλήν βακχίδος, ' ’
*ιώσα φιλαρέσκως εις τη ______
Τ°° πΡοσώπου της, ήρχ!σε μ6τά τέχνης 

’Xi ε'ζ τό πρό- 
μαύρων γραμμών 

/.ών, εκφρασιν νω- 
αύζάνη τό ερύθημα, τών 

και τό πορφυρούν τών χειλέων, 
τλ * ' ♦ "ί6?αιν6το σειρά οδόντων
j? οποίων ή λευκότης ειχεν έπιτευχθή 

παν το ίων μέσων.
Αλλη δούλη τής προσέφερε κατόπιν 

’ ΧΟσμήματά της τά ενώτια μέ τούς 
■_· Ργαοιτας, τά βραχιόλια έκ χρυσού, είς 

δφεως μέ οφθαλμούς έκ ρουμπινιών 
νλώσσαν άργυραν, τήν βα- 

Μ5 „ υσσον; πόρπην έπί τοΰ άριστε- 
> ω!ΛΟυ, τήν πολύτιμον ζώνην καί τά 

δακτυλίδια.

, .εν ον με χα- 
και προσμει- 

"Τ* φιλαρέσκως είς τήν ήντανάκλασιν 
Τ°° προσώπου της, ήρχΙσε τϊ 
'•«τατληκτικής νά πρόσδιδα, είς τό πρό- 
^ον της, διά τινων 

ζ*τωθεν 
Ζ^'λς, 
Η 3 Γ· Β j>v

τών όφθαλμώ 
νά

0L' *οποία δι
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Τέλος έχυσε έπί τών ένδυμάτων της 
πολύτιμα μΰρα, μοί άνήγγειλεν ότι ήτο 
έτοιμη καί έξήλθομεν μαζή διά τό γεύμα. 
Ιοτε πρώτην φοράν παρετήρησα είς τούς 
τοίχους τών οικιών διαφόρους έπιγραφάς’ 
ησαν αναγγελίαι διά τάς δημοτικής έκλο- 
γας Εδώ έπροτείνετο ό τάδε διακρινόμε- 
νος δια τήν τιμιότητα καί μετριοφροσύνην 
του, παρακάτω ό δείνα, άντάξιος υιός τής 
πολιτείας όστις θά έφείδετο τού δημοσίου 
ταμείου· είς τήν προεκλογικήν αύτήν κίνη- 
σιν έλάμβανον μέρος καί αί γυναίκες, 
υπογράφουσαι ένίοτε καί μέ τά όνόματά 
των τάς άναγγελίας- ούτω ειδον ότι μία 
«μικρά» ήλπιζε ότι δέν θά τής ήρνού'ντο 
να φηφίσουν τόν Κλαύδιόν της ! Άλλ’ αί 
επιγραφαι της Πομπηίας δέν -faay μόνον 
εκλογικαί· ύπήρχον άλλαι αί όποίαι έχα- 
ρασσοντο μόνον άπό τάς λεπτάς καί άβράς 
χειρας τών γυναικών, ήσαν έκείναι διά τών 
οποίων αί Πομπηίαναί έδιδον έρωτικάς 
συνεντευ,εις είς τούς νεαρούς κομψευοαέ- 
νους της εποχής.

',ρταν 6ίσ^θ°μεν είς τήν οικίαν όπου 
ημεθα προσκεκλημένοι και αφού έχαιρετή- 
σαμεν τους οίκοδεσπότας, είδα μετ’ έκπλή- 
ζεως τήν Συλβίαν ν’άρχίζη νά κάμνη τόν 
κύκλον τοΰ δωματίου, σταματώσα' πρό 
έκαστου κομψοτεχνήματος καί έκσπώσα 
εις επιφωνήματα θαυμασμού! Πάντες οί 
προσκεκλημένοι έπραξαν τό αύτό’ δέν 
υπήρχεν άμφιβολία, οί τρόποι τής καλής 
συμπεριφοράς, άπήτουν τήν μεγαλόφωναν 
αυτήν ένδειξιν τού θαυμασμού’ έθεωρείτο 
αυτή ή μεγαλειτέρα φιλοφρόνησις πρός 
τους οίκοδεσπότας. Μετά κόπου κατώρ- 
θωσα να κρατήσω τούς γέλωτας άναλογι- 
,ομενη ποσον μία τοιαύτη συμπεριφορά θά 
εφαινε·™ αγενής καί απρεπής είς ενα σαλόνι 
τού 0°-> αίώνος, όπου ή άβρότης απαιτεί 
πληρη σχεδόν άδιαφορίαν πρός δ,τι ώραίον 
ρλεπομεν.

Ήμεθα έννέα έν δλω συνδαιτημόνες, 
διότι οί Πομπηϊανοι ήγάπων τήν ζωηρό
τητα τών συναναστροφών, άλλ’ οχι καί 
τόν θόρυβον καί τήν ακαταστασίαν τήν 
οποίαν έπιφέρει ό μέγας άριθμός τών προσ
κεκλημένων οί κίονες τού περιστυλίου καί
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ή μεγάλη αίθουσα ήσαν άνθοστόλιστοι, οι 
δαιτημόνες δέ έφερον επί τής κεφαλής στε
φάνους δάφνης καί μύρτων πεποικιλμέ- 
νους μέ ρόδα. Δέν θά σάς περιγράφω τό 
γεύμα, αρκεί νά σάς είπω, ότι οί άνδρες 
έτρωγον έζηπλωμένοι εις τά τρικλίνιά των, 
άλλ’ αί γυναίκες καθήμεναι. Τό γεύμα ήτο 
μακράν καί ποικίλον, καί καθ ό'λην του 
τήν διάρκειαν «παιάνιζε ή μουσική.

Μετά τό γεύμα οί άνδρες ηρχιζαν νά 
παίζουν όχι bridge, άλλά κύβους. Καθώς 
εμαΟόν οί κύβοι ήσαν πραγματικόν πάθος 
τό όποιον έβασίλευε είς δλην την Πομπηίαν 
ματαίως είχε ψηφισθεί νόμος πρός άπαγό- 
ρευσιν τών τυχηρών παιχνιδίων, καθ όλον 
τό έτος εκτός τού Δεκεμβρίου’ όπως όλοι 
οί τοιούτοι νόμοι, ουδ αυτός ετηρείτο, 
πολλοί δέ έπλαστοποίουν τούς κύβους. 
«Άλλά τέλος πάντων, έσκέφθην, τίποτε 
δέν μάς άφησαν αυτοί οί αρχαίοι διά τό 
οποίον νά καυχώμεθα ό'τι νεωτερίζομεν. Είς 
0,τι κάμομεν, καλόν η κακόν, πρέπει νά 
είμεθα βέβαιοι, οτι μάς έχουν προλάβει 
άλλοι, πρό αιώνων».

«Αίφνης φωναί άγριαι καί τραγικαι 
έτάραξαν τήν εύθυμίαν τής συναναστρο
φής. Έστράφημεν όλοι κατάπληκτοι, 
άλλά συγχρόνως ήσθάνθημεν τήν νήν να 
σείεται ύπό τούς πόδας μας. Είδα τά 
πρόσωπα όλων ν ’ άλλοιούνται καί όλοι έτρε- 
χον έξω φωνάζοντες: «Σεισμός! σεισμός!»

Πλήθος άνθρώπων έντρομων εύρίσκετο 
είς τάς οδούς καί όλοι έκύτταζαν πρός εν 
σημεϊον άνωθεν τής κορυφής τού Βε
ζούβιού, ύψούτο πυκνόν νέφος καπνού, 
φωτιζόμενον άπό άπαισίας πορφυράς μαρ- 
μαρυγάς, ώσάν δένδρον μέ κορμόν μαύρον 
καί κλώνους πυράς* ύπόκωφος παρατετα- 
μένη βοή αντήχησε καί αίφνης κύματα

πύρινα ήρχισαν νά διαχύνωνται ένφ τέ- | 
φρακαί λίθοι ήρχισαν νά πίπτουν έφ’ημών 
έν πλήρει 4μέρα μάς έκάλυψε βαθύ σκό
τος δέν έβλεπεν πλέον ό εις τόν άλλον, 
ήκούοντο μόνον αί γοεραί κραυγαί γυναι- | 
κών καί άνδρών, και ό απαίσιος βρυχη
θμός τοΰ μαινομένου ήφαιστείου* πότε καί 
πότε τό σκότος διεσπάτο άπό αίφνιδίαν 
λάμψιν καί τότε διεκρίνετο τό ήφαίστειον | 
έξεμούν λάβαν καί πεπυρακτωμένην άμμον I 
καί όλη ή φύσις πέριξ έφωτίζετο μέ πε"- I 
θίμους άναλαμπάς. Σκηναί φρίκης και 
άπογνώσεως διεδραματίζοντο είς τήν πό- |
λιν* πολλαί οίκίαι έπιπτον, καί άπό και
ρού είς καιρόν κρουνοί ζέοντος ΰδατος έχύ- J 
νοντο είς τάς οδούς.Μάς παρέσυρε τό ρεύμα 
τών κατοίκων τών σπευδόντων πρός τήν 
θάλασσαν όπου ήλπιζον νά εύρουν μέσον 
σωτηρίας έπιβαίνοντες λέμβων και άπο- 
μακρυνόμενοι τού τόπου τής καταστροφής. 
Άλλά φεύ! ούτε άπ’ έκεί δέν ήδυνάμεθα 
νά σωθώμεν, ή θάλασσα ήτο τεταραγμένη 
καί μέ ύπόκωφον βοήν άπεσύρετο τής 
άκτής. Έτράπημεν πρός τούς άγρούς* ή 
άτμοσφαϊρα ήτο πνιγηρά, πλήρης θειωδών 
άναθυμιάσεων. Έπροχώρουν μετά κόπου, 
άσθμαίνουσα* αίφνης ήσθάνθην βαρύ κτύ
πημα ώς άν μέγας λίθος νά είχε πέσει 
κατ’ επάνω μου καί έπειτα... έπειτα 
ήνοιξα τους οφθαλμούς και εκυτταζα κατά 
πληκτος τριγύρω μου. Δόξα τώ Θεω, ήτο 
καί πάλιν φως, τό ώραίον ζωογόνον φώς ι 
τής ήμέρας! άλλά πρό τού ακόμη συνελθω 
καί ζητήσω τήν Συλβίαν ηκουσα γέλοια 
καί φωνάς. «Αί! τί κάμνεις λοιπόν, κοι
μάσαι, ονειρεύεσαι;» Γύρω μου δέν ήσαν 
Πομπηϊανοί καί Πομπηϊαναί, άλλ’ άπλου- 
στατα ή πολυμελής οικογένεια τής οποίας 
ειααι ταπεινόν μέλος.

f ΕΛΝΙΙΝΑ A. ΖΑΝΝΟΥ

- το 
j μη Σκηνη από τάςΒ

Ζ A Ν ■ Ζ A Κ
κα|
σω* 2ΡΤΑΣΘΗ τόν παρελθόντα μήνα έν 
κάΙ I αλλία, Ελβετία καί άλλαχού ή 
χελ διακοσιετηρίς άπό τής γεννή'σεως τού 
παΚλου φιλοσόφου Ζάν-Ζάκ Ρουσσω. 
υππ τή ευκαιρία εγράφησαν πλείστοι όσοι 

, τώκκτηρισμο·, παρά τινας δέ έπιφυλά-
Μούδεις άρνείται, ότι ό Ρουσσώ ύπήρ- 

εις έκ τών μεγαλειτέρων φιλοσόφων 
τά ποιητών, τούς όποιους ή άνθρωπότης 
μαιρισε.
σχΟ Ρουσσώ κρίνεται ύπό πολλαπλάς 
κα·.ήτας, τού κοινωνιολόγου, πολιτικού, 
ρεΐ;χγωγοΰ, ήθικολόγου, καί καλλιτέχνου. 
ροζ->ς κοινωνιολόγος, γράφει Γάλλος άκα- 

I άττ

« Εξομολογηθείς »

ΡΟΥΣΣΩ
δημαίκός συνοψίζω^ τά περί Ρουσσώ έργα 
του, δέν πιστεύει εις τήν πρόοδον, ούτε 
οτι ο πολιτισμός αποτελεί πρόοδον, πι
στεύει, ό'τι ό πολιτισμός εινε ασθένεια. 
Ο πυρετώδης ζήλος ό ωθών τούς ανθρώ

πους είς τήν έξεύρεσιν νέων μέσων άπο- 
λαυσεως, τά όποια μεταβάλλονται είς 
μέσα οδύνης, εινε πράγματι ολέθρια άσθε'- 
νεια. Τό συμπέρασμά του ύπό τήν έποψιν 
ταύτην δέν είνε συμπέρασμα αναρχικού 
ώς θά ήδύνατο τις νά ύποθε'σν). Εινε 
άπλούστατα ή επιστροφή πρός τήν απλήν, 
τήν αγροτικήν καί οικογενειακήν ζωήν, 
είς τά απέριττα θέλγητρα καί είς τά αγνό-
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Σκηνή άπό τάς «*Εξομολογήσεις»

τατα ήθη. Πιστεύει, οτι ύπό τούς όρους 
τούτους ενα Έθνος δύναται νά εινε ελεύ
θερον και άκατανίκητον.

Ώς πολιτικός δι’ άντιφάσεως, την 
όποιαν δυνάμεθα ίσως νά έρμηνεύσωμεν, 
μολονότι θά ήτο τούτο πολύ τολμηρόν, 
καταλήγει αύτός ό κατ’ εξοχήν άτομιστης 
είς την πλήρη παντοδυναμίαν, την άπαι- 
σίως τυραννικήν του Κράτους, είς την 
εντελή κατάργησιν της ατομικής ελευθε
ρίας, είς τόν απόλυτον «ιακωβινισμόν». 
Ούτω ϊδωκε άπαισίαν κατεύθυνσιν είς την 
Γαλλικήν ’Επανάστασιν, η οποία ίσως 
άνευ αύτού θά ηκολούθει άλλον δρόμον. 
'Υπήρξε δεσποτικός καί κάθε φιλελεύθερον 
πνεύμα δέν δύναται η ν άποστρέφεται 

την διανοητικήν αύτήν έκδήλωσιν τού 
Ρουσσώ παρ’ δλον τόν μετριασμόν τών 
αρχών του αύτών, ό όποιος παρατηρείται 
είς την μελέτην του περί της Διοικήοεως 
της Πολωνίας και είς αύτό άκόμη τό 
Κοινωνικόν Σνμβόλαιον.

‘Ως παιδαγωγός μολονότι τόν είρωνεύ- 
θησαν, τόν κατεφρόνησαν καί τόν έγελωτο- 
ποίησαν, ένέπνευσεν όλους τούς παιδαγω
γούς. Παρά τινας παραδοξολογίας, ολίγον 
παιδαριώδεις, ό Ρουσσώ μάς διδάσκει νά 
μη μεταχειριζώμεθα τό μικρό παιδάκι ώς 
όν παθητικόν, νά τό άφίνωμεν ά μορφώ
νεται σύμφωνα μέ την κλίσιν του, περιο* 
ριζόμενοι νά τό βοηθούμεν, νά τό παρα- 
κολουθούμεν προσεκτικός καί έπιμελώς

σημερινοί ηθικολόγοι

|. νά το άφίνουμε νά σέρνεται πίσω 
νά τό διδάσκωμεν διά τών πραγμά- 

• καί διά τών συνδιαλέξεων έπιτών πραγ- 
των άποφεύγοντες όσω τό δυνατόν τά 
λία, καί τήν σχολαστικήν μάθησιν, 

• υ.α επικίνδυνον.
Ρς ηθικολόγος ό Ρουσσώ παρ’ ό'λα τά 
λματά του — ο
ιοΰν καί περί εγκλημάτων του — εινε 
ράμιλλος. Αί ’ Επιστολαι Διευΰυντοΰ 
τι ύπήρξεν ό διευθυντής, ό ρυθμιστής 
συνειδήσεως πολλών άνθρώπων, άν- 

ν καί γυναικών) εινε άντάξιαι, γράφει 
ίλλος άκαδημαϊκός, τών μεγάλειτέρων, 
βαθυτέρων καί τρυφερωτέρων διδά

χων τής Εκκλησίας. Τό μυθιστόρημά 
«La Nouvelle Heloise» συμπλη- 

Η θαυμάσια τάς * Επιοτολάς Διεν&νντον 
ούς «όρκους» τής Έλοίζας, τού Σαίν- 
καί του Βόλμαρ.
ίς ταύτα αναφαίνεται πάλιν ό άκού- 
ος έπαινός του πρός τήν άπλήν, τήν 
7, πατριαρχικήν καί άγίαν ζωήν, 
(ινται επίσης ολαι αί οίκογενειακαί 

ί καταλήγουσαι είς τήν αρχήν ταύ- 
στρέψατε τά νώτα πρός τόν πολιτι- 
τών πόλεων καί ζήσατε μέ τήν φυ- 
ζωήν. Ή θήλασις τού τέκνου παρά 

ητρός, ή πρώτη ανατροφή τού τέκνου 
τής μητρός, ή επικοινωνία τού πα- 
ιαί τής μητρός είς τήν πρώτην άνα- 
ν τών τέκνων, ή αμοιβαία άπόλυ- 
/.πιστοσύνη μεταξύ τών συζύγων, ή 
μένη φιλανθρωπία καί, τις οιδε, 
καί ολίγον τυφλώττουσα άφ’ έαυτής,

Ϊρυπνος οικιακή οικονομία, τόσον 
ΐμένη ώστε νά καθίσταται* τέχνη 
I Ιόσον προσφιλής ώστε νά γίνεται 

ή βαθεΐα άποστροφή τής κοσμικής 
I συνδυασμένη μέ τό θέλγητρον τής 

£ ;ίας, δλαι αύται αι ~--- 5
ε&νών, εκθειάζονται 

«ί ' 

άρετα'ι τών
, -- , _____μετά θέρμης

' ποδεικνύονται μέ τόσην αυθεντίαν 
» σην τέχνην ώστε θά ήτο αδύνατον

7TC

είς τήν άνθρωπότητα νά μή τάς άγαπήση 
αρκεί νά είχε τό θάρρος νά τάς άκολουθήση.

Αί θεολογικαί δοξασίαι τού ‘Ρουσσώ, 
μολονότι τάς διακρίνει ίσον μίσος ώς τό τού 
Βολταίρου, πρός τόν καθολικισμόν, ύπήρ- 
ξαν σύμφωνοι πρός τό αληθινόν πνεύμα 
τής θρησκείας. Ή «φυσική του θρησκεία» 
είνε ύπό τήν έποψιν ταύτην άξιοσημείω- 
τος. Άλλ’ άπέναντι τοΰ ύλισμοΰ καί τού 
επικουρισμοΰ τόν οποίον τότε έκήρυσσον 
ό Βολταίρος, ό Διδερό, ό Έλβέτιος, ό 
Χόλμπαχ, ό 'Ρουσσώ, ό'στις άπεστρέ- 
φετο όλους αύτούς, ύπήρξε πνευματιστής 
καί ίδανιστής μέ ολην του τήν ψυχήν, 
έπίστευσε είς τόν Θεόν, είς τήν άθανασίαν 
τής ψυχής, είς τό καθήκον, είς τήν άρε- 
τήν εύρίσκων τήν άνταμοιβήν έν αύτή, είς 
όλας τέλος τάς ιδέας, αί όποίαι ένθαρρύ— 
;ουν τόν άνθρωπον, τόν παρηγορούν καί 
τόν έμποδίζουν άπό τού νά «παιρνάη ώς 
ποίμνιον μέ τά μάτια προσηλωμένα χάμω.»

Ώς καλλιτέχνης ό 'Ρουσσώ είς τό ύφος 
του φέρει πάλιν πρός τήν φυσικήν άλή- 
θειαν. Τό ύφος αύτό δέν είνε πνευματικόν, 
κυρίως είπεϊν διανοητικόν, έκτός έργων 
τινων ώς είς τό Κοινωνικόν Σνμβόλαιον 
καί είς τάς * Επιστολάς άπό τό βοννό, εινε 
ύφος αίσθαντικόν, άνθρώπου αίσθανομένου, 
ό οποίος εύρίσκεται πάντοτε ύπό τό πλήγμα 
ή τήν έναντίωσιν ή τήν μακρυνήν έντύ- 
πωσιν ενός αισθήματος. Τό ύφος αύτό 
άκόμη έχει τήν καταγωγήν του είς τά 
τραγούδια τής φύσεως καί είς τήν έκδή- 
λωσιν τών χυμών της. Δέν προδίδει έγκέ- 
φαλον, άναπαριστα κατά τάς διαθέσεις 
τού συγγραφέως τήν άνθησιν τής άνοί— 
ξεως καί τάς μελαγχολίας τού φθινοπώ
ρου. Τέλος είνε ύφος ποιητού ώς τού Λα- 
φονταίν, ό οποίος δέν άγαποΰσε ποσώς καί 
όπως τούΦενελόν, ό όποιος άγαποΰσε πολύ.

Ιδού τέλος καί σύντομος, άλλ’ έκφρα- 
στικός χαρακτηρισμός τού 'Ρουσσώ ώς έπα- 
ναστάτου παρά τής Κα€ δέ Στάελ: «Τίποτε 
δέν έπενόησε καί ένέπρησε τά πάντα.»



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 141
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ
' Ωδεΐον Λόττνερ· ό «’Ηλίας » όρατόριον 

Μένδελσον.— Πρώτος ό ’Ιταλός μουσουργός 
Animuccia συνέθεσεν ορατόρια· όχι και τόσον 
άξια λόγου, ικανά όμως νά έκτελέσουν τον 
προορισμόν των καθόσον είνε αληθές ότι κατά 
τον XVI αιώνα ό 'Άγιος Φίλιππος τοΰ Νερ'ι 
θέλων διά τής έπιβολής και τής γοητείας τής 
μουσικής νά σύρη τον μέγαν αριθμόν τών 
πιστών είς τδ Όρατόριον, τόν τότε πολύν ναόν, 
έφαντάσθη τήν συγγραφήν θρησκευτικών δρα
μάτων, μετά χορών καί ακολουθίας μουσικής 
έστολισμένων, όπως ψάλλωνται είς τάς εκκλη
σίας. Αύτή ακριβώς, δηλαδή, ή ιδέα τών αρ
χαίων μυστηρίων. Περί τάς άρχάς του XVII 
αίώνος ό 'Ραψμπέργερ, ό Λάνδι καί άλλοι 
καλοί μουσικοί τής εποχής εκείνης, ησχολή- 
θησαν στήν ’Ιταλίαν μέ τδ όρατόριον, τδ 
όποιον όμως δέν θά έφθανε είς τδ σημείον τής 
τελειότητος που εύρίσκεται σήμερον άν δ Μπάχ 
καί ό Χαίνδελ δέν ήννόουν οτι αύτδ ήτον έν 
είδος μουσικής διά τής οποίας καί τήν δημι
ουργικήν των δύναμιν θά ήδύναντο νά φανε
ρώσουν καί τήν Τέχνην ν’ ανυψώσωσι. Οί 
μουσικοί του XVI αίώνος συνέθετον ορατόρια 
μέ μόνην τήν πρόθεσιν νά προσελκύσουν τους 
πιστούς είς τούς ναούς. Καί τά έκκλησιαστικά 
έργα τής εποχής εκείνης, χωρίς κανέν αληθι
νόν πάθος καί βαθύ αίσθημα, παρά μόνον μέ 
τήν ασθενή πνοήν τοΰ ίταλικοΰ μέλους, δέν 
ήσαν άλλο άπδ έν είδος ύμνων συνοδευομένων 
ύπδ μικράς ορχήστρας. Ό Καρίσσιμι ήτον δ 
πρώτος πού μέ μίαν νέαν έντελώς μορφήν, 
έδωκε τήν σπουδαιότητα είς τδ όρατόριον Ο 
’Ιώβ, δ Έζεκίας, δ Δαυίδ καί δ Γιοχανάν, δ 
Βαλτάσαρ, εΐνε έργα μοναδικά είς τδ είδος 
αύτό. Παντού αργότερον είς τήν ’Ιταλίαν δ 
Σαλιέρι, δ Τσιμορόζα, δ Σακκίνι, δ Ζομέλλι, 
δ Σκαρλάττι, είς τήν Γερμανίαν δ Μπάχ, δ 
Χαίνδελ, δ Χάϋδν, δ Μπετόβεν, ό Μένδελσον, 
ό Χίλλερ, ό Σπόρ, ό Κίλ, δ Χίμμελ, είς τήν 

Γαλλίαν δ Μπερλιόζ, δ Λεσυέρ, δ Γκοσσέκ, 
δ Φράνκ, ήσχολήθησαν καί έκαλλιέργησαν τό 
είδος αύτδ τής εκκλησιαστικής μουσικής. Είνε 
βέβαιον έν τούτοις οτι είς τον Χαίνδελ έπεφυ- 
λάσσετο ή άπόκτησις τής μεγάλης δόξης μ.έ 
τδ όοατόριον. Αύτός πριν ακόμη δ άλλος ως 
τής κλασικής γερμανικής Τέχνης, δ Σέβα» X- 
νός Μπάχ, συνθέση τά δύο θαυμάσια I ίθη 
του, αύτός δ τυφλός Χαίνδελ ήνοιγε μέ τήν 
γοητείαν τής μουσικής του τά μάτια τοΰ ’Αγ
γλικού Κόσμου είς τδ φώς τής μεγάλης Ζωής 
πού ένας θρύλος τοΰ έχει παραδώσει αβέβαιον 
καί μόνον ή έμπνευσίς του τοΰ έφανερωνε 
τόσω λαμπρόν. Ό Χαίνδελ εΐχε παρουσιάσει 
τότε μίαν σειράν ορατόριων, τδν Σαούλ; την 
Έσθήρ, τδν Μεσσίαν, τδν θρίαμβον τού Και
ρού, τδν ’Ισραήλ έν Αίγύπτω, τήν ’Ανάστα· 
σιν, πού ήοκεσε νά τδν αποθεώσουν στην Αγ
γλίαν καί νά μάς αποδείξουν σήμερον, ότι 
κανείς, έκτδς του Μπάχ ί'σως, δέν ήδυνήθη να 
φθάση τδ ύψος καί τήν θείαν έμπνευσιν με 
τήν όποιαν έξύμνησεν αύτός τδν μαρτυρικόν 
ήρωα τού αιωνίου δράματος τοΰ Γολγοθά. 0 
« ’Ηλίας» τού Μένδελσον καί είς τήν χορείαν 
τών έργων τού είδους αύτού συγκαταλέγεται 
υ,εταξύ τών πριότων καί είς τδν πίνακα των 
έκλεκτών συνθέσεων τοΰ μουσουργού τουτου 
κατέχει μίαν πρώτην σειράν. Ό Μένδελσον, 
δ ποιητής, δ έμπνευσμένος Μένδελσον, καίτοι εις 
μερικά θεατρικά του δοκίμια δέν έφανέρωσε μιαν 
μεγάλην καί έξαιρετικήν ατομικότητα, είς τήν 
οργανικήν μουσικήν όμως καί την μουσικήν 
τής συμφωνίας άπεδείχθη τόσω μεγάλος, ώστε 
ή ιστορία τοΰ τελευταίου αίώνος νά δυσκο
λεύεται νά μάς παρουσιάση άλλον έφάμελΛον 
αύτού. Κατείχε τήν έπιστήμην τής ορχήστρας 
καί έγνώριζε καί τάς έλαχίστας λεπτομ ίε'·αζ 
της. Τδ Όνειρον τής Καλοκαιρινής Νυχτός, I 
ή ’Αντιγόνη, δ Οίδίπους καί τά ορατόριο τ0/υ 
Paulus καί Elias εΐνε συνθέσεις πολύ μ6Υ\' 
λαι. Τόσον πλούσιαι είς τήν έμπνευσιν και τ® 
μοτίβα, πού κάθε σειρά των νά ίσοδυναμή

Η χορωδία τοΰ ’Ωδείου Λόττ-νερ κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ όρατορίου τοΰ Μένδελσον ό «Προφήτης ’Ηλίας»

ενα δλόκληρον έργον τής νέας Βαγνερικής 
ροτροπίας *Η ύπόθεσις τοΰ έργου είνε 
στή είς τούς αναγνώστας τού «Καλλιτέ- 
υ» έκ τοΰ προγενεστέρου τεύχους. ‘Η 
roduzione τοΰ έργου θαυμασία" ίσως 
•ς κλασική περισσότερον άφ’ οσον χρειάζε- 
δι ’ ένα όρατόριον, πού τό αίσθημα πρέπει 
κράτη τήν έπιστήμην καί οχι ή έπιστήμη 
ΐίσθημα. Οί χοροί του, θαύματα συνθετι- 
τέχνης, γοητεύουν καί συγκινούν βαθύ— 

c Η κατανυκτική μονωδία τού Όβαδίου, 
εγαλοπρεπής δέησις τού Προφήτου καί τό : 
οιξον Κύριε τόν Ούρανόν, τού τελευταίου 
)ύ, εινε άναμφισβητήτως τά ωραιότερα 
q τού έργου, πού άν δέν έχη τήν δύναμιν 
έμπνεύσεως τού Χαίνδελ, φέρει όμως τήν 

Μγίδα τής τέχνης τού Μπάχ. Τό όρατόριον 
>τού Μένδελσον έξετελέσθη ύπό τής μικτής 
οδίας τοΰ ’Ωδείου Λόττνερ κατά τδ πρώτον 
ιήμερον τοΰ παρελθόντος μηνδς είς τόν 
ον τών έαρινών συναυλιών, σημειώσαν 
«.βευτικήν έπιτυχίαν. Καί είνε αληθές ότι 

, εύρισκόμεθα πρδ τοιούτων έκπλήξεων 
πολύ συχνά μάς χαρίζει τδ ’Ωόείον αύτό, 
ιολευόμεθα νά εύρωμεν τών ανταξίων έπαί- 
τδ μέτρον διά τούς διδασκάλους του, οί 

ίοι καταβάλλοντες κάθε προσπάθειαν καί 
ε θυσίαν ακόμη, μάς παρουσιάζουν έργα 

τοιαύτα. Οί μαθηταί τής χορωδίας καθώς καί 
οί μονωδοί απέδωκαν καί τά δυσκολότερα 
μέρη τού ’έργου μέ θαυμαστήν ακρίβειαν καί 
τελειότητα. 'Η έπιτυχία ήτο τόση πού έδόθη 
καί διά τρίτην φοράν. Κάτι δηλαδή πού δέν 
ήλπιζε κανείς. Κάτι πού άπέδειξεν ήρωας αλη
θείς τήν κ. Λόττνερ καί τδν κ. Μπέμμερ πού 
αγωνίζονται νά παρουσιάζουν έργα τού είδους 
αύτού, είς ένα Κοινόν μάλιστα τοΰ όποιου, ή 
αντίληψις διά τήν μουσικήν καί τήν τέχνην 
έν γένει είνε τοιαύτη, ώστε δυσκόλως νά δεχθή 
ένα όρατόριον τού Μένδελσον.

ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Η ΖΩΗ

Ό πόλεμος.— 'Ολόκληρος ό παρελθόν μήν 
ύπήρξε ένα είδος σιωπηράς ανακωχής είς τδν 
ίταλοτουρκικδν πόλεμον έξαιρέσει αψιμαχιών 
τινων εις τήν Τριπολίτιδα. Έξηκολούθησαν 
μόνον είς τδ Λίγαίον αί περιπολίαι τών ιτα
λικών πολεμικών καί αί αναγνωρίσεις είς τά 
ύδατα μή καταληφθεισών ακόμη νήσων. Έλέ- 
χθη ότι ή έκεχειρία αύτή είνε προμήνυμα 
διαπραγματεύσεων περί ειρήνης, αλλ’ ούδέν 
ώρισμένον καί βέβαιον έκοινοποιήθη έπί τού 
προκειμένου Έξ άλλου ανεμένετο ή συνάν- 
τησις τών δύο αύτοκρατόρων, τού Τσάρου καί
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’Εξοχική έπαυλις τοΰ Ρουσσώ

τού Κάϊζερ έκ τής όποιας θά εξηρτάτο η τε
λική τροπή τής ίταλοτουρκικής διαφοράς. 'II 
συνάντησις έγένετο ήδη. οί αύτοκράτορες αν- 
τήλλαξαν τάς σκέψεις των και ό κόσμος ανα
μένει τά νέα συμβάντα ώς άμεσα αποτελέ
σματα αυτής τής συνεννοήσεως.

Γενικώτερον ή διεθνής κατάστασις φαίνεται 
ανήσυχος. 'Η ’Αγγλία σκέπτεται περί ένισχύ- 
σεως τών ναυτικών της δυνάμεων εις τήν Με
σόγειον καί πανταχού επισπεύδονται οί εξοπλι
σμοί. Τελευταίον δέ σύμπτωμα τής γενικής 
αυτής αδημονίας είνε αί δηλώσεις τού Αυ
στριακού άρχικαγγελαρίου αί σχετικαί μέ την 
αύξησιν τών στρατιωτικών εξοπλισμών τής 
Αυστρίας, οτι ενδέχεται νά προκύψουν περί
πλοκα! εις τήν ’Ανατολήν.

Νέος ποιητικός ήγεμών είς τό Παρίσι. — 
Τδ> παρελθόντα μήνα απέθανε εις τδ Παρίσι 
δ πρίγκηψ τών ποιητών Λέων Ντιέρ. Κατά 
τήν συνήθειαν, τήν οποίαν έχουν οί έκεϊ νεα
ροί ποιηταί νά εκλέγουν έκάστοτε ένα ηγεμόνα 
αύτδς έκάθητο έπί τού θρόνου τής γαλλικής 
ποιήσεως, μετά τδν Βερλαίν καί τδν Στέφα
νον Μαλλαριέ. *Ητο άνήρ αγαθότατος, πρότυ
πον σωφροσύνης, τάξεως καί αρετής. Ήγάπα 
νά ζή είς τήν άφάνειαν. Είχε δημοσίαν θέσιν, 
ή οποία τού απέφερε μικρόν μισθόν, άλλ’ ή 
όποια τού άφινε αρκετάς ώρας ανέσεως. 'Ως 
πρδς τούτο είχεν ακολουθήσει τδ παράδειγμα 
τών συμπατριωτών του ποιητών Λεκδντ δέ 
Αίλ καί Λακοσσάδ μή απαξιών νά δέχεται τδν 
καθημερινόν του άρτον έκ τής έλευθεριότητος 
τού Κράτους. Κάθε πρωί είς τάς 10 ακριβώς 
έπήγαινε είς τδ ύπουργεϊον Είς τάς 4 τδ από
γευμα άνέκτα τήν έλευθερίαν του, τής όποιας 
έκαμνε τιμιωτάτην χρήσιν, εϊτε μεταβαίνων 
είς τδ ζυθοπωλεϊον διά νά όμιλή περί αισθητι
κής μέ παλαιούς ομοτέχνους εϊτε περίπατων τδ 
θέρος ύπδ τάς καστανέας τού Κεραμεικού ή είς 
τδν κήπον τού Λουξεμβούργου, οπού θάττον ή 
βράδιον θά στηθή ή προτομή του Είργάζετο 

βραδέως αναμένων πάντοτε τήν έμπνευσιν. 
διάστημα τριάκοντα έτών παρήγαγε δύο l (X 
τόμους. Τοιούτος ύπήρξεν ό συμπαθής > 
σεπτός Λέων Ντιέρ. Έκλέγοντες αυτόν 
ηγεμόνα των οί ποιηταί ήθέλησαν νά τιμήσς 
τήν ειλικρίνειαν καί αγνότητα τού ταΛ τν· 
του—ή γονιμότης ούδέν κοινόν έχει με ά 
αξίας καί αί άφθονιότεραι πηγαί δέν είνε π 1 
τότε καί αί δροσερώτεραι — ειχον επίσης σ* 
κινηθή άπό τήν έπιφυλακτικότητά του, | 
μετριοφροσύνην του καί τήν ασθενή άπή^ Ί 
τής δόςης του—πιστεύομεν, περισσότερον I 
τδ τελευταίον. Ό γλυκύς αύτδς άνθρωπος { 
ήνόχλει κανένα, δέν έγέμιζε τής βιτρίνες 
βιβλιοπωλείων, δέν έφραττε τδν υρόμον · ι 
επιτυχίας. ΤΗτο γνωστή ή ήρεμος φιλοδί 
του ανίκανος διά μεγάλας αξιώσεις. Α 
ζητούν καί οί νέοι καί δι’ αύτό ό Λέων Ν 
ύπήρξεν ό όνειροπολούμενος ήγεμών των. |

’ Αντιθέτως δ σημερινός διάδοχός του δ π* 
11 ώλ Φδρ πλήν τής πενίας του είνε 4 
θορυβοποιός. ’Αντανακλά δ'μως είς τήν I.'- 
σωπικότητά του καλλίτερον τά έλεύθερα κ νή
ματα τής ζωής τών νέων καί ή αισθηματική 
του ζωή ύπήρξε πολύ περιπετειώδης. Είς τον 
τελευταίον τόμον τών ποιήσεών του μάς την 
διηγείται μέ κραυγάς οδύνης καί φαίνεται, δτι 
θέλει νά τήν άποχαιρετήση διά παντός. Ότοία 
ματαιότης ή μεταστροφή αύτή!

Άλλ’ ό νέος ήγεμών είνε καί αληθινός 
ποιητής, διότι ή ποίησις του είνε ή ζωή του 
καί δ στίχος του άρμονισμένος πρδς έλευθ ραν 
μουσικότητα.

** Άπεβίωσε πρδ μηνδς ό Βούλγαρος ποιη
τής Σλαβέϊκωφ, δημοτικώτατος μεταξύ τών 
συμπατριωτών του.

** Τδ δεύτερον δεκαπενθήμερον τού παρελ
θόντος μηνδς απέθανε είς τδ Βισβάδεν ό ’ Αγ
γλος ζωγράφος Λώρενς ’Άλμα - Ταδέμα.

** Έγεννήθη έν 'Ολλανδία καί έσπούδασε 
είς ’Αμβέρσαν. Τά έργα του ανάγονται εις 
μεσαιωνικά θέματα, είς τήν άρχαίαν Λίγιπτυ- 
ακήν ιστορίαν καί τελευταίον είς τούς Ελλη
νορωμαϊκούς χρόνους.

** Τά ελληνικά γράμματα ύπέστησαν θλι- 
βέράν απώλειαν μέ τδν θάνατον τής συμ*®* 
θούς ποιητρίας Ελένης Σ. Λάμαρη. 'Ο 
εργάτης μας ποιητής κ. Στέφανος ΜαρτζωΧ^ 
θά γράψη περί αύτής καί τού έργου της ει^ 
τδ προσεχές τεύχος.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ. — «Μπηυκετάκι». Συλλογή ποιήβ®®^ 
ύπό Χρήστου Βαρλέντη Ά^ήνα.—«Διηγήματα τής Β°' 
χας, ύπό Α. Μαρκέλλου ΆΦήναι.—«Τί πρέπει νά ξέρονν 
τά κορίτσια μας», ύπό Ουρανίας Στέλλα Κων,πολιζ·'·' 

Παιδικός ’Αστήρ». Περιοδικόν διά παΐδας καί έφη
βους, ύπό Δημητράκου. Ά-βηναι.

Διευθυντής τον «Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚ01
Άδη ναι, Γυπ. «’Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη —

I ΑΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΣΤΑΔΙΟΥ 16

ΙΔΡΥΘΕΝ ΕΝ ETEI 1910

SALON άπό 8 τε
μάχια ήτοι:
2 πολυθρόνες
2 καρέκλες
1 καναπές
1 τραπέζι

2 καρεκλάκια ποδών
ΑΠΟ ΔΡΧ. 75 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΚΑΡΕΚΛΑΙ 
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΙ 

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

ΖΑΡΔΙΝΙΕΡ ΑΙ

CHAISES-LONGUES 
j PORTE-PARAPLUIES 
I ΚΟΥΝΙΣΤΕΣ-TABOURETS

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΚΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΑ
ΕΙΣ 35-000 ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Διά σαλόνια, κήπους, εισόδους, ταράτσαις, σέραις, γραφεία, αίθούσας 
άναμονής, Ξενοδοχεία, Καφενεία, Ζαχαροπλαστεία κ.τ.λ.

Η ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΕΡΙΚΑ
άπό άλουμί- 
νιουμ μετά 
τής θήκης 

κοίλα 3, Δρχ.
330 άντ έ
γραφα 10 

δύο χρώματα

ΑΛΕΕ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ - ΚΟΡΑΗ

Άρι&. Τηλεφ. 374

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΩΝ 
ΚΑΛΑΘΙΩΝ

ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΛΟΥΤΡΩΝ 
ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΘΕΩΝ 
ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΑΠΛΥΤΩΝ 
ΑΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΙΔΩΝ

ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

ΠΛΕΚΤΩΝ

ΤΙΝΑΚΤΗΡΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΝ ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΑΔΕΛΦΟΙ ίΟΥΛΟΪΙΟΥΛΟΙ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΑΙ

34 — ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ— 34

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ 

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ό κ. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ιαζρός ζών όερμαζικών και μεζα- 
δοζικών νοβών, έωϊ ωενζαεζίαν 
βωονόάβας έν 3ΐαριβίοις, δέχεζαι 
έν ζη έοη ζής όδον 33εραν}έρον 2 
οικία ζον (3ΐμαζεια ΖΚάνιγχος) 
9-77 αχ. μ. και £ -6 μ. μ. *&φαρ~ 
μό}ει άκζινας έΡαϊνζγκεν, ύψίαιν- 
κνα ρεύμαζα, τι^εκζρ θρύβεις kzj.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΤΑΙ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΙΟΛΜΑΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

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

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

’Απαλλάσσεται ό ταξειδιώτης παντός περιτ
τού κόπου και έξόδου.

Μ- Δ. ΝΙΚΑ21
ΙΑΤΡΟΣ

’ Επί μακράν ΰπηρετήσας ώς βοηθός έν ταΐς 
κλινικαΐς τοΰ 'Εθνικού ημών Πανεπιστημίου, 
έπί τριετίαν παρακολουθήσας τά μεγαλήτερα 
ένταΰθα νοσοκομεία, δέχεται έν τω Γραφείο) Ίου

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

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

Telephone 4775 Madison

1ΗΙΙ. Η. ΜΑΪΤΡΟΓ1ΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ

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

δευθείς έπί τετραετίαν
έν ΒΙΕΝΝΗ καί Π API ΣΙ ΟΙΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

‘Οδός ‘Αγ. Κωνσταντίνου 5α (‘Ομόνοια)

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΪΟΝ
Λ. Γ. ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ

LIVRES D’ OCCASION
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ· 1889

ΑΘΗΝΑΙ.— ‘Οδός Σταδίου 34

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

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ APflMATQN ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α· 21 Λ ΚΑΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ. —ΟΔΟΣ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 36.- ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου είς ’/,—3/4 λίτρας καθαρού οΐχοπνεύματος, 
προσθέτετε ι/» λίτραν ΰδατος καί έχετε τήν κολόνιαν σας, τό άντιπιτυριώδές σας καί παντός 
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.

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

ι____________________________________ ________________ —'

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ 
ΙΑΤΡΟΣ 

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

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

212 Second Ave., μεταξύ 12ης καί 
13ης όδοϋ, New York.

Τηλέφωνον 4802 Orchard.

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ

ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
‘Υφηγητού τοΰ Πανεπιστημίου.

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
διά θεραπείας καί εγχειρίσεις 

ό'λων τών οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ. — ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ.

ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έκτελουμένων κατ’ αύτάς εις τι να 
σημεία τοΰ Άδριανείου υδραγωγείου ερ
γασιών καθαρισμού καί επισκευής αυτού, 
παρακαλούνται οί κ. κ. ύδρολήπται οι τε 
έκ τών Δεξαμενών Λυκαβητού καί οί 
άπ’ ευθείας έκ τού υδραγωγείου αρδευό
μενοι, όπως έφιστώσι τήν προσοχήν αύ
τών έπί τής κατανσλώσεως τού ύδατος, 
καθόσον, λόγφ τών έργασιών, ή έκ τού 
ύδραγωγείου παροχή είναι μικροτέρας 
διάρκειας, έξ .ής θά πρόκυψη καί μικρά 
ανωμαλία καί ώς πρός τάς ώρας τής 
διανομής.

3 Εν Αθήναις τή 10 Ιανουάριου 1912.

(3 Εκ τοΰ Γραφείου τοΰ ‘ Υδραυλικοΰ 
Τμήματος)

3 Ολίγαι έναπομείνασαι πλήρεις σειραί 
τοϋ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ

τοϋ ά έτους τής έκδόσεώς του πωλοϋν- 
ται εις τό βιβλιοπωλεϊον

ΗΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ: ‘Οδός Βουλής.

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

ταχυδρομικών τελών.

Σννιστώμεν είς τούς καπνιστός

I DEAL,,
ΚΑΠΝΑ ηαϊ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ 

n . — - -

Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗ
52 ' Οδός Πανεπιστημίου (Χαυτεϊα) καί 
έναντι τοΰ ηλεκτρικού σταθμοΰ Πειραιώς — 
Αθηνών (‘Ομόνοια).

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταϋ'έσεων πρός 4 !/4 °/ο 

εις πρώτην ζήτησιν
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

„ΜΟΥΣΙΚΗ“
ΑΘΗΝΑΙ — 13-15 Στοά ’Αρσάκειου — ΑΘΗΝΑΙ

Όλαι αί νεώτεραι συνθέσεις τών Έλλήνων μουσικών, ήτοι 
Σαμάρα, Λαυράγκα, Σακελλαρίδου, Λαμπελέτ, Ροδίου, Κοκκίνου, 
Ξανθοπούλου, Καίσαρη, Ρεμαντα, Γκρέκ κ.λ.π.

Μέγας πλούτος Ευρωπαϊκών έκδόσεων.
"Ολα τά μελοδράματα Γαλλιστί, Γερμανιστι και Ίταλιστί.
Πλήρης κλασική μουσική όλων τών έκδόσεων δΓ δλα 

τά όργανα.
Δανειστική βιβλιοθήκη.
’Όργανα και έξαρτήματα αύτών μέ μηνιαίας δόσεις.

Πιάνα διά πώλησιν και ένοικίασιν. — Ειδικόν τμήμα παραγγελιών.

ΜΥΕΤΑΚΙΔΗΣ, ΕΥΕΤΑ0ΙΑΔΗΕ & ΜΑΚΡΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.ΠΡΟΜΠΟΝΑ
ΕΜΣΤΙΚΟΫΦΑΝΤΟΙ ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ Χ21Γ

ΕΠΙ Metps.^_ ,aW> „ ίΛ * κ MPT- Υ C*y zvTSKi " । ί /
JjF| i 'P TfiN ΠΑΣΧΟΝΤΟΝ ( I

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ εκκηληςΜ
ΟΙΚΟΣ υγιειας If£1 O ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ίίΐ/Oiaif η.ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ
KAI νπ.' '

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝι 4 ΤΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ προμπονα

____________________ ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5 Δ.ΣΤΡΑΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
i ________

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.

Γροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών εις τραπεζικά γραμμάτια νέων έντο
κων καταθέσεων έν δψει ή έπι προθεσμίφ, δηλοποιεϊται, οτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς 
Ύποκαταστήμασιν αΰτοϊς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν 
(ορισμένη προθεσμίφ έπι τόκφ :

1 '/, τοΐς κατ’ έτος διά τάς έν όψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000, 
πέρα του ποσοΰ τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς '/, τοΐς Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί 
είς άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου έπιταγών. — 2 τοΐς "/,, κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας 
τουλάχιστον. — 2 ' τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έν έτος 
τουλάχιστον.—3 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο έτη 
τουλάχιστον. — 3 1 2 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα 
έτη τουλάχιστον. — 4 τοΐς κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε έτη 
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

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

δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίρ ή διαρκείς έπι τόκφ :
1 */, τοΐς % κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τουλάχιστον
2 ί » % » » » » 1 έτους »
2 */, » °/ο » » » » 2 έτών » ·
3 » % » » » » 4 έτών »
4 » » » » » 5 έτών »

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνο- 
μαστικαι ή άνώνυμοι.

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

ΑΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΣΤΑΔΙΟΥ 16 -------------------------- Άρι&. Τηλεφ. 374

ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΛΒΟΙ 
ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΦΥΣΙΚΑ KAI STERILISEES 

ΑΝΘΟΔΕΣΜ ΑΙ, ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΙ
ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ οικιών, αί&ονσών, τραπεζών κλπ. Διά ΓΑΜΟΥΣ, ΕΟΡΤΑΣ, ΚΗΔΕΙΑΣ

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΑΝ. ΖΑΡΔΙΝΙΕΡΙ1Ν ΜΕΤΑΛΛΙΝΩΝ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
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