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ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ύπό Β. Χατζή.
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0 ΕΦΙΑΛΤΗΣ, ύπό Γερ. Βώκου............................................................................................................ » 185
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ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ : Έπιστολαί ένός ’Αθηναίου, ύπό 
’Αγνώστου. — Αισιόδοξη ζωή καί άλλά ψεύδη (Ή Γιαγιά καί ή Έγγονή), 
ύπό ’Αγγελικής Κ. Μαγκάκη. — Τό Θέατρον. — Ή Ζωή : Ό «Καλλιτέχνης» 
πρός τούς Συνδρομητάς του. — Ό Κινη ματογράφος καί οί δραματικοί συγ
γραφείς. — Ό θάνατος τοΰ στρατηγοΰ Μπούθ. — Ή τριχρωμία μας ...» 202

ΕΙΚΟΝΕΣ : Μητέρά καί παιδάκι, ύπό Κοράνδ Φόν Κάρδοφ. — Οί Στύκα. — Μία 
παρτίδα ντόμινο στά Μπίσκρα, ύπό Άδάμ Στύκα. — Λέοντες πρό τοΰ κινδύ
νου, ύπό Ταδέ Στύκα. — Ίκαρος, ύπό Ταδέ Στύκα. — Πολωνία, ύπό Ζάν 
Στύκα. — Λέων Τολστόϊ, ύπό Ζάν Στύκα. — Φθινόπωρον, ύπό Κολύμπι. — 
Ερρίκος Ροσεφώρ, (Προσωπογραφία) ύπό Ταδέ Στύκα. — Προσωπογρα
φία τής Κ“5 Β. δέ Β., ύπό Ταδέ Στύκα, (Σαλόν τοΰ 1912). — Ό ’Εργάτης, 
(Σκίτσο τοΰ γλύπτου κ. Τόμπρου). — Προτομή τοΰ Ζωγράφου κ. Λύτρα, 
Προτομή νεάνιδος, ύπό τοΰ γλύπτου κ. Τόμπρου.

ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ ‘‘ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ,, ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΡΙΘ. 30.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ } ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ’^vos ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ^ξ^οΛ

‘Ο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» εχδίόεται, κατά μήνα.

Αΐ σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευο- 
μενη ύπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν καί ιδιοκτήτην τοΰ 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, Αθήνας, οδός Άριστοτέλους άριθ. 3θ·

Έν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ πωλείται είς δλα τά βιβλιοπωλεία καί είς τά κιό
σκια. Έν ταϊς Έπαρχίαις είς τά ύποπρακτορεϊα τών εφημερίδων.

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

Από τοΰ προσεχούς τεύχους ό «Καλλιτέχνης» &ά πωλήται κατά τεύχος 1 δρ.

Βλέπε τήν ανάγκην τής μεταβολής τών όρων τών εγγρα
φών είς τήν σελίδα 203 τοΰ τεύχους τούτου.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗι 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ & ΜΠΑΡΤ
ΑΘΗΝΑΙ. — ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

ΔΩΡΕΑΝ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:3Εν 'Ελλάδι: Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τρι- 
πόλει, Βόλω, Λαρίσση, Άγρινίφ καί Καρδίτση.—’Εν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρα- 
κλείω καίΡεθύμνφ.—'Εν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν 
Γαλατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, Τραπεζούντι, Κερασοΰντι, 
Πάφρα, Σμύρνη, Χίω, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσφ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, 
Καβάλλφ, Ξάνθη καί Ίωαννίνοις. — 3Εν Αίγύπτω: Έν Άλεξανδρείφ, (μετά 
παραρτήματος έν τή συνοικία Μιδάν), Καΐρω (μετά παραρτήματος έν τή συ
νοικία Μουσκύ), Ζαγαζίκ, Μανσούρρ, Μίτ - Γκάμρ, Τάντςι καί Μπενί-Σουέφ. 
— Εν Λονδίνω: (No 22, Fenchurch Street).—Έν ’ Αμβούργω : (Domhof, 
Monckeberg Strasse 18). — Έν Αεμεσσω (Κύπρου). — Εν Αιμένι - Βαθέος 
(Σάμου) Χαρτούμ καί έν Αιμένι Σουδάν (Σουδάν).

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
ΑΡΙΘ. 215

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
(Calorifere)

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

— Έκπόνησις σχεδίων καί προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον τών 50 τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουργεία έν Έλλάδι καί 3 Ανατολή μεταξύ 

τών οποίων αί έξης : 3 Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—3 Εθνική Τράπεζα κεντρικόν και εν 
Λαρίσση.— Τράπεζα3 Ανατολής, ενταύθα καί έν Σμύρνη.— Τράπεζα Αθηνών ένταϋθα και εν 
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα.—Ξενοδοχεϊον 3Ακταϊον καί Palace.—Πτωχοκομεϊον 'Αθηνών.— 
Νοσοκομεϊον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ίδιωτικας κατοικίας.

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

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

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΕΣ, Πρόεδρος 
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε. 
Ε.
Α.

Δ.
Ζ.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ 
ΖΑΡΙΦΗΣ 
ΗΑΙΑΣΚΟΣ 
Ε. ΗΑΙΟΠΟΥΑΟΣ 
Κ. ΜΑΤ ΣΑΣ 
Γενικός Διευθυντής ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

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

Κ, Μ AT ΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ : ΑΘΗΝΑΪΚΗ — ATHENOCLES

Η Τρέπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζικήν εργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις 
εμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί εμπο
ρευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλ
λαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικου.Έκτελεΐ 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 Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, είς χρυσόν καί 
είς έπιταγάς (cheques) έπί τοϋ έξωτερικοϋ ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.

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

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

Τεχνικήν ‘Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ καί Σ'α, Μηχανικοί 

έν ’ Αθήναις οδός Γ' Σεπτεμβρίου αρ. 27

(9 (9

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

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

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ: Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ: Χυτοσίδηροί έσμαλτωμένοι μετά 
πορσελάνης.

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

"Απαντα τά έξαρτήματα ηλεκτρικών έγκατα- 
στάσεων, Τηλέφωνα, 3 Ανεμιστήρες, Είδη 
3Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.
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ΜΕΓΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΐΟΝ

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

τερον είς ποικιλίαν Ελληνικόν Βιβλιοπωλεΐον τοΰ Κόσμου.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΝ 

ATLAS 
25 Madisson St. New York

EST. 1892

LEKAS and DRIVAS
IMPORTERS OF

ORIENTAL· PRODUCT
17 ROOSEVELT ST.

NEW YORK
TELEPHONE 1464 WORTH

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΥΡΛ
TO ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

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

Άγοράζομεν και πωλοΰμεν Ελληνικά καί ξένα χρήματα. Διατηροΰμεν Ξενο- 
δοχεΐον ύπνου και φαγητού διά τούς έπιβάτας και αμάξια διά τάς άποσκευάς. 

Γράψατε. Έπιστολαι άπαντώνται αυθημερόν.

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

Δύο τηλέφωνα ημέραν και νύκτα: 4Ι!5 και 4!Ι<5 Rector.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Μεταχειρίζεστε τόν Έ&νικόν μας φωτι

σμόν δι' οίνοπνεύματος'έκ σταφίδας. Είναι 
ό διαυγέστερος και ό οικονομικότερος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΜΙΑΝΤΩΝ
Ζητείτε πάντοτε τα παρά της ‘Εταιρίας 

ηγγυημένα αμίαντα
“ ΒΟΤΡΥΣ ,,
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ΩΔΕΙΟΝ ΑΟΤΤΝΕΡ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899
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Τδ ΩΔΕΙΟΝ ΑΟΤΤΝΕΡ ίδρυθέν προ δωδεκαετίας και διευ- 
θυνόμενον παρά της Κας Αίνας φδν Αόττνερ εύρίσκεται είς τδ 
κεντρικώτερον μέρος τών Αθηνών και είς ευρύ και ενάερον μέγαρον 
μετά κήπον.

ΑΙ έπιτυχίαι του τόσω είς τήν μουσικήν έκπαίδευσιν καί μόρ- 
φωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών και μαθητριών του δσω καί είς 
τάς συναυλίας του και τάς εκτελέσεις μεγάλων αδικών έργων νπδ 
τής μικτής χορωδίας του εΐνε τοιαϋται ώστε πας λόγος καθίσταται 
περιττός.

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

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

Ή παρεχομένη είς τους μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις 
εινε τοιαύτη ώστε ούτοι μετά τδ πέρας τών σπουδών των δύνανται 
υφιστάμενοι τάς έπί πτνχίω έξετάσεις νά έχουν πλήρη τά έφόδια 
τής έξασκήσεως τοΰ μουσικού έπαγγέλματος.

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

Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτοΰντα 
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.



ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΚΙ

ΥΠΟ ΚΟΡΑΝΔ ΦΟΝ ΚΑΡΔΟΦ



Μ ΕΛΛΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚίίΤ^ΣΤ^ΣίΝ

ΚΑΙ τό νά συζητηση κάνεις απλώς 
εξωτερικήν πολιτικήν χωρίς νά γνω- 
ρίζη τάς επίσημους πληροφορίας, 

είνε τολμηρόν. Άλλ’ έφ’ όσον δέν πρόκει
ται περί μεμονωμένου ελληνικού επεισοδίου 
— ώς κίνημα Δελιγιάννη τό 1885, κίνημα 
πολέμου τό 1897 — αλλά περί γενικωτέ- 
ρας καί αθροιστικής ύποκινήσεως τών διε
θνών ζητημάτων, είνε εύλογος η συζητησις 
αύτη. Είδικώς δέ ημείς οί μικροί λαοί οί 
χατοικουντες την Βαλκανικήν χερσόνησον 
γνωρίζοντες, ότι είμεθα ετεροκίνητοι καί 
ύποτεταγμένοι είς τάς θελήσεις τών Μεγά
λων Δυνάμεων, αίσθανόμεθα τώρα, ό'τε 
μία μεγάλη Δύναμις η Ιταλία διέφυγε 
τά όρια της ειρηνικής διαιτησίας καί διε
ξάγει πόλεμον κατά του Κράτους πρός τό 
οποίον στρέφονται αί έθνολογικαί μας αξιώ
νεις, θίγει δέ ταύτας προσωρινώς η ίδια— 

ότι εινε πολύ πιθανόν νά παρασυρθώμεν 
άπό γεγονότα, τά όποια καί ή μάλλον 
περιωρισμένη πρόβλεψις δέν δικαιούται 
πλέον νά καλέση άπρόβλεπτα.

Τά γεγονότα ταύτα όπως καί ό σημερι
νός ίταλοτουρκικός πόλεμος, ενα έξ αύτών, 
θά εινε συνέπεια ενός μεγάλου καί άναμ- 
φισβητου γεγονότος τού άγγλογερμανικού 
ανταγωνισμού. Ούτος παρασύρει είς την 
φοράν του εκατέρωθεν τά άνάλογα συμ
φέροντα τών λοιπών μεγάλων εύρωπαϊκών 
Κρατών διαγεγραμμένα άπό της βισμαρ- 
κείου άκόμη πολίτικης μέ τόν χωρισμόν 
τών Εύρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων είς 
δύο ομάδας την Τριπλήν Συμμαχίαν καί 
την Γαλλορωσσικην είς την όποιαν εσχά
τως ύπό τόν τύπον της εγκαρδίου συνεν- 
νοησεως προσετέθη κατ’ ανάγκην καί μοι— 
ραίως η κοσμοκράτειρα Μεγάλη Βρεταννία,
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τή? οποίαν ώθησε πρός τά έκεΐ πλέον αύτό 
τό συμφέρον της ύπάρξεώς της. "Όταν 
τούτο έπισημοποιήθη ήτο ώς η ημέρα τοϋ 
μεγάλου κινδύνου. Διότι έκτοτε αναφαί
νονται πανταχού ταραχώδη επεισόδια, 
ώς προμηνύματα μιας μεγάλης συγκρού- 
σεως, της οποίας ό καθορισμός είς τάς 
συνειδήσεις τών λαών εινε σαφής, ή οποία 
καί είς επίσημους συζητήσεις άνομολογεΐ- 
ται μέ τό όνομα πιθανού άγγλογερμανικού 
πολέμου. Οί εσπευσμένοι εκατέρωθεν ναυ
τικοί εξοπλισμοί, η ϊδρυσις αποικιακού 
αγγλικού ναυτικού, καί αί κοινοβουλευτι- 
καί συζητήσεις αί άποκαλύπτουσαι ταύτα, 
ύφαίνουν καθ’ έκάστην την τρομεράν αύτήν 
πιθανότητα. Καί ούδεμία άμφιβολία, ό'τι 
τό άναρριπισθέν έπικινδύνως πρό έτους 
Μαροκινόν ζήτημα, τό όποιον διεκρυστάλ- 
λωσε καταφανώς τάς άπειλάς, καί ή 
έπακολουθήσασα αμέσως ιταλική πολεμική 
ενέργεια είς τήν Μεσόγειον, ή οποία έχώ- 
ρισε τάς διεθνείς βλέψεις, αποτελούν τό 
προοίμιον τών μεγάλων περιπλοκών, αί 
όποίαι άπειλούν τήν ειρήνην τού κόσμου.

Ούδεμία αμφιβολία, ότι ή ’Ιταλία 
προέβη είς τόλμημα έκθέτον τά είς τήν 
Μεσόγειον αγγλικά συμφέροντα έν όνόματι
τών συμμάχων της, τής Αύστρίας καί 
τής Γερμανίας. Έάν τούτο δέν συνέβαινεν
ή ίταλοαυστριακή άντίθεσις, ωχρά καί 
όλονέν σβυνομένη είκών αμφιβόλου εθνικής 
αντιζηλίας πλέον, ήθελεν έκδηλωθή, άντι- 
θέτως δέ ή ’Αγγλία ήθελε παρέμβει ένερ- 
γώς. Αλλ’ ή αγγλική διπλωματία χωρίς 
ν άπαρνηθή τήν ύπερήφανον στάσιν της, 
έπέχει, ζητούσα μόνον νά προλάβη περαι
τέρω περιπλοκάς. Ούτω παρεμβαίνει ένερ- 
γώς έν Κρήτη καί έν Σάμω, δρα είς 
Κωνσταντινούπολή έμπνέουσα είς τήν 
σημερινήν τουρκικήν Κυβέρνησιν φιλελευ
θέρους αρχάς, έπί τώ σκοπώ νά διάσωση 
τήν κινδυνεύουσαν Τουρκίαν, έπιζητεϊ μέ
κάθε τρόπον νά είρηνεύη* άλλά τά γεγο
νότα εινε ανώτερα τής θελήσεώς της.
Προβάλλουν αίφνιδίως εδώ καί έκεί πλήρη 
κινδύνων. Είχομεν έπεισόδια έν Κύπρω, 
συνωμοσίας έν Αίγύπτω, καί τώρα παρα
τηρείται πλήν τής αλβανικής έπαναστά-

σεως, γενική έξέγερσις τών λαών τής 
Βαλκανικής. Έν Βουλγαρία, ζητούν τόν 
μετά τής Τουρκίας πόλεμον καί απειλούν 
τόν Βασιλέα Φερδινάνδον, ότι αποφεύγει 
νά τόν κηρύξη. Ή Κυβέρνησις τού Γκέ- 
σωφ είνε είς πλήρη άντίθεσιν μέ τό λαϊκόν 
φρόνημα. 'Ομοίως έξεγείρονται μέ φίλο- 
πολέμους διαθέσεις είς τό Βελιγράδιον.

ΙΙάντα ταύτα άντιτίθενται είς τά συμ
φέροντα τής αγγλικής διπλωματίας καί έκ 
τής τοιαύτης άντιθέσεως εινε καταφανής 
ό ρόλος τής τριπλής Συνεννοήσεως. Άλλ’ 
είς τήν συνεννόησιν ταύτην ύπάρχει ή 
Ρωσσία. Ποιαν στάσιν θά τηρήση μέχρι 

τέλους ή Δύναμις αύτή, τής οποίας όλη ή 
ιστορία μέχρι τούδε άρμονίζεται μέ τήν 
άπελευθέρωσιν τών λαών τοΰ Αίμου άπό 
τού τουρκικού ζυγού ; Θά παραμείνη άπα- 
θής πρός τά συμβαίνοντα ; Θ’ άφήση δλην 
τήν άνεσιν φιλελευθέρου δράσεως πρός τήν 
Αύστρίαν, τής οποίας ό άρχικαγγελάριος 
έδωκε τόν τόνον διά τής περιφήμου προ- 
τάσεώς του πρός τήν Τουρκίαν ; Ή προ- 
τασις αύτή ούδέν άλλο άποτελεΐ ή φιλελεύ
θερον κίνημα.Πραγματοποιούμενη έκπληροί 
τούς πόθους τών ύπό τήν Τουρκίαν έθνικο- 
τήτων,τείνει σχεδόν πρός μίαν αύτονομίαν, 
άπορριπτομένη, ώς άπερρίφθη, σημειοί 
άπλώς τό προμήνυμα μιας γενικωτέρας 
παρεμβάσεως. 'Ότι δέ τούτο άκριβώς 
συμβαίνει άποδεικνύεται έκ τής άμεσου είς 
Συνάϊαν μεταβάσεως τού κόμητος Μπέρτ- 
χολδ. 'Η έπίσκεψις αύτη τοΰ αύστριακού 
άρχικαγγελαρίου πρός τόν Βασιλέα Κάρο
λον άποτελεί οίκείαν συννενόησιν τής μικράς 
συμμάχου 'Ρουμανίας πρός τήν τριπλήν 
συμμαχίαν, ούδεμία δέ άμφιβολία, οτι 
στρέφεται κατά τής 'Ρωσσίας. Παίζεται 
ενα ταχύ παιχνίδι, άλλά μάταιον ύπό τήν 
εποψιν ταύτην διά τάς προβλέψεις τών 
κινδύνων. Διότι ή 'Ρωσσία δέν δύναται 
νά μετατρέψη τάς παραδόσεις τής ιστορίας 
της καί ίσως ούτω προκαλουμένη καί έξ 
άλλου παρασυρομένη έκ τών γεγονότων 
άναλάβη ταχύτερον τόν απελευθερωτικόν 
άγώνα, ότε μοιραίως θά συγκρουσθή πρός 
τήν αγγλικήν πολιτικήν. Πολλά έπεισόδια 
δύνανται νά έπέλθουν εως τότε καί ένδε- 

χόμενον καί οί άνωτέρω συλλογισμοί ν α- 
ποδειχθούν έσφαλμένοι. Άλλά ενα είνε 
βέβαιον ότι εϊτε διασπασθή η Τριπλή 
Συνεννόησις καί άπομονωθή ή ’Αγγλία, 
άπομόνωσις, ή οποία φαίνεται σκοπός όλων 
αύτών τών κινήσεων εϊτε όχι, αί περίπλο
κα’. εινε άφευκτοι καί άναμέσον αύτών ή 
Ελλάς δέν δύναται νά παραμείνη άδιάφο- 
ρος, διότι τούτο θά έσήμαινε τελικήν έθνι- 
κήν ήτταν.

Έν πρώτοις τά άπελευθερωτικά κινή
ματα τών ύπό δουλείαν πληθυσμών της 
παρά πάσαν συμβουλήν καί έναντίαν θελη- 
σίν της έντεύθεν, παρουσιάζονται άναπό- 
φευκτα καί έπανειλημμένα είς τρόπον ώστε 
φαίνεται πλέον δυσχερής ή έπιβολή τής 
Κυβερνήσεως τού έλευθέρου Κράτους. Ε
πειτα αύτά ταύτα τά σχετιζόμενα με τάς 
τύχας τού έθνους γεγονότα, ή αλβανική 
έπανάστασις — ούδείς συμβιβασμός είνε 
δυνατός μέ έθνολογικήν συνείδησιν ή όποια 
πληρώνει αίματηρώς τό χρέος της — τό

9Αποϋυμάω μιαν όμορφη, μιά νοικοηεροπουλα 
ποϋχει τά παχουλά βυζιά, τά κερασατα χείλια, 
ποϋχει τά κρίνο μάγουλα^ τ9 αράπικα τα ματια 
τη νύχτα στά μαλλάκια της, τη μέρα στη ΰωριά της, 
ποϋχει τη μέση λυγερή καί το κορμί γεμάτο, 
μά-ώΐμένα-δέ μέ θέλουνε μάνα τά γονικά της 
κι9 δντις βαρώ τδν ταμπουρά καί παίζω τδ σουραύλι 
σφαλίζουν τά παράθυρα καί δέρνουνε τη κόρη 
γιατί κυτάει καί γνοιάζεται γιά μέ τδ βερεμιάρη, 
που μέ βαρένουν τά σκουτιά, μέ δέρνουν τά τζαπράζια, 
μέ διώχνουν τά καματερά, μέ μπαϊλοϋν τά γίδια. 
Αγι καί νά άπόϋ'νησκε μωρη καϋμένη μάνα 
το πρωινό, την ταχυνη νά πάω καί γώ κοντά της, 
νά τραρουδώ τδ Χάροντα νά μην την τουραγνίζη.
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κρητικόν ζήτημα, ή πιθανή έξακολούθησις 
τού ίταλοτουρκικού πολέμου καί τις οιδε 
ποια αύριον ταραχώδη συμβάντα θά θέσουν 
ύπό δεινήν δοκιμασίαν τό έλεύθερον Κρά
τος. Ή σημερινή εύρωπαϊκή ομοφωνία 
προς τήν ειρήνην είνε τεχνητόν φαινόμενον, 
διότι ή ίσσορροπία αύτη ούσιαστικώς διετα- 
ράχθη ήδη.Έκαστος δύναται νά έννοήση, 
οτι ή Ελλάς πολιτεύεται σήμερον πρός 
τήν κατά πρόσχημα έμφανή διάθεσιν τής 
εύρωπαϊκής διπλωματίας. Δέν προτρέχει 
τών γεγονότων, ά7<λά έπεται αύτών κατ 
ανάγκην. Δέν δύναται ή ιδία νά έπιβάλη 
μίαν σταθεράν θέλησιν.'Η Ελλάς έξοφλεϊ 
τώρα ακριβά τάς συνέπειας τής κακοδιοι- 
κήσεώς της ή οποία τήν ήμπόδισε πάντοτε 
νάληφθή ύπό σοβαράν έποψιν είς τούς αρχι
κούς συνδυασμούς τών Μεγάλων Δυνάμεων.

Τοιαύτη εινε άτυχώς ή θέσις της άνα
μέσον τής παγκοσμίου πολιτικής, αλλα και 
τών άλλων μικρών Κρατών τού Αίμου ή 
θέσις δέν φαίνεται άσφαλεστέρα.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

5C

ΧΑΡΗΣ ΕΠΑΧΤΙΤΗΣ
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O I

ΑΙ Άθήναι έφιλοξένησαν, δι’ όλίγας 
ήμέρας, τόν διάσημον Πολωνόν ζω
γράφον Ζάν Στνκα, συνοδευόμ,ενον 

άπό τούς δύο του υιούς Τάδε Στνκα και 
9Αδάμ Στνκα, τών οποίων ό πρώτος έγινεν 
ηδη ένδοξος, είς ηλικίαν είκοσιτριών έτών, 
ό δέ δεύτερος είς ηλικίαν είκοσιενός έτους, 
ώς ζωγράφος ’Ανατολικών σκηνών, είναι 
ηδη εύφήμως γνωστός. Ή καλλιτεχνική 
οικογένεια έπε'ρασεν άπό τάς ’Αθήνας, 
άφου έσταμάτησεν είς την Κέρκυραν, και 
διευθύνεται είς Ιθάκην.

Τό καλλιτεχνικόν αύτό δρομολόγιον κα
νονίζει μιά ώραία άποστολή. Ό πατήρ 
Στύκα, ό επικός αύτός τεχνίτης, ό όποιος 
ώνομάσθη «ζωγράφος της Εποποιίας και 
όλων τών εποποιιών», άφου έδέσμευσεν είς 
μεγαλειώδεις πίνακας, πού θά ημπορούσε 
κανείς νά τούς παραβάλη μέ ραψωδίας, 
την Ρώμην καί την ΙΙαλαιστίνην, έρχε
ται είς την Ελλάδα, ακολουθών τά ίχνη 
τού Οδυσσέως. Μέγας εκδοτικός οϊκος, 
άναλαβών την είκονογραφημένην έκδοσιν 
της « Οδύσσειας», η οποία πρόκειται νά 
έμφανισθη ταύτοχρόνως είς πολλάς Εύρω- 

Κ A
παϊκάς γλώσσας, άνέθεσε τόν καλλιτε
χνικόν αύτόν άθλον είς τόν Ζάν Στύκα. 
Ή εκλογή δέν ήτο δύσκολος. Ό ζωγράφος 
αύτός, μέ τήν επιβλητικήν ψυχήν, ό έκτε- 
λέσας ήδη τήν θαυμασίαν είκονογράφησιν 
τού «Quo Vadis», τού συμπατριώτου 
του συγγραφέως, ήτον ό ένδεδειγμένος διά 
τήν άποστολήν αύτήν.

*

Ό Ζάν Στύκα, άνερχόμενος άπό τήν 
‘Ρώμην είς τήν Ελλάδα, επανέρχεται είς 
τούς παλαιούς του έρωτας. Τό πρώτον του 
εργον, όταν άκόμη έμαθήτευεν είς τήν 
Βιέννην, καί τό όποιον έπέσπασε τήν προ
σοχήν τών διδασκάλων του καί έγινεν 
άφορμή τών εύνοϊκωτέρων προρρήσεων διά 
τό μέλλον τού νεαρού ζωγράφου, ήτο ό 

9 Οδνσσενς. Εκτοτε ό επικός αύτός ήοως, 
ύπήρξεν ό μεγαλύτερος του έρως καί ή 

9 Οδύσσεια τό προσφιλέστερόν του βιβλίον. 
Οί θεοί τού Όλυμπου έγιναν ή θρησκεία 
του. ’Εγκατασταθείς άργότερα είς τό Πα
ρίσι έστησε τόν ’Απόλλωνα είς τό ύπέρ- 
θυρον τής έν Γκάρς έπαύλεώς του, είς 

μεγαλειώδη άνάγλυφον σύνθεσιν, τήν οποίαν 
ειργάσθη μέ τά ίδια του χέρια. Τριγυρι- 
σμένος άπό πυκνά δένδρα, μέσα άπό τάς 
σκιάς τών όποιων τά ζώα τού δρυμ.οΰ προ
βάλλουν μαγνητισμένα άπό τήνθείαν μελω
δίαν, ό ξανθός θεός παίζει τήν λύραν του.

— Τά πουλιά τώρα έχουν χτίσει τις 
φωληές τους άπάνω στό άνάγλυφο αύτό 
καί τό τραγούδι τους είναι ένας αδιάκο
πος ζεστός ύμνος πρός τόν άρχαϊον θεόν. 
Άν είχα στήσει έκεί μιά Μαντόνα, όλοι 
Οάλεγαν πώς έγινε κάποιο θαύμα. ’Εγώ 
όμως κι’ έτσι πιστεύω στό θαύμα ! . .

Είναι τά λόγια τού έμπνευσμένου διδα
σκάλου, ενα κομμάτι λυρικής διαχύσεως, 
γεμάτης άπό είδωλολατρικήν έκστασιν, 
έμπρός είς τά κύματα τού Φαλήρου.

Είς τήν άποστολήν αύτήν ό Ζάν Στύκα 
βλέπει έκπληρούμενον τό όνειρον τής νεό
τητάς του. Περιηγητής νοσταλγικός. κρα
τών άντί τού Βαίδεκερ, τήν ’ Οδύσσειαν, 
ακολουθεί τόν Όδυσσέα είς τάς περιπλα
νήσεις του, τόν ξανθόν Όδυσσέα, όπως 
τόν φαντάζεται, καί έπιστρέφει μαζή του 

ΜΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑ ΝΤΟΜΙΝΟ ΣΤΗ ΜΠΙΣΚΡΑ ΥΠΟ ΑΔΑΜ ΣΤΥΚΑ

είς τήν Ιθάκην, είς τό «νόστιμον ήμαρ». 
Περιμένει «καπνόν άποθρώσκοντα νοήσαι» 
καί πηγαίνει μέ τήν βεβαιότητα νά συναν
τήσει άκόμη τήν Πηνελόπην, ύφαίνουσαν 
τόν ιστόν τής πίστεώς της.

*

Είς τό πρόχειρον αύτό σημείωμα δέν εΐνε 
ή στιγμή νά ομιλήσω διεξοδικώς διά τό έρ- 
γον τού Στύκα. Όλίγαι σημειώσεις διά τήν 
ζωήν του καί διά τό έργον του άς άρκέ- 
σουν σήμερον διά τήν γνωριμίαν τού εύγε- 
νούς μας ξένου. Ό Ζάν Στύκα έγεννήθη 
είς τό Λέμπεργ τής Πολωνίας τήν 8 Απρι
λίου 1858. Κατά τό 1877 είσήλθεν είς 

όπου άπό τά πρώτα έτη τών σπουδών του 
έτυχε χρυσού μεταλλίου καί του πρώτου 
βραβείου τής Ρώμης, διά τό έργον του 
τό παριστάνον τον Όδυσσέα, φονεύοντα 
κάπρον. Μετά διετή διαμονήν έν ’Ιταλία 
(1881-1882) μετέβη είς Κρακοβίαν, όπου 
ήκολούθησε τάς συμβουλάς τού διασήμου 
Ματέτσκη. Τώ 1886 έπεσκέφθη τό Πα-
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ρίσι, διά νά έκθέση την Παρθένον ευλο
γούσαν τόν Πολωνικόν λαόν, σελίδα άπ)κήν 
καί δυνατήν άφιερωμένην ε:ς την πατρίδα 
του. Κατόπιν έξέθεσεν είς την Εταιρίαν 
τών Γάλλων Καλλιτεχνών: * Οτδαν την 
Προφήτισσαν, προλέγουσαν τάς συμφοράς 
του ’Ισραήλ (1887) και την Συνάντησιν 
επί τής ' Αππίας ' Οδού (18S8). Έπιστρέ- 
ψάς είς τό Αέμπεργ (1890) ό Ζάν Στύκα 
συνέθεσε την Πολωνίαν, αληθή εθνικήν 
εποποιίαν ή οποία έξήγειρεν άκρατον ενθου
σιασμόν και άγορασθεϊσα διά δημοσίου ερά
νου, άνηρτήθη είς τό δημαρχεϊον τής πό- 
λεως ταύτης. Συνέθεσεν επίσης τήν Μάχην 
του Μπαίλαβις, δοξαστικήν τού Πολωνού 
ήρωος Κοστπίνσκο και άλλα έργα Ισης 
δυνάμεως καί εθνικών πάντοτε εμπνεύσεων. 
Κατά τό 1894 έταξίδευσεν είς Παλαι
στίνην, περιπαθής προσκυνητής, ζητών 
εμπνεύσεις διά τό γιγάντιον εργον του 
Γολγο&άς, τό όποιον ή Βαρσοβία έδέχθη 
τό επόμενον έτος μέ άκράτητον συγκίνη- 
σιν. Κατόπιν δευτέρου του ταξιδιού είς

Ρώμην (1898) απέφερε τήν μεγαλειώδη 
σύνθεσίν του : Τό μαρτύρων τών Χριστια
νών εις τόν κίρκον τού Νέρωνος, έκτεθέν 
είς τό Παρίσι κατά τό 1900. Εγκατα
σταθείς έκτοτε είς τήν Γαλλίαν, έκαμε 
γνωστόν τό τάλαντόν του ύπό τάς ποικι- 
λωτέρας απόψεις, ώς ζωγράφου, όχι μόνον 
τού Πολωνικού καί τού Χριστιανικού επι
κού κύκλου, άλλά καί τού ’Ελληνικού κυ
ρίως, άπό τήν επαφήν τού οποίου άνενέωσε 
κ’ έδυνάμωσε τήν έμπνευσίν του. Ως προ- 
σωπογράφος έξετιμήθη ιδιαιτέρως, είς τάς 
προσωπογραφίας τού Τολστόϊ. τού Φλαμ- 
μαριών,.τού Ροσσεφόρ κλπ. Τά έργα του 
κατέχουν τό σπάνιον δώρον νά προσελκύουν 
έζ ϊσου τήν αύστηράν κριτικήν καί τόν 
λαϊκόν ενθουσιασμόν. α'Ό,τι είνε μέγα τόν 
προσελκύει, 5,τι είνε εύγενές τόν συγκρα- 
τεϊ» έγραφε περί αύτού ή Σαβερίν. Είς το 
Παρισινόν Σάλον ό Ζάν Στύκα εξέθεσε 
μεγάλην σειράν έργων, ύψηλής έμπνεύσεως 
καί ήρωϊκού παλμού. Αί τρεις ιδιαίτερα·, 
εκθέσεις τών έργων του, αί γενόμεναι κατα
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νοί μου, άν όχι εγώ, οτι αί προβλέψεις 
μου θά έπαληθεύσουν». Ό νεαρός Στύκα, 
νέος σεμνός: κ' έντροπαλός ώς παρθένος, 
ακολουθεί τόν πατέρα του είς τό 'Ομηρι
κόν προσκύνημα, καί βλέπων κανείς τό 
παιδί αύτό, γεμάτον άπό ταπεινοφροσύνην 
καί απλότητα, δέν μαντεύει βέβαια ότι 
εχει εμπρός του ενα ένδοξον ζωγράφον.

Ό Άδάμ Στύκα, ό δευτερότοκος, ζω
γραφίζει Άνατολικάς σκηνάς. Θαυμάζει 
τόν πατέρα καί τόν αδελφόν καί οί δύο 
τρέφουν ιδιαιτέραν έκτίμησιν πρός τό τά- 
λαντον τοΰ Βενιαμήν τής καλλιτεχνικής 
οικογένειας.

Άπό τήν Λευκάδα, μ1 εκφράσεις ύπερ- 
τάτης εύτυχίας, ό Ζάν Στύκα μοΰ γράφει: 
«Εύρήκα τήν κεφαλήν τοΰ ποιητοΰ 'Apt— 
στοτέλους Βαλαωρίτου, εκτάκτως ώραίαν 
καί κλασικήν. Θά ήθελα νά τόν λάβω ώς 
πρότυπον διά τόν Όδυσσέα μου. Περιμένω 
τήν γνώμην σας». Ιδού καί μία καλλιτε
χνική είδησις, εξαιρετικού ενδιαφέροντος, 
τήν όποιαν έπεφύλαξα ν’ ανακοινώσω είς 
τούς άναγνώστας τοΰ « Καλλιτέχνου», 
μαζή μέ τάς προχείρους αύτάς σημειώσεις 
διά τόν Όμηρίδην ζωγράφον καί τούς 
υιούς του.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ
τά τελευταία έτη είς τό Παρίσι, συνετέλε- 
σαν είς την καθιέρωσιν της παγκοσμίου

ΛΕΩΝ ΤΟΑΣΤΟΙ ΥΠΟ ΖΑΝ ΣΤΥΚΑ

του φήμης. Και μόνον άπλή μνεία τών 
τελευταίων τούτων έργων τοΰ γονίμου ζω
γράφου, ό όποιος ενθυμίζει καί κατά τούτο 
τούς μεγάλους ζωγράφους της ’Αναγεννή
σεως, θ’ άπαιτουσεν ολοκλήρους σελίδας.
Η σειρά τών πινάκων, τών εμπνευσμένων 

άπό τήν Οδύσσειαν, καί ή οποία θά χρη
σιμοποιηθώ διά τήν μνημειώδη εκδοσιν τής 
Ομηρικής εποποιίας, εινε τό έργον που 

απασχολεί τώρα τήν έμπνευσιν καί ό'λας 
τάς στιγμάς τοΰ έπικοΰ αύτοΰ ζωγράφου.

*

Ο Τάδε Στύκα, ό πρωτότοκος υιός του, 
προσωπογράφος μεγάλης φήμης καί ζω
γράφος θηρίων, εις ήλικίαν είκοσιτριών 
έτών, όπως είπα, είναι ήδη ένδοξος. Ό 
πολύς Ρουσεφόρ, ό όποιος έχει τόν τίτλον 
οτι έπροφήτευσε τήν δόξαν ένός Καρρδ 
καί ένός Μιλλέ, αφιερώνει είς εν τών 
τελευταίων φύλλων τής Παρισινής Πατρί
δας κύριον άρθρον, ύπό τόν τίτλον «L'ado- 
lescent prodige», πλήρες θαυμασμού 
διά τόν νέον ζωγράφον. Τό άρθρον αύτό 
τελειόνει ώς έξής: Βλέπετε οτι ολαι αί 
προγνώσεις μου έπηλήθευσαν κατά γράμμα. 
Λοιπόν, τολμώ νά βεβαιώσω, οτι ή φήμη 
τοΰ Ταδέ Στύκα, θά φθάση πολύ γρήγορα 
είς θαυμαστά ύψη. . . Θά ίδοΰν οί άπόγο-

ΠΡΟ πολλοΰ δι’ εμέ τούλάχιστον προ- 
σωπικώς δέν ύπάρχει γλωσσικόν ζή
τημα. Γράφω όπως ομιλώ καί όπως 
άκούω καί αδιαφορώ διά τά άλλα. Δέν 

είμαι εγώ γραμματικός νά διαθέτω τόν 
καιρόν αου είς περιττάς φροντίδας νά σχη
ματίζω γραμματικήν γλώσσης άπλάστου 
καί συνεπώς πολυμόρφου, ή οποία γραμ
ματική θά εινε ίδική μου πάλιν μόνον, ενα 
κατασκεύασμα κατά τάς παραλλαγάς αύ- 
θαίρετον, ή άν είνε κατά τήν συγκριτικήν 
λογικήν πρός άλλας γλώσσας αληθής κατά 
τήν φυσικήν άλήθειαν τής συνθέσεως τής 
έλληνικής γλώσσης θά είνε εσφαλμένη. Τά 
ζητήματα αύτά επί τέλους ήμποροΰν ν’ 
αφορούν τούς ειδικούς και δυνάμεθα νά τά 
λαμβάνωμεν ύπ’ όψει μόνον έφ ’ όσον τά 
διαπραγματεύονται ώς άπλοί έρευνηταί, 
ώς συλλογείς καί ώς παρατηρηταί, δια- 
κρίνοντες τήν ύλην καί κατατάσσοντες 
αύτήν όχι όμως καί μέ τήν άξίωσιν τής άπό 
τώρα άποκρυσταλλώσεως γραμματικής. 
Διότι τούτο είνε πράξις ύπεράνω τής ανθρώ
πινης δυνάμεως.

Αδιαφορώ λοιπόν τελείως διά τό ζή
τημα. Μοΰ αρκεί ή περί εμέ ήχολογία νά 
έκτελέσω τό έργον τής συνεννοήσεως πρός 
εκείνους πρός τούς όποιους απευθύνομαι. 

Καί καθώς δέν γράφω έκ τών βιβλίων, 
άλλ’ όπως ομιλώ καί όπως άκούω, πι
στεύω, ό'τι είμαι είς τήν φυσικήν αλή
θειαν. Τό άντίθετον θά συνέβαινε τήν στιγ
μήν πού θά ακολουθούσα μίαν τεχνητήν 
γραμματικήν, γενικώς ή καί έν μέρει άπο- 
κρουομένην, μέ τήν πεποίθησιν μάλιστα, 
ότι αύτή είνε ή άλάνθαστος τυπική γραμ
ματική τού μέλλοντος. Τότε θά έγραφα 
έκ τών βιβλίων, καί κατά προσχεδιασμέ- 
νους αύθαιρέτους κανόνας καί τύπους, θά 
έγραφα όχι όπως όμιλεί όλος ό κόσμος, 
άλλ’ όπως προσδιορίζουν καί επιβάλλουν 
ένας ή δύο γραμματικοί. Εγώ δέ, ό όποιος 
είμαι ύπέρ τής όμιλουμένης άπλής γλώσ
σης τοΰ λαού — καί μαζή μου είνε οί πλεί- 
στοι τών γραφόντων — θά ήμην τήν στιγ
μήν πού έδεχόμην αύτούς τούς περιορι
σμούς 0,τι είνε είς τό άντίθετον στρατό- 
πεδον οί έννοοΰντες νά έπιβάλλουν τήν 
άρχαίαν νέκραν γραμματικήν τής ελληνι
κής γλώσσης. Ασχολούμενος μέ ιδεολο
γικά θέματα θά παρεμόρφωνα επί τό κωμι- 
κώτερον λέξεις μόνον καί μόνον διά νά τάς 
ύπαγάγω είς τάς αύθαιρεσίας μιάς δημώ
δους γραμματικής χωρίς διά τούτο νά 
δύναμαι νά τάς καταστήσω καταληπτός 
είς έκείνους διά τούς οποίους ύποτίθεται,

17
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μέρει άδικον, πι-

ότι θά έγίνετο μία τοιαύτη εργασία, αφού 
κατανόησις ώρισμένων λέξεων σημαίνει 
κατανόησις αναλογών ιδεολογικών παρα
στάσεων. Θά έπρεπε ν’ άφαιρέσω τά τρι
τόκλιτα, νά μή μεταχειρίζομαι έλευθέρως 
τόν πληθυντικόν άριθμόν δηλαδή τάς 
αθροιστικά; έννοιας, πράγμα αδύνατον διά 
πάσαν ιδεολογικήν συζητησιν, τάς μετοχάς, 
τούς συνθετικούς χρόνους τών ρημάτων. 
Άφαιρών δέ ταύτα θά περιόριζα την διά 
νοιάν μου η συμβιβαζόμενος θά επέβαλα 
γλώσσαν, η οποία ήθελε άπηχεί μέ αντι
πάθειαν η κωμικώς καί θά εφερεν είς άφο- 
ρήτους πλατυασμούς.

Αύτά αισθάνομαι έγώ. Έν πάση περι- 
πτώσει και έάν έχω έν 
στεύω οτι γενικώτερον σκέπτομαι ορθώς. 
Νομίζω δέ οτι διά τό Έθνος μας τό γλωσ
σικόν ζήτημα εγεινε έφιάλτης, αφού η 
γλώσσα άπό μέσον κατήντησε σκοπός. Έάν 
παρεμερίζετο μέ κάποιαν αδιαφορίαν τό 
ζητημα αύτό, έάν οσοι γράφουν έγραφαν 
μή σκεπτόμενοι τήν τεχνητήν γραμματι
κήν άλλά μέ τήν σκέψιν μόνον, οτι οφεί
λουν νά γράφουν άπλούστερα άκολουθούντες 
τήν ήχολογίαν καί μή άξιούντες νά τήν 
ρυθμίσουν αύτοί αύθαιρέτως, τότε ή κοπιά- 
ζουσα διάνοιά των άπό τήν δήθεν γλωσ
σοπλαστικήν προσπάθειαν, θά διέθετε άπο- 
κλειστικώς τάς δυνάμεις της διά τήν 
δημιουργίαν έργων καί είς ταύτα θά συμ
μετείχε, τούτο είνε τό σπουδαίον, όλος ό 
λαός τής Ελλάδος άνευ άντιρρήσεων. Οί 

γραμματισταί παρηγορούνται, ότι τούς 
άναμένει άθανασία αιώνων. Δυνάμει τίνων 
ιδεών ; Δυνάμει τίνων έργων ; ’Ανοησίας 
ή άσήμαντα πράγματα λέγει κάνεις είς 
οίανδήποτε γλώσσαν.

Έπί τέλους είνε άνάγκη τό Έθνος νά 
ζήση παραμερίζον τό οίκτρόν αύτό ζήτημα, 
τό οποίον ή μέν χυδαία κομματική πολι
τική έξεμεταλλεύθη πολλάκις έπιτηδείως, 
οί δέ ζηλωταί του έκ τού ύπερβολικού 
γραμματικού φανατισμού τής δημοτικής 
έπαναφέρουν μέ έπιμονήν άνταξίαν άλλης 
έπασχολήσεως. Τοιαύτην δυστυχώς έννοιαν 
είχε ή τελευταία παράστασις τής «’Ιφιγέ
νειας» τού Μωρεάς είς τήν «Νέαν Σκη
νήν». Ό νεαρός μεταφραστής έπροκάλεσε 
παρά τό εύσυνείδητον τής έργασίας του 
θόρυβον διά τινων ύπερβολών, αί όποίαι 
έκρίθησαν άντιαισθητικαί.

Αλλά μ.ία. παράστασις είνε συμπτωμα- 
τική ύπόθεσις. Τό ζήτημα έγκειται άλλα- 
χού, ό'τι ή προσήλωσις είς τήν διατύπωσιν 
τών λέξεων αύτή καί μόνη φθάνει νά βρα- 
βεύη τάς συγχρόνους φιλολογικά; άξιώ- 
σεις καί τότε δέν γνωρίζω ποια ή έπίδρα- 
σις τής τέχνης είς τόν λαόν αύτόν τόσω 
καθυστερημένον είς μίαν άνωτέραν μόρ— 
φωσιν, ή οποία θά τού έπολλαπλασίαζε τά 
μέσα τής επιτυχίας καί είς αύτήν άκόμη 
τήν πρακτικήν ζωήν του.

Ό κόσμος γύρω μας μεταβάλλεται διότι 
όλονέν σκέπτεται καί δρα, ήμείς έμείναμεν 
απλοί συζητηταί λέξεων καί μόνον λέξεων.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ *

ΜΑΥΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ**

Έστάθη πολλήν ώραν έκεί. Έκάθησεν 
έπί τής ούράς τού μακρού πελωρίου κανο
νιού ρεμβάζων, άγναντεύων τό βαθύ γα
λανό πέλαγος, καί τά άσπρα πετρώδη 
νησιά, κατοικίας τών θαλασσαετών καί 
τών γλάρων, άκούων τόν ρόχθον τών κυμά
των είς τούς πόδας τού Κάστρου, οπού
είνε γιγαντιαίος μονοκόμματος βράχος μέ 
δέκα σπιθαμές χώμα στρωμένον έπί τής 
κορυφής καί τής κυματοειδούς πτυχής του, 
ώς πεντακόσια; οργυιάς ύψος άπό τής 
θαλάσσης. Έβλεπε πλήθος παιδιά νά παί
ζουν είς τό χείλος του κρημνού, χωρίς φό
βον, καί χωρίς εν εξ αύτών νά κυλισθή 
ποτέ τόν κατήφορον. Αλλα, ώς είδος παι
δικής γυμναστικής, έκυλίσθησαν είς τήν 
Γλιστράν, ήτις κατήρχετο διαγωνίως έκεί 
πρός χαμηλόν έπίπεδον, σχεδόν σύρριζα 
στόν κρημνόν πέτρα πελεκημένη, λεία, 
ώς πέντε οργυιάς τό μήκος τό κατωφερές. 
"Αλλα προσέπαιζον είς τήν Άλτανού τήν 
μυθώδη σπηλιάν ήτις ήτο άντικρύ έπί τής 
πρώτης νησίδος. άποτείνοντα τάς είθισμένας 
ταύτας έρωτήσεις, καί δεχόμενα τής Ηχούς 
τάς άμυδράς καί παλμώδεις απαντήσεις :

— Άλτανου !
— ού ου ού ;
— Ά α ά !
(Τό πρώτον είνε ώς άποκριτικόν έπιφώ- 

νημα, κατά τήν διάλεκτον τών ΙΙηλεορει- 
τών μάλλον, όχι τών νησιωτών ίσοδυναμεί 
μέ τό έ ε ε ! τό είθισμένον παρ’ άλλοι;. Τό 
δεύτερον εινε καταφατικόν, άντί τού ναί.)

Έκεί, καθώς έστρεφεν ό Άγάλλος τό 
βλέμμα μίαν πρός τό πέλαγος, καί μίαν 
πρός τά έσω τού Κάστρου, εν παράθυρον 
άπό μίαν οικίαν, άντικρύ στο Κανόνι,

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχη 24<% 25<% 26°*, 
27% 28°* καί 29ον.

** Συνέχεια καί τέλος. Βλέπε «Καλλιτέχνην» 
τεύχος Αύγουστου 1912. 

ήνοίχθη μέ τριγμόν, ώς έξ έσκοριασμέ- 
νων στροφέων έκ τής ύγρασίας τού βορρά 
καί τής άνερχομένης διηνεκώς άλμης 
τών κυμάτων είς τήν γείτονα έκείνην 
άκτήν, όπου διηνεκώς διεξήγετο ή πάλη 
τών στοιχείων. Ό Άγάλλος έστρεψε τό 
τό βλέμμα, καί είδεν ώραίαν όψιν νεαρά; 
γυναικός τής οποίας τό βλέμμα έπι στιγ
μήν, έπεσε τυχαίως έπάνω του. Ή νεάνις 
έστερέωσε ταχέως τά παραθυρόφυλλα έπί 
τού τοίχου, μέ τούς συνήθεις σιδηρού; 
μύλους (τά στηρίγματά τόυ), καί άπε- 
σύρθη τάχιστα είς τά έ'σω τής οικίας. Δέν 
τήν είδε πλέον, άν καί πολλάκις έπανέ- 
φερε πρός τά έκεί τό βλέμμα

Συγχρόνως μία γρηά κυρτή έπέρασεν 
έμπροσθέν του, τόν έγνώρισε, καί τού 
είπε' «Καλώς ώρισες». Ό Αγάλλος τήν 
ένθυμήθη.

— Δέν είσαι ή Μανιά, τής είπε. Τό 
Γηρακώ τής Κατερίνης, πού σέ λένε κοι
νώς Μανιά.

— Ναί.
— Δέν μού λές, Μανιά, ποιά είν'^ύτή 

ή κόρη πού βγήκε τώρα, κ’ άνοιξε τό 
παραθύρι κείνο ;

— Εινε ή . . . τής Μ. . . .
— ΙΙανδρεμένη ;
— Άρραβωνιασμένη οχτώ χρόνια.
— Πώς αύτό ;
— Ό Γιαννάκης ό Δράκος, ό σαστι- 

κός της, βρίσκεται στο Μισήρι. Έκεί είνε 
πραγματευτής.

— ΎΑ!
Ό Άγάλλος διελογίσθη, καί άνεπόλησε. 

Ένθυμήθη τόν Γιαννάκην Δράκον, έκεί- 
νον πού έλεγε ή γρηά. ΙΙαιδιά ήσαν συμ- 
μαθηταί είς τό σχολείον τού Αλεξάνδρου 
τού Δασκαλάκη, όπου έμάνθανον μαζύ 
τά κολλυβογράμματα, έκεΐνος δέ ήτο ώς 
δύο χρόνους πρεσβύτερος αύτού. Τώρα 
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είχε τόσα χρόνια νά τόν ιδή, όπως είπεν 
ή Μανία και σχεδόν τόν είχε ξεχάσει.

— Καί την έχει άρραβωνιασμένην; έπα- 
νέλαβε κάπως ένθέρμως ό Άγάλλος.

— Καί βρίσκεται στο Μισηρι ;
— Σου είπα, στο Μισηρι.
— Καί δέν ξαναήρθε άπό τότε που 

«έδωσαν της παντρειές»;
— Δέν ξανάρθε, παιδάκι μ’.
— Καί δέν της στέλνει γράμματα ;
— Κάποτε της έστελνε. Ύστερα έ'παψε. 

θαρρώ πώς έχει καιρό νά λάβη γράμμα.
— Κι’ αύτη τόν καρτερεί ακόμα ;
— Τόν καρτερεί.
— Ώς πότε ;
— Αχ, παιδάκι μ.’ μή μ’ έρωτας πολλά. 

Ή ’πομονή πούχουμε ημείς ή γυναίκες εινε 
μεγάλο πράμμα.

— Καλά, νά μέ συμπαθας, Μανιά, 
είπεν έν συναισθήσει ό Άγάλλος.

Είτα μετά μίαν στιγμήν, έκθύμως την 
ηρώτησε.

— Είσαι γειτόνισσα έδώ κοντά ;
— Είμαι, παιδάκι μ’. Τό σπιτάκι έκεΐνο 

που βλέπεις δίπλα, είνε τό δικό μου. 11α- 
ραθύρι μέ παραθύρι σμίγουμε. Άνδρας 
μπορεί νά πηδήση τό χάσμα ανάμεσα στα 
δυο παραθύρια.

Βεβαίως τυχαίως τά έλεγεν αύτά η Μα- 
νιά. Άλλ’ ήτο ώς νά έρριπτε προσανάμ
ματα είς την σκέψιν η την έπιθυμίαν του 
νέου. Ό Άγάλλος άπεχαιρέτησε την 
γραίαν, καί κατηλθεν είς την πατρικήν 
οικίαν του, είς την χαμηλήν πτυχήν τού 
έδάφους, ανάμεσα είς τόν Χριστόν, την 
Παναγίαν την Πρέκλαν, καί τόν Άϊ-Νι- 
κόλαν, οπού ησαν όλα τά αρχοντόσπιτα.

Την εσπέραν διωργάνωσε μικρόν κώμον 
άνά την υψηλήν συνοικίαν της Άνερμιάς, 
όπου αύτοσχεδίασεν ολίγα δίστιχα, καί τά 
έμαθεν είς τούς συγκομαστάς του νά τό 
τραγουδήσουν ύπό τά παράθυρα της Λ. 
Άπό τό Κάστρο ώς τη Βλαχία στής * Ανερμιάς 
Λεν είνε χώρες καί χωριά, όρη βουνά καί δάση 
Για σε πούνε ή καρδούλα μου, ψυχή λησμονημένη, 
Και στο Μισηρι μη διαβης, και ό νους σου εδώ νά 

[μένη.
*

Μετά δύο η τρεις ήμέρας έσχεδίασεν 

έκδρομήν, μετά δύο ή τριών φίλων του, 
είς τά έξω πρός τ’ ανατολικά μέρη τής 
νήσου. ’Εκεί άφού έλειτουργήθησαν είς τόν 
Πύργον, όπου ήτο παλαιόν σεβάσμιον πα- 
ρεκκλήσιον του Αγίου Ιωάννου τού Θεο
λόγου, έστρώθησαν είς τήν βρύσιν τής 
Άβρακής, ολίγον ανήφορον ύψηλότερα είς 
τ’ άνω τού ρεύματος, κ’ έφαγαν έκεί ένα 
πετεινόν έψημένον στήν σούβλαν, κ’ άρχι
σαν νά λένουν τό άσμα. Έκεί, κατά 
περίεργον σύμπτωσιν παρουσιάζεται ή γρηά 
Μανιά (φαίνεται οτι είχεν άναβή αφανής 
μέ άλλας γυναίκας, διά ν’ ανάψουν τά 
κανδήλια, καί διά νά ϊδουν τά έκεί κτή
ματα, χωράφια έρημα, οπού τά κατεπά- 
τουν έν απληστία οί γείτονες).

— Ώρα καλή σας παιδάκια μ . Πετεινό 
φάγετε ; Εύχομαι, Άγάλλο, άρχοντόπου- 
λό μου, γλήγορα νά τόν φας κι’ άγκαλια- 
στό μέ τήν κόττα.

Τούτο έσήμανεν εύχήν περί προσεχούς 
άρραβώνος ή γάμου.

— Άπ’ τό στόμα σ’ κη σ’ τού Θεού 
ταύτί, είπεν ό Άγάλλος, έπειδή έμβήκεν 
άμέσως είς τό νόημα.

Ή γραία έπαιζε τά μάτια της, ένευε 
δέ πονηρώς οτι κάτι ήθελε νά τού ’πή. Ό 
Άγάλλος εύρε πρόφασιν καί άπεμακρύνθη 
διακόσια βήματα άπό τήν συντροφιάν του, 
έφθασε δέ είς πυκνήν λόχμην, δίπλα είς 
μικρόν ρυάκιον, τό οποίον έσκαζεν άπό 
τήν όχθην είς τούς πόδας τού βράχου, κ’ 
έκεί έκάθησεν έν ρεμβασμω, τάχα διά νά 
εύρη δροσιάν καί πρόσκαιρον μοναξιάν.

‘Η γρηά Μανιά οπού ήξευρε καλώς τά 
μονοπάτια, έπήγεν άπό άλλον δρομίσκον 
καί τόν αντάμωσε.

— Καλώς σ’ ηύρα, γυιόκα μ’. Τά είπα 
τής Λ....

— Τί τής είπες ;
— Τά όσα μούπες.
— Δέν σού είπα νά τής πής τίποτα.
— Κ έγώ δέν τής είπα τίποτε παρα

πάνω. Τό πώς άρωτούσες γι’ αύτήν, καί 
τόν σαστικό της, καί πώς τόν καρτερεί 
δέκα χρόνια, πότε νάρθη.

— Καί τί άλλο θά τής πής άκόμη, 
γρηά Γηρακώ;

— Τό πώς ό Άγάλλος εινε άπ’ τούς 
καλούς πρώτο σόϊ. Καί τί μαντάτα εχει 
άπ’ τόν Δράκο, πού τόν άπαντέχει χρό
νους καί καιρούς;

— Τί μαντάτα; ήρώτησεν ό Άγάλλος 
παρανοήσας τήν φράσιν τής γραίας.

— Τί διάφορο έχει μαθές: Φωτιά π’ 
τόν έ...! Πέτρα έρριξε πίσω, άγυρισιά του 
γέννηκε. Τόσα χρόνια μήτε γράμμα, μήτ’ 
άπολογιά.

Τήν ιδίαν νύκτα, όταν έπέστρεψαν είς 
τό Κάστρον οί εύθυμούντες φίλοι, πατι- 
τάδα ήκούσθη πάλιν περί τήν συνοικίαν τής 
Άνερμιάς. Μεταξύ τών ψαλέντων ασμά
των ό Άγάλλος αύτοσχεδίασε τό εξής’

Στην 3 Αβρακη είν ενα νερό, καινούργιο συντριβάνι 
ποιος εχει αγάπη στη καρδιά ας πά νά πιη νά γιάνη.

Τήν πρωίαν είς τό Κιόσκι μάκρος λόγος 
έγεινεν είς τό σύνηθες συμβούλων τών 
προεστών, σχετικώς μέ τήν διαγωγήν τής 
νεολαίας, καί μάλιστα περί τού άρτι πα- 
λινοστήσαντος υίού τού κυρ Δημητράκη.

— Ακούστε νά σάς πώ, άρχοντες, είπεν 
ό κύρ Φραγκούλης τού Φραγκούλη, οί νέοι 
τούτου τού καιρού άλλαξαν πλέον τά φερ
σίματά τους καί τήν διαγωγή τους. *Όσοι 
μάς έρχονται άπό της Βλαχίες, κι’ άπό 
άλλα μέρη, έμαθαν έκεί άλλα καμώματα 
κι’ άλλους τρόπους, κ’ αύτά τά καμώματα 
τά μαθαίνουν καί στούς άλλους συνομη
λίκους τους, τούς έδώ. Τί τά θέλετε ; αυτό 
εινε πράμμα πού κολλάει σάν ψώρα. Μιά 
ψιλή σκέπη, μιά τσίπα είνε όλη τού ανθρώ
που ή ντροπή. Άμα κοπή ή τσίπα, πάει 
πλέον ήθική καί γνώση. Οί νέοι μας αθε
τούν τήν Διαθήκην, καθώς λέει ο σοφός 
Σολομών. Είνε άσύνθετοι καί άσπονδοι.

— Έτσ’ είνε, κύρ Φραγκούλη, είπεν ό 
καπετάν Πέρρος ό Μαυρογιαλής. Μπάττι 
άποδώ, μπαττι άποκεί, τό καράβι πέφτει 
ορτσα λαπώντα. Ένα...........* χρειάζεται
μοναχά, γιά νά τό καϊνατίσης.

— Καί τί θά πή άσύνθετοι καί άσπον
δοι, κύρ Φραγκούλη, ήρώτησεν ό κύρ Ζα-

* Σ. Σ. Λέξις δυσανάγνωστος.

χαρίας. Βαθειά ελληνικά μάς είπες σήμερα. 
Κι’ ό λογιώτατος ό γυιός τού συμπέθερου 
έδώ (δείξας τόν κύρ Δημητράκην) βρίσκε
ται στήν Υδρα, δέν είν’ έδώ γιά νά μάς 
τά έξηγήση.

— Άσύνθετοι εινε κείνοι πού δέν στέ
κουν στον λόγο τους, παπά Ζαχαρία’ καί 
άσπονδοι είν’ εκείνοι πού δέν θέλουν νά 
παραδεχθούν όρκους καί συμφωνίες. Κι’ άν 
θέλης νά ξερής, παπά μου, άκουσε τί λέει 
ό ’Εκκλησιαστής. «Τόν καθαιρώντα φραγ
μόν δήξεται αύτόν όφις» ’ όποιος χαλνάει 
φράχτη, τό φίδι θά τόν φάη.

— Καί ποιόν φράχτη, σέ παρακαλώ 
κύρ Φραγκούλη χάλασ’ ό γυιός μου ; ήρώ- 
τησε μέ πείσμα ό κύρ Δημητράκης γιατί 
ένόησα καλά, μή μού τό άρνείσαι, πώς 
τάχεις μέ τό γυιό μου.

— 'Ένας άρραβώνας μιάς κόρης είνε 
φράχτης, είπεν ό Φραγκούλης. Η Α ... 
είνε άρραβωνιασμένη μέ τόν Γιαννάκη 
Δράκο, ό γυιός σου πάει καί τής κάνει 
μπατινάδα άποκάτ’ άπ’ τά παράθυρά της 
καί λοιπόν θέλει νά χαλάση τόν φράχτη.

— Λοιπόν άκούσατε, πατέρες κ’ άδελ- 
φοί, έπήρε δρόμον νά είπη ό κύρ Δημη
τράκης. Ό γυιός μου ό Άγάλλος, πηγαι- 
νάμενος είς τήν Βλαχία, δέν ήθέλησε νά 
πάρη κείνην πού τού έλεγα, θυμείσθε’ έγώ 
πάλι ώς καλός γονιός τής έδωκα τόν γυιό 
μου τόν Λογιώτατο. Έπιστρέφοντας ό 
γυιός ό μεγάλος άπό τήν Βλαχία, καί 
πηγαινάμενος στήν Σκόπελο, ηύρε κείνην 
πού ήθελε νά πάρη τού κεφαλιού του πε- 
θαμμένη, κ’ ήλθε έδώ μέ πένθος μεγάλο 
καί μέ λύπησι, κ’ έπειδή τόν έπιπτεν ή 
συνείδησή του, ήθελε νά κάμη τόν λόγο 
μου, νά πάρη τήν Ούρανίτσα, μή ξεύρον— 
τας πώς έγώ τήν είχα δόσει τού γυιού 
μου τού Λογιωτάτου. Καί τότε ό Άγάλ
λος, γιά νά ξεχάση τόν καϋμόν του, ώς 
νέος πού είνε έκαμε ζέφκα, όξ’ άπό τό 
Κάστρο, μέ τούς φίλους του, καί πηγαι- 
νάμενοι στήν Άβρακή έφαγαν κ’ ήπιαν 
καί στο γυρισμό τους θά είπαν κανά δύο 
τραγούδια τήν νύχτα μέσα στο χωριό. 
Τώρα άν τά τραγούδια τά είπαν άποκάτ’ 
άπ' τά παραθύρια καποιανής, ελπίζω οτι 
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θα πέρασαν κάτω άπό πολλά παραθύρια 
κ’ έτραγούδησαν.

— Κ’ ’έπειτα εκεί στής Άναγκιάς, έπρό- 
σθεσεν ώς καλός έμβαλωματής και ώς ίσο- 
πεδωτικόν έργαλείον (μιστρί) ό παπά Ζαχα
ρίας, εκεί επάνω εινε ψηλά, ξέφαντο τό 
μέρος. Βέβαια εκεί θά έσταμάτησαν διά 
ν’ αναψυχθούν και ν’ άναπνεύσουν πελαγί- 
σον άέρα.

— Γειά σου, παπά Σακελλάριε, είσαι 
βλέπω καλό μιστρί ειπεν ό κ. ΙΙέορος. 
Άκόμα καί γιά μαλαχτάρι ν’ σ’ είχα θά 
μού ’έκανες, άν είχα γιά παλάμισμα τό 
καράβι στό καρινάγιο.

— Ώς τόσον, έγώ σάς ύποσκέβομαι, 
άνίσως κ’ έγεινε παρατημονιά, όπως θά 
έλεες τουλόου σ’ καπτάν Μαυρογαλή, πώς 
δέν θά ξαναγείνη.

Γό δειλινό, όταν είδεν ό Δημητράκης 
τόν υιόν του, τού είπε’

— Ακόυσα, κυρ Αγάλλο, πώς πήγες 
κάτ άπ’τά παραθύρια καποιανής κ’ έκαμες 
πατινάδα. Τώρα δέν είσαι μικρός, είσαι 
μεγαλείτερος απ’ τόν αδελφό σου τόν νοι
κοκυρεμένο. Κοντεύεις νά τριανταρίσης.

— Αλήθεια, αφέντη, ειπεν ό Άγάλλος.
Καί όταν ένύχτωσε, διευθύνθη διά πλα

γίου δρομίσκου πρός τό μέρος της Άνερ- 
μιάς. Εκεί ηύρε μίαν θύραν ανοιχτήν, 
καί είσηλθε. ΤΗτο μικρά οικία άνώγειος, 
όπου έκατοίκει η Γηρακώ τής Κατερίνης 
ή λεγομένη Μανιά. *Ητο χήρα καί ήτε- 
κνωμένη, κ’ ένδιεφέρετο δι’ όλας τάς άλλο- 
τρίας υποθέσεις, καί μάλιστα διά πανδρο- 
λογήματα, προξενιές κ’ ενίοτε δι’ άνδρο- 
γυνοχωρισιές.

— Καλησπέρα, Μανιά.
— Καλώς τό παιδί μου.
— Αυτό είνε τό παραθυράκι πού έλεγες ;
— Ναί.
— Οπού μπορεί ένας άνδοας νά τό πη- 

δήση ;
— Αύτό.
— Ο πατέρας μου τώρα μού είπε πώς 

«πήγα άποκάτ’ άπ’ τά παραθύρια καποι- 
ανής», καί δέν ξέρω πώς, μού ήρθε στό 
νού αυτό τό παραθυράκι, πού μού είπες 
την πρώτη βραδειά πού άνταμωθήκαμε.

Μπορεί, λές, νά τό πηδήση ένας άνδρας;
— Μπορεί.
Ό Άγάλλος έδωκεν έν νόμισμα είς τήν 

γραίαν. ’Εκείνη έπήγε ν’ άγοράση τρόφιμα 
άπό τό πλησιέστερον καπηλείον. Είς τό 
διάλειμμα όπου έλειψεν ή Μανιά, έπί δέκα 
λεπτά, ό άποφασιστικός νέος περιειργάσθη 
μέ βαθείαν προσοχήν τό άντικρυνόν παρά- 
θυρον, διαγωνίως κείμενον, καθότι αί δύο 
οίκίαι έσμιγαν κατ’ οξείαν γωνίαν. Άλλ’ 
όμως ήτο κλειστόν. Έσχεδίασε πώς ήτο 
δυνατόν ν’ άνοιξη. Διά βίας, ή διά δόλου. 
Διά ρήξεως, ή κάλλιον δι’ απάτης. Λόγου 
χάριν, άν ή γραία έκραζε μέ κλαυθμηράν 
φωνήν τήν νεαράν της γειτόνισσαν, καί 
τήν παρεκάλει ν άνοιξη, διά νά τής ζη- 
τήση, ώς έν ώρα άνάγκης κάτι, οιον εν 
πυρείον διά ν’ άνάψη τό σβυσμένον καν- 
δήλι, επειδή ήτο παράωρα, κ’ είχε λησμο
νήσει ν’ άγοράση ενωρίς. ‘Η Μανιά έπέ- 
στρεψε φέρουσα τά όψώνεια. Ό νέος έδεί- 
πνησε μαζί της, κ’ έμειν’ εκεί μέχρι πρώ
του λαλήματος τού πετεινού.

Ολα τά ανωτέρω ύποδειχθέντα τά είχε 
σκεφθή ή γραία πολύ προϊμώτερα καί λογι- 
κώτερα ή ό Άγάλλος. Ή Λ. . . είς τάς 
πρώτας εξηγήσεις τής Μανίας είχεν απαν
τήσει πολύ ψυχρά, είπε ρητώς ότι αύτή 
άνήκεν είς τόν αρραβωνιαστικόν της, καί 
ποτέ δέν θά έ'παιρνεν άλλον, άν εκείνος τήν 
έγκατέλειπε.

Η Μανιά έξύπνησε τήν γειτόννισσά 
της παράωρα, μέ επικλήσεις καί οωνάς 
πόνου. ’Εκείνη έξύπνησε, τήν έλυπήθη, 
καί ήνοιξε τό παράθυρόν της. Ή γραία 
τής έζήτησε μέ κομμένην καί τρέμουσαν 
φωνήν «ένα κόμπο ρακί» νά βάλη στό 
στόμα της, διά «νά πιασθή ή ψυχή της» 
έπειδή τής «είχε λυθή ό άφαλός της» άπό 
ένα «σφάχτην», δριμύν πόνον πού τήν 
έπιασεν έξαφνα ς όλα τά σωθικά της, άπό 
τό «χουλιαράκι» της καί κάτω. Είξευρε 
καλώς ό'τι τής εύρίσκετο ρακί. Είχε διά 
πούλημα τό σπίτι, έπειδή έκαμνε πολύ 
ρακί άπ’ τό αμπέλι της. Έζη μοναχή, 
μέ τήν παραλυτική μητέρα της, ητις δέν 
τήζ έχρησίμευεν είμή διά συντροφιάν, καί 
δια νά έχη άνθρωπον τόν όποιον νά ύπη- 

ρετή, διότι άλλως ή ζωή της θά ήτο κακή 
καί έρημος. Τήν πρωίαν, άμα τή άνατολή 
τού ήλιου, ήκούσθη είς όλον τό χωρίον, 
ότι ό Άγάλλος είχε «χαλάσει τόν φρά
χτην», όπως έλεγεν ό Φραγκυύλης. Ό φρά
χτης ήτο τό παράθυρόν τό οποίον διεσκέ- 
λισε καί ύπερπήδησεν. Όλον τό Κάστρον 
έβόησε κατά τοΰ τολμητίου.

Ό νέος τό είχε πράξει μέ «καλήν προ- 
αίρεσιν», καθώς τόν έδικαιολόγει είς τήν 
συνέλευσιν τού Κιοσκιού, αύθημερόν ο 
πατήρ του. ΤΗτο άνάγκη νά έκθέση όπω- 
σούν είς τά όμματα τού κόσμου κ’ είς τα 
στόματα, ώστε ν’ άποφασίση οψέποτε 
αύτη νά έγκαταλείπη τόν άκαρπον μνη
στήρα, ό'στις έμπορεύετο είς τήν Αίγυπτον 
καιρούς καί χρόνους, καί είχε ρίξει «πέτραν 
όπίσω του», όπως έλεγεν ή γρηά τό Γη
ρακώ ή Μανιά, καί είχε γείνη άγυρισιά 
του—φωτιά π’τόν έ ! . . .—καί δέν τής 
έστελλε «γράμμα μήτ’ άπηλογιά». Τήν 
άλλην ήμέραν, ήρκει νά έλεγεν ή κόρη τό 
Ναί, αύτός θά τήν έστεφανώνετο, «άπο- 
κάτω άπ’ τό στεφάνι τών Προφητών», 
καταμεσής στόν ναόν τού Χριστού, εν 
πομπή καί παρατάξει.

Καί ούτως θά έμελλε βεβαίως νά γείνη, 
έάν ή θεία Πρόνοια δέν ώκονόμει άλλως 
τά πράγματα. Τήν πρωίαν τής άλλης 
ήμέρας έξημέρωνε Κυριακή, έκπαγλος εί- 
δησις ήκούσθη άνά τό χωρίον. Ό Γιαννά- 
κης ό Δράκος, ό ξενητευμένος άρραβωνια- 
στικός τής Α. . ., έφθασε κάτω είς τον 
μεσημβρινόν λιμένα, είς τήν άλλην πλευ
ράν τής νήσου, όπου ήτο επίνειον, με 
ολίγα νεώρια καί μαγαζεία. Τήν είδησιν 
έφεραν έκείθεν έλθόντες κάτοικοι τού Κά
στρου, οπού είχον καταβή διά νά πωλή- 
σουν κηπουρικά προϊόντα, τρεις ώρας δρό
μον, άπό τά μποστάνια τά κείμενα κατα 
τήν δυτικήν πλαγιάν, άριστερόθεν τοΰ 
Κάστρου.

Πώς ό Γιαννάκης δέν ήλθε μίαν ήμέραν 
πρίν, προτού νά πηδήση ό Άγάλλος τό 
παράθυρόν ; Καί πώς δέν έφθασε μίαν ημέ
ραν ύστερον, άφού τήν Κυριακήν ήτοιμά- 
ζετο νά στεφανωθή ό Άγάλλος, έν πομπή 
καί παρατάξει, άποκάτω είς τό στεφάνι 

τών προφητών, καταμεσής στον ναόν τού 
Χριστού; Γράφει ό Θεός δράματα;

Ό Άγάλλος τό έμαθε, κ’ έμεινεν έμ- 
βρόντητος έπ’ όλίγας στιγμάς. Ταχέως 
όμως συνήλθε, κ’έτρεξε νά εύρη τόν Παπά 
Ζαχαρίαν, τόν Σακελλάριον. Ό σκοπός 
του ήτο νά κατορθώση νά τελεσθή ο γάμος 
πρίν φθάση ή είδησις διά τόν έρχομόν τού 
Δράκου είς τά ώτα τής Λ... καί πρίν 
αύτός φθάση στό Κάστρον. Τούτο θά ήτο 
άπηλπισμένον, σπασμωδικόν διάβημα, 
καί άν δέν είχε μάθη ή κόρη τόν έρχομόν 
τού μνηστήρος. Άλλ’ όμως, καί τούτο 
ούδέν τό παράδοξον, ή Α... είχε μάθη 
τήν είδησιν άκριβώς δέκα λεπτά πριν τνν 
μάθη ό Άγάλλος.

Διότι δέν ύπήρχε μόνον ή Μανιά, γρηά 
είς τό χωρίον. ΤΗτο ή γρηά Κομνιανά- 
καινα, κατοικούσα είς μικρήν καλύβην 
άμέσως έντός τής πύλης τού φρουρίου. 
Αύτή πρώτη ήκουσε τό μαντάτον άπό τούς 
δύο παραγυιούς τού κηπουρού, τού Κω- 
σταντά τού Άγγουρα, οπού έμβήκαν τό 
βράδυ στό Κάστρον. Όχι ότι είς αύτήν 
πρώτην τό είπαν, άλλ’ αυτή πρώτη τό 
ήκουσε, πρίν καταλάβη καλά ό πορτάρης 
τής σιδηράς πύλης, είς τόν οποίον τό είπαν. 
Εύτυχώς δέν ήτο τελείως κωφή, ήκουε 
καλά άπό τό εν ώτίον. Είχε πάρη τήν 
ρόκα της, καθώς έβασίλεψεν άντικρύ στά 
κυανά καί τά ρόδινα τού Πηλίου ό ήλιος 
τής Κυριακής, οπού έπαυε πλέον ή κανο
νισμένη αργία, κ’ έκάθισε κάτω άπό τήν 
Μεγάλην Ταράτσα, έκεί οπού είχαν τό 
σύνηθες χάσμα άνω τής φλοιάς τής σιδερό
πορτας, διά νά ζεματίζουν τούς κλέφτας, 
κ’ έμάζονβ δροσιάν άπό τό βουνόν είς τόν 
κόλπον της κΓ άπό τούς γιαλούς, καί 
ήκουσε τό νέον, τό οποίον έν σπουδή καί 
άκρατήτως μετέδωκαν τά δύο κοπέλλια 
τού κηπουρού είς τόν γέρο Κώσταν τόν 
πυλωρόν.

— Καλά, τρεχάτε νά πάρετε τά σχαρή- 
κια, άπάνω στής Άνερμιάς νά τό πήτε 
τής X. καί τής κόρης της, ειπεν ό πορ
τάρης, άφού οί δύο άγροδίαιτοι νέοι είπαν 
τήν είδησιν καί ξάφνιασαν, κΓ αύτός μόλις 
κατάλαβε τί ήθελαν νά είπουν.
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Έ γρηά Κομνιανάκαινα είχε χώσει την 
ρόκαν μέσ’ άπό την τραχηλιάν της, κ1 έπο- 
δάρωσε κ’ ετρεζεν απνευστί πρός την επάνω 
συνοικίαν. Μετ' ολίγα λεπτά εφθασε πε
τάμενη, ώς κωρώνα, κ’ έφώναξε κάτω 
άπό τό μικρό πρόστοον της οικίας της Λ.

— Τά σχαρήκια, Λ... ήρθ’ ό άρρα- 
βωνιαστικός σου* ό Γιαννάκης ό Δράκος 
εφθασε.

Ή Λ... δέν έπίστευε τά ώτά της· έπι 
ικανήν ώραν εμεινεν ώς άπολιθωμε'νη.

Την πρωίαν έφθασεν είς τό Κάστρον ό 
μνηστωρ ό ζενιτευμένος. Ό Γιαννάκης δέν 
έφερε καμμίαν δυσκολίαν, ώς έμαθε τά 
συμβάντα, ερριςε τά βάρη όλα στον Άγάλ- 
λον, κ’ ειπεν ότι ήζευρε την άρραβωνια- 
στικην του ώς πίστην, και άφωσιωμένην, 
και ότι, άν έπταισε τίποτε εκείνη, αύτός 
τό άναλαμβάνει ώς ίδιον πταίσμά του.

Ό Άγάλλος είχε φέρει, ώς έλεγε, δύο 
χιλιάδες τάλληρα άπό την Αίγυπτον. 
Ανθρωπος πραγματευτής, τόσον εύπορος, 

δέν έπρεπε νά λεπτολογή τά μικρά σφάλ
ματα. Μετά τρεις ημέρας την ΙΙέμπτην, 
συνέπιπτεν εορτή, της Άναλήψεως, περί 
τά τέλη Μαίου, ητο δέ άκριβώς νέα 
σελήνή* καί ό γάμος έτελέσθη την επαύριον 
ττής Πέμπτης* έν πομπή καί παρατάξει, 
καταμεσής εις τόν ναόν τού Χριστού, 
άποκάτω άπ’ τό στεφάνι τού μεγάλου 
πολυελαίου πριν φύγη ακόμα ό ’Αγάλλος 
διά τό 'Άγιον Όρος.

*

Μετά πολλούς χρόνους, όταν ό'λα τά 
πρόσωπα τού δράματος τά μέν άπηλθον 
τά δέ έγήρασαν—μετά είκοσι περίπου έτη, 
έπανέκαμψεν άπό τό Όρος ιερομόναχος 
καί πνευματικός. Ειχεν άσκητεύσει τόσα 
χρόνια είς τά Κατουνάκια, κατά τάς 
δυτικομεσημβρινάς ύπωρείας τού Άθωνος* 
είτα ειχεν άποθάνει ό γέροντάς του, αύτός 
δέ έπώλησε την άσκητικήν καλύβην, κ’ έ- 
πέστρεψεν είς την γενέθλιον νήσον του.

Τό γηραιόν άνδρόγυνον έπέζη άκόμη, 
ό κύρ Δημητράκης τ’ Άγάλλου κ’ή γραία 

Αρετή. Ό παπά Άλύπας έπηγε κ’έγκα- 
τεστάθη όριστικώς είς τό νεόκτιστον σταυ
ροπηγιακόν καί πατριαρχικόν Κοινόβιον 
τού Εύαγγελισμοΰ.

Έξελέχθη τέταρτος ηγούμενος μετά τόν 
Νηφωνα καί τόν Γρηγόριον τούς κτήτορας, 
ό δεύτερος ήτο έντόπιος, καί μακρινός συγ
γενής του, υιός τού άρχοντος Χατζηστα- 
μάτη οίτινες ειχον άποθάνη προ τού 1821, 
καί μετά τόν Φλαυϊανόν, άπελθόντα πρός 
καιρόν έκτης Μονής ένεκα τών ανωμαλιών 
καί τών περιστάσεων. 'Ως ήγούμενος διέ- 
πρεψε, κ’ έφημίσθη μάλιστα τό Άλυπιακόν 
μοσχάτον, οπού αύτός περιτέχνως τό κα- 
τεσκευαζε. νΗτο φερωνύμως κατάλληλον 
διά ν’ άνακουφίζη τάς λύπας, τούς καϋ- 
μούς, καί τά βάσανα τού κόσμου τούτου. 
'Η γραία Αρετή άπέθανε, καί ό γυιός 
της ό Άλύπας τήν έθαψε «μέ τά χερά
κια του», ώς ίερεύς καί ώς υιός, όπως 
αύτή εύχήθη. Ό κύρ Δημητράκης άφού 
έδωσε πολλά πανωπροίκια είς τάς δύο 
θυγατέρας του τάς ύπάνδρους, έδωκεν 
ικανά κ’ είς τόν Έπιφάνιον, όστις ειχεν 
ελθη έκ τής 'Ύδρας, προ πολλού, καί 
μετήρχετο τό διδασκαλικόν έπάγγελμα είς 
τόν τόπον, έμοίρασε δέ καί τινα είς τούς 
πτωχούς, έκράτησεν άκόμα ολίγα διά τόν 
εαυτόν του, κ’ έπήγε κ’ έκοινοβίασεν είς 
τήν Μονήν τού Εύαγγελισμού, διά νά 
γηροκομηθή πλησίον τού υιού του Άγάλ
λου, όπως πάλαι είχε προείπη. Έκάρη, 
καί ώνομάσθη Δαυίδ ό μοναχός.

Μετά χρόνους ύστερον, ό πρωτότοκος 
υιός τού. Έπιφανίου, τού Λογιωτάτου, 
Δημήτριος, άφού εμεινεν ολίγα έτη είς τό 
'Ρωσσικόν μοναστήρι, είς τόν Άθωνα, 
έπέστρεψε είς τήν πατρίδα του. Ούτος 
έμελλέ ποτέ νά φημισθή αργότερα ώς Διο
νύσιος ό γέροντας καί ώς πνευματικός. 
Πλήν τότε, όταν έπαρουσιάσθη είς τόν 
θείόν του Άλύπιον, μόλις είκοσιοκταέτης 
έκαλείτο Δανιήλ ίεροδιάκονος μοναχός.

'Όταν τόν είδεν έζαφνα ό θειος του, μέ 
λύπην καί πόνον άνέκραζε'

— Μαύρο κούτσουρο έγώ, μαύρο κού
τσουρο έσύ.

t Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ!
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ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ*

* Συνέχεια και τέλος. Βλέπε Καλλιτέχνην» 
τεύχος 29ον Αύγούστου.

(ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΛΣΤΟΙ)

νοντας νά βγη ό στρατηγός.
Ή ζέστη κ’ ή λαμπράδα τού ήλιου 

άφήσει τή θέση τους στήν δροσιά τν

V
0 τάγμα είταν νά ξεκινήση στις δέκα 
τό πρωί. Στις όχτώμισυ. καβαλί- 
κεψα τ’ άλογό μου και τράβηξα γιά 

τόν στρατηγό' ά).λά ύποθέτοντας πώς 
κι αύτός κι’ ό ύπασπιστής θάχαν σκουτού- 
ρες, ξεπέζεψα, έδεσα τ’ άλογό μου σ’ ενα 
παλούκι της φραγής και κάθησα περιμέ-

είχαν 
ς νύ

χτας και στό θζμπόφεγγο τού καινούργιου 
φεγγαριού. Τά φώτα έχάραζαν βιαστικά 
πίσ’ απ’ τις σχισμάδες π’ άφηναν τά πα
ραθυρόφυλλα. Οί λεύκες μέ τις ψηλές κορ
φές τους όρθώνοντο στον ορίζοντα, και 
πίσ άπ’ τά χαμόσπιτα, φαινότανε πιό 
μαύρες και πιό ψηλές. Τά σπίτια, τά 
δέντρα, οί φράχτες μέ τις μακρουλές σκιές 
τους ζωγραφίζοντο ξωτικά πάνω στον αση
μένιο άπ’ τη σκόνη δρόμο. Στους δρόμους, 
πότε, άκουε κανείς,περπατήματα βιαστικά, 
πότε θόρυβο κουβέντας, πότε ποδοβολητό 
άλογου. Οί ήχοι ενός οργανέτου πώπαιζε 
φτάνανε πότε πότε άπ’ τόν μαχαλά.

Δέ θά πω τι έσκεπτόμουν : πρώτα- 
πρώτα γιατί ντρέπουμαι νά ομολογήσω τούς 
περίλυπους στοχασμούς πού ηρχοντο ο 
ένας μέ τόν άλλον, καί βάραιναν, κι’ άν- 
τάρικζαν τήν ψυχή μου, ενώ άπ τ άλλο 
μέρος τήραγα γύρω μου μόνο χαρά!... 
Κ’ίπειτ αύτό δέν πολυέχει σημασία στό 
S,τι άνιστορώ. Ή αλήθεια εινε οτι είμουν 
τόσο άπορροφημένος στις σκέψεις μου, που 
ούτε τ’ ώρολόγι άκουσα όταν χτύπησε τις 
ένδεκα, ούτε καί τόν στρατηγό έννοιωσα 
πότε πέρασε μέ τήν άκουλουθία του.

Ή οπισθοφυλακή βρισκώταν άκόμα στο 
κάστρο. Μόλις καί μετά βίας κατάφερα 
ν’ άνοίξω διάβα άνάμεσ άπ τά κανόνια, 

τά κασσόνια, τις στρατιωτικές καρότσες 
καί τούς άξιωματικούς.

Κεϊ πού τό πυροβολικό εκαμνε παρέλαση 
μέ τούς άξιωματικούς καβάλα στ’ άλογα, 
μέσ στήν επίσημη αύτή αρμονία, σά φάλ
τσο μούρθε στ’ αύτιά μιά βραχνή και 
δυνατή φωνή πού ζητούσε φωτιά. . . Ό 
ούρανός έσκεπαζότανε γαλι’ άγάλια μέ 
μακρυά γκρίζα σύννεφα. Δώ καί κεϊ μόνο 
λάμπαν μερικά άστρα. Τό φεγγάρι είχε 
χαθεϊ πίσ’ άπ’ τά βάτια τών βουνών. Ό 
άέρας τόσο γαληνεμένος καί γλυκός π’ ούτε 
κλαράκι δέ κουνιούνταν, ούτε συννεφάκι 
δέ ταράζουνταν. Μπρος μου όρθώνετο 
ένας τοίχος πυκνός, σκοτεινός καί κινού
μενος, οί μαυριές πώσερνε άπό πίσω του 
κουνιούνταν καί κείνες. Τόσο κατάβαθη 
εϊτανε ή σιγαλιά, πού ξεχώριζε κανείς τούς 
μαγικούς καί μυστηριακούς άχούς τής 
νύχτας. Τό ξέμακρο καί μονότονο ούρ— 
λιασμα τών τσακαλιών, έμοιαζε άλλοτε 
μ’ άπέλπιδες φωνές κι’ άλλοτε μέ γέλοια*  
τό ταιριαστό τραγούδι τών γρύλλων, τών 
βραθακών, τών ορτυκιών τό άόριστο βουϊ- 
σμα π’ ό'λο κι’ αύξαινε, ό'λη αύτή ή νύχτια 
ζωή τής φύσεως, ή άξεδιάλυτη, ή βαθυνό- 
ητη κ·.' ασύλληπτη, βασιζώταν πάνω στον 
ένα αύτόν ήχο, τόν τέλειο κι’ άρμονικό, 
πού λέγεται σιωπή τής νύχτας. Μόν’ ό 
κρότος κανενός βαρυού κανονιού, τό πλα- 
τάγιασμα τών λογχών καθώς έκρουαν ή 
μία τήν άλλη, οί μισόπνιχτες φωνές καί 
τά χλιμιντρίσματα τών άλογων άντίσκο- 
βαν τή σιγαλιά.

Ή φύσις κερνούσε άστείρευτα τήν ομορ
φιά της καί ξέχυνε ειρηνικότατη τήν παν
τοδυναμία της. Τόσο τάχα οί άνθρωποι 
νοιώθουνταν στενάχωρα, στήν όμορφη αύτή 
γή, καί στον άπειρο, τόν άστροστόλιστο 
ούρανό ; Πώς γίνεται καί θρέφουν μέσα 
τους τέτοια αισθήματα σάν τό μίσος καί 
σάν τήν έκδίκησι, πού βρίσκουν τή λύσσα 
καί χυμούν ό ένας στον άλλον ;

Ό,τι κακό σαλεύει στ’ άνθρώπου τήν 
καρδιά, θάπρεπε νά χαθεί έπειτ’ άπό μιά 
αγάπη μέ τή φύσι, τήν ιδανική αύτή 
εκφρασι τής έμορφιάς καί τής άγαθότητος.

VI
Κάπου δυο ώρες περπατούσαμε. Είχε 

άρχίσει νά μέ πιάνη νύστα όταν μούρθε 
στ’ αύτιά ένα μακρόσυρτο μουρμουρητό. 
Τάφηνε ένα ποτάμι πού έπεφτε ψηλά άπ’ τά 
βουνά στις πέτρες τού άπόκρημνου δρόμου 
καί κλωθογύριζε τήν λαγκαδιά πού περνά
γαμε. Στό σκότιο βάθος τών βουνών άνά- 
φτανε σέ διάφορες μεριές φωτιές, πού 
ταράζουνταν κι’ έσβυναν μέσ’ στά βαθυά 
σκοτάδια.

— Τ' ειν’ αύτές οί φωτιές ; ρώτησα ένα 
Τάρταρο.

— Σινιάλο δτι οί Ρώσσοι σιμώνουν.
— Μπά; πώς! καί ξέρουν στό βουνό δτι 

τό σύνταγμα βρίσκεται στό δρόμο ;
— Χμ . . πώς γίνεται νά μή τό ξέρουν ; 

είπε κείνος παράξενα.
Έρριξα μιά ματιά στον ούρανό. Τ’ ά- 

στέρια ώχρά. Κατά τήν άνατολή χανών- 
ταν. Χάραζε ή ξανθόφωτη μέρα. 'Όμως 
στή λαγκαδιά ύγρασία καί σκότος άκόμα.

Ξάφνω, μερικές όλόφλογες σειρές λάμ- 
ψανε στή σκοτεινιά, τήν ίδια τή στιγμή 
συρίξαν βόλια στον άέρα, καί χτύπησαν 
μ’ ένα ζερό κρότο στό ύγρό χώμα. Οί 
βροντερές ριξιές έρχουνταν ή μιά κατόπι 
άπ’ τήν άλλη, ανάκατες μέ τις ξαφνικές 
καί τις λιγόλογες προσταγές τών άρχηγών. 
Φωνές πόνου ώρμησαν τήν ίδια τή στιγμή 
στό? άέρα οπού στροβίλιζαν καπνοί.

Τώρα κάθε κρότος έπαυσε. Ό’στρατηγός 
φώναξε τόν Τάρταρο πού μάς ίκαμνε τόν 
οδηγό, καί τού μίλησε χαμηλά κάμποσο. 
Κατόπι μέ πνιγμένη μά καθαρή φωνή:

— Συνταγματάρχα Χουσσανώφφ, σ’ ά- 
κροβολισμό !

Ή αύγή πορφύρωνε τήν ξανθιά άνα
τολή κι’ άσπριδεροί άχνοί σηκώνουνταν 
άπ’ τό ποτάμι. Τό φώί έφθανε ώστε νά 
βλέπουμε τό πέραμα τού ποταμού. Τό 
νερό έφθανε ώς τό λαιμό τών άλογων καί 
μ’ άφάνταστη ορμή παράσερνε τό μπόδι- 

σμα τών άσπρων κοτρονιών καί σχημάτιζε 
γύρω άπ’τίς γάμπες τών ζώων μας στρο
βίλους άφρισμένους κοχλαστούς. Οί στρα
τιώτες τού πεζικού μέ πουκαμίσα μοναχά 
σηκώναν ψηλά άπ’ τό νερό τά φισέκια καί 
τις στολές, καί πήγαιναν είκοσι - είκοσι, 
πολεμώντας ενάντια στό ρέμμα πού τούς 
άναποδογύριζε. Οί στρατιώτες τού μηχα
νικού οδηγούσαν τ’ άλογά τους μέ τριπλό 
γκαλόπ, άοήνοντας κάτι αγριοφωνάρες. 
Σάν περάσαμε τόν ποτααό, ό στρατηγός, 
μέ τό ιππικό άπό πίσω του, τράβηξε 
πρός ένα λόφο, πού ή πλαγιά του έστο- 
λίζετο μ’ ένα δασάκι. Οί Κοζάκοι παρα
τάχθηκαν σέ ήμίκυκλη άλυσσίδα.

Στό δάσος φάνηκαν σκιές πού πλήθαιναν.
—Εινε Τάρταροι,ειπε έναςάξιωματικός.
Ξαφνικά βροχή άπό καπνούς ξεσηκώθηκε 

σάν άνεμοστροβιλος πίσ’ άπό ένα δέντρο. 
Κι’ άλλη μακρύτερα. . . Καί οί καπνοί 
ενώθηκαν αμέσως σ’ ολο τό μάκρος τών 
δέντρων. . . Οί συχνές φωτιές μας άπαν- 
τούν καί πνίγουνε τις εχθρικές. Οί χαμένες 
σφαίρες, μέ βούϊσμα σάν τής μέλισσας τό 
πέταμα, πέφτουν, τρομαγμένες θαρρείς, 
γύρω μας. Τό πεζικό πυκνώνει τήν πα- 
ράταξι.

— Εξοχότατε! διατάξετε έφοδο τού 
ιππικού ; ρώτηξε τόν στρατηγό ό συνταγ
ματάρχης Χουσσανώφφ, φέροντας τό χέρι 
στό πιλίκιο. "Αλλαξαν σημεία. . .

Καί προστάζει ένα άπόσπασμα, μέ έπί 
κεφαλής δυο καβαλάριδες σ’ άσπρα άλογα. 
Εκείνοι σηκώνουν μεγάλα κοντάρια ή 

κουνούν κομμάτια κόκκινου καί γαλάζιου 
πανιού.

— Ό Θεός βοηθός ! συνταγματάρχα ! 
είπε ό στρατηγός χωρίς νά κάνη κανένα 
μορφασμό.

Ό συνταγματάρχης πήδηξε μιά στά 
μπρος. Σήκωσε τή γυμνή του σπάθα 
κι’ άποτραβήχθηκε φωνάζοντας :

— Ούρρά ! παιδιά. Ούρρά !
— Ούρρά! ούρρά! δευτέρωσε τρεμου- 

λιαστά, σφυριχτά, χαρούμενα, μιά άλλη 
φωνή άπ’ τις τάξεις, κ’ ή καβαλαρία 
ώρμησε μπρος στά τέσσερα άκουλουθώντας 
τόν συνταγματάρχη.
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Κράταγαν την άναπνοή τους. . . Νά 
ενα σινιάλο, κι’ άλλο, και τρίτο. . .

Οί εχθροί δέν βάσταξαν στην έφοδο καί 
χύθηκαν νά φυλαχθούν στό βάθος τών 
δέντρων άπ όπου ςανάρχισαν τη φωτιά. 
Τά βόλια πετούσαν γύρω μας πιο συχνά, 
πιο στοιβαχτά.

— Μμ ! μάτιασμα μιά φορά ! . . είπε 
ό στρατηγός, τόσο ήσυχα, τόσο γαλήνια, 
τόσο γελαστά, πού θάλεγες πώς μιλούσε 
γιά τή . . . ματιά τού δουλικού τής κό- 
μησσας ! . κ ’έκανε μιά στροφή μέ τάλογό 
του.

— Τί έξοχο ! τί έξοχο ! τέτοια ’έμορφη 
μέρα νά πολεμάς, απάντησε ό ταγμα
τάρχης.

— Καί μέ τόσο καλή συντροφιά, βιά- 
σθηκε νά πρόσθεση ό στρατηγός, κάμνον- 
τας κοπλιμέντο. . .

Ό στρατάρχης έκανε ύπόκλισι.
Τά βόλια ώς τόσο σύριζαν. ΟΙ καπνοί 

έπύκνωναν. Ο συνταγματάρχης ζύγωσε 
πάλι τό στρατηγό, κ’ έπειτ’ άπό πρό
σταγμα τής Εξοχότητάς του, ξανάρχισε 
τή φωτιά. Οί τρομπέτες σάλπιγξαν, αί 
τάξεις πύκνωσαν, κυμάτισε ή σκόνη, ύψώ- 
θηκαν τά σπαθιά, κ’ ή καβαλαρία ώρμησε 
πρόσωπο μέ πρόσωπο.

Μιά μπάλλα περνά γρήγορη μ’ έναν 
ξέμακρο ξερό συριγμό, ένας στρατιώτης 
πέφτει, άγκομαχώντας μέσ’ σέ ρυάκι αΐμα. 
Τό βογγητό αύτό τόσο μου πόνεσε τήν 
καρδιά, πού μούσβυσε τήν μεγαλόπρεπη 
τής μάχης εικόνα. Ό ταγματάρχης υΑσ’ 
χπ’ τήν καρδιά βάζει τά γελοία, ό ύπα- 
σπιστής σιγοσφυρίζει ... κι’ ό στρατηγός, 
πάντα χαρωπός, πάντα γελαστός, μιλά 
μέ τόν λοχαγό.

Βάλαν στή σειρά τις κανονοστοιχίες. 
Τά μπρούντζινα στόματα ξερνούνε τις 
φλόγες τους.

Ό στρατός μας νίκησε. Τό εχθρικό 
χωριό είνε παρμένο. Χάος άπό φωνές ση
κώνεται σάν παλίρροια π' άνεβαίνει κλί
μακες παράξενων τόνων καί γιομίζει τό 
ρημαγμένο χωριό. Κάτω κεί, άκούς τόν 
κρότο τής σκεπής πού γκρεμοτσακιέται 
άπ’ τούς χτύπους τών μπαλτάδων. ’Εδώ 

μπάζουνε μιά πόρτα. Μακρυά έκεί οί 
φλόγες τού άμπαριού πού καίγεται γλεί
φουνε τόν ούρανό.Φωτιά ! Σφαγή ! Γιούχα ! 
στούς σκύλους ! . . . Πεινάς ; Ενας Κοζά
κος σού χαρίζει τό πλιάτσκο του, σέρνον
τας ένα τσουβάλι αλεύρι’ άλλος μιά γαβάθα 
γάλα, τρίτος δυό σκιαγμένες κότες. Ούτε 
σκιά στρατιωτικής αύστηρότητος, ό'λοι ένα 
κ’ ένα. Τό στράτευμα εινε άνω-κάτω, οί 
ολόχρυσες έπωμίδες κ’ οί άπλοι γαλάζιοι 
μανδύες σμίγουνε άδελφικά. Ό λοχαγός 
καθισμένος σέ μιά στοίβα άπό σανίδες 
καπνίζει τήν νταγεστάνικη πίπα του. Ό 
ύπολοχαγός Ροζενκράνζ πάει κ’ έρχεται* 
φαίνεται σπουδαίος, σάν άνθρωπος πώχει 
πολλές σκουτούρες στό κεφάλι του.

— Ε ! λοχαγέ, τί λές ; είταν πολλοί 
οί εχθροί ;

— Μπά ! Πού βρέθηκαν πολλοί ; . . . 
Τώρα, άπόψε τό βράδυ νά ίδούμε πού θά 
γυρνούμε. . . Θά μάς ξετρυπώσουν . . , 
κ’ έδειξε τό δάσος. Νά τ’ άνοίξουμε τέσ
σερα γιατί. . .

Ό στρατηγός τράβηξε πρώτος - πρώ
τος, έπί κεφαλής. Ό λόχος πού ήμουν είταν 
οπισθοφυλακή. Οί στρατιώτες τού λοχα
γού Χλοπώφφ καί τού ύπολοχαγού Ροζεν- 
κράντς είχαν γίνει ένα.

Τά λόγια τού λοχαγού άλήθεψαν. Κεί 
πουχαμε μπεί σέ μιά στενή χαράδρα, 
κλεισμένη άπ’ όλες τις μεριές όρίτες, κα- 
βαλάριδες καί πεζοί ξετρύπωσαν, καί πη- 
γαινοείρχοντο, τόσο σιμά μας, πού είδα 
κιόλας κάμποσους τους, μέ τό λαιμό σκυ- 
μένο καί τό τουφέκι στό χέρι νά τρέχουν 
άπ’ τώνα δέντρο στ’ άλλο.

‘Ο λοχαγός έβγαλε τό καλπάκι του 
κ’ έκανε εύλαβικά τόν σταυρό του. Μερι
κοί γεροστρατιώτες κάνανε κ’ εκείνοι τό 
ίδιο. Ακόυες άπ’ τά δέντρα ούρλιάσματα 
καί φωνές : «Γιούχα! γκιαούριδες ! Γιου- 
ρούσς . . . γιούχα ! . .» Οί τραχειές καί 
γλήγορες βροντές τών καραμπινών έρχώ- 
ταν καταποδιαστές : άπ’ όλες τις μεριές 
συρίζανε τά βόλια. Οί δικοί μας άπαντού- 
σαν ήσυχα, μέ γρούπο άπό σφαίρες. Κάποτε 
κάποτε μόνο άκουες στις τάξεις μας :

— ’Από κεί τραβούν !

— Τούς έρχεται βολικά πίσ’ άπ’ τά 
δέντρα !

— Νάχαμε μυδραλιοβόλο ! . . .
Καί νά ! φέραν ένα κανόνι. Στήν πρώτη 

οβίδα ό εχθρός φάνηκε νά ταράχθηκε, έπειτα 
όμως άπό μιά στιγμή, στό κάθε βήμα 
πού έκανε ή ύλη μας καί φωτιές ! Οί φωνές 
καί ή χλαλοή αύξαιναν.

Θάχαμε πάρει καμμιά τρακοσαριά σα- 
ζένες δρόμο, έξω άπ’ τό χωριό κ’ οί μπάλ
λες πετούσαν άκόμα γύρ ’ άπ’ τά κεφάλια 
μας. Είδα ένα στρατιώτη νά πέφτη άπό 
μιά οβίδα. . .

Ξεχάστηκα όμως θέλοντας ν άνιστο
ρήσω τά καθέκαστα τής φρικιαστικής αύτής 
εικόνας.

Ό ύπολοχαγός Ροζενκράντς έμάχετο 
ό ίδιος μέ τήν καραμπίνα του’ ξελαρυγγί- 
ζετο φωνάζοντας μέ τήν βραχνή φωνή 
του καθώς προσπέρναε τούς στρατιώτες, 
καί βρισκώταν άπ’τήν μιά στήν άλλη 
άκρη τού λόχου. Είταν χλωμιασμένος κά
πως. Άλλά τού ’έστεκε πολύ στήν άρημά- 
νεια φυσιογνωμία του. Ο έμορφος ανθυ- 
πολοχαγός είταν όλο χαρά : τά ώραία 
μαύρα μάτια του σπιθηροβολούσαν άπό 
θράσος, χαμογελούσε. Στριφογυρνούσε γύρο 
στό λοχαγό, ζητώντας του νά τόν άφήση 
νά ξεβγή σέ γιουρούσσι.

— Θά τούς κάνουμε νά σκορπισθούν ! 
τού έλεγε. Σάς βεβαιώνω στό λόγο τής 
τιμής μου.

— Μά δέ βλέπω τό γιατί . . , άπαν- 
τούσε ό λοχαγός.

Τό σώμα τού λοχαγού είχε πιάσει τή 
σειρά τών δέντρων καί οί στρατιώτες έρρι— 
χναν έτσι, γιά νά βρίσκουνται σέ δουλειά 
Ό λοχαγός μέ τήν ρεντιγκότα του τήν 
παλιά καί τό ψηλό καλπάκι του, κρατών
τας άμολημένο τό χαλινάρι τού άσπρου 
άλογου του, έστέκετο άκίνητος καί σιω
πηλός στήν ίδια του τήν θέση πάντα.

Οί στρατιώτες ξέραν πολύ καλά τ’ είταν 
νά κάνουν. Δέν είταν άνάγκη άπό διατα
γές. Ό λοχαγός δέν είχε πάνω του καθό
λου τό στρατιωτικό. Κάθε άλλο’ μάλιστα 
είταν τόσο φυσικός κι’ απλός πού παραςε- 
νευούμουν.
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— Νά ό άληθινά γενναίος ! έλεγα χωρίς 
νά τό θέλω.

Είταν ό ίδιος, όπως τόν ήξερα πάντα’ 
τά ίδια ήσυχα κουνήματα, ή φωνή ή ίδια 
όπως καί πρώτα, ή ειλικρίνεια στό άπλό 
κι άσκημοκαμωμένο πρόσωπό του ή ίδια. 
Στή ματιά του μονάχα πιο γαλήνια άπό 
άλλοτε, μπορούσε κανείς νά ιδή ζωγρα
φισμένη τήν προσοχή άνθρώπου άπορρο- 
φημένου άπ’ τή δουλιά του. Γι’ αύτό δέν 
μπορεί κανείς νά πή : είταν όπως πάντα. 
Όμως πόσες διαφορές έβλεπα στούς άλλους! 
’Ό ένας παράκαμνε τόν άδιάφορο, ό άλλος 
έκαμνε τόν κάμποσο’ ενώ στό πρόσωπο 
τού λοχαγού δέν έβλεπες καμμιά προσ
ποίηση, ούτε τήν παραμικρή.

Ό Γάλλος πώλεγε στό Βατερλώ : « Ό 
σκοπός πεθαίνει δέν παραδίνεται» καί οί 
άλλοι ήρωες, μάλιστα οί Γάλλοι π’ άφη
σαν άπ’ τά χείλια τους λόγια ξακουστά, 
είταν, ναί, γενναίοι, άλλ' ή άνδρεία έκει- 
νών καί ή άνδρεία τού λοχαγού δέν είταν 
τό ίδιο. Άν κάποτε τού είρχουνταν στό 
στόμα κανένας μεγάλος λόγος, είμαι βέ
βαιος, πώς τού είταν άδύνατο νά τόν 
ξεστομίση, άπό φόβο μήπως μέ τό νά τον 
προφέρη μοναχά έρριχνε τό μεγαλείο εκεί
νου πούχε κάνει, καί δεύτερος λόγος εινε 
ότι ό άνθρωπος πού νοιώθει μέσα του τήν 
δύναμη νά καταπιαστή μέ μεγάλα έργα, 
τά λόγια δέ τού στέκουν. Αύτό δέ — κατά 
τήν ιδέα μου—είταν καί τό χαρακτηρι
στικό κ’ εύγενικό σημάδι τού άνδρείου 
Ρώσσου. . .

Αίφνης άπ' τό μέρος πού είταν ό έμορ
φος άξιωματικός μέ τόν ούλαμό του άντι- 
λάλησαν μερικά «ούρρά». Γυρνώντας κατ’ 
έκεί, τηράω καμμιά τριανταριά στρατιώτες 
πού μέ τό τουφέκι στό χέρι καί τόν σάκκο 
στή ράχη, τρέχαν μέ κόπο άπό μέσ’ 
άπ’ τ ώργωμένα χωράφια. Κάθε τόσο 
σκοντάφταν, τραβούσαν μολαταύτα μπρος, 
ολο καί φωνάζοντας. Έπί κεφαλής μέ 
τ’ άστραφτερό σπαθί του, πήγαινε καλ- 
παστά ό ’έμορφος άνθυπολοχαγός.

Σέ λίγο, τό κάθε τι στό δάσος χάθηκε 
άπ’ τά μάτια μου. . .

Έπειτ’ άπό κάμποσες στιγμές πού σχί
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ζαν τόν άέρα φωνές καί τρίξιμο δοντιών, 
ξεπετάχθηκε άπ’ τό δάσος ενα άλογο τρο
μαγμένο’ στις δεντροσειρές φάνηκαν στρα
τιώτες κρατώντας σκοτωμένους καί πλη
γωμένους. Άπ’ τούς τελευταίους αυτούς 
είταν κι’ ό νέος άνθυπολοχαγός. Δυό στρα
τιώτες τόν κρατούσανε στά χέριοο. Είταν 
χλωμός σάν τόν θειάφι, καί δέν τούχε μείνει 
ούτε σκιά άπ την πολεμική ορμή πού 
πρωτήτερα είχε. Τό μικρό του κεφαλάκι 
είταν χωμένο μέσ’ στούς ώμους του καί 
γυρτό στό στήθος. Στό μικρό πουκάμισό 
του, μεσ' άπ τόν ξεκούμπωτο χιτώνα του, 
φαινότανε μιά μικρή κοκκινιά.

— Τί λυπηρό ! . . τί λυπηρό ’ . . είπα 
άθελά μου.

— Ποιος λέει όχι, είπε ένας γεροστρα- 
τιώτης, πούταν μπρος μου άκουμπώντας 
στό τουφέκι του. Δέν φοβάται τίποτε ; 
Άς μη φοβάται, δικό του όμως κακό. . . 
Τώρα που την επαθε ; *Ε ! αύτά έχουν οί 
άτζαμήδες. . .

— 11ά νά πή, σύ φοβάσαι ; . .
— Ποιος σουειπε, όχι ; . .

VII
Τέσσεροι στρατιώτες φέρναν τόν άνθ- 

υπολοχαγό σ ένα φορείο. ΙΙίσω τους ένας 
άλλος τραβούσε άπ’τό χαλινάρι εν’ άλογο, 
πετσί καί κόκκαλο, κατάκοπο, φορτωμένο 
μέ δυό πράσινες κασσέλες γεμάτες μέ χει
ρουργικά εργαλεία. Περίμεναν τόν γιατρό.

— Μπά κρίμα ! άδερφέ μου Άλανίν. 
Πάει, δέ θά μπορείς πιά νά χορεύης, είπε 
γελώντας ό ύπολοχαγός Ροζενκράντς.

Σίμωσε κι ό λοχαγός. Εξέτασε μέ προ
σοχή τόν πληγωμένο, καί στην ψυχρή καί 
άμετάβλητη μορφή του ζουγραφίστηκε μιά 
κατάκαρδη λύπη.

— Έ! τί νά γίνη. . . Έτσι, άδερφέ, 
θέλησ’ ό Θεός, είπε μέ φωνή γεμάτη συμπά
θεια τόσο τρυφερή πού μούκανε έντύπωσι.

Ό πληγωμένος γύρισε καί τόν είδε. Τό 
πρόσωπό του ωχρό, λούστηκε ολόκληρο 
σ’ ενα λυπητερό γέλοιο.

— Ναί ! . . δέ σάς ακόυσα. . .
— Πέστε, έτσι θέλησ’ό Θεός, όχι. . .» 

ξανάπε ό λοχαγός.

Ό γιατρός πήρε άπ’ τά χέρια τού βοη
θού του τούς επιδέσμους, καί δίνοντάς τον 
κουράγιο, σίμωσε στόν πληγωμένο.

— Λοιπόν ; . .Μεγάλη, γιά νά διούμε, 
είνε ή πληγή πού σ’ άνοιξαν ;

Ό άνθυπολοχαγός έδειξε τό μέρος. . . 
Ό γιατρός άρχισε νά έξετάζη την πληγη 
καί νά την παρατηρή καλά. Ό πληγω
μένος όμως δέ βαστούσε τόν πόνο, βογ- 
γώντας τρομερά, καί τού τράβηξε τό χέρι.

— Αφήστε με τού είπε έτσι πού μόλις 
άκούγουνταν, μιά πού θά πεθάνω άς 
πεθάνω. . .

Άφού είπε αύτά τά λόγια ξανάγυρε 
κ’ επειτ’ άπό πέντε λεπτά της ώρας, όταν 
σίμωσα τόν όμιλο πού τόν περικύκλωνε, 
καί ρώτησα έναν στρατιώτη πώς πάει, 
μού άπάντησε.

— Πάει !
VIII

Είχε βραδυάσει, όταν τό στράτευμα, 
όλο σέ μιά φάλαγγα, έφθασε μπρος στό 
φρούριο Ν***. Ό ήλιος, είχε βασιλέψει 
πίσ’ άπ' τις χιονοσκέπαστες βουνοσειρές καί 
φώτιζε μέ τις στερνές του ροδινές άχτίδες 
τά ένωμένα καί διάφανα σύννεφα, άκού- 
νητα στόν καθαρό καί ξάστερο ούρανό. 
Τά χιονισμένα βουνά όλο καί σκεπάζουνταν 
μ ένα λιλά πέπλο η κυματιστή όμως 
γραμμή τών σχημάτων των κομμάτιά- 
ζουνταν μέ ζωτική λαμποκοπιά στό βάθος 
της δυσμικης πορφύρας. Τό λαγαρό φεγ
γάρι άπ’ ώρα είχε ξεπροβάλλει καί χρύσιζε 
τόν βραδυνό ούρανό. Τό πράσινο γρασίδι 
καί τά δέντρα μούντωναν καί χρωματί- 
ζουνταν σταχτιά. Οί σκοτεινές μάζες του 
στρατού, τραβούσαν άνοιχτ’άνοιχτά, ρυθ
μικά μεσ άπ’ τά πυκνά λιβάδια. Άπό 
δώ κι άπό κεί άντηχούσαν τά ταμπούρλα 
καί τά κρόταλα καί τά χαρωπά τραγού
δια. Ό τραγουδιστής τού 6ου λόχου τρα
γουδούσε μ’ όλη του την δύναμη, μέ 
παλμό άπό αίσθημα, ν.αί οί τόνοι της 
καθαρής καί ψηλής φωνής του σκόρ
παγαν μακρυά στόν γαληνεμένον άέρα 
της νύχτας.
(Μβτάφρασις έκ τοϋ Τωσσικοϋ HP. Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ).

ΜΑΕΣΤΡΟΣ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ τό «Νέον Κέντρον», τό 
πολυθόρυβον άλλά καί τόσω πολιτι- 
σμένον καφενείον τών οδών Σταδίου 
καί Προαστείου, οπού ευρίσκει κάνεις έπί 

τέλους νά διαβάση ένα ξένον περιοδικόν 
καί μίαν ξένην εφημερίδα ; Τό καφενείον 
αύτό περίφημον άλλως διά τόν καφέ του 
είνε το κέντρον της φιλολογούσης νεότητος. 
Συχνάζεται καί άπό γνωστούς λογίους καί 
καλλιτέχνας. Τόν περασμένο χειμώνα ήτο 
κατά τάς νυκτερινάς ώρας μετά τήν εργα
σίαν τό έντευκτήριον πολυπληθούς φιλικής 
όμάδος καλλιτεχνών, συγγραφέων καί δη
μοσιογράφων. Ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου 
έπαιζε τά πεισματώδη του μάτς, όπως τά 
έλεγε ό ίδιος, είς τό μπιλιάρδο μέ τόν 
θαλασσογράφον Χατζήν, μέ τόν άρχιτέ- 
κτονα Ζάχον καί μέ άλλους φίλους. Ό 
Κονδυλάκης έπανέλαβε καί αύτός τής 
καραμπόλαις του καί κάποτε έπαίζαμεν 
άνά τέσσαρες. Είς τό απέναντι μπιλιάρδο 
ό νεαρός ποιητής καί πολύτιμος συνερ
γάτης τού «Καλλιτέχνου» Χάρης Έπα- 
χτίτης, μέ ένα άλλον ποιητήν πού εύρί— 
σκεται τώρα στό Παρίσι, μέ τόν Ρώμον 
Φιλύραν καί τόν σοσιαλιστήν Στράγ- 
γαν ήρχιζαν νά σπουδάζουν αύτό τό παι
χνίδι. Ήρχοντο έπίσης οί νεαροί ποιηταί 
Κουκούλας καί Σολάτσης, ό πρώτος γνω
στός είς τούς άναγνώστας τού «Καλ
λιτέχνου» ό δεύτερος έχων νά δημοσιεύση 
είς τας σελίδας μας ώραία ποιήματα. Τό 
δικό μας καρέ περιελάμβανε άκόμη τόν 
αγαπητόν άρχισυντάκτην τής «Πα~ρίδος» 
Βουτσινάν, δυσφορούντα διότι είχε ξεχάσει 
τό μπιλιάρδο, τόν ζωγράφον καθηγητήν 
τής Καλλιτεχνικής Σχολής κ. Ροϊλόν. ό 
όποιος ήρχετο κάποτε, δεινός μπιλιαρδι- 
στής καί δηκτικός γελοιογράφος, τόν 
βοτανικόν Λισμάνη, τόν Χαρίλαον Πα
παντωνίου μέ τήν χαρακτηριστικήν ιερα
τικήν του μορφήν, συζητητήν πολυθό
ρυβον, τόν ποιητήν Χρήστον Βαρλέντην, 
πού έχει μερικά ποιήματα άριστουργή- 

ματα, άκούραστον νά συζητή διά τό 
γλωσσικόν ζήτημα, τόν ζωγράφον Φρυδάν 
καί ά)<λους. Τέλος βασιλεύς του σφαιρι
στηρίου ό ζωγράφος καί έπιμελητής τής 
Πινακοθήκης κ. Γ. Χατζόπουλος έπανέ
λαβε έκεί τάς περίφημους σειράς του καί 
τότε έγίνετο πέριξ μας μεγάλος συνωστι
σμός θεατών, πλήθος δέ διαβατών έστα- 
ματούσε είς τόν δρόμον καί έκύτταζε άπό 
τά παγωμένα τζάμια.

Άλλ’ ή είκών τού καφενείου αύτού δέν 
είνε πλήρης έάν δέν ρίψη κάνεις ενα βλέμμα 
ολίγον πλησίον. ’Ιδού μία όμάς νεαρών 
σοσιαλιστών μέ κόκκινες γραβάτες, σύμ- 
βολον έπιδεικτικόν τών άρχών των. Τούς 
κατηχεί ό νεαρός έκ Κερκύρας ποιητής 
Σπαταλάς. Ό ένας άπό αύτούς μοιάζει 
καταπληκτικώς μέ Κινέζον. Έρχεται άργά 
μετά τό μεσονύκτιον, κυττάζει έξω άπό 
τή τζαμόπορτα νά διακρίνη πρώτα τούς 
φίλους του καί έπειτα μπαίνει μέσα. Τότε 
καί οί τρεις καταλαμβάνουν μίαν γωνίαν 
καί άρχίζουν νά τά λένε. Όποια όμως άντί- 
θεσις ολίγον κωμική, ό Στράγγας, μού λέ
γουν, ένω εινε σοσιαλιστής έπαγγέλλεται 
τόν δικαστικόν κλητήρα, ύποχρεωμένος νά 
έκτελή προσωρινώς τάς αποφάσεις τών 
κεφαλαιούχων. Πρός τάς θεωρητικώς πάν
τοτε άνατρεπτικάς άρχάς των, ιδίως ό',τι 
αφόρα τήν πίστιν πρός τόν χριστιανι
σμόν άντιτίθεται μέ τήν ούρανίαν γαλή
νην τών σκέψεών του ό άστρονόμος Λυκόρ- 
τας, ένω ύπερθεματίζων μέ τούς όρα- 
ματισμούς του τής πλατωνικής κοινωνίας 
ό φιλόσοφος Ζάμπας φωνάζει διασείων 
ολόκληρον τό καφενείον. Ανάμεσα είς τόν 
κόσμον αύτόν περνούν καί μερικοί ξένοι. 
ΤΗλθεν ένας ’Ιταλός έξοχου μορφώσεως 
άνθρωπος, ό οποίος καί παραμένει άκόμη. 
Τή συστάσει του έτοποθετήθη είς τόν τοί
χον μία ώραία είκών του Γαριβάλδη. 
Παρ ακολουθών τάς συζητήσεις μερικών 
ομίλων καί άκούων τόν φιλόσοφον Νικήταν 
νά έκμηδενίζη ολας τάς άνθρωπίνους 
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ματαιοδοξίας, υπεροχήν, όνομα, πλούτη, 
εγωισμούς, πολέμους κρημνίζων αύτά. χαι- 
ρεκάκως είς τό χάος τού άπειρου και της 
δημιουργίας, κατέληξε είς τό συμπέρασμα, 
ότι η Ελλάς «βγάζει μόνον φιλοσόφους». 
Ένας νεαρός Γερμανός έχων αδελφόν ζω
γράφον είς τό Μονάχον, όπως έλεγε, πάμ- 
πτωχος ήλθε διά μερικάς ημέρας και έζησε 
έκ της αγαθότητας όλων. ’Επίσης ήλθε 
ένας ‘Ισπανός μέ ένα μάτι. ’Έκανε δυο η 
τρεις επισκέψεις τό ημερονύκτιον ώς νά 
έζητούσε κάποιον καί έφευγε.

Άλλ’ η οίκειοτέρα μορφή τού «Νέου 
Κέντρου» έν σχέσει πρός τόν φιλολογούντα 
κόσμον, ό όποιος συχνάζει είς τό καφενείον 
αύτό, είνε ό ποιητής Μαρτζώκης, ό «μαέ
στρος», ώς τόν άποκαλεϊ ή νεότης άπό 
σεβασμόν καί έκτιμησιν. Τό δεύτερον σπίτι 
τού μαέστρου είνε έκεί. Διημερεύει καί 
διανυκτερεύει μέ διακοπήν ώρών τινων διά 
τά μαθήματα ιταλικής, τά όποια δίδει. 
Ό αγαθός καί συμπαθής αύτός άνθρωπος, 
ό άντιτάσσων πρός τάς στερήσεις της ζωής 
μίαν σπαρτιατικήν λιτότητα καί ενακατα- 
πλήσσοντα ηρωισμόν, είνε ένα παράδειγμα 
ήρεμου καί έντιμου ζωής. Τίποτε δέν 
ύπάρχει διά νά τόν θέλξη πλέον είς τόν 
κόσμον είμη η άφοσίωσις είς μερικά ιδα
νικά της τέχνης του. Χωρίς νά εϊμεθα 
σύμφωνοι μαζή του ώς πρός την καλλιτε
χνικήν άντίληψιν, διά πράγματα είς τά 
όποια άποδίδει αύτός έξαιρετικήν σημα
σίαν; διά τούς καθωρισμένους ποιητικούς 
ρυθμούς, της ρίμες καί τά παρόμοια αρ
χαιολογικά πρότυπα της τέχνης, δι’ αύτήν 
ακόμη την ζωϊκην του έγκαρτέρησιν η 
όποια εινε ηρωϊκη μόνον διά την λιτότητα 
αύτής καί την άπόλυτον εύθύτητα, άλλ’ 
η όποια ήδύνατο νά είνε ένέργεια, όρμή 
καί διαρκής πόλεμος, χωρίς νά συμφωνού- 
μεν άκόμη ώς πρός τόν τρόπον μέ τόν 
όποιον πολιτεύεται άπέναντι της νεότητος 
μη θέλων νά δυσαρεστήση κάνένα καί 
εύρίσκων όλους μεγάλους ποιητάς έν γνώ- 
σει, οτι οί περισσότεροι είνε άνάξιοι αύτού 
τού τίτλου, μέ όλα αύτά ημείς όχι μόνον 
τόν άγαπώμεν, άλλά καί έν μέρει τόν 
θαυμάζομεν. Ή αισθηματική ζωή όλων 

τών άνθρώπων έχει την οδύνην της, τούς 
πόνους, τάς θλίψεις, τάς συμφοράς της, 
τάς θυέλλας της καί τάς τρικυμίας, ανα
γνωρίζεται καί χαρακτηρίζεται κοινώς διά 
τών αύτών αναμνήσεων. 'Όλοι οί άνθρω
ποι ώς πρός ταύτα συναντώμεθα έφ’ όσον 
η σημερινή συμβατική ηθικη είνε ό αιώνιος 
φραγμός της ευτυχίας. Ούτω αί θλίψεις 
τών άλλων ύπενθυμίζουν τάς ίδικάς μας. 
‘Υπάρχει μία στιγμή ώς έκείνη, την οποίαν 
τόσον ώραία απεικόνισε ό ζωγράφος Παρ- 
θένιος, όπου γονυπετείς, μέ καθημαγμένα 
στήθη στρέφομεν τά δακρύβρεκτα βλέμ
ματα πρός τόν ούρανόν ζητούντες μάταια 
βοήθειαν. Διερμηνεύς αύτης της οδύνης ό 
«μαέστρος» εινε ό αληθινός ποιητης,. καί 
ύπό τινας έπόψεις η ποίησις του συνταράσ
σεται άπό αίσθημα δικαιοσύνης. Ή μονο
μέρεια— ούδέποτε όμως η μονοτονία — 
είναι ύπέρ αύτού. Αίφνης η ποίησις τού 
Άλφρέδου δέ Μυσσέ δέν συγκινεϊ ίσως 
τόσον, οσω θέλγει διά την ποικιλίαν τών 
έκφραζομένων έπεισοδίων καί διά την έλα- 
φρότητα της ζωής τού ποιητού, ένώ η 
έρωτική ποίησις τού Μαρτζώκη έξεγείρει 
σφοδράς συγκινήσεις καί προκαλεϊ σκέψεις.

Άλλά κινδυνεύω νά παρασυρθώ είς κρι
τικήν καί ό σκοπός μου δέν είνε αύτός. 
Είς την σειράν κάποιας έργασίας μου ίσως 
ομιλήσω χωριστά περί τού Μαρτζώκη. 
Τώρα προτίθεμαι ν αναφέρω απλώς ένα 
εύτυχές έπεισοδιον της ζωής του, την 
είκοσιπενταετηρίδα του, την όποιαν διά 
κοινού γεύματος έώρτασαν νεαροί τινες 
ποιηταί. Έπί τού προκειμένου οφείλομεν 
μίαν έξήγησιν είς τούς άναγνώστας μας. 
Τούς είχομεν ύποσχεθη νά έορτάσωμεν 
ημείς την είκοσιπενταετηρίδα τουδι’όμά- 
δος φίλων καί συνεργατών τού «Καλλιτέ
χνου», εχοντες την πρόθεσιν νά γενικεύ- 
σώμεν την εορτήν, νά την καταστησωμεν 
ίσως πανελλήνιον. Καί άνεμένομεν πράγ
ματι την κατάλληλον εύκαιρίαν, η όποια 
έβράδυνε νά ελθη λόγω τόσων πολιτικών 
καί εθνικών γεγονότων, άπασχολούντων 
κατ’ αύτάς τό ελληνικόν δημόσιον.

Άλλά νεαροί τινες ποιηταί, ηθέλησαν 
νά επισπεύσουν την εορτήν καί παρέθεσαν 

είς την έπαυλιν τού Θών τιμητικόν συμ- 
πόσιν ύπέρ τού μαέστρου. Διά λόγους 
ανεξαρτήτους της θελησεώς μας δέν ηδυ- 
νηθημεν νά παραστώμεν είς αύτό, άλλ 
άπό τών σελίδων τούτων, τάς οποίας έτί— 
μησε ό κ. Μαρτζώκης διά της συνεργασίας

ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΙΣ

Η παλαιά μόδα κληροδοτεί πάντοτε 
κάτι άπό τόν χαρακτήρά της, 
ομοίως καί αί παλαιαί ίδέαι, κάτι 

περισσότερον αύταί, απομένουν φαντά
σματα, πού έπηρεάζουν τό μέλλον έκείνων, 
πού δέν κατορθώνουν αμέσως ν’ άντιλη- 
φθούν τήν νέαν πραγματικότητα. Ούτω 
μία παλαιά διπλωματική φράσις έξακο- 
λουθεί άκόμη ν’ άναγράφεται έδώ μέ τήν 
άρχικήν ύπονόησίν της. Έπί τών τω ι- 
νών μεγάλων έξωτερικών ζητημάτων, τά 
οποία απειλούν τάς τελευταίας έλπίδας 
τής ύπάρξεως τοΰ ελληνισμού ώς (οργανω
μένης ένότητος, γίνεται λόγος περί τών 
Εύρωπαϊκών Δυνάμεων ώς περί ομοφωνίας 
ύφισταμένης μεταξύ των. Πρό τής έκρή- 
ξεως τού ίταλοτουρκικού πολέμου καί τότε 
πάλιν κατά τύπους μόνον, ή φρασεολογία 
αύτή άνταπεκρίνετο πρός τά πράγματα. 
Άλλ’ άφ’ δτου τό Αίγαίον Πέλαγος είνε 
είς τήν διάκρισιν τού ιταλικού στόλου χωρίς 
ή ομοφωνία τών Δυνάμεων νά κατορθώση 
νά προλάβη τό γεγονός τούτο, δέν ύφί
σταται ή ομοφωνία αύτη. Άπόδειξις ή 
πρότασις τοΰ αύστριακού άρχικαγγελαρίου 
Μέρχτολδ*,  πρότασις, ή όποια είς άλλην 

* Σ. Σ. Τό όνομα τοΰ διπλωμάτου τούτου ύπέστη 
παραφθοράν έκ τυπογραφικής άβλεψίας είς προγενεστέ- 
ρας σελίδας τοΰ «Καλλιτέχνου».

του στέλνομεν εύχάς είς τόν άγαπητόν 
ποιητήν. Ίσως καί ή εορτή όπως εγεινε 
λιτή, παράμερη καί μερικευμένη ν’ άρ- 
μόζη περισσότερον είς τήν άθόρυβον καί 
ταπεινήν ζωήν του.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

έποχήν θά ήτον ή εύκταία λύσις καί θά 
έγίνετο άσυζητητεί αποδεκτή παρ’ όλων 
τών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων. Σήμερον κρί- 
νεται ύποπτος.

Δέν δικαιολογείται λοιπόν ή παλαιά 
φρασεολογία άφού τά πράγματα άντιτί- 
θενται είς τήν έννοιάν της. Είς τάς ήμέρας 
μας ύπάρχει ή πρώτη συμμαχική άντίθε- 
σις τών Δυνάμεων, ή δημιουργηθείσα έκ 
τού φόβου τού πολέμου, ύπάρχουν πρός 
τό παρόν ομάδες Δυνάμεων έχουσαι κατα
φανή τά διάφορα συμφέροντά των. Καί 
έκάστη Δύναμις άναλόγως τών συμφερόν
των τούτων κατακτα ή θέλει νά κατα- 
κτήση. Τά μικρά Κράτη έζησαν μέχρι 
τούδε καί ηύνοήθησαν έκ τής ομοφωνίας 
των. ‘Υποφέρουν καί άπειλούνται είς τά 
ιδεώδη τής έθνικής των ζωής έκ τής αντι
θέσεις τών κατακτητικών των βλέψεων.

Ή ΈλλΛ, έξακολουθούσα καθ’ ά φαί
νεται, νά σκέπτεται κατά τήν παλαιάν 
άντίληψιν άρχίζει νά γίνεται ένόχλησις 
πρός τούς ισχυρούς, οί οποίοι αισθάνονται, 
ό'τι κινδυνεύουν οί ίδιοι. Μία άγγλική 
έφημερίς τής λέγει : «Ό,τι θά. κάμης 
έπί τέλους κάμε το μόνη σου». Είνε 
ώς νά τής λέγη : «Άφησε' μ.ας πλέον 
ήσύχους».

18
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ΤΑ ίϊΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

ΕΠΙΣΤ0ΛΑ1 ΕΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ

’ ΑΘήναι, Ανγουατος

Οί τελευταίοι πιστοί του Νέου Φαλήρου θαυ
μάζουν τώρα τάς πρώτας φθινοπωρινός νύ

χτας μέ τά βογκώντα κύματα, πρός τά όποια 
άντιπαλαίουν οί τελευταίοι ήχοι τής ιταλικής 
μπάντας. Δύο τρεις ήμερες ακόμη καί ή ακτή θά 
παραδοθή εις τό σκότος καί τό μυστήριον τής 
έρημίας καί θ’ αρχίσουν τά ήλιοχαρή απομε
σήμερα.

Τό έφετεινόν Φάληρον ήτο ώραϊον, ακριβώς 
διότι δέν ύπήρξε πολυσύχναστον. "Ενα ώρισμέ- 
νον κοινόν του κόσμου τών jours fixes τό έπε- 
σκέπτετο τρις τής έβδομάδος. Τάς άλλας νύκτας 
οί θαμώνες του ήσαν αραιότατοι, άλλ’αυτοί δέν 
κατέβαιναν διά νά βλέπουν καί νά βλέπωνται, 
διά νά σχολιάζουν καί νά σχολιάζονται. Αυτοί 
αγαπούσαν μόνον τό Φάληρον. Μεταξύ αυτών 
ό ιδιοκτήτης τής «Άκροπόλεως» κ. Γαβριηλί- 
δης μόνος πάντοτε περιπατών εις τήν εξέδραν, 
άκούων τήν μουσικήν, έναρμονίζων μέ αυτήν 
τά μεγαλουργό του ύπέρ τής Ελλάδος όνειρα. 
νΕπειτα ό Σουρής, φιλοσοφών ά^ιαφόρως, ήτοι 
λέγων τήν παντοτεινην αλήθειαν τών πραγμά
των, ή κυρία Σουρή, πειράζουσα καί δυσφη
μούσα τό σκυλάκι μας, ολόκληρος ή οικογένεια 
Σουρή, ό Κονδυλάκης, ό Ζαχαρίας Παπαντω- 
νίου, ό Στέφανος Στεφάνου, ό Πορφύρας, μέ 
διάλειμμα διαμονής εις τό Τατόϊ. ευτυχής θνητός. 
’Έπειτα ένας θαυμάσιος ταγματάρχης τού πυρο
βολικού πάντοτε μόνος, πάντοτε μέ ολόλευκη 
στολή, κατερχόμενος μέ τό τραΐνον τών εννέα, 
άνερχόμένος μέ τό τελευταιον ακριβώς. Έκ τού 
έγχωρίου φαληρικού πληθυσμού ό κ. Καμπού- 
ρογλους τής Εθνικής Βιβλιοθήκης μέ τήν χαρι- 
τωμένην του κόρην, άντιθέτως πρός τήν Καν 
Σουρή φίλην στοργικήν τού σκύλου μας. Ή Κ« 
Πολιτάκη κρατούσα διά τής φωνής της όλους 
τούς ήχους τών διαλειμμάτων τής μουσικής δέ
σμιους, έξοχος κυρία, ό σύζυγός της ό συμπαθής 
διευθυντής τής Ρωσσικής άτμοπλοϊκής Εται
ρείας, κάποτε ή κυρία Παρρέν, ή αγαπητή συν
άδελφος είς τήν οποίαν οφείλεται μεγάλο μέρος 
τής κοινωνικής δράσεως τής έλληνίδος, δύο 
πειρακότιδες φίλαι ντυμέναις όπως ή Μαρία 

Στούαρτ— ή μία έχει τά χέρια τής Τζοκόνδας 
τά ώραιότερα γυναικεία χέρια πού εΐδά ποτέ— 
Εκτάκτως φθάνει ό Μήτσος Χατζόπουλος, ό 
όποιος δέν έχει καιρόν ούτε ν’ άναπνεύση, γρά
φει καί μεταφράζει ύπό τά ηλεκτρικά έν μέσω 
όλου εκείνου του πλήθους αδιαφορών.

Καί ύστερα έρχεται τό κοινόν, τό πολύ κοινόν 
μέ πολλάς γνωστός συμπαθείς φυσιογνωμίας, 
αλλά καί μέ πολλούς parvenus. Έμαθαν μόνον 
νά ντύνωνται οί άνθρωποι αύτοί. Θορυβούν μέσα 
είς τό τραΐνον ώς νά είνε ίδικόν τους, ή συνομι
λία των είνε μία μικρολογία, καμμία καλοσύνη 
δέν άπηχεϊ είς τούς λόγους των. Είς κάμμίαν 
κοινωνίαν τού κόσμου δέν έπικρατεϊ τόση χυ
δαϊστής όσον έδώ. Θά εύρουν ολίγον και
ρόν παντού οί άνθρωποι νά φύγουν άπό τήν 
στενήν έγωλογίαν καί νά φέρουν τήν -ψυχήν των 
πρός τήν έ μορφιά τής φύσε ως καί τήν αγάπην 
τών όμοιων των.

’Αλλά τό Φάληρον δέν είνε ό κόσμος καί μά
λιστα αυτός ό κόσμος, τό Φάληρον είνε φύσις, 
θέαμα καί είς τήν έμορφιά του σβύνεται ή μι- 
κρολόγος άνθρωπότης.

*
Ό Λαμπελέτ μού συνιστα τόν ’Ιταλόν μαέστρο 

κ. Μάριον Μαρτζάνο. Ό άνθρωπος αυτός έχει 
χαράν μικρού παιδιού είς τήν ψυχήν του. Λάμ
πουν τά μάτια του άπό καλοσύνην καί ειλικρί
νειαν. Μερικοί άνθρωποι δέν σέ γελούν ποτέ 
άπό τήν έκφρασιν τής μορφής των. Τά μάτια 
των τά λένε όλα. Ό άγαθός μαέστρος διηγείται 
ούτω πώς τήν ζωήν του τιμίαν, ήρεμον, γεμάτην 
άπό έργατικότητα. Είνε κτηματίας είς τήν μι- 
κράν πολίχνην Ναρδώ πλησίον είς τό Λέτζε. Τό 
Ναρδώ έχει είκοσι χιλιάδας κατοίκους καί συν
τηρεί αυτήν τήν θαυμασίαν μπάνταν. Ό μαέ
στρος έχει αμπελώνας είς τό Ναρδώ καί παράγει 
ώραϊο κρασί ονβο. Έσπούδασε είς τήν Φλωρεν
τίαν. Είνε ένθουσιασμένος άπό τούς μουσικούς 
του, τούς οποίους έπαινεϊ ώς νηφάλιους καί 
πειθαρχικούς. Οί πλεϊστοι έξ αυτών είνε έξ 
έπαγγέλματος μουσικοί· ό παίζων τήν κορνέταν 
λαμβάνει 120 φρ. τόν μήνα. Οί άλλοι είνε έργά- 
ται, ράπται, ύποδηματοποιοί, τυπογράφοι.

Ό μαέστρος μέ τήν μπάντα του θά μάς έλθη 
πιθανώς καί τό προσεχές καλοκαίρι, συμβαλλό-

ΕΡΡΙΚΟΣ ΡΟΣΕΦΩΡ
(Προσωπογραφία ύπό Ταδέ Στύκα).

μένος πάλιν μέ τήν Εταιρείαν τού Σιδηροδρό
μου ’Αθηνών - Πειραιώς.

Ό Λαμπελέτ έρριψε μίαν ιδέαν. Νά προσ- 
λάβη τόν μαέστρον ό Δήμος Πειραιώς νά όργα- 
νώση μίαν μπάνταν ύποχρεωμένην νά παίζη τό 
καλοκαίρι είς τό Φάληρον. Ή ιδέα είνε πολύ 
καλή καί συνιστώμεν τήν πραγματοποίησή' της.

*
Αύτά άπό τάς έντυπώσεις τής ζωής μας. Τά 

ζητήματα πού αντήχησαν γύρω μας διαλαλού- 
μενα άπό τόν ημερήσιον τύπον ύπήρξαν πολλά 
καί έπροκάλεσαν σφοδράς συγκινήσεις. Οί στα
φιδικοί πληθυσμοί μάς έπανέφεραν είς τάς πα
λαιός των έξεγέρσεις καί ήπείλησαν σοβαρός 
ταραχάς. Ήρκεσε δι’ αύτό νά ζητήση ή Ενιαία 
μέρος τού παρακρατήματος είς χρήμα, καθ’ δ 
έχει έκ τής συμβάσεως δικαίωμα. Ή δικαιοσύνη 
παρενέβη καί έδικαίωσε τούς σταφιδικούς πλη
θυσμούς, οί οποίοι ησύχασαν. Τά ξένα κεφάλαια 
θ’ άνησυχήσουν τώρα άσφαλώς και τούτο είνε 
δυσάρεστον. Τό σταφιδικόν ζήτημα δέν θά λυθή 
έάν δέν γείνη φυσική παρακράτησις καί δέν 
πεισθούν οί καλλιεργηταί τής σταφίδος νά καλ
λιεργήσουν καί άλλα είδη είς τήν εύφορον γήν 
των. Αί πρός αυτούς ύποχωρήσεις δέν είνε δυ
νατόν νά έξακολουθήσουν έπ’ άπειρον καί τό 
ζήτημα θ’ άναφανή τού χρόνου μέ τήν αυτήν 
οξύτητα.

Τά άλλα ζητήματα, τά όποια ανησύχησαν και 
άνησυχούν τήν κοπήν γνώμην ανάγονται εις τό 

έξωτερικόν, τό έθνικόν πρόβλημα τής Ελλάδος. 
Οί ’Αλβανοί, ή άνδρεία αυτή φυλή, ή οποία 
άφοΰ έπολέμησε ύπέρ τής άνεξαρτησίας άλλων 
είς τό παρελθόν ζητεί τώρα τήν ίδικήν της άνε- 
ξαρτησίαν, οί ’Αλβανοί έχουν τάσεις όχι νά 
κατέλθουν πλέον πρός τά κάτω καί νά εισβά
λουν είς τήν ’Ήπειρον, άλλά παράπλευρα κα- 
ταργοΰντες τήν τουρκικήν έξουσίαν νά κατακτή
σουν μακεδονικός πόλεις. Οί ’Αλβανοί όταν 
άρχίσουν νά τρώγουν, τρώγουν μέ πολλήν δρε- 
ξιν. Τά βαλκανικά Κράτη προ τής ορμής αυτής 
βλέπουν, oct ή φιλειρηνική των πολιτική θά 
καταντήση είς τό τέλος παραίτησις τών δικαιω
μάτων των. Καί ένα φιλοπόλεμον ρεύρα όγκοΰ- 
ται καθη μέραν είς τάς πρώτευούσας των είς 
τήν Σόφιαν, τό Βελιγράδιον, τήν Κετίγνην, τό 
όποιον άπειλεϊ νά παρασύρη τάς Κυβερνήσεις 
τών Κρατών αυτών. ’Ήδη γίνεται λόγος περί 
στρατιωτικών παρασκευών καί μερικών κινητο
ποιήσεων.

Τά αίτια τής παμβαλκανικής έξεγέρσεως οφεί
λονται άκόμη είς τήν τουρκικήν κακοδιοίκηση’, 
τήν οποίαν είχαν μεταβάλει είς αληθή τυραν
νίαν οί Νεότουρκοι. Ή σημερινή τουρκική Κυ- 
βέρνησις προσπαθεί νά μετριάση τάς δυσαρέ- 
στους έντυπώσεις ύποσχομένη φιλελευθέραν 
διοίκησιν καί σεβασμόν τών ξένων έθνοτήτων.

Προσωπογραφία τής Κας Β. δέ Β. 
ύπό Ταδέ Στύκα (Σάλον τού 1912)
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Πρός τοιοϋτον δέ σκοπόν άπηύθυνε καί ό 
αυστριακός άρχικαγγελάριος τήν γνωστήν πρό- 
τασιν τσυ. Άλλ ή απροθυμία μέ τήν οποίαν τήν 
εδέχθησαν εν Κωνσταντινουπόλει φανερώνει, 
οτι εΐνε δυσκολον αν μή αδύνατον διά* τήν 
Τουρκίαν νά διοίκηση ύπό πνεύμα δικαιοσύνης 
τούς ύπ’ αύτήν λαούς.

Καί την κρίσιν αύτήν ή Ελλάς παρακολουθεί 
μέ εύλογον συγκίνησιν, μέ άγωνίαν ή μπορεί νά 
ειπή κανείς, διότι αισθάνεται, ότι απειλείται είς 
τα μεγάλα συμφέροντα τής έθνικής της ένότητος.

'Ο άγνωστος.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΨΕΥΔΗ

Η ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΓΓΟΝΗ 

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

[ Η Γιαγιά είναι ήλικίας 80'ετών άνατραφεϊσα 
μέ αυστηρότητα καί έκπαιδευθεΐσα μέ τήν μέ
θοδον^ τής τότε εποχής. Ή Έγγονή είναι μία 
μικρούλα μέ πνεύμα φιλοτάραχον ζωηρά καί 
πρακτική. Ενθουσιάζεται γιά μιά ιδέα καί 
γιά μιά ευχάριστη ζωή, διόλου ντροπαλή όπως 
ητο ή μητέρα της 18 ετών. Είναι κομψή καί 
τό ξέρει, ζητεί δέ άπό τώρα παν δ,τι δύναται 
νά τήν βοηθήση είς τό νά δελεάζη καί ν’ άρέση, 
εντούτοις είναι πολύ θετική, δλαι αί νέαι τής 
εποχής θά ϊδουν έδώ μέσα τήν είκόνα τους].

Γιαγια. Μικρούλα μου πώς πηγαίνουν τά μα
θήματα : ή Γραμματική, ή 'Ιστορία καί ή Γεω
γραφία, αύτά είναι απαραίτητα διά τήν ζωήν.

Έγγονή. Πολύ καλά, γιαγιάκα μου.
Γιαγιά. Ποιοι είναι οί δασκάλοι σου καί που 

διδάσκεσαι ;
Έγγονή. Παντού, Γιαγιάκα μου, είς τούς 

ωραίους κήπους πού βλέπω τάς έποχάς, νά 
ςανανεώνουν τήν ωραιότητα τής γης, είς τάς 
βιτρίνας πού βλέπω τόσα ωραία πράγματα καί 
τελειοποιούν τό καλλιτεχνικό μου γούστο, τήν 
ιστορία καί πολιτική μανθάνω άπό τάς έφημε- 
ριδας καί τά περιοδικά, τήν γεωγραφίαν άπό 
τά ταςειδια, είς τό Ωδείον ακολουθώ τήν κρι
τικήν τής μουσικής, είς τόν «Παρνασσόν» 
παρακολουθώ τας ομιλίας τών άνθρώπων τών 
γραμμάτων, επισκέπτομαι τά μουσεία μέ δά
σκαλον, πού μού εξηγεί τά κυριώτερα πράγ
ματα καί αναπτύσσω τήν κρίσιν μου, δέν μού 
είναι άγνωστοι καί οί ποιηταί χάρις είς τάς 
φιλολογικάς εσπερίδας, ούτε καί τά θέατρα μού 
δ-.δουν ιδέαν τής τέχνης τής δραματικής.

Γιαγιά. 'Ο Βύρων, παιδί μου, είπε, ότι αί 
γυναίκες πρέπει ν’ ασχολώνται μόνον μέ τό 
σπίτι των νά γνωρίζουν τήν θρησκείαν των, 
ν’ αγνοούν τήν ποίησιν καί τήν πολιτικήν, καί 
νά διαβάζουν θρησκευτικά βιβλία καί τής μα
γειρικής, αυτά ηκολούθησα καί δέν έπέρασα 
απαοατηρητος, η κεφαλή σου είναι γεμισμένη 
με ανοησίες καί μέ άχρηστα πράγματα, θά 
φωνάξω τή μητέρα σου καί θά τής μιλήσω 
σοβαρά βλέπω πώς πολύ σέ παρημέλησε.

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ. (Σκίτσο τοϋ γλύπτου κ. Μ. Τόμπρου).

Έγγονή. 'Η μητέρα μου έπαγρυπνεί επάνω 
μου, μέ τρόπον πολύ διαφορετικόν τής εποχής 
σας ύπαρχει μεταξύ έμού καί τής μητέρας μου 
ένα αίσθημα όλως νέον, εντελώς δια©οοετικό 
καί πολύ βαθύ, ένα είδος έμπιστευμένης Φιλίας, 
λέγω στη μητέρα μου εκείνο πού μ’ άρέσει, 
εκείνο πού αγαπώ, τής μιλώ έλευθέρως διά τάς 
φίλας μου, διά τούς αδελφούς των, καί δι ’ δ,τι 
μού περάσει από τό κεφάλι μου, τής μιλώ ένι- 
κώς, καί συνδεόμεθα μ’ αύτόν τόν τοόπον 
ακόμη πειό πολύ, μανθάνω ύπό τήν έπίβλε- 
ψίν της τά οικιακά καί άν ήρχεσθε στό σπίτι 
τό πρωί θά μέ έβλέπατε μέ τήν ποδιά τής 
κουζίνας καί μέ τό bonnet στό κεφάλι μου νά 
μαγειρεύω ή νά κάνω κανένα γλύκυσμα, τάς 
Κυριακάς άπό τήν έκκλησία δέν λείπω ποτέ, 
Σάς βεβαιώ λοιπόν Γιαγιάκα μου, πώς αφού 

πρώτον γεμίσω μέ χαράν τό πατρικό μου σπίτι 
θά στολίσω αργότερα καί τήν δική μου στέγη 
Ναί, Ναί Γιαγιούλα μου 1 [Τή φιλεί].

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ. ΜΑΓΚΑΚΗ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

* * "Ηρεσε πολύ καί έδόθη κατ’ έπανάληψιν 
είς τό θέατρον τής δος Μαρίκας Κοτοπούλη 
μία κωμωδία τού κ. Θ· Συναδινού ύπό τόν 
τίτλον «Οί Ταρταρίνοι». Ό κ. Συναδινός είχε 
καί πέρισυ επιτυχίαν μέ τήν κωμωδίαν του 
«Μπλόφαις».

* * Είς τό θέατρον «’Ολύμπια» τού θιάσου 
Φύοστ - Νίκα - Λεπενιώτη παρεστάθη νέα έπι- 
θεώρησις τό «Καρνέ τού 1912» τού κ. Λ. 
Βώττη.

* * Είς τό αύτό θέατρον έδόθη νέον έργον τού 
κ. Π. Δημητρακοπούλου «Στην Οπερέττα».

* * Είς τό θέατρον τής Νεαπόλεως έπαίχθη 
τό «Ραβαΐσι τού 1912» τού κ. Τίμου Δεπάστα 
’Άλλο λαϊκόν έργον έδόθη έκει τά «Σκαπανα- 
κια» τού κ. Κοπακάκη.

* * Ό «Πρίγκηψ εκπαιδεύεται» τού Γάλλου 
άκαοηααϊκού Ντοναί έπροκαλεσε πολλά γελοία 
είς τό θέατρον τής Κας Κυβέλης και εδοθη 
κατ’ έπανάληψιν.

* * Τόν παρελθόντα μήνα παρεστάθη νέον έρ
γον τής Δ°5 Εύγενίας Ζωγράφου «'Όταν λείπη 
τό χρήμα» ύπό τού θιάσου τής Κα« Κυβέλης.

* * 'Η δίς Κοτοπούλη μετά τήν θερινήν πε
ρίοδον θά μεταβή είς Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, 
Ρωσσίαν.

* * Τό προαγγελθέν νέον έργον τού κ. Γερ. 
Βώκου ό «’Εμπρηστής» δέν θά δοθή έφέτος ώς 
απαιτούν μεγάλας σκηνοθετικάς προετοιμασίας.

Η ΖΩΗ
0 “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ,, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟ- 

ΜΗΤΑΣ ΤΟΥ. — Μέ τό τεύχος αύτό συμπλη- 
ρούται ή πέμπτη εξαμηνία άπο τής εκδοσεως 
τού «Καλλιτέχνου». Κατά τό χρονικόν αυτό 
διάστημα έφέραμεν πολλας εκόοτικας μεταρ
ρυθμίσεις. Ηύξήσαμεν κατά οκ"τω τας σελίδας 
έκάστου τεύχους, και έπρομηθενθημεν χάρις 
τής καλής έκτυπώσεως τών εικόνων χάρτην 
τριπλάσιας αξίας εκείνου έπι του οποίου εξε- 
τυπούτο άρχικώς ό «Καλλιτέχνης». Επι πλέον 
έδώσαμεν τάς χρωματιστός εικόνας εις το κεί
μενον χάριν τής έκφραστικωτερας εκτυπω- 
σεώς των. Καί όμως ούδεμίαν επεφεραμεν 
αύξησιν τού τιμήματος τής εγγραφής. Εινε δε 
καταφανές είς όλους, ότι ουχι πλέον εν συγ
κρίνει πρός τά έν Ελλάδι περιοδικά, αλλα 
καί πρός τά ανάλογα ξένα τοιαύτα δ «Καλλι
τέχνης» είνε ένα άπό τά εύθηνότερα όλου τού 
κόσμου. Άλλ' ήδη μέ τήν εισαγωγήν τής τρι
χρωμίας νεωτερισμού άπαραιτήτου διά τήν 
καλλιτεχνικήν μορφήν τού φύλλου αι δα- 
πάναι τής έκδόσεως ηύξησαν πολύ και

Προτομή τοϋ ζωγράφου κ. Ν. Ν. Λύτρα 
ύπό τοϋ γλύπτου κ. Μ. Τόμπρου

είνε δίκαιον, άφού ημείς άλλως προσωπι- 
κώς δέν κερδίζομεν τίποτε, νά μή ύφιστάμεθα 
ζημίας. Δι αύτό παρακαλούμεν τούς συνδρο- 
μητάς μας νά δεχθούν μικρόν αύξησιν τής 
συνδρομής οι τού εσωτερικού κατά δρ. 4 καί 
οι τού εξωτερικού κατά δρ. 5 έτησίως. Ούτω 
ό «Καλλιτέχνης» μέ συνδρομήν μόνον δρ. 12 
εσωτερικού καί δρ. 15 εξωτερικού παραμένει 
πάντοτε έν αναλογία τών όσων παρέχει έκδο- 
τικώς πρός τούς άναγνώστας του ένα άπό τά 
εύθηνότερα περιοδικά τού κόσμου.

‘Ο κινηματογράφος καί οί δραματικοί συγ
γραφείς.— ’Ιδού τί γράφει παρισινός συγγρα- 
φεύς πεοί τού κινηματογράφου τού μεγάλου 
τούτου εχθρού τού θεάτρου : « Γίνεται πολύς 
λόγος τήν στιγμήν ταύτην περί τού κινημα
τογράφου Οί δραματικοί συγγραφείς, οί όποιοι 
ανησυχούν τόσω διά τά ύλικά συμφέροντα 
των, δσω καί διά τήν δόξαν των, βλέπουν μέ 
κακόν μάτι τόν νέον αύτόν ανταγωνιστήν. Κατ 
άρχάς οί κύριοι αύτοί δέν έδωκαν μεγάλην 
προσοχήν. ’Έμοιαζαν μέ τρανούς άρχοντας πού 
τάς μεγάλας των έπιχειρήσεις δέν μπορούσε νά 
θίξη ό μικροεπιχειρηματίας αύτός. Λλλ ό 
μικροεπιχειρηματίας ήνδρώθη.Έγεινεν έπίσης 
ένα είδος κυρίου, έξαπλώνει παντού τας κατα
κτήσεις του καί δείχνει άχαλίνωτον φιλοδοξίαν.
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Η δραστηριότης του, ή γονιμότης του εινε 
απίστευτα». Και δ παρισινός χρονογράφος δίδει 
τήν περιγραφήν τού καταπληκτικού πολλαπλα
σιασμού τών θεαμάτων αύτών. Σέ κάθε γωνία 
δρόμου, λέγει, ύπάρχει θέατρον κινηματογρά
φου Τδ πλήθος τρέχει και γεμίζει τάς αίθού- 
σας. Αντί ελάχιστου τιμήματος διασκεδάζει. 
Και τδ θέαμα δέν στερείται θέλγητρων. Εινε 
συντιθειμένον κατά τρόπον δυνάιχενον νά κο- 
λακεύση τά πλέον διάφορα γούστα : Παρέχει 
είς τά σοβαρά πνεύματα ντοκουμέντα τής ζωής, 
έπεισόδια ταξειδίων, σκηνάς έκ τής ζωολογίας 
ή έκ τής βοτανικής, πραγματικάς εικόνας τού 
βίου. Διά μικροτέρας διανοητικάς αξιώσεις ύπάρ- 
χει ή χονδροειδής φάρσα ή έστερημένη πάσης 
λεπτοτητος, άλλά προκαλούσα πάντοτε μεγά
λους γέλωτας. Τέλος ικανοποιεί τήν ανάγκην 
τής περιέργειας τόσω διά τούς ανεπτυγμένους 
ανθρώπους οσω καί διά τούς άπλουστέρους 
έκτυλίσσων πρδ αύτών τά συμβάντα τής ήμέ
ρας : γάμους, κηδείας, ήγε^ονικάς ύποδοχάς, 
αθλητικούς αγώνας, πυγμαχίας, άθλα έξερευ- 
νητών.

Πώς τώρα ν’ ανθέξη τδ ατυχές θέατρον μέ 
τάς μεγάλας του δαπάνας, απέναντι τών κατα
στημάτων αύτών τών ύπερνεωτεριστικών, τά 
οποία παρέχουν τόσον εύθηνήν τέρψιν ; Ή 
κινηματογραφική έκμετάλλευσις θριαμβεύει 
παντού. *11 θεατρική βιομηχανία ύπδ τήν 
παλαιάν της μορφήν φθίνει. Είς ολα τά μέρη 
τού κόσμου δ κινηματογράφος προβάλλει μέ 
αγερωχίαν τδν φάρον του καί ταπεινιόνει τήν 
μετώπην τού παλαιού έγκαταλειπομένου δλο- 
νδν τεμένους τής Μελπομένης καί τής Θαλείας.

'Ο θάνατος τον στρατηγόν Μπού&. — Μία 
τών περιεργοτέρων μορφών τής συγχρόνου 
Αγγλίας, δ στρατηγός Μπούθ δ ιδρυτής τού 
στρατού τής Σωτηρίας έξέλιπε τδν παρελθόντα 
μήνα Ό μέγας γέρων, ώς τδν άπεκάλουν, 
έκοιμήθη ή ρέμα είς τδ μικρό σπιτάκι του είς 
τό Χάδλεϋ Γούδ.

Ή βιογραφία τού στρατηγού Μπούθ, απλού 
τέκνου τού λαού, φθάσαντος παγκόσμιον δημο
τικότητα είς τάς ήμέρας μας, δέν δύναται ή 
νά προκαλή τήν έκπληξίν μας σύμφωνα μέ τήν 
αντίληψιν πού έχομεν τής ζωής. *0 μέλλων 
αύτός πατριάρχης πολυπληθεστάτης έκκλησίας, 
δ στρατηγός αύτός in partibus, μέ τήν βαθύ— 
χρουν άλλ’ αρκετά πομπιόδη στολήν, δ όποιος 
απηύθυνε είς τόσους στρατιώτας του καθ δλον 
τδν κόσμον τάς διαταγάς του, έγεννήθη τδ 
1829 είς Νόττιγκαμ, τήν πυκνοκατιοκημένην 
αυτήν καί έργατικήν κομητείαν τής ’Αγγλίας, 
απδ πτωχήν οικογένειαν. Δεκαπενταετής δ 
ιδρυτής τού Στρατού τής Σωτηρίας είργά- 
ζετο ώς μαθητευόμενος είς ένα ράπτην τής 
γεννεθλίου του πόλεως.

*Ητον έκτοτε πολύ εύσεβής. Έκήρυσσεν δ 

ί'διος τόν λόγον τού Θεού καί είς τήν εκκλη
σίαν καί είς τάς οδούς. Τδ 1848 ήλθεν είς τδ 
Λονδίνον καί έγκατεστάθη είς τδ Ούϊτσάπελ 
μεταξύ τών αθλίων καί δυστυχών πού ζούν είς 
αύτήν τήν συνοικίαν τής άγγλικής πρωτευού- 
σης. Καί ήρχισε νά κατηχή καί διδάσκη 
τά πλήθη.

Βαθμηδόν έπεξέτεινε τήν δράσίν του. Ό λό
γος του κατέθελγε τούς ακροατάς του. Ήρχισε 
νά ταξειδεύη άνά τήν Αγγλίαν, σπειρών τδν 
αγαθόν λόγον, παρηγορών τούς δυστυχείς, πε- 
ρισυλλέγων τούς αποκλήρους. Τότε τού έπήλ- 
θεν ή ιδέα τής ιδρύσεως τού Στρατού τής 
Σωτηρίας.

'Ο Μπούθ ήρχισε κατήχησιν, ή οποία ήτο 
συγχρόνως στρατιωτικός κανονισμός. Ενέδυσε 
τούς άνδρας του ώς στρατκότας, έδημιούργησε 
στελέχη, άπένειμε βαθμούς, στρατολογιών άν- 
δοας καί γυναίκας. ’Έπειτα «οργάνωσε τάς 
περιφήμους έκείνας ορχήστρας, τάς όποιας 
γνωρίζει δ έπισκε&θείς τδ Λονδίνον, έςέδωκε 
έφημερίδα καί έγέμισε τόν κόσμον μέ προ
γράμματα καί προκηρύξεις.

'Όλα αύτά ήσαν ούτωπώς «οργανωμένα ώστε 
νά κατρακυλήσουν εκατό φοράς είς τδ γελοίον 
καί βεβαίως αί είρωνείαι διά τδ έργον δέν 
ελειψαν. Έν τούτοις οχι μόνον άνθείξε, άλλ’ 
άπδ έτους είς έτος ήκμαζε περισσότεοον. 'Ολό
κληρος δ κόσμος, πόλεις, χωρία, μοναρχίαι, 
δημοκρατίαι,φυλαί μαύρων έπρομήθευσαν στρα
τιώτας. Καί ήλθε στιγμή καθ’ ήν αύτή ή 
’Αγγλία ήρχισε νά ύπολογίζη έπί τής θρη
σκευτικής αύτής δημοκρατίας. Ή βασίλισσα 
Βικτωρία δέν απηξίωσε νά δεχθή τδν αφανή 
ράπτην τής άλλοτε καί νά εξασφάλιση τήν 
συνδρομήν του. Είς τάς ’Ινδίας ιδίως καί έν Αύ- 
στραλία δ στρατηγός Μπούθ άπέδωκε τάς μεγα- 
λειτέρας ύπηρεσίας είς τήν αγγλικήν διείσδυσιν.

Ή τριχρωμία μας. — 'Ο άγαπητός μ?ς συν
εργάτης θαλασσογράφος κ. Β. Χατζής διακοσμεί 
πάλιν σήμερον τδν «Καλλιτέχνην». Τδ φθινο
πωρινόν του μοτίβο μέ τδ γραφικόν τρεχαντήρι 
πού σχίζει γοργόν τά κύματα τού Σαρω- 
νικού καί ύπδ εύοδωτικδν άνεμον χαράς καί 
τρέλλας φεύγει, είνε ένα αληθινό κομμάτι τής 
θαλασσινής ζωής μας. Μετά τδν Βολωνάκη ή 
θάλασσά μας εύρήκε τδν άντάξιον ερμηνευτήν 
της είς τήν φυσικωτέραν απόδοσιν Άλλ’ δ 
Χατζής δέν εινε μόνον θαλασσογράφος. Τά 
τοπείά του, τδ έγράψαμεν καί άλλοτε, οποίος 
δέν τά είδε καί οποίος δέν έφρόντισε ν ’ άπο- 
κτήση άπδ αύτά, δέν έγνώρισε τδ ονειρον τής 
έμορφιάς τής ελληνικής φύσεως. Ο Χατζής 
έπί πλέον εχει απδ τδν ηρωισμόν τών μεγάλων 
ζωγράφων τού παρελθόντος τών όποιων τά έργα 
άριθμούνται κατά εκατοντάδας. Είνε ακαταπό
νητος καί προκαλεί τδν θαυμασμόν πότε προ 
φθάνει νά παράγη τόσα

Τήν τριχρωμίαν κατασκεύασε πάλιν ό τσιγ
κογράφος. κ. Α. Κωνσταντινίδης καί έξετέλε- 
σαν μέ όλην τήν λεπτότητα τής έκτυπώσεως 
τά καταστήματα Μάϊσνερ - Καργαδούρη, διά 
τά οποία πάσα έκ μέρους μας έκφρασις συγχα
ρητηρίων διά τήν ύπδ πάσαν έποψιν τελειό
τητα καί ευσυνειδησίαν τής έργασίας εινε 
περιττή.

* * Ό κύκλος τών καλλιτεχνών μας διαρκώς 
έπεκτείνεται. Είς τάς έφετεινάς έξετάσεις ήρί- 
στευσεν ό διπλωματούχος τού Πολυτεχνείου μας 
κ. Άνδρέας Α. Κριεζής, άδελφός τού ήμετέ- 
ρου συνεργάτου κ. Θεοδώρου Α. Κριεζή λαβών 
δίπλωμα άρχιτέκτονος.

* * Αί έγγραφαί μαθητών καί μαθητριών 
είς τδ ’Ωδείον Λόττνερ άρχίζουν τήν 1ην 
Σεπτεμβρίου.

* * Στείλατε τά παιδιά σας, διότι ύπδ αύστη- 
ρδν πρόγραμμα διδασκαλίας ή μουσική δέν δι
δάσκεται μόνον πρός τδ θεαθήναι καί χάριν 
κοινωνικής έπιδείξεως, άλλ’ ώς τέχνη, ή οποία 
έπ·δρα είς τδν χαρακτήρα καί αναπλάσσει τήν 
ψυ/ήν.

* * Τδ ’Ωδείον Λόττνερ έχει δωδεκαετή δρά— 
σιν καί έξυπηρέτησε πάντοτε τδ αγνόν ίδειώδες 
τής τέχνης.

* * Χάρις είς αύτδ ήκούσαμαν αληθινήν κλα
σικήν μουσικήν έν Αθήναις καί πλείστα με
γάλα «οδικά έργα

* * Ό άποθανών στρατηγός Μπούθ τού στρα
τού τής Σωτηρίας περί τού οποίου γράφο- 
μεν άνωτέρω κατιόρθωσε αληθώς έκπληκτικά 
πράγματα.

* * Μόνον είς τδ Λονδίνον ήδυνήθη νά ίδρύση 
50 φιλανθρωπικά ιδρύματα: μαιευτήρια, νυ
κτερινά άσυλα, οικονομικά συσσίτια, έργαστή- 
ρια άλληλοβοηθείας, καταφύγια διά τάς γυναί
κας, άυυλα διά τά μικρά παιδιά.

* * Κυρίως ή μεγαλειτέρα έπασχόλησίς του 
ήτο νά εύρίσκη έργασίαν είς τούς άέργους.

* * Κάθε πρωί είκοσι ένα αμάξια τού Στρα
τού τής Σωτηρίας διευθύνοντο πρδς τά εργο
στάσια, έργαστήρια, έμπορικά κ λ.π. μέ τά 
όποια τδ 'ίδρυμα τούτο συνηλλάσσετο καί έμα- 
ζευαν τά σκουπίδια των, παληόχαρτα, παληά 
καρτόνια, παληές έφημερίδες, κουρέλια.

Κατόπιν τά αμάξια αύτά ήρχοντο είς 
ειδικόν κατάστημα τού Στρατού τής Σωτήριας 
καί άδειαζαν είς τήν αύλήν τδ περιεχόμενόν 
των, τδ όποιον άνελκυστήρες μετέφεραν είς τα 
έπάνω διαμερίσματα.

Έκεί τριακόσιοι έργάται ήρχιζαν τδ 
ξεκαθάρισμα καί τήν συσκευήν είς μεγάλα 
δέματα ύπδ ύδοαυλικήν πίεσιν.

** Τά δέματα αύτά έστέλλοντο είς Γαλλίαν 
καί τάς Ηνωμένας Πολιτείας, όπου πωλούν- 
ται είς καλάς τιμάς χρησιμοποιούμενα διά τήν 
κατασκευήν χάρτου.

Προτομή νεάνιδος, ύπό τοΰ γλύπτου κ. Μ. Τόμπρου

* * Ή πώλησις τών κουρελιών αύτών καλύ
πτει τά έξοδα τού Στρατού τής Σωτηρίας, τά 
οποία εΐνε ύπέρογκα.

* * 'Όταν έρωτούσαν τδν στρατηγόν Μπούθ 
διατί είχε οργανώσει στρατιωτικώς τδ έργον 
του έλεγε : « Ή στρατιωτική οργάνωσις είνε 
τδ μόνον μέσον διά νά έχωμεν πειθαρχίαν καί 
ύπακοήν».

* * Ποιος νομίζετε κουρεύει τδν καρυκομό- 
οντα καί γενειοφόρον Σουρήν ; Ή γυναίκά του 
κυρία Μαρή.

* * Ή κυρία Σουρή κάμνει καί τήν διεκπε
ραίωσή τού «Ρωμηού» βοηθουμένη άπδ τάς 
θυγατέρας της.

* * Άλλ’είχε καί μίαν μοναδικήν πρόνοιαν 
ή δραστήρια αύτή κυρία Έφύλαξεν ολα τά 
χειρόγραφα τού «Ρωμηού» άπδ τού α' φύλλου 
τής έκδόσεως. 'Ώστε χάρις είς αύτήν άπομέ- 
νει 'ένα σπάνιον μνημείον, ολος ό «Ρωμηδς» 
χειρόγραφος.

* * Άπεβίωσε δ γάλλος μουσικός συνθέτης 
Μασσενέ. Ειδικόν άρθρον περί τού παγκοσμίου 
φήμης μουσουργού θά γράψωμεν είς τδ προσε
χές τεύχος.
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* * Συνήλθεν είς Χάγην τής ’Ολλανδίας διε
θνές συνέδρων περί τής ήθικής ανατροφής καί 
έκπαιδεύσεως.

* * Τδ Συνέδρων ήτο ύπδ τήν προστασίαν 
τής Βασιλίσσης Βιλελμίνης καί τήν προεδρείαν 
του συζύγου της πρίγκηπος Ερρίκου.

* * Ήκούσθησαν διαμαρτυρίαι κατά τού έν 
Γαλλία άπδ τριακονταετίας λειτουργούντος λαϊ
κού σχολείου, τδ όποιον αντικατέστησε τήν 
θρησκευτικήν καθολικήν έκπαίδευσιν.

* * Τήν διαμαρτυρίαν αύτήν διετύπωσεν ό 
καθηγητής Παύλος Μπουρώ έκ Παρισίων προ- 
σθέσας, οτι εινε ανάγκη ή θρησκευτική έκπαί- 
δευσις νά γείνη έπιστημονικωτέρα, ή έμπιστη- 
μονική νά διαπνέεται άπδ τδ θρησκευτικόν 
αίσθημα.

* * Ό δέ καθηγητής Γαβλιήλ Σεάϊγ είπεν, 
οτι ή λαϊκή ήθική δέν είνε έχθρά τής θρη
σκείας, άλλ’ άπαιτεί δπως εκείνοι, οί όποιοι 
αύτοκαλούνται τέκνα τού Θεού, τδ αποδεικνύουν.

* * Ό προκαλών τδν πόλεμον έπρόσθεσε, 
δέν δικαιούται νά λέγεται τέκνον τού Θεού. Διά 
τών έργων καί όχι διά τών λόγων όφείλομεν 
ν’ άποδεικνύωμεν οτι ήμεθα ηθικοί άνθρωποι.

* * Καί άλλοι σοφοί είπαν πολλά. Τδ προ
σεχές Συνέδρων θά λάβη χώραν έν Παρισίοις 
μετά τριετίαν.

* * Διά τούς συντηρούντας βιβλιοθήκην καλόν 
εινε ν’ αποφεύγουν τάς κλειστάς μέ τζάμια 
διότι δ άέρας δέν κυκλοφορεί καί τά βιβλία 
καταστρέφονται. Συνιστώνται απολύτως τά 
άνοικτά ράφια.

* * Μία πληγή τής άθηναϊκής ζωής είνε τδ 
νοθευμένον γάλα πού μάς πωλούν οί άπληστοι 
καί κακοί γαλατάδες.

** Άλλά τώρα θά τούς συλλαμβάνετε αύ- 
τοστιγμεί χάριν είς τδ γαλακτόμετρον, τδ 
όποιον έκόμισε ό χημικός κ. Α. Σακαλής, 
μικρόν έργαλεϊον άλανθάστως μαρτυρούν περί 
τής γνησιότητος ή μή τού γάλακτος. Είνε 
πάμφθηνον πωλούμενον μιάμισυ μόνον δραχμή.

** 'Η χρήσίς του έν Εύρώπη έχει γενι- 
κευθή, τδ συνιστούν όλοι οί αστύϊατροι.

** Έψηφίσθη παρά τής γαλλικής Βουλής 
νέος νόμος περί τής κατ’ άναλογίαν έκλογικής 
άντιπροσωπείας. Εισηγητής του ό βουλευτής 
κ. Μπενοά.

** ’Αναμένεται τώρα νά τδν έπικυρώση ή 
Γαλλική Γερουσία.

** Πρό τών εορτών τής ένηλικιώσεώς του δ 
πρίγκηψ τής Ούαλλίας έπεσκέφθη τδ Παρίσι 
συνοδευόμενος από τον παιδαγωγόν του.

** Ό μέλλων βασιλεύς τής ’Αγγλίας συν- 
επλήρωσε τήν 10 ’Ιουνίου τδ 18ον έτος.

** Ό Πρωθυπουργός τού Καναδά έφθασε 
είς Λονδίνον διά νά συζητήση μετά τής άγγλι- 
κής Κυβερνήσεως περί τής άμύνης τών ακτών 
τής άγγλικής αύτής κτήσεως.

* * 'Ως γνωστόν, ή ’Αγγλία δωργανώνει άπό 
τίνος είς τάς άποικίας της πολεμικήν άμυναν.

* * Άνεφάνη είς τδ Παρίσι νεαρώτατος ποι
ητής ό ’Ιωάννης Κοκτώ μέ τδν «Χορόν τού 
Σοφοκλέους» ποιήματα αρμονικά, τά όποια 
ύπδ νεωτεριστικήν μορφήν άνασταίνουν τήν 
άρχαίαν χάριν.

* * Έν ονόματι τού δόγματος τών λατινικών 
φυλών έδόθη είς τήν Σορβόνην ύπδ τής Γαλ- 
λοϊταλικής ένώσεως εορτή άποθεωτική τής 
δόξης τού Λεονάρδου ντά Βίντσι.

* * 'Η προτομή τού Άλφόνσου Κάρο ύπδ 
Κυπριάνη θ ’ αποκαλυφθή προσεχώς είς τδ 
Έτρετά, επου είχεν έπί μακρδν διαμείνει ό 
συγγρααεύς τού « 'Υπδ τάς φιλύρας» καί διάση
μος λιβελλογράφος.

* * Διά τάς γραφούσας έλληνίδας : 'Η Κα 
Κοούππη έξέδωκε ένα τόμον ύπδ τδν τίτλον 
«Γυναίκες συγγραφείς τής σήμερον», τδν όποιον 
αφιερώνει είς τάς Σουηδίδας συγγραφείς.

* * Θαύμα ! *0 άγαπητός μας ποιητής καί 
ύπδ πάσαν έποψιν ύπέροχος ανήρ Κωστής 
Παλαμάς έθεάθη τδν παρελθόντα μήνα ένα 
βράδυ είς τά «'Ηνωμένα Βουστάσια».

* * Άνηγγέλθη ή παράστασις τού δρά
ματος του «Τρισεύγενης» ύπδ τού θιάσου τής 
Κυβέλης.

* * 'Ο γαλλικός στρατός άπέκτησε αύτοκί- 
νητα νοσοκομεία μέ πλήρη έγκατάστασιν χει
ρουργείων έντός.

* * Έωρτάσθη είς τήν Γαλλικήν Κωμωδίαν 
ή τεσσαρακοστή έπέτεως τής έμφανίσεως 
έπί τής σκηνής τού Μοννέ - Σουλύ. Έπαίχθη 
ή «’Ανδρομάχη».

* * Μέ τδν ρόλον τού Όρέστου ένεφανίσθη 
διά πρώτην φοράν ό διάσημος αύτός ήθοποιδς 
τήν 4 ’Ιουλίου 1842. Καί είς τδν αύτδν ρόλον 
έχειροκροτήθη τεσσαράκοντα έτη κατόπιν.

** Έπ’ εύκαιρία τών εορτών είς μνήμην 
τού Ρουσσώ παρεστάθησαν είς Γενεύην καί 
Έρμενονβίλ διάφοροι σκηναί τών λυρικών του 
έργων. Μεταξύ τών σκηνών αύτών ήτο καί ή 
τού Πυγμαλίωνος.

** 'Ο τολμηρός 'Έλλην αεροπόρος ’Αλέ
ξανδρος Καραμανλάκης θελήσας τά ταξειδεύση 
διά τού άεροπλάνου του, άπ ’ ’Αθηνών είς 
Πάτρας τήν πρωίαν τής 29 τού παρελθόντος 
μηνός, κατέπεσε, βλαβέντος τού μοτέρ, είς τήν 
θάλασσαν άπέναντι είς τδ Δερβένιον είς θέσιν 
Λυγιά καί έπνίγη.

** ’Άνθρωποι τδν είδαν έκ τής άκτής πί- 
πτοντα, άλλ ’ ήτο άδύνατον νά τδν βοηθήσουν. 
Τδ άεροπλάνον άπδ τδ οποίον δέν μπορούσε 
νά ξεμπλέξη τούς πόδας του ό άτυχης αεροπό
ρος, έβυθίσθη άμέσως καί τδν παρέσυρε.

Διευθυντής τοΰ «Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Ά-^ηναι, Τυπ. «’Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη—9156

^ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΜΕΤΑΞΑ

ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔ^ΥΣΕΩΣ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΔΥΟ ΜΕΓΑΡΑ: ΤΟ ΕΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕίΙΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ
ΤΟ ΕΤΕΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

’Ιδού ένα θαυμάσιο ν Σχολεϊον 
ύπό πάσαν έποψιν μέ ολους τούς εκπαιδευτικούς νεωτερισμούς, διη- 
ρημένον είς δυο τμήματα, τό εμ
πορικόν καί τό κλασσικόν.

Τά δύο μέγαρα ε’ις τά οποία 
εινε έγκατεστη μένα τα τμήματα 
ταΰτα, εΐνε ευάερα, ευήλια, περιβάλλονται άπό κήπους καί έχουν 
θαυμασίαν έπίπλωσιν καί διαρρύθ- 
μισιν καθ’ ολους τους κανόνας τής 
υγιεινής. Μία έπίσκεψις ήθελεν έκ- 
πλήξει πάντα δστιςθά έπεθύμει νά 
λάβη μίαν Ιδέαν του πώς ρυθμίζεται ένα νέον σχολεϊον. Αϊθου- 
σαι, λουτήρες, νιπτήρες, κοιτώ
νες, εστιατόρια ολα απαστραπτουτ’ 
άπό καθαριότητα. Πλούτος σχο
λικών οργάνων καί σκευών. Ουδέ-

•Η taw ™
τών σχολικών έπίπλων καί οργάνων, τα όποια παρουσιάζει η '^ν^αλΜ
νών. Διά τήν μεταφοράν τών παιδιών απο τας οικίας των εις το σχολεϊον και τ α-ιαπα/ιιν η 
x.ci'rftirvrtif διαθέτει ιδιόκτητον λεωφορειον άνετον και πολυτελές. r e ,

eH ^λλυνογαλλικη Σχολή έχει καί τάς υπαίθριας τάξεις κατά τας ωραίας ευκλιους ημέρας.
νγολεΐον μέ 4 τάξεις αυτοτελές, 'Ελληνικόν Σχολεϊον τριτάξιον, τρεις τάξεις Ιυμνασιου, 
Γυμνάσϊον' θηλέων, 8 τμήματα Γαλλ.κών, άρρένων, 4 τμήματα Γαλλικών, ΰηλεων, 4 
τμήματα ’Αγγλικών, άρρένων, 4 τμήματα ’Αγγλικών, «ηλεων, 2 τμήματα Γερμανικω .

ΤίΓΕμπορικον τμήμα περιλαμ
βάνει: Τριτάξιον ’Εμπορικήν Σχολήν, Λογιστικόλγτμήμα μύ μονοετή 
φοίτησιν και Λογιστικόν τμήμα 
θηλέων μέ μονοετή φοίτησιν.At Ξέναι Γλοοοοαι διδάσκονται 
ύπό ίδιοφώνων καθηγητών μετα- 
κληθένπων έξ Ευρώπης καί διαι- 
τωμένων έν τφ ο’ικοτροφείφ.Γενικός κανονισμός τής Σχολής 
άμφοτέρων τών τμημάτων παρέχε
ται τφ αιτοϋντι. Διά πάσαν αιτησιν 
άπευθυντέον: Είς τό Κεντρ. Γρα- 
φειον τής Σχολής^ οδός Δραγατσα
νίου 6, παρά τήν οδόν Σταδίου πα
ραπλεύρους Υπουργείου Εσωτερι
κών, και τής Άγγλικής Πρεσβείας. 
Τηλεγρ. Διεύθυνσις: Έλληνογαλλι- 
κήν ’Αθήνας.—Άριθ. Τηλεφ. 394.

Οί πρόσκοποι τής e Ελληνογαλλικής Σχολής (1912)
μετάβαίνοντες είς Γουδί προς άσκησιν.ΕΓΓΡΑΨΑΤΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ 

εις”την- ελληνογαλλικην
ΣΧΟΛΗΝ ΜΕΤΑΞΑ



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
1

ΛΛ. Δ. ΝΙΚΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ

’Επι μακράν υπηρετήσας ώς βοηθός εν ταϊς 
κλινικαΐς τον ’ Εθνικόν ημών Πανεπιστημίου, 
επί τριετίαν παρακολουθήσας τά μεγαλήτερα 
ενταύθα νοσοκομεία, δέχεται έν τω Γραφείο) τον

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

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

Telephone 4775 Madison

ΑΗΜ. Η. ΜΑΣΤΡΟΓ1ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ

Παύ'ήσεων ώτων, ρινός, λάρυγγος και 
διαταραχών φωνής καί λαλιάς εκπαι

δευτείς επί τετραετίαν
εν ΒΙΕΝΝΗ καί ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

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

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ. Κ.

ΥΔΡΟΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ

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

Έν Αθήναις τή 10 Τανουαρίον 1912.

(Έκ τον Γραφείου τον ° Υδραυλικόν 
Τμήματος)

Συνιοτώμεν είς τούς παπνιστάς 
ΚΑΠΝΑ και ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ 

“I DEAL,, 
Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗ

52 c Οδός Πανεπιστημίου (Χαυτεΐα) καί 
έναντι του ηλεκτρικού στάθμου Πειραιώς — 
’Αθηνών ("Ομόνοια).

ΑΛΕΛΦΟΙ Σ0ΥΛ0Π0ΥΛ0Ι
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΑΙ

34 — ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ— 34

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων πρός 4 */4 °/ο 

είς πρώτην ζήτησιν

[□1 ■· · "ΞΞ··— ■ . —

ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»

ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

toy X. ΚΟΥΡΑΚΟΥ
ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5

Ε
ις τόπον όπου ή υγιεινή καί ή άνεσις τοΰ σπιτιού είνε τά 
πλέον παρημελημένα πράγματα ό κ. X. ΚΦΥΡΑΚΦΣ 
αληθινός έκπολιτιστής τών ’Αθηνών έκτελεϊ τάς καλλιτέρας εγκα

ταστάσεις λουτήρων μετά θερμοσίφωνος, μαγειρείων, τά όποια 
διά τής ίδικής των καυσίμου ύλης έπιτρέπουν νά ύπάρχη ζεστό 

Ινερό είς δλα τά δωμάτιά τοΰ σπιτιοΰ, caloriferes τελειοτάτου 

συστήματος καί μέ τιμάς άνεπιδέκτους παντός συναγωνισμού.
Αί κατά τά τελευταία έτη εγκαταστάσεις caloriferes υπήρξαν 

πλεϊσται. Άναφέρομεν τό άνάκτορον τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου, 
τήν ’Αθηναϊκήν Δέσχην, τό μέγαρον τής Κ"« ’Ιφιγένειας Συγ- 
γροΰ, τήν Τράπεζαν Σαμιωτάκη, τάς οικίας Σαμιωτάκη, ΙΙετρο- 
κοκκίνου, Αντωνιάδου, Μεσσαλά, Καλλιφρονά, Χαροκόπου, 
Καναθαριώτη, Ράλλη, Κισσοποΰλου, Ρουσσάκη, Παπαδάκη 
κλπ. κλπ.

Ό κ. Κονράκος πωλεΐ θερμάστρας αιθουσών παντός συστή
ματος, έχει τούς καλλιτεχνικότερους νιπτήρας καί δλα τά είδη 
τής τουαλέττας.

Μία έπίσκεψις είς τό ώραιότατον έπί τής όδοΰ Πανεπιστη
μίου κατάστημά του, τό όποιον τιμά τάς Αθήνας, είνε ώς μία 
έπίσκεψις, είς έκθεσιν υγιεινής. Τό τιμολόγιον άσυναγώνιστόν, 
ή δέ έκτέλεσις ταχυτάτη.



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ “Ο TITAN,,
ΙΔΡΥΣΕΙΣ Α ΤΩ. 1902

ΑΡ1ΣΤΟΦΙΛΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ
»

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ήγγυημένης εξαίρε
του ποιότητος, άνώτερον τών πλείστων 
ομωνύμων καί εφάμιλλου τών αρίστων 
Ευρωπαϊκών προϊόντων, καί ώς τοι- 
οϋτον αναγνωριστεί’ παρά : Τής Διευ- 
■Ούνσεως τών Δημοσίων "Εργων. — 
Τών ' Υπουργείων Στρατιωτικών και 
Ναυτικών. — Τής Σχολής τής γεφυ- 
ροποιΐας και οδοποιίας τών ΙΊαρισίων. 
Τής άνωτέρας Πολυτεχνικής Σχολής 
Βερολίνου και Βιέννης. — Τής Εται
ρίας τώ>ν 'Ελληνικών Σιδηροδρόμων.

Τής Λιμενικής ’Επιτροπής Πειραιώς. — Τής ’Αγγλικής Εταιρίας 
Άσφαλτοστρώσεως τών Αθηναϊκών οδών κ.λ.π., ών πάντων τά πιστο
ποιητικά μαρτυροΰσι περί τής αλήθειας τών ανωτέρω.

Τδ οτι ή ποιότης τοΰ Ελληνικού τσιμέντου Τιτάν είναι εφάμιλλος 
τών αρίστων Ευρωπαϊκών τοιούτων άποδεικνύεται και έκ τής δσημέ- 
ραι αύξούσης ζητήσεως αυτού έν τώ έξωτερικφ.

Άλλως τε ή χρησιμοποίησις αύτού έν τε τή Έλλάδι και τή ’Ανα
τολή είς σπουδαία, οικοδομικά, υδραυλικά και έκ σιδηροπαγούς σκυ
ροκονιάματος (Beton arm6) έργα ώς και ή απαράμιλλος στερεότης 
τών κατασκεύαζαμένων έξ αύτού μωσαϊκών πλακών είναι έγγύησις 
τής άρίστης ποιότητος τού Ελληνικού τσιμέντου Τιτάν.

ΠΡΩΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, όδός Σταδίου 33-—Άριθ. τηλεφ. 426.

Διά δείγματα, τιμάς, 
παραγγελίας και πάσαν άλλην πληροφορίαν, άπευθυντέον 

είς τά έν Άθ'ήναις Γραφεία.

ΣΤΑΔΙΟΥ 16 Αριά. Τηλεφ. 374

SALON άπό 8 τε
μάχια ήτοι:

2 πολυθρόνες
2 καρέκλες
1 καναπές
1 τραπέζι

2 καρεκλάκια ποδών 
ΑΠΟ ΔΡΧ, 75 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΚΑΡΕΚΛΑΙ 
ΠΟΑΤΘΡΟΝΑΙ 
ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΖΑΡΔΙΝΙΕΡΑΙ

CHAISES -LONGUES 
PORTE - PARAPLUIES 
ΚΟΥΝΙΣΤΕΣ - TABOURETS

4

ΙΔΡΥΘΕΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1910

ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΚΤΑ ΕΠΙΠΛΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΟΝ 
ΚΑΛΑΘΙΟΝ

ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΛΟΥΤΡΩΝ 
ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΘΕΩΝ 
ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΑΠΛΥΤΩΝ 
ΑΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΙΔΩΝ
ΤΑΞΕΙΔΙΦΥ

ΠΛΕΚΤΩΝ

ΤΙΝΑΚΤΗΡΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΝ ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΑ

ΕΙΣ 35.000 ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ
Διά σαλόνια, κήπους, εισόδους, ταράτσαις, σέραις, γραφεία, αίθουσας 

άναμονής, Ξενοδοχεία, Καφενεία, Ζαχαροπλαστεία κ.τ.λ.

Η ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΕΡΙΚΑ
άπό άλουμί- 
νιουμ μετά 
τής θήκης 

κοιλά 3, Δρχ. 
330, άντί- 
γραφα 10, 

δύο χρώματα

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΩΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ - ΚΟΡΑΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ! ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΣΚΗΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙ
ΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ
Λεύκινη (Βαρεκίνα) ή όκά λ. 20

» >100 όκ. δρ. 15
’Ανθόνερων ή όκά δραχ. 
Ροδόνερον (eau de roses) ή 

όκά δραχ.
Τσιρότον 100 πήχεις δραχ. 15
Σοκολάτα Καθαρτική τό κυτίον λεπτά 40. 
Σύριγκες, Θερμόμετρα, Κλύσματα, Φ-Οειροφ-Οόρον. 
’Ελαστικοί Κηλεπίδεσμοι ΚΗΛΗΣ έκαστος δρ. 10. 
Παυσίπονου ή φιάλη λεπτά 40.
Όδοντοπάστα τό σωληνάριον λεπτά 50.



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

,

Ε λ Α Η Ν I Κ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 2.000.000

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.—* Οδός Σταδίου 33.

Τά χημικά ^ιωάσμαζα αύ}άνουν εις }ηρικάς κα^ιερχείας 
ζην άωόδοσιν ζοϋ σίζον, ζής ελαίας, ζής άμζΰέ^ον, ζοϋ καωνοϋ 
k.z.j. σννήδως καζά 50"/f.

βις ατοζισζικάς κα^μερχείας εσπεριδοειδή, λαχανικά k.z.j. 
ωο^άκις διπλασιάζουν ζην εσοδείαν.

βις ζομάζαν, μωοσζάνια k.z.j. έαηζαχύνονν ζην ώρίμανσιν 
καζά 15 ημέρας, βις καωνόφνζα έαηζαχύνονν ζην άνάαιζν}ιν 
ζών έκζός σωορείων φνζών καζά 15 ημέρας.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΣ

βίΰϊ έκάσζον σάκκον χράφεζαι έχχνημένη ωεριεκζικόζης 
και δ ζρόωος ζής χρήσεως.

'Ο κ. Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ιαζρδς ζέον δερμαζικών και μεζα~ 
δοζικών νόσων, έαη ωενζαεζίαν 
σωονδάσας έν έΤίαρισίοις, δέχεζαι 
έν ζ$ έωϊ ζής δδοϋ 33εραν]έρον 2 
οικίά ζον (έΠ^αζεια βΚάνιχχος) 
9-11 ω. μ. και 4-6 μ. μ. βφαρ- 
μό}ει άκζινας έΡαϊνζχκεν, ύι/ίων~ 
κνα ρεύμαζα, ή^εκζρο^ύσεις kzj.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ
Λ. Γ. ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ

LIVRES D’ OCCASION
ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΩ· Ι889

ΑΘΗΝΑΣ. — 'Οδός Σταδίου 34

"Ολα σας τα βιβλία, επιστημονικά καί μή, 
Θα ενρητε καινουργή καί μεταχειρισμένα εν- 
Θηνά. Κατάλογος άποστέλλεται δωρεάν. ’Αγο
ράζονται βιβλία καί βιβλιοθήκαι.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΕΙΔΙίΙΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ 

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚΙΟΛΜΑΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΘΗΝΑΣ.— Πλατεία Συντάγματος.
Παγκόσμια εισιτήρια διά ταξείδια άνά την 

ύφήλιον. — Δίδονται πληροφορίαι και καθορί
ζονται σχέδια ταξειδίων δι’ ΰλην την Εύρώπην.

’Απαλλάσσεται ό ταξειδιώτης παντός περιτ
τού κόπου καί έξόδου.

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ

AGHNA1 - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ APflMATflN ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α- Σ A Κ ΑΛ Η
ΑΘΗΝΑΙ.-ΟΔΟΣ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 36.-ΑΘΗΝΑΙ

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

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

■ ’ - -

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ 
ΙΑΤΡΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΤΩραι Γραφείου : Άττό 9-11 η. μ. 

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

212 Second Ave., μεταξύ 12>ls καί 
13vs όδοΰ, New York.

Τηλέφωνον 4802 Orchard.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΟΦΘΑΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
-Υφηγητοΰ του Πανεπιστημίου.

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
διά θεραπείας καί εγχειρίσεις 

όλων των οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ. — ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

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.
Όλα-τά μελοδράματα Γαλλιστί, Γερμανιστι και Ίταλιστί.
Πλήρης κλασική μουσική δλιον τών έκδόσεων δΓ όλα 

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

Πιάνα διά πώλησιν και ένοικίασιν. — Ειδικόν τμήμα παραγγελιών.

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΜΑΚΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΑΑΣΤΙΚΟΫΦΑΝΤΟΙ

ΕΠΙ Μετρρ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΑΣ 

ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ | 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ^

Δ.ΠΡΟΜΠΟΝΑ -
ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

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

κων καταθέσεων έν σψει ή έπι προθεσμίφ, δηλοποιεϊται, οτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς 
Ύποκαταστήμασιν αΰτοΐς καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν 
(βρισμένη προθεσμία έπι τόκφ :

1 ‘/, τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν ό'-ψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000, 
πέρα τοΰ ποσοΰ τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς % κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς ‘/2 τοΐς °/0. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί 
είς άνοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βι βλια- 
ρίου έπιταγών. — 2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έξ μήνας 
τουλάχιστον. —2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εν έτος 
τουλάχιστον. — 3 τοΐς °,0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο έτη 
τουλάχιστον. — 3 */, τοΐς °/Ρ κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα 
έτη τουλάχιστον. — 4 τοΐς °/Ρ 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 έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο

δοτέας έν (ορισμένη προθεσμίφ ή διαρκείς έπι τόκφ :
1 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά καταθέσεις 6
2 » » » » » 1
21/, » °/0 « * · ’ 2
3 » ο/ο » . » » 4
4 > % ·

Αί όιιολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνο- 
μαστικαι ή ανώνυμοι.

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

(χηνών τουλάχιστον
έτους »
έτών »
έτών »

5 έτών »

ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝΙ 
ΕΚ ΚΗΛΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΪΙ οιΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ 

ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ
Κ. ---------

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ προμπονα
___________________ ΑΘΗΝΑΙ ΟΔΟ Σ ΠΕΙΡΑΙΩΣ5 Δ.ΣΤΡΑΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΝ
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ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΛΒΟΙ 
ΑΝ©Η ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΦΥΣΙΚΑ KAI STERIL1SEES 

ΑΝΘΟΔΕΣΜΑΙ, ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΙ

ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ οικιών, αί&ουσών, τραπεζών κλπ. Δ^ά ΓΑΜΟΥΣ, ΕΟΡΤΑΣ, ΚΗΔΕΙΑΣ

ΠΛΟΥΣΙΩΤΑΤΉ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΖΑΡΔΙΝΙΕΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΝΩΝ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
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