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ΕΞίΙΦ ΥΑΛΟΝ : υπό τοΰ ζωγράφου κ. Π. I. Ρούμπου.
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Λιμπερόπουλος, Κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Θρ. Πετιμεξάς, Σ. Νικολόπουλος, 
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ρότερου καί ή Δικτατορία..............................................................................Σελ. 7.
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01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Μιχαήλ ν Αγγελος Μπουοναρόττη, 
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τοΰ ποιητικού του έργου.—’Απδ τάς στροφάς, ποιήματα Ζάν Μωρεάς, μετάφρασις 
Μ. Μαλακάση.—Ή πνευματική ζωή τοΰ μηνός ύπό Γρ. Ξενοπούλου.— Τδ 'Ελληνι
κόν Θέατρον. ’Αναλύσεις καί υποθέσεις έργων τής προσεχούς περιόδου.— Ή Ζωγρα
φική.— Ή Γλυπτική.— Στίχοι: Ή Δύσις στή Σαχάρα ύπό Γ. Λαμπελέτ. . Σελ. 23.
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ΑΓΓΕΛΙΑ) ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ : Tea Rooms Ίω. Χρυσάκη μέ εικόνας, σελ. γ'.
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Αί σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις προς εγγραφήν συνοδευο- 
μένη υπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται προς τον διευθυντήν και εκδότην τοΰ 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, ’Αθήνας, οδός ’Ακαδημίας J4-
Τιμή έκάστου φύλλου λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ πωλείται εις δλα τά βι
βλιοπωλεία καί εις τά κιόσκια.’Εν ταΐς Έπαρχίαις εις τά υποπρακτορεία τών εφημερίδων. 
’Αντιπρόσωπος τοΰ Καλλιτέχνου έν Νέα Ύόρκη δ κ. Παύλος Βωκος 5 Battery Place.

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ δημοσιεύει αγγελίας προς δραχ. 30 τήν σελίδα 
και άναλόγως διά μικρότερον χώρον.
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΛΥΡΑ,, ’Ανθολογία τής νεωτέρας ελληνικής ποιήσεως, 
υπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΕΜΗ. — Κομψότατος τόμ. έκ 328 σελ., οχ. 

μικρού 8ου. Μετά 7° βιογραφιών και προσωπογραφιών τών ποιητών μας. Χάρ
της εκλεκτός.— Έκτυπωσις καλλιτεχνική..............................Τιμάται δρ. 3·—

Χρυσόδετος ...» » 4-5°
1 Ε2ΡΓΙ0Υ ΣοΓΡΗ, ΑΠΑΝΤΑ. — 2 τόμ. σχ. ιόου (625 σελ.) φιλοκάλως εκτυπω

μένοι μετά τής προσωπογραφίας τοΰ ποιητοΰ .... Τιμιόνται δρ. 8.— 
Χρυσόδετοι ... » » II.—

ΔΠΜΒΤΡΙΟΥ I. ΛαΜ’ΓΑ, Διευθ. τοΰ εν Άθήναις Διδασκαλείου «‘Υποδείγματα 
Διδασκαλίας» τών εν τοΐς παιδαγωγικούς σχολείοις διδασκόμενων μαθημά
των. 370 σελίδες, σχ. 8ου.............................. .... Τιμάται δρ. 6.50

Σ I ΕΦ. Α. ΠΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ, Επίτομος Ιστορία της Κρήτης. Μετά 3θ εικόνων καί 
ενός χάρτου τής Κρήτης. Τόμος εξ ι8ο σελίδων, σχ. μικροΰ 8ου, φιλοκάλως 
εκτυπωμένος......................................................................... Τιμάται δρ. 2.75

ΟΠΛΛΙΑΜ ΜίΛΑΕΡ, Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν ‘Ελλάδι, μετ’ εικόνων, 
μετάφρασις ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΙ-. Έκδίδεται εις τεύχη, ών έκαστον τιμάται 
δ(?· ΐ· Λεπτομερής αγγελία άποστέλλεται εις τούς αιτοΰντας δωρεάν.

24 ΠΑΙΔΙΚΑ Βιβλία διάφορα καλοτυπωμένα μέ θαυμασίας καλλιτεχνικός χρω
ματιστός εικόνας. Βιβλία τής πρώτης ηλικίας, ϋ,νευ κείμενον. — Βιβλία 
μετά κειμένου, εις στίχους.— Παραμύ&ια.— Διηγήματα και Διηγημάτια. 
Εικονογραφημ. 1 ιμοκατάλογος αυτών άποστέλλεται εις τούς αιτοΰντας δωρεάν.

ΜΐΙΡΕΙ ΧαΡΤ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ, μετ. Α. Παπαδιαμάντη Τιμ. δρ. θ.6θ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Κ1ΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΟΝΟΥΣ

TEA ROOMS

Α. ΚΟΝΑΝ ΔθΥΛ, ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ, μετάφρασις 
X. ’ Αννίνου .............

ΜΠΡΕΤ ΧΑΡΤ, Η ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΤΟΥ Ρ2ΡΙΝ ΚΑΜΠ, μετά- 
φρασις Α. Παπαδιαμάντη..................................

Α. ΟΠΒΑΡΔ, ΜΙΑ ΣΥΝ2Μ0ΣΙΑ, μετάφρασις X. ’Αννίνου
Α. Κλαρκ, η ΕΪΡΕΣΙΣ της ΓΥΝΑΙΚΟΣ του Λ2Τ, μετάφρασις Α.

Παπαδιαμάντη................................................................
Ι2. ΔΕΛΑΜΠΡΕΤ, ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ, μετάφρασις X. 'Αννίνου
Α. ΚΟΝΑΝ ΔΟΥΛ, ΤΟ ΣΗΜΑ Τ2Ν ΤΕΣΣΑΡΩΝ, μετάφρ. X. ’Αννίνου

είς ένα τό
μον όμοΰ

θόντα Σεπτέμβριον. Κατέχει τό πρώτον πά
τωμα τοΰ μεγάρου Σιμοπούλου. Ή είσοδος 
του μέ δύο μαρμάρινα όμοιώματα λεόντων 
είνε έπιβλητικωτάτη. Δεξιά τοΰ εισερχο
μένου άνοίγονται δύο εύρύταται συνεχόμε
να: αϊθουσαι. Γλυπταί θερμάστραι έκ μαρ
μάρου μέ ύπερκείμενα μεγάλα κάτοπτρα, 
κρυστάλλινοι ηλεκτρικοί πολυέλαιοι, τάπη
τες, ανάκλιντρα, έδραι καί έδρανα από ιν
δικόν κάλαμον, θαύματα τέχνης, μέ έναρμό- 
νιον συνδυασμόν χρωμάτων, δλα κομισθέντα 
έκ τοΰ έξωτερικοΰ άντί άδράς δαπάνης, 
καθιστούν τάς δύο αυτάς αίθουσας ένδιαι- 
τήματα χαράς είς τό βλέμμα, δίδουν εις 
αύτάς τήν εικόνα καλλιτεχνικής διατάξεως. 
Έναντι τών δύο αύτών αιθουσών ύπάρχουν 
έτεραι δύο μέ τόν αύτόν πλούτον καί τήν 
ιδίαν καλαισθησίαν τής έπιπλώσεως.

Οί πολυπληθείς θαμώνες τού γαλακτο
πωλείου Χρυσάκη δέν έχουν μόνον νά θαυ
μάσουν τό κατάστημα, δέν εύρισκουν μονον

ΟΧΙ μόνον αι Άθήναι, άλλ’ όλίγαι 
εύρωπαϊκαί πόλεις δύνανται νά έπι- 
δείξουν κέντρον ηρεμίας, άνέσεως, 
εύπρεπείας, ύποβλητικόν τών εύγενεστέρων 

καί ώραιοτέρων έντυπώσεων είς τόν έπισκέ- 
πτην ώς τό έπί τής πλατείας τοΰ Συντάγμα
τος υπό τόν τίτλον Tea Rooms γαλακτοπω
λείου τοΰ κ. Ίω. Χρυσάκη. Τό κατάστημα 
αότό είνε διά τήν πόλιν μας φαινόμενον πο- 
λιτισμοΰ. Ό έπισκέπτης δεν έχει μόνον τήν 
έκπλήσσουσαν αϊσθησιντής πολυτελείας, άν 
καί είς τούτο άκόμη τό γαλακτοπωλείου τοΰ 
κ. Χρυσάκη είνε μοναδικόν. 'Η έντονος, ή 
κυριαρχούσα έντύπωσις είνε διά τούς θα- 
μώνάς του ή καλαισθησία, ένας πανηγυρι
σμός τοΰ ωραίου είς τήν διάταξιν τών επί
πλων του, άληθινών κομψοτεχνημάτων, μία 
θελκτική άνταύγεια χρωμάτων καί μία γα
λήνη διακεχυμένη παντού.

Τό νέον αυτό γαλακτοπωλείου τοΰ κ. 
Χρυσάκη ήνοιξε τάς πύλας του τόν παρελ
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Αίθουσα Γαλακτοπωλείου Χρυσάκη

είς αύτό δλας τάς άναπαύσεις καί δέν προσ- 
δέχονται άπλώς τάς έκ τοΰ καλλιτεχνικού 
αύτοΰ περιβάλλοντος χαρμοσύνους έντυ- 
πώσεις. Πάν δ,τι προσφέρεται είς αύτούς, 
παν δ,τι ζητήσουν έκ των προϊόντων τής 
γαλακτοκομικής τέχνης είνε βέβαιοι, δτι 
είνε γνήσιον, άδολον, υγιές καί τελείως 
παρεσκευασμένον. Διότι ό κ. Χρυσάκης 
έδημιούργησε τήν τέχνην του καί έαυτόν 
έχων ώς έμβλημα τήν τιμιότητα. ΔΓ αύτό 
καί άνεδείχθη ταχέως έκ των μικρών φθά- 
σας είς τήν σημερινήν περίοπτον θέσιν τών 
έπιχειρήσεών του.

Ή ιστορία τοΰ γαλακτοκομείου Χρυ
σάκη, τό όποιον δέν είνε τωρινόν, άλλ’ είς 
τήν σημερινήν του έξέλιξιν άριθμεΐ τριά
κοντα έτη, είνε ένα καλόν παράδειγμα πρω
τοβουλίας, πρωτοτυπίας, γνώσεως τοΰ έπαγ- 
γέλματος, ζήλου και έργατικότητος. Ό κ. 
Χρυσάκης ήρχισε τάς έργασίας του μέ ένα 
μικρόν βουστάσιου, ίδρυθέν τό 1881 έπί 
τής λεωφόρου Κηφισσίας είς τόν κήπον 
τής οικίας Μέρλιν. Τό βουστάσιον αύτό εί- 
χεν έξ έλβετικάς άγελάδας. Ή πλήρης γνώ- 
σις τής γαλακτοκομικής τέχνης, και ή άκρα 
εύσυνειδησία τοΰ κ. Χρυσάκη τοΰ έπέτρε- 
ψαν ταχέως, μετά έπτά μόλις έτη, νά ίδρύση 
μεγαλείτερον βουστάσιον μέ 14 άγελάδας, 
αί όποΐαι έντός δλίγου ώς έκ τής έξαπλώ- 
σεως τών έργασιών του έγειναν 30. Τέλος 

τό 1906 ό κ. Χρυ
σάκης ίδρυσε νέον 
βουστάσιον άκόμη 
εύρύτερον έπί τής 
λεωφόφου Συγ- 
γροΰ μέ 50 άγε
λάδας. Τό ίδρυμα 
αύτό είνε τέλειον 
καί λειτουργεί καθ’ 
δλους τούς κανό
νας τής γαλακτο
κομίας. Ό κ. Χρυ
σάκης βοηθούμε- 
νος άπό τόν υίόν 
τουκ.Χρυσόστομον 
Χρυσάκην σπου- 
δάσαντα γαλακτο
κομίαν είς τήν Β. 
Γ αλακτοκομικήν 
Σχολήν τοΰ Rea
ding τής’Αγγλίας 
δπου έτυχε ειδικών 

πτυχίων βουτυροκομίας καί τυροκομίας, 
έδωκε είς τό βουστάσιον αύτό τήν τελειο- 
τέραν μορφήν. Τά ώραΐα καί ύγιά ζώα 
ένδιαιτώνται καί διατρέφονται υπό τούς 
καλλιτέρους δρους. Ό κ. Χρυσάκης λέγει 
δρθώς: «"Ο,τι βγαίνει άπό τόν μαστόν δέν 
είνε γάλα». Πρέπει νά γνωρίζη κάνεις διά 
πάσαν έποχήν τοΰ έτους μέ ποιαν τρο
φήν θά θρέψη τό ζώόν του καί πώς νά 
τό περιποιήται, άκόμη τήν ήλικίαν του, 
τόν τρόπον τοΰ άερισμοΰ του καί πλεί- 
στας άλλας θεμελιώδεις άρχάς τής κτηνο
τροφίας. Ταΰτα πάντα άποτελοΰν σύστημα 
έργασίας διά τόν κ. Χρυσάκην, ό όποιος 
έχει έπί πλέον τήν πείραν 30 έτών. Μία 
δέ τοιαύτη έργασία ένα έχει ηθικόν σκοπόν 
τήν διαφύλαξιν τής ύγείας τών πελατών.

'Γπό τήν έποψιν ιδίως ταύτην ό κ. Χρυ
σάκης έχει τήν άναγνώρ'.σιν καί τήν έκτί- 
μησιν δλου τοΰ κόσμου. Ή πελατεία του 
αύξάνει καταπληκτικώς άνά πάσαν ήμέραν. 
Τό περίκομψον άμαξάκι του διατρέχει δλας 
τάς άθηναϊκάς όδούς φέρον αγνόν καί άδο- 
λον γάλα είς πλήθος πελατών, οί όποιοι 
είνε δλοι εύχαριστημένοι άπό τόν προμη
θευτήν των διά τήν εύσυνηδεισίαν του καί 
τήν τιμιότητά του.

Ή παραγωγή τοΰ γαλακτοκομείου Χρυ
σάκη είνε πλουσιωτάτη περιλαμβάνουσα 
δλα τά είδη τής γαλακτοκομίας, τών όποιων 

ό κ. Χρυσάκης δύναται νά θεωρηθή ώς ό 
εισηγητής έν Έλλάδι. Βούτυρα, κρέμες, 
καϊμάκια, γιαούρτια, γλυκύσματα, παγωτά, 
δλα είνε κάτι έκτακτον καί τέλειον. Όχι 
μόνον διότι τά ύλικά έξ ών κατασκευά
ζονται είνε τά αγνότερα, άλλά διότι τό 
γαλακτοκομεΐον τοΰ κ. Χρυσάκη κατέχει 
δλην τήν λεπτήν καί άβράν αύτήν τέχνην 
τής γαλακτοκομίας είς δλας της τάς λε
πτομέρειας. ’Επίσης ό χρυσάκειος τυρός, ό 
όποιος έτυχε α' βραβείου κατά τήν έφε- 
τεινήν τυροκομικήν έκθεσιν είνε μοναδικός 
καί άσυναγώνιστός. Τοΰ τυροΰ τούτου κα
τασκευάζεται μικρά ποσότης μόνον διά τήν 
έν Άθήναις κατανάλωσιν, καί τοΰτο διότι 
ό τυρός παρασκευάζεται άποκλειστικώς μέ 
τό περισσεΰον γάλα τών άγελάδων τοΰ κ. 
Χρυσάκη, καθώς καί τό βούτυρον. Τό δέ 
άποβουτυρωμένον γάλα χρησιμοποιεί ό κ. 
Χρυσάκης, διά τήν ζφοτροφίαν κατασκευά
ζω'? ειδικήν τροφήν διά μόσχους, χοίρους 
καί δρνιθας. Τόν ’Απρίλιον τοΰ 1901 ό κ. 
Χρυσάκης ήνοιξε ειδικήν έκθεσιν τών σταύ- 
λων του καί τών γαλακτοκομικών του προϊ
όντων. Είχεν έκθέσει πάν δ,τι γίνεται άπό 
γάλα, γιαούρτια, βούτυρα, κρέμας, τυριά, 
γλυκύσματα, κτλ. Είς μίαν ήμέραν 1000 
έπισκέπται, έν οίς καί ή Α. Μ. ό Βασι
λεύς, διήλθον διά τής έκθέσεως θαυμάσαν- 
τες αύτήν καί άποκομίσαντες τάς άρίστας 
τών έντυπώσεων.

Είς τό νέον κα
τάστημα τοΰ κ. 
Χρυσάκη,τό άλη- 
θές αύτό καί μο
ναδικόν στόλισμα 
τής πρωτευούσης 
οί θαμώνες εύρί- 
σκουν δλα τά έξαί- 
σια είδη τής γα
λακτοκομίας, έπί 
πλέον τά γνησιώ- 
τερα τέϊα καί τάς 
θρεπτικωτέρας σο
κολάτας, τά δύο 
ταΰτα κομιζόμενα 
έκ τοΰ έξωτερικοΰ, 
δλους τέλος τούς 
νεωτερισμούς έν 
μέσω τοΰ ήρέμου 
αύτοΰ καί καλαι- 
σθητικοΰ περιβάλ

λοντος. Όπως τό γαλακτοκομεΐον τοΰ κ. 
Χρυσάκη καί τό κατάστημα τής πωλή- 
σεως έχει τήν έξέλιξιν του."Ηνοιξε πρώτον 
τό 1896 είς μικράν αίθουσαν έπί τής όδοΰ 
Φιλελλήνων ύπό τήν οικίαν Καμπά, έπειτα 
μετά δύο έτη μετεφέρθη έκεΐ πλησίον είς 
εύρυχωρότερον οίκημα, γενόμενον έξ άρχής 
πρότυπον είς τό είδος του καί προσελκύσαν 
άμέσως πλήθος έκλεκτών πελατών, μεταξύ 
τών όποιων καί δλοι οί ξένοι οί έπισκε- 
πτόμενοι τάς ’Αθήνας. Καί τέλος άπό τοΰ 
παρελθόντος Σεπτεμβρίου μετεφέρθη είς 
τό μέγαρον Σιμοπούλου έπί τούτω είδικώς 
έπισκευασθέν.

’Ανωτέρω έδώσαμεν μικράν εικόνα τής 
διατάξεώς του καί τής έπιπλώσεως. Άλλ’ 
αί έντυπώσεις τοΰ έπισκέπτου θά είνε άναμ- 
φιβόλως πολύ ίσχυρώτεραι τής άτελοΰς αύ- 
τής περιγραφής. ’Αρκεί δέ νά σημειώσωμεν 
δτι πολλοί ξένοι έκφράζοντες τόν θαυμα
σμόν των δέν αποκρύπτουν καί τήν έκπλη- 
ξίν των, δτι παρόμοια καταστήματα συνήν- 
τησαν δλίγα είς δλον τόν κόσμον. Ή έπι- 
κρατοΰσα καθαριότης είνε άμεμπτος, ή 
δέ υπηρεσία λειτουργεί μέ άγγλικήν τα
χύτητα, άκρίβειαν καί προθυμίαν. Είς τάς 
θαυμασίως έπιπλωμένας αύτάς εύρυτά- 
τας αίθούσας μέ τά πολυτελή καί περί- 
κομψα έπιπλα, κομισθέντα δλα έκ Αυών 
τής Γαλλίας άντί άδροτάτης δαπάνης, έχει

Αίθουσα Γαλακτοπωλείου Χρυσάκη
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κάνεις τήν έντύπωσιν οικείων αιθουσών 
συναναστροφής. Τήν νύκτα δέ δ φωτι
σμός είνε άπλετος διά πλήθους ηλεκτρι
κών λαμπτήρων άπό των μεγάλων έκ 
κρυστάλλου πολυελαίων, άντανακλώντων 
τό φώς είς τά παμμέγιστα κρυστάλλινα 
κάτοπτρα. Ή δλη κυριαρχούσα έντύπωσις 
είνε μία εύάρεστος οιάθεσις τής ψυχής εις 
αύτό τό εύγενές έντευκτήριον, τό όποιον 
δεν τιμά μόνον τόν ιδιοκτήτην του, άλλ’ 
είνε διά τάς ’Αθήνας ή τελειοτέρα είκών 
τοϋ 6,τι ήδύνατο νά έπιτύχη έκ του πο
λιτισμού εις τό είδος αύτό ώραιότερον 
μία πόλις.

’Επί πλέον τό γαλακτοπωλείο'/ Χρυ- 
σάκη είνε ρυθμός διά τάς Αθήνας, είνε

Γδρυμα καλαισθησίας, τό όποιον διακοσμεί 
τήν πρωτεύουσαν στερουμένην τοιούτων 
κέντρων, θά ήδύνατο δέ κάνεις νά προσ- 
θέση, δτι έχει καί ήθικοπλαστικήν άπο- 
στολήν τοιοϋτον κατάστημα δίδον ένα κοι
νωνικόν τόνον άληθους προόδου. Δικαίως 
δέ χαρακτηρίζεται παρ’ δλων δσοι τό επι
σκέπτονται — καί είνε κοινωνικόν έντευ
κτήριον πολυαρίθμου έκλεκτής πελατείας 
τό γαλακτοπωλείον του κ. Χρυσάκη — ώς 
ή εύγενεστέρα μορφή μιας έπιχειρήσεως, 
ή όποια δέν άποβλέπει μόνον εις τό ύλι- 
κόν κέρδος, άλλ’ είνε έμπνευσμένη άπό 
τήν έκπολιτιστικήν ιδέαν ύπέρ τοϋ τόπου 
καί άνταποκρίνεται εις τάς μεγαλειτέρας 
ήθικάς άξιώσεις τοϋ έμπορίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Οδός Γ Σεπτεμβρίου άρ. 27

ΣΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 

ΑΡΙΘ. 215
Τηλ. διεύΟυνσις 
ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
(Calorifere)

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

— Έκπόνησις σχεδίων και προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον τών 50 τοιούτων εγκαταστάσεων εν λειτουργεία εν 'Ελλάδι και 3 Ανατολή μεταξύ 

τών οποίων αί εξής : 3 Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—3 Εθνική Τράπεζα κεντρικόν και εν 
Λαρίσση.—Τράπεζα3 Ανατολής^ ενταύθα καί εν Σμύρνη. —Τράπεζα Αθηνών ενταύθα καί εν 
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα—Ξενοδοχεϊον 3Ακταϊον καί Palace. — Πτωχοκομεΐον' Αθηνών.— 
Νοσοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήίειον κλπ. Ιδιωτικός κατοικίας.

— 3Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
— Διαρκής παρακαταθήκη δλων τών άπαιτουμένων υλικών θερμάνσεως μόνον α ποιό

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

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

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

εν 3 Αθήναις οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ : Συστήματος ’Αμερικάνικου τών 
τελειότερων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, άπό δεκαετίας εισα- 
χθεΐσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
εις 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 του ήλεκτρικοϋ ρεύματος.

"Απαντα τά εξαρτήματα ήλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, 3Ανεμιστήρες, Εϊδη 

3Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.
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ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟΝ
Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΦΠΦΥΛΦΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ &πό 60 ’Αρχαϊκός Παραστάσεις των Διασημοτερων Καλλιτεχνών 

Μεγε&ους 24 χ 30 και 50 X 60
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ύπερ τά 1.000 είδη, δλων 
των Αρχαιολογ. τόπων καί Μουσείων τής’Ελλάδος. Μεγ. 22χ28 καί 50χ60.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΟΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΣΤΟΑ ΣΥΓΓΡΟΥ Ιναντιάνδριάντος Κολοκοτρώνη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΩΑΗΣΕΩΣ 
Πλατεία Συντάγματος. (Παραπλεύρως Ζαχαροπλαστείου Ζαβορίτου).

©ΦΦΑΛΜΦΛΦΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

διά θεραπείας και εγχειρίσεις δλων των οφθαλμικών 
νοσημάτων.

ΑΘΗΝΑΙ— ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20 —ΑΘΗΝΑΙ

Ο

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΙΔΡΥΟΕΝ

ΕΝ ΕΤΕΙ 1877

ΜΕΓΑ 
εργοςταςιον 

ΟΜΒΡΕΛΛΩΝ
Β.ΤΣ1ΜΩΝΙΔΗ & Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 

ΠΡΩΗΝ ΖΗΣΗ ΤΣΙΜΩΝΙΔΗ 
ΑΘΗΝΑΙ. — Διασταύρωσές Αιόλου καί Εύριπίδου.

’Απασχολεί 180 εργάτας, προμηϋ-εΰει απασαν την ’Ελλάδα καί 'Ανατολήν.
ΠΩΛΗΣΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗ και ΧΟΝΔΡΙΚΗ.-ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Κ ΕΦ ΑΛΑ ΙΟΝ Κ ΑΤΑΒΕΒΛΗ Μ ΕΝΟΝ ΔΡ. 40,000,000

9,095,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠ0 KW.™S,tTA’· Ρ ■™«ί·ί Έ'· "·«>««=. ndW.S, Σίρ».
Ρ?£™ -ΐς ,Λ«· - & «Η». : Έ, Χ„£ς, 'Hiaxlri,,' «5

~ 'Ε· Χ“'°ύμ: ,Μ>- Λ~·

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος 
ΙΩ. ΒΑΑΑΩΡΙΤΗΣ 
κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
Δ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, ’Αντιπρόεδρος 
Λ. ΖΑΡΙΦΗΣ
Δ. Ε. ΗΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ζ. Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ
Γενικός Διευθυντής ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

ϊδιευθυνςις ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ —ATHENOCLES Μ ΗΓΊΤ^ΝΤ^ΣΤΤ^^ΙΙΣ

γεωγράφων φορτωτήν, σ^αλλαγμαϊ^ πα^
ς καί·ρ~κ· “

, , 8ει 8π'-ταΥ“ε> π'.στωτικάς έπιστολάς έφ’ όλων 
Ε-ν άντί ««3Γ XpeX°U^vouS λΟγαριασμούς> ίέχεται κατο 
ϊ? Ταχίστων δικαιωμάτων καί ένοι^άζει διαμερίσμ, 
>.ασνασεων υπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Τράπεζα Ά&ηνων δέχεται καταθέσεις εις χρυσόν, ε 
του έζωτερικου καί εις τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον.

Δια καταθέσεις άποδοτέας

ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

καί εξωτερικού.
-V τε τφ έσωτερικω καί έξω- 
τών εμπορικών κέντρων τού 

αι καταθέσεις χρεωγράφων προς φύλα- 
, , '··—'-·ιατα χρηματοκιβωτίων διαφόρων
α τό κοινόν.

stG ε^€ χρυσόν, εις έπιταγάς (cheques) επί

εις πρώτην ξήτησιν 3 %
μετά εξ μήνας 3 ι/ 0/
μετά εν έτος 4 υ/θ °

., μετά δυο ετη και επέκεινα 5 Λ’
γάς ^μ-μα ένηργήθησαν, αί είς έπιτα-
έξωτερικφ ανταποκριτών τ4 θ“(cheques) τής Τραπέζης έπί των έν τφ 
1 ’Ιανουάριου καί 1 Ιουλίου ΐκάστου Ιϊουςμ πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν από
άπό^-άω^Χ S 8ύναντ“1 κ“θ’ κ«“«^ωσι τάς οικονομίας των

1 ΕΝ πιστεύομεν νά. ύπηρξέ τι περισ- 
//¥ σότερον προβλεπό[χενον είς την Έλ- 

κατά τά τελευταία ετη από 
την Επανάστασιν, άλλα ύεν πιστεύοιχεν 
επίσης, ότι η [χορφη αύτης διηλθε ποτέ από 
την διάνοιαν κάνενός. Ούτε εκείνοι, οί όποιοι 
επανεστάτησαν έπερι^.ένοντο, ούτε ό τρό— 
^ος |χ'ε τον όποιον έπροχώρησεν η Έπανά- 
στασις ητο δυνατόν νά γείνη κατανοητός 
από κανένα ώς πρόβλεψις πιθανότητας.

Η ιστορία παρουσιάζει συνήθως τούς 
τυπους των μεγάλων πολιτικών και κοινω
νικών γεγονότων αμεταβλήτους ώς όρους 
μαθηματικού προβλήματος. Ανεπάρκεια 
νομών, κατάχρησις περί την εφαρμογήν 
τής ίσχυούσης νομοθεσίας, ύπέρβασις εξου
σιών και δικαιωμάτων, σφετερισμός τού 
μεγάλου δικαίου τών πολλών από τούς ολί

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
προς ασφαλή φύλαξιν καί άπολαυήν τόκου 4 °/0 μέ τό δικαίωμα νά άποσύρωσι 

τα Χρήματα των είς πρώτην ζήτησιν.

0

ο

γους, αυτά εινε τά δεδομένα, τά όποια έρ
χεται νά μεταβάλη και ν’ άφομοιώση προς 
τάς ίδικάς του ιδιότητας νέος παράγων, ό 
όποιος εινε κατ’ ανάγκην ένα πρόσωπον 
συγκεντρούν την κοινήν θέλησιν είς έαυτό.

Τό πρόσωπον αύτό της δημιουργικής 
ιδιοφυίας και ίκανότητος δεν ένεφανίσθη είς 
την Ελλάδα ούτε μέ την ανωμαλίαν τών 
νέων γεγονότων, όπως δεν είχεν έμφανισθη 
είς τάς όμαλάς περιστάσεις, οτε η ιδέα της 
άναγεννησεως ύπηρχεν ώς εύγενης άντίδρα- 
σις είς την συνείδησιν τών εκλεκτών.

Και δ,τι δεν ’έκαμε ενα άτομον τό έκα
μαν πολλά και πάλιν από την τάξιν εκείνην, 
η όποια ύποτίθεται, οτι εινε προωρισμένη νά 
ύπακούη τυφλώς είς τά καθεστώτα και νά 
συνταύτίζη την τύχην της μέ αυτά. Τό 
φαινόμενον τούτο, το όποιον είς άλλας έπο-
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χάς και μέ ταπεινά ελατήρια έξεγέρσεως 
θά εκαλείτο άπλώς στρατιωτική στάσις, 
προήλθε,διότι ή Ελλάς δεν διε'τρεζε μόνον 
πολιτικήν εσωτερικήν κρίσιν, αλλά και εθνι
κήν τοιαύτην. Εις τήν περίπτωσιν μονομε
ρούς πολιτικής κρίσεως εινε εύνόητον, 6τι ή 
επανάστασις θά έβράδυνε ακόμη νά έκραγή, 
διότι ό λαός είτε διά τον ενα λόγον είτε διά 
τόν άλλον δεν είχε συναισθανθή ακόμη τήν 
τοιαύτην ανάγκην, άφου ύπηρξε επί μακρά 
ετη κατάστασις διοικητικής παραλυσίας 
άνευ ούδεμιάς λαϊκής άντιδράσεως. Άλλ’ή 
οδυνηρά καί πένθιμος έντύπωσις έκτων αλ
λεπαλλήλων εθνικών ατυχημάτων καί τα
πεινώσεων εφεραν τήν στρατιωτικήν έξε'γερ- 
σιν καί οφείλομεν νά παραδεχθώμεν, ότι οί 
επαναστατησαντες αξιωματικοί έκτύπησαν 
τό πολιτικόν καθεστώς άπό τήν εύλογον 
δυσφορίαν διά τήν κακήν διαχείρισιν τών 
πατριωτικών ύποθέσεων. Με άλλους λόγους 
οί ατελεύτητοι αγώνες τής Ελληνικής 
Ιδέας έδωκαν τώρα είς τό προαιώνιον 

δράμα όλην του τήν ύπερτάτην αγωνίαν.

Νέοι νόμοι, όταν μένουν οί ίδιοι άνθρωποι νά 
τους εφαρμόσουν, καί τούς τηρήσουν καί νά έμ- 
ποοισουν την παραβασίν των, θά έχουν ασφα
λώς τήν τύχην τών παλαιών: Καλοί ή κακοί, 
θά περιπέσουν είς αχρηστίαν. Δεν ήξεύοομεν 
τι θα προελθη ακόμη απδ την έπανάστασιν, 
αλλ ο,τι εχομεν έως σήμερον δεν είνε ^ιζικόν. 
Με κάθε τροπον, και μέ κάθε θυσίαν, έπρεπε 
ν, απομακρυνθούν άπό τήν πολιτειακήν σκη
νήν τά όλονέν δρώντα πρόσωπα, διά νά έλθουν 
μαζί μέ τούς νέους νόμους νέοι άνΰρωποι, αδο
κίμαστοι. Αν ύπάρχουν ακόμη τίμιοι καί χρη
στοί, θά είνε μόνον μεταξύ αύτών.

Γρηγ. Ξεν ύπουλος

Η επανάστασις είς τήν όποιαν χωρίς νά θέ- 
λωμεν μας έφεραν τά πράγματα, είνε συνέπεια 
τού ψευτοκοινοβουλευτισμού πού κατέστρεψε 
τόν τόπο.
~ Πρέπει νά είνε κανείς πολύ κουτός άν δεν 

είνε φαύλος διά νά μή βλέπη τήν σημερινήν κα- 
ταστασιν τού ελληνικού λαού.

ΊΙ ελευθερία έγεινε ψήφος! Μάς έπήραν τήν 
ελευθερίαν γιά νά μάς χαρίσουν ένα σφαιρίδιον, 
γνωρίζοντες εκ τών προτέρων ότι ό ελληνικός 
λαός δεν εινε ακόμη σε θεσιν να τό χρησιμο

Ίι όμως έπραξε μέχρι τούδε ή έπανά- 
στασις καί κατά πόσον ήδυνήθη νά φθάση 
τό ιδεώδες τής ριζικής μεταβολής τών πραγ
μάτων καί νά φέρη τήν όνειροπολουμένην 
άναγέννησιν ή τί είνε ελπίς νά προέλθη εξ 
αυτής είς το μέλλον, ιδού τί δεν φαίνεται 
ακόμη μέχρι τής στιγμής ταύτης ακριβώς 
καθωρισμένον καί απολύτως βέβαιον. Έφ’ 
ω καί ένομίσαμεν ότι επρεπε νά μάθωμεν 
τάς γνώμας τής έπιλέκτου τάξεως τών Ελ
λήνων συγγραφέων, καλλιτεχνών καί επι
στημόνων επί του ζητήματος τούτου, τού 
ενδιαφέροντος όλην τήν Ελλάδα, μέ τήν 
ελπίδα ότι παρουσιάζεται εύκαιρία νά ομι
λήσουν διά πρώτην φοράν περί ύποθέσεως 
έκεϊνοι, οί όποιοι άπό ετών καί είργάσθησαν 
διά νά τήν ίδούν πραγματοποιουμένην καί 
λογω τών μεταρρυθμιστικών των τάσεων 
τήν θεωρούν ίδικήν των.

Αί γνώμαι δημοσιεύονται κατά σειράν 
προτεραιότητας ώς έστάλησαν είς τό γρα
φείο ν μας.

Ο “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ,,

ποίηση. Καί τό κακό έγεινε. ’Έγεινε μεγάλο 
γιά νά ξεσπάση στά κεφάλια μας άφευκτα.

"Όσο γιά τήν έπανάστασι μή σκοτίζεσθε, θά 
τραβήξη τό δρόμο της.

Είνε ό νόμος τής ζωής. 'Ως τώρα μόνον κά
ποια προμηνυματα είδαμε. Φωναίς, κακό, τα- 
ΡαΧή’ σύγχυσι, καί πουθενά σκέψι. Κάνεις άπό 
τους δυνατούς δεν ρωτήθηκε, άλλά καί κάνεις 
ακόμη δεν προσήλθε αύτόκλητος όπως είχε κα
θήκον. 'Ένας δισταγμός μάς κρατάει όλους μου
διασμένους καί δεν τολμήσαμε νά βγούμε νά 
κατηχήσουμε τό λαο. Κι’ αυτό όμως θά γείνη 
μέ την ωρα του.

Η έπανάστασις ώς ιδέα θά τραβήξη εμπρός 
καί πολλούς εκμεταλλευτάς της θά πνίξη γιατί 
έτσι τό θελει ή μοίρα τής Ελλάδος άφού 
άκόμη έχει ζωή.

Θωμάς Θωμόπουλος
Γλύπτης

r' 'Η επανάσταση τής ΙδΑύγούστου;—Ένας 
νοικοκυρίστικος παροξυσμός. Γεννήθηκε άπό 
μιαν απελπισία, εζησε μέσα στούς δισταγμούς 
και πεθανε από μαρασμό. Στήν άρχή ήταν 
δύναμη· αλλά δύναμη δίχως ορμές, χωρίς φω
τεινόν ορίζοντα. Πρώτο κακό της — ο ®ΡΖΛ“ 

Έπανάστασις: Πάσα πραγματική έπανάστα- 
.σις έκδηλούται ώς έκρηξις, κατακρήμνισμα, καί 
ώς άνασύστασις, αναδημιουργία. Η εκρηξις ενέ
χει ένίοτε τό μεγαλείον εξαπολυόμενης φυσικής 
δυνάμεως καί έμπνέει θάμβος καί θαυμασμόν ώς 
ή έκρηξις ήφαιστείου. Αλλ η επανάστασις κρι- 
νεται ιδίως έκ τής κατευθύνσεως τής άπολυθεί- 
σης τεράστιας δυνάμεως, έκ τής άναδημιουργίας.

'Η ίδική μας έξέγερσις ώς έκρηξις ύπήρξε μάλ
λον είδος θυέλλης, διότι συνετάραξε μόνον τήν 
έπιφάνειαν. Δέν έξέσπασεν έκ τών έγκάτων. 
καί δέν άνετίναξε φλόγας φωτιζούσας καί λά
βαν τιμωρόν. 'Ως έργον εινε, ίσως, άπλουν <*τα-  
μάτημα καί λάδωμα τήςπαλαιάς μηχανής. Είνε 
έπισκευή μόνον, συναρμολόγησις παλαιών ύλι- 
κών οχι νέα οίκοδομία επι εδάφους άρδην κα- 
θαρθέντος έκ τού κατεδαφισθέντος έρειπίου,.

'Έπανάστασις ; . . . Τίνας νέους άνδρας άνε- 
τίναξεν είς τήν έπιφάνειαν ; νέους φορείς νέων 
ιδεών, νέων ιδανικών ; Μέχρι τής ψυχής τού 
λαού έφθασεν οχι ώς ιερόν ρίγος άλλ’ ώς φορολο
γία' οχι ώς φώς καί άγάπη — διά τήν άλη&ή 
παίδευσίν του τί έγεινε ;—αλλ ως πιεσις.,

Έπανάστασις έκ τών ένόντων. Εύγενής ώς 
προς τά έλατήρια, αλλ ύπερ το δέον ίσως συ
νετή, διατακτική, μέ σπασμωδικάς ,προσπά
θειας άνακτήσεως τών απολεσθεισών ευκαιριών, 
καί ολίγον τι μύωψ, βλέπουσα μονον πλησίον 
καί οχι άρκετά μακράν.

’Αλλά μεθ ’ όλα ταύτα σώτειρα ίσως άν διά 
τού τραντάγματος, τής τραχείας ωθησεως κατε- 
στησεν άδύνατον πλέον είς τό έξελθόν έκ τού 
τέλματος έθνος νά έπιστρέψη προς τά όπίσω.

Αριστοτέλης Κουρτίδης

Τί έκανε ή έπανάστασις ; Θά ήταν πρόωρό 
θαρρώ νά πή κάνένας τή γνώμη του, πριν 
ξετυλιχθούν πλατύτερα τά φαινόμενα, πού προ- 
κάλεσε ή δράσίς της, καί πού θά μάς δώ
σουνε τό μέτρο τής αξίας σχεδίων, διαβημάτων, 
ένεργειών. Για την ωρα διαφορετικά κρινεται 
άπ’ τόν καθένα καί διαφορετικά προβλέπεται ή 
τελική τους έκβασις. Χρειάζεται καί πολιτικός 
νούς καί πείρα περισσή τής ιστορίας καί τής 
•ψυχολογίας τού τόπου καί ειδική μορφωσις, για 
νά μπορή κάνένας νά έκτιμήση προκαταβολικά 
τή σημασία παρόμοιων κινημάτων, όταν μάλι
στα τό αύτοσχέδιό τους δέν μάε δίνει a priori 
τά στοιχεία μιάς ένεργείας σοφά οργανωμένης. 
Καί δυστυχώς τά χαρίσματα αύτά μού λείπουνε.

Σάν καλλιτέχνης όμως δέν μπορώ παρα νά 
είμαι αισιόδοξος γιά κάθε έπανάστασι.. Κάθε 
δροσερή πνοή, κάθε γενναίο κίνημα, κάθε ξύ
πνημα αύγινό έχει τήν ωμορφια του. Και τί
ποτα άλλο άπ’ αύτή δέν ενδιαφέρει,τόν καλλι
τέχνη. Μά μήπως βρίσκεται καί τίποτε άλλο, 
αρετή, ήθική, δικαιοσύνη, οξω απ’ αυτήν ;

|.

γός της, διωρισμένος τήν ύστερη στιγμή κι 
όχι βγαλμένος άπό τά σπλάχνα της. Δεύτερο 
κακό της ό ραγιαδισμός τών κομμάτων ! Τρίτο 
ή ψυχική μούχλα τών μορφωμένων μας. Σέ 
τέτοιον κύκλο, θαρρώ, οχι έμεΐς μά κ η I αλ- 
λική θύελλα θά καταντούσε στο πούφ !

Κι όποιος πίστεψε - μετάνοιωσε.
Α. Καρχαβίτσας

Πολλοί θέλουν νά πούνε πώς~ δέν ήταν καν 
έπανάστασις. νΙσως. Τό βέβαιο είνε πώς ελειψε 
καί ό άνθρωπος, ό δυνατός εκείνος πολιτικός πού 
έγύρευε ή περίστασις, νά τήν άρπάξη στά χέρια 
του καί νά τήν δουλέψτ) τεχνικά. Τί τό θέλετε 
όμως, έγεινε μιά καλή αρχή» ώστε τώρα οί διά
φοροι ίδεολόγοι νεοϊδεάτες πού έμειναν χωρισμέ
νοι καί άπ’ έξω απ' τό χορό νά καταλάβουν πώς 
εινε καιρός νά μαζευτούνε, τώρα πού είδαν τί 
μπορείνάκαταφέρηένα σύνολοκαλάοργανωμένο.

Πρέπει οί νεοϊδεάτες νά μαζευτούνε καί νά 
πάρουν στά χέρια σπαθί, μά καί οί σπαθοφό- 
ροι πρέπει νά γείνουν περισσότερο νεοϊδεάτες 
γιά νά έχουμε μιάν άλλη εποχή καλλίτερα 
άποτελέσματα.

Τότε βέβαια θά βρεθή καί ό άνθρωπος πού 
γυρεύουμε.

Παντελής Χόρν

Καλή καί άγια είνε ή έπανάστασις ’στον 
τόπο μας καί καλοί καί άγιοι οί ύποκινηται 
της. Έγώ όμως δέν τήν είδα ακόμα. Ο,τι 
είδα καί ο,τι βλέπω έως τώρα είνε ότι γυρεύ
ουμε νά θεραπεύσουμε γαγγραίνας μέ . . . κατα
πλάσματα άπό λιναρόσπορο.

Μολαταύτα καί μέ ό,τι έγεινε κάτι ημπορεί 
κανείς νά έλπίση είς τό μέλλον.

Γεώργιος Ααμπελέτ - Καρουσος

Μέ έρωτάτε : Τί έκαμεν ή έπανάστασις ;
'Ό,τι ήμπορούσε. Καταρτισθείσα καί όδηγη- 

θείσα ώς κατηρτίσθη καί ώδηγήθη, εκαμεν ό,τι 
ό οργανισμός της τής έπέτρεπε.

Τί έπρεπε νά κάμουν ; Νά θέσουν είς άπό- 
ταξιν εκείνον, όστις διά τής μετά τόν πόλεμον 
διοικήσεώς του, τήν έδημιούργησε, καί νά απο
συρθούν πάοαυτα είς τούς στρατώνας των.

Τί είνε έλπίς νά κάμη ;
Μόνον βεβαιότης ύπάρχει ότι τών αιτίων τής 

χαταστάσεως ευρισκομένων είς τόν τόπον των, 
δέν θά διαχόψωμεν τήν μακαρίαν μας καταστα- 
σιν. Άλλη βεβαιότης είνε ό'τι ταχύτατα,, συν
ταξιούχοι καί έν ένεργεία υπάλληλοι, θά αναγ- 
κσ.σθούν νά κάμουν προληπτικόν συμβιβασμόν 
μετά τού 'Υπουργού τών Οικονομικών, όπως 
περισώσουν μέρος τού άπειλουμένου όλου.

Αονχάς Νάχος
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Δυο σημαντικά κινήματα είχαμε στις ήμερες 
^ας. Τδ Γλωσσικό Κίνημα κι’ αυτό πού μάς 
απασχολεί σήμερα. Τδ πρώτο εδωκε και δίνει 
καθεμερα τους πλουσίους καρπούς του και μου 
φαίνεται, όσο κι’ άν πέρασε απαρατήρητο, πώς 
είναι <ος τα τώρα το σημαντικότερο κίνημα, 
άπ’ τδν καιρδ πού ζούμε ελεύθεροι. Τδ δεύ- 
τερο εύχομαι νά φανή ανάλογο με την εύγε- 
νίκην ανάγκην πού τδ γέννησε.

ΙΙαύλος Νιρβάνας

Επ'ι τέλους! Φαίνεται να ξυπνήσαμε άπ’ τδν 
μακρυνδ λήθαργο.

II επαναστασις σαν χείμαρρος τής εθνικής 
θελήσεως μέ την έλπιδοφόρο σημαία τής καθο
λικής ανορθωσεως, πλημμύρισε τδ αποπνικτικδ 
παληδ καθεστώς.

Ας τή δυναμώσουμε όλοι ν’ άπλώση τή ζωο
ποιό δράσί της ποδς κάθε διεύθυνσι τής ηθικής 
πνευματικής, κοινωνιολογικής μας ύποστάσεως.

Ας τη βοηθήσουμε για νά πραγματοποιηθή 
ή νεοελληνική άναγέννησίς μας, πού τόσον 
καιρό τόρα τή σταμάτησαν ή φρικτή ήμιμάθεια 
καί σχολαστικοτης, ή κριτική ακρισία καί ή 
ανυπόφορη εξυπνάδα.

« Ας ύπερχειλίσωμεν, όπως είπε καί στδν 
καιρό του ό Γκαίτε, απο τδ πνεύμα καί τα 
αισθήματα τής εποχής μας καί τδ έργον θά 
συντελεσθή».

Σ. Βανδώρος 
Ζωγράφος

Ότι ή έπανάστασις ήτο φυσική συνέπεια 
οικτρας κοινωνικής και πολιτικής καταστάσεως, 
είνε ευκολον και εις τού καθενδς τήν αντίλη
ψήν να ύποπέση εάν καί ολίγον θά ήμπορούσε 
νά θεωρή καί μελετά τά πράγματα. Διότι μιά 
γενική πνευματική καί ήθική στενοχώρια εύ- 
λόγως προϋποθέτει εκτροπήν των ανθρωπίνων 
δυνάμεων άπδ τής κανονικής των τροχιάς εις 
την οποίαν φυσικά με αγωνίαν τείνουν νά 
έπ ανέλθουν.

Την ευθύνην μιάς τοιαύτης καταστάσεως βε
βαίως την φέρει ή πολιτεία, ή οποία ενώ τάσ
σεται νά καλλιεργήση διά τής καταλλήλου ανα
τροφής ιδεώδη πνευματικά καί ήθικά, ικανά νά 
εξυπηρετήσουν τούς κοινωνικούς καί εθνικούς 
σκοπούς,τού λαού τδν οποίον αντιπροσωπεύει, 
καί νά έποπτεύη τήν άνάπτυξιν καί τήρησιν 
αυτών, λαμβάνει ώς σκοπόν τδν ίδιον εαυτόν 
της και αφινει τον λαόν ακαθοδήγητον νά κά- 
μνη ο,τι ή ατομική αναγκη καί τδ ένστικτον 
θα τού ύπεδείκνυον.

Οτι τοιαύτη υπήρξε καί η ελληνική μας 
πολιτεία, μαρτυρούν εάν οχι τόσον τά γνωστά 
εις πολλούς παρασκήνια, όσον αύτή αύτη ή 
κοινωνική καί εθνική θέσις τών πραγμάτων ήτις 
εξωθησεν εις έπανάστασιν.

Φρονώ λοιπον οτι η έπανάστασις έπρεπε νά 

γείνη. Έάν όμως ύπήρξεν έπανάστασις, οποίαν 
τά πράγματα την άπήτουν είνε δύσκολον νά 
κρίνη κάνεις, διότι τ’ άποτελέσματά της δεν 
εςεδηλωθησαν ακόμη καί ή σύγχυσις εξακολου
θεί να επικρατή παντού, ώστε τδ μόνον παρή- 
γορον είνε οτι έγένετο μία άρχή γενναία*  ή 
όποια εαν μη τι άλλο θετικόν καί ώρισμένον 
προεκάλεσε τδ εύχάριστον φαινόμενον μιάς ζωη- 
ράς πνευματικής ζυμώσεως.

Π. I. Ρούμπος 
Ζωγράφος

Αφ ου όλα εις τδν τόπον μας λαμβάνουν 
την Τγχωρίαν έπίδρασιν, τήν Νεοελληνικήν, 
δεν ήτο δυνατόν ή έπανάστασις ν ’ άποτελέση 
έξαίρεσιν.

Αντί διά τής ισχύος της νά παρασκευάση 
καταστασιν τοιαύτην ώστε πάντοτε νά γίνων- 
ται νόμοι καλοί, νά θεωρήται προτέρημα ή έρ- 
γασια καί η τιμιότης, περιωρίσθη νά νομοθετή 
νομούς καλούς, ώς έάν οΐ καλοί νόμοι διά νά 
εφαρμοσθούν δεν έχουν άνάγκην ήθικών άνθρώ- 
πων, ως εαν είνε όύσκολον νά καταργηθούν 
όπόταν ή κατάστασις παραμένη ή αύτή.

' Ω έπανάστασις, ’έπρεπε νά χτυπήσης τδ σα
θρόν σύστημα, έπρεπε νά πολεμήσης τήν αι
τίαν και οχι τά αίτιατά. Εις μίαν κορδοναρουμ- 
παρικην οιαδήλωσιν θά ίδης όλους σου τούς 
καλούς νόμους, διά τούς όποιους ύπερηφανεύε- 
σαι νά σαρωθούν, εν ω άν ήλλασσες τήν κατά- 
στασιν εάν ξερίζωνες τδ σύστημα, πάντοτε ή 
νεα καταστασις θά σού εβγαζε καλούς νόμους 
καί σεβαστούς νόμους.

Ιωάννης Σ. Λιμπερόπουλος 
Ιατρός, Υφηγητής έν τω Πανεπιστημίω

II έπανάστασις, κατά τήν γνώμην μου, έκλό- 
νισε κάπως τήν πίστιν τού κόσμου εις τήν παν
τοδυναμίαν τών κομμάτων καί έχαλίνωσε κατά 
τι τήν έμφυτον αυθαιρεσίαν μερικών ύπαλλη- 
λικών τάξεων, τήν άσκουμένην δηλαδή άνεξαρ- 
τήτως κομματικών έπιοροών.

IIμπορούσε φυσικά καί έπρεπε, φρονώ, νά 
τραβήξη παραπέρα καί νά κτυπήση κατακέφαλα 
την κακίαν τού κοινοβουλευτισμού, νά νομοθέ
τηση δε τά απαραίτητα διά διαταγμάτων.

Εάν μεταρρυθμισθή κάπως έπί τδ δικαιότε
ρος τδ εκλογικόν σύστημα, ήμπορεί νά βγή 
απδ τήν έθνοσυνέλευσιν μικρός πυρήν καθαρώς 
σοσιαλιστικού κόμματός. Ως έκ τής φύσεως 
τιυν αρχών του θά ήτο τδ μόνον κόμμα, τδ 
όποιον θά έπετάχυνεν άληθινήν κοινωνικήν πο
λιτικήν και, μη προστριβόμενον μέ τάς κυβερ
νήσεις, θά ησκει ειλικρινή κριτικήν χωρίς νά 
υποκυπτη εις συμβιβασμούς καί αμοιβαίας ύπο- 
χωρήσεις πρδς τά ύπάρχοντα κόμματα.

Κ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος 
Δικηγόρος, e Υφηγητής έν τω Πανεπιστημίω 

προήλθεν άπδ τήν άγαθήν πρόθεσιν τού Στρα
τιωτικού Συνδέσμου τού νά φανή ωφέλιμος εις 
τήν Πατρίδα.

Πώς όμως δύναται νά έπιτύχη μία άληθινή 
άνόρθωσις;

Φρονώ άδιστάκτως ότι πρώτιστον καθήκον 
έκείνων πού ό ελληνικός λαός έταξε διά την 
άνόρθωσιν τών πραγμάτων τού τόπου μας, είνε 
νά έπιδιώξουν μέ κάθε τρόπον ν’ άντικατα- 
στήσουν όλα τά φαύλα στοιχεία τών διαφόρων 
ύπηρεσιών δι ’ ανθρώπων οχι μονον όεδοκιμα- 
σμένης ίκανότητος, αλλα πρδ παντός έντιμων.

Χαριλ. Θεοδωρακάκης 
Άρχιτέκτων

1) Τί έκαμε ή έπανάστασις ;
Άπάντησις: *Αν  έπιτευχθή καί ή πραγματική 

έκκαθάρισις τού Πανεπιστημίου μας, όπερ, ώς 
εινε μέ τήν έν αύτω καύσιμον ύλην, ύπήρξεν ή 
εστία τής κακοδαιμονίας καί όπισθοδρομησεώς 
μας, αύτδ καί μόνον τδ 'Ηράκλειον αθλον αρ
κεί διά νά έξαγνίση τήν έπανάστασιν, ίσως δι’ 
όλα τά άλλα.

2) Τί ήμπορούσε νά κάμη ;
'Απάντησις: Ήμπορούσε νά κάμη τδ πάν καί 

νά άγάγη την Ελλαδα εις την πραγματικήν 
της σωτηρίαν, άν άπεσκοράκιζε πάσαν ιδιαιτέ
ραν σκέψιν καί έσκέπτετο μόνον περί τών γενι
κών καί πραγματικών συμφερόντων τού έθνους, 
εΐχε δέ καλυτέρους συμβούλους.

3) Καί τί είνε ελπίς νά βγή άπδ αύτήν εις 
τδ μέλλον ;

Άπάντησις: Ή σωρεία τών δυσεφάρμοστων 
νόμων καί τά ύπέρογκα βάρη, άτινα έφορτω- 
θησαν εις τήν ράχην τού Ελληνικού λαού*,  θ’ 
άγάγουν αύτδν κατ’ άνάγκην, διά τής εις ατο- 
πον άπαγωγής, εις τήν μόνην σωστικήν δδον 
τής ύγιούς πολιτικής, εις τδν περιορισμόν τών 
φόρων, εις τήν ένίσχυσιν τής παραγωγής, καί 
τήν δι’ αύτής έπίρρωσιν τής χώρας, όπως έπι- 
διώξη τδν προορισμόν της συνετώς καί σωφρό·· 
νιος καί άναλόγως πρδς τά μέσα καί τάς δυ
νάμεις της.

Ο. Α. Ρουσόπουλος
Διευθυντής Έμπ. και Βιομ. ’Ακαδημίας

Ή Έπανάστασις δέν άπέδειξε κάμμίαν πραγ
ματικήν επαναστατικήν τάσιν. Ή γέννησίς της 
καί ή έπί επτά μήνας διατήρησίς^ της αποδει- 
κνύουν μόνον πόσαι άμαρτίαι ειχον συσσω- 
ρευθή εις τήν πολιτικήν μας ζωήν, πόσον εΐχεν 
ύπερεκχειλίσει ή άγανάκτησις εις όλους τους 
άνθρώπους καί πόσον ολίγον έχομεν ώριμασει 
πολιτικώς. ’Επίσης ή έπανάστασις φανερώνει 
άρκετά διδακτικά τδν έθνικόν μας χαρακτήρα, 
τδν δυσμενή εις ήρεμον, προοδευτικήν πολιτι
κήν έξέλιξιν.

Τδ έκ τής έπαναστάσεως καλόν συνισταται ει

Ή έπανάστασις έζήτησε νά καμη στρατόν 
χαί στρατόν δεν εκαμε, διότι στρατός δεν γί- 
νεται πριν η γειν^Ι κράτος. x ,

Ήμπορούσε νά λάβη £ιζικά μέτρα, τα οποία 
θά έξησφάλιζον τήν μετατροπήν των σημερι
νών προσωπικών φατριών εις άληθή κοινοβου
λευτικά κόμματα. ’Αντί τούτου όμως περιω- 
ρίσθη νά ψηφίζη νύμους καί ένεπιστεύθη τέλος 
εις τάς πολιτικάς φατρίας τήν συντακτικήν ερ
γασίαν τής έπαναστάσεως.

’Ελπίδας καλλιτέρου μέλλοντος δίδει όχι ο,τι 
έπραξεν ή έπανάστασις, άλλ’ ό,τι ίσως δύναται 
νά φέρη ή έξέλιξις τών ύπ’ αύτής άναρριφθει- 
σών υγιών πολιτικών ιδεών.

Θρασ. Γ. ΊΙετιμεξάς

Ή έπανάστασις έκαμε τδ μεγαλειτερον κα
τόρθωμα Άπετίναξε τήν νάρκην ύπδ την 
όποιαν έμαραίνετο τδ παν γύρω μας. Αυτή 
είνε ή άρχή της. ΤΙ ευσυνειδησία καί δ πα
τριωτισμός * μέ τδν όποιον ειργάσθη έως τώρα 
έγγυώνται, οτι τδ τέλος της θά είνε η αΡΖ* 1θ 
νέας ζωής διά την Ελλαδα.

Σ. Νικολόπονλος

Ή Έπανάστασις θά έγίνετο καί άν ή Κρήτη 
μάς έδίδετο. Η εδώ έξεγερσις είνε απλώς απόρ
ροια τής άνανήψεως τής έθνικής συνειοησεως 
ένώπιον τών νέων καί μεγίστων κινόύνων. Αλ- 
λοίμονον έάν μυωπάζοντες στοχασθώμεν, ότι η 
ρύθμισις τών έδώ δια τα εδώ εινε τδ παν η 
πιστεύσωμεν ώς αύτοτελή καί δυναμενην^ να 
ύπάρξη άφ’ έαυτής καί δι’ εαυτην την< ελευ- 
θέραν Ελλάδα άνευ τών αποικιών της. Ο με- 
γας κίνδυνος τής έπαναστάσεως είνε να εντο- 
πισθή αύτη, ν’ άποκλεισθή δέ ώς επιδιώκει η 
Πανευρωπαϊκή καί Τουρκική διπλωματία τού 
νά συμμετάσχη τής υπέρ τών όλων ανορθωτι- 
κής καί ρυθμιστικής ζυμώσεως τδ ολον σώμα.

Ίδέτε: Ή Τουρκία τείνει νά έγγιση τήν 
ψυχήν τών λαών τούς οποίους ύπεδούλωσε, το 
μόνον, τδ όποιον μέχρι τούδε έσεβάσθη. Ερ
χεται ώρα καί ή ελληνική ψυχή θά έξεγερθη. 
Καί όπως ημείς πρώτοι ήγέρθημεν χθες ενάν
τιον πανισχύρου τότε Τουρκίας, ΐνα στήσωμεν 
παιάνα εις τήν έλευθερίαν, πάλιν ημείς πρώτοι 
θά κηρύξωμεν τδ νέον δόγμα καί διά του αί
ματός μας θά τδ σφραγίσωμεν, οτι πρεπει ο ευ- 
γενής νά θυσιάζεται καί μάχεται ύπέρ τής ελευ
θερίας καί εύτυχίας καί τών άλλων. Άλλα τις 
οίδε ! ' Ινα ύπερπλεονάση ή χά-ρις άνάγκη νά 
πλεονάση ούτω καί έτι μάλλον ή αδικία.

Ευάγγελος Ίωαννίδης
Ζωγράφος

‘Η γνώμη μου διά τήν έπανάστασιν εινε οτι 
έάν δεν άπέτυχε καθ ’ δλοκληρίαν εις την γε
νικήν αύτής έξέλιξιν διά τήν άνόρθωσιν, τούτο
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τήν τελείαν άποκάλυψιν τής γυμνότητας τών 
παλαιών πολιτικών, είς τον εθνικόν κλονισμόν 
πού ύπέστη δλον τό ’Έθνος, είς τήν τόνωσιν 
τού αισθήματος τού καθήκοντος είς τούς πολί- 
τας καί τούς δημοσίους ύπαλλήλους. Καθόσον 
δέ ή τελευταία αυτή μεταβολή θά συνεχισθή, 
κατά τοσούτον θά αποδειχθή δτι εχομεν ώς 
λαός ζωτικά στοιχεία προόδου. *Η  πλέον κατά
δηλος καί πλέον καρποφόρος έκδήλωσις τούτου, 
δσον αφόρα τήν πολιτικήν ζωήν, θά είνε ή χει- 
ραφέτησις άπό τά παλαιά προσωπικά κόμματα 
καί ό άγων διά γενικότερα συμφέροντα.

Τό προσεχέστατον μέλλον θά δείξη, πόσοι 
έξ δλων εκείνων, πού είχαν στεγασθή υπό τήν 
σημαίαν τής ανορθώσεως, είνε πράγματι άνορ- 
θωτικοί !

Άλέξ. ΠΠαπαναστασίου

Οί αξιωματικοί είνε ή μόνη, κατά δυστυχίαν, 
οργανωμένη τάξις τής ελληνικής κοινωνίας, 
εκτός άπό τήν πλουτοκρατική, πού κυβέρνα 
τήν Ελλάδα. Μιά στάσις, καμωμένη άπό τήν 
τάξιν αυτή, έδωσε δ,τι μπορούσε νά δώση πρός 
οφελός της. Αί άλλαι τάξεις δέν είχαν νά περι
μένουν τίποτα, αφού, σάν ανοργάνωτες, έμει
ναν καί αμέτοχες. Έπανάστασις θά γείνη τότε 
μόνον, δταν τά συμφέροντα τών κατωτέρων 
τάξεων οργανωθούν καί αντιταχθούν κατά τών 
συμφερόντων τής δυναστευούσης πλουτοκρα
τίας. ’Επειδή μία έπανάστασις δέν μεταβάλ
λει ποτέ τήν ούσία, παρά μόνο τή μορφή. Καί 
γιά νά γείνη δργάνωσις τών λαϊκών συμφερόν
των άνάγκη νά μεταβληθούν προτήτερα αί 
τάξεις αύταί, νά λάβουν δηλαδή μιά βαθειάν 
αύτογνωσία.

Σ. Μελάς

Τί έκαμεν ή έπανάστασις καί τί ήδύνατο 
νά κάμη ;

Τί ήδύνατο νά κάμη έπανάστασις, ή οποία 
έπάλευε νά κάμη κάτι τι μέ ολίγους άξιωμα- 
τικούς—πολύ ολίγους. — *0  λαός τής έδωσε δή
θεν συνδρομήν ένα μήνα μετά τό φανέρωμά της.

Καί δλη ή συνδρομή ήτο ένα συλλαλητήριον, 
τό όποιον έκαμεν είς μίαν ήμέραν αργίας, ϊσως 
διά νά μή κλείση τά καταστήματά του καί ζη- 
μιωθή. Οί άνθρωποι τού έπιστημονικού, πολιτι
κού καί καλλιτεχνικού κόσμου έξηι&ανίσθησαν 

όλοτελώς, ώς νά μή τούς ένδιέφερε καθόλου· 
Ό άλλος κόσμος ό πολιτικός ύπετάχθη άμέσως 
είς τήν έπανάστασιν καί τήν έπροσκύνησε τρέ- 
μων. Δέν εύρήκε λοιπόν βοήθειαν ή έπανάστα- 
σις.—Ένα κακόν—Καί τό δεύτερον κακόν, τό 
καί μεγαλείτερον, είνε δτι δέν εάρήκεν άντί- 
δρασιν. Καί συνέβη δ,τι συμβαίνει πολλάκις μέ 
τήν ύποταγήν. Ό ύποτασσόμενος υποτάσσει είς 
τό τέλος. Η ύποταχθεΐσα άθλια κατάστασις, 
ύπέταξεν είς τό τέλος τήν έπανάστασιν. Καί ή 
έπανάστασις έπαιξε τό σπαθί της είς τόν άέρα.

Έπί τέλους σήμερον βάζει τό σπαθί της είς 
τήν θήκην καί έπιστρέφει είς τούς στρατώνας.

Αλλά πιστεύ.ω είς ένα Θεόν Πατέρα καί είς 
μίαν έπανάστασιν μέλλουσαν, τήν οποίαν έσπει- 
ρεν ή 15 Αύγούστου καί ή οποία έπανάστασις 
ϊσως οχι μακρυνή, θά έχη έντελώς άλλην 
σκηνογραφίαν.

Στέφανος Γρανίτσας

ΤΙ Έπανάστασις άπέδειξεν δτι καί είς τόν 
τόπον αυτόν ύπάρχουν κοινωνική ζωή καί κοι
νωνικά συμφέροντα, τά όποια εύκολώτερα ήμ- 
πορούν νά προκαλέσουν τήν άποσύνθεσιν τού 
κράτους παρά ν’ ανεχθούν τήν συστηματικήν 
παραγνώρισιν καί καταπάτησίν των έκ μέρους 
παρακοιμωμένων πολιτικών καί φαύλων ύπαλ- 
λήλων. Η έπανάστασις ήμπορούσε καί ώφειλε 
νά τιμωρήση παραδειγματικώς τούς κυριωτέρους 
ύπευθύνους τού πολιτικού βίου καί νά δώση 
άμέσως διέξοδον καί ορμήν είς τήν παραγνωρι- 
ζομένην καί καταπατουμένην κοινωνικήν ζωήν 
καί τά κοινωνικά συμφέροντα τών κατωτέρων 
στρωμάτων, διά νά έξελιχθούν είς άνωτέραν 
μορφήν βίου έπί θυσία τών προνομίων καί τών 
προλήψεων τών αρχουσών τάξεων, τών όποιων 
αί πολιτικαί μέθοδοι έξησθένισαν καί έξηυτέ- 
λισαν την Ελλάδα. Δυστυχώς τόσον σθένος 
δέν ένέκλειε ή έθνική ψυχή καί ό μόνος ουσια
στικός καρπός τής έπαναστατικής άνοίξεως είνε 
ή έκκαθάρισις τών δημοσίων ύπηρεσιών. ’Από 
τήν έκκαθάρισιν τών διοικητικών καί δικαστι
κών ύπαλλήλων καί κυρίως τού Πανεπιστημίου 
υπάρχει έλπίς δτι θά ένισχυθούν καί θά τονω
θούν είς τό μέλλον αί ίδεαλιστικαί τάσεις καί ή 
συνείδησις τού κοινωνικού καθήκοντος.

Π. I. Άραβαντινός

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ
TOY ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ

ΚΑΙ ό ισχυρότερος τών άνθρώπων ού- 
δέποτε είνε άρκετά ισχυρός διά νά 
•εινε πάντοτε ό κύριος έάν δέν μετα- 

βάλη τήν δύναμιν του είς δίκαιον καί τήν 
ύπακοήν είς καθήκον. Έντεΰθεν τό δίκαιον 
τοΰ ισχυρότερου, δίκαιον είρωνικώς κατά 
τό φαινόμενον έκλαμβανόμενον, πράγματι 
δμως καθιερωμένον ώς αρχή. Άλλ’ έπί 
τέλους δέν θά μάς δοθή ποτέ έπαρκής έξή— 
γησις αύτής τής φράσεως ; Ή ισχύς είνε 
φυσική δύναμις. Δέν βλέπω δέ ποσώς ποια 
ήθική δύναται νά προέλθη έκ τών αποτε
λεσμάτων της. Τό νά ύποκύπτη κανείς εις 
τήν δύναμιν είνε πράξις ανάγκης καί ούχί 
θελήσεως. Έπί πλέον εινε πράζις φρονή- 
σεως. Ύπό ποιαν δ'μως έννοιαν τό τοιούτον 
δύναται νά εινε καθήκον

Άς λάβωμεν ώς άπλήν ύπόθεσιν τό νομι- 
ζόμενον τούτο δίκαιον τού ίσχυροτέρου.Έγώ 
λέγω ότι έξ αύτοΰ προκύπτει ανεξήγητος 
κυκεών, διότι τήν στιγμήν καθ’ ήν ή δύνα- 
μις αποτελεί δίκαιον, τό αποτέλεσμα μετα
βάλλεται μετά τού αιτίου καί πάσα δύναμις 
ύπερβαίνουσα τήν προγενεστέραν ύποκαθί- 
σταται είς τό δίκαιόν της. Μόλις κανείς 
κατορθώση νά μή ύπακούη άτιμωρητεί, 
δύναται νά μή ύπακούη νομίμως καί αφού 
ο ισχυρότερος ’έχει πάντοτε δίκαιον, τό πάν 
είνε νά γείνη κάνεις ό ισχυρότερος. Άλλ’ 
έν τοιαύτη περιπτώσει τί είνε δίκαιον, τό 
οποίον έκλείπει όμού ώς παύση ή δύναμις; 
Εάν πρέπει κανείς νά ύπακούη διά τής 

βίας, δέν ύπάρχει άνάγκη νά ύπακούη κατά 
καθήκον καί οσω περισσότερον έκβιάζεται 
κάνεις νά ύπακούη έπί τοσούτον δέν είνε ύπο- 
χρεωμένος είς τούτο. Βλέπομεν λοιπόν, δτι 
ύπό τήν άνωτέρω έννοιαν ή λέξις δίκαιον 
δέν προσθέτει τίποτε είς τήν δύναμιν καί 
επί τοΰ προκειμένου ούδεμίαν έχει άπολύ- 
τως άξίαν. . .

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Τό άκαμπτον τών νόμων, τό οποίον τούς 
εμποδίζει νά προσαρμόζωνται πρός τά γε

γονότα δύναται εις τινας περιπτώσεις νά 
τούς καθιστά έπιβλαβείς καί νά προκαλή 
δι’ αύτών τήν απώλειαν τοΰ Κράτους είς 
μίαν του κρίσιν. ‘Η έδραίωσις τής τάξεως 
καί ή βραδύτης τής λειτουργίας τών νομο
θετικών τύπων απαιτεί χρονικόν διάστημα, 
τό όποιον αί περιστάσεις άρνοΰνται κάποτε. 
Δύνανται δέ νά παρουσιασθοΰν πλεϊσται 
οσαι περιπτώσεις, τάς οποίας ό νομοθέτης 
δέν προεϊδε ποσώς. Καί εινε προορατικότης 
άναγκαιοτάτη ή συναίσθησις τοΰ ότι δέν 
δυνάμεθα νά προβλέπωμεν δλα.

Δέν πρε'πει λοιπόν νά έπιζητοΰμεν τήν 
μονιμότητα τών πολιτικών νομοθεσιών μέ
χρι τοΰ σημείου τοΰ ν’ άποβάλωμεν τήν 
δύναμιν τοΰ νά διακόπτωμεν τήν έπίδρα- 
σίν των. Καί αυτή ή Σπάρτη άφήκε τούς 
νόμους της νά κοιμηθούν.

Άλλα συγχρόνως μόνον οί μέγιστοι τών 
κινδύνων δύνανται νά προέλθουν έκ τής 
άλλοιώσεως τής δημοσίας τάξεως καί δέν 
μάς έπιτρέπεται ν’ άναστέλλωμεν τήν ίεράν 
ίσχύν τών νόμων είμή μόνον οσάκις πρό
κειται περί τής σωτηρίας τής πατρίδος. 
Είς τάς σπανίας ταύτας καί καταφανείς 
περιστάσεις ή δημοσία τάξις εξυπηρετείται 
δι’ ιδιαιτέρας πράξεως, ή όποια δίδει τήν 
εύθύνην είς τόν ίκανώτερον. Η έντολή δέ 
αύτη δύναται ν’ άνατεθή κατά δύο τρόπους 

. άναλόγως τοΰ είδους τοΰ κινδύνου.
’Εάν ώς θεραπεία αρκεί ή έπαύξησις τής 

δράσεως τής Κυβερνήσεως, συγκεντροΰται 
ή έξουσία είς δύο ή τρία έκ τών μελών 
αυτής, ούτω δέ δέν άλλοιοΰται ή ισχύς 
τών νόμων, άλλ’ ή μορφή τής έκτελέσεώς 
των. Άλλ’ έάν ό κίνδυνος εινε τοιοΰτος 
ώστε ή νομοθεσία νά καταντά έμπόδιον, 
τότε διορίζεται ύπέρτατος κύριος, ό οποίος 
έπιβάλλει σιγήν είς δλους τούς νόμους καί 
διακόπτει πρός στιγμήν τήν κυρίαρχον έξου- 
σίαν των. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή 
γενική θέλησις εινε σαφής, ό λαός προφα
νώς έπιζητεί νά μή καταστραφή τό Κρά
τος. Διά τοΰ τρόπου δέ τούτου ή κατάρ-
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γησις της νομοθετικής εξουσίας δέν τό κα- 
στρέφει ποσώς. Ό αρχών δστις έπιβάλλει 
σιγήν είς αύτην δέν δύναται και νά την 
άναγκάση νά όμιληση*.  Δεσπόζει αυτής 
χωρίς νά δύναται καί νά την άντιπροσω- 
πεύη. Δύναται τά πάντα νά πράττη πλην 
τού νά δημιουργη νόμους.

Τό πρώτον έκ τών μέσων περί ών είπο- 
μεν, μετεχειρίζετο η ρωμαϊκή γερουσία 
όταν έπεφόρτιζε τούς ύπατους διά καθιε
ρωμένης διατάξεωςνά προνοησουν ύπέρ της 
δημοκρατίας. Τό δεύτερον ετίθετο είς χρη- 
σιν, όταν εις έκ τών δύο ύπατων διώριζε 
δικτάτορα**,  μέσον τού οποίου ό Άλβης 
είχε δώσει τό παράδειγμα έν Ρώμη.

Είς τάς άρχάς της δημοκρατίας έγένετο 
συχνάκις προσφυγή είς την δικτατορίαν, 
διότι τό Κράτος δέν ειχεν ακόμη σταθεράν 
βάσιν ώστε νά δύναται νά συγκρατηται 
διά μόνης της δυνάμεως της νομοθεσίας του.

Τά ηθη καθίστων τότε περιττάς πολλάς 
προφυλάξεις, αί όποίαι θά ησαν άναγκαίαι 
είς άλλην έποχην καί δέν ύπηρχε φόβος, 
δτι εις δικτάτωρ θά κατεχράτο της εξου
σίας του, ούτε ότι θ’ άπεπειρατο νά την 
διατηρηση πέραν ώρισμένου χρονικού δια
στήματος. Τούναντίον έφαίνετο, ότι τόσω 
μεγάλη έξουσία καθίστατο βάρος δι’ έκεί- 
νον, οστις την άπεδέχετο, έφ’ ω καί έσπευδε 
ν απαλλαγή αύτης ώς από αξιώματος ύπέο 
τό δέον κοπιώδους καί επικινδύνου, όποιον 
ητο η ύποκατάστασις είς τούς νόμους.

Ούτω δε ούχί ό κίνδυνος της καταχρή
σεως, άλλ’ ό τού έξευτελισμού καί της τα 
πεινώσεως μέ αναγκάζει νά μεμφθώ την 
άπρεπη χρησιν της ύπερτάτης αύτης αρχής 
κατα τους πρώτους χρονους, διότι ενώ την 
περιέβαλλον δαψιλώς μέ έκλογάς, μέ άνα- 
μνηστικάς θρησκευτικάς έορτάς, μέ πράγ
ματα δηλαδη καθαρώς τυπικά, ητο οόβος

* Σ. Σ. 'Υπό τινα εποψιν ή ίοική μας έπα- 
ναστασις τούτο έχει τό έςαιρετικόν. ότι ή ίσχύ- 
ουσα δύναμις,ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος, ήνάγ- 
κασε την Βουλήν νά όμιλήση συμφώνως προς 
τάς ύπαγορεύσεις του.

* * Ο διορισμός ουτος έγίνετο έν καιρώ νυ- 
κτός καί μυστικά, ώς έάν έντοέποντο ν ’ άνα- 
κηρύξουν ένα άτομον άνώτερον τών νόμων. 

οτι έν ανάγκη δέν θά έγίνετο διά ταύτα 
ολιγώτερον έπικίνδυνος καί ό λαός θά 
έσυνείθιζε νά θεωρη ώς μάταιον αξίωμα 
εκείνο, τού οποίου έγίνετο χρησις είς μα- 
ταίας τελετάς.

Περί τά τέλη της δημοκρατίας οί Ρω
μαίοι γενόμενοι επιφυλακτικώτεροι έμείω- 
ναν την έπιβολην της δικτατορίας μέ την 
αυτήν λογικήν μέ την όποιαν την ένίσχυ- 
σαν άλλοτε. Ητο προφανές, ότι οί φόβοι 
των δέν ησαν βάσιμοι, ότι ή αδυναμία της 
πρωτευούσης άπετέλει τότε την δύναμίν 
της εναντίον αρχόντων, τούς όποιους ειχεν 
είς τούς κόλπους της, οτι εις δικτάτωρ 
ηδύνατο είς τινας περιπτώσεις νά ύπερα- 
σπιζη τάς λαϊκάς έλευθερίας χωρίς ποτέ νά 
δύναται νά τάς προσβάλη καί ότι τά δε- 
σμα της Ρώμ,ης δέν έσφυρηλατούντο ποσώς 
εν αυτή τη Ρώμη, άλλ είς τάς στρατιάς 
της. Η μικρά άντίστασις την οποίαν άν- 
τέταςεν ό Μάριος προς τόν Σύλλαν καί ό 
Πομπηϊος προς τόν Καίσαρα έδειξεν ικα- 
νώς τι ηδύνατο κάνεις ν’ άναμένη έκ της 
εσωτερικής έξουσίας έναντίον της έξωτερι- 
κης δυνάμεως.

Η πλάνη αύτη συνέτεινεν είς τό νά γεί— 
νουν μεγάλα σφάλματα. Σφάλμα π. χ. 
ύπηρξε τού νά μη διορισθη δικτάτωρ είς την 
ύποθεσιν τού Κατιλίνα. Διότι ώς ύπηρχε 
ζητημα μόνον περί της πόλεως η τό πολύ 
καί περί τινων έπαρχιών της ’Ιταλίας, θά 
ητο εύχερές είς τόν δικτάτορα διά της 
απεριορίστου εςουσίας, την οποίαν οί νόμ,οι 
τού έδιδαν, να διαλύση την συνωμ.οσίαν. η 
όποια κατεπνιγη δι’ ευτυχούς συνδρομής 
τυχαίων περιστατικών,τά οποία ποτέ η αν
θρώπινη σωφροσύνη δέν ώφειλε ν’ άναμένη.

Αντί τούτου η γερουσία ηρκέσθη ν’ άνα- 
θεση ολην αύτης την εξουσίαν είς τούς ύπα
τους εξ ου συνέβη ώστε ο Κικέρων διά νά 
δράση άποτελεσματικώς ύπερέβη τά όρια 
της εςουσίας ταύτης είς τό κυριώτερον 
σημ.είον καί άν αί πρώται παραφοραί της 
χαράς επεδοκίμασαν την διαγωγήν του, δι
καίως μετέπειτα τού έζητηθη λόγος τού 
χυθεντος παρά τούς νόμους αίματος τών 
πολιτών, μομφή, η όποια δέν εγεινέ ποτέ 
εις ένα δικτάτορα. Άλλ’ η εύγλωττία τού 

υπάτου παρέσυρε τά πάντα καί αύτός ό 
ίδιος καίτοι Ρωμαίος, άγαπών περισσότε
ρον της πατρίδος του την ιδίαν δόξαν, δέν 
έζητει τόσον τό νομιμώτερον καί άσφαλέ- 
στερον μέσον διά νά σώση τό Κράτος οσω 
τού ν’ απόκτηση όλην την τιμήν έκ της 
ύποθέσεως ταύτης. Ούτω δέ έτιμηθη δι
καίως ώς άπελευθερωτης της Ρώμης καί 
δικαίως έτιμωρηθη ώς παραβάτης τού νό
μου. "Οσω λαμπρά καί άν ύπηρξε η άνά- 
κλησίς του, εΐνε βέβαιον, ότι ύπηρξε χά
ρις δι αύτόν.

Έξ άλλου δι’οίουδηποτε τρόπου καί άν 
η σοβαρά αύτη έντολη άνατίθεται, ένδια- 
φέρει πρωτίστως νά όρίζωμεν την διάρ
κειαν της ώς βραχυτάτην προθεσμίαν, η 

ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ

Οί άγριόπαπιες περνούσανε μακρυά στον κόρφο πέρα’ 
Σύννεφα άλλον λενκά κί άλλον γαλαζια ζαστερια.
Μάρτης. Τά πρώτα φύλλα σον φτεληά' καί στον άγέρα 
Ο άγος τονς, άρπα πον ξωϋτά τήν κρούει σιγά σιγά.

’Εκείνα, πότε άπάνω τονς ήλιος χρνσός γλνστρονσε 
Κ' έσερνε γάμον ό ήσκιος τονς τόν άνλο τον χορό, 
Και πότε μια γοργή β@ογή περαστική ξεσπονσε 
Και τό γορό τόν έπνιγε στο γώμα εκεί τωγρο

Κ3 νστερα πάλι ή φνλλωσιά μέσα στο φώς λονσμενη
Αφινε τό βροχόνερο σέ στάλες να γλνστρα1
Σά μιας κοπέλλας κλάφιμο, πον αγαπη τη βαραίνει 
Και κλαίει άπ9 τήν άγάπη της και κλαίει άπό χαρά.

όποια επ’ ούδενί λόγω δύναται νά παρα- 
ταθη. Κατά τάς κρίσεις, αί όποίαι την 
προκαλούν, τό Κράτος δύναται καί νά 
καταστραφη καί νά σωθη καί παρελθού- 
σης της έπιτακτικης ανάγκης, η δικτατο
ρία καθίσταται τυραννική η ματαία. Εν 
Ρώμη οι δικτάτορες ώνομάζοντο δι’ έζ 
μήνας, οί πλείστοι δε εζ αυτών παρητη- 
θησαν καί προ της διορίας ταύτης. Έάν 
η προθεσμία ητο μακροτέρα, ίσως θ απε- 
πειρώντο νά την έπιμηκύνουν ακόμη ώς 
οί δεκάρχαι δι’ εν ’έτος. Ό δικτάτωρ είχε 
μόνον τόν άπαιτούμενον χρόνον διά να 
έπαρκέση είς την άνάγκην, η όποια τόν 
έξέλεξε. Δέν τού έμενε καιρός ν’ άπασχο- 
ληθη καί προς άλλα σχέδια.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦ ΥΡΛ Σ
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΟΝΑΡΟΤΤΗ

Ο ΠΩΣ ®·ΐ Αθγρ&ι έττι της εποχής του 
) Περικλεούς ούτω και ή Φλωρεντία 
— κατά τό 1400 ύπηρξε τό κέντρον 

ακμής τού ανθρωπίνου πνεύματος. Έν 
τούτο ις ο ελληνικός πολιτισμός άκμάζων 
ακόμη κατά την εποχήν ταύτην εις τό Βυ
ζάντιον ηρχισε νά επιδρά αίσθητώς έν ’Ιτα
λία καί βλέπομεν διάσημους ’Ιταλούς σοφούς 
να διδάσκωνται παρ’ Ελλήνων την ελλη
νικήν παιδείαν. Ενώ δέ ό Βοκκάκιος διέ
διδε τά ομηρικά επη, ό εύγενης Έλλην 
Εμμανουήλ Χρυσολωράς καί ό σοφός Ιίλη- 

θων ό Γεμιστός έδίδασκον έν Ιταλία την 
πλατωνικήν φιλοσοφίαν. Ή Φλωρεντία 
κατα τούς χρόνους έκείνους άοού κατέστη 
το καταφύγιον πλειστων Ελλήνων σοφών 
ές ών οί διασημότεροι ησαν ό Δημητοιος 
Χαλκοκονδυλης, ο Ιωάννης ’Ανδρόνικος 
Κάλλιστος, ό Κωνσταντίνος καί ’Ιωάννης 
Λάσκαρης, ό Βησσαρίων, ό Θεόδωρος Γαζης, 
και άλλοι, η το η μόνη πόλις έν τη Δύσει, η 
οποία διά τού ελληνικού πνεύματος γαλου- 
χηθείσα ’έφερε κατά τον μεσαίωνα την άνα- 
γέννησιν των γραμμάτων καί των τεχνών

Ο οίκος τών Μεδίκων, ίδια δε ό Κοσμάς 
Μέδικος ό δικαίως έπικληθείς ό « Πατήρ της 
ΙΙατρίδος» αφού έγένετο άρχων της Φλω
ρεντίας διά τών μεγάλων αύτού αρετών, 
συνεκέντρωσε εις την Φλωρεντινήν δημο
κρατίαν πάντα σοφόν δυνάμενον νά συντέ
λεση εις την άναβίωσιν τών ελληνικών 
σπουδών.

Ό αδελφός αύτού Λαυρέντιος Μέδικος 
γαλουχηθείς από τά νάματα της έλληνικης 
παιδείας ητο ένδεδειγμένος νά μεγαλουρ
γέ^· Διδαχθείς τά ηθικά καί την Φιλο
σοφίαν τού Αριστοτέλους άπό τον σοφόν 
Ελληνα διδάσκαλον Άργυρόπουλον, είχε 

την δύναμιν όχι μόνον ενός καλού άθλη- 
τού και πολιτικού άνδρός μεγάλης αξίας, 
άλλα συνηνωνε τάς άρετάς μεγάλου καλ
λιτέχνου, ώς φαίνεται διά τών ποιημά
των του, και υπέροχου ανθρώπου σκεπτομέ- 
νου. 1 οιουτοτρόπως ενω η εποχή του τον 
άπεκάλει μεγαλοπρεπή «Il magnifico» 
ό φλωρεντιανός λαός τού άπέδωκε τον 
ώραιότερον χαρακτηρισμόν όνομάσας αύτόν 
«II pensieroso» ό σκεπτικός.

Τό πνεύμα τού μεγάλου τούτου άνδρός 
της ’Αναγεννήσεως καταφαίνεται ό'χι μόνον 
εις την σωφροσύνην μετά της όποιας διοί
κησε τά κοινά της Φλωρεντινής Δημοκρα
τίας, αλλά καί εκ τών ποιημάτων του φαί
νεται η ώραία ψυχή του καί η μεγάλη του 
διάνοια. ’Ενώ δέ έν ’Ιταλία την έποχην ταύ
την έκλαϊκεύονται δια της δημοτικής 1ο- 
σκανικής διαλέκτου τά ειδύλλια τού Θεόκρι
του, ό Λαυρέντιος Μέδικος εμψυχώνει ταύτα 
μΐ νέας εικόνας. Με αλήθειαν και απλότητα
περιγράφει εις τό «Selve d’Amore» 
«Ερωτικό δάσος» την ποιμενικην 
σκηνήν της οποίας τό φυσικόν άρωμα 
εινε άπαράμιλλον :

Καί σάν γυρίσει ό καιρός 
καί 3ρθη τό καλοκαίρι, 

Τό χημαδιό άφίνοντας
εκεί ό καλός τσοπάνος

Χαρούμενος τά πρόβατα 
μονάχος σαλαγάει

Καί τά όδηγάει στά κρύα νερά 
που με χαρά σκιρτώντας

Απάνω στά ψηλά βουνά 
σγαρίζουνε και πάνε.

Κ3 ένφ τ αρνάκι πηδηκτά 
τη μάνα τον άκλονθάει

Άλλο γεννιέται πάρα 3 κεϊ.
'Ο στοργικός τσοπάνος 

Γρήγωρα μέσ τά χέρια τον
τό πέρνει. Καί ό σκνλος 

Πιστός φυλάει τά πρόβατα,
καί όλοΰθε τά τηράει.

Εις δέ την ώραίαν Οβιδιανην 
αλληγορίαν τού ποιήματος αυτού 
Άμβρα έχει τόσας άληθεϊς καί ώραίας 
εικόνας όπου μόνον βαθύς καί παρα
τηρητικός οφθαλμός ποιητού δύναται 
περιγράψη.
Μέσα στον κάμπο η έληά πού ό ήλιος την θερμαίνει 
Σάν την φυσάει ό άνεμος καί σειούνται τα κλαρια της 
Τά φύλλα της μιά πράσινα φαντάζουνε μια ασπρα.

Ή την μοναδικήν διά την ζωγραφικό- 
τητά της εικόνα τών γερανών.

Μες στον αιθέρα φαίνονται οί γερανοί κοπάδι 
Νάρχωνται πέρ άπό μακρυά τόν ουρανόν νά σχίζουν 
Σχηματ ώοαΐανάφτιάνουνε.Κι ότελευταιος απ όλους 
Με τό μακρύ του τόν λαιμό γληγωρα άκλουθαει 
Τό δρόμο τόν άέρινο αυτών πού προχωράνε.

Μέ τοιαύτας άρετάς προικισμένος ο Λαυ
ρέντιος Μέδικος δεν ηργησε νά καταστηση 

την Φλωρεντίαν τό κέντρον τών γραμμά
των καί τών τεχνών.

Αύτός διέγνωσε τό ποιητικόν τάλαντον 
τού Πολιτιανού, αύτός διείδε την μεγαλο- 
φυίαν τού Μιχαήλ ’Αγγέλου.

ΤΙ Φλωρεντία διηρχετο κατά τό δεύτε
ρον ημισυ τού 15ου αίώνος την ενδοζοτέ- 
οαν περίοδον της πνευματικής της ακμής, 
ό Δάντης ό οποίος εΐχεν άναφανή προ δύο 
αιώνων κατά τό 1225 τώρα μόλις ηρχισε 
νά έπιδρα εις τό άνθρώπινον πνεύμα καί

Ρ I Ε Τ A

νά ν’ άποτινάζη την θρησκευτικήν πλάνην τού 
μεσαίωνος, όλη η άνθησις της άναγεννω-
μένης άνθρωπότητος τώρα πλέον έφαίνετο 
καθαοά εις τόν πνευματικόν ορίζοντα της 
Ιταλίας. Την έποχην ταύτην άνεφάνησαν 

πνεύματα ισχυρά ώστε νά δημιουργήσουν 
ένα κόσμον ώραιότερον. Ό Αεονάρδος Ντά 
Βίντσι εΐχε σχεδόν τελειώσει τό εργον του, 
χιλιάδες καλλιτεχνών άνεδείχθησαν καί η 
Φλωρεντινή σχολή ηκμαζεν.

’Από της έποχής τού Τσιμαμπούε καί 
Τζιότο, ό Μασσάκιος, ό Μποτιτσέλη, ό
Φρά Άντζέλικο έκ τών ζωγράφων, ό 
’Ιάκωβος Δελαγκουέρτσια, ό Δονατέλλος, ό
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Γιβέρτης, ό Μπενεδέτο ντά Μαϊάνο, ό Μίνο 
ντά Φιέζολε άπό τούς γλύπτας εΐχον ήδη 
δημιουργήσει πνευματικήν ατμόσφαιραν των 
λεπτότερων ανθρωπίνων αισθημάτων.

Κατά την εποχήν ταύτην την 6 Μαρ
τίου του 1475 εγεννηθη ό Μιχαήλ "Αγγε
λος εις τό Καπρέζε της Καζεντίνας άπό 
την παλαιάν οικογένειαν των Μπουονα
ρόττη. Οι γονείς του αν καί ενωρίς παρε- 
τηρησαν την φυσικήν κλίσιν τού Μιχαήλ

Η ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

’Αγγέλου είς τό σχέδιον ούδέποτε όμως 
εφαντάσθησαν ότι ένας καλλιτέχνης θά ήτο 
αντάξιος τού ονόματος της εύγενούς οικο
γένειας των Μπουοναρόττη. Ό πατήρ του 
συχνάκις τον άπέτρεπε της φυσικής του 
κλίσεως είς τό νά σχεδιάζη καί πολλάκις 
τον έκτυπα ανηλεώς. Εν τοσουτω δεν ηρ- 
γισε νά έννοηση διά της επίμονης τού νέου 
Μπουοναρόττη ότι προτιμότερον θά ήτο 
ν αφηση την ιδιοφυίαν τού τέκνου του νά 
καλλιεργηθη σύμφωνα προς την φυσικήν 
αύτού κλίσιν. Ενεπιστεύθη αύτόν είς τό 
καλλιτεχνικόν έργαστήριον των άδελφών 
Γιρλανδάγιο. Άλλ’ ό Μιχαήλ "Αγγελος 
δεν έδέχετο εύκολα την έπίδρασιν άλλων 

καλλιτεχνών, περισσοτεραν έντύπωσιν ένε- 
ποίουν αύτω τά έργα τού ΙΙολαζουόλο καί 
Βερόκιο, ιδία δε μεγάλην έπίδρασιν εΐχεν 
εις τό πνεύμα του ό πρόδρομος δύναταί τις 
να είπη αυτού Δονατέλλο.

Ακολούθως είσήλθεν είς την σχολήν τού 
Μπερτόλδο μαθητού τού Δονατέλλο με την 
ελπίδα νά εύρη παρ’ αύτω την παράδοσιν 
της τέχνης τού Δονατέλλο. Εύρεν έν τού- 
τοις τι πλέον, την φιλίαν Λαυρέντιου των

Μεδικων, είς την αυλήν τού οποίου ήσαν 
συνηθροισμένοι πάντες οί διάσημοι άνδρες 
της Φλωρεντίας. Εκεί ό Μιχαήλ "Αγγε
λος συνηντηθη με τα, εκλεκτότερα πνεύματα 
της Αναγεννήσεως. Είς τοιούτον περιβάλ
λον ενός άνωτέρου πανθεϊσμού έμυήθη είς 
την αρχαιαν τέχνην, καί ύπό τάς παρο
τρύνσεις ταύ ποιητού Πολιτιανού, έγλυψεν 
εις μάρμαρον την «Μάχην των Κενταύρων 
και των Λαπιθων». Αλλ’ η ψυχή τού 
Μιχαήλ Αγγέλου άνατραφείσα άπό πατέρα 
καθολικόν ήτο ψυχή βαθέως χριστιανική. 
Οτε δε κατά τό 1490 ό Σαβοναρόλλη ήρ- 

χισε να κηρυττη εν Φλωρεντία τάς προφη
τείας τής άποκαλυψεως, φοβερά πάλη έγέ-

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

νέτο είς τήν ψυχήν τού Μιχαήλ Αγγέλου 
μεταξύ των δύο θρησκειών, τού Ιΐανθεϊ- 
σμού καί τού Χριστιανισμού. ’Αλλ ό Μι
χαήλ'Άγγελος ήτο θεοφοβούμενος κατα
ληφθείς δε ύπό πανικού τό 1494 έγκατέ- 
λειψε τήν Φλωρεντίαν ζητήσας καταφυγιον 
είς Βενετίαν όπου εύρε καιρόν να καθησυ- 
χάση τήν έξαφθεϊσαν φαντασίαν του.

To 1490έπανήλθενείςΦλωρεντίανκαί άν- 
τιδρών προς τούς ίδιους φόβους κατεσκεύασε 
τον περίφημον κοιμώμενον Έρωτα,ο οποίος 
έπωλήθη ώς άρχαίον άγαλμα είς τον Καρδι
νάλιον Ριάριο, τον ’Έρωτα τού μουσείου τού 
Κένσικτων, τον θνήσκοντα Αδωνιν τού 
Εθνικού Μουσείου τής Φλωρεντίας, τον Βάκ
χον κλπ. ’Ιδού διατί έλεγε μετά τού Λαυ
ρέντιου τών Μεδίκων καί τών περιφήμων 
αυτών φίλων, ότι «άνευ τής σπουδής τού 
Πλάτωνος δεν γνωρίζει τις νά είνε ούτε 
καλός πολίτης ούτε καλός χριστιανός». Ο 
Μιχαήλ "Αγγελος άπεστρέφετο τήν αισθη
ματικότητα καί αυτό τό αίσθημα. « Η 
αληθής ζωγραφική, έλεγε, ποτέ δεν θά σέ 
κάμη νά δακρύσης». Ούτω καί ό Μπετό- 
βεν, γράφων είς την Μπεττίνα Μπρεντάνο, 

ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

τό 1810, έφρόνει ότι «οί περισσότεροι άν
θρωποι συγκινούνται από την ωραιότητα, 
άλλ’ ούτοι δεν εΐνε φύσεις καλλιτεχνικαί. Οί 
καλλιτέχναι εΐνε άπό φωτιά, δεν κλαίουν».

Ό Μιχαήλ "Αγγελος ούδεμίαν έπιτη- 
δευμένην θρησκευτικήν έκφρασιν παρεδέ- 
χετο είς τήν τέχνην,®Ή καλή ζωγραφική, 
έλεγε, εΐνε θρησκευτική καί κατανυκτική άφ’ 
έαυτής, διότι κατά τους σοφούς, τίποτε δεν 
εξυψώνει τήν ψυχήν καί δεν τήν φέρει καλ- 
λίτερον είς κατάνυξιν άπό τήν δυσκολίαν 
τής τελειότητος, η οποία πλησιάζει προς 
τον Θεόν καί ένούται μετ’ αυτού». Ευχα
ριστούμενος δε περισσότερον να πλαττη 
ωραία καί αρμονικά σώματα άπό τού να 
ζητή τήν ψυχολογικήν ή ήθικήν έκφρασιν 
έλεγε «ότι ταύτα εΐνε προ πάντων διά τάς 
γυναίκας, τούς γέροντας ή διά πολύ νέους, 
καθώς καί διά τούς μοναχούς, τούς θρη- 
σκολήπτους καί μερικούς ευγενείς, οι οποίοι 
κωφεύουν είς τήν άληθή αρμονίαν».

Έν τοσούτω ο Μιχαήλ Αγγελος δεν 
ήργησε νά εύρη τήν ευκαιρίαν όπως εκδη- 
λώση τήν μεγαλοφυίαν του.

Τό 1498 έξετέλεσε τήν περίφημον αύ-
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τού Pieta όπου αί πανθεϊστικαί άρχαί 
περί τού απολύτως ωραίου λαμβάνουν τήν 
θρησκευτικήν απλότητα τής Παρθένου πού 
δέχεται εις τούς κόλπους της νεκρόν τό 
σώμα τού Ιησού. « Η θέα ενός ενάρετου 
προσώπου όταν δέεται, λάμπει άπό τήν 
άκτίνα τής θείας ώραιότητος», καί μέ τήν 
άπόλυτον αύτήν άλήθειαν ή μεγαλοφυία 
του θραύει τα δεσμά τής μεσαιωνικής πλά
νης, ή όποια παρεδέχετο είς τήν τέχνην 
την άσκητικήν παραμόρφωσιν τών σωμά
των και τών ψυχών, άφού ό καλογηρισμός 
παρέδιδε διά τής τέχνης είς τόν άνθρώπι- 
νον θρήνον τήν ύποκριτικήν καί άκόλαστον 
ζωήν του.

Δύο ολόκληρα έτη κατηνάλωσε διά τό 
έργον τούτο, τό οποίον προαγγέλλειτήν μέλ- 
λουσαν εργασίαν τού καλλιτέχνου.

Τό 1504 άποπερατώνει τόν περίφημον 
αυτού Δαβίδ, έργον κολοσσιαίων διαστά
σεων, ούτινος ή ώραιότης άμιλλάται πρός 
την αρρενωπήν φυσιογνωμίαν, ή οποία νο
μίζει κανείς ότι περιφρονεί τό κακόν.

Κατά τό 1505 προσκαλείται είς Ρώμην 
άπό τόν Πάπαν ’Ιούλιον Β'. Οί δύο ούτοι 
άνδρες ύπερήφανοι καί μεγαλοπρεπείς έγεν- 
νήθησαν δια νά μεγαλουργήσουν. Ό Πά
πας αναθέτει είς τόν Μιχαήλ Άγγελον τήν 
κατασκευήν κολοσσιαίου μνημείου τό σχέ- 
διον τού όποιου έξεπόνησε, περιλαμβάνον 
πλέον τών τεσσαράκοντα άγαλμάτων ύπεο- 
φυσικών διαστάσεων, πληθύν χάλκινων ανα
γλύφων είς ένα γιγάντων μαυσωλείον άρ- 
χιτεκτονικής.

Άπό τής εποχής ταύτης άρχίζει διά τόν 
Μιχαήλ ’Άγγελον μία άληθινη τραγωδία. 
Η ζηλοτυπία καί ό φθόνος συνήθη τήν 

εποχήν ταύτην μεταξύ τών καλλιτεχνών 
δεν ηδύναντο ν’ άνεχθούν τήν επιβολήν τής 
μεγάλης έκείνης διανοίας καί μέ κάθε τρό
πον προσεπάθησαν νά δηλητηριάσουν καί 
να πικράνουν την ζωήν τού καλλιτέχνου.

Ό Βραμάντης καί ό Ραφαήλος, ό μέν 
άρχιτέκτων ό δέ ζωγράφος τού Πάπα βλέ— 
ποντες ότι μειούται τό γόητρον καί ή άξια 
της τέχνης των άπό τά δημιουργήματα 
τού Μιχαήλ Αγγέλου, διέβαλον αύτόν είς 
τόν Πάπαν καί κατόρθωσαν ώστε νά δια

κοπούν αί έργασίαι τού μνημείου ’Ιουλίου 
Β. Ο Βραμάντης έθριάμβευσε, ένώ ό Μι
χαήλ ’Άγγελος αρκετά ζημιωθείς έγκατέ- 
λειψε την Ρώμην. Έσκέφθη προς στιγμήν 
να εκπατρισθη, αφού διά τών Φραγκισκα
νών εκάλει αυτόν είς Κωνσταντινούπολή ό 
Σουλτάνος, όπως ζεύξη διά γέφυρας τό 
Πέραν. Μεταμεληθείς εν τούτοις ό Πάπας 
εκάλεσε πάλιν αυτόν είς Ρώμην ένθα κατά 
σύστασιν τού Βραμάντη και άλλων έχθρών I 
του. διά νά τόν ταπεινώσουν απέναντι τού 
Ραφαήλου, έπεισαν τόν Πάπαν όπως άνα- 
θέση είς αύτόν νά ζωγραφίση τόν θόλον I 
τού Σιξτινείου παρεκκλησίου.

Ό Μιχαήλ Άγγελος μόνος κλεισθείς είς 
τό παρεκκλήσιον αύτό μέ μερικούς έργάτας, 
έζωγράφισε όχι μόνον τον θόλον, αλλά και 
τους τοίχους τού παρεκκλησίου μέχρι τών 
παλαιών τοιχογραφιών.

«Τό έργον αύτό είνε τρομερόν, γράφει 
ο Ρομαιν Ρολλάν είς την μονογραφίαν αύ- 
του περί τού Μιχαήλ Αγγέλου, δέν δύνα- 
ται νά ίδη τις αύτό απαθώς καί άν ακόμη 
δεν τό εννοεί. Πρέπει νά τό μισηση η νά 
τό λατρεύση. Καταπλήσσει καί φλέγει. 
Ούτε τοπίον, ούτε φύσις, ούτε αήρ, ούτε 
τρυφερότης, σχεδόν τίποτε ανθρώπινον. Εις 
συμβολισμός πρωτογενής, επιστήμη έκπτω- 
τ°£> αρχιτεκτονικά! γυμνών σπασμωδικών 
σωμάτων, σκέψις ξηρά, άγρια καί κατα- 
τρώγουσα, ώς άνεμος τού Βορρά είς αμ
μώδη έρημον. Ουδαμού γωνία σκιάς, που
θενά πηγή όπου νά καταπαύη τήν δίψαν. 
Τύφων άπό φωτιά. Η μεγαλοπρεπής συν- 
αισθησις παράφορου σκέψεως πού δέν άπευ- 
θυνεται είς ουδέν άλλο σημείον ή είς τήν 
θεότητα οπού καί άπόλλυται. Το παν επι
καλείται τόν Θεόν, τόν φοβείται καί τόν 
φωνάζει. Η θύελλα πνέει απ’ άκρου είς 
άκρον τού λαού τούτου τών γιγάντων, ή 
θύελλα πού συνταράσσει είς τόν άέρα τον 
Θεόν πού δημιουργεί τόν 'Ήλιον ώς βολίδα 
έκσφενδονισθείσαν είς τό διάστημα. ΤΙ 
βροντή τής καταιγίδος σάς περικυκλώνει 
καί σάς εκκωφαίνει. Ούδέν μέσον πρός σω
τηρίαν εάν δέν θέληση τις νά μισήση τήν 
σκαιαν ταύτην δύναμιν, ή όποια ερεθίζει, 
τό μόνον καταφύγιον είνε νά έγκαταλειφθής

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

είς αύτήν χωρίς άντίστασιν ώς αί ψυχαί 
έκείναι τού Δάντου πού φέρονται άενάως 
είς ενα άτελείωτον κυκλώνα».

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ό Μιχαήλ’Άγ
γελος είς τήν οροφήν τού Σιξτινίου παρεκ
κλησίου έζωγράφισε τάς εννέα σκηνάς τής 
Γενέσεως, πρώτον επί τού θόλου, ήτοι τον 
Αιώνιον πατέρα χωρίζοντα τό φώς άπό τό 
σκότος, τήν δημιουργίαν τού ήλιου και της 
σελήνης, τόν χωρισμόν τών ύδάτων, τήν 
δημιουργίαν τού άνθρώπου, τήν δημιουρ
γίαν τής γυναικός, τόν πειρασμόν, τον 
Κάϊν καί Άβελ, τόν Κατακλυσμόν, καί 
τήν μέθην τού Νώε. Κατόπιν είς τάς γω
νίας αίτινες πλαισιούν τό σύνολον τών τό
ξων έζωγράφισεν, εκτός τών άλλων δια- 
κοσμητικών θεμάτων έκ τής γραφής, τους 
δώδεκα Προφήτας, τάς Σιβύλλας, τον Δα
νιήλ, τόν Ήσαίαν, τόν Ιεζεκιήλ, τόν Ιε
ρεμίαν και τόν Ίωνάν. Οί τραγικοί καί 
γιγάντιοι αύτοί άπόστολοι τής άνθρωπίνης 
σκέψεως άλίσκονται μέσα είς τήν νύκτα τού 
Πανθεϊσμού καί ’Ιουδαϊσμού, άναμένοντες 
τόν Σωτήρα. Έν τούτοις ό Μιχαήλ Αγ
γελος δέν ήδυνήθη νά φθάση τήν μεγα
λουργόν φαντασίαν του είς τάς θείας του 
αύτάς έμπνεύσεις καί πλήρης πικρίας καί 
άποθαρρύνσεως έγραφε πρός τόν πατέρα του 
τό 1509 ότι «Τούτο δέν είνε τό έργον μου, 
χάνω τόν καιρόν μου χωρίς νά έπιτυγχάνω.

Ό Θεός θά μέ συγχωρέση». Τό 1511 κατά 
τήν έπανάληψιν τών εργασιών ό Πάπας 
’Ιούλιος Β' έλειτούργει είς τήν Σιξτίναν 
μέ τό «ut picturas novas ibidem novi- 
ter detectas videret», τό έργον έπερα- 
τώθη τό 1512 καί ή Σιξτίνα έκτοτε έγεινε 
τό προσκύνημα τής άνθρωπότητος.

Μετά τόν θάνατον Ιουλίου τού Β ο 
Μιχαήλ ’Άγγελος έκαμε νέον σύμβολαιον 
μέ τόν διάδοχον αύτού καί κατά τό 1513 
έπανήρχισε τό έγκαταλειφθεν μεγαλόπρεπες 
μνημεϊον τού Ιουλίου. Η περίοδος αυτή 
τής τέχνης τού Μιχαήλ Αγγέλου εινε ή 
σπουδαιοτέρα έν τή έξελίξει της διά τό 
γλυπτικόν αύτού έργον, περίοδος γονιμότη- 
τος άπό τήν όποιαν έξήλθεν ό Μωύσής, οι 
δύο σκλάβοι τού Λούβρου καί ’ίσως και ή 
Καρυάτις τού Μουσείου τής Πετρουπόλεως. 
Ό Ρολλάν είς τήν μονογραφίαν αύτού λέ
γει, ότι ό Μωύσής είνε φαινόμενον ύπερ
φυσικόν καί άγριον. Είδωλολατρικον η Χρι
στιανικόν; Ούδείς γνωρίζει. Κατά τό ήμισυ 
ζώον καί κατά τό ημισυ θεός. Δύο κέρατα 
διατρυπούν τό στενό του κρανίον. Γενειάς 
δίκην ποταμού κατέρχεται και πίπτει εως 
τά γόνατα αύτού, ώς φυτόν παράσιτον 
πλησίον μεγάλου δένδρου.

Φαίνεται ήρεμος. Άλλ’ είς τήν τρομε- 
ράν του σιαγόνα καί τά συνεσφιγμένα του 
δόντια έκ τών όποιων τό έσωτερικόν χεϊ-
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λος προέχει, ύπάρχει οργή που συντρίβει,
όπως αί πρώται άρμονίαι της εισαγωγής 
τοΰ«Κοριολάνου» .Δύναμις αδυσώπητος καί 
φονική. Θορυβώδης οργή, και περιφρόνη
σές απειλεί είς την σιωπήν του ύπερηφάνου 
αύτοΰ οντος μέ τόν πλατύν του κορμόν, 
μέ τούς εξογκωμένους βραχίονας, μέ τάς 
ωραίας καί ίσχυράς χείρας, μέ τήν άριστε-
ράν κνήμην κεκαμένην, έτοιμος νά ση- 
κωθή καί νά κτυπήση. Τό ένδυμά του εινε 
βάρβαρον. Ούδέν έργον του Μιχαήλ ’Αγ
γέλου είνε τοσούτον τέλειον. Διότι ή μεγα- 
λοφυία τοΰ καλλιτέχνου διά τοΰ έργου τού
του έφθασε την ύψηλοτέραν αύτής ηθικήν
έκφρασιν.

Αλλ ή τραγωδία πρός άποπεράτωσιν 
τοΰ μεγαλοπρεπούς τούτου μνημείου έξηκο- 
λούθησε. Ό πάπας Λέων X άπέθανε τό
1521 καί ό διάδοχος αύτοΰ Κλήμης ό VII 
εκ της οικογένειας τών Μεδίκων άνέθηκεν 
είς αυτόν τήν κατασκευήν μνημείου τής 
οικογένειας του είς τό παρεκκλήσιον τών 
Μεδίκων τής εκκλησίας τοΰ ’Αγίου Λαυ
ρέντιου έν Φλωρεντία.

Μετά πολλάς τέλος περιπέτειας ένεκα 
τών εσωτερικών ανωμαλιών τήςΦλωοεντινής 
Δημοκρατίας ό Μιχαήλ Άγγελος" ήρχισε 
νά εργάζεται είς τό περίφημον μνημείον 
τών Μεδίκων. Δέν είνε ευκολον νά δώση 
τις την αισθητικήν άνάλυσιν τοΰ έργου τού
του τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου.

Η πρός τόν οίκον τών Μεδίκων αγάπη 
καί ευγνωμοσύνη συγχρόνως τοΰ καλλιτέ
χνου τόν έκαμαν νά έξωτερικεύση όχι μό
νον τόν πόνον του διά τήν απώλειαν πολυ- 
τιμοτάτου φίλου καί προστάτου, αλλά ν’ 
άφηση τήν ψυχήν του νά έκσπάση είς τήν 
άφωνον καί βαθυτάτην εκείνην θλίψιν πού 
ήσθάνετο καί άπό τάς ίδιας κακοτυχίας. 
Αφ ενός ό Ιουλιανός Μέδικος συμβολίζων 

την πράζιν, έκατερωθεν δέ ή ’Ημέρα καί ή 
περίφημος αυτού Νύχτα, ή όποια όχι μό
νον εινε το σύμβολον της ανθρωπότητας 
βυθισμένης είς τόν αιώνιον ύπνον, αλλά 
δεικνύει πόσον ή ψυχή τοΰ καλλιτέχνου 
είσέδυσεν είς τό μυστήριον τοΰ αγνώστου 
τριγυρισμένου άπό τήν άγνοιαν καί άχαρι- 
στιαν τοΰ ανθρώπου. Τόσην δέ έντύπωσιν

είχε κάμ,ει και είς τούς συγχρόνους του τό 
εργον τούτο, ώστε άγνωστος έγραψε δι’ 
α.υτό τούς στίχους τούτους :

τ*1  π°υ κυττάς, κεΐ που γλυκοκοιμάται
Τη σκάλισε ένας Αγγελος στη πέτρ αυτή απάνω. 
Γιατί κοιμάται έχει ζωή. Για ξύπνησε τη ώς τόσο 
Αν δεν πιστεύεις για νά δής πως θε νά σου μιλήση».

ΙΙαροιμιώδης έμεινε ακόμη καί σήμερον 
είς τόν ιταλικόν λαόν ή άπάντησις τοΰ Μι
χαήλ Αγγέλου. Ποθεί λέγει νά είνε πέτρα 
κρύα καί νά κοιμάται.

« Mentre che la vergogna dura» 
«3Απ3 τό καιρό που ή ντροπή στο κόσμο βασιλεύει».

Και άφ ετερου ό βαθύς καί σκεπτικός 
Λαυρέντιος Μέδικος συμβολίζων τήν σκέ- 
ψιν καί εκατέρωθεν τήν Αύγήν ώραίαν μέ 
τό θλιμένο της ξύπνημα για τό μοιραίον 
καί την Εσπέραν μέ τό μέτωπο σκυμένο 
καί όλην τήν πικρίαν τοΰ θανάτου.

Αποσυρθείς κατόπιν είς Ρώμην ό Μι
χαήλ Αγγελος κατά τό 1534 γέρων σχε
δόν μετά πάθους έζήτει τήν άγάπην άπό 
τούς ολίγους αφού μέ τόσας πικρίας τόν 
έπότισαν οί σύγχρονοί του. Εινε ή εποχή 
τών μεγάλων του θαυμασμών πρός τήν 
ωραιότητα καί τήν νέαν ζωήν μέσα είς τήν 
έρημον τής πνευματικής του ζωής καί τής 
αποθαρρύνσεως άπό τούς άνθρώπους, γνω
ρίζει καί συνάπτει σχέσεις μέ τόν νεαρόν, 
καί εύγενή Ρωμαίον Θωμά ντέϊ Καβαλιέρη 
ό όποιος όχι μόνον ύπερβολικά ήγάπα τήν 
τέχνην, άλλ’ ήτο καί ασύγκριτου ώραιότη- 
τος. Είς τόν νέον αύτόν ό Μιχάήλ Άγγε
λος αφιέρωσε πολλά τών ώραιοτέρων του 
ποιημάτων. Αλλ’ ή μεγαλειτέρα φιλία, τήν 
όποιαν έκαμέ ποτέ είς τήν ζωήν του,ήτο ή 
μετά της Βικτωρίας Κολλώνα,η όποια καί 
έπεδρασε είς τήν μετέπειτα πνευματικήν 
του ζωήν. Είς τά περίφημα «πνευματικά 
της τραγούδια» πού τοΰ έστελνε άπό τό 
1539 ξυπνά τό ποιητικό ένστικτον τοΰ 
Μιχαήλ Αγγέλου καί συνθέτει σονέτα τών 
όποιων όχι μόνον ή ποιητική δύναμις είνε 
μεγάλη,άλλα λέγει τάς ύψηλοτέρας έννοιας 
πού συλλαμβάνει ό άνθρώπινος νοΰς.

’Ιδού διατί καί ό ποιητής Φραγκίσκος

Μπένη έγραφεν είς τόν Σεβαστια
νόν ντέλ Πιόμπο ύπονοών τούς συγ
χρόνους ποιητας :
«Κίτρινες βιόλες γιά σωπάσετε^
Καί σεις κρυστάλλινα νερά γιά σταματίστε 
Καί γλίγωρες σεις σφαίρες. Γιατί Εκείνος 
Μάς λεει πάντα πράγματα, καί σείς μονάχα 

λόγια».

Μετά τόν θάνατον τοΰ Πάπα 
Κλήμεντος VII ό Μιχαήλ Άγ
γελος ήθέλησε νά έπανέλθη είς τό 
τραγικόν αύτοΰ μνημείον ’Ιουλίου 
τοΰ Β'. Άλλ’ ό διάδοχος αύτοΰ 
Πάπας Παύλος III ό Φαρνέζε, άν
θρωπος «γεμάτος οργήν», φιλοδο
ξίαν καί ζηλόφθονος ήθέλησε να 
ύπερβή τούς προκατόχους του και 
άνέθεσε διά τής βίας είς τόν Μι
χαήλ Άγγελον τήν διεύθυνσιν τών 
άρχιτεκτονικών, γλυπτικών και 
ζωγραφικών έργων τοΰ Άποστολι- 
κοΰ άνακτόρου μέ μισθόν 1200 
σκούδων χρυσών έτησίως.Τήν επο
χήν ταύτην ό Μιχαήλ ’Άγγελος 
έζωγράφισε τήν «Δευτέραν Πα
ρουσίαν». Ή τεραστία αύτη είκών 
20 μέτρων ύψους καί 10 πλάτους 
ήρχισε κατά τό 1536 καί έπερα- 
τώθη τό 1541.

«Κατά πρώτον, λέγει ό Ρολάν, 
είς τήν θέαν τοΰ έργου σάς κάμνει 
έντύπωσιν, ό ρυθμός, ή λογική
καί ή κυρίαρχος θέλησις ή όποια 
αντανακλά σχεδόν ψυχρά . . . Κα
τόπιν έάν τις προσκολληθή είς τό δράμα 
καί τά πρόσωπα αισθάνεται εαυτόν συσφιγ- 
γόμενον άπό τήν κτηνώδη δύναμιν.

»Μόνη αύτή βασιλεύει.Δέν ύπάρχει ψυχή. 
Εινε ή φυσική δύναμ.ις πού τυφλώττει και 
ή φρίκη τής δυνάμεως ταύτης. Εί«, την 
βροντήν τών σαλπίγγων πού ήχοΰν μέχρζ 
διαρρήξεως Άγγελοι ύποστηρίζουν τά σύν
νεφα, καί ό Ηράκλειος Χριστός καταρά- 
ται. «Δέν ύπάρχει πλέον καιρός διά μετά
νοιαν ούτε θέσις διά τήν χάριν». Είς τήν 
άδυσώπητον ταύτην χειρονομίαν πού σκορ
πίζει τόν αιώνιον θάνατον, όλη αυτή ή
στρατιά τών γιγαντίων σωμάτων λυγίζει

^ΜΩΥΣΗΣ

ώς λεία ενός γενικού αισθήματος. Τοΰ φό
βου. Φόβου πού συντρίβει, σκληρού, όπου 
κάνέν ήθικόν αίσθημα δέν άναδεικνύει, φό
βου κτυπήματος, ώς τών σκύλων ύπό τό 
μαστίγων. Ή φοβερά ρώμη τών άθλητών 
τούτων ποΰ τρέμουν άποδεικνύει σκληρό
τερα τήν κατάπτωσίν των.

»Ή Παρθένος κλίνει πρός τά όπίσω διά 
νά μή βλέπη. Ό Άβελ κρύπτεται όπισθεν 
τοΰ Άδάμ. Άνωθεν πνέει αύρα άπόγειος, 
τό βαρύ πέταγμα τών άγγέλων κυλιομένων 
είς τό διάστημα».

Ή πολεμ.Γκή τήν όποιαν έπροκάλεσε το 
δαιμόνων αύτό έργον τής μεγαλοφυίας τοΰ
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Μιχαήλ ’Αγγέλου ύπήρξε φοβερά. Εινε έρ- 
γον πού «μόνον είς αίθούσας λουτρών καί 
καπηλειών δύναται νά σταθή» έκραύγα- 
ζαν οί εχθροί του, ό Μιχαήλ ’Άγγελος μό- 
νος υπερασπιζόμενος εαυτόν καί εκδικούμε
νος τούς εχθρούς του έζωγράφισεν είς την 
Κόλασιν τον Άρετίνον ώς ύποκριτήν καί 
ταρτούφον. Μάτην διεμαρτύρετο ούτος είς 
τον Πάπα, μέχρις ό'του διά τών διαβολών 
του, βτι τόση κατάχρησις γυμνών είς την 
Εκκλησίαν προσβάλλει την δημοσίαν αιδώ, 

κατόρθωσε νά πείση τον Πάπα νά διατάξη 
ώστε πλείστα γυμνά σώματα νά ένδυθούν. 
Ο δέ άσεβης καλλιτέχνης ό έπιχειρησας νά 

βεβηλώση την μεγάλην τέχνην τού διδα
σκάλου έπωνομάσθη εκτοτε «Η Braghet
tone». Ο Μιχαήλ Άγγελος απαθώς παρη- 
κολούθει τούς ανόητους πολέμους καί την 
καταστροφήν τού έργου του, έλεγε δέ ότι 
«τούτο εινε μικρόν καί εύκόλως διορθώνε
ται. Μόνον ας φροντίση ή Α. Παναγιότης 
νά διορθώση τον κόσμον. Μία είκών νά 
διορθωθη δεν χρειάζεται μεγάλος κόπος».

Μετά τό μεγαλούργημα τούτο της αν
θρώπινης διανοίας ό Μιχαήλ ’Άγγελος γέ
ρων πλέον ησθάνετο την ανάγκην ησυχίας, 
άφιερώθη εξ ολοκλήρου είς τον Θεόν, καί 
δια τούτο ανέλαβε καί την νέαν εντολήν 
τού Πάπα όπως ώς άρχιτέκτων τού Αγίου 
Πέτρου άνεγείρη τόν μεγαλοπρεπή θόλον 

αύτού. Μάτην οί εχθροί του τόν κατηγο
ρούν καί τον διέβαλον ακόμη καί ώς κλέ
πτην εκ τού έργου, ό Μιχαήλ Άγγελος 
έχων πίστιν άκλόνητον είς τον Θεόν έμεινε 
μέχρι τέλους έπιβλέπων αύτό καί άπο- 
μακρύνων πάντας εκείνους πού ηθελον νά 
άρπάσωσι τά ιερά.

Εινε ήδη ογδοηκοντα όκτώ|έτών αφού 
έξετέλεσε καί άλλα αρχιτεκτονικά εργοο δια
φόρων ναών, έπεδόθη πλέον όλοψύχως είς 
τό τελευταϊον αύτού γλυπτικόν έργον την 
«Άποκαθήλωσιν» Ούδείς ηρωισμός πλέον 
της ύλης, μέσα είς τό παθητικόν αύτό μάρ- 
μαρον έξέχυσε ολον τόν πόνον της έγκατα- 
λείψεως. Ή ζωή πλέον τόν έγκατέλειπε.

«Εφθασε πια ό δρόμος τής ζωής μου 
Μες στη φουρτουνιασμένη θάλασσα 
Μέ μια εύθραυστη βάρκα.
Μες στο κοινό λιμάνι*.

«Είμαι πάντοτε μόνος καί δεν ομιλώ μέ 
κανένα» αύτη ήτο η ζωη της ερημικής του 
ψυχής. «Έκ νεότητός του, λέγει ό σύγχρο
νος αύτού Κοντίβι, ήτο άφοσιωμένος οχι 
μόνον είς την γλυπτικήν καί ζωγραφικήν, 
άλλ’ είς ολας τάς άλλας τέχνας, μέ τοιαύ- 
την εξαντλητικήν ενέργειαν, όπου ηναγκά- 
ζετο ν’ άποφεύγη εντελώς την κοινωνίαν 
τών ανθρώπων. Διά τούτο πλεΐστοι τόν 
έξελάμβανον ώς ύπερήφανον, άλλοι δέ ώς 
εκκεντρικόν καί τρελλόν ... Πράγματι όμως 
τούτο προηρχετο από την αγάπην του προς 
την εργασίαν». Η μεγαλοφυία του δέν ήτο 
τίποτε άλλο από μίαν μυστικιστικήν πίστιν, 
ή όποια τού διήγειρε τούς εσωτερικούς όρα- 
ματισμούς διά νά έκδηλώση ταύτην. Ού- 
δέποτε όμως ήσθάνετο ότι τό κατώρθωνε.

Ή δέ μεγάλη του ψυχή μόνον είς τό 
γλυπτικόν σχήμα ώραματίζετο’ διά τήν 
ζωγραφικήν έλεγεν ότι «όσον περισσότερον 
ομοιάζει προς τήν γλυπτικήν τόσον μού 
φαίνεται καλλιτέρα. Καί ή γλυπτική όσον 
περισσότερον ομοιάζει προς τήν ζωγραφι
κήν τόσον εινε κακή. Ή γλυπτική εινε ή 
λάμψις τής ζωγραφικής' ή διαφορά δέ 
μεταξύ τών δύο εινε όπως ή διαφορά 
μεταξύ τού Ηλιου καί τής Σελήνης».

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ^ 
γλύπτης

Μ ΕΑΕΝΙΤΧ7Χ 
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

ΟΤΑΝ γ^ά πρώτη φορά έφθασε στην 
’Αθήνα μέ τό σιδηρόδρομο κορίτσι 
μόλις δεκαπέντε χρόνων τότε, ορ

φανό καί μέ μόνο προστάτη μία θεία της, 
μεγάλη τής φάνηκε ή πόλις καί έξαφνίστηκε.

Φτωχό ήταν τό πνεύμά της, ανύποπτη 
καί αθώα καί δροσερώτατη ή ψυχή της. 
‘Ωραίο, κάτασπρο τό προσωπάκι της, πού 
στά μάγουλά της έγελούσαν ρόδα τού 
Απρίλη, καταγάλανα μεγάλα μάτια είχε 
καί ξανθά σγουρά μαλλιά καί χείλη κοραλ
λένια. Καί ή κορμοστασιά της άγαλμα. 
Πράμα τήν έλεγαν στή γειτονιά, κομμάτι, 
θεός τήν έφώναζαν, Αφροδίτη τήν ύμνο- 
λογούσαν. 'Όταν έβγαινε στήν πόρτα τό 
πρωέ,τό σφυρί τού απέναντι τσαγγάρη χτυ
πούσε δυνατώτερα σ’ ενα χρόνο καί ρυθμό 
λαχτάρας καί επιθυμιών, ό μπακάλης έφω- 
ναζε τά πράυ.ατά του μέ τραγουδιστή φωνή 
καί ό κουλουρτζής πού περνούσε καί ήξερε 
τ’ όνομά της έλεγε χαϊδευτικά:

—Έλα. Έλενίτσα μου, νά σού δώσω 
τό κουλουράκι σου. ι

’Εκείνη έχτυπούσε δυνατά τήν πόρτα 
καί έμπαινε μέσα τρομαγμένη, αλαφια
σμένη, κατακκόκινη από τή ντροπή καί 
ώργισμένη, άλλα δέν έλεγε λέξι. Ένδια- 
φέροντο ακόμα ό φαρμακοποιός, ό όποιος 
τής έστελνε φλογερές ματιές άπό τύ βά
θος τού πάγκου του, καί τό μπσρμπερό- 
πουλο, πού τήν έγήτευε μέ τά κατάμαυρα 
μάτια του, τά σκοτεινά καί συννεφιασμένα. 
Μ’ αύτόν συναπαντήθηκε καί έγνώρισε τον 
£ρωτα. Καλλίτερα νά μήν έσωνε. Αύτοί 
αί άνθρωποι τής γειτονιάς έγειναν όλοι ήθι- 

κολόγοι αύστηροί στήν πρώτη χαρά τής 
ζωής της. Τής έβγαλαν όνομα. Αλλά πε
ρισσότερο τήν έπρόδιδε εκείνος ό μικρός. 
Τό βράδυ όταν αντάμωνε τούς φίλους του 
στό καφενείο τούς τά έλεγε ό'λα καί έκαυ- 
χάτο γιά τούς έρωτάς του, καί μιά φορά 
πού τού χάρισε ενα τριαντάφυλλο ή Ελε- 
νίτσα τόδειξε σέ όλους ώς πού έμαράθηκε 
άπό τή λύπη τό τριαντάφυλλο. "Επειτα 
έφυγε άπ’ αύτό τό κουρείο καί δέν έξανα- 
γύρισε. Καί ή Έλενίτσα είδε νά χάνεται 
άπελπιστικά ή πρώτη της άγάπη. Αρχισε 
νά μετανοή, σάν άνώτερη στή ψυχή της 
δύναμις ήταν ή μετάνοια στό κάθε τί κακό 
πού έκανε. ’Έπεσε στό κρεββάτι γιά δύο 
ήμέρες άρρωστη μέ πονοκέφαλο καί μέ 
συλλογισμούς γιά τό μεγάλο, βλέπεις, έγ
κλημά της. Αλλά μόλις έσηκώθηκε κι’ 
έπήγε στό παράθυρο καί είδε ενα ναύτη 
νά καμαρώνη στήν όλοκαίνουργη στολή 
του μέσα στή λιακάδα τής άνοιξιάτικης 
ήμέρας, έξεμετάνοιωσε καί τόν άγάπησε 
μέ όλη τή καρδιά της. Ή θεία της πού 
κάτι είχε νοιώσει στήν πρώτη της άγάπη, 
τώρα τήν έπιασε νά γνέφη είς τό ναύτη καί 
παρενέβη καί τής έκαλλιέργησε μέ τή δική 
της πείρα τόν έρωτα εως οτου κατώρθωσε 
νά τόν μεταβάλη είς συνοικέσιον. 'Όταν ο 
ναύτης άφέθη έστεφανώθηκε τήν Ελενίτσα.

ΫΗταν χειμώνας όταν έγειναν οι γάμοι 
στό μικρό σπιτάκι. ’Όλο τό συγγενολόγι 
ήρθε, ό ξάδελφός της γυρολόγος πραγμα- 
τευτής, ή αδελφή της ή παντρεμένη, ci 
συμπεθέροι τού γαμπρού καί ό κουμπάρος 
ήταν επίσημο πρόσωπο, ένας βουλευτής.
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Ο γαμπρός φορούσε μαύρο σακκάκι, 
σταχτί στενό πανταλόνι σαν τζόκεϋ, κόκ
κινη γραβάτα. Τά μαλλιά του εμπρός 
έπεφταν πυκνά, τά είχε κατσαρώσει μέ τό 
σίδερο. Είς τό μικρό δάχτυλο τοΰ δεξιού 
του χεριού είχε ένα δαχτυλίδι μαλαματέ
νιο μέ τό αρχικό στοιχείο τού ονόματος 
του Ν. Τόν έλεγαν Νίκο. Οί φίλοι του 
ύπελόγιζαν, ότι γι’ αύτό τό δαχτυλίδι είχε 
χύσει τούλάχιστον δυο εγγλέζικες. ΤΙταν 
μελαχροινός μέ μύτη μεγάλη, μέ μαύρα 
γλυκά μάτια καί μέ παχειά χείλη. Μιλούσε 
εύγενικά, μετρημένα καί μέ χονδρή φωνή. 
Στούς τρόπους του καί τά φερσίματά του 
δέν έδειχνε καμμιά στενοχώρια. Ή νυ- 
φούλα φαινόταν ντροπαλή. Έφορούσε θα- 
λασσί φόρεμα καί άσπρα γάντια. Τό στε
φάνι όμως τού γάμου τής στόλιζε ώραία 
τά ξανθά της μαλλιά.

Τό αντρόγυνο έμεινε στό ίδιο σπίτι, στής 
θείας τής Έλενίτσας. Ό Νίκος έδούλευε 
τορναδόρος σ’ ένα αμαξοστάσιο. Τόν πρώτο 
χρόνο τά πράγματα πήγαν καλά. "Εκα
μαν καί ένα παιδάκι, πού ήταν ή ίδια ή 
Έλενίτσα. Μά γρήγορα ό Νίκος φάνηκε 
ποιος είνε. Δέν έμεινε πιστός στη γυναίκά 
του. Ηθελε κι άλλαις. Αλλο γυναίκα καί 
άλλο ερωμένη.

— Δέν μ’ έχτιμας πιά, τού κλεγότανε 
ή Έλενίτσα, μέ καταφρονας καί τρέχεις 
υ.’ άλλαις.

Τά βράδυα έλειπε πολλές φορές καί έπήρε 
καί σύστημα νά πίνη καί νά παίζη χαρτιά.

— Δέν μ’ άγαπας, τού έλεγε Μέ ψυ- 
χοταράζεις άδικα, Νικόλα. θά πεθάνω απ’ 
τόν καϋμό μου.

—ΤΑ! τής απαντούσε εκείνος, άλλη μιά 
φορά νά μού τό πης κι’ έπήρα τό καπέλλο 
μου κι’ έφυγα.

Είδε κι’ έπαθε, στό τέλος τόν φοβήθηκε 
καί τόν άποστράφηκε. Αύτη ήταν ό'λο 
αγάπη καί χάϊδι. Πού έκρυβότανε αύτη ή 
άγρια ψυχή τού Νικόλα; Έν τούτοις δέν 
έσκέφθηκε νά τόν έκδικηθή μέ ατιμία. Πε- 
ρίμενε ύπομονετική τά βράδυα στό ίδιο 
εκείνο παράθυρο, άφ οπού γιά πρώτη φορά 
τόν είδε καί τόν άγάπησε. 'Ένα Σαββα
τόβραδο, έτσι έπέρασε νά τόν περιμένη.

Έφθασε μεθυσμένος καί ελεεινός καί χαμέ
νος. Τότε τής φάνηκε πώς τόν ύπόφερε 
περισσότερο άφ’ ό,τι έπρεπε καί έξεγελά- 
στηκε άπό τό πλάνο χαμόγελο ενός ώραίου 
κυρίου άπέναντι, πού έκατοικούσε στά επι
πλωμένα δωμάτια μιας γνωστής της κυ
ρίας. Τήν τρίτην ήμέραν ήταν εκεί. ’Αλλά 
ή σύμπτωσις καί ή τύχη τήν έπρόδωκαν 
καί ό άνδρας της τό'μαθε. Έπήρε δύο φί
λους του άπό τό σωματείο, έκανε συμβού
λιο, τήν παραφύλαξε καί χωρίς νά ταρα- 
χθή, άρπαξε τόπαιδάκι,έφυγε άπό τό σπίτι, 
πήγε στού πατέρα του καί τήν παράτησε.

Ή δυστυχισμένη ή Έλενίτσα ένα δέν 
μπορούσε νά ύποφέρη τό πώς νά χωρισθή 
άπό τό παιδάκι της. Στήν άπελπισία της 
έπήρε τούς δρόμους καί τά τρίστρατα. 
Μέσα στό μικρό της μυαλό περνούν τώρα 
διάφορες σκέψεις σάν άστραπές σέ σκοτεινό 
ούρανό. Τί έπρεπε νά κάνη όμως, σέ ποιόν 
νά μιλήση, τίνος νά τό έξομολογηθή: Πάντα 
αύτή είχε τό άδικο καί τήν αμαρτία. Οί 
άνδρες έχουν τό δικαίωμα νά καταφρονούν 
της γυναίκες τους, ή γυναίκες όμως ποτέ. 
Εύρήκε άδικο καί άπό τούς δικούς της 
άκόμη. Έβγήκε άπ’ τό σπίτι της μέ τήν 
ίδέα νά σκοτωθή. Τήν κράτησε όμως ή 
ζωή μέ τά μυστικά πλάνα πολυθέλγητρά 
της, χωρίς νά τής πή καί τό γιατί, τί 
είχε νά έλπίζη καί τί νά περιμένη είς αύ- 
τόν τόν κόσμο. Έδίψασε στό δρόμο πο·» 
πήγαινε ωχρή καί δακρυσμένη. Άντίκρυσε 
τό σπίτι μιας φίλης της γυναικός ενός κου- 
ριέρη ξενοδοχείου. Έμπήκε μέσα χωρίς νά 
ξέρη τό γιατί. Διηγήθηκε τή συφορά της 
καί τήν άθλιότητα, κι’ έζήτησε άν ξέρουν 
νά τής βρούν δουλειά. Έγέλασαν ή κυρία 
καί ή άδελφή της ή δασκάλα πού είχε 
κατορθώσει νά χτίση ένα ολόκληρο σπίτι 
άπό της οικονομίες της, όπως έλεγε.

— Καί τί δουλειά νά βρής εσύ, Έλε
νίτσα μου ; . . ’Έχεις άνάγκη εσύ, κυρά 
μου; Εύτυχώς πού είσαι νέα εσύ καί ώραία.

Έχαμήλωσε τά μάτια της σκεφτική. 
Δέν έκατάλαβε όμως καί πολλά άπ’ αύτή 
τή φράσι, πού τήν άνησύχησε. Καί έφυγε. 
Τής έμεινε όμως καρφωμένο στό μυαλό 
εκείνο τό «είσαι νέα εσύ καί ώραία».

Έτράβηξε πέρα στήν έξοχή, έκουρά- 
στηκε καί ξαναγύρισε στήν πόλι. Τότε χω
ρίς νά γνωρίζη πώς άφέθηκε στον πρώτο 
άνδρα πού τήν καλοκύτταξε. Κι’ έπειτα 
στό δεύτερο καί στον τρίτο καί στον τέ
ταρτο. Αύτή τή χάρι τής έδωκε ή ίζέ- 
γνοιαστη ζωή. ’Έζησε έτσι σ’ έ'να ύποπτο 
ξενοδοχείο κάμποσο καιρό. 'Ένα βράδυ πε- 
τάχθηκε τρομαγμένη άπ’ τό κρεββάτι της. 
Μιά πιστολιά άκούστηκε. Δυο παληανθρώ- 
ποι έμάλωναν γιά μιά παληογυναίκα. ΤΙ 
αστυνομία ήλθε, έπήρε τήν παληογυναίκα 
μέσα καί οί άστυφύλακες έκράτησαν ση- 
μείωσι άπ’ τό όνομα τής Έλενίτσας. Έφο- 
βήθηκε κι’ έφυγε άπ’ τό ξενοδοχείο καί μέ 
λίγα χρήματα πού είχε τράβηξε γιά τή 
πατρίδα της.

Εκεί έζησε κάμποσο καιρό σ’ ένα συγ
γενικό της σπίτι πού τήν πήραν γιά ελεη
μοσύνη .

— Δέν τή παθαίνω πιά, έλεγε. Τώρα 
τούς ξέρω καλά τούς άνδρες. Εκείνον πού 
θ’ αγαπήσω, θά τού γείνω σκλάβα του μά 
θά του αξίζει.

Δέν άργησε νά παρουσιασθή ό άνθρωπος 
αύτός. ΎΗταν ένας μεσόκοπος, κακοφτια- 
σμένος άπό μιά πλούσια έπαρχία καί κτη
ματίας. Τήν πήρε μαζή του καί τή σπί
τωσε. Τούδωσε νεότητα καί ζωή. Γιατί 
είχε καλωσύνη, άπειρη καλωσύνη καί άφο- 
σίωσι ή Έλενίτσα.

Μαζή μέ τή τόση νεότητα καί τή ζωή 
ήλθε καί μεγάλη εύτυχία στον άνθρωπο.
Εγεινε πρόσωπο στή μικρή έπαρχιακή κοι

νωνία. Τον έξέλεξαν μέλος σέ σωματεία 
καί σέ συλλόγους. ’Αλλά έπρεπε νά ζή 
κρυφά μέ τήν Έλενίτσα. Αύτό δέν τόν 
πείραζε τόσω όσω έπείραζε αύτή. Είνε άλή- 
θεια πώς τής είχε πλούσιο νοικοκυριό καί 
δέν τής έλειπε τίποτε. Καί τού πουλιού τό 
γάλα άν τό ζητούσε θά τής τόφερνε. Οί 
άνθρωποι όμως τήν περιφρονούσαν. 'Ένα 
στεφάνι θά έκανε τή χαρά αύτής τής γυ- 
ναικός. Μά εκείνος τής τό άρνείτο.

— Δέν είνε καιρός τώρα, άργότερα, τής 
ελεγε. Δέν μού τό επιτρέπει τό συμφέρο μου.

Έπήγαινε πολύ μπροστά στής δουλειές 
του. 'Η κοινωνία τόν τραβούσε μέ τάς τι

μάς καί τήν ύπόληψί της. Είχε άνάγκη 
άπό τόν κόσμο. Τί θάλεγαν οί άνθρωποι άν 
έμάθαιναν, οτι έστεφανώθηκε μιά τέτοια 
γυναίκα τού δρόμου; ’Έτσι καί τά παιδιά 
πού έγεννοβολούσε ή Έλενίτσα ενα κάθε 
χρόνο, τής τάπαιρνε σάν νά ήταν παιδιά 
τής γάτας καί τάστελνε στό βρεφοκομείο 
στήν ’Αθήνα. Τόν είχαν μάθει πιά στό 
άτμοπλοϊκό πρακτορείο καί τούλεγε ένας 
ύπάλληλος μέ ειρωνεία :

— Αύτά τά ταξείδια τών άπογόνων σου 
θά υ.άς βουλιάξουν χωρίς άλλο τό βαπόρι 
κάμμιά μέρα.

Ή Έλενίτσα ήταν στό τρίτο έγκυος. 
Δέν ήταν καί μικρό πράγμα μιά τέτοια 
συγκίνησι ! Τή βύθιζε σέ συλλογή.

Πού νά ήταν τά άλλα της παιδάκια; 
’Έβαζε στό νού της χίλια κακά πράγματα. 
’Εκείνος ζητούσε νά τήν παρηγορήση :

— Δέ βαριέσαι καϋμένη, τής έλεγε, 
έτσι εινε ό κόσμος. Οί άνθρωποι πού έκα
ναν τά βρεφοκομεία καί τά ορφανοτροφεία, 
κάτι ήξεραν. "Υστερα παιδιά πού δέν μάς 
μίλησαν, δέν τά χαϊδέψαμε, δέν τά γνω
ρίσαμε, δέν μπορεί νά κάνη λύπη ή στέ- 
ρησί τους. . . Λησμόνησέ τα αύτά τώρα, 
εγώ ποτές δέν θά σ’ άφήσω.

— Δέ είσαι τίμιος, τού είπε έξαφνα. 
Δέν άξιζες ό',τι εγώ σούδωκα.

— Έσύ μούδωκες εμένα αχάριστη; έφώ- 
ναξε θυμωμένος. *Η  εγώ σ’ έμάζεψα άπ’ τούς 
δρόμους; Έσύ νά μιλάς γιά τιμή! Έλη- 
σμόνησες ποιά είσαι ;

— Καλλίτερα νά ήμουν μ’ όποιον τύ- 
χαινε καί νά ήταν σιμά μου τά παιδιά μου 
κι’ άς ήταν τό καθένα καί άπ’ άλλο πατέρα.

ΚΓ άρχισε νά κλαίη.
— Μήν κλαίς. τής είπε εκείνος. "Ο,τι 

άλλο μού ζητήσης είμαι πρόθυμος, αύτό 
όμως δέ γίνεται. Κι’ αύτό πού θάρθη θά 
τό στείλουμε εκεί πού είνε καί τάλλα^ Αλ
λοι τά σκοτώνουν καί δέν παθαίνουν τίποτα. 
’Εγώ γνωρίζω τέτοιους άνθρώπους.

Έσώπασε ή δυστυχισμένη. 'Όταν εκεί
νος έφυγε τό πρωί' στή δουλειά του, άνοιζε 
τό παράθυρο καί έκύτταξε στον κήπο. 
’’Ήταν όλανθισμένος. Έκύτταξε ψηλά στον 
ούρανό, σάν νά έζητούσε κάποια ιερή 
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άπάντησι στη γηϊνη απορία της. Άχνά συ- 
νεφάκια 'έπλεαν στο δροσερό άεράκι καί τό 
ούράνιο μυστήριο έμενε ατάραχο στην αιώ
νια σιωπή του. Της ήλθε σαν σπαραγμός 
νά φύγη, άλλα σκέφθηκε που νά πάη έτσι. 
Εσυλλογιστηκε νά σώσ*/)  αύτό τό παιδί που 

έφερνε στη κοιλιά της. "Εγραψε τής αδελ
φής της τής παντρεμένης. «ΙΙάρτε με γιά 
λίγο καιρό. Έβαρέθηκα νά κάνω παιδιά 
καί νά τά πετάω». Τό γράμμα εστάλη, 
αλλά άπάντησις δεν ήλθε. Λησμονουνται 
μέ ντροπή οί κακοί ζενητεμένοι.

Ύστερα άπό λίγες ήμέρες σ’ εκείνη τήν

τ π ΔΕΝΤΡΑ

7α δέντρα γέρνουν κά&ε που τ άπόδρομα 
ερημωθούν απ τους κακούς ανθρώπους, 
κατ^ε που ξεχυθούν εκεί τα πνεύματα 
απ τους αλαργινούς άγεροτόπους.

Και προσκυνούν το οπίτι το έρημο 
και κατανυχτικά τό υμνολογούν, 
τό σπίτι πού τό χέρι ενός Θεού πού πέ&ανε 
τωχει από χρόνια έκει να κατοικούν

Ψυχές ερημικές σαν είδωλα, 
γλυκά καί πανωραΐα, 
μέ την οδύνη τη λευκήν οπού τά μάρμαρα, 
έγνώρισαν εναν καιρό, τ αρχαία.

Ζωές πρωτεϊκες πού έφύγατε
τά/α γιά πού; Καί λέει κανείς πώς βρίσκει 
νά τριγυρνούν αυτού&ε οι δόξες σας 
χλωμές, χλωμές ώς δέντρων ίσκιοι. 

ερημιά έγειναν πάλι ή ίδιες προετοιμασίες. 
Ή μαμή ήλθε καί μαζή της καί η γυναίκα 
τής εμπιστοσύνης που θά έπαιρνε καί αύτό 
τό παιδάκι.

Καί τής τό πήραν κι’ αύτό αληθινά, 
αλλ απ τη μιά πόρτα έβγαινε τό δύστυχο 
πλασματάκι γιά τό άτιμωτικό του ταζείδι, 
κι απ την άλλη έφευγε ή μάννα γιά τό 
αιώνιο, νεκρή άπό άσθένεια του τοκετού. 
Κοινωνική άνάγκη δεν έπέτρεψε εις τον 
εραστήν ν ακολουθήση τήν κηδεία γιά νά 
μή τον ίδή ό κόσμος.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Αλή&εια, ώ δέντρα εσείς πού γέρνετε, 
ταχα σαν ποιοι νάστε παλιοί γιγάντοι;
Σκορπούν γύρω τό &ρηνο σας οί άνεμοι 
σα μες από μιά κόλαση ενός Δάντη.

Τού κάκου ανιστοράτε, ώ γιγαντόδεντρα, 
τις περασμένες τιτανομαχίες 
σαν επικοί τυφλοί στά σεληνόφωτα, 
σπαραχτικές, μεγάλες ραψωδίες.

Εΐμαοτ εμείς κι εμείς: Τά είδωλα 
μες στο φτωχό, τό έρημο σπίτι, 
στο XQ0vo τον καλό γιά νά δεχώμαστε 
κάποιον ειδωλολάτρη αλήτη,

Κι εσείς νά γέρνετε, νά γέρνετε 
καί νά μάς προσκυνάτε, ώσότου 
ξεριξωάήτε απ τού Βορριά τό άνάάεμα 
καί πάτε άπ ’ τήν κακήν άρά τού Νότου.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ
Ζάν Μωρεάς, ό "Ελλην ποιητής, ό γρά- 
ψας μέ τό ψευδώνυμον τούτο εις την γαλ

λικήν γλώσσαν, απέθανε εις τό Ιίαρίσι, εις τήν 
κλινικήν του Σαίν-Μανδέ, τήν 17 τού περα
σμένου μηνός, προσβληθείς από ημιπληγίαν. 
Τό οικογενειακόν του όνομα είνε ’Ιωάννης 11α- 
παδιαμαντόπουλος άπό τήν γνωστήν έκ Πατρών 
οικογένειαν. Τόσον εις την Γαλλίαν, οσον καί 
εδώ, ό θάνατος τού ποιητού έπροκάλεσε ειλι
κρινές πένθος, περί δέ τό όνομά του πλέκονται 
τά μεγαλείτερα εγκώμια.

Δυστυχώς διά τό περιοδικόν τούτο λείπουν 
σήμερον καί ό κατάλληλος χώρος καί ό επαρκής 
χρόνος διά ν’ άφιερώσωμεν πλήρη μελετην περί * 
τού έργου τού μεγάλου αύτού ποιητού, ο οποίος 
έτίμησε τήν χώραν, ή οποία τον άνεκήρυξε 
πολίτην της, έπιφυλάσσουσα ακόμη εις αυτόν 
τον τίτλον τού ακαδημαϊκού, έδόξασε δέ την 
εθνικήν του καταγωγήν. Τήν ακούσιαν μας 
αυτήν παράλειψιν θ’ άναπληριόσωμεν εις το 
προσεχές ψύλλον. Σήμερον περιοριζόμεθα κατ 
άνάγκην εις όλίγας βιογραφικας σημειώσεις καί 
εις σύντομον χαρακτηρισμόν τής μεγάλης αυ
τής ποιητικής φυσιογνωμίας.

Ό Ζάν Μωρεάς έγεννήθη εις τάς ’Αθήνας 
τήν 15 ’Απριλίου 1856. Ό πατέρας του ήτο 
είσαγγελεύς τού ’Αρείου Πάγου. Η μητέρα του 
κυρία Σκεύω Παπαδιαμαντοπούλου κατάγεται 
εξ "Υδρας. Ό Ζάν Μωρεάς έσπούδασε εις τάς 
’Αθήνας καί ένεγράφη καί εις τήν νομικήν Σχο
λήν τού Πανεπιστγ μίου. Νεαρώτατος εις ήλικί,αν 
18 ετών συνέθεσε τού; πρώτους του στίχους έκ- 
δώσας ελληνιστί τήν συλλογήν: «Τρυγόνες καί 
Εχιδναι», άξιοσημείωτον μόνον κατά τούτο ότι 

απετέλει άντίδοασιν εις τήν ποιητικήν ατμό
σφαιραν τού ρωμαντισμού ύπό τήν οποίαν έζων 
πνευματικώς οι έλληνες ποιηταί τής επο
χής εκείνης. Αισθανόμενος τήν άνάγκην καί 
τήν δύναμιν εύρυτέρας έκδηλώσεως τής ποιη
τικής του ιδιοφυίας έφυγε εις τήν Ευρώπην,

καί άφού έπεσκέφθη τήν ’Ιταλίαν καί την Γερ
μανίαν, οπού διέμεινε έπί τινα καιρόν εις Αϊ- 
δελβέργην, έγκατεστάθη εις τό Ιίαρίσι.

'Ο ρωμαντισμός ήτο τότε παρακμή, αλλά καί 
ό παρνασσισμός, ή άντίδρασις τής καλής παρα-

ΙΚ

ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ

δόσεως, ήτο σχολή, ή οποία ένα μόνον είχε 
γενναϊον άντιπρόσωπον τον Λεκόντ δέ Λίλ. Ο 
Ζάν Μωρεάς έγραψε τήν πρώτην του ποιητι
κήν συλλογήν τάς «Σύρτεις» ύπό τάς εμπνεύ
σεις τού παρνασσισμού, ένω ήδη οί νέοι ποιη- 
ταί ειχον άντιτάξει τήν μόδαν τού συμβολισμού. 
Ό Λεκόντ δέ Λίλ—γράφει ό κ. Κουλον—απε- 
δέχθη τάς «Σύρτεις» ώς φόρον τιμής προς τήν 
καλήν παράδοσιν. ’Αλλ ό Μωρεάς εξηπατησε 
τήν εμπιστοσύνην τού γηραιού διδασκάλου τα
χθείς εις τήν πρώτην γραμμήν τών νεωτερι- 
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στών μέ τάς «-Cantineles*.  Την ποιητικήν με
ταφοράν την άποκαλεϊ τώρα σύμβολον. Καυ- 
χάται, οτι είσήγαγε εις την αισθητικήν τήν 
γερμανικήν μεταφυσικήν, Φιλοδοξών νά κατα- 
στήση την ποίησιν ζωντανήν άπόδειξιν τής 
διακρίσεως τών φαινομένων και τών πραγμά
των. Εις τήν εθνικήν γαλλικήν παράδοσιν εισά
γει ξένα; επιδράσεις. Το ευθύ αίσθημα, τού 
οποίου ή ειλικρινής έκΦοασις άπετέλει τό κυ-

ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ
(ΕΙς ήλικίαν πού έφυγε για τό Παρίσι)

ριώτερον θέλγητρον εις τάς «Σύρτεις», δια
φαίνεται εις τάς «Cantineles» κάτω άπό πυ
κνούς σκιερούς πέπλους. Θέλει ακόμη τον έλεύ- 
θερον στίχον, τόν ύποκειμενικόν ιδανισμόν, 
τήν ελευθερίαν τής φόρμας προς έξυπηρέτησιν 
τής ελευθερίας τής σκέψεως. Φάλαγξ ολόκλη
ρος συμβολιστών ποιητών ύπέρ τούς πεντή- 
κοντα τόν παρακολουθεί. Είνε ό πρίγκηψ τής 
γαλλικής ποιήσεως δι’ αυτούς.

Άλλ’ ώς διέψευσε τάς προσδοκίας τού Λεκόντ 
δέ Λίλ δεν έβράδυνε ν’ απογοητεύση και ν’ 
απελπίση τούς οπαδούς του απαρνηθεις τόν συμ
βολισμόν μέ τόν «Περιπαθή Προσκυνητήν». 
Μέ τό έργον αυτό υποστηρίζει άλλας άρχάς περί 
ποιήσεως, Ιδρύει νέαν σχολήν τήν ρομανικήν. 
Τήν αποκαλεϊ νέαν τέχνην, χωρίς σύμβολα, 
χωρίς μεταφοράς, άπηλλαγμένην άπό τό βαρύ 
και βάρβαρον συμβολικόν λεξιλόγιον. άπό τάς 
σκοτεινάς εκφράσεις, από τήν άκραν ελευθερίαν 
τής μετρικής, από τήν μεταφυσικήν. Τώρα 
έπιζητεί νά παρουσιάζη γυμνήν τήν ποιητικήν 
εικόνα ως την εύρίσκει ή φαντασία του.

Άλλ’ ολα αύτά διά μικράν πάλιν χρονικήν 
περίοδον κατά τήν όποιαν κατορθώνει νά θριαμ- 
βεύη ώς πάντοτε, τιμή και δόξα τών νέων 
ποιητών διά τούς όποιους ή έπίδρασίς του είνε 
όλεθρία, διότι αύτός προχωρεί πάντοτε προς 
τήν τελειοτέραν μορφήν, ωθούμενος από τό 
δαιμόνιον τής μεγαλοφυΐας του, τούς άφίνει 
όπίσω εις τούς δοόμους, τούς οποίους τούς 
ήνοιξε, διά νά βαδίζη αυτός όλονέν προς τά 
εμπρός καί νά πλανώνται εκείνοι καί νά χάνων- 
ται επί καταστροφή τής ιδιοφυίας των καί αύτής 
τής άγάπης προς τήν τέχνην των.Ούτω διά τής 
«Έριφίλης» καί τής « ’Ιφιγένειας» καταλήγει εις 
τάς «Στροφάς». Είνε πλέον κλασικός ποιητής, 
ό όποιος έδημιούργησε διαρκέστερον έργον. Τά 
ποιητικά του μέσα είνε τά άπλούστατα καί αί 
έμπνεύσεις του εύγενέστεραι, βαθύτεραι καί ήρε- 
μώτεραι. Ό ποιητής σκέπτεται μέ τήν ισορρο
πίαν καί τήν μετριοπάθειαν τής σκέψεως, όπως 
οι άρχαιοι "Ελληνες φιλόσοφοι, άποτροπιάζεται 
τά βίαια αισθήματα καί πάθη καί δέν έχει 
άπολύτως αισιοδοξίας καί άπαισιοδοξίας. 'Η 
οριστική αυτή τροπή τής ποιητικής του ιδιο
φυίας ένισχύεται άπό τάς εντυπώσεις του εκ 
τής γενεθλίου του χώρας, καί ό ποιητής 
ομοιάζει μέ περιπλανηθέντα, ό όποιος έπανεύρε 
τόν όοιστικόν του δοόμον. Πολλά τών τελευ
ταίων του έργων είνε εμπνευσμένα άπό τήν 
Ελλάδα, έχουν τήν διαύγειαν τού φωτός της, 
καί δλην τήν χάριν τής φυσικής της εύμορ- 
φιάς. Ό περιπαθής προσκυνητής τού ωραίου 
εισέρχεται ε’ις τόν αιώνιον ναόν τής τέχνης, 
μέ τήν ήρεμίαν καί τήν μεγαλοπρέπειαν άρ- 
χαίου μυσταγωγού.

‘Η νεωτέρα κριτική εις την όποιαν όφείλομεν 
μερικούς από τούς ανωτέρω χαρακτηρισμούς, 
θέλει εύλόγως ν’ άναγνωρίση τήν ενότητα εις τό 
έργον τού Μωρεάς, τό όποιον παρουσιάζει τόσας 
μεταβολάς, μίαν αληθινά πρωτεϊκήν φυσιογνω
μίαν. ’Ιδού πώς ύπό την έποψιν τών αλλεπα- 
λήλων μεταβολών του καί παραπλανήσεων τόν 
χαρακτηρίζει ό Ρεμύ δέ Γκουρμόν εις έποχήν 
πού ή « Έριφίλη» έδείκνυε τάς πρώτας τάσεις 
προς τήν οριστικήν μορφήν τού ποιητικού του 
έργου Πρώτα πρώτα ένας χαρακτηρισμός τών 
αρχικών του προσπαθειών*.

«Φθασιχένος στο Παρίσι, σάν κάθε άλλος λε
βαντίνος σπουδαστής, γεμάτος άπό έρωτα γιά 
τή γαλλική γλώσσα, ό κ. Μωρεάς άκολούθησε 
τή σχολή τών παλαιών ποιητών, χωρίς νά ξε- 
χάση ού'τε τόν Ζακό-δέ-Φορέστ. ούτε τόν Βε- 
νοά-δέ-Σαίν-Μώρ. Θέλει νά πάρη άπ’ άρχής 
τό δρόμο στον όποιον έμελλε ν’άφιερωθή, νεώ- 
τατος σοφός, λαχταρώντας νά γείνη καλός αρ
πιστής" (ορκίστηκε νά κάμη δ’λον τόν δρόμον 
τού προσκυνήματος" τή στιγμή αύτή άφού έξε-

* ’Απόσπασμα άπό to «Περιοδικόν μας». Πειραιεύς 
1900. Μετάφρασις Παύλου Νιρβάνα. 

κίνησε άπό Τό τραγούδι τον Σαίν - Λεζέ έφθασε, 
λένε, στό XVII αιώνα, καί τούτο σέ διάστημα 
λιγώτερο άπό δέκα χρόνια· τό πράγμα δέν είνε 
τόσον άποθαρρυντικόν δσω νόμισαν μερικοί. 
Καί τώρα πού εξοικειώθηκε περισσότερό με, τα 
κείμενα, ό δρόμος του συντομεύεται: από εδώ 
καί πέρα, υστερ’ άπό λίγους σταθμούς, δ, κ. 
Μωρεάς θά στήση τό τσαντήρί του κάτω από 
τή γρηά βαλανιδιά τού Ούγκώ, καί,'άν^ τούρ- 
θουν βολικά τά πράγματα, θά τόν ίδούμε νά 
©θάση στό τέρμα τού ταξειδιού, στο συναπάν- 
τημα*  δηλαδή τού εαυτού του. Καί τότε ρίχνον
τας μακρυά τό ραβδί του, ένα ραβδί αλλαγμένο 
τόσες φορές, κομμένο κάθε φορά άπό άλλον 
λόγγο, ‘θά στηριχθή στή δική του μεγαλοφυια, 
καί θά μπορέσωμε τότε νά τόν κρίνουμε, άν μας 
κάνη εύχαρίστησι, μέ περισσότερη ασφάλεια .. ■

»’. . .' Βρίσκονται ωραία πράγματα στον 
«Προσκυνητήν» αυτόν, co ραία πραγματα^ στ ας 
«Σύρτεις» θαυμάσια καί γλυκύτατα, που, εγω 
τουλάχιστον μέ χαρά θά τά ξαναδιαβάζω παντα, 
στά « Έπύλλια», άλλ ’ άφοΰ δ κ. Μωρεάς αλλά
ζοντας τεχνοτροπίες αποκληρώνει τά προτητε- 
ρινά του έργα, δέν θέλω νά έπιμείνω σ αυτα. 
Μένει ή «Έριφίλη», μία μικρά συλλογή απο 
ένα ποίημα καί τέσσερα «Αύτοσχεδιάσματα», 
δλααύτά στό γούστο τής ’Αναγεννήσεως, προο
ρισμένα νά γεινουν ή χρηστομάθεια, ποΰ ο'ι νέοι 
«ρομανικοί» θά μελετήσουν μέσα της την κλα
σική τέχνη νά φκιάνουν δύσκολα εύκολους στί
χους. Νά μιά σελίδα:

«Άστρο λαμπρό, Φοίβη, μέ τις απλωμένες 
φτεροϋγες, ώ φλόγα τής νύχτας που αυξάνεις 
καί λιγοστεύεις, φώτισε τό δρόμο και τά σκο
τεινά λαγγαδια, ποΰ ό περιπλανιόμενος φίλος 
μου, σέρνει τά φοβισμένα βήματα του ! Μες 
στή σπήλιά μέ τή μάταιη βοή,,ποΰ ή θύρα της 
εινε πλεγμένη άπό κισσούς, στό μυτερό βράχο, 
πού σκαρφαλυύνουν τά κατσίκια, στη λίμνη, 
στο τέλμα καί στά ήσυχα νερά, στις σμαλτω
μένες όχτιές, πού οί καλαμιές θρηνολογούνε^ 
στο τσακισμένο κρύσταλλο τών ρυακιων, πού. 
λοξοτρέχουν, τάρέσει νά θωρή τρεμαμενες τις 
θλιβερές σου λάμψες.

Ώ Φοίβη, ώ Κυνθία, άπό τά πρώτά του 
χρόνια, ό φίλος μου έρωτεύθηκε με τωμορφο 
τό φώς σου. Ανάμεσα στούς συντρόφους ,του 
πού κύτταζαν τά πολλά σου πρόσωπα, αυτός 
κάτω άπό τά γλυκά σου μάγια έπλεκε τους 
στίχους του ....

«Μάταια ό κ. Μωρεάς, δπως ή Φοίβη του, 
αλλάζει κάθε λίγο πρόσωπα και σκεπάζεται με 
προσωπίδες. Πάντα ξεχωρίζει και γνωρίζεται 
ανάμεσα στούς άδελφούς του*.  Είνε ποιητής»·

Ή νεωτέρα κριτική εις τόν χαρακτηρισμόν

ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ
("Οταν ήτο έννέα έτών παιδάκι)

τούτον προσθέτει οτι ό Μωρεάς υπήρξε μέγας 
ποιητής. , , ,

’Εκ τών ποιημάτων του και απο την συλλο
γήν «ΣτροΦαί» παραθέτομεν τά κατωτέρω με
ταφρασμένα άπό τόν κ. Μιλτ. Μαλακασην:

ονοάνιε Θόλε άέρινε, λαμπρόφωτο πλεμάτι 
Τών κόλπων, πον ξανοίγονται στό πλανεμένο μάτι, 
Καπνέ, πον δέν εμόλννες ποτέ την ατμόσφαιρα, 
Ώ κυπαρίσσια σκεπαστό, με τό γαλαζιο αιθέρα, 

Έλιες τον Κηφισσοΰ, και σεις φύλλα, αρμονίας ήχοι, 
Πον με τάγερι άγγίζονν σας τον Σοφοκλεα οι στίχοι, 
Ναοί, σπασμένα μάρμαρα πον και στις χαραμιόες 
Κλεϊτε, μ όσα κι άν πάθατε, μιας νέας ανγης αχτίδες, 

Πάρνη;Υμηττέ περήφανε, πον κι άπ τά^ ροδοπλαγια^ 
Διώχνεις τονς ϊσκιονς και σκορπάς τριγύρω φως και 
Δέντρα,βοννάκ ερείπια,κάΟεόμορτχοακρογιαλι.,Iμαγια 
’12 πόσο σάς αγάπησα, μόλις σάς είδα πάλι.

Νειρενομαι τών θαλασσών τονς ονρανοός, σάν κλίνει 
Στή δόση ό ήλιος, τόν ψαρά στή βαρκα τον, και ακόμα 
Τόνκάθονοα στή τρύπατον, τήν τρικνμια πον σβννει, 
Καί τονς θεούς των π εχοννε στά ματια ονρανιο χρώμα.

Νειρενομαι τόν τολμηρό πον τνχη άναξηταει, 
Τό γέοο πον σέ καλνβιον παληο κατοφλιο μενει, 
Τόν ξυλοκόπο πον σκυφτός τόν πέλεκα βασταει, 
Τής χώρας τή βοή, καί σέ ψνχή μου πικραμένη.

Όταν σέ λίγο, θάλασσα, που δέ σέ ξέρω ώς τώρα, 
^Ηάλαφοιά σον ή καταχνιά θά με σκεπαση, ω (θ/.ιθερη, 
Καίθάνεέκειτάχνάριαμου,στήνάμμουδιασουτηννγρη 
Καί θά ξεχάσω άπάοπεχα κάθε στεριά και κάθε χωρά,

Τό «Περιοδικόν μας» τεύχος 5ον, Μάιος του 1900.
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'Όταν σε λίγο, Θάλασσα, τά κύματά σου Θέ νά σβούνε 
Στον άγριο άμμοπένθιμακι απ' τήφορτούνασου μακριά 
Τάχα Θά νοιώσω σπαραγμό μέσ τη στενόχωρη καρδιά, 
Πού τόραμόν ή ομορφιές τών ναυαγίων τη συγκινούνε;

Σύγνεφα πού καλοκαιρινή σάς περιζώνει ημέρα, 
Πάνω άπό κάμπους πλαγιαστούς μέσα στο νέο σιτάρι, 
Πού καραβάκια φαίνεστε σε μιά γαλήνια χάρη, 
Καθώς μέσ στο μονότονο κρέμεστε τάρα αιθέρα,

'Όταν σε λίγο, πού μ άφρούς ή τρικυμία Θά βράζει, 
Τον ουρανό βαρύστηθη Θά σκίζει ή μαύρη ορμή σας, 
Στο δρόμο πού Θά κόβετε, Θέ νά πέρνα μαζί σας 
Καί μιάν άγνώριστη καρδιά, ή καρδιά μου πού σάς 

[μοιάζει.

Άπδ τάς ’Αθήνας έλειπεν ό Ζάν Μωρεάς, 
μετά τήν άναχώρησίν του είς το Παρίσι, είκοσι 
όλα έτη, έπισκεφθείς αύτάς διά πρώτην φοράν 
κατά τον πόλεμον.’Έπειτα επανήλθε προ πεν
ταετίας όταν παρεστάθη εις τδ Στάδιον ή 
«’Ιφιγένεια» άπδ τδ ζεύγος Σιλβαίν. Ό αθη
ναϊκός λαδς τδν έπεφήμησε τότε, δμάς δέ λο
γιών καί καλλιτεχνών του παρέθηκε τιμητικόν 
γεύμα. ’Εκεί έλάβομεν τήν τιμήν νά τδν γνω- 
ρίσωμεν καί ήμεϊς. ΎΗτο σιωπηλός καί αξιο
πρεπής καί έξεδήλωνε φυσικήν, άβίαστον εύγέ- 
νειαν τρόπων πρδς ολους. Τού ήρεσκε ν’ άκούη 
περί αυτόν τούς νέους "Έλληνας ποιητάς 
ν’ απαγγέλλουν στίχους των, απήγγειλε δέ 
καί αύτδς ίδικά του ποιήματα. ’Από τότε δεν 
έπανεϊδε πλέον τάς ’Αθήνας.

Η κηδεία του έγεινε μεγαλοπρεπεστάτη είς 
τδ Παρίσι. Τ1 Γαλλική Κυβέρνησις άπέδωκεν 
είς αύτήν επίσημον χαρακτήρα. Παρηκολού- 
θησαν οί άνθρωποι τών γραμμάτων καί τής 
τέχνης καί πλήθος εκλεκτού κόσμου. Έκ 
μέρους τής Γαλλικής Κυβερνήσεως άπεχαιρέ- 
τισε τδν νεκρόν δ ύπουργδς Μπαρτού είπών : 
« Ό Ζάν Μωρεάς έλαβε παρά τής Γαλλίας τδν 
τίτλον τού πολίτου διά τδν όποιον ήτο ύπεοή- 
φανος, αλλά τδν έπλήρωσε άποδώσας είς τήν 
Γαλλίαν τήν πίστιν του, τήν καρδίαν του καί 
τδ πνεύμά του». 'Ωμίλησαν επίσης ό Μωρίς 
Μπαρρες, ό ’Ιούλιος Κλαρετί, διευθυντής τής 
«Γαλλικής Κωμωδίας», ό Ντιέρ, ό Σισέ, δ 
Κάρολος Μωράς, ό Μώλ Φόρ, ό Έρνέστ Ραίνω 
καί ό κ. Βαλσαμάκης έκ μέρους τών Ελλή
νων σπουδαστών καί άλλοι. Έξ ονόματος τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως, καταθέτων στέφα

νον μέ τήν επιγραφήν : « 'Η Ελλάς πρδς τδν 
Ζάν Μωρεάς» ώμίλησεν ό έπιτετραμένος κ. 
Λεβίδης, είπών : « Ή Ελλάς εΐνε ύπερήφανος, 
ότι ό Μωρεάς υπήρξε μία γαλλική δόξα. *0  ποιη
τής δεν έζησε είς ξένην γήν ζήσας έν Γαλλία, 
όπου έσυμβόλισε τάς έλληνικάς ιδέας, αΐτινες 
υπάρχουν έν Ελλάδι όπου έγεννήθη καί έν 
Γαλλία οπού έζησε». Ό νεκρός τού Ζάν Μω
ρεάς έτάφη είς τδ κοιμητήριον τού Πέρ Λασαίζ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Απ 0,τι έδιάβασα τδν μήνα τούτον, τήν 
ζωηροτέραν έντύπωσιν μού άφισαν δύο: ή 
«Σαμοθράκη» τού Τδα, καί μία κριτική με
λέτη τού Κωνστ. Χατζοπούλου (Πέτρου Βασι
λικού) διά τδ έργον τού Παλαμά. Άξιοσημείω- 
τον εΐνε ότι καί τά δύο προέρχονται άπδ τδν 
«Νουμάν». Τδ βιβλίον τής «Σαμοθράκης» εΐνε 
ανατύπωσις άπδ αύτήν τήν έφημερίδα*  ή με
λέτη τού Χατζοπούλου δημοσιεύεται ολοένα έκεϊ.

*

Εΐνε στιγμές πού συλλογίζομαι ότι κάποια 
καταρα βαρύνει αυτόν τδν τόπον . . . Μέ κάνένα 
άλλον τρόπον, μά τήν άλήθεια, δέν ήμπορεϊ 
νά έξηγηθή τδ πώς ένα βιβλίον ως τού’Ίδα πέρνα 
σχεδόν άπαρατήρητον ! ’Αλλού, παντού άλλού, 
θά έχαλούσε κόσμον. 01 φωτισμένοι, μέ τδν 
ένθουσιασμόν των, θά τδ έπέβαλλαν άμέσως είς 
όλους, καί πρδ πάντων είς τούς νέους, είς τούς 
όποιους εΐνε άφιερωμένον. Θά έδιαβάζετο πολύ 
καί ίσως κάποιος ύπουργδς θά προώριζε μεγάλα 
αποσπάσματά του διά τά σχολεία. Θά έθεω- 
ρεϊτο έθνικδν καί παιδαγωγικόν, κατά τδν πλέον 
ύψηλδν καί ευγενικόν τρόπον. Έδώ τίποτα. Τδ 
θαυμάσιον βιβλίον δέν έσυγκίνησε κάνένα. Κ’ 
έγω πού τολμώ νά γράφω αυτά, κινδυνεύω—τ’ 
ολιγώτερον—νακούσω ένα περιφρονητικόν «ωχ 
αδελφέ !» απδ ανθρώπους πού ού'τε καταδέ
χθηκαν νά τδ ανοίξουν.

Αλλά τί εΐνε αυτή ή Σαμοθράκη; Άπλού- 
στατα, μία περιγραφή τής νήσου τών Κάβειρων 
καί τών Μυστηρίων, πού απδ τήν ύψηλοτέραν 
της κορυφήν, μίαν φοράν, ό μέγας Ποσειδών 
έβλεπε τδν πόλεμον τής Τροίας. Περιγραφή 
όμως καμωμένη άπδ καλλιτέχνην καί φιλόσο
φον, απδ πατριούτην καί παιδαγωγόν, ένα σπά
νιον άνθρωπον, πού είς αυτό τδ βιβλίον έκλει- 
σεν όλην του τήν Ψυχήν. Τδ κάθε τι πού πα- 
οατηρεϊ καί περιγράφει άριστοτεχνικά, τού δίνει 
αφορμή νά δώση κ’ ένα μάθημα άρετής, φιλο
πατρίας, φιλελευθερίας καί δυνάμεως. Μάθημα 
πού ύποβάλλεται, πού έντυπόνεται βαθειά καί 
είς τδν νούν καί είς τδ αίσθημα. 'Ο άναγνώ- 
στης, αφού κλείση αύτδ τδ βιβλίον πού τδν 
έμαθε τόσα διά τήν Σαμοθράκην, αισθάνεται 
τδν εαυτόν του έλληνικώτερον, πατριωτικώτε- 
ρον, όυνατώτερον. Αύτδ σημαίνει ότι τδ βιβλίον 
δέν όμιλεϊ μόνον διά τήν Σαμοθράκην. Ή Σα
μοθράκη καί τά σαμοθρακίτικα πράγματα, άπδ 
τδ Φεγγάρι έως τδν μακαρίτην Φαρδύν, εΐνε διά 
τδν συγγραφέα άπλαϊ προφάσεις. ’Αρχίζει άπδ 
εδώ, διά νά φθάση έκεϊ πού δέν τδ περιμένεις. 
Κάθε σελίς τού βιβλίου εΐνε ούτω μία έκπλη- 
ξις, μία συγκίνησις, ένας θαυμασμός.

Καί ή γλώσσα δημοτική ώραιοτάτη. Όχι, 

μά τήν άλήθεια, δ "Ιδας δέν εΐνε μαλλιαρός! 
Ούτε μία σχεδόν παράξενη ή αύθαιρέτως πλα
σμένη ή στρεβλωμένη λέξις δέν ύπάρχει είς τδ 
βιβλίον του. Απλή, ζωντανή, δμιλουμένη, 
ή γλώσσα ρέει τόσον εύμορφη, τόσον αγνή καί 
διαυγής, ώστε δέν κάμνουν έντύπωσιν παρα 
μόνον οί όλίγαι έκεϊναι λέξεις, πού ό συγγρα- 
φεύς δανείζεται κάποτε άπδ τήν καθαρεύουσαν.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΑΑΜΑΣ
Άπό τήν Καλλιτεχνικήν ’Έκϋεσιν τοΰ Ζαππείου. 

Προσωπογραφία τοΰ ζωγράφου κ. Ε. Ίωαννίδου.

Τής μελέτης τού κ. Χατζοπούλου εδημο- 
σιεύθη έως τώρα τδ μεγαλείτερον μέρος. Εΐνε 
άρκετδν διά νά κρίνη κανείς, ότι πρώτην φο
ράν τδ έργον τού Παλαμά χαρακτηρίζεται απδ 
κριτικόν. Ό σκοπός τού κ. Χατζοπούλου εΐνε 
προπάντων νά δείξη πού καί πότε ό ποιητης 
παρασύρεται είς δρόμον άντικαλλιτεχνικόν, 
άντιποιητικόν. Φρονεί ότι έκεϊ όπου ή ιδεολο
γία τού Παλαμά δέν κατορθόνει νά μετουσιωθρ 
είς αίσθημα, ή ποίησίς του άπομένει ψυχρή 
καί άσυγκίνητη. ’Απεναντίας έκεϊ όπου ό 
ποιητής, μέ τήν ειλικρίνειαν τής έμπνεύσεως 
επιτυγχάνει τήν μυστηριώδη αυτήν μετουσιω- 
σιν ή περιορίζεται έξ άρχής είς τδ αίσθημά 
του, εΐνε θαυμάσιος. Ούτω ό κ. ΧατζόπουΛος 
άμφισβητεϊ μεγα μέρος τής ποιητικής παρα
γωγής τού Παλαμά, φαίνεται δέ λυπούμενος 
καί άγανακτών ότι αύτδ προπάντων τδ μέρος 
επηρεάζει καί παραστρατίζει τούς νέους ποιητάς 
μας. Όσας άντιρρήσεις πιθανόν νά έχη κάνεις, 
τόσον διά μερικάς λεπτομέρειας όσον καί οιά 
μερικάς άντιλήψεις, δέν ήμπορεϊ νά μήν δμο- 
λογήση ότι ή κριτική τού κ. Χατζοπούλου 
εΐνε άπδ τάς πλέον σοβαράς καί έπιστημονικάς 
πού έφάνησαν είς τήν Ελλάδα τά τελευταία 
αύτά χρόνια. Καί είμαι βέβαιος πώς θά εχη 
μεγάλην κ’ εύεργετικήν έπίδρασιν, είς τούς 
κύκλους μάλιστα τών μιμητών τού Παλαμά.

ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΠΟΥΑΟΣ

ΤΟ ΟΕΑΤΡΟΝ
Ζωηρά εις παραγωγήν νέων έργων προμηνύεται 

ή προσεχής θεατρική περίοδος. Μέχρι τοϋδε 
μάς αναγγέλλονται τά εξής τών όποιων δη 
μοσιεύομεν άνάλυσιν καί τάς υποθέσεις:

c0 «Πειρασμός*  πού γράφει διά τδ καλοκαίρι 
ό κ. Γρ. Ξενόπονλος, δ συγγραφεύς τής «Φω
τεινής Σάντρη» καί τής «Ραχήλ», εΐνε τετρά- 
πρακτον δραματάκι (comedie) σύγχρονον αθη
ναϊκόν. Τήν ιδέαν του ή τήν θέσιν του, μάς 
φανερώνει δ ίδιος τρόπος μέ τδν όποιον αντι
δρούν έξ ενστίκτου είς μίαν περίστασιν δύο γυ
ναίκες, διά τήν οποίαν έν τούτοις έχουν αρχάς 
καί θεωρίας διαφορετικός. Άλλ’ή καθαυτό ήρωις 
του εΐνε ή Καλλιόπη, μία πανεύμορφη καί 
παμπόνηρη χωριατοπούλα, πού μέ τους πόθους 
πού διεγείρει είς κάθε άρσενικδν τδ νεαρόν της 
καί ώραϊον σώμα — αιώνιος πειρασμός — ανα- 
στατόνει δύο σπίτια καί άπειλεϊ νά χωρίση τρία 
άνδρόγυνα. Πρώτα εισέρχεται είς τού δικηγό
ρου Δρογκά, ως καμαριέρα, όπου δέν μένει 
παρά μίαν ημέραν, διότι τήν διώχνει κακήν 
κακώς ή γυναϊκά του Πολυξένη, συλλαμβά- 
νουσα αύτήν νά χαριεντίζεται σκανδαλωδώς μέ 
τδν άντρα της. Συγχρόνως φεύγει καί αυτή 
άπδ τδ σπίτι—εΐνε πολύ νέα, καί χαϊδεμένη καί 
λατρεύει τδν Δρογκάν — δρκιζομένη νά μη ςα- 
ναϊδή ’στά μάτια της τδν άπιστον. Άλλ’ η 
τύχη καί δ μεσίτης στέλλουν αύθημερδν την 
Καλλιόπην είς τδ πατρικόν σπίτι τής Πολυξέ
νης, ώς καμαριέραν τής άδελφής της Αγγέλας, 
ή δποία εΐνε ύπανδρευμένη μέ τδν λογιστήν 
Παπαστάμου, σώγαμπρον. Καί είς αύτδ τδ σπίτι 
δμοίως κάνεις δέν ήμπορεϊ ν’ άντισταθή είς τα 
θέλγητρα τής ωραίας δουλίτσας. Ό πατέρας τής 
Αγγέλας, άρεοπαγίτης συνταξιούχος, δ άντρας 
της, δ άδελφός της, νεαρός φοιτητής, δ Κοσμάς 
δ ναύτης τού άνδρός της, δ μάγερας, ολοι τήν 
έοωτεύονται, καί τήν κυνηγούν, καί προσπαθούν 
νά τήν κατακτήσουν, καθένας μέ τδν τρόπον 
του. Καί είς ολους αύτούς προστίθεται καί δ 
άντρας τής Πολυξένης, δ όποιος έπανευρίσκει 
άπροόπτως τήν έφήμερον έρωμένην είς τα πε
θερικά του. 'Η δέ Καλλιόπη άνταποκρίνεται 
είς κάθε έκδήλωσιν μέ τδ ένστικτον τής φιλά
ρεσκης γυναίκας, πού άγαπα νά τρελλαίνη κάθε 
άνδρα απλώς διά νά τδν τρελλαίνη. ’Αλλά δέν 
άγαπα άληθινά παρά μόνον τδν «άδελφό» της, 
δηλαδή τδν σκαμπανέα της, καί κατά βάθος 
εΐνε άγαθδ κ’ εύαίσθητο κορίτσι, πού ύποφέρει 
πολύ όταν άντιλαμβάνεται τδ κακόν πού χωρίς 
νά θέλη σκορπίζει τριγύρω της .... Καί μετά 
πολλάς περιπέτειας καί κωμικά επεισόδια είς 
τδ άνάστατον σπίτι, επέρχεται μία λύσις απρόο
πτος καί συγκινητική.

it
«ΉΔούλα*.  Σπ. Μελά.—Τδ θέμα τού νέου 
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έργου τού κ. Μελά « 'Η Δούλα» εινε ή ζωγραφιά 
τών σχεσεων τών δύο κυριωτέρων κοινωνικών 
τάξεων τή; πλουτοκρατίας και τού λαού."Ενας 
τεχνίτης, απλοϊκός και νοικοκύρης, πεθαίνει 
καί αφ-.νει είς ενα φίλον του, μεσίτην τού χρη
ματιστηρίου, τήν μικράν περιουσίαν του καί 
τήν φροντίδα τών 8ύο τέκνων του, ενός κορι
τσιού καί ενός αγοριού. 'Ο μεσίτης αυτός παί
ζει τήν περιουσίαν αυτήν είς τό χρηματιστή- 
ριον, κερδίζει καί σιγά-σιγά γίνεται τραπεζί
της βαθύπλουτος. Συγχρόνως τό μέν αγόρι, 
τό όποιον είχε τοποθετήσει είς ένα έργοστά- 
σιον τό κόβουν οί τροχοί, τό δέ κορίτσι γίνε
ται δούλα είς τό σπίτι τού τραπεζίτου καί 
διαφθείρεται από τόν υιόν του. Είς εποχήν 
καθ’ήν ό διαφθορέας τής δούλας άρραβωνίζεται, 
φθάνει από τήν Αίγυπτον, όπου έμενεν, ό μό
νος κάτοχος τού μυστικού τής καταγωγής τής 
δούλας, φίλος δέ τού πατρός της καί φίλος τού 
τραπεζίτου, ό όποιος αποκαλύπτει τήν αληθι
νήν θέσιν τών πραγμάτων είς τήν κατεστραμ- 
μένην κόρην. Ό τραπεζίτης θέλει νά διορθώση 
τά πράγματα, νά παντρέψη τή δούλα μέ τόν 
θυρωρόν του. ’Αλλ*  εκείνη δέν δέχεται τήν λύ- 
σιν καί φεύγει τήν νύκτα τών αρραβώνων. Δέν 
γνωρίζει πού νά διευθυνθή. Κακοποιοί τήν περι
τριγυρίζουν καί χωροφύλακες· ένας απ' αύτούς 
τήν απαγει είς την αστυνομίαν ώς ύποπτον καί 
ή ατυχής ύπαρξις εισέρχεται άπό τής στιγμής 
εκείνης είς τό στάδιον, τό όποιον ακολουθούν 
αί περισσότεραι συνάδελφοί της είς τήν Ελλάδα.

** Ό γλύπτης καί ήμέτερος συνεργάτης 
κ. Θ. Θωμόπουλος έξέθεσε είς τήν Καλλιτε
χνικήν "Εκθεσιν τού Ζαππείου μέγα γλυπτικόν 
έργον του τόν "Αγγελον προωρισμένον ώς μνη- 
μειον τού έκ Πειραιώς σιτεμπόρου Κορωναίου. 
Τό έργον αύτό σημειώνει σταθμόν είς την εξέ- 
λιξιν τού καλλιτέχνου καί έν γενει είς την 
ελληνικήν γλυπτικήν. ΤΙ έμπνευσίς του εινε

«Τσεκονρι καί φωτιά». Παντελή Χόρν.—r 
Δραματική σάτυρα σέ τρία μέρη. ‘Γπόθεσις: 
Σέ μιά επαρχιακή πόλι ζούνε δύο αδελφοί, ό 
Περικλής καί ό Κώστας. *0  πρώτος είναι ό 
έξυπνος, ό επιτήδειος, σ’ αύτόν οί γονείς του 
στηρίζουν κάθε ελπίδα' ό άλλος είναι δ κου
τός, ό χαμένος, ό ανάξιος γιά τό καθετί.

Οταν μεγαλώνουν καί φθάνουν στήν ηλικία 
τής δράσεως, ό Περικλής είναι ό άνθρωπος τής 
ημέρας, ύποψήφιος δήμαρχος, άρραβωνιασμένος 
μέ την κόρη τού μεγαλειτέρου κομματάρχου 
καί μέ προίκα ένα κτήμα έπίδικο μεταξύ τού 
δήμου καί τού πεθεοού του.

Τό κτήμα αύτό γιά νά τό πούμε κάπως, άς 
τό πούμε Γραικία.

Ο Τρινάκρης, έτσι λένε τόν πεθερό τού Πε
ρικλή. δέν έχει κανένα δίκιο στής Γραικίας τήν 
ύπόθεσι, καί όμως είναι βέβαιος πώς θά κερ
δίση, γιατί άμα πετύχη ό γαμπρός του δήμαρ
χος, θά κλείση τά μάτια του γιά νά κερδιθή ή 
όίκη από τόν πεθερό του καί νά πάρη αυτός 
τήν προίκα του.

Ο Κώστας εκείνη τήν εποχή γυρίζει άπό 
τους ύποδούλους πληθυσμούς οπλαρχηγός. "Εχει 
φέρει μαζί του καί μερικά παλληκάρια, άντάρ- 
τες τού βουνού, γιά νά τούς φιλοξενήση στον 

τόπο του, ίσα μέ τήν άνοιξι πού θά ξαναβγούνε 
στό τουφέκι.

’Αγαπάει από μικρός τήν "Αννα, τήν αρρα
βωνιαστικιά τού αδελφού του, δέν τής τό είπε, 
ούτε τής τό έδειξε όμως ποτέ, γιατί είναι δει
λός, αυτός πού χυμούσε στού πολέμου τή φω
τιά καί τού φαινόταν παιγνίδι.

Η Άννα όμως ούτε τόν Κώστα αγαπάει, 
ούτε τόν άρραβωνιαστικό της Περικλή.Τόν πέρ- 
νει μόνο καί μόνο γιατί τή βιάζει δ πατέρας 
της- εινε ερωτευμένη μέ τό γραμματικό τού 
πατέρα της, τόν Παναγιώτη, πολύ φίλο τού 
Κώστα.

Ο Κώστας αντιλαμβάνεται τούς άτιμους 
σκοπούς τού αδερφού του καί άποφασίζει νά 
χτυπήση τήν κακοήθεια, ύποστηρίζοντας τό 
φίλο του Παναγιώτη, πού τόν νομίζει ειλικρινή 
καθώς πρώτα, γιά ύποψήφιο δήμαρχο καί άντί- 
παλο τού αδερφού του, θυσιάζοντας τόν κρυφό 
ερωτά του. Κι’ όλα αυτά γιά χάρι τής ’Ιδέας, 
γιά χάρι τής άγαπημένης του "Αννας.

Στήν αρχή τόν άκολουθούν μερικοί κομμα- 
τάρχαι, δυσαρεστημένοι μέ τόν Περικλή, καί δ 
δημοσιογράφος Πλιμάδης, διευθυντής τής έφη- 
μερίδος «Αί Νέαι Ίδέαι», μόνο καί μόνο γιά 
νά έκβιάση μέ τό διάβημά του αυτό τόν Πεοι- 
κλή καί νά πάρη μερδικό άπ ’ τή Γραικία. Μά 
γρήγορα βλέπουν τήν είλικρίνειά του καί οί 
κομματάρχαι καί δ δημοσιογράφος, τόν άφίνουν, 
και τότε βρίσκεται έτοιμος ό Περικλής νά τούς 
μπουκιόση καί νά τούς πάρη μέ τό μέρος του.

Κ’ έτσι ό Κώστας μένει μόνος μέ τόν Πα
ναγιώτη. Τότε μεταχειρίζεται τό τελευταίο 
μέσον, τη βία*  μαζεύει τά παλλικάρια του γιά 
νά πολεμήση τώρα πειά τόν εσωτερικό εχθρό. 
Πηγαίνει στό σπίτι τού Τρινάκρη, όπου όλοι 
οί κομματάρχαι εινε μαζεμένοι, καί ζητάει 
απ τόν Τρινάκρη νά δώση τήν κόοη του στό 
φίλο του καί τόν ίδιο Παναγιώτη νά ύποστη- 
ρίςη καί γιά δήμαρχο, γιατί άν δέν τό κάνη τά 
παλληκαρια του είναι απέξω καί περιμένουν τό 
σύνθημα. Μόλις φωνάξη:«Τσεκούρι καί φωτιά» 
θά δομήσουν καί θά τούς κάνουν όλους στάχτη.

Ο Τρινάκρης βλέπει τά στενά καί παραδέ
χεται. Μά ή Μοίρα δίνει στον Κώστα καί τό 
τελευταίο κτύπημα. Ό Παναγιώτης δέν ήταν 
πειά όπως τόν ένόμιζε, τώρα πού κΓ αύτδς πέ
τυχε εκείνο πού ποθούσε' θέλει κι’ αύτός νά 
σουφρώση καί τον Κώστα προσπαθεί νά δωρο- 
δοκήση γιά τήν ύποστήρηξι. Ούτε ή "Αννα 
ήταν τό κορίτσι πού ό Κιόστας ονειρεύτηκε, 
δέν αξίζει τήν άγάπη του.

Τότε ό πολεμιστής αποφασίζει νά έκτελέση 
την απειλή του. Μάταια τον παρακαλάνε όλοι 
καί ό Παναγιώτης μαζί, νά κάνη 6,τι αύτός 
θέλει, πώς όλοι είναι σκλάβοι του, πρόθυμοι 
στις προσταγές του. Ό Κώστας τούς άποκαλεί 
εχθρούς τής πατρίδος.

Καί τώρα σ’αύτή τήν ιερή στιγμή όπου δέν 
ξέρει, άν κι’ αύτδς θά ζήση, ξομολογιέται τήν 
αμαρτία του- γιατί αμαρτία θεωρεί τόν έρωτα 
του προς τήν "Αννα, πού τώρα σιχαίνεται, 
κ’ έναν έρωτα έχει πειά μόνο, τόν έρωτά του 
προς τήν Πατρίδα

Άκούνε όλοι αύτή τήν έξομολόγησι καί φαν
τάζονται πώς ή ’Άννα μπορεί ακόμη νά τούς 
σώση.

Ό ίδιος δ πατέρας της, κι’ αύτός δ Πανα
γιώτης ακόμα τήν παρορμούν νά παρακάλεση 
τόν Κώστα νά πέση στήν αγκαλιά του γιά νά 
σωθούν.

'Η "Αννα πηγαίνει, πέφτει στά πόδια του καί 
τού πουλάει ψεύτικα αισθήματα, αύτδς όμως τή 
σπρώχνει μακρυά του μέ σιχασιά φωναζοντας- 
στά παλληκάρια του : «Τσεκούρι καί φωτιά !

*
Οί «Σκλάβοι». Σ. Νικολοπούλον.— 'Η θέσις 

τού νέου έργου τού ποιητου τού «’Άλλου Κό
σμου» είνε ή εξής: Οί «Σκλάβοι» δείχνουν τάς 
πληγάς καί τάς προλήψεις, ύπδ τάς δποίας πά
σχει ή αθηναϊκή οικογένεια. Ο πατέρας, ή 
μητέρα, ή κόρη καί δ υιός τής άπεικονιζομέ- 
νης εν τώ έργω οικογένειας είναι οί κοινωνικοί 
σκλάβοι. Κτυπούνται τραγικώς καί αμειλίκτως 
άπό τάς ιδέας καί προλήψεις, μέ τάς δποίας ανε- 
τράφησαν καί ζούν

Τό «Καμπαναριό» .Στεφ. Γρανίτσα.—"Ενας 
γέρος άνθρωπος παίρνει μίαν νέαν γυναίκα Κα
ταλαβαίνει από τήν πρώτην ή μέραν πώς δέν 
τής γιομίζει τήν ψυχήν της. Κάνει τό κάθε τι 
γιά νά τήν κάμη εντελώς ίδικήν του, αλλά 
κάθε προσπάθειά του τόν δείχνει μικρότερον 
αντικρύ τής γυναικός του. Καί στό τέλο? πα
ραβγαίνει μέ ένα παιδί πού τό φαντάζεται αγα- 
πητικδ τής γυναίκας του καί προσπαθεί να 
ανεβή ένα καμπαναριό γιά νά δείξη πώς εινε 
ακόμη παιδί. Άπ’ έκεί πέφτει καί σκοτώνεται.

*
«Ό Βασιληάς Ανήλιαγος». I. Πολεμη. -Δρα

ματική παράδοσις έμμετρος είς πράξεις τρεις.
Η ύπόθεσις τού έργου στηρίζεται έπί τής γνω

στής παραδόσεως τής ’Ακαρνανίας τού γυιού 
τού βασιληά Τρίκαρδου, τόν όποιον, κατ από- 
φασιν τής Μοίρας δέν έπρεπε νά ίδή ποτέ δ 
ήλιος. Ό ’Ανήλιαγος ουτος ήγάπησε τήν 
■πεντάμορφη Κυρά Ρήνη καί τήν έπεσκέπτετο 
μετά τήν δύσιν τού ήλιου, άναχωρών πάντοτε 
πθδ τής ανατολής. ‘Η Κυρά Ρήνη, μή γνω- 
ρίζουσα τον λόγον καί ζηλοτυπούσα, κατώρ- 
θωσε κάποτε νά τόν κρατήση δολίως πέραν τής 
ανατολής τού ήλιου καί δ ’Ανήλιαγος, ίδών 
τθν ήλιον διά πρώτην φοράν, αποθνήσκει κατά 
τήν απόφασιν τής Μοίρας.

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

, ** Είς τήν Μόσχαν ή εταιρεία τών « Ανε
ξαρτήτων Καλλιτεχνών» διωργάνωσε τήν 38Τ1ν 
καλλιτεχνικήν "Εκθεσιν αύτής. Αξιοσημείω
τος εινε ή ποόοδος, τήν όποιαν κατά τά τελευ
ταία έτη δεικνύουν οί Ρώσσοι ζωγράφοι. Η 
σλαυϊκή τέχνη παρά τήν έπίδρασιν τής τέχνης 
τής Δύσεως κατώρθωσε μέ δύναμιν καί ζωήν 
νά δίδη προσωπικόν ρυθμόν είς συνθέσεις από 
τήν εθνικήν ζωήν τής Ρωσσίας.

** Είς τήν πώλησιν τών έργων τού Αμερι
κανού εμπόρου Άνρύ έπωλήθησαν μεταξύ 
άλλων καί ένα έργον τού Κορδ αντί 115,000 
φο. τού Ντομινύ 118,000 φρ. καί τού Τρογιδν 
144,000 φρ.

** Κατά τό έτος 1910 διοργανούται έν Μονάχω 
έκθεσις τών αριστουργημάτων τής Μουσουλ
μανικής Τέχνης. ‘Η έκθεσις αύτη θά περιλαμ- 
βάνη έργα τών εξής εποχών : ΤΙ Τέχνη από 

.τούς Καλίφας μέχρι τού 1258. 'Η Μαυριτα- 
νική Τέχνη έν ‘Ισπανία καί είς τήν Βόρειον 
Αφρικήν μέχρι τού 1500· 'Π τέχνη εν Σικε
λία μέχρι τού 1500. ΤΙ ανατολική έπίδρασις 
έπί τής σκανδιναυϊκής τέχνης κατά τον μέσον 
αιώνα. ‘Η περσική τέχνη. Άνάμνησις τών 
Σταυροφοριών. Έπίδρασις τής Περσίας έπί τής 
Ρωσσίας καί Πολωνίας. ΤΙ Τουρκία τό 1400 
μέχρι τού 1700. ΤΙ έπίδρασις τής Τουρκίας 
έπί τής Γερμανίας. Οί Γάλλοι ζωγράφοι καί ή 
Τουρκία.

** Έν Λειψία ίδρύθη Καλλιτεχνική Εται
ρεία ύπδ τών τίτλον « Η Σετσεσσιόν τής Λει
ψίας». Σκοπός τής Εταιρείας αύτής εινε ή 
διοργάνωσις καλλιτεχνικής έκθέσεως πολύμηνου 
διάρκειας ανά παν έτος.

** Τήν 28·Πν παρελθόντος μηνδς ήνοιξε είς 
τό Ζάππειον ή έτησία Καλλιτεχνική Εκθεσις 
μέ έργα ζωγραφικής καί γλυπτικής τών κ. κ. 
Α. Θωμοπούλου, Ε. Ίωαννίδου, Κοντοπούλου, 
Π. Μαθιοπούλου, Μποκατσιάμπη, Φερεκύδου, 
Κα? Φλώρα, Καραβία (Κάϊρον), Άσπρογέρακα, 
Κογεβίνα (Κέρκυρα), Τόμπρου καί άλλων. 'Η 
έκθεσις περιλαμβάνει καί τμήμα προεκτεθέντων 
έργων. Ειδικός συνεργάτης μας θά γράψη περί 
αύτής είς τό προοεχές φύλλον.

Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ
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από τούς ωραιότερους κόσμους του ιδανικού 
μέ όλην τήν δυνατήν τόλμην τής παραστά- 
σεως και εκφραστικήν δύναμιν έκτελέσεως. 
Καμμία ξηρά θρησκευτική αντίληψις δέν επη
ρέασε τον καλλιτέχνην. Ό "Αγγελός του είνε 
ωραίος έφηβος, ό όποιος κατέρχεται άπό ύψη— 
λήν πτήσιν, ώς ύπερκόσμιον ον, μέ τάς πτέρυ
γας άνοιγμένας. και γονυπετής είς μίαν αβία- 
στον, αθόξ5υβον, έλαφράν γονυκλισίαν, ή οποία 
νομίζει κανείς ότι είνε συνέχεια τής πτήσεώς 
του έπί τής γής, θρηνεί έπί τού τάιοου. *11  
έκφρασις τής μορφής, βυθισμένη είς τον πό
νον τής σκέψεως, ή στάσις, ή έντονος πλα
στική του, αί γραμμαί αποτελούν ένα αρμονι
κόν σύνολον, τό όποιον αοίνει ίσχυράν έντύπωσιν 
είς τόν θεατήν.
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Ό κ. Αωμόπουλος έκθέτει ακόμη προτομήν 
τού Μπετόβεν μέ τον νεωτερισμόν τής έγχρώ- 
μου έπεξεργασίας τών οφθαλμών κατά μέθοδον 
ίδικήν του. Τά νέα ταύτα έργα τού καλλιτέ- 
χνου εινε ήθη επεςειργασμενα εις το μαρμα- 
ρον. Επίσης έκ τών παλαιών του έκτίθεται 
είς μάρμαρον τό βραβευμένον είς τήν έκθεσιν 
τού «Παρνασσού» καί γνωστότατον ύπό τόν 
τίτλον «Τά μάτια τής ψυχής».

** Ό δήμος τής Λιέγης είς τό Βέλγιον ήγό- 
ρασε τό περίφημον γλυπτικόν έργον τό «Τε- 
λευταίον Φίλημα» (τήν ορφικήν παράδοσιν) τού 
Βέλγου γλύπτου Παύλου Ντιμπουά.

ΣΤΙΧΟΙ

Η ΔΥΣΙΣ ΣΤΗ ΣΑΧΑΡΑ
Περνάει βουβά, μονότονα κι1 αργά, 
Σαν μυστική πομπή τό καραβάνι. 
Πέρνα καί πάει, ποιος ξέρει που μακρυά, 
Σε ποιο του πόϋου ονειρευτό λιμάνι.

Σε μαύρης νεκροάάλασσας καϋμό, 
Λες δάκρυα ό ήλιος ξεψυχώντας χύνει, 

9Ενώ φ&άνουν σε πέν&ιμο χορό
Τής ερημιάς οί αντίλαλοι κ3 οί άρήνοι.

Γεώργιος Λαμττελέτ - Καρούσος

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η έπανάστασις, ή οποία έληξε τήν 17 τού 

παρελθόντος μηνός μέ τήν άνάγνωσιν είς τήν 
Βουλήν παρά τής Α. Μ. τού Βασιλέως τού διαγ
γέλματος περί Έθνοσυνελεύσεως καί τήν δημο- 
σίευσιν κατά τήν έπομένην ήμέραν τής περί τού 
τέλους αύτής προκηρύξεως τού Στρατιωτικού 
Συνδέσμου, ύπάρχει είς τήν συνείδησιν όλου 
τού κόσμου ώς ιδέα. Κατά πόσον όμως άφήκε 
καί πραγματικά στοιχεία ζωτικότητος θά τό 

ίδωμεν ταχέως μέ τάς έκλογάς τών αντιπρο
σώπων είς τήν Αναθεωρητικήν Συνέλευσιν, μέ 
τά οσα £ιζικά μέτρα θά ψηφίση αυτή καί τό 
σπουδαιότερον μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον θά 
έφαρμοσθούν τά μέτρα αυτά.

Ί1 νέα πολιτική καί κοινωνική περίοδος 
τής 'Ελλάδος θά κριθή έντός μιας διετίας τό 
πολύ πλήν έάν μεσολαβήσουν απρόοπτα έξω- 
τερικά γεγονότα. Δυνάμεθα εύλόγως νά σκε- 
πτούμεθα, οτι τό νέον πολιτικόν σύστημα μο
λονότι δέν παρέσυρε αίσθητώς τόν έλληνικόν 
λαόν, δέν θά έπιτρέψη νέας κομματικάς αυθαι
ρεσίας καί ή έπανάστασις, ή όποια έκτύπησε 
τήν κομματικήν τυραννίαν ώς ιδέα θ’ άντι- 
δράση ίσχυρώς είς τό κακόν.

Μέγα ευτύχημα θά ήτο διά τήν Ελλάδα 
έάν ή άντίδρασις αυτή έξεδηλούτο άπό τούδε, 
έάν αί διάφοροι κοινωνικά! τάξεις αί έχουσαι 
τόσα συμφέροντα νά ύπερασπισθούν ανεύρισκαν 
άμέσως τούς έκλεκτούς των καί ύπεστήριζαν 
τήν όργάνωσιν νέων κομμάτων μέ πραγματικάς 
άρχάς ειλικρινείς καί νεωτεριστικάς. Εινε κάπως 
παρήγορον, ότι τοιαύται τάσεις έξεδηλώθησαν 
τάς τελευταίας ημέρας μέ τήν πρωτοβουλίαν 
τών καθηγητών τού Πανεπιστημίον κ. κ. Γ. 
Στρέϊτ καί Άνδρεάδου. Τό νέον κόμμα, ώς 
άπεκλήθη ή συμπτυσσομένη όμάς, περιλαμβά
νει έπιφανή κοινωνικά στοιχεία έκ τού έμπο- 
ρικού καί βιομηχανικού κόσμου.Βεβαίως τοιαύτη 
όμάς δέν δύναται ή νά είνε συντηρητικών αρ
χών, αλλ’ είς τόν τόπον μας αί διακρίσεις αύταί 
περιττεύουν όταν πρόκειται νά τεθούν πρωτί- 
στως ήθικαί άρχαί πολιτικής, αύταί δηλαδή αί 
βάσεις τού πολιτεύεσθαι. Έξ άλλου ή «Κοινω
νιολογική Εταιρεία» ετοιμάζεται καί αύτη νά 
κατέλθη είς τόν άγώνα, ώς πληροφορούμεθα, 
έντείνουσα τάς προσπάθειας της πρός διάδοσιν 
τών κοινωνιολογικών άρχών, τάς οποίας θέλει 
νά έπιβάλη.

Έάν όμως όλα αύτά δέν γείνουν συστηματι- 
κώς καί ταχέως, ικανόν χρονικόν διάστημα θ 
απολεσθή’είς μάτην, άλλ ’ ή έπαναστατική ιδέα 
μίαν ήμέραν |θά επικράτηση καί ή αισιοδοξία 
έκείνων,οί όποιοι διείδαν είς τήν έπανάστασιν 
τήν άπαρχήν νέας πολιτικής καί κοινωνικής 
ζωής διά τήν Ελλάδα δέν εινε έντελώς άδικαιο- 
λόγητος.Θά έπρεπε κάνεις νά έπαναλάβη έντό- 
νως, ότι ή εύτυχής αύτή περί τού μέλλοντος προ
φητεία έξαρτάται πάντοτε έκ τής έξωτερικής μας 
πολιτικής καί οτι έάν ό χρόνος δέν θεωρηθή πο
λύτιμος, έάν πάσα αύτού στιγμή δέν καλυφθή 
μέ ένα νέον έργον ζωής καί προόδου, ό κίν
δυνος ενός μεγάλου έθνικού άτυχήματος θά εινε 
άφευκτος καί πάσα αισιόδοξος πρόβλεψις θά 
διαψευσθή δδυνηρώς ύπό τών πραγμάτων.

Διευ&υντής του*  Καλλιτέχνου»: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙΝΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘ’ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τών 80 κηρίων αντί δρ. 6,80 μόνον δρ. 3,50

Τών 40 κηρίων άντί δρ. 5,80 μόνον δρ. 3

Τών 30 κηρίων άντί δρ. 4,50 μόνον δρ. 2,50

Τών 15 κηρίων άντί δρ. 3,50 μόνον δρ. 1)5 0

Περιλαίμια αντί δρ. 0,40 μόνον δρ. 0,10

Απαντα τά πρατήριά μας νποχρεοϋνται νά πωλώσιν εις τάς άνω τιμάς.

ρεία οινόπνευμα πρός μεταπώλησήν. ^ίηλούαενον διά τό όποιον ούδεμίαν
ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ. ™ ,*  Λ

ωεοει ευνυνην η εταιρεία. γ
λειτουργήσαντας διά νοβευμενου οινοπνεύματος-

ΠΡΑΤΗΡΙΑ

1) Όδ. Σταδίου άρ. 20.
2) . " , /
3) .
4) .
5) »
6) »

7) >
8) ■

9) ■

Θεμιστοκλέους άρ. 54 (Έξάρχεια) 
Κννοσάργους άρ 2 (Κολωνακιου) 
Χαλκοκονδύλη άρ. 34 (Βάϋης) 
Έρμου άρ. 179 , (Μοναστήρακιού) 
Κολωνοΰ καί Μ.Αλε- ,
ξάνδρου Π. Σδράλη (Μεταξουργείου) 
Λιοσίων &’Ηπείρου 44 (Κασιδας) 
Διονυσίου Αρειοπαγι- t
του Α. Πέππας (Μακρυγιαννη)
Εύτυχίδου, καταστημα ,
Γ. Σωτηρακοπούλου (Παγκρατι)

Κεντρική ’Αποθήκη Στοά

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι κατα·&·έαεων τιρος 4 Ια Ιο 

είς πρώτην ξήτησιν

ΔΙΑ ΤΟ 1910

10) Όδ. Πατησίων, Σ. Διαμαντή, συνοικία

11) .

12)

13)
14)

15)

16)

Σνγγροϋ

(Αγίου Λουκά) t
Ά&ηνάς καί Κρατίνου καταστημα 
Πατρονικολάου (έναντι d. Θεάτρου) 
Σοφοκλέους καί3 Α&ηνάς,ΆδΉσαια 
(Νέα3 Αγορά)

» Άστιγκος άρ. 6, (Αγιος Φίλιππος).
» Χαλκοκονδύλη άρ. 26, (Στανμος

3 Αττικής) ,
» 3Ακαδημίας καί Θεμιστοκλέους, Δ. 

Κάζαγλης
» Καλλιθέας (Καταστημα Ν. Σερβη)

(ό'πιαΌ'εν Βουλής)

Έξεδό&η: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΥ. Θέατρον 
Η ΚΑΤΟΧΗ. ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ 
Τά τρία έργα δμοϋ δρ. 2 διά τό Εσωτε

ρικόν καί φρ. 3 δια το Εξωτερικοί.

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤίΙΝ ΠΑΙΔίΙΝ
Τό μόνον έν Έλλάδι περιοδικόν διά 
καί Εφήβους. Πωλείται είς τας όδθ^ 
τούς έΧεριδοπώλας πρός 10 λεπ. το φυλλον
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Η ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ AGHNAI
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡ. 2,000,000
(ΕΞ ΩΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ 1,000,000)

Η ΑΝΑΤΟΛΗ είνε ή μόνη Ελληνική ’Ασφαλιστική Εταιρεία 
ή διενεργούσα πάντας τούς συνδυασμούς τών 
ασφαλειών ζωής.

Πραγματοηοιηϋ'εϊσαι άσφάλειαι εντός τετραετίας

19,000,000 δρ. και φρ.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν έν Έλλάδι, Τουρ- 
κία και Αίγύπτω.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ έχει τέλειον και πυκνότατον δίκτυον πρακτο- 
ρείων εις τάς κυριωτέρας πόλεις και κωμοπό- 
λεις τής Ελλάδος, ’Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας, "Ανω και Κάτω Αίγυπτου.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ έχει τελείαν διοργάνωσης τέλειον σύστημα 
ποικίλων συνδυασμών, ελευθερίων δρων εΐς 
τά ασφαλιστικά συμβόλαια. Ή διοίκησίς της 
διακρίνεται διά τό μεμετρημένον αυτής.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ παρέχει δλα τά έχέγγυα και κατέστη αξία τής 
" εμπιστοσύνης τοΰ κοινού.
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