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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. ‘Οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ, 27
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 

ΑΡΙΘ. 215 Τηλ. διεύφυνσις 
ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
, (Calorifere)
Αναλαμβάνομεν τήν έγκατάστασιν κεντωκώ.^ Α
δόσεως ολοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων ?εβ^αναεων βεεα ^ϊυήσεως τής άπα
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ. °V' ^εϊαοων, δημοσίων καταστημά-

~ΠΗην η°-1ς -^δ,ων, καί ^οϋπολογισμών δωρεάν.
Πλέον των ο0 τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτηυσ^ ' >
των οποίων αί έξης : ’Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου Ε» Ανατολ«
Λαρισση.— Ιραπεζα Ανατολής, έντανϋα καί έν ' Ε^ν!κ^Τ8^εζα κεντρικόν καί έν 
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα.—Ξενοδοχεΐον Άκταϊον καίΡα^^π Λ&ην&ν εντ^δα καί έν 
Νοσοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων A - Palace.—Πτωχοκομεΐον Α&ηνών.—

— Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά. V're°V' Αιγινήτειον κλπ. ιδιωτικά, κατοικίας. 
—Διαρκής παρακαταθήκη δλων τών άπαιτονα^ - α

τητος και αναγνωρισμένης στερεότητας, συνεπώς τανυτάτ^’’ &^αν?εως « ™ό· 
-Αια παοαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευΖΊήτω"^^ παραδ0σεω^

Τεχνικήν ‘Εταιρίαν
Α. Α. ΖΑΧΑΡΙΟΥ καί Σω, Μηχανικοί

έν ’Α&ήναις όδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΦΥ & ΣΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ): Συστήματος ’Αμερικάνικου τών 
τελειότερων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, και αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατα βούλησιν, άπό δεκαετίας εΐσα- 
χθεισαι εν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
εις πλουσιαν συλλογήν.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ: Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ; Χυτοσίδηροι έσμαλτωμένοι μετά 
πορσελάνης.

TANTAL: Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας 
εκ μετάλλου Tantal 70 »/„ οικονομία επί τής 
καταναλωσεως τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος.

Άπαντα τά εξαρτήματα ηλεκτρικών εγκατα
στάσεων, Τηλέφωνα, ’Ανεμιστήρες, Είδη 
’Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΔΟΥ §ν ίδρυμα μέγα, πραγματικού 
έθνικού σκοπού, τό όποιον ήρχισε μέ 
μικρά κεφάλαια και έντός δλίγου έγεινε 

τραπεζιτικόν κατάστημα πρώτης τάξεως 
δώσαν ώθησιν είς τό έμπόριον, τήν βιο
μηχανίαν και τήν ναυτιλίαν. Ή ιστορία 
τής Τραπέζης ’Αθηνών είνε ύπό τήν έπο- 
ψιν ταύτην μοναδικόν παράδειγμα ατομι
κής δραστηριότητας, όργανωτικής εύφυΐας 
και βαθείας άντιλήψεως τών αναγκών τού 
τοπου. Χρονολογείται άπό μιας δεκαεπταε- 
τίας ή ιστορία αύτή.

Τήν 31 Δεκεμβρίου 1893 έπαυσεν υφι
στάμενος ό τραπεζιτικός οίκος Α. Καλέργη 
καί Σ1α συγχωνευθείς πρός τήν διά Β. Δ. 
30 Νοεμβρίου 1893 ίδρυθεϊσαν Τράπεζαν 
Αθηνών, ής αί έργασίαι ήρξαντο τήν 1 

’Ιανουάριου 1894. Γεν. Διευθυντής τής 
νεοσυστάτου Τραπέζης ’Αθηνών έγένετο ό 
κ. ’Αντώνιος Καλέργης, δστις καί παρέ- 
μεινε τοιοΰτος μέχρι τής 11 ’Ιουνίου 1897 
παραιτηθείς έκ λόγων ύγείας τής Γεν. 
Διευθύνσεως, ήν άνέλαβεν ό ’Ιωάννης Γ. Πε- 
σμαζόγλου μέχρι τού θανάτου του (24 
Νοεμβρίου 1906). Τό Διοικητικόν Συμ
βούλων τής Τραπέζης ’Αθηνών τήν 29 
Νοεμβρίου 1906 άπεφάσισεν, δπως προ- 
τείνη πρός άντικατάστασιν τού άειμνήστου 
άνδρός είς τήν Γεν. Συνέλευσιν τών Μετό
χων 30 Δεκεμβρίου 1906 τόν κ. Ζαφεί- 
ριον Κ. Μάτσαν, ώς Γεν. Διευθυντήν τής 
Τραπέζης ’Αθηνών διά μίαν έπταετίαν, 
δπερ αΰτη παμψηφεί άπεδέχθη.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών ίδρύθη μέ κεφά-
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Ζαφείριος Κ. Μάτσας

λαιον δρχ. 10.000.000, έκ των όποιων έν 
τούτοις κατεβλήθησαν άρχικώς δραχμαί 
2.5000.000, αί δέ λοιπα.1 βραδύτερον, έν 
έτεσι 1899 καί 1900. Τώ 1904 ηύξήθη τό 
μετοχικόν κεφάλαιον είς δρχ. 20.000.000 
και τώ 1906 είς δρχ. 40.000.000 συγχω- 
νευθεισης της Τραπέζης Βιομηχανικής Πί- 
στεως τής Ελλάδος είς τήν Τράπεζαν 
’Αθηνών. Πλήν τοΰ μετοχικού τούτου κε
φαλαίου ή I ραπεζα ’Αθηνών κέκτηται 
καί άποθεματικά κεφάλαια άνερχόμενα 
νϋν είς δρ. 9.275.000. Έν τούτοις ή'έκτα
κτος Γεν. Συνέλευσις τών Μετόχων τής 
12 Δεκεμβρίου 1909 άπεδέχθη τήν περί 
αύξήσεως τοΰ μετοχικού τής Τραπέζης 
’Αθηνών κεφαλαίου είς δρχ. 60.000.000 
πρότασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δέ αύξησις αΰτη έπραγματοποιήθη ήδη 
κατά τό ήμισυ, ώστε τό μετοχικόν κεφά- 
λαιον τής Γραπεζης άνέρχεται σήμερον 
είς 50.000.000. Πλήν τών εύδοκίμως νύν 
λειτουργούντων 25 ύποκαταστημάτων έπί- 
κειται και ή ιδρυσις άλλων τοιούτων έν 
Ιωαννίνοις, Χίω, Κύπρω καί λοιποΐς άλλοις 

κεντροις, ούτως ώστε δύναται νά λεχθή, δτι 
ή Τράπεζα ’Αθηνών, προπορευομένη” τών 
έθνικών έλπιδων, ηδη υπό τραπεζιτικήν 
έποψιν τείνει νά πραγματοποίηση τήν ένω- 
σιν τής έλληνικής φυλής.

Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν τρα
πεζιτικήν έργασίαν καί έχει ταμιευτήριον 
λειτουργούν ύπό τούς καλλίτερους δρους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

1) Τό Ταμιευτήριον λειτουργεί καθ’ έκά- 
στην (πλήν τών έξαιρετέων ήμερών) κατά 
τάς έργασίμους ώρας, τόσον διά τάς κατα
θέσεις ώς καί διά τάς άποδόσεις.

2) Ό τόκος διά τάς καταθέσεις τού 
Ταμιευτηρίου βρίζεται έπι τοΰ παρόντος 
ε-ξ 4°/0, δέν δύναται δέ νά μεταβληθή 
παρά , δι’ άποφάσεως τοΰ Διοικητικού τής 
Ιραπέζης Συμβουλίου, δημοσιευόμενης διά 
τών έφημερίδων τρεις τούλάχιστον μήνας 
προ τής έφαρμογής αύτής.

3) Ό τόκος πάσης καταθέσεως λογίζε
ται άπό. τής 1ί« ή 15Ίς έκάστου μηνός, 
καί παύει τήν 1Ίν ή 151>ν τοΰ μηνός τής 
άποδόσεως.

Καταθεσις γενομένη καί άποσυρομένη 
έντός τοΰ αύτοΰ μηνός μένει άτοκος.

Είς τό τέλος έκάστου έτους οί τόκοι προσ
τιθέμενοι είς τό κεφάλαιον άνατοκίζονται.

Προς απλοποιησιν τών λογαριασμών δέν 
υπολογίζεται τοκος διά τά κλάσματα 
δραχμής.

, 4) Αί καταθέσεις, αί αποδόσεις καί οί 
τόκοι έγγράφονται έν είδικφ Βιβλιαρίφ,

δπερ ή Τράπεζα παρέχει τοίς καταθέ- 
ταις δωρεάν. , t

Ούδείς δύναται νά είνε κάτοχος πλέον 
τοΰ ένός Βιβλιαρίου.

Τά Βιβλιάρια τών καταθέσεων δέον νά· 
προσάγωνται καθ’ έκαστον έτος, κατά Δε
κέμβριον, πρός άναθεώρησιν.

5) 'Ο κάτοχος Βιβλιαρίου δικαιούται έν 
περιπτώσει άπωλείας αύτοΰ, νά λάβη, έτε
ρον είς άντικατάστασιν τοΰ άπολεσθεντος 
υποβαλλόμενος είς τούς δρους καί διατυ
πώσεις, ας ή Διεύθυνσις τής Τραπέζης 
ήθελε κρίνει αναγκαίας. Τό νέον τούτο 
Βιβλιάριον άκυροι τό προγενέστερον.

6) Δέν είνε δεκταί καταθέσεις μικρότε
ρα! τών δραχ. 5, τό δέ σύνολον τών κατα
θέσεων ένός καί τοΰ αύτοΰ άτόμου τών 
ύπερβαινουσών τάς δραχ. 2000 μεταφέρε
ται αύτοδικαίως είς κοινόν τρεχ. λογαρια
σμόν, άποφέρον τόκον 3°/0.

7) Οί ένδιαφερόμενοι δύνανται έν πάση 
στιγμή νά άποσύρωσι μέρος ή δλον τών 
καταθέσεων αύτών. Έκάστη άποδοσις δέον 
νά άνέρχηται τούλάχιστον είς δραχ. 5.

Αί άποδόσεις γίνονται μόνον πρός αυτους 
τούς καταθέτας προσωπικώς,τή έπιδειξει τοΰ 

Γραφεϊον Γενικοί Διεν&οντοΰ Τραπέζης Αθηνών.

σχετικοΰ Βιβλιαρίου, ούδεμία δέ πληρωμή 
δύναται νά γίνη πρός τρίτον, άν δέν έχη ου- 
τος έγκυρον πρός τούτο πληρεξουσιότητα.

8) ’Απαγορεύεται είς τούς ύπαλλήλους 
τής Τραπέζης νά δίδωσιν είς οίονδήποτε 
πληροφορίας περί τής καταστάσεως τού 
λογαριασμού τών καταθετών. ’Εννοείται, 
δτι έξαιρείται ή περίστασις, καθ’ήν ήθελε 
διατάξει τούτο ή Δικαστική ’Αρχή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ

Τιμολόγιον ηα'ι Κανονισμός.

1) Ή Τράπεζα τών ’Αθηνών θέτει 
είς τήν διάθεσιν τού κοινού πρός φύλαξιν 
άξιών, έγγράφων, κοσμημάτων κτλ. είτε 
χρηματοκιβώτια όλόκληρα, είτε διαμερί
σματα έν τοίς χρηματοκιβωτίοις αύτής τε- 
λειοτάτου συστήματος.

2) ΔιάΧρηματοκιβώτια όλόκληρα αί συμ- 
φωνίαι γίνονται κοινή συνεννοησει έκαστοτε 
άναλόγως τούΧρηματοκιβωτίου καί τής χρο
νικής διάρκειας, δι’ ήν ζητείται ή μίσθωσις.

3) Διά τήν ένοικίασιν διαμερισμάτων τών 
Χρηματοκιβωτίων τής Τραπέζης ισχύει
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ΑϊΦουσα συναλλαγών

όμοιομόρφως και γενικώς διά πάντα αί- 
τοΰντα τό άκόλουθον τιμολόγιον.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΜΙΣΘΩΜΑ

3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες

Κατηγορίας I Δρ. 8 Δρ. 15 Δρ. 25
» II » 12 » 24 » 40 1
» III » » 16 30 » 50
» IV » 25 ! » 45 » 75

Τραπέζης ’Αθηνών 
0

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τήν άνωτάτην Διεύθυνσιν τής Τραπέ
ζης ’Αθηνών έχουσιν οί κ.κ. Ζαφείριος 
Κ. Μάτσας, Γεν. Διευθυντής, Δ. Ε. Ήλιό- 
πουλος, Διευθυντής, Σπ. Κ. Ξουρής, Υπο
διευθυντής, Γ. Κατσελίδης, Υποδιευθυν
τής, Δ. Μμπέμπης, Υποδιευθυντής.

Τό δέ άνώτερον προσωπικόν τοΰ μέν 
Κεντρικού καταστήματος άποτελοΰσιν οί 
κ.κ. Δημ. Βορές, Διευθυντής τοΰ Δικαστι
κού Τμήματος, Στ. Γ. Πεσμαζόγλου, Γεν. 
’Επιθεωρητής, Φ. Η. Οικονόμου, Διευθυν
τής τοΰ Λογιστηρίου, καί οί Τμηματάρχαι 
κ. κ. Δημ. Ε. Βουγιούκας, Άπ. Παούρης, 
Ίω. Χρυσοβελώνης,Άγγ. Μεταξάς, Κωνστ. 
Γεωργίου, Κωνστ. Καλαμίδας, Άλ. Παπάς, 
Δημ. Γυαλίστρας, Δημοσθ. Δεσμίνης, Σπ. Δ. 
Βουλπιώτης, Τ. Ψιλλάκης καί Γεωρ. Πίσ
σας, τών δέ ύποκαταστημάτων:

Έν Έλλάδι
Πειραιώς οί κ.κ. Δ. Δοανίδης Διευθυντής 
(1 Ιανουρ. 1894*)  Δ. Μιαούλης, » 
Πατρών οί κ.κ. Α. Βρετός, »

4) Ή αίθουσα τών Χρηματοκιβωτίων 
εΐνε προσιτή είς τούς ένοικιαστάς αύτο- 
προσώπως προσερχομένους κατά τάς ώρας, 
καθ’ άς λειτουργοΰσι και τά Ταμεία τής 
Τραπέζης (τον χειμώνα 9—12 καί 3—5 
τό θέρος 9—12).

5) Ειδικόν διαμέρισμα τών θησαυροφυ
λακίων τής Τραπέζης εΐνε προωρισμένον 
διά παρακαταθήκας δεμάτων καί κιβωτίων 
(άγνωστου περιεχομένου). Τά φύλακτρα 
είσ'ι προπληρωτέα, κανονίζονται δέ κοινή 
συμφωνία άναλόγως τών διαστάσεων καί 
τοΰ βάρους τών παραδιδομένων προς φύ- 
λαξιν άντικειμένων.

* Χρόνος Ιδρύσεως υποκαταστήματος.

(1 Ιανουαρ.1894 ) Σ.Τομπρος, Υποδιευθυντής 

Βόλου οί κ.κ. Κ. ’Αγέλαστος, Διευθυντής 
(3 Φεβρ.1894*)  Δ.Φαρμακίδης, Συνδιευθυντής 
Σύρον οί κ.κ. Α. Σπουργίτης, Διευθυντής 
(1 Αύγούστου 1895*)  Γ. Ζέης, Υποδιευθυντής’ 
Καλαμών οί κ.κ. Π. Μακρής, Διευθυντής 
(45 Ίαν.1897*)  I. ‘Αρμακόλλας, Υποδιευθυντής 
Τριηόλεως οί κ κ. Κ. Τζαβάρας, Διευθυντής 
(2 Άπρ.1909*)  Γ. Κωνστανταράκης, Τποδιευθ. 
Λαρίοβης οί κ.κ. Α. Καλέργης, Διευθυντής 
(2 ’Απριλίου 1909*)  Π. Νόνης, Υποδιευθυντής

Έν Κρήτη
Χανιών οί κ.κ. Γ. Νικολέσης, Διευθυντής 
(2 Ίαν. 1899*)  Γ. Βάλληνδας, Υποδιευθυντής 
Ηράκλειον οί κ.κ. Δ. Βότης, Διευθυντής 
(2 Άπριλ. 1899*)  Ί.Βορρεάδης, Υποδιευθυντής 
Ρεθύμνον οίκ.κ.’Α. Τρίφυλλης, Διευθυντής 
(1 Νοεμ. 1907*)  I. Άναστασάκης, Τποδιευθ.

Έν Τουρκία
ΚωνΙπόλεως οί κ.κ.Ι. Ίωαννίδης,Διευθυντής 
(Γαλατα-Ι Νοεμ. 1904*)  Α. Μαζαράκης, Διευθ. 
Στ. Άθηνογένης, ‘Υποδιευθυντής
(Σταμποΰλ-1 Αύγ· 1906*)Β . ΈλευθεριαόηςΔιευθ. 
Π. Βαδέν. ‘Υποδιευθυντής
Σαμψοΰντος οί κ.κ. Γ. Αυγερινός, Διευθυντής 
(1 Όκτ. 1909*)  Σ. Παπαδημητρίου, Τποδιευθ. 
Τραπεζοΰντος οί κ.κ. Μ. Τριανταφυλλίόης,Διευθ. 
(1 Όκτ. 1909·)
Κ. Φραγκόπουλος, ‘Υποδιευθυντής
Σμύρνης οί κ.κ. Γ. Ρουσέν, Διευθυντής 
(1 Νοεμβρ. 1904*) Ν. Ίγγλέσης, »
θεοοαλονίκης ό κ. Γ.Χρυσάφης, ”
(1 Αύγούστου 1906*1
Καβάλλας οί κ.κ. Γ. Γρηγοριάδης, »
(1 Όκτωβρ. 1907*)  Γ. Μπουφέτης, 
Σερρών οί κ κ. Π. Τσιατσιαπας, Διευθυντής 
(2Σεπτεμβρ. 1909*)  I4 s). Ζλάτκος, Τποδιευθυντ. 
Ξάνθης οί κ.κ. Π. Κανδιώτης, Διευθυντής 
(17 Σεπτεμβ.1909*)  Σ.Μόλχος, ‘Υποδιευθυντής

Έν Αίγύπτω
'Αλεξανδρείας οί κ.κ· II .Βασιλόπουλος, Διευθυντ. 
(20 Αύγούστου 1896*)  Κ. Μπαλανος, » 
X. Νομικός, ‘Υποδιευθυντής
Καιρόν ίδρυθέντος 7 Νοεμβρίου 1905 μετά πα
ραρτήματος έν τή συνοικία Mousky από τής 17 
’Απριλίου έ.έ. οί κ. κ. Π. Σχίζας, Διευθυντής 
(7 Νοεμβρίου 1905*)  11. Ζαφειριού, Διευθυντής 
Μανοούρας οί κ. κ. Π. Χάγερ, Διευθυντής 
(14 Σεπτ. 1 909* ι Μ.Κωνσταντινίδης, Τποδιευθ.
Ζαγαζίκ ο κ. Κ. Ζαφειρόπουλος, Διευθυντής 
(14 Σεπτεμβρίου 1909*)

Έν ’Αγγλία
Λονδίνου οί κ.κ. Φ. Φωτιάδης, Διευθυντής 
(25 ’Ιουνίου 1903*)  Μ. Κοσμέτος, »

Έν Σουδάν
Χαρτούμ οί κ.κ. Δ. Ζακύρης, Διευθυντής 
(ΐΟΜαιου 1907*;  II. Μενάγιας,‘Υποδιευθυντής

Αί πρόοδοι τής Τραπέζης ’Αθηνών έντός 
τών δέκα έξ έτών άπό τής ίδρύσεώς της εΐνε 
καταπληκτικαί. Ουτω έκ τοΰ συγκριτικοΰ 
κατά έτος πίνακος τής κινήσεως τών έργα- 
σιών της μανθάνομεν, δτι τό μέν 1894 αί 
εισπράξεις καί αί πληρωμαί άνήλθον είς 
219,201,710 δρ., τό δέ 1909 έφθασαν τό 
ποσόν τών 2,736,316,301, δηλαδή ύπερέβη- 
σαν τό δεκαπλάσιον.Τά υπόλοιπα τών κατα
θέσεων άπό 3,197,581 έφθασαν σχεδόν τά 90 
έκατομμύρια, έπίσης τά υπόλοιπα τών προε
ξοφλήσεων άπό 2,083,012. τά όποια ήσαν 
τό 1894 άνήλθον είς 19,100,458 τό 1909.

Ή όλική κίνησις τών προεξοφλήσεων 
έντός τής τελευταίας πενταετίας ηυξήθη 
κατά τό διπλάσιον άπό 73,397,155 δρ. 
τό 1905 είς 144,498,975 δρ. τό 1909 καί 
τέλος ή κίνησις τών καταθέσεων άπό 
359,189,787 δρ. κατά τό 1905 άνήλθεν 
εις 473,017,131 δρ. κατά τό παρελθόν έτος.
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ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

©ΦΟΑΛΜΦΛΦΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ 
I ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ |

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 

διά θεραπείας καί έγχειρίαεις όλων τών οφθαλμικών 
νοαημάτων.

ΑΘΗΝΑ! — ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20 — ΑΘΗΝΑ!

ά- ΙΜΙ-- =[□]

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΙΔΡΥΟΕΝ

ΕΝ ΕΤΕΙ 1877

ΜΕΓΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΟΜΒΡΕΛΛΩΝ
Β.ΤΣ,ΙΜΩΝΙΔ Η & Α. ΑΝΑΣ,ΤΑΣΙΑΔΗ

ΠΡΩΗΝ ΖΗΣΗ ΤΣΙΜΩΝΙΔΗ
ΑΘΗΝΑΙ.— Διααταύρωοις Αιόλου και Εύριπίδου.

Απασχολεί 180 έργάτας, προμηθεύει άπασαν την ’Ελλάδα και Ανατολήν. 
ΠΩΛΗΣΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗ και ΧΟΝΔΡΙΚΗ.—ΤΙΜΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ.

ΑΓΟΡΑ— ΠίΙΛΗΣΙΣ —ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΟΥΛΙΤΑ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. Λεωφόρος Σωκράτους 45.

’ Εζεδό'&'η : ΓΚΑΙΤΕ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ

Μετάφρασις Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ^
Πωλείται είς τό βιβλιοπωλεϊον τοϋ «Καλλι

τέχνου» οδός ’Ακαδημίας 54 άντι Δρ. 2.

ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟΝ
Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ άπό 60 ’Αρχαϊκός Παραστάσεις τών Διασημοτέρων Καλλιτεχνών 
Μεγέθους 24 30 και 50 60

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ υπέρ τά 1.000 είδη, δλων 
τών Άρχαιολογ. τόπων και Μουσείων τής Ελλάδος. Μεγ. 22~}(28 και 50X60.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ, ΤΟΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΣΤΟΑ ΣΥ ΓΕΡΟΥ έναντι ανδριάντας Κολοκοτρώνη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
Πλατεία Συντάγματος. (Παραπλεϋρως Ζαχαροπλαστείου Ζαβορίτον).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙΝΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑ ΤΟ 1910
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 8Α ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘ’ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τών 80 κηρίων άντί 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. 1,50

Περιλαίμια άντί δρ. 0,40 μόνον δρ. 0,10
Άπαντα τά πρατήριά μας ύποχρεοϋνται νά πωλώοιν εις τάς άνω τιμάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
■T,MJ δΐά Ί’ωτισΜθν κα1 θέρμανση’ παρά μόνον άπό τά

ΜΑΤΟΝΠν^Υ^Α ^ΡΑΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΙΝΩΝ καί ΟΙΝΟΠΝΕΥ-
. 1 ,,' ουόεν“ άλλον έκτος των άνεγνωρισμένων πρατηρίων της χορηγεί ή Έται- ρεια οινόπνευμα προς μεταπωλησιν. λ ν ι ϊ ι

■ ΑΠΟ,^ΕΥΓΕΤΕ τό υπό τού μεταπωλητοΰ πωλούμενον διά τό όποιον ούδεμίαν 
φερει ευθυνην η Εταιρεία. Ή , Εταιρεία δέν επισκευάζει τούς μηχανισμούς τούς 
λειτουργήσαντας δια νοθευμένου οινοπνεύματος.

ΠΡΑΤΗ ΡΙΑ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

1) Όδ. Σταδίου άρ. 20.
2) » Θεμιστοκλέους άρ. 54 (Έξάρχεια)
3) » Κυνοσάργους άρ 2 (Κολωνακίου)
4) » Χαλκοκονδύλη άρ. 34 (Βάθης)
3) > Ερμου αρ. 179 (Μοναστηρακίου)
6) » Κολωνοϋ καί Μ.’Αλέ

ξανδρου Π. Σδραλη (Μεταξουργείου) 
7) » Λιοσίων &.Ήπείρου 44 (Κασίδας) 
8) » Διονυσίου ’Αρειοπαγί-

Τ°Γ Πεππας (Μακρυγιάννη)
9) » Εύτυχίδου, κατάστημα

Γ. Σωτηρακοπούλου (Παγκράτι)

Κεντρική ’Αποθήκη Στοά

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων πρός 4 ι/4 °/0 
εις πρώτην ξήτησιν

10) Οδ. Πατησίων, Σ. Διαμαντή, συνοικία 
('Αγίου Λουκά)

11) » Αθήνας καί Κρατίνου κατάστημα 
Πατρονικολάου (έναντι Δ. Θεάτρου)

12) » Σοφοκλέους καί’Αθήνας,’ΛδΉσαΐα 
(Νέα ’Αγορά)

13) » ”Αστιγκος άρ. 6, ("Αγιος Φίλιππος)
14) » Χαλκοκονδύλη άρ. 26, (Σταθμός 

’Αττικής)
15) » ’Ακαδημίας καί Θεμιστοκλέους, Δ. 

Κάζαγλης
16) » Καλλιθέας (Κατάστημα Ν. Σέρβη)

Συγγροϋ (όπισθεν Βουλής)

ΈξεδόΌη: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΥ. Θέατρον 
Η ΚΑΤΟΧΗ. ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ 
Τά τρία έργα όμού δρ. 2 διά τό Εσωτε

ρικόν καί φρ. 3 διά τό Εξωτερικόν.

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΑΝ ΠΑΙΔΑΝ
Τό μόνον έν Έλλάδι περιοδικόν διά παϊδας 
καί έφήβους. Πωλείται εις τάς όδούς άπό 
τούς έφημεριδοπώλας πρός 10 λεπ. τό φύλλον

Ο
 τραγικός θάνατος του Περικλή 

Γιαννοπούλου, μία αύτοχειρία μέ 
ποιητικήν μορφήν άνάλογον πρός 

την ευμορφιά τού αύτόχειρος— στεφανω
μένος μέ άνθη, λέγουν, έβυθίστηκε εις τά 
γαλανά νερά του κόλπου της Έλευσίνος 
—'εινε άπό τά πλέον απρόοπτα, αντι
φατικά καί ανέλπιστα νεοελληνικά κοινω
νικά γεγονότα καί η μεγαλειτέρα άντίφα- 
σις πρός την ιδίαν του γενναίαν ψυχήν 
καί τό σκεπτόμενον πνεύμα του. Ό δη
μιουργικός αύτός νους ό συνθετικός καί 
κριτικός ύπήρξε κυρίως θετικόορων. Κρίνων 
ο Περικλής Γιαννόπουλος τό έλλαδικόν 
σήμερον καί φανταζόμενος τό έλλαδικόν 
αυριον— αί λέξεις αύταί εινε ίδικαί του—Τ » , , , X*·χεν αφορμήν μιαν πραγματικότητα, την 
ελληνικήν σημερινήν, καί άπέβλεπε πρός 
άλλην δυνατήν κατά τήν δραματικήν του 
φαντασίαν πραγματικότητα. Αί νεώταται 
κοινώνικαί ίδε'αι κατά σύστημα του ήσαν 
άγνωστοι ή τάς παρέβλεπε έλπίζων εις τήν 
άμεσον μεγάλην επιστροφήν τής φυλής.Καί 
οιέκρινε καί επιζητούσε μίαν πραγματικό
τητα ηθικής άναγεννήσεως Κράτους καί 
δημιουργίας μεγάλου ενωμένου έ'θνους κατά 

τό πρότυπον τής αρχαίας έλληνικής ακμής. 
*Η πολεμική του ύπό τήν έ'ποψιν τής έπι- 
κρίσεως ήτο άπό τάς όλιγίστας ειλικρινείς 
πού έγειναν εις τήν Ελλάδα. *Ητο  επι
κριτής άμειλίκτως άδιάλλακτος, τραχέως 
άσυμβίβαστος καί δέν έγνώριζε κάμμίαν 
ύπεκφυγήν ή ύποχώρησιν. *Ητο  όπως οί 
μεγάλοι προφήται τής Ίουδαίας. Δι’ αύτό 
καί τό ύφος του καί τό λεξικόν του δέν 
έγνώρισαν τήν έπιφύλαξιν άπό πάσης πί
κρας, δριμείας, καί πολλάκις κακοήχου καί 
βαναύσου φράσεως/Γπό τήν έ'ποψιν ταύτην 
είνε μειονέκτημα τό ύφος του καί άδίκημα 
πρός τήν άλλην εύγενεστάτην μορφήν τού 
αισθητικού του έ'ργου.

’Αλλ’ ή ούσία τού έ'ργου αύτού έν τω 
συνόλω του εινε ή γυμ.νή άλήθεια καί 
αύτήν έζητούσε νά ύπηρετήση καί αύτήν 
ύπηρέτησε χωρίς κάνένα δισταγμόν, χωρίς 
κάμμίαν προκατάληψιν καί χωρίς κάνένα 
προσωπικόν πάθος. Ό ώραίος αύτός άνήρ 
ώς κρημνιστής ειδώλων, ώς πολεμιστής τού 
ψεύδους καί τού σκότους είχε τήν θέσιν 
του δικαιωματικά εις κάποιαν τιτανομα
χίαν τών άναγλύφων τής μετώπης τού 
Παρθενώνος, τά όποια δεικνύουν καί άντι-

I
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προσωπεύουν τον αιώνιον αυτόν ενθουσια
σμόν της πάλης προς την έπικράτησιν του 
φωτός.

Άλλ’ είτε διότι δεν του έμενε καιρός 
από την γιγαντιαίαν αύτήν προσπάθειαν 
του κρημνίσματος, άπό την αιώνιον, την 
άόιάκοπον ορμήν του πολέμου, καί ήτο 
τούτο φυσικόν αφού παρόμοιος πόλεμος θά 
φθείρη δύο καί τρεις ίσως γενεάς ακόμη 
νέων ανθρώπων ώς ό Γιαννόπουλος,το σύ
στημα, τό οποίον μας άφίνει νά έννοήσω- 
μεν, οτι θ’ άντιπαρέθετε δεν είχε κάμμίαν 
απόλυτον καί θετικήν άξίαν ούτε ώς σύ
στημα κοινωνιολογικής δημιουργίας ούτε 
ώς φιλοσοφία, ούτε ώς αισθητική ύπό τήν 
έννοιαν πλήρους καί τελικής έρεύνης/ΙΙτο 
απλώς ποίησις καί όραματισμός, τόσον 
γενναία ποίησις καί τόσον έντεταμένος καί 
οξύς όραματισμός, ώστε μάς έσυρε καί μάς 
εδεικνυε, ότι αυτός μεν έζούσε πάντοτε είς 
χρόνους τών οποίων τούς παλμούς τής 
ζωής διηγούνται τά ένδοξα ερείπια τής 
αρχαίας Ελλάδος καί οτι ούτω πώς έπρεπε 
νά ζήσωμεν καί ημείς. Εινε τό δεύτερον 
μέρος τού έργου του αύτό έξαφανισθέν δυ
στυχώς είς τό πύρ παρά τού ίδιου ώς θυσία 
αχαρακτήριστος προς τήν όλην σκληράν 
αδιαφορίαν καί πνευματικήν νάρκην τών 
συγχρόνων του. Η όλη όμως αύτή ψυχική 
του αίσθησις, άληθης καί συνεπής προς 
τήν ζωήν του, έάν δεν έχη τήν αξίαν ενός 
σαφούς ίδιοτύπου καί νεοφανούς κοινωνιο
λογικού δόγματος, έάν δεν έχη τήν έπιβο- 
λήν μιάς οίασδήπτε φιλοσοφίας, ήτο όμως 
ιδεώδες καί τά ιδεώδη επαναλαμβάνονται 
παρόμοια άπό τούς ποιητάς εκείνους, οί 
οποίοι έρχονται νά τά ύμνήσουν ό καθένας 
μέ νέας αρμονίας τόνων επάνω είς τό αύτό 
παντοτεινόν θέμα. Ή λύρα τού Περι
κλεούς Γιαννοπούλου άπέδωκε τήν γλυκυ- 
τέραν, αλλά καί ύγιεστέραν μουσικήν. ‘ΙΊ 
αισθητική του έφ’ όσον τήν γνωρίζομεν 
είς τάς γενικάς της γραμμάς ήτο παρο
μοίως ύγιής διότι ή καταγωγή της ήτο ή 
φύσις καί τά όριά της αί ώραιότητες τής 
φύσεως, επομένως καί ή ήθική τής φύσεως. 
Καί ήτο αισθητική άποκλειστικώς έλλη- 
νική, διότι ό ποιητής ήσθάνετο τήν γραμ

μήν, τό χρώμα, τον τόνον, είς τήν άπει
ρον εκείνην ώραιότητα, τήν όποιαν άπε- 
τυπωσαν είς τά έργα των οί άρχαϊοι ελ- 
ληνες ποιηταί καί καλλιτέχναι, οί σύροντες 
σήμερον προς έαυτούς ολον τον σκεπτόμε- 
νον καί τεχνουργουντα κόσμον τής Δύσεως. 
Πέραν αύτής τής άντιλήψεως ούδέν άλλο 
ύπήρχεν είς τόν κόσμον διά τον Περικλήν 
Γιαννόπουλον καί ή μισοξενία του,τό φυ
σικόν άντίκρυσμα τής ξενομανίας όλων τών 
άλλων Ελλήνων, άπετέλει μίαν άδικον 
αρνησιν προς τόν σημερινόν πολιτισμών 
τής Δύσεως νοητήν ώς προς αύτόν μώνον, 
ακατανόητον όμως καί άσύμφορρν έθνικώς 
όχι ύπό τήν έννοιαν πολιτικού ή διπλωμα
τικού ζητήματος, άλλ’ ώς άνάγκη μιάς 
ζωτικής άνθρωπίνης έξελίξεως.

Καί ιδού τό σημεϊον τής χιμαιρικής,τής 
άνησύχου καί άχαλινώτου πτήσεως αύτής 
τής διανοίας. Ό Ήσαίας άδελφούται μέ 
τον Ιεζεκήλ. Ο ένας κτυπά, κρημνίζει, 
κραυγάζει, ρλασφηαα καί ό άλλος όραμα- 
τίζεται απλώς όχι μέ τόν όραματισμόν τής 
ιουδαϊκής μυστικοπαθείας,άλλά μέ τήν χα
ράν τής ζωής ενός 'Έλληνας είδωλολάτρου. 
Είς τό σημείον τούτο απλώνεται άπεριορί— 
στος ή εύμορφιά τής ίδιας του ζωής καί ή 
εύμορφιά τού έργου του. Ζή μέσα είς τήν 
έλληνικην φύσιν άκούραστος ερωτευμένος 
μαζή της, λάτρης καί προσκυνητής της. 
Βουνά, κάμπη, δάση, νησιά, άκρογιάλια, 
είνε αί έμπνευσμέναι σκοπιαί άφ’όπου βλέ
πει προς τά ιδανικά καί μέσω τών όποιων 
ζητεί νά δημιουργήση. Τρέχει άκούραστος, 
θεάται, εμπνέεται, ύμνεί, έχει τό ύφος 
έξερευνητού τού ώραίου καί ώς άποκαλύ- 
πτοντος τούτο, καί επιστρέφει όπίσω μέ 
άνθη είς τήν κομβιοδόχην, γλυκύς, χαμό
γελών, άνύποπτος ώς μικρό παιδί. Τότε 
συναντά τούς νωχελεϊς καί βραδείς περι- 
πατητάς τών άθηναϊκών δρόμων, πλησιάζει 
τούς θαμώνας τών καφενείων, τούς κύ
κλους τών αιθουσών καί διηγείται τούς 
ενθουσιασμούς του καί προσκαλεί τούς 
πάντας πολιτικούς, ιερείς, διδασκάλους, 
στρατιωτικούς, ποιητάς, ζωγράφους καί 
ζητεί νά τούς φανατίση μέ όσα αύτός βλέ
πει καί θαυμάζει καί δι' όσα παθαίνεται καί

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
(Σκίτσο τοΰ ζωγράφου Πέτρου Ρούμπου)

ένθουσιά, καί άγωνίζεται νά τούς έςεγείρη 
άπό τήν νάρκην καί τούς ύπόσχεται νέους 
κόσμους άπό αύτήν τήν χαράν καί από 
τάς άειθαλείς έορτάς τής ελληνικής φύσεως. 
Εινε ώραίος όσον κάνεις, αρχαϊκός άπολ- 
λώνειος τύπος. Όμιλεί ώς ήρως πλατωνι
κού διαλόγου μέ ήρεμίαν, στωμυλίαν, ειλι
κρίνειαν, μέ άγαθότητα καί περιπάθ^ιαν, 
έπιγραμματίζων τό ώραίον καί έξωραίζων 
τά κοινότερα τών πραγμάτων. Αλλ η 
φωνή του όπως τού Ιωάννου ήτο φωνή 
βοώντος έν τη έρήμω. Καί αύτός έπίστευε 
εαυτόν κάτι περισσότερον ώς Μεσσίαν καί 
ήθελε νά κατισχύση όλοσχερώς.

’Αλλά περί αύτόν ή έρημος έμεινε έρη
μος, οί λόγοι του έχάνοντο είς ώτα μη 
άκουόντων, τά βιβλία, τά όποια έξέδωκε 
εδιαβάσθησαν μόνον άπό τους ολίγους, 
πού είχαν μαζή του κάποιαν πνευματικήν 
επικοινωνίαν καί ό ίδεολόγος, ό κοινωνικός 
μεταρρυθμιστής, ό εθνικός απόστολος, ό

αισθητικός, ό ποιητής είδεν, οτι όλα ήσαν 
μεταιοπονία. 'Όπως εκείνοι, οι όποιοι 
αύτοκτονούν άπό τά λεγάμενα ηθικά αίτια 
τά άπαρνούμενα είς τήν άντίληψίν των 
τήν περαιτέρω σκόπιμον ζωήν καί αύτός 
προδοθείς είς δ',τι ένόμιζεν οτι έπρεπε νά 
κατισχύση, έπροτίμησε ν’ άποθάνη αντί ν’ 
άγωνισθή μέχρι τέλους.

Εινε παράδοξον, ότι τήν μεγάλην αύτήν 
άντίφασιν προς τήν χαράν τής ζωής του, 
προς τήν φαίδραν όψιν καί δυνατήν ούσίαν 
τού έργου του έπεσκίασε ή τελική αυτή 
θλίψις. Άλλ’ εινε επίσης εκπληκτική ή 
συνέπεια προς την όλην ώραιοπάθειάν του 
ή ώς άπό τελετής άνθοστόλιστος κάθοδός 
του είς τόν Άδην.

Ηίτο αύτό ώς άνάγκη, ώς συνείδησις 
τού ό'τι έπρεπε νά μή φανή άνακόλουθος 
τήν στιγμήν όπου δέν ήτο πλέον ό ίδιος.

Καί ώς άπό μίαν συναίσθησιν τού ν 
άποθάνη είς τόν καιρόν του, όπως ο
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ηρως τόν όποιον έζήτησε νά ί'δη ούτω πώς 
θνήσκοντα ό Νίτσε, εφυγε πρός τούς κό
σμους άφ- όπου ή Χίμαιρα στέλνει τά 
πλάνα όνειρά της είς τούς ανθρώπους.

______________ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(Σύντομον σημείωμα)

Ο Περικλής Γιαννόπουλος ηύτοκτόνη- 
σεν. Οί λόγοι δέν έγιναν γνωστοί 
ακριβώς, άπό γράμμα τού ίδιου ή 

άπό άλλην μαρτυρίαν’ μολαταύτα μπορεί 
κάνεις νά τούς μαντεύση άπό τά περιστα
τικά της ζωής του : Ο Γιαννόπουλος ηύ- 
τοκτόνησεν έν πρώτοις ώς συγγραφεύς. 
Εδηλωσε διά τής « Άκροπόλεως» ότι «δέν 

ύπάρχει πλέον» καί άπεφάσισε νά μη δη
μοσιεύσει τίποτε, είς τό μέλλον. Οί λόγοι 
της πρώτης αύτης αύτοκτονίας εινε γνω
στοί. Διά μιας «Έκκλήσεως πρός τό Πα
νελλήνιον κοινόν» είχε ζητήση τήν ύλικην 
συνδρομήν τών Ελλήνων διά την εκδοσιν 
μιας σειράς εργασίας, διά της οποίας έλύετο 
το ελληνικόν πρόβλημα. Αύτό τό εργον 
είχε στοιχίση άπιστεύτους στερήσεις είς τόν 
συγγραφέα, επί δεκαετίαν κόπους καί άγρυ- 
πνίας. ’Αλλά τό Ελληνικόν κοινόν, ούτε 
απηντησεν, ούτε καν έμυρίσθη την έκκλη- 
σιν. Άπό της πρώτης αύτης αύτοκτονίας 
μέχρι της προσφάτου διέρρευσεν έτος. Κατά 
το διάστημα τούτο είδεν ό Γιαννόπουλος 
πόσον είνε δύσκολον νά εινε νεκρός μεταξύ 
ζώντω.ν, «νά μη ύπάρχη πλέον», ένώ 
ύπήρχεν. Η θέσις του ήτο περισσότερον 
τραγική, κατά την περίοδον αύτήν, παρά 
πριν. Καί είχε, φυσικώτατα, τραγικώτερον 
αποτέλεσμα. Αφού εκαψε τό εργον του— 
χειρόγραφα χιλιάδας χιλιάδων—άφού έξη- 
φάνισε παν ίχνος της διαβάσεώς του ό 
Γιαννόπουλος έρρίφθη ,τήν βροχεράν πρωίαν 
της όγδοης Απριλίου, είς την θάλασσαν 
τής Σαλαμίνος.

Παρόμοιαι πράξεις συγκινούν. Τόν κρι
τικόν όμως ενδιαφέρει ό συγγραφεύς, ο δέ 
άνθρωπος οσάκις πρόκειται νά έξηγήση τόν 
συγγραφέα. Ή ταραχώδης καί ριψοκίνδυ

νος ζωή τού Βύρωνος, έάν έλιπε τό εργον, 
θά ένδιέφερε τούς χρονογράφους άλλ’ όχι 
τούς κριτικούς. Διά τούς τελευταίους ή 
ζωή τών δημιουργών δέν έξαίρεταί ποτέ 
καθ έαυτην.Τό έναντίον θ’ άπετέλει σύγχυ- 
σιν επικίνδυνον. Ο Περικλής Γιαννόπουλος 
έφανέρωσεν είς τό κοινόν δύο βιβλία : Τό 
«Νέον Πνεύμα» καί τήν « Έκκλησιν πρός 
τό Πανελλήνιον κοινόν.»

Τό «Νέον Πνεύμα» εινε μία. γελοιογρα
φία τού ελληνικού «σήμερον». Γενικώς αί 
άρτιαι γελοιογραφίαι δεικνύουν πόσον τό 
πρωτότυπον άπέχει άπό τόν ιδεατόν τύπον 
τελειότητος, είς τήν όποιαν θά ήτο δυνα
τόν νά φθάση τό πρωτότυπον τούτο. Ή 
γελοιογραφία τού Περικλή Γιαννοπούλου 
μάς έδειξε κάτι έντελώς διάφορον. Μάς 
έδειξε πόσον άπέχει τό ελληνικόν «σήμερον» 
οχι απο τον ιδεατόν τύπον τελειότητος, 
είς τήν οποίαν ήτο δυνατόν νά φθάση, άλλ’ 
απο τον χιμαιρικόν τύπον, τόν όποιον ό 
ίδιος είχε συλλάβη καί ό όποιος προδίδεται 
είς την « Εκκλησιν πρός τό πανελλήνιον 
κοινόν».

❖ *
II Αττική Γή, Αφροδίτη τελεία, 

έδωσε καρπόν όμο*ον,  τόν κατ’ εξοχήν 
άνθρωπον, τόν'Έλληνα. Οί άλλοι κάτοικοι 
τής Γής είνε άνθρωποειδείς. Ό σημερινός 
Έλλην εινε τό φως τού Κόσμου. Όλος του 
δε ό ξεπεσμός έγκειται άκριβώς είς τήν 
άγνοιαν τής άληθείας αύτής, είς τήν έλεει- 
νήν ιδέαν τήν όποιαν τού ύπέβαλεν ή 
ιστορία οτι δέν είνε αύτός ό ίδιος, ό όποιος 
ένίκησε τον Ξέρξην καί έλάξευσε τόν Παρ
θενώνα. Τήν ούτοπίαν αύτήν, εις τήν 
όποιαν προσεκολλήθη ό Γιαννόπουλος ώς 
εις ασάλευτον δόγμα, ηκολούθησαν ώς 
φυσικαί συνέπειαι, κολοσσιαίαι αρνήσεις : 
Η άρνησις τής άνθρωπολογικής έπιστή-

μης, τής ιστορίας, τής κοινωνιολογίας,τής
πολιτικής έπιστήμης καί πάσης άλλης.

Τά ιστορικά αίτια τής παρακμής, αί 
άνθρωπολογικαί άλλοιώσεις, ή οφθαλμοφα
νής και βαθυτάτη επιρροή τής οικονομικής 
εξαντλησεως τοΰ τόπου, κυβερνωμένου άπό
τήν πλέον 
ολιγαρχίαν,

άχαλίνωτον 
επί πασών

πλ ο υ τ ο κ ρ ατ ι κη ν 
τών έκδηλώσεων

της κοινωνικής ή πολιτικής ζωής εύρίσκουν 
άνηλεή σαρκαστήν είς τό πρόσωπον τού 
Περικλή Γιαννοπούλου.«Εινε νεανικής έπι
στήμης σαλιαρίσματα».Όλα τά φαινόμενα 
τής καταπτώσεώς μας χρεωστοΰνται, κατ 
αύτόν, είς τήν στενοκέφαλον έπιμονήν μας, 
είς τό νά θέλωμεν νά παρακολουθήσωμεν 
τόν σύγχρονον πολιτισμόν καί τήν έξέλιξιν 
τών εύρωπαϊκών λαών,άντί νά έννοήσωμεν, 
άπλούστατα, ότι είμεθα Έλληνες. Εινε βέ
βαιος ότι άν άπελάσουν οί Ελληνες κάθε τι 
ξένον καί άν μανδρωθούν έλυσαν το πρό
βλημά των. Άπό τήν μάνδραν αύτήν τών 

ΑΠΟ ΤΟ “ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ,, 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

■ · »·♦-♦-----------

Μ Ε A A Α Σ Μ ΤΕΦΡΑ

Η Ελλάς άπό τής πρώτης ήμέραςψΤ 
τής ’Ελευθερίας, δυνατόν να είπη, 
ότι είπεν ό τρελλός Ποιητής, άπο 

τό Δρομοκαίτειον :
ηλλαξεν εντός μου 
ό Ρυθμός τού Κόομου

Καί όπως ό Έλλαδικός ’Εγκέφαλος, εινε 
ό Δημιουργός τών Τωρινών Πραγμάτων, 
Αύτός άνάγκη νά άλλάξη ριζηδόν καί ολό
κληρος, διά νά κατασταθή δυνατή ή Δη
μιουργία Πραγμ.άτων Αλλων, Κόσμ.ου 
Άλλου, διά νά δημιουργήση Αύτός, δΓ 
άλλων τρόπων, Κόσμον Αλλον. Διότι 
εφόσον Αύτός δέν μεταβάλλεται, τά πάντα 
εινε μάταια, τυφλά, έμπαικτικά, Σκύβαλα 
Ματαιότατα’ διότι εινε άδυνατον νά έν- 
νοήση τήν ρίζαν τού κακού καί τής έλεει- 
νότητός του, ότι καί άν όλα όσα ζητή-καί 
δσα ονειρεύεται τού έδίδοντο, άδύνατον νά 
δημιουργήση δχι Κράτος, άλλ’ ούτε Μπα- 
κάλικον. Διότι ό Εγκέφαλος Αύτός, ό 
Αγράμματος Λουθηροτσούσης, ό διαρκώς 

Άναμορφώνων, καί ό έτοιμος μέ τήν Άναί- 
βδειαν τού Ασυναίσθητου Κουτσούρου, νά 

άναμορφώση καί τό Ηλιακόν Σύστημα, 
δίνε ό Μέγας καί Αποτρόπαιος : Ανήθικος 
—Ανίκανος.

ΙΚ

γρυλλιζόντων χοίρων δέν θά λείπη παρά 
ή έπιγραφή: «Πας μη 'Έλλην βάρβαρος».

* *
Θύμα καθαράς φαντασιοπληξίας έθυσία- 

σεν είς αύτήν τήν εύγενεστάτην του ύπαρξιν 
καί τό ισχυρόν σατυρικόν τάλαντόν του, 
τό όποιον, έάν άφινε νά καλλιεργηθη ελευ
θέριος, μακράν πάσης ούτοπίας καί ιδεο
ληψίας, άσφαλώς θά κατέφερεν άνηλεις 
μαστιγώσεις κατά τών άνθρώπων, τους 
οποίους πλανώμενος έψαλλεν ώς εκλεκτά 
άνθη τής Γής.

ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΕΛΑΣ

Έπανάστασις δηλαδή,καταργούσα άπα- 
ξαπάσας τάς Βασιλευούσας έναν Αιώνα 
’Ιδέας, είς τήν Πολιτικήν(τήν έσω καί τήν 
έ'ξω) είς τήν Φιλολογίαν, είς τήν Καλλιτε
χνίαν, είς άπάσας τάς Έθνικάς καί Κοι- 
νωνικάς ένεργείας καί έκδηλώσεις, ώς άπο- 
δειχθείσας άδρότατα, σαπράς καί έξολο— 
θρευτικάς.

Έπανάστασις δηλαδή, καταρρίπτουσα 
ριζηδόν καί τελειωτικώς, τό Βλακώδες 
άξίωυ.α. ότι ’Άνθρωποι Βλακίστατοι καί 
’Άνθρωποι καταμουντζουρωθέντες, κατρα- 
κυλώντες κάθε ώραν βαθύτερον, είς τόν 
Βόρβορον τής Άνηθικότητος, άποδειχθέν- 
τες Μηδενικοί, καί ούδέποτε άναμορφω- 
θέντες Αύτοί, δυνατόν νά άναμορφώσουν τι, 
νά άναβιβάσουν τά Πράγματα. Έπανά- 
στασις δηλαδή, καταρρίπτουσα διά παντός 
τό Βλακώδες άξίωμα, ότι ’Άνθρωποι άπο- 
δειχθέντες έξολοθρευτικοί καί ίδέαι παρό
μοια!, Άνθρωποι καί Ίδέαι τής Χθές καί 
τής Σήμ.ερον, ότι δυνατόν νά χρησιμεύσουν 
πρός άλλο τι, νά δημιουργήσουν άλλο τι 
Καλήτερον, Άνώτερον, Ήθικώτερον, Τι- 
μιότερον, Ώραιότερον,Έθνικώτερον. Αφού 
άπαξάπασαι αί Παλαιαί Αξίαι απεδει- 
χθησαν, έκδηλούμεναι καί εφαρμοζόμενα!
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εναν Αιώνα αδρότατα, Όλέθριαι, χρειά
ζεται Όνική άντίληψις καί Μουλαρική 

επίμονη, δια να μη γίνη καταληπτόν, 
ό'τι δέον νά καταλυθούν άπαξάπασαι αί 
Παλαιαί και νά δημιουργηθοΰνΝέαι Άξίαι. 
Πνευματική Έπανάστασις άπό τόν μυελόν 
τών οστών καί την ρίζαν τής ψυχής τού 
Τωρινού Έλληνος. Έπανάστασις άφυπνί- 
ζουσα ολα τά Αισθητήρια τής Εντροπής, 
τής Τιμής, τής Άνδρικότητος, τής Έθνι- 
κοτητος. Επανάστασις γαλβανίζουσα τό 
Απόπληκτον Πνεύμά του. Έπανάστασις, 

ξεθάπτουσα το Ηθικόν του. Έπανάστασις, 
ανασταίνουσα, τονόνουσα καί ρωμαλέο- 
νουσα τόν ’Ανθρωπισμόν του καί τό Εθνικόν 
του Φιλότιμον. Έπανάστασις, κατασυντρί- 
βουσα καί καταθάπτουσα τήν 'Ραγιαδικήν 
Αύτοπεριφρόνησιν καί άντικαθιστώσα αύτήν 
υ.ε τήν Οδυσσειακήν Αύτοπεποίθησιν.Έπα- 
νάστασις, μεταμορφώνουσα τόν Τουρκορα- 
γιά, τόν Παληορωμιόν, τόν Χωριατοπολί- 
την και τον απεχθεστερον, χυδαιότερον 
καί ρυπαρότερον Φραγκοραγιάν είς 'Έλληνα. 
Επανάστασις. καταζεσχίζουσα με τά δόν

τια, όλους τούς Χυδαιοτάτους Ξενισμούς 
τών Φραγκοχωριατών. Έπανάστασις, 
έλευθερώνουσα άπό όλους τούς Έλλαδικούς 
και Ευρωπαϊκούς Πνευματικούς ζυγούς. 
Επανάστασις, άναστηλόνουσα τήν γυρτήν 

σπονδυλικήν τού Φραγκοραγιά καί κατα- 
δεικνύουσα διά πραγμάτων χειροπιαστών, 
ότι ό Έλλην ούδενός Αισθητηρίου ή Δια- 
νοητηριου εργαλείου στερείται, διά νά 
ύπάρχη ελεύθερος, διά νά εινε ίσος μέ κάθε 
άλλον, δια να αισθάνεται καί διανοήται 
και εκδηλούται καί δημιουργή όπως θελει 
Αύτός και ρυθμίζει τήν ζωήν του όπως 
θέλει Αύτός, σύμφωνα μέ τήν Γην του καί 
τό κλίμα του καί τήν εσωτερικήν του φύ- 
σιν. Έπανάστασις, άποδεικνύουσα διά 
πραγμάτων χειροπιαστών, ότι ό “Έλλην 
όχι μόνον δέν στερείται προσόντος τίνος 
άλλου τίνος λαού, αλλ ότι ύπερέχει είς τά 
πάντα όλων μαζυ καί είς πάμπολλα μόνος 
αυτός, δικαιούται καί δύναται μόνος αύτός 
νά νομοθετήση. Έπανάστασις, στυλόνουσα 
ορθόν τόν 'Έλληνα προ τού Φράγκου καί 
άποδεικνύουσα είς αύτόν τόν ίδιον τόν

Φράγκον, ότι δέν έχει άνάγκην Αύτός, ό 
Θεοποιός, ό Χριστιανοποιός, ό Πολιτισμο- 
ποιός τήν άνάγκην του.Ότι δέν έχει άνάγ
κην νά πολιτισθή άπό Βαρβάρους Λύκους, 
ότι έχει Ιδικόν του καί βαθύτερον καί 
ανώτερον, έμφυτον καί εθνικόν πολιτισμόν. 
Επανάστασις, άποσύρουσα αύτόν άπό τήν 

ποταπότητα τού τρέχειν καί έρωταν είς 
τούς δρόμους τής Εύρώπης, άν τό κάθε τι 
τό οποίον κάμνει είς τό σπίτι του. άρε'σει 
τού Φράγκου. Διδάσκουσα, νά μή ένδια- 
φέρεται παρα εαν τού άρέση αύτού καί νά 
άδιαφορή, εάν δέν τού άρέσει τού Φράγκου. 
Επανάστασις, άπαλλάττουσα τού γελοίου 

αίσχους, τού τρεχειν καί έρωταν τούς 
μεγάλους Κροκοδείλους, άν αύτό πού κά
μψει τού εινε ωφέλιμον καί διδάσκουσα νά 
κάμνη ό,τι νομίζει ώφέλιμον έθνικώς,χωρίς 
νά έρωτα κάνένα. Έπανάστασις, άπαλ
λάττουσα, έλευθερώνουσα άπό τήν ποτα
πότητα, τού τρέχειν καί έρωταν τάς κρί
σεις τού Φράγκου, διά να κρίνη εαυτόν. 
Επανάστασις, διδάσκουσα νά κάμνη ό,τι 

θέλει καίο,τι κρίνει ώφέλιμον αύτός, άρκού- 
μενος αύτός νά έκτιμα καί ωφελεί έαυτόν. 
Έπανάστασις, καταφωτίζουσα τά ιστο
ρικά κακουργήματα τού Φράγκου κατά 
τού Ελληνισμού—όπως τό καταλάσπωυ.α 
τής Μεσαιωνικής Χριστιανικής μας Αύτο- 
κρατοριας, αλλά καί ρίπτουσα καφτόν φώς 
είς τόν Ελλαδικόν Κλεφτόκοσμον καί άπε- 
λευθερωνουσα διά παντός τόν 'Έλληνα τής 
Ιδέας, ότι μέ τά πλιατσικολογικά καί 

κλεφτοκοταδικά ένστικτα, διπλωματάδων 
δ ικηγο ρίσκων και τά δικολαβικά καί βλέμ
ματος άνάξια σοφιστεύματά των, εινε 
δυνατόν νά έπιχειρηθή ποτέ ’Αναδημιουρ
γία Ελλάδος. Καταφωτίζουσα, ότι έφό- 
σον ύπάρχει βουλευτής, άδύνατον νά 
υπάρζη Νόμος. Καταφωτίζουσα, ότι έφό- 
σον δεν υπάρζη Νόμος, άδύνατον Λαός 
διεφθαρμένος ηδη έως τό κόκκαλον, νά 
έκλέζη άντιπροσώπους άνθρωπινούς. Διότι 
όταν ό Νόμος εινε Ληστής, ό Λαός εύφυέ- 
στατα καί αύτοσυντηρητικώτατα, έχει 
ανάγκην Ληστού άλλου, διά νά τόν προσ- 
τατεύση κατά τού τοιούτου Νόυ.ου, Κατα
φωτίζουσα, ότι μέ 'Υπάλληλον διεφθαρ- 

μένον έως τό κόκκαλον, πρωσοποποιούντα 
8ταν εινε άδιόριστον, τήν έννοιαν έρπετόν 
καί μόλις διωρισμένον, τόν τυραννικώτερον 
Μ,αχμουρλικότερον καί έκβιαστικώτερον 
Άλή-Πασάν, άδύνατον νά γίνη τίποτε. 
Έπανάστασις, καταφωτίζουσα ότι πρέπει 
πάλιν νά κατακτηθή καί άπελευθερωθή 
Στρατιωτικώς τό έσωτερικόν τής Ελλά
δος, άπό τούς πολυωνύμους βαζιβουζουκι- 
κούς τυραννίσκους, νά ένισχυθή Στρατιω
τικός διά νά έπιβληθή ό Νόμος, νά γίνη 
πρώτον αύτό, ένα. έπιτρέπεται ^σκέψις 
δι’ άλλο τι οίονδήποτε, είτε πρός τά Έσω 
είτε πρός τά Έξω, απλώς σοβαρόν τι. 
Καταφωτίζουσα, ότι εφόσον ό Νόμος δεν 
έπικρέμεται σάν Κεραυνός, κατά τού διε
φθαρμένου Υπαλλήλου παντός βαθμού 
καί κλάδου, είνε απολύτως αδύνατον να 
γίνη τίποτε, με Πανελλαδικήν Ανθρωπό
τητα. συνειθισυ.ένην να μην υποτάσσεται 
είς τίποτε ποτέ της και βαθύτατα Ανη- 
θικον, καθ’ όλην την έκτασιν της πολίτικης
άντιλήύεως, Καθηκόντων και Δικαιωμά
των. Καταφωτίζουσα, ότι εφόσον ο Νό
μος δέν έπικρέμεται σάν Κεραυνός, είς το 
κεφάλι Δασκάλων καί Καθηγητών παντός 
είδους καί παντός βαθμού, άπό τών Νη
πιαγωγείων μέχρι τών κορυφαίων Πανε- 
πιστημόνων, ή έκβραζομένη Ανήθικος, 
Αγράμματος καί ’Ανίκανος Ανθρωπότης, 
άπό τών Εκπαιδευτικών Καταγωγίων,

δημιουργηθή τίποτε, 
Στόλους, ούτε

. Καταφωτίζουσα, ότι άνευ 
κής καί 
μορφώσεως, ήτις ^ά 
Χαρακτήρα τών ανθρώπων, τά 
είνε Μάταια καί 
στάσις, καταργούσα 
δυνατόν 
ικανή, 
δυνατόν

δέν θά άφήση ποτέ νά 
ούτε Στρατούς, ούτε 
δρομον.
κής καί Πνευματικής βαθυτάτης Ανα- 

ά μεταμορφώση τόν 
πάντα

Εαπαικτικά. Έπανά- 
τάς Ιδέας: Ότι 

νά ύπάρξη τώρα. Κυβερνησις 
νά δημιουργήση Ελλάδα*  ότι 

νά ύπάρξη τώρα Κυβερνησις 
ικανή νά ένεργήση άξιοπρεπώς τά Πανελ. 
ζητήματα καί άντιπροσωπεύση αύτά. Οτι 
δυνατόν νά ύπάρξη τώρα, επίσημος Ελ
λάς, μόνον μ.ή γελοία διά. τά Έζωτερικα 
ζητήματα. 'Ότι δυνατόν νά ύπάρξη τώρα, 
εστωζκαί μία, Ευρωπαϊκή Δυναμ.ις φίλη

ΙΙερί— 
Ήθι-

τού Ελληνισμού. Ότι δυνατόν νά ύπάρ- 
ξουν τώρα Στόλοι καί Στρατοί, διότι θα 
ύπάρξουν Πλοία, Κανόνια, Τουφέκια καί 
Μουλάρια. Καταφωτίζουσα, ότι τό Ηθι
κόν—όΧαρακτήρ—εινε ή μεγίστη δύναμις 
ενός Λαού καί όταν αύτά είνε Σάπια όπως 
έδώ, τά πάντα είνε άχρηστότατα. Επα- 
νάστασις, άποδεικνύουσα, καθιστώσα άδιά- 
σειστον, ότι ό'που έκατήντησαν τά πράγ
ματα, Ελλάς δέν θά δημιουργηθή ποτέ, 
μέ Κλέφτας καί μετεμφιεσμένους Κλέφτας, 
τριακοσίους ή διακοσιους η εκατόν, μ.ε 
Βουλάς, Συντάγματα, Εθνοσυνελεύσεις, 
Ψηφοφορίας Λαϊκάς, Εκλογας καί τα 
παρόμοια προαιώνια εμπαικτικώτατα ξε
ράσματα, καί μ.έ Λαόν, συστημ.ατικώς 
διαφθαρέντα έως τό κόκκαλον, άπό τών 
άνωτάτων του στρωμ,ατων εως tgjv κατω- 
τάτων, Λαόν άποβλακωθέντα είς τοιούτον 
σημεΐον, ώστε να εμ.παιζεται χυδαιότατα 
ότι έχει Ελευθερίας! ! ! διότι έχει ψήφον, 
ένω εινε Σκλάβος έλεεινότατος, εκατομμυ
ρίων ’Ατίμων Σκλαβιών, ενώ ό κάθε 
έχων όρεξιν, νά φορτώση ένα κάρρο σκου- 
πιδιών, μέ σάπια μονόδραχμα, δύναται 
νά άγοράση καί τάς Ελευθερίας του και 
τήν Ψήφον του καί αύτόν ολόκληρον, νά 
άγοράση ολόκληρον πόλιν προς πέντε 
δραχμάς τό κεφάλι. Αλλ ότι Ελλάς θα 
δημιουργηθή μόνον, όταν πολλοί Ανθρω
ποι τών ’Ιδεών, άφοσιούμενοι αύτοθυσια- 
ζόμενοι καθ’ ολοκληρίαν, συνθέσουν και 
στήσουν ορθόν, πλήρη τόν Εθνικόν ιδεο
λογικόν Κόσμον, όταν όλοι συντείνουν να 
δημιουργηθή ό : Είς Νους καί Σιδηρόχειρ, 
οστις περιθωρακούμενος μαζύ μέ ένα Βασι
λέα, άπό τούς πρώτους Ανδραςτης φυλής, 
είς Ηθικήν καί Πνεύμα καί Ενέργειαν, 
πατήσουν είς τόν λαιμόν τήν Ελλαδικην 
’Αναρχικήν καί Χυδαίαν Τρελλαν, τήν 
δέσουν γερότατα πισθάγκωνα καί θέσουν, 
’Ανθρώπους καί Πράγματα είς τήν θέσιν 
των. Πνευματική Έπανάστασις Βαθυ- 
τάτη, προβάλλουσα ένα Τολμ/ηρον και 
Τελειωτικόν Φώς έρεύνης, καθ όλα τα 
σημεία καί τάς στιγμάς τού Παρελθόντος.. 
Πνευματική Έπανάστασις ριζικωτάτη, 
κτυπώσα είς τήν ρίζαν τής Ελληνικής
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ψυχής, ’Ιδέας, Ιστορίας. Είς την ρίζαν 
της Ελληνικής Άνθρωπότητος. ’Επανά
στασή, γυμνώνουοα τόν Έλληνα, όλων 
τών Σαριδιών μέ τά όποια έφόρτωσε την 
Γ*υχ/)ν  του, το Πνεύμα του, όλων τών 

Κουρελιών που έφόρτωσε τό Σώμα του. 
Έπανάστασις, Άναβαπτίζουσα * Αύτόν 
είς την εξωτερικήν του Θειοτάτην Φύσιν 
καί την εσωτερικήν του Άπολλώνειον 
Φύσιν. Γρέφουσα αύτόν μέ Πνευματικήν 
Τροφήν Ελληνικήν.

Πνευματική Έπανάστασις Τελειωτική, 
θέτουσα ώς Θεμέλια, πάσης περί τών 
Ελληνικών φαινομένων Σκέψεως, τήν 

φυσιολογίαν του Ελληνος καί τήν φυσιο
λογίαν τής Ελληνικής Φυλής.

Και επί τών δύο τούτων, νέων καί 
πρωτοφανών καί διά τήν Φραγκικήν σκέ- 
ψιν καί διά τήν Ελληνικήν σκέψιν καί 
ενέργειαν, διά πρώτην φοράν τιθεμένων, 
ώς μόνων θεμελίων καί θεμελίων τών 
μόνων στερεών, πάσης περί Ελληνος 
Έρεύνης, Φωτισμός μέ νέον Φώς του 
Παρελθόντος, φωτισμός μέ Νέον Φώς τού 
Παρόντος και δια τούτων τών στερεοτά— 
των και αδιάσειστων λογικών καί φυσιο
λογικών μέσων, Φωτισμός καί Καθοδη- 
γημός τού Αύριον.

Επανάστασις άναλύουσα πολυειδώς, 
παντοειδώς, ολόκληρον τήν Παρελθούσαν 
Ελληνικήν Ανθρωπότητα, μέχρις αύτής 

τής ώρας καί έξ όλων αύτής τών έκδηλώ- 
σεων, θεμελιούσα, άδιασείστως καί τελειω
τικές, διά τούς ομογενείς καί ετερογενείς 
χαζούς βιβλιοφάγους καί βιβλιομαγείρους 
καί οίουσδήποτε Θωμάδες, τήν ενότητα 
και έσωτερικήν Ταυτότητα τών ’Εποχών 
όλων, πυραμιδώνουσα τάς έκατομυριάδας 
τών πραγματικών αποδείξεων, διά νά 
πεισθούν διά παντός καί οί στραβοί τών 
τυφλοκομείων, οτι δέν ύπήρξεν άπό τού 
Κρητικού Βασιλεως Κρόνου, δέν ήτο δυνα- 
τόν να υπάρξη, είς καμμίαν ιστορικήν 
στιγμήν, μέχρις αύτής τής ώρας, παρά 
Εις μόνος αδιαίρετος, όμοούσιος καί άπα- 
ραλλακτότατος Ελλην, ώθούμενος μέν 
πρός το ύψος καί ύπερβαίνων κάθε κορυ
φήν, ωθούμενος δέ πρός βορβόρους καί

ύπερβαίνων κάθε Χοίρον. Διότι δέν εινε 
δυνατόν, να γίνη λόγος σοβαρός περί 
ύπάρξεως Ελλάδος, όταν δέν εινε γνω
στόν, τί έστί Έλλην καί τί έστί Ελλάς, 
όταν η Αγνοια φθάνει είς τοιούτον ση- 
μείον, ώστε, λόγου χάριν, άπαξάπαντες 
οί διευθύνοντες τό Πνεύμα καί τά Πράγ
ματα, νά αγνοούν, τό βαθύτερον, χαρακτη- 
ριστικώτερον καί προμυθικώτερυν ’Ένστι
κτον τού Ελληνος, τό Μεταναστευτικόν καί 
νά έξεγείρωνται σύμπαντες καί νά ίερεμιά- 
ζουν, να σιωπούν δε τέλος μονον, χωρίς νά 
εννοούν τίποτε, όταν τό είσρέον χρήμα τούς 
δίδει τήν ελπίδα καί άλλων φαγωμ,άτων.

Επανάστασις, καταθραύουσα τούς άτι
μους, στενοκεφάλους καί άποπνικτικούς 
Ελλαδικούς ‘Ορίζοντας, Ιδεών, Ενερ

γειών καί Πραγμάτων. Έπανάστασις άνα- 
σηκώνουσα νεφρούς καρδίας καί πνεύματα 
άπό τά Ελλαδικά Πανωλικά Τέλματα 
πρός τους ύψηλούς, εύρείς καί φωτεινούς 
Πανελληνίους ‘Ορίζοντας, Αισθημάτων, 
Ιδεών, Εργων. Έπανάστασις, έπιχει- 

ρούσα καί κατορθώνουσα, Πανελλήνιον 
’Ηθικήν ενότητα, Πνεύματος καί Ενέρ
γειας^. Έπανάστασις, διεγείρουσα, όλας 
τάς δυνάμεις των Τωρινών, πρός τήν 
Πανελλήνιον αύτήν Σκέψιν καί Ενέρ
γειαν. Επανάστασις, άνατρέπουσα τό 
Παρόν καί ζητούσα, άντί Ελλάδος Ελ
ληνισμόν, άντί Ελλάδος διευθυνούσης. 
Ελληνισμόν ήγούμενον καί έπιβαλλόμενον 
εις τήν Γρελλήν Ελλάδα. Επανάστασις, 
άνατρέπουσα τό Καθεστώς Πνεύμα καί 
ζητούσα άντί Ελλάδος Ηδονών/ Εορ
τών καί Άτιμασμών, Ελλάδα Σχολείον, 
Ελλάδα Εργαστηριον Ελληνισμού.

Πνευματική Επανάστασις, κινούσα 
όλους τούς κώδωνας τών Ναών τού Ελλη
νισμού διά νά σημάνουν ότι ήλθεν ή ώρα, 
νά ενταφιασθη το Παντοκρατορεύσαν εναν 
Αιώνα καί Παντοκρατορεύον καί τώρα 
Ελλαδικόν.

Εγκληματικώτατον Φουστανελικόν Βλα- 
κόπνευμα. Καί τό πανόμοιον αλλά μετεμ- 
φιεσμένον.

Ανηθικωτατον και Δολοφονικώτατον 
Φραγκοραγιάδικον Βλακόπνευμα.

ποιήση τήν Ελλαδα, ινα αναπτύξη καί 
ήθικοποιήση τας Διευθυνούσας I αξεις τού 
τόπου καί διά τοΰ παραδείγματος αυτών 
τόν Λαόν, δυνατόν νά διασώση τον Ελ
ληνισμόν, άπό τάς έπισωρευομένας άποτε- 
λειωτικάς καταστροφάς, δυνατόν νά δια- 
σώση τό σπουδαιότερον, τήν Τιμήν Αύτού, - 
άπό τό θέαμα Ελλάδος Έλευθέρας, προ 
τών Ποδών τής Άκροπόλεως, μεθοκοπού- 
σης, κυλιομένης άναιδέστατα καί άναισθη- 
τότατα είς τούς βορβόρους Ακατονομά- 
στου Κτηνωδίας, δυνατόν νά διασώση 
αύτόν τόν ίδιον, τόν έδώ, Άνηθικώτατον 
Λαόν, άπό τόν έπικείμενον τελειωτικόν 
καί Θεότυφλον : ’Αλληλοσπαραγμόν του.

Καί ή Πνευματική καί ’Ηθική αυτή καί 
μόνη Έπανάστασις, Είλικρινεστάτη, Τι
μιότατη, Άνδρειοτάτη καί Ριζικωτάτη, 
δυνατόν νά παρουσίαση, κατα την Αρχήν 
τού Δευτέρου άπό τού Άγώνος Αίώνος, 
κατά τό 1921, άντί Ελλάδος Άτιμου 
καί έκ βάθρων Ψευδούς και καθ όλας της 
τάς εκφάνσεις έκ ρίζης Ανήθικου, έμ.παι- 
ζούσης έαυτήν καί τόν Κόσμον, Ελλάδα 
Παστρικήν, Τιμίαν, ’Ορθήν πανηγυρίζου- 
σαν τήν Ειλικρινή της Μετάνοιαν, τόν Κα
θαρμόν της, τήν επάνοδον είς τόν λογικόν 
δρόμον, καί τήν Αληθινήν Πραγματικήν 
είσοδόν της μετά ενα, είς Φραγκευμούς, 
’Αναρχισμούς καί Άτιμασμούς, χαμένον 
Αιώνα, είς τήν : Ελληνικήν ’Αναγέννησιν.

Καί ή Έπανάστασις αύτή, ζητούσα 
ολόκληρον τήν Πνευμ.ατικήν Ηθικήν και 
Υλικήν Δύναμιν τής Φυλής, πρός τόν 
Ώρισμένον καί Μοναδικόν αυτόν Σκοπόν . 
τής ’Αναγεννήσεως Ελλάδος και Ελλη
νισμού, πρέπει νά εχη ώς Σύμβολον τε
λειωτικόν : Η ΕΛΛΑΣ Η ΤΕΦΡΑ

Διότι καί τά δύο είνε κατά βάθος τό 
Προπατορικόν : Καριοφύλι, τό άσημοχρυ- 
σονόμενον διαρκώς, μέ τό Αίμα καί τό 
Χρήμα τού ‘Ελληνισμού, μέ τό οποίον ή 
άποβλακωθεϊσαΕλλάς, έννοεϊ νά πολεμήση, 
τόν ’Αγώνα τής ‘Υπάρξεως καί Επικρα- 
τήσεως ...

Έπανάστασις, θραύουσα λοιπον και πε- 
τώσα είς τά σαρίδια αύτό τό Πνευματικόν 
Καριοφύλι.

Έπανάστασις καθιστώσα Πανελληνιως 
άπτήν, τήν άμεσον καί άπόλυτον αύτήν 
’Ανάγκην, ‘Ριζικής Τροπής πρός: Νέον 
Πνεύμα.—Πνεύμα Θετικόν καί συγχρό
νως γνησίως Ελληνικόν *. Νεον Εθνικόν 
Πνεύμα.

Πνευματική Έπανάστασις, έξεγείρουσα 
δλας τάς Ήθικάς, Πνευματικάς, καί Ύλι- 
κάς Δυνάμεις ολοκλήρου τής Φυλής, ένούσα 
αύτάς καί οδηγούσα αποφασιστικές, ινα 
δημιουργηθή, διαπλασθη και ύπαρξη τέλος.

1ου Νέον Εθνικόν Πνεύμα.
2ον Νέον Εθνικόν ’Ιδανικόν.
3ον Νέα Εθνική Πίστις.
Έκ τούτων δέ μόνον, καί τούτων βαθύ

τατα Έλληνικωτάτων, πρόκυψη συνεπώς :
10ν Εθνική ’Αρχή.
2ον Εθνικός ’Οργανισμός.
Μόνον μία τοιαύτη, άλλα βαθυτάτη, 

άλλά άποφασιστικωτάτη, άλλά γενναιο- 
τάτη, Πνευματική καί Ήθικη Επανά- 
στασις, όργανιζομένη στρατιωτικές, με
ταξύ τών πρωτίστων Ατόμων της Φυλής, 
άφοσιουμένη ολόκληρος, είς μακροχρονίους 
συστηματικούς, ύπομονητικους καί επιμο- 
νωτάτους ’Αγώνας, ίνα έπαναφέρη τό 
Πνεύμα έν Έλλάδι καί θέση Αυτό εις την 
Διευθυντήριον θέσιν του, ίνα Ελληνο-
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ci ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ THy ivir, 
tAMI IΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΡΑΦΑΗΛ SANTZI©

Ano της εποχής δπ0υ ή φλω ν. 
σχολή δ.α του Τζωτο ί?^ο πρός 
τον Πανθεϊσμόν της άρχ«(ότητος 

»^-α,εν ακόμη μέσα είς τήν σκιάν τών 
(ΛΟναστηρ^ν μία θρησκευτ(κή τέχνη δυ
νατή ώστε νά εΐνε ή κατ’ εξοχήν 
σ.αστ^η τέχνη δ(ατηρουσα τό θρησκευτ,κόν

™ τήν Έκκλη-
αν._ Ταυτοχρονως την έποχήν ταύτην 
9 ο ενάρετος μοναχός του Φιέζολε έλά- 

-Ρ-ε τον Θεόν μέ τήν μυστ^στ.κήν ί
T0U’ ,Γ ^ημ-υργείτο 

Αν>ε?" ·π pMtV Τ0δ ΦΡά Τ^ά,η 
Αντ,ελυεο η περκρημος σχολή τοΰ ΠερΟυ- 

γινου. I σχΟλή αυτή στερουμένη πλέον 
εΑ^ρ-νους θρησκευτικού αισθήματος κατέ 
στη συστηματική και επιτηδευμένη. Άντι- 
Tt'acV5 την σΖ°^ν τής Φλωρεν- 
τιας ούτε θρησκευτικότης, ούτε κίνησις 
ούτε δύναμή χαρακτηρίζει τήν σχολήν 
άπότην; EV^ έκ!νδύνευε ν’ άπολεσθή 
άνεα/^7 ’ μεγΧλην Φ>ωΡεντίνήν πρόοδοί 
ανεφανη η μεγαλοφυία του Ραφαήλ.

ΡΑΦΑΗΛ 

(Αυτοπροσωπογραφία)

Πλησίον τής ύψηλοτέρας κορυ
φής τών Άπενίνων παρά τήν 
Τοσκάνην καί τήν Όμβρίαν κει- 
ται ή μικρά πόλις Ούρμπίνο,περί
φημος διά τήν γραφικότητά της. 
Έκεΐέγεννήθη τό 1483ό Ραφαήλ.

Ό πατήρ του’Ιωάννης Σάντζιο 
ήτο επίσης ζωγράφος.

Τίποτε δέν γνωρίζομεν περί 
τής νεότητας τού Ραφαήλ, παρά 
μόνον ότι μέ τό μητρικόν γάλα 
έθήλασε καί τό αίσθημα τής ζω
γραφικής. Είς ήλικίαν 8 έτών 
ήδη είχε δείξει τά πρώτα σημεία 
τής εκτάκτου ιδιοφυίας του διά 
τήν τέχνην. Μετά τον θάνατον 
όμως τής μητρός του τής ώραίας 
Μάτζια, ό πατήρ του ήλθεν εις 
δεύτερον γάμον, ενώ ή ζωή τού 
μόλις εννεαετούς Ραφαήλ καθί
στατο άληθινόν μαρτύριαν. Τό 
1495 ό θείος του άπεμάκρυνε τον 
νέον καί ένεπιστεύθη αύτόν είς 
τον Περουγίνον, ό οποίος ήκμαζε 
τότε είς τήν πλησίον τού Ούρμ- 
πίνου πόλιν ΙΙερουγίαν.

Έκεϊ ό Ραφαήλ δέν ήργησε 
νά έκμάθη τελείως τήν τέχνην 
τού διδασκάλου του καί νά ύπερβή μάλι
στα ταύτην έντός ολίγου χρονικού διαστή
ματος. Άπό τής έποχής ταύτης ήρχισε νά 
φαίνεται ή λάμψις τού λαμπροτέρου αστέ
ρας πού έφώτισε τον χρυσοΰν αιώνα τής 
αναγεννήσεως τής τέχνης.

. Μή έχων τίποτε πλέον νά μάθη είς τήν 
Περουγίαν διευθύνεται είς τήν άκμάζουσαν 
τότε Φλωρεντινήν σχολήν οπού τά έργα 
τού Λεονάρδου ντά Βίντσι καί τού Μιχαήλ 
Αγγέλου τού άνοίγουν νέους ορίζοντας, 

ενώ δέ φιλοξενείται άπό τον Ταντέο Ταντέϊ 
ακούει τάς συμβουλάς τού Μπάτσιο ντάλα 
Πόρτα,καί περιστοιχίζεται άπό τά έκλεκτά 
πνεύματα τής Φλωρεντινής άριστοκρατίας.

Ο σπόρος τού μεγάλου καί τού ώραίου 
ξανοίγει είς μίαν νέαν άνθησιν είς τήν 
καλλιτεχνικήν ψυχήν τού Ραφαήλ, καί 
τον άπομακρύνει άπό τάς παραδόσεις τού 
διδασκάλου του Περουγίνου.

ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟΝ ΣΚΙΤΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΣΧΟΛΗΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ,,

Ό ΙΙιντουρίκιο τον έκτιζα και τού 
έμπιστεύεται νά σχεδίαση τάς συνθέσεις 
διά τό ιερόν της Μητροπόλεως τής Σιένης. 
Δεκαεπταετής ζωγραφίζει τον άγιον Νικό
λαον τού Τολεντίνο και διάφορα άλλα 
δημόσια και ιδιωτικά ’έργα είς τά οποία 
διαφαίνεται ή ζωή και ή ύπεροχή του άπό 
τον διδάσκαλόν του. Ό Φρά Μπαρτολο- 
μέο ένθουσιασθείς άπό τήν γνωριμίαν τού 
νέου καλλιτέχνου τού διδάσκει καλλίτερον 
τρόπον χρωματισμού, τον οποίον και διε
τή ρήσε μέχρι τέλους.

Ό Πάπας ’Ιούλιος II τη συστάσει τού 
Βραμάντη καλεί αύτον είς Ρώμην νά 
ζωγραφίση τό Βατικανόν και εκπλήσσει 
τήν αίωνίαν πόλιν διά τής «Σχολής τών 
’Αθηνών». ’Από τής εποχής ταύτης ό νέος 
Ραφαήλ εισέρχεται είς τήν τρίτην αύτού 
περίοδον, ή όποια εινε ή γονιμωτέρα και 
τελειοτέρα περίοδος τού καλλιτέχνου.



43
ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

42 Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΣΚΗΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ,,

(Βιλλα Φαρνεζίνα έν Ρώμη)

ΣΚΗΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ “UTOPIAN ΤΗΧ ΨΥΧΗΧ,

(Βιλλα Φαρνεζίνα έν Ρώμη)

Τό ιδεώδες ώραίον, τό οποίον έζ ενστί
κτου έζήτει ή ψυχή του, άφοϋ είδε και 
έμελέτησε την άρχαίαν τέχνην γίνεται 
πλέον νόαος δι αύτόν και δημιουργεί τόν 
ώραίον έκείον ρυθμόν της ζωγραφικής τών 
’έργων του, τόν οποίον η άνθρωπότης 
αιωνίως θά θαυμάζη.

Τρείς χαρακτηριστικά*:  περιόδους διήλθε 
η τεχνοτροπία του Ραφαήλ. Η πρώτη εινε 
ξηρά και πτωχή, εινε η περίοδος της σχο
λής του Περουγίνου, η δευτέρα εινε πλέον 
ζωηρά καί δυνατή, εινε ή περίοδος της 
Φλωρεντινής έπιδράσεως, ή δέ τελευταία 
εινε η της Ρώμης, την οποίαν κατέστη- 
σεν εντελώς προσωπικήν διά της μελέτης 
της φύσεως καί της άρχαιότητος, φθάσας 
είς άνέφικτον ύψος διά του περίφημου 
πίνακας αύτου τής Μεταμορφώσεως.

Υπό τόν Ιούλιον II είς τήν Ρώμην ό 
Ραφαήλ έζωγράφισε τάς περίφημους τοι
χογραφίας του τόν προφήτην Ήσαίαν είς 
τόν Άγ. Αύγουστίνον, τήν Σίβυλλαν είς 
τήν 'Αγίαν Μαρίαν, τήν Μεταμόρφωσιν 
είς τόν 'Άγιον Πέτρον είς τό Μοντόριο, 

καί τέλος τάς τοιχογραφίας τής Φαρνεζί- 
νας καί του Βατικανού.

Ή μεγαλοφυία του Ραφαήλ ήτο ευτυ
χής, ή φαντασία του γόνιμος, ή σύνθεσίς 
του άπλή, καί συγχρόνως ύψηλή καί ύπέ- 
ροχος, ή εκλογή του ώραία, σχέδιον στα
θερόν, χάρις καί μεγαλείον είς τά πρό
σωπα, νεωτερισμός είς τήν σκέψιν, καί 
εύγένεια είς τάς κινήσεις καί τάς στάσεις, 
πάντα ταϋτα εινε ό κύριος χαρακτηρισμός 
τής τέχνης του μεγάλου τούτου διδασκά
λου, ό οποίος ώς προς μέν τόν χρωμα
τισμόν πλησιάζει τόν Τισιανόν, είς δέ τάς 
φωτοσκιάσεις εινε εφάμιλλος του Κορεγίου.

Δύσκολον εινε νά χαρακτηρισθή τό είδος 
τής ζωγραφικής τοϋ Ραφαήλ. Εινε ώς νά 
θέλωμεν νά όρίσωμεν αύτήν τήν φύσιν, 
τήν οποίαν ούτος μετέφερεν είς τά έργα 
του. Δέν ήτο δέ μοναδικός μόνον είς τήν 
έ'κφρασιν τοϋ αισθήματος άλλ’ είχε καί τό 
πλεονέκτημα τής εύγενοϋς διατάξεως τών 
προσώπων. Ιδού διατί οί πίνακες τοϋ 
ίδρυτοϋ τής Ρωμαϊκής Σχολής εινε έργα 
όλων τών εποχών.

λος έπεράτωσε τάς περίφημους του τοιχο
γραφίας τοϋ Σιξτινείου παρεκκλησίου, 
Ιγκατέλειψε τήν Ρώμην και κατεφυγεν 
ε]ς Φλωρεντίαν ασχοληθείς μ'ε την,προσο- 
ψ„ τοΰ ναοΰ τοϋ Άγ. Λαυρέντιου και 
άλλων ’έργων. Τήν εποχήν ακριβώς ταυτην 
ό Ραφαήλ είχε φθάσει είς το απογειον της 
δόξης του, συνέθεσε τήν Μεταμόρφωσιν.

Τό έργον τοϋτο τοϋ Ραφαήλ δεν εινε 
απλώς μόνον ό τελευταίος, καρπός της 
μεγαλοφυίας του, άλλ’ εινε η μεγάλειτέρα 
σύνθεσις αΰτοϋ είς την ελαιογραφίαν .Εινε 
ό πίναξ είς τόν όποιον κατωρθωσε να φθαση 
είς τό άκρότατον σημείον τής τέχνης του, 
αέ τήν δύναμιν τοϋ χρώματος, και την 
μαγείαν τών φωτοσκιάσεων.

’Αδύνατον νά περιγράψη τις δια, .ου 
λόγου τό ύψος τής ύπερόχου ταυτης τέχνης 
τοϋ διδασκάλου.

Ό Ραφαήλ διήρεσε τόν πίνακα τούτον 
είς δύο κύρια μέρη. Είς τό. ανω μέροςJ 
Ίησοΰς άνυψοΰται εκ του Θαβωρ, και 
φαίνεται μεταξύ τών ’Αποστολών εις ,το 
^τρον θαμβωτικού φωτός του οποίου

Ή γριστιανική του Η·οϋσα· «·?οΰ 
«ν είς τό ζενίθ τής δόξης της ηκουσε 
τέλος τό άσμα τοϋ κύκνου.

Ό Ραφαήλ έδυσε σαν ενα λαμπρό 
αστέρι εις ηλικίαν 37 ετών. , _

Ό θάνατός του, ό πρόωρος εκείνος 
θάνατος τοϋ μεγάλου καλλιτέχνου εβυ ‘σεν 
εις πένθος ολόκληρον τήν Ρώμην. ,εω~ 
ρήθη ώς εθνικόν πένθος ενώ ό μεγάλος αυτου 
πίναξ τής Μεταμορφώσεως τεθείς παρα 
τόν φέρετρόν του άπέσπα τά δακρυα ολφν 
τών θεατών. t

Ή νεαρά του ηλικία, ή ώραια αυτου 
μορφή, ή γλυκεία ευγένεια των .ροπών, 
καί ή μεγάλη τιμή είς τήν οποίαν τον 
έφερε ή έκτίμησις τοϋ μεγάλου του „.α αν, 
του, καί ή άγάπη όλων, έκαμαν ώστε 
τόν θρηνήση ολόκληρος ή άνθρωποτ/ις.

Ή ζωή τοϋ Ραφαήλ ήτο ζωη μεγι
στάνας. Περιστοιχιζόμενος άπό, πληθώραν 
μαθητών καί θαυμαστών έζη ως πριγκηψ 
άντιθέτως πρός τόν στωίκόν Μιχαήλ 
Άγγελον, ό όποιος έζη εντελώς μονος.

Όταν κατά τό 1512 ό Μιχαήλ Αγγε
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΙΞΤΟΥ 

(Πινακοθήκη τής Δρέσδης)

αύτός ό ίδιος εινε η λάμψις. Οί οφθαλμοί 
του καί αί χειρές του ύψουνται προς τόν 
ουρανόν, ένώ πλαγίως αύτου φαίνονται, ό 
Μωϋσής και ό Ήλίας. Έπί του όρους ό 
Πέτρος ό Ιωάννης καί ό ’Ιάκωβος, κύ
πτουν έπί του εδάφους, οί οφθαλμοί των 
δεν δύνανται νά ύποφέρουν την λάμψιν του 
ουρανίου φωτός. Και την στιγμήν ταύτην 
ακούουν την μυστηριώδη φωνήν, η όποια 
τούς λέγει: «Ιδού ό υιός μου ό αγαπητός».

Άλλ’ αν άπό τό ύψος τού πίνακος 
στρέψωμεν τούς οφθαλμούς προς τά κάτω 
μάς εκπλήσσει η τρομερά άντίθεσις μεταξύ 
τού ούρανίου φωτός καί της παράφορου 
άνθρωπίνης φύσεως.

’'Ανθρωποι έκ τού όχλου κομίζουν δαι- 
μονισμένον παιδίον ζητούντες προστασίαν 
παρά τών Αποστόλων. Ή φυσική καί 
ηθική άγωνία, η δυστυχία καί άδυναμία 
τής άνθρωπίνης φύσεως έπί τής γης σφίγ
γουν τήν καρδίαν τού θεατού, άλλά τό 

αίσθημα τούτο, τό όποιον ήθέλησεν ό Ρα
φαήλ νά φέρη ώς άντίθεσιν γήϊνον καί 
ούράνιον, δίδει τήν άληθή ’έννοιαν τού 
χριστιανισμού, ό όποιος διά τών Αποστό
λων απευθύνεται προς τόν Χριστόν ώς 
Σωτήρα τής Άνθρωπότητος.

Είς τάς αίθούσας τού Βατικανού ό 
Ραφαήλ αποθανατίζει διά τών άριστουρ- 
γημάτων του τό άνθρώπινον πνεύμα. Η 
Θεολογία, ή ΙΙοίησις διά τής θαυμασίας 
τοιχογραφίας τού Παρνασσού, ή «Σχολή 
τών ’Αθηνών», περικλείουν κάθε άνθρώπι
νον σκέψιν πού έκδηλώνεται μέ τήν αρμο
νίαν τών χρωμάτων. Αί ύλικαί καί τεχνι
κά*  δυσκολία*,  δαμάζονται άπό τήν μεγαλο
φυή αν τού τεχνίτου. Είς τήν Βίλλα Φαρ- 
νεζίνα έκσπα ολη ή χαρά τής ζωής μέ τόν 
θρίαμβον τής Γαλατείας καί τάς σκηνάς 
άπό τήν «'Ιστορίαν τής ψυχής».

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Γλύπτης

3
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ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
(ΟΛΙΓΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ)

Ηπρωτομαγιά ή ώραία εορτή τών 
άνθέων δέν γίνεται μόνον πρός χαι
ρετισμόν της άναγεννωμένης Φύ- 

σεως, γίνεται καί πρός χαιρετισμόν της 
άναγεννωμένης ανθρωπότητας. Οί σοσια- 
λισταί, οί αντιπρόσωποι αύτοί τών νέων 
ιδεών της αλληλεγγύης καί της αγάπης 
μεταξύ τών ανθρώπων, καθιέρωσαν την 
πρωτομαγιάν πρός εορτασμόν τής αναμε
νόμενης καί έπερχομένης άναγεννήσεως 
του ανθρώπου δι’ άναβαπτίσεως αύτού 
εις τάς νέας ιδέας.

Έπι τή ευκαιρία τής εορτής ταύτης 
θά έκθέσωμεν ενταύθα ολίγα τίνά περί 
σοσιαλισμού.

Τί εινε σοσιαλισμός ; Τί θέλουν οί σο- 
σιαλισταί ; Τά ερωτήματα ταύτα πολλοί 
προβάλλουν κατά τά τελευταία έτη, οτε 
ηρχισε νά γίνεται καί είς τήν Ελλάδα 
κάποια κίνησις σοσιαλιστική.

Ό σοσιαλισμός δέν εινε γέννημα τών 
νέων χρόνων. Ρίπτοντες ταχύ βλέμμα είς 
το μακρυνόν παρελθόν άπαντώμεν πλεί- 
στους προδρόμους τού νεωτέρου σοσια
λισμού. Κατά πρώτον τόν θειον Πλάτωνα 
μέ τό έργον του «Πολιτεία», τόν έπιφα- 
νέστερον αντιπρόσωπον αύτού είς τήν 
αρχαιότητα. Είς τήν «Πολιτείαν του» ό 
Πλάτων διδάσκει τήν κατ’ αναλογίαν 
ισότητα είς τήν εργασίαν τού ανθρώπου. 
Θεωρεί ακόμη τήν γυναίκα ί'σην πρός τον 
άνδρα έν τή τοιαύτη πολιτεία καί επιζη
τεί τήν κοινοκτημοσύνην. Σπεύδοντες κα
τόπιν πρός τήν εποχήν, καθ’ ήν τό ανθρώ
πινον πνεύμα ήρχιζε νά έλευθερούται άπό 
την δουλείαν τών καλογήρων καί συνετε- 
λείτο ή μεταβασις άπό τού μεσαιώνος είς 
την νέαν εποχήν, άπαντώμεν τόν Θωμάν 
Μώρον γράψαντα τήν «Ούτοπίαν», τόν 
Βάκωνα (Nova Atlantis), τον Φενελώνα 
(Voyage dans Pile des plaisirs), τόν 
Μορέλλη (Basiliade). Εύρίσκομεν κατόπιν 
κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα τόν διά— 
σημον φιλόσοφον Ζάν - Ζάκ Ρουσσώ, περί 

τά τέλη δέ τής Γαλλικής Έπαναστάσεως 
τόν Μπαμπέφ. Κατόπιν κατά τό πρώτον 
ήμισυ τού ΙΘ’ αίώνος τόν Ρ. Όβεν, 
Σαίν - Σιμόν, Φουριέ, Καμπέ, Λουδοβί- . 
κον Μπλάν καί άλλους.

Ό Όβεν έπεχείρησε τήν πραγματοποίη
σή τών θεωριών του. Άλλ’ ή μικρά κοινω
νία, τήν οποίαν είς New Lanark τής Σκω
τίας ίδρυσε καίτοι κατ’άρχάς προώδευσε,διε- 
λύθη άργότερον άναφυεισών ερίδων μεταξύ 
τών μελών της. Μή άπογοητευθείς έκ τού
του άπήλθεν είς Αμερικήν, άλλά καί εκεί 
τό αύτό είχε τέλος τό ίδρυμά του.

Ό Σαίν-Σιμόν, κόμης καί εξ αρχαίας 
αριστοκρατικής οικογένειας, διήγειρε μέγαν 
ενθουσιασμόν έν Γαλλία ύπέρ τών διδασκα
λιών του. Είχε μαθητάς τόν φιλόσοφον 
Αύγουστον Κόντ, τόν οικονομολόγον Σεβα- 
λιέ, τόν ιστορικόν Α. Τιερί.’Εδίδασκε τήν 
κατάργησιν τών έκ γεννήσεως προνομίων 
καί τών κληρονομιών.

Ό Λουδοβίκος Μπλάν ήτο τής ιδέας νά 
συστήση ή πολιτεία εργαστήρια διά δανείου 
δΓ ολους τούς βιομηχανικούς κλάδους, 
ώστε νά μή ύπάρχη πλέον έλεύθερος συνα
γωνισμός, άλλά μονοπώλιον τής πολιτείας. 
Τάς ιδέας του έπεχείρησε νά έφαρμόση 
κατά τήν έπανάστασιν τού 1848, ότε 
καί συνεστήθησαν «έθνικά έργαστήρια», 
άλλά δέν έπέτυχε.

Πάντων τούτων αί θεωρίαι δέν έβρά— 
δυναν άπό τής Γαλλίας καί Αγγλίας, 
ένθα κυρίως άνεπτύχθησαν, νά διαδοθώσιν 
είς τάς λοιπάς χώρας, ιδία δέ έν Γερμα
νία. Θεμελιωταί τού έν Γερμανία σοσια
λισμού ύπήρξαν ό Κάρολος Μάρξ καί ό 
Φερδινάνδος Λασσάλ.

Ό Κάρολος Μάρξ έξ ιουδαϊκής οικογέ
νειας (γεννηθείς τό 1818) διεκρίθ/} νεώτα- 
τος ώς ύφηγητής τού Πανεπιστημίου τής 
Βόννης. ’Έγραψε τό περίφημον βιβλίον 
«Τό κεφάλαιον» (das Kapital), τό οποίον 
άπετέλεσε τήν βάσιν τής σοσιαλιστικής 
διδασκαλίας καί ύπήρξεν εις έκ τών ίδρυ- 

τών ;τής Διεθνούς Εταιρείας πρός συνα
σπισμόν τών έργατών. Άπέθανεν εξόρι
στος είς Λονδίνον τό 1883.

Τήν πρώτην μεγάλην γερμανικήν έργα— 
τικήν ενωσιν διωργάνωσεν ό Λασσάλ τό 
1863. Ό σοσιαλισμός τού Λασσάλ ήτο 
ούτως είπείν έθνικός σοσιαλισμός, ένώ τού 
Μάρξ διεθνής, έπαναστατικός. Τής άντι- 
θέσεως ταύτης τά αποτελέσματα δέν έβρά— 
δυναν νά άναφανούν. Μετά τόν θάνατον 
τού Λασσάλ φονευθέντος έν μονομαχία, ό 
Μάρξ μετά τού Έγγελ, καί Λίϊμπκνεχτ 
έχωρίσθη τής’Εργατικής Ένώσεως. Καί ό 
Μάρξ ίδρυσε (1868) τήν «Διεθνή "Ενωσιν 
τών εργαζομένων», ό δέ Λίϊμπκνεχτ μετά 
του Μπέμπελ (1869) είς τό συνέδριον τού 
Άϊζεναχτό «’Εργατικόν σοσιαλιστικο-δη- 
μοκρατικόν κόμμα» συμφώνως πρός τάς 
άρχάς του Μάρξ. Τό 1875 είς τό συνέδριον 
τής Γκότα συνεχωνεύθησαν μετ’ αύτών 
οί οπαδοί τού Λασσάλ. Σήμερον οί σοσια- 
λισταί εινε τελείως διωργανωμένοι έν Γερ
μανία, άποτελούντες ίσχυράν πολιτικήν 
μερίδα; Τό πρόγραμμά των συνέταξαν είς 
τό συνέδριον τής Χάλ (1890), κυρίως δέ 
είς τό τής ’Έρφουρτ (1891). Τό πρό
γραμμα τής ’Έρφουρτ περιλαμ.βάνει δύο 
μέρη, θεωρητικόν καί πρακτικόν. Τό θεω
ρητικόν περιέχει τάς άρχάς τού σοσια
λισμού, ώς έχει δέ άνεπτυχθή ύπό τού 
Καούτσκυ θά έκθέσωμεν δι’ ολίγων ένταύθα. 

ί Ο σοσιαλισμός σήμερον δέν εινε ούτο- 
πι* πλέον, δέν είνε θεωρία οίκοδομημένη 
επάνω είς τά σύννεφα, δέν εινε ιδανικόν 
ευαρίθμων φιλανθρώπων καί εύαισθήτων, 
εινε επιστήμη. Εξετάζει τήν κοινωνίαν 
ωζ είνε, παρατηρεί τήν πορείαν αύτής, 
“αρακολουθών δέ τήν οδόν τής έξελίξεώς 
^ς διδάσκει καί αναπτύσσει τήν μέλλου- 
<ταν εκείνην κατάστασιν τής άνθρωπότητος, 
~poc την οποίαν αύτη μόνη της φέρεται.

Η οικονομική έξέλιξις τής κοινωνίας 
τείνει διαρκώς είς τήν έπικράτησιν καί άνά- 
πτυξιν τής μεγάλης βιομηχανίας (Gross- 
betrieb), καί είς τήν καταστροφήν τής 
μικρας βιομηχανίας (Kleinbetrieb). Είς 

μικράν βιομηχανίαν ό έργάτης είνε 
*Χτοχος τών μέσων τής παραγωγής (έρ- 

γαλείων του, άροτρων κτλ.) γίνεται δέ 
καί κύριος έκείνου, οπερ έντείνων τήν έπι- 
δεξιότητά του, έπιμέλειαν καί νοημοσύ
νην του παράγει. Μετά τήν άνάπτυζιν 
όμως, τήν οποίαν έλαβε καί λαμβάνει ή 
μεγάλη βιομηχανία καταπίπτει ή μικρά 
μή δυναμένη νά συναγωνισθή πρός αύτήν. 
Ό έργάτης δέ, όστις πριν ήτο κύριος 
μέσων τής παραγωγής δηλ. ιδιοκτήτης 
καί έλεύθερος, τώρα έγκαταλείπει τά έργα- 
λείά του, άτινα τού είνε άχρηστα πλέον, 
καί γίνεται έργάτης τής μεγάλης βιομ.η- 
χανίας άνευ ιδιοκτησίας καί έλευθερίας έν 
τή έργασία του.

Οί σοσιαλισταί δέν ζητούν τήν κατάρ- 
γησιν τού θεσμού τής ιδιοκτησίας. ΊΙ 
σημερινή κεφαλαιοκρατική κοινωνία στερεί 
τής ιδιοκτησίας τών μέσων τής παραγω
γής τούς μικρούς βιομ.ηχάνους συγκεν- 
τρούσα αυτά είς χείρας ολίγων. Ή συγ- 
κέντρωσις αύτή αύζάνει άδιακόπως καί 
θά έλθη καιρός, οπού θά εύρίσκωνται τά 
μέσα τής παραγωγής εις χεϊραζ μικρού 
άριθμού άνθρώπων. Οί ολίγοι αύτοί άνθρω
ποι θά εινε έντελώς άχρηστοι είς τήν κοι
νωνίαν, θά είνε άπλώς άπορροφητήρες τών 
κόπων τών άλλων τά κεφάλαιά των θά 
εινε χρήσιμα είς τήν κοινωνίαν, αύτοί οί 
ίδιοι έντελώς περιτοί. Ή κοινωνία λοιπόν 
τότε θά κατάσχη ολα τά μ.έσα τής παρα
γωγής, τά οποία είς τό εξής θά άνήκουν 
είς τήν πολιτείαν. Όταν τούτο συντελε- 
σθή, θά παύση ή παραγωγή ύπό τήν μορ
φήν έμπορευμάτων (Warenproduktion), 
*ώς συμβαίνει σήμερον, καί θά γίνεται 
παραγωγή τών άναγκαίων πρός κατανά- 
λωσιν ύπό έκάστης κοινωνίας. Τοιουτο
τρόπως θά έκλειψη ό νύν άνταγωνισμός 
τών κεφαλαιούχων τών διαφόρων κρατών 
δηλ. ό οικονομικός πόλεμος, επομένως θά 
έκλειψη καί ό ένοπλος τοιουτος. Ούτως 
έχει είς γενικάς γραμμάς τό θεωρητικόν 
μέρος τού σοσιαλιστικού προγράμματος. 
Τό δεύτερον μέρος τού προγράμματος 
περιέχει τάς πολιτικάς άρχάς δηλ. ό',τι 
οί σοσιαλισταί ώς κόμμα ζητούν άπό τήν 
σημερινήν κοινωνίαν.

θ. κριεζης



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Η ΜΑΡΟΥΛΑ
( ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ)

Η ΜαρουλαΟ πάτερ ΛαυρέντιοςΉ κυρα Μαρίνα ή Τσατσούρω

ΤΟ καταδιωκτικόν απόσπασμα είχε κι
νήσει άπό πολύ πρωί διευθυνόμενον 
πρός τό παληό Μοναστήρι, μέ τούς 

παχυούς τούς ίσκιους καί τά κρύα τά νερά. 
Ό Καπετάν Καρανταής, ό Λοχίας τών 
εύζώνων, κόκκινος καί στρογγυλός σάν ρε- 
πανάκι, τό είχε διατάζει άποβραδύς :

— Εις την Μονήν θά κατασκηνώσου
με αυριον λίαν πιρί την προυίαν, ίνα 
τούν Μάϊουν δρέψουμιν διόντους καί άξι- 
ουπριπώς !

ΤΗτο παλαιόν έθιμον επαρχιακόν, ίνα 
την πρωίαν της Πρωτομαγιάς πολλαί οί- 
κογε'νειαι εκδράμουν μέχρι της Μονής καί 
εκεί άφού «κόψωσι τον Μάϊ» καί πλέξουσι 
στεφάνους, στρωθούν είς τό τραπέζι μέ 
τά αρνιά της σούβλας, τά γιαούρτια, της 
σαλάτες καί τό κοκκινέλι τό χωριάτικο.

Η πανδαισία αύτη έ'διδε πτερά είς τούς 
εύζωνικούς πόδας καί έκανε τόν λοχίαν νά 
πηδά, σάν άτι ποΰ^άφε'θηκε σέ απάτητο 
χωράφι...

Καί είχαν δίκαιον αί οίκογένειαι νά 
προτιμούν τό παλαιικό τό Μοναστήρι, μέ 
τούς άγιους τούς ωχρούς καί τούς μαύρι
σμά νους τοίχους Ό ηγούμενος της Μονής 
ό Πάτερ Άνανίας, άγαθός γέρων, λευ- 
κόμαλλος καί σεβαστός, περιποιητικός καί 
γλυκύτατος. Τό λοιπόν προσωπικόν, τό 
όποιον έμόναζεν έκεϊΓπαχυνόμενον έν Κυρίω 
καί λιπαινόμενον έν Πνεύματι Άγίω, πρό
θυμον καί εύγενές. Καί ό οικονόμος της

Μονής ό Λαυρέντιος ό πάνυ, διασκεδαστι- 
κός, χαριτωμένος, καί αγαπητός είς ολα 
τά φουστανοφορούντα δίποδα της επαρ
χιακής περιοχής. ’Ολοστρόγγυλος καί κα- 
τακόκκινος καί στίλβων σάν τομάτα, 
σπιρτόζος σάν πορτοκαλλόφλουδα. Άπό 
δύναμ,ι ; Μπορούσε νά όργώση μόνος ενα 
χωράφι, ζευγμένος σάν βώδι είς τό άροτρον. ■

"Αγιος όμως άνθρω
πος. Α'. Περί αυτού δεύ
τερα γνώμη δέν ύπηρχε ! 
’Έτσι τούλάχιστον ίσχυ- 
ρίζοντο τά γύναια. Καί 
πράγματι όλα τά φερσί
ματά του μέσα είς την 
Μονήν άγια καί ταπεινά. 
Προσεκτικός πολύ καί 
φρόνιμος. Μόνον αστείος *ο λοχίας Καρανταής 
πού ητανε πολύ. 'Ομι
λούσε καί έτραντάζοντο τά θηλυκά άπό 
τά γέλοΐα !

— Τί νά κάνουμ’ τζάνουμ ! Νά γιλάσ 
ού κόσμους λιγλάκι Ί ...

'Η κυρά Μαρίνα η Τσατσούρω, r, Γκέλω 
η Πανομάραινα, η Σόφιά η Παντελου καί 
η Τσεβη τού Σκεύη—σάν πρώτες δά νοι- 
κοκυράδες τού χωριού — τάμα τό είχανε να 
μ,ή λείπουν κάθε χρόνο τη Πρωτομαγιά άπό 
τό Μοναστήρι. Μπροστά — μ.προστά η κυρα 
Μαρίνα, μέ την «όγροπαϊκή» (εύρωπαϊκη) 
όμπρέλλα της, χονδρή καθώς ήτο, αρμένιζε 
σάν φρεγάδα μέ φουσκωμένα τά πανιά !

JO δεκανεύς 
«ητρος Κοψίδας

— Νοικοκυρά γυναίκα δά !
Πίσω ό Πιντιλέος ό Μαρίνης, ό Σκεύης, 

ό Γόγολος ό Πανομάρας καί χονδρικώς έν 
γένει, τών έκδραμόντων αί οίκογένειαι καί 
πίσω-πίσω, «τελευταία καί ύστερη» σάν 
ούραγός ή Μαρούλα,ή δούλα τής Τσατσού- 
ραινας, μιά δούλα δροσερή, σάν πρωινό 
μαρούλι, μέ κόκκινα καί μοσχοβολημένα, 
σαν μήλο, μάγουλα, μέ κάτι μπράτσα 
τορνευτά καί ενα στήθος πού φούσκωνε 
σάν κοχλασμός νειότης καί άνοίξεως. Το 
δροσερό τό δουλικό τού χωριού, ή άφράτη 
καί λαχταριστή καί χαμηλοβλεπούσα Μα- 
ρουλιώ, ό πειρασμός τού έν πατέροις 
πατρός Λαυρέντιου—αύτό άναμεταξύ μας, 
παρακαλώ — καί ή αιώνια του Καπετάν 
Καρανταή σκέψις καί ένόχλησις—καί αύτό 
πάλιν αναμεταξύ μας παρακαλώ.

■— Αχ νά είχε εκατό πρωτομαγές ό 
χρόνος ! διενοείτο καί 
άνεστέναζε ό πυριφλε
γής Λαυρέντιος ό πάτερ. 
Καί προσδοκών τή Μα- 
ρουλιώ, ήρώτα καί έπα- 
νελάμ,βανεν άπό τό μεσο
νύκτιον :

— ΤΗρθε ή κυρά Μα
ρίνα ή Τσατσούρω ή 
νοικοκυρά ;

Τήν στιγμήν εκείνην 
ώς πύρινος ποταμός,5 ώς 
Πυριφλεγέθων κατέφθανε 

καί ό Καρανταής κοπτόμενος καί έρωτών :
— Άνεφάνη Μαρούλα είς τόν ούρί- 

ζοντα ; . . .
*Ητο ενα πρωί έξόχως Μαγιάτικο.
Στήν άνατολή ό Μάης μέ τήν άγαπη- 

μένη του αύγή, τήν κόρη μέ τά τριαντα
φυλλένια μάγουλα καί τά ύγρά, τά γα
λανά, τά γλαρωμένα μάτια, άλλάζανε 
φιλήματα καί σκορπιζόταν ό έ'ρωτας στή 
γή, πού εφρισσε, θαρρείς, άπό ήδονική 
σφριγηλότητα. Μιά θάλασσα ηδονής είχε 
χυθή άπάνω σέ όλα καί ξαπλώθηκε στήν 
πράσινη τής γής έπιφάνεια. "Ολα τά είχε 
συνεπάρει ή παράξενη πνοή τής ζωής πού 
ξεπετιέται καί τής ζωής, πού λαχταρα, καί 
ολα ερωτευμένα έζεδήλωναν τό πάθος των.

Τό παν άνθίζει, εύω- 
δια, ψάλλει, κράζει, δγ- 
γάται, γρυλλίζει, βρυχά- 
ται, τερετίζει ή πυρούται 
καί φλέγεται σάν τόν 
όσιον ημών Λαυρέντιον 
καί τόν έξοχώτατον Κα- 
ρανταήν...

"Ολα μεθούν καί πα
ρασύρονται . . .

Τριανταφυλλομάγου- 
λες καί κρινόστηθες παρ
θένες σκορπισμ.ένες είς 
τήν έξοχή, μέσα στό μυ
στήριον τού γλυκό χα
ράγματος, κυνηγούσανε ‘Έκλεψε,τρία κατσίκια 
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τό Μάϊ πού έλούφαζε στη δροσιά, μ,ε'σα, 
στά φύλλα,, στά λούλουδα και τούς άν- 
θούς . . .

Η κυρά Τσατσούρω ίνα έχη την εύλο- 
γίαν της εκκλησίας και την εύνοιαν της 
άρχής, έκάλεσε είς τό τραπέζι της τόν 
Καρανταήν και τόν Λαυρέντιον. ’Αναμ
μένη άπό τη φωτιά, κατακόκκινη σαν 
παπαρούνα, στολισμένη μέ διαμάντια 
άπο ίδρωτα,πυρωμένη 
σαν αύγό, προκλητική 
σαν άμαρτια, η Μα- 
ρούλα έστριφογύριζε 
τό ψητό στη σούβλα, 
τό ψητό πού άναλύ- 
γονε σέ κεχριμπαρέ
νιες σταλαγματιές λί
πους καί έσκορπούσε 
κνίσσα έπιφέρουσαν 
γαργαλισμούς μέχρι 
λιποθυμίας είς τόν 
λάρυγγα.

Δίπλα ό Λαυρέν
τιος σάν Χάρυβδις, 
έτοιμος νά ρουφήξη 
άχόρταστα Μαρούλα 
καί ψητό, μηδέ της 
κυρά Τσατσούρως έ- 
ζαιρουμένης. Ού μην 
αλλά καί ο δυστυχής 
Καρανταής ήτο άξιο- 
λύπητος. Μεταξύ δύο 
επιθυμητών καί άξιο- 
λατρεύτων όντων έπυ- . . . Δίκην όρνέου

ρακτούτο καί έφλέγετο. όπως ό άφρων 
πλούσιος στή Κόλασε Έστριφογύριζε καί 
αυτός, σάν ψτνόμενος, σάν σέ άόρατη σού
βλα καθηλωμένος.

-—Χάϊ μανούλαμ’ πάου ού μαύρους ’
Αίφνης ό Λαυρέντιος διέκοψε τήν τόσον 

ταραχώδη σιωπήν.
— Μαρούλα δέν μού δίνεις εκείνον τό 

νεφρό ! έψήθηκε.
Κ’ άμέσως ό Καρανταής έπενέβη.
— Πραξικόπημα κατά τής άκεριότη- 

τους τού άρνίου. Μή ταράζιτε παρακαλού 
τού καθιστός τούς νιφρών ! Μόνον τού 
γλυκάδ’ πρέπει νά κουμισθή ίνθάδε.

Ή Μαρούλα αίδήμων τού τό προσέ- 
φερε : — Ούρίστι κύρ Λουχία !

— Σύ άναμένου, τής έψιθύρισεν ό λο
χίας, κύπτων νά λάβη «τόν γλυκάδ» 
αύθημερόν κι’ παραχρήμα στού πεύκου τού 
μεγάλου, νοτιουανατουλικώς τής ριμμα- 
τιάς ! Ίέχω κάτι νά σού είπώ !

Ή Μαρούλα δέν άπήντησεν.
— Ήπροχουρήσαμιν ιέν βήμα έπι τά 

έμπρουσθεν, έσκέφθη 
ό λοχίας, καί στρα
φείς είς τούς κυρίους 
τής Μαρουλιώς :

—Έ ούρ κυρά Τσα
τσούρω, μάηδη συγκί- 
νησις, μάηδη κατά 
ντίπ συνείδησις δέν 
σάς θίγει διά παν
τός καί καθουλου- 
κληρίαν ;

—Τί εινι’,κύρ λου-

— Τού τσ’πί ίδώ 
ψήθ’κε καί κάϊκε κι’ 
ρουδουκουκκιν’σε. ’Α
νάγκη ν’ άντικατα- 
σταθή διά τής εφε
δρείας.

Καί προς τήν Μα- 
ρούλαν στρεφόμενος :

— "Αϊντε ούρί Μα- 
ρουλιώ νά κοψ’ς τού 
Μάϊ κι’ σύ.

Ό Γέρω-Χωβιός
ό γέρω-άλήτης, ό κολλήσας είς τήν Μονήν, 
όπως οί λειχήνες είς τούς τοίχους τήν άντι- 
κατέστησε.

Χαρωπή σάν πεταλούδα ή Μαρουλιώ, 
έ'τρεζε προς τά κάτω μέσα στά χαμόκλαδα 
καί στά πουρνάρια, ζητούσα τόν Μάϊον 
έμφωλεύοντα.

Ό Καρανταής έσηκώθη καί αύτός. Ό
Λαυρέντιος τόν έμιμήθη.

— Γιά πού πα’πουλ’ μί τού καλό ;
— Ως παρα-κάτω εύλογημένε ! Έχει 

φειδία ή πλαγιά, μήν φάει κανένα τά κο
ρίτσια . . .

— ΙΙιριττόν, περιττόν. ‘Η Ίξουσία άνα- 

λαμβάνει τήν δημουσίαν τάξιν ίνταύθα ! . . 
Μιταβαίνου ίνα μιλετήσω τά πράγματα 
έπιτουπίους.

— Κύρ λοχία, δέν ξέρετε τά μονοπά
τια, έτόλμησε ό Λαυρέντιος.

— Ούρέ δυο κουντζάμ γαλόνια ίδώ κί 
δέν ξιέρου τά μονουπάτια !

Δέν είχε προχωρήσει όμως δέκα βήματα 
καί ό Μήτρος ό Κοψίδας ό δεκανεύς, τόν 
κατέφθασεν άσθμαίνων.

λουχία ! κύρ λουχία ! Ού Τα- 
ραμπίκους ίέκληψι τρία τραγιά !

— Ούρ τί λιές !
— Μάλιστα κύρ λουχία κι’ τούς συλλή- 

Δίποδα καί τετράποδα έτέ-Οησαν εις καταδίωξιν

ψαμε διόντους. ΙΙρέπει νά τούς άνακρίνητε !
— Κι τά κουρίτσια πού νά τ’ αφήσου ’ 

Μπούρ’ νά τά φάνη κάνα φείδ ’. Τού 
καθήκουν πρού παντός !

— Άναλιαμβάνου ίγώ, διέκοψεν ό Λαυ
ρέντιος.

— Μαύρου φείδ’ πού θά τά φάει, ύπε- 
τονθόρισεν ό λοχίας.

Καί κτύπων τό τσαρούχι κατά γής.
— Ίέρους καί καθήκουν ! Δύσμοιρους 

Ίξουσία τί τραβας.
Καί ώσεί λαβών άπόφασιν έστράφη προς 

τόν Κουψίδαν.
— Παρουσιάστε τουν ούρέ κατημπρο- 

σθέν μου διά τά πιραιτέρω !

Έ άνάκρισις έτελείωσε, ή ώρα έπέρασε, 
τό τραπέζι έστρώθηκε σχεδόν καί ή Μα
ρούλα δέν έφαίνετο. Τά άλλα κορίτσια 
γύρισαν μέ αγκαλιές άπό κατακόκκινες 
παππαρούνες, σάν διψασμένα φιλήματα, 
άπό μαργαρίτες άθώες, σάν μάτια μικρού 
παιδιού, άπό άνεμώνες μέ πορφύρωμα κο
ριτσιού πού πρωτοαισθάνεται άγάπη, μέ 
κίτρινα σάν ήλιοστάλαχτα σχοίνα, μέ 
κυάνους γαλανούς, στάχεια μεστωμένα καί 
ποασινάδες καί μοσχοχόρταρα καί λογιών- 
λογιών άγριολούλουδα.

ΤΙ Μαρούλα όμως δέν έγύρισε.
Λουλούδι λαχταριστό κι’ ολόδροσο τό

άρπαξεν ό Μάης έν μορφή Λαυρέντιου. 
Ή άνοιξις πού 'έτρεχε μέσα είς της φλέ
βες τού μοναχού τόν συνεπήρε είς την 
ασέβειαν. Ή φύσις άμαρτήσασα ένίκησε.

Βόμβα νά έσκαζε προ τού Καρανταή 
δέν θά τόν έξέπληττε έτσι !

— Ούρ τί ταμπλάς ! έψιθύρισε.
Καί στραφείς προς τόν άναστατωθέντα 

διά τό σκάνδαλον κόσμον, τόν έκπληκτον, 
καί τούς εύζώνους τούς συνταραχθέντας 
άνέκραξε :

— Έπί τά ίχνη παρευθύς καί παρα
χρήμα. Ίέφοδους κατά καλογήρου δίκην λύ
κου τρυφερόν άρνίον άρπάζοντους . . .

Οί εύζωνοι έρρίφθησαν είς καταδίωξιν 
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ουρλιάζοντες και βλασφημούντες άπό την 
πείναν. Οί χωρικοί και οί καλόγηροι τούς 
ήκολούθησαν. Δίποδα καί τετράποδα άνα- 
στατωθέντα έξεστράτευσαν, άλλα παπά- 
Λαυρέντιος πουθενά δέν άνεφάνη.

Κατασυντετριμμένος καί κάθιδρως ό 
λοχίας ήναγκάσθη ά σταθή.

— Τά πάντα ματαιότης ! Ούδαυ.ού 
τό ρασσοφορούν θηρίον άνιφάνη. Τί δε'ουν 
γινέσθαι τώρα; Νά ίξακολουθήσωμιν κατα- 
διώκοντες πρός άγραν της Μαρούλας, ή νά 
παρηγορηθώμιν μέ τό ψητό ;

Καί ό στόμαχος ένίκησε την καρδίαν. Ό 
λοχίας καί οι περί αυτόν διηυθύνθησαν 
πρός της ψησταριές, όπου νέος «ταμπλάς» 
τόν επερίμενε ! Αλλοι πεινασμε'νοι, έπω- 
φεληθέντες τής άπουσίας τών πανηγυριστών 
και τών ευζώνων, καταδιωκόντων τον άπα- 
γαγόντα τήν Μαροϋλαν Λαυρέντιον, έρρί- 
φθησαν επι των ψητών καί τά κατεβρό- 
χθισαν μέχρι κοκκάλων.

Ό δυστυχής λοχίας έφρύαξε :
— Ουρ δέν έμνε τίπουτις :

ΣΤΑΜ. ΣΤΑΙΥΙΑΤΙΟΥ

— Μάηδη μαρ’λόφλου !
—Άι, ού μαύρους! Ούδέ Μαροϋλαν θά 

ίδωμιν, μάηδη μαρουλόφλου γευσόμεθα !
Κ ’ έστράφη πρός τό πλησιέστερον χω

ριό, περίλυπος μέχρι μοναχικού σχήματος 
καί άπογοητευμένος :

— Πατήρ ήγούμενε, διαφύλαξουν διά 
τουν ύποφηνόμενουν τό δουμ,άτιον του Λαυ
ρέντιου. Μονουν ίν τώ κλήρω ύπάρχει ή 
προυτίμησις καί ή θεί<χ. ηύλογία . . .

Καί άπήλθε διά νά κάμη «κατά στόμα
χον έρευναν» είς τούς χωρικούς τών πλη- 
σίων χωριών πρός άνακάλυψιν τών φα- 
γόντων «τά ίδώδιμα μετά τοΰν άρνίουν»...

Καί ό Λαυρέντιος μέ τή Μαροΰλα ; 
Απιστευτόν ! Στεφανωθήκαν καί κάμανε 

ένα σωρό Μαγιόπουλα πού χοροπηδούν καί 
χαίρουν σαν ερωτιδείς, γύρω στή πτωχική 
χαλύβα τών γονιών των . ..

Κ’ έτσι άπό όσους έξέδραμον είς τήν 
Μονήν, ό καλόγερος έδρεψε τό καλλίτερο 
λουλούδι.

Η Δ' ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Ο «Καλλιτέχνης» πιστός είς τό πρό
γραμμα αύτού όπως εξυπηρέτηση 
τό ώραίον είςτά γράμματα καί τάς 

τέχνας καί συντελέση είς τήν διάδοσιν αύτού 
είς τόν ελληνικόν λαόν, θά πραγματεύε
ται τό καλλιτεχΜκόν ζήτημα αύστηράκαί 
αμερόληπτα. Καί όπως εινε άποδεδειγμέ- 
νον σήμερον πλέον οτι τό άπολύτως ώραίον 
εινε μία χίμαιρα, τοιουτοτρόπως καί προ 
της αποκλειστικής καί ώρισμένης έκ τών 
προτέρων αισθητικής, ό «Καλλιτέχνης» θά 
παρακολουθή τά γεγονότα καί τά πράγ
ματα άδιαφορών διά τήν έξέγερσιν ή τήν 
πολεμικήν τών ενδιαφερομένων.

Επικρατεί άκόμ.η είς τούς πολλούς έν 
Έλλάδι ή ίδέα τών αίθερίων φαντασιών καί 
τών μεταφυσικών ονειροπολήσεων καί οτι 
ή τέχνη δημιουργεί τήν άπόλυτον σύλλη
ψή τού ώραίου ιδεώδους, τόβ οποίον εινε 
πρωτότυπον, άμετάβλητον καί θειον είς 
την πραγματικότητα.

Εναντίον τής χιμαιρικής ταύτης οντό
τητας, ώς λέγει καί ό Βερόν είς τήν αισθη
τικήν του, θά δοκιμάσωμεν νά ένεργήσωμεν.

Αί πλαστικαί τέχναι άπευθύνονται είς 
τους οφθαλμούς, ή δέ ερμηνεία τών άντι- 
ζειμενων, τών σχημάτων, τών στάσεων 
τού σώματος, τών φανταστικών ή πραγ
ματικών σκηνών, εινε τό άποτέλεσμα τής 
ενεργείας τής άνθρωπίνης ψυχής όταν 
συγκινεΐται καί αισθάνεται άπό τήν θέαν 
τής πραγματικότητος. Καί διά μέν τάς 
Είκαστικάς τέχνας χρησιμεύει πρός τούτο 
ο οφθαλμός, τό όργανον τής όράσεως, διά 
δε τάς άκουστικάς, ήτοι τήν μουσικήν, ή 
οποία συνίσταται άπό τον πολλαπλασια
σμόν τών ήχων χρησιμεύει ή άκοή.

Εξετάζοντες έν τούτοις τά κοινώς λεγά
μενα «’Ηθικά άποτελέσματα τής τέχνης» 
οποπιπτομεν συχνάκις είς καθαρόν έμπει- 
ρισμύν καί διά τούτο ή νεωτέρα αισθητική 
περιορίζεται είς τό νά καταγράψη τά 
πράγματα, καί τά κατατάξη είς τήν 

άληθεστέραν τάξιν. Άλλ’ έκ τής παρα- 
τηρήσεως ταύτης τών πραγμάτων άπο- 
ρέει αξίωμα μεγίστης σπουδαιότητος καί 
τούτο εινε οτι είς πάν εργον τέχνης έκτος 
τής ύλικής αύτού ύποστάσεως κυριαρχεί 
ό χαρακτήρ καί ή προσωπικότης τού 
καλλιτέχνου.

Τό άίδιον καί άμετάβλητον ώραίον τού 
Πλάτωνος δέν πραγματοποιείται διά τών 
γνωστών μεθόδων τής λογοκοπίας καί τών 
σοφιστικών συλλογισμών τών άγνοούντων 
τά πράγματα.Άλλως τε ή άξια ενός έργου 
τέχνης ’έγκειται είς τόν βαθμόν τής ένερ- 
γείας διά τής οποίας έκδηλώνει τόν νοη- 
τικόν χαρακτήρα καί τήν αισθητικήν έντύ- 
πωσιν τού δημιουργού του.

Ό αληθώς συγκινούμενος καλλιτέχνης 
δέν έ'χει ή νά άφεθή είς τήν συγκίνησίν 
του όπως αύτη άποβή μεταδοτική καί 
άποκομίση τά χειροκροτήματα, τά οποία 
δικαιούται. ’Αρκεί νά παρατηρή τούς θετι
κούς κανόνας, οί οποίοι άποτελούνται έκ 
τών φυσιολογικών άναγκών τών οργάνων 
μας, καί οί όποιοι μόνοι είνε βέβαιοι καί 
ώρισμένοι.

Εξετάζοντες τήν έφετεινήν καλλιτε
χνικήν έκθεσιν τού Ζαππείου καί παρακο- 
λουθούντες τούς Έλληνας καλλιτέχνας 
άπό πολλού είτε ώς μονάδας είτε ώς 
σύνολον, δυστυχώς έχομ.εν νά παρατηρή- 
σωμεν όλα έκείνα τά έλαττώματα μέ τά 
όποια παρακολουθείται ή τέχνη άπό τήν 
κατάστασιν ενός άθλιου περιβάλλοντος τού 
όποιου τό άπαύγασμα εινε ή κατάστασις 
τής συγχρόνου Ελληνικής τέχνης. Νομί
ζει κάνεις ότι τά άτομα ώθούνται μοι— 
ραίως είς μίαν καλλιτεχνικήν καταστρο
φήν μή δυνάμενα ούτε ν’ άντενεργήσουν 
καν πρός τήν άθλίαν ζωήν πού τά περι
βάλλει, καί ένώ νομίζομεν έπικαλούμενοι 
τάς σκιάς τών ένδοξων ονομάτων τών 
προγόνων ότι ή αρχαία ομορφιά μάς κα
θοδηγεί είς τήν άναστήλωσιν ενός ώραίου



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΤΟ ΠΕΝΘΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑ

(Άπο τήν νΕκϋεσιν τών έργων τοΰ καλλιτέχνου Θωμά Θωμοπούλου είς τό Ζάππειον Μέγαρον).

κόσμου έπάθαμεν όλοι φρικώδη όφθαλμία- 
σιν άδυνατούντες ν’ άντικρύσωμεν ολίγον 
άμυδρόν φως κάτω άπό της έληές της 
Αττικής που χρόνια τώρα καρτεράνε τά 
μάτια πού θά της αγαπήσουνε.

Ό Κερκυραίος Κογεβίνας τώρα μόλις 
ξανοίγει την ψυχή του μέσα στην ελληνική 
φύσι καί μέ μιά ποιητική άντίληψι δική 
του βλέπει μερικά κομμάτια ανεπιτήδευτα. 
’Αρχίζει καλά.

Η Φλώρα μπαίνοντας μέσα στο έλλη- 
νικό σπίτι άγαπα τά πρόσωπα καί τά 
πράγματα πού ζωγραφίζει καί τήν αγάπη 
της αύτή μάς κάμνει νά τήν αίσθανώ- 
μεθα. Η τέχνη της είνε αφελής, θετική 

καί άβίαστη, ό χρωματισμός της φυσικός 
καί αρμονικός, άντιθέτως όμως τό σχέδιόν 
της είνε πτωχόν,συχνάκις έγκαταλελειμμέ- 
νον καί στερεότυπαν, ούτε ή τεχνοτροπία 
της εινε βγαλμένη μέσα άπό τήν μελέτην 
τής φύσεως πού τήν περιτριγυρίζει. Καί 
είνε μεν άλήθεια ότι ή γερμανική της άντί- 
ληψις έπήρε κάπως τήν άνατολίτικην νωχέ
λειαν,παραμένει όμως πάντοτε βαρεία ή τε
χνοτροπία της, τεχνοτροπία τών βορείων.

’Εκείνος πού ιδιαίτερα μάς τραβα την 
προσοχήν είνε ό Ιωαννίδης. Ό ιερατικός 
αύτός ζωγράφος, ό οποίος τόσον άθόρυβα 
εργάζεται, κατώρθωσε νά σώση όχι μόνον 
τόν ατομισμόν του, άλλά καί νά μεινη

Έλλην βλέποντας τήν ελληνικήν φύσιν 
άντιθέτως προς τούς περισσοτέρους έκ τών 
συναδέλφων του. Τίποτε άξιον λόγου δεν. 
έκθέτει, άλλά ό έπισταμένως μελετών τά 
σχέδιά του καί τάς μελέτας του έκ τού 
φυσικού πείθεται, ότι εύρίσκεται ούχί προ 
τυχαίου τεχνίτου. Σχέδιον γεμάτο νόησιν, 
καί αγάπην προς τήν ομορφιά είνε τά κύρια 
γνωρίσματα τής τέχνης τού Ίωαννίδου. 
Περιμένομεν ένα άρτιον έργον διά νά τόν 
έξετάσωμεν άναλυτικώτερα. Ο Άριστευς 
πάντα μάς δείχνει ένα τάλαντον άχαλί- 
νωτον. Ξένη άντίληψις καί ξένη τεχνοτρο
πία χαρακτηρίζουν τά διακοσμητικά σχέ
δια πού έκθέτει.’Έχει όμως πάντοτε ’έντονον 
καί ίσχυράν άντίληψιν ζωγραφικήν παρα 
τήν άμέλειάν του καί τήν εγκατάλειψιν 
τής τέχνης του.

Ό Γεραλής παρουσιάζεται προοδευτικός. 
Ή ζωγραφική του κοινή,άλλά αληθής, με
λετημένη καί άρκετά είς τό τεχνικόν μέρος 
αρμονική. Πολλήν πραγματικήν άλήθειαν 
τοπικού φωτός ’έχει τό «Πότισμα τών λου- 
λουδιών». Γενικώς ό Γεραλής έφέτος έκαμε 
ένα καλό βήμα προς τά έμπρός. Τού λεί
πει όμως καί ή άπλουστέρα αισθητική μόρ— 
φωσις, διότι άλλως πώς δεν έξηγείται ή 
άπεικόνησις τού γαλατά μέ τήν ρυπαραν 
φουστανέλλαν του χωρίς κάνένα λόγον τοι- 
αύτης παραστάσεως, τήν οποίαν καί αυτή 
ή φωτογραφία ήθελε άποκρούσει ύποτι- 
θεμένου οτι ό φωτογράφος ήθελε συστήσει 
είς τό πρότυπόν του νά παρουσιασθή προ 
τού φακού μέ καθαρώτερον ένδυμα. Τούτο 
εινε θλιβερόν άποτέλεσμα έλλείψεως διδα
σκαλίας αισθητικής καί ιστορίας τής Τέ
χνης είς τό Πολυτεχνεϊόν μας. Άντιθέτως 
ό Μαθιόπουλος μένει στάσιμος, άφού μάς 
έδωκε μέχρι τούδε πολλά καλλιτεχνήματα 
εκλεκτά είς τό ειδός των. Ούτε ή άκουα- 
ρέλλες του, ούτε τά κομψογραφημένα πορ- 
τραίτά του εινε ικανά νά μάς πείσουν ότι 
βαδίζει. Ό Μαθιόπουλος έχει άρετάς καί 
ενέργειαν είς τό σχέδιόν του, καί σπανίαν 
εκλογήν χρωματικών άντιθέσεων. Αλλα
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γιατί νά έπιτηδεύεται κατ’αυτόν τον τρόπον 
τά έργα του καί νά καταντά τόσον έφή- 
μερος ή τέχνη του από έλλειψιν ειλικρινούς 
αγάπης προς αύτήν ; Θέλομεν να πι- 
στεύσωμ.εν, ότι ό καλλιτέχνης αυτός, ό 
οποίος είνε άφωσιωμένος όσον ολίγοι είς 
τό έργον του, θά συνδυάση τήν χάριν τών 
γραμμών του καί τών χρωματισμών του 
τήν εύγένειαν προς έμπνεύσεις άληθείς, αί 
όποίαι νά φέρουν προς διαρκέστερον έργον. 
Ό Φερεκύδης ζωγραφίζει μέ ειλικρίνειαν, 
κρίμα όμως νά μή γνωρίζη καί τί να ζω- 
γραφίζη. Τό τάλαντον τού μόνου θαλασ
σογράφου μας Χατζή έξελίχθη κάπως, 
τόσον δε ό τρόπος τής συνθεσεώς του, οσον 
καί ή τόλμη τών χρωματισμών του μάς 
δίδουν τήν έλπίδα ότι γρήγωρα θά τόν 
ίδωμεν μέ τήν έντελώς πλέον προσωπικήν 
του μορφήν. Άς φυλαχθή μόνον άπό τάς 
κακάς έπιδράσειςτών βορείων.Δεν τού φθά
νουν τά ώραία ελληνικά παράλια ;

Άπό τούς νέους διακρίνεται ό Λουκίδης 
μέ τήν προσωπογραφίαν του. Ο χρωματι- 
σμός του διστακτικός άκόμη. Είνε όμως 
έντονος καί αρμονικός. Πολύ καλός και 
ζωηρός ό φωτισμός είς τήν προσωπογρα
φίαν τής Δ©? Χόρς τού Δήμα. Τό σχέδιόν 
του όμως σκληρό καί παρημελημένο. Είνε 
νέος καί έλπίζομεν ότι θά θελήση μέ ειλι
κρίνειαν νά βαδίση προς την τέχνην, τήν 
οποίαν τώρα μόλις άντικρύζει, διατί όμως 
νά έκθεση τάς κακότεχνους εκείνας αγιο
γραφίας ζωγραφισμένας χωρίς κάνένα θρη
σκευτικόν αίσθημα ;

Είνε άκόμη μερικοί νέοι με κάποιαν 
έλπίδα. Γιατί όμως βιάζονται νά έκθέτουν 
τής προσπάθειες των καί δεν έχουν υπο
μονήν νά μελετήσουν κάπως τήν ζωήν 
καί τήν φύσιν ;

Διά τό περιττόν δέν όμιλούμεν*  ύπάρ- 
χουν τόσα περιττά πράγματα είς την Ελ
λάδα ώστε νά όμιλή κάνεις δι αυτά, θα 
ήτο ένοχλητικόν καί διά τόν άναγνώστην, 
καί διά τούς καλλιτέχνας, προ παντός δέ 
διά τόν γράφοντα.

4 Ο ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΗΣ



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Περικλής Γιαννόπουλος ό αύτοκτονήσας 
ρ.έ τον παραδοξοτερον τροπον συγγραφεύς, κοι
νωνιολόγος και αισθητικός, κατήγετο έκ II α- 
τρών και ητο 38 ετών. Ο από τήν μητέρα 
του παππος Θεοφραστος Χαιρέτης, γόνος με- 
μάλης βυζαντινής οικογένειας, ή οποία ειχεν 
έγκατασταθή είς Κρήτην, ήτο γνωστός ώς ύπο- 
κινητης τής κρητικής έπαναστάσεως τού 1840 
καί ειχεν επίσης αύτοκτονήσει. Ό πατέρας τού 
Περικλή Γιαννοπούλου ήτο ιατρός έκ τών όνο- 
μαστοτερων τών Πατρών, τήν έπιστήμην δέ 
αύτην ήθέλησε ν’ άκολουθήση καί ό Περικλής 
Γιαννόπουλος,,έγγραφείς είς τό Πανεπιστήμιον, 
αλλά ταχέως άφήκε τάς πανεπιστημιακές σπου- 
δάς ωθούμενος άπό τήν έμφυτον κλίσιν του 
πρός τά γράμματα καί τήν φιλολογίαν. Ή 
πρώτη έμφάνισίς του είς τούς φιλολογικούς καί 
δημοσιογραφικούς κύκλους τών*  ’Αθηνών χρο
νολογείται άπό δεκαεπταετίας. Ό Περικλής 
Γιαννόπουλος έγραφε τότε είς εφημερίδας καί 
περιοδικά μικρά κομμάτια, φιλολογικός, ποιη- 
τικας και αισθητικός μελετάς. Άλλά ταχέως 
απηρνηθη αυτήν την ερασιτεχνικήν έργασίαν 
καί εσχεδιασε τό έργον του άναφερόμενον είς 
τάς απόψεις μιας νέας πολιτικής, πνευματικής 
καί καλλιτεχνικής Ελλάδος.

Η οημοσίευσις τού Νέου Πνεύματος έπροκά- 
λεσε ζωηράν αισθησιν καί ό συγγραφεύς έλαβε 
πλειστας συγχαρητηρίους έπιστολάς παοά έςε- 
χόντων προσώπων είς τήν πολιτικήν, τα γράμ
ματα καί τάς τέχνας.

Αλλ η επακολουθησασα αμέσως κατόπιν 
δημοσίευσις τής ' Εκκλήοεως πρός τό Πανελλήνιον 
Κοινόν, διά τής οποίας δ Περικλής Γιαννόπου
λος επεζητει να προκαλεση τόν ανάλογον εν
θουσιασμόν πρός, τήν έκτύπωσιν τού όλου του 
έργου παρήλθεν άδιάφορος καί δ Περικλής Γιαν
νόπουλος άπεγοητεύθη. ’Ολίγον1 βραδύτερον 
εδημοσίευσε δηλωσιν εις την «Άκρόπολιν», 
ότι, δέν θά έγραφε πλέον καί πράγματι έπαυσε 
γραφών.

Από τότε ηρχισε να λεγη είς τούς στενω- 
τερους του φίλους, ότι δέν είχε πλέον κάνένα 
λόγον ζωής καί ότι ήθελε ν’ αποθάνη ένα θά
νατον εκούσιον με την αντίληψιν τής άπολυ- 
τρωσεως, αλλα και με χαρμόσυνον συναίσθησιν, 
ακόμη και με την φαντασίαν μιας ώραιότητος 
ώς πρός τήν έκτέλεσιν.

Καί ολίγας ήμέρας πρδ τού βάλη είς ένέρ- 
γειαν τήν μοιραίαν αύτήν θέλησίν του έβε- 
βαίωνε, ότι ή στιγμή ειχεν έλθει. Άλλά πρδ 
τούτου ήθελε νά πεισθή, οτι τό σχέδιόν του 
θά έπετύγχανε είς ολας τάς λεπτομέρειας του 
καί είνε απίστευτον, οτι ηρχισε νά κάμνη δο- 
κιμάς περί τής άκριβούς έκτελέσεως. ’Έπαιρνε 
μίαν άμαξα, τής όποιας δ αμαξηλάτης ένοί- 
κιαζε τους ίππους καί δΓ ιππασίαν, έπήγαινε 
είς το Δαφνί καί εκεί έλεγε είς τόν αμαξηλάτην 
νά τόν περιμένη, άφού ίππευε καί έκατέβαινε 
έως είς τήν θάλασσαν. Γυμνός καί έφιππος 
επροχωρούσε έως είς τά βαθύτερα νερά. Τό 
πρωί τής 8 τού περασμένου μηνός, ημέραν 
Γεταρτην, ενώ έβρεχε, έφυγε έξαφνα μέ τήν 
ίδιαν άμαξαν. Είνε άγνωστον άκόμη καί μή 
βεβαιωμένον εξ όσων τουλάχιστον διηγείται δ 
αμαςηλατης Κάρολος, έαν έκατέβηκε έως είς 
τήν παραλίαν έφιππος. Ό αμαξηλάτης λέγει 
οτι δέν τού επετρεψε νά ίππεύση τήν ημέραν 
εκείνην διά νά μή ύποφέρη τό άλογον έκ τής 
βρ°ζν· *Ητο  ατάραχος καί εύθυμος. ’Έφερε 
μαζί του πολλά άνθη. ’Επί πλέον είχε κρεμά
σει από των ωμων του οδοιπορικόν σάκκον, τόν 
όποιον έφρόντισε νά γεμίση μέ βάρη. Ή τε
λευταία αυτή λεπτομέρεια είνε γνωστή έκ τών 
αφηγήσεων τού Περικλή Γιαννοπούλου πρός 
τους φίλους του όταν έσχεδίαζε τήν αύτοκτο- 
Γ'α,ν’ θ , αμαξηλάτης διηγείται άκόμη, ότι 
ανέμενεν επί δύο ώρας καί όταν πλέον είδεν, 
οτι δ Γιαννόπουλος δέν έπέστρεψε, έπανήλθεν 
είς την πολιν φέρων τήν βαλίτζαν του, τήν 
όποιαν παρεδωκε είς τούς συγγενείς του. Μέσα 
είς την βαλίτζαν αύτήν ύπήρχεν έπιστολή πρός 
τόν φίλον του κ. Κώσταν Κατσίμπαλην διά 

τής ίποίας άνήγγειλε τήν αύτοκτονίαν, καθώς 
καί εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια 
άπό παραστάσεις τής μετώπης τού Παρθενώνος.

Είς ένα έκ τών δελταρίων τούτων άπευθυνό- 
μενον πρός τόν φίλον του κ. Ίω. Ζυγομαλάν, 
είχε γράψει τό' τελευταίον τετράστιχον τού 
ποιήματος τού Λάμπρου Πορφύρα : «Φύλλα 
του Μάρτη», τό όποιον έδημοσιεύθη είς τό 
πρώτον τεύχος τού «Καλλιτέχνου».

CARTE PO5TALE 

ττβΛ,ι ι γ

'Η πρός τόν κ. Κώσταν Κατσίμπαλην επι
στολή έχει τόν τύπον διαθήκης. Κανένα εκ τών 
χειρογράφων έργων του δεν διεσωθη. 1 α είχε 
καύσει πρό ενός περίπου έτους εις την απέ
ναντι τού θεάτρου τού Διονύσου οικίαν φίλου 
του, όπου διέμενε. Καί όταν οι φίλοι του εξέ- 
φρασαν τήν θλίψίν των δι’ αυτό, εκείνος απην- 
τησε :

—Αύτά όλα θά τά γράψουν μίαν ημέραν 
άλλοι πολύ καλλίτερα άπό μένα.

’Επίσης έφρόντισε νά έξαφανιση ολας του 
τάς φωτογραφίας.

Τό σώμα τού Περικλή Γιαννοπούλου εύρεθη 
ήμέρας τινάς μετά τήν αύτοκτονίαν είς τά πα
ράλια τής Έλευσίνος. Έφερε τραύμα οιά^πο- 
λυχρότου είς τόν κρόταφον Έταφη είς Ελευ
σίνα παρά τών συγγενών του καί τών στενών 
του φίλων.

Ό θάνατος τού Περικλή Γιαννοπούλου έπρο- 
χάλεσε βαθεϊαν λύπην είς όλους τούς φιλολο
γικούς, καλλιτεχνικούς καί κοινωνικούς κύκλους.
Ο αθηναϊκός τύπος αφιέρωσε πολλάς στηλας 

διά τόν Περικλή Γιαννόπουλον. Ο ιδιοκτήτης 
τής «Άκροπόλεως» κ. Βλ. Γαβριλιδης, τού 
όποιου υπήρξε φίλος καί συνεργάτης, ύπό δέ την 
έποψιν τής άνακαινιστικής δομής των ελληνι
κών πραγμάτων, τής πολεμικής και τού κρη- 
μνίσματος τών νεοελληνικών ειδώλων πνευμα
τικόν του δημιούργημα, έγραψε ώραίον, γε- 
μάτον άπό ποίησιν καί λυρισμόν αρθρον ύπό 
τόν τίτλον «Εκείνος». Λυπούμεθα, οτι δ χώρος, 
τόν όποιον διαθέτομεν δέν μάς έπιτρεπει να 
δημοσιεύσωμεν ή μικρόν άπόσπασμα περί τών 
αιτίων αύτού τού ποοώρου θανατου :

«Διατί άπέθανε ; Διότι δέν τόν ήθελεν η Γή 
η Ελληνική. Δέν τόν έσήκωνεν ή Κοινωνία 
η Ελληνική. Τόν άπεχθάνετο ή Ζωη η Ελ
ληνική. Τόν έτρεμεν ώς πολύ άγριον χειρούρ- 
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γον ή Φθίσις ή Ελληνική. Τόν έμίσει τόν 
έρίγοουπον Ποσειδώνα ή Τελματιτις ή Ελλη
νική. Μεταξύ αύτού του Μεγάλου καί τής συγ
χρόνου Ελληνικής Μικρότητας γέφυρα δέν 
ηδύνατο νά ζευχθή.

«Καί έπήδησεν εις τό καθάριον κύμα άνθο- 
στεφάνωτος ό Απόλλων τού Γαλανού, δ ’Απόλ
λων τής Άναγεννήσεως».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Πρόκειται νά ίδρυθή ένα Πρότυπον Δημοτι
κόν Σχολείον, οπού τά παιδιά θά διδασκωνται 
είς τήν μητρικήν των γλώσσαν. Θά μανθάνουν 
δηλαδή τά πράγματα μέ τά λόγια πού ξεύρουν 
άπό τό σπίτι των καί μέ άλλα άκόμη ταιριαστά 
κ’ εύκολομάθητα- ’Οχι μέ τήν άρχαίαν γλώσ
σαν, όπως γίνεται είς τά συνήθη Δημοτικά 
Σχολεία, όπου τό Αλφαβητάρι άρχίζει μέ τάς 
φοδεράς λέξεις ώά καί «α καί όπου ή διδασκα
λία δέν φαίνεται νά έχη κανένα άλλον σκοπον, 
παρά ν’άλλάξη τήν γλώσσαν τού παιδιού.

Ή Εφορεία τού νέου Σχολείου αποτελείται 
άπό τούς κ. κ. Α. Δελμούζον, Κ. Δεμερτζήν, 
Α. Διομήδην, I. Δραγούμην, Κ. Μελάν, Α. 
Μπενάκην, Ν. Πάππον, Δ. Π. Πετροκόκκινον, 
Γ. Σωτηριάδην, Κ. Δ. Τρπάλην, Μ. Γσιριμώ*  
κον καί Φ. Φωτιάδην. Έκυκλοφόρησε δέ κατ 
αύτάς μίαν Εγκύκλιον, διά τής όποιας εξηγεί 
τήν άρχήν της καί τον σκοπόν της, και επικα
λείται τήν ήθικήν καί ύλικήν βοήθειαν δλων 
έκείνων, οί όποιοι «αισθάνονται τή μεγάλη 
ώφέλεια πού θά προκύψη άπό μία τέτοια πει
ραματική καί ζωτική λύση τού προβλήματος 
τής δημοτικής μας παιδείας». Αργότερα, οί 
ίδιοι ’Έφοροι θά οργανώσουν κ’ ένα Εκπαι
δευτικόν 'Όμιλον, μέ τόν ίδιον γενικόν σκοπόν, 
διά τόν όποιον δέχονται άπό τώρα δηλώσεις 
όμοφρόνων.

Είμεθα καί ήμείς. Ύπεστηρίξαμεν πάντοτε, 
οτι ή πρώτη διδασκαλία πρέπει νά γίνεται είς 
τής μητρικήν γλώσσαν. Αύτήν μόνον πρέπει 
νάκούη είς τό πρώτον του σχολείον τό μικρό 
παιδί,’ καί αύτήν πρέπει νά μανθάνη σιγά-σιγά 
νά διαβάζη καί' νά γρά.φη. Διά τούτο ή^ αγγε
λία περί τού νέου ’Ιδρύματος μάς έπροξένησεν 
είς τήν αρχήν τήν ζωηροτέραν χαράν. Άλλ’ 
έπειτα, μία φράσις τής ’Εγκυκλίου μάς ενέβα- 
λεν είς άνησυχίαν. Κάπου λεγει δια τά παιοια 
πού θάποφοιτούν άπό τό Πρότυπον Σχολείον, 
ότι θά έχουν «άναπτυγμένο χαρακτήρα καί 
νόηση, όρεξη καί δύναμη νά μάθουν, γιατί &α 
κατέχουν και τό όργανο κά&ε προόδου, τή μη
τρική τους γλώσοα.»

Μήπως τυχόν αύτό σημαίνει, ότι δέν έλυ- 
τοώθημεν άκόμη άπό τόν πατροπαράδοτον σχο
λαστικισμόν ; Μήπως τυχόν καί είς τό νέον
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(Άπό τήν ’Έκθεσιν τών έργων ιού Θ. Θωμοπούλου).

Σχολείον δέν θά διδάσκεται τίποτε άλλο παοά 
γλώσσα ;.. Διότι, φοβούμεθα, εκεί θά καταν- 
τήση τό πράγμα, άν οί κ. κ. "Εφοροι έπιμεί- 
νουσιν πάρα πολύ είς τήν δημοτικήν, είς τούς 
τύπους της καί είς το λεξικόν της. Πάλιν τδ 
παιδί θά είνε ύποχρεωμένον νά μάθη μίαν γλώσ
σαν, τήν οποίαν βεβαίως δέν θά ή^εύρη άπδ τδ 
σπίτι του. ΙΙάλιν θάκούση πρωτάκουστα καί 
πάλιν θά παραγεμισθή μέ γραμματικήν. Ό 
σχολαστικισμός θάλλάξη.. .γλώσσαν αλλά θά 
είνε σχολαστικισμός. "Οχι πλέον τού κ. Μι- 
στριώτη, αλλά τού κ. Ψυχάρη. Δηλαδή τδ 
ίδιον πράγμα. Καί ίσως-ίσως χειρότερον.

Αυτή λοιπόν είνε ή πρώτη μας ανησυχία 
καί ή πρώτη μας έπιφύλαξις. "Αλλως τε καί 
τδ λεκτικόν καί τδ τυπικόν τής Εγκυκλίου, 
εδώ κ’έκεί τήν δικαιολογεί. "Εξαφνα ό τύπος 
«αναπτυγμένος» δέν είνε μαλλιαρισμός ; Διατί 
όχι «ανεπτυγμένος» όπως τό λέγει ολος δ κό
σμος, όπως καί τδ παιδί βέβαια, στάς ’Αθήνας, 
τό ακούσε είς τδ σπίτι του ; ’Αλλού ή έγκύ- 
κλιος μεταχειρίζεται τον τύπον «γνώσεις» . Πολύ 
σωστά. Θά ήτο μαλλιαρισμός άν ’έγραφε «γνώ- 
σες». Θά έκτυπούσε άσχημα. ’Αλλά διατί νά 
κτυπα άσχημα καί το αναπτυγμένος ;

Καί άλλη μία έπιφύλαξις : Ή καθαρεύουσα 
δέν θανακατεύεται διόλου ; Ούτε δοον εινε άνα· 
κατενμένη είς την ζωήν ;

*Αν οί κύριοι πού θά «νοιάζωνται» τδ Πρό
τυπον, απαντούν ναί, είμεθα σύμφωνοι. ’Άν 

όμως απαντούν όχι, τότε άς μάς επιτρέψουν 
νά τούς είπωμεν, μέ όλον τόν σεβασμόν πού 
οφείλεται είς άνδρας σοφούς, φιλοξόδους καί πα- 
τριώτας, ότι ή γλώσσα πού θά «κατέχη» δ 
απόφοιτος τού Σχολείου του, θά είνε γλώσσα 
ψεύτικη. Διότι, κατά τδ ήμισυ τουλάχιστον, 
θά είνε έξω απδ τήν ζωήν καί δέν θά χρησι- 
μεύη είς τήν ζωήν. ’Απαράλλακτα όπως καί ή 
άλλη, την όποιαν κουτσά-στραβά «κατέχουν» 
οί απόφοιτοι τών σημερινών Σχολείων.

Μέ άλλους λόγους : 'Ολόκληρον Δημοτικόν 
Σχολείον, απδ τήν πρώτην του τάξιν ώς τήν 
τελευταίαν, δέν ήμπορεί νά μή μεταχειρισθή 
καί νά μή διδάξη είς τδ παιδί καί τά στοιχεία 
εκείνα τής αρχαίας γλώσσης, πού είνε ζων
τανά. Είς τήν αρχήν είς τδ Νηπιαγωγείον, ή 
δημοτική, ή κοινή, ή γλώσσα τού σπιτιού, 
χωρίς κανένα μαλλιαρισμόν. "Επειτα όμως, 
σιγά-σιγά, καί ολίγη, πολύ ολίγη αρχαία. 
Μαζί μέ τήν νέαν, συγχρόνως μέ τήν δημο
τικήν ή μητρικήν. 'Ο ένας τύπος κοντά είς 
τον άλλον. 'Η μία λέξις κοντά είς τήν άλλην. 
Οχι βέβαια τδ «προσενήνοχα» καί τδ «έφθεγ- 

ςαμην», αλλα τδ «φύσις», τδ «γνώσεις», καί 
τδ «έξις», καί τό «λέξις», καί τδ «ανεπτυγμέ
νος», καί τδ «ευτυχώς», καί τδ «όταν», καί τδ 
«είς». Καί χίλια άλλα. Κάνέν άπδ αύτά δέν 
ανήκει είς την «καθάρια δημοτικιά» ’ συμφω- 
νούμεν. Μαθητής όμως, δ οποίος θά έβγαινε 
σήμερα απδ τό Δημοτικόν, χωρίς νά τά μάθη, 
χωρίς νά τά διαβάση, χωρίς νά τά γράψη ποτέ, 
δέν θά έγνώριζε τήν γλώσσάν του καί δέν θά 
κατείχε «τδ οργανον κάθε προόδου». Θά ήτο 
πάλιν «λοξός στρατοκόπος»...

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ή- Μάρκ Τοναίν. Ο Μάρκ Τουαίν, ό άποθα- 
νών ’Αμερικανός συγγραφεύς έγεννήθη τδ 1836 
είς Φλωρίδα. Τδ αληθές του όνομα ήτο S.

ΜΑΡΚ ΤΟΥΑΙΝ

(Άπό ιήν συλλογήν τού έν Λονδίνω καλλιτέχνου 
φωτογράφου κ. Στόουν).

Clemens. Τδ φιλολογικόν του στάόιον -ηρχισε 
μέ τδ ψευδώνυμον Josh, αργότερα όμως τδ 
ήλλαξε μέ τδ Mark Twain μέ τδ όποιον καί 
άνεδείχθη ώς εις τών μεγαλειτέρων ούμοριστών 
τής εποχής του. Ό Μάρκ Τουαίν δέν ύπήρξε 
μόνον μέγας συγγραφεύς αλλά καί είς τών αρί
στων πλοηγών τού Μισισιπή καί τήν ώς πιλότου 
ζωήν του διηγείται περιγραφικώτατα δ ίδιος 
είς τδ έργον του «δ Πιλότος τού Μισισιπή».

ΒΙΕΡΣΤΕΝ ΒΙΟΡΣΟΝ

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ψ Βιέρστεν Βιόρσον. Ό μέγας τής Νορβη

γίας ποιητής, μυθιστοριογράφος καί δραματικδε 
συγγραφεύς Βιέρστεν Βιόρσον, δ όποιος απέ- 
θανε είς τδ Παρίσι τδν περασμένον μήνα, έγεν- 
νήθη είς τδ Κνίκνε τδ 1832 έκ πατρδς ίερέως. 
Περατώσας τάς πανεπιστημιακάς σπουδάς του 
είς τήν Χριστιανίαν, έπεδόθη είς τήν δημοσιο
γραφίαν γράψας πληθώραν άρθρων καί χρονο
γραφημάτων είς τάς εφημερίδας τής πατρίδας 
του. 'Ως δημοσιογράφος έπολέμησε σθεναρούς 
ύπέρ τού χωρισμού τής Νορβηγίας άπδ τής 
Σουηδίας,δημιουργήσας τδ δημοκρατικόν κόμμα 
καί ταχθείς επί κεφαλής αύτού. ’Αργότερα 
παραιτηθείς τού δημοσιογραφικού σταδίου ανέ- 
λαβεν επί διετίαν (1865-1867) τήν διεύθυνσιν 
τού Εθνικού θεάτοου τής Χριστιανίας. Κατα 
τδ 1879 ήθελε νά προσκαλέση είς μονομαχίαν 
τον βασιλέα Όσκαρ εξ άφορμής μιάς κριτικής, 
τήν οποίαν δ βασιλεύς έδημοσίευσε περί ενός 
έργου του. Καταδικασθείς ώς έκ τούτου είς 
ενός έτους φυλάκισιν, έπεχείρησε μετά την 
^πότισιν τής ποινής του μακροχρόνιον ταξείδιον 
ανα την Εύρώπην.

Ο Βιόρσον καί ώς δημοσιογράφος, καί ως 

μυθιστοριογράφος καί ώς δραματικός συγγρα
φεύς ύπερεμάχησε σθεναρώς τής ιδέας του 
σοσιαλισμού.

Ήγάπησεν ώς άληθής φιλάνθρωπος τήν αν- 
θοωπότητα, τής δποίας τδ μέλλον είς τουςόρα- 
ματισμούς τής ψυχής του, παρουσιάζεται λαμ
πρόν καί εύτυχές, δφειλόμενον κατά μέγα μέρος 
είς τάς θαυμασίας έφευρέσεις, είς τας όποιας 
δλονέν προβαίνει ή δσημέραι αναπτυσσόμενη 
καί έπί μάλλον καί μάλλον μεγαλουργούσα 
άνθρωπίνη διάνοια.

'Η αισιοδοξία αύτη τού Βιόρσον διά τδ μέλ
λον τής άνθρωπότητος διαφαίνεται ζωηρώς 
είς τδ τελευταίον δράμά του « 1 περανω τών 
δυνάμεων».

'Ως ποιητής δ Βιόρσον μάς παρουσιάζεται 
μέ τδ έπικδν ποίημα Arnljot Gelline (1870) 
καί μέ τά «Ποιήματα καί Τραγούδια». 'Ως μυ- 
θιστοριογράφος καί ώς δραματικός ’έγραψε πλεΐ- 
στα έργα, τά όποια κατέστησαν ένδοςον τδ 
όνομά του καί των οποίων τα περισσότερα 
μεταφράσθησαν είς ολας τάς γλώσσας.

Η ΠΟΙΗΣ1Σ

** ’Επιτροπή άπδ έκλεκτά πρόσωπα έν Ζα- 
κύνθω, λογίους έπιστήμονας κ.λ.π. τους κ. Α. 
Άντωνόπουλον, Εύστ. Γιαννόπουλον, Δ. Δάση, 
Δ. Ίθακήσιον, Φ. Καρρέρ, Ν. Καψοκέφαλον, 
Σ. Λούγαρην, Δ. Λούντζην Σολωμόν, Γ. Μα- 
νεσην, I. Μάργαρην, Γ. Μαρκέτην, Π. Μουζά-

Κ. ΠΑΣΑΠΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Η Δις ΦΑΛΙΤΣΑ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ

κην, Α. Μπαμπάκο, Γ. Σαρακίνην καί I. Τζι- 
λιμίγκρα, διοργανώνει είς τδ έκεί θέατρον φιλο
λογικόν μνημόσυνον πρός τιμήν του άποθανόν- 
τος ποιητού Σπήλιου Πασαγιάννη.
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Είς τό Βιβλιοπωλείου τοΰ «Καλλιτέχνου*  όδός Ακαδημίας 54 
πωλοϋνται τά έξης έργα τής νεοελληνικής φιλολογίας:

ΤΟ ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Αί πρωται γυναίκες ψηφοφόροι εν Νορβηγό}.— 

’Ασφαλιστικά ταμεία άεργοτν.— Συντάξεις είς 
τους υπερήλικας.

Είς τάς τελευταίας βουλευτικάς έκλογάς τής 
Νορβηγίας ήσκησαν διά πρώτην φοράν τδ δι
καίωμα τής ψήφου αί γυναίκες. Άν και δέν 
εΐνε γενικόν όσον άφορα τάς γυναίκας, έψήφι- 
σαν 410,000 απέναντι 470,000 ψηφισάντων 
άνδρών. Κατά τήν πρώτην εκλογήν έδόθησαν 
4 50,000 γυναικεΐαι ψήφοι. Έξ αύτών έλαβον 
24,000 ο'ι συντηρητικοί, 50,000 οί φιλελεύθε
ροι, 40,000 οί ριζοσπαστικοί καί 30,000 οί 
σοσιαλισταί. 'Υποψηφιότητα έθεσαν μόνον τρεις 
έξ ών επέτυχε μία.

Άπδ δεκαετίας έγειναν πολλαί άπόπειραι είς 
τήν Βασιλείαν τής Ελβετίας πρδς ιορυσιν 
ασφαλιστικών ταμείων άεργων. Διά νόμου τής 
16 Δεκεμβ. 1909. τέλος ίδρύθη εν δημόσιον τα- 
μείον και έκανονίσθη ή ϊδρυσις καί ιδιωτικών 
τοιούτων. Τδ πρώτον προικίζεται μέ 30,000 
φρ. έτησίως άπδ τδ δημόσιον, συνεισφέρουν δέ 
καί οί άσφαλιζόμενοι έργάται μικράς μηνιαίας 
εισφοράς. ’Εάν μείνουν άεργοι άνευ πταίσματός 

των, λαμβάνουν χρηματικά βοηθήματα καί 
κατά τήν χορήγησιν εργασίας τών ένεργουμε- 
νωνάπδ τδ δημόσιον γραφείον τής ’Εργασίαςπρο- 
τιμώνται τών λοιπών άεργων. Στερούνται τον 
βοηθήματος όσοι χωρίς σοβαρούς λόγους άπέ- 
κρουσαν τήν προσφερθείσαν πρδς εργασίαν θέσιν. 
Άξιοσημείωτον εΐνε δτι δέν εΐνε υποχρεωμένοι 
ν’αποδεχθούν θέσιν, κενωθείσαν συνεπεία απερ
γίας. “Ομοια νομοσχέδια συζητούνται είς τας 
Βουλάς τής Βάδης, "Εσσης καί τής Σαξωνίας.

Τδ 1906 άπέρριψεν ή Γαλλική Γερουσία 
νομοσχέδιον περί παροχής συντάξεως έκ μέρους 
τού κράτους είς τούς ύπερήλικας (άνω τών 60 
έτών) τούς άσχολουμένους εις τδ έμπόριον,βιο
μηχανίαν καί γεωργίαν καί μή κερδίζοντας 
πλέον τών 2,400 φρ. έτησίως. ’Επιτροπή διο- 
ρισθείσα τότε άπό τήν Γερουσίαν πρδς έπεξερ- 
γασίαν νέου νομοσχεδίου έπαρουσίασε κάτι χει
ρότερον. ’Ήδη πρόκειται νά συζητηθή έν τή 
Βουλή κατά τήν ύπ’ αύτής τής Γερουσίας γενο- 
μένην διατύπωσιν.

Διευθυντής τοΰ*  Καλλιτέχνου*:  ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
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ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΟΥ “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ,,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

όλόκληρος ή καί χωριστά κατά τόμους ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ περιλαμβάνουσα 
έλληνικά έργα, ιστορικά καί φιλολογικά, σπάνια και δυσεύρετα, εκδόσεων άπό 
τοΰ ι82θ μέχρι τών ημερών μας, καθώς καί συγγράμματα ξένων περιηγητών 
επισκεφθέντων κατά καιρούς τήν Ελλάδα, καί σειραί ελληνικών περιοδικών 
« Εστίας», «'Ρωμηοΰ», μυθιστορημάτων κ.λ.π.



ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 

ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ 
θ. ΣΚΟΥΡΑΕΤΗ 

ΑΘΗΝΑΙ. ΟΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2 

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΑΚΚΟΙ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ - ΜΠΑΟΥΛΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΜΕΓΕΟΟ ΥΣ - Β ΑΛΙΤΖ ΑΙΣ - ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ 
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ - ΖΩΝΑΙ - ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ 
ΤΣΑΝΤΑΙΣ ΚΥΡΙΩΝ - ΣΑΚΚΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.

•—-—” —

ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ .

Λνηναι. I υπογραφειον «Εστία* Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδουρη — . «;><»


