ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ετοχ

β'

τεύχος

ΤΙΜΗ

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

22 ο
*

ΕΚΑΣΤΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΥΣ

ΛΕΠΤΑ

80

1912

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

© ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1912
ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ύπό Ν. Δημητροπούλον.
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ 1911, ύπό Γερ. Βώκου..........................................................

ποίημα, ύπό Κ. Ουράνη...............
Τ’ ΑΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣ, ποίημα, ύπό Κωστή Παλαμα ............
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ, ύπό Μαρκέλλαν Ρενώ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ διήγημα ύπό Δημοσ&ένους Βοντνρα . .
0 ΝΙΤΣΕΪΣΜΟΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ , ύπό Dr F. Muller - Lyer (Μετ. X.)
ΚΛΕΦΤΡΑ ΑΠ’ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, διήγημα ύπό Χάϊζε (Μετάφρασις Λισμάνη)
ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΝ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΝ, ποίημα, υπό Ρώμου
Φιλύρα..........................................................................................................
ΣΑΛΩΜΗ, ποίημα, ύπό Κώστα Δελακοβία.........................................................
01 ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, Νικόλαός Μακιαβέλης
0 ΠΟΛΙΤΗΣ, Η ΒΙΟΠΑΛΗ, ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ, ύπό Σ. Κορώνη
...............
ΣΟΝΕΤΤΑ, Έσθήρ, Ζαΐρα, ύπό Λέοντας Κουκούλα
ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ : Οί Συνεργάται μας. — Ή Μουσική :
Αί Συναυλίαι τοΰ Ωδείου Λόττνερ. — Ή Ποίησις : "Ηλιος, ύπό ' Ελένης Σ.
Λαμαρη. Μοναξιά, Αλήθεια, ύπό Γερ. Βώκου. — Ό Περιοδικός Τύπος : Ή
«Κόρη τών Αθηνών». «Νέα σκέψις». Τά «Χρονικά». — Τό Θέατρον. —
Φιλολογία. — Ή Ζωή...................................................................................
ΕΙΚΟΝΕΣ: Trifolium, ύπό Λοβΐς Κορίντ.— Μάγισσες. — Χαρέμι. — Σαλώμη.
Συνομωσία, ύπό Λοβις Κορίντ.—Δημοσθ. Βουτυράς.—Κώστας Δελακοβίας.
Λέων Κουκούλας. — Ή «Κόρη τών Αθηνών» (3 εικόνες). — Ιάκωβος
Μπλάκ δ σύζυγος της «Κόρης τών ’Αθηνών».—Ή Δνίς Καρολίνα Μπλάκ.—
Ή Θηρεσία είς τό γήράς της. — Τό Μνημεϊον τοΰ Παύλου Μελά ύπό τοΰ
γλύπτου + Λ. Σώχου.
A MARIE LOUISE Τ,
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔ1 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗι
ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΑΙΟΠΩΑΕΙΟΝ

ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

KAI MOVXIKON KTSTTKXTHMTS
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ΤΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ | ΕΡΡΙΚΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΑΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ & ΜΠΑΡΤ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
g

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ. - ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» έκδίδεται κατά μήνα.

Αί σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευομένη ύπό τοΰ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τοΰ
Καλλιτέχνου ν.. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, ’Αθήνας, οδός Ζωοδόχου Πηγής 50.
Τιμή έκάστου τεύχους λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιεΐ πωλείται είς δλα τά βι
βλιοπωλεία καί είς τά κιόσκια.Έν ταϊς Έπαρχίαις εις τά ύποπρακτορεία τώτ· εφημερίδων.
Τό Γραφεϊον τοΰ .Καλλιτέχνου
*
μετεφέρθη δδός Ζωοδόχου Πηγ'ής 5°·

Ό .ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» δημοσιεύει αγγελίας πρός δραχ. 30 τήν σελίδα
καί άναλόγως διά μικρότερου χώρον.
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ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

A. Δ. Ζ ΑΧ API ΟΥ & ΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΑΡΙΘ. 215
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τηλ. διεύΟυνσις
ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

(Calorifere)
—Αναλαμβάτομεν την έγκατάστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως της άποδόσεως ολοκλήρων οικοδομών, ξενοδοχείων, έπαύλεων, μεγάρων, δημοσίων καταστημά
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.
— Έκπόνησις σχεδίων και προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον τών 50 τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουργεία εν 'Ελλάδι καί 3 Ανατολή μεταξύ
τών όποιων αι εξής : 3 Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—3 Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί εν
Λαρίσση.— Τράπεζα3 Ανατολής, ενταύθα καί έν Σμύρνη.— Τράπεζα Αθηνών ενταύθα καί έν
Σμύρνη.—Λαϊκή Τράπεζα. — Ξενοδοχείου 3Ακταΐον καί Palace. — Πτωχοκομεϊον'Αθηνών.—
Νοσοκομείου μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— ΑΙγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.
— 3Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
— Διαρκής παρακαταθήκη όλων τών άπαιτουμένων υλικών θερμάνσεως μόνον α' ποιό
τητας και αναγνωρισμένης στερεότητος, συνεπώς ταχυτάτη προθεσμία παραδόσεως.
— Δια πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευθυνθήτω πρός τήν

Σια.

ΕΔΡΑ

50.000.000

-1 Α ,-480,000

ΑΘΗΝΑΙΣ

Μηχανικοί

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ
Συστήματος ’Αμερικανικού τών
τελειοτέρων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, άπό δεκαετίας εισαχθεϊσαι έν Έλλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη
εις πλουσίαν συλλογήν.
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων
(ανοικτού συστήματος).
ΛΟΥΤΗΡΕΣ : Χυτοσίδηροι έσμαλτωμένοι μετά
πορσελάνης.
TANTAL: ’Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας
έκ μετάλλου Tantal 70 °/0 οικονομία έπί τής
καταναλώσεως τού ήλεκτρικού ρεύματος.
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ :

Απαντα τά έξαρτήματα ηλεκτρικών έγκαταστάσεων, Τηλέφωνα, 3Ανεμιστήρες, Είδη
3Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ: κτλ.

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, 3 Αντιπρόεδρος

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος

(σ,

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

TANTAL

ΕΝ

ΔΡ.

ΔΡ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: ’Εν Έλλάδι: Έν Πειραιει, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Άγρινίφ καί Καρδίτση.—Έν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείω καίΡεθύμνφ.—Έν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν
Γαλατφ μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ, Τραπεζούντι, Κερασοΰντι,
Πάφρα, Σμύρνη, Χίφ, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσώ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις,
Καβάλλρ, Ξάνθη, Δεδεαγάτς καί Ίωαννίνοις.— 3 Εν Αίγύπτω: Έν Άλεξανδρείςι, (μετά παραρτήματος έν τή συνοικίςι Μιδάν), Καΐρφ (μετά παραρτήματος
έν τη συνοικίςι Μούσκι), Ζαγαζικίω, Μανσούρςι, Μίτ-Γκάμρ, Τάντρ καί
Μπενί - Σουέφ. — Έν Αονδίνω : (Νθ 22, Fenchurch Street).—Έν ’ Αμβούργω :
(Domhof, Monckeberg Strasse 18). — Έν Αεμεσσω (Κύπρου). — Έν Λιμένι Βαθέος (Σάμου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).
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ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τεχνικήν 'Εταιρίαν

Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ και
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

■Η

Κ.
Ε.
Λ.
I.
Δ.
Ζ.

EMM. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΛΙΖ
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ
MIX. ΣΑΛΒΑΓΟΣ
ΔΙΟΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΒΕΡΟΥΓΚ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ
ΗΑΙΑΣΚΟΣ
Ε. ΗΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. ΜΑΤΣΑΣ

Γενικός Διεν&νντής

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣ1Σ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ :

ΑΘΗΝΑΪΚΗ —ATHENOCLES

'Η Τρέπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζικήν έργασίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις
εμπορικών γραμματίων και συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλ
λαγματικών, γραμματίων έσωτερικοϋ καί εξωτερικού' έκτελεΐ χρηματιστικάς έντολάς.
εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τφ
έσωτερικψ καί τφ έξωτερικφ' ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς, ήγγυημένους, δέχεται
καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμε
ρίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.
Η Τράπεζα 3Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheques) έπί
τού έξωτερικού καί είς τραπεζογραμμάτια ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς.
Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπι
ταγάς (cheques) δμοίως αποδίδονται δι’έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ
έξωτερικφ ανταποκριτών της. 01 δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό
τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.
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ΒΙΒΑ ΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

Ο

“ΑΤΛΑΣ,,

Τό μεγαλείτερον Βιβλιοπωλείου τής ’Αμερικής, τό πλουσιώ
τερον είς ποικιλίαν Ελληνικόν Βιβλιοπωλείου τοΰ Κόσμου.
ΖΗΤΗΣΑΤΕ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΝ

A Τ L· 7Χ S
25 Madisson St. New York
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Κ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ & ΘΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
(ΜΟΥΣΙΚΟΥ)
ΑΘΗΝΑΙ

15 Στοά ’Αρσάκειου

Μάς γνωρίζετε άπό δύο σχεδόν έτών. Συνεκεντρώσαμεν
δλους τούς μουσικούς, δλους τούς έρασιτέχνας, δλους τούς σπου
δάζοντας μουσικήν.
Ποϋ οφείλεται αύτή ή έπιτυχία μας είς τόσω μικρόν χρονι
κόν διάστημα;
1ον Είς την μοναδικήν ποικιλίαν μουσικών τεμαχίων.
20Ύ Είς τάς άπιστεύτως και άσυναγωνίστως εύ&ηνάς
τιμάς τοϋ καταστήματος μας.
3ΟΎ Εϊσθε βέβαιος, δτι έκτελοΰμεν ταχέως τάς παραγγελίας
Σας και φέρομεν άμέσως δ,τι και άν ζητήσετε, οίονδήποτε μου
σικόν τεμάχιον, οίονδήποτε μουσικόν δργανον και τάς έξοχου
ποιότητος χορδάς.
Μά&ετε τώρα και ενα άλλο: Όλοι οί σύγχρονοι "Ελληνες
Μουσουργοί έκδίδουν τά έργα των είς τό Κατάστημά μας.
_________ _ _____________________________________ . ___

YORK

WORTH

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜ0Π0ΥΛ0Σ
ΓΛΥΠΤΗΣ

ΚΑΙ

ΖίΙΓΡΑΦΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

ΑΔΕΛΦΟΙ

ΜΠΟΥΡΛ

TO ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ A', Β'

ΚΑΙ Γ' ΘΕΣΕΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Αγοραζομεν καί πωλοΰμεν Ελληνικά καί ξένα χρήματα. Διατηροϋμεν Ξενοδοχεΐον υπνου καί φαγητού διά τούς έπιβάτας καί αμάξια διά τάς άποσκευάς.
Γράψατε. Έπιστολαί απαντιόνται αυθημερόν.

Booras
5 Battery Place & 4 Greenwich St.,

ΑΘΗΝΑΙ

ST.

NEW
TELEPHONE

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Bros
New York.

Δύο τηλέφωνα ημέραν καί νύκτα: 4US και 41ιά Rector.

Μνημεία, επιτάφια.— Ανδριάντες καί προτομαί.— Γλυπτικά έργα διακοσμήσεως εκ
κλησιών.— Διάφορα γλυπτικά και ζωγρα
φικά έργα πρός πώλησιν. — ΙΙαραγγελίαι
διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

ΕΡΓΑ

ΤΟ “ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΡΑΣΟ,,
ΤΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

EEEACGH

Παραγγελίαι στέλλονται εις
τό γραφεΐον τοϋ «Καλλιτέ
χνου».
0 ΤΟΜΟΣ ΔΡ. 2

ΓΕΡ.

Η ΚΑΤΟΧΗ, δράμα είς πράξεις πέντε
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, δράμα είς πράξεις τρεις
Η ΜΕΓΑΑΗ ΙΔΕΑ, δράμα είς πράξεις τρεις

ΒΩΚΟΥ

δρ. 1.—
» 0-75
» 0,75

Έξεδόθησαν μετά πάσης τής δυνατής φιλοκαλίας υπό τοΰ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου,
Άθήναι, οδός Βουλής, καί σ.ποστέλλονται οπουδήποτε έλεύθερα ταχυδρομικών τελών.
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3
Β
3
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ,,
Ή
3
3 ΩΔΕΙΦΝ ΛΦΤΤΝΕΡ
3
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899
3
3
3
3
a
a
To ΩΔΕΙΟN ΑΟΤΤΝΕΡ ίδρνθέν προ έν δεκαετίας και διευ- a
a θννόμενον παρά της Κας Αίνας φδν Αόττνερ εΰρίσκεται είς τδ 3
a κεντρικώτερον μέρος τών Αθηνών και είς εύρΰ και ενάερον μέγαρον 3
a
3
a μετά κήπον.
3
a
Αί έπιτυχίαι τον τόσω είς τήν μουσικήν έκπαίδευσιν και μόρ- 3
aa φωσιν τών πολυαρίθμων μαθητών και μαθητριών του δσω και είς 3
συναυλίας του καί τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων ύπδ 3
a τάς
τής μικτής χορωδίας του εινε τοιαΰται ώστε πας λόγος καθίσταται 3
ρ
a περιττός.
3
’Εν τω ’ Ωδείω Αόττνερ διδάσκονται δλα τά μαθήματα τής
a
a θεωρητικής μουσικής, έπίσης οργανική και φωνητική μουσική, ρ
a κλειδοκύμβαλο·)’, τετράχορδον, βάρβιτος, συμφωνική μουσική τής 3
a αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.
a
Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διευθύντριας Κας Αίνας φδν B
a
a Αόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Καρόλου Μπέμμερ (χορωδία καί B
a βιολοντξέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. B
a ’Ήδη έκ Βερολίνου άφίκετο έξοχος καθηγητής τον βιολιού έκ τής B
Β
Β

Β
Β
η
ΒnJ
□

υψηλής Μουσικής Σχολής τοΰ ’Ιωακείμ δ κ. I. Σαϊφερ.
'Η παρεχομένη είς τους μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις
εινε τοιαΰτη ώστε οντοι μετά τδ πέρας τών σπουδών των δννανται
υφιστάμενοι τάς έπί πτνχίω εξετάσεις τα έχουν πλήρη τά εφόδια
τής έξασκήσεως τοΰ μουσικόν επαγγέλματος.
Είς τδ Ώδεϊον Αόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τδ μουσικόν των
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι έκ τοΰ έξω ελληνισμού.
Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτοΰντα
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.

B
B
B
B
B
B
B
c
B
B
B
B
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ΙΝΕ συνήθεια νά ύποβάλλεται είς τό νήσεως τοϋ έθνους. ’Ολίγα καλά πράγ
κοινόν διά τών εφημερίδων καί τοϋ ματα πρέπει νά μάς ενθουσιάζουν ό'σω καί
περιοδικού τύπου κατά τάς ημέρας άν ήζεύρομεν, ότι είνε πολύ ολίγα καί οτι
καί ποιοτικώς δέν θά είχαν τά άρκετά
ταύτας, όπως είς την Βουλήν προκειμένου
νά ύποβληθοΰν οί απολογισμοί παρελθου- στοιχεία ζωτικότητος καί τελειώσεως διά
σών χρήσεων, ό πνευματικός απολογισμός νά προκαλέσουν μίαν άπόλυτον καί όχι
του λήξαντος έτους. Έάν ήμεθα άκροα- σχετικήν κρίσιν, νά δώσουν έ'να ξεχωρι
ταί ολιγαρκείς δυνάμεθα νά εϊμεθα ικανο
στόν τόνον είς τήν ολην πνευματικήν κίνηποιημένοι καί διά τά πλέον μικρά καί σιν τοϋ αόσμου καί νά παρουσιάσουν μίαν
ιδιαιτέραν μορφήν. ’Αλλά καί τοΰτο θά
ασήμαντα αποτελέσματα. Ή κατασκευή
ήτο δύσκολον άν σκεφθώμεν οτι καί ή
ολίγων δρόμων, η άποξήρανσις ένός έλους,
παγκόσμιος παραγωγή είνε είς έλάττωσιν
ή έπέκτασις μιάς σιδηροδρομικής γραμ
απέναντι τής εκλεκτής, τής επιβλητικής
μής καί η άπόκτησις ένός λιμένος, ημποροϋν καί είνε δίκαιον, νά μάς ενθουσιάσουν.
καί καταπλησσούσης ποσότητος τοϋ παρελ
Έπί τέλους δέν είνε μικρόν άπόκτημα είς θόντος, οτι έξήντλησε τούς ιδιάζοντας καί
μερικούς χαρακτήρας καί ότι δέν δύναται
μικρόν κράτος άνοργάνωτον άκόμη ν’ άνομολογοΰνται μέ τόσην αισιοδοξίαν μερικαί σχεδόν ν’ άποδώση τίποτε νεώτερον καί
άποκτώμεναι τελειοποιήσεις, αί όποιαι άφί- άγνωστον, άλλ’ άπλώς ύποστηρίζει καί
νουν ελπίδας διά τό μέλλον.
επαναφέρει γνωστά πράγματα ή προσπα
Όμοίως θά έπρεπε νά συμβαίνη καί θεί νά τελειοποιή τήν μορφήν μέ τόσην
διά τόν απολογισμόν τής πνευματικής κι- έντασιν καί έπί βλάβη πολλάκις τής ού-

Ε

.348

Ο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

σίας. Βεβαίως ταΰτα πάντα ύπό τινα
έποψιν της δυνατής και επιβλητικής και
άρχούσης έκφράσεως τού δημιουργού, ό
όποιος είνε ό συγγραφεύς και ό καλλιτέ
χνης, έξαρτώνται άπό τάς σπανίας εμφα
νίσεις της έκάστοτε ερχόμενης νά κράτηση
μεγαλοφυίας. Άλλά τό μοναδικόν τούτο
και έκτακτον φαινόμενον, τό όποιον προκειμένου ν’ άποτελέση θεωρίας, άρχας
και σύστημα, είς την μουσικήν αίφνης θά
έκαλύπτετο μέ τά ονόματα ένός Μπετόβεν και ένός Βάγνερ, εις την φιλοσοφίαν
μέ τούς Σπινόζαν, Ρουσσώ, Κάντιον, Έγελον, Νίτσε, Τολστόϊ, είς την ζωγραφικήν
μέ ενα βαθύσκεπτον και όραματιστην
Μπαίκλιν η μέ ενα μυθοπλάστην Μάς
Κλίγγερ η άπλώς μέ ενα ειδυλλιακόν Σεγγαντίνι — τό σπάνιον αύτό φαινόμενον δέν
δύναται νά χρησιμεύση ώς βάσις κρίσεως,
είμή έφ’ όσον τοιοςύτα πρόσωπα ανατρε
πτικών αρχών, τοιούτοι φορείς νέας άντιλήψεως ήθελαν παρουσιασθή.
Άλλ’ είς άλλας συνήθεις περιστάσεις
— καί ό χρονικός άπολογισμός τού κόσμου
έχει χαρακτήρα την μακράν συνήθειαν —
η τέχνη καί ή δημιουργική σκέψις επα
ναλαμβάνονται. Καί άνακηρύσσομεν τότε
δημιουργούς καί πρωτεργάτας εκείνους, οί
όποιοι θά είχαν την σχετικώς μεγαλειτέραν ικανότητα νά παρουσιασθούν πρό ημών
ώραιότεροι, αρτιότεροι,επαρκέστεροι. Ούτω
τό βιβλίον, το όποιον προστίθεται είς τό
βιβλίον δέν μάς λέγει συνήθως τίποτε νέον,
άλλά μάς γοητεύει, μάς φέρει ωραίας άναμνήσεις, μάς ενισχύει εντυπώσεις καί ζωο
γονεί αύτάς. Όμοίως καί πάν άλλο έργον
τέχνης, εκπροσωπούν τόν συγχρονισμόν,
μάς παρουσιάζει τάς γραμμάς του καί τάς
απόψεις του μέ την χάριν, την οποίαν
ησθάνθη είς αύτήν η εκείνην την έντασιν
η ψυχή τού καλλιτέχνου.
Τά όρια τών σκέψεών μας, τών εντυ
πώσεων, τών ονειροπολήσεων, ποτέ δέν
είνε περιωρισμένα χάρις είς αύτην την ύποβολήν. Διότι καί ό μικρότερος, ό πλέον
ασήμαντος τεχνίτης έχει νά συνεισφέρη
κάτι. Επειτα μη λησμονώμεν, οτι ύπό
οίονδήποτε σύστημα καί ύπό οίασδήποτε

άρχάς ζωής, ύπάρχουν οί αιώνιοι νόμοι
της άγαθότητος, της άγάπης καί της
εύρυθμίας, άπείρως μεγάλα καί άπαραίτητα στοιχεία οίασδηποτε τέχνης. Ουτοι
οί νόμοι κερδίζουν πάντοτε είς έκτασιν καί
είς γενικότητα ύπό οίονδήποτε σύστημα
ζωής καί πρέπει νά ένθυμηθώμεν, οτι αί
προσωπικότητες είς την τέχνην, αί όποίαι
έξέλιπαν, φαίνονται έπί της μεγάλης κο
σμικής σκηνής τών άναμνήσεων ώς οί θεματοφύλακες τών εύεργετικών πιθανοτή
των τής έξελίξεως. .
Άλλ’ άς έλθωμεν είς τά ίδικά μας.
Είπομεν, ότι όφείλομεν ν’ άρκεσθώμεν μέ
τά ολίγα, τά όποία μάς δίδει ή σύγχρονος
ελληνική πνευματικότης. Εγώ όμως θά
ήθελα ν’ άναγνωρισθή ή αισιοδοξία μου ώς
πρός τινάς περιπτώσεις, ώς λ. χ. ώς πρός
τήν πρόοδον τών εικαστικών τεχνών,πρόο
δον τοιαύτην, ή όποία μάς δίδει όχι πλέον
ελπίδας, άλλά σχεδόν βεβαιότητα περί
ένός προσεχούς μέλλοντος εύρωστοτέρας
άκμής καί ίσως πρωτοβουλίας, άληθινής
ύπάρξεως τέχνης καί δημιουργίας. Μετά
τούς Γκύζην, Λύτραν, Βολονάκην Ίακωβίδην, *
Ράλλην, οί οποίοι διεκρίθησαν είς
ξένας εκθέσεις καί ήδυνήθησαν τά έργα των
νά τά φέρουν μέχρι τής προσοχής τού
εύρωπαϊκού δημοσίου καί νά κερδίσουν τήν
έκτίμησιν εκεί πού εινε δυσχερής ή κατάκτησις καί τής πλέον μικράς θέσεως, ιδού
καί άλλος Έλλην καλλιτέχνης ό γλύπτης
κ. Δημητριάδης, ό εύρισκόμενος έν μέσω
ήμών κατά τάς ήμέρας ταύτας, ό οποίος
αρχίζει να γίνεται ονομα παγκοσμιως γνω
στόν. Άλλ’ ή ελληνική τέχνη δέν έκπροσωπείται μόνον άπό τά ονόματα ταύτα.
Ύπάρχουν έδώ έν Αθηναις καλλίτέχναι,
οί οποίοι θά είχαν οπουδήποτε τήν θέσιν
των, πολύ περισσότερον, έάν ό τόπος μας
έδιδεν είς αύτούς τήν άφορμήν τής πνευ
ματικής μεγάλης έπικοινωνίας καί τά άπαραίτητα ύλικά μέσα. Άπό έτους είς έτος
μία ισχυρά διαφορά πρός τήν προοδευτικωτέραν έκφρασιν καί τήν πολυτιμοτέραν
ούσίαν παρουσιάζεται είς τά έργα των έν τώ
συνόλω καί είς τά έργα ένός έκάστου ιδιαι
τέρως Όταν έχωμεν ζωγράφους ώς τούς
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Άπό τάς είκαστικάς τέχνας διά νά
κ.κ. Ροϊλόν, Γερανιώτην, Χατζήν, Φωκάν,
φθάσωμεν
είς τον κόσμον τών γραμμάτων
Μαθιόπουλον, Θάλειαν Φλωρά—Καραχωρίς
σφαλεράς
κρίσεις, πρέπει νά ένθυ
βία, Σοφίαν Λασκαρίδου καί τόσους άλλους,
οί όποιοι έρχονται είς τήν άνάμνησιν τού μηθώμεν άμέσως,δτι ό εφιάλτης τού γλωσ
άναγνώστου μας χωρίς νά εινε άνάγκη νά σικού ζητήματος φονεύει τήν δημιουργικήν
τούς άναφέρωμεν ένα έκαστον ήμείς, όταν ζωτικότητα άφ’ ένός, άφ’ ετέρου δέ ή
έχωμεν γλύπτας ώς τούς Φιλιππότην,Μπο- έπίδρασις έκ τών έργων θά ήτο χωρίς αύτό
τό φόβητρον πραγματική, ένω τώρα τό βινάνον, Ρούμπον, Θωμόπουλον, όταν έχω
μεν άρχιτέκτονας όπως ό Αριστοτέλης βλίον εινε άπλώς έντυπον άν ισχυρόν νά μεταΖάχος, οσω καί άν ύπάρχουν άτέλειαι, δώση τήν ιδεολογικήν ζωήν, τήν οποίαν
οσω καί νά μή δύνανται νά φανερωθούν περικλείει καί συνεπώς γεγονός καί έπίείς πρωτοβουλίαν άρχικής άξίας, ή όποία δρασις διά πολύ περιωρισμένους κύκλους
θά έφερε τήν έθνικήν ύπεροχήν, πάντοτε άνθρώπων, ώς έπί τό πλείστον ειδικών.
έχομεν τάς άπαρχάς μιας καλλιτεχνικής Έξ άλλου ή γλώσσα άπό άπλούν μέσον
άπιστεύτου άκμής. Είνε δέ σπουδαίον, ότι ένεινε σκοπός. Αί έπιστημονικαί βάσεις,
ή νεότης, ή όποία παρουσιάζεται φέρει τάς όποιας έθεσε ό κ. Ψυχάρης, είνε άληπρός τάς έλπίδας, ότι θά προκύψη έκ τής θεϊς, άλλ’ είνε έπίσης βέβαιον, οτι άλητωρινής νέας ζυμώσεως μία αύθύπαρκτος θής εινε καί μία άλλη κατάστασις, οτι ή
έκ τών προτέρων καθωρισμένη αύτή γραμ
τέχνη. Οί νεαροί γλύπται Ζευγώλης, Τόμ
ματική εύρίσκεται είς άντίθεσιν πρός τήν
προς, Κ. Ρούμπος, οί ζωγράφοι Γεραλής,
φωνητικήν
γραμματικήν, τήν όποιαν ή
Λύτρας, Ν. Δημητρόπουλος, άλλοι τών
δύναμις τού ψευδούς πλάσματος, τό όποιον
όποιων δέν έχω πρόχειρα τά ονόματα,
άλλά τών όποιων ένθυμούμαι πάντοτε λέγεται καθαρεύουσα, καθιέρωσε. Τό φω
τά φανερώνοντα τήν ιδιοφυίαν των καί τάς νητικόν ψευδές δημιούργημα εινε έπίσης
τάσεις των έργα, άρχίζουν ν’ αποτελούν πραγματικότης καί άλήθεια, καί ούδεμία
τήν φάλαγγα, ή όποία είς ενα πολύ προ γραμματική άφαιρούσαή τροποποιούσα τύ
πους ύπαρκτούς είς τήν ήχολογίαν δύναται
σεχές μέλλον θά δώση άσφαλώς ώραία έργα.
Πρός αύτήν τήν νεότητα, τήν άξιοθαύμα- νά πράξη τούτο αύθαιρέτως. Τό έπερχόμενον
στον περισσότερον, ότι χωρίς άνωτέραν κακόν τής διγλωσσίας, τό όποιον έτρόμαζε
καλλιτεχνικήν άτμοσφαίραν, χωρίς συστη- τόσον άλλον σοφόν παράγοντα είς τήν
ματοποιημένας παραδόσεις, καί πρωτί- έρευναν τοΰ γλωσσικού ζητήματος, τόν
στως χωρίς ύλικήν άρωγήν όχι μόνον δέν Ροίδην, εινε αφόρητος βάσανος καί ένω
χάνει τό θάρρος της, άλλ’ έχει μίαν χα- δέν πρόκειται άπλώς περί διακρίσεως μιας
ρούμενην έγκαρτέρησιν καί θελκτικήν τρέλ- έκφραστικής τού αισθήματος γλώσσης. διά
λαν θάρρους,θά έτολμούσα νά παρατηρήσω, τήν όποιαν είς άνάλογα έργα ώς είς τήν
ότι οφείλει νά προσέχη είς τήν έκλογήν τών ποίησιν καί τάς άπεικονίσεις τής αισθη
θεμάτων καί νά μή παρασύρεται άπό τάς ματικής ζωής καί ό μεγαλείτερος παρά
άποτυπωτικάς εύχερείς παραστάσεις τής φορος ενθουσιασμός τού κ. Ψυχάρη είνε
συγχρόνου κοινωνίας, αί όποίαι προσελ έπαινετός, ή μιας γλωσσης ιδεολογικής διά
κύουν εύκολώτερον τό κοινόν, άλλ' άπομα τήν άφομοίωσιν τής όποιας ύπό περιωρισμέκρύνουν συγχρόνως άπό τήν αληθινήν τέ νας γραμματικά; καταλήξεις αί προσπά
χνην. Ή ρεαλιστική άπόδοσις εινε άνάγκη θεια». τών ψυχαριστών είνε άνίσχυροι όπως
διά τόν καλλιτέχνην, άλλά πόση έπιλογή μέ μόνον τούτο τό εύχερές μέσον τήν εκ
δέν άπαιτείται καί πόση τέχνη έκφράσεως λαϊκεύσουν, τό δυστύχημα καί τό θλιβερόν
διά ν’ άναζή έκ τών έργων καί τών ταπει- γεγονός είνε, ότι δέν έχομεν κοινά μέσα διά
νοτέρων παραστάσεων ή άληθινή ψυχή τής νά έκφρασθώμεν καί ότι ό συγγραφεύς κατα
έμορφιάς, μία πάντοτε καί ή αύτή δι’ όλας πονείται άπό περιττάς όχι καλλιτεχνικάς
γλωσσοπλαστικάς φροντίδας, άλλ’άπό μίαν
τάς έποχάς τής άνθρωπότητος.
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γραμματιχην πλέον ιδεοληψίαν πρός τούτο ήρωές του εινε δυστυχή ώς επί τό πλείστον
η προς εκείνο τό μέρος των άντιφρονούν- πρόσωπα, θύματα περισσότερον ενός κοινω
καί οτι τό άναγινώσκον κοινόν συμπαθούν
νικού καθεστώτος ή εξ ίδικής των ύπαικατά, την μεγάλην του πλειονοψηφίαν προς τιότητος. Τά πλεονεκτήματα γλώσσης,
την λεγομενην καθαρεύουσαν γλώσσαν διά— ύφους, συνθέσεως εινε μοναδικά. Δυνάμεθα
κειται άδιαφόρως άν μη καί έχθρικώς προς δέ νά προίδωμεν εξ όσων έχομεν, ότι εάν
τό φιλολογικόν βιβλίον.
οεν σταματήσει εως εδω ο συγγραφεύς, ή
Ούτω δε έρχονται και παρε'ρχονται
τέχνη του δύναται νά έξελιχθή κατ’ άλλον
άγνωστα άπό τούς πολλούς μερικά έργα,
τρόπον απολύτως ύποτυπωτικόν.
τά όποια θά ήδυνάμεθα να χαρακτηρίσωΟ κ. Παλαμας ακούραστος σαλπιγκτής
μεν μέ ορούς ανάλογους προς μίαν πραγ
μεγαλόστομων ήχων άπό τής περίοπτου
ματικήν των άναμφισβήτητον σχετικήν σκοπιάς του, τήν όποιαν τώρα έστησε
άζιαν. Γοιαυτα εινε μερικά ποιήματα του κ.
γύρω τών εθνικών παραδόσεων, μέ τήν
Πάλλη, πολλά άπό τά διηγήματα του κ.
«Φλογέρα τού Βασιληά» έδωκε ένα έπος,
^υχάρη κα'· τ°υ Έφταλιώτη καί άν άποτού όποιου καί ή μετρική εινε μία άληβλέψωμεν είς τον «Νουμ,άν» τό άντιπροσωθινή μουσική σύνθεσις τού δεκαπεντασύλ
πευτικόν όργανον της όμάδος των δημοτι λαβου είς τρόπον ώστε ώς άπό αύθορμήτου
κιστών θά εύρωμεν γοητευούσας σελίδας εσωτερικής μελωδίας ό ποιητής δεν μάς
των. Ό άγων περί της γλώσσης εινε προφακάμνει νά σκεφθώμεν, οτι έδουλώθη είς τό
νε'ς, οτι είς τό περιοδικόν τούτο αποτελεί
μέτρον. Είς τό ποίημα αύτό διά τό όποιον
κύριον θέμα πολεμικής, άλλ’ εινε επίσης θά έπρεπε νά γραφή εκτενής κριτική, παρά
αληθές, ότιή φαλαγγιτών συνεργατών του τάς αδιάφορους, άναισθητούσας καί νεκράς
αποδίδει άξιοσημείωτον δημιουργικήν εργα
ιστορικας σελίδας καί τήν κοπιώδη έκζήσίαν. Πρέπει ν άναφε'ρωμεν πρωτίστως τά
τησιν περιγραφών, λάμπει ό άσβεστος,
είς τόναΝουμάν» δημοσιευθέντα διηγήματα ό δημιουργός ήλιος τής ελληνικής ψυχής
του κ. Κ. Χατζοπούλου, τιμώντος επίσης
και αι Αθηναι, τάς όποιας ύμνησαν οί
τον «Καλλιτέχνην» διά τής συνεργασίας
αρχαίοι ποιηταί, έπανεύρον ένα άνυμνητου. Η σειρά των διηγημάτων τούτων δύο
την, τεκνον ιδικον των, πού τόσω τάς
εκ τών οποίων έδημοσιεύθησαν είς τον είδε ώς άπό ονείρου εξαγνισμού καί άπεί«Καλλιτέχνην» ή «’Αγάπη στο χωριό»
ρου εμορφιάς είς τήν τωρινήν των πένθιμον
και «Ζωή!» φανερώνει τόν συγγραφέα των.
ακινησίαν καί άσχημιά. Ό κ. Παλαμάς
πρώτην φοράν δημοσιεύοντα διηγήματα, εις δευτέραν έκδοσιν τού «Τάφου» μάς
ε'να ξεχωριστόν διηγηματογράφον. Ή έδωκε και τον «Πρώτον λόγον τών παρα
τέχνη του εινε στυγνώς ρεαλιστική καί δείσων», εις δε τόν «Νουμάν» δημοσιεύει
αποροΰμεν εύαρέστως πώς ό ποιητής των τώρα τούς «Πεντασυλλάβους».
«Ειδυλλίων» άπησχόλησε τόσον πολύ τό
Αλλ εφθάσαμεν είς την ποιητικήν
μάτι του καί τό αυτί του ν’ άποδώση την συγκομιδήν. Τόπον, τόπον, έχομεν πολ
περί, αυτόν ζωήν μέ τόσας έκπλησσούσας,
λούς ποιητάς, αλλά τόσους όσοι δεν πι
a)Ja άνευ φορτικότητος λεπτομέρειας.
στεύω κατ αριθμόν καί εν αναλογία νά
1 πό τήν έποψιν ταύτην εινε αμίμητος
υπάρχουν εις κανένα άλλο μέρος τού κό
καί μόνον ό Μητσάκης θά ήδύνατο νά του
σμου. Εάν φυλλομετρήσωμεν τάς σελίδας
όιαμφισβητήση τήν άκρίβειαν τών ήχων
τού περιοδικού τύπου θά εύρωμεν εδώ καί
καί τήν συναρπαστικήν κίνησιν τών προ
εκεί πλήθος νέων στιχουργών καί εάν άπεσώπων καί τήν άπεικόνισιν τών πραγμα
τελείτο μία ανθολογία πιστεύω άδιστάκτως
τικών σκηνών. Αλλ άν αύτό εινε τό ότι ή έκλεκτικότης δεν θά έπάθαινε πολύ
τεχνικόν μ,ερος, ό σκοπός του συγγραφέως ύπό τό βάρος τού ποσοτικού άριθμού.Τί λέ
εινε άλλος
*
θέλει νά καταγγείλη τό κοινω γουν, τί ζητούν, τί θέλουν ; Ή κριτική
νικόν αδίκημα. Αί ήρωίδες του καί οι
εινε πρωτίστως απαιτητική ώς προς τήν
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έξερεύνησιν τής ούσίας. Τινές έγωλογούν ποιήσεως. ’Εκ τών νεωτέρων θα ήδυναμεθα ν’ άναφε'ρωμεν είς τήν δλην ορμήν
μόνον δυστυχώς.
Είς τούς θριαμβικούς των σταθμούς, τής εμπνεύσεώς των, είς τας θερμάς των
όπου σωρεύονται τόμοι επί τόμων εάν ’τούς ελπίδας ενός ώραιοτέρου άκόμη ποιητικού
έργου, είς τήν περιπάθειαν της ζωής των,
άπευθύνωμεν με δειλίαν τήν ερώτησιν, τί
μάς λέγουν ύστερα άπό ολα αυτά, δεν θά είς τάσεις άκόμη νέας κοινωνικής άντιλήψεως, μολονότι άσαφώς έκδηλουμένας, τούς
έχουν νά μάς είπούν τίποτε. Η έκζήτησις νεκρών λέξεων, ή αρρυθμία, καί ιδίως κ.κ. "Αγγελον Σικελιανόν, Ούράνην, Στάή κατά πάσης αισθητικής προσβολή εινε θην Καραβίαν, Σπαταλάν, Ρώμον Φιλύ
ραν, Γ. Φτέρην, Δ. Δημακόπουλον, Καβάαφόρητοι. Ποίησις σημαίνει εγωλογιαν πάν
φην, Βάρναλην, Δάφνην, Λαπαθιώτην,
τοτε, εινε αληθές, καθώς καί κάθε τέχνη.
Άλλ’ άπό τό ήμιάγριον, τό βαρβαρικόν, τό Δελακοβίαν, Λέοντα Κουκούλαν, καί εινε
τυφλόν «εγώ» έως τό ώραίον θυσιαζόμενον τόσοι άλλοι πού έκ τής απλής μνείας των
είς αποκαλύψεις καί ώς άπό ιεροτελεστίας ονομάτων θά ήθελα νά μην εκληφθή, θτι
«εγώ», τό οποίον παραδίδουν ώς δι άπο- χωρίς νά δύναμαι νά τούς άναφέρω όλους,
λησμονών τώρα τά όνόματά των,δέν ενθυ
λύτρωσιν καί ύψηλόν παραδειγματισμόν
μούμαι επίσης μέ άγάπην τάς μοναδικας
είς τούς όμοιους των οί μεγάλοι δημιουργοί
στιγμάς πού μού έχάρισαν μέ τά ώραίά
καί προφήται εινε κατανοητή ή μεσολα
των τραγούδια.
βούσα άπόστασις.
Η πεζογραφία ανεδειζε πάλιν μεγάλας
Παρ’ δ'λον αύτό τό ελαττωματικόν φαιδυνάμεις.
’Αλησμόνητος καί ξεχωριστή εινε
νόμενον, τόσω σύνηθες ίσως και διά κάθε
ή
γοητεία
πού μας εδωκε η ανάγνωσις τών
πνευματικόν περιβάλλον, ή νεοελληνική
διαλέξεων τού ιδιοκτήτου τής «Άκροπόποίησις σήμερον άκμάζει. Εις τά αυτα
λεως» κ. Βλασίου Γαβριηλίδου. Αί διαλέ
περιοδικά διά τά όποια ήθελα ιδιαζόντως
ν’ άναφέρω τά δύο εν Αλεζανδρεια εκδι- ξεις αύταί περικλείουν ένα ολόκληρον ιδεο
δόμενα τά «Γράμματα» και τήν «Νέαν λογικόν κόσμον καί συναρμολογούν τό υγιεστερον εθνικόν ιδεώδες, επιθυμώ δε να
Ζωήν», καλώς συντεθειμένα, μέ δύναμιν,
ελπίσω, ότι θά εκτυπωθούν είς βιβλίον διά
μέ τέχνην καί σκοπιμότητα συντασσόμενα,
νά σκορπισθούν κατά χιλιάδας είς τά τέσδημοσιεύουν πλεϊστοι νέοι ποιηταί, τών
οποίων θά ήτο μάκρος ό κατάλογος τών σαρα άκρα τού έλληνισμού.
Προς τόν αυτόν σκοπον αποβλεποντες,
ονομάτων διά νά ήμπορούσα τώρα νά τόν
τής δημιουργίας μιας νέας
Ελλάδος
συντάξω. Όμοίως καί αί συλλογαί, αί
δι’ άκαταβλήτου εργασίας, άλλά καί διά
όποίαι έξεδοθησαν εφέτος εδώ και άλλατόσον διαφόρου άντιλήψεως άπέδωκαν όχι
χού, δείχνουν, ότι ή ποιητική ψυχή τού
μόνον ποσότητα εργασίας είς εφημερίδας και
έθνους εύρίσκει όλονέν νέας αρμονίας και
περιοδικά, άλλά πολλάς άληθώς εκλεκτας
οτι ή τεχνική ίκανότης φθάνει πολλάκις
συγγραφικάς σελίδας οί κ.κ. Παύλος Νιρ
προς τά όρια μιας σχετικής τελειότητος.
Έκ τών παλαιοτέρων καί τών γνω βάνας, Ίω. Κονδυλάκης, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Γρ. Ξενόπουλος. Γ.Τσοκόπουστών μάς έδωκαν πάλιν κατά άραιά δια
λος. Σταμ. Σταματίου, Ε. Εύστρατιάδης
στήματα τήν ιδέαν τής ώραιας ποιητικής
των ύπάρξεως, τών λεπτότερων των αισθη κλπ· πρωτουργοί δέ νέας πνευματικής κοι
νωνιολογικής κινήσεως οί κ. κ. Σπ. Μελάς
μάτων, τής αρμονικής ζωής των οι κ. κ.
καί Μ. Χατζόπουλος άγωνίζονται προς τόν
Στέφ. Μαρτζώκης, Λάμπρος Πορφύρας,
Ίω. Γρυπάρης,’Αριστομένης Προβελέγγιος, σκοπόν των μέ έκφρασιν, ιδιορρυθμίαν, μέ
Μπαβίλης καί άλλοι, καί άνεφάνη ποιητής πολεμικόν μένος καί όχι όλιγώτερον μέ
είς τάς σελίδας τού «Καλλιτέχνη» διά χιούμορ. Ό κ. Μελάς δέν άρθρογραφεί
μόνον, δέν χρονογραφεί, αλλα και συνεχιπρώτην φοράν ό κ. Ανδρεας Καρκαβιτσας,
ζων
τήν άλλην φιλολογικήν του εργασίαν
ώς τραγουδιστής τής γνήσιας δημώδους

Πλάτωνος Ροδοκανάκη «Τό φλογισμένο
ράσο» καί τόν «Θρίαμβον». Επίσης είς τά
διηγήματα τού κ. Δημοσθένους Βουτυρά.
Είς τό θέατρον έκράτησε πέρισυ τό έλαφρότερον είδος. Τά περίφημα «Παναθήναια» ή πνευματώδης έπιθεώρησις τών
κ. κ. X. Άννίνου καί Γ. Τσοκοπούλου
έπαίχθησαν σχεδόν 100 φοράς. Έπίσης
έπαίχθησαν πολλάκις ό «Κινηματογράφος»
έπιθεώρησις τού κ. Πολ. Δημητρακοπού
λου καί τό πανόραμα τού κ. Τίμου Μωραΐτίνη. Πρωτοφανή δέ έπιτυχίαν κατ’ έπανάληψιν παραστάσεων μέχρι τών 128 κατά
σειράν είχε τό «Τζιώτικο ραβαΐσι» κωμω
δία μέ λαϊκόν θέμα τού κ. Τίμου Δεπάστα.
Άλλ είς τό θέατρον μάς έδωκαν ωραίας
έσπέρας οί κ. κ. Γρ. Ξενόπουλος, Ίω.
Πολέμης, Γ. Κορομηλάς, Θ. Συνοδινός,
Ιωσήφ, ή Κα Καζαντζάκη, ό κ. Ηλ.
Βουτιερίδης καί άλλοι.
Έπεξετάθην πολύ καί ό χώρος δέν
έπαρκεϊ. Αισθάνομαι, οτι παρέλειψα προ
φανώς καί άλλην έργασίαν, ή οποία θά
έπρεπε νά σημειωθή ώς χαρακτηριστικόν
γεγονός τής όλης πνευματικής κινήσεως
τού έκλείψαντος έτους. Αισθάνομαι άκόμη,
οτι αναφέρω ξηρώς μερικά ονόματα, φαί
νομαι ανεπαρκής πρός τό καθήκον, τό
όποιον είχα νά ομιλήσω είδικώς έπί έκαστου
έργου καί τού συγγραφέως του.
Άλλ’ ό σκοπός μου εινε άλλος. Ήθέλησα ν’ άποδειχθή έστω καί έξ όσων άτελεστάτων παραδειγμάτων έσημείωσα χρονογραφικώς, οτι μία νέα πνευματική Ελλάς
μορφώνεται καί αναπτύσσεται καθ’ ήμέραν
καί ότι ίσως ταχέως, πολύ ταχέως, θά
δυνηθώμεν νά χαιρετίσωμεν τήν ακμήν
μιάς ξεχωριστής καί ίδιοτύπου νεοελλη
νικής τέγννς.
ΓΕΡ.

ΒΩΚΟΣ

A. Marie Louise Τ.

Τδ κενόν όλο του ' Απειρου στην 'ψυχή μου τό έχω
Κι' ούτε Συ ούτε ό πόνος μου δεν μπορούν νά τό φράζουν
Είμαι κάτι σάν κΰμα μέσ' σ' ατέλειωτο πέλαγο
Που πότες δεν τοΰ γράφτηκε σ' ακρογιάλι νά φτάση.
Κ.

ΟΥΡΑΝΗΣ

ΛΟΒΙΣ

συγγράφει διηγήματα είς τά όποια, σαφώς
διαγράφεται τό κοινωνικόν του ιδεώδες.
Μία καλή καί επιμελήμένη εργασία ύπό
την έποπτείαν του κ. Ιω. Ζερβού γίνεται
είς την «Βιβλιοθήκην Φέξη», όπου έκ τών
αρχαίων συγγραφέων μετεφράσθησαν ό
Λουκιανός ύπό Ίω. Κονδυλάκη, αί τραγωδίαι του Αισχύλου. Σοφοκλέους, Εύριπίδου ύπό τών κ. κ. Αύγέρη και Τσοκοπούλου, Α. Τανάγρα, Ιω. Γρυπάρη, Α.
Καμπάνη, Ήλ. Βουτιερίδου, Ζαχαρία
ΙΙαπαντωνιου, Κ. Βάρναλη, Ίω. Ζερ
βού, κλπ. αί κωμωδίαι τού Άριστοφάνους
ύπό τώνκ. κ. ΙΙολυβίου Δημητρακοπούλου
καί Κ. Αύγέρη, ό Πλάτων ύπό I. Ζάμπα,
I. Ζερβού, Γρατσιάτου, I. Γρυπάρη, Φαρμακοπούλου, Κουντουριώτου, Ραίση κλπ.
ό Ξενοφών ύπό Δημ. Αναστασοπούλου
τού Αθηναίου καί Κ. Βάρναλη, ό Όμηρος
ύπό I. Ζερβού, ό Δημοσθένης ύπό Ν. Γκινοπούλου, ό Θεόκριτος ύπό Ίω. ΙΙολέμη.
’Έργα δέ τής νεοελληνικής φιλολογίας έξεδόθησαν καί άνηγγέλθησαν διά νά έκδοθούν
ή «Κερένια Κούκλα» τού πρό τίνος έκλεί—
ψαντος ποιητού Κ. Χρηστομάνου, ό «Πα
τούχας» μυθιστόρημα ύπό Ίω. Κονδυλάκη,
«Διηγήματα» καί «Κριτικαί μελέται» ύπό
Έμμ. 'Ροίδου, «Μύθοι τής ζωής» ύπό
I. Ζερβού, «Θρύψαλλα» ύπό Δ. Γρ.
Καμπούρογλου, έργα Σολωμού, Βαλαωρίτου, Βασιλειάδου, «Νησιώτικες Ιστορίες»
ύπό Άργύρη Έφταλιώτη κλπ. Ούτω ό
κ. Φέξης παρουσιάζει πρώτην φοράν συστη
ματικήν εκδοτικήν εργασίαν αναφερομένην
είς τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν καί εινε
άξιος συγχαρητηρίων δΓ αύτό.
Θά έπεθύμουν νά έπιστήσω ιδιαιτέρως
τήν προσοχήν τού αναγνώστου είς δύο
έργα αληθινά κομψοτεχνήματα ύφους τού
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Τ’ ΛΡΓΑΧΤΗΡΙ

Μ7ΧΧ

Στάργαστήρι μας βρίσκεται ό παλιός
δ χρνσελεφαντένιος αργαλειός'
νυχτόημερα κ εμείς άνυφαντάδες
γιά τούς γαμπρούς και γιά τούς άφεντάδες
' Υφαίνουμε τά διάφανα παννιά,
πού δείχνουνε τη γύμνια στά κορμιά
σάν τό φεγγάρι μέσ ’ άπό τά κλωνιά'
τά παννιά ροδοσύγνεφα και χιόνια.
Και μέ τό μεροκάματο, παιδιά'
και στά ζενύχτια μέ καλή καρδιά.
Βαθειά ή χαρά, βαρειά κι' αν είναι ή ένοια'
τά στημόνια καημός, ρυθμός τά χτένια.

Δουλεύουμε ασπρομάλληδες καί νιοί
και τάγανό και τό κρουστό παννί
και ιδροκοπώντας λάμπουμε' γιά κοίτα
πώς φτερωτή πάει κ ’ έρχεται ή σαΐττα!
Μέ
μέ
τόν
και

πουλιά τό πλουμίζουμε λογής,
την πούλια και τάν&ια τής αυγής'
έρωτα μεθάμε στά κρεββάτια,
ντύνουμε τοϋ ρήγα τά παλάτια.

Ό Καιρός πού σέ ρέματα θολά
σέρνει τά πάντα κι’ ολα τά χαλά,
στάργαστηριοϋ τό μέτωπο άπιθώνει
κορώνα μαγική, και τό στοιχιώνει.
Και τάργαστήρι γίνεται ναός,
και τό λατρεύει ολόγυρα λαός'
κάθε γενιά πού άνθίζει καί πού σβύνει,
άσβυστο άνθό τό διάβα της τοϋ άφίνει.

Παίρνει άπό τόν πατέρα τό παιδί
κληρονομιά τής τέχνης τό κλειδί,
κι’ άπό τή μάννα, ούρανοδότρα στάλα,
τή μαστοριά βυζαίνει μέ τό γάλα.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΧΑΡΕΜΙ
ΥΠΟ

ΛΟΒΙΣ
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ
ΥΠΟ

ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ

—। ΟΙΟΝ εϊνε τό ύπέρτατον άγαθόν :
Ή ελευθερία, η ηδονή, ή εξουσία ή
-*· έπί τέλους η έπιστήμη ; Κάθε μία
άπό τάς μορφάς της πολιτείας προϋποθέτει
μίαν εκλογήν τής κοινής γνώμης άπό αύτά
τά άγαθά. Άλλ' αύτή ή έγκρισις, μή ούσα
συνηθέστερον ώρίμως μελετημένη, εϊνε σχε
δόν πάντοτε πεπλανημένη, και κάθε πλάνη
εϊνε αστήρικτος. Γρήγωρα ή άργά γίνεται
αισθητή άπό συμφοράς, τάς όποιας οί άν
θρωποι λησμονούν ν’ άποδώσουν είς τήν
άληθή αιτίαν, είς τήν ίδιαν αύτών άπερισκεψίαν. 'Όταν ένας λαός νομίζει, ότι δέν
ύπάρχει άγαθόν προτιμότερον άπό τήν ελευ
θερίαν, ή πολιτεία λαμβάνει δημοκρατικήν
μορφήν έάν ό πλούτος τίθεται ύπεράνω
παντός άλλου, αύτή ή γνώμη δίδει γένεσιν είς τήν κυβέρνησιν τών πλουσιωτέρων
ή φιλοδοξία ή ή άγάπη τής έπικρατήσεως
φέρει τήν τιμαρχίαν, κυβέρνησιν βασιζομένην έπί τής στρατιωτικής άξίας.
Είνε λοιπόν έσφαλμένον, ότι τό τέλειον
διά τόν άνθρωπον εϊνε τό νά παραδίδεται
έλευθέρως είς ό'λας του τάς φαντασίας ή
νά αύξάνη άδιακόπως τά πλούτη του, ή
νά κυρίαρχη τών όμοιων του διά τής δυνάμεως.
Ώστε άναγκαίως θά έπέρχωνται έπαναστάσεις έφ’ όσον τό Κράτος δέν ευρίσκει
τήν άληθή του βάσιν.
Πολλά Κράτη, παραδείγματος χάριν,
στηρίζονται έπί τής ιδέας, οτι ό πόλεμος
πρέπει νά εϊνε τό κύριον έργον τού άστεως
*
ούτω δέ ή γυμναστική, ή όποια κάμνει
ρωμαλέους στρατιώτας, λαμβάνει τήν πρώ
την θέσιν είς τήν έκπαίδευσιν
*
ή κυρία άξια
είνε τό νά γνωρίζη νά έπιτάσσεται τών
άλλων οί άρχηγοί τού στρατού εϊνε οί
πρώτοι διοικηταί
*
αύτή εϊνε ή τιμαρχία.
Και όμως ύπεράνω τής τέχνης τού πολέ
μου καί τής δεσποτείας πρέπει νά ύπάρχη
ή τέχνη τοϋ άντιλαμβάνεσθαι πότε καί
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εναντίον τίνων λαών συμφέρει νά γίνεται
ό πόλεμος
*
λοιπόν τό πρώτον άξίωμα τής
πολιτικής έπιστήμης ή τού βασιλέως οφεί
λει νά εϊνε τό οτι δέν πρέπει νά προβή είς
πόλεμον παρά διά νά άμυνθή εναντίον τών
άδικιών τών ςένων λαών. Το νά είνε οί
πολεμισταί τρομεροί διά τούς εξωτερικούς
εχθρούς, αύτό εϊνε τό έ'ργον τους
*
άλλά τό
νά έξεγείρωνται εναντίον τών συμπολιτών
των, τούς όποιους οφείλουν νά προστα
τεύουν, είνε ωσάν τούς φύλακας κύνας πού
επιτίθενται νά δαγκάσουν τούς κυρίους των.
Τέλος δέν αρκεί νά γνωρίζη κανείς νά διατάσση τούς άλλους, άλλά είνε ώραιότερον νά γνωρίζη νά άρχη τού έαυτού του.
Άλλως τε άτιμωρητεί μία χωρά δέν δύ
ναται νά παραβιάση αύτά τά άξιώματα.
Διότι τί συμβαίνει, πράγματι, άναγκαίως
είς τά Κράτη όπου αί στρατιωτικά» επι
τυχία’. εξασφαλίζουν τόν πλούτον καί τήν
πολιτικήν δύναμιν είς έκείνους πού τάς
κατήγαγον ; Οί ά'1;θρω ποι τού πολέμου είνε
ανίκανοι νά άναδε ιΧθ° ύν ύπό έποψιν πλου*
τισαού
οί έμποροι άπ’ εναντίας καί οί
βιομήχανοι, τών όποιων ή δραστηριότης
στρέφεται πάντοτε πρός τό κέρδος, έν τέλει
άποκτούν πολλά πλούτη’ καθιστούν τοιουτοτρόπως χιμαιρικήν τήν δύναμιν τής στρα
τιωτικής εύγενείας
*
έ'ρχεται μία ήμέρα πού
τήν εκθρονίζουν
*
κατ’ άνάγκην τότε ή πο
λιτική δύναμις θά περιέλθη είς τούς πλου
σίους καί ή τιμαρχία εκφυλίζεται είς μίαν
άριστοκρατίαν χρήματος. Αύτή πάλιν εϊνε
άνίκανος νά πραγματοποίηση την ενότητα
τού άστεως καί ή ένότης αύτή πλέον ύφί—
σταται ψιλώ όνόματι. Σύγκειται, πράγ
ματι, έκ δύο τάξεων έχθρικώς διακειμένων
ποός άλλήλας, άφ’ ένός μέν τής τών πλου
σίων, οί όποιοι κατέχουν τήν ίσχύν, άφ’
έτέρου τής τών πτωχών οί όποιοι άποτελούν τό πλήθος καί εϊνε έστερημένοι παν
τός ύλικοϋ άγαθού καί άςιώματος πολιτι
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κού Έν τή εύμαρεία ή πλουτοκρατική
τάξις εκφυλίζεται
*
ή δεινοπάθεια, άπ’ εναν
τίας, καθιστά τήν τάζιν τών πτωχών ενερ
γητικήν καί πολυμήχανον. Τό παν είνε
έτοιμον διά μίαν έπανάστασιν, ή οποία θά
άντικαταστήση τήν ολιγαρχίαν διά τής
δημοκρατίας.
Τήν δημοκρατίαν ό Πλάτων τήν θεω
ρεί ώς τό σύστημα τό άρεστόν είς όλους
*
κανείς νόμος δέν εινε πλέον σεβαστός’ δέν
ύπάρχουν πλέον φραγμοί διά τήν ελευθε
ρίαν έκάστου
*
όλοι οί άνθρωποι φέρονται
πρός άλλήλους ώς ίσος πρός ίσον, είτε θαρ
ραλέοι είνε είτε άνανδροι, εγκρατείς ή άκόλαστοι, μορφωμένοι ή αμαθείς
*
ό λαός
επιδοκιμάζεται είς ολας του τάς πράξεις
*
άμοίβει τούς κόλακάς του δίδων είς αύτούς
τήν άρχήν. Όπως δέ ή καταστροφή τής
ολιγαρχίας έπροξενήθη άπό τόν ίδιον άκόρεστον πόθον τού πλουτισμού, ό όποιος τής
έδωσε ύπαρξιν, ούτω καί ή δημοκρατία
καταστρέφεται άπό τόν άκόρεστον πόθον
τής έλευθερίας, τόν οποίον θεωρεί ώς ίδιον
πραγματικόν άγαθόν. «Όταν ενα Κράτος
δημοκρατικόν, κατατρυχόμενον ύπό σφοδράς δίψης έλευθερίας, κυβερνάται άπό
κακούς οίνοχόους, οί οποίοι τού προσφέρουν
την έλευθερίαν άκρατον καί τού τήν χο
ρηγούν μέχρι μέθης, τότε έάν οί κυβερνήται δέν έχουν τήν διάθεσιν νά τού δίδουν
όσην θέλει έλευθερίαν, τούς κατηγορεί καί
τους τιμωρεί μέ τήν πρόφασιν ότι είνε
προδόται, οί όποιοι άποβλέπουν είς τήν
*
ολιγαρχίαν
μεταχειρίζεται μέ έσχάτην πε-
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ριφρόνησιν έκείνους, οί όποιοι σέβονται καί
ύποτάσσονται άκόμη είς τούς ιθύνοντας
*
τούς μέμφεται ότι εϊνε μηδαμινοί καί έκούσιοι σκλάβοι». Τό πλήθος αισθάνεται τήν
άνάγκην ένός προστάτου εναντίον τών πλου
σίων, τούς όποιους ή δημοκρατία ύποπτεύεται καί οί όποιοι φοβούνται διά τά άγαθά
τους έπεμβάσεις τής δυνάμεως τού πλή
θους. Αύτός ζητεί μίαν σωματοφυλακήν
*
τό πλήθος τού τήν δίδει, «φοβούμενον τό
παν διά τόν ύπερασπιστήν του καί μή φοβούμενον τίποτε διά τόν έαυτόν του».
Οταν τά πράγματα φθάσουν είς αύτό τό
σημείον, ή τυραννία πλέον διαδέχεται τήν
δημοκρατίαν. Άλλ’ ό τύραννος έξ άλλου
τρέμει διά τήν ζωήν του
*
ό φόβος τόν
κάμνει σκληρόν, προσπαθεί νά έπιβληθή διά
τού τρόμου
*
έρχεται μία στιγμή κατά τήν
οποίαν άνδρες τινές, άποφασισμένοι νά θυ
σιάσουν τήν ζωήν των, άπελευθερώνουν
τήν χώραν άπό αύτόν, καί ούτω εξακο
λουθεί ή ίδια σειρά τών έπαναστάσεων
μέχρι τελείας της καταστροφής. Δέν εϊνε
δυνατόν νά φθάση κανείς είς έν άκρον
χωρίς νά διακινδυνεύσω νά πέση είς τό
*
άντίθετον
αύτό παρατηρεϊται παντού :
είς τάς τέσσαρας έποχας τού έτους, είς τά
φυτά, είς τά σώματά μας, είς τά Κράτη.
Όπως ό Άχιλλεύς έν τή οδύνη του, ή
άνθρωπότης στρέφεται καί περιστρέφεται
είς τήν κοίτην της, λαμβάνουσα διά ριζι
κήν της θεραπείαν ό',τι εϊνε μόνον κατευ
νασμός στιγμιαίος είς τά δεινά της.
(Μετάφρ. Κ. ΟΥΡΑΝΗ)

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ
ΕΡΟΣ βορριάς, παγωμένος, φυσούσε
δυνατά, βογκούσε, ούρλιαζε στά
αύτιά μου, ψηλά σύννεφα τρέχανε
γρήγορα, σύννεφα βαριά, πελώρια, βράοι βουνά, ασπροσταχτοι, σκοτεινοί.
<
„
, .
,
κάμπος ητανε ςερος, κιτρινιασμενος απ
την παγωνιά καί ό ξερός βορριάς περνούσε
μέ φωνές, μέ σφυρίγματα άπό πάνω. Πέρα
λίγο άπ’ τό δρόμο πού σά λουρίδα ητανε
απλωμένος μέσα στά λειβάδια, πάνω σέ
λόφο κίτρινο ύψώνετο ό παληόμυλος, ένας
άφημένος έρημος μύλος, χωρίς ζωη καί
κίνηση, χωρίς χέρια η φτερά, πού τόσο
θά τά κουνούσε χαρωπά όταν δούλευε.
’Ητανε σκοτεινός καί πιο σκοτεινός καί
μαύρος φαινόταν μέσα νά είνε άπ’ τη
βγαλμένη πόρτα του.
Άπό μακρυά ερχόντανε χτύποι κα
μπάνας μαζύ μέ τά βουητά τού άνέμου.
Βάδιζα μελαγχολικός στον έρημο δρόμο
κυτάζοντας τόν έ'ρημο κάμπο,τά ζερά δέν
δρα. 'Η εορτή η μεγάλη, πού ερχόταν, ό
ήχος της καμπάνας ό χαρωπός, σά νά στά
λαζε στην καρδιά μου τη μελαγχολία, πού
μέσα ’έκαναν νά φανούν η έκινούντο άναμνησεις.
Είχα φθάση κοντά σ’ ενός γνωστού μου
εργατικού τό σπιτάκι, ενα μικρό, χαμηλό,
άπό πλίθρες χτισμένο, μέ πράσινα παρα
θυρόφυλλα καί τριγυρισμένο άπό λαχανό
κηπο ό'που στη μέση σά φύλακας άγρυπνος
ύψώνετο τό σκιάχτρο, ενα άνδρείκελο μέ
άρκετή τέχνη φκιαγμένο, φορώντας ψά
θινο καπέλο μέ μεγάλες κορδέλες, πού τις
κινούσε ό άνεμος.
Κείνη τη στιγμή ορμητικά τρέχοντας
βγήκαν έξω τά δυό του παιδιά, ενα άγοράκι
ώς δέκα χρόνων μέ μεγάλα ξανθά μαλλιά
άνακατωμένα άπ’ τόν άνεμο, ξυπόλυτο,
καί μιά κόρη μικρότερη του λίγο, μελαχροινή, έχοντας τά γυμνά της πόδ ια
μέσα σέ μεγάλες παντούφλες πατημέ
νες. Καί τά δυό μαζύ ’έτσι, τό ένα σάν
ελεύθερο κατσικάκι, τό άλλο σά δεμένο
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άπ’ τις παπούτσες, πού φορούσε, άφού πήδη σαν λί γο άρχίσανε νά τραγουδούνε μ’όλη
τους τη δύναμη, άνοί· ^οντας ύπερβολικά
τό στόμα, προ πάντων τό στρογγυλοπρό
σωπο άγόρι, τό τραγούδι τών Χριστου
γέννων.
Καί άνακατώνετο η φωνή τους μέ τη
φωνή τού άνέμου, τό τραγούδι τής ερη
μιάς τό μελαγχολικό, πού έψελνε αύτή, μέ
τό τραγούδι τής χαράς, τής ελπίδας. 11 ιό
βαριά ή μελαγχολία μού φάνηκε τώρα.
Καί προχώρησα γιά τό ερημικό σπιτάκι,
πού έμενα καί πού φαινότανε πέρα, κάτω
λίγο άπ’ τό λόφο, πού ύψώνετο ό γερόμυλος, πίσω άπ’ τις ξερές, τις γυμνές άπό
φύλλα συκιές.
Κοράκια γυρίζανε στον ούρανό άφίνοντας κάποτε τό μαύρο κραγμό τους μέσα
στήν ερημιά, πού απλωνότανε καί σπουρ
γίτες σέ πλήθος πετούσανε χαμηλά καί
γυρίζανε ζητώντας τροφή.
Καί ό ήχος τής καμπάνας ερχόταν,
έτρεχε στον άέρα . . .
Ιϊρόσωπα γνωστά, χαμένα γιά πάντα,
άρχίσανε νά περνούν πολλά, πολλά, σα
νά είχανε αύτή τή μέρα, μέρα έζόδου ! .
Φίλοι χαμένοι, συγγενείς καί άκόμα άνθρω
ποι, πού ποτέ δέν τούς είχα μιλήσει καί
αύτοί περνούσαν καί άλλοι λησμονημένοι,
’έτσι τό αισθανόμουνα, έκινούντο, περνού
σαν άμορφοι ! . . .
Άπό κάτω άπ’ τό ρέμα κάποιος βγήκε
καί άρχισε νά βαδίζη στο δρομίσκο, πού
περπατούσα έγώ.
Ητανε φορτωμένος.
Ιίροσπαθούσε όμως νά βαδίζη γρήγορα.Τόν
γνώρισα. Ητανε ό πατέρας τών δυό παι
διών πού τραγουδούσανε τά Χριστούγεννα.
Κόκκινος, κόκκινος, άπ’ τό κρύο ίσως,
άλλά ή ματιά του λαμποκοπούσε άπό χαρά!
— Καί τού χρόνου ! . . . μού είπε μέ
χαρούμενο χαμόγελο. Καί ύστερα αφού
έσιαξε τό φόρτωμά του.
— Ψώνισα ! . . . Τί νά κάνουμε ’ . . .
Χριστούγεννα ! . . .

Καί ζακολούθησε τό δρόμο του λέγον
τας πάλι.
— Καί τού χρόνου ! . . .
,
Αύτός κάθε μέρα κατακοβότανε νά δουλεύη γιά λίγες δεκάρες. Καί όμως χαιρό
τανε ! Έγώ ; . . . Γιατί νά μή μπορώ νά
χαρώ κι’ έγώ ; . . .
Γύρισα καί τόν είδα. Κρατώντας τά ψώ
νια στης μασχάλες πήγαινε, σκυφτός λίγο,
γρήγορα, γρήγορα.
Πάλι, πάλι σάν όρνεα, πού τά διώχνει
κάποιος κρότος γιά μιά στιγμή, οί άναμνήσεις πέσανε στο νού μου καί πάλι πρόσωπα χαμένα φίλων, συγγενών, γνωστών
μου, ολα, όλα άρχίσανε νά περνούνε ! . . .
Εσείς φευγάτες μορφές γνωστές μου
τόσο καί χαμένες γιά πάντα μέσα στο
χάος τών χρόνων καί σείς άκόμα άγνώστων χαμένες μορφές πού κανείς πια δέν
βρίσκεται νά ζητή νά ζωντανέψη στή
μνήμη του τή μορφή σας, τώρα καθώς ή
χαρά τρέχει άπό πάνω, φερμένη άπ’
τό δυνατό άνεμο, έγώ σάς αισθάνομαι
κοντά μου ! . . .
— Θά πάρης κι’ αύτό πατέρα ;
— Ναί, ναί ! . . .
Ήτανε όλος χαρά. Έφερνε τό χέρι
στήν τσέπη καί αγόραζε. Καί μήπως
ητανε πλούσιος . . .
Πατέρα μου, γλυκέ μου πατέρα,τό περ
πάτημά σου άκουγότανε μέσα στο σκο
τεινό μας σπίτι καί έφερνε τήν έλπίδα, τή
χαρά στις μικρές μας ψυχές ! . . .
Προχωρούσα σιγά μ’ ολο τόν ψυχρό
άνεμο.
i
Καί τό σκοτάδι είχε άρχισε» νά πέφτη
αραιό, αραιό καί νά γεμίζη σιγά, σιγά
τόν άέρα.
Σά νά αίσθάνθηκα τώρα τον άνεμο, νά
τόν αίσθάνθηκα νά περνά σκοτεινός τό
σκοτεινό μου νού, νά τον αίσθάνθηκα μέσα
μου όπως θά περνούσε, θά βούιζε, στον
έρημόμυλο . . .
Εφθασα στο σπίτι. Ό συγκάτοικός μου
ήταν έκεί. Είχε άνάψει τό φώς καί μέ περί—
μενε σιγοτραγουδώντας. Μιά φωτιά άναμένη άπό χονδρά ξύλα, στή γωνιά, σπιθοβολούσε καί άπλωνε τήν κόκκινη λάμψη της.
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— Τί έχεις ; μέ ρώτησε καθώς μέ είδε.
— Τί νάχω !...Έτσι, μελαγχόλησα !...
τού είπα άπότομα.
— Νά σού πώ, κι’ έγώ τό ίδιο είχα
πάθει!... Άλλ είπα, ας τό ρίξω έξω!...
Χρονιάρα μέρα, καθώς έλεγε ό πατέρας
μου, νά κάνω γρουσουζιά ! . . .
— Πάλι καλά ! . . .
— Καί δέν είδες έδώ ; μού έκανε κείνος
δείχνοντας κάτι πάνω στό τραπέζι.
Είδα καί γιά μιά στιγμή αίσθάνθηκα
τή χαρά.
— Όσο καί χριστιανός καί άν εινε
κανείς δέν μπορεί νά τόν άποφύγη αύτόν
τόν έθνικό άγιο ! . . . είπε ό φίλος μου.
’Έχει καί γιά άπόψε καί γιά αύριο ! . . .
Μιά μεγάλη μποτίλια ήτανε κοντά σέ
δυό πουλερικά σφαγμένα, μαδημένα καί
μαζύ αρκετά λουκάνικα.
Στρώσαμε τραπέζι. Ό Ανδρέας όσο
νά ψήση τά λουκάνικα, τραγουδούσε μέ
άγρια φωνή τενόρου τά Χριστούγεννα.
Έξω ό άνεμος φαινότανε μέ τούς πολλούς
αύλούς του κάτι τέτοιο νά έπαιζε, τά
λουκάνικα πού τσιτσιρίζανε, φωνάζανε, ή
φωτιά πού πέταγε σπίθες, έκανε κρότους,
καί αύτά σά νά θέλανε νά συνοδεύσουν τό
τραγούδι τής γέννησης τού Χριστού.
Στό νού μου έμενα πάλι ήλθε ό έρημος
μύλος ! . . . Μά γιατί εύρισκα κάποια,
κάποια ομοιότητα νά είχα μέ αύτό τό
χτίριο τό έρημο ; . . . Μέσα του χόρευε ό
άνεμος, στά σκοτεινά . . .
Τό κρασί άντί νά μού δώση εύθυμία
μού δυνάμωσε τή μελαγχολία, ένώ ό ’Αν
δρέας τραγουδούσε, είχε βάλει στή γραμμή
όσα τραγούδια ήξερε.
— Εχεις τίποτα ; . . . Μή σέ ένοχλεί ή
φωνή μου ; μέ ρώτησε σταματώντας ενα
τραγούδι παλαιό, πού κάποτε είχα άκούσει σέ περασμένα χρόνια νά τό τραγούδα
ή μητέρα μου.
—

θΧ1’ θΖι ! · · · τού είπα.

Ηθελα νά χαίρεται, νά χαίρεται όπως
ήθελα κι’ έγώ νά χαρώ ! Αλλά πώς ;
Ηπια, ήπια. Δέν κατώρθωσα όμως
άλλο παρά νά ζαλισθώ. Θέλησα άέρα
έπειτα καί βγήκα έξω στό μικρό δώμα.

Ο
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Ό ούρανός ήτανε καθαρός, καθαρός
τώρα, σά νά είχε πλυθή καί έλαμπε. Ό
γαλαξίας απλωνότανε σάν απλωμένο πέπλο
τή; γρηάς νύχτας.
Μέσα στά βουνά του ανέμου, τόν κρότο
τών ξηρών κλαδιών ερχόντανε άπό υ.χκρυά ήχος καμπάνας, όπως έρχονται κά
ποτε φερμένα άπό δυνατό άνεμο ραντίσματα βροχής.
Ό παληόμυλος σκοτεινός ύψώνετο πάνω
στό λόφο.
Έμεινα λίγο κεί στον άνεμο. Αναμνή
σεις αρχίσανε νά μέ χαϊδεύουν καί πρό
σωπα χαμένα νά μέ τριγυρίζουν . . .
Ξαφνικά άκουσα μιά φωνή βραχνή νά
τραγουδ α. ’Ερχόταν άπ’ τόν παληόμυλο,
έτσι μου φάνηκε.

Ο

Και έψελνε τό τραγούδι τών Χριστου
γέννων . . .
Τη στιγμή εκείνη ό μύλος φωτίσθηκε!...
Έτρόμαξα και ’έκανα νά πιστέψω ό',τι είχα
πάψει νά πιστεύω. Τό φώς έμεινε, αφού
θάμπωσε γιά λίγο, σταθερό, δυνατό. Καί
η φωνή ^ακολουθούσε.
Χτύπησα δυνατά την πόρτα.
— Τί τρέχει ; μέ ρώτησε ό Άνδρέας

προβάλλοντας.
Του έδειξα τό μύλο.
— Έ !... Εινε ό Πίκουλος μέ τόν άλλο
κείνον τό γέρο αλήτη !... Τούς διώξανε άπ
τό αχούρι χτες καί πιάσανε εδώ φωληά !...
Γιά άκου!... Χριστούγεννα σού λέει άλλος!. .
Καί ή δυστυχία καί αύτή άκόμα είχε
χαρά καί διασκέδαζε! Γιατί όμως εγώ;...
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Ν.

ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Ο ΝΙΤΣΕΪΣΜΟΣ
Ο Σ.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟ

TOY

ΘΕΩΡΙΑ

Dr F. MOLLER —LYER

ΠΩΣ οί οπαδοί τής όργανισμιστικής νά μορφώσωμεν μίαν κοινωνιολογίαν δέν
’έχομεν παρά νά έφαρμόσωμεν τά δα^ βί
θεωρίας \ ούτω καί οι κοινωνικοί
νικά άξιώματα τής ζωϊκής έξελίξεως ε ίζ
Δαρβινισταί συνάγουν άπό τό ζωι
τήν ιστορίαν τού πολιτισμού.
κόν βασίλειον τάς άναλογίας, αί όποίαι
Ό όρμητικώτερος άντιπρόσωπος τής
θά χρησιμεύσουν πρός μόρφωσιν τής κοικατευθύνσεως αύτής είναι ό Φρειδερίκος
νωνιολογίας. Αλλ’ άν οί πρώτοι ήθέλησαν
Νίτσε. Αύτός πρώτος καί μόνος μέχρι
νά παρομοιάσουν τήν κοινωνίαν μέ ζωϊκόν
τούδε διέπλασε μέ άσύγκριτον πλαστικήν
οργανισμόν, οί κοινωνικοί Δαρβινισταί ένό—
δύναμιν καί ανέπτυξε μέ άτρόμητον φιλο
μισαν ότι οί νόμοι τού πολιτισμού τής
σοφικόν θάρρος μέχρι τών εσχάτων συνε
άνθρωπότητος δύνανται νά παραχθούν
κατ’ άναλογίαν άπό τούς νόμους τούς πειών του τόν κοινωνικόν Δαρβινισμόν.
Διά τούτο μία συζήτησις τών θεωριών
διέποντας τήν οργανικήν φύσιν. Καί άφού
ό Δάρβιν πρώτος άνεκάλυψε τούς νόμους τού Νίτσε έχει σχεδόν θεμελιώδη σημασίαν
διά τό μέλλον τής κοινών ιολογίας. *Αν
τής οργανικής έξελίξεως, ή σχολή αύτή
’έχει δίκαιον ό Νίτσε, τότε ή κοινωνιολοώνομάσθη (ψευδώς, καθώς θά ίδωμεν κατω
γία είναι καθορισμένη είς τά κύρια σημεία
τέρω) «Κοινωνικός Δαρβινισμός».
της. *Αν όμως ή θεωρία του είναι ψευδής
Οί Κοινωνικοί Δαρβινισταί είναι λοιπόν
τής γνώμης οτι ή Κοινωνιολογία είναι ένας ή έν μέρει μόνον άληθής. τότε εύρισκόμεθα
ενώπιον μιας πλάνης, ή όποια θ’ άνακόψη
μόνον κλάδος τής Βιολογίας καί ότι διά
έπί μακρόν τόν δρόμον τής κοινών ιολογίας,
1 Σπένσερ, Σαΐφφλε, Νοβίκοφ, Φουγιέ, Worms
άν δέν πολεμηθή εγκαίρως. Διά τούτο έπικλπ.
Σ. τ. Μ.
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βάλλεται ν’ άσχοληθώμεν διεξοδικώτερον μέ
τήν θεωρίαν αύτήν’ εννοείται μόνον μέ τό
κοινωνιολογικόν μέρος τού νιτσεϊσμοΰ. Ιίερί
τής κριτικής τής γνώσεως, τού «άτομικισμού» τούΝίτσε,θά όμιλήσωμεν άλλαχού.
Έν πρώτοις όμως πρέπει νά διευκρινί—
σωμεν τί αληθώς έννοούσε καί τί ήθέλησε
ό ποιητης φιλόσοφος. ’Επειδή δέν κατώρθωσε ποτέ νά δώσει είς τόν κόσμον τών
ιδεών του σταθεράν μορφήν, άλλ’ έξε—
φράσθη πάντοτε μέ μονωμένας έμπνεύσεις
γεμάτας άντιλογίας καί πρός τούτοις κατά
τό πλείστον είς έμφαντικήν άλληγορικήν
γλώσσαν, διά τούτο παρεννοήθη πολυειδώς.
Άκόμη καί ή ηθική τού μεγάλου άνηθικιστοΰ, ή αυστηροτέρα καί τού τραχυτάτου
χριστιανικού άσκητισμού, έμελλε νά χρησιμεύση είς εν άμφίβολον είδος φιλοδοξών,
ώστε ν’ άνυψώσουν τον Νίτσε ώς ήρωά των.
Άς προσπαθήσωμεν λοιπόν έν πρώτοις νά
φέρωμεν πρό οφθαλμών, όσον δυνατόν
καθαρώτερον, τήν σειράν τών σκέψεων τού
φιλοσόφου, άπογυμνούντες τήν ιδέαν του
άπό όλα τά δευτερεύοντα καί διατυπώνοντες αύτήν έπί τό συντομώτερον :
1 . ΙΙρώτον λοιπόν, τί θέλει ό Νίτσε ;—
θέλει ένα ανώτερον ανθρώπινον γένος, «ενα
ίσχυρότερον είδος άνθρώπου», θέλει τόν
υπεράνθρωποι·. Ό σκοπός τοΰ πολιτισμού
είναι κατά τήν γνώμην του ό ύπεράνθρωπος. («Ό άνθρωπος είναι ενα σχοινί δε
μένο μεταςύ άνθρώπου καί ύπερανθρώπου» .
«Πρός τά άνω τραβά ό δρόμος μας, άπό
τό είδος είς τό ύπέρτερον είδος». «Μέχρι
τής ώρας δέν ύπήρξε ύπεράνθρώπος» κλπ. ).
2. Τίνι τρόπω θά κατορθωθή τούτο ; —
Διά τής πάλης, ή όποια καταστρέφει όλους
τούς αδυνάτους καί — διά τής φυσικής επι
λογής — άφίνει έπί τού πεδίου τής μάχης
μόνον τούς δυνατούς. Διά τούτο πρέπει νά
παλαίουν όλοι μεταξύ των μέχρι θανάτου,
πρέπει ν’ άπαρνηθυύν τήν άνετον ζωήν καί
νά θυσιασθούν διά τήν άνύψωσιν τού άνθρωπίνου γένους, διά τόν ύπεράνθρωπον.
3. Ή πάλη όμως αύτή εύρίσκει έμπόδιον τήν Ηθικήν μας. 'Η ήθική μας (ιδίως

χριστιανική είναι φραγμός: πού προστα
τεύει τόν άδύνατον πρό τού δυνατού, είναι
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ηθικη δούλων. Διά νά άναπτυχθή όμως ό
ύπεράνθρώπος, πρέπει νά πέση αύτή ή
ηθική Ανηθικισμός), πρέπει νά διεξαχθή
δι’ όλων τών μέσων ό άγών σκληρός καί
άνηλεής, χωρίς νά γνωρίζη άλλα όρια έκτος
έκείνων τά όποια συναντά τό άτομον είς
τήν ιδίαν δύναμιν του. Αύτή είναι ή ηθικη
τών κυρίων. ΙΙάν τό άδύνατον καί άσθενές πρέπει νά καταστραφή άσπλάγχνως.
Κατά τήν ήθικήν τών δούλων, ό άδύνατος είναι αγαθός, ό δυνατός κακός, κν,τό.
τήν ήθικήν τών κυρίων άντιστρόφως. Ή
πάλη λοιπόν πρέπει νά διεξαχθή «πέραν
τού καλού καί τού κακού».
4. Ή ηθική τών κυρίων έπαναφέρει—
μετά τήν μακράν χριστιανικήν πλάνην —
τόν άνθρωπον είς τόν έαυτόν του’ διότι τό
ένδότατον είναι παντός ύπάρχοντος είναι ή
θέλησις πρό; δύναμιν. Αύτη είναι τό νέον
Εύαγγέλιον, κατά τό όποιον πρέπει νά
«άνατιμηθοΰν ολαι αι άξίαι
.*
5. Είς τήν «αΐωνίαν Ιπάνοδον όλων
τών πραγμάτων» εύρίσκει ό δυνατός τόν
Παράδεισόν του, ό άδύνατος τήν κόλασιν.
Διότι ολα επανέρχονται, όλα έπαναλαμβάνονται μέ τελείαν ομοιότητα εις ό'λα τά
καθέκαστα είς τούς αιώνας τών αιώνων.
Αύτή είναι ή θεωρία τού Νίτσε, συνε
πτυγμένη έπί τό βραχύτερον.1 Τώρα άς
έξετάσωμεν άκριβέστερον έκαστον ση
μείο ν της.
Υπεράνθρωπος. Ώς είναι γνωστόν,
κατά τήν θεωρίαν τής έξελίξεως, ό άνθρω
πος δέν παρουσιάσθη αίφνηδίως,ούτε έπεσε
άπό τόν ούρανόν, άλλά προέκυψε ολίγον
κατ’ ολίγον άπό κατωτέρας μορφάς καί
είναι τό ’έσχατον άκρον μακράς έξελικτικής
σειράς, είς τήν αρχήν τής οποίας ίστανται
ώς προπάτορες τά άπλούστατα ζωϊκά
όντα. σΟταν παραδεχθή κανείς αύτήν τήν
θεωρίαν, όπως συμβαίνει σήμερον μέ όσους
είναι Ικανοί νά κρίνουν, φαίνεται τελείως
λογικόν καί συνεπές νά παραδεχθή άκόμη
ό'τι ή περαιτέρω έξέλιξις δέν θά σταμα1 Παντού δπου εις τό έργον τού Νίτσε άπαντώνται αντιφάσεις, κατεφύγαμεν εις τόν «Νίτσε
τής ^ης περιόδου», δπου τό σύστημά του είναι
συνεπέστερα μορφωμένον.
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τήση διά μιάς είς τόν άνθρωπον, άλλ’ οτι τά έργαλεία, πένναν, πιστόλι, βιολί κτλ.
Ή έξέλιξις λοιπόν ώφειλε. μόλις έφθασε
ζαι ό άνθρωπος επίσης θά έξελιχθή είς
είς
εν ώρισμένον σημείον, νά περάση από
άνώτερον είδος, τό όποιον θά εχη την
αύτην περίπου σχέσιν προς τόν τωρινόν την οργανικήν είς την ύπεροργανικην
homo sapiens, οποίαν εχει τούτος προς περιοχήν. Μέ την έφεύρεσιν τών έργαλείων,
τόν πίθηκον. —Τό συμπέρασμα αύτό είναι ό περί ύπάρξεως άγων έστράφη άπό τό
οργανικόν είς τό ύπεροργανικόν : Το στί
τόσον λογικόν ύπό καθαρώς οργανικήν βιο
λογικήν άποψιν, ώστε νά μήν έπιδε'χεται φος, τό όποιον τώρα ημπορούσε νά πάλλη
συζήτησιν διά καθένα που δεν ήμπορεί νά τόν πέλεκυν, κατέβαλε καί τόν σωματικός
κυττάξη βαθύτερα είς την ούσίαν του ύπέρτερον έχθρόν. Ό άγων δέν έγίνετο
πολιτισμού. Κ’ έν τούτοις τό συμπέρασμα πλέον μεταξύ τών σωμάτων καί τών οργά
*
είναι σφαλερόν και η αναλογία στηρίζεται νων των, άλλά μεταξύ τών έργαλείων
δέν
άπεφάσιζε
πλέον
η
σωματική
ισχύς,
είς μίαν θεμελιώδη σύγχυσιν :
Διότι μέ τόν πολιτισμόν η έξέλιξις άλλά η τεχνική έξάρτυσις. Ούτω ό πολι
άφησε την δργαν κην περιοχήν και μετέβη τισμός — άπό της άρχεγόνου έποχης μέχρι
είς την ύπεροργανικήν, άκριβώς είς την της σημερινής τεχνικής — παρηγαγε πλή
θος άπειρον λεπτοτάτων καί διαφορωτάέξέλιξιν τού πολιτισμού. Τί σημαίνει τούτο,
των έργαλείων, ή χειρ μας όμως έμεινε ή
πού έγκειται η διαφορά μεταξύ τοΰ οργα
αύτη άπό άναριθμήτων χιλιετηρίδων καί
νικού και τού ύπεροργανικού, θά προσπαθήσωμεν νά τό έξηγησωμεν τώρα μέ μερικά δργανικώς δέν είναι ούσιωδώς διαφορετική
άπό τήν χείρα τού πιθήκου, ή οποία ούτε
παραδείγματα.
Άς έκλέξωμεν έν πρώτοις την σχέσιν κατεσκεύασε, ούτε ήγγισε ποτέ σύνεργον.
Άς λάβωμεν άλλο παράδειγμα. Ό
της χβιρός προς τό έργαλείον η σύνεργον.
— Άν παίρνω στό χέρι την πένναν, αύτά άνθρωπος δύναται ώς γνωστόν νά μετατά δύο μαζί αποτελούν ένα είδος ύπερορ- δίδη διά τής γλώσσης τάς γνώσεις του είς
τούς όμοιους του. Κάθε γενεά κληροδοτεί
γάνου, μέ τό όποιον ημπορώ και γράφω.
είς τάς έπερχομένας τήν πείραν, τάς έφευ*Αν πάλιν άφήσω την πένναν και πιάσω
ενα πιστόλι, τό χέρι μου γίνεται ένα ύπε- ρέσεις τών μεγάλων νοών της, καθώς καί
όλας τάς άνακαλύψεις τάς όποιας έφερεν
ρόργανον μέ τό όποιον ημπορώ και πυρο
είς φώς αγαθή σύμπτωσις. καί ούτω
βολώ. Και ούτω δύναμαι νά δώσω είς τό
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον ή άνθρωπίνη
χέρι μου χιλίας διαφόρους απασχολήσεις,
γνώσις
έπλουτίσθη κολοσσιαίος κατά τήν
καθόσον πιάνω μέ αύτό έ'να κουπί η ένα
πάροδον
τών χιλιετηρίδων. Άν παραβά
ποτήρι, έ'να σφυρί ή έ'να βιολί, έ'να ξίφος,
έ'να δίκτυον, έ’να τόξον, μίαν όμβρέλαν λωμεν τάς πενιχράς γνώσεις ένός στίφους
αγρίων μέ τήν γνώσιν τήν κποταμιευμένην
κτλ. Μέ την πρόοδον τού πολιτισμού λοι
πόν συνήθισε τό χέρι είς ό'λας αύτάς τάς είς τάς τεράστιας βιβλιοθήκας μας, τήν
άσχολίας και όμως αύτό καθ’ εαυτό ώς ζώσαν είς τάς κεφαλάς τών σοφών μας,
ή διαφορά είναι σχεδόν άπείρως μεγάλη —
όργανον έμεινε τό ίδιον. Δέν ύπέστη καμ
μίαν οργανικήν τελειοποίησιν. Ή πρόοδος καί όμως, έφόσον δύναται νάποδειχθή
«άφησε την οργανικήν περιοχήν» καί άνατομικώς, τό δργανον τής γνώσεως, ό
μετέβη είς την ύπεροργανικην, η οποία έγκέφαλος ήλλοιώθη τόσον ολίγον όσον καί
είς την περίπτωσιν αύτην είναι η έφεύρε- ή χειρ' τόσον ολίγον, όσον δύναται έπίσης
σις τού έργαλείου. Καί ούτω έπρεπε νά ν’ άποδειχθή άνατομικώς διαφορά μεταξύ
γίνη· μόνον ή μετάβασις αύτή ημπορούσε τού έγκεφάλου ένός πολυμαθούς καί ένός
νά φέρη την άνωτέραν τελειότητα. Άς άγραμμάτου. Η όλη έξέλιξις δέν άπέληξε
φαντασθώμεν μόνον, τί έκτρωμα ανίκανον καί έδώ είς τήν οργανικήν, άλλά είς τήν
ύπεροργανικήν περιοχήν τού πολιτισμού,
νά ζήση θά έγίνετο ό βραχίων μας, άν η
φύσις τού έκολλούσε οργανικός όλα εκείνα διότι, ώς λέγει ό Λάϊβνιτς, «ή γνώσις
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αύξάνουσα συντέμνεται» καί ό καταμε
ρισμός τής έργασίας (ύπεροργανική έπίσης
λειτουργία) συνήργησε καί αύτός όπως
καταστή δυνατή αύτή ή μεγάλη αύξησις
τής γνωσεως. Καί ούτω ό άνθρωπος ήμπορεί νάναβαίνη είς ύψηλοτέρας βαθμίδας
πνευματικής τελειότητας. χωρίς νά μετα
βάλλεται οργανικός.
Ή εν τρίτον παράδειγμα : Μεταξύ
ένός στίφους άγριων καί ένός συγχρόνου
μεγάλου κράτους ύπάρχει τεραστία δια
φορά. Έκεί μία φούκτα άνθρώπων, οί
οποίοι τρέφονται μέ θηράματα, ρίζας καί
άγριους καρπούς, όπως τά ζώα καί διά
γουν ζωήν έκ τών ένόντων — έδώ έκατομμύρια λαού μετερχομένου κτηνοτροφίαν
καί γεωπονίαν, έφωδιασμένου μέ τάς ποικιλωτέρας μηχανάς, ζώντος είς τεράστιας
πόλεις, οργανωμένου είς χίλια διάφορα
έπαγγέλματα, έξαποστέλλοντος τά πλοία
του είς ό'λας τάς ήπείρους, άκμάζοντος
είς τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας — καί
όμως ή κοινωνική μονάς, τό άτομον, δέν
μετεβλήθη δργανικώς μόνον αί σχέσεις,
τάς όποιας συνήψε μέ τούς όμοιους του,
ώδήγησαν είς πάντοτε μεγαλητέρας, πάν
τοτε περισσότερον καταμερισμένας καί
πάντοτε τεχνικότερον συναρμοσμένας ομά
*
δας
ή όλη έξέλιξις κατέληξε καί έδώ όχι
είς τήν οργανικήν, άλλά είς τήν ύπερορ
γανικήν περιοχήν.
Ούτω θά ήμπορούσαμεν νά έπικαλεσθώμεν ώς παραδείγματα όλα τά καθέ
καστα τής έξελίξεως τού πολιτισμού.
Παντού ή οργανική έξέλιξις έπαυσε είς
τόν άνθρωπον, διότι έλαβε τόν δρόμον τής
ύπεροργανικής. Τήν διαφοράν αύτήν με
ταξύ οργανικής καί ύπεροργανικής έξελίζεως δυνάμεθα νά διατυπώσωμεν ώς έξης :
Τό ζώον προσ ρμόζεται προς τήν φύσιν, ό
άνθρωπος προσαρμόζει τήν φύσιν προς
εαυτόν ή δπερ είναι τό ίδιον : Ή ζωϊκή
έζέλιξις παράγει ανώτερα είδη, rt ανθρώ
πινη έξέλιξις παράγει άνωτέρας μορφάς
πολιτισμού. Καί ό απλούς λόγος τού φαι
νομένου τούτου συνίσταται είς τό οτι ό
πολιτισμός είναι μία δνναμι:. ή όποια παρεχει είς τόν άνθρωπον διά τόν περί ύπάρ
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ξεως άγώνα όπλα άξιολογώτερα έκείνων
πού θά τού παρείχε attx. περαιτέρω άλλαγή
τού σωματικού οργανισμού του.
Ή θεωρία αύτή έπιβεβαιούται διά τής
I Ιαλαιοντολογίας. Οί παλαιοντολόγοι μάς
λέγουν ότι ό άνθρωπος είναι ένας «διαρκής
τύπος» (Κόλλμανν).
Υπάρχουν κρανία
άπό τής κατακλυσμιαίας έπόχής, τά οποία
δεικνύουν, ότι ό άνθρωπος — άφότου άξι
ζε ι αύτό τό όνομα — καθ’ ό'λον τό μακρόν
διάστημα τών χιλιετηρίδων,πού διέρρευσαν
είς τό μεταξύ, δέν ύπέστη πλέον καμμίαν
ούσιώδη δργανικήν, άνατομικήν άλλοίωσιν.
Άπό τήν θεωρίαν αύτήν τοΰ διαρκούς
τύπου, τήν όποιαν προφανώς δέν έγνώριζε
ό Νίτσε (έγνώριζε μόνον τά πασίγνωστα
ρητά: «ΙΙερί ύπάρςεως άγών». «έπιλογή
τών ίσχυρωτέρων» κλπ., τά οποία είσήγαγε άνεξετάστως είς τήν σφαίραν τού πο
λιτισμού),1 άπό τήν θεωρίαν λοιπόν αύτήν
έξάγεται ότι ό μέγας φιλόσοφος διέγραψεν
έξ άρχής σφαλερά τό σχέδιόν του. Διότι
δέν πρόκειται περί τής άνατροφής τού ύπερανθρώπου, άλλά περί τού πώς τό άνθρώπινον γένος νά άνέλθη είς μεγαλητέραν
πάντοτε ψυχικήν τελειότητα, είς άνωτέρας
πάντοτε βαθμίδας πολιτισμού. *Η
μέ
άλλους λόγους : Ό σκοπός δέν είναι ή
άνωτέρα διοργάνωσις τού άνθρώπου, άλλά
τών ανθρώπων. 'Ο τύπος δεν λέγεται υπε
ράνθρωπος άλλά τέλειος πολιτισμός.2 Καί
1 Τούτο έκπλήττει τόσον περισσότερον, όσον δ
Δάρβιν καί προ αύτοϋ δ Wallace ώρισαν δρθώς τό
πραγμα. Είς τήν «Καταγωγήν του άνθρώπου»
(Α'. βιβλίον, 5 κεφάλ.) δ Δάρβιν ή μάλλον δ Wal
lace, τόν δποΐον παραθέτει, λέγει: «... δ άνθρω
πος, άφοϋ απέκτησε έν μέρει έκείνας τάς πνευμα
τικός καί ήθικάς ιδιότητας, αί όποιαι τόν διακρί
νουν άπό τά κατώτερα ζφα, πολύ ολίγον ρέπει είς
σωματικάς αλλοιώσεις διά φυσικής επιλογής ή
άλλου μέσου. Διότι δ άνθρωπος χάρις είς τάς
πνευματικός του ιδιότητας είναι ικανός νά συμορφωθή μέ αμετάβλητον σώμα προς τό εύμετάβλητον
σόμπαν. Τά κατώτερα ζφα δμως, διά νά δυνηθοϋν
νά ζήσουν υπό ζωϊκούς δρους ούσιωδώς μεταβληθέντας, οφεθονν νάλλάξονν την σωματικήν κατα
σκευήν των».
' θά ίδωμεν κατόπιν δτι δ πραγματικός άλλά
παραγνωρισθείς άπό τον Νίτσε υπεράνθρωπος ύφίσταται ήδη : είναι τό Κράτος. ’Εννοείται οίκοθεν
άλλως τε πώς δέν πρέπει νά ίσχυρισθή κανείς δτι
άποκλείονται αιωνίως άνατομικαί αλλοιώσεις διά
τόν άνθρωπον, έφόσον δλα μεταβάλλονται. Πρό-
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αύτό είναι και τό καλόν. Διότι ποιον τό
οφελος άν ό σκώληξ αναπτύσσεται είς
ύπερσκώληκα καί τούτος πάλιν είς ίχθύν,
μέ ολον τούτο όμως εξακολουθεί νά ζή ύπό
τάς ιδίας πενιχράς ζωϊκάς όργανικάς συνθήκας ; Καί τί είδος είναι αύτό τό υπέρτερον γένος, διά τό όποιον πρέπει νά ένθουσιαζόμεθα ; Μήπως θά μ.άς φυτρώσουν
πτέρυγες ; Ή θάποκτήσωμ,εν κεφαλάς γι
γάντων ; Ή θά γίνη ό οργανισμός μας
κβιται μάλλον περί τούτου : δτι ή οργανική πρόο
δος έν σχέσει πρός τήν ύπεροργανικήν είναι τόσον
μικρά, ώστε δύναται νά μή ληφθή ύπ’ δψιν είς τήν
παρατήρησήν μας.

περιπλοκότερος παρ’ ό'σον είναι ; Οχι, ο
πόθος μας δέν είναι νά γίνωυ.εν ύπεράνθρωπα κ’ έν τούτοις η μικτήν ωδώς ζώντα
πλάσματα, άλλά η ανθρώπινος «κοιλάς
τού κλαυθμώνος» νά μεταμορφωθώ οχι βέ
βαια είς γην τής επαγγελίας, άλλά είς νέον
άνώτερον κόσμον, είς βασίλειον τής ώραιότητος, τής έλευθερίας καί τής άγάπης,
οπού νά δύναται ή ζωή νά έκτυλίσσεται
εύγενεστέρα καί πλέον αδέσμευτος. Καί
αύτή είναι μία. προσπάθεια, πού δίδει είς
τήν ύπαρξιν ύψηλότερον νόημα, σκοπόν καί
ούσίαν, παρόσον ό πόθος τού ύπερανθρώπου.
("Επεται συνέχεια)

ΚΛΕΦΤΡΑ

ΑΠ’ ΑΓΑΠΗ

ΣΤΟ

(Μετάφρασις X.)
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καί ό καταστηματάρχης. Τού προτείνω
νά τού δώσω ένα τάλληρο απέναντι καί
τ’ άλλα τέσσαρα νά τού τά δώσω’σέ δυο
μήνες μέσα. Αύτός όχι μόνον τίποτε
απ’ αύτά δέν ήθελε ν’ άκούση. άλλά καί
ι/.’ άποπήρε πολύ πρόστυχα, άφού κατήντησε μάλιστα νά μού πή μέ τόν άπότομο
τρόπο νά τού άδειάσω τή γωνιά όσο μ.πορώ
πιο γρήγορα, γιατί μαζεύονται οί μυίγες
καί τού εμποδίζω τούς καλούς του πελά
τες. Αύτός ό τρόπος του τόσο πολύ κακό
μού έκαμε πού χωρίς άλλο θά τού έβγαζα
τά μάτια άν είμαστε μόνοι μας.
Τό κατάστημα σέ μια στιγμ.ή είχε γε
μίσει άπό άγοραστάς, οσο δέν μπορούσε
κανείς νά κουνηθή έκεί μέσα. Αύτή λοιπόν
καί έγώ τή στιγμή νομίζοντας, πώς κανείς
δέ θά μ’ έβλεπε, τραβώ σιγά, σιγά μέ
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τρόπο τήν κούκλα άπό τό τραπέζι καί βάζοντάς την άπό κάτω άπό τό πανωφόρι
μ.ου, τρέχω ’έξω όσο πιο σβέλτα μ.πορούσαν τά πόδια μ.ου νά τά καταφέρουν. Δέν
είχα άκόμη φθάσει στή πρώτη γωνιά, πού
άκούω άπό πίσω μ.ου φωνές καί τρεχά
ματα. Φυσικά μ’ έπιασαν, μ’’έψαξαν, καί
μ’ οσα καί άν τούς έ'λεγα πώς είχα άφήσει τό τάλληρο άπάνω στό τραπέζι καί
χωρίς άλλο καί τ’ άλλα θά τά πληρώσω
λίγα, λίγα άπό τόν μισθόν μ.ου, μ’ έ'συραν
τή δυστυχισμένη στήν άστυνομ.ία καί τώρα
είμαι άναγκασμένη νά μείνω πέντε ολόκλη
ρες ήμέρες σάν μιά κλέφτρα μαζί μέ τής πιο
χειρότερες κακούργες καί νά μή μπορώ
ουτ’ αύτές τής Χριστουγενιάτικες ήμέρες
νά περιποιηθώ όπως πρέπει τό χρυσό μου
καί άρρωστο κοριτσάκι, τό μονάκριβό μ.ου.

ΠΑΙΔΙ

(Μετάφρασις

ΥΠΟ ΧΑΪΖΕ

ΔΩ καί οχτώ μέρες ’έκανε τόσον εμορ- ήθελε, τό πεισματάρικο, λές καί ήσαν
φον καιρό κι’ ή μικρούλα μου δέν μαγευμένα τά ματάκια του, πού δέν ξεκολ
είχε βγει άκόμη νά πάρη καθαρόν λούσαν άπό τή μεγάλη τήν κούκλα. Έπί
τέλους έχασα τήν ύπομονή μου καί παίράέρα. Τής βάζω έγώ τό πανωφοράκι της,
τής φορώ τό βελουδένιο της κούκο καί νοντάς την είς τά χέρια τήν φέρνω στό
πηγαίνω μαζί της όξω νά δή καί αύτό σπίτι πίσω. Ούτε καί ’δώ όμως έπαυσε νά
τό τσαμένο μου τά μεγάλα καί πλουσιο- ονειρεύεται τήν πριγκήπισσα μέ τό θαλασσί
*
στολισμένα μαγαζιά ! Εμπρός σ’ ένα τό φόρεμα. Τό ίδιο βράδυ μ’ άρρωσταίνει
τά
μαγουλάκια
του
πήραν
από
τή ζέστη
άπ’ αύτά πού πουλούν τά παιδιάτικα
*
παιγνίδια σταματά καί δέ θέλει νά τό τό χρώμα τού κόκκινου τριαντάφυλλου
κουνήση άπό ’κεί. Μέ τό χεράκι του μού τά ματάκια του μένουν άκίνητα καί τά
δείχνει μ’ έπιμονή στή μόστρα μέσα μιά μικρά χεράκια του πού βγάζουν φωτιές
μεγάλη κούκλα μέ μακρυά σγουρά ξανθά μέ πιάνουν σπασμωδικά πού μού λέγει
μαλλιά καί μ’ ένα πλούσιο μεταξωτό οό- πάντοτε : «ΙΙοΰνε ή μεγάλη κούκλα, μητερέμα, ενα αληθινό άριστούργημα. «Κορί ρίτσα μου ; » Δέν μπόρεσα πιά νά βαστάξω
τσι μου, τής λέγω, αύτή ή κούκλα είναι καί ’έτρεξα άμέσως στό κατάστημα, όπου
πάρα πολύ έμορφη γιά μάς, αύτές οί κού είχαμε ίδεί αύτό τό άριστούργημα. «Πόσο
κλες, παιδί μου, είναι γιά τής πριγκηπέσ- κοστίζει;» ρωτώ τό κορίτσι τού μαγαζιού.
σες». Άλλά πού νά ξεκολλήση άπό κεί; «ΙΙέντε τάλληρα», μού άπαντα καί πη
Καί σά νά μήν ακούε τί τής έλεγα, μού γαίνει καί μού φέρνει άπό τή μόστρα τήν
έπαναλάβαινε πάντοτε: «Πάρε μου. μητε- κούκλα, γιατί ένόμισε πώς κάποιο αφεν
ρίτσα μου, τήν κούκλα». Τήν σέρνω μαζί τικό μ’ είχε στείλει. Δέν είχα πιά παρά
μου μέσα στό μεγάλο αύτό κατάστημα ένα τάλληρο όλο, ολο. Τό καί τό, τής
καί τής άγοράζω μιά νοστιμούλα κουκλί- λέγω, τό παιδί μου είναι άρρωστο καί
τσα, που καί αύτή είχε τά ίδια ’έμορφα μπορεί νά μού πάθη τό χρυσό μου, άν δέν
φυσικά μαλλιά.Άλλ’ ούτε νά τήν κυττάξη τού πάγω τήν κούκλα. Νά καί ζυγώνει

Ε

Μ Ν ΟΣ
ΣΤΟΝ

ΠΟΙΗΤΗΝ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΝ

ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΝ

Στό δρόμο, που τό πλήθος τρέχει αδιάφορο
γιά κάθε ωραίο, αγάλια έπερπατονσες'
έμοιαζες σά νά σέ ύψωνε πνοή
και τίποτα σά νά μήν έμισούσες.
Τό
κι
κι
τό

βήμά σου αλαφρό σάν απολύτρωση
ή όψη σου όλόασπρη σάν κρίνο,
έπεφτε ή λάμψη τής ματιάς κΓ έφάνταζε
γαληνό χαμόγελό σου έκεινο!

"Ενας 'Ιερευς κάποιας θρησκείας απόκοσμης
ή άπό τοΰ Βελάσκεζ τό θειο χρωστήρα
ζωγραφισμένος Ανδαλούσιος άρχοντας
πρόβαινες μεσ τήν άνθρωποπλημμύρα ...

Στόν πολυθόρυβο τό δρόμο ενα πρωϊ σ άντίκρνσα,
όραμα θεϊο, άϋλο τής άγιωσύνης,
και στήν ψυχή μου άπόμεινες σάν είδωλο
μιας αιθέριας, ονειρευτής Γαλήνης...
ΡΩΜΟΣ

ΦΙΛΥΡΑΣ

Μ.

ΛΙΣΜΑΝΗ)
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* Οπου τρελλή απ’ τόν έρωτα σοΰ πρόσφερνε ή Σαλώμη,
ή πειό γλυκειά, ή πειό ώμορφη γυναίκα, ή πειό θερμή'
καρδιά όέ θάχες, Γιοχανά, γιά νά καταφρονέσης
τής ώμορφης αρχόντισσας τό ηδονικό κορμί.
Τίποτα δέν άκούγεται μέσ’ τή μεγάλη σάλα'
και τήν άνάσα τους κρατούν κυττώντας τή Σαλώμη
ποΰ χόρευε, ποΰ χόρευε κι δλο χορεύει άκόμη.

’θρύλος ό 'Ηρώδης κύτταζε' και μεθυσμένος κράζει
σέ μιά στιγμή ενθουσιασμού: «Σαλώμη, ζήτησέ μου
οποίο κι’ αν θέλης χάρισμα' τό λόγο μου σοΰ δίνω
πώς δ,τι πής θέ νά γενή, Σαλώμη, ζητησέ μου-».
Θριάμβου άφίνει αύτή φωνή και κράζει στον 'Ηρώδη:
«Τοΰ Γιοχανά τήν κεφαλή γυρεύω, βασιλιά,
σάν τήν πορφύρα ποΰ φορείς κόκκινο πώχει άχεΐλι,
σάν τοΰ κοράκου τό φτερό πώχει μαύρα μαλλιά.»

Στήν ίδια σάλα φέρνει της
καρφώνοντας τά μάτια της
δπου ή γαλήνη απλώθηκε,
τά μάτια της καρφώνοντας

ΧΛ ΑΏΜΗ
Στό
ποΰ
και
ποΰ

άγαλματένιο της κορμί τά μάτια τους καρφώνουν,
στο χορό το μαγικό σάν φεΐδι κυματίζει'
τόσον εινε γρήγορη και τόσο είναι άλαφρή,
στον αγέρα στέκεται, στό χώμα δέν αγγίζει.

Σάν τά λευκά τά σύγνεφα ποΰ τά ροδίζει ό "Ηλιος
τό μεταξένιο δέρμα της, ποΰ κάτω του κυλά
τό άλικον αίμα άράθυμον, άφύ και πορφυρώνει
τάχεϊλι της, τά μάγουλα, τά κάλλη τά κρυφά.

Τίποτα δέν άκούγεται, μόνο τό άναφερμά της
ποΰ πλούσια στήθεια δείχνει τους γιομάτα άπό ηδονή!
καρδιά δέ θάχες, Γιοχανά, γιά νάρνηθής rd σφίξης
τώραΐο αύτό κορμί,

τό χάρισμα ένας σκλάβος'
άπάνω στή μορφή
στό πρόσωπό του άπάνω
εκείνη έτσι μιλεϊ:

«Γιατί νά ζής; Τοΰ Ηλιου τό φώς γιατί τάχα νά βλέπεις
καί τό τραγούδι τών πουλιών εσύ γιατί νάκοΰς,
αφού γιά μέ ποΰ πειό ώμορφην άπ’ δλα τους μέ πλάσανε
rd νοιώσης δέν έ,μπόρεσες τοΰ πόθου τούς παλμούς;»

ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ
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Νικόλαος Μακιαβέλης έγεννήθη
είς την Φλωρεντίαν, την 9 Μαίου
1469, άπό μίαν οικογένειαν της
οποίας οί πρόγονοι είχα^ καταλάβει
ύψηλοτέρας θέσεις τής δημοκρατίας. Δυ
στυχώς οί πόροι του δέν άνταπεκρίνοντο
μέ τήν τάξιν τών δεσποτών τοϋ Monte Spertoli άπό τούς οποίους κατήγετο
και δι’ αύτό πάντοτε ή έπιβράδυνσις τών
μισθών του κατά τούς καιρούς τής πρε
σβείας του καθίστατο δι’ αύτόν άμεσος
αίτία στενοχώριών χρηματικών. Άλλ’ ή
Φλωρεντία, κατά τόν ένδοξον εκείνον
αιώνα, παρείχε ποικίλα μέσα βοηθειών
είς τά τέκνα της, άκόμη καί πτωχά.
ΙΙλουτισθείσα άπό τό εμπόρων τής ’Ανα
τολής έγένετο ή πόλις είς τήν οποίαν
ήρχοντο άπό παντού διά να προμηθευθοϋν
πλούσια ύφάσματα, πολυτίμους λίθους καί
σπανίους τάπητας. Οί Μέδικοι, τών
όποιων ή φιλοδοξία περιωρίζετο άκόμη
είς τήν έζασφάλισιν του μέλλοντος καί
τής δόξης τής πατρίδος των, ειχον ύφάνει
διά τήν Φλωρεντίαν ήμέρας ευημερίας καί
εύτυχίας. Ή τάξις καί ή ειρήνη πράγματα
σπάνια διά τήν Χερσόνησον, έβασίλευαν
επ’ ώφελεία καί πρός ίκανοποίησιν όλων. Ό
Cosmo dei Medici άπέθανε άφοϋ έδαπάνησε περί τά τριάκοντα δύο εκατομμύ
ρια πρός καλλωπισμόν τής Φλωρεντίας,
ζών ώς άπλοϋς ιδιώτης αύτός καί άρκούμενος είς τό νά νυμφεύη τά τέκνα του μέ
πλουσίους εμπόρους.
Ό Λαυρέντιος ό Μεγαλοπρεπής, άξιος
διάδοχος τοϋ Κόσμου, ύποδέχεται τούς
έκδιωχθέντας έκ τής Κωνσταντινουπόλεως
'Έλληνας καί καταστρέφεται κτίζων πα
λάτια καί άγοράζων έργα τέχνης.
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ΙΙαντοϋ άνοίγει βιβλωθήκας καί Πανε
πιστήμια : ή Φλωρεντία, νέαι Άθήναι,
παρίσταται είς όμηγύρεις πλατωνικών. Ό
νέος
τάς Μακιαβέλης θά έπωφελήθη έξ αύτοΰ,
άλλ’ οχι τόσον όσον θά φαντάζεται κανείς,
διότι δέν έξέμαθε τά ελληνικά ποτέ καί
δέν έγινε κάτοχος τής Λατινικής παρά
αρκετά άργά.
Άλλ’ έν τώ μέσω αύτής τής μεγαλοπρεπείας έπαρουσιάσθησαν συμπτώματα
παρακμής καί έπαναστάσεως, τά όποια δέν
διέφυγον τό πνεϋμα του. Οί Φλωρεντινοί
πρό τής άποκλειστικής δυνάμεως τών
Μεδίκων, δυνάμεως ητις μοιραίως έφερε
είς τήν τυραννίαν, όνειρεύοντο ενα ιδεώδες
δημοκρατίας. Ή δημοκρατία δέν ύφίστατο
παρά ψιλώ όνόματι. Αρκετοί πολίται
έπεθύμουν όλοψύχως ή ονομασία νά άντεπεκρίνετο είς τήν πραγματικότητα. Έκτος
τούτου άλλο θέμα φιλονεικιών ήτο ή φιλο
δοξία τής παπωσύνης είς τό νά ένώση τό
πρόσκαιρον είς τό πνευματικόν. Αί δύο
αύται αίτίαι έφερον τήν συνομωσίαν τοϋ
Pazzi, ή όποία έστοίχησε τήν ζωήν τοϋ
Ίουλιανοϋ τών Μεδίκων (1478).
Μετά δεκαπέντε έτη ή προφητική φωνή
τοϋ Σαβοναρόλεήκούετο καθ’ ολην τήν’Ιταλίαν : «Ώ Ιταλία! *Ω Ρώμη ! άνέκραξε,
οί Βάρβαροι έρχονται πεινασμένοι ώς λέον
τες ! » Ή Φλωρεντία τότε είχε διαιρεθεί
είς δύο στρατόπεδα : τοίς arrabiati, ή
τούς νέους εύγενεΐς, καί τούς fratesclli,
τούς φίλους τοϋ πλήθους, όδηγουμένους
ύπό τοϋ περιφήμου μοναχού. Τίτο ή ίδια
παλαιά πάλη τής έλευθερίας έναντίον τοϋ
δεσποτισμοϋ, τής ήθικής έναντίον τής
ακολασίας. Ό ΙΙέτρος ό Β', υιός τοϋ
Μεγαλοπρεπούς, παρουσίαζε τή άληθεία
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πολλά έλαττώματα διά νά μή εύρη χάριν
άπό τόν μανιώδη δομινικανόν. Πραγματι
κός, ολίγον άργότερον, κατά τό
* 1494,
ό Κάρολος VIII τής Γαλλίας κατά τόν
στρατιωτικόν του περίπατον είς Νεάπολιν,
διήρχετο έκ Φλωρεντίας καί οί Μέδικοι έξεδιώκοντο τής πόλεως.
Ό μέλλων λοιπόν συγγραφεύς τοϋ
«Πρίγκηπος» Μακιαβέλης είς ήλικίαν κατά
τήν όποιαν διαμορφοϋται ή διάνοια παρευρέθη συγχρόνως είς πολιτικάς μάχας τής
πατρίδος του, είς τήν παντοδυναμίαν
ένός ισχυρού άρχοντος, είς τήν έπιδρομήν
τού ξένου, είς τήν φιλόδοξον αύθάδειαν
τών παπών, είς τήν έζαρσιν τών τεχνών
έκνευρίζουσαν τήν άνδρικήν ίσχύν. Τό
έργον του άνταποκρίνεται τελείως μέ τήν
εικόνα αύτήν τής ιστορίας τής Φλωρεντίας.
Πολιτικώς, γίνεται δημοκράτης’ πατριώ
της, μεταχειρίζεται ολας του τάς δυνάμεις
είς τόν σχηματισμόν ένός εθνικού Ιταλι
κού στρατού’ ένάντιος τών παπών, βλέπει
είς τόν καθολικισμόν μίαν αιτίαν έξασθενίσεως, τήν όποιαν ή καλλιέργεια τών
καλών τεχνών ένδυναμώνει. Κατά τό έτος
1498, οπότε ό Σαβοναρόλε άνήρχετο έπί
τής πυράς, ό Μακιαβέλης έγινε γραμμα
τεύς τής δημοκρατίας ητις προεκηρύχθη
μετά τήν πτώσιν τοϋ Πέτρου τοϋ Β'.
Ολόκληρος αύτή ή περίοδος τής ζωής του
αφιεροϋται είς τάς ύποθέσεις καί είς τάς
διαφόρους άποστολάς είς τάς όποιας
διετάχθη.
Μετά τήν εποχήν τής διαβάσεως τοϋ
Καρόλου Η' διά τής Ιταλίας,’ ή πολιτική
τής Χερσονήσου έγινε ή μόνη δύναμις της.
Η εύτυχία κάθε πριγκηπάτου συνίστατο
είς τήν έπιδεξιότητα καί τήν πανουργίαν
τών άπεσταλμένων είς τάς διαφόρους δυνά
μεις, αίτινες διαδοχικώς τά έσυρον όπισθέν
των. Ό Μακιαβέλης έπαιζε καί αύτός
αυτόν τόν ρόλον τοϋ τελείου κυρίου κατά
τας είκοσι τρεις άποστολάς, τάς όποιας
εκαμε είτε είς τήν αύλήν τής Γαλλίας,
είτε είς αύτήν τής Ρώμης είς τόν Καίσαρα
Βοργίαν ή τόν αύτοκράτορα Μαξιμιλιανόν.
Ως άνήρ τής Άναγεννήσεως, ό όποιος
ενδιαφέρεται έξ ίσου διά πράγματα τελείως
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άντίθετα, άνεκουφίζετο άπό τάς κουραστικάς αύτάς ένασχολήσεις, διά τής ποιήσεως
καί τού θεάτρου.
Τό πρώτον του δοκίμων ήτο τό «Decennale prime», ιστορία είς στίχους
τής Ιταλίας τοϋ 1494 μέχρι τοϋ 1504,
τήν όποιαν ήκολούθησαν άργότερον ό
«Χρυσούς Όνος» καί τά « Άσματα τής
Άπόκρεω».
ΙΙροτοϋ νά γράψη τό «Belphegor»,
τό άστεΐον διήγημα πού τοϋ ένέπνευσε ό
La Fontaine, έδωσε δύο κωμωδίας, τήν
«Clizia» καί τόν «Μανδραγόραν» συγγραφέντα κατά τό 1504. Σοβαρά γεγο
νότα όμως έτάραξαν έκ νέου τήν Φλωρεν
τίαν, θέτοντα τέλος είς τό διπλωματικόν
στάδιον τοϋ Μακιαβέλη, καί ώθήσαντα
αύτόν καθ’ ολοκληρίαν είς τά γράμματα.
Ιίολλοι δυσάρεστημένοι έναντίον τής δη
μοκρατίας έζήτουν τήν έπιστροφήν τοϋ
εύτυχοϋς καιρού τών Μεδίκων. Έξωτερικαί
περιστάσεις τούς έβοήθησαν. *
Ητο κατά
τήν έποχήν τής Τέρας Συμμαχίας ίδρυθείστς ύπό τοϋ ΙΙάπα Ιουλίου Β' όπως
έκδιώξη τούς βαρβάρους πέραν τών όρέων.
Ό Φερδινάνδος ό Καθολικός, ό Μαξιμιλιανός, ή Βενετική Δημοκρατία καί οί
Ελβετοί, ύπερήφανοι διά τόν τίτλον τών
'Υπερασπιστών τής Άγιας '’Έδρας, έβοήθουν τόν πάπαν, άναμένοντες νά έγκατασταθοϋν είς τήν Νεάπολιν καί τό Μιλάνον
άντί τοϋ Λουδοβίκου ΙΒ\ Είνε γνωστόν
ότι τό κατώρθωσαν μ’ όλην τήν νίκην τοϋ
Graston de hoix είς τήν Ραβένναν
κατά τό 1512. Ό πάπας διατηρών μίσος
έναντίον τών Φλωρεντινών διότι έμειναν
πιστοί είς τον Βασιλέα τής Γαλλίας, έβοή—
θησε τούς δυσαρεστημένους οίτινες έφεραν
τούς Μεδίκους ύπό τήν προστασίαν τών
ήνωμένων στρατών.
'Η πτώσις τής δημοκρατίας έφερε καί
τήν τοϋ Μακιαβέλη’ έσβύσθη άπό τόν πί
νακα τών ύπαλλήλων τοϋ Κράτους. Έκτος
τούτου ή εύνοιά του πρός τήν μερίδα τοϋ
πλήθους τόν έκαμε ύποπτον άναμίξεως είς
μίαν συνομωσίαν. Συλληφθείς καί βασανισθείς άπεσύρθη μακράν τής Φλωρεντίας είς
μίαν μικράν του ιδιοκτησίαν είς τό Σάν -
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διά τού οποίου ένόμισε μίαν στιγμήν ότι
θά διαδεχθή τόν Δάντην, μιμούμενος αύτόν,
τά Decennalo prime, είδος στιχουργημένων χρονικών τής Ιταλικής Ιστορίας
άπό τού 1494 μέχρι τού 1504, άτινα
άφήκεν άτελείωτα, τόν «Χρυσούν Ονον»,
καυστικήν σάτυραν επίσης άτελείωτον, τά
« Ασματα τών Απόκρεω» καί διάφορα
άλλα μικρά ποιήματα, τό γνωστότατον
διήγημα ό Belphegor, καί τήν έξοχον
αύτού κωμωδίαν ό «Μανδραγόρας», διά
τής οποίας έπρωτοτύπησε είς τό θέατρον
τής ’Ιταλίας, τό όποιον τότε δέν έγνώριζε είμή μιμήσεις τού ΙΙλαύτου καί τού
Τερεντίου, κατακρίνων τούς τότε μονα
χούς, τήν βάσιν καί τό στήριγμα τής κοι
νωνίας, τήν « Clizia» ητις μολονότι άστεία
δέν φθάνει τό ύψος τής πρώτης, τήν
«Πολεμικήν Τέχνην» διά τής οποίας εκ
δηλώνει τό σχέδιόν του περί συστάσεως.
εθνικού ’Ιταλικού Στρατού, τήν «'Ιστορίαν
τής Φλωρεντίας» ητις δέν θεωρείται καί
τόσον σπουδαία — φθάνομεν είς τά δύο του
σπουδαία έργα. : τούς «Λόγους επί τού
Τίτου Λιβίου» καί τόν «Πρίγκηπα».
«Οί Λόγοι τού Τίτου Λιβίου» θαυμάσιοι
διά τά τόσον άκριβή συμπεράσματα, τά
όποια έξήγαγεν έκ τής Ρωμαϊκής ιστορίας,
εινε μολυσμένοι άπό επικίνδυνον δηλητήριον δέν κάμνει ούδεμίαν διάκρισιν καλού
καί κακού ενδιαφερόμενος μόνον περί τής
επιτυχίας. Μία άπό τάς λεπτομέρειας τού
«Τίτου Λιβίου» εινε ή περιφρόνησις τού
Μακιαβέλη πρός τόν Χριστιανισμόν. Κατ’
αύτόν ή παπωσύνη κατέστρεψε τήν ’Ιτα
λίαν, καί απέναντι τού έξασθενιτικού Χρι
στιανισμού, οστις βασίζεται επί τής τα
πεινότητας καί τής έγκαρτερήσεως, ύψω
νε ι τήν ύψηλήν σύλληψιν τού Παγανιόμου,
οστις δίδει είς τούς άνθρώπους ανδρικήν
καρδίαν. Τό έργον αύτό έπέσυρε εναντίον
του τόν θυμόν τής Ρώμης καί έκαμε κατά
Β'
τό 1535 τόν καρδινάλιον Pool νά έπιΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΙΑΒΕΛΗ
τεθή κατ' αύτού καί τόν Πάπαν Παύλον
Δ' νά φαντασθή τήν διάσωσιν τής ήθικής
ΙΙαρερχομενοι αρκετά έργα τού Μακια
διά τής άπαγορεύσεως τής κυκλοφορίας
βέλη τά όποια δέν συνέβαλλον όλιγωτερον
τού
έργου του. Ό Bodin, άν καί άναείς τήν δόξαν του ώς τήν διπλωματικήν
γνωρίζει ότι τά έκ τής δημοκρατίας ώφετου άλληλογραφίαν, τό ποιητικόν του έργον

Κασκιάνο, όταν ήλευθερώθη άποδειχθείσης
της αθωότητας του.
’Εκεί παρεδόθη είς την συγγραφήν τών
δύο του σπουδαιοτέρων έργων, του «Πρίγκηπος» καί τών «Λόγων του επί του Τίτου
Λιβίου»,ασχολούμενος καί είς έρωτικάς κα
τακτήσεις μολονότι ήτο οικογενειάρχης καί
πεντηκοντούτης. Μετά την έκδοσιν τών
«Λόγων του επί τού Τίτου Λιβίου», έλαβε
παραγγελίαν νά συγγράψη την 'Ιστορίαν
της Φλωρεντίας ητις τόν άπησχόλησε μέχρι
τού 1525 δίδουσα είς αύτόν έτησίαν έπιχορήγησιν ητις διηρκεσε μέχρις δτου έτελείωσε τό έργον.
Ύποθάλπων την δημοκρατίαν, τό ιδεώ
δες του πολίτευμα, προσπαθεί νά φανή
αρεστός είς την ένεστώσαν κυβέρνησιν. Τό
μόνον πού κατώρθωσεν όμως νά επιτυχή
άπό αύτην ήτο μία εντελώς μικρά καί
ασήμαντος πολιτική αποστολή, αύτός ο
όποιος είχε νά κάμη μόνον μέ αύτοκράτορας και βασιλείς. Κατά τό 1523
οί Μέδικοι εκθρονίζονται καί πάλιν καί
άνακηρύσσεται ή Δημοκρατία ητις θά επέ
τρεπε είς τόν Μακιαβέλη νά παίξη καί
πάλιν ενα ρόλον άξιον αύτού. Αλλ’ ή
άδιαοορία τού λαού τόν έπλήρωσε διά τά
μειδιάματά του πρός τούς τυράννους. Η
άποστολή του πρός έπιτήρησιν τών εργα
σιών καθ’ ήν εποχήν ή Φλωρεντία έσχεδίαζε νά άμυνθή εναντίον μιας πιθανής
έπιθέσεως τών Βουρβονων δέν ήτο αρκετή
αμοιβή διά τόσας δυστυχίας πού ύπε'στη.
καί δι’ αύτό μέ τόν θάνατον είς τήν ψυχήν,
αφού είδε τήν αποτυχίαν όλων του τών
πατριωτικών του προσπαθειών, καί τό
θέαμα ολοκλήρου τής ’Ιταλίας πεσούσης
είς τήν δουλείαν καί έγνώρισε τήν έκπόρθησιν τής Ρώμης άπό τούς Γερμανούς τής
Βουρβώνης, κατήλθεν είς τόν τάφον, τή
22α Ιουνίου 1527.
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λήματα καλύπτουν τά εξ αύτής αδική
ματα, ό Montaigne, οί έγκυκλοπαιδισταί
τού ΙΙΓ αίώνος, ό Βολταίρος, ό Διδεοό,
όλοι δικαίως κατέκριναν τά δόγματα τού
Μακιαβέλη, διατεινόμενοι, οτι άφ’ οίασδήποτε άποψεως καί άν τά κρίνη τις, ό
μακιαβελισμός δέν εινε τίποτε άλλο παρά
ή τέχνη τού τυραννείν καί ότι τό έγκλημα
εινε πάντοτε έγκλημα.
Πρέπει ν’ αναγνώριση τις ότι ό Μακια
βέλη ς δέν ήδύνατο νά εινε παρά ό άνθρω
πος τού αίώνός του καί ό αιών αύτός έφερε
είς τήν διπλωματίαν τό δηλητήριον, τό
έγχειρίδιον, τόν δόλον καί τό ψεύδος.
Είς τόν «Πρίγκηπα» εύρίσκονται αί
πλέον άπαίσιαι θεωρίαι αίτινες εύρίσκοντο
έν χρήσει, προ τού μακιαβελισμού άκόμα,
άπό τόν Λονδοβίκον ΙΑ’ καί τάς όποιας
οί Βοργίαι καί ό Φερδινάνδος ό Καθολικός
καί αύτός άκόμα ό Λουδοβίκος IB’ έξηκολούθησαν έπί τής έποχής των, τό βιβλίον
αύτό στερείται πάσης ήθικής καί ώς μόνον
τρόπον επιβολής τού άρχοντος συμβουλεύει
τό έγκλημα, άλλά καί πάλιν μόνον όταν
πρόκειται περί πολιτικού συμφέροντος.
Τού εινε άδιάφορον εάν ό Πρίγκηψ εινε
λέων ή άλώπηξ, τρομερός παρά άγαπητός.
’Ηθικά προτερήματα ό Μακιαβέλης τού
συμβουλεύει νά φαίνεται μόνον οτι τά έχει
καί νά φαίνεται φιλάνθρωπος καί θρήσκος
μόνον καί μόνον διά νά κάμη τόν λαόν
νά πιστεύη είς τήν έπιείκιάν του.
Ό Ρουσσώ, ταυτίζων τόν «Πρίγκηπα»
μέ τήν ηθικήν, έφαντάσθη ότι ό Μακια
βέλης δέν έγραψε τό βιβλίον του, παρά διά
νά άποκαλύψη τά έγκλήματα τών βασι
λέων καί ούτω τούς καταρρίψη άσφαλέστερον άπό τόν θρόνον των. Ή θέσις όμως
αυτή πίπτει έάν συλλογισθή κανείς ότι
κυρίως ό «Πρίγκηψ» θ’ άφιερούτο είς τόν
αγαθόν Ίουλιανόν τών Μεδίκων καί ότι
τά έγκλήματα, τά οποία συμβουλεύει είς
την βασιλείαν δέν τά άπαγορεύει είς τήν
δημοκρατίαν.
Αλλ’ είς τό έγκλημά του — διότι περί
εγκλήματος πρόκειται — ήτο νά θέση ώς
απόφθεγμα τήν πολιτικήν τού αίώνος του
καί ν’ άγαπήση τήν πατρίδα του τόσον
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ώστε νά συμβουλεύση τήν δολοφονίαν,
διότι ένόμιζε ότι ή πατρίς του θά σωθή
μιμουμένη τόν Καίσαρα Βοργίαν. 'Η δικαιο
λογία του εινε οτι ώνειρεύθη, όπως επιμέ
νει ή σύγχρονος ’Ιταλική κριτική, μίαν
Ιταλίαν εύτυχή, μεγάλην, ίσχυράν, ικα
νήν ν’ άπωθήση τούς βαρβάρους καί
ν’ άποφύγη δουλείαν τριών αιώνων.
[Δημοσιεύομε? κατωτέρω μίαν έκ τών επι
στολών τού Μακιαβέλη. Αί έπιστολαί του εινε
ύψίστης σπουδαιότητος, δι’ οποίον θέλει νά
μελετήση τήν πολιτικήν τού
αίώνος. Ιίαρατηρεί κανείς μέχρι ποιου σημείου ή ελευθερία
τής ’Ιταλίας τόν άπησχόλει. Θά ίδη έπίσης
τήν μετά πάθους αγάπην του πρός τά γράμ
ματα καί κυρίως πρός τούς αρχαίους. Έκτος
τούτου αί έπιστολαί ότου ό Μακιαβέλης εκθέ
τει τά τής ιδιωτικής του ζωής εινε πλήοεις
άπό εύχαριστους ευφυολογίας, διότι ό δυνατός
αύτός νούς έγνώριζε νά διαθέτη τόν καιρόν του
τόσον διά τάς ύλικάς απολαύσεις όσον καί διά
τά; πλέον ύψηλάς φιλοσοφικάς θεωρίας καί τά
διπλωματικά ζητήματα].
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α'

Κατοικώ λοιπόν είς τήν έπαυλίν μου 1’
καί άπό τών τελευταίων συμφορών πού
έδοκίμασα, δέν πιστεύω νά έμεινα, έν
συνόλω, είκοσι ημέρας είς τήν Φλωρεντίαν.
Μέχρι σήμερον διεσκέδαζα θέτων παγίδας
είς τής τσίχλαις : έγειρόμενος προ τής ημέ
ρας, ετοίμαζα τής ζόβεργές μου, καί
έβγαινα έξω φορτωμένος μέ κλουβιά στον
ώμο, καθώς ό Γκέτα2 όταν επιστρέφει
άπό τόν λιμένα φορτωμένος μέ τά βιβλία
τού Αμφιτρύωνας. Συνελάμ.βανα συνήθως
δύο τσίχλαις, άλλά ποτέ περισσότεραις τών
επτά. Τοιουτοτρόπως έπέρασα δ'λον τόν
Σεπτέμβριον. Αύτήν τήν διασκέδασιν,
όσον άνόητος καί άν ήτο, τήν έχασα πρός
μεγάλην μου λύπην
*
καί νά πώς έζησα
άπό τότε: σηκόνωμαι μέ τόν ήλιον, πη
γαίνω είς ενα άπό τά δάση μου πού
διέταξα νά ύλοτομήσουν, μένω εκεί δύο
1 'Η Σάντα - Μαρία τής Περκουσσίνας, πλησίον
του Σαν - Κασκιάνο, κωμωπόλεως ευρισκόμενης
δέκα μίλλια μακράν τής Φλωρεντίας έπί τής δδου
τής Ρώμης.
2 'Υπηρέτης κωμφδίας.
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ώραις καί εξετάζω την εργασίαν που
έκαμα την προηγουμένην, και συνομιλώ μέ
τούς ύλοτομους οί όποιοι πάντοτε έχουν
διαφοράς νά λύσουν, είτε αναμεταξύ των,
είτε μέ τούς γείτονας των θά είχα νά
σάς είπώ γιά τό δάσος αύτό χίλια ώραϊα
πράγματα ποΰ μου συνέβησαν, είτε μέ τον
Φροζίνο ντέ Ιΐανζάνο, είτε μέ άλλους.
Ό Φροζίνο ιδιαιτέρως ’έστειλε νά ζητή
σουν μίαν ώρισμένην ποσότητα cataste 1
χωρίς νά μοΰ είπη τίποτε, καί, όταν
έπρεπε νά πληρώση, ήθελε νά μου κρά
τηση δέκα λίβρας, τάς όποιας ίσχυρίζετο
ότι μου έκέρδισε προ τεσσάρων έτών είς
τό σπίτι τοΰ Άντόνιο Γκουϊτσιαρντίνι στό
παιχνίδι τής cricca. Κατ’ άρχάς έγινα
έξω φρενών ήθελα νά μαλώσω μέ τόν
αμαξηλάτην, ό όποιος έπήγε νά τόν ζητήση, ώς μέ κλέπτην άλλά ό Ιωάννης
Μακιαβέλης άνεμίχθη είς τήν ύπόθεσιν
αύτήν καί μάς έκαμε νά συμφωνήσωμεν.
Ό Βαττίστας Γκουϊτσιαρτίνι, ό Φίλιππος
Γκινόρι, ό Τομάσσο ντέλ Μπένε, καί κά
ποια άλλα πρόσωπα μοΰ έπήραν ό καθείς
άπό μίαν catasta, τής ήμέραις ποΰ έπνεαν
οί μεγάλοι βόρειοι άνεμοι. Ύπεσχέθην
είς όλους καί ’έστειλα μίαν είς τόν Τομάσσο,
5 όποιος μετέφερε τή μισή στή Φλωρεν
τία, δ?ότι εύρίσκετο μετά τής γυναικός
του, τής ύπηρετρίας καί τών τέκνων του
διά νά τήν παραλάβη’ θά έλεγε κανείς ότι
ήτο ό ίδιος ό CabuiTO, όταν μετά τών
τέκνων του ήλθε τήν πέμπτην γιά νά
σφάξη ενα βοϊδι. Έννοήσας τότε ότι δέν
θά έκέρδιζα τίποτα, ειδοποίησα τούς λοι
πούς, οτι δέν ’έμεναν πλέον ξύλα: όλοι
τους έθύμωσαν καί ιδιαιτέρως ό Βαττίστας y
όστις αύτήν μου τήν άρνησιν τήν θέτει
μεταξύ τών πλέον μεγάλων συμφορών τοΰ
Κράτους.
Έγκαταλείπων τό δάσος μεταβαίνω σέ
μιά βρύσι κι’ άπό εκεί στής ξόβεργές μου.
Φέρω μαζή μου πότε τόν Δάντην, πότε
τόν ΙΙετράρχην, καί πότε ενα άπό τούς
ποιητάς τούς καλουμένους minores, ώς
ό Τίβουλλος, ό Οβίδιος καί άλλοι. Άνα1 Ποσότης σιτηρών.

γινώσκω τάς παθητικάς οίμωγάς των καί
τάς έρωτικάς των εξάρσεις
*
ενθυμούμαι τάς
ίδικάς μου καί απολαμβάνω μίαν στιγμήν
τήν γλυκεϊαν αύτήν άνάμνησιν. ’Ακολού
θως πηγαίνω είς τό ξενοδόχείον, τό όποιον
εύρίσκεται στό μεγάλο δρόμο’ συνομιλώ
μέ τούς οδοιπόρους, ερωτώ νέα τής πατρίδος των, μαθαίνω τόσα καί τόσα πράγ
ματα, καί παρατηρώ τήν διαφοράν, ή
όποια ύπάρχει είς τούς χαρακτήρας καί
τάς φαντασίας τών περισσοτέρων ανθρώ
πων. Είς τό μεταξύ έρχεται ή ώρα τοΰ
*
γεύματος
τρώγω οίκογενειακώς τά ολίγα
φαγητά ποΰ μοΰ προμηθεύει ή μικρά πτω
χική μας έπαυλις καί τό ισχνόν μου εισό
δημα. Εύθύς ώς τελειώση τό γεύμα γυρίζω
στό ξενοδοχεϊον εύρίσκω συνήθως τόν
οικοδεσπότην, ενα χασάπη, έ'ναν μυλωνάν
καί δύο άσβεστοποιούς καί περνώ τό έπίλοιπον τής ήμέρας μέ αύτούς, παίζων
cricca ή trie - trac
*
εγείρονται χίλιαι
φιλονεικίαΓ είς τάς παραφοράς ένώνονται
καί αί ύβρεις
*
καί συνήθως ή αιτία τών
διαφορών μας ποΰ άκούονται εως τόν
Σάν - Κασκιάνο είνε μόνον ενα τέταρτον
πενταλέπτου.
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, βυθισμένος είς
αύτήν τήν ελεεινήν ύπαρξιν, προσπαθώ νά
εμποδίσω τόν εγκέφαλόν μου άπό τού νά
*
μουχλιάση
τοιουτοτρόπως δίδω στάδιον
είς τήν κακεντρέχειαν τής μοίρας, ή όποια
μέ καταδιώκει: είμαι εύχαριστημένος διότι
εξέλεξε αύτό τό μέσον νά μέ ποδοπατή,
καί επιθυμώ νά ίδω έάν δέν θά αίσχυνθή
νά μέ μεταχειρίζεται κατ’ αύτόν τόν τρό
πον πάντοτε. "Όταν ’έρχεται τό βράδυ,
επιστρέφω είς τό σπίτι μου καί εισέρχομαι
είς τό γραφεϊον μου’ βγάζω προ τής θύρας
τά χωρικά μου ενδύματα, γεμάτα άπό
σκόνη καί λάσπη’ φορώ άλλα ενδύματα
τής αύλής ή μέ τή στολή μου, καί, ένδεδυμένος εύπρεπώς, εισχωρώ είς τόν άρχαϊον
βωμόν τών μεγάλων άνδρών τής άρχαιότητος : γινόμενος δεκτός ύπ’ εκείνων μέ
καλωσύνην καί προσήνειαν, τρέφομαι από
εκείνην τήν τροφήν, ή οποία μόνη έγεινε γιά
μένα καί γιά τήν όποιαν έγεννήθηκα. Δέν
διστάζω νά συνδιαλεχθώ μαζή τους καί
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νί τούς ζητήσω λόγον διά τάς πράξεις των.
Μοΰ άπαντοΰν μέ καλωσύνην’ καί έπί τέσσαρας ώρας διαφεύγω κάθε άνίαν, λησμονώ
όλας μου τάς"θλίψεις, δέν φοβούμαι πλέον
τήν πτωχείαν, καί ό»θάνατος δέν θά μπο
ρούσε νά μέ τρομάζη : μεταφέρομαι είς εκεί
νους ολόκληρος. Καί καθώς είπε ό Δάντης:
«Δέν ύπάρχει επιστήμη έάν δέν ένθυμούμεθα
ο,τι ηκούσαμεν» σημειώνω ο,τι είς τάς’ίσυνδιαλέξεις των μοΰ έφάνη ενδιαφέρον συνέ
θεσα ενα μικρόν σύγγραμα de Pfincipatibus, όπου προσεγγίζω, έφ ’ όσον τό δυ
νατόν, όλα τά βάθη τού θέματός μου,
άναζητών όποια ή ούσία τών πριγκηπά-
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των, πόσα είδη έξ αύτών ύπάρχουσι, πώς
τά άποκτοΰν, πώς τά διατηρούν καί διατί
τά χάνουν καί έάν αί ονειροπολήσεις μου
σάς ήρεσαν κάποτε, αύτη δέν θά σάς φανή
δυσάρεστος, προ παντός αρμόζει είς ενα
πρίγκηπα, καί είδικώς είς ενα νέον πρίγκηπα : ιδού διατί άφιερώ τό σύγγραμά μου
είς τήν έκλαμπρότητα τοΰ Ginliano. Ό
Φίλιππος Καζαβέκια τό είδε’ ήμπορεί νά
σάς τό έζηγήση αύτό καθ’ εαυτό καί όσον
άφορα τάς συζητήσεις τάς οποίας μαζύ
έκάμαμε’ έν τούτοις εύχαριστοΰμαι άκόμα
συμπληρώνω καί έπεξεργαζόμενος αύτό.

ΒΙΟΠΑΛΗ-ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

ΠΩΣ διεμορφώθη σήμερον τό δημοτι
πρέπει σήμερον ν’ άποκτηθοΰν σχετικώς
κόν σχολεϊον, είναι τό κατ’ έξοχήν
μέ παλαιοτέρους χρόνους είς βραχύτερον
χρονικόν διάστημα, ηύρυναν τόν προορι
σχολεϊον, άφοΰ είς αύτό κυρίως
σπουδάζουν τά 9/10 τών μελλόντων πολι
 τοΰ κατωτέρου σχολείου. Μαζύ μέ
σμόν
τ’ άλλα πού ζητούν σήμ,ερον άπό αύτό
τών ενός κράτους, δι’ αύτό καί ηύρύνθη
είναι καί στοιχειώδεις οίκονομικαί γνώσεις,
καί εύρύνεται πάντοτε τό ποσόν τών άξιώώς καί γνώσεις πολιτειακαί. Καί πολύ
σεων ποΰ ’έχει ενα κράτος άπό τά σχολειά
του. Τό δημοτικόν σχολειον εχει σήμερον
σωστά σκέπτονται οτι σήμερα πού αί
άνάγκαι καί αί συνθήκαι άνοιξαν τόσον τόν
προορισμόν διπλοΰν : προορισμόν έκπαιδευκύκλον τών γνώσεων ποΰ χρειάζεται καθέ
τικόν (κυρίως πρακτικόν) καί διαπλαστικόν
νας, καί ό μικρότερος άκόμη διά νά συναχαρακτήρα. Οί Νόμοι όλων τών πολιτισμέ
γωνισθή, διά νά εϊναι πολίτης (κοινοβου
νων κρατών τό ορίζουν ώς : «προορισμόν
έχον νά δώση είς παιδιά τών μεγάλων λαϊ
λευτικόν πολίτευμα !) τό κράτος οφείλει νά
δώση τάς καταλλήλους, τούλάχιστόν στοι
κών τάξεων ήθικήν μόρφωσιν, χαρακτήρα
χειωδώς, γνώσεις είς ολους.
καί τάς στοιχειώδεις γνώσεις καί ικανότη
τας έκείνας ποΰ απαιτούνται διά νά δυΤό ζήτημα συνεζητήθη και άλλαχοΰ.
Καί κατά τής εισαγωγής τής διδασκαλίας
νηθή κατόπιν νά ζήση». Αύτός είναι ό
παγκόσμιος σχεδόν ορισμός τοΰ σχολείου,
τοιούτων μαθημάτων, οικονομικών, πολι
τειακών, είς τό σχολεϊον ήγέρθησαν άντιρκεντώμένος άπό τό ένα ή τό άλλο κράτος
ρήσεις καί μάλιστα άπό πολιτικοκοινωνι
κάπου, κάπου μέ μερικά χρώματα μαύρα
κούς
λόγους! II. χ. έν Γερμανία οί φιλε
η μπλε, θρησκευτικά ή πατριωτικοσυντηλεύθεροι καί οί σοσιαλισταί φοβούνται
ρητικά !
Ώς είπομεν, αί δαπάναι τής ζωής, ή
μήπως διά τοΰ τρόπου αύτοΰ παριστάανάγκη τοΰ νά’είσέλθη τό παιδίον άμέσως νονται διαρκώς τά πράγματα άπό τούς
εις την βιοπάλην, αί μεγάλαι δαπάναι τής κρατούντας ύπό μορφήν αρεστήν καί συμ,μέσης κα,ί άνωτέρας έκπαιδεύσεως καί ή
φέρουσαν είς τούς ισχυρούς μεγαλοκτηματίας καί συντηρητικούς! Ή Γερμανία,
αναγκη όπως ό σημερινός βιοπαλαίων έχει
περισσότερα προσόντα άπό ,τόν παλαιότεμπορεί κανείς νά είπή, σήμερα εύρίσκεται
είς τό κρίσιμον σημείον νέας πνευματικής
Ρ°ν, μάλιστα προσόντα καί ικανότητας ποΰ
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πολιτειακής διαπλάσεως, πέρνα άπό τόν
αριστοκρατικόν τρόπον του κυβερνάν είς
τόν δημ.οκρατικώτερον, συμφωνότερον μέ
την οικονομικήν μεταμόρφωσιν, που συντε
λείται μέγιγάντια βήματα. Φυσικός λοιπόν
είναι ό επίμονος άγώ/ μεταξύ τών δύο
πνευματικών καί οικονομικών ρευμάτων
καί μέσα σ’ αύτόν δέν ζέχνουν καί ενα
σημαντικό όπλο. . . τό σχολείο ! ποίος θά
μείνη ό κύριος τού σχολείου der Kampf
um die Schule ! Ό αγών γιά τό
σχολείο ! Συντηρητικοί καί κε'ντρον (καθο
λικοί) άπ’ εδώ, φιλελεύθεροι καί κυρίως
σοσιαλισταί άπ' έκεί. Καί αί δύο τάξεις
ζητούν νά επηρεάσουν τό σχολείο! ΙΙρό
τινων μηνών π. χ. έν Πρωσσία έματαιωθη
ή ψήφισις ενός νομοσχεδίου περί έπαγγελματικών σχολών συμπληρωτικών (Fortbildungsschule) διότι τό κέντρον (οί
καθολικοί) ήθελαν 2 ή 3 ώρας διδασκαλίας
θρησκευτικών, ό Υπουργός δέν ήθελε καμμίαν ή μόνον μίαν καί έτσι τό νομοσχε'διον
έρρίφθη είς τό καλάθιον τών άχρηστων !
Πρόκειται περί τής πνευματικής διευθύν
σεων πού θα λάβουν αί προσεχείς γενεαί,
αί κυρίαρχοι τού μέλλοντος, περί τού έάν
καί αύταί θά πλησιάζουν (νά ταύτίζωνται
είνε άδύνατον) είς τόν τρόπον τής σκέψεως
μέ τούς συντηρητικούς, τούς όπισθοδρομικούς, τούς κληρικούς ή μέ τάς νεωτέρας
πραγματικάς άνθρωπιστικάς ιδέας. Μέ τό
σχολεϊον ζητούν λοιπόν νά έπηρεάσουν τόν
άγώνα τού παλαιού πρός τό νέον !
Βλέπομεν δηλ. καί έκεϊ — όπως καί
έδώ — νά ύπάρχουν οί πιστεύοντες — καί
είς τούτο καταλήγουν, έννοεϊται, όρμώμενοι άπό συμφέροντα—οτι μπορούν καί
πρέπει νά μείνουν κολλημένοι στάς παρα
δόσεις ! Μέ τήν διαφοράν οτι αύτοί τούλά
χιστον ζητούν νά μείνουν είς τό άμεσον
παρελθόν, ημείς δέ ζητούμεν νά γυρίσωμεν δύο χιλιάδες χρόνια πίσω !
Καί επειδή σήμερα αύτοί οί συντηρητι
κοί καί οί καθολικοί έχουν τήν εξουσία στά
χέρια τους έν Γερμανία, δι αύτό οί άλλοι
φιλελεύθεροι καί σοσιαλισταί ούτε ν’ ακού
σουν καν θέλουν περί πολιτειακής καί οικο
νομική; διδασκαλίας στά σχολεία ! Καί δέν

έχουν άδικο. Γνωρίζουν δά πολύ καλά τί
σημαίνει έπέμβασις τής γραφειοκρατικής
ιεραρχίας ! Τά ίδια καί είς τό Βέλγιον !
Άγων δηλαδή μεταξύ τών κρατούντων
κληρικοφρόνων καί φιλελευθέρων — σοσια
λιστών διά τό σχολεϊον.
Φαίνεται οτι τοιαύτα σοβαρά ζητήματα
άνθρωπιστικά, κοινωνικά, όπως είναι κυ
ρίως τά τής λαϊκής έκπαιδεύσεως, είναι
προωρισμένα νά λύουν τά μικρά έκείνα
κράτη πού, μακράν άπό τον λυσσώδη οίκο
νομικόν άγώνα είς τόν οποίον περιεπλάκησαν τά μεγάλα, μακράν άπό κάθε μεγα
λομανίαν έξωτερικής πολιτικής, εφαρμό
ζουν τό «λάθε βιώσας» φαινομενικώς, διά
νά ζήσουν πραγματικώς, νά ζήσουν άφοσιωμένα είς τόν εύγενή προορισμόν πού
επιδιώκει νά δημιουργήση εύτυχώς, έλεύθερον ψυχικώς καί σωματικώς πολίτην.
Καί δΓ αύτό βλέπομεν οτι σ’ αύτήν τήν
σταδιοδρομίαν πρωτοστατούν κράτη, όπως
ή Ελβετία, ή Δανία, ή Σουηδία, ή Νορ
βηγία καί ή 'Ολλανδία. Καί τό ζήτημά
μας λοιπόν τής παροχής είς τόν πολίτην
στοιχείων οικονομικής καί πολιτειακής μορφώσεως, ενα κράτος άπό αύτά τό έλυσε καί
πρό πολλού χρόνου. Η 'Ολλανδία ! Οί
'Ολλανδοί διά πρώτην φοράν είσήγαγον
είς τό πρόγραμμα τών λαϊκών σχολείων
τό υ.άθηυ.α τής διδασκαλίας περί πολι
τείας. 'Ένας άπό τούς μεγαλυτέρους Ολ
λανδούς πολιτικούς, ο Thorbecke,πρώην
καθηγητής τής Πολιτ. Οικονομίας είς τό
ΙΙανεπιστήμιον τής Leiden, είσήγαγεν
αύτήν τήν σχολικήν μεταρρύθμισιν. Όπως
έλεγεν, ενα κράτος δέν ένδιαφέρεται μόνον
νά δίδη οίκονομικάς γνώσεις είς τά τέκνα
τών άνωτέρων τάξεων, άλλ’ ότι είναι μεγαλυτέρας σημασίας νά δίδωνται τοιαύται
γνώσεις διά τών δημοτικών σχολείων είς
τά παιδία τών λαϊκών τάξεων. Χάριν καλυτέρας διδασκαλίας είσήχθη είς τά δημο
τικά σχολεία ή διδασκαλία περί κράτους
είς δύο χωριστά μαθήματα: 1 ) Διδασκα
λία’. οικονομικής καί τό 2 ον) πολιτειακή
τάξις. Δι1 έκαστον τών μαθημάτων αύτών
κατ’ άρχάς ώρίσθη μία ώρα καθ’ εβδο
μάδα είς τας δύο άνωτέρας τάξεις’ κατόπιν

Ο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

όμως έπεξετάθη καί είς άλλας τάξεις καί
είς μεγαλύτερον άριθμόν ώρών. Ούτω λοι
πόν ό μικρός 'Ολλανδός, όταν έξέρχεται
άπό τό σχολείόν του έχει γενικάς πρακτι
κά; γνώσεις άπό τήν έμπορικήν, βιομηχα
νικήν καί γεωργικήν έξέλιξιν τής πατρίδος
του, καί ξένων χωρών, γνωρίζει τό πολί
τευμα τού τόπου, έχει τούλάχιστον στοι
χεία πολιτειακού δικαίου, έχει ακούσει ήδη
περί τών δικαιωμάτων καί τών καθηκόν
των τού πολίτου, τού φορολογικού συστή
ματος, μέ δύο λέξεις έχει μερικά έφόδια
γνώσεων άπαραιτήτων είς ενα πολίτην έλευθέρου Κράτους, ό όποιος εισέρχεται άμέσως
μετά τό σχολείον είς τήν βιοπάλην.
Τά στοιχεία αύτά πού άπέκτησε στό
σχολεϊον τόν κάνουν προσεκτικώτερον, τόν
ωθούν νά έμβαθύνη περισσότερον είς τά τής
πολιτείας καί είς τήν θέσιν του απέναντι
της, νά φιλοσοφήση έπί τής κρατούσης τάζεως καί σύμφωνος μέ τάς αύτοτελεϊς σκέ
ψεις του νά διεκδίκηση ένεργώς τά δικαιώματά του.Όσον καί άν διαφωνούν οί πολιτειολόγοι μεταξύ τους, ενα μόνον δέν μπο
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ρούν ν Αμφισβητήσουν οτι προορισμός πρώ
τιστος τού κράτους είναι ή εύδαιμονία τού
πολίτου, νά τού δώση κάθε δυνατήν ύλι—
κήν καί πνευματικήν ύποστήριξιν διά νά
πραγματωθή αύτός ό σκοπός. Καί τήν
πνευματικήν αύτήν δύναμιν θά τού δωση
είς τό σχολείον. Πρέπει νά διδαχθούν είς
τό παιδί καί τά δικαιώματά του ως πολί
του καί ώς άνθρώπου καί τά καθήκοντά
του έπίσης. Νά τού δοθούν στοιχεία οικο
νομικής καί δή πρακτικής. Γενικαί γνώσεις
τού πολιτεύματος καί οικονομικής πρέπει
λοιπόν νά περιληφθούν είς τό πρόγραμμα
τού σχολείου. Άς άνοίξωμεν τά μάτια
τών πολλών, ιδίως είς έκείνα τά ζητήματα
τής ζωής πού άποτελοΰν ολόκληρον τόν
βίον κάθε ζώντος οργανισμού, πού άποτελούν τήν ζωήν τού άνθρώπου, τά οικονο
μικά. Καί άμα γίνη αύτό, τότε θά κλείση
τά αύτιά του σέ κάθε έκμεταλλευτήν τής
άγνοιας του, διότι θά μπορή νά τόν πολεμήση, θά μπορή νά παλαίση έπιτυχώς
καί νά έπιπλεύση.
Σ.

ΚΟΡΩΝΗΣ

ΧΟΝΕΤΤΑ
ESGHP

Ξεφεύγοννε παράτονες άπ’ τή μεγάλη σάλα
των καλεσμένων οί φωνές στον πάτον την ορμή,
καί ή Έσθήρ ολόγυμνο, λευκό σάν άπό γάλα,
τους δείχνει τ’ άλαβάστρινο κι’ ώράϊό της κορμί.
Τά μάτια της άστράφτουνε -— μάτια γλυκά, μεγάλα —
κί ενώ χορεύει τής γλυστρα ή μπόλια ποΰ φορεϊ,
άκόμα δέν Ιχόρτασε κι όργια θέλει κι’ αλλα
στής σάρκας τ’ άνετρίχιασμα νά μείνη δέ μπορεί.
Καί στον Έρμίρ τον άρχοντα τά στήθεια έχει πλαγιάσει,
ποΰ άπό τή μέθη τήν πολλή τά χέρια του βαρειά,
μέ κόπον άνεσήκωσε γιά νά τήν άγκαλιάση ...

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ
01 ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΜΑΣ
Δημοσθένης Βουτυράς. Ό διηγηματογρά·
■ς χ. Δημοσθένης Βουτυράς, τοΰ οποίου τήι

Κι ενώ μέ δίψα τή φιλεϊ στό πορφυρένιο στόμα
καί τηνέ σφίγγει άχόρταγα στή φλογερή άγκαλιά,
κείνη τον λέγει μέ φωνή σβυσμένη : ’ Ακόμα, άκόμα!
1909

ΖΑΪΡΑ
ΕΤΗ

ΣΚΙΑ

TOV

ΒΟΛΤΑΙΡβΥ

’Έτσι μιά μοίρα σοΰγραψε, σκληρή καί μαύρη μοίρα,
χερονβική κι’ ολόλευκη κι’ άπάρθενη ψυχή,
ποΰ ήσουν αγνή σάν τών λευκών τών λονλουδιών τά μόρα,
εκείνος ποΰ λαχτάρησες μιά ονειρευτή στιγμή,
Τοΰ παραδείσου τής χαράς ν’ άνοιξη σου τή θύρα
κι’ άντίς γιά σκλάβα ποΰσουνα στή μαύρη φυλακή,
σκλάβος δικός σου νά γενή, θυσία γιά σέ, Ζαΐρα,
νά σοΰ χαρίση θάνατον άντίς γλυκειά ζωή.

Ποιος τώλεγε τοΰ ’ Ορασμάν τό χέρι, ποΰ τό στέμμα
κί ολο τό βιός του έπέταγε στά πόδια σου, καλή,
πώς θά έβαφόταν μέ τ’ αγνό καί τ’ αγιασμένο σου αίμα !

Μά νά ποΰ είδε τ’ άδικο κι’ ήρθε νά κατεβήτε
μαζν στά μέρη τ’ άγνωστα, γιά νά χαρήτε κεί,
όσα ή μοίρα άρνήθηκε στον κόσμο νά χαρήτε.'
1910

ΛΕΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Δημοσθένης

ΤΕΧΝΑ1

άποβλέπον είς τήν διερεύνησιν τών μυχιαιτέρων
τής ανθρώπινης ψυχής, αλλά πρωτίστως εινε
αληθινόν περικλεϊον άφθονα στοιχεία ζωτικό
τητας. Έκ τών πολλών διηγημάτων, τά όποια
έδημοσίευσε, ό «Λαγκας», ό «Κύρ Βολβής»,
τό «Παιδί τής βουβής», «Τό στοιχειό», ό
«Συμβουλευτής» και άλλα άναφέρονται δικαίως
ώς εντελώς ιδιόμορφοι σελίδες τής νεοελληνι
κής λογοτεχνίας.
Τοΰ κ. Βουτυρά θά δημοσιεύσωμεν άπό τοΰ
προσεχούς τεύχους μεγάλο διήγημα, επίτηδες
γραφέν διάτόν «Καλλιτέχνην»,τόν «Φταίστην».
Κώστας Δελακοβίας. Έκ τής χορείας τών
συνεργατών του ό «Καλλιτέχνης» μέ πολλήν
χαράν δημοσιεύει τήν εικόνα τοΰ νεαροΰ ποιητοΰ κ. Κ. Δελακοβία, τόν όποιον τά ποό τινων
μηνών δημοσιευθέντα ποιήματα «Τής καρδιάς»
απεκάλυψαν ένα ποιητήν διά τόν όποιον ή μ
πορεί νά γίνεται Ιδιαιτέρα μνεία, ότι δέν εϊνε

Βουτυράς

εικόνα Οημοσιεύομεν, εϊνε γνωστότατος εις το
ελληνικόν κοινόν, γράφων άπό δωδεκαετίας.
Άνεφάνη διά πρώτην φοράν είς τάς σελίδας τοΰ
«Περιοδικού μας» καί έκτοτε έξηκολούθησε
δημοσιεύων άνελλιπώς είς περιοδικά καί εφη
μερίδας. Τό διήγημά του εϊνε ποιητικόν δσω
και άν βασίζεται έπί άληθινής πάντοτε έκ τής
ζωής παρατηρήσεως, άλλ’ έκδηλοΰται μέ τόσην
τέχνην ώστε ή παρατήρησις αύτή φθάνει πολλάκις τά όρια ποιητικής δημιουργίας. Τό διή
γημά του θά ήδυνάμεθα ν’ άποκαλέσωμεν
ακόμη ψυχολογικόν καί κάποτε μυστικοπαθές,

Κώστας

Δελακοβίας

απλούς στιχουργος εμπνεομενος μονον εκ τών
βιβλίων καί έκζητών λέξεις, αί όποίαι έκτος
τής ηχολογίας των δέν έχουν τήν δύναμιν νά
παοαστήσουν τίποτε άλλο. 'Ο κ. Δελακοβίας
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έκφράζει διά τών στίχων του τδ ίδικόν του
ποιητικόν αίσθημα και τήν ίδικήν του ζωήν.
Μέ τδ γενικώτερον δέ πνεύμά του επιζητεί
ν’ άποδίδη και τήν περί αύτόν ζωήν ύποβάλλων είς αύτήν μίαν βαθυτέραν φιλοσοφίαν,
τόσω έπιτιμητικήν τής ανθρώπινης μηδαμινότητος. Τό είς τάς απαρχάς εργον τού νεαρού
ποιητού, τού οποίου ωραιότατα μέρη έγοήτευσαν ήδη τούς άναγνώστας μας, δεικνύει ότι θά
έξελιχθή πρδς δλως ιδιαιτέραν έκφρασιν καί
θά έπιέεβαιώση άναμενομένας ελπίδας μιάς
άνωτέρας τέχνης.
Λέων Κουκούλας. Ούτος είνε νέος, ό όποιος
μέ πρώιμον έκλεκτικότητα σκέψεως ανταποκρινομένην^είς τά ωραιότερα αισθήματα, τά

ναυλίας του μέ ένα τέλειον κουαρτέττο εγ
χόρδων οργάνων (Streich Quartet) είς τδ
όποιον θά πρωτοστατούν οί δύο καθηγηταί του
κ. Κάρολος Μπέμμερ (βιολοντζέλο) καί Ίω.
Σαίφερ (βιολίον). Τδ «Στράϊχ Κουαρτέτ» εινε
πανταχού περιζήτητον, διότι ή ύψηλη μουσική
αποδίδεται δι’ αύτού είς την λεπτοτέραν της
έκΦοασιν, είνε δέ καί τδ δυσκολώτερον απδ
τεχνικής απόψεως, απαιτούν πρώτης δυνάμεως
έκτελεστάς.
Πλήν τών συναυλιών αύτών τού εγχόρδου
κουαρτέττου τδ Ωδεϊον Λόττνερ θά[δώση προ
σεχώς καί νέον δρατόριον μίαν «Λειτουργίαν»
τού Σούμπερτ, τήν οποίαν θά ψάλη δ έκ νέων
καί νεανίδων μικτός χορός του.

Η

ΠΟΙΗΣΙΣ
ΗΛΙΟΣ

Θέρμανε, ήλιε, θέρμανε
Τή χλωμιασμένη μου όψι
Και στέγνωσε. τά δάκρυα
Όπου άφθονα κυλούν
Τδ χέρι τάχα τ άσπλαχνο
Τρομάζει γιά νά κόψη
''Οσα λουλούδια αυξάνουνε
Στη Θέρμη σου κι άνθοϋν ;

Λέων

Κουκούλας

όποια διακρίνουν τήν ποιητικήν του ψυχήν, ότέ
μέν κρούει τάς χορδάς τής λύρας του είς τόνους
συναρμόζοντας μίαν ύψηλοτέραν καί αϋλωτέραν μουσικήν καί άλλοτε βλέπων απλώς καί
απαθώς μέ άσυγκίνητον μάτι τήν πλέον παρά
φοραν δραματικότητα τής ζωής τήν ζωγραφί
ζει δυνατά καί τά ποιήματά του αφίνουν
τήν έντύπωσιν ολοκλήρου δράματος. Αύτής
τής ύφής είνε τά δύο σοννέτα του, τά οποία
δημοσιεύομεν σήμερον. ’Αλλά πέραν αύτής
τής σειράς δ ποιητής είνε προωρισμένος νά
έκδηλώνη τδν εσωτερικόν του κόσμον κινούμενον πρδς τάς αρμονίας μιάς άπείρως ιδανικής
ποιήσεως

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
Αί συναυλίαι τοϋ 3 Ωδείου Λόττνερ. Τδ
Ώδείον Λόττνερ, τδ εργαζόμενον πάντοτε ύπδ
αύστηρδν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, τδ αποδώσαν θαυμάσια καλλιτεχνικά έργα ωδικής,
επαναλαμβάνει κατά τδν μήνα τούτον τάς συ
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Σέ λίγο ή ώρα θά σημάνη
κι3 εγώ γυρίζω πάλι δ ίδιος,
μέ συντροφεύοννε σκιές,
στερνή μου συντροφιά'
θ3 άθελα άνύποπτος νά φέρω
λουλούδια τής χαράς
και μιάν ευχή νά σοϋ προσφέρω
άπδ τά βάθη τής καρδιάς, σάν τότε
πού τρελλά σέ άγαποϋσα . ..

και ή χαρά μου άπόκοσμη κΤ αύτή,
άληθινά ένα όνειρο δικό μου ήταν ή ζωή μου,
όνειρο πρδς τδν ούρανό.
Φήμη καί δόξα καί τιμές
καί όνομα καί πλούτη,
μιά τόσω ταπεινή μανία,
δέν θέλω νά γνωρίσω πιά.,
ό,τι έχω νά ζητήσω
ζητώ στδν ούρανό.
1 Δεκεμβρίου 1911

Στδ παραθύρι βλέποντας ποιδς ξέρει τί,
σκιά κι εγώ Θά φεύγω μπρδς άπδ τά
[μάτια σου,
δ νους θ3 άκούη ίσως τή σβυσμένη μου φωνή,
όπως έγά) άκούω ολάκερη μιά μακρύσμένη
[μουσική,
εινε ή φωνή σου πού μέ χαιρετά
κι3 άστραφτερά τά Ιδια μάτια στή χαρά
μέ προσκαλοϋσαν.
3 Αρρωοτισμένη μου ψυχή,
τοϋ νέου χρόνου πάρε, άλλοιώτικα τήν όψι,
τάχα πόσοι δέν ύπόφεραν όπως εσύ,
μονάχοι πόσοι δέν γυρίζουν έτσι,
ο,τι άπόμείνε άπδ αύτά,
ρυθμοί, άγάλματα, θείες εικόνες
και μιά υπερκόσμια μουσική,
τάχα δέν εινε άρκετά;
Στή δύσι δ ήλιος πού προβαίνει
σιγοπεθαίνει μέσ3 σέ χρώματα καί σέ δνεί/ρατα φαιδρά.

Φώτισε, ήλιε, φώτισε
Τδ μάτι αντδ όπου είχε
'Όλη τη λάμψι άπδ εσέ
Παρμένη τοϋ Καλού,
Και συ Θλιμμένε, εκφραστικέ
Τών^στεναγμών μου στίχε,
Γι άλλα ζήσε δνείρατα
Κι οχι τον κόσμον αύτοϋ.

ΓΕΡ.

ΒΩΚΟΣ

0 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
CH «Κόρη τών 3 Α&ηνών». 'Ωραία τυπωμένον, αληθινόν τυπογραφικόν κομψοτέχνημα,
μέ καλλιτεχνικάς εικόνας, μέ μοναδικήν ποι
κιλίαν ύλης, τής οποίας τδ πλείστον μέρος
άντιποοσωπεύουν τά καλλίτερα Φιλολογικά ονό
ματα, έξεδόθη τδ « Ήμερολόγιον Σκόκου»
τού 1912.
Μεταξύ τών περιεχομένων του ύπάρχει απο
καλυπτικόν άρθρον τού έκδοτου τού 'Ημερολο
γίου κ. Σκόκου περί τής «Κόρης τών Αθη
νών» τής περικαλλούς Θηρεσίας Μακρή, την
οποίαν είχεν αγαπήσει ό Βύρων
'Η Θηρεσία Μακρή ήτο ή τελευταία έκ τών

1 ’Ιανουάριου 1911

ΑΛΗΘΕΙΑ

Στήν Κα Μ. X. Ο,

’ Αγκαλιασμένοι έτρέχαμε,
Στίχε απαλέ, νά βρούμε
'Ό,τι άνθιζεν άνάγγιχτο
Στά σπλάχνα, στη ζωή'
Τώρα μέ μιάς στά σύγνεφα
Τά ολόχρυσα άς κρνφτοϋμε
Τής Λήθης νά κενώσουμε
Τ3 δλόγλυκο κρασί.

Ό,τι έμπόρεσα νά κάνω έκανα
κι3 ο,τι μπορώ νά κάνω
προσπαθώ, μά ο,τι έχω στήν ψυχή μου
ποτέ δέν Θά φανερωθή,
χάνεται πρδς τδν ούρανό.

Και σύ, ήλιε, άπδ τά μάτια μου
Πάρε άκόμη κάτι,
Γιατί ποιδς ξέρει άν αύριο
Καί σύ πειά Θέ νά ιδής
Τά ολόλευκα τά δάκρυα
Πού άπ τδ γλαυκό τό μάτι
Κυλούσαν νά μαράνουνε
Τά ρόδα τής ζωής.
ΕΛΕΝΗ

ΜΟΝΑΞΙΑ

Σ.

ΛΑΜΑΡΗ

Σκυφτός στά σύνεργά μου δουλεύω όλη μέρα,
μά άν δέσω κάτι εινε μισό, είνε μισό,
το άληθινό μου έργο δέν θά φανερωθή,
έίνε άφιερωμένο
ψηλά στδν ουρανό.
Ετσι τά ίχνη μου δέν θά βρεθούν ποτέ,
ούτε καί τδ καλύβι μου τδ δλοανθισμένο,
τα δάκρυά μου στής δροσιές τών λουλουδιών,
μεσ3 τούς άνέμους Θά περνούν οί στε[ναγμοί μου

CH

«Κόρη

τών Ά·Οηνών»

τριών θυγατέρων τού Αθηναίου Προκοπίου
Μακρή, καταγομένου έκ Κερκύρας, διότι ό
πατήρ αύτού Μηνάς Μακρής, κερκυραίος ια
τρός, είχε νυμφευθή τήν άθηναίαν κόρην
Μαριάνναν Μουρίκη έγκατασταθείς έν Αθήναις, άπέθανε δέ νέος καταλιπων πέντε θυγατέοας καί ένα μόνον υιόν, τδν Προκόπιον.
Ό Προκόπιος, νυμφευθείς τήν ές ’Αθηνών
κόρην Ταρσίαν Βατίστα διετέλεσεν αύτόθι ύποπρόξενος τής ’Αγγλίας, άπέθανε δέ νεώτατος.
Αί τρείς θυγατέρες του ύπανδρεύθησαν ή μέν
Μαριάννα τδν έκ Ζακύνθου οπλαρχηγόν Νικό-

Ο
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"Αλλη είκών, όπως τήν έζωγράφισαν οί ξένοι περιηγηταί.

λαόν Καρκανίδην ή Αικατερίνη τον αθηναίον
αρχαιολόγον Κυριάκόν ΙΙιττάκην και ή Θηρε-

ΓΗ κόρη τών Άύηνών κατά τούς
περιηγητάς ζωγράφους

ρων αύτάς νοερώς, διά τής φαντασίας καί ποιη
τική άδεια, είς τό σουλτανικδν χαρέμι, τό
όποιον περιγράφει. ΙΙερι τής πρώτης, τής
Μαριάννας, ήν ζωγραφίζει ύπό τό ονομα «Ντουτοϋ», αναφέρει, οτι έφαίνετο ώς κοιμωμένη
Αφροδίτη άφαιρονοα τόν ύπνον έκείνων, όσοι
έτυχε νά θαμβωθούν άπό τό εκπαγλον χρώμα
τών παρειών της, τό άττικόν της μέτωπον καί
τήν άνταξίαν τής σμίλης τού Φειδίου ρίνα
της, τήν παραβάλλει Μδέ πρός τήν λαξευτήν
καί σφριγώσαν έκ ζωής μαρμαρίνην Γαλατειαν
τού Πυγμαλίωνος. Διά τήν δευτερότοκον, είς
ήν δίδει τό ονομα Κατήγκω, ότι ήτο Γεωρ-

Ίάκωβος Μπλάκ, ό σύζυγος τής
Κόρης τών^Άύηνών.

σία, ή πολυύμνητος Κόρη τών ’Αθηνών, τόν
άγγλον ’Ιάκωβον Μπλάκ.

Ή Θηρεσία είς τό γήράς της.

$Ή ΔνΙς Καρολίνα Μπλάκ.

Ό Βύρων, είς τό έκτον' ασμα τού Δόν Ζονάν,
έςεικονίζει τό κάλλος καί τών τριών, μεταφέ-

γιανή, μέ τήν μορφήν λευκήν καί ροδίνην, μέ
μεγάλους κυανούς οφθαλμούς, τορνευτούς βρα
χίονας καί ωραίας χειρ ας. Διά δέ τήν Θηρε
σίαν του, ήν ύπονοεϊ ύπό τό ονομα «Λούλα»,
λέγει άπλώς ότι ήτο μελαγχροινή καί θερμή
ώς ’Ινδή.
Τήν Θηρεσίαν πολλοί θαυμασταί τής καλλο
νής της ειχον ζητήσει είς γάμον. Άλλ’ έπροτίμησεν αύτη τόν ’Ιάκωβον Μπλάκ, άξιωματικόν τότε τού αγγλικού στρατού, κατόπιν δέ
γραμματέα τού Άρμανσπέργ. Ό γάμος των

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

έτελέσθη έν Άθήναις τώ 1835. ’Απέκτησαν
δέ τρεις υίους καί μίαν θυγατέρα, τήν κυρίαν
Καρολίναν Μπλάκ, μόνην έπιζώσα,ν έκ τής
οικογένειας. Ό πρώτος υιός τής Θηρεσίας
Φρειδερίκος, διατελών άκόλουθος τής έν Άθήναις Άγγλικής πρεσβείας, απέθανεν έν ήλικία
23 περίπου έτών, κατά τήν έποχήν τών
Καλαμπακικών, οπότε σταλείς είς Βόλον διά
σχετικήν πρός τό έπαναστατικόν κίνημα ύπηρεσίαν, άπέθανεν έξ ήλιάσεως, δ δέ νεκρός του
μετενεχθείς έτάφη είς τό έν ΙΙειραιεί νεκροτα©είον. ‘Ο δεύτερος υιός Αριστοτέλης, έλθών
έκ Μάλτας, ένθα έμαθήτευε, πρδς έπίσκεψιν
τών γονέων του, απέθανε έκ χολέρας καί έτάφη
είς τδ άγγλικδν νεκροταφεϊον. Ό μικρότερος,
δ Λεωνίδας, άπέθανε έν ήλικία πέντε περίπου
έτών.
Τά άλεπάλληλα ταύτα δυστυχήματα κατέβαλον πολύ τήν Θηρεσίαν καί άπέσβεσαν ένωρίς τήν λάμψιν τής καλλονής της, τής όποιας
όμως ίχνη ζωηρά διετηρήθησαν καί κατά τδ
βαθύ γήρας της. Άπέθανε δέ έν Άθήναις τώ
1875 ταφείσα παρά τδν τάφον τού υιού της.
Ο ’Ιάκωβος Μπλάκ διετέλεσεν έπί.πολλά έτη
πρόξενος τής Αγγλίας έν Μεσολογγίω, όπου
καί έτελεύτησε τώ 1866.
Τί Καρολίνα Μπλάκ, ή μόνη κόρη τής
«Κόρης τών Αθηνών», έμεινεν άγαμος, μολο
νότι πολλοί, καί ιδίως ξένοι ’Άγγλοι καί Αμε
ρικανοί, τήν έζήτησαν είς γάμον. Άλλ’ απέστερξε μή θέλουσα νά άπομακρυνθή από τδ
πλευρόν τής μητρός της.
Ό Βύρων είχεν αγαπήσει έμμανώς τήν
Θηρεσίαν καί τήν έζήτει είς γάμον. Άλλ’ οί
γονείς της δέν συνήνεσαν καί διότι, κατά τά
κρατούντα έθιμα τού τόπου, έπρεπε νά προηγηθώσιν είς γάμον αί δύο μεγαλείτεραι αδελφαί,
κυρίως όμως διότι τδν έθεώρησαν πολύ νέον
καί έξημμένον, μή φανταζόμενοι βέβαια όποιον
ένδοξον μέλλον τδν άνέμενε Τόσον δέ ήτο
παράφορος ό πρδς αύτήν έρως τού Βύρωνος,
ώστε είς άπειλήν του ότι ήθελε^ τήν απαγάγει
μόνος, οί γονείς τήν έφυγάδευσαν είς τού θείου
της Ρώκ. Δέν έπαυσε δέ νά τή γράφη έυίοτε
εκ Μεσολογγίου καί έκ Λονδίνου καί νά τή
αποστέλλη μικρά δώρα. Άλλά καί ή Θηρεσία
διετήρησε πάντοτε προσφιλή καί συγκινητικήν
τήν άνάμνησιν τού Βύρωνος, τού οποίου δ
ερως κατέστησεν άθάνατον τδ ονομα τής
ωραίας «Κόρης τών ’Αθηνών».
*Νέα Σκέψις». Ύπδ τδν τίτλον αύτόν έξεδόθη δεκαπενθήμερον είκονογραφημένον περιο
δικόν μέ διευθυντήν καί άρχισυντάκτην τδν κ.
Χαρίλαον Παπαντωνίου, ό όποιος έδωκε είς αύτό
ολως ιδιαιτέραν έκφρασιν καί μορφήν ζωντανεύων
τας σελίδας του μέ τδ φιλοσοφικόν διευρενητικόν πνεύμά του καί δίδων είτ αύτάς τήν ζωήν
καί τούς παλμούς τού μεγαλορρήμονος ύφους
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Μία συνωμοσία, ύπό Λόβις Κορίντ.

του Μαζύ του συνεργάζονται οί κ. κ. Έμμ.
Μαγκάκης, Ραίσης καί άλλοι γνωστοί ποιηταί
καί λόγιοι.
Τά «Χρονικά». 'Ο ποιητής κ. Ήλίας Βουτιερίδης, τού οποίου οί στίχοι μάς έγοήτευσαν
πολλάκις, έξέδωκε από μηνδς ήδη τά «Χρο
νικά» έβδομαδιαίον περιοδικόν γενικωτέρου
προγράμματος μέ πολιτικήν, κοινωνιολογικήν
καί Φιλολογικήν ύλην. Συνεργάταί του πολλοί
έκ τών παρ’ ήμίν πολιτειολόγων, έπιστημόνων,
ποιητών καί λογογράφων.

Γ© ©ΕΑΤΡΟΝ
* ***Τδ εύρεθέν μετά τδν θάνατον τού Τολστόη έργον του δ «Ζών Νεκρός», παρεστάθη είς
τδ Καλλιτεχνικόν Θέατρον τής Μόσχας μέ τήν
άδειαν τής κόρης του κομήσσης Αλεξάνδρας
Τολστόη, καθολικής κληρονόμου του.
** Τού νέου αύτού έργου, τό όποιον αρχίζει
ήδη νά παίζεται είς δλα τά Ρωσσικά θέατρα,
ή ύπόθεσις είνε ή εξής : "Ένας άνδρας έλευθερώνει τήν γυναίκά του δυστυχή μέ αύτόν
καί άγαπωμένην άπδ ένα άλλον, αφήνων νά
ύποτεθή οτι ηύτοκτόνησε. Ή γυναίκά του,
χήρα πλέον, νυμφεύεται τδν έραστήν της. Ό

382

Ο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
** Έξετάζων τούς Γάλλους συγγραφείς,
άναζητεί είς τδν καθένα τήν καλλιτεχνικήν
προσωπικότητα. Ή μέθοδος τής κριτικής του
είνε άναλογική, διότι συνίσταται είς τήν κατα
σκευήν μιας προσωπικοτητος μέ τά διάφορα
στοιχεία τού έργου της.
* * Μεταξύ τών Γάλλων συγγραφέων δίδει
θαυμασίαν άνάλυσιν τού Bloy, τού Huysman,
τού Gide καί ιδιαιτέρως τής δυνατής καί περί
πλοκου προσωπικοτητος, τού θαυμασίου συγγραφέως Ρεμύ ντέ Γκουρμόν.

Η ΖΩΗ

Τό Μνημεϊον Παύλου Μελά, τού γλύπτου γ Λ. Σώχου
(Φωτογραφία ’Αρθούρου Μάϊσνερ)

σύζυγος εις μίαν στιγμήν μέθης αφίνει νά
γνωρισθή άπδ διάφορα πρόσωπα του καπη
λειού, διηγούμενος τήν ιστορίαν του. Κάποιος
καταγγέλλει τήν ύπόθεσιν είς τδ δικαστήριον
καί ή σύζυγός του παρουσιάζεται ποδ τού δικα
στηρίου κατηγορουμένη έπί διγαμία. *
0 σύζυ
γος διά νά απαλλάξη τήν γυναίκα του απδ τήν
καταδίκην καί αποστολήν είς τήν Σιβηρίαν,
αύτήν τήν φοράν αύτοκτονεί αληθινά.
* * Τδ νέον αύτδ εργον κρίνεται ένθουσιωδώς απδ τδν τύπον, διότι είνε άπδ τά ’έργα
δπου δ Τολστόη έμεινε καλλιτέχνης μέχρι
τέλους καί όχι φιλόσοφος.
* * Είς τήν «Γαλλικήν Κωμωδίαν» παρε
στάθη τδ νέον εργον τού Γαβριήλ Τραριέ
έξαχθέν άπδ τδν «Άββάν τού χωριού», τδ μυ
θιστόρημα τού Βαλζάκ, μέ τδν τίτλον τδ
« Άπολεσθέν ΙΙρόβατον». Τδ έργον αύτδ έχει
ολας τάς αρετάς τού έργου τού Βαλζάκ. χωρίς
νά έχη ούτε τήν φλυαρίαν του, ούτε τά άλλα
έλάττιόματά του.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
* * Ό Πολωνός Jan Lorenlowicz έξέδωσε
τελευταίως ένα βιβλίον τιτλοΦοοούμενον « ΊΙ
Νέα Φιλολογική Γαλλία».

* * "Εγεινε είς τδ Παρίσι ή έκθεσις πρδς
πώλησιν όλων τών πολυτίμων λίθων τού εκπτώ
του Σουλτάνου Άβδούλ Χαμίτ Χάν.
* * Τόσον διά τήν τραγικήν των ιστορίαν,
δσον καί διά τήν μεγάλην των άξίαν, ή έκθεσίς των προσείλκυσε πλείστον κόσμον, μεταξύ
τού οποίου καί εύγενεΐο κυρίαι τής αριστοκρα
τίας, αΐτινες μετέβησαν όπως θαυμάσουν τήν
τελειότητα τής ανθριοπίνης τέχνης, ή οποία
έσκάλισε στολίδια ύπέροχα επάνω σέ βραχιό
λια καί διαδήματα καί περιδέραια.
** Δαχτυλίδια. βούρτσες, κοσμήματα ύποκαμίσων, κουτιά αδαμαντοκόλλητα, ωρολόγια,
άλυσσίδες, καρφίτσες, καθοέφτες, φασαμαίν,
ενώτια καί ο,τι άλλο είνε δυνατδν ν’ αποτελέση τδ ονειρον κάθε πλούσιας, εύρίσκοντο
έκεί, μαγικός θησαυρός έν άφθονία, τελειότατα
είς κομψότητα, είς τέχνην καί είς είδη.
** Άπδ όλα αύτά, τδ περίφημον περιδέραιον έξ 154 μαργαριτών έπωλήθη άντί 920-100
φράγκων. Ένα κομβολόγιον έξ 99 μαργαριτών
άντί 623.500 φράγκων. 'Ένα άλλο κομβολό
γιον έξ 98 μαργαριτών άντί 277.100 φράγκων.
Άλλο έπίσης κομβολόγιον απδ 108 μαργαρί
τας καί 10 σμαράγδια έπωλήθη άντί 267.000
φράγκων, καί ούτω καθεξής.
** Είς τήν Γαλαρίαν τού Γεωργίου Πετί,
όπου έγεινε ή έκθεσις τών κοσμημάτων τού
Άβδούλ Χαμίτ, έξετέθησαν καί τά έργα τού
Ιωσήφ Σινάρ, συναθροισμένα άπδ τδν κόμητα
ντέ Πένσα-Λόγκα.
Μετάλλια, μπούστοι, μικρά άγάλματα,
συμβολικά συμπλέγματα καί διάφορα άλλα
μετάλλια άνδρών τής ’Ιστορίας διεξεδικήθησαν
απδ πολλούς, πωληθέντα άντί σημαντικών
τιμών.

Διευ&υντής τοϋ «Καλλιτέχνου
*
: ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ
’ΑΦήναι, Τυπ. «’Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδούρη—8731
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ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

2.000.000

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.—‘Οδός Σταδίου 33.

Τά χημικά ^ιωάσμαζα αυξάνουν είς }ηρικάς κα^μερχείας
ζην άωόδοσιν ζοϋ σίζου, ζής έμαίας, ζής άμωέμον, ζοϋ καωνον
κ.ζ.μ. σννήδως καζά 50"Κ.
βϊς ωοζισζικάς καμμιερχείας έσωεριδοειδή, ^αχανικά κ.ζ.μ.
(Xfοσάκις διωμασιά^ονν ζην εσοδείαν.
βίς ζομάζαν, μωοσζάνια κ.ζ.μ. έωιζαχύνονν ζην ώρίμανσιν
καζά 15 ημέρας,, βίς καωνόφνζα έωιζαχννονν ζην άνάωζν}ιν
ζών έκζός σωορείων φνζών καζά 15 ημέρας.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ

ΟΔΗΓΙΑΣ

*βωί έκάσζον σάκκον χράφεζαι εγγυημένη ωεριεκζικόζης
και ό ζρόωος ζής χρήσεως.
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ΛΑΪΚΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΡΑΓΩΝΑΣ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τόκοι, καταϋ-έσεων πρός 4 i/i °/0
είς πρώτην ζήτησιν

ΚΑΠΕΛΛΑ
ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ
Λ. Γ.

ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,,

LIVRES D’ OCCASION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΙΔΡΥΘΕΝ Till 1889

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΑΘΗΝΑΙ.--’Οδός Σταδίου 34

ΠΛΑΤΕΙΑ

"Ολα σας τά βιβλία, επιστημονικά καί μή, I
Οά ενρητε καινουργή καί μεταχειρισμένα ευθηνά. Κατάλογος άποστέλλεται δωρεάν. ‘Αγο
ράζονται βιβλία καί βιβλιοθηκαι.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

'Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000 000
Ήσφ. Κεφάλ. Δρ. 20-000.000

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΟΛΑΙ ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙ

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

ΦΥΣΙΓΓΙΑ

APilMATflN ΤΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΥ

ΑΙ ΑΟΗΝΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΧΝΑΖΟΥΝ

ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

7Χ. X Α
ΑΘΗΝ ΑΙ. — ΟΔΟΣ

ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ

ςτα

36.— ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου εις ‘/2—3/4 λίτρας καθαρού οινοπνεύματος,
προσθέτετε */ β λίτραν ΰδατος καί έχετε τήν κολόνιαν σας, τό άντιπιτυριώδές σας καί παντός
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ.
Με 2 μόνον δρ. εχετε μίαν όηάν κολώνιαν. ΔΓ ολα τά είδη τιμαι ανεπίδεκτοι συναγω
νισμού. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πώλησιν παρά τφ κ. Α. Σακαλή.

ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ

τΩραι Γραφεϊον : Από 9-11 π. μ.
2-4 μ. μ. καί 6 - 7 τό εσπέρας.
Τάς Κνριακάς 9-12 π. μ.
212 Second Ave., μεταξύ 12ης καί
13ης οδοί», New York.
Τηλέφωνον 4802 Orchard.

ΟΙ

ΑΓΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
Ύφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου.

ΤΜΗΜΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

διά θεραπείας καί εγχειρίσεις
όλων τών οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ. — ΟΔΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

20

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

Τδ καζάβζημα αύζδ ά}ί]ει νά ζό έζοιβκεφδη κάνεις μόνον διά
ζην φήμην ζον. (οίβερχόμενος εις ζά ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
είβαι σζό βαήζι σον. '0 3)ιενδννζής ζον κ. όΐεαιρμανζής καζώρδιοβε νά εχη ιδεώδη ύζβηρεβίαν.
Μετά τά θέατρα χειμώνα - καλοκαίρι όλος ό κόσμος συνειθίζει νά
πηγαίνη εις τά ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ.
Λύτη ή προτίμησις δεν είνε τυχαία, δέν είνε άπλή συνήθεια. ’Οφεί
λεται εκτός τής άνέσεως τοΰ καταστήματος, τον λαμπρόν τον φωτισμού,
τον καλόν αερισμόν, τής προθύμου υπηρεσίας του, είς τά πάντοτε θαυ
μάσια είδη τον.
Τό γάλα τών ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ, ή σοκολάτα των,
τά γλυκά των, τά αυγά των, τά νωπά βούτυρά των, τό τσάϊ των προκαλοϋν τήν ευαρέσκειαν και χωρίς νά τό θέλης, πηγαίνεις τρόπον τινά αυτο
μάτως είς τά ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ.

Ο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Η ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΚΑΙ

ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ

ΣΥΡΜΩΝ

ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ

Γ© ΚΕ ETCS

ΓΤ1 Ο άρχαιότερον, τό ώραιότερον, τό καλλιτεχνικώτεJR ρον, τό χρησιμώτερον, τό πλουσιώτερον, τό πρακτικώτερον ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ, τό μονα
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
δικόν καί πανελλήνιον γυναικείο ν περιοδικόν ΕΡΓΟ
ΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΩΝ, ό τελειότερος καί μεθοδικότερος
ΕΙΣ ΔΕΚΑΚΙΣΧΙΛΙΑΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΣ καί ΦΙΛΟ
ΚΑΛΙΑΣ, ή άσφαλεστέρα μέθοδος διδασκαλίας παντός
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
είδους ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, όλων τών νέου ρυθμού καί
συρμού ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ, τό πλουσιώτερον είκονογραφη
μένον ΛΕΥΚΩΜΑ, τών έκάστοτε ΣΥΡΜΩΝ τής έποχής,
τό τερπνότερον καί διδακτικώτερον ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ διά ΚΥΡΙΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΣ καί ΚΟΡΑ
ΣΙΑ, ή μόνη καί πραγματική ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ή παρακολουθούσα καί έξετάζουσα όλα τά γυναικεία ζητήματα, ό μόνος τέλος πάντων απαραίτητος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
πάσης οικοκυράς, πόσης μητρός, πόσης γυναικός, πόσης κόρησ, — τό καταλληλότερον
δέ συμπλήρωμα τής μορφώσεως πάσης ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ, άλλά καί ό πολυτιμότερος δδηγό
πάσης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΗΣ εινε ή ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ.
Έκδίδεται τακτικότατα άπό ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ έτών, καί έδίδαξεν, ώδήγησεν, έμόρφωσεν, έψ
χαγώγησεν, υπηρέτησε ΤΕΝΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ έλληνίδων. Τό ώραιότερον καί χρησιμώτερον δώρο
δπερ δύναταί τις νά κάμη είς μίαν οικοδέσποιναν ή μίαν κόρην εινε «νά τήν έγγράψη» εις τήν
“ΦΙΛΦΚΑΛΦΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗΝ,, Ή «Φιλόκαλος Πηνελόπη» κυκλοφορεί είς δεκακισχίλια περίπου
έλληνικά σπίτια άπανταχοΰ του κόσμου, δίδει δέ κατά μήνα μέν ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΦΥΛΛΑ κατάμεστα
εικόνων συρμών σχεδίων παντός είδους έργοχείρων, όνοματοσήμων καί συμπλεγμάτων διά κέντημα,
κλπ. κλπ. έπί πλέον δέ ύλης εκλεκτής καί ποικίλης,—πολλάκις δέ τοΰ έτους ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΟΛΥΧΡΩ
ΜΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ σχεδίων ώραιοτάτων διά κέντημα μαρκοβελονιάς — καί εις έπίμετρον, κατ’ έτος, έν
ώραιότατον είκονογραφημένον καί λαχειοφόρον ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΫΦΑΝΤΟΙ
Metpr.

ΕΠΙ

γραμμάτια.

είς τραπεζικά

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων έντο
κων καταθέσεων έν δψει ή έπί προθεσμίρ, δηλοποιεϊται, οτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς
Ύποκαταστήμασιν αύτοϊς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν δψει ή έν
ώρισμένη προθεσμίρ έπί τόκφ :
1 ι/ί τοϊς °/ο κατ’ ετο€ διά τάς έν δψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000,
πέρα τού ποσού τούτου τού τόκου όριζομένου είς 1 τοϊς °/ο κατ’ έτος μέχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τού ποσού τούτου εις */ 2 τοϊς υ/0. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί
είς ανοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου έπιταγών. — 2 τοϊς ϋ/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας
τουλάχιστον. —2 */ 2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά ετ έτος
τουλάχιστον.—3 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο ετη
τουλάχιστον. — 3 1/ϊ τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα
ετη τουλάχιστον. — 4 τοϊς ϋ/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε ετη
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίφ ή διαρκείς έπί τόκφ :
I1/, τοϊς °/0 κατ’ έτος διά καταθέσεις 6
»
»
»
1
2
* °/ο «
»
»
»
2
21/, • υ/ο ·
»
»
»
4
3
> °/ο ’
»
5
4
• °/ο *

φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο

μηνών τουλάχιστον
έτους
έτών
»
έτών
έτών
»

Αί ό(ΐολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογην τού καταθέτου όνομαστικαι ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είςτό αύτό
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

Δ.ΠΡΟΜΠΟΝΑ

ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝΙ
ΕΚ ΚΗΛΗΣ ,

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΑΘΗΝΩΝ

οιΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ
της ΥΦΗΛΙΟΥ

ΚΑΙ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
' ..

Καταθέσεις

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μεταχειρίζεστε τον

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ
δΤ οινοπνεύματος έκ σταφίδος είναι

<Μ'.·

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΩΝ
ΑΘΗΝΑ1

ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΟΣ

Π ΕI Ρ AIΩ Σ 5

προμπον/

0 ΔΙΑΥΓΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΑΜΙΑΝΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ

ΤΗΣ

ΤΑ

ΠΑΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ

ΑΜΙΑΝΤΑ

“ΒΟΤΡΥΣ,,
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