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ΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Θεωροϋμεν λίαν επίκαιρον κατόπιν τής παρατηρού

μενης εν Έλλάδι δημοκρατικής κινήσεως νά δημοσιεΰ- 
σωμεν κατωτέρω σπουδαιοτάτην διάλεξιν τοΰ άξ. κ. 
G asto n  Jege, καθηγητοϋ τής Νομικής Σχολής τών 
Παρισίων. γενομένην επ’ εσχάτων κατά τό πρώτον εν 
ΙΙαρισίοις συλλαλητήριον τοϋ Δημοκρατικού Συνδέσμου :

Κνρίαι, Κύριοι,

Το σημερινόν συλλαλητήριον είνε το πρώτον τοιοΰ- 
τον το γινόμενον εν Παρισίοις. “Ηδη αρκετοί φίλοι μας 
μεταβάντες εις τάς Επαρχίας απήγγειλαν διαφόρους λό
γους, ονς άνεγνώσατε εις τάς ίφημερίδας.

Διατι ίδρυση ό Δημοκρατικός Σύνδεσμος ; Ποΐος ό 
σκοπός του ; Ποίΐοι οι οπαδοί του ; Τί προτίθενται νά 
πράξωσιν ; Είνε σύνδεσμος φιλοδοξών ; Εινε σύνδεσμος 
πολιτικών έπιδιωκόντων θέσεις ; ’Αρκεί πρός τοΰτο νά 
παρατηρήσητε τούς επί τής έδρας ταύτης(* )  και θά πει- 
σθήτε δτι ούδεμία τοιαύτη πρόθεαις υπάρχει. Άναγνώ - 
σατε τόν κατάλογον τών οπαδών μας καί θά εϋρητε 
πάντας τούς επιστήμονας, τά μέλη τών Ινστιτούτων, τούς 
καθηγητάς τοϋ Πανεπιστημίου, τούς ανδρας συνεπώς 
τούς καταλαβόντας τά ϋψιστα αξιώματα τής ειδικότητάς 
των και οΐτινες ούδέν πλέον επιδιώκουσι καί οΐτινες ερ
γάζονται μόνον διά τήν εύτυχίαν πάντων. Εΐνε πραγμα- 
τικώς σύνδεσμος κοινής σωτηρίας καί εύτυχίας. Διατϊ 
ίδρύσαμεν τόν Σύνδεσμον τούτον ; Διότι αί στιγμαί -είνε 
σοβαραί, διότι ή κατάστασις εΐνε δύσκολος, διότι αίσθα
νόμεθα τάς λαϊχάς ελευθερίας άπειλουμένας. ° Οταν 
αI λαϊκαί έλευΙ}ερίαι απειλούνται, πάντες εκείνοι οΐτινες 
άγαπώσι τήν πατρίδα έξεγείρονται σύσσωμοι, ινα ύπερα- 
σπίαωαι τήν ελευθερίαν. Πρέπει πάντες νά γνωρίζωσιν 
οτι υπάρχει κόμμα άντιδράσεως καί. . . .  επιθέσεως.

(* ) Μεταξύ τιόν άλλων διεκρίνοντο έπί τής έδρας οί κ. κ. 
P a in leve  καί H err io t.

Ποΐον τό πρόγραμμά μας ; Εΐνε πρόγραμμα Δημο
κρατικής ένεργείας' εΐνε επίσης πρόγραμμα έπιστημονι- 
κής έρεύνης τών κοινωνικών, τών οικονομικών καϊ τών 
οικονομολογικών ζητημάτων.

Δέν εχομεν τήν πρόθεσιν νά λύσωμεν τά προβλή- 
ματ α πρό τής μελέτης αΰιών. “Εχομεν τήν συνήθειαν 
τών επιστημονικών μεθόδων. Συνεπώς πιστεύομεν οτι 
σήμερον δεν έφαρμόζουαιν έπαρκώς τάς μεθόδους ταύτας 
διά τήν λνσιν τών προβλημάτων τών τιθεμένων εις τήν 
ανθρωπότητα, είς τήν Γαλλίαν. Διά τόν λόγον τούτον 
κυρίως ίδρύθη δ Δημοκρατικός Σύνδεσμος.

Δέν θά έπιχειρήσωμεν νά σας παρουσιάσωμεν μα- 
κρόν πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, εν είδος ημερολογίου 
μεταρρυθμίσεων μετά θετικών καινοτομιών. Μή αναμέ
νετε εξ ημών πλήρη προγράμματα επί τών δυσκολιών 
τοϋ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος, θά σας νποδείξωμεν 
τάς προσπαθείας μας και τόν τρόπο*', καθ' ον προτιθέ- 
μέθα νά μελετήσωμεν τά προβλήματα, πρίν τά λύσωμεν. 
Έλπίζομεν δτι θά τύγωμεν τής ϋποστηρίξεώς σας.

Τό ζήτημα, τό μέγα ζήτημα, δπερ μας Απασχολεί 
σήμερον καϊ δπερ θά μελετήσωμεν εΐνε τό οικονομικόν 
ζήτημα. Εΐνε ιδιαιτέρως σοβαρόν.

θά σας παρουσιάσω, εν δλίγοις, εν έκ τών σημερι
νών σοβαρωτάτων προβλημάτων, τό ζήτημα τοϋ χρέους. 
Δέν θά σας στενοχωρήσω μέ τούς αριθμούς. ' Απλώς 
οφείλω νά σάς εΐπω οτι τό Δημόσιον χρέος άνέρχεται 
καί τά ελλείμματα εΐνε τόσον μεγάλα, ώστε άπορροφώσιν 
ήδη πλέον τοϋ ήμίσεως τών εισπράξεων τοϋ Κράτους, 
πολύ πλέον τού ήμίσεως τών εισπράξεων καϊ δτι ή κα
τάστασή αύτη <5έ>’ βαίνει πρός καλλιτέρευσιν, άλλά πρός 
χειροτέρευσιν. Πώς θ ' άνταποκριθώμεν εις τό βάρος 
τοϋτο ; Δέν είνε οικονομολογικόν Απλώς ζήτημα, εΐνε 
επίσης πρόβλημα πολιτικόν και κοινωνικόν. Διά νά 
πληρώνωμεν έτησίως 13, 14 και 15 δισεκατομμύρια μό
νον διά τόκους τοΰ χρέους, ανευ πενταλέπτου δι’ άπό- 
σβεσίν, πρέπει νά προμηθευθώμεν χρήματα διά φόρων. 
Ούτως ευρίσκετ.αι διι υπάρχει μία τάξις κοινωνική, ήτις 
εισπράττει τά 14, 15 ταϋτα δισεκατομμύρια, δι α δεν 
πληρώνει ούδένα φόρον, δπως οι λοιποί φορολογούμε-
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νοι. Καϊ τά δισεκατομμύρια ταΰτα λαμβάνονται άπο 
τούς φόρους τους πληρών ομέν ου ς νπό τον οννολου τών 
φορολογούμενων, συμπεριλαμβανομένων καί τών μη 
έχόντων οϋδένα τίτλον δανείου. ’Εν τούτω υπάρχει εκτά
κτως οοβαρόν πρόβλημα, μέγα είς μελλοντικούς κινδύ
νους, διά την κοινωνικήν ειρήνην. Τό παραδίδω είς τας 
σκέψεις σας.

’Εκεΐνο τό δποΐον μας πιέζει είς τάς παρούσας με
θόδους τών κνβερνήαεών μας, η καλύτερον εις τον πα
ρόντα κρατισμόν είνε ή ελλενψις ειλικρίνειας, ό πό
θος τής άπάτης, της άποκρύψεως της άληθείας άπό 
τοϋ λαοΰ. Έ ν  τούτοις λογιζόμεθα ώς δημοκρατία, 
λαός έλεύθερος. Είς τονς έλενθέρονς λέγουσι τήν 
άλήθειαν. Είνε η αλήθεια τήν όποίαν έχομεν ; θα σας 
αποδείξω δι ολίγων παραδειγμάτων τόν τρόπον, καθ’ 
δν μας μεταχειρίζονται. Είνε τοιαύτης φύσεως, ώστε τα 
κάμωαιν είς υμάς έντύπωσιν.

’Ιδού τό πρώτον : Κατά τήν άρχήν τοϋ παρελθόν
τος έτους παρετηρήθη δτι διά τήν χρήσιν 1920, ύπερέ- 
βησαν τάς πιστώσεις κατά τρομακτικά ποσά. Δεν ύπερε- 
βησαν τάς πιστώσεις κατά εκατομμύρια, δεκάδας ή εκα
τοντάδας εκατομμυρίων, άλλά κατά δισεκατομμύρια, 1 ο 
ποσόν ήδη ανέρχεται είς 4.800.000.000. Ιδου μια πα- 
ρατήρησις έξαιρετικώς σοβαρά, τόσον σοβαρά ωστε με
ρικοί πολιτικοί άνδρες, οϊτινες δεν εινε επανασταται, 
άλλά πολιτικοί Άνδρες εχοντες σννοίσθησιν τοΰ καθή
κοντος των έναντι τής Πολιτείας, ήρνήθησαν νά λάβωσι 
μέρος είς τήν άμνήστευσιν τών άταξιών τούτων. Ενρι- 
σκομαι είς τήν εύχάριστον θέσιν νά συγχαρώ τόν κ. 
Ilerriot, δστις ήρνήθη απολύτως νά ψηφίση παρομοίας 
άπαλλαγάς (χειροκροτήματα). Κύριοι, εινε πράγμα σοβα
ρόν δταν, άνθρωπος τής άξίας καί τής βαρύτητος τοϋ 
κ. Herriot, άναλαμβάνει τήν σοβαράν ευθύνην νά εΐπη 
είς τήν Κυβέρνησιν «ό'χι δεν ψηφίζω τάς αίτουμένας 
δαπάνας. Δεν θέλω νά καταστώ συννπεύθυνος εις 
παρομοίας άταξίας».

Τί έκαμαν did νά φέρωσιν είς πέρας τάς άταξίας 
ταύτας; ’Επολλαπλααίασαν εις τόν Νόμον τής 30 ’Απρι
λίου 1921, τάς άπειλάς εναντίον τών υπουργών καί τών 
υπαλλήλων, οϊτινες ήθελον διαπράξει τοιαύιας άταξίας.

Τω δντι προξενεί έντύπωσιν είς εκείνον, δστις δέν 
έχει τήν συνήθειαν r a  άναγινώσκη τά κείμενα τών νό
μων, δτι απειλείται διά προσωπικής ευθύνης ό διατά- 
κτης υπουργός, ό υπουργός τών Οικονομικών, ο επιτρε- 
ψας τοϋτο. ’Επίσης υπάρχει άπαγόρευοις διά τόν ελεγ
κτήν τών εξόδων, τόν θεωρούν τα τά δικαιολογητικά τής 
άναλήψεως τής δαπάνης καί τής πληρωμής, έπϊ πλέον 
υπάρχει ρητή διαταγή είς τόν λογιστήν περί μή πληρω
μής τοιούτων δαπανών. Λοιπόν τήν 30 ’Απριλίου 1921, 
ημέραν, καθ’ ήν έδημοσιεύετο τό κείμενον τοϋ άνωτέρω 
Νόμου, κατόπιν θυελώδους σνζητήσεως κα'ι τών κατη
γορηματικών υποσχέσεων τών υπουργών, τί παρετη- 
ρήθη ; c0  υπουργός τών ’Εξωτερικών ίδρυσε Πρεσβείαν 
έν Βατικανω ανευ πιστώσεως. Συνεπώς υπήρξε πρέ- 
σβυς καί υπάλληλοι μισθοδοτούμενοι καί εγκαταστάσεις 
πληρωθέΐσαι. ’Ερωτώ τί έπραξεν ό υπουργός τών Οι
κονομικών, ό ελεγκτής τών άνειλημμένων υποχρεώσεων, 
ό λογιστής ; Τί είνε δλη αυτή ή κωμωδία μέ τήν άνα- 
γραφήν εν τώ Νόμω άπειλών, άπαγορεύσεων δταν μά
λιστα τήν στιγμήν καθ’ ήν δημοσιεύονται, έκτελοϋνται 
αί άταξίαι ; Πάντα ταΰτα δεν εΐνε τίποτε Άλλο παρά 
κουρελόχαρτα, βρωμόχαρτα (χειροκροτήματα).

"Ετος Α'·
Ιδού τό δεύτερον παράδειγμα, 5Από πολλον διά 

πρώτην φοράν κατά τό τέλος τοΰ λήξαντος έτους ή κάλ- 
λιον τάς πρώτας ήμέρας τοϋ τρέχοντος έτους ό Προϋ
πολογισμός εψηφίσθη εγκαίρως δηλ. πρό.τοΰ τέλους τοΰ 
οίκονομίΥ.οΰ έτους. Άνεγνώσατε είς δλας τάς εφημερί
δας μετά πόσης εύχαριστήσεως έγένετο δεκτόν τό γεγο
νός τοΰτο. Ά π ό  τοΰ 1909 δέν υπήρξε προηγούμενον ! 
Ί Ι  παρούσα Βουλή, ό ’Εθνικός συνασπισμός, δστις 
επραγματοποίησε τό θαϋμα τοϋτο, δπερ παρουσιάζουσιν 
είς τήν έκπληκτον Γαλλίαν. Έπϊ τέλους άπεκατέστησαν 
τήν τάξιν είς τά οικονομικά. Έχειροκρότουν διά τό 
θαϋμα.— Οί κύκλοι ούτοι πιστενουσι πολυ είς τά θαύ
ματα.— *Ησαν έτοιμοι νά ψάλλωσι δοξολογίαν. "Οταν 
είσήχθη είς τήν Γερουσίαν έγένοντο νέαι ύμνολογίαι ! 
Και έκεΐ έπίσης εύρέθησαν άνθρωποι, —  γεγονός, δπερ 
διά πρώτην φοράν γίνεται είς τήν ιστορίαν τής Γερου
σίας —  οϊτινες ήρνήθησαν νά καταστώσι συνυπεύθυνοι 
είς τήν ψήφισιν τοϋ Προϋπολογισμού, διότι ήτο κωμω
δία. Δεν ήτο Προϋπολογισμός προσηρμοσμένος, άλλά 
προϋπολογισμός σννταχθεϊς έσπενσμένως. —  Έγέ
νοντο άτέρμονες διαμαρτυρίαι έν τή Γερουσία. Ιδου τά 
αίτια τών έν τή Γερουσία συζητήσεων έπϊ τοϋ Προϋπο
λογισμού 1922,

Βεβαιώ, καϊ θά ήδυνάμην νά πολλαπλασιάσω 
τά παραδείγματα, δτι δεν λέγουσι τήν αλήθειαν εις 
τόν λαόν. Συνεπώς ίίνεν τής άληθείας δέν θά δυνη- 
θώμεν νά έξέλθωμεν τής δυσκόλον καταστάσεως, 
είς ήν εύρισκόμεθα σήμερον.

Κυρίαι, Κύριοι, τό ζήτημα δέν εινε μόνον ζήτημα 
τάξεως, είνε ζήτημα μεθοδικής έργασίας. ' Υπάρχει έπί
σης καϊ έτερον ζήτημα, τό ζήτημα τής δικαιοσύνης. 
Πάντα τά οικονομολογικά προβλήματα ανάγονται είς εν 
καϊ τό αυτό πρόβλημα. 'Υπ ό  τήν φαινομενικήν αυτών 
διαφοράν υπάρχει πάντοτε τό αύτό πράγμα. Δαπάναι 
έγένοντο, βάρη θά άναληφθώσιν. —  Πώς θά γίνη ή κα
τανομή τών βαρών μεταξύ τών άτόμων ; ‘Η  δημοκρα
τία θέλει τήν κατανομήν, διά νά εΐνε δίκαια, νά γίνεται 
άναλόγως τής άντοχής τών άτόμων (χειροκροτήματα).

Λοιπόν τό ίσχύον φορολογικόν σύστημα, τό σύστημα 
τών βαρυτάτων φορολογιών, αΐτινες επεβλήθησαν είς 
τόν λαόν κατά τό 1920 άνταποκρίνεται είς τό ήμέτερον 
δημοκρατικόν ιδανικόν ; Απαντώ «Ο Χ Ι » ,  πανταχόθεν 
άπαντώσιν ° Χ 1’ ενυπάρχει αδικία. 'Η  δικαιοσύνη έν τή 
φορολογ’κ/. είς τί ουνίσταται ; Είς τό νά ζητηθή άπό ένα 
έκαστον νά πληρώση δχι σχετικώς μέ τά έξοδά τον, 
άλλά σχετικώς μέ τάς εισπράξεις του.

Συνεπώς, ή φορολογία τοΰ εισοδήματος, καθ° ημάς, 
εΐνε ή όρθοτέρα ή δικαιότερα, φορολογία. Καϊ δέον νά 
εινε ή προσοδοφορωτέρα ( χειροκροτήματα). Παριστά- 
μεθα σήμερον, άκόμη συγκεκαλνμμένως —  άς άφήσω- 
μεν νά παρέρχωνται αί ήμέραι, θά ίδωμεν άννψονμέ- 
νας πολλάς κεφαλάς— παριστάμεθα είς μίαν επιθετικήν 
κίνησιν κατά τής φορολογίας τοΰ εισοδήματος καί ύπέρ 
τής επανόδου και τής άναστάσεως τών τεσσάρων παλαιών 
φορολογιών?Ησαν τόσον πεπαλαιωμένοι,ωστε άπέθανον’ 
άπέθανον, διότι δέν ήδύναντο πλέον νά ζήσωσιν. Ά π έ 
θανον, δχι διότι έφονεύθησαν, άλλά διότι δέν ήτο δυ
νατόν νά ϋπάρχωσιν έν Δημοκρατίψ.— Δι αύτάς ό άήρ 
ήτο μολυσμένος, πνιγηρός. Ί Ι  Δημοκρατία ήτο ή δι
καιοσύνη. Συνεπώς αί τέσσαρες φορολογίαι ήσαν ή άδι- 
κία, Δέν ήδύναντο νά ζήσωσι. Και ό/ΐιλονσι διά τήν 
άνάατααίν των !

ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ “Ετος Α ':

Τί βλέπομεν άκόμη ; ’Επεξεργάζονται άνάπτυξιν τοϋ 
φόρου έπϊ τοΰ ποσοΰ τής έργασίας, δστις καταλήγει είς 
τήν φορολογίαν τοϋ άτόμου άναλόγως τών δαπανών 
καί τών οικογενειακών βαρών ! Έπϊ τοϋ σημείου τού
τον έχομεν τήν βοήθειαν πλείστων εμπόρων καϊ βιομη- 
χάνων, οϊτινες κάθε άλλο εΐνε ή πολιτικοί φίλοι μας, 
άλλ’ οϊτινες άντιλαμβάνονται δτι ή φορολογία αντη στε- 
νοχωρεΐ τάς έργασίας των, καϊ δτι εΐνε μία τών αιτιών 
τοϋ οικονομικού μαρασμοϋ. Π αρ’ αντών έχομεν ύπο- 
στήριξιν, ήν δέν άνεμένομεν, άλλ’ ήτις εΐνε πολύτιμος. 
Ήμεΐς έπίσης εϊμεθα αρκούντως ισχυροί είς τά οικονο
μικά επιχειρήματα, άλλ·’ έπί πλέον ήμεΐς ζητοϋμεν 
δικαιοσύνην έν zfj φορολογία.

Ιδού άρκετά ζητήματα. 'Υπάρχονσιν άκόμη πολλά 
τά υποΐα τίθενται, καϊ άτινα δέν προτίθεμαι νά θίξω 
ενταύθα, είς τήν δημοσίαν ταύτην συνέλευοιν. Εκείνο τό 
όποιον ήθελα νά αποδείξω ήτο τό πνεϋμα νπό το 
όποιον ό Δημοκρατικός Σύνδεσμος εργάζεται καϊ σας 
καλώ νά συνεργασθήτε μετ’ αύτοΰ. Θέλομεν νά έγκατα- 
λειφθή τό σύστημα, δπερ ήτο ολέθρων είς τήν διοίκησιν 
τοϋ Κράτους. Θέλομεν νά μή εύρίοκηται είς τάς χεϊρας 
εκείνων τούς οποίους υνομάζομεν έμπειρικούς, είς χεϊ- 
ρας τών άνθρώπων τών υποθέσεων, οϊτινες κολακεύον
ται δτι τά πάντα γνωρίζονσι, χωρίς ποτέ τίποτε νά με- 
λετήσωσι, άλλ’ οί όποιοι πραγματικώς πολιτεύονται 
διά νά έξακολουθήσωσι διεκπεραιοϋντες έργασίας 
(  χειροκροτήματα).

Δέν θέλομεν πλέον πολιτικούς, γινομένους μετά 
ταϋτα τραπεζίτας. Έκέΐνο τό όποιον θέλομεν εΐνε 
μέθοδοι τάξεως, χειριζόμεναι ύπό άνθρώπων εντίμων. 
Άπαιτοϋμεν άνθρώπους έντιμους. Είς τό καθήκον 
τοϋτο εΐμαι πεπεισμένος δτι πάντες θά μάς βοηθήσητε.

Οί άγορηταί, οϊτινες θά λάβωσι τόν λόγον θά σάς 
άποδείξωσιν δτι τό παρόν οικονομικόν πρόβλημα έξαρ- 
τάται κυρίως έκ τής εξωτερικής πολιτικής. Δέν εΐνε δυ
νατή ή υπαρξις, δέν εΐνε δυνατή απολύτως ή νπαρξις 
σοβαρών οικονομικών, Άν δέν άποκτήσωμεν τήν ειρή
νην, τήν άληθή ειρήνην, τήν ειρήνην πρό παντός! ! !  
Λέγω τήν άληθή ειρήνην, τήν ειρήνην μεθ ’ δλον 
τοϋ κόσμου (χειροκροτήματα).

Δέν εύρισκόμεθα ενταύθα νά διαστρέψωμεν τάς σκέ
ψεις μας. Δέν έχομεν άπολύτως καμμίαν προσωπικήν 
φιλοδοξίαν, θέλομεν απλώς τήν κρατικήν ευημερίαν καϊ 
ώς τό εΐπομεν τήν εύημερίαν τής άνθρωπότητος. Δέν 
εϊμεθα έθνικισταί, ύπερεθνικιοταί, νπερπατριώται. Εϊ- 
μεθα πατριώται οί όποιοι δμως δέν λησμονοϋμεν δτι 
έχομεν καϊ καθήκοντα έναντι τής άνθρωπότητος. Θά 
ήτο τελεία παραγνώρισίς τής Γαλλικής παραδόσεως, Άν 
ήθέλομεν νά περιορίσωμεν τάς φιλοδοξίας μας είς τά 
σύνορα τής μικράς.μας πατρίδος. Τό μέλλον μας εΐνε 
ύψηλότερον. Θέλομεν τήν σνμφιλίωσιν τών λαών, διότι 
εΐνε σύμφωνος μέ τό δημοκρατικόν ιδανικόν και διότι 
επίσης τό άπαιτεΐ Άμεσον συμφέρον μας, τό υλικόν. 
Δέν θά έξέλθωμεν τής δυσκόλου καταστάσεως είς 
τήν όποίαν εύρισκόμεθα, είμή μόνον δταν θά έχω· 
μεν τήν συμφιλίωσιν τών λαών, τήν Ειρήνην (χειρο
κροτήματα).

Δέν λησμονοϋμεν ούδεμίαν άπαίτησίν μας. Δέν δυ
νάμεθα νά λησμονήσωμεν δ,τι έγένετο. ’Αλλά δέν ζώμεν 
μόνον μέ αισθήματα, πρέπει νά έχωμεν καϊ συναίσθη
σήν τής πραγματικότητος. Ό  Δημοκρατικός Σύνδεσμος 
%ν έκ τών πρώτων μελημάτων τον εΐνε τό συναίσθημα
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τής πραγματικότητος παραλλήλως πρός τήν δημοκρα
τικήν Ιδεολογίαν. Πιστεύει δτι δέν υπάρχει διαφορά με
ταξύ τών δύο τούτων σημείων, άλλ’ άντιθέτως υπάρχει 
δυνατότης συμπτώσεως. Θά εΐνε τιμή τών φίλων μας 
πολιτικών, οϊτινες ευρίσκονται έπϊ κεφαλής ημών, νά  
έπιτύχωσι, νά θριαμβεύση ή Ιδεολογία μας έν τω κοι
νοβούλια) (χειροκροτήματα).

Ανακεφαλαιώ : Εκείνο τό όποιον έπιζητόϋμεν 
εΐνε ή άλήθεια, ή ειλικρίνεια, ή τάξις, ή έπιοτημο- 
νική μέθοδος έφαρμοζομένη παρ’ έντιμων άνθρώ
πων, ή εΙρήνη, εΐνε ό σεβασμός τών αισθημάτων 
καϊ τών άρχών τής δημοκρατίας. Άντιτιθέμεθα είς 
τήν έγκατάλειψιν τών δημοκρατικών κατακτήσεων. Δέον 
νά μή παραχωρώνται είς ίδιωτικάς εταιρείας, αΐτινες έρ- 
γαζονται διά τό προσωπικόν των συμφέρον, τά μεγάλα 
μονοπώλια, ατινα εΐνε ακριβώς τά  όργανα τοϋ πολιτισμού, 
καϊ τής προόδου καϊ τής οικονομικής εύημερίας. Σήμερον 
ήρχισαν νά  ρίπτωσι τά προσωπεία, αί άπειλαϊ δέν εΐνε 
πλέον κεκαλυμμέναι. Θά άγωνισθώμεν, ινα μή ή έκμε- 
ταλλενσις τών Τ. Τ. Τ. περιέλθη είς χεΐρας ιδιωτικών 
εταιριών (χειροκροτήματα), ϊνα μή ή έκμετάλλευσις τών 
σιδηροδρόμω/ τοΰ Κράτονς έπαναχωρηθή είς Εταιρείαν.
Αντιτιθέμεθα είς τήν έκμετάλλενσιν τοϋ κοινού. ’Εκείνο 

ηοϋ χρειάζεται εΐνε ή έκμετάλλευσις ύπέρ τοϋ κοινοϋ.

GASTON JEZE
Καθηγητής της Νομικής Σχολής τών Παρισίων

2 η  μ. Ε ις  τό  προσεχές τεύχος θέλομεν δημοσιεύσει σχε
τικόν  πρός τό  άνωτέρω άρθρον τον  κ . E d · ΗβΓΓΙΟί, βον- 
λευτον και τέω ς ν ϊιουργον νπό  τόν τίτλον  « Τ ο  Ο ίκ ο ν ο ι ι ΐ -  
κ ό ν  ΙΙθ0<>λΐΜΙ(|».

ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ΔΙ ΕΞ Α Γ Ω Γ Η Σ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Ν  Υ Π Ο Ο Ε Ι Ε Ω Ν

Ο <· Παντογνώστης», έν τη εκτιμή
σει τών αναγκών τών έν ταις Έπαρ- 
χίαις λόγω τών συμφερόντων των 
διαμενόντων, ιδρυαεν έν έπιλέκτω 
συνεργασία « Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν  Δ ΙΕ Ξ Α 
Γ Ω Γ Η Σ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ω Ν  Υ Π Ο Θ Ε 
Σ Ε Ω Ν » λειτουργούν κατά πρωτότυ
πον άληϋ'ώς διά τήν Ελλάδα τρόπον.

Οϊας δήποτε φύσεως διοικητική 
υπόδεσις διαπεραιοΰται έντός τοϋ 
άπολύτως άναγκαίου χρονικού δια
στήματος, οϊα δήποτε δέ πληροφορία 
παρέχεται τοϊς ένδιαφερομένοις έγ
καίρως και άποτελεσματικώς.

Διά πάσαν αϊτησιν ή πληροφορίαν 
άπευΰ·υντέον πρός τά Γραφεία Παν
τογνώστου» όδός’Αϋ'ηνάς 8 7 — έναντι 
' Αγίας Κυριακής— ‘Αΰ'ήνας.

b · .  I I. II - d
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01 ΝΑΝΟΙ ΕΝ ΤΗ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ

'Η  λέξις νάνος καϊ ήττον ορ&ώς νάννος (τονρκ. τζου
τζές) κατά την έρμηνείαν τον λατίνον Ανλον Γελλίον, 
την οποίαν παρα&έτομεν έν μεταφράσει, σημαίνει «αν
θρώπους μικροΰ καϊ χαμηλού αναστήματος νπερ τήν 
γην εξέχοντας».

Είς τάς χώρας τών ελληνικών καί ιωνικών εθίμων 
άνευ ρίσκο μεν κατ’ άρχάς τήν παράδοξον κλίοιν προς 
τους νάνους και τά άλλα τέρατα τής ηούσεως.

Προ πάντων ήσαν οί νάνοι τοϋ συρμοϋ είς τήν Σΰ- 
βαριν, δπου υπό τών κατοίκων ώνομάζοντο κατά τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Αθηναίου ( X I I  518 Ε ) αχοοπαΐοι (π ι
θανώς εκ τοϋ σκώπτω), είς δε τήν 'Ελλάδα εκαλούντο 
στίλπωνες. 'Ο  συρμός αύτός εγινε δεκτός καί παρά 
τών ' Ρωμαίων. Περι τά τέλη τής έλευθέρας πολιτείας 
καϊ κατά τους αύτοκρατορικοΰς χρόνους, καθ’ ά μαρ- 
τυροΰσιν αρχαίοι συγγραφείς, “Ελληνες καϊ Λατίνοι, πάσαι 
σχεδόν αι πλούσιοι ' Ρωμαϊαι είχον πρός ιμυχαγωγίαν 
των καϊ τόν νάνον των μεταξύ τών ινδικών πτηνών, τών 
μηδικών ταών καί τών έκ Μελίττης κυναρίων. 'Ο  Πλί- 
νιος μάλιστα άναφέρει τά  ονόματα δύο νάνο)ν, έπϊ τών 
χρόνων τοΰ Αύγουστου, τοϋ γελωτοποιού Conopas καϊ 
τής άπελευθέρου τής Πούλιας Αύγουστής Andromeda 
τών όποιων τό ανάστημα ήτο μόλις δύο ποδών καί μιας 
παλάμης (περίπου 0,67 μ.).

01 νάνοι κατά τήν αρχαιότητα έδιδάσκοντο ενίοτε, ώς 
μανθάνομεν εκ τών ποιημάτων τοΰ Προπερτίου, τέχνας 
τερψιθύμους ώς τήν μιμικήν καϊ τόν χορόν. Είς τά 
συμπόσια έτοποθετοΰντο έν μέσω τών γελωτοποιών 
αμα καϊ βωμολόχων, οί όποιοι εκαλούντο copreae (έλλ. 
κοπρίαι). πρβλ. Δ, Κάσα. 50, 28, 5. 73, 6 ,2 ).

'Έκτός τών νάνων τούτων, εξαμβλωμάτων τής φναεως, 
ϋπήρχον καϊ άλλοι ολίγοι δμως, όντως είπεΐν ποιητοί, 
οιτινες ώφειλον τό μικρόν των άνάστημα είς με&όδους 
βαρβάρους. 'Ο  Αογγϊνος κάμνει λόγον περί ειδικών 
κυτίων έντός τών οποίων ένέκλειον μικρά παιδία μόνον 
καϊ μόνον διά νά σταματήσωσι τήν άνάπτυξίν των.

Τών έκ φναεως νάνων ( nani)  πρέπει νά διακρίνωμεν 
τονς distorti (διεστραμμένους),όντα καχεκτικά καϊ κακό- 
πλαστα, (moriones). Οί νάνοι είχον αναλογίας κανονικάς 
και'ή άνάπτνξίς των είχε ανντελεαθή, δέν πρέπει δε έπί
σης νά σνγχέωμεν αντονς πρός τά παιδία έκεϊνα (piien 
minuti), ώς έπϊ τό πλεΐστον ξένης προελεύσεως, αφρι
κανικής, αιγυπτιακής ή ανριακής, τά οποία συνετήρουν 
συχνάκις χάριν τής χάριτος καϊ τής φλυαρολογίας των 
αι μεγάλαι οίκογένειαι τής ’Ρώμης.

ΕΡΡΙΚΟΣ Α· ΣΚΑ ΣΣΗ Σ

ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ κ. κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΙΙα.ρ<*καλοΰντ*ι οί κ. κ. βυνδρομ,ηταί, 
ί»πως εγκαίρως γνωρίϊωαιν πασαν μ,ε-
τ»€ολήν τ̂ ς δεευΟύνσεώς των, διότι άλλως 
ϊ»έν εΰθυνόμ.εθ'χ oti «ί.σαιν καιβυστέρ̂ σιν η 
ανωμ.α.λίαιν περί τήν ζεεκπεραίωβιν το\> 
φύλλου.

Έ ν  ’Αθήναις τή Ιό  ’Οκτωβρίου 1922.
( Έ χ  τή ς  Δ ιεχπερα ιώ αεω ς τον  « Π α ντογνώ σ του ·)

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Κ Α Ι  Τ Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Ν

ϊί> α ίΐο κ ίν η το ν  καρκινοβατεί εις τήν 'Ε λ λ ά δ α *  
καρκινοβατεί ώς έ κ ι^ ε ίρ ίΜ Ϊ ις ,  ώς μέΣον Συγκοινωνίας  
ιδιωτικής νρήΣεως, ώς φορτηγών, ώς μέΣον έξυπιι- 
ρετήΣεως τών διαφόρων διιμοΣίων κα ι δημοτικών  
ύπιιρεΣιών.

Πρόχειρος Σ τατιΣτική , τηρούμενων πάντοτε τών 
άναλογιώ ν τοΰ π ληβυΣμοΰ  κα ί λοιπώ ν Συνθηκών, 
ήθελε κατατάξει άΣφαλώς τίιν Ε λ λ ά δ α  μεταξύ  τών 
τελευταίων εΰρωπαϊκών ‘/.ωρών, α ί όποια ι έπωφε- 
λοΰντα ι τών ύπό τοΐ? αυτοκ ινήτου  παρεπομένων π ολ 
λαπλώ ν εΰκολιώ ν, πρός έξυπηρέτιιΣιν αύτών άπό 
άπόι!τεως Συγκοινω νιακής.

Ί Ι  Συ^νή επικοινωνία μας πρός τόν κύκλον τών 
άΣ^ςολουηένων, έν γένει, πρός τό αΰτοκίνητον μας  
επειΣαν δτι τό κεφ άλαιον, ιδίως τό μέγα κεφάλαιον  
είς τίιν Ε λ λ ά δ α ,  διατάζει νά λάβη  την πρός τήν  
έπυ/είρηΣιν τοΰ αυτοκινήτου· κατεύΘυνΣιν, δ ικ α ιολο - 
γούμενον οΰ^ι μέ τήν Συνήθη Σήμερον δ ικα ιολογ ίαν  
της άΣταΣίας τοΰ Σ υναλλά γμ α τος , διότι ύπάρ^ουοι 
πάντοτε οί το λ μ ιιτ ία ι διά πβΣαν έπι^είρηΣιν, είς ο ίαν - 
δήποτε έποψήν, ά λ λ ά  λόγω  της Σχεδόν ολοκληρω 
τικής έλλείι^εως πραγματικώ ν κα ί ικανών τοΰ αυτο 
κ ινήτου  οδηγών.

Ί Ι  τέ^νιι, π ρ άγμ ατι, τοΰ όδιιγοΰ π α ρ α λ λ η λ ίζε τα ι  
πρός τήν έπ ιΣτήμην τοΰ ία τροΰ , διότι ή τέ^νιι έκεί- 
νου , δπως ή  ιατρική έπιΣτήιιη , ΣυνίΣταται είς τό 
ν ά γ ν ω ρ ί ζ η ,  δ ι ά  ν ά έ π ι η  ε λ  ή τ α ι ,  π ρ ο - 
(ί λ  έ π η  κ α ί  Ο ε ρ α π ε ϋ η .

Ό  καλός , άρα , κα ί γνώΣτης τοΰ αυτοκ ινήτου  οδη 
γός Σποιίδάζει πρώτον τήν ά ν α τ ο μ ί α ν  του , δ η λο 
νότι τήν καταΣκευήν του , γνωρίζει τά άποτελοΰντα  
τό αΰτοκ ίνητον μέρη , μελετά τήν φ υ Σ ι ο λ ο γ ί α ν  
τ ο υ ,  δηλονότι γνωρίζει πότε τό αΰτοκ ίνητον λ ε ι
τουργεί κανονικώς, έρευνα τήν π α θ ο λ ο γ ί α ν  τ ο υ ,  
ή το ι διαγιγνώΣκει τάς άδυναμ ίας του , τά α ϊτια  τής  
Ελαττω ματικής του λειτουργίας , ή  τής άρνήΣεως 
ύπηρεΣίας, τάς άΣθενείας του κ α ί, έν βραχυλογία , 
διαγιγνώ Σκει άμέΣως τάς βλάβας του .

Α ί  προκαταρκτικοί αυτα ι κα ί άπαραίτιιτοι γνώ - 
Σεις, κα ί ιδίως ή λεπτομερειακή γνώΣις τοΰ τρόποι' 
τΛς καταΣκευής τοΰ μ η ^αν ιΣ μ ο ΰ , όδηγοΰΣιν άΣφα- 
λώς είς τήν θεραπείαν τών παρουΣιαζομένω ν έκά- 
Στοτε βλαβώ ν, Ιδίως καθ’ όδόν κ α ί, δπερ Σπουδαιό- 
τίρον , καθιΣτώΣι τόν οδηγόν ικανόν νά προλαμβάνη  
το ιαΰ τας , άκριβώς, δπως ό καλός ιατρός άπαλάΣΣει 
τούς πελάτας του άπό πάΣης άΣθενείας διά τής 
ΰ γ ι ε ι ν ή  ς καί τής π ρ ο φ υ λ ά ξ ε ω ς .

Σήμερον οί "Ε λλη νες  οδηγοί (κ α ί έξαιρώ έξ αΰ - 
τών δλου'ς Σχεδόν τούς παλαιοτέρους, οί όπ οιο ι, δέν 
διΣτάζω  νά τό εϊπω , κατέΣτιιΣαν Σήμερον π ρ αγμ ατι
κοί κα ί ικανο ί οδηγοί είς φάρος το ρ ιιικροΰ καί ξέ
νου πρός αΰτοΰς κεφ αλα ίου ), άποκτώντες εύθύς άμέ— 
Σως τήν άδειαν τοΰ όδιιγοΰ, άρκοΰνται έγκαΟιΣτά- 
μενοι εις αΰτοκ ίνητον μέ ύφος έμπειρου νά γνω ρί- 
ζω όιν έκκίνιιΣιν, ΣτάΣ ιν , Στροφάς, ά λ λ α γ ή ν  τα^υτή - 
τω ν, είναι πρόθυμοι είς ΣυζήτηΣιν διά παν δ ,τ ι 
άφορα τό αΰτοκ ίνητον, χωρίς οΰδέν νά γνωρίζωΣι 
καί γενικώς ΣυμπεραίνουΣι, δτι τό αΰτοκίνητον Στοι
χ ίζε ι άκριβά «δέν β γ ά ζ ε ι  τ «  έξοδά του διότι τό τρώ
γουν α ί έπιΣκευαί» !

Ή  Α Γ Ν Ο ΙΑ , λ ο ιπ ό ν , τοΰ όδιιγοΰ Στοιχίζει άκριβά  
κα ί οΰ^ςί τό αΰτοκ ίνητον* ή άγνοια  τοΰ μη ^αν ιΣ μοΰ , 
ή καΟιΣτώΣα τό κεφάλαιον δεΣμώτιιν τοΰ έπιΣκευα- 
Στοΰ, τοΰ τυράννου αΰτοΰ τοΰ αΰτοκ ινή του , τοΰ  
ένίοτε κα ί κλέπτου* ή ά γνο ια , ώς έκ τής όποιας διά
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πάΣαν έλαχίΣτην βλάβην φέρομεν τό αΰτοκίνητον  
είς Σταθμόν πρός έπιΣκευήν.

ΙΙροαπ α ιτε ϊτα ι, δθεν ειδική μόρφωΣις, ώς εϊπομεν, 
τοΰ όδηγοΰ, πριν ή οΰτος άποκτήοη τόν τίτλον  
καί τήν Σ τολήν τοΰ όδηγοΰ κα ί μετά τό ^ρ ΐΣμα  επι
βά λλετα ι αΰτώ  Συνεπής καί άδιάλειπτος μ ελέτη .

Ά τυ ν ώ ς  διά τόν "Ε λ λ η ν α  οδηγόν, δέν ΰπάρνει 
έλλιινικόν άξιον λόγου  Σ ύγγραμ μα , ικανόν νά εΰ- 
ρύνη τάς γνώΣεις του , νά ό ιαλύΣη  τάς άμφ ιβολίας  
του καί μέ εΰληπτον κα ί άνάλογον πρός τήν μόρ- 
φωΣίν του γλώ ΣΣαν, νά καταΣτίι ό πιΣτός κα ί π ο λύ 
τιμος κ α ί άνώριΣτος Σύντροφός του .

Ί Ι  έλλειψης το ιούτου  β ιβλ ίου  παρά τοΐς ήμετέροις  
όδιιγοΐς, καθ’ δν χρόνον οί Εΰρω παΐοι Συνάδελφοί 
του κατέ^ουΣι πληθώραν το ιούτω ν, δέον νά προκα- 
λέΣη τήν προΣο^ήν τής άρμοδίας ΛιευθύνΣεως τοΰ  
Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  τής Συγκοινω νίας.

Τό 'Ε λ λ η ν ικ ό ν  κεφάλαιον Οά δυΣπιΣτή πάντοτε 
καί Οά άπέ^η πάΣης άναμίξεω ς πρός πάΣαν έπι^εί- 
ριιΣιν άφορώΣαν τό αΰτοκ ίνη τον , έφόΣον ό "Ε λ λ η ν  
όδιιγός αΰτοΰ , ό προικιΣμένος, άλλω ς  τε μέ τήν  'Ε λ 
λη ν ικ ή ν  εΰφυΐαν καί εΰΣτρο ’·>ίαν πνεύματος, καταφεύ
γει ΣυνιιΟέΣτατα είς τό ξένον κεφ άλαιον, δπως, άνα - 
λώ μαΣι τούτου , άποκτήΣη , έκεΐνος μέν τήν πείραν  
τοΰ καλοΰ  όδηγοΰ, τοΰτο δέ τήν π ικράν πείραν τής  
έπιΣφαλοΰς έπινειρήΣεως.

Α ΡΙΣΤ· ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΣ
Νομομηχανικός - Μηχανολόγος.

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗ-ΖΩΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ύπό J E A N  V IA L L .O N  

(Σ υ )'έχεια  εκ τοϋ προηγουμένου τεύχους.)

01 "Αγγλοι, οί κατ’ εξοχήν έμποροι, πολύ ολίγον 
φροντίζουσι διά τήν επιστήμην τοΰ εμπορίου, διότι τό 
περιβάλλον και ή κλήρονομικότης τούς κάμνουν νά στρέ- 
ψωντ·αι έξ ενστίκτου πρός τήν ευνοϊκήν κατεΰθυνσιν. 
Και εκείνοι δμως θά εύρεθοϋν πολύ ταχέως εις τήν 
ανάγκην ν’ αναγνωρίσουν τήν ζωήν τοΰ εμπορίου ώς 
πνευματικήν ζωήν.

Ο ί Γερμανοί απ’ εναντίας καταβάλλουσι τάς μεγαλύ
τερος προσπαθείας νά λάβωσι τήν πρώτην θέσιν. Μετά  
τήν ανακωχήν ίδρυσαν άμέσως εμπορικά ινστιτούτα 
διεθνή είς τό Ά μβοΰργον καί τό Κίελον. Ό  εμπορικός 
αγών θά είναι, φρονοΰμεν, ύλονέν περισσότερον τρα
χύς, ή νίκη δέ θ ’ άποβή υπέρ τής χώρας, ή όποία θά  
έννοήση καλύτερα δτι πλησίον τών άνδρών τής ένερ- 
γείας, τών «έμψνχωτών» οί όποιοι άναδεικνύονται έπί 
κεφαλής σπουδαίων εμπορικών επιχειρήσεων διά προ
σπαθειών καί αγώνων, χωρίς νά έ'χωσι καιρόν ν’ άπο- 
κτήσωσι θεωρητικά; γνώσεις, πρέπει νά ύπάρχη καί 
πλειάς διανοουμένων, δχι βέβαια έξ έκείνων ποΰ έχουν 
μόνον τήν μοναδικήν γραμματικήν έκπαίδευσιν, άλλά 
εκ τών κατεχόντων τήν έμπορικήν επιστήμην καί δρα
στηριότητα καί οί όποιοι διά τής ιδίας παρατηρητικό- 
τητος δύνανται νά έξάγωσι προσωπικά συμπεράσματα.

*
φ *

Ένομίζετο ιδίως δτι ή καλλιτεχνία καί τό έμπόριον 
είναι δλως ξένα μεταξύ των, καί μάλιστα εχθροί. Κ αί 
πράγματι συχνά αί έμπβρικαί μέριμναι κατέστρεψαν καλ
λιτεχνικά ιδεώδη. Ή  Ιπιρροή δμως τών διανοουμένων 
καί ιδίως τών καλλιτεχνών δύναται νά γίνη επαισθητή 
μέχρι τής διοργανώσεως τοΰ γραφείου, τής διακοσμήσεως

αύτοΰ καί τής αρχιτεκτονικής τού έμπορικοΰ οίκου. Καί 
τά έ'πιπλα άκόμη πρέπει νά είναι πρακτικά, ανάλογα μέ 
τόν σκοπόν των, τοΰτο δμως δέν σημαίνει δτι δύνανται 
νά είναι καί άιεχνα. Ο ί πρώτοι ούρανοξύσται υπήρξαν 
αληθείς στρατώνες, άλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον πρυσέλαβον 
διακόσμησιν σοβαράν, ίδιου ρυθμοΰ καί κομτ[)ότητος. 
Ή  ύπόθεσις αϋτη εύρίσκεται είς τήν ήμερησίαν δια- 
ταξιν καί είς πολλά γερμανικά περιοδικά παρατηρεΐται 
αληθινή προκατάληψις διά τόν εμπορικόν οίκον, διά τόν 
ουρανοξύστην, κατασκευαζόμενον διά τήν δσον τό δυνα
τόν περισσοτέραν οικονομίαν χρόνου. Ο ί αρχιτέκτονες, οί 
διακοσμηταί διευθύνονται ολίγον κατ’ ολίγον είς τό νά 
μελετώσι τάς λεπτομερείας τής εξωτερικής διακοσμήσεως. 
Καιορθώνουσι νά μή κατασκευάζωσι πλέον μόνον με
γάλους μετάλλινους σκελετούς διά τάς βιομηχανικός χρή
σεις, άλλά νά διαβλέπωσι τό ωραΐον ύπό τήν έπήρειαν 
νέου μηχανικοΰ πολιτισμού, δπου καί τό σύμβολον άκόμη 
δύναται νά παίζη ρόλον.

Πόσην ζωήν, πόσον ενθουσιασμόν μεταδοτικόν τής 
ταχύτητος δύναταί τις νά έμφυσήση είς τήν διακόσμησιν 
ένός εργοστασίου αυτοκινήτων, είς ένα σταθμόν εύάερον, 
εύρύχωρον μέ δλα τά παραρτήματά του. Δέν είναι πλέον 
σταθμός ψυχρός ·καί σκοτεινός μέ τοίχους σκοτεινούς καί 
μαύρους άπό τούς καπνούς, είναι κέντρο ν ζωής καί κι- 
νήσεως, είναι θέαμα χαρωπόν καί φωτεινόν. Κ α ί ή 
καμπύλη τοΰ αεροπλάνου, ή κομψότης τοΰ αυτοκινή
του ή τής άτμακάτου; Παντοΰ ό καλλιτέχνης χρησι
μεύει ώς συνεργάτης είς τόν βιομήχανον. Καί ή έξω- 
τερική διακόσμησις, ή τακτοποίησις τών καταστημάτων, 
πόσαι διέξοδοι διά τήν νέαν τέχνην! Γραφεϊον μέ 
αρμονικόν χρωματισμόν, μέ διάκοσμον καί έπίπλωσιν 
καλλιτεχνικήν συντελεί είς τό νά έργάζηιαι ό άνθρωπος 
μέ περισσοτέραν ο'ρεξιν.

’Αλλά ιδίως είς τήν ρεκλάμαν ό καλλιτέχνης έχει με
γάλην επιρροήν. Τά χρωματιστά προγράμματα στολίζουν 
τρόπον τινά τούς άμαυρούς δρόμους, τούς οποίους ό πο
λιτισμός επιβάλλων σχεδόν εις δλους τούς ανθρώπους 
μαύρην ενδυμασίαν, καθιστά άκόμη πλέον σκοτεινούς. 
Ό  δρόμο; επανευρίσκει διά τοΰ καλλιτέχνου τήν ζωηρό
τητα καί τήν ποικιλίαν τών χρωμάτων τών ελληνικών 
πόλεων, τήν όποίαν τόσον ώραΐα περιγράφει καί άνα- 
ζωογοννεΐ ό ’Ανατόλ Φράνς εις τό εργον του « Έ π ϊ 
τής λευκής πέτρας»... Ό  καλλιτέχνης επανευρίσκει 
τήν θέσιν του είς τήν ζωήν τής πόλεως καί δέν εργά
ζεται μόνον διά τάς πινακοθήκας τών πλουσίων ερασι
τεχνών ή διά τά μουσεία.

'Η  κίνησις τής οποίας ό C heret υπήρξε πρωταίτιος 
επιτείνεται. Μ ετά τόν C lie re t ό D au m ier, καί σήμερον 
πόσοι άλλοι ειδικοί τοΰ προγράμματος καί τής ρεκλά
μας άναδεικνύονται ; Τά κείμενα τών αγγελιών τούτων 
συντάσσονται είς τρόπον ώστε νά έπηρεάζωσιν εύνοϊκώς 
τόν αγοραστήν, νά τόν βιάζωσιν, ούτως είπεΐν, δ ι’ υπο
συνειδήτου πράξεως ν’ άγοράση ώρισμένον άντικείμε- 
νον. Λοιπόν αί διδασκαλικαί μελέται τών T a rd e , R ibo t , 
B erg so n  μέ τάς νέας θεωρίας έπί τής συνήθειας ή τοΰ 
υποσυνειδήτου δύνανται νά βοηθήσωσι σημαντικά τόν 
συντάκτην, τόν δημοσιογράφον είς τήν έξάσκησιν τοΰ 
επαγγέλματος του. 'Ο  Μαλαρμέ, ό γλυκύς ποιητής, συ
νέταξε καί χρονογραφήματα τού συρμοΰ καί έμπορικά 
χρονογραφήματα. Έ χομεν  άναγνώσει αγγελίαν διά κά
ποιον προϊόν φαρμακευτικής, τήν όποίαν είχε συντάξει 
είς τόσον κομψόν ύφος, δπου σπανίως συνανιάται εις
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τό είδος «ύχό τής φιλολογίας ! Είς τά προγράμματα 
επανευρίσκομεν τήν τέχνην τών είκονογράφων τοΰ με- 
σαίωνος, οί όποιοι κατοορθωναν νά εύρίσκωσι τόσον 
ίδιοτροπα στολίσματα διά τούς τεχνίτας, διά τά μικροεμ- 
πορικά καί διά τάς ταβέρνας άκόμη !

*
£ $

Διά τής συνοπτικής ταΰτης άπόψεως τής εμπορικής 
ζωής ήθελήσαμεν νά ύποδείξωμεν τήν ειδικήν ατμό
σφαιραν εντός τής οποίας ή ζωή αΰτη θά κινήται όλο- 
νεν περισσότερόν εις το μέλλον. Ζώμεν είς εποχήν κατά 
τήν οποίαν ΰλα τά έθνη εύρίσκονται είς διαρκή άμιλ
λαν, και νέαι χώραι καταβάλλουσι τάς διανοητικός αυτών 
δυνάμεις καί δλην τήν ένεργητικότητά των, δπως κα- 
τακτήσωσι τάς άγοράς.

Ή  βιομηχανία εννοεί δτι δέν δύναται πλέον νά 
ζήση  ̂χωρίς τους μηχανικούς, τούς τεχνίτας καί χούς 
σοφούς άκόμη.

Ά λ λ ’ ό εμπορικός κόσμος δέν βλέπει άκόμη καθαρά 
δλας τάς μεταρρυθμίσεις ποΰ προαγγέλονται καί αί 
όποιαι θά  είναι ό νόμος τής αΰριον. Τώ ν νέων τούτων 
συνθηκών ήθελήσαμεν απλώς νά χαράξωμεν τάς γενι- 
κάς γραμμάς.

ΤΕ Λ Ο Σ
(Έ κ  τοΰ Γαλλιχοΰ) ΕΛΙΖΑ X. ΔΕΛΕΝΔΑ

( Χ Ρ ^ Π Λ Τ ι Σ Γ Ι  Κ Α )  )

Η «HEM TSI El HIM t i l l  ΙΡΕϋίΡΑΦΜ
ΠΟΙΑ Μ ΕΤΡΑ ΘΑ ΛΗΦΘΩΣ! ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑ ΤΟ ΥΣ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΟΥΝ ΤΑΥΤΑ

'Ω ς είναι γνωστόν ό μικρασιατικός ελληνισμός πρό 
τοΰ πολέμου καί ιδία κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής 
ύπό τοϋ ελληνικού στρατοΰ τής άτυχοΰς χώρας, έφ5 ής 
τελευταίως έπήλθεν απροσδόκητος ή συμφορά, είχεν 
άποκτήσει σημαντικήν ποσότητα ελληνικών χρεωγρά
φων τοϋ Ελληνικού Κράτους καί τών εν Έ λλάδι 
’Ανωνύμων Ε τα ιρ ιώ ν . ΙΙάντα  ταϋτα τά χρεώγραφα, 
όμολογίαι καί μετοχαί, άλλα μέν εκάησαν είς τήν 
πυρκαϊάν, ή οποία μειέτρεψεν εις έρείπια τήν ώραίαν 
Νύμφην τής Ιω νίας, άλλα άπωλέσθησαν καί άλλα 
έκλάπησαν ύπό τών Τούρκων καί τών λοιπών κακο
ποιών στοιχείων, τά όποια μετά τήν είσοδον τοΰ 
τουρκικού στρατοΰ είς τήν πόλιν έπέπεσαν κατά τοΰ 
φεύγοντος χριστιανικού πληθυσμοΰ. Πλήθος τοιούτων 
ατυχών προσφύγων καταφεύγει καθ’ έκάστην είς τήν 
άρμοδίαν υπηρεσίαν τοΰ Δημοσίου Χρέους καί ζητεί 
πληροφορίας περί τής τύχης τών άπαιλεσθέντων χρεω
γράφων του καί έρωτα κατά ποιον τρόπον θά ήτο δυνα
τόν νά εξασφαλίση τά έπ’ αύτών δικαιώματά του. Θά  
άφεθώσιν άρά γε αί άξίαι αύται τών πτωχών προσφύ
γων, οΐτινες είχον προσφέρει είς τήν εθνικήν οικονο
μίαν τάς μικράς ή μεγάλας των αποταμιεύσεις εις τάς 
χεΐρας τών κλεπτών των καί τών σφαγέων των; Ε ΐδο - 
μεν ομολογίας τοΰ εθνικοΰ λαχειοφόρου δανείου τών 
300 εκατομμυρίων καταρρακωμένος καί αίματωμένας 
έκ τής πάλης μεταξύ αύτών καί τών επιδρομέων.

Ή  υπηρεσία τοΰ Δημοσίου Χρέους, ώς εμάθομεν, 
καταρτίζει Νομοθετικόν Διάταγμα, δι’ ού τροποποιεΐ-

Έ το ς  Α '

ται τό προβλέπον τά τής απώλειας τών χρεωγράφων 
άρθρον 8 τοΰ νόμου 1308 «περί έμπορικών Χρηματι
στηρίων» είσαγομένων διατάξεων, δ ι’ ών λαμβάνονται 
μέτρα πρός έξασφάλισιν τών δικαιωμάτων τών πραγμα
τικών κατόχων τών άπωλεσθέντων τίτλων, ώς έ'καμεν ή 
Γαλλία διά τοΰ Νόμου τής 4 ’Απριλίου τοΰ 1915, δι’ ού 
έξησφάλισε τούς υπηκόους της, τούς άναγκασθέντας 
νά έγκαταλεάρωσι τάς βορείους επαρχίας τής Γαλλίας 
κατά τήν επιδρομήν είς αύτάς κατά τόν τελευταΐον πόλε
μον τών γερμανικών στρατευμάτων. Σημειωτέον δέ δτι 
ή γαλλική κυβέρνησις οχι μόνον επέτυχε νά έφαρμόση 
τόν Νόμον τούτον έν αύτή τή Γαλλία, άλλ’ έπέτυχε τήν 
εφαρμογήν αύτοϋ καί έν άλλαις χώραις χάριν τών ύπη- 
κόων της καί είς αύτήν τήν Ελλάδα, ένθα ό ελληνικός 
νόμος 1308 διά τούς ύπηκόους της ήτόνησε κατό
πιν μάλιστα παραστάσεων τής Διεθνούς Οικονομι
κής Επιτροπής, ήτις έθεώρησε τόν Ελληνικόν νόμον 
δυσεφάρμοστον διά τούς ξένους ύπηκόους καί ήγνόησεν 
ώς έκ τούτου αύτόν μέχρι σήμερον. Αύτό δέ τό Οικονο
μικόν Τμήμα τής Κοινωνίας τών ’Εθνώ ν έν τινι συνε
δριάσει του άπεφάσισεν νά συστήση τήν προσαρμο
γήν, εί δυνατόν, εις τόν γαλλικόν νόμον τοΰ 1915 πάντων 
τών Κρατών τών μετεχόντων ταύτης.

Ή  εφαρμογή δμως τοΰ έτοιμαζομένου Ν ο μ οθ . Δ ια 
τάγματος, φρονοϋμεν, θά προσκρούση πρό σοβαρωτά- 
των δυσκολιών, αΐτινες μέχρι σήμερον καθιστώσι νεκρόν 
γράμμα καί τό άρθρον 8 τοΰ ίσχύοντος νόμου 1308. 
Είνε δέ αί δυσκολίαι αύται άφ ’ ένός μέν ή έ'λλειψις τοΰ 
«Τεύχους τών άπωλεσθέντων χρεωγράφων», τοΰ οποίου 
τήν έκδοσιν προβλέπει ό μνησθείς Νόμος 1308, ώς 
σκοποΰντος νά περιλαμβάνη έκάστοτε τάς δηλώσεις 
απώλειας τών ένδιαφερομένων καί άφ’ έτέρου ή κακή 
θέλησις τών χρηματιστών μας, οί όποιοι δέν εννοούν νά 
οργανώσουν τά γραφεΐά των καί νά διατηρήσωσι βιβλία, 
ένθα νά καταχωρώσι τάς κοινοποιουμένας εις αύτούς 
διά τοΰ «Τεύχους» τοΰ Χρηματιστηρίου δηλώσεις τών  
απωλειών. Ο ί χρηματισταί μας άτυχώς, δπως γνωρίζο- 
μεν, άντέδρασαν πάντοτε ζωηρώς κατά παντός μέτρου 
πρός έξασφάλισιν τών δικαιωμάτων τών στερουμένων 
κυρίως έκ κλοπής τίτλων καί τούτο, ί'να μή ύποχρεωθώσι 
νά έλέγχωσιν έκάστοτε τούς πωλουμένους διά λ/σμόν 
τρίτων τίτλους, φροντίζοντες μόνον πώς θά πολλαπλα- 
σιάσωσι τάς πράξεις των καί πώς κατά τήν έκκαθάρισιν 
θά παραδώσωσι περισσότερός χιλιάδας χρεωγράφων 
κατά μάτσα είς τούς πελάτας των, άδιαφοροΰντες έάν τά 
χρεώγραφα ταΰτα εινε προϊόν κλοπής έκ μέρους τοΰ 
καλή τή πίστει (καί διά τινα θά άρνηθώσι τήν καλήν 
π ίσ τιν ;) τυχόντος ιδιώτου.

’Αλλά διά τής έλλείψεως όργανώσεως καί τηρήσεως 
βιβλίων δέν γίνονται διάμεσοι φορείς μόνον κλοπι
μαίων τίτλων, άλλά καί τίτλων, οί όποιοι δι’ άλλους 
λόγους εΐνε χαρτιά άχρηστα, π. χ. μή τηροΰντες βιβλία 
κληρωθέντων τίτλων δέν δύνανται νά παρακολουθήσωσι 
τήν παραγραφήν των, άγοράζουσι δέ ούτω καί πωλοΰ- 
σιν είς τούς άνυπόπτους πελάτας ιων, άπό τούς οποίους 
βεβαίως δέν πρέπει νά άξιώσωμεν έκεΐνο τό όποιον δέν 
κάμνουσιν οί έντολοδόχοι των χρηματισταί, τίτλους οί 
όποιοι ούδεμίαν έχουσιν άξίαν. Τά  θύματα δέ δέν είνε 
μόνον άνθρωποι απλοϊκοί, άλλά καί πολλοί έξ εκείνων 
οί όποιοι παρακολουθοϋσι τήν κίνησιν τών αξιών. Ούτω  
πρό τίνος ό Γεν. Διευθυντής γνωστής έν Ά θ ήνα ις  
Τραπέζης προσεκόμισεν ενα άπλοϋν τίτλον τοΰ δανείου
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τοΰ 1881 είς τήν υπηρεσίαν τοϋ Δημοσίου Χρέους διά 
νά λάβτ) τό νέον φύλλον τοκομεριδίων καί εύρέθη πρό 
παραγραφή: τοΰ τίτλου ώ : κληρωθέντος κατά τό 1891. 
Ό  άνθρωπος ήρκέσθη είς τό νά σχίση τήν όμολογίαν του, 
τήν όποίαν πρό ολίγου είχεν άγοράση άντί 800 δραχμών 
άπό τό Χυηματιστήριον. Κατά τίνος νά στραφή; Ό  
πωλήσα; τόν τίτλον αύτόν χρηματιστή; θά τοΰ άπήντα : 
Μ οϋ τόν έφεραν καί τόν έπώλησα! Ά ν  τόν έρωτή- 
σητε ποιος τοΰ τόν έπώλησε. Θά σάς άπαντήση. Πώς  
μπορώ νά θυμοϋμαι είς τάς χιλιάδας τών τίτλο>ν ποΰ 
περνοϋν άπό τά χέρια μου σέ κάθε έκκαθάρισι. ποιοι 
εΐνε παραγεγραμμένοι ή ποιοι είνε κλεμμένοι!

Καί δμως τό κακόν θά έθεραπεύετο, έάν τό 'Υ π ουρ - 
γεΐον τής ’Εθνικής Οικονομίας άφ ’ ένός μέν προέβαι- 
νεν είς τήν έκδοσιν τοΰ «τεύχους τών άπωλεσθέντων 
χρεωγράφων» τοϋ οποίου τας δαπάνας, άφοϋ ισχυρίζε
ται δτι δέν έχει πίστωσιν, θά κατέβαλον οί δηλοΰντες 
απώλειαν, λογιζομένης τής τιμής τής δημοσιεύσεως άνα- 
λόγως τής αξίας τών άπωλεσθέντων τίτλων, άφ’ έτέρου 
δέ έπέβαλλεν είς τούς έπισήμοος άνεγνωρισμένους χρη- 
ματιστάς, οί όποιοι μόνοι νά δικαιούνται πωλήσεως 
χρεωγράφων, άπαγορευομένης αύστηρώς πάσης χέρι μί 
χέρι άγοραπωλησίας τοιούτων ύπό τών πολυπληθών 
γνωστών καί άγνώστων μεσιτών, τήν τήρησιν προχεί
ρου βιβλίου, ένθα καθ’ έκάστην πρό μεσημβρίας θά  
άνεγράφοντο ύπό ειδικού ύπαλλήλου οί άριθμοί τών 
τίτλων, έφ’ ών έγένοντο πράξεις, ελεγχόμενων δέ τών 
αριθμών τούτων μετά μεσημβρίαν, όπότε δέν λειτουργεί 
τό Χρηματιστήριον, βάσει τών παρ’ αύτοΐς τηρούμενων 
βιβλίων κληρωθέντων καί παραγραφέντων τίτλων ώς 
καί έκ τών καταχωρουμένων είς ιδιαίτερον βιβλίον ώς 
άπωλεσθέντων ή κλαπέντων τοιούτων.

Έ π ί  τοΰ θέματος τούτου δύναταί τις νά εΐπη πολλά, 
άλλά δυστυχώς ώς έγράτραμεν άνωτέρω ή δίψα τών 
μεγάλων προμηθειών τών χρηματιστών μας, χωρίς ούτοι 
νά ύποβάλλωνται είς μικράν τινα δαπάνην διά τήν τή- 
ρησιν τών βιβλίων, εινε τόσον μεγάλη, ώστε ή φωνή 
μας είνε φωνή βοώντος έν τή έρήμω. Δέν εχομεν δμως 
είμή νά προσθέσωμεν δτι πρέπει τό Ύ πουργεΐον τής 
Έ θνικής Οικονομίας νά έξετάση καλώς, έάν δύναται νά 
ίδρυθή, ώς επιθυμούν καί ένεργοΰν οί χρηματισταί μας, 
καί Χρηματιστήριον τών έμπορευμάτων, ένθα αί πράξεις 
άπαιτοΰσι μεγάλην προσοχήν, τήρησιν πολλών βιβλίων  
καί έν γένει οργάνωσιν είς τά γραφεία τών χρηματιστών, 
ούχί τήν τυχούσαν, έάν δέν θέλη τά έμποροδικεΐα νά 
πάθωσιν άπό άσφυξίαν έκ τής πληθώρας τών είς αύτούς 
είσαγομένων δικών. ε . Μ. Χ·

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ι Σ

Κύριοι Χονδρομ.ηταί,
23άς ηαραχχλοϋμεν Πιά τελεοταιαν πλέον 

φοράν, όπως εύαρεσ-»ούμ.ενοι έμβάσητε τά
χιστα τήν συνδρομήν σας, όσοι δέν έπλνιρώ- 
ιατε /ai τήν 5εχά?»ραχμον διαφοράν, όσοι 
έπληρώσατε τήν αρχικήν βυνδρομήν.

Είναι αζιον απορίας τώ οντι αφού ένε- 
γράφητε συνδρομηταί και δέν έπεστρέψατε 
τα φύλλα, δια τίνα λόγον δέν εκπληρώνετε 
τήν τόσον έλαφράν ύποχρέωσιν σας, άπό τήν 
όποίαν έξ άλλου έξαρτάται σήμερον ή 
πρόοδος τής Έπιθεωρήσεώς μας.

( Έ κ  τής Δ ιαχειρ ίσεω ς τοϋ  « Π α ντογνώ στου*)

( [ Β Λ Α ΙΛ  ΚΑ>1
Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΣ ΤΑΝ ΦΑΣΣΙΣΤΙ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ.

Ό  μακρός καί επίμονος άγων τοΰ Φασσισμοΰ, ήτοι 
της μεγάλης όργανώσεως τής άστικής τάξεως έν ’Ιτα 
λία, εδρίσκετα,ι ήδη είς τά πρόθυρα τής τελικής νίκης.

Ό  «Παντογνώστης» έκδοθείς μέ πρόγραμμα αστικόν 
εύθύς έξ άρχής υπέδειξε τήν άνάγκην τής όργανώσεως 
τής άστικής τάξεως έν Έ λλάδι, άπό τοϋ πρώτου δέ φύλ
λου υπό τόν τίτλον « Ό  άγων τών τάξεων εν ’Ιτα λ ία > 
έδημοσίευσε μακροτάτην μελέτην, έξ ής πολλά δύναται 
νά διδαχθή ή παρ’ ήμϊν άστική τάξις.

Συνιστώμεν είς πάντας τήν άνάγνωσιν τής άνωτέρω.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΝ ΣΥΝΔΡ0ΜΗΤ8Ν

Μή ουνάμενοι ν’ άπαντήσωμεν ιδιαιτέρως είς ένα 
έκαστον τών κ.κ. συνδρομητών περί τοΰ έάν δεχώμεθα 
ή δχι τήν συνεργασίαν των έν τώ «Παντογνώστη» γνω- 
ρίζομεν αύτοΐς δ τ ι : 'Ως πρός μέν τό επιστημονικόν μέ
ρος τοΰ φύλλου μας ή κρίσις περί τής δημοσιεύσεως τοΰ 
έργου εναπόκειται είς τήν Διεύθυνσιν. 'Ως προς δέ τό 
λογοτεχνικόν ή κρίσις έναπόκεικαι είς τούς διαπρεπείς 
συνεργάτας μας, δυναμένους άναμφίβόλως νά κρίνωσι 
κάλλιον παντός άλλου, άν έν λογοτέχνημα είναι άξιον 
νά καταχωρηθή' είς τό αυστηρόν λογοτεχνικόν τμήμα  
τοΰ «Παντογνώστου».
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔ0ΣΕΑΣ ΜΑΣ

Μετά τινα χρόνον καί κατόπιν τής συντελουμένης 
ταχύτατης άναπληρώσεως, ώς παρατηροΰσιν οί κ. κ. 
συνδρομηταί, τών καθυστερηθέντων τευχών, ό «Π αντο 
γνώστης» εισέρχεται είς τό δεύτερον έτος τής έκδό- 
σεώς του.

Ούχ ήττον δμως θεωροϋμεν σκόπιμον άπό τοΰδέ νά 
δηλώσωμεν πρός τους άξ. κ. κ. συνδρομητάς τοϋ Α ' έτους 
καί πρός άποφυγήν πάσης τυχόν παρεξηγήσεως δτι κα
τόπιν τοΰ τετραηλασιασμοϋ τών τιμών τών τυπογραφι
κών, τοΰ χάρτου, τών τσιγκογραφιών, τής αύξήσεως τής 
άμοιβής τών πολλών καί έκλεκτών συνεργατών μας, εί
ναι άπολύτως άδύνατος ή συνέχισις τής έκδόσεώς μας 
μέ τήν μικράν συνδρομήν τοΰ παρόντος έτους.

Συνεπώς είναι άνάγκη νά λάβωσι γνώσιν οί άξ. κ. κ. 
συνδρομηταί μας οτι ή συνδρομή τοΰ Β ' έτους ώρίσθη 
άπό τοΰδε διά τό Εσωτερικόν είς δραχμάς έξήκοντα, 
διά τό Εξωτερικόν είς φράγκα χρυσά πεντήκοντα καί 
διά τήν ’Αμερικήν είς δολλάρια οκτώ.— ’Εννοείται δτι ή 
συνδρομή ώρίσθη οΰτω μέ τήν προϋπόθεσιν δτι ή Έ π ι- 
θεώρησίς μας θά έκδίδηται δίς τοΰ μηνός, μέ πολλάςσελί- 
δας καί μέ τήν έκλεκτικότητα πάντοτε τής συνεργασίας.

Πας λοιπόν έπιθυμών ν’ άνανεώση τήν συνδρομήν 
του διά τό δεύτερον έτος παρακαλεΐται νά δηλώση τοΰτο 
δι’ επιστολής του πρός τά Γραφεΐά μας μέ τήν υποχρέω- 
σιν οτι μόλις κυκλοφορήση τό πρώτον φύλλον τοΰ Β ' 
έτους οφείλει νά έμβάση τήν συνδρομήν του, άν δέν 
ήθελε πράξη τοΰτο άμα τή νέα του δηλώσει.

Τά ονόματα τών Ιγγραφησομένων συνδρομητών 
άπό τοΰ προσεχοΰς τεύχους θά δημοσιεύωνται έν τή 
έπί τούτω άνοιχθησομένη ειδική στήλη.

Εύελπιστοΰμεν δτι οί παλαιοί συνδρομηταί μας, οί 
καί θεωρούμενοι ώς ίδρυταί τοΰ «Παντογνώστου», θά 
σπεύσωσι νά περιβάλλωσιν ημάς διά τής έκτιμήσεώς των, 
δι’ δ καί ευχαριστοΰμεν πάντας άπό τοΰδε.
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ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΑΠΟ “ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΦΙΔΙΑ
I

"Ελα πές μου, δπως μιαν ώρα, 
τό τραγούδι τό ϋλιμμένο.
Σάν πουλάκι άπό μιά μπάρα 
σ’ άπαντέχω. —  Και προσμένω.

Σ τά  βουβά τά μονοπάτια 
με τούς ίσκιους συντυχαίνω,
Μιά λαχτάρα, λές, τά μάτια 
ϋά μοϋ κλείσει. —  Μ ά προσμένω.

Μέρες, ώρες, σε χωρίζω.
Σά  μαντήλι ματωμένο, 
την καρ^ά μου, σοϋ άνεμίζω 
στούς κΜρούς. —  Και σε προσμένω. 
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Δε ϋά πώ τραγούδι απόψε, 
θά σοϋ πώ ενα μοιρολόι.

’Αγκαλιές τά ρόδα κόψε 
κ ι’ άπλωσέ τά μου στη χλόη.

Κ ι ’ ελα γείρε μου ατό πλάϊ 
με λυμένα τά μαλλιάι.
Σάν τή νύχτα κάποιου Μάη, 
ποϋ μαστέ κ ’ εμείς πουλιά.

Και τήν ώρα ποϋ ϋά σβΰνω, 
χαμογέλα μου. —  Μ ήν κλαϊς 
Τοϋ νεκρού κορμιού μου ϋρήνο 
Τά τραγούδια μου νά λές.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ· ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΉΜΑΤΑ

Ο Κ  I  Ρ  κ  ο
Δέν μπορούσε νά την ξεχάοη την μητέρα του δ 

Κίρκος.
Κάθε ποϋ έρχονταν καΐκι άπό τη Στεριά ή καρδιά 

τον χτνποΰσε δυνατά καϊ τά χέρια τον έτρεμαν.
— «Μην είναι κ’ ή Μάνα μου μέσα ;» καί κύτταζε 

’οιά μάτια τους καϊξίδες.
— « Γιατί δεν εβγαινε κ’ ή Μάνα του άπο το καΐκι ; 

Μήν ειχε άποκοιμηθή; Μη δεν έκατάλαβε, πώς έφτα
σαν ’στην Κέρκυρα καί πώς ό Κίρκος της τήν περίμενε;

Εκάθονταν ορθός κοντά 'ατό ψηλό σκαμνί τον, ποϋ 
ήταν ακουμπισμένο ’στόν τοίχο, κάτω άπό τό μικρό 
παράθυρο τον μαγαζιού καί έκύταζε εναν-εναν τους 
πατριώτες πον έμπαιναν. ’Έρχονταν νά χαιρετήσουν 
τόν μπάρμπα τον καί νά πάρουν τόν καφέ καί τή μα
στίχα τονς ’στό μικρό καφενείο τον πατριώτη τους, τον 
καπετάν-Μάνθιου,ποΰ εΐχε βαρεθή τή θάλασσα καί εΐχε 
ανοίξει τώρα καφενείο ’στη «Σπηλιά», κοντά ’στό μώλο, 
ποϋ Άραζαν τά καΐκια.

Κι δσο αυτοί έπιναν τή μαστίχα τους καί έλεγαν με 
τόν καπετάν-Μάνθιο τά νέα της πατρίδας,— ποϋ τά 
βουνά της ταβλεπε ό Κίρκος ώς καί τη νύχτα, ’στα 
μάτια του, τόσες πολλές ώρες τά εΐχε κυττάξει τήν 
ήμέρα, μήπως καί μπορέση νά καταλάβω σε ποιο άπ ’δλα 
βρίσκονταν ή Μάνα του —  αυτός έσκυβε προσεχτικά 
έπάνω στά αακκούλια τους.

— Μήν εΐνε κανένα δικό της ;

Εκείνο τό κατακαίνουργο με τίς πλατείες κίτρινες 
καί μαϋρες ρίγες μοιάζει σά σακκοϋλι τής Μάνας του. 
Τό ψάχνει : 'Ένα κομμάτι μαϋρο ψωμί, λίγα άρμαθια- 
σμένα κρεμύδια καί ενα δέμα, ποΰ άπό τή μία Άκρη 
ξεπροβάλλουν κάτι χοντροπάπουτσα, ήταν δλα-δλα δσα 
κρατούσε τό οακκοΰλι.

— Μπα, αυτό δεν μπορεί νάναι τής Μάνας τοϋ Κίρ- 
κου! Μά πώς δέν τονστειλε « καλούδια» τοϋ παι- 
διοΰ της ;

Εκεΐνο τ άλλο ποϋ κρέμεται ’στήν καρέκλα τοΰ πιό 
νέου άπό τους ταξειδιώτες μπορεί νάναι γιαυτόν. Τό 
καταλαβαίνει άπό τά ώραία πλουμίδια μέ τά παράξενα 
σχήματα. Τέτοια αακκούλια εΐχε πλήθος ή Μάνα του. 
Αν τό σίγουρα είναι δικό τον.

Πλησιάζει άθόρνβα κρατώντας τήν πνοή τον. θέλει 
νά δή τί τοϋατειλε ή Μανοϋλα τον.

Σηκιόνεται ’στις μύτες τών ποδιών τον γιά νά φτάοτ] 
’στό στόμα τοΰ οακκουλιοϋ, σηκώνει τό χεράκι τον καϊ 
τραβάει άγάλι ενα-ενα τά πράμματα.

Μιά αρμάθα αϋκα.
—  Μπά, λησμόνησε, ποϋ δέν τοϋ αρέσουν τά ξερά 

σϋκα ; ..
— "Ενα κουλονρι, δύο . . . τρία. .. τέσσερα . . .  ώ, πόσα 

κουλούρια ! Τάφτιαξε γιά τόν Κίρκο. Κρίμα, ποϋ δέν 
τα τρώει ποτέ τον τά κουλούρια !

—  ’ Α, καί μιά πήπα ! τνρόπηττα μέ φύλλα !  Τί
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καλοψημένη, ποϋ είναι, ροδοκόκκινη xal τά φύλλα της 
καλανοιγμένα, μοσχοβολάει, αχ, τί νόστιμη ποϋ είναι !

—  Τό θυμήθηκε ή Μανοϋλά του, ποϋ τον αρέσουν }\ 
πήττες.

Μ ά τί Άλλο εχει τό σακκοϋλι ;

Κύτταζε άτι * το ΐίαράΟνρο τοΰ μαγαζιού, πον έρχονταν 
Ηαΐπι άπό xη Στεριά... Μην εΤνε ή Μάνα rot» μέσα.

"Ενα χοντρό μάλλινο φόρεμα, ποϋ θά ϋφανε ή ίδια 
γιά τόν Κίρκο της. Πόσα τραγούδια θά είπε, δταν τό 
ϋφαινε.

Πώς, δέν τήν θυμάται τήν Μάνα του ό Κίρκος, 
δταν κάθονταν ατόν άργαλειό; Πάντα τραγονδοναε.

Τό ξετυλίγει καϊ τσάφ!  κάτι βαρυ πεφτει ’ατό πά
τωμα. Οι ταξειδιώτες ξαφνίζονται.

— Μπά τί κάνει δ Κίρκος ίκεΐ ;
' Ρωτάει μέ απορία ό νέος, ποϋ ’ατήν καρέκλα τον 

κρέμονταν άδειανδ τώρα τό σακκοϋλι του. Σηκώνονται 
καί οί άλλοι. Τά αϋκα, τά κουλούρια, ή πήττα, τό φόρεμα 
καί τό τενεκεδένιο κουτί, βρίσκονται άραδιασμένα ’ατό 
πάτωμα.

— Πώς τό μαθαίνεις ’έτσι τό παιδί, καπετάν-Μάνθιο, 
ρωτάει δ γεροντότερος.

—  Έ γώ  τώμαθα, Σπνρό μον, καί ’γώ δέν ξέρω πώς 
τώπαθε !

— Καλέ, πώς τόλμησες νάγγίξης τό ξένο σακκοϋλι ;
«Τ ό  ξένο σακκοϋλι» Μόνον αύτό χτύπησε σταυτιά 

τοϋ Κίρκου πον ζαλισμένος έκύτταζε ενα -  ενα τά 
πράμματα.

-τ—«Ξένο»; μά δέν ήταν δικό τον, δέν τοΰ τώχε στεί
λει ή Μάνα του ; Τόν ξέχνασε λοιπόν τόν Κίρκο της ή 
μανοΰλά τον; Τόν πήρε τό παράπονο κιαρχιαε νά κλαίγ] 
μέ καΰμό,

Ό  νέος λυπήθηκε.
— Σώπα, Κίρκο μου, καί σοΰ τά χαρίζω δλα τά κου

λούρια καί τά σϋκα καί τήν πήττα, άκόμα καί τό τενε
κεδένιο κουτί, άν τό θέλιης. Δέν κάνει νά κλαΐς. Άφοΰ

σ’ άρέσουνε πάρτα, ’έλεγε χαϊδεύοντας τα μαΰρα γυαλι
στερά μαλλιά τοΰ παιδιοϋ.

Τόν σήκωσε °στήν ά)’καλιά τον, τόν εκάθησε επάνω 
’ατά γόνατά του, καί τοΰ σφόγγιζε τά δάκρυα.

—  Ντροπή, Κίρκο, Άντρας έαυ καί νά κλαΐς ;
Άλλά ό μπάρμπας του ήτανε στενοχωρημένος.
Πώς τώπαθε δ Κίρκος τό ήσυχο κεύγενικό άνεψίδι 

του ra  καταδεχτή νά ’γγίξη ξένα πράμματα ; Μυστήριο!
Κι Άλλη μιά φορά τόν πήρε τό μάτι του νά κυττάζη 

κάποιο ξένο σακκοϋλι, μά δέν ’έδωσε προσοχή.
Παιδί είναι, συλλογίστηκε καί κυττάζει ετσι άπό περι

έργεια. Μά τώρα νάδειάση δλο τό σακκοϋλι κάτω γιά κάτω; 
’Ά ,  τό κακόπαιδο θά τό τιμα)ροϋαε σήμερα αυστηρά.

— Μή τό μαλώαης τό παιδί, γέρω-Μάνθιο, παρακά- 
λεαε δ νέος, δέν θά τό ξανακάμη. Κνστερα τό σακκοϋλι 
ήτανε δικό μου κιδλα τά πράμματα τοΰ τά χαρίζω τον 
Κίρκου.

Πώς τόν άγαποΰααν δλοι, αύτόν τό μικρό μέ τά με
γάλα σκοτεινά μάτια καί τό χλωμό μελαγχολικό πρόσωπο.

^Ιίταν ήσυχος καί καλός καί πονετικός καί τό φαΐ του 
ποτέ του δέν τώτρωγε μόνος του. Πάντα θά τό μοίραζε 
μέ κανένα ξυπόλυτο παιδί τοΰ μώλου. Κι * οποίος φτω
χός περνούσε άπό τό καφενεδάκι ποτέ δέν εφευγε δί
χως νά λάβα κΆτι άπό τό μικρό χεράκι τοΰ Κίρκου.

01 γονείς του ’έλειπαν καί οι δυό.
Είναι τέσσερα χρόνια, ποΰ δ Πατέρας του τόν έφερε 

άπό τή Χειμάρρα τήν πατρίδα του καί τόν εμπιστεύτηκε 
’ατό άδελφό του τόν Μάνθιο γιατί αυτός δέν μπορούσε 
νά μείνη πιά πουθενά καί γύριζε πάντα μέ τό καΐκι 
του. "Αραζε δμως συχνά ’στήν Κέρκυρα καί τότε ό 
Κίρκος έγέμιζε άπό δώρα καί καινούρια φορέματα καί 
φροντα καί γλυκά. Τόν άγαποΰσε πολύ τόν πατέρα του, 
μά τή μητέρα του, δέν μπορούσε νά τήν ξεχάσβ.

Αυτή εζοΰαε σένα άπό τά μακρννά βουνά, ποΰ έβλεπε 
ο Κ'ιρκος, βέβαια σέ κείνο, ποΰ εΐχε τόν περισσότερο ήλιο

καί πον φαίνονταν σάν γυάλινο έπάνω άπό τή -θάλασσα 
καί κάτω άπό τόν ούρανό.

Δέν το’ύγραφε ποτέ τον Κίρκον καί κανείς δέν τοϋ 
μιλοΰσε γιαντήν. Ούτε αντός (>ωτοναε γιά τή μητέρα του 
τήν σνλλογιζότανε μοναχά κάθε στιγμή καί τήν επερί- 
μενε κάθε μέρα.
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*Ητανε βέβαιος, πώς μιά μέρα ϋά τήν έβλεπε νά 
βγαίνΐ] άπο το καΐκι ψηλή, αδύνατη, με τά μεγάλα γλυκά 
μάτια της, ποϋ χωροϋσαν ΐσα-ΐσα τόν Κίρκο της μέσα 
καϊ τίποτα αλλο. Πώς θά τόν άρπαζε με τα  λεπτά χέρια 
της καϊ θά τόν έσφιγγε, θά τόν έσφιγγε ’οτήν άγκαλιά 
της, κιαύτός θά τήν έφιλοϋοε, θά τήν έφιλοϋοε και θά 
φώναζε με δλη του τή φωνή.

— Αι, οεΐς δλοι, νά την ή Μανοΰλά μου ! νά την ή 
Μανοϋλα μου, που ήρθε.

Καϊ μ ’ αύτές τις σκέψεις έμεγάλωνε ό Κίρκος και τά 
χρόνια περνούσαν.

*
ν ν

Ή ρθε τό βράδυ καί οϋτε έφαγε, οϋτε έπιε. ’Επήγε 
νά κοιμηθή, τά μάτια του κόκκινα και κουρασμένα άπό 
τό κλάψιμο έκλεισαν άμέσως. Καϊ μέσα ’στα ΰνειρα εν- 
ρήκε τήν ευτυχία του καϊ παρηγορήθηκε.

ίκύτταζε γλυκά και τοϋ χαμογελούσε τό ίδιο σάν τότε. 
"Απλωσε τά χέρια της καϊ τοϋ εδωαε ενα σακκοϋλι— τί 
ώραϊο σακκοϋλι!  ποτέ του δεν είχε δή παρόμοιο. Και 
τό σακκοϋλι ήτανε δικό τον,τοϋ τώφερε ή ίδια ή Μητέρα 
του, μά καϊ χωρϊς αύτό καθένας μποροϋσε να τό κατα- 
λάιβΐ] πώς ήτανε δικό του.

Κράνια, κόκκινα γλυκά κράνια είχε τό σακκοϋλι, κένα 
μικρό καλαμένιο κλουβάκι με τριτόόνια — πώς τάγαποΰαε 
τά τριτόόνια με τό σφιχτό, μονότονο, νυχτερινό τραγούδι 
τους ! — καί πέντε φωληές, μάλιστα! οωστές πέντε ώμορ- 
φοπλεγμένες φωληες άπό άγριοπούλια.

— ΙΙόαα πουλάκια θά έμεγάλωσαν μέσα σαύτές, κάτω 
άπό τά ζεστά πούπουλα τής μανοϋλάς τους . . .

Κάτι τοϋσφιξε τήν καρδιά καϊ ξύπνησε.
Χάθηκε ή μητέρα του με τό χαμόγελο' χάθηκε καϊ 

τό σακκοϋλι. Οΰτε ΐριτσόνια, οΐηε φωληες και id  κράνια 
τοϋ άφησαν μιά πικράδα ’στό στόμα.

•Έτος Α '.
Τήν άλλη μέρα ήτανε συλλογισμένος περισσότερο άπό 

πάντα.
—  θέλω τή Μάνα μον, φέρτε μον τή Μανοΰλά μον !
Τούρχότανε νά φωνάξη, μά κάτι τόν έκρατοϋσε.

”Ηθελε νά κλάψη, μά φοβότανε μήπως τόν δοϋν. Νά 
ρωτήαη ; ”Ετρεμε γιά τήν άπάντ ησι, χωρίς ον τε ό ’ίδιος 
νά ξέρη γιατί !

θυμόντανε τή μητέρα του, δπως τήν είδε τήν τελευ
ταία φορά.

’Ήτανε πάντα ’ατό κρεββάτι καϊ είχε μακρουλά κάτα- 
απρα χέρια, ποϋ τοϋ έχάϊδευαν τά μαϋρα μαλλιά, και 
μεγάλα-μεγάλα μάτια, ποϋ δταν τόν έκύτταζαν τόν τρι
γύριζαν με μιά θάλασσα άπέραντης γλύκας κι άγάπης, 
ποΰ μέσα της εζοϋαε άκόμα ευτυχισμένος. Δεν θυμάται 
νά τοϋ μιλοϋαε, μόνο τόν χάϊδευε.

"Υστερα επαψε καϊ νά τόν χαϊδεύη, τόν κύτταζε δμως 
πάντα μέ τήν ίδια γλυκάδα, περισσότερη μάλιστα τώρα, 
κιαύτός ήταν εύτυχισμένος.

"Υστερα τόν πήρε μιά θειά του.
— Ξέρεις, ή Μητέρα σου είναι πολύ άρρωστη καϊ θά 

φύγη. θά πάη νά γιατρεντή.
—  Θά φνγΐ] ; Πότε θά φνγϊ] ; Καϊ μένα δεν θά μέ 

πάρϊ] ; %
— ’Εσένα δχι, έαυ δέν κάνει νά πάς έκεΐ. ’Όταν θά 

φνγΐ] θά πάμε νά τήν χαιρετήοΐ]ς.
" Υστερα τήν ξανάδε, πλαγιααμένην δπως πάντα μόνον 

μέ τά μάτια κλειστά.
Φοροϋαε τό καλό της φόρεμα και παπούτσια καλά.
- —Γιατί φορεΐ τά παπούτσια της στό κρεββάτι;
— Δεν σοΰ είπα πώς θά ταξειδέψη ;
— Μά γιατί δέν ανοίγει τά μάτια της.
— Κοιμάται καϊ θά τήν πάρουν τώρα στόν ϋπνο της. 

Σιγά μή ξυπνήσί] καϊ ζητήαγ) νά σέ πάρ·η καϊ σένα μαζί 
της καϊ συ δέν κάνει νά πάς . . . .  Πήγαινε τώρα 
νά παίξης!

Υστερα ήρθαν παππάδες καϊ τήν έαήκωααν . . .
Η  μητέρα του έπήγε νά γιατρευτή . . .

— Μ ά γιατί δέν έρχεται άκόμα; Μ ή π ω ς !. . .  άχ, 
δχι !

— Μπάρμπα-Μάνθιο !  Μπάρμπα-Μάνθιο !
— Τί είναι παιδί μου ; τί θέλεις ;
—  Όταν μιά γυναίκα τήν παίρνουν παππάδες, ποϋ 

τήν πηγαίνουν;
 — ........ ’σιό χωριό μου, ’ατό Βοΰνο, γιατί ρωτάς ;
—  Τίποτα, έτσι ρώτησα’ κιάατράφτονν τά μάτια τον,
— ’Εμείς πότε θά πάμε ’ατό Βοϋνο ;
— Τό καλοκαίρι. ■
— Τό καλοκαίρι; . . .  τό καλοκαίρι; Μπάρμπα ! είναι 

αύριο καλοκαίρι ;
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ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΥΨΙΣ
Ή  μόδα τών φιλολογικών αναμνήσεων— ας δψονται 

κα! τά τελευταία Πορτραΐτα τοΰ κ. Δ. Ταγκοπούλου! —  
μέ παρασύρουν νά διηγηθώ μίαν παλαιόν μου τύψιν:

Τά  πράγματα συνέβησαν εις πολύ παλαιάν χρο
νολογίαν, τήν όποίαν προτιμώ νά μήν προσδιορίσω. Α ί  
χρονολογίαι άλλωςτε έφευρέθησαν διά νά φονεύουν τήν 
ποίησιν, τόσον εις τήν ζωήν δσον και εις τήν 'Ιστορίαν. 
Και συνέβησαν ώς έξής :

Μ ίαν καλήν πρωίαν —  δλα τά παλαιά πράγματα  
συνέβησαν, ώς γνωστόν, μίαν καλήν πρωίαν —  ό Γερά
σιμος Βώκος, ό ιστορικός κατόπιν Νομάρχης ’Αντώνιος 
Σπηλιωτόπουλος, και έγώ, «λόγιοι νέοι» τοϋ Πειραιώς 
καί οΐ τρεις άπεφασίσαμεν νά έκδώσωμεν ενα περιοδι
κόν. Ό  Βώκος, ό όποιος έδιάβαζετότε τήν Γαλλικήν « R e 
vue  B le u e » , έδωκε τό χρώμα τοϋ περιοδικοί. Έ γ ώ  
έδωκα τό υπόγειον τοϋ σπιτιού μου, ώς προσωρινόν 
γραφεΐον τής συντάξεως καί τής διεκπεραιώσεως τοΰ 
φύλλου, άναλαβών και τήν ταχυδρόμησιν τών αγγελιών 
τής «Κυανής Έ πιθεωρήσεως», αί όποιαι είχαν τυπωθή 
φυσικά έπί κυανοΰ χάρτου. Καί ό Σπηλιωτόπουλος, ώς 
πρακτικώτερος έ'κτοτε καί τολμηρότερος δλων, άνέλαβε 
τήν λΰσιν τοΰ οίκονομικοΰ προβλήματος τής έκδόσεως.

— Μάς χρειάζεται πράγματι ενας εκδότης! είπεν ό 
Βώκος.

Ά λ λ ά  οί έκδόται ήσαν άκόμη άγνωστον όπωρικόν 
είς τόν πρό τοΰ Φέξη Ελληνικόν αίώνα. Ο ί συγγραφείς 
έτυπωναν τά έργα των, μέ ίδιά των έξοδα, τά διέθεταν 
διά τής μεθόδου τών αγγελιών καί, χάρις είς τήν δημο- 
σίευσιν τών ονομάτων τών συνδρομητών, καιώρθωναν  
νά καλΰπτουν οπωσδήποτε τά έξοδά των. Κανείς έπιχει- 
ρηματίας δέν είχε σκεφθή, δτι άπό τήν έκδοσιν λογοτε
χνικών βιβλίων καί περιοδικών ήμποροΰσε νά δημιουρ- 
γήση μίαν σοβαράν έπιχείρησιν. 'Οπωσδήποτε ό εκδό
της έπρεπε νά εύρεθή. Καί άπεφασίσαμεν νά μυήσω- 
μεν κάποιον αγαθόν βιβλιοπώλην τοΰ Πειραιώς εις τό 
πνεΰμα τής αγνώστου τότε διά τήν Ε λλάδα  έπιχειρή- 
σεως, άπό τήν όποίαν έπλούτησαν κατόπιν τόσοι καί 
τόσοι, ευτυχέστεροι άπό τόν άγνωστον αυτόν καί μαρτυ
ρικόν πρόδρομον τοΰ είδους του.

Ό  Βώκος άνέλαβε τήν μύησιν. Ένημερώτερος τών 
άλλων είς τήν άνεκδοτικήν ιστορίαν τών μεγάλων εκδο
τών τοΰ κόσμου, προσεφέρθη νά κατηχήση τόν άθώον  
βιβλιοπώλην. Έ πήγαμεν έν σώματι είς τό μικρόν του 
βιβλιοπωλεΐον, τοΰ έδηλώσαμεν τήν ιδιότητά μας, τήν 
όποίαν ήκουσε μέ θαυμασμόν συγκινητικόν καί δυσανά
λογον πρός τήν φήμην μας, καί τόν έπήραμεν κατά 
μέρος, εις τό βάθος τοΰ πενιχροΰ του καταστήματος. ‘Ο  
Βώκος ήρχισε νά τοΰ άναπτΰσστ) τόν βίον καί την πολι
τείαν δλων τών περίφημων έκδοτών τής Ευρώπης, άρ- 
χίσας άπό τόν Φιρμΐνον Διδότον καί τελειώσας είς τόν 
Άσσέτ.

— ’Εννοείς, φίλε μου, τοΰ είπε, δτι έχεις κ’ έσύ δλας 
τάς ελπίδας νά γίνης έκατομμυριοΰχος, έγκαινιάζων ταυ- 
τοχρόνως ενα είδος άγνωστον είς τήν Ελλάδα.

Τ ά  εκατομμύρια άρχισαν νά πέφτουν βροχή εις τήν 
φαντασίαν τοΰ άγαθοΰ ανθρώπου.

— Πολύ ευχαρίστως είπε! Δέν έχω μέν μεγάλα κεφά
λαια, άλλά, πρώτα ό Θεός...
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Έπροσπαθήσαμεν νά τόν ένθαρρύνωμεν.
—  Αύτό μή σέ άνησυχή! Ό λ ο ι  οί μεγάλοι έκδόται 

άρχισαν μέ τό τίποτε. Ό  Φιρμΐνος Διδότος ήτο...
Δέν ένδυμοΰμαι άκριβώς τί τοΰ εΐπαμεν, δτι ήτο ό 

Διδότος. Νομίζω  δμως πώς τοΰ εΐπαμεν, δτι ήτο υπη
ρέτης βιβλιοπωλείου, ποΰ έσκοΰπιζε κάθε πρωί τό πά
τωμα τοΰ καταστήματος.

Έ π ί τέλους ή συμφωνία έκλείσθη καί, χάριν τής 
εμπορικής τάξεως, άπεφασίσθη νά συνταχθή καί τό σχε
τικόν συμβόλαιον, τό πρώτον συμβόλαιον τοΰ είδους 
του, τό όποιον θά έπρεπε νά εχη κατατεθή ήδη εις τό 
Μουσεΐον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας, 
διότι τό συμβόλαιον αύτό έχει ιστορίαν. Ό  άείμνηστος 
συμβολαιογράφος τοΰ Πειραιώς Δημήτριος Φωκάς, είς 
τόν όποιον εϊχαμεν άναθέσει τήν σύνταξίν του, μάς είχε 
δηλώση, δτι, κατόπιν πεντηκονταετούς συμβολαιογρα
φικού βίου, διά πρώτην φοράν είς τήν ζωήν του συνέ
τασσε τόσον παράδοξον συμβόλαιον. Έχρειάσθησαν  
ώρες ολόκληρες διά νά τοΰ έξηγήσωμεν τί συμβαίνει. 
Καί αν δέν συνεδεόμην προσωπικώς μέ τήν οίκογέ- 
νκιάν του, ό άγαθός άνθρωπος, μέ τόν υψηλόν κυλιν
δρικόν πίλον, τόν όποιον δέν άπεχωρίζετο ούτε έντός 
τοΰ γραφείου του, θά  μάς έδειχνε τήν θύραν, κατά τόν 
βιαιότερον τρόπον.

— Πώ ς τό θέλετε, παιδιά μου; μάς ειπεν εις μίαν 
στιγμήν άπελπισίας. Μοΰ λέτε νά γράψω, δτι εσείς θά  
παραδίδετε εις ώρισμένην προθεσμίαν τοΰ μηνός τήν 
ύλην. Ποίαν ύλην; Αύτά τά πράγματα δέν μπαίνουν στά 
συμβόλαια.

Τοΰ έξηγήσαμεν, δτι «ύλην» έννοούσαμεν τά άρθρα, 
τά διηγήματα, τά ποιήματα, τά περιεχόμενα, τέλος πάν
των τοΰ περιοδικού.

— Ε ννοώ , παιδιά μου, έννοώ! άνεστέναξεν ό συμβο
λαιογράφος. Ά λ λ ά  άοριστίαι δέν χωρούν είς τά συμβό
λαια. Πρέπει νά προσδιορισθοΰν λεπτομερώς καί μέ τούς 
τίτλους των δλα αύτά τά διηγήματα, τά ποιήματα καί 
τά σκαλαθύρματα, τά όποια, δπως λέτε, θ ά  παραδίδετε 
εις τόν συμβαλλόμενον. Πώ ς θέλετε νά γίνη διαφορετικά; 
Είναι σάν νά μοΰ λέτε νά γράψω, δτι πουλάτε στόν 
κύριον ένα σπίτι. Ά λ λ ά  τί σπίτι; Ποΰ κείται, πόσα πα
τώματα έχει, μέ τί συνορεύει πρός Άνατολάς, πρός 
Δυσμάς, πρός Βορράν, πρός Μ εσημβρίαν; Τέτοια πράγ
ματα μοΰ λέτε νά γράψω! ’Αλλά έγώ παιδιά μου, ύστερα 
άπό πενήντα έτών συμβολαιογραφικόν βίον, δέν μπορώ  
νά ντροπιασθώ μέ τέτοια κουρουφέξαλα. Λυπούμαι πολύ, 
άλλά...

Έ π ί τέλους, μετά πολύωρον συζήτησιν, ό άγαθός 
άνθρωπος άπεφάσισε νά συντάξη τό συμβόλαιον, άπεκ- 
δυόμενος πάσης ευθύνης διά τάς συνεπείας. Καί τό συμ· 
βόλαιον ύπεγράφη παρά τών συμβαλλομένων μερών 
καί δύο μαρτύρων, οί όποιοι έσταυροκοποΰντο διαρκώς 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής άναγνώσεως τοϋ συμβο
λαίου. Ό  εκδότης μας έν κοντολογία είχε άναλάβη δλα 
τά έξοδα τής έκτυπώσεως, διεκπεραιώσεως καί ταχυδρο- 
μήσεως τοΰ περιοδικού, μέ τήν πρόσθετον ύποχρέωσιν, 
δπως, νεμόμενος τά κέρδη, καταβάλη εις ένα έκαστον 
έξ ημών πεντήκοντα δραχμάς κατά μήνα καί ώρισμένον 
ποσοστόν έκ τών κερδών τής έπιχειρήσεως, μετά τήν 
κάλυψιν τών έξόδων.

Δέν θά  διηγηθώ βεβαίως τήν τραγικήν ιστορίαν τοΰ 
περιοδικοϋ, τό όποιον έξέπνευσεν είς τό έννατόν του 
φύλλον. Θ ά  τελειώσω δμως μέ τήν τραγικήν ιστορίαν
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ιης τελευταίας μας έπισκέιρεως πρός τόν εκδότην. Ό  
άτυχης άνθρωπος είχε χάσει είς τήν έπιχείρησιν τών Δ ι- 
δότων κα'ι τών Ά σ σέτ , τα ολίγα χρήματα, ποϋ είχε 
κερδίση άπό τό μικρόν του έμπόριον. Μάς έμενε 
δέ οφειλέτης και τοΰ τελευταίου πεντηκονταδράχμου 
μισθοΰ.

—  Πρέπει νά πάμε νά είσπράξωμεν τά δφειλόμενα! 
Ιπρότεινεν, ενα βροχερόν, μελαγχολικόν απόγευμα, ό 
σκληρότερος έξ ήμών, ό όποιος δέν ήτο ουτε δ Βώκος, 
ουτε ό υποφαινόμενος.

—  Δέν τόν λυπάσαι τό χριστιανό ; τοϋ εΐπαμεν. 
Τόν φτάνει ή συμφορά, ποϋ τοΰ φέραμε στό κεφάλι 
του !

—  "Ας μήν ήτανε τόσο άμελής, ό παληάνθρωπος ! 
έφώναξεν ό σκληρός συνέταιρος. Μ ήν ξεχνάτε, δτι, άν 
κατεστράφη αυτός, μάς κατέστρεψε καί τήν επιχείρησή1 
μας. Καί έπί τέλους, αν δέ θέλετε εσείς, θά  πάω μό
νος μου.

Έ πήγε πράγματι μόνος του καί εμείς εμείναμεν εις 
τό άντικρυνόν καφενεδάκι, συστήσαντες εις αυτόν τήν 
όλιγωτέραν δυνατήν σκληρότητα. Μετά παρέλευσιν μιάς 
ώρας, τόν εΐδαμεν άνελπίστως νά εξέρχεται άπό τό βι- 
βλιοπωλεΐον μ’ ένα βαρύ μαντΰλι είς τό χέρι. Ό  δυ
στυχής εκδότης, άπειληθείς μέ τάς συνεπείας τοΰ συμ
βολαίου καί μέ άπαίτησιν ποινικής ρήτρας επιπλέον, 
— δπως έμάθαμεν πολύ αργότερα— είχε περιμαζεύσει 
δλες τίς πενταροδεκάρες τοϋ συρταριού του, έδανείσθη 
καί από τούς γείτονας καταστηματάρχας καί έξώφλησε 
τό χρέος του. ’Ό ρθιος είς τήν θύραν τοΰ βιβλιοπωλείου, 
προέπεμπε μέ λυγμούς καί άράς τόν συνάδελφον.

—  Στούς γιατρούς νά τά φάτε, παληόπαιδα ! ώλο· 
φύρετο.

Ό  συνάδελφος, κλίνων πρός τά δεξιά ύπό τό βάρος 
τών ύγρών άπό τά δάκρυα τής δυστυχίας αργυρίων, 
έγΰρισε καί τοΰ είπε σκληρότατα:

—  ’Ά ν  άκουε ό Θεός τούς κοράκους, δλα τά γαϊδού
ρια θά ήταν ψόφια.

Καί έ'σπευσε νά ένεργήση τήν διανομήν τοϋ ανόμου 
κέρδους. Έ λ α β α , εννοείται, κ’ έγώ τάς πενήντά μου 
δραχμάς, μέ τήν γνωστήν σκληρότητα τής μικράς ήλι
κίας καί τής μεγάλης άπενταρίας. Ά λ λ ά  ή τύψις τής συ- 
νειδήσεως, ποΰ έδοκίμασα, κατά τό βροχερόν εκείνο 
απόγευμα, άπό τό έγκλημά μου, άπέμεινεν ή αίωνία 
τύψις τής ζωής μου, άπό τήν όποίαν μέ άνακουφίζει 
κάπως ή συναίσθησις, δτι έπλήρωσα έ'να μέρος τής 
αμαρτίας μου είς τούς ευτυχείς διαδόχους τοΰ μαρτυ
ρικού αύτοΰ προδρόμου τών Ελλήνω ν εκδοτών.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Ο  ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
9Ε λέχθη  κά ποτε  μία αλήθεια  σχετικώ ς πρός τήν Νεοελ

ληνικήν πνευματικήν κ ίνηο ιν  : ο τ ι δεν άρκεΐ νά δημιουργη- 
θοϋν εργα άξια λόγου π α ρ 3 ήμΐν, άλλ3 είναι ανάγκη νά δη- 
μ ιουργηθοϋν και ά ν θ ρ ω π ο ι. ο ι ό π ο ιο ι νά διαβάζουν . Πολύ  
δε συντελεί εις τήν άνάδυσιν το ιο ύ τω ν , επ ιδ εκ τικ ώ ν  πνευμα
τικού  ενδιαφέροντος, α νθ ρ ώ π ω ν . κα ί ή κατάλληλος διαφ ή- 
μ ισ ις τώ ν  έργων, παλα ιών ή νέω ν .

Κ α ι δταν μέν τά εργα λησμονημένου τινός, έχουν έκδοθή  
εις τόμ ον , ύπάρχει ελπ ίς νά εύρεθή  κά ποτε  ό άνθρω πος, 
δστις μελετών αύτά νά φωνάξη  εις αύτόν : έγείρου !

“ Οταν δμως άφήση εργα σκορπισμένα έδώ καϊ έ κ ε ΐ !; 
τό τε  εις τόν ιστορικόν  τής λογοτεχνίας παρέχει τοϋ το  δυσ
χερείας, μία τώ ν  οπο ίω ν  — και δέν χρε ιά ζετα ι καϊ άλλη ,— είναι 
δτι συνή θω ς δέν ύπάρχουν πλέον αι εφημερίδες και τά π ε 
ριοδικά, τά όποια  θά  άνελάμβανε τόν άχαριν κόπον νά έρευ- 
νήση.

9Εννοοϋμεν δέ δχι τά  νεώτερα και επ ισημότερα  δημοσιεύ
ματα, άλλά τά παλαιά και κυρίως τά ολιγόζωα άνά τάς έλλη- 
νικάς χώρας τοιαϋτα .

Κ α ι δταν άφησεν εργα ανέκδοτα ! ;  και δέν έπω λήθησαν  
μέ τήν  όκάν, και δέν έψησαν μέ αύτά τόν  καφέν τοϋ α πο 
κλεισμού, και δέν έσ τρώ θ η  μέ τά κομματάκια τω ν  ή μαλακή 
τοϋ π ον τικοϋ  φ ω λίτσα , ή — εχομεν και τοιαϋτα  παραδείγ
μ α τα — δέν τά κληρονομήση κανείς, ό όπο ιος νά τά τυπ ώ σ η  
διά δικά το υ ...

Τ ό τε  τό  εργον τοϋ ιστορικού  είναι άκόμη δυσχερέστερον.

* ν *

9Α λλ3 άς έν το π ισ θ ώ  εις τόν Κοκκινάκην.
Δέν ε ίμα ι εις θ έσ ιν  νά βεβαιώσω άκόμη — α ί έ'ρευναί μου 

δέν έπ ερα τώ θη σα ν— άν άφησεν ούτος εργα ανέκδοτα π ερ ισω - 
θέντα  ή ά ποταμ ιευθέντα  εις κάποιαν μνήμην, “ Ο ,τ ι γνω ρ ίζω  
είναι δ τι δέν συνεκεντρώ θησαν τά έκ τυ π ω θ έν τα  δεξιά και 
αριστερά πο ιήματά  του, δχι πολλά άτυχώς, κοσμοϋντα τάς 
3Ανθολογίας, α ί όπ ο ΐα ι, ώς γνω στόν , φέρουν ένίοτε και τό  
δνομα τοϋ Παρνασσού .

‘ Ο Κ ω νστα ντίνος Κ οκκινάκης έγεννήθη είς τήν Χ ίον  τω  
1 7 7 9  και άπέθανεν είς τήν  Α ίγιναν τήν  16ην Φεβρουάριου 
τοϋ  1 8 3 1  εις ήλικίαν ετώ ν  5 2 .

Κ ατά  τά ετη  δέ τοϋ  Κ αποδ ισ τρ ίου  εδρασεν έκ ε ΐ κα ι ώς 
πο ιη τή ς , άλλά καί ώς μουσ ικός .

'Έ ν  άπό τά όνειρα τοϋ βίου μας υπήρξε και τό  νά γράψω  
διά τήν π ρώ τη ν  αύτήν πρωτεύουσαν τής €Ελλάδος : τήν  
ώραίαν και σώ τειραν τώ ν ?Α θη να ίω ν  Α ίγ ινα ν ·

Τήν λέγω δέ σώ τειραν, δ ιό τι εις αύτήν κυρίως ά π 3 α ιώ 
νων κατέφευγον ο ί εκπα τρ ιζόμενο ι τώ ν  3Α θ η νώ ν  κάτο ικο ι, 
έπ ικειμένης επιδρομής τίνος ή πολεμ ικής εισβολής.

° Α λ λ 3 έκ ε ΐ εϋρισκον και άσυλον άσφα λέστερον τοϋ έν Σα - 
λαμ ΐν ι, τώ ν  στενώ ν τής οπο ίας έκυριάρχουν ο ί κουρσάροι, μή 
τολμώ ντες νά άναχθοϋν π ά ν το τε  είς ανοικτόν πέλαγος.

Ε ίς  τήν  Α ίγιναν λοιπόν τοϋ Κ α ποδ ισ τρ ίου  α νεπ τύχθη  
και τώ ν  γραμμάτων κ ίνησ ις άξία μεγάλης προσοχής. 3'0 χ ι  
μόνον εφημερίδες έλληνικαί και γαλλικαί, άλλά και περιοδικά  
έξεδόθησαν και συγγράμματα πο ικ ίλα  έξετυ π ώ θη σα ν  έκεΐ.

Ε ίς  τάς συναναστροφάς δέ ήκούετο και ή απαγγελία π ο ιη 
μά τω ν— ένός έξ  α ύ τώ ν , περ ισω θέντος  χειρογράφου , άναφερο- 
μένου δέ εις τόν έκ πανώλους θάνατον δύο ώραίων άδελ- 
φ ώ ν : eΕλένης και Κ α τίγκω ς, τό όπο ιον  έξεδώσαμεν, δέν 
κατω ρθώ σαμεν νά άνεύρωμεν άκόμη τόν π ο ιη τή ν .

3Η κούετο δμως καί μουσική.
Α ποτέλεσμα  δέ τή ς  μέν λογοτεχνικής κ ινήσεως είναι ή 

εκδοσις έν Α ιγ ίνη  μιάς 3Ανθολογίας τοϋ 9Α . Χ ρ ιστοφ ίδου , 
φερούσης τήν  προμετω π ίδα  :
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α Σ τ ίχ ο ι ηρωι κοί καί ερω τικο ί διά τήν ανθούσαν νεολαίαν 
τής Ε λλά δος » .

(Π ρόκ ε ιτα ι περ ί μ ικράς , ιδ ιορρύθμου καί χαριτωμένης 
έκδόσεως, αληθινού χάρματος τοϋ φ ιλοβίβλου).

Τής δέ μουσικής, ή εκδοσις τώ ν  * Σ το ιχ ε ιω δ ώ ν  αρχών τής 
θεωρίας τής μουσ ικής» συνεκδοθείσης καί τής  « διδασκαλίας 
τής κ ιθά ρα ς » .

Τό εργον είνα ι τοϋ Ν ικολάου Φλογαίτου, προσελθόντος  
αρωγού εις τήν μουσικήν ονοματολογίαν καί τοϋ Γεωργίου  
Γλαράκη, άμφοτέρων διακεκριμένων άνδρών.

*
*  *

3Αλλ* ε ϊπομεν δ τι ό Κ οκκ ινάκης ήτο καί μουσικός.
Τ ω  1 8 2 9  είχε δοθή  επ ίσημος χορός ύπό  τοϋ Σ π υρ ίδ ω 

νος Τ ρ ικ ού π η , έ π ί τή  άναγγελία τής άνακτήσεως τοϋ Μ εσο
λογγίου.

cΗ  ορχήστρα ά πετελε ΐτο  άπό έ’να β ιολ ί : αύτό άνέλαβε νά 
τό  π α ίξη  ό ίδιος ό Φ λογαίτης.

3Αλλά τό  καντίν ι έξαφνα εοπασε καί ό χορός δ ιεκόπη.
Τ ό τε  ήλθεν ή σειρά τοϋ  άσματος .
Μ ία κ ιθάρα  έδόθη  είς τόν Σπυρ ίδω να  Σκούφ ον , ό όπο ιος  

έτραγούδησε τό  :

*Η  ώρα ήλθε 
έχε υγείαν ! 
με ϋρηνωδίαν 
αναχωρώ,

’ .Αλλ* ό Σκούφ ος έβράχνιασεν έξαφνα’ καί τό τε  ή κιθάρα  
έδόθη εις τόν Κ οκκ ινάκην.

Α ύτοϋ  δμως ή λύρα * τή ν  πα τρίδα  μόνον ή χε ι».
"Η ρχ ισε  λοιπόν νά τραγονδή τό  εργον του , τό  θαυμάσιον  

καί δημοφ ιλέστατον θούριον  άσμα :

*Ω λιγερόν καί κοπτερόν σπαθί μον.

*0 ενθουσιασμός , π ρω τοσ τα τοϋν τος  τοϋ  Κ αποδ ιστρ ίου , 
έκορνφ ώ θη  τότε.

Μ ετά  τό  τέλος τοϋ άσματος αύτοϋ ό Κυβερνήτης άπεσύρθη  
διά νά τό  ρ ίξουν ο ί άλλοι σ τό  γλέντι, δπω ς καί τό ερριξαν.

*
*  ν

Π λήν τοϋ άσματος τούτου, εργον του  είνα ι καί τό τοσαύ- 
τας συγκ ινήσεις προκαλέσαν :

Λαμπρός ποτέ φώσφορος τής νυχτος 
έφώτιζε σκηνάς τάς Έλληνίδας

Κανείς δέν εμένεν αδάκρυτος, δταν έτραγουδεΐτο  ιδ ίω ς ή 
στροφ ή  :

Γιά τής πατρίδος τήν ελευθερία
γιά τον Χρίστον τήν πίστιν τήν *Αγίαν,
γι3 αύτά τά δνο πολεμώ
γι' αύτά νά ζήσω έπιθνμώ ,
κι9 άν δεν τά αποκτήσω,
τ ί  μ 9 ωφελεί νά ζήσω !...

*
* *

*0  Κ οκκινάκης ή το  παλαιός φ ίλος— ύπήρχον τότε άκόμη 
παλα ιο ί φ ίλοι — τής οικογενείας Κ οντοσταύλου.

" Οταν άπέθανεν ό Κ οκκινάκης ό Κοντόσταυλος ΐδρυσεν 
έν τω  μέσω  τοϋ  έν Α ίγ ίνη  θαυμασίου  κήπου του είς αύτόν 
κενοτάφ ιον.

cΗ  επ ιγραφ ή τοϋ  σω ζομένου αύτοϋ μνημείου μιάς σ τοργ ι
κής φ ιλίας, δ ιαπ ιστοϋσα  καί τήν π ερ ί τοϋ  έκλιπόντος π ο ιη -

26. Ί )ιά  τίιν Ισορροωίαν της {}ω ής  ό άνδρας 
ωρέωει νά γίνεται ολίγον γελοίος και 
7ΐ γυναίκα ολίγον σοβαρά.

27. 'J C fio va jia  είναι ό δικαιότερος κριτής 
και ό άσφα^έστερος σύμβουλος τών  
ω ρά }εώ ν  μ ου .

28. Ό  ευτυχέστερος ανδρωωος σήμερα είνε 
εκείνος ω οϋ  δεν άγάωησε, η καϊ αν 
άγάωησε δέν ΰωανδρευδιι, ή και αν 
ένυμφεύδη δέν ε^ή^ε^β ■

29. 'ΣΚ διαφορά τοϋ κρασιού άωο τίιν 
αγάωη είναι δτι άωο το κρασϊ }ε$α~  
_μ ^ τα ι κανείς γρήγορα, άωο τίιν 
αγάωη δμως δύσκολα }εφεύγει.

30. ‘βκεϊνος ω οϋ ωεριαυτο^/ογεΐ ομοιάζει 
σάν τον βάτραχον ω οϋ  διαρκώς 
«μωουρμωου^ίδρες» κάνει.

Ά Ο ψ α ι,
15. X. 1022. ΑΝΘΙΜΟΣ ΧΛΩΜΟΣ

τοΰ γενικήν γνώμην, εχει ώς έ ξ ή ς :

Κ . Κοχκινάχ}]
Χίο, 

καλώ, κάγαΰω, 
φιλομονοω, λογίω, 

μετριόφρονι, 
π ροοψ άεϊ πάοιν,

// ίλ<ο π ιο τφ , 
ό ποΰών Ά Ι .  Κοντόσταυλος.

Κοκκινάκη χρηοτέ 
,*“ '£>«·

Έ β ίω  ετη  νβ’. Έ τελεντηοε Φεβρ. 
α ω  λα.

Τό  επίγραμμα τοϋ το , άπό τόν Κ οντόσταυλον προερχόμενον 
μάλιοτα, ή το  συ νοπ τικ ή  βιογραφία τον  Κ οκκ ινάκη κα'ι τ ί 
τλος πνενμ α τικής κα ι ψ νχ ικής ενγενείας διά τόν λησμονη- 
ϋ·έντα εθνικόν  π ο ιη τή ν .

Ό  Κ οκκινάκης φέρει τήν  σφραγίδα τοϋ μεγάλον. Α ν  τη 
δε σνν ίο τα τα ι κνρίω ς εις τήν  έπ ι τώ ν ανγχρόνων τον  ε π ί- 
δρασιν.

Κ αί ή έπ ίδρασις αϋτη  έπέζηαε πολν  τοϋ π ο ιη το ϋ · διά 
τοϋ το  οφείλετα ι εις αύτόν εθ ν ικ ή  ενγνωμοσννη.

’Ί σ ω ς  θά  παρατηρήση  τ ις  : δ ια τί ό Κ οντόστανλος εις τό  
πολύστιχον  χαρακτηριστικόν  επίγραμμα  δέν ονομάζει τόν 
Κ οκκινάκην κα'ι ;

Ό  λόγος είναι ο τι τό τε  ήσαν ολοι φ ιλοπάτριδες.

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΥΣ
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Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Αύτάς τάς ήμέρας εντρυφώ είς τήν άνάγνωσιν της 

«'Ιστορίας τής ’Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας» τοΰ 
άγγλου G ilb e r t  M u rra y , έξελληνισθείσης θαυμασίως 
κι’ έκδοθείσης πολυτελώς ύπό τοΟ καθηγητοΰ κ. Σίμου 
Μενάρδου. Άνέγνω σα είς τήν'ζωήν μου πολλάς τοιαύ- 
τας ιστορίας, ή «Γραμματολογίας» δπως τάς έλέγαμεν 
είς τό σχολεΐον. Συμφωνώ δμως μέ τόν μεταφραστήν, 
δτι ή τοϋ Ά γ γ λ ο υ  σοφοΰ,— «βασιλικού καθηγητοΰ της 
Ελληνικής έν τφ Πανεπισιημίω τής ’Οξφόρδης και 
εταίρου της Βρεττανικης ’Ακαδημείας» —  εΐνε ή ώραιο- 
τέρα. Δέν φαίνεται διόλου «δάσκαλος» ό συγγραφεύς, 
δπως άλλοι φιλόλογοι, ίδικοί μας καί ξένοι, δταν κρί
νουν τούς κλασ&ικούς. Εΐνε άνθρωπος γενικού πνεύμα
τος, άπό τό όποιον φυσικά δέν λείπει καί τό νεώτερον. 
’Αναφέρει δέ συχνά είς τάς κριτικάς του, όχι μόνον 
Σαίξπηρ, άλλά καί ”Ιψεν, καί Κήτς, καί Ράσκιν, καί 
Τολστόϊ, καί Μπράουνιγκ, καί Ούόρτσουορθ,— ονόματα 
τά όποια πολλοί συνάδελφοί του, καί μάλιστα τού Ε λ 
ληνικού Πανεπιστημίου, θά έθεώρουν ώς βέβηλα πλησίον 
τοΰ Όμηρου, τοΰ Πινδάρου, τοΰ Σοφοκλέους καί τοΰ 
ΙΙλάτωνος . . .

Δέν διστάζω έν τούτοις νά ομολογήσω, δτι ούτε τοΰ 
M u rra y  ή 'Ιστορία μέ ικανοποιεί τελείως. Πάντοτε θά 
έπροτιμοΰσα μιαν 'Ιστορίαν γραμμένην άπό “Ελληνα  
κριτικόν και φιλόλογον, —  άπό τόν Δημήτριον Βερναρ- 
δάκην π. χ . ή άπό τόν ίδιον τόν κ. Μενάρδον(*), —  ή, 
άκόμη καλύτερα, —  άπό ενα ίδικόν μας ή ξένον κριτι
κόν, ούτως είπεΐν έξ επαγγέλματος, δπως τάν Ροΐδην, 
τόν Ταίν, τόν Μπρυνετιέρ, τόν Ά να τόλ  Φράνς. Δυστυ
χώς, αύτοΰ τοΰ είδους οί τεχνοκρΐται δέν καταπιάνονται, 
επειδή δέν εΐνε καί ειδικοί φιλόλογοι ή έλληνισταί, ούτε 

, θά ήμποροΰσαν νά διορθώσουν εν άρχαΐον κείμενον, νά 
συμπληρώσουν ένα πάπυρον τής Όξυρύγχου, δπως ό 
Βιλλαμόβιτς καί ό ίδιος ό M u rray . Άφίνουν δέ τό έργον 
είς αύτούς, οί όποιοι, δσον καί άν εΐνε τεχνοκρΐται, δέν 
λησμονούν, δέν τοϊς επιτρέπεται νά λησμονήσουν, δτι 
είνε καί «δάσκαλοι». Είπα, δτι είς τήν 'Ιστορίαν τοΰ 
M u rra y , ό δασκαλισμός αύτός, ή σχολαστικότης, ή στε- 
νοκεφαλιά καί ή άγνοια τών στοιχειωδεστέρων τοΰ 
m etier, φαίνονται δλιγώτερον παρά είς κάθε άλλην 
«Γραμματολογίαν», 'ϊπάρχουν δμως. Καί συχνά, παρα- 
κολουθών τάς άποδείξεις τοΰ συγγραφέως, τούς μακρούς 
του συλλογισμούς έως νά φθάση είς εν συμπέρασμα έπϊ 
τεχνικοΰ τίνος ζητήματος, έσκέφθην μειδιών πόσον ταχύ
τερα καί ασφαλέστερα θά τό έκαμνεν ενας άνθρωπος, ό 
οποίος έγραψεν είς τήν ζωήν του κι’ ένα δράμα ή ένα 
ποίημα ! Είμπορώ μάλιστα νά προσθέσω δτι αύτή ή 
άγνοια, αύτή ή άνυποψία τών δασκάλων περί τοΰ τρό
που μέ τόν όποιον γίνονται τά λογοτεχνήματα, έδημι- 
ούργησεν ένα πλήθος πολύπλοκων καί άλύτων ζητημά
των, έκεΐ δπου δέν έπρεπε νά ύπάρχη κανέν.

'Η  άλήθεια είνε, οτι ή 'Ιστορία τής ’Αρχαίας Έ λ -  
ληνικης Λογοτεχνίας, τής σημαντικωτέρας δλων τών άρ-

(* ) Και ακριβώς ό κ. Μενάρδος ετοιμάζει προς εκδοοιν μίαν 
πεντάτομον *άπο τον ' Ομήρου μέχρι τον Ροίδου κα'ι τον Παλαμά*.
θά εΐνε ο,τι χρειάζεται.— Γ ρ .  Ξ .

χαίων καί νέων Λογοτεχνιών (** ), άποτελεΐται άπό τόσα 
«ζη τήματα » ή «προβλήματα», πολλά τών οποίων καί 
σοβαρά είνε καί άλυτα πράγματι. Ά ρκοΰμαι νά ενθυ
μίσω τό ' Ομηρικόν, διά τό όποιον έχύθησαν ποταμοί 
μελάνης, —  άκόμη κι’ έλληνικής, —  καϊ τό Θεατρικόν. 
Υπήρξε ποτέ "Ομηρος ; Ό  Ούόλφ _ καί οί οπαδοί του 
άπαντοΰν άδιστάκτως δχι ! Καί ό M u rra y  παραδέχεται 
δτι ύπό τό δνομα τοΰ 'Ομήρου συνηνώθησαν πολλών καί 
ποικίλων ραψωδών τά έπη, οσάκις δέ άναφέρει τό δνομα 
τοΰ μεγίστου τών ποιητών, τό περικλείει εντός εισαγω
γικών («Ό μ η ρ ο ς » ),  διά νά ένθυμίζη δτι δέν εΐνε παρά 
ένα πλάσμα. Ά λ λ ο ι, καί μάλιστα νεώτεροι, άπορρί- 
πτουν τήν θεωρίαν τών ούολφιανών, πιστεύουν δέ άκρα- 
δάντως,— δπως ό κ. Μενάρδος, προτάσσων καί ολόκλη
ρον μελέτην,— δτι ό "Ομηρος, ό μέγας, ύπήρξεν είς καί 
μόνος ώς ό θεός, καϊ δτι αύτοΰ άποκλειστικώς έργα 
εΐνε ή Ίλ ιάς  καί ή ’Οδύσσεια, άδιάφορον άν έδώ κι’ έκεΐ 
υπάρχουν μερικά χωρία νόθα. Ποιοι έχουν δίκαιον ; Ν ο 
μίζω δτι καί άλλη τόση μελάνη άν χυθή, τό ζήτημα θά 
μείνη άλυτον.

Έπίσης τό Θεατρικόν. Τί έσήμαινεν ακριβώς τό 
Θέατρον τών αρχαίων ; Πώς ήτο ή σκηνή ; Πώς προήλ- 
θον βαθμηδόν δλ αι αύταί αί «καινοτομίαι» άπό τοΰ θ έ -  
σπιδος μέχρι τοΰ Μενάνδρου; Καί γενικώς άκόμη, πώς 
έγεννήθησαν ή τραγωδία καί ή κωμωδία και ποίαν σχέ- 
σιν είχον μεταξύ των ; Χίλια προβλήματα, άποτελοΰντα 
έν μέγα, τεράστιον, τό όποιον, μολονότι προσεπάθησαν 
νά τό λύσουν αί φωτεινότεραι διάνοιαι τοΰ κόσμου, πα
ραμένει τόσον σκοτεινόν, ώς νά μή τό έπραγματεύθησαν 
ποτέ παρά «φιλόλογοι» καί άρχαιολόγοι. Ά φ ίνω  τώρα 
τό άλλο, τό πολυθρύλητον: ποιος εΐνε ό μεγαλύτερος 
τραγικός, ό Αισχύλος, ό Σοφοκλής ή ό Εύριπίδης ; Οί 
άρχαΐοι τούλάχιστον είχον τήν Πυθίαν, ή όποία τούς 
έβεβαίωνεν δτι ό Εύριπίδης ήτο «σοφώτερος» τοΰ Σοφο
κλέους. Ά λ λ ’ δταν έδόθη ό χρησμός, ό Αισχύλος είχεν 
άποθάνει είς τήν Γέλαν καί ή καλή Πυθία δέν ώμίλει 
είμή περί ζώντων. Ούτω τό ζήτημα έμεινε διά νεω- 
τέρους χρησμοδότας μέ πολύ δλιγώτερον κΰρος, καί 
φυσικά έμεινε καί μένει άλυτον. Έ γώ  έξαφνα θά έλεγα, 
δτι άνώτερος τών τριών εΐνε ό Σοφοκλής, διότι παρά 
τήν τελειότητα τής σκηνικης του τέχνης, άγνωστον είς 
τούς δύο άλλους καί άφθαστον μέχρι σήμερον, συνδυάζει 
έν μέτρω καί τοΰ πρώτου τήν πτησιν καί τοΰ δευτέρου 
τήν άνάλυσιν. Ά λ λ ά  ποιος θά μ ’ έπίστευεν ; Έ δώ  δέν 
έπίστευσαν ένα Βερναρδάκην, ό όποιος έξεσπάθωσεν 
άλλοτε ύπέρ τοΰ Εύριπίδου . . . .

Έ ν  πάση περιπτώσει, τά «ζη τήματα » δέν οφείλον
ται δλα είς τήν σχολαστικότητα καϊ τήν στενοκεφαλιάν, 
δπως π. χ. τό ζήτημα τής «φιλαλήθειας» τοΰ Η ροδό 
του. Τ ά  έγέννησε μοιραίως ή μεγάλη άπόστασις, ή όποία 
χωρίζει τούς κριτικούς άπό τά κρινόμενα, καί ή σχετι
κώς ελάχιστη ποσότης τών, κατά σύμπτωσιν πολλάκις, 
διασωθέντων. Ά ς  φαντασθή κανείς, δτι άπό 90 τραγφ- 
δίας τοΰ Αισχύλου δέν έφθασαν είς ήμάς παρά μόνον 7 
καί άπό ισαρίθμους σχεδόν τοΰ Σοφοκλέους μόνον 8 ! 
Απεναντίας άπό τάς πολύ δλιγωτέρας τοΰ Εύριπίδου 
έσώθησαν αί 18, δηλαδή τό τρίτον τοΰ δλου του έργου.

(* * ) Οί δροι, φαίνεται, έχουν πλέον κα&ιερωΰ;') : Φ ι λ ο λ ο γ ί α  
εινε ή επιστήμη τών κειμένων. Γ ρ α μ μ α τ ε ί α  το οννολον τών 
κειμένων αντών. Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α  δ'ε μέρος αν τον τον συνόλου, 
ήτοι ποιήματα, ϋεατρικα εργα, διηγήματα κλπ.
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Ά ς  ληφθή άκόμη ύπ’ δψει, δτι τήν «επιλογήν» ούτως 
είπεΐν αύτήν δέν τήν έκαμεν ό χρόνος, ό μέγας έκκαθα- 
ριστής τών άξιών, άλλά ή τυφλή Τύχη· διότι άν ό Σ ο 
φοκλής έλατρεύετο μετά θάνατον ώς «ήρω ς», —  δπως 
περίπου καί σήμερον λατρεύονται οί μεγάλοι ποιηταί 
είς τήν ’Ιαπωνίαν, —  μόνον τοΰ δλιγώτερον άγαπωμένου 
καί τάς δλιγωτέρας φορά; νικήσαντος Εύριπίδου διε- 
σώθη τό περισσότερον έργον. θ ά  υπήρχε ζήτημα ύπερο- 
χής, άν έσώζετο έπίσης καί τό έργον τοΰ Σοφοκλέους ; 
Δέν πιστεύω. Ό  M u rray  λέγει δτι άπό δλην τήν άπο- 
λεσθεΐσαν λογοτεχνίαν, ό «Προμηθεύς λυόμενος» τού 
Αισχύλου θά ήτο τό πλέον έπιθυμητόν τεμάχιον. Τό 
κατ’ εμέ, ή μεγαλυτέρα μου εύτυχία θά ήτο άν άνεκα- 
λύπτοντο ποτέ είς καμμίαν Όξύρυγχον πάπυροι μέ τόν 
«Εύρύπυλον» ή τάς «ΙΙλυντρίας» τοΰ Σοφοκλέους. 
*Ισως τάπολεσθέντα άριστουργήματα τής Α ρχα ίας  Έ λλ . 
Λογοτεχνίας, —  έκεΐνα τά όποια άπέξεον οί καλόγηροι 
τοΰ Μεσαίωνος άπό τάς μεμβράνας, διά νά γράφουν τά  
συναξάρια των,— θά ήσαν άνώτερα άπό τά τυχαίως δια- 
σωθέντα. Ή  δέ κατάταξις τών ποιητών αύτών καί τών 
λογοτεχνών έν γένει θά ήτο πολύ διάφορος, έάν έσώ- 
ζοντο δλα ή τούλάχιστον τά καλύτερα. Έ γγυαται κανείς 
σήμερον, δτι ό τελείως αγνοούμενος Ά γάθω ν ή ί άτε- 
λέστατα γνωριζόμενος Μένανδρος δέν ήσαν μεγαλύτεροι 
καί άπό τούς μεγάλους; Τά  «άποσπάσματα> δέν λέγουν 
τίποτε· αί δέ «μαρτυρίαν καί αί κρίσεις τών άρχαίων 
δέν πείθουν κανένα !

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΣ

'& jjnviKoi ωερίωαζοι

ΑΘΗΝΑΙ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Ατελείω το ταξεΐδι ώς τόσο άπό τήν Α θ ή ν α  έ'ως τό 
Διακοφτό. Εύτυχώς ποΰ τό χρωματίζει καί τό κάνει λι- 
γώτερο άνιαρό ή μαγεία τής Κακής Σκάλας, τό χαμό
γελο τοΰ Σαρωνικοΰ στό Καλαμάκι, τό νηστίσιμο κο- 
λάτσισμα στόν σταθμό τής Κορίνθου, ή θέα τοΰ ’Ακρο- 
κόρινθου καί οί καθαρευουσιάνικες καταλήξεις τών πε
ραιτέρω στάσεων καί σταθμών.

Στό Δια κοφτό ό δδοντωτός περιμένει ύπό άτμόν. Π α -  
τεΐς με - πατώ σε, έγκαθιστάμεθα καί ξεκινούμε. Μεση
μέρι περασμένο, μέρα, χαρά θεοΰ. Τό άγεράκι τοΰ Κ ο
ρινθιακού μάς συνοδεύει έως τό στενό άνοιγμα τοϋ βου- 
νοΰ κι’ άπ’ έκεΐ μας περιλαμβάνει ή δρεσία αύρα.

Χαΐρε ή δμορφιά κι’ ή γραφικότης, χαΐρε καί σύ, 
Βουραϊκέ, μέ τό τρελλό σου κύλισμα. Γειά σου, Χελμέ, 
ποϋ άπό τό λευκό σου παρατηρητήριο μας στέλνεις τούς 
χαιρετισμούς σου καί τό κάλεσμα στά χιόνια σου. Τ α 
πεινοί προσκυνηταί ανεβαίνουμε πρός τά 'Ιεροσόλυμα 
τής θρησκείας τοΰ γλυκυτάτου Ναζωραίου καί τοΰ έλ- 
ληνικοΰ τοπείου, τής θρησκείας, ποΰ καταντήσαμε νά 
λατρεύουμε κατά συνθήκην καί τοΰ τοπείου, ποΰ δέν 
μάς δίδαξαν νά τό βλέπουμε μέ τά πραγματικά μας μά
τια καί μέ τά μάτια τής ψυχής.

Ά γκομαχάει δ δδοντωτός, ποΰ ξεκίνησεν άπό ύψόμέ- 
τρο 10 γιά νά φτάσει σέ ύψόμετρο 700 καί κάτι στά 
22 του χιλιόμετρα ποΰ θά κάνη δλο-δλο έως τά Κ αλά
βρυτα. Τί ανήφορος, θεέ μου, τί καμπύλες, τΐ στενοπο
ριές! Ά λ λ ά  καί πόση δμορφιά κλεισμένη, λές, ζηλότυπα

μέσα στήν κλεισοΰρα τοΰ Βουραϊκοΰ, πόση βλάστησις, 
πόσα νερά !

Στή  Διαβολοποριά ! Ό  οδοντωτός άπό τοΰνελ, πηδάει 
σέ τοΰνελ πάνω άπό μιά γέφυρα. Κάτω γκρεμνός καί 
μέσα έκεΐ μιά άχνα υδάτινη —  το νερό τοΰ Βουραϊκοΰ 
ποΰ πέφτει άπό μεγάλο ύψος καί εξανεμίζεται —  τί 
κρίμα νά μήν ήμασταν πεζοί, νά νυχτωθούμε άποθαυμά- 
ζοντας τό σκέρτσο αύτό τοϋ ελληνικού τοπείου!

Ό  περιστεριώνας έκεΐ ψ ηλά; τό Μέγα Σπήλαιο ! 
Κύριε τών Δυνάμεων! Τί λόξα πάλι αύτή τοϋ άσκητικοϋ 
μυαλοΰ, νά πάη νά έντειχισθή σ’ έκεΐνο έκεΐ τό κατσά
βραχο ! Κ ι’ δμως πόσο χρησίμεψε στούς μαύρους χρό
νους τής δουλείας καί στούς χρόνους τής Έ παναστά- 
σεως !

Προχωρούμε. Μιά βουνοκορφή παραπέρα ό Δρυμου- 
λας, δπως τήν λένε τραβά όλονώνε τήν προσοχή. "Ενας 
στήν άρχή, άλλος κατόπι, κι’ δλοι στδ τέλος κι’ οί πιό 
άδύνατοι στήν δρασι διακρίνουμε στήν πλευρά του τήν 
περίεργη σύμπτωσι, τό ώραιότατο παιχνίδι, πού ήμπο- 
ροΰσε νά κάνη ή έναλλαγή τής βλάστησης μέ τόν βράχο, 
τό θαυμασιώτερο άπό δλα τά θαυμαστά αύτοΰ τοΰ τόπου 
τής ομορφιάς καί τών Ιστορικών γεγονότων, ένα 1821 
γραμμένο λές έπάνω στήν απότομη κορυφή τοΰ Δρυ- 
μουλά μέ λευκούς άριθμούς μέσα σέ βαθυπράσινο φόντο. 
’Ό χι, δέν εΐνε πλάσμα τής φαντασίας, ούτε δημιούργημα 
τής έλληνικής ψυχής, ποΰ στήν έπίσκεψι τών τόπων 
αύτών φτερώνεται καί διο^σχίζουσα τά έκατό χρόνια, πού 
έπεσαν άνάμεσα, βλέπει έμπρός της σ’ άδιόρατες αναπα
ραστάσεις τά «κλέα » τών προγόνων. Ό  βράχος καί τά 
έλατα, οί μεγάλοι αύτουργοί. 'Η  φύσις, ή μεγάλη αύτή 
Μητέρα κάθε καλλιτεχνίας, αύτή ποϋ έχει κοιμίσει 
έπάνω στό Μπέλεσι τής Μακεδονίας μιά κόρη, ποΰ έχει 
κάνει τόσα άλλα άξιοπερίεργα, δέν μπορούσε νά έχη 
ωραιότερη έμπνευση άπό αύτήν: νά διαλέξη έναν άπά- 
τητο βράχο κοντά στο θρυλικό μοναστήρι τής Α γ ία ς  
Λαύρας καί νά χαράξη μέ τή δυνατή σμίλη της τούς 
τέσσαρας άριθμούς μιάς μοναδικής στά ιστορικά χρονικά 
χρονολογίας, ποΰ μιά φοΰχτα βαγιάδες ξετίναξαν άπό 
έπάνω τους τόν βαρύτερο άπο τούς ζυγούς ποΰ γνώρισεν 
ή ιστορία τών λαών.

Κ ι’ ή κλεισούρα έξακολουθεΐ έως τά Καλάβρυτα μέ τίς 
άπειρες έναλλαγές τών εικόνων, σάν θούριο βαγνερικό, 
ποΰ άπό τήν άρχή έως τό τέλος τό χρωματίζουν βαρια- 
σιόνες κελαΐδιστές καί τεολυκυματοΰσες μέ νότες βαρυές 
μοτίβου μεγαλόπνοου.

•’Αθήνα 1922
Α. ΑΡΓΗΣ
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ΙΕΡΩΝΥΜ ΟΣ ΜΕΣΟΕΝΕΥΣ

(Συνέχεια Ικ  τοΰ

ΙΖ'. ΠΑΡΑ ΘΙΝΑ ΑΛΟΣ
Άφοϋ τό μεσημέρι έφαγε κάτι χωρίς %ά εΐνε κοντά ατό τρα

πέζι καί δ νοϋς του,—γιά τοΰτο καί τή γλώσσά του έδάγκασε δυό 
φορές καί τά μάτι του πήγε νά βγάλη μέ τό πηροΰνι —  ’βγήκε έξω 
εύθύς καί έκατηφόρησε πρός τήν θάλασσα. Έπρόκειτο νά ρυθμίση 
τή ζωή του καί ούτε νά τήν άφήση ξεκούρδιστη ούτε νά τήν πα- 
ρακουρδίση. Ποτέ δέν δπέστη τέτοιου; κλονισμούς, άλλά καί ποτέ 
δέν εσκέφθη τόσον διά τόν εσωτερικόν του άνθρωπον, διά τόν έαυ- 
τόν του. Μαθημένος νά διδάσκη τούς άλλους, νά μελετά τάν βίον 
τών άλλων, νά έρεαν* διά τάς οίκογενείας τών άλλων είχε παύσει 
νά ένδιαφέρεται διά τάν έαυτόν του' ήτο δέ και φύσει αλτρουιστής. 
Οΰτε αύτό δέν τά είχε παρατηρήσει ποτέ, ούτε καί τά είχε βέβαια 
καυχηθή. Έπίστευεν, δτι άπλώς κάμνει τό καθήκον του, νά βοηθή 
δ,τι εχει άνάγκην βοηθείας, είτε άνθρωπος ήτο τοΰ-ςρ, είτε ζφον 
εϊτε δένδρον. Πόσες φορές δέν έκουβάλλησε ’ ςτό σπίτι του γατάκια 
καί σκυλλάκια πεταγμένα άπά έκείνο,ις, ποδ μέ τόσην εύκολίαν 
πετοΰν τήν ξένην ζωήν, σάν νά δυναμώνουν έτσι τή δ'κή των ή καί 
μεγαλύτερα σκυλλιά έγκαταλελειμμένα άπό τόν πρφην κύριόν των. 
“Ενα άπό αύτά μάλιστα τόν έδάγκασε μιά φορά, μαθημένον άπά 
ιδίαν πείραν καί άπά κληρονομικότητα, δτι οί άνθρωποι εΐνε κακο- 
ποιά ζφα. Καί δέν άρκεΐ, δτι τά έκουβαλλοδσε, άλλά κατεγίνετο 
κατόπιν καί νά τά τοποθέτηση καταλλήλως κάμνων Ικκηλσιν είς 
των μαθητών του τό πλήθος. Καί πόσες φορές πάλιν διά νά στε- 
ρεώση ένα δενδράκι, έλησμονοΰσε νά φάγη, δενδράκι, τά δποίον 
κατέρριψεν δ άνεμος ή ή κατσίκα τραβώντας γιά νά τό φάγη, ή 
συνηθέστερον κάποιο αρσενικό παιδί. Αύτή ή περίπτωσις Ιδίως έκα- 
μνε έξαλλον τόν ‘ Ιερώνυμον, καί έμονολογοΰσε : Ώ  άνόητη καί 
άνοστη καί φιλοτάραχος καί φιλόκροτος καί φιλόκακος τών άγριο- 
φωνακλάδων καί σφυριχταράδων πάστα, ή δποία προηγείται τής 
δημιουργίας Ινός ώραίου έφήβου ! ένφ ή κόρη γεννάται πάντα κόρη, 
μέ τής κακίτσες, τής δποίες διατηρεί γιά πάντα, άλλά καί μέ 
εκδηλώσεις λεπτάς καί μέ γελάκια ρόδινα καί μέ βηματάκια 
μετρημένα καί μέ σκιρτήματα χαριτωμένα !

Μιά μέρα δμως κατώρθωσεν έπί τέλους νά έννοήση, δτι εΐνε άλ- * 
τρουϊστής καί Ιδού πώς :

Κάποιος— παπουτσής ήτο— είχε ’ςτό σχολείο δυά παιδιά, και 
ήρχετο νά έρωτ^ διά τάς προόδους των καί νά τά παίρνη τά μεση
μέρι. Τά άπομεσήμερο τά έπαιρνε ή μητέρα τους καί τά περιπα
τούσε καί λίγο. Διέκρινε λοιπόν δ Ιερώνυμος, δτι δ παπουτσής 
είχε μεγάλην προτίμησιν είς τά ενα άπό τά δυά παιδάκια του καί 
τοΰ λέει μιά μέρα.

» — Μοϋ φαίνεται πώς τά ένα παιδάκι σου τό αγαπάς περισσό
τερο άπά τό άλλο; γιατί αύτό ; Καί τό άλλο σου εΐνε καλά παι
δάκι, θά ήμποροϋσα μάλιστα νά σοϋ είπώ, δτι ίσως είνε καί καλύ
τερο δλίγον.

—  Δέν τά σκέφθηκα, κϋρ δάσκαλε, αύτά ποτέ μου. Ίσω ς  δμωί 
ν’ άγαπάω λίγο πιά πολύ τό μικρότερο, γιατί μοϋ ’μοιάζει κι’ 6λας>

—  Ν α ί! ’Απαράλλακτος είσθε. Τό βλέπω' άλλά τοΰτο θά ήμ- 
ποροΰσε νά εΐνε λόγος ν’ άγαπ^ς τά άλλο πιά πολύ. Τάν έαοτό 
του κανείς πρέπει νά τάν άγαπ$ δστερ’ άπ” τούς άλλους.

—  Γιά έξήγα τό μου αύτό, κύρ δάσκαλε, δέν τά καταλαβαίνω.
—  Ά  ! δέν εΐνε δά καί άνάγκη νά είποϋμε περισσότερα ! ’Εκείνο 

τά δποίον Ιχω νά σέ συμβουλεύσω εΐνε νά μή κάμνης διακρίσεις 
είς τά παιδιά σου. Τά καταλαμβάνει ή ψυχίτσα των καί μαραίνε
ται. Άκουσε με, κάτι είξεύρω, Αύτά τά κατάλαβες πιστεύω.

—  Βέβαια καί σ’ εύχαριστώ. Πάντα σείς οί γραμματισμένοι καί 
περισσότερο μυαλό, άν τύχη νά μήν έχετε άπά μας, τό ’χετε συ
γυρισμένο. Σέ εύχαριστώ, κύρ δάσκαλε !

Καί άπεμακρΰνθη άπάγων τά δύο του παιδ ά, τά ενα μέ τά δεξί 
καί τάλλο μέ τό ζερβί. ’Στά δεξί, ποΰ συνήθιζε νά κρατή τό μικρό-

προηγουμένου)

τερο εΐνε κρεμασμένο αυτό σάν νά πρόκηται ν’  άναρριχηθή ή νά 
τοΰ ξεκολλήση τό χέρι. Κάτι ζητεί νά τοϋ άγοράση δ πατέρας του, 
δέν τοϋ πέρασε δμως. Αύτό τά παρετήρησεν δ Ιερώνυμος άπά μα- 
κρυά καί χαμογελώντας έκούνησε τά κεφάλι του.

— Τήν πρώτην έννοιαν τών λόγων μου δέν τήν ένόησε, διότι 
εΐνε άνθρωπος κοινότατος. ’Εγώ φαίνεται, δτι κατά τοΰτο τούλά
χιστον είμαι κάπως διάφορος. Πάντοτε σκέπτομαι διά τούς άλ
λους. θά είμαι άλτρου'ίστής. Περίεργον ! Δέν τό εΐχον προσέξει.

Έ ν τούτοις σήμερα δ Ιερώνυμος διά πρώτην φοράν ϊσως είς 
τήν ζωήν του σκέπτεται άποκλειστικώς διά τάν έαυτόν του καί 
σκέπτεται περίπατων επάνω είς τήν βρεγμένην άμμον τής άκρο- 
γιαλιάς.

—  Κάιι είξεύρει δ Μήνας ποϋ κάμνει τάν περίπατόν του τά 
ξημερώματα έπάνω είς τήν βρεγμένην αμμουδιάν καί σκέπτετα 
δ'.ά τάς εργασίας του. Μήπως ή άλλοτε τρικυμιώδης θάλασσα, άλ- 
λ'ίτε άπλώς τεταραγμένη, άλλοτε —  άχ ! Βιολέττα έτσι τήν έλεγες 
— φριζαρισμένη καί άλλοτε χαδάκι— τής μητρός μου εΐνε αύτή ή 
φράσις —  δπως σήμερον, επιδρά έξαιρετικώς είς τήν ταξινόμησιν 
τών σκέψεων τοϋ άνθρώηου ; . . .

Καί προχωρούσε όλο πρός τήν θάλασσαν, Ιως δτου Ινα κυμα- 
τάκι τοΰ έβρεξε τά παποΰταί του καί ήρχισε πάλι νά λοξοδρομή 
βαδίζων πάντοτε είς τήν βρεμένην άμμον. ’ Η το κυματάκι τής γα- 
λήνης χωρίς θόρυβον, χωρίς δύναμιν, χωρίς άφρόν, ποΰ έρχεται κά
ποτε δίχως νά ξέρη κανείς τήν αφορμήν, διά νά βρέξη κι’ αύτό τήν 
άμμον, καί νά μή γυρίση όπίσω.

— Λοιπόν τί θ’ άπογίνης, 'Ιερώνυμε ; ! Πώς θά τακτοποιήσης 
τήν ψυχήν σου : Καί πρώτον, τί θά άπογίνης τώρα ; θά μείνης έδώ 
είς τά νησάκι αύτά είς δλην σου τήν ζωήν ή θά φΰγης ; καί νά 
δπάγης ποϋ ; καί πρός ποίον σκοπόν ; Διά τάς μελέτας, διά τάς 
μελέτας σου,'Ιερώνυμε ! έκεΐ, ποΰ υπάρχουν πιρισσότερα καί χρη- 
σιμώτερα διά τάς έρεύνας σου βιβλία.

Γιά μιά στιγμή έπαυσε νά κυττάζη τό παπούτσι του, ποΰ τοΰ 
τό ’βρεξε τό κυματάκι καί έξηκολούθει νά βαδίζη, δπως τύχη.

—  Είς πόσα μέρη διαιρείται ή ζωή μου; . . Είς τρία. "Ας θέσω 
είς αύτά τά τρία, ώς σύνορα τρείς ογκολίθους ! Έπί τοϋ παρόντος 
μεγάλα βότσαλα — έσκυψε, έδιάλεξε τρία καί έτοποθέτησε τά Ινα. 
Πρώτος ογκόλιθος ! Καθήκον! . . .— τοποθετεί τά δεύτερον βότσα- 
λον. — Δεύτερος άγκόλιθος ! Μελέτη ! —  τοποθετεί καί τό τρίτον 
βότσαλον —  Τρίτος ογκόλιθος ! Κοινωνία! . .  . Γό περιεχόμενον 
τοΰ πρώτου χώρου : ζωή ύπαλλήλου, τοΰ δ$υτέρου : ζωή έπιστή- 
μονος, τοΰ τρίτου : ζωή κοινωνικού άνθρώπου. Αύτά τά τρίτον πε
ρικλείει πάσαν ένόχλησιν άλλά σχεδόν καί πάοαν εύχαρίστησιν τής 
ζωής. Έδώ, λοιπόν σ’ έχω, 'Ιερώνυμε- καί αύτά εΐνε τό θέμα, είς 
τό δποίον οφείλεις νά άπαντήσης τώρα ! είς τήν στιγμήν! . . .

Καί ήρχισε πάλιν νά σκέπτεται καί νά μονολογή— έπί τοΰ πρώ
του θέματος : θάζήσω  πάντοτε υπάλληλος ; Ό χ ι !  Πρώτα δ θεός, 
μετ’ δλίγον λαμβάνω τήν σύνταξίν μου’ ψυχία δηλαδή έλεημοσύνης 
έκ τοΰ ίδίου μου άρτου, διά νά μήν έιταναλάβω τάν μΰθον τής γα
λής καί τής λίμας. Αύτά έτελείωσε πλέον' ούτως ήθέλησε τά Κρά 
τος τοϋ Θεοΰ καί τά Κράτος τών άνθρώπων ! ’Εξαφανίζω τό Ινα 
σύνορον'— καί έπέταξε τά Ινα χαλίκι είς τήν θάλασσαν.— Έπί τοΰ 
δευτέρου θέματος ί θά ζήσω έφεξής μόνον ώς έπιστήμων καί ώς 
έρευνητής ; Τότε πρέπει νά μεταβώ είς τάς ’Αθήνας, άφοϋ τό εισό
δημά μου δέν μοι έπαρκει διά τά  δνειρά μου, τά φευγαλέα, τής Βε
νετίας, τής Πάδοδας, τής Φλωρεντίας, τής Γώμης κ α ί. . . καί . . . 
καί . . . Ά λ λ ’ ούτε ή ήλικία μου μοί χορηγεί μακρύ σχοινίον, 
δπως λέγουσιν οί πολλοί. Ά λ λά  τήν Βενετίαν τουλάχιστον! ! ώ 
πατέρα μου ! Διατί νά ζήσης μέ ιδέας καί νά μήν είσαι δλίγον πρα
κτικός καί ψέκτης άνθρωπος ! Όλίγον καπετάν - Μηνάς δηλαδή ! 
καί μέ άφησες έπί ξύλου κρεμάμενον! οΰτε ακριβώς έπί ξύλου'

Έ το ς  Α ’ .

άλλ’ έπί τής άμδρέλλας μου στηριζόμενον. Τά γενόμενα δμως ούκ 
απογίνονται ! Ά ς  άρκεσθώ είς τήν ώραίαν καί ίστοριοβριθή Α τ τ ι 
κήν, άπομακρυνόμενος τής άσήμου σχετικώς αύτής νήσου' άλλά, 
Πελαγία . . . Βιολέττα ήθελα νά ’πώ, έδώ ζής έσύ. Πάλιν παρε- 
στράτησα.

Καί έκαμε δύο βήματα πίσω καί έπροχώρησε πάλιν πατών έπί· 
τών προηγουμένων ιχνών τών βημάτων του καί συνεχίζων τήν πα- 
ρεκτραπεϊσαν σκέψιν.

— Ά λ λ ’ άρά γε δέν εΐνε άρκεταί αί έρευναι δσας έκαμα μέχρι 
τοΰδε ", Έ χω  πελαγώσει είς τάς σημειώσεις καί τά άτακτοποίϊτα 
μικρόχαρτα, τά έστιβαγμένα φύρδην - μίγδην έντός φακέλλων καί 
συνεσφιγμένχ είς δεσμίδας . . . ήμπορώ νά έρευνήσω καί νά άποκα- 
λύψω, δσα θά έπεθύμουν ; "Οχι ! . . . Ήμπορώ νά συμπληρώσω τάς 
ήδη θησαυρισθείσας σημειώσεις μου, κατά τρόπον, ώστε νά εϊπω '. 
Τέλος καί τφ  θεφ δόξα ! ;  Ό χ ι  ! . . Λοιπόν τί κάμνω ; Μήπως 
πρόκειται περί έργου καλλιτεχνικού, διά τά δποίον αισθάνομαι, δτι, 
άν δέν τά έκτελέσω έγώ, ούδείς άλλος θά τά έκτελέση, τούλάχι- 
στον, δπως τό αισθάνομαι ; Μία εΐνε ή έρευνα καί μόνον οί έρευ- 
νώντες εΐνε πολλοί. "Ο ,τι αφήνει ημιτελές δ εις, τά συμπληρώνει ό 
έτερος, άν δέν θεώρηση προτιμάτερον νά κλέψη τάν πρώτον ! Λοι
πόν σήμερον, εΐπον είς τήν θέσιν αύτήν έδώ, είς τήΥ ερημικήν αύ
τήν παραλίαν, ή δποία δμοιάζει μέ αύτήν, είς τήν δποίαν πρωτο- 
ηγάπησα— φαντάσου, άν συνηντώμην καί έδώ καμμίαν έσπέραν έκ 
νέου μέ τήν Βιολέτταν, χά!..χά!.. χά!.. πάλιν παρεστράτησα.— Έδώ 
λοιπόν κηρύττω τήν λήξιν 'τών έρευνών μου καί άπό αύριον αρχίζω 
νά ι ακτοποιώ τάς σημειώσεις μου μέ τήν έλπίδα νά συμπληρώσω τάς 
σπουδαιοτέρας τούλάχιστον καί νά τάς έπαληθεύσω είς τάς ’Αθήνας. 
Έπί τέλους καί ή ήλικία μου μοί έπιδάλλει τοΰτο, διότι πλησιάζω, 
καλώς βαδιζόντων τών πραγμάτων, είς τής ζωής μου τάν επίλογον. 
Λίολος δπήρξεν δ πρόλογος καί άνιαρόν ύπήρξε τά κύριον Ιργον, 
άλλά αισθάνομαι, δτι θά είσέλθω είς τά έδαφος τοΰ έπιλόγου μέ 
τήν δύναμιν ένάς άθλητοϋ, μέ τήν έλπίδα ένός τυχηροΰ, μέ τά θάρ
ρος ένός θωρακισμένου καί μέ τάν ένθουσιασμάν ένός ένθέου. Πει
σιθάνατος δέν είμαι ! "Οταν έργάζωμαι, νομίζω δτι εΰρίσκομαι 
περί τάν πρώτον ϊουλον— καί θωπεύσας τήν άραιάν γενειάδα του, 
έκούνισε τό  κεφάλι του μειδιάσας μέ ενα χμ !. . .  Καί κάτι περισ
σότερον άκόμη : μοϋ περνά ή ιδέα, δτι δέν θά άποθάνω ποτέ καί 
τότε λέγω μέσα μου : άλλά καί δ μέγας Αλέξανδρος καί δ μεγα
λύτερος Αριστοτέλης άπέθανον καί σύ έχεις τήν άξίωσιν νά είσαι 
αιώνιος ; καί τότε μελαγχολώ. Σταματώ δι’ όλίγην ώραν τήν έργα- 
σίαν Ĵiou καί . . . τήν έπαναρχίζω πάλιν μέ θάρρος καί μέ αύτοπε- 
ποίθησιν. Λοιπόν εΐπον ! Άπόφασις ! Ταξινόμησις καί κατά τά δυνα
τόν ουπλήρωσις τών μέχρι τοΰδε έρευνών μου καί έπεξεργασία τών 
άπομνημονευμάτων μου. Ήθέλησα δμως νά λησμονήσω κ ά τ ι : θά 
μοί έπαρκέση ή σύνταξίς μου διά νά ζήσω άνέτως δπως δήποτε είς 
τάς ’Αθήνας; Αϊ ! συμπληρώ τά εισόδημά μου διά τίνος έργασίας... 
Πάλιν έργασίας ; ! .  . Σήμερον αύτά έτελείωσε ! τά επέταξα είς τήν 
θάλασσαν. Ά λ λ ’ ή προστασία τοΰ Μηνά; Είναι πολύ εύπρόσδεκτος, 
μέ τάν τρόπον μάλιστα ποΰ τήν έξασκεΐ δ λαμπρός αύτός άνθρωπος. 
Τά πρόσωπον δμως τοΰ προστατευομένου δέν τό δπεδύθ^ν ποτέ. 
Μοί είναι ρόλος δπως, λέγουν αί έφημερίδες, άγνωστος. Είναι ζή 
τημα μάλιστα, άν είμαι κατάλληλος δι’ αύτάν τόν ρόλον. Καί άν 
πεισθώ νά δεχθώ έγώ προστασίαν τινά, νομίζω, δτι έξεγείρεται καί 
μέ άποτρέπει ή έργασία μου. ’Α λ λ ’ ϊσως καί ή ψυχή μου αύτή τό 
άποκρούει.Σήμερον μάλιστα ήσθάνθην κάπως τά προανακρούσματα 
κάποιας έξεγέρσεως. Τό ζήτημα λοιπόν τής έπαρκείας μου διά τάς 
’Αθήνας άς τό άφήσω δχι διά νά τά λύσω τήν νύκτα μέ τάς σχετι- 
κάς σκέψεις της — Ιχω άλλας δι’ αύτήν— άλλ’ άς τ ’ άφήσω είς 
τήν Τύχην. Ά ς  άφήσω καί έγώ έπιτέλους κάτι είς τήν τύχην, ή 
όποια καί μοί προσεμειδίασε τήν στιγμήν άκριβώς, καθ’ ήν τρικλί-
ζων έπί τοϋ πόντε έπάτησα έπί τής νησιωτικής αύτής γ ή ς .........
Τέλειωσε καί τά δεύτερον λοιπόν θέμα ! ειπε καί έπέταξε καί τά 
δεύτερον χαλίκι είς τήν θάλασσαν.

• Έρχομαι τώρα είς τό τρίτον καί τελευταίο·/ θέμα; πώς καί 
ποϋ ήμπορώ νά ζήσω εύτυχέστερον ώ ; άνθρωπος πλέον καί δχι ώς 
διδάσκαλος καί έπιστήμων. Έ ν  άνάγκη κατά διαβόλου καί δλαι 
μου αί σημειώσεις!... Βεβαίως άν ήμποροϋσα νά ταξειδεύω διαρκώς 
δχι δπως δ κύριος Μηνάς δι’ έμπορικάς υποθέσεις, άλλά δι’ αίαθη- 
τικάς άπολαύσεις συνδεομένας καί μέ εφαρμογήν τών γνώσεων τάς 
δποίας έχω άποκτήσει, εν είδος δηλαδή έντοπισμοϋ ιστορικής σκη
νοθεσίας, αύτά θά ήτο τά καλύτερον. Τότε καί δ θάνατος θά 
ήτο δι’ έμέ Ινα Ινα ταξεΐδι καί αύτός, καί δχι λαίλαπος άναρπαγή 
’στά καλά τοΰ καθουμένου, θπως ελεγεν δ πατήρ μου. Ά λλά  τοΰτο 
έλλείψει μέσων είναι άδύνατον. Δεύτερον... τί τά θέλω τό δεύτερον, 
άφοϋ λείπει τά πρώτον ; Έ σ τω  ! δεύτερον : διότι δέν είμαι πλέον 
νέος, είμαι ήδη πενήντα τεσσάρων έτών. Καί ήμπορώ μέννά φθάσω 
είς τά 64 καί είς τά 74 καί είς τά 84 Ιστω , άλλά μόνον καί ’στά
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55! 'Άμα κάμψης τά ήμισυ τοϋ αίώνος, δίαν πάρης τόν κατήφορον 
δπως λέγει δ κύριος Μηνάς, τότε κατέρχεσαι'άγκαλιασμένος μέ 
τάν χρόνον ταχύτερον. Πολλάκις δέ—συνήθως μάλλον —καί κατρα
κυλάς μαζί του καί έρχεσαι σωρό κουβάρι τάν κατήφορον χωρίς νά 
έννοήσης τά πώς! Φασκέλωσέ τα λοιπόν, δπως λέγει είκονικώτατα 
δ λαός. Λοιπόν έδώ, 'Ιερώνυμε, είς τό νησάκι αύτό, έχεις ενα καλάν 
φίλον καί προστάτην άν τόν χρειασθής. Έ χεις μίαν καλήν οικογέ
νειαν νά περνάς τάς ώρας τής άνίας σου, δηλαδή έχεις, άκριβώς 
είπείν, τρείς οίκογενείας, άλλ’ άπά τό προσεχές μέλλον έξαρταται 
άν δέν θά περιορισθοΰν αύταί είς δύο ή μάλλον είς μίαν, τά σπίτι 
τών διδύμων αδελφών Μηνά καί Σμαρώς,— τών δσιομαρτύρων, 
έκόντευα νά εϊπω.— Ά  ! ήρχισα νά φοβούμαι διά τήν διανοητικήν 
μου κατάστασιν! Έπί τέλους τώρα δέν νυστάζω, ώστε νά'άνοηταίνω 
φυσιολογικώς! Πλήν τούτου έχω έδώ είς τήν νησίδα αύτήν, τήν 
βρεγμένην άμμουδιάν διά τάς σκέψεις καί άποφάσεις τοϋ παρόντος 
καί μέλλοντος, δμοιάζουσαν καταπληκτικώς πρός έκείνην!... Έ χω  
καί τό μαγαζί τοΰ Θανάση καί ιδίως τά πατάριόν του διά τάς σο- 
δαρωτέρας συσκέψεις καί συναποφάσεις. Τί άλλο θέλεις, 'Ιερώ
νυμε ; Δέν τό κουνώ λοιπόν άπό έδώ μέχρι τέλους τής ζωής μου ! 
καί θά έτοίμαζον καί έγώ, δπω; δ Μηνάς τήν τελευταίαν μου 
κατοικίαν, έάν δέν είχεν ή άσχολία αύτή άκαλαίσθητόν τινα αγριό
τητα καί χρουσουζιάν, δπως λέγει δ λαός. Κάποιος έπί τέλους θά 
φροντίση δι’ έμέ, δταν άποθάνω. Καί άν δεν φροντίση πάλιν, δέν 
τοΐς συμφέρει νά μέ άφήσουν είς τήν κλίνην μου νά διαλυθώ είς 
τά έξ ών συνετέθην. Ταχέως λοιπόν τάς σημειώσεις μου.·, πάλιν τά 
ίδια ; πηδώ είς τά σύνορα τή ; δευτέρας σκέψεως !.. Τί άνθρωπος 
είμαι εγώ; προχωρώ άφ’ ένάς είς τάς σκέψεις μου άλματικώςώς άκρίς 
ή νεροβάτραχος καί πάλιν οπισθοχωρώ ώς κάβουρας !... Λοιπόν ή 
ούτως ή άλλως δποθέτω δτι έμεινα τελειωτικώς έδώ ! Είς τά πελα- 
γονήσι αύτό, δπως τό λέγει δ Μήνας, γλαρονήσι, δπως ήκουσα νά 
τά λέγη ή... άχ !... Πελαγία. Πώς τά χαρακτηρίζει ή Βιολέττα θά 
τά ακούσω ϊσως σήμερον. ’Ιδού λοιπόν δτι Ιφθασα είς τήν τελευ
ταίαν σκέψιν τοδ τρίτου θέματος, ή δποία θά ήδύνατο νά είναι καί 
ή πρώτη' Βιολέττα καί Πελαγία. ’Ιδού τό ψυχικόν μου πρόβλημα. 
Δύο δδούς βλέπω έμπράς μου καί είς τά αρχικόν σημεϊον τοϋ διχα- 
σμοΰ τών δδών αύτών ίσταμαι, άλλά καί έξίσταμαι συλλογισμένος.

— Κύρ δάσκαλε! δ Μανωλιάς τής Κυριάκαινας μ’ έδειρε... τόν 
έπλησίασε ένα παιδάκι κλαυθμηρίζον καί ξύνον τό κεφάλι του μέ 
τά δυό του τά χέρια.

— Δείρ’ το καί σύ καί ξεφορτώσου με ! τοϋ είπεν δ Ιερώνυμος 
θυμωμένος.

— Μά δέν μπορώ, είναι πιά μεγάλος !
— Τότε θύμησέ μου το αύριο νά τόν δείρω έγώ. Τώρα δμως 

χάσου άπό έμπρός μου νά μή τής φ?ς καί άπό μένα.
Καί τά παιδί έγινε άφαντον.

— Τί έλεγα ; Ά  ! δτι έχω ένώπιόν μου δύο δρόμους, δ είς άνομά- 
ζεται δδός Βιολέττας ! αύτός είναι παραλιακός' θα σταθώ λοιπόν 
είς αύτόν καί θά εϊπω : αύτή ή απότομος μετάβασις, άπό τά 16 
χρόνιά της είς τά 45, ■ μέ άνεστάτωσε. ’ Ιδού λοιπόν τί θά πράξω. 
θά στραφώ πρός τήν θάλασσαν άπομακρύνων πάσαν άλλην σκέψιν 
καί έντύπωσιν καί θά κατορθώσω νά τήν ένθυμηθώ άπαξ έτι είς 
τά 16 της καί’ κατόπιν θά αρχίσω νά τήν εξελίσσω κάτ’  όλίγον 
καί θά λέω : έτσι θά ήτο είς τά 17, είς τά 18, είς τά 19, είς τά 20 
καί οδτω καθ’ έξής, β?μα καί χρόνον' εύθύς ώς φθάσω είς τά 45 
βήματα καί έτη, μία καί δύο καί θά δπάγω νάτήν έπισκεφθώ. "ίίστε 
νά μή φανή φυσική ή τελευταία της έμφάνισις. Καλά ! δποθέτω, δτι 
τά έκατώρθωσα αύτά καί διευθύνομαι είς τήν οικίαν της. Τάκ τάκ! 
τό ρόπτρον τής έξωθύρας καί είσήλθον. Τί θά κάμω έφεξής; θά 
έξακολουθώ νά συμβαδίζω μετά τής ηλικίας της, έκαστον ετος 
προσθέτων, Ινα άριθμάν καί εν βήμά μου ; Δηλαδή, διά νά είμαι 
ειλικρινής πρός έμέ αύτόν, θά μείνο) άφοσιωμένος είς τάν παλαιόν 
μου έρωτα ; Ά ς  εϊπω ναί' άλλά θά είναι ϊρως στάσιμος ή προοδευ
τικός, μέχρις δτου θέση τέρμα δ θάνχτος ;

Ώ χ  άδελφέ! πάλιν τόν θάνατον έμνημόνευσα ! . . Δηλαδή, άνε- 
ρυθριάστώς είπείν, θά εΐνε μόνον φίλη μου ή θά γίνη καί έρωμένη 
μου ; Αύτό τά ζήτημα μέ δλας τάς ψυχικάς καί ήθικάς ανωμαλίας 
του, άς τό άφήσω νά τά σκεφθώ τήν νύκτα, μετά τήν έπίσκεψιν —  
κάμνει ενα μεγάλον καί κτυπητάν βήμα—σήμερον εΐπον ! άπά τής 
αύριον πρέπει νά άφήση ήσυχον ή καρδία μου τάν νοΰν μου, διά τήν 
ταξινόμησιν τών σημειώσεών μου.— Ά λλά  τά κΰμα τώρα έβρεξε καί 
τήν κάλτσα μου. Τί ώρα είναι; Έ χω  άκόμη όλίγα λεπ τά . . .

Εισέρχομαι λοιπόν είς τάν δεύτερον δρόμον. 'Οδός Πελαγίας,
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λέγεται αύτός καί είνε μεσόγειος. Τί είνε ή Πελαγία ; Ή  κλα
σική άπάντησις : Ή  άγαπητή βαπτιστική καί προοτατευομένη τοΰ 
φίλου μου . . .  Ή  ρομαντική άπάντησις : 'Η θαυμασιωτέρα καί 
ωραιότερα καί εύφυεστέρα κόρη, τήν έπ-,ίαν συνήντησχ είς τάν 
βίον μου. Θΰτε είνε δυνατόν νά απαντήσω άλλην τελειοτέραν ! 
Ά λλά  τ£ είμαι λοιπόν έγώ ; Μόνον διδάσκαλος καί Ιστοριοδίφη; 
ή μήπως είμαι -/.αί ποιητής; Ά λ λά  ποτέ μου δέν έγραφα στίχους" 
οί στίχο: δέν προσκαλούνται, έρχονται μόνοι των. Μήπως δμως 
τήν ποΐησιν τήν χαρακτηρίζουν μόνον οί στίχοι ; Ά λ λ ’ οϋτε καί 
πεζόν — άς δεχθώ τοϋ το— ποίημα έγραφα ποτέ ”8στε ποιητής 
κατά τήν τοιαύτην έννοιαν δέν είμαι. Είμαι αρά γε ποιητικός ; 
Φαίνεται, δτι να ί! Ή  ίδιότης μου αυτή άνεφΰη πρό είκοσι έννέα 
έτών ώς κρίνος τής άμμου έκεί! . . . καί κατόπιν άπεκρύβη καί 
άνεφάνη πάλιν έδω. Ά λλά  ποιος μέ άφύπνισε ποιητικώς ληθαρ- 
γοΰντα; ή Βιολέττα ή ή Πελαγία ; Καί έρωτώ εμέ αύτόν. Μήπως 
τώοα αγαπάς Ιερώνυμε, τήν Πελαγίαν ; Ή  ναί, ή όχι, τί σημασίαν 
έχει αΰτό δι’  ενα άνθρωπον τής ήλικίας μου καί τής κοινωνικής 
μου θέσεως.— "Ορα καί τά ζητήματα τής πρώτης άποκρούσεως διά 
τόν μετά τής Βιολέττας γάμον μου, προσθέτων καί τήν ηλικίαν 
μου καί άπολύτως καί έν σχέσει πρός τήν ήλικίαν τής Πελαγίας. . . 
δρα καί δρα καί άλλα κωλύματα . . . Πρόκειται λοιπόν περί ίδανι- 
κοδ αισθήματος. Καί τό αίσθημα τοΰτο δι* αύτήν μέν ούδεμίαν ση
μασίαν δύναται νά Ιχη, δι’ έμέ δμως μεγάλην καί δημιουργητικίν 
μάλιστα. Α ί ! άγάπα την ! λοιπόν ! Κλείσε εντός τής ψυχής σου 
τήν εικόνα της, άναψέ της έάν θέλης καί κανδυλάκι καί ησύχασε 
άπ’ έξω !

Ά λλά  πως νά ήσυχάσω άφοϋ μέσα είς τό άθλιον αύτό κιβούρι 
μου θά περιπλακοΰν Ιν άναβλαστήσαν παλαιόν αίσθημα καί εν 
νεωστί φυτευθέν καλλίμορφον καί καλλιπλόκαμον!... Μά είναι 
άνάγκη λοιπόν νά είσαι έρωτευμένος γέρον διδάσκαλε! Μά διδά
σκαλος δέν θά είμαι μετ’ όλίγον καί γέρων δέν είμαι άκόμη. Ά λλά  
χωρίς νά τά σκεφθώ, εφθασα είς τήν οικίαν τής Πελαγίας. Είνε ή 
(δρα της, άκριβώς, και νά την! κατέρχεται τήν μαρμαρόσκαλαν 
τρεχάτη διά νά μέ δποδεχθή. Μέ έπήρε r.b μάτι της άπό έπιστέ- 
γασμα τής Στοάς, τό ήλιακωτόν της. Καί τί μάτι είνε αύτό ποΰ 
σέ έπήρε καί σέ έσήκωσε, δυστυχή ‘ Ιερώνυμε ; ’ Ιδού την ! είς τήν 
θύραν της. Ά χ ! Πελαγία μου, νά έγνώριζες, τί άνθρωπον τρέχεις 
νά φέρης σήμερον είς τήν οικίαν σου καί νά τόν κάθισες πλη
σίον σου !

ΙΗ '. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΓΙΑ
— Καλέ πως ανεβαίνετε έτσι σιγά - σιγά σήμερα ; σάν κουρα

σμένος !
Μόνο τά πόδια σας δμως φαίνονται κουρασμένα. Γιατί τά μά

τια σας ποτέ δέν ήσαν ζωηρότερα ! Νά τά εϋρω γιατί;
—  Νά τό άκούσωμεν.
—  Χθές βράδυ έκοιμηθήκατε καλά, ευχαριστημένα, ήσυχα σάν 

άρνάκ-t, άπά τάς 10 τά βράδυ ϊσα μέ τής 7 σήμερα τά πρωί, έννιά 
ώρίτσες. Σηκωθήκατε ύστερα, ήπιατε τόν κ*φέ σας καί έπήγατε 
σχολειό σας. Έκεΐ κάποια δουλειά σάς πα'ρουσιάοθηκε δι’ αΰριον 
καί είπατε, «δέν ξεφορτώνομαι τήν Πελαγία σήμερα ; »

— Οΰτε μάντις νά ήσο '. τά τελευταϊον μάλιστα είνε πολύ έπι- 
τυχημένον ώς τόσον ! ’Εξακολουθήσατε !

—  Τά μεσημέρι δμως, άμα έφάγατε, σάς ήλθε κάποιος ποιητι
κός οίστρος καί άφοϋ έκάματε τάν περίπατό σας καί έκουρασθή- 
κατε λίγο, ήλθατε ’ςτήν άμμουδιά κάτω. Έ κεΐ σάς είδα πιά, ποϋ 
διασκεδάζατε μέ τά πατήματά σας καί κάνατε νερογουβίτσες καί 
κυττάζατε, πότε θά έλθη τά κϋμα νά τής χαλάση. “Γστερα πετού- 
σατε καί βοτσαλάκια ’ςτή θάλασσα και γιά μιά στιγμή έπατήσατε 
δυνατά καί έκάνατε μία μεγάλη γοΰβα καί σταθήκατε καί συλλογι
ζόσαστε' νά το βρω καί τί συλλογιζόσαστε ;

—  Νά το άκοϋσωμε καί αύτό !
— Οδφ ! πάω τώρα πάλι νά κάνω τό δάσκαλο, γιατί κυττάξατε 

τά ρολόι σας. Καί τότε πήρατε τά δρόμο κάπως γρηγορώτερα" μία 
καί δυό ’ςτά σπίτι μας. Ό  νους σας δμως ήταν άκόμη είς τήν με- 
γάλην γοϋβαν !

’Ακριβώς δπως είπατε έγιναν τά πράγματα —καί κουνων τά 
κεφάλι του— έψιθύρισε χωρίς νά τά θέλει: άλλοίμονόν μου καί άν 
έγνώριζες !

Καλέ μουρμουρίζετε μόνος σας ; τί έπάθετε;
Τίποτε ! κάτι ήθελα νά είπώ καί διά νά μή τά λησμονήσω 

εις τήν σειράν τής δμιλίας, τά έπανέλαβα μέσα μου.
■ Περίφημη μέθοδος ώς τόσον ! θά τήν έφαρμόσω κ1 έγώ— 

καί μέ άφάνταστη γλύκα έψιθύρισε σιγά-σιγά : —  νά μήν ξεχάσω 
τάν καφέ τοδ δασκάλου μου.

Νά τάν ξεχάσης! νά τόν ξεχάσης, άν πρόκειται νά μή τάν 
φέρη ή Μυρσινιώ, άλλά νά φύγ^ς έσύ άπά πλησίον μου.

—  Ό χ ι, όχ ι! αύτήν τήν τιμήν τήν κρατώ διά τάν έαυτόν μου!

δέν θ’ άργήσω" ή Μυρσινιώ σάς είδε, ποδ ερχόσαστε. Κυττάξτε άν 
θέλετε, ώς ποδ νά γυρίσω, ’ς αύτό τά δεμένο τετράδιο, είνε κάτι 
ξερά λουλούδια, πού εχω πατηυένα καί άπά κάτω σημειωμένα τήν 
τοποθεσία καί τή χρονολογία. Είνε ή ζωή μου ώς μαθήτριας.

— Ή  ζωή σου ! Ά λλά  αύτή δέν εχει καμμίαν σχέσιν μέ άνθη 
ξηρά καί παιημένα !

— Αύ;ό έγώ μόνον τό γνωρίζο) —είπε καί έφυγε γρήγορα.
Καί δ "Ιερώνυμος έπανέλαβε μέσα του :
— Αύτό, μόνον αύιή τά γνωρίζει! Τίς οίδε, ποϊαι παιδικαί μι

κρό μελαγχολίαι ή καί μικροσυμπάθειαι νά είνε αύταί, τάς όποιας 
γνωρίζει καί τάς δποίας κρατούν είς τήν μνήμην της τά πατημένα 
άνθη ! . . Έ γώ  είς τά  άπομνημονεύματά μου δέν έχω πατήσει οΰτε 
τσουκνίδας καί έπήρε ’ςτά χέρι του τά τετράδιον.

Πρώτα πρώτα είδε Ινα πατημένον λουλοδδι ποί άπά κάτω έδιά- 
βασε: «Άγριοβιολέττα τής πχραλίας Παλαιοδ Φαλήρου 23 Μαρ
τίου 1870». Διάβολε ! . . ’Ιδού καί ή άγριοβιολέττα. . . Βιολέττα 
δηλαδή καί ή πάραλία καί δ Μάρτιος, μόνον τά έτη διαφέρουν . . 
Τί διαβολική σύμπτωσις ! Τό μόνον ποδ. μεταβάλλει τά  πράγματα 
είνε, οτι ή Βιολέττα τούς μενεξέδες τούς έλεγε βιολέττες.

Ά λ λά  έφθασε ή Πελαγία μέ τάν καφέ.
— Σάς έφερα καί κβυλουράκι και γλυκά άπά σταφύλι τής κλι- 

ματαργιάς μας- γιά νά τοΰ βγάλω τά κουκούτσα, είδα κ ’  έπαθα ! 
Τό έκαμα μόνη μου. Έ βαλα μάλιστα ’ ςτά δέσιμο καί τρία φύλλα 
άρμπαρόρριζα" τό είχα ’δή αύτό, ποδ τό έκανε ή γιαγιά μου.

— ■ ’Αθηναία βεβαίως —  καί έψιθύρισε άρμπαρόρριζα, δηλαδή 
herba rosa.

— Πώς τά βρίσκετε ;
— θαυμάσιον !
— Ν α ί! Ά λλά  πήγα νά κάψω τά χέρι μου ! Κυττάξτε ’δ® !
— Καί άνασήκωσε τά μανίκι της,, δπου είς τόν έκπαγλον βρα- 

χίονά της, άνώτερον παντός προτύπου τέχνης, έφάνη Ινα κόκκινο 
σημαδάκι άκριβώς είς τήν θέσιν, δπου είχε ή Βιολέττα τήν έληά. 
Καί δ Ιερώνυμος μουρμουρίζει.

—Μά καί αύτά μοϋ τό στέλλει τά έμπαικτικάν πνεδμα!
— Καλέ ! Τί μουρμουρίζετε πάλι! Πνεδμα, άκουσα.
—Ναί ! είχα κατά νοδν πότε θά σάς δμιλήσω περί πνευματισμού! 

Ά λλά  προτιμώ, νά πέρασή ολίγος χρόνος. Είνε μελαγχολικά τά 
θέματα αύτά.

— Μά άν είνε εύχάριστα δι’ αύτούς ποδ χάσαμε !
— Δι’ αύτούς άρκεί ή σκέψις. 'II λήθη μόνον εξαφανίζει τούς 

νεκρούς . .  Καί έσκυψε νά παρατηρήση τό σημαδάκι τοδ καψί-. 
ματος, άπά τά δποΐον έχώρισαν τά χείλη του μία λεπτή γραμμή. 
Τά άπόρθητον τείχος τοδ ήθικοδ κόσμου. Καί άνεσήκωσε τά κε
φάλι του ψιθυρίζων :

— Τσ . . .  Τσ . . .  Τσ . . . τί άπρόσεκτος, ποδ είσαι ώς τόσον !
—Μά αύτό πάει τώρα πιά!
—Καί μέ χαριτωμένη κίνησι τοϋ σώματός της έτίναξε τά χέρι 

της καί έπανέφερε τά μανίκι ’ςτή θέσι του.
— Ξέρειε, τί έλέγαμε πρίν πάω νά φέρω τάν καφέ σας ;
— Καλέ ποΰ νά τά θυμηθώ ; γέρος άνθρωπος ; !
— Ά  ! δέν είσθε άκόμα γέρος ! Δέν είνε δ δασκαλούλης μου 

γερούλης . . .
— Καί τάν έχάϊδεψε.
«Είσθε μεγαλύτερος άπά τάν νοννόν μου βέβαια, άλλ’ δχι καί 

γέρος.

— Καί σ’ ένοχλοΰν πολύ τά γεράματα ; ! Ενίοτε φαντάζομαι 
δτι πρόκειται περί έξωτερικοΰ μόνον ανθρώπου.

— Καλέ ποΰ νά μ’ ενοχλήσουν ! Έγώ  τούς νέους τούς βαργέμαι 
Οΰτε τ ί λένε ξέρουν οΰτε τί κάνουν! Μιά μέρα ποδ άνοιξα τήν 
αύλόπορτά μας, βγήκε τό κατσικάκι μας έξω. Νά τά βλέπατε, πώς 
πηδοδαε έδώ καί έκεΐ! Πώς έτρεχε άπάνω κάτω ! Μά ύστερα έκαμε 
ένα σκίρτημα μεγάλο, σάν τοδμπα ’ςτόν άέρα, κ’ έπεσε κάτω άνά- 
σκελα. Είπα τότε μέσα μου: Νά γιατί είναι σωστά δσα έδιάβασα, 
δτι ή νεότης είνεάνόητος. Είς τήν πρώτην της δρμήν δλα τά βρί
σκει ώραία. Ά λλά  πάντοτε τά δεύτερα ώραιότερα άπ’ τά πρώτα. 
Είς τό τέλος δ νέος κάμνει μίαν μεγάλην ανοησίαν καί παρ’ τον 
κάτω.

—Μά έσύ είσαι κοινωνικός φιλόσοφος ! Βεβαίως έτσι έκαμε τά 
κατσικάκι σου, ποϋ πηδοΰσε έδώ καί έκεΐ, ένφ δ γαΐδαρος τοΰ γεί- 
τονός μου τοΰ φωμά, σοβαρώτατος καί βεβαρυμένος άπά σκέψεις 
τραβ^ ϊσια τόν δρόμον του, τάν αύτάν δρόμον πάντοτε, ώς έμέ, 
δταν πηγαίνω είς τά σχολείον.

— Μά παράδειγμα ποΰ τά ηδρατε ώς τόσο! Δέν πιστεύω νά νομί
ζετε , δτι μία κόρη είναι φρόνιμον νά στηριχθή είς ένα νέον, δταν 
δέν έχουν σκοπόν νά πέσουν καί οί δύο μαζί κάτω. Ά ν  ή φύσις 
έκαμε τήν κόρη λεπτή καί εύλύγιστη, δέν τής ύπέδειξε μ’ αύτό, δτι 
έχει άνάγκην νά τήν βαστάζη κάτι άκμαϊον καί άλύγιστον.

Έ τ ο ς  A V

— Αύταί είναι σκέψεις διονοίας ΰγιοϋς, τήν δποίαν δέν κατεκά· 
λυψε κανέν πάθος, διά νά μήν άφίνη τήν κρίσιν έλευθέραν, νομίζει 
τότε ή κόρη τάν άνδρα ώς κάποιαν συνέχειαν τοΰ πατρός της καί 
συγχέει τήν στοργήν μέ τήν άγάπην. Υπάρχει δμως είς τάν κόσμον 
κόρη μου, καί ή χαρά τής νεότητος καί ή χαρά θέλει νεότητα.

— Πολλές χαρές ’ςτόν κόσμον άγνωστες, άς μείντα κι’ αύτή γιά 
μένα.

— ’Έστω ! καί αύτό τό ζήτημα επιδέχεται άνα βολήν συζητή- 
σεως, μακράν άναβολήν μάλιστα.

— Τότε άς έπανέλθωμεν ’στά δικά μας. Νά, ποΰ έμείναμε. Άπά 
τάν τρόπο, ποδ έξεκινήσατε γιά τό σπίτι μας, φάνηκε σάν νά άφή- 
σατε κάποιες σκέψεις σας άτελείωτες. Και θά είπατε λοιπόν μέσα 
σας : Κρίμα ! καί είχα νά τακτοποιήσω τόσα άκόμα !

— Βεβαίως, δτι είχα κάτι νά σκεφθώ άκόμα" χωρίς δμως νά 
μετανοήσω, διότι έξ αίτιας σας διέκοψα τάς σκέψεις μου, άφοδ συν- 
δέεσθε μέ αύτάς. Καί διά νά σάς τό άποδείξω, σας φανερώνω, δτι 
ήλθα νά σας ’πώ, τί έσκεπτόμην : Ιδού  ! Γράφω Ινα μυθιστόρημα.

—  Τί καλά ! Μά τά διαβάσετε σέ μένα πρίν τά ίδή κανείς. Τί 
τιμή ! μά τήν ά ξίζω ;

—  Καί νά σάς,,τά διηγούμαι άκόμη πρίν τό γράφω, τό αξίζετε. 
Καί νά ζητώ κάπου - κάπου και τή συμβουλή σας τά άξίζετε !

— Είνε πάρα πολύ αύτό. Μά δέν ξέρετε, τί περιέργεια έχω, 
ν’ ακούσω! Τί εύτυχισμένη, ποδ είμαι!

—  ’ Ιδού, δτι άρχίζω νά διηγοΰμαι : Ό  ήρως μου — δπως λέγουν 
κοινώς καί κακώς —  ήγάπησε μίαν κόρην αρκετά νεωτέραν του, 
μειονέκτημα, δέν είνε έτσι ;

— Διόλου" ή ήλικία δέν σημαίνει τίποτε !
—  Έ σ τω  άφοδ — είς τά διήγημά μου πάντοτε— δέν πρόκειται 

καί περί μεγάλης διαφοράς. Είς μίαν ερημικήν παραλίαν, Ινα άπό- 
βραδον, συνηντήθησαν λοιπόν καί έκεΐ τότε άπετόλμησεν δ νεα
νίας — Νεοκλή τάν ονομάζω— νά έκφράση πρός αύτήν τά αίσθημά 
του, τό δποΐον φαίνεται, δτι συνεμερίζετο καί έκείνη. Άπά άκραν 
εύλάβειαν πρός τήν άδολον ψυχήν της τής ήαπάσθη μόνον τήν 
χεϊρα καί δπεσχέσθησαν άμοιβαίαν άγάπην. 'Ο νέος τήν έζήτησε 
είς γάμον.

— Εύθύς κι’ δλας ! οΰ ! . . .
— Ό χ ι δά, εύθύς. Σάς τά λέγω περιληπτικώς. Λοιπόν οί γονείς 

της δέν τά επίτρεψαν καί τά συνοικέσιον δέν εγεινε!
— ‘ II άγάπη των ;
—  Μή βιάζεσθε δά! θά μέ μπερδέψετε ! Ό  νέος έτήρησε τόν 

δρκον του καί Ιμεινεν άγαμος. Αύτή δμως έντός τριών έτών δπαν- 
δρεύθη.

— Χά ! χά ! χά ! Γ ιατί ν’ άργήση τόσον ;! Μήπως ήτον χήρα ; 
Περίφημον υποκείμενον ηδρεν ώς τόσον ν’ άγαπήση ό ήρως σας !

— Σείς, τί θά έκάμνατε είς τήν θέσιν της ;
— Έ γ ώ ; Πρώτον πιθανάν νά μή τάν ήκουα, γιατί ή καρδιά μου 

είνε δική μου, άλλ’ ή ζωή μου είνε καί τών γονέων μου, τών 
δποίων φέρω τό δνομα, καί τοδ νοννοΰ μου, τοΰ δποίου άποτελώ 
τήν εύτυχίαν" ή δέν καταλαβαίνω νομίζετε, πώς μέ αγαπα σάν 
παιδί του καί καλύτερα ;

—  Έ γώ  δέ ; τί είμαι άπέναντί σας ; ! . .
—  Δέν έκατάλαβα άκόμη. Είσθε πολύ καλάς γιά μένα καί πολύ 

σάς σέβομαι καί σάς άγαπώ κι’ δλας, άλλά τάς ώρας, ποΰ θά θυσιά
ζετε γιά μένα τό κάνετε χάριν μου ή χάριν τοΰ νοννοΰ μου ;

— Τί σάς ένδιαφέρει αύτό ;
— Βεβαίως είς τό αύτά άποτέλεσμα φθάνομεν. Ά λ λ ’ επειδή 

μ’ έρωτήσατε, τί είσθε άπέναντί μου, νά! λοιπόν, τί είσθε : 'Ο γλυ
κός μου διδάσκαλος καί δ καλός φίλος τοδ νοννοΰ μου καί σας 
άγαπώ γιά δλα αύτά πολύ. Νά καί ή άπόδειξις— Καί πλησιάσασα 
τόν έφίλησε είς ΐά μέτωπον.— Καλέ τί έπάθατε ; !

— Τίποτε... Τάν νέον έσυλλογίσθην τοΰ μυθιστορήματός μου 
τάν έγκαταλειφθέντα άπά τήν κόρην, τήν όποιαν ήγάπα.

— Αοιπάν τί άπέγινε, άλήθεια ; .  . .
— Ά λλά  πρώτον, τί έγεινε. "Εγινε λοιπόν είρηνοδίκης, άν δέν 

ήτο ήδη.
— Οΰ ! οδ ! οΰ! επάγγελμα ώς τόσο, ποΰ τά έδιαλέξατε ! Είχα 

κάποτε γνωρίσει έκ τοΰ κηδεμόνος μου έναν είρηνοδίκην, ποΰ έγύ- 
ριζε τό φωκόλ του πίσω —θά είχε φύγει τά κουμπί— καί κρεμόν- 
τουσαν τά μανίκια του Ιως τά νύχια του. Δέν έκανε δέ άλλο, δσην 
ώραν έμεινε, παρά νά άναιβάζη τά  μανίκια του ’ςτή θέσι τους καί 
νά φέρνη έμπρός τό φωκόλ, ποΰ παρεστράτησε. Κα'ι τά μάτια του 
— ά χ ! αύτά τά μάτια του ! —  τά έγλάρωνε τόσο άστεία. θυμάμαι 
μάλιστα τί έπαθε έξ αιτίας τής απραγίας μου : Μέ έπλησίασε κά
ποτε μέ τρόπον καί μοδ είπε σιγά σιγά : «δεσποινίς βεβαιωθήτε δτι 
είσθε θαδμα'τής δημιουργίας», «θαύμα τής δημιουργίας ! . . » Έ πα
νέλαβα τότε έγώ μέ τόνον άπορίας, χωρίς νά προσέξω κάπως δυ
νατά. Τό ήκουσαν δλοι τότε καί εβαλον τά γέλια’ φαντασθείτε τί
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επαθα. . · · Αύτά δμως δέν σημαίνουν δτι καί ό δικός σας θά ήτο 
γελοίος. Τά επάγγελμά του μόνο, διά τό μυθιστόρημά μας δέν μοΰ 
άρεσε.

—  Ακούσατε δά καί τά παρακάτω. ^
— Μά δέ βλέπεπε πόσο προσέχω ν’ άκούσω . . . .
— Παρήλθον λοιπόν είκοσιεννέα έτη, δτε μίαν ώραίαν πρωίαν, 

δπως έγραφον οί παλαιοί μυθιστοριογράφοι — δηλαδή βράδυ —■ 
βράδυ ή το ν -ε ίς  τάν Πειραιά, είς τήν Τερψιθέαν, τήν συναντ? αίφνης 
μέ τάν σύζυγόν της, Ινα άσθενικάν άνθρωπον καί μέ τήν κόρην του, 
μίαν χλωμήν καλαμιάν ίσα μέ έκεί άπάνω.

— Καί δ είρηνοδίκης σας δέν έβαλε τά γέλοια σάν τούς είδε ;
— Κάθε άλλο ! συνεκινήθη βαθύτατα . . .  Α ! είπεν αύτή . . . 

Κύριε Ί ε ρ ώ ............... τί λέγω καλέ : — κύριε
— Νεοκλή, δέν τόν έλεγαν ; παρά λίγο νά τάν πήτε Ι ε ρ ώ 

νυμον !
— Μή μέ συνερίζεσθε ! Μέ έχει άπορροφήσει ή πλοκή τοΰ μυ

θιστορήματος . . .  Αοιπόν, κύριε Νεοκλή ! τοΰ λέγει έκείνη . . . 
Κυρία Παρασκευοδλα ! λέγει αύτός.

—  Χαρά ’ςτά δνομα, ποδ τής έδώσατε ! Πώς δεν τήν έβάλατε,
Κυριακοδλα. . ,

— Τί σημαίνει αύτό ; Ή  πλοκή είνε τό πάν ! Εστω ! Κυριά
κο δλα ! τής φωνάζει αύτός, καί μένει έκθαμβος. Ή το  άπιστεύτως 
μεταβεβλημένη, άν καί πάντοτε δπωσδήποτε εΰμορφη. Τοδ δίδει 
τήν χεΐρά της, τήν φιλεΐ άπά σεβασμόν έννοεΐται εκείνος, άν καί τά 
δεύτερον αύτά φίλημα ήσθάνθη, δτι έπέδρασεν επί τής ψυχής του 
κάπως διαφορετικά άπό τό πρώτον έκείνο. Συνιστ^ έκείνη τότε τάν 
σύζυγόν της, τάν υίάν της . . .

— Καλέ κόρη δέν μου τήν είπατε ; . . ·
— Κόρη ! Α ί ! τί σημασίαν έχει καί αύτό ; Καί μετ’ όλίγον 

τούς άπεχαιρέτησε θερμότατα λαβών και πρόσκλησιν νά τούς επι- 
σκεφθή καί είς τήν κατοικίαν των. Εννοείται, δτι είχε συνέλθει, 
είχε συγκρατηθή καί έθεώρησε καλόν νά μή τής φιλήσ») καί. άνα- 
χωρών τήν χείρα, μήπως δ σύζυγος έννοήση κάποιαν συγκίνησιν.

—  Μά καί τό πρώτον χειροφίλημα ήμποροδσε νά λείψη γιατί 
δέν συνηθίζεται πολύ πολύ, είς δλας τάς τάξεις τών άνθρώπων και 
είς τάν δρόμον μάλιστα !

— Α ί ! αύτάς τά έφίλησε ! .  . Λοιπόν τώρα ζητώ  τήν συμβου
λήν σας διά κάτι ούσιώδες.

— Καλέ τήν δική μου συμβουλή ζητείτε ;
— "Ο χι τήν ίδικήν σας, τής γυναικός !
— Άφοδ δμως ή γυναίκα τάδ μυθιστορήματος σας είνε έγγα

μος, πρέπει νά συμβουλευθήτε καμμίαν παντρεμμένην.
— Ναί, άλλά αύτός, δ Νεοκλής . . . είς τήν ψυχήν του, έξηκο- 

λούθησε νά τήν θεωρή άγαμον.
— Καί άμα τήν είδε σέ τέτοιο χάλι ;
— Τήν έξιδανίκευον αί άναμνήσεις" τήν ένθυμήθη δπως ήτο 

τότε !
— Τά έκατάλαβε αύτό ; ή έκαμε πώς τά έκατάλαβε τοϋλά- 

χιοτον ;
— Ίσ ω ς  τά δεύτερον.
— Μά ’ςτά χέρι σας δέν είνε νά τήν κάμετε, δπως θέλετε ;
— Ά  να ί! Έλησμόνησα ! έχετε δίκαιον ! Διηγούμαι τά μυθι

στόρημά μου.
— Καλέ, μήπως είνε άλήθεια ; Αύτά τό Ιερώνυμε, ποδ σας 

έξέφυγε, κάτι μου λέγει.
— Καί είρηνοδίκης είμαι έγώ ; ;
— Α ί !  δύσκολο πράγμα, τόν έκάματε εϊρηνοδίκη, γιά νά θολώ

σετε λίγο τά νερά.
Τώρα δ Ιερώνυμος έννοήσας, δτι τήν έπαθε λαμβάνει τραγι

κήν στάσιν.
— Αποκλείεται, άπαγορεύεται αύτή ή υπόνοια.
— Καί έγώ τό βλέπω, δτι είπα μίαν άνοησίαν.
—  "Όχι δά άνοησίαν.
—  Βεβαίως άν είσθε σείς δ είρηνοδίκης, έπρεπε νά σά£ μείνη 

πιστή.
— Σά5 εύχαριστώ, πολύ σάς εύχαριστώ διά τά αισθήματα ποϋ 

έχετε δι1 έμέ. Δηλαδή θά είχα.
- -  Ά  ! ναί. Βεβαίως θά είχατε . · ■ Γράφω μυθιστόρημα ! —  

Έστέναξε καί έστάθη.
— Έμπρός λοιπόν !
—  Φοβούμαι νά προχωρήσω. “ Εχετε σοφιστικότητα, ώστε πε

Τό παρόν τεϋχος έκοκλοφόρηαε τήν 1S 
’ Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  Ι 9 5 ί « .

ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ
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ριορίζω τό ζήιημά μοο είς μίαν έρώτησιν: Νά δπάγη νά τούς έπι- 
σκεφθή ή δχ ι; δ Νεοκλής πάντοτε.

—  Βέβαια νά δπάγη, άφοΰ τούς τά είκε.
— Naj ! άλλά πώς νά φερθή ;
— Μά καί κατά τήν ηλικία ποδ έχουν, είνε καιρός ftli νά είνε 

δύο καλοί φίλοι.
— Αύτό είνε ή μία άποψις. "Αλλως ;
— Δι’ αύτά τά άλλως, πρέπει νά συμβουλευθήτε άλλην.

Ναί! άλλά ύπάρχει μία εξαιρετική περίπτωσις έδώ. Αύτός, 
μάλις άπεχωρίσθησαν καί τήν έκύτταξε φεύγουσαν, c.i μέν οφθαλ
μοί τοο, φυσικά, τήν έβλεπον ώριμον γυναίκα, άλλ’ ή ψυχή του 
έξηκολούθει νά τήν βλέπη νεωτάτην πως θά ίατρευθή λοιπόν άπό 
αΰτήν τήν σύγκρουσιν παλαιών αναμνήσεων και νέων"αισθημάτων :

—  Νόστιμο θά είνε κατά τάς στιγμάς αύτάς τής κρίσεο>ς και 
συγχύσεως νά εϋρΐί) τήν εύκαιρίαν καμμία άλλη νά τρυπώση ’ςτήν 
καρδιά του.

—  Μά Ισως περί το ’.ούτου πράγματος κατά βάθος νά πρόκειται, 
αν καί δέν υπάρχει φόβος εισβολής είς τά στήθος ανθρώπου, ποΰ 
έχει τοιαύτην ήλικίαν.

—  Κατά τήν γνώμην μου άλλο έχει έδώ μεγαλειτέραν σημα
σίαν άπό τήν ήλικίαν- τά νά πάρη μία γυναίκα τήν θέσιν τής άλ
λης. Αύτά συνηθίζεται πολλές φορές, δπως έδιάβασα, πάντοτε ομως 
εϊνε πρόστυχον.

— "Ωστε φρονείτε, δτι τήν πρώτην πρέπει νά τήν άποκρούση 
ώς έπιορκήσασαν καί τήν δευτέραν ώς καθυστερήσασαν ;

—  Άφοΰ έτσι έπλέξατε τήν δπόθεσιν ;
Τά ρολόι κτυπφ 3 καί μισή.
—  Χαρά ’ςτό μάθημα, ώ ; τόσον, ποδ έκάμαμεν σήμερον !
— Καί έπρεπε τώρα νά εύρίσκεσθε είς τά σχολεϊόν σας.
— Ό χ ι' τά άφησα δι’ αδριον- διότι έχω είς τάς 4 νά κάμω μίαν 

τυπικήν έπίσκεψιν.
— «Μήπως είς τάν είρηνοδίκην τοδ νησιοδ μα; ",

, Καλέ δχι ! Αιά μίαν άστείαν αιτίαν, περί τής οποίας θά σας 
ομιλήσω υποθέτω, δ κύριος Μηνάς. ΕΤμαι υποχρεωμένος νά έπισκε- 
φθώ τόν ιατρόν, τόν κύριον άδελφόν του.

— Τόν καϋμένο τάν κύριο Λεωνίδα, θά ίδήτε καί τάν Αύγου- 
στή ; Χά ! χά ! χά ! . .

—  Έ χ ε τε  νά τόν ίδήτε έκ τοδ πλησίον πολύν καιρόν ;
— Οδ ! οδ ! οδ ! Ά π ά  παιδάκια, ποδ παίζαμε μαζί. Καί τί 

περίεργον παιδί ποδ ήτο !
—  θά επεθύμουν νάκοΰσω τάς 8t’ αύτά εντυπώσεις σας.
— ’Αναμνήσεις τώρα πλέον. Νά· έκεΐ ποΰ έπαίζαμε, έξαφνα 

στεκότανε ακίνητος καί έκύτταζε τήν θάλασσα- άλλοτε τά σύν
νεφα. ..

— ’Εσάς σάς εκύτταζε.
— Καμμιά φορά ναί, καί τότε εσκουπιζόμανε μέ τά χέρι μου 

μήπως είχα στά πρόσωπο καμμιά μουντζουρίτσα. Κ ’ αύτός γελοΰ- 
σε τότε. 2ταθήτε- μιά φορά θυμάμαι παρηκολούθησε με τό μάτι του 
ένα ταξειδιάρικον αστέρα, δπως λέγουν έδώ τούς διάτοντας καί μοΰ 
είπε., έχάραξε τή ζωή σου μέ τήν φλόγα ποΰ είχε καί δταν ή 
φλόγα αύτή έτελείωσε... έχάθη. Έγώ  έγέλασα μέ τό^ϋφος φαίνεται 
ποδ τά είπε καί μοδ εθύμωσε τότε καί έκαμε τρεις μέρες νά ξα- 
νάρθη νά παίξουμε. "Οταν τάν ξαναειδα. θυμωμένος ήσουν τοδ είπα; 
Καί μέ τά δίκηο μου μοΰ άπαντ$, έσύ ένόμισες πώς είπα μιά κου
ταμάρα καί ή μητέρα μου μέ φίλησε γι’ αύτά τρεις φορές..

— Καί δέν βλέπεστε τώρα ;
— Δέν τοδς άγαπα δ νουνός μου καί έγώ, τώρα ποδ^έπανήλθζ έδώ, 

άπέφυγα νά τούς ίδώ- ή θεία μου δμως τούς βλέπει κάποτε, θά 
ίδήτε λοιπόν καί τή σιόρα Βιολέττα, τί αστείο !

—  Άστεϊον ! Διατί παρακαλώ ;
— Είνε φράσις χωρίς σημασίαν. Είνε μάλιστα πολύ εύχάρι- 

στος κυρία, άνεπτυγμένη, εύαίσθητος καί λεπτή.Τραγουδεΐ κι’ δλας, 
παίζει καί κιθάρα, κιτάρα τή λέει. θά σχηματίσετε ένα κύκλον 
εΰχάριστον. Τί κρίμα νά λείπη άπά τόν κύκλον αύτάν καί ό ήρως 
τοδ μυθιστορήματος σας !

— Νά ήξευρα, δτι θά με είρωνευθήτε, δέ θά σάς έλεγα ποτέ 
διά τά μυθιστόρημά μου.

— Τάν είρηνοδίκη σας ειρωνεύομαι- δχι σας ! Γιά κυττάξετέ με 
κατάματα.

— θά σάς κυττάξω, δσον είνε δυνατόν νά παρατηρήσω κανείς 
τάν ήλιον !

— Ξέρετε; Ή  ψυχή μου μονάχα εινε ωραία! καί τήν έπαινώ, 
γιατί δέν είνε δική μου- ανήκει είς τούς γονείς μου καί είς τή  για
γιά μου πρά πάντων. Τήν έχω δανεισθή, άλ/.ά δέ θά έξοφλήσω τό 
δάνειον αύτό. Δέν θά τήν δώσω είς άλλους.

— Καί γιατί αύτό ;
—  Α! ! ποιάς ξέρει, άν δέ γράψω κι’ έγώ κανένα μυθιστόρημα !

Πηγαίνετε τώρα λοιπόν είς τήν κυρίαν Βιολέττα. Προσέξατε δμως! 
μόνον φίλοι ! Άκοΰστ| με. Νά, ποΰ σάς συμβουλεύω, δπως επιθυ
μήσατε. Μόνον φίλοι! Αύτά είνε άξιον τής άρετής σας, τής-αρετής 
ένός ποΰ πάσχει, καί τής άρετής τοδ άνδρός έν γένει.

Καί ένφ τοΰ έδωσε καί τά δύο της χεράκια, νά τάν άποχαιρε- 
τήση άπά τά σαλονάκι της, άφοΰ τάν είδε ποδ ήτον όρθάς καί 
έβιάζετο νά φύγ^, τοδ έπρόσθεσε :

—  Έ χ ω  τήν άξίωσιν νά μέ έμπιατευθήτε !
Χαίρετε — είπε δ Ιερώνυμος τρέμων — εδρίσκομαι κυριολε- 

κτικώς είς τά χέρια σας, εύτυχώς σέ ώραία χέρια ! Νά τά φιλήσω 
κι’ δλας ; !

—  Πρώτα έγώ τά δικά σας . . .  Νά τα 
τά δεύτερά σας φιλήματα είνε επικίνδυνα.

Καί δ Ιερώνυμος έννοήσας, δτι τήν έπαθε καθ’ δλην τήν 
γραμμήν, έφυγε, συνοϊευθεΐς άπά τήν Πελαγίαν έως κάτω καί 
κάτω καί εβγήκε είς τάν δρόμον σάν άφιονισμένος. Διευθυνόμενος 
δε είς τά σπίτι τή ; Βιολέττας έλοξοδρόμησε, κατά τήν άκατανίκη- 
τον επιθυμίαν τής ψυχής του, πρός τήν άμμουδιάν, διά νά παρα
τηρήσω τά ίχνη τών βημάτων του, τών έτών καί τών συνόρων του.

Ήσαν δλα σβυσμένα ! . . .
(Ακολουθεί)

τώρα- μια φορα ομως

H E N R I  A R D E L

Ο Λ,Α ΓΙΝΟΝΤΑΙ
(Μ ετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού ύπό Ε Α ΙΖ . Α Ε Λ Ε Ν ΔΑ .) 

(συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

Ποιος είναι αύτός ό Κύριος ; ήρώτησε ή Συλβία.
— Ό  Ραϋμόνδος Ντοριάν.
— Ά  ! ! ! ’ Αλήθεια, είναι ό Ραϋμόνδος Ν τοριάν ; Έ ,  λοι

πόν πρέπει χωρίς αλλο νά μοϋ τόν συστήσης ;
— Νά σοϋ τόν συστήσω; έγώ ; ήθελα νά σ ’ ευχαριστήσω, 

άλλά μοϋ είναι άδύνατον ! Δέν τόν γνω ρ ίζω  !
—  Έ λ α  τώρα, αν δέν τόν γνώριζες, δέν Οά σ ’  έχαιρε-

τοϋσ ε ! Έ ταξειδέψ ατε τόσες ώρες μαζί... Σοϋ μίλησε !... 
Σού προσέφερε τάς υπηρεσίας του ! Λοιπόν, δέν είναι πλέον 
ξένος γιά σένα ! Π ές καλύτερα πώς θέλεις νά τόν κρατήσης 
δικό σου !

— Συλβία, πρόσεξε, δέν σκέπτεσαι τ ί  λές ! Έ ά ν  έπιΟυ- 
μεΐς νά όμιλήσης στόν Κον Ντοριάν, παρακάλεσε τόν διευθυν
τήν τοϋ βιβλιοπωλείου νά σοΰ τόν συστήση...

Ή  Μοϋσα δέν καταδέχθηκε ν ’ άπαντήση. Ά λλά , χωρίς 
άλ?Λ, ή συμβουλή τής έφάνηκε καλή κ ι’ άπεφάσισε νά τήν έκ- 
τελέσΐ|. Ά ν τ ί  λοιπόν νά ύποδεχΟή μέ τό συνειθισμένον αγέ
ρωχο ύφος της τόν Κον Ντελκρουά τοϋ είπε μέ φωνή γλυκεία.

— Δέν Οά σάς απασχολήσω πολύ, κύριε, ήθελα μόνον νά 
μέ πληροφορήσετε ποίαν θέσιν έλαβε τό βιβλίο μου μεταξύ 
τών έργων ποϋ θαυμάζει τό κοινόν ;

’Ελπ ίζω  ότι Οά είναι έκ τών πρώτων.
—  Ν α ί ! . . .  βέβαια... Δεσποινίς πιστεύσατέ με φροντί

ζουμε πολύ νά τό προσφέρουμε είς όλους τούς έρασιτέχνας, 
ιούς έπιθυμοΰντας έργα όχι συνήθη.

Ή  Συλβία έθριάμβευε. Ή  Λ ίνα μετά προσοχής παρετήρει 
τόν Κον Ντελκρουά διά νά έννοήσι), αν ήτο δυνατόν νά όμιλή 
σοβαρώς.

— Βλέπω, Κύριε, δ τι είσθε πιστός απόστολος τής Τ έ 
χνης../είπεν ή Μοϋσα μ’ ενθουσιασμό. Δ ιά  τοϋτο θά σάς ζη 
τήσω μιά μικρή χάρι. Θέλετε νά μοϋ συστήσετε τόν Κύριον 
Ν τοριάν.

Τό πρόσωπόν τοϋ Διευθυντοϋ συνωφρυώΟη, έδίστασε λίγο 
καί τέλος είπε :

— Λυπούμαι πολύ, Δεσποινίς, άλλ ’ ό Κος Ντοριάν είναι 
τόσο δύσκολος, άλλως σήμερα είναι καί πολύ βιαστικός καί 
ίσιος δέν δεχθή τήν τιμήν νά σάς προσφέρη τά σέβη του.

—  Δοκιμάσατε σεις, έπέμενε ή Συλβία, ή όποία δέν πα- 
ρητεΐτο εύκολα άπό τις  ιδέες της. Ό  Κος Ντοριάν συνδέεται 
καί μέ φίλους τής οΐκογενείας μου, μέ γνω ρ ίζε ι βεβαίως έκ

Έτος Α;.
φήμης ώς συγγραφέα, ώστε τό διάβημά σας θά έπιτύχη.

Ό Κ°5 Ντελκρουά δέν ήδύνατο πλέον παρά νά ύποκΰψπ 
στήν άνάγκη καί έπλησίασε τόν Ντοριάν, ό οποίος φυλλομε
τρούσε κάποιο περιοδικό, πριν προφθάση δμως ν άνοιξη το 
στόμα του εκείνος τόν ήρώτησε μέ χαμηλήν φωνήν.

— Μήπως γνιορίζετε αΰτήν τήν. νέαν μέ τά μαϋρα ;
— "Οχι, είνε ή πρώτη φορά ποϋ έρχεται έδώ, είνε μοΰ φαί

νεται συγγενής ή φίλη έκείνης τής. Δ0? μέ τό κόκκινο φόρεμα, 
ή όποία γράφει ποιήματα καί επιθυμεί πολύ νά όμιληση μιά 
στιγμή μαζύ σας.

— Ντελκρουά,, φίλε μου, άπεμάκρυνες βέβαια άπό μένα μιά 
τέτοια δοκιμασία, δέν είνε έτσι ; Α ! είνε λοιπόν ποιήτρια 
αύτό τό γελοίο πλάσμα ! Καί τί είδος ποίησιν έχει δολοφο
νήσει έως τώρα;

—· Έχει γράψει στίχους συμβολικούς ύπό τόν τίτλον «Μυ
στικοπαθή άπανθίσματα».

■— Ναί, τώρα ενθυμούμαι τά έχω λάβει μέ μίαν λυρικήν 
άφιέριοσιν... Ένα θαύμα ασυναρτησίας. Μήπως εύρίσκονται 
άγορασταί δι’ αύτάς τάς ανοησίας;

— Εύρέθησαν δύο. Ό δεύτερος δμως μάς έφερε π ίσιο τό 
βιβλίον....

-— Ά  ! τόσο τό καλύτερον αύτό μ’ ενθαρρύνει διά τήν 
διανοητικήν κατάστασιν τών συγχρόνων μου.... Καί πώς όνο- 
μάζεται ή ποιήτριά σας ;

—Συλβία Γοζελίν. Φαίνεται δτι γνωρίζετε κάτι φίλους δι
κούς της....

— Ότι είνε ή Δν1« Γοζελίν! έπρεπε νά τό καταλάβω! 
Εμπρός, αγαπητέ Ντελκρουά, ας ύποταχθώμεν, σύστησε με 
λοιπόν, άλλά μή λησμονής δτι σύ ποϋ μέ ρίπτεις στό βάραθρο, 
πρέπει νά έλθης εγκαίρως νά μέ άνασύρης !

Ό ύποχρειοτικός κ. Ντελκρουά δέν έπερίμενε αύτή την εύ
κολη επιτυχία καί δέν μπορούσε νά έννοήση πόθεν προήρχετο, 
έσπευσε λοιπόν νά όδηγήση θριαμβευτικώς τόν νέον πρός τήν 
Συλβίαν,ή δποία έξήταζε μέ αδιάφορο ύφος τις διάφορες νέες 
εκδόσεις.

— Έχω τήν τιμήν Δνις νά σάς παρουσιάσω τόν κύριον Ραϋ- 
μόνδον Ντοριάν.

Ή  Μούσα έχαιρέτισε μέ κίνησιν τής κεφαλής δλωςδιόλου 
επίσημον.

— Πρό πολλοΰ, Κύριε, ηύχόμην μίαν στιγμήν όμοίαν μέ 
τήν παρούσαν, ή όποία μοί επιτρέπει νά σάς ομιλήσω διά τά 
ποιήματά μου.

— Είνε άκριβώς δπως τήν έπερίμενα, έσκέφθη ό Ντοριάν. 
Καί τό χειρότερον δτι αύτή ή σχολαστική είνε ίκανή νά μή μέ 
συστήση στή τόσον θελκτική φίλη της !

Έν τφ μεταξύ έστελνε σ’ δλους τούς διαβόλους τή Μοϋσα, 
τής άπαντούσε δμιος μέ φράσεις τυπικώς εύγενεϊς κι’ έκείνη 
μέ τή μεγάλη Ιδέα ποΰ είχε γιά τόν έαυτό της τις έπερνε 
τοΐς μετρητοίς καί πολύ έκολακεύετο,ώστε έλαβε Ιό θάρρος νά 
τοΰ είπή :

— Άφοΰ εύρισκόμεθα σέ τόσο τελεία συνενόησιν Ιδεών, 
ελπίζω, Κύριε, δτι θά θελήσετε νά έλθετε στό σπίτι διά νά 
έξακολουθήσωμεν αύτήν τήν άνταλλαγήν σκέψεων.... Θά επε
θύμουν δέ νά έχω τήν γνώμην σας καί διά τήν ζωγραφικήν 
μου  ^

Ή Λίνα, άπησχολημένη λίγο παρακάτω είς τό νά έκλέγη 
βιβλία, έσήκωσε τό κεφάλι της ταραγμένη μόλις άκουσε αύτή 
τήν απροσδόκητη πρόσκλησιν,έτρεμε μήπως δ ΝτΟριάν δεχθή 
νά γνωρισθή μέ τό «σπίτι τής ελευθερίας....’ Εύτυχώς δμως 
άκουσε τόν Ντοριάν νά ευχάριστή εύγενώς, άλλά συγχρόνως 
ν’ άρνήται τήν πρόσκλησιν λέγων δτι έπειτα άπό όλίγας ημέρας 
ήτο άποφασισμένος ν’ αναχώρηση άπό τό Παρίσι διά νά πε- 
ράση τό καλοκαίρι ταξειδεύων. Τώρα δμως άρχισε νά κουρά
ζεται άπό τήν σχολαστική συντροφιά τής Μούσας κ’ έρριπτε 
εκφραστικά βλέμματα στόν κ. Ντελκρουά γιά νά τόν άπαλλάξη 
μέ ευγένειαν άπ’ αύτήν, εκείνος δμως πολύ άπησχολημένος μέ 
τήν Λίνα δέν έπρόσεχε καθόλου. Ό Ντοριάν άπεφάσισε νά 
τόν καλέση είς βοήθειαν καί άφήκε τό μπαστούνι του νά πέσχι 
μέ τόσον θόρυβον ώστε δ Ντελκρουά άνεπήδησε τρομαγμένος.

Σελίς 197

Ά μ έσω ς έκατάλαβε καί μέ εξυπνάδα καί ευγένεια έφώναξε :
— Κύριε Ν τοριάν ! θ ά  εΐχετε τήν καλωσύνην νά μού διόσετε 

μιά μικρά συμβουλή ;
—  Ή  Δεσποινίς , έδειχνε τήν Λίνα. Ή  Δεσποινίς ζη 

τε ί νά τής ύποδείξω, μεταξύ τών νέων βιβλίων δσα έχουν τήν 
μεγαλυτέραν άξίαν. Ή  έπαγγελματική εχεμύθεια μού κλείνει 
τό στόμα,θά έχετε τήν καλωσύνην νά μέ βοηθήσετε ;

Ό  Ν τοριάν έπλησίασε μέ προθυμίαν, έν φ ή Συλβία απο
φασισμένη νά μήν ύποχιορήση έκρινε καλόν νά έπέμβη μέ τό 
προστατευτικόν ύφος της.

—  Ή  έξαδέλφη μου Δ ν15 Ντυστάλ, έρχεται άπό τήν Ρωσ- 
σίαν καί διά τοϋτο δέν είνε ένήμερος τής φιλολογίας μας...

—  Συλβία, μέ συκοφαντείς λ ιγά κ ι! Είπεν ή Λ ίνα  διασκεδά- 
ζουσα μέ τήν κουτοπονηριάν τής Μούσας. Σ τή  Πετρούπολι, 
λαμβάνομεν πολλά γαλλικά περιοδικά, καί ή φιλολογία σας 
ποϋ είνε καί ή δική μου, άφοΰ είμεθα συμπατριώται, δέν μοϋ 
είνε άγνωστη ! Α ισθάνομαι μόνον τήν ανάγκην κάποιας ιδ ια ι
τέρας διευθύνσεως, δταν πρόκειται νά εκλέξω μεταξύ νέιον 
έργων.

—  Νά έκλέξετε.... γιά σάς ; Δεσποινίς.
— Π ρώτα , γιά μιά ηλικιωμένη φίλη μου, πολύ έξυπνη κυ

ρία καί πολύ ενήμερη στή γαλλική φιλολογία, τήν όποίαν 
άγαπα καί εννοεί. ’Έ π ειτα  καί γιά μένα, επιθυμώ ν ’  άνα- 
νεώσω μιά μικρά βιβλιοθήκη (ή  δική μου έμεινε στή Πετρού- 
πολι) καί νά περάσω μέσα π ρώ τα -π ρώ τα  τούς παλαιούς μου 
φίλους......

—  Καί τώρα επιθυμείτε νά προσθέσετε νέους φίλους στούς 
παλαιούς ; άλλά διά νά τούς ύποδείξω έπρεπε νά γνιορίζω 
ολίγο τά γοΰστά σας.... ^

— Α γα π ώ  τά έργα αύτοϋ τοΰ είδους.... καί έδειξε μερικούς 
τόμους πού είχε βάλλη κατά μέρος.

Ό  Ντοριάν έρριψε ένα βλέμμα καί έθαύμασε διά τόν σοβα
ρόν χαρακτήρα τών βιβλίων τά  δποία ώνόμαζε «φίλους τη ς», 
βιβλία τά όποια μόνον κόρη άνιοτέρας μορφώσεως καί πνεύμα
τος,δχι κοινού,ήτο δυνατόν ν ’ άντιλαμβάνεται. Ό , τ ι  δέ περισ
σότερον τού ήρεσε ήτο νά τήν εύρίσκη τόσον θελκτικά απλήν 
καί φυσική μ ’ δλα τά  ιδιαίτερα αύτά πνευματικά προτερή
ματα. .

— Τότε, είπε, θά μοΰ επιτρέψετε νά σάς συστήσω τά  έργα 
τά όποια θά έδιδα στήν νεαρά αδελφήν μου, έάν είχα. Ά ν έ- 
φερε μερικούς τίτλους βιβλίων καί έπειτα προσέθεσε χαμό
γελών :

—  Μέ δσα καί άν λέγετε δέν είμαι βέβαιος δτι θά  σάς 
ευχαριστήσω, διότι α ί προτιμήσεις μου είνε τόσον Ιδιόρρυθ
μοι καί ίσως φαίνονται άνεξήγητοι στούς άλλους....

—  Αδ ιάφορο, είπεν ή Λ ίνα  με τήν ελκυστική χάριν της, 
έγώ θά ενθυμούμαι πάντοτε δ τι έζήτησα τά φώτά σας καί θά 
είμαι ευγνώμων δτι είχατε τήν καλιοσύνην νά μέ συμβουλεύσετε.

— Λ ίνα, δέν είσαι έτοιμη άκόμη ;...Έφ<όναξε ί) Μούσα, ή 
όποία μέ μεγάλην στενοχώριαν άκουε τήν συνομιλίαν τής έξα- 
δέλφης της μέ τόν Ραύμόνδον Ντοριάν.

—  Άμέσως, Συλβία, Οά δώσω τήν διεύΟυνσιν γιά νά μάς 
στείλουν τά  βιβλία, καί φεύγομεν.

ΔιηυΟύνΟη είς τό ταμεΐον καί δταν έπέστρεψε ή Συλβία τά 
είχε καταφέρει,ώστε νά μή δυνηθή πλέον ν ’ άνταλλάξη μέ τόν 
Ν τοριάν παρά μικρόν καί άπλούστατον χαιρετισμόν.

Ή  Λουκία, μόλις εύρέθησαν έξω  τοΰ βιβλιοπωλείου κουρα
σμένη άπό τήν σιωπήν τόσης ώρας άνεφιόνησε :

—  Ά  ! Λ ίνα μου, πόσον κο^λά είχα μαντεύση δτι ό Ντοριάν 
σ ’ εύρίσκει πολύ ώραίαν ! Ά μ έσω ς  σ ’ έγνοιρισεν μόλις μπήκες 
στό κατάστημα, τόν άκουσα νά έρωτά ποιά είσαι, καί έφαίνετο 
κατενθουσιασμένος νά σοΰ διαλέγη βιβλία.

—  Παΰσε μικρή ανόητη, είπεν ή Λ ίνα γελώσα. Τέλος
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πάντων έχεις απεριόριστη φαντασία.
— Καί γελοίαν συγχρόνους, προσέθεσε ή Μοΰσα. Δέν εννοώ 

Λίνα, πώς σύ ή τόσον σοβαρά επιτρέπεις σ ’αΰτό τό παιδί
παρατηρήσεις αύτοΰ τοΰ είδους.

— Ακριβώς,επειδή δέν δίδω καμμίαν σημασίαν καί νομίζω 
δτι θά κάμχις καλά νά μέ μιμηθής.

Καί ή Λίνα, μέ κάποιαν ανυπομονησίαν, άρχισε νά όμιλή 
μέ τήν Λουκίαν χωρίς νά προσεχή τό μεγαλοπρεπές καί αϋστη- 
ρόν ίίφος τής Συλβίας.

*
* *

Έκαμνε ζέστη, πολύ ζέστη  έκεΐνο τό απόγευμα. Ό  αέρας 
ήτο φιοτιά καί ό ήλιος έκαιε τούς σκονισμένους δρόμους καί 
οί πλέον γενναίοι ήσθάνοντο τήν νοσταλγίαν τής σκιάς, τής 
πρασινάδας, τοΰ παγωμένου νεροΰ. Ή  Λίνα ήτο έξ αύτών, ένφ 
εβάδιζε γενναία μέσα σ ’ έκεΐνο τό καμίνι συνοδεύουσα μέ 
τόσην αύταπάρνησιν τήν θείαν της, διά νά προξενήση εΰχαρί- 
στησιν σ ’ ενα άρρωστο κοριτσάκι ποΰ επιθυμούσε νά τήν 
γνωρίση. Ά λ λ ά  μ ’δλην τήν καλωσύνην της δεν ήτο δυνατόν νά 
μήν είναι δυσαρεστημένη δτι ή θεία  της έδιάλεξε μία ήμερα 
τόσο ζεστή  δ ι ’ αύτόν τόν περίπατον. Κα ί μέσα της έζήλευε 
τήν Λουκία ποΰ έμεινε στό σπίτι για τί είχε δυνατό πονοκέ
φαλο, καί τήν Μοΰσα ποΰ δέν εννοούσε νά χαλάση τήν ησυ
χίαν της καί νά τρέχη έξω  μέ τόση ζέστη . ’Ά λλω ς  καί με τόν 
ώραιότερον καιρόν δέν θά έπήγαινε ποτέ (τό  έδήλωσε κατη
γορηματικούς) νά έπισκεφθή αύτήν τήν Ι ίαν Μπρίς, ή οποία 
έγνιόριζε τόσον καλά τόν 'Ραϋμόνδον Ν τοριάν καί δέν έλαβε 
ποτέ τόν κόπον νά τής τόν παρουσίασή... Εύτυχώς δμως ί) 
τύχη είχε φανή ευνοϊκή !

—  Μπορείς νά είπής στή φίλη σου, δ τι, τιάρα δέν έχω 
πλέον τήν άνάγκην της. Έ καμα τήν γνωριμίαν τοΰ Ν τοριάν ! 
έφοιναξε ή Μοΰσα στή μητέρα της τήν στιγμήν ποΰ τήν απο
χαιρετούσε κ ’ έφευγε μέ τήν Λίνα. Αύτή έγνιόριζε μόνον δτι 
έπήγαινε νά ίδή μιά Κ α Μπρίς τής οποίας ό σύζυγος ήτο γλύ
πτης, δτι είχε τρία  χαριτωμένα άγοράκια κ ι ’ ένα κοριτσάκι 
λεπτό καί ασθενικό, παράλυτο πρό πολλών μηνών... Αύτάς 
τάς λεπτομερείας έπανελάμβανε ή Κ “  Γο ζελ ίν  στή ανεψιά της, 
έν φ  διευθύνοντο πρός τόν σταθμόν τοΰ Α γ ίο υ  Λαζάρου διά 
νά πάρουν τό τραίνο γιά τό Πασσύ. Ά π ό  φόβον μή τό χάσουν 
ή θεία Έρμηνία έτρεχε μέ δλην της τήν δύναμιν, τό πρόσω- 
πόν της είχε γίνη κατακόκκινο καί μόλις κατώρθωνε ν ’ άνα- 
π νεύσι).

Ή  Λίνα τήν έλυπήθη καί είπε μέ τήν συνηθισμένην της 
συμπαθή χάριν :

—  Θεία, δέν φρονείτε δ τι ϋά είνα ι πολύ ζέστη  στό τραίνο; 
Ά ν  θέλετε αφήσατε με νά σάς οδηγήσω στό Πασσύ δπως 
ξεύρο) έγώ ... μέ τό αμάξι.

— Μά, παιδί μου, θά είναι αντιστροφή τώ ν δριον... αί άνε- 
ψιαί δέν όδηγοΰν ποτέ τήν θείαν των :

—  Στή  Γαλλία  ϊσως, άλλά στή Ρωσσία ... τά πράγματα 
γίνονται διαφορετικά, δταν αύτό άρέση στις ανεψιές...

Μ ’ ένα νεΰμα έσταμάτησε τόν πρώτον άμαξαν καί ή Κ α Γ ο 
ζελίν, χωρίς πολλά κομπλιμέντα, ύπέκυψε είς τήν επιθυμίαν τής 
ανεψιάς της. Τό αμάξι άρχισε νά τρέχη καί ελαφρό αεράκι 
έδρόσισε τό πρόσωπον τής θείας Έ ρμηνίας, ή όποία άφήκε 
στεναγμόν άνακουφίσεως καί άρχισε νά λέγη μέ συγκίνησιν 
στή Λίνα :

—  Ά ! άγαπητή μου, πάντοτε έχεις λαμπράς ιδέας, καί 
πάντοτε σκέπτεσαι τούς άλλους ! Ή  μητέρα σου ήτο τό ίδ ιο ... 
Ξεύρεις δτι έρχονται στιγμαί ποΰ τής ομοιάζεις τόσον πολύ, 
ώστε συγκινοΰμαι νά σέ βλέπω καί νά σέ ακούω. Μοϋ φαίνε
τα ι δτι γυρίζω  πίσω στόν καιρόν τής νεότητός μου, δτε τήν 
είχα σάν παιδί μου...

— Γ νω ρ ίζω , είπε μέ γλυκύτητα ή Λ ίνα  πόσον καλή υπήρ
ξατε πρός αύτήν...

—  Καλή ! Άπλούστατα  τήν άγαποΰσα, τήν άδελφοΰλά μου, 
καί πολύ έπόνεσε ή καρδιά μου, δταν τήν είδα νά φεύγη γιά 
τήν Πετρούπολι. Ά λ λά  δέν εϊμεθα διόλου πλούσιοι... Έ άν 
τήν κρατοΰσα στό Π αρίσι θά τήν έβλεπα νά κουράζεται, νά

Έ το ς  Α'.

δίδτ) μαθήματα καί νά χάνεται ή θαυμαστή φωνή της. Ά π ε- 
φάσισα λοιπόν νά τήν άφήσω νά φύγη γιά τήν Ρωσσία , δπου 
καί τήν έπερίμενε ή εύτυχία...

Ή  Λίνα άκουε άφηρημένη άπό τήν γλυκειά σκέψι δ τι ή 
μητέρα της είχεν άγαπηθή τόσον θερμώς, ώστε δέν θά ύπέ- 
φερε και πολύ άπό τήν περιφρόνησιν τής ύπερηφάνου οίκογε
νείας τοΰ συζύγου τη ς... Τήν σκέψιν αύτήν έξέφρασε μεγαλο- 
φίόνως.

— Ναί, ή καϋμένη ή μαμά είχε μεγάλη παρηγοριά δ ι ’  δλην 
αύτήν τήν περιφρόνησιν τών συγγενών τοΰ πατέρα... ρί όποιοι 
χωρίς αμφιβολίαν θά περιφρονήσουν καί έμ έ !

'Η  Κ α Γο ζελ ίν  έστράφη μέ άγανάκτησιν.
— Λίνα, άληθινά λοιπόν σκέπτεσαι νά προσπέσΐ)ς σ ’ αύτούς 

τούς άνθριόπους ;
— Ό  πατέρας μου τό έπιθυμοΰσε... Δ ιά  νά υπακούσω 

στήν έπιθυμία του, θά δοκιμάσω νά τούς γνωρίσω, δταν μάθο» 
ποΰ εύρίσκονται ! Κατά τούς τελευταίους μήνας τής ζωής του, 
πολύ συχνά μοΰ μιλούσε γιά  τό σπήτί του τό πατρικό στό 
Άβράνς,δπου  έπαιζε παιδάκι... είχε σκοπό, είχε άποφασίσει 
νά τό έπισκεφθώμεν μαζύ, άλλά έπειτα... δέν έλαβε καιρόν!

—  Ά γαπ ητή  μου, μπορείς νά τό έπισκεφθής έπειτα άπό 
όλίγας εβδομάδας, δταν έπιστρέψωμεν άπό τό Ζερσέ. Ά φ ο ΰ  
στό Ζερσέ έπιθυμεΐ ή Συλβία νά περάση τίς διακοπές ! Ά  ! 
ή Μοΰσα ! είναι δ ι ’ έμέ πηγή μεγάλης ανησυχίας !...

Ή  Λ ίνα έσήκωσε τό κεφάλι μέ έκπληξιν, ένόμιζεν δτι δέν 
άκουσε ή δέν έκατάλαβε καλά.

Π ώ ς ή Μοΰσα, ή δόξα τής οίκογενείας, ήδύνατο νά είναι 
άφορμή σοβαράς άνησυχίας διά τήν μητέρα της, η όποία μά
λιστα  δέν έφαίνετο ν ’ άνησυχή εύκολα !

Χωρίς νά λάβη άνάγκην νά τήν ερώτηση, ή θεία  Έ ρμ η 
νία εξηγείτα ι άμέσως μέ τήν συνηθισμένη της άπλότητα:

— Βλέπεις, Λ ίνα  μου, πρέπει ν ’ άποκαταστήσωμεν τήν 
Συλβίαν ! Μεταξύ μας, σοΰ εμπιστεύομαι δ τι είναι είκοσι έξ 
έτών !... Ά λ λ ά  κόρη μέ τόσον άνωτέραν άνάπτυξιν πρέπει νά 
συνάντηση κάποιον άξιόν της, άλλως δέν θ ’ άποφασίση ποτέ 
νά δεσμεύση τήν ελευθερίαν της.

Έ δ ώ  ή θεία Έρμηνία διεκόπη όλίγον... άλλ’ άμέσως έξη- 
κολούθησε μέ περισσοτέραν ζωηρότητα :

— Ή  Λουκία έλεγε πρό ημερών δτι ό Ραϋμόνδος Ντο- 
ριάν είναι πολύ καθώς πρέπει, τήν Ιδίαν έντύπιοσιν έκαμε 
καί στή Συλβίαν... Σύ είσαι κόρη σοβαρά καί θέλω νά σοΰ 
ζητήσω μίαν γνώμην. Π ιστεύεις δτι υπάρχει κάποια ελπίδα 
εκ μέρους του ; Έκατάλαβες άν τοΰ άρεσε ή Μοΰσα μας ; 
Ή τ ο  πολύ εύμορφη τήν ημέρα ποΰ τήν συνήντησε στό βι- 
βλιοπωλεΐον... Κα ί έπειτα έμίλησε μαζύ του, ώστε πιστεύο) 
νά έξετίμησε τήν φιλολογικήν της άξίαν...

Ή  Λ ίνα έξ άρχής τής ομιλίας ταύτης είχεν έκπλαγή πολύ, 
άλλά δταν άκουσε αύτήν τήν τελευταίαν ιδέαν, τά έχασε κυ
ριολεκτικούς καί έμεινε όλίγα δευτερόλεπτα χωρίς ν ’ άπαν- 
τήση, έκ φόβου μή λυπήση τήν αγαθήν εκείνην μητέρα.

— Δέν ευρίσκεις τήν ίδέαν μου καλήν ; Λίνα.
—  Θεία μου, θά ήτο πολύ καλή, έάν ό Κ°5 Ντοριάν είχε 

επιθυμίαν νά νπανδρευΟή... Ά λ λ *  έξ δσων άκουσα νά λέγουν, 
νομ ίζω  δτι δέν σκέπτεται διόλου διά γάμον.

— Π αιδ ί μου, είς αύτάς τάς περιστάσεις, δέν πρέπει 
ν ’ άκούωμεν τ ί  λέγουν... Μάθε λοιπόν δτι έάν διατηρώ σχέ
σεις μέ τήν Κ αν Μπρίς, τό  κάμνω άκριβώς διά νά γνωρισθώ- 
μεν μέ τόν Ντοριάν, ό όποιος είναι τόσον καθώς πρέπει καί 
θά ήτο ό κατάλληλος σύζυγος διά τήν Συλβίαν!

—  Τόν γνωρίζετε ; Θεία μου.
—  Έ γ ώ  Καθόλου ! Ά λ λ ά  τ ί  μ’ ενδιαφέρει άφοΰ άρέσει 

ΰτή Συλβία...
Ή  Λίνα δέν ήξευρε πλέον τ ί ν ’ άπαντήση είς αύτάς 

τάς άνοησίας, άλλως τε είχαν φθάση καί ή άμαξα έστάθη 
έμπρός σ ’ ένα ώραΐο σπιτάκι περιτριγυρισμένο άπό κιγκλίδες 
καταπράσινες άπό διάφορα φυτά. Σ τό μέσον τοΰ κήπου διε- 
κρίνετο ύψηλή καστανιά μέ πυκνότατο φύλλωμα.

Ή  Κ “  Γο ζελ ίν  άφήκε τήν Λίνα νά λογαριασθή μέ τόν 
άμαξαν, καί άνοιξε άμέσως τήν κιγκλίδα. Ζωηρότατο κτύπημα
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κουδουνιοΰ έκαμε νά τρέξη μιά άγαθή χονδρή χωρική με τον 
πατροπαράδοτον βρεττανικόν σκούφον.

— Ή  Κ α Μπρίς είναι μέσα ;
— Μάλιστα, Κυρία. Έ ά ν  αί κυρίαι έπιθυμοΰν νά τήν 

ίδοΰν, θά ειδοποιήσω άμέσως, δ ιό τι ή Κυρία εύρίσκεται στό 
κήπο μέ τήν Δ δ“  Μαγδαληνήν.

— Μ ή τήν άνησυχήσης, Οά ΰπάγωμεν νά τήν εΰρωμεν. 
Πήγαινε στήν έργασία σου, κόρη μου, εγω ξευρω τον δρόμον.

Καί ή Κ “  Γο ζελ ίν  ήκολούθησε δενδρόφυτον καί καταπρά- 
σινον δρομΐσκον, όδηγοΰντα κατ’ ευθείαν πρός τήν μεγάλην 
καστανιάν.

Έ π ε ιτα  άπό λίγα βήματα, ή Λ ίνα  διέκρινε στή σκιά τοΰ 
δένδρου τό άρρωστο παιδάκι, ξαπλωμένο στή πολυθρόνα 
του, ή μητέρα του έργάζετο καί ένας νέος έδιάβαζε δυνατά. 
Μ όλις άκουσε τά βήματα ό νέος άφήκε τό βιβλίο καί έστρεψε 
τήν κεφαλήν... Κα ί ή Λ ίνα  είδε μπροστά της τόν 'Ραϋμόν
δον Ν τορ ιάν ποΰ τήν έκύτταζε μέ τόσην έκπληξιν δση ητο 
καί ή ίδική της, είς τήν έκφρασίν του υπήρχε καί κάποια 
εύχαρίστησις τήν όποίαν μιά γυναίκα άντιλαμβάνεται πάντοτε. 
Καί χωρίς νά τό θέλη ή Λ ίνα  έσκέφθη :

— Τ ί δέν θά έδιδε ή Συλβία διά νά είναι στή θέσι μου 
αύτή τή σ τιγμ ή !

(Α κ ολου θ ε ί)

Α. Μ. ALDANOV

“ Α Γ Ι Α  Ε Λ Ε Ν Η , ,
Μ Ι Κ Ρ Α  Ν Η Σ Ο Σ

[Μ ετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού ύπό Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ . Δ Ε Λ Ε Ν Δ Α ] 
(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

’Εδέχθη τήν πρότασιν ταύτην μέ τάν’ σκοπάν δχι μόνον νά γνω
ρίσω τόν Ναπολέοντα, άλλά καϊ νά σχετισθή μέ αύτόν τάν μεγάλον 
άνδρα. Είς τήν συλλογήν τοϋ κόμητος, δστις έγνώριζεν δλους σχε
δόν τούς διασήμοϋς άνδρας τής Εύρώπης έλειπεν Ινας, ό διαση- 
μότερος δλων, δ εξόριστος τή ; 'Αγίας 'Ελένης. Έλογάριαζε λοι
πόν νά έπιστρέψη στή Ρωσσία έπειτα άπό δύο ή τρία Ιτη  φίλος 
στενός τοΰ έκπτώτοο αύτοκράτορος καί κάτοχος τών μυστικών 
παρασκηνίων τής πολιτικής τή ; Ευρώπης. Α ί λαμπραί έλπίδες τοϋ 
ντέ Μπαλμέν δέν έπραγματοποιήθησαν, δέν απέκτησε κατά τά διά
στημα τής διαμονής του είς Α γίαν 'Ελένην δχι μόνον τήν οικειό
τητα τοϋ Ναπολέοντος, άλλ’οδτε καμμίαν συνάντησιν μέ αύτόν, δ 
δποίος έπιμόνως άπέφευγε τους ξένους.Όσο λοιπόν παράδοξον καί 
απελπιστικόν καί άν είναι τοϋτο, έν ω πολλά έτη κατφκηοε είς 
δέκα χιλιομέτρων άπόστασιν άπό τήν κατοικίαν τοϋ Ναπολέοντος, 
δέν κατώρθωσε ούτε μίαν φοράν νά τάν ίδή άπό κοντά. Ούτε άλλη 
συντροφιά εύχάριστος υπήρχε στήν 'Αγία 'Ελένη, ίδίως κυριών, τήν 
δποίαν πάντοτε έπεδίωκε δ κόμης, τά φοβερά κλίμα τοϋ έτάραξε 
πολύ τά νεϋρα, έχασε τόν ύπνον του, τήν εύθυμίαν του, καί άπεφά- 
σισενά κάμη Ινα ταξείδι έως τό Ρίον-Ίανέϊρον δπου παρουσιάσθη 
στάν αύτοκράτορα τής Βραζιλίας, Ινα άγριο καί άνόητο. Ήθέλησε 
νά λάβη μέρος στά κυνήγι τών τίγρεων, άλλά δέν έτυχε εύνοϊκή 
περίστασις. Ά λ λω ς  αί τίγρεις δέν ήδύναντο ν’ άναπληρώσουν τήν 
συντροφιά τών κυριών, δπως δ Αύτοκράτωρ τής Βραζιλίας δέν 
ήδύνατο ν’ άναπληρώση τάν Ναπολέοντα.

Έπιστρέψας άπά τά ταξείδι έπαθε καί άλλο άπροσδόκητο έπει- 
σόδιον : 'Γπό τάν θερμόν ήλιον τής 'Αγίας Ελένης, δ μέγας δή
μιος τών καρδιών έρωτεύθη αίφνηδίως ένα κοριτσάκι 16 έτών τήν 
έγγονήν τοΰ διοικητοϋ τής νήσου, τήν Mis Σούζυ Τζόνσον. Είς 
μάτην έσκέπτετο δτι μέ τάν χαρακτήρα του καί άστασίαν του ήτο 
τρέλλα νά ύπανδρευθή καί νά δεσμευθή γιά πάντα, νά χάση τήν 
τόσον προσφιλή του άνεξαρτησίαν, δ κόμης ’Αλέξανδρος Ά ν τώ 
νοβιτς ντέ Μπαλμέν έζήτησεν είς γάμον τήν μικράν Άγγλίδα, άφοϋ 
τήν παραμονήν είχε λάβει τήν στερράν άπόφασιν νά μή τά πράξη 
ποτέ !

V

—  Κύριε έφεραν τά ταχυδρομείον, είπεν δ Τίτζας εισερχόμενος 
βιαστικά στά δωμάτιον καί διακόπτων τάς μελαγχολικάς σκέψεις 
τοϋ κάμητος.

Τό ταχυδρομείον δέν ήτο όγκώδες. Ά λ λά  έκεΐνο ποΰ δ ντέ 
Μπαλμέν έπερίμενε πρό τόβου καιροϋ έπέσυρε άμέσως τήν προσο-
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χήν του ήνοιξε βιασιικά έπίσημον φάκελλον σφραγισμένον. Τά 
πρόσωπόν του έλαβεν έκφρασίν χαράς. Διά μέσου τοϋ φίλου του 
κόμητος ντέ Αίβεν ειδοποιείτο δτι ή αϊτησις, δπως έπανέλθη είς 
Ρωσσίαν έγένετο έπί τέλους δεκτή καί δτι ή Αύτοϋ Αύτοκρατορική 
Μεγαλειάτης κατεδέχετο νά τόν συγχαρή διά τούς γάμους του. 
Συγρόνως δέ παρεχωρείτο είς τόν ντέ Μπαλμέν πλήν τής άποζη- 
μιώσεω; τοΰ ταξειδίου καί έκτακτον έπίδομα. Τίποτε καλύτερον 
δέν ήτο δυνατόν νά έπιθυμήση.

— Δέν θά φύγωμε λοιπόν γρήγορα διά τήν Ρωοσίαν Κύριε ; ήρώ- 
τησεν δ Τίτζας.

Κάποια οίκειότης δπήρχε πρό πολλοϋ μεταξύ τοΰ κόμητος καί 
τοΰ δπηρέτου τού. Μόνον άναμεταξύ των ήδύναντο νά δμιλώσι £ωσ- 
σικά, καί, πραγματικώς ό ’Αλέξανδρος Άντώνοβιτς ήσθάνετο 
τόν έαυτόν του περισσότερον συνδεδεμένον μέ τάν Τίτζαν παρά μέ 
τόν σέρ Έδσον καί τήν Ααίδυ Λόβ, μέλλοντα μέλη τής οίκογε
νείας του.

— Πολύ γρήγορα φίλε μου. Έ χω  τήν άδειαν μου. Θά φύγωμεν 
άμέσως μετά τόν γάμον μου.

— Ά  ! τόσο τά καλύτερον, Κύριε, τόσο τό καλύτερον. Δέν ήτο 
πλέον ζωή αύτή, στά ελεεινά τοΰτο νησί, δπου δέν ευρίσκει κανείς 
άνθρωπον νά δμιλήση.

— Ά λλά  σύ έμαθες άγγλικά ...
— Ναί, άλλά τί νά λές μ’ αύτούς τούς ά\θρώπους.
—  Καί έπειτα νά μή βλέπης διόλου κόσμο ! Καί δταν ϊχετε 

τήν καλωσύνην νά μοϋ δίδετε χρήματα διά νά πιώ κανένα ρακί 
δέν τά βρίσκει κανείς, μόνον ούίσκι υπάρχει, άλλά καί αύτό τόσο 
ακριβό. Μέ τά ϊδια χρήματα άγοράζομεν στήν πατρίδα δλόκληρο 
βαρελάκι ρακί!

~  Νά, πάρε διά τά ούΐσκι νά πιής είς ύγείαν τής Κυρίας, καί 
είπέ νά μοΰ έτοιμάσουν τήν άμαξα.

—  Ό  Κύριος θά δπάγη νά έπισκεφθή τήν εξοχότητά της ; είπεν 
δ Τ ίτζας μέ πονηριάν.

— Ναί, ναί, κάμε γρήγορα.
Ό  Τίζας Ιφυγεν. Ό  κόμης ήρχισεν νά έξετάζη τό ταχυδρομείον. 

Είχε λάβει 'ένα πακέτο βιβλία, έφημερίδες καί μόνον δύο έπιστολάς. 
‘Π μία ήρχετο άπά τά Αονδίνον ήτο τοϋ συναδέλφου του Κρίβτσοβ, 
δ δποίος είχε μείνει όλίγον καιρόν στή Ρωσσία καί τοΰ έδιδε δια
φόρου; ειδήσεις. Ό  ντέ Μπαλμέν έδιάβασε καί ξαναδιάβασε μέ 
εύχαρίστησιν τήν επιστολήν τοΰ Κρίβτσοβ, έν φ ύπελόγιζε τήν 
σποοδαιότητα τών πληροφοριών αύτών κατά τήν έπιστροφήν του 
εις Ρωσσίαν. Ά λ λά  δέν ηύρε τίποτε τό σοβαρόν.

Ή  άλλη επιστολή ήτο φιλοσοφική καί πολιτική. "Ηρχετο κ’έ- 
κείνη άπά τήν Εύρώπην, άπό ένα συμμαθητήν του τής στρατιωτι
κής σχολής όνάματι Ρέζβσκι, φιλελεύθερον καί ένθουσιώδη μασσό- 
νον. Είναι πολύ δύσκολον νά εύρεθοΰν δύο άνθρωποι μέ τόσον αντί
θετον χαρακτήρα καί νά συμφωνοϋν τόσον, δπως δ ντέ Μπαλμέν 
καί δ Ρέζβσκι. Ό  Ρέζβσκι ήγάπα τήν άνθρωπότητα έν γένει, 
άλλ’ είχε διά τάν ντέ Μπαλμέν δλως ιδιαιτέραν συμπάθειαν· Είχεν 
εμπιστοσύνην είς αύτόν καί ήθελε νά τάν άπομακρύνη άπό τά 
σκότη τοΰ κόσμου διά νά σώ^η τήν άθάνατον ψυχήν του. Ό  ντέ 
Μπαλμέν συνεφώνει τελείως μέ δλους τούς άνθρώπους καί ιδιαιτέ
ρως μέ τάν Ρέζβσκι, διότι ήτο δύσκολον νά μή σύμφωνη μέ τόσον 
άγαθάν άνθρωπον.

Ή  έπιστολή έτέλειωνε μέ στίχους επαναστατικούς νεαροΰ ποιη- 
τοΰ κατά τοϋ Αλεξάνδρου I, οί δποΐοι έκυκλοφόρουν στήν Ρωσσία. 
Οί στίχοι ήσαν δριμύτατοι καί διήγειραν σκέψεις ταραχώδεις είς τό 
πνεΰμα τοΰ ντέ Μπαλμέν. Ήσθάνετο δτι δλα αύτά ήσαν πολύ σο
βαρά, καί έννοοΰσε δποίαν σπουδαιύτητα θά εΐχον διά τό μέλλον 
του. Ά λ λ ’ είς τήν Αγίαν 'Ελένην δέν ήτο δυνατόν νά λύση αύτάς 
τάς ύποθέσεις. Προσεπάθησε λοιπόν νά ήσυχάση σκεπτόμενος δτι 
θ’ άπεφάσιζε έπί τόπου, δταν θά έπέστρεφε στή Ρωσσία, καί αρ
κετά εύθυμος τώρα μέ τήν σκέψιν τής γενναίας έπιχορηγήσεως ποϋ 
είχε λάβει πρό ολίγου έξήλθε διά νά δπάγη είς άντάμωσιν τής νεα- 
ράς μνηστής του.

V I
'Ο περίπατος τών νέων συζύγων ύπήρξε πολύ εύχάριστος.
*0 κόμης καί ή κόμησσα ντέ Μπαλμέν έφυγαν άπά τό πρωί μέ 

τήν άααξαν τοΰ διοικητοϋ. Ή  μέρα τής άναχωρήσεώς "των διά τήν. 
Ρωσσίαν έπληοίαζε. Ήθελαν πριν έγκαταλείψουν δριστικώς τήν 
Α γ ία ν  ‘Ελένην νά διατρέξουν τήν νήσον, δπου τόσον άπροσδοκήτως 
τούς ήνωσεν ή τύχη τοΰ Ναπολέοντος. Ήθελον νά γνωρίσουν δλας 
τάς γωνίας, τάς δποίας δέν εΐχον ποτέ έπισκεφθή καί δπου δέν 
εΐχον εισχωρήσει ποτέ ούτε μαζί, ούτε χωριστά, καί δπου δέν θά 
εΐχον ποτέ τήν εύκαιρίαν νά έπανέλθουν. « Π ο τέ »/ ή λέξις αύτή 
άντήχησε θλιβερά διά τόν Μπαλμέν, δπως δά κάθε άνθρωπον ώριμου 
ήλικίας.

Γωνίαι άγ;ωστοι δι’ αύτούς δπήρχον αρκετά πολυάριθμοι στήν 
Α γ ία ν  'Ελένην. "Ολη ή ζωή τών ξένων περιωρίζετο είς τά νοτιοδυ-
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τικάν μέρος της νήσου, πρός τά ανατολικόν ήρχιζεν ή ζώνη τής 
Βίλλας Αονουόντ, δπου κατώκει δ Ναπολέων. ’Αλλά καί πρός τά 
μέρη εκείνα ΰπήρχον τοποθεσίαι άγνωστοι είς αύτούς. Ά γ γλο ι 
αξιωματικοί ποϋ έγνώριζαν καλά τήν νήσον συνεβούλευσαν τούς 
νεονύμφους νά έπισκεφθώαιν ώρισμένα μέρη, άπό τά δποία θ’ άπε- 
λάμβανον τήν θέαν τοΒ ώκεανοΰ, άπό τό δψος τοΰ δρου{. Είνε αλή
θεια δτι δ ανηφορικός δρόμος ήτο δύσκολος καί μάλιστα έπικίνδυ- 
νος λόγω τών κρημνδν, άλλά οί αξιωματικοί συνεβούλευσαν ν’ άφή- 
αουν τήν άμαξαν καί νά διανύσουν μέρος τοΰ δρόμου πεζή.

Μέ τήν ώραίαν εκείνην ανοιξιάτικη ήμέρα δλα έφαίνοντο ευχά
ριστα είς τάν ντέ Μπαλμέν. 'Ο καιρός χλιαρός, έλαφρό αεράκι αρω
ματισμένο άπό τό ζωογόνον ίώδιον τοΰ ώκεανοΰ, τό τραγοδδι τοΰ 
Τ ίτζα  ποΰ ώδηγοΰσε τήν άμαξαν, ή κάπως ανόητος φλυαρία τής 
νεαρας συζύγου του καί αί αόριστοι έλπίδες, τάς δποίας διέκρινε 
είς τό μέλλον ! Μέ πολλήν εκπληξιν παρετήρησε πόσον εύχαριστη- 
μένος ήτο νά αισθάνεται πλησίον του τήν ώραίαν έκείνην νεαράν 
γυναίκα, χωρίς τήν έντύπωσιν τοδ κόρου, τόν δποΐον τόσον συχνά 
αφήνει ή άπόλαυσις τοδ έρωτος !...

(Ακολουθεί)

( Μ Ε α ι  ε λ ^ ο ς ι ε ι ς Ζ )

Α Ι  Π Α Α Α ΙΑ Ι  Α Θ Η Ν Α Ι .— ’Εκυκλοφόρησε τσ 4ον 
τεΰχος τών «Παλαιών Ά&ηνών» τοΰ διαπρεποΰς Έ λ -  
ληνος ιστοριοδίφου καί έκλεκτοΰ μας συνεργάτου κ. Δ. 
Γρ. Καμπούρόγλου.· Αίαν προσεχώς έκδίδεται τό 5ον 
τείχος καί ούτως έγγίζει τό μέγα έργον είς τό τέλος του.

Χάριν τών άξ. κ. κ. συνδρομητών ή ύπηρεσία τοΰ 
'<ΙΙαντογνώστου» αναλαμβάνει τήν έλευθέραν ταχυδρο
μικών τελών αποστολήν τών έκδοθέντων τευχών.Έκαστον  
τεΰχος τιμάται δρ. 5.

Ο Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ  Τ Ο Ϊ  ΓΓΦ ΤΟ Γ .— Είς δευτέραν εκ- 
δοσιν έξεδόθη ή εκλεκτή συλλογή ποιημάτων τοΰ «Δε
καλόγου τοϋ Γύφτου» τοΰ μεγάλου Έ λληνος ποιητοΰ 
κ. Κωστή ΙΙαλαμά, συνεργάτου τοΰ «Παντογνώστου)).

’Από τήν συλλογήν ταύτην ό «Παντογνώστης» έλα- 
βεν αφορμήν νά έμφανίση είς τό 12ον τεΰχός του μίαν 
επιτυχή γελοιογραφίαν τοΰ κ. Παλαμά, παριστάνουσαν 
τοΰτον ώς γνφτον σφυρηλατοΰντα τούς στίχους του ! Έ  
επιτυχία τής γελοιογραφίας δφείλεται τόσον είς τήν 
ώραίαν όμολογουμένως εμπνευσιν τοΰ «Παντογνώστου», 
δσον καί κατά μείζονα λόγον είς τήν θαυμασίαν έκτέλε- 
σιν τοΰ διαπρεποΰς καλλιτέχνου κ. Μαυριλάκου— N o ir ,  
άναλαβόντος εύγενώς νά σκιτσάρη δλους τούς έκλεκτούς 
συνεργάτας μας.

ζ ρ ο ^ Ο Ρ Λ ^ Γ ^ ζ η Τ Μ  t S )

Εκτακτος ευκαιρία. — Λίαν προσεχώς άναχωρεί δι’ ’Ιτα 
λίαν καί Γαλλίαν διά παραγγελιοδοχικάς έργασίας ό 

γνωστός v o y a g e u r  κ. Άχιλλεύς Παπουτσόπουλος καί 
άναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν μικρών καί μεγάλων παραγ
γελιών πρός χάριν τών έν Έ λλάδι Έμπορικών Οίκων. 
Ίδιαίτεραι συνεννοήσεις είς τά Γραφεία τοΰ «Παντογνώ
σ του »,—  ’Αθηνάς 87, έναντι Α γ ία ς  Κυριακής—  *Ωραι: 
3 — 5 μ. μ.

Ζ ητείτα ι ά^ιέιίως ο ’ικία πρός ένοικ ίαβιν έκ δίτο ιι 
τριών δωιιατίων μετά κουζίνας έν ’ ΑΟ ήναις, 

’ Αηαρον<ίίω  η Νέω Φ αλΑ ρω . Γράφ ατε : Γραψεϊα 
ι»Παντογνώ<ίτον».

Ζητείται πρός ενοικίασιν γραφεΐον εις κεντρικήν θέσιν. 
Δέν αποκλείεται ό συνδυασμός εγκαταστάσεως μετ’ άλ

λου. Γράψατε: Γραφεία Παντογνώστου».

Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Ο Ν  Τ Μ Η Μ Α  

Π Α Ν Τ Ο Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ »

1. Κί’Μ ΙΙιΜ .ΙΛ  Τ Ω Ν  Ν Ο Μ Ω Ν  I I KIM Ε ΙΣ Π Ρ Α Ξ Ε Ω Σ  
Τ Ω Ν  ΔΗ  ΛΙΟΣΙΩΝ Ε ΣΟ Δ Ω Ν  (Δ ιο ικ η τ ικ ή  Έ κ τέλεσ ις )  
νπό Μ ιλ τ ιύ δ ο ν  ’ΑΘ . Ο ίκ ονοα ίοον , ΐα υ ίο ν  τον Κ ρ ά 
τονς . T iy a t o t  άντί δρ*!·. 12.

A i a v  π ρ ο σ ε χ ώ ς

1ί. Τ Α  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Α  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Α  Κ Α Ι Α Ι  
Ε Π ’ Α Υ Ι  Ω Ν  Π Ρ Α Ξ Ε ΙΣ  νπό Έ ι ιι ια ν ο ν η λ  Μ . Χ α ν - 
δράκη, τηη »ια τάρνον α ' τάξεως «α ρ ά  τίι Α ι ε ν θ Μ η  
τον  Δηα<><ίίον Χρέονς τοί? Γενικοί? Λ ογιιίτηρ ϊον , εις 
ti^ftua ui-γα δγδοον, εις ενα τόιιον έκ 300 Σελίδων  
»ιέ ποΛ»;αρ»ύηονς π ίνακας κα ί έκλεκτδν χάρτην .

Ή  εκδο<ί»ς Οά γ ίνη  ηόνον έπ» τί» βάόε» έγγραφης 
*5»·νδρο»ιητών. Κ ατάλογον τών έγγραόέντων τοιοίττων 
όηηοβιεί.’οιιεν κατωτέρω.

llatia  δ»»λω<5ις ΰΐ'νόροηιιτον δ ιά  νά 2.α»ι(ϊάνι»τα» 
νπ ’ δι|;ει δέον νά  »5ννοδενηται κ α ί νπό έ^ι^άβ^ιατος 
έκ δέκα (10) δραχμώ ν. Τό «ίί’γγραιιηα  Οά τ ιη ά τα ι άντί 
δρα;;α<ϊ>ν (30) τρ ιάκοντα .

Ί Ι  εναοξις της ίκ :νζώ »ίεω ς τον ($νγγο«η ιι«τος  θέ
λ ε ι άναγγελΟί» διά τϊις π<ιρον«ίης ό τήλης  icai ίι v.»r- 
κλοφορία α»’;τον διά τών ’ Εφημερίδων κα ί διά της  
Έπιθεωρήίϊεώς η  ας . Ή  άπούτολή  είς τονς κ .κ . <!νν- 
δρομητάς Οά γ ίνη  ει’·0ι·ς ώς οντοι έη'Λαιίοοι τό  
‘20δραν»ιον νπ όλο ιπ ον  της ά ξίας τοί? (ίΐίγγράηηατος.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ν Τ Ε Σ  ΣΪΝΔΡΟΜΗΤΑΙ

Ά ρ ιϋ ·.  Ό νομ α τεπ ώ ννμ ον  κλπ . Σώ μα τα Αραχμαΐ

1. Ύ π )μ α  Έμπορ. Τραπέζης Πύργου. 1 3 0 . -
2. Ν . X . Μαραβας, 35 Σΰντ. Π εζ. 2 Λόχος. 1 10.—
3. Σπυρ. Ν . Σαμαρτζής, Ταμίας Κράτους,

’Αθήνα ι. 1 30 .—
4. ’ Ιωάννης Πέτρου, Σπουδ. ’Εμπορικών,

Κολοκυνθοΰς 7 — Ά θ ή ν α ι. 1 10.—
5. ΧρϊΟτος Τζαβάρας, Διπλωματ. Έμπορ.

’Επιστημών, Θήρας 8 — Ά θ ή ν α ι. I 1 0 . -
6. ΙΙαντελ. Κοκκινάκης, Αιπλωμ. Έ μπορ.

’Επιστημών, Πλαπούτα 4 —  Ά θ ή να ι. 1 10 .—
7. Άνδρέας Χ αρ. Καλλιπολίτης, Λογιστής

”Υπ)ματος ’Εθνικής Τραπέζης Α γ ίο υ
Νικολάου — Κρήτης. 1 10 .—

8. Α ν τώ ν ιο ς  Δ. Αποστόλου, Ύ πο)στημα
’Εθνικής Τραπέζης, Αλμυρός —  Θεσ
σαλίας. 1 10 .—

9. Σπϋρος Μουζάκης, Λογιστής Γενικού
Λογιστηρίου —  Ά θ ή να ι. 1 30.—

10. Στέφανος Πετρούλας, Δικηγόρος— Θεσ
σαλονίκη. 1 30 .—

Σύνολον 10 180.—

Έπίοπεύβατε τά,ς έγγραφάς σας.
Ση μ . Τά νπό  τοϋ ’Ε κδοτικού  τμήματος τοϋ * Π Α Ν Τ Ο -

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ » εκδιδόμενα βιβλία άποστέλλοντα ι π α ν τι τφ  a i-
τοϋντι καί εμβάζοντι τήν αξίαν των έλεν&ερα τα χυδρομικών
τελών.

ΣΥΝΛΡΟΜ ΑΙ Β.' ΕΤΟΥΣ
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ ..........................................  ΔΡ . Γ.0
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ ...........................................ΦΡ. Χ Ρ . Γ.0
Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ ................................................ ' ΔΟΑ. 8
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ΛΗΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑΝ ΣΑΣ
Καπνίζετε μόνον

ΣΙΓΑΡΑ

ΣΥ Β ΙΚ Α

AMEUBLEMENT DE BDREADX 

—  ΕΝ FER 01) B0IS —

D E N A X A S  Ε Τ  C E
Rue du Stade N° 4.

ο ί ν ο ι

IW flP K O
Λ Ε Υ Κ Ο Ι

ΚΑΙ

Ε Ρ Υ Θ Ρ Ο Ι

’Επιτραπέζιοι 

Η Ι Σ  Φ Ι Λ Λ Λ Σ

Κ Ο Ν Ι Α Κ

“ΒΟΤΡΥΣ,,
Παλαιόν 

άπόαταγμα οϊνων

Α Π Α Ρ Δ Μ ΙΔ Δ Ο Ν

Πωλείται 
Ε ίς  δλα τά κέντρα

Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω ΣΕΙΣ

©A TO EMANATE 

ΤΕΛΟΣ ΠΆΝΤΩΝ
'Ό τ ι τά ανώτερα δλων

ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ 

Ε Ι Ν Μ

|« ΤΑ  ΧΙΩΤΙΚΑ ΓΛΥΚΑ

I “ΚΡΥΣΤΑΑ,,
Τ Ο Υ  ΕΝ XIQ.  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ

Μ Α Μ Ι Η  ηι K I P I M I 1 H  |
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ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΚΟΝΙΑΚ δ ΛΙΚΕΡ

Είναι τών

1

Ε Ν  Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι

ΟΛΑ Α Ν Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ω Σ  Τ Α  H 0 T A  Τ Ο Ϊ  

ΕΙΝΑΙ Β Ρ Α Β Ε Υ Μ Ε Ν Α  

ΤΤΙΝΕΤΕ Χ Ω Ρ Ι Σ  Δ Ι Σ Τ Α Γ Μ Ο Υ Σ



Τ Υ Π Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι  O N  
Χ Α Ρ Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν

1

Κ A  I

Β Ι Β Λ Ι Ο Δ Ε Τ Ε Ι Ο Ν
Α. Έ.. ΔΕΝΑΞΑ & Έ.—

Σταδίου it Άθηνοη.

Κ Α Π Ε Λ Λ Α  '

A. A P IA N O Y T S O Y  και Σιας
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΑΡΡΗ 43

ΣΤΑΔΙΟΓ 57
Π Ρ Α Τ Η Ρ Ι Α

, ΑΘΗΝΑΙ ΑΙΟΛΟΪ 166 J
ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΗ ΟΔΟΣ 132 ΣΜΥΡΝΗ

Διά roue πάαχοντας 
Όφδαλμολογικά Νοσήματα

Συνιστώμεν ύπευθΰνως τήν τελειοτέραν 
όφθαλμολογικήν Κλινικήν.

Τ Ο Υ  ΣΠΗΛΙΟΥ I. Χ ΑΡΑΜ Η
Ύφηγητοϋ όφθαλμολόγου χής Σχολής τών Παρισίων.

Α Θ Η Ν Α Ι , ‘Οδός Μενάνδρον 27

Τηλεφ : 6—54
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Διά νά εϊαϋ'ε πάντοτε ύγιεΐς

Πίνετε το βραβευύεν είς δλας τας Έκϋέσεις |

Κ Ο Ν Ι Α Κ  ί  

Σ. και Η. και Α. ΜΕΤΑ=.Αί
(Προσέξατε πολύ είς τήν μάρκαν) $

| Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Ε Ν  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι  | 
| Ό δός Άρισ ιείδου  7.— Τηλεφ. 3-53. j
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ΓΝΗ ΣΙΟ Ν  Α Π Ο ΣΤ Α Γ Μ Α  

Α Π Ο  Σ Τ Α Φ Υ Λ Ι  

ΕΙΝΑΙ

ΤΟ Κ Ο Ν ΙΑ Κ

ΠΟΥΡΗ
Β ρ α β ε ν ϋ ' έ ν

Ε Ι Σ  ΟΛΑΣ Τ Λ Σ  Ε ΚΘΕΣΕΙΣ  Τ Ο Υ  ΚΟΣΜΟΥ

  ΕΡΓΟ*Τ«Ι* - WTflSTHMftTfl ----

ΕΝ  Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι

ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
SALON IDEAL

Η Τ Ε Λ Ε Ι Ο Τ Ε Ρ Α  Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Α  
Η Κ Ο Μ Ψ Ο Τ Ε Ρ Α  Α Ι Θ Ο Υ Σ Α

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ RENDEZ-VOUS 
Τ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν

\


