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ΤΑ ίΝΕΑ [ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ

Υ Ι Ι Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν  Τ Ω Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ1

Καθίσταται γνωστόν δτι τίθενται εις κνκλο- 
g: φοριαν δεκάλεπτα μεταλλικά κέρματα εκ κοάιιιιατος & 
»  αργιλλιου, ψευδαργύρου καί χαλκοΰ. ' ^
Κ Τα κΰρια χαρακτηριστικά τών κεριιάτων του- * 
g  των εινε τά εξής: ' g
S Κπι μεν τής πρόσθιας ό'ψεως φέρουσι τό #
» —τειικα. γΰρωθεν τούτου τάς λέξεις «ΒΑΣΙ- *
|  ΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ > καί κάτωθεν τό Γτος ^
:g: επι δε τής οπίσθιας ό'ψεως κλάδον ελαίας w
:g καί εις το μέσον τήν λέξιν <ΛΕΠΤΑ», άνωθεν!*1
§ τον “δΐ·^μ°ν 10. Τά κέρματα ταΰτα εινε άνευ « 
« κεντρικής οπής. - «

1 α εν κυκλοφορία υπάρχοντα μεταλλικά κέο- * 
ματα τών 20, 10 καί δ λεπτών,' τά έκδοθέντα I  

*  δυνάμει προγενέστερων διατάξεων, ήτοι τά εκ $  
» 'Μ ζου m i  ορειχάλκου (Ό θω νο; ή Γεωργίου Α'), * 

τα έκ μίγματος νικελίου ή χαλκοΰ καί καθαοοΰ # 
χ  νικελίου (διάτρητα), ώς καί τά χάρτινα δεκάλεπτα. %·.

^έλουσι παυσει εχοντα νόμιμον κυκλοφοοίαν από 
1ης Ιουλίου 1923.

Μ  , Μ!χρι τί>ς “ νω ή μέρας θά γίνωνται δεκτά 
» πΡ0? ανταλλαγήν εις τά δημόσια ταμεία τοϋ Κοά-
* τους. Πέραν τής προθεσμίας ταΰτης θά γίνωνται 
»  δεκτά μόνον υπό τοϋ Κεντρικού Ταμείου τοϋ
*  Κράτους, άλλ  ̂ εντός πενταετούς κατ’ άνώτατον 
«  ορον προθεσμίας, μετά τήν παρέλευσιν τής οποίας 
g  παραγράφονται βριστικώς υπέρ τοϋ Δημοσίου

Έ ν  Αθήναις τή 2 Μαρτίου 1923.
» ' ^  Υπουργός τών Οικονομικών
«  Γ. ΚΟΦΙΝΑΣ

.....................

Τ1ΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
ΕΝ ΤΩ «Π ΑΝΤΟΓΝΩ ΣΤΗ»

1 )  Τραπεξιτικαί, Έ μπορικαΙ κλπ . άγγελίαι
Δι’ ολόκληρον σελίδα ίφ ’ άπαξ . \ 250 —
* ν ^ ε ια ν  , , \  140\_
’ ( * * *    8 0 .—
, 1/ * * ’ ................... ......  45.—

'« ’ * » ................................ 25._
; , 4*® iv/foouvoecs πλεόντων τριών γίνεται εκπτωοις ΙΟ ° ί επι τοϋ ανωτέρω τιμολογίου. 10
! Αγγελίαι γάμων καί βαπτίσεων με ιδιαίτερον 

τίτλον . . . .  j . . . . .  . ,
2 )  Διάφοροι άγγελίαι κλπ.

| Κοινωνικά, ίν γίνει . . . κατ' αποκοπήν Δβ
111ροσφοραί καί Ζητήσεις . . . ή λίξις » ,
Βιογραφίαι—Νεκρολογίαι . . ό στίχος » »

I Αγγελίαι Χορών—Κινηματογράφων—Θεά
τρων—Συλλόγων. κλπ. . , ό στίχος » >

r„ i ; “ r“S έκ,1°ϋ Έξα,νερΜοϋ καταχωρήσεις at ανωτέρω 
τιμαιδιπλοαιαζονται, λογω της συναλλαγματικής διαφοράς 

9 » "ίι Χ^ταχωρ,,σις προπληρώνεται,
ί  , Η ?ατ*/**τβν°<·ς τοϋ χώρον τών δημοσιεύσεων 

γίνεται δια τον κοινού εις ολας τάς εφημερίδας στιχομέ
τρου των 9 στιγμών. * ■

25.—

10 . —  

0 .3 0  
3 . —

2 .—

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΟΗΝΩΝ ί
ΑΝΩΝΥΜΟ£ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ίδρυϋ-εισα τώ 1 8 9 3 .

Κεφαλαιον (έ· ολοκλήρου καταβεβλημένοι·)
Αρ. 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0

"Εδ.,α ίν  Α Θ Η Ν Α ΙΣ  

Τηλεγραφική Αιεύ&ννσις: γ ρ .  ΑΟΗΧΩΧ

  —  ·------------- ι
Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α :

ν  ■Ε ν : Ε λ^  ’ΛΌήναι, Ά γρίνιον, Ά ργοστόλιον. Β ό/ος 
Ζάκυνθος, Ηράκλειον, Θ εσ)ηκΐ), Ίωώνννινα. Καβάλλα 
ναΛαμαι, Κέρκυρα^ Λαρισσα, Λεβ«δεια . Λήμνος, (Κά-ί 

στρον). Μ υτιλήνη, ^α νθ η , ΙΙάχραι, Π ειραιεύς, ΙΙΰρ-ο* ί
τ Ι ί Γ ’ν  Τ ' 5’ 1ϊ “°ν κ“1 Κ“0λόβασι). Σπάρϊη. s f e  ΙριποΛίς, Χαλκις, Χανια, Χ ίος. " " ι

Εν Αιγύπτιο: 'Αλεξάνδρεια, Κάϊρον. ΙΙόρτ-Σ ά ϊδ . 
hv Κνπρω: Λεμεσός, Λευκο^σία.

Έ ν  Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ ε ι- ’Εν Κωνστα, τινουπόλει: Γ α λ α τα .! 
Πέραν, ^.χοχμιιουλ. 9J v̂ SfxvQvtj:

’Εν -Α γγλία , Λονδϊνον. 'Εν ;Αμερική : Νέα Ύ όρκ Π.

Άιταποχρ,ιω  καθ' οΧψ· τήν ’Ελλάδα και εις τάς κνοιοηε- 
οα> τζό/.εΐζ τον Κοοιιον.

Ι-.κτελεϊται πάσα Τραπεζιτική έν γ ίνε ι εργασία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

Ίδρν& εϊσα υπό όμάδος εμπόρων 

τών Α&ηνών, τοϋ Πειραιώς καί τών περιχώ ρω ν.

ΕΔΡΑ ΕΝ  ΑΘΗΝΑΙΣ

Ό δ ό ς  Κοραή δ.

Ε ιδική όργάνωσις διά τήν Γίυπηρετιιαιν τών εμπορικών 
καί βιομηχανικών συμφερόντων. ΙΓρός τοϋτο έχει οργανώ
σει εύρύτατον δίκτυον *Ανταποκριτώ ν εις «άσας τάς πόλεις 
Π αλαιάς καί Νέας Ε λλάδος.

Η  ΤΡΑ Π Ε ΖΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
έκτελεϊ κάσης φύσεως τραπεζικήν έργαοίαν.

Κ Α ΤΑ Θ ΕΣΕΙΣ :
Ε ις π ρώ ΐΐ|ν  ζ ή τ η σ ι ν ........................................  0jQ
Ε πί παραδόσ. μετά Ιδ ή μ . προειδοποίησιν 4 1]2 ο]ο

» προθεσμία 6 μ η ν ώ ν .............................δ ο]ο

1 ! τ" υς · , .......................δ 1]2 ο]ο
* » 2 ετών καί επέκεινα . . 6 ο]ο

Δια τάς εις ξένον συνάλλαγμα καταθέσεις ίδιαιτεοαι συιι-1 
φω νιαι. _  ( !

Τ Α Μ ΙΕ Υ Τ Η Ρ ΙΟ Ν : μέχρι 1 0 ,0 0 0 . . 5  ο ]ο
«πηλλαγμενον παντός φόρου τοϋ Δημοσίου, ήτοι περίπου |

Παντες οί Ά ντα π οκ ρ ιτα ί μας είναι εξουσιοδοτημένοι νά ί 
οεχωνται κατα^εσεις διά λογ)σμό%' μας.

Ε λληνογαλλικόν Τ υπ ο γρα φ εϊο ν .— Π α νεπ ιστη μ ίου  43 .,
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ΤΟ Χ Ρ Υ Σ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο  T O Y  P E N  Α Ν
Τό νά πανηγυοίζη κανείς τή μνήμη τής ημέρας πού 

γεννήθηκε ό Ρενάν, τό νά πανηγυρίζη κανείς τά εκατό
χρονα τής ζωής τοϋ Ρενάν, έξακολουθημένης πέρ’ από 
τό θ ί νατο, είτε μιά κοινωνία, εϊτ’ ενα έθνος, είτε ένα 
σΰνο λο, εΐτ’ ένας άνθρωπος, είναι τό πλήρωμα ίεροϋ 
χρέους. Είναι σάν τό χριστιανό πού γιορτάζει τον αγιό 
του, σάν τον λαό πού τιμα τον ήρωά του. e0  Ρενάν 
είναι ανάμεσα στά έξοχα πρόσωπα τής ιστορίας τών 
πνευμάτων δ άγιος και ό ήρωας.

"Αν καλά θυμοΰμαι, στον τάφο του επάνω χαρα- 
κτήκαν τά δυο αυτά λόγια: V eritatem  dilexit: Τήν 
αλήθειαν αγάπησε ! Και τήν άγάπησεν άνεπιφΰλαχτα, 
μέ θυσία κάθε κέρδους ύλικοϋ, καθενός υπολογισμού, 
κάθε φροντίδας ξένης προς τήν έλεύθερην, άφιλοπρό- 
σωπη, καί ολοκληρωτικήν αφιέρωση στη θρησκεία τής 
άλήθειας. Κάπου δ ίδιος τό υπονοεί. «Δεν είπα, λέγει, 
σέ δλο μου τό έργο, παρά δ',τι πραγματικά κρατούσα 
και πίστευα γι’ αληθινό μέσα στή σκέψη μου. Και δχι 
μοναχό αυτό. Τήν είπα ολόκληρη τή σκέψη μου, χω
ρίς νά κρΰψω τίποτε». Γιά τούτο αγνάντια από τό 
χορό τών θαυμαστών καί τών τιμητών τό πλήθος τών 
εχθρών καί τών κατακριτών δέν επαψε νά ούρλιάζη 
στο άκουσμά του καί νά εκστρατεΰη εναντίον του.

Έ νας από τούς άρμοδιώτερους κριτικούς τοϋ κολοσ
σιαίου έργου τοϋ Ρενάν, δ ιστοριογράφος Γαβριήλ 
Μονό στο τέλος τής μελέτης του.γιά κείνον συγκεφα
λαιώνει σέ φωτεινό χαραχτηρισμό τήν κρίση του: Με
γάλος συγγραφέας καί μεγάλος διανοητής. Θρεμμένος 
μέ τήν 'Αγία Γρ ιφή, μέ τήν ελληνική καί μέ τή λατι
νικήν αρχαιότητα καί μέ τούς γαλλικούς κλασσικούς, 
κατώρθωσε νά γράψη μιά γλώσσαν απλή, καί δμως 
πρωτότυπη, εκφραστική χωρίς παραξενιές, ευλύγιστη 
χωρίς νά είναι μαλθακή, γλώσσα πού με τό περιωρι- 
σμένο λεξικό τοϋ 16ου καί τοϋ 18ου αιώνα μπορούσε 
νά ξαναδίνη τή νεώτερη σκέψη σέ κάθε της λεπτότητα, 
μιά γλώσσα ασύγκριτα γλυκειά, λαμπρή, γεμάτη. Α νά
μεσα καί στούς μεγάλους διανοητικούς τεχνίτες τοϋ 
λόγου υπέροχος, γιατί κατείχε τό ξεχα>ριστό χάρισμα 
νά τήν αντιλαμβάνεται τήν Ιστορία καί τή φύση μέ τήν

απέραντη ποικιλία τους. Τον έσύγκριναν προς τό Βολ- 
τυΐρο, αλλά δ ΒολταΤρος δέν είχε ού'τε τήν επιστήμη 
του, ού'τε τήν πρωτοτυπία τοϋ νοϋ του καί τοϋ ύφους 
του. 'Γύν έσύγκριναν πρός τον Γ καίτε' αλλά δ Γ καίτε 
πρώτ' απ’ δλα είναι καλλιτέχνης δημιουργός, καί οί 
διανοητικοί του δρίζοντες, δσο κι άν πήρανε μέγα 
πλάτος, δέν μπορούσανε, στον καιρό πού ζοϋσέ, νά 
κατέχουν τήν έκταση τών δριζόντων τοϋ Ρενάν. Μυαλό 
κανένα, σάν τό δικότου, δέν υπήρξε περισσότερο καθο
λικό, περισσότερο κατανοητικό. 'Η Κίνα, ή ’Ινδική, 
δ μεσαίωνας, οι νεώτεροι καιροί μέ τις απέραντες προο
πτικές τών εικόνων τους επάνω στά μέλλοντα, δλοι οί 
πολιτισμοί, δλες οί φιλοσοφίες, δλες οί θρησκείες, δλα 
τά γνώρισε, δλα τά κατανόησε. Ξανάπλασε στο κεφάλι 
του μέσα τό Σύμπαν, τό ξαναστοχάστηκε, μπορεί νά 
πή κανείς, μάλιστα μέ πολλούς τρόπους διαφορετικούς. 
Καί δ,τι εσώψυχα συνελάμβανε καί θεωροϋσε, είχε τό 
χάρι σμα νά τό μεταδίδη στούς άλλους μέ γοητευτική 
μορφή. Ή  δύναμη αυτή τής δημιουργικής θεωρίας, 
προνόμιο, κυριώτατα, τού θείου, ήτον ή καθεαυτό 
πηγή τής χαράς πού φώτισε τή ζωή του καί τον έκα- 
μεν δλογάληνα νά τον ύποδεχτή τό θάνατο.

Βοήθεια από τις σπουδαίοϊατές τοϋ κριτικού νού 
στον άγώνά του γιά νά συνθέση, δσο τοϋ είναι δυνατό, 
πιστή κ’ εκφραστική τή φυσιογνωμία τού κρινόμένου 
προσίόπου, είναι οί γνώμες τών παρατηρητών, τών 
αναγνωστών, τών θαυμαστών ακόμα πιο πολύ τοϋ 
υπέροχου προσώπου αύτοϋ. Γιατί από τήν δλη μουσική 
συμφωνία πού προχύνουν οί χοροί τοϋ είδους τούτου, 
δσο κι άν διαφορετικά στά καθέκαστα τονίζεται εδώ 
κ’ εκεί τό τραγούδι, καταρτίζεται μιά ιδέα συνολική, 
πόσο επιβλητική, πόσο βοηθητική 'ϊτό ξετύλιμα τής 
κριτικής έποπτείας! Καί τήν εικόνα πού παρουσιάζουνε 
στά μάτια μας οί μεγάλοι άνθρωποι, ανάμεσα σ’ αυτούς 
καί οί μέγιστοι, τή χρωστούμε κατά μέγα μέρος στο 
σώριασμ’ από αιώνων τέτοιων γνωμών καί κοιταγμά- 
των, μάλιστα δταν οί γνώμες αυτές καί τά κοιτάγματα 
είναι διανοητικών ανθρώπων καί πρωτεργατών πού
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λογαριάζονται. Έ το ι πολύτιμα υπηρέτησε για τό κα
θάρισμα τοΰ Ρενάν «Le livre d ’or de Renan». To 
«Χρυσό βιβλίο» τό βγαλμένο σέ φώς προς τά 1903, 
δέκα χρό.νια ΰστερ’ από τό θάνατό του για νά βοηθήση 
στην οργάνωση τής πο/υμελέστατης απ’ δλα σχεδόν τά 
μέρη τοΰ κόσμου ’Επιτροπής πού έγινε για νά βοηθήση 
στην ΐδρυστη τοΰ μνημείου τοΰ Ρεγαν στην πόλι πού 
τον έγέννησε, στο Τρεγκιέ τής Βρετάνης, σύμφωνα μέ 
τό ψήφισμα τού Δημοτικού Συμβουλίου τοΰ Τρεγκιέ. 
Ή  μεγάλη κεντρική Επιτροπή τοΰ Παρισιού σκόρπισε 
δεξιά καί αριστερά, γράμματα πρός αναγνωρισμένες 
τοΰ παλαιού καί τού νέου κόσμου προσωπικότητες τής 
θεωρητικής καί τής πολιτικής, τής επιστημονικής, τής 
φιλολογικής καί τής καλλιτεχνικής ζωής. Καλοΰσαν τά 
γράμματα τούς έκλεχτούς μέρος νά λάβουνε στην δρ- 
γανωτικήν Επιτροπή, πληθαίνοντάς την και πλουτίζον
τας, για τό μεγάλο έ'ργο δικαιοσύνης καί τιμής πού 
ήταν ό ύψωμός τοΰ μνημείου. Πρώτος άποκρίθηκε στην 
πρόσκλησην ό περισσότερο φημισμένος από τούς ζωντα
νούς αριστοτέχνες τού λόγου, ό Άνατόλ Φράνς. «Νά 
ύψωσης μνημείο στο Ρενάν, έγραφε στην απόκρισή του, 
σά νά τό υψώνης είγαι στήν Επιστήμη καί στη Σο
φία». Στην πρόσκληση τής Κεντρικής απαντήσανε 
πρόσωπα περισότερ’ από 150. ”Ας ρίξουμε μια 
γοργή ματιά στά λόγια μερικών από Ικείνους τών 
επισημότερων ή τών περισσότερο γνωστών. Πρώτα 
οΐ πολιτικοί. Ό  Κλέμανσώ γράφει πώς δ Ρενάν θά 
θεωρήται σέ δλους τούς καιρούς ενας από τούς 
καλύτερους εργάτες τής γαλλικής γλώσσας κι από τούς 
ηγέτες τής ιδέας. Ό  Μιλλεράν, πρόεδρος τώρα τής Γαλ
λικής Δημοκρατίας, φόρο, λέγει, πληρώνει τιμής, καθώς 
πολλοί τής γενεάς του, πρός τό δοξασμένο συγγραφέα 
πού τό παράδειγμά του καί τά έργα του βαθιά επηρέα
σαν τή νεότητά του. Ό  Πουανκαρέ, πρωθυπουργός 
τώρα, σημειώνει τά ίδια λόγια τοΰ Ρενάν : «Σκοπός 
τοΰ κόσμου είναι ν’ άναπτύσση τό πνεύμα, καί πρώτος 
δ'ρος γιά τήν ανάπτυξην αυτήν είναι ή ελευθερία.» 
Ό  Μπριάν τον άποκαλεϊ μέγαν ελεύθερον στοχαστήν. 
'Θ Ζωρές, ό μεγαλόστομος απόστολος τοΰ σοσιαλισμού, 
στο πολύ δυσκολοανάγνωστο γράμμα του (γιατί πανο
μοιότυπα τών αύτόγραφων δημοσιεύονται μόνο στο 
«Χρυσό βιβλίο») πού μόλις ξεχωρίζω, τονίζει, στο 
πείσμα τών αλαφρόμυαλων, τήν υψηλότατη καί στα
θερότατη πίστη τοΰ Ρενάν πρός τήν Επιστήμη καί 
τήν αλήθεια. Έπονται οί επιστήμονες. Ό  μέγας μαθη
ματικός καί φιλόσοφος Ερρίκος Πουανκαρέ τον ονο
μάζει «μεγάλο συγγραφέα, λυτρωτή φιλόσοφο, νοΰ 
φωτεινό, πλατιά ανεξίθρησκο.» Ό  μέγας χημικός Μπερ- 
τελώ, τοΰ Ρενάν ό φίλτατος, σεμνότατ’ αποδέχεται τήν 
τιμητική πρόσκληση νά λάβη μέρος στήν Επιτροπή, 
καθώς καί ό περίφημος στον καιρό μας Μπέρξον. 
Ό  καλολόγος φιλόσοφος Σεάϊγιε, uv κ’ εξέδωκε, λέγει, 
ολόκληρο βιβλίο γιά τό Ρενάν, επικριτικό τής ιδιεολο- 
γίας του πού προξένησε χαρά στούς εχθρούς του, ευχα
ριστεί γιά τήν τιμή πού τον κάνει νά ξεχωρίση από 
εκείνοος πού τόνε βρίζουν ηλίθια, χωρίς νά τον κατα
λαβαίνουν καί αναγνωρίζει τά υψηλότατα διανοητικά 
προσόντα του. Ό  Χαβέ, σοφός ιστορικός καί κριτικός 
τών θρησκευμάτων βρίσκει, περίεργα, πώς ό Ρενάν, 
αυτός 6 σπάνιος νοΰς, είναι καί ό μόνος πρωτότυπος 
άνθρωπος πού γνώρισε. «Τά δυνατότερα μυαλά, εξακο
λουθεί. λ. χ. ενας Ούγκώ, είναι μεγαλύτερα από δλους

εμάς· ό'μιος έ\ας Ρενάν είναι κάτι άλλο.- Ό  Ρισέ, ό 
γνωστός φυσιολόγος καί δαφνηφόρος τοΰΝόμπελ παρα
τηρεί : «Είναι τής σκέψης μαίτρ καί αριστοτέχνης φιλό
σοφος. Άλλα δεν πρέπει νά χωρίζουμε μορφή καί ου
σία. Ό  βαθύς αυτός στοχαστής είναι μαζί τοΰ ύφους 
υπογραμμός από τού? εντελέστερους στον αιώνα μας.» 
Ο επίσημος ιστοριογράφος Σεινιομπό άνεπιφύλαχτα 

συμμερίζεται τήν έκδήλοοση τιμής πρός τήν ελευθερία 
τοϋ σχέπτεαϋ'αι καί τή διαμαρτυρία κατά τής Εκκλη
σιαστικής ιεραρχίας πού έννοεϊ νά τυραννή τή δια
νόηση. Ό  περίφημος φυσιοδίφης Νταντέκ ζωγραφίζει 
τό Ρενάν «βαθύ διανοητή, θαυμάσιο λογοτέχνη, έξαίσιο 
φιλόσοφο, κι άπάνου άπ’ δλα, αγαθό καί συγκαταβα
τικόν άνθρωπο πού κανείς δεν τον πλησίασε χωρίς νά 
τον αγαπήση.» Καί ή σειρά τών ποιητών, γενικώτατα. 
Ό  κύριος Λοτί, εκφράζει τό σέβας του βαθύτατο καί 
τή συμπάθειά του, μέ δλες τις διχογνωμίες του πρός 
τά φρονήματα τού Ρενάν. Τό πνεύμα του δμως πόσο 
τού είναι θελκτικό ! Ό  Ζολά ευχαριστεί γιατί τον εθυ- 
ιίήθηκε η Κεντρική Επιτροπή. "Ας τό πάρη τ’ δνομά 
του κι ας τό κάμη δ,τι θέλει. 'Ο λεπτοστόχαστος 
Σουλλύ Πρυντώμ τον άντικρύζει «νά χαμογέλα" πρός 
τό άγνωστο καί υπομονετικά νά τό ξεγελά. Ζηλεύει τή 
γαλήνη του_ μέσα στο σκεπτικισμό του καί υποκλίνεται 
προ τής εξαίσιας τέχνης του καί τής απέραντης φερε- 
πονίας του.» Ό  Ροστάν παρουσιάζεται ως βαθύτατος 
θαυμαστής τοΰ Μεγάλου Μάγου πού τό μνημείο του 
χρειάζεται νά τοΰ τό στήσουν τά Γαλλικά Γράμματα.

Καί οι ξένοι; Πρωτοστατεί ό κλασσικής φήμης, 6 
μεγάλος γερμανός ιστορικός τών Ρωμαίων, ό Μόμμσεν. 
Μέ τά βαθιά του γεράματα τών δγδόντα έ'ξη χρόνων 
φέρνει τό φόρο του « φόρο θαυμασμού καί φιλίας πρός 
τό Ρενάν πού λογαριάζεται καί θά λογαριάζεται μέσα 
στούς μεγάλους συγγραφείς τής Γαλλίας. Θά είναι δε
σμός από τούς συντελεστικώτατους ανάμεσα Γαλλίας καί 
Γερμανίας καί ίσως ανάμεσα στους σοφούς δλου τοΰ 
καιρού του εκείνος που τό δνομά του αντήχησε στον 
τόπο μας περισσότερο από δλα τ’ άλλα.» Καί ό Μόμμσεν 
δέν αμελεί νά δηλώση, στο ίδιο του τό γράμμα, τή βα- 
θειά του συγκίνηση, από τήν είδηση, γράφει, πώς ή κυ
ρία Ψυχάρη, (είναι ή μονάκριβη κόρη τοΰ Ρενάν, ή 
Νοεμί), θυμάται ακόμα τό γέρο πού άλλοτε είχε τήν 
τιμή καί τήν ευχαρίστηση νά φιλοξενηθώ ’στο πατρικό 
της σπίτι ». Ό  ά'λλος γερμανός δραματικός ποιητής, ό 
έξοχος Χάουπτμανν, στό πρόσωπο, λέγει, τοΰ Ρενάν, τιμά 
τό διαμαρτυρόμενο. Τό βιβλίο του « ό βίος τοΰ Ιησού» 
πηγάζει από τό γνήσιο προτεσταντικό πνεύμα, πού ό 
ευρωπαϊκός πολιτισμός σ’ αυτό χρωστά τήν ύπαρξή του. 
01 δύο μεγάλοι Σκανδιναυοί, δ ’Ίψεν καί ό Μπραντές 
ευχαριστούνε λακωνικά τήν Κεντρική γιά τήν τιμή πού 
τούς προξένησε ή πρόσκληση καί δηλώνουν πρόθυμαν 
τήν συμμετοχή τους. Παράπλευρα ό Βγιόρσον-Βγιόρνσε 
ξεφωνίζει: « Ό  Ρενάν είναι ενας ελευθορωτής από 
τους μεγαλύτερους τής ανθρώπινης σκέψης, σάν τό Βολ- 
ταΐρο, μα χωρίς^ καμμιά ματαιοδοξία. Καί σκληρά απο
γοητευμένος, πάντ’ απομένει πράος μέ τό χαμόγελο. » 
'Ο Μέττερλιγκ ; Προσφωνεί τον αριστοτέχνη συγγρα
φέα, στήν εντέλεια, καί τό μεγάλο σοφό. Καί 6 Βεράρεν, 
ομότιμος τού Μέττ&ρλιγκ, τον κρίνει «φωτεινό, δυνατό, 
συγκαταβατικό στοχαστή, πού ενσαρκώνει, περισσό
τερο από κάθε άλλο, τούς αισθηματικούς καί τούς 
διανοητικούς τρόπους πού χαρακτηρίζουν τόν καιρό
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του. » ’Από τήν ’Αγγλίαν ο μέγιστος τών μυθιστοριο- 
γράφων της δ Γεώργιος Μέρεδιθ προσυπογράφει μ’ 
εύλάβεια τ’ δνομά του στά δνόματα τών άλλων τής παν
εθνικής Επιτροπής, καθώς από τήν Ισπανία ό δραμα
τουργός, βραβευμένος κι’ αυτός μέ τό Νόμπελ, σάν τόν 
Χάουπτμανν, Έτσεγκαράϋ, σέ κοινό γράμμα πού τό 
υπογράφουν ακόμα τρεις τέσσαρες συμπατριώτες του, 
άπονέμουν τάς τιμάς γιά νά στηθή τό μνημείο στή δόξα 
εκείνου « πού είναι γιά τά φύλα τά λατινικά τό πρό
τυπο τής τέχνης τοΰ γραπτού λόγου, άνετα καθώς πο
ρεύεται, σαφής καί καθαρός. Τή φιλοσοφία κατώρθωσε 
νά τήν κάμη Ιλκυστική καί λύτρωσε τήν έξήγηση τών 
Γραφών από τήν πλήξη.» Τέ?ος δ Έδουαρδ ’Έμερσον 
από τήν ’Αμερική, ομώνυμος τοΰ ξακουστού φιλοσόφου, 
θαυμαστικά τονίζει τό θάρρος πού τόν έκαμε νά έπι- 
χειρήση τήν αλλαγή καί τήν άνύψωση τής ιδέας πού 
έχουμε γιά τόν ευγενικό ποιητή καί τήν άνύψωση τής 
Ιδέας πού έχουμε γιά τόν ευγενικό ποιητή καί τόν προ
φήτη τοΰ Χριστιανισμού εως στήν ιδέα τοΰ ανθρώπου 
πού Ιχειραφέτησε καί δέν έσκλάβωσε τούς αδερφούς του 
ανθρώπους. »

'Ο τόπος δε μοΰ φτάνει νά αημεώσω τήν ευλαβη
τική καί τήν ενθουσιαστική στάση μιας συντροφιάς 
μουσικών καί ζωγράφοι, περίφημων δλων, απέναντι 
τής’μνήμης τοΰ Ρενάν.

((βΛΐΤΕίΑΚΑ-f KOiNQNKy
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Καθ’ δν χρόνον ό ’Ιούλιος Καϊσαρ έφθασεν εις τό 
ύπατον σημεΐον τής ισχύος του, τό Ήμερολόγιον είχε 
περιέλθει εις τόσον μεγάλην σύγχυσιν ώστε τό έτος 
έκεΐνο (46 π. X.) ήτο σχεδόν δύο μήνας έμπρός καί 
είχεν έν συνόλω 445 ημέρας δθεν καί έκαλεϊτο annus 
confusionis ή annus confusioni ultim us. "Ενεκα 
τούτου ό δικτάτωρ άπεφάσισε νά μεταρρύθμισή όλό- 
κληρον τό σύστημα καί ών αυτός έμπειρος έν. τή άστρο- 
νομία (Macrob. Sat. ι , ιό) είσήγαγε, τή βοηθεία τοΟ 
Σωσιγένους, περιπατητικοί φιλοσόφου τής ’Αλεξάν
δρειάς, καί τοϋ Μ. Flavius, £ωμαίου γραφέως (Macrob. 
Sat. I, 14), τφ 45 π. X. αύτήν τήν διαίρεσιν τοϋ χρό
νου, ήτις μετά τινας μεταλλαγάς είναι μέχρι σήμερον 
εν χρήσει παρ’ άπασι τοίς χριστιανικοϊς λαοΐς καί 
φέρει έκ τοΰ είσηγητοΰ αυτής τό δνομα τοϋ «Ίουλιανοϋ 
έτους».

Επειδή τό ήλιακόν Ιτος όπετίθετο δτ: περιέχει 
365 '/* ήμ., ώρισεν ό Καΐσαρ δπως έκ 4 έτών τά τρία 
πρώτα έχωσιν άνά 365 ήμέρας. τό δέ τέταρτον 366 
ήμέρας.

Τό Ρωμαϊκόν Ιτος είχε πολύ ένωρίς διαιρεθή είς 
12 μήνας. Ό  άριθμός ούτος ώς καί τά άρχαϊα ονόματα 
τών μηνών έτηρήθησαν, άλλά μετεβλήθη ή διανομή 
τών ήμερών.

Διά τής νέας διαρρυθμίσεως είχον ώς σήμερον, ό 
’Ιανουάριος, ό πρώτος μήν, <5 Μάρτιος, ό Μάιος, ο Ίού-

’Από τή λεγάμενη Βαλκανική Χερσόνησο δυο μονάχα 
δυστυχώς άντιπροσωπεύουν τό διανοούμενο κοσμο. 
"Ενας ρουμάνος συγγραφέας καί πολιτευτής, δ Κωσταν- 
τΐνος Ντισέσκου, συνταιριάζει κανονικώτατα τή φωνή 
του στή μνήμη « ένός συγγραφέα, από τούς μεγαλύτε
ρους τοΰ αιώνα. Ό  από τήν 'Ελλάδα ποιητής πλέκει 
τόν ύμνο στή «Δέηση επάνω στήν ’Ακρόπολη», Τή 
θεωρεί τέλειο δείγμα φιλοσοφίας πού μπορεί νά βα- 
ραίνη ίσα μέ μυριοσέλιδα ξακουσμένα φιλοσοφικά συ
στήματα. Καί τή σκέψη, γενικώτατα, τοΰ Ρενάν τήν 
παρομοιάζει μέ « γαληνή καί ιλαρή, τρέμόυλιαστή καί 
ανήσυχη μαζί αρμονία, μέ ποίημα πού τοΰ τό φύσηξε 
μέ τήν υγεία της καί μέ τή δύναμή της ή ’Αθήνα ή 
’Ακροπολίτισσα, δειλά σνντροφιασμένο από τό στο
χασμό μιας Παναγιάς λιβανομύριστης μέσ’ από τό 
ακρογιάλι τό βρετανικό πού τόνε γέννησε.» (')

Ελπίζω  πώς τό μακρό σημείωμα τούτο είναι αρ
κετό νά δώση στον αναγνώστη του μιαν ιδέα συνολικώ- 
τατη, δμως καθαρή τής μεγαλοφυΐας καί τής πνευματι
κής καί τής ήθικής αξίας τοΰ ανθρώπου, άγιου καί 
ήρωα, πού πέρα κι από τά σύνορα τοΰ έθνους του 
δσοι κοινωνήσανε μέ τό λόγο του, συγκινημένοι στέ- 
κοντε τώρα στό πέρασμα τών Ικατό χρόνων δπό τή 
γέννησή του.

(1) ”Ιδε Κ. Παλαμα Γράμματα, Τόμ. Β ’ σελ. 41.

λιος, ό Αύγουστος, ό ’Οκτώβριος καί ό Δεκέμβριος άνά 
31 ήμέρας, ό ’Απρίλιος, ό ’Ιούνιος, ό Σεπτέμβριος καί 
ό Νοέμβριος άνά 30 ήμέρας, καί ό Φεβρουάριος 28 
μέν ήμέρας είς τά συνήθη έτη καί 29 έκαστον τέταρ
τον έτος.

Ή  έκάστψ τετάρτφ έτει προστιθεμένη ήμέρα προσε- 
τέθη είς τόν Φεβρουάριον άμέσως μετά τήν εορτήν τών 
Term inalia, ήτις συμπίπτει τήν VII K ar. Mart (= 2 3  
Φεβρ.). Είς τοιοΟτον έτος ή 6η ήμέρα πρό τών Καλαν- 
δών τοΟ Μαρτίου έπανελαμβάνετο δίς διά τοΟτο καί ή 
προστεθεισα ήμέρα ώνομάσθη «Bissextum» (Censo- 
rin . 20. Ammian. Marc. 26 , 1) ή «dies Bissextus» 1 
(Ulpian D igest 4, 4, 3).

Κατά τό έτος 44 π. X. 6 ύπατος Μάρκος ’Αντώνιος 
προέτεινε καί έπεκύρωσε νόμον δι’ ού τό δνομα τοδ 
μηνός Q uin lilis2 μετεβλήθη είς Iulius (’Ιούλιος) 
πρός τιμήν τοΰ ’Ιουλίου Καίσαρος, ούτινος ή γενέθλιος 
ήμέρα συνέπιπτε πρός τήν 12ην τοϋ μηνός τούτου. 
(Macrob. Sat. 1, 12. ΔΙων 44. 5. ’Λαπιαν. Έμφ. πολ. 
II). Καί μετέπειτα τώ έτει 8 π. X. δι’ όμοιας κολα
κείας μετωνομάσθη ό Sextilis είς A ugnstus (Αύγου
στος), διότι ό αύτοκράτωρ κατά μίαν τών ήμερών τοΰ 
μηνός τούτου έγένετο τό πρώτον δπαΐος κατήγαγε 
σημαντικάς νίκας καί έτέλεσε τρεις θριάμβους (Suet.

1 Τό έπίθετον B issex tilis , έκ τοϋ οποίου προέρχεται ή 
μεταγενεστέρα λέξις B issex tile  εΤνε βαρβαρισμός.

8 Ό  Q u in tilis  ήτο δ πέμπτος μήν καί ό S e x tilis  ό έκτος 
διότι τό έτος τοϋ 'Ριομΰλου, δπερ ά πετελ ίϊτο  έκ 304 ήμερυιν 
καί δ ιρρεΐτο  είς 10 μήνας, ήρχιξεν ούχί άπό τοϋ Ίανβυαρίου 
αλλά άκό τοΰ Μ αρτίου,



Σελίς 4 Π Α Ν ΤΟ ΓΝ Ω ΣΤΗ Σ Έ τ ο ς  Β '

έν β. Octav. 31 · Αίων 5δ, 6 . Ό  Μακρόβιος διέσωσε 
τήν άπόφασιν της Συγκλήτου* ή χρονολογία παρεδόθη 
όπό τοΰ Censorinus 22).

Ό  Σεπτέμβριος ήτο έπ’ όλίγον χρόνος γνωστός ώς 
Germanicus (Suet, έν β. Caius 15) καί ό ’Οκτώβριος 
ώς Dom itianus (Suet, έν β. Dom. 13). Ά λ λ ’ ένώ τα 
ονόματα ’Ιούλιος καί Αύγουστος σφζονται μέχρι σή
μερον, τά άλλα δύο έπανήλθον είς τήν άρχικήν των 
όνομασίαν.

’Απ’ άρχής οί 'Ρωμαίοι ύπελόγιζον τήν εβδομάδα 
εις 8 ήμέρας. Διαρκουσών τών 7 ήμερων ό γεωργός 
κατεγίνετο είς τάς άγροτικας έργασίας καί τήν 8ην 
μετέβαινεν είς τήν πόλιν διά vot διεκπεραιώση τάς έρ
γασίας του καί έξασκήση τά πολιτικά του δικαιώματα. 
Ή  ιουδαϊκή έβδομάς τών 7 ήμερων καίτοι ήτο γνω
στή είς τούς 'Ρωμαίους άπό τής έποχής τοΟ Πομ- 
πηΐου, δέν έγένετο δεκτή είμή βραδύτερον δτε ό Χρι
στιανισμός εγινεν ή έπίσημος θρησκεία τού κράτους.

Ε Ρ Ρ . ΣΚ Α Σ Σ Η Σ  
Κ αθηγητής τοΰ ’Β θν. Π ανεπιστημίου

E D O U A R D  H E R R I O T
Β©ΥΛΕΥΤ®Υ—ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).

Αί οΐκονομίαι, μάλιστα αί οίκονομίαι είναι απαραί
τητοι, άλλ’ αύται δέν θ ’ άποδώσωσιν αρκετά. Δέν υπο
λείπεται δθεν είμή ή έπαΰξησις τών εσόδων και καλύ- 
τεραι μέθοδοι διά νά δά>σωμεν έπϊ τέλους τέρμα εις τό 
παρατηρούμενον σκάνδαλον, τής κατϋ.ϋ'λιβούαης δ ήλον 
δτι αίαχροκερδείας τάς τάξεις τών τίμιω ν ανθρώ
π ω ν  μετά ταϋτα δύναται νά εΐπη τις δτι πρέπει νά έπι- 
διωχθή ή αυστηρά εφαρμογή τοϋ φόρου έπϊ τοϋ εισο
δήματος, περί τοΰ οποίου προ ολίγου δ κ. Jeze σάς 
ώμίλει μετά τοσαΰτης πειστικότητος, και δστις φόρος 
αποτελεί τήν βάσιν τής Δημοκρατίας.

Και είς ταϋτα απαντώ, μάλιστα- άλλ’ δς μη έκτρε- 
πώμεθα εις φαντασιοπληξίας. Πέραν τοΰ γεγονότος δτι 
οί υπουργοί είς τδ σχέδιον τοΰ Προϋπολογισμού προ- 
βλέπουσι πλεονάσματα δέν πρέπει νά υπολογίζω μεν, 
διότι τοΰ φόρου επί τοΰ εισοδήματος/ νεαροϋ παρ’ ήμΐν 
τ’ αποτελέσματα δέν δϋνανται νά είναι γνωστά άπδ τοϋ- 
δέ, τοσοϋτω μάλλον καθ’ δσον καί κατά τήν περαιτέρω 
εφαρμογήν του πρέπει νά δοθή ή έλαστικότης εκείνη, 
ή προσαρμοζομένη προς τά ήθη τής Χώρας.

"Ας παραβληθώμεν προς τήν ’Αγγλίαν. Αϋτη έφήρ- 
μοσε τον φόρον επ'ι τοΰ εισοδήματος άρχομένου τοΰ 19ου 
αΐώνος, δν άνέστειλεν επί τινα χρόνον κατά τούς πολέ
μους τής πρώτης Αυτοκρατορίας, εν φ παρ’ ήμΐν μόλις 
νΰν έν πλήρει πολεμώ, λόγφ τών αντιρρήσεων τών αντι
δραστικών και συντηρητικών, εΐδομεν εΐσαγόμενον τον 
φόρον τοΰτον. Ή μεΐς χειριζόμεθα ήδη μίαν νέαν μη
χανήν, ένφ ή ’Αγγλία κατέχει παλαιόν φορολογικόν σύ
στημα’ ή φορολογική πολιτική ταΰτης είναι πλέον εν
θαρρυντική τής ίδικής μας. Ό τα ν ή ’Αγγλία πρόκειται 
νά πολεμήση ή ν’ άντιπαλαίση προς δυσχερείς οίκονο- 
μικάς περιστάσεις, έχει έν τώ μέτρω τοΰ δυνατοΰ εξα
σφαλίσει τάς άπαιτουμένας δαπάνας ούχΐ διά δανείων,

αλλά δι’ επιβολής φόρων. Είς τοΰτο συνίστατυ ή θεω
ρία τοϋ Γλάδστωνος καί τών μεγάλων αγγλων πολιτι
κών. Έ ν  τοϋτοις ημείς δσον δήποτε καί άν προσκολλη- 
θώμίν επί τοΰ φόρου τοϋ εισοδήματος, δστις δέν έφηρ- 
μόσθη είσέτι επί τών κενωθεισών νοτίων επαρχιών μας 
καί εις άλλα; Γαλλικάς περιφερείας, αιτινες έπλήχθη- 
σαν εκ τοΰ πολέμου, εΐμεθα υποχρεωμένοι ν’ άναμένω- 
μεν τήν άπόδοσιν τοϋ φόρου τούιου, προκειμένου νά 
καθορίσωμεν τήν έν τω μέλλοντι οικονομικήν πολιτι
κήν. Ούχί, δέν είναι, φρονώ άτυχώς, δ φόρος ούτος 
εκείνος, δστις θ ’ άηοδώση ήμΐν κατά τό προσεχές έτος 
τά β—7 δισεκατομμύρια, περί ών σάς ώμίλησα ανω
τέρω. Τότε τί δέον γενέσθαι ; Νά σιωπήσωμεν καί νά 
άντιπαρέλθωμεν προ τής καταστάσεως, ώς τοΰτο έπρα- 
ξεν ή πλειονοψηφία τής Βουλής ; Ν’ άποδεχθώμεν προ
τάσεις αίσιοδόξους, προκαλοϋσας ένθουσιασμόν καί με
ταξύ τών στηλών ακόμη σοβαρών εφημερίδων καί άποέ 
σκοποΰσας, πρέπει νά τό τονίσωμεν, είς τήν καθησΰ- 
χασιν τοϋ ανήσυχου πνεύματος τοϋ Γαλλικοΰ κοινοϋ ; 
Δέν θά πράξω τοΰτο, ώς έπραξεν ή Βουλή, δέν ήθέλησα 
ν’ ακολουθήσω τήν πολιτικήν ταύτην καί δέν θά τήν 
ακολουθήσω ποτέ, μετά τών φίλων μου δέ εΐπομεν : 
«’Απαιτούνται περισσότεραι προσπάθειαι ! ’Απαιτείται 
θάρρος ! Άπαιτοΰνται θυ σ ία ι! ’Απαιτούνται άμεσοι 
φόροι ! Δέν θά δυνηθήτε πλέον νά είσαγάγητέ εμμέ
σους φόρους, δέν θά δυνηθήτε πλέον νά είσηγηθήτε 
έτερόν τι, διότι καί τά τέλη έξ άλλου έ'φθασαν ΐ ις  τό 
μή περαιτέρω, έκ τούτων τί έχετε ν’ άναμείνητε ; Πρέ
πει τό κεφάλαιον νά ύποατή τήν ϋ·υαίαν. »

Καί εις τό σημεΐον τοΰτο οί φίλοι μου καί εγώ 
έπροτείναμεν εκείνο τό όποιον καλείται φόρος έπϊ τοϋ 
κεφαλαίου (κινητής καί ακινήτου περιουσίας).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
%

Π Ε Ρ Ι  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν  Ε Ν Λ Ε Ι Ε1Ν
[Ζήτημα όρισθέν υπό τής έξ 'Υ φηγητών τής ’Ια τρ ι

κής Σχολής ΰπό τήν προεδρείαν τοϋ Κ αθηγητοΰ κ. 
Γ . Φωκά, καί διδαχθέν έν τφ  Έ Ο νικφ Πανεπιστήμιο) 
τήν 27ην Νοεμβρίου 1910 υπό τοΰ ίατροΰ καί Ύ φη- 
γητοΰ τής Φαρμακόλογίας καί Θεραπευτικής κ. ’Απ. 
ΙΙαπαδοπούλου].

(Σνιέχαα εκ τον προηγουμένου}
Αί ενδείξεις χρήσεως παραλυτικού τίνος φαρμάκου 

έπϊ δηλητηριάσεως διά τίνος διεγερτικοΰ είσί σπανιώ- 
ταται, καθόσον τά φαινόμενα τής διεγέρσεως έξαιρετι- 
κώς αναφαίνονται έντονα καί δϋνανται νά θέσωσι τήν 
ζωήν έν κινδύνω.

Έ ν  πάση περιπτώσ6ι οΐος δήποτε καί αν εΐνε δ αν
ταγωνισμός δστις ήθελε τεθή έν χρήσει, επιτάσσει ημάς 
νά προσέχωμεν τάς μεγάλας δόσεις, ών τό αποτέλεσμα 
εΐνε πάντοτε δυσάρεστον. Είς δλας δέ τάς δηλητηριά
σεις δέον νά δίδηται προτίμησις μάλλον είς τά αντίδοτα 
ή είς τά άνταγωνιζόμενα.

Ά αυμβααία  δέ καλείται δταν ή χημική έπίδρασις 
φαρμάκου τίνος προς έ'τερον, τροποποιεί τήν ενέργειαν 
αυτών είτε δι’ έκμηδενίσεως τής ένεργείας τοϋ πρώτου 
ληφθέντος, είτε δι’ αναπαραγωγής έτέρας χημικής τοξι- 
κής ουσίας ώς λ. χ. άλας τι σιδήρου συνδυαζόμενον μετά 
δίψίνης παράγει τον δεψικόν σίδηρον, δστις εΐνε άδκί-
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λυτός" δ καλομέλας καί τό ίωδιοϋχον κάλι, συνδυαζό- 
μενα παράγουσιν τον ίωδιοϋχον υδράργυρον, καυστικόν 
άμα καί τοξικόν' ό καλομέλας κ·π τό ΰδροκυανικόν οξύ, 
παράγουσι τον κυανιοΰχον υδράργυρον, δστις εΐνε δηλη- 
τηριωδέστατος.

Είς ταύτας τάς δύο χημικάς ιδιότητας δέον νά προσ- 
τεθή καί ή άντίδοσις, ήτις συντελεί είς τήν έξουδετέ- 
ρωσιν τής δράσεως τών δηλητηρίων δι’ έτέρας φαρμα
κευτικής ουσίας ένεργούσης εϊτε χημικώς, εϊτε καί φυσι- 
ολογικώς έν τώ όργανισμώ.

Ό  R abuteau άναφέρει δτι δύο ούσίαι ανταγωνί
ζονται δταν παράγωνται έπϊ τοΰ αύτοΰ οργάνου καί έπϊ 
τών αυτών ανατομικών στοιχείων άποτελέσματα αντί
θετα' δταν δέ δύο ούσίαι έξουδετεροϋνται διά χημικής 
τίνος ένεργείας, τότε ή μία εΐνε τό άντίδοτον τής έτέρας.

Ό  Μ. M orat αναφέρει δτι αντίδοτα δηλητηρίου 
τίνος είσίν αί ούσίαι αιτινες διά φυσιολογικής ή χημι
κής ή οίασδήποτε ένεργείας έλαττοϋσι τό δυσάρεστον 
αποτέλεσμα τό παραγόμενον διά τοΰ δηλητηρίου τούτου.

Ό  Μ. Soulier αναφέρει δτι ή άντιδοτική φαρμα- 
κόδοσις συνίσταται κατ’ άρχάς εις τήν χορήγησιν τοΰ 
άντιδότου καί εΐτα εις τήν παροχήν ουσιών αιτινες 
συντελοΰσιν είς τήν έξοδον τοΰ δηλητηρίου προ τής 
άπορροφήσεως.

Καί τελευταΐον ό ήμέτερος καθηγητής κ. G. Pou- 
cliet λέγει, δτι ό μέν ανταγωνισμός έχει ώς αποτέλε
σμα άντιθέτους ένεργείας γενομένας έπϊ τών αυτών ορ
γάνων καί τών αυτών συστημάτων* τά δέ αντίδοτα 
άφαιροΰσι τήν τοξικήν ουσίαν, έμποδίζουσι τά φαινό
μενα τής δηλητηριάσεως η  παρακοολύουσι τήν πρόοδον 
αύτών* έν τή τελευταία περιπτώσει συμβαίνει ανταγω
νισμός καί άντίδοσις. Τά αντίδοτα έκμηδενίζουσι τό 
αποτέλεσμα τοΰ δηλητηρίου προ τής άπορροφήσεως 
αυτού ή προ τής πλήρους έκδηλώσεως τής ένεργείας αύ
τοΰ έν τω τόπω τής έφαρμογής.

Ή  άντίδοσις κατά μέν τον Rabuteau εΐνε χημική, 
καχά δέ τον Μ. de V arigny μηχανική καί φυσιολο
γική. Δυνάμεθα δθεν νά διακρίνωμεν τρία εϊδη άντιδό- 
σεως ήτοι τήν χημικήν, τήν μηχανικήν  καί τήν φυσιο
λογικήν. Τά οξέα έξουδετεροΰσι τά αλκαλικά καί τάνά- 
παλιν, ή δεψίνη κατακρημνίζει τά αλκαλοειδή εις δε- 
ψικάζ άδιαλύτους ουσίας, ή μαγνήσια κατακρημνίζει 
τάς άρσενικούχους συνθέσεις καί τούτο άποτελεϊ τήν 
χημικήν  άντίδοσιν.

Τά υγρά διαλύουσι τά δηλητήρια, αί αδρανείς κά
νεις δεσμεύουσιν αυτά, τά γλισχράματα προστατεύ- 
ουσι τούς ιστούς έκ τής τοπικής δράσειος τών καυστι
κών, καί τούτο αποτελεί τήν μηχανικήν  άντίδοσιν.

Ούσίαι τινες παράγουσιν άντιθέτους φυσιολογικάς 
ένεργείας καθ’ οίονδήποτε μηχανισμόν καί άνευ ούδε- 
μιάς άμοιβαιότητος καί τοΰ to άποτελεϊ τήν φυσιολο
γικήν  άντίδοσιν. Έπιτελεΐται ή άντίδοσις πάντοτε έν 
τφ στομάχφ καί τοϊς έντέροις* ένίοτε δμο)ς τό άντί
δοτον δύναται νά προσβάλλη τό δηλητήριον έν αύτοΐς 
τοϊςίστοΐς, ώς λ. χ. τό βάμμα τού ιωδίου, ό χλωριοϋ- 
χος χρυσός, άτινα ένίενται πέριξ τοϋ δηχθέντος μέρους 
υπό τοΰ δφ£ως.

Τό ύπερμαγγανικόν κάλι παραγγέλλεται ώς άντίδο
τον τής μορφίνης* καί έν μέν τώ στομάχο» καταστρέφει 
δι’ όξειδώσεως αυτήν ένιέμενον δέ υπό τό δέρμα, δύ- 
ναται νά οξείδωση τήν άπορροφηθεϊσαν καί κυκλόφο- 
ρουμένην ποσότητα αυτής.

Τοξική ένέργεια  τώ ν φαρμάκω ν
Τοξική ίδιότης φαρμάκου τίνος καλείται κατά τούς 

πλείστονς ή ταύτότης τής ίδέας τοϋ θανάτου μέ τήν 
τής τοξικότητας. Εΐνε δέ ταυτόσημος ένεργείας δηλητη
ρίου τίνος δπερ είς μικράν δόσιν εΐνε Ικανόν νά παρα- 
γάγη άλλοιώσεις τής υφής τοΰ δργανισμοϋ ή λειτουρ- 
γικάς διαταραχάς μάλλον ή ήττον βαρείας, ή καί αυτόν 
τον θάνατον.

'Ο Bouchard παραδέχεται τό τοξικόν ισοδύναμον, 
δπερ άποκτείνει εν χιλιόγραμμονζώσης ύλης, τοΰτο δμως 
δέν εΐνε άπολύτως δρθόν’ διότι ή δόσις ή άποκτείνουσα 
δέον νά κληθή δόσις θανατηφόρος προσδιοριζομένη 
αύιτή καθ’ έαυτήν ώς άναφερομένη έκ συνθήκης εις εν 
χΓλιόγραμμον ζώσης ύλης ώρισμένου ζά>ου- διά τοΰτο 
δέον νά προσδιορισθή ή έλαχίστη θανατηφόρος δόσις 
ήτις διαφέρει οχι μόνον έκ τοΰ ζώου έφ’ ου γίνεται τό 
πείραμα, αλλά καί έκ τοϋ τρόπου τής εισαγωγής τοΰ 
δηλητηρίου, τοΰ βαθμοΰ τής πυκνότητος αυτού, καί 
τής ποιότητος τής χημικής κατασκευής.

Ουσία τις τοξική παρίσταται ώς αιτία νοσηρά* ή 
δέ τοξικότης αύτής παρουσιάζει δλους τούς βαθμούς τής 
νοσηρότητος.

'Υπάρχουσιν δμως καί περιπτώσεις καθ’ άς ή έπϊ 
τής ζώσης ύλης ένέργεια τής τοξικής ουσίας δέν έκδη- 
λοϋται αμέσως π. χ. ή ενέργεια τοΰ οινοπνεύματος έπι- 
φέρει λεληθότως άλλοιώσεις τών αρτηριών, ή έπϊ μα- 
κρόν χρήσις τής θειονάλης ούδέν φαινόμενον τοξικό- 
τητος παρουσιάζει, έν τούτοις έΐνε δυνατόν αίφνης ν’ 
άναφανώσι δυσάρεστα καί αυτός ό θάνατος κατόπιν 
χρήσεως αύτής.

Επίσης κατόπιν χρήσεως άντιπυρετικών τινών καί 
ιδίως τής άντιπυρίνης έπϊ παίδων, έπϊ νευρασθενικών 
καί έξησθενημένων, εΐνε δυνατόν νά έκδηλωθή τρόπον 
τινα δευτεροπαθώς τοξική τις ένέργεια αύτών, διά φρι
κιών, σκοτοδινιάσεως, γενικής κακουχίας, υποθερμίας, 
άφθονου έφιδρώσεως, καταρρείψεως, κωμματώδους 
καταστάσεως, κυανώσεως καί θανάτου. Έ ν  τή περι- 
πτώσει ταύτη ή τοξική ένέργεια ένεργεΐ έπϊ τής καρδίας 
καί τοϋ νευρικοϋ συστήματος. Τοϋτ’ αύτό συμβαίνει 
καί έπϊ πνευμονίας κατόπιν χρήσεως τών έμετικών.

“Οταν λοιπόν χορηγοϋμεν φάρμακόν τι τό όποιον 
δύναται νά προκαλέση έντύπωσίν τινα έπϊ τής καρδίας 
καί τοΰ νευρικοϋ συστήματος ή πρόκειται νά ένεργήση 
έπϊ άτόμου έν καταρρείψη ή έν καταστάσει φυσικής 
αδυναμίας, παιδικής ή γεροντικής, ή έπϊ άτόμου δπερ 
κέκτηταΙ έπιδεκτικότητος μεγάλης καί εύπαθείας, ή 
ένεργήση έπί τίνος οργάνου προσβληθέντος ήδη υπό 
τίνος νόσου (μυοκαρδΐτις), ή δταν αί όδαϊ τής άπεκκρί- 
σεως (νεφροί, πεπτικόν σύστημα) ή τής μεταμορφώσεως 
(ήπαρ) έχωσιν άλλοίωσίν τινα, ή δταν ή διάρκεια τής 
χρήσείος φαρμάκου τίνος δυνατόν νά προκαλέση άθροι- 
σιν αύτοϋ έν τώ όργανισμώ, δέον νά έχωμεν έν νώ 
τήν τοξικήν ένέργειαν αύτοΰ τήν τε σύγχρονον καί τήν 
μετάχρονον.

Φ υσιολογική  ενέργεια
Τά φάρμακα ίεΐσαγόμενα έν τφ όργανισμώ δρώσιν 

άλλα μέν έπϊ τούς ιστούς προκαλοϋντα αλλοιώσεις τής 
έν τοΐς κυττάροις εναλλαγής τής ύλης έκδηλουμένας δι’ 
ειδικών φαινομένων.

Ή  ενέργει α αύτών έπιτελεΐται διά τών μορίων αύ
τών έπϊ τοϋ πρωτοπλάσματος ρον κυττάρων εϊτε άπάν-
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των, είτε κα'ι Ικλεκτικώς επί τινων εξ αυτών, προκα- 
λουμβνης άλλοιώσεώς τίνος τής μοριακής υφής τοϋ 
πρωτοπλάσματος τών κυττάρων, άλλα δέ ένεργοΰσι διά 
τών μεταβολών τής διαπιδυτικής πιέσεως άναλόγως τής 
πυκνότητος τής διαλΰσεως αυτών, και τής τών διαλύ
σεων τοΰ δργανισμοΰ έπερχομένης συρρικνώσεως τών 
ιστών, διά τής άφαιρέσεως τοΰ Ιν αύτοΐς υδατος δταν 
ή μέν διάλυσις τοΰ φαρμάκου είνε ΰπέρτονος, ή δέ τών 
ιστών ΰπότονος, και έξοιδήσεως διά τής παραλαβής 
υδατος έκ τής ΰποτόνου διαλΰσεως τοΰ φαρμάκου, δταν 
ή πυκνότης τής διαλΰσεως τοΰ φαρμάκου είνε ΰπότονος, 
ενώ τών Ιστών είνε ΰπέρτονος.

Τά φάρμακα δΰνανται νά τροποποιήσωσι τόν οργα
νισμόν, χωρίς νά διαταράξωσι τήν ισορροπίαν, και τήν 
σταθερότητα, αϊτινες παρουσιάζουσι τήν κατάστασιν 
τής ΰγείας’ τά δέ φαινόμενα άτινα δι’ αυτών παράγον- 
ται εϊσιν δλως ακίνδυνα* κα'ι τοΰτο αποτελεί τήν φυσιο
λογικήν ενέργειαν τών φαρμάκων.

Ή  τοιαύτη ένέργεια δέον νά έξακριβωθή πρώτον 
επί ζώιον, και άφοΰ καθορισθή ή τοξικότης κα'ι ή φαρ
μακοδυναμική κα'ι θεραπευτική δΰναμις αΰτοΰ είτα νά 
έφαρμοσθή έπι τοΰ ανθρώπου πρώτον τοΰ ΰγιοΰς καί 
ειτα επί τοΰ αρρώστου.

Τελείται δέ ή ενέργεια αύτη διά τοΰ έντερικοΰ

( ( Τ Ρ Γ ο τ ε χ κ π κ Α )  —
ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Η  Σ Κ Ο Υ Φ Ι Α

*Όλοι τό ξέραν στό νησί πώς ή Άγγέλω ή δμορφη 
τοΰ καϊκσή γυναίκα, άγαποΰσε τά ξυνά’ πρώτα πρώτα 
τής έβγαλε τ’ όνομα τό κοπέλι τοΰ καΐκιοΰ, ό Δήμος, 
ενας ψηλόκορμος λεβέντης 19 χρονών πού γιά κάμποσο 
καιρό τάχε ψημένα μαζί της.

Μόν’ ό κουτο-Σωιήρης δπως έλεγαν τόν άνδρα της, 
αυτός μόνο δέν έπαιρνε είδη σι τόσον καιρό.

Μά έλα πού κ’ ή μάννα της ήτανε σύμφωνη καί 
βοήθαγε μάλιστα τήν κόρη της μέ μεγάλη έπιτηδειό- 
τητα στις ερωτοδουλιές. Κι δ φτωχός ό Σωτήρης είχε 
πάντα νά τό κάνη μέ τήν έξυπνάδα καί τήν καπατσο- 
σΰνη τής πεθ6ράς του, αλλά καί μέ τήν αύστηρότη της 
«δσο περί γιά τό ζήτημα τής τιμής». Κ’ έφευγε ήσυχος 
γιά τά ταξείδια του, άφίνοντας τή διεΰθυνσι τοΰ 
σπητιοΰ καί τή φύλαξι τής γυναίκας του στήν καλή του 
πεθερά.

«’Άμε γαμπρέ μου στήν εύκή τοΰ Θεοΰ, μέ τό καλό 
νά σέ ξαναδοΰμε, γιά τό σπήτι μη γνοιάζεσαι καί τήν 
Άγγέλω, εγώ είμ,’ εδώ, κέρβερος.» "Αη στό καλό παι
δάκι μου καί μη μάς άργήσης. Καί τού'κλινε μ’ αύιά 
τά μάτια κι δ αγαθός Σωτήρης αρμενίζοντας στό πέ
λαγος πότε μέ μαήστρο, πότε μέ γαρμπή, πότε μέ μπου
γάτσα είχε τό κεφάλι του ήσυχο δ καϋμένος γιά τή 
φύλαξι τής τιμής του από τή γρηά νταρντάνα δπως 
έλεγε τήν πεθερά του καί παρακάλαγε τό Θεό νά τής 
δίνη χρόνια γιά τή στερέωσι τοΰ σπητιοΰ.

Πού νάξερέ δ δΰστυχος, πώς αυτή ή ουρανοκατέ
βατη πεθερά, παπά μπορούσε νά παντρέψη καί δεσπότη

συστήματος καί διά τοΰ κυκλοφορικού έκφαινομένη 
κατά τόν Gubler μηχανικώς, χημικώς καί δυναμικώς* 
κατά δέ τόν Soulier καί έξ επαφής.

Κυρίως δμως αύτη έκδηλοΰται διά τών μεταβολών 
τών φαρμάκων αϊτινες προέρχονται έξ απλής χημικής 
ένώσεως, καί διά τής άντιδράσεως τοΰ πρωτοπλάσμα
τος τοΰ κυττάρου δπερ μεταβάλλει τήν λειτουργίαν 
αύτοΰ. Πρός σπουδήν τής ένεργείας οίουδήποτε φαρ
μάκου δέον νά διαλυθή τοΰτο ώστε νά δΰναΐαι νά 
κυκλοφορή έλευθέρως έν τώ αΐματι' είσαχθέν έΐτα δι’ 
ενδοφλεβικών ενέσεων Ιν τφ δργανισμώ ζώου τινός νά 
καθορισθή πρώτον τό τοξικόν ισοδύναμον, ήτοι ή 
άποκτείνουσα δόσις καί ειτα ή δόσις ήτις προκαλεΐ τάς 
πρώτας λειτουργικός διαταραχάς ήτοι τό θεραπευτικόν 
ισοδύναμον σημειοΰντες τάς έπερ/,ομένας μεταβολάς 
τής κυκλοφορίας καί τών αγγείων ώς καί τάς διαταρα- 
χάς τών διαφόρων συστημάτων' άφοΰ δέ γνωρίσωμεν 
τήν τοιαύτην ενέργειαν επί τών ζώων, έφαρμόζομεν 
ταύτην και επί τοΰ ανθρώπου, άοχόμενοι από δόσεων 
μικροτάτων καί έχοντες ,_ΰπ’ δψει τά τυχόν παρουσια- 
σθησόμενα έπιγενή φαινόμενα.

Μελετήσαντες ούτω τήν ενέργειαν ταύτην παραδί- 
δομεν τό φάρμακον εις τήν Θεράπευτικήν.

(’Ακολουθεί)

Τ Ε Κ Ν Ο Κ Ρ ΙΤ ι Κ β ? )
νά ξεκαλογερέψη. Μά καί ποιος τολμούσε νά τοΰ πή 
τίποτα, κανένας δέν ήθελε νά βγάλη τό φεΐδι άπ’ τήν 
τήν τρύπα............................................ ................................

*Ηταν ήμερος καί καλός άνθρωπος δ δυστυχισμένος 
δ Σωτήρης. Πέρυσι τοΰ βουλίαξε τό μεγάλο του καΐκι 
ή «Έλεήστρα» μιάν άγρια νύχτα στον κάβο Ματαπά 
καί πνίγηκε κι δ μονάκριβός του αδελφός δ Διονύσης 
μέ τό παιδί του, τό καλό αυτό άνηψίδι.

"Υ στερ’ από δυο μήνες τοΰ κάηκε ένα σπιτάκι στό 
κάστρο ποΰ τώχε γι αποκούμπι τούς ζεστούς μήνες 
τοΰ καλοκαιριού. "Ολο γρουσουζιά τόν πήγαινε ή μιά 
σνμφοοά πάνω στήν άλλη. Γι αυτό κανένας δέν άνοιγε 
τό στόμα του νά τοΰ φαρμακέψη πλειότερο τήν καρδιά,

Μόν’ δ σύντροφός του δ καπετάν - Νικολός, δταν 
κουτσοπίνανε στήν ταβέρνα, τούλεγε άκρες μέσες, πώς 
οί γυναίκες θέλουν έπιτήρησι, πώς καμμιά φορά από 
κεΐ πού δέν περιμένεις σούρχεται τό κακό. πώς τελευ
ταίος δ άνδρας τά μαθαίνει κλπ.

Μά πέρα έβρεχε γιά τό Σωτήρη. Αυτός έιχε δέσει 
δπως έλεγε τή γαϊδουρίτσα του, δσο περί γι αυτό τό 
ζήτημα. Ά ,  δλα κι δλα. Κι άν ή γυναίκα έτσι από 
κουταμάρα της μπορούσε καμμιά φορά νά παραστρα- 
τήση, ήταν ή γρηά έκεϊ φύλακας κι οδηγός πού δέν 
τά σήκωνε τέτοια. Κι άπό τήν εύχαρίστησί του κατέ
βαζε κι άλλο ένα κατοσταράκι. Μά κι δ Νικολός μο
νοκοπανιά άδειαζε τό ποτήρι γιά νά καταπιή μαζί μέ 
τό κρασί τήν τρομερή λέξι πού άνεβονατέβαινε άπ’ τή 
φουσκωμένη του καρδιά, στά σφιγμέν’ άπό τήν άγανά- 
χτησι δόντια του.

Μιά μέρα φόρτωσε τό καΐκι του μέ κάμποσες βαρέ
λες λάδι καί λίγες κόφες τσαπελόσυκα γιά νά τά πάη 
στο Γύθειο. Μόλις έστριψε άπ’ τήν τσίμα τοΰ μώλου 
έβαλε φρέσκο δυνατό. Κι δσο προχωρούσε τόσο πε
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ρισσότερο φρεσκάριζε καί τά πανιά γέμιζαν* γι αυτό 
αναγκάστηκε νά κατεβάση τά μαήστρα καί νά λασκάρη 
τή σκότα τοΰ φλόκου γιατί φοβήθηκε μή καί μπατάρη 
τό καΐκι καθώς μάλιστα τόν είχε καί πλάι τόν καιρό. 
Ά πό  μακρυά ξαγνάντεψε τό μαβί άκρωτήριο τοΰ Μα
ταπά πού σάν άγριο στοιχιό ξεχώριζε πάν’ απ’ τά κύ
ματα μέσ’ τήν άπόστασι.

Θυμήθηκε τό περσυνό κακό/ τό μεγάλο του καΐκι 
πού βούλιαξε μέ τόν καϋμένο τό Διονύση καί τό π α ιδ ί! 
’Άθελά του ανέβηκαν δάκρυα στά μάτια του κ’ ένας 
πνιγμένος σιεναγμός. «"Αχ! αφιλότιμη θάλασσα» ξέ- 

* φυγ’ άπό τά χείλη του καί σκορπίστηκε στον άνεμο σά 
μαδημένο ξερολούλουδο. Μά σάν άπάντησι τραχειά 
κι απρόσμενη ήρθε ξαφνικά' ένα πελίόριο κΰμα καί 
πέρασε τό καΐκι άπ’ τή μιά πάντα στήν άλλη, τόσο 
πού κινδύνεψε νά τόν σαρώση άπ’ τό τιμόνι αν δέν κρα- 
τιώτανε σφιχτά. Σταυροκοπήθηκε δ φτωχός κ’ έψαχνε 
στην τσέπη του γιά μαντήλι νά σφουγγίξη τήν άλμη 
τής θάλασσας πούχε γίνει ένα μέ τήν άλμη τών ματιών 
του πάνω στό λιοκαμένο του πρόσωπο. Μ’ αντί γιά 
μαντήλι έπιασε μιά παληά πλεχτή σκούφια άπ’ αυτές 
πού πλέκουν οΐ γυναίκες στά νησιά σάν κάθονται τό 
δειλινό στις όξω πόρτες καί ξομπλιάζουν τή γειτονιά.

Τοΰ τήν ειχε χαρίσει ή πεθεροΰλά του δταν φύσαγε 
δυνατός αέρας νά τήν φοράη στό ταξεΐδι. Πολυτέλεια 
ποΰ ποτέ του δέν σκέφτηκε νά έφαρμόση δ αγαθός 
Σωτήρης. Καί μιά δυο φορές πού θέλησε νά τή φορέση, 
έτσι γιά γούστο, τόν στενοχωρούσε πολύ στό μ έ τ ω Λ Ο .

'Ως τόσο τί ωραία πού τις πλέκει αυτές τις σκού
φιες ή γρηά, μαστόρισσα δυνατή έλεγε μέ τό νοΰ του, 
δταν κατά τύχη έπιανε τήν σκούφια στά χέρια του.

Πού νάξέρε πώς τώρα τώρα τού'πλεχε μιάν άλλη 
σκούφια φαρδιά καί μεγάλη, ριγωτή καί πολύχρωμη, 
τέτοια πού ποτέ δέν τήν φαντάστηκε δ καλός δ Σωτή
ρης. Καί πολλές φορές ή γρηά έπλεχε καί τά σαββατό
βραδα τήν ώρα πού σήμαινε δ εσπερινός, τόση ήταν 
ή βιάση της κ’ ή προκοπή της νά τήν τελειώση μιά 
ώρ’ άρχήτερα έτσι γιά νά εύχαριστήση· τό γαμπρό της, 
δωρίζοντάς του την σέ ώρα κατάλληλη.

•ν Στό σπήτι μάννα καί κόρη ήταν στις χαρές τους 
είχανε μπασιά (υποδοχή). Νέο ψάρι έπεσε στά δείχτια 
τους καί μεγάλο αυτή τή φορά. Ό  Φώτος δ σταφιδέμ- 
πορος πούρθε τώρα άπό τήν Αμερική. Αυτός φόραγε, 
μωρέ μάτια μου, χρυσή καδένα, δαχτυλίδια μ’ δλα τά 
χρώματα τις πέτρες, ρεμπούμπλικα χνουδάτη καί μο
σκοβόλαγε λεβάντες όντας πέρναγε άπ’ τό σοκάκι. 
Ά μή τά δόντια του. τί σοΰ λένε, δλόχρυσα στή γραμμή;

"Α χ! πού ήτανε τόσον καιρό αυτός δ γαμπρός 
έλεγε ή γρηά βλέποντας τό παλληκάρι πού περνούσε 
άπό τό καντούνι γλυκοθορώντας τήν Άγγέλω στό 
παραθύρι. Δέν άργησαν νά τόν άνεβάσουν μάννα καί 
κόρη έτσι γιά νά τόν φιλέψουνε ένα ρακί, κι ένα 
κλωνί βασιλικό. Κ’ έτσι τώρα πούλειπε μάλιστα κι δ 
Σωτήρης, έγινε τακτικός επισκέπτης δ Φώτος. Πόσα 
γλυκά δέν τοΰ φάγανε, καί πόσες φορές ή γρηά κάνον
τας πώς νυστάζει, άφινε μόνη τήν Άγγέλω μέ τόν 
όμορφωνειό. «Αΐ, νέα είνε, ας ξεσκάση καί λιγάκι, μή 
γάρης θά τήνε φάη ;» ’Έλεγε κ’ ειχε ήσυχη τή συνεί- 
δησί της.

Μιά νύχτα ποη δέν περίμεναν πώς θά γύριζε κι δλας 
άπ’ τό ταξεΐδι δ Σωτήρης, άκοΰνε τήν πόρτα νά χτυ-

Η  K O A A S M E N H

Ι'Απόοπαομα ά.~το \ο  ομώνυμο λιμπρ>6ττο]
Ή  ευτυχία  χαμογέλα καί ah προσμένει.
Στο σπ ίτι σοϋπλεξα μάγάπη μιά φωλιά. 
Μοσκοβολά ή τριανταφυλλιά μου όλανΰισμένη. 
Χρυσή ή χαρά σάν τά χρυσά μου τά μαλλιά.
Και κάτω ά π ’ τήν κληματαριά,
πού ά π ’ τήν άγάπη μου κέκεΐνη εχει φουντώσει,
μυρώνει ή προκοπή μου ή τάση
γιά σένα τής αύλής κάϋ'ε μεριά.
Τό άνϋ'όνερο νά πίνεις ΰ·ά σοϋ γέρνω.
Τά μάτια μου λυχνάρια νά δειπνας.
Τόν ϋπνο έκεϊ μέ χάδια ϋ·ά σοϋ φέρνω.
Θά ψέλνουνε τάηδφνια νά ξυπνάς.

ΣΤΕΛ . Ζ Π Ε ΡΑ Ν Τ ΣΑ Σ

πάη. Τρέχ’ ή Άγγέλω στό παράθυρο, τί νά ίδή ; Τόν 
άνδρα της. Αλαφιασμένη μπαίνει μέσα καί τό λέει τής 
μάννας της. Ή  γρηά χωρίς νά ταραχθή, μαστόρισσα 
βλέπεις δυνατή, ξεκρεμάει άπώνα καρφί τή σκούφια 
τήν πανώρια πού μόλις χτές τήν ειχε τελειώσει βάζον
τας καί μιά μεγάλη φούντα στήν κορφή καί τής λέει:

— Πάρε αυτή τή σκούφια καί κατέβα, δ Φώτος νά 
κρυφτή πίσω άπ’ τό φύλλο τής πόρτας πού θ ’ άνοιξης. 
ΙΊρίν προφθάση δ Σωτήρης νά κάνη ένα βήμα φόρεσε 
του ξαφνικά καί γρήγορα τη σκούφια, βαθειά-βαθειά 
έτσι πού νά τοΰ σκεπάσης τά μάτια νά μή βλέπη κ’ έν 
τώ μεταξύ νά φύγη δ Φώτος.

'Η  πόρτα ξαναχτύπησε Ιπίμονα τώρα, ή Άγγέλω 
δίσταίε άκόμη.

—Τρέχα μή στέκεσαι. Καί σύ Φώτο.
"Οπως έδωσεν δδηγία ή γρηά, έτσι κ’ έγινε. 'Π  Ά γ 

γέλω φόρεσε στον άνδρα της τή σκούφια τόσο βαθειά 
ώς τό λαιμό τόσο πού πήγε νά σκάση δ κακομοίρης.

Ό  φίλος τδστριψε σάν τόν κλέφτη κ’ ή Άγγελι- 
κοΰλα βρέθηκε στήν άγκαλιά τοΰ άνδρά της, ξεκαρ
δισμένη στά ,γέλοια. Σάν άνέβηκε στό σπήτι δ Σωτή
ρης έλεγε στήν πεθερά του τ’ άστεϊα πού τούκανε η 
γυναικούλα του.

—Άκοΰς καλέ νά μοΰ φορέση τή σκούφια ώς τό 
λαιμό; σέ καλό της.

Κ 5 ή γρηά μέ ύφος θριαμβευτικό:
• —Σάν τέτβιες, τέτοιες σκούφιες, γαμπρέ μου, φό

ρεσα κ’ εγώ τοΰ πεθερού σου. . . .
1922 ΑΘΗΝΑ Ν. ΤΑ ΡΣΟ Υ Λ ΙΙ

Έπικειμένης τής διανομής τών δριστικών ομολο
γιών τοΰ Έθνικοΰ Λαχειοφόρου Δανείου 6 1)2 ο)ο 
1922, προσκαλούνται οι'επ’ ένεχύρφ προσωρινών τί
τλων (Στεμμάτων) όφειλέται, δπως εξοφλήσωσι τά 
δάνειά των καί καταθέσωσι τούς προσωρινούς τίτλους 
πρός ανταλλαγήν, καθ’ δσον έν εναντία περιπτοϊσει 
θέλουσιν έφαρμοσθή κατ’ αυτών α'ι διατάξεις τοϋ άπό 
2 ’Απριλίου 1922 Β. Διατάγματος.

Έ ν  Άθήναις τή 8η Φεβρουάριου 1923.
( Έ κ  τοϋ Γραφείου)
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Μ Ι Α  “ Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Η  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α , ,

Ά πό τήν Ζάκυνθον ήγγέλθη κατ’ αύτάς ό θάνατος 
τοΰ γηραιού ποιητοΰ Άνδρέα Μαρτζώκη, τοΰ τελευ
ταίου έπιζήσαντος «λογίου» τής οίκογενείας του. Διότι 
άνήκεν είς μίαν «φιλολογικήν οικογένειαν», έκ τής 
οποίας προήλθον πολλοί άνθρωποι τών’γραμμάτων καί 
κατά τήν πιθανότητα τουλάχιστον τοΰ νόμου τής κλη- 
ρονομικότητος, θά προέλθουν είς τό μέλλον καί άλλοι. 
Ό  πατήρ του, ό πολύς ’Ιγνάτιος Λουδοβίκος Μαρτζώ- 
κης (Marzoccki), ήλθεν άπό τήν ’Ιταλίαν είς τήν Ζά
κυνθον (1837), έγκατεστάθη- έοώ, ένυμφεύθη Ζακυνθίαν 
—κόρην Μεσσαλά—καί έγεινεν ό γενάρχης τής νέας 
ίταλοελληνικής οίκογενείας. Πολυμαθέστατος προφεσ- 
σόρος, άληθινά σοφός άνθρωπος, μέ μεγάλην βιβλιο
θήκην, μέ άκόμη μεγαλύτερον γονατο φιλολογικόν, 
έδίδασκε κλασσικάς γλώσσας, παγκόσμιον λογοτε
χνίαν, φιλοσοφίαν καί κυρίως αισθητικήν, συνέτασσε 
δέ καί ό ίδιος ίταλιστί ποιήματα ή πεζά. Περί τής 
φιλοκαλίας του είμπορεΐ νά μαρτυρήση τό μονόστιχον 
αύτό έπίγραμμα, τό όποιον έχάραξεν έπϊ τοΰ τάφου 
μικροΰ του τέκνου, διερμηνεΰον τόν πατρικόν καί τόν 
μητρικόν μαζ! σπαραγμόν:

In or/ni tua man tu stringi un cuor.
(Σ ε  κάθε σου χεράκι σφίγγεις άπό μιά καρδιά).
*0 πρωτότοκος υιός του Μέμνων Μαρτζώκης, (Ric- 

cordano ιταλικά καί κοινώς Ντάνος ονομαζόμενος), 
ύπί]ρξεν έλληνομαθέστατος κι’ έγκυκλοπαιδικώτατος λό
γιος, γλαφυρός άπό πάσης είς πασαν γλώσσαν μετα
φραστής καί έπϊ μακρά έτη καθηγητής τής Γαλλικής 
καί τής 'Ιστορίας είς τό Γυμνάσιον Ζακύνθου (1844— 
1902). Εύφραδής, ευφυής, μνήμων τεράστιος καί αυτό
χρημα πανδαήμων, έγνώριζε νά κάμνη τήν διδασκα
λίαν του καί τήν συντροφιάν του άληθεΐς π'νευματίκάς 
άπολαύσεις. ’Εκ τών ιδρυτών καί τακτικωτ-έρων συντα
κτών τοΰ περίφημου «Ζακυνθίου Άνθώνος». (έκδοτης ό 
ποιητής I. ϊσακασιάνος), κατέγινεν ίδίως είς τήν φιλο
λογικήν κριτικήν, ή γνώμη του δέ είς τήν Ζάκυνθον 
έθεωρεΐτο ή μόνη αυθεντική: ούτε ποιητής ούτε πεζο- 
γράφος δέν ήμποροΰσε νά λάβη τό «χρίσμα» έάν δέν τόν 
έπαινοΰσε δημοσία ό Ντάνος.

Ά λλ’ έκτός τοΰ θαυμάσιου αύτοΰ πρωτοτόκου, καί 
ζώντος άκόμη τοΰ σοφοΰ πατρός, είχον άναδειχθή λό
γιοι καί ποιηταί άλλοι δύο τών υίών του: ό κατά τι 
νεώτερος τόΰ Ντάνου Άνδρέας (1849) καί ό νεώτερος 
όλων Στέφανος (1855), ό πρό οκταετίας άποθανών είς 
τάς Αθήνας. Διά ποιον έκ τών τριών έδικαιοΰτο νά 
καυχάται περισσότερον ό εύτυχής ’Ιγνάτιος Μαρτζώ
κης ; Καί διά τούς τρεις βεβαίως οπαδούς τοΰ λογίου, 
άφοΰ μάλιστα δύο άλλοι του υίοί, ό Πΐος καί ό Καί- 
σαρ, είχον άκολουθήσει τόν Ινερδωον καί τό οικογε
νειακόν ίσοζύγιον ήτο άσφαλές. Διά πολύν δμως και
ρόν, ή φήμη τοΰ Μέμνονος ήτο τόσον μεγάλη καί ή 
μνήμων σοφία του έθάμβωνε τόσον τόν κόσμον—τόν 
Ζακυνθινόν έννοώ,—ώστε καί αύτός ό πατήρ έπί τοΰ 
πρωτοτόκου θά έστήριζε τήν δόξαν τής οίκογενείας. . . 
’Αργότερα δμως συνέβησαν πράγματα περίεργα καί 
σχεδόν έκπληκτικά: Ξένοι, παρεπίδημοι, έρχόμενοι είς

τήν Ζάκυνθον άπό τάς Αθήνας, άπό τήν Πελοπόννησον, 
άπό τάς Νήσους, άπό τήν Κωνσταντινούπολή άκόμη, 
άπό τήν Βλαχίαν, έζήτοΰσαν νά γνωρίσουν, δχι τόν 
Μέμνονα, άλλά τόν Άνδρέαν Μαρτζώκην ! Τά ποιήματά 
του περιέτρεχον πλέον τόν Ελληνισμόν κι’ έθαυμά- 
ζοντο πολύ περισσότερον άπό τάς κριτικάς μελέτας τοΰ 
άδελφοΰ του. Αί λυρικά! συλλογαί του, διαδεχόμεναι 
άλλήλας, έκ.ρίνοντο καί εις τά έξω τής Ζακύνθου έκδι- 
δόμενα φύλλα. Πολλά ποιήματά του άνεδημοσιεύοντο, 
έτραγωδοΰντο, άπεστηθίζοντο, άπηγγέλλοντο είς τά σχο
λεία, παντοΰ. Τελοςπάντων, διά τόν Άνδρέαν εγίνετο . 
τόσος λόγος, δσος ουδέποτε έγινε διά τόν Μέμνονα. Ά ν  
δέν ήτον ό «σοφός», ήτον% δμως ό «ποιητής». Κα! ήλθε 
καιρός κατά τόν όποιον ή δόξα τοΰ πρωτοτόκου έπε- 
σκιάσθη άπό τόν δεύτερον κα! τό καμάρι τής φιλολο
γικής οίκογενείας ήτο αυτός ό Άνδρέας Μαρτζώκης ή, 
μέ τό ψευδώνυμόν του, ό 'Υάκινθος.

Άλλά μετ’ ολίγον συνέβη άλλο περίεργον κι’ έκπλη
κτικόν : Ό  νεώτατος άδελφός, ό Στέφανος Μαρτζώκης, 
ποιητής κα! αύτός. άλλ’ άσήμαντος άκόμη κα! άκίνδυ- 
νος . . . διά τήν δόξαν τών άδελφών του, — περιφρονη- 
μένος είμπορώ νά είπω,—μεταναστεύσας είς τάς Α θή
νας, άρχισε σιγά σιγά ν’ άκούεται περισσότερον άπό 
δλους. Είχε γίνει έδώ άρχηγός Σχολής μ’ ένα πλήθος 
νέων τριγύρω του. Τά ποιήματά του εΐχον έκδοθή είς τό 
Παρίσι, τιμής ενεκεν, άπό τόν Λεγκράν κα! τούς μαθη- 
τάς του είς τήν Σχολήν τών Ανατολικών Γλωσσών. Κα- 
τό *  συνηθροίσθησαν δλα είς ένα τόμον τής Μαρασλείου 
Βιβλιοθήκης δίπλα είς τά ποιήματα τοΰ Σολωμοΰ. Μία 
δόξα άκαδημαϊκή ούτως είπεΐν περιέβαλλε τώρα τόν νεώ- 
τερον Μαρτζώκην. Καί ό κ. Μαρίνος Σιγοΰρος, γράφων 
τότε περ! τής «φιλολογικής οίκογενείας». τό είπε ρη- 
τώς: «ό τελευταίος της βλαστός έπεσκίασεν δλους τούς 
άλλους».

«—Κα! τό Ντάνο άκόμη ; καί τό Ντάνο ;» ήρώτησε 
τόν κριτικόν, είς τήν Ζάκυνθον, μέ πικρόν παράπονον, 
ό Άνδρέας. (Κι’ έλεγε τόν Ντάνον, έννοών βέβαια 
τόν έαυτόν του). Ά λλ’ ό κριτικός, άμείλικτος δπως ή 
Κριτική, τό έπανέλαβε κι’ ένώπιον τοΰ έπισκιασμένου 
άδελφοΰ: Ό  Στέφανος ήτον ένας ποιητής μεγάλος, ένώ 
ό Άνδρέας δέν ήτο παρά ένας ποιητής καλός. Όσον διά 
τόν Μέμνονα, ούτε κάν έλόγαριάζετο: ένας σοφός καθη
γητής κα! τίποτε άλλο. Έκτοτε ή ετυμηγορία δέν μετε- 
βλήθη κα! ύποθέτω δτι δέν θά μεταβληθή : Τό αληθινόν, 
τό αιώνιον άγλάϊσμα τής φιλολογικής οίκογενείας Μαρ
τζώκη, είναι ό Στέφανος, ό Μεγάλος. Κατόπιν έρχεται 
ό Άνδρέας, ό Καλός. Κατόπιν ό Μέμνων, ό Σοφός. Κα! 
τελευταίος άπ’ δλους ό πρώτος : ό Γενάρχης μέ τό μονό- 
στιχον έπίγραμμα κα! τά θρησκευτικά του ποιήματα.

Ίδήτε δμως πόσον άργησε νά έκδοθή κα! νά γνωσθή 
αύτή ή έτυμηγορία ! Είκοσι ολόκληρα χρόνια. "Οσα έπέ- 
ρασαν δηλαδή άπό τής πρώτης έμφανίσεως μέχρι τής 
οριστικής άναγνωρίσεως τοΰ Στεφάνου. Διότι κα! *ί 
τρεις άδελφο! ήρχισαν τήν φιλολογικήν των δράσιν 
σχεδόν συγχρόνως. Άλλά διά πολύν καιρόν, ή καθηγη
τική σοφία και ευφράδεια παρηγκώνιζε 'τήν δροσεράν 
ποίησιν είς τά πρόσωπον τοΰ Άνδρέα' καί, δι’ άλλον 
τόσον καιρόν, ή έλαφρά, ή εύκολος, ή προσιτή ποίησις 
ύπεσκέλιζε τήν β αθεΐαν, τήν υψηλήν, τήν ούσκολον, είς 
τό πρόσωπον τοΟ Στεφάνου. Αύτό δέ συμβαίνει πάν
τοτε. Κα! είς κάθε φιλολογικήν οικογένειαν, άλλά καί 
είς κάθε φιλολογικήν ομάδα. Κα! γενικώς, μεταξύ τών
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λογοτεχνών ένός τόπου κα! μιάς έποχής, βραδύνουν 
ν’ άναδειχθοΰν, ν’ άναγνωρισθοΰν οί πραγματικώς καλύ
τεροι. Διά πολύν καιρόν έπικρατοΰν οί προσιτώτεροι ή 
έπιτηδειότεροι. Κα! άν καυχώμαι διά τίποτε είς τήν 
ζωήν μου τήν άδοξον, είναι δτι είς τήν φιλολογικήν 
όμάδα τής έποχής μου, μεταξύ όλων τών ομηλίκων μου 
ομοτέχνων, τελευταίος άπ’ δλους έτυχον κάποιας άνα
γνωρίσεως. Οί νέοι, οί όποιοι βιάζονται τόσον νά είσέλ- 
θουν είς τήν κενήν μας Ακαδημίαν, άς έχουν κα! τοΰτο 
ύπ’ δψει. Εΐνε τουλάχιστον μία παρηγορία. . .

** *
Ά ς  μή νομίση τώρα κανείς, δτι, δσον μεγάλος κα! 

άν ύπήρξεν ό Στέφανος Μαρτζώκης, δέν είχε τήν άξίαν 
του καί ό τελευταίως άποθανών Άνδρέας. Δέν έχω αύ- 
τήν τήν ιδέαν. Θαυμάζω πολλά ποιήματα τ£ΰ Στεφάνου, 
άλλ’ ένθυμοΰμαι, αγαπώ κι’ έκτιμώ άλλα τόσα τουλά
χιστον τοΰ Άνδρέα. Ή  πτήσις του δέν ήτο μεγάλη' 
έπετοΰσεν δμως με ίδικά του πτερά κα! είχε τρυφερό
τητα, πρωτοτυπίαν, δροσερότητά κα! χάριν. 'Ως γνή
σιος Ζακυνθινός, είχεν άκόμη κα! σατυρικόν οίστρον 
έξαχον. Τά ευφυέστατα κα! δηκτικώτατα ’Επιγράμματα 
τοΰ 'Υακίνθου  θά ήσαν πρότυπα τοδ είδους, άν δέν τά 
έχαλοΰσε συχνά μία βεβιασμένη στιχουργία. Ίσω ς δέ 
τό άριστούργημά του νά εΐνε i  «ΖακυνθινόςΜνηστήρας», 
σατυρικόν ποίημα, είς τό όποιον φαντάζεται δτι εις έκ 
τών μνηστήρων τής Πηνελόπης, ζακυνθινό άρχοντόπουλο, 
έκφράζει είς τήν βασίλισσαν τής Ιθάκης τόν έρωτά 
του . . . ζακυνθινά, όποσχόμενος άκόμη κα! χριστόψωμο 
κα! μαντολάτο. Εΐνε κάτι ώραΐον, άμιλλώμενον πρός 
τά ωραιότερα όμοειδή τοΰ Τσακασιάνου, μολονότι οί 
έπιτυχεΐς άναχρονισμοί του τό θέτουν πλησίον τής πα- 
ρφδίας τοΰ «Καυγά Άγαμέμνονα κα! Άχιλλέα» τήν 
όποιαν έκαμε ό Λασκαράτος.

Ό  κατάλογος τών έργων τοΰ Άνδρέα Μαρτζώκη ίά. 
ήτο μακράς διά τήν στήλην αυτήν. ’Αναφέρω : τάς τρεις 
λυρικάς συλλογάς του τάς έκδοθείσας έν Ζακύνθφ, «Νυ
χτολούλουδα», «Φλοίσβοι» κα! «Πατρός καρδία» (κάτι 
άνάλογον μέ τόν «Τάφον» τοΰ Παλαμα)’ τόν «Γούμενον 
τής Άναφωνήτρκς», έμμετρον διήγημα άπό τήν ζώήν 
τοΰ Αγίου Διονυσίου, τυπιοθέν είς τάς Αθήνας' τήν 
«Νεγρονιάν», ζακυνθινόν διήγημα, δημοσιευθέν είς τήν 
«Ποικίλην Στοάν» κα! κατόπιν είς ιδιαίτερον τεΰχος 
έν Ζακύνθω' τόν «Διάκον», κλέφτικο ποίημα άφιερωμέ- 
νον είς τόν Ηγεμόνα Νικήταν (διά τό όποιον είχε λάβει 
κα! τό μαυροβουνιωτικόν παράσημον.) κα! τόν ρηθέντα 
«Μνηστήρα». Ά λλ’ άφίνει κα! απειρίαν άλλων ποιημά
των, έπιγραμμάτων κα! παντοίων άρθρων είς φυλλάδια ή 
έγκατεσπαρμένιον είς εφημερίδας, ήμερολόγια κα: περιο
δικά, μηδέ τής <Διαπλάσεως > έξαιρουμένης, διά τήν 
όποιαν, δπως κα! ό άδε)φός του Στέφανος, έγραψεν 
ωραιότατα παιδικά ποιήματα. Μεταξύ αύτών, τό παλαιόν 
έκεΐνο «Προσευχή στήν Παναγία» έχει μείνει κλασικόν.

Τά τελευταία έτη τής ζωής του—είς τήν Ζάκυνθον 
πάντοτε, δπου έχρημάτισε κα! καθηγητής κα! ήτο 
νυμφευμένος μέ κόρην τής γνωστής οίκογενείας Λεον- 
ταρίτη,—δέν έγραφε παρά έπιγράμματα μέ λογοπαίγνια. 
Έγέλασα πολύ μέ κάποιον, ίσως τό τελευταίον του: 
Ό  δυστυχής δπέφερε τότε άπό «υπερτροφίαν τοΰ προ
στάτου». Κα! είς τό έπίγραμμά του. παίζων μέ τάς 
λέξεις κα! μέ τήν δυστυχίαν του, παρεπονεΐτο τί είδους 
«προστάτης» el ν’ αύτός πού τοΰ έτυχε, νά ύπερτρέφε-

ται ό ίδιος κα! ν’ άφίνη άτροφικόν τόν προστατευό- 
μενόν του! . . .

Ά πό τά παλαιότερά του ποιήματα, ένθυμοΰμαι κι’ έν 
είς τό «Ούράνιον Τόξον» πολύ εύμορφον, πού έΐε- 
λείωνεν έτσι:

Μ ’ &ν εϊσαι, αλήθεια, τοϋ Θεοϋ σημαία πού φ έρ ν ’
[ ειρήνη,

Γ ιατί και μέσ ’ ατά στήθη  μου δε φέρνεις τή γαλήνη, 
Πού αισθάνομαι τόν πόλεμο και τόν κατακλυσμό;

Κα! τό μικρόν αύτό άριστουργηματικόν πρός μητέρα 
είς τόν θάνατον τοΰ νηπίου της:

Μ ην κλαΐς ■«’ ε ΐν * άγγελόπουλο,
Δέν ήζανε παιδί σου.
Μ έ τΆλλα έκεϊ πού Μπαιζε 

• Παιδιά τοϋ Παραδείσου,
Μιά μέρα παραστράτησε.
Σ τά σύννεφα έπλανήθη  
Και σοϋπεσε στά στήθη.

Μά σάν δέν έίκουσε ό Θεός 
Τ ’ ώραΐό του τραγούδι,
Σάν εϊδε, άφοϋ τά μέτρησε,
Πώς λείπει Εν ’ άγγελούδι,
’’Εστειλε κάτω-δώ στη γή  
Νά πάρουν τό παιδί του,
Καϊ τώρα εΐνε μαζί του.

Τό ποιηματάκι αύτό είνε ολόκληρος ό Άνδρέας 
Μαρτζώκης. Είμπορεΐ νά τόν χαρακτηρίση. Τέτοια ήτον 
ή γλώσσά του, ή στιχουργία του, ή τεχνοτροπία του 
κα! ή έμπνευσές του. Κι’ ή πτήσις του τόση.. .

1Ρ.  ΞΕΝ ΰΠΰΥΛΟ Σ

Γ Α  Μ Ο I

Ό  κ. ΞΚώδζας SCpvamvnq και h 7)νις
*Μννα 3)ία^άμου έζέ^εσαν ιούς γόμους ζων 
zhv 5  ζ. μηνός.
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c7 ΐ ο ^ ν } έ ν η ς  <Τ. 3 Υ ΐ α κ ρ ί δ ο ν  κ α ι  ό  κ .  Ζ Ι έ α ν ό ρ ο ς  cΤ .  
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ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΗΣ ΖΟΗΣ

. Ε Ν Α Ρ Ο ΐ Μ Α Ν Ι Κ Ο Ν  Ε 1 Δ Ϊ Λ Α Ι 0 Ν
Τί καλόν περιμένει κάνεις εις τά ογδόντα του έτη ; 

Τϋν θάνατον. Τί κακόν δέν περιμένει; Νά τόν άπα- 
τήση ή γυναίκα του.'Ο  Γιονάννους Πακουράρου, δγδοη- 
κοντούτης Ρουμάνος, κάτοικος Βραΐλας, έπαθε τό 
δεύτερον.

Τά ώραΐα- αυτά πράγματά συνέβησαν ώς έξης: 'Ο 
αστυνόμος Βραΐλας συνέλαβεν επ’ αυτοφώρου, προ ολί
γων ημερών, εις ένα ιδιαίτερον δο>αάτιον τοΰ έπ'ι τής 
όδοΰ Γκρίβετσα παντοπωλείου, τοΰ διευθυνομένου ύπό 
τής κ. Ζαμφείρας Γκεώργκε, τήν Άννΐκαν Πακουράρου, 
ετών 82. προδίδουσαν τήν συζυγικήν πίστιν μετά τοϋ 
Γκεώργχε Άλέξι, ετών 80. Όάτυχήσας σΰζυγος, κατά 
τήν μοιραίαν αυτήν στιγμήν, εΰρίσκετο εις τό άνω 
παντοπωλεϊον καί έγινε μάρτυς τής ιδίας του συμ
φοράς. ΟΙ παραβάται τής άτυχεστέβας τών εντολών 
τοΰ Δεκαλόγου ώδηγήθησαν είς τό 'αστυνομικόν τμήμα 
διά τχ περαιτέρω καί ό Ίωάννους Πακουράρου έσπευσε 
νά ΰπ< βάλΐ] αϊτησιν διαζυγίου. Αυτό είνε τό πεζόν 
μέρος τής ΰποθέσέως, 8πως αναγράφεται εις τάς Ρου
μανικός εφημερίδας. Τό ποιητικόν της μέρος—διότι βε
βαίως υπάρχει καί ποιητικόν—ομολογώ, δτι δέν έχω 
ούτε τήν δύναμιν νά τό άναπαραστήσω μέ τήν φαντα
σίαν μου, ούτε τήν σκληρότητα νά παρακινήσω τούς 
άναγνώστας μου νά τό άναπαραστήσουν οί ίδιοι. 
’Απέξω άπό τό καμηινέ παρτιχυλιέ  τοΰ παντοπωλείου 
τής Ζαμφείρας Γκεώργκε είνε όπωσδήποτε βέβαιον, 
ότι ό άγγελος τοΰ Βίκτωρος Οδγκώ, δέν έκρατοΰσε τόν 
δάκτυλον είς τά χείλη. ’Ά ν εΰρέθη εκεί έκ παρεξηγή- 
σεως, θά είχε βουλώσει μέ τά δάκτυλα καί τών δυο 
του χειρών τά αυτιά του, διά νά μήν άκοΰση τό άσμα 
τών ασμάτων πού άνεμέλπετο όπίσω άπό τήν κλειστήν 
θύραν, ή δποία ήμποροΰσεν αξιόλογα νά μείνη καί 
ανοικτή.

Έ ν  τοΰτοις δ ατυχής Πακουράρου. δπως μοΰ γρά
φει ένας αναγνώστης μου άπό τήν Βραΐλαν είνε απα
ρηγόρητος.

— Δέν μέ πειράζει τόσον, είπεν εις κάποιον δημο
σιογράφον, ή απιστία τής Άννίκας. Εις τήν ηλι
κίαν μας δέν ζηλεΰομεν πλέον. ’Εκείνο πού μέ πει
ράζει είνε δτι ή Άννίκα. πού ΰπήρξεν είς δλον της 
τόν βίον υπόδειγμα πιστής καί έναοέτου συζύγου 
ήσθάνθη τήν άνάγκην νά παρεκτραπή είς τά δγδον- 
ταδυο της χρόνια.

—Ειοθε απόλυτός βέβαιος, τόν έρώτησεν δ δημο
σιογράφος, δτι τά πράγματα έχουν δπως τό διηγέΐσθε ;

—Απολύτως βέβαιος! τοΰ άπήντησεν δ ατυχής 
Πακουράρου. Δέν τήν άφήκα ποτέ ούτε ένα δειιτερό- 
λεπτον ά,.ό τό πλεορόν μου.

—Καί τήν αφήκατε τώρα;
—Τήν ημέραν ακριβώς τοΰ ατυχήματος διά πρώ- 

την φοράν.
—Έκάματε πολύ άσχημα, κύριε Πακουράρου.
— 1 Ιού νά υποθέσω ό δυστυχής; Έπίστευα δτι 

ήμουν πλέον ασφαλής.
Καί άφοΰ κατέπιε τά δάκρυα του, έπρόσθ.σεν:
— Άλλοίμονυν! Δέν έπρεπε νά τήν έμπιστευθώ 

ούτε είς τούς νεκροθάπτας της. Τώρα εινε πλέον αργά!

Ό  δημοσιογράφος, άφοΰ άφηκέ τόν άτυχήσαντα 
σύζυγον έσπευσε νά ινζερβιουάρτ] καί τήν άπιστον.

—Μπορείτε νά μοΰ πήτε, κυρία μου, τήν έρώτη
σεν, τούς λόγους οί δποίοι σάς ώθησαν είς τό ολί
σθημά σας;

—'Απλούστατα, κύριε, είχα τό δικαίωμα νά ζήσω 
τήν ζωήν μου καί τήν έζησα!... τοΰ άπήντησεν ύπερη- 
φάνως ή κυρία Πακουράρου.

Μετά τήν άπιστον, δ δημοσιογράφος έσπευσε πρός 
συνάντησιν τοΰ εραστοΰ.

—Κύριε Γκεώργκε Άλέξι, μοΰ έπι τρέπετε νά σάς 
άπευθύνω μίαν άδιάκριτον έρώτησιν ;

—Είμαι εις τάς διαταγάς σας, μέχρις ορίων, εν
νοείται.

—Μετανοείτε διά τό αμάρτημά σας.
—Καθόλου, κύριε! Ό  Πακουράρου παρημέλει 

υπερβολικά εσχάτως τήν γυναΐκά του. Έπρεπε νά 
ευρεθή κάποιος νά τήν έπιμεληθή.

—Καί έθεωρήσατε τόν εαυτόν σας κατάλληλον διά 
τήν επιμέλειαν αυτήν;

—Δέν μοΰ αρέσει νά περιαυτολογώ, κύριε! Τήν 
έρώτησίν σας ήμπορεΐτε νά τήν άπευθύνετε πρός τήν 
κυρίαν ΙΙακονράρου.

Ό  δημοσιογράφος τοΰ έσφιξε τό χέρι.
—Σάς συγχαίρω, κύριε Γκεώργκε Άλέξι, Καί είς 

άλλα μέ υγείαν!
Τό συμπέρασμα τοΰ Ρουμανικού ειδυλλίου είνε δτΐ 

μία πιστή καί ενάρετος σύζυγος πρέπει νά φεύγη εγ
καίρως άπό τόν επικίνδυνον αυτόν κόσμον. Διότι είνε 
πολύ ενδεχόμενον εις τά όγδονταδύο της χρόνια νά 
μετανοήση διά τήν αρετήν της τών άλλων δγδοή- 
κοντα καί ενός.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝ ΑΣJ

Τ Α Σ  Α Τ Υ  Ρ I Κ Α Μ _ Α Σ  
Α Π Α Γ Ο Ρ Ε ϊ Έ Γ Α ΐ*

Ένεκα πού ό Ρωμιός δέν έχει νόμο 
καί λέει τόν εαυτό του κανακάρη 
κι’ επίτηδες παραπατάει στό δρόμο, 
γιατί τήν ίσια στράτα δέ γουστάρει, 
γι’ αυτό καί τδ καθήκον στό τσουβάλι 
τό δένει καί τό στέλνει νά κουρεύεται’ 
κ’ εκείνο πού τοΰ γράφεις, τό αναβάλλει 
καί φασκελώνει δ,τι «’Απαγορεύετα »

Γ ι’ αυτό λοιπόν καί δίχως νά προσέχει, 
τόν τοίχο σου δ Ρωμιός θά . . . καταβρέχει 
μέ κάτι πάντοτε αρωματισμένο.
Καί δός του θά καπνίζει μέσ’ στό τραίνο, 
κι’ ας κάθουνται κυρές εκεί σιμά του’ 
δέ θά πολυσκοτίζεται.
Γ ι’ αυτό κι’ άπό τό τράμ θά πέφτει κάτου 
καί θά γκρεμοτσακίζεται.

DE G USTIBUS

Ό  κυρ Γληγόρης—νοικοκύρης μιά φορά— 
άφ’ δτου κάπου, κάποτε κι’ άνάρια 
τή ζάχαρη αγοράζω μέ γραμμάρια,
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κι’ αΰτός γιά ζάχαρη κρυφά καί φανερά 
τρέχει καί μπόλικο σκορπίζει τόν παρά.

Κι’ άν κατορθά>νει γιά νά βρει μισή οκά, 
ε L τόϊ? τί κακό θά γίνει σπίτι του ! ·
Οί γλύκες ύα 3?(ϊ?.{ίζουν ϊπ  τή {.ΓΰΐΤ) ίου. 
Χαλβά, κομπόστες θά ετοιμάσει μαγικά, 
γιατί λατρεύει δ κύρ Γληγόρης τά γλυκά.

Ά λλ’ ή κυρία του — μέ τδνομα Ά θηνά— 
πού μέρα νύχτα δός του καθρεφτίζεται, 
ώς φαίνεται, μέ τέτοια δέ σκοτίζεται, 
γιατί έχει, λέγουν, απλωμένο τραχανά.
Κ’ εξάλλου, τής άρέσουν κάλλιο. . . τά ξυνά!

V E S P E R

Δ. ΓΡ . ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ

Ο Ο Ρ Κ Ο Σ  Τ Ο Υ  Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Ο Υ
’Κλληνιχόν Μυ&ιατόοημα εις δύο αυτοτελή μέρη.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

IΕΡΟΝΪΜΟΣ ΜΕΣΘΕΝΕΤΣ
(Συνέχεια εκ τοϋ π(>ο·ηγουμενου)

ΚΒ;. Ο ΤΖΟΒΑΝΝΗΣ
Τόν ήσυχον ύπνον τοΰ είρηνικοΰ νησιού δέν κατώρ- 

θιονε νά διακόψη τό σιγανόν μανεδάκι τοΰ παρωρίτου 
ναυτικού, ποΰ έμουρμούριζε τόν πόνο τής καρδιάς του* 
καί αν κάποια, ποΰ Ινδιαφέρετο ή εΐχε τό κρεββάτι της 
κοντά ’ς τό παράθυρον τοΰ χαμηλού σπιτιού, τόν 
ήκουε. τό πολύ-πολύ μισοάνοιγε κάπως τά μάτια της 
καί γύριζε τό μάγουλό της απ’ τάλλο μέρος τοΰ προσ- 
κεφαλιοΰ.

"Αμα ήλθεν δμως ’ς τό νησί ό πλανώμένος ’Ιταλός 
μουσικός, τόν όποιον άναφέραμεν καί προηγουμένως, 
τά πράγματα άλλαξαν. Ούτε κάθε βράδυ, ούτε ’ς τά 
ίδια μέρη, ήκούετο τό τραγούδι του. Ά λλ’ ή συντρο
φιές μετά κάποιο γλέντι, ποΰ τόν έπαιρναν μαζί των, 
εννοούσαν νά κάνουν μπατινάδα κάτω άπό τά παρά
θυρα φιλικού ή συγγενικού σπιτιού ή καμμιάς άπ’ τής 
ώμμορφες τοΰ νησιού, ποΰ^ μέ πολλήν εΰχαρίστησιν 
Ιξυπνοΰσαν νά τόν άκούσουν.

Δέν ήτο τυχοδιώκτης άπό τήν αρχή, δ μουσικός αυ
τός. Ί Ιτο ν  μιά ανήσυχος ψυχή καί άπέτυχε μέν ώς 
αρτίστας, άλλά δέν έχασε διά τοΰτο τήν εμπνευσμένην 
ιδιορρυθμίαν είς τάς συνήθειας τής ζωής του καί είς 
τήν άντίληψιν τών τοΰ κόσμου, τά δποϊα, άν έπετύγ- 
χανεν ώς τενόρος, θά αποτελούσαν τήν βάσιν διαφόρων 
χαριτωμένων ανεκδότων είς τα βιογραφικά σκίτσα, πού 
θά έγράφοντο δι’ αυτόν είς θεατρικά φύλλα.

Τώρα είναι τενορΐνος κατ’ επιείκειαν συνήθως 
καποκορίστας, όφείλων τόν υποβιβασμόν του αυτόν σέ 
κάποιαν παραμεληθείσαν φαρυγγίτιδα, τήν οποίαν τοΰ 
έστειλεν ή κακή του τύχη μέσα άπό μιά χαραμάδα τοΰ 
σανιδώματος τοΰ καμαρινιοΰ του, τήν εντόπισαν δέ 
τότε καί τήν έκαλλιέργησαν κατόπιν ή άσβυστη πίππα 
του, τό κονιάκ. τό ρούμι, τό κρασί, καί τό άδιάκοπον 
ξενύχτι.

Ή τον  ιόσον έξυπνος καί τόσον εύθυμος δ_άνθρω
πος αυτός, ώστε κατά τήν μικράν περίοδον τής σχετι
κής ακμής του ή μιά  ̂συντροφιά ^τόν έπαιρνε και ν
άλλη τον άφινε,έω ς,^^*- έκάτο'ριίωθή'από το «come 
ru g iau a i cespite» με το οποίον κατα την πρωτην του 
έμφάνισιν έθριάμβευσεν είς τόν Έρνάνην. νά τραγουδή 
τώρα τό «beviam» τοΰ κόρου τής αυτής όπερας.

Καί δμως δ Τζοβάννης δέν τό πήρε κατάκαρδα! 
’Έτσι ήτο τής τύχης του !... Καί δταν άγάλια-άγάλια 
ή συντροφιές του άρχισαν νά αραιώνουν, έως δτου 
τόν άφησαν, παρά νά ξεπέση ’ς τή συντροφιά τοΰ 
δχλου, προτιμούσε νά ξενυχτι/. μόνος του άπό συνή
θειαν, τήν οποίαν έστάθη άδύνατον νά μεταβάλη. 
"Αμα τελείωνε λοιπόν ή παράστασις καί δέν εύρισκε 
συνάδελφόν του τής άρεσκείας του γιά συντροφιά, έπή- 
γαινε ’ς ένα καπελιό. έβαζε εμπρός του μιά μπουκάλα 
κραβί συνοδευμένη μέ κάτι καί άν δέν έχάραζε, δέν 
έπήγαινε νά κοιμηθή. Πολλές φορές μάλιστα, άκουγε 
τή φωνή τοΰ κάπελλα, ποΰ τοΰ φώναζε:

«Αΐ ! Τζοβάννη ! ξημέρωσε ! δέν πας πιά νά γύρης 
καί κομμάτι » ; . .  .

“Οταν αργότερα ή ζωή αυτή τοΰ έγινε αφόρητος άπε- 
φάσισε νά π^ρακολουθή διάφορες κομπανίες, πού έτα- 
ξείδευαν ’ς τήν Ανατολή καί ’ς τήν Έλ’λάδα. Καί ποΰ 
δέν έπήγε! Έπεδίωξεν δμως νά ξαναπάΐ] εις τήν 
Κωνσταντινούπολιν καί είς τάς ’Αθήνας. Ίελευταΐον 
έπη γεν είς τήν Σύρα. ’Εκεί παρετήρησεν, οτι τά 
νησιώτικα κρασιά έχουν ίδιαίτερην νοστιμάδα, οτι οί 
νησιώταις είι αι άγαθώτεροι καί αφελέστεροι άνθρωποι 

■νκαί δτι μπορούσε νά εύρη καί ιδιαιτέραν εργασίαν τής 
τέχνης του, δηλαδή ’ς τό τραγούδι καί ’ς τήν κιθάρα, 
ή οποία ήτο τό δργανόν του.

Άλλά καί συντροφιές καλές άπό νέους ηύρε ’ς τήν 
Σΰρα. ’Άρχισε μάλιστα νά κουτσομαθαίνη συστημα- 
τικώτερα καί ελληνικά* καί ώς πρώτον μάθημα έχρησί- 
μευσαν ή φράσις, δτι τό κρασί δέν πρέπει νά τό πίνη 
κανείς κατάσαρκα, «δκι κρασί κατάσαρκα !» έλεγε, νά 
τρώη δηλαδή πάντα κάτι μ^ζί.

"Αμα λοιπόν έτελείωσεν ή θεατρική περίοδος είς 
τήν Σΰρα, είπεν είς τόν ιμπρεζάριο, δ όποιος έτυχε νά 
είνε καί φίλος του, δτι αυτός θά μείνη ’ς τήν Συρα’ 
καί τόν Ιρχόμενον χειμώνα, ποΰ θά έπανέλθη δ θίασος, 
διότι δ ίμπρεζάριος άνενέωσε τήν συμφωνίαν, άλλά 
καί άλλος νά ήρχετο τό ίδιο έκανε, νά τον εύρουν. 
Συνενοήθησαν δέ νά διαδοθ ή δτι τυχαιως έμεινεν έξω, 
διότι: «καλό ταξεΐδι» δ ένας, «καλό ταξεΐδι > ό άλλος, 
«’ς τήν ΰγειά σου·;· ό άλλος, έφυγε τό βαπόρι καί τόν 
άφησε καί δτι θά έλθη μέ άλλην ευκαιρίαν. Τό ήθελε 
δμως καί δ Τζοβάννης νά λέγουν έτσι—τό μυστικόν το 
έγνώριζε μονάχα δ ίμπρεζάριος—διά νά καθησυχάσουν 
κυρίως κάτι μικροδανεισταί του, ίσως και νά παρηγορη- 
θοΰν κάνα δυο καρδιές, πού πονοΰσαν γι’ αυτόν ’ς τή 
Νεάπολι. Έκεϊ ήτον δ τόπος τής πρώτης του δόξης κα'ι 
τής τελευταίας του ατυχίας.

Τά κακά στόματα δμως ’ς τή Σύρα έπιστε\·αν, δτι 
ήτον καί ερωτευμένος μέ κάποια ώραία Ψραγκοσυ- 
ριανή καί έκαμε τάχα πώς τόν άφησε τό βαπόρι. Τό 
βέβαιον είναι, δτι ποτέ δέν είχε τραγουδήσει μέ τήν 
κιθάρα του παθητικώτερα παρά κάτω άπό τά παραθύ
ρια της, τό «Penso» τοΰ Τόστη.

'I I  πληροφία αυτή δέν φαίνεται νά ήτο πολύ αβά- . 
σιμός, διότι είπε μέν είς τόν ιμπρεζάριο, δτι παρά
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να επι στρέψη εις τήν Ιταλία, συμφέρώτερο γ ι’ αυτόν 
ητο να μενη δάσκαλος *ς τή Σύρα, δσο νά ξαναγυρί- 
σουν, αλλα τοτε γιατί έφυγε γρήγορα καί από τή Σύρα.

« »  ί" f t v u n  i t W  ,  *
λαδή, δτι λόγος τής άναχωρήσεώς ιυι, .!'! τ,|ν ".Ιον ^ 
περιήγησιν είς τά νησιά ήτον, δτι κάποιος άλλος αγα
πούσε τήν «βασίλισσαν τής καρδιάς του», οτι τήνέζή- 
τησε καί εις γάμον καί εφοβέρισε τον Τζοβάννη πώς 
θά τόν σκοτώση, όχι άν ξανα τραγουδή σι |, αλλά καί 
απλώς άν στραβοκυττάξη- καί αυτός γιά καλό καί γιά 
κακό έπροτίμησε νά φύγη. Αυτός δ κάποιος αντίζηλός 
του ήτον ναυτικός, όνομαστός παλληκαράς, πού ποτέ 
δεν τοΰλειπε τό μαχαίρι από τό ζουνάρι του.

Είπε λοιπόν ’ς τούς φίλους του, δτι αφού έτυχε νά 
είναι =ς τή Σΰρα, άς ’δή καί άλλα νησιά.

—Νά δοκιμάσης κ ί άλλα κρασιά, τοΰ ει.πεν ένας.
—Ό σο γι’ αυτό, δλα τ ά ’ίδια είνε τά νησιωτικά 

κρασιά άπάνω-κάτω, έπρόσθεσεν άλλος.
—Ό χ ι, όχι! διεμαοτυρήθη δ Τζοβάννης... Περιη

γητής, περιηγητής ! αύτό εινε τό φυσικό μου. Έ τυχε 
καί έγινα τραγουδιστής.

Καί έτσι επήρε τήν πίπα του, τή πλατιά μαύρη του, 
ρεπούμπλικα, τήν πελερίνα του, τή βαλίτσα του—-τό 
μπαούλο του μέ κάτι θεατρίνικα τό άφησ% τής σπιτ®- 
νοικοκνράς—rπήοε καί τήν κιθάρα του ’ς τόν ώμο καί 
έφυγε. Άφησε καί λίγα. χρήματα τής νοικοκυράς, τήν 
έβεβαΰοσεν, δτι τόν ’Οκτώβριο θά έπιστρέψη τό δίχως 
άλλο πάλι καί τήν παρακάλεσε, δ,τι τοΰ στέλνουν από 
τήν Ιταλία νά τοϋ τό οτέλνη και αυτή εκεί, πού θά 
εινε ειδοποιημένη πού θά βρίσκεται' προ πάντων βιρ- 
τζινιες καί Τοσκάνα γιά τήν πίπα του, γιά τά δποΐα* 
πολύ είχε παρακαλέαει τόν ίμπρεζάριο.

** ■'<
Έπισκέφθηκε λοιπόν δυό-τρία νησιά ό Τζοβάννης, 

αλλά δέν έμεινεν ευχαριστημένος. "Οταν κατά τά τέλη 
τοΰ Μαρτίου τοΰ 1875 ήλθε καί ’ς τό δικό μας τό 
νησι, έμισοάραξε καί αυτός εδώ. Ό  λόγος δέ ήτον, δτι 
ηΰρε ήσυχον τόν τόπο δυό-τρία μονάχα καί καλά μα
γαζιά, ποΰ έβγαζε τό ψωμί του τραγουδώντας τήν 
ώρα τοϋ φαγητοΰ, είχε καί κάπου-κάπου καί έκτακτα 
εισοδήματα από τής μπατινάδες καί είχε καί δυο μα
θήματα* ένα μαθητήν καί μιά [ΐαθήτρια τήν ανεψιά τοΰ 
δημάρχου, διά κιθάρα, καί διά κιθάρα καί τραγούδι τόν 
Αύγουστή.

Μιά Λκυιέυα έφθασεν δ Τζοβάννης στο νη -,ΐ Τρίτη 
τό έμαθε ή Βιολέττα καί τήν Τετάρτη άυχισεν δ Αύ- 
γουστής τό μάθημα.

Ό  Αύγουστής πήγαινε κάθε μέρα ’ς τή; -1 ’ς τό 
σπίτι τοΰ Τζοβάννη. Την ώρα αυτή ήσαν δλοι ’ς τή 
δίΐΐ'λ ιά το’ ς καί δέν θά τους έπαιρναν μυρωδ:ά. Διά 
τήν μυστικότητα τού πράγματος σννετέλεσε καί τό 
απόκεντραν μέρος, πού έξετρύπιοσε κατά τήν επιθυμίαν 
του ό Τζοβάννης γιά νά καθήση. Μέσα άπ’ τό καΐκι, 
μάλιστα σάν ερχότανε, έκλεισε συμφωνία μέ κάποιο 
ναύτη, ποΰ τόν πήρε από συμπάθεια. Καί τοΰ to ήθέ- 
λησέν δ Τζοβάννης γιά νά μή τόν έχουν πρόχειρον ή 
συντροφιές καί γιά νά μήν μαζεύωνται τά παιδιά σάν 
θά γυμνάζη κάθε πρωΐ τή φωνή του κάμνοντας σκάλες. 
Αλλά καί ο Αύγουστής έλάμβανε δλα τά κατάλληλα 
μέτρο, δταν πηγαινοερχότανε. Τούτο ήτον και επιθυ
μία τή; Βιολέττας, οχι τόσο διά τήν κουτσομπολιά 
τών Νησιωτών, τους οποίους δέν έλογάριαζε, δσο διά

πτον οε κωμικωτατη η συνεννοησις των, 
^Ιταλοελληνικά τοΰ Τζοβάννη καί μέ τά Έλληνοϊτ 

τιΙν εκμάθησιν τών υ ^ .^ ΰν σι 
λκσαν κ υ ο ίίΐκ ' « ι ' SiHtakiC · cnc H.ll££tTr7c* το υ . κάτι.

να παρουσιάση καποια σουρπριζα ’ς τό γιατρό και νά 
ικανοποίηση μια από τής φιλοδοξίες της, ποΰ είχε γιά 
το γυιό της.

Ητον δέ κωμικωτάτη ή συνεννόησίς των, μέ τά
ιϊταλί^ά 
συνετέ-

λεσαν κυρίως’ αι'ψράσεις * της .̂ΐ’̂ 'έ^ας'του, κάτι τρα
γούδια της Ναπολιτάνικα ποΰ τούλεγε σέ ποιήματα 
’Ιταλικά ποΰ τοΰ απάγγελλε καί τού τά εξηγούσε ύστε
ρα. . . Είχε δέ καί ή ψυχή τοΰ Αύγουστή κάποιαν 
προδιάθεσιν διά τά ’Ιταλικά από κληρονομικότητα.

Ό  Τζοβάννης πάλι, είχε καταρτίση τήν νέ«ν γλώσ- 
σάν του μέ βάσιν, τά ’Ιταλικά, από λέξεις τής Σμύρνης, 
τής Κωνσταντινουπόλεως, τών ’Αθηνών καί τής Σύ
ρου, καί προπάντων τής Κέρκυρας. Τοΰ ήτο αδύνατον 
όμως νά προφέρη τό θήτα, ποΰ τό έλεγε πάντα ταΰ, 
και τό ξΐ, ποΰ τό έλεγε πάντα σίγμα.

Ό  Τζοβάννης διέκρινε κάποιαν μουσικήν ιδιοφυίαν 
εις τόν Αύγουστή καί τόν αγάπησε, γι’ αύτό καί τοΰ 
έλεγε, πώς μιά μέρα θά μπορούσε v i γίνη καί μουσικός 
καί άν δέν γινότανε πάλι, θά εξευγένιζε πάντα ταύτί 
του, καί τούς τόνους τής μουσικής θά έννοοϋσε βαθύ
τερα καί τούς ρυθμούς τοΰ στίχου καλύτερα.

Τήν ιδιαιτέραν δέ συμπάθειαν του τήν έφανέρωνε, 
μέ τό νά τοΰ τραγουδή μίετά τό μάθημα, soto voce, 
εξαιρετικές άριες από όπερες καί διάφορες καντσ^νέττες. 
Τόσον δέ προώδευσέν ό Αύγουστής, ώστε ’ς τά τελευ
ταία έμαθαν καί τραγουδούσαν μαζί καί τό «voga 
voga», τήν περίφημη καί ανέκδοτη μπαρκαρόλα τοΰ 
Παριζίνη, τήν όποιαν είχεν ακούσει δ Τζοβάννης είς 
τάς ’Αθήνας καί τήν ειχεν αντιγράψει.

ΕΙς τά δύο-τρία καπελιά τοΰ νησιοΰ,, ποΰ από τάς 
(ί τάπομεσήμερο πήγαινε, τραγουδούσε ώς πρώτο κομ
μάτι πάντοτε τήν περίφημη «Santa L,ucia». Είς αυτήν 
δέ ώφειλε καί τό παρατσοΰ/.λι. πού τοΰ είχαν βγάλει 
’ς τή Σύρα : δ Σάντα-Λουτσίας.

Κατά τά μεσάνυχτα άπεσΰρετο ήσυχα-ήσυχα άπ’ τά 
μαγαζιά γιά νά μήν τόν πάρουνε μυρωδιά καί τόν κρα- 
τήση κανείς ποΰ είχε πιει μιά παραπάνω, καί τότε 
βρή τό διάβολό του ώς τό προΥΐ.

Δεκάρες δέν έμάζευε δ Σανταλουτσίας- ’ς τά μαγα
ζιά. Ή τον συνεννοημένος μέ τό μαγαζάτορα καί κάτι 
τούδινε ’ς τό τέλος σάν θάφευγε' κι’ αυτός πάλι άκου- 
γότανε μέ τις παρέες. Τό περίεργον χαρακτηριστικόν 
τοΰ Τζοβάννη ήτον, δτι ευχαριστείτο καί τήν Santa 
Loucia καί κάτι άλλες κατάλληλες καντσονέτες νά τις 
τραγουδή εις τή δεύτερη φωνή είς τό σεκόντο δηλαδή’ 
καί μέ τήν κιθάρα έξετέλει τήν πρώτη φωνήν. Τις περισ
σό τερες δμως φορές εκομπανιάριζε απλώς καί έτραγου- 
δοΰσε τό σεκόντο. Άλλοτε πάλιν έπαιζε ολόκληρον κομ
μάτι μέ τήν κιθάρα καί κάπου κάπου τό αναπλήρωνε μέ 
τήν φωνήν του καί προ πάντων τό ’Ινδικόν μάρς.

Αύτό έγεννοΰσε κάποια εξαιρετική καί μυστηριώδη 
εύχαρίστησι εις τήν ψυχή του. Έ τσ ι τοΰ έφαινοτανε, 
πώς ή φωνή του σάν νά έπερίμενε καί τό αύτί του σάν 
νά επρόκειτο ν’ άκούση κάποιαν άλλη φωνή, πού θά 
τοΰ έκαμε τό primo, γυναικός φωνή, τής ώραίας συντρό- 
φισσάς του στήν Νεάπολι, μέ τήν οποίαν έτραγούδησε 
πριότη φορά ’ς τόν K rnani τό «ah m orir potessi 
adesso» καί ύστερα τό «prendi Panel ti dono» τής 
Σονάμπολας. Καί ητον αδύνατον νά κρατήση τήν συγ- 
κίνησίν του εις τήν φράσιν: «la’lma beata e cara».

“ΐ τ ο ς  Β . Π Α Ν ΤΟ ΓΝ Ω ΣΤΗ Σ ΙΥ λΙ ;  1!!

Ά πό τήν πρώτη βραδυά τήν αγάπησε, αυτή δμως 
αντί τοΰ Τζοβάννη έπροτίμησε τήν δόξα καί ακόμη καί 
τώρα έδιάβαζε δ Τζοβάννης ’ς τις εφημερίδες τοΰ Μι
λάνου, τής Νεαπόλεως, τής Ρώμης καί τής Φλωρεντίας 
τούς θριάμβους της.

Τήν ενθυμείτο άρά γε ακόμη μέ τήν πρώτη φωτιά 
τού έρωτός του. Αύτό δέν τό γνωρίζομεν. Τό βέβαιον 
είνε, δτι οσάκις έτραγουδοΰσε τήν στροφήν «venite 
all agile barchetta  mia> ή φιονή του έτρεμε άπό 
συγκίνησιν. Ποιος ήξεύρει ποίαν θαλασσινήν ερωτικήν 
εκδρομή των νά τοΰ υπενθύμιζε!...

Ό τα ν  δέ ήτο κςιμμία συντροφιά, πού δ Τζοβάννης 
διέκρινε, δτι τό αύτί τους εΐχε κάποιον πολιτισμόν, 
τότε τραγουδούσε καί τό «ei mi diceva» καί άπό 
τήν «musiea pro’ibita» τοΰ Gastaldon τήν στροφήν 
«vorei baciar». Τά ίδια τραγούδια έπανελάμβανε καί 
είς τάς νυκτερινάς του περιοδείας.

Ό πω ς ήτον φυσικόν έτραγούδησε δυό-τρεϊς φο
ρές, και κάτω άπό τά παράθυρα τής Πελαγίας. Επειδή 
δέ κάποτε τ’ άπομεσήμέρον, πού πέρασε, τήν ειδε ’ς τό 
λιακωτό καί τά έχασί, τήν άλλη φορά πού τής ξανα- 
τραγούδησε, τής είπε καί τό Pen so τοΰ Τόστη, ποΰ ήτον 
τά φόρτε του. Αύτό άρεσε καί ’ς τόν Αύγουστή περισ
σότερο. Καί δταν μάλιστα ακούσε τήν προτίμησιν 
τοΰ Τζοβάννη νά τό τραγουδή ση ’ς τής Πελαγίας τά 
παράθυρα, τό άπήτησε περισσότερον. Μόλις δέ μπό
ρεσε νά συγκρατήση τή συγκίνησί του, δταν ακούσε 
τόν Τζοβάννη νά τοΰ λέγη.

— Ά  ! μά σοΰ είναι μιά τζόγια αυτή ή κοπέλλα ! 
Ούλο τό λεβάντι έγύρισα, μά τέτοιο πρόσωπο δέν είδα !

Άλλά γιατί νά συνεκινεΐτο αρά γε δ Αύγουστής; 
Είς τήν ποιητικήν ψυχήν τού καϋμένου αύτοϋ νέου ή 
ΙΙελαγία έκυριαρχούσέ- έπαιζαν μαζί, δταν είσαν μικρά 
παιδιά, αυτός λίγο μεγαλύτερος της. 'Ύστερα ή Πελα- 
γία έφυγε διά νά κλεισθή είς τάς ’Αθήνας ’ς τό σχο- 
λεΐόν της καί τήν έχασε. "Οταν τήν ξαναεΐδε, δέν έτυχε 
νά τήν πλησιάση' ήτον τά οικογενειακά των, ποΰ τούς 
έκρατοΰσαν είς άπόστασιν. Τόν είχε πιάσει δμως καί 
κάποιος φόβος, ποΰ αύξανε τήν φυσικήν του δειλίαν. 
Ό χ ι μόνον νά τής μιλήση άλλ’ ούτε καί νά τήν χαιρε- 
τήση έτολμοΰσε.

Πολλές φορές έβαλε τό χέρι του ’ς τό καπέλλο του 
καί δταν άπεφάσιζε νά βγάλη τό καπέλλο του, ή Πε- 
λαγία είχε προσπεράσει. Καί γιά νά μήν τόν καταλά
βουν οί διαβάται, έκαμε πώς ξύνει τό κεφάλι του. Κα
νείς δέ δέν είχε έννοήσει καί προ πάντων ή Πελαγία, 
δτι τήν Κυριακή σάν άπολοΰσε ή εκκλησία, έβγαινε λίγο 
προτήτερα δ Αύγουστής τήν ώρα, ποΰ άνησπάζοντο οί 
άλλοι τις εικόνες καί παρεμόνευε άπό γωνιά σέ γωνιά 
κρυμμένος καί μέ δλας τάς προφυλάξεις διά νά τήν ’δή, 
ποΰ θά περάση καί νά τήν παρακολουθήση μέ τό μάτι, 
ώς πού νά ’μπή σπίτι της. Τό ’ίδιο έκανε καί τό πρωΐ, 
σάν θά έπήγαινε ’ς τήν έκκλησιά ή Πελαγία. Έκαμά- 
ρωνε τή λιγερή κορμοστασιά της καί παρακολουθούσε 
τά βήματά της μέ τεντωμένο τό αύτί νά τ’ άκούση, σάν 
νά ήθελε νά ρυθμίσή σύμφωνα μ’ αύτά τούς παλμούς 
τής καρδιάς του. Πόσες φορές άθελα έβαλε τό χέρι του 
καί έπίεσε τό στήθος του γι’ αύτήν

Καί δλες αυτές τις προφυλάξεις ελάβαινε, γιατί 
ήξερε τί τόν περιμένει άπό τήν κουρκουσουριά τοϋ νη
σιού, άν τόν πάρη κανένα μάτι. Γιαυτό καί ’ς τήν εκ- 
κληβία, δταν δ Διάκος ελεγε «καί δν έκαστος κατά διά

νοιαν έχει» αύτός είχε τόν νοΰ του σ’ αυτήν καί κΰτταζε 
τήν πλακόστρωσι.

Μιά μέρα, τήν ώρα, πού ό Τζοβάννης τραγουδούσε 
τό Penso, έννοιωσεν αύτός, πώς άπό τά χείλη τοΰ Αύ
γουστή έκρυφοβγήκε ένας αναστεναγμός. Καί τότε τοΰ 
ε ίπε:

— Τό δίχως άλλο θά είσαι ερωτοχτυπημένος !
Ό  Αύγουστής διεμαρτυρήθη, άλλ’ ό Τζοβάννης, 

ποΰ είχε τόσην ερωτικήν πείραν καί άπό τόν κόσμο καί 
άπό τά θέατρο, δέν έπείσθη, άλλά καί δέν τό έδειξε.

Μιά μέρα τοΰ λέγει ό Αύγουστής :
— Δάσκαλε, έγραψα κάτι στίχους γιά τό Penso.
— Μά ξέρεις έσύ τί λέει εκείνο ;
— Δέν ξέριο, μά μόνο τή μουσική είχα ’ς τό αύτί 

μου, δταν έκανα τούς στίχους, καί δχι τά λόγια τοΰ 
τραγουδιού.

— Πόνο ντικό σου, μούζικα ντικό μου, αϊ ; τοΰ 
ειπεν ό Τζοβάννης άποφθεγματικώς.

Καί δ Αύγουστής έβγανε τότε άπ’ τήν τσέπη του καί 
τοΰ έδίοσε τό ποίημα γραμμένο μέ λατινικά στοιχεία. 
Ή  Βιολέττα είχε συνεργασθή, χωρίς νά ξέρη βεβαίως 
περί τίνος προσώπου πρόκειται, καί έξετρέλλάθη διά 
τήν πρώτην αύτήν έκδήλιοσιν τής ποιητικής φλέβας τοΰ 
Αύγουστή.

Ό  Τζοβάννης άμα είδε τό ποίημα, τό κύτταξε λίγο, 
έγέλασε καί τό ’δωσε πίσω.

— Γιατί γελάς ; τοϋ ειπεν δ Αύ/ουστής πδιραγμέ- 
νος λιγάκι.

— Γκιά κάτι ποΰ μάτει καί ντέν είπε έγκώ άκόμα 
σένα καί μούτε καί σέ άλλο γκανένα* μά μονάχα σένα 
έγκώ λέει.

Έξαναπήρε ’ς τό χέρι του πάλι τό χειοόγραφον, 
Ισηκώθη, έλαβε στάσιν ηθοποιού, ‘Ιταλού ηθοποιού 
μάλιστα, καί τό άπήγγ?ιλε είς ίρκετά καλήν Ελληνικήν 
γλώσσαν.

— Αύγουστή, δέν είμαι ’Ιταλός, είμαι Ινορφιάτης !
Τοΰ εξήγησε λοιπόν τόν λόγον, διά τόν όποιον

έκανε τόν Ιταλόν προς τό συιΐ(έρον τοΰ έ^α /γέλματός 
του, δτι δλοι ’ς τήν ’Ιταλία, καθώς καί οί συνάδελφοί 
του τόν περνοϋσαν γιά ’Ιταλόν, έκτος άπό τόν Ιμπρε- 
ζάριο, ποΟ τόν έγνώριζε άπό μικρό παιδί.

Τοΰ διηγήθη λοιπόν, δτι δ πατέρας τοΰ ήτον ξυ
λουργός καί ειργάζετο κάπου κάπου καί εις τό θέατρον 
τής Κερκύρας διά τά μηχανήματα καί διά τά ξύλινα 
άντικείμενα τής σκηνής- δτι επειδή ήτον πολύ έπιτή- 
δειος, άν καί μικρός, καί κάμποσο προοδ?/υμένος στά 
γράμματα, τόν εδωσε βοηθόν είς τόν μαχενίστα, ό 
δποϊος τόν παρέλαβε μαζί του δταν έπέστρεψεν δ μελο
δραματικός θίασος είς τήν ’Ιταλίαν.

Έκεΐ έμεινε μέ τήν άδειαν τοΰ πατέρα του, γιά νά 
τελειοποιηθή είς τήν τέχνην καί νά γίνη κι’ αύτός μιά 
μέρα μακενίστας, δταν ένα μεσημέρι, πού εργαζότανε 
μονάχος του, έτραγούδησε τό «ecco ridente ineiclo·» 
τοΰ Μπαρμπιέρη, ό δποϊος είχε δοθή τήν προηγουμένη 
βραδειά καί έμιμήθη είς τήν Ιντέλεια τήν φωνή τοϋ 
τενόρου, τόσον ώστε δ μαέστρος, ποΰ έτυχε νά μπή 
τήν ώρα έκείνη γιά κάποια λησμονημένη μουσική, έξε- 
πλάγη, πού νά έύρεθη δ τενόρος αύτήν τήν ώρα είς 
τό θέατρο. Καί άμα ειδε πώς ήτον δ μικρός Τζοβάν
νης, τόν πήρε υπό τήν προστασίαν του καί τόν 
έσπούδασε.

(’Ακολουθεί)
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H E N R I  A R O E L

Ο Λ Α  Γ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι

(Μετάφοασις έκ τοΰ Γαλλικοΰ ΰπό ΕΑΙΖ. ΔΕΛΕΝΔΑ) 
(Συνέχεια εκ τον προηγουμένου)

Μιά τέτοια εΐδησι τόν παραζάλισε καί μολονότι 
ήτον άνθρωπος τοΰ κόσμου έδυσκολεύθη πολύ νά βρή 
μιά φράσι εύγενή για ν’ άπαντήση.

Ή  ιδέα δτι είχε νά ύποφέρη τήν παρουσίαν και τήν 
φλυαρίαν τής κ. Γοζελίν κα'ι προ πάντων τής Μούσας 
τόν έτρόμαζέ αν και αί δυο ή σαν τΰποι περίεργοι γιά 
μελέτη. . . Μέ στενοχώρια έδωκε τό χέρι εις τήν ενθου
σιασμένη Θείαν Έρμηνίαν, ένψ ή Λίνα τόν έχαιρέ- 
τισε μέ πολλήν έπιφυλακτικότητα στενοχωρημένη κ’ ε
κείνη άπό τόν ενθουσιασμό τής αγαθής κ. Γ οζελίν.

—Τί θαυμάσιος νέος! άνεφώνησέ, ή άφοσιωμένη 
αυτή μητέοα, μόλις εκείνος άπεμακρΰνθη. "Εξυπνος, 
εύγενής, υπέροχος κριτικός! Μά τήν αλήθεια λαμπρός 
σΰζυγος!

Ή  κ. Μπρίς έμειδίασε.
—Βεβαιότατα, άλλά δυστυχώς εινε δλος διόλου 

εναντίον τοΰ γάμου, αν καί φαίνεται γενικώς πολύ 
περιποιητικός καί πρόθυμός πρός τάς κυρίας. . . Είνε 
ένας πεισματώδης άγαμος. 'Όπως πολλές φορές μοΰ 
εδόθη αφορμή νά τό παρατηρήσω. 'Ομολογεί φανερά δτι 
δέν θέλει νά μπερδευθή στά δεσμά τοΰ γάμου. . ! Του
λάχιστον ύποθέτω, έως δτου δέν κρίνει τό στάδιόν του 
αρκετά λαμπρά έξησφαλισμένο διά νά τό προσφέρη σέ 
μιά γυναίκα αξία τής εκλογής του. "Εχει πολύ ο) ίγη 
ατομική περιουσία. . .

—Άλλά έχει τό ταλέντο του! Τί ανάγκη έχει άπό 
χρήματα I ειπεν εύγενώς ή κ. Γ οζελίν, καί ήτο ειλικρι
νής, διότι δι’ αυτήν τό οικονομικόν ζήτημα δέν έ'παιζε 
κανένα ρόλον. Μάθετε δέ καλή μου φίλη, δτι φθάνει 
καμμιά φορά, πολύ μικρό πράγμα, ένα βλέμμα, έ'να τί
ποτε διά ·\ά νικήση τούς πλέον πεισματώδεις αγάμους 
δπως λέγετε.

Ή  κ. Μπρίς παρετήρει μέ έ'κπληξιν τήν κ. Γ οζελίν 
ή οποία μιλούσε μέ τόση πέποίθησι. Άλλ* εκείνη δέν 
ήθελε ν’ άναπτΰξη περισσότερον τις σκέψεις της. 'Ιωρα 
μάλιστα άφοΰ ό Ντοριάν είχε φύγει δέν έβλεπε πλέον 
τήν ανάγκη νά παρατείνη τήν έπίσκεψί της καί έση- 
κώθη ν’ άποχαιρετήση. Ή  Λίνα τήν ακολούθησε μέ 
λύπη, διότι έβλεπε πώς πέρασε μιά ώρα πού τής είχε 
φανεί τόσον γλυκεία.

—Πρέπει νά σάς βλέπωμεν, δεσποινίς. Ή  Μάγδα 
μου κ’ εγώ έπιθυμοΰμεν να μάς θεωρείτε φ ίλες.. .

Ή  Λίνα τήν ευχαρίστησε. Βέβαια θα επανήρχετο 
άλλ’ ώς τόσο έπρεπε νά φύγη . . . Ά πό  μερικούς μήνας 
τώρα πολύ συχνό είχε δοκιμάσει τήν μελαγχολία τών 
αποχαιρετισμών! Κατά τό ταξεϊδι τής επιστροφής 
παρά τήν συνήθειάν της ή θεία Έρμηνία ήτο πολύ 
σιωπηλή καί είχε τό σκεπτικόν ύφος στρατηγοΰ πού 
διωργάνωνε σπουδαΐον σχέδιον. 'Η  σιωπή αυτή ήτο 
πολύ ευχάριστη γιά τή Λίνα, διότι τήν άφηνε μόνη μέ 
τις σκέψεις της. Τέλος έφθασαν, δ Γιώργος άπό τό 
υψηλό μπαλκόνι δπου εύρίσκετο μέ τό παντοτεινό του 
φλάουτο τίς είδε άπό μακράν καίάνήγγειλε τήν επιστρο
φήν τους. Ή  Μούσα έκνευρισμένη άπό τήν ενοχλητική 
μουσική τοΰ Γιώρνου, έξέσπααε μέ νεύρα μόλις τις είδβ.

-—ΙΙώς έρχεσθΐ τόσον αργά! Τί ανοησία! 5ΙΙτον 
ανάγκη νά μείνετε ενα αϊώνα στής κ. Μπρίς ;

Ή  Λίνα άφήκε τήν κ. Γ οζελίν ν’ άπαντήση θριαμ- 
βευτικώς:

—Λοιπόν καί σύ νά ήσουν στην θέσι μου, Συλβία, 
δέν θά έφευγες ένωρίτερα! ’Εάν ήμπορής μάντευσε 
ποιον συναντήσαμε έκεΐ ; .  . .

—Δέν είξεύρω καί δέν έχω καμμία ό'ρεξι νά σκέ- 
πτωμαι!

Ακολούθησε ολίγη σιωπή καί έπειτα ή κ. Γοζελίν 
είπε θριαμβευτικώς."

—Τόν Γαϋμόνδον Ντοριάν!
Τό ονομα αντήχησε ώς μουσική. Ή  Μούσα άνεπή- 

δησε, ή Λουκία έσήκωσε τό πονεμένο κεφάλι της καί 
άφοΰ έκύτταξε πονηρά τήν άδελφήν της εΐπε:

—*Ω! Μαμά, διηγήσου μας γρήγορα . .  .
—Ά  ! εινε έκτακτος ! Ή  Λίνα μπορεί νά σάς βε- 

βαιώση. Φαίνεται δτι θαυμάζει πολύ τά έργα σου, 
Συλβία, κ’ έγώ τού έμίλησα πολύ γι’ αυτά. Τέλος. . . 
τέλος ! φεύγει γιά τό Ζερσέ καί έφάνη πολύ ευχαριστη
μένος δτι θά μάς συναντήση. . . Δέν εΐνε έτσ ι; Λίνα.

—Ναι, είχε τήν ευγένειαν νά τό πή !!
—Λίνα, εΤπεν ή Λουκία, φαίνεσαι ώς νά μή π ι- 

στεύης είς τήν ειλικρίνειαν; Καί δμως είμαι βεβαία 
δτι θά εινε ενθουσιασμένος μέ τήν έλπίδα δτι θά σέ 
συναντή ση στο Ζερσέ!

—Τί γελοίες σκέψεις έχεις διαρκώς, Λουκία! είπεν 
ή Μούσα μέ δυσαρέσκειαν. Τί μονομανία elvs ή ΐδική 
σου νά έπιμένης δτι δ Ντοριάν χάνει τόν καιρόν του 
νά θαυμάζη τήν Λίναν !

—Τό ευρίσκω τόσον λογικόν !
—Λουκία σέ παρακαλώ παΰσε ! ειπεν ή Λίνα. Κατό

πιν παρεκάλεσε σιγά, σιγά:
—Μή μέ μεταχειρίζεσαι γιά νά πειράζης τήν Συλ- 

βίαν αύτό μέ δυσάρεστε!.
Αμέσως ή Λουκία έσιώπησε καί φρόνιμα-φρόνιμα 

άκουε τήν μητέρα της πού διηγείτο στή Συλβία τίς 
λεπτομέρειες τής Ιπισκέψεώς των στό ΙΙασσύ.

V

Μέσα στό βαγόνι δπου ή οικογένεια Γ οζελίν είχε 
περάσει τήν νύκτα διευθυνομένη στό Ζερσέ άρχισε νά 
εισέρχεται άπό τά θολά τζάμια τό φώς μιάς ήμέρας 
μελαγχολικής, σκεπασμένης άπό βαρειά μαύρα σύννεφα.

Ή  Θεία Έρμηνία, δ Γιώργος καί ή Λουκία έκοι- 
μώντο άκόμα τόν ύπνον τών δικαίων. 'Π  Μούσα ανή
συχη στή γωνιά πού είχε διαλέξει προσπαθούσε νά 
τακτοποιήση λιγάκι τά ίχνη πού ό κόπος τοΰ ταξειδιοΰ 
ειχεν άφήσει στό πρόσωπό της.

Καί πραγματικώς ή ώρα επλησίαζε δπου εάν ή 
τύχη τήν ευνοούσε, θά συναντούσε τόν Ντοριάν γιατί 
κ’ εκείνος κατά τούς λογαριασμούς των τήν ημέραν 
εκείνην έπρόκειτο ν’ άναχωρήση γιά τό Ζερσέ... Καί 
δ Ντοριάν ήτον άκριβώς «σύζυγος* δπως τόν ήθελε, 
Ικτός τής περιουσίας, άλλά τουλάχιστον θά ζούσε σ’ ένα 
περιβάλλον άνάλογον γιά μιά γυναίκα άνώτερη δπως 
αυτή. Αύτό έσκέπτετο ένώ κατεγίνετο νά τακτοποιήση 
λίγο τά μαλλιά της, νά πουδράρη καί χρωματίση λίγο 
τό ώχρό πρόσωπό της καί τά άκόμη ώχρότερα χείλη της.

Ή  ώρα προχωρούσε καί ή Λίνα έκύτταξε τό ρολόγι 
της. σέ είκοσι λεπτά τό τραίνο έφθανε στή Γρανβίλ. 
Έστράφη τότε πρός τήν Ιξαδέλφην της ή όποια προσ-
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παθούοε νά φορέοη ιό καπέλλο της μέ πολλή τέχνη.
—Συλβία νομίζω δτι πρέπει νά έξυπνήσωμε τήν 

μητέρα σου. Πλησιάζουμε στή Γρανβίλ.
—Αΐ καλά, δέν έχουμε παρά νά φωνάξουμε γιά νά 

τούς ειδοποιήσουμε. Μαμά ! φθάνουμε. . . Γιώργο ! 
Λουκία ! φθάνει ύ ύπνος !

'Ο Γιώργος σηκώθηκε τρομαγμένος.
— Ποιός ; . . .  Τ ί; . . .  Τό πλοΐον; . . . Ζερσέ !
Καί τρίβωντας τά μάτια έκύτταζε τριγύρω του. 

'Όταν είδε τήν Μοΰσα νά τόν κρατή σφιχτά καί νά 
τόν σπρώχνη άπό φόβον μήν άποκοιμηθή καί πάλιν. 
Τότε έθύμωσέ κ’ εκείνος’·

—Γιατί μ’ Ιξύπνησες τρελλή! καί τήν έσπρωξε 
τόσον δυνατά ώστε έπεσε στά γόνατα τής Μαμάς της. 
Έξύπνησε κ’ έκείνη τρομαγμένη:

—Τί τρέχει; χανόμαστε; Ά  πτωχά μου παιδιά!
—Ό χ ι, Θεία μου, είπεν ή Λίνα, ησυχάσατε. Πλη- 

βιάζουμε στήν Γ ρανβίλ. Πρέπει νά συνάξουμε τά πράγ
ματά μας καί νά έτοιμαστούμε διά νά κατέβουμε.

—Καλά, καλά, άγαπητή μου . . . Άλλά τί κρίμα;
(Ακολουθεί)

Α. Μ. ALDANOV

“ Α Γ Ι Α  _ Ε Α Ε Ν Η „

Μ Ι Κ Ρ Α  Ν Η Σ Ο Σ
[Μ ρϊάφοασις έκ τοϋ Γαλλικοΰ ίι«ό Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Φ . ΔΕΛΕΝΔΑ] 

(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)
'Ο ντε Μπαλμέν δέν άπήντησε.
Ό  Τίτϊας προχωρούσε πρός αύτούς μέ τό μεγαλοπρε

πές ύφος του.·
‘Όταν άνέβησαν στό αμάξι ή Σούζυ μέ μεγάλη λύπη 

καί δακρυσμένη έβλεπε τό άλλοιωμένο πρόσωπο τοΰ άν- 
δρός της.

Χο>ρίς νά κοιτάξη καθόδου τή γυνΤίΐκα του εστριφο- 
γύριζε νευρικά τά γάντια του καί μέ φωνή ταραγμένη 
έλεγε λόγια ακατανόητα, ρωσσικά ώς φαίνεται. Ή  κό- 
μησσα διεκρινε μονο μιά λέξι πού ήτο γνωστή σ’ αυτήν' 
τή λέξι «Μητέρα». Τά άλλα λόγια (μιά βλασφημία ρωσ- 
σική πολύ αισχρά) δέν υπήρχαν στό κόκκινο τετράδιό 
της καί δέν τά είχε ποτέ ακούσει. Ό  Τίτζας δμως, ώς 
φαίνεται, έγνώριζε αύτά τά λόγια καί τοΰ άρεσαν, γιατί 
εγύρισε κι Ικοίταξε τόν κύριόν του καί άρχισε νά γέλα 
μέ δλην του τήν καρδιά !

VII
Ό  Ναπολέων έζούσε τώρα τάς τελευταίας του 

ήμέρας.
Ή το  τό πέμπτον έτος τής έξορίας του. Τά συμβάντα 

αύτής τής περιόδου τής ζίοής τοΰ Αύτοκράτορος ήσαν 
ολιγάριθμα καί μετρίου ένδιαφέροντος.

Κατ’ άρχάς ό Ναπολέων ειχε θεωρήσει ώς δυνατήν 
τήν επάνοδόν του εις τόν θρόνον, άν καί ή λογική τοΰ 
ύπεδείκνυε τό άκατόρθωτον τοΰ ονείρου τούτου. Ά „λ’ 
ύ άλλοτε άρχων τοΰ κόσμου είχε παυσει νά διακρίνη 
άπό πολύν καιρόν τά δρια τοΰ δυνατού καί τού άδυνά- 
του. 'Όλη ή ζωή του υπήρξε ένα θαυμάσιο παραμύθι 
τοΰ οποίου ή νήσος «Αγία Ελένη» δυνατόν νά ήτο, 
δπως καί ή νήσος «’Έλβα», ενα σύντομο κεφάλαιον καί

ΰχι καθόλου τ ί  τελευταίον. Ό  Ναπολέων .-ιαρηκολυύ- 
θει ώς καί πρότερον τήν πολιτικήν τής Ευρώπης. "Ολα 
έκεΐ Iπήγαιναν άσχημα, δλα ήσαν*σκοτεινά καί μονότονα 
χωρίς αύτόν, καί τοΰτο πολύ τόν παρηγορούσε. Άλλά 
τά νέα βιβλία, αί έφημερίδες πού έφθαναν έως τό νησί 
τον, καί αί διηγήσεις τών επισκεπτών τούς οποίους οί 
φίλοι του έσπευδον νά εξετάζουν, δλα άπεδείκνναν δτι 
ό κόσμος ήτον ήρεμος.

Οί άνθρωποι, ήσαν κουρασμένοι άπό τούς πολέμους 
καί τάς έπαναστάσεις, καί άπό κουρασμένους ανθρώ
πους ό Ναπολέων δέν ειχε νμ περιμένη τίποτε. Καί ή 
άπόδρασίς του άκόμη, άν ήτο δυνατή, δέν θά τοΰ άπέ- 
διδε τήνάρχήν επί τοΰ κόσμου πού άπέκαμε πλέον. 
Καί ό ίδιος ήτο κουρασμένος έπειδή δέν είχε πλέον 
τίποτε νά· πράξη. ΕΤ,χε μαζί του στήν Α γ ία ν” Ελένην 
μεγάλη προμήθεια ένεργητικότητος, τήν οποίαν δέν 
είχαν έξαντλήσει ούτε εξήντα μάχες ούιε ί] κατάκτησις 
καί ή άπώλεια τής παγκοσμίου άρχής. Τώρα δμυις εξαν
τλείτο καί έφθείρετο άπό τήν πλήξι πού γι i πρώτη 
φορά έγνώριζε.

Καί δμως ήτον άκόμη ικανός νά εργάζεται είκοσι 
ώρες τήν ημέρα, έδιάβαζε πολλά βιβλία συγχρόνως, 
καθυπαγόρευε, νύκτα καί ημέρα, χωρίς άνάπαυσιν, 
ιστορίαν ένός τετάρτου τοΰ αίώνος. Ή  θαυμαστή μνήμη 
του ήτο πάντοτε πιστή καί ή πείρά του ώς άνθρωπος 
καί ώς πολιτικός είχεν αύξήσει πολύ άπό τχ δυστυχή
ματα πού είχε περάσει, ή κοπωσις δμως πού προήρχετο 
άπό τήν πλήξι τόν έβάρυνε όλονέν περισσότερο. Καί άρ- 
ρώστεια επίμονη καί οδυνηρά άρχισε νά τόν κατατρώγη 
σιγά-σιγά. Ό τα ν γιά πρώτη φορά αίσθάνθηκε ένα 
άγκύλωμα καυστικό στό δεξιό πλευρό ώσ >.ν ένα ξυράφι 
κοπτερό νά έχώνετο είς πέντε εκατοστών βάθος, έκατά- 
λαβε άμέσο)ς δτι ήτο τό προάγγελμα τού θανάτου του. 
Ό τ ι ή ζωή του ή μαγική έ πλησίαζε στό αέλος της, τέ
λος οχι μαγικόν, άλλά κοινότατον δμοιον μέ τό τέλος 
δλων τών άνθρά>πων, δπως καί ό πατέρας του είχε 
άποθάνει άπό αύτό' τό ίδιο ξυράφι στό δεξιό πλευρό. 
Ή  σκέψι αυτή τοΰ έ πάγωσε τήν καρδιά, άλλά δέν είπε 
τίποτε σέ κανένα. Έ να  πράγμα τοΰ άπέμεινε πλέον, νά 
άποθάνη ώς Ναπολέων.

Τήν ίδια έκείνη ήμερα κάποιος άπό τοί>ς περί αυτόν 
τοΰ είπε χαρούμενος, δτι καιά τάς ειδήσεις τών εφη
μερίδων. κάποια έπανάστασις μπορούσε νά έκααγή άπό 
ή μέραν είς ημέραν στή Γαλλία, γιατί οί Ιίουρβώνοι 
είχαν κάμει τόν λαόν νά χάση τήν υπομονήν. Έπρεπε 
λοιπόν νά ετοιμασθή κανένα καλό σχέδιο δρ'απετεύ- 
σεως. «Ή  ύμετέρα Μεγαλειότης θά μπορούσε νά μπή 
σ’ ένα πανέρι μέ ρούχα καί οί ύπηρέται νά σάς μετα
φέρουν στό πλοίο». 'Ο Αύτοκράτωρ χωρίς ν’ άπαν
τήση έρριψε ενα ψυχρό καί άδιάφορο βλέμμα στό διορ
γανωτή τοΰ σχεδίου αύτοΰ. Δέν άξιζε τόν κόπο ν’ άπαν- 
τήση, ένας έξυπνος άνθρωπος έπρεπε νά τό κατα- 
λάβη μόνος του, δτι δ Ναπολέων δέν μπορούσε νά 
δραπετεΰση μέσα σ’ ένα πανέρι μέ ρούχα. Άλλά προ 
πάντων τώρα δέν έπρεπε ούτε νά γίνεται λόγος περί 
δραπετεύσεως. Κατόπιν δ Αύτοκράτωρ έφάνη ώς νά 
έ πήγαινε καλύτερα. Μιά μέρα έ'καμνε περίπατον μέ τόν 
στρατηγόν Βεςτράνδον, σ’ ένα μονοπάτι πού έφύοντο 
γεράνια, έσταμάτησε μπροστά σ’ έ'να κρημνό κοντά σέ 
τρεις ιτιές δπου άνέβλυζε μιά πη/ή άφθονη καί 
δροσερά. Ά πό έκεΐ έφαίνετο καί ή θάλασσα μακράν.

(Ακολουθεί)
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ΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΓ 1ΙΟΛΕΜΟΪ.—'Ύ*ό τόν τίτλον τού
τον άπό τοΟ προσεχούς τεύχόυς ό «Παντογνώστης» θέλει 
δημοσίευε: σκουοαιοτάτην μελέτην τοΟ έκλεκτοδ συνερ
γάτου μας κ. Δημ. Γουδί}, Γυμνασιάρχου τού Προτύπου 
Κλασσικοϋ Γυμνασίου, είλημμένην έκ τών παρα τοϊς άρ- 
χαίοις συγγραφέων.

Τό θέμα τοΟτο, συγχρονιζόμενον μέ τήν μαστίζου- 
σαν σήμερον τήν Ελλάδα δεινήν νόσον, θέλει άναμφι- 
σβητήτως προκαλέσει τήν γενικήν περιέργειαν καί 
συζήτησιν, είδικώτερον δέ οί περί τήν ίατρικήν έπιστή- 
μην Ασχολούμενοι, &ς μας ειπωσιν έάν ή έπιδημία τοΟ 
ΠελοποννησιακοΟ πολέμου ήτο εξανθηματικός τύφος ή 
άλλη τις καί ποία. Ό  «Παντογνώστης·» λίαν ευχαρίστως 
θέλει δημοσιεύει πασαν άποστελλομένην αύτώ γνώμην.

Η ΙΔ ΡίΣ ΙΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ.—Άνα- 
κινηθέντος έσχάτως καί πάλιν τοΰ ζητήματος τής έν 
Έλλάδι ίδρύσεως "Ακαδημίας πολύς λόγος γίνεται περί 
αύτό καί ζωηρόν ένδιαφέρον μετ’ άναλόγων συγκι
νήσεων έπικρατεΐ. Αί έλπίδες τής πραγματοποιήσεως 
παρουσιάζονται σήμερον μετα βασιμότητος.

Ό  «Παντογνώστης» έπιθυμών νά έμφανίση έπί τό 
συστηματικώτερον δλην τήν έπί τοδ προκειμένρυ κίνη- 
σιν, άνοίγει τάς στήλας του είς τάς σχετικάς γνώμας, 
πρός τοΟτο δέ άπηύθυνε έγκύκλιον πρός τούς άνθρώπους 
τών γραμμάτων έπί τή έλπίδι δτι θά διαθέσουν δλίγον 
χρόνον, ΐνα διαφωτίίουν τό Κοινόν περί τής χρησιμό- 
τητος καί τής λειτουργίας τοΟ ύψηλοδ τούτου ιδρύμα
τος καί πώς θά καταστή δυνατή ή πρώτη έφαρμογή τοΰ 
θεσμού τών ακαδημαϊκών έν Έλλάδι καί κατά τίνα τρό
πον θά έξασφαλισθή τό άμερόληπτον τής έκλογής τών 
πρώτων άκαδημαϊκών.

ΤΟ ΑΕΓΤΕΡΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟΥ «ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΓ». 
—Διά τοδ παρόντος τεύχους εισερχόμενος ό «Παντο
γνώστης» είς τό δεύτερον Ιτος τής έκδόσεώς του έκφρά- 
ζει τήν εύγνωμοσύνην του πρός πάντας τούς μετά πολ
λής προθυμίας συνδραμόντας τό εργον του καί παρα- 
καλεΐ αδτούς, δπως τό έξαιρετικόν ύπερ τοδ «Παντο
γνώστου» ένδιαφέρον των μείνΥ] άμείωτον, έπί τή έλ
πίδι δτι καί οδτος θά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν 
νά πολλαπλασιάσω τήν έκλεκτήν συνεργασίαν του καί 
έν γένει δι’ δλης τής έμφανίσεώς του νά γίνη έφάμιλ- 
λος τών Εύρωπαϊκών ’Επιθεωρήσεων.

Ή  συνδρομή τοΟ δευτέρου Ιτους, καθώς προανηγ- 
γείλαμεν, Ινεκα τών τρομακτικών αύξήσεων τών τιμών 
τοΟ χάρτου, τυπογραφικών κλπ. ώρίσθη είς δραχμάς 
έξήκοντα, παρακαλοϋνται θερμώς οί άξιότιμοι κ. κ. 
συνδρομηταί ευαρεστούμενοι νά έμβάσωσι πρός τήν 
διεύθυνσιν μέ πρώτην ευκαιρίαν, δι’ δ τούς εύχαρι- 
στοΟμεν ά*ό τούδε.

Οΰδεμία άπόδειξις είσπράξεως εχει ίο/_ύν αν δέν φέρη τήν 
υπογραφήν τοΰ ’Ιδιοκτήτου—ΑιενΟυντοϋ κ. Γεωργίου Ν . 
‘Ιω άννον, πρός ον δέον ν ’ άπευθΰνωνται άπασαι αί έπιστο- 
λαΐ κα'ι τά χρηματικά έμβάσματα.

Τά Γραφεία τοΰ «ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ» μετεφέρθησαν έπί 
ϊή ς  δδοΰ Ίπποκράτους άοιΟ, 32.

( Η Ε - Λ ΐ  ε ^κ ^ ο ς ε ι ς ϊ )
PIC N SEE S C H O IS IB S  A’Alexandre Me.rcereau.-~Έ λά- 

βομεν έκ Παρισίων τό υπό τόν ανωτέρω τίτλον εργον τοϋ κ. 
Mercere.au, έκδόσεως τοϋ και έν Έ λλάδι γνω σ τοί ’Ε κδοτι
κού Ο ϊκου E u g e u e  P ig u ie re , R ue C am p ag n e  — P rem ie re  
N o 17, P a r is  ( i 4e). To δλον εργον έκ δύο τόμων καί έπί 
άρίστου χάρτου τιμ άτα ι άντί fr. ίο .

Λίαν προσεχώς Οά δημοσιεύσωμεν κριτικήν έπί τοϋ ανω
τέρω έργου.

ΣΥ ΣΤΗ Μ Α  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Π Ο ΙΝ ΙΚ Ο Υ  ΔΙΚΑΙΟΥ 
τοϋ καθηγητοΰ τοϋ Π ανεπιστημίου κ. Τ ιμ . Ε . ’ Η λιοποΰλου.
Έ κδοθήσεται λίαν προσεχώς ή τρίτη έκδοσις υπό τοΰ έπί τής 
όδοϋ Πανεπιστημίου Ε κδοτικού  Ο ϊκου τών κ κ. Τζάκα καί 
Αελαγραμμάτικα. (Τάς τυπογραφικάς διορθώσεις τοϋ άνω συγ
γράμματος άνέλαβον τά Γραφεία τοΰ «Παντογνώστου»).

ΓΕΝ Ι ΚΑΙ ΑΙΔΑΣΚΛΛΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝ
ΔΕΚΤΩΝ τοΰ D r Ferdinand Regelsbergcr κατά μετάφρασιν 
έκ τού Γερμανικού μετά προσθηκών υπό τών γνωστών νομο
μαθών κ. κ. Γεωργ. Σ . Μαριδάγ,η καί Χρήβτου Π . Πρά- 
τσικα. Έ κδοθήσεται λίαν προσεχώς τό Ζ". τεύχος υπό τοΰ 
έν τη όδώ Σταδίου Ε κδοτικού  Ο ίκου τοϋ κ. Γεωργίου I . 
Βασιλείου. (Τάς τυπογραφικάς διορθώσεις τοϋ άνω συγγράμ
ματος άνέλαβον τά Γραφεία τού «Παντογνώστου»).

ΑΙ Ε Κ Θ Ε Σ Ε ΙΣ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Μ ΟΥ.— Ό  κ. Δημή- 
τριος Γουδής, Γυμνασιάρχης τοΰ έν Ά θ ή να ις  Προτύπου Κλασ
σικού Γυμνασίου, έσχε τήν ώραίαν όμολογουμένως έ'μπνευσιν 
νά έκλέξχι έκ τών εκθέσεων τών μαθητών του τάς ώραιοτέ- 
ρας τούτων καί αξίας νά είνε υποδείγματα καί νά έκδώσ»! 
ταύτας είς τεύχη. Μέχρι τούδε δ κ. Γουδής έξέδωκε δύο 
τεύχη, έξ ών τό πρώτον περιλαμβάνει διάφορα: «Ευθυμογρα
φήματα» καί τό δεύτερον διηγήσεις, προσφωνήσεις καί απαγ
γελίας: «Περί τήν Π ατρίδα».

Συνιστώμεν τάς άνω συλλογάς όχι μ ίνον πρός τήν μα
θητικήν νεολαίαν, δυναμένην νά εχτ) άνά χεΐρας ζηλευτόν 
πραγματικώς δπλον διά νά γράφη ωραίας έκθέσεις μετά 
τέχνης, δυνάμεως καί χάριτος, άλλά καί πρός πάντας, δ ιότ ι 
τά μικρά αυτά λογοτεχνήματα είνε άξια νά τά διαβάσω κανείς. 
"Εκαστον τεΰχος άποστέλλεται τω έμβάξοντι δρ. 4 έλεύθε- 
ρον ταχυδρομικών τελών. Τ ά  χρηματικά έμβάσματα καί αί 
έπιστολαί δέον ν ’ άπευθύνωνται πρός τόν κ. Δημ. Γουδήν, 
δδός Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 50 ή πρός τά Γραφ εία  τοϋ 
« Παντογνο'ιστου».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
“ Π Α Ν Τ Ο Γ Ι Μ Ο Σ Τ Ο Υ , ,

Λ ί α ν  π ρ ο σ ε χ ώ ς :  

ΤΑ ΕΞΛΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠ' ΑΤΤΛΝ ΠΡΑΞΕΙΣ

'Υ πό Ε μ μ α νουήλ Μ . Χ ανδράκη, τμηματάρχου α ' τάξεωί 
παρά τή Διευθύνσει τοϋ Δημοσίου Χρέους τής Γενικής Διευ- 
θύνσεως τοΰ Δημοσίου Λογιστικού τού 'Υπουργείου τών Ο ικο
νομικών είς σχήμα μέγα όγδοον έκ ?00 σελίδων μέ πολυαρίθ
μους πίνακας καί είς έκλεκτδν χάρτην.

Ή  έκδοσις θά  γίνη μόνον έπί τή βάσει έγγραφης συν
δρομητών.

Τό σύγγραμμα θά  πω λείται άντί δραχμών 40 .—. Δια δε 
τους προπληρώνοντας συνδρομή τάς άντί δρ. 3 0 .—

Τό ανωτέρω σύγγραμμα συνιστάται διά τής ΰπ ' ά ρ ιθ . 
gfT93B)56 π. έ. έγκυκλίου τοΰ ΰπουργοΰ τών Οικονομικών κ. 
Γεώργιον Ν. Κ οφινά.

Έ π ια π ε ν ο α τ ε  τάς έγγρ α φ ό ς  σας.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΧΑΝΔΡΑΚΗ
Τ Μ Η Μ Α Τ Α Ρ Χ Ο Υ  Α Τ Α 2 Ξ Ε Ω Σ  Δ Ι Ε Υ Ο Υ Ν Ζ Ε Ω Σ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  Χ Ρ Ε Ο Υ Σ  

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΤΑ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α  Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Α  

K A j  Α Ι  ΕΠ' Α Υ Τ ί ϊ Ν  Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ

’Εκδοΰ'ήσεται προσεχώς υπό τοϋ Π Α Ν Τ Ο Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ  
Έ γ γ ρ α φ ή τ ε  οννδρομηταϊ  

Δ ιά  Τ ο ύ ς  σ υ ν δ ρ ο μ η τ ά ς  Τ ιμ ά Τ α ι  Δ ρ . 3 0 .  Μετά την εκδοσίν τον ϋ'ά π ω λ ε ίτα ι  Δρ. 4 0

ΘΑ ΤΟ ΕΜΑΘΑΤΕ 
Τ Ε Λ Ο Σ  Π Ά Ν Τ Ω Ν

"Οτι τά ανώτερα ο,Ιων

ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΙΙΣ
Ε ΙΝ Α Ι

Τ Α  Χ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Γ Λ Υ Κ Α

Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ , ,
ΤΟΤ ΕΝ ΧΙΩ ΜΕΓΑΛΟΐ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΤ
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ΤΗΛΕΦ ΑΡΙΘΜ. 126 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΡΤΑΣΕΑΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ -  ΤΗΑΕΦ. API Μ. 427

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ε ν  ε λ ε υ ς ι ν ι  
ΤΗΑΕΦ. ΑΡΙΑ. 396 

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΓΘΤΝΣΙΣ: “ T I T A N , ,  ΑΘΗΝΑΣ
Τσιμέντα *ΎΠΑΝ» τύπου TLOl I M ^ ^ C i r a e n t  a rtifd ie l P o rtla n d )  άϊτα:ιοκ<_ηνόμενα είς τοΰ;

κοίτως μεγαϊ-ειτέοα αντοχή, ο!>εν : Ίαχντης έκιελεσεως. Σημαντική ελάττωαις τον πάχον; τώντοίχων. ήτοι :
Κέρδος εις χρηοιμον χώρον και οικονομία εις εργατικό, και ογκον /.ιΟοδομής. Σννιατάται Ιδιαιτέρως δι1 εογα λιμενικά. 
ΣΗ Μ ΕΙΩΣΙΣ. Η  Διενΰννοις τής̂  Εταιρίας « ΤΙΤΑΝ» ϋετει tijv πολυετή της πείραν διά ιήν χρηοιμοποίηοιν τών*τοι· 

μέντων εφ’ απάντων τών κλάδων τής οικοδομικής, είς τήν δ.ά&εοιν τών ενδιαφερομένων- 
Ηληροφορίαι είς τά Γραφεία : 'Οδός Σταδίου 33, προφορικώς και δι' αλληλογραφίας.
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Δια νά εϊσ&ε π ά ντ ο τε  υ γ ιε ίς

Π ίνετε  το β ρ α β ευ ϋ ίν  είς όλας τάς Έ κ& έαεις

K O N I 7 S K  

Σ . κα, Η. κα. Α / Μ Ε Τ Α Ξ Α  ~
(Προσέξατε πολν ~είς τήν μάρκαν) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΚΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Ό δό ς Ά ριστείδου 7 .—Τηλέφ. 3-53

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  ΕΘ Ν . Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α — ΊοουΟ εΐσα τό 1918

Έδρα έν Άθήναις.— Υποκαταστήματα έν Πειραιεί. Πά- 
τραις. Σύρω.— Κ εφάλαιον καταβλη& έν Δρχ. 1 0 .0 0 0 .0 0 0  
— Κ εφάλα ια  αποϋ·εματιγ,α Δρχ. 2  .0 3 7 .8 0 2 ,9 5

Πρόεδρος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου : Παντελής Τβιτσεκλής 
Σΰμβουλοι-Διβυθυνταί : Δ. Μναοΰλης καί Ά ν . Σπουργίτης

ΤραπεξιτίκαΙ έογασίαι παντός είδους
Καταθέσεις είς Δραχμάς καί Ξένα νομίσματα ΰπό τού; εύνο- 
ικωτέρους όρους.

Φ ο η ο γ ρ α φ ικ ες  μ ε γ ε θ ύ ν σ ε ις
ΑΚΟΤΑΡΕΑλΕΣ-ΕΑΑΙΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΠΑΣΤΕΛ

S T O Y

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Μ Η Λ Ι Ω Ν Η
9 1  Α Θ Η Ν Α Σ  9 1 — 1 Θ Η Ν Α Ι

ΙΗΡΑΙ7ΕΛΙΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
Τιμαί λογικα'ι-— Παράδοαις τάχιστη

ΟΙΝΟΙ Κ Ο Ν ΙΑ Κ

Μ Α Ρ Κ Ο “ B C T P 1  Σ„

ΛΕΥΚΟΙ Παλαιόν
ΚΑΙ απόσταγμα  οίνων

Ε Ρ Υ Θ Ρ 0  I ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΝ
Π ω λείτα ι

Έ  τιζραπέζιοι Ε ίς όλα τά  κέντρα

Ε Ι Σ  Φ Ι Α Λ Α Σ ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΣΕΙΣ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν  Λ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν

‘Ο «Π αντογνώστης», εν  τη έκτιμήσει  
τών Αναγκών τών έν  ταΐς Έ π α ρ χ ία ις  λόγω  
τών συμφερόντω ν των διαμενόντων, ϊδρυ-  
σεν έν έπ ιλέκ τω  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 π ρω τότυπον  
άληϋ'ώ; διά τήν  'Ελλάδα τρόπον.

Οϊας δήποτε φύσεως διοικητική υ π ό 
δεσις  δ ιαπεραιοΰται έντός τοϋ άπολύτως  
άναγκαίου χρονικού διαστήματος, οϊαδή-  
ποτε  δέ πληροφορία  π αρέχετα ι τοις ένδια-  

[ φερομένοις έγκαίρως και άποτελεσματικώς.
Διά π άσαν αϊτησιν ή πληροφορίαν  

ά π ευ ΰ υν τέο ν  προς τά Γ ραφ εία  «Π α ντογνώ 
στου όδός Ίπ π οκρά τους  3 2  — Άΰ'ήνας.


