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Έγκαταλείπων χό Ιτζς 1924 6 «Πινχογνώσιης» εισ
έρχεται είς τό νέον έτος 1925 χπαριθμών τριών έτών συνεχή 
Iκδοσιν άνά δεκαπενθήμερον, χωρίς νά καμφθή έπ’ έλοχι- 
σχον έν χή έκδοχική πορεί^ του, άν καί διήνυσεν έποχήν 
πολέμων καί οικονομικών κλονισμών, παλαίσας. ά/η^ώς, 
έν μέσψ χοιουχων έξαιρεηκών συνθηκών. Έ  άντοχή οϋ:η 
χοΰ « ΙΙαντογνώσχου», δσΐ'ς άνα/όγως τών δυνομεών χου 
καχώρθωσε νά παρουσίαση π^ηΗωρικήν έπιπημονικήν καί 
φιλολογικήν εργασίαν άξιόλογον χτ̂  β-,ηθίία έκλεκχών συν- 
εργαχών του, είνε έγγύησις, δτι καί κατά τά έχος 1925, 
διανύων πλέον ειρηνικήν έποχήν, πολλά θά Ιπιτύχη, ί,'/α 
καχαστή περισσότερον προσφιλής. Εις τήν πρ'.σπάθΕίάν 
μας χαύιην, δέν άμφιβάλλομεν, 8χι 0 i χύχωμεν καί άπό 
μέρους χών συνεργαιών μας καί άπό μέρους ιών συνδρο
μητών μας καί τού άναγνωστικοΰ κοινού τήςύποσχηρί- 
ξεως,Γνα ό «Πανχογνώσχης» καχαστή καί διά χής προσ/ή- 
ψεως καί νέων συνεργαχών, γνωσιών έλλήνων έπισιημό- 
νων καί λογοτεχνών, έτι έπιθυμητός.

Παραδεχόμενοι, δτι μετά τούς πολέμους, ίχει έπέλ- 
θει μία κούρασις είς χήνφιλολογικήν έργασίαν, χήν όποιαν 
άλλοι χαρακτηρίζουν ώς κατάπτωσιν, χωρίς νά Ηέλωμεν 
νά φανώμεν άπαισιόδοξοι, Ιχομεν σκοπόν νά ώθήσωμεν 
τούς ικανούς πρός κίνησιν καί δράσιν, άλλά καί νά καχα- 
κρίνωμεν, δσου; παρουσιάζονται είς χό φιλολογικόν πε- 
δίον μέ άξιώσεις χωρίς νά είνε ίκανοί. Διά χοΟχο θά δη- 
μοσιεύωμεν κριχικάς γνώμας ειλικρινείς περί τής φιλολο
γικής παραγωγής καί άνευ οίουδήποχβ έπηρεασμού πρός
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μείωσιν τής χληθείας, τής όποιας ά/άγκην έ//-μεν, Γνχ ή 
πραγματική έκασεου άξιχ ύπ ι ι:ηρ ίζίτχ ι, έσ:ω κχί έά/ 
αΟτη πρ.έρχετα: καί χπο νέους άγ^ώσιο ;ς, χλ·.ά καί μή 
φειδόμενο μερικών γνωσιών Μεωρουμένων τήν σ ι,μ ίρον λο 
γοτεχνών μας, οί’τινες επετυχον νά οημ ο Jp fr jjo jv  5/ομχ 
χωρί, να έχουν τάλχντο/, έπιδεικνυόμε-οι δα.<ι>, κχί έννο 
οΰντες νά πχρχγ/ω,πζουν νεωιέρων των τήν αξίαν κατά 
πολύίκανωτέρων.
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0 ΟΜΗΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ,

Είναι πολύ περίεργος ή έρευνα πόσας αμφισβητή
σεις, πόσας έπικρίσεις, πόσας άρνήσεις καί πόσας παρα
δοξολογίας, άπό τάς όποίας πολλαί έξήλθον άπό τά σύ · 
νορα φυσιολογικών έ γ κ ε φ ά λ ω ν , συνεκέντρωσε καθ’ δλην 
τήν διέλευσιν τών αιώνων ό Όμηρος.

Καί πρέπει κανείς να δμολογήσγ), δτι τά μ.κρότερον 
πλήγμα, τό όποϊον ήδύνατο να καταφέρω κατά τής μορ
φής τοΟ τυφλοί)—έπί τή ύ.τοθέσει πάντοτε δτι ήτο τυ
φλός— έξ Ιωνίας άοιδοΰ ή καλοκαγαθία τής παγκοσμίου 
κριτικής, ήτο *τό νά άρνηή τήν δπχρξίν του, καί μαζύ 
μέ αύτόν τήν δπαρξιν καί τήν άλωσιν τής Τροίας.

Κατ’ αυτήν τήν κριτικήν δέν υπήρξε ποτέ ή Τροία ή 
τό Ίλιον. Καί άφοΰ ?έν υπήρξε, δέν είχον ποτέ τήν ευ
καιρίαν νά βχσιλεύουν είς αυτήν αί διάφοροι Μεγαλειό
τητες τάς όποίας έχουν άναβ.βάσει είς τόν θρόνον της οί 
θρύλλοι ό Σκάμανδρος.ό Τίΰκρος, 4 Δάρδανος, ό Έριχθό- 
νιος, ό Ευρυμέδων καί ό ΙΙρίχμος, τοΟ όποίου ό θρόνος 
κατέπεσε μαζύ μέ ιό βαιίλειον του καη  τήν άλωσιν τής 
Τροίας.

Έ  κριτική αυτή περί άνυπαρξίας καί 'Ομήρου καί 
Τροίας έκυκλοφόρει έπ’ αίώνας ώς μετα/λικόν νόμισμα 
είς τό άρτιον. Νά άναφέριτ] κανε'ς δλους έκείνους δσοι 
τήν ύπεστήριξαν θά ήτο ή φοβ:ρω;έρα άγγαρεία καί δι’

Διά τής τοιαύτης πορείας μας, Ιχομεν νά εΐπωμεν, 
δτι θ’ άναλάβωμεν ένα κριτικόν άγώνα έπίπονον μέν καί 
σκληρόν διά πολλούς, άλλα καί άναγκαΐον, διότι είς τούς 
φιλολογικούς μας κύκλους έπεσωρεύθη τά τελευταία χρό
νια τόση «σαβοΰρα», ωστε νά χρειάζεται νά γίνΐβ κάποια 
έκκαθάρισις καί παύσ^ ό κάθε έπιτγ}δειος νά ύψώνη τό 
άνάστημά του ώς θεατρικός συγγραφεύς, ώς ποιητής, ώς 
διηγηματογράφος κλπ. Είς τόν αγώνα μας αύτόν, ό 
ότϊοιος πολλούς θά ψέξ-fl καί ολίγους θά ύποστηρίξ-ή, γνω- 
ριζομεν, δτι θά εΰρωμεν άντιδράσεις άπό τούς κατακρι
τέου,, ά\λά συγχρόνως, εΐμεθα βέβαιοι, δτι θά κινήσωμεν 
καί τήν έκτίμησιν τοΟ κοινού, τό όιτοΐον έχομεν ύποχρέ- 
ωσ:ν νά όιαφωιίζωμεν καί νά προσκαλώμεν νά προτιμά 
έκ=Γ/α τά έργα ιτού αντιπροσωπεύουν τά έλλγ;νικά γράμ
ματα.

Μέ τοιαύτας h  όλίγοις άρχάς εισερχόμενος ό «ΙΙαν 
τογνώστη;» είς το νέον έ ι.ς , έλιτίζομεν, δτι ΰά συμβάλ^ 
είς την πρόοδον τών γρχμμάτων καί τεχνών.
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ΙΤΑΛΟΣ, ΓΑΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΓΟΣ

έκεϊνον, ό όποίος θά τούς άνέγραφε καί διά τόν άναγνώ- 
στην άκόμη περισσότερον.

Κατά τόν δέκατον Ιβδομον αίώνα 6 Έδελίνος ’ίίμπι- 
νιάκ είς τάς « ά κ α δ η μ α ΐ κ ά ς  τ ου  ε ί κ α σ ί α ς »  
(Conjectures 30Εάεηπ4ηε5)καΙ ό ΙΊερρώ είς «τ ή νπ  α- 
ρ ά λ λ η λ ο ν τ ώ ν  ά ρ χ α ί ω ν  κ α ί  τ ώ ν  σ υ γ 
χ ρ ό ν ω ν »  δέν δέχονται καν συζήτησιν δτι Όμηρος 
καί Τροία δέν ύπήρξαν ποτέ. ΤοΟτο έπροκάλεσε άγρίαν 
έπίθεσιν τού Μπωαλώ, δχι μόνον κατά τών δογμάτων αυ
τών, άλλά καί κατά τών ιδίων, σύγχυσις ή όποία είναι γ*νι- 
νικώς επιτετραμμένη είς τούς πολεμικούς άγώνας τών 
άνθρωπων τών γραμμάτων. Δέν έπρεπε δέ νά καθυστε- 
ρήση καί ή Εταΰκή σοφία είς αυτήν τήν πολεμικήν. Καί 
οδτω ό Βίκο άπολύτως άγνωστος έως τότε είς τόν κόσμον 
τών Γραμμάτων, έγεινε καί αυτός έ-δοξος διότι άνεπέ- 
τασε καί αύτός μέ ήρωίκόν θάρρος τήν σημαίαν τής πα
ραδοξολογίας. Καί ή σημαία αύτή, ώς είναι, νομίζω, 
γνωστόν άποτελεϊ τόν άσφα^έστερον δρόμον πρός τήν 
δόξαν διά κάθε άριβίστ. Κατ’ αύτόν λοιπόν, ούτε Ό μη
ρος υπήρξε ούτε Τροία, ούτε Ίλιάς, eito ’Οδύσσεια. 
'Γπήρξαν μόνον δημοτικά τραγούδια διαφόρων γενεών 
καί διαφόρων αιώνων βαρβαρότητος, δπου είχαν τήν υπο
μονήν νά τά περιμαζεύσουν οί Πεισιστρατίδαι. ’Ανάλογος
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τρόπον τινά έργασία πρός τήν τοΟ Φωριέλ τοΰ Πασσώβ 
καί τοΟ Άραβαντινοΰ, ώ ; πρός τά δημοτικά μας τρα
γούδια.

Ά λλά έγράφοντο αύτά έφ’ δσον δέν είχον λάβει τόν 
λόγον επί τοϋ άντικειμένου τούτου ή ά ξ ι ν α  κ α ΐ τ ό  
φ τ υ ά ρ ι .  Ήθέλησαν λοιπόν καί αύτοί νά άναμιχθοδν 
είς τήν συζήτησιν* τό πρώτον μέ τάς άνασκαφάς τοΟ Σώα- 
ζέλ Γκουφιέ πρεσβευτοΟ τής Γαλλίας έν Κωνσταντινου- 
πόλει έπί τού Λουδοβίκου τοΰ δεκάτου Ικτου, δ όποιος 
δέν άνεκάλυψε τίποτε, καί κατά τό πρόσφατον παρελθόν 
μέ τάς άνασκαφάς τοΟ Σλήμαν είς τήν Τροίαν καί τάς 
Μυκή*ας, αί όποιαι έπέβαλον σιγήν είς τήν αρνητικήν 
τοϋ Όμήρου καί τής Τροίας κριτικήν, διά τής κριτικής 
τής άξίνης καί τού πτύου, δπου αύτη είναι ή άσφα)ε· 
στέρα πάσης άλλης. Διότι τά ταπεινά αύτά όργανα τής 
έρεύνης, χωρίς πάθος, άλλά καί χωρίς μανίαν έπιδείξεως, 
μέ άπροσωποληψίαν καί μέ υπομονήν, άνατρέπουν δχι 
μόνον τά χώματα τοϋ έδάφους, άλλά καί τό έδαφος τών 
πχρχδοξολογιών τής κριτικής,

*

Καί τώρα έρχεται ή σειρά έκείνων.οί όποιοι δέν άρ- 
νοϋνται τήν υπαρξιν τού Όμήρου, άλλά καί δέν τοΟ 
συγχωρούν τήν μετριότητά του, ώς ποιητοΟ, δπως καί 
τήν έλλειψιν καλής πίστεως είς τάς άφηγήσεις του.

Eir τούτο δέ δεν υστέρησαν καί όμοεθνείς του, ίδίως 
οί γραμματικοί άπό τών ’Αλεξανδρινών χρόνων καί κα
τόπιν. Μεταξύ αύτών ό αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Εύ- 
στάθιος είς τάς παρεμβολής τον είς τήν Όμήρου Ίλιάδα 
καί τήν ’Οδύσσειαν άγο>νίζεται νά κατηγορή τού Όμή
ρου συ\εχή διάπροξιν λογοπαιγνίων. Τό ^αρύτερον δ- 
μως είναι διι τόν κατηγορεί καί ώ ; μικροψεύτην καί -ε- 
ρο,τολόγον, ' έ κ τοπ ίζ οη α  τά Ιοτορονμι\<ι μεταχινονντα 
αύτά εξ άλλίον τύπων είς άλλους, ί π ΐ  δε τάς Ιδιότητας 
τΛν ίοτορονμένων προοανίάν' »τα χαΐ μετόγοττα εί~ τό 
παραδοξότερον* . Έπί τού δευτέρου τούτου μέρους τού 
κατηγορητηρίου του άναφέρω δύο παραδείγματα. Τόν 
Αίολον, λέγει, άπλοΟν ναυτικόν, άπλώς γνωρίζοντα νά 
ταξιδεύη, τόν παριστάνει, ώς έχοντα τήν δύναμιν »α ίγ- 
κατακλειη  τούς άνέμους είς τούς άσκούς του. Καί έκείνο 
τό όποΐον περισσό :ερ^ν κινεί τή; άγανάκ ιη^ίν του, είναι 
ή κατά τών Αχιστρυγόνων άποδιδομένη 6π’ αύτού είς 
τόν "Ομηρον συκοφαντία, δτι δντας άπλώς βαρβάρους ή- 
θέλησε νά τούς χαρακτηρίσω καί ώς άν&ρωποφΛγονς. 
Δέν γνωρίζω δέ διατί τού ένέπνευσε τόσην δυσπιστίαν αύ
τός ό χαρακτηρισμός, περί τών γαστρονομικών άδυνα- 
μιών τών Αιστριγόνων, άφοΟ, άκόμη καί σήμερον, χάρις 
είς τάς φιλοτίμους προσπαθείας τού Χάρμαν καί τοΰ Ντέν- 
κε, ή γαστρονομική αΰτη προτίμησις τοΟ ανθρωπίνου άντί 
παντός άλλου κρέατος είσήχθη είς τά κρεωπωλεΤα καί τά 
έστιατόρια τού Άννοβέρου καί τοΰ Μύνστερμπεργ τής Σι- 
λεσίας. Καί έπειτα μήπως μόνον ό δυστυχής "Ομηρος κα
τήγγειλε τούς άνθρωποφάγους τού καιρού του; Μήπως

Είς τό π ρ ο σ ε χ έ ς :

Κ. Α. Φ  Π  Τ A Κ Η

“ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΤΗ ΣΑΡΚΑ ΤΗΣ,,

ό Ηρόδοτος (Β.Α § 216) δέν άναφέρει δτι οί Μασσχγέ- 
ται, έξ σεβα^μοΟ πρός αύτ&ύ, έτρωγ-.ν τού; γηράσαντας 
οίκείους,ένώ έθεώρουν πολύ δυστυχείς έκείνους δπου άηέ- 
θνησκαν άπό άσθέ ειαν καί έστερούντο τήν δόξαν νά τού; 
μασσήσουν d  ίδικοί των; (Β. Γ. § 99). Αλλά καί οί ΙΙχ· 
δαίοι χα! οί Ίσσιδώνες δέν ύστέρουν είς εύσεβε.αν πρός 
τούς θνήσκοντας οικείους θάπτοντες αύτούς προσωρινώς 
είς τούς στομάχους των. Ό δέ Στράβων λέγει διά τούς 
Μασσαγέτας (Β. ΙΑ'. Κ. 8). « Θάνατος δε νομ ίζετα ι παρ' 
αντο'ις άρ.οιος, δ ιαν  γηρήοαντες χατακοπώοι καί βροΰώ- 
αι. Τους δε νόοω ϋανόντας ρ ίπτονοιν ώς άσε βεις και άξ ι
ους νπ δ  &ηρίων βεβρώοΰα ι».

’Αλλά τούς συγγραφείς τούτους κανείς δέν κατήγ- 
γειλεν ώς συκοφάντας δπως τόν άτυχή Όμηρον δ Εύ- 
στάθιος.

Τώρα δσον άφορα τούς ξένους έπικριτάς τού ποιητι
κού έργου τοΰ Όμήρου, αυτοί άποτελοΰν λεγεώνας, δπως 
τά δαιμόνια τοΰ Κύαγγελίου.

’Από τόν έναρκτήριον λόγον τοΰ διδασκάλου τοΰ Γέ
νους Κωνσταντίνου ’Ασωπίου είς τό Πανεπιστήμιον (δπου 
είχε μετακληθή άπό τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν) τή, 23 
Ο/.τοιβρίου 1842, πρό 82 δηλ. χρόνων, μανθάνω πόιοι 

ήσαν οί ξένοι οί όποιο·, κατεξηυτέλισχν καί κατακουρέλι
ασαν τόν 'Ομηρον.

Με αξύ 3ύτών ήτο κ ι ΐ  κχπο ος ’Αββά; Κασιρότι, ό 
όποίος άφού τόν ίξεμηδένισεν, έγραψε καί αυτός έ -αέπος 
διά νά τά ύαοβχ>η είς τήν άνθριοπότητα κα1 είς τήν 
παγκόσμιον κριτικήν πρός σύγκρισιν μέ τάς όμηρικάς 
φλυαρίας. Ό Βολταίρος τόν κατεξευτέλισε μέ τού; πι
κρούς χλευασμούς του διά νά γριψη ά)λοΰ τά άντίθετα. 
Κάποιος άλλος κριτικός πολύ έξυπνος αύ ό. διεκήρυξεν 
δτι «ό " Ο μ η ρ ο ς  ν υ σ τ ά ζ ε ι » .  Εηισημό:ρρι ήσαν 
τά περί 'Ομήρου υβριστικά Ι Ι ρ ο λ ε γ Ο μ ε ν α  τοΰ 
Βόλφ, δπου δμω; πρώτον είς αυτήν τη ν  πατρίδα του έξή- 
γειραν παγκόσμιον σταυροφορίαν άπολογη ών τοΰ 'Ομή
ρου κριτικών. Καί είναι μέγα εύτύχημα δτι καί έγγύησις 
άμερολτ;ψίας, δτι οί κριτικοί δέν τρώ ονται μόνον μέ τούς 
δημιουργούς πνευματικών έργων, άλλα καί άλληλοτρώ 
γονται, καί είναι τοΰτο παρήγορον ’Αποτελεί κάποιαν 
σχετικήν έγγύησιν δΓ έκείνους ποΰ γράφουν.

*
* *

’Αφήκα νά ιστορήσω τελευταία τά τραγικώτερα μαρ
τύρια τοΰ Όμήρου. 'Ως πρός τό είδος των άνάγονται είς



Σ ϊλίς 4 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ Έ τος Δ'

τήν έθνικόχηχά του καί τήν πολιτογράφησή του. Τό πε· 
ριεργότερον δέ δλων τούτων είναι δτι μερικοί έκ τών 
ντετεκτίβ, οί όποιοι έξήτασαν τά έγγριφα τής έθνικότη- 
τός του κα! ήμ·έλησαν να γράψουν περί τών πορισμάτων 
δπου συνήγαγον έκ τής έρεύνης των, κατέφυγον είς τήν 
άνωνυμίαν. Μάλιστα είς τήν άνωνυμίαν, προκειμένου δι 
Ινα μακαρίτην δ όποιος πρό χιλιετηρίδων τούς άφησε 
χρόνους.

Έ ξ έκείνων, οί όποιοι δέν έδίστασαν νά υπογράψουν 
τά έργα των, είναι πρώτον ό Ά γγλος φιλόλογος Ζιχα- 
ρίας Μπόγκαν. (Zacharie Bogan). 'Ο Βρεττανός ούιος 
κριτικές είναι άπό τούς μετριοπαθεστέρους. Δέν έπιμένει 
νά προσφέρη είς τόν “Ομηρον ιόν τίτλον του Ιουδαίου 
πολίτου, τόν θεωρεί δμως έ β ρ α ΐ ζ ο ν τ  α. Κα! τό 
φαιδρόν είναι δτι είς τόν τίτλον τοΰ έργου του, τό όποιον 
έόημ^σίευσε τό έτος 1658 μεταχειρίζεται τήν μετοχήν 
τοϋ Ελληνικού τούτου βήματος « 'Ο Ό μ β ρ ο ς  
Έ  6 ρ α ί  ζ ω ν» . (Homerus Hebraizon).

’AU ’ ό Ολλανδός Κρόεζε δέν εί^αι τόοον μετριοπα
θή:. Τόν θέ^ει τόν "Ομηρον από κεφαλής μέχρι ποδών 
"Ισραηλίτην, είς έργον εύ̂ -υοΟς παραδοξολθ( ίας,το όποι
ον έο μ ε  πολύν κρότον, έκδοθέν τό 1704 είς τήν Ντορν- 
τρέχι ύπό τόν τίτλον «Ό  Ό μ η ρ ο ς  Ε β ρ α ί ο ς »  
(Homeros hebra'ijs). Κα! μετ’ αύτήν τήν πολιτογρά- 
φηη/ έννοείται δτι τά θεΐχ έτη τήν ώραιοτέραν περγα
μηνήν ιής εύγενείας τοΟ έλληνικοΰ έθνους, άνά τούς αιώ
νας είναι έβραϊ^ά. 'Η ’Οδύσσεια είναι ή Ισραηλιτική 
ιστορία ύπό τούς Πατριάρχας. Ώ ; π:>ός τήν I ροίαν ούτε 
λόγος. Ποτέ δέ/ Υπήρξε τοιαύιη πόλις.Πρόκειται άπλού- 
στατα περί τής 'ΙεριχοΟς.

Ά ν  τόν θέλετε τώρα καί Αίγύτιιον τόν "Ομηρον ε!/αι 
είς τήν διαθεσίν σας στουδαιότχτχ έτιχειρήμχτα διά νά 
άποδείςετε δτι «ήτο Αιγύπτιος γενντ,θείς καί ζησας έκΐ 
β,ιθύτχτον γήρας είς τά*. Θήβας (τάς Αίγυπτιακάς έννοεΐ- 
ται). Καί ή co μ<λισ:α κχΐ πο'ύ προληπτικός. Οτι 'Λ 
είς τά γεράματά του, δ του φαίνεται εΐ/ε κατά νουν νά 
έπικαλειθή τό άκαταλόγιστον, άπεφάσισε νά διαπράξη 
άσύσ;ολον κλοπήν, έπωφελούμενο; τοΟ 8τι εί; τας αίγυ- 
πτιακάς θ/(βχς δέν εΐ/εν είσα/θή ή ’Αστυνομία Πόλε
ων. Ε'σήλθε λ-ιπόν διά £^ξεω; είς τόν ναόν τής Ισιδος, 
έκλεψε παπύρους έγχωρίων ποιημάτων, μετέφερε τήν 
σκηνήν είς τή·< ά ύπαρκτον Τροίαν καί έφΗασε μέχρι τής 
τόλμης νά ένδυση μέ έλληνικα όνοματα τού; θεούς κα! 
τού; ήρωας τής Μοναρχίας τών Φαραώ. Ό λα αύτά ιιέ 
έ*αφρο^άτας είς τό λεκτικόν παρχλλαγά; δύνασθε νά τά 
εδρετε είς τό κατά τό έτος 1796 έκδοθέν σύγγραμμα 
τοΟ Ά γγλου άρχαιολόγου Μ/τρίαν αποΗανόντος τό 1804, 
έπιγραφόμενον « Π ρ α γ μ α τ ε ί α  π ε ρ ί  τ ο Οπ ο λ έ -  
μ ο υ  τ ή ς  Τ ρ ο ί α ς  ί σ τ ο ρ η θ έ ν τ ο ς  ύ π ό  τοΟ 
Ό  μ ή ρ ο υ *.

Αύ:αΙ α Βάφναι ?έ/ ήτο δυνατόν νά άφήσουν κοιμω- 
μενον τόν ιταλικόν ιμπεριαλισμόν, ύπό διάφορον έννοείται 
τότε μορφήν, άπό τήν σύγχρονον τοΟ τύπου τοΟ βομβαρ

δισμού κα! τής καταλήψεως τής ιδιαιτέρας μου πατρίδος 
άπό τού; στρατού; τού κυρίου Μουσολίνη. Όπως δήποτε 
ό "Ομηρος έπρεπε νά έξαναγκασθή νά γείνη Ναπολιτά
νος, ύπήκοος ιοΟ κατά τάς άρχάς τοΟ δεκάτου έννάτου 
αίώνος Βασιλέως τών δύο Σικελιών Φερδινάνδου. Αύτήν 
λοιπόν τήν κατάκτησιν τοΰ ‘Ομήρου άνέλαβε καί έφε- 
ρεν είς πέρας ό Νεαπολίτης Βικέντιος Κόκος, άποθανών 
τό έτος 1823.

Τε^ευταΐον πρέπει νά γνωρίσωμεν τόν Όμηρον ώς 
Γαλάτην καί Βέλγον. Μάς τόν παρουσιάζει ό Φλαμανδός 
συγγραφεύς Γκράβε διά συγγράμματός του έκδοθέντος 
τό 1806, καί είς τό όποιον εΐ^ε τή ̂  σκληρότητα νά δώ 
σΐ3 άνάστημα τριών τόμων. Είς αύτό τό σύγγραμμα ό 
συγγραφεύς τά συμβάντα τής Τροίας τά τοποθετή είς τά 
πέριξ τής πρωτευούσης τής Ολλανδίας τό Άμστερνταμ.

Ό άναγνώστης όμολογώ, δτι έχει πάντα λόγον νά 
δυσπιστήση, καί νά μοΟ ζητήτη διά κάθε ένδεχόμενον, 
τόν τίτλον αυτού τοΟ συγγράμματος. Αύτό θά μέ φέρη 
είς πολύ δύσκολον θέσιν. Διότι είναι ό μεγαλείτερος τ ί
τλος β βλίου, έξ δσων έγράφησαν είς τούς αιώνας, τίτλος 
δπου θχ ήδύνατο άξόλο^α να καταστήιη περιττόν δλό 
κληοον τό σύγγραμμα, περί τού όποίου είπα δ:ι είναι 
τρίτομον.

Ά λλά έπειδή δέ/ θέλω νά κακοκαρδίσω τόν άνα- 
γνώστην παραθέτω συντομωτάτην περίληψιν, §ν μικρόν 
πολλοστημόριον αύτοΟ τ̂ Ο τίτλου.

«Ληαοχρατία τών Ή 'υσίων Πεδίων, ή ’Αρχαίος Κό
σμος, σύγγραμμα είς τό όποιον άποδεικνύεται πρωτίστως 
δτι τά Ήλύσια Πεδία τών άρχαίων είναι τό δνομα μιας 
δηιιοκρατίας άνθ.ώπων δικαίων καί εύίεβών, ήτις ύφί- 
στατο είς τάς βορειοτέρχς εσχατιά; τή; Γαλλία;, είς τάς 
νήσους τοΰ Κάτω Ρήνου. Έ*εϊ ήτο τό πρώτον ίερόν, δπου 
έγίνοντο αί μυήσεις είς τά θρησκευτικά μυστήρια, δπου 
έκεΐ έμυήθη καί ό Όΐυσσεύς. "Οτι ή Κίρκη ε!·αι τό έμ
βλημα τής Ήλυσιακής έκκλησίας. O ci ή Ήλυσία είναι 
τό λίκνον τών τεχνών καί τών έτιστημών. "Οτι οί κάτοι
κοι τής Ή*.υσίχς, οί όποιοι tb/ομάζοντο καί Άτλαντες, 
Ύπερβόριοι. Χειμέριοι κλπ. κλπ. είναι έκεΐνοι οί όποιοι 
έξεπολίτισαν δλους τού; άλλους λαού; συμπεριλαμβανο
μένων τών Αιγυπτίων κχΐ τών Ελλήνων, δ τ ι ο ί π ο ι- 
η τ α ί  " Ο μ η ρ ο ς  κ α ί  ' Η σ ί ο δ ο ς  κ α τ ή  γ ο ν 
τ ο  έ κ  Β ε λ γ ί ο υ  κτλ. κτλ. κτλ.

*
* *

Όπως δήποτε σήμερον ό Όμηρος έλυτρώθη άπό τά 
άφθαστα αύτά μαρτύρια. Κανείς δέν άμφιαβητεΐ πλέον

‘‘ΑΝΤΙΝΟΟΣ”
Μυθιστόρημα τής Αύτοκοατορικής Ρώμης 

υπό  Β. Ε. ΒΕΚΙΑΡΕΛΛΗ
Ποιλεϊιαι είς όλα τά Βιβλιοπωλεία άντί δρ. 18.—

Ετος Δ" = χ  ΠΑΝΤΟΓΝΏΣΤΗΣ Σβλις b

ούτε τήν υπαρξίν του, ούτε χήν έλληνικήν του ίθχγένειχν- 
δπω; έπίιης ού:ε τήν ϋπχρξιν τής Τροίας, ούτε τ/jv ή ίω  
ϊχήν πτώσιν τη;.

Καί ο3τω τοΟ Πoλυγvώ:oJ ή έμιτνευσι; είς τό/ άρθί· 
στου μεγαλείου πίνακα τής άλώσεω; τής Τροίας, τόν έν 
Δελφοΐς άνακείμενον εί; τήν λέσχην τών Κνιδίων άνω
θεν τού τάφου τοϋ Νεοπτολέμου, τό άνώτα:ον εί; δψηλήν 
έμπνευσιν άλλά καί μέγιστον κατ’ έκτασιν έργον του δέν 
έστηρίχθη έπΐ ψευδού;, έπΐ άνυπάρκτου ράσεως. Καί θά 
ήτο *ρίμα δν τό έργον τούτο τό όποιον κατεκάλυπτε δλην 
τήν δεξιάν πλευράν τής λέσχης τών Κνιδίων κ«1 διά τήν 
περιγραφήν καί τήν έκδήλωσιν τοΟ ένθουσιώδους θαυμα
σμού, δπου τού ένέπνευοεν ό Παυσανίας άφιερώνει έπτά 
όλόκληρα κεφάλαια, έστηρίζετο έπί ένός ψευδούς θρύλ- 
λου. (Παυσαν. 10 κεφ. XXV έπ.)

Καί τόν ένθυμήθην τόν ύπέροχον τοΟ Πολυγνώτου 
πίνακα άπό τήν περί αυιού κριτικήν τοΟ Μπελέ. τοΰ 
όποίου τό δνομα είναι τόσον συνδεδεμένον μέ τής ’Ακρο-

πόλεω; τά Προπύλαια, κριτικήν δπου ή δύναμίς της μέ 
αυνήρπασεν, δπως δταν άνεγίνωσκα τΐ είχε γράψει ό Βίγ· 
κελμαν, διά τό σύμπλεγμα τοΰ Λαοκόοντο;, τό μεγαλούρ- 
γημα τών τριών 'Ροδίων καλλιτεχνών, τό έν τφ Βατικβνφ.

«Ό  Πολύγνωτος», λέγει μεταξύ άλλων ό Μπελέ, 
«άν κ;·.ί άπευθύνεται είς τήν ύπερηφάνειαν τών 'Ελλή
νων, άποτείνεται συγχρόνως καί είς τόν οίκτον τών καρ
διών. Καί διά τοΟτο όλιγώτερον έπέμεινεν είς τήν άναπα- 
ράσιασιν τοϋ δράματος παρά είς τάς τραγικάς αύτοϋ 
άκολουθίας καί όλι/ώτερον είς τούς θριάμβους ή είς τά 
δάκρυα. Έπόνεσε τούς ήττημένους. Κχτέδειξε τό μέγε
θος τής πικρίας καί τής όδύνης των, Συ/επέρασε τάς έκ 
τής μέθη; τής νίκής έκδηλώσεις τής χχράς, πρός τά ; συγ
κινήσεις τοΰ έλέουι Ουτω έπ! τοΰ θέματος τούτου δ Πολύ
γνωτος ήντλησε καί άναπαρέστησε τήν ύψηλοχίραν η
θικήν».

’Ιανουάριος τού 1925.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ £  ΛΥΚΟΤΛΗΧ

( ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ξ)
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α  Ε Μ Μ Ε Σ Ω Ν  Φ Ο Ρ Ώ Ν

Γνωστόν τοίς πάσι τυγχάνει, δτι τήν βάσιν τοΰ προϋ
πολογισμού τών δημοσίων εσόδων τής χώρας άποτελοΰ- 
σ ιν ο ί Ε μ μ ε σ ο ι  φ ό ρ ο ι .  Οΰτω κατά τόν προϋπο
λογισμόν τών έσοδ^ν τού λήγοντος οίκον, έτους 1924-25 
προΕ/λέπεται έσοδον έξ εμμέσων φόρων καί Μονοπωλίων 
δρχ. —2 .172.111.000 =  έν συγκρίσει πρός τάς έξ άμέ- 
σων φόρων εισπράξεις, οί’τινες ύπολογίζονται είς δρχ. =
822.538.000 τούτέοτιν οί έμμεσο: φόροι ύπερβαίνουσι 
τούς άμέσους ύπέρ τό τριπλάσιον.

Πρόδηλον αρα τυγχάνει δπόση σημασία κα! ιδιαιτέ
ρα προσοχή δέον νά όοθή τόσον είς τήν άκριβή βεβαίωσιν, 
δσον καί είς τήν όλοσχερή εϊσπραξιν τών έμμ. φό
ρων, καθώς και είς τήν άνακάλυψιν καί δίωξιν τών ποι
κίλων παραβασεων, αί’τινες λαμβάνουσι χώραν πρός άπο- 
φυγήν τής εμμέσου φορολογίας. Αδτη δέ είναι καί ή ά- 
φορμή, ήτις ώθησενήμάς νά άναπιύξωμεν κατωτέρω σκέ- 
ψεις τινάς περί τής τελεσφορωτέρας είσπράξεως, τοΰ έ- 
λέγχου καί τής διώξεως αυτών τών παραβάσεων.

ΙΙρΙν ή είσέλθωμεν είς τό κύριον θέμα νομίζομεν σκό· 
πιμον νά προτάξωμεν γενικά τινα περί τής έμμέσου 
φορολογίας, δπως γίν^ μάλλον άντιληπτός ό ίδιάζων 
χαρ*κτήρ τής φορολογίας ταύτης.

Τό κύριον χαρακτηριστικόν τών εμμέσων φόρων είναι 
δτι ω ; επί τό π^λυ ή βεβχίωσις καί ή είσπραξις αύτών 
συμπίπτουσι πρός τόν προσδιορισμόν τού φορολογητέου 
αντικειμένου. Κατά τό πλεϊστον δέ ή είσπραξις αύτών 
ενεργεΤται κατά χήν καχανάλωσιν ή χρησιμοποίησιν τών

φορολογημένων Αντικειμένων, δι’ 8 καί ύπό τινων λογί
ζονται οί έμμεσοι φόροι, ώς χοιοϋχοι καχαναλώσεως.

Ό τρόπος τής είσπράξεως τών έμμέσων φόρων ποι- 
κίλει κατά τάς διαφόρους καχηγορίας αύτών. UG ω; έπΐ 
παραδείγμαχι έπΐ χών χελών χαρτοσήμου ή είσπριξις 
χοΰ φόρου ένεργεΐχαι ύπό χήν μορφήν κινηχοϋ χαρτοσή 
μου ή σφραγιστού χάρτου, έπΐ τών κέντρων πολυτελείας 
καί πρώτης τάξεως διά διπλοτύπων τοΰ Δημοσίου, έπΐ 
χών δημοσίων θεαμάτων διά τής χρησιμοποιήσεως είσι- 
χηρίων έσφραγισμένων, όμοίως καί έπ! χών αυτοκινήτων 
συγκοινωνίας, έπί τής φορολογίας κβπνοΟ διά χβινιών κλπ.

Λόγψ χής ίδιαζούσης φύσεως χών έμμέσων φόρων καί 
τών ποικίλων καί είδικών τρόπων είσπράξεως αύτών ή 
Οίκονομική ύπηρεσία δέν είναι είς θέσιν νά γνωρί,^ τόν 
έκάστοτε καταβάλλοντα τόν φόρον, χέλος ή δασμό*, ούδέ 
νά έλέγξη, έάν έκεΐνος δν σκοπεί νά φορολογήσω ό νό
μος καχέβαλε πράγμαχι αύχόν ή μετεβίβασε τούτον διά 
τοΰ νόμου τής έπιπτώσεως είς έτερον, ή έάν ό φόρος ά- 
πεκρύβη έξ όλοκλήρου. Οί λόγοι ούτοι συντελοΰσίν ώστε 
ή τάσις πρός διαφυγήν τών έμμέσων φόρων νά είναι μεγα- 
λυτέρχ ή είς τούς άμέσους φόρους.

Ώς έκ τούτου πολλά! καί διάφοροι καταστρατηγή
σεις άναλόγως τής φύσεως χοΰ έπιβχλλομένου έμμέιου 
φόρου λαμβάνουσι χώραν είς χάς ποικίλας κατηγορίας 
αύτών.

Τοιαΰται έπΐ παραδείγμαχι παραβάσεις είναι χό λα 
θρεμπόριον είς χούς τελωνειακούς δασμούς καί μονοπώ
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λια, ή μή χρησιμοποίησις διπλοτύπου τοΰ δημοσίου ή 
έσφραγισμένων νομίμως εισιτηρίων έπΐ τών φορολογιών 
κέντρων διασκεδάσεως, πολυτελϊίας, πρώτης τάξεως, δη 
μοσίων θεαμάτων, αυτοκινήτων συγκοινωνίας, καί συνε
πώς ή άπόκρυψις πρός ίδιον όφελος ύπό τών έπιχειρημα- 
τιών τοΟ είσπραχθέντος παρ’ αύτών φόρου, ή τέλους. Κιβ- 
δηλία χαρτοσήμων ή ταινιών καπνοΰ. Σύνταξις έγγραφων 
δποκειμένων είς τέλη χαρτοσήμου καί μή χαρτοσημαινο- 
μένων σκοπίμως. Ανακριβής δήλ,ωσις αύτοκινήτου ή μή 
κυκλοφορία αύτών άνευ καταβολής τοΰ νομίμου τέλους 
καί παντοϊαι δσαι άποκρύψεις.

’Εάν ΰπολογίσωμεν μόνον είς τό 1)8 τά ποσόν τής 
έμμέσου φορολογίας,τό όιτοίον διαφεύγει διά τους άνωτέ- 
ρω λόγους, υπάρχει ού σμικρά άπώλεια} καί θετική ζημία 
τοΟ Δημοσίου έκ φόρων καί τελών άτινα άλλοι, διάμεσοι 
(έπιχειρηματίαι) ή φορολογούμενοι καρποΟντΛί.

Ά λλ ’ άτυχώς ή διαρροή είναι έτι μεγαλυτέρα μάλι
στα δι’ ώρισμένους έκ τών εμμέσων φόρων.

Αί Οίκον, ύπηρεσίαι αί έντεταλμέναι τήν έφαρμογήν 
τής φορολογίας ταύτης, τήν ένέργειαν τοΟ προσήκοντος 
έλέγχου καί τήν δίωξιν τών παραβατών τών φορολογικών 
νόμων άδυνατοΟσι δι οδς λόγους κατωτέρω άναπτύσσομεν 
νά έξακριβώνωσι καί διώκωσιν άποτελεσματικώς τάς πα
ραβάσεις.

Κατά τό ίσχΰον σύστημα διά τήν καταστολήν τών 
παραβάσεων είναι άρμόδιαι αί έξης κυρίως ύπηρεσίαι.

1) Οί Οίκον. Έπιθεωρηταί.
2) Οί Οίκον. Έφοροι, Ταμίας Τελώναι, ΔιειθυνταΙ 

Καπνεργοστασίων, ΔιαχειρισταΙ Μονοπωλίων.
3) Τό Σώμα τής Τελωνοφυλακής.
4) Τό Σώμα τής Έποπτείας φορολογιών δημ. θεαμά

των κλ.
Καί έν πρώτοις :
1) 01 ΟΙχ. ' Επιϋεωρηταί. Ούτοι είναι όλίγοι τόν ά- 

ριθμόν καί κατανέμονται είς μεγάλας Οικονομικός περι- 
φερείας, έχουσι δέ έκαστος πλείονας τοΰ ένός καί δύο 
πολλάκις νομούς είς τήν δικαιοδοσίαν αύτών. Ώς έκ τού
του καί διότι είναι άπησχολημένοι ούτοι διαρκώς μέ τάς 
έπιθεωρήσεις καί τόν έλεγχον τών Οίκον, γραφείων μέ 
άλλας ειδικός υπηρεσίας, αίτινες τοίς άνατίθενται καί μέ 
τήν ένέργειαν διοικητικών άνακρίσεων, άδ.υνατοΟσι νά 
διώξωσιν άποτελεσματικώς τάς λαμβανούσας χώραν πα 
ραβάσεις τών φορολογικών (έμμέσων) νόμων.

2) Οί ΟΙκομ. Εφοροι, Ταμίαι χλπ. Ούτοι άπησχο- 
λημένοι μέ τήν βεβαίωσιν καί εΐσπραξιν τών έσόδων, μέ 
τήν άδιάκοπον άλληλογραφίαν πρός τάς προϊσταμένας 
των άρχός άποτελοΟσιν ιδίως είς τάς μεγάλας πόλεις ά- 
λη&εϊς Ά τλαντας τής δημοσίας υπηρεσίας.

Πλήν τών κυρίως φορολογικών καθηκόντων τοΤς ά- 
νατίθενται έκαστοτε καί πλήθος άλλων ειδικών ύπηρεσι* 
ών παρ’ δλων τών πολιτικών ‘Γπουργείων.

Μετέχουσιν ώς μέλη ποικίλων Επιτροπών καί έν γέ- 
νει εύρίσκονται είς άένναον κίνησιν καί άπασχόλησιν.

Ύπό τοιούτους δρους βεβαίως παρ’ δλην τήν καλήν 
θέλησιν αύτών άδυνατοΟσι νά παρακολουθήσωσι καί κα 
ταδιώξωσι τό λαθρεμπόριον, καί τάς ποικίλας άλλας πα- 
ραβάσεις τών φορολογικών νόμων καί δή τής έμμέσου 
φορολογίας.

3) Τό Σώ μα  τής Τελωνοφυλακής.
Κύριος προορισμός αύτοϋ είναι ή δίωξις τοΟ λαθρεμ

πορίου. Ή  έιιικρατοΟσα δμως κοινή γνώμη είναι δτι δέν 
έκπληροΤ τοΟτο τόν προορισμόν αύτοΰ.

Οί λόγοι είναι πολλοί, έξ ών οί σπουδαιότεροι καθ’ ή - 
ήμάς είναιδτι τά όργανα ταΟτα δέν ΐστανται ίίς τό έμπρέπον 
ήθικόν υψος, διότι δέν υπάρχει καλή όργάνωσις αύτοΟ.

4) Τό σώμα τής Έποπτείας φόρων δημ. ϋεαμά  
των χλπ.

Παρ’ δλα τά άγαθά σχετικώς άποτελέσματα άτινα έ- 
χει άποφέρει ό θεσμός ούτος· έν τούτοις έλλείψει καλής 
όργανώσεως καί άλλων τινών ειδικών λόγων δέν ϊπέφερε 
τά προσδοκώμενα άποτελέσματα.

*
* *

Συνοψίζοντες τ ’ άνωτέρω καταλήγομεν είς τό συμπέ
ρασμα, δτι ώς ένεργεϊται σήμερον ή έποπτεία, ό έλεγχος 
καί ή δίωξις τών παραβάσεων τής Έμμέσου φορολογίας, 
δέν είνε άποτε)εσματική. ούδόλως δέ είναι άπορον πώς 
διαφεύγουσι μεγάλα ποσά έκ τής φορολογίας ταύτης.

’Επιβάλλεται δ9εν πρός περιφρούρηαιν νψίντων συμ 
φερόντων τον Δημοσίου ί] έπΐ >έων βάσεων Όργάνωσις  
ειδικής νπηρεοίας έχονσης ώς προορισμόν ιόν  ΐλεγχον , 
την έποπτείαν τής είσπράξεως τών έμμέσων φόρχ>ν  ̂ την 
ά ιακάλνψ ιν καί δίωξιν τών παραβάσεων αύτών.

Ή έπιτυχία, ήν έσημείωσεν 6 έσχάτως καί έν Άθή- 
ναις είσαχθείς θεσμός τής ’Αστυνομίας Πόλεων παρέχει 
τήν εύκαιρίαν είς τούς έπιθυμοΟντας σοβαρώς τήν διοργά- 
νωσιν τών Οίκον, υπηρεσιών καί τήν συστηματικήν επι
δίωξιν τών εισπράξεων τών κειμένων φορολογιών, τήν ά- 
ποφ γήν τών ποικίλων καταστραγήσεών νά άρυσθώσι 
πολύτιμα αύτοΟ διδάγματα.

Οί κυριώτεροι παράγοντες τής έπιτυχίας τοΟ νεοσύ
στατου τούτου θεσμοΟ είναι ή πειθαρχία, ή ακριβής καί 
θρησκευτική έκπλήρωσις τοΟ καθήκοντος, ή μέθοδος καί 
τό σύστημα ενέργειας.

’Ιδού δ,τι άπαιτεΐται γενικώς μέν διά τήν διοργάνω 
σιν έπΐ σταθερών βάσεων τών Οίκονομ, υπηρεσιών καί 
είδικώτερον διά τήν έπιτυχίαν ειδικής υπηρεσίας έχούσης 
ώς προορισμόν τήν έποπτείαν, τόν έλεγχον, τήν άνακά 
λυψιν καί δίωξιν τών παραβάσεων τής εμμέσου φορο
λογίας.

Τοντέστιν έν αναλογία πρυς τόν δεσμόν τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων επιβάλλεται ή ΐδρνοις ιδίας Ανεξαρτήτου 
υπηρεσίας, τον Σώματος τής 'Αστυνομίας τών ’Εμμέσων 
φόρων.

Είς τήν υπηρεσίαν ταύτην δέον ν’ άνατεθώσι τά κα
θήκοντα τής διώξεως τοΰ λαθρεμπορίου, καταργουμένης
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τής τελωνοφυλακής, τα καθήκοντα τής έποπτείας τού 
έλέγχου τών φορολογιών δημοσίων θεαμάτων, κέντρων 
διασ*εοάσεως, πολυτελείας, καί αύτοκινήτων συγκοινω
νίας, καταργουμένου τού Σώματος τής Έποπτείας δη^. 
θεαμάτων καί τών άνωτέρω φορολογιών. Ή άναχάλυψις 
τών παραβάσεων τής φορολογίας καπνού τελών χαρτο
σήμου, μονοπωλίω/, οίνου κλπ.

Τό Σώμα τής ’Αστυνομίας Έμμ. Φόρων θά είναι 
όργανωμένον μέ στρατιωτικήν πειθαρχίαν, άνεξάρτητον 
πάσης άλ>.ης στρατιωτικής ή άστυνομικής άρχής καί θά 
ύπάγηται είς τήν άρμοδιότητα τοΟ Υπουργείου τών Οι
κονομικών. Αί πρός τό Σώμα τοΟτο διαταγαί θά δίδων· 
ται μόνον δια τοΟ Διοικητοΰ τού Σώματος.

Ή  εισαγωγή είς τό Σώμα θά γίνηται βάσει ειδικών 
προσόντων μεταξύ τών όποιων τά κυριώτερα δέον νά 
ώσιν ή έκπλήρωσις τής στρατιωτικής θητείας καί άνάλο- 
γος μόρφωσις.

Οί ύποψήφιοι θά έκπαιδεύωνται είς ειδικήν σχολήν 
επί τούτφ συνιστωμένην. Είς ταύτην θά διδάσκωνται τήν 
τελωνιακήν νομοθεσίαν καί έν γένει πάσαν τήν "Εμμεσον 
φορολογίαν, πρός δέ θά έκπαιδεύωνται καί άστυνομικώς.

Μετά τό πέρας τών σπουδών των θά λογίζωνται ώς 
δόκιμοι έπΐ τι χρονικόν διάστημα μετά τό όποιον θά διο- 
ρίζωνται όριστικώ;. Αί προαγωγαΐ θά ένεργώνται βάσει 
τής άρχαιότητος καί τής έπιδειχθείσης εύδοκίμου ύπηρε- 
σίας παρ’ ειδικού Συμβουλίου.

Αί τοποθετήσεις θά γίνωνται άναλόγως τών αναγκών 
τής υπηρεσίας παρά τοΟ ΤιτουργοΟ τών Οικονομικών 
μετά πρότασιν τοΟ Διοικητοΰ τοΰ Σώματος.

Οί βαθμοί αύτών δύνανται νά όρίσθώσιν άντίστοιχοι 
πρός τού; στρατιωτικούς.

Βεβαίως διά τήν ί’ίρυσιν καί τήν καλήν όργάνωσιν 
καί λειτουργίαν τοΰ θεσμοΰ τούτου θ’ άπαιτηθώσιν ίκα· 
ναι δαπάναι. ’Αλλά τό ζήτημα τής δαπάνης πρός τοιοΰ- 
τον σκοπόν δέον δευτερευόντως μόνον νά έξετάζηται. 
Καθόσον πλήν τών άμέσων θετικών ώφελημάτων τοΰ 
κράτους, τούτέστι τής είς άκέραιον είσπράξεως τών δι
καιωμάτων αύτοΰ, πλεΐστα δσα έμμεσα άγαθά θά προ- 
κύψωσιν. θά  είσαχθή πρό παντός τάξις καί οίκοκυρωσύνη 
είς τήν οικονομικήν ύπηρεσίαν, θά έθισθώσιν οί φορολο
γούμενοι νά καταβάλωσι τούς φόρους των καί τεθώσιν 
έκποδών τά διάφορα διάμεσα μεταξύ δημοσου καί φορο· 
λογουμένου άτινα ήδη ώς παράσιτοι μύκητες άπομυζώσι 
τό αίμα τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ καί θά ύπάρχη ευπρόσωπος 
έμφάνισις τής δημοσίας άρχής, ήτις θά έπιβάλη τόν σε
βασμόν καί τήν έμπιστοσύνην είς τούς φορολογουμένους.

Έν τούτοις ή άπαιτουμένη δαπάνη δύναται νά έξευ· 
ρεθή κάλλιστα έκ τής καταργήσεως τοΰ Σώματος τής τε
λωνοφυλακής τής Έποπτείας δημ. θεαμάτων καί άλλων 
ειδικών τινών ύπηρεσιών σχετιζομένων μέ τά τοΰ έλέγχου 
τής έφαρμογής τών φορολογικών νόμων.

Είς τόν προϋπολογισμόν τών έξόδων χρήσεως 1924 
—1925 άναγράφεται δαπάνη ̂ διά μισθούς^.κλπ. Τελω

νοφυλακής Δρχ. 3 681.850
Διά τόν έλεγχον φορολογ, οίνου » 248.728

» » » πυρίτιδος καί έκκρ. ύλών » 110.000
> » » καπνοΰ » 300.000
» » » δημ. θεαμάτων κλπ. » 984 000

Ήτοι έν συνό/ψ Δρχ. 5.324.570 
Κατόπι/ δμως τής έπελθούση; αύξήσεως τών μισθών 

τών πολιτικών υπαλλήλων ή διά τήν Τελωνοφυλακήν δα
πάνη θ’ άνέλθ^ έτησίως είς Δρχ. 14.000.000
διά τήν έποπτείαν δημ. θεαμάτων. » 1.680.000
προστιθεμένης δέ καί τής διά τάς λοιπάς φορολογίας δα- 
πάνας έ* Δρχ. 658.720

Έχομεν σύνολον δαπάνης Δρχ. 16.338.720
Τό ποσόν δέ τοΰτο είναι ύπεραρκετόν ώστε νά καλύ- 

ψη δλας τάς δαπάνας διά τήν σύστασιν καί λειτουργίαν 
τοΰ Ηεσμοΰ τής ’Αστυνομίας Έμμέσων φόρων.

Δ ΜΑΓΚΡ1ΩΤΗΣ
Εισηγητής ‘Υπουργ. Οικονομικών

([Pl/νΜΛ ΚΑ)1 ]νΕ^)
Γ Κ Ρ Ο Υ Π  Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΚ Ο

Μιά όμάς λογίων διασκεδάζουσα ένα βράδυ σέ μια 
ταβέρνα, ύπό τήν έπήρειαν τοΰ οίνου, άπεφάσισε νά κά· 
μη ένα γλέντι δαπάναις ένός τών ένταΰθα έκδοτικών μας 
οΙκο>ν, διά τής έκδόσεως τόμου διηγημάτων. Ένώ δέ 
έπρόκειτο περί καθαράς συμφεροντολογικής άπόψεως, 
άφοΰ καί ποιηταί θά συμμετέσχον τής έκδόσεως ταύτης 
ώς διηγηματογράφοι, έν τούτοις διεφώνησαν οί κ. κ. λό
γιοι καί έναντίον προσώπων άπόντων κατεφέρθησαν κά- 
μνοντες έπιλογήν γιά τήν συμμετοχήν των στό φιλολο
γικό γλέν;ι. Π.χ. ό κ. Δ Βουτυρά; έζήτησε νά έξαιρεθή 
ό κ. (1. Ταγκόιτουλος καί ό κ. Γερ. Σπαταλάς ό κ. Άδ. 
Παπαδήμας κλπ. ‘ΑποροΟμεν, πώς άνθρωποι σοβαροί σάν 
τούς κ. κ. Ήλ. Βουτιερίδην καί Στ. Δάφνην κατεδέχθησαν 
νά έγκρίνουν χάριν τοΰ οίνου τήν ιμφάνισιν ένός τόμου 
προσβάλλοντος τήν Ελληνικήν φιλολογίαν. “Οσοι θέλουν 
νά πιοΰνε είνε έλεύθεροι, άλλά δέν χρωστάει τό κοινόν 
τίποτε, άφοΰ ό έκδότης θά πλη ώση τά έξοδα τοΰ γλεν- 
τιοΰ, νά πληρώσουν μαζί καί οί άναγνώσται τά μεθύσια 
καί τά σπασίματα μερικών οίνοβαρών φιλολογούντων. 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Τό Ελληνικό βιβλίο ήρχισε νά πωλείται εύρύτερον. 
Αύτό μάς πληροφορεί ό κ. Φαλτάϊτς διά τής «Βραδυνής» 
δστις έλαβε συνεντεύξεις μέ διαφόρους έκδότας. Θά ήτο 
δέ εύχής έργον διά τί}ς ένισχύσεως Ιής έλληνικής παρα
γωγής νά όλιγόστευεν ή τόση ξενομανία, πού έχει κυρι
εύσει διά τά ξένα βιβλία τό άναγνωστικόν κοινόν μας. 
Άλλά πρέπει καί οί έκδόται τό έργον αύτό νά ένισχύ- 
σουν συστηματικώτερον έξ έπιβαλλομένου καθήκοντος 
πρός τά Ελληνικά γράμματα. Έ χει καί ή Ελλάς λογί- 
ους πού γράφουν άσυγκρίτως καλλίτερα άπό μερικούς 
μεταφραζομένους είς τήν έλληνικήν ξένους συγγραφείς
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Ποιά ν ά ν ' έκείνη, 
που κατεβαίνει 
φκιασιδωμένη  
αά μασχαράς;

Εϊν ' ένα φιόρο., 
που &ν τό κοιτάζεις, 
οτά γέλια σκάζεις 
καί σπαρταράς.

ΊΙκ τ αχ γοβάκι 
ατό 7τεζοδρόμι' 
την τρώνε οί δρόμοι, 
δίχως δουλειά.

Κ α ί πρός τό γιόμα 
νά την τρεχάτη, 
νά τσούξει κάτι 
ατά καπηλειά.

Γειά σου, γειά νάχεις, 
άτϋ ΐς  μοντέρνα, 
πον α π ’ την ταβέρνα 
βγαίνεις ατονπί.

Καί ατούς διαβάτες 
με βήμα πλάνο 
πέφτεις άτιάνω, 
δίχως ντροπή.

Αρχιοε νά πέφτει αγάλι αγάλι
κ ύστερα δυνάμωσε, πω πώ  !
Σ ίφουνας μπουρ ίν ι ,  άνεμοζάλη
π ιάνουν μετ '  ολίγο ί ’ναΐσκοπό.• » .  . - - _

* r
Βρώμικο  τό ρέμα κατεβαίνει 
σέρνοντας α π '  δλα στη σειρά. 
Σκούπες, τενεκέδες σκουριασμένοι, 
δός τον , ταξειδεύουν στα νερά.

Ί ωρα, νά, κοτρώνια λααπωμένα, 
ξύλα άπό μ ιά  μάντρα καί κλωνιά. 
Κ ι δλα σταματούν ίκε ι τά τραίνα  
κι αλλα μαζεντήκαν στη γωνιά.

Μούσκεψαν φουστάνια άπό μετάξι 
και γι αυτό ανεβαίνουν π ιο  ψηλά. 
Κάποιος διάκος τρέχει νά κοιτάξει, 
μα γλιστρά καί πέφτει καί γελά.

Κάλτσα άνααηκώνεται' κ ι '  άκόμη  
μ ιά  ζαρτιέρα δένεται στραβά...
”Αχ ! με τη βροχή τό πεζηδρό/ιι 
τ) τραβά τό μαύρο, τι τραβά !

ΠΡΟΚΟΠΕΣ

Νέα, λέν, προχοπή  «?’ απλω τή  
στην Ά&ήνα" τό σκότος βαθύ" 
φτον καί φτον της, νά μη  βασκαΟή 
με τους νέονς Αστυνόμους.

\
ί

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΑ

Ό  ψωμάς πετά -ψηλά 
τό καρβέλι καί γελά. 
πον ατά νέφη &ά τό κρύψη.

Κ '  έγώ κά&ομαι άπό  δώ 
καί μέ πά&ος τραγουδώ.
«Σύ , πον  πέταξες ατά ϋψη...

Κι" δ κυρ ΙΙάισης με τέτοιο χιονιά, 
παρατά τη ζεστή τον γωνιά 
καί γνρνά μέ κλωστές καί πανιά  
καί... μπαλώνει τούς δρόμους.

Κ ι '  δ κοσμάκης εδώθε πατά  
κ ι '  άλλου βρίσκει τά πόδια στριφτά' 
κ ι' δταν πέση, τη μύτη  βοντά 
σ '  ανοιχτούς υπονόμους.
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Τό μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α  ύ π εχώ ρη σ ε  εις τήν  π ο ί η σ ι ν  κ α ί  τάς 
μελέτας. ·—- Αι π ρ ο σ π ά θ ε ια ι  τω ν υπ ερρεαλ ισ τώ ν  
—Τά νέα τ α λ έ ν τ α : Πώλ Μ οράν κ α ί  Ζάν Ζιρων- 
τ οϋ .  — Ή  κ α θ α ρ ά  φ ιλ ο λογ ία  ά νακ τα  έδαφος είς 
τή ν  φ ιλ ο λογ ία ν  τώ ν  π ρ ο τ ιμ ή σ εω ν  το ν  κ ο ιν ο ϋ .— 
Οί γάλλο ι λογοτέχνα ι ά ν α π τ ύ σ α ο υ ν  τήν  π ρ ο σ ω 
π ικ ό τ η τ ά  των.

UAPISIOI — ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1925

Τά vat κάνη κανείς τό φιλολογικόν απολογισμόν ένάς 
έτους, αυτά δέν προσθέτει βεβαίως τίποτε/εις τήν κριτι
κήν γραμματολογίαν τήν όποίαν ενδιαφέρουν τά μεγάλα 
πνευματικά ρεύματα, αί διαμορφώσεις τοΰ ύφους, ή δη
μιουργία νέων σχολφν, αί έπιρροαί πρός νέας κατευθύν
σεις. Ά λλά τά πράγματα αύτά δέν σημε:οΰνται άπότής 
31ης Δεκεμβρίου μέχρι τής 1ης Ίανουαρίου τοΰ έπιόν- 
τος. Τά σημειώ/ουν έποχαί, τών όποίων ή διάρκεια είνε 
ακαθόριστος.

Έν τούτοις είνε τόσον άφειδής εις παραγωγήν ή Γαλ
λική λογοτεχνία καί τόσον ταχείαι αί μεταλλαγαΐ ποΟ 
δ-ερχόμεθα. ώστε μία λογοτεχνική άνάσκόπησις ένάς 
έτους νά μήν είνε άμοιρος ένδιαφέροντος.

Καί ιό ένδιαφέρον αυτό είς τήντρέχουσαν Γαλλικήν 
λογοτεχνίαν εύρίσκεται ευκόλως άν κάμωμεν μίαν σύγ- 
κρισιν μέ τό πρόσφατον παρελθόν, τήν πρώτην δηλονότι 
μεταπολεμικήν άντίδρασιν τής πνευματικής ζωής.

Τό 1923 τωόντι είχε φθάσει είς τήν άπόγεω τής με
ταπολεμικής ψυχολογίας ή όποία γεννηθεΐσα τό 1918 
έλαβε μίαν εξελικτικήν μορφήν άπό τοΰ 1920. Κοντά εις 
τόν μεταπολεμικόν ρωμαντισμόν τόν όποϊον έγέννησε ό 
κάματος καί ή νοσταλγία τής ήρεμίας, κοντά είς τήν ψυ· 
χράν καί άδυσώπητον περιγραφήν τής γυμνής άληθείας 
τών πολεμικών έντυπωσεων, αί νεωτεριστικαί τάσεις τοϋ 
έξπρεσσιονισμοΟ καί τοΟ ρεαλισμοΟ ήρχισαν νά χωρούν 
έπί νέων κατευθύνσεων, νέοι συγγραφείς μέ ντοκουμέντα 
έπικρατήσεως άνεφάνησαν καί μπορεί σήμερον άπ’ αυ
τούς νά άναφέρη **νεΙς χά όνόματα τοΰ Paui Morand 
καί τοΰ Jean Giraudoux οί οποίοι ταχέως καί έπαξίως 
έγιναν παγκοσμίως γνωστ0{.

Τό είδος εν τούτες τά όποίον άντεπροσώπευσε τάς 
πολυσχιδείς αύτάς καιευ%νσεις ήτο ένιαίον, δηλαδή τό 
μυθιστόρημα (ή ρωμίντσο κατά τούς μεταφράζοντας είς 
τάς κλεινάς Αθήνας τήν comedie είς, κομενεντί!)

Ό ρόλος τοΰ Μυθιστορήματος διά μέσου τών έποχών

τής λογοτεχνίας, ε!νε πράγματι χαρακτηριστικός. Είμπο- 
ρ,εϊ άλλοτε μέν νά απορρόφηση δλην τήν λογοτεχνικήν 
παραγωγήν, άλλοτε δέ νά σβυσθή όλότελα άτι’ αυτήν. 
Καταντά νά έκδίδωνται μυθιστορήματα ποντικά, ιστορι
κά, κοινωνικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, θέματα διάφορα, 
δλα υπό τόν τύπον τοΰ μυθιστορήματος. "Οπως άκριβώς 
κατά τόν XIX αιώνα ή ιδέα τοΰ θεάτρου άπορροφήσα- 
σα δλην τήν φιλολογικήν παραγωγήν, μάς έδωσε πλήν 
τών τραγωδιών, δραμάτων καί κωμιρδιών, θεατρικά έρ
γα Ιστορικά, ποιητικά, πολιτικά καί μυθιστορηματικά 
δπου άπό τήν άρχήν εως τήν δωδεκάτην πράξιν ό θεα
τής παρίστατο είς τήν έξέλιξιν τής ζωής τοΰ Α ή Β ήρω- 
ος. Ή θεατρική αύτή παραγωγή ήτο μοιραίον νά γεν- 
νήση τήν παρακμήν καί ή φρενήτις εκείνη έξέπνευσε μα
ζύ μέ τόν XIX αιώνα.

*
ή: *

Κατά τόν αύτόν τρόπον τά 1924 είμπορεί νά είπή 
κανείς δτι ύπήρξεν ή μυθιστορηματική άντίδρασις τοΰ 
1923 είς τήν φιλολογικήν παραγωγήν τής Γαλλίας. 
Μετά τήν πληθωρικήν έκδοσιν τών μυθιστορημάτων τοΰ 
1923 έπηκολούθησεν ή απάνις των κατά τά ·1924. Ή 
λογοτεχνική παραγωγή διηρέθη είς καθαράν φιλολογίαν 
καί είς φιλολογίαν διά τά κοινόν. (Δέν είνε δά ή πρώτη 
φορά πού βλέπομεν τήν διαίρεσιν αύτήν, άπόρροιαν τύ- 
ψεως φιλολογικών συνειδήσεων). Καί τή" θέσιν τοΰ μυθι
στορήματος κατέλαβεν ή ποίησις, ή φιλοσοφία, ό μυστι- 
κισμός καί αί μελέται έπί τών προβλημάτων τής ήθικής. 
’Εκ παραλλήλου οί περί τόν Andre Breton «ΰπερρεα- 
λισταί» είργάσθησαν έπιμόνως καί άδιαφοροΰντες πρός 
τήν κοινήν γνώμην, διά νά έπαναδώσουν είς τήν ποίησιν 
τά σκήπτρα, τά όποΐα κατεΤχεν άλλοτε είς τήν φιλολο
γίαν.

Τά βιβλία ποΰ είχαν τήν μεγαλυτέραν διάδοσιν κατά 
τό 1924 δέν ήσαν τοιουτοτρόπως τά μυθιστορήματα, άλ
λά μελέται, κριτ;καί καί μονογραφίαι φιλολογικαί. Έπί 
τής κατευθύνσεως αύτής βαδίζοντες οί έκδόται άνήγγει- 
λον ήδη διά τό 1925 έκδόσεις βιογραφιών, ιστορημάτων, 
ταξειοιωτικών άφηγήσεων κ.λ.π.

Έν συμπεράσματι τό 1924 τό βλέπω σοβαρώτερον 
άπό τά 1923 διά τόν έξής λόγον : διότι έπεδόθη είς έργα 
ή καθαράς φαντασίας, δπως ή ποίησις, ή καθαράς πραγ* 
ματικότητος, δπως αί περιγραφαί καί αί μονογραφίαι. 
Έλειψεν ό έρμαφροδιτισμάς τοΰ μυθιστορήματος, τό 
όποϊον κατά τόν έγκαινιασθέντα υπό τοΰ κ. ΜαργκερΙτ 
συρμόν άπετέλει τήν τελευταίαν λέξιν τής κοσμοζωίκής 
ένημερότητος, περιλαμβάνον πλήν τής άφηγηματικής του 
βάσεως, πλήθος μνημονεύσεων διά τάς νεωτέρας κοσμι- 
κάς συνηθείας, πολιτικά δόγματα, εκφυλισμούς, χρήμα-
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χισχγ|ριακά κόλπα, έπισχημονικάς θεωρίας καί λοιπά καί 
λοιπά, τα όποϊα τό κατήντων μάλλον σαλάταν ένημερό· 
τητος παρά μυθιστόρημα.

Εκτός αύ:οΰ είς τήν φιλολογικήν Γαλλίαν χοΰ 1024 
(Ιλέπεικανείςτήν έπικράτησιν τής προσωπικό τητος τοΰ 
συγγραφέως πράγμα πού εόρίσκεχαι ήδη είς χήν έξέλι- 
ξ£ν χου καχά χά ιελευταϊα Ιχη εις χήν Γερμανίαν καί 
χήν Ρωσσίαν.

Έμπνεόμενοι, θά είμποροΰσε νά πή κανείς, άπό χό 
άστρον τοΰ Marcel Proust, οί Γάλλοι λογοτέχναι τό 
1924, έπέταξαν χής προσωπίδες ίων προχιμήσεων τοΰ 
κοινοΰ καί έπέδειξαν χήν προσωπικότητά τους άναμετρή- 
σαντες έντίμως τάς δυνάμεις των μέ τήν καθαράν φιλο
λογίαν.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α

“Ετος Δ' .

Είναι τόσον μεγάλαι δμως αί διακυμάνσεις ποΰ γί
νονται μέσα σ’ Ινα χρόνο μέσα σ’ Ινα κράτος φιλολο
γικό σαν τή Γαλλία, ποΰ δέν μπορεί κανείς νά προβλέ- 
ψη τίποτε. Έτσι, άν έμεταχειρίσθημεν τό 1923 
διά νά έκτιμήσωμεν τό 1924, δέν είμποροΰμεν νά χρη- 
σιμοποιήσωμεν καί τό τελευταΐον διά νά προοιωνισθώμεν 
του 1925. Τό 1924 έσβυσε τό μυθιστόρημα καί τό 1925 
ένεκαινιάσθη μέ υγιείς καχευθύνσεις πρός χήν καθαράν 
φιλολογίαν. Έ  παρακολούθησίς χου λοιπόν, δέν στερεί
ται ενδιαφέροντος.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΞΑΣ

11 ΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ

ΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ...

Στο τζάκι τρίζανε τά κόκκινα ξύλα κ ι ’ δ αγέρας πού  
περνούσε ά π ’ ιή ν  καμινάδα άχονγότανε στο φτωχόσπιτο, 
οάν άνάοα βαρειόηχη.

Ά π ’ τό παράθνρο τό σιδερόφραχτο μπαίνανε ολό
χρυσες οί άχτϊνες τοϋ ήλιον, νοτερ ’ Από τρεις μέρες αν- 
γνεφιά, με άδιάκοπη βροχή, που δλος πέρα ό κάμπος  
πλημμύρισε καί γίνηκε μι,α λίμνη Απέραντη, που τά δέν
τρα μόνο ξεχωρίζανε, σαν κατάρτια -ολόρθα, άλλα μισο- 
γνρμένα, άπό καράβια βουλιαγμένα σε άγρια τρικυμία, 
καί μερικοί λόφοι δώ καί κεΐ φαλακροί.

— Δόξα σοι ό Θεός! — είπε ή γριά με ανακούφιση  
και κόίτταξε άπ  ’ ιό  παραθυράκ ι όξω τόν ήλιο, δπως εΐ· 
ιανε κόκκινος, ματωμένος, Απ' τή θύελλα, λες δαρμένος, 
μά νικητής.

”Εκανε τό σταυρό της. "Αρχισε νά πέρνει χαρά. Να 
φεύγει 6 φόβος, που τρεις νύχτες τήν πέδεχμε καί τήν έ' 
κανε νά χύσει πικροδάκρυ,

— Νά ε'ιδες, είδες; — γύρισε και είπε στην Κατινιω  
τήν κόρη της, που ερραβε μέ ήαυχία ε να ποκαμισάκι. 
Ό  ήλιος, παιδί μου, δ χρυσός ήλιος βγήκε. Τά νερά θά  
φύγουνε άπ' τόν κάμπο. Θά Ιδοΰμε πάλι τή ξέρα, τόν 
δρόμο ίσιο, δπως πριν.

Μά ή Κατινιω μόνο που  τό κεφάλι κούνησε.
*Η γριά ζητούσε νά βρει ελπίδες νά πσρηγορηθεϊ μο~ 

νάχη της.
— Ώς τό βράδυ πιστεύω νά ρθε ϊ αΐ;.
Έλλειπεν ό Θάνος ό γιός της στην πολιτεία. Καβά 

ληαε τό γαϊδουράκι του καί πήγε νά ψωιήσει, δπως συνή
θιζε, κάθε σαββάτο, Απ’ τό άγοροπάζαρο, που γινότανε,

μ ιά  φορά τή βδομάδα, νά ψωνίσει για το φτωχικό  
του τ’ Αναγκαία τρόφιμα.

Μά ή θυελλοβροχή τόν είχε καθυστερήσει. Κ' ή μ ά 
να τον δίκαια φοβότανε, μή τυχόν, έπειδής ήξερε πώς  
εΐτανε παιδί χ^αρραλέο, τόν βρήκε ή θύελλα στο δρομο  
καί δε θέλησε νά γυρίσει π ίσω στην πολιτ ίία .

Μ ήπως σ'» περασμένες τοϋ χειμώνα τέτοιες πλημ · 
μύρες λίγοι είχανε πν ίγη ; Γρεις νύχτες Αγωνία; πέρασε 
ή πονε-ικιά μάνα. Μάτι δεν έκλεισε. Μπροστά στο εικόνι
σμα πολλές φορές γονάησε καί σ ιανροκοπήθηχε.

Ίώρα δμως που βγήκε ό ήλιος είδε τήν (λπ ίδα τοΰ 
Θεού.

Ή  Κατινιω σκυφτή, σοβαρή, αμίλητη, ερραβε καί ή 
ο ιωπή της είχε σκέψη.

— Νά, νά,—φώναξε ή γριά, ατό παράθυρο σιμά, 
κοιτώντας όξω  — κείνο τό μεγάλο σύγνεφο ,κεΐ καιω , παει, 
έφυγε, χάθηκε. Βλέπεις;'Ο ουρανός ξαστέρωσε π ιά  δλος. 
Ά λλη βροχή δέν έχουμε να φοβηθούμε. ' ί ϊ ρ α ια ... έτσι...

Κ ’ ή κόρη μέ δισταγμό άπάντησε.
— Ποΰ ξέρεις; ώς τό βράδυ ό καιρός αλλάζει...
Σήκωσε τους ώμους της, τέντωσε τά μικρούτσικα

μάτια  της.
Χτύπησε τό πόδι της.
— Δάγκασε τή γλωσσά σου. Ί'ι λές; ό καιρός ν ’ Αλ 

λάξει ; μά δέ βλέπεις ψηλά τί γαλάζιος που φαίνεται ό 
ουρανός; °Ολη τή νύχτα κόντεψα νά τελειώσω καί τώρα 
που πήρα έλπίδα μέ... απογοητεύεις ; Μπά σέ καλό σου 
πα ιδ ί μου.. ΤΙ έχεις πάθει;....

71* νί *αχω;...
— Ξέρω καί γώ τι νά πώ  μέ σένα; Βλέπω που ό Α

δελφός σου δέν είναι στο σπίτι τρεις νύχτες τώρα, άοχη- - 
μες νύχτες. 'Εγώ κοντεύω νά τελειώσω. Κ ’ Ιού;...

— Ά ! θ ά  ήθελες νά κλαίω; Μήπως εϊνε παιδάκι νά τόν 
πάρουν τά ποτάμια·’ Exσι δά ενκολα χάνιται εναςάνθρωπος;

— Κ ΰνο ι πού έχουνε πνιγεί ώστώρα έδώ. σέ τούτο 
δώ τόν κάμπο εΐτανε παιδάκια;

Κούνησε τό κεφάλι της μέ κάποια στενοχώρια.
— Θά ρθεΐ ό γιός σου. Μήν τόσο Αδικοδέρνεσαι. Τό 

βράδυ 'θα ρθεΐ..
— "Οχι/ δχ ι! δέν εϊνε αυτό ένδιαφέρο, τό βλέπω καί 

μέ πειράζει. Ό χ ι .
— Ουφ! καί σύ, άφισέ με!. Καλίι τώρα. Πρέπει να 

γονατίσω κ ι ’ έγώ στήν Παναγιά;...
— Βέβαια,ζητάς ήονχία,τί σημαίνει,ό αδερφός σου Ισως 

εϊνε χαμένος, καί σύ... δέν καταδέχεσαι »« προσευχηθείς.,
— Σ ι  ό ε ιπ ακα ί χτές.Δέν υπάρχει κίνδυνος." Υοτερα...
— Ίί θέλεις να πε ις :. . .  Μίλησε, Μή δνστάζεις... 

"Ο,τι έχεις πές το..
Κατέβασε τό κεφάλι, πήρε ϋφος μελαγχολικό, καί μέ 

παράπονο είπε μέ φωνή χαμηλή, πικραμένη, καί βραχνιά.
— « Πόσες φορές για τό τίποτα μέ σκνλλόβρισε ! . . .  

Θυμάσαι, που μ '  έσπασε ατό ξύλο, γιατί κάποιος Απ’ 
όξω περνούσε καί τραγουδούσε;.., Ίέτοιος άνθρωπος  
νευρικός, σκληρός που εϊνε... Θέλεις νά τόν άγαπώ... Μά 
κείνος.,., δταν μέ βάνει κάτω καί μέ χτυπάει γροθιές καί 
κλοτσιές — τά κόκκαλά μου  Ακόμα μέ πονάνε — τότες 
δείχνει, βέβαια, Αγάπη κ ’ ένδιαφέρο

Είπε αύτά τά λόγια και τά μάτια της μεμιάς γεμίσανε 
δάκονα.

Ή  γριά θύμωσε. Ά φιαε τό παράθ ιρρ .  Ίήν πλησί
ασε. Σήκωσε ψηλά τό γεροντικό της χέρι. Σύγκορμη  
έτρεμε, Αύτα πού ακούσε τής καρφώσανε τήν καρδιά.

— Σκάσε! τής φώναξε. Δέν ιΐνε λόγ ι ’ α ν ιά  που λές 
γιά τό παιδί μου.

— Άν γεννιόμουνα κ ’ έγώ αγόρι θά μ '  Αγαπούσες 
περισσότερο. Γιατϊ πολλές μανάδες τ ’ Αγόρια Αγαπούνε. 
Και στον χθανατό τονς γ ι ’ a i t a  κλαΐνε περισσότερο...

— Δέ θέλω άλλη κουβέντα. Ά φ ισέ  με οτόν πόνο 
μον . I ιατ εϊνε δικός μον. Ριά σένα, τό βλέπω, ά π ’ τά 
προχτές, που δ πόνος , σοϋ εϊνε ξένος. Δέν νποφέρεσαι.

Ίά μάτια ιης βουρκώσανε. Βαρειοστέναξε. Πλησίασε 
τό τζάκι. ’Ανακάτωσε τή φω ιιά . Τά ξύλα πετάξανε σ π ί 
θες. Σηκώθηκε λάμχ/>η καί φώτισε τή γιομάτη Αγωνία 
μορφή τή ; μητέρας.

Ό ξω  τα πουλιά πετούσα*ε υπό τόν ήλιο καϊ κελαϊ- 
δονσανε χαρούμενα...

Ό  φόβος τής θύελλας, που τά κυνήγησε, τώρα ε'ιχε 
διαλυθεί μαζ ι με τή μαύρη συγνεφιά, πού έφυγε Απ’ 
τόν ουρανό, σαν μαύρη αυλαία που  σηκώθηκε.

Καί πετουσανε χαρούμενα κ ’ υμνούσανε τόν ήλιο μέ 
άθωότη.

Ή  Κατινιω ερραβε τό ποκαμιοάκ ι της πάλι σέ Αδι
αφορία. “Fuva γαρύφαλλο, που είχε μείνει στον καναπέ,

’ Ετος Δ '.

τό πήρε, τό μυρίστηκε καί σ τ ’ αυτί της τό έβαλε.
Ή  γριά μάννα πάλι ατό παράθυρο πήγε κι' Ανυπό

μονα κοιτούσε... κοιτούσε... μέ θολά, πρισμένα μάτια...

Βράδειαοε, απλώθηκε βαθύ τό σκοτάδι τής νύχτας. 
Μά ό ουρανός έμενε καθαρός. Ί  ’ αστέρια φωτάγανε σάν 
διαμάντια πάνω καϊ κάτω στ '  άπομεινεμένα νερά τής 
λίμνης. Στο παράχϊυρο έπεφτε βαρύ τό σκοτάδι, πού δέ 
μπορούσες νά ξεχωρίσεις τ ίποτα... Είχε σηκωθεί κ ένις  
Αγέρας, που δλος 6 κάμπος γιόμιζε· βουητό, σά νά εΐτανε 
Αμμουδιά καϊ δεχόιανε κύματα φ ονρ ’ ουνιαομένα.

Πάλι δέν κολλούσε'ύπνος στά βλέφαρα τής μάνας.
Το π ρω ϊ θέ νάβγαινε ό ήλιος κόκκινος, θερμός. Τά 

υπόλοιπα νερά θά  τά ρουφούσε ή γης. Καϊ θάμενε δ 
δρόμος έλεύθερος νά ρθε ΐ δ γιός ττ/ς.

Δυο-τρεις φορές ή κόρη φώταξε νευρικά, μέ μάτια  
πού μέσα τους γυάλιζε κάποιο άλλο ξένο φώς, πού τό 
χρώμα τους άλλαξε μεμιάς.

— Μ ά δέ κοιμάσαι πιά, να πάλι μέ ξύπνησες...
Κ ’ ή μάνα μέ θυμό  σηκώνοντας τή γροθιά της.
— Ό χ ι !  δέ μο ιάζω  εγώ Ιοένα. Τό πα ιδ ί μ ον  τό 

πονάω...
*

Φώτισε ή μέρα. Κανένα σύγνεφο δέ λέρωνε τόν γα
λανό ουρανό. Όλοϋθε γαλήνη βασίλευε. Θεού χαρά. Σά 
νά μήν είχε γίνει τίποτα.

”Ολα τά νερά είχανε φύγει. Έχτός άπό λίγα πού δώ καϊ 
κεΐ σχηματίζανε λιμνοϋλες. Τά χορτάρια τοϋ κάμπον  καϊ 
τ ’ άγριόγκα-θα πλημένα βγήκανε ατό φώς τοϋ ήλιου καί 
τά δέντρα πιο πράσινα άπ ' τής βροχής τό λούσιμο.

Μόλις είδε Απ ’ τό παράθυρο ή μάνα τούς πρώτους  
διαβάχες ήρθε ή καρδιά στη θέση της ΙΙερίμενε καϊ τό 
γιό της, στιγμή-πρός στιγμή, καβάλλα ατό γαϊδουράκι, 
νά φανεί, μέ τά ψώνια φορτωμένος, σωσμένος, ύγειής, 
νά ρθ ι ΐ . . .

— Νά, είδες που περνάνε Ανθρώποι; —φώναξε στην 
κόρη της δυνατά.

—Στον εαυτό αον νά τά πεις , πού φοβήθηκες μή  τόν 
χάσεις... καί μάς έδωκες τόση στενοχώρια κ ι ’ Ανησυχία.,.

Πάλι ή μάννα δέν έφευγε ά π ’ τό παράθυρο.
■ Ή  Κατινιω ερραβε, μέ τό γαρύφαλλο στ' αντ ί της, 

καϊ... τραγουδούσε μουρμουρ ιστά . Τής ίτόνισε νά κόψει 
τό τραγούδι. Μά δέν τήν ακούσε. Παρά λίγο νά βρ ιστού 
νε γιά καλά. Είπανε τόσες τσουχτερές λέξεις μεταξύ τονς 
μάνα καϊ κόρη.

Βγήκε όξω, σταμάτησε μερικούς, ρώτησε νά μά·θει 
λεπτομέρειες, μή τνχόν ή θύελλα παρέσνρε κανένα, ή 
είδανε τό παιδ ί της. Μά κανεϊς δέν ήξερε.

Γύρισε μέσα ή μάνα ατό σπίτι. Περνούσε ή ώρα. 
Κόντευε νά δύσει ό ήλιος. Είχανε τόσοι περάσει... Κ ι'  υ 
Θάνος Ακόμα νά φανεί. Ώ  !  πάλι ή άνησνχία έπλάκωνε 
βαρειά τή ψνχή της. Οί κακές σκίψεις, πού τϊς ελπίδες 
της διαλύανε, στροβιλίζανε στο νοΰ της. Τής Ιρχότανε τό
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αίμα ατό κεφάλι. Ή  καρδιά της πήγαινε νά σπάσει. Ά ρ 
χισε νά δειλιάζειι νά τρέμει. Νά περνάνε τό κορμ ί της 
κρύες ανατριχίλες.

’Απ' τό παράθυρο δεν ξεκολλούσε, αποφασισμένη  
έκεϊ νά ξεψυχήσει.

11 Κατινιώ ερραβε, με τόνα πόδι πάνω  σ τ ’ άλλο. 
Κ ’ είτανε ατά μάγουλα ροδοκόκκινη, άφράτη, δλο γλύκα, 
πιο όμορφη ά π ’ δ,τι είτανε άλλες μέρες. Καμμιά  φορά 
ακούστηκε νά μπήζε ι  φωνή, νά σηκώνει ψηλά τά χέρια.

— Νάτος, νάτος,ό γιόκας μου, αυτός είνε, ερχεται!,.
' Ελεγες πως αύτή ή μάνα εβλεπε μπροστά της ζων

τανό τόν πεθαμένο άντρα της, πον τής ελεγε, πώς ό 
<~>εός τοΰ χάρισε ξανά τή ζωή.

Έτρεξε ή Κατιν ιώ στο παράθυρο, κοίταξε κι' αυτή , 
ειδε μακρ ιά τό γαϊδουράκι κι απάνω καβάλλα τόν άδερ-

=  ηΠΑΤΡΟΝ =
Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

ύπό ΣΤ. ΣΙΠΕΡΑΝΤΧΑ
ΙΙιολεΐται εις ολα τά Βιβλιοπωλεία άντί δρ. 18 .—

φο της και το καλάθι πλά ι στο σαμάρι δεμένο.
Η μάνα σαν τρελλή άνοιξε τήν πόρτα κ ’ ετρεχε,. 

ετρεχε νά συναντήσει τό πα ιδ ί της, ώ !  πώς ίκανε... 
σαν παλαβή.

/ν’ ειδε σε λίγο νά τόν σφιχταγκαλιάζει, νά φιλιούνται 
μάνα καί γιος όξω κ' ενα χαμόγελο κίτρινο φώτισε τή 
μορφή τής άδερφής, όμοιο μ  ' έκε'ινο που πέρνει £>ας νε
κρός πού ξεψ ιχάε ι με άγωνία. Έσφιξε τά χείλια της... 
Έ σπρωξε τ ή ν κ α ρ έ κ ,α  της... ΙΙέταξε τό ποκαμισάκ ι 
που εοραβε στον καναπέ ...

Θυμότανε το ζνλο πον  της εδινε δταν περνονσε 6 
τραγουδιστής ά π ’ όξω. Τή χτνπονοε με τόσο μίσος κ ’ 
εκδίκηση, σάν τόν χειρότερο εχθρό του. Ίά τραγούδια 
τον ξεσπούσανε οτήν πλάτη τ η ς -  άκόμα τά κρέατά της 
είτανε πρισμένα ά π ’ τις γροθιές καί κλοτσιές καί τό κε
φάλι της πονονσε από τΙς κατακεφαλιές.

Είτανε, άλήθεια, τόσο κακός κ ι '  αυστηρός...
Έβγαλε απ ' τ ’ αντί της τό γαρύφαλλο, τό επνιξε 

σ ιή  χούφτα της, κ ’ νοτερά τό εκρνψε κάτω απ ' τό πον- 
καμισάκι της, νά μή  φαίνεται, ΙκεΊ πού είχε τήν κουβα
ρίστρα της, τό ψαλλιδάκι της, τή δαχτνλίθρα της.

*
* *

— τό τζάκι η γρια μ  ενα σονγλερό μακρύ οίδερο 
ανακατεβε τή φωτιά και πετιωνίαν οί σπίθες και οβύνανε.

Ζ έηα ινε  τά χέρια, του ό Θάνος, που ά π '  τό διαβολε
μένο κρύο κι άπ τήν κακουχία είχανε ξυλιάσει, Μιλούσε 
με χαρά καί διηγότανε στή μάννα του πώς γύρισε π ίσω  
και πρόλαβε τη θνελλα στον άνοιχτό κάμπο..

Της γριάς ή όψη ελαμπεάπό χαρά κ'ετριβε τά χέρια της.
Α π όξω h a  τραγούδι, ά !  τό τραγούδι Ικε'ινο, πόση 

Αναστάτωση εφερνε στον άδερφό...

Ποια είναι τούτη πού κατεβαίνει 
ασπροντυμένη ά π ’ τά βουνά

Μεμιάς σηκώθηκε, εδωκε μια κλοτσιά ατό σκαμνί 
που καθότανε, ερριξε ενα άγριο βλέμμα πάνω της καί 
τήν ι'δε πον  είχε στά χέρια της h a  πονκαμ ισάκ ι καί 
με δαντο πάλευε... }'<α νά στολίσει ανριο τό κορμ ί της...

— —ύ τί κάνεις αυτο ί) ;
— Δε με βλέπεις·,...
— Τ' άκούς, α ϊ ;  τ ’ άχονς;...

Ουφ / παλι τα ίδια καί αν. Μίλησε με τή μάνα  
κ ι ’ άσε με ..

Εως ποτε θα γίνεται αυτό τό παλιοπαιχν ίδ ι ;
— 'Αφισέ με ήσυχη !
Σήκωσε από χάμω ψηλά τό σκαμνί, ή γριά μπήκε  

στή μέση φωνάί"όντας.
Παλιοβρωμα, θα σε σκοτωσω  — τήζ είπε —φτά

νει ώς ί ίώ .
iVa χαθείς, πρόστνχε, δε ντρέπεσαι τό μ π ό ι  σου. 

μασκαρά... ”Ελα νά με χτυπήσεις ;  Ί'ευτοπαλληκαρά'... 
'Εμένα νά ξαναχτυπήσεις ; Έλα...

Κοίταξε τον γκρα στον τοίχο πού  κρεμότανε. Μια 
παλη γινότανε να παρθε ΐ τό φονικό όργανο. Ί Ι  μάνο  
ούρλιαζε. «Μή., μή... βοήθεια .. .* .

Λι απ  όξω  ό γλυκός, πονετικός ήχος τον τραγου
διού’, εσβυνε στο προχώρημα έκείνου, πού  εφευγε πέρα,.

άσπροενχυμένη άπ’ τά βουνά,..
Κοίταξε κατω το γαρύφαλλο κ ι '  εναν αναστεναγμό 

Ρβγαλε πικρό πού τό ειδε μαδημένο κ' είτανε τό βλέμμα 
της κόκκινο σάν τή φωτιά,κόκκινο σάν τό πάθος έκείνου...

Ι\αϊ πέρασε καί πάλιωσα στον χρόνον  τά φτερά, σάν 
τό τραγούδι η μόνη γλυκείά ίκείνη άγάπη \ηε, ατ.ή σκλη 
ρή καί μαύρη επ ιμονή τού αδερφού.

Σκέφιηκΐ. τ όμορφο παλληκάρι, πώς Ριτρεπε ή νά 
σκοτώσει τόν αδερφό της ή νά σκοτωθεί. To h a  κακό 
χειρότερο ά π ’ τ ’ άλλο. ΙΙροτίμηοε νά ξενιτευτεί. Κ ' ΐ τ ο ι  
έκεΊ πέρα μακρνα, ah ξένονς»τόπονς, πάλιωσε ή άγάπη  
τους και διαλύθηκε το παραδείσιο όνειρό τονς.

Ό  αδερφός παντρεύτηκε καί ζούσε σε μια κωμόπο  
λη, ή μάνα ά π ’ τά γερατειά πέθανε καί στο καλύβι τού 
κάμπου, Ρρημη, σάν καλόγρια στο κελλί της, ζονσε ή νε· 
ροντοκόρη.

Ή  ομορφιά της είχε δύσει.
Στά μαλλιά της χιόνιζαν άσπρες τρίχες.
A h a  σωρό ρυτίδες αυλάκωναν τό θλ ιμμένο πρόσω 

πό της...
Αγαπούσε... αγαπούσε καί με π ικροδάκρνα τοα- 

γονδούοε γιά κείνον τό τραγούδι τον, πού περνώντας ά π ’ 
οξο), τής Ρλεγε, μ ιά φορά κ εναν καιρό.

Καί τών μαλλιώνε της τ’ ώραιο πλήθος
πάνου στά στήθος λάμπει ξανθό.
Έχουν τά μάτια της όποΟ γελοΟνε
τά χρώμα πούναιστάν ούρανό... κ  Α φίίΧΑΚΗ£
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Μ ι χ α λ ά κ η ς

Στο θαυμάσιο κήπο, δλα λάμπουν,, δλα τραγουδούν, δλα 
μοσχοβολούν. Κάτω από τά πράσινα φυλλώματα φορτω
μένα άπό χρυσά φρούτα κυνηγιούνται φανταχτερές πετα
λούδες πού μοιάζουν αέ ρουμπίνια τοπάζια και ζαφείρια. 
Όήλιος γελά. Λουλούδια σιντεφένια ανοίγουν διάπλατα τά 
πέταλά τους. Στά πράσινα λειβάδια χοροπηδούν άσπρα 
αρνάκια. Τρέχουν βελάζοντας κοντά στή Νέλλυ καί στο 
Μιχαλάκη και παίζουν μαζΰ τους. Μουσικέ; πολύ γλυκές 
ακούονται. Είνε τά τερετίσματα τών πουλιών. Εινε τά 
φτερωτά λογάκιαπού άνταλάσσουν τά παιχνιδιάρικα δια
βολάκια και τά τρυφερά ξεπεταρόνια ανάμεσα στά κλα
διά. "Ολα εινε ελαφρά, θεία, χαριτωμένα, λατρευτά.

Σάν πολύ τράβηξε. Τό μαντεύει κανείς τό αντιλαμ
βάνεται είναι γι’ αύιό βέβαιος. "Ολα είνε πολύ ωραία 
καί πολί) χαρούμενα. Αυτό δέν μπορεί νά βαστάξει. .Νά 
τά σύννεφα. Γλυστρούν καί περνούν. ’Ακόμα κ ι’ αλλα. 
Ά  τό μακρυά έρχεται ενα κλάμμα. Πλησιάζει. Είνε ό ψ ί
θυρος μεγάλου ανέμου πού σηκώνεται. Τά φύλλα ανα
τριχιάζουν. Τά μπουμπούκια κλείουν. Ούτε πουλιά πιά 
οΰιε πεταλούδες. Πού είνε : Ό  ήλιος σβύνει. Τά αρνά
κια έφυγαν. Στ’ αλήθεια νά υπήρχαν διαβολάκια ; Φαίνές 
απειλούν καί μαίνονται' είνε ή άγωνία, η αταξία, ή συγ- 
χυσις. "Ολα σβύνουν, δλα βυθίζονται, ολα καταρρέουν...

’Αλλά ό Μιχαλάκης δέν τά χάνει Korn θά μπορέση 
νά ^ρισώση άπό τόν ακτινοβόλο κήπο. Ανάμεσα στους 
θησαυρούς πού τόν πλημμυρίζουν, διάλεξε έ'ν.α τριαντά
φυλλο, τό πιο ωραίο. Μάταια σκοτεινιάζουν τά πράμμα- 
τα γύρω του, ανακατώνονται, χαλάνε. Στο κλειστό του 
χέρι κρατά μέ δλη του τή δύναμι τό μαγικό λουλούδι. 
Δέν θά τοΰ τό πάρουν. Ό  Μιχαλάκης παλεύει- κρατιέ
τα ι.... Καί δταν πιά πρέπει νά ξεφύγη άπό τήν οφθαλ
μαπάτη ν ’ άνοιξη τά μάτια μέσα στήν αυστηρή αίθουσα 
μέ τις βελούδινες, "χρυσοκέντητες κουρτίλες, ή πρώτη του 
σκέψις είνε νά κυττάξη άν αληθινά δέν υπάρχει τίποτε 
στο κλειστό χέρι του, άν πραγματικώς διαλύθηκε στόάν- 
τίκρυσμα τή; μέρας δλη ή γλυκειά χαρά τής χώρας τών 
ονείρων.... Μέ αδημονία ό Μιχαλάκης ξεσφίγγει τά δά
χτυλα.... Δέν υπάρχει πιά τίποτε.

’Αλλά πλάϊ στό απέραντο κρεββάτι του τό έβέννινο 
καί άσημοστολισμένο, πού τό καλύπτει ουρανός στολι
σμένος μέ φτερωτούς δράκοντας, ακούει αμέσως τή σεβα
στή καί σοβαρή φ  ονή τοΰ κ. αυλάρχου κόμητος Λαδισ- 
λάου Γιαμπόλ.

— Μεγαλειότατε, ελπίζω δτι έκοιμηθήκατε καλά, καί 
σάς πληροφορώ δτι ή ώρα είνε έπτάμιση.

Έάν 6 Μιχαλάκης δέν ήταν βαοιληάς, θά τοΰ 
ερχόταν καλά νάτεμπελιάση σήμερα. ’Ακριβώς—αύτό τού

Β ΑΣΙΛΗ ΑΣ
Μετάφρ. Δίος ΠΑΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΗΛ -------

συμβαίνει συχνά έκοιμήθηκε αργά χθές βράδυ καί κατα 
τά μεσάνυχτα είχε μιά μεγάλη άϋπνία πού τήν πέρασε με 
ορθάνοιχτα μάτια. ’Έτσι σήμερα είνε λιγάκι κουρασμέ
νος. Πολύ φυσικά, άφοΰ είνε βασιληάς δέν μπορεί να 
δώσουμε προσοχή σέ τέτοια μικροπράγματα. Κάθεται οτο 
κρεββάτι του. 'Αμέσως ό Ήλίας καί ό ’Ιωσήφ, οί δυό 
του θαλαμηπόλοι τοΰ πέρασαν τή ρόμπα του τή χνουδω
τή καί τοΰ έβαλαν τις καστόοινες παντούφλες του' ό Μι
χαλάκης χαιρετά τόν κόμητα Γιαμπόλ, ό όποιος με το χέρι 
στό σπαθί κλίνει μέ επισημότητα τό κεφάλι μέ τό γυαλι 
στερό μέίω,αο καί τις ά'σπρες φαβορίτες καί περνά στο 
μικρό σαλονάκι, δπου τόν περιμένει ό γιατρός Jacklow , 

Ό  γιατρός Ζακλόβ είνε επιφορτισμένος νά έπαγρυπνή 
καθημερινώς επί τής υγείας τή; 'Αγιωτάτης καί Πανί
σχυρου Μεγαλειότητό; του (έτσι γράφει στό πρωτόκολλο) 
Μιχαήλ τοΰ VIII βασιλέως τής Πανονίας. Μαντεύει κα
νείς εύκολα πόσον αυτή ή υγεία είνε πολύτιμη. Xco îc 
αμφιβολία άφ’ δτου πέθανε ό πατέρας τοΰ Μιχαλάκη ο 
θειο; του Παύλος είνε ό αντιβασιλείς καί δεν φαίνεται 
δτι τά πράγματα χειροτερεύουν. ’Αλλά λόγω τής παοού- 
ση; καταστάσεως τών κομμάτων θά ήτο φοβερόν άν ο 
Μιχαλάκης πάθαινε τίποτε. Θά προέκυπταν, χωρίς κ ι’αυ- 
τός νά καταλαβαίνη καλά καλά τό γιατί, περιπλοκές α
φάνταστες.

Γ ι’ αυτό ακριβώς χρειάζεται δλη ή επιστήμη τού δό- 
κτορος Ζακλόβ τή: ’Ακαδημίας τής Γκροκόλ, γιά νά έξ- 
ασφαλίση τή ζωή ένός προσώπου τόσο σεβαστού, τόσο 
αγαπητού στό λαό του καί τόσο αναγκαίου γιά τήν ισορ
ροπία τοΰ βασιλείου.

Πρέπει νά όμολογήσωμε αυτή τή δικαιοσύνη δτι ό 
δόκτωρ Ζακλόβ δέν πέρνει τζάμπα τό μισθό του. Δέν 
ιιπορεΐ κανείς νά υποστήριξή δτι δέν ενοχλεί αρκετά το 
Μιχαλάκη γιά τις δέκα χιλιάδες φράγκα πού τοΰ δίνει τό 
Κράτος κάθε χρόνο.

Κάθε πρωί', ό γιατρός Ζακλόβ κάνει στό Μιχαλάκη τή 
πιο εκτεταμένη, τή πιο βαθειά καί έπισταμένη εξέταση. 
Τόν στηθοσκοπεί, τόν ψηλαφίζει, τόν συχνοχτυπά, τοΰ ε
ξετάζει τό σφυγμό, τή γλώσσα, τό άσπρο τών ματιών, 
τοΰ κάνει ενα σωρό αδιάκριτες ερωτήσεις. Πρέπει νά λο- 
γαριάζη τόν εαυτό του ευτυχή, δταν τόν άπαλάσσει άπό τό 
κουτάλι ποΰ τοΰ βάζει στό λαιμό ή άπό τό θερμόμετρο 
ποΰ τού βάζει άλλοΰ. Αυτές ή περιποιήσεις, πιστοποιούν 
τό ζήλο του καί πρέπει νά τού είνε ευγνώμων. Πράγματι 
δ Μιχαλάκης είνε ευτυχισμένος άφοΰ άλλως τε τοΰ εξήγη
σαν δτι έπρεπε νά είναι. Ά λλ5 εκείνο ποΰ είνε πιο βέ
βαιο άκόμα είνε δτι συχαίνεται τό γιατρό Ζακλόβ, τά 
χρυσά γυαλιά του, τά μικρά γκρίζα μάτια του, τή μούρη 
του ποΰ μοιάζει μέ ποντικού καί τά σκληρά καί αδιά
κριτα χέρια του. Καί κατά βάθος—θέλετε νά σά: τό πώ; 
—ό Μιχαλάκης πολύ άμφι[3άλλει άν ό γιατρός ξέρει νά 
τόν περιποιήται δπως πρέπει.
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Στό διάστημα πού τον εξετάζουν, ποΰ τόν γυρίζουν 
καί τόν ξαναγυρίζουν,. σαν μοσχάρι ποΰ παζαρεύουν οί 
χωριάτες, ο Μιχαλάκης έχει για κυριώτερη διασκέδαση νά 
κυττάζεται στό καθρέφτη. Έ  λοιπόν, θα μοϋ ομολογή
σετε δτι τό νευρόπιασμα ποΰ βλέπει εκεί μέσα δέν τοΰ δί
νει και τόσο μεγάλη ιδέα για τήν επιστήμη τοϋ δόκτορος 
Ζακλόβ ποΰ έχει άναλάβει τήν άνάπτυξί του. Αυτό τό 
τραβηγμένο πρόσωπο, ποΰ τό κάνουν πιο ωχρό τά μαύ
ρα κατσαρά μαλλιά καί τά μεγάλα πράσινα μάτια, είνε 
άξιολυπητο. Μπορεί νά πή κανείς διι δέν υπάρχει αίμα 
κάτω άπό τό δέρμα. Τά αυτιά διαφανή, εινε γελοιωδώς 
γυρισμένα. Ή  φλέβες τούμετώπο\>, κυανωπές, είνε πολύ 
χονδρές καί φαίνονται σαν νά θέλουν νά σπάσουν. Τό 
πηγοΰνι έχει μιά προεξοχή οστεώδη ποΰ χαλάει τήν αρ
μονία. Ό  λαιμός είνε ψηλός σαν καλάμι. Γιά τούς ώ 
μους, τά μπράτσα, τά πόδια, καί τά επίλοιπα, μή μοΰ 
τά αναφέρετε. ΙΙοτέ δέν θά πίστευε κανείς οτι ό Μιχαλά- 
κης έπέρασε τά έννηά χρόνια. Γιά νά μή τά πολυλογοΰ-

ΛΗΛΩΣΙΣ: Ό εγγράφων διά τό Ι9:?5δέκα 
νέους συνδρομητάς τοϋ «Παντογνώστου» λαμ
βάνει δ ω ρ ε ά ν  τούς τρεις ποοηγουμένους τό
μους μέ έπιβάρυνσιν μόνον τών ταχυδρομικών 
έκ δρ. 15.—

με, δπως κι’ ή Βαρβάρα τώτε προχθές, μοιάζει μ ’ ένα 
κοχχαλιάρικο ορνίθι.

Λοιπόν δέν είνε σωστό, δέν πάει έ'νας βασιληας νά 
έχη τό ύφος κοκκαλιάρικου ορνιθιού. Κυττάξτε στην με
γάλη σάλα τις φωτογραφίες όλων τών Καϊνόφ, δέν θά 
βρήτε καμμιά τέτοιου είδους. Ό  μπαμπάς τοΰ Μιχαλάκη 
ό βασιληας Βόγη;, έμοιαζε περισσότερο μ’ άλλα ζώα παρά 
μ’ ένα ορνίθι. Τό τεράσιιο ανάστημά του, τό ογκώδες 
πρόσωπό του, κόκκινο καί τριχωτό, ό φοβερός του σβέρ- 
κος, η φωνή του ποΰμοιαζε μέ κεραυνό, σέ κάμανε πε
ρισσότερο νά φαντάζεσαι ένα λιοντάρι ή ενα ταύρο. Τή 
προηγούμενη μέρα τής δολοφονίας του άπό τούς μηδενι- 
στας, πάνε δυο χρονιά, δέν τώχε τίποτε νά σκοτώνη έναν 
άκμαΐο αγριόχοιρο μέ μιά γροθιά. Καί ή μαμά ιού Μι
χαλάκη εινε αυτή γιά τήν όποία δέν επιτρέπεται νά γ ί
νεται λόγος—-ήιαν ωραία πολύ ωραία γυναίκα ή όποία 
δέν είχε καθόλου ύφος αρρωστιάρικο. Λοιπόν επειδή τά 
παιδιά πρέπει νά μοιάζουν στούς γονείς, εάν δ Μιχαλά
κης είνε τόσο πολύ αδύνατος, είνε άναμφιβόλως λάθος 
τοΰ γιατρού Ζακλόβ.

Έκτος άν δέν οφείλεται σέ πιο μυστηριώδη αιτία.
Φαίνεται δτι υπάρχει «μιά κατάρα» στους Καϊνόφ. 

Αυτό άκριβώς συμβαίνει, άλλά ό Μιχαλάκης δέ θά μπο
ρούσε νά τό έξηγήση. Άλλά άπό τά λόγια ποΰ ακούσε καί 
απ τά κομμαχία τραγουδιών ποΰ μουρμουρίζουν στούς 
δρόμους φαίνεται πώς οί Καϊνόφ κάτι χρωστοΰν. "Ενα 
βράδυ ποΰ τον θαρρούσαν κοιμισμένο, δ ’Ιωσήφ είπε 
στον Ή λία, δείχνοντάς τον μ’ ένα παράξενο τρόπο : «Αυ
τός εινε ποΰ πληρώνει γιά τοΰ; άλλους -.

Το πιο πιθανόν, άλλως τε, είνε δτι έκεΐνα εΐνε παρα
μύθια μονον καί δ ιι ό γιατρός Ζακλόβ εινε ό πραγματι
κός ένοχος. Αλλως τε δεν μπορεί νά εΐνε παρά αυτό, 
άφοΰ αυτό είνε ή γνώμη τής Βαρβάρας, ποϋ δέν στενοχω

ριέται νά τό μουρμουρίζη ενόσω ό γιατρό:, μετά τήν έξέ- 
τασι, γράφει σ’ ένα κομμάτι χαρτί, δσα γιατρικά πρέπει 
νά πάρη 0 Μιχαλάκης καί τί τοΰ επιτρέπεται νά φάγη" 
^ωμόν, μπισκότα, λίγο κιμά καλοκοπανισμένο, μακαρόνια 
νερόβραστα, δαμάσκινα λυωμένα κι’ άλλες λιχουδιές. Πολ
λές φορές μαλλώνουν μεταξύ τους. 'Ο γιατρός τοΰ οποί
ου τά μάιια λάμπουν κάτω απ’ τα γυαλιά του, γίνεται κα- 
ιακόκκινος, μιλάει μέ φωνή στρίγγλικη καί προσπαθεί νά 
κεραυνοβολήοη μέ τό βλέμμα τόν αντίπαλον. 'Αλλά ή 
Βαρβάρα σηκώνει τούς ώμους καί δέν τόν αφήνει νά τής 
επιβληθή. Καί άν καμμιά φορά σωπαίνει, κατά βάθος 
αυτή υπερισχύει. Γιατί μιά καί τελειώνει τήν ετίσκεψί 
του ό γιατρός, εξαφανίζεται γιά δλη τήν ή μέρα καί τής 
Βαρβάρας δουλειά εινε νά έφαρμόση τί; οδηγίες τυΰ 
γιατροΰ.

Αυτή έφαριιόζει τά γιατροσόφια πού τής υπαγορεύει 
η πείρα της. Μέ τό χλιαρό νερό πού πρυσθετει τά κρύα 
μπάνια δέν κάνουν τό Μιχαλάκη νά τουρτουρίζη, καί σ ’ 
αυτήν οφείλεται δτι δέν τοΰ ξερρίζωσαν άκόμη τό δέρμα 
μέ τις εντριβές πού τοΰ κάνει ό ’Ιωσήφ μέ τά τρίχινα γάν
τια. Ακόμη, στά κρυφά, κάποτε κάποτε μάλιστα δταν 
εινε στά καλά της αντί γιά τά παξιμάδια καί κριθαρόζουμο 
τοΰ σερβίρει τό πρα/i ένα καλό φλυτζάνι σοκολάτα. Φαν· 
τασθήτε ότι ήθελαν νά τοΰ τό στερήσουν τού παιδιού μέ 
τή πρόφαση δτι τόν ζεσταίνει. Είναι γιά νά λαιπάται 
κανείς!

Οταν 6 Μιχαλάκης τελείωσε τό πρόγευμά του, 6 συν
ταγματάρχης διοικητής Κρεμώ ρ είσήλθε μέ μεγάλη στο
λή. Χαιρετά στρατιωτικά τό μαθητή του, δστις τόν χαι
ρετά καί μπαίνουν κι' οί δυο σέ μιά έκκλησίτσα τοΰ πα- 
λατιοΰ γιά νά παρβυρεθοΰν στη θεία ακολουθία. Λειτουρ
γεί ο γεροπαππάς Κρινσκί, γκρίζος καί φαλακρός, άλλά 
τού οποίου τά κόκκινα μάγουλα καί τα γαλανά μάτια σέ 
κάνουν νά νομίζης δτι βλέτει; μικρό παιδάκι. Είνε ώμορ- 
φη ή στιγμή. Στό φώς πού ρίχνουν τά πολύχρωμα γυα
λιά τής εκκλησόυλας χαμογελούν ά/ιοι καί ά’/ιες ιιέ άρελή 
φυσιογνωμία. Ιναμαιά φορά δ ή’αος κάνει καί γναλίζουν 
τά φορέματά του παν πολύτιμοι λίθοι. ’Ενώ μέ χαμηλή 
φωνή δ γεροπατπάς άστεΐα ντυμένο: μιλά γιά τό καλό 
Θεό κάνοντας χειρονομίες, τό δργανο αρχίζει νά π ιίζη. 
Δέν είναι ένας άγγελος πού τό παίζει δπα>ς πίστευε άλλοτε 
δ Μιχαλάκης, άλλά μόνο ή χοντρή δεσποινίς Κουλίσκα. 
Αδιάφορο' ή συγκινητική της φωνή λέγει πράγματα γλυ

κά, αόριστα, βαθειά. Μυρίζει κανείς λιβάνι καί κερί. Τι 
καλο πού κάνει. Αισθάνεται κανείς τόν εαυτό του προφυ - 
λαγμένο. Εΐνε ελ.εύθερος νά σκέπτεται στήν τύχη, γιά τά 
όνειρα τη; νύχτας, γιά τά χθεσινά ή σημερινή παιχνίδια, 
ή μπορεί νά μή σκέπτεται καθόλου μόλις νά αισθάνεται 
πώς ζή.

’Εκείνο ποΰ εΐνε σκληρό, εΐνε εκείνο πού ακολουθεί. 
Εινε ΐ) στιγμή ποΰ σύμφωνα μέ τά λόγια τού κ. προέδρου 
τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, ή Μεγαλειότης του εΐνε υ 
ποχρεωμένη ν ’ άποκτήση γνώσεις ή όποιες θά τού χρησι- 
ιιευσουν να διευθυνη τις τύχες τοΰ έθνους τή; Πανονίας. 
Σοΰ προξενούν φοβο όλα αύτά πού χρειάζονται νά ξέρη 
κανείς γιά νά είναι άξιος νά διευθύνη κλπ.

Το πρόγραμμα τών σπουδών τοΰ Μιχαλάκη έκόινο- 
ποιήθη στή Βουλή άπό τόν 'Υπουργό τής Δημοσίας Έκ- 
παιδεΰσεο)ς. Δεκαεπτά ρήτορες έλαβον διαδοχικώς τόν λό
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γον γιά νά τό κριτικάρουν. Ό  'Υπουργός ύπεσχέθη νά 
κρατήση κατά γράμμα τις παρατηρήσεις των. Καί τό έ
κανε ευσυνείδητα. Σ τ’ αλήθεια δέν μπορεί κανείς νά κα- 
ταλάβη τί μπορούν έπί τέλους να ζητήσουν μέ τήν προ
σεχή έπερώτησι. Ένδεκα διαλεγμένοι καθηγηταί έπεψορ- 
τίσθησαν νά μάθουν στό Μιχαλάκη τή παγκόσμιο επιστή
μη. Θέλετε τόν κατάλογο ; Είνε ό κ. Σέριγκ για τα γράμ
ματα, ό κ. Λέντα γιά τή πραγματογνωσία, ό κ. Σιλσάχ 
γιά τήν ιστορία καί τή γεα>γραφία, ό κ. Λεγκρώ γιά τά 
γαλλικά, ή δεσποινίς Τζέκσον γιά τά αγγλικά. Τα ονόματα 
τών άλλων εΐνε γραμμένα στό χαρτί πού εκοινοποιήθη- 
καν σέ όλες τις εφημερίδες.

Είναι αλήθεια ανάγκη γιά νά τά μάθη δλ’ αύτά δ Μι
χαλάκης ; Θά μπορούσαμε νά τό συζητήσωμε. Γιατί έπί 
τέλους ύποθέτο>με δτι ό θείος του Παύλος π >ΰ εΐνε άντι- 
βασιλεύ; δέν ξέρει τόσο πολλά. Φιάνει νά κυττάξη κανείς 
τό πρόσωπό του μέ τά κόκκινα μάγουλα καί τή πελωρία 
κοιλιά του γιά νά βεβαιωθή δτι δέν παρασκοτίστηχε μέ 
τά βιβλία. ΙΙροχθές δέν ή:ερε τήν ημερομηνία τής μάχης 
τής Μοβούλσκας καί νόμιζε δτι ή ΐ(άλαινα ανήκει στά 
πτηνά. Αύιό ιι ως δέν τόν Ιαποδίζει νά προεδρεύη δπως 
πρέπει στό Υπουργικό Συμβούλιο, νά συχνοχτυπά τό 
τραπέζι μέ τό χαρτοκόπτη τον, νάχη κάποτε τό ύφος αν
θρώπου ποΰ καταλαβαίνει καί δταν ή συζήτησις οξύνεται 
νά λέγη: «Παρακαλώ Κύριοι» μέ τόνο συμβιβαστικό. 
Δέν υπήρχε ανάγκη άπό ένδεκα καθηγητάς γιά νά τού τα 
διδάξουν αύτά.

Δέν υπάρχει αμφιβολία, άλλά δ θειος του ΙΙαΰλος δέν 
εινε παρά άντιβασΰεύς. 'Ο Μιχαλάκης δμως θά γίνη 
βασιλεύ:. Καί ή άντιπολίτευσις απαιτεί μεγαλοφώνως έναν 
άρχοντα φωτισμένο. Πρέπει νά άνταποκριθή σιίς προ
σδοκίες της. 'Ο Μιχαλάκη; ανήκει στή χοίοα του Δέν ά-

! “ Α Ι Γ Τ Ν Α ΙΚ Ε Σ  ΤΟΤ Μ Ε Γ Α Α Ο Ϊ  Κ Ο Σ ΙίΟ Ϊ, ,
υπό Δ ΓΡ ΚΑΜ Π ΟΥΡΟΓΛΟΪ
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νήκει στον εαυτό του. Αύτό εΐνε αναμφισβήτητο. Καί 
παρακινούμενος, καταλλήλως άπό τόν κ. Σέριγκ ή τόν κ. 
Λέντα δ Μιχαλάκης αγωνίζεται μέ δλα) του τή θέλησι γιά 
νά πραγματοποιήση τις αξιώσεις τού λαοΰ του. 'Ύστερα 
άπό δέκα λεπτά ό συνταγματάρχης, δ όποιος έχει τόν έλεγ
χο τών σπουδών του ρουχαλίζει γιά καλά. 'Ο Μιχαλάκης 
άγωνίζεται πάντα. Μέ τά μάγουλα ποΰ πετοΰν φωτιές, τά 
χείλια σφιγμένα, προσπαθεί νά συγχεντρώοη τή προσοχή 
του. Εΐνε αλήθεια δτι δέν τό κατορθώνει πάντα. 'Υπάρ
χουν τόσα πράγματα πού τόν κάνουν άφηρημένο* ένα 
πουλάκι ποΰ σφυρίζει στό παράθυρο, τά σύννεφα ποΰ 
περνούν μιά μακρυνή στρατιωτική μουσική. Ό  κ. Λεγ- 
κρέν έχει πολύ ώμορφες γραβάτες καί ή δεσποινίς Τζέκ
σον κάτι αστείες πανάδες στά μούτρα. Τά μαλλιά τοΰ κ. 
Λέντα, πολύ μακριά, άλλά λιγυστά σχηματίζουν στό κρα
νίο του ένα είδος διχτυού δπου καμμιά φορά μιά μυΐγα 
κινδυνεύει νά πιαστή. ’Ελάτε τώρα νά προσέξετε σοβαρά 
στή μέθοδο ιών τριών τή στιγμή ποΰ ένα άπ’ αύτά τά 
άπρόσεκτ-τ ζωύφια παρασυρόμενο άπό τή μυρουδιά τής 
πομμάδας, πάει κοντά στήν παγίδα τήν μυρίζει μέ τή 
προβοσκίδα του, τρίβει τά πόδια του τό ένα μέ ιάλλο, 
καί κινδυνεύει νά κολλήση έκεΐ μέσα....

Άναμφιβόλως τόν βεβαίωσαν γιαύτό τό Μιχαλάκη, 
άλλα παιδιά μπορούνε νά άντιστέκωνται σιό πειρασμό. 
"Οχι μονάχα τά έξοχα παιδιά ποΰ διαβάζουμε στά βιβλία 
τις ιστορίες τους, άλλά κι’ αύτά άκόμη τά παιδιά τών 
νοικοκυρέων ποΰ φοιτούν στό λύκειο τοΰ Γαροκόλ. Τόσο 
τό καλλύτερο γιαύιά. “Οταν ό Μιχαλάκης μελετά μέ δύ- 
ναμι καί πολύ, μές στό κεφάλι του σηκώνονται κάτι θ ύ 
ελλες τρομερές καί σιγά σιγά κάτι σφυριά άρχίζουν νά 
χτυποΰν όλο καί δυναιώτερα. Καί σιό τέλος τού φαίνε
ται δτι τό κεφάλι του γίνεται τόσο χονδρό καί τόσο βα
ρύ πού πάει νά σπάση. Προχθές ό συνταγματάρχης έμει
νε ξύπνιο; στό διάστημα τού μαθήαατος, και ξαφνικά 
είδε τόν Μιχαλάκη νά γίνεται τόσο ώχρός πού σηκώθη
κε αμέσως καί παρεκάλεσε τόν κ. Σέριγκ ν ’ άναβάλη γι’ 
αύριο τά άνώμαλα ρήματα.

“Ισως αυτό συμβαίνει επειδή ύ Μιχαλ.άκης εΐνε χον- 
δροκέφαλ.ος. ’Εν τούιοις δ 1Ιρωί)υπουργός διεβεβαίωσε 
τήν Βουλήν δτι ό νεαρός μονάρχης διακρίνεται "γΐά τή 
πρώιμη εξυπνάδα του καί τή μοναδική του άφοσίωσι 
στήν εργασία.,,. Εΐνε ϊσω : μιά άπό κείνες τις δηλώσεις 
πού πρέπει να γίνωνται σέ κάτι τέτοιες περιστάσεις. 'Η 
αλήθεια εΐνε δτι εάν επρόκειτο μόνο νά θυμάται Ονόμα
τα, πράξεις καί άριθμούς, εκτός αν δέν τοΰ παραφορτώ
νουν τέτοια, θά τά κατάφερνε καλά. 'Ο Μιχαλάκης δέν 
έχει κακή μνήμη Κλείωντας τ’ αύτιά τού, μπορεί νά 
κατορθώστι νά μάθη απέξω άρκετές στ’λλαβές. Τό πιο 
βαρετό εΐνε δταν ρωτούν τό Μιχαλάκη άν κατάλαβε. Γό 
νά καταλάβη κανείς εΐνε ένα πράγμα δύσκολο. Φαίνεται 
τόσο δύσκολο, πού καμμιά φορί δέν ξέρει τί θέλει νά πή 
αυτό τό αν κατάλαβε. Ά ν  κατάλαβε... Ά ν  κατάλαβε..,. 
Χωρίς αμφιβολία υπάρχουν λέξεις καί λέξεις. Τις ακούει... 
Ή  έννοιά τους εΐνε γνωστή. Αί φράσεις έρχονται ή μιά 
πάνω στήν άλλη. Καί δλα αύτά στριφογυρίζουν μέσ’ στό 
κεφάλι τού Μιχαλάκη σαν μέσα σ’ ένα ξεροκολόκυθο δσο 
ποΰ τού φέρνουν άηδία καί τόν άποβλακώνουν.

Καί εν τούτοις, τό πιό φοβερό άπ’ δλα εΐνε ότι υπάρ
χουν κάτι πράγματα πού τά καταλαβαίνει κανείς καλά. 
Άλλά αύτά τόν κάνουν νά σκέπτεται άλλα και τόν τρα
βούν πολύ μακριά, μά πολύ πιό μακριά άπο τό. μάθη
μά του.. ’Ά ν στή γεωγραφία δέν έπρόκειτο παρά νά μά
θη μόνον ονόματα, δέ θάταν βέβαια καί εύκολο άλλά μέ 
υπομονή θά τό κατόρθωνε: Τής Γερμανίας πρωτεύουσα 
τό Βερολΐνον. τής Γαλλίας πρωτεύουσα τό Παρίσι. Πάει 
■χαλά. Εκείνο ποΰ εΐνε ενοχλητικό εΐνε νά σκεφθή δτι 
πάνω στό χάρτι ή Γκρόκολ εΐνε ένα μικρό σημαδάκη 
μαύρο, ολόκληρη ή ΙΙανονία μιά κίτρινη κηλΐδα καί δλη 
ή Εύρώπη σαν ένα μιροσκοπικό νησάκι μέ δύο κέρατα. 
Τού φαίνεται καί κωμικό καί φοβερό νά φαντάζεται δτι 
δλα δσα ξέρει περιορίζονται σ’ ένα μικρούτσικο κύκλοι. 
Αληθινά εΐνε γελοίο. Ό  Μιχαλάκης εΐνε τόσο μικρός. 
Μόλις συλλογίζεται τήν άπέραντη γή γιομάτη λαόν 
τόν πιάνει ζάλη. Καί φαίνεται πώς ή γή εΐνε μόνο έν« 
κομματάκι σκόνι μέσ’ στό άπειρο ποΰ τό κατοικούν λαοί 
σέ αλλονς κόσμους καί γιά τούς οποίους τίποτε δέν ξέρει. 
Καί πάλι τυχερό; είναι. Γιαύτό δέν αποκλείονται αργό
τερα νά τούς άνακαλύψουν τούς άλλους κόσμους καί τότε 
θά άναγκασθή νά διατηρή διπλωματικό σώμα καί νά μά- 
θη τά ύ νάματά τους

Κι’ ή ιστορία εΐνε κάτι τι πιό φοβερό. “Οταν άρχισαν
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νά διηγούνται σιό Μιχαλακη τήν ιστορία ιώ ν λοών καί 
τά ανδραγαθήματα τών ηγεμόνων, δέν παραλείπει νά 
ρωτα κά&κ φορά ευγενικά στο τέλος τοΰ μαθήματος:

— Ευτυχώς ποΰ ολ’ αυτά βέβαια δέν εινε αλήθεια, 
δέν είνε ε ισ ι ;

”Ε, λοιπόν! φαίνεται δτι δλα αυτά εϊνε αλήθεια. 
Προτήτερα από πολλά χρόνια, ϊσως από πολλές χιλιάδες 
χρόνια, άνθρωποι γεννιούνται στη γη, μεγαλώνουν, χτυ
πιούνται, άλληλοσφάζονται καί στ ό τέλος πεθαίνουν. Νά 
φαντασθή κανείς, δλους τούς βασιλείς, δλα τά έθνη, 
δλους τούς πολιτισμούς πού διεδέχθησαν άλλήλους, τοΰρ- 
χεται τρέλλα. Καί από τούς πιο ένδό;ους δέν απομένουν 
παρά λίγες πέτρες χορταριασμένες, λίγοι τάφοι καί τίποτα 
φρούρια. Ή  γή άπ“ τήν οποία δλα βγαίνουν, τά ξανα- 
καταπίνει. Εΐνε γιομάτη νεκρούς καί αίματα’ ξερνά 
πάλι μερικά καί δμως δ,τι ζη σήμερα ι*)ά καταβυθισθή 
πάλι αύριο καί εινε βέβαιο δτι σέ λίγο καιρό άπό δλη 
αυτή τήν ανθρωπότητα τή διασκορπισμένη στή σφαίρα 
δέν θά ύφίστανται παρά μερικά ονόματα άπό δώ κι’ έκεΐ 
καί τίποτα σκόρπιες ημερομηνίες :

«Κατά τό ετοο 19... Μιχαήλ ό VIII έγένετο βασιλεύς 
τής Πανονίας. "Ήτο επτά ετών. Ό  θειος ΙΙρίγκηψ 
Παύλος Καίνόφ περιεβλήθη τήν αντιβασιλέων...»

Είνε παράξενο νά τά σκέπτεται κανείς αυτά τά πράγ
ματα. Άλλά δλα αύτά τόν Μιχαλάκη τόν κουράζουν καί 
τόν σαστίζουν. Πολλές φορές προ τής ώρισμένης ώρας ό 
συνταγματάρχης κάνει νόημα καί μέ μειδίαμα ελαφρό ό 
κ. Σέριγκ η ό κ. Λέντα διακόπτει τό μάθημα.

— Φτάνει γιά σήμερα. Ευχαριστώ τή Μεγαλειότητά 
σας γιά τή προσοχή της.

Τότε ό. Μιχαλάκης σηκώνεται σφίγγει τό χέρι τοΰ 
χαθηγητοΰ καί τοΰ συνταγματάρχου καί βγαίνοντας άπ’ 
τήν αίθουσα τής μελέτης τρέχει νά συναντήση τή Βαρβάρα 
καί τή Νέλλυ τή σκυλλίτσα του στην αΐίΚιυσα τού παι
χνιδιού.

Κι’ ενώ ή Νέλλυ τόν περιτριγυρίζει μέ τά τρελλά στρι- 
φογυρισματα καί τά γαυγίσματά της καί πηδά ώς ιό λαι
μό του, στή θέα τών κομμένων ματιών καί τών τραβη
γμένων χαρακτηριστικών του, ή χονδρή Βαρβάρα σηκώ
νει τά χέρια στον ουρανό, δείχνει σέ κά'ποιον αθέατο τή 
γροθιά της καί ξεσπ<ϊ|σέ κλάμματα :

— Πόσο καί σήμερα σέ βασάνισαν αγάπη μου!
Αλλά ο Μιχαλάκης χαϊδεύοντας τή σκυλλίτσα του,

άπαντα μέ φωνή ί|συχη :
 ̂ Οχι, Βαρβάρα, δέν ήταν καί τόσο κουραστικό. 

Μάλιστα πιστεύω πώς άν μπορούσα νά εννοήσω τό πράγ
μα θά ήταν ακόμη πιο αστείο.
( Ει$ τ* προσεχές  τό)Β Κ εφ άλα ιο ν :  Οί Μϋγιες* χ λ π . )

( Η Ε - Λ Ι  Β Κ & Ο Ε Ε Ι Σ ^ )

Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΟΙΙΙΣΗ (Λογοτεχνικέ; μελέτει:)—Ά θήνιιι 
1925 υπό Μιχαήλ Γ . Πετρίδη, έϊεδόθη καί πωλ*ΐται είς τά 
Βιβλιοπωλεία “ Εστίας , , καί F. Βασιλείου (οδός Σταδίου) 
άντί δραχ. 5. Συνιστιομεν θερμώς είς τοΰ; ποιητάς καί λογο- 
τ*χνας καί τό εκλεκτόν αναγνωστικόν κοινόν μας τήν ανωτέρω 
μελέτην τοΰ έκ τών τακτικών συνεογατών μα; κ. Πετοίδη.

ΣΠΟΝΔΕΣ (Συλλογή ποιημάτων)—Ά θή να ι 1925—ύπό

Κουρή Κουράκου Μ. έξεδοθη εις λίαν καλλιτεχνικήν έκδοσιν 
κα ι πωλείται είς άπαντα τά έν Ά βήναις Βιβλιοπωλεία άντί 
δρ. 25.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΐΜΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μελέτη επί τοΰ “Ελληνικού 
Διοικητικού Δικαίου) ύπό Κων. X. Δεσποτοπούλου. Δικηγορον- 
έξεδόθη καί πωλείται είς άπαντα τά έν ΆΟήναις Βιβλιοπω
λεία άντί δρ. 2d.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΑΣ,,
Κατά τ&ύς τελευταίους χρόνους ή παιδική ψυχολο

γία άπετέλεσεν ιδιαίτερον κλάδον έπ'μελεστάτων ερευ
νών Γάλλων λογοτεχνών. Έκ τών διαπρεπεστέρων άναμ- 
φισβητήτως είνε ί  L iclitenberger. Τό Ιργον ποΟ Ανα
λαμβάνει μέ τά προκείμενον έργον «ό Μικρός Βασιληας» 
είνε βαρύ, διότι πρέπει νά διαθέση μεγίστην δύναμιν ά- 
φομοιωτικήν, Ι’να μεταφέρη έαυτόν είς τήν κατάστασιν 
μικρού παιδι&Ο ποΟ βλέπει τά πάντα 6πό τό πρίσμα τής 
άπλότητος καί τής άφελείας καί τά έρμηνεΰει κατά τόν 
ίδικόν του μέν πάντοτε τρόπον, άλλά όχι καί άστοχα. 
ΕΕς τό είδός του τό Ιργον τοΟτο έστάθτ] μοναδικόν καί 
θεωρείται ώς εν τών δοκιμωτέρων λογοτεχνημάτων τοΟ 
19ου αίώνος.

ΙΙαρακολουθήσατε, λοιπόν, δλοι άπό τοΰ παρόντος 
τεύχους τό Αριστούργημα « 'Ο Μικρός Βασιληά; »

ΑΠΟ Ο Λ ΟΝΤ ΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Α  I

—’Εν τφ  ναυσταΟμφ τοΰ Πόρτσμουθ ί)ά καΟελκυσΟή όσο- 
νοΰ.τω τό μεγαλύιερον έν τφ  κόσμοι αμερικανικόν υποβρύχιον, 
μήκους 1|5 μέτρων.

Τ Ε Χ Ν A I
—Ή  διάσημος σοπράνο Ά μελίτα  Γκςιλλι Κοΰρτσι, μία τών 

μεγίστων καλλιτεχνών τοΰ άσματος, λέγεται, ό ιί έχασε τήν 
φωνήν τη ς .

— Ή διάσημος Ά ννα  ΙΙαυλόβα, ή μεγαλυτέρα σήμερον χο
ρεύτρια τοϋ κόσμου, άποσύοεται όρισιικώς τής σ κη 'ή ;, λέγου- 
σα «Πάντοτε ώνειρενόμην ένα σπίτι καί μιά κουζίνα». Ένυμ- 
φεύΟη τόν Άνύρέαν Λερνίδ, τόν συνοδεύσαντα μέ πιάνο τούς 
χορούς της.

Γ Ρ Α Μ Μ  Α Τ Α
— Ό  πολύς γάλλος φιλόλογος Β. Μ^τεράρ έφιλοτέχνησε 

νέάν μετάφροσιν τής «’Οδύσσειας» τού 'Ομήρου, προσπαβή- 
σας ν'απαλλάξω, <ί>ς, λέγει, αυτήν άπό «τά νεκρικά διαδήιια- 
τα , μέ τά ότοΐα τήν έσφιγγαν τά όμηοικά επίθετα». Ά λλά  
νεωτερισμοί τινες τοΰ Μπεράρ είνα ι ίσως ύπευβολικοί' διότι 
τό «ναύς θοή» μεταφράζει «καταδρομικόν* καί τό «ναυσικλει- 
τοϊο Δύμαντος> μεταφράζει «τοΰ περίφημου έφοπλιστοΰ Δύ- 
μαντος» κλπ.

Ε Ι Δ Η Σ Ε ΙΖ
— Έ ν Βενετία γίνονται δοκιμαστικά! πτήσεις μεγάλου υ 

δροπλάνου, δυναμένου νά μεταφ^ρη 2.) έπιβάτας, ό ιερ  ί)ά έκ- 
τελτ) τιικτικήν συγκοινωνίαν μεταξύ Βενετίας, Βουκουρεσιίου, 
Κωνσταντινουπόλεως.

Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α
— Ό  ψύλλος πηδά 200πλάσιον διάστημα τοΰ μήκους 

τοΰ σώματός του. Ύπελογίσθη, δτι, άν ό ίππος ήδύνατο 
νά πηδήσΐ} άναλόγως πρός τό σωμά του, δι’ ενός άλματος θά 
ΰπερεπήδα τά βραχώδη όρη.

— 'Α ν τοΰ έλέφαντος ή προ^οσκίε είχε κατ’ αναλογίαν οσην 
δύναμιν εχει ή κεραία τοΰ κανθάρου, ί)ά ήδύνατο ό έλέφας νά 
μίίακινήσχι όρη.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΎΡΓΕΙΟΝ

Η ‘Έ Ρ Γ Α Ν Η  ΑΘΗΝΑ, ,

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Τ Μ Η Μ Α  Ο Ρ Ε Ι Χ Α Λ Κ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ  

Δ1ΑΣΤΑΥΡΠΣΙΧ ΟΔΟΝ ΤΕΝΕΔΟΥ & ΣΤΚΙΝΟΥ (ΠΑΡΑ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΑΙΛΑΝ?

ΒΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΝΤΙΧΕΙΜΕΝΑ ΟΙΚΟΑΟΜΙΚΗΣ ΕΒΙΜΟηβΙΊ ΙΣ ΚΛΠ 

Δεχόμεΰα π ά σ α ν  πα ραγ γ ελ ία ν  t y υποδε ίξ ε ι  τών  
x κ. πελατών. Ε ί ς τ ο ν ς χ . χ  έργολάβονς  

π ά σ α  ε υ κ ο λ ί α .
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Α Ν Β Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  —  Ύ δ ρ ν θ ’ε ϊσα  τφ 1918

"Εδρα έν ΆΟήναις —'Υποκαταστήματα έν Πειραιεϊ 
Πάτραις, Σύρφ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  καταβληϋεν Δρ. 1 0 ,0 0 0 .0 0 0  
ΚΕΦΑΛΑΙΑ αποθεμαχίκα  Δρ 2 .0 6 7 .8 0 2 .9 5  

Πρόεδρος τοΰ Λιοικ. Σνμβουλίοχ»; Π αντελής  Τ σ ιτ ο ε χ λ ή ς  
τΣύμβουλοι ΔιευΟυνταί: Δ Μιαούλης καί Ά ν . Σπουργίτης 
ψ  Τ ^ α η ε ζ ι τ ι π α ι  ε ρ γ α σ ία ι  π α ν τ ό ς  εϊδονς.
(J) Καταθέσεις είς Δραχμάς καί Ξένα Λομίσματα ύπό τού 
φεΰνοίκωίέρους δρους.

T P S H E Z S  Α Θ Η Ν Ω Ν
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

'IS ρν& ΐϊσα τω  1 8 9 3
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Μ Ε Τ Ο Χ  IΚ Ο Ν  

Δρ. 7 2 ,0 0 0 ,0 0 0  
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Ν  

Δρ 2 3 ,0 0 0 ,0 0 0
ΒΑΡΑ ΕΝ η® ^ί*Π ΙΖ --Τ ηλ. Attv# . : Τ Ρ Α Θ Η Ν Ω Ν

ΚΕΝΤΡΙ ΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑ 11  
ΤΠΟΚΑΤΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΤ
"Λγρίνιον, Α ΐγιον, Ά λε ξα ν δρ ο ύπ ο Ι ις ,  (Δεδέαγατς) 
’Αμαλιάς, ’Α μφ ισσα ,  “Αργος, Ά ργοατόλ ιο ν ,  Β ό 
λος, Γ ύΰε ιον ,Δ ημητσάνα ,  Δράμα, Ζάκνν&ος, Η ρ ά 
κλε ιον, Θ εσσαλον ίκη , Ί ΰ ά χ η , ° Ιω ά νν ιν α ,  Κ αβάλλα ,  
Κ αλάβρυτα ,  Κ α λάμα ι ,  Κ α ρπ ε νή σ ιο ν ,  Κ αστόρ ια ,  
Κ έρκυρα , Κ άστρον  [Λήμνος), Κ ιάτον, Κ οζάνη ,  Κ ά -  
ρ ιν& ος,Κ υπαρ ισσ ία ,Λ αμ ία ,Α άρ ισσα , Αεβάδεια, Λί
μ ν η  Μ εγαλόπολ ις . Μ υτ ιλή νη ,  Ν αύπακτος , Ξάν- 
■&η, Πάτραι, Πειρα ιεύς, Ποταμός  (Κύθηρα) Πρέ
βεζα , Πύργος, Ρ έΰ υ μ ν ο ς ,  Σ άμος  (Βαθύ), Σάμος  
(Κορλόβασι), Σόροβ ιχσ , Σ π ά ρ τη ,  Σϋρος , Τ ρ ίκχα -  
λα ,Τ ρ ίπ ολ ις ,Τ σοτύλ ιο ν ,  "Υδρα , Φλώρινα, ΧαλχΙς,
Χανία, Χίος. _______  ' ___  ______
ΤΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ EZflTEPIKOt

(’Εν Ά γγλ ί? ) Λονόΐνον, 22 Feucburch Street, (Έ ν Κων- 
σταντινουπόλει) προσωρινώς κλειστόν, (Έ ν Αμερική) Νέα 
Ύ όοχη , 25 Pine Street, Βοστώνη (Athens B anker’s 
Corporation) ('Ey Αίγύπτψ) Ά)*ξάν&ρεια, Κάϊρο». Πόρτ - 
2 did, (Έ ν Σμύρνή) (προσωρινώς κλειστόν), (Έ ν Κύπρφ) 

Λεμεσό!, Λ ενχωοία  . ■_______  .
Άνταποκριταί καί)* δλην την Ελλάδα καί είς τας κυριωτε- 

ρας πόλεις τοϋ Κόσμου.
Έκτβλεϊ πδσ ιν Τραπεζιτικήν εργασίαν.

ΕΘΝΙΚΗ Α Τ Μ Ο Π Λ Ο ΙΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ Σ
ΑΝΩΝΥΜΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ .

Ε Δ Ρ Α  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α  I X

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜ Μ Η ΠΕΙΡΑΙΩΖ — ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
έχτελουμένη διά τών γνωστών πολυτίλών καί ταχέων υπερωκεανίων της.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Θ/ΝΙΚΗΣ— ΚΩΝ/ΠΟΛΕΏΣ—ΚΩΝΣΤΑΝ- 
Τ Ζ Η Σ - Β Α Ρ Ν Η Σ - Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ —Μ Α Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  

έκτελουμένη διά-τοΟ ταχυιάτου 6περωκεαν{οι> της * Ι Ι Λ .Χ Ι * Ι 5 ί»  xal tqO γνωστοΟ πολ^τελοΟς
θαλαμηγοΟ < Α Λ ίΑ Ι » Ο Ϊ »

Μ ην ια ία  γραμ μή  Π ε ιρ α ιώ ς -Χ ίο υ  -Μ ιτ υ λ ή ν η ς —Θ ίν ίχ η ς—Β ό λ ο υ - Π ε ι ρ α ιώ ς - Π α τ ρ ώ ν —ΜασσαΜας
έχτελουμένη'διά τής πολυτελοΟς ΘαλαμηγοΟ «ΝΑΞΟΣ».

Γρχμμ^Ι δι* δλο\»ς τους ελληνικούς λιμένις.
Πληροφορίαι: Έν ΠειραιεΙ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ, Μέγαρον Βάτη, Ιον πάτωμα τηλ. 3 - 6 4

Έ ν  ΆΟήναις, Ά«*λλοΰ 1 Χ ηλ. 6  —



ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

Μ Ε Τ ’ Ο Λ Ι Γ Α Σ '  Η Μ Ε Ρ Α Σ Κ· Α· Φ Ω Τ Α Κ Η

ΤΟ Α Π Ο Π Α Ι Δ Ο
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ Δ0ΗΝΔΤΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ

Ε Κ Α Ο Σ ΙΣ  “ Γ Γ Α ^ Τ Ο Γ Γ ΙΩ Γ Γ Ο Υ ,,

ΤΟ ΑΠ0ΠΑ1&0 είνετόνέρ- 
γο πού θ ’ άφίση εποχή στά 
χρονικά μας.

ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ όλοι δοοι 
τό διαβάσουν, θά δοκιμά
σουν αίσθημα βαθείας συγ- 
κινήσεως.

ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ θά προκα- 
λέση τά δάκρυα καί στους 
πιο ψύχραιμους άναγνώ- 
στας.

ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ |εφεύγει
άπ’ τά σύνορα τής στενής 
ηθογραφικής πεζογραφίας, 
γιά νά συναγωνιστή τά έρ
γα τοΰ παγκοσμί,ου ενδια
φέροντος.

ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ εκτυλίσσε
ται σέ σκηνές ρεαλιστικές, 
παρμένες μές άπ’ τό βόρ
βορο τής ’Αθηναϊκής κοι
νωνίας, γιομάτες σκληρό
τητα καί φρίκη, πηΊ· ή δυ
νατή πέννα τοΰ συγγραφέ- 
ως επιτυχημένα ζωγραφί
ζει , παρουσιάζοντας μία 
κοινωνία φαύλη καί κολα
σμένη, ικανή γιά νά δήμι
ο υργήση Ινα μεγάλο θΰμα,

Τό

πού εινε ο ήρως τοΰ μυθι- 
σιορήματος.

ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ δσοι δια
βάσουν, θά αισθανθούν 
μές τή ψυχή τους ενα συν
αρπαστικό επαναστατικό ά
νεμο υπέρ τοΰ θύματος κ’ 
ενάντια τών δασκάλο)ν, γο
νέων, τών δργάνων τής ε
ξουσίας, πού συνήργηοαν 
γιά νά καταστήσουν τό 
πλάσμ’ αύτό δυστυχισμένο 
κι* Αξιοδάκρυτο στον κό
σμο τοϋτο.

“Ενα τέτοιο μεγαλόπνευ
στο έργο άνέλαβε ό εκδοτικός 
οίκος « Π αντογνώστης» να 
έκδοσή, μέ.τήν στερράν 
δα, δτι θά εξυπηρετΐ 
μόνον τό 
καί γενικά 
στηρή απαίτηση, 
ξεως ενός 
ικανού ν’ α 
τιμήση τά έ

Άπό.ταιδο  ΰκίδύΟι) '<< ήθο.τοιά; τοδ β ι ά σ ο υ .  
ΚοίΟΛού/.η

* Κ Ω Σ ΤΑ Σ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΙΓ L
ΜΕΤ’ ΟΛΙΓΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟ “ΑΠΟΠΑΙΔΟ,,


