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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ — ΝΕΑΣ ΥΟ ΡΚ Η Σ
έκτελουμένη διά τών γνωστών πολυτελών καί ταχέων υπερωκεανίων της.
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έκτελουμένη διά τοϋ ταχυτάτου ύπερωκεανίου της ι ί ί Λ Τ Ι * ! ^ »  καί τοϋ γνωστοϋ πολυτελούς
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έκτελουμένη διά της πολυτελούς θαλαμηγού «ΝΑΞΟΣ».
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Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου : ΚΩΝΣΤ. Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ 
Γενικός Διευθυντής : ΙΩΑΝ. Ξ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 

Εντεταλμένος Σύμβουλος : ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΤΙΣΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΠΕΝΛ

ΙΙΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ. — "Ιίριηις ’Ακαδημίας. — Τ4 
χοντά φουστάνια. — Καί δ «ΠΑΝΤΟΙ Νΰ- 
ΣΤΗΣ>. — Πρωταπριλιά.

ΣΤΕΛΙΟΓ ΣΠΕΡΑΝΤ2Α. —"Οταν ή γυναίκα κκΟρβφτί- 
ζ«ται. [Σινέ/εια καί τέλος],

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΣ.—Αουκία Δημ. ΤοΙλλη.—Δημήτριος 
Ταγκόποολος.

ΣΩΚΡ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ.—Ό φρικτές ίρκος.

ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΓΙ ΜΠΑ.—Λοολοδϊι τής Μονιμπασιας. 
[Διήγημα],

Κ. Α. ΦΩΤΛΚΙΙ.—Στιγμές κακές [Διήγημα].

ΜΙΙΑΠΛ ΠΕΤΡΙΜΙ —Π. Νιρβάνας [Χΰντομοι κριτι
κοί χαρακτηρισμοί. Μ*τ’ ιΐκδνος]-.

ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ.—Ίότορίαι —’Ανέκίοτα— 
Π*ρί*ργα κλπ. κλπ.

ANDR6 LICTEN BERG ER.—Ό Μικρός ΒασιληΛς 
Κ*φ. 22ον. Ή  έορτή τοδ 'Αγίου Σίαντίλα. 
Κβφ. 23ον. Ό ίνθρωπος. Κιφ. 24ον. Ή  i -  
πτααί*. [Μυθιστόρημα κατά μβτοίφρασιν τής 
Δ5ος ΠΑΡΘΕΝΟΠΙΙΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΗΛ].

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ -  ΑΓΓΕΛΙΑ!

*  ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΛΡΑΧ- 3 50 *

(fPi/*MA Κ&1 l̂ Egs)
ΙΔΡΓΣΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ — ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΙΙΟ- 

ΦΑΣΙΣ — 01 ΠΡΩΤΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ. -  Ό  «Παντογνώ
στης» κατά τό δεύτερον Ιτος της έκδόσεώς του (1923) 
είχε κάμει εύρυτάτην έρευναν περί τού ζητήματος της 
ίδρύσεως έν Έλλάδι ’Ακαδημίας καί πρώτος αύτός χαί
ρεται διά τήν ύπό τοΰ κ. Παγ <άλου ληφθεΐσαν άπόφασίν. 
Θ3ι ήδύνατο κανείς έν τούτοις νά παρατηρήση δτι μεταξύ 
τών πρώτων μελών της Ελληνικής ’Ακαδημίας βλέπει 
καί μερικά πρόσωπα πού πολύ άργότερα έπρεπε νά κρι- 
θβΟν ά ' πρέπει νά γίνουν ή δχι άχαϊημαΐκοΐ καί άλλα 
πρόσωπα πού δέν έπρεπε κάν νά γίνη σχέψις διά νά 
καταλάβουν τήν περίβλεπτον ταύτην θέσιν, έν ωπαρέμει- 
ναν έκτίς. της άκαδημικης παριμβολής πρόσωπα, τά 
άποϊα έχουν μεγαλυτέραν άξίαν άπό τούς πλιίστους τών 
χειροτονηθέντων άκαδημαϊκών.Όπως δήποτε τό πράγμα 
δέν μ5ς έχπλήσσει διότι αύτά συμβαίνουν παντού δταν 
γίνεται χάιι πρώτην φοράν. Παντού εισχωρούν αί φιλι· 
καί έπεμβάσεις, άιτό τάς όποίας έθεωρούσαμεν άνώτερον 
τόν εισηγητήν κ. Αίγινήτην.—Έλπίζομεν έν τούτοις δτι ή 
παρατηρηθείσ* μ^κρά μεροληψία ώς πρός τήν έκλογήν 
τών πρώτων άκαδημαίκών θά διασκεδαοθη διά της άμέ- 
σου έκλογης δυναμένων νά έγείρωσιν έπί τών ώμων των 
τό βάρος της έπιλέκτου ταύτης θέσεως.

Πρός σύστασιν καί όργάνωσιν τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νών διορίζονται διά της Συντακτικής άποφάσεως ώς 
πρώτα τακτικά μέλη αύιής έν τη πρώτη τάξει τών θετι
κών έπιστημών οί κ. κ. Δημ. Αίγινήτης, Φ. Νέγρης, Φ.
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ΙΙααχι αίέπιστίλαΐ κχί τά χρηματικά έμβώσματα ϊέον 
ν' άπευθύνωνται πρός τήν διεϋθονσιν.

Νικολαΐδης, Γ. Φωκάς, Κ. Ζέγγελης, Γ. ΡεμοΟνδος, 
Ά γ γ . Γκίνης, Κ. Κτένας, Κ. Μαλτέζος, Ί . Πολίτης, Κ. 
Σάββας, Γ. ΣκλαβοΟνος, Έμμ Εμμανουήλ, Ά λ . Βουρ- 
νάζος καί Κ. Βέης.

Έν τή δευτέρ^ τάξει τών γραμμάτων καί Καλών Τε
χνών οί κ. κ, Χατζηδάκις, Σ. Μενάρδος, II. Καββαδίας, 
X. Τσούντας, Κ. ΙΙαλαμάς, I. Ίακωβίδης, Γ. Σωτηριά ■ 
δης, Κ. Άμαντος, Γ. Δροσίνης, Β. Κουρεμένος, Άρ. 
Προδελλέγγιος, Άντ Κεραμόπουλος, I. Καλιτσουνάχης, 
Γ. Οικονόμου, Γ. Σωτηρίου καί Α. Όρλάνδρος.

Έν τή τρίτη τάξει τών ’Ηθικών καί Πολιτικών Επιστη
μών 6 άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών κ. Χρυσόστομος Παπαδό- 
πουλος καί οί κ. κ. Κ. Ρακτιβάν, Ά . Άνδρεάδης, Ν. 
Πολίτης, πρώην δπουργός, Δ. Παπούλιας, θ . Βορρέας 
καί Μ. Λειβαδάς.

Ώς πρόεδρος τής ’Ακαδημίας διά τό έτος 1926 διο
ρίζεται ό κ. Φ. Νέγρης, ώς άνιιπρόεδρος ό κ. Γ. Χατζι- 
δάκις, ώς Γεν. Γραμματεύς μέχρι τέλους 1927 ό κ. Σ. 
Μενάρδος, ώς γραμματεύς έπί τών πρακτικών 6 κ, Κ. 
Παλαμάς καί ώς γραμματεύς έπί τών δημοσιευμάτων τής 
’Α καδημίας 6 κ. Γ. Δροσίνης, άμφότεροι μέχρι τέλους 
τοΟ έτους 1928.

ΤΑ ΚΟΝΤΑ ΦΟΓΣΤΑΝΙΑ. —Ήρχισεν ή προαναγ- 
γελθείσα καταδίωξις τών κυριών ποΟ φέρουν κοντά φου
στάνια». Έ ν μέτρον κυβερνητικόν πρέπει (στραβό ή κου
τσό) νά έφαρμόζεται. ’Αλλά άπό έφαρμογής είς έφαρμο- 
γήν δπάρχει μεγάλη διαφορά, θά  ήτο λοιπόν φρόνιμον 
νά ληφθοΟν κάπως εύλαβητικά μέτρα κατά τών παραβα- 
τίδων δπό τής ’Αστυνομίας τών Πόλεων, ή έποία πρέπει 
νά ιάς προστατεύω άπό τούς βανδαλισμούς τοΟ περιέρ-, 
γου πλήθους, έκτός άν πρέπει άκόμη νά θεωρούμεθα «οί 
άνθρωποι τών όρέων», ένφ νομίζομεν δτι εΐμεθα «οί άν
θρωποι τών ώραίων» κοντών φουστανιών, κλπ.

ΚΑΙ Ο «ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ».-Είς πείσμα λοιπήν 
τή ς ’Αστυνομικής Διατάξεως καί ό «Παντογνώστης» ένε- 
φανίσθη διά τοΟ προηγουμένου τεύχους μέ τά κοντά του. 
*Από λάθος τοΟ προμηθευτοΟ μας χάρτου, έστειλε είς τό 
τυπογραφιΐον έξώφυλλον μικροτέρου τοΟ κανονικοΟ σχή- 
μχτος καί οΰτω έκόντινε πολύ τό φουστάνι του. Ζητοΰμεν 
τήν έπιείκειαν τών άναγνωστών μας.

ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ.— Ό κ. Βενιζέλος ουδόλως άναμι- 
γνύεται είς τήν πολιτικήν.

— Ό κ. Πλαστήρας περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα.
— Ό κ. Πάγκαλος θά διενεργήσω λίαν προσεχώς 

έκλογάς.
— Ό κ. Σκουλούδης διέθεσεν δλην τήν περιουσίαν 

του είς τό Κράτος.
— Ό κ.Τανταλίδης κατόπιν τούτου έδήλωσεν δτι 

δέν θά τά ξανακόψιτ], J
— Ό κ. ΡοΟφος μας έφερε δεμένον τόν άπείθαρχον 

κ. Μουσολίνι.
— Είναι ψεΟδος δτι έ κ. Δεμερτζής κάνει παπούτσα 

έπί παραγγελία, διότι δήθεν δέν εύρίσκει στό πόδι του 
Ετοιμα.

— Ό  κ. Κονδύλης πειθαρχεί είς τήν κατάστασιν.
— Ό κ. Καφαντάρης θά παύση νά... θηρεύη !
— Τά πολιτικά κόμματα έτέλεσαν πάνοπλον δοξολο

γίαν έπί τή ....... συμφιλιώσει.
— Ό κ. Εύταξίας θά πετάξη μέ τό πρώτον άεροπλά- 

νον τής Άμύνης.
— ΨεΟδος δτι 6 κ. Κούνίουρος είναι κατά τοΟ πολι- 

τικοΟ γάμου (πρός ήσυχίαν τών λαδικών τής γειτονιάς).
— Ό κ. Παπαναστασίου δέν πάσχει άπό ύπερδιέγερ- 

σιν τών νεύρων κατόπιν τής θηροθεραπείας ποΟ τοΟ συνέ- 
στησεν 6 κ. Πάγκαλος, εύγενώς πρός τοΟτο προσφερθείς.

— Ό κ. Τσαλδάρης έννόησε τέλος τό «ού παντός 
πλεΐν είς Κόρινθον» πλήν άν άνεπιφυλάκτως καί λοι
πόν τροπάριον.

— Ό κ. Μιχαλακόπουλος δέν λέγεται ’Αντρέας!
— Ό κ. Μεταξας δέν φαληρίζει . . . διαρκώς !
— Ό κ. Ζαΐμης δέν συνομιλεί μέ τούς ίχθεΐς καί πά

σα περί τούτου φήμη είνβι κακόβουλος.
— Ό κ. Πώπ θ’» μονομαχήση μέ τόν κ. Πάγκαλον 

άν 6 τελευταίος δέν δεχθή τάς άπόψεις του πρός διευθέ- 
τησιν τής πολιτικής καταστάσεως.

— Άπαντες οί συνδρομηταί τοΟ «Παντογνώστου» 
μάς έστειλαν τάς συνδρομάς των καί τούς εύχαριστοΟμεν. 
Κατόπιν τούτου ή τακτική έκδοσίς μας έξησφαλίσθη καί 
είς ένδειξιν τά Γραφεία μας μεταφέρονται αδριον Ιην 
’Απριλίου είς τό Πτωχοκομεΐον.

Η I T  Ν Δ Ρ Ο Μ Η
'Ωρίσθη είς δραχμας όγδοήχ.οντα (άριθ. 80) 

και παρακα?>.οϋνται οί αξιότιμοι κ. κ. συνδρο
μηταί μας νά έμβάσωσι προς τήν Διεύθυνσιν 
ταύτηνή νά έπιστρέψωσι τά μέχρι τοϋδε έκδο- 
θέντα τεύχη διά νά τούς διαγράψωμεν.

Α ΙΑ  Τ Ο Υ Σ  κ κ. Σ Υ Ν Α Ρ Ο ^ Η Τ Α Σ

Παρακαλουμένους νά μας γνωρίζωσι τήν έκάστοτε 
νέαν διεύθυνσιν των, πρός άποφυγήν παρεξηγήσεων.

( Έ κ  τον Γ ραφ είο υ ).
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Τ Π Ο  Σ Τ Ε Λ ΙΟ Υ  Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ ΣΑ ____

ΟΤΑΝ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΘΡΕΦΤΙΖΕΤΑΙ

(Συνέχεια καί τέΧος)
Λαοί βάρβαροι καί λαοί κατά φΰσιν ζώντες σήμερον 

είναι ζωνταναί αποδείξεις τής παλαιάς άρχεγόνου συνή
θειας δχι μόνον τοΰ χρωματισμού, άλλά καί τή; στιγμα- 
τίσεως τοΰ δέρματος. Είς τάφους δέ τών Κυκλάδων νή
σων, οί όποιοι άνήκον είς τήν 3ην περίπου χιλιετηρίδα π. 
X. άνευρέθησαν άλλοτε μικρά δοχεία μέ βώλους ερυθρού 
καί κυανού χρώματος, καί ήρμηνεύθησαν τότε, δτι μέ αυ
τούς αί δέσποιναι τών νήσων έγραφον επί τοΰ προσώπου 
των κυκλικός κηλΐδας ή στίγματα, μεταχειριζόμεναι πρός 
τούτο, κατά τόν αρχαιολόγον Τσούνταν, κωνικά ή κυλιν
δρικά λίθινα εργαλεία. Ή  εν τφ Έ θνικώ  Μουσείφ κα- 
τακειμένη εκ Μυκηνών κεφαλή μέ τούς ερυθρού; κύκλους 
καί μέ τά στίγματά επί τοΰ προσώπου, άναμφιβόλως όμι
λε! εύ'γλωττα περί τοΰ εθίμου τούτου καί μεταξύ τοΰ κό
σμου τής αρχαίας 'Ελλάδος.

Κατά τήν ιστορικήν εκείνην έπιχήν, ή συνήθεια είς 
τάς έλληνίδας νά χρωματίζουν τό πρόσωπον, ώστε νά ενι- 
σχύωνται αί φυ,πκαί αποχρώσεις τής έπιδερμίδος, ήτο 
κοινοιάτη καί προήλθεν εκ τοΰ δτι αί γυναίκες εζων δλως 
διόλου περιωρισμένον καί καθεστηκότα βίον, ό όποιος 
βαθμηδόν κατέστρεφε τήν φυσικήν ζωηρότητα καί τήν 
ακμήν τή; δψεώς των. Κατϊ πάσαν δέ πιθανότητα ή συ
νήθεια εΐχεν είσαχθή τό πρώτον μεταξύ τών έν Άσία 
γυναικών τών Ίώνων άπό τά ένδόιερα, δπου έκπαλαι 
έπεχράτει αΰεη. ΙΙαρ’ Όμήριρ (Όδύσ. Ξ. 162) άπαξ μό
νον λέγεται «επιχρίσασα παρειάς». Αί δέ άτθίδες δέσποι- 
ναι, εν δσω διέμενον είς τόν οΐκόν των, δέν επεχρίοντο, 
καί μόνον οσάκις εμελλον νά έξέλθουν ή νά φανούν Ιπ- 
έραστοι, έπεδίδοντο είς τήν ένασχόλησιν τή; ψιμυθιώ- 
σεως. Ό  Λυσίας αναφέρει (π. Έρατοσθ. φόν.), δτι ό άνήρ 
λέγει ώ ; γνώρισμα, έξ οΰ ένόησεν, δτι ή σύζυγός του επή- 
γαινε πρός τόν εραστήν της, ήτο ή \[>ιμυθίωσις τοΰ προ
σώπου.

’Άς ρξετάσωμεν τώρα τά μέσα, τά δποΐα μετεχειρίζετο 
πρός καλλωπισμόν της ή άρχαία Έλληνίς.

Διά τήν άλλοίωσιν τοΰ χρώματος τοΰ προσώπου Ιγί· 
νετο χρήσις ή ορυκτών ή φυτικών ουσιών. Έ κ τών ορυ
κτών σπουδαιότατον ήτο τό -ψιμύ&ιον, δηλητηριώδης 
έ'νωσις μολΰβδου, ή όποία έχρησίμευεν ώς λευκόν ανθη
ρόν χρώμα (ΙΙλουτ. Συμπ. ΣΤ. 6). 'Ως ερυθρά δέ χρώ
ματα έχρησιμοποιούντο τό κ ιννάβαρ ι ,  δηλαδή ό θειού
χος υδράργυρος, καί αί φυτικαί ούσίαι, τό αυκάμ ινο ν ,  
ή  έγχουαα ,  τό φϋκος ,  καί ό πα ιδέρω ς .  Ό  παιδέρως 
παρείχε βαφήν, ή όποία ώμοίαζε πρός τό ερύθημα τών 
παρειών τών παιδίων.

Πρό τινων έτών, είς τόν άρχαΐον τάφον τοΰ Ε' π. X. 
αίώνος παρά τό Πολυτεχνεΐον Α θηνών, άνευρέθησαν 
μεταξύ άλλων καί δύο πυξίδια γεμάτα άπό σωμάτια λευ
κά, τροχοειδή καί κοίλα κατά τήν μίαν αυτών δψιν. Ταΰ- 
τα συνίσταντο άπό ανθρακικόν μόλυβδον. Επειδή δέ, 
κατά τάς περιγραφάς τών άρχαίοιν συγγραφέων, τό ψ ι- 
μύθιον ώς κυριώτατον συστατικόν αύτοΰ είχε τόν μόλυβ
δον τούτον, ούδεμία αμφιβολία, δτι τά λευκά εκείνα σω
μάτια ήσαν ψιμΰθιον, καί θά ετίθεντο, φαίνεται, έκα

στον εντός αντιστοίχου κοιλότητος, ινα προστριβόμενα μέ 
υγρόν χρωστήρα αποδίδουν τό λευκόν χρώμα.

Τώ 1840 ό χημικός Λάνδερερ, άναλύσαι; λευκούς καί 
ερυθρούς βώλους εύρεθέντας είς τάφους τών Α θηνών, 
άνεΰρεν δτι οί μεν λευκοί συνίσταντο άπό άνθρακικόν 
μόλυβδον ζυμωμένον μέ λεύκωμα αυγού, οί δέ ερυθροί 
περιείχαν καί σιδηροΰχον άργιλλον. Άλλά καί ό μακαρί
της καθηγητής Ά ναστ. Χρηστομάνος άναλύσας τοιού- 
τους βώλους, άνεΰρεν δτι οί ερυθροί είχον χρωματισθή 
■μέ έρυθρόδανον (κ. ριζάρι), τό όποιον παρά τοΐς παλαιοις 
ήτο σύνηθες χρωστικόν μέσον.

Τά φρύδια καί τάς βλεφαρίδας (υπογραφή οφθαλ
μών) έπέχριον δ ι” άαβόλου  ή διά ο τ ίμμεω ς ,  τό όποιον 
είναι ενωσις άντιμονίου. Ό  Λάνδερερ, δστις ανέλυσε καί 
τεμάχιον μαύρης ΰλης έκ τών ευρημάτων Αθηναϊκού τά
φου, εύρενότί τοΰτο ή στίμμι ήνωμένον μετά θείου.Έχρη- 
σιμοποιοΰντο έπίσης καί χρώματα, διά τών οποίων έχρω- 
ματίζοντο μαύραι ή ξανθαί ή χρυσοειδει; καί πυρραί αί 
τρίχες τή; κεφα?^ής. ’Αλλά τό πυρρόν χρώμα δέν ήτο φαί
νεται, άνεκιόν διά τά φρύδια' δι’ δ καί ό κωμικός Ά λε- 
ξις λέγει' «Τάς όφρΰς πΰρράς τις έχει' ζωγραφοΰσιν 
άσβόλω».

Τάς βαφά; έπέθετον ή μέ χρωστήρα ή μέ ιόν δάκτυ
λον. Αρχαία ανάγλυφα καί ,άγγειογραφίαι μαρτυρούν 
τόν τρόπον τή; τοιαύτης ένασχολήσεοις. Οΰτω βλέπομεν 
έπί μιάς αγγειογραφίας γυναίκα καθημένην, ή όποία διά 
μέν τής άριστεράς χειρός κρατεί κάτοπτρον, διά δέ τής 
δεξιάς χρωστήρα, τόν όποιον διευθύνει πρός τό πρόσω- 
πσν. Είς δέ τό Βρεττανικόν Μουσεΐον υπάρχει άνάγλυ- 
φον έξ Άμυκ?Λ>ν, τό όποιον παριστά διάφορα πράγματα 
κομμωτηρίου, π. χ. κτένιον, κάτοπτρον, φιάλην, πυξίδα 
μέ τρεις κυκλικάς κοιλότητας, προωρισμένας βεβαίως διά 
τό ·ψιμύθιον κλπ. ^

Αί κατά τοιοΰτον τρόπον κατάβαφοι γυναίκες πολλά- 
κις έχλενά ιθησαν, δτι ό ίδρώς ή τά δάκρυα έπρόδιδον 
αύτών τό τέχνασμα. Ό  ποιητής Εΰβολος (παρ’ Ά θην.) 
λέγει εύτραπέλως. «Κάνεξίηται τοΰ θέρους, άπό μέν τών 
οφθαλμών ύδρορρόας δύο ρέουσι μέλανας, έκ δέ τών γνά
θων ίόρώ; έπί τόν τράχηλον άλοκα μιλτώδη ποιεί- επί 
τφ προσώπω δ’ αί τρίχες φορούμεναι, ε’ίξασι πολιαΐς, 
άνάπλεω ψιμυθίου» (”Ιδ. καί Ξενοφ. Οίκον. Η).

‘Ά  γνωστά ήσαν παρά τοΐς άρχαίοις καί τό σημερινόν 
λευκόν ψιμύθιον (διχλωριοΰχος υδράργυρος, sublime, 
κοινώς σουλιμάς) καί αί διάφοροι κόνεις (ποΰδραι) τοΰ 
βισμουθίου, τοΰ γύψου, τοΰ άμυλου κλπ. 'Η κυριωτάτη 
καί άγνοτάτη τούτων εΐναι ή έκ καθαρωτάτου άμύλου 
κατασκευαζομένη καί συχνάκις αρωματισμένη πούδρα, ή 
όποία άπό τών μέσων τοΰ 16ου αίώνος είχε χρησιμεύσει 
ώς κβτάπασμα τής κόμης ή τή; περούκας. Τό έθος τοΰτο 
άπό τών άρχών τοΰ 18ου αίώνος έξεβλήθη τοΰ συρμού 
καί τοιουτοτρόπως χρησιμεύει σήμερον μόνον πρός λευ
κοτέραν καί τρυφερωτέραν παράστασιν τοΰ δέρματος.

Άλλά δέν ήσαν μόνον αί γυναίκες, πού έχρωματί- 
ζοντο. Έ κ τού Ξενοφώντος ΰποφαίνεται, δτι έπί τών 
χρόνων αύτοΰ ήδη ούιε οί άνδρες—καί μή πρός κακοφα-
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μισμόν μας — έμειναν Απηλλαγμένοι τοΰ Αναξιοπρεπούς 
αύτοΰ έθους. Ρητώς μαρτυρεϊται περί τοϋ Δημητρίου τοϋ 
Φαληρέως, διι «Ιιτιμελεΐτο δέ καί χής δψεως, χήν δέ τρί
χα τήν έπι τή; κεφαλής ξανθιζόμενος, και παιδέρωτι ιό 
πρόσωπον ύ.ταλειφόμενο:, καί τοϊς άλλοις Αλείμμασιν 
Ιγχρίων εαυτώ- ήβούλβτο γάρ τήν δψιν ιλαρός καί τοΐς 
Απαντώσιν ήδύς φαίνεσθαι (Δυΰρις παρ' Ά θ η ν . ΙΗ, 542).

’Αλλ’ ό καλλωπισμός τή; Αρχαία; γυναικός δέν πε- 
ριωρίζετο μόνον βΐς τήν βαφήν καί τήν ψιμυθίωσιν. Θά 
παρατρέξου τάς μυρίας τέχνας, τάς οποίας έγνώριζεν αΰιη 
διά τήν ποικιλίαν τής κομμώσεως· θά παρατρέξω επί
σης τάς φενάκας (εντριχα), τάς οποίας μετεχειρίζετο, τά 
διφανή χιτώνια (αντίστοιχα πρός τά σημερινά τρανσπα- 
ράν), τά κομψά υποδήματα καί τά Ιξ εύγενών μετάλλων 
κοσμήματα, οία τά ενώτια, ών τά εκκρεμή, μεγάλης καλ
λιτεχνική; λεπτόιητος καί εντελείας, παρίστανον συνήθως 
ίρωτιδεΐς, λέοντας, δράκοντας, κεφαλάς έλάφων κλπ. Θ’ 
αναφέρω δέ μόνον τήν εύρεϊαν χρήσιν τών μ ύ ρ ω ν  καί 
τών ε υω δώ ν  έλα ίων,  ή οποία, καί αν δέν Αποδεικνύη 
τήν Αρχαίαν Έλληνίδα ξετρελαμένην τόσον, δσον είναι ή 
σύγχρονος μέ τά περιλάλητα Αρώματα τοΰ Hubigant 
καί τοΰ Coty πάντως δμως άποδεικνύει, oci ή γυναίκα, 
διά τήν οσφρητικήν αϊσθησιν τής οποίας Ιν τφ ερω- 
τι τόσα Ιγράφησαν καί Ιλέχθησαν, θά είναι πάντοτε ή 
αΐωνία γυναίκα.

‘Η χρήσις τών αρωματικών ο ίυιών είχεν επίδοπν 
κυρίως είς τάς χώρας έκείνας, αΐτινβς συνοριΰουν πρός τά 
μέρη τά παραγωγά τών αρωμάτων τούτων, λ.χ. τήν ’Αρα
βίαν. Οΰτω γυναίκες καί άνδρες έν ΑΙγύπτφ, Συρίςι καί 
Μεσοποταμία κατά τ ϊς  Ιεροτελεστίας παρίσταντο πάντοτε 
λουόμενοι καί άλημμένοι μέ μύρα. Οί Αιγύπτιοι, οί 
όποιοι προσέφερον αρώματα είς δλον τόν τότε γνωστόν 
κόσμον, έμύρωναν καί τούς νεκρούς των. Οί βασιλείς τής 
’Ασίας μ·γάλως έχρησιμοποίουν τά αρώματα' π. χ. δ 
Σαρδανάπαλλος. Ό  δέ Μέγας 'Αλέξανδρο?, δταν Ικυρίευ- 
σε τήν σκηνήν τοΰ Δαρείου, εΰρεν εντός αυτής καί κοσμη
ματοθήκην γεμάτην άπό πολύτιμα μύρα. Οί βασιλείς δέ 
τής Ίουδαίας κατά τήν Ανάρρησίν των είς τόν θρόνον 
εχρίονχο κατά θρησκευτικόν Ιθος μ’ ευώδες ελαιον. Ή  
'Ρουθ, προκειμένου νά παρουσιασθή πρό τοϋ Βοόζ, 
έκαλύφθη προηγουμένως μέ αρώματα' ομοίως καί ή 
Ίουδήθ, δταν έπρόκειτο νά καταθέλξη τόν στρατηγόν 
Όλοφέρνην. 'Ωσαύτως μέ «μύρον νάρδου πιστικής πο
λύτιμον» ή Μαρία εν Βηθανίςι ήλειψε τήν κεφαλήν καί 
τούς πόδας τοΰ Ίησοΰ. Ένθυμηθώμεν καί τό σχετικόν 
τροπάριον τής Κασσιανής. «Κύριε, ή έν πολλαις άμαρ- 
τίαις περιπεσοΰσα γυνή, τήν σύν αίσθομένη θεότητα, μύ
ρα σοι πρό τοΰ ένταφιασμοΰ κομίζει κλπ.».

Έ κ τών ώς άνω χωρών τά έλαια καί τά μύρα εκομί- 
ζοντο μέχρι τής Ίοννίας καί έκεϊθεν μέχρι τής άλλης Ε λ 
λάδος. ’Ήδη δ "Ομηρος καί δ "Ησίοδος γνωρίζουν τά 
μύρα. *0 Σόλων μάνην προέγραψε τήν πώλησίν τω ν  
μάτην καί δ Σωκράτης έχλεύαζε τούς μεταχειριζομένους 
ταΰτα. *Η χρήσις τών αρωμάτων έν Έλλάδι εγεινε σχε
δόν κοινή εις τε τήν Ιατρικήν καί τόν καλλωπισμόν, ίβίως 
δμως μεταξύ τών γυναικών διότι οί άνδρες μόνον είς 
τάς «ύωχία; καί τάς εορτάς ήλείφοντο μέ μύρα, ενφ γυ
μναζόμενοι ήλείφοντο μέ κοινόν ελ.αιον (Ξεν. Συμπ.). Τά 
λουτρά καί οί οίνοι ήρωματίζοντο επίσης.

Καί δχι μόνον οί ζώντες, άλλά καί οί νεκροί είχον 
δικαιώματα έπί τών μύρων. Οΰτω εθος ήτο εν Άθήναις

καί έν Έρετρία νά θέτουν παρά τήν νεκρικήν κλίνην 
καί Ιν τάφφ ληκύθους πλήρεις ευώδους έλαίου.

Τά μύρα ήσαν εύπρόαδεκτα Αφιερώματα τών θεών, 
καί δταν ούτοι Ινεφανίζοντο είς τούς θνητούς, άπέπνεον 
δομήν ευωδίας.

Τά μύρα ή ιαν ή άπλά εκκρίματα φυτών ή συνηνω- 
μένα μέ κοινόν ελαιον, εις τό δποΐον προσετίθετο ώς 
συνεκτικά ή ρητίνη, τό άλας ή τό κόμμι, ώς και χρωστι
κά! ούαίαι πολλάκις. Έκ τής μεγάλης ποικιλίας τών μύ
ρων δνομαστότατα τοιαΰτα υπήρξαν τό νάργδον, ή σμύρ
να, τό ρόδινον, τό άμαράκινον, τό ερπύλλινον, τό κινα 
μώμινον, τό κρίνικον, τό κρόκινον, τό μήλινον, τό λιβα- 
νώτινον, τό φανύκινον, τό ΐρινον, τό μεγάλειον κλπ. *Υ- 
πήρχον μύρα Αιγύπτια, Β ιβυλώνια, Χϊα, Παναθηναϊκά, 
άναλόγως τοΰ τόπου τής παραγωγής των. ’Αληθώς δέ κα- 
ταντφ Απίατευτον τό γεγονός, δ :ι είς τήν άρχαίαν μυρε- 
ψικήν έπεδιώκετο ή τοιαύτη ποικιλία τών Αρωμάτων, ινα 
δι’ ?καστον μέλος τοΰ σώματος χρησιμεύη καί διάφορον 
μύρον. Τόση ήτο ή περί τά τοιαΰτα λεπτότης τής ελλη- 
νίδός, ή οποία πανταχοΰ καί πάντοτε επεδίωκεν αρμονίαν 
οσμών. Είς δέ τά κιβώτια, είς ιά οποία έναπέθετε τά έν- 
δύματά της, ένέκ',ειε ποιάλα ξηρά μύρα, τά λεγάμενα 
δ ια η ά ο μ α τα ,  παρόμοια πρός τίς σημερινές ποΰδρε;, διά 
τής λεπτεπίλεπτου Αναλογίας τών δποίων επετύγχα- 
νεν Αρμονικόν καί εύχάριστον Αρωματισμόν τών ενδυ
μάτων.

Άγγεΐον μυκηναϊκόν, ευρισκόμενον είς τό Μουοεΐον 
τής γερμανικής Βόννης, δτε Ανευρέθη καί Απεσφραγίσθη, 
Απέτνεεν Ισχυράν ευωδίαν. Τδ μυροδόχον τοΰτο άγ- 
γεΐον, τό ότοΐον καί μετά τήν Αποσφράγισίν του επί τινα 
χρόνον ευωδίαζε μόλις πρό 30ετίας έ'χασε τελείως τό άρω
μά του, τό δποΐον είχε διατηρήσει οΰτω επί τρεις περί
που χιλιετηρίδας.

Οί Ρωμαίοι ή^ωμάτιζον τά λουτρά των, έρράντιζον 
δι’ Αρωμάτων τούς τοίχους τών ανακτόρων έψέκαζον μ’ 
αυτά τάς χιλιάδας τών θ«ατών τοΰ Ίπποδρόμου, διά νά 
τούς προφυλάττουν Από τήν θερμότητα τοΰ ήλίου. Ήρω- 
μάΐΐζον Ακόμη καί τούς σκύλους των, τούς ίππους, ώς 
καί τάς στρατιωτικός σημαίας κατά τήν ημέραν τής μά
χης. Τά Αρώματα τά όποια έχρησιμοποίουν αί Ρωμαΐαι 
δέσποιναι βκόστιζον ενίοτε 800 φράγκα τό χιλιόγραμμον. 
Λέγεται δτι ό Νέρων είς τήν κηδείαν τοΰ Πομπηΐου έδα- 
πάνησεν τόσον θυμίαμα, δσον δέν παράγει ή ’Αραβία 
εντός δεκαετίας.

Έ ν  Ρώμη οί μυρεψοί (unguentorii) ήσαν κατά τόν 
Πλίνιον Έλληνες τό πλεΐστον καί κατεϊχον μίαν ’ιδιαιτέ
ραν συνοικίαν. Καί τά εργαστήριά των εχρησίμευον ώς 
βντευκτήρια τών περιπατητών.

Κατά τόν μεσαίωνα ή Γαλλία καί ή ’Ιταλία προΐσταν- 
το τών άλλων εθνών είς τήν κατασκευήν κα'ι τήν χρηjiv 
τών Αρωμάτων. “Ηδη άπό τοΰ 49G Ικαιον θυμίαμα καί 
λαμπάδας Αρωματισμένος εις τάς καθολικάς εκκλησίας. 
Ή  Αικατερίνη τών Μεδίκων έγενίκευσεν έν Γαλλίςι τά- 
ρώματχ Έ πί Λουδοβίκου 15ου ή μόδα ιώ ν αρωμάτων 
Απέβη πραγματική Ιπιδημία. Ή  αυλή καθ ’ εκάστην ϊπέ- 
βαλλ* καί νέον άρωμα. Λέγουν Ακόμη δτι ή κυρία Πο- 
μπαδούρ έδαπάνα διά τάρώματά της 500 χιλιάδ. φρά
γκα έτησίως.

Υπολογίζουν δτι τά οίνοπνευματώδη Αρώματα κα- 
τεσκευάσθησαν τό πρώτον κατά τόν 14ον αίώνα. Τό πρώ
τον τοιοΰτον πού γνωρίζομεν είνε τό ΰδωρ τής Ούγγαρί-
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ας, έξ άποστΓίξεως τοϋ δενδρολιβάνου, γενομένης τφ 1370 
ύπό τής βασιλίσσης τής Ουγγαρίας Έλισσάβετ, κατά συν
ταγήν καλογήρου- μέ τό άρωμα τοϋτο λέγεται διι ή βα
σίλισσα διετήρησ^· χήν καλλονήν της μέχρι γήρατος. Έ ν 
’Αγγλία ή καλαισθησία τών Αρωμάτων φαίνεται διι επε- 
κράτησεν άπό τών χρόνων τοϋ Σαικσπήαρ (1564— 1616) 
καί έπί τής εποχής τοΰ χιουμοριστοΰ συγγραφέως Swift 
(1667— 1745) τά εργαστήρια τών μυρεψών ή ιαν τά Ιν- 
νευκτήρια δλων τών χασομέρηδων.

Τέλος εις τάς χώρας τών οπαδών τοΰ Μωάμεθ, δπου 
δ μόσχος καί τό ρόδον tlvai τά πλέον Αγαπητά Αρώματα 
τά ούρι μέ τά μαΰρα μάτια πρέπει νά ρανείζουν Απαύστως 
μέ τΑρώματα ταΰτα τούς τάπητας τών χπρεμίων καί τά 
λιθόστρωτα.

Έ νφ  έν τή αρχαιότητι ή Κόρινθος, ή Ρόδος καί ή 
Κηύνη υπήρξαν περίφημοι διά τήν μυρεψικήν tojv, σή
μερον τά σπουδαιότερα κέντρα κ χτασκευή; Αρωμάτων εί
ναι τό Παρίσι; τό Λονδΐνον καί πολλαί πόλεις τής Με
σογείου, ίδίως τή; Μεσημβρπή; Γαλλίας. Τά Αρώματα 
εξάγονται από μεγίστην ποικιλίαν Ανθέων, καρπών' κόκ
κων (σπερμάτω·>), ξύλων καί δλλων φυτικών προϊόντων, 
Αλλά καί ατό αιθέρας, Από προϊόντα χοΰ γαιάνθρακος, Α
πό ΰγρότισσαν. Ζωϊχά Αρώματα είναι τά τοΰ μόσχου, 
τής μοσχογαλής, τοΰ κέρατος τής έλάφου καί τοΰ Αρκοΰ 
Αμβάρου.

** *
Αύτά ι ί ια  είς ιόν φίλον μου, ό όποιος αληθώς είχε 

τήν υπομονήν νά μέ Ακούση μέχρι τέλους, χωρίς νά μέ 
διακόψη ποσώς. Ά ν  πράγματι είχε πεισθή έπί τοϋ ζη
τήματος, πού μάς »ίχεν Απααχολήση τόσον ζωηρά, δέν εί
μαι είς θέσιν νά ιό βεβαιώσα» απολύτως. Κάτι μόνον επε- 
χείρησε νά μοΰ ψιθυρίση περί τοΰ καλλωπισμοΰ τής συγ
χρόνου Αθηναίος έν σχέσει πρός τήν ήθικήν, Αλλά:

— Μή σέ μέλει, τόν διέκοψα' αν ό ουρανός άποφασί- 
ση κάποτε νά βρέξη πΰρ καί θειον είς τά μέρη, δπου ό 
καλλωπισμός δολοφονεί τήν ήθικήν, άφεύκτως ή πόλις 
τής Άθηνάς θά είναι ή τελευταία, πού θά ύποστή τήν 
έξ ϊίψους τιμωρίαν.

Ένθυμηθήτε δμως, δτι ό φίλος μου ήτο μισογύνης 
καί δέν εί/ε τέλος π ά ν τω ν  κα  μ μ ία ν  ό'ρεξιν νά  ουν&η- 
κολογήοτ] κα τά  η λά το ς  μ α ζ ί  μου έπί ζητημάτων, πού 
θά ύτερήσπιζον οπωσδήποτε τό γυναικεΐον φΰλον. Διά 
τοΰιο.καί άπό τήν ήθικολογίαν του μετετοπίσθη ολισθη
ρά εΐς τήν φιλοσοφίαν καί ήρχισε νά μοϋ άνπτύσση έ'να 
σωρό θεωρίας τοΰ Σοπενχάουερ, τάς οποίας δέν τολμώ ν ’ 
Αναφέρω κδν, δχι διότι μοΰ λείπει ό χρόνος μόνον, Αλλά 
καί διότι κυρίως δέν θά έπεθύμουν νάντιμετωπίσω έστο> 
καί νοερώς τήν τρομεράν, δσον καί χαριτωμένην οργήν 
τών γυναικείων εκείνων ματιών, πού έχουν τήν ευγένειαν 
νά μέ παρακολουθούν αφηγούμενον καί ποΰ είναι τόσον ω
ραία,ώοτε νάμή λάβουν ποτέ τήν Ανάγκην καταφυγής εΐς 
τά τεχνητά μέσατοΰ συνήθους καλλωπισμοΰ.Άλλαις τε δέν 
λησμονώ, δτι ή οργή, αί λύπαικαί τά παρόμοια, δσον χα
ριτωμένα καί άν φαίνωνται κάποτε, χαλοϋν βαθμηδόν 
τήν σωματικήν ομορφιάν’ καί δέν θέλω διά τοΰτο νά μέ 
τύπτη ή συνείδησις, δτι έγώ συνετέλβσα καί κατ’ έλά- 
χιστον είς μίαν παρομοίαν εγκληματικήν φθοράν.

Τουναντίον θά ήθελα τήν ψυχήν τών Αναγνωστριών 
μου ήρεμον, γλυκεϊαν καί γενικώς τοιαύτην, ώ η ε  κατ’ 
εξοχήν νά δημιουργή τήν πραγματικήν αύτών καλλονήν, 
μεταμορφώνουσα καί έξωραΐζουσα τό σώμα κατά τήν

Ιδίαν της διαπλαστικήν δύναμιν. «Μήν ελπίζετε, λέγει δ 
Λαφάτερ, νά κάμετε ώραιότερον τόν άνθρωπον, χωρίς 
προηγουμένως νά βελτιώσετε αύτόν ηθικώς». Άλλά καί 
ό Μαίιερλιγκ προσθέιει' «Τίποτε είς τόν κόσμον περισ
σότερον δέν διψά τήν ομορφιά, τίποτε είς τόν κόσμον 
εύκολώτερον δέν ομορφαίνει, δσον μιά ψυχή».

θα  ήθελα, πρίν τελειώσω, νά προσθέσω διά τήν καλ
λονήν τών ωραίων κυριών καί δεσποινίδων μίαν συμβου
λήν τοϋ πολλοΰ δερματολόγου Birzard :

«Μέσα είς τόν διάκοσμον τοΰ καλλωπιστηρίου σας, δε
σποινίς, κάνετεκάθε μέρατήν τουαλέττα σαςχαί γρήγορα— 
γρήγορα, λίγο σαπούνισμα, λίγη ποϋδρα, μυρωδιά κι "αύτό 
είνε δλο. Καί τό βράδυ παρακαλώ ; “Ω ! τό βράδυ θά κοι- 
μηθήτε, δέν χρειάζεται τουαλέττα . . . ’Έ, λοιπόν, δεσποι
νίς, άπατάοθε. Πειάξτε γρήγορα άπό τό καλλωπιστήριόν 
κάθε άχρηστο πού μαζεύει σκόνη, τά κουτιά, τά μπουκα- 
λάκια, τίς κορδελλίτσες. Πετόξετε αύτό τό σφουγγάρι, είς 
τις τρύπες τοϋ όποίου χιλιάδες μικρόβια καιοικοΰν, σα
πουνίσετε τή βούρτσα τών δοντιών σας, άντικαταστήσατε 
τήν πετσέτα τοΰ προσώπου μέ λίγα κομματάκια ύδροφί- 
λου βάμβακος, βάλτε επάνω στήν εταζέρα σας ενα βαπο- 
ριζατέρ, μιά κρέμα, μιά πούδρα καί έτοιμασθήτε νά δια
τηρήσετε γιά πολλά χρόνια τήν φρεσκάδα τοϋ προσώπου 
σας».

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ

I I Ν  Ε  I t  Ι=* Ο Λ  Ο Γ  I  Λ  I  I

Λ Ο Υ Κ Ι Α  Δ Η Μ .  Ρ Α Λ Λ Η

Εΐς άκόμη τύπος παλ»ι*ς καί άρχοντικής δισποίνης. 
γόνος Ιστορικής άθηναϊκής οίκογβνείας, ή Λουκία Δημ1 
Ράλλη, τό γένος Μ*ύρου, σύζυγος καί σύντροφος πιστή 
τοΟ ά«ιμνήστου ΠρωθυπουργοΟ κα! ίθνιχοΟ άνδρός, έξέ· 
λιπε πρότινος όποκύψασαμετάβραχιΤαν νόσον *ίς τ ί  μοι- 
ραΐον.

Έ  μπαστΛσα μ»τά παραδ*ιγμ*τικής άφοσιώσεως π«· 
ριδαλοΟσα τήν ζωήν τ&0 μεγάλου πολ.τίυτοΟ, διεκρίθη 
κατά τόν μακρόν της β'ον διά τό καλοκάγαθον τοΟ ήθους 
της καί διά τήν άναλλοίωτον τοΟ χαρακτήρος της «ύγένει- 
αν, ό θάνατός της δέ συνεκίνησεν άπαταν τήν έκλεκτήν 
άθηναϊκήν κοινωνίαν.

Ό «Παντογνώστης» δ:»6ι6άζίΐ πρός τούς οικείους 
τής έκλιπούσης τά θερμά του συλλυπητήρια. .

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ  Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Α Ο Χ

Τήν πρωίαν τής 22ας τ. μ. άπεβίιυσεν αίφνιδίως, 00- 
μκ όξείας προσβολής, έπίλεχιος συνάδελφος καί λογοτέ
χνης γνωβτός, 6 Δημ. Ταγκόπουλος.

Ό  άποθανών «Ιχεν άφιερώσει άπασαν τήν μακράν 
του δημοσιογραφικήν ζωήν είς τήν ύπηρεσίαν τής άμιγώς 
δημοτικής γλώσσης, πρωτοστατήσας μετά τοΟ Ψυχάρη 
καί τοΟ Γιάννη Καμβύση είς τήν δημιουργίαν ίσχυροΟ νε- 
ογλ*σσικο0 ρεύματος. Όρμώμενος είς τόν άγό&να του 
τοΟτον άπό άγνώς ιδεολογικά κίνητρα Ιπάλαισ* μέ όξύ- 
τητα άκρως πολεμικήν κατά τών συντηρητικών τάσεων 
τής έποχής καί πιινθομολογούμενον τυγχάνει δτι κατώρ- 
θωσε άν μή τι άλλο, τούλάχιστον δμως νά προαγάγ^ τήν
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5 ;ιοτικήν δπόθεσιν μέχρι τοΟ έπιπέδου μιάς τιμητικές 
διά τάς προσπαθείας του έπικρατήσεως.

'Γπήρξεν ό έμπνευστής καί έπί μακράν σειράν έτών 
διευθυντής τοΟ «Νουμά* τοΟ διαπλάσαντος μίαν έλόκλη- 
ρον φιλολογικήν γενεάν, ούκ όλίγα συμβαλών καί είς τά 
γράμματα διά πλείστων μυθιστορημάτων, διηγημάτων 
καί θεατρικών έργων.

Άλλά καί τής δημοσιογραφίας μαχητής άνένδοτος ί  
Δημ. Ταγχόπουλος είργάσθη έπανειλημμένως ώς Αρχι
συντάκτης καί χρονογράφος πολλών έφημερίδων, διακρι· 
νόμενος πχντοτε διά τό είλικρινώς προσωπικόν του δφος 
καί διά τήν ίδιότυπον φιλοσοφικήν του διαίσθησιν, μέχρι 
δέ τελευταίας στιγμής συνειργάζετο είς τό «Έθνος» ύπό 
τό ψευδώνυμον «'Ιερεμίας*.

ΤοιοΟτος ό έκλιπών, άφίνει διά τοΟ προώρου θανάτου 
του κενόν είς τόν διανοούμενον Ιλληνικόν κόσμον, 6 όποΐ- 
ος δέν θά λησμονήση ταχέως τήν έπιβλητικήν μορφήν 
τοΟ Δημητρίου Ταγκοπούλου.

0 ΦΡ1ΚΤ0Σ ΟΡΚΟΣ

Κι’ άν δλα ήσαν ψεύτικα, φιλιά, λογάκια, χάδια, 
κ ι’ άν σήμερα μέ άλλονε περνάς άπ’ τά λιμέρια, 
ποΰ τά περνούσαμε μαζύ κ ι’ έβάζαμε σημάδια.. 
ή πετραδάκια μάζευες μέ τά δικά σου χέρια..

κ ι’ άν τίποτε δέν συναντοδν παληό τά βλέμματά σου, 
που νά σ’ άγγίζει τήν καρδιά, ώ κόρη καρδιοκλέφτρα, 
κ ι’ άν έκεί ποΰ ίχονες γ·.ά μέ τά δάκρυά σου, 
δέν τήν άκοδς ποϋ μιά φωνή σοδ ψιθυρίζει... «ψεύτρα»

καί άν τής Άκροπόλεως τά δειλινά τά θεία, 
κ ι’ ή γαλανή άκρογιαλιά τοδ Παλαιοδ Φαλήρου 
τοδ «Κήπου» οί κελαϊδισμοί στή πρωινή μαγεία 
δέν άφησαν στή μνήμη σου αχνόν γλοκοΰ ονείρου.

"Ομως θά Ιλθη μιά στιγμή, νά πά.ς νά κοινωνήσης, 
ποδ στόν παπά, άν άρνηθής τόν άτυχή σου φίλο, 
δέν ήμπορεΐς δυό δάκρυα μετάνοιας νά μή χύστ,ς.. .  
θυμωντας κάποιον όρκο σου στό Τίμιό μου 3ύλο.-.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Η Λ Λ Η Ρ Ι Κ * *  Α Ι Η Γ Η 1 Μ Η Τ Α

ΛΟΥΛΟΎΔΙ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΠΑΣΙΑΣ
Κρυφό καμάρι τήν είχε ό Γιάννης δ Καταραχίάς τή 

γυναίκα του τή Μαριγδίτσα τή Μονεμπασιώτισα.
Λουλούδι τής Μονεμπασιάς τοϋ τή χρυσόλεγαν συμ- 

πεθερευοντάς τηνε μαζί του, λουλούδι τής Μονεμπασιας 
τήν άποθάμμαζαν νύφη στό πλάϊ του φίλοι και συγγενείς 
δικοί καί ξένοι.

"Ετσι, λουλούδι τής Μονεμπασιας, φεγγάρι κι’ ήλιο 
της τοϋ τήν άπόειπε και τόν σταυροασπάστηκε ή πεθερά 
του κάτω στό κεφαλόσκαλο, στή πιάτσα, πριχοϋ μπαρκά
ρουν γιά τή Πάτρα.

. . . Τή Μαριδγίτσα καί τά μάτια σου Γιάννο μου... 
παιδί μου . . .

Μοναχοκόρη απ’ τό κόρφο της, άνέβγαλτη, νοικοκο- 
κυρά καί χρυσοχέρα, μονομερής τή στόλισε νυφοϋλα καί 
τής μίσευε.

Άπόμεινε στή πιάτσα δακρυσμένη καί περίλυπη . . . .  
. . . στό καλό παιδιά μου στό καλό . . .  δ θεός μαζί σας...

Λεβέντης μορφονηός, γλυκογελασμένος δ Γιάννης 
δ Καταραχίάς ήταν στό πλάϊ της* κρυφή χαρά σιγόβραζε 
μέσα του- ντέρτια κ ι’ άποθυμίες άνάσαιν’ ή ψυχή του- 
χορτασμούς δέν είχαν τά μάτια του.

Κι ° έπειτα δταν τό βαπόρι ανοίχτηκε καί ή γλυκεία 
εικόνα τής Μονεμπασιας άλαργόσβενε βαθείά κ ι’ άντίκρυα 
αυτός έκεϊ παράμερα στήν ερημική πλεύρη, πλάϊ στά άλ
μπουρα— ά! —μέ πόση άποθυμιά τήν έκλεισε στά μπρά
τσα του καί τή; σφάλισε εκείνο τό δαχτυλιδένιο στομα
τάκι της μ’ ενα συγχρατητό φιλάκι του—τό πρώτο.

Ά χ , εκείνο τό λεπ ό, τό τόσο τρυφερό καί ηδονικό 
ρίγος ποΰ τούς διαπέρασε— μετά τό μυστήριο τοΰ γάμου 
των—ήταν έ'να μυστήριο έγκαρδιακό καί περίγλυκο, ποΰ 
ένωσε τίς δυό ψυχούλες των γιά πάντα. . . .

Ζωή χρυσή «χαρισάμενη» περνούσαν καί σιό σπιτάκι 
τους, στή Πάτρα.

Μεσημέρια γλυκά—καλοκαιριάτικα—καί βράδυα καί 
νύχτες περίπαθες καί δροσερές κι’ αυγές καί ώρες αλη
σμόνητες.

’Άχ! ναί, κρυφό καμάρι τήν είχε δ Γιάννης δ Κατα- 
ραχιας τή γυναίκα του τή Μαριδγίτσα τή Μονεμπασιώ
τισα- κρυφή χαρά τοΰηταν τό σπιτάκι του γιά χάρη της' 
έτσι κρυφή, τρανή, πολύποθη ήταν κι’ ή έννοια του γ ι’ 
αύιήνε.

'Ροΰπι δέ τώκανε άπό κοντά της- μέ τίς κότες μα
ζεύονταν στό σπίτι’ μέρα μεσημέρι ξεπόρτιζε γιά δξω- 
τόν έχασαν οί φίλοι ιου' τόν έχασε τό καφφενεΐο' τόν χά- 
σαν οι ταβέρνες.

Τόν εύφραινε τό σπίτι, ή γυναίκα του, τόνευφραιναν 
τά κρεμασμένα μεσοφόρια.

Μοίκοβολοϋσ’ ή Μαριδγίτσα του, μοσκοβολούσε τό 
φαγάκι του, μοσκοβολιά καί πόθους άπόπνεαν τά ρουχι
κά της.

Ευλογημένη ή ώρα ποϋ τή πήρε....

"Ομως έλα Χριστέ καί Παναγιά καί Ά γιοιμ ’ Άναρ- 
γύροι τ ’ ήταν’ ιδέα ποΰ τοΰ μπήκε.

. .Ή  Μαριδγίτσα;;;;:...
Βαθειά ταν ή έννοια του κι’ ή συλλοή του...
Καί στοχαζότουν καί συμπέραινε δούλευ’ δ νοϋς τ’ επί

μονα.
Μέτραε τά περιστατικά καί τά σημεία- ξήγαε τά λό

για καί τό νόημα, λογάριαζε τά πιθανά «αί τά μπορού- 
μενα . . . .

Καί άναβε καί κόρωνε τυΰρχονταν σά τρέλλα...·
Κι’ ας είχε τό στόμα του κλειστό, μανταλωμένο.
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'Η γλώσσα τής καρδιάς του φλυαρούσε- τήν αφρουγ- 
κράζουνταν δ ΐ5ιος δλο νά λέει.,.νά τοΰ λέει σιγαλά, έμ- 
παθιακά, νά τοΰ τά καλομετράει σά κουκιά έ'να ένα.... 
...γιά τή γυναίκα του τή Μαριδγίτσα...γι’ αύτή ... « .... 
...αχούς! άκοΰς έκεί! νά μοΰ τόνε φέρεις νά σοΰ τόν τρα
πεζώσω σπίτι μου γιά πατριώτη σου καί συγγενή σου, 
κατά ποΰ μοΰ τόν εσυστήσατε στήν Μονεμπάσα κι’ άπό 
κοντά, σάν έφυγε νά μοΰ τό σκάσης τέτοιο παραμύθι;...» 
«....σέ χάλεψε λέει καί θά «τελείωναν» μά γιά μικρά 
πράμματα τά χαλάσατε καί μάλιστα άπό έλόγου του; . ... 
« ....δέν ήταν τυχερό !.... άκοΰς... τυχερό ποΰ δέν ήταν ;.. 
«....Μά δέ ντράπηκες νά μοΰ τό είπής ; ....»
« .. .Καί πώς άφοΰ’ ταν έτσι δέ μίλαγες νά τόν φέρω ; ».. 
....παρά σοΰ τόν τραπέζωσα σπίτι μου, μπροστά σου κ ι’ 
έφ«γε κ ι’ ήαίε μ’ ένα τρόπο σάν νά μάς τάχε πληρω
μένα κι’ ειχε κέφι δ άνθρωπος κΐ'.ί χαχάνιζε κ ι’ αστειεύον
ταν καί τρέχαν τά σάλια του κυτάζοντάς σε ; ....

  Τόν Καραγκιόζη....
«Δέν ξέρω τί νά πώ καί τί νά βάλω μέ τό νοϋ μου»
«Αύτόν τόν βρωμοΖωχιό, τό φούρναρη, τό πατριώτη 

σου, τό συγγενή σου, τόν ύ τοψήφιο άντρα σου στή Μο
νεμπάσα, μά τό Θεό, τόν μάχομαι, τόν σχαίνομαι, τόν....

“Ομως δέν έβγαζε τσούτα άπό τό στόμα του.
Μόνο ποΰ τόν καψάλιζε ή ζήλεια.
Μόνο ποϋ π ιό πολύ τήν άποθύμισε.
Καί τή θωροΰσε λαθραία καί τή ζύγιζε μέ ματιές φευ- 

γαλαίες καί λοξές. ^
Λές κ ι’ ήταν ερωμένη του κ ι’ δχι γυναίκα του κατα- 

δικίά του.
Πόθους τρανούς, τάναβε ή λιχνή κορμοστασιά της.
Ά χ  ναί, τόν έκαιγαν εκείνα τά περίγλυκα μάτια της 

τά τσιγκάνικα.
Έκείνο τό γλυκό μυστήριο τοϋ πρώτου φιλιού της, 

εκεί ανοιχτά στό πέλαο τής Μονεμπάσας, πλάϊ στό πρυ
μιό άλμπουρο, σιγόβραζε ξανά μεσ’ στή καρδιά του, τοΰ- 
φερνε τήν ΐδ ι’ ανατριχίλα!...

'Όμως μιά ό'ρεξι παράξενη, άγρια καί πρόστυχη έκα
νε πικρή τή γεϋσι τών λογισμών του, άρρώσταινε τό σώ
μα του.

Θάταν καλός νά τήν κάμη νά πόνεση, νά τήν δείρη. 
έτσι νά τήν ίδή νά κλάψη.

Τόν ερέθιζε ή ομορφιά της, εκείνο τό φειδίσσο λύγι
σμα τοΰ κορμιού της, έκείνη ή στιλπνή υγρασία τών χει- 
λιών της....

Δήν ήξερε κι’ δ ίδιος τό τί ήθελε- νά τήν φιλήση νά 
τήν σφίξη στήν αγκαλιά του ή νά τήν πνίξη μέ τά ΐ^ιά 
του τά χέρια.

Γλυκειές καταχνιές άπό έρωτα καί πόθους άσήκωνε 
στήν ψυχή του αύτή ή άερική χάρι τής περπατησιά; της,

. εκείνο τό φιλτισένιο κουμπάκι τοϋ μπούστου της ποΰ 
συγκρατοΰσε τή φουσκοθαλασσά τών στηθειών της.

 ̂ Δέ μίλαε, δέν κινιώταν, δέν άνάσαινε.
Μιά ανεξήγητη κακία άργολογοϋσε τίς καλωσύνες τής 

καρδιά; του.
Τήν κύτταζε καί ή δψι του τράχαινε.
Περίεργος, λεπτολόγος, επίμονος, σκεφτώταν καί λο

γάριαζε τό Ζωχιό καί τή γυναίκα του, τά φερσίματά του 
καί τα λόγια της. «Τό Καραγκιόζη!...»

Σάν νά τόν είχε άντίκρυα του περιεργαζότουν μέ μΐ- 
0ος τό άσχημο πρόσωπό του- τά κόκκινα μουστάκια του-

έκείνη τή συχαμερή κρεατοεληά ποϋχε στή μύτη. Θεέ μου, 
τί αντιπάθεια ποΰ ένοιωθε. _

Τό πρόσωπό τυυ είχε ένα σουλούπι αλλιώτικο, μια εκ- 
φρασι κακιά, έισι πειρακτική καί αδιάντροπη.

Έ λα Χριστέ μου τί ιδέα!.. Αυτός δ άνθρωπος τοΰ 
θύμιζε κάτι άπό τά ζώα, κάποιο άπό δαΰτα ποϋ έμοιαζε 
....νά σάν ένα γάτο μέ κόκκινα μουστακια και μια κρεα
τοεληά ζερβά στή μύτη.... Βρε! άπαράλλαχτος!  ̂ ^

Εκείνα τά μάτια του τά στρογγυλά σά δεκάρες, τα 
γκρίζα, πάνω άπό ιίς δρθες πυροκκοκινες τρίχες^ τών 
μουστακιών του, είχαν μιά έκφρασι περιγελαστική υπου-
λη .... γατίσσα...

Καί ή περπατησά του καί κείνη ήταν προσεχτική και 
αλαφριά σά τοϋ γάτου, μά πιότερο η φωνή^ του ηταν η
χερή καί ξετσίπωτη, έ 'σ ι αισχρή καί συχαμένη σά τό ε
ρωτικό νιαουρισμά του.

Αύτόνε λοιπόν;
Τοΰ Γιάννη τοϋ Καταραχιά ένα πραμμα τούηταν άκα

τανόητο. Ζηλιάρη, μοχθηρό, ξεφρενιασ;ιένθ τόν ωδηγοΰ- 
σε ή φριχτή περιέργεια του.... . ,

  Αλήθεια αύτόν τόν άσχημοΰρι το Βρωμοι,ωγιο,
τόν άνθρωπόγατο, μέ τί καρδιά—μά γιά τό Θεό—μέ τή 
ζεστασά θά τόν έκανε ή Μαριδγίτσα αντρα της; πώς μα 
πώς θά τόν ανέχονταν στήν άγκαλιά της;

Τί λοιπόν;
Θάταν αύτή τόΐδιο γλυκειά καί τρυφερά,^το ίδιο α- 

φωσιωμένη άν άντίς νάχε αύτόν άντρα της είχε όποιονε 
άλλον καί μάλιστα ςιύτό τό χτήνος τό Ζωχιό τό Θανάση;... 
δρίστε;

Κι’ δ νοϋς του έτρεχε σέ κείνον. ^
Δοκίμαζε νά τόν παρασιήση στό νοΰ του, να τόν 

φαντασθή άντρα της, δπως θάταν στό τραπέζι, στο πε
ρίπατο, στό σπίτι οί δυό τους, στό κρεββατι...

Τόν άκουγε νά τή; μιλάη γλυκά, χαϊδάρικα, να τής 
λέη γιά τήν άγάπη του γιά τή καρδιά του.

Τόν έβλεπε νά τήν σφιχτοκρατή στήν άγκαλιά του, να 
τήν χαϊδολογάη, νά τήν ρουφάη στά φιλιά, νά τής ξεκου- 
μπόνη εκείνο τό φιλτισένιο κουμπάκι τοϋ μπουστου της. 
Θεέ μου!...

Τότε έτρεχε καί τήν έσφιγγε παράφορα στήν αγκαλιά 
του- τήν κάθιζε στά γόνατά του καί τήν φιλοΰσε άπανω- 
τά διψασμένα.

Τό κορμί του ύπόιρεμε άλαφριά καί τά χείλια του κα- 
ψοκαΐγαν- ένα μίσος θανάσιμο άνοιωθε νά εισχωρή στήν 
καρδιά του, στίς φλέβες του γιά κείνον.

Κι’ ένώ τήν ρουφοϋσε μέ τά καψωμένα φιλιά του κι"
ένφ τήν έσφιγγε τήν έσφιγγε, δλο τήν έσφιγγε στά νευ·
ρωμένα του μπράτσα, κ ι’ ένφ ένοιωθε τή φωνή της σά
ποτάμι γλυκό, ναρκωτικό, νά γεμίζη άγάλι τή κάμαρα ώς
πάνω, ή βουλή του μισερή, έκδικητικιά, κακούργα δούλευε
σέ κείνον...................καί πετονσαν τά μάτια του σπίθες....

** *
’Έτσι μιά μέρα πήγε ντρίτα στό φοΰρνο του τόν χαι

ρέτησε φιλικά, άδερφικά τόν ρώτησε τί κάνει.
— Βρέ Θανάση, συμπέθερε σέ χάσαμε καϋμένε' ούτε

σέ γάμους φαίνεσαι ούιε σέ πανηγύρια ροηαε κ ι’ ή
γυναίκα μου γιά σένα..................

— Ά ς  είν’ καλά συμπέθερέ μου άς εΐν’ καλά* δέν έ 
χουμε καί μέρες νά ιδωθούμε- τή περασμένη Κυριακή μ’ 
είχατε τραπέζι. Τί άλλα τό λοιπόν; Τί κάμετε;

— Δόξα σοι ό Θεός καλά.
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— Χχίρουμαι" πάντα χαλά . . . . . .  ή συμπεθέρα
τί κάνει ;

— Καλά σέ χαιρετάει......................νά σήμερα είχαμε
τή κουβέντα σ ο υ ...............λέαμε νάρθης νά φάμ* σπίτι ...
αύιή ψοφάει γιά τούς πατριώτες της . . . τούς συγ- 
γενή^ες . . .

— Ά ς  είν’ καλά’ μετά χαράς,, μά δέν ήταν ανάγκη.
— “Αϊντε τό λοιπόν, πάμε κι' ολας' ώς ποΰ Λα πιοΰμε 

καί κανένα γιά τήν δ^εξι γίνεται και τό φαΐ.
— Πάμε.
Κα'ι κινήσαν.
Β ιδίζανε σιμά, ό ενας πλάι στόν άλλον μιλώντας φ ι

λικά, άδερφικάτα' ό ένας ελεγε κ ι’ ό άλλος άφρουγκά- 
ζουνταν.

Είπανε γιά τό φούρνο, γιά τίς δουλειές των, γιά τά 
κόμματα. 'Ο Θανάσης έλαμπε άπό χαρά" περπατούσε νά 
φτάση.

Ό  Γιάννης πατοΰσε ψύχραιμα, αποφασιστικά, γλυκο- 
μιλοΰσε.

"Ηξερε καλά, τάχε καλολογαριάσει, ήιανε βέβαιος.
Ή  Μαριδγίτσα ήταν κάτω στή αυλή, στό πλυσταριό, 

έπλενε, έκανε μπουγάδα" αυτοί θάμπαιναν ά ιό τήν είσοδο 
δέν θϋ τούς έπερνε χαμπάρι’ κα'ι τότε......

"Ετσι κι’ έγινε.
Πρώτος ό Ζωχιός άπό κοντά ό Γιάννης.
Πέρασαν τήν εμπατή, πέρασαν τή σάλα, μπήκαν στή 

κρεβατοκάμαρα' έκεΐ σταθήκαν.
Τότε ό Γιάννης ό Καταραχιάς όρθιόθηκε άγριος....
Άντίκρυσε τό Ζωχιό κατάματα καί γοργά —σάν 

αστραπή —Ισιήριξε τή κρύα κάνη τοΰ πιστολιοΰ του στό 
μέτωπό του.

Τό βλέμμα του υγρό, λαμπερό, επίμονο, ήταν σάν νά 
τοϋ ζητούσε τή ψυχή του.

—Ούτε άχνα! έκαμε μέ φωνή βραχνή, πνιγμένη.
“Αναυδος ό Ζωχιός τόν κύταξε- μιά ψιχάλα κρύου 

Ιδρώτα μπούχισε μονομιάς τό χλωμό πρόσωπό του.
— Γιάννη ! ......
— Ούτε άχνα άν 0ές τή ζωή σου...είσαι λιχούδης

μωρέ καί σοΰ μοιάζει τή Μαριδγίτσα έ';.·· δέ πέφτεις
οξω.... Ε ίναι.... γιαλίζει μπουκιά καί σχώριο... Είδες
κορμί ; Είδες μπόϊ ; Είδες κόρφο ; .. .. μά δέν ιΐδες......

— Γ ιαν..,. -
—Τσιμουδιά !... Ιδές εδώ’ νά . αΰιή τή ντουλάπα· 

θαμπής μέσα.... δέ θάνασάνης.... μόνο θά βλέπης' μισά
νοιχτο θά σ’ άσαφήσω τδ'να φύλλο.... δσο γιά τά σάλια 
σου αυτά κατάπινέτα.,.. μήν γκιοτεύεις εμπρός.

Καί τόν έσπρωξε μέσα, ό Ζωχιός έμπήκε.
Μπήκε μέσα σά σέ μιά κάσα ζωντανός κ ι’ ολόρθος 

άντίς νεκρός καί ξαπλωμένος.
’Από έκεΐ άκουσε τή φωνή του' τή φωνή τοϋ νεκρο

θάφτη του Καταραχιά τοϋ Γιάννη.
— Μαριδγίτσα' Μαριδγίτσα.
Τί θάκανε κοιπόν;
’Αλαφριά καί γρήγορα ακούστηκαν ΐά  βήματά της 

στά διάδροδο' μπήκε ανασκουμπωμένη.
— Μπά πότε ήρθες ;
-*-Νά μόλις' επείνασα... σέ πόνεσα... έλα κοντά μου.
Καί τή κάθισε στά γόνατά του...
— Μαριδγίτσα μου τής έκαμε, άγάπη μου !
— Μπά πείνα ποϋ τήν έχεις· γιά δαϋτο ήρθες γρή

γορα ;

Αυτός χήν άγκάλιασε σφιχτοιερα.
— ‘Αγάπη μου, χρυσήμ’ άγάπη θυμάσαι τό πρώτο 

μας φιλί εκεΐ στή θάλασσα, σιή πλώρη ', άχ! λουλούδι τής 
Μονεμπασιάς άνθέ μου...

Καί απαλά τής ξίγύμνωσε τά μπράτσα.
Έσκίρτησε αύιή στά γόνατά του.
— Μπά σέ καλό σου’ έχω τό φαΐ στή φωτιά' έχω τή 

μπουγάδα ξάπλα.
Μ’ ενα φιλί αύτός τής σφάλισε τό στόμα.
— Ά χ Μαριδγίτσα μου, φεγγάρι κι’ ήλιε μου' χρυσή 

μου ! ’Αγάλι έγειρε αύτή άπάνω του περνώντας στό λαι
μό του χό πάλευκο περιδέριο τών ολόγυμνων μπράτσων 
της, κόλλησε τά πάντα υγρά χείλη της στό στόμα του, 
ένφ τά ώ^οΐα της μάτια έγλάρωσαν άπό γλυκειά προα- 
πόλαυση τό μικρό φιλτισένιο κουμπάκι τού μπούστου 
της έσπασε καί ό πλούσιος κόρφος της— κνμα καί άφρός 
— τινάχτηκε οξο ...

— Μ-ιριδγίτσα μου.
— Χρυσέ μου.
Τή- έσυρε απαλά τό μεσοφόρι, τά γόνατα καί- σάν 

δύο κρίνοι -  άσπρα καί χυτά φανήκανε κρεμάμΓνα τά πό
δια της.

“Εκαμε νά τήν άναγκ,ίρη στά προσκέφαλα, μά αύιή 
ανήσυχη κύτταξε τις πόρτες.

— Νά κλειδώσω μιά στιγμή τήν όξώπορτα μή μάς 
έρθη άξαφνα κανέλας, τοϋ ίΐτε.

— “Οχι' ποΰ μαγειρεύεις; κάτω;
— Ναί άφοϋ έχω κάτου τή μπονγάδα.
Ά ντε  φέρε μου ένα μεζέ., πείνασα, έχω σά λιγούρα
Ευθύς σάν τά βήματά της ακούστηκαν νά κατεβαί

νουν στή σκάλα τή; αυλή:, ό Γ ιάννης ό Καταρα/ΐά; τινά
χτηκε πρός χή ντουλάπα, κρατούσε τό πιστόλι στό χέρι.

“Ανοιξε.
Ή ταν εκεΐ ό Ζωχιός ελεεινός ταπεινωμένος, αξιολύ

πητος, μέ τά μάτια στεγνά, διεσταλμένα, βλακώδη.
Κύτταξβ κατάματα τό Καταραχιά καί φάνηχε πώς 

εννόησε....
Κατέβηκε καί πατώντας αλαφρά σά τή γάτα, τράβηξε 

ντρίτα πρός τήν πόρτα.
Διάβηκε γοργά τήν εμπατή κι’ έφτασε στήν όςώπορτα.
’Εκεΐ ό Καταραχιάς τόν σταμάτησε.
Ό  Ζωχιός έστριψε καί στάθη.
Στή θέσι αύιή οί δυό άνθρωποι—πρίν νά χωρίσουν 

—κυτταχτήκανε μιά στιγμή κατάματα, κ ι’ οί δυό τους 
μέ τό ίδιο βουβό βλέμμα, ενα βλέμμα βαθύτατο... φριχτό
...αλησμόνητο............

Χαλκίς, Αύγουστος 1924
ΓΙΑΝΝΗ2 Ε 2Κ Α Ρ 1Μ Π Α Σ
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ΟΙ Τ ΠΡΙΝΟΙ ΛΟΓΟΤεΧΝΕΖ ΜΑΣ

£  =  Π. Ν Ι Ρ Β Α Ν Α Σ
( Σύντομοι κρ ιτικοί χαρακτηρισμοί)

Σημαντικό θά κριθή χωρίς άλλο τό πέρασμα τοΰ Π. 
Νιρβάνα άπό τό τελ«σιήριο τών Νεοελλ. γραμμάτων. Σ’ 
αυτά χάρισε αύτός, περισσότερο κ ι’ άπό τόν καλλιεπέ
στατο Κ. Χρηστομάνο κι’ άπό to δημοτικώτατο Γ . Ξ«- 
νόπουλο, τό πολιτισμένο, τό λεπτό, τό ευγενικό ύφος.

Λογοτέχνης πού μέ λαχτάρα πλησίαζε τόν καί προσω
πικές γνωστό του P. L,Oti καί πού έιεινε μέ θαυμασμό

στόν A. France, χωρίς αλήθεια νά κατορθώνη νά φτά- 
ση μήτε τόν ένα μήτε τόν άλλο ύ.τέροχο στυλίσια. 'Ο Α. 
France λέει πώς τήν ενέργεια τού ύφους του χή χρεωσχεΐ 
στούς “Ελληνες, πού άπό παιδί μελετούσε μ’ άφΌσίωση, 
ό Νιρβάνας τήν οφείλει στήν υποβολή πού τοϋ προξένησε 
ή ανάγνωση τοΰ έργου τών δύο κορυφαίων γάλλων λο
γοτεχνών.

Τά πράματα πού περιγράφει λές καί τάγγίζει μέ βε- 
λουδονιυμενο χέρι. Στήν απεικόνιση καί τής πιό κοινής 
καί τής πιό βάναυσης σκηνής τοΰ καθημερινού βίου ξέ
ρει νά χύνη πάντα φώς συμπάθειας. Τούς ήρωές του κα
τορθώνει νά τούς τοποθειή πάντα σ ’ έδαφος γεμάτο θερ
μόν ένδιαφέρο. Στις ψυχές τών προσώπων, ποΰ άπαντφ

Η ’ ’ Ε Σ Τ Ι Α , ,  Τ ΗΣ . . .  Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Ε Ω Σ  Μ Ο Υ  !
[  Επ ευκα ιρ ία  τον δημοσιευομένου < Σ υντόμου Κριτικού Χαρακτηρισμού» διά τόν κ . Π. Ν ινάρβαν ύπό  χοϋ έκλικτοϋ  
οννεργάτου μας κ. Μ ιχ. Γ . Πετρίδη, άναδημοσιεύομεν τήν κατά τό πρώτον £τος της έκδάσεως τοϋ « Π αντογνώστου* δημο- 
οιευ&εΐσαν γελοιογραφίαν τοϋ η .  Νιρβάνα ύπ ό  τοΰ γνωστοτάτου “Ελληνος καλλιτέχνου κ. Γ εωργίου Μ αυριλάκου—Noiry.
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κανείς στά έργα του, ρίχνει τήν πιό στοργική, αυτόχρημα 
πατρική, κάθε φορά ματιά κ5 έτσι ή ψυχολογική του 
ερευνά καταντά τόσο μειλίχεια, τόσο πλημμυρισμένη απ’ 
ανθρώπινη συμπόνεση ! Καί γιά τά πιό σκληρά, τά πιό 
άσκημα, τά πιό σιχαμερά καμώματα καί αντικείμενα με
ταχειρίζεται τίς πιό ευγενικές φράσεις.

Σά νά ντύνεται, ώς άλλος Buffon, τήν πιό επίσημη, 
τήν πιό νταντελοστόλιστη περιβολή του καί σά νά βάζη 
τά γάντια του πρίν πάρει στά δάχτυλά του τήν πέννα, γιά 
νά γράψη !

Ά ν  ό λόγος τοΰ Παπαδιαμάντη μυρίζη μοσκολίβανο 
χυμένο σέ τολύπες ά'σπρου κατνοΰ μέσα σ5 έρημοκκλήσια, 
δ λόγο; τοϋ Νιρβάνα είναι ραντισμένος μέ τάρώματα με
νεξέδων σκορπισμένων σέ φωτοπλημμΰριστες βουνοπλα
γιές τής ’Αττικής.

Είναι φαλερό πώς δύναμη ξεχωριστή, έξαρση άσυνεί- 
θιστη, νεύρα δέν παρουσιάζει στό έργο του’ μάδέν παΰει 
νά διακρίνεται γιά τή γοητευτικήν απαλότητα κι’ απλό
τητα καί γιά τό ανθρώπινο τών αισθημάτων, πού περι
γράφει.

Μ’ αρκετό πάντα ’Αττικόν άλας άρτΰζοντας τά γρα- 
φόμενά του κατορθώνει νά έχτιμάται ώς ό πιό χαριτολό- 
γος κι’ ό πιό χαριτόβρυτος λογοτέχνης μας καί νά διαβά
ζεται άπ’ δλους ευχάριστα καί χωρίς νά κατέρχεται στό 
επίπεδο τοΰ δχλου καί χωρίς νά παραμελή κάθε φορά νά 
μας παρουσιάζη κάτι κάπως καινούργιο καί κάπως πρω
τότυπο.

Πολυγραφώτατος. Λές κ’ έχει εφαρμόσει πιστά στή 
ζωή του τό γνωστό λατινικό λόγιο : nullus dies sine ti
nea (καμμιά μέρα νά μήν πέρνα χ<»ρίς νά σύρης καί μια 
γραμμή). Τό πολύμορφο έργο του μπορεί νά χωρισθή σέ 
καθαρώς λογοτεχνικό καί σέ δημοσιογραφικό (χρονο
γράφημα).

I. Τό πρώτο, πού έχει ζημιωθή σημαντικά καί σέ 
π ο ιό ν  καί σέ π οοό ν  άπό τό δεΰιερο εΐν’ εκείνο, πού πι
στεύω πώς θά έπιζήση καί πώς θά καταλάβη καλή θέση 
στή Νεοελλ. γραμματεία. Σ’ αύτό κνριώτατα έδειξε τή 
δημιουργική του ικανότητα. Αύτό θά τόν κρίντ], αύτό θά 
μα: δείξη τήν απόδοση τοΰ ταλάντου του. Κ’ εΐνοι γραμ
μένο στή γλωσσά μας τή δημοτική,—μιά δημοτική κα
θάρια, κανονική, δόκιμη. Τό μέλλον, μέ τήν απαραίτητη 
προοπτική πού δίνει δ χρόνος, θά διάλεξη βέβαια άπό τό 
έργο αύτό τά λιθάρια Ικεϊνα, πού θά τοποθετηθούν, ανά
λογα μέ τήν αξία τους, κοντά σ’ άλλων άλλα, γιά νάνυ- 
ψωθή τό οικοδόμημα τών Νεοελλ. Γραμμάτων.

Τό μοναδικό τοΰ Π. Νιρβάνα έμμετρο έργο ή «Παγά 
λαλέουσα». Ευάριθμα επιγραμματικά τετράστιχα κομψά, 
Ικφραστικά, πυκνά κατά τό ποιητικό τους περιεχόμενο, 
πού θά τά ζήλευαν — Θεέ μου—πόσοι άπό τούς ποιητές 
μας εκείνους, πού πάσχουν άπό ακατάσχετη γονιμότητα 
καί προχειρόλογη παραγωγικότητα! Χνμένα στόν εθνικό 
μας δεκαπεντασύλλαβο. Ή  ζωντάνια κ ’ ή άπλότη τους, 
οί έλληνόπρεπες εικόνες πού κλείνουν, τό συγχρατημένο 
τους ΰφος, ή προσεχτική τους φράση, ή καλοδουλεμένη 
στιχουργική τους συγκρότηση επιβάλλονται άμέσως στόν 
αναγνώστη, τόν ό'χι άγευτο καλολογικών άκουσμάτων.

Τά τρία δράματά του (Χελιδόνι, Μαρία ΙΙενταγιώ- 
τισσα, Άρχιιέκτων Μάρθας) μέ τόν άβίαστον, εκλεπτυ
σμένο καί σέ πολλά μέρη γοργό διάλογό τους, άν καί δέν 
παρουσιάζουν προτερήματα Αξιοπαρατήρητης σκηνικής δε- 
ξιοτεχνίας καί σηιιάδια έντονης δραματικής δράσης κ’ 
εντατικού πάθους εκρήξεις, δμως μαρτυρούν τήν ήρεμη

ώραιοπάθεια καί τή διεισδυτική ψυχολογικήν ικανότητα 
τοΰ άβροΰ ποιητή τους.

Τά δ ιη γ ήμ α τά  του μαρτυρούν οξυδερκή παρατηρη- 
ρικότητα, ευγενική τρυφερότητα καί ψυχικήν εμβάθυνση 
αξιόλογη. Οί «μικρές Ιστορίες» του είναι σαν πεζά ρυθ 
μικά τραγούδια γεμάτα φιλοσοφική διάθεση. Στη «Βο- 
σκοπούλα μέ τά μαργαριτάρια» καί στό «Συναξαρι τοΰ 
Παπά Παρθένη» ανταγωνίζεται ή συγκινημένη σκέψη 
μέ τήν άβροέπεια.

Ή  «γλωσσική αυτοβιογραφία» του δσο μικρής στην 
έκταση τόσο μεγάλη στήν πειστικότητα μέ τάπλά επιχει- 
ρήματά της καί τήν άνεπιτήδευτη φρασεολογία της. Με
τά τό «Διάλογο τοϋ Σολαιμοΰ» τό «Ταξίδι» τοϋ Ψυχάρη. 
τά «Είδωλα» τοΰ 'Ρυΐδη, τό «Γλωσσικό ζήτημα» τοΰ 
Φυηιάδη, τή «Γλώσσα καί Ζώή» τοΰ Γιαννίδη χρειαζό
τανε λές κ ι’ αύτό τό βιβλιαράκι σάν κατακλείδα γιά νάπο- 
τελειωθή τής δημοτικής ή απολογητική.

01 κριτικές μελέτες του γιά τό Βαλαοιιρίτη, για νέα 
κάθε φορά βιβλία, γιά δικούς μας καί ξένους ποιητές καί 
συγγραφείς, είναι γραμμένες όμορφα, μέ άναλυηκότητα 
κ’ εξυπνάδα καί δείχνουν οξυδέρκεια καί ορθή κατεύθυν
ση στήν αναζήτηση τοΰ καλού πρωτοτύπου.

II. Τό δημοσιογραφικό του έργο είναι παμμεγιστο. 
Χρονογραφήματα— «ών εύκ έστιν άριθμός» κατά τή φρά
ση τοΰ Δαυείδ —, ταξιδιωτικές αναμνήσεις, εντυπώσεις 
άπό τή φύση κι* άπό τή ζωή κ ι’ άπό τό δρόμο, διάλογοι 
τοΰ Άσοφου κ.τ.λ. Αύτά δλα, γεννήματα καθημερινής ή 
έβδομαδιάτικης ανάγκης, γραμμένα άπό εξωτερική επιβο
λή κι’ δχι άπό εσωτερική δημιουργικήν επιταγή, μέσα 
γιά νά γίνη κανείς γλήγορα γνωστός στό πολυ Κοινό η 
νά κερδίση τά «πρός τό ζήν», δέ μπορούν φυσικά νά 
έχουν σοβαρές φιλολογικές αξιώσεις, ή νά χαρακτηρι- 
-θοϋν ώς λογοτεχνήματα, μ’ δλη τή χάρη καί τήν^πρωτο
τυπία πού μπορούν νά περικλείνουν κάθε φορά, μ’ δλα τά 
χαρίσματα τέρψης, ειρωνείας, σαρκασμοΰ πού παρουσιά
ζουν μέ τά πολυποίκιλα κι’ άπειροπληθή θέματά τους. 
’Άλλωστε είναι καί γραμμένα σέ δχι φιλολογική γλώσσα, 
στήν καθαρεύουσα ή τή μιχτή. Τολμώ νά νομίζω πως αυ
τά θά έχουν τήν ίδια περίπου τύχη πού περιμένει τάρθρα 
καί τά παραγραφάκια (τά «λακωνικά») τοϋ Γαβριηλίδη 
καί τούς στίχους τοϋ «'Ρωμηοϋ» τοϋ Σουρή. Τό διακρί
νει τό εφήμερο, τό κάθε φοράν επίκαιρο, κι’ άν και το- 
σον αρέσουν στήν ώρα τους, τόσο χωρίς ένδιαφερο θά 
παρουσιοσθοϋν δταν περάση καιρός. ’ Αληθινά «άνεμω- 
λια έπεα».

Είναι σωστό πώς τό χρονογράφημα στάβρά χέρια τοϋ 
Νιρβάνα ανυψώθηκε, πήρε μιά ξεχωριστή φόρμα, έγινε 
μιά μικρή μας καθημερινή απόλαυση, γνώρισε καί σέ 
μας τό χιούμορ πού τόσο άρτύζει τόν λόγο καί τήν κου
βέντα τών Ά γγλων, πλησίασε στά*σύνορα τής Τέχνης, 
άλλά Τέχνη δέν έγινε. Καί τό πιό αξιοπαρατήρητο: το 
χρονογράφημα ενώ άπό μιά μεριά γένηκεν αφορμή νά 
u ανή καθαρά ή σπάνια δύναμη τής παραγωγικότητος τοΰ 
Νιρβάνα, πού καί ξένοι τής άξίας ένός Φουζέρ τήν έχουν 
θαυμάσει, εξάλλου σά γητεΰτρα Σειρήνα μάς τόν άπεμά- 
κρυνεν άπό τήν καθαυτό δημιουργική φιλολογική του 
άπασχόληση, πού άν αυτή μόνη συγκέντρωνε τίς προσ
πάθειες του δλες, ποιός δέ μαντεύει πόσα άλλα λογοτε
χνικά του έργα— εξόν άπό τά υπάρχοντα— θά είχαμε νά- 
πολαύσουμε ! Μά γιατί δχι καί κατά τήν ποιότητα άνω- 
τερα, άφοΰ δ καθημερινός δημοσιογραφικός καταναγκα
σμός καί προχειρολογίες^ επιτρέπει καί κοινοτυπίες δέν
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

STinWEt ΚΑΚΕΣ
Στό λιμάνι χορεύανε οί βάρκες, τα καΐκια, οί μαού

νες, τά κατάρτια τονς κουνιόνταν πέρα δώθε. Ά π ’ τα 
χαράματα είχε σηκωθεί φονσκωθαλασσιά. ”Οξω Απ’ ιό  
λιμάνι ή θάλασσα είχε μεγάλη τρικυμία, τά κύματά της, ' 
ψηλά, άγρια, σηκώνονταν και απούαανε ατά βράχια τοϋ 
μώλου καί στην Αμμουδιά άπό χάτου. Καϊ τά νερά τους 
σαλιώνανε ώς Απάνου τό μώλο, λες %αϊ θέλανε νά τόν κα 
βαλλίαουνε, νά μποϋνε στό λιμάνι μέσα , νά ρίξουνε τό 
μώλο ποϋ τους Εμπόδιζε πάντα τό δρόμο.

'Η β°"Χή είχε σταματήσει. Ή  συγνεφιά δμως  τ’ ου ■ 
ρ ινο ΰ  δέν άγινε ι ά  ξεμυτίσει τον ήλιον τό φως. Ό λ ’ η 
παραλία Ητανε λασπωμένη, δγρή. Σκοτεινιά όλοΐθε. Τό 
άντ ιχρυ ιό  βον ιό  Ελαμπε κά&ι λίγο από Αστραπές μα τω 
μένες. Παλιόκαιρος.

Πολλοί ναύτες, δένανε τά σχοινιά στά καΐκια τονς, 
που  οτά μουράγια είτανε πλευρισμένα, νά μη  τυχόν ή 
φονοκωθαλαοσιά τά σπάοει.

Ό ξω  Απ’ τό λιμάνι, στήν είσοδο, ενα βαπόρ ι Απ’ 
τη ννχτα παλενε μέ τά κύματα κ ’ ή μηχανή τον τόν είχε 
σταματήσει, γιατί δέ μπορούσε μέ τή φουρτούνα καί τόν 
κακό Αγέρα ποϋβρισκε, νά μ π ε ϊ  στό λιμάνι, ν' Αράξει.

Καϊ κ αθώ ; βουτοϋσε τήν πλώρη του και τήν πρύμνη  
τον μές τά κύματα, θαρρούσες, πον έκανε δοκιμές νά 
βουλιάξει, Πετοΐσε καπνοΰί Απ’ τό φουγάρο τον, ή μ η .  
χανή κάτω σ ι ’ Αμπάρια δονλενι, οί θερμαστές Ιδρώνανε 
μέ τ!ς φωτιές.

Κάθε εργασία ατό λιμάνι ε'ιχε σταματήσει,
Μέ τέτοιο διαβολόκαιρο δε μπορούσανε νά φορτω· 

θούνε οί μαούνες καϊ τά καΐκια,
Οί Εργάτες στά καφενεία καϊ οτίς ταβέρνες τής παρα  

λίας κάθονταν, καπνίζανε ναργιλέ ή παίξανε χαρτιά, ή 
συζητούσανε μεταξύ τους,

Ή  θάλασσα βούιζε. Τραγουδούσε τόν θυμό  της, πού  
Εδειχνε οέ τέτοιες μέρες τοΰ χειμώνα.

Σπάζανε σ ιή ν  Αμμουδιά τά κύματα μέ ορμή κ εκ
δίκηση κ ’ οί άφρο ί τους απλώνονταν κατά μήκος, σάν 
όλάαπρα, χιονάτα σεντόνια, νά ξαπλωθούνε τής θάλασ- 
αας τά νεραιδικά.

Κ ’ ένα σωρό φύκια καϊ κογχνλια ξερνοΰσε ή τρ ικυ
μ ία , κ ' έβγαζε χαλίκια όλάαπρα, σάν κόκκαλα πού μάζε 
ψε Από νεκροταφεία καϊ τ’ Αράδιαζε έκεΐ, μαζυ  μέ ξύλα, 
σανίδια, καδρόνια, κλαριά άπό δέντρα, που έπαιρνε Απ’ 
τά πλημμυρ ισμένα ποτάμια που χύνονταν σέ δαύτη, θν -  
μωμένα κ ι’ αντό.

'Ο γέρο-Ίράμπας πάλι ρώτησε τήν κόρη τον, καθώς

άποκλείει κι’ άτιμελησίες ύφους συνεπάγεται ! Ά ν  έχουν 
εναν έχθρό λογοτεχνικά τάλαντα δπως δ Νιρβάνας, δ Σπ. 
Μελάς κ τ λ. αύιός, άς τό πιστέψουν, είναι δ δημοσιο- 
γραφισμός, τό χρονογράφημα !

Μέγαρα Μ ι χ .  Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

σιμά ατό μάγκάλι, μέ τ ’ Αναμένα κάρβοννα, έσιαχνε τό 
μπρίκ ι, νά βράση τό νερό κ^Ι νά ρίξη μέσα τό χαμόμηλο,

— Πον πάει
— Γιά ξύλα, δέ ατό είπα
Χάϊδεψε τό μούσ ι τον, Ανεβοκατέβασε τά πλατειά 

χείλη τον.
—Ά  !,. καλά. Θά μάς φέρει λοιπόν ξύλα.
— Τό ποτάμ ι θάχει πολλά κατεβάσει,'IT Άντώναινα  

γιόμισε τό πλυσταριό της γιά τό χειμώνα. Καί κάτι χον- 
τρόξνλα...

— Καϊ ποιός θά τής βοηθήσει »ά τά φέρει ;...
— Μά δέν πήγε μόνη ·
— Ά  !  πήρε μα ζ ί  της καμμ ιά  γειτόνισοα ; , , .
— Ό χ ι.  Τόν Ά ράπη  τόν Γ ιώ ργη !  πήρε.
Έβγαλε τήν π ίπα  του, τή γιόμησε κ απ ιό ,  άναψε κ ι ’

έκάπνιζε . , , Εκάπ·>ιζε μέ σιωπή καϊ σκέψη.
'Η  Μαργαρά) ή κόρη του έπλεχε πλάι του μ ιά  τ αν- 

τέλλα.
— Καί ιήν εϊδες πού  σηκώθηκε, είπες, πραΛ γιατί 

έγώ δέν πήρα χαμπάρι.
— Ναί. Πολύ πρα,ΐ.
— Σάν ποιά ώρα ; , ,
— Δέν είχε Ακόμα ξημερώσει.
— Πάνον-κάτον, θα ήταν έξη ;
— Πιό πρωΐ. ΣτΙς τέσσερις / . , .
— Μπά ;  ; , . .
Τέντωσε και τά στρογγυλά μάτια τον, ξερόβηξε, έπα ι

ξε ιά ρουθούνια τον, φύοηξε.
Ό  Ά ράπης !  Ίόν λέγανε Γιώργη καϊ Ά ράπη. Ι ’ιατϊ 

είτανε σωστές μαύρος, άράπης, Τόν είχε οτΐί δουλειές 
του ό Παΰλος. Είτανε πολύ πρόθυμος Εργάτης, χεροδύ
ναμος, σβέλτος κοί μέ Αντοχή, Σ ’ οποίες δουλειές έπα ιρ 
νε Αργολαβεία, »ά φορτώσει πράμα  οέ βαπόρια, ή κ α ΐ 
κια, τόν φώναζε καϊ τοϋδινε καλό, σνφερτικό μεροκάμα
το. Γ ι’ αντό δ Γιώργης, Από μικρό παιδί, ειχε τις ο ι ι ιέ ς  
οχέοεις μέ τόν Παύλο καϊ στοϋ σπιτ ιού  τις ίουΛιές βοή 
θαγε, οέ δ,τι λάχει πρόθνμος ,  νά τρέξει, νά ψωνίσει, οέ 
δ,τι τόν χρειάζονταν, ποτές δέ χαλούσε χατήρι, σ ’ αν ιόν ,  
στή γνναίκα τή Μαριάνθη, οτή κόρη τον τή Μαργαρώ.

Έφτιαξε τό χαμόμηλο, ρούφηξε τό ζεστό τον πήρε 
μιάν Εφημερίδα καί , , , διάβαζε τά νέα. Κ ι δλο γύριζε 
Απ’ τή μ ιά  στήν άλλη σελίδα. Σά νά μήν  ινρ ιοκε τίποτα 
Ιΐδιαφέρο.

'Η πόρτα κάτω τής κουζίνας χτύπησε.
Έτρεξε ή Μάργαρώ, άνοιξε.
Σηκώθηκε κι' ό Ιδιος.
"Ενας γάιδαρος φάνηκε φορτωμένος ξύλα,
— Πον τόν βρήκατε κι’ τόν φορτώσατε ;  — ρώτησε 

μέ γέλια ή Μαργαρώ.
Ό  Γιώργης γέλασε κα\ άσπρίαανε τά δόντια του.
— Ά μ  τί θαρρείς καί θά κονβαλλούσαμε μόνον μ ιάν  

Αγκαλιά ξ ύ λ α ;
Ή  Μαριάνθη συμπλήρωσε.
— Δέν πήγε ό κόπος χαμένος.
Ά π ’ τή οκάλα Ακούστηκε ή βαρειά φωνή τοϋ Παύλον,
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— Ποιανού εϊνε τό ζώ ;
— Τον Κονμανοΰ. Ίον τον ζήτησα καί μον  τόν 

Ζδωκε, μέ χίλια δύο λόγια. Μά τόν κατάφερα. Ά ν  κ ’ t i 
re παράξενος, τόν ξέρεις καλλίτερ’ άπό μένα , — t in e
(5 Γιώργης.

Ίά ξύλα τά κατεβάσανε Απ' τό ζώ, τά πήγανε ατό 
υπόστεγο τής αυλής άπό μέσα χαί τ' Αραδειάσαν* δλα. 
Ό  Γιώργης' νοτερά πήρε τό ζώ  τό καβάλλισε χαί στόν 
ταμπάκη τοΰ Κονμανό πήγαινε τρεχάτος, τραγονδώνιας 
στό δρόμο,

Στ\ν τραπεζαρία ή Μαργαρώ Ιψννε στό μαγκάλι 
κάστανα.

Ό  πατέρας της πάλι την έφημεοίδα πήρε στά χέρια
τον.

Ή  Μαριάνθη άλλοξε φόρεμα , κάλτατς, παπούτσια, 
είχε γίνει μούσκεμα, καί σιμά στή φωτιά κάθισε, νά ζε
σταθεί.

Ό ξω  Αχονγότπνε τοΰ πελάγονς δ βόγκος, σάν φ ω 
νές μαζωμένες Από κόσμο , μακρν>ές , . ,

Ψιχάλιζε. Αγέρας λίγος φναονοε. Ό  καιρός τδφερ- 
νε γιά βροχή πάλι. Μές ιά  σκοιάδια χωνοιταν χι αλλα,

Άπαράτηοε τ ή ν  έφημερίδα. Με την τσ ιμπ ίδα σκάλισε 
τ ά  κάρβο ινα . ’ Ερριξε σκόνη, Απάνω άπό κάρβουνο σιδηρο
δρόμου, πον  κράταγε πιότερο , . .

— Ξ επάγ ιασαν-ε ίπε .
— Πάλι αΰριο θά μοΰ λές, πώ ; σε πονάνε τά πλευρά.
— Μά . . . τί νά χάιεις ; "ΟΑ’ ή γειτονιά ι [κονομή

θηκε ξύλα, Καί τί . .  . Ία είδες τοΰ λογον οου , , ,
— Καί , . . τόση ανάγκη δε* ι ϊχαμε . .  .
Γ ούρλαισε τά μάτια της. Σηκώθηκε ά πάτου κόκκινη 

άπό ταραχή καϊ κουνώντας τό δάχτυλο . . .
— Live τό <ευχαριστώ» αυτό πον  μοΰ λές ; .  . .
— Τέλος πάντων  . . .
— Έγώ ξιθεώθηκα νά τά φέρω στήν ανλή σου καI 

ον πετδς ' ά λόγια σου . . .
— Έπειδής αύριο θά μου  λές, πώς σε πονάνε τά. 

πλευρά,
— Αυτό θά νοιάζει έμένα.
— Καί τονς δυό.
— Βέβαια , , ,
Στραβομουτσούνιασε, τόν κοίταξε λοξά και πάλι κά· 

θησε στό σκαμνί,
Μιά σ ιωπή πέρασε βαθειά, με άννπομονη'Ία
Κ ’ οΐ δύο άναααίνανε ταραγμέι α.
— Τί ώρα ξύπνησες ; — τή ρώτησε,
— Πρωΐ πολύ πρωΐ.
— Καϊ δε αδικούσα . . ,
—"Ισως νά μονλεγες, νά μή  πάω. Κα} δε θά ι ιχα-  

με τόσα ξνλα πον έφερα.
— Ά  ! , . . γ ι ' αύτό, Καί , . . τί ώρα πήγες ; . . .
Σκέφτηκε, εξυσε τό κεφάλι της.
—*Ωρα ; , , , Σάμπω ς κοίταξα τό ρ ο λ ό ϊ ; . . .
— Ξημερώματα ,  ο Γ ; , .
— Ναί. Θά εΐτανε ή ώοα εξη. Ώ σπού νά πάω  στο 

ποτάμ ι φώτισε.

Ή  Μαργαρώ ή μικρούλα έτρωγε τά κάστανα, έδωσε 
καϊ στους γονείς της, πήρε τό μπουκάλι τό κρασί, να 
πιούνε.

Έ τσ ι ή κουβέντα κόπηκε,
Ό  Παύλος νοτερά σηκώθηκε. Με δρχετή Ανησυχία.
— Πατέρα πού θά πας ;
— Θά πλαγιάσω, Αέν είμαι καλά,
Κα'ι βγήκε βιαστικά, με τό κεφάλι σκυφτό, δλο σνλ-

,ϊοή, κ<ιϊ στήν κάμαρα του μπήκε.
*

* *
Σκοτάδι, ψ ιχάλα , άγέρας, κρύο , . .
'Π πόρτα σιγάνοιξε. Ό  Γιώργης τήν περίμενε,
Ή  θάλασσα βούιζε κάτω οτήν Αμμουδιά κ ι'  δ Αγέ

ρας με τίς καλαμιώνες τίς Ανεμόδαρτες , . .
Κανένας δξω, τέτοια ώοα, με τέτοιο παλιόκαιρο, δέν 

περπατούσε, εξόν α π '  τά πονηρά πνεύματα.
Μόνες δυό σκιές προχωρούσανε πηγαίνοντας στο π ο 

τάμι, πέρα, μακρυά, κατά τ<1 περβόλια , μισή ώρα δ ρ ό 
μο, πέρα, στ ακατοίκητα μέρη , στά δένδρα τών περβο- 
λιών, τούς φράχτες, έκεΐ πού  φοβάται νά περάσει τή νύ
χτα κι' ό π ιό  ψύχραιμος άντρας.

ΜΚ τά περβόλια, κάτου Απ' τίς φυλλωσιές, ποΰ τής 
νύχτας τό σκοτάδι γινότανε πιό πηχτό έκιΐ.

" Εί ας άντρας με μ ιά  γυναίκα !
01 δυό τονς μοναχοί.
Κ ρ ν γ ά , σιγαλά μιλούσανε , . .
Και αάν τ ι νά λέγανε ; . . .
Τά χέρια μήπως μέ ιαν  Ακίνητα, νεκρά ;
Τά κόκκινα χείλια, <.? ματιές τονς, τά τρνφερά λόγια 

τους, οί έρωιικοΐ άναοαομοί τους, οί παλμο ί τονς . . .
Μήπως τούς έβλεπε κανείς ;
“Ο,τι λέγανε,δ,u  χειρονομίες,κάναν ε,κι'Αν.όμν π ιό  πολ

λά . . .
Ό  ά ίτρας τής δμορφης γυναίκας, κοιμότανε ατό 

κρεβάττι του, μόνος του, δέν εϊχε πάρει χαμπάρ ι . . ,
° Ενας κοντός άνθρωπος υΰ ιός  . . .
Καί προχωρημένος στά χρόνια . . .

*
* *

Σηκώθηκε Απ' τό κρεββάτι. Περπατούσε πέρα-δώθε, 
Ό  θυμός του εϊχε ανάψει μέσα του.

Γελονοε νευρικά... Τοϋ ρχότανε νά τραβήξει τ(5 μ α λ 
λιά τον. Μά μέ τι άφορμή. Νά ελεγε δ,τι στό κεφάλι τον 
εμπαινε ; 0ά τό παραδεχότανε. ; Αε θά  φώναζε ή γν 
ναίκα ϊον  · Κα ϊ θά  τόν σκυλόβριζε. °Ενα τέτοιο κακό 
νά φανερώσει πώς γίνηκε. Μήπως ιιδε τ ί π ο τ α ; , . ,  
Μπορονοε νά τόν χτυπήσει κιόλας , . ■

Ά κόμ α  ή σ α ρ ιά  Αντιλαλούσε τής τρικυμίας τούς 
βόγγονς πού τούς μάζωξε ή θάλασσα στή γαλήνη τοΰ θέ
ρους ..

Ό  1 ιώργης γύρισε ο ιό  σπίτι,
Ή  πόρτα τής κουζίνας εΐτανε ξεκλείδωτη.
Σιγοτραγουδώντας μπήκε μέσα. Είδε τόν Παϋλο.
— Δέν εχεις παράπονο  ; . . . ’ Α !  ό Κουμανός , . . 

Κατέβηκε καϊ κοίταξε καλά, Απ' τό κεφάλι ώς τά νύχια, 
τόν γαιδαρό τον , , , Μή τυχόν xal τοΰ ίπαθε τίποτα , , ■
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Α,κοϋς ; , , , άκονς ;  . , . Φαντάσου νά σχόνταυε που
θενά χαI νά μάτωνε . , , Νά, τί θά πει άνθρωπος τσ ι 
γκούνης . . .

Ό  Παϋλος χοννοϋσε τό κεφάλι. Αέν Απαντούσε. 
Μπήκε σέ ,ιεριέργιια ό 'Αράπης.

— Μά... τί έχεις ;,,. Σάν σικλετιομένο, σέ βλέπω..,
— Ναί, έχω μ ιά  ζάλη.
— Κρύο θά είνε. Τό βράδυ, πρίν χοιμηθής νά βά- 

λης τη Μαριάνθη  νά οέ τρίψει μέ σπίρτο.
— Δέ βαρνέσαι , . .
— Αύτό vd κάνεις.
Καϊ προχώρησε πηγαίνοντας μέσα,
Ίοϋ ήρθε μ ιά  ταραχή Απότομη. Τόν κοίταξε αύο ’ηρά.
Γόν Ακολούθησε,.,. “Εσφιξε μέ τά δόντια τά χείλια 

τον . , .
— Γιωργη !  σ τάσον—τοϋ φώναξε βαθύφωνα.
— Θέλεις τίποτα ;
— Πού πάς ; . . .
— Μέσα, γιατί ; . . , θέλεις νά πάκο πουθενά  ; . . .

νά σοΰ πάρω τίποτα ;  . . .
Μά πάλι, μεχάνοιωσε, τι νά πει, ν' άγριομιλήσει, α ιόν  

Γιωργη, τόν Εμπιστο, άπό μ ικρό πα ιδ ϊ σ ιό  απ ί ι ι  τον, 
ατά χέρια τον, στϊς δουλειές τον , , .

— Πήγαινε , , .
— Μά . . . κάτι ήθελες . , ,
— Ναί. Κ ά τ ι  τι . , Αέν πειράζει . . .  -
— Πώς δέν πειράζει . . .

/ , . . Πήγαινε μέσα, έχει φωτιά τό μαγκά-

λι, κάθισε, γιατ είσαι βρεγμένος, να ζεσταθείς, νά ξεχον- 
ρααιεϊς . . . Καί τό μεσημέρι, μ ή  φύγεις, νά φάμε μαζ ί

— Ά  !  α ευχαριστώ, δπως έπιθυμεις , , ,
Έμεινε στήν κάμαρά του μόνος.
Τον ήρθε νά κλάψει,
'Ο Γιώργης, το καλό, τό πρόθυμο , τό υπάκουο π α ι 

δί. 'Αν αντός , , , Ίότες δλοι, καθένας, αέ κανένα π ιά  
ή έμπιστοαύνη / . . ,

— Ό χ ι !  Ό χ ι—μίλησε στόν έαντό τον, μέ κατευνα
σμό :δεν είνε δυνατό αύτός νά δεχτεί νά λερώσει μ ιά  τέ
τοια εμπιστοσύνη μου, νά περιιγρονήσει, τόσα καλά, πού  
έχει δει άπό μένα .Ό χ ι,  λοιπόν, Ίίποτα !  Είνε Αγαθός!.,.

Ό  Γιώργης μ έ α ι  γελοΰσε. Ιούς έλεγε αστεία κι' ή 
μικρή Μαργαρώ εϊχε λυθεί στά γέλια.

Ή  μικρούλα Ιπέμενι νά κάνει τόν € παλ ιάτσο* .
Ό  I ιώργης σηκώθηκε Αμέσως δρθός, vd μή  τής 

χαλάσει τό χατήρι.
Κ ι ' άρχισε νά υποκρίνεται τόν παλιάτσο πού είχε 

δει ή Μαργαρώ, ατό μ ικρό  καλοκαιρινό θεατράκι τής 
πλατείας τής παραλίας.

Ή  μικρούλα , άπ'  τ<1 πολλά γέλια, κρατούσε με τά 
δυό χεράκια της, τήν κοιλιά της.

'Ο Παύλος ήρθε στά συγκαλά τον .Άναψε τό τσ ιμπούκ ι  
του, Ά π '  τή μορφή τον εφυγι τοΰ θ υμού  τό χρώμα.

Καϊ μπαίνοντας οτήν τραπεζαρία,
— Ό χ ι !  Ό χ ι ! —μίλησε μόνος  τον -  δέν εϊναι δυ

νατό / . . .
Κ Α.  ΦΩΤΑΚΗ Σ

Ia n d r e lic h t e n b e r g e r ;

Ο ΜΙΚΡΟΣ Β ΑΣΙΛΗ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22ον 

Ή  ίο ρ τ ή  τοΰ  Ά γ ιο ν  Σ βαντ ίλ α .

Σήμιςια είνε ή γιορτή τοΰ αγίου Σβαντίλα. *0 δγιος 
Σβαντίλα είνκ ό εθνιχός ήρω; τής Πανονίας. ’Απέχτησβ 
αύίή τήν ζηλευτή θέσι άπό μιά σειρά κατορθωμάτων ποϋ 
αάν χι* a v ta  δεν υπήρξαν άλλα. Σέ μιά βασιλεία ϊΐχοσι 
οχτώ έτών, τριάντα επτά φορές νίκησε τούς άπιστους, 
έξωλώί)ρευσε τριακόσιες χιλιάδες κι’ άπ’ τά δΰο φΰλα κ α ί  
δέν κατίστρεψε λιγώτερβς άπό διακόσιες πενήντα πόλεις 
καί μεγάλα χωριά. Σέ era μόνο βράδυ (ίνεσκολόπισε 
πεντακοσίους Ταρτάρους καί εβαλε νά βράσουν μέ σιγανή 
φωτιά τούς άρχηγούς των μέσα σέ μεγά?^ καζάνια. "Οταν 
έγίρασε πήγε καί γίνηκε ερημίτης. Δέν πλύθηκε ποτέ 
ούτε Ιχοψε τά μαλλιά του ούτε τά γένεια του κατά τά τρία 
τελευταία έτη τή; ζωής του. Ά φ ιν ε  τά πουλιά νάρχωνται 
νά τσιμπούν τίς ψείρες στό κεφάλι του και τού; ποντικούς 
νά τρώνε τά νύχια τών ποδιών του. Πέθανε μυρίζονιας 
άγιωσύνη.

Κι' έτσι ή επέτειος τής γεννήσεώς του έγινεν ή με
γάλη Ιιησία εορτή τών κατοίκων τής ΙΙανονίας. Τή πα-

ΒΛιχάψβ. AioS ΠΑΡ. ΠΑΠΛΜΑΝΟΤΗΛ -

ραμονή, ρίχνουν ρουχετες χαί γεμίζει ή άγορά άπό χιλίων 
είδών γλυκίσματα. Καί τήν ημέρα, άπ° τό πρωΐ, βγαί
νουν στούς δρόμους προσφέροντας ό έ'νας στόν άλλο κλα
διά άπό έλατα ή ά'λλες πρασινάδες καί αλλάζουν φιλιά λέ
γοντας: t*0 άγιος Σβαντίλα βοήθειά σου».

Ό  Μιχαλάκης εχει γιά τόνά/ιο Σβαντίλα τή πιό με
γάλη αδιαφορία καί τά μεγάλα του κατορθώματα δέν τοΰ 
έμπνέουν παρά μιά άποστροφή μέ φόβο μαζύ. Αύτό 
δμως δέν εμποδίζει νά πάη σήμερα νά πανηγυρίση τή γ ι
ορτή του καθώ; δλος ό κόσμος. Φυσικά δτι δέν έρριξε 
ρουκέτες στού; δρόμους, καί, έκτος άιτ' τή Βαρβάρα, 
ποιός θά είχε τήν ίδέα νά τόν φιλήση ή νά τοϋ προσφέρη 
μιά ανθοδέσμη; ’Αλλά ό Μιχαλάχης θά πάη συνοδευόμε- 
νος άπ’ δλους τούς κατέχοντας άςιώματα καί τά μέλη τής 
Κυβαρνήσεως νά παρευρεθή αύτή τήν ώρα στή δοξολογία 
ποΰ θά γίνη στή Μητρόπολη.

Είνε μιά τρομερή άγγαρεία... Είνε χειρότερη άπ’ τά 
χειρόιερα μαθήματα χής γεωγραφίας κι’ άπ’ χά χειρότερα 
‘Υπουργικά Συμβούλια. "Όχι μόνον είν* πολύ κουρα
στικό, κ ι' δλο τό πρωΐ πάει χαμένο, άλλά μεταμφιέζουν 
τό Μιχαλάκη μέ τρόπο άνυπόφορο. Χωρίς αμφιβολία 
δμως δέν είνε τόσο σιχαμένη δσο είνε ή επέτειος τής στέ
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ψεως νατά την  όποίί ό Μιχαλάκης πρέπει καθισμένος στό 
θρόνο νά δέχεται δυό ώρες χειροφιλήματα, μέ τό πανω
φόρι to βελούδινο τό στολισμένο μέ γουναρικά στους ώ 
μους και μέ τό κεφάλι χωμένο μέσ’ στή φοβερή κορώνα 
τών Καϊνόφ. Άλλά ε’ νε επίσης ενοχλητικό νά ήσαι με- 
τημφιεσμένος σέ Στρατηγό, φορτωμένος μ’ έ'να σπαθί 
ποϋ σέ εμποδίζει νά περπατήσης, γιομάτος παράσημα ποϋ 
δέν ξέρεις ποΰ νά τά βάλης' χωρίς νά λογαριάζωμε καί τή 
γούνα άπό άστρακά ποΰ εΐνε πολύ ζεστή καί τό σκουφί 
μέ τό διαμαντοστόλιστο λοφίο, ποΰ πέφτει διαρκώςέπά- 
νο) στό πρόσωπο.

Έξ άλλου, παρ’ ολίγον ό Μιχαλάκης νάμήν πάη στήν 
εορτήν τοΰ αγίου Σβανιίλα. Προχθές, στό Συμβούλιο τοΰ 
Στέμματος έγινε μιά ζωηρή φιλονεικία. Ά φοΰ ό κ. Μιρ
σκί προσε::άλεσε δλους τούς συναδέλφους του νά παρα- 
στοΰν καθώς συνήθως στή μεθαυριανή εορτή, ό κ. ντέ 
Μαρτύν—ενας άπό τούς νέους—ό όποιος ήταν σκεπτικός 
άπ’ τήν αρχή τής Συνεδριάσεως, έλαβε τόν λόγον. Δέν 
πρέπει νά κάνωμε πώς δέν βλέπωμε, είπε, δτι υπάρχει 
νέος αναβρασμός στούς επαναστατικούς κύκλους. Ή  δρα- 
στηοιότη; μέ τήν όποια κατεστάλησαν αί ταραχαί τοΰ 
Ρόδικ έκαμε νά φτάση στόν κολοφώνα της ή εξαγρίωσις. 
Φοβερά τοιχοκολλήματα, σχιζόμενα αμέσως άπό τήν 
Αστυνομία, παρώτρυναν τό λαό σέ αμέσους άντεκδική- 
σεις. Παρετηρήθησαν πολλά πρόσωπα είς τήν πόλιν μέ 
ύποπτη εμφάνιση. Βεβαίως ύπό διαφόρους προράσεις, 
έπιασαν πολλούς άπ’ αυτούς. Δέν εΐνε παράξενο τήν ώρα 
ποΰ θά πέρνα ή πομπή νά επιχειρήσουν μιά διαδήλωσι...

Αύιά τά λόγια έφεραν μιά ψυχρότητα. "Υστερα άπό 
μιά μικρή σιωπή καί μέ ενα τόνο συμβιβαστικό, ό κ. 
Τσερνάγκ, ό όποιος ξαναπήρε τή Δημοσία εκπαίδευση, 
έρώτησε άν σαύτή τή περίσταση δέν θά ήταν φρόνιμο νά 
άποφύγουν τή προσοχή στούς έπαναστάτας τής ευκαιρίας 
ποϋ περίμεναν : δέν θά μποροΰσαν τάχα νά βροΰν πρό
φαση τήν υγεία τή; Αύτοΰ Μεγαλειότητος γιά νά μα
ταιώσουν τή τελευταία στιγμή μιά τελετή ή όποία χωρίς 
νά χειροτερεύει τά πράγματα ήταν ίσως επικίνδυνος . . .

Άλλά ό κ. Μιρσ-ά διέκοψε τόν κ. Τσερνάγκ μέ 
μία ξερή φωνή. Καί μέ τέσσερα λόγια τοϋ ανέπτυξε διι 
νά υποχωρήσουν στάς άπειλάς μπορεί νά φανή σέ μερι ■ 
κούς αδυναμία. Τουλάχιστον αυτός ουδέποτε θά συγκα
τετίθετο.

Δέν συνέφερε επ’ ούδενί λόγω στή στιγμή ποΰ δλος 
ό λαός άρχιζε νά προσκολλάται τόσο στήν έννοια τή; νο- 
μιομφροσύνης νά καταφύγουν σέ μιά κωμωδία ποϋ παρ’ 
δλα της τά προσχήματα στό τέλος θά έγίνετο σ’ δλους φα
νερό πώς ήταν ή πιό άξιοθρήνητη ύποχώρησις. Σιό πρό
σωπό του βέβαια δέν αποδίδει μεγάλη σημασία.Άλλά αντι
προσωπεύει μιά ιδέα, τήν ιδέα τής εξουσίας. Έ ν δσφ θά 
είναι στά πράγματα, θά τήν διατηρήση άλώβητον.

"Ολοι οί Υπουργοί εχειροκρότησαν καί πρό πάντων 
ό κ. ντέ Μαρτύν ό όποιος εν δσφ ό κακομοίρης ό κ. 
Τσενάγκ ώμιλοΰσε, φαινότανε νά τόν επιδοκιμάζη. Ό  
κ. Μιρσκί, εύχαριστών τούς συναδέλφους του, προσέθεσε 
δτι έπί πλέον δλαι αύταί αί φήμαι ήταν έξωγκωμέναι καί 
ύπερβολικαί. Αί πληροφορίαι του τοΰ έπέτρεπαν νά βε- 
βαιώση δτι ή κίνησις αύτή γίνεται άπό ένα μικρό αριθ
μό αναρχικών εναντίον τών οποίων έλήφθησαν δλα τά 
μέτρα. Κατά διαταγήν του έφεραν έ'να γέρο ό όποιος 
έμοιαζε σάν μπουλντόκ. Ό  Μιχαλάκης δέν τόν έγνώριζε 
άκόμη. ΤΗταν ό Διευθυντής τής Αστυνομίας, δηλαδή ό.

αρχηγός τών άστυφυλάκων καί χωροφυλάκων. Έδήλωσε 
δα άνελάμβανε τήν εύθύνην. Ό  τόνος τής φωνής του 
σταθερός καί άποφασιστικός έκαμε μεγάλη εντύπωση. Ό  
κ. Τσερνάγκ ήρκέσθη νά εΐπη δτι μετά τοιαύτας πληρο
φορίας, τάς οποίας ευχαριστείται διότι προεκάλεσε, άπέ- 
συρε τή πρότασί του. Οί ‘Υπουργοί συνεχάρησαν εαυ
τούς καί άλλήλους καί έδωσαν συνέντευξι στή τελετή.

"Οσο καί άν τόν ενοχλούν ή γνώμες τοΰ κ. Μιρσκί, 
ό Μιχαλάκης εΐνε υποχρεωμένος νά τίς άποδέχεται. Οί κ. 
Μαρτύν καί Τσερνάγη δέν έξεκαθάρισαν καλά τί ήθελαν 
νά ποϋν.Τό βέβαιον εΐναι δτι έφοβοΰντο. Λοιπόν τό νά 
φοβάται κανείς δέν εΐνε εύγενικό. Ά φοΰ δέν μπορούσαν 
νάποφύγουν τήν τελετή τοΰ Α γίου Σβαντίλα, χωρίς νά 
φανοΰν άνανδροι, εΐνε φανερό δτι πρεπει νά πάνε. Εξ 
άλλου τά φαινόμενα δικαιώνουν τελείως τήν αισιοδοξία 
τοϋ κ. Μιρσκί. Κ ι’ δλα πηγαίνουν θαυμάσια.

Ό  Μιχαλάκης π.χ. κοιμήθηκε σχεδόν καλά αυτή τή 
νύχτα. Δέν έχει πονοκέφαλο. Προβλέποντας τή κούραση, 
ό κ. Ζανκλόβ λέγει νά τοϋ δώσουν περισσότερο νά φάγη 
καί τοϋ επιτρέπει άντί τής νερόσουπας, ή οποία τοΰ φέρ
νει εμετό, δυό φρυγανιές μέ βούτυρο. Τό ντύσιμο δεν 
διαρκεί πολύ. Τό γούνινο καπελάκι φαίνεται πιό στερόε 
άπ’ τόν περασμένο χρόνο. 'Η Βαρβάρα διακηρύττει οτι 
ό Μιχαλάκης εΐναι μιά χαρά. Κυττάζεται στόν καθρέπτη. 
'Η γνώμη του εΐναι δτι είναι λίγο γελοίος. Άλλα επι τέ
λους δέν Ιπιμένει σ’ αύτή άπολύτως.

"Ολοι οί Υπουργοί καί οί μεγάλοι δημόσιοι υπάλ
ληλοι εΐνε συγκεντρωμένοι στήν αίθουσα τής υποδοχής 
μέ τόν θείο Παΰλο. Μόλις ό Μιχαλάκης έκαμε τήν εμφά
νισή του, ξεκίνησαν.

Ή  πρώτη άμαξα εΐναι τοϋ Διευθυντοΰ τής Αστυνο
μίας ό όποιος σκαρφαλώνει μαζύ μέ τό  ̂ γραμματέα του. 
Αυτό κακοφαίνεται λιγάκι τοΰ Μιχαλάκη, Ά φοϋ εΐναι 
βασιληάς, τοΰ φαίνεται δτι θάπρεπε νά πςοχοιρή επικε
φαλής. Άλλά δέν τοΰ ζητούν τή γνώμη του. Έ ξ άλλου, 
νά τό βασιλικό αμάξι ποΰ έρχεται καί στέκεται κοντά στά 
σκαλοπάτια. Ό  Μιχαλάκης τοποθετείται μαζύ μέ τό συν
ταγματάρχη ποϋ γυαλίζει ολόκληρος μέσα στή μεγάλη του 
στολή. Καί τό πελώριο δ'χημα κυλιέται,^ περιστοιχισμένο 
μέ τούς κόκκινους λογχοφόρους. Πίσω ακολουθούν πέντε 
ή εξ άλλες άμαξες μέ τό θείο Παΰλο, τόν κ. Μιρσκί καί 
δλους τούς Υπουργούς καί τούς μεγάλους άξιωμα- 
τούχους.

Κάνει—τί σύμπτωσις ! —ένα καιρό οπωσδήποτε κα
λόν. Χθες βράδυ έρριξε πολύ χιόνι. Σήμερα τό πρωΐ, γιά 
π ρ ώ τη  φορά ύστερα ά πό  πολλές εβδομάδες, ένας άδυνα- 
τος ήλιος λάμπει. Τό πάρκο μετεβλήθη σ’ έ'να κάτασπρο 
ταπέτο ποΰ λαμποκοπάει. Επειδή πρέπει νά δείξουν τό 
Μιχαλάκη στούς υπηκόους του τόν έντυσαν πολυ ζέστα 
άπό μέσα καί τό άμάξι έμεινε ξεσκέπαστο. Τό στήθος τοϋ 
Μιχαλάκη διαστέλλεται καί άναπνέει μέ εύχαρίστησι τόν 
κρύο αέρα.

Περνούν τά κάγκελα καί ή πομπή εισέρχεται στη λεω
φόρο τής αγίας Έλισσάβετ. Πίσω άπ τον τριπλό φράκτη 
τών κόκκινων ιππέων, ό Μιχαλάκης βλέπει τους περιπα- 
τητάς οί όποιοι στό πέρασμά του στέκονται γιά νά προσ- 
φερη ό ένας στόν άλλον κλωνάρια πράσινα καί φιλιθοϋνε. 
Στά παράθυρα τών ωραίων ξενοδοχείων τής λεωφορου 
υπάρχουν κυρίες, κορίτσια καί παιδιά, ποϋ κουνοΰν μαν
τήλια καί ρίχνουν ανθη καί πρασινάδα. Άπό καιρό σε 

_ καιρό ό Μιχαλάκης σηκώνει στρατιωτικά τό χέρι του

στό καπέλο γιά νά χαιρετήση καθώς τούχουν συστήσει. 
Εμπρός του στό ελαφρό αμαξάκι του, ό κ. Διευθυντής 
τής Αστυνομίας γυρίζει καί ξαναγυρίζει δεξιά κ ι’ αριστε
ρά καί κουνιέται σάν πίθηκος.

"Εφτασαν χωρίς εμπόδιο στή Μητρόπολη. Μέ δυσκο
λία συγκροτούμενο άπό τήν αστυνομία καί μία σειρά ιπ
πέων, ένα πλήθος μεγάλο συνωστίζεται στή πλατεία καί 
ζητωκραυγάζει τή πομπή. Μερικά σφυρίγματα άκούσθη- 
σαν εκείνη τή στιγμή άλλά πνίχτηκαν άπό τίς φωνές τοΰ 
ένθου ηασμοΰ καί τή; ευθυμίας. Καί ή άκολουθία, στό 
πανάρχαιο νάρθηκα, υπήρξε θαυμασία. Ντυμένος μέ τά 
λάμποντα άργυρά του ενδύματα, κόκκινα καί χρυσοκέν
τητα, ή Α. Μ ό Αρχιεπίσκοπος τού Γκρόχολ έκανε μό
νος του τή λειτουργία. Δέν καταλάβαινε κανείς τάς λέξεις. 
Άλλά αί χειρονομίαι του ήσαν εύγενικές καί μεγαλοπρε
πείς. Καί τό πρόσωπό του ποΰ είχε χρώμα έλεφαντόδον- 
τος τριγυρισμένο μέ τή μακρυά του γενειάδα τή χιονάιη, 
είχε μιά σχεδόν θεία μεγαλοπρέπεια. Άπό καιρού είς και
ρόν άκούγονταν τάαοματα τού χοροϋ ό όποιος άπετελεΐ· 
το άπό τούς καλλίτερους καλλιτέχνας τοΰ μελοδράματος. 
Καί ή άπέραντη φωνή των οργάνων τούς συνώδευέ. 
Ιίοτέ ή μουσική δέν σέ συγκινεΐ τόσο δσο τήν ημέρα τοΰ 
αγίου Σβαντίλα. Εΐνε παληές, παληές λειτουργικές μελω
δίες πολύ παιδιάτικες καί λίγο άγριες ποΰ δέν τίς παίζουν 
παρά μόνον αύτή ιήν ημέρα. Σέ λυκνίζουν, σέ χαϊδεύουν. 
Σέ παρασύρουν πολύ μακρυά, πολύ ψηλά, σ ’ ένα είδος 
γλυκού καί άρμονικοΰ χειμάρρου. Δέν εΐναι πιά κανείς τί
ποτε . . . δλα τά ξεχνά.

Έ ν τούτοις ή άκολουθία τελειώνει. Τά δ'ργανα εσώ- 
πασαν. Στή σιωπή ή Α. Μ. ό Αρχιεπίσκοπος τού Γκρό
χολ τείνει τά ώχρά του χέρια. ‘Υπό τήν εύλογίαν των δλοι 
οί παριστάμενοι σκύβουν τό κεφάλι κι’ ό Μιχαλάκη; ό 
ίδιος γονατίζει πολύ καλά στό βελουδένιο μαξιλάρι του. 
Σιγά σιγά άκούονται τά ίερά λόγια. .  . Έτελείωσε. Ό  
Συνταγματάρχης κάνει ένα μικρό νόημα στό Μιχαλάκη ό 
όποιος σηκώνεται. Ζωηρή ή μελωδία τών οργάνων ξα- 
νακούεται. Γίνεται ένας θόρυβος κάτω άπό τούς ηχηρούς 
θόλους. Πίσω άπό τούς καιαστόλιστους μεγαλοπρεπείς 
θυρωρούς οί οποίοι άνοίγουν θέσι καί χτυπούν μέ ρυθμό 
τό πάτωμα μέ τίς λόγχες τους, ό Μιχαλάκης προχωοεί 
επί κεφαλής τής συνοδείας. Όλος ό κόσμος σκοτώνεται 
νά τόν δει. Ή  κυρίες τόν κυττάζουν κάτω άπ’ τά φασα- 
μέντους. Γέροι κύριοι σκουπίζουν τά δάκρυά τους. Ε π ι
φωνήματα θαυμασμού, κομμάτια άπό φράσεις φτάνουν 
σ ι’ αυτιά του. Μέ τό κεφάλι ψηλά, ό Μιχαλάκης προχω
ρεί χωρίς νά μιλεί, μέ τά μάτια καρφωμένα απάνω στίς 
κεντημένες στολές τών σωματοφυλάκων ποϋ βαδίζουν 
ρυθμικά δμοιοι μέ νεόκοπα χρυσά νομίσματα.

’Ολίγο σαστισμένος ό Μιχαλάκης ξαναβρίσκεται είς 
τόν πρόναο τή; μητροπόλεως, δρθιος δίπλα στό συνταγ
ματάρχη Έ νας χαρούμενος ψίθυρος τοΰ πλήθους τόν 
υποδέχεται. Άλλά οί ιππείς καί οί χωροφύλακες τό διώ
χνουν. Νά τό άμάξι. Ή  πόρτα άνοίγεται. Ό  Μιχαλά
κης καί ό συνταγματάρχης τρυπώνουν. Σ’ έ'να λεπτό ή 
άμαξα κυλιέται πίσω άπό τ’ άμάξι τοΰ Διευθυντοΰ τής 
Αστυνομίας. Ή  άλλες ακολουθούν . . .

Πρέπει νά εΐνε κανείς ειλικρινή;. Σήμερα ό Μιχαλά
κης βαρέθηκε λιγώτερο άπό τό περασμένο χρόνο στή" λει
τουργία. Αισθάνεται μάλλον δτι είνε εύθυμος κάτω άπ’ 
τόν ήλιο ποΰ ξαναβγήκε. ΓΙιστέψετέ το άν θέλετε. Λιγάκι 
άκόμα καί θάλεγε πώς πεινά. Ό  Μιχαλάκης συχνά δέν

"Ετος Δ' :________________ — = = .  Σελίς 215

ά,τοτείνει τόν λόγον στό συντ^{^ά^π^ί^λ^>«ίίύτό δέν 
εΐνε άπηγορευμένο. Προφέρι^ι/£ν4 τνρο

— Δέν ήταν ώραία σ υ ν τΜ ^ τά ψ ίίϊΑ υ  ; \^Λ
Ό  συνταγματάρχης α υ ί ΐ ψ ,  μ ί  *|8&μία.} fiiilv λί

γο είχε ύφος άπησχολημένο.Ι5}γι i v i j (yZif δεξιά 
κ ι’ άριστερά. Τώρα έχει xa/Vcifllfrf f l M f i ! · του 
έχει φαιδρυνθή. Kui ξ α ν α ρ χ \ ^ ^ ,£ ί^ ρ ^ ^ ο υ σ τ ά κ ι  
του μέ τή συνειθισμένη χειρονσ^&ί

Πράγματι ή επιστροφή εΐνείΤΒΡβρββίί^ Στό λιθό
στρωτο ποΰ τό χιόνι έχει λυώσει τό πλήθος μπερδεύεται. 
Καί είς έπίμετρον δέν τό διακρίνει κανείς καλά πίσω 
άπό τούς ιππείς τής άκολουθίας. Άλλά σ’ δλας τάς δια
σταυρώσεις τών δρόμων, έχουν γίνει έξέδρες δπουστιβαγ- 
μένοι οί περίεργοι κουνούν τά καπέλλα τους καί φωνά
ζουν χαρούμενα. Σύμφωνα μέ τάς παρακλήσεις τής δη- 
μαρχίας έγινε δεκτή ινα κατά τήν επάνοδο έκ τής μητρο
πόλεως περάσουν άπό τή Εθνική όδό, τή μεγάλη εμ
πορική αρτηρία. Στήν άρχή ό κ. Διευθυντής ιή ; Α στυ
νομίας κατσούφιασε γιατί εΐνε άρκετά στενή καί ή κυ
κλοφορία καί ή έπίβλεψις εΐνε δυσκολώτερες. Άλλά στό 
τέλος ένέδωσε καί αύτό εΐνε εύτύχήμα. Τό θέαμα εΐνε 
θελκτικώτατο.

Όλα τά παράθυρα εΐνε στολισμένα μέ σημαίες κ ι' 
άπό γυρλάντες άπό πρασινάδα. Καί παντού χαρούμενα 
πρόσωπα συνωστίζονται καί στόματα άνοίγουν μέ ζη«ο- 
κραυγάς. Ά πό καιρού είς καιρόν περνούν κάτω άπό τόξα 
καμωμένα άπό πρασινάδα καί ζωγραφιστά χαρτόνια. ‘Υ 
πάρχει τόσος κόσμος στόν δρόμο ποΰ παρά τίς διαταγές 
τού Διευθυντοΰ τής Αστυνομίας, πρέπει πάντα νά πη
γαίνουν άργά. Τότε έχεις τό καιρό νά κυττάξης τά πρό
σωπα. Βλέπει κανείς καί τό εσωτερικό ιών οικιών. Είνε 
πολύ άστείο. Ό  Μιχαλάκης παρετήρησε ένα ώμορφο 
ξανθό κοριτσάκι ποΰ φώναζε δυνατά: «Ζήτ(ο ό Βασι
λιάς» ! Τοΰ χαμογελά- Έκείνο γίνηκε κατακόκκινο. Ά λλ ’ 
ήδη έχουν φύγει μέ καλπασμό.

. . . Νά αυτό τό παληό σπίτι τό μαύρο εΐναι λιγώτερο 
στολισμένο άπ’ τ’ άλλα. Στό παράθυρο τού πρώτου πα
τώματος εΐνε ένας μονάχα κύριος, ενας κύριος μέ γενειά
δα. Κρατά σιό χέρι του. Τί ; μιά άνθοδέσμη ; . . . Όχι, 
εΐνε μπορεί νά πή κάνεις μία κατσαρόλα ή ένα κουτί τής 
κονσέρβας ά π ’ δπου βγαίνει λίγος καπνός. Δέν υπάρχει 
αμφιβολία. Εΐνε μίαρουκέτα. Πρέπει νά είδοποιήση τό 
συνταγματάρη γιά νά μή τρομάξη. Χαμογελώντας ύ Μι
χαλάκης σκύβει :

— Συνταματάρχα, κυττάξτε λοιπόν αύτό τόν κύριο 
ποΰ βαστά μιά ρουκέτα.

Ό  Συνταγματάρχης βλέπει. Καί ξαφνικά γίνεται ώ- 
χρός σάν πανί, πηδά επάνω κουνά τό χέρι καί άνοίγει 
τό στόμα γιά νά φωνάξη κάτι... Άλλά πριν μπορέση νά 
βγάλη κανένα ήχο, ό άνθρωπος τοΰ παραθύρου κάνει μιά 
χειρονομία. . . Μιά άστρα τή εκτυφλωτική, ένας κεραυ
νός σάν νά κατεστρέφετο ό κόσμος, ένας σίφων ποϋ δλα 
τά καταπίνει.

Έτελείωσε, δέν υπάρχει πιά τίποτε... Τό σκότος.... 
τό μηδέν.

(ακολουθεί)

—  ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ
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Ό  δούξ τοΰ ’ΟζλεΑν Φίλιππος, άντιβασιλεύς τής Γαλλίας, 
ό όιτϋΐος άγαπονβί πολύ τό γλέντι, συνεφώνησε μιά μέρα μέ 
τόν καρδινάλιον Δουβιά νά παν» μασκέ σ' ενα δημόσιο χορό.

— Γ ιά νά μή μάς αναγνωρίσουν, θά μοΰ φέρεσαι οίκειό- 
τατα, είπεν 4 άντιβασιλεύς σιόν συνοργιαστήν του.

Στόν χορό ό Δουβιά ώθει τήν οικειότητα μέχρι τοϋ νά δί
νω κλωτσιέ; στόν αντιβασιλέα.

— Φίλε μου, τοΰ άπήντησε ό τελεί ταΐος μέ κάνεις περισ
σότερον τοΰ δέοντος μασκέ.

Λίαν ενδιαφέροντα πειράματα καιασβέσεως πυρκαϊάς «<τε
λεί έν Βερολίνφ ό χημικός Βάϊνερ. Ή  μέθοδός του δέν στη
ρίζεται επί τή , χρησιμοποιήσεως ΰβαιος ή άλλου ύγροΰ πρός 
κατάσβεσιν τοΰ πυρός, άλλά έπί τής χρησιμοποιήσεως αερίων, 
τά όποια καταπολεμούν τήν καΰσιν. Τοιαΰτα άέρια είν* τό 
άζωτον, τό διοξείδιον τοΰ άνθρακο; κλπ. Διά τών αερίων τού
των καταπολεμείται ταχύιιρον καί άποτελεσαατικώτερον τό 
πΰρ, ένφ ώ ; γνωστόν, τό δ5ωρ δύναται ύπό ώρισμένσς περ ι
στάσεις νά άναφλεγϋ άντί νά σβύση τήν φλόγα.

*0 Ιερώνυμος Γουράϊ», "Αγγλος κλη}ΐκός, ήιο ενας τύπος 
πολύ φιλόδοξος. Έτόλμησ» κάποτε νά φιλοδοξήσω τήν καρδίαν 
καί τήν χεΐρα τής κόρη; τοΰ δικιάιορο; τής ’Αγγλίας “Ολιβερ 
Κρόμβελ. Ό  τρομερός τύραννος άντελήφθη τούς σκοπούς του, 
δέν εφανέρωσε τίποτε καί ή)κέσΟη μόνον νά παρακολουθώ 
κρυφίως τάς κινήσεις τών δύο νέων.

Μ ιά μέρα, συνέλαβε έπ’ αύτοφώρψ τόν παπά στά πόδια 
τής κόρης της. Αιέταξε νά τόν συλλάβουν καί ήτοιμάζετο νά 
τόν κρεμάσω, όταν ό τολμηρός καί έξυπνος έραστής, χωρίς νά 
τρομάξω διά τόν κίνδυνον, Ικέιευσε τόν Κρόμβελ νά ιόν βοη
θήσω νά πείσω τήν κόρην του \α θελήσω νά τοΰ δώση ώς γυ
ναίκα τή ' καμαριέρα της.

— Αύτό έζηιοΰσα γονατιστός άπό τήν δεσποινίδα, είπε 
κλαίων.

Ή  ειοιμότης τοϋ παπά έκαμψε τόν ώμόν δικτάτορα καί 
μετ’ ολίγον ό ύμέναιος ήνωνι τούς δύο έραοιάς.

Ό  Πιρόν άποκαλοΰσε τούς κατοίκους ιή ς  Μπόν γαϊδούρια. 
Περπατώντας κάποτε σέ μιά έξοχή τής Μπόν, οΐ φίλοι του τόν 
έβλεπαν νά σκύβω διαρκώς κοί νά κόβω μ' ένα μαχαίρι τά γα ϊ
δουράγκαθα πού συναντοΰσε. Κάποιος τόν ήρώτησ»:

— Μά τ ί κάνεις έχει ΙΙιρόν ;
— Εύρίσκομαι εις εμπόλεμον κα ιά ιτασ ιν μέ τούς κατοίκους 

τής Μπόν καί τούς κόβω τά τρόφιμα, άπήντησεν ό τρομερός 
σ^τυρισιής.

*0 'Αννίβας συνεβούλευε τόν Προνοίαν νά δώσω μάχην 
κατά τοϋ έχθροΰ.

—Δέν τολμώ, τοΰ άπήντησεν ό ήγεμών εκείνος, τή. σπλάγχνα 
τοϋ θύματος δέν μοΰ άναγγέλουν τίποτε εύχάριστον.

—Καί πιστεύεις λοιπόν, έφώναξεν ό 'Αννίβας ύπερηφάνως, 
περισσότερο ενα ά9λιο ψοφίμι άπό εν«  γέρο στρατηγό ;

Ή  διάσημος Ίταλ ίς  άοιδός Γαβριέλλα, εϋρισκομένη στήν 
Πετρούπολι, έζήιησεν άπό τήν Αύτοκράτειραν τής Ρωσσίας 
πέντε χιλιάδας δουκάτα διά νά τραγουδήσω ένώτιόν της.

— Τό ποσόν tlv* υπερβολικόν, τής είπεν ή Αύΐοκράτειρα. 
Δέν πληρώνω τόσον οΰιε τούς στρατηγούς μου.

— Έ ν τοιαύτω περιπτώσει, άπήντησεν ή Ίταλίς καλλιτέχνις, 
βάλτ* τούς στρατηγούς σας νά τραγουδήσουν.

Μιά μέρα, ποΰ ό Γάλλος σιρατηγός Κατινά έγύριζε στό 
κτήμά του_βυ9ισμένος οέ σκέψης, όπως συνήθ.ζ* πάντα, ενας 
νεαρός εύγενής, πολύ βλάκας, τόν πλησίασε χωρίς νά βγάλω τό 
καπέλλό του καί το'ι είτε :

— Γέρο, δέν ξέρω τίνος είνε αύτό τό κτήμα, άλλά μπορείς 
νά πβς σ’ έκεϊνον πού τδχει πώς ίπήρα μόνος μου τήν άδεια 
νά κυνηγήσω έδώ μέσα.

Μερικοί χωρικοί, ποΰ ήσαν έκεΐ κοντά, άρχισαν νά γελοΰν 
δυνατά . Ό  νεαρός εύγενής τούς έρωτφ μέ αύθάδη τόνον γιατί 
γελοΰν.

— Μέ τόν τρόπο πού μιλιάς στόν στρατηγό Κατινά.
Ό  άνόη»ος τά χάνει τότε, βγάνει τό καπέλλο κοί ζητεϊ 

συγγνώμην άπό τόν στρατηγό γιά τήν αυθάδειαν του.
— Δέν πιαιεύω νά πρέπη νά γνωρίζω κανείς κάποιον γιά 

νά τοΰ βγάλω τό καπέλλο του, όταν τόν πλησιάσω νά τοΰ μ ι
λήσω, άπήντησ» ό Κατινά και τοΰ έγύρισε περιφρονητικώς τίς 
πλάτες.

Ή  μητέρα τοϋ Λουδοβίκου ΙΔ' άπέθανε επάνω στή γέννα, 
άφοΰ έφερε στόν κόσμο τόν μπεμτέ πού έπ ρ ό κ ε ιτο  νά γίνω 
Λουδυυβΐκος ΙΔ '. Λίγο προτού ξεψυχήσω, ε ίπε καί τής έφ ε
ραν τό νεογέννητον. Τό αγκάλιασε, τό έφίλησε μετά στοργής 
κα ί τοΰ είπε :

— Σέ φιλώ μέ όλη μου τή καρδιά, άν καί μοϋ στοιχίζεις 
λίγο άκριβά.

Ή  Πρωσσική Βουλή άπεδέχθη μίαν πρότασιν τών εθνικι- 
στών περί άντικατασιάσεως τής γαλλικής γλιόσοης είς τήν δι
δασκαλίαν τών Γυμνασίων διά τής λατινικής, ώς υποχρεωτι
κής. Ή δη έκ τών ξένων γλωοσών, υποχρεωτική παραμένει μό
νον ή ‘Αγγλική.

Στήν άρχαία Βαβυλώνα, όλαι ο ί γυναίκες, κατασκηνώνου- 
σαι Ιλόγυρα είς τόν ναόν τής ‘Αφροδίτης, είχαν τήν Ιεράνύπο- 
χρέωσιν νά παραδίδωνται άπαξ τοΰ έτους είς τόν πρώτον τυ- 
χόντα, πού θά τάς έζήτει, πρός έξιλέωσιν κάθε άμαριίας πού 
είχαν διαπράξει είς τήν ζωήν των. Οίοοδήποτε άγνωστος τάς 
έπληοίαζε κα ί έπεκαλεϊτο τήν θεάν, συνετέλει είς τόν έξαγνι- 
σμόν τής ψυχής των, διά τής άπολαύσεως τοϋ σώματός των. 
‘Εννοείται ότι άπό δλας έχβίιας ·»άς αμαρτωλάς, πού έσιηναν 
μίαν κοιιψήν σκηλήν γύρω είς τόν ναόν, όσαι ήσαν ώραΐαι 
εΰρισκαν πολ ι γρήγορα τήν ευκαιρίαν τοΰ έξαγνισμοΰ. Ά λ λ ’ 
αί άσχημοι ήναγκάζοντο νά περιμένουν έπί πολλάς ημέρας 
προτοΰ έπιτύχουν.

Ή  Βίβλος τήν ότοίαν είχεν έκτυπώσει ό Γουτεμβέργιος 
καί ήτις είχ* κομισθή είς Νέαν Ύόρκην μέ τμήμα τής συλ
λογής κομψοτεχνημάτων τοΰ λόρδου Λέβερχουλμ, θά πωληθ^ 
εντός ολίγων ημερών είς πλειστηριασμόν. Υπολογίζετα ι ό ιι 
διά τό σπάνιον αύτό άντίτυπον θά πληρω&οΰν τούλάχιστον 
75.000 δολλάρια. Ή  Βίβλος αύτή άριθμεϊ βίον 470 ετών «α ί 
άνήκεν ίπ ί τέσσαρας αιώνας είς εν μονασιήριον βενεδικτινών 
πλησίον τής Β ιέννης. Τό άντίτυπον τοΰτο θεωρείται ώς δια- 
τελοΰν είςκαλλιτέραν κατάστασιν άπό τό σωζόμενον ιΐς  τό 
Βρεττανικόν Μουσεΐον.

«Ις τήν Γαλλίαν Ιδρύθη μία εταιρεία Ζωοφίλων μέ Αποκλει
στικόν σκοπόν τήν προστασίαν τοϋ γένους τών ελεφάντων. 
Πράγματι άπό πολλών έτών ot έλέφαντες βαίνουν έλαιτούμενοι 
κατά γεωμετρικήν πρόοδον καί τείνουν μίαν ημέραν νά έξαφα- 
νισθοΰν. Ή δη υπολογίζεται ότι είς όλόκληρον τήν Κεντρώαν 
’Αφρικήν οί άντιπρόσωποι τοϋ προβοσκιδοφόρου γένους δέν 
υπερβαίνουν τού; δισχιλίους.

Γάμοι

Ό  κ. Κώστας Π απαδήμας, συμβολα ιογρά
φος καϊ ή Δ'ις Α ικατερίνη Κ. Τσολακοπονλου 
έιέλεσαν τούς γάμον ς των έν Ά ϋηνα ις .

■ ΚΛΗΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Ό  κ. Διομήδης Σ φακιανάκης, Ιδ ια ίτερος 

τοϋ κ. 'Υ πουργού τώ ν  Ο ικονομικών και ή 
Δεσποινίς Πέπη Χριστοδούλου έτέλεσαν τονς 
γάμονς τω ν  έν  Ά ΰ·ήναις τήν 4  Μαρτίου έ. ε. 
Π αράννμφος π  αρεστή ό κ. Δη μητριός Ταν- 
ταλίδης, Υ πο υρ γό ς έπ ϊ τώ ν Ο ικονομικών.
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Εδρα tv Αθήναις —'Υποκαταστήματα έν Πειραιεΐ, 
ΙΙατραις ϋυρφ .
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