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*Η έποχή μα;, ή όποια έχει τήν άξίωσιν νά λέγτ), 
8τι εΐ/αι έπιστηαονική, μά; παρουσιάζει τήν στιγμήν αυ
τήν Ι/α πολύ περίεργον θίαμχ. Ί ια ις ού5έπο:ε άλλοτε 
έπαρουσιάσΠησα* ένώπιον τών έκπλήκτων πνευμάτων μας 
νεωιερισμοί ΰπό τήν μορφήν μυστηρίου. 11‘έομεν έν μέσψ 
θαυμάσιων καί δέν άκ&ύομεν νά όμιλοϋν «ιαρά διά παρά 
δοξχ πράγματα, Uava ν’ άνατρέψουν τάς γνάπει; μας 
καί νά μ ά ; κάμουν νά είσδΰϊωμεν εί; π'Λα άνεςερεύνητα 
άλλοτε θεωρούμενα. Άλλά δεν εΐ-αι άν:>μφιβό)ως ή πλη 
θώρα τοΟ άνεκ^άτου, ή όποια ποέπει νά μάς έ^πλήτ-τ/ 
εί; δλας τάς έπο/άς, ευτυχώ;, μέρος τοΟ άγνώσ:ου απε- 
καλύ^θη είς τά διματα τών άνθρώπων καί ηδξησε τά 
σύ/ολον τών γνώσεων των. Τά έκπληκ-.ικά' είναι ακριβώς 
αυτή ή μυσιηριώοης μορφή, τήν··όποίαν λαμβάνουν τά 
νέα ταΰτα φαινόμενα. Tr(v μορφήν λοιπόν αύ:ήν προσδί 
δει είς αυτά ό ίοιαίτερος τρόπο;, μέ τόν όποιον τά προσ- 
εγγίζομεν, καί νομ ζ'« μάλιστα, δ ;ι οί ά/Ηρωηοι τής έπι- 
σ:ήαης κατά μέγα μέρος συντελούν εί; τά \ά τά άντι· 
λαμβανώμεθα κατά τόν τοόπον τοΟτον. Αύτοί, μεθ’ ήμών 
— καί εί/αι δλιγώ:ερον συγγνωστοί — δηιιιουργοΰν τά θαύ
μασαν έκεί. δπου θά ώρειλον ν’ άναλάβουν τάν διαφω 
τισιιά/ καί τήν όπαγωγτ(ν ιών γεγονότων είς τόν κο.νάν 
νόμον.

Ό ι ίκ ι ς  πράγματι παρουσιάζεται ζήτημα, τά όποιον 
έμφανίζει τάν χαρακτήρα τούτον τοΟ πρωτοφανούς καί 
τοΰ έ<πληκτικοΟ, περί τού όποίου ώμίλησχ, νομίζ= ι κα 
νείς δτι έκείνο'., xi>v όποίων ή αποστολή εί/αι νά διαλύ-
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ουν τό μυστήριον, έμπλέκον-αι είς αυτό κχτά χόν πλέον 
άξιοθρήνητον τρόπον. ’Αφίνουν δια τοΰ τρόπου τούτου νά 
λάβη ό νεωτερισμός τήν όλίγον φαντασιώδη αύτήν άπο 
ψιν, η όποίχ άποπλαά τά άνήσυχχ π/εύμιτα καί τάς ά- 
πλοϊκές ψ/χάς καί εί-αι αυτή ή άρνι,σις του έπιστημο/ΐ· 
κοΰ πνεύμχτος Ει^ΰς έξ χρχής λαμόάνουν τή / άποφχσίν 
των Κχτχτχσσου/ έκ τών προτέρων κάιε νεωτερισμόν τοι- 
ούτου είνους είς τήν κατηγορίαν ιών ίπχρχδέκτων πραγ
μάτων, τών άνα;ίω/ εξετχσεω, φχντασιοπλτ,ξ ών, καί ιδί
ως τών οο/ιοτήτων, καί xpvoOviat μάλιστα νά τάς έξε- 
τάσουν. Ί Ι , αν καταδεχθούν ν’ ά;χοληθούν μ’ αύτάς, 
βλέπει τις. δα το καμ/ουν δίχως δρεξιν, μέ τήν προκατά· 
ληψ ν δτι δέν πρόκειται περί σοόχροΰ πράγματος, δυ· 
σκιστοΰντες πάντοτε ν' άφίσουν είς αύτά κ α ι  έκ τής φή
μης των. />έν προσπχθούνλοιπον νά έρευνήσου/ τά άγνω
στον τοΰτ®, νά εξχγάγουν έντεύθεν δ.τι άλη^ώς δύ/ατχι 
νά εί/αι νεοφανές κχί νά όίηγήσουν π^ό; νέας άποκτή- 
σεις, άλλά ζητοΟν ν’ άπαλλαγούν πάσης εύθύντ,ς καί έπι- 
λομβχνονται τοΰ προβλήμχτο, κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώ ιτ ε  τ π&τε νά μή ίξχ χ θ ή  ·ξ αύτοΟ.

Π λείσταδ ια  παραδείγματα τής λυπηρά; ταύτης πνευ
ματικής κατχστάσεως έξεδηλώθησαν κατά τού; τελευ
ταίους τούτους χρόνους. Ά ς  μού έιτιτραπή ν ’ άναφέρω  
τινά κ α τ’ έκλογήν.

Ά ς  όμ λήσωμεν κατ’ άρχάς περί τής οπτασίας άνευ 
τής βοηΗείας τών δφθαλμών, τής άλλως λεγομένης πα- 
ροπτι<.ής δ.ττασία^ (vision extra-retiaiem ie) κλπ. Εί/αι 

.γνωστόν είς τί συνισταται τό φαινόμενον τοΰτο, εί καί κα
κώς έχει περιγραφή μέχρι τοΰδε. Κάποιος φιλόλογος, 
δστις συνέπεσε νά έχη κάμει ποτέ πληρεστάτας ίστολο- 
γικάς μελέτας καί νά είναι κάτοχος επιστημονικών τ ί
τλων οΰ/Ι άξιοκαταφρονήτων, πιστεύει δτι ό άνθρωπος 
φέρει έ/τάς τοΰ δέρματός του δργανα κατά τά μάλλον ή 
ήττον άτροφήσαντα, δΓ ώ/, εϊ; τινας'περιπτώσεις. θά ήδύ- 
νατο νά βλεπη. Ό  άνθρώπινος δφθχ>μός θά ήνύνατο, 
παρά τιοιν άτομοις, ίσως καί παρά πάσι, νά διπλασιασθή 
ή ν’ άντικατασιαθή υπό τών δφ4*λμιδίων τούτων, άτινα 
υπενθυμίζουν κατά τι τά ό^θχλμίδια ζώων τινών, τών έν- 
τόμων έπί παραδείγματι. Βασιζόμενος είς τήν πεποίθη- 
σίν του. προβαίνει είς πειραματισμούς καί διακηρύττει, 
δτι υποκείμενά τι/α ήδυνήθησχν μέ δεδεμέ/ους δρθχλ- 
μούς νά ϊοουν αντικείμενα, νά τά περιγράψ .υν κχί μάλι
στα ν’ άναγνώσουν τυπογραφικούς χαρακτήρας. Οί δη
μοσιογράφοι δράτ ονται τοιούτων συμπερασμάτων, διά νά 
κραυγάσουν δτι τοΰ λοιπού οί τυφλοί θά δυνι,θ-ΰν νά ϊ- 
δουν καί είναι εύνόητον ποιον θόρυβον δύΆτχι νά προ- 
ξί ή -ητό  πράγμα. Ά λλα περάματα έκτελοΰνται, άτινα 
ιτροσέλκουν νέους δπαδούς είς τήνπ-ραδοχήν τής πρχγ- 
ματικότητος τοΰ φαινομένου, μερικά δ’ έκτελοΰ/ται καί 
ένωπιον ιατρών, οίτινες, χωρίς νά πιρχδέχωνται τήν προ· 
ηγουμένην θεωρίαν, έπιβεβαΐ'ύν δτι έχουν έξικριβώσει τά 
άληθώς νέον τούτο γεγονός, δτι υποκείμενόν τι, ού:ινος 
οί ό^θαλμοί ήσαν άπολύτως κλειστοί, κατά τρόπον

άναμφισβήτητον" είδε, περιέγραψε καί άνέγνωσεν.
ΙΙρό τώ/ βεβαιώσεων τούτων, τί θά έπρεπε νά πρά- 

ξουν ά,θρώποι μέ καθαρώς έπιστημονιχάν πνεΟμα; θά ώ· 
φειλον νά έ.ταναλάβουν τά πειράματα, πο;κίλλοντες ταΰτα 
κατά πάντα τρόπον, ώστε νά γνωσθή, ούχί ά» θά άποδο 
θή αϋριον ή δρασις είς τούς στερουμένους αυτής δυστυ 
χείς, &\λ’ ά/ ύπάρχη τι τά εύαπρόδεκτον καί τό βέβαιον 
έν τή πρώτη ταύτι^ άντιλήψει. θ ι  ώφειλον νά πρ&ξ.υν 
οϋ:ως, ώστε, μετά χρόνον κατά τά μάλλον ή ήιτον μα- 
κρίν, να καταλήςουν είς συμπεράσματα, έξ ών πάσα έξή- ' , 
γησις θά καθίστατο κατ’ άρχήν περιτ-.ή. αιινα δέ Ηά ή 
σχν, ώ; πρός τό φιινόμενον u-όνον, καταφαιικά ή αρνη
τικά, καί τοΰτο. ύπά δρους, οΓ:ινες θά καθίστων αύτά ά- / 
ναμφισβή:ητα.

’Αντί τούτου, όμιλήσατε λοιπόν περί τοΰ πράγματος 
είς εκείνους, οίιινες θά ή :,ύ/αντο νά διαλύσου/ τ ί άγνω
στον, &/ υπήρχε τοιοΰτόν τι. θά Ιδετε πώς θά σάς υποδε
χθούν. θχ  σάς είπουν, 5τι αύ:ό είναι άπολύτως ά;.ύ·ατον, 
δτι δέν ύκάρχει άνάγκη νά 'τρέξη κανείς νά Ιδη, διά νά 
πεισθή, δτι κάτωθεν τούτου δέν ύπάρ/ει τίποτε τό σοβα
ρόν, δτι τά πάντα είναι δόλος καί άπάτη, δτι δέν πρέπει 
νά έμπίπτωμε/ είς τοιαΰτα δίκτυα κλπ. ”Ott, έάν τινες 
εύηρεστήθησαν'νά προσφέρουν έαυτοΰς είς δοκιμάς, έπει 
δή δέν έ\χ5ον δλα; τά; άνχγκχίχ; Ttp-sqp̂ λάςεις διά νά 
εί/αι βέόχιοι, δτι άποτείνονται είς εί^κρ.νή ύτοκείμϊνα, ν 
καί έπειδή τήν φοράν αύτήν έξάπα/τος περιέπεσχν είς 
είδος ταχυδακτυλουργίας, άποφχίνονται όριστικώς έπί τής 
άρνηΐικής έκβάσεως τοΰ πειράματος καί έπιστρέφουν 
ικανοποιημένοι, δ τι άπηλλάγησχν τής άγγαρείας ταύτης.

Γνωρίζω καλώς, δτι έ*είνοι, οί όποιοι πιστεύουν ώς 
πραγματικόν τό φχίνόμενον, μεταχειρ£ονται καί αύτοί 
τοΰτο κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά δύναταί τις πάντοτε 
κά ιι νά υποπτεύεται. Παρουσιάζουν ώς υποκείμενα άν- 
θρώιτους ύπνωιισμένους ή ίκανούς πρός Ο.τνωσιν καί δή 
άνθρώπους χρησιμοποιοΰντας τούς όφθαλμούς των, τοΟθ* 
δπερ είναι σφάλμα, άφ’ ού τό τοιοΰτον έπιτρέπει πάντοτε 
νά πιστεύη τις είς τήν Οπαρξιν δόλου. Καί έπειδή ούτος 
έπιστοποιήθτ) άπχξ ή δίς, πας τις διατηρεί, έξ αιτίας τοΰ 
λάθους των, δυσάρεσ:όν τινα έντύπωσιν καί είδος άποστρο- - 
φή ; "ρός τήν περαιτέρω έρευναν. Έν τούτοις, δέν θά 
ήτο άτλούστερον τ’ άποταθή τις είς μόyov τούς προφα
νώς τυφλούς, ^ά τούς διδάξη (έφ’ δσον άπαιτεϊιαι, διτερ 
ουδόλως άσύνηθες, άγωγή τις τών όποθετικών τού:ων 
όφθα^μιδίω/), καί νά κίμι^ τά 03'.στικά πειράμχια μετ’ Ν 
αύτών, ύτά τοιούτους δρου;, ώ ιτε τό συμπέρασμα νά εί 
ναι, ώ ; προανέρερχ, άπρόσβνητον, οίονδήποτε κα! ά/ εί
ναι ; ΤοΟτο θά ήτο άληθώς έιτισα,μονικόν καί δχι έκείνο, 
τά όποίον πρά'τουν οί μέν ή οί δέ.

Ά ς  έλθωμ=ν εί; άλλο τι τό όποιον είναι gri ίκανώ- 
τερον νά συγκίνησή, ή:οι·εί; τά μεταψυχικά φαινόμενα. 
Άνωφελέ; βίβχ(ως εί/αι νά τά περιγράψωμεν, καθ’ δσον 
πάντες γ ωρίζομεν τή·/ σειριν αύτήν τών έκδηλώσεων, 
αϊιινες συνίστανται είς κρότους, φωιεινάς έ/τυπώσεις, με-

ι
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τακίνησιν άντικειμένοιν είς άπόστασιν, παραγωγήν έκτο- 
πλάσματ·ς κλπ. Γ/ωρίζετε πόσην εύπάθειαν προκαλεΐ τό 
γεγονός ϊούτο έπ’ έ<είνων, oEuve; έπειραματίσθησαν δΓ 
αύτών. Γνωρίζετε ωσαύτως, δτι έκ δύο προσώπων, τά 
όιτοΐχ έρωτάτε, τά 1/ πιστεύει καί τό έ:ερον άρ/εΤτχι τήν 
παραδοχή/. Αί δύο αύ:αι έντυπώσεις καταδεικνύουν ά- 
κρ.βώς πόσον άπέχομεν τού έπιστημονικού πνεύματος είς 
τοιαύτην περίπτωσ.ν. ΤοΟτο δέν άπχιτεϊ ίμολογίαν πίστε- 
ως. Ή  υπάρχει τι ή δέν ΰαάρχε·, ίδο·υ τά πάν. Είναι ά ίά 
γε άδύ/ατ;ς τοίαύτη κατεύθυνσις; Έτεχείρησχν ν! άπο- 
καταστήσουν, άκριβώ;, τά όριστικόν πείραμα καί ίδωκχν 
είς αύτό κάτως πανηγυρικάς έμφανίσεις. Λεν κατέληξεν 
είς τίποτε τοΰτο, διότι δέν φαντάζομαι, δτι 1/ άνεξχρτη- 
τον πνεΰμα ήτο δυνατόν νά παραδεχθή ώς όριστικήν τήν 
άπό φχσιν, τήν άλ/ <ρ; τε συγκεχυαένην, ή τις έξ δόθη έν 
Σορβόννη, κατόπιν πειραμάτων διευθυνομένων ΰπ’ άξιοτί- 
μων μέν έρευ'/ητών, άλλά ποωτίστως μή ένδιαφερθέντων 
κατά τά μάλλον ή ήττον, περί αύτών οίτινες ήτο άρκετάν 
ούδέν νά πιστοποιήσουν τά σαφές, διά νά διακηρύξουν, 
δτι ούδέν τό άληθές υπάρχει είς τοιούτου είδους θεωρίας, 
Τοΰτο δέν είναι σοβαρόν. Τά τοιαΰτα προβλήματα δέον 
νά έρευνώνται βαθύτερον καί νά έξετάζωνται μέ πολυά
ριθμα καί ποικίλα πειράματα, τελούμενα ένώτιον ίκανοΰ 
άριθμοΰ σοφών, έκλεγομένω/, άδυνα'.όν, μεταξύ τών μάλ* 
λον άμερολήπτων καί άπροκαταλήπτων. ,ν.

Έκεΐ πρό πάντων οί πιστεύοντες μετέχουσι πολύ τής ά
γνοιας, εί; ή/εύρισκόμεθα. Περιστοιχίζονται διά τάς συνε- 
δρίαςτων, ύιτό τόσου άλλοκότου περιβάλλοντος, ώστε έχει 
τις τήν έντύπωσιν, δτι αί συνθήκαι ένοοΟν άφεύκτως τήν 
άπάτην, έάν αΟτη ύφίστα at Έκτάς τούτου, συμφέρει ν’ 
άπευθύ/εναί τις, διά τά περί ών ό λόγος πειράματα, είς 
είδικά υποκείμενα, τελείως υστερικά καί νευροπαθή, άτινα 
είναι κατ' ούσίαν ψεΰσται καί άπατεώνες. “Οταν Ιναςτα- 
χυδακτ^λ υογ0£ προσφέρεχαι νά παρασιή είς τάς είρη- 
μένας συ εδρίας, τόν άποκλείουν ή προτείνουν είς 
α&τόν τοιούτους δρου;, ώ ιτε νά μή δύναται νά έλέ| 
ώς θά ήτο πρέπον νά πράξ^. Έν όλίνοις προβάλλουν τό- 
σά κωλύματα εί; τούς καλής πίστεως άνθρώπους, δστε 
προφανώς τό πράγμα καταντά ύποπτονί Καί δμως άν
θρωποι, δχι μόνον άξιόπιστοι, άλλά άδιαφιλονετκήτου 
κοιτ κοΟ πνεύματος, πιστοποιούν, δτι είδεν ά-εξήγητα 
γεγονότα. Λέ/ νομίζετε, δτι θά ήτο ένδιαφέρον νά πολ- 
λαπλασιασθοΰν τά πειράματα καί αί δοκίμαί καί νά πραγ- 
ματοποιηθοΰν ύπό τοιούτας συνθήκας, ώστε μηδεμίαν ν’ 
άφίσουν άμφιβολίαν; Τούλάχιστον διά παντός μέσου θά 
έπρεπε ν’ άρ^ή πάσα άμφίβολία.

Μέχρις ού έρευνηθοΟν κατά βάθος καί έπαρκώς τά 
προβλήματα ταύτα, δέν πρέπει νά έμι.οδίζετε τά κοινάν 
νά πχραδέχεται έν αύτοΓ; τό θχυμάσιον. Δέν πρέπει νά τά 
έμποδίσετε νά έπικαλήται τά πέραν τής ζωής, καί τάς 
δπεργε'ους δυνάμεις, διά νά έξηγήση δ,τι σείς δέν προσπα- 
θ^τε κάν νά άποκαλύψιτε. Ίόού διατί φρονώ, δτι οί έπι- 
στήμονες είναι έν μέρει δπεύθυνοι τής πνευματικής αυ

τής καταστάσεως καί δτι θά ήδύναντο, έάν έπεθύμουν 
τούτο σταθερώ;, ν’ άναχαιτίσουν τάς έρμηνεία; ταύτας. 
Πράγ·ματι τά έκ τών προιέρων άνεξήγητον έμποδίζει αύ- 
τού,; Έν τοιαυιη περιατώσει, πώς δέν β\έπουν δτι πάσα 
via έπιστημονίΊή άπόκτησις εί/εν άν άρχή τόν χαρακτή
ρα τοΰ άπαραδέκτου καί δτι τό μυστήριον δεσπόζει περί 
ήμά;, άκόμη καί εί; τάς γνώσεις, περί τών άποίων φαί
νεται δτι κατέχομε/ τάς μεγα^υτέρϊς βεβαιότητας; Γί θά 
έλέγομεν, άν τις πρό πεντηκονταετίας έκήρυττεν, δτι ά-.ε- 
κάλυψϊ σώμα άεννάως άκτινοβολοΰν καίμηδό/ ω ; άπο- 
βάλλον έκ τοΟ βάρους του ή τών άκτινοβολιών του, αΓ 
τινες διαπίρ/ΰσι τά σκιερά σώματα; Έπρεπε χωρίς νά Ι
δωμεν άπωτέρω, νά τόν θεωρήιωμεν έίΐιτήδε.ον άιτατεώ- 
να; Τί θά έφρονοΰμεν περί εκείνου, δστις θά ή ύνάτο νά 
μεταβιβάση'τηλεγράφημα άνευ τής βοηθείας συρματίνου 
άγωγοΰ καί νά κάμη ν’ άκούσωμεν, ύπό τούς αύτούς δ
ρους, τήν άνθρωπίνην φωνήν έξ άποστάσεως έκατοντάδων 
χιλιομέτρων; Έπρεπε καί τούτον νά θεωρήσωμεν άγύρ· 
tjjv; Πιστεύετε, δτι τά φαινόμενον τοΟ ύπνωτισμοΰ εί/αι 
πολύ εύεξηγητότερον τοΟ πχίοπτικοΰ δράμχτος, καί ή ά- 
σύρματος τηλεφωνία, τής άνευ'έπαφής άνυψώσεως άντι- 
κειμένου τινός; Έχετε διασαφηνίσει κατά τρόπον ικανοποι
ητικόν τήν φύσιν τοΟ ή1 εκτρισμοϋ, &■/ δχι τό φαινόμενον 
τοΰ ύπνου, καί γνωρίζετε εί; τ ί ‘συνίστχται τό νευρικόν 
£ευστόν; ΕΙμεθχ βυθισμένοι είς τό άγνωστον· καί τήν, με- 
ταβίδασιν τών σκέψ ων φαίνεται, δτι άπό τοΟδε ίκανώ; 
παραδέχονται διαπρεπέστατα^ πνεύματα, έφ’ δσον εί/αι 
βέβαιον πώς κανονίζονται δέκτης καί πομπός έρτζ ανών 
κυμάνσεων. Διάσημος σοφός ένόμισεν, δτι έδωκεν όριστι- 
κήν άπέδειξιν, δταν εΐιτε’ «Δέν δύνχμαι νά έπανχλάβω τά 
φαινόμενα ταΰτα έντός τοΟ έργαοτ ,ρίου μου' άρα δέν Υ
πάρχουν ■>!

Δεν πιστεύω, δτι είς τό αύτά έργαστήριον ήδυνήθη 
ποτέ νά έπαναλάβη ούτος τά θαϋμα τών ΐιαττόντων Α
στέρων ή τοΟ κεραυνοΰ" έν τούτοι;, μέχρις άποδείξεως τοΰ 
έναντίου, παραδεχόμεθα, δτι τά φαινόμενα ταύτα είναι 
πραγματικά.

Επιστημονικόν λοιπόν θά ήτο, είς έποχήν ή η ;, τό έ- 
παναλαμβάνω, κολακεύεται δτι είναι τοιυύτη, μήτε νά 
βέβαιοί μήτε ν’ άρνήΐαί τις τι άνευ ούιττ,ροΟ έλέγχου. 
Γνωρίζομεν άραγε έάν, μελετώντες τά παράδοξα ταύτα 
φαινόμενα, δέν θά δ νΐ,γηθιϊ μεν εις τάς μάλλον ένδιαφε- 
ρούσας κατακτήσεις, παραδεχόμενοι ώσαύτως δτι, πάν 
δ,τι άλλοι βεβαιοΰν, δέν είναι άναμ^ισβήτως άλτ,θές ύφ" 
ή> μορφήν τά παρουσιάζουν; Ό  χαδίσκος τοΟ Mesmer 
ήτο κ . ί  αύτά Ε / είδος μέσου παραπλανήσεως; Δέν προέ- 
κϋψ ;.ν έξ αύτοΟ σειρά όλόκληρος περιεργοτάτων γνώσε
ων; Έ  μεταστοιχείωσις -τών μετάλλων, ΊΕαν άνεζήτουν 
ταύτην οί άλχημισταί, καί τήν όποιαν τόσον &τ·έροχα εί- 
ρωνεύθτ,μεν, δέν πλησιάζει νά γίνη πραγαατικότης, αί 
δέ σιτουδαί, τάς όποιας προυκάλεσε, δέν βασίζονται έπί 
τής ήμετέρας χημείας;

Σπεύδω νά δηλώσω, περατών τάς δλίγας ταύτας
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Γ λυκ ιά  μ ο υ  Ά&ήνα, δταν ξ υ π ν ά ;  άγάλ ι, 
χϊς ρόδινες αύ}ές δροσολουσμένη .  
νερά ιδα  μ ο ϋ  φα\τάζε ις  ξ α κ ο υ σμ έ νη , 
π ο ύ  β γα ίν ε ι  ά π ό  μ ιά ς  λ ίμ νης  τη ν  άγκάλη.

Σ ϊ ν  κόρη  λευκοφόρα , μέ  τά κάλλη  
μ ισόγνμχρ . σ τη  χλόη  ξ ηπ λω υ ένη ,  
ά η  τά  φ ιλ ία  τ Α πρίλη μ εθ υ σμ έ νη ,  
μέσα  σ ι ή ν  όλο τύχ τ ια  σας κ ρ α ιπ ά λη .

Τά π ρ ω ί  ά τ ’ ά π ά λ α φ ρ α  τ ’ ά γ ρ ι α ,  
σ ά  ι ά ν  τ ’ ά γ α π ημ έ ν  υ  σ ο ν  τα χ ΐρ ια ,  
τούς  κ όρφους  σο υ  κ ρ υ φ ά  χα ϊδολογάνε .

κ ι '  d r ο ίγε ις  π α ιχ ν ιδ ιά ρ ικ α  τά μ ά τ ια  *
σ ι ή ί  χ α οα υγή ς  τά σ ε ν τ εφ έν ια  πλάτ ια ,  
έ ν φ τ  ά η δ ό . ι α  γ ύ ρω  κελα ϊόάνε .

IIβ * %
ΎΩ , μαρμαρέν ια  Ά&ήνα μ ο υ !  Τά β ρά δ ια  
π ο ύ  ή ματω μένη  ,) Δύση οέ χ ρ υ ιώ νει 
λές κ ι  άπα\ο χυεββάτ ι $ ι ι  ο ο ϋ  στρώνε ι 
μ '  ά λ ικα  φνδοπέταλα  κα ί χ ά δ ια .

σ ·έψ ίΐ; ,δ  ι πρός ούοέν αύιαι άποίιλίνουν. < >u -έττοτε πα- 
ρέσχην είς μεχαψ <χικήν συνεδρίαν ή παροπχικάν δρααα 
καί άναμφιβο/ω; ίέν θά εΐ,.ον τά άπαιχούμενα προσόνχα 
να εκφέρω θετικήν γνώμην. Επίσης ούδεμίαν έχω έπί 
του προκειμένου προκατειλημμένη. ιδέαν, χοιαύχην ή τ« .  
αυιην. Επιτρέπω μόνον ι ΐς  έμχυχόν νά έχφέρη τήν τα. 
πεινήν γνώμην 5τι, δ:ά πάσαν φήμην χοθ είδους τούτου 
δέν πρέπει νά έκίηλώνωμεν έκ τών προ'έρων τήν περιΐ 
φρόνηιιν μήτε τόν ίν09„««μ ό ν μας. Πρέπει νά μ*ταβα£. 
νωμεν χ , ι  νά έξ.;τάζ„-μίν :ά πράγματα' ιξού τά παν Έ 
χω έαίσης τήν έντύπωσ.ν, «τι, καθ’ ή» ήμέραν θά έν*6. 
ψ ομεν εί; τά προβλήματα ταΟτα μέ μόνην τήν πρόθεσιν 
ν ϊ τά διιυκρινίσωμεν, πολλά γεγονότα, κατ’ άρχήν, θ' ά- 
ποβαλουν άφ’ έχυτών τόν χτρικτήρα τοΟ θαυμασιου’ καί 
φρονώ δ π είμ=θα τελεί ος προπαρείκευασμένοι ν’ άνεύ 
ρωμενείς αυτά νέας γνώτε.ς, αΓχινες θά συμπληρώσουν 
πασας έκείνας τάς γνώσεις, τά; άναμφιβόλως περιέργους 
i /μή παραδόξους, δι’ ών μά; έχει ή ίη  προ ικοδοτώ  
αίων, ευρισκόμενος άκόμη είς τήν ήλικίαν τής νωπής νε· 
ότητος. ’Αξίζει τ ίν  κόπον νά συνχρίψωμεν μαζί μ;αν 
άνΗρωιταρέσ-ειαν κα! Ινα σκεπτικισμόν, τά όποία δέν έ
χουν κι>μ.ι α - σ/έσιν μέ χήν έπιστήμην.

(Έ< ΤοΟ γαλλικού) £. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ

Τ Ε Χ Ν Ο Κ Ρ Ι Τ ι Κ β > ^
2Γι δταν ^ £ε)/εΛάστρα 1) Νύχτα άραδια  
μανρα σε> τόνια διάπλατα  σ ’ άπλώ νε ι, 
χλωμό τό φεγγαράκι τή μαλώ νει, 
διώχνοντας μέ τό φ ώ ς  του τά σκοτάδια.

Καϊ σέ κο ιττάζω  Ά & ήνα , σάν κα ϊ ι&σαι 
κρινόπ^ασιη παρϋ'έχα, π ο ύ  κοιμάσαι 
μέ τά ξα νΰά  μαλάκια σου λυμένα.

Δέ σέ ξ υ π νώ , γλυκ ιά  μο υ ... Μή φοβάσαι.
Ε ίμα ι φτιοχός τραγουδιστής σου κ ι ’ έίσε 
τή Λύρα μου, νά  τραγουδάει γ ιά  σένα ,

Τ/1 XrirtlMfl
Ά π ό π α ιδ α  τής Μοίρας, πο ϋ  γυρνάμε 
ξυπ ό λ ιτα , μισόγυμνα, κα ί στρώμμα 
σ οποίο πεζούλ ι λάχουμε, στό χώμα, 
πλαγιάζουμε κα ί νηστικά  ξυπνάμ ε.

Κ ι’ δταν χαράζει τό π ρ ω ί σκορπάμε 
ατού„ δρόμους, σά ο πο υγ ίιες  δ/του άκόμα. 
σπ υρ ί ξερό δεν έ'βαλαν στό στόμα 
μά κάνε ιό ς δέ λέμε π ώ ς  πεινάμε.

Στό πόνο μας γ ιά  βάλοαμο τά γέλια.
Χλαμύδας παί πορφύρες μας κ υ  ρέλια,* 
κ ι άπ  τή ζω ή  μέ χάχλανο περνάμε.

Κ ι ’ ε ίνα ι τραγούδι άχόμη κα ϊ τό δάκρυ, 
πο ύ χύνουμε κρυφά , δταν οέ μ ιάν άκρη, 
γυμνά  κα ϊ π ε ίνα  μένα ξεψυχάμ ε.

ΚΟΓΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΕΜΜΑΤδΝ

Φεοεται εις γνώσιν τών ε’ισέχι κατόχων στεμμάτων 
(προσωρινών τίτλων τοϋ αναγκαστικού δανείου 1.G00 
έκατ. δρχ.) δτι η ατό τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου Ικπνευ- 
σασα προθεσμία ανταλλαγή: τούτων δι’ όριστικών τίτλων, 
ενεργούμενης Λι-'χ μόνου τοϋ έν ’Αθήναις κεντρικού κα
ταστήματος τή; ’Εθνικής Τραπέζης τή: Ελλάδος, παρε- 
τάθη μέχρι τέλους Δ^ρίου 192δ.

Όμοίως η προθεσμία υποβολή; υπευθύνων δηλώσε
ων παρά τών κατόχων στεμμάτων, φυλασσόμενων εϊτε εν 
τοΐς θησαυροφυλακείοις χών έν Τουρχίς: Τραπεζών, άνη-
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=  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΡΚΑ ΤΗΣ =
(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)

Ό  νοΟς του έμοιαζε μέ πέλαγος ταραγμένο.
Φώναξε μ’ έπιμονή.
— Ό χι! Δέν ε ΐ-e έτσι. 'Η ΚοΟλα μ’ Ι5ιωξε άπό κον

τά της κ’ έγώ κόπιασα γιά νά τήν καταφέρω.
— Θά Ι/νει κι’ άλλον.
— ’Α ! μά τί είσαι ;
— Γυναίκα ! Μιά πονηρή κ’ έγώ σάν *t’ αύ:ή.
— Τίιιοτα. Μέ ϋόριαε, διότι τής ζή-.ητα έρωτα. Δέν 

μ’ άφισενά τήν πειράξω περισσότερο, τη σ ιΐ'μ ί^ 'π ;ύ  άπ’ 
τήν όρμή τής φω ιιά ; μου, σήκωσα πιό ψ<(λά τή φοΟστά 
ττ̂ ς καί φάνηκαν οί δαντέλλες... οί γαμπίτσες τη; δλες... 
μ’ έαπρωξε, Θύμωσε, μ’ έ/,ανε μανχαρα. Μέ είπε’ ψεύτη, 
ίποκριτή. Θύμωσα κ ’ έγώ. Κοίταξα νά τήν ξε,ιτελίσω. 
Καί γιάνά σώσει τό γόητρό της χότε ώμολόγησε τήν ήτ
τα της. Καλλίτερο μέρ-̂ ς (ίρήκαμε τήν κάμιρά μου Τήν 
ά auvu) μέ αγωνία, μέ λαχτάρα, μέ πυρετό. Εί εή ΚοΟ
λα τό κορίτσι πού τό όιρνουν τή. νιοτης οί όρμές. ΙΙχραίύρ- 
Θηκε άπ’ αυτές κ έ.ταΰε. Λέ/ εΐνε π.ά τίμια! ΓοΒιο παρασύ 
ρεται καί τώρα. Ζητούσε, εύκολώ ερα τώρα, ποΰ αν ο ξε 
ό δρόμος, Ενα νέο ποϋ νά τής γουστάρει. Έτυχα έ,ώ  
στό πλα'ι της. Μέ ;3?ήκε στήν άρχή ψ·ύτ^ Γιατί θέλησχ 
νά τής πουλήσω αισθήματα. Να( ή καϋμένη εΐ/ε πικρή 
πείρα δοκ μχσει, άπ’ τόνμακαρίττ^ τόν ά\λον. Μέ άπώθη- 
σε. Άλλά κ ’ έγώ οβίλτος, γλίστρισα άπ- τήν γκαφχ μου 
αύτή σάν χέλι, καί σωσα τό κομματάκι αύτό στά yi'AX 
μου. Ό χι δέ μου ξεφυγε, τέ:οιο θείο κομματάκι, πού 
Ιχει πάνω του μύριες νοσιιμαδε;... καί κατι γ3μπίτσες 
τορνευτές, καί ί/Λ  δέρμα λιΐ> σάν μεταξω:ό... ’ Ιΐιτιι έγώ 
κΓ αύτή, δυό νέοι μέ όρμές, δίνουμε τά χέρια, καί σέ λί
γο θά πιούμε τής ήόονής το κρασί, σέ όυό ποτήρια κρυ
σταλλένια, άγκαζέ πιασμένοι, καί ζαλισμένοι θά γύρουμε.

— "Κλα σώνει... σώ/ει — ή σ,τιτονοικοκυρα φώναξε 
μέ παράπονο...

— Κατίγκω μου !... είμαι βχσιληας τής εύτυχίας, 
ξέρω πού ξερογλύφεσαι χώρα...

— Μπρέ ί ς  το γέρω-διαδολο, τί εΐνε αύτά πού μοΟ 
λές ; Σ κάσ ε !...

κόντων είς τήν περιουσίαν σίιιών Γ) είς ίόιώιας, εΐιε έν 
Ιδιωτικοΐς παρά Τριχπεζαις χρηματοκι(3ωτίοις, παρατείνε- 
xui μέχρι τή; ώ ; άνω ημερομηνίας.

ΙΙεραν τής προθεσμίας ταύιης τά μή άνταλλαγησόμε- 
να ή μή δΐ|?>ωί)ηαόμενα ώς έγΛαταλειφίΙένια έν Τουρκίςι, 
καθίστανται όριστικώς άκυρα.

(Έ κ τής Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού.)

— Ναί, σ’ έκανα, ά/ καί μεσόκοπη, νά ... φουντώσεις.
— 'Ο/ι. δά...
— Mrjv κρύβεσαι. Είνε ή ίρμή πού ύπάρ/ει οέ κάθε 

γυναίκα. Τώρα, άμα σέ σφ ξ«ο στήν άγκαλιά μου, καί έ- 
πάνω στά χείλια σου κολλήίω τά δικά μου, δέ μπορεί; 
νά μού πει; δχι. Κ ά/ μοΟ τά πείς... *

— Ψεμματα λές...
— Δέ λές τή/άλήθεια σύ, διτοκρίνεσαι, καί τήν όρμή 

σου σκεπάζεις, μή τυχόν σοϋ πώ, πώ; ε ΐ ι ι ι  μ.ά παλιογυ- 
ναίκα, ένφ έγώ. άτλούσιατα, {Λ θά οέ ^ρ.σω, γιατί ξ(ρω 
νά β ,έιτω τήν όρμή σχ.", γυναίκες, κ ’ άναλογα μέ αύ:ή νά 
σά; παρακολουθώ, ζητώ/τας την νά (ά ; ίκανοποή;ω, 
νά σά; βJθίσω στήν πιό μεγάλη ήόονή.

Μιά σιωπή πέρασε.
'Η Κατίγκω είχε κρεμάσίΐ τά χέρια κάτω. Ό ’Α ντώ

νης σχέφτηκε ττώ; σέ λ.γη ώ,ρα θά χτυπούιε τό κουδούνι 
τής έξώιτορτας ή νέα του έρωμέ/η.

Έ τ σ ι μετέβαλε σκέψη .
’Αλλιώς, μέ μιά μικρή χειρονομία, θά είχε κυλίσει 

τήν χονχομιταλού σπιτο ’οικοκ jpx του στά κρεββάτι του 
καί θά τής άχοδείκνυε, πώς δέν εί-ε παλιογυναΐκες, δλες 
δίες δέχονται έπάνω του; ί  αν ά/:ρα, σί στιγμές πού ή 
όρμή τί; σπρώχ- ει σ ίπ ι ΐυμία άκατανίκητη, πού σάν 
ποταμ·. μέσα τους κυλόε·.

Τό Ι·α πίσω άπ’ τΝάλκο έκάπνιζι τά τσιγάρα. Δέν 
είχε καμμιά δύναμη νά μπορέσει νά συνέ θει άπό τή/ ά- 
νητυχία χου, τή γιομάτη «.γωνία. Κίθότχνε, ση<ωνο*α ε, 
ά/Ο.γε χά φύλλα τού πχρχθυριού, κοιτούσε καχιο τόν δ^ό 
μο, καί καθί γυναίκα πού στό μπόϊ της έ -λεπε, χήν περ 
νούσε πώ; είτινε ή Κουλιό χου.

wτό διπλχνό δωμά:ιο ό φοιτητής Δημήτριος Καλαφα 
χογιανάτος — πολ/ές φορέ; είχε ό ’Αντώνης νά κάνει μέ 
χό παραξενο αύ:όδ/ομα xc.0 Κεφαλλωνιχτ, ύποψηφίου έπι 
στήμονα είχε μεγάκγ, κλίση ό κ^ϋμένος στή χαρτοπαι 
ξία -  κόφτη; καλός σ:ήν πασέτα έ/χχιζε χά μινχί,/Γο 
χου μελαγχολικά.

Ό  Άν:ώ/ης ή 'ελε ήσυχία. Μά πάλι g α δ-γανο σέ 
χέχοιες στιγμές μοναξιάς έρωχικής (Ινε πο/ύτιμο.

Στού; γλυκούς ήχους χοΰ όργάνου άκουγε χά λόγια 
του πού τής είπε στή λεωφόρο ’Αλεξάνδρας, έκεΐ πού θυ 
μήθηκε παλιέ; χου άλλες έρωχινές περιπέτειες μέ ρωιιέ- 
νες χου, φιλιά, χάδια, ΰποσχέσε;, δρκου., στεναγμού;, ό
νειρα μεγάλα σάν θεώρατα Γαλατ ία πολύφωτα...

Όλες ΐκείνες είτανε χωρίς καμμιά σημισία.
Κορίτσια πού δέν εϊ/ανε φοβο άπό χά σπίτια χου;, 

φχωχά, χωρίς προίκα, καί πού θελανε μέ χή δικχιολογία
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χοΟ θά σέ π ά ρ ω — θά μέ πάρεις ,νά άπολαμβάνουνε λ ιγά κ ι  
τίς ώρ*ς τους, ύστερ’άπό τήν κλεισούρα χής καθημερινής  
δουλειά;.

Μά ή Κ'-Ολ* Μακαφιά δέν εΐτανε σάν αύτές χΐς φτω- 
χόμυαλις, πού καί νά κοροϊδέψου.ε δέ ξέρουνε. Ά λλ ' 
ούτε κ ίΐ  νά θυμώσουνε.

‘Η ΚοΟλα δέν τ,Ο ε ίπε τά συνηθ ισμένα λόγ ια .  Δέν 
χοΰ ζήτησε  έξχσφάλισί] μέλλοντος. Δέν έχτισε χάν συνη- 
θ.σμένο αύτό xi-ίχο μπροσχά του, νά  χοΟ πε ι «Ά ν  δέν 
μέ nrpeic δέ θά σ ’ άφ ίσω  νά βά 'ε ις  χέρι στή σάρκ» μου».

Εξομολογήθηκε τήν άλήθε α. θύμωσε, χτύπησε 
γροθιές τό τραπέζι, τής ήρΗε νά σπάσει τά ποτή
ρια τής μπίρας, διότι ό Άντώνης άρχισε νά τής λέει 
ώραία, μα ψ ύακα λόγια. Είχε τήν άξίωση νά φανερωθεί 
ή άλήΗεια. ’Ε.τάλαισε γ ι’ αύτή. Τόν έβρισε γι αύτή. ΙΙαρά 
λίγο νά έφευγε, χωρίς νά τοΟ ξχναμίλήσει ποτέ πιά, γ ι’ 
αύτή. Ή  άλήΗεια Δέν έδίστασε νά φανερώσει τό βαρύ 
μυστικό της. Εν® μπορούσε νά κάνει δ,τι κ ’ ι ί  άλλες, 
πού φτάνουνε στά σημείο νά παντρεύουνται,χωρίς να είνε 
κόρες ! 'Γι εΐτανε ό Ά ν τώ η ς ; Μήπως κανένας παλιός τη; 
φίλο, ; Τάνάγάπησε μήπως ποτέ; "Ενα βράδυ σιήν όδό 
Ακαδημίας τυχαία τής έπεσε αύτάς μέ άναιδεια πλάι καί 
τής μίλησε. Αύιή τόν έόιωξε. Τίποτε άλλο. Κι’ δμως μέ 
τήν πρόχειρη αύιή τους γνωριμία άνοιξε τήν πόρτα τής 
ψυχής της διάπλαχα'καί τού φανέρωσε τά πάντα.

Τώρα κατέχει τό φώς τής ψυχής της.
Ξέρει, πώ ; δέν είνε μέν παρθένα, άλλά ούτε γυναίκα 

τής ϊράδας, καί τοΟ συμφέροντος. Δέν είνε μέν παρθένα, 
άλλά καί τά πάθημά της αύτό πληρώθηκε άκριβά!

Ό άνθρωπος, πού τέτοια τήν έκανε, γιά νά τήν άπα- 
ρατήσει προσβλημένη στήν οίκογένειά της καί στά μάτια 
τής κοινωνίας, σκοτώθηκε άπ’ ιό χέρι τη.,!

Μιά γυναίκα πού σκοτώνει, περνάει άπό δίκη, οί Ιφη- 
μερίόες άσχολοΟνχαι γιά τ’ δ ομά της, καί στά τέλος ά- 
θωόνεται, δχι, δέν είνε τυχαία ύπαρξη, κοινός όργανι- 
σμός, κοινή διάνοια, κοινή καρδ ά.

Άκουγε τά μαντολίνο καί μέ τούς άρμονικούς ήχους 
του μαζί άκουγε τή γλυκόλαλη φωνούλα της, έβλεπε τά 
πολύχαρα σκέρισζ της, τάν ωραίο άκόμη θαμό της — ναί, 
εΐ/ε πολλές γυναίκες, πού θυμώνουνε δμερφα καί σού ά- 
ρέσει γ ι’ αύιό νά τίς έρεθίζεις γιά νά θυμώσουνε.

'Γό κουδοΟι χχύιτησε έπι τέλους.
ΣηκώΊηκε, έτρεξε σιά διάδρομο, τράβηξε τά σύρμα, 

πού εΐτανε δεμέ ο άπό τό σύρτη.
Κχτίβηκε ιή σκάλα.
— ΚοΟλ*, καλησπέρα .. .
— Έ δώ  ε ίσ α ι ;
— 'Ορίσιε, πέρασ; μέσα...
Φορούσε Ι/α πανωφόρι άδιάβροχο καί καπέλλο μου

σαμαδένιο, γιατί δξω ψιχάλιζε, καί γιάλιζε ό μαύρος μου
σαμάς άπό τά φώτα.

— Μήπως εί/ε κανείς;...
— θ χ ι ,  ί λ α  κοντά μου, μή φοβάσαι ά,χά χίποτί...

Πέρασε στά δωμάχιό χου κ ’ Ινα μάτι χάν είδε, χεντω- 
μένο σάν βωδιοΟ ματι, σέ μιά μιοά/υχτη πόρτα άπένανχι,

Τ<1ί κυρά Κατίγκως τά ματι, πού έσταζε άπό γλύ
κα μαζί καί ζήλεια.

Αν ύπήρχε τρόπος, άπό καμμιά τρυπίτσα, νά παρα
κολουθήσει τά μεγαλείο έ.̂ άς τέ;ο;ου θεαματος, θά τό έ- 
καμνε μέ κάθε ΰυσία.

«Να πάρει ά διάολος είνε κομματάκι ή βρωμούσα» 
είπε πού τήν είόε καί δάγκασε τά χείλια της.

Ζ η/.εψε υπερβολικά.
Ιίο'ός παίζει Άντώνη μαντολίνο μ έ σ α  ; —ρώτησε, 

βγάζοντας χό*καπελ>ά*ι της, ύστερα τά παλχό χης...
— Ένας φοιιητης ξενύχτης.

Από τό πολύ δ αβχσμα, αΐ ;
Νχί. άπ τά πολύ πόκερ καί μπακαρά.....

— Εκ έαύ κοιμάσαι νωρίς η δχι;
Κ«μμ·.ά φορά άργώ, δταν μπλέξω μέ φίλους μου 

λογίους σιά καφενείο. Εμείς οί λόγιοι, εΐμασιε κα; πολυ
λογάδες. Εχουμε νά κάνουμε μέ τόσους ξένους μεγάλους 
συναδέλφους.

— Δέν γλεντά;
Μπάνια. 1 ια μένα γλέντι είνε δ,χι γράφω. Τις 

ωρες πού γράφω,,υπάρχω στις ώραιότερες στιγμές μου. 
Ζώ ύψηλοχερ*. Σ Ινα κόσμο χοΟ κύκλου χοΟ δ'.κοΟ μου, 
πού διιλλέγω άπ χόν πολύ δχλο. Τόχε γλενχώ έχσι, ώ- 
ραία πάνω στά χαριιά μου...

— ΤΙ γράφεις τώρα;
Άρχισα τή δική μας ιστορία!

Σήκωσε ψηλά τό κεφάλι μ’ έκπληξη.
Ι ί λές;... Είνε σωστά αύτά που μαθαίνω;..
ΙΙισιεψι. Εκεί στά τραπέζι μου υπάρχουνε χαρ

τιά μαζωμένα. Κοίχαξε χα. Είνε χά χειρόγραφα χής ιστο
ρίας μας αυτής, πού άρχίσαμε χόσο μυστηριώοικα καί συ
νεχίζουμε μέ καυγάοε;, μέ κινδύνους διακοπής σχέσεων, 
μέ άποκα/υψεις πού ξαφνιάζουν, διότι δέν πεοιμένει εύ
κολα κανείς άπό μιά γυναίκα νά «ξομολογηθεί τήν άλή- 
θεια, καί μάλιστα μέ τήν πρώτη γνωριμία καί συ-άντηση. 
Κι άν ή^Ηατε σήμερα έδώ, μέ τόση άπίφαση, μέ τόση 
ψυχραιμία καί θάρρος, τό έκάματε, δχι διότι σά, ίνίκησα, 
κάθε *λλο, άλλά διότι Ιτσι σείς, άπά κέφι, άπό καπρί
τσιο, ά; πώ, τά έγκρίναχε, γ ι’ αύτά δέν είνε καί δύσκολο, 
ή γνωριμία μας, δσο εύκολα φτιάχτικε καί νά διαλυθεί 
άπά σάς Αυτά πολύ τά φοβάμαι.

'Η ΚοΟλα κάθισε μέ ό ένα πόδι πάνου στά άλλο σέ 
μιά καρέκλα καί χαμογ«λοΟσε...

Ωραία ξέρετε κ ’ έμβαθύνετε σχήν ήρωΐδα τού νέ
ου σας έργου.

— Λέου υπερβολές ;
— "Ισως, δχι.
— Ωσχε κίνδυνος ύπάρχει...
— Καί γιαχί δχ ι;
— θά εΐτανε αύτά γιά μένα...
— Μιά άποχαιρεχισιήριος πράξις...
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— ΤΙ λές ΚοΟλα ;
— Τί άλλο ;
— Ένα τραΟμα στήν καρδιά.
— Αληθινά ;... Δέν άξιζει καϋμένε...
— Κι’ δμ<»ς δχι, αύτό δέν θά γίνει.
— Καί θχ γίνει τ ί ;  Νά συνεχίσουμε τίς σχέσεις;...
— "Οπως τίς άρχίσαμε.
— Καί αύτά είνε καλό;
— Τό προτιμώ, βέβχιχ...
— ’Ενώ έγώ χό αποκρούω. Ναί. Έχσι πρέτει. Αύτά 

πρέπει νά συμόεί. Να συνεχίσουμε τίς σχέσεις. Επ θυμία 
ώραία. Νά μεγαλώσουμε τις σχέσεις. Ο ίνας πρός τάν 
άλλον κ’ ΰιτερχ... ύστερα, δταν θέ νάοθει ή κακιά στιγμή 
τής διακοπής, τού πικρού χωρισμοΟ, τά κακά νά είνε με
γάλο... Ό χι. θέλω νά ζυ γ ίζ ε ις  δ,τι λές. Έ τσι θχ γρά
φεις καλλίτερα καί θάχεις πιό άξια. "Οταν άγαπήσω έγώ 
— ή άγάπη δέν είνε κάχι πού μπορείς νά χά άφίσεις δξω 
άπ ’ τήν καρδιά σου, δπως Ενα σκυλάκι, πού ξημερώνον- 
χας χά βρίσκε ς ζαρωμένο στά σκαλοπάτια χής όξώπορ- 
χάς σου — θά εί*ε δύσκολο νά σέ χωρίσω. Γ άκοΰς; Δύ
σκολο. Δέ θέλω νά σέ φορτώσω μέ εύθύνες. Τι τά θέλεις 
τώρα έσύ αύτά. Δέ σέ συμφέρουνε τέτοια φιλολογήματα. 
’Εμπρός φέρε νά καπνίσουμε..“Οξω ψιχαλίζει. Συγνεφιά. 
Είνε ή ήμέρα πού μοΟ άρέσει. Καί ξέρεις γι*χί; Διόχι μέ 
κάνει νά μελαγχολώ...

Έτριξε στό παράθυρο. Άνοιξε τά παραθυρόφυλλα, 
μπήκε μέσα ή δροσιά τή; έσπέρας καί στέναξε.

— Τί έ χ ε ι ς ; —σιγαλά τή ρώτησε.
— λίγο άγέρα ζητάου...
Τήν πλησίασε, τήν έπιασε άπ ’ τά χέρι, τή γλυκοκοί- 

ιαξε στά μάτια μέσα πού γυαλίζανε άπό λάμψη.
— ΚοΟλα ;
— Τί συμβαίνει;... Έχεις βιασίνη;...
— Τά λόγια σου αύχά...
— Είνε, δχι συνηθισμένα, Ισως, γιαχί, δέν είμαι κου- 

χογύναικϋ}... ’ Εχω κ ’ έγώ πάθει καί β«ζω γνώση. Ξέρω 
νά βλέπω χάν άνΜρωπο στό πρόσωπο, μαζί καί στά αίοθή- 
μαχά χου. Μιά άλ?η, θά σέ πίστευε. .Τί άδικία. Νά πέσει 
g/’ αθώο πλάσμα στά δίχτυα σου. Κ’ ύστερα νά καταστρα
φεί. Τ! σκληρό έργο, at;... Έγώ σοΟ είπα, δτι θά φύγω, 
τό βράδυ στά καμαρίνι, καί θά τά χαλάσουμε ίριστικά. 
Τώρα τάχοομε καλά. Φοβάσαι δμως τήν διακοπή τών 
σχέσεών μας. Είνε λογικός ί  φόβος σου αύτός. Άλλά ?έν 
σέ συμφέρει νά δημιουργείς μεταξύ μας εύθύνες, ένώ ά- 
πλούστατα, έγώ ή κοΟμένη δέν έζήτησα τέτοιες. 
Βλέπεις πόσο καλή κι’ άπονηρευτη είμαι. Νά, πώ; νά 
στό πώ’ δέ θέλω φίλο.

Ό Άντώνης τής άφισε μέ δυσαρέσκεια τά χέρι.
Γύρισε άλλου τά βλέμμα. Είχε πάρει μιάν άνησυχία, 

σά νά τοΟ ή?Ηε είδηση κακιά.
Έβγαλε τσιγάρο γρήγορα, άναψε.
Τάν κοίταξε μέ γέλιο...
— Γελάς, μά στ* άλήθεια γελάς ;...

— Γιατί δέν ξέρει; τί ζητάς... Άχουσε. Αρκεί.
Πήρε άμέσως κ ι’ αύτή σοβχρότη καί θυμό.
— Τί συμβαίνει Κοΰλα ;
— θά είνε προτιμότερο νά βγώ δξω.
— Γιατί; Σάς πείραξα σέ τίποτα;
  Ό χι Φρονχίζω γιά χήν ήσυχία τής καρδιάς σας.
— Τί είναι αύτά;
— Νχί, είναι ή άντιμεχώπιση τής άλήθειας. Δέν θέ

λω νά σά; καμω στενό φίλο.
— Αύ ό είναι παράξενο.
  Nii, είμαι ιδιότροπη έγώ. Καμμιά φορά φτάνω

νά γίνουμιι τρελλή, Ισως. Λοιπόν, έτσι θο γίνει, θά βγώ 
δξω. θ .  διαλύσουμε χήν μικρή μας ίσχορία, γιά νά μή  
γίνει μεγάλη, πολύπλοκη καί στά χέλος, πόσο. χό φ -6οΟ- 
μαι. δυσάρεστη! Β 'έπω, πού άρχίι,ετε νά πατάτε  σέ ά λ 
λο έδαφος. Κρίμας. Ναί. μού φανήκοχε μέ χίς πρώτες έν- 
χυπώσεις θαρραλέος κυνηγάς γυναικών. Α παχήθηκα. Ε1· 
σαστε εύκολομεχάβληχος. Άπό Ιναν ώριίο, άς πώ, άνα-  
γκαίο φίλο, αρχίζετε νά θέλεχε νά μοΟ γίνετε έραστή^Ι
Ό χι! Τά άρνοΰμαι!

' — Άλλά Λολύ δύσκολο ρόλο ζηχήσαχε νά σάς παί
ξει Ινας νέος σάν κ ’ έμένα, πρώχα-πρώτα, ένας συγγρα
φέας, δηλαδή μιά ψυχή καλλιτεχνική.

— Γ ι ’ αύτά π ρ ο τ ιμ ώ  τάν γρήγωρο χωρισμό μ α ς !

— Δέν τάν θέλω.
Μάς συνδέει μικρή μόνο γνωριμία. Κι’,αύτή άπά 

σάς. Διόχι έπ.μείναχε πολύ σέ μιά άζω στη . Ή  γνωρι
μία αύτή κόβεται άπό σήμερα.

— Ό χι, λέω.
_  Γιατί; θέλετε τίτβ τί; Φιλία μ’ έρωτα. Τά άπο- 

κρούω μέ δλη χή δύναμη χής ψ >χήί μ&υ.
— Επειδή θά σάς άγαπήσω.
— Ακριβώς.
— Ό χι. θ ι  προχωρήσω. ,
— ΠοΟ;
— Όπου είναι ή χύχη μου.
— Άερολογεί:ε. Νομίζω, πώ ; μοΟ ίμιλιΤ έκείνος 

ό άλλος! Καί μέ πιάνουν ρίγη. Τρέμω σάν χό φύλλο. Ό χι
θά φύ((ϋ. Φτάνει.

— ΚοΟλα. μή θέλεις νά μέ καχασχήσεις διαρκώς ά· 
νήσυχο. *Η μ^ρφη σου πανχοχε θά λάμπει μές χα άστρα 
τής ψυχής μου σάν κανχήλι πού δτανσβύνει χυνεχαισκο·
χάδι καί σιωπή όλόγυρά μας.

— Είναι άργά. ΜοΟ άποκαλυφχήκαχε. Δέν θέλω έ-
ρασχή! ι
Καί χαμογέλασε καί χ’ άσπρα δονχάκια χης γυαλίσανε

ώραία στής λάμπας χά φώς.
— Γιαχί; Αύτά είναι Ινας έγωϊσμός.
_  Γ ι α τ ί  έχω! —φώναξε ζωηρά, άποφασιστινά.
Αύτά χά λόγια.. Ό  Άντώνης έπεσε σχό κρεββάχι καί

σχέναζϊ... Καί χής έλεγε. «"Ωστε έχεις... έχεις...»
Κ αμμιά φορά σηκώθηκε. Έκανε περιπάχους μίς χήν 

κάμαρα μέ άνοιχχά βήμαχα.. Σάν τρελλός.,
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— Αύτό είναι..Τό μαρτύρησες. Έχεις άλλον! Κ’ ήρ
θατε μ ϊζ ' μ"-υ, γιατί αύτός ό άλλος εί<αι Ινας κουτός νέ 
ο;, πού ένπίζετε νά -τόν τυλίξετε!

— Μέ ίήρίζεις χυδαΐ*! είπε μΙ περιφρόνηση.
— Τότε τ! άλλο; Τί ρόλο παίζει αύτός; Μήπως τόν 

διχό μου; Τ .ύ ώ>αίου φίλου;.. Έχετε λοιπόν μέσα σας 
τόση όρμή; Ό χι δ.*...

Καί σταύρωσε τά y ip ια.
— Έ ναν άγάπησα στόν κόσμοι—τοΟ μίλησε μέ χα

μηλή βαρειόηχη φωνή τεντώνοντας πρός αυτόν τόν λαι
μό τη; <Γ ά-Όίγωκλείνοντας τά μίτια τη;.

— K il δχι άλλον; Κανέναν πιά;
— Έ ιά ; 5/ι Ί ίω ς  κανέναν. Ιίοτέ. Ναί!
— Τό όμολογείτε; Αδύνατο. Εί/αι τής στιγμής τά 

λόγια..
— Δ'ν κρύβω τίποτε. Ού'ε λέω yal ξελέω.
— ΚΓ αύτό; ποιόί ε ίν ίΐ; Καλός Βέβαια. Τότε είναι 

κρίμα νά τόν άρνεΐοθε, νά τόν έμπαίζετε τόσο έπιτήδεια! 
Τό κατορθώνετε σάν ήίοποιό,!...

— Δέν είμοι κύριε επιτήδεια. Άγοπώ Ιναν! ΚΓ αύ· 
τό; είνε ό Ινα;! Ί) πρώτος πού γνώρισα. Ό πρώτος ίτ'-ύ 
μ’ άγγιξε. Αύιος πού πήρε τήν τιμή μου. Αύτός πού στόν 
τάφο λυώνει!.. Αύ'.όν καί μόνο είχα κ ’ Ιχω έραστή! Καί 
κα-έ-αν άΛλο!....

’ Εβγαλε τό λευκό μαντηλάκι της κ’ έσφούγγιξε τά 
δάκρυά τη:, κ’ οί λυγμοί της ξεχύνονταν, ένψ κοπίαζε 
νά τού; πνίξει μέσα στά στήθεια της.

'Ο Άντώνης στήριζε τό κεφάλι του στό χέρι του Α
πό βιρειές σκέψεις φορτωμένο.

Όξω είχε άρχίσει νά πέφτει ραγδαία βροχή.Τό μα\- 
δολίνο τ-0 ξένιαστου φοιτητή ξακολουθοΟσε νά στέλνει 
τή μελωδία του.

Κοίτ>ζ« τό χρυσό ρολόγι τοΟ χεριοϋ της.
·.. — Εί*ε ώρα —είπε δ;ω βρέχει δυνατά.

Ό  Άντώνη; μέ γλυκό τρόπο τήν πλησίασε.
— Τί, θέλετε, τόσο σύντομα νά μ’ άφήσετε;
— Ναί, ε ίτ ιμ ε  πάρα πολλά. Άρκούνε. Ό Ινας ή/ό- 

ησε τόν άλλον. Δέν Ιχου'ΐε άλλο τίποτα νά πούμε, τίποτα.
— Κχί τώρα;... Έ γώ;...
— ΜτορεΤτε τήν ίιτορία μας αύτή, πού άρχίσατε, 

νά τήν τελειώσετε στόν εύκολο χωρισμό μας, δσο εύκολη 
εΐ.α ε ή γνωριμία μας.

— Δέν τό χωράει καθόλου αύτό δ νοΟς μου.
— ΚΓ δμώ;.Έ :σι είναι, γιατί έτσι πρέπει νά γίνει...
Τό μαντηλάκι της Ιταιζε, χ»ϊϊεύοντάς το στό χέρι

της, καί δάγκανε τά χειλάκια της μι,τανοιωμένη γιά δλη 
αύτή τήν περιπλοκή.

— Mi... θά εΐιαστε τόσο σκληρή!..
— Άλ/ά καί δίκαιη. Δέν θέλω νά σάς κάμω ΘΟμά 

μου Βχλτε το αύτό καλά με; τό μυαλό σχς. Δέν είμαι τέ- 
το.α. Μ-ϋ άρκεί δτι έγώ κΓ έκείνος, πού δέν ζεί τώρα, 
γενήκιμε ιτόν κόσμο τούτο δυό ά I' ια θύματα! Δ·ν θέλω 
καί τρίτο. Είναι δικαίωμά μου. Γι ’ αύ .ό Υποχωρώ. Καί

θά σά; παραχαλέσω νά πάψετε πιά τίς άνιχνεύσεις^ς, 
νά μέ ξεχάσετε όλότελα. Λ.γη θέληοη καί ή μι>ρούτό*η 
πληγή σας σφαλάει.

IU ταξε στεναγμούς στενοχώριας.
Ό Άντώνης άκούμπησε στό κούτελό του τό χέρι Μιά 

σκοτοδίνη μέ πόνο αίσθάνθηκε καί τοΟ ήρθε σάν λιποθυ
μία.

— Έ  πληγή άνοίγει πολλές φορές-μουρμούριζε 
σαν μίθυσμένος καί σιγά σιγά καθότανε σιά κρεββάτι — 
γιά νά γίνει πιό βαθουλή κ ’ επικίνδυνη. Σύ λές «θά σφα
λίσει». Καλλίτερα νά μήν άνοιγε τότες καθόλου.

Γέλασε νευρικά..
— Έπιμέ.ω μέ αύτό τό φάρμακο \ά προλάβω τόν 

βέ6χιο κίνδυνο. Νά χωριστοΟμ* σύντομα. Κ’ ή φωτιά μας 
μόνη τη; νά τυλίξει τΙς γλώσσές της καί νά γίνει στάχτη. 
Έτσι δέν θά γείνω ποτέ δική σου! Ποτέ δέν θά σ’ 4φ£· 
σω νά μ ’ άγαπήσεις. Νά μέ κάνεις γυναίκα σουΐ.

Πχλι της μίλησε μαλακά, παίρνοντας τόνο παρακλη
τικό ή φωνή του..

— “Αμα γίνε ς δική μου, ίοού τά παν. Τ’ άλλα δλα 
τό παρελθόν τά χωνεύει.

— Ό χι.δχι.. —κούνησε τό κεφάλι της καί τά μαλλιά 
της πηδήξ«νε πέρα δώθε — δέν μου άρέσουν αύτά τά πη
δήματα τής καταστροφής.

Σηκώθηκε άπάνω. Ό  πόνος κ ’ ή ζάλη είχαν* φύγει. 
Κοίταζε μές τά μάτια τήν θυμωμένη.

■— Γλιστράς άπ'δλες τίς μεριές —είπε — σάν τό χέλι, 
μά δχι, καλλίτερα, γλιστράς σάν τό ψάρι στόν άφρό, πού 
πάει κανείς νά πιάσει καί... γελ έται... γελιέται...

Μέ σκέψη τοΟ άπά/τησε, χαμηλώνοντας τά βλέφα
ρά της κα! παίρνοντας ϋφος κοιμισμένης.

— Δυό φορές δέν Αμαρτάνω.
— Είνε λοιπόν Αμαρτία νά γίνεις γυναίκα δική μου; 

Είνε άμαρτία;... Μ’ αύτό είνε μιά υπερβολή!... καί σή
κωνε, μέ περιέργεια, πλάγια τά χέρι®. Έγώ, ά/ έγρα
φα μ.ά υπόθεση τέτοια, θέλοντας νά θέσω λογική βάση, 
θ ’ άφινα νά ένωΗοΟνε στό τέλος οί έραστές μου.

— Γιατί γράφετε, μέ τήν φαντασία σας· κΓ δ,τι σάς 
άρέσει σχεδιάζετε καί έκτελεΐτε. Γράφετε χωρίς βάσεις. 
Καί πολλά τέτοια έργα θεωρώ έτομόρροπα. Έγώ θά 
έγραφα τό γιατί δέν πρέπει νά Ι/ωθούν οί έραστ=ς αύτοί. 
ΚΓ αύτά θ’ άνέλυα. Νά μάθει τά κοινά νά προλαμβάνει 
τέτοιου είδους γελοίες έ/ώαεις !..* σήμερα έτσι κΓ ούριο 
χειρότερα καί στά τέλος, μέ μιά άφορμή. «Α ί; γυναίκα, 
ποιά είσουνα δταν σέ πήρα;» ΚΓ άμέσως τό ξετύλιγμα 
δλου τοΟ παρελθόντος. «Είσουνα μιά χωρίς τιμή. Τυ
χαία Ινα βράδυ τά μιλήσαμε στό δρόμο. Ή φιλία μας έτσι 
εύκολα άρχισε. Κα! μοΟ παραδόθηκες σάν μιά τελευταία. 
Μή στραβομουτσουνιάζεις ;...Έ τσι σέ πήρα, μωρή, μιά ξε
πεσμένη!... Μ'έμπλεξ“.ς, εΐμουνα τότες νέος, μέ άδεια μυ
αλά, άπάνω στ!ς φω-ιές μου, κα! παρασύρθηκα. Μέ τύ- 
λ’ξες τεχνίτρα σύ. ΙΙόσον ώραία τά βόλεψες πλανεδτρα σύ. 
Ό χ ι, μή στραβώνεις τό σαγώνι σου, γιατί θά σού πατήσω
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μιά γροθιά καί θά... Ά μ ! ξέρω γώ... καί π ο ιός άδειάζει 
ν’ άκούίΐ τίς δυνατές γυναικείες κλάψες σου. . “Οταν τίς 
άκ^ύω, θαρρώ, πού κλαΐνε δέκα μικρά μαζί. Τέτοια εϊ- 
σουνα τότες. Άλλος σοΟ πρωτοπήρε τόν άφρό, κ ’ έγώ 
πίνω, ό κουτός, ό κανάγιας έγώ, έκείνου τό βιδάνιο. Νά 
χαθείς. Είσαι βρωμογυναίκα. Νά πας δξω. Νά ξεκουμπι- 
στείς. Νά, στά διάολο νά πας !» . Τότε ;... Σκίψου ποιά 
ή κατάντια μου ! Τί θά κάνω ; Νά σέ σκοτώσω ! θά ττοΟ- 
νε. Τήν κακούργα ! Σκότωσε δυό. Καλά, τήν πρώτη φο
ρά, τή συγχωρήσαμε. Μά τώρα; Καί θά τιμωρηθώ! Ό 
δικηγόρος σου στά δικαστήριο καί τ! δέ θά μοΟ ψάλλει... 
Ένώ έγώ θάχω χάσει τήν ψυχραιμία μου έκείνη πού είχα 
στήν πρώτη δίκη. Τότες έβρισα τόν δικηγόρο έκείνου. 
Καί τό άχροατήριο μέ χειροκρότησε δλο. Εΐμουνα τότες 
δυνατή. ΚΓ δντας μέ κηρύξανε άθώα, βγαίνοντας ϋστερ’ 
άπ’ τή δίκη δξω, πολλές γυναίκες καί άντρες, ξένοι, ήρ
θανε καί μοΟ σφίξανε τά χέρι καί μέ συγχαρήκανε. Έτσι 
τέλειωσε πανηγυρικά γιά μένα έκείνη ή δίκη. θέλεις σύ 
ό νέοί τώρα, πού τά μάτια σου κλαΐνε άπό ήδονή, νά τήν 
μουτζουρώσω ;Ό χ ι! Δέν τό κάνω αύτό τό λάθος. Δέν θά 
πα'ξω ποτές στ’ άνοιχτά τής Τύχης τά χαρτιά μου. Όχι! 
Καί τώρα ;... Μέ κοιτάς τόσο Αξιώτικος... Έχω, κύριε 
«υ^γραφέα τής φαντασίας,καί τ?(ς έπιφβνείας, άδικο, α ί; 
Έγώ τέλος πάντων έτσι θε νά έγραφα, μιά τέτοια λύση 
δίνοντας, νά προλάβω τή νέα δραματική περιπέτεια τής 
κ.Κούλας Μακαφά, τής κόρης τού Άντ)ρχη Μακαφιά... 
αύτής πού στό έτος τάδε, ήμέρα τάδε πέρασε άπ’ τό κα- 
κουργοδικείο κ.λ.π.

Μιά σιωπή πέρασε βαθειά σά νά είτανε ή ώρα με
σάνυχτα.

Τό μαντολίνο τού φοιτητή μέσα κβθόλου δέ στβμα- 
τοΰ7ε, δλα τά νέα μουσικά κομμάτια τής έποχής έπαιζε, 
μ’ ένθουσιασμό.

Είχε ό Άντώνης κιτρινήσει σάν πεθαμένος.
Όλος έκαιγε σάν πυρετός σαράντα βαθμών.
— Έτσι πολλά είπαμε — ψιθύρισε βηματίζοντας μέ 

τά κεφάλι σκυμμένο... . *
— θχ σάς έπεισα τώρα δμως...
— Ά  !... Αύτές είνε περιπτώσεις, είνε εξαιρέσεις, 

δεσποινίς Κούλα Μακαφιά, είνε υπερβολές. Στό κάθε τι, 
πού κάνουμε, αύτές τίς έξαιρέσεις άν τίς λάβουμε, δπως 
συ, Yrc δ ψ ε ι, τότες, σέ βεβαιώ, πώς 6 συμβ.δασμός πάν
τοτε θά είνε δύσκολος κα! κατά συνέπεια ό χαλασμός θά 
είνε ιό κατόρθωμά μας. Έτσι έμποδίζουμε νά γίνουνε τόσα 
συγκέσια. Εγκαταλείπουμε τόσες υπάρξεις στήσκληρότη, 
νά μήν άποχτήσουνε σύζυγο κα 1 νά γεράσουνε καλόγριες. 
Ώραία δουλειά αύτή. Αίαν Αγαθοεργός,

Γέλασε δυνατά. Μά ξαφνικά δλα τ’ Απότομα γέλια 
της τά έπνιξε Ινα σοβαρό Οφος πού πήρε.

— Μ’ άν κάποτες, κύριε συγγραφέα, έγώ θελήσω νά 
συμβιβάσω αύ:ές τίς ίδιοτροπίες μου, άς π;0με. πίστεψε, 
πώς ποτέ δέ κάμω συμβιβασμό μαζίσου. Υπάρχουνε με
σόκοποι μυαλωμένοι, τόσοι πού έχουνε χηρέψει, καί γ ί

νεται Ινα συγκέσιο τότες Υπολογίσιμο. Μ’ αύτούς ή γνω- 
ρ μ'α θ’ άρχίσει μέ άλλο τρόπο, εύγενικό, τίμιο καί ίσιο.

I Ό χι άπό τό δρόμο, καί άπ’ τήν έρωτική έιτιβολή. Μέ 
καταλαβαίνετε. Μέ σας δέν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Σείς 
εϊσαστε ώραίος, συγγραφεύς νέος, δημοσιογράφος, ντύνε
σθε ώραία, έχετε τρόπους συμπεριφοράς τού συρμού, ίσως 
καί περιουσίαν άτομικήν — αύτό μαρτυρεί ή πολυτελής 
έμφάνισής σας — καί μπορείτε άξιόλογα, νά πάρετε μιά 
καλή νυφούλα, άπό σπίτι, γραμματισμένη, νοικοκυρούλα, 
μέ περιουσία, καί νά ζήσετε εύτυχισμένα. Αύτόν κρίνω 
έγώ ώραΐο συμβιβασμό. Έ τσι νομίζω, πώ; δέν έχω νά 
προσθέσω τίποτε άλλο.

Κοίταξε τά καπελλάκι της.
— Τίποτα ;...
— Τελειώσαμε.
— Μά... έλα στά σύγκαλά σου...
— Φτάνει.
Τόν κοίταξε άπ’ τό κεφάλι Ιως τά πόδια μέ άστραφτε- 

ρό βλέμμα...
— “Ωστε τόσο πολύ έφταιξα;...
— Κ’ οί δυό μαζί. Άλλο τε θά μάθω νά μήν Ακο

λουθώ Ιναν νέο όπουδήποτε, σάν καί τού λόγου σας, Ιναν 
αίσθηματία !...

Φίρεσε τά καπελλάκι της, κοιτάχτηκε στόν καθρέφτη 
καί τράβγ,ξε πρός τήν πόρτα.

Ό Άντώνης προπορεύτηκε καί στάθηκε μπροστά τη^.
— Ό χι, δέν θά κάμετε αύτή τήν τολμηρή άπόφα- 

σή σας.
— Παρακαλώ, θέλω νά έξέλθω.
— Μπορείτε. Μά.:. σκεφθείτε. πώ; έγκαταλείπετε σέ 

δυστυχία Ιναν άνθρωπο...
— Είσαστε ύπερβολικός. Γυναίκες υπάρχουνε κΓ άλ 

λοΟ. Έγώ δέν είμαι τέτοια. Υπάρχουνε πολλές μοδι- 
στρούλες...

— Δέν λέου τά ένάντιο. Μά, θέλω νά σκιφθεϊτε κα
λά, πώ; άρχισα νά σά; βάζω μές τήν καρδιά μου. Ά ν  
.φύγετε θά ιίνε τά Ιδιο, άφβύ άνάψατε μέσα μου τή φω
τιά, νά τήν έγκαταλείψετε, ένώ μπορείτε νά τή σβύσετε...

— Σάς άφίνω γιά νά γλυτώσετε Ιναν κίνδυνο, τή 
φωτιά, πού δέν θέλω νά σάς κάψει. Αύτό είνε σ'μφωνο 
μέ τόν χαρακτήρά μου, κύριε. Δέ θέλω έραστή ! Σάς τό 
ξαναλέου. Δέν μοΰ χρειάζεται πιά. Χαίρειε.

Έπιασε τό πόμολο ν ’ άνοίξει. Τήν έπ ιασε άπ’ τά χ έ  
ρια. Ό ρΗάνοιξε τά 07μπω μένα μάτια του.

— Κούλα !... Μέ βάζειςσ έ τρέλλ*...
— Συγγνώμη. Τποφέρατε λίγο. Μά θά περάσει. Γι

ατί νά δείξετε τόση έπιμονή νά μέ γνωρίσετε. Τί φταίω 
έγώ... Δέν σάς είπα έγώ πού κάθουμαι, ούτε πώ; μέ 
λένε, ούτε πιά είμαι...

— Mi Ακολουθήσατε δμως. Έπήγαμε στό ίδιαίτερο. 
Τώρα ήρθατε στήν κάμαρά μου. Αύιά τά βήματά

σ α ς ...
— Ζητώ συγγνώμη. Δέν έφαντάσθηκα Ινας νέος κυ·
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νηγός σάν καί σάς, να είχανε δυνατό νά αισθανθεί τρικυ
μία έρωτος σέ μιά γυναίκα τοΟ δρόμου, μιά, Ισως, πού 
θά Ιψχχνε νά βρε! πελάτες, —κι αύιό άχόμη, γιατί δ/„ι ; | 
Δέ μέ 'πρωχόειδαχε στό δρόμο καί μιλήσαμε σχό δρό
μο, ξένος σείς σέ μένα κ’ έγώ σέ σάς;... Οδφ! πάλι χά· 
ίδια... θά  φύγω !...

— "Ωσχε είσαι άμεχάπισχη ;
— Ναί. Εννοώ γρήγορα νά βγώ δξωΐ...
— Κχί γώ θά καθίσω νά γράψ'υ ένεΐ...
— Πώ; ή μικρή γ/ωριμία μας είχανε μιά παρεξήγη- 

ση χαραχχήρων!
— Ώ  ! γιαχί νά σέ γνωρίσω...
— Χχϊρε!
Άνοιξε χήν πόρχα, β/ήκε σχό διάδρομο, ή*ολούθησε 

μέ τή λάμπα, τής φώχισε...
Καχέβηκε χή μικρή σκάλα κ ’ έφτασε σχήν όξωπορχα
— Καληνύχχα !
Άκούσχηκε σιγαλά ή φωνή χης.
Έχρεμε χό χέρι του, παρά λίγο νά πέσει ή λαμπα 

κάχω νά γίνει θρύψαλα.
Ή  κυρά Καχίγχω βγήκε άπ’ τήν κάμαρά της γιομά

χη ναΰρα.
— Λοιπόν;... Πώς πήγε ;...
— ΤΙ πράμα;
— Έ λα, χό κορδϊδο χώρα μοΟ κάνεις;...
— Τίποχα !
— Ό χι δά... Άσχα κύρ-Άνχωνάκη, άλλοΟ τίς έξυ- 

πνάδες σού...
— Ά ν  κρυφάκουγες θά μάθαινες, πώς ή συνάντησή 

μας είχανε μιά φιλονεικία. Σχό χέλος τσακωθήκαμε, θύμω
σε γιά καλά. Προσπάθησα νά χή φέρω σχά νερά μου, χί- 
ποχα. Έ φυγε. Γιά πάνχα !

— ΤΙ μοΟ κουβενχιάζεις, άγέρα; Ή  περί ύδάχων;... 
Ήρθε, χήν ε ίίες, σέ είδε, κλείσατε χήν πόρτα, άλλά έφυ
γε, διόχι θύμωσε. Αύχά εΐνε παραμύθια τής Χαλιμά;.

— Κι* δμως τά παραμύθι ε!/ε άληθινή Ισχορία. Ήρθε 
κ’4έφυγε. Σχ’ όρκίζουμαι, οδχε §/α φιλί δέν χής έδωσα.

— Καί γιαχΐ θύμωσε ;... Γιά παράδες ;...
— 05? ! κ ’ έσύ... Αύχή παράδες;...
— Άλλά ;... Ήθελε μέλλον, στεφάνι;...
— Ούχε αύχό.
— Δέν χής γουστάρισες ;
— Αύχά είν» κολοκύθια πού λές.
— Μήπως...
— Σάν χί ;...
Σ'ρχβομουχσούνιασε, ξεροκαχάπιε χό σάλιο χης, έπι- 

ααε χήν ποδιά χης καί τήν έσφιγγε..,
Μέ φωνή κομμένγ;.
— Μήπως ό λόγος περί ύγείας ;...
θύμωσε δ Άνχώνης, χτύπησε τή γροθιά του στήν πόρ

τα δυνατά.
— *Ας τό διάολο έδγα δξω ! —φώναξε βροντερά.

Ή  Καχίγκω συμμαζεύχχηχε, βούλωσε χό σχόμα της, 
καί σάν βρεγμένη γάχα βγήκε.

Ό  Αντώνης Γιχπής κλείδωσε τήν πόρχα, πήρε χά 
χειρόγραφά του, χά διάβασε, β'-,ύχηξε χή πέννα σχό κα
λαμάρι...

Όξω έβρεχε ραδαία...
Άναχάΐϋψε χά μαλλ'ά χου .. Ήθελε νά χελε;ωσει χήν 

ίσχορία χου μέ χήν μυσχηριώδικη γυναίκα. Νά άναλύσει 
τήν ξεχωριστή ψυχή κχί καρδιά μιά; άληθινής γυναίκας, 
μιάς πονεχικης, π-.ύ έ/α τραγικό δράμα xtO βίου χη;, χήν 
έδίδαξε πώς νά φρεχε καί πώς νά προλαμβάνει χό κακό 
πού γίνεχαι καί μεγαλώνει καί δημιουργεί θυμαχα ! Η 
γυναίκα πού είχε παχήσει δλες χϊς πονηριές. Ή άνώχερη 
γυναίκα, πού σ<.όχωσε .χόν άντρα χης γιά χήν χιμή. Πού 
£έ μπορούσε ν' άγαπήσει. Γιαχ’ ή ψυχή χης είχανε ένα 
πέλαγος καί μιά χρικυμία. Χωρίσανε, δχαν ό Γιαπής άρ
χισε άληθινά νά τήν άγαπάει.

'Ενα δάκρυ κύλισε ά τ ’ τα μάχια του κόκκινο...
Οί ήχοι χοϋ μαντολίνου άκούγονχαν άπό μέσ* σαν 

ένα μοιρολόγι...
Τ Ε Λ Ο Σ

( _ =  ΑΡΑΒΙΚΟ Ν  ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ =*=)
Φαδέλ, ό νίός τον Ραμπ ία, έχοημάιιηε π ρω θυπουρ 

γός τοΰ ίπ ιφανοΰς καλίφον  Μαροΰν-αλ Ρασίδ, *<d ό χα 
λίφης 'Auiv Ιπεκύρωσε τό υπούργηιια  τοντο. Κατά τήν 
Ιξάσκησιν χή; ΙξονοΙας έχείνχ^ς, τής όποιας 6 Φαδέ·. ψ ο  
Απόλντος κύριος, τόοφ ύπερμέιραις δυ ηνέαιηοβ τόν Άλ- 
Μαμούν, ώ  τε. δ'αν ό ήγεμών < ν ιος ά ιέβη i r v  ΰρόνον, 
ήναγχάαθη δ αν ιός Φαδέλ να χρυφθή εις τό Β< ιγδάιιον, 
Αλλ’ Ανακαλυφθείς ώδηγήθη σιδηροδέσμιος εις Μερον i -  
νώπιον  τοΰ Καλίφου. Ό  ήγεμών ον ιος ήιΊέληοε νά μάϋη  
έξ αύτοΰ τοΰ σιό ι ιατος τοϋ Φα'ιέλ τ ίη  τρόπω Ανεχαλύ- 
φθη, χα'ι δ Φαδέλ. ώς έξης, τφ  διηγήϋη τήν ούλλη-
ψίν τον. I \.

« ΚονραοθεΙς μ ίαν ήμέραν άναμένων εΐ; μίαν olxlav, 
δ το ν  είχα χαταφύγει, Απεφόαισα ν ’ Αναχωρήσω έχεϊθεν 
τήν νύχτα χαϊ διά νά κρνφθώ  κα'>ήιερα, Ιφουχώθην είς 
τονς ωμούς δέσμην Αχυρων. Κ αθ ’ όδόν ονχήν ιηοα δύο 
άνθρώπονς , ενα πεζόν χα'ι ενα έφ ιππον , χοί δ πρώτος 
Αναγνώρισης με ειδοποίησε ιόν  In έα, άλλ' ίγώ  μόλις 
είδα, δτι άνεκαλύφθην, έρριψα ιό  φορ ιίον  μου  είς τονς 
πόδας u v  Ιππον, ό όποιος τρομάρας Ιρριψε κά ιω  χόν 
άναβά ’ψ ,  l· φ  δε ό υπηρέτης Ιβοή&ει τόν κύριόν τον νά 
οηχωΰή, κα ιέφνγα  *Ις χήν οΐχίον μιάς γοα'ιας, ή όποία  
τυχ'ΐίως Ισ’έ*ετο είς τήν ϋύραν της χοί είς τάς παρακλή
σεις μον  νά μέ χρύχμη, Iκείνη, χωρίς νά μέ γνωοίζη , μοϋ  
εδϊΐξε ενα σιτοβολώνα, δχι πολν υψηλόν, δπου μδ'.ις 
κρκτϋε ίς  ήκουσα δ ' ΐ ό ί π π ε ν ς ,  δ όποίος μέ κα>εδίωχε, 
μ ’ Ι ζή ’ει. Έγώ εχρεμα Ικ φόβον , dU ’ ή γνχή ιοΰ άπε· 
κρίϋη , δτι Ιχείνος, τόν όποιον ε ϊ ίε προ δλίγου νά εμβη
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ι ΐς  ιή ν  ο ΐχίαν τ η ;} ή ιο  ό Ανεψιός της , ό όποιος άπογυ- 
μνωΰε ΐ;  ά τό ληηιός i l /ε χαιαφύγει έχεϊ xui δ ι ι  ή αΐόώς 
όέ» τον έπέ 'ρε τέ νά Ιμφα vioitfj έ ιώ π ιόν  ι  ον. Οί λόγοι 
τής γυναιχός εγειναν π ισ ιεντο ί καί ό ϊ χπενς άνεχώυηοεν 
i t  χαλπααμφ  πρός ά< αχηλνψιν τοϋ <f ν γάδος, έχφ ή γν 
νη Ιχίίνη υϋ ιε  ο ι ιγμήν  ίχ  ισε »d μέ ά>αγχάοτ] νά φύγω  
εκ ιινος μ ικρόν χήηου πληοίόν τής νιχίας της.

Κα ιάηκηχ ιος  χα'ι φοβισμένος έγώ δέν ή ϊευρα  ποϋ  
άλλοΰ νά οδηγηθώ φενγων , είμή νάχα<αφύγω εις εν πλη 
σίον μέγαρο?) ιή ν  ϋύραν ιοΰ  όποιον ι,νυα άχοιχιήν, 'L·- 
σταμάχηπα υπό τήν σ ιοάν περιμένων νά ΐδω κανέναν 
&πο τόν όποιον νά ζητήσω άσνλον, καί πράγματι δέν πα- 
ρήλΰον δλίγαι σηγμα ί,  δ<αν ι ΐόα  νά Ιμβαίχγ] ό Σιαδέκ , 
ΙχηΌς άκριβώς ποΰ μέ άνεζήτει προ όλίγον χαϊ άπό  
τόν ό ιοιον ϋ ά  οννελαμβανόμην δπον  δήποτε μέ άνεχά- 
λνπτε.

Ό  γεννοΐοζ ηντός α ιαψ άιιέαως μέ άνεγνώρισε καί 
μέ ήοώιηπε άποτ·51ιως: —Φαδέλ, τϊ χάμνεις ίδώ ;  έγά) 
δε χοϋ άτεκρί&ην:—Ζηιώ  ά ιυλον κ ι ΐ  προστασίαν. Τοϋ- 
ι ο  άκυνοας ό Σιαδέκ, έσχάθη,δι’ ολίγον σχεπτιχός χαϊ ίπ ΐ  
τέλονς μον  ι ΐηε : ■— ’Ακολουθεί ue — καί όδηγήοας με είς

#4 ANDRE LICHTENBERGER—

Ο ΜΙΚΡΟΣ

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ό  περ ίπατος

Μτροστά προχωρεί ό Αξιωματικός μέ χά γαλόνια καί 
πίσω τόν ακολουθούν δυο λογχοφόροι μέ μεγάλη σχολή 
καί σιή μβπη έ'ρχεχαι τό πελώριο λανιώ πυύ σχάΐίηκε 
καίω άπό τη μορμάρινη σκάλα. Έ ίώ μ έ  στιβαρό χέρι ό 
Ζισκο ό άμαξη/άιη; συγκρατεί τά δΰυ πελώρκχ αλόγα χά 
χατίμαυρα τα όποια χηποϋν τίς φτέρνες τους καί δα- 
γκιόνουν τό σίδερο πού έχουν σχό στόμο οί λακέδες κα- 
τρβ ιίνουν ιιπό τό κάθισμά τους καί ανοίγουν χή πόρια. 
"Ομοια μέ μικοή σκαλίτσα τό σκαλοπάτι χής άμαξης ξε- 
χυλίγειαι. 'Ο Μιχαλάκης ανεβαίνει γρήγορα τά σκαλοπά
τια καί κάθεται αριστερά στό βάθος τή; άμάξης. Φορεΐ 
τή μπλε ναυτική μπλούζα τυυ χή γούνα χου καί χό σκου
φ ί του.

Δίπλα χου χοποθειΰται ό συνταγματάρχης Κρεμώφ 
μέ τά μουστάκια άψυλά γεμισμένος χρυσάφι. Σ ' ενα 
νεύμα τό σκαλοπάτι σηκώθηκε καί εκλεισε ή πόρτα. Οί 
λογχοφόροι τοποθετούνται στά πλευρά χής άμάξης ή όποία 
κυλιέται όμοια μέ κλεισχό φρούριο κινηιό καί σκοχεινό 
οπ,ου τά πόδια τοΰ Μιχαλάκη καί τού συνταγματάρχου 
εΐνε σχό ϋψος τών ώμων χών ανθρώπων πού περνούν.

Γιατί αύιό χό εξαιρετικό μηχίνηαα; Ά ν  ό Μιχαλά<ης 
ρωιοΰσε θά ιού έξηγο σαν δτι πρέπει η βασιλική άμαξα 
νά ξεχωρίζει άπό τα ιδιωτικά αμάξια. Άλλά ό Μιχαλά-

Sf δ ιαμέρισαα τοϋ μεγάλου του, μέ διέταξε νά χαϋ ίσω  
είς τήν τράπεζαν , ε ιο ίμην  <5id τό δ ιιπνον, και i d  φάγω' 
άλλ' έγώ τότε ίπανέλαβα: - Μέ ποίαχ έλπίδα, ώ Σιαόέκ , 

ήκπορέαω  νά φάγω μαζύ οου; — Καί αυτός άπεκρίθη ;  
— Με δκην τήν ίμπ ιο ιοσύνην , ιή ν  όποιαν ό Φαδέλ πρέ- 
πε ι ιά  εχη ι ί ;  τήν γενναιότηια τοϋ Σιαδέκ. Πράγματι μ ’ 
έχράτηοε τρεις ή μέρας μεχά μεγάλης φιλοξενίαc, κατόπιν  
δε μέ απέλυσε λέγωι ; — Ή μπορεΐς νά ΰπάγης δπου  ϋέ- 
λης' άπό Ιμέ δέν Εχει; νά φοβηθής τίποτε.

Έκ τής οΐχίας τον Σιαδέκ κατέφνγα είς δλλην πλου 
σίου έμπόρου, ο όποιος μον ώφιιλε τό μεγάλη ·ερον μ έ 
ρος τής ενδαιμοιί' ΐς τον, ά λλ ’ αμα ί£ημέρωοε} μέ παυέ- 
δωκε είς τάς χεϊοας έκείνων, οί όποιο ι σιδηροδέομιον μέ 
ω)ήγησαν πρό τών ποδών σου, ώ αΰ ιοκρά ιω ρ  ιώ ν  
Π ι σ τ ώ ν  ».

Γούτο άκούσας ό καλίφης Άλ-Μαμούν δχι μόνον  γεν 
ναιοφρόνως Ιονγχωρησε χόν Φαδέλ, άλλά 71 ροήγαγε τόν 
Σιαδέκ είς άνώιερον σ ιρα ι ιω τ ιχόν  βαθμόν , Ιπεμψεχ χρη· 
μα ι ιχ όν  ποοόν είς ιή ν  γραϊαν κα ϊ ίξώρισεν ix τοΰ Βι,γ 
δα ιίου  χόν Αγνώμονα έμπορον.
[Έ-, χών Μουσουλμα\ικών χρονικών] ΛΕΩΝ. X . ΖΩΗΣ

_ _Ι1;_  ..
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Β ΑΣ ΙΛ Η Α Σ
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χης δέν ρωτά γιατί τά ξέρει. ΓΙρίν δύο χρόνια ό πατέρας 
τυυ ό βασιλεύς Βόγης χιυπήΟηκε στή καρδιά μ ’ ε'ία στι
λέτο άπό έ'να μηδενισιή ό όποίος ανέβηκε σιό σκαλοπάτι 
τή: άμάξης. Για νά κάνουν πιό δύσκολες τής απόπειρες 
δολοφονίας ανέβασαν τό Μιχαλάκη σ ’ αύτό τό γελοίο ψηλό 
χουιί πού τό περιβάλλουν άπ ’ δλα χά μέρη ίππεΐς. Σχήν 
εξοΛο χού πάρκου ό σκοπός πορουσιοζει χά δπλα. Κι’ 
Ιπειχα σχό ρυθμικό τρότ ποΰ κάνουν χά βαρειά άλογα, 
ή άμαξα περνά τήν δενδροστοιχία χής ‘ Αγίας Έ/ισάβεχ.

Ό  συνχαγματαρχης Κρεμώφ μέ χό Μιχαλάκη δέ» πα- 
ρακοΐ'βεντιοζουν. Ό  συνιαγματάρχιις άρκεϊιαι στό νά δι- 
ατυπώνη κάποτε μερικές παρατηρήσεις στις όποιες <\Μι- 
χα/.άκης δέν αντιλέγει. Ό  ρόλος αύτοΰ τοΰ αξιωματικού 
προσδιωριομένος καίι^ρά από τή πραξι χοΰ διορισμοΰ χου 
εινε νά ελέγχη χό πώς ό βασιληας διαθέχει χόν χαιρόν 
του. Άλλά δέν εχει καμμιά πρωτοβουλία σ ’ δτι άφορφ 
χή μόρφωσί του. Αύχή ή φρονχίς αφορά άποκλεισχικώς 
χή κυβερνησι καί τούς καΟηγηιάς τούς όποιους αύχή έδι- 
άλεξε. Αύσιηρός χηοηχής χού έργου πού χού ανέθεσαν *αί 
φροντίζονχας γιά χή προαγωγή χου δ συνχαγματαρχης 
Κρεμώφ απέχει άπό κάθε διανοητική προσπάθεια ποϋ 
άλλως τε δέν σιέκει καθόλου στήν ιδιοσυγκρασία του.

Άρκεΐται νά σιωπά μέ αξιοπρέπεια καί νά στέχεχαι 
ίσιο:, καί σύμφωνα μέ χϊς οδηγίες ποϋ χοϋ έχουν δώσει, 
νά έπαγρυπνή προσεκτικά γιά τύν ασφάλεια τοϋ νεαροϋ 
Μονάρχου. ™

Άκριβώς αύιό σκέπτεται διαλέγοντας κατά προτίμη-
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σι τούς πιό πλατείς δρόμους καί τούς εύκολοδιάβατους 
καί βλέποντας δεξιά καί αριστερά μέ τά στρογγυλά μικρά 
ματάκια του, δσο γρήγορα έννοεΐιαι τοΰ επιτρέπει ή πό
ζα ποΰ κρατεί. Ό ια ν  φαίνεται καλά δτι κανείς κίνδυνος 
δέν έπίκειται, δ Συνταγματάρχης θυμάται πολύ καλά διι 
είναι ώραΐος νέος καί στρίβει τό μουστάκΓ μέ τό άσπρο 
του γάντι βλέποντας τές κυρίες. Μιά άπό τάς Λεανφόρους 
ποΰ συχνάζει είναι ή οδός Λαδισλάου γιά τέ; ώ m e; φιλ- 
λΰρες ποΰ τήν σκιάζουν. Κ ι’ έπειτα στήν άκρι τοΰ ’Ε θνι
κού Βουλεβάρτού είναι τό κατάστημη «Παρισινές μόδε;», 
δπου σχεδόν πάντα μιά πολύ ώμορφή ξανθή δεσποινίς 
βγαίνει σιή πόρτα τή στιγμή ποΰ πέρνα τό Βασιλικό 
αμάξι.

Τή περασμένη φορά δέν ήταν έκεΐ. Τότε ό σύνταγμα" 
τάρχης μάλωσε αυστηρά τόν άμαξηλάιη Ζίσκο ποΰ βα~ 
στοΰσε τ ’ άγκέμια πολύ μα/ρνά κ ι’ έβαλε 4 ημέρες στό 
πειθαρχείο τόν ένα άπό τούς ιππείς τοΰ όποίου τό έπιχι- 
τώνιο δέν ήταν καλοκουμπωμένο.

Ά φ ’ ου καθόλου δέν τόν διασκεδάζει ή συνομιλία ό 
Μιχαλάκη; προσπαθεί άλλοΰ νά βρή λίγη εύ/αρίστησι. 
Έ ν πρώτοις Ινδιαφέρεται πολύ γιά τή στο/̂ ή τοΰ φρουροΰ 
του. Είναι οί Ούσσάροι της Φρουρά:, ή Δοαγόνοι ή Λογ
χοφόροι. Προτιμά ιούς λογχοφόρους για τέ; ώμορφες 
σχολές του, άπό ΰ ρασμα γκρίζο μέ σειρίτια ασημένια μέ 
τό κόκκινο παλτό στυύς ώμους. ,

"Οταν παρατηρήσω καλά ιές στολές δ Μιχαλάκης δια
σκεδάζει κυττάζοντας τό πρόσωπο. Κάθε βδομάδα έ'νας 
λοχαγός είναι τής υπηρεσίας· άλλ’ οι ιππείς αλλάζουν κά
θε μέρα κοί ορίζονται τή στιγμή ποΰ θά ιππεύσουν. Ε ί
ναι λοιπόν σπάνιον νά ξανάρθη ό ίδιος. Έ ν τούτοι; αυτό 
συμβαίνει κάποτε. Ό  Μιχαλάκης έχει μνήμη. Σέ διάστη
μα 3 η 4 εβδομάδων, άνεγνώρισε προχθές ένα πρόσωπο 
ξανθό καί κόκκινο μ’ ένα κοκκινωπό μουστάκι ποΰ μόλις 
άρχιζε νά φυτρώνη. Τήν ώρα ποΰ δ συνταγματάρχης έ- 
β/,επε άλλοΰ, ό Μιχαλακης έκαμε ένα μικρό φιλικό νεΰμα 
στον ΐππέα τοΰ όποίου τά μάγουλα έγιναν κατακόκκινα 
σάν ντομάτες. Κι’ δ Μιχαλάκης κοκκίνησε λίγο. *Ηταν 
νόστιμο. ΙΙοιός ξέρει άν δέν θα ξανάιδωθούν άκόμη καμ- 
μιά φορά ;

Συνήθως τό αμάξι τρέχει πολύ γρήγορα στά Βουλε
βάρτα καί στάς Λεωφόρους. Μέσα στή σκόνι κοί στους 
ίτπεϊς περνά μ’ ένα θόρυβο ποΰ μοιάζει μέ κεραυνό, έν 
φ  δλος ό κόσμος τρέχει δ ξιά κι’ άριστερά. Φαίνεται δτι 
αύιό τό βάδισμα εΐ\ε πειό άρμόζον στή βασιλική μεγα
λειότητα καί κάνει πειό δύσκολη μιάν απόπειρα. Δυστυ
χώς δέν είνε πολύ καιά'Λ,ηλο γιά 'νά κυττάζη κανείς τά 
καταστήματα καί κείνους ποΰπερνοΰν. Κρίμα ! 'Υπάρχει 
ένα εξαίσιο κατάστημα παιχνιδιών στη μέση τής όδοΰ 
‘Αγίου Πέτρου. Προχθές ό Μιχαλάκης ρώτησε τό συν
ταγματάρχη, άν μπορούσε νά κατεβή μιά στιγμοΰλα καί 
νά θαυμάση τή βιτρίνα. Ό  συνταγαατάρχης ταράχθηκε 
καταφανώ: από τή παράκλησι καί ύπεσχεθη νά τό άνα- 
φέρη στό Πρωθυπουργό. Τήν άλλη μέρα δ κ. κόμης Μιρ- 
σκί ήρθε νά έκφραση στό Μιχαλάκη όλη του τή λύπη ποΰ 
— ή φράσις ήίαν λίγο μακρυά — «ποΰ δέν μποροΰσε 
νά έπιτρέψη ένα διάβημα δπερ ενδεχομένους νά ενείχε 
κινδύνους μερικών περΛλοκών τάς δποίοις τό καθή
κον ιών πισιών θεραπόντων τής αΰτοϋ Μεγα-

λειότητος υποχρέωνε νά προλάβουν». Άλλ’ είνε εύκολο 
άν τώθελε λιγάκι δ Μιχαλάκης, νά τοΰ αγοράσουν δ λα τά 
παιχνίδια τοΰ καταστήματος. Ό  Μιχαλάκης εύχαρίσιησε 
ευγενικά. Δέν τά θέλει. Αύτό ποΰ θά τόν ευχαριστούσε, 
θα ήταν νά τά κυττάςη μία στιγμοΰλα άναμεσα άπό τά 
τζάμια, χωρίς να είνε δικά του, δπως κανουν τα άλλα 
παιδιά.

Καμμιά φορά, δταν τό λιθόστραιτο είνε γλυστερό ή 
υπάρχουν εμπόδια, πρέπει δ Ζίσκο νά κρατήση τ’ ά/ογα. 
Τότε ε’ινε διασκεδαστικό νά παρατηρή τά πρόσωπα στό 
δρόμο. “Οταν πλησιάζη ή βασιλική άμαξα, οί δι*βάται 
στέκονται καί ό κόσμος βγαίνει άπό τά σπίτια. Ά π ’ όλα 
τά μέρη τά καπέλλα σηκώνονται καί οί γυναίκες κάνουν 
ύποκλήσεις μέ μειδιάματα, Μιά μέρα αύτό ήταν ά ιτΰο . 
Μιά σέλα τοΰ άλογου λύθηκε καί έπρεπε νά σταματήσουν 
στήν άκρη τής όδυΰ Νίκης. Αμέσως σχηματίσθηκε μιά 
συνάθροισις. Παρ’ δλο ποΰ κρατοϋσαν οί ιππείς τό πλή
θος είς άπόστασιν διέκρινε κανείς καλά τά πρόσωπα κυί 
άκουε τά λόγια. Μιά κοπελλίτσα έστειλε ένα φιλί μία 
γρηά είπε αρκετά δυνατά «Φτωχέ μικρούλη!!...»  Γιά 
ποίον μιλοΰσε; Ό  Μιχαλάκης θα ήθελε νά μείνη άκόμα 
λίγο. Ά λλ’ ό συνταγματάρχης βιάζονταν φοβερά καί δέν 
έπαυε νά πιέζη τόν Ζισκο καί τούς λακέδες. Στή γωνιά 
τοΰ ά'.λου δρόμου tuooi βήματα πειό μακρύ ά δ δολοφό
νος χτύπησε πρό ετών τό βασιλέα Βόγη.

'Υπάρχουν συνοικίες δπου τό πλήθος είνε λιγώτερον 
Έ π ι παραδείγματι στό πλάι τών εργοστασίων τοΰ Καρά μ, 
έκεΐ ποΰ μένουν οί έργάται. Τά σπήτια είνε χαμηλά καί 
καπνίζουν. Οί άνθρωποι είνε ντυμένοι μέ μπλούζες κ ι’ 
άκόμα μέ κουρέλια καί τα μέτωπα δέν ξεσκεπάζονται πάν
τοτε δταν ό Μιχαλάκης περνφ Συχνά παρατηρεί κανείς 
φυσιογνοιμίες άγριες βλέμματα γεμάτα μίσος. ΙΙολλέ. φο
ρές δέν εί ι ε ανάγκη νά προσέξης πολύ γιά ν’ άκούοης καί 
νένα σαρκαστικό χάχανο ή καμαιά καιάρα. Ξέ^ει κανείς 
καλά τί πφ νά πυΰν αύτά. Αύτ ί οί δυστυχιομέιοι, είνε 
σοσιαλισταί. Θέλουν να ξεπαστρεύουν τό βασιληά κα- 
τούς πλουσίους καί δλα νά τά (^ματοκυλίσουν. Ocuv θά 
κυριαρχήσουν αυτοί τότε θά κάμουν καθολική σφαγή. 
Μιά μέρα—πάει πολύς καιρός—στή γωνιά τής ’Εθνικής 
δδοΰ, ήκουσαν ένα είδος μεγάλη: φασαρίας- κοί ξαφνικά 
άπό τό μέρος τή; πλατείας τής Βιέννη; πορετήρησαν μιά 
κίνησι τοΰ πλήθους. ΓΙάνω άπό τά κεφάλια κουνιόνταν 
σημαίες κα^ακόκκινες. Σόν κινούμενος άπό κάποιο ελα
τήριο, δ συνταγματάρχης άνασηκώθηκε άπό τό κάθισμα 
καί διέταξε το Ζίσκο νά νά στρίψη άρισιερά γιά ν ’ άπο- 
φύγουν τήν επαναστατική διαδήλωσι. Ό  Μιχαλάκης έγινε 
κατακόκκινο<:. Ά πό κείνη τή μέρα συχαίνεταε λίγο τό συν
ταγματάρχη.

“Οταν δ καιρός είνε καλός, πηγαίνουν ώ ; τό πάρκο 
τού Στεφάνου. Καί ’κεΐ δ συνταγματάρχης δέν παραλεί
πει ποτέ νά προτείνη στο Μιχαλάκη νά κατεβοΰν νά κά
μουν μερικά βήματα στά δρομάκια τοΰ πάρκου 'Ο Μι
χαλάκη; δέχεται άλλά φυσικά είνε λιγώτερο διασκεδαστι- 
κό άπό τό νά περπατή στό δρόμο. Τό πάρκο τοΰ Στεφά
νου εί\ε τό ραντεβού τής αριστοκρατικής κοινωνίας. Καί 
τά πρόσωπα ποϋ συναντούν μοιάζουν μέ κείνα ποΰ έρ
χονται στούς χορού; τή; αυλής, στάς ύποδοχάς, στάς με- 
γάλας δεξιώσεις. Είνε ωραίοι κύριοι καί ωραίες κυρίες
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3*ολύ καλά βαλμένες. Κ ι’ Ακόμη και ^ά παιδιά μοιάζουν 
μέ κούκλες κολοντυμένες. Όλος δ κόσμος χιιρέτά τό Μι
χαλάκη με ύποκλίάείς όα νά περνά κα;·μιά κηδεία.

Επΐάής 5ταν δ συνταγματάρχη; τόν §ωΐφ άν θέλη 
Υά ςανανεβή στ’ αμάξι, δέν θέλει παρακάλια. Συρομένή 
άπό τά μεγαλα μαΰρα άλογα, Νή άααξα Λυλίέται κάνοντας 
νά θορνβή to πλακόστρωτο, Οί άνθρωποι προφυλάσ- 
βοντίαι γρήγοφα γρήγορα στά πεζοδρόμια. Οί δρόμοι τά 
βουλεβάρτα, αϊ λεωφόροι διαδέχονται ή μιά τήν ά'.λη. 
®.γά σιγά δ θόρυβος καί τό λίκνισμα έκούρασαν τό Μιχα
λάκη Καί πάντοτε μέ χαρά βλέπεί τά κάγκελα τοΰ πάρ
κου καί τό φρουρό δ όποίός,τή στιγμή ποΰ τό άμάξι 
|αναγορίζει παρουσιάζει τά δπλα.

δτάματοΰν στό κάτω τής μεγάλης σκάλας. Ό  συντα
γματάρχης βγαίνει πρώτάε, κάνει τό στρατιωτικό χαιρε
τισμό καί υποκλίνεται. Ό  Μιχαλάκης τοΰ αποδίδει τό 
χαιρετισμό καί γρήγορα γρήγορα άνεβαίνει στό διαμέρι» 
σμά του δπου ή Νέλλυ τόν δέχεται μέ γαυγίσματά.

Έ νώ τού βγάζει τίς γοϋνες καί τοΰ άλλάζουν παπού
τσια ή Βαρβάρα άναφωνεΐ σ’ έ'να εύθυμο τόνο:

— Ελπίζω δτι σήμερα δ αγαπημένος μου έκανε ένα 
καλό περίπατο!

Κι’ δ Μιχαλάκης άπαντφ χωρίς είρωνία:
— Νομίζω Βαρβάρα^ ένα περίπατο έξαίσΐΟ.[

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

.  Οί φωτογραφίες
Ό ταν δ Μιχαλάκης περνά τήν αίθουσα τών φωτο

γραφιών, τά μά«α του διατρέχουν μηχανικώς δ λ ι  τά 
Λρόσωπα ποΰ είνε κρεμασμένα στούς τοίχονς. “Ολοι οί 
Ku'ivocp είνε έκεΐ, άπό τό ΝικόλΛο τό Ιο δ όποιος ήταν 
δ πρώτος δπύξ τής Πανονίας, ώ ; τό Βασιλέα Βόγη τόν 
Λατέρα τοΰ Μιχαλάκη. Ό  Μιχαλάκη: δέν δοκιμάζει καμ- 
μιά εύχαρίστησι μέ τό νά τίς κυττάζη “Ολοι αυτοί οί κύ-ί 
ρίοι μέ τά στέμματα ή μέ τά κράνη καταστολισμένοι μέ 
χρυσάφι καί κεντήματα ή κλεισμένοι μέσα στούς θώρα- 
κάς των, δλες αύτές ή βασίλισσες, παγωμένες μέσα στις 
βελούδινες ρόμπες τους ή τί; μεταξωτές, δέν τοΰ εμπνέ
ουν συμπάθεια.

Σχεδόν δλοι είναι άσχημοι καί έχουν ύφος κακό καί 
γρινιάρικο. Έ ζ ακλον δ Μιχαλάκης μέ προκατάληψι δέν 
μπορεί κανένα νά χωνέψη. Κι’ αύτή ή αντιπάθεια έχει 
δυο αιτίες. 'Η μιά δτι τόν ενόχλησαν πολΰ. 'Η  άλλη για
τί σκότωσαν πολύ τόν κόσμο.

Έ ν πρώτοις τόν στενοχωροΰν πολύ τό Μιχαλάκη. 
Φ ιντάζεσθε τί βάσανο είνε ν ’ άκούη κάθε μέρα νά εξυ
μνούν, σχεδόν μιά ώρα, τά κατορθώματα τών Καϊνόφ; 
Αί δδηγίαι τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως είνε ώρι- 
σμέναι. Πρέπει δ Μιχαλάκης νά γνωρίζη γενικώς τήν 
Ιστορία τής χώρας του δ,τι αφορά 1ή δυναστεία του. Ό  
κύριος ντέ Σιλσάχ είνε άνθρωπος ευσυνείδητος. Άπό αι
ώνα σέ αιώνα, βασιλέα σέ βασιλέα, διηγείται λεπτομερώς 
στό Μιχαλάκη τά ανδραγαθήματα τών προγόνων του. 
Καί τήν προσεχή φορά, δ Μιχαλάκης ερωτώ μένος, μέ τή 
σειρά του, πρέπει νά έπαναλάβη δτι τοΰ είπαν. Πρέπει 
νά ξέρη τήν ήμερομηνία τής γεννήσεως τοΰ κάθε άρχον- 
τος καθώς καί τής άναβάσεως στό θρόνο. “Ολοι παντρεύ

τηκαν, μερικοί πολλές φορές. Πρέπει νά ξερη τά ονόματα 
των γυναικών toVc, καί γιά τούς πιό ένδοξους τήν ημε
ρομηνία Τοϋ γάμου των. Πρέπει νά απαριθμή τά κυριω- 
τερα συμβάντα βασιλείας των. Πρέπει νά ξέρη πότε 
άπέθαναν. Δέν προφθάνουν νά θάψουν τόν ένα καί ά
μεσα»; αρχίζει δ άλλος Είναι κουραστικό.

'Υπάρχει καί κάτι χειρότερο άκόμη. Γενικώς τά κα
τορθώματα δλων αύιών των αρχόντων γιά τους όποιους 
τόσος θόρυβος συγκεντρώνονται σχεδόν στό εξής: δτι έ 
σφαξαν ένα σωρό άνθρώπους. ‘Υ φ ’ δλας τάς επόψεις, δέν 
υπάρχει τίποτε πιό μονότονο άπό τήν Ιστορία τους. Είνε 
πάντα πόλεμοι, πάλι πόλεμοι καί πάλι πόλεμοι' κατά τών 
Οΰγγρα>ν κατά τών Τούρκων, κατά τώνΊαρτάρων, κατά 
τών Πολωνών, κατά τών Γερμανών,άκατάπαυστα οί Κυϊ- 
νόφ χτυπιούνται, καί ξαναχτ’υπιρϋνται. “Ολο φοβεροί άν- 
θρωποσκοτωμοί. Δέν ακούει κανείς παρά πολιορκίες πυρ- 
καΐές, λεηλασίες, πνιξίματα παιδιών, γυναικών κάί γερόν
των, σκλάβιομα ή ξερρίζωμα ολοκλήρων πληθυσμών. Στο 
τέλος τοΰ εικοσαετούς πολέμου πεντακόσιες λεΰγες άπο το 
Κράτος είχαν έρημωθή. Έμέτρησαν δτι διαρκυύντων τών 
πολέμων τοΰ Βσλεσλάου τοϋ νικητοϋ, δέν έσφάγηΟαν λΐ- 
γώτεροι άπό ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Οί πιά διάση
μοι βασιλείς, αυτοί ποϋ έβαλαν τά ονοματα τους στους 
δρόμους καί στις πλατείες, είνε εκείνοι ποϋ έκαναν^να 
χαθή δ περισσότερος κόσμος. ‘Ο Βόρις ο εύσεβής είνε 
προπάντων ένδοξος διότι κατωρθωσε να επιβάλλη τό 
χριστιανισμό είς τήν Σαρζετίαν άφοΰ εξόντωσε όλους τους 
<’4 ’δρας άνω τών δέκα πέντε ετών. Στέφανος ο Φονευς, 
άπό τήν μάχην τής Μοβούλσκης οπου σαράντα χιλιάδες 
Τάοταροι καί είκοσι χιλιάδες Ιίανονοι, σκοτωθήκαν στό 
πεδίο τής μάχης. 'Ο Βολέσλαος δ νικητής (in’ τή σφαγή 
τοΰ Ρέσνεν, δτου τριάντα χιλιάδες Οθωμανοί τών δυο 
φύλων έσφάγησαν. Κι’ οί άλλοι άναλόγως.

Κινδυνεύοντας νά σά: δωσω μιά κακή ιδεα γιά το

! Μιχαλάκη πρέπει νά σά; ομολογήσω δτι αυτά τά μεγάλα 
κατορθώιιατα ποΰ αποθανατίζουν ενα πλήθος από μνη
μεία καί τών ρτοίοιν ή λειτοιιερειέ; είνε σ ολα τά βιβλία,τοϋ 
προξενοΰν κακή αΐ τθηιη. 'Όταν ήταν πολυ μικρο; γιά νά 
τόν δυναμώ ιη δ γιατρός Πρέλ, ο προκ ίτοχος τοϋ δοκτο- 
ρος Ζ ικλόβ ήθελε νά τόν κάνη νά καταπιή ποτήρια αίμα. 
Φαντασθήτε δτι δέν μπόοεσε ποτέ νά τοΰ δώση μιά στα
γόνα. Χωρίς νά τό θέλ(] ή μασσέλε; του έσφιγγαν άπό τή 
στιγμή ποΰ ή ώρα νά πιή έπλησίαζε καί 6tuv προσεπα- 
θουν νά τοϋ τίς άπομακρυνουν διά τή; βίας και τά ρου
θούνια του άνέπνεαν τήν β ιρειά μυρουδιά τοϋ σκοτεινού 
ύγοοΰ ήοχιζε τούς σπασμούς. ’Αναγκασθήκαν να τό πα
ρατήσουν.

Έ , λοιπόν διατρέ.χοντας τού; προνόνους τή; φυλής 
του, δ φτωχός Μιχαλάκης δοκιμάζει μιά ανάλογη α ίσθη-. 
σι. Ά ντ ί νά σκέπτεται τή δόξα ποϋ άποκτοΰν τόσοι  ̂ όνο
μαστοί μονάρχαι, χωρίς νά το θελη σκεπτεται ολο το 
οίιία, δλο τόν κόκκινο χυιιό ποϋ έτρεξΐ για να στερεώση 
αυτές τίς κατακτήτεις. Καί αισθάνεται ένα είδος φοβερής 
αδιαθεσία; ποΰ τόν άπελπίζη καί τόν κάνη νά ντρέπεται.

Στή μεγάλη αίθουσα τον θρόνου, υπάρχει ένας ένδο
ξος πίναξ. Είνε ή είσοδός στή Μ ιβούλσκη τοϋ Μιχαήλ 
τοΰ III τοϋ Έκδικητοϋ, αύτοΰ ποΰ έλευθέρωσε τελειωτι- 
κώς τή Πανονία άπό τό Τουρκικό ζυγό. Καθισμένος σ’
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ένα πελώριο άλογο, μέ κράνος καί θώρακα άπό ατσάλι 
ο  καταχτητής προχωρεί στό μέσον τών αξιωματικών του 
ποΰ λάμπουν στό χρυσάφι καί στή πορφυρά, ακολουθού
μενος άπό τά στρατεύματα του. “Ενα πλήθος μέ ενθου
σιασμό τόν επευφημεί. Στά παράθυρα ή γυνυΐκες κου
νούν μαντήλια και σημαίες. Εινε έ'να έργο τέχνης, τόσο 
Ικανό νά προκαλή τόν πατριωτικό ενθουσιασμό, ποΰ τήν 
Κυριακή τό άφίνουν νά τό ΐδη δωρεάν ό κόσμος. (Τίς 
άλλες μέρες πληρώνουν μιά δεκάρα).

"Ε λοιπόν φαντασθήτε δα σ’ αυτόν τόν εξαίρετο π ί
νακα, έκιάνο ποΰ δ  Μιχαλάκης παρατηρεί κάθε φορά εί· 
νε, τό εμπρός μέρος σχεδόν απέναντι άπό τό. κάδρο ποΰ 
υπάρχει ένας «Τωρός άπό υφάσματα κάτω άπό τά όποια 
φαίνονται τέσσερα γυμνά πόδια. Καταλαβαίνει δτι υπάρ
χουν έ<εΐ πτώματα κι* αυτό τοΰ χαλάει δλη τήν ηρωική 
θέα. Φυσικά ό Μιχαλάκη"; δέν σκέπτεται ν’ άνακοινώστ) 
αυτέ: τις Ιδέες ΚΓ όταν τβΰ ζητοΰν ν’ άπηίριθμήση τούς 
μεγαλυτέρους τών προγόνων του, ξέρει πολύ καλά νά όνο- 
μάζη χωρίς νά πλανιέται τό Βόριδα τόν Ευσεβή, δ δπ·ιΐος 
καθυτέιαξε τή Σαρζετία, Σ'.έφανο τό .δυνατό, τό νικητή 
τής Μοβούλσκης, Βολέσλαο τό νικητή, Μιχαήλ ιόν εκδι
κητή καί τούς άλλους. Άλλά στό βάθος τής καρδιάς του 
τούς μισεί. Και προχθές έκ-δικήθηκε. “Υστερα άπό τό μά
θημα, έμεινε μόνος μιά «ίτιγμή στήν αίθουσα τών σπου
δών. Στήν ανοικτή σελίδα τοΰ βιβλίου τής ιστορίας, Στέ
φανος ό Δυνατός έδειχνε τό απειλητικό του μειδίαμα. Ά -  
ποτομα ο Μιχαλάκης έπιασε τό καλαμάρι καί μ’ ένα κ ί
νημα τοΰ σκέπασε τό πρόσωπο μέ μ ιά  πελώρια μου̂ > 
τζούρα.

Αληθινά μέσα στή στοά τών φωτογραφιών δέν υπάρ
χουν π ιρά̂  δ*ίο πρόσωπα, στά όποια, καθώς περνά, ρί
χνει φιλικές ματιές.

Το ένα εινε ή βασίλισσα Κρύζια. Είνε αδύνατη καί 
λίγο μελαγχολι^ή καί θάλεγε κανείς δτι είνε τιμωρημένη 
σέ μιά γωνιά, Τά μάγουλά της είνε ωχρά, κΓ ακόμη κ ι’ 
ή ζωγραφική είνε σβυσμένη’ άλλά τό χαμόγελό της έχει 
μιά πολυ γλυκεία έκφραση, καί εινε γνωστή, δτι είχε κα
ταφέρει νά επιτυχή άπό τό τρομερό Λαδίσλαο, τό σύζυ
γό της, χάρι γιά τριακοσίους φυλακισμένου:.

1 άλλο εύνοοί'μενο πρόσωπο τοΰ Μιχαλάκη είνε 
ο Οθων ο απλοϊκός. “Έχει ένα άστεΐο πρόσωπο, κόκκι
νο καί καλλωπισμένο μέ γενειάδα κωμική, μάτια έκπλη
κτα, μάγουλα κόκκινα καί στήν άκρη τοΰ χείλους μιά πτυ
χή πονηριάς ποΰ λέει πολλά. “Υστερα άπό μιά μακρυά 
ειρηνική βασιλεία, υποχρεώθηκε γιά νά εύ/αριστήοη τούς 
εύγενεΐς του, ϊνα κηοιιξη τόν πόλεμο στή Πολωνία, ή ό
ποια διεκδικοΰσε κάποιο δικαία>μα επικυριαρχίας. Καί 
εφυγε με μια συνοδεία άπό ιππείς γιά νά συναντήση τό 

\ στρατό. Μοιάχα δταν ένα προΐ έχτιίπησαν την πόρτα τοΰ 
δωματίου του στό παλάτι, δπου πέρασε τή νύχτα, δέν τόν 
ξα'αβρήκαν πιά. ΚΓ έπειτα κανείς δέν τόν ξανάειδε. Οί 
ιστορικοί υποθέτουν δτι δολοφονήθηκε, άπό μερικούς 
άρχοντες δυσαρεστημένους για τήν δειλία του καί δτι τόν 
έξηφανησαν Άλλά δ λαός δέν έπίστεψε ποτέ στό θάνατο 
τοΰ χαλοΰ βασιλέως Όθωνος, κ ι’ ό Μιχαλάκης έχει τήν 
ιδία γνώμη. Ή  αλήθεια είνε δη δέν1 ήθελε ν ’ άνακατω- 
θή σ ένςι πόλεμο ποΰ τόν άτεστρέφετο κΓ δτι έπα>φελή- 
θη τής ευκαιρίας νά άφήση στά κρΰα τοΰ λουτρού τούς

ανθρώπους ποΰ τ·ν ενοχλούσαν καί νά τά ξεμπερδέψουν 
χωρίς αύτόν. Καλή φάρσα τυύΐ έπαιξε.

(Είς τό προσεχές :  Ό  φ τω χός  ΉΧίας κ λ π . )

Γ ΙΑ  Τ Ι  ΠΓΟΑΟΓΟ Ί Η Σ  “ ΑΚΑΒ ΡΕΦ ΤΗ Σ,,
ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ

Έ χολώ ΰη  ό χ. IQ. Ξανόπονλος με τό δηαοσιευΰεν  
εΐί τό τεϋ,*ος τής 15 Φεβρουάριον έ.ε. άρ&ρον μας διά 
τόν διάλογον ποΰ έπρότόξβν είς ό δ ιήγημά  τον ή * Ά -  
να&ρεφτή» καϊ μας ά.τανιά Ικτενώς δ ι ' έπιστολή; τον δη- 
μοσιενομένης κατωτέρω.

Προθέσεις δυσφημήσ ιων καϊ κατηγοριών δεν ιίχε 
7ΐοιε· δ « Παντογνώστης» . Ήΰελήσαμεν, καϊ έλπίζομεν  
δτι τό  κατωρΰώγαμεν, αν διαβάσγ) κανιϊς την άττά'τησιν 
τοΰ κ. Ξινοπούλον, νά ύιτυδείξωμεν είς αύτόν δ ι ι  οί π α 
λαιοί καϊ ίπιδέ^ιοι χειρισταϊ τής πέννας πρέπει νά είναι 
πάντοτε φειδωίοϊ είς χειρονομίας ποΰ  πολν ινκολα ήμ  
ποροϋν νά τονς βλάψουν είς τό μακοόν εργον τονς κ W 
δτι έχουν την νποχρέωσιν δ ι ’ εαυτόν; καϊ τό κοινόν πον  
τονς διαβιΐζει καϊ τούς σέβεται ν '  Αποφεύγουν την δημο
σία εκφραοιν τών πολιτ ικών των προτιμήσεων καϊ διότι 
πρέπει νά έννοη&η έπϊ τέλους δτι οι Αποδεδειγμέ' ως αν± 
θρωπο ι τών Γραμμάτων πρέπει ν ’ άνήκουν είς αύτά καϊ 
μ ό ν ο ν  α υ τ ά .

Θά εχτ) δε νομίζομεν καϊ ό κ. Ξενόπουλος την αύ ιήν  
γνώμην με ήμάς δτι τώρα π ίσω -π ίσω  δέν εχει ανάγκην 
χειραγωγήσεωςά.τό κανένα μεγάλον πολιτικόν ή άλλο πρό- 
σωπον Ικτός τοΰ κύκλον ιής φιλολογίας, τών όπ ο ια ν  ο ί  
άτομικηϊ γνώμαι ι ϊ*σι πολύ σεβασταϊ καί άπό ή μ α ;  καϊ 
άπό δλον;, άλλά δέν th a t  δυνατόν νά Ιπηοεάση τό ο λ ί 
γον μέν, άλλ' άτεγκτον νεοελληνικόν αναγνωστικόν κοινόν.

Κοίτοι J.7αναλαμβ ίνομεν μέ τό δημοοιεν''εν άρί>ρί- 
διόν μας δεν ειχομεν την πρόϋεσιν νά δνση ηι ήσωμεν τον 
φίλον κ. Γρ. Ξενόπονλον έν τούτοις διά νά φα ιώμεν μ  ό
ν ο ν  ευάρεστοι είς ούτόν, παλαιόν άλλως τε τακτικόν ovvr 
εργάτην μας, προβοίνομεν ι ΐς  την δημοοίευοιν τής ίπ ι- 
στολής του ά φ ’ ον παρακαλέσωμεν τόν κ. Etνόπουλον νά 
δεχΰή έττιοτρεφόμεν'ον τόν Νόμον, άδωον ι ίς  την πεοί- 
πτωσιν , διότι καί άνευ αντοΰ ευναρίστο)ς ϋά  έδημοσιεύα- 
μεν τήν έπ ιστολήν τον.

Γ Ν ΙΩΑΝ ΝΟ Υ

ι : ,·
Κ ύρ ιε  Γ. Ί ω άνν ου ,

“Υστερ" άπό τό άρθρο πού γράψατε γιά τήν «Α να 
θρεφτή» μέ την υπογραφή σας στό τελευταίο φύλλο τοΰ 
«Παντογνώστου», μέ σκοπό νά μέ δυσφημήσετε στό Κοι 
νό σας ώς κομματικά χρωματισμένο, έχε ε τήν ύποχρέο»- 
ση άπό τό Νόμο νά δημοσιεύσετε, στήν ίδια θέαη καί μέ 
τά ίδια στοιχεία, την παρούσα μου.
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Δεν ανακατεύομαι, δέν άνακατεύθηκα π ο τ έ  στά πο-, 
λιακά καί δέν άνήχω σέ κανένα κόμμα. Αύιό β?βαια οί 
κοινοί άνθρο>ποι δέν μπορούν νά τό καταλάβουν κ ι’ επει
δή, μήν έχοντας τί νά πώ, σωπαίνω στίς συζητή
σεις τους, με βλέπουν πάντα σάν ύποπτο καί καθένας μέ 
παίρνει γι’ ά ν τ ίθ ε τ ο .  "Ετσι άν ρωτήσετε ένα Μεταξικό 
θά σάς πή πώς είμαι Βενιζελικός, κι’ ένας Βενιζελικός 
πώς είμαι Μειαξικός.

Μόνο ώς διανοητικό άνθρωπο γνώρισα τόν κ. Βενι- 
ζελο—ω, λόγιο νά πούμε,—καί (ιια δυό φορές πού έ'τυχε 
νά συναντηθούμε ή νάλλοξονμε γράμματα, δέν μιλήσαμε 

.παρά γιά Λογοτεχνία; Τό ίδιο καί με μερικούς άλλου: φι- 
λόμ«ιυσους πολιτικούς πού έτυχε ν-νά γνωριστώ, τό ίδιο 
καί με τσν πρΐγκηπα Νικόλαο, πού μέ τιμούσε μέ τή φι- 
-i.ia του, καί μέ καλυΰσε στό παλάτι του, κάί μοϋ διάβαζε 
έργα του κτλ. “Οπως στόν πρόλογο τής «Αναθρεφτή.» 
έβαλα τό περιστατικό εκείνο μέ τόν κ. Βενιζέλο, πού τό 
θεώρησίί κολακευτικό γιά ιό διήγημά μου, — (καί, άς μήν 
κρυβόμαστε πίσω απ ’ τό δάχτυλό μας, πάντα κολακεύεται 
ένας διηγηματογράφος νάρέοη σ’ έ 'α  βασιλιά,,πρίγκηπα, 
πρωθυπουργό, αρχιστράτηγο,"πατριάρχη καί καθεξής, 
καί θαιαν -·ψεύιης qfv έλεγε τό ένα\τίον), — σ’ έν’ ά/.λο 
βιβλίο μου, μΐθαΰριο, μπορεί νά βάλω ένα οχετίκό κολα
κευτικό γράμμα τοΰ πρίγκηπα Νικόλαου. Έσεΐς φυσικά 
θά με πάρετε τότε γιά φασίστα;, Άλλά θά είμαι τόσο, 
δσο είάαι καί βενιζελικός.

Αυτά, μού φαίνεται, σάς φτάνουν. Θά προσθέσω λίγα 
λόγια γιά τόν κ. Φωτάκη, πού αύτά δμωο δέν έχειε καμ- 
μιά ύτοχρέωση νά τά δημοσιεύσετε. "Αν θέλατε μόνο, 
θάθελα νά πώ στό συνεργάτη σιις, δτι πο?.ύ άδικα'κατα- 

» λέγει καί, μένα μέ κείνους, πού τούς θεωρεί ίκ**νούς νά 
κάμουν ένα συνεταιρικό θέατρο γιά τή συντροφιά τους 
μονάχα, άποκλείνοντας τούς νέους. Δέν ξέρω γιά τούς άλ
λους, έγώ δμως κάνω γιά τούς νέους δ,τι μπορώ, φτάιει 
νά κρίνω πώς τό αξίζουν. "Ενας απ’ τού: νέους συγγρα
φείς πού άπόκτησε τελεύταΐα σάν καί μάς «τά μέσα νά 
πΐίίζεται στά μεγάλα θέατρα», είναι ό κ. Μπαστιάς. Ρω
τήστε τον καί σάν τίμιος άνθρωπος θά σάς πή άν γιά τό 
πρώτο του έργο, πού μού άρεσε, δέν είπα στόν κ. Θεοδω- 
ρίδη νά τό παίξη «ύπ ’ ευθύνη μου γιά τή φιλολαϊκή ε
πιτυχία». ΚΓ είχε πολλή, — ό'χι βέβαια γιατί τόεϋτα, άλ
λά γιατί άξιζε τρ έργο,—κΓ έτσι ό κ. Μπαστιάς μπόρεσε 
νά δώ'ΐη καί δευιερο, καί τώρα μπορεί νά δίνη .οσα γρά
φει. θ<·;λω νά πώ, δα αμα έχει κανείς αξία, έτσι ή άλλοι- 
ώς, είναι μοιραίο νάποκτά_«τά μέσα νά παίζειαι στά με
γάλα θέατρα». Θέλοντας καί μή, οί παλιοί θά στρυμω- 
χτούν γιά νά κάμουν λίγο τόπο σ ’ ένα νέο άξιο νά καθή- 
ση μ /ζί τους,—στήν άρχή ΐιω ς  άπό κάτω τους, έπειτα 
δίπλα τους καί στό τέλος άπό πάνω τους... “Εχει άδικο 
λοιπον ο κ. Φωτάκης νά φαντάζεται καί νά φοβά^χι συ
νεταιρισμούς κ ι’ αποκλεισμούς.

4 Μαρτίου 1925 \
ΓΡ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

| " Τ Α  Ί Ρ Α Γ Ο Τ Α Ι Α - Ί Η Σ  Ι Ι Α Ι Κ Α Ϊ , -
ύπό RICH  ΕΡ1Ν—Λ Α Υ Ρ Α

Π ολεΐται ε ί ;  όλα τά  Β ιβλιοπιολεΐ t ά\τί δρ. 12.—

= Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Λ Ο Γ Ι Ο Υ

ΤΟ Κ Ρ Α Τ Ο Σ  Κ Α Ι  01 Λ Ο Γ Ι Ο Ι

Έ να χράτες δέν εύημερεΐ μίνο μέ τό στρατό καί τό 
στόλο. ΆναΕεικνΰεται χαί μέ τούς επιστήμονα; του καί 
τούς λογοτέχνας του. Τά β,δλία είναι ό χαϋρέπτης τοΟ 
περιεχομένου ένός κράτους. Στά ξ4.να κράτη έχουν στη
θεί λγαλματα πρός τιμήν τών άνθρώπων τού καλάμου. 
Κ’ έδώ, δπως στό προηγούμενά μας στ,μείϋ'μα άναφέ- 
ραμε, οί λογοτέχναι μας θεωρούνται ώς στερούμενοι έ- 
παγγέ/ματος, διότι δέν είναι τραπεζϊται, έργοοτασιάρχαι, 
μικρέμποροι κτλ. ΈκτιμοΟνται οί άνθρωποι κατά τό βά
ρος τού χρήματός των. Καί περιφρονούνιαι έκεΤνοι, πςύ 
είναι οί άριστοκράται τού πνεύματος. Καί λ’ησμονούνται 
ύπ’ αύτοΟ τού κράτους, που μέ άστοργία φέρεται πρός 
τούς λογοτέχνας μας. Διότι, γνωρίζομεν, δτι αί έκοίστοτε 
κυβερνήσεις διορίζουν σέ μερικές κρατικές υπηρεσίες, α 
ναπαυτικές, πρόσωπα πού δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τά 
γράμματα, άλλά έπειδή τυγχάνει νά είναι, άπο άπόψεως 
ψήφ'ον, ισχυρά, χάριν τού κόμματος, τά μισθοδοτούν. 
Καί οί λόγιοι μας υποφέρουν, παλαίουν ύπό τάς σημερι
νός δυσμενείς οίκονομικάς συνθήκας, άφοΰ ό κλήρός των 
έλαχε νά τούς προορίσει δΓ αύτήν τήν διανοητικήν έρ 
γασίιν. Έγκαταλείπονται ύπό τών ιθυνόντων καί θύματα 
γινόμενοι τής φιλολογικής ιδέας, έννοοΰν νά έπιμένουν, 
ένφ :ό κράτος ιούς σπρώχνει σιήν άπελπισία, νά σπά
σουνε τήν πέννα τους καί νά μή νοιάζουνται 'γ ιά  τά έλ- 
ληνικά φιλολογικά βιβλία. Καί ή Αποκαρδιωτική αύτή 
κατάστασις συνεχίζεται, οί λόγιοι μας λιγοστεύουν — δέ 
λαμβάνουμε ύπ’ δψει μερικούς νεαρούς έρασιτέχνας πού 
γράφουν χάριν παροδικής έπιδείξεως —καί καθώς πάμε, 
θά βρεθούμε σέ μ.ά αισθητή κιρίση φιλολογικών έργων. 
Δέν είναι εύκολο νά άφοσιώνετ ,ι κανείς σέ κοπιαστικές 
μελέτες —είναι τάχα εύκολα σήμερα ν’ Αποκτήσει καθέ
νας μιά βιβλιοθήκη; —νά χάνει τόν καιρό του άπό άλλης 
φύσεως έργασίες έπικερδείς, χάριν τής ιδέας καί τοό 
κοινοΟ καί είς βάρος τοΟ έαυτοΰ τόυ. θά είτανε τό ίδιο 
σά νά θέλαμε νά ύπάρχουν ιατροί πού νά προσφέρουν 
τήν έπιστημονική έργασία τους άνευ αμοιβής. Ά ν  τοΰτο 
συνέβαινε, άπλού^τατα, δέ θά είχαμε ιατρούς άξιους τού 
προορισμού των, 'Οπωσδήποτε ή έργασία πρέπει ν’ άμοί- 
βεται. Είναι ή ίκανοποίησις τοΰ άτόμου. Ά νευ τής άμοι- 
βής τό άτομον παραλύει. Πώς θά ή [)έλαμε λοιπόν, οί λο
γοτέχναι μας, μέ τό όλίγον άναγνωστικόν μος κοινόν, έν 
συγκρίσει πρός τόν πληθυσμόν τής χώρας μας, πού ύπο- 
στηρίζει τά βιβλία, νά έχου^ τόν ζήλον καί τήν προθυ
μίαν τής έργασίας ; Νά γιατί κάθε άλλο έπάγγε)μα θά 
προοδεύει, πλήν τού συγγραφέως. Καί βαίνομεν είς 
τήν κρίσιν τών φιλολογικών καί θεατρικών έργων, διά 
τής έλλείψεως συγγραφέων, καί τό δικό μας κράτος θά 
καθυστερεί στή φιλολογία καί τήν τέχνη, καί μεγάλη
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ζημία θά ύφίσταται, θιγόμε /ο πάνω στά πιά επιδεικτικά 
σημεία τοϋ πολιτισμού του. Καί νά συμβαίνουν αύτά στή 
χώρα πού έδωκε στούς άλλους τά φώτα, γιά νά θεωρεί
ται σήμερα ή χώρα μ ις άπ’ τού; άλλους άπολίτιστη.

Άλλά δέν πρόκειται μόνο περί τοΟ πώς θά μάς χα
ρακτηρίζουν οί ξένοι. Δίνοντας ένίσχυση τό κράτος πρός 
τούς άνθρώίτους τών γραμμάτων καί τεχνών, ωφελείται 
τά μέγιστα καί στήν εσωτερική του δπόσταση. 'Ο λαός 
μορφώνεται μέ τά βιβλία. Κι’ δταν λέμε βιβλία, δέν έννο- 
οϋμε μόνο τό συντακτικό, τή γραμματική, τήν ιστορία 
καί τ ’ άλλα πού διδάσκονται οί μαθηταίστά σχολείο. Είνε 
τά διηγήματα, τά μυθιστορήματα, πού άνθρωποι κάθε 
τάξεως καί ή 'ΐκ ίας άναγινώσκουν. ' II λαϊκή μάζα επι
κοινωνεί μέ τούς λογίους, μαθαίνει νά μιλάει καί νά σκέ
πτεται, μορφώνεται στή συνείδηση, λεπτύνεται στό α ί
σθημα, άγαπάει τά τοπίϊα, τά ήθη, τά έθιμα, τούς ή- 
ρωας τών έργων, πού είναι οί άνώτεροι άνθρωποι, πού 
βλέπει νά κινοΟνται στή ζωή τοΟ έλληνικοϋ περιβάλ
λοντος. Τά βιβλίο συγκρατεί τήν άγάπη πρός τήν πατρίδα, 
καί διατηρεί τάν χαρακτήρα τής φυλής. Ενώνει τά αι
σθήματα τοΟ λαοΟ, έξυψώνει τήν ιδία περί πατρίδος καί 
ισχυροποιεί τήν εθνική συνείδηση.

ΤοιαΟτα ώφελήματα εθνικά δέν έπιτρέπετ*ι 2να κράτος 
νά παραγνωρίζει άπό στοιχειώδη σεβασμό πρός τάν έαυτό 
του. Kai είνε καιρός νά έπίμβει καί οιορύωθοΟν τά λάθη 
καί τ’ άδικήματα. Δέν είνε πολλοί οί άνθρωποι τοΟ κα
λάμου. Ανάγκη νά ΰποστηριχθοΟν μέ κάθε τρόπο καί μέ
σο. Γιατϊ τάχα νά μή έγκριθεί μιά έτησία έπιχορήγησις 
πρός αύτούς δπως έγινε στήν Ταεχοσλοβακία ;

Είνε τοΟτο καθήκον έπιβεβλημένον. Έάν θέλουμε νά 
ένδιαφερώμεθα γιά τήν άξιοπρέπεια τοΟ κράτους μας, 
τΐού στηρίζεται στά γράμματα καί τίς τέχνες πρωτίστως.

Δέ λέμε, δτι πρέπει τον καθένα νέο φιλόλογο νά όπο- 
στηρίζει τό κράτος μ’ έπιχορη^ήσεις— αύτούς δμως πού 
έχουνε ταλέντα πραγματικά μπορεί νά διορίζει στά μου
σεία, στίς βιβλιοθήκες, στά όρφανοτροφεία, κι’άλλα κρα
τικά Ιδρύματα, γιά νά μποροΟνε νά έργαστοϋνε συστημα
τικά κ ’ έπιδείξουνε τό μέλλον τους. θά  είνε αύτοί άλλως 
τε τόσον όλίγοι, πού νά μή χρειάζεται κόπος γιά νά διορι- 
σθοϋν. Ιΐροκειμένου δμως περί τών άλλων, πού άσπρίσανε 
τά μαλλιά τους καί ή σπονδυλική τους στήλη έκάμφθη 
έπΙ τών γραφείων των, πού τούς έιίμησε μέ τό Άριστείόν, 
του τό κράτος, βεβαίως, μιά έπιχορήγηση είνε άναγκαία,ή 
όποια θά έπέχει καί θέιιν συντάξεως.Έ καθυστέρησις τοι- 
αύτης ύποστηρίξεως είναι άσυγχώρητος.

Κ. Α. Φί ΙΤΑΚΗΣ

( Μ Ε Α Ι  Β ^ ^ Ο Σ · Ε Ι ϋ . )
ΟΙ ΝΙΚΙΙΤΛΙ ΤΑΠΚΙΝΩΜΒΝΟΙ.— (Προσπάθ-ια συν

διαλλαγή; χοΰ Νεοέλληνος ι>έ ιόν άνθρωπον). Ύ πό  Γ. Κόκ
κινη έξεδόθη είς κομψήν έκδοσιν καί πωλείται είς δλα χά βι
βλιοπωλεία άντί δρν 20.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Α Ι
Ό  «Ημερήσιος Ταχυδρόμος τοΰ Λονδίνου πληροφορείται 

δΓΐ μία χε'.ευιαία έφ^νρεηις’καθιο ιφ  τά.ά>ροπλάνα αθόρυβα, 
χωρίς νά έλάιιωΟρ ή ταχύιη? τι»ν Έφηρμοσί)η αΰιη  ι ίς  τά 
έπιβίίτικά τοιαι τα κυ ί άχβδείχθη τι λεία έτιτυχ ία .

— Τό ρεκόρ τής χιιχιιτητο; tU τήν κατασκευήν γεφυρών έ- 
πετεύχί»η ύ.ιό “Αγγλων έργοτών, ct όποϊυι κατεσκεύοσαν μίαν 
σιδηρ· δι ομι/ήν χοιαύιην 137 ποδών εν διαστήματι 24 ωρών.

— Τά προς νότον παράθυρα λαμβάνουν 45 φοράς περισσό
τερον υλικών φώς άπό τα προς βορράν.

9 Τ Ε Χ Ν Ά Ι
f  Είς χήν'Νεαν Ύόρκην έπωλήΟησαν είς π/.ειοδοτικόν πλει- 
στηριασμόν χά εργάτης συλλογή; Τού διάσημο ί  ΙτιλοΟ ωραι- 
οφιλου χπθηγηιοί' Πάολο Παολίνι. Ε ς τήν συλλογήν ιιύ ιήν υ
πάρχουν έργα ιώ ν  Λ ιπτ ι, Μποναβεντούρα, Καζεντινο, Άνδρέα 
Μ .νχάνα, Τισσια Ο", ΤιντΟρέτΌ, Ζζεοριζιόνε Βιβαυίνι Σκια- 
βόνε Νχο'ατέλλο Ρ 0 ’ελ/ί>0 Πολλαγιοΰλυ καί άλλων ζωγρά
φων καί γλυπτών τή ; ’Αναγεννήσεως.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Έ< τών 68 σπουδαστών είς τού; οποίους χό Πανεπισιήιιιον 

χής Καλιφορνίας άπένειμεν εσχάτως χιμηακά βρ ιβάα , 26 ή- 
σαν άνδρε; καί 42 γυναίκες.

— Τό Πανεπισιήμιον τής Ίερουσολήμ, χό όποιον ίδρύθη 
έντό; τών τελευταίων τριών έ ιώ ν ’ θά περιλάβυ εις χό ποοσωπι- 
κόν τών καθηγητών του και ιόν πολόν Ά σια 'ίν. Καθη/ηχής 
τής Ά γγ^ κ ή ; γλώσαης διωρίσθη ό Ι νδ ό ; ποιητής Ραμιιντρά- 
ναθ Ταγκορ. ’

ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ
— Αί ώττλισμϊναι διά φελλοΰ είς τά άκρα χών ποδών των 

καρέκλα, ιΙ>ε ή τελευιαί^ λέξις τής έπιπλώσεως. 
λ — Ε ί; τήν Γερμανίαν καχηργήθη χελευταίως ή όκχάωρος 
ήμερα έργαοίας διά τού; έργάτας καί τώρα εργάζονται μόνον 
όσας ω^ας ϋέλι;ι ή ή μπορεί νά διαϋέσχι κανείς.

S3 Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α

Κάποιος δνόματι ’Ιωσήφ λά Φλάμ κατοικών είς τό ’Οντάριο 
συνέλαβε δύο μικρούς λύκους καί τού; ήαέρωσε τόσον πολύ, 
ώ σ ιε ιώ$α τού; μεταχειρίζεται νά σύρουν τό ελκνΟρόν του.

— Τό μεγα/είτερον βώδι στόν κόσμο εχει ΰψΓ,ς 6 ποδών 
καί 4 ίνισών καί ζυγίζει 4200 λίτρας. Τό βώδι αΰχο έ ι οηογρα- 
φήθη χελευχαίοις παρά τό πλεϋρόν χοΰ μικροτέουυ βωδιοΰ τοϋ 
κόσμου, ένός νάνου, τοϋ όποιου τό ύψος είναι δυο πι>δ<ϊ>ν.

— Ή  «άμοιάβς», εν μονοκο^ταρον άντιπροσωπεϋον > τήν 
κατωτάτην βαθμίδα τήο ζωής, υπετίθετο δτι δέν ίϊχβ ι'έλησιν 
καί νοημοσύνην. Τώρα δμως κάποιος καθηγητής τή : ζωολογίας 
άπέδειξι- δ ά  πειραμάτων oci τό μονοκοίτταρον αύ 'ό , ορατόν 
μόνον δι’ ίσχυροτάτου μικροοκοχίου, δχι έχει άοκετήν νι ημο- 
σύνην νά άποφεύγη ώ >ισμ*\α πρ ιγ μ ιια  επιβλαβή εις αΰιό, κι- 
νε ϊια ι δέ διά χής προβολής ενό4 ψεύδό,χοδος.

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗ Μ Α
ι
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 ΑΘΗ Ν ΑΤΚΟ  ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ^

Ε Κ Α Ο Σ 1Σ  “Π Α Ν Τ Ο Γ Ν Ω Σ Τ Ο Υ , ,

ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ είνε χό’ερ- 
γ.» πού θ ’ άφίστ) εποχή στά 
χρονικά μας.

ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ δλοι δσοι 
τό διαβάσουν, θά δοκιμά
σουν αΐσί)ημιχ^αθείας^συγ- 
κινήσεως.

ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ θά προκα- 
λέστι χά δάκρυα καί στούς 
πιό ψύχραιμους άναγνώ- 
στας.

ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ ξεφεύγει 
απ’ ra σύνορα τής στενής 
ηθογραφικής πεζογραφίας, 
για νά συναγωνιστή τα ερ
γα τοϋ παγκοσμίου ενδια
φέροντος.

ΤΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ εκτυλίσσε
ται σέ σκηνές ρεαλιστικές, 
παρμένες μές άπ’ τό βόρ
βορο τή; Αθηναϊκή; κοι
νωνίας, γιομάτες σκληρό
τητα και φρίκη, πού ή δυ
νατή πέννα τοΰ συγγραφέ
ως επιτυχημένα ζωγραφί
ζει, παρουσιάζοντας μία 
κοινωνία φαύλη καί κολα
σμένη, ικανή γιά νά δημι- 
ουργήση ενα μεγάλο θϋμα,

πού είνε δ ήρως τοΰ μυθι 
στορήματος

ΓΟ ΑΠΟΠΑΙΔΟ δσοι δια
βάσουν, θα αίσθανθούν 
μές τή ψυχή τους ένα συν
αρπαστικό έ.ταναστατικόα 
νεμο ύ τέρ τοΰ θύματος κ’ 
ενάντια τών δασκάλων, γο
νέων, τών όργάνων τής ε
ξουσίας, πού συνήργησαν 
γιά νά καταστήσουν τό 
πλάσμ’ αΰιό δυοτυχισμένι 
κι ’ άξιοδάκρυτο στόν χό 
σμο τοΰτο.

Έ να  τέτοιο μεγαλόπνευ-| 
ί ΐ ιο  έργο άνέλαβε ό εκδοτικό^ 
οίκος « Παντογνώστης»  νο 
έκδόσ{|, μέ χήν σιερράν ελπί
δα, δ ιι θά έξυπηρβτήση, δχι 
μόνον τό πολύ κοινόν, άλλ< 
καί γενικά μιαν ανώτερη, αυ
στηρή απαίτηση, περί αναδεί
ξε ις  ένός'φιλολογικοΰ έργοι 
ί/ΐανοΰ ν ’ αντιπροσώπευση καί 
τιμήσω τά ελληνικά γράμματα.

Τό Άπόπαιδο νπεδνβη ό ήθοποιός τοΰ Θιάσου̂  
Κο ι·π··νλ>ι

κ K f tE T A E  Π ΑΠ α Γ Ρ Ο Ρ Γ ΙΟ Υ 1 1



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΤΡΓΕΙΟΝ
Η “ Ε Ρ Γ Α Ν Ξ  Α Θ Η Ν Α , ,

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  

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΟΔΟΝ ΤΕΝΕΔΟΥ β ΣΥΚΙΝΟΤ (ΠΑΡΑ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΑΜΩΝ)

SPEIXΑΛΚΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΊΑΣ ΚΑΠ- 

Δεχόμε&α πάσαν παραγγελίαν xy ύ/ιοδειξει τώ ν  

η .  χ .  πελα τώ ν Ε ίς τούς x. x  έργολάβονς 
πάσα ευκολία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Α Ν Ο Ν Ϊ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  — Ύ δρυθεϊσα  τφ  1918

Έ δρα έν ΆΟήναις. -Ύ ποχαταηχι'ιματα έν Πειραιεϊ. τ' 
Πάτροις-, Σύρφ. φ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ χαταβληϋεν Δρ. 1 0 .0 0 0 .0 0 0  φ  
ΚΕΦΑΛΑΙΑ αποπεμ πτικά  Δρ 2 .0 8 7 .8 0 2  .9 5  Α 

Πρόεδρος τοΰ Διοιχ. Σι-μβουλίκι·: Παντελής Ταιταεχλής 1 
'Σύμβουλοι Διενθυνταί: Δ Μιαούί.ης καί Ά ν . Σπουργίτη.;.;}' 

Τ ^ ιαπεζ ιιικα ί έογαοίαι ηατχός ε ϊδυνς. φ
ΚοτπΟκπεις »-ίς Δραχμάς xui Ξένα νομίσματα ΰ.τό τούςΓ*) 

^εύνοϊχαηέρόυς όρους. . Φ

Τ Ρ * Π Ε Ζ *  Α Θ Η Ν Ώ Ν
A Ν n  Ν Υ ΚΙ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

Ί ό ρ νϋ ε ϊο α  τφ  1 8 9 3
Κ Ε Φ Α Λ Α  ΙΟΝ Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ 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
BAPW ΒΝ ><8ΜΝΑΙΓ 'i »;λ ΰ ιε ν ιr . : Τ Ρ Α Θ Η Ν Ω Ν

KENT Ρ ΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ 
ΤΠ0Κ*ΤΑ)ΤηΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΣΒΤίΡΙΚΟΤ
Α γ^ΐνιον, A i'yiot, Ά λεξαν όρούπολις, (ΛεΑέαγατς) 

Ά μ αλ ιά ς, Ά μ φ ισ σ α , ’Ά ργος, Ά ργοοτόλιον, Β ό
λος, Γαργαλΐάνοι,Γύϋ*ειον,Δημητοάνα, Δράμα, Ζά 
χνν&ος, ΰρ ά χλε ιο ν , Θεσσαλονίκη, ΙΰάΜ η,’Ιω ά ν ν ι
να, Καβάλλα, Κ αλάβρυτα, Κ αλάμαι, Κ αρπενήσιον, 
Καστόρια, Κέρκυρα, Κάστρον (Λήμνος), Κιάτον,Κο- 
ζα ή, Κόριν&ος Κ υπαρισσία ,Λ αμ ία , Δάρισσα, Αε- 
ρ αδ ίΐα , Λ ίμνη Ξυλόχαστρον, Μ εγαλόπολις, Μ υτι
λήνη , Ν αυηαχιο*, Ξα>&η, ΙΙάτραι, Π ειρα ιεύς,Π ο
ταμός (ΚιΌηρο) Π ρέβιζα , Πύργος, Ρέ& υμνος, Σ ά 
μος (Ιίιιΐ(ύ). Σάμος, (Κα^λόβαοι), Σόροβιτσ, Σηάρ  
τη, Ζϋρος, Τρίχχαλα, Τρίπολις, Τοοιύλιον, "Υδρα, 
Φλώρινα, Χαλχίς. Χ ανιά, Χίος.
τΠΟΚΑΤ»ίΤνΜ ΑΤΑ EIDTEPIKO T

(Έ ν Ά γγλίφ ) Δ ο ν ό ϊν ο ν ,α  Fenchurch Street, (Έ ν Κων- 
σιαντινουήόλίΐ) πρυαυ,ρινώς κλειστόν, (Έ ν Αμερική) Νέα 
Ύόρχ-η, 25 Pine SUeet, Βοστώνη (Athens Hanker’s  

Corporation) (Έ ν Αίγν.τιψ) 'Αλεξάνδρεια, Καϊρον. ΙΙόρτ - 
Σ ά ϋ . (Έ ν Σανρνΰ) (,τροσυιρινώς κλ ιισ ιόν), (Έ ν Κύπρψ) 
Λεμεσός, Λ ευχ(υοια.
Π Υ Κ Ν Ο Τ  ΑΤΟΝ Δ ΙΚ Τ Υ Ο Ν  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Ω Ν

Καταθέσεις εί- Δριχμά wil Σ νάλλαγιια έπ ί τοϋ Ε ξω 
τερικού έν όψει κα ’ι επί πυοΟεομι^.

Π\ΣΗΣ ΦΥΣΕΠΣ ΤΡΑΠΕΖ ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΛ
ΤΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΡΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙ Α  ΤΗΣ Ε ΛΛΑ Δ Ο Σ
ΑΝΩΝΥΜΟε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ /*

|Τ- \ '
Ε Δ Ρ Α  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ  Ι < Ρ

. ·χ ·: ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜ Μ ΙΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ — ΝΕΑΣ ΥΟΓ1
έκτελουμένη διά τών γνωστών πολυτελών κα ί ταχέων υπερωκεανίων της.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Θ/ΝΙΚΙ1Σ ΚΩΝ/Π ΟΛΕΩΣ—ΚΩΝΣΤΑΝ· 
ΤΖΙΙΣ —Β Α Ρ Ν Ι Ι Σ -  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ Α Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ

έκτελουμένη διά τοΟ ταχυτάτου Υπερωκεανίου της « Ι · Λ Τ Ι * 1 Χ >  κα ί τοΰ γνωστοΟ πολυτελεΟς
θαλαμηγοΟ < J \  ΛΙ A I* < > 2i»

Μ ην ια ία  γ ρ αμ μή  Π ειρα ιώς—Χ ίο ν —Μ ιτνλήνης  — Θ ν ίχ η ς  — Β όλου  — Π ειρα ιώ ς—Π ατρών—Μ ασσαλ ίας
έκτελουμένη διά της πολυτελούς θαλαμηγ&Ο «ΝΑΞ02».

Γρ-κμ-μ,-κΙ fi t ’ ό λ ο υ ς  τού» ε λ λ η ν ικ ο ύ ς  λιμ-ένας.
ΠληροφορΙαι: Έν Πειραιεί ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡ ;Ι0Ν, Μέγαρον Βάτη, Ιον πάτωμα τηλ. 3 —64

Έ ν  Ά Ο ή ν α ι ς ,  *Α «·νλο Ο  1 Χ η λ .  Κ \ - Λ Λ .


