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Καθημεριν. 4.50 έξ ’Αττικής κατ’ 
εύθεΓαν
5.40 κατ’εύθείαν 
6.45 Μετά σταθμεύ
σεων

, 8.00’ κατ’ ευθείαν
Κυριακάς 9.05 κατ' ευθείαν 

10 05 κατ' ευθείαν 
1 *2.10 κατ ’ εύθεΓαν 
Στ. Κ. Ιΐατήσια 

Καθημεριν, 13.10 Ταχεία
14.40 μετά σταθμεύ
σεων
15.50' κατ’ εύθείαν

16.55' μετά σταθμεύσ. 
Κυριακάς 17,35 Ταχεία

18.10 κατ’ εύθεΓαν

19.15 κατ’ εύθεΓαν 
Στ. Κ. ΙΙατήσια 

'20.30 κατ’ ευθείαν 
Στ. Κ. Πατήσια 

'21.40 κατ’ εύθείαν 
22.40' κατ’ εύθεϊάν

Ε Κ Κ Η Φ Ι Σ Ι Α Σ
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Καθημε;'.ν. ->•50 μετά σταθμεύ 102
σεων
7.00 μετά σταθμεύσεων Ο
8.12 Κατ’ εύθεΓαν ι
Στ. Κ. Πατήσια
9.15 κατ’ εύθδίαν 6

Κυριακάς 10.1;» μετά σιαθμεύσ. 202
11.10 κατ εύθεΓαν 8
Στ. είς ’Ιωνίαν

Καθημεριν. 14.20 ΤαχεΓα 104
Ι4.ί)5 κατ’ εύΦεΐαν 10
Στάσις είς ’Ιωνίαν
16.00 κα τ’ εύθεΐαν 12
Στ. Κάτω Πατήσια
1 ι .10 κατ’ εύθεΓαν 14-
18.20 μετά σταθμεύσ. 16

•
1 9.30 κατ ευθείαν 18

Κυριακάς 20.10 Ταχεία 204

20.42 κατ εύθείαν 20
21.50' )) » 22
22.50 » » 24
2 ό . οΟ * » 26

Ο  Δ Η Γ Ι Α !

1) Αί ταχεΐαι και κατ’ ευθείαν άμαξοστοιχίαι σταθμεύουσι μόνον είς ‘Α ττικήν,Η ρά
κλειον καί. Αμαρούσιον έκτος τινών ώς έν τώ δρομολογίφ έμφαίνεται, αϊτινες καίτοι κατ’ 
ευθείαν αύται σταθμεΰωσι εις τινας σταθμούς.

•2) Αί μετά σταθμεύσεων άμαξοστοιχίαι τότε μόνον στοθμεύουσιν είς Κάτω, ’Ά νω  
Πατήσια καί Ιωνίαν, όπόταν ύπάρχουσιν έπιβάται, ύποχρεουμένων τούτων δπως είδοποιώσι 
τον οοηγον νά σταθμεύη τήν άμαξοσοτιχίαν.

*' 3) Δ,πασαι αί μετά σταθμεύσεων άμαξοστοιχίαι γραμμής Κηφισίας άνερχόμε- 
ναι και κατερχόμεναι θά σταθμεύωσιν είς τήν θέσιν Πευκάκια (Ιωνίαν).

4) Μέ τάς ταχείας αμαξοστοιχίας δέν έκδίδονται εισιτήρια Γ' θέσεως, οΰτε και 
φορτωτικά! εμπορευμάτων και άποσκευών.

5) Οί μή εφοδιασμένοι μέ είσιτήριον έπιβάται ύπόκεινται είς πρόστιαον evtoctfic α
μαξοστοιχίας 100J100.  ̂ ‘
ν 6) Οί έχοντες διαρκή εισιτήρια έπιβάται ύποχρεοΰνται νά έπιδεικνύωσι ταΰτα είς 

τον έπί τής συλλογής τών εισιτηρίων υπάλληλον, άλλως ύπόκεινται είς τήν πληρωμήν ει
σιτηρίου μετά προστίμου 100]000.

7) Οί έχοντες είσιτήριον Γ 'θέσεως έπιβάται καί έπιθυμοϋντες νά ταξειδεύσωσι μέ τάς 
ταχείας αμαξοστοιχίας τό πρός συμπλήρωμα διαφοράς θέσεως είσιτήριον δύνανται νάλαμ- 
ρανοοσι και εκ τών σταθμών.

, _ 8) Εκασ/θζ έπιβάτης οφείλει νά λαμβάνη είσιτήριον τούλάχιοτον 5 λεπτά τής ωρας
προ της αναχωρησεως τής αμαξοστοιχίας άλλως δέν δικαιούται^ νά άπαιτήση τοιοΰτον.

FAAHNIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΟΞΑ.—Παραλληλισμοί. [Γράμματαάπό 
τό Πηρίσι],

ΣΤ. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑ.—Χιόνια. Γαλάζια μάτια .-

ΚΟΥΡΗ Μ ΚΟΥΡΛΚΟΥ. — Τό Π ιλάτι [ ’Από 
τίς «ϊπονδές»].

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΑΟΥ.—Περικλής Ζερλέντης 
[Αογοτέχναι καί ίστοριοδϊφαι].

Κ. Α. ΦΩΤΑΚΗ.— Θέατρο καί Νέα'Εργα [Ση- 
μειοίσεις λογίου].

MIX. Γ . ΠΕΤΡΙΔΗ.—Ή  μορφή στήν Ποίηση. [Τε
χνοκριτ ικά] .

ARDRE: L1CHTENBERGER. — Ό  Μικρός Βα- 
σιληάς. Κεφάλαιον Η ’ . Ό  φτωχός Ή λίας. 
Κεφάλαιον Θ '. Ό  "Αλλος.— ΙΜυθιστόρη- 
μα κατά μετάφρασιν Δδος ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ 

ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΗΛ],

ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.—‘Ο Σύντροφος [Δρα
ματικό επεισόδιο σε μιά πρΰξι).

ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ.— Έ πιστήμαι—Τέ- 
χναι—Γράμματα--ΕΙδήσεις—Περίεργα.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΤΕ ΤΟΝ “ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΝ,,

*  ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧ 3 *
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Τό μεσημέρι στόν κήπο τοΰ Λ ουζεμβονργου Ο
γέρος κύριος κα ί τά απουργίτ ια  το υ —Κ ρίκετ— 
Κοσμική κ ίνη σ ις— Θεατρικά, παριισκηνια  A y  
μ ό σ ια ιβ ιβ λ ιο θ ή κ α ι-Ια τρ ικ ή  έπ ια τήμ η—Νεοελ
ληνικά  Άτοπα ποϋ πρ έπει νά  δ ιο ρ θω θο ύν  ά 
μέσως.

ΠΑΡΙΣΙ—Μ ΑΡΤΙ03 
Λιακάδα ’Αθηναϊκή θα ριψοκινδύνευε κανείς νά πή, στά 

μεσημέρι τοΟ πρώτου Ανοιξιάτικου μήνα. Αύτό είνε, γ ε 
γονός γιά τον Παρισινό ούρανό. Κι’ Ισπευσα, βγαίνοντας 
άπό τό ρεστωράν, νά τό έπωφεληθώ στίς δενδροστοιχίες 
τοΟ κήπου τοΟ Λουξεμβούργου.

Αύτός ό θαυμάσιος κήπος, γιά τόν έποΐον καί άλλο
τε είχα γράψη, έχει ξεχωριστή φίρμα, ξεχωριστό «cachet» 
άναλόγως τής ώρας. Τό μεσημέοι άπό τις 12 ώς τή μία 
(δηλαδή μετά τό φαγητό ποΟ είνε 11 12 \,), μεγά
λες παρτέρ καταλαμβάνονται άπό φουτμπολλιστάς, λό- 
ουντεννυστάς, κρικετιστάς. Τό τελευταίο ισπόρ» είνε κα! 
τό συνηθέστερο τοΟ κήπου. Μή νομίσετε δμως δτι οί 
σπόρτσμαν αύτοί είνε τίποτε άεργοι δανδήδες ή ή Άτθίδες 
κρατοΟσαι ρακέταν διά τό μή Ιχειν άλλο μέσον ήλιθιωτέ- 
ρας έπιδεΕξεως καί γαμβροπαζαρεύματος. Κάθε άλλο. ΕΙ- 
νε άνθρωποι ποΟ δουλεύουν δλη μέρα, ποΟ πρό όλίγου 
βγήκαν άπ ' τή δουλειά τους καί μόλις ίφαγαν, ύπάλλη 
λοι, άστοί, έργάται που διαθέτουν μιά ώρα έλεύθερη πρ!ν 
ξαναρχίσουν τή δουλειά τους στό γραφείο τους ή στό 
μαγαζί τους ή στό έργοστάσιο ποΰ έργά^ονται, καί θε-
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ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ

..ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ ((

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι  Ε Τ Η Σ Ι Ο Ι
’Εσωτερικού............................... Δρ. 60.—
’Εξωτερικού............................... Φρ. γαλ. 60.—
'Α μ ερ ικής.................................   Δολλάρ. 4.—
’Αγγλίας καί ’Αποικιών . . Σελλήνια 15.— 

ΑΙ συνδρομα'ι πάντοτε προπληρωτέοι.

ωροΰν άπαραίτητο νά άφιερώσουν τήν ώρα αύτή σ’ Ινα 
ξεκούρασμα στόν καθαρό άέρα μέ μιά εύχάριστη γυμνα
στική, άντί νά πάνε στόν καφενέ νά παίξουν τάβλι ή νά 
πολιτικολογήσουν ή, έάν είνε γυναίκες, νά κοτσομπολέ- 
ψουν τόν άλφα ή τόν βήτα καί νά μιλήσουν γιά μόδες. 
Στήν Ευρώπη τό «σπόρ» δπως καί τό λουτρό δέν είνε 
ούτε είδη πολυτελείας ούτε— άχρείαστα πράγματα.

Στούς πάγκους τοΟ κήπου οί άναγνώσται καί ά- 
ναγνώστριαι άφθονοΰν, ένώ στίς «άλλέες» νεαρά ζεύγη 
συλλαβίζουν τόν έρωτα καί στΙς γωνιές συμπαθητικά γε
ροντάκια καί γρηοΟλες ταγίζουν τά σπουργίτια τους. Δέν 
ύπάρχει εύγενικώτερο καί περιεργότερο θέαμα άπ’ αύτό. 
Τά σπουργίτια τοΟ Λουξεμβούργου είνε τόσο ήμερα, ποΟ 
περπατούν μέσ’ τά πόδια σας καί πέρνουν ψίχουλα άπό 
τό χέρι σας. Χρόνια, καί χρόνια, έρχονται τήν Ιδια ώρα 
καί στήν ίδια γωνιά κάθε μέρα άνθρωποι πού έχουν τά 
πουλάκια τους, πού άγαποΰν μέ μανία τά σπουργίτια τού 
Λουξεμβούργου. Τούς φέρνουν ψίχουλα, τά μαζεύουν γύ
ρω τους, τά μιλούν, τά γνωρίζουν, τά πέρνουν στό χέρι 
τους, τά ταΐζουν, παίζουν μαζύ τους. Γνωρίζω έναν σε
βαστό κύριο — είνε ήδη γερουσιαστής—πού έχει τά 
σπουργίτια του σέ μιά γωνιά τού κήπου. Τόν γνωρίζουν 
καί τόν άγαποΰν καί τόν περιμένουν κάθε μεσημέρι. Τά 
βλέπεις, πρίν νάρθη, καί μαζεύονται ένα —Ινα’ κάθεται 
μιά ώρα μαζί τους καί δταν φεύγει, τόν άκολουθοΰν, σμή
νος γύρω του, στούς ώμους του, στό καπέλλο του, μέχρι 
τή γωνία τής Σορβόνης. Έ κεΐ ό συμπαθητικός τους φί
λος, τούς βγάζει τό καπέλλο καί τά πουλάκια γυρίζουν, 
τιτιβίζοντας, στόν κήπο.

0! φοιτητικές φυσιογνωμίες άφθονοΰν έπίσης. Είνε ή 
γειτβνιά τής νεότητος πού σπουδάζει. ’Αφού συνεχρόνι- 
σαν τό άμαγείρευτον συνήθως γεύμα των μέ τήν κνίσαν 
τής γειτόνισας πού μαγειρεύει είς τό διπλανόν δωμάτιον 
τοΰ Ικτου πατώματος, διά νά χορτάσουν τούλάχιστο ν τήν 
φαντασίαν των μέ τό ζεστόν καί μαγειρευμένον έδεσμα, 
έρχονται νά τό συμπληρώσουν μέ λίγο ήλιο. ‘Ηρωικά παι
διά πού άπό τΙς λεγεώνες των θά βγούν οί σοφοί τής γής 
αδριον, περνούν σήμερα μέ μιά μπουκιά ψωμί καί μιά 
μπουκιά μυρωδιάς μαγειρευομένου είς τήν γειτονικήν κά
μαραν φαγητού. Άλλά μήπως ή δυστυχία αύτή δέν είνε 
ό συντελεστής τής έξ άντιδράσεως άναδείξεώς των.

'Η γενική αύτή είκών τοΰ μεσημεριάτικου κήπου 
βαστ£ ώς τή μία — μιάμισυ. Μετά τήν ώρα αύτή καθένας 
στή δουλειά του. Ό μακάριος άπομεσημεριάτικος ύπνος 
των Αθηνών δέν ίσχύει στό Παρίσι δπου μετά τή μία δ
λος ό κόσμος έργάζεται. Αργότερα τούς μεσημεριανούς 
παριπατητάς θ’ άντικαταστήσουν οί μπόνες καί οί νόορς 
καί οί γκουβερνάντες καί τά παιδιά.

Απολαμβάνοντας τή σπάνια αύτή λιακάδα, άλλά 
καί τήν πραγματικήν έλευθερίαν τοΰ άτόμου περπατού
σα έτσι προχθές στίς οενδροστοιχίες τοΟ κήπου. Τήν ή- 
ρεμικήν άπόλαυση τού μοναχικού περιπάτου έπέπρωτο 
νά τήν διακόψη μία άτυχής χειρονομία. Είχα καιρό νά 
διαβάσω Ελληνική έφημερίδα καί δέν ξέρω πώς, άγόρα- 
σα μιά, πού είχε έρθη μέ τό πρωινό ταχυδρομείο. Σ’ Ινα 
μπάγκο πού κάθησα ξεδίπλωσα τήν Ελληνική έφημε
ρίδα μου. Σελίς πρώτη, τό κύριον άρθρον τής Νεοελληνι
κής πολιτικομανίας, ένα χρονογραφικόν άναμάσημα καί 
κάμποσα άσύντακτα έπίκαιρα χρονικά. Ά ς  περάσωμε 
στή δεύτερη. «Κοινωνικά»: Ό έξ Άσβεστοποτάμου ρέ
κτης καί φιλοπρόοδος τής πόλεώς μας χρηματιστής κ. 
Πα....πουλος γαμβρός επ’ άδελφή τού πληρεξουσίου κ. 
*** άνεψιάς τοΟ έπί τής όδοΰ τάδε άριθμός τάδε έργο· 
στασιάρχου γυναικείων καπέλλων κ. Α, ήνώθη διά τοΰ 
Υμεναίου (!!!) μέ τής εύηγμένης καί καλλιπαρείου δος 
Ανδρομάχης ^  τού γνωστοΟ έκ Πειραιώς έφοπλιστοΰ. 
"Οθεν τοΰ εύχομαι τόν βίον άνθόσπαρτον. Παράνυμφοι 
παρέστησαν ό ταγματάρχης κ. Β. μετά τής κυρίας του 
(!!!) φερούσης θαυμασίαν έσθήτα κλπ.» ώ! Νεοελληνική 
διανοητικότης πού σέ δέρνει ή αγραμματοσύνη καί ή άρ- 
χοντοχωριάτικη έπίδειξις. Άλλά γιά πάμε καί είς τήν 
ύπό τόν τίτλον « Κ ο σ μ ι κή κ ί ν η σ ι ς» , στήλη. Ώρι- 
σμένως τό περιβόλι έδώ είνε πολύτιμον καί πολυσήμαντον. 
Διότι έάν τά κοινωνικά τά βάζει ή έφημερίς έξ δποχρεώ- 
σεως διότι πληρώνεται, διά τήν Κοσμικήν Κίνησιν τού- 
ναντίον πληρώνει διαφόρους άρσενικούς καί θηλυκούς 
»Μονδαίν> οί όποϊοι πάλιν έχουν τάς εύνοίας τους άπό 
τούς ύψηλούς κύκλους ποΟ διαφημίζουν. Διότι πρόκειται 
περί τής άριστοκρατίας, παρακαλοΰμεν, καί ή άριστο- 
κράτις κυρία τάδε πού έδωσε μαστίχαν προλονζέ (;!;!) 
μάτια μου, ή πού συνωθήθη είς τό άριστοκρατικόν ντάν- 
σιγκ τοΰ όποίου οί τοίχοι έχουν ώς ντεκόρ τάπητας άπό 
... μπογιατισμένα τσουβάλια μπακάλικου, διεκρίθη διατί 
νομίζετε; Διότι, (άντιγράφω κατά λέξιν) «έφερε κιτρίνην 
τουαί έτταν έξ ύφάσματος λαμέ, πολύ —πολύ εϋμορφην, 
γαρνιρισμένην μέ άστράκια περλέ μέ χρυσή μπορντοΰρα» 
καί άλλα παρόμοια. Διαβάζοντας αύτό καί τά άλλα πα
ρόμοια καί χειρότερα, άναρίθμητα δέ, τερτίπια τής κο
σμικής κινήσεως τών Αθηνών, πρωτοφανή είς τά παγκό 
σμια χρονικά διά τήν γελοιότητα τής δ;ατυπώσεως των, 
διερωτώμαι: Καλά έκεΐνος πού τά γράφει κ ι ’ εκείνος πού 
τά τυπώνει γιά τόν άμόρφωτο κοσμάκι πού τά χάβει μέ 
θαυμασμό. Μά οί διάφοροι κύριοι καί κυρίες τής κοσμι
κής κινήσεως δέν σέβονται λιγάκι τόν έαυτό τους διά τήν
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διαπόμπευση πού τούς γίνεται μέ τόσην οίκτράν κωμικό- 
τητα;

Καί φαντάζομαι τώρα τήν κυρίαν Παρρέν πού μέ τό
σην σοβαρότητα μοΰ ώμιλοΰσε γιά τά δικαιώματα τής 
γυναικός καί είδικώτερον τής Έλληνίδος. Έμελέτησε 
καμμιά φορά ή κυρία Παρρέν τήν βαρυσήμαντος έννοιαν 
τών διαφημίσεων τής μαστίχας ...Προλονζέ (chic) καΐτής 
κυρίας μέ τά φανταιζί λαμέ καί δέν συμμαζεύεται, γιά 
νά ίδή «περί τί μεριμν£ καί τυρβάζει» ή μανταλιτέ τής 
διανοουμένης Έλληνίδος τής Αθηναϊκής άριστοκρατίας; 
Πολύ καλές είνε αί έντυπώσεις άπό τά ά%ά τήν Εύρώπην 
ταξειδία της καί αί σοφαί της όμιλίαι έπί τοΰ γυναικείου 
ζητήματος, άλλά έχομεν τήν γνώμην δ τι μέ ύλικόν άπό 
γυναίκες τών ίποίων τό άπαντον είνε ή διαφήμησις τής του
αλέτας των ή τό ύπό μάλης κράτημα μιας ρακέτας ή τό 
άνά χεΐρας κράτημα μ’.άς τσάντας μέ μουσικά τετράδια 
ή ή έκσφενδόνισις δυόμιση άθλιων Γαλλικών φράσεων 
καί έν γένει άπό γυναίκες πού δέν έχουν συνείδησιν τής 
έργασίας, δουλειά δέν γίνεται.

*
* *

'Ορίστε ό λόγος γιά τόν όποιον δέν θέλω νά διαβάζω 
τίς έφημερίδες τών Αθηνών. "Οταν κανείς βρίσκεται μα- 
κρυά άπό τόν περιούσιον αυτόν τόπον, βλέπει τά πράγμα
τα μέ τήν προοπτικήν τήςάποστάσεως καί αί μικρότητες 
αύταί σοΰ προκαλοΰν άγανάκτησιν ή τό λίγο-λιγώτερο 
σοΰ χαλοΰν μιά ώρα ποΰ σοΰ μένει γιά ν’ άναπνεύσης λίγο 
καθαρό άέρα. Κα! ή μιά σκέψις φέινει τήν άλλη. Έ  
Νεοελληνική άποσύνθεσις είνε άνεξάντλητη καί ή Αθήνα 
είναι τό μέγα παρασκήνιον δλης αύτής τής καταστάσεως. 
Παρασκήνιον ύπό τήν Αθηναϊκήν έννοιαν τοΰ πράγμα
τος. Δέν ξέρω κατά πόσον οί άναγνώσται μου έγνώρισαν 
τά παρασκήνια τών άθηναΐκών θεάτρων. Είχα δμως άλ
λοτε τήν άτυχίαν νά γνωρίσω τά περισσότερα έξ αύτών 
καί τά περιγράφω μέ δύο λέξεις. Μεταπηδώ άπό τό ένα 
θέμα στό άλλο γιατί γράφω τΙς σκέψεις μου δπως έρ
χονται είς τόν αύθόρμητον παραλληλισμόν.

Κατά γενικόν κανόνα λοιπόν, τά άθηναϊκά παρασκή
νια άποτελοΟνται άπό μικρή σκάλα ξύλινη είς τά πλάγια 
τής σκηνής μέ τρία ή περισσότερα σκαλοπάτια τρίζοντα 
καί ξεκάρφωτα καί ραντιζόμενα άπό ύγρά δπόπτου προ- 
ελεύσεως (είς Εν έκ τών σοβαρωτέρων θεάτρων τών Α θη 
νών αύτό), όδηγοΰν είς στενήν καί χαμηλήν, μονόφυλλην, 
ξύλινην πόρταν, ή όποία σάς όδηγεΐ άμέσως είς τό οίκ· 
τρόν καί παραπαΐον σανίδωμα τής σκηνή;. Γύρω-γύρω 
πρόχειρα χωρίσματα μέ τάβλες άποτελοΰν τά καμαρίνια, 
στενά καί βρωμερά καί άνευ έτέρας έγκαταστάσεως, ί  
χοντα ώ ; διάκοσμον διάφορα τοιχοκολλήματα τών έβ5ο· 
μαδιαίων λαϊκών περιοδικών. Έκεΐ θά έλθουν καί θά ί· 
τοιμασθοΰν γιά νά παίξουν οί καλλιτέχναι καί αί... καλ· 
λιτέχνιδες άκολουθούμεναι άπό τούς φίλους των,νεοπλού· 
τους έδιοδιμοπώλας ή χρηματιστάς ή άργοσχόλους καί 
ύποπτους τύπους. "Οταν τό προσωπικόν τών ήθοποιών
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καί τών φίλων μαζβυθή καί γέμιση άσφυκτικώς τά παρα
σκήνια καί τίς κουίντες έμφανίζεται καί ό έκτελών χρέη 
όδηγοΰ ή διευθυντοΰ τής σκηνής ή ρεζισσέρ άν θέλετε, 
καί μέσψ άντεγκλήσεων καί ύβρεων μεταξύ αύτοΰ καί 
τών ήθοποιών καί τών φίλων τών ήθοποιών καί τοΰ λοι- 
ποΰ προσωπικού ή παράστασις άρχίζει καί τό νοήμον κοι
νόν είς τήν πλατείαν... άπολαμβάνει.

Τά θεατρικά παρασκήνια είς τήν Εύρώπην είναι έν- 
τελώς διάφορα. Έ  είσοδός των είναι άπό ξεχωριστό μέ
ρος τοΰ κτιρίου καί ή έγκατάσ*ασίς των είναι όλόκληρον 
οικοδόμημα. Οί σκάλες δέν τρίζουν έπειδή είναι πέτρινες 
καί στρωμένες μέ χαλί. Είς τήν έσωτερική πόρτα στέκε
ται θυρωρός ντυμένος μέ φράκο, ό όποιος δίδει κάθε πλη
ροφορίαν. Ή είσοδος τών ήθοποιών γίνεται είς ώρισιιένην 
δι’ δλους ώραν. Τά καμαρίνια είναι δωμάτια εύρύχωρα, 
έπιπλωμένα μέ κομψότητα, μέ κρύο κοιΐ ζεστό *ερό, μέ 
καλοριφέρ, μέ τηλέφωνο, μέ ήλεκτρικά κουδούνια κλπ. 
Είς τά μεγάλα μάλιστα θέατρα είναι άληθινές αίθουσες 
πολυτελέστατες. Εκτός άπό τά καμαρίνια ύπάρχουν είς 
τά παρασκήνια, αίθουσα άναμονής, καπνιστήριον καί βι
βλιοθήκη. Είς τάς αίθούσας αύτάς δέχονται οί ήθοποιοί 
κατά τά διαλείμματα καί μόνον τούς δι’ ειδικής άδειας 
έφωδιασμένους έπισκέπτας. Διαρκούσης τής παραστάσεως 
δέν έπιτρέπεται νά εύρίσκεται είς τά παρασκήνια ούτε 
καί ό διευθυντής τού θεάτρου. Δέν άναφέρω τούς άλλους 
λειτουργούς τής σκηνής καί τάς μηχανικάς έγκαταστά- 
σεις, τόν κανονισμόν καί τήν μέθοδον τής λειτουργίας τών 
παρασκηνίων, διότι δέν ύπάρχουν άντίστοιχα είς τήν έλ- 
ληνικήν σκηνήν, ώστε νά γίνη ό παραλληλισμός. ’Απ’ 
αύτά πού ύπάρχουν κάνετε μιά μικρή σύγκριση καί βγάλ
τε τό συμπέρασμα. Καί τό συμπέρασμα αύτό έφαρμόστε 
το είς τήν γενικότητα διά νά λάβετε τήν ίδέαν τής θέ- 
σεως τού Νεοελληνικού πολιτισμοΰ είς τήν σύγχρονον 
Εύρώπην.

*
* *

Άλλά άπό παραλληλισμούς τέτοιους, μά τήν άλή- 
θεια, ούτε άρχή μπορεί νάβρη κανείς, ούτε τέλος. Διατη 
ρώ άκόμα ζωηράν τήν άνάμνησιν τών φοιτητικών μου 
χρόνων, δπου έσύχναζα είς τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην τών 
Αθηνών διά νά μυηθώ είς τά φώτα τής έπιστήμης πού 
έσπούδαζα καί έβγαινα μέ ένα φόρτον άρνητικής διδα
σκαλίας διότι τό άπαντον τών έπιστημονικών βιβλίων έμε 
τράτο είς τά δάκτυλα τής μάς χειρός. Μεταφράσεις πού 
έχρονολογοΰντο, άλλοίμονον, άπό πενήντα καί έξήντα 
έτών, τήν στιγμήν ποΰ είναι γνωστόν δτι τά έπιστημονικά 
βιβλία καί δή τά ιατρικά —διότι περί αύτών έπρόκειτο — 
πουλιένται μέ τήν όκ« δταν σ ιμπληρώσουν π ε ν τ α ε τ I αν 
άπό τής έκδίσεώς των. Άλλά τά βιβλία τών κυρίων κα
θηγητών; ήσχν τρία δλα δλα. Όσον δέ διά τά περιοδικά, 
είς τά όποια ά/τικατοπτρίζεται τό κύρος καί ή έξέλιξις 
τής συγχρόνου έιτιστήμης, ήσχν καί είναι δυστυχώς άγνω 
στα είς τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην καί τήν σπουδάζουσαν

ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗ*
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νεο λα ία ν . Έ ά ν  προσθέση κανείς  είς αύτά  τόν τρόπον τής 
ϋα νεπ ισ τη μ ια κ ή ς  δ ιδασκαλίας κα ί τοΟ διορισμοΟ τώ ν κ α 
θ η γ η τώ ν—πράγματα  γνω στά  είς δλον τόν κόσμον — 
μπορεί νά  φ^ντασθή  είς ποίαν κα τά πτω σ ιν  εδρ ίσκετα ι ή 
άνω τέρα  πα ίδευσ ις  της πατρίδος μας.

Ή  βιβλιοθήκη της ’Ιατρικής Σχολής τών Παρισίων 
Ιχει 150,000 τόμους βιβλίων καί δλου τοΟ κόσμου τά 
ιατρικά περιοδικά, μέ χιλίους άναγνώστας ήμερησίως. 
Εύνόητον λοιπόν πώς μπορεί κανείς νά καταρτίση τήν βι
βλιογραφίαν του—ζψον άγνωστον έν Έλλάδι—καί νά 
πραγματευθή εύχερώς κ5θε θέμα είς τό όποιον άσχο- 
λεΐται.

Άπό τά στόματα δλων τών νέων έπιστημόνων ποΟ 
ξεκινοΟν άπό τήν Ελλάδα γιά τήν Ευρώπη, θά άκούσετε 
δτι έξόδευσαν τούς πρώτους μήνας τής έν Εύρώπη παρα
μονής των γ ιά  νά ξεχάσουν, γιά νά άπολυτρωθοΟν άπό 
δσα στρεβλά καί σφαλερά πράγματα έδιδάχθησαν είς τό 
Πανεπιστήμιον. Καί διά νά άναφέρωένα πλέον άπτόν πα
ράδειγμα, μία παλαβά μετάφρασις τοΟ μακαρίτου Dieu- 
lafoy, εσωτερικής παθολογίας, τής όποίας ή αρχική τιμή 
ήταν 40 δρχ. πωλείται σήμερον είς τάς ’Αθήνας 2.500 
δρχ. διά τόν λόγον δτι είνε έξηντλημένη καί δτι δέν δ- 
πάρχει άλλο βιβλίον ποΟ θά μορφώση τούς νέους έπιστή- 
μονας. Τά Ιδιο βιβλίον Γαλλιστί πωλείται στό Παρίσι άν
τί 5 φράγκων οί 4 τόμοι διά τόν λόγον δτι εΐνε άχρηστον 
καί διότι χιλιάδες νεωτέρων βιβλίων έχουν έκδοθή έκτοτε 
έπ ί τοΟ αύτοΟ θέματος.

Καί δμως ή Βαλλιάνειος βιβλιοθήκη άποτελεί κτίριον 
λαμπρόν—φεΟ, κτίριον μόνον —καί άνώτεροι δπάλληλοί 
της έστάλησαν έπί μακρούς μήνας καί μέ άδράν πληρω
μήν έν Εύρώπη διά νά σπουδάσουν τόν όργανισμόν τών 
Βιβλιοθηκών. Δέν ξέρω τί έσπούδασαν, είνε δμως άναμ- 
φισβήτητον δτι έάν τά χρήματα αύτά έστέλλοντο άπ’ εύ- 
θείας είς ένα έπιστημονικόν βιβλιοπωλεΐον τής Εύρώπης, 
ή βιβλιοθήκη θά έπλουτίζετο μέ σεβαστόν άριθμόν βιβλίων 
καί δέν θά παρουσίαζε τό θέαμα τής οίκτρά; έπιστημο- 
νικής της μηδαμινότητος. Άλλά θά πήτε ό Α ή ό Β βι
βλιοπώλης τής Εύρώπης δέν έχει κανένα μπάρμπα στήν 
Κορώνη ούτε διαθέτει ψήφους καί μέσα δπως οί άπο- 
σταλλέντες δπάλληλοί. Απολύτως σύμφωνοι.

Έτσι ή έντύπωσις παντός έπισκέπτου τής Βαλλιανεί- 
ου βιβλιοθήκης, είνε έντύπωσις μούχλας, σκόνης, υγρα
σίας, κακομοιρι&ς, ποντικοφαγώματα, γεροντικών ρευμα
τισμών. Πόσο άντίθετα δμως είνε τά πράγματα σέ μιά 
εύρωπαϊκή βιβλιοθήκη ποΰ άποπνέει τήν μυρωδιά τοΟ 
φρέσκου βιβλίου καί δίνει τήν έντύπωση τής ζωής καί τής 
δράσεως, ένός άπεράντου πνευματικού έργοστασίου. Εί
κοσι μεγάλαι δημόσιαι βιβλιοθήκαι υπάρχουν στό Παρίσι 
καί άπειρία μικροτέρων. Κάθε έπιστήμη έχει τήν βιβλιο
θήκην άλλά καί κάθε λαϊκή γειτονιά έχει τήν δημοσίαν 
της βιβλιοθήκην. Έ  έθνική βιβλιοθήκη τών Παρισίων εχει
700.000 τόμους είς τήν αίθουσαν μελετών μέ 250.000 
άναγνώστας, 150.000 τόμους είς τήν δημοσίαν αίθουσαν

μέ 50 χιλ. άναγνώστας καί 80.000 χειρόγραφα μέ 40 
χιλ. άναγνώστας.

Είς αύτήν άκόμη τήν χώραν τών άχνιζόντων σαμο- 
βαρίων, τήν έπαναστατημένην 'Ρωσσίαν, είς κάθε γωνίαν 
τού δρόμου δπάρχουν βιβλιοθήκαι δπου οί έργάται πέρ- 
νουν σειρά γιά νά μποΟν καί νά διαβάσουν. Τόσος είνε ό 
συνωστισμός. Έκ παραλλήλου αί έκδοτικαί έταιρίαι, πολ- 
λάς τών όποίων διευθύνει τό Κράτος, έχουν ίλιγγιώδη 
παραγωγήν καί ή έκπαίδευσις είνε τόσον ζωηρά ώστε πα
νεπιστήμια έργατών ίδρύθησαν άκόμη(').

Καί επειδή έθιξα παραπάνω τό ζήτημα τής ιατρικής 
επιστήμης θά έπεκταθώ έπ’ αύτοΟ, ώς είδικώτερος, κα ί  
ο£ ιατροί ποΟ θά διαβάσουν τάς γραμμάς αύτάς καί ποΟ 
δέν είχαν τήν εύκαιρίαν νά έλθουν είς τήν Εύρώπην, θά 
καταλάβουν πόσον ήρωες εΐνε δταν προσπαθούν νά τρα
φούν μέ τά ψυχία τής επιστήμης είς τήν όποίαν άφιέρω- 
σαν τήν ζωήν των, μέσα είς τήν έπιστημονικήν άνομβρί- 
αν τής πατρίδος μας.

Είδατε ποτέ ιατρικόν βιβλιοπωλεΐον καί ιατρικόν εκ
δοτικόν οίκον είς τάς Αθήνας; Ίατρικάς έταιρίας τών 
διαφόρων ειδικοτήτων; έκδόσεις μονογραφιών καί διαλέ
ξεις μορφωτικάς; δχι. Έδώ τά ιατρικά βιβλιοπωλεία εΐνε 
όργανισμοί κολοσσιαίοι, παράγοντες εκδόσεις καθημερι
νώς δχι μόνον διά κάθε κλάδον, άλλά καί διά κάθε σύμ
πτωμα. Αρκεί νάάναφέρω δέ δτι ένας μόνον οίκος, ό οίκος 
Masson, έκδίδει έβδομήντα δύο ιατρικά περιοδικά.

Ά λλά ’ άν γυρίσωμεν τήν εικόνα άπό τήν άλλην της 
δψιν θά ίδοΟμε καί τήν έργασίαν τών έπιστημόνων ιατρών. 
Καί έργασία επιστημονική δέν σημαίνει πελατεία, ούτε 
καθηγητηλήκι, Άλλά έρευνα πειραματική καί δημοσι
εύσεις άλλεπάλληλοι άρθρων, μονογραφιών, βιβλίων, 
άπό τά όποια καί μόνα κρίνεται ή ίκανότης ένός έπιστή- 
μονος καί δχι άπό τάς διαφημίσεις τών «ταχειών καί ρι
ζικών θεραπειών» αί όποίαι εΐνε άγνωστοι έδώ είς βαθμόν 
ώστε δχι διαφημίσεις ιατρών δέν ύπάρχουν είς τάς εφημερί
δας άλλά ούτε τό δνομά τους δέν βάζουν έξω άπό τήν 
πόρτα τους. Αί ίατρικαί έπιγραφαί τού είδους αύτοΰ πε
ριορίζονται είς τό νά άναφέρουν «ιατρός—παθολόγος» ή 
«ιατρός — μαιευτήρ» κ. ο. κ. Είς τόν μακάριον δμως τό
πον μας ψοφούμε γιά δνομα καί γιά τίτλους. Καθηγη
τής σού λέει ό άλλος. Καί άδίάφορον άν ό καθηγητής 
αύτός έχει δεκαπέντε χρόνια ν’ άνοιξη βιβλίο κΓ άλλα 
περισσότερα νά πιάση πένα στό χέρι του ή νά κάνη καμ- 
μιά έπιστημονική έρευνα στά νοσοκομεία καί κλινικάς 
πού έλέψ ρουσφετολογήματος νέμεται. Είς τήν Εύρώπην 
ό τίτλος τοΰ καθηγητοΰ δέν παίζει κανένα ρόλον, ούτε 
δφίσταται ή περίφημος προσφώνησις «κύριε καθηγητά». 
Ό  μεγαλήτερος τίτλος εΐνε «ιατρός νοσοκομείου». Οί 
δέκαθηγηταί ποΰ εΐνε καί ιατροί νοσοκομείου, αύτόν φέρουν 
ώς π ρ ώ το ν  τ ί τ λ ο ν .  Έν τψ μεταξύ τούς συναντα κανείς 
άνεβοκατεβαίνωτας είς τά έργαστήρια καί τάς βιβλιοθή-

( ι )  Ju les  Moch — La R ussie des Soviets — Paris, 1925 
(Ed: I/ile de France).
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κας δημοσιεύοντες πλήθος άρθρων καί έπιστημονικών έρ- 
γασιών, μετριοφρόνως καί χωρίς πρωτεία.

Είς τό δελτίον τοΟ ’Ινστιτούτου Πασιέρ (Annales de 
1’ Institut Pasteur) δπάρχει είς τό έξώφυλλον ή κατά- 
ταξις τής συντάξεως μέ πρώτα τά δύο ονόματα τών δπο- 
διευθυντών τοΰ ’Ινστιτούτου Calmette καί Martin, τρί
τον τοϋ διευθυντοΰ Roux καί τελευταίον τοΰ Vaillerd, 
μέλους τής ιατρικής Ακαδημίας. Μή νομίσετε δτι εΐνε 
παράδειγμα άλφαβητικής σειράς. Είς δλα τά περιοδικά 
θά βρήτε τό ίδιο. Μπορεί νά είνε πρώτος ό βοηθάς καί τε
λευταίος ό καθηγητής. Καμμία διάκρισις είς τούς τίτλους. 
Τά πάνια ρυθμίζει ή έργασία. Καί είς τάς αίθούσας τών 
συνεδριάσεων οί καθηγηταί εδρίσκονται άνακατεμμένοι 
μέ τό άκροατήριον τών φοιτητών. Αύτή εΐνε ή διαφορά 
τοΰ πολιτισμού, άλλά καί τής πραγματικής άξια;.

Πώς γίνεται κανείς καθηγητής; διαγωνιζόμενος διαρ
κώς έπί δεκαετίας όλο κλήρους γιά νά περάσ^ δλην τήν 
σταδιοδρομίαν τοΰ φοιτητοΰ μέχρι τής κα^ηγετικής έδρας. 
Τοιουτοτρόπως ώστε ή έργασία του νά είναι γνωστή είς 
δλον τόν κόσμον καί νά άποκλείεται κάθε ρουσφέτι. Ένφ 
σέ μας; καί δίπλωμα άκόμη μπορεί νά πάρη κανείς χω
ρίς νά φοιτήση είς τό Πανεπιστήμιον. Φέρνω παράδειγμα 
τόν έαυτό μου. Μή άρκούμενος είς Ινα δίπλωμα ήθέλησα 
καί δεύτερον. Πρός τούτο έστειλα 1200 δραχμάς (έλειπα 
άπό τάς Αθήνας) καί μοΰ έατειλαν έπίσημον έγγραφον 
τοΰ ΚαποδιστριακοΟ Πανεπιστημίου, δτι ήμουν τελειό
φοιτος τής Νομικής καί είχα δικαίωμα νά παρουσιασθώ 
είς τάς έπί διπλώματι έξετάσεις. Αργότερα ένας φροντι
στής μοΰ ύπεαχέΰη (δπως καί είς δλον τόν κόσμον άλλως 
τε) δτι τά δίπλωμα αύτό θά μτοροΰσα νά τό πάρω άντί 
χιλίων δρχ. καί τριμήνου φοιτήσεώ; μου είς τό φροντι- 
στήριον. Τά δύο αύτά πειστήρια έχω είς διάθεσινπαντός. 
Έν τφ μεταξύ δέν ξέρω ούτε ποΰ εδρίσκεται ή Νομική 
Σχολή τών Αθηνών.

*
* *

Άλλά πώς περνούν τάς ώρας τής σχολής των οί έπι* 
στή μονές ;

Είς τό μέγαρον τής «Ιατρικές 'Εστίας» καλλιεργεί 
καθένας τό βιολί τον *Εγκρ. Τό ιατρικόν σώμα τοιουτο
τρόπως έμφανίζεται σοβαρώτατα είς τάς πνευματικάς καί 
καλλιτεχνικάς του έκδηλώσεις. Είς τήν ποίησιν, τήν πε
ζογραφίαν, τήν μουσικήν, τήν ζωγραφικήν, τήν γλυπτι
κήν κλπ.

Τό πρώτο ιατρικό Σαλόν περιέλαβε 53 έκθέτας ια
τρούς έκθέσαντας 297 πίνακας ζωγραφικής καί γλυπτικά 
έργα. Τό τέταρτο σαλόν, τό όποΐον έπεσκέφθην πέρυσι, 
περιελάμδανε 350 έργα καί 100 έκθέτας. Καθώς λοιπόν 
βλέπει κανείς δέν πρόκειται περί έρασιτεχνικών άστεϊ- 
σμών, άλλά περί έργασίας έκτελουμένης μέ Ισην σοβα
ρότητα πρός τήν ιατρικήν έπιστήμην, ή όποία άποτελεί φυ - 
σικά τό κύριον έργον τών έκθετών.Επίτιμος ποόεδρος τής 
κινήσεως αύτής ήτο ό διάσημος καθηγητής H ayem ,

μενταγιονίστας δυνατού ταλέντου καί άντιπρόεδροι οίκ.κ. 
καθηγητής Gilbert (αύθεντία νομισματολογική), καθη- 
γητής Labbe καί καθηγητής Beran9on (προνομιούχοι 
τής ζωγραφικής) καί δ πολύς καθηγητής Jean-Louis- 
Faure, ό όποιος έχει τόσην δεινότητα είς τήν ποίησιν 
καί δή είς τό σοννέτο, δσην καί είς τήν χειρουργικήν. 
Μέλη δέ τής έπιτροπής οί κ. κ. καθηγηταί H ennegai, 
τοΰ Κολλεγίου τής Γαλλίας, Grimbert, τής φαρμακευτι - 
κής σχολής καί Marclioux τοΰ ’Ινστιτούτου Παστέρ, 
δυνατοί ά/ουαρολλίστες καί οί τρεις κ.λ.π. Δέν ήταν μό
νον έκθεσις ζωγραφικής τό Σαλόν αύτό, άλλά συγκέν- 
τρωσις τών έργων τών μεγαλητέρων σοφών τής Γαλλικής 
ιατρικής έπιστήμης. Δέν έξεπλάγην δέ καθόλου δταν μιά 
μέρα άνεκάλυψα είς τό μουσείον τοΰ Λουξεμβούργου μιά 
χαριτωμένη γλυπτική σύνθ»ση, έργου τοΰ καθηγητοΰ τής 
χειρουργικής κ. Delbet.

Χθές (15 Μαρτίου) άνοιξε τό 5ο Salon μέ έργα ζω 
γραφικής καί γλυπτικής. ’Εκθέτει 157 ιατροί μέ 500 
έργα. Διακρίνω τά όνόματα τών καθηγητών Hayem, 
Gilbert, H ennegui, Grimbert, Coutiere, Gregoire, 
Caussade, Saboureau κ.λ.π.

Τήν περασμένη έδδομάδα 9 Μαρτίου 1925 παρευρέθην 
σ’Ινακονσέρτοτϊ)ς Συμφωνικής Ία :ριχής’Ορχήστρας, ίδρυ- 
θείσης δπό τοΰ καθηγητοΰ Richelot καί περιλαμδανούσης 
έβδομήκοντ* έκτελεστάς καθηγητάς τής Ιατρικής σχολής, 
χειρούργους κλπ. άπαρτίζοντας πλήρη συμφωνικήν Ορχή
στραν μέ τήν άριτωτέραν έΛτέλεσιν. Τό πρόγραμμα ήτο 
μακράν καί περιέλαβε* τήν ’Ιταλικήν συμφωνίαν (op. go )  
τοΰ Mandelshoun, ’Ιφιγένεια/ έν Αύλίδι τοΰ Gluck, 
Flute encliuntee τοΰ Mozart, Musques et Bergamas- 
ques τού Faure κ ι’ ένα σωρό άλλα. Σημειωτέον δτι αί 
συναυλίαι τής ’Ιατρικής όρχήστρας συναγωνίζονται είς 
σοβαρότητα έκτελέσεως τά μεγαλείτερα κοντσέρτα τών 
Παρισίων.

Στό διάλειμμα ήλθε στό θεωρείο μου δ κ. Burnier, 
διευθυντής τής Πανεπιστημιακής κλινικής τών δερματι
κών νοσημάτων. Άπετέλει μέλος τής όρχήστρας κι έπαι
ζε τύμπανο. Πόσα ώραία πράγματα δέν μοΰ είπε γιά 
τήν καλλιτεχνική δργάνωση τών Γάλλων ιατρών. Καί πό
σας ώραίας σκέψεις δέν μοΰ έγέννησε γιά τό violon d ’ 
Ingres τών δικών μας ιατρών. Είς έπανειλημμένα μου 
άρθρα άλλοτε είχον δώσει ένα πίνακα τών λογοτεχνών — 
ιατρών είς τήν Ελλάδα, οί όποιοι ούτε λίγοι εΐνε ούτε 
εύκαταφρόνητοι. Φαντάζομαι δέ δτι έξ Ισου θά καλλιερ
γούνται καί αί άλλαι καλαί τέχναι είς τόν έλληνικόν έπι- 
στημονικάν κόσμον. Καί εύχομαι δπως μιά παρομοία δρ- 
γάνωσις γίνη καί στήν Ελλάδα έκ παραλλήλου μέ μίαν 
άναγέννησιν έπιστημονικής δράσεως. Έτσι άφ’ ένός ή 
Ελληνική έπιστήμη θ’ άνυψωθή πρός δφελος τής κοινω
νίας καί τών σπουδαστών καί συγχρόνως θά έξοστρακισθή 
ό καφενές καί ή πολιτικοφλυαρία.

Άμοιρος φλυαρίας δέν δπήρξα κι’ έγώ βέβαια στή 
σημερινή μου άνταπόκριση δπου Ινας μοναχικός περίπα-
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Mb τοΰ Μαρτιοΰ τό χιόνιαμα 
a t ’ άσπρα κοιμάται ή πλάση 
καί νείρεται της άνοιξις 
τά μάγια ,  πού ΰ·ά φτάσει.

Μά έγώ -θωρώ τί) μυγδαλιά 
καί δέ γροικάω στά κλώνια, 
τάχα ποιά νάναι τάν&ια της 
κα'ι ποιά νά εϊναι τά χιόνια.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΑΤΙΑ

Γαλάζια μάτια, πού ή ψ υχή  μέ σάς τό 'θάμα πλάι9·ει, 
γλυκό &να φ ώ ς κ ι ’ό πόϋ·ος μου βρήκε α έσά ςκ ι’έοτάϋ'η, 
μάτια γλαρά, πού σέρνετε ατά γαλανά σας βάϋ·η.

° Ομοια τραβά καί ή ϋ'άλασαα τό ναύτη στάώρια πλάτια, 
ώς πού,γιά  ϋ·άβρει άκρογιαλιά γιά ϋ'ά γενεϊ κομμάτια, 
ώ μάτια έξαηικά ,  γλαρά κ ι όνειρεμένα μάτια.

ΣΤΕΛΙΟΣ Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ Σ Α Σ

ΑΠΟ ΤΙΧ ΣΠΟΝΔΕΣ.,

Τ Ο  ΠΑΛΑΤΙ
Παλάτι μαρμαρόχτιατο, ποιός ξέρει 
πόαοι τεχνίτες έ'οκυψαν γιά σένα, 
πόαα φτω χά χεράκια ματωμένα 
πέτρες γιά τά θεμέλια σου έ’χουν φέρει.

‘Α π ' τ ’ άρφανό τής άργατιάς άσκέρι ,  

πόσα κορμάκια τάχα πεινσσμένα  
έδούλεψαν άπάνω  σου σκυμένα 
δίχως νά φάν ψ ω μ ί τό μεσημέρι.

Καϊ πόσα μαϋρα δάκρια νάχουν στάξει 
ά π ’ τά ΰ·ολά ματάκια τους στή γίς σου.
"Αν γίνονταν μιά μέρα— αυλλογίσου—

άν γίνονταν ποτάμια •θυμωμένα 
πόσα παλάτια ·&άειταν γκρεμισμένα,
Πόσα παλάτια ϋ·άχανε ρημάξει.

Κ Ο ΪΡ Η Σ  Μ· ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α . Τ Α

ΛΟΓΟΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΙΣΤ0Ρ10ΔΙΦΑΙ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΕΡΛΕΝΤΗΕ

Λ . . ,

did νά γράψη τις περί τον ιστοριοδίφου Ζερλέντη 
Λρέπει, πρ ίν  λάβϊ] είς χεϊράς τον τήν γραφίδα, νά κάμη 
δ,τι οί παλαιοί Ά γιογράφοι πρ ίν άναλάβονν τόν χρω
στήρα των: νά προσευχηθή.

Είναι άπό τά πρόσωπα  τά όπο ια  έχαρακτήριζεν ό 
Σβορώνος ώς ίερά. Κ α ί δεν γνωρίζω, αν πολλαί Ιερότη
τες δύνανται νά παραβληθούν πρός έκείνην ένός ανθρώ 
που, δστις, παρορών πάσαν ευτυχίαν τής ζωής, άφιεροϋ- 
ta i  είς τήν ξρευναν τον παρελθόντος. Εϊναι τοϋτο ασκη
τισμός τον πρωτίστου εϊδονς. ’Απομακρύνεται δ έρευνη-

τος μοΟ έγέννησε πλήθος συλλογισμών καί παραλληλισμών 
πού δσο καί Ακατάστατα πεταμένοι στό χαρτί, μποροΟν 
νά όδηγήσουν είς μερικά συμπεράσματα διά τήν διόρθω· 
σιν μερικών θεμελιωδών άτόπων άπό τά όποια πάσχει ό 
τόπος μας.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΞΑΣ

τής πάσης τύρβης' άφοσιοΰται είς τό καθήκον τής ά πο-  
καταστάαεως μιας άληθείας' άπαξ ιο ί  τούς ήδονισμούς  τ ον 
πλούτον και τής' δόξης, άκόμη καί αυτής τής άνα- 
γνωρίαε ως.

Κα ί αν ή δρασις τής στρατενομένης πολλάκις έρεννης  
δημιουργεί άντίθεσίν τ ινα πρός τόν άμνησίκακον καί σι
ωπηλόν άσκητισμόν, ό χρόνος άναλαμβάνει νά έξομαλύνη 
καί τήν άντίθεσίν αυτήν, καλών ώς συνεπίκονρόν τον τήν 
λήθην.

Ό  μέλλων να κρίνη τό εργον τον Ζερλέντη πρέπει 
προ παντός νά έννοήση, δτι εύρίσκεται δχι μόνον πρό χα- 
λνβδίνον άνδρός, άλλά καί πρό εμπνευσμέι ον άκόμη.

Καί μόνον οί τοιοντοι ήμπορονν , ίστάμενοι πρό τοϋ
νεκρόν παρελθόντος, νά φωνάζουν εις αυτό: έγείρον !

** *
Είς τάς γραμμάςταντας , ας τόσον προφρόνως άναλαμ-' 

βάνει νά διαδώσΐ) ό φίλος τών γραμμάτων καί τής έπ ι- 
στήμης «Παντογνώστης», θά  δμιλήσωμεν δ ι ’ ολίγων 
περί τον Ζερλέντη πρώτον ώς άτόμον καί κατόπ ιν ώς έ· 
ρεννητον, τιμήσαντος τήν εκτός τοϋ Πανεπιστημίον ’Επι
στήμην καί ενός τών κρατίστων παραγόντων τής μετά 
τήν  *Αλωσιν ιδίως ιστορίας τής "Ελληνικης φνλής.

'Ο Περικλής Ζερλέντης έγεννήθη έν 'Ερμονπόλει 
Σύρον τήν 26 Αύγουστον 1852, εκ γονέων Χίων καί έν 
Χ ίφ γεννηθέντων: τον Γεώργιον Ζερλέντη καί τής Ά ο-  
γνρώς Μαξίμον, οί όπο ιο ι κατά τήν έν έτει 1822 κατα
στροφήν καί τόν έξανδραποδισμόν κατώρθωσαν, έν πα ι
δική ηλικία, νά δ ιασωθούν είς Σϋρον.

’Ο Περικλής τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη έν Έρ-
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γνατ ίον ’ Ρόσα» καϊ τήν περϊ τ^ς «Συστάσεως τοΰ Κοινού  
τών Μ υκονίων» . "Ηδη δε τήν φεονδαλικήν πολιτείαν “Αν
δρον. ***

Έπι&υμοΰμεν νά περατώσωμεν τό πρόχειρον Σ η 
με ίωμα  ήμών τοΰτο διά μιας περιπετείας τοΰ βίου τον.

Ό  παρά τάς έκλάμψεις φαιδρότητοζ, ας Επιτυγχά
νουν Ενίοτε οί φίλοι καϊ ϋ-αυμαοταί .  τον, μελαγχολικου 
χαρακτήρος Περικλής Ζερλέντης, δ άρεσκόμενος είς τόν 
κατά μάνας βίον, ενεκα τοΰ όποιου διαί/ερίζει είς μ ικρόν  
του έν «Αελλαγράτσια άγροκήπιον», άόκνω; και εκεϊ Ερ
γαζόμενος δπως καϊ είς τήν έν τη πόλει βιβλιοθήκην τον, 
είχεν άποφααίαη να ελϋη είς ’Α&ήναςδι’ όλίγας ήμέρας, 
δπου, σννεπεία τών γνωστών γεγονότων ώς Νοεμβρια
νών, άπεκλείσΰη καϊ άναγκαστικώς παρέμεινεν έπ ϊ εξ 
δλους μήνας έν ΆΟήναις ύποοτάς τάς γνωστας τότε β ιω- 
τικάς ταλαιπωρίας. Τέλος ήναγκάσ&η καϊ κατώρ&ωσε με 
μικράν λέμβον άπό τής 'Ραφίνας καϊ διά τών Πεταλίων 
•—παρά τόν αυστηρόν αποκλεισμόν—νά φίϊάση εις Σύρον 
δπου καϊ έκρατήΰη ύπό τοΰ Διε&νονς ελέγχου ίκανάς 
ήμέρας.

Κα ϊ εΐνε μεν άληϋες δτι εκτοτε ή υγεία τον ύπέατη 
τινα κλονισμόν , άλλ’ οί β ιογράφοι του έξ διλλον δ ϊν  ϋά  
παραλείψονν μαζ ί  με τόσα αλλα νά γράψουν περϊ αντοΰ, 
δτι «διέσπασε κάποτε τόν Ευρωπαϊκόν κατά τής *Ελλά
δος Αποκλεισμόν».

Δ .  ΓΡ .  ΚΑΜΠΟΓΡΟΓΛΟΤΣ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Λ Ο Γ Ι Ο Υ

=  Θ Ε Α Τ Ρ Ο  ΚΑΙ  Ν Ε Α  Ε Ρ Γ Α  =

Γιά δσα έγραψα περί τοΟ έλληνικοΟ θεάτρου στήν 
παρούσα στήλη τοϋ φύλλου τής 15 Φεβρουάριου, άπήν- 
τησεν ό κ. Γρ. Ξενόπουλος, γιά νά μού δποδείξη, δτι δέν 
θά υπάρξει κίνδυνος ν’ άποκλεισθούν οί νέοι άπ ’ τό έλ  
ληνικό θέατρο. Καί φέρει παράδειγμα, δτι συνέστησε τό 
έργο τοΟ κ. Μπαστιά στόν κ. θεοδωρίδη νά τό παίξει 
ύπ’ ευθύνη του γιά τή φιλολογική έπιτυχία. ΆφοΟ λοι
πόν ύπεστηρίχθη ό νέος ούτος, άρα δλ’ οί ίκανοί νέοι δ- 
μοια θά ύποστηριχθοΰνε. Αυτό μάς δπόσχεται 4 κ. Ξε
νόπουλος, άν κ ’ έχουμε διτ’ δψει πολλά μέχρι τοΟδε δη
μοσιευμένα άρθρα του μισονεϊστικά, δίκαια κατά μέγα μέ
ρος, πού μάς άφίνουν κάποια άμφιβολία, περισσότερη δ
μως γιά τ’ άλλα μέλη τοΟ συλλόγου τών θεατρικών συγ
γραφέων. Τώρα άν δ δημοσιογράφος κ. Μπαστιας από
κτησε τά μέσα νά παίζωνται έργα του στά μεγάλα θέα
τρα ,  νά διαθέτει ύπέρ αύτοΟ τόν κ. Ξενόπουλοκι’ άλλους, 
νά κατορθώνει νά τιμά διά τής παρουσίας του δ κ. Παπα
ναστασίου, δταν είτανε πρωθυπουργός, τήν παράσταση τού 
«πουλιού τής νύχτας» όμολογούμε, δτι δλ’ οίνέο ι, δέν εΐνε 
Μπαστιάδες, νάχουν πολλαπλές γνωριμιές! Ούτε άλλως τε 
πρόκειται περ! συγγραφικού φαινομένου γιά νά διευθύνωμεν 
έαυτούς πρός τήν άπελπισίαν γιά τούς άλλους. Γνωρίζουμε 
μάλιστα, δτι τό περασμένο θέρος, μερικοί νέοι θεατρικοί

συγγραφείς, άποκεκλεισμένοι τών μεγάλων θεάτρων, γιά νά 
παίξουν τά έργα τους, κατέφυγον σέ μι* θεατρική πα- 
ράγκα τού Παγκρατίου. Κ’ δπάρχουνε άλλοι πού τά έργα 
τους τά έχουνε κλειδωμένα στά συρτάρια τους. "Οπως 
άλλοι δέν άσχολοΰνται μέ τά θεατρικά έργα, διότι τά δύο 
θέατρα τής κ. Κοτοπούλη καί κ. Κυβέλης, γνωρίζουν, 
δτι δέν έπαρκούν καί γιά τούς νέους, άγνώστους μάλιστα, 
καί μή δοκιμασμένους. Νά λοιπόν γιατί βλέπω τΙς πόρ 
τες τών θεάτρων κλειστές. Διότι δέν ύπάρχει έλευθερία, 
έμπιστοσύνη, ένίσχυσις καί ώθησιζ άπό πούθενά. Έ ν ψ  άν 
ή σκηνή άφεθεΐ έλευθέρα πρός δράσιν χ,ι’ άνταγωνισμόν 
καί συσταθεΐ μιά ειλικρινής έπιτροπή — πού θάτανε εύχα- 
ρ'στησή μου νά είχε πρωτεύουσα θέση σ’ αύτή ί  κ. Ξε
νόπουλος, άφοΟ δεικνύει φιλονεϊσμόν — ή όποία νά κρίνει 
τά νέα έργα κ ’ ύποστηρίζει τά ίκανά, τότε θά έπείθετο, 
δτι έκτός τοΟ κ. Μπαστια, υπάρχουν κΓ ά\λοι ίκανώτεροι, 
καί θά ίμφανίζωνται τοιοΟτοι δπως σ ’ ένα γυμναστήριο 
οί άθλητές.

Κ Α. Φ Ω ΤΑ Κ Η Σ

JTHXJSIOK p  IΤ I Κ  Α

Η ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

“Οπως γράφω καί σιό τελευταίο βιβλίο μου, ενα έργο 
τέχνης άρτιο, ενα ποιητικό αριστούργημα πρέπει πάντα 
κ’ έξανάγκης νά παρουσιάζη «στενό <ui ταιριασμένο συνυ- 
φασμό καλλιτεχνικής ουσίας καί καλλιτεχνικής μορφής».

’Ά ν τύχη καί διερωτηθοΰμε τώρα, τί νομίζομε πώ ; 
βαρύνει στήν τέχνη περισσότερο άπό τά δυο, ποιο στοι
χείο δηλ. είναι υποχρεωτικά απαραίτητο, τό sine qua 
non, ή ουσία (τό ποιητικό περιεχόμενο, ή ιδέα) ή ή μορ
φή (ή γλωσσική διατύπωση, ή στιχουργική εντέλεια), θ ’ 
άπανττίσυυμε χωρίς δισταγμούς, «ώς είναι τό δευ'ιερο. 
Τό καλλιτέχνημα πρώτο καί κΰριο στοιχείο έχει τήν αρι
στοτεχνική εξωτερική του εμφάνιση, τήν καλολογική καί 
στιχουργική του εντέλεια.

Πολλοί «κούροι·*, πού ή φυσιογνωμία τους δέν μαρ
τυρεί τίποτα τό βαθύ, τό διανοητικό, τό ιδεατό, μας μα
γεύουν μέ τήν εντέλεια τής μορφής τους. Ή  άψογη 1- 
ξωτερική αναπαράσταση τοΰ νεανικού, τοΰ ύγιεστάτου, 
τοΰ αρμονικού, τοΰ ισορροπημένου κορμιού, μάς χαρίζει 
βαθειάν αισθητικήν απόλαυση. Ά δικα θά γυρέψουμε νά 
μαντεύσουμε καμιά ψυχική βάσανο στή ματιά τους, πού 
είναι ήρεμη, απαθέστατη· τό μέτωπό τους, τά χείλη τους, 
τό πηγούνι τους δέν παρουσιάζουν ρυτίδες ή γραμμές ά- 
νησυχίας, περιπάθειας, ψυχικού σπαραγμού. Μά τό δλο 
τους είναι τόσο πλαστικά ωραίο, τό λουλούδι τής νιότης 
τους τόσο ώμορφα ανοιγμένο στό φώς, πού, θά μπορού
σε να πή κανείς δτι άρκιέται σέ μόνο τήν εντελεστάτη 
εξωτερική επεξεργασίβ, γιά νά χαραχτηρίση τό έργο τής 
τέχνης, πού εχει μπροστά του, ώς αληθινό άριστοτέ- 
χνημα.

Ή  ποίηση τοΰ Σοφοκλή δέ μαγεύει τόσο γιά τό εμ
πνευσμένα οίκονομημένο περιεχόμενό της καί τή συγκρα
τημένη διάρθρωση καί πορεία τών ύποθέσεών του, δηλ.
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μέ τήν αρχιτεκτονική τών δραμάτων του, δσο γιά τήν άρ
τια φραστική του διατύπωση καί τήν άρμονικότητα "τού 
στίχου του.

Τοΰ Ευριπίδη ή ποίηση είναι πιό ιδεολογική, πιό 
παθητική, πιό φιλοσοφούσα άπό τοΰ παραπάνω συνα- 
νέλφου του, ή τέχνη του δμως, πού έξωτερικεύει τήν ποι
ητική του σύλληψη, υστερεί. Νά γιατί κρίνεται κατώτε
ρος τοΰ πρώτου αν καί κάπως μεταγενέστερός του.

"Ο,τι κατώρθωσε μέ τήν περιπάθεια τής διήγησης 
του καί μέ τήν αδιάπτωτη ποιητική του έξαρση ό Βιρ- 
γίλιος, τό έφτασεν δ Όράτιος μέ τή μέχρι μανίας επεξερ
γασία τής καλλιτεχνικής μορφής τών ποιημάτων του πού 
τά θέματά τους δέν τά διακρίνει καί μεγαλόπνοη σύλλη
ψη. Γ ι’ αύτό κι’ 6 Byron, πού στήν ποιητική ιδέα καί 
στήν τρυφερή διήγηση καί στά συνταραχτικά τής ψυχής 
θέματα κ ’ επεισόδια έδινε σημασία παρά στής μορφή; 
τήν εξακριβωμένη τελειότητα, δέ μπορούσε νά χώνεψη 
τόν αριστοκράτη τοΰ ύφους Λατίνο λυρικό.

Ή  Divina Comedia τοΰ Dante άν έξετασθή αφε
νός άπό έποψη «καθαρώς» ποιητικού περιεχομένου κ ι’ 
αφετέρου γλωσσοστιχουργιχή; διατύπωσης, θά δείξη κα
τά τή γνώμη μεγάλων κριτικών, πώς τό δεύτερο στοιχείο 
τόχέι ανώτερο, πιό άρτιο. "Ετσι μ5 αύτά τά λόγια, μ’ α υ 
τές τίς φράσεις (πού πολλές έγιναν παροιμιώδεις ή επι
γραμματικά χαραχτηριστικές) κ ι’ ό'χι αλλιώς έπρεπε νά 
διατύπωση δσα λέγει. Τό ίδιο μπορεί νά ύποστηριχθή 
γιά τόν Paradise lost (χαμένο παράδεισο) τοΰ Milton.

'Ο Ούγκώ, πού ή γονιμότητα κ’ ή πολυγραφία του 
καταπλήσσει, αν πράγματι δέν στέκει στοΰ Γκαΐτε τό ’ίδιο 
σκαλοπάτι, άν υστερεί κάπως τοΰ 'Ομήρου τών νέων 
χρόνων, τοΰ Dante, είναι γιατί στίς Πινδάρειες, στίς α
βυσσαλέες πολλές φορές ποιητικές εμπνεύσεις του δέν ε
πέμενε νά δίνη τήν τελευταία, τήν πιό δυνατή άψ&γάδια- 
στη μορφή. Τά ποιητικά νάματα πού άναβλύζανε άπό 
τή ψυχή του εΐταν τόσο άρίφνητα καί τόσο χειμαρρώδη, 
πού λές δέ μπορούσαν, έτσι δπως άφήνουνταν ελεύθερα 
νά περιληφθούν σέ ώρισμένες κοίτες, κ’ έτσι ξεχειλισμένα 
πλημμύριζαν τούς άσπρους κάμπους τών βιβλίων του.

’ANDRE LICHTENBERGER;

Τό φόρτε του δλο τόδειχνε συχνότατα στήν εξεζητημένη 
καί χαμαίζηλη antithese, πού τόση καταχρηση έ'κανε κιιί 
στούς στίχους καί στά πεζά του καί πού τόσο τοΰ τήν 
κατηγορούν οί κριτικοί.

Ά πό τ >ύς πρώτους δημιουργούς ιή ; Νοελλ. φιλολο
γίας ό Σολωμό; περισσότερο άπό τόν Βαλαωρίτη, άν καί 
μεταγενέστερός του έχει μέσα του βαθειά ριζωμένη τήν α
κοίμητη ανησυχία τής επεξεργασίας τής μορφής. Αύτό 
μπορεί να έπεξηνηθή εύκολα από τό γεγονός, δτι ό ποι
ητές τών «ελευθέρων πολιορκημένων» είτανε φύση άναν- 
τ ρρητα καλλιτεχνική. Άπό τό πλάσιμο καί δέσιμο τοΰ 
στίχου του, άπό τίς παραλλαγές τών ποιημάτων του, 
πού μας έχουν σωθή, φαίνεται ξάστερα τό μαρτύριο, πού 
δ άληθινό; τεχνίτη; ύποφέρει μερόνυκτα μή μένοντας 
ευχαριστημένο; μέ δ,τι δηιιιούργη τε καί πρισταθώντας 
μέ προσήλωση άχλόνητη νά δώση στό έργο τή; φαντα
σίας του παρουσίασμα εύμορφότερο, πιό πρόσφορο, πιό 
ταιριαστό στήν υπόθεσή του. Άνακηρύσσει μιά μεγάλην 
άλήθεια ό Παλαμας γράφοντας, σέ μια κριτική του γιά 
τόν ποιητή Μαμμέλη, πώ; «συχνά ή μανία τής εντέλειας 
τής μορφής δέν είναι παρά άκριβ&ς ή συγκεκριμένη έκ* 
δήλωση^τοΰ πάθους ένός καλλιτέχνη πρός τήν τέχνη τοι>>.

Γνωστό πώ; ή πιό ασήμαντη υπόθεση, τό πιό κοινό 
γεγονός, έ'νας μΰθος μικρός, ένα περιστατικό συνειθισμέ- 
νο τής ζωής μας, μιά είκονοΰλα φυσική, άπό ένα γόητα 
τοΰ λόγου στίχο οργόν παίρνουν τήςάθανασίας τήν σφρα
γίδα καί τουναντίον ή πιό ποιητική σύλληψη άπό ένα α
πειρόκαλο τής μορφής πλαστουργό καταντα τέλεια άπο- 
κρουστική, άντικαλλιτεχνική. "Ενας Fontaine άπό γνω
στούς ώσεπιτοπολύ καί μικρούς μύί+ους κι ’ ένας Χάϊνε 
άπό μικροετεισόδια τής ζωής δημιούργησαν άληθινά ά- 
ρι στουργη ματάκια.

Ά ν  θελήσουμε μέ δυο λόγια νά τονίσουμε τήν εξαι
ρετική σημασία, πού στήν ποίηση έχει ή μορφή, μπορού
με, μεταβάλλοντας κάπιυς γνωστό γαλλικό λόγιο, νάπο- 
φανθούμε πώς «le style c ’est le poete*.

MIX. Γ · ΠΕΤΡ1ΔΗΣ

Ο ΜΙΚΡΟΣ Β ΑΣ ΙΛ Η Α Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Ό  φτω χός  Ή λίας.
Ό  Μιχαλάκης έχει δυο υπηρέτες οί όποιοι έκ περι

τροπής περνοΰν τή νύχτα στό ντιβάνι μέσα στόν άντιθά- 
λαμο καί οί όποιοι τό πρωΐ τού κάνουν τή τουαλέττα του 
ύπό τήν έπίβλεψι τής Βαρβάρας.

*0 ένας άπό τού; δυο ονομάζεται Ιω σήφ κι’ ό άλ
λος Ή λίας.

Ό  Μιχαλάκης προτιμά τόν Ή λία. Χωρίς άμφιβολία 
α ’ Ιωσήφ εΐνε πιό ειτιδέξιος καί πιό άξιαγάπητος. ΕΙνεένα
ωραίο παλληκάρι λεπτό καί μελαχροινό, μέ πολύ ώμορφα

ΒΙιτάφρ. Δ8ος ΠΑΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΗΛ

μάτια. “Εχει ένα άδιάκο.το χαμόγελο ποΰ άφίνει νά φαί" 
νωνται θαυμάσια δόντια. Σέ σηκώνει, σέ σαπουνίζει μΒ 
έπιδεξιότητα καί ά.ταλότητα. "Οταν λέγει: ή Μεγαλειότηζ 
σας δς θελήση νά σηκώση τό πόδι», έχει ένα γλυκό ίο" 
νο πειστικό ποΰ σέ συγκινεΐ. Τά σκέπτεται δλα. Μ’ αυ ' 
τόν δλα φεύγουν σάν σέ μαρουλάκια, χωρίς σκίσιμο, χω' 
ρίς τραβήγματα άχρηστα, χιορίς έκνευρισακή βραδύτητα- 

Ό  ’Ηλίας εΐνε λίγο πιό βλάκας. Κάποτε γελιέται. 
Μιά μέρα έμπέρδεψε τούς σπόγγους.Μιά άλλη μέρα έσπα
σε τό ποτήρι τών δοντιών. "Οταν ή Βαρβάρα τόν άπο- 
πέρνει, γίνεται κόκκινο:, τά σαστίζει καί τά κάνει δλα 
θάλασσα. Εΐνε μεγάλος, λίγο αδύνατος, πολύ ξανθός καί
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έ'χει μάιια γαλανά ανοιχτά. Εινε σαν τή Νέλλυ. Τα ματια 
του παραχαλούν και κοιττάζουν για νά «αταλάβη αν ει- 
νε κανείς ευχαριστημένος απ’ αύτόν. Τό συμπαθητικό 
του πρόσωπο χαίρεται καί λυπάται κατα τό υφος σας. 
Έ νώ  δ ’Ιωσήφ θυμίζει περισσότερο τήν Μίτσυ τ ή γά
τα. Μουρμουρίζει ευγενικά, άλλα a t  ο βάθος δεν ξερετε 
τί σκέπτεται. Καί ίσως κανένα ωραίο πρωί σάς γοατσου- 
νίση τά μούτρα. Μέ τόν ’H.ua δέν εκπλήττεσθε. Ο Μι- 
χαλάχης δέν άγαπα πολύ'τόν Ίωσή ρ, αλλά τοΰ εχει μιά 
μικρή εκτίμησι. Περιφρονέΐ λιγάκι τον Ηλια, αλλα στορ- 
γικά.

Τί συμβαίνει σήμερα; Ό ταν τό πρωί παρουσιάστηκε 
τήν ώρα ποϊ» σηκώθηκε δ Μιχαλάκης, με μιά ματιά πα* 
ρετήοησε δτι τά μάτια τοΰ Ή λία ήταν κόκκινα. Και ολη 
τήν ώρα τής τουαλέττας έκανε ανοησίες. Κατά σειρά ά
φησε νάπέση τό σαπούνι, γρατσούνισε το Μιχαλακη 
σκουπίζοντάς τον καί τοΰ παρουοίασε το πανταλόνι του 
άπό τήν ανάποδη' κι’ δσες φορές μπορούσε, αφινοντας 
κατά μέρος τήν ετικέτα, έ’βγαζε τό μαντήλι του καί σκού
πιζε κρυφά τή μΰτη του.'(3 Μιχαλάκης ανυπομονησε λι
γάκι άπό τόν τρόπο τΤ>υ αύιόν καί άκομα θύμωσε. Κι 
δταν στό πρόγευμα, βρέθηκε απέναντι στά τρία του μπι
σκότα, ένώ κρύωνε τό ζεστό του, ρώτησε τή Βαρβάρα άν 
ήξερε γιατί ο Ήλίας ήταν τόσο γελοίος.

Τοΰ εξήγησε δ α ήταν πολύ λυπημένος γιατί έμαθε το 
θάνατο τοΰ πατέρα του τόν όποιο αγαπούσε πολυ Αλλα 
τοΰ μένουν άκόμα ή μαμά τού, δυο αδελφοί και τρεις α
δελφές.. , 9 9 _

Μιά μαμά, δυό αδελφοί καί τρεις άδελφες! Κι αφου 
ό Ήλίας εινε δ πιό μικρός, χωρίς αμφιβολία δη ^α πε- 
θάνουν πριν άπ’ αυτόν. Αύτο θα τον λυπήση. Φτωχέ Η- 
λία! 'Ο Μιχαλάκης είνε πιό τυχερός.  ̂ ^

Πράγματι νά τό καλοσυλλογιστή δέν έχει παρά μονο 
τή Βαρβάρα καί τή Νέλλυ.

ΚΚΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

Ό  ' Αλλος

Μέ τό τρόσωτο παραμορφωμένο απο το θυμό, μέ τά 
δόντια σφιγμένα καί μέ το στήθος φουσκωμένο, ο Μι- 
χαλάκης φοβερίζει άκόμη μέ το δάχτυλο τή Νέλλυ, η ο
ποία μέ τήν ούρα ανάμεσα στά πόδια, φεύγει ούρλιάζον-
τας. '  y , *

Γονατισ.ιένη δίπλα του ή Βαρβάρα, τον σφίγγει ana· 
λά καί τόν χαϊδεύει.

— Ησύχασε, αγάπη μου, ησύχασε... ^
'Ο Μιχαλάκης χτυπφ τό πάτωμα με το ποδι του. h i

ve ωχρός. , , ,, α
'Η αναπνοή του σταμάτησε' επι τέλους ψιΐτυριι,ει με

μία στρίγγλικη φωνή: ν
—·Δέ θέλω πιά νά ίδώ τή Νέλλυ, ποτέ πΐά....
Πολύ σωστά,'δ Μιχαλάκη; δέ θά τή ξαναδή πιά. Θά 

απαλλαγή απ* αύτό τό ασχηιιο ζώο που tov έκανε νά θυ- 
μώση. Θά τή δώσουν σέ κάποιον.

Ό  Μιχαλάκη; κουνά τό κεφάλι. Τά μάτια του εινε 
άγρια. Δέν θέλει νά δώση τή Νέλλυ. Είνε δικη του. Δεν 
άνήκει σ’ άλλον. Πρέπει νά το/ υπάκουη... ειδ άλλως— 
είδ’ άλλως...

'Η Βαρβάρα τόν σφίγγες περισσότερο, άκόμη περισ
σότερο, άπάνω στο φουσκωμένο της στήθος.

—Ναί, αγάπη μου, είνε δική σου μόνο δικη σου.
Κι’ αν είνε κακίά θα τή σκοτώσουμε, αύτή τήν άσχημη 
σκυλίτσα.Θ’άγοράσουμε μιάν άλλη πειό γλυκίά και ύπάκοη.

Κι' δπως στήν ακρητής δενδροστοιχ ας ή Νέλλυ ξανα
φαίνεται φοβισμένη καί πλησιάζει έρποντας μέ τή κοιλία 
στό χώιια, ή Βαοβάρα πέρνει μΐά μεγάλη πέτρα και της 
τή ρίχνει. Ή  σκυλίστα μουγκρίζει καί απομακρύνεται λί
γα βήματα. Ή  Βαρβάρα σκύβει καί πέρνει μχά δλλη πέ
τρα. Άλλά δ Μιχαλάκης τής πιάνει τό χέρι

—“Οχι... δέ θέλω... t , ,
Τί θέλει νά πή αύτό; Γιατί αύτό δ ξαφνικός θυμός 

πού τον εκανε τρελλό; ’Αληθινά ή Νέλλυ υπήρξε λιγάκι 
κακία. Ά ντι νά σταθή ακίνητη, μ3 ένα  ̂ κομμάτι ζαχαρη 
στήν ακρη τής μύτης, και νά περιμενη οταν ο Μιχαλακης 
χτυπουσε τά χέρια γΐά νά τό ροκανίση, κουνιόταν, δεν 
εννοούσε νά ύπακούση, κι’ έστριβε το μουσούδι^της.  ̂

Τώσκασε μάλιστα καί δέν ξαναγυρισε οταν ο Μιχαλα
κης τή φώναξε. Ή ταν πραγματικώς κακιά καί ενοχλητι
κή’ Ά λλ’ έπί τέλους δλα αύτά δέν είνε τόσο φοβερά. Κι 
άλλες φορές είχε καπρίτσια. Σήμερα, γιατί αυτός δ θυμός
τού Μιχαλάκη;... _ ,

Κάθησε. “Εβαλε τά χέρια στο μέτωπο. Του πονει το
κεφάλι, πολύ τοΰ πονεί. Τό στήθος του πιέζεται. Και θά 
λε γε κανείς πώς δλα του τά μελη είνε τσακισμένα. Του 
φαίνεται δτι ξυπνά άπό ενα είδος λήθαργου, σε μια μερα
σκοτεινή. , ,

Τί έχει; Γιά νά ίδοΰμε, δ Μιχαλακης δεν είνε κακός, 
είνε καλός. Τήν αγαπά τή Νέλλυ. Την άγαπ<| μάλιστα μ 
δλη του τήν καρδιά. Καί πριν, δταν δλος αυτός ο θυμός 
τού ανέβηκε, ήταν σάν ένας άνεμοστρόβιλος που ολα τα 
συνεπέρνει. Κάτι τι to ακατανίκητο τόν εκινουσε, σάν να
τοΰ τραβούσε τό χέρι. . ν Λ ,

Ίσως, αν είχε στό χέρι κοίτι να σκοτωση την Νέλλυ, 
ένα μαχαίρι, ένα σπαθ-ί, ή τίποτε άλλο, θά τήν έσφαζε 
σαν ένας χασάπης, μέ τά ΐδια του τά χέρια.

Πώς! δ Μιχαλάκης θά τώκανε αύτό; Μιχαλάκης 
ποΰ μισεί τόν πόλειιο καί τούς κατακτητά;! δ Μιχαλάκης 
π·)ΰ φοβάται τό αίμα! Συνέρχεται στόν Ιαυτό του απο 
πολύ μακρυά, ό Μ ι χ α λ ά κ η ς  τρομαγμένος εξετάζει τον εαυ
τό του καί τρέμει. Τί εινε λοιπόν αύτή η καταραμένη δυ- 
ναμι ποΰ βγαίνει ξαφνικά άπ’ τά βάθη τής^ψυχής του, 
ποΰ τοΰ πέρνει τό μυαλό καί τόν καταντά σαν άγριο θη
ρίο; Κάποτε μέσα σ’ ένα παιδικό θυμό, ξέσχισε με τα 
νύχια του τό στήθος τή; Βαρβάρας σαν ένα μικρό άγριο 
γατάκι. Άκόμη τάχει τά σημάδια ..

Ά πό ποΰ προέρχεται αύτή ή μανία;.. Αλλοίμονο!... 
Μιά μέρα ό Βόρις Καϊνόφ διεσκεδαζε να ρίχνη τόξο 

μέ τόν καλύτερό του φίλο ένα εύγενή ονομαζόμενο Στενό. 
Μέ δυό επαναλήψεις τό βέλος τοΰ Στένο είχε χτυπησί] 
κοντότεοα στό σηιιάδι άπό τό βασιλικό βέλος. Τα χειρο- 
κρ >τήαατα τών παρευρισκομένων έδειχναν την επιδεξιο- 
τητά του καί τήν ήττα τού Βασιλέως Ο Βορις ειχε κα- 
τεβασμένα τά φρύδια καί δάγκωνε τά χείλια του' σημα
δεύοντας προσεκτικά, έριξε ενα τρίτο βέλος το  ̂οποίον 
σφηνώθηκε δονούμενο στό γΐ5ρο τού μικρού _μαυρου κυ- 
κλου, ποΰ μαρκάριζε τό κέντρο τοΰ σημαδιού.

 ̂ Ενας ψίθυρος θαυμασμού εχαιρέτησε αύτό τό εξαιρε
τικό χτύπημα. Θριαμβεύων, μέ τό μέτωπο ίδρωμένο, ό 
Βόρις απελαμβανε τη νίκη του. Άλλά ήδη δ Στένο, μέ 
μάτια πούλαμπαν, σημάδευε μέ τή σειρά του. Καί οάν 
οδηγούμενος άπό άλάνθαστο χέρι, τό τελευταίο του βέ
λος, απίστευτη τύχη, έτρύπαγε τό σημάδι ακριβώς στό 
κέντρο. Θύελλα άπό έπευφημίες πανηγύριζε αύτό τό μονα
δικό κατωρθωμα, άλλά ξαφνικά έσβυσε σέ μιά κραυγή 
τρομου. Γρελλος από ζήλεια δ Βόρις έβγαλε τό μαχαίρι 
του καί χτύπησε τό Στέν σιήν καρδιά...

Οταν ήρθε στά λογικά του, κατατρομαγμένος άπό τό 
έγκλημά του ο Βόρις παραιτήθηκε καί έγινε καλόγηρος. 
Δέκα πέντε χρονιά έζησε στίς στερήσεις καί στίς σκληραγω
γίες. Εινε αυτός ποΰ ή ΙΙανονία σήμερα λατρεύει ύπό τό 
δνομα Βόρις ό "Αγιος.

Στό πρωινό μάθημα, δ κ. Σιλσάχ άφοΰ διηγήθηκε 
αύτο το επεισόδιό έβγαλε συμπέρασμα δτι θαυμαστό ύ- 
πήρχε σ αυτή τήν άπόφασι ένός μονάρχου νέου άκόμη 
δοξασμένου, κι ο δποΐος μέσ’ τή φρίκη τοΰ εγκλήματος 
του βρήκε τή δυναμι ν’ άπαρνηθή δλες τής χαρές τού κό
σμου και να κλειστή σ’ ενα μοναστήρι.

Καί βέβαια ό̂  Μιχαλάκης θαύμασε. Άλλά μ ’ δλα αύ
τά ό κακόμοιρος ο Στένο είχε πεθάνη Κι’ ίσως νά πε-- 
θαινε ^ακομη κι η Νέλλυ. άν λίγες στιγμές προτήτερα δ
πως δ Βόρις ο Μιχαλάκης είχε ένα μαχαίρι στή ζώνη 
του. Κι αν υστέρα γινόταν καλόγηρος αύιό δέν θά ξα
νάφερνε τή Νέλλυ καί δέν θά παρηγορούσε τό Μιχαλάκη.

Σταγόνες ιδρώτος λάμπουν στό μέτωπο τοΰ παιδιοΰ. 
Υποφέρει. Φοβάται.

Ποιο εινε επί τέλους αυτο το άγριο ζώο πού καμμιά 
φορα χοροπηδά μεσα του; Είνε δυνατόν νά εινε τό ίδιο 
μικρό αγαπημένο παιδάκι τής Βαρβάρας, δ μικρός καλός 
Μιχαλάκης. Πώς να τά εξηγήση κανείς δλα αύτά; Μέ τά 
μάτια ανοιχτά μπροστά στόν ίδιο τόν εαυτό ίου δ Μιχα- 
λακης̂  αισθάνεται να τον πλημμυρίζει μιά μεγάλη άγωνία 
καί γίνεται τοσο ωχρός, πού ή Βαρβάρα φοβισμένη πα- 
ρακαλεΐ:

 ̂— Αγάπη μου, άγάπη μου, κύτταξέ με. Είμαι βέ
βαια πώς σοΰ κάνει κακο αυτή ή παληοΝέλλυ. Μά έννοια 
σου, αύριο τής δείχνω εγώ.

Άλλά μέ μιά ξαφνική χειρονομία τής κλείνει τό στό
μα. “Οχι, δχι, νά μή ξανακούση αύτή τή λέξι. Μουρμου
ρίζει:

— Σώπαινε.
Καί καθίζοντας στίς φτέρνες πάνω στήν άμμο, φω 

νάζει σιγά:
— Νέλλυ!
Η σκυλίτσα πλησιάζει. Είνε άκόμα φοβισμένη. Τά 

ματια^ της παρακαλοϋν. Σύρεται εμπρός του καί κουνεί 
τήν ούρά της ικετευτικά.

Τής ξαναλέει.
— Νέλλυ, καλή μου Νέλλυ 1.....
Αυτή τή φορά κατάλαβε. Σάν ?νας σίφουνας, ρίχνε

ται επάνω στό Μιχαλάκη, τόν μισοαναποδογυρίζει, τοΰ 
γλύφει τό πρόσωπο καί τά χέρια μέ μικρές χαρούμενες 
φωνές.

Απ τα χαδια αυτα το ρυτιδωμένο πρόσωπο τοΰ παι
διού ξανοίγει. Αρχίζει νά γελά. Σήμερα δέν μέν ^πειά

Έ το ς Δ’ .  ■ · ■ . ___
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παρά δ Μικρός καλός Μιχαλάκης. Ό  Βόρις δ άγιοα ξα- 
ναγυρισε ολοκληρος στόν τάφο του.

(Ε ίς τό π ρ ο σ εχ ές : Στό σκοτάδι κλπ .)

ΓΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Ε ΐσπραξις δημοσίων έσόδων

Συμφώνως τψ κατατεθέντι είς τήν Έθνοσυνέλευσιν 
σχεδίφ νόμου, ή προθεσμία τής καταβολής άνευ προσθέ
των τε/ών καί τόκων τΦν μέχρι καί τής χρήσεως 
1 9 2 3 -1 9 2 4  χρεών λήγει δριστικώς τήν 30 Απριλίου, 
όπότε λη ,'ει καί ή προθεσμία ιών /ρεών τής τρεχούσης 
χρήσεως 1924— 1925.

Επομένως πάντες οί έκ πάσης αιτίας όφειλέται τών 
άνωτέρω χρεών δέον v i σπεύσωσι έντός τοΟ μηνάς ’Α
πριλίου είς πληρωμήν τό τρίτον ήδη καλούμενοι, ινα μή 
έπιβαρυνθώ ji διά χοΟ νομίμου τόκου 12 °/0 άναδρομιχώς 
ΰπολογιζομένου καί προσθέτου τέλου; μέχρι μέν 30 °/ 
διλ τά χρέη τής χρήσεως 1924 - 1 9 2 5  καί 50 ·/, διά 
τα τών παλαιοτέρων χρήσεων. Επαναλαμβάνεται ή ύπό- 
μνησις δτι ούδεμία παράτασις πέραν τής 30ης ’Απριλίου 
θέλει δοθή.

( Εκ τής Γεν. Δ)σεως Δημοσίου ΛογιστικοΟ)

[ Α Η  Α Ω ς ι ς
St----------- &

1 ) Πας μή καταβάλλων τήν έτηοίαν συνδρο
μήν του διαγράφεται τω ν  καταλόγων τώ ν  συνδρο
μ ητώ ν.

2 )  Ό  έγγρά φω ν δέκα νέους έτησίους συνδρο- 
μητάς λαμβάνει δωρεάν τούς τρεις ηροηγουμέ- 
νους τόμους του <{Π ανχογνώοτου}).

( Εη τής Διενθ'ύνσεως)
6i

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ
ΤΑ Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

,,ΠΛΝΤΟ ΓΝ ΩΙΤ ΟΤ“
-  — Π ωλοϋνται είς δλα τά Β ιβλ ιοπω λεία  ——

ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ
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ο  ς ι τ ν τ ρ ο φ ο ^ :

ΔΡΑΜ ΑΤ ΙΚΟ  ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΞ,Ι
( Α Π Ο  Τ Α  Ε Ο Ν Ι Κ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  -  Σ ) Β Ρ Ι Ο Τ  1 9 2 2 )

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΜΛΣΤΡΟΒΑΓΓΕΑΗΣ. —’Ετών 3 0 -3 2 , κομμένη φυσιογνω

μία, όχι δμως άνηπαθητι <ός, ύτο- 
δηματοποιός.

ΑΝΝΑ—. 'Υπάλληλος τοϋ Μαστροβαγγέλη (κορδελιάστρα) ξαν
θή κοπέλλα τοΰ λαοϋ, σεμνή, σο
βαρή καί ειλικρινής, 18—19 έτών. 

ΤΑΣΟΣ.— Αδελφός τής 'Αννας. Στρατιώτης κακοπεριποιη- 
μένος, έτών 27.

ΚΟΥΛΑ.—"Αλλη υπάλληλος τοΰ Μαστροβαγγέλη. Φίλη της 
Ά ννα ς , συνομήλικοί, μελαγχροινή:

ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ^
"Αλλοι εργάτες υποδηματοποιοί. Ή  σκηνή στήν ’Αθήνα 

σύγχρονη.
Ή  Σκηνή είνα ι ενα μικρό συνοικιακό ΰποδηματοποιεΐον. 

Στό βάθος μιά μικρή πόρτα ποΰ συγκοινωνεί τό διαμέρισμα 
τοΰ εργατικοί. Ή  ιΐσοδος τοΰ μαγαζιού υπονοείται άπό τό 
δεξιό η τό̂  άριστερό πρώτο πλάνο. Σιό βάθος δεξιά καί δίπλα 
άπό τήν θύρα μιά μηχανή καί λίγο πάρα >άιω πρί’ς τόν τοίχο 
μιά άλλη μηχανή. Πάνω άπό τή μηχανή αύτήν στόν τοίχο ενα 
ράφι μ έ διάφορα δέρματα. Στό βάθος αριστερά ένας πάγκος 
ψηλός ποΰ εργάζεται ό Μαστροβιιγγέλης καί στόν - τοίχο φαί- 
ιε τα ι ή βιτρίνα μέ άρκετά παπούτσια μέσα. 'Αριστερά ενας 
πάγκος μακρίς ποΰ κάθονται οί πελαται. ’Ανάλογες καρέκλες 
πολύ κοινές. ’Ανάλογα κάδρα η καμμιά ρεκλάμα έργοστασίου 
υποδημάτων. ’ Επάνω στό μπάγκο τον Μαστροβαγγέλη διάφο
ρα πβτιιά , εργαλεία παπού:σια /λπ. Στό άνοιγμα τής αυλαίας 
φϊίνοντο.ι άπό τήν θύρα οί εργάτες ποΰ δουλεύουν γύρω άπό 
Ινα  παγ 'άκ ι μέ λερωμένες ποδιέ: καί π οι κάμισα καί στά χέρια 
βελόνες, σφυριά καί παπούτσια. Άπό καιροΰ είς καιρόν ακού
ονται τά κτυπήματα τους. Σιή πρώτη μηχανή κάθεται καί ρά
βει παπούτσια ή Ά ννα  (φόντια).

ΣΚΗΝΗ ΐη
ΜΑΣΤΡΟΒΑΓΙΈΛΗΣ -  ΑΝΝΑ

ΒΑΓ. (Στέκεται ατή θύρα μέ τά μαν ίκ ια  τον πουκα* 
μίσου  του σηκωμένα, βίαιος δχι δμως βόρβορος) Κυττάει
πρός τους έργάιες). Γιά κύχχαξε έκεί έργάιε;  για
κύχταξ* δουλευχηδες,  Μωρέ!... Είσαστε μεγαλείο!
Καί να ήταν πολλά ζευγάρια ; Μάλιστα. Μά τρία ζευγά
ρια, είναι Ινα μεροκάματο γιά μένα. Νά ήταν τουλάχι
στον γυναικεία ; μάλιστα. Ά μ ’ αύτά είνε άνδρικές άρβυ- 
λες.... Νχροπήσας ρέ σείς νά τά λιβανίζετε τρεις άνθρω
ποι άπό χτές. Κρίμα στά λεφτά ποΟ πέρνετε.(Ά κονμπά ε ι  
στό μπάγκο  τον). ’Ορίστε προσωπικό! νά σέ βουλιάξη πϊ 
καί ;pt. Ύστερα σοΟ λέει πώς πρέπει νά άλληλοβοηθιέται 
ή έργατιά-... Μμ ... νά σοΰ π ώ ! Κάνε δουλε;ά σου καί 
άμα θά κάνουμε άλλη συνέλευσι, θά ζητήσουμε έκκαθάρι- 
σι στό προσωπικό,,.. "Οχι;.... ή νάσαι έργάτης ή νά μήν 
είσαι.... Σάς τώπα καί άλλοτε, ή τέχνη δέν &ί»αι τσιρίσι 
νά φτιάξουμε κόλα (Σ την  Ά ννα ) .  Ναί! ΤΙ μέ κυττάς τοΟ 
λόγου σου; Καλά τά λέω ; ή κάνω άνορθογραφίες;

ΑΝΝΑ, Εγώ δέν είπα τίποτα.
ΒΑΓ. Οχι π ές ; τί νά πή ς; Βρρρρρ, τή ρόδα τής μη

χανής καί τό γαζί γίνεται σάν τής κορδέλες τοΟ δρόμου 
ποΟ πάμε στό Τατοϊ ( τής κάνα έπανειλημμένα κινήματα 
μέ τό χέρι του νά σκύψη ένω μεσολαβεί σ ιωπή).  Σκύψε 
ντέ ! Κυττα τη δουλειά σου καί άμα σοΟ μιλήσουνε τότε 
νά άπαντάς. ( Η Αννα ξαναρχίζει τή όονλειά της. Στρέ
φει στους έργάιες). Αοιπόντά ϊίπ:.με.... νά δοϋμε πότε θά 
τα γλυιωσεχε. (Πάει οτό μπάγκο του. Στή σκηνή σιωπή. 
Αρχίζει νά aq νρ ίζε ι κάποιο  λαϊκό τραγονόι κόβοντας 
φόντια μέ τή φαλτσέτα, του , ενώ άκούγεται 6 κρότος τής 
μηχανής καί τά κτυπήματα άπό μέσα. Σέ λιγάκι μ α 
ζεύει έ'να μάτσο φόντια με φόδρες καί χο>ρις νά κντιάξτ] 
τήν ”Αννα τά βάζει στήν άκρη τον πάγκον). Έ λα πάρ-
τα  είν’ή δουλειά τής άλληνής τής φιλενάδας σου, της
τσαγκαροδευτέρας.... (τήν κυττάει άξαφνα), ΓιαιΙ δέν ήλ
θε πάλι σήμερα;

ΑΝΝΑ Ξέρω κι’ έγώ ;
ΒΑΓ. Δέν σούπε χίποχα;
ΑΝΝΑ. Ό χι.
ΒΑΓ. Τό ε ;
ΑΝΝΑ Ξέρω κι’ έγώ.Γιά νά λείψη ή ΚοΟλα....
ΒΑΓ ( Διακόπτει)  Ή χσαγκαροδεφχέρα νά λές.Αύχό 

είναι χό δνομά χης.
ΑΝΝΑ (συνεχίζει) θά πή πώς κάχι τής συνέβη.
ΒΑΓ. Μέ φώτισες... Δούλευε καί λίγο τώρα. ( Ξαναρ

χίζουν δλοι τήν δουλειά. Άκούγονται πάλι μονάχα οί 
κρότοι σφυριών καί μηχανής, ° Υστερα άπό λίγο:)

ΒΑΓ. Μωρέ πείνασα.... άμ! τί νά σοΟ κάνη ένας κα 
φές; (Στήν Ά ννα ) ,  “Αν έρθη κανείς νά μέ ζητήση έγώ 
θάμαι στό κρλατσό άπένανχι (φεύγει),

ΣΚΗΝΗ 2<χ
ΑΝΝΑ—ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ, ϋστερα ΚΟΓΛΑ.
ΑΝΝΑ ( Ά φ ο ν  περάστ) πάλι λίγη σιωπή, φωνάζει). 

Μασχρογιάννή !
ΕΡΓ. (Ά π ό  μέσα). Αέγε !
ΑΝΝΑ Διάβασες έφημερίδα σήμερα;
ΕΡΓ. Διάβασα.
ΑΝΝΑ Καί τί λ έε ι;
ΕΡΓ. Κακά καί ψυχρά τά πράγματα.
ΑΝΝΑ Δηλαδή;
ΕΡΓ. Δηλαδή πάθαμεκακό άνεπανόρθωτο ποΟ δέν τό 

περιμέναμε.
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ΑΝΝΑ Κατί τί άλλο;
ΕΡΓ. θέλεις καί άλλο ;
ΑΝΝΑ Ό  στρατός τί γίνεχαι;
ΕΡΓ. "Ολο φεύγει, κ ι’ άκόμα φεύγει.
ΑΝΝΑ "Ολος ό σχραχός;
ΕΡΓ. "Οποιος προλαβαίνει.
ΑΝΝΑ Οί άλλοι;
ΕΡΓ. (Δύσ&νμος). Ούχού! καϋμένη σκουχούρα είσαι.
ΑΝΝΑ Μήν είσαι άράθυμος καϋμένε Μασχρο-Γιάννη. 

Δέν καχαλαβαίνεις γιαχί ok ρωτάω ;
ΕΡΓ. (Ξεροβήχει) Γιαχί;
ΑΝΝΑ Γιά χόν άδερφό μου.
ΕΡΓ. Βρέ ! δέν χό θυμόμουνα’ αλλοΟ πήγ’ 6 νοΟς 

μου. Ε ! λοιπόν;
ΑΝΝΑ Τί λές νάγεινε;
ΕΡΓ. "Οχι γίνανε καί c l  άλλοι. Τί νά σοΰ πώ ;
ΑΝΝΑ Αές νά σώθηκε ;
ΕΡΓ. Ξέρω γώ βρέ κορίτσι μου. Σέ ποιό σώμα ήτανε;
ΑΝΝΑ Σχό Σύνχαγμα 5)73.
ΕΡΓ’ Ά μ ’ αύχό τό πιάσανε αιχμάλωτο. Τό γρά

ψανε καί τά φύλλα.
ΑΝΝΑ (Τρομάζει) ω δυστυχία μου ! Μαστρο-Γιάννη.
ΕΡΓ. Λέγε.
ΑΝΝΑ Γιά κάνε λίγο έτσι νά μέ δής (ό  έργάτης γέρ

νει λίγο στην πόρτα μαζυ μέ τή κηρέκλα τον βγάζονιας  
τό κεφάλι τον άπό τήν πόρτα). Δέν μπορείς τοΟ λόγου 
σου μαστρο Γιάννη, πούσαι άνδρας, νά μάθζ,ς τί έγινε δ 
Τάσος;

ΕΡΓ. Πώς νά τό μάθω βρέ κορίτσι μου. Έδώ πλάκω
σε μεγάλη συμφορά σ’ δλο τό Κράτος.

ΑΝΝΑ Νά έκεί ποΟ συχνάζεις. Νά ρωχήσης χό βράδυ 
δσους ξέρεις μπας καί τόν είδανε πουθενά ;

ΕΡΓ. Καλά άλλά μοΟ φαίνεται....
ΚΟΓΑΑ (Μπαίνει βιαστική, λαχανιασμένη) Καλη 

μέρα.... τί γινόσαστε;
ΕΡΓ. Καλώς τινε. (Ξανακάθεται στή ϋέοι τον καί άρ· 

χίζει τή δονλειά του).
ΑΝΝΑ Έσύ τί έγινες; Δυό φορές ρώτησε γιατί δέν 

ήρθες.
ΚΟΓΛΑ Καλέ είμαι ξενυχτισμένη δλη τή νύχτα. Ή 

μητέρα μου, καϋμένη Ά ννα  δέν είναι καλά. Τήν Ιπιασε 
άπό βραδύς μιά πλάκωσι καί πήγε νά τελειώση.

ΑΝΝΑ Φέρατε γιατρό;
ΚΟΓΛΑ Μέ χίλια παρακάλια τόν κατάφερα κ’ ήρθε.
ΑΝΝΑ Καί τί ε ίπ ε ;
ΚΟΓΛΑ Τής Ικαμε μιά ένεσι καί είπε..., (σνγκινεΐ· 

ται) πώς σέ δυό—τρεις μέρες.... θά σχαμαχήση ή καρδιά 
της.... καί δταν σταματήση ή καρδιά της.,., θά πεθάνη 
(  σιγοκλαίει).

ΑΝΝΑ Τί κλαίς καϋμένη. Μήπως έγινε κιόλας; Ά ν  
ηχανε δσα λένε κι’ οί γιατροί νά γίνωνται, δλος ό κόσμος 
θάτανε πεθαμένος. Τώρα τί θά κάνης, θά δουλέψης;

ΚΟΓΛΑ Τί λές καί σύ! Ή μάνα μου νά πεθαίνη καί

γώ νά δουλέψω. Ήρθα νά τοϋ πώ, πώς θά λείψω καί σή· 
μερα καί αύριο δσο νά ίδώ τί θά άπογείνη ή μητέρα μου.

ΑΝΝΑ Κάχσε τότε νά τόν περ:μένης. Στό κολατσό 
είναι. ('Αλλάζει θέμα). Δέν μοϋ λές; τί νέα μαθβίνεις; 
φεύγει ό στρατός άπ’ τή Μικρά Ά σ ία ;

ΚΟΓΛΑ Ναί. Ήρθε χτές καί ό γυιός τής Κυρά-Σχα- 
μάτας ποϋ είναι στήν αύλή μα;, στής 12 τά μεσάνυχτα.

ΑΝΝΑ (Μέ Αγωνία)  Έ ! λοιπόν;
ΚΟΓΛΑ Σάν γέρος έχει γίνει, μέ κάτι ροϋχα....
ΑΝΝΑ (Διακόπτει) Έ  ! τί σας είπε ;
ΚΟΓΛΑ Τί νά μάς πή. Καταστροφή ! Περπάταγε 

δχτώ μερόνυχτα καί έπειδή δέν είχε άρβύλες, είχε ντύσει 
τά πόδια του μέ μιά κουβέρτα ποϋ είχε κουρελιάσει.

ΑΝΝΑ Σέ ποιό Σύνταγμα ήτανε;
ΚΟΓΛΑ Δέν ξέρω
ΑΝΝΑ Μήπως ήτανε στό 5)73 ;
ΚΟΓΛΑ Μά, μοϋ φαίνεται πώς σ’ αύτό χό Σύνταγμα 

ήτανε.
ΑΝΝΑ Α λήθεια ! "Ωιτε ήτανε μαζύ μέ τόν Τάσο;
ΚΟΓΛΑ ( Τήν κνττάζει σ ιωπηκή καϊ δέν θέλει να 

τής μιλήοη). Μπορεί.
ΑΝΝΑ Καί πώς δέν τόν πιάσανε αιχμάλωτο;
ΚΟΓΛΑ Ξέρω κι’ έγώ.
ΑΝΝΑ Καί γιά τόν Τάσο, δέν σούπε τίποτα ;.... Λέγε 

λοιπόν.... (ή Κονλα δέν θέλει νά τής μιλήσ·η.) Γιατί δέν 
θέλεις νά μοϋ πής;.... Έσύ κάτι ξέρεις.

ΚΟΓΛΑ Νά, είπε πώς είχε ίδή τόν Τάσο γιά τελευ
ταία φορά στήν παραλία δταν πέφτανε σιής βάρκες. 
"Γσιερα τόν έχασε. Μούπε δμως πώς δποιος σώθηκε άπό 
τό Σύνταγμά τους, πρόφτασε καί μπήκε σέ βαπόρι καί 
έτσι, άν δ Τάσος γλύτωσε, θά ήρθε μαζύ του.

ΑΝΝΑ Καί πώς δέν ήρθε ;
ΚΟΓΑΑ ΓΙοιός ξέρει.... Όπου κι’ άν είνε μπορεί 

νάρθη κι’ αυτός.
ΑΝΝΑ (Μελαγχολική). Αλλοίμονο! Τί νά γίνω ή 

δόλια; Τί νά γίνω έγώ ποϋ τό ριζικό μου τό ξέρω.... 
(Σάν  νά μονολογή). Ή  ζεί ή σκοτώθηκε, έμένα ή μοίρα 
μου ίδια είνε. ,

ΚΟΓΛΑ Δέν σοΰ λέω, άλλά τέλος πάντων έχεις Ινα 
άδερφό, Ινα προστάτη. ’Εμείς δσο καί νάναι κορίτσια ε ί
μαστε.

ΑΝΝΑ ( μονολογεί) Κορίτσια !.... (Κοννάει τό κεφά
λι της διαρκώς bed ή Κοϋλα τήν κνττάζει περίεργα).

ΚΟΓΛΑ Κορίτσια βέβαια...- Τί κουνάς τό κεφάλι 
σου ; Τί! έπειδή σοΟ συνέβη ένα δυστύχημα ; Αύτό δέν 
έχει νά κάνη. Ά ς  ήτανε έδώ δ άδερφός σου νά ζητήση 
τό δίκη ο σου. Νά γιατί χρειάζεται ένας προστάιης ποΰ 
σοΰ λέω. (Ή  Ά ννα  είναι βν&ισμένη οέ σκέψεις, είναι ά- 
φηρημέ>η). Ά ν  βοήθησε ό θεός καί σώθηκε θάρθη σχήν 
’Αθήνα, θά χοΰ έξομολογηθ^ς τό σφάλμα σου δπως τάπα- 
με κι’ άλλη φορά, αύτός θά σηκωθή καί θάρθη έδώ νά 
τοϋ ζηηήση τό λόγ^.... δηλαδή τί λόγο νά τοϋ ζητήση.... 
νά! θά τοΰ πή πώς πρέπει νά σέ πάρη καί νά τελειώση τό
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ζήτημα καί νά πάψης καί σύ νά λυώνης. (Τήν κυττάζει 
ποϋ σκέπτεται). Άφησε χή συλλογή κατά μέρος καί δέν 
σοΟ κάνει καλό. ΤΙ θά βγάλης ; Τό κβφάλισου τυρανεΤς ά- 
δίκως καί τίποτε δέν κάνεις. (Ά ξαφνα ) .  Μά δέν μου λες , 
Ποιός έχει άνάγκη άπό παρηγοριά έσύ ή έγώ ποϋ πεθα. - 
νει ή μάννα μου; (σηκώνεται). Νά παρακαλάς νάρθ ,. ό ά* 
δερφός σου νά μειολαβήαη, νά σέ παρη ό Μασιρο Βαγ 
γέλης.

ΑΝΝΑ Έγώ παρακαλάω νά μήν έλθη.
ΚΟΓΑΑ Νά μήν έρθη;
ΑΝΝΑ Ναί.
ΚΟΓΑΑ Καί γιατί ;
ΑΝΝΑ Γιατί.'; Μ’ έρωτας ; τό γιατί ; Μήπως  ̂νομί

ζεις πώς καί γώ σκέπτομαι σάν καί σένα; Εσύ δέν τόν 
ξέρεις τόν άδερφό’μου ; Αύτός άν τύχη κι έρθη κ αί τοΟ 
πώ δ,τι μοΟ συνέβη καί τό πάρει μέ καλό, καλά θά είμα
στε. Ά ν  τό πάρη δμως τό μέ κακό, άλλοΐ καί τρίς άλλοί. 
Κάλλιο νά μή φτάσω σ’ αύτή τήν ώρα.

ΚΟΪΑΑ Έτσι είναι δλα τά αδέρφια.
ΑΝΝΑ θά  άκούσω βριξιές, θά φάω ξύλο, καί ύ

στερα..,. ( σκέπτεται).
ΚΟΓΑΑ ύστερα;
ΑΝΝΑ ύστερα ξέρω γώ τί ξεμπερδέματα θάχου- 

με.... Γίνεται πολλές φορές πολύ κακός. Μπορεί νάρθη 
έδώ, νά τόν βρή καί άν δεχτή καλά, άν δέν δεχτή....

ΚΟΓΑΑ (Τάχα μέ ε'ιρωνεία) Έ  ! τί. Αν δέν δεχτή;
ΑΝΝΑ Μπορεί νά κάνη καί φονικό ό Τάσος. Τί τό 

γελάς ; Άκόμα θυμάμαι πόσο φχαριστήθηκε ποΟ κάποιος 
συντεχνίτης του σκότωσε τήν άδερφή του γιατί άτίμασε 
τήν οικογένεια. ΤοΟ ΐίήγαινε ταχτικά στή φυλακή καπνό.

ΚΟΓΑΑ Έ λα δά καί σύ καϋμένη. Πάει ή έποχή ποϋ
γινόντουσαν οί φόνοι.

ΑΝΝΑ Ναί, μά σούπα έσύ δέν ξέρεις τόν άδερφό μου.
ΚΟΓΑΑ Έ ! τότε ά ; μήν Ιρθη.... καλλίτερα νά σκο

τώθηκε.
ΑΧΝΑ Ό χι νά σκοτώθηκε.
ΚΟΓΑΑ Ά μ ’ ! τότε ;
ΑΝΝΆ (υστέρα άπό μακρυά σ ιωπή καί σκέψι). Ξέ

ρεις τί σκέφθην.α ΚοΟλα ; Νά τό τελειωσω μονάχη μου τό 
ζήτημχ. 'Ο άδερφός μου άπό μιά μέρ* στήν άλλη θάρθη 
άν σώθηκε. Αοιπόν δέν θέλω νά τοΟ πώ τίποτα, θέλω νά 
βρή τά πράμματα έτοιμα, τελειωμένα. θά  μιλήσω μονάχη 
μου τοΟ Εύάγγελου, θά τόν παρακαλέσω, θά κλαφτώ καί 
ίσως τόν καταφέρω. Ά ν  δεχτή νά μέ στεφανώση, θά τοΟ 
πώ νά περιμένουμε λίγο μήπως καί Ιρθη είς τό μετχξύ 
άδερφός μου καί έτσι.... Έ  ; πώς σοΰ φαίνεται ,

ΚΟΓΑΑ Άμποτες νά πετύχης. Κάνε κ ’ ϊτσι, άλλά 
έγώ σοΟ είπχ τήν ιδέα μου· αύτός είναι άγύριστο κεφάλι, 
είναι μοχθηρός. Ήθελε νά σέ καταστρέψη καί τό πέτυχε, 
τώρα ποΟ τό πέτυχε, είναι εύχαριστημένος.

ΑΝΝΑ Μή τό λές καϋμένη αύτό τό πράγμα.

ΣΚΗΝΗ ?η
ΑΝΝΑ -  ΚΟΓΑΑ —ΜΑΣΤΡΟΒΑΓΓΕΑΗΣ

ΒΑΓ. (μπαίνει ξεροβήχοντας) Καλώς την. Γιατί έτσι
ποωΐ καί χωρίς νά πιάσης δουλειά,

ΚΟΓΑΑ Μάστορη.... ή μητέρα μου πεθαίνει καί
έμεινα άγρυπνη δλη τή νύχτα.

ΒΑΓ. Καλά· μίλα χωρίς κλάμματα.
ΚΟΥΑΑ Αοιπόν δέν θά δουλέψω σήμερα και ισως

καί αύριο. , , .
ΒΑΓ. (κατεβάζει το κεφάλι, κάνει μ ια  στροφή καί

πάει στόν μπάγκο του). Κατάλαβα. Παρ’ τά μπαγάκια 
σου λοιπόν καί δίνε του.... Καί γώ, δέ σοΟ λέω, κανω 
τσαγκαροδευτέρες άλλά έσύ μάς πέρασες;

ΚΟΓΑΑ Καλά μάστορη, θά λείψω μόνον σήμερα δέν
είπα πώς δέν δουλεύω.

ΒΑΓ. Είπα καί έλάλησα  καί άν δής έκείνη την
ψιλοκομένη τήν Άργυρώ καί δέν έχει δουλειά να τής 
πήί νάρθη αύριο τό πρωί νά πιάση δουλειά.

ΚΟΓΑΑ θάρθω γώ μάστορη αύριο τό πρωί.
ΒΑΓ. Έσύ νά του δίνης.... Ά ϊντε (ή Κούλα κατε

βάζει τό κεφάλι καί ήσυχα — ήσυχα φεύγει).
ΣΚΗΝΗ *η

Μ ΑΣΤΡΟΒΑΓΓΕΑΗΣ— ΑΝΝΑ
ΒΑΓ. (Έ νώ  Ανακατεύει τά πετσιά καϊ έργαλεΐα τον).

Εκείνα τά σεβρά είναι έτοιμα;
ΑΝΝΑ. (Έ νώ  γαζώνει γρήγορα). Αύτά ραβω....

τελειώνουν σέ λίγο. , , , , ·, » ,
ΒΑΓ Βρέ γιά τό θεό’ άπ’ τό πρωί μ αυτα  μπαλευε ις

καί δέντά έτελείωσε;; Ά μ ’ βέβαια σ ’ άφίνουν οί κουβέν
τες; Ήρθε ή Τσαγκαροδευτέρα σούφαγε δλη τήν ωρα.....
άλλά δέν φταίει αύτή ... ούτε καί ού. ,

ΑΝΝΑ. Ή  ΚοΟλα δέν μέ χασομέρησε καθόλου. Μου·
λεγε γιά τήν άρρώστεια τής μητέρας τη,.

ΒΑΓ. (Σάννά  Ικπλήττετηι) Ά  μπά! δέν είχαμε κου ■
τσομπολιά σήμερα;

ΑΝΝΑ. (Σταματάει τήν μηχανή της, παίρνει ενχ ζευ
γάρι φόντια και σηκώνεται) Νάτςκ έτοιμα (τού τά Αφίνει 
οι'ον μπάγκο , Ινώ στέκεται ϊ κ ι ΐ  Ακίνητη').

ΒΑΓ. (Έχει κατεβααμένο τό κεφάλι καϊ oft ν το αη-
κώαη Άξαφνα) Έ  καί τώρα τί θές,

ΑΝΝΑ. (μέ  Απόφασι καί πεποί&ησι στα λόγια της). 
Έμαθα Εύάγγίλε, πώς ό στρατός μας φεύγει άπ’ τή Μι
κρά Ά σία καί πώςτό Σύνταγμα 5)73 πιάοτηκε « ^ λ ω τ ο  

ΒΑΓ. (Συνωφρυοϋται, σάν κάτι νά καταλαβαίνω) Ε.
λοιπόν; ^ ,

ΑΝΝΑ Στό Σύνταγμα αύτό υπηρετεί καί ό Ιασος.
ΒΑΓ. Καί λοιπόν;
ΑΝΝΑ Αοιπόν. Ά ν  σκοτώθηκε ή πιάστηκε αίχμα- 

λωτος χάνω καί τόν τελευταίο μου προστάτη καί μένω έ
ρημη στόν κόσμο. Ά ν  σώθηκε σήμερα ή αύριο Να είναι 
έδώ, ίσως μάλιστα καί νάχη έρθη.

ΒΑΓ. Καλώς νάρθη.

ΑΝΝΑ Σέ εύχαριστώ. Άλλά έγώ δέν θέλω ν ά ρ θ η . Α Ν Ν Α  ("Οσο προχωρεί ταράσσεται καί κοκκινίζει). 
ΒΑΓ. Ά ν  καί δέν καταλαβαίνω τί μοΟ λές σοΟ λέω ’Όύτε θά ζήσουμε τουλάχιστον μαζύ;
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καί έγώ άν δέν θέλης νάρθη.... άς μήν έρθη.
ΑΝΝΑ Εύάγγελε.,.. ('Ο Βαγ. κάΰε φορά πον  Α

κούει νά τόν φωνάζει ετσι δυσανασχετεί) Ό χι πώς δέν 
καταλαβαίνεις τί σοΟ λέω, μά δέν θέλεις νά κάταλάβης. 
Ά ν  σκοτώθηκε ό Τάσος είμαι-ένα κορίτσι μονάχο στόν 
κόσμο καί ή θέαις μου είναι πολύ δύσκολη. Ά ν  πάλι δέν 
σκοτώθηκε καί ήρθε, ή θέσις μου είνε πάλι πολύ δύσκολη 
γιατί άργά ή γρήγορα πρέπει νά μάθη τή διαγωγή τής 
άδελφής του.

ΒΑΓ. Α! τώρα κατάλαβα (χαμογελάει) Αέγε λοιπόν 
τώρα τί θέλεις νά πής;

ΑΝΝΑ θέλω νά πώ, πώς πρέπει νά σκεφθοΰμε, δηλα
δή νά σκεφθής έσύ περισσότερο πώς ή έτσι ή έτσι, πρέπει 
νά κανονίσουμε τή θέσι μας.

ΒΑΓ. Έδώ είμαστε! τό ίδιο τροπάριο πάλι.
ΑΝΝΑ ΆφοΟ είναι άνάγκη Εύάγγελε. τι νά κάνουμε; 

Έγώ δσα μούχεις πή δέν τά πιστεύω πώς μοϋ τά λές ά- 
λήθεια. ΜοΟ τά λές έτσι γιά νάδής άν σ’ ά/απάω άληθι- 
νά καί ιτόση είναι ή άγάπη μου.

ΒΑΓ. (μέ Αηδία). Καϋμένη μήν άρχινάς πάλι μ’ αυ
τές τής σαχλαμάρες τήν κουβέντα. Άγάπη καί κολοκύ
θια μέ τή ρήγαν ι- σοΟ τό είπα καί πάλι πώς κάτι τέτοια 
είναι τά είδωλα ποΟ μάς κατάντησαν τή ζωή σκλαβιά 
μέχρι σήμερα. Δέν βλέπεις τί έγεινε στή Ρωσσία. Έκεί 
καταργηθήκανε δλα καί λεφτά καί σπίτια καί μεγαλεία 
καί άγάπες γυναικείες καί διπλωματία καί δλα.

ΑΝΝΑ Καί άγάπες γυναικείες;
ΒΑΓ. Καί βέβαια. Αύτό πρώτα άπ’ δλα. 2Λό κάτω 

κάτω τί θά πή άγάπη; Κολοκύθια μετά ρηγάνεως! ('// 
Ά ννα  τρομάζει καϊ υποχωρε ί δύο τρία βήματα) Νά λοιπόν 
νά  σοΟ τά πώ άπ’ τήν άνάποδη, άφοΟ τό θέλεις. Δέν υπάρ
χει σήμερα γάμος, σύζυγος, παιδιά καί τά τέτοια. Υ 
πάρχει δμως τό γοΟστο, ή όρμή, τό ένστικτο, καί 
πρό παντός ή έλευθερία τοΟάτόμου. Άγαπώνται δύο άν
θρωποι, 2νας άνδρας καί μιά γυναίκα, δπως άγαπηθήκα- 
με έμεΐς, παίρνονται. "Γστερα άπό κάμποσο καιρό δέν ά- 
γαπώνται χωρίζουνε.

ΑΝΝΑ Σάν κι’ αύτούς είμαστε καί μείς ;
ΒΑΓ. Απαράλλακτα. Ό  καθένας έλεύθερος καί άνε- 

ξάρτητος πάει στή δουλειά του. Έμεΐς άγαπηθήκαμε καί 
χαρήκαμε τή ζωή δσο μπορούσαμε. Τώρα δέν άγαπιόμα- 
στε καί ό καθένας μας μπορεί νά κάνη δ,τι θέλει. Αύτά 
σοΟ τά λέω σοβαρά καί νά τά πιστέψης καί μή νομίζης 
πώς σοΟ τά λέω γιά νά ίδώ άν μ’ άγαπάς άφοΟ άγάπη δέν 
παραδέχομαι δτι ύπάρχει.

ΑΝΝΑ Ποτέ δέν μούχες μιλήσει τόσο ξάστερα.
ΒΑΓ. Μά άφοΟ πρόκειται νάρθη ό άδερφός σου θέ 

λω νά σέ προετοιμάσω νά κανονίσης τή θέσι σου.
ΑΝΝΑ Δηλαδή δέν άχεις σκοπό νά μέ οτεφανώσης;
ΒΑΓ. (γελάει παρατεταμένα). Μή-λές άστεΐα άδερφέ 

μεσημεριάτικο. Μασκαραλήκια θά κάνουμε τώρα.

ΒΑΓ. Μά άφοΟ δέν σ’ ά γα π ά ω  ;
ΑΝΝΑ Καί τί θά πής τοΟ άξερφοΟ μου σάν θά σοΟ 

ζη τή σ η  λόγο ;
ΒΑΓ. Ά ν  ε ίνα ι έξυπνος άνθρωπος καί έμαθε τόν κό

σμο, δέν θά μοΟ ζητήση  λόγο. Ά ν ε ίνα ι κουτός, θά άναγ- 
κασθώ νά  τοΟ πώ  τά ίδ ια  λόγια  καί έκεΐνο ς άς μέ καταγ- 
γ ε ίλη .

ΑΝΝΑ Καί είναι ή άπόφασίς σου αύτή ; Είναι ή κα
θαρή άλήθεια αύτά ποΟ λές ;

ΒΑΓ. "Οπως σέ βλέπω καί μέ βλέπεις.
ΑΝΝΑ ^έν μ’ άγαπάς πειά ;
ΒΑΓ. (Τής κάνει Αρνητικό κούνημα μέ τό κεφάλι).

ΙΩΆΝΝΑ (υστέρα Αττό σ ιωπή καί Αφοΰ συγκέντρωσή) 
Εύάγγελε, δέν σκέπτεσαι καθόλου καλά. "Οταν πρωτο- 
ήρθα στό μαγαζί σου καί άρχισες νά μοΟ κάνης κόρτε, 
δέν ήσουν ό ίδιος. Τότε ήσουν δλο καλοπιάσματα, δλο 
περιποίησι καί λόγια γλ , ά. Οί τρόποι σου μέ έκαμ αν νά 
καταλάβω πώς είχα νά κάνω  μέ έναν άνθρωπο εύγενή  ...

ΒΑΓ. Καί σάμπως δέν είμαι ;
ΑΝΝΑ  μ ’ έναν άνθρωπο ποΟ ζήταγε καί μένα ή

καρδιά μου γιά σύντροφο στή ζωή μου. Άρχισα λοιπόν 
σιγά-σιγά, νά παραδέχομαι δσα μοΰλεγες, άρχισα νά δ· 
ποχωρώ σέ δσα μοΟ ζήταγες, έως δτου σοΟ παρέδωκα 
καί τό τελευταίο μου έκεΐνο πούχει κάθε κορίτσι. Γιατί 
τώκανα αύτό ; Γιατί είχα πεποίθησι πειά σέ σένα καί γι- 
ατίά γαπιόμαστε καί γιατί μούχες πή πώς θά μέ στεφάνωνες.

ΒΑΓ, Τότε σ’ άγάπαγα.
ΑΝΝΑ (Σέ μεγάλη ταραχή καί εξαψι)  Πάψε ! ούτε 

καί τότε μ’ άγάπαγες, δπως καί τώρα τό λές μονάχος σου 
πώς δέν μ’ άγαπάς. Τότε μ’ άγάπαγες γιατί ήθελες νά 
φτάσης στό σκοπό σου, νά καταστρέψης ένα κορίτσι.

* (Είς τό προσεχές τό τέλος).

ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Α Ι

— ΕΙς τόν πλειστηριασμόν έπωλήβησαν καί τά έργα 
τής συλλογής τοΰ δόκτορος ΝούνςΗ ή όποια περιελάμβανε πλεΤ- 
στα Ιργα τής /Ιταλικής "Αναγεννήσεως..

— Εις τήν Σουηδίαν έπερατώΟη τελευταίως μία έκ τών 
μεγαλειτέρων διωρύγων ιοϋ κόσμου. Ή  διώρυξ αΰτη είνε ή 
τοϋ Σεντεχέλζε καί ενώνει τήν Βαλτικήν θάλασσαν μετά τής 
λίμνης Μαίλαρ. Διά τήν αποκοπήν τής διώρυγος ταύτης άπητή- 
θησαν οκτώ έτη καί έδαπανήΟη τό ποσόν τών 4.000.000 δολ- 
λαρίων.

— Μερικαί μελέται σοφών Αιγυπτιολόγων δημοσιευθεΐσαι 
εσχάτως είς Γαλλικά φύλλα, δίδουν κα ί πιθανωτέρας εξηγήσεις 
περί τρόπου τής ταριχεύσεως τών νεκρών έν ΑΙγύπτιρ. Οΰτω, 
άφοΰ πρώτον τό πτώμα έπλύνετο μέ οίνον φοίνικος, έγεμίζετο 
ακολούθως μέ σμύρναν, κανέλαν καί άλλα άρωματικά έχοντα 
τήν Ιδιότητα νά έμιοδίζουν τήν σήψιν τών σαρκών. Ή  τιμή 
τής τοιαύτης ταριχεύσεως άνήρχετο είς τό ποσόν τών 17.500 
σημενών γαλλ. φράγκων.

—Ό  “Αγγλος Καθηγητής σέρ "Λρθουρ Κήθ, άσχολεΐται μέ τήν 
γενομένην εσχάτως είς τήν Ροδεσίαν άνακάλνψιν ένός ανθρω
πίνου κρανίου, ήτις έγένετο έντός ένός σπηλαίου τοΰ ό}ους
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Μπρόκεν Χίλ. Τό κρανίον άνήκει είς τύπον ανθρώπου άγνώσιου 
άκόμη ίίς  τήν έτισιήμην, ώσιε κατ’ ανάγκην θά άποτελέση 
μονάόα εντελώς ίδ,αιτέρας αυλλι γης είς τά μουσεία. Κατά 
τούς υπολογισμούς τοϋ σέρ Κήθ, ό άνθρωπος αύτός θά έζη πρό 
100—200 χιλιάδων έτών. Άπό τά οστά, τα ό.τοΐα εύρέθησαν 
μαζύ, εξάγεται ότι θά ήδύνατο νά βαδίση δρθιος και δτι είχε 
ΰψος περί τούς 5 πόδας καί 9 δακτύλους, ήτο διανοητικώς ύπερ- 
τερος από τόν γορίλλαν, ανώτερος μάλιστα καί άπό μερικάς 
σημερινός άγριας φυλάς.

—Μία γυνή είς τήν άγγλικήν πόλιν Ρόίερχεμ έγέννησε δύο 
δίδυμα, τών οποίων τά σώματα είναι ήνωμένα καί αδιαίρετα. 
Τά νεογέννητα είναι υγιέστατα και οί Ιατροί βεβαιοϋν δτι θά 
έπιζήσουν.

Ε Ι Δ Η Σ Ε ΙΣ
— Είς τό Άννόβερον έόικάσίίη καί κατεδικάσθη τελευταίοις 

είς θάνατον ό Φρίτζ Χάαρτμαν, ό όποιος έφόνευσε κατά τούς 
τελευταίους τρεις μήνας 27 άτομα, διά νά τούς άφαιρέση τά 
ενδύματα καί δ ,τι άλλο πολύτιμον εφερον μεθ' εαυτών. Είς 
τοϋτο είχε συνεργόν ενα νέον, όνόματι Χάνς 1’κράνς, δστις κα- 
τώρθωνε νά φέρη μέχρι τής ο ικίας τοϋ Χάαρτμαν δλα τά θύ
ματά του. Καί ό τελευταίος οΰιος κατεδικάσθη είς θάνατον.

—Είς τήν Γαλλίαν έξακολουθοΰναί έναντίοντών κομμουνι
στών ύπό τής Κνβερνήσεως συλλήψεις, έλαιζεται δέ δτι πολύ 
ταχέως θά καταστολή παν κίνημά των. ·<αίτοι οί κομμουνισταί 
δέν φαίνοντοι καί τόσον εύκολοκατάβληιοι. Είς τήν βίαν τήν 
επ ' αύτών έξασκουμένην ύπό τής Κυβερνήσεως άντιτάσσουν 
βίαν καί κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας προέβησαν είς 
άρκβτάς κατά τής Κνβερνήσεως διαδηλώσεις, α ί όποϊαι δμως 
διελύθησαν ύπό τής άσιυνομίας.

— Αί τελευταίως διενεργηΟεΐσαι ένΓερμανίςι έκλογαί, έδω
σαν τούς περισσοτέρους βουλευτάς είς τούς δημοκρατικούς. 
Κατ’ αύτάς έξελέγησαν : Δημοκρατικοί 127, Έθνικόφρονες 104, 
Κληρικόφρονες 67, Λαϊκοί h0, Κομμουνισταί 44, Γερμανοί δη- 
μοκράται 31, τοϋ Βαυαρικοϋ Λαϊκού Κόμματος 19, ύπβρεθνι- 
κόφρονες 14, τοϋ Οικονομικού κόμματος 10, τοϋ Γεωργικού 
4, τοϋ Κόμματος τοΰ Άννοβέρου 4 καί τών διαφόρων άλλων 
κομμάτων 8.

— Ή  πρωτεύουσα τής Αργεντινής Δημοκρατία; κατά τό 
παρόν έτος θά άποκτήση υπογείους. Συνόικάτον πρός τοΰτο 
ίδρύθη διά τήν κατασκευήν τεσσάρων γραμμών, καί προτίθεται 
όπως έξοδεύση 170 έκατομ. άργεντινών μέσων.

— Αί διάφοροι επαρχιακοί Κυβερνήσεις τοϋ Καναδά λαμ
βάνουν τώρα μέτρα πρός άναδάσωσιν τών ύπό τών υλοτόμων 
άπογυμν ωθέντων μερών. Τά δάση τοΰ Καναόά είνα ι απέραντα 
καί δέν υπάρχει άμεσος κίνδυνος τής έξαφανίσεώ; των, έν τού- 
τοις θεωρείται εύλογον νά άρχίσχι ένωρίς ή άναδάσωσις. Πρός 
τόν σκοπόν τοίτονίδρύθησαν πολλά φυτώρια καί άπεστάλη- 
σα\ άντιπρόσωποι είς Εύρώπην πρός σπουδήν τών έκεί έν χρή- 
σει άναδσσωτικών μεθόδων.

—Συνελήφθη ό δεύτερος πλοίαρχος τοϋ άμερικανικοϋ ΰπε- 
ρωκεανείου «Λεβιάθαν», τοϋ μεγαλειτέρου τοϋ κόσμου, διότι 
έγκατέλειψεν at ονηδίοο: τό πλοΐον, άφ,ιΰ παρέλαβε μεθ' έαυ- 
τοϋάίάμαντας 400.000 5ολλαρίων, τούς ίποίους είχον έμπι- 
στευβή είς αύτόν πρός φύλαξιν διάφοροι έπιβάται.

— Ισχυρά σεισμική δόνησις έγένετο αίσθη,ιή είς τήν Πίζαν 
τής ’Ιταλίας. Ό  περίφημος επικλινής πύργος εταλαντεύθη έκ 
Βορρά πρός Νότοι καί τό πλήθος άνέμενε νά κρημνισθή. Έ ν 
τούτοις ό πύργος ούδέν έπαθεν. Οί αρχιτέκτονες οί «ποιοι τόν 
εξήτασαν μετά τόν σεισμόν, βεβαιοϋν δτι ή ισορροπία του δέν 
διεταράχθη.

—Είς τήν Πολιτείαν Νεβάδα τών Ή ν . Πολιτειών, ύπεβλή 
θη νομοσχέδιον, τό όιο ΐον πρόκειται νά ψηφισθή καί θά κη- 
ρύττχ) νόμιμα όλα τά τυχηρά παιγνίδια. Έ π ί τοΰ παρόντος 
επιτρέπονται έν Νεβάδςι αί ίπποδρομίαι καί τό «άνοικτόν 
πόκερ ».

Τ Ε Χ Ν Η
Τό * θέατρον Τέχνης τής Ρώμης » πλησιάζει νά ΐελειώση, 

θά είνα ι δε ή τελευταία λέξις τής σκη,νικής μηχανικϋς. Θά 
κάμχ) εναρξιν τών παραστάσεων του τήν άνοιξιν μ' εν νέον έρ· 
γον τοϋ διασήμου Λ. Πιραντέλλο «Ή  γιορτή τοΰ Καραβοκύρη*, 
άπό τά δυνατώτερα έργα, ποϋ έπαρουσιάσθησαν άπό σκηνής 
άφ ’ ότου υπάρχει θέατρον, ώς λέγεται.

— "Ο Ιλλην βιολιστής Γ. Λυκούδης έν Βρυξέλλαις ελαβεν είς 
διαγωνισμόν τό πρώτον βραβειον ίκανότητος, άπονεμόμενον είς 
ωρίμους καλλιτέχνις.

— Κατ' Απρίλιον θά στηθή ό άνδριάς τοϋ ποιηιοΰ Πώλ 
Βερλαίν, έργον τοΰ γλύπτου Ζάμ Βιλμπέρ, είς τό Μέτς, τήν 
ιδιαιτέραν πατρίδα τοϋ ποιη-οϋ.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
— Ή  περισσότερον όμιλουμένη, έκ τών Εύρωπαϊκδν γλωσ

σών άνά τόν κόσμον εΐνε Α γγλική, μέ 170.000.000 όμιλοΰν- 
το ςα ύ ιή ν . ΜέΓ αύτήν έρχεται ή Ρωσσική μέ 130.000.000 καί 
αμέσως μετ’ αύτήν ή ’Ισπανική μέ 120.000.0011. Κατά τό 1800 
τήν Αγγλικήν ώμίλουν ιιόλις 20.5000.000, ενφ  κατά τό 1890 ά- 
νήλθεν ό αριθμός τών όμιλούντων αύτήν είς 110.000 000. Π ε
ρισσότεροι δμως άνθρωποι όμιλοϋν τήν Κινεζικήν γλώσσαν, 
φθάνοντες τόν τεράσιιον αριθμόν τών 400.0G0.000.

— Τά εύθηνότερα διά τόν φοιτητήν Πανεπιστήμια τοΰ κό
σμου είναι τά Αύστριακά, είς τά όποια ή έγγραφή είναι μόνον 
48 σέντς.

— Είς τό Μπατόν Ρούζ τής Λουζιάνας οί φοιτηταί τών ά- 
νωτέρων τάξεων τοΰ έκεΐ Πανεπιστημίου συνέλαβον καί έκού- 
ρευσαν διά τής βίας τούς φοιτητάς τών κατωτέρων τάξεων. 
Οί κοορευθέντες μή δυνάμενοι νά εκδικηθούν τούς έπιτεθέν- 
τας κατ’ αύιώ ν, μετέβησαν είς τό Γυμνάσιον τής πόλεως καί 
έκούρβνσαν διά τής βίας πολλούς μαθητάς, μαθήτριας καί τρεις 
διδασ^αλίσσας. Αί μαθήτριαι καί οί διδασκάλισσαι έσύρθησαν 
είς τήν. αύλήν τοϋ σχολείου άπό τής κόμης των, ή όποία άπε- 
κόπη παρά τάς παρακλήσεις κα ί τούς θρήνους των. Οί καθη
γηταί τοΰ Γυμνασίου φοβούνται καί άλλην έπίθεσιν. Καί λέ
γουν ϋστερα δτι δέν εΐμεθα παιδιά άνθρώπων πεπολιτισμένων! 
Ό ποία βλασφημία!

— Ά ντ ί 5.0υ0 δολλαρίων έπωλήθη εσχάτως είς τήν ’Αμε
ρικήν, τό πρωτότυπον χειρόγραφον τοΰ έργου «Κατρίονα» τοΰ 
διάσημου άγγλου συγγραφέως Στήβενσον. Τό έργον τοΰ«ο θε- 
ωρούμενον ώς έκ τών θαυμασιοτέρων αύτοΰ, περιέχει 190.000 
χιλ. λέξεις, περιλαμβανομένας είς 150 σελίδας. Έγράφη είς τήν 
Ταμοάν μεταξύ τοϋ έτους 1860—1892.

—Πολλά γράφονται έν Παρισίοις δια τό νέον έργον τού συγ
γραφέως Τίι ίολά Σεγκύρ, δστις, ώς γνωστόν, είνα ι δ ήμέιεςος 
ΊΪπιοκοπότοιΛος. Πρόκειται δ ι’ εν βιβλίον άναμνήσεων καί 
κριτικής ύ ίό  τόν τίτλον €Συζητήσεις μέ τόν Άνατόλ Φράνς».

— Ό Μ ωρς Μαίτερλιγ* ήγόρασε τόν περιώνυμον ιστορικόν 
πύργον τοϋ Μεντάν, ένθα είχε κατηικήιει δ Ρονσάρ.

—Έ νιός ολίγου κυκλοφορεί έν Παρισίοις νέά ποιητική συλ
λογή τοΰ ποιητοΰ Σάρλ Μωρράς μέ τόν τίτλον » Ή  έσωτερική 
μουσική >.

—Ή  Βελγική Ακαδημία γαλλική; γλώσσης καί φιλολογίας 
θ ’ άπονείμχι κατά τό τρέχον έτος βραβειον διά μίαν ποιητικήν 
συλλογήν ή πεζόν έργον, όπερ θά συντείνχχ είς τήν ηθικήν 
άνύψίοσιν τοΰ άναγνώσιου.

—Είς τήν Μονμάρτρη έωρ άσθη ή έκατοστή φορά τή ί πα- 
ραστάσεως τοι ιδιορρύθμου έργου τοΰ Πιραντέλλο «Έ τσι είναι 
αν έτσι νομίζετε·. Ώ ς γνωσιόν, τό έργον τοΰτο έδιδάχθι έπα- 
νειλημμένως καί έν Ά θήνα ις ύ.τό τοΰ θιάσου τοΰ Έλλην. 
’Ωδείου.

Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α

— Μία κόρη έννέα έτών, όνόματι Ελένη Ζέμπριγκ εύρέθη 
είς τούς δρόμους τής Νέας Ύόρκης ύπό τής αστυνομίας, φέ- 
ρουσα ύπό τοΰ σώματός της 55 εγκαύματα. Έροηηθεϊσα περί 
τού ποιος τήν έπροξένησεν δλα αύτά τά εγκαύματα, άπήντησεν 
δτι ό μητρυιός της, βοηθούμενος ύπό τής μητρός της, οί όποιοι 
δέν ήδύναντο νά υποφέρουν τήν παρουσίαν της.

— Πολλά προϊόντα έχουν όνομασθή κακώς. π .χ . οί τάπη- 
τών Βρυξελλών δέν κατασκεαύζονται είς τάς Βρυξέλλας, άλλ’ 
είς άλλην πλησιόχοιρον πόλιν. Τά σιγάρα ονομάζονται τής Χα- 
βάνας, ένφ  μόνον είς τήν Χαβάναν δέν κατασκευάζονται. Καί 
τά καλούμενα Αιγυπτιακά σιγαρέττα μόνον καπνόν Αιγυπτια
κόν δέν έχουν.

— Έ κ τών ένός 1.190 066 Γαλλικών σπιτιών, τά όποια εύ- 
ρίσκοντο είς τήν πολεμικήν ζώνην, 893.792 ή κατεστράφησαν 
όλοτελώς ή κατέστησαν άχρηστα. Πράγμα δπερ σημαίνει ότι ό 
τι ό πόλεμος δέν πληροίνει.

  ™»ΚΡΑΙ α γ γ κ λ ϊ -ΓΓΙ _________
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Φ Α Ν Α Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  — Ύ δρυθεϊσα  τφ  1918

Φ Έ δρα έν Ά θήνα ις . —"Υποκαταστήματα έν Π ειραιεΐ, 
Πάτραις Σύρφ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ χαταβληϋεν Δρ. 1 0 ,0 0 0 .0 0 0  
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ano ’&ê ματιχά Δρ. 2 . 0 6 7 .8 "θ 2 .9 5  

Πρόεδρος τοΰ Διοιχ. Συμβουλίου: Παντελής Τσιχαεχλής 
Σύμβουλοι Λιευβυνταί: Λ. Μιαούλης καί *Αν. Σπουργίτης.'·*' 

* Τ ςα π εζ ιτ ικ α ί εργασία ι παντός εϊδονς. '{)
Καταθέσεις είς Δραχμάς καί Ξενα >ομίσματα ύπό του,', 

εύνοϊκωϊέρους δρους. ^
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Ίδρν& εΐσα τω  1 8 9 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ 

Δρ. 7 2 ,0 0 0 ,0 0 0  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ΠΟΘΕ Μ AT IKON 

Δρ. 2 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Β Δ Ρ Η  Ε Ν  ΗβμρΗΙΖ-Τ η λ .  Δ ι ε ν & . : ΤΡΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝ ΤΡΙΚΟ Ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΣ  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΣΑΤΕΡΙΚΟΤ
"Αγρίνιον, Δ ί'γιον, ’Αλέξανδρούπόλις, (ΔεΛέαγατς) 
Ά ιια λ ιά ς , Α μ φ ισσα , ’ Αργος, Ά ργοστόλιον, Β ό
λος, Γ αργαλιάνο ι,Γ ύθειον,Δ ημητοάνα , Δράμα, Ζά
κ υ νθ ο ς ,' Ηράκλειον, Θεσσαλονίκη, Ι θ ά κ η , ’Ι ω ά ν ν ι
να , Καβάλλα, Κ αλάβρυτα, Κ αλάμαι, Κ αρπενήσιον, 
Καστόρια, Κέρκυρα, Κάστρον (Λήμνος), Κιάτον,Κο- 
ζά 'η , Κ όρινθος,Κ υπαρισσ ία ,Λ αμία , Αάρισσα, Αε 
βάδεια, Α ίμνη, Ξυλόκαυτρον, Μ εγαλόπολις, Μ υτι-  
>ννη, Ν αύπακτος, Ξ άνθη, Πάτραι, Π ειρα ιευς,Π ο
ταμός (Κύθηρα) Πρέβεζα, Π ύργος, Ρ έθυμ νος , Σ ά 
μος (Βαθύ), Σάμος, (Καρλό(Ιασι), Σόοοβιτσ, Σπάρ  
τη , Σύρος, Τρίκκαλα, Τρίπολις, Τσοτύλιον, " Υδρα, 
Φλώρινα, ΧαλχΙς, Χ ανία Χίος.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΤΕΡΙΚΟΥ

(Έ ν Ά γγλίςι) ΛονδΓνον, 22 Fenchurch Street, (Έ ν Κων- 
σταντινουπόλει) προσωρινώς κλειστόν, (Έ ν Αμερική) Νέα 
Ύ ύρ χ η , 25 P ine Street, Βοστώνη (Athens B anker’s 
Corporation) (Έ ν ΑΙγύπτψ) 'Αλεξάνδρεια. Κάϊρον. Π όρτ- 
Σάίδ, (Έ ν Σμύρνή) (προσωρινώς κλειστόν), (Έ ν Κύπρφ) 
Λεμεσός, Λ ευχω α ία . , -
Π Υ Κ Ν Ο Τ Α Τ Ο Ν  Δ ΙΚ Τ Υ Ο  Ν Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Ω Ν

Καταθέσεις είς Δραχμάς καί Συνάλλαγμα έπ ί τού Ε ξω 
τερικού εν υψει καί έπί προθεσμία.

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ .
ΥΠΟ ΤΟ ΥΣ ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜ ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΡΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΗ Α Τ Μ Ο Π Λ Ο ΙΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ Σ
ΑΝ&ΝΥΜΟε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ε Δ Ρ Α  Ε  Μ Α Θ Η Ν Α Ι Σ

ΔΕ Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε ΡΟ Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Η  Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ  —  Ν Ε Α Σ  Υ Ο Ρ Κ Η Σ  /

έκτελουμένη διά τών γνω στώ ν π ο λ ιτ ελώ ν  κ α ί  ταχέων υπερωκεανίων της.

ΛΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Θ/ΝΙΚΗΣ —ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ—ΚΩΝΣΤΑΝ« 
ΤΖ Η Σ —Β Α Ρ Ν Η Σ —ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Μ Α Σ Σ Α Λ Ι Α Σ

έκτελουμένη διά τοΟ ταχυτάτου  δπερωκεανίο ι της « Ο Α Τ Ρ Ι Ϊ »  κα ί  γνωστεί) πολυτελοΟς _
θαλαμηγοΟ «Α .Λ ΙΑ Ι*02Ε » '

Μ ηνια ία  γραμμή Π ειρα ιώ ς—Χ ίο ν—Μ ιτυλήνης -  Θ 'ν ίκη ς—Β όλου—Π ειρα ιώ ς—Π ατρών—Μ ασσαλίας
έκτελουμένη διάτας πολυτελοΟς θα λαμηγοΟ «ΝΑΞΟΣ».

ΓραμμαΙ δ ι’ ολους τους έλλ*/«χούς λιμένας- 
ΠληροφορΙαι: Έν Πειραιεΐ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤ' »?ΕΙΟΝ, Μέγαρον Βάτη, Ιον πάτωμα τηλ. 3 - 6 4
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