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101 Καθημεριν. 4.50 έξ ’Αττική; κατ’ Καθημεριν. 5.50 μετά σταθμεύ 102
ευθείαν σεων

1 5 40 κατ’ευθείαν 7.0θ μετά σταθμεύσεων ο
3 6.45' με:ά σταθμεύ 8.12' κατ’ εύθείαν 1

σεων Στ. Κ. Πατήσια
5 8.00’ κατ’ ευθείαν 9 ;ΐ5  κατ’*ευθείαν ϋ

201 Κυρ’.ακάς 9.05 κατ εύθείαν Κυρ'.ακάς 10-15* μετά σταθμεύσ. 202
7 10 05 κατ’ ευθείαν 11.10 κατ’ εύθείαν 8
9 ' 1 '2.10 κατ’ εύθείαν Στ. είς ’ Ιωνίαν

Στ. Κ. Ιΐα^ήσ’.α
103 Κ'/θημερ'.ν. 13.10 Ταχεία Καθημεριν. 14 20 Ταχεία 104

11 1 4.40 μετά σταθμεύ 14.55 κατ’ εύθεΐαν 10
σεων Στάσις είς Ιωνίαν

13 15.50' κατ’ εύθείαν 16.00 κατ’ εύθείαν 12
• Σ,τ. Κάτω Πατήσια

15 1 (3.55' μετά σταθμεύσ. 17.10 κατ’ εύθείαν 1 1
203 Κυρ'.ακάς 17.35 Ταχεία 18.20 αετά σταθαεύσ.ι 1 16

17 18.10' κατ’ εύθείαν
19.30 κατ’ εύθείαν 18

19 19.15' κατ’ εύθείαν , Κυρ’.ακά; 20.10 Ταχεία 20 1
Στ. Κ. ΙΙατήσια

21 '20.30' κατ’ ευθείαν 20-42’ κατ’ εύθείαν 20
Στ. Κ. Πατήσια 21.50' » )) 22

23 *21.40 κατ’ ευθείαν 22.50 » » 24
25 22.40 χογχ’ εύθείαν 23.50' » 26

Ο Δ Μ Π Ά 1
1) At ταχεϊαι και κατ’ εΰθεΐαν άμαξοστοιχίαι σταθμεύουσι μόνον ε-ς 'Αττικήν,Η ρά

κλειον καί Άμα^ούσιον έκτος τινών ώς έν τφ δρομολογίφ έμφαίνεται, αΐτινες καίτοι κατ’ 
εύθείαν αΰται σταθμεύουσι εις τινας σταθμούς.

*2) Αί μετά σταθμεύσεων άμαξοστοιχίαι τότε μόνον σταθμεύουσιν είς Κά’ω, νΑνω 
[Ιατήσια καί ’Ιωνίαν, όπόταν ύπάρχουσιν έπιβάται, ύποχρεουμένων τούτων όπως είδοποιώσι 
τόν οδηγόν νά σταθμεύη την αμαξοσοτιχίαν.

3) "Απασαι αί μετά σταθμεύσεων άμαξοστοιχίαι γραμμής Κηφισσίας άνερχόμε- 
ναι και κατερχόμεναι θα σταΟμεύωσιν εί; τήνθέσιν Πευκάκια (Ιω νίαν).

4) Μέ τάς ταχείας αμαξοστοιχίας δέν έκδίδονται εισιτήρια Γ' θέσεως, οΰτε καί 
φορτώτικαί έμπορευμάτων καί αποσκευών.

δ) 01 μή έφωδιασμένοι μέ εϊσιτήριον έπιβάται ύπόκεινται είς πρόστιμον έντόςτής α
μαξοστοιχίας 100] 100.

6) Οι έχοντες διαρκή εισιτήρια έπιβάται ύποχρεοΰνται νά έπιδεικνύωσι ταΰτα είς 
τόν έπί τής συλλογής τών εισιτηρίων υπάλληλον, άλλως ύπόκεινται είς τήν πληρωμήν ει
σιτηρίου μετά προστίμου 100)100.

7) Οί εχοντες εϊσιτήριον Γ' θέσεα>ς έπιβάται καί έπιθυμοΰντες νά ταξειδεύσωσι μέ τάς 
ταχείας αμαξοστοιχίας τό πρός συμπλήρωμα διαφοράς θέσεως εϊσιτήριον δύνανται νά λαμ- 
βάνωσι καί έκ τών σταθμών.

8) "Εκαστος έπιβάτης οφείλει νά λααβάνη εϊσιτήριον τουλάχιστον 5 λεπτά τής ώρας 
πρό τής άναχωρήσεως τής αμαξοστοιχίας άλλως δέν δικαιούται νά άπαιτήση τοιοΰτον.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΑΡΙΑΣ Δ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΑΡΗ.—Ή  βέσις τής Έλ- 
,ληνίδος έν τώ γάμο,). [Σύγχρονα ζητήματα).

ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΟΞΑ.—Ό Κος Ψυχάρης. (Γράμματα 
άπό τό Παρίσι].

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΚΑ.—Ό  Ζερλέντης.
Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑ - Λ Α ΥΡΑ .—Ό  καυγάς [Τριγοΰδι],

MIX. Γ . ΠΕΤΡΙΔΗ.—Τάλόγια μου. [Χωρίς ρυθμό 
τραγούδια].

ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ .—Ό  Σύντροφος [Δρα
ματικό επεισόδιο σέ .μιά πράξι). (Τέλος).

ΣΩΚΡ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ. — Μία πτερωτή άδελφή. 
[Χρονογράφημα],

A RD RIi IJC H T E N B E R G E R .- Ό  Μικρός Βα 
σιληάς. Κεφάλαιον I . Στό σκοτάδι.—(Μυ

θιστόρημα κατά μετάφρασιν Δδος ΠΑΡΘΕ- 
ΝΟΠΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΗΛ],

ΑΝΘ ΧΛΩΜΟΥ.—Παιδική Λογοτεχνία. [Κρίσεις 
καί Γνώμαι].

ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.—Οί Νέοι καί οί Πα
λαιός [Διά τούς κ .κ . Γρ. Ξενόπουλον καί Κ. 
Φωτάκην].

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

Η 0ΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΑΟΣ ΕΝ Tffi Γ Α Ι Δ

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΤΕ ΤΟΝ “ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΝ,,

*  ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧ 3 *

Ή Γυνή είναι ή πρώτη άνθρωπίνη ΰπαρξις, ήτις 6- 
πέπεσεν είς τήν δουλείαν. Έγεινε δούλη πρίν ή ύπάρξη
δοΟλος.

Ή  κοινωνική καταπίεσις θεμελιοΟται έπί τής Οικονο
μικής έξαρτήσεως τοΟ καταπιεζομένου έκ μέρους τοΟ κα- 
ταπιέζοντος. Είς τήν κατάστασιν ταύτην εύρίσκεται ή 
γυνή άπό τών άρχαίων χρόνων μέχρι αήμερον.

Άνατρέχοντες είς τό παρελθόν καί έξετάζοντες τήν 
κοινωνίαν βλέπομεν, δτι ή καθ’ όμάδας διαδίωσις άπιτέ- 
λεσε τήν πρώτην κοινωνικήν κατάστασιν τοΟ άνθρώπου. 
Είς τήν κατωτάτην βαθμίδα τής άγριότητος έκαστη γυνή 
έξ ίσου άνήκεν είς έκαστον άνδρα καί έκαστος άνήρ είς 
έκάστην γυναίκα. Τά τέκνα ήσα' κοινά πάντων καί πα
σών. Καθ’ δσον δμως δ πολιτισμός αύξάνει άναπτύσσεται 
καί ή κατανόησις τής έπιμιξίας μεταξύ πάντων. Τό γένος 
έχει μίαν άρχικήν μητέρα άφ’ ής κατάγονται κατά γενε
άς αί θήλεις άπόγονοι. Ή  Μήτηρ είναι ή κεφαλή τής 
οίκογενείας καί ουτω πως παράγεται «τό μητρικόν δίκαι
ον» τό όποιον άποτελεί τήν βάσιν τών οικογενειακών καί 
κληρονομικών σχέσεων. Ό  Αύκιος λέγει ό Ηρόδοτος, 
έρωτώμενος περί τοΟ γένους του άριθμεί τάς μητέρας τής 
μητρός του.

Κατά τού; χρόνους έκείνους λέγουσιν Matrimo 
nium άντί Patrimonium καί Mater Fam ilias άντί Pa
ter Fam ilias.

Ή  γυνή είναι άρχηγός τής οικογενειακής κοινότητας 
καί άπολαύει πάσης όπολήψεως εις τε τήν οικίαν καί τάς
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

,,ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ
Σ Υ Ν  Δ PO M  A I

Ε σω τερ ικού ......................
Ε ξω τερ ικού ......................
'Α μερ ικής..........................
’Αγγλίας καί ’Αποικιών

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ι
Δρ. 60.— 

. . Φρ. γαλ. 60.—

. · Δολλάρ. 4.—
Σελλήνια 15.—

Αί συνδρομαί πάντοτε προπληρωτέοι.

ύποθέσεις τής οικογενειακής κοινότητας ή τής φυλής. Εί” 
ναι δια«ήτρια καί κριτής καί έκτελεί τάς θρησκευτικά* 
απαιτήσεις ώς ίέρεια. Συνέπεια τοΟ μητρικοΟ Δικαίου εί
ναι ή συχνή έμφάνισις βασιλισσών καί ήγεμονίδων είς τήν 
άρχαιότητα. Ή μυθολογία τής περιόδου έκείνης λαμβά
νει θήλυν χαρακτήρα, Δήμητρα Τσις κλπ. Ή γυνή θε
ωρείται ώς δν άπρόσβλητον. Οδτω έφανεροΟντο αί ένέρ- 
γειαι τοΟ μητρικοΟ δικαίου είς δλας τάς βιωτικάς σχέσεις 
τών άρχαίων λαών π. χ. τούς Βαβυλωνίους, ’Ασσυρίους, 
Αιγυπτίους, "Ελληνας πρό τής ήρωϊκής έποχής κλπ.

‘Η γυνή λαμβάνει κατά τους χρόνους έκείνους έν τή 
οίκογενείφ καί τφ Δημοσίφ θέσιν, όμοίαν τής όποίας ου
δέποτε άπέκτησεν έκτοτε .

Καθ’ δσον ηδξανεν ό πληθυσμός καί συνεπώς ή ά
νάγκη ευρυτέρας ιδιοκτησίας, παρήχθησαν έριδες καί μά- 
χαι περί' κατοχής τοΟ καλυτέρου έδάφους.

Ταύτας έπικολούθησεν ή πτώσις τοΟ μητρικοΟ Δικαίου 
ήτοι ή πτώσις τής κυριαρχίας τής γυναικός. Τό μητρικόν 
δίκαιον έσήμαινε τόν κοινωνισμόν, τό πατρικόν τήν έπι- 
κράτησιν τής άτομικής ιδιοκτησίας, τήν όποταγήν καί 
ύποδούλωσιν τής γυναικός. Οί 'Ελληνες καί δή οί ’Αθη
ναίοι ήσαν ό πρώτος τών άρχαίων λαών, ένθα έπεκράτη- 
σε τό πατρικόν Δίκαιον. ΤοΟτο άναφαίνεται σαφώς είς 
τάς Εύμενίδχς τοΟ Αισχύλου, ένθα περιγράφεται συγκι- 
νητικώτατα καί τό τραγικόν μέρος τής μεταβολής. ’Αγα
μέμνων δ Βασιλεύς τών Μυκηνών σύζυγος τής Κλυται
μνήστρας θυσιάζει κατά διαταγήν τοΟΜαντείου τήν θυγα
τέρα του ’Ιφιγένειαν κατά τήν είς Τροίαν έκστρατείαν 
του. Ή μήτηρ άγανακτήσασα διά τήν θυσίαν τοΟ τέκνου 
της συμβιοϊ κατά τήν άπουσίαν τοΟ συζύγου της μετά 
τοΟ Αίγίσθου. Όταν μετά πολυετή άπουσίαν έπανέρχεται 
είς Μυκήνας φονεύεται τή υποδείξει τής Κλυταιμνήστρας 
ύπό τοΟ Αίγίσθου. Ό Όρέστης έ υίός τοΟ ’Αγαμέμνωνος 
παρακινούμενος ύπό τοΟ ’Απόλλωνος καί τής Άθηνάς 
έκδικείται τόν θάνατον τοΟ πατρός, φονεύει τήν μητέρα 
του καί τόν ΑΙγισθον. Αί ’Ερινύες καταδιώκουσι τόν Ό- 
ρέστην διά τόν φόνον τής μητρός. Αύται άντιπροσωπεύ- 
ουσι τό Μητρικόν Δίκαΐίν.

Ό  ’Απόλλων καί ή ’Αθήνα, ήτις κατά τόν μΟθον ή
το άμητρος, διότι έξήλθε πάνοπλος έκ τής κεφαλής τοΟ

Διός Υπερασπίζονται τόν Όρέστην καί οδτω φθάνει ή έκ- 
δίκασις πρό τοΰ Ά ρ είο υ  Πάγου. Έκ τών Δικαστών οί ή- 
μίσεις κηρύσσονται ύπέρ τοΟ μητρικού Δικαίου καί οί ά λ 
λοι ήμίσεις ύπέρ τοΟ πατρικού. Τότε λαμβάνει τ~ν ψήφον 
ή ’Αθήνα έκ τοΰ βωμού καί £ίπτουσα αυτήν είς τήν κάλ
πην λέγει. Είς έμέ άπόκειται ·νά εϊπω τήν τελευταίαν λέ- 
ξιν καί ύπέρ τοΟ Όρέστου δίδω τήν ψήφον ταύτην, διότι 
έμέ μήτηρ δέν έγέννησεν καΐέξ δλης καρδίας επαινώ Ίάν 
τό άνδρικόν πλήν τον γάμον , διότι είμαι δλη τοΰ πατρός.

Ώς έν Άθήναις οδτω πανταχοΟ συνετελέσθη ή με- 
τάβασις άπό τοΟ μητρικοΟ είς  τό πατρικόν δ ίκαιον. Έ  γυνή  
ένεκ λ ε ίε ιο  έντός τής ο ικ ίας κα ί είς χωριστά διαμερίσμα
τα . Ό  Τηλέμαχος άπαγορεύει ε ίς  τήν μητέρα του Πηνε
λόπην τήν μεταξύ τών μνηστήρων διαμονήν. Ή  μοιχεία 
έτ ιμ ω ρεΐιο  κα τά  τόν νόμον τοΟ Σόλωνος δι’ άπωλείας τής 
έλευθερ ίας ή τής ζω ής τής γυνα ικός. Διά τόν άνδρα τό 
πράγμα ήτο διάφορον να ί μέν ά π ήτε ι ό σύζυγος αύστη- 
ροτάτην έγκράτε ια ν παρά τής γυνα ικός πρός άπόκτησ ιν 
νομίμων κληρονόμων δέν ήτο δμως δ ιατεθειμένος νά ύπο- 
βάλη κ α ί τόν έαυτόν του ε ίς  τήν εγκράτε ια ν τα ύτη ν . Ό  
Δημοσθένης είς τόν λόγον του κατά Νεαίρας λ έγ ε ι. <Νυμ- 
φευόμεθα τήν γυ να ίκ α , διά ν' άποχτήοωμεν νόμ ιμα τέκ
να κα ί νά  Ιχω μεν έν τφ  ο ΐκφ  π ιστήν φ ύλα κ α , συντηροΟ- 
μεν πα λλα κ ίδα ς πρός ύπηρεσ ίαν κ α ί τα κ τ ική ν  θεραπείαν 
μας τάς δ’ έτα ίρας έχομεν πρός έρ ω τκ ή ν  ά π ό λα υσ ιν» . 
Οδτως ήτο ή γυ νή  ά πλώ ς συσκευή γεννήσεω ς τέκ νω ν , 
πιστός κύω ν φυλά ττω ν τήν ο ίκ ίαν.

Ό Πλάτων είς τήν Πολιτείαν του ζητεί ^ναικοκτη- 
μοσύνην. Ό  ’Αριστοτέλης σκέπτεται πολιτικώτερον. Έ  
γυνή, λέγει, πρέπει νά έχη έλευθέραν έκλογήν, νά είναι 
δμως ύποτεταγμένη είς τόν άνδρα με δικαίωμα νά παρέ
χω καλήν συμβουλήν! Ό  Θουκιδίδης έκφράζει γνώμην έ- 
πιδοκιμαζομένην δυστυχώς ίτ ι ύπό πολλών. Έκείνη ή σύ
ζυγος, λέγει, είναι ή πασών άξιεπαινοτάτη περί ής εκτός 
τής οικίας οδτε καλόν, οδτε κακόν άκοόει τις.

Ένώ είς τάς ’Αθήνας καί είς δλην σχεδόν τήν Ε λ 
λάδα έπεκράτει τό πατρικόν δίκαιον, ή άντίζηλος τών 
’Αθηνών Σπάρτη διετέλει ύπό τό κράτος τοΟ μητρικοΟ 
δικαίου. ΤοΟτο καταφαίνεται έκ τοΟ κατωτέρω διαλόγου.

Ξένος έρωτά Σπαρτιάτην. Ποίαν ποινήν λαμβάνουσιν 
έν Σπάρτη οί μοιχοί; Είς ταΟχα άπαντά ούτος. Παρ’ ήμίν 
δέν ύπάρχουσι μοιχοί. Ό  Ξένος. Ά ν  δμως ύπάρξη τις; 
Ό Σπαρτιάτης. Τότε πρέπει ώς ποινήν νά δώση βοΟν 
τόσον μεγάλον ώστε διά τής κεφαλής του νά φθάνη άπό 
τοΟ ΤαΟγέτου κα! νά πίνη δδωρ είς τόν Εύρώταν. Είς τήν 
έκπληκτικήν δ’ έραηησιν τοΟ Ξένου πώς δύναται νά ύ- 
πάρξι  ̂ τόσον μέγας βούς άπήντησεν. Πώς είναι δυνατόν 
έν Σπάρτη νά ύπάρξη μοιχός;

Ή έλευθέρα κατάστασις τής γυναικός ύπό τό μητρι
κόν δίκαιον δψωσε τήν ώραιότητα, τήν ύπερηφάνειαν, τήν 
εύγένειαν καί τήν αύτοτέλειαν αύτής.

Ή άνελευθέρα κατάστασις, ήτις έπήλθε κατόπιν έ- 
πέδρασε βλαβερώς έπί τών Ιδιοτήτων τούτων. Κατά τήν

-Ετθ£ Δ

μετάβασιν άπό τοΟ μητρικοΟ είς  τό πατρικόν δίκαιον ά ·* 
ν εγ νω ρ ίζετ 'ί κ α τ ’ άρχάς ή ίσότης τή ς γυνα ικό ς .

‘Γπό τό μητρικόν δίκαιον δέν ύφίστατο γραπτόν δί
καιον, αί σχέσεις ήσαν άπλαΐ καί τά έθιμα ίερά.

Όπως έν Άθήναις χαί έν Ρώμη ή γυνή έμφανισθέν- 
τος τοΟ πατρικ'οΟ δικαίου έχανε τά δικαιώματά της παν
ταχοΟ, δπου ή άτομική ιδιοκτησία άπετέλει τήν βάσιν 
τής νέας κοινωνικής τάξεως.

Διά τοΟ γάμου ή γυ νή  έγένετο  ιδ ιοκτησία  τοΟ άνδρός. 
‘ Ο άπόλυτος χωρισμός άπό τής πα τρ ική ς ο ίκ ίας παρίστα· 
το συμβολικώς ύπό τών άρχα ίω ν Ε λ λ ή νω ν , διά τής συ
νή θ ε ια ς  του νά κα ίη τα ι ή άμαξα , ή τις  έφερε τήν πα ρθέ
νον μετά τώ ν πραγμάτω ν της, ε ίς  τήν ο ίκ ία ν  τού άνδρός 
πρό τής θύρας ταύτης.

Ό  Γάμος πρέπε ι νά  ε ίνα ι Ινωσ ις τή ν όποίαν τελοΟσι 
δύο άνθρωποι έξ άμοιβαίας συμ ίιαθείας πρός επ ιτυχ ία ν  
τοΟ φυσ ικού σκοποΟ των.

Τό αίτιον, δμως τούτο σπανίως ύπάρχει καθαρόν. 
Ύπό τών πλείστων γυναικών θεωρείται ό γάμος ώς είδος 
ιδρύματος άποκαταστάσεως ή συντηρήσεως έν τφ όποίφ 
πρέπει έν πάση περιπτώσει νά είσέλθωσι.

Καί πολύ δικαίως συμφώνως πρός τήν κρατούσαν κοι
νωνικήν άντίληψιν.

Διότι άφ’ ής έγεννήθη τό δυστυχές αύτά πλάσμα, δ- 
περ καλείται γυνή διεπαιδαγωγήθη, έμορφώθη, άνετράφη 
ίνα όνειροπολή διαρκώς ένα σύζυγον ένα σωτήρα.

'Η μόρφωσις τής γυναικός συνίσταται ώς έπί τό πολύ 
είς τήν άνάπτυξιν τού πνεύματος έπί τής καθαρώς τυπι
κής καλαισθητικής μορφώσεως, διά τής όποίας μεγαλώ- 
νεται κυρίως ή έρεθιστικότης τών νεύρων καί ή φαντα
σία, olov διά τής μουσικής, έλαφράς φιλολογίας, τέχνης 
καί ποιήσεως. ΤοΟτο δεικνύει, δτι αί σκέψεις αΓτινες ά- 
ποφασίζουσι περί τού μέτρου τής μορφώσεως τής γυναι- 
κός άγονται έκ τών βαθέων προκαταλήψεων περί τού γυ
ναικείου χαρακτήρος καί τής περιωρισμένης δήθεν β ιω · 
τικής θέσεως τής γυναικός. Ένεκα τούτου άνεπτύχθη είς 
τήν γυναίκα ή νοερά καί φαντασιώδης ζωή, ήτις ύψώνει 
τήν νευροπάθειαν. Ά ν  άντί τούτου είχεν ύγειά νούν καί 
δύναμιν σκέψεως, άν άντί τής ύπερεθ’.στικότητος, φυσι
κόν θάρρος καί σταθε'ρότητα χαρακτήρος, άν είχε καλ- 
λιεργηθή είς αύτήν ή αύτενέργεια καί τό θάρρος τής γνώ
μης καί άντί τών καθαρώς τυπικών καλαισθητικών γνώ
σεων, έφ’ δσον έχει τοιαύτας, είχε γνώσεις περί τού κό
σμου,τών άνθρώπων καί τών φυσικών δυνάμεων θά ήτο καί 
αδτη καί σύν ταύτη ή οικογένεια καί όλόκληρος ή κοι
νωνία είς κρείσσονα θέσιν. Πρός τούτοις δ’ ώς Δαμόκλειος 
σπάθη έπικρέμαται έπί τής κεφαλής της 6 μετ’ ού πο
λύ χλευασμός τής κοινωνίας, διότι θά είναι πλέον γερον
τοκόρη!

Άντιθέτως μέγα μέρος τού άνδρικού κόσμου θεωρεί 
τόν γάμον άπό τής καθαρωτάτης έμπορικής άπόψεως ζυ
γίζονται δέ καί λογίζονται άκριβώς άπο ύλικής άπόψεως 
δλα τά προτερήματα καί ύστερήματα.
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Σήμερον τελείται ή έν τφ γάμφ τοκογλυφία μετά το- 
σαύτης άναιδείας, ώστε ή συνεχώς έπαναλαμβανομένη 
κοινοτυπία περί τής ίερότητος τοΰ γάμου νά καθίσταται 
άληθής ειρωνεία. Τοΰτο δμως έν μέρει δικαιολογείται, 
διότι είς ούδεμίαν έποχήν ήτο τόσον δύσκολον διά τήν 
πλειοψηφίαν τών άνθρώπων νά φθάση είς σημεΐον ευπρα
γίας άναλόγως πρός τάς έπιΐ(,ρα:ούσας γενικώς ίδέας. 
Ουδέποτε προεξήχε τόσον ή τάσις πρός μεγαλοπρεπή 
βίον καί άπόλαυσιν τής ζωής.

Ό  Γάμος θεωρείται σήμερον ώς άπλή έμπορική έπι- 
χείρησις, είναι καθαρώς κατά συνθήκην δεσμός. Άπό τ ί
νος μάλιστα βλέπομεν είς τάς Εφημερίδας τής πατρίδας 
μας, είς τήν στήλην τών άγγελιών καί τήν ί'δρυσιν γρα
φείου συνοικεσίων. Όστις νύν είτε άνήρ είτε γυνή δέν 
εύρίσκει ευκόλως κατάλληλον γάμον έμπιστεύεται τήν ά- 
νάγκην τής καρδίας του είς τό, ώς εϊρηται,Γραφεΐον δπερ 
άντί χρημάτων φροντίζει, δπως άλληλευρεθώσιν όμοφρο- 
νούσαι ψυχαί.

Ό  Γάμος είναι βάσις τής οίκογενείας, είναι ή βάσις 
ού μόνον τής οίκογενείας ύπό τήν στενήν έννοιαν, άλλά 
καί ύπό τήν εύρείαν τοιαύτην, ών δέ βάσις τής οίκογενεί
ας είναι καί τής κοινωνίας, διότι ή οικογένεια είναι ή βά- 
σις καί τό στήριγμα τής κοινωνίας. Άρα ό γάμος είναι 
έν τόν μάλλον ένδιαφερόντων άπό πάσης άπόψεως κοι
νωνικών ζητημάτων.

Ό  Γάμος παρ’ ήμίν έθεωρείτο νομική πρ&ξις, ό δέ 
ήθικός χαρακτήρ τής ένώσεως τοΟ φύλου θεμέλιον τής 
άστικής καί θρησκευτικής κοινωνίας.

'Η σχέσις τοΟ γάμου δέν είναι άπλώς προσωπική, 
άλλ’ οικογενειακή ώς φαίνεται έκ τών άποτελεσμάτων 
αύτοΟ είς τήν σύστασιν συγγενικών δεσμών λ. χ. άδελφοί.

Ό  Ελληνισμός έθεώρει τόν γάμον άναγκαίον φυσι- 
κώς καί ήθικώς.

Είς τούς Κρήτας ό γάμος ήτο ύποχρεωτικός ώς έξά- 
γεται έκ μαρτυρίας τοΟ Εφόρου παρά Στράβωνι «γαμείν 
μέν άμα πάντες άναγκάζονται οί κατά τόν αύτόν χρόνον 
έκ τής τών παίδων άγέλης έκκριθέντες».

Κατά τούς ήρωϊκούς χρόνους αί γυναίκες έπωλοΟντο 
έν ψ μεταγενέστερον έπροικίζοντο.

Δέν είναι γνωστή άκριβώς ή έποχή, άλλά πρό τοΟ 
Σόλωνος ήδη είσήχθη ή προίκισις τών γυναικών:

Ό  Γάμος έτελεϊτο διά θρησκευτικής τελετής καί θυ
σίας πρός τούς γαμήλιους θεούς (Δία, Έραν, Άρτεμιν, 
’Απόλλωνα, Πειθώ). Ά νευ τελετής γάμος έθεωρείτο παλ- 
λακία καί τά τέκνα σκότια.

Κατά τό ίσχΟον δίκαιον άν το τέκνον, είναι ένήλικον 
καί χειράφετον συνάπτει γάμον άνευ συναινέσεως τοΟ 
πατρός. Τούναντίον τό άνήλικον δέν δύναται νά συνάψη 
έγκυρον γάμον άνευ τής συναινέσεως τούτου.

Ό  Αστικός ήμών Νόμος δέν έθεώρησεν ώς δρον άπα- 
ραίτητον τήν συναίνεσιν τής μητρός, ώς μή άσκούσης πα. 
τρικήν έξουσίαν. Ήξίωσεν δμως πρός άμφοτέρους τούς
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γονείς τήν εύλάβειαν. Άλλά τό αίσθημα τοΰτο παράγει 
μόνον ήθικήν ύποχρέωσιν.

Έν τη Έκκληοία φαίνεται έκ συνηθείας έπί τη συνά
ψει τοΰ γάμου ήρεσεν έξ εύλαβείας ή άρχή τής συναινέ- 
σεως άμφοτέρων τών γονέων έν ίση μοίρα τής γνώμης αύ
τών τιθεμένης.

Οδτω βλέπομεν τήν γυναίκα, τήν μητέρα,τήν βασιλίδα 
τοΰ οίκου εύρισκομένην έν μειονεκτική θέσει έναντι τών 
τέκνων της έν συγκρίσει πρός τήν θέσιν τοΟ άνδρός. Ή 
θέλησις τοΰ πατρός διά τό μέλλον τώ^ κοινών τέκνων 
πρέπει νά είναι <αΙ ή θέλησις τής μητρός άδιάφορον τώ
ρα άν ό πατήρ είναι άνήθικος, άλκοολικός κλπ. καί έν- 
θυμείται δτι είναι πατήρ μόνον χαΙ μόνον δταν πρόκειται 
νά έπιβάλη τήν πατρικήν του, τήν άνδρικήν του θέλησιν.

Πιθανόν νά είπη τις, δτι ναΐ μέν έν .τφ Νόμψ όρίζεται 
οδτω, δέν συμβαίνει δμως καί έν τή πραγματικότητι. Τό 
δέχομαι, πλήν δι’ έλαχίστας δυστυχώς οίκογενείας 
ίσταμένας είς δψος διανοητικόν καί ηθικόν. Ά λλά καί 
έκεΐ ώς έπί τό πολύ ή γυνή υποχωρεί κατά κανόνα.

Έ  μήτηρ καλείται είς τήν επιτροπείαν τοΰ τέκνου 
της. άν ό πατήρ άποβιώση ή κηρυχθή άφαντος ή ζή μέν 
άλλ’ έχει άπωλέσ^ τήν πατρικήν έξουσίαν. Καί ένταΰθα 
βλέπομεν, δτι, άν ό πατήρ είναι άνήθικος, άλκοολικός 
κλπ. ή δυστυχής μήτηρ δέν δύναται πάλιν νά έπιτροπεύ- 
ση τό τέκνον της.

Ή  στοργή τής μητρός φθάνει μέχρι θυσίας καί αύτής 
τής ζωής της καί ίν  τούτοις τήν θέλησιν αύτής ό νόμος 
τελείως παραγνωρίζει. Ούδείς έξ ήμών άγνοεί, δτι πολλοί 
τών κατεχόντων έπιζήλους κοινωνικάς θέσεις σήμερον 
όφείλουσι τοΰτο άποκλειστικώς είς τήν μητέραν των, ήτις 
είτε πλύνουσα είτε £άπτουσα, είτε ύφαίνουσα καί πολλά- 
κις στερουμένη καί αύτοΰ τοΰ άρτου έξοικονόμει τάπαι- 
τούμενα πρός σπουδήν τοΰ υίοΰ της, δστις άνευ αύτής ά- 
φεύκτως σήμερον δέν θά ήτο ίατρός, δικηγόρος, δικαστής 
κλπ. άλλά κοινός έργάτης.

Ή γυνή διευθύνει τά τοΰ οίκου παρέχουσα έν άνάγ
κη καί τήν προσωπικήν της εργασίαν ύπό τήν έννοιαν, 
δτι ύποχρεοΟται είς τήν διεύθυνσιν αύτών, άλλά δέν δικαι
ούται ώς συμβαίνει είς άλλα νεώτερα δίκαια. Καί έκεί 
δμως -ξήν τυχόν διαφωνίαν τήν λύει ό σύζυγος κατά κρί- 
σιν εύλογον, ή διαφορά δμως έγκειται είς τοΰτο, δτι έκεΐ 
δέν δύναται ό σύζυγος νά τής άφαιρέση τό δικαίωμα «τήν 
έξουσίαν τών κλειδιών» καί νά τήν παραχώρηση είς άλ
λον πρόσωπον λ.χ. τήν μητέρα του, τήν πενθεράν ή τήν 
άνεψιάν, ένφ παρ’ ήμίν άναγνωρίζει μόνον ύποχρέωσιν 
άλλ’ δχι καί δικαίωμα είς τήν·γυναίκα. Δύναται ό σύζυ
γος νά τής περιορίση τήν άρμοδιότητα αύτήν, άν δχι καί 
νά τήν άφαιρέση τελείως. Λέγεται δτι τοΰτο πρόκειται νά 
διορθωθή διά τοΟ νέου κωδικός.

Κατά τό κοινόν δίκαιον ή γυνή παντοΰ διατελεϊ έν 
μειονεκτική έναντι τοΰ άνδρός θέσει, ό άνήρ είναι ό κύ
ριος πρός δν αδτη οφείλει ύπακοήν μετά τόν γάμον, τοΰ
το άλλως τε φλέγει καί ό ίερεύς κατά τήν στιγμήν τής

στέψεως. 'Η  Ελβετία είναι ή πρώτγ  ̂ χώρα είς ήν διε· 
γράφη άπό είκοσαετίας περίπου άπό τάς θρησκευτικάς 
διατυπώσεις ή έξευτελιστική φράσις «ή γυνή νά φοβήται 
τόν άνδρα >.

Ό άνήρ ώς άρχηγός καί απόλυτος κύριος τής οίκο
γενείας κανονίζει τάς κοινωνικάς σχέσεις ού μόνον τών 
τέκνων άλλά καί τής συζύγου, ίδία δύναται νά έποπτεύη 
τήν άλληλογραφίαν της, κατ’ έξαίρεσιν τής άρχής τοΰ 
άπορρήτου, καί τής άρχής, δτι ή έπιστολή έκφυγοΰσα 
τής έξουσίας τοΰ άποστολέως άνήκει πλέον είς τόν παρα
λήπτην.

Περαιτέρω είς δλα τά δίκαια είχε κα1. τό δικαίωμα 
τοΰ σωφρονισμού ό σύζυγος «ξύλοις ή μάστιξι τύπτειν 
αύτήν» κατά τόν ’Ιουστινιανόν, τό δικαίωμα τούτο κα- 
τηργήθη ύπό τοΰ νεωτέρου νόμου περί διαζυγίου, δστις καί 
καθιέρωσεν ίσους λόγους διαζυγίου δι’ άμφοτέρους τού; 
συζύγους έξαιρέσει τού άρθρου 2, καθ’ δ έν ώ είς τό προ- 
σχέδιον είναι γεγραμμένον δ τι: Έκάτερος τών συζύγων 
δύναται νά έγείρη άγωγην διαζυγίου διά μοιχείαν τού 
ετέρου» ή Βουλή τήν τελευταίαν στιγμήν προσέθηκεν: 
«Ά ν . δμως λόγος διαζυγίου είναι μοιχεία τού άνδρός, 
τό δικαστήριον δύναται καί ν’ άπορρίψη τήν άγωγήν, άν 
συντρέχωσι πρός τοΰτο σπουδαίοι λόγοι». 'Ώς εξής δέ δι
καιολογείται ή προσθήκη αδτη έν τή έκθέσει τής κοινο
βουλευτικής επιτροπής, t 'Η ήμετέρα έκκλησία καί ή Ε λ 
ληνική φυλή πάντοτε διακεκριμένην έσχε τήν άντίληψιν 
τής μεταξύ τών συζύγων μοιχείας καί οδτω διετηρήθη 
παρ’ ήμών άκεραία καί μέχρι σήμερον. Αί διάφοροι α
ποφάσεις τών Έκκλγ;σιαστικών δικαστηρίων,πατριαρχείων 
x̂ xl συνόδων μ’δλην αύτών τήν έλευθεριότητα δι’ής συνε 
πληρούν έκάστοτε τά κενά τής Ίουστινειανίου νομοθεσίας 
πάντοτε διετήρησαν τήν τοιαύτην διάκρισιν καί πάνυεύλό- 
γως(!!!) διότι οδτε ή οικογένεια διατρέχει τόν κίνδυνον τής 
νοθείας, οϋτε κατά τήν άνέκαθεν σταθερώς κρατήσασαν 
κοινωνικήν άντίληψιν διά τής μοιχείας τοΰ συζύγου διαρ- 
ρήγνυται ή ηθική τής οίκογενείας ύπόστασις, ίν φ  τού- 
ναντίον συμβαίνει διά τής μοιχείας τής συζύγου».

Διά τής προσθήκης ταύτης άντί νά έξυψωθή ή γυνή 
είς τό έπίπεδον τοΰ άνδρός τής άφηρέθη καί τό έλάχιστον 
δικαίωμα, δ είχεν ή Έλληνίς άπό αιώνων, διότι έν φ 
μέχρι τοΰδε κατά τό γενικόν δίκαιον καί ή παλλακεία καί 
ή μοιχεία τού άνδρός μετ’ έγγάμου, κατά δέ τό Κρητι
κόν δίκαιον ή μοιχεία τού άνδρός άποτελοΰσιν άπόλυτον 
λόγον διαζυγίου, νΰν άντί νά βελτιωθή ή ήθική ύπόστα- 
σις τοΰ γάμου διά τού νέου νόμου μειούται.

Τά άναφερόμενον έν τή ώς εϊρηται έκθέσει τής κοι
νοβουλευτικής έπιτροιτής δτι ή έκκλησία οδτως εννόησε 
τήν σχέσιν άνδρός καί γυναικός είναι άνακριβέστατον. 
Τουναντίον ή Έκκλησία πάντοτε έκόπτετο ύπέρ τής ισό
τητας τών δύο φύλων.

Ούδείς άγνοεί τόν έξ άφορμής τοΰ λόγου τούτου τοΰ 
διαζυγίου περίφημον τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου λό
γον. «Άνδρες οί νομοθέται, διά τούτο κατά γυναικών ή
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νομοθεσία» Παρομοία άντίληψις διήκεί διά τών σοφών 
περί διαζυγίου άποφάσεων τοΰ Δημητρίου Χ'οματιανοΰ, 
ένός έκ τών σημαντικ»τέρων ίεραρχών τής δρθοδόξου έκ- 
κλησσίας. «Ούκ ένι άρσεν ή θήλυ» γράφει είς τήν πρός 
Γαλάτας έιτιστολήν ά Παύλος.

Έ  έγγαμος γυνή δύναται νά συμβάλληται άνευ συ- 
ναίσεως τοΰ άνδρός της καί νά κερδαίνη δΓ έαυτήν τό 
προϊόν τής έργασίας της ύπό τόν δρον δμως τό είδος τής 
εργασίας νά μή προσκρούη είς τήν ήθικήν φύσιν τής έγ
γαμου σχέσεως, οδτε νά παραβλάπτη τήν ύποχρέωjiv 

τής γυναικός, δπως προσφέρη τάς ύπηρεσίας της έν τε τφ 
οίκφ καί τή οίκογενεί^.
. Ά ν  έκ τής έργασίας τής γυναικός παραβιάζεταί τις 

τών άνωτέρω δρων ή μέν σύμβασις είναι έγκυρος, δύναται 
δμως ό άνήρ συντρέχωσι καί οί λοιποί δροι τοΰ άρθρου 
5 τοΰ Νόμου περί διαζυγίου νά ζητήση διαζύγιον. Ήεβι 
άν έπήλθε τόσον ισχυρός κλονισμός είς τήν σχέσιν τοΰ 
γάμου ώστε βασίμως ή έξακολούθησις τής έγγάμου συμ 
βιώσεως ν’ άποβαίνη είς τούς συζύγους άφόρητος.

Κατά Tuv νόμον περί σωματείων δύναται ή έγγαμος 
γυνή ν’ άποτελή μέλος σωματείου, άν δέν άντιλέγη ό ά
νήρ, έν ώ πριν ήδύνατο νά έπιχειρήση τήν πράξιν ταύτην 
μόνη. "Ωστε νΰν έναπόκεααι είς τούς συζύγους νά έπιτρέ- 
ψωσι τήν έγγραφήν τών συζύγων των είς Ιν οίονδήποτε 
άγαθαεργόν ϊστω Σωματείον, έν ώ ο! κύριοι δύνανται νά 
έγγραφώσιν είς οίανδήποτε χαρτοπαικτικήν λέσχην άνευ 
τής άδείας τής συζύγου των.

Κατά τόν Εμπορικόν νόμον ή έγγαμος γυνή δέν δύ- 
ναται νάσκήση τήν εμπορίαν άνευ τής άδείας τού συζύ
γου αύτής.

Φαντάσθητε τώρα Ινα σύζυγον δύστροπον καί κακόν 
οικογενειάρχην, ούδόλος φροντίζοντα διά τήν άνάπτυξιν 
τό*/ τέκνων του, μή έπι:ρέποντα δέ καί είς τήν σύζυγόν 
του νά έξασκήση τό προχειρότερον έπάγγελμα τής έμπο 
ρίας καί διά τών κερδών rrjt νά φροντίση διά τήν άνά 
πτυξιν πολλάκις καί τήν συντήρησιν τών τέκνων της.

Διά τής έν όλίγοις άναπτύξεως τής θέσεως τής Έλλη- 
νίδος έν τφ γάμψ βλέπομεν τήν μεγίσνην άνισότητα ήτις 
έπικρατεΐ έν τή οίκογενεί^ τή μικρά αύτή πατρίδι καί 

•πάντες γνωρίζομεν τά έκ ταύτης dUSpta άποτελέσματα. 
Μίνον διά τής τελείας ίσότητο; άνδρός τε καί γυναικός 
έν τή οίκογενείςι μόνον τότε θά δυνηθώμεν νά μορφώσω 
μεν πολίτας καλούς καί μεγάλην πατρίδα.

Μόνον τότε θά οοθή τό τέλειον πλήγμα κατά τοΰ α 
τομικισμού, τοΰ όλετήρ^ς τούτ,ιυ παντός άγαθοΰ.

Μή λησμονεί ή ΠατρΙς ήμών δΐι αύτός ό Ρήγας Φϊρ 
ραίος πρό 10U καί πλέον έτών, δ τε συνέγραφε τήν νέαν 
Πολιτικήν Διοίκησιν ήτοι ήτοίμαζ^ τόνΚαταστχτικόνΧάρ
την τής τότε άκόμη δούλης πατρίδος μας έκήρυσσε τήν 
ισότητα δλων τών Ελλήνων γράφων έν τφ άρθρψ 109.

♦•Όλοι οί "Ελληνες είναι στρατιώτβι δλοι πρέπει νά 
γυμνάζωνται είς τάρματα καί νά ρίχνουν είς τό σημάδι, 
δλοι πρέπει νά μανθάνουν τήν τακτικήν ώς καί αί Έλλη-

νίδες βαστοΟν μισράχια (δόρατα) είς τό χέρι, άν δέν είναι 
έπιτήδειαι είς τό τουφέκι».

(Διάλεξις γινομένη έκ μέρους τού Συνδέσμου 'Ελλη 
νίδων Επιστημόνων τήν 28 Μαρτίου έ. !.) .

MAPI Λ ΔΙΟΝ ΦΛ ΑΜΠΟΥΡΙ ΑΡΗ

β α λ η ν ι κ η ι  Φ Υ Π Ο Γ Γ ία ρ ιιη ι

- Ξ 0  Κ Ψ Ϊ Χ  Α Ρ Η Σ Ζ Ι -
Πώς έγνώ ρ ισα  τόν  Ψ υχάρην .  — “Έ ια  μ ά θ η μ ά  του  

στό ’Ι ν σ τ ιτο ύ τ ο  τώ ν  ’Α νατολ ικών γ λ ω σσώ ν .—Έ- 
π ίσ κ ε ψ ις  στό σ π ή τ ι  του .  — Δέν ό μ ιλ ε ϊ  τήν  ‘Ελ
λη ν ικ ή ν  γλώσσαν .  — Αί νέα ι έργασ ία ι .

ΠΑΡΙΣΙΟΙ -  ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Είς τό έν Παρισίοις «Ίνστιτοΰτον τών ζωντανών ά 

νατολ’.κών γλωσσών» όδός Λίλλης άρ. 2., διδάσκε. ό 
Ψυχάρης τήν Νεοελληνικήν τρεις φοράς τήν έδδομάδα.

Πολλαπλοΰν ένδιαφέρον μέ παρεκίνησε είς τό νά 
κάμω τήν γνωριμίαν τού κ. Ψυχάρη, ύπό τάν δρον τού 
incognito. Τά πράγμα είναι άπό τά εύκολώτερα καί δέν 
θά είχε κανείς παρά νά παρα'.ολουθήση ώς "άκροατής 
ένα μάθημά του. Έπί τέλους τί είναι ό Ψυχάρης; Τό δ 
νομα αύτό πρός τό όποίον τόσοι λιβανωτοί καί τόσοι λί· 
βελλοι έξηκοντίσθησαν, τό δνομα αύτό τά όποιον διά τούς 
μέν ύπήρξε σύμβουλον, διά τούς δέ κατάρα, τό δνομα 
αύτά τά όποιον προεκάλεσε συζητήσεις παντός είδους είς 
τόν τύπον, είς τήν Βίυλήν, είς τήν έκπαίδευσιν, είς τήν 
φιλολογίαν, διά τό όποίον καί αίμα έχύθη ούχί άπαξ, 
άνήκει είς ίνα άνθρωπον ό όποιος είς τά πνεύμα τής με
γάλης πλειονότητος παραμένει άγνωστος ή θρυλλικάς καί 
όλίγοι ξέρουν άν ζή ή δχι, άν ά/ήκει στόν αίώνά μας ή 
σέ προγενέστερον.

ΑΕ πρώται άναμνήσεις μου μέ τά δνομα τού Ψυχάρη, 
άναμνήσεις παιδικαί, εύρίσκονται άκόμη συνυφασμέναι 
μέ τόν ήχον άργυρών — τής μακαρίας έποχής ρουβλίων 
κα! μέ τήν λέξιν «μαλλιαρό;». Όταν άργότερα αί έντυ- 
πώσεις αύταί διελύθησαν είς τό φώς τής πραγματικότη- 
τος, δταν μ ’ ένδιαφέρον ήρχισα νά μελετώ τά έργον τού 
Ψυχάρη — τόμοι πολλοί, άγνωστοι είς τούς περισσοτέ 
ρους — καί τά άρθρα του, ύπό τύπον έπιστολών, πολλές 
φορές, στόν «Νουμά» καί μέ τήν υπογραφή Ψ υ χ ά ρ η ς , 
χωρίς δνομα, μέ κεφαλαία γράμματα καί μεγάλα στοι
χεία, έμόρφωσα νέαν γνώμην. Έφαντάσθην Ινα μεγάλο ν 
«μαιτρ» τής Νεοελληνικής φιλολογίας, άγνωστον είς τά 
πολύ κοινόν παρ’ δλον δτι χρησιμοποιεί τήν γλώσσαν τού 
πολλοΰ κοινού, έπαναστάτην είς τήν έπιβολήν τής ύπό έ- 
ξέλιξιν γλώσσης, ίδιότροπον, έγωϊστήν, ύπερβολικόν ώς 
άτομον. Τά έργα του, τών όποίων δέν μοΰ διέφυγε ή ά· 
ξία, μοΰ άφησαν πάντα τήν άνάμνησιν τής άκανθώδους 
άναγνώσεως.

Έ  τρίτη περίοδος τών έντυπώσεών μου έπί τού Ψυ*
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χάρη , ή κα ί όριστικωτέρα, επρόκειτο  νά μορφωθή τώρα, 
δεδομένου δτι θά έγ νώ ρ ιζα  τόν θρυλλικοσυμβολικόν ά ν
θρωπον έκ  τοϋ πλησίον.

Άλλα ποτέ δέν πρέπει νά λησμονή κανείς εκείνο 
ποΰ δ Τάκιτος διατύπωνε; εις τ* «Χρονικά» του: 'Η ά- 
πόστ*σις αύξάνει τήν μαγγανείαν τών πραγμάτων.

*
* *

"Ενα Σάββατο άπόγεμμα έγύριζα τό πόμολο της αι
θούσης δ π ου ό Ψυχάρης έδίδασκε. Είχα τήν άδικαιολό- 
γητον προκατάλτ,ψιν δτι πίσω άπό τήν κλεισμένην πόρ
ταν θ’ άντίκρυζα ένα άμφιθέατρον πλήρες νεαρών φιλο
λόγων παρακολοθοόντων τήν διδασκαλίαν γέροντος μαλ- 
λιαρ&Ο, μέ τήν κυρίαν σημασίαν τής λέξεως.

Ή πραγματικότης δμως ύπήρξεν έντελώς άντίθετος. 
Έν πρώτοις τό άμφιθέατρον δέν ήτο μεστόν άλλ’ άπηρ- 
τίζετο άπό εύαριθμοτάτους— πέντε άκροατάς, κα! έκ 
δευτέρου ό κ. Ψυχάρης δέν είναι μαλλιαρός άλλά.... 
φαλακρός.

Ή  είσοδός μου είς τόσο «οικογενειακόν» περιβάλλον 
έγινε φυσικά αισθητή καί ό «μαιτρ» μέ παρηκολούθει μέ 
εξεταστικόν βλέμμα. Έν τούτοις ή διδασκαλία έσυνεχί- 
σθη. Έλ'εγε έκείνην τήν ώραν ό Ψυχάρης τί σημαίνει 
σ 0 κ ο ν *αί δτι έκ τοΟ σύκου παρήχθη τό σ υ κ ω τ ό ν-= 
σΟκον παραγεμιστόν καί έξ αύτοΟ τό σ υκ  ώ τ ι ο ν—πρά- 
γμα όμοιάζον μέ σΟκον παραγεμιστόν καί έξ αύτοΟ τέ 
σ υ κ ώ τ ι  τό κακώς γραφόμενον μέ ήτα καί δμικρον καί 
σημαίνον τό είς τήν άρχαίαν έλληνικήν, ήπαρ. Τό τέλος 
τής «ωραίας «ύτής έξηγήσιως, είς γλώσσαν Γαλλικήν, έ- 
πηκολούθησε έρωτητήριον, πάντοτε είς Γαλλικήν, περί 
τής ταυτότητός μου. Διετήρησα τό ίνκόγνιτο μέχρι τελευ
ταίας στιγμής άλλ’ ύπό τάς έπανειλημμένας έρωτήσεις 
άπεκαλύφθην, πραγμα τό όποιον μέ είσήγσγε είς τόν οι
κογενειακόν κύκλον καί μοϋ έδωσε τό δικαίωμα νά λάβω 
μέρος είς τήν συζήτησιν. *

Ό  Ψυχάρης διδάσκων τήν ορθήν Νεοελληνικήν 
γλώσσαν καί τήν έξέλιξίν της έχει ύφος Αφηγηματικόν, 
παρεμβάλων διηγήσεις καί άνέκδοτα είς τήν διδασκα
λίαν του. συζητών καί χαριεντιζόμενος μέ τούς μαθη- 
τάς του.

Είς τό τέλος τοΟ μαθήματος έκαμα τήν έκ τοΟ πλη
σίον γνωριμίαν τοΟ κ. Ψυχάρη. ΜοΟ έκαμε τήν κολα
κευτικήν παρέκβασιν δτι δέν τοΟ ήτο 4γνω·τον τό δνομά 
μου καί τήν έτι κολακευτικωτέραν πρόσκλησιν στό σπήτί 
του δπου δέχεται κάθε Τρίτη.

Έν τφ  μεταξύ νέα έπιθυμία ζωηρά μοΟ έγεννήθη. 
Ήθελα ν’ άκούσω τόν «μαιτρ» αύτόν τής ζωντανής Ε λ 
ληνικής γλώσσης νάμιλή Ελληνικά. Έ  έπιθυμία μου 
δμως αδτη έμεινε άπραγματοποίητος μέχρι τής τελευ
ταίας στιγμής διότι καί ή συνομιλία μας διεξήχθη είς τήν 
γλώσσαν τοΟ Βολταίρου. "Έτσι έπεφυλάχθην δ:ά τήν έ- 
πίσκεψιν τής Τρίτης. Άπεχαιρέτησα τόν κ. Ψυχάρην 6 
όποίος έξήλθε τοΟ ’Ινστιτούτου συνοδευόμενος ύπό τών

μαθητών του τούς όποίους άπεχαιρέτησα διά χειραψίας 
είς τήν παραπάνω γωνίαν.

** *
Κατόπιν τής προηγηθείσης προσκλήσεως έπεσκέ- 

φθην, μιά Τρίτη τόν κ. Ψυχάρη στό σπήτί του, 4 όδός 
Honore-Chevalier. 'Ο «μαιτρ» τόν όποιον περιβάλλει 
ή άνιοίσα συγγένεια μέ τόν Renan καί ή κατιοΟσα συγ
γένεια μέ τόν Anatole France μ’ έδέχθη έγκαρδίως 
διά τής προσφωνήσεως τοϋ «cher am i», εις τό κομψώ 
τατα έπιπλωμένον σπυυδαστήριόν του.

'Ομιλητής εύφραδής, μέ ύφος μάλλον Ανατολίτικο 
καί πολύ εύχάριστος ό κ. Ψυχάρης, μοΟ έκράτησε μίαν, 
πολύ τιμητικήν γιά μένα δίωρον συνομιλίαν. Μιλήσαμε 
γιά διάφορα πράγματα. Έχοντες ώς σημείον έκκινή 
σεως τήν γλώσσαν έπεξετάθημεν είς τό ζήτημα τοϋ θεά
τρου καί τής θρησκείας, τοΰ καθολικισμοί) καί τών θαυ 
μάτων τοΟ Χριστοΰ, τής γραμματικής τοΟ Φιλήντα καί 
τοΰ ξεπεσμοΟ τοΟ «ΝουμΛ» καί άλλα πολλά.

Τό νεώτερον τό δποίον άπεκόμισα έκ τής συνομιλίας 
μου αύτής είναι 6τι ό κ. Ψυχάρης ετοιμάζει δύο έργα· 
σίας, ήτοι, μελέτην έττί τοΰ Ρενάν καί ίστορίαν τής Νεο
ελληνικής γλώσσης. Τήν πρώτην Γαλλιστί καί τήν δευτέ 
ρ*ν Ελληνιστί.

Όσον άφορά τάς έντυπώσεις μου έπί τών ψυχαρικών 
θεωριών, αύταί είναι δτι: ό κ. Ψυχάρης, γνώστης τής 
Ελληνικής γλωσσολογίας καί βαθύς μελετητής τής έξε 
λίξεώς της, πολύτιμον έθνικόν Ιπιστημονικόν κεφάλαιον 
είναι τό ζήτημα αύτό, είναι έν τούτοις άπόλυτος είς με
ρικά σημεία, ύπερβολικός μέ ιήν επιβολήν τοΟ veto. Ή 
συμπεριφορά αύτή τών άκρων είναι έκείνη ή όποία ζη 
μιώνει τόν σκοπόν του. Άλλά κάθε έλάττ»μα Ιχει καί τά 
προτερήματά του. Καί ώς προτέρημα τής μεθόδου αύτή# 
θεωροΟμεν τήν έπίδρασιν τήν όποιαν έξήσκησεν έπί τής 
σήμερον έπιστήμης γραφομένης Ελληνικής γλώσσης, ή 
έπανάστασις τοδ Ψυχάρη καί οί μακροί του άγώνες.

"Αλλά πώς μιλεΤ 6 κ. Ψυχάρης τά Ελληνικά ;
Είμαι δποχρεωμένος νά δηλώσω τήν άγνοιάν μου, 

διότι καί ή έπί δίωρον συνομιλία μας αύτή, διεξήχθη είς 
Γαλλικήν γλώσσαν. 'Ο Ψυχάρης λοιπόν δέν μιλεί ποτέ 
του Ελληνικά. ’Αλλά κρθώς ό ίδιος μοΟ είπε ή Έλλη 
νική δέν ύπήρξεν ή μητρική του γλώσσα. Γεννηθείς καί 
άνατραφείς είς Ρωσσίαν, ώμιλοΟσε μέ τήν οίκογένειάν 
του πάντοτε Γαλλικά, άργότερα δέ αί σπουδαί του, αί 
συγγένειαί του, ή ζωή του τοΟ έπέβαλλον δριστικώς τήν 
γλώσσαν αύτήν. Τά Ελληνικά έμαθε, κατά τήν ίδιαν 
του πάντοτε όμολογίαν, στήν Πόλη, άπό τής δοΟλες τοΟ 
σπιτιού του. Τό γεγονός 'αύτό δέν μειώνει καθόλου τήν 
άξίαν τών γνώσεών του έπί τής Ελληνικής γλώσσης δε 
δομένου δτι αΟτη όμιλείται καλλίτερα καί έπιστημονικώ 
τερα άπό τούς ξένους γλωσσολόγους παρά άπό τούς’Α 
θηναίους λογίους.

Άπό τής λίγες λέξεις καί φράσεις Ελληνικές τής
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ΤΑ10Σ Πράγματι, έγώ είχα άλλες ιδέες, ποΰ ϊ ν  
τής είχα κα! σήμερα θάπρεπε κάποιος άπό τούς δυό μας 
νΐβγαινε άπό τή μέση. Άλλά σούπα είδα τήν άλήθεια, 
είδα τό φώς.

ΑΝΝΑ Μιλάτε γιά φώς, ένώ έγώ είμαι βουτημένη 
στό σκοτάδι; ( Σάν τρελλή.) Γ^ιό είνε τό φώς; Αύτά τά 
λόγια ποϋ λέτε είνε άπίστευτα. Έγώ είμαι κορίτσι καί 
σείς ίνδρες καί πρέπει, νά φερθήτε άλλο'.ώτικα στό άδύ- 
νατο μέρος.

ΒΑΓ. (Στόν Τάσο) Βλέπεις λοιπόν; (Στην Άννα)Μ&. 
δέν σοΰ είπα τόσες φορές, βρέ κορίτσι μου, πώς δέν ύ- 
πάρχει άδύνατο μέρος; 'Ο άντρας καί ή γυναίκα είνε 
Ινα ιτράμμα.

ΑΝΝΑ (Στόν Τάοο.) Δέν μοΰ λές Τάσο; Σέ δηλητη
ριάσανε έκεί ποΰ ήσουνα; ΣοΟ γυρίσανε έτσι εύκολα τό 
μυαλό, ώστε ν’ άφίνης έτσι τήν άδελφή σου στό έλεος 
τοΟ θεοΟ;

ΤΑΣΟΣ Ένοια σου δέν είσαι στό έλεος τοϋ Ηεοΰ· 
Είσαι στό ίλεος τοΰ έαυτοΟ σου,

ΑΝΝΑ Είνε σωστό αύτό ποΟ μούκανε αύτός έκεί;
ΤΑΣΟΣ Σωστό!,.. Τί θά πή σωστό;... Σωστό, βέβαια 

δέν είνε, άλλά μήπως φταίει αύτός μόνο; Έσύ τάχα δέν 
φταις; "Ο,τι έγινε, έγινε καί άπό τούς δυό σας.

ΑΝΝΑ Μ’ άφίνεις λοιπόν μονάχη;
ΤΑΣΟΣ (Μέ περίλυπο νφος πάντοτε) Δέν μπορώ πιά 

νά κάνω τίποτα. Ή  πρέπει νά γίνω ό παληός ό Τάσος 
καί νά πάω στή Παληά Στρατώνα ή....

ΑΝΝΑ (Διακόπτει)... Νά άφίσης τήν άδελφή σου ρε
ζιλεμένη...Έτσι δέν είνε;.... (ό Τάσοςδέν μιλάει) Μπράβο 
σου καί σένα. Αύτό περίμενα κΓ άπό σένα, έσένα ποΟ εί
χα στηρίξει δλες τής έλπίδες μου, ποΟ ή μάνα μας μέ έ- 
μπιστεύτηκε σέ σένα.

ΤΑΣΟΣ Πάψε μή μή άναστατώνεις!... (Ρίχνει της σκέ
ψεις του πίσω) Έλα &ς είνε. θά  πάω τώρα νά κάνω κά
τι παραγγελίες ποϋ μούχουν δώσει καί... ποϋ είσαι; Σέ 
καμμιά ώρα θά είμαι στό σπήτι. Τ’ άκουσες, ( ' Η Ά ννα  
βυθισμένη σέ ακέψεις δέν Ακούει, τάχει σχεδόν χαμένα) 
Έ ! έσένα μιλάω! Σέ καμμιά ώρα θά είμαι στό σπήτι. 
(■Στό* Βαγγέλη, μέ υφος περίλυπο, αδιάφορο, πικρό 
καί χωρίς να τοΰ δώση τό χέρι) Γειά σου. (Κάνει νά φυ
γή, f) Ά ν ν α  τόν παρακολουθεί μέ αγωνία καί σάν φτάση 
κοντά στην πόρτα),

ΑΝΝΑ Τάσο!.... ποϋ πας;.... ποϋ μ’ άφίνεις;
ΤΑΣΟΣ θάρθω στό σπήτι.
ΑΝΝΑ Τάσο.... νά μέ κλαίς άπό σήμερα, (ό Τάσος 

κάμνει κάποια κίνησι καί φεύγει).
ΒΑΓ. (Ευχαριστημένος). Πάει κ ι’ αύτό.... τά είδες 

λοιπόν ποϋ έχω δίκηο; τάδες ποϋ δέ μέ πίστευες;... νάτα 
τώρα... (Πλησιάζει πρός την θύρα του βάθους καϊ στους 
Εργάτες) Ά ϊντε,ρέ σείς σκολάστε. Μεσημέριασε. (Οί Εργά
τες παύουν την δουλειά τους, φορούν τά σακκάκια καί της 
ρεμπούμλικες καί φεύγουν καϊ οι τρεις στη σειρά. Στη 
ακηνη σ ιωπή καϊ σάν φύγουν)Κ1>τύ. είνε καμμιά φορά τά

άναπάντεχα..,.(77ιίει στό πάγκο τον καί κόβει φόντια* Έ 
πί τέλους θά ήσυχάσω, κΓ έγώ βρέ άδερφέ άπό σένα. 
Κάθε μέ( α μουρμούρα καί γκρίνια. Κάθε μέρα κουτσο
μπολιά μέ τήν τσαγκαροδευτέρα καί μέ τούς έργάτες μου. 
Νισάφι. Τώρα θά ίδής τι ώραία ποΟ θά πάμε.

ΑΝΝΑ Ποϋ;
ΒΑΓ. Στή όουληά μας. Ό λα μέλι γάλα.
ΑΝΝΑ (Τόν κυττάζει. άγρια, βλοσυρά, σατανικά. Σ η 

κώνεται άργά και τόν πλησιάζει). Δέν fioO λές; Γιά ποιόν 
πήρες τόν έαυτό σου καί γιά ποιάν πήρες καί μένα; Ά ν  
είχα σκοπό νά γίνω μιά γυναίκα τοΰ δρόμου, δέν θά κα
θόμουνα νά μέ τρώη ή μηχανή.

ΒΑΓ. Τι δουληά σου κάνει*.
ΑΝΝΑ Ναί, άλλά τώρα έσύ κ ι’ ό άδελφός μου, μέ 

στέλνετε νά κάνω άλλη δουλειά, άλλά αύτή τή δουλειά, 
έγώ δέν τήν κάνω καί ούτε θά τήν κάνω.
ΒΑΓ. Δέν καταλαβαίνω γρϋ.

ΑΝΝΑ Ά>τ’ τά άστεια πιά καί δέν περνάνε. Άσε 
τής ύποκρισίες κατά μέρος. Μέ άπάτησες τό παραδέ
χεσαι;

ΒΑΓ. Ό χι.
ΑΝΝΑ Μοϋ πήρες έκείνο ποϋ θά μοΟ ζητήση ό αύρια- 

νός άντρας μου. Τά παραδέχεσαι;
ΒΑΣ. Ά ν  είνε κουτός θά σοϋ τό ζητήση. (Ψάχνει νά 

βρή κάτι πετσιά καί δέν τά βρίσκει) Μά ποϋ είνε τό άπά- 
νω ταίρι τουτουνοϋ έδώ;

ΑΝΝΑ Καλά. Παραδέχεσαι πώς έξω άπό δσα μοϋ 
είπες δταν μ’ άγάπαγες, άπό δσα μοΰ είπες σήμερα,..

ΒΑΓ. (Ό λο  ψάχνει) Έ ! τί;
ΑΝΝΑ Έξω άπό δσα μούπες σήμερα,..
ΒΑΓ. ΓΙοιά;
ΑΝΝΑ Νά, τήν έλευθερία στής γυναίκες καί τήν έ- 

λευθερία τοϋ καθενός μας.
ΒΑΓ. Έ  !
ΑΝΝΑ Έ ξω ακόμα άπό βσα μούπε ό αδερφός μου 

σήμερα, παραδέχεσαι λέω, πώς μοΰ ύποσχέθηκες, πώς 
μούδωσες τό λόγο σου νά μέ στεφανωθής;

ΒΑΓΓ. Μά τΐ έγεινε τό ταίρι αύτουνοΰ, νά παρ’ ό δι
άβολος!

ΑΝΝΑ Λέγε παραδέχεσαι; Παραδέχεσαι πώς έσύ 
σάν άνδρας ποϋ είσαι καί σάν μαγαζί ποΟ έχεις, έχεις 
καί κάτι ποΟ πιστεύεις μέσα σου. Θεό δέν έχεις; 'Ιερό καί 
δσιο δέν έχεις: 'ϊποχρέωσι καμμιά σέ μένα δέν έχεις; 
Πάει καλά. Μά δμως τιμή δέν έχεις; Ζαλισμένη άπ’ τά 
φιλήματά σου έκείνο τό βράδυ στό ϊωμάτιό σου, σοΟ ζή
τησα πριν σοΰ παραδοθώ νά μοΰ δώσης τό λόγο τής τι
μής σου, πώς θά μ’ έπαιρνες γυναίκα σου. Καί μοΰ τόν έ
δωσες καί σάν τίμιος άντρας θάπρεπε νά κρατήστ^ς τό λό 
γο σου, άφοϋ τίποτ’ άλλο δέν έχεις. Σ’ άρω*£ω, λοιπόν, 
νά μοΰ πής καθαρά. Παραδέχεσαι πώς μούΐωσες τό λό
γο σου;

ΒΑΓΓ. Πώς σούδωσα τό λόγο μου;
ΑΝΝΑ Ναί.



Σβλίς 108 ΠΑΝΤΟΓΝΰΣΤΗΣ Έ τος Α

Θέ
ΒΑΓΓ. Στόν Ιδωσα τό λόγο μου, ά λλά ...........
ΑΝΝΑ Σ ς ς ς ς ς ς ς ς  άλλά δέν έχει . .

λεις νά τόν κρατήσι^ς τό λόγο σου;
ΒΑΓΓ. Καί νά σέ πάρω; . .  . . Χά! Χ ά ! Α 

στειεύεσαι βλέπω άκόμη.
ΑΝΝΑ (Ά γρ ια  καϊ επιβλητική) Να! ή δχ ι;
ΒΑΓΓ' (ΕΙρωνικά) Νάτα !  (Σοβαρά) 'Οχι.
ΆΝΝΑ Ό χ ι;
ΒΑΓΓ. (Χωρίς νά δίνη σημασία) Μά ποΟ πήγε μω

ρέ δέν καταλαβαίνω. (Κυτάει χάμω καί βλέπει τό ταΐρί) 
Όρσε στραβέ κΓ έγώ νά ψάχνω τόση ώρα. Κάτω έχει
π έσ ει άμ, βέβαια σ’ άφίνη κα! τούτη ’δώ (Σκύβει
καί κρύβεται π ίσω άπό τον μπάγκο  τον. 'Η Ά ννα  Απηλ- 
πισμένη, παράφορη, με το «δχι» τον Βαγγέλη έχει χά 
σει τό λογικό της. Μένει μερικά δευτερόλεπτα σάν τρελ- 
λή. ΑΙφνιδίως κνττάει άπάνω στόν μπάγχο. Πληγιάζει 
καί πέρνει στο χέρι της μιά μεγάλη φαλτσέτα καϊ τήν 
κραδαίνει. ° Υστ&οα δπισθοχωρεΊ λίγο καί άμέσως μέ ο ρ 
μ ή  πέφτει δλόκληρη άπά"ω στον μπάγκο καϊ καταφέρει 
Ιπανειληαμένα χτυπήματα  στόν Βαγγέλη; Άχούγονται 
μερικοί βρυχηθμοί. Τραβιέται νοτερά λίγο καί λέει πολν
βραχνά « Εύάγγελε ...................Ευάγγελε . . . .  πον εϊνε τδ
τα ίρ ι ;  . . . .  » Τίποια δεν άκούγεται. Γλυστράει σιγά σιγά 
άπό τόν μπάγκο καί ένώ τής πέφτει ή φαλτσέτα, σωριά
ζεται χα^ά γης).

Νοέμβριο;
Α υλαία γλήγορα

Δεκέμβριος, 1922

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΙΑ n tE P f lfn  ΛΑΕΛΦΗ

“Ισως φανή παράδοξον και άπίστευτον, ’Εν τούτοις 
είνε γεγονός! Ά π ό  τινων ήμερων άπέκτησα μ ίαν Αδελ
φήν... δ ίπονν μέν, ώς δλαι α ί γυναίκες, άλλ’ άνήκονσαν 
είς τό βααίλειον τών πτερωτών ζώων καί είδικώς τών 
κατοικίδ ιων. Ή  περί ής ό λόγος αδελφή μου  εϊνε άπλού- 
στα ra μ ία  δρνις! Μ  ή ξενίζεστε, Αγαπητοί άναγνώσται, δι
ότι δέν πρόκειται περί υπερβολικού άστείον, μήτε περί 
προσωνυμίας Ιμπνενοθείοης άπό κάποιαν ζωοφολίαν, 
μήτε περί νΐοθειήσεως όρνιθάς τίνος ύπό τών γονέων 
τον καί σννεπώς γενομένης θετής άδελφής μου. Πρόκει
ται, κύριοι, περί άδελφής δρνιθος πραγματικής, μάλιστα 
πραγματικής, ήν έφερεν είς τόν κόσμον αυτή ή μήτηρ  
μον, δπως α φ ή  ή Ιδία έφερε καί έμέ τόν ΐδιον. Διά νά 
κατορθώσω νά σά« πείοω περί τής σοβαρότητος καί τής 
άληθείας τον πράγματος, δέον re σας Αποδείξω π ροη 
γουμένως κατά πόσον ή εϊρημένη δρνις εϊνε θνγάτηρ φ υ 
σική καί πραγματική τής μητρός μ ο ν  καί δταν τοΰτο

γίνη, δέν θά δυσκολενθήτε νά παραδεχθήτε, δτι είνε δν· 
νν 'όν  εϊς άνθρωπος νά έχη άδελφήν μίαν όρνιθα.

Καί πρώτον  τί δύναται νά τεθή ώς δρος <5tn *ά δι- 
καιολογηθή ή μητρότης μιας δρνιθος απέναντι τον νεοσ 
οοΰ; 'Ηγέννησις τοΰ ώοΰ νπό  τή ; Ιδίας δέν είνε πάντοτε 
άπαραίιητος. Ανναται μ ία  φ>νις r a  εΐ^ε μήτηρ ενός δρνι- 
θίον, χωρίς ra  έχη γεννήσει ή Ιδία τό ώόν, άπό τό ό π ο ι 
ον έκκολάπτεται ό νεοσσός. Ό  σπουδαιότερος τίτλος τής 
μητρότητος είνε ή έπώασις, διότι δ ι ’ αύτής λαμβάνει σάρ
κα κα\ δοτά ό γενεσιουργός κρόκος τού ώοΰ καί τό εργοι 
άκριβώς τής έπωάσεως εινε τό ύνοκολώ'ερον, έπιπονώ  
τερονκαί λε.πτότερον, ώς Απαιτούν ανταπάρνησιν, Αμέρι- 
στον τήν μέριαναν τής κλώσσας κ ’ ί άφοηίωσιν παραδε ιγ 
ματικήν, ή όποια έξαχολονθέί κα! αετό τήν έχχόλαψιν 
μέχρις o ro v  ό νεοσσός καταστή δυνατόν νά ζή μόνος του. 
’Εάν λοιπόν ή Ικχόλαχρις τοΰ ώοΰ καθιστά τήν δρνιθα  
φυσικήν μητέρα, είνε δυνατόν νά θεωρηθή ώς π ρ α γ μ α 
τική μήτηρ νεοσσού και ή μήτηρ μου, ή όποια ήδυνήθη  
ra  θερμάνη είς τόν κόρφον -ης εν ώόν, δπερ δέν Ιπρό- 
φθασε νά έπωάση τελείως χλωσσήσασα δρνις τοΰ δρνιθώ- 
νος μας, διότι ή τελ^vταία άσθενήσασα άπέπτη μέ τά πτε
ρά τής ψυχής της εις τάς αΐωνίονς μονάς τών ζώων, πρίν 
τό ράμφος τού νεοσσού διαρρήξη τό κέλυφος ζητούν ra  
ϊδη τό φως.

Μία ζωή έκινδύνενε πρίν ζήση. Μία νπαρξις θά έ 
σβήνε, πρ ίν υπάρξη ! Έχρειάζετο νά ουνεχιοθή ή Ιπώα-  
σις διά νά σωθή τό παν. ’Κχρειάζετο μητρ ική  θερμότης. 
Καί τήν θερμό· ητα ταύτην άνέλαβε νά τήν προαφέυη μέ 
τήν διακρίνουσαν αύτήν ψνχοπονίαν καί δφθονον στορ 
γήν ή μήτηρ μου, τοποθετήσασα τό δρφαν'->ν ώόν περί- 
τνλιγμένον έντός βάμβακος είς τόν θερμόν της κόρφον. 
’ Εντός ολίγων ή μερών ήκονετοενκριτώς ή πνιγμένη φω- 
νίτσα τοΰ Ιμψνχωθέντος κρόκον τοΰ ζωντανού πουλ ιού , 
δπερ καί δέν ή ιγησε νά διάρρηξη τά δεσμά τής λευκής 
τον φυλακής καί νά μας παρονσιασθή χαριτωμένο, εύ 
μορφο, τρυφερό καί ελαφρό ώς άδελφάχι νεογέννητο, πού 
δλοι τό άγαπούν, καί είς δλονς τρέφει εκφραστικά βλέμ
ματα αγάπης κα! περιεργείις. Μέ ενα γλυκό τσίον..,τσίον 
τσίον μας εχαιρέτησε δλονς τονς κολοσσιαίους σνγγενεΐς 
τον καί μ ε τ ’ ολίγον ήρχισε νά σνλλέγη μέ τό μικροοκο- 
πικόν §άμφος τον κόκκονς σησάμου κα! μ ικρά ψυχία κ ά 
τω Από ενα κόσκινο, ύπό τό όποιον τό έθεσε χάριν άσφα- 
λείας ή μήτηρ του καί.,, μήτηρ  . μ ο υ ! ! .

Ούδείς δύναται λοιπόν νά άρνηθη τό γεγονός δτι ό 
νεοσσός ον ιος, δστις όση μέρα ι άναπτύσσεται είς δρνιθα, 
δφείλει τήν είς τόν κόσμον παρουσίαν τον ιΐς τήν μητέρα  
μον, ή όποια έπώασε τό ώόν κα! κατέστη ή φυσική του 
μήτηρ. Τήν αύτήν ύποχρέωσιν δφείλω κηΐ έγώ είς τήν 
μητέρα μον, ή όποια μέ έφερε είς τήν κοιλάδα αυτήν τον 
κ ίαυθμώνος. Ά φοΰ  λοιπόν καί έγαικαί ή δρνις εϊμεθα 
τέκνα τής αύτής μητρός, δέν δννάμεθα είμή  »ά εϊμεθα 
μεταξύ μας Αδελφοί!  ' Αρα ή εϊρημένη δρνις ή Αντλήοασα 
ζωήν Από χήν θ τλπωρήν  τοΰ μητρικού στήθονς, δπερ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.

Στό σκοτάδι

Τό σκοτάδι ξαπλώνεται. Ή  Βαρβάρα ρώτησε το Μι
χαλάκη αν θελη νά άνάψη τά ηλεκτρικά γιά νά μπόρεση 
νά διαβάση η νά παίξη. Ό  Μιχαλάκης άπήντησε;—Ό χι, 
ευχαριστώ.

Δέν θέλει νά διαβάση, δέν έχει δρεξι νά παίξη. Εινε 
πράγμα περίεργο. Οί μεγάλοι φαντάζονται πάντα δ.τι πρέ
πει νά είνε άπησχολημένοι. Έ νώ  απεναντίας, είνε τόσο 
ώραΐο νά μή κάνη κανείς τίποτε! Νά μή κάνεις τίποτα 
φαινομενικά. Γιατί άκριβώς σ ’ αύτές τίς στιγμές τίς πε
ρισσότερες φορές εινε ποΰ ζή κανείς περισσότερο. Σ ’ αύ
τά άκριβώς τά δευτερόλεπτα φυτρώνουν καί ανοίγουν ή 
πιό μυστηριώδεις επιθυμίες. Σχηματίζονται εικόνες ποϋ 
έρχονται δέ ξέρω άπό ποΰ! Εινε αναμνήσεις, φαντασίες, 
προαισθήματα; Γεννιώνται περνούν σχήμα, καθορίζονται 
περιπλέκονται, μεταβάλλονται. Μέ τή σειρά υπάρχουν 
φώτα κΓ έπειτα ομίχλες. Ανατριχιάζει κανείς καμμιά φο
ρά είνε πολύ γλυκό, κάποτε λιγάκι αγωνιώδες. Καί χωρίς 
νά ξέρη γιατί εϊνε χαρούμενος ή μελαγχολικός.

'Η  Βαρβάρα κάθεται κοντά στό παράθυρο μέ τό ερ
γόχειρό της. Εινε urn ποδιά μέ ενα ώράϊο κέντημα τήν 
οποία στριφώνει. Ό  Μιχαλάκης εινε τοποθετημένος κον
τά της στή μικρή πολυθρόνα. Την παρατηρεί μέ Ενδια
φέρον. Είνε αστείο πώς μερικές φορές καταλαβαίνει κα
νείς οτι ποτέ δέν παρετήρησε μέ προσοχή εκείνα τά πράγ
ματα ή τά πρόσωπα ποΰ τοΰ είνε τόσο κοντά του.

Ποτέ ό Μιχαλάκης δέν παρετήρησε μέ τόση προσοχή 
τή καλή του Βαρβάρα. Πώς κάτω άπό τή άσπρη σκου- 
φίτσα μπηγμένη μέ χρυσές καρφίτσες, έχει μιά χοντροκο-

ίθήλασεν έμέ βρέφος, είνε πραγματική Αδελφή μον' δπερ 
ϊδει δεϊξαι.,

Γεννατ.αι ήδη τό σοβαρόν ζήτημα. "Αν αίφνης έπα- 
νέλθωμεν είς τήν μακαρίαν Ικείνην Ιποχήν τών παραμν- 
θιών τας Χαλιμας, κ α θ ’ ην τά ζώα έν γένει εϊχον φωνήν 
ανθρώπου καϊ έλάμβανον μέρος είς δημοσίας και ϊδιωτι- 
κάς συζητήσεις, ποία θά εϊνε άπό νομικής Απόψεως τά 
κληρονομικά δικαιώματα τής περί »/ς ό λόγος πτερωτής 
Αδελφής μου, έπί τής προσωπικής περιουσίας τής μητρός 
μον, κ α θ '  ήν στιγμήν φθάνονσα είς ήλικίαν γάμου Απή- 
τει νά λογαριασθή έπ! τοΰ σημείου τούτου μετ' έμοΰ, ίνα 
Ικανοποίηση τάς αξιώσεις Αλεκτορίδου μ νηο ιήρος ! ! !  Έ 
χουν τόν λόγον οί μΰσται τού δικαίου.

Σί ΙΚΡ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-

Μετάφρ Δ ίο ς  ΠΑΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΟΤΗΛ " tyk

μένη καί σοβαρή μορφή μέ μάγουλα ολοστρόγγυλα απα
ράλλακτα σά μικροΰ παιδιοΰ! Αύτή τή στιγμή τό στόμα 
της είνε μισοανοιγμένο. Τό κέντημά της τήν απορροφά 
ολόκληρη. Άλλά ό Μιχαλάκης δέν θά είχε παρά νά προ- 
φέρη μία λέξι κΓ ολα θ ’ άλλαζαν. Ά ν  έλεγε :

—Θέλω νά παίξω.
Θά έριχνε κατά μέρος τήν ποδιά γιά νά τόν διασκε-

δάση. Ά ν  έλεγε:
— ΓΙονεί ή κοιλιά μου.
θ ά  τάχανε καί θά σηκονώταν σαστισμένη. Μάλιστα... 

αύτό τό φαρδύ κοκκινωπό πρόσωπο αύτό τό πλατύ στή
θος άπάνω στό όποιο ό Μιχαλάκης δταν ήταν μικρός έ- 
γλΰκαινε τίς πρώτες του λύπες, αύτή ή πελωρία κοιλιά, 
αύτές ή γάμπες δμοιες μέ στερεούς στύλους, αύτά τό ευ
τραφή χέρια, αύιά τά λευκά δάχτυλα ποΰ μοιάζουν μέ 
λουκάνικα καί τραβοΰν κανονικά τή βελόνα, αύτό τό σύ
νολο λέγεται Βαρβάρα. Ά π ’ τό κεφάλι ώς τά πόδια ό 
Μ ιχαλάκης δέν κουράζεται νά παρατηρή αύτό τό σάρκινο 
δγκο. Πραγματικώς στήν απέραντη γή,εΐνε τό πλησιέστε- 
ρο πράγμα πρός αύτόν. Ά ν  ή Βαρβάρα εξαφανιζόταν δ- 
χι μονάχα θά λυπότανε, άλλά θά πέθαινε, κ ι’ αύτός, γ ι
ατί δλα τά πράγματα τής παιδικής του ηλικίας είνε στε
νά συνδεμένα μέ τή Βαρβάρα Μόνολ αύτή έμεινε παντο
τινά κοντά του ανάμεσα σέ δλες τίς περιπέτειες, σέ θανά
τους. σέ άγωνίες, σέ Ασθένειες. "Αλλαξαν ‘Υπουργεία καί 
υπηρέτες,, άκόμα κΓ ό συνταγματάρχης άντικατεστάθη. 
Μόνον η Βαρβάρα έμεινε στή θέσι της. Πάντα ήταν τό 
στήριγμά του, τό άσφαλισμένο καταφύγιό του.

Ά πό τό καιρό ποΰ μπορεί καί θυμάται ό Μιχαλάκης 
είνε κοντά του. Μόνον δταν δ Μιχαλάκης πάει μακρυά 
μακρυά, στίς άναμνήσεις τής παιδικής του ηλικίας τό πρό
σωπο τής Βαρβάρας δέν εινε μόνον. 'Υπάρχει άλλο έ’να 
κοντά της ένα άλλο ποϋ δέν τής μοιάζει. Είνε μιά ξανθιά 
κυρία μέ κόκκινα μάγουλα, μέ μεγάλα πρασινωπά μάτιιι, 
μέ μαργαριταρένιο χαμόγελο. Ή ταν δυό γιά νά σκύβουν 
κάθε βράδυ πάνω άπό τό κρεββατάκι τοΰ Μιχαλάκη, τό 
όποιον τότε ήταν μία κούνια. Ή  μιά ήταν ή Βαρβάρα, 
ή άλλη ή μαμά τοΰ Μιχαλάκη, ή Α. Μ. ή Βασίλισσα ’Α
λίκη, δπως έλεγαν ή εφημερίδες.

Άλλά τώρα δέν μένει παρά ή Βαρβάρα. "Ενα πρωί 
—:αύτό θά ήταν πρίν κλείση τά πέντε— δταν ό Μιχαλά
κης ζήτησε τή μαμά του, έμαθε δτι έφυγε σέ ταξεΐδι ΓΓ 
αύτό φαίνεται δτι τή προηγούμενη μέρα τόν φίλησε πιό 
τρυφερά άπ’ δτι πάντα, μέ μάτια παςάξενα. Έρώτησε 
πότε θά ξαναρχότανε. Τοΰ άπήντγ|σαν: « Πολύ γρήγορα».. 
Δέν ξαναήρθε πιά. Καί μιά μέρα καθώς έπέμενε, ή Βαρ
βάρα τόν τράβηξε στό γόνατό της καί, κόβοντας τά λό
για μέ φιλιά, τοΰ είπε στ’ αυτί δτι ή μαμά του είχε πεθά- 
νει, κΓ δτι δέν έπρεπε ποτέ, μά ποτέ πιά νά ξαναμιλήση 
γι’ αύτή...
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Φυσικά δ Μιχαλάκης ύπήκουσε. Μονάχα δέν τή ξέχα- 
σε. ΙΙολύ συχνά πριν νυχτώση, τό ξανθό ροζ προσωπά- 
κι έρχεται νά τόν έπισκεφθή.

Αλλά ποτέ δέν ήρθε σάν σήμερα μέ τά περίεργα αυ
τά μάτια ποϋ είσδΰουν ώς τή ψυχή τοϋ Μιχαλάκη.

Γ ιατί;
Ισως γ ι’ αύιό. Χθές ήτο ή επέτειος τοϋ Βασιληά 

Βογη. Εγινε τελετή δπως κάθε χρόνο. Κι’ έπειτα ό Μι
χαλάκης συνοδευόμενος άπό τό θειον Παΰλο, άπό τόν 
κομητα Μιρσκίνκι άπό τούς 'Υπουργούς έπεσκέφθη έπι- 
σήμως τό βασιλικό τάφο.

Οι Βασιλείς τής Πανονίας εινε θαμμένοι σ ’ έ'να είδος 
κατακόμβης ποΰ εινε κάτω άπό τή Μητρόπολη. Οί τάφοι 
εινε στή γραμμή ό έ'νας πίσω άπό τόν άλλον σάν σωροί 
από χαλίκιΐί στήν άκρη τοΰ δρόμου δταν πρόκειται νά 
τους λιθοστρώσουν. Δίπλα σέ κάθε βασιληά ή γυναίκα 
του εινε χωμένη σ’ έ’να πιό μικρό μνήμα. 'Ο Στέφανος 
δ III ποϋ παντρεύτηκε δυό φορές εΐνε άνάμεσα στής δυό 
γυναίκες του.

Λοιπον ό τελευταίος Τάφος, τοΰ Βόγη στέγεται μόνος 
του, καινούργιος άπό λευκό μάρμαρο μέ χρυσά γράμματα. 
Γίποτε δέ δίχνει δτι ή σύζυγός του άναπαύεται κοντά του, 
οπου θά έ'πρεπε μιά μέρα νά άναπαυθή δπως ή άλλες 
βασίλισσες.

’Ακόμη τό περασμένο χρόνο δ Μιχαλάκης είχε άναζη- 
τήσει ανάμεσα στούς τάφους τό δνομα τής μαμάς του. 
Εφέτος, εινε βέβαιος δτι δέν υπάρχει πουθενά.

— Θά ήθελα νά σ’ έρωτήσω κάτι.
Καί προσθέτει σάν νά μιλοΰσε στόν εαυτό του·.
— ’Αλλά σκέπτομαι δη δέν θά μοΰ πής τήν αλή

θεια.
Ή  Βαρβάρα φωνάζει. Παναγία μου! Πώς τοΰ κατέ

βηκε τέτοια ιδέα τού μικροΰ της! Νά πιστεύη δτι ή Βαρ- 
βάοα δέ θάλεγε τήν άλήθεια, ή Βαρβάρα του ποΰ τόν ά- 
γαπά τόσο!

’Αλλά δ Μιχαλάκης κουνά τό κεφάλι του. Ό χι δέν 
τόν αγαπά τόσο δσο λέει. Καί άπόδειξις εινε, δτι, άν τή 
ρωτοΰσε αύτό ποΰ σκέπτεται, θά άρνιόταν.

Ή  Βαρβάρα ενώνει τά χέρια. Τά μάτια της γεμίζουν 
δάκρυα. Τρελλάθηκε τό μικρό της. Ά ς  τής ζητήση δ,τι 
θέλει, τό φεγγάρι, καί θά δη. Μόνο—ή λύπη τής Βαρβά
ρας ξεσπά—μόνο νά μήν εινε σοκολάτα. Ή ταν πολύ άρ
ρωστος τή περασμένη βδομάδα. Ή  Βαρβάρα δέν μ,πο- 
ρεΐ νά τοΰ δώση πιά.

Ό  Μιχαλάκης τήν κυττάζει προσεκτικός. Φαινομενι
κά ή Βαρβάρα εινε πολύ συγκινημένη.Θά τόπή τόψέμμα 
μέλιγότερη τέχνη 'Ισο>ς νά μπόρεση νά τήν τσακώση.Ξα- 
ναλέει μέ αργή φωνή:

— Δέ νομίζω,Βαρβάρα, πώς μ’αγαπάς τόσο πολύ.’Εν 
τούτοις θά ίδώ. Θά σοΰ κάνω μιά έρώτησι. Ά ν  μοΰ πής 
τήν άλήθεια ίσως νά πιστέψω.

"ϊ|Καί ξαφνικά πλησιάζει to πρόσωπό του κοντά της. 
Εΐνε κατασκότεινα σχεδόν.

Έρωτά καρφώνοντ ις  τά μάτια του στά δικά τηςί

φια
Γιατί τάχα; Καί γιατί δέν υπάρχει καμμιά φωτογρα-Β* — Βαρβάρα ποΰ είνε ή μαμά μου; 

της κρεμασμένη στό παλάτι; "Αλλοτε ό Μιχαλάκης^ ' ;*Η
η  I'm rt λ* · S. ... Λ Τ' 1 ...1 i... > 5 '^  θυμάται καλά, υπήρχαν δυό: ή μιά στό Γαλλικό σαλόνι, 

κι ή άλλη στό μπλε μπουντουάρ. Κι’ ή μιά κΐ’ ή άλλη 
εξαφανίστηκαν. Καί παρά τίς έρευνες του δ Μιχαλάκης 
δένξαναβρήκε ποτέ σέ κανένα άπ’τά συρτάρια του τό χρυ
σό μενταγιόν ποΰ άγαποΰσε τόσο δπου μιά μικρογραφία 
παρίστανε τά χαρακτηριστικά τής νέας γυναίκας. Ό ταν 
ρώτησε γίαυτό μιά φορά, τοΰ άπήντησαν διι χάθηκε.

Τί θέλουν νά ποϋν δλα αύτά; Κάτι χτυπά άπότομα ά- 
πόψε στήν καρδιά τοΰ Μιχαλάκη. Ή  αναμνήσεις του π ι
έζονται. Χωρίς αμφιβολία γύρω του πολλά πράγματα εινε 
σκοτεινά. Καί συμβαίνει συχνά νά ζοϋμε άνά
μεσα σ’ αύτά. Άλλά ξαφνικά πήρε τήν άπόφασί του, σαύ- 
τό τούλάχιστο, πρέπει νά μάθη τήν αλήθεια. Καί τό κά
τω κάτω εινε δ βασιληάς

Μέ τό μικρό σουγιαδάκι του ,δ Μιχαλάκης κόβει κομ
ματάκια ενα χάρακα μέ μικρά χτυπήματα. Τά ροκανίδια 
πετοϋν. Στέκεται καί κυττάζει τή Βαρβάρα.

— Βαρβάρα.
Τό στρογγυλό πρόσωπο γυρίζει πρός αύτόν.
— Τί είναι λοιπόν χρυσό μου ;
Ό  Μιχαλάκης τήν εξετάζει προσεκτικά. Ή  Βαρβάρα 

άγαπά τό Μιχαλάκη μ " δλη της τή καρδιά. Άλλά ξέρει 
νά λέγη ψέμματα μέ ενα τρόπο αξιοθαύμαστο. Όλος δ 
κόσμος λέει ψέμματα. Εινε αναπόφευκτο. Κι’ δ Μιχαλά
κης δέν τής κακιώνει γ ι ’ αύτό. Μόνο απόψε πρέπει άπο- 
λύτως νά μάθη.

Πώς νά κάνη ;
Ή  ήσυχη φωνή ξανακούεται.
— Τί θέλεις, άγάπη μου ;
Ό  Μιχαλάκης άπαντά, σκεπτικός

χονδρή γυναίκα ξεπετιέται κάνει ενα κίνημα πρός 
τά όπίσω. Μουρμουρίζει δυό τρεις συλλαβές. Άλλά άμε 
σως συνέρχεται... Αλλοίμονο τό μικρό της τό ξέρει κα
λά... Ή  μαμά του έχει πεθάνη. Τό σώμα της είνε θαμ
μένο. Καί ή ψυχή της εΐνε στόν ούρανό μέ τούς τρισευ
τυχισμένους.

Ό  Μιχαλάκης επαναλαμβάνει μέ μιά φωνή χωρίς χρω
ματισμό, σάν μηχανική:

— Τό σώμα της είχε ταφή... Σάν καί τάλλα; '
Άλλά ναί, βεβαιότατα. Ή  Βαρβάρα μιλά πολύ. Ει-

νε η κοινή τύχη. Ό  Μιχαλάκης τό ξέρει καλά. "Ολοι οί 
βασιληάδες καί ή βασίλισσες πεθαίνουν σάν τούς άλλους.

“Επειτα άπό τό θάνατό τους αναπαύονται μέσα εις 
τήν αγάπην 'τών λαών τους, μέσα στή με/άλη κατα
κόμβη.

Άλλά ξαφνικά ό Μιχαλάκης σηκώνεται. Δίπλα στό 
τραπέζι, παίρνει τό δοχείο ποΰ είχε μέσα τό γάλα τοΰ α
πογευματινού του καί τό σπάζει στό παρκέτο. "Έπειτα 
λέγει μέ μιά τραχειά φωνή.

— ’Ήξερα κίχλά δτι δέν μ’ άγαποϋσες κ ι’ δτι δέν ή
σουν παρά ψευτρα. Ή  μαμά μου δέν εΐνε θαμμένη μα- 
ζύ μέ τούς άλλους. Σώπαινε τό ξέρω άφοϋ τό ξίδα. ■

Καί πριν ή Βαρβάρα, σαστισμένη βρή κανένα λόγο, 
προσθέτει.

—Αύριο θά πώ στό γιατρό Ζακλόβ δτι μούδωσες σο
κολάτα καί θά σέ διώξουνε.

—Δέν θά τό κάνης αύτό!
—Θά τό κάνω θά ίδής. Τεντώνει τό χέρι:
—'Ορκίζομαι στά άγια Βιβλία δτι ή Βαρβάρα μέ υπο

χρέωσε νά φάγω σοκολάτα. Μήπως νομίζεις δτι δέ θά ξέ
ρω νά πώ ψέμματα κ ι’ εγώ;
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'Η Βαρβάρα τρέμει ολόκληρη Ό  Μιχαλάκης της, ε ί
ναι αλήθεια δ Μιχαλάχης της ποΰ μιλά έτσ ι; Τόν κυττά- 
ζει μέ κατάπληξη Θάλεγε κανείς δτι τά πράσινα μάτια 
του, γιαλίζουν στό σκοτάδι. Διακρίνει κανείς τήν αρπα- 
κιική μύτη τοϋ άετοϋ καί τό άπαίσιο πηγούνι τών Καϊ- 
νόφ, Είνε άπό τή ψυλή εκείνων ποϋ μπροστά τους άπό 
αιώνες τώρα, δ,τι υπάρχει μέσα σ ’ αύτό τόν τόπο έγονά- 
τισε μέ τό μέτωπο στό χώμα. Ψυχρός ο Μιχαλάκης δη
λώνει:

— Δέ θέλω νάχω κοντά μου μιά μεγάλη ψεύτρα ποϋ 
δέ μ’ άγαπάει...

Καί κάνει έ'να βήμα γιά νά φύγη.
Αύτό είναι πολύ. 'Η  Βαρβάρα πάει νά τρελλαθή. 

Πέφτει στά γόνατα μέ παράπονο ζώου ποΰ τό κηνυγάνε.
— Μιχαλάκη, μικρέ μου Μιχαλάκη. Μά δέν μπορώ. 

Μοϋ τώχουν άπαγορεύσει.
Ό  Μιχαλάκης στέκεται καί λέει δυνατά:
— Είμαι δ βασιληάς.
Καί έξαφνα, μέ φωνή άλλαγμένη, τείνει τά χέρια καί 

προσθέτει.
— Καί είμαι y  αγαπημένος σου.
Ή  Βαρβάρα ξεσπά σέ λυγμούς καί σφίγγει τρελλά τό 

παιδί στό στήθο της. Ά λ λ ’ αύτό ξεφεύγει άπό τ αγκά
λιασμα καί τής μουρμουρίζει στ’ αύτί!

Ή  μαμά μου δέν πέθανε;
Ή  Βαρβάρα δέν άπαντά. Κλαίει. Ή  σιωπή της είνε 1 

πιό εύγλωττη άπό πόλλά λόγια. Ή  μαμά τοΰ Μιχαλακη 
δέν πέθανε. Νά γιατί τό σώμα της δέν άναπαύεται μαζύ 
μέ τ’ άλλα στό βάθος τής κατακόμβης... Άλλά τότε... 
τότε... Στό κεφάλι τοΰ μικροΰ παιδιοΰ γίνεται μιά μεγά
λη ταραχή. ’  ̂ (

'Υπάρχουν παραμύθια γιά βασίλισσες κλεισμένες σε 
κρύπτες , ποϋ τίς βασανίζουν ακατάπαυτα.

— Ποΰ είνε;
Οί ώμοι τής Βαρβάρας σηκώνονται μέ ενα στεναγμό 

ποΰ θέλει νά πή δτι δέν ξέρει ακριβώς' είνε κάπου... πά
νω στήν απέραντη γή.

— Τήν έδιωξαν;
Τό ζαρωμένο πρόσωπο γέρνει δεξιά κι’ αριστερά.
— Ό χι, δχι, δέν τήν έδιωξαν.
— Έκείνη έφυγε;
Ναί, έκείνη. “Ενας πόνος πιό δυνατός σφίγγει τήν 

καρδιά τοΰ Μιχαλάκη. Έκείνη! Τώρα μόνο ή φωνή του 
αλλάζει. Μπήί,ει τά νύχια του στά μπράτσα τής Βαρβά
ρας καί ρωτά σπασμωδικά.

— Γιατί;
Άλλά τό βρεγμένο άπό δάκρυα πρόσωπο τής χονδρής 

γυναίκας γυρίζει πρός τό μέρος του καί τόν παρατηρεί 
στά μάτια. Καί μέ μιά τρυφερότητα λυπητερή ψιθυρίζει

— Άγάπη μου, δέν μπορώ νά σού άπαντήσω. Δέν 
μπορώ. Διώξε με άν θέλης. Δέ θά σοΰ πώ πιά τίποτε πε
ρισσότερο. Είπα ήδη παρά πολλά. Πολλά δευτερόλεπτα 
τά μάτια τοΰ Μιχαλάκη μένουν καρφωμένα στό πάτωμα. 
Κι’ έπειτα ξαναλέει ακόμα μιά φορά.

— Άκουσε, Βαρβάρα, άφοϋ δέν είπες πιά ψέμματα, 
θέλω πολύ νά μείνης μαζύ μου. Μόνο πρέπει νά άπαντή- 
σης άκόμη σέ μιά έρώτησι, σέ μιά μόνη.

Ά φοϋ ή μάνα μου έφυγε, τότε... τότε δέ μ’ άγαποΰ
σε πιά.

— “Ω! σ’ άγαποΰσε!
Μ' ενα είδος βρηχυθμοϋ ή Βαρβάρα σηκώνει τά χέ

ρια της στόν ούρανό. “Ω ναί, άγαποΰσε πολύ τό Μιχα
λάκη της! "Ω έκλανσε τόσο τή προηγούμενη τής φοβερής 
ήμέρας. Καί άπό τότε πόσες φορές προσπάθησε. Άλλά 
φυσικά δτι δέν ήταν δυνατόν... Ώ ! ό Μιχαλάκης άς,λυ
πάται, αύτό τοϋ τόν επιτρέπουν. Άλλά νά μή νομίζει 
δτι ή μαμά του δέν τόν άγαποΰσε. Τόν άγαποΰσε τόσο! 
Τόν ά/απά άκόμη. Σήμερα θά τάδινε δλα γιά νά τόν ξα- 
ναδή. Άλλά δέν τής τό έπέτρεψαν.

Άγριος ό Μιχαλάκης άνασηκώνεται καί λέει"
— Καλά έκαμαν.
Καί προσθέτει.
— Τώρα δέ θά μιλήσωμε πιά γι’ αύτή τήν ιστορία.
“Αναψαν τά ηλεκτρικά. Ή  Βαρβάρα σκουπίζει τά

πρισμένα μάτια της, μαζεύει νά κομμάτια τής σπασμένης 
πορσελάνης, πηγαινοέρχεται στό δωμάτιο. Καί ξαφνικά 
κυττάζοντας στό πρόσωπο τόν αγαπημένο της βγάζει έ'να 
έπιφώνημα τρόμου. Τά πηγούνι τοϋ Μιχαλάκη είνε γεμά
το αιμα, αίμα ποΰ βγήκε άπό τά χείλια έκεί ποΰ έμπηξε 
τά δόντια του. Τόν οδηγεί στό δωμάτιό του γιά νά τόν 
καθαρίση. Τήν άφίνει νά κάνη δ,τι θέλει.

“Επειτα δταν κι’ οί δυό γύρισαν στήν αίθουσα, τής 
λέγει.

— Κάθισε Βαρβάρα.
Κι" δταν κάθισε, άνεβαίνει στά γόνατά της καί τρίβει 

τό μάγουλό του στό στήθος της, δπως δταν ήταν μικρός. 
Έκείνη ψιθυρίζει μέ φωνή κομμένη.

— Άγάπη μου... Άγάπη μου..,
Άλλά τής λέγει σιγά.
— Σώπα.... τελείωσε.

( ΕΙς τό προσεχές: Ι ό  M a v r ijli , κ .λ .η .)

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΟΜΑΙ

Π Α Ι Δ Ι Κ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Τά παιδιά μας, τά έλληνόπουλα, πού ή φιλομάθειά 
τους τά ώθοΟσε νά βροΟν κάτι νά διαβάσουν καί πού γιά 
τήν Ιλλειψη άλλων βιβλίων καταφεύγανε στά γνωστά ά- 
στυνομικά άναγνώσματα καί στίς άφηγήσεις ληστρικών 
κατορθωμάτων, άποκτοΟν ευτυχώς δύο άξιολογώτατα βι
βλία. Τά βιβλία αύτά, κομψά, καλλιτεχνικά στήν έμφά- 
νισή τους, άνήκουν στόν συνεργάτη μας κ. Στέλ. Σπεράν- 
τσα καί φέρνουν τούς τίτλους «Σάν τά πουλιά» καί 
«Παιδικές Ψυχές».

Ά λλ ’ άς άφίσουμε τόν διαπρεπή μαέστρο μας κ. Διον. 
Ααυράγκα νά μιλήσει γιά τό πρώτο.

«Έξεδόθη καί έκυκλοφόρησε τάς ήμέρας αύτάς τό νέο βι
βλίο ποιημάτων τοϋ Στέλιου Σπεράνταα «Σάν τά πουλιά>, 
τραγούδια γιά παιδιά, μελοποιημένα επίσης γιά παιδιά άπό 
τόν Δημ. Παύλοβιτς. ”Ας μοΰ έπιτρέψη ό φίλος ποιητής ν ’ ά- 
φίσω γιά τώρα κατά μέρος τά ποιήματα, τά μικρά αύτά κομ- 
ψοτεχνήματά του, διά νά είπώ δυό λόγια διά τήν μουσικήν 
τοΰ Παύλοβιτς.
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Έ πί τέλους νά. τραγουδάκια κατάλληλα μιά φορά γιά τήν 
παιδική ηλικία. Ρυθμικά, μελωδικά, εύκολομάθητα, δίχως έπί 
δειξι γνώσεων, χωρίς κοντραπούντο καί συνοδείας κλειδοκύμ
βαλων, πού ν ’ απαιτούν γιά τό καθ’ ενα καί από ενα μαέστρο 
γιά νά τά έρμηνεύη καί νά τά άκομπανιάρη. Εινε μια συλλογή 
καλογραμμένη, πού ήμπορεϊ είς τάς μικράς τάξεις ν αντικατα
στήσω κάλλιστα τήν παναρχαίαν συλλογήν τοϋ Ενιγκ. Ο ΙΧαυ. 
λοβιτς δέν είναι ασφαλώς μέγας συν ίέτής. Ε ίνα ι ένας απλούς 
μουσικός μέ γοϋβτο καί μέ συνείδησι, ό όποιος γνωρίζει να  α 
ραδιάση εύμορφα τέσσαρες νότες, χωρίς φούμαρα κοί τρικλο
ποδιές. Αύτό άρκεϊ γιά νά κάμη τό εργο ιου εύπρόσδεκτο κα^ 
αποτελεσματικά ώφίλιμο».

Τό Υπουργείο τής Παιδείας, που έλαβε ΰπ οψει τήν 
κριτική αύτή γνώμη τοΰ κ. Ααυράγκα, έσπευσε νά έκδώ- 
σει τήν κατωτέρω ύπ’ άρ. 17 801 έγκύκλιό του διά τούς 
ΔιευΘυντάς τών Διδαικαλείων καί τούς Επιθεωρητάς 
σχολείων τοΟ Κράτους:

« Ή  ’Εκδοτική Ε ταιρεία  ι ’Αθηνα» Α. Ράλλη καί Σίας 
(Εύριιτίδου 6) έξέδωκε κατ’ αύτάς νρ,ωτάτην συλλογήν παιδι
κών ποιημάτων τοϋ λογοτέχνου κ. Στέλιου Σπεράντσα, ύπό τόν 
τίτλον «Σ άντά  πουλιά», μελοποιημένων ύπό τοΰ μουσικού Δ. 
Πσύλοβιτς. Λαβόντες ύπ" όψιν τήν κριτικήν τοΰ έπιφανούς 
Έλληνος μουσουργού κ. Α. Λαυράγκα, έξαίροντος μέ ένθου 
σ<α*μόν τήν μουσικήν καί καλλιτεχνικήν άξίαν τή ; είρημένης 
συλλογής, καί γνωρίζοντες τήν έλλειψ ιν τοιούτων βοηθημάτων 
*.ά τό «πουδαΐον μάθημα τής μουσικής, διά τοϋ όποίου άνα- 
,-ττ ,σσεται τό καλλιτεχνικόν συναίσθημα κοί εξευγενίζεται ή ψ υ 
χή τοΰ ανθρώπου, συνιστώμεν θερμώς νά ενεργήσετε μετά 
παντός ζήλου, όπως τό προσωπικόν τής περιφερείας σας άπο 
κτήσΉ τήν συλλογήν ■ Σάν τά πουλιά» διά τήν διδασκαλίαν τής 

φ ?  κής *lc τά σχολεία.
‘Ο "Υπουργός 

I. Π. ΜΑΝΕΤΑΣ*

Αύτό είναι τό «Σάν τά πουλιά». "Οσο γιά τό δεύχερο 
βιβλίο τίς «Παιδικές Ψυχές», είναι μικρά τραγούδια γ ι’ 
άπαγγελία, μονόλογοι, διάλογοί καί δραματάκια γιά παι
διά, μέ πολλές κατάλληλες είκόνες. Περιττό νά έξάρωμε 
τό στίχο τοΟ κ. Σπεράντσα είναι πολύ γνωστός ό καλλι
τέχνης, πού κατορθώνει νά συνδυάζει τήν ποιητική έμ
πνευση καί τήν καλλιτεχνική μορφή δσοι λίγοι στή λογο
τεχνία μας.’Εξαίρουμε δμως τήν ψυχολογική δύναμη τοΟ 
ποιητή, πού κατώρθωσε τόσο νά νιώσει τήν παιδική ψυχή 
καί νά αίσθανθή τόν παλμό της.

«Είναι πολύ δύσκολο, είπε κάπου ό κ. Π. Νιρβάνας, 
ν’ άντικρύση κανείς τήν αισθητική τού παιδιοΟ καί νά τήν 
ίκανοποιήση. Καί γ ι’ αύτά ένας ποιητής, πού θά μποροΟ3ε 
νά δώση στά παιδιά ένα βιβλίο, άξιο νά χό θαυμάσουν καί 
νά χά άγαπήσουν, θά μπορούσε νά καυχηθ^ άλλο τόσο, 
δσο κι’ άν έγραφε ένα άριστούργημα γιά χούς μεγάλους».

Τά νέα έργα τοΟ κ. Σπεράντσα άξίζουν κάθε θαυμα
σμό καί έπαινο.

ΑΝ©· Χ ΛΩ Μ Ο Σ

ΔΙΑ Τ Ο Π  κ .κ . Γ Ρ . ΞΕΝΟΠΟΓΛΟΝ Κ Α Ι Κ , ΦΩΤΑΚΗΝ

Τό παρόν τεϋχος λόγω  βλάβης τώ ν π ιε 
στηρ ίω ν έκυκλοφόρησε τάς ά ρ χ ά ς 'ΐο νν ίο ν  έ.8

Φίλε κ. Δ ιεν& νντά ,

Πειό χειρότερη ναυχίιισι άπό τήν συζήτησι μεχαξύ νέ* 
ων κα'ι παλαιών συγγραφέων, δέν δοκιμάζω. Καχήνχησε 
πειά ή πειό χρονία καί πειό ανίατη άρρώστεια μας.

Για τοΰτο, θά ήθελα να συστήσω νά άφίσουμε τήν 
άρρώστεια μας αύχή νά τραβήξη τόν δρόμο χης, άφοΰ 
κανένα ριζικό φάρμακο δέν υπάρχει—καθώς άπεδείχθη 
τόσες φορές—καί άφοΰ έξαρτάχαι πειά ή θεραπεία μας, 
μόνο άπό τόν οργανισμό μας.

Ο κ. Ξενόπουλος, εξακολουθεί νά πιστεύη πώς νέοι 
συγγραφείς δεν υπαρχουν καί οΰτε εινε δυνατόν νά γεννη- 
θοΰν. Τό απόφθεγμα αύτό εινε εξαιρετικά τολμηρό καί 
θάπρεπε βέβαια νά μάς πειράζη δλους. Άλλά, προτιμώ 
εγω τουλαχισχον και το συνιστώ σέ δλους τούς νέους, νά 
μή δώσουμε προσοχή καί νά κυτάξουμε τή δουληά μας 
καί την προσοχή μας. Ό  κ. j-ενόπουλος, πιστεύα> πώς 

■θάρί>τ| μιά μέρα,ποΰ θά καχαλάβη δτι άπό τούς νέους, δέν 
έχει τίποτε αλλο, παρά ενα σεβασμό καθ’ δλα άξιο στό ερ
γο χου καί φυσικά καί στό άτομο του. Τίποτε περισσότερο.

Είνε φαίνεχαι ιδίωμα τών παλαιοτέρων, νά κλείνων- 
ται ερμητικώς στήν ατμόσφαιρα τους καί νά μή θέλουν 
νά καταλάβουν δτι ή ζωή καί μαζύ μ’ αύτήν οί συντελε- 
σχαί χης, χά πρόσωπα, αλλάζουν.

Τό άδικο λοιπόν χώχ?ι ό κ. Φωτάκης, ποΰ άνέλαβε νά 
πείστ) τόν περισσότερον άμεχάπιστον.

Άκόμη δυο λέξεις γιά τόν κ. Ξενόπουλον, ό οποίος 
τώρα μέ τήν άποχυχίαν χοΰ κ. Μπασχιά, θά νομίζη, μ ι- 
ζύ μέ χούς άλλους παλαιούς, πώς δλα τά άτοΰ είνε υπέρ 
αύτοΰ. Τοΰ τάς διαβιβάζω ύπό τΰπον απλών πληρο
φοριών.
. Τδρύθη πέρυσι ένας Σύλλογος, δ Σύλλογος ’Εθνική; 

Λογοτεχνίας καί Καλλιτεχνίας καί ίδρύθη άπό φιλοιέχνας 
καί δχι λογίους διά νά μή τσακώνονται καί διαπληκτί
ζονται.... φιλολογικώς καί διαλύονται προτού οργανω
θούν. Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου έίνε—μέ συγ- 
χωρεΐτε κ. Ξενόπουλε—ένας όδοντοϊατρός, ποΰ έχει δμως 
άσυγκρίτως περισσοτέραν άφοσίωσιν καί πίστιν είς τά 
έ Μη νικά γράμματα, άπό πολλούς πάρα πολλούς λογίους. 
Πρόεδρος είνε ενας άντισυνταγματάρχης, άλλος Ιδεολόγος 
τής συγχρόνου ελληνικής φυλής καί λάτρις τής άρχαίας 
τέχνης. Τά άλλα μέλη είνε περίπου σάν αύτούς. Ό  Σύλ
λογος λοιπόν αυτός δέν θ ’ άργήση είμαι βέβαιος νά μάς 
παρουσιάστ) εκπλήξεις.

Είς τον θίασον τών Νέων — Θέατρον Σταδίου — θά 
παιχθοΰν εφέτος δέκα τέσσερα— ίκούτε κ. Ξενόπουλε—α
ριθμός 14 έργα νέων. Δέν θά είνε δλα καλά, μά κάτι έπί 
τέλους θά βγή, .-/ίποιο καλό θά γίνη.

Μέ πολλή εκτίμηση 
ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΎΡΓΕΙΟΝ
Η “ ΕΡ Γ Α ΝΗ 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  

ΔΙΑΣΤΑΥΡΠΣΙΣ ΟΔΩΝ ΤΕΝΕΔΟΥ 4 ΣΥΚΙΝΟΥ (ΠΑΡΑ ΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΑΜΟΝ)

ΒΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ AHTIKEIMENA ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΓI' ΑΣ'ΚΑΠ 

Δεχόμε&α πάααν παραγγελίαν tfj υποδείξει τώ ν  
κ. η πελατώ ν. Είς τονς κ. κ. έργολάβονς 

π ά σ α  ε ν χ ο λ ία .

-

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  $ ® Η Ν Ω Ν
Α Ν Ο Ν Υ Μ Ο Ζ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

' Ι ίρ ν& εϊοα  τφ  1 8 9 3
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ 

Δρ. 7 2 ,0 0 0 ,0 0 0  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΓΙΟΘΕΜ ΑΤΙΚΟΝ

Δρ. 2 3 .0 0 0 ,0 0 0
ΒΑΡΗ BJI Η·Η!*ΗΙΙ—Τηλ. Διεν&. ■ Τ  Ρ  A  0 H  N j^ N

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  — ‘Υδρυθεΐσα τφ  1918

Έ δρα έν Ά θήνα ις . —‘Υποκαταστήματα έν Πτειραιεΐ. 
Πάτρα ις Σύρψ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Μ αταβληύiv  Δρ. 1 0 .0 0 0 ,0 0 0  
ΚΕΦΑΛΑΙΑ άποΦεματιπά Δρ 2 .0 6 7 .8 0 2 .9 5  

Πρόεδρος τοϋ Διοικ. ·Σι μβονλίον: Π a r t  ίλή ς  ΤοιτοεχΧής 
[[Σύμβουλοι Διευθυνταί: Δ Μιαούλης καί ‘ Αν. ΣπονργίτηςΛ 

Τρα π εζιτ ικο ί έργαρίαι παντός εϊδονς. (
Καταθέσεις είς Δραχμάς καί Ξένα ιομίσματα ύπό τοίιΓ 

κεύνοϊκωιέρους όρους.

Α γρ ίνiovf Α ϊγ ιο ν, ’Α λέξανδρονπόλις, (Δεδέαγοτς) 
Ά ιια λ ιά ς , ’ Α μφισσα , "Αργος, Ά ργοατόλιον, Β ό
λος, Γαργαλιάνοι.Γύϋ·ειον,Δημηταάνα, Δράμα, Ζά 
κννϋ·ος,Η ράκλειον, Θ εσσαλονίκη, Ί ϋ ά κ η , Ιω ά νν ι
να , Καβάλλα, Καλάβρντα, Κ αλάμαι, Κ αρπενήσιον, 
Καστόρια, Κέρκνρα, Κάστρον (Λήμνος), Κιάτον,Κο- 
ζά>η, Κ όρ ινθος,Κ νπαρω σία ,Λ αμ ία , Αάριοσα, Αε 
βάδεια, Α ίμνη , Ξνλόκαστρον, Μ εγαλόπολις, Μ υτι
λήνη , Ν αύπακτος, Ξάν&η, Πάτραι, Π ειρα ιενς,Π ο
ταμός (Κύθηρο) Πρέβεζα, Πύργος, Ρ έϋ νμ νο ς , Σ ά
μος (Βαθύ), Σάμος, (Καρλόβασ.), Σόροβιτσ, Σπάρ  
τη, £ΰρος, Τρίκκαλα, Τρίπολις, Τσοτύλιον, “Υδρα, 
Φ λώρινα, ΧαλκΙς. ΧανΙα, Χ ίος
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ

(Έ ν ·Αγγλί^) Αονδϊνον, 22 Fenchurcli Street, (‘Εν Κων- 
σταντινονπολει) προσωρινώς κλειστόν, ( Εν Αμερική) Νεα 
Ύ όρχη . 25 Pine Street, Βοστώνη (Athens B anker’s | 
Corporation) (Έ ν ΑΙγύΛΓφ) Ά λ εξά ν ίρ ίΐα , Κάϊρον, Πόρτ - 
Σάϊδ, (Έ ν Σμύρνή) (προσωρινώς κλειστόν), (Έ ν Κύπρφ) 
Αεμεοάς, Λ ενχω σ ία . _________ _
Π Υ Κ Ν Ο Τ Α Τ Ο Ν  Δ ΙΚΤ ΥΟ Ν  Α ΝΤΑ Π ΟΚΡΙΤΏ Ν

‘ Καταθέσεις είς 4ραχμά; καί Σ ινάλλαγμα έπ ί τοΰ Ε ξω 
τερικού έν δψει κα ί έπί προί)εσμίψ..

ΠΑΣΗΣ Φ ΎΣΕΩ Σ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΠΟ  ΤΟ ΥΣ ΜΑΛΛΟΝ _Σ Τ  Μ ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΡΟΥΣ

Ε©Ν1ΚΗ Α Τ Μ Ο Π Λ Ο ΙΑ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ Σ
ΑΝΩΝΥΜΟε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ε Δ Ρ Α  Ε Ν  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
έκ τ ιλο υμ ένη  διά τών γνω στώ ν πολυτελώ ν κ α ί τα χ έω ν υπ ερ ω κεαν ίω ν  της.

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

έκτελουμένη  διά τοΟ ταχυτάτου υπερω κεανίου  τη ς «II ΑΤΙ*Ι3Ε» κ α ί τοΟ γνω στού πολυτελούς
θαλαμηγού * Α Λ ΙΑ Ι* 0 3 Β »

Μ ηνια ία  γραμμή Π ειρα ιώ ς—Χ ίο ν—Μ ιτνλή νη ς— Θ,Ινίχης—Βόλον — Π ειρα ιώ ς Π ατρών Μ ασσαλίας
έκτελουμένη  διά τής πολυτελούς θαλαμηγοΟ <ΝΑΞΟΣ».

Γρχμμαΐ δι* δλους το\>ς ελληνικούς λιμένας.
Πληροφορία ι : Έν ΠειραιεΧ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ, Μέγαρον Βάτη, Ιον πάτωμα τηλ. 3 - 6 4

Έ ν Ά 6ή ν» ις , Ά η ιλ λ ο ϋ  1 Τηλ. 6  — 4 4 .
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N- IQANNOY
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ

•Οδό; ΣιαΟμοϋ Δ Ρ Λ Μ Α

Ο Π Τ Ι Κ Α  -  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α
Μ Α Ρ Ι Ν Α Ρ Ο Υ  Κ Α Ι  Μ Ο Ι Ρ Α Γ Ι Α

Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  2 0  -  Α Θ Η Ν Α Ι

ΧΡ. ΔΟΥΚΑΣ ’ Επιμελητής τής εν τφ  Νοοοκομείφ ΣυγγζΟΰ 
Πανεπιστ. Κλινικής τών 'Α φροδισ ίων καί Δ ερματικών, π. βοη 
θός έν xq Charite τοΟ Βερολίνου. Γερανιού 34. 8—9 1)- ναι 
15 1)2 —8. Τηλέφωνον 7 — 12.

ΕΜΜ. ΣΕΒΑΣΤίΑΝΟΣ, ονφιΧιδολόγος —δερματολόγος, τέ<Λΐ 
εσωτερικός Ιατρός έν τφ  Νοσοκομείψ Α . Συγγροΰ. Δέχεται Γερα- 
!νίου 3 4 ,  10— 1 καί 3— 5. Τηλέφωνον 7— 12

,.

ΓΗβΡΓΙΟΖ Β. ΓΛΑΛΑΐνίΟΓ
* Ιατρός — 2νφιλιδολόγος

Γ ε ρ α ν ι ο ύ  ι ο  Α θ η ν α ι

Τ Α  Γ Λ ΥΚ Α  Σ Α Σ
Χ Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Α

ΣΤΑ ΔΙΟ Υ 3C

--------- ------------ ί---------------
K O T f P B I O N  

E M M .  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ  
Ο Δ Ο Σ  Μ Ε Λ Α  (παρά τον Π. λ ά τ α ν  ο ν) 

ΚΗΦ1ΣΣΙΑ

Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
ΣΠΦΡΟΝΟΠΟΥΛΟΤ -ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΔΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 2 S

•

ΟΙΕΟΔΟΜΑΙ -  Ε Ρ Γ 0 Λ Α Β ΙΑ Ϊ< < 2 Χ Ε Δ ΙΑ  !
ΓΡΑ Λ Ε ΙΟ Ν  Κ Ω Ν Ε Τ .  ΓΜ Ι Ω Α Ν Ν Ο Ϊ *

(Πολ. Λ.'ηϊανικον)
(‘Οδός Σταθμού) Δ Ρ A Μ Α

*

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΑ “ ΠΑΝ ΤΟ ΓΝ Ω ΣΤΟ Υ,,
— 1 Π ΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3 2  —


