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1 0 1 Κκθημβριν. 4 . 5 0 ’ έξ ’Αττικής κατ’ Καθημεριν. 5 . 5 0  μετά σταθμεύ 1 0 2
εύθεΓαν σεων

1 5 . 4 0 ’ κατ’εύθείαν 7 .0 0  μετά σταθμεύσεων ·)
3 . 6 . 4 5 '  μετά σταθμεύ 8 . 1 2 '  κατ’ εύθείαν 4

σεων Στ. Κ. Πατήσια
5 8 - 0 0 ’ κατ’ εύθείαν 9 . 1 5 '  κατ’ εύθείαν 6

2 0 1 Κυριακάς 9 .0 5"  κατ’ εύθείαν Κυριακάς 1 0 . 1 5 '  μετά σταθμεύσ. 2 0 2
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11 14.40" μετά σταθμεύ 1 4 . 5 5 '  κατ’ εύθείαν 10
σεων Στάσις είς ’Ιωνίαν

13 15.50' κατ’ εύθείαν 1 6 . 0 0 '  κατ’ εύθείαν 1 2
Στ. Κάτω Πατήσια

.1 5 16.55' μετά σταθμεύσ. 17.10 κατ’ εύθείαν 14
203 Κυριακάς 1 7 . 3 5  Ταχεία 18.20’ μετά σταθμεύσ. 16

17 18.10 κατ’ εύθείαν
19.30’ κατ’ έύθεΐαν 18

19 19.15 κατ’ εύθείαν Κυριακάς 20.10 Ταχεία 204
Στ. Κ. Πατήσια

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

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

Ο Δ Η Π Λ ί

1) Αί ταχεΐαι και κατ’ εύθείαν άμαξοστοιχίαι σταθμεύουσι μόνον εις ‘Α ττικήν,Η ρά
κλειον και Άμαρσύσιον έκτος τινών ώς έν τώ δρομολογίου έμφαίνεται, αΐτινες καίτοι κατ’ 
ευθείαν αύται σταθμεύουσι εις τινας σταθμούς.

"2) Αί μετά σταθμεύσεων άμαξοστοιχίαι τότε μόνον σταθμεύουσιν είς Κάτω, νΑνω 
ΙΙατήσια καί ’Ιωνίαν, όπόταν ύπάρχουσιν έπιβάται, ύποχρεουμένων τούτων δπως είδοποιώσι 
τόν ο δ η γ ό ν  νά σταθμεύη τήν άμαξοσοτιχίαν.

3) "Απασαι αί μετά σταθμεύσεων άμαξοστοιχίαι γραμμής Κηφισσίας άνερχόμε- 
ναι και κατερχόμεναι θά σταθμεύωσιν είς τήν θέσιν Πευκάκια (Ιωνίαν).

4) Μέ τάς ταχείας άμαξοστοιχίας δέν έκδίδονται εισιτήρια Γ' θέσεως, ούτε καί 
φορτωτικαί έμπορευμάτων καί άποσκευών.

5) Οί μή έφωδιασμένοι μέ εϊσιτήριον έπιβάται ύπόκεινται είς πρόστιμον έντόςτής ά
μαξοστοιχίας 100] 100.

6) Οί 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 έχοντες εϊσιτήριον Γ' θέσεως έπιβάται καί έπιθυμοΰντες νά ταξειδεύσωσι μέ τάς 
ταχείας άμαξοστοιχίας τό πρός συμπλήρωμα διαφοράς θέσεως εϊσιτήριον δύνανται νά λαμ- 
βάνωσι καί έκ τών σταθμών.

8) "Εκαστος επιβάτης οφείλει νά λαμβάνη εϊσιτήριον τού?„άχιοτον 5 λεπτά τής ώρας 
πρό τής άναχωρήσεως τής άμαξοστοιχίας άλλως δέν δικαιούται νά άπαιτήσΐ] τοιοϋτον.
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ΓΕΩΡΓ. Α. ΣΩΦΡΟΧΟΠΟΥΑΟΥ. -  Deflation καί 
D evaluatio r. [Οίχονομικαί έιασχολήσεις],

ΛΕΩΝΙΔΑ X. ΖΩΙΙ.—Μία πειρατεία κατά τό 1837. 
[M-τ’ είκόνο;].

ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΤΑΡλΟΥΛΗ. — Ή  εορτή χοϋ Λυ
κείου τών 'Ελληνίόων.

ΙΙΑΛΑΙΑ ΚΑΙ Ν ι*.Α Οικονομική άρθοογραφία.— 
Μία φιλολογική έσπερίς. — Ή  συνδρομή 
τοΰ « ΙΙα-ντογνώστου».

Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗ.— Σκόρτια φύλλα.
MIX. Γ. ΙΙΚΓΡΙΔΗ —Πόθος [Sonnet].
ΙΣΑΝΤΡΟΥ Λ Ρ(. —Κάποια ζωή αθόρυβη.
ΚΑ. Ι1ΑΡ\ΣΧΟΥ. — Άπό τά τραγούδι» τοΰ Σούϊν- 

μ ιορν. Τώρα -τού φεύγουμε.
ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ.— Σαρλόττα. [Ε κλεκτά Διηγή

ματα] .
Δ. ΓΡ. ΚΑΜΙΙΟΥΡΟΓΛΟΥ.—Ό  ποιητής Γιάννη;

Περγιαλίτης. [Λογοτέχναι κα ί ίστοριοδί- 
, φαι]

ANDRE U CH TEN BERG ER.— Ό  Μικρός Βα
σ ιλ ιά ς . Κ-φά*αιον ΙΑ’. Τό μανιήλι. Κε- 
φ ά λ ιιο ν Ι Β '. Οικογενειακό δει τνο.—[Μ )- 
ίΐιατόοηαα κατά μρτάφραΉν Δδος ΠΑΡΘΕ
ΝΟ ΙΙΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΗΑ]

Κ.Α.ΦΩΓΑΚΗ . —Νέοι ποιηταί. [Σημειώσεις λογίου].
ΜΟΡΝΙΓΓ ΙΙΟΣΓ. — Αί Γυναίκες τοΰ Μεγάλου 

Κόσιιου.
ΝΕΑΙ ΕΚ.\ΟΣΕΙ £ .- -Ή  Νεράιδα τοΰ Κάστρου. — 

Ή  Δούκισσα τή ; Πλακεντίης.—Τά Μυστι
κά μου.—’Αναλαμπές —Έ λεγοι κλπ. κλιτ.

ί D S F L Α Τ Ι Ο Β  Κ Α Ι  D E V A L U A T I O N
Άπό τίνος κα>ρο0 είς τάς συζητήσεις τών Οικονομο

λόγων αί 56ο αύ:αΙ λέξεις πρυτανεύουν. Δέν άκούει κα
νείς τίποτε άλλο παρά περί deflation κχί devaluation. 
Ό  περισσότερος κόσμος δ μή άτό συστήματος άναμιγνυό- 
μενος είς τά Οικονομικά ίιερωτάται : Τί νά σημαίνουν 
αυτοί οί Spot ; ΙΙροτείνονται ώ; φάρμακα διά τήν έξυγίαν- 
σιν τών χάρτινων νομισμάτων, τών όποίων ή Ανταλλακτική 
άξία σπουδαίως ήλαττώθη, ή δέ τιμή των έξέπεσε έναντι 
τής ύγιοΟς χρυσής νομισματικής βχσεως

Έν τή Ίχτρική στηθικά νοσήματα δπως’ ή πνευμονία 
θεραπεύονται είτε οι’ υπερβολικά θερμών επιθεμάτων είτε 
διά κατεψυγμένων τοιούτων καί οί ίατροί έ^ουν διαιρεθ^ 
είς δυο στρατόπεδα άντιμαχόμενα ποΟ ισχυρίζονται δτι 
φθάνουν είς τήν θεραπείαν μέ τά δλως αντίθετα αύτά θε
ραπευτικά μέσα. Φαίνεται δτι τό Ιδιο συμβαίνει καί μέ 
τούς Οίκονομολόγους. *Η deflation έχει ώς άντίποδα τήν 
devaluation, μέ τήν αύτήν δμως θέρμην υποστηρίζονται 
άμφότερα τά συστήματα άπό τούς Οικονομολόγους ώς κα
τάλληλα μέσα ίάνσεως τών βχρέως νοσούντων χαρτονομι
σμάτων, είς τά οποί* άτυχώς καί ή δραχμή μας συγκα
ταλέγεται.

Διά νά δώσωμεν άμυδράν ίοέαν τών συστημάτων τού
των είς τόν πολύν κόσμον χαράσσομεν τάς όλίγας αύτάς 
γραμμά:. ^

A' D e f la t io n .  Συνεπείς τοΟ μεγάλου πολέμου 
καί τών τϊραστίων δαπανών του τά κράτη ήναγκάσθησαν 
ποΰ μέν δλίγον ποΟ δέ πλειότερον νά προβοΟν είς τήν &
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ΊΛ ιοκοιιης— Διευθυντής Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ
\ιειΌυ τής τής Ολης Κ. Α. ΦΩΤΛΚΗΣ

ι \κΐ/εΐ' ΐστής ΑΝΔΡ. i -ΜΥΡΛΗΣ

φθονον έχδοσιν χαρνονομίσματος, άφοΰ προηγουμένως διά 
ιών φόρων καί ιών δα-είων έξήντλησαν χάς άλλας πηγάς. 
Ή οικονομική χων πολιτική αδτη έκ χών προχέρων δέν 
δύναχαι άπολύ-ως νά κατακριΗή. Έάν χά χράχη προσέ’ ρα- 
μον είς xr,v άναγκαστικήν κυκλοφορίαν, άφοΰ προηγουμέ
νως έξήνχλησαν τά ήρωϊκά μέσα τής ύγιοΰς δημοσο·ο 
μίας. τήν βαρείαν δηλαδή δ>αρκοΰντος τοΟ πολέμου φορ0- 
λογίαν χαΐ τά δάνεια, έσωτερικά γ) έξωτερικά, χό χαρτ°· 
νόμισμα τόπαρ’αύτών έκδοθέν έξηγείται ώς μέχρον ά 'άγκ ί,ί 
άναπόφευκτον διά τήν έπιτυχίαν τής νίκης, ούδέ δύναται 
τις νά τά ψέξη έπί τοιαύχη οικονομική πολιτική άφοΰ δι’ 
αυτή: έπεδιωκον τήν πολεμικήν έπιτυχίαν, άφοΰ τά οικονο
μικά συμφέίοντα τίθενται καί δέον νά χίθενχαι είς δευχέραν 
μοίραν έν σχέσει μέ χάς θυσίας χοΟ αίματος κ ϊ ΐ  άφοΰ πάν
τοτε μία ήχχα είναι άπείρως δαπανηροτέρα καί χής άκρι 
βωτέρας νίκης. Έάν δμως χά κράτη άσκόπως άντί νά 
προτιμήσουν τήν όδόν τής φορολογίας τό μέν διά νά μή 
δυααρεσιήσουν τόν μαχόμενον λαόν. τό Σέ καί έκ φυσικής 
νωχελείας χών κυβερνήσεων πρός χά ήρωϊχά μέτρα χά 
συνεπαγόμενα άντιδημοτικότητα, έχράιχησαν άκράχηχα είς 
τήν εύθυμον όδόν τής άκόπου άνευρέσεως χρημάτων δι* 
έκδόσεως χαρτονομισμάτων, είνε άπολύχως καχαχριτέα καί 
όρΗώς καταδικάζονται 6πό χής Οικονομικής Έπυτήμης. 
Έ  καταδίκη χωνδέ αύχή δένέχει άπλώς θεωρητικήν άξίαν, 
δπως άποδεικνύεχαι άπό χήν οικονομικήν καχεξίαν καί τήν 
δυσπραγίαν 6φ ‘ή ; μαστίζονται κατά τήν μεταπολεμικήν πε
ρίοδον ού μόνον χά κράχη αύτά,άλλά καί οί λαοίχων.Έν πάση 
περιπτιόσει, δπως δήποτε καί άν έξεδόθη χό χαρτονόμισμα, 
καλώς ή κακώς, τά άποτελέσματα τής έκδόσεως του είνε 
δτι Ιπεσεν έναντι τής χρυσής του βάσεως, ποΰ δέ καΐκατε- 
βαραθρώθη, ώς έν Ρωσοί^, Γερμανία καί Αύστρία, τά δέ 
μέ έχπεσμένον χαρτονόμισμα κράτη καλοΰνται σήμερον 
νά τό έξυγιάνουν. Ώ ; μέσον τής έξυγιάνσεως προτείνουν τήν 
βαθμιαίαν άπαλλαγήν τής κυκλοφορίας άπό τών δυσα αλό
γων χαρτίνων δγκων πού τήν βαρύνουν, καίή-ις θά πραγμα 
τοποιηΗή μικρόν καίχατ’ δλίγον άποσυρομένων έκ ταύτης 
κατά δόσεις τών πληθωρικώς κυκλοφορού/των χαρτίνων 
νομισμάτων. ΤοιοΟτόν τι σύστημα είναι ή deflation. Τό

σύστημα τοΰτο δέν εδρίσκει καί μεγάλα έλαττώματα είς 
τήν πληθωρικήν κυκλοφορίαν, οί ίέ  όπαδοί του περισσότε 
ρον φοβοΰνται άπό τήν έκ τής πληθωρικής κυκλοφορίας 
άστάθειαν- τής τιμής τοΟ χαρτονομίσματος, έναντι τής 
χρυσής βάσεως καί τάς έξ αύχής διακυμάνσεις πού παρα
λύουν τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν άπό τήν ίδιαν πλη
θωρικήν κυκλοφορίαν, ήχις, κατ’ αύτούς, Ιφοΰ ή5η ϊίσήλ- 
θεν έπί τή βάσει ταύτης ισορροπία έν ταΐς ίδιωτικαΐς συν- 
αλλαγαΤς, δέν Ιμφανίζεται καθ’ Ιαυτήν ώς πρόξενος ζη 
μιών. Πρός χό σύστημα τοΰτο προσηρμόσθη μέχρι τούδε 
καί ή Ελληνική Οικονομική πολιτική, τά δέ μέτρα τών 
τελευταία/ν Τπουρ:ών μάλλον ιΤρός τήν σταθεροποίησιν 
τής τιμής τής δραχμής έναντι τής χρυσής βάσεως παρά 
είς ουσιαστικήν βελτίωσιν τής τιμής ταύιης άπέβλεψαν 
(πρβ. άνακοινώσεις κ. Γ. Ν. Κοφινά πρός τήν Εταιρίαν 
Κοινωνικών καί Πολιτ κών Επιστημών είς ύπ’ άριθ. ΙΑ 
τεΟχος μηνός Μαρτίου Μηνιαίας Οικονομικής καί Κοινω
νικής Επιθεωρήσεως). Έ  βάσις τοΟ συστήματος τούτου 
ούδένα ξενίζει. Μέ/ρι πρό τίνος πολ^άκις είχε διδαχ^ή 
έν τή Οικονομική Επιστήμη, δτι ή άναγκασχική κυκλο
φορία έχει καί τήν άγαθήν της δψιν καί άποδιχίνει εύερ 
γεχική διά τά Κράτη τά μή βιομηχανικώς άνεπτυγμένα, 
είς & έδίδεχο εύ<αιρία πρό πάνχων έχ χών ταπεινών ήμε- 
ρομισθίων νά άναπχύξωσι βιομηχανίας, άς ούδέποτε θ* 
άνέπχυσσον μέ υψωμένα ήμερομίσθια, νά άνεύρωσι προσ- 
φόρους άγοράς καταναλώσεως λόγψ τής εύθηνίας χών βι
ομηχανικών των προϊόντων, καί, δπερ καί σπουδαιότερον, 
νά διατηρήσωσι β ωσίμους, άν μή θαλ εράς, τάς έν τφ μετο ξύ 
καί μέχρι τής άρσεως τής άναγκαστικής των κυκλοφορίας 
άνδρωθείσας βιομηχανίας των. Σήμερον δέν δποθέτομεν 
δτι δύναται νά ύποστηριχθή ή εύεργετική αΰχη δψις  τής 
άναγκαστικής κυκλοφορίας. Ο! έργάται μας είχε διότι 
συνεσωματώθησαν είχε διότι δπήρξεν άφθονος ζήτησις τών 
χειρών των κατώρθωσαν νά ύψώσουν τό ήμερομίσθιόν 
των έπί τοσοΟτον, ώστε κατά πολύ νά ύπε'βαίνη τ ί  έπί 
τής χρυσής βάσεως έρειδόμενον προπολεμικόν, τό δέ φαι- 
νόμενον τοΰτο, καίτοι άπό κοινωνικής άπόψεως ώφέ/ΐμον 
ώς βελτιώσαν τήν ζωήν των, καταρρίπτει τό έπιχείρημα 
τής δημιουργίας εύθηνής βιομηχανίας διά τής άναγκα
στικής κυκλοφορίας. Έν πάση περιπτώσει άπολογητάς 
αύτής κεκάλυμμένους, άν μή άπροκαλύπτους, εύρίσκομεν 
είςτ ού; όπαδούς τής deflation, διότι αί προσδοκίαι των, 
δτι 2ηλαδή θα γίνη δυνατόν ν’ άποσυρθή συν τφ χρόνφ 
τό πληθωρικώς κυκλοφορούν χαρτονόμισμα, έπειδή έξυπα- 
κούουν ού μόνον έμπορικόν ίσοζύγιον ναί ίσοσκέλισιν 
κρατικού προϋπολογισμού, άλλά προ παντός την ϋπαρξ ιν  
περιαοενμάτων, παρασάγγας άπέχουσι χρονικ&ς άπό τής 
πραγματοποιήσεως των. 'Η εύσυνείδητος δμως έφαιρμογή 
τού συστήματός των κατά τό πρώτοντου μέρος, ή έπιτυχία 
δηλαδή ισοζυγίου έμπορικοΰ καί προΟαολογισμούσυνδυαζο- 
μένηκ*! μέ σιδηράν άιχόφασιν άποτροπής οίασδήποχε νέας 
έκδόσεως χαρχονομίσμχτος, φυσικώς θά άγάγη είς χήν σχα- 
θεροποίησιν τής χιμής τής δραχμής έν ώρισμένψ έπιπέϊψ,
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ΜΙΑ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1837
Ή  πειρατεία δπήρξ» καθ’ δλας χάς έποχάς έργον 

άξιομίσητον, τό όποιον έτέθη είς ένέργειαν είτε παρά χών 
λησχοπειραχών (κουρσάρων) τής Βχρβαρίας, είχε καί 
παρά κακοποιών πρός άπογύμνωσιν καί ληστείαν χών, 
χάριν έμπορίου, διασχιζόνχων χος θαλάσσας πλοίων.

Ή Βενεχία, ή ’Ισπανία, ή ’Αμερική, ή 'Ολλανδία, 
ή Σβεκία, ή Δανιμαρκία, ή ’Αγγλία, ή Γαλλία καί αί

καί θά ζωογοννήση χήν έχ χής άσταθείας χειμιζομένην 
νΰν παραγωγήν, *!ς ώφέλημα δηλαδή άνεκτίμητον διά τε 
τό κράτος καί τήν κοινω/ίαν. Κατά τούτο οί όπαδοί του 
είναι άξιοι πάαης τιμής, άρκεΤ νά πραγματοποιήσουν τάς 
έπαγγελίας των. ’Αληθές είνε δτι τελευταία έν Έλλάδι 
ληφθέντα μέτρα ήρωϊιής δημοσιονομικής πολιτικής, ώς τό 
χής αύξήσεως τού προσθέτου ποσοσχοΰ φορολογίας άπό 
10 °Ι„ είς 20 °/0, !να έκ τού περιθωρίου του, μετά τήν 
έξυπηρέτησιν τού άναγχαστικού δανείου, άποσβεσθή τό 
κυμαινόμενον χρέος τής Ελλάδος, δπερ δυσαναλό/ως ίχει 
αύξηθή έσχάτως, ΰπερβάσης τής κυκλοφορίας τών έντόκων 
γρ)τίων τά 1900 έκατομμύρια, άποτελοΟσι σοβαρά βήματα 
σταθεράς έξυγιάνσεως τών οικονομικών τού κράτους καί 
έπιτρέπουν αίσιοδόξους προβλέψεις διά τήν σταθεροποίη
ση/ τής δραχμής" τό περιθώριον τούτο οί αισιόδοξοι τό 
δπολογίζουν είς 650 ή καί 7 50 έκατομμύρια, άλλά καί 
μικρόχερον άν είναι, άρκεί νά διατεθή διά τόν σκοπόν 
ποΰ προωρίσθη καί τά άγαθά άποτελέσματα θά έκδηλω 
θούν. Ίσως ε!πη τις: Μήπως ή άπόσβεσις τού χυμαινομέ- 
νου χρέους σημαίνειμείωσιν τής πιστωτικής κυκλοφορίας; 
ΔιατΙ άρα θά έπιδράση εύεργετικώς διά τήν δραχμήν ; 
Άπαντώμεν α) τά έντοκα γρ)τια είχον καταλήξει κατ’ 
ούσίαν είς πιστωτικήν κυκλοφορίαν χρησιμοποιούμενα καί 
παρά τών ίδιωτών συχνά καί παρά τού κράτους ούχΐ σπανίως 
πρός πληρωμήν άντί μετρητών έπιτείνοντ· τής δραχμής 
τήν πτώσιν καί β) ή ταχυτέρα άπόσβεσις τού κυμβινομέ- 
νου χρέους θά έπιταχύνη τόν χρόνον, καθ’ δν θά δυνάμεθα 
άπό τό ίδιον τοΰτο περιθώριον νά άποσύρωμεν σταθερώς 
Ινα άρκετά σημαντικόν ποσόν δραχμών άπό τήν πιστω
τικήν κυκλοφορίαν. Άλλά δλα αύτά διά νά γίνουν χρειά 
ζονται σιδηρούν Υπουργόν, άκαμπτον είς τάς άξιώσεις 
τών συναδέλφων του, άμείλικτον είς τήν έφαρμογήν οικο
νομιών, ύπουργόν πού νά θεωρή τό περιθώριον τούτο ιε
ρόν καί νά πισιεύη μέ τόν φανατισμόν ίνδοΰ φακίρη δτι 
οίαδήποτε ύποχώρησίς του έπιτρέπουσα τήν χρησιμοποί- 
ησιν τού πολυτίμου περιθωρίου δι’ άλλας άνάγκας άποτε- 
λεϊ έγκλημα κατά τής Πατρίδος.

( ΕΙς τό πρόσεχες ή Devaluation. Τά έχατέρωΰεν  
προβαλλόμενα ώς πλεονεκτήματα ij έλαττώματα τώ ν  
δύο συστημάτων Σ υμπέρασμα .)

ΓΕΩΡΓ. Α.  ΣΩΦΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΊταλικαΙ Δυναστεΐαι πρί ς έξασφάλισιν τών σημαιών των, 
μετεχειρίσθησαν τά δραστηριώτερα μέσα πρός παντελή 
έξολόθρευσ.ν αύτής, άλλ’ ή έκκρηξις τής έλληνικής έπα- 
νβ,στάσεως, δτε οί Έλληνες ύπό τών άναγκών ιδίως καί 
τής πείνης έξιιιθούμενοι καί τά λίκαια τών έμπολέμων έξ- 
ασκοΰντες, έθεσαν είς ένέργειαν πρώτον μέν τάς διακηρύ 
ξεις άποκλεισμοΰ, είτα δέ τάς έπισκέψεις καί κατασχέ
σεις τών ούδετέρων πλοίων, ύπό συνοδείαν ή μή πλεόν
των τάς θαλάσσας των, καί δή τό ΑίγαΤον, έδωκε νέαν 
ζωήν είς τήν πειρατείαν, ή όποία άτιμωρηιεί, ώς έπί τό 
πλείστον έξασκουμένη, ένέπνεε τόν τρόμον είς τό ξένον 
έμπόριον. ’Αλλά καί δταν ή έπανάστασις έληξε, δέν έπαυ
σαν σημειούμενα εί; τάς έλληνικάς θαλάσσας άραιά κρού
σματα πειρατείας, Ιν τών όποίων καί τό κατωτέρω, τοΰ 
όποίου ή ύπόθεσις έλή t-θη έξ δγκώδους φακέλλου καί έκ 
δικαστικών β βλίων, τηρουμένων άιχάντων παρά τφ Άρ· 
χειοφυλακείψ Ζακύνθου.

Τήν κοινωνίαν τής Κρήτης κατετάραξ* συμβάν τρα
γικόν τού έκ Σιτετσών Σεαμ.ιτίου Κοκχίνη, έτών 30, κυ
βερνήτου έλληνικοΟ τρεχαντηριού.

Τό πλοίον τούτο, τού δποίου, έκτός τοΰ πλοιάρχου 
Κοκχίνη, έπέβαινον τέσσαρες ναΰιαι, οί: Νικόλαος Κώ
σταν άκης τοϋ Κωνσχανχή, έχών 22, —'Αθανάσιος Τρι- 
καλιώχης τού Ίωάννου, έχών 20. — ’Αθανάσιος Κορπόνω- 
λης ποχέ Γιαννάκη, έχών 18 καί — Κυριάκος Δήμος Ξην* 
τατρίχης π^χέ Λήμου, έχών 14. άιταντες έκ Σπετσών καί 
πέντε έπιβάται, οί Νικόλαος Μοσχοβίτης τοΰ Γεωργίου, 
έτών 30 έκ Λακωνίας έμπορος,—Γιάννη', έτών 17 έκ 
Βατόλακκο τής Κρήτης ύπηρέτης τού Μοσχοβίτου,— 
Χρυσή Καφαχοποΰλα, έχών 45 έκ Κρήχης, κάχοικος 
Σπεχσών, —Λεωνίδας υίός χης έχών 8 καί Αίκαχερίνη έ
τών 16 ύτηρέτρια, λαβών παρά τοΰ έλληνικού Προξε 
νείου Χανίων τά άποδημητήρια έγγραφά του, άπέπλευσε 
τήν νύκτα τής 19 πρός τήν 20ην Αύγούσχου 1837 τοΰ 
λιμένος Χανίων άνευ φορτίου διά Σπέτσας καί εί» άπό- 
στασιν τεσσάρων περίπου μιλλίων μεταξύ Χανίων καί νη- 
σίδος Άγιος Θεόδωρος συνηντήθη μέ ίονικόν πέραμα 
(πιαδές) φέρον τούς έξής πε ρατάς. ’Αλέξανδρον Χαβια* 
ρην Νικολοΰ άπό Σκούταρι τής Μάνης, έτών 35 ναύτην, 
φυγόδικον έκ τή; πατρίδος του Ινεκα φόνου τοΰ Λουκο- 
γεώργου χα! κάτοικον Γαλατά Κρήτης,—Βρετόν Λεον
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τάράκην ποτέ παπά Γεωργίου εκ Φραζιά χών Κυθήρων, 
έτών 22, πλοίαρχον τοΰ περάματος, Γεώργιον Φιρλΐγκον 
ή Κιζάνην τοΰ Κοσμά, έτών 25 κυθήριον γεωργόν,— 
Ιωάννην Φαρδουλήν, ποτέ Νικόλα άπό Ποταμόν τών 
Κυθήρων, ετών 25 γεωργόν καί ύγειονομικάν φύλακα,— 
’Ιγνάτιον Ροσσάχην πο έ Γαϊτάνον, κυθήριον, έτών 35, 
φραγκοράπχτ,ν καί — Μιτενέτον ΓκρέκηνΓ ποτέ Μανόλη 
κυθήριον έτών 25, βαρελοποιόν.

Οί πειραταί ούτοι λαβόντες παρά τοΟ έπιβάχου τοΟ 
τρεχαντηριού λ . Μοσχοβίτου τήν προτεραίαν όλίγην μέ- 
ταξαν διά νά τήν μεταφέρουν λάθρα είς τό τρεχαντήριον 
τοΟ Κοκκίνη, έσχεδίασαν κατά τόν πλοΟν νά κρατήβουν 
τό λαθρεμπόριον τοΟτο καί νά ληστεύσουν τούς έπιβάτας. 
Καί πράγματι, πλησ;άσαντες τό τρεχαντήριον εί .Ιιρμη 
σαν μέ μαχαίρας είς τάς χεΐρας πρός τόν σκοπόν δήΗεν 
συλλήψεως έβραίων εύρισκομένων έντός, καί άφ·.ΰ ϊδε 
σαν τούς ναύτας καί τόν πλοίαρχον, τούς·όποίου.; ί;ρ ι- 
ψαν μαζή μέ τού; έπιβάτας είς τά βάθος τοΟ πλοίου καί 
έκλεισαν τήν θυρίδα τοΰ καταστρώματος έπιΟέσαντες 
τήν λέμβον, έγύμνωσαν τά πλοίον καί τταραλαβόντες τά 
κιβώτιον τοΰ πλοιάρχου περιέχον δέκα όκτώ περίπου χι
λιάδας γρόσια καί τά φορέματα τοΟ Μοσχοβίτου, έ'εσαν 
τά κωπία καί τήν λέμβον, έτυντριψαν τά βιρέλ'.α τοΰ νε
ρού, έτρύπησαν τά τρεχαντήριον καί άφοΰ ή θάλασσα 
ήρχισε νά τά σκεπάζω, έως είς τό κατάστρωμα, έπβ;βα· 
σθέντες είς τά πέραμά των, περιέπλεον καταδιώκοντε; 
παν δ,τι έφαίνετο να όμοιάζν, ά'.θρω-ον διαφυγόντα τάν 
θάνατον.

Έν τφ μεταξύ δ ναυτόπαις, ό όποίος δέν είχε δίθή 
ΰπά τών πειρατών, ευρισκόμενος καί αυτός είς τό κοίτες 
τοΰ πνοίου, άποκόψας διά τίνος μαχαιριδίου τά σχοινιά 
έλυσε τάν πλοίαρχον καί xcύς ναύχας, οί ό :οίοι άνϊβη- 
κώσαντες τήν θυρίδα έξήλθ:ν ήμίγυμνοι είς τήν επιφά
νειαν τής θαλάσσης, άντί δέ νά διιυθυνθιΰν οί διασω- 
θέντες έκ τοΰ φόνου ή τοΰ πνιγμοΰ πλοίαρχος 2*. Κοκ 
κίνης καί ναύτης Άθ. Τρικαλιώιης είς τά πλησιέστ·ρα 
παράλια, δπου οί πειραταί περιπλέοντες άφεύκτως θά 
έφόνευον καί αύτούς, άνήχθη?αν είς το πίλαγος καί ε 
κείθεν κολυμβώντες διβσώθησαν είς τά άκρωτή,,ιον Με- 
>έχα, κείμενον άπέναντι τής νησίδος "Αγιος Θίόδωρος 
καί έκεΐθεν διά της συνδρομής τών χωρικών έφθασαν είς 
τήν πόλιν τών Χανίων.

Οί πειραταί έν τούτοις έπιστρέφοντες είς τά ίδια 
διεμοίρασαν Ιν μέρος τών λησχευθέντων χοημάτων καί 
οί μέν έξ αύτών Α. Χάβιαρης καί Γιάννης Φαρδούλης ά- 
πεβιβάαθησαν είς τήν παραλίαν, καλουμένην Μακρυτοΐ- 
χος, οί οέ I. Β^σάτης καί Β .  Γκρέκης είς τήν π ίλιν, ένώ 
οί Βρετάς καί Κιζάνης έ;ήλθ>ν έκ νέου μέ τό πέραμά 
των διά νά κρύψουν τά λοιπά χρήματα καϊ πράγματα.

Τήν αύγήν. ό ναύτης Τρικαλιώτης άνήγγειλε πρώτος 
είς τά Προξενείον τά συμβάν τοΰ πλοίου των, κατόπιν δέ 
έφθασεν άνελπίστως καί ό πλοίαρχος Κόκκινης. 'Η το
πική ’Αρχή είδοποιηθίΐσα παρά τοΰ Προξενείου τούτου

έλαβε κατά τών κακούργων τοιαϋτα δραστήρια μέτρα 
διά ξηρά; καί θαλάσσης, ώστε αύθημεράν ήδυνήθη νά 
συλλαβή χέσ?αρας έξ αύτών όμοϋ μέ τόν κυβερνήτην καί 
ακολούθως συνέλαβε καί τούς δύο άλλους.

Τό αύτά ΙΙροξενείον έλαβε π^ρά τής Εξουσίας, ώς 
άνήκοντα είς τόν πλοίαρχον Κοκκίνην, τά εύρίθένχα είς 
τάς ζώνας τών κακ^ύργον χρήματα, κιθώς καί τά άνα- 
καλυφθέντα είς τάς οί·.ιας τινών έξ αύτών 7,158 γρόσια, 
δοα έφανέρωσαν οί πειραχαί. Έπί πλέον, άνεκαλύφθη- 
σαν παρά τών ίδίων ή μέταξα καί τά φορέματα τοΰ 
Μοσχοβίτου, τά κιβώτιον τοΟ πλοιάρχου καί τινα δπλα, 
τά όποια είχον φυλάξει είς τούς βράχους τοΰ 'Αγίου 
Θ ϊο δώρου.

Έ  τοπική ’Αρχή, άφοΰ άνέχρινε τούς κακούργους, 
άμα χή συλλήψει των, τταρέίωκε το ύς μέν πέντε ΚυΒή- 
ρίους είς τά ’Αγγλικόν Προξενείον, τόν δέ Χαβιαρην είς 
τά Ελληνικόν. Αί άρμόδιαι αύται Άρχαί διεξήγαγον ά- 
νακρίσεις, έκάστη δέ παρέλαβε τάς έξομολογήσεις τών 
είς τήν δικαιοδοσίαν της διταγομένων υποδίκων.

Τά Συμβούλιον τών έν Σπάρτη Πλημμελειοδικών, είς 
τά όποιον παρεπέμφθη ό Α. Χ'/βιαρης ϊνα δικασθ^), διά 
τής άπά 26 Μαί.υ 1 838 άποφάσεώς του, δυνάμει τοΰ 
άρθρου 364, έ5. 4 τοΰ Ποιν. Νόμου, έχοντος οΟχω: <Μέ 
θάνατον τιμωρούνται πειραταί παντός είδους» καί έχον 
ύπ’ δψιν τά άρθρ. 251, έδ. 4 καί 259 τής Ποινικής Δι
κονομίας, πιρέπεμψε τόν Χάβιαρην είς τά κατά τήν πε
ριφέρειαν τών έν Ναυπλίψ Έφετών Κακουργιοδιχεϊον, 
Ινα δικασθή έπί παραβάλει τού άρθρ. 364 τού Ποινικού 
Νόμου. 'Οποία ή άπόφασις τοΰ Κακουργιοδικείου τούτου 
δέν προκύπτει έκ τής δικογραφίας. Ό δέ έν Κρήτη 
Πρόξενο; τής Μ. Βρεχτανίας Όγκλέ άαέσχειλεν είς Ζά
κυνθον τούς πέντε Κυθηρίους πε^ρατάς, συνενόχους τοΰ 
Χάβιαρη, Γνα δικααθοΰν, καθά Ίόνιοι, συμφώνως πράς 
χούς Ίονικού; Νόμους καί δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 19 άπά 
19 Μαρτίου 1825 πράξεως τής Γερουσίας καί τά Κα- 
κουργιοοικεϊον ΖακύνΒου, διά τής από 25 Σεπτεμβρίου 
καί 7 ’Ο κτανίου 1838 άπ οφάσεύς του, έπικυρωθείσης 
διά πράξεως τοΰ ’Ανωτάτου Συμβουλίου τής Δικαιοσύνης 
άπά 1 Νοεμβρίου 1838, έπέβαλεν είς τους κατηγορου
μένους τήν έσχάχην τ ον ποινών.

Ή λοίιγ,τ μο; έκ Κεφαλληνίας σταλείσα πρώτην 
τότε φοράν έ.τρόχειτο νά σττ,θή έν Ζακύνθψ καί δι’ αύτής 
προβή ό δήμιος είς τά έργον του. Πρός τούτο έδόθησαν 
αί κατωτέρω όδηγ^αι.

Ό δτμ·.ος έ,χρεπε νά έξεχάση καλώς τήν λαιμητόμον 
καί ίδιως τόν σ SfjpiOv όδόνττ, ό όποιος ύπεσχήριζε τάν 
πέλεκυν. Α!5:η θά έιχήνετο υπό φρουράν χωροφυλάκων, 
οΕ όποιοι θά ένισχύοντο κ ι ί  δι’ άλλων χωροφυλάκων, 
κατά τήν ώραν τν)ς έκτελέσεως, διτως κρατούν μακράν 
άπό τοΰ μηχανήματος τό πλήθος. Τά ίκρίον θά έμεγεθύ- 
νείο, ώστε νά δύναται νά συμαεριλάβη πέντε φέρετρα, 
έντάς τών όποίων έτρεπε νά χεθοδν πριονίδια ή πίχυρα. 
Αποκοπείσης τής κεφαλής έκ τοΰ σώματος, έπρεπε νά
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ληφθή πρόνοια, δπως αϋ τη μή γίνη όραχή ύπό χοΰ πλήθους.
'Η λαιμηχόμος έστήθη έν χή πλαχεία τοϋ Μόλου, 

καθ’ δλην όέ χήν νύκχα οί χαχάδικοι έμει αν έν χφ έκεΐ 
ναψ χοΰ 'Αγίου Νικολάου φρουρούμενοι καί ένισχυόμε- 
νοι ψυχικώς ύπο χοΰ ίερέως.

Τήν έιτοαένην 15 Δεκεμβρίου 1838, έκαραχομήθη- 
σαν καί οί πένχε πειραχαί, παρουσία χών ’Αρχών, ιού 
συγκενχρωθένχος κόσμου καί τών έπιζησάντων κατά τήν 
πειρατείαν, πλοιάρχου Κοκκίνη καί ναύτου Τρικαλιώτου, 
οΐ όποιοι είχον σχαλή είς Ζάκυνθον, ώς μάρτυρες καχά 
τήν δίκην.

Σχέδιον τής λαιμητόμου, χής άποκοψάσης τάς κεφα- 
λάς τών ένλόγψ πε ρατών, σταλείσης δ’ έκ ΚεφαλλΥ^νίας, 
παρέχω άνωτέρω. Είνε δέ τοΰτο ή γνωστή Γχιλλοτίνα, 
τό άπλονν μηχάνημα  τού Γάλλου δ ρος Γκιλλοτίνου, τά 
ύποβληθέν τήν 10 ’Οκτωβρίου 1789 είς τήν Συντακτικήν 
Σ^νέλευσιν, προωρισμένον ν’ άποκοπττ] τάς κεφαίάς τών 
καταδικαζομένων t l i  θάνατον καί τά όποιον κατεσκεύα- 
σεν ό γερμανό; Τωβίας Σμίθ, κατασκευαστής κλειδο
κύμβαλων.

Ζάκυνθος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ X ΖΩΗΣ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΤ Α ΪΚ Ε ΙΟ Τ  T J U  E l M M H
*  —  *

"Ενας άκόμη 'Ύμνος στήν Άθάνατην Ελληνικήν 
Όμκμφκί, ύτήοξε ή εορτή τοϋ Λυκείου τών Έλληνίδων 
είς τό Στάδιον τήν Κυριακήν τή; 27ης Μιΐου. Στήν ε
ποχή ποΰ ζοϋμε τή; αέναη; άνησυ/ίας διά τήν αΰριο ποΰ 
ποτέ δέν τήν νοιώθουμε νά γίνεται σήμερα, άλλά τρέχει 
κυνηγημένη καί κυνηγώντας μίαν άπιαστη χίμαιρα, ποΰ 
πολλές φορές κ ι5 αύτή εφιάλτης μάς γίνεται, τήν εποχή 
ποΰ μάς κυκλώνουν τήν ι^υχή καί τή σχέψη σά σιδερένιο 
στεφάνι κάθε λογής ξένες επιρροές ανώφελες καί βλαβε
ρές πού ή περισσότερε; άσφυκτικά μά: πιέζουν κάνοντας 
βαρύ τόν άέρα τριγύρω μα;, γιατ’ είναι ξένες πρός τήν ι
διοσυγκρασία τή; Φυλής μας, ήλθε αύτή ή εύλογημένη ε
ορτή νά μά; ξυπνήση άπό τό λήθαργο τής λησμονιάς τής 
Γεννιά; μας καί νά μάς θυμίση μέ έ'να έντονο καί γορ- 
γοκίνητο σύνθημα πώς δλοι είμαστε “Ελληνες καί Έλ- 
ληνίδες, παιδιά χή; πλουσιώτερης σέ Ιστορία, σέ παράδοσι, 
σέ ’Ομορφιά, ΙΙατρίδος.

’ Ηλθε αύτή ή όμορφη γιορτή νά μά; μεταδώση σ’ 
ενα μόνο απόγευμα μέσα σέ λίγες ώρες, τόσο γεμάτες, 
κάτω ατό εναν δλογάλανον ουρανό, πού κείνη τήν ιερή 
ώρα, νοιώσαμε πιότερο τή φωτεινάδα τον, καί μέσα στό 
μεγαλόπρεπο μαρμάρινο πλαίσιο τοΰ Σταδίου, ήρθε νά 
μάς μεταδώση τόν ευγενικό παλμό τοΰ 'Αγνοΰ Πατριω
τικού Ένθουσιασμοΰ, τή βαθύτερη καί τήν πιό Ιερή συγ- 
κίνησι μέσα μας, τήν άδολη καί εύγενικιά ποΰ βγαίνει 
σάν 'Αγίασμα άπό τή; εσώτερες πηγές τοΰ είναι μας, γιά 
νά μά; γλυκάνη γιά νά μά; έξυγιάνη. Κι’ αύτές ή λίγες 
ώρες άξιζαν μίαν αιωνιότητα, μίαν άληθινή αναγέννηση 
μίαν ειλικρινή επιστροφή τών «Άπολωλώτων ημών» είς

τήν ζηλευτή Πατρική μας στέγη, στήν ώραΐα κ ι’ ελεύθερη 
κι’ άξένοιαστη Ελληνικότητά μας ποΰ τήν παραγκωνί
ζουν πολύ συχνά παρείσακτοι και οχληροί ξένοι πορεπιδη- 
μοΓ κι* ήπιε άπληστα ή διψασμένη ψυχή μας. άπό τήν ά- 
στείρετ τη κι’ ολοκάθαρη πηγή τού 'Ωραίου καί τοΰ 
’Αληθινού, ποΰ στήν Έλλαδα μας μόνο γεννήθηκε και 
πού δροσιά ζωογόννα κι’ αιώνια γίνεται σ’ όποιον τή 
γεύεται μέ άληθινή λατρεία μέ άληθινή χαρά.

Ή  παρέλασις τής αρχαίας πομπής,  ̂ μέ τής τέσσερες 
μεγαλόσωμες κι’ ώραιώτατες Έσιιάδες έπί κεφαλής, (επον- 
ται, αύλητρίδες, όρχηστρίδες, κανηφόροι, χοηφόροι, κιθα
ρωδοί, πεπλοφόροι, σέ άτελεύτητη σειρά, ό/.ε. διαλεχτές 
σέ χορι καί σέ αρμονική εμφάνιση), έμοιαζε μ’ ενα σύν
νεφο  λευκό άπό αιθέρια πλάσματα, ποΰ ζωντάνιψαν στά 
μάτια μας τά άνάγλυφα τοΰ Φειδία και τοΰ Πραξιτέλη, 
κ ι’ έτσι κ<<θώ; έβάδιζαν ύπό τούς ήχους τή; Marche 
Ν ιιρ ίίβ ίετυύ Mendelssohn, άνάερες κ ’ έξιδανικενμενες 
πρός τό Β<ομό, ό άτογευματινός ζέφΐ'ρος ώς ά/.λος Φει
δία:, έσμίλευε πάνω στά καλλίγραμμα παρθενικά κορμιά 
τή: πιό Αριστοτεχνικές πτυ/ές, άναμεσα άπό τής όποιες 
έπαλλε ή άγαλματένια Ελληνική Νεότη;. Κ’ είχαν δλες 
ζωγραφισμένο στά εύγενικά τους πρόσωπα, τό συναίσθη
μα τής αποστολή; τους, τό συναίσθημα δτι είναι ίέρειαι 
μιάς μεγάλης κι’ αιώνιας Θ/ησκείας. ‘Ο χορός τών πε- 
πλοφόρων καί Καρυάτιδων γύρω άπό τό Βωμό υπήρξε 
τό μεσουράνημα τού άδύτου άστρου ποΰ έλαμψε σκορπί
ζοντας πλούσια τή λευκή του φεγγοβολώ, μέσα στής εύ- 
5uiμονές αληθινά ψυχές μας.

Τό δεύτερο μέρος τή; γιορτής μάς έδειξε τή νεώτερη 
Ελλάδα τή βουνήσια καί ιή νησιώτικη. Μ. ά ζωντανή πο
λύχρωμη καί γελαστή Ελλάδα, πυύ μοσχοβόλησε τον 
τόπο ά.τό θυμάρι, σκοίνο, λιγαριά...

Κάθε δμάδα χωρισιά, ή ’Αττική μέ τά ολόχρυσα 
φλουριά καί τά χρυσοκένιητα σιγκούνια, ή Μεγαρίασσες 
μέ τή; χτυπητέ; μαντήλες (τσεμπέρια) καί τή χαρακτηρι
στική φορεσιά, ή Κουλουριώτισσες νύφες μέ τα βαρύτιμα 
χρυσοκέντητα κοντογούνια καί τής χρυσές μπόλιες, η 
Κρητικέ; λιγερόχορμε;, ή Μανιάτισσες γραφικώτατες, ή 
ομάδα τή; Αμαλίας μέ τό στραβά φορεμένο φέσι, μέ τό 
χρυσό παπάζι καί τίς πολύπτυχες στόφινες φούστες, ή Μα- 
κεδόνισες μέ τήν Ιδιιίίτερη μαγευτική χάρη κ ι’ ομορφιά, ή 
Τρικερίτισσες άλλες λεβεντοκόρες μέ πολυτιμότατη φο
ρεσιά κι’ άλλες πολλές άπ’ δλα τά ελληνικά νησιά μέ πολυ
ποίκιλες καί γνήσιες καθ’ δλα ενδυμασίες. Κ’ έστι καθώς 
έχόρευαν δ/,ες μαζύ δλου; τού; ελληνικούς χορούς, ευγε
νικά καί σεμνόιτρεπα μάς μετέψεραν στού; ελληνικούς 
κάμπου;, στά ελληνικά ώραΐα άρματωλικά βουνά^ Τί γλύ
κα, τί αγνή ομορφιά ! Τι ψυχικό ξεκούρασμα, τί βάφτι
σμα εξαγνισμού !

Κ ι’ δλε; αύτές ή ομορφιές βγήκαν άπό τό Λύ- 
κειον τών Έλληνίδων ποΰ διειήρησε καί διατηρεί παρ
θένα καί άμόλυντη τή βαθύτερη ψυχή του, γιατί τήν 
τρέφει μέ τό Ελληνικό καί μόνο τό Έλληνικό τό γνήσιο. 
Κι’ είναι τό Λύκειο, Εστία Ιερή κι’ απαραβίαστη ποΰ 
δέν τήν πατεΐ πόδι βέβηλο, άλλά γίνεται λατρεία πιστών 
καί προσκύνημα, γιατί φώς άλήθεια καί ζωή σκορπάει 
γύρω του.
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'Η  θαυμαστή Πρόεδρός του κα'ιή εργατικές Κυρίες 
τών τμημάτων, ιδιαιτέρως ή Κυρίες τού Καλλιτεχνικού 
έδωσαν τό ώραιόιερον μέρος τής ψυχής τους γιά τήν έπι
τυχία τής εορτής.

Κι’ έισι τό Λύκειον έδειξε πώ: είναι μία άοκνη κυ
ψέλη, είς ιήν όποία καταφεύγει κάθε έργατική μέλισσα, 
όπως εναπόθεση τό νέκταρ τής ψυχή; της αθόρυβα καί α
ποτελεσματικά καί τό όποιο υπό τή Διοίκηση τής βασιλίσ- 
σης του, βασιλίσση; λατρευομένης και μηδέποτε έκθρονι- 
ζιιμένης, μάς ποτίζει μέ τό εύοσμο μέλι του, δροσίζοντας 
καί γλυκαίνοντας τόσους διψασμένους ευγενικούς και σιω
πηλούς μας πόθους.

Α©ΗΝΑ Ν. ΤΑΡΣΟΓΛΗ

(fPi/vMA Κ& Ι ]nE£ s)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ0ΟΓΡΑΦ1Α

Τά οικονομικόν άρθρον τού συνεργάτου μας κ. Γ. Σω- 
φρονοπούλου έγράφη, δπως καί ί  Ιδιος τό τονίζει, διά τό 
πολύ κοινόν. Δι’ αύτό προσπαθεί ν’ άποφύγιτ) τήν αύσιη 
ράν έπιστημονικήν έκφρασιν καί δρολογίαν, καί τούς 
πολλούς άριθμούς καί πίνακας, είς οδς οί πολλοί δέν άρέ- 
σκονται. Είναι μία άπόπειρα έκλαΐκεύσεως τών ξηρών οί 
κονομικών θεμάτων, ήν εύγινώ ; προσεφέρθη νά κάμη διά 
τό Αναγνωστικόν κοινόν τοΟ «Παντογνώστου», δ γράψας.

Ό  κ. Σωφρονόπουλος μάς υπόσχεται χάριν τοΟ έκλε- 
κτοΟ άναγνωσακού κοινού μας. νά παρέχω συχνά τοιαύτης 
φύσεως δημοσιεύματα, δι’ ών θέματα οικονομικά καί δη
μοσιονομικά. θ’ άναπιύσσωνται ύπό τήν άπλουι:έραν των 
μορφήν, ώστε δι’ δλους νά είναι προσιτά καί εύχάριστα.

ΜΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ
Ά ν  καί κάπως άργά, έν τούτοις νομίζομεν δτι πρέπει 

νά άναφέρωμεν καί ήμεΤς χρονογραφικώς, τήν ώραίαν 
έσπερίδα ποΰ έδημιούργηιε δ Σύλλογος ’Εθνικής Λογο
τεχνίας, είς τό θέατρον ’Ολύμπια, τήν 19 Απριλίου.

Γό καλόν τούτο Σωματεϊον, ίδρύθη παρ’ όλίγων φιλο
τέχνων μόλις πέρυσι κα! παρ’ δλον τόν μικρόν βίον του, 
δ/.ι μόνον έδωσε Ικανοποιητικά άποτελέσματα τών πρώ 
των αύτοΰ προσπαθειών, άλλά φαίνεται δτι καί ή μέλ· 
λουσα δράσις του, εΐνε μία έντονος συμβολή είς τήν κίνη- 
σιν τής φιλολογικής καί καλλιτεχνικής μας ζωής.

Τά πρόγραμμα τής έσπερίδος ήιο πλουαιώτατον δύο 
δραματικά μονόπρακτα τών κ. κ. Δ. Μπόγρη καί Α. Χα- 
τζηαποστόλου, τραγοθ5ι παρά τοΟ κ, Άγγελοπούλου καί 
δ ος Κομποθέκρα καί άπαγγελίας π?ρά τής δ ος Μεταξά, 
Μπεκιάρη, καί Καλιανέαη.

"Ολον τό πρόγραμμα τής έσπερίδος, έξετελέσθη μέ 
άκρίβειαν καί τάξιν καί μέ άδιάπτω ον τήν προσοχήν τοΟ 
κοινοΟ, τό δποίον έξεδήλωσε ζωηρώς δλην του τήν ίκα

νοποίησίν του πρός τόν νεαρόν Σύλλογον, δστις άντί λό 
γων, τόσον μεθοδικά, μάς παρουσίασεν έργα.

Έν μέσψ τών συνεχώς Ιδρυόμενων Συλλόγων καίάλ- 
ληλοδιαδόχως έξαφανιζομένων, θά ήτο εύχής έργον, δ 
Σύλλογος τής Εθνικής Λογοτεχνίας καί καλλιτεχνίας 
νά στερεωθ^, νά έπιβληθή καί διά τής ζωτικότητος ποΟ 
τόν χαρακτηρίζει, νά έξακολουθήσ^ μέ ιδίαν έπιτυχίαν 
πάντοτε τάς προσπαθείας του.

Κατά τήν έν λόγψ έσπερίδα, έπαίχθη τό δραματικόν 
έπεισόδιον τοΰ κ. Άντ. Χαιζηαποστόλου « Ό Σύντροφος» 
τό δποίον έδημοσιεύσαμεν είς τά προηγούμενα τεύχη. Ή 
έπιτυχία του, ώμολογήθη γενικώς ύπό πάντων καί δσοι 
τών άναγνωστών μας δέν κατώρθωσαν νά παρακολουθή
σουν τήν έσπερίδα, θά έπωφεληβοΰν τώρα,διά νά λά 
βουν ιδέαν, ένός τόσου φυσικού καί ρεαλιστικού έργου.

Η ΣΥΝΔΡΟ Μ Η ΙΟ Υ  « ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ»
Λόγω τοϋ δ ιπλαοιασιιοϋ τω ν  έξόδων της ίκδόσε- 

ω ς τοϋ « Π αντογνώατον», ήναγκάσϋ'ημεν νά προβώ- 
μεν είς μικράν α νξη σ ιν  τής έτησίας συνδρομής, όρί- 
ααντες ταύτην είς 8 0  δραχμάς ά ντ ί τώ ν  μέχρι τοϋδε 
6 0 .  Τής αύξήσεως ταντης οί παλαιο ί μας συνδρομή- 
τα ΐ απαλλάσσονται διά τό τρέχον έ’τος, έκτός άν λόγω  
τής πρός τόν « Π αντογνώστην» έκτιμήσεώς τω ν ϋ·ελή- 
σουν νά  καταβάλλουν κα ί τήν μικράν ταύτην διαφοράν.

•Η ΝΕΡα Ι ΔΑ ΤΟΥ Κ Α Σ Τ ΡΟ Υ ».- Ιστορικόν Άβηνοϊ- 
κόνδ ί'ά 'ΐα . ύπό Δ. Γρ. Καμπούρογλου Έχδοσις βιβλιοπωλείου 
Δ. Π. Δημητράκου. Δρ. 7,50.

«Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΛΚΕΝΤΙΑΣ·.—Ίστορικαί με
λέτη ι καί ερευναι ύπό Δ. Γρ. Καμπούρογλου. Εκδοσις 
«ΕΣΓΙΑΣ· Δραχ. 15.

«ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΜΟΥ·.—Σειρά μικρών διηγημάτων υπό 
’Αλίκης ’Ροδοπούλου. Έκδοοις Άγκυρας.

«ΑΝΑΛΔΜΠΕΣ».—Ποιήματα υπό Γ. Κ. Σταμπολή. Έ κ- 
δοσις A. I. "Ράλλη καί Σία. Δραχ. 10.

«ΕΛΕΓΟΙ>. —Ποιήματα ύπό Παναγ. Μαυρέα. Δραχ. 4.
ΑΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ έκδίδεται ύπό τοϋ κ. βασιλείου Λαμ- 

πρινάκη, τμηματάρχου Α'. τάξ. τή : Γεν. ΔιιυΟύνοεω; Αημοσ. 
Λογιστικοί ή πραγματρία: «Όργάνωπις τών οικονομικών^υπη· 
ρεσιών τοΰ Στρατοϋ καί Στρατιωτικούς Λογιστικού* Το εργον 
τοΰτο είναι χρησιμώτατον, συνρτάχθη επι τή βάσει τών πολλών 
καί δ ιαφόρων'όμων, διαταγμάτων, κα'ονισμών και εγκυκλίων, 
άποχελ’-ι δέ απαραίτητον οδηγόν και^ σπονδαιόταταν βοήθημα 
είς πάντας έν γένει τούς αξιωματικού; τοΰ Στρα^οΰ,^ Ναυτικοΰ 
καί τής Χωροφυλακής τούς εχοντιις διαχειριστικήν υπηρεσία', 
τούς οικονομικούς έν γένει υπάλληλους, τους μαθητας τών εμ
πορικών σχολών κλπ . , ,

Ή  τιμή του ώρίσθη είς δραχ. 35 κατ* αντιτυπον δια τους 
έγγραφησομένους συνδρομητάς.

Α όγω τυπ ο γρ α φ ικώ ν  άνω μ αλ ιώ ν τό παρόν 
τεϋχος έκυκλοφόρησε τήν 1 5  Ιουλίου έ. \
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1
"Ανΰια κλώνια τό χειμώνα 
Τά ψϋλλα κ ίτρ ινα στη γή 
Μιά κατακόκκινη άνεμώνα  
Ή  ματωμένη μον ψυχή  

2
Καΰώς στή θαμπωμένη  σκύβω  
Τοϋ ρεματιού νεροσυρμή  
°0,τι έκρυβα π ιά  δεν τό κρύβω  
Κ ι ’ δ,τι έκαμα τό βλέπω έκεί

3
Τραγούδια, άντικρυνά άπ ’ τό σπ ίτ ι  
Μοϋ τρικυμίζουν τήν καρδιά . . .
Πώς κλείστηκα, σαν τόν έρμήτη  
Μες στά β ιβλ ία και στά χαρτ ιά  . . .

4
Βροχή άσταμάτιστη δλ ’ ήμέρα  
Κι ο ί στάλες στάχαρα κλωνιά 
Στόν άτρ ικύμιστον άέρα 
Σά δάκρυα κ ι ’ άναφυλλητά  . . . .

5
Πόσο π ιό  σκοτεινά τά μανρα  
Τ’ αγλύκαντα φαρμακερ ί  . . .
"Οσα δέ γύρευα δλα ταϋρα 
Κ ι’ δσα φοβόμουνα, δ ιπλά. . . .

Μ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
II-  Φ J I  Ο 0  Ο X  "ρ®

(ί=3 Ο  ΓΜ 3>J Ε  Τ )

Βραδυάζει-ξημερώνει κ ενας πόθος, 
πού μές τά σωθικά μου εχει ριζώσει, 

σάν τόν κισσό παντοΰ νάπλώση 
και νά πληθύντ|τά μυριόφυ?ι,λα κ?^ωνιά του.

Πληθΰνει και μακραίνει τά κλωνιά του’ 
κ ι’ άνέγγιχτος άπ άγριες τρικυμίες, 

γυρεύει μές στοϋ Φοίβου τις θωπείες
νά λούζΐ) πάντα τάνθοφόρο φύλλωμά του.

Πότε ψηλώνεται πρός τά φεγγόβολ’ άστρα, 
πότε σκαλώνει σέ παλιούς ναούς κα'ι κάστρα. 

Συχνά στοΰ Πίνδαρου τή ρυ&μική άρμονία

T E X j s i o K p m K g s Q

μοΰ άπαλοσέρνει τήν ψυχή γιά νά έντροψήστ).
ΙΙερνά ό καιρός. Κι’ άντ'ι νά μαραίΙτ), νά δύση, 

πιό θαλερός χυμάει πρός 'Όλα μέ μανία.
MIX.  Γ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΗΡΒ|«ΒΣ ΧΤΙΓΝΙΗΙ
(ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ)

ΚΑΠ Ο ΙΑ  ΖΩΗ Α Θ Ο ΡΥΒΗ  .·

Κάποια ζωήν άθόρυβη έζητοΟσα, 
λίγη στοργή καί λίγη άγάπη. Μά εΐιαν τόσο 
δύσκολο αύτά λοιπόν . .  .—Καί δμως πόσο 
τό< κόσμον δλον, θ έ  μου, θάγαποΰσα. . .

(Μιάν ήρεμη ζωή . . . Δίχως κακία, 
δίχως τό δηλητήριο καί τό ψέμα 
κρυμένα μές στά λόγια καί στό βλέμμα . . ,
Δίχως τήν ύπουλη τριγύρω υποκρισία . . .)

Κι’ δλο τόν κόσμο, θ έ  μου, θάγαποΟσα- 
τό κάθε πλασμα Σου . . . -  Καί ή καλοσύνη 
στό πνέμα μου καί στήν ψυχή μου θάχε μείνει 
τού θεού μου εικόνα, πού Θϊ εύλογοΟσα . . .

1ΣΑΝΤΡΟΣ ΑΡΙ Σ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Ε>

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 2 0 Υ  ΓΝΜΠ0ΡΝ
Τ2ΡΑ ΠΟϊ ΦΕΥΓΟΥΜΕ........

Ά ( φύγουμε  άπό (5<δ, τραγούδια μον. δέν ϋέλω πιά  
νά μάς Ακονοη. Μαζί δς φύγουμε άπό δώ δίχως φόβο' 
χι ας σωπάοουμε τώρα γιατ) δ καιρός τών τραγουδιών 
Ιπέραοε, γιατί Ιπεράηαν δλα τα παληά, δλα τ’ Αγαπημένα 
π ράμ μ α τα . ’’Ω ναί , καϊ οάν Αγγίλοι αν τής τραγουδούσαμε 
πάλι δε Μ&ελε νά μάς Ακονοη.

"Ας σηνωϋοΰμε κι' 3ς φύγουμε : όέν θέλει πιά νά 
ξέρη. °Ας πάμε πρός τή θάλασσα καθώς πηγαίνουν οί 
μεγάλοι άνεμοι γιοιιάτοι Αφρό κ ι ’ άμμο  διωγι ένοι" έδώ 
ποϋ θ ιινρουμε βοήθεια ; Βοήθεια καμμ ιά  δέν ϋά βρούμε  
γιατί είναι έτοι δλα τά πράγματα, γιαι'ι δ κόοιιος οάν τό 
δάκρυ Λναι πικρός. I ια τ ί  αν καϊ πασκίσατε ΐ'ά τής δει 
ξετε πόσο πικρά ιΐνα ι ιιυτα τά πράμματα , δέν εητερξε ν' 
άκούοη. ”Ας φύγουμε άπό δώ ας πάμε Απ' δπου fjo 
θαμε, δέ θέλει πιά νά κλάψη. ’ Ω πόσα όνειρα, πόσες μέ
ρες μας  — λουλούδια δίχως άρωμα, καρποϊ ποΰ δέ θ' 
α ύ ξψ ο υ ν  — που δίνουμε στόν έρωτα λέγοντάς του : 
t ’ Av θέλης βύθισε τό δρεπάνι σου καϊ θέρισε»·. Τώρα ,
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δλα έχουν θεριστεί' χόρτο δέ μένει άλλο γιά θέρισμα.
Κ ι ’ ένώ, δ,τι είχαμε οπαραένο, δ,τι είχαμε άγγ ιιμένο  

τώρα κοιμα ια ι, π ιά δέ θέίει έκείνη νάν τό κλάψη.
’ Ας φύγουμε α τ ό  δώ' ας πάμε  ν ’ άναπαυθονμε' 

ά ϊλη  δέ θέλει άγάπη. Δέ θά μ α ;  άκούση a t  τραγουδή
σουμε κ ι ’ οϋ ιε  θά i i j j  πόσο οι δρόμοι χοΰ έρωτα σκλη 
ροΐ κ ι ’ απόκρημνο ι είναι. 'Ελάτε έδώ, άφήστε τη, ήσυ- 
χΰοτε' φτάνει τόαο. * Ο έρωτα; ε ίναιθάλαοσα στείρα, πικρή  
κι ’ όλόβαθη. Κι' αν έβλεπε δ ουρανός ολάκερος ν ’ ά 'θ ίζ η  
άπάνω της πάλι δέ θάθελε ν ’ άγαπήση.

""/Ις τ’ άφήτουαε, ά ; φύγουιιε, δέν ιήνε νοιάζει γιά 
δ λ ’ αύτά. Κ ι ’ αν δλα τ ’ άστρα ηκαν χρνσά , κι αν ή κ ι 
νούμενη θάλασσα έβλεπε έμπρός της νά σαλεύη ενα α νθ ι 
σμένο φεγγάρι πυν νά έλάμπραινε δλα τ’ άφρολούλουδά 
της· κ ι ’ αν δλ’ αύτά τά κύματα περνούσαν πάνον άπό τά 
νείλη μα ς , που θά  τους έλειπεν ή ανάσα καϊ π ί ν ο ν  ά π ’ 
τά πνιγμένα μας μαλλιά, πάλι δέ θά την ένοιαζε.

Ά ς  φύγουμε άπό δώ, άς φύγουμε άπό δώ' δέ θέλει 
πιά νά μάς κυττάξη. Ά κόμη  μ ιά  φορά , δλοι μαζυ άς 
τραγουδήσουμε' δίχως ά«.λο κ ι ’ έκείνη, κ ι ’ έκείνη άκόμα  
θυμάμενη μέρες καϊ λόγια που  έπεράσανε, θά  στρέψη 
λίγο πρός έμάς, Αναστενάζοντας' μά  ίμεϊς θάχουμε φ ύ 
γει, θάμαστε μακρυά άπό δώ , θάμαστε οαν ποτέ νά μ η ν  
είχαμε εοθει.

*Ω ναί κ ι ’ άν δέν έμενε κανείς πού βλέποντας μας 
νά μ η  μάς λυπηθή, πάλιν δέ θάθίλε νά μάς κυττάξη  
έκείνη.

(Μειάφρ. ) ΚΛΕΩΝ Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Σ

ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΣΑΡΛΟΤΤΑ
Ή  έρωμένη μου είνε μιά ξανθή νέα τή; Λατινικής 

Συνοικίας πού δέχτηκε ν' άφήση τούς γονείς της και 
νάρθή νά κατοικήσω μαζύ μου μέ μόνο τόν δρο πως θά 
μποροΟσε νά φέρη καί τό σκυλάκι της. Τό σκυλάκι της 
τό φωνάζει «Τσάρλι». Τ’ δνομα αυτό τής άρέσει γιατί 
μοιάζει μέ τό δικό της. Κι’ άκόμα γιατί είνε «σίκ», δν- 
τας άγγλικό.

*Η Σαρλόττα είνε δέκα όχιώχρονών. Μά Ιχει τήν ά" 
φέλεια μικρού κοριτσtoO. Τούς άνθρώπους στόν κόσμο 
τούς διαιρεί σέ τρεις κατηγορίες: Λ τέρατα, σέ κακούς 
καί σέ καλούς. Τέρατα είνε : ή φίλη της ή ’Αλίκη, άπό 
τήν ήμέρα πού τήν είδε, δπως διατείνεται, νά μού κάνη 
«Ινα μάτι. . . μά Ινα μάτι! . . .» Ιπειτοι Ινας ποΰ μοΰ 
κέρδισε στό πόκερ δλες μου τις οικονομίες πού τις είχα 
μαζέψει γιά νά πάμε τό καλοκαίρι στήν έξοχή, ΐά  γκαρ
σόνια τών καφενείων πού δέν τής φέρνουνε ποτές τά «ε ι
κονογραφημένα» πού ζητάει προφασιζόμενοι δτι «διαβά
ζο ντα ι καί πού κάνουνε πώς δέν άκοΟνε δταν τούς ζη- 
τάη νερό γιά τόν Τσάρλι, καί τέλος οί άπάχηδες. Ό μό
νος καλός άνθρωπος στόν κόσμο είμαι έγώ. «Έσύ, είσαι 
καλός ! . . .» μοΰ λέει πολλές φορές μέ σοβαρότητα, μά 
δέ μοΰ εί τε ποτές τό λόγο.

Τής Σαρλόττας τής άρέσει νά κάνη τό νοικοκυριό της. 
Τής άρέσει νά φαίνεται νοικοκυρά, καί τής άρέσει νά 
τής τό λένε. Μά δλη της ή δουλειά σ-νίσταται στό νά δίνη 
φαΐ ϊϊό  Τσάρλι, στό νά μοΰ βουρτσίζη τά ροΰχα, νά μοΰ 
έτοιμάζη τή σοκολάτα μου καί νά μοΰ βάνη τις έφημε- 
ρίδες πάνω στό τραττέζι μου. Κάποτε, ε! ε άλήθεια, ράβη 
καί κουμπιά σ:ά πουκάμισά μου. Αύτό τό θεωρεί σπου
δαίο. « Ά ! άν δέν ήμουνα έγώ έδώ.! . . . »  λέει άναστενά- 
ζοντας κά^ε φορά πού βλέπει πώς μοΰ λείπει άκόμα Ινα 
κουμπί. Ή  άκαταστασία τοΰ γραφείου μου. δπου τής 
εχω άπα^ορεύ^ει νά βάζη τό χέρι της,— άπό τήν ήμέρα 
πού ταχτοποιώντας τά χαρτιά μου μ’ Ικανέ νά χάσω 
μιάν ήμέρα γιά νά βρώ πού τα είχε βαλμένα, — είνε 
γ ι’ αύτήν καθημερινό αίτιο άνασΐεναγμών βαθυτάτων. 
Διατείνεται δτι τό κάνω άπλώς γιά νά τήν πεισμόνω. 
Μιά μέρα μ’ Ιφαγε τ’ αυτιά γιά νά άρχίσουμε νά τρώμε 
στό σπήτι μας άντίς νά πηγαίνουμε στό έστιατόριο. Ή · 
τανε,Ιλίγε, πιό οικονομικό καί πιό υγιεινό. Καί γιά νά μέ 
πείυη δέν Ιπαψε νά μοΰ έπαναλαμβάνη τόν κατάλογο 
τών φαγητών πού ήξερε νά μαγειρεύη. Μά άπό τήν ή
μέρα πού μοΰ έσέρβιρε μιά κοιολέττα άψητη καί μιάν 
άλλη ήμέρα πού μοΰ τή σέρβιρε καμένη,—άπό φόβο μή 
πως τήν άφίση άψητη δπως τήν πρώτη φορά, — δέν έπέ- 
μεινε πιά νά ξαναφάμε στό σπήτι. 'Γποπτεύουμαι δέ πώς 
είχε άλλως τε βαρεθεί.

'Η Σαρλόττα δέν καταλάβαινε γιατί Ιγραφα κάθε 
μέρα. "Οταν τής εξήγησα πώς Ιγραφα γιά τής έφημερίδες 
καί πώς έτσι κέρδιζα τή ζωή μου, Ιπαψε νά κάνη θό
ρυβο δταν μ’ Ιβλεπε σ/.υμένο πά-ω άπ’ τό τραπέζι μου. 
Ποτές δμως δέν είχε τήν περιέργεια νά μάθη τί έγραφα. 
Μιά μέρα τής άπάγγειλα Ινα ποίημα πού είχα κάνει. 
Είδα πώς κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια γιά νά καταλάβη. 
Τράβηξε μάλιστα τ’ αύτί τοΰ Τσάρλι πού, έκπληκτος 
γιατί έχειρονομοΟσα κι’ έφώναζα, είχε άρχίσει νά γαυ- 
γίζη. Μά μ’ δλη τήν προσοχή πού εόαλε, ή Σαρλόττα 
δέν κατάλαβε σπουδαία πράμματα. Κι’ είνε γ ι’ αύτό ά 
κριβώς, μοΰ φαίνεται, πού άρχισε νά μ ’ έκτιμάη καί νά 
μέ σέβεται. "Οταν έγκαταστάθηχε στό σπήτι μου κι’ άφοΰ 
έξέτασε δλα, στάθγ(κε μπροστά στή βιβλιοθήκη μου.— 
«Πόια βιβλία!» έκανε μέ θαυμασμό, ενώνοντας τά χέ
ρια σάν κοριτσάκι, «θχχω νά διαβάζω δλη μου τή 
ζωή ! . . .»  Μά σάν φυλλομέτρησε μερικά ό ένθουαιασμός 
της έκρύωσε άμέσως καί μέ ρώιησε μέ δειλία .·— «Δέν 
εχεις μυθιστορήματα;» Τήν ρώτησα τί μυθιστόρηματα 
ήθελε νά τής τ’ άγόραζα. Χαΐδεψε λιγάκι τό μάγουλό 
της, δπως κάνει κάθε φορά πού σκέπτεται βαθειά, καί 
μοΰ Ιοωσε μερικούς τίτλους μυθ.στορημάτων πού ή Έν- 
ριέττα, ή φίλη της, τής είχε συστήσει νά διαβάση. Τώρα 
στή βιβλιοθήκη μου, βλέπει κανείς πλάϊ πλάι τά Άνθη 
τοΰ Κακοΰ καί τόν Ρο^καμβόλ, τούς "Ηρωες τοΰ Καρλάϋλ 
καί τόν Κόμη Μοντεχρήστο, τό Ντέ Προφοΰντις τοΟ 
Οϋάϊλδ καί μία φυλλάδα πού τή φυλλομετράει συχνά.
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ρεμβή, καί πού τιτλοφορείται : «'Η Τέ^νη xotf Ά γα- 
πάιθ&'» . . .

Ή Σαρλόττα δέν μοιάζει μέ τ’ άλλα κορίτσ.α τής 
Λατινικής Συνοικίας."Οταν τής είπα πώς δέν εύρισκα καί 
μιά εύχαρίστησι νά πηγαίνω στό μπάλο τοΰ Μπυλιέ, μοΰ 
άπάντησε πώς κι’ αύτής έπίσης δέν ήτανε τοΰ γούστου 
της. Καί, άκριβώς δπως έγώ, εδρισκε ήλίθιο νά συχνάζη 
στά διάφορα μπάρ δπου διασκεδάζουν οί φοιτητές τών 
Βαλκανίων γιά τής Νότιας ’Αμερικής -«νόντας κοκτέιλ 
καί χορεύοντες μέ τής έταίρες. "Οπως κ ι’ έγώ, προτι
μούσε τήν αύστηρή τέχνη τής Γαλλικής κωμωδίας άπό 
τής έπιθεωρήσεις τών μικρών θεάτρων τών βουλεβάρτων 
καί σέ μιά φίλη της πού τήν ρωτοΰσε άν τής άρεσε ό 
Μχγιόλ, άπάντηιε φυσικώτατα πώς «προτιμοΰσε» τόν 
Μολιέρο. . .  “Ερχεται έπίσης σ’ δλες τής διαλέξεις πού 
πάω, έπισκέπτεται μαζύ μου τις διάφορες έκθέσεις τής 
ζωγραφικής, καί άκούωντας μιά φορά νά έκφράζουμαι 
μ’ ένθουσιασμό σ’ Ινα φίλο μου γιά τής τοιχογραφίες τοΰ 
Πυβί νιέ Σαβάν πού στολίζουνε τό Πάνθεο, έξέφρασε τήν 
επιθυμία νά έπισκεφτοΰμε τό Πάνθεο. Σάν βγήκαμε τήν 
ρώτησα τί τής είχε άρέσει περισσότερο στό Πάνθεο. Μοΰ 
άπάντησε δτι, «φυσικά», ή τοιχογραφίες τού Π^6ί ντέ 
Σαβάν τής είχαν κάνει μεγάλη έντύπωιι, άλλά καί δτι 
τής είχανε κινήσει τό θαυμασμό της έπίσης οί άπειροι 
στέφανοι πού έστόλιζαν τόν τάφο τοΰ προέδρου Καρνό . . .  
Τήν φίλησα συγκινημένος άπό τόιη άφέλεια, καί άπό 
τήν ήμέρα έκείνη, ή Σαρλόττα άρχισε νά τρέφη μεγάλη 
ύπόληψι γιά τόν έαυτό της. Καιρό κατόπι, σάν βρισκό
τανε μέ φίλες της, ή Σαρλόττα έφερνε μέ τρόπο τήν κου
βέντα στά μνημεία τοΰ Παρισιοΰ, καί μιλώντας γιά τό 
Πάνθεο, τής συνεβούλευε νά πάνε νά δοΰνε τής τοιχο
γραφίες τοΰ Παβί ντέ Σαρβάν καί τούς στέφανους τοΟ 
προέδρου Καρνό. Μέ τόν καιρό, ξέχασε τόν Πυβί νιέ 
Σαβάν καί δέν Ικανέ πιά λόγο παρά γιά τούς στέφα
νους τοΟ τάφου τοΟ Καρνό . . .

Ή  Σαρλόττα μέ συνοδεύει κάθε φορά πού πηγαίνω 
στήν Κλοζερί ντέ Λιλά, τό καφενείο τών ποιητών. Μέ βε
βαιώνει πώς βρίσκει άπειρη εύχαρίστηιι. Κάθεται σέμιάν 
άκρη τοΰ καναπέ, πίνει τό σερμπέτι της συνιστάει στόν 
Τσάρλι νά καθίση φρόνιμος, καί μάς άκούει νά μιλάμε. 
Συζητάμε ποίησι, τέχνη, φιλοσοφία, κι’ ή Σαρλόττα ά
κούει. Τήν κυττάζω λοξά χωρίς νά μέ βλέπη. Στήν άρχή 
άκούει μέ θριαμβευτική προσοχή, έπειτα μέ τό μικρό 
γαντωμένο χεράκι της κρύβει Ινα διακριτικό χασμου
ρητό καί τέλος, μ’ Ινα σπίρχο, άρχίζει νά γαργαλίζη τή 
μικρή μαύρη μύτη τοΟ Τσάρλι πού, στήν άρχή, τήν κυτ- 
τάζει μ’ Ικπληξι κ ι’ Ιπειτα άρχίζει νά φτερνίζεται. — «Τί 
Ιπαθε ό Τσάρλι;» ρωτάω έπίτηδες.—«θά  συναχώθη
κε» . . .  άπαντάει ή Σαρλόττα μέ φυσικότητα. Καί ξαναρ
χίζει ν’ άκούη' προσεκτικά. Μά κι’ αύτό δέ βαστάει 
πολύ. Ρίχνει κυκλικές ματιές στήν ταράτσα τοΰ καφενείου, 
μέ διακόπτει:— «Κύτταξε . . .  Κάποιος σέ χαιρέτησε» . . .

καί στό τέλος μέ τραβάει άπό τό μανίκι.· —« Πές, σέ πα
ρακαλώ, στό γκαρσόνι νά μοΰ φέρη τήν εικονογραφη
μένη» . .  Τή φυλλομετράει μιά στιγμή, βλέπει πώς είνε 
ή ίδια πού έφ .λλομέτρησε κι’ έχτές, προσπαθεί νά ξανα- 
παρακολουθήση τήν κουβέντα, χασμουριέται καί παλι 
κυττάει τά ρολόγι της καί, τέλος, μού κάνει γνωστό πώς 
είνε άργά . . .  Είνε φώς φανερό πώς ή φτωχή Σαρλόττα 
δέν διασκεδάζει καθόλου στό καφενείο τών ποιητών, θά  
προτιμούσε, είμαι βέβαιος, νά μείνη στό σπήτι καί νά φω- 
νάξη τή θυρωρό νά τής ρίξη τά χαρτιά. Μά γιατί έπιμέ- 
νει νά μέ συνοδεύη στό καφενείο, δπως καί παντού 
άλλοΰ; 'Γποπτεύουμαι πώς ή μόνη αίτια είνε ή ζηλοτυ
πία γιατί, κατ' αύιιζν δλες ή γυναίκες μέ κυττάζουνε 
«μ’ Ινα μάτι,. .  μά μ’ Ινα μάτι» . . .

'Η Σαρλόττα ποθοΰσε νά Ιχη στό σπήτι Ινα πιάνο. 
'Ο πόθος αύτός τής έγεννήθηκε άπό τότε πού εί5ε πώς 
ή φίλη της ή Ένριέττα είχε άποκτήσει Ινα. Τούλάχιστο 
τό ύποπτεύουμαι. 'Η πρώτη της δουλειά μόλις νοικιά
σαμε Ινα ήταν νά τοποθέτηση άπάνω του βάζα μέ λου
λούδια, κομψοτεχνήματα κι’ δλες τής φωτογραφίες τής 
σκορπισμένες στά συρτάρια. Κατόπι άρχισε νά πέρνη μα
θήματα. Ά λ λ1 εί τε γιατί είδε πώς δέν ή:ανε καί τόσο εύ
κολο, δσο νόμιζε, νά μάθη νά παίζη, είτε γιατί οί γειτό- 
νοι κάνανε παράπονα διατεινόμενοι, δπως Ιμαθα άπό τή 
θυρωρό—γιατί ή Σαρλόττα δέ μού είπε τίποτα—δτι «ό 
θόρυβος πού Ι*ανε ήτανε άνυπόφορος, ή Σαρλόττα Ιπα 
ψε ν’ άνοίγη τό πιάνο». — Δέν τό έπιστρέφουμε, άφοΰ 
πιά δέν παίζει; «τή ρώτησα μιά μέρα». — Καί ποΰ θέλεις 
να βάλω δλα αύιά τά βάζα κ^ δλες αύτές τής φωτογρα
φίες; «άτάντησε μ’ Ινχ ύφος πειραγμένο». Έπειτα Ινα 
πιάνο δέν εΐ/ε ποτές περιττό. Στολίζει τό σπήτι», έπρόσ- 
θεσε μΙ φυσικότητα Κι’ ε:σι τό πιάνο έμεινε.

Έ  Σαρλόττα διατηρεί τήν ίδιαίτερή της άλληλογρα- 
φία. Σέ μιάν άκρη τοΰ γραφείου μου ύπάρχει Ινα κουτί 
μ’ έπιστολικό χαρτί, κι’ Ινας χρυσός κοντυλοφόρος, — 
άποκλειστική ιδιοκτησία τής Σαρλόττας. Πάνω στό χαρτί 
αύτό πού μοιάζει μέ πάπυρο καί δπου είναι χαραγμένα 
τ’ άρχικά της μέσα σ’ Ινα μικροσκοπικό φάκελλο πού 
τόν κρατάει μέ τό ράμφος του Ινα περιστέρι μ ’ άνοιγ- 
μένα τά φτερά, ή Σαρλόττα γράφει έπιστολές σέ φίλες 
της, γιά νά τής καλέσ^ σ’ Ινα τσάϊ, στή μοδίστα της, 
γιά νά παραπο^εθή σάν άργησε νά τής στείλη Ινα φό
ρεμά της, σέ κανένα φίλο μου γιά νά τόν προσ^αλέση 
έκ μέρους μου νά φάμε μαζύ. . Καί σ’ δλες αύτές τής 
περιπτώσεις, ή Σαρλόττα προστρέχει στά γραμματικά 
μου φώτα, γιατί δέν εί^ε πολύ δυνατή στήν όρθογραφία. 
Μά κι’ έτσι, πάντα βρίσκουν τρόπο νά γλυστρήσουν με
ρικά λάθια. Τής τά δείχνω καί'τής συνιστώ ν’ άντιγράψη 
τό γράμμα. Μά, είτε γιατί βαρυέται, είτε γιά νά μή χα- 
λάση καί δεύτερο φύλλο τοΰ ώραίου της έπιστολικοΰ χαρ
τιού, πού στοιχίζει άκριβά, ή Σαρλόττα προτιμάει νά 
στέλνη τά γράμματά της Ιστω καί μ’ άνορθογραφίες.
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Καί δικαιολογείται διατεινόμενη πώς αύτές ττού θά τά 
διαβάσουνε χάνουνε περισσότερες.

Ή  Σαρλόττα ξυπνάει στής δέκα τό πρωί. Ίσα μέ 
τής δεκάμιση παίζει στό κρεββάτι μέ τόν Τσάρλι. Πίνουν 
κ ’ οί δυό τό γάλα τους άπό τό Ιδιο φλυτζάνι, άλληλοπει 
ράζονται, μαλλώνουνε, τά φτιάνουνε, αύτή γελάει, ό 
Τσάρλι γαυγίζει, κι’ αύτή ή Ιστορία δέν τελειώνει παρά 
μέ τήν· έπέμβασί μου. «Τί σημαίνει αύτός ό θόρυβος» ; 
φωνάζω άπό τό γραφείο μου. «θά  μ’ άφήσετε ήσυχο νά 
γράψω» ; Κι’ έπειδή τά νά γράφω θεωρείται ίερό, ή Σχρ 
λόττα διατάζει τάν Τσάρλι νά πάψττ), σάν νά ήταν ό 
Τσάρλι πού άρχυε πρώτος...

Ίσα με τό μεσημέρι ή Σαρλόττα κάνει τήν τουαλέττα 
της. Δέν π.στεύω πώς είναι κοκέττα. Ίσως νά άργή τόσο 
πολύ, άπλώς γιά νά περν£ τήν ώρα της. Ή τουαλέττα 
της ώς τόσο παίρνει Ινα ίερουργικό χαραχτήρα. Ταχτο
ποιεί τό τραπεζάκι τής τουαλέττας της, τό γεμάτο μυ 
ρωδιές, ποΟδρες, πομάδες καί διάφορα έργαλεΐα γιά 
μένα άκατανόητα, δπως Ινας παπάς θά ταχτοποιοΟσε τό 
Ίερό τής έκκλησίας του. Κάθε μέρος τοΟ σώματός της 
γίνεται άντικείμενο ιδιαίτερων περιποιήσεων σοβαρών με
θοδικών, θρησκευτικών. Μπορεί νάρθή ό ταχυδρόμος, ή 
γυναίκα πού μάς συγυρίζει, διάφορες παραγγελίες τής 
χτές, μπορεί νά σπάσή άπό τό χτύπημα τό κουδοΟνι, νά 
χαλάσι^ τέλος ό κόσμος, ή Σαρλόττα δέν πάει ν’ άνοιξή. 
Πρέπει νά σηκωθώ έγώ. «Μά τί κάνεις λοιπόν, Σαρλότ- 
τα» ; φωνάζω Ιξω φρενών. «Τήν τουαλέττα μου άπαν- 
τάει έκείνη ήσυχα».

Κι’ ένφ σκυμένος πάνω στά γραφείο μου, γράφ<ι>» 
δύο μικρά χέρια δροσερά κ ι’ Αρωματισμένα, μοΟ κλεί' 
νουνε τά μάτια, δυό γυμνά μπράτσα μοΰ σφίγγουνε τό 
πρόσωπο κι’ Ινα κεφάλι μέ μεταξωτά μαλλιά άκουμπάει 
πάνω σ:ό δικό μου. Κι’ έπειτα Ινα φιλί, Ινα πολύωρο 
άτέλειωτο φιλί πάνω στά μαλλιά μου. Είνε ή Σαρλόττα..

Καί παύω νά γράφω, μοιραία. "Ομοια μέ γάτα, ίτσ1 
έλαστική, έτσι γλυστερή, ή Σαρλόττα γυρίζει γύρω μου' 
κολλάει άπάνω μου, κάθεται στά γόνατά μου, μέ χα ϊ
δεύει, μέ κυττάζει γελώντας στά μάτια, — ά ποντ^ρή 
Σαρλόττα — καί μέ ρωτάει .· «Τελείωσες, αΐ, ; Πές πώς 
τελείωσες νάγράφης»... Κάνω μιά άπόπειρα ν’ άντισταθώ 
μά ή Σαρλόττα μέ τραβάει άπό τό χέρι καί μοΟ ψιθυρίζει 
στ’ αύτί.

— Πάμε;
Καί παύω νά γράφω, μοιραία........................................

Είνε άργά πιά, τρείς ή ώρα τό άπόγε.μα, δταν βγαί
νουμε νά πάμε νά προγευματίσουμε στό έστιατόριο. Μέ 
τά μάγουλά της κατακόκκινα, κάπως κουρασμένη, μά λαμ 
περή άπά τήν εύτυχία, ή Σαρλόττα μοΟ πέρνει τό μπρά
τσο στό δρόμο, σφίγγεται κοντά μου, μέ κυττάζει μέ μιά

ί ΛΟΓΟΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΑΙ)
Γ ' .
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“Οταν δ σκλάβος τής εργασίας παραστρατήση, τότε υ
πάρχει ελπίς νά Ιδη καί μέ τά μάτια του είς φυσικήν έμ- 
φάνισιν, δ,τι έγνώρισε συμπυκνωμένον εις σελίδα βιβλί
ου, έν μειονεκτική αναλογία πρός τόν σκοτεινόν θάλαμον 
τών παλαιών ζωγράφων, οί δποιοι συνεκέντρωναν έν αύ- 
τώ, εντός κακίπτρου ύπό σμίκρυνσιν, δλόκληρον τήν α- 
ποψιν τή; πόλεως, τήν οποίαν έπρόκειτο νάπεικονίσουν.

’Έκλεισα λοιπόν κ ’έγώ κάποτε έντός παρενθέσεως τάς 
ασχολίας μου καί άνήλθον τήν κρεμαστήν κλίμακα άιμο- 
πλοίου άναχωροΰντος διά τόν Άργολικόν κόλπον.

— Γιά ποΰ ό Κύριος ;
— Δός μου ενα κατάστρωμα γιά τό Ναύπλιον καί 

βλέπομε.
Αύτό τό «βλέπομε') δέν τό έπραγματοποίησα είς την 

Αίγινα, ή οποία λέγει ιόσα είς εμέ χωρίς νά δυνηθώ ά
κόμη νά εΐπω τίποτε δι’ αύτήν' ούιε εις τόν Πόρον πού 
δέν μοΰ λέγει τίποτε" άλλά συνεκλονίσθην δταν ιό πλοΐον 
έσταμάτησεν εις τήν Ύδραν. Ή  όμοιάζουσα πρός οπτα
σίαν έμφάνισίς της, μαζί μέ τήν έπίγνωσιν τής ναυτικής 
της δόξης, κατεκλόνισε τά τοιχώματατής ψυχής μου.

Έσηκώθηκα άπό τήν θέση μου έτοιμος νά ζητήσω 
θέσιν είς μίαν άπό τάς μικράς βάρκας πού έπλησίασαν, 
άλλά συνεκραιήθην'πάλιν μέ τήν σκέψιν, διι έπιβάλλεται 
εις έμέ είδική καί πολυήμερος έπίσκεψις.

Έκλεισα τά μάτια μου καί τό άτμόπλοιον έξεκίνησε 
πάλιν.

Καί ιδού αί Σπέτσαι εξαπλώνουν τώρα πρό έμοΰ τά 
γραφικά των θέλγητρα.

Διατί νά μή ξεκουράσω εδώ τάς αντιλήψεις μου ; “Εν 
ώραιον απόγευμα, μιά ποιητική βραδειά, καί αύ’ριον μέ 
τό διερχόμενον βαπόρι μεταβαίνο) είς τό Ναύπλιον* έκει 
μέ έκάλει καί ή έργασία μου’ θά αποκτούσα ιήν γνώοιν τής 
άπό τής θαλάσσης έντυπώσεως τοϋ Ναυπλίου.—Σιδηρο
δρομικούς τό έγνώριζα— Μά πάλι.... Έ νώ  έξηκολούθησα 
νά συλλογίζωμαι καί ή γνώμη μου «έστέκετο στά δύο» 
δπως έλεγεν ή μητέρα μου, έξαφνα ενα θαλασσο- 
ποϋλι, άπό ερημικήν θέσιν τής παραλίας τών Σπετσών, 
έφτερούγιασε πρό τό βαπόρι.

Ή το  ή Άλκυών τών αρχαίων καί ό Περγιαλίτης τών 
νεωτέρων Ελλήνων. Καΰιένο πουλί! πού νάξερες δ ιι εις 
τό νησί σου υπάρχει καί άλλος Περγιαλίτης, ποιητής αύ
τός δ δποιος χωρίς νά σ’ έρωτήση έπήρε τό δνομά σου 
γιά δικό του. Δέν σ’ έρώτησε' αύιό tlvat αλήθεια. Έ - 
ρώτησεν δμως τό κΰμα τοϋ βράχου, τά φίκια τής αμμου
διάς καί αύτά τοΰ έδωσαν τήν άδειαν, γιά νά δοξασθής 
καί ύπό τό μεταγενέστερον δνομά σου.

Δέν λέγομ^ν δέ υπερβολήν διότι ή τούς θελκτικωτέ-

ματιά ύγρή άπό χαρά, υποταγή, Θρίαμβο κι’ Ιρωτα κι 
Ιπειτα γελώντας πονηρά, μέ ρωτάει;

—ΣοΟ άνοιξε τήν δρεξι, α ϊ;
Κ Ω Σ ΤΑ Σ  ΟΥΡΑΝ1ΙΣ
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ρους θρύλους συγκεντροΰσα Άλκυών, εις τόν μεταγενέστε
ρον ελληνισμόν εμφανίζεται (είς τόν Πουλολόγον), ως 
Περγιαλίτης, μόνον διά νά μαλλώ.!Τ) μέ τον Φασιανόν.

Σοΰ έχρειάζετο Περγιαλίτη καί ποιητική δόξα; λαβε 
την λοιπόν !

*  *
Ό  φίλος πού μέ ύπεδέχθη μέ ανοικτάς τάς άγκάλας 

ονομάζεται άπό δλους μας Γιάννης Περγιαλίτης καί άπό 
τήν ύπηρεσίαν Ιωάννης Γιαννοΰκος ο ποιητής είναι και
διδάσκαλος γάρ.

Κάποτε τοϋ ειχα ζητήση βιογραφικάς του πληροφο
ρίας καί μοΰ άπήντησε: «ενας δασκαλάκος πούέγεννήθη- 
κε πολύ πρώιμα καί άν γεννιώτανε φέτος δεν θά είχε πε
νήντα τόσα χοόνια στή ραχη του τη δασκαλική».

Ά λλ5 έγώ δέν άκούω άπό τέτοια.^ Μέ τήν πρόθ^σιν, 
κατά τήν ύπόσχεσίν μου νά γνωρίσου εις τούς πολυπληθείς 
άναγ^ώστα; τοϋ «Παντογνώστου» δσους· λογοτέχνας καί 
ίστοριοδίφαο εκτιμώ, έρώτησα καί έμαθα.

Πρό 56 άκριβώς έτών έγεννήθη είς Σπέτσα:;  Παιηρ 
του ήτο δ καπετάν Γιώργος Γιάννη I ιαννοΰκος. Eivui αύ
τός πού 23 έτών παλληκάρι μέ τό δικάταρτο σταράδικο 
καράβι τοϋ πατέρα του ταξείδευε στήν Αγγλία. ^

Ό  πάππος Γιαννοϋκος, σάν άνεπτυγμένος έμπορος 
πού ή to, Ιφρόντισε καί έσπούδασε τόν υιό του, τόν καπε
τάν Γιώργη, καί έν γένει καί είδικώς ώς ναυτικόν είς ’Ο
δησσόν καί είς Μασσαλίαν. Ίσω ς δέ νά είναι Ικετών πρώ
των πού έπεδόθησαν είς τόν κλάδον αύτόν. Αύτά έκαμεν 
δ πατέρας του, τά λοιπά τά συνεπλήρωσεν ή φύσις.

Αύιή ήθέληαεν ώστε ό καπετάν—Γιώργης νά είναι α- 
νοικτόκαρδος καί χαριτωμένος ινθρωπος, κυριολεκτικώς 
γλεντζές.

Κοντά σιάλλα έπαιζε και ωραίο βιο/Λ και οταν ήτο 
γαλήνη καί δέν τούς έχόρευεν ή θάλασσα, έχόρευαν οί 
ναΰιαι ύπό τού; ήχους τοΰ βιολιοϋ τοΰ καπετάνιου των.

"Οτι θά άγαπήση καί θά έκλέξ^ώς ταίρι του τήν ώ- 
ραιοιέρα τοΰ νησιοΰ δέν πιστεύω ν αμφεβαλλε τις.

Ή το αύτή ή Ιΐαναγιοΰλα , ή δευτερότοκος κόρη τοΰ 
άγωνιστοϋ καί κατόπιν άντιπλοιάρχου καπετάν Αντώνη 
Δρίτσα. Ή  πρώτη κόρη του, ή Κατερίνα Δρίτσα, ήτο 
σύζυγος τού θαυμασίου είς τό είδός του συγγραφέως των 
«Σπετσιωτικών» Αναργύρου Χατζή Αναργύρου^, τοΰ έκ 
τών πρώτων υπουργών τή; Βασιλείας Γεωργίου. Ητο καί 
αύιή ώραία κοπέλλα, ψηλόκορμη, γλυκειά καί μαυρομμά 
τ α : λεβεντογυναΐκα, μέ ενα λόγον δπως μοΰ τήν έχα- 
ρακτήυισαν. Άλλά ποΰ νά φθάση τήν Παναγιοϋλα

“Οιαν μάλιστα δ νυμφίος 20 έτών καί αύιή 16, με τά 
νυφικά δλα ρόί, άπό τον πέπλο εο>ς τα γοβακια, φερμένα 
άπό τήν Μαρσίλια—έτσι ήθελαν, κατά παράβ,ισιν τοϋ εθί
μου, καί ό γαμβρός καί δ σύγγαμβρος,—επέρασαν έν πομ
πή, τό θέαμα προσήγγιζε τήν φαντασμαγορίαν.

’Εμπρός Ιπήγαινιιν παίζοντας 6 ζυγές βιολιά και π ί
σω δλον τό νησί, πού αθελα του ηρχισε νά νραγουδή εις 
τόν ήχον τών βιολιών, τήν πεντάμορφη άρχοντοποΰλα : 

«λοϋλε, λοΰλε, 
νοΰσε Παναγιοϋλε».

(Αουλοΰδι, λουλυϋδι, νύφη Παναγιοϋλα).
** *

Ό  καπετάν Γιώργης Ιταξείδευε, καί δ νοΰς του είς τό

νησί- καί δέν έπερνοΰσεν εύκαιρία χωρίς νά λαμβάνη ή 
Παναγιοϋλα ειδήσεις του. Καί νάτον πού πηδά στό πε
ριγιάλι καί ίσια στήν άγκαλιά της.

Ά λλ’ ήτο μεγάλη αύτή ή εύτυχία, διά νά τόν άνεχθή 
δ Κακός Δαίμων.

Απέκτησαν έννέα παιδ ιά! δλα άρσενικά ! άλλ 'ό  χά
ρος ευπειθής και πρόθυμός υπουργος τοϋ Κακοϋ Δαίμο- 
νος τά έπαιρνεν ένα ενα. Έ κ τής σειράς τών έννέα αύτών 
έχάθηκαν οί οκτώ καί έμεινεν ενας, άλλά Περγιαλίτης.

Ό  καπετάν Γ ιώργης άπέθανε καί αύτός στήν άγκα- 
λιά της άπό πνευμονία' στήν ίδιαν άγκαλιά πού τόν έδέ- 
χθη νυμφίον. Ή το τόιε 42 έτών καί ή Παναγιοϋλα έχή- 
ρεψε στά 38 χρόνια της.

Άλλ δ Κακός Δαίμων είχε φροντίση καί πρίν άπο- 
θάνη δ Καπετάν Γ ιώργης, νά τόν καταστρέψη ο’ικονομικώς.

Τρομερός συγκλονισμός κατέλαβε τιόρα τήν ποιητικήν 
σύζυγόν του. Ή  ζωή της εφεξής ήτον ένα διαρκές βάσα- 
νον, πού δέν έλλειψβ παρά μέ τόν θάνατόν της, τό 1887, 
στήν αγκαλιά τοΰ Γιάννη της αύτή. Κ’ έξεψυχοΰσε άπαγ- 
γέλλουσα τήν φαρμακωμένη τοϋ Σολωμοΰ, βραχνά, βρα
χνά, στηριζομένη στό μαξιλάρι καί σφίγγουσα τό χέρι τοΰ 
ποιητοϋ υίοΰ της, μέ ένα χαμόγελον άπόκοσμο καί πικρό, 
καρφώνοντας τήν τελευταία ματιά της στην εικόνα τοϋ 
καραβιοΰ των.

Δέν πρέπει νάφήνωμεν άμνημόνευτον, δτι ή Παναγι- 
οΰλα ήτο ποιήιρια. "Ολην τήν ζωήν της έγραφε στίχους πο
λύ αισθηματικούς είς τήν αφελή φυσικήν των έμφάνισιν. 
Ό  Γιάννης Γιαννοϋκος δ Περγιαλίτης μας, ήτο τότε 17 
έτών παλληκαράκι Εύρέθη δμως πλησίον είς μίαν συγγε
νικήν του υπαρξιν, εκ τών εύγενεστέρων τύπων τούς δ- 
ποίουςέγνιυρίσαμεν, πλησίον τοΰιατροΰ Ίωάννου Βάμπα.

Ή το πρώτος έξάδελφος τοΰ πατρός του.
Δι’ &ύτοΰ είσήχθη εί, τό Διδασκαλεϊον Α θηνώ ν, δι* 

αυτού πάλιν διωρίσθη μικροδιδάσκαλος τών παιδιών τοΰ 
«Παρνασσού» ένώ, συγχρόνως έξηκολούθει τάς σπουδάς 
του. Γελος διωρισθη δημοδιδάσκαλος σιής Σπέτσες, ένυμ- 
φεύθη ως ήτο επόμενον—άπό έρωτα, είκοσι χρόνων 
αύιός καί δεκαοκτώ έκείνη.

Καρποί τοΰ γάμου των υπήρξαν μόνον στίχοι!
** *

 ̂Ή  ποιητική φλέβα τής μητέρας του έξεδηλώθη πολύ 
γρήγορα καί στόν υιόν της. Άπό πολύ μικρός έδοκίμαζε 
νά βάλη τας σκέψεις του μέσα εις ρυθμικόν πλαίσιον.

Καί συχνά καθήδυνε τούς άναγνώστας τών περιοδικών 
και τών εφημερίδων μέ στίχους του. Κατόπιν άπεφάσισε 
νά του; συγκεντρώση είς τεύχη. Ή  σειρά τών έργων του 
μέχρι τοϋδε δέν είναι μικρά. Ά ς  τά άναγράψωμεν άπλώς 
—ποϋ χώρος διά τήν κριτικήν άνάλυσίν των!

Ί ο τελευταίο τών έργων του—είς πεζόν λόγον αύτό ! 
— «1 ραμμές στήν αμμουδιά» μάς διευκολύνει εις τούτο.

Τά ποιητικά του νάματα ρέουν έκ τεσσάρων κρουνών :
Ποιήματα, επιγράμματα, παιδαγωγικοί μύθοι, μετα

φράσεις κλασικών έργων.
Έξετυπώθησαν λοιπόν μέχρι τοϋδε κατά σειράν ή 

«Μήδεια τοϋ Εύριπίδου», τά « Ώραΐα», διαιρούμενα είς 
Τραγούδια τής Ακρογιαλιάς καί είς «Τρελλά τραγούδια,» 
οί «Παιδαγωγικοί μύθοι» καί τά «επιγράμματα τής ζωής 
καί τοΰ ονείρου.
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Τά έλευσόμενα δέ εΐνε :
Τά «μωσαϊκά» καί άλλα επιγράμματα, παιδαγωγικό 

τά, αλλα πάλι Τραγουδάκια γιά τά παιδιά, η ’Ιφιγένεια 
εν Ταύροις τοΰ Εύριπίδου και μέρος τής Αίνειάδος τοΰ 
Βιργιλίου.

** *
Καί τά εκδοθέντα καί τά ανέκδοτα είναι δλα έμμετρα.
“Ενα πρωΐ μα; έξάφνισε κυριολεκτικώς μέ τήν απο

στολήν τών συντόμων  θαλασσινών του Διηγημάτων, ποΰ 
φέρουν τήν επιγραφήν «Γραμμές στήν αμμουδιά».

Είδατε ποτέ παλαιόν στρατιωτικόν, πού έζη-ε γνμνα- 
ζόμενος καί γυανάζων, πολιτικά ντυμένον νά θέλη νά βα- 
δίση δπως οί άλλοι άνθρωποι ; Μέσα σέ χιλίους διακρί
νετε άπό τήν περπατησιά του τόν στρατιάκην. Ίο αύτο 
συμβαίνει καί μέ τόν ποιητήν οσάκις έπιχειρήοη νά γρά- 
ψη εΐ; πεζόν λόγον. Είναι πάνια ρυθμικός ! Γράφει πε
ζά χωρίς νά είναι πεζογράφος - ε ίν ε  πάντα ποιητής. Καί 
τούτο κατά βάθος δέν είναι μειονέκτημα εις κανένα, ού
τε είς τόν Περγιαλίτην μέ το ωραία τυυ αύτά θαλασσινά 
πρωτότυπα καί χαριτωμένα διηγηματάκια του.

** *
Έ κ τών έργο)ν του, ό ϊδιος εκτιμά περισσότερον^ τά 

παιδαγωγικά* είναι καί αύιό μία έκδήλωσις τή,άφοσιώσε-
ώς του είς τό καθήκον.  ̂ ν

Η μείς άνευρίσκοντες παντοΰ τον ποιητήν, τον ΙΙερ- 
γιαλίτην, μογνητιζόμεθα περισσότερον άπό τά έπιγράμ- 
ματά τ ο ΰ .  Είναι μέσα εις αύιά σπαρμένα γνήσια καί πολ
λά, άπό τήν ωραία μας θάλασσα μαργαριτάρια.

Μέσα άπό τά επιγράμματα αύτά, δσοι ζοΰν μέ̂  ξένα 
κόλλυβα, ήμποροΰν νά εύρουν πολλά κεντρικά σημεία τής 
εμπνεύσεις πού τούς λείπει καί νά δημιουργήσουν απά
νω είς τά θαλασσινά μοτίβα τοΰ Περγιαλίτη— το κυμα 
καί ό ’ βράχος τοΰ τά ένεπιστεύθησαν — έργα πολύστιχα.

’ Ακούσατε δυό μόνο;
Ό  Γυρισμό; και ή χαρά 
μ ά τα α  χτυπάει τή θύρα.
— Χρόνια *χω πού έμαντάλωσα, 
πνιγμέΌυ ναύτη ή χή >α.
— Μηνύματα σοΰ φ ραμε !
ΕΙνοι ό κπλός σου άχόξω !
— Ά χ  ! τή χηοιά μου ή αδύναμη, 
πιά δέν μπορώ νά διώξω !

Καί εν όίλλο :
,  Κυπαρισσάκι θλιβερό

τί τήν κορψή σου σκύβεις ;
Δυό σπίνοι εμένα τό εΐπ  ινε 
τ ί στήν καρδια σου κρύβεις ■
ΠοίΗΐ: τήν ώραόξυλευτή; 
ιή  ρίζα σου νά κόψα 
νά πάρηί αρμενον ^φτερό 
καί τής Γοργόνας ΰψη.

Είς ενα άπό τά ώραιότερά του ποιήματα στήν «Ά -
ρετοΰλα», δμιλεΐ συμβολικώς διά τήν μητέρα του. Λυ-
πούμεθα δτι δέν τό μεταφέρομεν ολόκληρον.

** *
Τής «Γραιιμές στήν άμμουδια», αφιερωμενες στί|ν 

χαριτωμένην ανεψιά του, έλάβαμε μαζί μέ μιάν έκπληξι.

Ή το δέ αύτη χειρόγραφον εις τά παράφυλλα ποίημα 
άπευθυνόμενον είς εμέ διά τήν πρωιην τοϋ έτους 192;).

Καί εί-ναι υπερβολικής έκτιμήσεανς απόσταγμα τοΰτο 
καί άν τό δημοσιεύομεν τό πράττομεν μόνον διότι 
είναι ώροϊον.

Διά νά σταθή δέ άπροσκόπταις ό αναγνώστης μέχρι 
τοΰ τελευταίου στίχου είναι ανάγκη νά ερμηνεύσωμεν ιήν 
λέξιν «άπερίμεντα» πουλιά. Το οποίον κατά την δοθεΐ- 
σαν παρά τοΰ ίδιου διασάφησιν, κατόπιν ερωτήσεως μου, 
σημαίνει «πού χαμένα δέν τά περιμένει κανείς καί τανά- 
στησες καί τάφερες».

Σύ πού ποθείς ονειρεμένα 
νά ξανα.τ/άθεις τά παληά, 
κα'ι όμορφοιλέκεις μαγεμένα, 
σάν άπερίμεντα που*·ιά 
σέ άνοστημένα περασμένα 
μιάν όλ φωτιστή φωλιά, 
δίξου. γλυκέ μας, καί ά.τό μένα 
μύρικς'εύχές, χίλια φ ιλιά , 
νά ζήσης, νά χηροΰν έσένα 
παλτοτεινή τους συντροφιά.
Τραγούδι, 'Αθήνα καί ’Ομορφιά.

** *
Μέ πλήρη τήν συναίσθησιν τών προτερημάτων τών 

θαλασσομάχων διγλώσσων τέκνων τής Ηπείρου, εις τά ο
ποία τόσα οφείλει ή άναστηθεϊσα Ελλάι, πρεπει νά ομο- 
λογήσωμεν δτι δέν μάς εσυνήθισαν νά τά θαυμάζωμεν 
καί διά τήν ποιητικήν των ίδιοφνΐαν.

Καί ό μέν Περγιαλίτης έκληρονόμησε τήν έμπνευσιν 
άπό τήν μητέρα* του.

Καί τί δέν δίδει μία μητέρα στό παιδί  ̂της !
Άλλ’ ή ΙΙαναγιοΰλα Δρίτσα ποΰ τήν ηΰρε τήν χειμαρ

ρώδη ποιητικήν της παραγωγήν ;
Ήθελήσαμεν νά έρευνήσωμεν καί αυτο.
'U πατήρ της έπωνομάζετο Ζερβός. Τ ό Δρίτσας ήχο 

παρατσούκλι! , ,  , >
Κάποτε είχε έμφανισθή αύτός, νεαρώτατος ακόμη, μέ

σα είς τούς φεσοφόρους πατριώτας του μέ ντρίτση ψ ά θ ι
να στό κεφάλι. »

’Ήρκει αύτό. Ά πό τής έπιούσης ο Ζερβός ύπεχωρησε 
πρό τής δρίτσας του.

Οί Ζερβοί αυτοί ήλθαν εις Σπέτσες άπο το Κρανιδι* 
καί είς τό Κρανίδι  άπό τήν Ζάκυνθον.

Τό αίνιγμα έλύθη. . _
Ούτω, άναγινώσκομεν είς τό λεξικόν τοΰ Ζώη. Ζερ

βού οικογένεια εν Ζακύνθφ άπαντώσα άπό ιού 1513 έκ 
τών νεωτέρων εν Ζακύνθφ απογόνων έγροψέ τις, 
διαφόρους μυθιστορίας καί κωμψδίας.

** *
Ό  Περγιαλίτης ώς ποιητής σχηματίζει τήν ποιητικήν 

σκέψιν, τήν οποίαν άτοδίδει διά τήί τεχνουργικής τεχνο
τροπίας του, εξ εντυπώσεων, κατ’ ευθείαν Ικ τής φύσεως 
λαμβανομένονν* είναι θαλασσινός, καί τόσον -πολύ, θαλασ
σινός, ώ ιτε άν έζη κατά τούς χρόνους τών θρύλων θά έ- 
χαρακτηρίζετο ίσως ως Τρίτων. ·

Είναι άφελή:, ειλικρινή:, εύληπτος, άπέριττος, πρωτό
τυπος, μύστης τοΰ ώραίου και τοΰ περιπαθούς και προ 
παντός ’ισορροπημένος ποιητής.

Δέν επιτηδεύεται τήν ύ.τεράνθρωπον άνύψωσιν, ουτε
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Τό μαντήλι

Ό  Μιχαλάκης έχει καπρίτσια δπως τ’ άλλα παιδιά.
Οχι πολυ συχνά. Μ’ δλα ταΰτα εχει. Υπάρχουν ήμερες 

που σπρώχνει τούς θαλαμηπόλους του, είνε δύστροπός μέ 
τους καθηγητάς του άποπέρνει κ ι’ αύιή τή Βαρβάρα.
Α/.λα υπάρχει κ ι’ ενα ζήτημα στό όποιο ποτέ δέν υπο

χωρείς Εινε δταν πρόκειται γιο τό βασιλικά καθήκοντά του.
Είνε σκληρό νά θυσιάσΓ] ενα πρωΐ παιχνιδιού γιά τό 

Συμβούλιο τών 'Υπουργών η νά στέκεται ακίνητος τυλιγ
μένος στίς βαρειές του στολές γιά μία διπλο,μαηχή δε- 
ξιωσι. Καί δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ό Μιχαλάκη: θά 
είχε πάντοτε τήν έπιθυμία νά ξεφύγη. ΙΙοιέ δέν ένεδωσε 
σ αυιή τήν επιθυμία. Έφέρθηκε πάντοτε μέ παραδειγ
ματική έπιτηδειότητα καί στά λόγια καί στίς πράξεις ποΰ 
έπρεπε νά κάμη 'Ο θειος Παΰλος καί ό κ. Πρόεδρος τοΰ 
Συμβουλίου είνε ευχαριστημένοι, γιά τήν εύ.τείθειά του.
Εν τούτοις δεν έχει τίποτε τό εξαιρετικό. Ό  Μιχαλάκης 

θυμαται δτι είνε βασιληάς. Άλλά δέν πρέπει κι’ οί άλλοι 
νά τον ξεχνούν. Τίς προάλλες συνέβη τό έξης :

Ηταν μιά δοξολογία στή Μητρόπολη, ή επέτειος μιας 
μεγάλης μάχης ή κάτι τέτοιο. Ό  θειος Παΰλος κ ι’ ό κ. 
Μιρσκί έπρεπε ν'αρθούν νά πάρουν τό Μιχαλάκη μέ τήν 
αμαςα στάς δέκα καί τέταρτο άκριβώς, ό Μιχαήλ ό ΥΙ1Ι 
σφιγμένος μές τή κυανόχρυση στολή του μέ τό γούνινο 
καπε/άκι στό νεψάλι, τό στήθος γεμάτο παράσημα, ήταν 
έτοιμος Στίς δέκα καί μισή ό θείος Παΰλος καί ό κ. 
Μιρσκί δεν είχαν ελθτ) ακόμη.

Πολλές φορές συνέβη νά περιμένη λίγα λεπτά τόπρό-

αξιοΐ jjTi απο δι σπαοσιτα εις τούς λοιπούς θνητούς ΰψη 
θά μά; οδηγηση είς τά μυστήρια τής κοσμογονίας.

_ Πολλοί ενεφανίσθησαν μέ τοιαύτας άξιώσεις, μόνον 
δια να μή βλέπουν άπό τοϋ ύψους των τά μειδιάματα τών 
αναγνωστών των. Ζή εξαπλωμένος επάνω είς δροσεράν 
καί ομαλήν αμμουδιά καί απολαμβάνει έκείθεν τάς ίμερ- 
τό ς εντυπώσεις τ η ; γαληνιαίας θαλασσής.

„ ^ εν υψοΰιαι υπεράνω ένός τρικυμισμένου κύματος 
ουτε^πειά πρός τά ουράνια υψηλότερα ένός γλάρου.

Αράγε δέν θά ή'ίύνατο συγκεντρώνων τάς εντυπώ
σεις του, και συμπυκνώνων τάς δυνάμεις του είς έ'να εν
τατικόν αγώνα νά άναρριχηθή έκ τοΰ υψους στόν θρό
νον; Ή  γνώμη μου είναι δτι ήδύνατο. Άλλά τότε δέν 
θά ή to ό Περγιαλίτης.

Ίά μεγάλα υψη έχουν καί χαώδεις καταπτώσεις καί ό 
ποιητής μας δέν θέλει νά δημιουργήση είς τούς θαυμαστά; 
του τέτοια κτυπόκαρδα.

Δ ΓΡ ΚΑΜ ΠΟ ΪΡΟΓΛΟ ΤΣ

Μ εχάφρ. At ος ΠΑΡ. ΠΑΠΛΜΑΝΟΥΗΛ - —

γευμά του. το Εεστό του μπάνιο, ή άκόμη ώ ; ποΰ νά τε_ 
λειώση η Βαρβάρα έ'να στρίφα>μα . . . Αύτό δέν πειράζει· 
Αλλά σήμερα είνε ό βασιληά;. Δέν κάνουν τό βασιληά 

νά περιμένη. Ο θειος Παΰλος κι’ ό κ. Μιρσκί μπήκαν 
χωρίς νά βιάζωνται, χωρίς νά ζητήσουν συγγνώμην μέ 
τό πρόσωπο γελαστό μιλώντας εΰθυμα. Ό  Μιχαλάκης 
κύτταξε τό ρωλόϊ. Τ1Ιταν ένδεκα παρά είκοσι πέντε. ’Έ 
μεινε καθισμένος στή πολυθρόνα του καί δέν τούς έδωσε 
τό χέρι, σάν νά μή τού; έβλεπε.

Λίγο ξαφνιασμένος, ό Μιρσκί ύποκλίθηκε καί είπε μέ 
καθαρή φωνή :

— Μεγαλειότατε, ήρθε ή ώρα νά πάτε στή Μητρό
πολη. Καί ό θειος Παύλος προσέθεσε:

—Ά ντε, Μιχαλάκη, έλα γρήγορα.
Άλλά μέ τά μάτια κατεβασμένα, ό Μιχολάκτς άπήν- 

τησε παίζοντας τό μαντήλι του στά δάχτυλά του.
— Ό  βασιληάς ήταν έτοιμος στός δέκα καί τέταρτο. 

Εΐνε ένδεκα παρά ιϊκοσι πέντε.
 ̂ 'Ο θείος Παΰλος κύτταξε τό Μιχαλάκη έκπληκτος, 

κι έπειτα άρχισε νάγε/ά, μέ τό χο·\δρό του γέλιο ποΰ 
κάνει νά πηδά ή κοιλιά του.

— Έ νας λόγος περισσότερος διά νά κάμαιμε γρήγορα.
Τότε ό Μιχολάκης σήκωσε τά μάτια επάνω του καί

άργά, καί κόβοντος τίς συλλαβές, έπανέλοβε:
—̂ ΕΤλ ε ένδεκα παρά είκοσι πέντε. Ό  Βασιληάς δέν 

περιμένει.
Ό  θείος Παΰλος έγινε κατακόκκινος. Φαινόταν θυ- 

μωμένος άλλά πε()ΐσσότερο στετοχωρημένος. Σήμερα δέ 
τι νρχεται νά γελάση. Σαστισμένος ό θείος Παΰλος γύρισε 
προς τον κ. Μιρσκί, ό όποιος χωρίς νά λέγη τίποτα 
έπαιζε τά δάχτυλά του. Ό  κ. Μιρσκί έβηξε καί ύποκλινό- 
μενος εκ νέρυ στό Μιχαλάκη μειδιώντας, ιού είπε μέ τα- 
πεινομένη φ ω νή :

— Μεγαλειότατε, τολμούμε νά ελπίζω με δτι θά θε- 
λήσετε νά μά; συγχωρήσητε μιά αργοπορία δλως διόλου 
άκουοία τής οποίας ή αίτια οφείλεται είς τά άλλα καθή
κοντα το όποια μάς επιβάλλει ή εμπιστοσύνη τής Ύ με- 
τέρας Μεγαλείοιητος. Χα>ρίς νά βιαστή ό Μιχαλάκης 
έστριψε τό κεφάλι του πρός τόν κ. Μιρσκί καί τόν κύιτα- 
ξε άπό πάνω έως κά:α>. ’Έπειτα άνοίγοντας τά δάχτυλα, 
άφησε νά πέση στά πόδια του τό μαντήλι του. Κ ι’ έμεινε 
ακίνητος άμίλητος . .  .

 ̂Κάτω απ’ τά πράσινα μάτια τού παιδιού τά βλέφαρα 
τοΰ γηραιού αύλικοΰ ό,ιθάνοιξαν. Μέ μιά προσπάθεια έ
σκυψε τή κυρτή του ράχη κα! ύ.τ ιχλινόμενος ώ ; τό έδα
φος μάζεψε τό μπατιστένιο μαντήλι, τό έδωκε στό Μιχα
λάκη κλίνοντας τά γόνατα.

Ο Μιχαλαχης το αρπαξε, σηκώθηκε καί είπε χαριτω
μένα μέ τόνο μικρού παιδιού :

— Πάμε γρήγορα.
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Και χωρίς νά χάση ενα λεπτό, προχώρησε πρός τήν 
πόρτα.

*0 θειος Παϋλος και ό Μιρσκΐ τόν ήκολούθησαν. Δέ 
μιλούν πιά. Μόνο, δταν περνούν τήν αίθουσα τών φωτο
γραφιών, δ κ. Μιρακί δαγκώνει τά χείλια. ’Αντίκρυ του, 
προβάλλοντας άπό μία κορνίζα ξεχρυσωμένη, ό Στέφανος 
δ Φονηάς μέ τή κάσκα του, τήν ασπίδα του, αγροίκος, 
τρομερός, άχουμπά στό σπαθί του τό σιδερογαντωμένο 
χέρι του. Καί τό βαρύ βλέμμα του εινε εκπληκτικά τόΐδιο 
μέ τοϋ μικροΰ άφωνου παιδιού, τό δποϊο, κάθε δέκα 
πέντε, ερχεται καί κάθεται τόσο ήσυχα μπρος στό με
γάλο τραπέζι τοϋ Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Β'

Οικογενειακό δείπνο

Ό  Μιχαλάκης άπαγγέλει τό μάθημά του:
—Σέργιος δ Ιος επονομαζόμενος δ φοβερός, επεξε- 

τεινε τά δρια τή; Πανονίας μέχρι τοϋ Δουνάβεως. 'Υπήρ
ξε δ άληθής θεμελιωτής τής δυνάμεως τών Καϊνόφ. Διε- 
δέχθη στό 1110 τόν ανεψιόν του Ευσέβιον γιά τόν δποϊο 
πολύ υποπτεύονται δτι τόν έδηλητηρίασε. Αύτό τό αδύ
νατο παιδί ηλικία; δώδεκα ετών, άπέθανε πραγματικώς 
ξαφνικά, υστέρα άπό κάμποση ώρα ποϋ έφαγε ενα καλάθι 
εξαίρετα φρούτα πού ήσ(ΐν άπό τόν κήπο τοϋ θείου του. 
*0 Σέργιος δ Ιος υπήρξε ένας άρχων τολμηρός καί ενερ
γητικός.

Ό  Μιχαλάκης ήξευρε πολύ καλά τό μάθημά του. Ο 
κ. Ντε Σιλσάχ τοΰ έβαλε βαθμό δέκα έννέα. Θά τον α- 
φίση νά παίξη μία ώρα προτού πάη νά δειπνήση στοϋ 
θείου του Παύλου.

Σήμερα εινε μία άπό κείνες τις μέρες ποϋ δέν ξέρει 
κανείς γιατί μιά τρελλή επιθυμία γιά νά κινήται τραντά
ζει τό εύ'θραυστο σωματάκι του. Μοιάζει μέ τά μικρά ε
κείνα θηρία ποϋ five άπό μικρά εξημερωμένα καί ποϋ 
μισοκοιμοΰνται ή ιυχα σ to κλουβί τους. Ποϋ μιά άχτίδα 
τοϋ ήλιου τού; δίνει ζωή μιά μυρωδιά κρέατο: ξυπνά την 
παληά τους κληρονομικότητα, ξαφνικά τα ένστικτα γιά 
τήν ελεύθερη ζωή ξαναζοΰν καί ρίχνονται μουγκρίζοντας 
στά σίδερα τοϋ κλουβιού. ’Ακολουθούμενος άπό τή Νέλλυ 
δ Μιχαλάκης χοροπηδά άναμεσα στή χλόη. ’Ιδρώνει δέ 
τόσο πολύ ποΰ ή Βαρβάρα τάν μαλλώνει λιγάκι οταν παει 
νά τόν βρή Δέν είσαι τρελλός νά γίνεσαι σ αυτή την 
κατάστασιν; ’Όχι δέν είναι τρελλός αλλά είνε φανερόν ότι 
έξίχασε λίγο τάς οδηγία; τοΰ γιατροΰ Ζακλοβ· έ'να μέ
τριο γύμνασμα χωρίς ποτέ νά φθάστ| είς τόν Ιδρώτα.

"Α; μή θυμώνει ή Βαρβάρα καί πρό πάντων νά μή 
λέγει τίποτε στό γιατρό.

Ή  Βαρβάρα μουρμουρίζει βοηθά τόν Ή λία ν άλ- 
λάξχι τά ασπρόρουχα τοΰ Μιχαλάκη, τόν σφουγγίζει, τόν 
τρίβει καί στό τέλος τοΰ υπόσχεται νά τόν συγχωρήτη 
άρκεΐ νά είναι πολύ φρόνιμος στοΰ θειου Παυλου και 
νά φάγη μόνο δτι τού επιτρέψει δ γιατρός Ζακλόβ.

Σύμφωνοι. Έ ν πρώ:οις ή Βαρβάρα πάντα φροντίζει 
νά άπαιτή άπο τόν Μιχαλάκη αυτό τόν ορκο, οταν^εινε 
γιά νά φάη στοΰ θείου του. Ή  Βαρβαρα εκτελεΐ οπως 
θέλει τίς οδηγίες τοΰ γιατροΰ, δταν επιβλέπη αύτή τά 
γεύματα τοϋ Μιχαλάκη, καί πολύ συχνά τά διαστρέφει.

Άλλά δταν δ Μιχαλάκης πηγαίνη στή πόλη, ξαφνικα η 
οδηγίες τού Ζακ/.όβ πέρνουν στά μάτια τη; έ'να χαρα- 
κτήοα ίερό, καί ποτέ δέν παραλείπει πολλές φορές νά ορ- 
κίζη τό Μιχαλάκη νά τίς κρατήση.

Συνήθως δ Μιχαλάκης γευματίζει μόνος_του με τή
Βαρβάρα, καθισμένη άντικρύ του, ή δποία τοΰ διηγΰται 
ιστορίες. Αύτό αρμόζει περισσότερο στό βασιλικό _του 
χαρακτήρα καί συγχρόνως είναι πιό εύκολο νά^επιτηρή με 
φροντίδα τή δίαιτα ποϋ τοΰ είναι άναγκαία. Έ ν τούτοις 
φαίνεται πώς επιβάλλεται έ'νεκεν τών συγγενικών δεσμών 
νά τρώγη μιά φορά τήν εβδομάδα στοϋ θείου του Παυ
λου. “Οπως μάλιστα λέγει, μέ τόσο τάκτ, δ Πρόεδρο: του 
’Υπουργικού Συμβουλίου, θά ήταν λυπηρό «η επιβε
βλημένη μέριμνα, μέ τήν δποίαν πρέπει νά προφυλάσσω- 
μεν τήν υγείαν τοϋ νεαρού ήγεμόνος μας νά φθανη οε 
τέτοιο σημεΐον, ώστε νά τόν στερήοη άπό τίς^τόσο γλύ
κες καί άθώες ηδονές πού γεννιώνται γύρο σ’ ένα οικο
γενειακό τραπέζι». ,

Έ ν πάση περιπτώσει δέν θέλει ρώτημα δτι ο δοκτωρ 
κ. Ζακλόβ θά συνοδεύση το Μιχαλάκη και αυτός θά άπο- 
φασίση τά φαγιά ποΰ τοΰ επιτρέπεσαι να φάγη. ^

Πρέπει νά είναι κανείς ειλικρινής. Ό  Μιχαλακης δεν 
είναι πολύ ενθουσιασμένος γιά τίς προσκλήσεις αυτές του 
θείου του Παύλου. Αγαπά καλύτερα, μά πολύ χαλυιερα, 
τά γευματάκια του τέτ-ά τέτ μέ τή Βαρβαρα. Οχι πως 
εχει τίποτε μέ τό θειον Παύλο. *0 θείος Παϋλος είναι 
γενικώς καλόκαρδος τοϋ δίνει Ινα μπατσάκι στο μάγουλο 
δταν πηγαίνει, διηγείται δύο τρεις ιστορίες οχι πολυ α
στείες, μέ δυνατά γέλια, κ ι’ έπειτα^ μόλις καθίσουν στο 
τραπέζι, ευχαριστιέται νά τρώγη δσο τέσσερις μαζυ, με 
φοβερούς κρότους τή; μασέλας του. 'Αλλά ο Μιχαλακης 
εινε πάντα λίγο πειραγμένος μέ ιή θεία του Ειρήνη τής 
δποίας, κ ά θ ε  φορά ποΰ σηκώνει τό κεφάλι τά διαπερα
στικά μάτια τόν χυττοϋν άπό πάνω ώς κάτω και η οποία 
δέν παραλείπει ποτέ, δταν τήν τσακώνη νά κυττά, να εξι- 
σταται γιά τήν ώμορφιά του.  ̂ , .

Κι’ έπειτα δέν χωνεύει τά ξαδέλφια του τα οποία 
είναι δυο αγόρια χοντρά καί μαΰρα, λίγο μεγαλύτερα του, 
ποϋ κρυφογελοΰν μόλι; τόν ̂  βλέπουν καί φαίνονται να 
τόν κοροϊδεύουν γιά τίς άδύνατες γάμπες του.  ̂ ^

Πρέπει νά δμολογήσωμε, εκτός τών άλλων, οτι η πα
ρουσία τοϋ δόκτορος Ζακλόβ καί δ τρόπος μέ τόν οποίον 
εκτελεΐ τά καθήκοντά του δέν προσθέτουν πολυ στήν ευ- 
χαρίστησι τοϋ γεύματος.

Τά πράγματα είνε έτσι πραγματικώ; κανονισμένα. 
Ό  Μιχαλάκη;, καθισμένο; στά δεξιά τή; θείας του, έχει 
άπ’ τήν άλλη τό γιατρό Ζακλόβ. Σερβίρεται σ  ̂ όλα τα 
φαγητά άπό τό σερβιτόρο- άλλά δέν έχει τό δικαίωμα να 
τά Ιγγίση παρά δταν ο γιατρός Ζακλόβ τοΰ κάνη νεύμα 
δα είνε καλά γ ι ’ αύτόν.

Λοιπόν θά μοϋ δμολογήσητε δτι δέν εινε πολύ αστείο 
νά βλέπη κανείς σηβαγμένα σ’ ενα πιάτο ένα σωρο ωραία 
πράγματα καί νά εινε υποχρεωμένος νά εΰχαριστήται με 
τό νά τά βλέπη. Ά ν  καί δ Μιχαλάκης δεν είνε λιχούδης 
αύτό τού πέρνει λίγη μελαγχολία.

Τόσο πού, παρ’ δλε; τίς έξυπνες ματιές του, δ γιατρός 
Ζακλόβ, δέν τού κοινοποιεί άμέσως τήν άπόφασι του. 
Πρέπει νά σερβιριστή πρώτα μόνος του νά δοκιμάση με
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ένα ύφος σκεπτικό' κάποτε θάλεγε κανείς δτι παρατηρεί 
τά πιάτα τών άλλων σάν νά ήθελε νά τα συμβουλευθή. 
Καί ή άποφάσεις του εινε πολύ συχνά άρνητικές. 'Υπάρ
χουν ημέρες πού ό Μιχαλάκης σηκώνεται άπό τό τραπέζι 
νηστικός.

Έ ν τούτοις σήμερα δέν πήγε πολύ άσχημα. Φυσικά 
δ Μιχαλάκης δέν έφαγε ούτε δρεχτικά ούτε σολωμό. 
Άλλά ^ιετάχθη νά καταπιή ένα αυγό άλά κοκ μία κοτο- 
λέιτα άρνίσια, πουρέ, κ ι’ άκόμη ένα κομματάκι κρύο κρέας 
μέ τζελατίνα. Είνε μία έξοχη ημέρα άφοΰ καί γιά φρούτο 
ύπάρχουν καί * τηγανίτες μέ σιρόπι κερασιού. Προχτές 
ποΰ ό Μιχαλάκης ήταν λίγο άρρωστος δ δόκτωρ κ. Ζα
κλόβ τίς έπέτρεψε. Ό  Μιχαλάκης τίς βρήκε τόσο καλές 
ποΰ ή θεία του Ειρήνη τοΰ ύπεσχέθη νά ξανακάνη.

Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι σήμερα εινε πολύ καλά, 
θά μπόρεση νά χαρή. Κάθε φορά πρίν βάλη δόντι ό Μι
χαλάκη; εύπειθείς ζητα τό βλέμμα τοΰ γιατρού Ζακλόβ ό 
δτοΐος θά τοΰ δώση τήν άδειαν. Λοιπόν είνε άπατημένβς. 
Φαίνεται δ ιι δ γιατρός Ζακλόβ δέν έχει τήν παραμικρή 
υποψία γ ι’ αύτό πού ό Μιχαλάκη; περιμένει άπ’ αύτόν. 
Άλλά, πίσω άπ’ τά χρυσά γωλιά του, δ Μιχαλάκης βλέ
πει τά μάτια του νά σπινθηροβολούν, ν ’ άνοιγοκλοΰν καί 
νά επιθεωρούν έ'να έ'να τά πιάτα δλων τών συνδαιτημό- 
νων. Ν ί, είνε άστείο, σήμερα, α ίφνης, κανείς δέν πήρε 
τηγανίτες μέ σιρόπι κερασιοΰ. “Ο/.οι προτίμησαν τίς 
μπουρνέλλες... Μ ’ ενα άνεπαίσθητο κούνημα τοΰ κεφα
λιού, δ γιατρός Ζακλόβ φωνάζει τόν σερβιτόρο καί τοΰ 
λέει σιγά:

—Είνε προτιμότερο γιά τήν Αυτού Μεγαλειότητα νά 
φάγη μπουρνέλλες.

Γιατί άραγε στό μυαλό τοΰ Μιχαλάκη ξανάρχεται συγ
κεχυμένα αύιό τό άπόκομμα άπ’ τό μάθημά του : «Ό  
Σέργιος ό 1ος υπήρξε δ αληθής θεμελιωτής τής δυνά
μεως τών Καϊνόφ. Διεδέχθη στό 1110» . . .

( Ε ίς τό προσεχές ή Δ ιαδήλωαις)

Είνε τόσα πολλοί στόν τόπο μας οί ποιηταί καί τόσα 
πολλά τά ποιήματά τους, πού στά περιοδικά καί στις έφη- 
μερίδες διαβάζουμε, καί οί πολυτελείς έκδόσεις τους — 
μ’ δλη τήν άκρίβειχ τών τυπογραφικών καί τοΟ χαρτιού 
— που οί έμφανίσεις καί άλλων, νά παρέρχωνται άπα* 
ρατήρητες, ά?οΟ άπ’ τούς τόσους κα! τόσους νέους, έλά- 
χιστοι είν’ εκείνοι πού κάτι άξίζουν. θλιβερή μέν κατά- 
σις, άλλά άληθινή. Ποζάρουν γιά ποιηταί, άρέσκονται μέ 
κριτικές φιλικές, πού παραγγέλουν καί δημοσιεύονται, 
νά σηκώνουν τό κεφάλι, πώ: κάτι είνε κ ι’ αύτοί. *0 τό
πος διψά άπό ποιητάς, κι’ αυτοί οί μεγαλομινείς κολυμ· 
βοΟν στά νερά τής Κασταλίας π>,γής. Γιομίζουν στίχους 
μιά έκδοση παραθέτουν λέξεις πολυσύλλαβες καί μονο 

• σύλλαβες, χτυπητές καί μαλακές έκεΐ πού πρέπει, ικα

νοποιούνται μέ τήν άνάγνωσιν τών στίχων των, τό πλεΤ- 
βτον άκατανοήτων τελείως, καί νομίζουν 5τι μπορούνε νά 
γελοΟνε τόν κοσμάκη καί έκεί/ους πού έχουν άπαιτήσεις 
άπό ένα ποιητή, νά μή είνε μόνο λεξιθήρας. Έάν ζητή
σετε άπό τά έργα τους ούσία, ίδέα, σκέψη, λογική, δη
μιουργία, σύνθεση, αίσθημα, δέ βρίσκετε, παρά ξέρουνε 
τίς κενότητες αύτές τοΟ έγκεφάλου των νά δικαιολογούν, 
δτι ταχα παρουσιάζουν μορφήν, ένώ γιά τήν έργασία 
αύτή ό τεχνίτης πρέπει νά είνε τόσο ίκανός, ώστε νά μή 
σ ερεΐται καί τών προσόντων, πού κάνουν τά ποιήματα 
άληθινά καλλιτεχνήματα.

1 νωρ^ω πολλούς ποιητάς, πού είχαν ένθουσιασμόν 
πιό νέοι, καί παρήλθον στήν άφάνεια, κι’ άλλους πού έν- 
νοούν νά γράφουν στίχους, χωρίς νά έχουν νοιώσει τήν 
αποτυχία τους. Ισως οί άφελεϊς νά νομίζουν, δτι είνε καί 
παραγνωρισμένα ταλαντα. Διότι βρεθήκανε μερικό! παλαιοί 
και! τούς ένίσχυσαν μέ κριτικές γνώμές τους ψεύτικες. *0 
κ.ώενόπουλος έγραφε γιά κάποιον δτι «έγεννήθηήμίν ποιη
τής» κα! άληθινά έγεννήθη καί έμεγάλωσε, χωρίς δμως 
νά ζήσΐ3 ποτέ ό καημένος. Καί ό κ. Στ. Μχρτζώκης πολ
λούς είχε νεχρούς πάρει στό λαιμό του. Κχί περιεβάλλετο 
στό «Νέο κέντρο» ύπό κύκλου θχυμχστών νεαρών ποιη
τών, οί όποίοι πχρήλθον, ώ ; έλχφρά δνειρα μ^άς νυκτός.

f ^ κ·Ι· -ίίχμπολής έξέϊωκε τίς « ’Αναλαμπές» τήν 
πρώτη του ποιητική έκδοση. Άνέγνωσχ τά ποιήμα
τα του μέ τή / άπόφχση Λ πετάξω, σχν χόσχ άλλχ, τό 
βιβλίο του.'Ομως συνεκράτησα τόν έαυτό μου. Ώ κ ε ;  
Έγεννήθη ήμίν ποιητής; ’Αφήνω γιά τούς άλλους 
τούς έ/θουσιασμοίς κα! λέγω, δτι ό νέος αύτός 
μ*, δείχνει μιά καλή προσπάθεια. Τά ποιήμχτά του στε- 
ροΰντχ. στιχουργικής μελωδίχς, άφοΟ είνε κχί τόσο φτωχά 
γρχμμένα στή δημοτική γλώσσα, ή όποία έχει πλεϊστες 
ώμορφες λέξεις, άρκεί ό ποιητής νά ξ ίρη  τεχνικά νά δου· 
λεύΐϋ τό στίχο χου, πράγμα πού ό κ. Στχμπολής δέν κα
τορθώνει, ώσιε τά ποιήματα του νά είνε άσήμαντα, 
καίτοι τα πλεΤστα στήν ίδέα καί στήν ούσία είνε σχεδόν 
σημχνιικά. Δέ μπορούμε δμως γιά τόν κ. Στχμπολή νά 
φανούμε άπα.σιόδοξοι. Έ χει στοιχεία πολλά καί μπορεί 
συνεχίζοντας τήν ποιητικήν έργασία του νά μάς δώσ^ 
έργα αύτοτίλή καί τούλάχιστο δικά του. Γιατί μέ τό νά 
διαβάζουμε ποιήμχτχ έξ επιδράσεων τών Γάλλων, τούτο 
είν* άπόδειξις ίσχυροτέρα τής άπαισιοδοξίχς, πού μέ κα
τέχει διά τούς έλληνας νέους ποιητάς, έκτός έλβχίστων έ- 
ξαιρέσεων.
  _________________Κ Α . Φ Ω Τ Α Κ Η Σ

Παρακαλοΰνται θερμώς οί κ. κ. συνδρομη- 
ταί μας, υπως ευαρεστούμενοι έμβάσωσι τήν κα- 
θυστερουμένην έτησίαν αύτών συνδρομήν.?

 ̂Τά εμβάσματα διευθύνονται πρός τόν ‘Ιδιο
κτήτην τοΰ «Παντογνώστου» κ. Γεώργιον Ν. 
Ίωάννου.

(Έ κ τής Διευθύνσεως)
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“ Α Ι Γ Γ Β Α Ι Κ Ε Σ  ΐ Ο Τ  Μ ΕΓΑΛΟΤ ΚΟΣΜΟΤ,,
E I S  Τ Ο Ν

Α Γ Γ Λ Ι Κ Ο Ν  Τ Υ Π Ο Ν

(Ό  « ‘Ε ω θ ινός  Τ αχυδρόμος»  τ ο ν  Λ ονδ ίνου  έ π ί  τ fj 
ε υ κ α ιρ ία  τής έκδόσεως ύ π ό  τοϋ  « Π ανζογνώσιου»  
τώ ν  « Γ υνα ικών τοϋ  Μ εγάλου Κ όσμου  ■> τού  κ  Καμ-  
πούοογλου ,  δημοσ ιε ύ ε ι  έ νδ ιαφ ερώ τατον  σχ ετ ικόν  δίρ- 
θ ρ ο ν  τοϋ  έν Α θήνα ις  ά ν τα π οκ ρ ιτ ο ϋ  του  κ. Μύλλ°.ρ. 
τό  ό π ο ιο ν  π α ρ αθ έ τ ομ ε ν  πρός  χ ά ρ ιν  τών Αναγνωστών 
μας, έν π ι σ τ rj έκ τ οϋ  π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ  μ ε ταφράσε ι .

Ή  ϊοτορία τών Άγγλίδιον έν Ά θήνα ις  Αξίζει πράγ
ματ ι να μελετηθή τερισ ιότερον καϊ Αληθώς Αρίστην π sol 
τοϋ ζητήματος τούτου πραγματείαν συνέγραψε ό κ .Καμ-  
πούρογλους.

Είς τό μ ιχρόν τον βιβλίον «Αί γυναίκες τοΰ Μεγάλου 
Κόσμου» , με αληθώς έγκυκ\οταιδικήν έμβρίθειαν, περ 
νούν δλα δσα αφορούν τού; χρόνους έκείνους τή ,· Τουρκΐ 
κής καϊ ’Οθωμανικής περιόδου.

Τεσααρες άπό τις μεγάλαις ανίες κυρίες, '// Πριγκή- 
πίσσα τής Οΰαλλίας, σύζυγος τοΰ Διαδόχου Γεωργίου του 
Δ' κα\ αί κυρίαι: Κοίβεν, Έ α ιερ  Στάνχοπ καί “Ελλεν 
Μ πόροχ, ύ τήρξαν  Άγγλίδες.

Πολύ δλίγος κόσμος βέβαια θά γνωρίζη,δτι ή άτυχης 
Πριγκή τιαοα τής Οΰαλλίας, τόν Φεβρουάριον τοϋ 1816 
διέμεινε είς'Πειραιά καϊ είς την οίκίαν τοϋ κ. Γάοπαρη, 
άργότερ'ον <3έ άνήλθε είς Α θήνας , διαμείνασα εις τάς ο ι
κίας τοΰ κ. Φίλνεη και τοϋ Ριχάρδου Ίοιάρη, είς μίαν έκ 
τών οποίων σώζεται μέχρι σήαερον μαρμαρ ίνη  πλάξ φέ- 
ρουσα τήν ήμερομηνίαν τής έπισκέψεώς της.

Κατά τήν έν Ά θήναις δ ιαμονήν της ή Ποιγκήπιααα 
ίνεγράφη είς τήν από τετραετίας λειτουργούσαν τότε<Φι- 
λόμουσον 'Εταιρείαν <, παρά τής όποιας καϊ ετιιχε απο 
νομής μεταλλίου ουνωδευομένου μέ σχετική» ευ
χαριστήριον έ τιοτολήν. Ά ργότ  ερον ή Πριγκήπισσα 
πρωτεστάτησε είς τας άνασκαφάς τάς γενομένας εις τήν 
πλησίον τής πόλεως θέαιν« Α μπελόκηποι» ,ε ίς  τήν οτήλην 
δέ ή οποία καϊ σήμερον άκόμη σώζεται ιϊς Σούνιον ίγρα· 
ψε καϊ αυτή, καθώς ό Βύρω*, τό βασιλικόν δνομά της.

*Η Λαίδη Κρέβεν, ή όποια εμελλε άργότερον νά 
γίνη ή Μαργκραβίνα τοϋ Ά νοπας, έπεχείρησε τό περ ίφη
μον  έκεΐνο ταξείδιον άπό Κριμαίας εις Κων]πολιν τό ό 
ποιον κατέστη τόσον περίφημον, άφοΰ καί ή ή μερομην ία 
του — 27 Ιουλίου 1876, — μένει άκόμα χαραγμένη 
είς τήν παρά τό Θησεΐον Αναμνηστικήν ατήΐην, δπου τότε 
δ ναός τοϋ Ά γ  ΓεωρΊου. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ ταξει- 
δίον της έκείνου, έπιχειρηθέντος επί Γαλλικού άτμο-  
πλοίου, σννωδευετο υπό τοΰ Γάλλου προξένου Φώβελ.

Ή  Λαίδη Έ ιτ ερ  Στάνχοπ, Ιπίαης δεν αγνοεί τό 
Σούνιον. Διά τήν ύπερήφανον αυτήν γυναίκα, τό μέρος 
αύτό άπετέλει Από τάς πλέον Αγαπητάς της έκδρομάς , είς

τήν i  τοχην μάλιστα κατά τήν όποιαν καί ό Β ύρον . επε- 
ακέπτετο τόν έκεΐ ναόν καI έλούετο είς τά, παρά τό μ α - ,  
γευτικόν άκρω ιήρ ιόν τον, νερά τοΰ Αιγαίου.

Π ιρομο ία ένίοης δσον καί Ιδιόρρυθμος υπήρξε και ή 
ζωή τής γυναικός τοΰ δευτέρου Λόρδου, τής "Ε/.λεν 
Μ πόροχ, ή όποια κατά τό έτος 1830, μετά τό διαζύγιόν 
της πρός (,ύτόν ί)πανδοεύθη δ ιιδοχ ικώς  τόν Βαρώνον 
Φλέμιχ και άργότερον τόν έκ Κερκύρας κόμητα Θ.οτόκην.

’Ολίγον έπειτα ήράσθη ενα μεγάλον "Έλληνα Σ τρα 
τηγόν, τόν όποιον συνήντηαε είς Λταίαν, πράγμα πού I- 
προξένησε μέγα σκάνδαλονέν τή αυλή τής βαοιλίσαης Α 
μαλίας.

Ή  Λαίδη *Ελλεν Μ πόροχ έζησε επί πολν είς τήν 
Ελλάδα. Κατά δε τόν Γάλλον ιστορικόν Βά<ωνα, έ
μεινε είς τήν έν Τήνφ οίκίαν της, καθ ’δλον τό έτος 1841.

’ Εν τούτοις ό Ά μποϋ ,  είς τό κατά τό έτος 1&53 έκ- 
δοθεί περί ρηαον διά τό σαρκαστικόν τουνφος σύγγραμμα  
* Ή  σύγχρονος Έκλάς» άναφέρει είς ενα σχετικόν κεφά- 
λαιον, τό δνομα Ίάν.θη1 ύπό  τό ό τ ο ϊο ν φαίνεται δ ι ι  ήτο 
γνωστή έν Ά θήναις  ή Λαίδη Μπόροχ, δ ια ι ιένου ια  τότε 
είς μ ίαν οίκίαν κτισαένην είδικώς δι αύτήν ύπό τοΰ Αρχι- 
τέκτονο; Κκεάνθου", είς τό σχέδιον τοϋ όποιου οφείλεται 
χ ι ι  ή νΰν έν Άθήναις Α γγλ ική  ’Εκκλησία, κ αθώ ; καϊ 
τό έπϊ τής όδοΰ Σοκράτους Προξενικόν Μέγαρον,

Παρά τι*ος ' Ελληνοζ δημοσιογράφου, δα -.iz πρό  εί
κοσι έτών έδηιιοσίενσε είζ τά « ’Αθηναϊκά Χρονικά» λε- 
πτομερείας τής ζωής της, μανθά>ομεν δτι, ή °Ελλεν Μ πό
ροχ διήλθε πολλάς ή αέρας έν Συρία, μετά τοϋ Βεδονΐνου  
Σέΐχ. Αί πληροφορίαι δμως αυται δέν έπιβεβαιοϋνται 
παρ ’ ονδενός καϊ μηδεμίαν σχέαιν έχονν πρός τήν ιστο
ρικήν Αλήθειαν, παραμένονααι άπλαϊ υποθέσεις.

( ι ’Εω9·ινός Ταχυδρόμος* τής 2 2ας Απρίλιον 1925)

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ «ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ»
Φέρομεν είς γ νώ σ ιν  τώ ν  κ. κ. σ υ ν δ ρ ο μ η τώ ν  ό'τι 

δ ιαχ ε ιρ ισ τή ς  τοϋ  « Π αντογνώ στου» ε ίν α ι  ό κ. ΑΝ- 
ΔΡΕΑΣ ΣΜ ΥΡΑ Η Σ, δστις φέρει πάντο τε  μ ε θ ’ έαυ -  
τοϋ  τό δελτ ίον ταυτότητάς  του . Πάσα έ ξ οφ λ η τ ικ ή  ά -  
πόδε ιξ ις  δέον ά π α ρ α ι τ ή τ ω ς  νά  φ έ ρ η  τή ν  υ π ο 
γ ρ α φ ή ν  τοϋ  ’Ι δ ι ο κ τ ή τ ο υ .

( Έ κ τ η ς  Δ ιευθύνσεω ς )
— (=)—

ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  κ. κ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Ειδοποιούνται οϊ κ, κ . συνορομηταί μας, δπως 

πάσαν μεταβολήν τής διευθύνσεως της κατοικίας των 
δέον έγκαίρω; νά γνωστοποιώσιν ήμίν, άλλως δέν 
•ύθυνόμεθα οιά πάσαν άποόλειαν τών τευχών.

(Έ κ τοϋ «Ιΐαντογνώστβυ»)

Τό παρόν ιεΟχος λόγφ τυπογραφιχιδν άνωμαλιών 
έκυκλοφίρησε τήν Ι5ην ’Ιουλίου έ ί.

N E O N  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

"ΙΙρξατο λειτουργούν έπ\ τής όδοΰ Καποδιστρίού 
1 1  Φροντιστήριον Λ Ο ΓΙΣ Τ ΙΚ Η Ζ  καϊ ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ύπό τήν Διεύθυνσιν τον κ. 
Δ/ΟΝΤΣΙΟΥ Μ· ΠΑΤΡΑ, δ ιτλωματούγόν τής Α ν ώ 
τατης Σχολής Ε μπορ ικώ ν  Σπουδών.

Ίο Διδακτικόν προσωπικόν άπετελέαθη άπό  ει
δικούς καϊ άνεγνωριαμένους καθηγητάς. 

Εγγραφαϊ καϊ πληροφορίαι 8 —,9 π. μ .  χαϊ 
5 8 μ .  μ .  κ α θ ’ εκάστην.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

Ιδ ρ ν & ε ΐera τφ  1 8 9 3

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ 
Δ ρ . 7 2 , 0 0 0 . 0 0 0  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ α π ο ο ε μ  α τ ικ ο ν
________________________Δ ρ . 2 8 , 6 0 0 , 0 0 0

φ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ?
Α ΑΝΑΝΤΜΟΣ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ Α -  ·Υδ0υ·θεΐσα τφ  1918 ^

Εδρα έν Άθήναις. —■ Υποκαταστήματα έν Πειραιεΐ 
Πατρεκς ^ύρφ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ χ α τ α β λ η ϋ ί ν  Δρ. 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0  
ΚΕΦΑΛΑΙΑ άπο& εματ ιπά  Δρ 2 . 0 6 7 . 8 0 2 . 9 5  *

Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου: Π αντελής  Τ σ ι τ σ ε χ λ ή ς  Τ 
IΣύμβουλοι Διευβυντιιί: Δ . Μιαούλης καί Ά ν . Σπουρνάηί.Φ  

Γ ρ « Μ ( ι « ι ι β ί  ε ργασ ία  ι παντός ε ϊδ ο ν ς  (j)

ί .  α ι μ 4 ί  “ ι  “ — < " * » « -  ω  W

ΒΑΡΗ Η|» * · Μ Λ Ϊ Χ - Τ η1 . A u v » .  : Τ Ρ Α Ω Μ Μ Ο Ν ,
ΚΕΝ ΤΡΙΚΟ Ν  Κ ΑΤ ΑΣΤΗ Μ Α ΕΝ ΑΟΗΝαΤς" =̂ =  

■€3 · ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ Ι Ι Α Γ Κ Ρ Α τ Ι ω ^  
___________ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Α γ ρ ίν ιο ν ,  Α ί'γ ιον , Ά λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ ις ,  (Δεδεαγατς) 
Λ α α λ ιά ς , Ά μ φ ισ σ α ,  “Α ργος , Ά ρ γ ο α τ ό λ ιο ν ,  Β α -  

Θ ν -Σ α μ ο υ ,  Β ό λ ο ς , Γ α ρ γ α λ ιά ν ο ι ,Γ ύ θ ε ιο ν ,Δ η μ η τ ο ά -  
ν α , Δ ράμα  Ζ ά κ υ ν θ ο ς ,  Η ρ ά κ λ ε ιο ν ,  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ,  
Θ ή β α ς , Ι θ ά κ η ,  *Ι ω ά ν ν ιν α ,  Κ α β ά λ λ α , Κ α λ ά β ρ υ τ α ,  
Κ α λ α μ α ι ,  Κ α ρ λ ό β α σ ι  Σ ά μ ο υ ,  Κ α ρ π ε ν ή σ tov,Κ α σ τ ό 
ρ ια ,  Κ έ ρ κ υ ρ α ,  Κ ά ο τ ρ ο ν  (Λήμνο;), Κ ιά τ ο ν ,  Κ ο ζ ά ν η ,  
Κ ο μ ο τ ιν ή ,  Κ ό ρ ιν θ ο ς ,Κ υ π α ρ ισ σ ία ,Λ α μ ία ,  Α ά ρ ισ σ α ,  
Λ εβ ά δ ε ια ,  Α ευχ ά ς , Λ ίμ ν η  Μ ε γ α λ ό π ο λ ις ,  Μ υ τ ιλ ή 
ν η ,  Ν α ύ π α κ τ ο ς ,Ξ ά ν θ η ,  Ξ υ λ ό κ α σ τ ρ ο ν , Π ά τρ α ι, Π ει- 
ρ α ιε ύ ς  μετά Π-ζραρτήμαιυς έν tfj Π/.(ιτεί(? Τϊλωνβίου 
Π οταμ ός  (Κύθηρα) Π ρ έβ εζα , Π ύ ρ γ ο ς/  Ρ έ θ υ μ ν ο ς  
Σ ό ρ ο β ιτ ς ,  Σ π ά ρ τ η ,  έ ϋ ρ ο ς ,  Τ ρ ίκ κ α λ α ,  Τ ρ ίπ ο λ ις ,  
Ι σ ο τ υ λ ιο ν ,  Υ δ ρ α , Φ λώ ρ ιν α , Χ α λκ ίς , Χ α ν ια , Χ ίο ς

('Εν Α γγλία ) Λονδϊνον, 22 Fenchurch Street, ( ’Ev’Aus 
ρική) Νέα Ύ ό ρ χ ν . 25; Pine Street, Βοπτώνη (Athens 
Banker s Corporation) (Ε ν  Α ίγύπτψ)’.4λ«ίάν^ρ* « ,,ί ,ϋ ^ ο » , 
Πορτ-Σ άιδ, ( Εν Κυπρψ) Λεμεσός, Λ ενχω σ 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 Ι Τ Ω Ν

Καταθέσεις είς_4ραχμά; καί Συνάλλαγμα έπ ί τοΰ Ε ξω 
τερικού έν όψει καί βπί προθ·σμί^.

Π ΑΣΗΣ Φ Π Ε Ω Σ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜ ΦΕΡΟΝΤΑΣ ΟΡΟΥΣ
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ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΊ Α ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΟ 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
έκτελουμένη διά τών γνωστών πολυτελών κα ί ταχέων υπερωκεανίων της.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Θ/ΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ-ΚΩΝΣΤΑΝ
, , , ΤΖΗ2 —Β Α Ρ Ν Η Σ —ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ Α Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ
έκτελουμένη δια τθ0 ταχυτάτου Υπερωκεανίου της « Π Λ Τ Ρ Ι Χ >  καί τοΟ γνωστού πολύτελοΟς 

μ  , , „  θαλαμηγού « Λ Ν 1 Ρ Ο Χ ,

ακτελουμένη δια τΐ)ς πολυτελούς θαλαμηγού «ΝΑΞΟΣ». 
γτ· Π δί ολους ιοί»ς ελληνικούς λιμ.ένας.

, Ε» (leipaul ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ, Μίγ.ρον Β ά η , «ηλ. 3 64

Έ ν  Ά β ή ν α ι ς ,  ^ « ε λ λ ο Ο  1  Τ η λ .  β  — 4 ίΛ .

Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ΑΝ ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ Π Ο Ι
Π η Ρ Α Γ Ο Γ ο ι  Τ Ο Υ  " π α ν τ ο γ ν ώ σ τ ο υ ·,.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν· IQANNQY
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ

’Οδός ΣιαΟμοΰ Δ Ρ Α Μ Α

Ο Π Τ Ι Κ Α  -  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  
Μ Α Ρ ΙΝ Α Ρ Ο Υ  ΚΑΙ Μ Ο ΙΡΑΓΙΑ

Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  2 0 -  Α Θ Η Ν Α Ι

Χ Ρ. ΔΟΥΚΑΣ Ε πιμελητής τής έν τφ  Νοσοκομείφ Συγγροΰ 
Πανεπιστ. Κλινική; χών 'Α φροδίσιων καί Δερματικών. π. βοη 
θός έν τή Charite τοΰ Βερολίνου. Γερανίον 3 4 .  8—9 1)2 χαί 
δ 1)2—8. Τηλεφωνον 7 — 12.

' ^ | ρ Π Ε Ρ Α 1 4 1 Σ Ι Σ  Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν  

V ΚΙ»ΛΦΕ 1Λ * ΠΛ\Τ0Γ\Ω2Τ0Υ»

'·-> ί'. ^ΕρΑΣΤίΑΝΟΣ, αυψιλιδολόγος— δερματ»λβγος, τέακ 
εσωτερικός Ιατρός έν τφ  Νοσοκομείφ Α . Σ·»γγροϋ. Δέχεται Γερα
ν ίο ν 3 4 , 10—1 καί 3—5. Τηλεφωνον 7—12

ΖΗ ΤΟΥΝ ΤΑΙ ΑΡΤΙ^ΙΡΟΣΩΓΙΟΙ

«ΠΑΝΤΟΓΝΠΣΤΟΤ»
ΓΒΟΡΓΙΟΣ Η. ΙβΙΗΛΒΜΟΣ

‘ Ιατρός — i . νφιλιδθλόγος
Γερανιού ιο Α©ηναι

1 Τ Α  Γ Λ Υ Κ Α  Σ Α Σ
Σ Τ Ο Υ  Κ Α Ρ Ρ Α

ΣΤΑΔΙΟ Υ 20
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Ι ίΟ Ύ Ί ’ ΙΕΙ Ο I>J

E M M .  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ  
ΟΔΟΣ ΜΕΛΑ (παρά τόν Π λ ά τ α ν ο ν )  

Κ ΗΦ ΙΣΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΧ ΤΗΡΙΟΝ
ΙΩΦΡΟΝΟΓΤΟΥΑΟΥ — ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΑΟΥ

Ο Δ Ο Σ  Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν Δ Ο Υ Ρ Ο Υ  2 5

.

ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ -  ΕΡΓΟΑΑΒΙΑΙ -  ΣΧΕΔΙΑ
ΓΡΑ Λ ΕΙΟ Ν  l i  i i  INI Τ . ivr . Ι Α Α Ν Ι Μ Ο ν

(Πολ. Μηχανικού·)
('Οδός Σταθμοί)) Δ Ρ Α Μ Α
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΙΣ
«II 4 \  Τ ft Γ \τ !> ν  Τ 0  Υ » w  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ < η  α λ  ι  ο  ι  iv a  -  ι ο  r  » γ ρ α φ ε ί α  “ π α ν τ ο γ ν ώ σ τ ο υ , ,
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