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Ο Δ Μ Π Ά I
1) Αί ταχεΐαι και κα τ  εύθείαν άμαξοστοιχίαι σταθμεύουσι μόνον εις 'Αττικήν,"Ηρά

κλειον και Αμαρούσιον εκτός τινών ώς έν τώ δρομολΟγίφ έμφαίνεται, αΐτινες καίτοι κατ' 
εύθείαν αύται σταθμεύουσι εις τινας σταθμούς.

*2) Αί μετά σταθμεύσεων άμαξοστοιχίαι τότε μόνον στοθμεύουσιν είς Κάτω, "Ανω 
Πατήσια καί ’Ιωνίαν, όπόταν ύπάρχόυσιν έπιβάται, ύποχρεουμένων τούτων δπα)ς είδοποιώσι 
τόν οδηγόν νά σταθμεύϊ) 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, οΰτε καί 
φορτωτικαί εμπορευμάτων καί άποσκευών.

5) Οί μή έφωδιασμένΰι 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 και έπιθυμοΰντες νά ταξειδεύσωσι μέ τάς 
ταχείας άμαξοστοιχίας τό πρός συμπλήρωμα διαφοράς θέσεως εϊσιτήριον δύνανται νά λαμ- 
βάνωσι καί έκ τών σταθμών.

8) "Εκαστος έπιβάιης οφείλει νά λαμβάνει εϊσιτήριον τούλάχιοτον 5 λεπτά τής ώρας 
πρό τής άναχωρήσεως τής άμαξοστοιχίας άλλους δέν δικαιούται νά άπαιτήση τοιοΰτον.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΠΕΝΛ

ΓΕΩΡΓ, Α. *ΩΦΡΟΚΟΠΟΥΑΟΥ. — Deflation καϊ 
D evaluation. [Οικονομικού ενασχολήσεις],
—Συνέχεια και χέλος.

ΚΥΡ. ΖΑΜΠΑ.— ΙΙροοίμιον χής ’Οδυσσείας.
Σ***. — Νεκρολογία.
MIX. Γ . ΠΕΓΡΙΔΗ.—Φουρτουνιασμένο Τραγούδι.
Δ. ΣΤΑΗ.— *0 Καπετάνιο; εΐμ’ έγώ . —[Ά πό χοΰς 

Ά γγλους ποιητάς W . Η . H enley.
VESPER. — Προφ ινιά. — [Σ ιτυρικόν].
ΚΑ. ΠΑΡΆΣΧΟΥ. — Ά π ’ χό «Ήμερολόγιον> χοΰ 

Σιένχαλ.
Κ. Α. ΦΩΤΑΚΗ. — Έ νω φεύγουν οί νεκροί. —[Διή- 

γημη],
ΑΝΔΡΕ\ ΣΜ ΥΡΑΗ.—Ό  Μ πεκρής.—[Διήγημα].
1ΣΑΝΤΡΟΥ A P I.—Τό δράμα χή; Έφεχεινής μου 

€πρεμιέρας».
ΤΑΚΗ A IA K R A .--0  Μόσχος ό Σιτευτός.
ANDRfi L1CHTENBERGER.— Ό Μικρός Βα- 

σιληδς. Κεφά»(ΐιον ΤΓ'. Ή διαδήλωσις.
— Κεφάλαιον ΙΔ . Σκέψεις. — Κεφάλαιον 
ΙΕ '. *0 Πόλεμος.— [ΜυΑιστόρηιια καιά 
μετάφρασιν Δδος ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ ΠΑ- 
ΠΑΜΑΝΟΥΗΑ]

Κ. Α. ΦΩΤΑΚΗ. Θεατρική Κρίσις.[Σημειώνεις Αο- 
γ ί.υ ] .

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙ Κ. —Νέα διηγήματα. — Πολιχικών 
Διάλογοι.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΤΕ ΤΟΝ “ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΝ,,

*ΤΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΤΣ ΔΡΑΧ 3 50 *

0ΙΚ0Ν0ΚΙΚΑΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ

{ D i F L A T I O N  Κ Α Ι  D E V A L U A T I O N !
(Σ υνέχ ε ια  κα ί τέλος).

Καί ήδη έρχέμεϋχ είς τήν Devaluation.
Τό σύστημα τοΟτο συνίσταται είς τήν άμεσον 6πο- 

τίμησιν τοΟ έν έκπτώσει χαρτονομίσματος καί τήν έπα- 
ναφοράν to j οβτω άποτίμως είς τήν όγιά αύτοΟ βάσιν. 
ΙΙώ ςθ ά γ ί^  τοΟτο; 'Απ^οΰστατα δι’ έπισήμου πράξεως 
τοΟ Κράτους, άσκοΟντος έν προκειμένψ κυριαρχικής έ- 
ξουσίαν έπί τής (5 ;θμίσεως τοΟ νομισματικοί) του συστή
ματος. θά  εΐττ-ig δηλ. τό κράτος δτι, άν ληφθή 6ιτ’ δψει 
δτι ή χαρτ. δραχμή έξέπεσε περιττού εις τό δωδέκατον 
έναντι τής χρυσής βάιεως. ή χαρ*· δραχμή είναι πλέον 
0,08 τής χρυσής ήτοι ό Ιχων είς τό θυλάκιόν τίιυ 25 
χαρτ. δραχμάς θά έχη είς τό μέλλον χρ. δρ. 2 κλπ. 
Νοείται οΐκοθεν δτι τότοιοΟτον σύιτημα προϋιτοθέτει τήν 
δπαρξιν έπαρκοΰς, έπαρκεστάτου άποθέματος είς χρυ 
σόν ή ξένον υγιές συ άλλαγμα ή καί είς πιστώσεις έν τψ 
έξωτεριχφ ωστε άμα τή νομίμψ ύποτιμήσει τοΟ κυχλο- 
φοροΟντος νομίσμα:ος νά δημ'ουργηθή πεποίοησις είς 
τε τό Εσωτερικόν καί ’Εξωτερικόν δτι τό νέον νόμι
σμα είναι έπαρκώς ήγγυημένον δυναμενον συνεπώς νά 
διατηρήση τήν σταθερότητά του.’Επειδή δέκαί αί έγγυή- 
σεις τοΰ νέου νομίσματος δέον νά είναι έδραΐαι Ενα 
μή καί μετά τήν εισαγωγήν του άπολέση τήν σταθερό
τητά του καί αδθις, όιχότβ τά ευεργετικά του άποτελέ
σματα θά έκλείψουν καί τό Κράτος θά έξακολουθή νά 
κυλ ί^  τοΟ Συσίφου τόν λίθον μέ τήν άναζήτησιν νέων λύ-
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Αί συνδρομαί πάντοτε προ ιληρωτέαι.
’Ιδιοκτήτης—Διευθυντής Γ. Ν. ΙΩαΝΝΟΥ
Διευθυντής τής ΰλης Κ. Α. ΦΩΤΑΚΗΣ

| Διαχειριστής_______________ΑΝΑΡ. 2.ΜΥΡΛΗΣ

σεων, διά τοΰτο οί όπαδοί του εύλόιως τό συνιστοΰν ώς έ- 
πωφελές μόνον έάν ύπάρξουν τοιαΰται έγγυήσεις πλήρεις- 
(Κάσσελ) καί φρονοΰν έπίσης δεδικαιολογημένως δτι τό 
σύνηθες είς χρυσόν άντίκρυσμα, δπερ ύπό τών νομοθε
σιών έγίνετο άλλοτε άποδεχτόν Γνα έπιτρέιτεται είς έκ- 
δοτιχάς τραπέζας ή έκδοσις τραπεζογραμματίων, συνή
θως δηλ. τό Ιν τρίτον τών έκδιδομένων γραμματίων, είναι 
άνεπαρκές ινα χρησιμεύαη ώς άσιραλές έρεισμα τής ά- 
ποτόμου διά devaluation νομισματικής μεταρρυθμίσεως.

Έ χ  πρώ της δψεω ς φ α ίνετα ι δ:ι τόμέτρον τοΟτο ε ίνα ι 
άπότομον χαί Ριζοσπαστικόν. Δέχεται χωρίς νά  μεμψι 
μοιρή τήν έτιελθοΟσαν ύποτίμησιν ώς άσθένειαν χρήζου- 
σαν θεραπ«ίας, άδιαφορεί δέ διά τά α ίτ ια  ποΰ τήν πρού 
χάλεσαν χ α ί, έά ν τά  i ρευ· α, χω ρ ίς \ά άπασχολήτα ι έξ 
όλοκλήρου μέ αύτά δτως ή προεκτεθείσα αισιόδοξος θεω
ρία τής deflation, τά έρευνα άποβλέπου ία είς τά μέλλον 
χαί διά νά καταδείξη  τούς έχ τής έπ α να λή ψ -ώ ς  τω ν κ ιν- 
δύν3υς. Είς δέ τά μέσα τής θεραπείας φ έρετα ι ώς άπο 
φασ ιστικός χειρουργός προτιμών νά έκρ ιζώ ση  τάν χ α 
χοήθη δγχον, ά ντί ν ’ άναμένη  τήν διά φαρμ άκώ ν μ ελ
λο ντ ικήν κ α ί, δπερ κινδυνωδέστερον, άβεβαίαν δ ιάλυσίν του.

Δέν χωρεί άμφιβολία έπί τοΰ δτι κάθε νομισματική 
μεταρρύθμισις μοιραίως θά διασαλεύση ύπάρχουσαν, 
έστω καί κακήν, ισορροπίαν έν ταίς συναλλαγαίς. Καί ή 
devaluation, ώς άπότομος, πρόκειται ούχί να διασα 
λεύση άπλώς άλλά νά κλονίση σοβαρότατα τάς βάσεις 
τών συναλλαγών. Ά ρκ ίί ν’ άναλογισθή τις δτι οί πλεί- 
στοι τών μισθωτών υπαλλήλων, ώ/ ούσιώδη πλειονότητα 
άποτελοΰσιν οί δημόσιοι, θά λάβουν μ*μειωμένας κρτά τήν 
άναλογίαν τής έπελθούσης ύποτιμήσεως τάς άποδοχάς 
των δια τό μή eχειν xt Irspov ποιήσχι, ένφ οί αύτόνομοι 
παραγωγοί άπό τοΟ έργάτου, βιομηχανικού ή άγροτικοΰ, 
μέχρι τοΟ μεγάλου όιομηχάνου ή έμπόρου θά προσπαθή
σουν Γνα, κατισχύοντες έν τή οικονομική πάλη, διατηρή
σουν έν ύψηλοτέρψ τής ύποτιμήσεως έπιπέδψ τό τίμημα 
τή έργισίας των ή τώ ν προίόντων τής παραγωγής των. 
Ό 4 ών έσται τραχύς άλλά καί βραχύς.

‘ Ε έραν δψιν έμφανίζει ή νέα κατάστασις διά τής

χαθιερώσεως τής devaluation ώ; πρός τά χρέη. Τρι 
συναφβέντα δηλ. πρά τής μεταρρυθμίσεως ή θ ’ άπ·.δο
θούν είς τά ύπερτετιμημένον νόμισμα έν ισότιμ α, δπερ 
θά συ<έτριβε τόν όφει)έτην τάν συνάψαντα τό χρέος εί; 
ύποτετιμημένον νόμισμα ή θά άποδοθοΟν είς τά νέον μέν 
νόμισμα άλλ’ ένάναλογ:α πρός τήν έπελθοϋσαν ύποτί- 
μησιν (ό όφείλων δηλ. χαρτίνας 10U θά πληρώση χρυσας 
8 περίπου) δπερ θ’ άπετέιλει καταφανή άδ:κίαν διά τόν 
παλαιόν πιστωτήν τάν δόντα τί δάνειον π.χ. πρό τοϋ 
1917 καί συνεπώς εύλόγως άξιοϋντα τήν είς υγιείς 
δραχμάς πληρωμήν του, είς δραχμάς δηλ. άντιστοιχού- 
σας πρός τάς &ς καί έδωκε δανείσας.

Ά λλ ’ αί δυσχέρειαι τής έ^αρμογής δέν δύνανται ν’ 
άποτελέσου/ έρεισμα άσφα)ές διά ν’ άπορρίψωμεν τήν 
devaluation. Τό Νόμισμα είναι έργαλείον διευκολύν- 
σεως τών συναλλαγών. Δι* αύτοΟ μετροϋμεν τάς άξίας 
τών άγαθών καί αύτά χρησιμοποιο’Ομεν ώς άνταλλακτικάν 
μέσον. Πρέπει λοιπόν τά έργαλείον αύτό νά είναι δσον 
ένεστι τέλειον. Καί τέλειον είναι τά σχετικώς σταθερόν 
Μόνον μέ σταθερόν νόμιομα τό έμπόριον προοδεύει, ή 
βιομηχανία έδραιοΰται, ή πίστις εύρύνετα καί ό τόκος 
λόγψ τών προσιρερομένων πολλών κεφαλαίων καί τής έκ 
τής εύσταθείας προερχομένης διά τούς δανειστάς άσφα - 
λείας πίπτει. Ένφ μέ τήν άστάθειαν παρεμβάλλεται είς 
πάσαν παραγωγικήν ένέργειαν τό αίσχράν τής κερδο
σκοπίας στοιχείον, έξ ού δλος ό κότμος κακοδαιμονεί. 
Άλλοίμονον είς κάθε κοινωνίαν δταν ό γεωργό;, έ έμ
πορος, ό βιομήχανος δέν ύπολογιζει πλέον έπί τών έκ 
τής παραγωγής κερδών του άλλά καί έκ τής άνταλλα- 
κτικής άξίας τοΟ νομίσματος είς 6 θά άγοράση ή θά 
πωλήση. Ά λ)ά  πράς.τί νά μακρηγορώ έπί πραγμάτων 
πασιφανών, ώ/ δλοι τάς όλεθρίας συνεπείας δόκιμά - 
ζομεν; Τά προτερήματα χής εύσταθείας τοΟ νομίσμα 
χος μόνον τυφλός δύναται νά παρίοη χαί διά τοΟτο, ώς έν 
τφ προηγηθέντι άρθρψ άνέφερα, πρός τήν εύστάθειαν 
αύτήν μετά πόθου προσβλέπουν καί τής deflation οί ό- 
παδοί. Πρό τής εύσταθείας δθεν αύτής δλαι αί άντιρρή- 
σεις δέον νά υποχωρήσουν, καί τήν εύστάθειαν αύτήν 
μόνον μέ τήν devaluation δυνάμεθχ νά Ιχωμεν, ώ; θά 
προσπαθήσω νά άποοείξω.

Τό σύστημα χής deflation θά φέρη πράς τήν σταθε- 
ρότηία τοϋ νομίσματος; Νομίζω δχι. Βεβαίως οί όπαδοί 
της τήν έπιδιώκουν καί προσπαθούν νά χήν έπιχύχουν μέ 
τήν δι’ οικονομιών καί φορολογιών ίσοσκέλισιν χοΰ προϋ
πολογισμού, μέ χό έμπορικάν ίσοζύγιον κλπ. κλπ. ’Αλλά 
ή βάσις χοΰ συσχήματος δέν είναι ή βαθμιαία έξυγίανσις; 
Καί έφόσον θά βαίνωμεν πράς χήν έξυγίανσιν ή σταθερό- 
χης δέν θά άνατρέπηται διά τής άνατιμήσεως τής δραχ
μής; Ποϋ λοιπόν ή σχαθερότης άφο 0 ούχί είς αύτήν ώς 
σκοπόν ά)λά ώς μέσον καί μεταβατικόν σταθμόν άπο- 
βλέπει ή deflation ;

Άντιθέτως 6 σκοπός τής devaluation είναι ή στα- 
θερότης χαί ό ικοπάς αύτάς έπιτυγχάνειαι, άρκεί νά ύ-

πάοξου/ αί έδραίχι έγγυήσεις τοΰ νέου νομίσματος κχί 
νά διατηρηθούν άμείωχοι. Εί/χι δέ αύιχι, πλή/ τοΰ έ- 
παρκοΰς είς μεταλλικόν άπ .θέμχτος κχί τοΰ προϋτολο 
γ.σμοΰ ή ίσοζύγισις κχί ή ίσ>ρροπ!χ εισαγωγής καί έ- 
ξχγωγή;. m

Ή αποδοχή τής devaluation θά προσ*ρούση είς ί- 
σχυ,^χς άνΐιδρχσεις. 'Γιχάρχου/ aJaφέpovcx Ηιγόμενχ, 
ύτάρχουν xxl διαθέιει; ε ΐ; τί τού; χ;β·ρνώ/τα; κχί κυ 
βερνωμέ/Oj; νω^ελεϊς άιτοστρεφίμϊ/αι τάς κχινοτομίχ;. 
Ά λλά αί ί ν τΓ ,ρά ι ι ι ;  θά όιχοχωρήσουν δτχν ή σκληοά 
πείρα ταχέως θά διδάξω τάς κυβερνήσεις δτι ή βαθμιαία 
έξυγία/σι; πολύ δύ^κολχ, πολύ άογά χα! μέ μεγίσταςθυ- 
σ!α; θχ φέρig τού; καρπούς της χωρ·ς χούλάχισιον έξ έιίρου 
νά δύνανται οί σημαιοφόροι τή; deflation νά ήιι>χά· 
ζουν τήν αυνείδησίν των μέ τήν ιδέαν δτι διά τής έγχρ- 
γής τών θεωριών των έμπεδοΰται καθιστώ; περισώζον 
τοΟ Κράτους ώς όγειλέτου τήν άξιοπρέπειαν καί τήν έν
νοιαν τής δικαιοσύνης.

Τί επιρρίπτουν ' πρό παντά; έναντίο/ τής ύποχ μή- 
σεως; α') αυθαιρεσίαν β') άδικίαν χαί γ ')  έπικίνδ·.·νον 
χλο-ισμόν χών καθ^λοι  οίκονομ. σχέσεων καί συναλλα
γών. Παραλείπω τό έπιχείρημα τής άξιοπρεπείας τοΰ 
Κράτους, ώ ; άναγόμενον είς έπιχειρήματ* ^ωμαντικής 
τάξεω; μάλλον ή οίκονομ.κής, δπερ έλάχισεα βαρύνει έπί 
θεμάτων τοιαύτης πρα/.τικότητος. Άλλως τε ή άξιοπρέ- 
πεια άποχαθίσταται μέ τά παραπάνω δτχν ό τρώσας καί 
ίάται άποδίδων πλουσιοπαρόχ»*^ τά πρός καιρό/ άφχιρε- 
θέντα. Ά ς  ίδωμεν διά βραχυτάτων τάς άλλας μομφάς.

α) Α ύ θ α ι ρ ε σ ί α .  ϋύδείς τήν άρνείται. Άλλά μή
πως αύίχιρέτω; δέν έγχαθιδρύθη κχί ή πληθωρ.κή κυ
κλοφορία, ήτις αύθχιρέτως νΰ/ αίρεται; ή μήπως ά>λα 
μέτρα(δραπχ.  τά νομοθετ/,ματα τού 1923, Ίανουα- 
pioj καί Μι ίου, περί ^θμίσεως τών t i; χρ,σών ύτοχρεώ 
σεων κλπ κλπ.) δέν ύπήρξαν αύθαίρετα καί δμως έπε· 
βλήθησαν έχ λόγων σκοπιμότητος διά τ’ άναμενόμενα έξ 
αύτώ/άγαθά άποτελέσματα; Ή  μήπως τ’ άγαθά ποΰ 
περιμένει ό τότος άπό τήν σταθεροποίησιν τοΟ νομίσματος 
του δέν εΐ/αι ικανά νά βχρύ/ουν είς τήν πλάστιγγα έ
ναντι τής αύθαιρ'σίας; Άλλο)ς τε ή τελευταία έποχή μάς 
έχει δ.δάξη, παρά τό κινδυνώδες τής σχέψεώς μου, δτι μέ 
τήν αύθαιρεσίαν πολλά ζητήματα μέχρι τοΰδε άλυτα ή 
δυσεπίλυτα (δρα καί νέον ήμερολόγιον) έπελύθησαν ίκα- 
νοποιητικώτατα ώστε νά μή μάς φοβίζη ή αύθαιρεσία 
καθ’ έαυτήν άλλά ό τοιοΰτος ή ά .̂λος τής χρήσεως αύ
τής τρόπος.

β) Α δ ι κ ί α .  ΈτΙ τοΰ ζητήματος αύτοΰ άξίζει νά έπι- 
μείνωμεν , άν καί τό ίθίξαμεν καίάνωτέρω. Όντως τά 
ύπάρχοντα χρέη άποδ;θοΰν είς τό νέον νόμισμα έν ισο
τιμία πράς χά παλαιόν άδικοΰνται οί είς ύποτετιμημένας 
δραχμάς γενόμενοι δφειλέται, οΓτινες θ’ άποδώσουν χρυ
σά;, άν δέ πληοωθοΰν είς νέας μέν δραχμάς άλλ’ έν ά 
ναλογία πρός τήν ύποτ'μησιν ζημιοΰνται οί πιστωταί οί 
γενόμενοι τοιούτοι > αθ’ δν καιρόν ή δραχμή δέν είχεν

ά<όμη έκπέση καί οίτινες θά είσπράξουν μέρος μόνον 
τών δσχ έδωκαν. ’.Αλλά δΰναταί τις νά Ιριοτήση: τό νΰν 
σύστημα μέ τήν deflation έξχσφχλίζει τήν δικαιοσύνην; 
Εί/χι δίκχιον ό ένυπόΐη^ος δανειστής ό δανεισχς λ. χ. 
κατά τό 1914 δρ. 10.000 νά λαμόάνη σηιεριν^ς δρ.
10.000 καί να έξοφλή έκώ/ άκων χόν όφειλέτην χου; 
Καί s i/αι ήθική τάξ.ς τό νά άτοδίδη ό όφειλέτης ένα έ- 
λάχπτον τμήμχ τή; σημερινής άξίας τής οικοδομή; του 
καί ούτω νά άποδίόη τό δάνειον, δΓ ού ήνυνήθη νά ι ί  
κοδομήσ-Q σχεδόν όλόκληρον τό κτίριον; Ή  είναι δίκαιο/ 
6 νΰν συ/άπτων δάνειον μακροπρόθεσμον νά άποδώση 
μετά 1 5 ή 20 έτη δραχμάς χρυσάς ή πάντως κατά πολύ 
ύπερτετιμημένας, ή ό λαμβάνων νΰν είς δραχμάς ένυπό- 
θηκον δάνειον νά ά»αγ<ασθή αύριον νά έπιστρέψη χρυ
σά; πλέον ή άιταξ κα^υπτούσχς τής οϊχοδομής του τήν 
άξίαν, ή Τις μοιραίως θά κχτέλθτ^ μέ τήν ύπερτίμησιν 
τοΰ νομίσματος; (δρα οικοδομικούς συνεχαιρισμούς, οΟ; 
άπό χοΰδε μπορεί κανείς νά οίκχείρη). "Ωιτε τό νΰν σ ύ
στημα δέν δυνάμεθχ νά ίσ^υρισθώμε/ δτι έχει τούλάχι- 
στον ύπέρ έαυτοΰ τήν δικαιοσύνη/, ής στερείται τό νέον 
σύίτημα τής ύποτιμήσεως. Δικαιοσύνη σημαίνει τήν δυ 
νατήν καθιέρωσιν ίσότητος, καί ή ίσότης αδτη, έν τφ 
δυνατφ μέτρψ, δύναται νά έφαρμοσ^ή μέ τήν devalua
tion, ένφ αί άδικίαι τής deflation δέν αίρονται μέ τήν 
αύτήν εύκολίαν. Ή  dtp τις τών άδικιών δύναται νά έπενε 
χ9$ περίπου ώ ; έξή;: Τά χρέη.πρέπει νά διακριθίΟν είς 
δημόσια καί ιδιωτικά. Τά δηαόσ.χ, ί γ '  ών όρειλέτη; 
εί/αι τό Κράτος, άν μέν είναι είς χρυσόν δέν έχουν άνάγ 
κην ρυθμίσεως, ά / δμως ε ί>%·. είς δραχμάς, χχί τοι 
αΰτα είναι πρό παντός ή πιστωτική κυκλοφορία, τό ά- 
ναγκαιτικόν δάνειον τοΰ 1922 καί τό έκ 1900 έκατ:μ- 
μυρί*ον περίπου χρέος έξ εντόκων γρομματίων ’Εθνικής 
Άμύνης πράς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, δρθόν είναι »ά ά- 
ποδοθοΰν είς τάς ύποτετιμημένας δραχμάς, είς άς καί 
κατά τάτελευταία έτη συνήφθησαν, δηλ. είς τά νέον νόμι
σμα έν άναλοyiqcπρός τήν έπελθοΰσχν ύποχίμησιν. Φρονώ 
δχι μέ χό σύστημα τοΰτο αίρεται τά κλαυθμηρόν έπιχεί 
ρημχ τών έν Έλλάδι ύποστηρικτών τής deflation, δτι 
μέ τήν devaluation καταστρέφεται τό κράτος διότι θά 
ύποχρεωθή τά είς δραχμάς χρέη του έξ 9 περίπου δισε
κατομμυρίων νά τά πληρώση είς χρυσόν ! Τούναντίον ή 
deflation έμφανίζει τόν κίνδυνον διά τά Κράτος νά πλη- 
ρώση μέ τήν βχθμ αίαν έξυγίανσιν μέρος ούσιώδες αύτών 
εί; ύπερτετιμημέναςίραχμάς έπί μεγίστηκαΐκαταθλιπτική 
έπιβαρύνσειτου.

Ώς πρός τά ίδιωχικά έπιβάλλεται νά άποβλέψωμεν 
είς τάν χρόνον τήτ· συνάψεώς των καί άνα)όγως αύτοΰ 
νά κανονίσωμεν τήν τιμή/τής έξ^φλήσεώς των. Είς τό 
μέτρον τοΰτο, δπερ φρονώ δτι άναμφισβητήτως ένδεί- 
κνυται διά τά ένυπόθηχα δάνεια, δύνανται νά ύπαχθώσιν 
έκ λόγων σχετικής δικαιοσύνης καί τινα τών είς δραχμάς 
δ ,μοσίων δανείων, ώς τό τής έπιτάξεως τοΰ 19 1 8 , τώ λα- 
χειοφόρο/τοΰ 1919 κλπ., άτινα δέον νά έξοφληθώσιν



Σ ελίς 132 ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ Έ το ς Δ'

μέ ποσόν Εν χινι μέιρψ άνταποκρινόμενον πρός ιάς 
δραχμάς ποΰ έδόθησαν διά τήν άγοράν τών τίτλων, καθ’ 
δν χρόνον συνήφθησαν. Τό τελευταΐον δέν τά υποστη
ρίζω ά/ευ ένδοιασμοΰ, διότι άμφίβολον είναι δτι τήν βελ- 
τίωσιν αύιήν θά τήν άπολαύσουν οί άρχικώς άγοράσαντες 
τούς τίτλους κ»! δχι οί έπιγενομένως είς ύποτετιμημένας 
δραχμάς άποκτήσαντες αυτούς. Δέν άξιώ δτι έδωσα λύ· 
σιν δι’ δλα τά ζητήμα-.α, Αί λεπτομέρειαι έχουν άκάνθας 
διά τήν έ<ρίζωσιν τών όποίων θά απαιτηθή κηπουρός έ 
ττιδέξιος, μέ πολλήν καλήν θέλησιν καί μέ πίστιν έπί τό 
έργον. ’Αλλά οί κηπουροί δέν θά λείψουν, Οδτε νομίζω 
δτι ή δικαιοσύνη ή άπόλυτος κιθιερ;ΰτχι μέ τό προδια
γραφόμενα πλαίσιον, δπως π. χ. άν πρόκειαι  νά έξο- 
φλη^ή άπαίτησις συσταθεΐσα κατά τό 1916 καί έκχωρη- 
θεΐσα κατά τό 1923. Πρός τί δ έκδοχεύ* ν’ άποκερδήση 
τήν έαωφελή διαφοράν, ήν δέν έπ^ήρωσε: άλλά διατί έξ 
έτέρου νά τήν κερδήση ό όφειλέτης; ή μήπως θ’ άνασυ- 
στήσωμεν τήν άπαίτησιν κατά τήν διαφοράν ύπέρ τοΰ 
άρχικοΰ πυτωτού; καί άν έγιναν πλείονες εκχωρήσεις; 
Οδτω τό ζήτημα περιπλέκεται είς άδιέξοδον. Άλλά 
τοιαΰχαι δυσχέρειαι δέν έπιτρέπεται ν’ άποκαρδιώσουν 
τόν νομοθέτην τού μέλλοντος, δστις πρέπει νά άρκεσθή 
είς τήν σχετικήν δικαιοσύνην διότι ή άπόλυτος εύρίσκεται 
είς τάς σφαίρας τού ιδανικού καί δέν υπάρχει λόγος νά 
καταδιώκη μίαν τοιαύτην χίμαιραν μη^έν ,διαφέρουσαν 
τού τετραγωνισμού τοΰ κύκλου καί τοΰ άεικινήτου. 
"Αλλως τ εή  έ π ι δ ί ω ξ ι ς τ ή ς  ά π ο λ ύ τ ο υ  δ ι κ α ι ο 
σ ύ ν η ς  δέ ν  έ χ ε ι  κ α ί  τ ή ν  πρ α κ τ ι κό τη  τ α, ή ν  
θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ς  έ μ φ α ν ί ζ ε ι .  Τά παλαιά χρέη έναντι 
τής όλότητος τών χρεών είναι έλάχιστα. Τά πλείστα τε
λευταίως συνήφθησαν κα: ό σκιαγραφηθείς τρόπος έξο- 
φλήσεως ε ί'α ι 6 δικαιότερος.

γ') Κλ ο ν ισ μ ός έν τ α ΐ ς  σ υ ν α λ λ α γ α ΐ ς .  Έ π’ αύτοΰ 
δένθα έπιμείνω διά νά μή άποβή ή παρούσα μαχρά. Ό τι θά 
ύπάρξη τοιοΰτος κλονισμό; είναι έκτός άμφιβολίας, άλλ’ 
άφού ή έξυγίανσις θά είναι όρισιική καί ό κλονισμός θά 
εί/αι ισχυρός μέν, άλλά βραχύς. ‘Η ισορροπία θά άποκα- 
τασταθή ταχέως μόνη της κα! καλλίτίρα μάλιστα νά 
μή άναμιχθή πέραν τής εισαγωγής τής νέας νομισματι
κής βάσεως τό Κράτος. Ά λλά έπ’ αύτοΰ, θέματος πλου
σίου, ύπόσχομαι viov άρθρον. Πρός τό παρόν τοΰτο έχω 
νά τονίσω. Ό τι ό κλονισμός θά είναι άπότομος, άλλ’ ά
παξ θά έμφανισθή καί ταχέως θά έκλίπη. ένφ 6 έκ τής 
βαθμιαίας άνατιμήσεω; κλονισμός θά είναι έλάσσονος μέν 
έντάσεως άλλά διαρκής, εκνευριστικός καί θά άποτελή 
πρόσκομμα διά τήν πρόοδον τής παραγωγής. Μέ πάσαν 
άνατίμησιν κάθε παραγωγός, έργάτης, υπάλληλος κλπ. 
θά προσπαθή αύτός' νά καρπώται τής άνατιμήσεως τά 
ώφελήματα χωρίς καί άντίστοιχον έκ μέρους του θυσίαν. 
‘Ο υπάλληλος θά θέλη τά είδτ, εύθηνότερα άλλά δέν θά 
στέργι(], πλήν άν έξαναγκασθή, είς τήν παραμικράν μείω 
σιν τών άποδοχών του. Κα1. ή οικονομική πάλη τών π α 
ραγωγικών τάξεων θά διαιωνίζηται καί ή άνωμαλία θά 
παρατείνηται. Ένφ μέ τήν devaluation τά ζητήματα

(τά πλεΐστα δηλ. άν δχι δλα) θά λυθοΰν έφ’ άπαξ, καί 
τούτο είναι έν άπό τά άνυπολόγιστα πλεονεκτήματα, καν’ 
έμέ, καί οδχΐ έλαττώματα τής devaluation.

Οδτως έν σμικρογραφία καί γενικαΐς γραμμαΐς έχει 
τό ζήτημα τής νομισματικής μεταρρυθμίως, Έάν έτί· 
θετο πρό ίατροΰ τό'^ρώτημα: Προτιμάς νά θεραπεύσης 
τό νόσημα άμέσως διά γενναίως χειρουργικής έπεμβά- 
σεως δ δ υ ν η ρ ά ς  μέν  ά λ λ ’ ά σ φ α λ ο Ος  ή ν’ άκο- 
λουθήσης μέθοδον βραδεΐαν, έλάσσονας μέν έμφανίζουσαν 
όδύνας άλλ’ ούχΐ καί άσφαλή τήν θεραπείαν τί θά ά- 
πήντα; 'Αρμόδιος ένπροκειμένφ ιατρός είναι 6 Υπουρ
γός τών Οικονομικών, ό δέ σημερ.νός άπό άλλα του μέ
τρα άτχέδειςεν δτι οδτε τήν σκολιάν ίδόν προτιμά τής ευ 
θείας οδτε τά γενναΐχ μέτρα φοβε'.ται νά έφαρμόζη. Ά ς  
τολμήση καί ά; είναι βέβαιος δτι 6 λαός, άν πρός στιγ
μήν θαμβωθή πρό τού άλματος, κατόπιν σύσσωμος θά τόν 
άκολουθήση.

Έν Μεθάνοις τή 14 Αύγούστου 1925.
ΓΕΩΡ Α. ΣΩ Φ ΡΟ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΜΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
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"Έν άπό τά παραδοξώτερα άποκρυφικά έργα καί μά* 
λίστα ΰπερτάτης σπουδαιότητος, καθ’ δσον άποτελεΐ τήν 
κλείδα τών 'Ομηρικών μυστηρίων, καί συνεπώς τό μέγα 
βάραθρον τών διαφόρων τοΰ 'Ομήρου μελετητών, είναι τό 
προοίμ ον τής 'Οδυσσείας.

Δέκα όλόκληροι στίχοι θά ήμποροΰσαν νά χωρέσουν 
μίαν τελείαν περίληψιν τοΰ περιεχομένου τού έργου τού
του καί μόνον οί τρεΖς πρώτοι θά ήμποροΰσαν νά νοηθούν 
ώς καθαρώς έξυπηρετικοί, ώς εξαγγελία καί τίτλος καί 
γενικώτατος χαρακτηρισμός τού έργου.

*Ίόν πολνιιήχανον θεά ψάλλε ανδρα, που έπλανήθη  
τρομερά, οαν Ιπόρθηοε τήν τειχιομένην Τροίαν, πολλών  
δε πόλεις είδε εθνών και Ιγιώριοε  της σκέψεις.»

'Ολόκληροι 7 στίχοι διέφυγαν τήν προσοχήν τρισχι
λιετών 'Ομηριστών, δτι άποτελοΰν σκοπίμως σπατάλην λέ
ξεων, πλατειασμόν άφόρητον, έπαναλήψιις προφανείς κα! 
ταυτολογίας άντικρυ; άντιπροοιμιακάς μέ μόνον τόν σκο 
πόν τήν ά^ύπνησιν τής προσοχής τοΰ μελετητοΰ, μήπως 
πρίκειται περί μεγίστου τεχνάσματος,

*Πολλά δ' επαθε στην ψυχή βάσανα ατά πελάγη, πο- 
θών νά σώα·η ιήν  ζωήν αύ ιον  καί τών συντρόφων. Μά  
τούτους dkv τονς εσωοε, δπor  και αν τό ποθονσε , γιατί 
άπό τήν άηίβειαν ίχαααν τήν ζωήν των , ηλίθ ιο ι , πού  ?■ 
φαγα»· τά βώδια του Ή λιον , αυτός δε τούς Ιστέρησε Ιπι- 
στροφής ήμέραν.

Δντά άπό μ ιά  μεριά θεά , άρχισε νά μον  λέγ^ς.
Επιτρέπεται ποτέ είς τόν μέγαν τής περιληπιικότη- 

τος καλλιτέ/,νην Όμηρον, πρό παντός είς τό προοίμιον, ό- 
δόκληρον τόν τέταρτον στίχον νά τόν θυσιάζω πρός νω-
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θράν έπανάληψιν τοΰ έ π λ α ν ή θ η  τ ρ ο μ ε ρ ά  τών 
δύο προκών στίχων, άπό δέ τόν πέμπιον οςίχον μέχρι τέ 
λους ν’ άναμα:ά διαρκώς τήν τύχην τών συντρόφων, ή 
όποία θά ένόμιζε κανείς δτι άπασχολεΐ μέγιστον μέρο{ 
τού έργου;

Διότι θά ένόμιζε κανείς, δτι αί πολλαΐ έκατοντάδες 
στίχων άφιερώνονται είς τόν πόθον τοΰ 'Οδυσσέως νά σώση 
τούς συντρόφους του. Καί έκεΤ, ποϋ ή λέξις μ α τ α ί ω  ς 
θά ήοκει νά δείξι  ̂ τήν άποτυχίαν, προστίθεται ό/όκληρος 
ό έκτος στίχος.

Καί ώς ύπερτάτη είρωνεία προοιμιακής συντομίας 
έξακολουθεΤ ή ίδία ίστορία, ώς δικαιολογητικόν μέρος 
μέ χαρωπήν τώρα άνάμιξιν βωδιών είς στιγμήν πενθ.μου 
μνημοσύνου καί πρό πάντων, πράγμα δλως άπαρατήρητον 
μέ τοδς πλέον χαρωπούς στίχους ώς είδος Vais. Τήν φλυ 
αρίαν έπιστεγάζει ό δέκατος στίχος, ό όποιος είναι καθαρά 
έπανάληψις τοΰ πρώτου, διότι μόνον «τό ά πό  μ ι ά μ έ 
ρ ι ά»  δέν φαίνεται νά λέγη πολλά πράγματα.

Καί έρωτώμεν: δσοι έχαψαν τούς στίχους τούτους δι 
δάσκοντες αύτούς ώς τέλειον καί 'Ομηρικόν ύπόδειγμα 
προοιαίου, πρό πάντων δέ οί ώς συνάδελφον άναλύον:ες 
τόν Όμηρον, ποιητές (κολιός καί κολιός) άρα γε δέν θί
γονται άπό τήν >επτήν ειρωνείαν τών πενθοχαρωπών τού
των στίχων.

Καί πώς δέν έχουν τήν στοιχειωδεστάτην μετρικήν 
γνώσιν, δτι οί στίχοι αύιοί άντί νά τονισθοΰν ώς βαρείς κά- 
θαρώς σπονδείοι άποτελοΰν
δλως άντιθέτως καθαρωτάτους δακτύλους, ώς άλλο ξ'κάρ- 
δισμα μέσα είς κηδείαν ;

"Ολα αύτά τά περίεργα ζητήματα καί αί άλυτοι άπο· 
ρίαι, τάς όποίας έγείρει τό άνευ προφανούς άνάγκης φλύ- 
αρον αύτό προοίμιον, έχουν λόγον ύπερτάτης τεχνοτρο
πίας, ή όποία θά μείν^ άνυπέρβλητος είς πάσαν άνθρωπί- 
νην έπίνοιαν.

Ή  τεχνοτροπία δντως τής Όδυσσείας είναι τρομακτι
κή, δεδομένου, δτι μόνον ή Ίλιάς προηγήθη αύτής, ή ό
ποία είναι άπλώς J otορικόν έργον είς λαμπρούς μέν στί
χους, ώς θά συνετίθετο τότε καί παν κοσμογονικόν ή φι
λοσοφικόν βιβλίον, δχι δμως καί μέ καλλιτεχνικήν άρχι- 
τεκτονικήν, άφ’ οδ άποτελεΐ άθροισμα Ομνων αδθυπάρ- 
κτων καί συνηρμολογημένων δι’ άπλής χρονολογικής άλ- 
ληλουχίας καί διά τής άπλής τοπικής ένότητος τής Τρωϊ- 
κής ύποθέσεως. Έν φ δηλαδή ή Ίλιάς ώς έργον άπλής 
συγκολλήσεως τών πρφην αδτοτελών δμνων τού 'Ομήρου, 
δέν άποτελεΐ ούδέ άρχήν καλλιτεχνικής οικονομίας καί 
είναι μάλλον προωρισμένη μέ τάς άπειρους άτελείας της 
νά διεγείρη τήν παρατηρητικότητα, ή 'Οδύσσεια παρου
σιάζεται ώς έργον τοΰ όποίου ό συνθέτης έξήντλησεν δλα 
τά μυστήρια τής συνθετικής τέχνης έπί πολλών έκατοντά- 
δων ά<λων έργων του, καί ώςέρχόμενος τώρα πλέοννά κα 
ταισχύντ^ όϊΐιος καί άκυρώση, καί τό πολύ-πολύ νά διορ
θώσω καί συμπληρώση τήν πρώτην έκείνην έργασίαν του, 
τήν Ίλιάδα, άφ’ ού άδυνατεΐ νά τήν παραδώσΐβ είς άφά-

νειαν ώς τυπωμένην είς τούς εγκεφάλους άπείρων μαθη 
τών του.

Μόνον ώς άπάντησις είς τό προοίμιον τής Ίλιάδος έ
χουν έννοιαν καί σημασίαν, μάλιστα περίτεχνον, οί δέκα 
στίχοι τής 'Οδυσσείας, καθώς καί όλόκληρον τό έργον 
τούτο πρός έκεΐνο.

Πρίν δμως είσέλθωμεν είς τήν λεπτομερή άντιπαραβο- 
λήν τών δύο προοιμίων, είναι άνάγκη νά τονίσωμεν έκ 
χού συνόλου τών 'Ομηρικών προβλημάτων (περί ών άλλα- 
χού), δτι ό “Ομηρος προώρι εν άρχικώς τήν Ίλιάδα ώς 
συνολικήν του έγκυκλοπαιδίαν, πρός διαρκή αδξησιν αύ
χής μεχά χόν θάναχον χού Έκχωρος, είς χό στοιχεΐον X 
δπου έληγε κατ’ άρχάς ή Ίλιάς, άλλά ό ύπέρμετρος δγκος 
τοΰ έργου τόν έσταμάτησε μετά την προσθήκην τούΨκαΙ 
Ω έπί μακράν σειράν έτών, πάντως δέ πέραν τού έξηκο- 
στοΰ έτους τής ήλικίας του, έκράτει είς τήν τεραστίαν μνή
μην του όλόκληρον ττ̂ ν Ίλιάδα του τόσον ζωηρά, ώστενά 
δύναται ν’ άτενίζ^ ώς έ ; άποστά^εως χάς συμμετρικά^ ή 
άσυμμέτρους άπόψεις της, μέ)ιρι καί χιΰ ποσού τών στί
χων έκάστου μέρους, οδτω; ώστε μεταβάλλων βραδύτερον 
ίοέας ώς πρός ήθικά τινά διδάγματα, άτελώς παρασταθέντα 
είς τήν Ίλιάδα, νά σκεφθή^έν νέον έργον, είς τό όποίον ή 
τελειότηςτής συνθέσεω* θ’ άποτελή άπόλυτον άντίθεσιν 
πρός τό μηδέν τής συνθετικότητο; τής Ίλιάδος καί συγ
χρόνως νά περιλάβη τά σπουδαιότερα έπεισόδια τοΰ 
ΤρωΐκοΟ, άτινα παρελείφθη^αν είς τήν Ίλιάδα.

Καί τό έργον τοΰτο δέν ήρχιοεν οδτε χρονολογικώς, 
καθώς τά Χίμάχια χοΰ πρώτου, ούτε καχά τήν σειράν χών 
σχίχων χου.

Ά φ ’ &δ δέ εύκόλως κατ’ άναλογίαν χοΰ Άχιλλέως χής 
Ίλιάδος ξεχώρισε χόν 'Οδυσσέα, ώς χήν κεντρικήν τοΰ 
νέου έργου εικόνα, "έριξ τού όποίου οί νόστοι τών άλλων 
ήρώων καί τά κρόσθετα έ'ίεισόδεια χής Ίλιάδος (κηδεία 
τού Άχιλλέως) θ’ άπετέλουν τό περιθώριον, έζήτησε νά 
εδρη καί μίαν ιδεώδη διαίρεσιν τού έργου, οδτως ώστε ή 
διανομή καί κατά:αξις τής δλης νά λαμβάντ  ̂ τελείαν οι
κονομίαν καί κεριληπτικότητα καί τελειοτάτην ταξινόμη- 
σιν, όποιαν μόνον ή φύσις έπέτυχεν είς τήν τοποθέ:ησιν 
τών μελών παντός όργανισμού καί πρό πάντων τοΰ άνθρω- 
πίνου σώματος.

Καί έπέτυχεν ό Όμηρος ν’ άφιερώσω τό ήμισυ τής 
Όδυσσείας είς τήν έξύμνησιν τής ρητορικής, διά νά έπα- 
κολουθήση μετά τήν ύπερτάτην βαθμίδα τών λόγων, ή βαθ
μιαία πορεία τών έργων, ή όποία κορυφοΰται είς τόν δρα 
ματικόν θρίαμβον καί τήν έπιτυχίαν.

Μετά τήν σύντομον αύτήν άνάλυσιν τής πλοκής τής 
Όδυσσείας, περί ής άλλαχοΰ, ή σύγκρισις τών δύο προοι 
μίων είναι πλέον έπιβαλλομένη καί προωρισμένη νά διευ 
θετήση δλας τάς άπόψεις τού 'Ομηρικού ζητήματος.

Πρός τούτο δμως πρέπει έκαστος στίχος τοΰ προοιμίου 
χής Όδυσσείας νά άναγινώσκηιαι άκυρωχικώς πρός χούς 
άναλόγους χής Ίλιάδος (ήτοι μέ τό δχι (μήνιν) άλλά) ώς 
έξής: Λ
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+ ΠΟΛΥΤΙΜΗ Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
(Τ Ο  Γ Ε Ν Ο Σ  ΙΩΑΝΝΟΪ)

« Ό ( ί  τήν μήνη·, Αλλο τόν πολυμήχανο ι ανδρα Εξύ
μνησε ώ Μοΰοα ...

Ό χ ι  δστις είς ιονς ομοεθνείς του συμφοράν εφερεν 
άλΑά Εχυρίευοε την τοιχισμένην Τροίαν, όχι δσιις  ποίλάς 
ψυχή ς είς τόν ° Αδην εοτι ιλεν άλλά π ολλάς πόλεις εϊδε καί..

’ Οχι αΰτονς δέ εδωκε βοράν ιίς  τά δριεα Αλλά: ζη
τών ru οώοητην ψυχήν αύτοΰ καί τών συντρόφων4 πλήν 
τιάλιν δε»· τονς So'otjr, όσ ιν καί άν τό π οθο ΐ  or δχι ΔίΟΣ  
Δ' ΕΤ&ΛΕΪΕΤΟ ΒΟΥΛΗ  άλλάόπό τάς παρανομίας των 
ίχασαν την ζωήν αυτοί οί μωροί, που έφαγαν τά βώδια  
χου Ή λιον κ ι ’ αν ιός  τους άπεοτέρηοε Ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς

Είκοσι δύο μόλις χρονών, ύστερα άπό μι» ^xoavtcxt- 
κή άρρώσχεια, πού άπροσδόκηχα χήν είχε περισφίγξει σχ 
άλυχα βρόχια χης, έκλεισε γ ά πάνχα χά μάιια, μάηα γε 
μάχα εύγένεια καί καλωσύνη, ή Π ο λ υ χ ί μ η  Γ. Σχρα- 
χηγοΟ,  πολυαγαπημένη άδελφή χού φίλου Διευθυνχοϋ 
χού «Πανχογνώσιη» Γεωργ. Ίωάννου.

Παρηκολούθησα δλη χήν άγωνία της σχό σύντομο 
σχετικά δράμα χοΟ πόνου χης, μέ μάτια έχσχαχικά στό 
μεγαλείο χής ψυχική; άνχοχής χτ,ς, θαυμάζονχας έναν 
άγγελο, πού όμορφα περνο&σε από χή γή μας καί βια 
σχικά έχανόχαν, γιά ν’ άφίσει αθέλητα Ινα χόσο μεγάλο 
κενό, πού χίποχε άλλο δέν Ηά μπορούσε νά τό γεμίσει 
άπό χό φώς καί τή λάμψη τής άνάμνησής της.

Γιαχί, άν ή Πολυ.ίμη άγαπ',ύσε χή ζωή καί ήρα'ιχά 
έπάλεψε γιά νά ζήσει, χήν άγαποΟσε γιά χούς δικούς της 
μόνο. Ήταν Ενας παράςενος τύπος ψυχοουνθέσεως άλή 
θεια άπό τού; πιό άλτρουι>χικούς, Έ ια ν ό χύπος, πού 
άν είχε σχής ψυχής χά βάθη τόν πι,νο καϊ χήν πίκρα, εί- 
χεν δμως σχά χείλη χό χαμόγελο καί χό φώς χό παρή- 
γορο.

Ό θάνατος πού ή^θε γλυκός νά λύσει τώ'.' τελευταίων 
ήμερών της χούς πόνους, ποτέ δέ θά μπορέσει νά λύσει 
'y.al χού; δεσμού; τής άγάπης, πού γύρω άπό χήν υιταρξή 
της ή Πολυτίμη έδημιούργησε. Σιό χι^ισμα χού χρόνου, 
πού μετράται ή θλίψη καί ζυγίζονται τά αισθήματα, ή 
Ιίολυχίμη θα Ιπιβάλει χά δικαιώματα της απαράγραπτα.

Καί ή άνάμνηιή χης γλυκιά, θα σημαδέψη ζωηρά 
μιι φωιεινή γραμμή στού άπειρου τό στερέωμα καί στής 
αίων.όχηχος χή' άβυϊσο, π(.ύ ή λάμψη χης δέν θά είναι 
παροδική, θά  εί/αι άθάναχη σάν χήν ψυχή χης.

Ραίνοντας μέ τά πιό λευκά χριανχάφυλλα μιά χέτοια
άνάμνηση χής νέας, πού δέν είναι πιά μαζί μας, εύχομαι

Ναναι ελαφρό τό χώμα της, 
νάχει δροσι<Λ στό μνήμα. • y  *

ήμέραν καί τέλ.ος δχι χρονολογικώς, άλλά άπό καμιά  
καλή με(.ιά άρχίνα αυτά να λέγης. ...n> .

Είς έπίμεχρον προοθέχομεν δχι καί δ άριθμός 10 τών 
σχίχων τοΟ προοιμίου χούχου δέν είναι διόλου χυχαίος άλλ’ 
είναι μία άνιιοτροφική μίμησις χών δύο παλαμών, Εχουσα 
είς χό μέσον άψευόή μαρτυρίαν χόν άνχιθεχικόν ή ώς θά 
ήθελεν ό "Ομηρος, χόν'άνχισχροφικόν « ά λ λ ά »  καί οδχω 
χό προοίμιον χούχο όμτιάζει πρός έσχαρωμένα θεμέλια 
αίωνοβίου οικοδομής έξησφαλισμένης άπό κάθε πρόσθετον 
(δάκος καί άπό κάθε σεισμικήν προσβολήν,

ΚΥΡ ΖΑΜΠΑΣ
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Πήρα τής νυχιας τή θωριά, 
τον κεραυνόν τό βόγγο πήρα  
καϊ σιόλιοα μ ’ άο-ιηληΰιές 
τήν καιαφρονεμέτη μου  τη λύρα,

Καί βρονιοφώ >ησα πα ιτοΰ
*ραγούδι άνήκουσιο Από χρόνια 
τσαλαπατώνιας πρόληψες 
καϊ κάθε άνημποριά καί καταφρόνια.

Ά π ’ τή ,· φδής τόν τόοο άχό 
κ ι ’ α π '  τής φων ή ;  τήν ά γ ρ ι ι  μπόρα  
ανατρίχιαζαν οί ψυχές 
που ζοννε μες οτή σκλαβωμένη χώρα.

Κρυφυϊ κανμοί πεθάνανε 
καί οβύστηκαν παλιές λαχτάρες.
Χαθή -αν χά γλυκόλογα ,
γιά ν ' άκουσ ιονν φριχτές παν ιον  κατόρες.

Κ ’ οί βράχοι πήρανε φωνή 
καί βουβάθήκανε τ ’ Αηδόνια 
άπ ’ τό τραγούδι τ ’ αγριωπό  
πού δεν ακούστηκε άλίοτε Από χρόνια.

MIX Γ. ΠΕΤΡΙΔΗ2

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΠΟΙΗΤΑΣ W. Η. HENLEY

Π Ρ  Ο Φ ^ Ν Τ ^

Ξαίρεις π ο ιά  ε ΐμ ’ έγώ μέ τά κοντά, 
π ο ύ  ετσ ι μέ  καπέλλο  λ ο νο α ρ ίσ τη κα  
κ ι ’ δ πω ς  τώρα  κ ά π ο ια  π ρ ο φ α ν τά  
κόβω  τά  μαλλ ιά  μ ο ν  μ π εμ π ε δ ίσ τ η κ α  ;

Elf.ι ’ έγώ τής π λύστρα ς  τό π α ιδ ί ,  
π υ ύ  την  τρώ γε ι ‘ή σ κ ά φ η  στά  ύπόγε ια , 
Μόλις π έρσ ι β γ ή κ α  στό  «Audi. 
κα ί  μ ο ν  κ ά νο ν ν  κρά  τά  κα ταγώ γ ια .

"Εχω δυό  μ α τάκ ια ,  π ο ϋ  ν ικάν ,  
κ ’ ε ίμ α ι  σάν  κ ο νκ λ ίτ σ α  ροδοπάρε ιος .  
Τζόβεννα  μέ ξ α ίρ ο ν ν  κ&ν κα ί κ&ν' 
κ«’ ό'ποιος δέν μέ ξα ίρε ι ,  θ&ναι .. ά ρ χ ά ρ ιο ς .

*Δρ&σιν ο νε ιρ εύεσα ι τρελλήν  
κ ι ’ ά ξ ι ζ ε — μ ο ϋ  λ έ ν—νά  γ ίνε ις  κόμηοσατ>. 
Κάλτσες κ ’ έγώ βά ζω  μουσελ ίν ,  
π ο ύ  μέ  τρεις μπουγάδες  ο ικ ονόμησα .

Τί κ ι ’ δ ν  έ'ίοι ή  μά να  μ ο υ  π ε ιν ά  ;
"Ο ιαν έ'χει κ ό ρ η —τρ ιαν τάφυλλο ,
π ά ν τα  ϋ·’ ά π οφ εν γ ε ι  ιά  φτηνά '
κ ι  ά'ς χορτα ίν ε ι  α ύ τή  μέ.. ψ ω μ ο σ τά φ νλ ο .

V E S P E R

0  Κ Α Π Ε Τ Α Ν Ι Ο Σ  Ε Ι Γ  Ε Γ Λ
Μέσ’ ά τ’ χης Νυχίας χό βαθύ κι’ απέθαντο πηγάδι, 
ποΰ οί Θεοί μ’ ερρίξ'ΐνε κτί μ’ έχουνε άφίσει, 
τούς στέλνω χίλ<χ «Ευχαριστώ» ά,χ’ το πυκνό σκοτάδι, 
γιά την ανίκητη ψι>χή ποϋ μώχουνε χαρίσει.

Νύχια μ’ έσχίσανε σκληρά, μά εγώ δέν υποχώρησα, 
κι ουιε φωνή δεν ερριξα- στήν φοβερή ιην πάλη 
μοΰ 6 νει ή μοίρα καμουτσιέ-· τόν φόβο δέν εγνώρισα, 
τό ματωμένο μου ποτέ δέν έσκυψε κεφ,χλι.

Περα απ’ τον τόπον τή: οργή; αύτόν, πολύ πιό περα 
βλέπω τήν Φρίκη τών πυκνών σκιών νά τριγυρίξη· 
μά δέν μέ σκιάζει τοΰ Κ αροΰ\οΰ φεύγει ή φοβέρα, 
είμαι καί θάμαι ατρόμητο;, τοΰ κάκου φοβερίζει.

”Αν εινε ή πύλη του στενή καδόλου δέν μέ μέλει' 
α; ετοιμάζει κ ιί ποινές ό "Αδη; οσες θέλει !
Έ γώ είμαι ό κύριο; τή; τυ/η; τή; δική; μου, 
ο κα.χετάνι glu’ εγώ... ό καπετάνιο; χή; ψυχή; ιιου. 

(Άπό τό 'Αγγλικό) S T A H 5

I ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΙΤΗΛΗ J

ΑΠ'ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΤΕΝΤΑΛ
Α') Πιεχράργκονα  (*)
Αίοθάνομαι δτι κατέχει δλη μου  τήν ψνχή. Δεν 

μπορώ  τίποτε άλλο πιά νά α ίοθανθώ , κ ι ’ δ ι ι  κάνω τό 
κάνω μηχανικά’ ό νονς μου  ιΐναι πάντα  σ’ Εκείνην τήν έ
χω πάντα Εμπρός στά μάτια μον , κ ι ’ επειδή ή π ι ΐρα  δέν 
μ ’ αφήνει νά φανερώσω σέ κανέναν ιήν άγάπη μον, β ρ ί 
σκω σ ιό  γράψιμο τήν μόνη μου  Ανακούφιση. Κάθε τι αλλο 
μοΰ ε ϊ ια ι Αδιάφορο.

Μέ μάτια βρεγμένα Από ιά  δάκρυα, μέ λαγγεμένη 
τήν καρδιά τής έσφιγγα τά χέοια, Ει ώ Εκτίνη Αναστέναζε. 
Εΐμασιε καθισμένοι. Μιά στιγμή, είδα τά μάτια  της ιά 
ύγραίνονια ι κ ι ’ ένοιωσα ιά χέρια της νά γίνονται κατάζε- 
στα μές τα δικά μου. Είχαν τή ζέστη ποΰ  φέρνει ’ή άγω-

(*) 'Η  μεγαλήιερη άγάπη τοΰ Σ ιένταλ. Τήν πρωτοεϊδβ 
σιό Μιλάνο Τ01800. Έρωμέιη του έγινε μί,τά ένδεκα χρό π  
τό 1811.
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via τον πάθους { σ 'b a r  ώρισμένο βαθμό).  Τασφιξα 
Ελαφρά καί με τ ή ν  ίδια Ελαφράδα, τάσφιξε κι' ή ίδια. Μ  
Α γ α π ο ΐ σ ε  Εκείνη τή στιγμή. Στο πρόσωπό της ηταν^υ  
μένη η πειό μεγάλη Ιρωτικη συγκίνηση. ^

”Ισως ή συγκίνησή της αύτή νά είναι ή πιό^ δυνατή, 
ή  πιό τ ρ υ φ ε ρ ή  συγκίνηση ποϋ εχω προκαλέσει σ ’ δλη μου  
τή ζωή. Αέν τ ολμονσενα με κνττάξη, θά δ ι ά β α ζ α  
τήν ψυχή της μές τά μ ά τ ι α  της. Ή  κατάσταση αύτή βα 
στάξε δύο π ιρ ίπ ο υ  τέταρτα ( χα τελευταία τής επιοκεψεως 
μου) .  Μιλούσαμε άργά, Απολαμβάναμε τήν ευτυχία μας, 
Απολάμβανετά φιλιά, ποϋ μ  άφηνε νά τής παίρνω. Ι ι  δι
αφορά άπό χτες πον μούπε τή στιγμή ποϋ φεύγοντας 
τής ζήτησα ενα φ ιλ ί ;

— Οντε b a !
'Ομολογώ  π ώ : τά σημερ ινάτης φ ιλ ιάήααν θαυμάσια. 
Ίήν είκοοτή πρώτη Σεπτεμβρίου τοΰ 1811, οτϊς 

Εντεκα καί μισή, κερδίζω τήν νίκην αυτή που τόσον κα ι
ρό τ η ν  Εποθοϋσα (’ J.

Την νίκη αυτή δέν τήν κέρδισα εύκολα. Στις  ̂δεκα 
παοά τέταρτο ι ίχα πάει στην μ ικρή Γωνιακή Εκκλησία τής 
δδοϋ Μ. Πρίν νά οημάνη δέκα, Εφυγα. Στϊς δέκα καί 
πέντε περνούσα Απ' τό σπίτ ι της. Μοϊχε πει πώς θα  
μονκαμνε σημάδι. Τίποτα.  ̂ ^

Στϊς δέκα καϊ είκοσι ξαναπέρασα τη φορά τούτη ηταν 
Εκεΐ καϊ μούγνεψε. ” Υστερα άπο μ ιά  πάλη ψυχολογική, 
πολν σοβαρή, δπον  έπαιξα τήν ευτυχία μου  καϊ ̂  σχεδόν 
τή ζωή μον, Εγινε δική μου, οτϊς Εντεκα καϊ μιοη. ^

Λεν έγραψα τέσσερεις μέρες τώρα, γιατί λιγοστεύει ή 
ευτυχία δ ιαν  τήν γράφεις. *Ως τόσο γιάν&μαι είλικρινής — 
πρέπει νά ομολογήσω, πώς δ ε ν  α ίοθάνθηκα τή μέθη πον  
είχα άλλοτε α ίνσθανθΰ . Βρ ίσκομα ι φαίνεται στη δεύτερα 
περίοδο oj love ( τής άγάπης) τήν περίοδο αυτήν τή χ α 
ρακτηρίζει περισσότερη φυσικότης , περισσότερη έμπιστο
σύνη καϊ οίκειότης. (

’ Απόψε, ή σκέψη πώς θα περάσουν 4 μέρες δίχως να 
τήν δώ, μ ' Εκανε μελαγχολικό. Α Ιιθάνδηκα τήν ανάγκην 
νά ίργασθώ . Καϊ μέ τό γράψιμο λιγόστεψε δ κανμος  
μον.

Μ ελανία  (! ). ,
Πήγα στής Μελανίας, λίγο ταραγμένος. Με δεχτηκε

χαοούμενη καϊ μέ φανερή ενγαρίστησι’ ή καμαριέρα της 
τής Εφτανε τό μαλλιά. Έ κανα τήν Ανοησία νά μήν εύφν- 
ολογήσω- κ , '  δμως Επρεπε. Τήν ώρα ποϋ έκείνη διωρ- 
θωνε κάτι, Εγώ φυσούσα τή φωτιά. Ή  φροντίδα αυτή, 
που φανερώνει οίκειότητα, μ ' εύχαριστοϋσε υπερβολικά. 
Τέλος ή καμαριέρα της βγήκε ά π ’ τήν κάμαρα. Έμεινα  
μαζ ί της ώς τίς δύο. ΑΙσθανόμονν μεγάλη εύχαρίοτηση 
καί θάθελα νά αΙσθάνεται κ ι ’ έκείνη τήν Ιδια εύτνχια. 
Έ χω  λόγους νά τό πιστεύω για τό Ενα μέρος τον  χρο
νικοί) αΰ 'οϋ  διαστήματος. Ή  τύχη Εκανε δ,τ ι Επρεπε να

(I) Καί άμέπω: ό Στέντηλ γράφει τήν αλησμόνητη αύτή ή· 

έβωμένη τοϋ Στένταλ.

κάνη ή Επιδεξιότης. Μοϋ διηγήθηκε τή ζωή της;. Έχει 
ψυχή αίσθηματική. ( Μοιάζει ο αυ ιο  μ Εμένα). Ι ό ο ν μ -  
7ΐεραίνω άπό κάτι λόγια της, άπ την Ιντνπωσι πον τής 
κάναν ώρισμένα πράγματα.

Ή ταν υπέροχη τήν ώρα ποϋ μοϋ δ ιηγόιαν τήν loro-  
ρία της. Ή μ ο υ ν  καθισμένος κοντά της, τήν κύτταγά ατό 
πρόσωπο, ( κι’ ή ματιά μον  δέν Εχανε ούτε Era της χαρα- 
κτηοιστικό) τής Εσφιγγα τά χέρια. Αισθάνονταν καλά πως 
ή τρυφερή ψνχή της, ενεργούσε άτοτελεσ ματικα στη δικη 
μον  ψ νχ ή · τό μόνο μον  παράπονο tlvai πώς διατηρούσε 
κάποια κοκκεταρία. Μά ποιά γυναίκα δέν είναι καί λίγο 
κοκκέια ;  "Ήιαν άληθινά σνγκινημένη τή στιγμή ποϋ 
μιλούσε γιά τ ό ν  πατέρα της' σκούπισε δύο φορές τα μα· 
τια της , δπον  (3έι ΰιη)φχαν καθόλου δόκρνα. Τής πήρα  
εϊκοσι φ ιλ ιά· δέ μονφερνε κανένα εμπόδιο. Μον φαίνεται
πώς μ' άγαπά.

Ή  γελαστή χαρά κι’ ή μεγάλη ευχαρίστηαι ποϋ εν- 
νοιώσε ή αίοθαντική ψνχή της βλέποντας με, δέ μου Ιπι- 
τρέπονν ν ’ άμφιβάλλω γιά τ ον ερωτά της. Ωοτοοο την 
τελευταία φορά ποΰ τήν εϊδα, φαίνεται πω ;  επληξε λιγο, 
γιατ'ι δταν τής εϊπα. Ά ς  βρούμε ενα σημάδι ποϋ θα μοϋ  
κάνης, δταν θ' άρχί^ης ν' άνιδξ, μοϋ άπήντησε άμέσως. 
Ναί, ναί, μέ κάποια ενχαρίατηοΐ.

Ίσως αν ιό ,  νά είναι ό λόγος πού μένω στάσιμος μ α 
ζ ί  της' τήν άγαπώ τόοο , πον δταν μοϋ πή τίποτε μοϋ  
προξενεί τόση ενχαρίστηαι, δπου  χάνω κάθε Εξωτερική 
αίσθηση καί δέν διατηρώ παρά μόνον τήν Ερωτική. ‘Αλ
λά καί αν άκόμα μοϋ ή ιο  δυνατόν νά διατηρήσω τήν π ρ ο 
σοχή μου, μοϋ φαίνεται πώ ; δε θάχα τη δύναμη να την 
διακόψω, γιά νά μιλήσω γιά τόν εαυτό μου. Ο,τι κάνει 
μοϋ είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Νά ίσως γιατ'ι δσοι Αλη
θινά άγαποΰν δέν κατορθώνουν νά χαροννε τίς ωραίες 
των.

Κ Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Σ

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Ι  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
Γνωστοπο ίηοις

Φέρομεν είς γνώσιν τών κ. κ. Επιβατών δτι ένίκρίθη 
ή Ικδοσις άπό 1 προσεχ&Ος μηνδς Αύγουστου εισιτηρίων 
μετ’ έπανόδου μετ’ έκπτώσεως 20 ο)ο παρά τών ΙίΐαΗμών 
Π-:ιραιώς κα! ’Αθηνών διά Πάτρας καί τάνάπαλιν ισχύος 
8 ήμερών διά τάς άμαξ. 1 καί 2 πλήν τής ταχείας.

Έν Άθήναις τ$ 14η ’Ιουλίου 1925
( Έ κ  τής Δ ιεν& ύνσεω ς)

ΔΙΑ ΤΟ ΥΣ κ. κ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Ειδοποιούνται οί κ, κ . συνΐρομηταί μαζ> οπως 

πάοαν μεταβολήν τήζ διευθυνσεως τής κατοικίας των 
δέον έγκνίρω; νά γνωστοποιώσ'.ν ήμϊν, άλλως δέν 
εύθυνόμεθα οιά πάσαν άπώλειαν τών τ&υχών.

(Έ κ τοΰ «Ιΐαντογνώστου»)
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Ε.\Ω Φ Ε Γ Γ Ο ϊ Λ  01 ΛΈΚΡΟΙ
« Ανθρωπος ωσεί χόρυος αί ήμέραι αύτοΰ*. 
______________________  ΔΑΒ'Δ

Τά κυπαρίσσια δρθόστεκα ατών ανέμων τά περάσμα
τα λιγώντας τίς φουντωτές κορφές τους μέ άπογοήτεψη 
καί θλιμμένα, βουβά, στή σιγαλιά τής πλάσης , άντίκρν 
ατά παραθνρα τής σάλας δμο ια στέκουν, σαν καί δέκα 
πέντε χρόνια πρίν, Ακοίμητοι φρονρο) μέρας καϊ νύχτας 
χαϊδεύοντας μέ τή βαθειά, πένθ ιμη σκιά'τονς, τά τζάμια  
καί τΙς κονρτΤνες καϊ μετρώντας τοϋ χρόνου  τίς ώρες.....

Κάποιο πουλί κελάϊδηοε καϊ πέταξε κι άλλο γύρισε κ ’ 
Εκατσε,... Κ ι ’ άντίκρν τό βοννό, μέ λίγα πεύκα, λίγη 
πρασινάδα, οτϊς ίδιες γραμμές τον νψώνεται δίχως νά 
νοιώθει πάνω του γερατειά..,.

Καϊ τά παιδιά τής γειτονιάς ατό δρόμο Απ’ δξω μα- 
ζωμένα τής Εξοχικής συνοικίας, παίζουνε, κυνηγιούνται, 
πετροβολιοϋνται, φωνάζουνε Από χαρά μεθυσμένα, καϊ 
δεν είνε τά ίδια παιδιά - κεϊνα θάνε τώρα άντρες - ε ί ν ε  τά 
νέα, κεϊνα πού πρϊν δέν είχανε βγει Απ' τήν κοιλιά τής 
μάνας τους,

> ^ να ακυΜ μαΰρο βαδίζει τόν κατήφορο , σκεφτικό, 
κι άλλο καφειϊ ψάχνει νά βρει σ ιά  σκουπίδια κόκκαλα 
να γλνψει. Μιά κατσίκα βόσκει πέρα ότή χορταριασμένη 
πλατεία. “Ενας χοίρος κυλιέται σέ κάτι λασπόνερα. Μιά 
παρέα παπάκ ια  φωνάζοννε. Μιά χιονάτη γάτα 'κυνηγάει 
μ ιά  πεταλούδα καϊ θυμωμένη τή βλέπει νά φτερονγίζει 
πάνωθέ της,

Ο μαναβης σ ’ Ενα καρροτσάκη, πού  τό σέρνει ενας 
γάιδαρος, καβάλλα, φωνάζει τής Εποχής τα φρούτα καϊ 
τά ιαχανικά, κ εϊνε ό ίδιος ήχος, ό ίδιος τόνος τής ήχη. 
ράς φω>ής του, με τά ιδ ιότροπα τσακίσματα. Έχει ξε
κούμπωτο τό γελέκο καϊ φαίνιται κόκκινο τό ζουνάρι. 
Σά νά μ ή  γέρασε Εκείνος, ή φωνή τον άπ' δξω περνάει, 
καϊ τά παραθυρόφυλλα τών γειτόνων χτυπάει, νά βγού
νε νά ψωνίσουνε. Κ ι ’ δμως, ποιός ξέρει τάχα, άν εϊνε πε· 
θαμενος, ή ενας σακάτης γέροντας δυστυχισμένος. Ακου- 
μπισιιένος σε κανά καμαράκι φτωχικό.

Νέα σπίτια προστεθήκανε οτό δρόμο, μά  τά παλιά  
μένουν ίδια, λίγο ξέφτια μένα στούς σωφάδες, μά  γερά κι' 
ακέρια, Ενφ μέσα οί στεγασμένοι δέν εινε δλοι οί ίδιοι, ή 
νιά γέρασε κ' ή γριά ταξίδεψε στόν κόσμο που δέ βλέπου
με, γινήκανε γόμοι, παιδάκια βλαστήσανε νέα κ ι ’ δ  μορ- 
φα, κ ή μεταβολή ξακολονθεΐ τόσο σύντομη καϊ πένθ ι
μη  γιά κεΐ πού καταλήγει. Ένας κόσμος φεύγει κ ι ’ Ερχε 
ται άλλος, μά τά σπίτια βουβά στέκουνε καϊ δέν μιλούνε, 
τα κυπαυίσσια μανροφορεμένα ξέρουν τοΰ καθε'ός τό 
πέρασμα Εκεΐ, τϊς δυστυχίες δλω ν , 'τό  Ανθρώπινο δοαιια  
καϊ σιωπούνε τυλιγμένα σέ θλίψη Επιβλητική.

' Ένας άέρας μκήκε Απότομος, καθώς π ’ Ανοίξανε ιά 
τζάμια, καϊ τή σκόνη ά π ’ τή σάλα, σηκώσανε. Στϊς γω 

νιές οι κρεμασμένες αράχνες κινηθήκανε  νά πέσουνε. 
Κατι ζουζούνια μανρα τρέξανε καϊ κρυφτήκανε κάτω  
Απ’ τϊς πολυθρόνες, τόν μπουφέ καϊ τονς κοιαπέδες.

Ολα τα κάδρα Ιδια κρέμονταν μέ τϊς προγονικές 
φυσιογνωμίες.

Καϊ στό βάθος, κολλημένο ο ιόν τοΐχο, τό πιάνο, μ * 
ένα πανί λευκό τυλιγμένο, οά νεκρός,

I I  Χριστίνα βάδιζε αίγα- σιγά, μέ προσοχή, οά νά 
έμπαινε α Ερημοκλήσι, πον σέ κυριεύει Ενα α ίσθημα  
θρησκευιικό, καϊ στανροκοπιέσαι....

Πίσω της άκλονθοϋσε ή Μαριγούλα, ή γριά υπηρέ
τρια, πον  την είχανε απο μικρούλα οτή> νπηοεοίαν.

Κάτι τσίκισε με το πόδι της κ' ή κυρία φώναξε,
— Ποιο; εϊνε, πο ιό ς ;
— Έγώ μοι — εϊπε ή Μαριγονλα — γιατϊ φοβάσθε ;... 
Ενα δάκρυ κύλισε ά π ’ τά μάτια της.

Σήκωσε το χέρι κ ι ’ Εδίΐξε μέ τό δάχτυλό της.
Βλεπεις Εκεΐ ειπε με φωνή τρεμονλ ιαστή—τό 

σκεπαομενο π ιάνο ; . . .  Μιά φορά κ ι ’ Εναν και^ό, θ υ μ ά 
σαι, στή σάλα τούτη τήν Ερημική, ή μητέρα μου  Επαιζε 
τό πιάνο κ ’ οί προσκεκλημένοι χορεύανε κάτω Απ' 
τϊς πολύφωτες ήλεχτριχές λάμπες... Καϊ τώρα... τώρα... 
μιά σιωη ή, μ ιά  Ερημιά, μιά παγωνιά, ναί, Ενας φόβος...

— Κυρία !.., κιιρία!,., στηριχθιϊτε πάνω μου , θά 
πέσετε—μίλησε σαστισμένη ή υπηρέτρια καϊ τήν κράτησε 
ατά χέρια της.

Έδάκρνααν τά μάτια  της, πιάστηκε ή Αναπνοή της.
Καϊ μέ φωνη, που ο πόνος τής καρδιάς της εϊχε τσα

κίσει, ειπε, σκύβοντας Απογοητευμένα τό κεφάλι.
Κι ο πατέρας δεν ζεΐ. Τό ξέρω, πώς τώρα εϊνε ή 

σειρά μου, καί.... γρήγορα
Η Μαρίγονλα γιά νά τήν παρηγορήσει.

— ”Οχι δά —φώναξε —εϊσαστε νέα. °Ενας γαμπρός  
μπορε ί  νάρθει. Γιατϊ δ ι

Γέλασε π ικρά. Τό γέλιο πού κλεΐ Ενα δυνατό κλάμα  
και τό κρατεί νά μ ή  ξεσπάσει.

— Ίώρα πιά·,... Εϊνε πολύ άργά... Περάσανε τά νι
άτα... Φνλλορροήσανε...

— Ό χ ι  !  Έδώ μέσα δέν νπάρχει χαρά. Τίποτε. 
Μιά ήσνχία βασιλεύει νεκρική. Καϊ μέ σφίγγει τόσο δ υ 
νατά καϊ μέ πνίγει μέχρι ϋανάτου,

— Μά γιατϊ αύτό τό πένθος Αφίσχτε νά μεγαλώσει·,...
Ρώτησε η υπηρέτρια με άπορία καϊ μέ τό στόμα Α

νοιχτό περίμενε.
Βάδισε ή Χριστίνα πρός τό παράθυρο, κοίταξε τά 

κυπαρίσσια τής ανλής, πον  παρατεταγμένα υψώνονταν  
αντικρν της, σαν ξεφτέρια οξω Από Εκκλησία, πον  π ερ ι
μένουν τήν κηδεία, καϊ μέ σκέψη μίλησε.

— 'Υπάρχουνε νεκροί πού πεθαίνοννε πάνω στήν 
ώρα τονς καϊ νεκροί πον φεύγοννε πολν  νωρίς καϊ μας  
Εγκαταλείποννε γιά νά τονς ζητάμε νύχτα καϊ μέρα, ά- 
κλονθώντας τά βήματά τους.

Μιά κραυγή χύθηκε, που  τράνταξε πέρα ώς πέρα ή
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Καθισμένο; μπρός στό ξύλινο τραπεζάκι μιας. λαϊκές 
ταβέρνας πού βρισκόταν σιήν άκρογυαλιά παραπλευρα ό 
μπάρμπα Μαθηός σκέπτεται. Ό ήλιος δύοντας^ στό βάθος 
τοΟ όρίζοντα, σκορπίζει τΙς τελευταίες άτονες ακτίοε; χου 
προσπαθώντας νά νικήσει τό σκοτάδι πούρχεχαι νά τυλί
ξει μέχΐς μαύρες του φτερούγιε; όλάκαιρη τήν πλάση.

Τά πουλιά κρυμμένα στά πράσινα φυλλώματα, τρα
γουδάνε κάποιας άγάπης τόν δμνο. καί πιό πέρα τό παι
χνιδιάρικο κΟμα σπάζει στην ακρογυαλιά φλοισβ.^οντα; 
χαρούμενα. ΜΙ κάποια νοσταλγία έχει 3υθίσει τό κουρά 
σμένο βλέμμα του στό άπειρο, έ<φ τά τρεμουλιαρικα χέ
ρια του χουφτιάζουν νευρικά τό ποτήρι.

Σκέπτεται τήν περασμένη του ζωή, τή γεμάτη γλέντια 
κι’ εύτυχία, τά βάσανά του τΙς χαρές του. Καί στ!; σκέ
ψεις ίο ) αύτές κάποιο σκοτεινό σύννεφο σκεπάζει τό πρό
σωπό του παίρνει τή στυγνή έκφραση τής άπελπισίας, τά 
χέρια του τρέμουν, τά μάτια του πετοΟνε φλόγες καί στε
ναγμοί άγκώνουν όλοένα τά πονεμένα στήθεια του. θυ- 
μάται τήν άγαπημένη του Δώρα, ποΰ τής είχε χαρίσει τήν 
καρδιά του, πού τήν είχε κλείσει βαθειά μέσ’ τήν ψυχή 
του, που είχε θυσιασθεί γ ι’ αύτήν, πού τούχε άνοίξει τό 
δρόμο τής εύτυχίας του, γιά νά τόν φράξη έπειτα μέτά 
Ιδια της τά χέρια, νά διάλυση σαν καπνό τα όνειρα του, 
νά σβύσει χΐς έλπίδες του, νά γκρεμίσει σέ χίλια δυό συν
τρίμματα τούς,πόθους του. θυμάται άκόμη καί τή μαύρη 
τήν άξέχαστη, κείνη βραδιά, πού γυρίζοντας σπίτι του, 
τήν ηύρε στή μικρή τ η ;  καμαροΟλα μ’ Ινα άγνωστο παρχ- 
δομένηστήν άγκαλιά τουκχΐ ξελογιασμένη άπ’ τόν τρελλό 
τόν άβάσιαχτο τόν άγριο της ποθο, να κυλιεΥχι /νχίσ*)η- 
τη πάνω σχ' μικρό, τό πουπουλένιο ντ.οχνακι της. Ιά 
βέλη τής άπισχ ας της λάβωσαν τή δόλια του καρδιά, κι’ 
Ινα άγριο φοβερό, ακαταλόγιστο μϊσο; έστησε τό σκο
τεινό βασίλειό του, στήν ψυχή του.

Χωρίς νά πει τίποτε έφυγε μχκρυά ζητώντας τή λήθη 
καί τήν παρηγοριά μέσα σέ κρυσταλλινχ ποτήρια γιο 
μάχα μπίρα, ζητώντας νά γιατρέψει τόν πόνο του μές τήν 
άγκαλιά τής μιας καί τής άλλης έλεύθερης γυναίκας 
ναυίγια κι’ αύτά ,χιάς ξεφτυλισμένη; κοινωνίας πού παρα
δέρνει θεληματικά σιό φουρτουνιασμένο πέλαγος τής δια- 
φθοράς, Κυρηναΐοι, πού τούς άγγάρευσε ή κακιά τους,

σάλα, κ’ ή Μιοιγούλα γονάτπε άπ  τό φόβο, σηκώνοντας
ψηλά  τά χέρια. _ ^

— Νά, νά, ή μητέρα μον  στο πιάνο σηκώνει το
π α ν ί....

.  .  .    *
Τί δ ιιορφα που κελαΐδθύσανε πάνω στά κυπαρίσσια  

τά πουλάκια... Εϊτανε f) φωνή τους ίδια σάν καϊ δέκα 
πέντε χοόνια πρ ίν—

Κ. Α. Φ ί ϊΤΑΚΗΣ

μοίρα νά σέρνουν άθελά τους τόν σιαυρό τοΟ μαρτυρίου 
τους, σκλάίοι στά δεσμά τους πού χαλκεύει άλύπητα ή
ίδια κοινωνία, ά ν ί κ α ν η  ν ά  προχωρήση πειό βαθειά σέ μιά
αναλυτική έςέταση τών αιτίων πού τΙς έφεραν σ αύτήν 
τή θέση, μισητές καί καταφρονεμένες άπό κείνους που η 
έλλειψή τους θά τούς είτανε άνυπόφορη. μά πιό πολύ ά 
κόμα κι’ άπό μερικές κατά συνθήκη «χίμες» γυναίκες 
τής σημερινής μας κοινωνίας!.. Μά τοΟ κάκου, δσο περνού- 
σχν ή μέρες ό πόνος του μεγάλωνε κ ι’ ή ρίζες τής άγαπης 
του φύτρωναν βαθύτερα μέσ’ χήν καρδιά του. Ένα βράδυ, 
ένα χειμωνειάτικο βράδυ πού τό χιόνι έπεφτε ψιλό, ψιλο 
κι’ έστρωνε τήν κρύα γ-η, κλεισμένος μ έ « σ ’ ένα καμπαρέ, 
ροφοΰσε τόνα πάνω στάλλο τά ποτήρια τής μπίρας, ένφ ή 
μουσική έπαιζε διάφορα γλυκά κομμάτια κα! γυναίκες 
πολλέ; έχόρευαν μέ χόν Ινα καί μέ τόν άλλον, πχραδίνον 
τας άναγκασιικά γιά Ινα κομμάτι ψωμί, χό σώμα χους καί 
χήν ψυχή τους σχής διαφθοράς καί τής ναταφρόνιας τον 
βόρβορο.' Μιά άπ’ αύχές χοΟ κίνησε χήν περ έργεια καί 
προσπαθούσε χόσην ώοα χώρα νά θυμηθεί πυύ χήν είχε 
ξαναδεί. Μιά ιδέα Χ'.ύρθε στό νού χου καί χαράχχηκε. 
Μά δέν είχανε δυνατό αύτό. Καί δμως τήν είχε μποοστά 
του. Μά διαφορεχικά χώρα, τόν κοίχαζε καί χού γελούσε. 
Έβλεπε χήν άγαπημένη χου, πού χόσο παραφορα άγα- 
πούσε πού χόσα ύπόφερε γι’ αύχήν, κλεισμένη σ Ινα 
κέντρο διχφθοράί. Τή; μίλησε. Έκείνη χόν έγνωρισε. 
Έπήγε κονχά του, τόν αγκάλιασε, τόν φίλησε, ζητησε να 
τήν συγχωρέσει, χούπε πώς ή άνάγκη χήν έσπρωξε άθελα 
της έκεί....Γιά μιά στιγμή δμως κεί πού κρατούσε τό μι
κρό τη; κεφαλάκι σ τ ά  χ έ ρ ι α  χου θυμήθηκε χήν άπιστία
τη;, τόν πόνο του, τά βάσχνα πού ύπίφερε έξ αιτίας της
καί άνριεμένο;, τρέμοντας, μή βλέποντας τίποτ αλλο έμ*
π ρ ό ς  τ ο υ  -  γιατί είνε στιγμές, πού ό άνθρωπος γίνεται 
ά συνειδητά Υποχείριος χοϋ κτηνώδους του ένστικτου, τυ 
φλώνεται άπό χά πάθη του μή ξέροντας τί κάνει -  έσφιξε 
μέσ’ τά δάκτυλ” του τόν φαρφουρένιο της λαιμό προσπα
θώντας νά χήν πνίξει.

Κι’ δσο άκουγε τά πνιγμένα βογγητί χης^κα! εολεπε 
τό μικροκαμωμένο σωματάκι της νά σπαράζει στα χον
τρά του χέρια, έσφιγγε μέ περισσότερη λύσσα τό λαμιό 
τη;, ώσπου άψ-ΐχη πιά κυλίστηκε στά πόδια του... Κα! 
νά « ς  τώρα, γυρίζει όλοένα, προσπαθώντας νά πνίξει τής 
συνείδησής του χή βροντερή φωνή ζητώντας νχορει στό 
κοχσΙ τή λήθη καί τήν παρηγοριά.

Καί πίνει πίνει άδιάκοπα, κι’ δπου περνάει, τρέχουν 
τά παιδιά ξοπίσω χου φωνάζονχάς χον «Μπεκρή*.

Γιαύχό καθισμένος κάθε σούρουπο, μπρός σχό μικρό 
χρχπεζάκι χ ή ς  λαϊκής χαβέρνας σκέπτεται καί πίνει καί 
δλο πίνει, άσυγκράτητα μέ Ινα πάθος φρενιασμένο^ τήν 
ώρχπού ή φανταχτερές φτεοοΟγες, οί παράξενοι της νύχτας 
πέπλοι άπλώνουνται γύρω άργά καί πένθιμα τυλίγοντας 
όλάκαιρη ιήν πλάση κα! μαζύ μ’ αύχήν καί τήν ψυ/η χου..._

1920 ΑΝΔΡΕ ΑΣ Σ Μ Υ Ρ Λ Η Σ
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ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗ Σ  Ε Φ Ε Τ Ε ΙΝ Η Σ  ΜΟΥ
« Π Ρ Ε Μ Ι Ε Ρ Α Σ  »·

Δράμ α ή κωμωδία; 'Οπωσδήποτε μια ποΰ είνε ή σ.νά- 
, ·πια να πολυγιέτιι ό συγνρ κρέας ένός θεατρικού Ι ,νου  

στους κριτικούς του, νομίζω πώ ; χρειάζεται νά δόσω μιά εξή
γηση σε οσου; ασχολη,Οήκαν μέ τήν πρεμιέρα τοϋ τριπράκτου 
έργου μου «Ν ευ.χ ισϋενεια-τό δράμα τή ; κοκαΐνη.» πού δό
θηκε τελευταία στό θέατρο Ζιππείου.

Αοι.τόν. Προτα πρώτα, πρέτει νά εΰχιρισιήσω τούς >οι· 
τικους μου για ιην ευμενειά τους. Γιατί βέραια, άπατημένος 
απο τα προτραγματα τού θεάτρου, τή Δευτέρα 6 Ιουλίου έ. ε. 
τομ ιζαν  Λ ως παρενρισκουνταν σιήν πρεμιέρα του έργου μου.

°-J πραγματικά τό ·έργο» .ιού παιζόταν fattvo τό βράδυ 
μ π ο ^ ι,α φ ερ ε  το -τ ίτλο  του δικού μου καί τήν υπογραφήν 
μου (ατυΛως) α >λα κάθε αλ?ο 4ϊι« ν (μ ά  : κάθε άΟ.ο) άπό χό 
Οραμα π ο ^  ο ταλαίπωρος έγώ, t lXa γράφει. "Οχΐ μόνο το πα ί
ξιμο μερικών ηθο,νοιων εΐταν ιίσυνεπέσχαχο, δχι μό^ον < ί κυαι- 
οτερε; σχηνε; κοπήκαν άτ*χνοτατα, δχι μόνον προστεθήκαν 
«σκηνικά, ανυπαρχτα. . κ ι’ ανόητα, άλλά. καί τά λόγια άκομη 
του κείμενου, με xic προσθέσεις, ανα ιρ έσει; καί άλ'.αγές ποΟ 
γι ανε, ε αχιστα. με̂  αντιπροσώπευαν. Ή  αληθινή πρειηροα 
εδοΟϊΐ στη ό ^ ιερ α  η μάλλον στή τρίτη παράσταση τού έργου.

ΑΑ,Λα ποιος φχαιε. λο ιπόν; Οί ηθοποιοί ; Ό ν ι βέβαια 
(φτωχέ Μ'/υσ ·υρη, που άγω 'ίστηκες τόπο ΰπέ ιοχα κ ι’ άπογνω- 
σμί>α). Ο συγγραφεύς ; Ά ς  τε το αύτό χό β νμ α ... φταίει ό 
υπορολευ; τοχε μήπιυς ; Έλάχισια κ ι’ αΰιός ό φτωχός
. Λη υ 'Χχ α -λ ̂  δέ Φ” ίε1 * « ν« ίς · -  Ή  τύχη ΐσ ω ί. .. Αλλως τε δεν θαΟελα να φανή πω : ρίχνω εύθΰνες σέ ό.οιον- 
οηποτε. ΙΙαντο>ς, οι «κρ.τιζοι. μόνο δέ. φταίγανε, καί τό κ -πό  
το κακομοίρα, που μ’ δλ’ αύχά, μού έμεινε πιστό σέ δλες τίς 
παρασχάσεις τοϋ έργου.

Μά τί σανέβη Λοιποί; Ά πλοίστατα. Ά κο-στε. α ) Στή 
ρ . πράξη υπάρχει μια σκηνί) ποΰ ή ίιε ι δλη τήν ψυχολογία τή- 
Αννετος, ποΰ ξηγα τήν ψιχοσύνθεση τοΰ 'Λντρέα >αί π·,ύ 

προεα ιμαζε,^τόν Θεατή γιά το φινάλε. Ή  ρκηνή αύτη ηοΰείνε 
η ραση του έργου, εχάιτη. Ο ϋποδνόμενος τόν ΦουΜ<ίνα ή Οο- 
nOWc>βγήκε σιη σκη>ή, ποράκαιςα' n ’ δχι μό ο κατεσταάφη 
ετσι η p πςαξί), και συνεπώς δλο τό ένγα, άλλά καί ό τρόπο; 
χη, εισαόου των^προοωτων tlva i σκηνικά άτεχνότατος. Στό 
εργο, εννοείται 0 tav μεχο τήν ουσιώδη σκη^η, ποΰ παρελή- 
φυΐ), μπαίνουν χαλλα πρόσωπα σχή σκηιή, βρίοκαν tov Άν-
'A W r ,r Vt-‘ ° - ’V πν ’χα’ σ,,ν τώ« α ^ολι« ν“Χε μπει, καί τήν Αννετα οτην α/.λη ακρη. 1

β )  Ο υποδυ-ΐείς τόν Φουντάνα ήθοποιό;, άμελέτητος μ'
, (7“ °'  ^ ‘ βεξήγΊοε, στήν «πρεμιέρα, τελείω ; τό 

ρ ° του. Ενομισε πώ ; ειταν «κωμικός μποΰφφο ;». Κι’ άρ
χιζε να λιη  δικα του λόγια «καταστρέφονττκ έτσι χή σειρά τοΰ 
εν>γου (π.χ. «τρια πουλάκια κάθουνται. . . .  «ΆνΟυπολοχαγεσσα»! 
ί  ) '  ^λλες ΦΡ«»«ς επη,ελάμβανε άδικαιο/όγηια (Τό ψωαο- 
επάγγελμά.. .  κτλ.) κι ελεγε καλαμπουράκια χής έπινοήοεώς 
του σας δραματικότερες στιγμές τοΰ έργου. Εννοείται πώς 
ε-μο ι)αυ ιαζ'ΐ τό κοινον που δέν σφύρΐζε χό συγγραφέα σέ τέ
τοια ασυγνυστα οκηχικά λά&η.

. Φ',ν“λβ τή ; α' ποάξεη ς, σιήν «οικογενειακή σκη-
η» τη^ β και σε μέρος τής γ ', οί ήθ ιπο ιο ί λέγαν τά λόγια 

αομενα και πολ/ε: φορές ό ενας έλεγε λόγια τοΰ
Οικονόμου έκαν« 6 Μουσούρης κΓ ή

δ ) Στήν γ πράξη, κατά λάθος τοΰ υποβολείου, ot σελί.'ες 
του κείμενου, για μια στιγμή μπερδεύτηκαν. ΚΓ έτσι διαβά
στηκαν - Χαι παίχτηκαν—ανάκατα.

ε ) Στο φινάλε ιή ; γ πράξεως, ό γιατρός Δώρης έμεινε 
στη σκηνη. Πως δέν τον βλέπει μπαίνοντας ή Άννέτα · ΚΓ 
ωστοσο το κείμενο <ο άμοιρο έλεγε πώ ; γ ,«  ενα διάστημα ό 
γιατρός εμει>8 χρυμενος πίσω άπ’ τήν πόρτα, καί πολύ άργό- 
αύλαϊαΧρ°Χωρυυσε μ ^  ^ μα σ ιί> » κτ1νή. λίγο πρίν κλείσει ή 

σ ι')  Χίλια δυό άλλα λάθη έγιναν πού οΰτε τά είδα ίσως

μέ>α άπό τίς χουΐν.ες πού βρισκόμουν. Κάτοτε, π .χ . άκονσα 
με κατατλη;,| το ·,ιατρό νά κλαίτ) μέ λυγμούς ! Καί τωοα 
rrt-nn ̂  μαθαίνω nojcaTfi β' πράξη ό γιατρός έμφανιζό 'αν μυ- 
σιηρ.ωδι α και κρυφακοιε. Συνέβη πράγματι τέτοιο πράμα; 
Μα εινε να γελαη κ ιν ε ίς .
?Λ„ΛΒ λεπειχ ^οιπ;όν ·στι1ν *πρΓμιέρα» δέν παίχτηκε τό 

μου· “ Ήχτηκβ ενα σκηνικό τερατούργημα κΓ εύχαριστώ 
έονο α η,!1κ0υς Υ1<1 T,1V ευμένι ιά τους πρός τό ύποτιΟέμενο*· ν  ι ' 1 Μ Ου .

Στή β ^παράσταση παίχτηκε τελοσπάντων τό έργο μου. 
Μο ν ον το τε ομως. ΚΓ εΐταν άργά πλέον. Όπωσδή-.-ήτε πρέπει 
να τονίσω εδω π ω ; α π ’ τήν πρώτη βραδυά εξαίρεση δυνατή ‘ 
με το παίξιμο τους καμαν ό Μουσούρη; (υπέροχος άλήθεια. 
Δεύτερο θυ.ια κ. αυτός τής βραόιάς μετά τό συγγραφέα) ή 

α Οικονομου και η Κα Φλώρα Βορδώνη Βελμύρα. Μελετημένη 
ε.χιοη -, κα! πολυ καλή σιήν- γ πράξη ή δ ί; Άραβαν ή.

Κι ευχαρισιω ακόμα τόν φίλο μου Κ. Βελμύρα, ποϋ τόσο 
Λυπήθηκε βλεπιντας νά καταιιρέφετα ι έχαι έ',α έργο τό ό- 
ποιον είχα δωΟβι, ολη τήν ψυχή μου, ποΰ άρ αε σ.ό κοινό' 
πον στ ιΰ ·η Λε τελοσ lavcojv καί πού θά μπορούσε...— Τί καϊ · 
μα, αλήθεια !. . . ν

1ΣΑΝΤΡΟΣ Α ΡΙΣ
V  ™ ν“ ,πϋ κανείς να ί γιά κάποιον «βίουφρ· ποΰ

εν\°Ε(; να μου έ.ταναλαβο ο τες βρισιές έγράφησάν πρό έτών 
στον Αστέρα γ.α τον Τψεν ιγε όπισω μου Σατανά !...

1 Α
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Υστερα άπό τά .εξη ποόσυ)πα ζητούν συγγροφέα. ιήν πε

ρίφημη ούτή κομεντί του Πιραντέλλη, ύ κ .Σ . Μελά. μά: έδωσε 
χΟε οτο « Αθηναιον» τή νεωτάτη αύτή κωμωόία τού Ζιιιμέρ.

, α νέος πτωχός ποιητή;, είνα ι γραμματεϋς ά ίλά  καί 
εραστής μιας Δου<ίσσης. συντηοεΐται ά π ’ αυτήν καί μετά κα ι
ρόν έπιστρέφων στήν οίκογένειά του, σιήν επαρχία του, γ ίνε
ται δεκτό, μέ χαρά, εύΟύς ώς γίνετα ι γνωστή ή άνθηρά οικο
νομική του κατάστασις "Ολα του συγχωρούνται εμπρός σ’ αύ- 
την και λτσμονεϊται τελείως τό σκανδαλώδες παρελθόν του.

Αύτή είναι σέ γε>ικές γραμμές ή βάσις επάνω στήν όποία 
κινούνται αί τέσσερες πράξεις τού έυγου τού Ζιιιμέρ, καί τοΰ 
οποίου, ο κύριο; χαρακτηρισμός δέν είναι έκ πρώτης δψεως 
διολου εύκολος. Το έργον μετέχει καϊ δράματος κοί κωμω
δίας και ου ή ; άκόμη τής κομεντί.

ΚΙναι ενα m elange που κινείται δμως έλεύθερα χωρίς κ α 
μία πρι.σπαθεια καινοφανείας.

Πανιού <αί στίς  μικρότερες, στίς πιό άσήμαντες  σκηνές 
του, διακρίνει κατείς  μιά πνοή άληθινής δηιιιουργίας, ένα 
π ΐ ίΰ μ α  νέο, πρωτότυπο, καί θεατρικό.

Η σκηνή χή επιστροφής τοϋ ήρωος στό πατρικό σπίτι, ή 
ατμόσφαιρα τής επαρχίας, ή ψυχολογία τοΰ πατέρα, δλ’ αύτά 
περνούνε από τό διάλογο, άπό τήν δράσι, άπό τήν εναλλαγή 
τώ» σκιρών, με κιταπλήσσουσα φισικότητα.

^  ψυχολογία το'ι άτόμου, ό κ υ ν » ^ ^  του, ή
ματαιοδοξια κάι ή πλήρης άναισΟησία του, ζωγραφίζεται στό 
εργον τοΰ Ζιμμέρ 11 ε τόν θεατρικώτερον τρόπον.

1 ό έργον άνεβιβάσθη μέ τήν συνήθη έπιμέλειαν τοι"\ «Θεά- 
τρου Τέχνη;» διερμηνεύϋη δέ μέ σύνολον άρκετά Ικανοποιητι· 
κον. Ισως θά μποοοΰσε να ουσταθ^ κ ϊπο ια  περισσότερα μελέτη 
σιους ηίίο.τοιους ώ ιτε νά μήν άναγκάζουν τόν υποβολέα νά 
φωναζη.

Ο κ. Κοντογιαννης και Δεστούνητ μά: έδωσαν στιγμά: ά- 
ληθινής τέχνης. Ο κ. Κροντηρά; έσημείωσε καί στό έργον 
αυιο μια επιτυχία σηιιαντική, ποΰ πάρα πολλά υπόσχεται γιά 
το θεατρικό του μέ'λον.

Πολύ καλή καί η Δίς Γαλανοΰ. Γιατί δμως αύτό τό σ οιι- 
φωδες υφος, ποΰ μάς θυμίζει μελοδραματικήν άπαγγβλίι.ν ;

Ατυχώς καί παλι παρετηρήσαμεν τό σύνηθε; άραιότατον 
ακροατηριον δείγμα καί αύτό τής παρακμής ποΰ διέρχεται 
εσχάτως το αληθινό θέατρον.

ΤΑΚΗΣ Λ ΙΑΚΕΑΣ
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Ο ΜΙΚΡΟΣ Β ΑΣΙΛΗ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'ον 

Ή  δ ια δή λω σ ις

Ό  Μιχαλάκης διασκεδάζει μέ τά παιχνίδια του καμω
μένα άπό πάστα ή πορσελάνη καί ποΰ παριστάνουν διά
φορα ζώα. ’Έχει καμμιά έκατυστή απ’ αύιά δλων τών 
ειδών τά όποια έχουν ύψος τέσσαρα η πέντε εκατοστά. 
Τά συλλέγει μέ αγάπη. Καί παίζει μ’ αύιά ατέλειωτα καί 
ευχάριστα παιχνίδια. Υπάρχουν ζώα ποΰ εινε τίά καλά 
καί άλλα ποΰ εΐνε τά κακά. Τά καλά ζοΰνε ειρηνικά. Καί 
τά κακά έρχονται νά τά ενοχλήσουν. Κι’ έτσι γεννιούνται 
μαλλώματα καμμιά φορά τόσο φοβερά, ποϋ κι’ ό ίδιος 
ό Μιχαλάκης έχει καρδιοχτΰπι... Γίνονται ένέδρες, προ
δοσίες, αντιζηλίες, μάχες. ’Αλλά στό τέλος τά πράγματα 
τακτοποιούνται.

Στά παιχνίδια τοΰ Μιχαλάκη, δέν γίνονται ποτέ κατα 
στροφές ανεπανόρθωτες. Στό τέλος οί τραυματίαι γίνον
ται καλά καί οί /εκροί κ ι’ αυτοί άκόμη αποφασίζουν νά 
ξαναζωντανέψουν. Συνήθως καλά καί κακά συμφιλιώ
νονται καί συμφαινοΰν δλα μαζΰ νά αμυνθούν κατά τών 
κυνηγών, τών λευκών δίποδων, τών σκληρών καί δο
λίων ποΰ ονομάζονται άνθρωποι καί τά όποια υστέρα 
άπό συγκινητικές περιπέτειες εκτοπίζονται ένδόξως.

’Αφοσιωμένος στά παιχνίδια του ό Μιχαλάκης δέν 
σκέπτεται τίποτ’ άλλο. ’Αλλά ξαφνικά πρέπει νά σηκώση 
τό κεφάλι. Τ ί.είνε δλος αυτός ό θόρυβος ; "Ενα λεπτό 
τώρα νομίζεις δ ιι άκοΰς τό μοΰγγρισμα μιάς μακρυνής 
θάλασσας τής οποίας τά κύματα, μέ τή σειρά τους, φθά
νουν, σποΰνε, τραβιούνται κι’ έπειτα ξανακάνουν έφοδο. 
’Αρκετή ώρα c Μιχαλάκης δέν έδωσε προσοχή. ’Αλλά νά 
ξαφνικά ποϋ ή όχλοβοή δυναμώνει, σ’ έ'να είδος βρηχυθ- 
μοΰ. Ό  Μιχαλάκης τεντώνει τ ’ αυτί.

— Τί είναι Βαρβάρα;
Ή  Βαρβάρα συνήθως τόσο γαλήνια, είνε ανήσυχη 

καί έχει μισοζαρωμένα τά φρύδια.
— Δέν είναι τίποτε. Κίνε διαδήλωσις.
Διαδήλωσις ;... Ά  ναί, ό Μιχαλάκης θυμάται. ’Εγέ-

νετο ερωτησις προχθές στό Συμβούλιο τοΰ Στέμματος 
Είνε ,έργάται πού παραπονιούνται δτι δέν κερδίζουν άρ- 
κετα χρήματα. Φαίνεται δτι ή πνευματική τους κατάστα- 
σις είνε οίκτρά κι’ δτι ή κίνησις πέρνει έ'να χαρακτήρα 
επαναστατικό Μέ τή ξερή του τή φωνή ό κ. Πρόεδρος 
εξήγησε τήν ανάγκη νά μείνη ακλόνητος καί νά κατα- 
στείλη άδίσταχτα κάθε αταξία στό δρόμο. “Ισως άν μπο
ρούσαν νά πληρώσουν περισσότερο αυτούς τους φτωχούς 
άνθρωπους, θά έδιορθώνοντο δλα, γιατί πραγματικά»:, 
αν ο Μιχαλάκης κατάλαβε καλά τά χαρτιά ποΰ διάβασε ό 
κ. Βαζίλ είνε αλήθεια πολύ δυστυχισμένοι. Άλλά γιά τήν 
ώρα δέν υπάρχει μέσον....

Εκείνο ποΰ είνε βέβαιον είνε ποΰ ό Μιχαλάκης δέν

Μετάφρ. Δ»ος ΠΑΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΟΤΗΛ -----

Μ·πρρει να κανη τίποτα. Ξαναρχίζει τό παιχνίδι. Νά ποΰ 
ένφ έβοσκε ήσυχα στό δάαος ή φυλή τών ελεφάντων μα
θαίνει ένα νέο ενδιαφέρον....

Αλλά ξαφνικά μία βοή θριάμβου ακούεται, συνοδευ- 
ομένη άπό ένα μεγάλο ψίιθυρον ποΰ πλησιάζει. Ό  Μιχαλά
κης ξαφνιασμένος στέκεται. Τί θέλει νά πή αυτό ! Ή  
Βαρβάρα τρέχει στό παράθυρο καί βγάζει μιά φωνή 
τρόμου.

—- Τάσπασαν τά κάγκελα !
Ό  Μιχαλάκης άπό περιέργεια, πλησιάζει κ ι’ αύτός. 

Εΐ ' ε έ'να πολύ αλλόκοτο θέαμα. Τά κάγκελα τοΰ περιβο
λιού τά έχουν βγάλει καί τό πάρκο πλημμύρισε άπό έ'να 
θορυβώδες πλήθος ποϋ κινείται άπό έδώ καί έκεΐ καί πλη- 
θύνειαι αδιάκοπα. Θάλεγέ κανείς έ'να σωρός άπό μερμύ- 
κια. 'Υπάρχουν άνδρες, γυναίκες, παιδιά. 'Ολοι είνε ά- 
παίσια ρακένδυτοι, μερικοί κουνούν μπαστοτίνια, άλλοι 
τά κασκέτα τους, τά πρόσωπά τους είνε ισχνά.

Είνε έ'να είδος μεγάλου παραπόνου ποΰ άπό καιροΰ 
σέ καιρό άκούεται μιά φωνή άγρια καί λυπητερή.

— Ψωμί, θέλουιιε ψ ω μ ί!
Οί φρουροί έξηφανίσθησαν.
’Από στιγμή σέ στιγμή τό πλήθος μεγαλώνει. Στήν 

αρχή πολύ φρόνιμα άκολουθοΰν τά δρομάκια. Τώρα πα- 
τοΰν καί στή πρασινάδα. Τά χαμίνια ανεβαίνουν στά δέν
δρα, κι’ άρχίζουν,νά τσακώνωνται. Ξαφνικά γίνεται σι
ωπή. ’Από μακρυά αντηχεί ένα τύμπανο. Σάν νά τούς 
έδωσαν ένα σύνθημα, ξεσποϋνε σέ ουρλιαχτά λύσσας. 
Δείχνουν τής γροθιές τους. 'Η Βαρβάρα άοπάζει γρήγο
ρα γρήγορα τόν Μιχαλάκη στά χέρια της, τόν άπομακρύ- 
νει άπό τό παράθυρο. ΤΗταν καιρός, ένα τετράγωνο τζα- 
μάκι γίνεται κομμάτια καί ένα άλλο. Μιά χσϋφτα πέτρες 
πέφτουν στό δωμάτιον. Ή  μιά πέφτει μές στούς ελέ
φαντας. Ό  Μιχαλάκης μπήζει μιά φωνή καί θέλει νά όρ- 
μήση είς βοήθειαν των. ’Αλλά η Βαρβάρα τόν αρπάζει 
σάν τρελλή, τόν πέρνει στήν άγκαλιά της καί τόν σέρνει, 
ένφ χαλάζι άπό κομμάτια τζαμιών καί πέτρες σπάει μέ 
θόρυβο στό παρκέτο.

Τόν Μιχαλάκη τόν έβαλαν σέ μιά μικρή κάμαρα σκο
τεινή ποϋ βλέπει στό κήπο. Κτυπά τό πόδι του μέ θυ 
μό καί μαλλώνει τή Βαρβάρα Κακιά, ποϋ τόν πήρε δί
χως νά τόν άφήση νά πάρη τά ζώα του, τά πτωχά ιου 
ζώα ποΰ θά τοΰ τά χαλάσουν.

'Η Βαρβάρα δέν τοΰ άπαντά. Τά χείλη της είνε κά
τασπρα, τό πρόσωπο αλλοιωμένο καί φαίνεται ν’ άκούη... 
Άλλά τό παλάτι είναι τόσον μεγάλο, οί τοίχοι είνε τόσον 
χονδροί... Δέν άκούεται πιά τίποτε... παρά ξαφνικά ένα 
κύλισιια υπόκωφο ποϋ τό ακολουθεί ένος δυνατός θόρυβος.

Ή  Βαρβάρα σφίγγει δυνατώτερα τό μπράτσο τοϋ 
Μιχαλάκη. Μέσα στό θυμό της στέκεται έκπληκτος “Ενα 
πυροτέχνημα, γιατί αύτό τό πυροτέχνημα ; 'Ο Μιχαλά
κης θέλει νά δή.

I
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Έ  λοιπόν άς περιμένει μιά στιγμή. Νά μή κουνήση ! 
Ή  Βαρβάρα πάει νά πληροφορηθή. "Ενα λεπτό καί θά 
έλθη νά τόν βρή. Βγαίνει βιαστικά άπό τό δωμάτιο. Τό 
βήμα της άπομακρύνεται γρήγορα στό διάδρομο.

Ό  Μιχαλάκης μένει μόνος. Είνε πολύ ταραγμένος 
άκόμη περισσότερο σαστισμένος. Τί σημαίνουν δλα αύτά: 
Νά μιά περιπέτεια ! Άλλά τά λεπτά περνούν. Ή  Βαρ
βάρα δέν γυρίζει. *0 Μιχαλάκης βαρυέται, φωνάζει. «Βαρ
βάρα» Καμμιά άπάντησις. Τότε πλησιάζει στό κουδοϋνι 
καί κτυπά. Κανείς άπό τούς θαλαμηπόλους δέν φαίνεται’ 
Πάει πολύ. Ά φοΰ δλος ό κόσμος τόν έγκατέλειπε ό Μι
χαλάκης θά τό έξακριβώση μόνος του. Καί αρχίζοντας θά 
πάη νά ξανάβρη τάζώα του ποΰ τόν ύπεχρέαισαν νά τά έγ- 
καταλείψη. Μεσα στούς διαδρόμους καί στούς προθαλά- 
μους ό Μιχαλάκης πάει τρέχοντας. Δέν υπάρχει κανείς 
κανένας υπηρέτη:, κανένας θυρωρός τοΰ παλατιού. Είναι 
άστεΐο. Ε πιτέλους, λίγο τόν ενδιαφέρει. Ευτυχώς κα- 
τώρθωσε νά ξαναβρή τόν δρόμον του. Νά τον μπροστά 
στήν πόρτα τής κάμαρας τών παιχνιδιών, Τήν άνοίγει 
καί βάζει μιά φωνή απελπισίας.

“Ολο τό παρκέτο είναι σκεπασμένο μέ σπασμένα τζά
μια καί γΰψο... Δέν υπάρχει πιά κανένα τζάμι στά παρά
θυρα. Καί τά ζώα τοϋ Μιχαλάκη, τά αγαπημένα εύνοού- 
μενά του ζώα, ύπέστησαν τής πιό φοβερέ; απώλειες. Τό 
σώμα τών έλεφάντων κατακρεουργήθηκε οίκτρά. Τών έ- 
λαφιών έγινϊ δλο κομματάκια. Οί σκύλλοι, ή γάτες, τά ά
λογα, οί ζέβροι δεκατήστηκαν τό ίδιο.

Ό  Μιχαλάκης κιτρίνισε άπό τό θυμό του, καί τρέ
χει πρόςτό παράθυρο μέ κλειστέ: τής γροθιές. Πρέπει νά 
τιμωρήσουν τούς δολοφόνους... Χωρίς οίκτο. Άλλά στέ
κεται ξαφνιασμένος.

Δέν υπάρχει πιά κόσμος, ού'τε θόρυβος, ούτε τίποτα. 
Σιωπή, έρημιά. Μόνο ή χλόη καί ή πρασινάδες κατεστρά- 
φηκαν σάν νά είχαν περάση άπ’ έκεί οί ακρίδες τίς όπρίες 
αναφέρει ή ιστορία, καί τό έδαφος είνε γεμάτο καπέλλα, 
όμπρέλλες, κομμάτιαάπό ενδύματα άπό καρέκλες σπασμένες' 
Απ’ έδώ καί έκεί υπάρχουν ΰπόμαυρε. κηλΐδες... Καί νά δτι 
τέσσαρες στρατιώται φάνηκαν σηκώνοντας ένα πράγμα 
βαρύ, μιά γυναίκα ποΰ φαίνεται ναρκωμένη. Τό κεφάλι 
τη: κουνιέται δεξιά καί αριστερά. * Υστερα άπό αυτούς 
τούς στρατιώτες έρχονται άλλοι ποϋ έχουν τά ίδια φορ
τία, άνδρες, καί γυναίκες. 'Ό τα ν πέρασαν άφήκαν πίσω 
του υγρά ίχνη Καί ξαφνικό κοντά στή μαρμαρένια πη
γή ό Μιχαλάκης παρατηρεί, κουλουριασμένο τό σώμα ένός 
μικροΰ κοριτσιοϋ, πολύ μικρότερου άπ’ αύτόν. Κοιμάται 
χαμογελώντας άνάμεσα σ’ ένα ποτάμι άπό αίματα...

’Αθόρυβα δ Μιχαλάκης άπομακρΰνεται άπ’ τό παρά
θυρο. Δέν κυττάει πιά τά ζώα του. Γρήγορα σάν ένας 
κακοποιός λαθραίος, ξαναπερνά τούς σκοτεινούς διαδρό
μους, τούς υψηλούς προθαλάμους. καί, ξαναβρίσκεται στό 
σιωπηλό δωμάτιο, τοΰ οποίου τό παράθυρο είναι άνοιγμέ- 
νο πρός τήν εσωτερικήν αύλήν. “Υστερα άπό λίγα λεπτά, 
ή Βαρβάρα έρχεται νά τόν συναντήση μέ τό πρόσωπο γε
λαστό. Δέν ήταν τίποτε... 'Ο Μιχαλάκης στενοχωρήθηκε ; 
δχι δέν στενοχωρήθηκε Κανείς δέν θά μάθη ποτέ αυτό 
ποΰ είδε, κανείς.

Τήν άλλη ήιιέρα ό Μιχαλάκης επειδή έπέρασε άσχη
μη νύκτα δέν έκαμε μάθημα. Καί βάζει στή σειρά μπρο
στά του τά υπολείμματα τοΰ θηριοτροφείου του. Μέ μιά

μοναδική τά καλά καί τά κακά δηλώνουν δτι δέν θά ξα- 
ναμαλώσουν πιά ποτέ. Καί άποφασίζουν νά πάνε νά ζή- 
σουν δλα μαζύ στό μεγάλο μυστηριώδες δάσος, δπου πο
τέ αί άνθρωποι §έν μποςοΰν νά τά βροϋν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'ον 

Σ κέψ ε ις

'Υπάρχει κάτι ποΰ ό Μιχαλάκης δέν μπορεί νά κατα- 
λάβη. Τό γιατί στίς δεξιώσεις, στίς μεγάλες έορτέο, υ
πάρχουν άνθρωποι πρό πάντων κυρίε; ή κύριοι πολύ η
λικιωμένοι, οί όποιοι δταν τόν πλησιάζουν γιά νά τοΰ 
φιλήσουν τό χέρι έχουν τά μάτια τους γεμάτα δάκρυα 
Ά ν  αύτό τούς κάνει τόσον νά λυπούνται μπορούν κάλ- 
λιστα νά μείνουν σπίτια τους.

** *
— Τί σκέπτεσαι άγάπη μου ;
Καθισμένος στή μικρή του πολυθρόνα, 6 Μιχαλάκης 

παρατηρεί τήν Β ιρβάρα χονδρή καί γελαστή. Καί λέγει.
— Σκέπτομαι κάτι ποΰ ήθελα νά μάθω.
— Καί δέ θέλεις νά τό πής στή φίλη σου τή Βαρβάρα!
'Ο Μιχαλάκης σηκώνει τούς ώμους. Βεβαίως δτι θέλει

θά τής τό πή. Μονάχα δέν θά ξέρει νά άπαντήση
’Ά ς τό πή έν πάση περιπτώσει.
— Έ  λοιπόν λέγει ό Μιχαλάκης, ήθελα νά ξέρω γιατί 

είμαι βασιληάς.
Νά μιά έρώτηαις ί Ή  Βαρβάρα, μέ τήν συνηθισμένη 

της χειρονομία, σηκώνει τό χέρι στό ούρανό. Πώς ό Μι
χαλάκης δέν θά ήταν βασιληά:, άφοΰ είνε υιός τοϋ βασι- 
?έω: Βόγη, ο έγγονος... Άλλά ό Μιχαλάκης τήν σταματά 
μέ ενα κίνημα κουρασμένο.

— ’’Ηξερα καλά δτι δέν θά καταλάβαινες. Τότε ά- 
φησέ με ήσυχον.

** *
Δέν είνε άτοπο τό διι ό Μιχαλάκης δέν έχει φίλους 

στ?)ν ηλικία του ;
Είνε ή έρώτησις ποϋ εύσεβάστως προχθές στή Βουλή 

τών εύγενών, ό κ. ΙΙρίγκηψ τοϋ Μπιέλιτς έθεσε στό κ. 
Πρόεδρο τοΰ Συμβουλίου. Ά πό τήν μοναξιά του δέν 
προκύπτει γιά τό νεαρόν μονάρχη μιά υπερβολική σοβα- 
ρότης καί μιά μεγάλη άγνοια γιά τά ανθρώπινα πράγμα
τα. Ό  κ. Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου ύπεσχέθη νά έξετά- 
ση τήν έρώτησιν. Τό άνέφερε στό Συνταγματάρχην Κρε
μώφ. Κι’ δ Συνταγματάρχης σαστισμένος τό άνέφερε στή 
Βαρβάρα.

Γιά νά άπλοποιήση τά πράγματα ή Βαρβάρα απο
τείνεται κατ’ εύθείαν στό Μιχαλάκη, ό όποιος έκείνη τή 
στιγμή χαϊδεύει τήν Νέλλυ.

— Άγάπη μου, δέν βαρυέσαι ποϋ είσαι τόσον συχνά 
μόνο: ;

Μόνος ; ό Μιχαλάκης τήν κυττάζει έκπληκτος.
Ξαναλέει.
— Θέλω νά πώ δέ θά σ’ άρεσε καλλύτερα νά είχες μι

κρού:: φίλους ;
Φίλους ! Νά μιά ιδέα. 'Ο Μιχαλάκης γέλασε λιγάκι 

κ ι’ άπαντά.
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— Καλή μου Βαρβάρα, νομίζω δτι είσαι τρελλή. Μή- 
πο)ς οί βασιληάδες έχουν φίλους ;

Καί τραβώντας xovtd του τό κεφάλι τή; Νέλλυς, 
προσθέτει χαριτωμένα.

— ’Έχουν σκύλλους.
&* *

Ή  Βαρβάρα ντύνει τόν Μιχαλάκη. Μισόγυμνος βλέ
πει στό καΟρέπτη νό κάτισχνο σώμα του και τά γυμνά 
μπράτσα του καί ρωτά ;

— Βαρβάρα είναι αλήθεια δτι είμαι δ εκλεκτός τοΰ 
Θεοΰ ;

— Βεβαίως, μέ θέρμη ή Βαρβάρα εξηγεί πώς δ Θεός 
υπέδειξε μεταξύ δλων τόν πολύτιμο Μιχαλάκη, γιά νά κάνη 
νά ευτυχήση ή πολυαγαπημένη του ΙΙανονία.

Τότε ό Μιχαλάκης, χωρίς νά πάψη νά κυττάζεται μέ 
ϋφος αηδίας, λέγει μέ ένα αναστεναγμό.

^— ’Έ λοιπόν άφοΰ μπορούσε νά διαλέξει, δέν καταλα
βαίνω γιατί δέν διάλεξε έ'να παχΰτερον.

** *
— Βαρβάρα, τί νομίζεις θά έλεγε δ θείος Παύλος αν 

πέθαινα ;
Νά ερωτήσεις πού δέν αρέσουν τής Βαρβάρας. Δαγ

κώνει τά χείλη καί κουνά τό κεφάλι. Δέν «ρέπει να μί
λα γι’ αυτά τά πράγματα. Φυσικά δ Θείος Παύλος θά 
λυπόταν πολΰ...

Αλλά δ Μιχαλάκης τής δίδει ένα μπατσάκι στό μά
γουλο καί λέγει σκάζοντας σιά γέλια :

— ‘Ώ τή παληοψεύτρα.
*¥ *

Βαρβάρα, γιατί εορτάζουν τά γενέθλια ;
Μά είνε πολΰ φυσικό. "Ελα δά... 'Η Βαρβάρα .ρητο

ρεύει μέ θέρμη, τά μπερδεύει λίγο... Ό  Μιχαλάκης δέν 
τήν πολυακοΰει καί συνεχίζει :

Είσαι ευχαριστημένη πού γεννήθηκες ;
Η Βαρβάρα κάνει ένα αόριστο κίνημα.
" Εμενα λέγει δ Μιχαλάκης, μοΰ είνε άδιάρορο, 

αλλά δέν καταλαβαίνω τί χρειάζεται.
** *

— Βαρβα’ρα αν πέθαινα θά λυπόσουνα ;
—- Αν θά λυπόμουνα ! ΤΩ άγάπη μου ! Πώς τό λές..
1ά ματια τής Βαρβάρας είτε γεμάτα δάκρυα. Ό  

Μιχαλάκης επαναλαμβάνει σκεπτικός.
— Μοΰ φαίνεται δτι θά λυπόσουνα. Κι ’ ή Νέλλυ τό

ίδιο
** *

Βαρβάρα, μήπως θά χρειαστή ν<¥ παντρευτώ ;
Φυσικά ολοι οι βσσιληάδες πρέπει ιά  παντρεΰωνται 

γιά τήν ευτυχία τών πιστών τους υπηκόων.
Ό  Μιχαλάκης αναστενάζει.
— Τότε νομίζω δτι θά πάρω τήν εξαδέλφη μου 

Σόνια.
— Τό χρυσό μου τήν άγατα πολΰ ;
— ’Ά  ! δέν εινε αύτό. ‘Αλλά βήχει πολΰ. Ό  γιατρό; 

είπε δτι πιθανόν νά πεθάνει πολύ νέα. Κι’ έτσι θά μ’ 
αφήσου ν ήσυχον.

* /* *
— Βαρβάρα τί θάκανες αν ήσουν ό καλός Θεός ;

Δέν ξέρεις τίποτα. Είσαι μιά βλάκισσα. Έ  λοιπόν 
εγώ, θά σοΰ πώ. Θάβαζα βαμβάκι στ’ αυτιά μου ή θ ’ 
άλλαζα κατοικία. Θά είνε τόσο βαρετό ν’ άκούη κανείς τίς 
προσευχές τών ανθρώπων.

"Ο/.οι κάτι έχουν νά ζητήσουν.
** *

Βαρβάρα ,αν ήθελα μπορούσα νά μήν.. .ήμουν βασιληάς;
Βεβαίως. ’Αλλά γενικώς, αυτό δέν γίνεται σι»χνά. Έν 

τούτοι; ύπάρχουν μονάρχαι οί δποΐοι άφισαν τό θρόνο...
Ό  Μιχαλάκης κουνά τό κεφάλι, καταλαβαίνει.
— Κατάλαβα. Οί άνανδροι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ 'ον 

Ό  π ό λ ε μ ο ς

Σήμερα δ Μιχαλάκης γυρίζει σκεπτικός άπό τό Συμ
βούλιο τού Στέμματος. 'Η  συνεδρίασις δέν έγινε δπως 
συνήθως. ’Αντί νά κυΐΐάζη τίς μυιγες ποΰ πετοΰν καί νά 
βλέπη λοξά τούς μορφασμούς αύτών τών κυρίων, άκουσε 
τή συζήτησι. Έ ν πρώτοι: δ οι μιλούσαν τόσο δυνα
τά ποΰ ήταν άδύνατο νά μήν άκοΰσης. Κι’ έπειτα έπρό- 
κειτο γιά σοβαρά πράγματα, γιά πράγαατα πον μπορούσε 
κανείς νά καταλάβη. Ό  Μιχαλάκης άκουσε δσο μπορού
σε. Φαίνεται δτι ίσως, πιθανώς, σχεδόν ασφαλώς πρόκει
ται νά έχωμε πόλειιο.

Γ ιατί; Αύτό δ Μιχαλάκης δέν μπόρεσε νά τό καταλά- 
βη καλά, Γιατί γενικώς, δ κ. Μιρσκί έδήλωσε χτυ
πώντας τό στήθος του δη δέν τόν επεθΰμει. Καί, άπό 
κείνα πού δ Μιχαλάκης μπόρεσε<νά κρίνη, ή άλλη δΰνα- 
μις,— άπέφυγαν νά τήν ονομάσουν—ούτε αύτή δέν ήθελε 
άπολύιως νά γίνη πόλεμος. Δυστυχώς, μεταξύ αυτής καί 
τής Πανονίας, υπάρχουν τέτοια ίΓητήτατα πού θίγουν ττιν 
αξιοπρέπεια τής χώρας. 'Ο κ. Μιρσκί τό είτε μέ αΐ’γκί- 
νη u : «Θέλω τήν ειρήνη, άλλά επιθυμώ καλΰτεοα τόν πό
λεμο παρά μιά ειρήνη ή οποία θά ατίμαζε τό κράτος». 
“Ολοι οί 'Υπουργοί έπεδοκίμασαν, εκτός τού κακομοίρη 
κ. Β ιζίλ δ οποίος έχαμε λίγες επιφυλάξεις. ’Αλλά ή φωνή 
του χάθηκε μέσα σ’ ένα ψίθυρο αποδοκιμασίας. Καί δ κ. 
Βέρ* Στάσλιν, λαμβάνων τόν λόγον μέ θέρμη έορί'ψεν 
εί: τό μέσον τήν ΐδέαν —έστω καί άν έπρόκεκο οί συνάδελ
φοί του νά τόν μεμθφούν—δτι ό πόλεμος δ δποΐος είναι 
πάντοτε μεγάλο κακό (επ’ αύίοΰ δλοι συμφωνούν) ηναι 
άπό κείνα τά κακά ποΰ κατά τάς περιστάσεις μπορεί νά 
φέρουν τά μεγαλύτερα καλά.

Αυτή τή στιγμή, σέ μερικά στρώματα τοΰ λαού, ή 
κατάστασις τών πνευμάτων δέν είναι, αλλοίμονο, δπως 
έπρεπε νά είναι. Γεγονότα σάν τά προχθεσινά (δ κ. Βέρκ 
Στάσλιν έκλεισε τό μάτι κρυφά, άλλά δ Μιχαλάκης κα
τάλαβε πολύ καλά δτι εποόκειτο γιά τήν ημέρα... γιά τήν 
ήιιέοα ξέρετε ποΰ σπάσανε τά ζώα τον) κάνουν κανένα νά 
σκέπτεται δτι ή εθνική ψυχή, έχει ανάγκην νά άναζωο- 
γονηθή <αί δτι ΐιοις ή ανάγκη τοΰ νά άντιμετωπίσοί'ν 
ένα εξωτερικό κίνδυνο είναι ή καλυτέρα ασφάλεια εναν
τίον τής επανασ άσεως. Μερικοί 'Υπουργοί είχαν κάτι νά 
άντείπουν) άλλά χωρίς σοβαρές αντιρρήσεις.

'’Υστερα απ’ αύτό είχαν μία συζήτησι πολύ συγκεχυ
μένη ποΰ ό Μιχαλάκης δέν, μπόρεσε καλά νά καιαλάβη.
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Φαίνεται δτι ή άντιπολίιευσις δέν λαμβάνει ύπ ’ δψει της 
τή δόξα τού τόπου καί δτι είναι έτοιμη γιά νά ίκανοποι- 
ήση τάς ορέξεις της νά στηριχθή ι '.ή θέλησί τή γενική τοΰ. 
λαού πού ήταν εναντίον τοϋ πολέμου καί νά παρουσιάση 
μέ τά ιιό ρόδινα χρώματα εκείνο ποΰ θ ’ άπετέλει γιά τό 
Κράτος τή 'πιό ά;ιοθρήνητη υποχώρηση. Ή ταν φανερό 
δτι ή έπερώτΐ|σις τοΰ Στόρεκ θα ήταν επικίνδυ-νος. Θά 
ήταν ά/.ηΟινά. Έ π ’ αύτοΰ διεψώνησαν, σχεδόν πήγαν νά 
πιαστούν. ’Ακούστηκαν λέξεις υβριστικές μειαξύ τού κ. 
Μιρσκί τού στρατηγού καί τού κ. Βαζίλ. 'Ο κ. Μιρσκί 
ίαχυρίζετο δτι tlvai βέβαιος γιά τήν πίστη ώρισμένων 
προσώπων. 'Ο κ. Τοερνάγκ διεβεβαίωνε μέ σταυρωμένα 
τά χέρια «θά σάς προδώσουν». Καί δ στρατηγός κάθε φο
ρά ποΰ επικρατούσε λίγη ησυχία έμονρμοΰριζε χτυπώντας 
τή πυγμή του στό τραπέζι «δέν έ/ουμε παρά νά κηρΰξω- 
με τήν λήϊιν τών^ργασιών κοί νά προχωρήσωμε». "Ολη 
τήν άλλη ώρα εβλασφημονσε ανάμεσα στά δόντια του δί- 
χνοντας γύρω του άγριις ματιές.

Έχαιρίστηκαν χωρίς ν ’αποφασίσουν τίποτε. Γενικώς, 
δ ’Ο ό Μιχαλάκης μηόρ σε νά καιαλάβη, ό πόλεμος δέν 
ίΐνε εντελώς βέβαιος. Άλλά μποριΐ νά κηρυχθή άπό τήν 
μιά στιγμή στήν δλλη. Μοιάζει μ’ ένα είδος θηρίου,σκύ
λου βρηχωμένου καί άγριου ό δποΐος άκόμα ιΐνα ι άλυσ- 
σοδεμένος, άλλά αγωνίζεται, δαγκάνει τά όεσμά του καί 
ίσως αύ'ριο θά πηδήση άπ’ τό κ/οΐ’βί του καί δλα θά τά 
αιματοκυλίση. Καί δέν είνε βέβαιος άν τήν νύχτα δ κ. 
ντέ Βέρκ Στάσλιν ή ένας άλλος δέν θά /λυστρήση ύπουλα 
μέ ένα μαχαίρι νά κόψη τά δεσμά γιά νά δώση τέλος.

Πό/.εμος ! Καθισμένος κοντά σιόν Νέλλυ, ακίνητος 
σιωπηλός, δ Μιχαλάκης θυμάται τίς ιστορίες τοΰ βιβλίου 
του, τίς φοβερές κκόνας ποΰ γεμίζουν τίς σελίδες, τούς 
πίνακας τών μαχών κρ?μασμένους σ ι’δλους τούς τοίχους 
τοΰ παλατιού, τήν ιΐσοδο τοΰ Μιχαήλ τού Νικη:οΰ είς 
Μοβυύλσκην,

...,Μάιαια, δταν διαβάζη κανείς αυτά τά πράγματα, 
ή δταν τά βλέπη παριστάμενα σέ εικόνες, δέν μπορεί νά 
φαντασθή καί αν άκόμη είναι βίβαιος, δτι είνε εντελώς 
άλήθεια. Αύτό φαίνεται πολύ ηλίθιο δτι οί άνθρωποι 
οί δτοΐοι έχουν τόσες άλλες δυστυχίες άλληλοβα
σανίζονται καί άλληλο.τνίγονται διά μέσου τών αιώνων 
μέ τέτοια λύσσα. Σάς φαίνεται δτι εϊνε ιστορίες παληές 
μισοφανταστικές πού συνέβησαν ο’ άλλους καιρούς με
ταξύ άνθρώπων ποΰ δέν ήααν σάν τούς σημερινούς καί 
ίσως δ κατασκευαστή: τοΰ βιβλίου ή τών εικόνων τάς με- 
τέιρεψδ γιά νά τίς κάνη τιό φοβερές.

Ά λλ’ δχι δέν είνε έπινόησις Μέ τά ίδια του τά μά
τια δ Μι χαλάκης δταν ήταν μικρός είδε τό σώμα τού βα- 
σιληά Βόγη τρυπημένο μ ’ ένα εγχειρίδιο. Μέ τά ίδια του 
τά μάτια, προχτές ύστερα άπό τό τουφεκίδι είδε εκείνα 
πού σήκαιναν οί στρατιώται, είδε κοντά στή πηγή τή μι
κρή παιδούλα ποΰ χαμογελούσε κοιμισμένη μεσ’ στό κοκ- 
κινοποιάαι Αύοιο ΐιω ς  θά ίδή μέ τά μάτια του τόν πό
λεμο. Εμπρός του δυο δγκοι άπό άνδρες εχθρούς θά 
τρέξουν νά σφαγοΰν. Θ’ι γίνουν συγκρούσεις λογχών καί 
μαχαιριών, θά πέφτουν κανονιές, τουφεκισμοί, έφοδοι 
ίτπικοΰ ποΰ θά κατασυντρίβουν σώματα, φωνές, ούρλιά· 
σματα, βογγητά. Στις πεδιάδες, στις πόλεις θά σκοτώ
νονται. Ή  πυρκαίές θά λάμψουν. Παντού δ θάνατος. 
Στό μολυβόχρωμο άέρα θ ’ άνεβή δ καπνός τοΰ μπαρου

τιού καί ή άσχημη καί φοβερή μυρουδιά τής δποίας ή ά- 
νομνησις κάνει άκόμη τό Μιχαλάκη νά λιποθυμά, ή μυ
ρουδιά τοΰ οϊματυς.

'( )  Μιχαλάκης είναι βασιληάς,εί>αι δ φΰλαξ τής τίμιας 
τής ΙΊανονίας. Δέν μποριΐ νά θέλη νά φαν ή ή χώρα του 
άτιμη καί περιφρονιμένη. Πρέπει νά ευγνωμονεί τόν κ. 
Μιρσκί ποΰ έπαγρυπνεΐ στή δό;α του.

Πρέπει νά εινε δ άντάξιος διάδοχος τών Στεφάνων 
καί τών Ααδισλάων. Κοί έν τού^ις δέν μπορεί, δχι δέν 
μπορη νά συγκατανεΰση σ' αύτό πού ίσως αύριο θά είναι 
ή πραγματικότης. Δέν μπορεί νά συγκατανεΰαη στό πό
λεμο. Πρέπει νά ύ,ιάρχη ένα μέσον νά τόν έμποδίση. 
Ποιό ;Δέν ξέρειειναι πολύ μικρός,άλλά πρέπει νά τό βρή, 
νάτό βρή γιατί χωρίς αύτό θά ήταν τρομερό.

Καί τή νύχτα, ύστερα ποΰ ένας βαρύς ύπνος, μέ πολύ 
κόπο τού έκλεισε τά βλέφαρα τόν κατέλαβε ένας βαρύς 
εφιάλτης.

‘Ο ΜιχαΙάκης είναι μόνος στήν απέραντη αίθουσα 
στοά τών ιπποτών, ανάμεσα στις πολεμικές πανο τλίες ποΰ 
έχουν τοποθειήση πάνω σέ ξύληα άλογα. Είναι μόνος 
του, άλλά ή καρδιά νου κτυπά, γιατί γύρω του πετοΰν 
κάτι πράγματα. Καί ξαφνικά δτι προαισθανόνταν υπάρ
χει Κάτ’ άπό τίς κάσκες κουνιώντιιΐ πρόσωπα γενειοφό- 
ρα. Ή  σιδηρές περιχειρίδες άνοιγοκλούν. Στή πλάτη τών 
αλόγων πού αρχίζουν νά τρέχουν, ή πανοπλίες ή χρυσο
ποίκιλτες πέρνουν ζωή καί σκιρτούν. Κι’δ Μιχαλάκης πα
ρατηρεί δτι κάθε μία άπ ’ αύτές περικλείει ένα γίγαντα μέ 
χαρακτηριστικά άγρια δ δποΐος σείει μιά ρομφαία. Είναι 
εκεΐ δ Στέφανος δ 1ος καί δ Ααδίσλαος δ νικητης κ ι’ δ 
Βόρις δ άγιος κ ι’ δλοι οί άνλοι. Γελούν μ’ έν<ι πλατύ γέ- 
? λ ι ο ,  πού κάνει νά q p a i v o m a i  νά τρομερά δόντια τους, 
καί κάνουν νόημα στό Μιχαλάκη νά πάη νά τους βρή. 
Μάταια προσποιιΐται δτι δέν τούς βλέπει κοί προσπαθεί 
νά κρυφτή. Νάτον κλεισμένος σέ μιά μεγάλη πανοπλία. 
Στό μέτωπό του υψώνεται έ'να κράνος μ’ ένα κατακόκκινο 
λοφεΐο. "Ενας χάλκινος θώραξ πιέζει τούς ώμους του καί 
τό στήθος του, τόν συντρίβει καί τόν πνίγει. Τοΰ έβαλαν 
στό χέρι έ'να σωοό άπό δπλα. Κ ι’ ένα γιγάντιο μαύρο ά
λογο τόν παρασύρει μέ σιωπηλό καλπασμό. Μάταια δ Μά- 
χαλνάκης προσπαθεί νά φωνάξη νά απαλλαγή, νά φΰγη. 
Δέν μπορεί νά άρθρώση λέξι ούτε νά κουνήση τά χέρια 
του. "Ολα ποΰ τόν πιέζουν είναι πολύ βορειά- "Ακαμπτος 
καλπάζει άνάμεσα στούς τρομερούς καβαλλάρηδες.^

Ή  μάχη αρχίζει τό κανόνι βροντά, γύρω στό Μιχα
λάκη γίνεται ένας θόρνβος άπό σπαθιά πού χτυπούν τίς α
σπίδες, άπό λόγχες πού συντρίβονται άπό ρόπαλα πού κά
νουν τά κράνη νά σπάζουν σάν νά ήσαν κούφια καρύδια. 
’Α π’ δλες τίς μεριές τό αίμα ρέει, οί άλλαλαγμοί τής ν ί
κης άποκρίνονται σιούς στεναγμούς. Τά πτώματα σωρεύ
ονται τό ένα πάνω σι’ άλλο. Αμέριμνο τό άλογο τοΰ Μι
χαλάκη προχωρεί πάντοτε καί τά συντρίβει δλα κάτω άπ’ 
τά πελώρια πόδια του. Μιά γυαλιστερή λάσπη άπό αίμα 
ποΰ καλΰ.ττει τίς δ ιλές, άλλοι αυτό προχωρεί. Ή  λάσπη 
φθάνει ώς τά γόνατά του έπειτα ώς τή κοιλιά του. Άλ λ ’ 
αύτό προχωρεί. Ή  λάτπη φθάνει τά πόδια τού Μιχολακη 
καί προχωρεί παραπάνω. Ό  Μιχαλήκης καταλαβαίνει νά 
τοΰρχεται τρέλλα. Κάνει άπελπισμένες προσπάθειες, μά 
μιά λέξι δέν μπορεί νά βγή άπό τό στόμα του. Κανένα μέ
λος τοΰ σώματός του δέν τόν υπακούει. Μιά μυρουδιά δ ι
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απεραστική, συχαμένη γεμίζει τά ρου&οΰνια του, τόν π ν ί
γει. Ή  απαίσια πλημμύρα περνφ επάνω άπό τούς ώμους 
του. Γΰρω του δλα εξαφανίζονται. Κοράκια κρώζουν κον
τά στ’ αυτιά του. Μέ τυύς ζωντανούς καί ιούς σκοτωμέ
νους ό Μιχαλάκης βυθίζεται μέσ’ στο ιέλμα τής λάσπης 
και τοΰ αίματος ποΰ πνίγεται καθε ΰπαρξις.

Το τρωΐ ό Μηχαλάκης ση<ώνεται μέ χαρακτηριστικά 
τραβηγμένα. Α ύιή τήν ημέρα καί τίς άλλες καθε φορά ποΰ 
ή Βαρβάρα τοΰ σερβίρει τό πρόγευμά του τό πρώτο ποΰ 
θά τήν ρωτήση 8ivui «Βαρβάρα οΰτε σήμερα δέν άρχισε 
δ πόλεμος ;»

Καί μόνον δταν ή Βαρβάρα τοΰ ά,ταντήση «δχι, δχι, 
άγάπη μου», τότε τό βάρος ποΰ τοΰ πιέζει τό στήθυς φεύ
γει καί μπορεί ήσυχα νά φάη τό πρόγευμά του, έπειτα νά 
μάθη ιά μαθήματά του ή νά βνάλη άπ’ τό μ ιαμπακένιο 
κρεββάτι τους τά πορσελάνινα ζώα ποΰ έπέζησαν άπό τήν 
καταστροφή

(Ε ίς  τό προσεχές: Υ π ο υρ γ ικ ή  κ ρ ίσ ις .)
------ ο-------

ΣΗΜΕΙΠΣΕΙΣ ΛΟΓΙΟΥ

Η Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Κ Ρ Ι Σ Ι Σ
Διέρχονται κρίσιν τά Θέατρα έφέτος. Καί μας παρου

σιάζεται δύσκολο τό ζήτημα, γιατί ένώ ό πληθυσμός με- 
γάλως ηύξήθη θά έπρεπε νά δουλεύουν έπικερδώς δλα τά 
θέατρα.

Εΐνε τά  εισιτήρια άκριβά; Εΐνε ή συγκοινωνία μή
πως ή αίτια- διότι, ώς γνωστόν, μετά τάς δώδεκα σταμα- 
τοΟν τά τράμ, τά δέ αύτοκίνητα διπλασιάζουν τήν τιμήν 
τοΟ εισιτηρίου ; ΚΓ αύτοί εΐνε λόγοι, βεβαίως, δχι άσχε
τοι πρός τήν κρίσιν, διότι ό έξω τών Άθηνών'κόσμος πε
ριορίζεται σιά μικρά κέντρα διασκεδάσεως τών συνοικιών. 
Ά λλά καί άν δέν ε ΐνε  σοβαροί οί λόγοι αύτοί, τότε θά 
παραδεχθώμεν, δτι τά πολλά θέατρα δέν ίκανοποίοΟν τό 
κοινόν πού δέν έννοεί άιτλούστατα νά πληρώνει άκριβά 
χωρίς νά βλέπει έκτελέσεις παραστάσεων άρτιες. Διότι 
κάθε μιά ήθιποιός, πού άνεδείχθη κάπως φιλοδοξεί νά 
γίνει πρωταγωνίστρια καί τό έπιτυγχάνει διά τής εύρέσεως 
τοΟ έπιχειρηματίου. Έ  φιλοδοξία της ικανοποιείται, ό θί
ασος καταρτίζεται έκ τοΟ προχείρου,ώς οί θίασοι τοΟ ή 9ο- 
ποιοΟ κ. θωμά Οικονόμου, καί τό κοινόν προσκαλείται 
νά προσέρχεται στά ταμεία καί πληρώνει τά έξοδα μιας 
κατεργαρίστικης δουλειάς, πού άνήκει στήν τέχνη τάχα, 
ένώ πρόκειται μόνον περί τεχνικής άφαιμάξεως τών πορ- 
τοφολίων τών θεατροφίλων πολιτών.

’Εάν θέλουμε ή κρίσις, πού ίσως θά έπεκταθεί αύριο 
χειροτέοα, νά τήν προλάβουμε, άνάγκη εΐνε, ν’ άφεθοΟν 
οί φιλοδοξίες κατά μέρος καί ή πλεονεξία τής έπιχειρή- 
σεως νά περικοπεί, διά τής καταρτίσεως λίγων καί καλών 
θιάσων, ώστε νά παρουσιασθεί άπό καθένα θίασο Ινα σύ
νολο καλλιτεχνικά συγκεκροτημένο, ίκανό νά έκτελέσει 
έργα άρτια, καί έξυπηρετεί τήν τέχνη, πού, ή θλιβερή 
άλήθεια εΐνε, δτι άρκετά - έχει περιφρονηθεΤ άπό τούς 
έργάτας της.

Κ. Α Φ Ω ΓΑΚ Η Σ

(ΜΕΑΙ &κ ^ ο εειςϊ)
ΝΕΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. — Έξεδόθη ύπό τοΰ Συλλόγου πρός 

διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων ή νέα συλλογή διηγημάτων τοΰ κ. 
Έμμαλουήλ Σςυλια\οΰ Λυ<ούδη — Εθνικόν Αριστείου τών 
Γραμμάτων—περιέχουσα τά θαυμάσια διηγήματα τοϋ έκλεκτοΰ 
Έ λληνος διηγηματογράφου: Τυφλή Δικαιοσύνη. - Ό  Τσουρά- 
π η ς .—Τό παραστράτημα.— Ά πό τό φλογοστρόβιλο.—Ώ ς τή 
Σκυ&ία. — Π υλεϊτα ι είς άπαντα τά βιβλιοπωλεία άντί δρχ. 5*. 
—Λίαν προσεχώς ό ■< Παντογνώστην» θά γράψυ περί τοΰ έργου 
τοϋ κ. Λυκούδη.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. — Έξεδόθη καί έκυκλοφόρησε 
κατ’ αύτάς είς κομψήν καί έπιμελημένην έκδοσιν τό νέον βι- 
βλίον, τοΰ καί έξ άλλων έργων γνωσιι^συγγραφέως κ .  Π. Γ . 
Παπάζογλου «Πολιτικών διάλογοι». Είναι μία σύντομος καί 
απλή μ β λ έ ιη  τοϋ σ υ γ Υ ρ ιφ έ ω ς ,  άναπαρισιώσα τά έπ ί τής πολι
τικής σκηνής δράσαντα κύρια πρόσωπα άπό τοΰ 1911—20, εύ 
χάριστο; είς πάντ ι, διά τών έν αύτή έκθετομένων τρόπων πο· 
λιτεύεσθαι, ηθών, έβίμων, κ α ί  άντιλήψεων, μετά τών ίδιοζόν- 
των γλωσσικών Ιδιοτισμών,, τών τότε πολιτικών αντιπροσώπων 
έκάστηςχώρτς. — Πωλείται άντί δραχ. (5) είς τα βιβλιοπωλεία, 
κ α ί  παρά τφ συγγράφει : Προαστείου 35. -  · Αΰήναι.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ «ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ»
Φέρομεν είς γ νώ σ ιν  τώ ν  κ .  η .  συνδρομητών δτι 

διαχειριστής τοϋ  « Π αντογνώστου» εΧ\αι ό η .  ΑΝ
ΔΡΕ ΑΣ Σ Μ ΥΡΛ Η Σ , δα ας φέρει πάντοτε μ ε θ ’ έαυ- 
τοϋ τό δελτίον ταυτότητάς του. Πάσα έξοφλητική  ά- 
πόδειξ ις δέον Ι ά π α ρ α ι τ ή τ ω ς  νά  φέρη τήν ύπο-  
γραφήν τοϋ ’Ιδ ιοκτήτου.

( Έ κ τ η ς  Δ ιευθ ύ νσ εω ς )

ΠΑΡΑΚΑΗΣΙΣ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ κ. κ. ΣΪΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Παρακαλοΰνται θερμώς οί κ. κ. συνδρομη
ταί μας, δπως ευαρεστούμενοι έμβάσωσι τήν κα- 
θυστερουμένην έτησίαν αυτών συνδρομήν.

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

(Έ κ τής Διευθύνσεως)

Η  ΣΥΝΔΡΟ Μ Η ΙΟ Υ  « ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΟΥ»
Λόγω τοϋ διπλασιασμού τώ ν  έξόδων τής έκδόσε- 

ω ς τοϋ « Π αντογνώστου», ηναγκάοϋ'ημεν νά  προβώ- 
μεν είς μικράν αϋξηο ιν  τής έτησίας συνδρομής, όρί- 
σαντες ταύτην εις 8 0  δραχμάς ά ντ ί τώ ν  μέχρι τοϋδε 
6 0 .  Τής αύξήσεως ταύτης οί παλαιο ί μας συνδρομη
τα ί απαλλάσσονται διά τό τρέχον έτος, έκτός άν λόγφ  
τής πρός τόν « Π αντογνώστην» έκτιμήσεώς τω ν θ ελή -  
σουν νά  καταβάλλουν κα ί τήν μικράν ταύτην διαφοράν.

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΒΝΥΜΟΣ Ε Τ A I Ρ Ε I Α — Ύ δρυθεϊσα  τφ  1918 α

"Εδρα έν Ά θή να ις . —Υποκαταστήματα έν Πειραιεϊ, 
Πάτραις Σύρφ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ χαταβΧη&έν Δρ. 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  f  
*  ΚΕΦΑΛΑΙΑ άπο&εματιχά Δρ 2 .0 6 7 .8 0 2 .9 5  
■ Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου: Παντελής Τσιτοεχλής 
Σύμβουλοι Αιευθυνταί: Δ. Μιαούλης καί *Αν. Σπουργίτης.' 

Τ ραπεζιτικο ί έργασία ι παντός εϊδονς. 
Καταθέσεις είς Δραχμά; κα ί Ξένα ιομίοματα ύπό τ 

εύνοϊκωιέρους δρους.

Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
Ίόρν& εΐσα  τφ  1 8 9 3

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ν  
Δρ. 7 2 ,0 0 0 ,0 0 0  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α Π Ο Θ Ε  Μ A T  I K O N  
Δρ. 2 8 ,6 0 0 ,0 0 0

Η Λ Ρ Κ  Β Η  Α β Η Ι » « ϊ *  — Τ η Ι. Δ ιε νϋ · .: Τ Ρ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΕΝ ΤΡΙΚΟ Ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α ΕΝ ΑΘ ΗΝ ΑΙΣ

-£>ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟι-Ο- 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ά γρ ίν ιο ν , Α ϊγ ιον, Ά λεξανδρούπολ ις, (Δεδέαγατς) 
Ά ιια λ ιά ς , ' Α μ φ ισσα , 'Ά ργος, Ά ργοστόλιον, Β α 
θ ύ  Σάμου, Βόλος, Γαργαλιάνοι,Γύ& ειον,Δημητσά- 
να , Δράμα, Ζ άκυνθος, ’Η ράκλειον , Θ εσσαλονίκη, 
Θ ήβας, ΊΦ άκη, Ι ω ά ν ν ιν α , Καβάλλα, Καλάβρυτα, 
Κ αλάμαι, Καρλόβασι Σ άμου , Καρπενήσιον',Καστο- 
ρία, Κέρκυρα, Κάστρον (Λήμνος), Κιάτον, Κοζά>η, 
Κομοτινή, Κ όρ ινθος,Κ υπαρισσ ία ,Λ αμ ία , Λάρισσα, 
Λεβό,δεια, Λ εύκάς, Λ ίμνη , Μ εγαλόπολις, Μ υτιλή 
νη , Ν αύπακτος,Ξ άνθη , Ξνλόκαοτρον, Πάτραι, Πει- 
ραιενς  μετά Παραρτήματος έν ι[| Πλατεία Τελωνείου, 
Ποταμός (Κύ&ήρα) Π ρέβεζα, Π ύργος, Ρ έθυμ νο ς , 
Σόροβιτς, Σπάρτη, ^ϋρος, Τρίκκαλα, Τ ρ ίπολις, 
Τσοτύλιον,'Ύ δρα, Φ λώρινα, Χ αλκις, Χ ανία , Χ ίος.

(Έ ν Ά γγλίςι) Δονόΐνον, 22 Fenchurch Street, (Έ ν 'Α μ ε
ρική) Νέα Ύ ό ρ *η , 2δ Pine Street. Βοστώνη (Athens 
Banker’s Corporation) (Έ ν ΑΙγύκχφ)’Α Ιεξάνόρεια,Κ άίρον, 
Π όρτ-Σ άϋ, (Έ ν Κύ.τ;ρω) Λεμεσός, Λ ευκω σ ία .
Π Υ Κ Ν Ο Τ Α Τ Ο Ν  Δ ΙΚ Τ Υ Ο Ν  Α Ν ΤΑ Π Ο Κ Ρ ΙΤ Ω Ν

Καταθέσεις βίς Δραχμά; καί Συνάλλαγμα έπ ί τοϋ Ε ξω 
τερικού έν όψει κα ί έπί προθεσμία.

Π Α ΣΗ Σ Φ ΤΣΕΩ Σ ΤΡΑΠ ΕΖΙΚΗ ^ Ρ ΓΑ Σ ΙΑ
ΤΠΟ ΤΟ ΤΣ ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜ Φ ΕΡΟΝΤΑΣ ΟΡΟΥΣ

a Β

ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟ Ι Α  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ Σ
ΑΝΩΝΥΜΟε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ε Δ Ρ Α  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ — ΝΕΑΣ ΥΟ ΡΚ Η Σ
έκτελουμένη  διά τών γνω στώ ν πολυτελώ ν κ α ί τα χ έω ν ύπ ερω κεανίω ν της.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Θ/ΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ—ΚΩΝΣΤΑ 
ΤΖΗΣ—ΒΑ ΡΝ Η Σ—ΠΕΙΡΑΙΩΣ -  Μ ΑΣΣΑΛΙΑΣ

έκτελουμένη  διά τοΟ ταχυτάτου υπερω κεανίου τη ς « Ι 1 Α Τ Ρ Ι Ϊ »  κα ί τού γνω στού πολυτελοΟς
θαλαμηγοΟ c A M A P O S »

Μ ηνια ία  γραμμή Π ειρα ιώ ς—Χ ίο ν—Μ ιτυλήνης—Θ ν ίκ η ς—Β όλον—Π ειραιώς Π ατρών Μ ασσαλίας
έκτελουμένη  διά τής πολοτελοΟς ΘαλαμηγοΟ «ΝΑΞΟΣ».

Γρ«.}ΐ,μ.5«.6 δ ι ’ δ λ ο υ ς  τοί>ς ε λ λ η ν ικ ο ύ ς  λ ιμ .έ νο ις .
Πληροφορίαι-. Έν Πειραιεί ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ, Μέγαρον Βάττ/, Ιον πάτωμα τηλ. 3 64

Έ ν  Ά θ ή ν α ι ς ,  ‘Α ττελλ ο Ο  1 Χ·»ιλ- i i  — Λ Λ .

Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι ΑΝ ΤΙΠΡΟ ΣΩ Π Ο Ι 
Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι  Τ Ο Υ  “ Π ^ Ν Τ Ο Γ Ν Ω Χ Τ Ο Ϊ *


