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Ή Έλληνική Έπιθεώρησις εϊσήλθε πρό ολίγου— 
διά τοϋ τεύχους Νοεμβρίου 1922—εις τό δέκατον έ- 
κτον έτος τής ζωής της. Μέ συγκίνησιν φέρω σήμε- 
μερον τήγ ένθύμησίν μου εις τήν άλησμόνητον δι’έμέ 
ημέραν, πρό δέκα πέντε ακριβώς χρόνων, κατά τήν ο
ποίαν,μέ ό'νειρα και ελπίδας,έπαρουσίασα πρός τήν ελ
ληνικήν Κοινωνίαν τό πρώτον τεύχος τοϋ Περιοδικού 
μου. Άπό τής ήμέρας εκείνης ένα μόνον πόθον έτρε
φα είς τήν ψυχήν μου, ένα προορισμόν έταξα είς τήν 
ζωή μου, μίαν μόνον φιλοδοξίαν είχα ώς μοναδικήν 
έμπνευσίν μου, νά καταστήσω, μέ αδιάλειπτους προ
σπάθειας,τήν< Ελληνικήν Έπιθεώρησιν, >αξιον πνευ
ματικόν σύντροφον τής έλληνικής Οικογένειας. Ήλθε 
ώρα κατά τήν οποίαν έπίστευσα δτι δέν εύρισκόμην 
πολύ μακράν τής πραγματώσεως τοΰ καλοΰ αύτοΰ 
σκο.τοΰ μου’ μέ ίκανοποίησιν είδα τήν έλληνικήν Κοι- 
νονίαν νά ένισχύη τάς προσπάθειας μου, νά ένθαρρύ- 
νη τον ζήλον μου, νά περιβάλλη μέ συμπάθειαν τό 
έργον μου.

Καί δμως...Καί δμως άπογοήτευσις πικρά κατέλαβε 
πρό ολίγου νήν ψυχήν μου · δταν άνεδίφησα, τεΰχος 
πρός τεΰχος, τούς τελευταίους τόμους τής Έλλ. Έπι- 
θεωρήσεως, οί όποιοι, δπως καί οί προηγούμενοι, 
φέρουν τό ό'νομά μου. Άπεκόμισα άπό τήν έρευναν 
αύτήν τήν άπογοητευτικήν έντΰπωσιν δτι κατά τά 
τελευταία έτη τό Περιοδικόν μου δέν άντεπεκρίθη είς 
τόν προορισμόν του, δέν έφάνη ά'ξιον, κατά τά πλεΐ- 
στα, τοΰ παρελθόντος του.

Πρός τούς παλαιούς φίλους τοΰ έργου μου, πρός 
τούς συνδρομητά; καί άναγνώστας τοΰ Περιοδικού 
μου, τών όποιων ή έντύπωσις βεβαίως δέν δύναται 
νά είναι διάφορος τής ΐδικής μου, έπιθυμώ νά ομιλή
σω σήμερον μέ άνυπόκριτον ειλικρίνειαν καί νά εξη
γήσω εις ποιας άφορμάς οφείλεται ή βαθμιαία αύτή 
παρέκκλισις τής >Έλλ.Έπιθεωρήσεως>άπό τόν δρόμον 
τόν καλόν, τόν όποιον έπί μακρά έτη μέ βήμα στα
θερόν ήκολούθησε.

"Οταν ή καταιγίς τού παγκοσμίου πολέμου έπέφερε 
τόν πρώτον ισχυρόν κλονισμόν εις τήν οικονομικήν 
ζωήν τών Κρατών καί τών άτόμων, εύρέθην καί έγώ 
Ενώπιον ανυπερβλήτων δυσχερειών διά τήν έξακολού- 
θησιν τής έκδόσεως τού Περιοδικού μου' δλαι αί 
σχετίκαί δαπάναι έφθασαν εις ύψος κατά πολύ άνώ- 
τερον τών οικονομικών δυνάμεων τής < Έλλ.Έπιθεω- 
ρήσεως.>Εύρέθην κατά συνέπειαν πρό τοΰ διλήμματος 
ή νά διακόψω τήν έκδοσιν ή νά ελαττώσω τάς εκδοτι
κός δαπάνας άναλόγως. Έπροτίμησα τήν δευτέραν

λύσιν μέ τήν ελπίδα πάντοτε δτι δέν θά βραδύνη πο- 
λύ ή άπακατάστασις τών οικονομικών συνθηκών τής 
ζωής. Τοιουτοτρόπως έξηκολούθησεν έπί τινα και
ρόν ή Έλλ. Έπιθεώρησις τήν έκδοσίν της ύπό τήν 
άμεσον διεύθυσίν μου, μέ όλιγωτέρας δμως σελίδας, 
μέ όλιγωτέρους έκλεκτούς συνεργάτας.

Άλλ’ αντί τής έλπιζομένης βελτιώσεως τών δρων 
τής ζωής, νέα μετ’ ολίγον αλλεπάλληλα κύματα υπερ
τιμήσεων κατέστησαν, είς τούς πλείστους τών ανθρώ
πων, τόν βίον προβληματικόν. Άτομικαί τότε πλέον 
άνάγκαι μέ έφερον είς τήν αναπόφευκτον θέσιν νά 
αντιμετωπίσω τάς δυσχερείας τής ζωής δι’ άλλων α
σχολιών, νά άναλάβω βραδύτερον τήν διεύθυνσιν 
κρατικής έκδόσεως καί νά απομακρυνθώ παρά τήν θέ- 
ληοίν μου τής ένεργοΰ διευθύνοεως τοΰ Περιοδικού 
μου. II Έλλ. Έπιθεώρησις ύπό τάς δυσκολωτάτας 
αύτάς οικονομικός συνθήκαςδέν κατώρθωσε, καθώς 
ήτο επόμενον, νά παραμείνη είς τό ύψος τοΰ προο- 
ρισμοΰ της, παρ’ δλας τάς φιλότιμους έν τώ μεταξύ 
προσπάθειας συνεργατών της τινών.*

Άλλ’ άπό τίνος καιροΰ ή άνάμνησις τών παλαιών 
ονείρων μου μέ νοσταλγίαν έπλημμύρηοε τήν ψυχήν 
μου- θερμώς τώρα ποθώ νά έπανέλθω είς τά ώραΐα 
εκείνα ιδανικά μου καί νά ζήσω πάλιν τάς ημέρας 
τοΰ παρελθόντος.

’Επιθυμώ νά άναλάβω πάλιν είς τάς χεΐράς μου 
τήν Έλλ,. Έπιθεώρησυν, νά άφιερώσω είς αύτήν τώ
ρα δλας τάς πνευματικός καί ψυχικός δυνάμεις μου. 
Μέ πάσαν προσπάθειαν, μέ πάσαν θυσίαν μέ δλην 
τήν στοργήν μου, μέ δλην τήν φιλοτιμίαν μου, θέλω 
νά τήν κάμω πάλιν άξίαν τής έκτιμήσεως τής Έλ
ληνικής Κοινωνίας. Θεωρώ τούτο ζήτημα προσωπι
κής φιλοτιμίας, ζήτημα ηθικής ύποχρεώσεως πρός δ- 
λους τούς παλαιούς καλούς φίλους τού έργου μου, ζή
τημα καθήκοντος πρός τάς έκλεκτάς ελληνικός Οικο
γένειας τοΰ έσω καί έξω Ελληνισμού, αί όποίαι έπί 
μακράν σειράν ετών άμέριστον μού προσέφερον τήν 
συμπάθειαν των.

Δέν είναι βεβαίως ύλικώς δυνατόν, μέ τάς σημερι
νός οικονομικός συνθήκας, νά παρουσιάση ή Έλλ. 
Έπιθεώρησις εύθύς έξ αρχής καί άθρόως δλας τάς 
βελτιώσεις καί συμπληρώσεις, τών όποιων έχει άνάγ- 
κην δπως καταστή άπολύτως άξια τοΰ προορισμού 
της. Δέν θά έπιχειρήσω νά δώσω έδώ κενάς ύποσχέ- 
σεις καί νά ομιλήσω περί τών σχεδίων μου' τό μέλλον, 
τό προσεχές μέλλον θά βεβαιώση τούς άναγνώστας 
μ®υ περί τής ειλικρίνειας τών προσπαθειών μου.

δ,τι άγοραϊον περιέρχεται εις έργου. Τό αύτό πρέπει νά λεχθή καί διά

καλαισθησίαν, σημαίνει μόνον έλλειψιν σχολαστικότη
τας, άλλά καί έλλειψιν χυδαιολογίας.

Είναι παρήγορον καί πολύ ένθαρρυντικόν διά τό 
μέλλον τής έλληνικής φιλολογίας δτι καί είς ημάς δ- 
λοι οί δημιουργικοί τών άξιων έργων τοΰ πνεύματος 
έργάται έχουσι κατά τό μάλλον ή ήττον τήν ορθήν 
άντίληψιν ώς πρός τό ζήτημα τό γλωσσικόν καί δια- 
τυπιόνουσι τάς ιδέας των μέ απλότητα, μέ καλαισθη
σίαν, μέ κομψότητα είς τήν έκφρασιν, μέ αρμονίαν 
εις τήν σύνθεσιν τής φράσεως. Δύναται συνεπώς νά 
έλπίζη κανείς δτι ολίγον κατ’ ολίγον ή καλαισθησία 
αύτή εις τό ύφος θά μεταδοθή είς δλους τούς γρά
φοντας καί είς αύτήν άκόμη τήν ύπό τοΰ πλήθους δ- 
μιλουμένην γλώσσαν.

Δέν τίθεται βεβαίως ζήτημα δημιουργίας ύφους 
μοναδικού δΓ δλα τά δημιουργήματα τοΰ πνεύματος. 
Τούναντίον ή ποικιλία τοΰ ύφους είναι άπαραίτητος. 
Τό επιστημονικόν θέμα, ή πολιτική ιδέα, τό μυθιστό
ρημα, τό διήγημα, τό δράμα, τά διάφορα είδη τής 
ποιήσεως δ·';ν δύνανται βεβαίως νά ύπαχθώσιν είς τούς 
αύτούς κανόνας άπό άπόψεως γλωσσικής. Ή άπλότης 
τού ύφους πρέπει νά είνε άνάλογος πρός τό είδος τού 

τούς γλωσ
σικούς τύπους. ΔΓ ώρισμένα μάλιστα είδη ποιήσεως 
καί αύτή ή καθαρώς δημοτική γλώσσα μετά καλαισ
θησίας γραφομένη δύναται νά παραγάγη άρκστουρ- 
γήματα.

Αύταί είναι είς γενικάς γραμμάς, αί πεποιθήσεις 
μου διά τό γλωσσικόν ζήτημα’ θά τάς άναπτύξω προ
σεχώς έν έκτάσει. Έδώ έπιθυμώ νά δηλώσω άπερί- 
φραστα, δτι συμφώνως πρός τάς άντιλήψεις μου αύ
τάς, ή Έλληνική Έπιθεώρησις δέν θά φιλόξενή εις 
τό έξής δημοσιεύματα, γραμμένα εις γλώσσαν άκα
λαίσθητον. Τούναντίον θά άγωνισθή είς τόν κύκλον 
πάντοτε τής έ ιιδράσεώς της, διά τήν έπικράτησιν 
τών ορθών άντιλήτρεων.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΣΤΟ*  ΝΗΣΙ

.Καί ξαναπήγα πάλι στό νησί, 
και ξαναπήγα πάλι.
“Οπως τ’ άγίσαμε εΐταν τό νησί 
και τό ακρογιάλι.

Τόν ίδιον πάντοτε ίσκιο καρτερεί 
ή γριά στό παραθύρι.
’Ίσως λίγο περσότεροι σταυροί 

στό κοιμπήρι.

Ή βάρκα, πού αρμένιζα μ μαζί, 
οξω άπ’ τό σπίτι μ >υ ε'χει αράξει..· 
Καί τίποτ’ άλλο άπ’ ο^ε τό νησί 
δέν εχει άλλάξει.

KUSTAX ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Ιανουάριος 1923

Έν τούτοις διά τοΰ παρόντος τεύχους ή Έλλ: Έ- 
πιθεώρησις χαράσσει εύκρινώς τόν δρόμον τόν όποιον 
θά άκολουθήση είς τό μέλλον. "Εχω πάντοτε τήν συ- 
νείδησιν δτι τό Περιοδικόν μου άπευθυνεται είς κύ

κλον άναγνωστών οί οποίοι γνωοίζουσι νά έκτιμώσι 
τό λεπτόν, τό ώραΐον, τό ύψηλόν’ αισθάνομαι κατά 
συνέ ιειαν βαθύτατα τήν ύποχρέωσιν νά παρέχω διά 
τών σελίδων της, μέ άδιάπτωτον προσοχήν καί έπι- 
μέλειαν, ύλην πάντοτε έκλεκτήν, άληθή πνευματικήν 
άναψυχήν. 'Η έξασφάλισις τής συνεργασίας διαπρε
πών λογίων, έκλεκτών ποιητών, διακεκριμένων έπι- 
στημόνων άποτελεϊ έγγύησιν διά τήν τήρησιν τής ύ- 
ποσχέσεως αύτής.

Όλίγας λέξεις έπιθυμώ νά προσθέσω άκόμη έδώ 
σχετικώς πρός τό ζήτημα τής γλώσσης. Είναι άληθώς 
πολύ λυ τηρόν δτι πολλοί άπό τούς γράφοντας άγω- 
νίζονται μέ έ τιμονήν νά καθιερώσωσι ώς γλώσσαν 
φιλολογικήν τήν κοινώς ώμιλουμένην ά .ό τάς άμορ- 
φώτους κοινωνικά; τάξεις καί νά κοσμήσωσι τά έργα 
τοΰ πνεύματος μέ δ,τι άκαλαίσθητον δ,τι άκατάλη- 
πιον εί; τούς πολλούς, 
τήν άκοήν των. Καί αγωνίζονται τόν άχαριν αύτόν 
αγώνα μέ τήν δικαιολογίαν δτι δλη αύτή ή διαφθορά 
τής Έλληνικής γλώσσης, δλοι αύτοί οί άκαλαίσθητοι 
ιρόποι έκφράσεως άποτελοΰσι τόν τελευτσϊον σταθ
μόν γλωσσικής έξελίξεως. Πιστεύω βέβαια καί έγώ 
δτι ή γλώσσα, δπως ό άνθρωπος, δπως πάσα ψυχική 
ή πνευματική έκδήλωσι; τοΰ άνθρώπου, ύπόκειται είς 
φυσικήν έξέλιξιν,άλλά πιστεύω σνγχρόνως δτι ή προο
δευτική έξέλιξις τοΰ άνθρώπου θά ήτο σήμερον άνα 
ξια πολλοΰ λόγου έάν έγκαταλείπετο είς τήν ενέργειαν 
μόνον τής φύσεως. Όπως,,έτί παραδείγματι, τό φυ
σικόν αίσθημα τοΰ ώραίου τονώνεται καί έξευγενίζε- 
ται είς τόν άνθρωπον δ^ά τών έργων τών μεγάλων 
καλλιτεχνών, δπως επίσης τό αίσθημα τής αρμονίας 
εκλεπτύνεται διά τών συνθέσεων τών εμπνευσμένων 
μουσικών, κατά τόν αύτόν τρόπον, νομίζω, δτι καί 
φυσική έξέλεξις τής γλώσσης, δπως λάβη τήν πρέπου- 
σαν κατεύθυνσιν πρός τό ώραΐον καί αρμονικόν, έχει 
ανάγκην τήςχειραγωγίας άνθρώπων άνωτέρου πνεύμα
τος καί άνωτέρας καλαισθησίας. Έάν σήμερον ή Γαλ
λική γλώσσα θεωρείται ώς ή μάλλον κομψή καί αρμο
νική γλώσσα, τούτο οφείλεται κατά μέγα μέρος είςτήν 
καλαισθησίαν τών μεγάλων λογογράφων τής Γαλλίας, 
οί όποιοι δέν έ ραντάοθησαν ποτέ δτι ώφειλον νά 
γράψωσι τά έργα τής έμπνεύσεώς των είς τήν ύπό 
τοΰ άμορφώτου πλήθους λαλουμένην διάλεκον.

Κατάδηλος είνε βεβαίως είς τήν έως τώρα φυσικήν 
εξέλιξιν της, ή τάσι; τής έλληνικής γλώσσης πρός τήν 

I απλότητα τοΰ ύφους’ άπλότης δμως δέν σημαίνει ά-
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Τ’ αύτοκίνητα έφθαναν το ένα μετά τό άλλο 
γεμάηαι άπό εκδρομείς κ’ έσταματοΰσαν είς τήν 
άρχήν τής, όδοΰ Πειραιώς, ή οποία είχεν δρι- 
σι)η ώς τίοπος συναντήσεως. Εν άκόμη καθυ
στερούσε.. Καί οί εκδρομείς τοΰ Δαφνιού συγ
κεντρωμένοι γύρω άπό τάς κυρίας έπεριμένα- 
μεν να φαν ή και αύτό καί νά ξεκινήσωμεν.

ζ Εξαφνα άπό τήν πλατείαν τής Όμονοίας έ
φάνη έρχομένη πρός τά κάτω μέ τό βήμίαι ταχύ, 
συρουσ'α τα οίκτρα της ^ατσάρια είς τήν ά
σφαλτον μία γυναικούλα τού λαού, γρηούλα, 
στεγνή, στυγνή, μέ δύο· μάτια τραγικώς φω- 
Τ,1Ινί?2 τα Μζ^λια άνεμίξοντα είς τόν πρωινόν 
άνοιζιάτικον άνεμον. Καθώς έπερνοΰσε βιίαστι- 
κη, άπό μπροστά μας μάς ήρώτησε'

Μήπως τήν είδατε ; Μήπως πέρασε άπό 
δώ ;

— Ποιά ; ήρώτησε κάποια.
— Τήν κόρη μου...
Καί πριν λάβει άπάντησιν, ο>ς νά ήτον προ- 

καταβυλικως βεβαία ότι ή άπάντησις Οά είνε 
άρνητικη, εξηκολουΟησε τιον δρόμον της πρός 
τά κάτω, ιλχχύν καί άκίαΙτάσχετον, τραγική άν- 
τίΟεσις οδύνης καί θλίψεως μέσα είς τήν χα
ράν τού Απριλιάτικου πρωινού.

Επειτα άπό όλίγην ώραν ή συνοδεία τών 
αυτοκινήτων άφινε τήν οδόν Πειραιώς καί εί· 
σηρχετο εις την Ιεραν 'Οδόν. Δέν εϊχ(αμε προ
χωρήσει πολύ δίαν εϊδίαμε. πάλιν τήν ίδιαν γυ
ναίκα, ή οποία χωρίς νά σταματήση, μάς ά- 
πηύθυνε τήν έρώτησιν

— Μήπως τήν είδατε ; Μήπως πέρασε άπό 
δώ ;

— Ή Δήμητρα, είπε έν(ας άπό τούς έπιβά- 
τας τού αυτοκινήτου μας.

Μάλιστα, ή άρχαία Δήμητρα ζωντανεμένη.
Και επειδή δλα τά βλέμμάτα διηυθύνθησαν 

απάνω του ερωτηματικά, ό φίλος μας χωρίς 
να περιμένη μάς διηγήθη τήν τραγικήν ιστο
ρίαν.

— Αυτή η γυναίκα, πού βλέπετε, είχε ενα

π?αιδί μονάχα, μιά κόρη. Λένε πώς ή κόρη αύτή 
ητον εξαιρετικώς ώραια. Ay είδατε τά μά
τια τής γρηάς, τοσο φωτεινά καί τόσο έκφρα.- 
στικα μέ όλη της τη δυστυχία, Οά πεισθήτε δτι 
η φήμη περί τής ώμορφιάς τής κόρης ίσως δέν 
είνε υπερβολική. Ό άνδρας της πέΟΐανε καί 
τής τήν άφησε μικρή. Έξενοδούλεψε καί τήν 
άνέθρεψε δσο μπορούσε κιαλλίτερα. Καί μιά 
μέρα τό κορίτσι έχάθη|κε...

— ΕχάΟηκε ; είπε κάποιος. "Ενας ολόκλη
ρος άνθρωπος δέν χάνεται. Μπορεί νά τήν έ
κλεψαν, μπορεί νά σκοτώθηκε:, μπορεί νά έφυ
γε... Αλλά νά χαΟή...

Σάς λέω έχάΟηκε. Ή μητέρα έτρεξε πίαν- 
ύοϋ. Αστυνομίες καί εισαγγελίες άνεστατώθη- 
σαν. ΤιποτΌΐ. Η μητέρα δεν μπόρεσε ν’ άντι- 
στα?? σ?’ν συ^Ρ°Θ« αύτή· ΈτρελλάΟηκε. Και 
γυρίζει άπό τά ξημερώμαφ ώς τή νύχτα μ’ 
αύτο το βιιαιστικο βήμα, χωρίς νά σταμ,ατήσΐ] 
ούτε μια στιγμή και ρωτά χωρίς νά περιμένη 
άπάντησι.

■— Αλήθεια Δήμητρα ■' είπε κάποιος. ’Εδώ 
και τρεις χιλιάδες χρόνια, σ’ ρύτόν τόν ίδιο 
δρόμο ή ΔήμητρΙαι, τρελλή άπό τή λύπη της έ
τρεχε νά' 6ρη τήν κόρη της τήν Περσεφόνη, ποΰ 
είχε χαθή χωρίς να την ίδή κανείς. Τότε εύρέ- 
ιίηκαν ποιηταί καί έκαμαν τό τραγικόν έπεισό- 
διον τής μητέρας ένα υπέρηχον μύθον. Τώρια 
μια άλλη μητέρα βρίσκεται στην ίδια: τραγική 
ιΈσ1· Ποιηταί δμως σάν τόν ’Ησίοδο καί σάν 
τόν Ομηρο δέν βρίσκοντα τώρα. ’Αλλά ή γυ
ναικούλα αυτί] τοΰ λαού ποΰ όπως ή Δήμητο]αι 
«■.ουδέ ποτ αμβροσίας και νεκταρος ήδυπότοιο, 
πάσσατ’ άκεχαμένη ουδέ χρόα βάλλετο λου- 
τροΐς» συ^δεει τον προτοώνιον μύθον μέ τήν 
σημερινήν πραγματικότητα. "Ισως άν ήξερε δτι 
είχεν ομοιοπαθή μιαν θεάν θα έπαρηγορείτο 
δπως δήποτε. Άλλά ή δυστυχισμένη έτρελλάθη- 
κε πριν τό μάθη.

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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ΤΑ ΠΡ© ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.'

‘Η ’Ελληνική γλώσσα πρό τής Έπαναστάσεως.- Τά τρία συστήματα πρός διόρΰωσιν αύτής. Τά
V Κορακιστικά&τσύ ’Ιακ.ΡιΚ-Νερσυλοϋ.- Ό *6 “^

«5 Άχιλλεύς·).-Ό Γ. Ν. Σοϋτσος καί αί πρώται έλληνικαι Η&ολογιαι (Moralltes).
Ή «Ασπασία) και ή «Πολυξένη» τοΰ I. Νερουλού.- Ο «Λεωνίδας εν Θερμοπυλαις*  
αγνώστου συγγραφέως.— Αί πρώται μεταφράσεις δραματικών έργων.

Τοϋ πρώτου συστήματος βάοις ήτο ή άρχαία ελλη
νική γλώσσα, di‘ ής ό πρωτεργάτης τοΰ συστήματος 
Νεόφυτος Δούκας (1760—ISPS') εζητει ν αντικατα- 
ΊαοιήοΥ/ την τότε καϋωμιλονμένην, ήν ντιεοτη-
ρίζαν οί οπαδοί αύτής, Είς τοσαύτην δέ βιαιότητα 
είχε φΟάσει κατά τάς άρχάς τοϋ δεκάτου έννάτου αί- 
ώνος ό περί γλώσσης άγαιν, όόοτε οί οπαδοί τής κα- 
ϋωμιλουμένης, μή άρκούμενοι εις τι/ν δια τής γραφί
δας διαμάχην έζήτηοαν καί διά τοϋ γρόνθου των νά 
έπιδάλλουν είς τούς άντιπάλους των τάς ιδέας των. 
ΕΙς δέ τούτων, παραφυλάξας έν Βουκουρε^τίω τόν 
έκεϊ τότε σχολαρχεύοντα δυστυχή Δοϋκα, καθ’ ήν στιγ
μήν μετέδαινεν είς τήν εκκλησίαν, τοοοΰτον έπικινδύ- 
νως τόν έκτύπηοεν είς τήν κεφαλήν, ώστε άναίσιίη- 
τος άνευρεϋείς κατόπιν ό σοφός Ελληνιστής και ιμέ
ρων δύο καίρια τραύματα (1) μόλις έϋεραπεύάη 
μετά τριετή νοσηλείαν ! (Δ)

‘Αρχηγός τοϋ δευτέρου συστήματος, τοϋ όποιου οί 
οπαδοί έζήτουν νά εισαγάγουν τήν καύωμιλουμένην ή 
απλοελληνικήν και έν τώ γραπτή) λόγω, δι 6 καί χυδα- 
ϊσταί τότε έκλήΟησαν, ύπήρξεν ό άκρος δημοτικιστής 
Καταρτζής, ίπρωτεργάται δέ ό Δημήτριος Φιλιππίδης, 
όστις καί καάυβρίσϋη ύπό τών άντιφρονούντων ώς με- 
ταχειριζόμενος ιιγλώσοαν των μπακάληδων τής Λα 
γορο.ς», ό ‘Αΰανάσιος Χριστόπουλος καί ό Βηλλαρας 
όστις, μάλλον άδιάλλακτος τών δύο πρώτων, άπεπει- 
ράθη νά είσαγάγΐ] καί νέον τρόπον ορθογραφίας επι 
τό άπλονστερον διά τής καταργήσεως τών τόνων.

Μέσην οδόν μεταξύ τϊόν δύο άνωτέρο) συστημάτων 
ήκολούθησεν ό ‘Αδαμάντιος Κοραής όστις, νομι,ων, 
ότι όσον επιθυμητόν, τόσον καί άδύνατον ήτο νά έπα-

') Ό τραυματισμός τοϋ δυστυχούς ΛονΖα είναι. τθ°* ον 
τινα. ό πρόλογος τών φόνων οΰς έπροκάλεσαν μετά δεκάδάς 
δλων έτών αί άντεγκλίσεις τών διά τήν "θλυπαΟη ε/,ληιπ- 
κΰν γλώσσαν διαμαχομένων κατα τας εν Αθήναις συμπ/.ο 
κάςδιά τήν μετάφρασιν τού Ευαγγελίου και των αιματηρών 
σκηνών αΐτινες έλαβον χώραν μετά Ρίν παδ«<σ^ν της^- 
ρεστείας έν τώ Βασιλικό Θεατριο τον Νοέμβριοι του 1JW,

!) Κ. ΣάΟα, Νεοελληνική φιλολογία, σελ. 703.

Ή προσοχή όλων εκείνων τών αειμνήστων ανδρών 
οίτινες πολύ προ τον τέλους τής δέκατης όγδοης εκα
τονταετηρίδας, ήρξαντο νά οκέπτωνται περί τοϋ μεγά
λου υπέρ τής ‘Ανεξαρτησίας τοΰ ’Ελληνικού Εθνους 
άνώνος, έοτράη η κυρίοτς καί προ παντός περί την 
οίκτράν κατάσταοιν εις ήν εύρίσκετο ή και ευη ημι- 
ομόν τότε καλουμένη ελληνική γ λ ώ ο ο α.

Καθ' δν χρόνον ό υιός τοϋ Τ ουραχαν Ομάρ, κατα- 
λαβιον τάς ‘Αθήνας διαταγή τοϋ Μωάμεθ Β' τοϋ 
Πορθητοϋ, έβόα διά τοϋ Μουεζίνη άπό τοϋ ύφους 
τών στηλών τοΰ Περθενώνος οτι :\.<Δέν υπάρχει Θεός 
είμή ό ‘Αλλάχ καί ό Μωάμεθ ό προφήτης αύτοϋ», δ. 
λοι οί οπωσδήποτε εγγράμματοι καί ισχυροί έκ των 
’Ελλήνων είχον φυγαδευθεϊ πρός τήν δυτικήν Ευ
ρώπην, πάντες δέ σχεδόν οί έναπομείναντες, αμαθείς 
ώς έπί τό πλεϊστον καί χειρώνακτες, περί ούδενός 
ποιούμενοι τήν γλώσσαν, ουγχρωτισθέντες μέ του, 
έκάστοτε κατακτητάς τής ελληνικής γης, ότέ μέν μ^ 
τους Γάλλους καί τόν Β ιλλαρδουίνον, ότέ δέ μέ τους 
Βένετους καί τους Φλωρεντινούς καί τέλος μέ τους 
‘Οοιιανλήδας, κατέληξαν νά δμιλώσι γλωΌσαν, ήτις 
άφόβως δύναται νά όνομαοϋή : Ίταλογαλλοτουρκοα- 
ραβοελληνική !

Πρώτη λοιπόν σκέφις τών συλλαβόντων τήν ιδέαν 
τής ’Ελληνικής Έπαναστάσεως ήτο ν άποκαΰάρουν 
τό οίκτρόν αύτό μίγμα καί v‘ άποκαταστήσουν μίαν 
γλώσσαν έϋνικήν, -κοινήν είς όλους τους ’Έλληνας. 
Άλλ’ εύύύς έξ αρχής, ένώ οί φιλόσοφοι, οί λογιώτα- 
τοι καί οί Γραμματικοί τοϋ Γένους ήσαν σύμφωνοι πε
ρί τής άνάγκης μιας καί τής αύτής γλώσσης, δεν συ- 
νεφώνουν έν τούτοις περί τοϋ τρόπου δι’ ου »ά άνεκαι- 
νιζον καί ύά διέπλαττον αυτήν.

’Έκαστος ήϋελε νά έπιδάλη τό ίδικόν του σύστημα, 
δπερ έδεώρει καί τό καλλίτερον, τοιουτοτρόπως δε α- 
νεφάνησαν τρία ταύτοχρόνως κύρια συστήματα, προς 
έπικράτηοιν τών όποιων, οί οπαδοί αυτών μετεχειρι- 
σΰησαν όχι μόνον τήν πένναν των καί τήν γλώσσαν 
των, άλλά καί τους γρόνύους των ! (
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νέλϋωμεν α’ιφνιδίως είς τήν άρχαίαν γλώσσαν, επε. 
διώξε την διόρθωοιν της κοινής έπι τή βάσει τής αρ
χαίας διά τής άποσκορακίσεως μέν δλων τών ξένων 
λέξεων καί ξενικών συντάξεων, άναπληρώσεως δέ 
αυτών καί συμπληρώοεως κατά τό δυνατόν τοΰ λεξι
λογίου τής γλώοσης διά λέξεων τής αρχαίας γλώο- 
οης,μή λίαν εξεζητημένων, φρονών δτι τυραννικόν 
καί άτελέοφορον θ’ άπέβαινε τό ν’ απομακρύνονται οί 
λόγιοι άπό τήν κοινήν τοΰ λέγειν συνήθειαν τόσον 
ώστε νά γίνονται ακατανόητοι καί «όλότελα παράξενοι 
είς τήν ακοήν». Αλλ οί' μόνον έξ ανάγκης άλλά καί έξ 
άληϋοΰς έκτιμήσεως ό Κοραής έστεργε τήν κοινήν 
γλώσσαν. «Η γλώσσα άν καί βαρβαρωθείοα δυνατόν 

εινε να καλλωπισθή», γράφει ποΰ, αλλαχού! δέ «τό κ.οι 
νόν ιδίωμα δέν είνε άξ ιοκαταφρόνητον ώς πρεσβεύ
ουν οί μωροί» καί τέλος : «τί άλλο μένει εθς τους λό
γιους τοΰ Εθνους παρά τήν μέοην οδόν, ήγουν μα
κράν καί τοΰ χυδαϊσμού διότι είνε πιθανόν δτι ούτε οί 
Πλάτωνες ούτε οί Ίσοκράται δέν έγραφαν ώς οί κω- 
πηλαται τών Αθηνών, μακράν καί τοϋ ’Ελληνισμού ή 
τοΰ ελληνικού μακαρονισμού, διότι ώσαύτως πιθανόν 
εινε δτι καί οί Πλάτωνες καί οί Ίσοκράται έγραφον 
είς τρόπον ώστε νά καταλαμβάνονται καί άπό τούς 
κωπηΧάτας». (3)

Κατά τοΰ συστήματος τοΰ Κοραή έγραψε καί έδη- 
μοσίευοε κωμφδίαν τώ 1813 ύπό τόν τίτλον «Κορακί
στικά» ό Ίακωβάκης Ρίζος Νερουλός, δστις άντιλη- 
φθείς μετά τήν έκδοοιν αυτής, δτι ή πρός τόν Κοραήν 
υποληψις τοΰ ’Έθνους διά τάς Κπέρ τής γλώοσης 
προσπάθειας του έμεινεν άμείωτος, προοεπάθησε νά 
δικαιολογηθή διά τήν άοέβειάν του αύτήν άφ’ ένός 
μέν διά τής πρός τόν Άλέξ. Βασιλείου, ένα τών έν- 
θερμοτέρων τοΰ Κοραή οπαδών, επιστολής του ήτις 
έχει ώς έξής ;

Πρός τόν Άλέξ. Βασιλείου
Έκ Βουκουρεστίου τήν ιζ' Φεβρουάριου 1815 

Επειδή δχι μόνον\γνωρίζω τούς αδελφούς σου, άλλ’ 
είμαι καί φίλος αυτών, έπιθυμώ νά συνάψω καί μετά 
οοϋ άλληλογραφίαν. "Ισως παραξενευθεϊς είς τοΰτο,

3) Κατά τών γλωσσικών θεωριών τοϋ Κοραή, πλήν τοϋ 
κορυφαίου αντίπαλου των Ν. Δούκα καί τοϋ Στ. Κομμητά 
αμείλικτος εχθρός έκηρύχθη καί ό Παναγιώτης Κοδρικάς ό- 
παοος της εν τοις πατριαρχικοΐς σιγιλίοις καί ήγεμονικοϊς 
χρυσοβουλοις γραφόμενης γλώσσης. δστις ήρξατο τής πολε
μικής του δι επιστολής πρός τούς έκδότας τοΰ ΛογίουΈρ- 
μου (περιοδικού ίδρυθεντος τή συστάσει τοΰ Κοραή) δι’ ής 
προτρέπει αυτους ν’ άποκηρύξωσι τάς οδηγίας τού Κοραή) 
Των έκδοτων όμως μη παραδεχθέντων τάς προτροπάς τοΰ 
Κοδρικα προεβη ουτος εις δημοσίευσιν «ανωνύμου Άπολο-

τ”* V Π - ' ΈλλιΡων> “5 διαμαρτυρομένων δήθεν 
κατα των θεωριων του Κοραή. πλήν ουτοι μέν άπεκήρυξαν 
την απολογιον ταύτην' διαμαρτυρόμενοι κατά τής καταχοή-

„°υ. ον°θ«™ς των, ό δέ Κοραής άπήντησεν είς τάς 
ροσβολας και θεωρίας τοΰ Κοδρικά δι’ έπιστολιμαίας 

διατριβής, φερουσηςαντί τής ιδίας του υπογραφής τό ψευ- 
διονυμον«λ ικολαος Γεωργίου Κύπριος.» (Δ.Θερειανοϋ. ’Αδα
μάντιος Κοραής, τομοι τρεις, Τεργε'στη 1890). 
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αφού άνέγνωοες τήν παρά τινων θρυλληθεϊοαν κωμω
δίαν. Αλλά μάθε δτι ή κωμφδία έκείνη δέν έσυγγρά- 
φΐ) επί σκοπώ νά εκδοθή η να βλάφ’η τήν ύπόληψιν 
τοΰ σοφού Κοραή, άλλ’ έπλάσθη ώς άθυρμα πρός διά- 
χυσιν ιδιαιτέρων τινων φίλων μου, προβαλλόντων είς 
έποχήν αργίας και ώς δοκίμων τήν παρώδηοιν σεμνού 
τίνος καί σεβαστού καί πράγματος καί ονόματος· έτυ- 
πώθη δέ ώς τοιοΰτον χωρίς τήν ε’ίδησίν μου, καί χω
ρίς νά οτοχασθώοιν οί έκδόντες, δτι άν διαδοθή καί 
είς αλλογενείς, ή φθάοη είς τούς μεταγενεστέρους τό 
ποίημα, οί άναγινώοκοντες θέλουν είπή : «Καί ό Κο
ραής έδοκίμασε διωγμούς άπό τόν φθόνον, καθώς καί 
ολοι οσοι τών πα/.αιομενων προλήψεων τήν τυραννίαν 
κατέλυσαν». Ώς θαυμαστής και ζηλωτής τοΰ άνδρός 
τούτον, άγαπώ καί τιμώ) τούς θαυμαστός καί ζηλωτάς 
του. Διά τοΰτο σέ τιμώ μέ τήν άλήθειαν καί έπιθυμώ) 
την μετά σοϋ άλληλογραφίαν. (4)

Ιάκωβος Ρίζου»
Άφ' έτερον δέ διά τής έν τ'αϊς περί Νεοελληνικής 

Φιλολογίας παραδόσεσίν αύτοΰ άναγραφής δτι «σκο
πός τών Κορακιστικών ήτο ουχί νά προσβάλη τό σύ
στημα τού Κοραή, άλλά νά πολεμήοη τούς παραλογι- 
σμονς εκείνων οίτινες τό παρεμόρφωσαν».(5) "Ολως 
δε μετριοφροναις προοθετει δτι, ή έργασία του δέν ύ- 
πήρξεν ανωφελής καθόσον τό γελοίον άνέστειλε πάσαν 
πρόοδον τής έπιδήμίας αυτής. (6).

Δυστυχώς διά τόν Νερουλόν τά 'δύο άνωτέρω δημο
σιεύματα εύρίσκονται είς έκ διαμέτρου άντίθεσιν πρός

) Η ανωτέρω επιστολή έδημοσιεύθη έν τφ παραρτήμα- 
τι του υπ αριθ. 38 φύλλου τής έν Βιέννη έκδιδομένης έ- 
φημεριδος « Ελληνικός Τηλέγραφος» τοϋ έτους 1815.

Περί τής .κωμωδίας τοϋ Νερουλοϋ καί τής μετέπειτα δι
καιολογίας αυτού, γράφων καί ό φίλος τοϋ Κοραή Κοκκινά- 
κης. λεγει τα εξής:

“ παρέργφ καί πρός διάχυσιν ιδιαιτέρων τινων φίλων 
του εσυνθεσε (ο Ρίζος Νερουλός) καί άλλην τινα Φωρτικήν 
κωμωδίαν (farce) σκοπόν έχουσαν τήν παρώδησιν σεμνού 
τίνος και σεβαστού καί πράγματος καί ονόματος. ’Αληθινόν 
είναι οτι οί αχάριστοι του φίλοι έτόλμησαν χωρίς τήν είδη- 
σιν του νά τήν τυπώσουν είς Κωνσταντινούπολη· καί νά 
φανώσι παρεξηγηταί τών αληθινών φρονημάτων του' άλλά 
τούτο ποτέ δεν έδικαιολόγει τόν συγγραφέα διάτό ρηθέν πι
κρόν άθυρμά εαν δέν έξέδιδεν είς τό Κοινόν έκείνην τήν 
προς Αλέξανδρον Βασιλείου έπιστολήν του. ήτις δχι μόνον 
τον ελευθερώνει άπό τόν κίνδυνον τοϋ νά ΰποπέση'είς τήν 
κατακρισιν τών αλλοτρίοιν καί τών ομογενών, άλλά καί τόν 
αποκαθιστά μαλιστα άξιέπαινον αιωνίως διά τήν ειλικρινή 
του εξομολογησιν.» (Προλεγόμενα είς μετάφρασιν Ταοτού- 
φου υπο Κοκκινακη σελ. 28-29).

’) Cours de Litterature greque moderne. par laco- 
Va«Vn,RiZ° Neroulos- σελ· 124, B! έκδ. Γενεύη 1828.

) Πλην των άλλων καί δ Α. Πολυζωΐδης πιστεύει δτι.τόν 
Κοραην ηθελησε νά σατυρίση διά τής κωμωδίας του ό Ρϊ- 
ζος ο Νερουλός οστις, μόλις ήννόησεν ότι αί άντιπράζει 
αΰται τών Φαναριωτών είς οΰς έφάνη παρά'ξενον δτι κάποιος 
Κοραής εςωμεριτης διατριβών έν Παρισίοις έτόλμησε διόρ- 
ΰωσιν γλωσσης, «δέν ΐσχυσαν νά κλονίσωσι τήν πρός τόν 
Κοραην κοιν’)ν τοΰ Έθνους ύπόληψιν, έψαλε παλινωδίαν 
προφασισθεις δτι δχι τόν Κοραήν. άλλά τούς οπαδούς του 
ηθελησε νά χλευαση, παρεκτραπε'ντας είς ύπερβολάς καί 
τους ωφελησεν!» (Α. Πολυζωΐδου: Τά νεοελληνικά, ήτοι τά 
κατα την Ελλάδα κυριώτερα συμβάντα: Τομ. Β. σελ 231- 
23ο Αθήναι 1875.)
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άλληλα, άμφότερα δέ όμοΰ πρός τήν άλήθειαν, καθό- 
οον χαϊ Μομωόίαν δ ίδιος εδΊ]^ιοοιενοε, χ·οι jiquv- 

ματικός αυτής σκοπός ήτοή οάτυρα τοΰ Κοραήί7)πρά
γμα τό όποιον ήτο·κοινόν μυστική καί προ τής έκδό- 
οεως αύτής εί.3 τούς περί τά γράμματα ασχολούμενους 
τότε δπερ πιστοποιείται έξ έπιστολής ήν έοτειλεν ο 
’Αθαν. Χριστόπουλος τήν 10 Νοεμβρίου 1811 «πρός 
τόν Σοφολογιώτατον κύριον ’Αθανάσιον Ψαλιδαν, εις 

Ί/οάννινα».

7) ’Εκτός τών άλλων, καί έξ αυτού τοϋ τίτλου τής κωμω
δίας δν λογοπαικτικώς έγραψεν ό συγγραφεύς καταφαίνεται 
ό σκοπός αύτοΰ, καθόσον ή λέξις Κορακίστικα ετεθη 
αντί τής Κοραϊστικα. ν „ ,

*) Είναι γνωστόν δτι «δ Λόγιος Ερμής» η ο η 
φιλολογική έφημερίς ήν ίδρυσεν ό ’Άνθιμος Γαζής τω 1831 
έν Βιέννη τή προτροπή τού Κοραή.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΗΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Εις τόν κ. Γ. Τσοκόπουλον

Ό Άλέκος ήτο ένα πνεύμα ιδιόρρυθμο. Είχε ζη- 
ση πολύν χρόνον μακράν τής Ελλάδος κάί εκεί είς 
τά Πανεπιστήμια τής Δύσεως, είχε αφιέρωση τά ο>- 
ραιότερα έτη τής νεότητάς του είς μελετάς θεωρητι
κός, Μέ δίψα διαρκώις ανικανοποίητη, είχε έπιδοθή 
είς τή σπονδή τών κοινωνικών επιστημών, εϊχ,ε κα- 
ταγίνη άκόμη είς τήν φιλολογία, είς τήν φιλοσοφία, 
είχε μελετήοη πολλά, σχεδόν δλα δσα τό ανθρώπινο 
πνεύμα τιαρήγαγεν υψηλά καί ωραία. Πέραν τοΰ 
βιβλίου, πέραν τής μελέτης, πέραν τής σπουδής επί 
ένα πολύ μακράν διάστημα, δέν υπήρχε διά τόν .1- 
λέκον άλλος κόσμος, δέν υπήρχε ςωή άξια νά τήν 

ζήση κανείς.
’’Ηλθε στιγμή κατά τήν όποιαν έπίοτευοε δτι κατ 

αύτόν τόν τρόπον έγνώρισε βαθειά τή ,ωή, τόν άν
θρωπο, τήν ψυχή τοΰ ανθρώπου. - Είχε σχηματίση 
ίδέώς, πεποιθήσεις δι’ δλα. Καί είς τάς Ιδέας του 
καί είς τάς πεποιθήσεις του ήτο αδιάλλακτος. Εύγε- 
νής αύτός άπό ανατροφή καί αληθινή μόρφωοι, αΛΑ 
άπειρος ακόμη τοΰ κόσμου, έπίοιευε τόν άνθρωπο εκ 
φύοεως ηθικό. Μέσα ε’ις τόν κόσμο τόν Ιδανικό, τόν 
οποίον τό πνεΰμά του είχε δημιουργήση, εβλεπε τον 
άνθρωπο νά κινήται μέ καλωσύνη, μέ φιλαλληλία 
μέ ειλικρίνεια, ’έβλεπε τόν άνθρωπο νά έπιδιώκπ είς 

δλα τό υψηλό, τό ηθικό.

Έπέρασαν χρόνοι καί ό Άλέκος, χωρίς νά τό ει- 
νοήση, άφωοιωμένος πάντοτε είς τάς προσφιλείς αε- 
λέτας του, έφθασεν είς τήν ηλικίαν τών τριάντα πέν

τε έτών.

7
φολογιώττατον κύριον Αθανάσιον Ψαλιδαν, εις Ιω

άννινα».
Έν αύτή λόγον ποιούμενος ό Χριστόπουλος περί 

τής Ελληνικής γλώοσης, γράφει ούν τοϊς άλλοις καί 

τά έξής :
. .«’Εκείνα δέ οπού φλυαρούν κάποιοι τερατολογοι 
είς τόν Λόγιάν τους Ερμήν (8) είνε γραίας μαντεύ- 
ματα και γέρου παραμύθια, καί δέν τά δέχονται ούτε 
οί εύγενείς καί σπουδαίοι τοΰ γένους μας, ούτε τό 
πλήθος. Μάλιστα έδώ ένας άρχοντας τούς έκαμε καί 

μιαν κωμωδίαν άξιόλογον τήν όποιαν, θά τήν τυπώ
σου)· καί τυπώνοντας την, θέλω σέ την οτείλη να παι- 
θάνης άπό|τά γέλοια».

(Ακολουθεί) ΝΙΚ.Ι ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Ήσθάνθη τότε μία ελαφρά κούρασι είς τήν ψυχή 
του καί συγχρόνως ένα πόθο νά ταξειδεύοη πολύ, 
νά γνωρίση τή ζωή άπό πλησίον, νά ξηοη ο/υ ςονή 
χωρίς νά κρατή τό βιβλίο εις-το χέρι.

Εύπορος δποις ήτο δέν είχε παρα νά εκλεξη τούς 
τόπους, οί όποιοι θά τού έκίνουν τό ενδιαφέρον. Ε- 
ταξείδευσε πολύ. Καί παντού προοεπάθησε νά μελε
τήσω, νά έννοήση τόν χαρακτήρα, τή ζωή τών άνθρο)- 
πων. Έούχναζε είς τάς λεσχας, έπεδίδετο είς τά 
σπόρ καί δέν άπέφευγε καθόλου τάς κοσμικός 
συγκεντρώσεις τών μεγάλων ξενοδοχείων. Οί εύ/e- 
νείς τρόποι του, ?/ μόρφοτσις του, η ευπορία του ά
κόμη, τόν έκαμον ενπρόσδεκτο είς όλους τούς κύ
κλους. Αί κυρίαι ιδιαιτέρως τόν εύριοκον θελκτικό. 
Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έσχετίσθη μέ κόσμο πολύ και 

συνήψε πολλούς δεσμούς.
Και δμοτς ό ’Αλέκος, άπό τήν νέαν αύτήν ζωή του, 

δέν έφαίνετο καθόλου ευχαριστημένος, καθόλου ικα
νοποιημένος. "Ολος αύτός ό διεθνής κόσμος τών τα-^ 
ξειδίων καί τών διασκεδάσεων, είς τύ μέσον του 
όποιου διήρχετο τάς ημέρας καί τάς νύκτας του,^ δεν 
έβράδυνε νά τοϋ φέρη πλήξιν είς τήν ψυχή. Καί ειρ 
όσον παρήρχετο ό καιρός ή ανία τοΰ Αλέκου μετε- 
βάλλετο είς άπογοήτευσι. ’Ηλθε μία ώρα κατά την 
όποιαν είδε πλέον καθαρά δτι ή ζωή αυτή ή πραγμα
τική, δτι ό κόσμος αύτός ό πραγματικός, ήτο έντελ^ς 
άσχετος καί ξένος πρός τόν κόσμο τόν ιδανικό είς το 
μέσον τοΰ όποιου είχε αύτός ζήση τόσα έτη τής νεό
τητάς τον, δλα τά έτη τών σπονδών του. Και ύπό τάς 
έντνπιόσεις αύτάς έπίστενεν δτι ό κόσμος όλος άπο-
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τελείται άπό υπάρξεις ώς αύτάς τάς όποιας έγνώριοε 
καί έμελέτησε κατά τά τελευταία έτη τών ταξειδίων 
του. Έπίστευεν οτι οί άνθρωποι, όλοι χωρίς εξαίρε
σην, εϊνε χωρίς άληθινή καλωούνη, χωρίς ειλικρί
νεια, εϊνε δούλοι τον υλικού συμφέροντος μόνον, 
δούλοι τών παθών μόνον καί τών αδυναμιών το)ν. 
Διά την γυναίκα ιδίως αί εντυπώσεις του ήσαν πε
ρισσότερον άκόμη άπογοητευτικαί. Άπό όλους τους 
δεσμούς τους οποίους συνήψε κατά τό διάστημα αύτό 
τής ζωής του, μία άπεκόμιοεν έντύπωσι, ότι μέσα είς 
τήν γυναικεία ψυχή δέν υπάρχει τίποτε ηθικό, τίποτε 
ύψηλό, τίποτε ώραίο, τίποτε συμπαθές.

’Απογοητευμένος, άηδιασμένος, άπεμακρύνθη μία 
ημέρα ό Άλέκος άπό τόν κόσμο αυτό καί αισθανόμε
νος ότι ειχεν ανάγκην ψυχικής άναπαύσεως κατέφυ- 
γεν είς μία μικρά πάλι τής ’Ελβετίας, μέ τήν άπό- 
φ αοι νά έπιστρέψη μετ’ ολίγον είς τάς Αθήνας.

’Εκεί είς τήν ήσυχου ’Ελβετική πολίχνη, μακράν 
τής τύρβης τον κόσμου, κατά τους μάκρους περιπά
τους του, έλαβε τήν ευκαιρία νά οκεφθή πολύ, νά φι
λοσοφήσω έπί τών άνθρωπίνων πραγμάτων, νά φέρη 
είς ισορροπία τήν ψυχή του, ή οποία ειχεν ΰποστή 
ένα τόσο δυνατό κλονισμό.

Τήν ψυχική γαλήνη άνευρε είς τήν σταθερά καί 
ακλόνητη άπόφασι νά μείνη αυτός ηθικός, νά μή πα
ρεκκλίνει ποτέ άπό τό δρόμο τόν όποιον είχε χαράξη 
είς τή ζωή του.

Μία μόνον οκέψις τόν έπίεζε, ή σκέψις ότι δέν θά 
ητο ίσως δυνατόν, είς τόν κόσμον τόν πραγματικό 
όπως αυτός τόν ειχεν άντιληφθή, νά έργασθή, νά 
δράση, νά προσφέρη τάς δυνάμεις του. Καί ή σκέ
ψις αυτή μέ άπογοήτευσι έπλήρου τήν ψυχήν του. 
’Έβλεπε τάς φιλοδοξίας του νά μαραίνωνται πριν 
άκόμη άνθίσουν. Ή άπογοήτευσις όμως αυτή δέν 
έφερε είς τόν Άλέκο ψυχική αδυναμία· τουναντίον, 
αυτός, ό τόσον άλλοτε μετριόφρων έγινε τώρα εγω
ιστής, διότι έλαβε ουνείδησιν τής ηθικής υπεροχής 
του. Μέ πικρία, αλλά χωρίς κακία, μέ επιείκεια μάλ
λον, έβλεπε τώρα τάς άτελείας, τάς. αδυναμίας τών 
άνθριόπων. Ό εγωισμός του δέν έξεδηλοΰτο ποτέ 
μέ υπεροψία, μέ έπαροιν. Τό βλέμμα του μόνον ήτο 
πλήρες ειρωνείας, όταν ώμίλει διά τήν συμβατικήν 
ηθική τών ανθρώπων, διά τά κατά συνθήκην ψεύδη 
τής ζωής. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ολίγον κατ’ ολί
γον <5 εγωιστής έγινεν είρωνιστής. Μέ ειρωνείαν 
έκρινε τήν ζωή, όλα, καί πρόσωπα καί πράγματα, 
Άλλ’ ή ειρωνεία εϊνε πολλάκις μία μορφή τοΰ εγω
ισμού, όπως ή αύτοπεποίθησις εϊνε μία άλλη μορφή 
αυτού. Καί ό Άλέκος έπίστενε ότι είχε τήν δύναμιν 
νά κανονίζη τά αίσθήματά του, τή ψυχή του, τή ζωή 
του όπως αυτός ήθελε, είς κάθε περίσταση', είς κάθε 

στιγμιαία άδυναμία, είς κάθε ψυχικό κλονισμό.

’Οταν έπέοτρεψεν είς τάς Αθήνας ό Άλέκος έ
μεινε μέ τήν μητέρα του καί τήν μικροτέραν αδελφή 
του. Ή ’Ελένη, χήρα είς ηλικίαν 30 ετών, είχε τό
σην άπογοήτευσι άπό τή ζωή, άφ’ ότου έχασε τόν άν- 
δρα ποϋ είχε άγαπήση, ώστε νά μή ζητή τίποτε άλλο 
παρά τήν εύχαρίστησι νά ζήση πλησίον είς την μη
τέρα της καί τόν άδελφόν της. Τήν έθέρμαινε όμω^ 
άκόμη καί ένας άλλος πόθος· ήθελε νά γίνη μιά η
μέρα ό Άλέκος ευτυχής, όσον δυστυχής νπήρξεν ε
κείνη είς τή ζωή της.

Ή ήμερα ποϋ έπέστρεψεν άπό τό ταξείδί του ό 
Άλέκος ήτο μία ημέρα εορτής καί χαράς διά το οπή- 
τί του. Ή μητέρα του τόν έδέχθη μέ όλας τάς εκ
δηλώσεις τής μητρικής στοργής της, μέ συγκίνησι 
ανέκφραστη, μέ αγαλλίαση Καί τής ’Ελένης τά πι
κραμένα χείλη διά πρώτη φορά, άπό τής ημέρας τής 
ατυχίας της, έμειδίασαν άπό ημερών εϊχε διακόψη 
τό πένθος της διά νά σκορπίοη άνθη είς τό σπήτι όλον 
καί νά στολίση τό διαμέρισμα τοΰ άγαπημένου άδελ- 
Ί οϋ της μέ όλας τάς μικράς λεπτότητας, τάς όποιας 
μόνον ή αγάπη μιάς άδελφής γνωρίζει νά κάμη 
θελκτικός.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπο, όταν ό Άλέκος έγκατεστά- 
θη είς τάς Αθήνας, εύρέθη αίφνης μέσα είς άλλο 
περιβάλλον, εντελώς διαφορετικό. Λυτή ή άνυπόκρι- 
τη άγάπη, αυτή ή στοργή τών ίδικών του έδρόσιζε 
τώρα τήν ψυχή του, καί τόν έκαμε ίσως νά βλέπη 
τόν ορίζοντα τής ζωής όλιγώτερο σκοτεινό. Εΰρισκε 
τώρα άληθή εύχαρίστησι νά μένη ώρας μακράς πλη
σίον τής μητέρας του καί τής άδελφ ής του καί έμενε 
γοητευμένος οσάκις μερικοί καλοί φίλοι τών παιδι
κών του χρόνων ήρχοντο νά περάσουν τή βραδυά είς 
τό οπήτί- τοσν.

Ή νέα αυτή ζωή επηρέαζε άουναισθήτως τόν Ά
λέκο καί τόν έκαμε νά άφίνη κάποτε είς τό κατώφλι 
τής οικίας τήν ειρωνεία του, ιόν σκεπτικισμό του, 
τήν απαισιοδοξία του, τήν άπογοήτευσι του δι’ ό,τι 
δίδει ή ζωή εις τόν καθημερινόν της δρόμον.

Δέν εϊχε παρέλθη πολύς καιρός άπό τήν έπιστροη ή 
τό σπήτι των.
του, όταν ό Άλέκος εϊχε γίνη άντικείμενον γενικής 
προσοχής. Μητέρες τόν επιζητούν, πατέρες καί α
δελφοί τόν περιστοιχίζουν. Καί άλλοι, οί περισσότε
ροι, στρέφονται μέ περιοσοτέρας ελπίδας προς ιό 
σπήτι του. Ή μητέρα τον καί ή ’Ελένη έβαρύνθησαν 
νά δέχωνται διαρκώς η ίλους καί γνωρίμους, οί ό
ποιοι ήρχοντο, κάθε ένας μέ τήν άπαραίτητη πρό
ταση γάμου. Περί όλων όμως αύτών δέν έκαμαν συ
χνά λόγον είς τόν Άλέκον καί διότι έγνώριζον δ-
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ψε τό οιγαρεττό του, έξηπλώθη είς μία πολυθρόνα 
καί σιωπηλός ήρχισε νά καπνίζη καί νά παράκολου- 
θή μέ ενδιαφέρον τόν καπνό ό όποιος έζήρχετο απο 
τά χείλη του. Ή Ελένη καί ή μητέρα της έκυττά- 
χθησαν έκ νέου. Καί επειδή ή σιωπή του Άλεκου ε- 
ξηκολούθει ή Ελένη άπηύθυνε καί πάλι, αλλά με 

περιοοοτέραν δειλίαν αυτή τή φορά, νεαν ερώτηση·.
Ούλεις, Άλέκο, νά οοϋ πω ποια εϊνε , 

Είς τάς λέξεις αύτάς ό Άλέκος άνετινάχθη καί 

εϊπεν αυστηρά είς τήν αδελφήν του .
— ’Ελένη, αστειεύεσαι ; Μά δέν έχετε λοιπόν κα

ταλάβει άκόμη πόσον μοΰ εϊνε αντιπαθής ή ίόέα τού 

γάμου ί , ,
_Μά γιατί, παιδί μου, γιατί Άλέκο μου , Ίρω 

τηοεν ή μητέρα του έπεμβαίνουοα. ,
_ Λύτη τήν έρώτηοι μοΰ τήν έκαμες και άλλοτε, 

μητέοα, καί αοΰ φαίνεται ότι καί άλλοτε σοΰ εξήγησα 
'τάς σκέψεις μου. Άλλ’ άφον επιμένεις νά τας ακου- 
σης καί πάλι, άκουοε λοιπόν : δέν έχω καμμια υπο- 
ληψι στή σημερινή γυναίκα- τήν έγνώρισα τοσον 
καλά είς τύ,ν ζωή μου, ίόοτε νά μή μοΰ μεν./ καμμια 
άιιφιβολία διά τήν έντύπωσι μου.Ναι, δεν εκτιμεο 

τήν γυναίκα. ’Εννοείς τώρα, μητέρα, και συ Ελένη, 
ν.·ιατί εϊμαι κατά τοΰ γάμου. Μισογύνης δέν είμαι 
'βέβαια καί πολλαίς φοραίς ευρίσκω απειρφ ενχαοι- 
στησι στή συντροφιά τών γυναικών, γιατί κοντά των 
ξεχνά κανείς κάποτε τό βάρος τής ,ωής. - λλ αυω 
εϊνε ένα πράγμα καί άλλο πράγμα εϊνε νά καμη κα
νείς μώ γυναίκα τής σημερινής έποχης σύντροφο 
τής ζωής του, κοινωνόν τής ψυχής του. Δεν θέλω 

βέβαια νά πώ ότι όλες ή γυναίκες, χωρίς 
εϊνε σήαεοα άνάξιες τοΰ ύψηλοΰ αυτου προορισμού 
καί άπόδειξις αυτού είσαι ού, ’Ελένη. Αλλα νομί

ζετε τόσα εύκολο νά εύρη κανείς είς τον κοομον α τ 
'τάς έξαιοέσεις, νά εύρη τήν γυναίκα σύντροφον, την 
γυναίκα ή όποια νά έχη βαθειά συνείδησι 
άποστολής της είς τό πλευράν του ανδρος. - · . . 
τέοα δέν γνωρίζεις καλά τήν οημερινη^ γυναίκα.

'Μετά τάς τελευταίας αύτάς λέξεις ό Αλέκος εσι- 
ώπησε καί έπί τινας στιγμάς έμεινε πολύ σκεπτικό,. 
Έπειτα αίφνηδίως θερμαινόμενος ήρχωε πάλι να 
όμιλή μέ ’ένα τόνο βαθύ ό όποιος έφανέρωνε ολη την 

εσωτερική ταραχή του ■ _ ίνΡϊνο
— Ναι, μητέρα, τό ιδανικό τής γυναίκας, ■■·

τό όποιον έπλασα μέ τής ψυχής μου τούς πόθους εν 
. >· ’ 'Vnv ΰ^ευοες τί γυναίκα εποθησαθά τό εύοω ποτέ. Εαν ΐ]φευρες /- Ζ σύντροφο τής ζωής μου ,1 "Ηθελα να μπορούσα 

;.ά τήν πλάσω έγώ μόνος μου. Να της σφυρηλατήσω 

ένώ τόν χαρακτήρα. Νά τής μορφώσω εγα< τηι 
τω Νά τήν κάμω υπερήφανη και προ πα,τω .

• · ’ ’Ήθε/α νά έχη ευαίσθητη αλλα καιδιαπλάοω καλή. Ηϋελα >α ^Ζ.'/ ,
™ ία α·» ’'Ί" Τ ’

λίγον τάς ιδέας τάς όποιας είχε διά την γυναίκα 
καί διά τό γάμο καί διότι είς τήν πλημμύραν αυτήν 
τώ» προτάσεων δέν ε’ύρισκον καμμία ή όποια.να αν- 
ταποκρίνεται άπολύτως είς τά όνειρά των διά τήν 

ευτυχία τοΰ Άλέκον.
’Ολίγον όμως βραδύτερον ένας παλαιός οικογενει

ακός φίλος ύπέδειξεν είς τήν ’Ελένην μία κόρη εκλε
κτή, ή όποια ασφαλώς θά έκαμε τόν Άλέκο ευτυχή. 
Ή ’Ελένη μετά πολλούς δισταγμούς άπεφάσιοε ενα 
βράδυ νά όμιλήση οχετικώς είς τόν αδελφό της. 
Ό Άλέκος ήτο πολύ ενδιάθετος τό βράδυ εκείνο. 
Μετά τό φαγητό, ένφ έπαιρναν τό καφέ, έοτράφη 

μειδιών προς τήν μητέρα του καί εϊπεν .
__  Λέγε, μητέρα, τά νέα σου σήμερα.
Ή μητέρα τον έγύριοε προς τήν Ελένην και αφού 

άντήλλαξε κάποιο βλέμμα, άπήντηοε.
-- Τά νέα μας εϊνε άπό ’κείνα ποϋ δεν σοΰ κινούν 

ποτέ τό ενδιαφέρον. Δέν εϊνε έτσι Ελένη ,
Ή ’Ελένη έρριψεν ένα επίμονο -βλέμμα είς τόν 

αδελφό της διά νά έννοήοη καλά τήν διάθεσιν του 

καί είπε μέ τήν ήρεμη φωνή της .
- Έχω τήν ιδέα μητέρα, ότι τουλάχιστον τά ση

μερινά μας νέα θά έπρεπε νά κινήσουν τό ενδιαφέ

ρον τοΰ Άλέκον.
__  Τότε, διατί δέν μοϋ τά λέτε ;
___Καί πρέπει νά οοϋ τα πούμε.
Καί εγώ αυτής τής γνώμης είμαι, να τα πούμε, 

Ελένη, εϊπεν ή μητέρα τοΰ Άλέκον διά ·νά ένθαρ- 

ρύνη τήν κόρη της είς τήν άπόφασίν της.
— Λοιπόν, σάς άκούω μέ προσοχή, έτόνιοε ο .4- 

λέκος καί έοτράφη μέ περιέργεια προς τήν αδελφή

του.
-- Σήμερα μάς έφεραν μία νύφη για σένα, ηρχιοε 

δειλά, δειλά ή ‘Ελένη.
— Νύφη ; ώστε αύτό ήτο τό νέο σας ; Μα μου 

φαίνεται πώς κάμετε τούς λογαριασμούς^ σας χωρίς
. τόν γαμβρό, άπήντηοε ειρωνικά ό Άλέκος και 

μέ απάθεια ήρχισε νά διαβάζη τήν ’εφημερίδα ή ο

ποία ήτο εμπρός του. ,
_ ^Ακούσε οέ παρακαλώ, Άλέκο, ακούσε με με 

προσοχή υιά στιγμή, άπήντηοε ή Ελένη. Θέλω να 
μιλήσουμε σοβαρά άπόψε, διότι μοΰ φαίνεται οτι 
ποόκειται γιά τήν ευτυχία σου. Ή κόρη για την ο
ποία θέλω νά οοϋ μιλήσω έχει όλα τά προτερήματα. 
Εϊνε νέα, ωραία, εϊνε μορφωμένη πολύ, απο σπητι^ 
έκλεκτό καί έχει άκόμη μία προίκα σημαντική. Μου 
φαίνεται ότι δέν πρέπει νά ζητήοη κάνεις τίποτε πε

ρισσότερο. r r
— ’Εγώ νομίζω ότι τό περισσότερο δέν υπάρχει, 

συνεπλήρωσε ή μητέρα τών δύο νέων.
Ό Άλέκος έαειδίαοε ειρωνικά καί χωρίς >α 

προφέρη λέξι, άπεμακρύνθη άπό τήν θέσι του, ηνα-
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τον ϋά μπορούσε νά αιοθανθή τό κάλλος και τά ϋέλ- 
γητρα τού ίδικοΰ μου κόσμου, ένός κόσμου ξεχωρι
στού, ποϋ έπλασα είς τάς μακράς ώρας τών ρεμβα
σμών μου, ένός κόσμου τίμιου, ηθικού, ωραίου.

Μα αυτα ποΰ ςητείς, παιδί μου, δέν είνε πράν- 
αμτα ανθρώπινα, δεν είνε τοϋ κόσμου αύτοΰ, είνε 
απλά ονειροπολήματα, διέκοψε ή μητέρα του μέ πι
κρία. Ιό τέλειον δέν υπάρχει είς τήν ζωήν αύτήν.

— Τό γνωρίζω, άπήντησεν ό Αλέκος. Γι’ αύτό 
ακριβώς ή ιδέα τοΰ γάμου μοΰ είνε άντιπαθής. Έ- 
γνώριοα έως τώρα τήν γυναίκα—κούκλα άλλά δέν 
συνήντησα τήν γυναίκα—άνθρωπον. Τήν έγνώριοα 
ιήν μίαν στιγμήν τύραννον καί τήν άλλην ταπεινή· 
την είδα τήν μιάν στιγμή άγέρωχον καί τήν άλλην 
έρπουοα, δειλή. Τής ψυχής της τήν ευγένεια μόνον 
δέν είδα...

Μέ τας λεξεις αυτας ο ’Αλέκος έοιώπηοε. Ή μη
τέρα του καί ή Ελένη.δέν είχαν τί νά απαντήσουν. 
Δια νά διακόψη την γενικήν σιωπήν καί νά δο'τοη 
εύϋυμο τόνο είς τήν ομιλία, ό Αλέκος έξηκολούθηοε 
μετ ολιγας οτιγμας εις ύφος τώρα οκωπτικόν :

Οί αρχαίοι Ελληνες, μητέρα, όταν ήθέλησαν 
νά πλάοουν τόν ιδανικό τύπο τής Αφροδίτης έπήραν 
άπό τήν μία τά ωραία μάτια, άπό τήν άλλη τήν γρα
φική κατατομή, άπό τήν τρίτη τή χάρι, άπό δέκα άλ
λες τέλος γυναίκες δ,τι ώραϊον είχε ή κάϋε μία’ κατ’ 
αύτόν τόν τρόπο κατώρθωοαν νά δημιουργήσουν τό 
τέλειον. Α1 λοιπόν, μητέρα καί ού Ελένη, έχετε 
τή δύναμι αύτή νά μοΰ πλάσετε μία ξεχωριστή γυ
ναίκα, τέλεια, άφ’ ού συνενώσετε ο αύτή τά προτε
ρήματα δέκα άλλων γυναικών ; Τότε σάς δίδω τόν 
λόγον μου, συνεπλήρωσε μειδιών ειρωνικά ό ’Αλέ
κος, ότι δέν ϋά φέρω καμμία άντίρρηοι γιά τήν έκ- 
πλήρωοι τής επιθυμίας σας...

Ολίγη ωρα βραδύτερου ό Αλέκος άνέβη είς τήν 
καμαρα του διά να κοιμηϋή. ’Αλλ’ όταν έπεσεν είς τό 
κρεββατι του κατελήφϋη άπό άνπνία· ό νους του έ- 
στραφη προς τό παρελθόν. Ώς διά κινηματογραφι
κής ταινίας παρηλασαν ενώπιον τής φαντασίας του 
όλοι οι εφήμεροι ερωτες τής ζωής του. Άνεπόλησε 
τήν υποκριτική άφοσίωσι τής Γκαιμπύ, τής Μάρθας 
τά ψεύτικα χάδια, τής ’Έλβας τάς ταπεινός σκέψεις, 
τής Ρέζλυ τήν διεφθαρμένη ψυχή, τής Βιέρας τήν 
άνυπόφορη υπεροψία, τής Κλάρας τήν άνειλικρινή 
ειλικρίνεια, τήν δποία έγνώριζε τόοον καλά νά κρύ
πτη κάτω απο το θελκτικό μειδίαμα τής ξανθής εύ- 
μορφιάς της. Και αλλαι, καί άλλαι άκόμη γυναίκες, 
τοΰ καλού λεγομένου κόσμου, συνωθοΰντο τήν ώραν 
αυτή είς τήν ενθύμησήν του...

Καί διά μίαν άκόμη φορά ήσθάνθη μέσα είς τήν 
ψυχή του νά δυναμώνη. ή περιφρόνησίς του πρός τήν

γυναίκα, τόσον πολύ,, ώστε νά μή τοΰ είνε δυνατόν 
νά τήν άνεχϋή παρά μόνον ώς άδελφή καί μητέρα. 
Ως έρωμένη ασφαλώς τήν περιεφρόνει, ως φίλη 

τήν άπεχϋάνεται, ώς σύντροφον τής ζωής του δέν θά 
ήδύνατο νά τή δεχθή ποτέ.

Ενα μήνα άργότερα ήτο φθινόπωρο.
Ο ’Αλέκος ένα απόγευμα έπέοτρεψε βιαστικός είς 

τό σπήτι του· είχε ληομονήοη είς τό γραφεϊόν του 
κάποια χρήσιμον σημείωσι. Ένώ έφευγε, ήκουοε μέ
σα είς το ιδιαίτερο σαλονάκι τής άδελφής του γυναι
κείας ομιλίας καί πρός στιγμήν γελοία εύθυμα, τά 
οποία ασφαλώς δεν προηρχοντο άπό τήν μελαγχολι
κήν Ελένη. Έβράδυνε τότε ολίγον τό βήμά του άπό 
περιέργεια νά έννοήση έκ τής ομιλίας ~ ποια έκαμε 
συντροφιά είς τήν άδελφή του. Ή Ελένη τόν άντε, 
ληφθη καί έσπευσε νά τόν καλέοη.

Εισερχόμενος ό Αλέκος είς τό σαλονάκι είπε μέ 
ένα μειδίαμα ελαφρός ειρωνείας :

— Επιτρέπετε ο’ ένα βέβηλο νά ταράξη μέ τήν 
παρουσία του τήν σπουδαιότητα τής ομιλίας σας ;

- Ελα, Λλεκο, απηντησε ή Ελένη, ελα νά γνω- 
ρίσης την καλλιτέρα παιδική φίλη μου, τήν όποια 
δεν είχες εως τώρα την ευκαιρία νά ουναντήοης.

Και στρεφομένη πρός τήν φίλη της είπε :
— Ό άδελφός μου.
Ένφ ό Αλέκος ύπεκλίνετο μέ άφέλεια, ή Ελένη 

έξηκολούθηοε :
Η φίλη μου, κυρία Δόλλα. . . . άλλά μέ τήν λέ- 

ξι αύτή διεκόπη ολίγον συγκεχυμένη.
Θ Αλέκος απο το δισταγμό τής Ελένης νά ουιι- 

πό.ηρώοη τό όνομα, εννόησε, ότι κάτι όποσσδήποτε άνώ 
μαλον συμβαίνει, καί χωρίς νά φανή ότι δίδει προσο
χή είς τό δισταγμό τής άδελφής του καί είς τήν άμη- 
γανία τής φίλης της, έξηκολούθηοε μέ τό φυσικό 
του ύφος :

— Πολύ ευτυχής, κυρία μου, ότι γνωρίζω μία φί
λη τής αδελφής μου, έστω καί τόσο αργά...

— Αλλά μοΰ φαίνεται, κύριε, εΐπεν ή Δόλλα, έ- 
μείνατε πολύν καιρόν έξω...

ύ^αι, εινε αλήθεια, δεν είμαι έδώ παρά άπό τί
νος καιρού.

■ — Τότε λοιπόν πώς ήϋέλατε νά μέ έχετε γνωρίοη;
Καί μέ ένα μειδίαμα ιδιαιτέρως χαριτωμένο ή 

Δόλλα έξηκολούθηοε :—Έγώ όμως ήξευρα ότι ή Ε
λένη έχει άδελφό καί κάποτε μάλιστα, όταν έπρόκειτο 
νά επιστρέφετε,, αίοθάνθηκα καί έγώ χαρά μαζή της 
γιά τήν επιστροφή σας, γιατί αγαπώ τόσο πολύ τήν 
Ελένη. Θυμάσαι, Ελένη, δέν εινε έτσι ;

— Ναι, ναι, τό θυμούμαι βέβαια- θυμούμαι άκόμη 
τα ωραία άνθη ποΰ μοΰ εστειλες καί έσύ τήν ήμέρα 
έκείνη.
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έπιϋυμίαν νά όμιλήση είς τήν Δόλλαν. Ένφ τήν συ- 
νώδευε πρός τό σπήτι της, αίφνης μέ τόνον σοβαρόν 
καί χωρίς τάς συνήθεις εκδηλώσεις τών ανδρών, 
έπρότεινε ένα μικρό περίπατο πρός τό πάρκον τοΰ 
Ααππείου, πλησίον τοΰ όποιου διήρχοντο τήν στιγμή 
έκείνη. Συγχρόνως όμως μέ τήν πρόταοί του αύτήν 
εΐπεν άπέριττα πρός τήν Δόλλαν, ότι επιθυμεί ιά 
ιαλήσουν.

Ωμίληοαν... Άουναιοϋήτως άψέϋησαν καί οί δύο 
είς ένα άνοιγμα ψυχής. Αέ>' έκρυψαν τίποτε άπό τά 
διανοήματά των, άπό τάς σκέψεις των, άπό τούς πό
θους τής καρδίας των. ’Έξαφνα έσιώπησαν. Εμ
πρός των απλώνεται τώρα όλη ή μαγεία τοΰ πραοινο- 
οτολίοτου πάρκου, τό όποιον φωτίζει καί έςιδανικεύει 
μιά έξαιρετικώς γλυκειά φθινοπωρινή σελήνη. Ίο 
θελκτικό περιβάλλον όμιλεί ττόρα, αύτό καί μόνον 
γύρω των. Όμιλεί είς τήν ψυχήν των. Όμιλεί διά 
τάς αρμονίας ποΰ γεννώνται είς τούς άνϋρωπους, ό~ 
ταν τοής ενώνει ή ταυτότης τοΰ αισθήματος. Ομιλεί 
διά τά άπειρα τίποτε ποΰ είνε ωραία, ποΰ είνε αλη
σμόνητα είς τήν ζωή τών άνϋρώπων ποΰ ξεύρουν 

νά αγαπούν...

‘ Οταν ό ’Αλέκος έπέοτρεψε είς τό σπήτι, εζήτηοε 
μετά τό φαγητόν, νά όμιλήση ιδιαιτέρως μέ την Ε

λένην.
Άπεούρθησαν είς τό μικ^ό σαλονάκι.
__  Λοιπόν, πέ μου, πέ μου πάλι γιά τή φίλη σου? 

πέ μου γιά τή ζωή της.
— Σοΰ είπα καί άλλοτε, ’Αλέκο. Ή Δόλλα ύπήρ

ξεν άτυχης είς τόν γάμο της, Τό βεβαιώνει ή ιδία.

— ”Α t ή ιδία.
_Ναι. Έγώ δ,«ως πού τήν γνωρίζω καλά άπό 

μικρή δέν έχω λόγους νά μή τήν πιστεύω.
— Είσθε μαζή είς τό σχολείο, μοΰ είπες κάποτε.
_Ναι. Είς τάς δύο τελευταίας τάξεις τής Νίλλ 

συνεδέθημεν πολύ. Δέν ξεύρεις πόσον τήν αγαπού
σαμε όλαις. Πόσον μάς έπεβάλετο μέ τήν^ εύμορφιά 
της καί τήν καλωούνη της. Καμμιά άπό μάς δέν μπο
ρούσε νά πή όχι, όταν μας έζήτει κάτι καί μάς έκυτ- 
ταζε μέ τά ωραία γαλανά της ματια. Είχα) τοσητ 
γλυκύτητα τά μάτια της, τόση γοητεία τό μειδίαμά 
της, τόση άφέλεια τό γέλοιο της, τόση καλωούνη ή 
ψυχι'ι της, τόση ευγένεια ή σκέψις της, ώστε ,««c 
είχε κυριολεκτικώς κατακτήοη. Άλλά ού, Αλεκο, που 
γνωρίζεις, όπως λέγεις, τόσο καλά τή γυναίκα, δεν 
τά άντελήφθης όλα αύτά ; Έλησμόνησα όμως- ου 
είσαι ό είρωνιστής, ό επικριτής τής γυναίκας, που 
δέν τήν έκτιιιά, ποΰ τήν περιφρονεί σχεδόν, ποϋ θέ
λει νά ϋυσιάση δέν ξεύρω καί έγώ πόσες, δια να 
πλάση τήν μία, τήν εκλεκτή...

Ό , Αλέκος δέν άπήντησε. β

— Άλλά τότε, κυρία μου, έσπευσε νά είπη ό ’Αλέ
κος χωρίς είροινείαν αύτή τή φορά σας ευχαριστώ 
θερμώς γιά όλα αύτά καί λυπούμαι γιατί ή Ελένη 
δέν μοΰ είχε πή τίποτε γιά νά σάς εύχαριοτήοω ένοο- 
ρίτερα.

— ΙΙαίρνεις ένα τσάι Αλέκο ; ήρώτητε ή Ελένη.
___Ναι, μέ πολλή εύχαρίστησι, έάν επιτρέπετε νά 

μείνω στή συντροφιά σας.
Ό ’Αλέκος είχε λησμονήοη έν τφ μεταξύ ότι είχεν 

έλϋη βιαστικός είς τό σπίτι δι υποϋεοι του. Νωρίς 
νά έννοή καλά καί αυτός διατι, ευριοκε τήν ώραν ε
κείνη μιά ιδιαιτέρα εύχαρίστησι πλησίον τής άδελ
φής του καί τής φίλης της. Ή εύμοριφά καί ή χάρις 
τής Δόλλας, ή εύγενής άφέλεια ή όποια έ^εδηλώνε- 
το είς τόν τρόπον τής ομιλίας της, όλα αύτά ειχον 
κάιιη ζωηρόν έντύπωοιν είς τόν Άλέκον. II ομιλία 
έν το> μεταξύ έξηκολούϋει εις ενα τονον φιλικής ε- 
ξοικειώσεως. Ώμίληοαν διά πολλά όλσ τό απόγευ
μα. "Οταν πρός τό βράδυ ή Δολλα ανεχωρηοε, ο Α- 
λέκος δέν έφαίνετο καθόλου κουρασμένος, όπως συ- 
νέβαινεν είς αύτόν πάντοτε, οσάκις εύρίσκετο εις 
ουνιροφιάν κυριό)ν και ητο ηναγκαομενος να παρα- 
κολουϋή τάς άνιαράς δι’ αύτόν ομιλίας των. Ίούναν- 
τίον τό βράδυ αύτό έφαίνετο γοητευμένος άπό τήν 
χάριν τοΰ πνεύματος τής Δόλλας.

Άτιό τήν ήμέρα έκείνη ή Δόλλα επισκέπτεται συ
χνότερα τήν Ελένη. Ό Αλέκος είχε κίνηση το έν
διαφέρον της. Είχε σχηματίσει τήν έντύπωοιν άπό 
τήν πρώτη γνωριμία, ότι δ άδελφός τής φίλης της 
δέν ήτο άπό τους συνήθεις τύπους τών άνδρών, ότι 
είχε κάτι τό έντελώς εξαιρετικόν, κάτι τό όποιον δέν 
ήδύνατο ακόμη καλά νά προοδιορίοη άλλά τό όποιον 
τήν έθελγε^

Συνηντήθησαν πολλαίς φοραίς άκόμη είς τό σαλο
νάκι τής Ελένης. Ό ’Αλέκος έπεζήτει τώρα τάς 
ευκαιρίας νά περάση όλίγας ώρας πλησίον τής Δόλ
λας καί τής άδελφής του. Κάτι έξαιρετικόν ουμβαί- 
νει είς τήν ψυχήν του’ δταν ευρίοκεταί JiAijoior τήζ 
'γυναικός ανιής ληομονεϊ τον οκετιτικιο^ιον του, 
ομονεϊ τήν άπαιοιοδοςίαν του, λησμονεί ακόμη την 
άπέχθειαν τήν όποιαν έτρεφε διά τήν γυναίκα. Λίε 
τήν παρέλευοιν τοΰ καιρού, χωρίς και αύτός νά έννοή 
άκοιβώς διατι, παραμελεί τάς μελέτας του, βλέπει 
όλιγώτερο τούς φίλους του καί δέν αισθάνεται εύχα- 
ρίστησι παρά μόνον όταν μανθάνει άπό τήν άδελφή 
τον ότι η Λόλλα Όα ελΟη το ατιογενμα,

"Ενα βράδυ ό Αλέκος έπέοτρεψε ηολυ ευχάριστη- 
μένος είς τό σπήτι. Είχε συνοδεύση τήν Δόλλαν όπως 
είχε κάμη καί άλλοτε οσάκις ή φίλη τής αδελφής^ 
του έμενεν έως αργά είς τό σπήτι των. ΑΑλά το 
βράδυ εκείνο ό ’Αλέκος ήσθάνϋη άουγκράτηιον την
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II Ελένη ,έξηκολούθηοε :
όμως όλη αύτή η καλωσύνη τής Λόλλας, 

ολη αυτή ή εύγένεια τής ψυχής της, έπήγε χαμένη. 
Ο άνόρας της τήν έκαμε δυστυχή. Γιατί έτσι είνε. 

Οί περισσότεροι άνδρες κάμνονν δυστυχείς τής γυ
ναίκες. Τής έσβυσε τά όνειρά της. Καί μέ τήν πρώ
τη συζυγική ρήξι, ή κακαϊς γλώοοαις ήρχιοαν νά μι
λούν εις βάρος της. Καί είπαν καί λέγουν καί θά 
πουν, ποιος ξενρει έως πότε. Εΐνε τόσο κακοί οί άν
θρωποι !

1 ιατί τάχα νά εΐνε κακοί οί άνθρωποι, άπήν- 
τηοε σοβαρά καί σκεπτικά ό Άλέκος.
, — Αύτό δέν τό ξεύρω έγώ βέβαια. Άλλά νομίζω 

ότι έτσι είνε πλασμένοι. Χαίρονται γιά τό κακό, ό
πως λυπούνται γιά τό καλό. Δημιουργούν πολλαϊς 
φοραίς μέ τήν φαντασίαν των τό κακό, άπό άπλήν 
εύχαρίστησιν νά κακολογήσουν, νά κομματιάσουν υ
πολήψεις, νά συντρίψουν ευτυχίας. Σύ, Άλέκο, πού 
έταξείδευοες τόσο πολύ, πού έ.ζησες τόσο πολύ, πού 
έγνώρισες τούς ανθρώπους τόσο καλά, τά ξεύρεις βέ
βαια αυτά καλλίτερα άπό μένα, καί δέν αμφιβάλλω 
ότι ήανεύθυνη κακολογία τών άνθρώπων κάμει καί 
είς σέ τήν ίδια αντιπαθητική έντύπωοι. Γιατί κα
νείς νομίζω...

— ’Άφησε τής φιλοοοφίαις, ’Ελένη, διέκοψεν ολί
γον νευρικά ό Αλέκος. Άς έλθουμε πάλι στή φίλη 
σου. Ηέ μου καί άλλα γι’ αύτήν.

ΊΙ Ελένη, άφού παρετήρησε τόν άδελφόν της μέ

Η ΕΡΗΜΙΚΗ ΒΑΛΑΝΙΔΙΑ
Πώς σέ ζηλεύω, ερημική Βαλανιδιά, 
πού μόνη κι’ ολομόναχη στή λαγκαδιά, 

υψώνεσαι στον ουρανο με περιφάνεια. 
Χαμόκλαδα, λουλούδια καί βοτάνια 
γύρω σου βόσκουν. Δέν σέ συντροφιάζει 
κανένα δέντρο. Κι’ δταν ο βοριάς ουρλιάζει 
καί μέ μανία συγκλονίζει σε άπ’ τά βύθια, 
άπό κανένα δέν ζητάς βοήθεια.
Μέσα στής ά'γριες νύκτες, μέσ στήν ερημιά 
μονάχη σου παλεύεις μέ τήν τρικυμία. 
Καί τά παλέματά σου σ’ άντρειώνουν.
Η μύριες ρίζες σου σάν πλόκαμοι ξαπλώνουν 

καί βράχους καί γκρεμνούς σφικταγκαλιάζουν.

Σίφνος Ιανουάριος 1923.

ένα ερευνητικό βλέμμα, άπήντησε :
— Ί ί περισσότερο θέλεις ;

0Λα, όσα τήν άφορούν μικρά ή μεγάλα. 
Εννοείς, Ελένη, ή Δόλλα δέν μοΰ εΐνε άδιάφορη.

Κατ αύτόν τόν τρόπον, μέσα είς τό ίδιο σαλονάκι 
εις τό όποιον ό Άλέκος έγνώρισε διά πρώτην φορά 
τή Δόλλα, έξηκολούθησε άκόμη έπί πολύ ή συνομι- 
Λία τών δύο αδελφών.

Η Ελένη, μέ μίαν ανυπόκριτοι’ εύχαρίοτησι 6- 
μιλει^ ακατάπαυοτα διά τή φίλη της, όμιλεϊ δι’ όλα 
όσα ενδιαφέρουν τή ,ωή της, διά τά παιδικά της χρό
νια, διά τόν βιαστικό γάμο της, διά τόν χωρισμό της, 
δια τό διαζύγιο τό όποιον έπερίμενεν άπό ημέρας 
εις ημέραν. Ό Άλέκος μέ δίψαν, δίψαν ή όποια 
έφαίνετο ότι δέν θά έσβυνε ποτέ ήκουε τήν ’Ελένην 
και ενόμιζεν ότι έβλεπεν εμπρός του τήν θελκτική 
μορφή τής Λόλλας νά τού διηγήται τήν ζωήν της, τά 
όνειρά της, τούς πόθους της...

Ολίγον καιρόν βραδύτερου ένα ζεύγος άνεχώρει 
διά μακρινό ταξεΐδι. Ζηλότυποι διά τό μυστικόν των 
6 Άλέκος καί ή Δόλλα δέν είπαν είς κανένα ποϋ 
πηγαίνουν. Ίσως νά μή τό έγνώριζον καί αύτοί οί 
ίδιοι. ’Ήρκει μόνον ότι ήσαν βέβαιοι καί οί δύο ότι 
επήγαιναν πρός τήν ευτυχία...

Ιανουάριος 1923 ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Κι’άν ή κορφή λυγίζει,τά κλαδιά σου άν σπάζουν 
ή ρίζα σου άσυγκλόνητη καί στερειωμένη 

μέσα στής γης τά καταχθόνια μένει.
Ας σπάζουν τά κλαδιά σου στήν άνεμοζάλη 

καινούργια θενά κάμης τόν ’Απρίλη πάλι. 
Θα χαίρεσαι τον ήλιο ποϋ θά σέ χαϊδεύη. 

τ αγέρι, ποϋ τά φύλλα σου θ’ άνασαλεύη. 
Γειτόνους σύ δέν έχεις γύρω πέρα, 
νά σέ στερούν τό φώς καί τόν άέρα.
Μέ ρίζες εχθρικές δε έχεις νά παλεύης’ 
ζωής άγώνα. Μόνη βασιλεύεις!
Πώς σέ ζηλεύω, ερημική Βαλανιδιά, 
ποϋ στέκεις ολομόναχη στή λαγκαδιά.

Α, ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕ! Ell IΘΕΩΡ11Σ1Σ

\
F.MILE pACVET τής Γαλλικής ’Ακαδημίας

ΕΚΛΕΚΤΑ)[ ΜΕΛΕΤΑΙ
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ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩΜΕΝ
τες είς ιδιαίτερα δελτία. Δελτία σχετικά [τρός τά έπι- 
χειρήματα, πρός τάς νέας ιδέας τού συγγραφέως’ .δελ
τία σχετικά πρός τήν κατάταξιν τών .ιδεών, πρός τό 
γενικόν διάγραμμα τού έργου, πρός τόν τρόπον κατά 
τόν οποίον ό ουγγραφευς έκθετει τας ιδέας του ι; έκ 
θέτει τήν άφήγησίν του, ή αναμιγνύει τάς ιδέας του 
πρός τήν άφήγησίν τον δελτία περί τού ύφους, περί 
τής γλώσσης τού συγγραφέως· δελτία ουζητήσεως 
τέλος, τούτέοτι περί τιύιν ιδεών τού συγγραφέως εν 
ουγκρίοει πρός τάς ίδικάς σας, περί τών κλίσεων και 
προτιμήσεων αυτού έν, ουγκρίοει πρός έκείνας τάς 
όποιας σείς έχετε, περί τών ιδεών τον ακόμη και τϋτι 
προτιμήοεών τον έν ουγκρίοει πρός έκείνας τής επο
χής μας είς τήν οποίαν ανήκε, κλπ.

Έξ όλων αυτών τών δελτίων απαρτίζετε τήν γενι
κήν ιδέαν τήν όποιαν σχηματίζετε περί τού συγγραφές 
ως καί τάς ιδιαιτέρας ιδέας τάς οποίας έχετε περί 
αύτού, καί δέν έχετε πλέον παρά )’ά συνδέσετε λογικως 
τάς ιδιαιτέρας αύτάς ιδέας ϊίς τήν γενική ιδέαν δια 
νά κάμετε μίαν κριτικήν μελέτην αρκετά καλήν.

Τοιουτοτρόπως όμοτς θά έχετε διδαξη είς τόν α
ναγνώστην σας νά άναγινώοκη ώς κριτικός και οχι 
νά άναγινωσκτι διά νά άπολαύη έκ τής άναγνώοεω,ς 
του. Ό κριτικός διδάσκει είς τόν αναγνώστην νά α· 
ναγινώσνη] ώς κριτικός. Άλλ’ ή τοιαύτη άνάγνωοις 
δέν παρέχει τέρψιν ή τουλάχιστον παρέχει μίαν τερ- 
ψιν έντελώς ειδικήν, άναμεμιγμένην μέ πολλήν ξη
ρότητα, Είς τί λοιπόν χρησιμεύει ό κριτικός ; Είς τό 
νά κάιιη νά άναγινώοκωμεν τόν συγγραφέα ύ π ο 
τ ινα ώ ρ ι ο μ έ ν η ν έπο ψ Βν. Τό ώρθρον 
τοϋ κριτικού είνε είδος εισαγωγής είς τόν συγγρα
φέα περί τού όποιου πρόκειται, εισαγωγής ή- 
τις δύναται νά εΐνε, άλλως τε, πολύ χρήσιμος άναλό- 
γως τής περιπτώσεως, έάν έχη ήδη άναγνώοη τις η 
ιιή. τόν συγγραφέα, ό κριτικός προσκαλεϊ τόν άνάγνώ- 
στην νά ίίναγνώοη κατά τούτην ή έκείνην τήν γενικήν 
διάθεοίν ή νά άναγνώοη πάλιν (ήνά σκεφθή έκ νέου) 
κατά τούτον ή εκείνον τόν νέον προσανατολισμόν. Είς 
τήν πρώτην περίπτωοιν, λέγει είς τόν άναγνώστην . 
οσκεφθήτε τούτου· είς τήν δευτέραν περίπτωοιν . 
«έσκέφθητε τοϋτο ;»

Διά νά όμιλήσοτμεν ώς ό Μπονάλ, δστις έβλε
πε τά πάντα διά τριών καί είς έκάστη^ τριάδα ένα 
μεσολαβούντα, ή άνάγνωοις άποτελείται έκ τριών 'προ-

(Σημ. Έλλην. Έπιθεωρήσεως. Ό επιφανής έν 
Γαλλία Ακαδημαϊκός καί συγγραφεύς εξαίρετων κρι
τικών μελετών, ό τόσον γνωστός καί παρ’ ήμίν έκ τών 
ποικίλων αύτού έργων, έδημοσίευοε πρό τίνος, χρόνου 
λίαν ένδιαφέρουσαν μελέτην ύπό τόν τίτλον S’ art de 
Site έν τή όποια ουνεκέντρωοε παντα τα πορί
σματα τής μεγάλης προσωπικής πείρας του περί τού 
τρόπου κατά τόν όποιον πρέπει νά μελετώμεν τά διά
φορά είδη τών φιλολογικών έργων. Τής, μελέτης ταυ- 
της τού .υπέροχου Γάλλου Ακαδημαϊκόν θα δημοσι- 
εύοωμεν έν μεταφράσει, άπό τού άνά χειρας τευχους, 
τιϊ μάλλον ενδιαφέροντα μέρη, έν.τή πεποιθήσει ότι πα- 
ρέχομεν οϋτο) είς τούς άναγνώστας τής ΕλΛην. Επι- 
θεωρήοεως μίαν έξαίρετον πνευματικήν άπόλαυσιν).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άναγινώοκουν ελάχιστα, έλεγεν ό Βολταίρος καί 
μεταξύ εκείνων οί όποιοι θέλουν νά μορη ωθούν, οί 
πλείοτοι άναγινώοκουν κάκιστα. Λά ήξεύρι; τις νά ά- 
ναγινώοκη εΐνε αληθώς μία τέχνη, καί υπάρχει μια 
τέχνη διδάσκουσα τούτο. Ό Σαίντ Μπαίβ τούτο 
εϊχεν νπ’ όψει όταν ’έλεγε : «Ό κριτικός δέν είνε 
παρά ό άνθρωπος ό οποίος γνωρίζει νά άναγινώσκη 
καί ό όποιος διδάσκει είς τούς άλλους νά άναγινώ- 

οκουν». α f
Άλλ’ είς τί συνίσταται ή τέχνη αί'τη ; Νόμιςω ότι η 

άπάντησις εΐςτό ερώτημα τοϋτο φέρει όλους μας εις 
άμηχανίαν. ’Επειδή μία τέχνη λαμβάνει τόν ορισμόν 
της ουμφώνώς πρός τσν σκοπόν τόν όποιον επιδιώκει, 
πρέπει άναμφιβόλως »·ά σκεφθώμεν διατί , άναγίνω- 
σκομεν. Διά νά μορφωθώμεν ; Διά νά κρίνωμεν έρ
γα; Διά νά άπολαϋσωμεν αύτά ; Έάν άναγινώσκω- 
ιιεν διά νά μορφωθώμεν, πρέπει νά άναγινώσκωμεν 
πολύ βραδέως, σημειούντες, μέ τήν πένναν διαρκώς 
είς τήν χείρα, πάν ό,τι τό βιβλίον μάς διδάσκει, παν 
ό,τι περιέχει άγνωστον δι’ ημάς καί έπειτα οη ειλο- 
μεν να άναγνώσωμεν πάλιν πολύ βραδέοτς, πάν ο,τι 
έγράψαμεν. Τούτο είνε μία εργασία πολύ σπουδαία, 
πολύ σοβαρά, καί είς τήν όποιαν δέν τπάρχει καμμία 
τέρψις, εκτός εκείνης τήν όποιαν δοκιμάζομεν όταν 
αίσθανόμεθα εαυτούς περισσότερον μορφωμένους απο 

στιγμής είς στιγμήν. .
Άναγινώοκομεν διά >’ά κρίνωμεν έργα, με αλ/.ας 

λέξεις άναγινώοκομεν ώς κριτικοί ; Καί είς τήν περι- 
πτωσιν αύτήν πρέπει νά άναγινώοκωμεν πολύ βρα
δέως, λαμβάνοντες σημειώσεις καί μάλιστα οημειονν-
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οώτιων : τοϋ συγγραφέως, τοΰ άναγνώστου καί τοϋ 
κριτικούς ό όποιος είνε ό μεσολαβών'άλλ’ άκόμη μίαν 
φοράν, ό κριτικός είνε άνθρωπος ό όποιος όέν γνω- 
ρΕει νά άναγινώοκη παρά ως κριτικός και ό όποιος 
Οέν διδάσκει γά άναγ ινώσκωμεν παρά ώς κριτικοί, ό 
όποιος όέν όιόάοκει παρά την κριτικήν άνάγνωοιν, 
'Αλλά θέλετε νά άναγινώσκετε μόνον διά νά απολαμ
βάνετε έκ των άναγνώοεών σας ; Θέλετε νά μάθετε 
νά άναγινώσκετε όπως μανθάνει τις νά παίζει βιολί, 
τρέτέστι όιά νά ήξεύρη νά παίζη, καί όιά νά λαμβάνη 
την μεγα/.ειτέραν δυνατήν τέρφιν παίζων ; Τούτο \εϊνε 
εντελώς διάφορος σκοπός- είνε εντελώς διάφορος α- 
ποη-ις καί είς την τέχνην αυτήν μόνον είνε αφιερω
μένη ή μικρά μελετη την όποιαν αρχίζω.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ
-4 Λ’ Α Γ / Λ Ω Σ Κ Ε Τ Ε ΒΡΑΔΕΩΣ

Διά νά μάθετε νά άναγινώσκετε, κατά πρώτον πρέ
πει νά άναγινώσκετε πολϋιβραδέως, καί κατόπιν πρέ
πει νά άναγινώσκετε πολύ βραδέως καί, πάντοτε, μέ
χρι τοϋ τελευταίου βιβλίου τό όποιον θά έχη την τι
μήν νά άναγνωοθή άπό σάς, πρέπει νά άναγινώσκετε 
πολύ βραδέως. Πρέπει νά άναγνώοκη τις έξ ίσου 
βραδέως έν βιβλίον όιά νά άπολαύοη, όσον όιά νά 
μορφωθή έξ αύτοΰ η νά τό κρίνη. Ό Φλωμπέρ 
ελεγεν : ιι'Α ! αύτοί οί άνθρωποι τοϋ 17 αιώνας ! 
πως έγνώριζον τά λατινικά,[ Πώς άνεγίνωοκον βρα
δέως !»

Καί χανρίς την πρόθεοιν νά γράφη τις ό ίδιος, ο
φείλει νά άναγινώσκη μετά βραδύτητας, ό,τι δήποτε, 
σκεπτόμενος πάντοτε έάν καλώς άντελήφθη καί έάν 
ή ιδέα τήν όποιαν πρό ολίγον έδέχθη είνε άκριβώς ή 
τοΰ ουγγραφέο/ς καί όχι ίδική του. «.4ύτό είνε άκρι
βώς ;» οφείλει νά είνε τό διαρκές ερώτημα τό ό
ποιον ο άναγνώστης απευθύνει πρός εαυτόν.

Εινε μία μανία το>ν φιλολόγων, ή όποια είνε ολί
γον διασκεδαοτική, άλλ’ ή όποια προέρχεται έξ άρί- 
στης προθέσεως καί τής όποιας όφείλομεν νά έχωμεν 
καί όιατηρώμεν τρόπον τινά τήν αρχήν, τήν βάσιν. 
Σκέπτονται πάντοτε : «Είνε 'άκριβώς τό κείμενον ; 
Μήπως είνε ego άντί ergo Τούτο θά ήτο διά- 
φορύν». Ή μανία αϋτη έπήλθεν είς αυτούς έκ μιας 
θαυμασίας συνήθειας ή όποια είνε νά άναγινώοκουν 
βραδέως, νά δυσπιστοΰν είς τήν πρώτην έννοιαν τήν 
οποίαν βλέπουν εις τά πράγματα, νά μή εϊνε οκνηροί 
αναγινωσκοντες. Δέν πρέπει τις νά $χτ] οκνηρίαν όταν 
αναγινώσκει. Ούτε νά άναγινώσκη μετά ταχύτητας. 
Η ταχυτης δέν είνε άλλως τε παρά μία άλλη μορφή 
τής οκνηρίας. Οί πατέρες μας έλεγον : «ά ν α γ ι- 
ν ώ σ κ ε ι ν μ έ τ ά δ ά κ τ υ λ α ». Τούτο έσήιιαι- 
νε διατρέχει)· εν βιβλίον, οτρέφων άπλώς τάς σελίδας

του, ούτως ώστε τά δάκτυλα νά έχωσι περισσοτέραν 
εργασίαν άπό τούς οφθαλμούς «Ό κ. Μπέϋλ άνε- 
γίνωσκε πολύ μέ τά δάκτυλα, δηλαδή διέτρεχε πολύ 
περισσότερον παρά, άνεγίνωοκε καί έφθανε πάντοτε 
εις τό ουσιώδες καί περίεργον μέρος τοΰ βιβλίου». 
Δέν πρέπει τις νά κατακρίνη πολύ τήν μέθοδον αύτήν 
την όποιαν χρησιμοποιούν οί άνθρωποι οί όποιοι, όπως 
ο Μπευλ είνε συλλέκται ιδεών. Ή μέθοδος όμως 
ούτη άφαιρεί δλην τήν εύχαρίστησιν τής άναγνώσεως. 
Ear θέλετε νά εϊοθε ερασιτέχνης άναγνώστης και 
άχι θηρευτής ιδεών, πρέπει νά άκολουθήτε τήν άντί- 
θετον ακριβώς μέθοδον. πρέπει νά άναγινώσκετε 
«,«ε τά δάκτυλα»- πρέπει τούναντίον νά άναγινώσκετε 
με πνεύμα πολύ προσεκτικόν καί πολύ δύσπισταν πρός 
τήν πρώτην έντύπωοιν.

Θά μου ειπετε βεβαίως ότι υπάρχουν βιβλία τά ό
ποια δεν δύνανται νά άναγνωσθοϋν βραδέως. Υπάρ
χουν όντως- άλ/.’ είνε εκείνα άκριβώς τά όποια ούδό- 
λως πρέπει νά άναγινώκση τις. Πρώτον τούτο εύερ- 
γετημα τής βραδείας άναγνώσεως- κάμνει τήν διάκρι- 
οιν, εύθυς αμέσως, μεταξύ τού άξιου άναγνώσεως 
βιβλίου καί τοΰ βιβλίου τό οποίον έγένετο άκριβώς 
διά. νά μή άναγνωοθή.

Λά αναγινωσκη τις βραδέως εϊνε τό πρώτον αξίω
μα καί τό όποιον εφαρμόζεται απολύτως είς πάσαν ά- 
νάγνωσιν. Ύπάρχουσιν άλλα ; Ναι- άλλ’ ούδέν έξ 
αύτών έφαρμόζεται είς όλα τά βιβλία Αδιακρίτως. 
Πέραν τοΰ ιιάναγινώσκειν βραδέως» δέν υπάρχει 
τέχν η τού άναγινώσκειν υπάρχουν τ έ χ*  α ι τού 
άναγινώσκειν καί πολύ διάφοροι κατά τά διάφορα 
έργα. Τας τεχνας ταύτας τοϋ άναγινώσκειν θά έπι- 
χειρι/σωμεν αλληλοδιαδόχως νά- διαχωρίοωμεν.

'Έπεται συνέχεια

Η Π I Κ AI Ρ A Ζ ΗΤ Η ΜΑΤΑ

το ημερολογιον
Ως γνωστόν απο τής 16ης Φεβρουάριου τίθεται 

είς έφαρμογήν τό νέον, ημερολόγιο)·, τό καλούμενον 
Γρηγοριανόν, δι’ άπάσας τάς σχέσεις πλήν τών θρη
σκευτικών εορτών, αί όποίαι θά έξακολουθώσι νά ρυθ- 
μί.ωνται ουμφώνως πρός τό μέχρι τοϋδε ίσχύον γου
λιανόν ήμερολόγιον. ’Επί τή εύκαιρίρ ταύτη τής διαρ- 
ρυθμίσεως τοϋ ’Ημερολογίου παρέχομε» ένταύθα σύν
τομον άνασκόπησιν τής ιστορικής έξελίξεως αύτοΰ.

Ως σταθερόν μέτρον μετρήσεως τοΰ χρόνου λαμβά- 
νεται ό χρόνος ό όποιος απαιτείται ϊνα ή Γήίέκτελέση 
μιαν ο/.οκληρον στροφην περί τόν άξονά της- ή διάρ
κεια δέ αϋτη καλείται ημέρα, ύποδιαιρουμένη ώς γνω
στόν εις\24 τάρας κλπ. Ό χρόνος δέ ό οποίος απαιτεί
ται ινα ή Γή έκτελέση μίαν ολόκληρον περιφοράν περί 
τόν "Ηλιον άποτελείται άπό 365 ημέρας 5 ώρας 48'

απανταχού ’Ορθοδόξους Έκκλησίαις ϊνα διά κοινής 
άποφάσεως ρυθμίσωσι τρ εορτολόγιο)’ έπί τή βάσει 
τού Νέου Ήμερολογίου.

ΟΙ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΑΙ

Προκειμένου άπό τής 16ης Φεβρουάριου νά τεθή 
είς έφαρμογήν τό νέον ήμέρολογιον δέν παρίσταται ού- 
δειιία ανάγκη άντικαταστάοεως τών έν χρήσει ήμερο- 
δεικτών, ούδέ άφαιρέοεως 13 φύλλων έξ αύτων. 
'Λπλούοτατα άπό τής 16 Φεβρουάριου θά προοέχωμεν 
τήν ήμερομηνίαν τήν άναγραφομένην είς τό κάτω ιώ- 
ροό τοϋ ήμεροδείκτου, όπου σημειοΰται ή ήεμρόμηνία 
κατά τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον. Μόνον δέ προκει
μένου διά τό εορτολόγιο)’ θά προοέχωμεν είς τό άνω 
μέρος τοΰ ήμεροδείκτου, τό έν χρήσει μέχρι τουδε.

καί 47" καί καλείται ά σ τ ρ ι κ ό ν έ τ ο ς.
"Οταν τό 45 π. X. ό άστρονόμος Σωοιγένης έκλή- 

θη ύπό τού ’Ιουλίου Καίσαρος διά τόν καταρτισμόν 
ημερολογίου ύπελόγιοεν ώς εξής : Εάν έπέφερε τήν 
ταυτοποίηοιν τοΰ πολιτικού μετά τοΰ άστρικοϋ έτους, 
τότε, επειδή τό άστρικόν έτος δέν άποτελείται έξ ακε
ραίου άριθμοϋ ημερών, θά έπρεπε μία καί ή αύτή η
μέρα νά άνήκη είς δύο διάφορα ετη- πρός αποφυγήν 
τής ανωμαλίας ταύτης έθέσπιοεν όπως τό πολιτικόν έ
τος άποτελήται έκ 365 ημερών, όλιγωτερον δηλαδή 
τοϋ άστρικοϋ κατά 1)4 περίπου τής ημέρας, καλυ- 
πτων τήν διαφοράν αύτήν διά τής προσθέοεως άνά 
πάν τέταρτον έτος μιας ημέρας εις τον μήνα Φεβρου
άριον. Οϋτω κατά' τό άποκληθέν, έκ τοΰ ονόματος τοϋ^ 
Καίσαρος, Ίουλιανόν ήμερολόγιον τό έτος έχει 365 
ημέρας, πλήν τών έτών τών όποιων ό άριθμός διαι
ρείται άκριβώς διά τοϋ 4, τά όποια δίσεκτα καλούμε
να έχουοι 366 ημέρας.

Διά τής τοιαύτης όμως διαρρυθμιοεως δέν επήλθε 
σύμπτωσις τοϋ πολιτικού μετά τοϋ άστρικοϋ χρόνου, 
διότι όταν κατά τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον θά εχωσι 
διαρρεύοει τέοοαρα άκριβώς ετη^ αστρικά πραγματι
κοί έτη θά εχωσι διαρρεύση τέοοαρα καί μικρόν τι 
μέρος άκόμη μιας ήμέρας.

Τά λάθος τούτο κατά τό έτος 1582 μ. X. έπί Παπ- 
παΤρηγορίου 13ου, είχεν ανελθη εις 10 ημέρας- τότε 
ό Γρηγόριος δι ίνδίκτου του άπεκάλεσε τήν.5ην Οκ
τωβρίου 15ην τοϋ ίδιου. Έάν όμως παρέμενεν είς 
τήν προσθήκην μόνον τών 10 ήμερών, τότε θά επρεπε 
είς ουχνάς περιόδους νά έπιχειρήται ή {έπέμβαοις αυ
τή. ΙΙρός αποφυγήν τούτου οί διάφοροι τότε ειδικοί, 
επακριβώς ύπολογίοαντες τάς παρουσιαςομενας χρο
νικός διαφοράς, κατέληξαν είς τό εξής : Έκ τών ε
τών τών όποιων ό αριθμός1 διαιρείται άκριβώς διά 
100, μή ώοιν πάντα δίσεκτα, άλλα μόνον εκείνα των 
οποίων ό άριθμός διαιρείται άκριβώς όιά 400. Κατά 
ταΰτα, ένφ κατά τό μέχρι τοϋδε ίσχύον παρ”ήμιν Ιου- 
λιανόν ήμερολόγιον τά έτη 1700, 1800,1900 ήσαν δί
σεκτα, κατά τό Γρηγοριανόν όέν ήσαν καί διά τούτο 
είς τόν σημερινόν αιώνα τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον 
προπορεύεται κατά!13 ήμέρας τού Ίουλιανοϋ. Έν συμ- 
περάσματι τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον είνε τό προ-^ 
οεγγίζον πολύ περισσότερον είς τήν άλήθειαν, αφού 
μόλις μετά 4000 έτη άπό τής έφαρμογής του^ δηλαδη 

είς τό ’έτος 5582 θά ύπάρξη διαφορά έπί πλέον μιας 
ήμέρας. Συνεπώς ή εισαγωγή καί παρ’ ήμίν του Γρη- 
γοριανοϋ ήμερολογίου οημειοί πρόοδον είς τήν έκπο- 

λιτιστικήν τάοιν τής χωράς μας.
Ύπό πλείστας όμως έπόφεις εϊνε άναγ καί ον όπως 

τό Οικουμενικόν Πατριαρχείο)· ένεργήση παρά ταις

ΑΠΟ ΤΟΓΣ ΠΕΖΟΠ ΡΓΒΜΟΏ ΤΟΪ κ· Ζ. Λ. ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΪ

ΒΡΑΔΥΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Μφ έχοντας πλάνη Ικανή νά μάς γελάση— 
σπίτι νά μάς άνάψη φωτιά— χέρι νά σφίξωμε 
—δνειρο ν’ άκολουθησωμε— πηγαίναμε ανα- 
μεσισ. στήν πλάνη χωρίς σκοπό, εγώ και η ψυχή 
μου. ι ',

Ή ψτ’χή εώε βουβή. Ή χαρα την απο
χαιρέτησε" Ή ενέργεια την ξέχασε. Τά παρεκ
κλήσια τή διώχνουν. Κυττάζει τόν κόσμο και 
σοιπαίνει.

Κα! τώρα, καΦώς περνάμε άναμεσα στην 
πλάση, πόσο είμαστε έρημοι -' Κανένα δέντρο 
δέ ρώτησε πού πηγαίνουμε.

Τό νερό δέν έστάΟηκε νά μάς καθρεφτήση.
Τό κοράκι δέ χαμήλωσεν— ούτε για να ΐδη 

άν είμαστε πεθαμένοι.
Τ’ αστέρια δέν άναψαν γιά μάς.
Τά σκυλιά πήγαιναν νά κοιμηθίοΰν χωρίς να 

μάς ρωτήσουν άν εχωμε να τους δωσωμε μηνυ 
μα__ εκείνους ποΰ μάς λησμόνησαν.

’Απαντήσαμε τή νύχτα στό δρόμο— τό δε 
μας πήρε στά παραμύθια της.

Και δμως— κάποια παράδοξη ζέστα νοιώ
σαμε στήν έρημιά εμείς οι έρημβι. Κάπο»Κ» πα
ράδοξη χαρά δοκιμάσαμε βυθισμένοι στήν α
πέραντη αδιαφορία τής πλάσης— ποϋ^μάς έ
σφιγγε μέ στοργή, χωρΐς νά γνωρίζη ούτε μας 
ούτε τόν εαυτό της ·'
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25,000,000.—'
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Διιαικήρυξις μειοδοτικής. δημοπρασίας μεταφο
ράς τών βορείων κιγκλιδωμάτων τοΰ ανα
κτορικού κήπου.

Έκτίθτται εϊς μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή 
μεταφορά τών βιαρείων κιγκλιδωμάτων τοΰ α
νακτορικού κήπου άπό τοϋ σημείου ε’ις δ σήμε
ρον εύρίσκοντα,ι εϊς σημεΐον έμφαινόμενον τις 
σχεδιόγραμμία κατατεθειμένοι έν τφ γραφείο) 
τοΰ διευθυντού τοΰ άνωτέρο) κήπου. Αί προ
σφορά! θά παραδοδώσι μέχρι τής 12ης μεσημ
βρινής ώρας τής 30ής ’Ιανουάριου είς τό τμή
μα Γεο)ργικόν τοΰ υπουργείου Γεωργίας έντός 
ένσφραγίστων φακέλλων.

Πάσα πληροφορία έπι τών δρων τής δημο
πρασίας χορηγείται είς τό τμήμα Γεωργικόν 
τοΰ ύπουργείου ή είς τό γραφείο"? Διευθυντοΰ 
τοϋ κήπου.

Ό υπουργός
Γ. Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ

λαμβάνεται τήν 24 τρέχοντος ημέραν Τρίτην 
καί ώραν 5 μ. μ. έν τφ καταστήματι τοΰ 'Υ
πουργείου Γεωργίας ύπό τούς ίδιους δρους τής 
διακηρύξεως τής 29ης Δεκεμβρίου 1922 καί 2 
Ιανουάριου 1923 ένώπιον τής ιδίας Έπιτρο- 

πήρ.
Είς τήν δημοπρασίαν ταύτην δύνανται νά γί

νουν προσφορά! καί μέχρι 15.000 τόννων.
Είς τόν παρόντ'α έπαναίληπτικόν διαγωνισμόν 

δύνανται νά μειοδοτήσωσι καί οί τυχόν νεωστί 
προσερχόμενοι καί μή συμμετασχόντες είς τάς 
προηγούμενος έπί τοΰ ίδιου άντικτιμένου δημο
πρασίας.

’Εν Άθήναις τή 20 Ίανουαρίου 1923 
Ό ύπουργός

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ..
Διαγωνισμός πρός κατάληψιν τριών θέσεων 

δοκίμων νομογεωπονων
Τήν Ιην τοΰ μηνός Φεβρουάριου έ. έ. ένερ- 

γηθήσεται σιαγο)νισμός πρός κατάλφψΐν τριών 
θέσεων νομογειοπόνων.

01 ύποψήφιαι δέον νά ύποβάλωσι μέχρι τής 
προτεραίας μετά τής αίτήσεώς των, 1) δίπλω
μα δημοπρασίας άνωτέρΙας Γεωπονικής Σχο
λής τής ήμεδαπής ή αλλοδαπής, 2) μελέτην ά 
ναγομένην είς τήν περιγραφήν ένός έν Έλλάδι 
κτήματος κατά βούλησίν τοΰ οίτούντος και είς 
τόν τρόπον τής καταλληλοτέρας όργανώσεως 
αύτοΰ καί λοιπά πιστοποιητικά συνήθη είς δια
γωνισμούς*.

Πλείονο,ς πληροφορίας εί ςτό παρά τώ Υ 
πουργεία) Γεωργίας τμήμα Γεωργίας.

Ό έπί τής Γεωργίας υπουργός
Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Ειδοποιεί

τούς ένδιαφερομένους έμπορους θείου, τούς 
συμμετασχόντας είς τόν έγγραφον μειοδοτικόν 
διαγωνισμόν τής 16θς τρέχοντος κρ>ί τόν προ
φορικόν τοιοΰτον τής 18 ίδιου προμήθειας είς 
τό Κράτος θείου, δτι ή μειοδοτική δημοπρασία 
διά τήν προμήθειαν θείου έξ Ιταλίας, έπανα-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Δΐάκηρύττειδτι 

’Εκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή 
προμήθεια ήλεκτρικών λυχνιών διά τήν συντή- 
ρησίν τών έγκαταστάσεων φωτισμού Πόλεως, 
κατά τήν 12ην τρέχ. μηνός, ήμέραν Πέμπτην 
καί ώραν 12ην π. μ. έν τφ Δημαρχεία) ’Αθη
νών (Γ^αφεϊον Δημάρχου) καί ένώπιον τής 
Δημαρχιακής Επιτροπής, τής! έγκρίσεως έπα- 
φιεμένης είς τό Δημοτικόν Συμβούλιον.

1) Λυχνίαι 1 6 κηρίων τεμάχια. 3.500.
2) Λυχνίαι 32 κηρίων τεμάχια 1.500.
30 Λυχνίαι 100 κηρίων 1)2 Βάτ. τεμάχια 

1000.
4) Λυχνίαι 200 κηρίων 1)2 Βάτ. τεμάχια 

300. ' Σ
5) Λυχνίαι 400 κηρίων 1)2 Βάτ. τεμάχια 

150.
Ή παράδοσίς τών άνωτέρων έσεται άμεσος 

είς τάς άποθήκας τοΰ Δήμου ή δέ έγγύησις 
10 ο)ο έπί τής αξίας τής προιιηθείας.

'Ο Δήιιαργος
Σ: ΠΑΤΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Διακηρύττει δτι

’Εκτίθεται είς πρόχειρον μειοδοτικήν δημο
πρασίαν ή κατασκευή τών έξωρνϊστικών έργων 
τής εισόδου τοΰ Α Νεκροταφείου.

Ή δημοπρασία ένεργηθήσεται τήν 26ην 
Ιανουάριου έ. έ. καί ώραν 11—12 έν τφ Δη- 
μαρχιακφ καταστήματι καί ένώπιον τής Δη
μαρχιακής ’Επιτροπής.

Ό Δήμαρχος Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ' ΤΟΥ 1922 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
• Δρ. 112,271,401,53 Κεφάλαιον Μετοχικόν................................... Δρ.

» άποθεματ. τακτικόν Δρ.1.837,227.75 
» » έκτακτον » 16,266,273.— »

Κρατήσεις δι’ ένδεχομένας ζημίας . . . . »
Καταθέσεις έν οψει καί έπί προθεσμία . »

14,626.922.12 Έπιταγαί πληρωτέαι.................Ά· · · ’
Προκαταβολαί πιστώσεων έπί φορτωτικών »
Λογαριασμοί διάφοροι πιστωτικοί . ... · 

· εισπράξεων τρίτων ..... >
26,609,535.74 Υποκαταστήματα .............................................. :

Μέρισμα ληξάσης έξαμην. Δρ. 5,056,179.— 
μεϊον φόρδυ » 556,179.—

2,0)0.000.— Κέρδη καί ζημίαι. υπόλοιπον είς νέον . .

6.498,011.83
21,652,219.96

32.827.594.62
2,904,920,80

102,175.50

Ε ΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεϊον καί Τράπεζαι..............................Προσωρινοί όμολογίαι Αναγκαστικού Δα
νείου παρ’ ’Εθν. Τραπέζη καί Ταμείω »

Προεξοφλήσεις έμπορικαί δρ. 4,908,253.92
» έντ. γραμ, Έλ. Δημ. » 4,129.894.70
» » » Ξεν. Κυβερ. » 5,588,773.50 <

Συμμετοχή είς προσωρινόν Δάνειον Κυβερ
νήσεως 40,001,000 Φρ......................... » ζ,ιαυ,νοο. ,Δάνεια έπί χρεωγράφων κάί λοιπ.έγγυήσεων» 88,042,355.641

Χρεόγραφα καί τοκομερίδια......................... »
Συμμετοχή είς ’Αγγλικήν Τράπεζαν: The

Commercial Back of the Near East
Ltd London...............................................>

Λογαριασμοί διάφοροι . . . . · .... > 
Άξίαι πρός εϊσπραξιν.................................Τράπεζαι καί Τραπεζΐται ’Εξωτερικού καί

’Επαρχιών, άξίαι πρός εϊσπραξιν . . 
ίΑκίνητα κτήματα Τραπέζης. (*) .................
"Εξοδα έγκ. Κεντ. καίΎ)των Δρ. 269.360.89 
Μεϊον άποσβέσ. ληξάσης έξαμ. » 167.185.39

Δρ. 316,481,352.04 
— "ί

(*)  ’Εν Άθήναις. Πειραιεϊ, Βόλοι. Καλάμαΐί 
Τρικκάλοις. Χανίοις καί Μοσχάτφ.

6,803.214.30

2,140,000.-'. — 7 Λ — «ί ί*  ,1

Λαρίσση,

18,103,997.75
2.400.000-—

165.162,258.53
5,262,816.76
6.320.043.26

24.332,240.80
53.358,866,06
11,998.234.021

4.500.000.—
42,894.86

Ao.816.4SL352.04

ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΑΙ,,
3,852,652.04 Υπόλοιπον παρελθούσης εξαμηνίας . . . δρ. 30,053.12

Τόκοι ..................................................................... * 10,728,407. <6
3,730,363.32 Προμήθειαι, διαφοραί συν]τος, διάφορα κέρδη...............................» 7,926.514.50

400,000.— Πρόσοδοι κτημάτων....................................... * 23,210.—

2,278,962.-1

4,330,047.75

5,916,160.36

,265.50
293,663.85

Δη. 20.508.185.47j

Τόκοι................................................................ Δρ
’Έξοδα διαχειρίσεως, μισθοδοσίαι προσω

πικού καί άποζημίωσις Διευθύνσεως . »
Ταμεϊον περιθάλψεως καί προικοδοτησεως 

ύπαλλήλων Τραπέζης  ...............»

Φόροι;
Διάφοροι............................................................... »

Αποσβέσεις :
Διαφόρων λογαριασμών . . δρ. 787,862.36 
’Εξόδων έγκαταστάσεως . . » 167,185.39
Όμολ.άναγν,αστικού δανείου » 3,375,000.— »
Κέρδη καθαρα διατιθέμ. διάτήν παρούσαν εξαμηνίαν » 5,873,265.50
Κέρδει άφιέμενα είς νέον . » 42,894.86 »

Δρ. 20,508,185.47

I ΚΕΡΔΩ.Ν Δρ. 5,873
Κράτησις 5°/0 διά κεφάλαιον άποθεμβτικόν έπί δραχ. 5,873,265.50 . . . δρ. 293.663.so Τόκος 6°/υ λ » » έπί τακτ.άποθεματικ. δρ.1,498,605,75 » 44.958.15 δρ. 338,622.—

Μέρισμα τακτικόν πρός δρ. 3.— κατά Μετοχήν έπί Μετοχών 250.000.— 
» πρόσθετον » » 17.*  » » » » δραχ. 5,056.179.—Μεϊον φόρου μερίσματος πρός 11 °/0 . » 556,179.— » 4.500,000.—

Φόρος μερίσματος έπί δραχ. 5,056,129.— πρός 11 °/0.................................................................... » 556,179.—
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου έπί δρ. 4,784,643.50 πρός 10 °/0........................................... » 478,464.50

Δραχ. 5.873.265.20

Τό μέρισμα έκ δραχ. 18.— κατά μετοχήν, ελεύθερον φόρου, εϊναι πληρωτεον μετά τήν έγκρισιν 
ισολογισμού είς ήμέραν δρισθησομένην ύπό τής προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως τών Μ,”·ήνηιν.

Έν Άΰ·ήναις τί) 17 ’Ιανουάριον 1923

Ό Πρόεδρος τον Διοικητικόν Σνμβονλίον Ό Γενικός διεν&νντης 
MIX. I. ΠΟΛΙΤΗΣ Γ, ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

750.000.
4,306,179

Μετόχων.

‘Ο

τοΰ παρόντος

Διενϋνντης τοϋ Αογιστη^ον
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ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
AB PR NTEMPS

β. Α Φ- ΜΗΤΧΟΠΟΥΛΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

To τελειότερον κατάστημα
Γυναικείων Ειδών

Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΜΗ i ΠΩΑΗΖΙΖ ΓΡΑΜΜΑΤ02ΠΜΡ.υ
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 12

Γραφεία αγοράς και πωλήσεως 
μεταχειρισμένων και μη γραμματο- 
σήμωνξύπό τοΰ κ. Ν.ΠΕΖΦΔΡΦΜΦΥ 
Φικος εμπιστοσύνης και εξαιρετι
κής ευσυνειδησίας.

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛ. BAΤΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

«210 HUE1
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό άρχαιότερον έν Έλλάδι Χαρτοπωλεΐον
Επισκεπτήρια στιγμιαίως

m ΓΕ1 ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1ΒΙΟΜΕΧΑΚΙΑΖ
“Α Γ Κ V Ρ 7*..

Τμήμα εκδοτικόν. Τακτικαί εκδόσεις 
τών μεγαλειτέρων επιτυχιών της ξένης και 
^Ελληνικής Φιλολογίας.

Τμήμα τυπογραφικόν. Τά μεγαλεί- 
τερα τυπογραφικά μηχανήματα τής Άνα- 
νατολής. Καλλιτεχνικοί τυπογραφικοί έρ- 
γασίαι παντός είδους.

Τιμ αι ασυναγώνιστοι
44 ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


