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’ οΰ έτελείωσε τό μυστήρια»' τον γάμον, τό ό.τοΐ- μου, σέ όλα νά κάνης υπομονή. "Οπαις δέχτηκες τήν
ον ήνωσε διά παντός πλέον τήν ωραία Βέργω μέ τό 
μονάκριβο παιδί τής Κυρά-Δεσποινιώς, τόν Δήμο, ό
λοι οί συγγενείς καί οί φίλοι,'μέ ανοικτή καρδιά, έ- 
ώρτασαν μαζή τήν χαρά τον νέον ανδρογύνου. ’Έφα- 
γάν, έχόρενσαν, έγλ.έντηοαν έως αργά τήν νύκτα. ’Έ
πειτα, όταν ήλίίεν ή <">ρα νά εύχηϋοΰν καί νά άποχαι- 
,ρετήσουν τους νεόνυμφους, ή μητέρα καί αί άδελφαί 
τής Βέργοτς έδοκίμασαν μεγάλη συγκίνησι. Θά έχω-

εύτυχία, νά δέχεσαι καί ι») δυστυχία, νά βγάλης ένα 
καλό, χρυσό όνομα, γιατί μέ τό δικό σου καλό όνομα 
ί)ά παντρέψης καί τής αδερφάδες σου.

— Μείνε ήσυχη, μητέρα, τής άπήντηοεν ή Βέργω 
καί μέ συγκίνησι τής έφίληοε τό χέρι, ένφ μέσα βα- 
ϋειά είς·. τόι> νον της έκρυβε τά φρόνιμα λόγια τής 
μητέρας της, μέ τήν άπόφαοι νά τά άκολουίίήσΐ] πι
στά είς την νέα ζωή της.

ρίζοντο διά πρώτη φορά άπό τήν αγαπημένη των. 77 
Μέλπω καί ή Ελένη, σεμνά καί ουμπαδή κορίτσια,
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που είχαν καί αύτά ώς μόνη προίκα τήν ενμορφιά 
των καί τήν καλωσύνη των, μέ μάτια δακρυσμένα 
άπό χαρά καί λύπη συγχρόνως, έφίλησαν τρυφερά, 
πολλαΧς φοραίς, τήν άγαπημένη άδελφοΰλα, χωρίς 
λέξι νά είπονν άπό τήν βαΟειά συγκίνησι τοΰ χωρι
σμόν. Τελευταία όλαιν έπλησίασεν ή καλή μητέρα τής 
νύφης. Άφοΰ έφίληοε καί εύχήϋη πρώΐΐα τόν γαμβρό 
τηςή έσφιξε μέ στοργή είς τήν αγκάλη της τήν Βέρ
γα) της, τής $δωκε τήν ευχή της μέ όλη τήν καρδιά 
καί τής είπε, ένφ έχάίδευε στοργικά τά χέρια της, 
αυτά τά λιβγια :

— Παιδί μου, σ' άρ ίνω στήν ευχή τοΰ θεόν. Τό 
νοΰ σου όμως, Βέργω μου. Πρόσεξε, νά είσαι σέ ό
λους καλή, σέ όλους γλυκομίλητη, στή πείίερά σου νά 
είσαι υπάκουη. "Ο,τι σοΰ συμβαίνει μ' αύτή μή τό λές 
ποτέ στόν άντρα σου, και ό,τι γίνεται ατό σπήτί σου, 
άς μή τό μα&αίνη ποτέ ούτε τό' κατώφλι σου. Βέργω

Μέσα είς τήν μικρά έπαρχιακή πόλι μέέ τά ολόλευ
κα σπήτια της, μέ τά καταπράσινα περιβόλίια της, μέ 
τό μικρό χαριτωμένο ποταμάκι της καί τά πανύψηλα 
γύρω βουνά της, μεγάλιι συγκίνησι είχε προκαλβοη 
αύτό τό σωοικέσιο. Ό Δήμος, ό ιιονάκριβος τής.Κνρόι 
Δεσποινιώς, ήτο τον τόπον τό ζηλευτό άρχοντύπουλο, 
ενώ ή Βέργω ήτο μία πτωχοΰλα όρηρανή, άπό τήιιιο 
οπήτι, άλλ' ή όποία τίποτε άλλο δέν είχε άπό τήν εύ- 
μορφιά της καί τήν ύπόληψί της. Ό Δήμος τήν έδιά- 
λεξε γυναίκα του χωρίς νά έρωτήση κανένα, χωρίς 
νά προσέξη κανένα άλλο κορίτσι τον τόπου και τοΰτο 
είχε κόμη μεγάλη έντύπωοι καί είχε κίνήση πολλάς 
ζηλοτυπία^. Ά.σό τή»’ στιγμή που διεδό&ησαν οί αρ
ραβώνες καί ήκούσΟηοαν οί πρώτοι πυροβολισμοί— 
κατά τοΰ τόπον τά ^ΰιμα—άπό τά σπήτια τοΰ γαμ. 
(Jcftt*  καί τής νύφης, ά/Δ.η ομιλία δέν έγίνετο εις 
τή»' μικρή έπαρχιακή πόλι. "Ολα τά κορίτσια τά όποία 
ήσαν είς ηλικία γάμου καί ίδίοις αί μητέρες των ποΰ
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ώνειρεύρνιο τον πλούσιο γαμβρό, ηρχιοαν νά διαδί
δουν ή μία τό ένα καί ή άλλη 'τό άλλο εναντίον τής 
καλής καί άδώας Βέργως. Την έλεγαν κουρκουοούρα, 
την ελεγαν γυρίστρα, κακονοικοκυρά καί τόσα άλλα 
ακόμη, τά όποια δένέβράδυναν καί μέχρι τού Δήμου 
νά φδάσουν. ’Εκείνος όμως με την πεποίδησι καί την 
τρέλλίμ ερωτευμένου, δεν έδωκε καμμία προσοχή εις 
όλα αυτά καί έπειτα από ολίγο έκαμε τούς γόμους 
τον, χωρίς τή δέληοι ακόμη τής μητέρας του καί τής 
αδελφής τον.

Ή μητέρα του, ή κνρά Δέσποινα», όπως την ώνό- 
μα^,αν όλοι, μιά κοντή καί στρυφνή γρηά μέ γούνα 
τον χειμώνα καί άτλάζινο επανωφόρι τό καλοκαίρι, 
με μαύρο μεταξωτό μαντήλι εις τό κεφάλι, τό όποιον 
φορούσε πάντα μέ ένα τρόπο ιδιαίτερο, από τήν πρώ
τη στιγμή πού κατάλαβε τήν σκέψι τού Δήμον της, 
κάδε τρόπο μετεγειρίοδη διά νά τον κάμη νά άλλάξη 
γνώμη. Αυτή πρώτη διέδιδε τάς περιοσσίέρας κατη
γορίας ενάντιον τής Βέργως" δεν έφαψτάζετο ότι ή 
αγάπη τού μονάκριβου παιδιού της ήτο τόσο β\ιδειά. 
dsr κατώρδωσε όμως καί αυτή τίποτε. Ό Δήμος έ
καμε μία ώρα άρχήτερα τούς γάμονς του διά νά δείξη 
εις ολονς ότι τήν Βέργω του τήν είχε τόσο ψηλά, ώ
στε καμμια κακογλωσσιά δεν ήτο δυνατόν νά τήν 
φδάση.

Και τότε ή μητέρα του καί ή αδελφή του, από α
νάγκη πλέον, έκρυψαν τά άληδινά αίσδήματά των, καί 
ιμέ προσποιητή χαρά έδέχδησαν εις τό οπήτι τή νύφη 
των. Ή καλή Βέργω τουναντίον, ή δειλή, ή έντρο- 
παλη και αβγαλτη κόρη, ή οποία δέν έγνώριζεν α
κόμη τήν κακία των άνδρώπων, ε’ισήλδεν εις τό ϋπή- 
τι τής Κυρα-Δεοποινιώς μέ τον πόδο νά τήν άγαπήση 
ώς μητέρα καί τήν κόρη τής ώς αδελφή. Προ πάν
των είχε διαρκώς εις τον νού της τάς ουμβουλάς 
τής αγαπημένης μητέρας της ν’ άφήση καλό όνΟμα.
Ολη ή γειτονιά όμως καί ακόμη οί φίλοι και οί 

'γνωστοί τών δύο σπητιών, όσοι έγνώριζον τήν δυσ
τροπία καί τήν γρουοουζιά τής Κυρά-Δεσποινιώς— 
καί τήν έγνώριζον όλοι εις τήν μικρά πάλι—έπερί- 
μεναν τώρα πλέον τήν στιγμή πού δά εξέσπα τής πε- 
δεράς ή οργή καί δά έξέοπα βέβαια εις της άδώας 
νύφης ηό κεφάλι.

Τας πρωτας ημέρας ή Βέργοτ μέ τήν πεδερά της 
καί τήν Ί ρισένγενη, τήν κουνιάδα της, έζηοαν ήσυχα. 
Ό Δήμος αγαπούσε πολύ τήν γυναίκα του, ά2ζά δέν 
έφανέρωνεν ούτε την τόση αγάπη του, ούτε τήν έκτί- 
μησί του πρός αυτή, διότι κομά τάς παραδόσεις καί 
κατα τη γνώμη ιδίως όλων των γεροντοτέρων, όσοι 
είχαν τήν κ^λωούνη νά δίδουν δωρεάν τάς οιψβου- 
λάς των εις τούς νέους, δέν έπρεπε νά δίδουν πολύ 
δάρρος εις την γυναίκα. Και ό Δήμος λοιπόν, άν και 
διέφερεν εις πολλά από τους άλλους νέους διότι είχε 

κάποια άνάπτυξι άνωτέρα, ένόμιζε ότι δέν έπρεπε νά 
ταπεινωδή απέναντι τής γυναίκας του καί χωρίς νά 
φέρεται άπότομα προς άύτή, έκρόμει πάντοτε τή δέσι 
του απέναντι της. Ή Βέργω, περιωρισμένη καδώς 
ήτο από ίο οπήτι της, μέ βαδειά ριζωμένη τήν Ιδέα 
ότι σ Δήμος ήτο πλέον δι αυτή κύριος καί ανδέντης, 
αλλά καί μέ βαδειά τήν πεποίδησι εις τήν αγάπη τού 
άνδρός της, ενριοκε τήν ζωή γλνκειά καί έπίστευεν 
ότι όλα τά χρόνια τής ζωής της δά περνούσα!? ομοίως.

Μόλις όμως μία εβδομάδα είχε περάσφ καί ή Κυ- 
ρά-Δεοποινιώ, ώς νά έβαρέδη πλέον αντή τήν ηρε
μία, έξύπνησεν ένα πρωί εξαγριωμένη. Κατά τήν συ
ν ήδειά της, έπεστάτησεν εις όλα μόνη της, έκύτταξε 
τό οπήτι της, έτάϊσε τής κόττες της, άρμεξε τήν κα
τσίκα της, έστειλε τό ψωμί εις τον φούρνο καί μέ τήν 
βοήδεια τής Τρισεύγενης καί μιας μικρός ψυχοκόρης 
έβαλε τό φαγί διά τό μεσημέρι. "Ολα αιάά έγίνοντο 
πάντοτε από τήν εργατική Κυρά-Δεσποινιώ, χωρίς 
ποτέ νά τά εύρη πολλά ή κουραστικά ή ταπεινωτικά 
καί ανάξια τής δέσεώς της. Τώρα όμως όπου ήτο 
μαζή της καί ή Βέργω, ήρχισε νά εύρίσκη πλέον ότι 
αυτή έταπεινώνετο νά εργάζεται μέσα εις τό οπήτι, 
όπου έζη καί ή νύφη τ»/ς. Μέ γογγυσμούς καί τό πρωί 
εκείνο .έκαμε όλα αυτά καί κάδε φορά πού περνούσε 
προ ιτοΰ δωματίου τής Βέργως έρριπτεν άγρια καί 
ανυπόμονα βλέμματα. Μετ’ ολίγον, όταν ό Δήμος έτοι- 
μάοδη καί έπήγεν εις τήν αγορά, ή Βέργω έπήρε τό 
πλέξιμό της, έπήγε μέσα εις τήν «γωνιά» —όπως ο
νομάζουν εκεί τό δερμό χειμερινό δωμάτιο—έκάδη.- 
οεν αμέριμνη καί ήρχισε νά κάμη τήν εργασία της. 
' Επειτα άπ’ όλίγας στιγμάς ήλδαν εις τήν γωνιά ή 
Κυρά-Δεσποινιώ καί ή Τριοεύγενη μέ τήν άπόφασι 
νά τά πουν μιά φορά εις τήν νύφη. Ή Βέργω καδιυς 
τάς ήκουοε διέκοψε τό πλέξιμό της καί μέ χαρωπό 
πρόσωπο τάς έδέγδη.

—■ Καλημέρα μητέρα, καλημέρα Τ ριοεύγενη.
rH Κυρά-Δέσποινίώ όμως, χωρίς νά άπαντήοη εις 

τήν καλημέρα τής νύφης της, έδεσε τά χέρια εις τήν 
μέση της, έπλησίαοε περισσότερο καί μέ τόνο απότο
μο είπε :

'Άκου νά σου πώ ,νύφη. Ώς εδώ ήταν τά χά
δια, ώς εδώ ήταν ή πέριποίησες. Είμαστε κ’ εμείς 
ΐνιόνυφες, είχαμε κ’ εμείς πεδερά, αλλά τήν τρίτη 
μέρα δέ μάς άφησε, δέν έγινε για μάς δουλεύτρα, 
μας έοήκοτσε μέ τό ραβδί, που λέει ό λόγος, καί έ.τ»/- 
ρ<ψ(ε τό οπήτι απάνω μας.

— Μά, μητέρα...
-— Δέν έχει μά καί ξεμά. Αυτό που οού κουβεντιά- 

ζ(ο δά κάνης. Κ’ έμείς νά ξέρης είμαστε άρχοντο- 
πούλες. Ελίχαμε προίκα τρανταχτή, πήραμε ταψιά καί 
κα.ανια, πήραμε αμπέλια καί χωράφια, ένώ εσύ δέν 
μας έφερες μήτε ένα σκουτί.

— Ό γυιός σου έτσι μέ ι'γδελε καί οάν ήμουνα 
φτωχή άς μή μ' έπερνε, ήλδεν εις τό στόμα τής Βέρ
γως νά τής άπαντήση- αλλά δυμήδηκε έξαφνα τά λό-, 
γιά τής μητέρας της : «παιδί μου, νά βγάλης καλό 
όνομα», καί χοιρίς. λέξι νά πή έσκυψε τό κεφάλι.

— Καλέ πές καί τό άλλο, είπε καί ή Τριοεύγενη, 
ότι νύφη πού δέν τήν δέλει ή πεδερά καί σκλάβα νά 
γίνη δέ φ τάνει καί τού λόγου τι/ς μάς ήρδε στά ξέ- 
νοιτίχτα.

Ή φ ιλότιμη Βέργω όταν ήκουοε καί αυτά τά λόγια 
ένόμισεν ότι όλο τό αίμα τής καρδιάς της άνέβη εις 
τό κεφάλι· ήδελε τήν φιορά αυτή νά δώση τήν άπάντη- 
οι πού έπρεπεν εις τούς κακούς αυτούς άνδρώπους 
πού δέν ίγσαν εις δέσι νά καταλάβουν τήν καλωσύνη 
της. (δυμήδηκε όμως καί πάλι τά λόγια τής μητέρας 
της, δυμήδηκε τάς παωχάς αδελφός της καί μέ τήν 
πεποίδησι ότι κάμει τό καδήκόν της δέν έβγαλε λέξι 
από τά χείλη της. Ούτε εις τον Δήμο έφ-ανέρωοε τό 
παραμικρόν καί από τήν ημέρα εκείνη έγινε πλέον υ
πηρέτρια εις τό οπήτι τού άνδρός της.

Ή Κυρά-Δεσποινιώ όμως δέν εύρισκεν άρκετά όλα 
αυτά· ήδελε κάδε ταπείνωοι διά τήν νύφη της. Ό 
καλός τρόπος καί ή ύπακοί) τής Βέργως τήν έξηρέ- 
διζαν περισσότερον· όσον καλή καί γλυκειά έδε,ικνύε- 
το εκείνη, τόσον κακή καί δύστροπη έγίνετο αύτιβ 
Κατ’ αυτόν τον τρόπον ή άτυχη Βέργοτ, ένιμ ύπέκυ- 
πτεν εις όλα καί χωρίς γογγυσμό έκαμεν όλας τά|ς 
δελήοεις καί τάς ιδιοτροπίας τής πεδεράς καί τής 
άνδραδέλφ ης της, δέν εΐρισκε ποτέ ησυχία καί εύχα- 
ρίσιησι.

"Ολα όσα συνέβαινον εις τό οπήτι τού Δήμου δέν 
έμεναν βέβαια μυστικά- αί γειτρνιοσαι ηρχιοαν μετ’· 
ολίγον νά φλυαρούν.

Εις τήν μικρά επαρχιακή πάλι, εις τήν όποια ήοαν 
τόσον ουχναί αί φιλονεικίαι μεπαξύ πεδερών καί νυ- 
φάδων, καί μάλιστα όταν συνέβαινεν ή πεδερά νά 
είνε ώοάν τήν Κυρά-Δεσποινιώ, εις τήν μικρά επαρ
χιακή πάλι όπου πολλαϊς φοραΐς σπεύδουν οί γείτο
νες καί. τάς χωρίζουν, έκαμε μεγάλη αίσδηοι ή συμ
περιφορά τής Βέργως. "Ολοι ώμιλούοαν μέ λόγια 
κολακευτικά δι’ αυτήν. Α ί μητέρες τήν δεικνύουν πλέ
ον ώς παράδειγμα εις τάς δυγατέρας των καί αι 
πεδεραί εύχονται νά τής ομοιάζουν αί νύφαι των.

Αυτό όμως όσον ευχαριστεί τήν μητέρα τής Βέρ
γως, τόσον εξαγρίωνε τήν πεδερά της. Ή κακογλωσ
σιά της δέν κατώρδιοσε νιι καταοτρέψι/ τό καλό όνομα 
τής νύφ ης της. έμενε λοιπόν άλλο παρά να τίγν 
διαβάλη εις τον ανδρα της, καί χάριν αυτού τοΰ σκο
πού, διά νά καταστρώοουν καλά τά οχέδιά των, η Κυ- 
ρά-.Ιεο.Ίθ(ηά) καί ή κόρη της έπέραοαν νύκταις ό- 
λόκληραις χωρίς νά κλείσουν τά μάτια των,

Εις τήν μικρά άυτή πάλι, όποτς εις όλας τας επαρ
χίας, κατά τά αέοα τού Σεπτεμβρίου, κάδε οικογένεια, 
πλούσια ή πτωχή, δά καταοκευάοη τήν μουσταλευριά 
καί τά σουντζούκια της. Δι’ αυτούς ή μουστόπή^τα 
ή τό μελιτοπί -—όπως τήν ονομάζουν— αναπληρώνει 
τον χειμώνα κομπόστες, φ οντάν τσάι καί ,κάδε οικο
δέσποινα καταβάλλει ιδιαιτέρα προσοχή και φροντίδα 
διά νά έπιτύχη αύτό τό οπουδαΐον έργον. Τά γραίδια 
συνάζονται εκεί καί δίδουν τάς ουμβουλάς των, τά 
πάιδιά τής γειτονιάς τρέχουν δεξιά καί αριστερή ε- 
το^ιια νά γλύφουν εις πρώτην ευκαιρία τήν κουτάλα 
ή όρμήοουν εις τό καζάνι. Εις την αυλή κάδε οπη- 
τιού γίνεται σωστό πανηγύρι, τό όποιον τελειώνει α
φού κενώσουν εις μεγάλα ταψια το εξαίσιου κατά 
τή γνώμη των— αυτό κατασκεύασμα, τό όποίου άπο- 
τελείιαι από μούστο, αλεύρι καί καρύδια, ή καμμια 
φορά από μέλι, άλεΰρι καί νερό.

Καί ή πτωχή Βέργω λτοιπόν ύπεχρεώδη νά κόμη 
τήν μουσταλευριά της. Ό^ούοιος, τον ό.τοϊο»' ο ,dr- 
μος είχε πληρώοη άκριβά-άκριβά, έφδαοε καί ή Βερ- 
γω, αφού ιόν έβρασε καλά, έφώναξε καί τής αλλαις 
διά νά τον δέσουν. Ή Κυρά-Δεοποινιώ καί ή κόρη 
της είχαν προσχεδιάσιι όλα. Ηλδαν νά τήν βοηδή- 
οουν μέ φωναίς καί μαλώματα. Καί όχι μόνον τήν ε- 
σάοτιζαν εις τό μέτρημα, άλλ’ ενώ ή Βέργω έρριπτε 
τό αλεύρι, ή Τριοεύγενη έβαζε μέ τρόπο οτάκτη καί 
ή Κυρά-Δεοποιναυ έχυνε νερό εις τον μούστο, (άστε 
εις τό τέλος ή μουοτόπηττα κάδε άλλο έγινε παρά μου
σταλευριά.

ΤΙρώτη ή πεδερά, μέ κρυφή χαρά, ήδέλησε νά δο- 
κιμάσ/ι εάν έδεσε καλά καί άμέοοις επέταξε μέ δυμό 
τήν κουτάλα.

— Τί είνε αυτό ; Τί είνε αυτό ; ’Έκραξεν αγρια 
πρός τήν Βέργω.

— ΙΙοιό ;... ήριότησεν εκείνη μέ φόβο.
■— Μουσταλευριά έφ τιασες έοΐ· ή τσαρούχι ;
— Πώς ;
—- Βάλε λοιπόν στο οιόμα σου για νά καταλαβης. 

Μπά κακό νά σούρδη, τί έκαμες λοιπόν τόση ώρα.
-— ’Αλήδεια, έφμδύρισε καί ή Βέργω, αφού εδο- 

κίμαοε καί αυτή. Γιατί έγινεν έτσι ;
— Γιατί ; γιατί τήν έχάλαοες, προκομμένη μου, 

τής είπεν ή Τριοεύγενη. ’Εμάς ρωτφς αφού την έ
φ τιασες εσύ ; ’-Ιλλά τί νά σοΰ κάνη, μητέρα, μήπως 
έφτιαοε καί άλλοτε ; Πρώτη φορά οτή ζοτή της είδε 
μουσταλευριά, αφού στο φ τωχικό της δέν έμπαινε 
μήτε παλμοτοίπουρο, δά είχε καί μούστο ;

Ή Βέργω σαστισμένη ήκουεν όλα αυτά καί δέν εϊ>- 
,ρισκε λόγιά νά δικαιολογηδή.

Τήν στιγμή αντή ήλδε καί ό Δήμος.
Τσ σχέδιο τής Κυρά-Δεσποινιώς εΐχεν επιτύχα πε

ρισσότερον από ό,τι περίμενε.
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— Δήμο, Δήμο ! τοΰ έφώναξαν άμέοως κα'ι αί 
δθθ" έλα νά καμαρώσης τήν προκομμένη τήν γυναί
κα σου.

— Τί έκαμε ; ήρώτησεν έκεϊνος μέ τόνο άγριο, 
διότι ήθελε νά φανή αιχμηρός.

—1 2 Πάνε τα έξοδα, πφιδί μον, έξηκολούθηοεν ή 
■μητέρα του. Λαί, παιδί μου, άκουοε τήν μάννα σου 
ποΰ σε πονεϊ καί πρώτη φορά τώρα σοΰ φανερώοη 
την αλήθεια. Δήμο μου, έσυ δέν έπήρες τής προκοπής 
γυναίκα. I ιατι δέν είνε ή πρώτη φορά όπου μάς κά
νει αυτά ή Βέργω. Ώς τώρα οάν κάμή πεθερά τήν 

^σκέπαζα σάν μητέρα της, μά τώρα ποΰ εύρέθηκες 
βιπροστα ολα θά στα μολογήοω. ’ Ακούσε, παιδί μου, άν 
μαγερέψη θα πετάξουμε τδ φαί, άν συγυρίσΐ] ft’ άφα- 
νίση έδν κόσμο άπδ τής ζημια.ς, άν βονμλήοη οτήν 
π/.ύοι θά κάψη άδικα τά ξύλα, θά κομμαμιάση τά ρού
γα και τίποτα δέν fta κόήιη, νά, όπως καί σήμερα μέ 
τά τρελλοκαμώματά της, ποιδς νά τ’ άκμύοη και νά μή 
φρίξη καί νά μή μάς κάνη ρεζίλη—μάς έχάλασε καί 
τή μονσΟόπηττα.

(I) Constantinople et la Turquie en 182S et 1829,par 
Charles Mac Farlane, tradnit de Γ anglais par M. Wat- 
tement. τόμ. II, σε?.. 214.

(2) Georges Bourdon, Le theatre Grec nioderne, 
Faris 1S92. σελ. >4.

Ο Δήμος εις >τδ άκουσμα τών λόγων αυτών τής 
μηέέρας του—διότι είχε καί αυτός κατά βάθος δλας 
τάς αδυναμίας καί τάς μικρότητας της—έστράφη ά
γριος πρδς τήν Βέργα) καί ’ής είπε :

— ’Άν πρόκειται εσύ, άχαιρευτη, νά μέ καταστρέ- 
τώρα σέ στέλνοι πίσω στήν μάννα σου.

Π Βέργιο, μέ γεμάτα δάκρυα τά μάτια, μέ φου- 
οκωμένη άπδ παράπονο τήν καρδιά, χωρίς λέξι νά 
απάντηση είς τά άδικα λόγια τοΰ άνδρός της, άπεμα- 
κρυνθη οιγα-οιγά πρδς τόν κήπο. Ή ημέρα ήτο πρδς 
τδ τέλος της καί μία ησυχία έβαοίλευε παντού. Ή 
Βεργ'ω έκαθηοε είς μία γωνία, έκάλυψε τό πρόσωπο 
με τα χέρια της καί έκλαυοε πικρά. "Οσον ύπέφερεν 
απο μονή την πεθερά της, υπέφερε μέ υπομονή' άφοΰ 
δμως και ο Δήμος ήρχισε νά λαμβάνη τδ μέρος τής 
ΐβητεραίς του, αυτό βαθειά, βαθειά τήν έπλήγωσε. Καί 
δ^ιως ήξενρε δτι δέν ήτο κακός καί μιά στιγμή τής 
ηλθεν η ιδέα νά τρέξη κοντά του καί νά τοΰ όμολο- 
γήση δλα. ’Αλλά ήλθαν είς τδ νοΰ της μιά φορά άκό
μη τά λόγια τής μψέρας της : ά'Ό,τι σοΰ κάνει ή 
πεθερά σου, μή τδ πιής ποτέ στον άνδρα σου καί προσ
πάθησε νά άποκτήσης καλό όνομα». ’Έβλεπε πόσο δύσ
κολα είς τήν έκτέλεσι ήσαν αώτά τά λόγιά, έβλεπε πό
σον βασανισμένη ήτο ή ζωή της. Ή άπελπισία τής έ
σφιγγε πολύ την καρδιά. Τά δάκρυα δέν έκαμαν ελα
φρότερο τδν πόνο της.

Σιγα-σιγά έφθασεν έως τήν εξώπορτα, άκούμβησε 
το κεφάλι είς τον τοίχο καί άφηρημένη έβλεπε νά 
περνούν οί διαβάται. Έξαφνα άπδ τήν γωνία τοΰ 
δρόμου έφανη ή μητέρα της. Ή Βέργω έδοκίμαοε 
μεγάλη άνακούφισι καί έτρεξε κοντά της καί τήν έ- 
φιλησε και την έσφιξε δυνατά στήν αγκαλιά 'της.

— Βέργα) μου, παιδί μου, τής ειπεν ή μητέρα της 
χαροΑιενη, φίλησε με πολλαΐς φοραϊς σήμερα.

— Γιατί, μητέρα μου ;
— ’Άκου τή χαρά μου, Βέργιο μου, νά χαρής καί 

ού. Σήμερα μοΰ ήρθαν προξενιά άπδ μέρος καλό κι’ 
ανέλπιστο καί μοΰ ζιμμΰν τήν Μέλπω μας. Τδ καλό 
όνομά τής Βέργοος σου, μοΰ είπαν, παντρεύει καί τή 
Μέλπω" παιδί μου, νά μοΰ ζήσης.

— Χαλάλι λοιπόν τά βάσανά μου, χαλάλι οί πόνοι 
μου ! άπήντηοε μέ χαρά ή Βέργω. Καί έκεϊ είς τήν 
σιγαλιά τής νυκτός, ένώ ένα αεράκι δροσερό έσειε τά 
πράσινα φύλλα τής κληματαριάς, ή Βέργω άνεκούφιοε 
τήν καρδιά της καί διηγήθη όλα είς τήν μητέρα της.

Α
Άφοΰ ύπανδρεύθη ή Μέλπω, ή Βέργω προσπάθη

σε νά ύψώση λίγο τδ κεφάλι καί νά δείξη λίγη θέ- 
ληοι καί νά λάοη καί αύτή λίγη έξουοία. Ματαίως δ
μως, διότι ή Δεσποινιώ είχε γίνη πλέον άγριος τύ
ραννος, ό όποιος δέν άφινε ούτε μία στιγμή ησυχίας 
είς τδ θΰμά του. ’Ιδίως άπο τήν ημέρα ποΰ ό Δήμος 
άνεχώρηοεν είς ταξεϊδι διά τάς αποθέσεις του, ή 
Βέργω έδοκίμαζε μεγάλα βάσανα άπδ τήν κακή πε
θερά της, ή οποία, είχε διπλασιάσω τήν κακία της καί 
τήν προστυχιά της, διά νά αναπληρώνει φαίνεται καί 
τήν κόρη της τήν Τριοεύγενη, τήν όποιαν είχαν ΰ- 
πα’νδρεύσΐ] είς τδ μεταξύ. Ή Βέργω ήτο είς απελ
πισία. Δέν άντεϊχε πλέον είς αύτή τή ζωή. Πολλαΐς 
φοραϊς, μέ τά μάτια πλημμυρισμένα άπό δάκρυα, έ- 
οκέπτετο μέ τί μέσον θά έλευθερωθή άπδ τά όεΟμά 
αύτά. Σχέδια πολλά τής ήρχοντο είς τόν νοΰν, πολλά 
άπεφάσιζεν, ώς καί νά τά ε’ίπη πλέον δλα είς τον άν- 
δρα της, άλλά και τίποτε δέν κατώρθωνε νά πραγ
ματοποιήσω.

’Έξαφνα μίαν ημέρα, ένφ έπήγεν είς τδ δωμάτιο 
τής πεθεράς της διά νά τής ζητήση κάτι, τήν εύρε, 
καθώς ήτο κοντή-κοντή, μέσα είς μία μεγάλη οεντοΰκα 
—άπδ έκείνας ποΰ είχεν άλλοτε κάθε παλαιό σπήτι—- 
νά ζητή σκυμμένη μέ μεγάλη προσοχή ένα παλαιό με
ταξωτό φόρεμα καί νά μουρμουρίζη διαρκώς, διότι 
ένόμιζεν δτι τδ έχει πάρη ή νύφη της.

Ή Βέργω, καθώς τήν είδε χωμένη μέσα έκεϊ καί 
την ήκονσε νά τά έχη πάλι μαζή της, έπήρεν, άπδ 
τήν άπελπιοία της, μιά έξαφνική άπόφασι· έπλησίασε 
οιγα-οιγά πρδς τήν οεντοΰκα καί προτού προφθάοει ή 
πεθερά της νά τήν καταλάβι;, έρριψε τδ οκέπαομά καί 
τήν έκλειοε μέσα.

Μία κραυγή φοβερά έφθασε τότε άπδ τδ βάθος τής 
σεντούκας. Ή Κυρά-Δεσποινιώ σαν τρελλή έφώναζεν 
tic βοήθειαν.

■— Βοήθεια ; Βοήθεια ; απήντηοεν ή Βέργο), οχι, 
δέν θά σοΰ δώσω. Μέ έβασάι ίσες τόσο, ιόοτε καί νά 
οέ σκοτώσω δέν θά κολαστώ.

■— Νύφη μου χρυσή, πνίγομαι...
— Αύτό δά θέλοι καί ’γώ, νά πνιγής,
— Χρυσή μου νυφοΰλα, έσυ δέν είσαι κακιά, έ- 

τραύλιοεν ή Δεσποινιώ, σώσε με.
— Κακή δέν είμαι, άλλά μέ έκανες καί μέ έδα- 

οκάλεγες τόσο ποΰ έγινα χειρότερη άπδ σένα.
— Πεθάίνω, γλυτώστε με, Δήμο μου, μέ πνίγουν, 

έφώναζεν άπελπισμένα ή Δεσποινιώ, διότι δέν ηλπι,ε 
πλέον σωτηρία άπδ έκείνη τήν όποια τόσο έβασάνισε, 
τόσο έπίκρανε, τόσο έκακολόγηοε.

Καί έξαφνα τϊ/ν φ,οβερά αύτή στιγμή τής ήλθε ή 
μετάνοια δι’ δλα δσα είχε κάμη είς τήν Βέογω.

— Γλύτιοσέ με, νυφοΰλώ μου, ήρχισε τώρα νά φω- 
τάζη, καί θά μέ δής, στό όρκίξομαι στδ Θεό.

Τί) στιγμή άκριβόϊς αυτί) έφθαοεν ή μι/τέρα της 
Βέργως.

Μόλις είδε τά ουμβαίνοντα έφώναξε μέ τρόμο :
— Βέργοτ, τήν πεθερά οου ; Έσυ φόνιοσα ;
— Μητέρα, τής άξιζε, γιατί πολύ μέ έβαοανιοε.
— Βέργω, έσύ ; Ή νύφη ή καλή ; Μέ τδ καλό τδ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ TQY ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΑ ΠΡ© ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Τοιοΰτο τδ μοναδικόν δραματικόν εργον τοΰ Χρί- 

οιοπούλου, έντελώς άκαταρτιστόν καί στερούμενοι’ τών 
ουσιωδών τοΰ δράματος όρων, ώς έλέχθη, άλλα και 
πρωτότυπον καθ’ ό/Μκληρίαν διά τήν έν γένει 
τοΰ ποιητοΰ άπειρίαν πρδς ό,τι άφορά την δραματικήν 
άλλά καί θεατρικήν τέχνην, έχαίρακτηρίσθη ούχ ηττον 
ύπό τών ξένων, οΐτινες έπιπολαίως. πάντοτε (ο
μίλησαν περί ελληνικού θεάτρου, ώς πολλακις παρα- 
καιτιόντες θά ίδωμεν, ώς μίμησις άλλοτε μεν τών Ι
ταλικών (1), άλλοτε δέ τών Γαλλικών (2) τραγω
διών ! Καί δμως ό δυστυχής ποιητής ουδέποτε διε- 
νοήθη νά γράψη καν τραγωδίαν καί επομένως τοΰ ητο 
αδύνατον νά μιμηθή πράγμα τό όποιον δεν επεχει- 
ρησε νά κάμη ! Ό Χριστόπουλος, ώς λεγει ό βιογρά
φος του, παρώ<ληθείς ύπδ τοΰ ήγεμόνος Αλεξάνδρου 
Μουρούζη, ιιέγραψεν έκ τοϋ προχείρου» τδν Άχιλλεα, 
άλλά καί διά π ρο χ ε ί ρ ω ς τότε πηχθεϊοαν σκη

όνομα ; ’Έχεις άκόμη μία άδελφή ανύπαντρη.
— Μά γι’ αύτδ τώ όνομα έβαοανίοτηκα καί έγώ 

νόσο, μητέρα, καγ. μή νομίζεις πώς τώρα θά τδ χα
λάσω. ~ΙΙτο\μόνο ένα καλό μάθημα.

Καί άμέοως ή Βέργω ύψωσε το οκέπαομα και έ- 
6γαλεν(άπό τήν οεντοΰκα τήν πεθερά της, μισοπεθα
μένη άπό τδ φόβο της.

— Ή μητέραίμου σέ γλυτώνει, τής είπόν αυστηρά 
ή βέργω" κύτταξε τώρα ποιά νά ζήσης διαφορετική, 
γιατί άμα οέ μετακλείσω έκεϊ μέσα, ζωντανή δέν ϋά 
σέ βγάλοο.

Καί ή Κυρά-Δεσποινιώ μέ αληθινή μετάνοια δι’ δσα 
είχε κάμη, έπειτα άπδ τδ θάνατο ποΰ τόσο φανερά είδε 
εμπρός της, έπήρε είς τήν αγκαλιά πης τήν νύφη της, 
τήν έφίλησε κομ τής είπε :

— Συχώρα με, νυφούλα μου, άπδ δώ καί πέρα ή 
Δεσποινιώ θά είνε άλλη.

Έκράτηαε τδ λόγο της. Ποτέ 'νύφη καί πεθερά δέν 
έζησαν άρμονικώτερα.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

νήν καί ηθοποιούς π ρ ο χ ε ί ρω ς χριοθέντας τότε 
ώς τοιούτους καί έπί ττλβον δι άκροατάς οΐτινες διά 
πρώτην τότε φοράν θά παρίοταντο είς θεατρικήν πα<- 
ράσταβιν! Σκοπός τού Χριστοπούλου δέν ήτο νά γρά- 
ηη τραγωδίαν, ουδ’ άλλου είδους θεατρικόν έργον καί 
επομένως ούδ’ άναγκην είχε να μιμηθή τα τότε υπάρ
χοντά άλλόγλωσσα τοιαΰτα, τά όποια καί θά ήγνόει 
ίσως- γράφων τδν ιίΆχιλλέα» του μόνον σκοπόν είχε 
νά έξυψώσι/ διά τών στίχων του τό φρόνημα τών ύπδ 
δουλείαν τότε ευρισκομένων Ελλήνων, διά τοϋτο και 
ότοήΐ', ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, ή Φιλική Εταιρία 
πρδς τδν αύτδν σκοτών διωργάνωσεν έν Βουκουρεστιω 
παραστάσεις, ό Αχιλλεύς» τού ΧρίστοπουΜυ επαι- 
χθη τότε κατ’ έπανάληηαν.

Τήν αντί/ν εποχήν καθ’ ήν έξεδιδετο έν Βιέννη ό 
«,Άχιλλεύς» τοΰ Χριστοπούλου, έβλεπαν τό φώς τής 
δημοσιότητας έν Βενετία τά δραματικα ποιήματα τοϋ 
Γ.Ν.Σούτοουέ 1). Είνε απορίας αξίαν πώς είς έποχητ

(1) Πονήματα τινα δραματικά ουντεϋέντα παρά τοϋ Γειορ 
γιου, υίοΰ τοϋ ΝικοΙ.άου Σούτζου, ποτέ μεγάλου Διερμηνευ- 
τοϋ τής κραταιας τών ’Οθωμανών βασιλείας, δαπάνη τοϋ 
Χρησιμωτάτου Κυρίου Ευσταθίου Μίτζη. Ένετίησιν. 180.).
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κώδ’ ήν πάντα τά δέατρα τής Δύοεως, νποστάντα τόν 
τής έξελίξεως νόμον, είχαν είς τό ενεργητικόν των 
ούκ ολίγα δραματικά άριοτουργήματα, ’Έλλην συγ
γραφείς άπέοτρεφε τό βλέμμα απ' αυτών καί μετα- 
πηδήσας πολλούς αιώνας πρός τά όπίσω, είς τους χρό 
νους καθ' οί)£ τά Μυστήρια τής Δέσεως ειχον κα- 
ταλήξει efc τό «ανιαρόν είδος», κατά τήν έκφραοιν 
γάλλρν ιστοριογράφου (2), τών Ήδολογετον 

/Moralites) έλαβε τούτο ώς υπόδειγμα διά τ£ 
πρώτα φελλίοματα τοΰ νεοελληνικού δεάτρου. _1(ότ/ τά 
δραματικά πονήματα τοΰ Σούτζου είναι καδαρά μί- 
μηοις, δουλική μάλιστα, τών Ήδολογιών τοΰ Με
σαίωνας, αίτινες είς οΰδεμίαν ποτέ σχέσιν ήλδον μέ 
τήν δραματικήν τέχνην. Τήν έποχήν εκείνην, καδ’ ήν 
τά μυστήρια τής χριστιανικής πίοτεως άπεκαλύπτοντο 
είς τόν λώΐιν διά τών δεατρικών Μυστηρίων, τά τής 
η ιλοοοφίας τοιαΰτα έμεμον άγνωστα είς τόν πολύν κό
σμον όοτις, οχι μόνον νά έννοήση δέν ήδύνατο τάς εις 
λατινικήν γλώσσαν καί διά μόνον τούς πεπαιδευμέ
νους γραφομένας φιλοσοφικός ή άλλας επιστημονικός 
πραγματείας, άζζ’ ουδέ καν νά τάς άνΟγγνώοη. Τούτου 
ένεκα, διά νά μεταδώσουν όποτσδήποτε καί ταΰτα είς 
τόν λαόν οί τμτε λόγιοι, έπενόηοαν τάς Ήδολογίας, 
αϊτινες δέν ήοαν τίποτε άλλο παρά ήδολογικαί καί 
φιλοσοφικοί πραγματεϊαι έν διαλόγοις, έν αϊς αί ά- 
TUQri!^vai έννοιαι ματεβάλλοντο είς πρόσωπα ή μάλ
λον είς άνάρείκελλα, είς τά όποια ματαίως προοεπά- 
δουν νά δώσουν καί πνοήν ττνα ζωής. Τά ανούσια 
αυτά δραματικά κατασκευάσιιατι^ πάντοτε ειχον ώς 
βάοιν μίαν τινά άφηρημένην έννοιαν, ώς λ. χ. τήν 
Άδωότητα, τήν Σοφίαν, τό Αμάρτημα, τήν Δικαιο
σύνην καί τά τοιαΰτα (J). Παν πάδος, παν έλάττωμα, 
πάσα άρετή έπροοωποποιεϊτο έν ταΐς Ήδολογίαις έν 
ταΐς όποίαις, έκτος τοΰ ήδικοπλαστ ικοΰ σκοπού όν 
προέδεντο, άλλοτε μέν διεγράφοντο ιατρικοί δί-

Παρά Πάνψ Θεοδοσίου τοΰ έξ Ίωαννίνων. Con regia ap- 
provazione. Δύω έκ τών έν τφ άνωτέρφ τόμφ έργων, έδη- 
μοσιεύθησαν τφ 1842 έν Κ]πόλει ύπό τόν τίτλον: «Τό άσυ- 
λον τόΰ φθόνου καί ό πεφωτισμένος αύλικός» έκ τών τοΰ 
κ. Γεωργίου Ν. Σούτζου δραματικών ποιημάτων. Έν Κ)χύ*  
λει τοπογρ. Κ. Κολονέλλου. Τών αυτών ίγένετο έν Άθήναι^ 
καί άλλη έκδοσι; τφ 1865.

(2) Ε. Lintilhac, Le theatre serieux du moyen age, 
σελ. 59.

(1) El; ’Αγγλικήν ηθολογίαν τοΰ δέκατου έκτου αίώνος 
(The interlude of Youth) ή Δικαιοσύνη, ή Ήδυπάθεια. ή 
’Αθωύτης, τα Θανάσιμα Αμαρτήματα καί αί Θβολογικοη 
άρεταί προσπαθούν νά προσελκύσουν πρός έαυτάς τόν άν
θρωπον, δπερ καί κατορθιόνει έπί τέλους ή Ήδυπάθεια μετά 
τών φίλων της, ήτις τόν οδηγεί είς καπηλεϊον συμβολϊζον 
τήν άσωτείαν καί τό έγκλημα. Έκεϊ ό άνθρωπος, άφοΰ πε- 
ριπέοη είς παν είδος αμαρτίας, μετανοιών έπί τέλους έπανευ- 
ρίσκει τούς σοφούς του φίλους, 

αιται (1), άλλοτε δέ άνεπτύσσοντο γεωγραφικά, με
τεωρολογικά καί μαδηματικά ζητήματα (2).

Έπίοτευον τότε οί λόγιοι τοΰ Μεσαίωνας ότι, διά 
νά γίνφ // ήδικοπλαστ ική ή φιλοσοφική μελέτη των 
ενδιαφέρουσα καί αντιληπτή είς πάντας, ήρκει νά 
δο'ιοουν είς τάς άφηρημένας έννοιας εναόνομα καί ένα 
ένδυμα όπως είς τά φυσικά πρόσωπα, χωρίς καί νά 
άντιλαμβάνωνται ότι τά έπί σκηνής εμφανιζόμενα 
άλληγορικά ταΰτα πρόσωπα, έκ τών προτέρων όντά 
διαγεγραιιμένα, τύποι δηλαδή τών όποιων καί οί λό
γοι καί άί πράξεις ήοαν έκ τών προτέρων καδωρι- 
ομένοι, δέν ήδνναντο νά έχωσιν ούδεμίαν άπολύίως 
σχέσιν μέ τήν δραματικήν τέχνην, ήτις απαιτεί ζων
τανούς άνδρώπους περί τά πόδη καί τά αίοδήμαια 
τών όποιων ν' άσχοληδή.

Τοιούτου είδους ανούσια καί ανιαρά έργα) έλαβεν 
ΰπ’ όφει του ό Γ. Ν. Σοΰτζος καί έγραφε τά τέοοαρα 
«δραματικά του πονήματα» μέ τήν κρυφήν έλπίδα ί
σως τά χαρακτηρισδή ώς ό "Ελλη'ν πρόδρομος 

τών τονούτων μεσαιοτνικών κατασκευασμάτων. Δυσ
τυχώς δΓ αυτόν, τήν τιμήν ατηήν τήν διημφίσδήτηοε 
πολλούς αιώνας πρότερον ό επί τής εποχής τών Κο- 
μνηνών άκμάοας Θεόδωρος ό Πρόδρομος, ό καί Πτω 
χοπρόδρομος καλούμενος, περί ου έν τή Εισαγωγή 
έγένετο λόγος. Άλλά καί ευτύχημα είναι διά τό Ελ
ληνικόν δέατρον ότι ό Σοΰτζος δέν ιεύρε μιμητός, 
έκτος αν κατατάξωμεν είς τάς Ήδολογίας καί τήν 
«Συζύγου εκλογήν» τοΰ .J. Παπαρρηγοπούλου, περί 
ής γενήσεται λόγος έν οίκείω μέρει.

Καί ήδη, ότε κ α Γ ανάγκην ώμιλήσαμεν περί 
τών «πονημάτων» τοΰ Σούτζου, όιά τό είναι μονα
δικά είς τήν ιστορίαν τοΰ ’Ελληνικού δεάτρου (3), 
άς ίδωμεν και τίνα δΓ αυτών έπιοτημονικά ή άλλα 
ζητήματα έζήτηοε νά λύση.

(1) Τοιαύτη είναι ή γαλλική ηθολογία τοΰ Nicole de la 
Chesnaye: Ή καταδίκη τον Σνμποαίον, δι’ής ό Συγγραφεύς 
προτίβεται, ώς γράφει έν προλόγφ «de villipender, dete
ster et aucunement extirper le vice de gloutonnerie, 
crapule, ebriete et voracite, et, par opposite, louer, 
exalier et magnifier la vertu de sobriete, frugalite, ab
stinence, temperance et bonne diette.»

(2) Είς ’Αγγλικήν ηθολογίαν (the interlude of the four 
Elements) άποδεικνύεται ότι ή γή κρέμαται έν τφ μέσω 
τοΰ στερειύιιαχος, πρός δέ έξηγεΐται ή βροχή, ή χιών καί τά 
μετέωρα. Πάντα ταΰτα ή άνθρωπότης τά ακούει μετά θαυ
μασμού, με θ’δ οδηγείται ύπό τής Ήύυπαθείας είς καπη
λεϊον, ένθα ή Πείρα τοί; διδάσκει τήν Γεωγραφίαν!

(3) Περί τών Ηθολογιών του Σούντζου, μόνος ό ’Αλέξαν
δρος Ραγκαβής άναφέρη τά ολίγα ταΰτα έν τή Histoire lit- 
teraire de la Grece moderne, τόμ. I, σελ. 75: «G. N, 
Soutzo a ecrit en prose des pieces qu’il appelle dra
in a tiq ues, mais qui ne sont que des dialogues 
philosophiques et sociaux. dont tons les personnages 
sont symboliques».

Διά τής πρώτης έκ τών τεσσάρων ΉδολΜγιών τον, 
τής τρερούοης τίτλον «ιό 'Άουλον τοΰ φδόνου», ζητεί 
ν’ άποδείξη «ότι προοήκει τοΐς εύ φρονοΰοι άπέ- 
χωοι τής τοΰ φδύνου κακοηδείας τε καί1 συστήματος». 
Άπό τής πρώτης σκηνής τοΰ έργου του ό Σοΰτζος 
μάς παρουσιάζει τήν Σοφίαν, τόν Πλούτον, τήν Συγ
γένειαν καί τήν Αρετήν παράπονουμένας ότι κατα- 
τρέχονται υπό τοΰ Φδόνου, ον καί άποφαμίζουοι νά 

έκδικηδώσι :
Πρέπει όλοι έκ συμφώνου 

κατά τοΰ έχδροϋ μας Φδόνου 
μέ όρμήν νά κινηδώμεν 

καί νά τόν έκδικηδώμεν.
Ή Άίίαρτία, ή μήτηρ τοΰ Φδόνου, ώτακουοτονσα, 

λαμβάνει γνώσιν τής συνωμοσίας ταύτης καί σπεύδει 
τά ουμβούλεύοιι τόν υιόν της «τά φυλαχδή είς κα
νένα ασφαλές μέρος καί άκίνδυνον.,.

ΦΘΟΝΟΣ.— Καί πού νά φυλαχδώ διά νά μή μ' 

εϋρουν ;
ΑΜΑΡΤΙΑ.— Φυλάξου είς τά έργαοτήρια.
ΦΘΟΝΟΣ.— Μέ ευρίσκουν, έπειδή είς όλους εί

ναι γνωστόν ότι άπό έκεϊ ποτέ δέν έλειφα.
ΑΜΑΡΤΙΑ.— Φυλάξου είς τά όοπήτια.
ΦΘΟΝΟΣ.— Καί δέν- βλέπουν ότι καδ’ έκάοτην 

τά διαταράττω καί τά συγχίζω ;
ΑΜΑΡΤΙΑ.— Λοιπόν φυλάξου είς τάς Αΰλάς.
ΦΘΟΝΟΣ.— Καί πότε έπαυσαν άπό έκεϊ οί διωγ

μοί καί αί έριδες ;

| ΕΚΛΙΠΟΥΣΑ» «»ΥΣΙΟΓΝΩΜ1ΑΙ |

, ΚΩ ΝXΤ ΑΝΤ IΝ ΟX ΘΕΟΤΟΚΗΧ

Μία άπό τάς έκλεκτοτέρας κχί πολυτιμοτέρας φυσιογνω 
μίας τών νεοελληνικών γραμμάτων, ήτο ό άποθανών είς 
τήν Κέρκυρα κατά τόν μήνα αυτόν Κωνσταντίνο; Θεοτό- 
κης. Έ/εννήθη εις τήν ώραίαν νήσον, καί άνήκεν είς δια-, 
κεκριμένην οικογένειαν. Έσπούδασεν τά εγκύκλια μαθή- 
ματά του είς τόν τόπον τής γεννήσεώ; του κχί κατόπιν ά 
νεχώρησεν εί; Γερμανίαν δπου έσπούδασεν μαθηματικά. 
Άλλά τό πνεΰ.αά του τό οποίον έδίψα μάθησιν εόρυτέραν 
έγκατέλειψε πολύ ταχέως τόν ώρισμένον αΰτοΰ κλάδον καί 
έπεδόθη είς τήν φιλολογίαν καί φιλοσοφίαν. Κατείχε τήν 
φυσικήν ευκολίαν τής έκμαθήσεως ξένων γλωσσών, καί 
αύτό υπήρξε τό μεγαλείτερο προσόν διά τάς φιλολογικά; 
του μελέτα; καί τήν λογοτεχνική.· του έξέλιξι. Εί; τό πε
ριοδικόν «Τέχνη» καί είς ηλικίαν σχεδόν νεαράν, έδημο- 
σίευσε τό πρώτον φιλολογικόν του έργον ύπό τόν τίτλον 
τό «Πάθος». Εύθύ; άμέσω; προσείλκυσε τήν προσοχήν 
τών άσχολουμένων είς τήν φιλολογίαν. Κατόπιν έγραψε 
καί έδημοσίευσε πολλά διηγήματα πάντοτε μέ τήν αυτήν 
επιτυχίαν. Ή «Τιμή καί τό Χρήμα» είνε άπό τά δυνατό
τερα διηγήματα του. ’Επίσης οί «Σκλάβοι στά δεσμά τους» 
είναι μυθιστόρημα ίσως τό άρτιώτερον καί σοβαρότερο πού

Τέλος ή ’Αμαρτία τόν συμβουλεύει νά καταφυγή 
είς τό Φανάρι τής Κωνσταντινουπόλεως, τό όποιον 
«είναι τό μόνον άοφαλέστερον καταφύγιου». Ό Φδό- 
νος ΰπακούων είς τήν μητρικήν συμβουλήν καταφεύ
γει είς τούς έν Φαναρίφ συγγενείς (!). Έν τφ με
ταξύ οί ουνωμόται, μαδόντες τό καταφύγων τοΰ Φδό
νου, αποστέλλουν έκεϊ τήν Αρετήν «διά νά τόν βά
λουν είς τό χέρι». Πλήν ή άρετή ουδέν καπορδώνει 
καί έπανέρχεται έκεϊδεν άπρακτος, διά τόν λόγον ότι 
οί έν Φαναρίφ τής έδήλωοαν «πώς δέν είναι δυνα
τόν ν’ άποβάλουν τόν Φδόνον, έπειδή καδώς έξ άπα- 
λών όνύχων μετ' αυτού συνηύξησαν, ούτω καί σύν 

αυτφ δέλουν συναποδάνει».
Τέλος, πρό τοΰ αδυνάτου τής συλλήψεως τοΰ Φδό

νου, οί ουνωμόται μή έχοντες άλλο τι καλλίτερου νά 
πράξουν, άποφασίζουν νά τόν καταρασδοΰν :

Έπειδή καί τώρα έχομεν καιρόν, 
άς καταρασδώμεν κάδε φδονερόν.

(Άκολουδεϊ). Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Σημείωσις Έλλ. Έπ. — Είς τό προηγούμενον τεύχος 
παρεισέφρησαν-τά έξης λάθη. Εί; τήν 7 σελίδα στήλη 1, στί
χος 12, γράφε «κατά τόν ποιητήν», αντί «κατά τήν σκηνήν». 
’Επίσης στίχος 14 γράφε, είνε άνθριόπινον, καί δχι, ΐνα 
ανθρώπινον, καί στίχο; 18 «ό Άχιλλεΰς μένει ανένδοτος» 
κα δχι «μόνος ανένδοτος», 

ι 

έχει νά έπιδείξη ή νεολληνική φιλολογία. Τούτο ύπήρξε 
παί τό αγαπητότερο έργον τοΰ έκλιπόντος συγγραφέως. 
Μέσα είς τής σελίδες του έσκιαγράφησε πολλάκι; τόν έαυ- 
τόν του, καί διά τούτο Ισως κατόρθωσε νά άποταμιεύση 
μεγάλα; άληθείας καί παρατηρήσει; έπί τής άνθροιπίνης 
ζωής καί τών κοινωνικών αθλιοτήτων.

Άλλά καί αί μεταφράσει; τοΰ Θεοτόκη είνε έργον εξαι
ρετικής προσπάθειας καί μεγάλης έπιβολής.

Έπλούτισε μέ τήν άριστοτεχνικότητα τής έργασίας του 
τά πτωχά νεοελληνικά γράμματα καί θά μείνουν αί μετα
φράσεις του υποδείγματα καλαισθησίας καί εύσυνειδήτου έρ
γασίας. Ίδίω; εις τάς μεταφράσεις τών αρχαίων κλασικών 
— έγνόριζε, Λατινικά, Σανσκριτικά, Εβραϊκά, καί Παλαι- 
ποερσικά άκόμη—γίνεται έξ ίσου δημιουργός άν καί τηρή 
πάντοτε τήν συντηρητικήν άκρίβειαν τοΰπρωτοτύπου.'Υπήρξε 
φίλος τοΰ Πολυλά, καί τοΰ Μαβίλη,καί άπότό 1908 έγινε 
θερμός θιασώτης τής σοσιαλιστικής ιδέας.

* ♦ *
Μέ τόν θάνατον τοΰ Κωνσταντίνου Θεοτόκη έκλίπει
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χραγματικώς μία εκλεκτή φυσιογνωμία είς τήν φιλολογι
κήν ζωήν. Λόγφ τοΰ χαρακτήρός του, — διότι καί ώς άτο- 
μον ήτο εκλεκτός, ό θεοτόκης— καί τής εξαιρετικής του 
μορφώσεως, καί τής ποιητικής του ΰποοτάσεως. δύναται 
να θεωρηΟή μεγάλος ό Κωνσταντίνος θεοτόκης. Τό έργον 
του είναι όντως περισπούδαστοι’. Ή καλλιτεχνική του φύ· 
σις απέδειξε μέ τάς πολυποίκιλους έκδηλώσεις της, ότι υ
πάρχουν άνθρωποι οί οποίοι θυσιάζουν τήν ζωήν των είς 
τήν έξυπηρέτησιν τών ελληνικών γραμμάτων καί τής Τέ
χνης. Καί είνε τόσο αξιον έξάρσεως αύτό όταν γνωρίζομε»’ 
όλοι, ότι έδώ είς τόν τόπον μας, ούτε ή Τέχνη, ούτε τά 
Γράμματα ικανοποιούν ποτέ εκείνους ποΰ άφοσιόνωνται 
είς αύτά.

ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΣΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥΣ

Ό γέρος δέν έμιλούσε πλιά σά νά άνάμενε κΓ δ
λας τήν απάντηση του, κα’. τόν έκοίταζε άνήσυχο- 
πάντα κα’. κατακόκκινος, κ’ έριχνε κάπου κάπου 
παρακαλεστικό ένα βλέμμα στήν κυρία Φωτεινή σά 
νά τής έζητούσε συχώρηση.

— Πώ;; πώς ; τόν έρώτησε ό Άλκης.
Ό γέρος δέν τοϋδωκε καιρό νά είπεί ,περσότερα 

κα’. τοΰ απάντησε μέ τήν ίδια συγκίνηση :
— Αύτό ήρθα νά σοΰ είπώ... αύτό... νά τό είπώ 

καί τής κυρίας μητέρας συυ... "Οσο άκόμη τά πρά
ματα βρίσκονται στήν αρχή τους... άφησε τό κακό
τυχο κορίτσι... άφησε το, σοΰ λέω, γιατί χανόμαστε 
δλο:’....
—Μά γιατί, μά γιατί: είπε τώρα ό Άλκης, μέ πό

νο, άφίνοντα; τήν καρέκλα του καί σιμόνοντας τό 
παράθυρο :

Όξω ή ζωή ακολουθούσε τό ρυθμό της. Στό μι
κρό καφενείο άνθρωποι συνομιλούσαν, σάν πάντα · 
ένα πουλί έκελαδοΰσε στον κλάδο τής πασκαλιάς 
ποΰ έπερίμενε κιόλας τήν άνοιξη, ένας αμαξάςέχτυ- 
ποΰσε καί έφώναζε τάλογό του. Καί ό Άλκης παρα
τηρούσε μέ πικρή μελαγχολία αύτή τήν άδιαφορία 
τής δημιουργίας γιά κάθε πόνο καί γιά τό θάνατο 
τού ατόμου. Αύτός είμποροΰσε νά ύποφέρη είμπο- 
ροΰσε νά μήν κοιμάται,είμπορούσαν οί στοχασμοί του 
νά είνε μαύροι καί πικροί, μά σέ τί άλλαζαν τό άρμο- 
νικο σύνολο πού τόν περιτριγύριζε. 'Η φύση θά τού 
άποκρινότουν πάντα μέ τή σιωπή της ή μέ τό φαιδρό 
γέλοιο τής ζωής πού δέν έπαυε νά ξαναγεννιέται !

— Γιατί; είπε καί ή μητέρα κουνώντας τό κεφά
λι της. Ό γέρος τούς έκοίταζε φοβισμένος καί τό 
χείλι τουέβάλθηκενά τρέμη.

— Κύριε Αλέξανδρε, τούπε τώρα μέ σεβασμό 
σιμόνοντας ό Άλκης έσφαλα ίσως πού δέν τή ζήτη
σα άκόμη, άλλά δέν είχα άλλο στο νού μου, σάς τό

Δυστυχώς ό πρόωρος θάνατος τοΰ θεοτόκη δέν τοΰ έπέ- 
τρεψε νά δείξη όλον τ > δημιουργικόν του έργον, πρωτό
τυπον καί μεταφραστικόν. Άπέόανεν είς ηλικίαν πεντή- 
κοντα έτών είς τήν ακμήν τής πνευματική; του δράσεως 
καί εργασίας.

Ής δημοτικιστής, μετεχειρίσϋη τή δημοτική γλώσσα μέ 
αρκετή καλαισθησία, έάν μάλιστα έ'.ειπεν ή υπερβολή, τών 
τοπικών γλωσσικών ιδιωτισμών, ή δημοτική του γλώσσα, 
ήδύνατο νά Οεωρηθή ώς καλαισθησίας υπόδειγμα.

Είς μνημόσυνου τοΰ έκλιπόντος ποιητοϋ δημοσιεύομεν έ
να άπόσπαομα. άπό τό έργον του οί- «Ζχλά/Ιοι στά δισμά 
του$.»

ορκίζομαι! Καί τό κάνω τώρα έδώ μέ τόν έπισιμό- 
τεροντρόπο... Όχι μητέρα;

Η κυρία Φωτεινή έσφούγγισε ένα δάκρυ καί έ- 
πιασε τά χέρια τού γυιού της μ’ ένα χαμόγελο.

— Μά αύτό είνε έκεΐνο πού δέν πάει! ξαναφώνα 
ξε ό γέρος στεναχωρημένος... Αύτό μονάχα δέν πάει, 
γι’ αύτό ήρθα έδώ, γιά ν' σοΰ τό είπώ. μονάχα γι’ 
αύτό!.. Όχι "Αλκή, δέν θά μείνης στήν άποφασή 
σου!., δέν θά θελήσηςνά μέ βυθίσης έμέ τόν πατέρα- 
της!.. Αέν είνε έτσι;... Πώς νά σοΰ τά πώ δλα αύ

τά;.. Έχω καί έγιο αίμα στό πρόσωπο, έχω ντροπή 
πού μού κλεί τό στόμα... μέ σφίγγει έδώ στό λαιμό, 
μού μαζεύει τές πλάτες, μού χαμηλόνει τό κεφάλι 
δταν θέλω νά μιλήσω γι’ αύτά... ώς καί δταν είμαι 
μονάχος κα’. τά σκέφτομαι... Πώς νά τά λέω 
μπρος στούς ξένους;.. Τέλος πάντων αύτό είνε... πώς 
νά στό πώ;.. Δέ θά θελήσης τήν καταστροφή μου!., 
όχι "Αλκή !........ Έτσι δέν είναι ;......... Ή
Εύλαλία ώ ή Εύλαλία ή καλή μου... κι’ αύτή 
σ’ άγαπάει τό ξέρεις πόσο!.. Αύτή θά κάμη δτι θελή
σης!.. Μά δέ θά θελήσης έκεΐνο πού είπες έκεΐνο 
ποΰ θά μ’ εύχαριστοΰσε κ' έμέ ποΰ θά τό ήθέλαμε 
δλοι καί μεΐς κ’ σείς! Δέ θά τό θελήσης γιά μάς 
τούς άλλους, γιά μέ τό γέροντα... Έσύ θά μπορέσης 
νά βρής μίαν άλλην... οποία θελήσης.. σοΰ ζητώκ’ 
έσέ μιά θυσία!..,

Κ’ έσώπασε, γιατί τοΰλειπι τώρα ή πνοή. Τά μά
τια του ήταν θολά τό πρόσωπό του έγεινε ωχρό καί 
τά χοντρά του χείλη δέν έπαυαν νά τρέμουν. Τά 
δάχτυλά του έπαίδευαν πάντα τά ρούχα του κα’. συ
χνά έπιανε τήν παληά ρεδιγκότα του σά νά έκρύ- 
ωνε.

Τό πρόσωπο τού Άλκη έσκοτίνιαζε. Τί θυσία 
ήταν έκείνη πού τού ζητούσε ό γέρος;

Μιά θυσία άνώτερη άπό τή δύναμή του, μιά θυ
σία τού εαυτού του μέ ο,τι πλιό βαθύ πλιό ριζομέ-
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δυ, τού .τόν άναστησε έγώ τό είδα πώς έτσι θά τε
λείωνε.. Τό είδαμε δλοι θαρρώ έκεΐνο τό βράδυ!.. Τόν 
Άλκη τής έγραφε τό Τυχερό της !.· Κι’άφού τόν 
άγαπαει κ’ έκείνη γιατί δέ θά τόν παρη ; Έγώ ξέρα» 
τ’, ζητά ό Άλκης άπό τή ζωή, γι’αύτό καί τού 
πρέπει ή καλλίτερη κόρη!

— II ζωή ! είπε ό Άλκης είνε πίκρα, κατεβά
ζοντας τό βλέμμα καί πηγαίνοντας πάλι πρός τό πα
ράθυρο.

Κ’έσκέφθηκε: Ή ζωή!.. Αύτή ήτον τό μεγάλο 
μυστήριο: αύτήν ό άνθρωπος ήθελε νά νικήση!Ένα 
μυστήριο γεμάτο πόνους ποΰ έπασκιζε άδάικοπα να 
τούςκρύβη!.. μια θέληση ποΰ δέν έστεργε τόν άφα- 
νισμό, κάτι αιώνιο καί άθανατο μέσα σ’ ενα χάος 
μέσα σέ μια πάλη άκαταπαυστη καί τυχαία, σαν 
ένα σύστημα βγαλμένο άπό τήν καθολική άναρχία!

ΚΓ ώς τόσο ή κυρία Φωτεινή έ|ακολουθόΰσε έπει
τα άπό μία σιωπή.

— Είμαι ή γρηα του μητέρα καί θέλω να τοΰ ά- 
φήσω σιμά του έναν άνθρωπο, ποΰ να τόν άγαπήση 
δπως έγώ !Κ’ έγνώρισα τήν Εύλαλία. .. ναι, τήν έ
γνώρισα... Περιμένουμε μόνον τό λόγο σου... Μόνο 
τό λόγο σου, κύριε Αλέξανδρε!...

— Όχι ! ξανάπε λυπημένος ό γέρος. Κι’ άκουσε 
τώρα μέσα του μ'αν άναγκη να ξεμυστηρευτή, να 
τούς μολογήση τέλος δλα τά μυστικά τού σπιτιού 
του, σα νάχε τό χρέος να ξευτελίση τόν εαυτό του 
μπροστά στήν καλωσύνη έκείνων τών άνθρώπων. Ή 
ταραχή του τοϋδινε τώρα τό θάρρος κα’. συγχυσμένος 
άρχισε νά μιλή, χρωματίζοντας, μέ τά ζοφερώτερα 
χρώματα τήν οικονομικήν του άπελπισία, τήν κα
ταστροφή του. τήν άνάγκη τή; μαύρης στιγμή.ς 
Δέν έβλεπε άπό πουθενά καμιά δυνατή βοήθεια. 
Δέν τόν άγαπούσε πλιά κανένας. Οί γιοι του, ή γυ
ναίκα του, ή Αουΐζα τόν κακόβλεπαν κ’ είχαν, δί- 
κηο... Μόνη ή Εύλαλία, ή πικρή του Εύλαλία, ή
ταν διαφορετική... ΚΓ ούτε ό θάνατός του δέ θά 
διόρθωνε τίποτα...Μόνο ποΰ θάμνησκαν τά κορίτσια 
του στό δρόμο κ’ή γρηά γυναίκα του άπροστάτευτη.

Κ’έτσι ή μόνη σωτηρία ποΰ παρουσιαζότουνήταν 
άκόμη ό γιατρός Στεριώτης άν ίσως μόνο ή Εύλα
λία δέν έμεινε άκλόνητη στήν άρνησή της... Γι’ αύ
τό είχε έρθη, γι’ αύτό παρακαλούσε τόν Άλκη, 
γι'αύτό μόνο δέν τού την έδινε... Άς μήν έπέμενε 
ούτε έκεϊνος... δέν είχαν χαθεί άπό τόν κόσμο οί 
γυναίκες, ούτε έκεί, ούτε άλλου, δπου ήθελα... Άς 
άφινε μόνο τήν άτυχη Εύλαλία έλεύθερη... γιατί 
τότες βέβαια, έκείνη θά καταλάβαινε, πώς είχε τό 
χρέος νά κάμη αύτήν τήν θυσία, δσο κα’. άν ήταν 
σκληρή, δσο καί άν έπρεπε νά πονέση!...

Ένώ ό γέρος μιλούσε, μέσα στό στήθος τόν Άλκη 
ή καρδιά τοΰ άναστατονότουν. Τέτοια ήταν ή κοινο-

νο, πλιό δικό του ήταν μέσα του, μέ δτι έκανε για 
τόν όαυτό του, τον κόσμο του, τό έγώ του, τήν 
πίστη του!.. Μια θυσία πού δέν ήμπορούσε ντ γίνη 
δσο έκεϊνος έζοΰσε, μια άπό έκεΐνες ποΰ ποτέ δέν 
έγινότουν! Έκοίταζε μέ πικρή περιέργεια τόν έ- 
λεεινό γέροντα, πΟΰ’έπερίμενε αμίλητος καί περίφο
βος τήν άπάντησή του καί πού είχε τώρα καρφω
μένο' χάμου τό βλέμμα καί άνοιγοκλειούσε ρυθμικά 
τα δυο του γόνατα :

Χίλιες, ιδέες έπέρασαν άπό τό μυαλό τού Άλκη 
κ’ έρωτούσε άδιάκοπα τόν έαυτόν του τί έδηλούσαν 
δλες αύτές οί πικρές ομιλίες τοΰ Όφιομάχου. Τί ή
θελε να κρύψη ό γέρος μέσα σέ τόσα λόγια; Καί 
ποιό ήταν πραγματικά τό αληθινό έμπόδιο, πού 
τον έφόβιζε τόσο;

— Μα γιατί; ξανάπε ζωηρά τοΰ γέρου, κοιτάζον
τας τή μητέρα του, μή δέν είμαι άξιος έγώ για τήν 

Εύλαλία... Έκείνη δσο θα ζώ θάναιήμόνη φροντίδα 
μου, ή ευτυχία της θάναι ή δική μου!.. Αέν μπορώ να 
σκεφτώ άλλοιώς!..

— Καί γιατί, είπε ή κυρία Φωτεινή μ' ενανάνα- 
στεναγμό, να συντριφτή έτσι μια ζωή καρποφόρα, 
πού άρχίζει μ’ ένα χαμόγελο τής τύχης !... Ό Άλ
κης πλούσιος δέν είνε τό ξέρουμε... άλλα είνε σπου
δασμένος... Δέν είνε καί αύτό περιουσία; Καί τ’, άξια 
μπορεί νάχουν.δλα τάλλα τα πράματα χωρίς τήν άγα 
πη ; Οι άρχοντες, τα πλούτη, ή μεγάλη ζωή; Έκεί 
νοι πού αγαπούν δέ γυρίζουν ούτε να τακοιταξουν.

Ο Άλκης εύχαρίστησε μ’ ένα βλέμμα 
τή μητέρα του. Αύτή μέ τήν άγάπη της τού ύπε- 
ρασπιζε κάτι πολύτιμο, ποΰ ήθελαν να τού πάρουν 
ποΰ έφό^ότουν μήν τδχανε άπό μπρος του, καί χω
ρίς φταίξιμο ρικό του κανένα, χωρίς δικό του κρί
μα, μόνο καί μόνο γιατί τυφλή ή τύχη τόν κατεδί- 
καζε. Καί μία στιγμή συλλογίστηκε μέ τρόμο τή 
γυναικεία άδυναμία καί τήν τρυφερή καρδια τής 
Εύλαλίας : ίσως έκείνη δέ θα μπορούσε ν’άντιστα- 
θή ώς στό τέλος καί γι’αύτό θα τήν έχανε!...

Τό ωχρό του πρόσωπο έδειξε έκείνη τή στιγμή 
μια βαθειαν οδύνη, πού δέν έξέφυγε τό άνήσυχο 
βλέμμα τής κυρίας Φωτεινής. ΊΙταν συγκινημένη 
καί ’κείνη καί γεμάτη φροντίδες για τήν ύγεία τού 
γυιού της, κι’ ό Όφιομάχος ώς τόσο έμενε σιωπη
λός άκουμπώντας τό χέρι του στό μέτωπο, κοιτά
ζοντας λυπημένος ολόγυρα καί άναστεναζοντας πί
κρα, σα να τό» έβασανιζε ή συνείδηση για κείνην 
τήν πράξη. Καί δμως άνασήκωσε δυό φορές τό κε
φάλι λέγοντας : — Όχι! δχι! χωρίς να προφέρρ άλ

λη λέξη.
Άλλα τώρα πάλι έμιλούσε ή μητέρα άνήσυχη.
— Άπό κείνο τό βράδυ, έλεγε, άπό κείνο τό βρα-
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νική κατάστασι τοΰ τόπου, τής έποχής του ποΰ τό
σοι νόμοι τήν έθέσπιζαν κα’. τήν έπροστάτευαν κα’. 
τήν οργάνωναν καί ποΰ ή άσυνείδητη θέληση τόσων 
καταπιεσμένων ανθρώπων, τόσων καταδιναστευμένω 
τή βαστοΰσε ορθή μ’ δλη τήν πολυποίκιλη τυραννία 
της!.,. Τρεις άντρες ήσαν μέσα σ’ έκείνο τό σπίτι 
κ’άλλο δέν έβρισκαν διόρθωμα πχρά τήν άπζνθρωπη 
θυσία τή: Ευλαλίας, καταδικασμένοι κα’. οί τρεις 
τους άπό μίαν ταπεινή πρόληψη σέ μίαν ανούσια 
κι’ οκνηρή ζωή ποΰ τούς ξευτέλιζε... Κ’έπρεπε 
σύμφωνα μέ τούςλόγους τοΰ γέρου καίό ίδιος ό’Αλκη 
νά ύποταχθή, γιά νά μή παρασαλέψουν άπό τήν 
κοινωνική τους παράδοση οί 'Οφιομάχοι!... Ό ξεν 
τρελαμένος γέρος είχε φαντασθή πώς τά έσεβότουν 
δλα αύτά κα’. ό Άλκης... αύτός πού έκήρυχνε, κ’έ- 
ποθοΰσε ολόψυχα τό σηκωμό καί τήν έπαίάσταση, 
τόν έλευτερωμό και τήν άνεξαρτησία, τήν περιφανή 
ύπαρξι κάθε άνθρώπου... καί δέν τοΰ ζητούσε λιγώ- 
τερο τίποτε παρά τή θυσία τής Εύλαλϊάς καί ολο
κλήρου τοΰ έαυτοΰ του... Μά αύτήν τή θυσία δέν εί
χε τή δύναμη και τή θέληση νά τήν προσφέρη. Κ’ 
έφώναξε τώρα άκούοντας τδνομα εκείνου ποΰ μέ 
τόν πλούτον του έπιβοδλεύοτουν έτσι τήν ευτυχία του:

Ό γιατρός Στεριώτης;.., Μά αύτός δέν είνε πλιά 
νέος., μά αύτός δέν είνε ό άνθρωπος πού θ’ άγαπή ■ 
ση τήν Εύλαλία!...

Ό Όφιομίχος κουρασμένος άπό τής πολλές ομι
λίες του δέν τούδωκε τώρα άπάντησι παρά έκούνησε 
πικρά τό κεφάλι σά νάλεγε στόν Άλκη πώς δέν ή
ταν λόγος γιά ευτυχία κα’. γιά άγάπη, παρά γιά 
θυσία. Ή Εύλαλία δέν ήταν παρά τό άθώο θύμα, 
γιατί τά πλούτη ήμποροΰσαν νά καταπατήσουν τά 
δικαιώματα τής άγάπης κ’ είχαν τή δύναμη νά στη
θούν άντιμέτωπα μπρος σέ κάθε ανθρώπινο αίσθημα 
καί νά τό μαράνουν. Κάμποσες στιγμές έμειναν σιω
πηλοί καί οί τρεις τους. Κ’ έπειτα ό γέρος ξαναμή- 
λισε πάλι μέ ταπεινή φωνή, μέ κατεδασμένα μάτια. 
Ξανάλεγε πάντα τά ίδια,μέ άλλα λόγια, μέ παράπο
νο, μέ παρακάλια. Καί ό πόνος κα’. ή άνηπομονη- 
σία έκυρίευαν τήν καρδιά τού Άλκη. Ή δψη του 
δλο έσκοτινιαζε,^κ’ίδρος κρύος τοΰ μούσκευε τά χέ
ρια. Δέ θά παραδεχότουν ποτέ ό ίδιος τήν καταδί
κη του!... Κα’. μέσα σ’ αύτήν τήν ταραχή τής ψυχής 
του, έθυμήθηκε πάλι τόν πατέρα του μπρος σ’ έκεί
νο τό παληό βενέτικο κάστρο στον έρημο γιαλό, τό 
πρώτο έκείνο ξύπνημα σέ μίαν άνώτερη ζωή ποΰ τήν 
έβλεπε τώρα χαραγμένη έμπρός του, κα’. τή θαυμα- 
τουργημένη νεκρανάσταση του, καί τέλος τήν ένθεη 
μανία, πού μ’ ένα κύμα χαράς τού φανέρωνε μιά 
δύναμη σπανία τής ψυχής, μίαν πίστη στόν εαυτό 
του καί στους άλλους άνθρώπου; κα’. πού τόν έκανε 
νά ποθή τή λύτρωση μέσαθε άπό έναν άγώνα κοι
νής δημιουργίας, 'Η βεβαιότητα τής άγάπης τής Εύ- 
λαλίαςτόν είχε κάμει νά πιστεύη στό θρίαμβο.

Κα’. τώρα πώς θ’ άπαρνιότουν μέ τήν άγάπη του 
τά πάντα; Πώς θ’ άπόμνισκε μιά ραγισμένη ψυχή 
κι’άδύνατη πλιά γιά κάθε ένέργεια ; ένας άρρωστιά- 
ρης άνθρωπος, παραμερισμένος, χωρίς δικαιώματα 
στή ζωή κα’. στήν εύτυχία, ένας νούς άνισόρροπος 
πούχε συλλάβει γιά μιά στιγμή ένα δνειρο άπραγ- 
ματοποίητο; Γιά κάμποσες στιγμές πάλι κανένας δέν 
έμίλησε. Ή μητέρα προσεχτικά τόν έκύταζε περί
λυπα. Ό Όφιομάχος έπερίμενε άνυπόμονα τήν ά- 
πάντησή του : μά ή ψυχή του ήταν άλαφρωμένη, 
γιατί είχε πλιά ξοδέψει δλη της τήν ένέργεια. Τώρα 
ό Άλκης έστεκότουν έμπρός του καί τούλεγε μέ ά- 
πόφαση :

— ’Οχι!... Δέν τή θυσιάζω!... Κ’ έρριξε ένα περι
φρονητικό βλέμμα λύπης στό γέροντα ποΰ τόν άπέλ- 
πιζαν τόσο μικροπρεπές φροντίδες...

'Η κυρία Φωτεινή ήρθε σιμά στό γιό της- τού- 
βαλε τό χέρι στδν ώμο άνήσυχη, γιατί φοβότουν τή’ 
μεγάλη συγκίνησι γιά τήν άδύνατη καρδιά του, κ 
έκοίταξε παρακαλεστικά τό γέροντα.

Αύτόςέτρεμε, χλωμός μέσα στή φυσική κοκκινά
δα του. Είχε κατεβασμένο τό βλέφαρο- έμαζευόταν 
δσο μποροΰσε στήν παληά ρεδιγκότα του. Ή ντροπή 
τόν ϊκυρίευσε. Στό βάθος τής ψυχής του, ή συνείδη
σή του τόν κατηγορούσε πώς αύτός ο ίδιος ήταν ό 
αίτιος τής συμφοράς του, καί τούλεγε πώς ό Άλκης, 
είχε δίκιο. Καί τώρα πάλι δέν εΰρισκε πλιά ξανά τή 
φωνή του. Ένόμισε πώς ή ζωή του θά τελείωνε αυ
τήν στιγμή, σ’ έκείνην την πολυθρόνα, δπου έκαθόταν 
άπό ώρα,άλλά ήμπόρεσε νά βιάση τόν έαυτόν του καί 
νά σηκωθή,κα’. μέ κατεβασμένο κεωάλι’έβγήκε άπό 
τήν πόρτα ψυθιρίζοντας μετά βίας ένα χαιρέπο καί 
άναστενάζοντας πονεμένα.

— Δέν τήν άφίνει!... δέν τήν άφίνει!... τόν άκου- 
σαν νά μουρμουρίζη σαστισμένος, μάνα καί γιός. Κα’. 
δταν είχε φύγει πιά ό Άλκης είπε τής μητέρας του.

— Φοβούμαι... ή Εύλαλία δέ θά μπορέση νά 
βαστάξη!

— Ή ζωή, Άλκη δέν είνε σά στά παραμύθια, τού 
άποκρίθηκε μ’ένα πικρό χαμόγελο.. Γένεται πάντα 
μόνο δτι μπορεί νά γένη.. Σκέψου! 'Όλοι οί Όφιο- 
μάχοι προσμένουν τή σωτηρία τους άπό τήν Εύλα
λία.. Είνε κρίμα, μά τ’, μπορεί νά κάμη...

Καί τοΰ χάϊδεψε πάλι τρυφερά τόν ώμο. Αύτή 
δέν είχε άλλην άγάπη άπό τόνγιό της, κ’ έβλεπε τή 
ζωή καθώς ήταν, κ’εΰρισκε μέσα της τή δύναμτ νά 
άντιμετωπίζη κάθε άτυχία.

— Άφησε με, μητέρα, τής ξανάπε λυπημένος ό 
Άλκης κατάκαρδα.

— Ξεχνιώνται, λές έκείνες οί άσκημες στιγμές;... 
Δέ θέλω μόνο νά μοΰ άρρωστήσης...

Ό Άλκης τήν έκοίταξε μέ τρυφερό βλέμμα καί έ- 
σίμοσε πάλι τό παράθυρο. Στό μικρό καφενείο άν
θρωποι συνομιλούσαν σάν πάντα κ’έδιασκέδαζαν, 
κάποια άμαξα έδιάβαινε, ένα πουλί έκελαδοΰσε στό 
κλωνάρι πού άνάμενε κι’δλαςτήν άνοιξη... Ώς κΓ 
αύτήν τήν ώρα τά πάντα ήταν γεμάτα ζωή κΓ ούτε 
μιά στιγμή δέν είχε σταματήση ό άδιάφορος ρυθμός 
τής δημιουργίας...

Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩΜΕΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)
Υπάρχουν ώριομένα βιβλία, τά όποια δέν γνωρίζει 

τις ποσώς πως νά άναγνώση καί διά τά όποια α»- 
οθάνεται δτι δέν έχει τέριτήρτον. Είνε τά βιβλία εις 
ιά όποιοι άναφέρονται, περιγράφονται καί απεικονί
ζονται χαρακτήρες εξαιρετικοί. ,ίέν είνε βιβλία γε
νικής παρατηρήοεως, τά όποια συνεπώς νά δυνάμε- 
θα νά έλέγξωμεν, δέν είνε βιβλία έξιδανικεύοεως, 
τά όποια συνεπώς νά δυνάμεθα άκόμη νά έλέγξωμεν 
ίπό ταντην τήν έννοιαν, δτι πώρουσιάζουσιν ώς πραγ- 
ματοποιηθέν δ,τι εινε έν ήμΐν κα/.ή έμπνευσις, ώραία 
όνειρα και ώραϊαι ήθικαί φιλοδοξία!. Είνε βιβλία 
είς τά όποια μας απεικονίζονται όντα, τών όποιων τό 
ενδιαφέρον άκριβώς ουνίσταται είς τοΰτο, νά είνε έκ
τος τής μέσης ανθρώπινης φύοεως, εκτός τής γνω
στής ζωής καί έκτος τής ζωής ώς θά ήθέλομεν, συ
νήθως, νά ήτο. Τοιαϋτα είνε, έπί παραδείγματι, ώς 
έπί τό πλεϊστον, τά δημιουργήματα τών αδελφών 
Goncourt τοιοΰτον είναι τό κύριον πρόσωπον τού 
Horla τοϋ Maupassant, κλπ. Οί συγγραφείς οί ό
ποιοι έχουοι τήν προτίμηοιν ταύιην θά μάς εϊπωοιν 
εύχάρίοτως 'άτι ταϋτα εινε τά πλέον ενδιαφέροντα τών 
βιβλίων, διότι διδάσκουσι κάτι' εκείνα τά όποια δύ- 
οθο σχεδόν νά τά γράφετε καί σείς, καί δτι συνεπώς 
δέν άξίζούοι τόν κόπον νά γραφώοι, διότι θά ήδύνα- 
οθε σχεδόν νά τφ γράφετε καί σείς, καί ότι συνεπώς 
σάς είνε ελάχιστα ωφέλιμον νά τά άναγνώοετε· τά 
ιδικά μας εινε βιβλία παρατηρήοεως καί τά κατ’ ε
ξοχήν βιβλία παρατηρήοεως, διότι είνε ανεκδότου 
πάρατηρήοεως καί διότι ευρύνουσι τό στάδιον αυτής.

Μάς έκπλήοοουσιν έν τούτοις καί μάς φέρουσιν είς 
αμηχανίαν, διότι δέν αισθανόμενα εαυτούς κατά τήν 
άνάγνωσιν τοιούταιν βιβλίων έπί ασφαλούς εδάφους, 
διότι δέν δυνάμεθα πλέον νά τά έλέγξωμεν έστω καί 
μερικώς, διότι μάς ζητοϋσιν, ο'ύτως ειπεϊν, πολλήν εμ
πιστοσύνην.

'Ως έπί τό πλεϊστον ό αναγνώστης θά ήθελεν δπως 
είς τα τόιαντα βιβλία οί συγγράφεις παρουσιάζουσι 
ξένην γην καί ξένον περιβάλλον ύπό τύπον ταξειδιω- 
τικών αφηγήσεων. Προκειμένου περί ένός Ίάπωνος 
τίποτε δέν εκπλήσσει πολύ καί δέν εκπλήσσεται τις 
ποσώς, διότι, έν σχέοει πρός ημάς, είς Ίάπων είνε 
πολύ έξαιρετικός καί διότι οτερούμεθα κριτηρίου διά 
νά κρίνωμεν εάν είνε πραγματικός ή φαντασιώδης.

Θά ί/θελέ τις άκόμη όπως ό συγγραφεύς μάς δώση 
ιόν λόγον τής τιμής του οτι τΛ γεγονός είνε Αληθές 
καί δτι οί χαρακτήρες είνε έπίσης αληθείς, είς ήν πε- 
ρίπτωοιν θά άνεγίνωοκέ τις τά βιβλία ταΰτα ώς ε
πιστημονικά βιβλία, άνοέφέροντα παρατηρήσεις εντε
λώς νέας καί εντελώς περιέργους, ώς βιβλία περισ
σότερον ενδιαφέροντα άπό δλα τά άλλα δντως^ διότι 
δέν είνε βεβαίονς μία κλασσική περίπτωοις τυφοει
δούς πυρετού, ή όποια θά κινήοη τό ένδιαφέρον ένός 
ιατρού' άλλ' ό λόγος τής τιμής ένός μυθιστοριογρά
φου δέν είνε άπό τά πράγματα, τά όποια δύνανται νά 
μάς θέσωοιν είς πλήρη βεβαιότητα.

Τό πλέον ούνηθες μέσον καί τό άριοτον Ασφαλώς, 
τό όποιον μεταχειρίζονται οί ^αυθιστοριογράφοι οί ό
ποιοι γνωρίζουν τό επάγγελμά των, είνε νά περιβάλ
λουν τήν εξαιρετικήν περίπτωοιν μέ πολλά γεγονότα 
πολύ γνωστά και παοατηρήσεοτς συνήθους. Ύπό τάς 
συνθήκας αέ'τάς δίδομεν πρός αυτούς πίοτιν, διότι βλέ
πομεν οτι γνωρίζουσι καλώς νά παρατηρώοιν δμι πα
ρατηρούμε)· και ημείς αυτοί καί τούς ύποληπέόμεθα 
ώς καλούς παρατηρητάς καί ύποθέτομεν δτι υπήρξαν 
έπίσης καλοί παρατηρηταί είς τάς περιπτώσεις τάς 
έξώιρετικάς, τάς όποιας μάς άναφέρουσιν ή εξαιρε
τική ούτω περίπτωοις έπωφελεϊται, τρόπον τινά, έκ 
της τικριβείας δλων εκείνων τά όποια τήν περιβάλ
λουν.

Έγώ, έέλος, δέν θά ήδυνάμην άκριβώς νά είπω 
πώς πρέπει νά άναγινώσκη τις τά βιβλία ταΰτα,. Jia- 
η εύγουσιν όλίγον τά συνήθη μέσα άναγνώοεως. Συνή
θως τά άναγινώοκουν ώς καθαρά καί απλά έργα φαν
τασίας καί δέν οφείλουν χάριτας είς τόν συγγραφέα, 
είμή διά τήν δύναμιν τής φαντασίας, εναντίον τοϋ ό
ποιου άκριβώς ουτος διαμαρτύρεται λέγων : ι'Εάν ήτο 
δημιούργημα φαντασίας, δέν θά ήτο ενδιαφέρον» καί 
δυοαρεοτούμενος ώς ιστορικός, περί τοϋ όποιου θά έ- 
λεγον δτι είνε μυθιστοριογράφος πολύ περίεργος.

Τό εξαιρετικόν έν τή φιλ.ολογΐφ είνε πλήρες κιν
δύνων. Ή κυρίως φιλολογία είνε ή άπεικόνισις τής 
φυχής δλων ημών καί τών ηθών δλων ημών μετά 
τίνος οοτ/ής υπερβολής προωριομένης νά έξάρη τά 
μέρη τά πζέον ουσιώδη καί τά πλέον ενδιαφέροντα 
αύτής ταύτης τής αλήθειας. Καί είνε άκριβώς ή ύ- 
περβρλή αύτη, ή όποια παράγει τούς εξαιρετικούς χα
ρακτήρας ώς τούς Harpagon τούς Tartuffe, τά 
Chimene, τας Pauline, κλπ. Άλλ’ αί εξαιρέσεις αΰ- 
ται, αί όποιαι είνε απλώς μία ευφυής υπερβολή καί
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ι/ιίβ μεγέθυνσίς τής άληθείας, εϊνε αναγνωρίσιμοι καί 
έ.'.εγκτέαι ακόμη. Εϊς στοίχος του ψιλού Sdtlsan του 
ηθοποιού, εϊνε πολύ χαρίεις i

«Είς τήν υπερβολήν ιδίως άπαιιείτα^ μέτρου».
'Υπάρχει άναμφιβόλως άπλοίκότης τις είς τήν δτα- 

τύπωοιν, άλλ’ έχει απολύτως δίκαιον θά είπω ιό αύτό 
ιίετά τής αύτής απλοϊκότητας, ότι είς τό εξαιρετικόν 
ίδίώς απαιτείται μία βάοις γενικής άληθείας, ή ό
ποια μάς πείθει ότι, όσον ανώμαλον καί άν εϊνε ϊό 

• εξαιρετικόν, εϊνε άληθές ακόμη καί ή όποια διά του 
τρόπου αύτοΰ αποδίδει, τρόπον τινά, εις τό έξαιρετι- 
κόν τό έφ' ήμώτν κΰρός του καί συνεπώς ηί> ένδιαφέ- 
ρον ίου. "Οσον άτμορή τό δλως έξαιρετίκόν, συνήθως 
τούτο παρέχει δυσάρεστοι· έντύπωσίν διά τού προφα
νώς έτεροφυούς χαράκιήρός του, διά τής αβεβαιότη
τάς είς τήν όποιαν εύρίσκεται τΐς έάν πρόκειται περί 
άληθείας, ύπότέ δέν θά υπήρχε τίποτε Ιο μάλλον εν
διαφέρον, η έάν εϊνε δημιούργημα φαντασίας, οπότε 
κινεί απλώς τό ένδιαφ έρον μας διά τόν συγγραφέα, 
δστις είνε προικισμένος διά μιάς φαντασίας τόσον ε
ξαιρετικής.

Λέγω συχνά : «Τό έξιμιρειικόν είς τό μυθιστόρημα 
δέν μέ διδάσκει εί μή έπί τοΰ εξαιρετικού τοΰ συγ
γραφέως, πράγμα τό όποιον, άλλως τε, εχει άξίαν 
τινά»,

Πολλοί άναγνώσται έν τούτοις λαμβάνουσιν ένδια- 
φέοον διά τό κυρίως έξαιρετίκόν, άναγινώοκοντες, 
ώς λέγουοι, διά νά ουγκινηθώοί οφοδρώς, διά νά με- 
ταβάλωοι περιβάλλον, διά νά 'ίδωοι νέον τι καί έ>·- 
τελώς νέον καί άκριβόις ,«»/ απασχολούμενοι ποσώς 
είς τό νά έλέγξτοσι, πράγμα τό όποιον ούδέν άλλο 
εϊνε ή επάνοδος είς τό ήδη γνωστόν κ«|ί είς τήν ζω
ήν, τήν έλάχιστα αγαπητήν, δλων τών ήμερων. Δέν 

σκοπιό νά μεμφθώ αυτούς διά τοΰτο, άλλά νομίζω δτι 
ίσως θά ήτο προτιμώτερον νά άπευθυνθώοιν είς άλ
λην τινά τέχνην, παρά είς τήν φιλολογίαν. 'Εκείνο τό 
όποιον μας κάμνει νά έξέλθωμεν έκ τής συνήθους 
ζωής δέν εινε ούτε ή φιλολογία, δσον ροτμαντική ή 
δσον ποιητική άν εϊνε, ούτε ή ζωγραφική, ούτε ή γλυ
πτική, άλλ’ εϊνε ή άρχιτεκτονικ'η καί ή μουσική, είς 
τούς δύο πόλους, ούτως είπείν, τής τέχνης. ΊΙ άρχι- 
τεκΊονική, ή όττοία, παρά πάσαν άντίρρηοιν, δέν άντι- 
ϊγράφει τίποτε καί δέν εϊνε εί μή ουνδυασιώς ώραίοιν 
γραμμώιν δλως άηηρημένων καί προερχομένων έκ τής 
εσωτερικής άντιλήψεως τώ>ν ώραίοιν γραμμών ή 
μουσική ήτις δέν άντιγράη ει τίποτε καί δέν άπεικονί- 
ξει εί μή ψυχικός καταστάσεις.

Άκόμη ή αρχιτεκτονική επαναφέρει την σκέψιν είς 
τήν αστικήν ζωήν ύπό τούτην τήν έννοιαν, ότι εν μνη- 
μεϊον κατεοκευάσθη διά >·ά δεχθή έ'ν πλήθος διά τού
την ή εκείνην τήν πράξϊν καί όΐ/ είλει μέχρις ένός ώ- 
ριομένου οηιιείου νά έ/ρ τόν χαρακτήρα ό οποίος άρ-

μόζει είς τ//ν πρΰξιν ιαύτην, δπως εχει ιό όχημα ιό 
όποιον αρμόζει είς αυτήν' έν σχολίεϊον δέν πρεπει νά 
παρουοιάζΐι Ιούς αύτούς συνδυασμούς γραμμών, τους 
οποίους μία έκκληοία. Ή μουσική μόνον εϊνε απολύ
τως' ή τέχνη, ή όποια επιτρέπει νά έκφεύγη τις πρός 
στιγμήν έκ τής ζωής καί ή όποια βοηθεϊ είς τοΰτο· 
εϊνε αήτή ή έκφ ραοις τής όνειροπολήσεως.

Οί άρεοκόμενοι είς τό έξαιρετίκόν έν τή φιλολογίρ, 
οί όποιοι άγαπώσι τούτο όχι έκ τοΰ κόρον τοΰ κανονι
κού καί συνήθους, άλλ’ έκ τοΰ πόθου νά έκφύγωσι τής 
πραγματικής ζωής, άπατώνται λοιπόν, πιστεύω, απευ
θυνόμενοι εις τήν φιλολογίαν, ουντηρούσίν, άρεσκόμε- 
νοι είς αυλό, έν είδάς τό όποιον, έν φιλολογίφ, εϊνε 
έν είδος ψευδές καί θά έκαμνον καλλίτερα, πιστεύω, 
νά άπευθύνωνται, κατά τάς ιδιαιτέρας ιδιοσυγκρασί

ας των, είς τήν μίαν ή τήν άλλην τών δύο άλλων τε
κνών, τάς οποίας άνέφερα.

"Οπως καί άν έχη τό πράγμα, ύπάρχουσιν Αναγνώ
σματα διάφορα κατά τάς διαφόρους πνευματικός φύ
σεις καί συνεπώς υπάρχει μία σπουδή τών πνευμάτων 
καί άκόμη τών ψυχών, μία σπουδή τών ανθρώπων βα- 
σιζομένη είς τάς ιδιαιτέρας κλίσεις καί προτιμήσεις 
αυτών ώς αναγνωστών. ΊΙ σπουδή αΰτη εϊνε διαοκε- 
δαστική, απατηλή έπίσης ή έλάχιστα άοφάλής καί τοι
αύτη, ώστε δέν .τρέπει νά εμπιστεύεται τις είς αυτήν 
μέ ελαφρότητα, άλλ’ οπωσδήποτε αρκετά διδακτική,

'Εκείνος, έπί παραδείγματι, ό όποιος δέν δύναταί 
τά άναγινώσκη εί μή διηγήσεις, ό αναγνώστης τοΰ 
Αλεξάνδρου Δουμά, δέν είνε άνθρωπος δράσεως καί 

ενίοτε μάλιστα είνε πολύ οκνηρός, άλλά ουνηθέστατα 
δέν εϊνε ούτε παρατηρητής τών άλλων, ούτε παρατη
ρητής έαυτοΰ καί δέν έχει ούτε έοωτερικήν ζωήν,ούτε 
εξωτερικήν πνευματικήν ζωήν.

’ Αρέοκεται είς τάς ιπποδρομίας καί εϊνε ευχαρί
στως θεατής άναχωρήσεως αεροπλάνων εϊνε, έκτός 
τής περιπτώσεως καθ' ήν πάσχει άπό φυσικήν οκνη
ρίαν, φίλος τών ταξειδίων, άφοΰ τά ταξείδια εϊνε, άν 
όχι έντελώς, δπως εϊπεν ό Έμερσοτ, «ό παράδεισος 
τών άνοήττύν», τουλάχιστον ό παράδεισος όλων έκεί- 
νων οίτινες στερούνται τοΰ χαρίσματος τοΰ παρατη
ρεί)' ή τοΰ έρευναν διά τής σκέψεως, διότι ούτε ή 
έρευνα τοΰ πνεύματος, ούτε αύτή ή παρατηρψικότης 
άπαιτοΰοι πλέον τών έξ τετραγ. χιλιομέτρων διά νά 
εΰρωσιν ίκανοποίησιν.

’Αρέοκεται εις τό νά διηγήται καί όυνήθως διηγεί
ται 'ίδια συμβάντα. Εϊνε εκείνος ό όποιος λέγει τό - 
πολύ-ϊιολΰ : «ήμουν έκεί, μοΰ συνέβη εκείνο». Διηγεί
ται πολύ, κρίνει ολίγον, δέν σκέπτεται ποτέ. Εϊνε εϊς 
άνθρωπος ευχάριστος, τοΰ οποίου ή σνντρρφιά εϊνε 
τόσον τερπνή, όσον εϊνε ανωφελής, έάν εϊνε άληθές, 
πράγμα τό οποίον δύναταί νά άμφισβητήση τις, δτι ε
κείνο τό όποιον εϊνε εύχάριστον δύναταί νάείνεανωγελές

Ό αναγνώστης, τούναντίον, ό όποιος προτιμά τό 
πλήρες πραγματισμού μυθιστόρημα, εϊνε γενικώς εν 
πνεύμα ακριβές, εύθύ, ίοόρροπον. Εϊνε οξυδερκής, έ
χει εύθυκρισίαν, δέν θά πλανηθή ποτέ, οπανίως θι'ι 
υόν άπατήοουν, εις- τόν άγώνα τής ζωής δέν θά έξέλ- 
θη ήττημένος. "Εχει ροπήν πρός τήν απαισιοδοξίαν, 
ή μάλλον, διότι ό μέγας απαισιόδοξος εϊνε πάντοτε εϊς 
ίδανιστής απογοητευμένος, έχει τάσιν νά εύρίσκμ τ<\ 
πάντα μέτρια, νά λαμβάνι] δμως τά πράγματα ώς έ- 
χουοι καί νά συμμορφοΰται πρός αύτά χωρίς πολλήν 
δυσκολίαν. "Οσον άφορή τούς ανθρώπους, παρηγορεί- 
ται κακολογών αυτούς καί εϊνε έξ έκείνων, σημείον 
ψυχής σκυθρωπής καί ολίγον κακής, διά τούς όποι
ους η κακολογία εϊνε παρηγοριά.

Ό άρεσκόμενοϊς είς τά πλήρη πραγματισμού βιβλία 
δέν εϊνε πολύ καλός. Ευρίσκει συχνό οτι c σι νγρα- 
η εύς του δέν εϊνε πίλύ ι'.τ···ισιόόι>ξος καί θά έδ.δεν 
είς αύτόν ουμβουλάς ύπό τί:ν έννοιαν μεγαλητέρας 
αύοτηρότητος καί γνώμας πολύ εντόνους έπί τής άι- 
θρωπίνης εύτελείας. Ό φίλος ιο>ν τοιοότων βιβλίων 
εϊνε ολίγον ανιαρός είς τήν συναναστροφήν του. Τόν 
θεωρόνσιν είς τάς αίθουσας πρόσιυπον άνεπιθύμηιον, 
έκτός έάν έχη πνεύμα καί χιούμορ, χάριν τώιν όποίοιν 
συγχωρούσιν ολα είς τά μέρη αύτά.

Ό άναγνώοιης ιδεολογικών βιβλίων, είς τά όποια 
τά πρόσωπα έχουσιν έξαιρετικάς άρετάς καί ασυνή
θεις λεπτότητας αισθημάτων, είνε γενικώς άναγνώ- 
στρια. «Έχω υπέρ έμοΰ τούς νέους καί τάς γυναίκας», 
έλεγεν ό Λαμαρτΐνος καί ή Γεωργία Σ’άνόη θά ήδύ- 
ναπο νά τό είπη έπίοης χωρίς ποσώς >"ά άπατηθή. Ό 
αναγνώστης τών ίδεολογικώιν βιβλίων δέν εϊνε άπα- 
ραιτήτως αισιόδοξος· άλλ’ έπιθυμεΐ νά πιοτεύη είς 
τήν εύγένειμν τής ανθρώπινης φύσεως, τούλάχιστον 
είς αριθμόν τινα προνομιούχων ατόμων, μεταξύ τιΰν 
όποιων καταλέγει οάυτόν καί όχι πάντοτε αδίκως. 
'Έχει γενναιόφ.ρονας διαθέσεις· έχει τούλάχιστον γεν 
ναιόφ ρονας διαθέσεις, at όποίαι πρέπει νά καταλογί- 
ζωνται είς αυτόν καί αν δέν ακολουθούνται πάντοτε 
άπό πλήρες· αποτέλεσμα. Άποκτφ μίαν ψυχήν δλως ι
διαιτέραν, ήτις σύγκειται έξ έκείνης έν πρώτοις τήν 
όποιαν έφερε μεθ' εαυτού και ή όποια έκλινε φυσικά 
πρός τό ιδανικόν, έξ έκείνης έπειτα τήν όποιαν ήν- 
τλησεν έκ τών εύνοουμένων του βιβάίων καί ή όποια 
καθίσταται άκόμη λεπτοτέρα καί εύγενεοτέρα τών αρ
χικών ένστικτων αποκτά εκείνο τό όποιον όνομάζουσΐ 
τμυχήν ρωμαντικήν.

Ό ρωμαντικός εϊνε εν πλάσμα έράσμιον, ττό όποιον 
μάς δίδει πολλάς ικανοποιήσεις : τήν ίκανοποίησιν 
έν πρώτοις νά τόν άγαπώμεν έπειτα εκείνην νά λΐ>ν 
θαι μάζωμεν ολίγον ώς έν ι.ύγενές πρότυπον είς τί/ν 
κορυφήν τής άνθρωπότητος· τήν ίκανοποίησιν προσέτι 
νά μή τόν φ οβούμεθα, καί ΰ>> 'άκόμη δέν θά έπρεπε
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ύπό τήν έποψιν ταύτην νά έχωμεν πλήρη έμπιστοσύνην· 
τήν ίκανοποίησιν τέλος νά τοϋ δίδωμεν τάς περιφή- 
μους έκείνας ουμβουλάς όρθοφ ροούνης, συνέσεως, 
πρακτικής φρονήοεως, είς τήν παροχήν τών όποιων 
εύρίσκομεν άγαλλίαοιν καί υπερηφάνειαν καί αί ό- 
ποίαι πληρονσι μέ εύχαρίοτηοιν, μέ πλήρη ίκάνόποίη- 
οιν, μέ έοωτερικήν καί βαθείαν χαράν, μέ τό συναί
σθημα ιτής υπεροχής, τής επιεικούς καί εύεργετικής, 
εκείνους έκ τό>ν όπόίων προέρχονται.

Οί- άναγνώσται ποίηταιν δέν εϊνε πολύ διάφοροι 
τώ>>· άναγνωστών ίδεολοφ·ικώ>ν μυθιστορημάτων όω·ά- 
μεθα έν τούτοις νά κάμωμεν διάκριοιν τινά. Ό ανα
γνώστης τώ)>· ποιητών δέν εϊνε μόνον εϊς ρωμαντικός· 
εϊνε εϊς καλλιτέχ>·)]ς ή εϊς άνθρωπος ό οποίος άξιοι 
δτι εϊνε καλλιτέχνης. Θέλει νά άναγινώσκι/ είς μίαν 
«γλώσσαν καλλιτεχνικήν», είς τήν γλιοοσαν εκείνην, 
όπως ειπιν ό Musset τήν όποιαν ό κοσμος εννοεί 
άλλά δέν όμιλεί, καί θά προσθέσω δτι ό κόσμος δέν 
τήν έννοεί μάλιστα πολύ. Ό αναγνώστης ποιητών εϊνε 
εϊς μύστης ή πιστεύει άτι εϊνε καί κολακεύεται διά 
τοΰτο. Υπάρχει μεταξύ τώιν ποιητών καί τών άνα- 
γνωσττον ποιητών εϊς δεσμός, ώς ό μεταξύ τών έλευ- 
θέρων τεκτόνων, ό όποιος δέν υπάρχει μεταξύ τώ)ν 
μυθιοτοριογράφ ων καί τώιν άναγνοιοτιΰν μυθιστορη
μάτων.

Ό άναγντόοτης τών ιδεολογικών μυθιστορημάτων 
δέν είνε υπερόπτης συνήθως, άλλ' ό άναγνώοτης τών 
ποιητών εϊνε σχεδόν πάντοτε. ΙΙεριφρονεϊ έκείνους οί 
όποιοι άναγινώσκουσι τιις έφημερίδας· περιφ ρονεί ο
λίγον έκείνους οί όποιοι άναγινώσκουσι τά πρακτικά 
καί τά ιστορικά βιβλία. Δέν αμφ ιβάλλει ποοώτς δτι έ
χει μίαν ψυχήν άνωτέρας ποιότητας, ψυχήν' τήν όποι
αν έθρεφε, μέ τό μέλι τοΰ 'Υμηττού-

Εϊνε σπάνιον εϊς άναγνώοτης ιδεολογικών μυθιστο
ρημάτων νά εϊνε ό ίδιος μυθιστοριογράφος· εϊνε σπά
νιον, τούναντίον, ό άναγνώοτης ποιητώτν νά μή εϊνε 
ό ίδιος στιχουργός· ανήκει είς τόν Παρνασσόν. Είς τό 
φ ιλοσοτι ικά βιβλία άνι^ζητεί τις γενικάς ιδέας, είς 
τά πλήρη πραγματισμού μυθιστορήματα παρατηρήσεις, 
εις τά ιδεολογικά μυθιστορήματα ώραία αισθήματα, 
είς τούς ποιητάς δλα άύτά, καί επί πλέον έπινοήσεις 
ρυθμού, μελωδίας, αρμονίας, μίαν ολόκληρον τέχνην, 
η όποια εις τήν ποίησιν έχει τ'όοην οημασίαΛ·, δσην 
καί ή ούσία, καί δλων αυτών έχει τις τήν άπόλαυσιν, 
μόνον δταν άνεμίχθη είς αύτά, τά έδοκίμασεν, άνεμέ- 
τρηοε τάς δυσκολίας τα»· καί έφοθασεν ό ίδιος είς ui- 
κράς τινας σχετικός επιτυχίας·. "Οπως μόνον οί μου
σικοί έννοοΰοι τήν μουσικήν καί οί άλλοι, δταν πι- 
στεύουσιν δτι έννοοΰοι κάτι έξ αύτής, εϊνε απλώς 
Stubs, ούτω μονον οί άνθρωποι οί όποιοι υπήρξαν 
ολίγον στιχουργοί έννοοΰοι τούς ποιητάς.

'Έπεται συνέχεια).
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ΔΥΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΥΝΑΓΟΡΑ ΜΥΤΙΑ ΗΝΑΙΟΥ

[Έκ τοϋ μετ’ολίγον έκδιδόμενον «ΣΤΕΦΑΝΟΥ· συλλογής αρχαίων ποιημάτων]

—Ιίρος κόρην μ,έτ’ άνθοδέβμης. 
I

Τήν άνοιξί αρ’.ν άνθιζαν τά £όδα μυρωμένα.
Μα έμεϊς χειμών’ άνοίξαμε καλύκια πορφυρά, 

γιατί -χαμωγελάσαμε στά σημερνά σου γέννα 
πώς, κόρη, καί τοΟ γάμου σου κοντόφθασ’ ή χαρά. 

Καθένας μας έζήλεψε νά στεφανώση έσένα 
πχρά τδν ήλιο τ’Άπριλιοί νά κρυφοκαρτερα ·

—ΙΙροσφυγτκοέ κκημ.<ιΙ - Ζητιανάκια.

έΠαιδάκια, ποΰ σάς σήκωσε μιά νύχτα 
ό κρύος, άπ' rig ζεστέςγωνιές σας. τρόμος, 
κϊ ένα ω^όϊο σάς οδήγησε έδώ πέρα 
χωρίς μητέρα και χάρις πατέρα,

3Τοιός τδ^εγε ποτέ πώς μες στους δρόμους 
δά τρνγυρνάτε τώρα ζητιανάκια;...
3Κΐ έτσι χ^ωμά, άρρωοτιάρικα, σκιαγμένα, 
καόώς διαβαίνετε κατατρεγμένα,

^Κάποιων φυτών άπότιστων, }ερών, 
μοΰ φαίνεστε, μπουμπούκια, ποΰ προσμένουν 
σά δώρυ δεϊκό, οάν αγία χάρη 
τό ποτιστήρι τοΰ περιβολάρη.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ

—Χεκρεκον.
II

'Ως καί τό μισοφέγγαρο, ποϋ φέγγει βράδυ, βράδυ 
σκοτίστη κ’ ένυκτβσβησε με θλϊψι του κρυφή.

γιατ’ είδε τήν συνώνυμη Σελήνη μέσ’ στον ’Αδη 
χλομή νά δύνη κιάπνοη στήν χώρα τήν ζοφή.

Σάν άλλοτε τήν προίκισε μέ λάμψι της, σκοτάδι 
τώρα ή Σελήνη σκόρπισε στής κόρης τήν ταφή.

Σ. Μ.

—Μ·υχοσάββκτο.

Έλα πάλι δπως καί πρώτα κάτω άπό τήν περγουλιά 
Τώρα πού μακρυά στή χώρα άνάψανε τά φώτα!
Τώρά, πού δέ βλέπει ό ένας τού άλλου τ’ άσπρα τά μαλ

[λιά 
έλα*  δόσμου δύο φιλιά*  σάν καί πρώτα!

Λέν άπόψε, μεσονύχτι, κι’ άναστένονται οί νεκροί! 
Άκου πώςάχεϊ ή καμπάνα στήν πνοή τού Νότου, 
Κάθε πεθαμένος λένε τέτια νύχτα καρτερεί 
νά πετάξη τό βαρύ, σάβανό του.

Έλα: δόςμου τά φιλιά σου. Καί ποιός ξέρει άν ε!ν’ 

[γραφτό
—ψυχοσάββατο εΐνε άπόψε, τών νεκρών γιορτάσι— 
Κάτι πώχουμε θαμμένο μήν άναστηθή κι’ αύτό 
καί τοϋ πόθου τό πιοτό*  μάς κεράση!

Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ (Λαύρας)

ΑΠΟ ΤΑ ©ΕΑΤΡΑ

Τρία νέα έργα έδόθησαν τόν μήνα αύτόν ή «Θεατρίνα· 
εις τό θέατρον Κυβέλης, τό «Μπόαπυ πες τήν άλή&εια· 
είς τό θέατρον, Κοτοπούλη καί ή «Κόρη τής Καταιγίδας.· 
τό τρίτον αύτό, όπερέττα,τοΰ κ. Σακελλαρίδη είς τό Πανελ
λήνιον ύπό τοϋ θιάσου τοϋ κ. Μηλιάδη. Ή «Θεατρίνα» εΐνε 
έργον— κομεντί—τώνκ. κ.Πετροκοκκίνου καί Μπουοκέ.Διά 
τοϋτο ίσως, έχει καί περισσότερον ενδιαφέρον, άφοΰ όένας 
έκ τών συγγραφέων του εΐνε "Ελλην.

Ή ύπόθεσις τοϋ έργου, εΐνε ή εξής :
Μία μεγάλη καλλιτέχνις τής Σκηνής, ή Λίνα αποφασίζει 

κατόπιν ένός έρωτικοϋ ατυχήματος, νά άποχωρήση τής σκη
νής τήν στιγμήν ποϋ εύρίσεκεται είς τήν μεγαλειτέρα της 
δόξα. Καί μέ ένα πόνο πραγματικώς βαθύ πραγματοποιεί 
τήν άπόφασι της. Διά νά μετριάσω δμως αύτή τήν ά- 
πογοήτευσιν καλεΐ κοντά της τόν υιόν της, μέ τήν έλπίδα 
ότι θά εύρη εις αύτόν παρηγοριάν. ’Εκείνος σπεύδει νά ύ- 
πακούση είς τήν πρόσκλησιν τής μητέρας του, καί φθάνει 
κοντά της φέρων μαζύ του, ένα υιόν καί μία σύζυγον, διότι 
είχε ύπανδρευθεΐ, είς ηλικίαν έντελώς νεανικήν. Τό παιδά
κι δμως αύτό, ό έγγονος, εΐνε μία καθημερινή ύπόμνησις 
τής ηλικίας τής καλλιτέχνιδος. Εΐνε πλέον «γιαγιά» καί 
πρέπει νά μείνη άφοϋ δι’ αύτήν δέν υπάρχουν είς τό εξής 
ο*ι  καλλιτεχνικοί θρίαμβοι. Άλλά ή άπόφασις αύτή δέν ή
μπορεΐ νά κράτηση έπί πολύ. Ή οικογενειακή ζωή πού ο
νειροπόλησε καί εις τήν οποίαν έζήτησε νά εύρη τήν λήθην 
τής δόξης δέν τής άπέδωκε έκείνο ποϋ έφαντάσθηκε. Ή ά- 
νάμνησις τών καλλιτεχνικών της έπιτυχιών έξυπνοϋν μέσα 
της μέ τή μεγαλειτέρα έντασι. Καί σέ μιά όιραία στιγμή 
έπανέρχεται είς τό θέατρον καί είς τόν έραστή της, τόν ό
ποιον ένόμιζε δτι δέν έπρεπε πλέον νά ξαναϊδή. Άλλά τή 
τελευταία στιγμή δέν λησμονεί ότι είτε γυναίκα, καί κρύ
πτει άπό τόν έραστή της, τήν ύπαρξι τοϋ μικρού της έγγό- 
νου, μέ τήν βεβαιότητα δτι κρύπτει δι*  αύτού τοΰ τρόπου 
τήν ηλικίαν της.

Έπάνω είς αύτήν τήν ύπόθεσιν, οί κ. κ. Ροδοκανάκης 
καί Μπουσκέ έδημιούργησαν έν ιόραΐον έργον. Έχει μέσα 
του πολλή αλήθεια. Καί ή αλήθεια εΐνε έκείνη πού δίδει 
ζωή είς κάθε έργον, πολύ περισσότερον είς έργον θεατρι
κόν.

Ή έκτέλεσις ύπήρξε πραγματικώς άψογος. Ή κ. Κυβέλη 
ή καλλιτέχνες ηθοποιός, έζωντάνεψεν αληθώς τήν ήρωΐδα 
τοϋ έργου, καί τής έδωκε είς ολην σχεδόν τήν γραμμήν 
τήν άπαράμιλλον έμφάνισιν τής γυναικός ποϋ αισθάνεται 

πού υποφέρει, πού παθαίνεται.Έπίσης καλή καί ή Λις Μυ· 
ράτ, όπως καί Λις Λέανδρου καί ή κ. Αλκαίου, καί ό κ' 
Παπαγεωργίου. * * *

«Μπόμπυ πές τήν αλήθεια». Τό έργον αύτό τού Αμερι
κανικού συγγραφέως κ. Μοντγκόμερυ, έδόθη μέ αρ

κετή έπιτυχία είς τό θέατρον τής Κας Κοτοπούλη. Ή ύπό- 
θεσις τής φάρσας αύτής έχει ώς βάσιν τό γνωστόν διήγημα, 
όπου ένας άνθρωπος αποφασίζει έπΐ είκοσι τέσσαρας ώρας 
νά είπή τήν απόλυτον άλήθεια.

Καί με τήν άλήθεια αύτή κατορθώνει νά Λναστατιύση έ
να περιβάλλον ολόκληρο καί νά φθάση μέχρι τού κινδύνου 
νά χάση άκόμη καί πο/.υαγαπημένη μνηστή, διότι δέν άπέ- 
κρυψε τά; αληθείς του εντυπώσεις καί διά τήν πεθερά του 
άκόμη.

Αύτή ή ύπόθεσις ή άπλή γίνεται χαριτωμένη, διότι εξε

λίσσεται μέ πνεύμα, μέ σάτυρα καί μέ ένα διάλογον πραγ
ματικώς έξυπνον καί ζωηρόν.

"Ολος ό θίασος έπαιξε πολύ καλά.*/ Φ *« Ή Κόρη τής Καταιγίδος». Μιά πρώτη ή όποια συνε- 
κέντρωσε ένδιαφέρον καί κόσμο είς τό θέ τρο Πανελλήνια, 
ήτο ή εσπέρα τής «Κόρης τής καταιγίδος» ή οποία έδόθη 
είς τάς άρχάς τοϋ μηνός ’Ιουλίου. 'Η όπερέττα τού γ.. Σα- 
καλλαρίδη έκρίθηδιότι δέν ικανοποιήσει· έντελώς τής έλπί- 
δας τού μουσουργού της. Καί ήσαν αί άξιιόσεις πολλαί δι
ότι ό κ. Σακελλαρίδη; έδημοσίευσε τήν προηγουμένην τής 
παραοτάσεως τοΰ έργου του έπιστολήν, διά τής όποιας άνε- 
γνώριζε τήν «Κόρη τής Καταιγίδος» είς τό τεχνικιότερον 
έργον του,άπό δλα. δσαμέχριτοϋδε έδωσε εις τό θέατρον.Καί 
ένώ ή «Κόρη τής Καταιγίδος» έχει δλας τάς άρετάς καί, 
τής ένορχηστρώσεως καί τής γλυκύτητος τάς μελωδίας 
όσαι διέκριναν έως τιόρα τά έργα τού έλληνος μουσουργού, 
ή κριτική βασισθεϊσα ιίς τήν έπι τολήν τού ίδίου έκρινεν 
μέ περισσοτέραν αυστηρότητα τό έργον, διότι ήξίωσε πε- 
ρισσοτέραν τέχνην καί περισσοτέραν αρτιότητα. Τό πολύ 
δμως κοινόν δέν έδίστασε νά χειροκρότηση τόν κ. Σάκε λ- 
λαρίδη καί νά φύγη άπό τό θέατρον τού Πανελληνίου ά- 
πεκτμίζων εύχαρίστους εντυπώσεις.

«Φρασκονΐτα·. Μέ μιά θριαμβευτική έπιτυχία έδόθη 
ή Φρασκουΐτα, τού Λέχαρ είς τό θέατρον τού κ. Ιϊαπαίω- 
άννου. Ή Φραοκουΐτα έχει ολην τήν φρεσκάδα τής μουσι
κής τοϋ Λέχαρ. παίζεται μέ πραγματικό κέφι άπό ολόκληρον 
τόν θίασον, καί άποσπρ κάθε βράδυ παταγώδη χειροκροτή
ματα τοΰ κοινού πού πυκνόν τήν παρακολουθεί.

II κ. Κολυβά έδημιούργ.ησεν έναν ώραιότατον ρόλον.
«Ντονέτα·. Μέ πολλή έπιτυχίαεέδιδάχθη εις τό θέατρον 

Κυβέλης ή Ντονέτα τού κ. Ροδοκανάκη. Ή κ. Κυβέλη ώς 
Ντονέτα έπαιξε τόσον τέλεια ώστε νά ένθουσιάση καί αύ
τόν τόν συγγραφέα. ί»·. * *

Είς τά Διονύσια, τό έκλεκτό θέατρο τής πλατείας τού 
Συντάγματος, έδόθη μέ αρκετή έπιτυχία ό «Φαβορίτος» 
τοϋ Στώλτζ.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ χ. Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΑΟΥ
Ό κ. Καμπάρογλου ύπό τόν μετριόφρονα τίτλον «Μελέ

τα» καί “Ερευναι· προαναγγέλλει τήν έκδοσιν όγκωδεστά- 
της φιλολογικής, ιστορικής καί λαογραφικής . έργασίας 
Ό έπιφανής συγγραφεύς είναι ένας άπό τούς πολυγραφω- 
τέρους έλληνας. ίσως μετά τόν κ. Δέ Βιάζην τοϋ οποίου οί 
τίτλοι τών έργων του καί τών μελετών του συγκεντρωθέν- 
τος καί έκδοθέντες άπετέλεσαν ίδιον τόμον.

Τό έργον του πρόκειται νά έκδοθή κατά τεύχη πωλούμενα 
πρός δρ, 10 έκαστον, ή συνολική δέ τιμή του άνέρχεται 
είς δρ. 2.50. Συνιστώμεν έκθύμως τά άπόκτησιν τών πολυ- 
τιμοτάτων αύτών έργφσιών αϊτινες θά άποτελέσουν μνη- 
μεΐον περιφανές τής θεληματικότητος καί τού φανατισμού 
ενός άκαταπονήτου άνθρώπου τών γραμμάτων διά τήν Ι
στορικήν, έθνολογικήν καί βιολογικήν έρευναν τής έλληνί- 
δος χώρας καί ιδιαίτατα τής Αττικής καί τών ’Αθηνών.

neri εκαοεειε
Ό 'Οδοιπορικός Σύλλογος, έξέδωκεν είς κομψό τεύχος 

τήν ιστορία τών εκατό έκδρομών του. Τό έκλεκτό βιβλ.ι*-  
ράκη τελιειόνει μέ ένα χρονογράφημα τού κ. Παύλου Νιρ
βάνα «'II Άγ·άπη τής Τής»·

Πρωτοβρόχια1. Σειρά Διηγημάτων ύπό Βελ. Φρέρη. ’ Εκ- 
δοσις «Έσπερος», Σύρος.

Ιλαράδεισος.— Εβδομαδιαίου Περιοδικόν. ’Εκδίδεται εν 
Άθήναις.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
"Εσπιρος — Μηνιαϊιν Περιοδικόν — έκδίδεται είς Σϋ- 

ρόν.
Μανκδονικά γράμματα. ~ Μηνιαίοι· Περιοδικόν. Έκδί- 

δεται είς τήν Ζάκυνθο.
Εϋα Νικήτρια.— Μηνιαίοι· Περιοδικόν. Έκδίδεται εις 

Ζάκυνθο. Διευθύντρια: Μαριέττα Γιαννοπούλου.
ΛΓοΰσα — Περιοδικόν Μηνιαίοι·. Άθήναι.
L’ Europa Orientate—Roma.
Libre—Directeur : Ms Roussel—Athenes 'Οδός Σίνα-
Αί Μοΰααι— Διευθυντής: Λ. Ζώης. Ζάκυνθος.
‘Επτανησιακή Έπι&εώρησις—Μηνιαίοι· περιοδικόν. Έκ 

δίδεται είς Ζάκυνθον.
Βιγλα.— Μηνιαία φιλολογική καί καλλιτεχνική Έπιθεώ- 

ρησις. Έκδίδεται εΐ$ Μεσολόγγιον.
Ιστορία της Ελληνικής Γεωργίας.—Έξεδόθη ό δεύτερος 

τόμος τής 'Ιστορίας τής 'Ελληνικής Γεωργίας τοϋ κ. Δημ. 
Ζωγράφου.

‘Υπαλληλική "Ε,νωσι;.· Εβδομαδιαίοι· όργανον τής λε'σ 
χης των Δημοσίων υπαλλήλων. Έκδίδεται άπαξ τής εβδο
μάδας. Άθήναι.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Τήν προσεχή Πέμπτην 19ην Ιουλίου και ώρα»· 11 

π.,α. ένεργηθήσεται είς τά γραφεία τής Διευθύνσεως 
Δασών μειοδοτική δημοπρασία δι’ ένσφραγίοτων προσ 
φορών διά τήν έκτύπωσιιν 600 διπλοτύπων βιβλία»· 
αδειών κυνηγίου. ζΐίά πλειοτέρας πληροφορίας ά- 
πευθυντέον είς τήν Διεύθυνσιν Δασών.

Έν Άθήναις τή 13)7)1923.
('Εκ του 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δημοπρασία διά τήν προμήθειαν κιριθής ή βρώ

μης διά τον σταθμ. επιβητόρων Ίωαννίνων.
Την 29ην Ιουλίου ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10 

' Γ2 π.μ. ενεργηθησεται εν Ιωαννίνοις έν τώ συνή- 
ϋει τών δημοπρασιών τόπο) δημοπρασία διά τήν προ
μήθειαν τρίο»· χιλιάδων οκάδων καρπών κριθής ή 
βρώμης διά τον σταθμόν επιβητόρων Ίωαννίνων.

Πάσα πληροφορία χορηγείται παρά τώ έν Ίωαν- 
νίνοις σταθμώ Επιβητόρων.

(Έκ τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Διαγωνισμός διά θέσιν γραφέως παρά τφ γρα

φείο) ’Εποικισμού ’Άρτης.
Τήν 30 Ιουλίου ημέραν Δευτέρι}· καί ό'ιραν 9 π.ιι. 

ενεργηθησεται εν Αρτη καί έν τώ καταστήματι το~· 
εκεί Γεωργ. γραφείου διαγωνισμός διά τήν κατάλη- 
η·ιν μιας θέσεολς γραφέως. Οί ύποη'ήφιοι οφείλουν 
νά υποβάλουν είς τό άνω γραφείου μέχρι 28 ’Ιουλίου 
Tify -ΐρος τοντο (ΐπψην ίων μετά ινιν οννήΰων τιι- 
οταΊΟίητικτυρ,
* ΤΊ (Μοονια .* ενδεικτικόν β' ιάζεαίζ Γνιιναοίον /; 
άλλης όμσταγονς Σχολής ιονλάχωισν.

Πληροφορίαι χορηγούνται έν ”Αρτη παρά τώ ανω 
γραη ειω καί εν Αθηναις παρά τώ τμήματι ίΐροσο>- 
πικοϋ τοϋ '} πουργείου.

«... (Έκ τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Διαγωνισμός διά τήν κατάληψιν δύο θέσεων 

Γραμματέων β' τάξεως παρά τή Διευ- 
θύνσει ’Εποικισμού Θεσσαλίας.

Τήν 23ην Ιουλίου έ. έ. ημέραν Δεύτέραν καί ώ
ραν .9 π.μ. ένεργηθήσεται έν Βόλω καί έν τοϊς γρα· 
φείοις τής Διευθύνσεως Εποικισμού Θεσσαλίας δια- 
γωνιομός διά τήν καίάληψιν δύο θέσεων γραμματέ
ων β' τάξεως.

Οί υποψήφιοι οφείλουν νά υποβάλουν μέχρι τής 21 
Ιουλίου τήν αίτηοίν των μετά τών πιστοποιητικών 

είς τήν ώς άνω Διεύθυνσιν. Προσόντα : δίπλωμα 
δομικής τοϋ Καποδιοτριακοΰ ή άλλου όμοταγοϋς Πα
νεπιστημίου ή άλλης άνεγνωρισμένης Σχολής Πολι
τικών έπιστημών. Πληροφορίαι παρά τή Διευθύνοει 
Εποικισμού Θεσσαλίας έν Βόλω ή παρά τώ τμήματι 
Προσωπικού τοϋ Υπουργείου.

(Έκ τον Υπουργείου Γεωργίας).

υπουργεϊονΤεωργιας
(Διεύθυνσις Εποικισμού).

Περί προμήθειας 10.000 κυβικών μέτρων 
ξυλείας οικοδομήσιμου.

Φκρομεν είς γνώσιν τών ένδιαφερομένων ότι ή 
προκηρυχθεϊσα δημοπρασία δι άτήν προμήθειαν 10. 
000 δέκα χιλιάδων κυβ. μέτρων ξυλείας οικοδομή
σιμου, έπαναληφθήσΟιαι τήν 21 ην τρέχοντος μηνός 
’Ιουλίου ημέραν Σάββατον καί ώραν 11 π.μ. έν τώ 
γραφείο) τοϋ κ. Γεν. Γραμματέως τοϋ 'Υπουργείου. 
ζΐέι· θά γίνωσι δεκταί προσφοραί έκτος δημοπρασί
ας, ήτις επαναλαμβάνεται διά τελευταίαν φοράν. Οί 
μειαδοτόύνιες δύνανται νά προσφέρωσι καί ξυλείαν 
έκτος τών διαστάσεων τής διακηρύξεως έπί τή βάσει 
τών τοιουτωυ τοϋ ’Εμπορίου, καθορίζοντες γραΐιτώς 
συν τή προσφορά των καί τάς διαστάσεις τής ξυλείας 
ήν προσφέρουοιν.

’Αθήναι, τή 16 ’Ιουλίου 1923.
Ό 'Υπουργός

Γ. ΣΙ ΔΕ Ρ Η Σ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Ά ν α κ ο ί ν ω σ ι ς.

Φέρομεν είς γνιϋσιν τών ένδιαφερομένων ότι δε- 
χόμεθα προσφοράς διά τήν προμήθειαν 1000 γιλίων 
κ. μέτρων ξυλείας οίκρδε{ι»)σίικ)υ (καδρόνια καί σα
νίδας) διά τάς άνάγκας τώ>ν προσφ ύγων τής περιφέ
ρειας Πρεβέξης.

Εν τί/. προσφορά δέον νά άναγράφωνται καί αί 
διαστάσεις τής πρΟοφερομένης ξυλείας καί τό προο- 
6 ερόμενον ποοόν έξ έκαστου είδους.

Παράδδσις τής ξυλείας άμεσος είς Πρέβεζαν.
Πληροφορίαι παρέχονται παρά τώ Τμήματι Εποι

κισμού Υπουργείου Γετρργίας.
(Έκ τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Είδοποίησις.

Ίο } πουργείον τής I εωργίας δέχεται προσφοράς 
δι' αιτήσεων διά προμήθειαν δύο χιλιάδων βοών ά- 
ροτήρων ουνολικώς ή τμημάτικοις, καί 500 όνων Κυ- 

ιριακών, ή άλλης προελεύσεως άλλ’ άναλόγου 'ύψους.
Είς τάς προσφοράς δέον ν’ άναγράφηται ό τόπος 

προελεύσεως τών ζώων, τά υψη, τό μέσον αυτών βά
ρος, ή τιμή κατά βάρος μικτόν ή καπά κεφαλήν κατ’ 
αποκοπήν, ή ηλικία, οί όροι καί προθεσμία παραδο- 
οεως, ό τόπος παραδόαεως καθώς καί πάσα λεπτο
μέρεια.

Πλείόνες πληροφόρίαι παρέχονται παρά τφ αρμό
διοι τμήιματι Εποικισμού.

(Έκ τον 'Υπουργείου Γεωργίας).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
"Εχοντες 'ϋπ’ όφει τό άρθρου 2 τον Β. Διατάγμα

τος τής 7ης Αύγουστου 1920 «περί καταταξεως σπου 
δών καί καθηκόντων τών μαθητών τών γενικών μέ
σων γεωργικών σχολών» καί τάς προτάσεις τών Δι
ευθυντών τών παρ’ ήμϊν μέσων γεωργικών σχολών 
Λαρίοσης καί Θεσσαλονίκης, όρί.ομεν τον αριθμόν 
τών εισακτέων είς τάς σχολάς ταυτας μαθητών κατα 
τώ σχολικόν έτος 1923—1924 ως εξής :

Α'). Είς τήν Άβερώφειον μέσην γεωργικήν Σχο
λήν Λαρίοσης είς είκοσι (20) έσιοτερικους καί δέκα 
πέντε (15) εξωτερικούς.

Β'). Είς τί/ν μέσην Γεωργικήν Σχολήν' Θεσσαλο
νίκης εις είκοσι δύο (22) εσωτερικούς.

IIροσκαλοϋνται δέ οί έπιθυμοϋντες νά είσαχθώσιν, 
όπως μέχρι τής 10ης Αύγουστου έ. έ. τό βραδύτερου 
νποβάλωσιν είς τό καθ’ ημάς ΎπουργεΊσν (Διεύθυν
ση· Γεωργίας) : ■

1) ΑΊ,Ί/Ίοιν ετιι ιον χε^ανοίΊοπεΓον ’yuQiootjuov, έτ 
τ/} ότιοί(ΐ avciyodtpcooi κατοιχιαν χαι διεν^ντ-
σίν των καί τήν Σχολήν έν τή όποια έπιθυμούσι νά 
καταταχθώοιν.

2) Ενδεικτικόν σπουδής, ήτοι απολυτήριον τουλά
χιστον Δημοσίου 'Ελληνικού σχολείου (Σχολαρχείου) 
ή άλλου ισοτίμου δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
ιιέ βαθμόν ουχί κατώτερον τού καλώς (6) καί δια
γωγήν κοσμίαν. ’Ενδεικτικά μή άναγράφοντα βαθμο
λογίαν δέν λαμβάνονται ύπ’ όψει.

3) Πιστοποιητικού γεννήσεώς έκ τοϋ μητρώου τών 
άρρένων, έξ οϋ νά έμφαίνηται, προκειμένου μέν περί 
ϊσωτερικώ»’ μαθητών, ότι κατά την 15ην Σεπτεμβρί
ου έ. έ. θά έχωσι συμπληρώσει τό 14ον έτος τής η
λικίας των, μή ύπερβή δέ τό 18ον, προκειμενου δέ 
περί εξωτερικών, ότι έπίσης κατά τήν 15ην Σεπτεμ
βρίου έ. έ. θά έχοτσι συμπληρώσει το 14ον έτος, μή 
ύπερβή δέ τό 23ον.

Διά τούς μή προσάγοντας πιστοποιητικά άναγρά
φοντα τήν ημερομηνίαν γεννήσεώς, ώς τοιαύτη λογί
ζεται ή 1η ’Ιανουάριου τοϋ έτους τής γεννηοεως.

Οί είσαγόμενοι Εσωτερικοί μαθηταί προπληρώνουν 
είς τό Ταμεϊον τής Σχολής δρχ. 350 καθ εξαμηνίαν 
διά γραφεία καλ δίδακτρα, οί εξωτερικοί δρχ. 25 δια 
Ιδίδακτρα.

Ό έπί τής Γεωργίας υπουργός 
Γ.ΣΙ ΔΕΡΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

, Προκηρύσσει μειοδοτικόν διαγωνισμόν χορηγήσε
ις είς τό Δημόσιον διαφόρων φαρμάκων καί φαρμα

κευτικών ειδών.
Ό διαγωνισμός ένεργηθήοεται τήν ΙΟην Αυγού 

στου έ. έ. ημέραν Παρασκευήν καί άιραν 11.1)2 π.μ. 
μέχρι μεσημβρίας έν τώ καταοτήματι τής Γενικής 
Α ιενΟνί’οεοίζ' Υγιεινήζ ένώτιιον ιοιμελονζ έτιΐΊροπής■ 

Τών όρων καί συμφωνιών τής προμήθειας ώς καί 
τών χοοηγηθησδμένων ειδών καί ποσών γνώσιν δυ- 
νανται νά λάβωσιν οί ένδιαφερόμενοι καθ έκαστην 
εργάσιμον ημέραν από τής· 11 π.μ. μέχρι μεσημβρίας 
πιίρά τή Γενική Διευθύνοει 'Υγιεινής.

Ό Ύπουογός
Γ. ΣΙ Λ ΕΡΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
γνοτοτοποιεί ότι ή υποβολή δηλώσεων παροχής ποσί
μου υδατος παρετάθη μέχρι τέλους ’Ιουλίου έ. έ., κα
λούνται δέ οί σχετικοί φορολογούμενοι προ|ς εμπρό
θεσμον υποβολήν τών δηλώσεων των, άλλως, ώς έκ 
τής αποκοπής τού ύδαίτος διά τεχνίτου, θά στΑιηθώσι 
παντός δικαιώοατός τοτν καί θά ύποβληθώσιν είς τήν 
διαδικασίαν νέας υδροληψίας μετά τοϋ προμαρτυ- 
οούντος ταύτη προσθέτου εξόδου.

'Ο Δήμαρχος Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 01®
λ: mimts 

a. α ΐ- ΜογτςοηογΛΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερον κατάστημα
Γυναικείων Ειδών

’Ασπρόρρουχα διά προ ϊκας

ΕΡΓΟΣΪΑΣΪΤΓΪΝΑΙΚΕΙΟΝ ΠίΛίΙΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝ ΑΓΝΩΣΤ0Π0ΥΛ0Υ

Ό<5ός Εύχγγελ&στρ£χς αρτβ. 11»
Γούστο, κομψότης έκελκτικότης διακρίνουν τό 

έργοστάσιον τής Κ-ας /

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΟΡΑ Si ΙΙΏΑΗΖΙΖ ΓΡΑΜΜΑΤΌΣΗΜΏΝ
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 12

Γραφεία αγοράς καί πωλήοεως 
μεταχειρισμένων καί μη γραμματο
σήμων υπό τοΰ κ. Ν.ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
Οίκος εμπιστοσύνης καί εξαιρετι
κής ευσυνειδησίας. ______________

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛ. ΒΑΊ ΑΝΟΥ

ΠΑΑΤΕΙΑ ΚΟΑΟΚΟΤΡΩΝΗ



ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ 1922
ΤΗΧ ΕΜΠΟΣ1ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΜΣ THE ΕΛΛΑλΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Ταμείο ν καί Τρ ίπεζαι.........................................Δρ.
Προσωρινά! όμολογιαι ’Αναγκαστικού Δανείου

παρ' Εθνική Τραπέξη καί Ταμείφ . . »
Προεξοφλήσεις έμπορικαί . . Δρ. 3,527,882.7

> έντ. γραμ. Έλ .Δημ. » 37.317,214.05
» » > Ξεν. Κυβερν. » 7,234.377.50 »

Συμμετοχή είς προσωρινόν Δάνειον Κυβερνή
σει») ς 40,009,000 Φρ..........................»

Δάνεια έπί χρεωγοάφων καί λοιπών έγγυήσεων » 
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια . ....................... »
Λογαριασμοί διάφοροι..................................... >
Αξίαι π.ρός εϊσπραξιν...................................... *
Τράπεζ-αι καί Τραπεξΐται Εξωτερικού καί ’Ε

παρχιών, αξίαι πρός εϊσπραξιν ... »
'Υποκαταστήματα, Λ)μοί προσωρινοί ... »
’Ακίνητα κτήματα Τραπέζης (*)................... »
*Εξοδα έγκ. Κεντρ. καί 'Υ)των Δρ. 441.448,08 
Μεΐον άποσβέσ. λη§άσ^ς έξαιι. » 248.101.26 »

67.805.429.87

' .975.093.20

48,078.474.32

2,149.000.—
45,311,660.54
29,013,584.37
2,444.713.94
8.759.499.49

12.278.899.63
9,814,189.81
2.788.109.40

93.316.82
Δο. 227.602.994.48

(*)*Εν  ’Αηήναις. Πει,ιαιεϊ, Βόλο). Καλάμαις, Λαρίσση. Τρικκάλοις. 
Χανίοις καί Μοσχάτω

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλ. Μετοχικόν έγκέκριμένον Δρ. 25.000.000 

* » μήπω έκδοδέν
» άποθεματικόν τακτικόν Δρ. 1.498,605,75
» * έκτακτον. ♦ 10.605.490.—

Κρατήσεις δι’ένδεχομένας ζημίας...............
» δι’ ένδεχομένας φορολ. υποχρεώσεις. 

Καταθέσεις έν όψ-’ΐ καί έπί προθεσμία . . . 
Έπιταγαί πληρωτέαι.....................................
Προκαταβολαί πιστώσεων έπί φορτωτικών . . 
Λογαριασμοί διάφοροι πιστωτικοί...............

» εισπράξεων τρίτων ..·.... 
Μέρισμα ληξάσης εξαμηνίας . Δρ. 2.061.953.— 

μεΐονφόρου. . * 227.143.—
Κέρδη καί ζημίαι, υπόλοιπον είς νέον ....

“ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ»

4.580.000 [ Δρ. 20.420.000.-

12.104.095.7.")
600.000.-

1.800,000.—
147,311,654.61

4.575,234.84
1,592,988.38

15.621.930.54
21.709,237.2

1 837.800.—
30.053.12

Δρ. 227,602,994.48

Τόκοι ....................................................................
*Εξοδα διαχειρίσεως, μισϋοδοσίαι προσωπικού 

καί άποζημίωσις ΛιευΟύνσεως....
Ταμεΐον περιθάλψεων καί προικοδοτήσεως ύπαλ 

λήλων Τραπέζης..........................
Άποσβέσείς :

Διάφοροι..........................Δρ. 253,293.63
* Εξόδων έγκαταστάσεως καίίδίως 

προσθηκών Κεντρικού Κατα
στήματος ..............................» 248.101.26

Κρατήσεις δι’ ένδεχομένας φορολ. ύποχρεώσεις
Φόροι : 

Διάφοροι..................
Κυκλοφορίας Μετοχών μας . . 
Κέρδη καθαρά διατιϋέμ. διά τήν 

παρούσαν 6μην....
Κέρδη άφιέμενα είς νέον . . .

2.832.326.0.5 ι 'Υπόλοιπον παρελδοΰσης εξαμηνίας .
I Τόκοι..............................

2.699.819.50 , ΠρομήΟειαι. διάφοράι Σ 
Πρόσοδοι κτημάτων . .

διάφορα κέρδη

. . Δρ. 425,923.96
7.796,873.—
2.458,105,10

17,612.3()
320.000.

591.394.89
1.800.099.—

Δρ. 27.121.80
> 201.985.— 229.1O6.SO

30.053.12 » 2.415.831.12
Δρ. 10.698,514.36

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡ. 2,385,77s

10.698.514.36

Κράτησις 5°.ο διά Κεφαλαιον άποΰεματικόν έπί \ρ. 2.3S5.77S.—.....................................
Τόκος 6° υ » » * έπί τακτ, άποίίεματικού Δρ. 1,339,142.45 .
Μέρισμα τακτικό*  πρός Δρ. 3 κατά μετοχήν έπί Μετοχών 204,200 ..........................

» πρόσθετον » » 7.ι1ϊ·γ » » » ■» 204.200 . . ·...............

Δο. 119.289.—
40.174.30 Δρ. 159.463.30

Μεΐον φόρου μερίσματος 11 °.ο.
Φόρος μερίσματος έπί 2,064,943.— πρός 11 °/0......................................
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου έπί Δρ. 1.613.714.— πρός 10 °/0 . .

^0.

612,600.—
1.452.343.—
5.064.943.—

227.143.— 1.837,800.—
227,143.—
161,372.70

Δρ. 2,385,778.—

Τό Μέρισμα έκ Δρ. 9.— κατά μετοχήν, ελεύθερον φόρου, είναι πληρωτέοι· μετά τήν έγκρισιν τού παρόντος ’Ισολο
γισμού ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων τής συγκληΌεισης διά τήν 27 Αύγουστου 1922.

Εν Άθήναις τή 20 ’Ιουλίου 1922
Ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 'Ο Γενικός Διευθυντής

MIX. /. ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ
Ο Διευθυντής τον Λογιστηρίου


