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Θα μπορούσατε τά γίνετε ιό τελευταίο μου αί

Η ΜΟΝΑΧΗ. Δράμα Βυζαντινό? τριποαχτον.
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σθημα. Έπροτιμήσατε νά γίνετε ή πρώτη μου άπογοήτευοις. ’.-Ι.τό τοΰς δύο ρόλους δέν έδιαλέξαιε τόν
καλλίτερο. Αυτό που λέω δεν είναι εγωισμός. Ξέρω
τί αϊίςεί ή αγάπη σας. ’Αλλά ξέρω τί άξίζω και
εγι'ο ή μάλλον τί ίίάξιξα για οάς.
'<) ά> δρωιος .τοΰ μιλοΰοε έτοι, ήταν καΙΙιομένοί
μΑροσανι ο" ένα γραρ.εϊο jiaov, αγγλικόν ρνίίμοΰ, φορτιομένο βιβλία, γαρτιά, αρραγιδες, γραρεϊο αυστη
ρός καί σοβαρός εργασίας. H </ OJi ij τοΰ άτιΊρώ-Ίου
ί/τον βαρεία καί έπίσΐιμη. Κάΐ)ε λέξις έβγαινε άργά
ά.τό το στόμα του, σαν νά έξυγίλότανε τιρωταμ γιά
νά ill/)· είναι, ούτε .Ίαρα.Ίανω, άλλα ούτε και λιγωτερο άτιό ο,τι ηιίελε νά .aij. Έρ αινότανε ότι στην όμιλία αντί/ ηδε/.ε νά δώστ) ενα χαρακτήρα οριστικό,
άμετάκλητο.
’Α.τένατιί Του ητον καδιομένη μιά νεα, εικοσιτιέντε τό -Όλυ έτάιν, ένα ωραίο δείγμα νεότητοζ\
δροσιάς, υγείας, ζωής. "Ενα οΐ/ ΐχτό νεανικό σώμα.
Αρόσεο.το μέ χρώματα άνδηρά, μάτια καστανά καί
γλυκά, μιά έκμρασις παιδιού άγαδοΰ και ωραίου
Ααιδιοΰ. Καδιος είχε καδίσει άτμελώς, μέ τυ ένα
.τόό( έ-αάνιο στο άλλο, τό αδιάβροχο ποη ητανε τυλιγ
μένη είχε άνασηκοί^ϊ) καί έφαινότανε τό ωραίο, γέ

μάτο καί ι υγραμμο νεανικό ηόδι.
<) άνδροίΛος ειοΰ έκαίλώτανε στο γραγεϊο τό είδε
καί έγύριοε άλλον τά μάτια του.
— ώά ιωορούοατε λοι.τόν νά γίνετε τό τελευταίο
μου αίσϋημαί Ήρϋε μιά στιγμί) ποΰ εγώ ό ίδιος
ρο'ιτησα τόν έαντό μου αν σάς άγα.ιώ τρελλά.
Μά γιατί αυτό τό επίσημο υι/^ς ; Τί σοϋ συμ
βαίνει ; Γιατί αυτός ό πληθυντικός ;
Γιά νά συνειθίξω. Είναι κάτι τι ποΰ μοιραίωξ
ιίά υποχρεωθώ να ιό μεια,χειριοθώ σε όχτάτ, σέ δέ
κα πέντε ίμιέρες. ’Αρχίζω άπό τώρα.
— _ler σέ καταλαβαίνιο σήμερα.
— J«> μέ ίκαιαλάβατε ποτέ.
Επλησίασε τό κάθισμά τηζ καλλίτερα.
Καί όμως δέν είναι οϋιε όκτιο ήμερες !... Μέ
περίμενες :ίπ έξιο άπό τό θέατρο στο στενό δρο
μάκι. Εβράδυαζε. νΙΙρθα λαχανιασμένη άπό τό' Φά.ληαο γιά να προη τάσω. Καί έη τασα ακριβώς στην
ό’ιρα....
— Μιοή ώρα αργότερα !
-— "Α, είσαι γκρινιάρης σήμερα. Τί έχεις ; Δέν
είσαι σαν άλλοτε...
— Ό κύκνος...
■
— Ποιός κύκνος;
'
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— 'Άφ ησέ με εμένα. 1Εξ ακολουθήστε σείς. Μού
κάνει τόσο καλό νά σάς άκούτυ νά λέήε αυτά τά
παληέι πράγματα !
— Καλά λοιπόν. Ί'ί έ/.έγαιίε ; Ά , εΐιεφτε μια
ψιλή βροχούλώ.. Κάτω έιπό τήν όμπρέλλα σου, σχεδόν
αγκαλιασμένοι, έπήραμε τους δρόμους, θέι μέ πή
γαινες ως τό οπήτι μου. Άλλέι γιέι νέι πάμε στό
οπήτι μου έδιαλέξαμε τον μακρυνότερο δρόμο. Κα·
θώς έπροχιυρούοαμε ίσια, είδαμε έξαη να ότι δέν ύπτρχαν πια οτιητια. Είχαμε [jyi/ εζω α.ια την πο/.ι.
Και ήταν νύχτα πειά. Έγώ φο&ζύμαι έξω τήν νύ
χτα. Αλλά μαζύ σου τί- νά φοβηθώ}; Έγυρίοαμε
πίσω καί μπήκαμε σέ άλλους δρόμους. Εκανε κρύο,
αλλά μαζί σοι δέν τό καταλάβαινα. Έπεράσαμε έιπ·:
ένα σπήτι ποΰ μου είπες πώς άλλοτε ήτιφ δικό σου.
”.4 >· καί είχε νυκτώοει πειά, τό θυμούμαι άκόιιη καί
μπορώ νά σου τό δείξω. ’Επειτα έμπήκαμε σέ μιά
μικρή γειτονιά. Οί δρόμοι ήτανε ελεεινοί. Λάκκοι
γεμάτοι λάσπες. ΓιάΧ νά περάσιρμε μέ κρατούσες σχε
δόν ατά χέρια σου. ' Εστάθηκα άξατρνα μπροστά σ'
ένα σπήτι, οον τό έδειξα και σου είπα : <
*Εδώ
γεν' τήθηκα". θυμάσαι πού είναι;
Σαν νά τό βλέπο) μπροστά μου.
— Ά, τοιρα είσαι καλός. Αξαφνα ενώ έστριβαμε μιά γο»νιά, εύρεθήκαμε μπροστά στο σπήτι μου.
Αλλά ήταν νωρίς ακόμη, Μπορούσα νά λείφω καί
μιοή ώρα, χωρίς ν' άνησυχήση ή μητέρα μου. Και
γυρίσαμε πάλι πίσω και χωθήκαμε σέ άλλη γειτο
νιά. Μιά μικρή λαϊκή γειτονιά. "Ενας σκύλος πού
δέν έβλεπε νά περνούν άπό κεί άνθρωποι άρχισε
νά γαυγίζι/. Και εσύ είπες τόσα πράγματα και έγε·
λούσαμε κάτω άπό την όμπρέλλα...
Ναι, τότε έγελουσαμε !
Επειτα είδαμε ένα μαγαζάκι ανοιχτό κ.Γ έναν
άνθρωπο πού έφτιανε κάτι ασημένια πράγματα. Έοταθήκαμε στην πόρτα του και τον ερώτησες ώ είναι
αυτά Ιού φτιάνει. Κι' εκείνος άπηντησε μέ σοβαρό
τητα : ^Καραμέλλες !>> .]έ>· μπόρεσα νά κρατήσω τά
‘ γέλια. Είχα ίδή όλων τών ειδών της καραμέλλες
στή ζωή μου. Ασημένιες δέν είχα ίδή. Και μέ μάλ
λιασες πού έγέλασα, γιατί μπορούσε νά πειραχίμ ό
φτωχός άνθρωπος μέ της καραμέλλες. Καί ο ιλιώμαστε σαν μικρά παιδιά... Μά... σέ σκότισα κι9 έχεις
δουλειά ίσως...
— "Οχι, όχι. Μου κάμετε τόσον καλό !... τήν ξαταζοκ εκείνη τή βραδυά β...
— Έφτάσαμε λοιπόν οπήτι μου... Τί φλυαρία πού
έχο) απόψε !... Δέν έβρεχε πειά. Είχε βγή ή σε
λήνη. Η όμπρέλλα δέν χρειαζόταν^... Έφιληθήκαμε
ακόμη μιά φορά. 'Αλλά δέν είχαμε κυττάξει πίσω
μας. Πάντα κυττάζαμε πίσω μας αφού είχαμε πειά
φιληθή. Και έλεγες πάντα μέ μιά] βαρειά φωνή κα

τόπιν εορτής». Εφ ιληθήκαμε λοιπόν.
πίσω
μας δυο νέοι άρχισαν νά γελοίο καί νά βήχουν. 'Εσύ
.ανησύχησες. ΙΙρώπη φορά σέ έβλεπα ανήσυχο.
— Είχα δίκαιο.
—Είσαι τόσο προσεκτικός ! Μού είπες : «πρέπει
νά τους πάρω τόυ άέρα γιατί είσαι κοντά στο οπήτι
σου, μπορεί νά σέ γνοτρίζουν καί νά σαύ κάνουν ι
στορίες». Εγύριοες και τ&υς έκύτταςες άγρια. 9Εκείνοι έκατέβασαν τό κεφάλι. Είχα ένα φόβο ! Φαντάισου νά σέ γνώριζαν ! Ενας σοβαρός κύριος πού
η ιλιέται στο δρόμο σαν φοιτητάκος !
(2, νά ήμουνα-

'Έπειτα μ' επήγες ώς τί/ν πόρτα μου. Καί α
κόμη μιά ηοοά, πριν χιόρισθούιιε, πίσω άπό τήν
πόρτα έη ιληθύμκαιιε.
ζίέ)’ έη υγα άμέοιυς. Είδα τό η ώς τής κρεββατοκάμαρας πού άναφε... Οί δύο νέοι δέν μάς είχαν
πάρει άπό πίσω... δέν υπήρχε πειά κανένας κίνδυνος,
— Αυτά δέν είναι ούτε όκτύο ημέρες πού έγιναν.
— Είναι είκοσι... οοτοτές είκοσι !
■ 9Αλήθεια ;

—- Άαή.. Άλλα έχομε διαφορετικό ημεροδείκτη.
Γιά σάς ο καιρός άπό τήν ημέρα πού είδοθήκαμε
πέρνα πολύ γρήγορα. Γιά μένα είναι άτελείΐυτος.
—· Μά γιατϊ μού μιλείς έτσι ; Ί'ί έχεις μαζύ
μου ; Μού είπες τίποτα καί δέν τώκανα ; 'Ακόμη
καί οτό μικρό σπητάκι όταν μου είπες...
θυμάστε πόσο δειλά σάς ιό είπα..,
— Ναι, δειλά μού τό είπες. Αλλά έγιο ήρθα μέ
θάρρος. 1'ιαΐί ακριβώς όποτς μού τό είπες, μέ έκα
μες νά έχοτ εμπιστοσύνη. 'Ίΐςερα πώς δέ θά μού
ουμβή τίποτε κακό. ΧΠοθα ενα β’ράδυ.
μ9 έβλε
πε κανείς ήμουνα χαμένη. Αλλά ήρθα μέ κλειστά
τά μάτια.
- Αυτό αλήθεια μέ συνεκίνηοε.

Εκαθήοαμε δυο ολόκληρες ιορες. Καί δέν τή;
κατά/.αβα πώς περάσανε. (’Οταν μού είπες πώς ήτα
νε οκτώ, έτινάχθηκα επάνω ! Μού είχες πή τόσα
πράγματα ' παράξενα πράγματα, πού εκείνη τήν έυρα
μέ κάμουν καί γελώ), ά/Δά ύστερα όταν μείνω μόνη
μου τά συλλογίζομαι. 'Ησουνα καθισμένος σ’ έια
μικρό καναπεδάκι. 'Εγώ γονατιομένη μπροστά σου.
Μού κρατούσες τό πρόσωπο μέσα ατά χ^έρια ασυ.
Ενα κερί μέσα στήν άλλη κάμαρα. Κώ ύστερα έκάθισα στό πλάι σου. Άκούμπησες τό κεφάλι σου οτόν
ώαιο μου καί μού μιλούσες. Κέ έγώ μέ τά μάτια
κλειστά σέ άκουγα. Πέος μ9 άρέοέι νά σ άκούαυ !
— Τό τραγούδι ^ύ κύκνου -r
— Μέι τί είνε αυτό τό τραγούδι τού κύκνου
Ιεΐ' απαντάς ; Καλά. Εξακολουθώ. 'Όταν πήγα στό
οπήτι μου μόλις πρόφθασα νά διοοθοτσω τά μαλλιά

ελ
μου. Μού τά είχες κάνει άνο) κάτω.
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Εχωνες ιιέσο.

τά χέρια σου...
~ Τί (όραία μαλλιά !
Στο τραπέζι έλεγα τής μητέρας μο· να σιορο
παράξενα πράγματα ατό 'κείνα πού ικού είχμς πτ;
Mat στιγμή ·ιέ κύτταξε μέ απορία και μού είπε :
Παιδί μου, πάρα πολύ ξύπνησες ττόρα-τατρα /»
7/ καϋμένη... Μού είναι τόσο συμπαθητική
κυρία !
'Άη ισε τί/ μητέρα μου... Πότε θά μού ξαναπής
νέι πάμε εκεί ατό σπητάκι ;
Ποτέ !
.1 !... ώστε είναι σοβαρό... θέ/.εις νέι διακόφωιιε ;
Πρέπει !
Met γιαπί ; γιατί ;
Γιατί άπό αύτ'η τή στιγμίι τό πράγμα γίνειαι
πολύ έπικι τ δυνο, ποέπει νέι τό ποολάβω. Είναι ύποχρέωσίς μου καί απέναντι y/orj dz/.ό \πρό πάντων
απέναντι σας !
Ανοιξε τίι ωραία καστανά της μέιτια μέ απορία.
.Ιετ καταλαβαίνω !
θ(\ προοπαθήσ^ο νέι σάς δοισοτ νέι κατα/.αβεπε.

θυμάστε...
Ιε θυμούμαι τίποτα... δέ θέ/.οι νέι θυμηθώι τί
ποτα άν έέακολουθής νέι μιλής έτσι. Αφησε τον
πληθυντικό. Ιέν μπορώ» νέι τον άκούαι. ’. I ν μ^ βαρέ
θηκες πές μου νέι φύ>γω. Τό προτιμώ» αυτό. Γιατί
τί, κ.έιτω-κ.έιτω αυτό είναι...
Καί τέι μάπια της έγέμισαν δάκρυα.
'Ω ή βροχή τού Απρίλη.
Ποια είναι ή βροχή τού Απρίλη ;
Αύτέι τα. δύίκρυα μέσα σ’ αύτέι τέι ιοραία τεανικέι ιιατάκια.
’\1, νά... έτσι σέ θέλοτ ! νά είσαι κα/.ός... νέι
μού λές (όραία πράματα...
τού Άπρίλΐ/ πού
πέη τει άπάνιο στά λουλούδια ! Τ(όρα μάλιστα... Λέ
γε (tor τιόοα...
Καί σκούπισε τέι μέιτια της. Εκείνος έπήρε πάλι
τό αύατηρί, καί ιιε)αγχολικό έη ος του.
Ιέ θέλεις λοιπόν τον πληθυντικό ; Πολύ καλά.
"Ας ξαναγυρίτν.υμε γιά λίγο στ// πάλιμι τρυφερό
τητα...
— Γαι πάντα !
Γιέι λίγο,! θυμάσαι λοιπόν πώις έγνιορισθήκαμε. 'Ενα ποιοι ήλθες εδώ», χωρίς νέι μέ γνιορίζης,
χωρίς νέι σέ γνωρίζω, νέι μού ζητησι/ς κάποια χάρι.
Ησουν μιέι μικρή νέα πιανίστα, θάδινες τό πρώιτο
σου κονσέρτο, καί ήλθες νέι μού ζητήσης κάτι, ενα
μικρό πράγμα πού έπερνούσε άπό τό χ,έρι μου νέι
σου τό κάμω. Ιέν σέ άφισα νέι παρακαλέσης. Σου τό

υποοχέθηκα αμέσως. 2.τό μεταξύ σέ κύτταζα. Σοΰ έπιασα όιαλία γιέι τό πρόγραμμά σου, γιά νά σέ κρα
τίδιο λίγο περισσότερο. Εκείνη τή στιγμή, εδώ) μέ
σα, σ’ αυτό τό βαρύ καί αυστηρό γραφείο τής δον
λειάς, γεμάτα καπνούς, πού άνθρωποι πολύ σοβαροί
ιιιλούνε γιά πολύ σοβαρά πράγματα, ήσουν σαν ν9 ά
νοιξε τό παράθυορ καί μπήκε λίγος Απριλιάτικος
ήλιος. rf()ται· έφυγες σ έπήγα ο»ς τί/ν πόρτα. Γυρί
ζοντας είπα άπό μέσα μου: ^)'έι ένα ιόραϊο πλάσμα)»!

— Ετσι είπες ; έιλήθεια ;
Καί χτύπησε τέι χέρια της μέ χαρά— Ναι, έπσι είπα. .W' όλα ταύτα δέν ήρθα νά σέ
άκοόσιο στό κονσέρτο σου...
Τό ξέρω, έκύτταζα νά σ' εΰριο...
— Επειτα άπό λίγο καιρό, πέντε έξη μήνες, όταν
πειέι σέ είχα ξεχάσει έντελιος...
—- 'Ωραία !
Ιέε μού άρέσουν τέι φέμμιηα. (Όταν λοιπόν σέ
είχα, ξεχιισει έντελιος, ξαναήρθες. Αλλά δέν ήρθες
μόνη σου. rΗταν μαζύ σου ένας νέος ψηλός, αδέξιος,
όχι πολύ συμπαθητικός...
,
'Ο Πόλης, ό βιολιστής.
Εδίνατε ένα κονσέρτο μαζύ. άέν σ άφισα νέι
μού είπής τί ήθελες. Σοΰ τό έκώφια πριν τό ζητήσης.
Σάς έκράτησα περισσότερη ιορα. Μιλούσα σ εκείνον
γιέι )·’ άκούης εσύ. ( ()ταν έφύγατε^ πάλι σάς ξαναπήγα ως τή» πόρτα.. Καί όταν έδόθηκε τό κονσέρτο
σου ήρθα. Στό τέλος σ έπλησίασα καί σού είπα ότι
όι έρθης στά γραη είι» μου θέι σου πώ τάς έντυ-

πιόσεις μου.
Ναι, ναι ! Πώ»ς τέι θυμάσαι ! 'Εκείνο τό βράδυ
δέν μπορούσα νέι παίξο». Σέ είχα ίδή κάτιο στή\ σάλα
καί είχα ί'να η όβο ! Σέ η ανταζόμουνα τόσο αύοΤηρα
καί ίιπαιτητικό ! Πού νέι ξέριο πώ»ς θέι γίνωμε τόσο
καλοί η ίλοι έπειτα ;
Πώ»ς έγίναμε τόσο καλοί φίλοι ; Δέ θυμούμαι
πειέι. Τέι πράγματα ήρθαν σιγέι-σιγά μόνα τους. \4ρχισες νάρχεσαι κάποτε-κέλποτε στό γραφείο μου. Ο
ταν σ έβλεπα, παραμέριζαν σχέδια καί μηχανικοί
καί εργασία. Ησουνα ή ωραία και ανακουφιστική
παρένθεσις. Α ισθανόμουνα πώις έγινόμουνα άλλος άν
θρωπος. δίεταξύ μας άνεπτύοσεπο μιά ωραία καί ευ
γενική οικειότης. Γιέι νέι τολμήσω νά σου φίλησα»
τό χέρι έχρειάοθ»;κε νέι περάσουν μήνες.
.1, όέιΐ θέι ξεχάσα» πρτέ μέ πόση λεπτότητα ιι^ύ

η έρθηκες.
— θά την ξεχάσης. 9Αλλά θέι τήν θυμάσαι κάθε
φορέι πού θέι βρίσκεσαι απέναντι στ?/ προστυχιά. Μού
είχες γίνει ανάγκη. Συχνέι χωρίς νά θέλω ήμουνα
σκυμμένος απάνω σέ άριθιιούς και σέ σχέδια, ίγύριζα τό κεφάλί μου προς τήν πόρτα νά ίδιο μήπώς
φανής. Καί έπί τέλους ένα απόγευμα εδώ» μέσα σέ
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ΕΑ ΛΗΝΙΚΙΙ ΕΙΊΙΘΕΩΡΗ ΣΙΣ
μιά ωρα ποϋ δέν ήτανς κανείς, πού ήμαστε μόνοι
μας οί δυό μας, ό κύκνος ετραγούδηοε.
— Κάτι ξέρω γιά τό τραγούδι τον κύκνον. Μά
δέν καταλαβαίνω.»

'
Ο κύκνος τραγουδεί την στιγμφ τιού ποόκειται
νά πεθανη. Τό αίσθημά ποϋ. είχα μέσα μου άφινε τό
πελευταΐό του τραγούδι, ζΐέ»· είμαι διαχυτικός. Σού
είπα λίγα λόγια, απλά. Είχα κάμει ένα σχέδιο. "Ο

ταν ο άκουοα να παίζης, έσχημάτισα τήν πεποίθηοι
οτι είσαι ένα φυσικό τάλαντου, αλλά ακατέργαστο.
Και μοϋ ήρθε μια φιλοδοξία. Μέ τό φυσικό τά
λαντο θαμενες παντα μια μικρή καλή τεχνήτοια. ”.4>·
ιπερνες μιά. μόρφωσι καλλιτεχνική, πλατύτερη, όχι
σχολαστική, θά μπορούσες νά γίνης μώ μεγάλη καλλιτέχνις. Ή\ φιλοδοξία μου λοιπόν ήτο νά. γίνω έγιο
ο Οδηγός σου στό καλλιτεχνικό δρόμο, αφού ή διαηορά τής ηλικίας μας δέν μοϋ έπέτρεπε νά γίνω ό
οδηγός σου στό δρόμο τής ζωής.

--3Ζ»/ μοϋ τή λές αυτή τή διαφορά τής ηλικίας !
Μοϋ δίνει στα νεύρα !
eχ

^αι ^ιωζ αι’ηή Ηναι τό μεγάλο χάσμα μετα

ξύ μας. Ούτε έγο>, ούτε εσύ μπορούμε νά τό πηδή
σουμε. I ιατί αυτό τό χάσμα w ανοίγει ή φύσις. Ίί
φυοις θέλει ανταλλάγματα. Έσύ έπρόσφερες τήν νεό
τητ,α τή δροσιά, τό θάλλχνς, τή,· ώμορφιά σου. Έγά>
τί νά σοϋ προσφέρατ ; Δέν είχα τίποτε άλλο, πάοά
τή θλιβερή πείρα που είναι τό προσόν τών άνθοώ-

πων ποϋ έχουν ζήοει πολύ.
— Λίγο είναι αυτό.
— Πολύ. Αλλά όοο περισσότερο είναι, τόσο είναι
θλιβερωτερο. Είχα λοιπόν τή φιλοδοξία νά σέ όδηγησω στό δρόμο τής τέχνης. Έγό, βέβαια δέν παίζω πιάνο. Άλλα είμαι καί έγώ λίγο καλλιτέχνην

του/.αχιστον όσο καί 'κείνος που έπαιξε βιολί ιια"ύ
σου...
'
— Ο Στέφανος ;

-

4, Στέφανο τόν λένε
— Καί. Μακαρι νά ήτανε αυτός καλλιτέχνης σαν
σένα. Λύτδς δέν θά κάνμ’βήμα άπό 'κείποϋ βοί-

οκεται. Και έχει μιά ιδέα γιά τόν εαυτό του .
—Ά !
Ω ναι,! Κομίζει πως δέν είναι κανείς άλλος
cav κι αυτόν. "Αν πής καί γιά καλλιτεχνική μόοφωσι... δεν ξερει καλά-καλ.ά νά διαβάση.
—- Τόσο ;
~^ΰα,0\ Κα>
! ·
^ός οιλεί
για όλους τους άλλους,!... Δέν έχει καμμιά λεπτό
τητα. Είναι πρόστυχος, ν<ΐ ! όταν ήρθαιιε έδώ ιιαζύ

ταχασε. Είδες ποϋ δέν έβγαλε μιά
στόμα του ;
Δεν πρόσεξα. Έκύτταζα εσένα.
Λέει κάτι Αηδίες !

λέξ.

άπό ώ

Εμεινε λίγα λεπτά σιωπηλή, μέ τά μάτια στηριγ

μένα ιιπροοτά της. "Επειτα έπινάχθηκε.
Μά γι' αυτόν θά μιλούμε τώρα, ; Σέ βεβαιώ,
δεν άξίζει τόν κόπο. "Επειτα —ξέρεις ;-—δέν σέ
συμπαθεί και πολύ.
■— Σοϋ ιό είπε ;
— Καί... Κάποτε... δέν ξέρω πώς ήρθε ή ομιλία— \4 !
— Γιατί δέν μιλείς ;
— Εχεις δίκαιο, πρέπει νά μιλήσον. Σοϋ είπα
λοιπόν ποια έρανε »/ φιλοδοξία μου. Δυσνυχώς αυτή
ί η ιλοδοςία δέν μπορεί νά πραγματοποιηθή.
— Γιατί ;
— Γιατί αυτό ήτανε μιά άξαφνη φωνή τής καρ
διάς, αλλά η καρδιά δέν μτώρει νά μιλήοη πάντα.
Ερχεται μέ τή σειρά της καί ή οκέφις. Έσκέφ&η-

κα λοιπόν πολύ. Μεταξύ μας δέν μπορεί νά ϋπάρξη
εκείνος ο σύνδεσμος ποϋ ενώνει φυχικώς δυό αν
θρώπους.
σένα είναι ακόμη ή περίοδος τής καρ

διάς. Σέ μένα είναι τώρα πειά ήι περίοδος τής σκέφεως. Γιά νά ουναντηδοϋμε εσύ έπρεπε νά προγωριίσης πηλέ καί εγώ νά γυρίσο> πολύ πίσω. Καί αυτό
δέν γίνεται Κάθε άνθρωπος πηγαίνει μέ τό δικό
του ιό βήμα.
Ιέ»» καταλαβαίνιο. 'Λλί.ά ό τρόπος ποϋ μιλεΐς
σήμερα είναι πολύ θλιβερός.
- Jure είναι. 'Επομένως καταλαβαίνεις. Πρέπει
λοιπόν νά εξακολουθήσουμε καθένας ξεχοτριστά ιό
δρόμο του. Ησουνα γιά μένα ένα ώραίο διάλειμμα,,
ένας δροσερός και αναπαυτικός σταθμός. Άπό τόν

σταθμόν αυτόν θα μον μεινη μιά ωραία άνάμνησις.
Του έπιαοε τό χέρι καί τό έφερε οτά χείλη της.
Αλλ.α εκείνος το ετράβηξε σιγά πριν προφθάση νά
τό φιλήοη.
— Καί

σέ σένα ομοτς

θά μείνη

ή

αυτή άνά-

μνηοις. Α, γι' αυτό δέν άμφιβάλλω. Μέ τήν με
τριοφροσύνη δέν έχο> πολλές σχέσεις. Τήν βλέποτ
άπό τό άντικρυνό πεξοδρόμιο, τής βγάζω τό καπέλλο
καί εξακολουθώ τό δρυμό μου. θά σοϋ μείνη λοιπόν
μιά ώραια άνάμνησις. Καί ξέρεις, ή αναμνήσεις εί
ναι σαι· τό καλό κρασί. "Οσο περνή ό καιρός γίνον
ται δυνατώτερες. Είσαι ακόμη στήν αρχή τής ζωήςι
θά γνωρισης πολλπτύς ανθρώπους, θά κτυπήση ί
σως πολλές φορές ή καρδούλα σου. Αλλά θαρθη μιά
στιγμή ποϋ θά καρφωθής στή βαρεία γεροντική κα
ρέκλα. Είναι ό νόμος γενικός γιά δλους. Τότε θά
βλέπης νά περνά μπροστά σου μιά ζωή όλόκά.ηρη. Καί
τότε μέσα στά πρόσωπα ποϋ θά φεύγουν τό ένα πίσω
πό τό άλλο, θά περνώ κι' έγώ. ’Εκείνη τή στιγμή
ιό βλέμμα σου θά παίρνη μιά εξαιρετική τρυφεοότητα. Αυτό θά είναι ό θρίαμβός μου. Μά τί έχεις ;
Κλαίς

’Έβγαλε τό μαντήλι της καί τό έφερε οτά μάτια.
_Δέν ήθελα νά μέ ίδής νά κλαίω... Δέν 'έχω εύ'
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πλώ^ίαιιε τό μουσαμά οτά πόδια μας καί οτριμωχθη-

κόλα τά δάκρυα.
_Κακό αυτό. Προσπάθησε νά κλαίς, άλλα φεύτικα. Ή ζωή είναι θέατρο. Καί στό θέατρο μεγάλη

επιτυχία είναι τά δάκρνά.. Καί οχι μόνο στο δράμα.
'Ακόμη καί στη κωμωδία πρέπει νά γελάση κανείς
ώς ποϋ νά δακούοΐ], γιά νά σημαίνη ότι ή επιτυχία

είναι τελεία.
__ Πολύ πικρά τά λόγια σου απόφε...
— Σαν τήν αλήθεια... Είναι όμως τονωτικά, όπως
όλα τά πικρά, θά σοϋ κάμουν καλό.
___Ξέρεις ότι είμαι υποχρεωμένη να φνγο) γιατί
άρχισε καί νυχτώνει ;

—■ Καί.
►
■
_ Καί θά μ' άφίοης ι'ά φύγω έτσι όπως ήρθα ;
— Δηλαδή ;
-— Χοτρίς νά μέ φιλήοης ;
— " Υστερα άπό όσα σοϋ είπα ;
Τόν έπληοίασε πολύ, τοϋ έπρότεινε τά χείλη της.
Λίσθάιθηκε »ά τον περνά τό άίρωμα τής νευτητος
καί τής ώμορφιάς. 'Έκλεισε μιά στιγμή τ« μάτια
τον. 'Έπειτα ίποαβήχθηκε σιγά-οιγά πρός τά όπίσω·

___ Καλά λοιπόν ! Βλέποτ πώς τίποτα δέν μπορεί
νά σε συγκίνηση απόφε... 4έν πιστεύω νά μέ βαρέ
θηκες.. ”.1»’ ουνέβαινε αυτό, είσαι τόσο ειλικρινής
καί θά μοϋ τεολεγες. Πότε θά ξαναϊδωθονυε ;
— ΕΙμ’ έδώ άπό τό πρωί ώς τό βράδυ.

Μέ θέλεις νά ξανάρθω ;
__ Σοϋ είπα ποιά έντύπαισι μον κάνεις. Είναι σαν
V ανοίγω τό παράθμρο καί νά μπαίνη δ 'Απριλιά
τικος ήλιος μέσα σ' αντό τό βαρί' καί σκοτεινό δω
μάτιο. Ό 'Απριλιάτικος ήληος δέν ρωτφ άν τόν θέ
λουνε. Τό ξέρει κι' έρχεται μόνος του χωρίς »<α ρω-

τήση κανένα. Τί συλλογίζεσαι ;
___ Συλλογίζομαι πώς αυτά τά πράγματα θά μπο
ρούσες νά μοϋ τάλεγες όπως τάλεγες άλλοτε, κάτω
άπό τίρ· όιιπρέλλα καί κάθε Τόσο θά σταματούσαμε

μ’ ένα φιλί.
_Μ'η θυμάσαι τά περασμένα. Δέν είναι καιρός
ακόμη... θάρθη ή στιγμή τους όταν θά καθίοης στή

μεγάλη πλατειά καρέκλα καί θά -ής μέ τό παρελ
θόν... Τώρα είμαι <> νικημένος. Ί ότε θα είίμαι ο

θριαμβευτής.
_”.4ς είναι, έχοι την ιδέα πώς θα σοϋ πέραση
αυτή ή σημερινή μελαγχολία... Εχω την ιδέα πώς
όταν θά ξαί'άρθω, θά πάρης το κάθισμά σου, θα καθήσης κοντά ιτου, θά μοϋ κρατάς τό χέρι κι έπειτα
θά φύγουμε μαζύ. Μάλιστα κάτι μοϋ λεει πώς θα

β&έ^ιι κ(λϊ ~ι03ζ KciLico άα wp1 υπηοελλίΧ οον..· y Μτ' έιμάξι... 'Αλήθεια, θυμάσαι ; "Ενα βράδυ μέ πή
γες μέ τό άιιάξι στό σπήιι μου. Έβρεχε γερά. ·1-

καιιε c ένας κοντά στον άλλον, γιά νά ςεοταθαϋμε...
"Ετσι θά γίνη πάλι. Λέ θά γίνη ;
Έπερίμενυ άπάιπησι. Άλλα ή άπάντι/σις δέν ήρθε.
Καί μέ φωνή αληθινά λυπημένη καί μέ τά μάτια
βουρκωμένα τοΰ έπρότεινε τό χέρι.
— Καλά Λοιπόν !... Καλή νύχτα ...

— Καλή νύχτα !_
Τής κράτησε λίγα δευτερόλεπτα τό χέρι της μεσ
σιά δικά tor. 'Έπειτα εκείνη έγϋριοε νά φύγη Την
έπήγε ώς τήν πόρτα. Εκεί έοτάθηκε πάλι·. Στό πρό
σωπό της έζωγραφήθηκε κάτι σάν παρακληοις. Ε
κείνος τήν έκύτιαξε μ' ένα βλέμμα θωπευτικό, τρυ
φερό, μελαγχολικό. Έκφη έπβπχώρησε πρός τή

σκάλα ιιέ τό κεφάλι κατεβασμένο. Στό τρίτο σκαλο
πάτι οταμόπι/οε λί·βρ, έγύριοε και τόν έκύτπαξε. Ε
κανε ενα κήημα σάν νά ήθελε νά ξανα^έβη καί
νά ών άρπάξη. καί νά τόν άγκαλιάσιι, καί νά τόν
τρυελάνη 'οτά η ιλιά. Άλλα, τόν είδε στό άιοιγμα τής
πόστας ΐ'υχσόν, ευγενικά αδιάφορου. Καί έξηκολουθησε νά κατεβαίνΐ]. "Οταν έφθαοε στή στροφή τής ,
οζάΖας έξαναγύρισε'. Ο άνθρωπος είχε αφίοει τό

άνοιγμα τής πόρτας καί σκυμμένος έφαινότανε έτοιμος νά κατέβη τρε'χάτος τά σκαλιά, να τή σταματήοη, νά τήύ ξαναφέρΐ) έπάνω. 'Λλλά έκρατήθηκε. 7 ότε

κι' εκείνη έσήκωσε αργά τό χέρι της, τό εκινησε ε
λαφρά γιά νά τό»· άποχαιρετήσιι καί έξηκολούθησε
τό δρόμο της.
7/ πόρτα έκλεισε. Ό άνθρωπος έγύριοε στο γραη ειό του κύ έπεσε έπάνω οώ χαρτί με τούς άριθμούς
και τά σχέδια. ΆλΕ αμέσως- ένινάχθηκε κι’ έπρεξε
ατό παράθυρο. "Ηθελε τά τήν ίδή ακόμη μιά φορά
ιιέσα στό φώς τής σελήνης, καθιος θά έπαιρνε ιό»’
κατηηοοικό δρόμο ποϋ τό»’ είχαν πάρει τόσες φορές

ιιαζύ. Καί ποαγιιατικώς τήν είδε οτό άντικρυνό πε
ζοδρόμιο τή σκοτεινή σιλουέτα, ποϋ έπροχωροϋσε έλαφ.σά στό ασημένιο φώς τής σελήνής.
"Οταν ή σιλουέτα έη Θάσε στη γωνιά, μιά άλλη
σκιά άΐ'όρικί) έπροχώρησε άπό τό σκοτεινά μέρος
τού δρόμου. Έστάθηκαν μιά στιγμή και' άλλαξαν
λί-Ίΐ λόγια. "Επειτα ή μικρούλα πιανίστα ίπέρασε
τό χέοι της στό ιιπράτσο τοϋ άλλου καί επροχώρη-

σαν. -τό φ·υ ς τής- σελήνης έφαινότανε τώρα ή μεστή,
ή γεμάτη ζο>ή, ή νεανική σιλουέτα τής μικρής πια
νίστας, καί !■ υψηλή, άχαρις, άδεξία σκιά ιού βιο-

λ ιστού.
Ό άνθρωπος τούς παρηκολούθησε άπό τό παρά
θυρο ώς >ή οτινμή πού έστρί'ΐ'αι· τη γωνία.

Επειτα

έγύριοε οτά χαρτιά του.
— Καί ομιυς, είπε μόνος του δυνατά, σαν να μι
λούσε σέ κιίποων καί ομιος τον είπε μονή της ενα
βιολιστή κοινό, χωρίς χάρι, χοιρίς ωιιορφια, φου-
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οχ-ωμένο, αύϋάόη, πρόοτυχον. Τι εχει Ι/ητών «υιός
(όστε νά τόν ανέχεται καί νά ιόν προτιμρ, έοιω καί
ά.τό μένα, μιά φύσις καλλιτεχνική σάν κι' αυτήν ς
Και μόνος τον πάλι, οάν ν' απαντούσε κμποιος ξένος με τή φωνή του, έψιθύρίοε άργά-άργά :
—Εχει τά εικοοιπέντε τον χρόνια !
Και πρόοθεσε άπό μέσα τον τώρα ;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

— Καϋμέ) η μου καρδιά ! είπες τό τελευταίο σου
τραγούδι οάν τό Κύκνο. Καιρός τά πεθάνης πειά.
Δουλειά τώρα !...
Έξεδίπλωσε ένυ μεγάλο διαφανές χαρτί, τό Ά
πλωσε έπάνω οτό γυαη είο και μέ τό μολύβι στο
χέρι άρχισε νά οχεδιάζη τής γραμμές ένός κτιρίου.
τ Γ. Β. ΤΣΟΚΟΙΙΟΥΛΟΣ

απο τηνΙστορίαν του νεοελληνικού θέατρου

Γ~’·

ΤΑ ΠΡ© ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΕΦ A Λ A I Ο Ν
(Σι vr/jiu)
Καιρός ήδη νά γνωρίσωμεν όποιος τις ύπήρξει·
ό άνήρ εις ον οφείλονται τά πρώτα έστω και ατυΛ
χή—δοκίμια τον Νεοελληνικού θεάτρου. Τά κστ
αυτόν θά μας διηγηθή ό ίδιος. ’Έχω είς γείυάς
μον ανιόγραφον βιογραφίαν τον, ήν άπέστειλε πρός
τινα φίλον τον κατά τό 1842 και ήτις τό πρώτον
βλέπει τό φώς τής δημοσιότητας ενταύθα :
«Ο προπάππος τον Ιακώβου Ρίζου Νερουλού
μετώκηοεν έκ Τραπεζούντος είς Κωνσταντινούπολη·
περί τά μέοα τής δέκατης έβδομης εκατονταετηρί
δας. "Ο πάππος αυτού έχρημάτιοεν είς δημοσίας υ
πηρεσίας έν Μολδαυία καί έλαβε τόν Βοϊαρικόν
βαθμοί τής Βανίας. Νέος ιόν παρευρέθη είς τήν
Πολταύαν κατά τήν μάχην τήν μεταξύ Πέτρου τού
Μεγάλου καί τον δωδεκάτου Καρόλου καί έκφωνήσας τόν Απόστολον είς έν εκεί παρεκκλήσια)· του
Ανατολικού δόγματος, όπου παρίοτατό Ά μεγάλος Πέ
τρος, ευηρέστηοεν είς αυτόν τόσον διά τήν ελληνι
κήν φυσιογντομίαν του, όσον καί διά τό έναρμόνιον
τής φωνής τον οργάνου. (άστε μετά τήν τελετήν έπληοίαοεν είς αϊτόν ό Κζάρος, τόν ήρώτηοε περί
τής πατρίδας του καί ήφατο εύνοϊκώς τον ιόμου
αυτούυ.
«Ο πατήρ τού Ιακώβου Ρίζου, ούγ γαμβρός τώη
δύο ηγεμόνων τής Μολδαυίας καί Βλαχίας Γκικαδών, έλαβε βαθμούς υψηλούς είς αύτάς τάς ηγεμο
νίας, άπέθανε περί τό 1789 καταλιπόσυ πέντε τέκνα,
τρία αρρενα καί δύο θήλεα, είς νηπιώδη ηλικίαν,
υπό τήν κηδεμονίαν τού αύι αδελφού αυτού Σαμουήλ,
μητροπολίτου τής Εφέσου. "Ο πρεοβύτερος αύτάδελφος τού I. Ρίζου Θεόδωρος, μέγας λογοθέτης τον
Πατριαρχικού έν Κιονσίαιπ ινουπόλει θρόνον, έκαρατομήθη καπά τάς πρώτας ημέρας τής ελληνικής ϊπαναστάοεως καί ίδηιιεύθη ή περιουσία ίου».

A .

«"() /. Ρίζος, νυμφευθείς εικοσαετής τό τελευ
ταίου έτος τής παρελθούσης έκαιονταετηρίδος τήι
θυγατέρα τού γαμβρού επί θυγαιρί τού ηγεμόνας
Αλεξάνδρου Ύψηλάντου πάππον τού 9Αλεξάνδρου
καί Αημητρίου, αρχηγών τής Ελλην. Επαναστάσεως, συνήργηοε κατά μέγα μέρος είς τήν μεγάλην ε
κείνην επιχείρηση· ευρισκόμενος κατ’ εκείνην τήν
εποχήν έν Μολδαυία’ ϊμπιστευθείς τό απόρρητον της
ί γκυμοΑούοης εταιρείας κατά τό 1816 παρά τού Ια
κώβου Κορνηλίον τον Πελοπον νησιού, διέθεσε τά έν
Μαλδαυία πράγματα πρός εξομάλυνση’ <ιώ)ν μεγί
στων δυσχερείων, τάς όποιας επόμενον ήτο r’ απάν
τηση ό Αλέξανδρος "Υψηλάιπης μεθ9 ού είχετ άπύρί
ρητόν αλληλογραφίαν. Κατά τήν έναρξη· τού άγώνος
ουνεισέφερε πολλάς χρηματικός ποσότητας καί διά
παράδειγμα έπρόοφερε τόν πρωτότοκον αυτού υιόν
Αλέξανδρον, έπτακαιδεκαετή έτι όντα, είς τόν κοι
νόν υπέρ τής Πατρίδας κίνδυνο.ν».

α Αναγκασθείς τά προσφύγη είς την Βεσσαραυίαν,
όιαν ήρξαντό ra είσβάλιοσιν είς τάς δύο ηγεμονίας
τα σμήνη τών 'Οθωμανικών στρατευμάτων, δέν υθέληοε νι\ έπωρ εληθή ιίπό τάς χρηματικός βοήθειας
'τού αύτοκράηορος τής Ριοσσίας, δαφιλευθείσας είς
όλους άνεξαιρέτιος τούς πρόση υγας έκ διαφόρων
μερώιν τής Τίθωμανικης επικράτειας, άλλ' έχων τότε
λεί^'ανα τής περιουσίας του μετεχειρίσθη μέγα μέ
ρος έξ αύτιόν είς πολλούς ομογενείς άπίσρωτάτους
όνταςυ.
^Ετοιμος αιν ν<\ καταβή είς τ'ην (Ελλάδα κατά
τούς πριότους μήνας τής έπαναοτάοεως, έμποδίσθη
ποίότον άπό τάς στρατιτοτικιις τής Βεοοαραυίας άρχάς καί δεύτερον άπό τήν βαρυτάτην καί μακράν α
σθένειαν τής συζύγου ^ου περικυκλουμένης υπό πολλώιν άνηλίκτυν τέκνων. Κατά τόν Νοέμβριον τού 1822
έτονς. συμπαραλαβυον τόν πρωώτοκοτ αυτού υιόν

9Αλέξανδρον διασιοθέντα άπό την θραύοιν ιού ιερού
λόχου είς όν καί αυτός ήτο κατεταγμένος καί τον
δευτερότοκου Κιονσταντίνον, τούς ώδήγησεν εις τίμ>
Γενεύην δα'τ νά έξακολουθγ\σα)σι τάς σπονδάς των
καί παραδώοας αυτούς είς τήν φιλογενή έπίβλεφιν
τού αοίδιμου κόμητος Καποδίοτρια,. διατρίβοντος τότε
είς τήν φιλελληνικωτάτην εκείνην πόλιν τής Ελβε
τίας, μετέβη είς Πίσσαν περιμένω)· εκεί τήν σύζυ
γον αϊτού μετά τής οικογένειας του».
\4λζ’ αύτη, μή δυνηθείσα νά λάβη όσα πολλοί ώφειλον είς τόν σύζυγόν της, παρέμεινεν ακόυσα είς
τήν Βεσσαραυίαν· έξ έτέροσ μέρους ό υιός αυτού
9Αλέξανδρος, μή προλαβών εγκαίρως τήν περιπνευ
μονίαν τήν οποίαν έπαθε λουοθείς είς τήν Λάρβαν,
καιήντησεν είς φθίσιν καί μετέβη δύ αλλαγήν άέρος είς τήν Πίσσαν παρά τώ πάτοι αυτού, όπου καί
έτελεύνησε περί τά αέσα τού 1825 έτους').
οΒυθισθείς είς (Αφόρητου όδύννν διά τόν θάνατον
τού υίοντυυ, κεκοσμημένου μέ σπάνια πλεονεκτήματα,
άπεφάσισε νά έπιστρέφη περί τάς άοχάς τού 1826 είς|
τήν Βεσσαραυίαν διά νά παρηγόρηση τήν σύζυγόν
του καί νά συμπαρηγορηθή. 9Αλλ9 αιια φθάσας είς
Γενεύην έλαβεν έπιστολήν τής συζνγου του είδοιοιούσης ανιόν, ότι δέν θέλει γίνει δεκτές είς τί/r
Βεσσαραυίαν, ή εάν κατορθωθή νά είσέλθη θέλ.ει
εμποδισθή ή έκείθεν διέξοδός του' ή τοιαντη δεινή
καί απροσδόκητος περίστασις ιόν ήνάγκασε τά διαιρίιγη είς τήν Γενεύην, όπου πολλοί τιόν φίλοτν και
γνωρίμων του Γενοησίων καί μάλιστα οί κύ
ριοι eYαβέρτος καί ό καθηγητής Βενάντης ιόν
έπρόβαλλον ιά συγγοάφη γαλλιστί ποίημα έπί τής
νεοίτέοας γαλλικής φιλολογίας καί νά τό έκφαινήση,
έτόλμηοε νά τό έπιχειριοθή τό δυσχερές τούτο έργου
χωρίς βιβλιοθήκην μαΐ μέ νουν καί καοδίαν τεταραγμένην υπό τών οίκιακώ))· συμφοραιν καί υπό τώτν
δεηών περιστάσεων τής Έ/.ζάΑος. Επειδή τό ποίη
μα ηυδοκίμησε, έπροσκλτ]θη νά σύνθεση και έκφωνήση τήν ιστορίαν τής "Ελλάδος. "Υπήκουσε καί εις
αυτήν τήν πρόσκληση· τών άγαθαιν πολικήν τής Γε
νεύης, έν οίς καί ό αοίδιμος 9ί(θάννης Καποδίοτριας, βστις ήτο αδιάλειπτος άκροατής όλων τϊον μαθημάτων αυτής τής ιστορίας’ τά δύο αυτά ποιήματα
δέν είναι παράδοξον έάν ηχωσιτ έλλείφεις, 'διότι
ουνετέθησατ αύτοσχεδίως εντός οκτώ μηνάλν παο
άνδρός προσβαλλοιιένου άπό συμφοράς οίκιακάζ^άλλεπαλλγ^λιους. Kat άρχάς τού Φεβρουάριου, καθ9 ήν
ήμέραν ήτο έτοικος ό Ρίζος νά υπάγη είς τό μου
σείου διά ΐ’ά εκφώνηση τό μάθημα τής ιστορίας, έλαβεν επιστολήν τής συζύγου του είδοποιούοης τόν
θάνακον τού Γεεοργίου, τρίτου υιού αυτού. Τό α
κροατήριου είχεν ηδη ουναχθή περιμένον τόν Ρίζον.
Ο Ρίζος ώίφειλε νά καταγιονιοθή τό βαρύτατου

άλγος τής πατρικής αυτού καρδίας καί νά μή διακόφη τήυΛ έκφοιυησί)’ τού μαθήματος εκείνης τής
ημέρας^.
«Τό άκροατήριον ήτο συγκείμενέ))· έξ άνδρώυ ένδόξιου καί περιωυύμων έπί παιδείφ, οίος ό μακα
ρίτης Αιμώυιος, οί κ.κ. Σισμόυδης άτρακτος, Υμβέρτος Αίτοερος Μεντέοος,· Έίνάρδος Μόοος, Μανζέ
Πεσοιέ, 9Ιωάννης Κα.ποδίοτριας καί έκ κυριών άξιοσεβάοτωτ. Κατειλημμένος υπό σφοδροτάτης λύ
πης εκείνην τί/ν ημέραν () Ρίζος( διεκόπτετο υπό σπασμιόν μεταξύ έκρωνιον τό μάθημα, ιυοτε αί φιλάν
θρωποι κυρίαι, βλυπουσαι αυτόν τύχρόν καί ϋποθέτοίΌαι οτι αιτία κον σπασμών ήτο τό φνχος, είπαν
κρυφίως )*ά φέροτσ· τό μαντέλον τ*ο·υ. Ο Ρίζος δε
χθείς αυτό ύπεφιθύρισε μέ μειδίαμα πικρόν οδύνης
ότι τό άλγος τό οποίον αισθάνεται έχει ανίατον

αίτια)·)).
ιϊΑφού έτελείωοε τήν ιστορίαν άνεχώρησεν ό
Ρίζος έκ Γετεινις καΡ άρχ/ις τού 9Απριλίου τού 1827
διά νά μεταβή είς Παρίσια καί έκείθεν είς Λονδί
νου. 9Ε(β&διαοθείς μέ συστατικήν επιστολήν τού άοιδίιιου Καποδίστρια παρϊί τή με^γάλη δουκίοοη τής
Ρωοσίας κατοικονση είς Βέρνην, έλαβε τήν τιμήν
νειοστί τότε νά παρουσιασ-θή εις ήν αύτοκρατοοικίμ· αυτής "Υφηλότητα, είς ήν έπρόοφερεν εν άντίυπον τού οιτγγράμιιατός του έκδοθέντος έν Γενεύη,
περί τής νεωτέρας έλληνικής φιλολογίας. eH αυτοκρατορι^ή αυτής "Υτγηλοτης έδέχθη και τόν Ρίζον
καί Τόν υιόν αυτού Κωνσταντίνον μέ μεγίοτην ευμένειαν, έπροοκάλεσεν άμτμοτέρους είς γεύμα καί έξέφρασεν είς τόν Ρίζον τήν ακραν αυτής συμπάθειαν
πρός τό έλληνικόν έθνος καί τάς ενθέρμους ενχάς
της υπέρ τής εύοδώοεοις τον ελληνικού άγώνοςο.
('Εκείθεν μετέβη είς Παρίσια καί διοίτρίη'ας εκεί
ημέρας είκοσι άπήλθεν είς Αονδϊνον περί τά τέλη
Ma1br. Μετά τινας )]μέρας ήλθεν είς Λονδίνου δ
κύριος Εϋνάρδος άγατνιζόμενος καί εκεί υπέρ τών
Ελλήνων. "Ο Ρίζος παρηγορήθη έκ τής παρουσίας
τού ενάρετου αυτού άνδρός και έλησμόνησεν έπειτα
όλας αυτού τάς ίδιας συμφοράς, όταν τό μέγιστον
συμβεβηκός ή συνθήκη τής 6 'Ιουλίου άντήχηοεν είς
τήν μεγάλην αυτήν προπεύονοαν)).
Πρός τά μέσα τού Ιουνίου έλθών είς Λονδί
νου ό Καποδίστριας έπροακάλεοε τόν Ρίζον παρ9 έαυτώ καί τόν έπρόβαλλε νά ουγκατέλθη μετ9 αυτού
εις τήν "Ελλάδα. Έλθτον ό Ρίζ^ς μετά τού κυβερ
νήτου είς τήν "Ελλάδα διωρίοθη παρ9 αυτού έκτα
κτος 'Επίτροπος τιόν Κυκλάδων καί αετά έν έπος
έκλέχθη παμφηφεί είς τήν έν ''Αργεί 'Εθνικήν Συνέ
λευση· προιτος αυτής Γρααμαιεύς. Μεττι τήν συνέ
λευση· διωρίοθη γροΐ(ΐιαΎεύς τίυν 9Εξωτερικών καί
τού εμπορικού ναυτικού. Άλλά ή προ έ)ώς έτους

8

ΕΛΑΗΣΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ποτρεφομένη κατά τοΰ κυβερνήτου άντιπολίτευσις ήρξατο νά λαμβάνι] Άγριου καί δυσθεράπευτον χαρα
κτήρα περί τάς άρχάς τον 1830».

δεύσεως. Άφοΰ ή.1. Μιγαλειότης έπανήλθε μετά
τής Μεγαλειοτάτης Βαοιλίοοης είς τήν Ελλάδα,
τόν διώρισε σύμβουλον τής επικράτειας είς τακτικήν

«Οί περί τόν Κυβερνήτην, αντί νά καταπραύνωσι
τή)' φλεγμονήν τής άγανακτήοεώς του, Την παρώ-

υπηρεσίαν καί διατελεί μέχρι σήμερον*1 είς αυτήν τήν
υπηρεσίαν». (1).

ςυνον επί μάλλον καί μάλλον διά τήν ιδίαν αυτών
ωφέλειαν. Τό δέ αντίθετον κόμμα, τό όποιον έκραταιοΰτο και ηύξανε καθ' 'όσον κατεδιώκετο, περιεοτη είς φανεράν καί βιαίαν άντΐκρουοιν. Ό Ρίζος,
μή θελήοας νά προουπογράψΐ] έν διάγγελμα πρός
τήν γερουσίαν καθαπτόμενον όοον οφοδρώς τόσον α

δίκως τους 'Υδραίους, έδωοε τήν παραίτησίν τον
καί μή παραοχεθείσης έζήτησε δί αναφοράς Άδειαν
νά μεταβή πρός καιρόν είς τήν Αίγιναν διά
αναλάβη τήν υγείαν του. Ή α'ίτηοις αύτη τοΰ Ρίζου
δεν ήτο πρόφασις· διότι έπαοχε τφόντϊ. Μολονότι ό
Κυβερνήτης έπροοπάθησε νά τόν καταπείσ)] νά μή
άναχεορήση, ό Ρίζος έ.πέμεινεν είς τήν άπόώαοίν
τον καί παρουοιασθείς δια ν’ άποχαιρετήο>] τόν ά
τυχή κόμηται.·ηΰχήθη έκ καρδίας υπέρ αυτού καί τοΰ
’Έθνους, έκφράσας τάς ελπίδας του περί τής καταπαύσεως τής έπαπειλουμένης καταιγίδας, τάς όποιας
έοτήριζαν είς τήν φρόνησιν καί ιόν πατρ ιοντισμόν
τοΰ οίακοοτροφοΰντος τό σκάφος τής πατρίδας».
«Μετ’ δλίγας ημέρας, άφοΰ μετέβη είς τήν Αίγι
ναν ό Ρίζος, έξερράνη ή ανταρσία τής ‘Ύδρας καί
τοΰ Πόρου καί Άλλων νήσων καί επαρχιών, ή όποια
τέλος πάντων έπέφερε καί τήν δολοφονίαν τοΰ Κυ
βερνήτου. Κατά τόν Δίοπον τοΰ 1832 ό Ρίζος διωρίσθη υπό τής έπταμελοΰς Διοικητικής επιτροπής
Γραμματευς τών Έκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας
Έκπαιδεύσεως. Ή ’Αντιβαοιλεία έπικυρώσασα τήν
δημοσίαν ταύτην υπηρεσίαν του τόν διώρισε κατά τόν
Φεβρουάριον τοΰ 1833 επίτροπον βασιλικόν διά νά
παραλαβή είς τήν κατοχήν τής Βασιλικής Κυβεονή
οεοτς τά φρούρια τονν Αθηνών,. τής Χαλκίδας καί
τής Φθιώτιδος. Άφοΰ παρέλαβε τά φρούρια έκτελέσας κατά γράμμα: τάς βασιλικός επ' αΰτω φούτερ διαταγάς, έγεινεν έκπτωτος τής υπουργικής δέσεως μέ
τήν παράδοξον κατ' αυτού καταδρομήν τοΰ αγγλικού
(πρέσβεως κ. Αάββκινς καί διωρίοθη νομάρχης τοΰ
Αιγαίου. Είς ανταμοιβή)· διά τά πρόσφορα μέτρα
τά όπ)οΐα έλαβεν ό Ρίζος έπί τή καταπανοει τών
ταραχών τής Τήνου, είς ήν είχε διοριοδή στρατο
δικείου, ή ’Αντιβαοιλεία κατά ούσιαοιν τοϋ νουνε
χούς καί αμερόληπτου και φιλέλληνας κ. Μαυρέρου
τοΰ έπεμγε δίπλωμα βασιλικόν συμβούλιου τής επι
κράτειας είς έκτακτον υπηρεσίαν».
«Κατά τό 1834 περί τά τέλη τοΰ Μαιου διωρίσθη
Γραμματευς τοΰ Β. οίκου καί τών εξωτερικά»· σχέ
σεων, επιφορτιστείς μετά ταΰτα καί τήν γραμματεί
αν τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαι-
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Όλίγας ήμέγας μβτάτήν

θέπωτολήνΛιν δημοσκύω πανομοιοτύπως:

«Συστήσεις καθ' ον χρόνον ήτο· γραμματέας τής δη
μοσίας έκπαιδεύσεως τήν αρχαιολογικήν έταιρείαν
τών Αθηνών, προεδρεύοας αυτής τέταρτον ήδη έτος
άπό τής συστάσεώς της εκλεγόμενος διά φηφμφο\>ίας είς τή) έν τώ Παρθενώνι ουγκροτουμένην γε
νικήν ενιαύσιον ουνεδρίαοιν τών μελών τής Εται
ρείας».
ι Συνέγραφεν ό I. Ρίζος, έκτος τοιν Άνω ειρημέ-

' ά

1 ·>/- Κ·

-- ”

νων ιστοριών (ιστορίας τής ελληνικής φιλολογίας
καί ιστορίας τής ελληνικής έπαναοτάοεως ), τά εξής

ποιήματα : τραγωδίας Πολυξένη)· καί Ασπασίαν.
Κούρκας αρπαγήν, ποίημα ήρωϊκοκωμικόν. Κωμτόδίαν Κορακιοτικά. ’Επικό)· ποίημα είς πέντε Άσματα
περί τής διαβάοεως τών ’Άλπεων καί τής μάχης...
Επικόν ποίημα εις δέκα Άσματα), ή κατάκτησις τής
Αίγυπτου ΰ.ι,ό τοΰ Κ απολύω» ος, αυτά μείναντα α
νέκδοτα (2), διότι έφοβείτο ό ποιητής τήν άντιγαλλίζουσαν τότε ’Οθωμανικήν Κυβέρνηοιν, έκάησαν
καιά τό 1817 φυλαγμένα είς κιβώτιου όταν έγεινε
]πυρίφλεκτος ή είς θεραπεία οικία τής πενδεράς του.
Ο Ρίζος παρεσιώπησε αυτά τά δύο ποιήματα κατά
τιό 1826 διά νά μή ψυχράνη τόν βασιλεύοντα τότε
τής Γαλλίας Κάρολον ΙΟον, παρ' οΰ ήλπιζε τό Ελ
ληνικόν ‘Έθνος προστασίαν καί άντίληψιν».

(1) Ό Ιάκωβος Ρίζος Νιρουλός έγβννήθη τώ 17Ϊ8 έν
Κωνσταντινουπόλίΐ καί ,ΐπέθανιν τω 1850 έν τη γενεδ/.ίφ
του πόλει δπου διετέλει τότε πρεσβευτής τής ‘Ελλάδος.
(1) Μεταξύ τών ανεκδότων έργων τοΰ Νερουλού, ό Zean
Humbert έν τώ προλόγω τής 'Ιστορίας τής Νεοελληνικής
φιλολογίας τοϋ Νερουλού αναφέρει απλώς καί τήν τρίπρα
κτοι’ κωμφδίαν «Οί σχολαστικοί» περί ής ό συγγραφεύς. ιός
εΐδοιιεν, ουδέ μνείαν ποιείται έν ιή αυτοβιογραφία του
‘Επίσης ό Μαρκήσιος Queux de Saint-Hilaire έν τή
προαναφερΰείση μελέτη του περί τών Κορακίστικων τού
Νερουλού (σελ. 32) αναφέρει τήν
ρηύεϊσαν κωμφδίαν
dont le sujet- devait se rapprocher de celui des Cora
kistiques. A e’ exeniple de Moliere, qui, apre.s les
Preeietises ridicules, avail fait les Femmes savantes
M. Kig’os Neroulos avait ecrit les Pedants apres le,
Corakistiques. dont ils etaient sans doute le comples
ment.» ’Αλλά τοιαύτην ’τινα κωμωδίαν δέν φαίνεται νά
έ’γραφιν ό Νερουλός. ’Ίσως νά συνέλαβε ποτέ την Ιδέαν
τοιούτου τίνος έργου καί ν’ανήγγειλε τήν πρόδεσίν του εις
τόν Humbert παρ’οΰ ό Saint-Hilaire ήρΰσίΐη τήν πληρο
φορίαν— «Nous emprunton-λέγει ces details biographiques a me notice de M. Zean —Humbert-καί άνεξελέγητως έσχολίασεν ώς ανωτέρω.

5. 1.ΔΑΣΚΑΡΗΣ
Γ Ακολουθεί)
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

ΖΩΗ

Ο ΜΑΝΘΟΣ
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Πριν ΐίμως φυγή διά τύ ταξείδι του έκαμε νέον
κακούργημα ό Μάνθος.
Είς τό χωριό του δέν υπήρχε ιατρός. Έσπούδαζεν όμως τήν ιατρικήν επιστήμην ύ υιός ενός τυφ/.οΰ
γέροντος. Ό γέρων αυτός διά νά άνταποκριθή εις
τάς δαπάνας τών σπουδών εΐχε δανεισθή άπό τό
Μάνθο χρήματα, και έπί αρκετόν καιρόν έπλήρωνε
τακτικά τους τόκους τοΰ χρέους του. ’Αργότερα όμως
έδυσκολεύθη πολύ είς τήν πληρωμή, και ολίγον κατ’
ολίγον ό γέρων έπαυσε νά πληροίνη. Ό Μάνθος τόν
ήπείλησε τότε ότι θά κάμη ότι τοΰ επιτρέπει ό νόμος
διά νά σώση τά χρήματά του. Δέν ήργησέ δέ πολύ
νά πραγματοποίηση τάς άπειλάς του, και κατέσχε καί
έπούλησε όλα του σχεδόν τά πράγματα. Άλλά τό
χρέος μέ τούς τόκους καί τά επιτόκια του δέν έξεπληρώθηκε. Τρελλός άπό τήν λύπη του καί τήν εν
τροπήν ό γέριον, έγραψε τότε εις τόν υιόν του. ό
όποιος εύρ’ίοκετο είς Αθήνας διά τήν άδειάν του.
Εκείνος επέσιρεψέ παρυυθύ;, καί έ'σπευοε νά συνάν
τηση τό Μάνθο, καί πλήρης άπό άγανάκτησιν, νά
τοΰ παραπονεθή διατί δέν τόν είδοποίησεν εγκαίρως
όπως άναλάβη αυτός τό χρ,έος τοΰ πατέρα του, τό
όποιον δέ θά έδυσκολεύετο νά έξοψλήση όταν θά
ήρχιζε τήν έξάσκησι τοΰ έπα/γέλματός του.
— « Κάλλιο πένιε καί στο χέρι, παρά δέκα καί

καρτερεί> απάντησε σκεπτικός ό Μάνθος.
— Είσαι άθλιος τυΰ είπε τότε πνέων μένεα άλλά
ανίσχυρο;, ό ιατρός.
Πρόσεξε, άτή νι η σε ό Μάνθος, μέ ί’να γέλιο
απαίσιο πρόσεξε. Ό γέρος δέν έξεγλύστρησε ακόμη
άπό τά χέρια μου. "Εχω καί τοοσωπ κή κράτησι
γιά κείνα ποΰ άπόμιίναν.
"Οχι, δέ σέ φοβάμαι πιά. Ο νόμος τόν προ
στατεύει. Εΐνε εβδομήντα χρόνων.
— Δέν ξέρεις καλά γιατί είσαι μικρός ακόμα
Τα βιβλία τόνε γράφουν εξήντα.
— "Αν ησαι τόσο κακούργος τόσο τό χειρότερο*— Γιά νά μέ λές δίκαια κακούργο αύριο ό γέρος
θά εΐνε στο φρέσκο.
Καί τό έκαμε.
Είς μάτην ό νεαρός ιατρός παρεκάλεσεν ήπείλησε,
προσεφέρθη νά πλήρωσή τό χρέος τοΰ πατέρα του
άργότερα. Ό Μάνθος δέν ήκουσε τίποτε, καί ό τυ
φλός γέρων έσύρθη εις τήν φυλακή. Ό ιατρόςέσπευσε
τότε νά ίανεισθή άπό άλλον ανθρωπινότερα καί

ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΟΡΑΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ
Τήν 22 Ιανουάριου τοΰ 1824 άφίχθη είς τήν
‘Ελλάδα ό Αόρδος Βύρων. ’Εφέτος συμπληροΰνται
έκατόνέτη άπό τήν ημέραν τής άφίξεως τουκαί όΙΙαρI νασος καί τό Πανεπιστήμιου άπεφάσισαν νά εορτάσουν
τήν εκατονταετηρίδα τοΰ Μεγάλου Ποιητού καί ΦιI λέλληνος.

έπλήρωσε τό άπομείναν χρέος πρός τό Μάνθονε
Αλλά όταν άπεδόθη ή έλευθερία εις τόν γέροντα
πατέρα του, ήτο άργά, διότι μετ’ ολίγον άπέθανε
άπό τήν λύπην τής προσβολής.

* *
♦

Όταν ό Μάνθος έπέστρεψεν είς τόν τόπον του
εύρήκε τήν "Αννα άρρωστη βαρειά. Ή γυναίκα του
άφοΰ έπέρασε επικίνδυνη άρρώστεια καί ένόμιζεν
ότι έσώθη, αίφνης ή κατάστασίς της έχειροτέρευσ-

Είς τήν Ελλάδα έζησε τρεις μόνον μήνας άφοΰ
τήν 19 Απριλίου άπέθανεν είς τό Μεσολόγγι ό ήρωI ϊκός Άγγλος. Διά τοΰτο αί κυρίως έορταί Θά τελε-

καί έπερίμεναν πλέον όλοι τόν θάνατον. Γυναίκες
συγγενείς μακρινοί, γειτόνισσαι καί φίλαι τήν περι
κύκλωναν. 'Ο Μάνθος άμα έμαθε τήν κατάστασί
της, έμπήκε είς τήν κάμαρά της καί τήν έπλησίασε
χωρίς συγκίνησι λέγων,
- Ε ! "Αννα, κακιά ώρα εΐνε θά περάση μέ τό
κουράγιο, δέν εΐνε τίποτα....
—Τά ψυχικά μου κατόρθωσε νά ψυθιρίση έκείνη.
■— Τά ψυχικά σου ’. Δέν είσαι τοΰ θανατά. Αύριο
θά ήσαι καλλίτερα.
— Τά θέλω τά ψυχικά μου έπανελάμβανε έκείνη.
— "Εννοια σου, θά σοΰ τά φέρω, τής άπαντά.
Μετ’ ολίγον κρατών είς τά χέρια του ένα σωρό
ταλλήριον τής λέγει ’·
— Νά τα, εδώ τάχω.

£
.
Γ

.
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'Η ετοιμοθάνατος μέ μιά ασυνήθη χαρά εις τά
μάτια τείνει τά χέρια διά νά τά πάρη, άλλά ό Μάνθος
εξακολουθεί.
— Καί γιά νά μήν έχης έννοια εγώ θά τά μοι
ράσω δπτος πρέπει καλλίτερα.
Καί τά βάζει εις τής τσέπες του.
Τήν έπομένην ή "Ανία άπέθανε.

Οί μοιρολογίστρες περικυκλώνουν τό νεκρό της
καί τονίζουν τά πένθιμα τραγούδια των. Ή φίλες
της ή γνωστές της,κατά τοΰ τόπου τό έθιμον,φέρουν
είς τόν νεκρόν, άλλη πορτοκάλλι διά τή μονάκριβη
πεθαμένη κόρη της, άλλη λουλούδια διά τόν ά’νδρα
της ποΰ τήν άφισε νέα καί έρημη στούς πέντε μαύ
ρους δρόμους. "Αλλη κλαίει μέ στίχους σπαρακτικούς
τά νειάτα τής νέκρας καί τό δρφανό της κορίτσι,
ενώ όλες οί άλλες άταντοϋν έν χορφ.

— ’Eh, έ! eh, έ! έΐι έ!... καί κτυποΰντά χέρια
των,είς έκφρασιν πένθους καί λύτης.
(’Ακολουθεί)
Ε ΠΕΝΙΑ ΖθΓΡΑΦΟΤ

-

σθοΰν τόν ’Απρίλιον, καί γίνεται σκέψις δπως τό
Μεσολόγγι λάβει ένεργόν μέρος είς τάς έορτάς αύτάςΤό ιδιαίτερον πρόγραμμα δέν έγνώσθη άκόμη. Έπί"
τροπή έκ καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου τό έπιξεργάζεται καί θά τό καταστήση έγκαίρώς γνωστόν.
’Εν τούτοις πρό τοΰ έπισήμου εορτασμού, καί έπί
τή συμπληρώσει τής έκατονταετηρίδος τής άφίξεώί
του, πρώτος ό Παρνασσός ήρχισε τάς διαλέξεις του
Τήν 22 τοΰ μηνάς έγένετο ή πρώτη διάλεξις είς τήν
μεγάλην αίθουσαν του. Όμιληταί ό κ. Σ. Μενάρδος
καί ό κ. Κουρτίδης, ό όποιος ώμίλησεν περί τής μη·
τρός τοΰ Βύρωνος μετά προβολών φωτεινών εικόνωνΈπί τή εύκαιρία ταύτη ή<Έλληνική Επιθεώρη"
σιςυ δημοσιεύει άπασπάσματα άπό διαφόρους περΒύρωνος μελέτας έπ.φυλ ασσομένη νά παρακολούθηση
μετ’ ένδιαφέροντος τάς έορτάς αί όποιαι πρόκειται
νά διοργανωθώσι ώς φόρος τιμής πρός τάς μεγάλας
θυσίας του ύπερ τής χώρας ημών.
Άηόσπαομα άπό τό βιβλίον τού κ. ΔασκαΙάκη,
< Ο Λόρδο.; Βύρων .
’ Εκ τής ζωής καί τών
έργων τον.
«Άλλ’ αίφνης είς τήν ειμαρμένην τοΰ Βύρωνος
συνετελέσθη μεταβολή, καί τήν έρημον καί όαθείαν
νύκτα διεδέχθη χρυσή αυγή, Είς μίαν συνάντησιν
ή όποια ώφείλετο είς αόρατον πρόνοιαν, έφάνη προ
τών οφθαλμών τοΰ Βύρωνος ή γυναίκα, ή οποία
έμελλε νά απόσπαση τήν ένδοξον αύτήν λείαν άπό
τής άπελπισίας τον δαίμονα, καί νά κάμη τόν έκ
πτωτον αυτόν θεόν, νά ένθυμηθή τήν ούρανίαν πα
τρίδα του. Ποιον ύπήρξε τό διάμεσον πρόσωπον : 11
Τύχη. Ποιος ύπήρξε ό σύνδεσμος αύτών: ’Αμοιβαίο
θαυμασμός καί συμπάθεια αμοιβαία. Διότι καί οί δυό
ήσαν δυστυχείς, αν καί ή δυστυχία των ήτο δλως
διαφορετική. Ό Βύρων έπασχε άπό τάς θλίψεις τής
έξορίας, καί τής τύψεως τοΰ ουνειδότος δι’ ώραίας
στιγμάς άποτεινομένας εις άναξίους έρωτας. Ή’ κό
μησσα Γουϊτσιόλι έπασχεν διότι δέν είχε ποσώς
άγαπήση, έπασχεν άπό τήν θλϊψιν δτι έφερε ύπό τήν

νυμφικήν έσθήτά της καρδίαν παρθένον καί χήραν
ένταυτώ.
Ήτο νέα, ωραία, ολίγων χρόνων νύμφη, αφελής
άλλά καί πνευματώδης, γλυκεία καί υπερήφανος, μέ
τήν μειδιώσαν μελαγχολίαν τών ονείρων τοΰ μονα
στηριού, τά όποια ό κόσμος άπέδωσεν είς τήν θλί
ψιν δ ,ι δέν εύρε τόνίδεώοη σύζυγον τόν οποίον ώνειροπώλησε είς τάς ώραίας στιγμάς τών πρώτων ρεμ
βασμών της.
Ή κόμησσα Θηρεσία Γουϊτσιόλι ήτο κόρη εύγενήςτής Ραβέννης μέ κεφαλήν καί όνομα Φλωρεντινής.
Ήτο δέκα οκτώ έτών μέ τό φωτεινόν κάλλος νύμφης
τοΰ Βαρονέζη καί κόμην χρυσήν δπως τής Αουκρητίας Βοργία.
Μίαν εσπέραν είς κάποιαν κοσμικήν συνάθροισιν
έπαρουσίασαν είς αύτήν τόν λόρδον Βύρωνα ό όποιος
άμέσως τήν έμάγευσεν. Ή κόμησσα ήτο έγγαμος,
άλλ.’ άπόστασις πλέον τοΰ ήμίσεος αίώνος έχώριζεν
αύτήν άπό τοΰ συζύγου της κόμητος Γουϊτσιόλι. Ή
Θηρεσία μέ τό έκτακτον κάλλος της, μέ τό πρώιμον
πνεύμα της, τήν γοητεία της ήτο περισσότερον άπό
κάθε άλλην άξία τοΰ λόρδου Βύρωνος.
Ή οικογένεια τής Θηρεσίας Γουϊτσιόλι ήτο πολυμελεστάτη άφοΰ ή άνεξάντλητος γονιμότης τής μητρός αυτής κομήσσης Γάμπα έπεφύλαττεν άκόμη είς
τόν κόσμον τήν έκπληξιν εικοστού τέκνου. Καί ή
Θηρεσία θά έμενε ίσως διά παντός είς τό μοναστήριον, καί θά άφωσιοΰτο εις τόν Θεόν, έάν δέν εύρισκετο πλούσιος άνδρας διά νά τήν νυμφευθή. Ό έλευθερωτής αύτό; σύζυγος έπαρουσιάσθη έλκυσθείς άπό
τό κοσμικόν άρωμα τοΰ άνθους τούτου τοΰ μοναστη
ριού, ύπό τήν μορφήν τοΰ έξηκονταετοΰς κόμητος
Γουϊτσιόλι. ’Αλλά ό κόμης Γουϊτσιόλι άριθμοΰσε περισσοτέρας άπό τά έτη τής ηλικίας του χιλιάδας λι
ρών εισόδημα. Ήτο ό πλουσιότερος κύριος τής Ρα
βέννας. Εΐχεν ανάκτορα καί έπαύλεις είς όλην τήν
Ρωμανίαν. Έπήγαινεν είς τό Μοναστήριον μέ τό β
αμάξι του τό όποιον έσυρον τά έξη μαύρα άλογά
του. Ή Θηρεσία έμεθύσθη άπό τήν λάμψιν τού πλού
του τοΰ κόμητος,καί περισσότερον άπό τάς κοσμικάς
έπιτυχίας αί όποιαι τήν περιμένουν είς τό πλευρόν
ενός πλουσίου συζύγου.Άλλά τής πρώτης μέθης παρελ,θούσης τό προσωπεΐον έπεσε, τό δνειρον έξηφανί
σθη καί παρέμεινεν ό σύζυγος μέ τήν καρδιάν γηραιοτέραν άκόμγ, τοΰ- σώματβς...
Αί πρώται σχέσεις τής κομήσσης Γουϊτσιόλι καί
τοΰ Βύρωνος διήρκεσαν ολίγον, Μόλις ·ή άμοιόαία
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συμπάθεια ήνωσε τάς 5ύο ταυτας ψυχάς ό σύζυγο
ασκών τό κυριαρχικόν του δικαίωμα έζήτησε νά
διάλυσή τήν νεφέλην ταύτην καί διέταξεν άναχώρη
σιν βχρυνθείς τόν ρόλον τοΰ βωβού προσώπου. Τον
’Απρίλιον τοΰ 1819 ό κόμης Γουϊτσιόλι ήθέλησε νά
έπισκεφθή τάς γαίας του συνοδευόμενος εις τήν άνά
τάς κτήσεις του, εις τήν περιοδείαν του ταύτην, ύπό
τής συζύγου, ή όποια δμως δέν ήτο πλέον ίδική του.
Ή κόμησσα Γουϊτσιόλι έκαμεν δτι πάσα άλλη γυνή
θά έκαμνε εις τήν θέσιν της. Έκλαυσεν, έγραψε, καί
άναμένουσα άπάντησιν έπεσεν άσθενής έκ μαρασμού,
δικαιολογούσα τό πένθος τής καρδιάς της διά τοΰ
πένθους τής μητρός της, ή όποια άπέθανε κατά τόν
τοκετόν τοΰ τελευταίου εικοστού τέκνου της.Αίκνον
γλυπτόν ύπήρξε τό σύμβολον τοΰ τάφου της. Ωραίος
έπιτάφιος διά τήν αρχαιοπρεπή μητέρα απολέσασαν
τήν ζωήν διά τής ζωής τήν οποίαν άφθόνως εδωκε.
'Ο Βύρων άπήντησε εις τήν επιστολήν τής κομμήσης έκφράζων δλην του τήν αμηχανίαν κα’. απελ
πισίαν. Τό αίσθημα αύτοΰ πρός τήν κόμησαν Γουϊ
τσιόλι ήτο άνάμικτον θλίψεως καί χαράς, διότι ήσθάνετο δτι αύτή ήτο ή καλλίτερα τής ζωής του έρωμίνη, θλίψεως διότι προησθάνετο δτι αύτή θή ήτο
ή τελευταία του. ’Ιδού η πρός αυτήν έπιστολή του,
γραμμένη Ίταλιστί.
«Είσαι κα’. θά ήσαι πάντοτε η πρώττ^ μου σκέ» ψις. ’Αλλά τήν στιγμήν αυτήν εύρίσκομαι εις φρι« κώδη κατάστασιν μή γνωρίζων τ’, νά άποφασίσω> σέ παρακαλώ, σέ καθικετεύω ησύχασε καί πίστευε
« δτι ή πρός σε άγίπη μου δέν δύναται νά παύση
< παρά μετά τής ζωής μου.—’Αναχωρώ διά νά σέ
« σώσω καί άφίνω τόπον, δστις έγεινε εις έμέ άνυπόφορος άνευ σοΰ. —Όμιλείς περί πόνου, τόν
« αισθάνομαι ό ίδιος αλλά δέν έχω λέξεις νά τόν έκ■ φράσω. Δέν άρκεΐ δτι θά σέ άφήσω διά λόγους
τομς οποίους επιδοκιμάζεις πρό ολίγων χρόνων,
<■ δέν άρκεϊ δτι θ’ άφήσω τήν Ιταλίαν μέ τήν καρ
έ διάν έσπαραγμενην, ασθενής τό σώμα καί τήν ψυ-·
• <: χήν, πρέπει άκόμη νά ύποφέρω τάς έπιπλήξεις σου
«. χωρίς νά απαντώ καί χωρίς νά τάς αξίζω. Χαΐρε !
« Είς τήν λέξιν αυτήν περιλαμβάνεται ό θάνατος τής
•ευτυχίας μου... >
Τέλος τήν 8’Ιουλίου προσεκλήθη ό Βύρων‘παρά
εήν κλίνην τής έπιθανάτου πλέον κομήσσης, ή οποία
ήτο μόλις δεκαεπταέτις, καί τήν οποίαν μόνος αύτόί
—ή οικογένεια άνωμολόγει τούτο έρυθριώσα—ήδύνατο νά άναστήση.Έτρεχεν έκεΐ μέ τήν πρόφασιν νά
έπισκεφθή τόν τάφον τοΰ Δάντη, καί τό δάσος τών
πευκών δπου περιεπλάνησε τούς άθανάτους ρεμβα
σμούς του, έτρεχεν συνοδευόμενος ύπό τοΰ Δόκτωρος
Άλιέττι τής Βενετίας, ιατρού διακεκριμένου. ’Αλλά
ό καλλίτερος δλων τών ιατρών ύπήρξεν αύτός ό ίδιος.

ςΕΐπεν εις αύτήν ν’ άφήση τήν κλίνην της, καί ή
ασθενής, θαύμα έρωτος 1 έσηκώθη καί περιεπάτησε.
Έζη, έπιμαρτυροΰσα κατ’ αύτόν τόν τρόπον τήν
υπερφυσικήν δύναμιν εις τήν οποίαν ή ζωή της
προσεκολλήθη.

’Από τοΰ’Ιουνίου τοΰ 1819 ό Λόρδος Βύρων είναι
προσκολλημένος εις τήν συζυγικήν στέγην τήν Οποίαν
διετάραξε, ξένος ευλογημένος κα
*.
κατηραμένος συγ
χρόνως, μεριζόμενος μεταξύ τών εύγνωμώνων θω
πειών τής γυναικός τήν όποιαν έσωσε, καί τών μυ
στικών δυσπιστιών καί άφώνων έπιπλήξεών τοΰ συ
ζύγου άπό τοΰ όποιου άφήρεσε τόν προσφιλέστερων
θησαυρόν του...
Κατά τό τέλος τού μηνάς Αύγούστου ό Βύρων
μείνας μόνος έν Βονωνία διαρκούσης τής άπουσίας
τής κομήσσης μετά τού συζύγου της περιοδεύοντος
μετ’ αυτής άνά τάς γαίας του μετέβαινε εις τούς
ερήμους κήπους δπου τήν ήκολούθει ή λατρευτή σκιά
συνωμίλει σιγανώς μετ’ αυτής, ήκολούθει βήμα πρόν
βήμα τό ίχνος της, εις τό χείλος τής κρυμμένης ύπό
τάς ιτέας πηγής, πλησίον τοΰ κλειδοκύμβαλού, πρό
τής στρογγυλής τραπέζης δπου έμενε ήμιάνοικτΟ/,
άκόμη τό βιβλίον τής Κορίννης καί έγραφε....

ΙΙολυαγαπημένη μου θηρεσία.

Άνέγνωσα τό βιβλίον τούτο εις τόν κήπον σας.
Είσθε άποΰσα αγάπη μου άλλως δέν θά τό άνίγίνωσκον.ΕΙνε έν έκ τών ήγαπημένων βιδλίων σας,
< καί ή συγγραφεύς του ήτο φίλη μου.Δέν θά έννοήσε<· τε τάς άγγλικάς αύτάς λέξεις πού σημειώνω εις αύτό,
. καί οί άλλοι δένθάτάςέννοήσωσι περισσότερον.Ίδού
< διατί δέν τάς έγραψε Ίταλιστί. ’Αλλά θά άναγνω
<■ ρίσετε τήν χεΐρα έκείνου δστις σάς άγαπά περιπαθώς, καί θά μαντεύσετε δτι εις βιβλίον δπερ σά
*
άνήκει δέν ήδυνήθη νά όνειροπολήση παρά έρωτα·
Εις τήν λέξιν αύτήν ώραίαν εις πάσαν γλώσσαν,
άλλ’ ώραιοτέραν άκόμη εις τήν 'δικήν σας, Amor
< ιιιίο.συμπεριλαμβάνεται δλη ή ύπαρξίς μου.Αισθά
νομαι δτι ύπάρχω έδώ καί φοβούμαι τόν χρόνον
: οστις θά έπακολουθήση. Σείς θ’ άποφασίσετε περί
<·. αύτοΰ, τό πεπρωμένον μου έπαναπαύεται εις σάς,
καί σείς είσθε δεκχοκταέτις. Πρό δύο μηνών μόνον
<· έξήλθετε τοΰ μοναστηριού, θά έπεθύμουν έξ δλης
< μου τής ψυχής νά έμένατε έκεΐ ή τουλάχιστον νά
<■' μή σάς συνήντων ύπανδρευμένην.
s Άλλ
*
δλα αυτά έρχονται άργά. Σάς άγαπώ
« καί μέ άγαπάτε. Τουλάχιστον τό λέγετε κα’. πράτ4 τετε ώς άν ήτο άληθές, δπερ είνε βεβαίως παρηγο
ριά εις πάν δτι δύναται νά συμβή. Άλλ’ δμως είμαι
< έγίο δστις άγαπώ περισσότερον καί ξέν δύναμαι νά
« παύσω άπό τοΰ ν’ άγαπώ.

« Νά μέ συλλογίζεσθε κάποτε δταν αί "Αλπεις
« καί ό Ωκεανός μάς χωρίσουνε. ’Αλλά τούτο δέν
c θά συμβή ποτέ έκτός έάν τούτο θά ή τον ή έπιθυμία σας».
Βονωνία 24 Αύγούστου 1819
♦
Βύρων
Κατά τόν Σεπτέμβριον’τού 1819 ό κόμης Γουϊ
τσιόλι ήναγκασμένος νά μεταβή δΓ υποθέσεις του εις
Ραβέννην άφήκε τήν γυναίκα του μετά τοΰ Βύρωνος.
Ή ύγεία τής κομήσσης άπήτησεν έντός βλίγου τήν
έκ Βονωνίας άναχώρησίν ’της. Ό κόμης ούτινος ή

συμβουλή έζητήθη, συνήνεσε εις δτι δέν ήδύνατο νά
έμποδίση καί έπέτρεψε τό ταξείδιον εις Βενετίαν μέ
τάς θερμάς καί ζωογόνους αύρας. Ό Βύρων καί ή
κόμησσα Γουϊτσιέλι, ωραία ώς ρόδον ώχριάσαν, άνεχώρησαν όμοΰ έκ Βονωνίας τήν 15 Σεπτεμβρίου καί
έφθασαν βραδέως εις Βενετίαν.
Κατά τήν έποχήν αύτήν ό Βύρων διήλθεν ημέρας
άνεκφράστου εύτυχίας, τήν οποίαν δίδουν εις τήν
ψυχήν τό διπλούν φώς τών δύο τούτων συναντωμένων
άστρων τού έρωτος καί τής φιλίας.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ νΣΜΑ
ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ
Καιρός είναι ή καρδιά μου άπό έρωτες νά πάψη
τώρα ποΰ πλέον δέν ήμπορεϊ σ’άλλες καρδιές ν’Λνάψη
ερωτική φωτιά.
Άλλ’ όχι, άν είναι αδύνατον νά μ’ αγαπήσουν άλλοι,
δμως έγώ ιθέ ν’ άγαπώ τή; ώμορφιάς- τά κάλλη
τά κάλλη τά γλυκά.
Ή ’μέρες μου έτελειιόσανε καί φεύγουνε ή άχτΐδες
τοΰ έρωτα τάνθη και οί καρποί τής νιότης μου ή
έλπίδες, καί μένει ή συμφορά.
Μαύρη φωτιά καί αδιάκοπη τά σωθικά μου φθείρε
σαν τή φωτιά τής κόλασης, σάν τή φωτιά πού φθείρει
τοΰ χάρου τά κορμιά.
Δέν πρέπει τέτοιος στοχασμός τό νοΰ μου νά θολώνη
έδώ ποΰ ή Δόξα ολόλαμπρη μονάχη στεφανάίνει
τοΰ ανδρείου τήν κεφαλή,
Σημαίες, δάφνες καί καπνοί καί άρματα τιμημένα
τής Λοθητήί 'Ελλάδος μου, παρηγορήστε έμενα
εμέ ποΰ εσάς ποθεΐ.
Ή Ελλάδα τώρα ελεύθερη, έλεύθερη ή καρδιά μου
Λς τρέςει έδώ νά τιμηθή σ’ έμενα ή γενεά μου
όποΰ σέ μένα ζή.

"Οχι δέν θέλω δάκρυα γι’αγάπη πλέον νά χύσω
τώρα στή θλίψη, στή χαράν αδιάφορος θά μένω
έως δτου έχω πνοή.
Αντί τή νιότη νά ποθής, λύπη στο νοΰ σου νάχης
κάλλιο σάν ήρωας νά χυθής στον κάμπο μες τήςμάχης
ηούναι μπροστά σου έδώ.

Τοΰ πολεμάρχου τή ίΐανήν έζήτησε ή ψυχή σου
εΰρε τό μνήμα ποΰ ποθείς καί τότε αποκοιμήσου
τόν ύπνο τό στερνό.
-’γ ΕΑΙΣΑΒΕΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΣ

ΣΥΝΝΕΦΑΚΙ
♦

"Ενα ρόδινο, απόψε τό δείλι,
Συννεφάκι αρμενίζει αλαφρά
Τό χαμόγελο πούχες στά χείλη
"Οντας σ’ είδα τήν πρώτη φορά.
Καί τραβάει γιάτής δύσης τήν άκρη
Καί χλομαίνέι καί σβύνει αλαφρά...
Κι’ ή ψυχή μου πλανιέται στά μάκρη
Κυνηγο'ιντας τήν πρώτη χαρά.
1924

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Δ ΗΣ

ΣΑΝ ΧΤΕΣ
Κρίνα μου χτες ακόμα ή ομορφιά σας
φάνταζε αγνή, λευκή μέσ’ στ’ ανθογυάλι.
Σήμερα πάει ή δροσιά καί τ’ άρωμά σας
κι’ έχετε ωχρό γερμένο τό κεφάλι.
Σάν χτες κ’ εμέ ή χαρές μου ςεννοιασμένες
στημένο στή καρδιά μου είχανε θρόνο.
Μά σάν καί σάς άπόμειναν σβυσμένες
κι’ αφήσανε τή θέσι τους στο πόνο.
Θεσ)νίκη 1923
ΣΠΕΡΑΝ’ΤΖ.Α ΤΩΝΗ

εΛληκικη εειθεωρηςις
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ “ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ,ι

Εις τήν αίθουσαν τοΰ «Ideal» εξακολουθούν αί συναυ
λίαν «Για τό λαό», πρός διάκρισιν άπό τάς λαϊκάς Συναυ
λίας αί όποιαν δίδονταν εις τό ’Αττικόν: Ή πέμπτη Συναυ
λία τοΰ Ideal ήτο συμφωνική μέ διευΰυντάς τής ορχήστρας
τούς κ. κ. Λαυράγκαν καί Βάρβογληνί Η συναυλία ήρχισε
μέ τήν εις φά μείξον 8ην συμφωνίαν τοΰ Μκετόβεν. II
συμφωνία αύτή έγ.„άφη τό 1S12 έξετελέσθη δέ διά πλωτήν
φοράν τόν Φεβρουάριον τοΰ 1821 είς τήν συναυλίαν ή
οποία ώργαγώθη πρός τιμήν τοΰ Μπειόβεν. ΈξαιρεΎικώς
ώραϊον είνε τό finale τής συμφωνίας αυτής τό όποιον εξετελέσΟη μέ μεγάλην έπιιυχίαν—Επίσης μέ πολλήν τέχνην
έτραγούδησε ή κ. Νίνα Φωκά τον ΒέρΟερσν τοΰ Massenet.
Τό Πρελούντιο τής Αγίας Βαρβάρας τοΰ κ. Βάρβογλη
διευθυνόμενον άπό τόν ίδιον συνθέτην παρήγαγε μία εξαι
ρετικήν έντυπωσιν. ΊΙ Συναυλία έ τελείωσε μέ τήν Marche
Mili taire τοΰ Σαίν-Σάνς, ή όκοία έξετελέσθη μέ επιτυχίαν
παρ’ όλης τής Ορχήστρας.
*
Ή Έβδομη Συναυλία «Γιάτό λαό» έόόθη εις τό θέα
τρον «’Ολύμπια», μέ τό αριστοτεχνικό μουσικό ποίημα τοΰ
Τέννοσον«Ένωχ *
Άρτιν»μέ υπόκρουσιν Στράους: Τό ποίημα
τοΰ Τέννυσον,απήγγειλε μέ πολύ αίσθημα ό κ. ΙΙαπαγεωργίου. Κάτοχος τοΰ«Ένωχ Αρτεν» άπέδωκεν όλην τήν υπο
βλητικήν μυστικοπάΰειαν τοΰ στίχου. Τήν ύπόκρισιν εις
τό πιάνο έξετέλεσεν ό καθηγητής κ. .() Ιΐίνδιος.
Ή έβδομη Λαϊκή Συναυλία εις τό ’Αττικόν έδόθη ύπό
τήν διεύίίυνσιν τού κ. Μπουστιντσύϊ. 'II ορχήστρα εξετέλεσε τήν εισαγωγήν τών «Εύθυμων χηρών.» καί τήν Σονι"
ταν του Grieg. Ή Αις Καίσαρη άρπίστρια εκλεκτή, έξε
τέλεσε μέ πολλήν τέχνην τήν «Φαντασίαν» τοΰ Σοΰμπερτ·
Οί Ουγγρικοί Χοροί τοΰ Μπράμς άπεδόΟησαν μέ όλον τό
απαιτούμενον κέφι. Έν γένει ή Έβδομη Συναυλία δέν ύστέρησεν εις επιτυχίαν άπό δλας τάς προηγουμένας.
* *
Εις τήν 8ην Συναυλίαν, τήν οποίαν διηύΰυνε ό κ. Οίκο,
νομίδης. άφήκε έξαιρετικήν έντυπωσιν, ή «Άλκιστι;» τοΰ
Γλούκ. ’Επίσης ή δεσποινίς Κατσιμαντή έτραγούδησε μέ
έκφρασιν τήν Cisinonda τοΰ Ilaendel. \έν είχεν δμως τήν
αυτήν έπιτυχίαν εις τό «Non Credo» τοΰ Vidor.
*
* ijt
II έννάτη λαϊκή Συναυλία, ήτο ϊσως ή τελειότερα άπό
δλας. Τό πρόγραμμα της εκλεκτότερου άπό τά συνήθη, ή
έκτέλεσις προσεκτικωτέρα. Μία ξεχωριστή έπιτυχία τής
συναυλίας αυτής ήτο' ή δεσποινίς Ιίοιμει ίδου. Τό παίξιμο
τοΰ βιολιού της είνε άπαράμιλλον. ’Έπαιζε
τό κοντσέρτο τοΰ Βιοτάν. τό Φάουστ, καί εκτός προγράμματος
τήν «Ταραντέλλαν» τοΰ Βινιάφσκυ. Άπό τές πριότες δο
ξαριές έδωκε τήν έντυπωσιν τής έξαίρετικής της μουσικής
ιδιοφυίας, καί αύτή ή έντύπωσις έξηκολούθησε καθ’ δλην
τήν έκτέλεσιν τοΰ παιξίματός της. ’Ιδίως έπέτυχεν εις τό
Κοντσέρτο τού Βιοτάν, καί γνωρίζομεν όλοι πόσον δύσκο
λο ν είς τήν έκτέλεσιν είνε τό κομμάτι αύτό.
‘Η Δεσποινίς Ποιμενίδου είνε μαθήτριατοΰ Ωδείου τοΰ
Βόλου, καί αύτό είνε τό εΰχάριοτον ότι καί αί έπαρ

ρχίαι είνε είς ίΐέσιν νά καλλιεργήσουν μίαν ιδιοφυίαν
δταν τούς παρουσιασΟή.
Τό τάλαντον τής δεσποινίδας Ποιμενίδου χρειάζεται
ιδιαιτέραν προσοχήν, καί πρό πάντων σοβαράν τε/.ειοποίησιν διά νά Ιδη εμπρός της ανοικτούς καλλιτεχνικούς ορί
ζοντας τούς όποιους ασφαλώς θά όνειροπολή.
Η

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΤΗΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

'II Συναυλία τής ’Ορχήστρας τοΰ Ώδείου.δπως πάντοτε,
υπήρξε πολύ επιτυχής. Ιδίως έκαμεν άρίστην έντύπώσιν ή
έμφανισις γιά πρώτην φοράν τοΰ βιολιστοΰ II. Βάϊσσγκεομπερ. ό οποίος άν καί φέρει τό ξενικόν αύτό όνομα είνε
ελλην υπήκοος.θαρραλέος μαθητής τοΰ Ωδείου,τελειοποιη
θείς είς Εύρανπην. Τό παίξημο του είνε άκριβές καί άψο
γο ν. αύτό όμως δέν σημαίνει δτι ό κ. Βάϊσσγκερμπερ δέν
έχει άνάγκην τελειοποιήσεις καί προσοχής. Ό κ. Πρήμαν έξετέλεσε μέ πολλήν λεπτότητα τό Αύτοκρατορικόν
Κονσέρτο τοΰ· Μπετόβεν. Αλλά καί ή εισαγωγή τοΰ Τάνχάουξερ ύπό τής ορχήστρας υπήοξεν ίσως τό καλλίτερο μέ
ρος τής έκτελέσεως τοΰ προγράμματος.
* *
$
ΡΕΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Είς τό προηγούμενου τεύχος έδημοσιεύσαμεντ ήν εικόνα τής
μικρά; Ρένχς Κυριάκού. Ή έξαέτις καλλιτέχνις είνε ασφα
λώς μία πρώιμος ιδιοφυία. Άπό τήν ηλικία τών τριών.έτών
εδωκε δείγματα τών μουσικών της συνθέσεων.’Ήδη τό τά
λαντον της αναπτύσσεται συγχρόνως μέ τή μικρή της ζωή,
καί άπό καιρού είς καιρόν δίδει δείγματα τών μουσικών
της έμπγεύσεων. Λυτό παρουσιάζει έως τώρα ή Ρένα Κυ
ριάκού. Είνε ένα σπάνιον τάλαντον τό όποιον ύπόσχεται
δημιουργικόν μέλλον πρώτης τάξεως. Αλλά καί ή ευθύνη
τών γονέων της είνε διά τούτο πολύ μεγάλη. Εχει άνάγκην
προσοχής ιδιαιτέρας, καί Ιδιαιτέρων φροντίδων ή μουσική
της μόρφωσις. Θά είνε κρίμα έάν τό σπάνιον αύτό τά
λαντον δέν τύχη τής δεούσης προσοχής καί δέν άποδώση
μίαν ημέραν τούς καρπούς τούς οποίους δλοι όσοι τήν
έχειροκρότησαν μέ ενθουσιασμό, είςτήν αίθουσαν τοΰ ΓΙαρ
νασσσύ περιμένουν.

ΒΙΡ,ΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Νέα Ζωή. Μηνιαϊον η ιλολογικόν περιοδικόν. Έκδίδεται
είς Αλεξάνδρειαν.
Φάρος.
Περιοδικόν μηνιαϊον. Έκδίδεται είς Βόλον.
Λογοτεχνικές Σελίδες. Περιοδικόν. Έκδίδεαι είς Χανιά
τής Κρήτης.
Έρανιοτής· -Πεοιαδικόν. Έκδίδεται είς Αθήνας.
Ο Αχών τή? γυναίκας. — Μηνιαϊον δε/τίον τού Συν
δέσμου τών Έλληνίδων υπέρ τών δικαιομάτων τής Γυναικός.
Λογοτέχνης·—Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδικόν
έκδιδόμενον είς Βόλον ύπό ομίλου φιλολογούντων νέων.
"Εσπερος. Μηνιαϊον περιοδικόν, έκδίδεται είς Σύρον.
Μακεδονικά γ^άμματσ. Μηνιαϊον περιοδικόν, έκδίδε
τά ι εί; Θεσσαλονίκην.
Ενα Νικήτρια.— Μηνιαϊον περιοδικόν, έκδίδεται είς
Λάκυνθον. Διευθύντρια : Μαριέττα Γιαννοπούλου.
Μούσα.—Περιοδικόν Μηνιαϊον. Άθήναι.
Ι/Europa Orientale—Roira.
Libre—Difecteur: Ms Roussel—Athenes, Όδός Σίνα
Αί Μοϋσαι.—Διευθυντής: Λ. Ζιόης. Ζάκυνθος.
r Επτανησιακή ’ Επι&εώρισης.—-Μηνιαϊον περιοδικόν.
Έκδίδεται είς Ζάκυνθον.
Βίγλα. — Μηνιαία φιλολογική καί καλλιτεχνική Έπιθεώρησις. Έκδίδεται είς Μεσολόγγιον.
“Υπαλληλική ^Ενωσις.—Έβδομαδιαϊον όργανον τής
λέσχης τών Δημοσίων υπαλλήλων. Έκδίδεται άπαξ τής
βδομάδος ’Αθήνας.
'Ιστορία τής Ελληνικής Γεωργίας.—Έξεδόθη ό δεύτε
ρος τόμος τής 'Ιστορίας τής Ελληνικής Γεωργίας τοΰ κ.
Δημ. Λ. Ζωγράφου. Τιμή έκαστου άντιτύπου δραχ. 30. Πω
λείται είς τά Γραφεϊά μας.

Ειδοποιούνται οί κ. κ. μέτοχοι τη; Ίρακε,ης Αθήνας
«τι ό έκτακτος Γβνική Συνέλβυσις τιον Meto/ων της Μ
■Ιανουαοίου Τ923 άκεφάσισΕ / αύξηση το ι ταιοικον κϊφαλαιονΤπό Δοχ 48.000.0CO εί; Λρχ. 72.OOd.OUO < ια της εκ-
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ΑΣΥΝΑΓΟΝΙΣΤΟΣ «ΜΙ
MPQN Η ΔΟΛΜΡΙΟΝ

Πολλοί έμα&ον ήδη άπό διάφορα δημοσιεύ
ματα. πού έγένοντο, δτι τό Κράτος εκδίδει έν
τοκα γραμμάτια ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑΣ ΛΙΡΑΣ
δόοβτος 240.000 τέων μετοχών, ονομαστική; αξία; Δνχ· ξ’ί·
.τρικόν ταρείον του Κράτους, με τοκον πρόκαΑί μετοχαί αύιαι έκδοθήσονται εις την τιμήν Αρχ. 1
ταβαλλόμενον 7 ο)ο— 7 1)2 ο)ο; 8 ο)α—8
καί Σελληνίων 10 έκάστη.
« ,\ , , .
ΚΑΙ ΔΟΛΛΑΡΙΑ, έκδιδόμενα άπό^τό ΚενΔικαίωιια έγγρ<ιόίι<>
r
,
1)2 ο)ο και 9 ο)ο έφ’ δσον ταϋτα είναι πλη
Αί 240.000 νέαι μετοχαί τίθενται, κατά προτιμησιν εις
τήν διάθεσιν τών παλαιών Μέτοχων, οιτινες θα εχιοσι
ρωτέα μετά εν ή δύο ή τρία} ή τεσσαρα ή πέντε
δικαίωμα έγγραφής. .
,
.
έτη, ώς και ποια άκόμη πλεονεκτήματα οί άγο·
1) μή £ηί6^τ^ής μειώσεως. κατ’ αναλογίαν'μιας:
μετοχή; «ρό; δύο καλαιά; (τα κ/.ασματ; ίΗ ν ϋα λαμιία
ράζοντες αυτά άπολαιυουσιν έκ τοΰ φόρου τής
νωνται υπ3 δψει).
ιϊς συνάλλαγμα περιουσίας.
2)
μειώσεως, διά κυσότητο μ.τοχων ην
Ελάχιστοι δμως είναι οι άντιίληφυεντε·-,
έηιΟυμοΰσι. ΕΙς τά; έγγραφά; ταντα; 0α ήιαννμιδωοιι αι
έκ τών μή έκιδεκτικών μτιο.σεω? έγγραφων, ενακομεινασατ
ποίαή εξαιρετικήν ώφέλειαν έχουσιν» έκ, τοΰ τρόϊ
που τής προκαταβολής τοΰ τοκου των, διότι
^Ή^διανομή, έάν ί'πάρξ.) κβρίκτωοι;. 0ά γίνϊ) έν άναλογια πρός τάς έγγραφείσας μντοχας.
βεβαίως πό,σοι είναι εκείνοι οιτινες άντεληφυη
σαν, δτι, ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝ
Γρόττος τϊληρωιιίις
ΤΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 580 ΜΟΝΟΝ ΛΙ
Ή τιμή τών Αρχ. 100 και Σελληνίων 10 κατά μετοχήν
ΡΑΣ ’Ή ΔΟΛΛΑΡΙΑ
*
ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΙΝ
βΧν1/^;αί μή
, με.ώσεως ά 86^ άμα
ΕΝ ΤΣΕΚ Τ0Υ4 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΗΡΩΤΕ-,
τϋ έγγραφή άπό 1 Φεβρουάριου μέχρι 4 Μαρτίου 1.)- Δρχ.
ΟΝ ΜΕΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΛΝΤΙΠΡΟϊ
Ιθ κα\ Σελλήνιαό β «σι; άπο 1 μέχρι Ιο ’Απριλίου 1ΌΙ
ΣΩΠΕΥΟΝ 1000 ΛΙΡΑΣ ’Ή ΔΟΛΛΑΡΙΑ.
Αρχ. 50 καί Σελλήνια ο.
,
·
2) Έγνοαφαί έηιόεητεηαί μειώσεως. Οι μέτοχοι δεν 0
Είς τούς πολλούς δα φανή τούτο περίεργον,
g/owl νά καταΡάλωσι κατά την έγγραφην «οσον τι Κατ
πώς,
ένω τό Κράτος λαμβάνει σήμερον 580^ λί
τόν διανομήν μόνον (άπό 1 μέχρι 1.) Απριλίου 1.1-1) 0
ρας’ δίδει μετά πέντε έτη ΙΟΟΟ.λίρας. Και δ
καταΒάλωσι ταυτοχρόνω; καί τάς δυο δόσεις ήτοι τ ,
“ρ™ 100 καί Σελλήνια 10 δι’ έκάστην τών μέτοχων αιτινε,
μως, δεδομένου δτι, ό τόκος τών πέντε ετών
δά’τοϊ; άναλογίσωσι.
είς εκείνον, ό όποιος αγοράζει ένα τσεκ τοΰ
Είς πεοίπτωσιν καθ' ην οί έγγραφηοομτνοι δε ν καταβάλωοι’ν έν καιρώ. κατά τα; ω; ανω προθεσμία,, τα.
Δημοσίου 1000 λιρών, προκαταβαλλόμενος εδόσεις κηρύσσομαι αυτοδικαίως έκπτωτοι του δικαίωμασωτερικώς πρός 9 ο)ο ανέρχεται εις λίρας
TOS έγγραφης Τίον, ητις ακυρσύται.
• '
419 και επομένως δέν έχει είμη νά ,τίαίταθέση
Τρόττος έγγοαάΛς.
580 λίρας καί νά λάβη τό τσεκ τού Δημοσίου
Οί έπιΟυμοΰντε; έκ τών κ.κ. μετόχων νά καμντι χτ>1
τών 1000 λιρών πληρωτέον μετά πεντε έτη.
αιν τονΓδικαΧιατό; των έγγραφης μή έπιδεκτικης μειω
Δηλαδή καταντά σαεδόν ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΑ
ΕΤΙΑΣ ΟΥΤΩΣ' ΝΑ ΔΠΙΛΛΣΙΛΣΗ ΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ. Τό ίδιο συμβαίνει, κατά
μικροτέραν βεβαίως κλίμακα, δια τα εκδιδομεοΰτω ποός έ-άσκησιν τού δικαιώματος έγγραφη^ ει^ τηι
νέαν εκδοσιν, Οίλουσιν άκυρωδή τοΰ οριστικού μερίσματα,
να μέ μικροτέραν προθεσμίαν γραμματια είς
τή; χρήσεω; 1923 πληρωθησομένου έπι προσαγωγή της
συνάλλαγμα τοΰ Δημοσίου. Ουτω π. χ. κατα
ύπ’άοιθ. 17 ιιερισματαποδείξεως.
θετών τις G06 λίρας διά τέσσαρα χρόνια λαμ
SSUWK»> »■»“”·■«
βάνει ένα τσέκ τού Δημοσίου 1000 λιρών, κα
ταθετών 777 λίρας διά τρίΐα1 χρόνια λαμβάνει
έγγραφής.
ενα τσέκ τού Δημοσίου 1990 λιρών. Ομοίως
Δικαίωμα Ηεοίόαατου.
καταθετών 8 60. λίρας διά δύο χρόνια λαμβάνει
Αί νέαι αετο/αί θά φέρωσι μερισματαπόδειξή' ύ»’ άριθωσαύτως ένα τσέκ 1000 λιρών κ.ο.κ. Δύναται
48 και θά έχωσι δικαίωμα έπί τών μερισμάτων της χρη0ε<Αΐ1έγγ4ραφαί γίνονται δεκταί παρά τώ jv ’ΑΟήναις
τις νά υπόδειξη άραγε ασφαλέστερων και ικανοποιητικωτέραν τοποθέτησιν συναλλάγματος ;
Κεντρικώ ^ταοτήμαη
ΑονδίνΦ καί
Δημοσιευθήτω διά τών 7-ιαβουσών έγγραφον
Bauque de
1’ Union Parisieune. 7 ^ie Chauchat
εντολήν έφημερίδων.
Έν’Αθήναις τή 26 ’ίανουαρίου 1924.
(Έκ ιοΰ Ύπουργείον ιών Οικονομικών).
To Δ\οκητικδν Συμβονλιον.

εααπμκη ειη<->ε<>ιίιςι

Hi

E. i. I ΠΜΚΙΙ

ΕΠίώΕΩΙΉΣΪ*

ΚΙΝΙΝΗ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ
Άπό τής 3ης Δεκεμβρίου 1 923 ή τιμή πωλήσεως τής κινίνης τού Κράτους ήλαττάιθη
καί πάλιν σημαντικώς, κατόπιν τής πτώσεως
τοΰ συναλλάγματος καί τής σημαντικής οικονο
μίας, ήτις έπεΐεύχθη κατά τήν τελευταίαν προ
μήθειαν κινίνης, κλεισθείσίαν έίς τιμήν εύθηνοτέραν καί τής προπολεμικής.
Αί τίμιοι χονδρικής πωλήσεως, ενώ κατά τδ
παρελθόν θέρος ήσαν ικατά κυτίον υδροχλωρι
κής δρχ. 27, διθειϊκής δρχ. 18 καί φυσίγγων
δι’ ενέσεις δρχ. 18. ήλαττώθησαν κατά τόν πα
ρελθόντα Σεπτέμβριον είς δρχ. 20 κατά κυτίον
υδροχλωρικής, δρχ. 16 διθειϊκής καί δρχ. 16
κατά κυτίον τών 10 φυσίγγων.
Άπό δέ τής 3 Δεκεμβρίου έ. έ, ή τιμή ήλαττώθη πάλιν είς δρχ. 15 κατά κυτίον υδροχλω
ρικής, δρχ. 12 κατά κυτίον διθειϊκής κιαί δρχ.
10 κατά κυτίον τώγ 10 φυσίγγων.
Έποιιένως εντός διαστήματος τριών μηνών,
τδ Ύπουργεϊον τών Οικονομικών ήλάττωσε
τήν τιμήν τής κινίνης άπό τής υφιστάμενης
κατά τδ θέρος τιμής κατά 45 ο)ο, άποβλέψαν
είς τήν κατά τδ δυνατόν άνακούφισιν τών άπορωτέρων ιδία τάξεων διά τής παροχής εύΟηνής ><θί γνήσιας συνάμα κινίνης.
Είς τάς σημερινός τιμάς ή αξία έκάστου
σωληνάριου τών 10 σακχαροπήκτων ανέρχεται
είς 3 δρχ. διά τήν υδροχλωρικήν καί 2.40 δρ.
διά τήν διθειϊκήν καί' μίαν δραχμήν δι’ έκάστην
φύσιγγα ί ένεσιν). Προκειμένου δμως περί λια
νικής πο)λήσεως, αί τιμαί αΰτα,ι είναι δρχ. 3.60
κατά σωληνάριον υδροχλωρικής. δρχ. 2.80 κα
τά σωληνάριον διθειϊκής καί δρχ. 1.20 κατά
φύσιγγα ί ένεσιν).
Δημοσιευθήτω διά τών λαβουσών έγγραφον
εντολήν εφημερίδων.
(Έκ τοΰ Ύπονογείον τών Οικονοιιικών)

( -Wife

ΚΛΗΡΟΣΕ Σ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Γίνεται γνωστόν δτι εντός τοΰ μηνός Μαρ
τίου 1914 γενησονται. <4: εφεξής κληρώσεις
τοΰ αναγκαστικού Δανείου, ήτοι·
Κλήρωσις Ιουνίου 1922 τή 5η · Μαρτίου
1913. — Κλήρωσις Σεπτεμβρίου 1912 τή 9
Μαρτίου 1914.— Κλήρωσις Δεκεμβρίου 1922
τή 11 Μαρτίου 1924. — Κλήρωσις Μαρτίου
1923 τή 13 Μαρτίου 1924.— Κλήρωσις ’Ιου
νίου 1923 τή 17 Μαρτίου 1924.— Κλήρεοσις

Σεπτεμβρίου 1923 τή 20 Μαρτίου 1924. —
Κλήρωσις Δεκεμβρίου 1923 τή 24 Μαρτίου
1 924.
Κα'^’ έκάστην τών επτά τούτων κληρώσεων
οί λαχνοί ίσχΰουσιν ώς εξής·
ί λαχνός X. δρ. 300000 δρ. 300000
2
»
100000 » 200000
» »
50000 » 200000
4
»
» »
20
20000 » 400000
»
» »
10000 » 400000
40
250000
» »
»
5000
50
»
» »
3000 » 150000
50
» »
»
1000 » 100000
100

Λ //ul'Pf’ElOX ΓΕΩΡΓΙΑΣ
J7.4 ΠΕΣΤΕ (-{ΕΣΕΙΣ
/' Ε !>.'/ Ε Ί /’ *2 Λ

Τήν 1 5ην Φεβρουάριου έ. έ ήμερον ί Ιαρασκευι'ΐ'. Ζ"ΐ ιοραν 9 π.μ. ένεργηθήσεται έν τώ
καταστήματι τοΰ 'Υπουργείου διαγωνισμός δια
τήν κατά/.ηψιτΓπέν^ι θέσεων γεωμετρών β' τάξεως τής τοπογραφικής υπηρεσίας. Λι αιτήσεις
υποβάλλονται μέχρι τής 11ης Φεβοουαρίσυ
σ υμπερι λαιι βανομ έ νι ।:.
Προσόντα· δίπλωμα τής παρά τω Εθνικώ
Μετσοβείω ! Ιολυτεχνείω Σχολής Γτωμετοών
εργοδηγών.
I Ιάσα πληροί; ορία χορηγείται έν -φ ’Υπουρ
γείο) Γεωργί < ί Τμήμα ΙΙροσωπικοΰΙ.

267 λαχν. έκάστης κληρώσεως; 20000000
Δημοσιευθήτω διά τών λαβουσών έγγραφον
εντολήν εφημερίδων καί περιοδικών.

Υ1ΙΟΥΡΓΕ1ΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διατάξεις κατά τής αλιείας διά δνναμίτιδος

'Ο νόμος 2054 τοΰ 1020 «περί άπαγορενσεως τής
αλιείας δια δνναμίτιδος» «τροποποα/ι'θ; καί σννεπληροιθη έπί ιό αυστηρότεροι· διά νο,ιΐοθετικον διατάγ
ματος εκδοΟέντος καιέι τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον.
.41 κνριώτεραι διατάξεις κατά Ιής καταστρεπτι
κής διά τόν εθνικόν πλούτον και βαρβάραν ταντης
αλιείας εΐνε αί έξης έν περιλήφει :
Ιον) Οί άλιενοντες διά δνναμίτιδος καί αλλοτν
εκρηκτικών νλιον ώς καί οί συνεργάται αυτών τι
μωρούνται μέ η νλάκισιν πέντε μηνών μέχρι τριών
ετών καί πρόοτιμον χιλίων μέχρι πέντε χιλιάδα»’
δραχμτϋν.
2ον) Οί ευρισκόμενοι έν πλώ ή οί οπωσδήποτε
ευρισκόμενοι εις την περιοχήν άλιενσίμον μέρους (α
κτής, ποταμού, λίμνης) καί κατέχοντες άπλ.ώς δνναμίτιδα χωρίς νά δΰνανται τ' αποδείξουν δι’ επι
σήμων πιστοί';ιήσετον τήν πρός νόμιμον χρήσιν κα
τοχήν ταντης τιμωρούνται μέ φυλάκιση· πέντε μηνών
μέχρι δόο ετών καί πρόοτιμον πεντακοσιων μέχρι
δύο χιλιάδτον δραχμτον.
Οί ένοχοι κνβερνήται πλοίων πλήν τής ποινής
ταντης στερούνται καί jjov διπλώματος των.
3ον) Πάντες οί οπωσδήποτε ποιλονντες ή προμηθευοντες δνναμίτιδα πρός αλιείαν τιμωρούνται μέ
φυλάκιση· άπό 1 μέχρι 5 μηνώ»· καί μέ πρόοτιμον
άπό 500 μέχρι 2000 δραχμών.
4ον) Πάντες οί προμηθενόμενοι πρός μεταπώλη
ση· καί πωλονντες ιχθύς άλιενθένιας διά δνναμίτι
δος, τιμωρούνται μέ η νλάκισιν 1 μέχρι 5 μητών καί
μέ πρόοτιμον 500 μέχρι 2000 δραχμών. Οί διά δυ

' Εκ τον 1 πονογείοι· Γεωργίας)

ΥΙΙΟΥΡΓΕΙΟΝ 1ΈΩΡΓΙΛΣ
ΙίΙΑ.ΓΟΓΕΥ1ΙΣ ΚΥΜΙΓΙΟΥ

ό/α ία: δια δι νασι ιιδος. II παράλειη'ις τ"<· κα

Γδ \ πουργείον Γεωργίας (ίνακολ'οϊ ότι τ\·
παγορεΰεται αΰστηρώς και καθ ό/.ον τδ Κρά
τος το κΐ'νήγιον τών λαγιρών απο 16 ίανου·,
ρίου μέχρι 15 Λϋγοόστου καί τής πέρδικας
άπό 16 ίανουαρίου μέχρι 31 Σεπτεμβρίου,
Κατά τδ χρονικόν τούτο διάστημα απαγο
ρεύεται τό κυνήγιον τών θηραμάτων τούτων,
ή έκθεσις. αγοραπωλησν. κ ·ί παρασκευί] πρδ_
Ιρώσιν. Οί παραβάται τιμωρούνται αύστηρώς.
• Εκ τιώ Ύτονργε

ώε.ρνητών ιών λιμενικών πλοίων έηαρίιόι πε·>ί καιαστάσεως ά:ιωματικο>ν νόμοι.
μω ι Είς πάντα είτε ιδιώτην, είτε δημόσιον ή δι.

λιειας διά δνναιιίτιδος χορηγείται έκ σέρονς τον
ίηιιοσίον Ί'οοείοι· ά’ίοιίιη άπό 500 αέγρι Κ)00 δραγ
ιιι'ιν. Ειδικόν κ'.νδνλιον ; γγράη εται είς ιόν προνπο/.ογισμόν διά τάς άμιαβάς ιαντας, αίιηες χορηγονντμι ταχέως διτ'ι διαταγής ιόν Υπονογείον τής Ε-

ΊΙ ,'πηρέσία μας έπικα/.είται την ω νδροιιήι πάτ
ο τών ηιιίωι έηγατών τής διιλάα. , ς καί παντός

Γεσιργίαςί.

ΥΠΟΥΓΙ ΕΙώΝ 7’Ε<ΊΟ ΙΛΣ
Διαγωνισμός διά δέσεις γραφεί· >ν ςιαρα ίοϋ
Δασαρχείοις Βντίιης καί Άγυιάς και τή Δο
σοκομ1 κή Σχολή Βντίνης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ 1923
ΕΝΕΡΓΒΤ)ΚΟΧ
ΗΛΟΗΤΙΝΟΝ
[Ταμείον παί Τράπεζαι.......................... ·. . . . . \ρ. 139,686,559.72 Κεφάλαιον Μετοχικόν . .
\ρ. 25,· 00,000.»
άποίίεματ. τακτικόν Δρ. 2,561,672.25
()μ<»/.ογί·Γ.ι’Λναγκαστικοΰ Δανείου πσ.ο'Είΐνική
• 13,8>8;-| 42,2:
1.:·>05.771.S6
*
*
έκτακτον » 16.236.770.—
Τραπέζι καί Ταμείο» άνήκουσαι είς πελάτας
Ιΐοοεξοφλήσεις έμπορι^αί Δρ.
2,058.924.21
Κρατήσεις
6ι
’
ένδεχομένας
ζημίας
.................
2.400,000
*
• ----- λ. ΊΪι ;
14'3.071.031.20
.m- Αϋή e.·'Καταθέσεις ί* όωει καί έπί προθεσμία . . .
274,935,360.$
*
ι*
εντ.γν'
—««“ΠΜ·· *
10ί
:
29<,082.86.
ΈΛ
.
ιταγαί
?λ
η
ρο
;
τέα£
.....................
.
.
.
.
:
2,167.127.4.»
7.839,718$
,
»
« Ξεν.Κυβερ: j
85
ιΤ2°κα-^——επι φθοτ<θτικθ)ν · ·
3.307.771,4
Λ-^.υνπ>\·"· *
Δάνεια έπί χρεογράφων */- ul λδιπω
36,361.6574(1
29.9 Ι3.195.07 λογαριασμοί διάφοροι πιστωτικοί.................
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια . . .
»
εισπράξεων τρίτων »..··.
Συμμεεσχή είς’Αγγλικήν Τράπεζαν : The Com
4.995.831.1
Υποκαταστήματα................. ....
mercial Bank of the Near East Ltd
2,000.000.— Μέρισμα ληξάσης εξαμηνίας \ρ. 6.460,674. —
‘London ...................................................
5,750;000.10.781.179.70
μειον φόρου ... »
710,674.—
Ao α ιασμοί διάφοροι................. .........................
83.740.15
7.994.852.05 Κέρδη καί ζημίαι. υπόλοιπον είς νέον . . .
Άξίαι προ; εισπραξιν................................ · . .
Τράπεζαι καί Τραπεζΐται ’Εξωτερικού καί Ε
1S, 338,012.11
παρχιών. άξίαι πρός εισπραξιν.......
3.048,424.70;
’Ακίνητα κτήματα Τραπέξης (*
)
.....................
’Έξοδα έγκ. Κεντρ. καί Ύ)των Δρ. 274,660.16
25,475.90!
Μειον άποσβέσ. ληξάσης έξαμ- » 249.1S1.26
Δρ. 405.910,458.04

Δρ. 405.910.458.01

ιίΐήναις. ΙΙεϊραιεϊ, Βόλφ, Καλάμαις. Δαρίσση. Τρίκκάλοις. Χανίοι; καί Μοσχάτο».

ΛΟΣ
Τόκοι........................................................................... Λρ.
"Εξοδα διαχ(ιρισεως. μισθοδοσίαν προσωπικού
!
καί άποζημίωσις Λιενθύνσεω; · . . . .
'.Ταμείον περιϋάλψβως καί προικοδοι ήσεως ύ
παλλήλων Τραπέζης . .
Φόροι
Διάφοροι .................................. Δρ. 759.24S.SO
Κερδών τρέχ. έιους καθ’ Απο
2.400.000.—
λογισμόν ....

* Αποσβέσεις :
. Δρ. 1.025.130.4S
Διάφορων λογ)σμών . .
’Εξόδω ν έγκαταστάσεως
Κέρδη καθαρά δίατιΟέμ. διά την
j35.610.50
παρούσαν εξαμηνίαν . . Δρ
83.740.19
Κέρδη ά<! ιέμενα είς νέον . .

’ΚΕΡΔΗ'

ΚΑΙ

/,)>Μ)Λ),,

κ
52.S16.Giit
1.284.381,34 Υπόλοιπον παρελΟούση; εξαμηνία;.................
10,170.711-2
Τόκοι....................... ·..............................................
1:1,664,96
7,834.1‘>84.03 ΙΙρομήθειαι. διαφοραί. Συν)τος. δ.άφορα κέρδη
Ιϊρόσοδοι κτημάτων.....................83.427.10
400.000.-

3.159.2 iS.SU

1,274.314.74

Δρ. 24,571,982$

7.019.350.69
Χρ.24.571.982,64

Λ) A (9 )·:>')>' Κ)ύ)\\ί).Χ

ΛΡ. 7,ο3.>,(οί0.δα·

Κοάτησι; 5 ° ° διά Κεφάλαιονι'ιποΟεματικόν έπί \ρ. 7.535610.50 ................... Δρ· 376.780.a0
Τόκος
6 ° 0 »
»
» έπί τακτ. άποΟεμ. Δρ. 2.121.254.—. * 63.637.
Δρ.
Μέρισμα τακτικόν πρός δρ. 3.— κατά Μετοχήν έπί Μετοχών 2.>0.000.—· · » L»().UJK). —
πρόσθετον »
»
22.81“ ^
>
>
»
»
· » 5,710,674.—
Δρ. 6.460,674.—
ΔΙείέν φόρου μερίσματος πρός 11” ο . .
*
710,074.
»
Φ<»ρος μερίσματος επί δρ. 6.460.674-—πρόζ 11° „ ..·.·..··»··
*
Ιίοσοστά Διοικητικού Συμβουλίου έπί δρ. 6,34.5.193.—πρός 10 ° „
,.....»

440.417.aO

5,7.»'JjOOO.
710,674.

634,a!9.
\ρ. 7,7)35.610.50

Το μέρισμα έκ Δρ. 23.—κατά μετοχήν, ελεύθερον φόρου, είναι πληρωτέου μετά τήν εγκρισιν τοΰ παρόντος ίσο?.ογισμοΰ υπό τιί·
Γενική: Συνελεύσεως τών Μετόχων τή; συχκληόβίση; διάτήν 23 «ΰεβροναοίου 1924.

Έν “Αίϊήναις τή 15 ’Ιανουάριου 1924
rO Πρόεδρος \ού Διοικητικόν Συιιβουλίον
» MIX. I. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ό Γενικός Διευθυντής
Γ- ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

Ο λιευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
Δ-

I. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

