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Δυό μήνες είχαν περάσει άπό τήν ήμέ
ρα έκείνη. Δυό μήνες, πού φαίνονταν 
δυό χρόνια στήν "Ακριβή.
Κι’ εγινε τόσος λόγος, πέ
ρασε τόσος κόσμος άπό τό 
σπίτι τους· οι εφημερίδες 
έγραφαν ημέρες γιά toy 
καταχραστή, χωρίς δμως 
ν’ άνακατέψουν καθόλου 
τό'νομά της. Ή ταν γυ
ναίκα του, ναί, τό άναφέ- 
ρανε ξερά ξερά: ή σύζυ
γός του, κόρη τής οικογε- 
νείας Άλούζου, «ευκατα- 
σΓάτου άλλωστε» ... άλλά 
κανένας δεσμός δέν τήν 2- 
νωνε τώρα μέ τόν 
άνθρωπον αύτόν.
Κι’ είχαν παρί)ή 
άπό μιά τέτοια μα
νιακή, βίαιη άγά
πη, πού νίκησε δλα 
τά πατρικά έμπό- 
δια— ό πατέραςτης 
δέν ήθελε μέ κα- 
λέναν τρόπο. "Ε
νας υπάλληλος! Ά -  
κοΰς έκεΐ νά πάρη 
έ'ναν. υπάλληλο, μ’ έ'ναν ξερό μισθό... Κι’ε-

πλαθαν τόσα όνειρα γιά τό μέλλον! Και 
τιόρα τής φαινόταν κάτι περισσότερο άπο 
ξένος. Τόν μισούσε, τόν έ'βριζε. Τό ίδιο 
έκανε κι’ ή μητέρα της κι’ ό πατέρας της.

— Τί τόν ήθελες, παιδί μου, τί τόν ή
θελες, τόν καταχραστή, τό λωποδύτη, συχ
νόλεγε ή μητέρα της. Γυναίκες ξέρουν νά 
πέρνουνε μοναχά καί πώς θά τίς ζήσου- 
νε δέν λογαριάζουνε . . .

Ό  πατέρας της πάλι μέ τή σιωπή του 
έμοιαζε σά νά έπεδοκίμαζε τά λόγια αύτά 
ή σά νά τούς έλεγε άφωνα, δτι είχε δίκηο 
τότε, πού προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο νά 
ματαιώση τό γάμο.

Και μόνο ό άδελφός, μόνο ό λιγόλογος 
κά! μετρημένος Κίμων εναντιωνόταν σ’ δ
λες αύτές τίς σκέψεις καί συχνά τάβαζε μέ 

τή μητέρα του:
— Βρίζεις έ'ναν νε

κρό . . .  είναι ντροπή. 
Άκούς; Τόν σκότω
σε αύτή.. .
Δέ ντρέπεσαι,δέ ντρέ
πεσαι πούτά λέςαύτά.. 
Νά τ’άκοΰση καί κα
νείς παραόξω. Γ  ιατί 
τόν σκότωσε αύτή; Δέ 
μοϋ λές,σέπαρακαλώ.. 

άνάγκασε νά κλέ/ψη, νά



γίνη καταχραστής, μέ τή διαγωγή της!
— Γιά κάνε μου τή χάρη, φιοναξε τώρα 

ή ’Ακριβή μ’ έναν τρόπο αυθάδικο, στόν 
αδελφό της. ’Έτσι θέλω· εγώ τόν σκό
τωσα, ναί... Θές τίποτα τώρα; Δέν τόν 
έπιασα άπό τό λαιμό, νά μέ πάρη ...

— Πάλι καλά πού τό αναγνωρίζεις, μουρ
μούριζε ό Κίμων.

—  Σύ δμως, σέ παρακαλώ πολύ, έλεγε 
τώρα ή ’Ακριβή ένφ τά μάτια της μί
κραιναν, πέρνοντας μιά ειρωνική έκφρα
ση, νά μήν ανακατεύεσαι στίς δουλειές 
τίς δικές μου. Τί λόγος! Φρόντισε ή φρον
τίζει γιά τό μέλλον μου, βλέπεις, ό κύριος 
κι’ ένδιαφέρεται. Μόνο γιά παρατηρήσεις 
είμαστε.Άσε με ήσυχη, σέ παρακαλώ.·.

— Μά γιά σιάσου, παιδί μου, νά μι
λήσομε λογικά, πρόσθετε ή μητέρα. Τοΰ 
ειπε ή αδελφή σου νά πάρη αυτοκίνητο, 
τοΰ ειπε ή αδελφή σου νά κάνη στό σπίτι 
επίπλωση marqueterie, ν’ άγοράση χρυ
σαφικά αξίας...

— Δέ λέω πώς τοΰ είπε. . .  ’Έστω, 
παραδέχομαι πώς δέν τοΰ ειπε. Άλλ’δταν ε
κείνος τάφερνε δέν τούλεγε, ποΰ βγαίνουν, 
άπό ποΰ—καταλαβαίνεις— άπό ποΰ βγαί
νουν αυτά ολα;’Από τό μισθό; Ό χι βέβαια...

— Μούλεγε πώς τοΰ, τάδινε ό θεΐός 
του, ό μεγαλέμπορος, φώναζε ή ’Ακριβή, 
ένφ ή φωνή της έ'περνε έναν ψιλόν αν
τιπαθητικό τόνο.

— Άκουσε δώ, μητέρα,θυμάσαι τή βρα
διά,πού πήγαμε στό θέατρο,άρχισε ό Κίμων.

—  ...τή  μόνη βραδιά πού μ’ έ'βγαλε 
έ'ξω ό ζηλιάρης, τόν έκοψε ή ’Ακριβή.

— ...κ ι’ ήρθε ό λόγος γιά τήν τουα- 
λέττα τής πρωταγωνίστριας. Θυμάσαι τί 
γύρισε και τοΰ ειπε ή κόρη σου, μπρο
στά σ’ δλους μας κι’ ήταν και ξένοι άν
θρωποι; Μπούχτισα άπό τίς πολλές τουα- 
λέττες πού μοΰ κάνεις. Πές μου τώρα, σέ 
παρακαλώ, τά λέει αυτά μιά γυναίκα πού 
άγαπάει τόν άντρα της:

— Νά σοΰ πώ, παιδί μου, δέν μπορεί 
δμως καί νά ξεροκαβουρδίζεται μ’ ένα φό
ρεμα. ’Έ τσι; άποκρίθηκε ή μητέρα.

— ’Έ, τότε δέν τόν άγαπάει, γιατί αν 
τόν άγαποΰσε καί συμμεριζόταν τή θέση 
του θά ζοΰσε σέ μιά κάμαρη μαζί του. 
Ναί, σέ μιά κάμαρη . . .  Αύτό θά πή άγά- 
πη: θυσία. Καί νά φοράη καί ντρίλινο 
φουστάνι άκόμη.

— Μεθαύριο νά τά κάνης αυτά στή 
γυναίκα σου, τοΰ ειπε ή ’Ακριβή. Μή 
μάς σκοτίζεις τώρα δάσκαλε.

— "Οσο θυμάμαι... δσο θυμάμαι τί) 
στιγμή πού τόν είδα μέ ματωμένο κεφάλι, 
καί παραλυμένο κορμί στό γραφείο του, 
νά τόν κρατάνε στά χέρια οί συνάδελφοί 
του,— πρόσθεσε ό Κίμων μ’ έ'να βαίΚ>ν 
τόνο φωνής, σά νά μιλούσε μόνος του— 
καί νά τόν κατεβάζουνε στό αύτοκίνητο, 
δέν μπορώ νά τόν ξεχάσω ποτέ. Ήταν 
τόσο καλό παιδί ό άμοιρος!

— Ά μ  τί καλό παιδί, πού έψηνε τό 
ψάρι στά χείλη τής αδελφής σου. Ξέχασες 
τί γινόταν κάθε μέρα’ δλα μοΰ τάλεγε τά 
κορίτσι: γιατί βγήκες στό παράθυρο, γιατί 
είσαι χαρούμενη, μήπως πέρασε κανείς; 
μήπως είδες κανένα; Κι’ έπειτα ξέχασες 
πού τής έλεγε, πώς αν πέθαινε καμμιά 
φορά καί προαισθανόταν τό Θάνατό του, 
θά σκότωνε αυτήν πρώτα, γιατί τή ζή
λευε... Ά ν  λοιπόν τήν ήμερα πού σκο
τώθηκε στό γραφείο, δέν τόν περίμενε ό 
ενωμοτάρχης νά πάνε στόν εισαγγελέα, 
εμένα δέ μοΰ βγάζεις τήν ιδέα, πώς Θά 
ξεμπέρδευε τήν άδερψή σου πρώτα κι’  
έπειτα τόν εαυτό του. Κι’ έτσι θά τούς 
κλαίγαμε καί τούς δυό τώρα.

— Τό παιδί ήταν φιλότιμο, μητέρα. 
Άκουγε λοιπόν τόν πατέρα, πού μέ τίς 
τρελλοφαντασίες του έλεγε άδιάκοπα στήν 
’Ακριβή: δέ θά μπόρεση, νά σέ ζήση, Θά 
περνάτε στερημένη ζωή, θά ξεροκαβουρ- 
δίζεστε... καί προσπάθησε νά σάς ίκα- 
νοποιήση δλους, κλέβοντας!

Π άρτε, φάτε, γλεντήστε.. .  νά έπιπλα, 
νά αυτοκίνητα, νά λεφτά!..

— Σύ παιδί μου, είσαι ανισόρροπος, τοΰ 
ειπε τώρα ή ’Ακριβή, σηκώνοντας τό πι- 
τάκι τών μαλλιών, πού έπεφτε στά μάτια 
της. Καί βγήκε άπό τό δωμάτιο.

Ό  Κίμων στάθηκε λίγες στιγμές σκε
πτικός. ’Έπειτα σήκωσε τά μάτια του καί 
κοίταξε έξω άπό τό παράθυρο. Τό φθι
νόπωρο είχε γυμνώσει τά κλαριά τοΰ δέν
τρου, πού έφθαναν ώς τά τζάμια κι’ οί 
άφυλλες βέργες του είχαν πάρει μιά έκ
φραση ερημιάς, εγκατάλειψης... Ή  μορ
φή τοΰ σκοτωμένου τοΰ ήρθε τώρα στό 
νοΰ. Πόσο μελαγχολικό . ήταν τό γελοίο 
του ! . .  Ναί, τό θυμάται, σά νά τόν βλέπη 
ξανά δ Κίμων μπροστά του ...  Θυμάται

•τήν ήμέρα, πού είχαν πάει εκδρομή δλοι, 
λίγο πριν παντρευθή ή αδελφή του. Τά 
.πεύκα μύριζαν δυνατά κι’ 6 όλογάλανος

γινόταν αναιδές κι’ άλλες πάλι, έμοιαζε 
σά νά συγκρατοΰσε στά ελαφρά βαμμένα 
χείλη της, τήν επιφώνηση: <!ούφ βλάκα!»

πρωινός ουρανός τρεμόλαμπε χαρούμενος, 
ενώ τά τόξα τών ταξιδιάρικων πουλιών 
μαύριζαν ψηλά στό γαλάζιο χάος. Κι’ 
εκείνος παρακολουθούσε ό άμοιρος κάθε 
κίνηση, κάθε λόγο, εκείνης πού θά έκανε 
σέ λίγο γυναίκα του. Τήν κοίταζε κατά
ματα, τής έδινε νά πιή άπό τό Υδιο πο
τήρι πού έπινε αύτός. Άλλ’ ή ’Ακριβή, 
ειχε πάντα ένα ύφος χαϊδεμένου παιδιοΰ 
— πού πλήττει, άήδιάζει άπό δσα γίνονται 
γύρω του— ώ, ναί αύτό τό'βλεπε καθαρά 
ό Κίμων. Πολλές φορές τό ύφος αύτό

Άλλά νά, στούς δυό μήνες ή Ακριβή 
τά έιχε ξεχάσει δλα. Ναί, δυό μήνες σω
στοί πέρασαν άπό τήν ήμέρα πού σκο
τώθηκε στό γραφείο του, ό Γιάγκος. Ή  
κατάχρηση ανακαλύφτηκε τυχαία, άπό μιά 
απόδειξη, πού δέ συμφωνούσε μέ τό στέ
λεχος κι’ δ επιθεωρητής πήγε κατευθείαν 
στόν εισαγγελέα. Ό  εισαγγελεύς έστειλε 
έναν ένωματάρχη καί κάλεσε τό Γιάγκο. 
"Οταν τοΰ έδειξε τήν πλαστογραφημένη 
άπόδειξη, δ Γιάγκος κιτρίνισε, τήν πήρε 
μηχανικά στά χέρια του κι’ έπειτα είπε:



— Είμαι στή διάθεσή σας, κύριε είσαγ- 
γελεΰ ... Θά σάς παρακαλέσω νά μ’ άφή- 
σετε νά γυρίσω μιά στιγμή στό· γραφείο. 
’Έχω κάτι χαρτιά στό συρτάρι μου που 
πρέπει νά τά τακτοποιήσω ...

Ή  επιθυμία του #γινε δεκτή-έπειτα ή φυ
σιογνωμία του, ή ταραχή του, τά λόγια του 
έδειχναν έναν ευγενικόν νέον,γιάτόν όποιον 
δέν υπήρχε καμμιά υπόνοια δραπετεΰσεως.

Κι’ ό εισαγγελέας είπε στόν ένωματάρχη 
νά τόν συνοδεύση. Στό Υδιο γραφείο εργά
ζονταν δυο υπάλληλοι ακόμη. Ό  ενωμο
τάρχης στάθηκε στήν πόρτα, βάζοντας τό 
χέρι στήν εξάρτηση του.Ό Γιάγκος προχώ
ρησε μέ σταθερό βήμα, πρός τό τραπέζι του. 
’Έβγαλε άπό τήν τσέπη τοΰ γιλέκου του 
ένα κλειδάκι κι’ άνοιξε τό συρτάρι του 
ίίρεμα. Πήρε κάποιο μικρό αντικείμενο, 
χωρίς νά τόν άντιληφθή κανείς, τό στήριξε 
στόν κρόταφό του κι’ έπειτα είπε μέ τό 
συνηθισμένο του ΰφος στους άλλους :

— Γειά σας παιδ,ια !
Άκοΰσθηκε ό ξερός κρότος, ό ένωμα- 

τάρχης έ'τρεξε, μά τό λιγερό σώμα τοΰ νέου 
έπεφτε σφαδάζοντας, πάνω στό τραπέζι, 
μπροΰμυτα.

Ή  ’Ακριβή, ά'μα τής έκαναν τώρα λό
γο οί φίλες της γιά τόν Γιάγκο έλεγε:

— Τόν μισώ, ναί τόν μισώ. ’Έσχισα 
δλες του τίς φωτογραφίες. Θά πάω νά κα- 
λέσω τό πνεύμα του, στό τραπεζάκι νά 
μοΰ πή τί τά'κανε τόσα λεπτά !

Κι’έκεΐνες σώπαιναν καί καμμιά δέν τολ
μούσε νά πάρη τό μέρος της. Μέσα τους πα
ραδέχονταν, πώς αύτή στάθηκε αφορμή τοΰ 
άδικου χαμού του. Γιά νά κρατοΰνε δμως 
τά προσχήματα, απέναντι στήν ’Ακριβή, 
πρόσθεταν καμμιά φορά,ερωτηματικά:

— Ήταν ζηλιάρης πολύ ό μακαρίτης έ ;
— Δέ μέ πήρε καί μ’ έκλεισε στούς τέσ- 

σερες τοίχους ; Τά ξεχάσατε ; Μή βγής στό 
παράθυρο..Μή φοράς αύτό τό φόρεμα μέ τά 
κοντά μανίκια.. Πώ-πώ, ζωή ήταν αύτή;

"Ενα απόγευμα δμως ή πιό στενή της 
φίλη ή Κλειώ, τής ειπε :

— Κάθε άντρας, καϋμένη, έχει τίς ιδιο
τροπίες του. Δέ βαριέσαι. ’Έπρεπε νά κά
νης καί στραβά μάτια.

Ή  ’Ακριβή'την κοίταξε λοξά κι’ έξαφνα 
πρότεινε:

— Πάμε ώς τό νεκροταφείο ; Τόν έχουν 
στόν οικογενειακό τάφο τοΰ θείου του.

Μποροΰμε νά τόν ίδοΰμε, αν θέλετε.
— Καί βαστάει ή καρδιά σου; τή ρώ

τησε ή Κλειώ.
— Γιατί δχι;
— Πώ -πώ, εγώ ανατριχιάζω, δέν μπορώ
— Σύ παιδί μου, φοβάσαι καί τόν 

ίσκιο σοΰ, ειπε ή ’Ακριβή καί πήρε τή 
διεύθυνση τοΰ νεκροταφείου, παρασυρον- 
τας καί τίς δυό φίλες της.

Τό φθινοπωρινό απόγευμα ήταν {)ερμό 
καί στήν ατμόσφαιρα απλωνόταν κάποια 
αόριστη μυροπνοή, σάν προμήνυμα άνοι
ξης· Πέρα ή θάλασσα αντιφέγγιζε, μέσα 
στίς λοξές αχτίνες τοΰ ήλιου, πού κατέ
βαινε πρός τή δύση το\>.

Ή  ’Ακριβή μπήκε στήν τραπεζαρία, 
πετώντας στόν καναπέ τό καπέλλο της. 
Ό  πατέρας της διάβαζε στήν πολυθρόνα 
τήν εφημερίδα, ή μητέρα της σέρβιρε τό 
φαΐ, ένφ ό Κίμων καθόταν στό επάνω μέ
ρος τοΰ τραπεζιού, μέ τό κεφάλι σκυμμένο.

— Γιατί άργησες ; ρώτησε τήν ’Ακριβή , 
ή μητέρα τη:.

— Εϊχαμε πάει μέ τά κορίτσια περί
πατο, ’Έπειτα καθήσαμε στό ζαχαροπλα
στείο, άποκρίθηκε, τινάζοντας μέ μιάτσαχ- 
πίνικη κίνηση τά μαλλιά της.

— Λοιπόν, είπε τώρα δ πατέρας της, 
αφήνοντας τήν εφημερίδα καί τρίβοντας 
τά χέρια του.

— Τί συμβαίνει ; τόν κοίταξε παρά
ξενα ή γυναίκα του.

— ’Απόψε έχομε τήν πρώτη πρόταση 
— σηκώθηκε τώρα άπό τήν πολυθρόνα 
καί κάθησε στό τραπέζι.

Ή  ’Ακριβή στάθηκε ακίνητη, μέ τό 
καπέλλο στά χέρια, πού είχε ξαναπάρει 
άπό τόν καναπέ.

—  Δέ σέ καταλαβαίνω, ξαναεΐπκ ή γυ
ναίκα του.

Στό μεταξύ ό Κίμων σήκωσε τό κε
φάλι του. Τά μάτια του γυάλιζαν καί τά 
μάγουλά του ήταν ξαναμμένα.

— Ό  κ. Παρσόγλου ζητάει τήν κόρη μας.
Αύτό είναι νέτα-σκέτα ειπε ό πατέρας 

τής ’Ακριβής, στηρίζοντας τήν πετσέτα 
στό γιλέκο του.

— Μμ, αυτός ό γέρος, έκανε μέ νάζι 
μικρού παιδιοΰ, ή ’Ακριβή καί διευθύν- 
θηκε στήν κάμαρή της, μέ χαρούμενη δψη.

— Τή φορά τούτη Θ’ αποφασίσω Ιγώ, 
άλλαξε τώρα τόνο φωνής ό πατέρας.

'Ο Κίμων κοίταζε ακίνητος τά χρυσάν
θεμα, πού είχαν αρχίσει νά μαραίνωνται 
στό ανθογυάλι. Κι’ έτσι δπως τά χτυ
πούσε τό άσπρο φώς τοΰ γκαζιού, αντι
φέγγιζαν σάν ασημένιες λουρίδες.

— Τί έχεις σύ απόψε ; τόν ρώτησε ή 
μητέρα του. Σάν πολύ κόκκινος μοΰ φαί
νεσαι.

—  Ναί, έχω λίγο πυρετό, άποκρίθηκε 
•ό Κίμων.

>- Τότε νά μή φάς.
— Μπά, δέν έχεις τίποτε, τοΰ ειπε ό 

πατέρας του, πιάνοντας τό χέρι του. Πιέ 
λίγο κρασί καί θά σιάξη τό κέφι σου.

Τώρα ειχε καθήσει στό τραπέζι καί ή

— Καί τί θέλατε έκεΐ ;
— Νά κατέβηκα εγώ κάτω, στόν οικο

γενειακό του τάφο, γιά νά τόν ίδώ.
— Σέ καλό σου, κορίτσι μου.
Στό μεταξύ ό Κίμων κοίταζε καί τίς 

δυό σάν έξαλλος. Θεέ μου, πώς μποροΰσε 
νά διηγήται μέ τόση άπάθεια, κάτι παρό
μοιο καί ή μητέρα της της νά τήν άκούη 
αδιάφορα... Κατέβηκε νά ίδή εκείνον πού 
είχε περάσει τόσες στιγμές μαζί του; Κα
τέβηκε νά ίδή τόν άντρα της; Τόν πε- 
θαμένον άντρα της ;

— Λοιπόν μαμά ή Κλειώ καί ή Φιλί- 
τσα έμειναν πάνω, Θαυμάζοντας εκείνο τό 
ώραΐο άγαλμα πού είναι στό νεκροτα-

— -Η  Σ Υ  Θ Α Μ Ε ΙΝ Η Σ  Ε 4Ω

’Ακριβή, φορώντας μιά τριανταφυλλιά 
βαμβακερή ρόμπα τοΰ σπιτιού, μέ μεγάλο 
ντεκολτέ καί κοντά μανίκια.

— Τδρωμένη άπό τό δρόμο τά πέτα- 
ξες δλα κι’ έβαλες αύτό μόνο; τής είπε ή 
μητέρα της.

—  Ά μ  τί μέ πέρασες, υποχόνδρια σάν 
τό γυιό σου, πού δλο φυλάγεται κι’ δλο 
άρρωστος είναι; έκανε εύθυμα ή Ακριβή.

Είχαν άποφάει πιά, ό πατέρας της ξα- 
ναπήρε τήν έφημερίδα, ένφ ό Κίμων εξα
κολουθούσε νά μένη στή θέση του, μέ 
σκυμμένο κεφάλι. ’Έξαφνα ή ’Ακριβή, 
πού ξεφύλλιζε ένα περιοδικό, είπε:

— ’Αλήθεια ξέχασα, μαμά. Ξέρεις πού 
πήγαμε τ’  άπόγευμα ; Ά ν  τό βρής.

—  Ποΰ ; ρώτησε ή μητέρα της συνο
φρυωμένη

— Στό νεκροταφείο. Στόν τάφο τοΰ 
1Γ ιάγκου.

Μ ΕΣΑ. -Η  ΕΓΩ

φεΐο. Κι’ έγώ κατέβηκα. Δέν έχει αλλάξει 
καί πολύ. Μόνο τά μάτια του καθώς τόν 
ξεσκέπασα μοΰ φάνηκαν ...

— Ξέρεις τί είσαι; τινάχτηκε κιτρινί
ζοντας ό Κίμων τώρα.

— Σούστριψε; τόν ρώτησε χωρίς νά 
κινηθή άπό τή Θέση της ή ’Ακριβή. Τί 
έπαθε αύτός; πρόσθεσε κοιτάζοντας τά 
άγριεμένα λαμπερά μάτια τοΰ αδελφού της.

Ή  μητέρα τόν κοίταζε άνήσυχα.
— Είσαι πόρνη ... ναί. . . πόρνη ! . . .  Ή  

σύ θά μείνης έδώ μέσα ή έγώ ...
Καί βγήκε άπό τήν τραπεζαρία ορμη

τικά, παρασύροντας δυό πιάτα άπό τήν 
άκρη τοΰ τραπεζιού.

Τά πιάτα έγιναν θρύψαλα, καθώς έπε
σαν στό πάτωμα κι’ ό Κίμων έφυγε σάν 
τρελλός, έφυγε σά νά έσπαζε κάθε δεσμός 
μ’ εκείνους, πού δέν άκουγαν, πού δέν 
ένοιωθαν τό παράπόνο τοΰ σκοτωμένου.



Δ Ι Σ Τ Α Γ Μ Ο Ι

Μ ου μήνυσες :  «Το θέλω νά σε 
Μ ά τρέμ ω  νά β ρεθώ  πάλι σ ιμά σου, 
εκείνη τη βαρειά , πυρή  μ ατιά  σου 
άπ άνω  μ ον  ξανά π ώ ς  θά δεχτώ  ;

Θέ νάμ αι μ ή πω ς πάλι το δειλό 
κορίτσι, σάν κα ι τότε, πον  στοχάσον ■ 
δέν εΐξευρα νά β οώ  στην αγκαλιά σου  
τον π όθον  το γλυκό ξεδίψ ασμά !

Π ερνούν οί μ έρες κι δλο σε θυμ άμ αι ■ 
Η σουν σά μ ιά  λ α μ π ά δα  πυρω μ ένη  
κ η θύμησή σον άκ όμ α  με θερμαίνει.

Ν α ρθ ώ  κοντά σου νά σε δώ  ; Φ οβάμαι ■
Τ ώ ρα μες στής ζω ής τό μεσημέρι
τις μαστοριές τον χρόνον πο ιός τις ξαίρει-

Δ  ΩΡΑ Μ ο α τ ς ο υ

Β Α Λ Ε  Ν Α  Τ Ο  Π Ι Ο Υ Μ Ε

Β άλε νά τό π ιούμ ε απόψ ε  
τό κρασ ί στό χρυσό τάσι 
κα ι τ ’ άφ ράτο μήλο κόψε.
Κ ι ας  θυμάται δ νους νά τρέμει, 
π αραμ ύθ ι στήν ανέμη, 
τή ζω ή πώ χει περάσει.

Τό χυνόπ ω ρο κι αν πήρε 
το στερνό λουλούδι, ώ ς  τόσο 
στήν κ αρδ ιά  μ ον  άπ άνω  γείρε 
α ε  τ’ άχνόγελο στ ά χείλη.
Μ ’ έναν όψιμον ’Απρίλη 
νά σε ξαναστεφανώ σω .

Κ ί  ό  χειμώνας κι α  θά φτάσει, 
μη σε μέλει γιά τό χιόνι.
Κ έρνα τό κρασί στό τάσι 
μ ε χαρούμενο τό χέρι, 
κ είν ό πόνος πού  δλο ξέρει 
τη ζωή μ α ς  νά στοιχιώνει.

Τί κι αν μέρριξε σακάτη  
στή γωνιά ό  καιρός, μ ο λ ύ β ι;
Γής καρδ ιάς  μου  κλειδοκράτη

τήν άγάπη σου εχω  τάξει 
κι δποιος κι δσο νά κοιτάξει,  
δε θά ίδ ε ΐ ποτέ τί κρύβει.

Μ οναχά μ ιά  τέτοιαν ώ ραν  
θά τά λέω κρυφ ά γιά σένα, 
σάν κελάϊδι μεσ στή μ π ά ρ α , 
τά λογάχια γιά τά ταίρια, 
στά μ α τά κ ια  σου τ αστέρια, 
πού  τά δ ιάβ ασα  γραμμένα.

Μ οναχά γιά σένα αγάλι
θά τά λέω καί στόμα-στόμα,
στό χοντρό ό χειμώ νας σάλι
κ αθ ώ ς  κι δλο μ ά ς  τυλίγει,
μ ε τή δύναμη τή λίγη,
πού  ό καιρός μ’ αφήνει ά κ ό α α .

Β άλε νά τό π ιούμε απόψ ε 
τό κρασί στό χρνσό τάσι.
Κ ι άν κανείς χτυπήσει κόψ ε 
τήν ανέμη μεσ στό γύρο, 
με τά λόγια σου νά γύρω, 
πρίν ό Χ άρος νά προφτάσει.

Α θ. Γ .  Κ υ ρ ι α ζ η ς

Τ Ο  Τ Ρ ΙΟ  Τ Ο Υ “ Ν Ο Υ Μ Α ,, (!t>19-1920) Ο Τ Α Ν  Τ Ο Ν  Ε Β Γ Α Ζ Ε  Η Ε Κ Δ . Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ  " Τ Υ Π Ο Σ , ,
Π Α Ν Ο Σ  Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Κ ΙΜ Ω Ν  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Δ Η Μ . Π . Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

(Γ ελ ο ιογ ρ α φ ία  Γ . Μ αυοιλάκου-Ν  ουάρ)

T W  Κ Ι Ο Ρ Ι Κ Μ  τ ο ν  “ N O V 0 3 H , ,

ΙΡΙΛΊΓΙ  Η  Ι Ϊ Τ Ο Ρ Ί Κ  Τ Ο ¥

π ρ ο Ν Ο Υ ΐ η η Δ ί κ ι ι  Δ ρ η χ π  
τ ο ?  α .  τ η Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

“Οταν πρωτοσταμάτησε ό «Νουμας» 
ύστερ’ άπό δεκαπεντάχρονη φωτεινή διαδρο
μή, τά Μάη τοΰ 1917, ό Διευθυντής του 
στόν ’Επίλογο πού δημοσίεψε καί σέ μιά 
γωνίτσα τοϋ φύλλου (άριθ. 609) μας έτα
ζε δτι μέσα στή χρονιά έκείνη θά τύπω
νε τά  'Ιστορικά τοΰ Νουμα, "π ώ ; βγή
κε καί γιατί βγήκε τό περιοδικό, άπό 
ποιους υποστηρίχτηκε, άπό ποιους πολεμή- 
θηκε καί γιατί, ποιοι λόγοι τόν άναγκά- 
σανε νά σταματήση κτ.λ . κ.τ.λ.». Ιο  βι
βλίο πού θά  γινότανε δέκα περίπου τυ
πογραφικά φύλλα, 9-άτανε πλουτισμένο μέ 
άνέκδοτα, επιστολές, συμβόλαια καί μέ 
όλα τά  καθέκαστα τής ζωής καί τής δρά
σης τοϋ περιοδικού. Τιμή του δραχ. 3 πού 
σέ δσους είχανε προπληρώσει τή συνδρομή 
!>ά στελνότανε χάρισμα.

Ά π ό  τότε, ώς τήν τραγική στιγμή πού 
έκλεισε τά  μάτια του ό Ιδρυτής τοΰ πε- 
ριοδικοϋ, περάσανε κοντά δέκα χρόνια, τό 
άνάγγειλε πάλι στά  «Φιλολογικά του 
πορτραΐτα» *, πώς ή 'Ιστορία τοΰ «Νου
μα» εΐτανε νά γραφτή, μά ούτε στά  χαρ
τιά του πού ξεφυλλίσαμε βρίσκεται τίποτα 
σχετικό, ούτε κανένα προσχέδιο πού νά

*) Μάης το ΰ  1922, σελ. 125, 138, 139.

δείχνη τή διάθεση εκείνης τής δουλειά 
ύπάρχει.

Χωρίς νά θέλω νά υποστηρίξω πώς ή 
άναγγελί α νά γραφτή ή Ίστορία τοΰ 
Νουμα, φάνταζε σάν ενας μπαμπούλας γιά 
νά σκιάζει μερικούς «ραβδήδες* τών Γραμ
μάτων, πού μέ χίλιους δυό τρόπους, ύπου
λα καί συμφεροντολογικά, είχανε άσχημο- 
νίσει στή ράχη τοΰ περιοδικοΰ, νομίζω 
ωστόσο πώς ό 'Ιδρυτής του, καλοκάγαθος 
κατά βάθος, δέν τ ’ αποφάσιζε νά κατα- 
πιαστή καί νά γράψη τ ά  'Ιστορικά τοϋ 
Νουμα, μή θέλοντας νά θίξη πρόσωπα 
πού, δσο νάναι, τοΰ εΐτανε σεβαστά καί 
τούς χρωστούσε κάποια ευγνωμοσύνη.

’Ακόμα στόν άριθ. 609, στό τέλος τοϋ 
«Ε πίλογου» βροντοφωνοϋσε πώς « ξεχιοριστά 
ευγνωμονεί τό  μεγάλο 'Έλληνα Ψ Υ Χ Α - 
ΡΗ — έτσι μέ κεφαλαία— πού μά τήν άλή- 
θεια καί μ’ δλη τήν άντίρρηση πού μ.πο- 
ρεΐ νάχη κανένας κρίνοντας τον ώς Άν
θρωπο κι ώς χαραχτήρα, δέν μπορεί 
παρά νά τοΰ έκφράσή απεριόριστη εύγνοι- 
μοσύνη γιατί αύτός μέ τά Ταξίδι του 
άπό τά  1888 μάς ειπε τήν αλήθεια τή 
ζωντανή καί μας ώδήγησε στό μονοπάτι 
πού αδιάκοποι κι άπανωτοί εικοσάχρονοι 
άγώνες, τό πλατύνανε σέ λαμπρή δημοσία:



λεωφόρο». Θά μπορούσε δμως νά παραβλέ- 
VT< κί  to? τ υ ο τ ε— οσο κ α ί  ν ά τ α ν ε  /.χ -  
λόψυχος κι αγαθός, τή γνωστή χυδαία 
πολεμική τοΰ Ψυχάρη, πού ενώ φαι
νομενικά στρεφότανε μονάχα ενάντια στόν 
Ταγκόπουλο, κατά βάθος κι άμα τά ψι
λοκοσκινίσει τά ζητήματα κανείς, βλέπει 
πως περισσότερο τράνταζε τά θεμέλια τοΰ 
περιοδικού, καί χαλά
ρωνε
■τοΰ ’Αγώνα. Ένα μοι
ραίο σταμάτημα τοΰ 
«Νουμά» θά μας ο
δηγούσε (δπωςδά καί 
μας ώδήγησε) σέ μιά 
γλωσσική αναρχία, δ
που μερικοί καταφερ- 
τζήδ ες τών Γραμμά
των θά βγαίνανε στόν 
άφρό.

Ας είναι. Αυτά θά 
τά εξετάσουμε καί θά 
τά δοΰμε στόν καιρό 
τους, άμα προχωρή
σουμε κανονικά στήν 
εξέλιξη αύτής τής ι
στορίας. Σήμερα τό 
ζήτημα πού έπείγει,. 
είναι νά γραφτή, για
τί κανένας δέν κα
τέχει τοΰ κύκλου τά 
γυρίσματα, ούτε συμ
βόλαιο έ'χει κάνει μέ 
τό Θεό γιά νά ξαίρη 
ίσαμε πότε τοΰ μέλ 
λεται νά ζήση. Καί 
πρέπει νά γραφτή, δσο 
εχω τα ματια μου κ εγώ ανοιχτά, πρώτα- 
πριοτα για να δικαιωθη ό κατασυκοφαντημέ 
νος εκείνος άνθρωπος, πού...θησαύριζε, γιά 
πολλούς, σε βάρος τής ιδέας! Καί πρέπει 
νά γραφτή δχι γιά νά βγοΰνε τά προσω
πικά μας στη φορα θά λογάριαζα τόν 
εαυτό μου τρισευτυχισμένο άν μπορούσα 
voc to c  7τροσ7τερασο3 κι  o u t s  κ ά ν  ν ά  t o u c  
ριξω ματια μα για νά δοΰμε άκόμα μέ 
ποση πίστη και πόση αφοσίωση δουλέψανε 
οί πρώτοι Αποστολοι τοΰ Δημοτικισμού, 
πιστεύοντας σε μιάν άφηρημένη, δπως νο- 
μιζότανε, στήν αρχή ιδέα, πού πήρε γρή
γορα καί σάρκα καί όστα.

Οπως νά τή δοΰμε κι δπως νά τήν

εςετάσουμε. ή Ιστορία τοΰ Νουμά δεν εί
ναι παρά ή Ιστορία τής Λογοτεχνικής μας 
ζωής τής τελευταίας εικοσαετίας, στενά 
συνυφασμενη με τήν επικράτηση καί τή 
Νίκη τοΰ 1 λοισσικοΰ μας αγώνα. Έχει τίς 
θλιβερες της μα εχει καί τις τερπνές της 
σελίδες. Καί ανάγκη πασα νά γραφτή.

Ποιος λοιπον ειτανε ό ιδρυτής τοΰ «Νου- 
μα», ποΰθε κι άπό 
ποΰ έπιανε ή σκούφια 
του, από ποΰ καί πώς 
ροβόλησε μέσα στόν 
Παράδεισο τοΰ Λογιω 
τατισμοϋ γιά νά φέ- 
ρη τέτοιαν άναστά- 
τωση καί νά ματώση 
μέ τό καμουτσίκι του 
καλοθρεμμένα καπού
λια, πού είχανε στρογ- 
γυλοκαθίσει στό τρα
πέζι τοΰ «Κέρνα με 
γιά νά πιώ, κι δλα 
είναι δικά μας !»

Νά, κάτι πού μοΰ 
φαίνεται πώς πρωτεύ
ει, άφοΰ γιά νά γνω" 
ρίσουμε έ'να έργο στά 
καθέκαστά του, χρει
άζεται παράπλευρα κ’ 
ή ζωή τοΰ ’Ανθρώπου. 
Σοφοί δά κριτικοί τό 
έχουνε κάνει αξίωμα 
τής Τέχνης.

Ό  ήρο/ίσμός πού ο
λοφάνερα ύπήρχε στήν 
ψυχή τοΰ Δημ. Π. 
Ταγκόπουλου,δέν είναι 

καθολου άσχετος με τήν παράδοση τής 
γενιάς του. Τό γενεαλογικό μας δέντρο, 
που ριζώνεται στήν καρδιά τής Γορτυ- 
νιας, μεσα στήν μπαρουτοκαπνισμένη, καί 
πόσες φορές στήν Εποχή τοΰ Μεγάλου 
Εθνικοΰ Αγώνα, πυρπολη μένη Β ντ ίν α , 
αφήνει ανάμεσα στά δεντροκλάδια του ν’ 
άσημολάμπη τό σπαθί καί τό ντουφέκι 
τοΰ Δημητράκη Ταγκόπουλου, παπποΰ τοΰ 
πατέρα μου, συναγωνιστή τοΰ γέρο-Κο- 
λοκοτρώνη, τοΰ Πλαπούτα, τοΰ Πετιμε- 
ζα καί προσωπικού φίλου τοΰ πρίότου 
Κυβερνητη τής Ελλάδας Καποδίστρια.

Στήν ανέκδοτη" αλληλογραφία του, πού

αυτη την ορμη |

Ο Ι Γ Ο Ν Ε ΙΣ  Τ Ο Υ  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η  Τ Ο Υ  “ Ν Ο Υ Μ Α ,, 
Π Α Ν Α Γ . Κ Α Ι  Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η  Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  "

-κρατάω στα χέρια μου , και που αρκετα 
Ιστορικά της έγγραφα υπάρχουνε στά ’ Αρ
χεία τοΰ Κράτους—ένα-δυό μάλιστα είχε 
τήν καλωσύνη νά ξεθάψη ό κ. Ιϊλα/ογιάν
νης καί νά μας τά δώση—καταφαίνεται 
όλη ή δράση τοΰ φλογερόψυχου εκείνου 
πατριώτη, τοΰ μορφωμένου συνάμα ίδεο- 
λόγου, πού μετά τή λήξη τοΰ ^νώνος 
τόσο ή ιδιαίτερη πα
τρίδα του δσο καί τό 
αρτισύστατο Κράτος, 
τόν ανέβασε άνταμεί- 
βοντάς τον σέ ανώ
τερα αξιώματα. Ή 
Γραμματεία τής Έ - 
πικρατείας, κατ έν- 
τολή τοΰ Καποδί- 
στρια, τοΰ έκοβε, διο

καί Δερβενάκι έπί Λράμαλη καί έπί τοΰ 
Ίμβραήμ καί Δραμπέλαν καί Τρίκορφα 
καί Διάσελον 'Αλωνισταίνης, δείξας προ
θυμίαν καί ζήλον, θυσιάσας έν ταύτώ ικανήν 
χρηματικήν ποσότητα είς τροφας και πο
λεμοφόδια στρατκϋτών. Χάριν τών τοσού- 
των έκδουλεύσεών του δίδεται το παρόν ινα
τοΰ χρησιμεύση δπου ανήκει. _

Εν Αθηναις τβ 20
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ρίζοντάς τον Διοικη- -J.
Καλαμάτας καί 

Νησιού (8 ’ Ιουνίου 
1830, άρ.διατ. 1(14 7), 
μηνιαίο άντιστάθμ:- 
<7 μα « 2 0 0  φ ο ίν ι 
κας» κ’ οί φίλοι του 
καί συμπολεμιστές του 
είχαν πάντα εναν καλό 
λόγο νά ποΰνε. Σ η 
μαντικό είναι τό  πι
στοποιητικό τοΰ Σ τρα  
τηγοΰ Δ. Πλαπούτα, 
πού τό παραθέτω καί 
στό  πρωτόγραφο, 
χαριτωμένο καθώς 
είναι σέ σύνταξη 
καί ορθογραφία.

«Πιστοποιοΰμεν δτιό κ. Δημήτριος Ντα- 
γκόπουλος τής κωμοπόλεως Βυτίνας τής 
Γόρτυνος (Τάγκας, Ντάγκας, καί Νταγκό- 
πουλος, είναι γνωστό τ ’ ό'νομά μας στη 
Γορτυνία, δπου ένας θρύλος τό κα&ιεριυσε 
άναφέροντας δτι κάποιος άπό τούς παλιοτε- 
ρους ισχυριζότανε πώς άμα χρωστάει αυ
τός πληρώνει τάν«α— τάγκα, μετρημένο 
τόν παρα) εύρεθείς είς τόν ιερόν αγώνα 
τής Πατρίδος, άπό τά 1821 μέχρι τοΰ 1828 
έτους, οπλαρχηγός τής Πατρίδος του, έ- 
στάθη είς δλας τάς κατά τοΰ έχθροϋ γε- 
νομένας μάχας, καί δλας τάς έκστρατειας 
καί πολιορκήσεις Τριπόλεως καί Κορίνθου

/ y f ο

* ) Χ ρ ο ν ο λ ο γ ε ίτ α ι  ά π ο  τά  1819 ω ς  τ ά  τέ λ η  τοΰ  
184G.

•Ιουνίου 1836.
Δ . Π λ α π οντα ς

Σά νάναι δμως ρι
ζικό τής γενιάς μας 
— χιλιοκατατρεγμέ- 
νης σ’ αύτό τό ζήτημα 
— τό έφτακέφαλο τέ* 
ρας, ή μικρόψυχη π ο 
λίτικη έχωσε τά νύ
χια της μέσα στις σάρ 
κες τοΰ αγωνιστή μας 
προγόνου γιά νά τόνε 
κατασπαράξη στής 
τελευταίες του στιγ
μές.

Μεταφέρω έδώ ένα 
αρθρίδιο τής έφημ. 
«Α ιώ ν»  (έτος Στ. 
άριίΚ f>58, G Σ)βρίου 
1 8 4 4 )  σχετικό μέ τή 
γενικώτερη δράση τοΰ 
πρώτου Δη μητριού 
Ταγκόπουλου δσο καί 

καί μέ τήν αρχική 
Ο** ■ πηγή τής κακοτυ- 

χιας πού λές καί 
συνεχίζεται άπό 

παπποΰ σέ παιδί καί σ’ έγγόνι..
«Τίς δ κ. Δ. Ταγκόπουλος—έρωτά ή 

Σύνταξη τής έφημερίδας—ό παρά τοΰ άν- 
τεθνικοΰ 'Γπουργείου Μαυροκορδάτου πα- 
ραγκωνισθείς τής υπηρεσίας ώς οικονομικός 
επίτροπος Καλαβρύτων καί μέχρι σήμερον 
διατελών έν απραξία κι’ έν πλήρει δυστυ
χία μέχρις άμηχανίας; Ό  Έλλην έκεΐνος, 
δστις καί πριν μυη&είς τά τής προπαρα- 
σκευής τοΰ πολέμου, συνετέλεσεν ούκ ολίγον 
είς τήν εύόδωσιν τοΰ μεγάλου τής Έλλ. 
Παλιγγενεσίας έργου, καί άπό τοΰ 1821 
μέχρι τοΰ ’Απριλίου τοΰ 1844 υπηρέτησε 
πολυειδώς τήν Πατρίδα ώς Έφορος καί 
Γενικός ’ Επίτροπος, ώς Έπαρχος καί Γε
νικός Φροντιστής, ώς πληρεξούσιος καί μέ-



λος τής έπί τοϋ Τριζηνίου Συντάγματος 
Επιτροπής, ώς Επαρχιακός Λημογέρων 
και βουλευτής αντιπρόσωπος, ώς Διοικη
τής και Δήμαρχος, ώς οικονομικός ’ Επί
τροπος. 'Ιδού έν συνόψει αί θέσεις τάς 
οποίας αί κατά καιρούς Κυβερνήσεις καί ή 
Επαρχία του έτίμησαν αύτόν, Ιδού αί εκ
δουλεύσεις δσαι, ώς πιστόν τής πατρίδος 
τέκνον υπέρ αύτής προσέφερε, συνεισφέρουν 
εις τάς κρίσιμους περιστάσεις και δπλα και 
χρήματα και τόν βω 
μόν τής ίερας έλευθε 
ρίας βάσεων μέ συγ
γενικά και άδελφικά 
αίματα. Τις αγνοεί 
δτι ό συμπολίτης ού- 
τος δικαιούται κατ’ 
άπόφασιν τής έν Α ρ 
γεί Δ ' ’Εθνικής Συ 
νελεύσεως νά λάβη 
Γρόσια 165.000 καί 
άχρι τοϋδε δέν έλα- 
βεν ούδεμίαν άπο- 
ζημίωσιν; Τις δέν 
γνωρίζει, δτι υπο
φέρει ήδη μέχρις, ά - 
μηχανίας, ώς εΐπο- 
μεν, ενώ καί άξιοι · 
σεις αναντίρρητους 
εις τήν ευγνωμοσύ
νην τής Κυβερνήσε- 
ο>ς καί τιμιότητα ό- 
μολογουμένην καί Ι
κανότητα πολλήν έ
χει εις τήν υπηρε
σίαν ; Έκπληροϋμεν 
καθήκον Ιερόν συνι- 
στώντες είς τήν Δ ι
καιοσύνην τοϋ 'Υ 
πουργείου τόν άξιότιμον τοϋτον Έλληνα, 
τό δε κοινον θέλει ίδή μ’  εύχαρίστησίν του 
εϊς τήν άνήκουσαν θέσιν ενα άγωνιστήν, 
ένα εις τόσας της Πατρίδος υπηρεσίας δια- 
τελέσαντα ώφελίμως, οιος ύπήρξεν ό κ. Δ. 
Ταγκόπουλος. . . »

Δυό χρόνια μετά τή δημοσίεψη τοΰ 
παραπάνω λακωνικοϋ, πέθανε ό παλιός 
εκείνος αγωνιστής, χωρίς βέβαια οϋτε ή 
Δικαιοσύνη τής Πατρίδας του νά τόν επα
ναφέρει στή θέση του, ούτε νά πάρει λε
φτό τσακιστό άπό τίς 165.000 γρόσια!

Τά τρία άρσενικά του παιδιά, Θεμιστο

κλής, Λεωνίδας καί Παναγιώτης, παραγ
γείλανε σέ μεγάλο μέγεθος τόν "Αγιο Λ η- 
μήτρη, άφιερωμέ·νο στή μνήμη τοΰ πατέ
ρα τους, πού τόνε βλέπεις και σήμερα νά 
ύπάρχει σ τ ’ άριστερά τής Ωραίας Πύλης 
στόν Ά γ ιο  Τρύφοινα τής βυτίνας.

Παιδί τοϋ Παναγιώτη Ταγκόπουλου κα! 
τής Πολυξένης, τό γένος Αθανασίου, είναι 
ό 'Ιδρυτής τοΰ Νουμα.

'Ο  Παναγιώτης Λ. Ταγκόπουλος,— γιά 
νάρθουμε στήν κα
τοπινή γενιά— ύπήρ 
ξε άνθρωπος εξαιρε
τικά μορφωμένος, φι 
λόκαλος και φιλο
πρόοδος. "Ο πως θυ- 
μαμαι άπό λόγια 
τοϋ πατέρα μου— 
γιατί έγώ δέν είχα 
τήν τύχη νά τονέ 
γνωρίσω— εΐτανε κά 
τοχος τής Γαλλικής 
Γλώσσας, πραγμα 
σημαντικό γιά τήν 
Έποχή του, πού οί 
ξενόγλωσσοι μετριόν 
τουσαν στά  δάχτυ
λα, κα! δυό τρεις με
ταφράσεις του δημο
σιευτήκανε άργότερα 
σέ περιοδικά, καί μά 
λίστα στήν « Α τ 
τική ’Ίριδα» τοΰ 
Κονταξάκη, άν δέν 
κάνω λάθος. Κ ατά  
τό Μάη τοΰ I860, 
πού βρισκότανε στήν 
’Αθήνα, κατόρθωσε 
μέσοι τοΰ Ά ναστ. 

Μανάκη καί σταλθήκανε γιά τή Σχολή τής 
βυτίνας πάνω άπό εκατό τόμοι σπάνια κα! 
σπουδαϊα συγγράμματα, δπου άνάμεσα σ ’ 
αύτά ξεχώριζε ή « Β υ ζ α ν τ ί ς » , καθολική 
έκδοση σειράς Βυζαντινών ιστορικών συγ
γραφέων, «συγκειμένη έκ τεσσαράκονταοκτώ 
τόμων, καλώς δεδεμένων» *. δποις αναφέρει 
μ’ επαινετικά σχόλια γιά τόν Π. Ταγκό—ουλο, 
δημοσιεύοντας καί σχετική δική του έπι- 
στολή, ό μακαρίτης Σχολάρχης καί «Bt- 
βλιοφύλαξ» Π. Παπαζαφειρόπουλος στίς

*) Ά ργότεοα  Ικοοθήκανε κι’  άλλοι τόμοι. Σ τ ά
1878 ό 49ος. '

Ο  Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Γ Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Σ Τ Ι Σ  Σ Ο Φ Α Δ Ε Σ  

(1893-1896)

σελίδες 48 - 50 τής Μ ε θ ν δ ρ ι ά δ α ς »  του.
Ό  Π. Ταγκόπουλος ακολούθησε τό  στά 

διο τοϋ πατέρα τοϋ τό  Διοικητικό κλάδο, 
δπου καί διακρίθηκε σέ πολλές ανώτερες 
θέσεις, Ό τ α ν  εΐτανε ’Έπαρχος στά  ̂  1867 
στήν "Υδρα, γεννήθηκε τή μέρα τοΰ "Αγιου 
Σπυρίδωνα. 12 τοΰ Δ)βρη, τ<3 πρώτο του 
παιδί, ό μετέπειτα Διευθυντής τοΰ Νουμα. 
Μωραΐτης λοιπόν άπό καταγωγή καί νη
σιώτης, Υδραίος, άπό γενέτειρα πατρίδα

Ό  μικρός Ταγκό
πουλος, ό Τάκης, δ
πως τόνε λέγαμε και 
τόνε ξαίρουνε οί στε 
νοί του φίλοι, άνα- 
τράφηκε στήν Α θ ή 
να, στήν πατρίδα τής 
μητέρας του, μέσα 
σ’ ένα σπίτι πού ζού 
σανε κι’έκεΐ πέρα όλο 
ζώντανες οί θύμησες 
τών ήροηκών χρόνων.
Γιατί κι’  άπό τή μη- 
τέρατου βρέθηκε σέ 
ΐδιοπεριβάλον,— άνά 
μεσα σέ Ιερολοχίτες 
προγόνους, άνάμεσα 
σέ συμπολεμιστάδες 
τοΰ Φαβιέρου κα! 
της μάχης τοΰ Χαϊ- 
δαριοϋ. Εΐχε δμως τό 
ατύχημα νά χάση 
πολύ μικρός τόν πα
τέρα του, σέ ηλικία 
μόλις οχτώ  χρονών, 
κι ό πόνος πού τότε  
τοΰ πρωτοχτύπησε 
τήν άπλερη παιδική 
ψυχή, ήρθε πολύ βα
ρύτερος άργότερα νά τοΰ τήν φαρμα- 
κώση. ’Έ χασε μέσα σ’ ελάχιστο διά
στημα τόν άδελφό του Αριστείδη, τελειό
φοιτο τής φαρμακευτικής, καί μετά τό μο- 
νάκριβό του, τό Νίκο, δικηγόρο άπό τούς 
πιό καλούς,· καθώς δείχνονταν δτι θά γινό
τανε, πού πνίγηκε κολυμπώντας στό 
Φάληρο. .

’Έμεινε λοιπόν γρήγορα στή ζωή Ολο
μόναχος, μαζί μέ τή χαροκαμένη _ μητέρα 
του καί τόν καπετάν Νικολάκη Αθανα
σίου, τόν παπποΰ του, στό σπιτάκι τό ίδιο- 
χτητο τής όδοΰ Άρείου Πάγου, έκεΐ κοντά

στούς Ά γιους Απόστολους, δπου δέν εύ~ 
ρισκε άλλη χαρά παρά νά μελετάει τήν Έ π ι
στήμη του— εΐτανε φοιτητής τής ιατρικής 
—  καί πολύ περωσότερο άπ’ αύτή τούς 
ποιητές τοΰ καιροϋ έκείνου, τούς Παρά- 
σχους, Βασιλειάδη, Παπαρρηγόπουλο, κ.τ.λ. 
πού τούς εΐχε άποστηθίσει. Εΐτανε αληθι
νός Τραγονδοφάγος, καθώς μάς έξομολο- 
γιέται στά  -Φιλολογικά Πορτραΐτα» του. 

Σ τ ά  1886 έκανε τήν πρώτη εμφάνισή.
του στήν Ποίηση,, 
δημοσιεύοντας στή 
φιλολογική «Ε στία »  
τοΰ Πολίτη καί Δρο· 
σίνη μιά παράφραση, 
τοΰ ’ Ανακρεόντειου 
«Ρόδον εΐαρος μέ
λη μα» μέ τό ψευδώ 
νυμο «Οίνόμαος», 
και στό «Ραμπαγα> 
ενα τραγούδι άφιε- 
ρωμένο στό Δροσίνη.

’Άρχισε τότε λοι
πόν νά σχετίζετα 
μέ τούς φιλολογι
κούς κύκλους τής 
Έποχής κα! νά συ* 
νεργάζεται ταχτικά 
στό «Ρ αμπαγα» 
πρώτα κα! ύστερα 
στό « ’Ά σ τ ν »  μέ πε
ζά καί μέ στίχους. 
Τις πρώτες αύτές 
γνωριμίες, πού τοΰ 
άφήσανε ζωηρότατα 
σημάδια σέ δλη τήν 
κατοπινή του ζωή 
καί πού σ’ αύτές κυ
ρίως χρωστάει τή φι- 

λολογικ.ή του ανατροφή, μαζί με τη σατυ- 
ρα καί τά σπιρτόζικο πνεΰμα τοϋ «Μή 
Χάνεσαι» καί «Ραμπαγα», πού κληρονό
μησε κα! μας τδφερε τόσο δροσερό στά  
«Ε πιγράμματα τοϋ «Νουμα», τ!ς i'/β- 
άπαθανατίσει σέ μιά σειρά γοργά καί πε
ταχ τά  σκίτσα στά  Φιλολογικά Πορτραΐ- 
μα» του. Αξίζουν νά τ ά  διαβάσουνε οί ση
μερινοί,— καί μάλιστα οί άγνοοϋντες τούς 
πάντας καί τά  πάντα κριτικοί τοϋ καιροϋ 
μας !

Σ τ ά  18!>0 έπήρε τό δίπλωμά του ώς 
γιατρός καί τήν ίδια χρονιά τύποισε τους

Ο Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Α Ρ Χ Ι Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ  
Τ Η Σ  Ε Σ Τ Ι Α Σ  (1893-1901)



« Πρώτους Στίχους». Γή συλλογή αυτή 
τήν έκριναν ευνοϊκά ό Παλαμας, ό Μητσά- 
κης, ό Σουρής κα'ι άλλοι καί τήν κατέ- 
κρινε ό I αβριηλίδης στήν. « ’Ακρόπολη» πού 
βρισκότανε τοτε στήν.... κριτική του περί
οδο. Λυτη είνε ή μοναδική συλλογή στίχων 
που εβγαλε· Στο «Νουμα», δταν δημοσίευε 
στιχους δικούς του, ποτέ δέν τούς υπέγραφε 
μέ τδνομά του. Έβαζε διάφορα ψευδώνυμα. 
Ίξίονας, ’Αλκαίος, Μοίρας, κτλ. Δέν ήθελε 
νά ποζάρη ώς... ποιητής. "Αφηνε γιά μας 
τους νεωτερους, τον τρομερόν αύτόνε τίτλο.

Στά 1891 παντρεύτηκε τήν Κατίνα Γε- 
ωργ. Κυπαρίσση, τής γνωστής ’Αθηναϊκής 
οικογενειας κα'ι ύστερ’ άπό έ'να χρόνο (άφοΰ 
κλείστηκε νιόπαντρρς μελετώντας γιά νά 
πάρη τήν άδειά του) έπήγε στούς Σοφάδες 
τής Θεσσαλίας οπου έκανε τό γιατρό 
ίσαμε τά 189(’>. Κι άπό κεΐ πέρα δμως δέν 
ξεχνούσε τις παλιές του αγάπες. Βρισκό
τανε σέ στενή αλληλογραφία μέ τά Μη- 
τσακη και τούς λοιπούς φίλους κι’ έστελνε 
συνεργασία στά περιοδικά καί στό 'Ημερο
λόγιο τοΰ Σκόκου.

Ή εποχή αύτή στάθηκε ή πιά τυραννι-
σ μ ε ν η  τ ή ς  ζωής του Γ υ ρ α ν ν ισ μ έ ν η  γ ι α τ ί
εΐταν υποχρεωμένος νά έξασκή ενα επάγ
γελμα πού δέν τ ’ αγαπούσε διόλου καθώς 
καί νά ζή σ ενα περιβάλλο ξένο στήν ιδιο
συγκρασία του, ανάμεσα σέ Καραγκουνηδες 
πού ερχόντουσαν μέ σπασμένα κεφάλια καί 
μέ τά σπλάγχνα πεταμένα έξω νά τούς τά 
ράψη. Καί βρίσκονταςάφορμή ενα τυχαίο 
επεισόδιο, άφησε κατά μέρος καί τό ϊδιό- 
χτητο σπίτι καί φαρμακείο πού είχε (τά 
χρόνια εκείνα οί γιατροί εΐταν καί φαρμα
κοποιοί στίς μικροποπολιτεϊες) καί ξαναγύ- 
ρισε στήν ’Αθήνα τή σπαρμένη, γεμάτη 
φώς καί μάγια, στήν ’Αθήνα τή ζαφειρό- 
πετρα, στής γής τό δακτυλίδι, κατά τό στί- 
χοτοΰ Παλαμα.

Στά 1898 τύπιοσε τά τραγούδια τοΰ. 
Ραμπαγα ενα βιβλιαράκι δυσεύρετο σή
μερα— καί στά 1899 τή «Νέα Ααϊκή ’Αν
θολογία», πού εξακολουθεί νά μένη ή κα
λύτερη άπ’ δσες έχουμε ώς τά τώρα.

Δυό ή τρία χρόνια έργάστηκε ώς άρχι- 
συντάχτης τής «Εστίας» δπου έγραφε τά 
«Φαινόμενα καί Πράγματα» τοΰ «Νουμα»

ειταν αυτο τά ψευδ&ϊνυμό του— πού τά  
εβγαλε στά  1900 σέ βιβλίο, αφιερωμένο στά 
μακαρίτη ’Άδωνη Κύρου, τόν πατέρα τών

σημερινών διευθυντών τής «Ε στία ς» .
Πριν βγάλει τά «Νουμα» εϊτανε ό αγα

πημένος τής Ελληνικής Δημοσιογραφίας, 
δλοι οί μετέπειτα θανάσιμοι εχθροί του, 
ύπήρξανε φίλοι του εγκάρδιοι, με κανένα 
δέν ειχε δευτερώσει λόγο. ’Ανοιχτόκαρδος, 
γλεντζές, αληθινός μποέμ. καί στήν ψυχή 
καλλιτέχνης, γκεβεζές πού λένε κ’ οί Ά να- 
τολίτες, μ ’ ένα φίνο τσαχπίνικο πνεΰμα, 
άκακος καί φαρσέρ δεινός, όπως άνάφερε 
καί φέτος σ' ένα χρονογράφημά του στήν 
«Πρωία» ό ’ Α π όμ αχος», παιδί μέ μιά 
λέξη τής Παληας ’Αθήνας, βέρος 'Αγια- 
ποστολίτης, μετροΰσε περισσότερα χαμό
γελα στό δρόμο του παρά βλοσυρά καί 
θυμωμένα μοΰτρα. Χαραχτηριστικό τόσο 
τοΰ φιλικοΰ δεσμοΰ πού τόνε συνέδεε δσο 
καί τής εποχής γενικώτερα εκείνης, είναι 
τό  παρακάτω γράμμα τοΰ Μιχ. Μητσάκη, 
πού τό πρωτοδημοσίεψα στό «Νουμα» τοΰ 
1924 (άριθ. 785) καί πού δέ μ’ αφήνει ό 
πειρασμός νά μήν τό μεταφέρω έδώ πέρα, 
πλουτίζοντας καί ομορφαίνοντας έτσι μέ 
λόγια τοΰ μάγου κι ασύγκριτου στυλίστα 
τής «Θλίψης τοΰ Μαρμάρου» τίς φτωχές 
κι αδύνατες έτοΰτες γραμμές ;

Αθήναι, 28 Φεβρουάριου 1895 
’Αδελφέ Τάγκη, προσεπιλεγόμενε 

Τοκόπονλε
Ελαβα τά δροσερόν, τά ζωντανόν, τό  

φλογερόν, τό  χαριτωμένο γράμμα σου καί 
σ ’ ευχαριστώ, αδελφέ, πού μ' έθυμήθηκες 
καί σύ έμένα καί δέν έβαρέθηκες νά κάτσης 
νά μοΰ γράψης μιά σχεδόν κόλλα ένώ έγώ 
ή μέρας τώ ρα  παλεύω μέ τήν τεμπελιάσου 
γιά ν’ αποφασίσω νά,σοΰ γράψω τρεΐ|ςάράδες.

Τώρα, γιά δσα μοΰ γράφεις γιά τά  πε
ρίφημα αύτά ' Λ ίγα  λόγια » τί θέλεις νά 
σοΰ πώ ; Έ γ ώ  συχαίνομαι πού τά  γράφω, 
συχαίνομαι πού τά  δημοσιεύω, συχαίνομαι 
πού τά  διαβάζω, συχαίνουμαι δπου ζώ, 
συχαίνουμαι πού υπάρχω, συχαίνουμαι καί 
συχαίνουμαι!

Τί τζοπάνος καί τί γλίτσα, τί σκόρπι- 
σμα καί τί μάζευμα! Κοπάδι άπό ντου- 
βαροκέφαλα άγριόγιδα μαζεύεται έτσι εύ
κολα νομίζεις ;

Δέ βαρυέσαι!... Τά γράφουμε γιά νάν 
τά  ’ γράφουμε έν πλήρει πεποιθήσει δτι 
πανε στά  χαμένα. Δέν είδες πώς μοΰ τά  
ψέλνει εις άπάντησιν ενας Πέτρος Ζητου- 
νιάτης εις τήν *’ Ε πιθεώ ρησι ; »

Κι’ άφησε πλέον τί τραβοΰμε ωσοτου 
πεισθοΰν νάν τά  βάλουν και κατόπιν και 
νά μας τά  πληρώσουν, μέ καμμιά πενην- 
ταριά ψωροδραχμές (τόσα γάρ έδιοκε τό 
Ά σ τυ , ούτινος τήν γεν
ναιότητα περί τάς πλη- 
ρωμάς καλώς γνωρίζεις!»

Έ γ ώ  σέ ζηλεύω πού 
γιατρεύεις καραγκούνη- 
δες, καί σύ μοΰ λές ! . .
Ξέρεις, τί υψηλόν εύτύ- 
χημα είναι κατ’ αύτήν 
τήν έποχήν νά ζή κανείς 
έν Σοφάδες; Δ έ  μοΰ βρί 
σκεις λέω γώ  καμμιά δου
λειά σέ κανένα τσελιγκά
το νάρθ-ω μέ τά  τέσσα- 
ρα ; Δ έ  μουντζόνεις ! Εις 
φυλλάδιον αμφιβάλλω άν 
θά βγή, παράδες γάρ 
ταΰτα δέονται. ΙΚστεύοί 
δμως νάν τό  διάβασες 
ο/.ο εις το  « 
σως αργότερα. Τά τής 
Άκροπόλεως «Ταξειδιώ- 
τικα» είδες; Πώς σοΰ 
φάνηκαν ;

Γράφεις τίποτα φτοΰ 
-πέρα ή δλο κοπροσκυλας 
στόν καφενέ παίζων σκαμ 
πίλι μέ κανένα πάρεδρο ;
Γράφε όρέ καί μήν έχεις 
ανάγκη κάνένα.

Γυνή σου εύ έχει; Παι- 
δία έτεκες; Πεκούνια 
βγάζης ; αγνοώ τά  κατά 
σέ.

Τό γράμμα σου έλαβα 
έδώ, έπιστραφέν έκ Κερ- 
κύρας διότι έν τ ώ  μεταξύ 
έφυγα έκεϊθεν.

’Ά ν θέλης νά μοΰ ξα- 
ναγράψης (δπερ ποθη
τόν) διεύθυνον τό  γράμ
μα Πειραια— οδός Ά λκι- 
βιάδου 19, δπου έπί τοΰ 
παρόντος μένω παρά τή  μητρί καί γιατρώ 
φεΰ ! . .  Πάνο τ ώ  γνωστώ σου.

Σέ φιλώ ό σάς
Μ ιχ. Μ ητσάχης

Στίς γλωσσικές του πεποιθήσεις, προτοΰ 
σφεντονίσει στό φιλολογικό στερέωμα τό

«Νουμα» εϊτανε μάλλον μιχτός, «μετριο
π αθής* δπως λέει στόν πρόλογο τής ’ Α ν 
θολογίας (σελ. 4 -5) έξηγώντας τίς διάφο
ρες γλωσσικές αιρέσεις «τίς όποιες δέν έλα- 

βεν ύπ’ δψιν του ό συν
τάκτης ή μάλλον 0 συλ- 

τοϋ ύλικοϋ τοΰ 
εκλογή,

τής ύλης του» Είχεν δ
μως σωστή αντίληψη τοΰ· 
καλοΰ καί τοΰ ώραίου· 
άπό τότε, σημειώνοντας 
παρακάτω πώς «δ 'γρά- 
φων τάς γραμμάς ταύ- 
τας συγκαταλέγεται με
ταξύ τών μετριοπαθών- 
έκείνων, ποΰ διαβάζουν- 
καί έκτιμοΰν κάθε έργο- 
πλησιάζον πρός τήν α
ληθή ιδέαν τής τέχνης, 
χωρίς να έξετάζουν άν 
τοΰτο έγράφη ύπό Μαλ
λιαρού ή Κουρεμένου ή" 
καί.. .φαλακροΰ άκόμη!»

Ποΰ νά τό  προαισθα
νότανε πώς θά τοΰ κ ά - 
ν>ιζε σάν ρετσινιά σέ λί
γο καιρό τό" συχαμερά 
αύτό έπίθετο, καί τόσο· 
μάλιστα πού νάναι γιά 
δλο τόν κόσμο— σά νά 
τδχε έπάγγελμα ! —  ό· 
Μαλλιαρός ό Ταγκόπου- 
λος. Ξανασάνανε κάπως 
οί γύρω στό περιοδικό 
«Τέχνη» λόγιοι (Πορφύ
ρας, Γρυπάρης, Μ αλακά- 
σης, Ραμας, Νιρβάνας, 
Έ παχτίτης κ.τ.λ.), πρώ
τα  θύματα, κατά τήν 
Κοινή Γνώμη, τής Μαλ- 
λιαροσύνης, Παλαμα, λΙ ο· 
χάρη καί Πάλλη.

"Οταν έφυγε άπό τήν 
Έφημ. Ε στία  έργάστηκε 
στήν ’Αστραπή καί στό 

Σκρίπ γιά μερικούς μήνες, κάνοντας στό με
ταξύ πότε-πότε καί τό γιατρό. Μά επειδή 
ούτε στά αΐμα του μέσα τδχε νά γιατρεύη 
τίς πληγές άλλων, ούτε νά εγχειρίζει ξένα 
χειρόγραφα, μούντζωσε καί γιατριλίκι καί 
βασανισμένο δημοσιογραφικό έπάγγελμα καί

Α σ τ υ » ! Ί -

λέκτης 
βιβλίου έν τή

Ο  Δ . Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
* Έ ρ ν ο  τ ο ΰ  Γ σ λ ά ν η  ά π ό  τ ά  π ρ ώ τ α  τ ο υ ·



βαλθηκε να βγάλει δικό του φύλλο πού !)' 
αγωνιζότανε «ύπέρ των έργων καί κατά 
τώ ν λόγων», οπως τδγραφε καί στήν αγ
γελία.

1 ια τη δουλειά αύτή είχε άρκετά ικανά 
εφόδια, γνώση της ζωής καί τής Τέχνης, 
απαραίτητη δημοσιογραφική πείρα, ώριμη 
ηλικία, τριανταπέντε περίπου χρονών, καί 
πανω απ δλα τήν ηρωική παράδοση τής 
γενιάς του, νά θυσιάζεται γιά ιδεολογικούς 
αγώνες, παίζοντας δλα γιά δλα, κορώνα ή 
Ύράμματα.Δέν ήξερε βέβαια, ούτετό περίμενε 
πως τό  φύλλο πού θάβγαζε θά  γινότανε δρ
γανο μιας τόσο πλατείας καί ριζοσπαστικής 
ιδέας, μα είχε τό έδαφος καλλιεργημένο 
γιά νά δεχτή κάθε γόνιμο σπόρο, έπανα- 
ναστατικό. Μήπως άπό τ ά  1898 αύτός ό 
μετριοπαθής (!) δέν είχε γράψει επαινετικά 
γιά τόν Καμπύση καί δέν τοϋ ειχε τυπώσει

με δικά του έξοδα μετάφραση τών «Διθυ
ράμβων» τοΰ Νίτσε ; Ό  Καμπύσης δά 
εΐτανε γιά νάτανε άπό τούς πρώτους άρ- 
χιμαλλιαρούς τοΰ «Διόνυσου» καί τής «Τέ- 
χνης» !

Γήν κατοπινή ξαστεράδα τής λογοτε
χνικής μορφής τοΰ Δ. Ταγκόπουλου — 
τί έγραψε στό «Νουμα», πώς εδέχτηκε 
τον ορθοδοξο Δημοτικισμό, τούς φλογερούς 
του άγώνες γιά τήν επικράτηση τής 
ζωντανής γλώσσας, τά έργα δσα τύπωσε 
στίς σελίδες τοΰ περιοδικού καί δσα βγή
κανε ξεχωριστά σέ βιβλίο, κάθε τί πού 
σχετίζεται με τή ζωή καί τή δράση του— 
θά Tr.v παρακολουθήσουμε σύγχρονα μέ τήν 
έξέλιξη τής ιστορίας τοΰ Νουμα. Είκοσι 
όλάκαιρα χρόνια Ταγκόπουλος καί Νουμας 
εΐταν ενα.

Π Λ Ν Ο Σ  Δ. Τ Λ ΓΚ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

1 Λ 1 Ρ €

2ο πλάνο κρυφ ό μίλημα 
Το ζαχαρένιο φίλημα,
Σ τή  σνκαμνιά άπ ο  κάτω , 
θ υ μ α σ α ι ;  Π ές  μον νά χάρης  
Τρελλό ζαρκ ά δ ι τής Αυγής, 
Ζ αχρε καμ αροφ ρύ δα  ■

Π ώ ς σύγκορμος έρίγησα 
Κ ί  άπ ο  τά δνό σου έτρίγισα 
Γαρύφ αλλα, ώ ς  τόν π ά το,
Τή γλύκα και τήν ηδονή  
Τής νιότης σον, και τή στερνή 
Π ικρή  δροσοσταλίδα ·

Γ λυκό κ ί  ανατολίτικο,
Κ ί  άχ πόσο  σεβνταλίτικο
Μ εσ τά πυκνά τά φύλλα και τή δρόσο
Τό μ αλακό σου χάδι,
Π ον  ετσι μ  αυτό ενα β ράδι 
Χ α ρ ά  μ ον  τήν ψυχή νά π α ρ α δ ώ σ ω  !

Μ ά δταν δειλά στό χάραμ α ,
Σ τά  δνό σον μ άτια  μ άλαμ α
Τό φ ώ ς ν άπαλοστάζη  είδα  τής Νιότης,
Γονάτισα  ευλαβητικά
Κ ’ ένοιω σα δέος στά σω θηκά
Σ ά  ν ασμιγε ή ψυχή μ ε τό θεό τη ς !

Γ ΙΟ Σ Ε Φ  Ε Λ ΙΠ Η

Ι Ρ Λ Π Η ·

Σ α  θαλασσα είν η άγάπη σον που εντός μον αναταράζει 
Σ άν  κ ϋ μ3 άνασηκώ νεται ποϋ  δίχω ς χαλινό 
Α π το βαθυ το πέλαγο π ρός  τήν ακτή στενάζει 
Αί απ αντα  κλ.αιει κα ι βογκά σε σπήλαιο σκοτεινό.
Η  τρικυμία πον έπόθησα ενάντια ν ’ άρ  μεν ίσα)
ΙΙαιχνίδι τω ρα  με τραβ ά—τ’ άρμενα, τό ιστό—
-- · τί μελλει ην σε γυαλό ποτε δε θά πρυμνίσο,)

Ι\ι αν στο βαθυ  τό πέλαγος θά καταποντισθώ .
8 Λ Σ Σ 0 Σ  )< Λ Ν ΙΩ ΤΗ Σ

. . . .  Ο ΑΕΡΑ Σ ΩΡΜ ΟΥΣΕ Α Ν Α Μ Ε Σ0  ΤΟΥΣ

Ι , ίΜ ΐΊ  JH E A 1 M

Ο Λ Ο Μ Ο Ν Η Ι Η
Παχιό στρώμα μαλακό χιόνι σκεπάζει 

to  χωριό Σανίνο, τόν κάμπο, τά βουνά, 
«λον τόν κόσμο και ολοένα αδιάκοπα καί 
γρήγορα χιονίζει σέ χοντρές νιφάδες, ρί
χνει, ρίχνει ασυλλόγιστα. Τρελλός βορ- 
ριάς, άπό καιρό σέ καιρό χυμάει στόν 
κάμπο, κυνηγάει τις χοντρές νιφάδες, τις 
τιλώθει σέναν άσπρο στρόβιλο καί χάνεται.

Τό παλιό- σχολειό τοΰ χωριοϋ, γέρνον
τας κάτω άπό τό άπέλπιδο βάρος του, 
καπνίζει άπό τό πεσμένο του τζάκι. Μέσα 
βουίζουν σά μελίσσι οί μαθητές καί τό 
ζωηρό κιάδιάκοπο βούϊσμά τους χύνεται 
•οξω σέ χαρούμενα κύματα. Στό διάλ- 
λειμμα ό άέρας όρμάει άνάμεσό τους, τούς 
αρπάζει, τούς θάβει μές στά χιόνια, τούς 
-κλώθει μές στούς χιονένιους στροβίλους, 
τούς πνίγει καί φεύγει. Μά ύστερ’ άπ’ 
αυτό, ξαναζωντανεύουν καί πάλι καί χα
ρούμενα καί παιχνιδιάρικα γελούν : Α-α, 
α -α ,α -α !..

Ή  δασκάλα κάθεται μπρος στό τρα
πέζι στό δωμάτιό της, ΰλέπει τό χιόνι 
μέσα άπ’ τά σκοτεινά τζάμια ένός μι
αρού παραθυριού καί Βρίσκεται βυθι

σμένη σέ σκέψεις. Στό στεγνό κι’ άρρω- 
στιάρικο πρόσωπό της απλώνεται ή κού
ραση. Τό βούϊσμα τών μαθητών, πού 
έρχεται άπό τήν τάξη, δέρνει τά λεπτά 
της νεΰρα καί τήν κουράζει. Ό  άέρας 
σφυρίζει μές απ’ τούς σωλήνες τής ίΐερ- 
μάστρας καί τυλίγει τίς σκέψεις της σέ 
άρρωστη μένους στροβίλους. Γύρω στή 
φωτιά τής θερμάστρας, κάθεται καί νυ
στάζει, άκουμπισμένος στόν τοίχο, ό υπη
ρέτης, γέρο-Κόλας. Στό χέρι του καπνί
ζει μυρουδάτη πίπα, άπό τό ακάθαρτο 
καί κομμένο, δπως πάντα, στά στήθια, 
ποκάμισό του, προβάλλει ή μεγάλη τοι1 
κοιλιά. Τά γέρικά του -στήθια φωνάζουν 
σέ διάφορους τόνους, σάν ξεκουρδισμένη 
λατέρνα, μέ συνοδεία τόν άέρα πού τρα
γουδάει στούς σωλήνες τής Θερμάστρας. 
Ά πό τόν τοίχο Θλιμμένα καί νυσταγ
μένα κοιτούν δυό σκονισμένες εικόνες. 
Πίσω άπ’ τήν ντουλάπα ροκανίζουν καί 
παίζουν κυνηγητό τά ποντίκια.

— Σήμερα Παρασκευή είνε; Ρώτησε 
ή δασκάλα, χωρίς νά κουνηθή άπ’ τή θέ
ση της.



Ό  Γερο-Κόλας ξυπνάει κιανοίγει τά 
νυσταλέα μάτια του.

— Τί λές, κυρά δασκάλα;
Σήμερα εινε Παρασκευή, δεν είν"'

ετσι;
Παρασκευή εινε... Γιά τήν πόστα;... 

Νωρίς εινε ακόμα, ό διανομέας έρχεται 
στις τρεις και μισή, έκεΐ δά...

'Ο υπηρέτης πάλι νυστάζει.
Ή  δασκάλα έ'πεσε στίς άχαρες σκέ

ψεις της. Εινε μικρή κι” δμορφη κοπέλλα. 
Ορφανή, μεγαλωμένη σέ μακρινούς συγ

γενείς. Εινε ή πρώτη της χρονιά στό 
επάγγελμα, μά τής φαίνεται βαρύ κι’ ανυ
πόφορο. Νοιώθει αύτή πώς δέ θά μπο- 
ρέση νά ύποφέρη πιότερο καί πώς Θά 
παραιτηθή. Δέν ξέρει τί θά κάνη κατόπι. 
.Μά έχει αυτή μιά μακρινή ελπίδα. Σάν 
τέλειωσε τις σπουδές της, τήν αγάπησε 
έ'νας άνθυπολοχαγός, όμορφος, άνοιχτό- 
καρδος κι’ έκείνη τού έ'δοσε δλην της τήν 
καρδιά. Ό  ίδιος τήν έ'φερε καί τήν 
διώρισε στό χοιριό αύτό, σάν ξάδερφός 
της τάχα καί στίς πρώτες δυό-τρεΐς βδο
μάδες άλλαξαν Θερμότατα γράμματα, γιο
μάτα αγάπη καί τρυφερότητα. Μά υστέρα 
εκείνος δέν έδειξε σημάδια ζωής καί δέν 
απάντησε οίίτε σένα της γράμμα. Αύτό 
τρομερά βασάνιζε τή Μαβίνκα, μά δέν 
ήθελε νά π ι στέψη πώς εκείνος τήν έγ- 
κατέλειψε. 5 Αν τό έ'κανε αύτό, θά τής τό 
εγνώριζε, εινε τόσο καλός εκείνος, πού 
δέ θά τήν άφήση σέ τέτοια αγωνία. Μπο
ρεί καί νά χάνωνται τά γράμματά του. 
Ή  πόστα τοΰ χωριού εινε τόσο άταχτη 
καί τόσο λίγο σίγουρη. Καί κάθε Παρα 
σκευή καί Τρίτη, δταν περνοΰσεν ό αγρο
τικός διανομέας ή Μαρίνκα περνούσε τόν 
καιρό της ονειροπολώντας, βυθισμένη σέ 
σκέψεις, άφηρημένη, χωρίς όρεξη γιάδου- 
λιά. Συχνά ό Γέρο-Κόλας τήν έ'βλεπε νά 
κλαίη.

Σήμερα ξύπνησε γιομάτη ελπίδες, πώς 
θάπερνε γράμμα. Στόνειρό της άκουσε 
κρότο τουφεκιού.

— Γέρο-Κόλα, σέ τί βγαίνει, σάν άκού- 
σης τουφέκι στόνειρό ; Ρώτησε τό Γέρο- 
Κόλα.

— Θάχης γράμμα, απάντησε κείνος, 
ξαίροντας πώς άπό καιρό ή δασκάλα πε
ριμένει κάποιο γράμμα.

— Καί ό ονειροκρίτης λέει έ'τσι.. .

— Αύτό τό ξαίρω άπό παιδί, βεβαί- 
ωσεν ό Γέρο-Κόλας. "Οταν ό δικός μας 
ό Ίβάν ήταν στρατιώτης, ή μητέρα του 
συχνά έλεγε στά παιδιά: Παιδιά, σήμερα 
θάχουμε από τόν αδερφό σας γράμμα, 
άκουσα τουφέκι. Κι’ αν ό'χι μ’ αύτή τήν 
πόστα, μέ τήν άλλη τό γράμμα φτάνει....

Ή  Μαρίνκα δέν πιστεύει στά όνειρα, 
μά μέσα της νιώθει κάποια θέρμη. 
Νοερά διαβάζει καί φιλάει τό γράμμα,, 
πού τώρα κάπου, άνάμεσα άπ’ τά χω
μένα στά χιόνια βουνά, φέρνει ό διανο
μέας. Ό  Στέφανός της ζητάει συγχώ- 
ρεση, λέει, γιατί ήταν άρρωστος καί δέν 
ήθελε νά τής τό γράψη, γιά νά μήν τήν 
κάνη νά ύποφέρη, σάν τό μάθαινε. Ή  
Μαρίνκα νοερά τοΰ άπαντάει. Ί ον σχω- 
ρνάει αύτή, αύτή που δέν έχει κανένα 
στόν κόσμο, κανένα ούτε νά τοΰ άνοιξη 
τήν καρδιά της, ούτε νά μοιραστή μαζί 
του τίς σκέψεις της, τίς χαρές καί τίς θλί
ψεις της, αύτή έχει αύτόν μονάχο, τόν 
ωραίο, τόν ό'μορφο, τόν ζωηρό, ανοιχτό- 
καρδο. . . .

Αύτή τό φιλάει, χαίρεται καί τόν άκαρ-
τεράει κάθε μέρα νάρθη, νά ιδωθούν......

Ολοένα χιονίζει καί σωριάζεται τό χιόνι 
στά τζάμια τοΰ παραθυριοΰ. Ό  αγέρας 
ξακολουθεΐ τό τραγούδι του στίς σωλή
νες τής Θερμάστρας, κι’ ή λατέρνα τοΰ 
Γερο-Κόλα αντηχεί καί πάλι.

Τά παιδιά άφημένα ολομόναχα στήν 
τάξη κάνουν τρομερό Θόρυβο. "Ενα έδώ 
τραγουδάει, έ'να άλλο κλαίει, έ'να τρίτο· 
διαβάζει στή σάλα, παίζουν κυνηγητά 
όξω στά χιόνια καί φωνάζουν, μ’ δλες 
τους τίς δυνάμεις, μέ τίς φωνές τούς, πού 
μοιάζουν καραμούζες. Μά ή Μαρίνκα δέν 
άκούει τό θόρυβο. Αύτή είναι μακριά άπό·
τή ζωή αύτή.........

Ξαφνικά άκούγεται ή ραγισμένη σάλ
πιγγα τοΰ διανομέα. Ή  δασκάλα τινά
ζεται άνυπόμονη

— Γερο Κόλα, τρέξε στό κοινοτικό 
γραφείο. Ό  διανομέας ήρθε. Μοΰ έφερε 
τά γράμματα . . . Μά μήν αργείς, σέ πα
ρακαλώ . . . .  Άμέσως νά'ρθης! . . .

Ό  Γερο-Κόλας σηκώνεται καί σιγά- 
σιγά πηγαίνει μουρμουρίζοντας κάτι γιά 
τήν κακοκαιρία.

Ή  Μαρίνκα ανυπόμονα περπατάει στήν 
κάμαρα καί κοιτάει όξω άπό τό παράθυρο.
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"Υστερα’ άπό λίγο ό Γερο-Κόλας γυρ
νάει, όλόασπρος άπ’ τά χιόνια.

— Δέν έ'χει, κυρά δασκάλα!
'Η  δασκάλα κιτρινίζει, δαγκάνει τά 

χείλια της, κάθεται άπελπισμένα στό τρα
πέζι σκεπάζει τό πρόσωπό της μέ τά χέ
ρια καί γιά πολύν καιρό μένει στή στάση 
αύτή. Ό  Γερο-Κόλας τήν κρυφοκοιτάει 
καί χαμηλώνει τό κεφάλι θλιμμένα καί 
μ’ απορία.

—  Μήν κλαις, δεσποινίς . . . .  Θά πά- 
ρης ίσως μέ τήν άλλη πόστα! . . .

Σάν έκλαψε ή δασκάλα παίρνει τήν 
πένα καί γράφει: «Αγαπημένε μου Στέ
φανε, είναι τό δεκατοπέμπτο γράμμα 
αύτό, πού σοΰ γράφει ή ξεχασμένη σου 
πιά Μαρίνκα. Τί γίνεσαι; Γιατί δέ φαί
νεσαι; Μιά λεξούλα τούλάχιστο. Γιά μένα 
κι’ αύτή είναι αρκετή, γιατί κανένας δέ 
μοΰ γράφει, δέν έχω κανένα. Έ δώ  χα>- 
μένη μές σιά χιόνια, άνάμεσα στά βου
νά, μακριά, άπό τήν πόλη, άνάμεσα στούς 
ξένους αύτούς κι’ άγροίκους άνθρώπους,

περιμένω έγώ τό γράμμα σου, τήν άγάπη 
σου, νά μέ σώση, νά μέ βοηθηση . . . Στέ
φανε, υπάρχεις, βρίσκεσαι στή ζωή ή εί
σαι γιά μένα τό άγαπημένο μου όνειρο 
τών παιδικών χρόνων, πού διαλύθηκε; » 

Ά π ό τά μάτια της κυλούσαν χοντρά 
καί ζεστά δάκρυα. ’Ένοιωθε πώς ήταν άδύ
νατο νά ξακολουθήση νά τοΰ πή τόν 
πόνο της’ αφήνει τήν πένα καί κλαίει 
γιά πολλήν ώρα, μέ τό πρόσωπο κρυμ
μένο στήν ποδιά. Καί στά πνιγερά της 
άναφυλητά άκούει τόν πρόεδρο τής κοι
νότητας καί τόν γραμματέα νά μπαίνουν 
στό δωμάτιο καί θυμωμένα, χοντρά κι’ 
άγρια νά φωνάζουν :

— Υπάρχει έδώ δάσκαλος ή όχι; . . . 
Τά παιδιά θά σκοτωθούν δξο>! Δέν υπάρ
χει καμμιά άρχή νά τά ήσυχάση! . . Καί 
καμμιά έπίβλεψη, ούτε διαπαιδαγώγηση!.. 
’ Αλλοίμονο καί τρισαλλοίμονο ! . . .

Μ ε τ ά φ ρ . Τ Η Σ Σ Ο Σ  Β Η Φ Ε ΙΛ Δ Η Σ

Σημ. Ά πό τόν 2ο τόμο τών διηγημάτων τοΰ 
Έ λιν -Π έλιν . Έκδοση «Χαίμους» 1926— Σόφια.
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T O  Π Λ 1Α 3 T O ?  B f i S X i A H r t
MIA Π ΡΑΗ Η

Θά κάνουμε τή γνω ριμία τών π ρ ο σ ώ 
π ω ν κ αθ ώ ς  θά π α ρ όν  σιάζω νται γιά νά 
μιλήσουν. Β ρισκόμ αστε σε μ ιά  εξοχή τής 
Γαλλίας, στο σπίτι ενός χω ρικού, π ob  βρ ί
σκεται σε απόσταση  δύο ημερώ ν με τ 
άμ άξι ά π  τό Π αρίσι. Ε ίν ε τό βράδυ  τής 
16ης Δ εκεμβρίου 1812. Τό τζάκι του σπι
τιού είνε αναμμένο. Ό  Σ άρλ , ενα π α ιδάκ ι 
οχτώ χρονών, είνε καθισμένο μ προστά σ 
ενα τραπέζι που  βρίσκεται στή μέση τον 
δω ματίου  και γράφει αργά  κα'ι μ ε κόπ ο σ 
ενα τετράδιο. 'Ό ταν  γράψη μ ιά  γραμμή, 
τήν κοιτάει καλά, κλίνοντας τό κεφάλι 
π ρ ώ τα  αριστερά κα ι μετά δεξιά.

ΣΑΡΛ (γράφοντας). Γι’ αύτό σήμερα... 
θά πούμε τήν ιστορία μιάς άπό τις με- 
γαλείτερες καί πειό σπουδαίες προσωπι
κότητες τών κάμπων μας: τις πατάτες. 
Οί πατάτες γεννήθηκαν στήν Αμερική...» 
(διακόπτεται άφίνει τήν πέννα καί σιγο- 
τραγουδάει). Δέν βλέπω πειά... δέν βλέπω 
πειά. Πρέπει ν’ ανάψω τό λυχνάρι. (Πέρ- 
νει ενα λυχνάρι άπ’ τήν ντουλάπα, πη
γαίνει στό τζάκι καί τό άνάβει μ’ ενα 
κομμάτι χαρτί. ’Έπειτα τ’ άκουμπάει 
άπάνω στό τραπέζι καί άρχίζει πάλι νά 
γραφή)... άπό τήν ’Αμερική τίς έφεραν 
στήν Ευρώπη.

(’Ακούεται άπ’ έ'ξω ό κρότος μιάς άμα
ξας πού σταματάει μπροστά στό σπίτι. Ό  
Σάρλ τρέχει στό παράθυρο).

Έ δώ  έσταμάτησε τ’ αμάξι!.
(Ένφ ό μικρός προφέρει αύτά τά λό

για ακούεται χτύπος στήν πόρτα, πού σχε
δόν άμέσως άνοίγει). ·

“Ενας μαύρος άνθρωπος !.
(Είναι ό μαμελούκος Ρουστάν, πού 

στέκεται στήν μισανοιγμένη πόρτα καί 
φωνάζει πρός τά εξω ):

ΡΟΥΣΤΑΝ Μεγαλειότατε, είνε ενα παιδί.
(Μπαίνει ό Ναπολέων. Είνε τυλιγμένος

στή γούνα του καί φαίνεται πώς κρυώ
νει. Κάνει τώρα τόν πρώτο σταθμό στή 
Γαλλία, έπιστρέφοντας άπ’ τήν εκστρα
τεία τής Ρωσσίας. Ταξειδεύει χωρίς καμ- 
μιά επισημότητα. Πριν άπ’ αυτόν μπήκε 
στό Παρίσι έ'νας άξιωματικός, πού έδη- 
μοσίευσε στό -"Μονιτέρ» μιά σύντομη εί
δηση, γνωστοποιώντας δτι στίς 5 Δεκεμ
βρίου ό αυτοκράτορας είχε συγκεντρώσει 
τούς στρατηγούς του στό Σμοργκόνι, δτι 
εμπιστεύτηκε στήν Α. Μ. τόν ’Ιωακείμ 
Μυράτ τήν άρχηγία τού στρατού γιά δλον 
τόν καιρό πού τό υπερβολικό κρύο δέν 
θά έπιτρέψη καμμιά κίνηση, καί δτι τέ
λος δ αυτοκράτορας έπέστρεψε άπ’ τό 
δρόμο Βαρσοβία— Βαϊμάρη στό Παρίσι, 
γιά ν’ άναλάβη ό ίδιος τή διεύθυνση τών 
υποθέσεων τής Αυτοκρατορίας).

ΣΑΡΛ- (Βλέποντας τόν Ναπολέοντα). 
Γιατί μπαίνετε σ’ έ'να ξένο σπίτι χωρίς 
νά ζητήσετε τήν άδεια;

ΝΑΠΟΛΕΩΝ Γιατί ή πόρτα ήταν 
άνοιχτή.

ΣΑΡΑ- Ήταν άνοιχτή γι’  αυτούς πού 
μένουν μέσα σ’ αύτό τό σπίτι, καί δχι 
γι’  αυτούς πού περνούν άπ’ τό δρόμο. 
Προτού μπή κανείς σ’ ενα σπίτι πού δέν 
είνε δικό του, ρωτάει πρώτα : Επιτρέ
πεται ;

ΝΑΠΟΛΕΩΝ (σιγά, χαμογελώντας και 
πηγαίνοντας πρός τό τζάκι): Μία φορά 
μονάχα έζήτησα μιαν άδεια στή ζωή μου, 
δταν ήθελα νά διοργανώσω τόν τουρκικό 
στρατό, καί μού τήν άρνήθηκαν. (δυ
νατά). ’Από τότε έμπήκα πάντα στά ξένα 
σπίτια χωρίς νά ζητήσω τήν άδεια.

ΣΑΡΛ- Καί δέν εύρήκατε ποτέ κανέναν 
νά σάς βγάλϊ] έ'ξω άπό τήν πόρτα μέ τόν 
χειρότερο τρόπο;

ΝΑΠΟΛΕΩΝ Ναί. Στη Ρωσσία, τό 
θερμόμετρο. Ποιος είνε στό σπίτι;

ψΜ
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ΣΑΡΛ. Έ γώ.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ Καί σύ, ποιος είσαι;
ΣΑΡΛ- 'Ο Σάρλ.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Καί ή οίκογένειά σου ;
ΣΑΡΛ Ό  πατέρας καί ή μητέρα μου 

επήγαν στή πόλι καί θά έπιστρέψουν σέ 
λίγο. "Οταν έ'ρθουν δμως θά τούς ’πώ 
δτι έμπήκατε στό σπίτι χωρίς νά ρωτήσετε 
κανέναν.

ΝΑΠΩΛΕΩΝ Καλά (κοιτάει στό τρα
πέζι). Τί έκανες τώ ρ α ;

ΣΑΡΛ· Έ γρα φ α  τήν Ιστορία.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ· ’Έγραφες εσύ τήν ιστορία;
ΣΑΡΛ Ναί.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Ποιάν ιστορία έγραφες;
ΣΑΡΛ· Τήν ιστορία πού μέ μαθαίνει ό 

πατέρας μου. Ό  πατέρας μου τήν λέει 
κι’ έγώ τήν γράφω.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Καί ποιάν ιστορία έγρα
φες τώ ρ α ; (πλησιάζει στό τραπέζι καί 
διαβάζει) «Σήμερα Θά πούμε τήν ιστο-

j

ρία μιάς άπό τίς μεγαλείτερες καί πιό 
σπουδαίες προσωπικότητες τών κάμπων 
μ α ς ...»  Τί θά πή αύτό; Καί ποιά είναι 
αύτή ή προσωπικότης τών κάμπων σ α ς ;

ΣΑΡΛ· Ή  πατάτα.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ Ή  πατάτα; (εξακολουθεί 

νά διαβάζη). "Ωστε γράφεις τήν Ιστορία 
τής πατάτας; Ό  πατέρας σου σέ μαθαί
νει τήν Ιστορία τής πατάτας;

ΣΑΡΛ ’Όχι μονάχα τής πατάτας, άλλά 
καί τοΰ σταριού, τού καλαμποκιού . .. Τρ 
καλαμπόκι, φαίνεται πώς ήταν γνωστό καί 
στούς αίγυπτίους καί μπήκε στήν Ευρώπη 
στά 1520. Τώρα βρίσκεται σ’ δλο τόν 
κόσμο.. .

ΝΑΠΟΛΕΩΝ Πολύ καλά. Θαυμάσια!
ΣΑΡΛ Σείς τό ξέρατε αύτό ; 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ- Έ γώ , δχι.
ΣΑΡΛ· Ό  πατέρας σας δέν σάς τό 

έμαθε. 'Ο  δικός μου λοιπόν είνε ποιο άξιος 
άπό τόν δικόν σας.



ΝΑΠΟΛΕΩΝ. ’Ίσως. Και τήν ίστορία 
τών ανθρώπων δέν σοΰ τήν μαθαίνει ό 
πατέρας σου ;

ΣΆΡΑ- Τί ποάγμα;
ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Τήν ιστορία τών άν- 

θροίπων.
ΣΑΡΛ' Δέν καταλαβαίνω.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ, (ξαναγυρίζει σιμά στό 
τζάκι, κάθεται καί σκαλίζει τή φωτιά 
με μιά τσιμπίδα). Πώς; δέν καταλαβαί
νεις! Τήν ίστορία τών ανθρώπων, τήν ίστο
ρία τής Γαλλίας λόγου χάριν.

ΣΑΡΑ. Δέν ξέρω, δέν καταλαβαίνω. 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ- Μά εσύ δέν είσαι Γάλ

λος;
ΣΆΡΑ- Εΐμαι άνθρωπος, εύρωπαΐος καί 

Γάλλος. Αυτό μ’ έμαθε ό πατέρας μου 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ώ ραΐα : είσαι Γ  άλλος.

Λοιπόν δεν ξέρεις ποιός βασιλεύει τώρα 
στή Γαλλία.

ΣΑΡΛ- Τι θά πή ποιος βασιλεύει;
 ̂ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Ποιός κυβερνάει, ποιός 

εΐνε αρχηγός δλων μας.
ΣΑΡΛ- Ό  καλός Θεός.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Ναί, καλά... ό καλός 

Θεός... εκείνος που βρίσκεται στόν ουρανό. 
’Αλλά μετά άπ’ αύτόν, ποιός κυβερνάει 
στή νή ;

ΣΑΡΛ Ό  χωρικόν 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Πώς ό χωρικός;
ΣΑΡΛ- Ό  πατέρας μου μ’ έμαθε δτι 

ο χωρικός εινε ό άνθρωπος πού βρίσκε
ται πιό σιμά στόν θεό, γιατί εργάζεται 
σύμφωνα με τή θέλησή Του καί τή δόξα 
Του. Ό  χωρικός ρίχνει τό σπόρο στά 
χωράφια, τόν σκεπάζει μέ τό χώμα, ό 
θεός τοΰ ρίχνει άπό πάνω τό νερό καί 
τότε^ μεγαλώνουν τά στάχια καί δλη ή 
γη ανθίζει γιατί το θέλει ο θεός καί ό 
χωρικός πού συνεργάζονται. Αύτά μ’ 
έμαθε ό πατέρας μου.

. ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Έ σύ δμως πού ξέρεις 
τόσο καλά τήν ιστορία τοΰ καλαμποκιού 
καί τής πατάτας, δέν ξέρεις άκόμη δτι 
στή Γαλλία υπάρχει ένας αύτοκοάτορας; 

ΣΑΡΛ. Π οιός;
ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ό  αύτοκράτορας.
ΣΑΡΛ Τί εΐνε αύτός ό αύτοκράτορας; 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ^ ά  άκουσες νά μιλάνε 

γιά τόν Ναπολέοντα.
ΣΆΡΑ- Εινε η προκη φορά πού ακούω 

«ύτή τή λέξη.

 ̂ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ώ στε δέν άκουσες ποτέ· 
νά μιλάνε γιά τόν Ναπολέοντα;

ΣΑΡΛ. Όχι.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ- Ό  πατέρας σου εΐνε 

δηιιοκοατικός ;
ΣΑΡΛ. Ό  πατέρας μου εΐνε ένας χω

ρικός.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Μά ποΰ ζής έσύ, τέλος

πάντων;
ΣΑΡΛ· Έ δώ , στά χωράφια. 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Δέν πηγαίνεις ποτέ στήν

πόλι,;
 ̂ΣΑΡΛ- Ναί, δταν πηγαίνω ν’ ακούσω 

τη λειτουογιά.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ· ’Ίσω ς νά βρίσκωμαι στό 

σπίτι ενος βασιλικού. Μήπως εΐνε έδώ 
ενα κομμάτι τής Βανδέας; Ό  πατέρας σου 
θά σοΰ μίλησε ϊσως γιά τόν βασιλέα... 

ΣΑΡΛ. Όχι.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ώ στε δέν άκουσες ποτέ 

νά γίνεται λόγος ούτε γιά τόν Λουδο
βίκο Ι Σ Τ ';

ΣΑΡΛ Ό χι.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ, ο  πατέρας σου πού σέ 

μαθαίνει την ίστορία τής πατάτας καί δέν 
σοΰ λεει τίποτε για τον Ναπολέοντα, εινε 
τρελλοί:.

ΣΑΡΛ. Γιατί βρίζετε τόν πατέρα μου; 
Ά ν  ήμουν άντρας σαν καί σάς, θά σάς 
έμπάτσιία.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ (χαμογελώντας). Ό  πρώ
τος Γάλλος με τον οποίον μιλάω, έπιστρέ- 
φοντας άπό τήν εκστρατεία τής Ρωσσίας, 
εΐνε ενα παιδί πού θά ήθελε νά μέ μπα- 
τσίση. Δέν εΐνε καλός οιωνός αύτό.

ΣΑΡΛ. Φερνόσαστε ετσι μαζί μου επει
δή εχετε πειοτερη δύναμι άπό μένα, καί 
γι αυτο μπήκατε σ ένα ξένο σπίτι χωρίς 
νά ζητήσετε τήν άδεια. Αύτές εΐνε δυό 
πράξεις πολύ κακές.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ή  ηθική μου εΐνε πολύ 
διαφοοετική, αγαπητέ μου Σάρλ.

ΣΆΡΑ. Αύτό τούλάχιστον μ’ έμαθε ό 
πατέοας μοι».

ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Τόν αγαπάς πολύ τόν 
πατέρα σου ;

ΣΑΡΛ· Ναί.
s ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Καί τον υπερασπίζεσαι: 

σαν ήρωας. Μοΰ άρέσει αύτό. Πόσων χρο- 
νών είσα ι;

ΣΆΡΑ. ’Οκτώ.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ.· Θά ήθελα, δταν τό παιδί

μου φτάσϊ) στήν ηλικία σου νά υπερασπι
στή κι εμένα δπως έσύ υπερασπίζεσαι τώ 
ρα τόν πατέρα σου. ’Έλα έδώ Σάρλ νά 
συμφιλιωθούμε. Δός μου τό χέρι σου.

ΣΑΡΛ Πρώτα πρέπει νά μοΰ πήτε: 
Δέν εΐνε αλήθεια δτι ό πατέρας σου εΐνε 
τρελλός. ’Έκαμα λάθος καί νά μέ συγ- 
•/.ωοής.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ (χαμογελώι τ  ας). Δέν εΐνε 
αλήθεια δτι ό πατέρας σου εΐνε τρελλός, 
έκαμα λάθος καί μέ 
συγχωρεϊς πολύ, 
αγαπητέ μου Σάρλ.
Άλλά γιατί τόν α 
γαπάς τόσο πολύ 
τόν πατέρα σου ;

ΣΑΡΛ- Γ ιατί;
Γ ιά πολλούς λό
γους. Π ρώτα έ- 
πειδή μένει πάντα 
μαζί μου, πάντα, 
καί δταν περάσει 
μιά ώρα χωρίς νά 
τόν ίδώ, νομίζω 
πώς πέρασε ένας 
χρόνος. . . .

ΝΑΠΟΛ- Μένει 
πάντα μαζί σου ..
Γ ιά νά μάς αγα
πήσουν τά παιδιά 
μας πρέπει νά μέ
νουνε πάντα μαζί 
μ ας.-..

ΣΑΡΛ· ’Έπειτα 
έπειδή μοΰ μαθαί
νει τόσα ώραΐα 
πράγματα ...

ΝΑΠΟΛΕΩΝ (απότομος). Δέν σ έμαθε 
δμως ποιός εΐνε ό Ναπολέων. Έ άν σέ 
είχε μάθει ποιός εΐνε ό Ναπολέων, ή συ
ζήτηση μας θά εΐχε πάρει άλλη τροπή. 
(Ά π ό  μ ιά  μικρή πόρτα , π ρός  τά δεξιά, 
μπαίνει ενας χω ρικός 2 6  χρονών, ό Φ ραν
σοα, με τη γυναίκα τον Μ αρία. Ε ΐνε οί 
γονείς τον Σ άρλ . Σ τέκονται γιά μ ιά στιγ
μή στην πόρτα , γιατί παραξενεύονται πον  
βλέπουν τό π α ιδ ί τους νά κουβεντιάζη με  
εναν άγνωστον). Θά σέ μάθω λοιπόν έγώ 
τί εΐνε ό βασιληάς καί ό αύτοκράτορας. 
Ό  βασιληάς λοιπόν . . .

ΦΡΑΝΣΟΑ· (τρέχει σ ιμά στόν άγνωστο 
καί τον φωνάζει). Κύριε γιά τή μόρφωση

τοΰ παιδιού μου φροντίζω έγώ, δπως θέ
λω καί μοΰ άρέσει (ό Ν απολέω ν σηκώ νε
ται απ ότομ α  και στρέφεται. Ό  Φ ρανσοα 
τόν π α ρατη ρεί γιά μ ιά  στιγμή, τρέχει στην 
π όρτα  τον βάθους γιά νά βεβαιωθώ δτι ό 
άγνω στος εΐνε αντός πον  ύποπτεύθηκε, κα'ι 
βλέπει τό άμ άξι με τόν μαμελονκο. Γ ιά
μιά στιγμή φαίνεται δλη ή ταραχή και η
συγκίνησί του, άλλ’ άμ έσω ς συγκρατεΐται). 
Γ ιατί εΐσαστε έ δ ώ ; Ποιός εϊσαστε σείς, 

κύριε; Τί θέλετε 
στό σπίτι μου ;

ΝΑΠΟΛ Έ ρ 
χομαι άπό μακράν 
καί πηγαίνω στό 
Παρίσι. ’Ήθελα 
νά ξεκουραστώ λι
γάκι άπό τό τα-
ξεΐδι καί νά ζε
σταθώ. Γ  ιατί έδι- 
ακόψατε τόσο άπό 
τοματή συζήτηση 
μου μέ τό παιδί 
σα ς;
. ΦΡΑΝΣΟΑ.Δέν 
έχω νά σάς δώσω  
καμμιά έξήγηση. 
Έ γώ  εΐμαι ό α
νώτατος κύριος έ
δώ  μέσα: έχω δυό 
υπηκόους μονάχα, 
μέ άγαποΰνε καί 
τούς άγαπώ. ’Έχω 
τίς κτήσεις μου· 
τέσσερα χωράφια, 
πού τά διασχίζω 
κάθε μέρα καί τά 

γνωρίζω άρκετά καλά. Δίνω τά τοΰ Καίσα- 
ρος τφ Καίσαρι, δηλαδή τούς φόρους, είμαι 
έν τάξει άπέναντι τών νόμων καί έδώ μέσα 
κυβερνάω έγώ. Έ δ ώ  λέγονται μονάχα οί 
λέξεις πού θέλω έγώ νά προφερθοϋν, καί 
ύπάρχουν μερικές λέξεις πού δέν πρέπει 
ν’ άντηχήσουν κάτω άπό τή στέγη μου, 
επειδή τό παιδί μου δέν πρέπει νά μαθαίνη 
λέξεις πού δέν έχουν καμμιά σημασία...

ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Είπα έγώ καμμιά λέξη 
χωρίς σημασία;...

ΦΡΑΝΣΟΑ- Ν αί: αύτή πού ήθέλατε 
νά εξηγήσετε τώρα στό παιδί μου, τήν 
τήν στιγμή πού ευτυχώς έμπήκα καί σάς 
πρόλαβα.



ΝΑΠΟΛΕΩΝ- Τις λέξεις αίιτο. . .
ΦΡΑΓΊΣΟ Α (γρήγορα γιά νά τόν δ ια- 

κόχρη). ’Ακριβώς.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ (κοιτάζει γύρα) τον κ α τά 

πληκτος κι επειτα φ ω νάζει σάν τρομ αγ
μένος) j  Ρουστάν! (μπαίνει ό Ρονστάν). 
Φοβούμαι οτι έτυχα σ’ ενα σπίτι τρελλών.

ΦΡΑΝΣΟΑ (μέ είρωνία). Εισαστε στό 
σπίτι ενος καλού Γάλλου, κΰριέ μου.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Καί γιά νά είναι τό παι
δί σας υπερήφανο σαν Γάλλος, περιοριζό
σαστε μονάχα νά τοΰ μαθαίνετε τήν Ιστο
ρία τών δημητριακών; ’Αγνοείτε λοιπόν 
και σείς, οπως αυτός, ποιος είναι ό Να
πολέων ;

ΦΡΑΝΣΟΑ. Δέν τό αγνοώ...
ΝΑΠΟΛΕΩΝ- Αύτό εινε πολΰ!
ΦΡΑΝΣΟΑ. ...άλλά δέν μ’ ενδιαφέρει.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ (θυμω μένος). Δέν είδατε 

ποτέ μιάν εικόνα του;
ΦΡΑΝΣΟΑ· Θα ειδα πολλές, άλλά δέν 

μ’ ενδιαφέρουν.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Ωστε αισθανόσαστε έ'να 

αίσθημα οίκτου γιά τόν αΰτοκράτορα;
ΦΡΑΝΣΟΑ· Οχι. "Ενα αίσθημα βα- 

θυτάτου οίκτου !
ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Οίκτου; Πιστεύουν λοι

πόν στη I αλλια οτι ή εκστρατεία τής 
Ρωσσίας έκαμεν τόν αΰτοκράτορα ώστε 
νά προκαλέση τόν οίκτο τών Γάλλων; Ά ,  
σέ λιγάκι νέα στρατεύματα. . .

ΦΡΑΝΣΟΑ. Γι’ αύτό ακριβώς ό οίκτος 
μεγαλώνει. . .

ΝΑΠΩΛΕΩΝ. Καί σείς πού μιλάτε έτσι 
γιά τον Ναπολέοντα, μοΰ λέτε δτι εΐσα- 
στε ενας καλός Γ  άλλος ; .  . . Τί έκάματε 
εσείς γιά τήν Γαλλία, γιά νά πάρετε τόν 
τίτλο τοΰ καλοΰ Γάλλου ; 
c ΦΡΑΝΣΟΑ (στη γυναίκα τον), Μαρία, 
ο Σάρλ εινε κουρασμένος. Πάρτον μέσα 
και να μέ περιμενετε ώς πού νά φύγχι ό 
κύριος. Καληνύχτα, Σάρλ.

ΣΑΡΛ- Καληνύχτα, πατέρα, (πηδάει στόν 
λαιμό τον και τον φιλει γιά πολλην <χ>ρα. 
Η  Μ αρία και ο Σ αρλ  βγαίνονν αριστερά).

ΦΡΑΝΣΟΑ στόν Ν απολέοντα, δείχνοντας 
τόν Ροατάν). Δέν λέγετε στόν υπηρέτη 
<τας νά πάη στό αμάξι;

ΝΑΠΟΛΕΩΝ (κοιτάει τόν Ροατάν και 
διστάζει). "Επειτα π α ρατη ρεί τόν Φρανσοα. 
Ροστάν, περίμενέ με σιμά στό άμάξι.

ΦΡΑΝΣΟΑ ανοίγει την πόρτα  αριστερά,

γιά νά βεβαιω θη  δτι η γυναίκα τον καί 
το π α ιδ ί τον βρίσκονται στην κρεβ ατοκά
μ αρα , κα ι την ξανακλείνει μ έ προσοχή. 
Ε πειτα κλείνει κα ι την π όρτα  τοΰ βάθους, 
αφ ον εβεβαιω θη οτι δ Ροατάν δέν στέκεται 
απ  έ'ξω γιά ν άκονση).

ΝΑΠΟΛΕΩΝ (π αρακολονθεϊ τις κινη
θείς αντες τον Φ ρανσοα κα ί κάνει μ ιά  
χειρονομία ανησυχίας).

ΦΡΑΝΣΟΑ. Μήν έχετε κανένα φόβο, 
Μεγαλειότατε.

ΝΑΠΩΛΕΩΝ· Α ! "Ωστε μέ είχες Ιδή, 
καί άλλες φορές, μέ άνεγνώρισες... κι’ετόλ- 
μησες...

ΦΡΑΝΣΟΑ. Δέν σάς είχα ξαναϊδή ποτέ,. 
Μεγαλειότατε, άλλά σάς αναγνώρισα άμέ- 
σ®ζ· ’Εσείς μέ είδατε άλλες φορές, άλλά 
δέν μέ αναγνωρίσατε.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Σέ είδα έγώ άλλη φ ο ρ ά :
ΦΡΑΝΣΟΑ- ”Ισως πολλές φορές, άλλά 

μιά θετικά καί μάλιστα αύτή τή φορά 
έπροσβάλατε τόν πατέρα μου...

ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Έπρόσβαλα έγώ τόν πα^ 
τέρα σου;

ΦΡΑΝΣΟΑ- Ναί, μέ μιά ιταλική λέξη 
αρκετά κοινή.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ- Δέν καταλαβαίνω. Μί
λησε ποιο καθαρά, αν δέν Θέλεις νά πι
στέψω δτι βρέθηκα στό σπίτι ενός τρελ— 
λοΰ.

ΦΡΑΝΣΟΑ. "Ενα σπίτι στό οποίον 
δέν προφέρονται λέξεις πού έχουν σχέση 
μέ τήν βασιλεία, ενα σπίτι δπου ή βα
σιλεία προκαλεϊ τόν οίκτο ή τόν τρόμο, 
δέν είνε τό σπίτι ενός τρελλοΰ, άλλά ένός 
πολύ γνωστικού, πού απόκτησε τήν πεί
ρα αύτή άπό γνώση άρκετών αιώνων.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Τώρα σέ καταλαβαίνω 
λιγώτερο άπό πρίν.

ΦΡΑΝΣΟΑ- Θά μέ καταλάβετε καλά 
δταν σάς πώ πού καί πώς μέ είδατε εκείνη 
τή  ̂φορά Σείς εισαστε ό μόνος άνθρωπος 
στον κοσμο προς τόν όποιον μπορώ νά 
πώ ο,τι κάνεις δεν ξερει καί ούτε πρέπει 
νά μάθη ποτέ. Θά τό ’πώ σέ σάς, γιατί 
εχετε συμφέρον νά τό κρατήσετε μυστικό, 
οπως το κρατησα καί έγώ, άκόμη καί 
άπό τήν γυναίκα μου καί τό παιδί μου. 
Θα είμαστε λοιπον δύο στόν κόσμο πού 
θά γνωρίζωμε αυτήν τήν αλήθεια πού- 
πρόκειται νά σάς άποκαλύψω.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ- (κοιτάει τόν Φ ρανσοα μέ 
κατάπληξη κ ι’ απορία).

ΦΡΑΝΣΟΑ. (αργά). Μέ είδατε τό πρωί 
τής 10ης Αύγούστου 1792, στόν κήπο τοΰ 
Τοϊλερί, ένώ έπήγαινα μέ τόν πατέρα, τήν 
μητέρα, τήν αδελφή καί τή θειά μου, στήν 
αίθουσα τοΰ Μανέζ, γιά νά έμπιστευθοϋμε 
τή ζωή μας στήν Έθνοσυνέλευσι καί γιά 
νά σωθούμε άπό τή μανία τοΰ πλήθους 
πού είχε έπιτεθή κατά τοΰ σπητιού μας, 
τών Τοϊλερί. Τότε ήμουν, εφτά χρονών.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ (αναπηδώντας) είστε ιρελ- 
λός!

ΦΡΑΝΣΟΑ (συνεχίζει ήρεμα) — Ό  κύ
ριος Ρόντερερ είχε πή στό βασιληά δτι 
μονάχα στήν Έθνοσυνέλευσι μποροΰσε νά 
βοή τήν σωτηρία του. Καθώς περνούσα
με άπ’ τόν κήπο, ό πατέρας μου είπε: 
«Τί γρήγορα πού πέφτουν εφέτος τά φύλ
λα ’·» Σέ μιά στιγμή πού τά πλήθη μάς 
έζωσαν πειό στενά, ενας στρατιώτης μέ 
σήκωσε στά χέρια, φωνάζοντας: «Τόπο 
νά πέραση ό Δελφίν !» Ή  μητέρα μου φο
βήθηκε πώς ήθελαν νά μέ άπαγάγουν καί 
άρχισε νά φωνάζη. Λένε δτι σείς Μεγα
λειότατε— λοχαγός τότε τοΰ πυροβολικού 
— έπαρακολουθήσατε αύτή τή σκηνή καί 
βλέποντας δτι ό βασιληάς πατέρας μου 
άφινε χωρίς καμμιάν άντίσταση τό παλάτι 
στή διάθεση τών επαναστατών πού θά τό 
λεηλατούσαν, έσχολιάσατε τήν πράξι του 
αύτή μέ μιά προσβλητική ιταλική λέξη.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Σάς ξαναλέω πώς είστε 
τρελλός! Τό παιδί τού Λουδοβίκου ΙΣΤ '. 
άπέθανε στή φυλακή τοΰ Τάμπλ στά 
1795. Υπάρχει τό πιστοποιητικό τοΰ θα
νάτου του καί ή έκθεση τής αύτοψίας.

ΦΡΑΝΣΟΑ· Δέν υπάρχει άμφιβολία 
δτι τό πιστοποιητικό αύτό καί ή αύτο- 
ψία άφοροΰν ένα άτομο πού αγνοώ εν
τελώς καί μέ τό όποιον έφρόντισαν νά μέ 
άντικαταστήσουν μετά τήν άπαγωγή μου.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ· ’Έξω άπ’ τή Γαλλία έπα- 
ρουσιάστηκαν πολλοί πού είπαν πώς είνε 
παιδιά τοΰ βασιληα.

ΦΡΑΝΣΟΑ· Μέ κοιτάτε άρκετά καλά 
καί εισαστε βέβαιος δτι σάς λέω τήν άλή- 
θεια. Αύτό άλλως τε μπορείτε καί ό ίδιος 
νά τό πιστοποιήσετε, αν θυμηθήτε με
ρικά χαρακτηριστικά τού διαδόχου, γιά τά 
όποια έγινε τόσος λόγος : ή βουρβονική
μου σιαγόνα...

ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Μιά σύμπτωση.
ΦΡΑΝΣΟΑ· · .. τά δύο μπροστινά κάτου 

δόντια έχουν τήν άτέλειαν αύτή πού κα
λείται «δόντια τού κουνελιού». Στό άπάνω 
χείλος διακρίνεται άκόμη τό σημάδι τής 
πληγής πού μοΰ έκαμε ό άσπρος εκείνος 
ποντικός μέ τόν όποιον έπαιζα δταν ήμουν 
μικρός. Γνωρίζετε καλά, δτι τήν πρώτη 
Σεπτεμβρίου τοΰ 1785 είς τό Σαίν Κλού 
μοΰ έκαμαν εμβολιασμό γιά τήν εύλογιά, 
ό κύριος Ζώμπερτον καί οί γιατροί Μπρυ- 
νιέ καί Λασσόν: στό άριστερό μου μπρά
τσο μοΰ έκαμαν τρία μπόλια σέ σχήμα 
τριγώνου μέ τήν κορυφή πρός τά κάτω, 
καί μπορώ νά σάς δείξω τά σημάδια' 
Υπάρχουν καί άλλα άκόμα γιά νά σάς 
πείσω, άλλά είνε περιττό. Γιατί θά σάς 
έ'λεγα ψέμματα ; Ά ν  ή τύχη, μιά παρά
ξενη σύμπτωση, δέν σάς έφερνε ώς έδώ, 
δέν θά έλεγα ποτέ σέ κανέναν αύτό πού 
άκούσατε τώρα σείς. Καί ούτε σέ σάς δέν 
θά μιλούσα, αν δέν συνέβαινε τό επεισό
διο αύτό πού συνέβη. ’Αναγκάστηκα νά 
μιλήσω άπό τόν φόβο μήπως έθεωρού- 
σατε τόν εαυτό σας προσβαλμένον άπ’ 
τίς ιδέες μου γιά τήν βασιλεία, κι’  έδιατά- 
ζατε τήν εξορία μου, χωρίς νά γνωρίζετε 
ποιος είμαι. Ά ν  μέ βγάλετε άπό τήν εύ- 
τυχισμένην άφάνεια στήν οποίαν ζώ, θά 
ήναι πολύ επικίνδυνο γιά μένα. Μεγαλει
ότατε, θυμηθήτε τήν παιδική μου ηλικία: 
έζησα τρία χρόνια στή φυλακή τοΰ Τάμπλ, 
μέ τόν διαρκή τρόμο δτι άπό μιά στιγμή 
στήν άλλη θά μέ σκότωναν. Κάθε φορά 
πού άνοιγε ή πόρτα τού κελλιοΰ μου 
άναπηδούσα κι' εσκεπτόμουν: έρχονται 
νά μέ σκοτώσουν. "Οταν έγινα οχτώ χρο
νών έπέρασα μιάν ολόκληρη νύχτα παρα
τηρώντας άδιάκοπα τό παράθυρο τής φυ
λακής μου κι’ επαναλαμβάνοντας διαρκώς 
μιά προσευχή πού άνέβαινε αύθόρμητα 
άπό τήν παιδική μου καρδιά: «Θεέ μου, 
κάμε αύτή τή νύχτα νά κρατήση γιά 
πάντα καί νά μή ξημερώση ποτέ, γιατί 
τότε θά σκοτώσουν τόν πατέρα μου . . . »  
καί είδα μετά τόν ούρανό νά φωτίζεται 
καί είδα τά πρώτα φώτα τής χαραυγής 
τής τραγικής εκείνης 31ης Ίανουαρίου τοΰ 
93.. . Μέ πήραν άπό τήν άγκαλιά τής 
μητέρας μου καί δέ-ν ξέρω πότε τήν έσκό- 
τωσαν, άλλά κάθε μέρα καί κάθε στιγμή 
εσκεπτόμουν : «“Ισως τώρα θά σκοτώνουν



τη μητέρα μου». Αύτά είνε τά δώρα πού 
έκαμεν ή βασιλεία στήν παιδική μον ηλι
κία και νά γιατί ή βασιλεία μοΰ προκα- 
λεΐ τον οίκτο και τή φρίκη. Αύτή εινε ή 
αίτια γιά την οποίαν τδ παιδί μου δέν 
πρεπει νά μάθη ποτέ αύτά τά λόγια πού 
εφεραν σ εμένα τόση δυστυχία.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Και έφύγατε άπό έκεΐ;
ΦΡλΠΣΟΑ. Ή ταν  τό άπόγιομα τής 

ενάτης Θερμιδόρου. Μερικοί άγνοοστοι 
εμπήκαν στο κελλι μου καί μ’ έπήγαν 
μέσα σ ενα αμάξι. ’Αφοΰ έπροχωρήσαμε 
λιγάκι, έσταματήσαμε στή γωνία ενός 
δρόμου, δπου μάς περίμεναν άλλοι. Ε κεί
νοι πού μ5 έλευτέρωσαν κάτι είπαν μέ 
τούς άλλους χαμηλόφωνα, άλλά μετά, τδ- 
βαλαν ολοι στά πόδια κα'ι ιιαζύ τους ό 
αμαξάς. Τότε έκατέβηκα: έφοροΰσα μιά 
επαναστατική φορεσιά, έγνώριζα δλα τά 
επαναστατικα τραγούδια πού μοΰ ειχε 
μάθει ό Σιμόν, έβγήκα άπ’ τό Παρίσι 
κι έπροχώρησα στήν έξοχή, μακρυά, πολύ 
μακρυά άπ’ τήν πρωτεύουσα. Έπερπά- 
τησα γιά πολλές μέρες, μέ μόνο σκοπό 
να φυγω δσο μπορούσα πειό μακρυά 
άπ τ ο  Παρίσι. Έ ζοΰσα άπό ελεημοσύνη, 
*ι ενα βράδυ έπεσα εξαντλημένος πίσω 
απ την αυτη πόρτα. 'Ο χωρικός πού έκα- 
τοικοΰσε εδώ μέσα μ’ έμάζεψε, τοΰ ειπα 
πώς ήμουν ένας δυστυχισμένος ορφανός 
φευγάτος άπό τόν κύριό μου πού μ’ έκα- 
κοποιοΰσε και μ’ έκράτησε γιά ψυχοπαίδι 
του. Ή  θυγατέρα του Μαρία έμεγάλωνε 
μαζυ μου. Αγαπηθήκαμε καί μετά έγινε 
γυναίκα μου. Ό  πατέρας της πεθαίνον- 
τ®ς, μάς άφησε τά τέσσερα χωράφια του. 
Αυτη εινε ή ίστορία μου. Αργότερα θυ- 
μηθηκα τον τροπο μέ τόν όποιον μέ 
είχαν λευτερώσει καί σκέφτηκα δτι κά
ποιος, κατα το πολυτάραχο έκεΐνο άπό
γιομα τής ενάτης Θερμιδόρου, θά σκέ
φτηκε ϊσως, δτι ήταν πιθανή μιά άνόρ- 
θωση, αλλα καταλαβε μετά πώς ήταν 
τρελλα. Τωρα, εύχαριστώ γι’ αύτό τόν 
θεό. Στή ζωή αύτή πού κάνω ξαναβρήκα 
τήν ησυχία μου, δλη τήν ησυχία πού 
χρειάζεται στήν ψυχή ένός άνθρώπου 
που περασε τήν παιδική του ηλικία δπως 
τήν πέρασα έγώ.
β ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Καί...· δέν σκεπτόσαστε 
ότι αν κάποτε πάθω καμμιά πανωλεθρία, 
σείς, 'Υψηλότατε, θά μπορούσατε ν’ ά-

νεβήτε πάλι στό θρόνο τής Γαλλίας ;
ΦΡΑΝΣΟΑ Μεγαλειότατε, σάς ικετεύω 

νά μή μέ καλεΐτε Ύψηλότατον, γιατί δέν 
θέλω νά θυμάμαι αύτούς τούς τίτλους. 
Και σάς άπαντώ: δχι, Μεγαλειότατε. Ή  
δυναστεία τών Βουρβόνων τής Γαλλίας 
έτελείωσε τήν άποστολή της μέ τόν Λου
δοβίκον ΙΣ Τ '. Τδ'γραψε ή μοίρα αύτό, 
πού άνάγκασε τόν πατέρα μου νά έξιλε- 
ώση δλα τά σφάλματα πού έγιναν άπ’ 
τούς Βουρβόνους, άπ’ τόν Ερρίκο Δ ' ώς 
τόν Λουδοβίκον ΙΕ '. Ά ν  οί θείοι μου 
θά ήθελαν κάποτε νά επιχειρήσουν μιά 
παλινόρθωση, είμαι βέβαιος πώς θ ’ άπο- 
τύχουν. Γιά νά μήν υποχωρήσω λοιπόν 
σ ’ αύτόν τόν πειρασμό και τις πιέσεις πού 
θά μοϋ έκαναν, έγκατέλειψα γιά πάντα 
δλη τήν παλιά μου οικογένεια: δέν θά 
ξαναϊδώ πειά τήν άδελφή μου Μαρία 
Θηρεσία πού μέ νομίζει νεκρόν, ούτε κα
νέναν άπ’ τούς άλλους. Γ  ιά δλους, τό παιδί 
τοΰ βασιληά άπέθανε, και σείς μονάχα 
Μεγαλειότατε, γνωρίζετε δλη τήν άλήθεια. 
Οί θρησκευτικοί μάρτυρες βρίσκουν άκρι
βώς στή θρησκεία τή δύναμη γιά νά ύπο- 
στοΰνε τό μαρτύριό τους. Έ γώ  λοιπόν 
πού έμαρτύρησα στά οικογενειακά μού 
αισθήματα, σ ’ αύτά θά βρώ τήν παρηγο
ριά τοΰ μαρτυρίου μου καί γι’ αύτό άγα- 
πάω τόσο πολύ τό παιδί μου. Δέν υπάρ
χει θρόνος στό κόσμο πού θά μποροΰσε 
νά μέ παρηγορήση στή σκέψη δτι τό παι
δί μου, πρός χάριν τής βασιλείας, θά 
μποροΰσε νά ύποφέρη δσα ύπέφερα έγώ. 
Εκείνος πού ιδρύει μιά δυναστεία, Με
γαλειότατε, πρέπει νά σκεφθή τά μαρτύ
ρια τοΰ τελευταίου πού θά έξιλεώση δλα 
τά σφάλματα τών άλλων βασιλέων τής 
δυναστείας εκείνης. Εινε φρίκη !

ΝΑΠΟΛΕΩΝ Θά ήταν λοιπόν σωστό, 
εκείνος πού ιδρύει μιά δυναστεία νά πλη- 
ριόνη ό ίδιος τά σφάλματα πού έ'καμε;

ΦΡΑΝΣΟΑ· "Ισως, Μεγαλειότατε. 
ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Καί ή δόξα, Υψηλότατε; 

Δέν εινε τίποτε γιά σάς ή δόξα;... Τό 
παιδί μου εινε βασιληάς τής Ρώμης.

ΦΡΑΝΣΟΑ. Μεγαλειότατε, τό παιδί 
μου εΐνε έκεΐ μέσα καί κοιμάται. Είμαι 
δμως βέβαιος, δτι δέν θάρθή ποτέό λαός 
εξαγριωμένος γιά νά τό άρπάξη άπό 
τήν άγκαλιά μου. Εινε δικό μου.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ό λ ος δ κόσμος γιά σάς

ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΤΟ Υ ΝΑΙΙΟ ΛΕΟΝΤΟΣ ΕΦΕΥΓΕ

περιορίζεται μέσα σ ’ αύτούς τούς τοίχους;
ΦΡΑΝΣΟΑ· Ό χ ι : έ'ξω εχω τά χτήματά 

μου πού τ’ άγαπάω και τά δουλεύω καί 
παρακολουθώ κάθε μέρα τό μεγάλωμα 
τών σπαρτών μου, γιά τά όποια είμαι 
δλος καρδιά καί τρυφερότητα. "Οταν μιά 
μέρα ή γής αύτή θά μέ δεχτή, ειμαι  ̂ βέ
βαιο; δτι θά ιιέ δεχτή γλυκά, γιατί τήν 
άγάπη πολυ.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ- Χαίρετε, 'Υψηλότατε.
ΦΡΑΝΣΟΑ· Εινε ή τελευταία φορά, 

Με', ,'αλκιότοτε. πού άκούω νά μέ καλοΰν 
μέ αύτό τό δνομα.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ· Έ γώ  σάς έπήρα ένα 
στέμμα. ’Ά ν  μπορώ νά κάμω τίποτε γιά 
<τάς...

ΦΡΑΝΣΟΑ· Ν αί: νά μή μοΰ τό ξανα- 
δώσετε ποτέ.

(' Ο Ν απολέω ν βγαίνει).
ΜΑΡΙΑ· (χτυπάει άριστερά).
ΦΡΑΝΣΟΑ· Μαρία! (ανοίγει κ α ι μ π α ί

νει η γυναίκα του). Κοιμάται ο Σαρλ ;
ΜΑΡΙΑ· Ναί. Έ φ υγε αύτός;
ΦΡΑΝΣΟΑ· Μόλις, (ακούεται τό π ο δ ο 

βολητό τών αλόγων τον άμ αξιον  πον α π ο 
μ α κ ρ ύ ν ε τ α ι ) .

ΜΑΡΙΑ- Ποιός ήταν αύτός ό άνθρωπος ;
ΦΡΑΝΣΟΑ· “Ενας δυστυχισμένος πού 

εργάζεται γιά τή δική του δυστυχία καί 
τών άλλων. Πάμε, Μαρία, εινε άργά 
(φεύγουν).

Α ΥΛ Α ΙΑ
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Μ  Δ Ο Ν Τ Ι  Μ  Ν  N T ' S
Μιά βαρειά φωνή πού φώναζε: «τό 

θέαμα κύριοι αρχίζει!» μέ σήκωσε άπό 
τό γλυκόν ΰπνο'ποΰχα βυθισθεί. Κάποια 
σιγαλά μουρμουρίσματα.. .  ενας ήχος σάλ- 
πιγκας...  μιά νότα άπό αυλό . . .  προανα
κρούσματα βιολιού ... Γρίβω τά μάτια 
μου ... δ σατανάς θέλει νά πςςίξχ) μαζί μου; 
οχι, είμαι στό δωμάτιο τού ξενοδοχεί°υ 
δπου έφθασα χθες τό βράδυ κατατσακι- 
σμένος από τήν κούραση. Σιμά μου είναι 
τό κορδόνι τοΰ κουδουνιού- τό τραβώ, ενα 
γκαρσόνι παρουσιάζεται. «Γιά όνομα τοΰ 
θεοΰ· τι είναι λοιπόν αύτή ή μουσική ; 
'Υπάρχει κανένα κονσέρτο στό σπίτι;

— Ή  εξοχότητά σας (είχα πιει στό γεύ
μα σαμπάνια) δέν ξέρει δτι τό ξενοδοχείο 
αυτό συνορεύει μέ τό θέατρο; Αύτή ή 
ταπετσαρισμένη πόρτα ανοίγει σ’ έ'να μι
κρό διάδρομο ποΰ καταλήγει στό νούμερο 
23, τό θέατρο τών ξένων.

— Τ ί ; υπάρχει θέατρο, θεωρείοj τών 
ξένων !

—  Ναί, έ'να μικρό θεωρείο γιά δύο η 
τρια ατομα το πολύ, τό πιό διακεκριμμέ- 
νο. Είναι κιγκλιδόφρακτο, ταπετσαρισμέ- 
νο, πολύ κοντά στή σκηνή. Ά ν  ήθελε ή 
εξοχότητά σας— δίνουνε σήμερα τό Δόν 
Ζουάν τοΰ περίφημου Μόζαρτ. Ή  θέση

κοστίζει ένάμισυ τάλληρο—θά τό βάλου
με στό λογαριασμό.

Ειπε τά τελευταία αυτά λόγια άνοίγον- 
τας τή θύρα τοΰ θεωρείου— γιατί ακού
οντας τό δνομα τοΰ Δόν Ζουάν, είχα όρ- 
μήσει πρός τό διάδρομο.

Ή  σκάλα ήταν πλατειά, διακοσμημένη 
μέ γούστο καί φωτισμένη καλά· τά θεω
ρεία καί ή πλατεία γεμάτα θεατές. Οί 
πρώτες μελωδίες τής εισαγωγής μούδωσαν 
μιά καλή Ιδέα γιά τήν ορχήστρα, κι’ οί 
φωνές τή βοηθούσανε κάπως θά χαιρό
μουν δπως οίξιζε τό αριστούργημα τοΰ με
γάλου μουσουργού. Στό andante ή φρίκη 
τοΰ σκοτεινού καί τρομερού regno alle 
ponto έχυσε στήν ψυχή μου έ'να φόβο 
αόριστο καί βαθύ. Τό χαρμόσυνο ασμα 
τοΰ τρίτου άσματος τοΰ άλλέγκρο αντή
χησε σά φωνή άπό τά βάθη τοΰ κρίματος- 
νόμισα πώς είδα νά βγαίνουν μέσα άπ’τά 
σκότη πνεύματα πύρινα μέ νύχια φλογε
ρά, έπειτα άνθρωποι που χόρευαν αλλο- 
φρενα στό χείλος τής. αβύσσου. Η παλη 
τής ανθρώπινης φύσεως μέ τίς άγνωστες 
δυνάμεις πού τήν περιβάλλουν καί ζητούν 
νά τήν καταστρέψουν παρουσιάσθηκε στό 
πνεύμα μου.

Τέλος ή τρικυμία γαληνεύει κι’ ή αυλαία 
σηκώνεται. Τρεμουλιάζοντας άπό τό κρύο 
μέσα στό μανδύα του καί μέ τήν οψη 
Θλιμμένη, ό Μπορέλλο προχωρεί μεσ τη 
νύχτα καί μουρμουρίζει: Notte e giorno 
fatigar. ’Έτσι λοιπόν, ιταλικά, λέγω μέσα 
μου Ah ! che piacere. Θ’ ακούσω λοιπόν 
δλα τά ρετσιτατίβο, δπως ό συνθέτης τά 
εννοούσε, καί μάς τά κληροδοτησε

Ό  Δόν Ζουάν όρμά στή σκηνή, ακο
λουθούμενος άπό τή Δόννα ’Άννα, πού 
κρατεί τόν ένοχο άπό τόν μανδύα του. 
'Γι θέαμα! θά μποροΰσε νά ήταν πιο 
ψηλή, πιό λιγερή, πιό μεγαλοπρεπής στό 
βάδισμά της, άλλά τί κεφάλι! τί μάτια 
άπ’ δπου ξεπετιοΰνταν, σάν ενα μάτσο 
ηλεκτρικές φωτιές, σάν υγρό πύρ πού 
τίποτε δέν μπορεί νά τό σβύση, ή οργή, 
6 έρωτας, τό μίσος, ή απελπισία- κύματα 
μαύρων μαλλιών κυματίζουν στούς ώμους 
της. Μιά ρόμπα λευκή τή σκεπάζει κι’ ά- 
ποκαλύπτει συγχρόνως θέλγητρα που ποτέ 
δέν τά είδε κανείς χωρίς κίνδυνο. Ή  καρ
διά της πού τήν άνετάραζε μιά  ̂πράξη 
φρικαλέα, χτυπάει δυνατά .. . Καί τωρα

τί φωνή ! Non sperar se non m’ uccidi..., 
Μέσα στό θόρυβο τών οργάνων ή φωνή 

της ξεσπςί σάν άστραπή. Μάταια δ Δόν 
Ζουάν θέλει νά ξεφύγη. Τό θέλει πραγ
ματικά; Γιατί δέν απωθεί μέ χέρι στι- 
βαρό τήν αδύνατη αυτή γυναίκα: Γιατί 
δέ φεύγει; Τό κρίμα του τοΰ πήρε τή δύ- 
ναμι ή ή πάλη τοΰ μίσους καί τής αγά
πης τοΰ δένουν τήν άπόφασή του;

Ό  γέρο πατέρας πλήρωσε μέ τή ζωή 
του τήν τρέλλα του ν’ άγωνισθή μεσ 
στό σκοτάδι μέ τόν τρομερό αυτόν αντί
παλο. Ό  Δόν Ζουάν καί δ Λεπορέλλο 
προχωρούν καί συνομιλοΰνε μπροστά στή 
σκηνή. Ό  Δόν Ζουάν πετά τό μανδύα 
καί παρουσιάζεται μ’ έ'να περίφημο κο
στούμι άπό βελούδο άσημοκέντητο, ενα 
ευγενικό καί μεγαλοπρεπές παράστημα, 
πρόσωπο άνδρικό, μάτια μέ βλέμμα 
βαθύ, χείλη άχνογραμμένα.

Ή  κίνηση τών φρυδιών του δίνει κά
ποτε στή φυσιογνωμία του μιά σατανική 
έκφραση, πού γεννςί έ'ναν ακούσιο τρόμο 
καί χωρίς ν’ άλλάζη τήν ώμορφιά τών 
αδρών χαρακτηριστικών. Θάλεγε κανείς: 
δτι ασκεί μιά τέτοια μαγική δύναμη γοη
τείας, ώστε οί γυναίκες δπου κοιτάζει νά 
μή μποροΰν πιά ν’ απομακρυνθούν^ άπ 
αυτόν καί νά υποκύπτουν χωρίς νά τό 
θέλουν στήν μυστηριώδη αύτή δύναμη 
πού τίς σέρνει στήν άβυσσο.

Ψηλός καί λιγνός, ντυμένος μ’ ενα φό
ρεμα μέ κόκκινες καί άσπρες χαρακιές, 
καί μ’ ενα μακρύ μανδύα, μέ τό κεφάλι 
σκεπασμένο μ’ έ'να μικρό άσπρο καπέλλο 
μέ κόκκινα φτερά, δ Λεπορέλλο τρέχει 
γύρω άπό τόν άφέντη του. Στό πρόσωπό 
του ένα παράξενο συγκέρασμα άγαθότη- 
τος, δόλου, ειρωνείας καί τόλμης. Βλέπει 
κανείς δτι ό γέρο κολασμένος αύτός αξί
ζει ναναι υπηρέτης τοΰ Δόν Ζουαν. Φευ- 
γουν κι’ οί δυό πηδώντας άπ’ τόν τοίχο. 
Φαίνονται φώτα... Η Δοννα Αννα και 
ό Δόν Όκτάβιος παρουσιάζονται· έ'νας 
μικρός άνθρωπάκος, κομψευόμενος, είκο- 
σιενός περίπου ετών. Σαν άρραβωνιαστι- 
κός τής Άννας θά καθόταν άναμφιβόλως 
μέσα στό ϊδιο σπίτι γιά νά μπόρεση νά 
παρουσιασθή έτσι γλήγορα. Μέ τόν πρώτο 
θόρυβο πού άκουσε θά μπορούσε νά προσ- 
τρέξη ,καί νά σώση τόν πατέρα τής ’Ά ν 
νας- άλλ’ έπρεπε πρώτα νά κάμη τήν



τουαλέττα του, κι’ άλλως τε δέν τοΰ πο- 
.λυαρέση νά διακινδυνεύη μέσα στά σκο

τάδια. Ma che mai s’ offre, o Dei, 
spettacolo funesto agli occhi m ic i! 
Στους φριχτούς και σπαραχτικούς τόνους 
τοΰ διαλόγου αύτοΰ και τοΰ ρετσιτατίβου, 
υπάρχει κάτι περισσότερο άπό άπελπισία. 
Δέν εινε ή πράξη τοΰ Δόν Ζουάν κι’ ό 
θάνατος τοΰ γέρον πού μπορούν νά βγά
λουν τόνους παρόμοιους· είναι προ παν
τός μιά πάλη εσωτερική, μιά πάλη φρι- 
κοίδης. Ή  ψηλόλιγνη Δοννα Έλβίρα, πού 

διατηρεί άκόμα τά ϊχνη μιάς ομορ
φιάς διάσημης, άλλά μαραμένης, 
παραπονεΐται γιά τόν άπιστο Δόν 
Ζουάν, και ό πονηρός Λεπορέλλο 
παρατηρεί δικαιότατα δτι μιλεΐ σά 

βιβλίο' Τή στιγμή αύτή νόμισα 
πώς κάποιον ακόυσα πίσω μου. 
Μποροΰσε εύ'κολα νάχε άνοίξει 
κάποιος τή θύρα τοΰ Θεωρεί
ου και νά γλίστρησε στή ι>έσι 

τοΰ βάθους Άλλ’ ήταν 
γιά μέ μιά δυσάρεστη 
άποκάλυψις. ’Ήμουνα 
τόσο ευτυχής πού βρι
σκόμουνα μόνος μέσα 
στό θεωρείο, κι’ έχαι- 
ρόμουνα μ’ (ίλη μου 
τήνά'νεση τό αριστούρ
γημα αύτό, αφημένος 
σέ μιά άνεκλάλητη έκ

σταση· θ ’ άρ- 
κοΰσε μιά λέξις 
μονάχα, μιά λέ- 
ξις κοινή γιά νά 
μ’ άποσπάση 
πρός μεγάλη 
μου λύπη άπό 
τόν ποιητικόκαί 
μουσικό ενθου
σιασμό πού δο
κίμαζα. Άπε- 
φάσισα νά μή 
δόσω καμμιά 
προσοχή στό

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ Τ Η Σ  Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Α Σ  ΨΙΘΥΡΙΖΟΥΝ Τ ’  ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ Τ Η Σ  ΟΝΟΜΑ

προσοχή στόγείτονά μου, ν’ άποφύγω κάθε 
κουβέντα, κάθε βλέμμα του άκόμα, καί νά 
βυθιστώ στής γοητείες τής παραστάσεως 
Μέ τό κεφάλι στηριγμένο στό χέρι μου 
γυρίζοντας τή ράχι πρός τόν άγνωστο, 
εξακολουθούσα νά κοιτάζω πρός τό μέρος 
τής σκηνής. Ή  μικρά Ζερλινα, τρελλοκο- 
ριτσο έρωτόχαρο, παρηγορούσε μέ τά τρα
γούδια της τό φτωχό κι’ άφελή Ματσέττο. 
Ό  Δόν Ζουάν εξέφραζα τήν ταραχή τής 
ψυχής του και τήν περιφρόνηση γιά τούς 
όμοιους του, πού δέν ήταν γι’ αυτόν παρά 
παιγνίδια και μέσα ηδονής ή χαράς, και 
τόνιζε μέ δύναμη τήν τραχειά και από
τομη αύτή άρια : Pin ch han dal vino. 
Ή  κίνηση τών φωνών ήταν τότε ζωη
ρότερη.

Οί προσωπιδοφόροι έφάνηκαν— τό τρίο 
ήταν μιά προσευχή αρμονίας ύψωνόμενη 
πρός τόν ουρανό. ’Έπειτα τό βάθος τοΰ 
θεάτρου άνοίγεται, ξεσπά μιά χαρά δυνα
τή, τά ποτήρια αντηχούν τό ενα επάνω 
στό άλλο· χορευτά! και προσωπιδοφόροι 
στριφογυρίζουν χαρούμενοι, παρασυρόμε- 
νοι άπό τήν εορτή τοΰ Δον Ζουάν. Επει
τα οί τρεις προσωπιδοφόροι πού ωρκί- 
σθηκαν εκδίκηση, πλησιάζουν. Ή  σκηνή 
πέρνει χαρακτήρα μεγαλοπρεπή. Ή  Ζερ- 
λίνα εχει σωθεί, καί ό Δόν Ζουάν προχω
ρεί άφοβος, μέ τό ξίφος γυμνό εναντίον 
τών εχθρών του. Τινάζει τό ξίφος άπό τά 
χέρια τοΰ αντιπάλου του κι’  άνοίγει δρό" 
μο άνάμεσα στό πλήθος.

Πολλές φορές, είχα νομίση πώς ένοιω
θα πίσω μου μιά'καθαρή και θερμή ανά
σα· είχα νομίσει πώς άκουα τό θρόισμα 
μιάς μεταξωτής ρόμπας. Σκέφτηκα πώς 
κάποια γυναίκα θάταν έκεΐ· άλλ’ δπως 
ήμουν βυθισμένος ολος στόν ποιητικό 
κόσμο μου, δέν εδωκα προσοχή. 'Όταν 
έπεσε ή αυλαία εγύρισα πίσω μου. Κανέ
νας λόγος δέν ’ μπορεί ν’ άποδώση τήν 
έκπληξη πού δοκίμασα· είδα τή Δόνα "Αν
να, ντυμένη δπως τήν είχα δει στή σκη
νή, νά μέ κυττάζη μ’ έ'να βλέμμα άστρα- 
φτερό καί γεμάτο έκφραση. ’Έμεινα άφω
νος κυττάζοντάς την μέ θαυμασμό, καί 
στά χείλη της πλανήθηκε έ'να ελαφρό χα
μόγελο, πού μέσα του νόμιζα πώς έ'βλεπα 
καθρεφτισμένη τήν άνόητη φάτσα μου. 
’Ένοιωθα τήν άνάγκη νά τής μιλήσω, 
άλλ’ ή κατάπληξη ή μάλλον δ τρόμος, πα

ρέλυε τή γλώσσα μου. Γελος τα λόγια 
αύτά μοΰ ξέφυγαν, άθέλητα σχεδόν, άπό 
τά χείλη μου: «Σείς έδώ, πώς εινε δυνα
τόν ;» Μ’ άπάντησε σέ καθαρά τοσκάνικα 
δτι αν δέν μιλούσα ιταλικά, δέν θά μπο
ροΰσε νά λάβη τήν εύχαρίστηση νά μιλήση. 
μαζί μου, γιατί δέν ήξερε παρά μονάχα 
αύτή τή γλώσσα. Ό  λόγος της αντηχούσε 
σάν τραγούδι αρμονικό τα βλέμματά της 
έγίνοντο ολοένα πιό έκφραστικά, κι η 
άστραπή πού ξεσποΰσε άπό τά μακρυά. 
της βλέφαρα άναβε μέσ’ τό στήθος μου 
μιά αιφνίδια φωτιά, κι’ έ'κανε νά χτυπούν 
ολοένα πιό δυνατώτερα δλες μαζί οί άρ- 
τηρίες μου. Εϊτανε δίχως άλλο, ή Δόνα 
Ά ννα ή ίδια. Δέ σκέφθηκα καθόλου νά 
τή ρωτήσω πώς ήταν δυνατό νάναι συγ
χρόνως στή σκηνή καί στό θεωρείο μου. 
Τό ίδιο, δπως έ'να εύτυχισμένο όνειρο 
πραγματοποιεί τίς μεγαλύτερες άπιθανό- 
τητες, καί μιά φλογερή πίστη υψώνεται 
σέ σφαίρε: υπερφυσικές, άπ’ δπου κυριαρ
χεί τά συνηθισμένα γεγονότα τής ζωής, 
τό ί'διο βρέθηκα μπροστά σ’ αύτή τή̂  γυ
ναίκα σ’ έ'να είδος έκστάσεως υπνοβάτου, 
τέτοιο, ώστε κι’ αν τήν έβλεπα τήν ϊδια 
στιγμή επάνω στή σκηνή δέ θ ' άποροΰσα 
καθόλου. Πώς ν’ αφηγηθώ τή συνομιλία 
μου μαζί της ; Δοκιμάζοντας νά τήν πώ, 
κάθε λέξη μοΰ φαίνεται χλωμή και ψυχρή, 
καί κάθε φράση πολύ άξεστη γιά νά άπο- 
δώση τή χάρι τής τοσκάνικης γλώσσας.

Έ νφ  μοΰ μιλούσε γιά τό ρόλο της καί 
γιά τόν Δόν Ζουάν, μοΰ φαινόταν δτι 
τό πνεύμα τοΰ άριστουργήματος αύτοΰ 
άπεκαλύπτετο στή σκέψη μου γιά̂  πρώτη 
φορά, κι’ δτι γιά πρώτη φορά έμυστα- 
γωγούμην σέ σφαίρες γεμάτες θαύματα, 
ενός παράδοξου κόσμου. Μουπε οτι η 
μουσική ήταν ολόκληρη ή ζωή της, κι 
δτι συχνά ένφ τραγουδούσε ένοιωθε νά 
ξυπνούν στήν ψυχή της συγκινήσεις άγνω
στες πού κανένας λόγος δέ θά μποροΰσε 
νά τις περιγράψη. «Ναί, φο>ναξε μέ φωνή 
παλλομένη άπό ενθουσιασμό καί μ’ έ'να 
βλέμμα όποΰ σπιθοβολοΰσε, τότε καταλα
βαίνω τό πάν, άλλ’ δλα είναι ψυχρά καί 
άψυχα γύρω μου, κι’ ενώ με χειροκροτούν 
σέ κάποιο δύσκολο μέρος, μοΰ φαίνεται 
πώς σιδερένια χέρια μοΰ σφίγγουν την 
καρδιά. Άλλά μ’ εννοείτε, γιατί ξέρω δτι 
γιά σάς ειν’ άνοιγμένο τό θαυμάσιο αύτό»



βασίλειο, ό ρωμαντικός αυτός δπου αντη
χούν οί μαγικές αρμονίες.

— Πώς, ώ αξιολάτρευτη γυναίκα, μέ 
ξέρετε;»

Μίλησε γιά κάποια άπό τίς ό'περές μου 
καί πρόφερε τ3 δνομά μου.

’Ακούστηκε τό κουδούνι τοϋ θεάτρου, 
καί μιά ξαφνική χλωμάδα χύθηκε στό 
πρόσωπο τής Δόνα "Αννας- έβαλε τό χέρι 
στήν καρδιά της, σά νά δοκίμαζε εναν 
αιφνίδιο πονο, καί ψιθύρισε μέ μιάν άδύ- 
νατη φωνή : «Δυστυχισμένη ’Ά ννα ! αυ
τές είναι οί τρομερώτερες στιγμές σου*. 
Μέ τά λόγια αΰτά εξαφανίσθηκε.

Ή  πρώτη πράξη μ’ είχε συναρπάσει·, 
άλλ’ έπειτα άπό τήν παράδοξη αυτή εμ
φάνιση, ή μουσική μοΰ προξένησε μιά εν
τύπωση απερίγραπτη. Ήταν ή πολυανα- 
μενομένη πραγματοποίησι τών ωραιότε
ρων μου ονείρων, σάν νάχαν άναπαραχθή 
δλα τά μυστικά προαισθήματα τής ψυ
χής μου σέ παναρμόνιους ήχους. Στή 
σκηνή τής Δόνα ’'Avvac, ένοιωσα τόν 
«αυτό μου νά συναρπάζεται σέ μιά θερμή 
κι’ ηδονική ατμόσφαιρα· τά μάτια μου 
εκλεισαν άθελα καί νόμισα πώς ένοιωσα 
επάνω στά χείλη μου έ'να φιλί φλογερό- 
άλλά τό φιλί αύτό ήτανε γλήγορο κΓ αλα
φρό σά μελωδικός ήχος.

Άκοΰω ν’ άντηχή φαιδρά τό πολυτά
ραχο φινάλε: Gia la mensa e prepa. 
rata. Ό  Δόν Ζουάν καθισμένος άνά- 
μεσ’ άπό δυό νέες γυναίκες έρωτοτροποΰσε 
πότε μέ τή μιά, καί πότε μέ τήν άλλη, 
κι’ έ'κανε ν’ άναπηδοΰν τά-πώματα άπό 
τίς μπουκάλες γιά νά δώση ελεύθερη διέ
ξοδο στά θερμά πνεύματα ποΰσαν κλει 
σμένα μεσ’ στό κρουστάλλι. Ήταν μιά 
αίθουσα στενή, πού στό βάθος της έραί- 
νοντο ανάμεσα άπώνα γοτθικό παράθυρο 
οί ίσκιοι  ̂τής νύχτας. Ένώ ή Έλβίρα 
θύμιζε στόν άπιστο τούς δρκοΐ'ς του, έξω 
τρεμόλαμπεν ή άστραπή, κι5 ακόυαν υπό
κωφους βρυχηθμούς πούδειχναν τή θύ
ελλα έτοιμη νά ξεσπάση. Τέλος έκτύπη- 
σαν στήν πόρτο! δυνατά- Ή  Έλβίρα κι’ οί 
νέες έφυγαν, καί μέσα στήν τρομερή συμ
φωνίαν τών καταχθονίων πνευμάτων, ό 
μαρμάρινος κολοσσός προχωρεί καί στέκετ’ 
απέναντι στό Δόν Ζουάν, πού, μπροστά 
του φαντάζει πιά σά νάνος. Τό δώμα 
τρεμει κατωάπό τά βήματα τοΰ γίγαντος.

Μέσα στό σάλο τής τρικυμίας μέσα 
στόν πάταγο τοΰ κεραυνού, καί στίς κραυ
γές τών δαιμόνων, ό Δόν Ζουάν προφέ
ρει τό τροιχερό του δνομα. Ή  μοιραία 
ώρα εΐχε φθάσει- τό άγαλμα εξαφανίζεται, 
ένας πυκνός καπνός γεμίζει τή σάλα- άπό 
τόν καπνό αύτό αναπηδούνε φρικώδες 
μορφές. Δέν βλέπει κανείς πιά παρά άπό 
καιρό σέ καιρό τό Δόν Ζουάν ν’ αγωνί
ζεται μέ τούς δαίμονες. Ξαφνικά άκούε- 
ται δ κρότος μιάς έκρήξεως- ό Δόν Ζουάν 
καί τά πνεύματα τής κολάσεως έχουν έξα- 
φανισθή. Κανείς δέν ξέρει πώς δ Αεπορέλ- 
λο είναι λιποθυμισμένος σέ μιά γωνιά τής 
κάμαρας. Τί άνακούωιση αισθάνεται κα
νείς βλέποντας τάλλα πρόσωπα νά άναζη- 
τοΰνε τόν Δόν Ζουάν. Φαίνεται πώς έξέφυ- 
γαν τήν τρομερή λεγεώνα τών Δαιμόνων. 
Ή  Δόνα ’Άννα ξαναφαίνεται άλλά πώς έ
χει αλλάξει, μιά νεκρική χλωμάδα τής σκε
πάζει τό πρόσωπο, τά μάτιατης είναι σβυ- 
σμένα, ή φωνή της τρεμουλιασμένη καί 
άρρυθμη, άλλ’ έτσι εΐναι περισσότερο γο
ητευτική, πρό πάντων στό μικρό ντουέττο 
μέ τόν γλυκόν άρραβωνιαστικό, πού Θέλει 
νά έωρτάση άμέσως τούς γάμους των, 
ευτυχισμένος π’ άπολυτρώθηκε άπό τό επι
κίνδυνον καθήκον του νά έκδικηθή.

Ό  χορός είχε συμπληρώσει τέλεια τό 
έργο, κι’  έτρεξα στό δωμάτιό μου μεθυ
σμένος άπό ένθουσιασμό. Ό  υπηρέτης 
ήρθε νά μέ καλέση νά δειπνήσω- τόν,άκο- 
λούθησα μηχανικά. Ή  συντροφιά ήτανε 
πολυάριθμη κι’  ή παράστασις τοϋ Δόν 
Ζουάν άπασχολοϋσε δλο τόν κόσμο, δλοι 
γενικώς επαινούσαν έκ συμφώνου τό τρα
γούδι τών ’Ιταλών καί τό παίξιμό των 
άλλά κάποιες μικρές παρατηρήσεις άπό 
δώ κι’ άπό κεΐ, μέ πνεΰμα σκωπτικό καί 
κακόβουλο μ’ έπεισαν δτι κανένας δέν 
είχε καταλάβει, ούτε ύπώπτευε κάν τό 
βαθύ νόημα τοΰ άριστουργήματος αύτοΰ. 
Ό  Δόν Όκτάβιος είχεν άρέσει πολύ, ή 
Δόνα ’Άννα τούς είχε φανεί κάπως ύπερ 
βολικά παθητική : «’Έπρεπε, εΐπε κάποιος 
άπό τούς συνδαιτυμόνες, νά ξέρη νά συγ- 
κρατηθή στή σκηνή καί νά μήν παρα- 
σύρεται σέ πολύ ζωηρές συγκινήσεις». Κα- 
νοντας τήν παρατήρηση αύτή δ κριτικός 
ρούφηξε μιά «πρέζα’ ταμπάκο, κι’  έκύτ- 
ταξε μέ ύφος δυσαρεσκείας κι’  ίκανοποιή- 
σεως, τό διπλανό του, πού δήλωνε δτι ή

’ Ιταλίδα ήταν τούλάχιστον μία ωραιό
τατη γυναίκα, δέ φρόντιζε δμως πολύ γιά 
τήν τουαλέτα της, γιατί, κάποια στιγμή 
στό ιιεγάλο της ρόλο, μιά μποϋκλα άπό 
τά μαλλιά της τής είχε πέσει στό πρόσωπο. 
'Ένα άλλος άρχισε νά σιγοτραγυυδά τήν 
άρια. Fin ch’ han dal vino, καί μιά 
κυρία εΐπε δτι δέν είναι καθόλου ευχα
ριστημένη άπό τό παίξιμο τοΰ Δόν Ζουάν, 
δτι τής είχε φανεί πολύ βαρύς, ενώ επρεπε 
νά είχε κάποιον άέρα ελαφρό κι επι
πόλαιο. Τέλος δλοι έν γένει έπαίνεσαν 
πολύ τήν έκρηξη τοΰ φινάλε.

Κουρασμένος άπ’ αύτές τίς μάταιες συ
ζητήσεις, κατέφυγα στήν κάμαρά μου----

’Ένοιωθα τόν εαυτό μου στενοχωρη
μένο, κι’ ή ζέστη στήν κάμαρά μου ήτανε 
άφόρητη. Πρός τά μεσάνυχτα νόμισα πώς 
άκουσα νά προφέρουνε τδνομά μου, κον
τά στήν ταπετσαρισμένη πόρτα. «Τί μ’ 
εμποδίζει, είπα, νά έπισκεφθώ άκόμα μιά 
φορά τό μέρος δπου μοΰ συνέβη τό πα
ράδοξο αύτό περιστατικό; ’Ίσως τήν ξα- 
ναδώ πάλι αύτή πού κατέχει τή σκέψη 
μου. Μούναι εύκολο νά μεταφέρω έκεΐ 
ένα τραπέζι, δυό λαμπάδες κι’ ένα καλα
μάρι». Τό γκαρσόν ήρθε νά μοΰ σερβί- 
ρη τό πόντζ πού είχα ζητησει. Βρίσκει 
τήν κάμαρά μου άδειανή, τήν ταπετσα- 
ρισμένη πόρτα άνοιγμένη- μ’ άκολουθεΐ 
στό Θεωρείο, καί μέ κυττάζει μέ έκπληξη. 
Σ ’ ένα μου νεΰμα, άφίνει τό δίσκο επάνω 
στό τραπέζι κ ι’ άπομακρύνεται κυττάζον- 
τάς με άκόμα, μέ τήν άπορία ζωγραφι
σμένη στά χείλη του. Άκουμπώ στά κάγ
κελα τοΰ θεωρείου, καί κυττάζω μέ Θαυ
μασμό τήν έρημη σάλα, πού ή άρχιτεκτο- 
νική της μισοφωτισμένη άπό τίς δυό λαμ
πάδες μου, παρουσιάζει αλλόκοτες άνταύ- 
γειες καί φανταστικούς ’ίσκιους. Ό  άνε
μος σαλεύει τό παραπέτασμα τής σκηνής 
’Ώ ! αν ή Δόνα ’Άννα, λέγω, έξαναπα- 
ρουσιάζετο μεσ’ στό φριχτό συγκλονισμό... 
ή Δόνα ’Άννα ! . . .  Ή  φωνή μου χάνε
ται μέσ’ τά βάθη τής σάλας, άλλά ξυπνά 
τά όργανα τής ορχήστρας, καί̂  βγάζουν 
έναν ήχο άβέβαιο-μοΰ φαίνεται πώςψιθυρί- 
ζουν τ’ άγαπημένο της δ'νομα.Δέν μπορώ ν’ 
άποφύγω κάποιο φυσικό τρόμο πούμε κυρι
εύει καί προξενεί μέσα μούμιάν ηδονική τα
ραχή. Συνέρχομαι έπί τέλους καί γράφανείς 
έντυπιόσεις μου γιά τό άριστούργημα αύτό

τοΰ μεγάλου μουσουργοϋ καί γιά τή βαθειά 
σύλληψή του. Πόσες ώρες έπέρασαν έτσι;...

Χτυπήσανε δύο, καί μια ηλεκτρικη πνοη 
γλύστρησεν επάνω μου- οσφραίνομαι την 
εύωδιά τών γλυκών ιταλικών άρωμάτων 
πού μέ έκαμαν χθες νά έννοήσω τή πα
ρουσία πλάϊ μου τής Δόνα ’Άννας. Νοι
ώθω έ'να αίσθημα εύτυχίας πού δέν θά 
μπορούσα νά τό έκφράσω παρα μέ ήχους 
άρμονικούς: ό άνεμος φυσά δυνατώτερα 
μέσα στή σάλα, οί χορδές τοϋ πιάνου τής 
ορχήστρας σαλεύουνε κι’ άντηχοϋν Θεέ 
μου μοΰ φαίνεται πώς τήν̂  άκουω να τρα
γουδά Non mi dir t>Gll idol mio. A~ 
νοιξε, ώ τόπε μακρυνέ καί άγνωστε, βα
σίλειο τών ψυχών, δπου ένας πόνος ου
ράνιος κι άνεκλάλητος πραγματοποιείς σέ 
μιάν άπέραντη χαρά, γιά τίς μαγεμμένες 
καρδιές δλες τίς υποσχέσεις αυτού τοΰ κό
σμου. Ά φησέ με νά μπώ στόν κύκλο τών 
υψηλών δραμάτων σου. Είθε τά όνειρα 
πού στέλνεις στούς άνθρώπους, άλλοτ’ ε’ι- 
ρηνοφόρα, καί άλλοτε τρομερά, να μπο
ρούσαν νά δδηγήσουν το πνεΰμα μου 
στίς αιθέριες σφαίρες δταν δ ύπνος κρα
τεί τό κορμί μου μέ σιδερενια δεσμα.

(Τήν άλλη μέρα, διάλογος στό τραπέζι 
τού ξενοδοχείου).

Ό  Λ ογικ ός ’Ά νθ ρ ω π ο ς , χτυπώντας 
στό κούπωμα τής ταμπακιέρας του:

— Είνε κρίμα πιά νάμή μπορούμε νά δοΰ 
με μιά δπερα νά παίζεται καλά-Κι|αύτόπρο- 
έρχεται άπό τίς μοιραίες αύτές υπερβολές.

‘Έ να ς  Ά νθρω πος μελαψός. Ναί, ναί, 
δέ σοΰ τώχα πει; Ό  ρόλος τής^ Δόνα 
’Άννας τήν εΐχε συναρπάσει πολύ. ’Έκανε 
σάν δαιμονισμένη. Σ ’ δλο τό διάλειμμα 
έμεινε λιπόθυμη, καί στή σκηνή τής δευ- 
τέρας πράξεως, εΐχε μια νευρική κρίση.

"Ε νας Ασήμαντος. ’Ώ ! Πέσ* τε μου 
λοιπόν !

Ο Μ ελαψ ός. ’Έ, να ί! Είχε κάποια 
νευρική κρίση, καί δεν μπόρεσαν νά τη 
μεταφέρουν έξω άπό το θέατρο.

Έ γώ . Γιά δνομα τοΰ Θεού ! έλπίζω 
οί κρίσεις αύτές νά μήν εΐνε επικίνδυνες 
καί νά ξαναδοΰμε σέ λίγο τή σινιόρα.

Ό  Λ ογικ ός Ά ν θ ρ ω π ο ς . Δύσκολα, 
γιατί ή σινιόρα άπεθανε αυτη τη νύχτα, 
στίς δύο άκριβώς τά μεσάνυχτα !



ΓΙΑΤΙ
Δ . β ο w m o h z

ζ.χ£Α\α

ΠΕΡΙΛΜΦΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ-—  Ο Ήλίας ΙΙόρτολο βγαίνει άπό τή Φυλακή. Τόν υποδέ
χεται η οικογενεια του και ολο το Νουορο. ~το σπίτι του όμως μερικά πράγματα έχουν αλ
λάξει. Δέν άντικρύζει μόνο τά γνωστά συγγενικά του πρόσωπα, αλλά καί τήν αρραβωνιαστι
κιά τοΰ άδελφοΰ του τοΰ Πέτρου τήν όμορφη Μανταλένα. Ά πό τήν πρώτη στιγμή ποΰ συν
αντήθηκαν οί δύο νέοι έννοιωσαν πώς κάτι σπρώχνει τόν ένα κοντά στόν άλλον. Ό  Ή λία ς 
ξερει πόσο αμαρτωλός είναι ό έρωτας πού αρχίζει νά ξυπνά μέσα του. ’Αγωνίζεται μ’ δλους 
τούς τρόπους νά ξεφύγη, νά διώξτ] ̂  τήν κακήν σκέψη άπό τό νοΰ του, δέν κατορθώνει δμως 
παρά νά πείση τόν έαυτό του πώς άγαπα παράφορα τήν Μανταλένα, πού κι’ αύτή, αντί νά 
τόν εμποδίσρ τοΰ τονώνει τό αίσθημά του κα’ι τοΰ δείχνει πώς δέν άγαπα τόν Πέτρο. Εκτός 
όμως άπό τήν ενδιάθετη κλίση τής Μανταλένας πρός τόν Ή λία . ένα φοβερό ριζικό δέν άφί- 
νει τόν Ηλία ν απαλλαγή από τό αμαρτωλό αίσθημά του. 2 ’ ένα πανηγύρι ό Ή λία ς έχει 
πολύ κοντά του τήν Μανταλένα. Νοιώθει τό ζεστό χέρι της, τήν αναπνοή της καί δέν βαστά 
πειά τόν πειρασμό. Πάλι δμως παρακαλεΐ τόν αγιο νά τόν γλυτοιση. Ή  Μανταλένα είναι ή 
αρραβωνιαστικιά τοΰ αδελφού του, δέν μπορεί νά γίνη δική του. Καί τή φορά αύτή συγκρα
τήθηκε καί δέν έκαμε τό αμαρτωλό βήμα,

ΑΡΤΗ

IV

Ό  Ήλίας ζούσε έπί τέλους μέσα στήν 
απέραντη μοναξιά τής στάνης, πού τήν 
άντίσκοβαν μονάχα οί φωνές καί τά σφυ
ρίγματα τών τσοπάνηδων, «τά κουδούνια 
τών αρνιών, τό μούγκρισμα τών βοδιών. 
ΓΙυκνά δάση άπό φελλοβαλανιδιές κλεί
νανε ολόγυρα τόν ορίζοντα.

Τά λιβάδια τής στάνης τά είχανε ξεχερ
σώσει άπό πολλά χρόνια πριν καί τώρα 
άπλωνόντατε πλατειά, ευρύχωρα, ηλιόλου
στα. Μονάχα πού καί πού, ανάμεσα στή 
χλόη, στά χαμόκλαδα καί στά βάτα, υψω
νόντανε άκόμα μερικές φελλοβαλανιδιές. 
Τοόρα πού ή άνοιξη έπαιρνε νά τελείωση, 
τά παχιά βοσκοτόπια είχανε άρχίσει νά 
χρυσοπρασινίζουνε καί μόνο κάτω άπ’ τά 
δέντρα καί δπου εϊτανε υγρασία, ή βλά
στηση εϊτανε άκόμα πράσινη, απαλή, δρο
σερή, εύωδιασμένη απ’ τό θυμάρι καί τό 
δυόσμο. ’Ανάμεσα άπό κάτι κουφοξυλιές, 
δπου ό ήλιος μόλις κατώρθωνε νά περά- 
ση, έ'να ρυάκι κυλούσε, σχηματίζοντας 
κάτι μικρές, γεμάτες μυστήριο λίμνες, περι
τριγυρισμένες άπό βράχια, δπου τό νερό 
έσπαζε παφλάζοντας. Τό πολυάριθμο κο
πάδι τοΰ Πόρτολου έβοσκε μέ άνεση σ’ 
αυτά τάπέραντα λιβάδια. Τά πρόβατα μέ 
τό πυκνό καί μπερδεμένο μαλί τους φαι
νόντανε πελώρια, τά άρνάκια εϊχανε κι’ 
δλας μεγαλώσει καί παχύνει. Σέ λίγες μέ
ρες -θά τά πηγαίνανε στόν κούρο.

Ό  Ήλίας, μέσα στήν άγρια κι’ ό'μορφη 
αύτή φύση δπου ειχε μεγαλώσει καί ειχε 
περάσει τά παιδικά του χρόνια, ένοιωθε

τόν εαυτό του πολύ καλά. Κάθε μέρα έ
ψαχνε καί ξανάβρισκε δλες τίς κρυφές 
γωνιές, δλα τά ερημικά μέρη τής στάνης.

Τά σκυλιά ένα μαντρόσκυλο μαύρο μ’ 
άγρια μάτια, ξαπλωμένο ατάραχα στή 
ρίζα ενός δέντρου πού τώχανε δεμένο, καί 
έ'να άλλο μικρό, μέ άγριο πυρρό μαλλί 
άναγνιορίσανε άμέσως τόν Ήλία, κι' αυ
τός δάκρυσε σχεδόν καθώς τά χάϊδευε.

Έκτος άπ’ τά σκυλιά υπήρχανε στή 
στάνη έ'να ήμερο καί πονηρό γουρουνάκι, 
μέ ζωηρά καί γλυκά μάτια, πού εϊχανε 
κάτι τό ανθρώπινο, ένας μεγάλος μαύρος 
γάτ>ς, κι’  ένα ό'μορφο άσπρο κατσικάκι,, 
πού χρησίμευε γιά οδηγός στά πρόβατα, 
άνοίγοντάς τους χαρούμενα τό δρόμο, δταν 
έπρεπε νά πηδήσουν κάνα χαντάκι ή νά 
περάσουν μεσ’ άπ’ τό νερό. "Οταν δέν 
έβοσκε, καθότανε κοντά στό Μάτια, τόν 
άκολουθοΰσε κατά βήμα, έτρεχε ξο
πίσω του, πήδαγε άπάνω του, τούκανε 
έ'να σωρό παιχνίδια. Έμπαινε στήν κα
λύβα, έπαιζε μέ τό γουρουνάκι καί τό- 
μικρό σκυλί, βασάνιζε τό γάτο καί κοιμό
τανε στά πόδια τοΰ άφεντικοΰ του.

Ή  ζωή στή στάνη τών Πόρτολου κυ
λούσε απλή καί πρωτόγονη. Δέ συχνάζα
νε άλλοι παρά οί τριγυρινοί τσοπάνηδες 
καί κάνας διαβάτης. Οί ύποπτοι καί οί 
φυγόδικοι δέν πατάγανε έκεΐ. Ό  μπάρ- 
μπα-Πόρτολου ήτανε τίμιος άνθρωπος, ό 
Μάτια λιγάκι άγαθός καί ό Ήλίας δέν 
είχε καμμιά ό'ρεξη νά ξαναρχίση τίς πα
λιές φιλίες ή νά πιάση καινούργιες.

Τώρα αγάπαγε τή μοναξιά. Τίς

πρώτες μάλιστα μέρες 
άπόφευγε καί τούς 
δικούς του, δταν δέ 
τόν χρειαζόντανε.Τρι- 
γυρνοΰσε έδώ κι’ έκεΐ, 
κι’δταν άντάμωνε το
ποθεσίες πού τοΰ θυ- 
μίΐανε τά παιδικά 
του χρόνια, τόν κυ
ρίευε συγκίνηση. Συγ 
κινιότανε εύκολα μέ 
to κάθε τι, μόλις δ
μως περνούσε ή πρώ 
τη αυθόρμητη συγ
κίνηση τής ψυχής του 
τόν έπιανε θυμός πού 
ήτανε μεγαλείτεροςαν 
τύχαινε νά τόν δή ό 
Μάτια καί προ πάν
των ό πατέρας του, 
γιατί τόν άρχιζαν ε 
στήν κοροϊδεία.

— Ά χ  ! Άλιάμου ! 
πώς κατάντησες έτσι 
μωρέ παιδί μου— τού' 
λεγε ό μπάρμπα-Πόρ 
τολου. Γιά τό παρα
μικρό κιτρινίζεις σά 
γυναικούλα. Πρέπει 
νάμαστε άντρες, λιον
τάρια. Νά μή συγκι- 
νιόμαστε γιά τίποτα, 
νά μήν άλλάζουμεπρό 
σωπο, νά μήν κλαΐμε.
'Ο άντρας πού κλαίει 
είναι γελοίος. Δες τόν 
αδερφό σου τό Μάτια.
Δέν είναι βέβαια άη- 
τός καί παραξενεύεται γιά πολλά πράμμιιτα, 
άλλά τουλάχιστον δέν αλλάζει χρώμα. ’Έ ! 
μή τόν κοιτάς έτσι τόν άδερφό σου, εινε πιό 
πονηρός άπό σένα.

"Υστερα άπό κάθε τέτοια κουβέντα ό 
Ήλίας αποφάσιζε νά γίνη κι’ αύτός πο
νηρός καί δυνατός, μά τί τά θέλετε; Με
ρικές σκέψεις, μερικές άναμνήσεις, μερι
κές εντυπώσεις τόν κυριεύανε τόσο από
τομα, ώστε δέν ήτανε πιά κύριος τού 
έαυτοΰ του καί άρχιζε πάλι νά συγκινιέ- 
ται, νά σκυλιάζη, νά ντρέπεται.

Ειχε φέρει μαζί του δλα του τά βι
βλία : τό βιβλίο τής μεγάλης εβδομάδας

μερικά μικρά θρησκευτικά βιβλία πού 
τούς τάχανε μοιράσει «έκεΐ κάτω», τή 
μάχη τοϋ Benevento, συλλογές άπ’ τά 
τραγούδια τής Σαρδηνίας καί μιά παλιά 
εικονογραφημένη Βοτανική. Πήγε καί τά- 
κρυψε σ’ ένα σίγουρο μέρος, κάτω άπό 
ένα βράχο, κοντά σέ κάτι κουφοξυλιές, 
πού ήτανε τό άγαπημένο του μέρος, δταν 
ήθελε νά ήσυχάση.

Μά κι’ μπάρμπα-Πόρτολου κι’ δ Μάτια 
(αύτός ήξερε άνάγνωση) είχανε κι’  αύτοί 
τή βιβλιοθήκη τους : τόν Guerino detto 
il Meschino καί τά Fioretti τοΰ αγίου 
Φραγκίσκου. Πόσες φορές ό Μάτια τάχε



ίκαΰάσει στόν πατέρα του και στους φί
λους τους τούς τσοπάνηδες! Και τι παι
δική συγκίνηση πού δοκιμάζανε αυτοί ο! 
δυνατοί άνθρωποι, κάθε φορά πού δια
βάζανε η άκοΰγανε τίς περιπέτειες τοϋ 
Guerino η τά λόγια τών Fioretti.

Τό αγαπημένο βιβλίο τοϋ Ήλία ήτανε 
•η μεγάλη εβδομάδα. Ειχε μάθει κι” ολας 
■απ’ έξω δλα τά ευαγγέλια. Τήν ώρα που 
τελειόνανε οι δουλειές στή στάνη πήγαι
νε καί καθότανε στή δροσιά, κάτω άπό 
τής κουφοξυλιές* κοντά στό ρυάκι πού 
μουρμούριζε καί διάβαζε τό θείο λόγο. 
Ό  Μάτια καβάλλαγε τή φοράδα κι’ εφευ- 
γε τρεχάλα γιά τό Νουόρο, μέ τό δισάκκι 
γεμάτο μυτζήθρα καί χλωρό τυρί. Ό  
μπάρμπα-Πόρτολου, καθισμένος στό κα
τώφλι τής καλύβας, σκάλιζε καί χάραζε 
μέ υπομονή άπάνω σέ μιά κολοκύθα κά
ποιο επεισόδιο τοΰ Guerino. Έ νώ δού
λευε κάτι μουρμούριζε μέσ’ απ’ τά δόν
τια του. Κουβέντιαζε μέ τήν κολοκύθα, 
μέ τό σουγιά, μέ τά δάχτυλά του, μέ τό 
μελάνι που μεταχειριζότανε. Τά πρόβατα 
σταλίζανε στόν ίσκιο, κάτω άπ’ τά φουν
τωτά χαμόδεντρα. 'Όλη ή στάνη ησύχαζε 
μέσ’ στήν κάψα τοΰ μεσημεριοϋ, κάτω απ’ 
τόν ξάστερο μετάλλινο ουρανό. Φύλλο δέν 
•σειότανε.

Ό  Ήλίας ξαναδιάβαζε τό βιβλίο του 
και τό μουρμούρισμα τοϋ ρυακιοΰ τόν 
νανούριζε. "Ομως, μέσα σ’ αύτή τήν άπει
ρη ησυχία, ή καρδιά του ήτανε ανήσυχη. 
Συχνά, κεΐ πού διάβαζε, κάποια Θύμηση 
πέρναγε σάν αστραπή άπό τό μυαλό του 
κι’ άρχιζε νά τόν τυραννή. Καί ή θύμη
ση αύτή δέν ήτανε καλή, ά ! όχι, δέν ήτα
νε καλή, δέν ήτανε καλή.

Καμμιά φορά, μέσ’ στήν απόλυτη με
σημεριάτικη γαλήνη, τόν έ'περνε ό ύπνος 
καί τότε· έ'βλεπε πάντα στ’ όνειρό τού τή 
Μανταλένα. Καί ήτανε όνειρα πού τόν 
ταράζανε καί τόν ερεθίζανε, άφίνοντάς 
του μιάν άσχημη εντύπωση γιά δλη τήν 
ημέρα. Ειχε ελπίσει πώς, μακρυά της, στή 
μοναξιά τής στάνης, θά ησύχαζε καί θά 
λησμονούσε, μά οί άναμνήσεις άπ’ τό πα
νηγύρι τοΰ άγιου Φραγκίσκου, ήτανε άκό
μα φρέσκες. Τό αίμα του έκαιγε άκόμα 
καί ή θέλησή του ήτανε άνίσχυρη νά σβύ- 
ση αύτή τή φωτιά. Ή  μοναξιά, τό καθι
σιό καί οί σωματικές του δυνάμεις πού ξα-

ναγεννιόντανε, μεγαλώνανε τό πάθος του.
Μά έκεΐνο πού τού μεγάλωνε τό πάθος 

πιό πολύ άπ’ δλα, ήτανε ή ανάμνηση τοΰ 
γυρισμοΰ άπ’ τό πανηγύρι ποΐ1 δέν τοΰ 
έφευγε ποτέ άπ’ τό νοΰ του. Πάντα σχε
δόν στά όνειρά του ξαναζούσε έκείνη τή 
σκηνή μέ δλη της τήν ένταση, γιατί οί 
πλάτες, ή μέση καί τό χέρι του διατηρού
σαν ζωηρή τήν αίσθηση άιτ’ τό άγγιγμα 
τοΰ κορμιοΰ καί τοΰ χεριού τής Μαντα- 
λένας. Άναθυμιότανε τά λόγια της καί 
τό μυαλό του ζαλιζότανε άπό ευχαρίστηση 
καί αγωνία. Θύμωνε, τάβαζε μέ τόν εαυτό 
του, τόν φόρτωνε βρισιές, θάθελε νά τόν 
τιμωρήση, μά τοΰ ήτανε άδύνατο νά έπι- 
βληθή στόν εαυτό του.

«’Έχει δίκηο ό πατέρας μου— σκεφτό
τανε, είμαι νερόβραστος, κτήνος, ηλίθιας. 
Τί άνάγκη έχω νά σκέπτωμαι τίς γυναίκες 
καί πρό πάντων τή γυναίκα πού έχω 
χρέος νά μήν κοιτάζω; Δέν μπορεί κανέ
νας νά ζήση άλλοιώτικα; Πρέπει νάμαστε 
άντρες, λιοντάρια κι’ έγώ είμαι ψοφίμι, τί 
φταίω δμως έγώ γι’ αύτό ;.. . Ποιός ξέρει, 
ίσως μέ τόν καιρό νά μού περάση αύτή 
ή τρέλλα».

Τέτοιες σκέψεις έκανε, μά δέν έ'περνε 
κουράγιο, γιατί αισθανότανε πώς ή τρέλλα 
του θά βάσταγε πολύν καιρό άκόμα.

Έν τούτοις έ'νας ζωηρός πόθος μεγά
λωνε μέρα μέ τήν ημέρα μέσ’ στό βάθος 
τής καρδιάς του: Νά ξαναϊδή τή Μαν
ταλένα. Μά σ’ αύτό τουλάχιστο τό σημείο 
ή άπόφασή του ήτανε σταθερή. Κι’ όχι 
αύτό μονάχα, μά φοβότανε άκόμα καί 
τήν ήμέρα πού ή Θειά-Άννέτα, ή Μαντα
λένα καί δ Πέτρος θά έρχόντανε γιά τόν 
κούρο Καί δμως λογάριαζε τίς ώρες πού 
τόν χωρίζανε ώς εκείνη τή στιγμή καί, 
στή σκέψη πώς ή μέρα αύτή πλησίαζε, 
δοκίμαζε μιά ηδονική άνατριχίλα, άνακα- 
τεμένη μέ φόβο.

Τήν παραμονή αύτής τής ημέρας, κατά 
τό βράδυ, καταγινότανε νά φράξη μιά 
σχισμάδα στόν τοίχο τής στάνης. Πάνω 
άπό ’κεΐ άπλονότανε ή στάνη πού τή 
φύλαγε δ μπάρμπα-Μαρτΐνο Μόννε δτό 
στοιχειό τοϋ δάσους*. Ποϋ νά βρισκότανε 
άραγε, 6 μπάρμπα-Μαρτΐνο ; Ό  Ήλίας 
δέν τόν ξανάχε δει αν καί ειχε πάει καί 
τόν είχε γυρέψει δυό-τρεΐς φορές.

Ξαφνικά ό μπάρμπα-Μαρτΐνο πρόβαλε.

Κ Α Θ Η ΣΑΝ Ε  ΚΑΙ Κ Ο ΥΒ ΕΝ Τ ΙΑ ΣΑ Ν Ε  ΠΟΛΛΗ ΩΡΑ

άπ’ τό δάσος καί ζύγωσε κοντά στόν τοίχο. 
’Ήτανε έ'νας πελώριος γέρος, ίσιος ντρί- 
τος, γερά θεμελιωμένος, μέ μακρυά ξανθά 
μαλλιά, πυκνά ψαρριά γένεια. Τό πρό
σωπό του καταζαρωμένο άπό ρυτίδες 
έμοιαζε σά νάτανε άπό μπρούντζο. Τά 
σκούρα ρούχα του τοΰ δίνανε μεγαλοπρέ
πεια. Στόν ώμο του ειχε ρίξει ενα πέ
τσινο σακκάκι χωρίς μανίκια, άλειμμένο 
μέ ξύγκι. Θά μπορούσες νά τόν πάρης 
γιά άνθρωπο τής προϊστορικής έποχής. 
Ό  Ήλίας πέταξε άπ’ τή χαρά του μό
λις τόν είδε, πήδησε τόν τοίχο, άπλωσε 
τό χέρι του στό γέρο.

— Δόξα σοι δ θεός! τί έγινες; μπάρ
μπα Μαρτίνο. Σέ ζήτησα τόσες φορές. 
Πώς τά περνάς;

—  Καλώς σέ βρήκα! Καί ό θεός νά σέ 
•φυλάη άπό άλλη συφορά! Τί κάνεις;

Έ γώ  είμαι καλά. Αναγκάστηκα νά λείψω 
κάμποσες μέρες άπάντησε δ μπάρμπα - 
Μαρτίνο ήρεμα, μέ δυνατή φωνή, προ- 
φέροντας άργά τά λόγια του.

Καθίσανε άπάνω στόν τοίχο καί κου
βεντιάσανε πολλήν ώρα. Είχανε τόσα 
πράμματα νά ποϋνε.

— Τήν πρώτη βραδυά πού γύρισα σπί
τι— είπε ξαφνικά ό Ήλίας—σέ ονειρεύ
τηκα. Καθόμουνα έξω στήν αυλή. Ή μ ου 
να κουρασμένος, ειχα πιει λιγάκι καί άπο- 
κοιμήθηκα. Καί σέ είδα στόν ύπνο μου. 
Είδα, λέει, πώς καθόμαστε έδώ σέ τοϋτο 
τόν τοίχο, έτσι δπως καί τώρα. Πώς βγαί
νουν άληθινά τά όνειρα!

—  ’Ώ  ! ώ !— ειπε ό γέρος, χωρίς τήν 
παραμικρή έκπληξη.

Ό  Ήλίας δέν τοΰ διηγήθηκε άκριβώς 
τό όνειρό του, μά τόν ρώτησε.



— Έσύ, πιστεύεις στά όνειρα, μπάρ
μπα- Μαρτίνο;

—  Τί νά σοΰ π ώ ; Γιά νά μιλήσουμε 
σωστά, δέν είναι τά όνειρα πού αληθεύ
ουν, άλλά τυχαίνει πολλές φορές νά προ- 
αιστανθοΰμε, νά σκεφτοΰμε επίμονα κάτι 
τι κι’ έτσι τό βλέπουμε στόν ΰπνο μας, 
κΓ δταν ύστερώτερα πραγματοποίησή μάς 
φαίνεται πώς αλήθεψε τό όνειρό μας, ένφ 
άπλοΰστατα ήτανε κάτι πού έπρεπε νά 
συμβή.

Ό  Ήλίας Θαύμασε άκόμα μιά φορά 
τή σοφία τοΰ μπάρμπα-Μαρτΐνο, μά κού
νησε τό κεφάλι. Συλλογιζότανε τό όνειρο 
πού είδε στό Ίζάλε. Ειχε ’ίσως προαι- 
στανθή και έπιθυμήση δσα είπανε κα
τόπιν μέ τή Μανταλένα; Όχι, τοΰ φαι
νότανε πώς ό'χι. . .

—  Αύριο, ειπε ύστερα άπό λίγο—αύριο 
θά κουρέψουμε τά πρόβατα μπάρμπα - 
Μαρτίνο. Θαρθής κατά κεΐ, δέν είναι 
έτσι; Θάρθη και ή μάννα ,μου, μέ τόν 
αδερφό μου και τήν αρραβωνιαστικιά του.

— Ά  ! ναί, ά'κουσα πώς παντρεύεται ό 
αδερφός σου. Είναι καλό κορίτσι ή αρρα
βωνιαστικιά του;

— Ναί, καλό κορίτσι φαίνεται. Είναι 
δμορφη.

Έ !  δέ φτάνει ή ομορφιά. Τά κά
δρα είναι όμορφα καί τά κρεμάνε στόν 
τοίχο γιά στολίδι. Τό σπουδαίο είναι να- 
ναι καλή ή γυναίκα, άφοσιωμένη στόν 
άντρα της και νά μήν άγαπάη ά'λλον άν
θρωπο στόν κόσμο.

Ό  Ήλίας έπεσε σέ σκέψεις καί δέν 
άποκρίθηκε. ’Άλλωστε ήτανε άργά, ό ου
ρανός άρχισε νά χλωμαίνη, τό δάσος βυ
θιζότανε στήν επίσημη γαλήνη τοΰ βρα- 
δυοΰ. ’Ήτανε ώρα νά γυρίσουν στήν κα
λύβα.

— Λοιπόν, θάρθης μπάρμπα— Μαρ
τίνο ; Θά σέ περιμένουμε. Κοίτα μπά και 
δέν έρθεις;

— ΘάρΘω.
—  Νάρθης· τό χωρίς άλλο! ξανάπε 6 

Ήλίας δρασκελώντας τό φράκτη.
— "Οταν δίνω τό λόγο μου τόν κρα- 

τάω, Ήλία Πόρτολου. Χαιρέτα μου τόν 
πατέρα σου.

— Καλή νύχτα.
— Καλή νύχτα.
Ό  μπάρμπα— Μαρτίνο κράτησε τήν

υπόσχεσή του. Πήγε μάλιστα στή στάνη; 
πολύ πρίν φέ'ξει καί βοήθησε τούς τσο
πάνηδες νά ετοιμάσουν δ,τι χρειαζότανε: 
γιά αύτή τήν άγροτική γιορτή. Ή  αυγή ι 
άρχισε νά ροδίζη πυρπολώντας τήν άνα
τολή, ρίχνοντας χρυσορόδινες λάμψεις στά 
χορτάρια καί τίς πέτρες, τής στάνης.

Ό  μπάρμπα— Πόρτολο καταγινότανε 
νά πυρώση στή φωτιά έ'να λιθάρι. Ό  * 
Ήλίας μαζύ μέ τόν μπάρμπα— Μαρτίνο 
σφάξανε έ'να μεγάλο άρνί, τό γδάρανε, τό· 
ξεκοιλιάσανε καί βγάλανε τά έντόσθια 
πού αχνίζανε.

Λίγο μετά τήν άνατολή τοΰ ήλιου 
έφτασε ό Πέτρος μέ τίς γυναίκες. Ε ρ 
χόντανε άργά πάνω σ’ ένα κάρρο πού τό 
ώδηγοΰσε ό Πέτρος. Κανένας δέν κουνή
θηκε γιά νά πάη νά τούς ύποδεχιχί, μά 
ό Ήλίας ένοιωσε νά χτυπάη δυνατά ή) 
καρδιά του.

Ή  Μανταλένα πήδησε πρώτη, σβέλτη 
κι’ άλαφρυά, τίναξε τή φούστα τηο, βοή
θησε τή θειά— Αννέτα καί τή μητέρα- 
της νά κατέβουν.

Έ νώ δ  Πέτρος ξεφόρτωνε τό κ ά ρ ρ ο ,  „ 
οί γυναίκες πήγανε στήν καλύβα. Ή  Μαν
ταλένα ποτέ δέν ήτανε τόσο δροσερή καί 
τόσο χαριτωμένη. Τό κάτασπρο κολλαρι
στό πουκαμισάκι της, τό σκούρο τσίτινο 
φουστάνι της μέ τό γαλάζιο ρέλιασμα,. 
τονίζανε πιό πολύ τίς όμορφες γραμμές 
τοΰ κορμιού της. Μόλις ό Ήλίας τήν 
ειδε κοντά του κι’ ένοιωσε τά φλογερά: 
της μάτια νά τόν κοιτάζουν, κατάλαβε πώς; 
ήτανε χαμένος. Μέσα δμως σ’ αύτή τή ζά
λη τής χαράς καί τής άγωνίας μπόρεσε 
καί σκέφτηκε: 4 Δέν' πρέπει νά βρεθώ ποτέ' 
μόνος μαζί της, γιατί άλλοιώτικα χάθηκα. 
Σέ κάποιον πρέπει νά τό πώ τό μυστι
κό μου, γιά νά μέ παρακολουθή πάντα · 
καί νά μή μ’ άφήση ούτε στιγμή μόνο 
μαζί της, αν παρουσιαστή εύκαιρία. ”A! φο
βάμαι πολύ ! . .  Μά σέ ποιόν νά τό πώ ;; 
Στή μάννα μου; Στόν πατέρα μου ; ’Όχι,. 
αύτά δέν γίνονται. Στό Μάτια; Δέ θά 
καταλάβη τίποτα. Ά ,  ναί, θά μιλήσω- 
στόν μπάρμπα-Μαρτΐνο! *

Άνάσανε. Στό μεταξύ ό μπάρμπα-Μαρ
τΐνο κοίταζε σοβαρός τήν άρραβωνιαστι-- 
κιά ένφ ό μπάρμπα-Πόρτολου έ'κανε τίς 
συστάσεις, γελώντας μέ τό χαρακτηριστικό* 
του γέλοιο.

— ’Έ, έ, τή βλέπεις τήν άρραβωνιαστι- 
κιά τοΰ Πέτρου, γερο-λύκε; Τή λένε Μαν
ταλένα ! ξέρει νά γνέθη καί
νά ράβη καί ποτέ άνθρω
πος δέν είπε τίποτα είς βά
ρος της. Κοίτα τό περιστε- 

.ράκι. Δέν μοσκοβολάει σάν 
τριαντάφυλλο; Κι’ άπό δώ 
ή Άρρίτα - Σκάντα, ή μη
τέρα της. Τή βλέπεις Μαρ
τίνο-Μόννε ;

— Τή βλέπω.
— Καλή μέρα, είπε ή 

Θειά Άρρίτα, γυρίζοντας μέ 
περιέργεια στό γέρο. Εΐσα- 
στε άπ’ τό Όροΰνε, δέν είνε 
έτσι; Μένετε στή στάνη 
τοΰ X.

— Ναί, είμαι άπ’ τό Ό - 
ροΰνε καί μένω στή στά
νη X.

— Θά τά πήτε άργότερα! 
φώναξε ό μπάρπα-Πόρτο- 
,λου. Τώρα πάμε νά πιοΰ-

άμίλητος μά ό'χι θλιμμένος, μοίρασε τά 
ξύλινα «χουλιάρια» καί ό μπάρμπα-Πόρ- 

τολου ξεσκέπασε τίς καρδά- 
ρες μέ τό ξυνόγαλα καί τά 
καλαθάκια μέ τό ανθότυρο. 
Ό  μπάρμπα-Μαρτΐνο, πα
ρατηρούσε επίμονα τήν 
Μανταλένα. Φάγανε καί ή
πιανε μπόλικο.

Άιιέσως μετά τό κολα
τσιό άρχισε ό κούρος. Πιά- 
νανε τ’ άρνιά, τά δένανε, 
τά ξαπλώνανε στά χόρτα, 
χωρίς αύτά νά φέρνουν καμ 
μιάάντίσταση καί/δ Ήλίας 
μέ τό Μάτια τά κουρεύανε 
επιδέξια μέ κάτι μεγάλα 
ψαλίδια. Τό μπερδεμένο και 

11 I k '·! βρώμικο μαλί στοιβαζότανε
1 < n j  > ? π° δώ κι’ άπό κεΐ χάμου
’ * στή γή, καί τά πρόβατα,

μόλις τά λευτερώνανε άπ’ 
τή θηλειά, ξαναγυρίζανεστή 
βοσκή, λιγνά καί ήσυχα.

με ξυνόγαλα καί νά 
-φάμε άνθότυρο. Έλά 
τε, ελάτε, γρήγορα!

—  Μά μόλις βγήκε 
δ  ήλιος, δέν είναι ά
κόμη ώρα γιά νά πι
ούμε ξυνόγαλα, είπε-ή Μαντα
λένα γελώντας.

—  Κόρη μου—εΐπε ή Θειά 
- Άρρίτα μέ ύφος άξιωματικό 
— νά τρώς δταν σέ προσκα- 
λοΰν, χωρίς νά προσέχης αν ό 
ήλιος βρίσκεται ψηλά ή χα
μηλά.
• t— Έ , έ, τήν άκουσες, Μαρτΐνο-Μόννε; 
Δέν σοΰ είπα πώς τάχει τετρακόσα;

Μπήκανε στήν καλύβα δπου βρήκανε 
τό Μάτια νά παίζη μέ τό γάτο καί τό 
κατσικάκι. "Υστερα άπό λίγο ήρθε κι’ δ  
Πέτρος κΓ έ'τσι μαζεύτηκαν δλοι. Οί γυ
ναίκες καθίσανε σέ σκαμνιά. Ό  Ήλίας,

Οί γυναίκες ε
τοιμάζανε τό φαΐ 
άφίν όντας στόν
μπάρμπα- Πόρτο
λου τή φροντίδα 
γιάτό ψήσιμο τοΰ 
άρνιοΰ. Ή  Μαν
ταλένα παρακολου 
θοϋσε έπίμονα τόν 
Ήλία σάν νά τήν 
τραβούσε κάποια 
μαγική δύναμη, 
καί κάθε φορά πού 

εκείνος σήκωνε τά μάτια του, άντίκρυζε 
τά μάτια της καρφωμένα άπάνω του, σάν 
νάθελαν νά τόν γητέψουν.

Κάποια στιγμή μείνανε μόνοι. Ό  Πέ
τρος είχε πάει στήν καλύβα, ό Μάτια 
κυνηγούσε ένα άνυπόταχτο πρόβατο καί ό 
μπάρμπα-Μαρτΐνο πήγε νά τόν βοηθήση.

Η Μ ΑΝ ΤΑΛΕΝ Α ΠΟΤΕ ΔΕΝ 
ΗΤΑΝ Τ Ο Σ Ο  ΔΡΟΣ ΕΡΗ  

ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΜ ΕΝΗ



Μόλις ό Ήλίας βρέθηκε μόνος μέ τή 
Μανταλένα, ανάμεσα στά χόρτα και στά 
λουλούδια, τόν έπιασε γιά μιά στιγμή αν
έκφραστη χαρά και φόβος μαζί. Ή  καρ
διά του άρχισε νά χτυπάη δυναΐά, κι’δ
ταν τά μάτια του άντικρΰσανε τό παθη
τικό και ικετευτικό βλέμμα τής Μανταλέ- 
νας ζαλίστηκε από ερωτικό πόθο.

«Σώσε με, σώσε μας!» τοΰ έλεγε αυτό 
τό βλέμμα. «Μ’ αγαπάς, σ ’ άγαπάιο! Ή ρ 
θα νά σοΰ ζητήσω νά μέ σώσης, νά μάς 
σιοσης ! Ήλία, Ήλία !...

Μά αύτός νόμιζε πώς θά καταστρεφό- 
τανε και θά τήν κατάστρεφε κι’ αύτή, 
αν εξακολουθούσε νά τήν κοιτάζη άκόμα. 
Βίασε τόν εαυτό του κι’ έρριξε αλλοΰ τά 
βλέμματά του. Ό  μπάρμπα-Μαρτίνο κι’δ 
Μάτια κυνηγούσανε τ’ αρνί κα! πασχίζανε 
νά τό στριμώξουν μέσα σέ κάτι χαμόδεντρα.

— Βρε τούς κουτούς!— είπε ό ’ΙΙλίαςάν— 
εΐχα πάει έγώ, θά τόχαμε κι’  δλας κουρέψει.

Καί ώρμησεκατά κεΐ,άφίνοντας τή Μαν

ταλένα μονάχη μεσ’ στόν ήλιο, μέσ’στά χόρ
τα, μονάχη μέ τά ματόκλαδα χαμηλωμένα 
σάν λυπημένη καί καρτερική Παναγία.

—  Μπάρμπα-Μαρτΐνο, είπε ό Ήλίας 
στό γέρο, ενώ δ Μάτια πήγαινα μπροστά, 
σέρνοντας τό πρόβατο, κάνε μου τή χάρη, 
καλέ μου μπάρμπα-Μαρτΐνο, μή μ’άφήνεις 
ούτε στιγμή μονάχο μέ τή Μανταλένα.

Μιλούσε σιγά, στενοχωρημένος, ντρο
πιασμένος, μέ τά μάτια κάτω. Ό  μπάρμπα 
Μαρτίνο τόν κοίταξε πολύ ώρα καί βαθειά. 
Κατάλαβε καί δέν άποκρίθηκε τίποτα.

— Θά σοΰ εξηγήσω... απόψε τό βράδυ. 
Μή βάζεις κακό μέ τό νοΰ σου, μπάρμπα 
Μαρτίνο ! είπε δ Ήλίας σηκώνοντας τά 
μάτια. Σέ σένα έ'χω μεγαλείτερη εμπιστο
σύνη κι’ άπ’ τόν πατέρα μου.

Πάλι δ μπάρμπα-Μαρτΐνο δέν άπο
κρίθηκε, δέ συγκινήθηκε, δέ χαμογέλασε. 
Τόν χτύπησε μονάχα στήν πλάτη μέ τό 
χέρι, καί τόν ακολούθησε σάν σκιά δλη 
τήν ήμέρα. (’Ακολουθεί)

Χ Ε Ι Μ Ω Ν Ι Α

Οί κάμ π οι ώ ς  π έρ α  έθάμ π ω σαν  καί τά βουνά βαραίνουν.
Κ ι’ οί πάχνες τά διασ ίδ ια  τους υφαίνουν κα'ι ξυφαίνουν.
Γ ιά  χειμαδιά ο ί τσοπάνηδες μ  άπ οθυμ ιά  μιλάνε.
Κ α ι τά κ οπ άδ ια  γιά μαντρί με βιά τά σαλαγανε.

Φτωχό καλύβι μοναχό σε μ ιά  κορφ οϋλα ασπρίζει.
Μ ιά βλάχα στη γωνίτσα του τη θ ρ άκ α  σαδαυλίζει.
Φ ωτιά μεγάλη έκόρω σε κα ί π ν ρ α  γύρα απλώνει.
Ή  φαμελιά μαζώ χτηκε, την τάβλα ή μ άνα  στρώνει.

Τ@(ινό κακάβ ι στη φ ω τιά φουσκώνει ά π ό  τη βράση.
Ή  νύφη η χεροδύναμη τριφ τάδα εχει ετοιμάσει 
Κ αί σε γαβάθες βαθουλές, α ρ ά δ α  τά κενώνει 
Κερνάει κ α ι τσουκαλόκαφτο, που γέρους μερακώνει·

ΙΙήρε ό π α π π ούς  εσταύρω σε κι ’ εκοψ ε τη λαγάνα 
Κ ι’ ευλόγησε τό γέννημα πουν τής ζω ής η μάνα.
Λιγνή βροχονλα σιγανά κι ανάρια  ψυχαλίζει 
Φτερά ό αγέρας άνοιξε καί τά κλαριά σαστίζει.

Τό ντζάκι βουίζει, τά π α ιδ ιά  τριγύρω  κονλουμώνουν  
Π αρα μ υ θ ά κ ι θέλουνε κα ι τόν π α π π οΰ  λιγώνουν 
Τό νοΰ του εκείνος ψάχνοντας γιά τά παλιά μιλάει 
Π ότε δακρύζει λέγοντας, πότε χαμογελάει.

Κ αι τά π α ιδιά  που τοΰ θω ροΰν τοΰ τρέμει τό σαγόνι 
Σ κάζου ν  τά γέλοια και βροντοΰν χάρες στό παραγώ νι.

ΦΡΟΣΩ Ν . Σ Α Ν Τ Ο Ρ 1 Ν Α ΙΟ Υ

Ο Γ Α Τ Ο Σ  Π Ο Υ  Π Ν ΙΓ Ε Ι Τ Ο  Π Ο Υ Λ Ι
(Μ ω σαϊκ ό  τ ή ς  Π ο μ π η ία ς  -  Μ ουσεϊον  Ν βαπ άλ εω ς)

Τ .  Μ Ώ Μ Ρ Α ? !

Η  F P M T . M  5 Ι Η  Τ Ε Μ Π Η  &  S T H  Φ Ι Α Ο ^ Ο Ι Π Ι Λ

Παραγνωρισμένη άπό τήν κλασσική τέ
χνη, καί άδοξη ώς τά χθές, ή χαριτωμένη 
αύτή μινιατούρα τής τίγρεως, πού σιιν- 
ταιριάζει τήν ατίθαση εύλυγισία τοΰ πάν- 
θηρος μέ τήν υποβλητική πλαστικότητα 
τής σφιγγός, άριθμεΐ σήμερα μεταξύ 
τών ποιητών καί τών συγγραφέων, τού 
παρελθόντος ιδίως αίώνος, τούς ενθερμυ
τερούς φίλους καί τούς ζωηρότερους Θαυ- 
μαστάς. Έχει καταλάβει, μεταξύ τών συνα
δέλφων της τοΰ ζωικού βασιλείου, την 
εκλεκτότερη θέση στό πεζό καί τήν ποίηση, 
στίς μεγάλες πινακοθήκες, στή γλυπτική 
καί τή διακοσμητική. ’Έχει εμπνεύσει 
στίχους λαξευτούς είς τούς μεγαλείτερους 
ποιητάς, σελίδες εκλεκτές εις τούς πεζο- 
γράφους, μωσαϊκά καί ανάγλυφα είς τούς 
καλλιτέχνας τής σμίλης καί τού ψηφιδω
τού, απαράμιλλα έργα ζωγραφικής, αρι
στουργήματα τέχνης. ’Έχει άκόμη ̂ την 
ιδιαίτερη άνθολογία της, τά «εκλεκτά απο
σπάσματα της» — τι/ morceaux choisis 
έ'να τόμο πολυτελή καί δγκο')δη, δπου 
μιά Γαλλίς λογοτέχνις, ή Σακελίνα Φαλ- 
λέζ, συνεκέντρωσε τίς εκλεκτότερες τών 
σελίδων πού αφιέρωσαν οί γνωστότεροι 
συγγραφείς καί οι μεγαλείτεροι καλλιτε-

χναι, κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων 
ετών, στό παράδοξο καί ευλύγιστο αύτό 
πλάσμα.

«Είνε δύσκολο ν’ απόκτηση κανείς τή 
φιλία μιάς γάτας, έγραφε δ Θεόφιλος 
Γκωτιέ, είνε ζφο φιλοσοφικό καί παρά
δοξο πού δέ διαθέτει απερίσκεπτα τή φι
λία του- θά γίνη φίλη σας μονάχα αν τ 
αξίζετε, σκλάβος σας ποτέ». Άλλά ποιος 
άξιζε περισσότερο τή φιλία της άπό έ'να 
μυστικοπαθή καλλιτέχνη ή άπό ένα λε
πταίσθητο ποιητή, σάν τό Πρόσπερο Με- 
ριμέ, τόν Βερλαίν ή τόν Μπωντελαίρ;... 
Πλάσμα μυστηριώδες κι’ εξωτικό, δλο ρί
γος καί οργασμό, πού ή ευπάθεια τής 
σπονδυλικής του στήλης, εκλεπτυσμένη ώς 
τά άκρότατα δρια, συλλαμβάνει τίς λε
πτότερες φρικιάσεις, δονεΐται στίς πλέον 
άνεπαίσθητες ανατριχίλες, φρίσσει^ σάν 
χορδή Στραντιβάριους», ώς τίς οξύτερεςν 
τίς πλέον ασύλληπτες νότες τής κλίμακος 
τών αισθήσεων,— πέραν άπό τή γκάμα 
τού ανθρωπίνου συνειδητού— εύρε στή 
λεπτή τους αίσθαντικότητα, στή μυστι
κοπαθή διάθεσή τους, στή ραφιναρισμένη 
τους ψυχοσύνθεση, ιδιοσυγκρασίες συγ
γενικές, καί τούς χάρισε αφειδώλευτα τήν



εμπιστοσύνη καί τή φιλία της, πού τίς 
κρατούσε απρόσιτες γιά τούς άλλους. Φίλη 
και αύτή τής σκιάς καί τοΰ σεληνόφω
τος, της σιωπής καί τής μοναξιάς, ύπαρ- 
ξιςηοονοχαρης καί όνειροπόλος, οργιαστική 
και ρομαντική, φιλέρημη καί ρεμβώδης, 
ολη στοχασμο καί άναφρικίαση, ευοε στούς 
αποκοσμους έρα 
στάς τών λεπτών 
αισθητικών απο
λαύσεων, ψυχικό 
τη τες γνώριμες 
πού μποροΰσε 
έπί τέλους νά 
άπ ο κατα στ αθή 
μεταξύ τους μιά 
συννενόησις πλή 
ρης,εγκάρδια καί 
μυστική. ’Έτσι ή 
ερημική καί πά
ρε γ νω ρισ μέ νη 
της ΰπαρξις, χά
ρις στήν άμοιδαί- 
αν αύτή φιλία, 
χάρις στίς εκλε
κτές αύΐές σχέ
σεις π’ απέκτησε, 
έγνώρισε τή δόξα 
καί τήν αθανα

σία, ό'χι μόνο ώς
είδος, σέ αθάνατους στίχους, άλλ’  άκόμη
Χι ....... άτομο -ο π ω ς  οί γάτες τοΰ
Μπαρμπύ Ντ’ Ώρεβιλύ καί τοΰ ΙΙρό- 
σπερου Μεριμέ — σέ αθάνατους πίνα
κες, που κοσμούν τις όνομαστότερες 
συλλογές καί τίς μεγαλείτερες, πινακοθή
κες τοΰ κοσμου. Οί σελίδες πού άφιέρω- 
σαν οί διασημότεροι λογοτέχναι, στό πα
ράδοξο^ αύτό πλάσμα, θά μπορούσαν ν’ 
αποτελέψουν όλόκληρους τόμους, καί οί 
πίνακες τών διάσημων ζωγράφων πινα
κοθήκη άπέραντη. Υπάρχει μιά ολό
κληρη καλλιτεχνική γεννεά, ποί< θά μπο
ροΰσε, οπως οι φυλές τών πρωτόγονων 
εποχων, που θεοποιούσαν ώς γεννάοχη 
τους ενα ζώο, νά υιοθέτηση ώς σύμβολό 
της τόν μικροσκοπικό αύτόν πάνθηρα τής 
εστίας, ποί1 η νωχελειά του πέρνει τή 
στάση τών αγαλμάτων, καί ή ρέμβη, μέσ’ 
στα καταφωτα μάτια του., τήν έκφραση 
τών βαθύτερων στοχασμών...

Τήν πρώτη θέση μεταξύ τών ενδόξων

της φίλων κατέχει άσφαλώς ό ποιητής 
τών «Λουλουδιών τοΰ Κακού», ό Κά
ρολος Μπωντελαίρ. 'Ο έξιοτισμός του, ή
ραφιναρισμένη του ήδυπάθεια, ή ροπή 
του πρός τό μυστικισμό, τό άσύλληπτο 
ρίγος πού διαπερνά τό τραγούδι του, ή 
λεπτή μαγγανεία πού διαποτίζει τήν

ποίηση του, εξη
γούν τήν άγάπη 
του πρός τό ζφο 
αύτό, πού τοΰ 
ενέπνευσε τούς 
ώραιότερους στί 
χους του, στί
χους υποβλητι
κούς καί παίΙητι- 
κούς.

Ά λλος ποιη
τής, κολασμένος 
καί μυστικοπα
θής, δ Παύλος 
Βερλαίν, «φαύ
λος καί σάτυρος» 
δπως τόν έχαρα- 
κτήρισεν δ Ά -  
νατόλ Φράνς, 
κατά τό ημισυ 
θεός καί κατά τό 
ημισυ κτήνος, 
πού έτρόμαζε 

σαν δύναμη της φύσεώς ανυπότακτη σ ’ 
οποιοδηποτε νόμο», αφιέρωσε στό μονα- 
δικο σύντροφο τής μοναξιάς καί τής δυ- 
στυχιας του, στο ατιθασσο πλάσμα πού 
μοιάζει κι αύτό,μέ τά στοιχεία τής φύ- 
σεως, όπως εμοιαζε καί εκείνος, έ'να άπό 
τά ωραιότερα ποιήματα του. ΓΙαραθέτο- 
μεν τα ποιήματα και τοιν δύο ποιητών.

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ  Μ Π Ω Ν Τ Ε Λ Α ΙΡ  Η  Γ Α Τ Α .
Έ λ α  στήν έρωτιάρικη καρδιά μου έ,τάνο)

, .  , , [ωραίο γατί,
, V ου ?νυΧιω',' σου τ,ζ αρπαγές κράτει,

Κ ι άσε ή ψυχή μου, στα λαμπρά τά μάτια 
, , , , , , [σου νά 6υΘιστή,

» ^ ναΜ*ιΧΓ* με^«λο κι* άχάπη.
Τ ή ν  κάρα, δίαν μέ δάχτυλα μακάρια σοϋ χαϊ- 

, [δευω,
1 λυκα τό ραχοκόκκαλο τό ελαστικό,

Καί μεθυσμένο άπό ηδονή ψηλαφητά άνα-
τ ·  ■ , , [δεύω,
10 μου στο σωμα σου τό ηλεκτρικό, 

Στο πνεΰμα τή γυναίκαμου μοΰ φέρνεις πού βαθύ, 
σόν τό δικό σου ζφο αγαπημένο,

Καί κρύο είναι τό βλέμμα της. καί κόβει σά
[σπαθί,

Η Γ Α Τ Α  T O Y  B A R B E Y  D ’ A U R E V IL L Y
("Ε ρ γ ο  το ΰ  ζω γ ρ ά φ ο υ  O strow iky)

Ε Ν Α Σ  ΙΑ Π Ω Ν ΙΚ Ο Σ  Γ Α Τ Ο Σ

Κ ι’ άπό τά πόδια ώς τήν κορφή χυμένο,
’Αέρι είν’ απαλότατο, έπίφοβο ενα μΰρο.
Εΐναι, στό μελαψό κορμί της γύρω.

Π Α Υ Λ Ο Υ  Β Ε Ρ Λ Α ΙΝ  Η  Γ Α Τ Α  Κ Α Ι Η  Γ Υ Ν Α ΙΚ Α  
Έ τ α ιζ ε  μέ τ ’ άσπρο της γατάκι 
Κ ι’ ήτανε χαρά νά τής κυττώ—
Τό  λευκό τ ’ άρπάγι, τό λευκό χεράκι 
Νά παλεύουν στό σκοτάδι τό πηχτό.
Τό  άτιμο, κρυμμένα έκράτει
Στά χερόκτιά του τά μαΰρα, πονηρά,
Νύχια δολοφονκά άπ’ αχάτη,
Σάν ξυράφι λαμπερά καί κοφτερά.
Ή  άλλη πάλε, δλη γλύκα κι’ δλη νάζο, 
Έπ α ιζε  τ ’ άνύχι της σά λάζο,
Π ώ  καλά κι’ άπό τό μικρό τηο εωσφόρο.
Καί στό μπουντουάρ, όποΰ σάν τέλια,
Τ ’ άερινά της αντηχούσαν γέλια 
Λάμπαν τέσσαρα σημάδια άπό φωσφόρο.

Άκόμη ωραιότερη είναι ή μακρά κατα- 
νυκτική φδή πού αφιερώνει στή γάτα, άλ
λος ποιητής, παρνασσιακός καί αύτός—ό 
Ρολλινέ—  μαθητής καί θαυμαστής τοΰ 
Μπωντελαίρ, επηρεασμένος ώς τό μεδοΰλι 
άπό τόν ποιητή τών «Λουλουδιών τοΰ 
Ίανοΰ». Ά π ό  τό τραγούδι του αύτό, πού 
συμπεριλαμβάνεται στήν συλλογή του 
«N evroses» άποσπώμεν τούς επιγραμ
ματικούς αύτούς στίχους:

Γυναίκα, φίδι, πίθηκος, περιστερά στή χάρι 
Τ ή  λιγεράδα τ’ άγριμιοΰ καί το3 πουλιοΰ εχει

[πάρει,
Κ ι’δταν τή νύκτα ασάλευτη ρεμβάζει πλάϊ στή

[σόμπα,
Είναι ή κλασσική ομορφιά σέ βελουδένια ρόμπα.

Στίχοι λεπτοδιαλεγμένοι καί μουσικοί, 
εφάμιλλοι τοΰ μεγάλου του διδασκάλου...

** *
'Η  πεζή βιβλιογραφία τής γάτας είναι 

άκόμη πλουσιιοτέρα άπό τήν ποίησιν. Με
ταξύ τών σελίδων πού άφιέρωσαν στή 
γάτα οί πεζογράφοι, ξεχωρίζει ή ώραία 
μονογραφία τής Μισσελέ, τής συζύγου 
τοΰ μεγάλου γάλλου ιστορικού, τοΰ συγ
γραφέως τής μοναδικής τετραλογίας «Τό 
δάσος. —  Ή  θάλασσα. — Τό έντομο. — 
Τό πουλί».

’ Ιδού έ'να χαρακτηριστικό κεφάλαιο άπό 
τή μονογραφία αύτή, επιγραφόμενο:

ΟΙ Ε Ρ Ω Τ Ε Σ  ΤΟ Ν  ΓΑ ΤΩ Ν
. . .  Έ χει κά'ποια εύγένεια καί δειλία, 

άνθρώπινη σχεδόν, τό ζφο αύτό, ιδίως 
στό μυστήριο τοΰ έρωτος, πράγμα βαθύ 
όποΰ επιζητεί τό σκοτάδι τής νύχτας. ’Έ 
τσι εΐναι δύσκολο νά γνωρίση κανείς τόν



έρωτα τών γάτων, έρωτα ήρωϊκό επάνω 
στις στέγες δέκα μέτρα ψηλά, έρωτα κρυμ
μένο, στόν ήσκιο τών υπογείων. Θέλουν 
τό απόμερο πού εξευγενίζει την πράξη.

ΤΙ γάτα είναι περισσότερο ενδιαφέ
ρουσα, στόν έρωτα, άπό τόν άρρενα. Ό  
γάτος ερωτεύεται σέ άγριες κρίσεις που 
τόν αφήνουν εκμηδενισμένο και σκυθρω- 
πό. 'Η γάτα, έ'πειτα, δταν γίνη μητέρα, 
έπανακτα μία νέα χάρι. Είναι πάντα 
παιδί, παίζει συχνά, κατά τή διάρκεια 
τής εγκυμοσύνης της, μέ φρενίτιδα νευ
ρική-

Ό  άρρην σέ καμμιά στιγμή δέν εχει 
τή λατρευτή χάρι τοϋ θήλεος δταν γαλου- 
χεΐ τά μικρά του.

"Ολα είναι πόνος, γιά τή γάτα, στόν 
έρωτα, δχι μονάχα πόνος στόν τοκετό, 
άλλά πόνος από υπερβολικό πόθο πρω- 
τήτερα, πόνος άπό υπερβολική οδύνη 
κατά τή διάρκεια τής ερωτικής ιεροτελε
στίας.

Στήν Προβηγκία, δταν βρυχάται δ κε
ραυνός, καί λαμποκοπά ή αστραπή, άκοϋτε 
τις μικρές, αβυσσαλέες φωνές τών μι' 
κρών μας τίγρεων. Είναι άνήσυχες, προ
τού ’δούνε νά πέφτη βροχή. Μέσ’ στόν 
άνεμο πού στενάζει, σφυρίζει, ή κατεβαί
νει ώς τό μπάσσο-προφόντο, σμίγουνε 
κι’ αυτές, τή νότα τής άγωνίας των ή 
ταραχή τών στοιχείων έ'ξω, μεταδίδεται 
μέσα τους. Ό  ηλεκτρισμός τρέχει επάνω 
στην οργανική συσκευή τους. Υ ποφέ
ρουν, εινε σάν άλλόφρονες. Δέν είναι ή 
επίκληση μιάς εύκολης ήδονής, είναι τό 
μαρτύριο. Οταν ό έρωτας είναι θορυ- 
βίοδης καί φωνακλάς θά πή δτι είναι 
μαρτύριο, καί έχει εκ τών προτέρων τήν 
αίσθηση τών πόνων πού θά τόν συνο
δεύσουν. Έκεΐθε, μιά στιγμή άντιφα- 
τική, πού φαίνεται δαιμονική καί διαβο
λική, στιγμή λύσσης στόν έρωτα, ήδονής 
δδυνηράς καί άγριας, καί τόσο περισσό
τερο άπληστα αποδεκτής.

Λένε δτι έπειτα άποχωρίζονται μέ 
φρίκη. Είναι, γιατί, δταν σδύση ό πό
θος, τό θήλυ δέ θέλει πιά νά ύποταχθή, 
νά δεχθή τήν οδύνην τής ενώσεως. 
"Οπως δλα τά θήλεα, ή γάτα ευρίσκει 
στήν ερωτική επιθυμία τών άρρένων μιά 
στιγμή υπεροχής. "Οταν μαζεύονται ακί
νητοι γύρω της, αύτή, αξιοπρεπής, νοιώ

θοντας δτι είναι τό άντικείμενον τών 
πόθων τους, παρατηρεί έ'ναν έ'να τούς 
έραστάς καί πηγαίνει νά χωθη μέσα στά 
πόδια τους γιά νά παρακολούθηση εκ 
τοΰ πλησίον τόν ερωτικό τους καυγά, και 
νά άποκρυσταλλώση τήν εκλογή της. 
Είναι βέβαιο, δτι μένει, δπως λεν, απα
θής; Δέν εύχεται ενδομύχους γιά τόν 
ωραιότερο καί τόν δυνατώτερο; Ό  έρως 
είναι τυφλός, μιά έρωτοχτυπημένη καρ
διά άγνοεί τίς διακρίσεις. Ευτυχώς, έδώ, 
δέν είναι δπως στό φλέρτ τών λεόντων. 
Ό  αντίζηλος δέν πέφτει νεκρός. ’Αλλά 
κι’ αν τόν έ'βλεπε νεκρό, θά έταράσσετο 
τάχα; Στήν απασχόλησή της γιά τόν έ'να 
καί μόνο, είναι άναίσθητη γιά τήν τύχη 
τών άλλων πού δέν υπολογίζονται. . .».

’Αξιομνημόνευτο έπίσης μεταξύ τών σε
λίδων τών αφιερωμένων στή γάτα είναι 
τό κεφάλαιο «'Ο  θάνατος τοϋ Γάτου 
άπό τό En rate» τοΰ Ούΐσμανς, καθώς: 
καί τό χαριτωμένο ηθογραφικό παρα
μύθι «Le raaitre chat» τοΰ ΙΙερρώ.

Μεταξύ τών διάσημων γάτων, πού κατέ- 
κτησαν τήν αθανασία, έκτος τών γάτων 
τοΰ Μπαρμπέ. Nr’ Ώρεβιλύ καί τοΰ Με- 
ριμέ, π’άναφέραμε, συγκαταλέγεται καί ό 
γάτος τοϋ Άνατόλ Φράνς, τοΰ συγγρα- 
φέως τοϋ «Κήπου τοΰ ’Επικούρου» καί 
τοϋ Κόκκινου Κρίνου», ό περίφημος: 
’A μ ιλκάρ.

« . . . .  Άμιλκαρ! Άμιλκάρ, πρίγκηπα 
ύπνηλέ τής Πολιτείας τών Βιβλίων, άγρυ
πνε νυκτοσκοπέ, δμοιος μέ τό θεϊκό γάτο 
πού κατετρόπωσε, τή νύχτα τής μεγάλης' 
μάχης τούς άνοσίους στήν Έλιούπολι, 
υπερασπίζεσαι εναντίον τών χυδαίων τρο)- 
κτικών τά βιβλία πού ό γέρω-σοφός τά 
άπέκτησε μέ τίς μικρές του οικονομίες 
καί μ’ έ'να ζήλο ακάματο.

"Οσον αφορά ro γάτο τοΰ Μεριμέ, 
έκτος άπό τήν περίφημη άκουαρέλλα, που 
μάς διέσωσε, καμωμένη άπό τόν ίδιο τόν 
συγγραφέα, τήν εκφραστική του φυσιο- 
γνο:ιμία, εύρέθηκε στά χειρόγραφά του, 
μεταξύ τών άλλων, καί ή εξής χαριτω- 
μένη επιστολή, απευθυνόμενη άπό τόν 
συγγραφέα έκ μέρους τοΰ.... γάτου του- 
στή φίλη του "Ολγα Ντέ Λαγγρενέ. 
Δεσποινίς,

«'Ο γάτος μου, αν  dev ηταν τόσο οκνη
ρός, &άβαζε τό π ό δ ι στην πέννα, γιά νά σας

ευχαρίστηση γιά την ευγενική π ροσφ ορά  
κα ι την τιμή που θελήσατε νά τ ο? κ ά -  
μετε. Μ ε επιφορτίζει νά σάς διαβίβασα) 
τά ταπεινότατα σέβη τον και να σάς π ώ  
οτι δέχεται ασμένω ς. Φ οβάται μ οναχα μη- 
π (ος η σοβαρό της τοϋ χαρακτήρας τον, που  
είναι τόσο άσσορτι με το χ ρώ μ α  τής ρόμπαςγ 
τον, σάς κάμ η  νά άνιάσετε γρήγορα. Οι 
κακές  γλώσσες τον μίλησαν για την κοκκε-  
ταρία σας κα'ι γιά τήν ανάγκη πον έχετε να 
ευρίσκεσί)ε σέ άένναη κίνηση. Ιο ί' είπαν  
οτι επιζητείτε νά 
αρέσετε σέ όλο 
τόν κ όσμ ο  και 
ότι τά κ αταφ έρ 
νετε θαυμ άσ ια , 
αυτός όμ ω ς, πον  
είναι ενα π ρ ό 
σω π ο σοβαρόπου  
ζυγίζει δεκαπ έν 
τε κ ιλόγραμ μ α  
κ α ι αχώ ριστος  
σ νντροφος μ ιάς  
χελώνας, φ οβά
ται μ ή π ω ς τον 
δ ιαταρά ξετε  τίς 
στοχαστικές του 
συνήθειες χάρις  
στίς όπ οιες  εχει 
κατακτή σει μ ιά  
μεγάλη εκτίμηση  
σέ όλες τίς στέ
γες τής γειτο
νιάς. Π ροσφ έρει 
στή μέλλουσά τον "ντάμ ντέ κομπανί»  
τίς ουρές α π ’ όλα τά σπ αράγγ ια  που ί)ά 
πέρνει μ ισθό, άλλ’ α π α ιτεί νά τον δανείζη  
τά γόνατά της χω ρίς νά σαλενη, επι. δνο 
τουλάχιστον ώ ρες, όταν εχει έπι&υμία νά 
κοίμησή . Φ οβούμαι πολν ότι υπό τους 
όρονς αύτονς α ί διαπραγμ ατεύσεις  ΐ>ά 
ναναγήσονν, γιατί τον είπα  οτι ποτε δε 
σάς εϊδα  δνό λεπτά ακίνητη. Μ όλις τάκονσε  
αυτό, σηκώ&ηκαν οι τρίχες τον μ ου στα
κιού τον, καί πήγε νά κοιμηθή  στό π ροσ 
κέφαλο, όπου βρίσκεται η φιλη του η 
χελώ να*

*
*  *

Αξιόλογα έργα έπίσης, καθώς είπαμε 
ήδη, έχει έμπνεύσει ή γάτα στις εικαστι
κές τέχνες, τή ζωγραφική καί τή γλυ
πτική. Στό Μουσείο τοΰ Βατικανού, στήν

αίθουσαν τών ζώων, υπάρχουν πλεΐστα 
χαριτωμένα άγαλματίδια, παριστάνοντα 
γάτες, άπό μάρμαρο καί χαλκό’ έ'να άπό 
αυτά, παρουσιάζει τή μικροσκοπική αύτή 
τ ίγ ρ ι τρομαγμένη, σέ μιάθαυμασία στάση, 
εκφραστικώτατη. "Ενα παλαιότερο μωσα
ϊκό τής Πομπηίας, πού διατηρείται στό 
Μουσείο τών Μελετών, στή Νεάπολι, μάς 
τή δείχνει σέ μιά αντίθετη στάση, τή 
στιγμή πού κατασπαράζει ένα ορτύκι. 
Μεταξύ τών καλλυτέρων άναπαραστάσεων 

τής γάτας πού 
μάς προσφέρει ή 
σύγχρονη τέχνη, 
άναφέρουμε τή 
«Μάχη των γά
των σε μιά κον 
ξ ί ν α » έργο τοϋ 
Πώλ ντέ Βώ  
στή πινακοθήκη 
τής Μαδρίτης, τό 
θαυμάσιο πίνα
κα τοϋ Άμιλτον 
«'Η  γάτα πού 
κλέβει τό κυ
νήγι*, τό *Κον  
σέρτο τών γά
των και τών πι
θήκων», περί
φημη σύνθεση 
τού Τενιέ, τής 
πινακοθήκης καί 
τά δυό τού Μο
νάχου, — μιά πε

ρίεργη στάμπα τοΰ άγγλου ζωγράφου 
Μπάρλωφ, «ό ’Αετός καί ό γάτος» (μιά 
σκηνή παρμένη έκ τοΰ φυσικοΰ, στη Σκω
τία, δπου ένας άετός, τυφλωμένος από τό 
γάτο πού άρπαξε, ξαναπέφτει μαζι του 
στό χώμα) καί τέλος τό μαρμάρινο 
γροΰπο τοΰ Φρεμιέ </ μιά γάτα οιιον θη
λάζει τά μικρά της*. Ά ς  άναφέρουμε ά
κόμα τίς πολυάριθμες δσο καί πρωτότυ
πες συνθέσεις τοΰ Λαμπέρ, που επωνο- 
μάσθη ό «ζωγράφος τών γάτων», τού
Ρενουάρ καί τοΰ Στάνλεϊν.

* *❖
Ό  Πλούταρχος, πού είχεν έπισκεφθή 

καί μελετήσει τήν .Αίγυπτο, είναι ο μό
νος ίσως άρχαϊος "Ελλην συγγραφεύς, 
που αναφέρει τήν γάτα, παρεμπιπτόντως 
εννοείται, σ’ έ'να άπό τά κεφάλαια τών

Ο Γ Α Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Π Ε Ρ  Μ Ε Ρ ΙΜ Ε
«*Α κ οα ρέλλ α  τ ο ΰ  Ιδ ίο υ »



’ Ηθικών του, στη μελέτη του « ’Ίσις καί 
Ό σιρις».

'Η  γάτα, γράφει, μέ τήν ποικιλία 
τοΰ τριχώματος τη;, τή νυκτερινή της 
δραστικότητα καί τήν γονιμότητά της 
παρ ι στα τήν σελήνη. Λένε πράγματι δτι 
τό ζφο αύτό γέννα ενα στήν αρχή, δί
δυμα έπειτα, τρίδυμα, τετράδυμ.α καί ούτω 
καθεξής, φθονούσα μέχρι τοΰ αριθμού 
είκοσι οκτώ, πού αν
τιστοιχεί πρός τόν α
ριθμό τών ημερών 
τής σελήνης. Αύτό 
φυσικά, δέν είναι πα
ρά έ'νας θρΰλλος.
’Αλλά φαίνεται, έν 
τούτοις, δτι στά μά
τια τής γάτας, οί ηό- 
ρες γεμίζουνε καί δια- 
στέλλονται στήν παν
σέληνο, ένφ απεναν
τίας συστέλλονται,δσο 
τό ά'σΐρο μικραίνει...»

Παρατήρησις λε
πτή καί αληθινή. Τό 
ζφ ο αύτό είναι γέν
νημα καί θρέμμα τοΰ 
σεληνόφωτος. ’Έχει 
κά'τι άπό τήν μαγγα
νεία τής φεγγαροβρα
διάς. Ή  σελήνη εΤ
ναι ή μυστική του θε- 
ότης, τό είδωλο τής 
■θορυβώδους λατρείας 
του. Κουλουριασμένο στό τζάκι, περιμένει 
ρεμβώδες καί ξέγνοιαστο, τήν ώ ρατή ; με
γάλης χαράς, νά άμοληθή στή σκεπή, νά 
ξεφωνίση, νά άστράψη άπό καμάρι ψη
λά, στά ούράνια πέρατα.

Και οταν προβάλλει είς στό στερέω
μα ό πελώριος φανός τοΰ Θεοΰ— όποιος 
πανηγυρικός συναγερμός! Οι στρατιές τών 
εύλύγιστων τετραπόδων πετιοΰνται είς τά 
κεραμίδια να την ιδοΰν, και γιά νά τήν 
χαιρετίσουν βάζουν δλην τήν δύναμιν τών 
φωνητικών των οργάνων. Καί δταν φθάσει 
είς τό ζενίθ τής έντάσεώς της, εις τό μεσου
ράνημα τής αίγλης της — τίς ημέρες τής 
αύγουστιάτικης ή τής γενναριάτικης γιομο- 
φεγκαριάς— 6 συναγερμός αύτός μεταβάλ

λεται πλέον εις εορτήν εορτών καίπανήγυριν 
πανηγύρεων. Καθώς παρελαύνει ύπηρή- 
φανα καί καμαρωτά μέσα είς τήν άπο- 
θέωσιν καί τόν θρίαμβον έντείνουσα μέ 
τήν λάμψιν της τόν αναδημιουργικόν ζή~ 
λον τών όντων καί τών πραγμάτων, τά 
ευνοούμενα πλάσματα, τά προικισμένα μέ 
τήν πλέον εύαίσθητον σπονδυλικήν στή
λην, σπευδουν να ευωχηθοΰν απερίσπα

στα ύπεράνω.τών α
νόητων συνόρων τοΰ 
κόσμου τούτου, ύπε- 
ράνω τών στεγών.

Καταμεσής τοΰ α 
πείρου, είς τό άνεξι- 
χνίαστον κενόν μετα
ξύ ούρανοΰ καί γής, 
συντελεΐται ή όλονύ- 
κτιος Θεία φωταγω- 
γία τής αναπαραγω
γής, ένφ ύπερθεν ό 
τεράστιος δίσκος τής 
πανσέληνου καταυ
γάζει τήν οργιαστι
κήν τελετήν μέ τούς 
κρουνούς τής εξαίσιας 
φωτοχυσίας του...

Καί ένφ διαγράφει, 
άργά καί {θριαμβευ
τικά πρός τήν δύσιν 
τό τόξον τής φωτει
νής της πορείας, ε
πάνω εϊς τά κεραμ- 
μίδια, οί λιγνοί καί 

οστεώδεις καί εύκίνητοι γάτοι τών συν
οικιών δλης τής υδρογείου, καμπουριά
ζουν τήν ράχιν των, τεντώνονται, ξελαι
μιάζονται γιά νά τήν ανυμνήσουν μέ έ'να 
παρατεταμένον νιάου - νιάρ -νιάου . . .  μέ 
μίαν όξεΐαν καί πολύφωνον ιαχήν, μέ 
τήν ιαχήν αύτήν πού έθελγε τόν Κάρολον 
Μπωντελαίρ, καί πού δέν υπήρχε, καθώς 
λέει, στον κοσμο δοξάρι πού νά δαγκώνη 
βαθύτερα τήν καρδιά του, πού νά διεισ- 
δύη βαθύτερα στήν ψυχή του, ώς τούς 
σκοτεινότερους μυχούς:
Ως τοΰς μυχούς τοΰς σκοτεινότερους σταλάζει 

Καθώς φιλτράρεται βαθειά μεσ’ στήν ψυχή,
Σά φίλτρο θεϊκό μ’ αναγαλλιάζει 
Ινι ώς στίχος πολυσύλλαβος ήχεΐ...

T R ,  B E R N A R D

Ο  E A M C I N 1 0 2
— Ξαίρεις Γκοντώ άν είνε νά παμε 

μέ τά πόδια ’ίσαμε τή λεωφόρο Σαιντ- 
Ούέν γιά νά πάρουμε τό τραίνο, πρέπει νά 
τοϋ δίνουμε. Κοντεύει μεσάνυχτα.

— Ά ς  περιμένουμε τόν Έδμόνδο.
— Θά μοΰ πής τέλος πάντων τί πράμμα 

εινε αύτός ί Έδμόνδος
σου ; Θαρρείς πώς δέ θά 
τά καταφέρουμε χωρίς 
τήν αφεντιά του ;

—  Άκου ποΰ σοϋ λέω,
Μπουκέ. Σάν τόνε γνω
ρίσεις λίγο δέ θά μιλάς 
ετσι πιά. Είνε παιδί πολύ 
σπουδασμένο καί έξαιρϊ- 
τικά ζυπνό.

— Μά είνε ντίπ άσυ- 
νείθιστος.

— Θά συνειθίσγ) μέ 
τόν καιρό. Αύτό μονάχα 
τοϋ λείπει. Μέ τά εφόδια 
πού έχει, άν είχε καί τή 
συνήθεια, τί μας ήθελε 
τότε εμάς. Σά λάχουμε 
το παιδί αύτά μαζί μας 
καί μπει καλά στή «δου
λειά», δ νοΰς σου δέ χω
ράει Μπουκέ τί συνδυα

σμούς μπορεί νά σκαρώση. Ξέρεις, δέν εινε. 
καί μικρό πράμα νάσαι σπουδασμένος. Κι 
άς είσαι σύ μαγγιόρος, θά δής πώς θά μάς 
σταθή χρήσιμος.

— Μπάς καί σουπε παραμύθια πώς είνε 
σπουδασμένος, γιά νά τά καταφέρν) νά τον 
πάρουμε μαζί μας ;

—  Αύτός ; Λέξη δέ &ά μούλεγε. Έ γώ  
τοϋ τό πρότεινα. Ούτε τό'χε στό νοϋ του· 
τό παιδί. Καί δέ θά τό δεχόταν ποτέ, 
άν δέν ψόφαε τής πείνας.

— Τέλος, τί ; Είνε μεσάνυχτα παρά 
δέκα. Καί πρέπει, αδέρφι, νά τοϋ δίνουμε 
μέ, ή καί χωρίς τόν Έδμόνδο

— Ποϋ νάνε κακοχρονονάχγ, ό βλάκας;. 
Νά τον! πούρχεται. ’Έλα τό λοιπόν Εδ- 
μόνδο !

— ΙΊλέρωσε τά ποτά, Γκοντώ. Γραβάω 
μπροστά νά πάρω τά εισιτήρια.

—  Άκου, Γκοντώ ;
— ΤΙ τρέχει, Έδμόνδο;
— Δέν ήθελα νά τό πώ- 

μπροστά στό φίλο σου. Μά θά- 
ταν καλλίτερα νά μήν έρχό- 
μουνα μαζί σας.

— ^Σώπα... ντέ ! Καλά πού· 
δέ μίλησες μπρο 
στά στό Μπου
κέ. Γιατί δέν έ
χει καί πολύ έμ- 
πιστοσύνη σέ σέ: 
να... Φοβάσαι ;



—  Ό χ ι  ακριβώς.
—  Δ έ θέλω νά φοβάσαι, άκοϋς ;

Καί θέλω νάρθής μαζί μας κι ας φοβηθείς 
τίς δυό-τρεΐς πρώτες φορές.

—  Μά θά  σας είμαι βάσανο. Δέν έχω 
γερή καρδιά. Παθαίνω συχνά διαλείψεις... 
ναί, διαλείψεις... λιγοθυμώ τέλος πάντων.,

—  Τό λοιπόν ! θά  φροντίσης νά μή λι
γοθύμησες τούτη τή φορά. Τί πράματα 
είνε τοϋτα π ά λ ι ! Σουτ, νά ό Μπουκέ ποΰ 
γυρίζει πίσω. Τώρα νά σταθής καλά μπρο
στά  του... Λοιπόν, Μπουκέ μου, πήρες τά  
εισιτήρια ;

—  Ναί. Το τραίνο φεύ
γει στίς δώδεκα καί εΐκοσι- 
πέντε. Ά ιντε  νά βγούμε στή 
αποβάθρα, παλλικάρια. Θά- 
μαστε στό ΓΙασόν σέ 
μιά ώρα.Θά φτάσουμε 
ϊσα-ΐσα. Αύτή τήν ώρα 
έ θυρωρός δέ θά  βρί
σκεται πιά στό πρω- 
τούπνι του. Δ έ  θά  
χασομερήσουμε πολύ 
στήν πόρτα...
Έπήρες τό  λε
πίδι πού σούπα,
Γκοντώ, καί τή 
μικρή τήν κά- 
μα, τήν κοντή, 
εκείνη πουχες 
στή  λεωφόρο 
Μ πιζώ ;

—  Ναί. Τήν 
έ'χω άπάνω μου.

—  Ό  Έδμόν 
δος δέν έχει ;

—  Δ έ τοϋ 
χρειάζεται. Σπά 
νιο πραμα νά 
ξέρη έ'νας πρω 
τάρης νά τή μεταχει 
ριστή.

Ρ—  Ποΰ πήγε πάλι 
ό Έδμόνδος σου ;

—  Κάθησε έκεΐ στό 
μπαγκάκι.

— ΤΙ σούρθε μωρέ 
Γκοντώ νά κουβαλί- 
σης αύτόν τό χριστιανό! Ά ς  εινε ότι 
έγινε, έγινε. Τώρα πού ξαίρει πού πηγαί
νουμε, πρέπει νά τούβγη κάθε ιδέα άπό τό

νοΰ νά φλυαρήση γι’ αύτό εινε απαραίτη
το νά είνε στή «δουλειά» μαζί μας.

-τ~ Κι’ έγώ 
τό λέω πώς πρέ 
πει νάρθη, μά 
ό'χι γιά τό λόγο 
πού λές έσύ. 'Ο 
Έδμόνδος είνε 
παιδί πού δέ θά 
πή ποτέ του 
τίποτε.

—  Δ έ τό ξέ 
ρεις, Γ  κοντώ. 
Μήν μπιστεύ- 
εσαι σέ κανένα. 
Ακοΰς; Κράτα 

το καλά αύτό 
πού σοΰ λέω ά 
δέ θές νά πά- 
θης καμμιά συ
φορά.

—  Τό τραίνο, 
δέν είνε αύτό 
πού έρχεται; 
Γιά διάβασε τή 
ταμπέλα στή 
μηχανήν 77ε- 
ρ ι φ ε ρ ι α κ ό ς  . . .  
Αύτό είνε. Πά
με, Γκοντώ, φώ 
ναξε τόν Έ δ -  
μόνδο σου.

—  Έδμόνδο; 
Νά τό τραίνο 
μας !

—  Βαριέται 
νά πάρη τά  πό 
δια του. Έ λ α  
λοιπόν... Ά  ! μά 
τό Θεό! Γκοντώ 
κακό μπελά μας 
φόρτωσες # μέ 
δαϋτον... Έ δ ώ  
νά μπούμε, δέν 
έχει παρά δυό 
ανθρώπους... Ό  
κ. Έδμόνδος κα 
λά θά  κάνη νά 
μήν καθίση α

νάποδα μήπως ζαλιστεί.
—  Ώ ραΐ*  είνε νά κάθεται κανείς. Έ  ! 

Μπουκέ;

—  Τί λές Γκοντώ; Μίλα δυνατώτερα 
55έν ακούω.

—  Δέ μπορώ νά τά  ξεφωνίζω αύτά. Θυ
μάσαι πού είχαμε πάρει έτσι δα τον περι- 
φεριακό σιδερόδρομο όταν βγήκαμε για 
πρώτη φορά μαζί, 
καί πήγαμε νά * κα
νονίσουμε» ένα γε- 
ροντάκο καί μιά γρη- 
οϋλα έ*εΐ πέρα κον
τά  στό γεφϋρι ;

—  Πάει πόσος 
καιρός;

Κοντεύουνε τεσ- 
σερα χρόνια.

” Ω χ ! βρε αδερφέ, 
μή μέ ρωτάς τό τί 
συνέβηκε έδώ καί 
τέσσερα χρόνια.

—  Δέν,κάνει καί 
πολύ ζέστη, Μπου
κέ. Θαρρώ πώς εί
μαστε καλλίτερα 
στοϋ κυρ’ Πάνου, 
κάτω άπ ’ τά  βαρέ
λια. Γιατί δέν ήρθες 
τίς προάλλες νά φας 
έκεΐ τό  βράδυ;

—  Αύτά κάθεσαι 
καί σκέφτεσαι χριστι 
ανέ μου ! Έ γ ώ  συλ
λογιέμαι έκεΐνα πού 
πάω νά κάνω. Πρέ
πει κανείς νά τό σκέ 
φτεται άπό τά  πρίν.
Γιατί άλλοιώς πάντα 
κάτι ξεχνάει.

—  Έ γ ώ  τό συλ
λογιέμαι μονάχα σά 
βρεθώ έκεΐ.

—  Έ σύ είσαι έσύ, 
κι έγώ είμαι έγώ.
Ά ν  δέν είχες σύν
τροφο σάν εμένα, θά  
τήν είχες πάθει έδώ καί καιρό.

—  Ποϋσαι, Μπουκέ, γιά κοίτα τόν Έ δ 
μόνδο μούτρα πού τάχει, κάτι θ ά  συλλο
γιέται.

—  Μέ παρασκοτίζει ό Έδμόνδος σου. 
Φτάνουμε .. Έμπρός ! Έδμονδο ! φτασαμε. 
Δ έ μοϋ φαίνεται βιαστικός ό Εδμονδος.
Απ’ έδώ ή έξοδος, Γκοντώ. Περάστε μπρος,

δίνω έγώ τά  εισιτήρια... Τρία άτομα.. Ά  ! 
έχει ώραία δροσιά... Β άστα μή γ ελ α στώ : 
εινε αριστερά άπ ’ τό  σταθμό. Γκοντώ, νά 
ό Έδμόνδος πού θέλει νά σοϋ μιλήση.

— Θέλω νά μιλήσω καί σ’ έσένα Μπου
κέ. Νά τ ’ ήθελα νά 
πώ καί στούς δυό, 
πώς θάταν καλλί
τερα νά μή ρθώ 
μαζί σας. Δέν έχω 
τή συνήθεια. Δ έ  θά 
μπορέσω νά σάς βοη 
θήσω σέ τίποτε.

—  Ό χ ι, Έδμόν- 
δε, θάρθης. Ό  Μπου 
κέ θέλει νάρθης.

—  Τό δίχως άλλο 
πρέπει νάρθη, μιά 
καί ξέρει γιά πού 
παμε. Δ έ  λείο, Εδ- 
μόνδε, πώς δέ σε 
μπιστεύουμε, μά δέ 
μπιστεύουμαι σέ κα
νένα. Πρέπει νάσαι 
στή «δουλειά» μαζί 
μας, τώρα πειά. ’Έ 
τσι είμαστε πιό σί
γουροι πώς δέ θά  
φλυαρήσης. Είμαι βέ 
βαιος πώς δέ θά  
μας βοηθήσης καί 
πολύ, μά ούτε καί 
βασίστηκα διόλου σέ 
σένα. Ό  Γκοντώ το 
θέλησε νά σέ πάρη 
μαζί. Τό μόνο, μιά 
κι’είσαι έδώ, θ ά  μεί- 
νης μαζί μας. Καί 
κάνε μου τή χάρη 
νά περπατάς μπρο
σ τ ά . .. Ά ! Μά τό

• Σταυρό, Γκοντώ τά 
κάναμε ρόιδο! Ά λ 
λη φορά άμα θάχης 

προσκεκλημένους μπορείς νά τούς αφινης 
σπίτι σου.

—  Είμαστε άκόμα μακρυά, Μπουκέ ;
Ό  δεύτερος δρόμος δεξιά. Δέν έχει καί 

πολύ κόσμο σ ’  αύτόν τό δρόμο. Παναπή 
πώς δέ βρίσκεται ψυχή . . .  Νά σου ! κι’ 6 
Έδμόνδος πού σκοντάφτει. Τήρα νά περ- 
πατας ίσια Έ δμ όνδε ... Ετσι γιόκα μου.



Βλέπεις πώς περπατάς ντρίτα άμα θέλεις; 
ΙΙροσοχή. Έ φ ’ ένός ζυγοΰ δεξιά. Έ δ ώ  είνε, 
το  εκτο . ..  έβδομο . .. όγδοο σπίτι. Έ γ ώ  
θά χτυπήσω τό  κουδοϋνι. Ό  θυρωρός θά - 
νοίξν). Θά πώ ενα όνομα * περνώντας στήν 
είσοδο. Θ ά μέ ακολουθήσετε, τάδέρφια, 
στή σκάλα σάμπως μέ παντούφλες. Δέν 
έχουμε παρά δυό π ατώ ματα  ν’ άνεβοΰμε. 
Εκεΐ άπαν(ο είμαι δπως στά σπίτι μου : 
Εχω τό κλειδί τής γρηοΰλας πού μοΰ 

πάσαρε ή παραδουλέφτρα.
—  Και τί θά  κάνη ό Έδμόνδος ;

Θ ά κάτση νά μάς περιμένη στόν 
προθάλαμο. I [ροσοχή . .. Φ τάσαμε . ..  Χτυ
πώ . . .  Δε θάνοίξη, τό χτήνος;

—  Μά νά ! ή πόρτα άνοιξε.
Αλήθεια.. . τήν Παναγία μου ! . .  Σι

γά  παιδια, φωνάζω ένα δνομα... Μαρέλ ! . .
I'άστατε με, νά ! είμαστε πάνω στή σκά· 
λα .. . Μαρέλ είνε τδνομα ένοΰ πού τόνε 
λένε ετσι, νοικάτορα τοΰ έχτου π ατώμα
τος που σπάνια γυρνάει νά κοιμηθή . .  Δ ε- 
καεφτα . . .  δεκαοχτώ . . .  Εχει είκοσιδυό 
σκαλοπατια . .. Πρώτο κατώφλι. . .  Τόνε βα
στάς τόν Έδμόνδο, Γκοντώ;

—  Τόνε βαστώ.
Μπορεί νάνεβαίνη μοναχός του ;
’Ανεβαίνει άρκετά καλά.
Δεκαεφτα . . .  Δεκαοχτώ . . .  Είκοσιένα. 

Φτασαμε. Δεν έ'χει παρά μιά π όρ τα . . . .  
Ασε τον Εδμονδο στόν π ροθ ά λ αμ ο .... 
Εμπα απ εδώ 1 κοντώ. Αγγιξέ με χωρίς 

νά μέ κ ρατας...
 ̂ —  Ώ  Θεέ μου ! Θεέ μου ! Ποιός είνε 

αύτοΰ ;
Φίλοι, κυρία μου.... Τής κρατώ τό 

λαιμό... Δέν έχει φόβο νά φωνάξη. Μόνο 
πατα  της κάτω  τά  πόδια, Γκοντώ, κι’ 
άσε τήν κάμα σου. Προτιμώ νά τή '  σφίξω*, 
θάνε παστρικωτερα... Δ έ  θά  χασομερή
σουμε περισσότερο άπό 5υό λεφτά. Μέτρα, 
γιόκα μου, ήσυχα-ήσυχα ίσαμε τά  εκατόν 
είκοσι.

Μετρώ... Ενα... Δ ύ ο ... Έ τ σ ι ;
Κάτι γρηγορώτερα... Πόσο άργεϊ ένα

) “ τ7ι 1 αλλια οΐ εξώπορτες τών σπιτιών (πο- 
λυκατοικκυν) έχουν κλειδαριες που λειτουργούν μό- 
νον εσωτερικά, μ' ενα κορδόνι πού κρέμεται άπά 
πάνω ^άπ’ τά κρεββάτι τοΟ ·9τ>ρωροΰ. "Οσοι γυρί
ζουν αργα τη νύχτα εΐναι υποχρεωμένοι νά φ ω 
νάξουν δυνατά τό όνομά τους στά θ-υρωρό δταν 
τους άνοίξη τήν πόρτα. Σ. τ. Μ.

λεφ τό !... Δ έ  μοΰ λές, μπας καί μας κάνει, 
κανένα αστείο ό Έδμόνδος ;

—  Οχι ! Τόν κάθισα σ ’  έναν καναπέ, 
πού ένοιωσα κεΐ χάμου.

Καλό... Μέτρα... Τύχη πού τήν είχα 
νά πετύχω τό λαιμό στό σκοτάδι, με τό· 
πρώτο... Μ είχαν καλά πληροφορημένο 
ποΰ βρισκόταν τό κρεββάτι... ’Έχεις σπίρτα,. 
Γκοντώ μου ;

—  Ναί, έχω... Μά μοΰ μιλάς, καί μέ: 
κάνεις νά χάσω τό  μέτρημα.

—  Ποϋ εΐσουνα;
—  Σ τ ά  ένενηνταδύο.

Τά πόδια είνε τσιτωμένα;
—  Ναί, μά δέν αντιστέκονται σχεδ-ν πιά.
—  ’Έγινε. Καλητπερούδια τής κυρίας. 

Ο μως προσοχή, θά  τήν κρατήσω άκόμα
λίγο. Άναψε ένα σπίρτο, Γκοντώ... Νά... 
Βλέπεις τή χαρά τής μέρας ;... Βλέπεις ένα: 
κρεμαστάρι ρωλογιοΰ πάνω στό τ ζά κ ι ; Τό· 
κλειδί τοΰ έπιπλου είνε μέσα.

—  Νά το.
—  ΤΙ σοΰ είνε τέλος πάντων αύτή ή 

παραδουλέφτρα ! Θάνοίξω. Νά χαρτιά, ομο
λογίες έγγλέζικες. Χαρτονομίσματα ! Τ ά  
μετράμε αύτά σπίτι μας... Ναπολεόνια... 
Πάρε, I κοντώ... Δυό ασημένια τάλλαρα.

—  Αύτά θάνε γιά τόν Έδμόνδο... Ποΰ- 
σαι, Εδμόνδο ; Πάει τελειώσαμε αδέρφι Γ 
Γιά ίδές Μπουκέ, κοίτα τόν Έδμόνδο. Δ έ  
κουνιέται πιά.

Πώς ; Δέν κουνιέται π ιά ;
Λιγοθύμησε... Δ έ  θά  μπορέσουμε νά 

τόν φορτωθούμε...
Γιά φαντάσου ! Δέν μποροΰμε δμως 

νά τόν αφήσου με κι’  έδώ!... Γκοντώ, ψάξ
τε τίς τσέπες του. Αν έχει τίποτε χαρ
τιά, πάρ’ τα.Κάνε γρήγορα... Τώρα πρέπει, 
νά τόν μποδίσουμε νά φλυαρήση.

—  Τί κάνεις Μπουκέ ;
Γοΰ βάζω  ένα φουλάρι στό λαιμό.

—  Θ ά νοιαστώ βλέπεις! Καί τοΰ λόγου· 
σου, τσιμουδιά ! Δέν είχες παρά νά μήν κου- 
βαλήσης έναν τέτοιο μουστερή... Γιά πιά 
σίγουρα, θά  τ ’ ανοίξω μιά μικρή «κου
μπότρυπα», προσεχτικά δμως γιά νά μή, 
λερωθώ... Π άμε! Έ β γ α  σιγά... Καί κλεί
νω έγώ τήν πόρτα... Βρήκες τήν κουπα
στή ; Έ ν τάξει, νά ! είμαστε στό πρώτο... 
Σκοτάδι πού κάνει... Προχιυρα ντέ, Χρι
στέ !... Κορδόνι * παρακαλώ ;... Τόν πήρε

*) Γιά νά βγϊ) κανείς άπο ενα σπίτι στή Γαλλία

πάλι τόν ύπνο γερά, τά χτήνος!.. Κορδο- 
νι! Σκασίλα μέ πιάνει σ ’ αύτή τήν είσοδο... 

— Δέν άκοΰς πού φωνάζουν άπό πάνω ; 
—-’Ό χ ι ρέ κ ολοκύθα ... Κ ορδόνι... Νά- 

την, άνοιξε ! . .  Ά  ! τί ώραΐα πουν’ έξω ! .  ..
—  Είμαι μούσκεμα.
—  Άκουσες νά φωνάζουν, Γκοντώ ;
—  Σ ά  νά μοΰ φάνηκε.

άργά τή νύχτα πρέπει νά φωνάξτ] στο θ-υρωρεΐο 
«Κορδόνι παρακαλώ» ώς πού νά τόν ακούσει b θ υ 
ρωρός πού κοιμαται καί τραβήξει τό κορδόνι που 
λειτουργεί τήν κλειδαριά. Ά λλοιω ς τού είναι αδύ
νατο νά βγΫ|. τ · ^ ·

—  Έ γ ώ  ήμουν ήσυχος. Έ ταράχτηκες 
Γκοντώ μου! Πώς τδπαθες έσύ πού δέν 
ταράζεσαι ποτέ ;

—  Είμαι σικλετισμένος, Μπουκέ. Έ γ ώ  
είχα πει έκείνου τοΰ Έδμόνδου νάρθη ..

—  Καλό ψούνιο έκανες !
—  Ά ς  είναι, τί θά  ποϋναι, σάν τόνε 

βροΰνε αύριο έκεΐ δ ά ! Κανείς δέ θ ά  κα- 
ταλάβη τίποτα.

—  Αύριο, Γκοντώ, σηκώνουμαι τό με
σημέρι, ψουνίζω ένα ψαθάκι πρώτης, καί 
κάθε βράδυ μιά γκόμινα στό ύψος μου, 
βδοι/,άδα ολόκληρη !
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Δεύτερη κατηγορία παραβάσεων πού 
προκαλοΰσαν τήν τιμωρία τοΰ πομπέμα 
τος, ήσαν τά  εγκλήματα έσχάτης προ
δοσίας ή καλύτερα, κάθε πράξη πού μπο
ροΰσε νά χαρακτηριστή σάν έγκλημα έσχά
της προδοσίας. Σ τή  Σπάρτη ό Κινάδων 
πού άποπειράθηκε νά κάνη συνωμοσία 
κατά τοϋ Αγησιλάου, δταν πιάστηκε, «δε
δεμένος καί τήν χεΐρα καί τόν τράχηλον 
έν κλοιώ μαστιγούμενος καί κεντούμενος 
αύτός τε καί .οί μετ’  αύτοΰ κατά τήν πό
λιν περιήγοντο». Παραδείγματα άφθονα 
πομπέματος γιά τέτοιο λόγο στήν αρχαία 
Ε λλάδα, δέν έχουμε. Ά ντίθετα, στό Βυ
ζάντιο, τό  πόμπεμα γιά πολιτικούς λό
γους ήταν στήν ήμερησία διάταξη καί οί 
Βυζαντινοί ιστορικοί καί χρονογράφοι είνε 
γεμάτοι άπό σχετικές περιγραφές. Θ  ανα
φέρουμε τίς σπουδαιότερες.

"Οταν τό 602 έκθρονίστηκε ό Μαυρί
κιος άπό τόν Φωκά, δπως ήταν επόμενο, 
ό όχλος τοΰ Βυζαντίου «όμορφα καί τ α 
χτικά» πήγε μέ «κείνον πού νικά- ξεχύ
θηκε στούς δρόμους καί άρχισε νά τόν 
χλευάζη άπόντα. Σέ λίγο «εύρόντες άνδρα 
προσομοιοϋντα τ ώ  Μαυρικίψ καί βαλόντες 
αύτώ σαγίον μαΰρον καί άπό σκόρδων πλέ- 
ξαντες στέφανον καί είς όνον τοΰτον καθί- 
σαντες διέπαιζον» τραγουδώντας:

εΰρηκε τήν δαμαλίδα απαλήν καί τρυφεράν
καί ώς τά καινόν άλεκτόριν ουτω αύτήν πεπήδηκε
καί εποίησε παιδία, ώς τά ξυλοκούκουδα'
καί ούδείς τολμά λαλ^σαι, άλλ ’ δλους εφίμωσεν.
"Αγιέ μου, άγιέ (μου), φοβερέ καί δυνατέ
δάς αύτω κατά κρανίον ινα μή ύπεραίρηται
καγώ σοι τόν βοϋν τόν προσαγάγω είς εύχήν30

κοροϊδεύοντας έτσι τόν γάμο του μέ τήν 
θυγατέρα τοΰ Τιβερίου Κωνσταντίναν.

Τό 704 είχε κατορθώσει ν’  άναβη στο  
θρόνο τοΰ Βυζαντίου ό στρατηγός Άψί- 
μαρος διώχνοντας τόν Ιουστινιανό το Β\ 
"Ο ταν ό ’Ιουστινιανός ξαναπί,ρε τήν εξου
σία στά  χέρια του, *τόν Άψίμαρον καί 
Λεόντιον (ήταν κι’ αύτός στρατηγός καί 
συνένοχος) άλύσσεσι δεδεμένους, είς πάσαν 
πόλιν πομπεΰσαι πεποίηκε· καί τοΰ ιππι
κού άγομένου καί έν τ ώ  σένζω καθιζομέ- 
νου ήχθησαν συρόμενοι δημοσία καί έρρί- 
φθησαν ύποταγάνδην αύτω (τώ  Ίουστι- 
νιανω)· καί έπάτησε τόν τράχηλον αύτών 
άχρις άπολύσεως, τοΰ πρώτου βαΐου τοΰ 
δήμου βοήσαντος δτι Τέπ’ ασπίδα καί βα
σιλίσκον έπέβης καί έπάτησας λέοντα καί 
δράκοντα»31.

Σ τ ά  χρόνια ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοϋ ξέ
σπασε μιά συνωμοσία τοΰ Ά νεμά Μιχαήλ 
«τής βουλής κορυφαίου* έναντίον του. Ό  
Αλέξιος ό Κομνηνός (1084) «τάν Άνεμάν 
καί τούς σύν αύτώ πρωταιτίους καί τήν έν 
χρώ κουράν τής κεφαλής καί τοΰ πώγωνος 
ψιλώσας διά μέσης πομπεΰσαι τής άγοράς



παρεκελεύσαντος ειτα έξορυχθήναι τούς 
οφθαλμούς- παραλαβόντες ούν τοΰτον οί 
σκηνικοί καί σάκκοις περιβαλόντες, τήν δέ 
κεφαλήν έντοσθίοιζ βοών καί προβάτων 
ταινίας δίκην κοσμήσαντες έν βουσίν άνα- 
γαγόντες και έγκαθίσαντες, ου περιβάδην 
άλλά κατά θατέραν πλευράν τούτους διά 
τής βασιλικής ήγον αύλίδος· ραβδούχοι δέ 
έμπροσθεν τούτων έφαλλόμενοι καί άσμά- 
τιόν τι γελοϊον καί κατάλληλον τή πομπή 
προσάδοντες άνεβόων... καί άπασα ή ήλικία 
είς τήν τοιαύτην θέαν συνέτρεχε...»32.

Ό τ α ν  στά  1185 ό Γσαάκιος ό Κομνη- 
"νός ανέβηκε στό θρόνο σκότωσε τόν Α ν 
δρόνικο υστέρα άπό μύριους έξευτελισμούς. 
Ό  Νικήτας Χωνιάτης έ'χει μιά πολύ ζων
τανή περιγραφή τών βασάνων στά  όποια 
υποβλήθηκε ό ’Ανδρόνικος.

Σ τό  λαιμό του βάλαν βαρειές αλυσίδες 
καί κλοιούς άπ’  εκείνους πού χρησιμοποιούν 
γιά τά  λεοντάρια στά  θηριοτροφεία· τά  
.πόδια του  τ ά  δέσανε μέ σιδερένιες πέδες· 
«εμφανιστείς δέ ούτως έ'χων καί παραστάς 
Ίσαακίω τ ώ  βασιλεϊ ΰβρεσι βάλλεται, κατά 
κόρης ραπίζεται, τούς γλουτούς επικρούεται, 
τήν γένυν τίλλεται τούς όδόντας έκριζοϋ- 
ται, τήν κεφαλήν ψιλοΰται τριχών, εις κοι
νόν έκδίδεται παίγνιον πασι τοϊς συνελθοΰσι, 
:|μπαροινεϊται καί υπό γυναικών καί τύπτε
ται πυγμαις κατά στόματος.... ’Έπειτα 
τήν δεξιάν χεΐρα πελέκει άποκοπείς παραρ- 
ριπτέιται αύθις τή φυλακή, άσιτος άπο- 
τος. ύπ’ ούδενός μεταλαγχάνων τής οία- 
σοΰν μετακομιδής. Μ εθ’ ή μέρας δέ τινας 
καί τόν έτερον τών οφθαλμών εξορύττεται 
καί καθεσθείς έπί καμηλού ψωριώσης διά 
τής άγορας θριαμβεύεται, κατά γεράνδρυον 
άφυλλον, ώοΰ ψιλότερον άκαλυφές τε παν- 
τάπασι κρανίον προφαίνων καί βραχεί ρα- 
κίω τό σώμα σκεπόμενος, θέαμα ελεεινόν... 
f  Αλλοι] κατά κεφαλής κορύναις αύτόν 
έ'πληττον, οί δέ βολβίτοις τάς εκείνου ρίνας 
«μόλυνον, άλλοι διά σπόγγων λύματα γα
στέρων βοείων καί άνθρωπείων τών δψεων 
;Ικείνου κατέχεον· έτεροι αΐσχρορρημονοΰν- 
τες έκακολόγουν εις τήν μητέρα καί τον 
λοιπόν τών τοκέων, ήσαν οί  καί όβελίσκοις 
Ιπειραν αύτοϋ τάς πλευράς· οί δ ’ αναιδέστε
ροι λιθολευστοΰντες κύνα ώνόμαζον λυσ- 
σητήρα· μία δέ τις πορνική γυνή καί ακό
λαστος, κεράμιον θερμού ύδατος πλήρες 
άρπασαμένη έξ όπτανείου, τών εκείνου κα-

τεχευε παρειών. Καί ούτως άτίμως έπί τ ό  
θέατρον άπαχθείς μετάγελοιώδους θριάμβου 
καί τοϋ οΐκτροϋ εκείνου καί παιζομένου 
έπί καμήλου υψώματος, όπερ άνω&εν κα 
τεβη αύτοχρημα, έκ ποδών άναρταται. 
τινών άναψάντων έκ φελλύρας καλώδιον.... 
Αλλα ούδέ μετά τήν έκ ποδών άπαιώρησιν 

οί άνούστατοι όχλοι τοΰ πολυπαθοϋς άπή- 
σχοντο ’Ανδρονίκου ή φειδώ τών έκείνου 
σαρκών έλαβον, άλλά περιελόντες τό χι- 
τώνιον κακώς έτίθουν τά  παιδογόνα μό
ρια 33. Σ τό  τέλος τόν έσκότο^σαν μέ σπα- 
θιες Η ζωντανή καί διδαχτική αύτή πε
ριγραφή μας δίνει μιά εικόνα τής ώμότητας 
πού επικρατούσε στό «πολιτισμένο» Βυ
ζάντιο.

Πομπέματα γιά πολιτικούς λόγους στό 
Βυζάντιο έχουμε κι’  άλλα 34. Κανένα όμως 
δέν ξεπέρασε τήν αγριότητα τοΰ πομπέ
ματος τοΰ ’Ανδρονίκου.

Απήχηση τοϋ εθίμου νά πομπεύονται οί 
συνωμότες καί οί εχθροί τών κρατούντων 
βρίσκουμε καί στίς πόρνες τοΰ Σαχλήκη. 
Αποφασίζουν νά διοικηθοΰν κι’ αυτές. Βγά

ζουν μιάν άρχηγίνα καί τής ορκίζονται τυ
φλήν ύπακοή, κι’ όποιαν εύρης ’πίβουλην, 
.τής λένε,

εκείνην νά ’ ξορίσης 
πιστάγκωνα τά χέρια της όπίσω νά γυρίση; 
κι’ ολόγυμνη στή ρούγα μας νά τήν έγεβεν-

[τίσης 25.
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Μέ πόμπεμα τιμωρούνταν κι’ ό'σοι είχαν 
διαφορετική θρησκεία ά π ό  κείνους πού 
τούς πόμπευαν δηλαδή οί κάθε λόγοι αιρε
τικοί καί άπιστοι. Σ τά  Βυζαντινά χρόνια 
έχουμε αρκετά πομπέματα αιρετικών 3Κ άπό 
ορθοδόξους, χριστιανών άπό έθνικούς, εθνι
κών άπό χριστιανούς κλπ. Ό  Ίουλιανός, 
κατά τήν μαρτυρία τουλάχιστον τών εύ- 
σεβών χρονογράφων, έ'σφαξε τόν χριστια
νόν αρχιερέα ’Αλεξάνδρειάς Προτέριον καί 
«σχοινίοις περισύραντες τούτου τό λείψανον, 
άπό τής άγίας έξέβαλον κολυμβήθρας καί 
πομπεύσαντες αύτό κατά πασαν τήν πό- 
λιν ήκιζον ανηλεώς· τέλος πυρί κατέκαυ- 
σαν καί τήν σποδόν τ ώ  άέρι παρέπεμπον»3'. 
Έπίσης στά  χρόνια τοϋ Ίουλιανοΰ οί εθνι
κοί τής ’Ανατολής, έ'πιασαν τόν έπίσκοπο 
’Αλεξανδρείας Γεώργιο, τόν σκότωσαν καί 
τό λείψανό του «ένυβρίζοντες καί καμήλω 
έπιίΐέντες ένεπόμπευον διά τής πόλεως καί 
μετά νεκρών αλόγων όστέων μίξαντες αύ-

τοϋ τό λείψανον κατέκαυσαν καί έσκόρπι- 
σ α ν »3 8  "Οταν ά ρ γ ό τ ε ρ α  όξύνθησαν τα  πά
θη μέ την εΐκονομαχία, τά  πομπέματα των 
αντιθέτων έγιναν συνηθισμένο βεαμα στους 
δρόμους τής Πόλης. Τό 754 ό Κωνσταν
τίνος ό Ε' έ είκονομάχος έπόμπευσε τόν 
Λ τριάρχη  Κωνσταντίνο. Άφοϋ διέταξε 
καί τόν έδειραν τόσο πού να μή μπορή 
νά περπατήση τόν έβαλαν πανω σ ενα φο
ρείο καί τόν έφεραν «έν τή πυλαία τής 
μεγάλης εκκλησίας* οπου και τον εκαθη- 
σαν : «καί άσηκρήτης ήν σύν αύτώ βαστα- 
ζο>ν τόμον χάρτου, ένω ήν γεγραμμένα τά  
τούτου αίτια· παντός δέ τοΰ λαοΰ τής πό
λεως έν διαταγή βασιλική έκεΐσε αθροι- 
σθέντος καί όρώντος έπανεγιγνώσκετο ό 
χάρτης είς έπήκοον παντος τοΰ λαοΰ· και 
κατά 1ν κεφάλαιον επτυεν αυτοϋ το προ- 
σωπον ό άσηκρήτης*. "Ίί στερα τόν αναθε
μάτισαν καί τόν ώνόμασαν Σκοτιοψιν. «Τή 
δέ εξής ήμέρα, ιπποδρομίας ούσης, έψίλω- 
σαν αύτόν τήν δψιν καί έγύμνωσαν αύτοϋ 
την γενειάδα καί τάς τής κεφαλής τρίχας

των όφρύων xoct ενδυσ&ντεζ ocuxov (Τ*/)- 
ρικόν καί άμανίκωτον κονδόν εκαθισαν αύ
τόν έπί όνου σαγματωμένου «ξανάστροφα 
κρατοϋντα την ούράν α ύ τ ο ΰ . κ α ί  ενεπτυ- 
σαν καί κόνιν άπέρριπτον έπ αύτόν.... καί 
.εφόνευσαν αύτόν. Καί τήν μέν κεφαλήν χϋ- 
τοϋ έκ τών ώτων δήσαντες επι τρισινημε- 
ραις έν τώ  Μιλίω έκρέμασαν είς ένδειξιν 
-τοΰ λαοΰ, τό δέ σώμα αυτοϋ θεσαντες κα- 
λωδίω  τόν πόδα καί σύραντες αύτο... μετα 
τώ ν βιοθανάτων έρριψαν»39.

Σ τ ά  χρόνια τής I ουρκοκρατιας εχουμ» 
πομπέματα έπίσης γιά θρησκευτικούς λο- 
-γους. Ό  Δαπόντης40 αναφέρει πόμπεμα 
Χριστιανών έπειδή άρνήθηκαν νά γίνουν 
Τοΰρκοι καί άνταμοιβή έκείνων πού έγι
ναν Τοϋρκοι. Τόν ενα τόν έκαναν, λέει, 
«κατικεχαγια» καί κιουτσούκ τευτερδαρη»

αύτή Sta τον τουρκισμον τοΰ δόθ·η*εν ή χάρις
διότι τους συντρόφους του τοί.ς είχαν περπατηση
με τά γαϊδούρια στο τζαρσί καί άποκεφαλιση.

Καί τό  σύρσιμο στους δρομους τής Πό
λης τοϋ πτώματος τοΰ Πατριάρχου Γρη- 
γορίου τοϋ Ε', κι’ αύτό ενα είδος πομπέ
ματος ήταν, γιά θρησκευτικούς μαζύ καί
πολιτικούς λόγους.

Σχετική μέ τίς τιμωρίες  ̂γιά θρησκευ
τικές παραβάσεις είνε και η τιμωρία τών 
μ άγω ν*1 τών ά σ τ ρ ο  λόγων καί όλων έκεί

νων πού ασχολούνταν ή νομίζονταν ότι άσχο- 
λοϋνται μέ μυστηριώδη καί απόκρυφα πράγ
ματα. Ό  ’Ιουστινιανός όταν καταδίωκε 
τούς παιδεραστάς έφρόντισε και για τους 
ά&τρολόγους. «Καί τοϊς μετεωρολόγας χα- 
λεπώς είχε· διό δι αυτους η επί τοϊς κλε- 
πταις τεταγμένη αρχή... ξαίνουσα κατα 
νώτου πολλάς, έπί καμήλων φερομένους 
έπόμπευε, άνά πασαν τήν πόλιν, γέροντάς 
τε καί άλλως έπιεικεΐς όντας42.

IV
Τελευταία κατηγορία άποτελοϋν ενα 

σωρό άλλες! πράξεις καί «απραξίες? πού 
μπορούν νά μας οδηγήσουν στο συμπερα- 
σμα ότι δέν υπήρχε πράξη πού νά μή τι
μώ ριέται μέ πόμπεμα. Σ τή  Σπάρτη ο,τι 
δήποτε κι’ άν έκαμνες πομπευόσουνα « Εν 
Αακεδαίμονι Λ  τις φοραθείη άμαρτάνων, 
εδει τοΰτον βωμόν τινα τών εν τή πολει 
κύκλφ περιιέναι ψόγον αδοντα πεποιημε- 
νον εις εαυτόν όπερ ήν ούδεν έτερον ή 
έπιπλήττειν αύτόν έαυτώ »43.

Σ τή  Δύση συμπλήρωμα υπονοούμενο 
κάθε ποινής ήταν ή έκθεσις τών καταδι
κασμένων σέ ώρισμένο μέρος επι τούτο) 
προωρισμένο. Τό κοινό δεν περιωριζοτανε 
άπλώς στό θέαμα, άλλά καί δροΰσε. Πολ
λές φορές οί κατάδικοι (υπηρετες, απείθαρ
χοι στρατιώτες, χρεωκοποι, δίγαμοι, ρου- 
Φίάνοι, φονιάδες) βγαΐναν με σπασμένα τα  
μοΰτρα, άπ ’ αύτήν την τελετή44.

Ειδικά τιμωροΰνταν μέ πόμπεμα οσοι 
χρεοιχοπονοαν καί οί κλέφτες. Σ τη  Βοι
ωτία τούς έφερναν στήν αγορά, τους κ ά 
θιζαν καί κατόπιν έχωναν τό κεφάλι τους 
μέσα σ ένα κοφίνι. Οποιος παθαινε τ έ 
τοια δουλειά ήταν άτιμος γιά όλη του τη 
ζω ή 45. Στή  Βαγδάτη, κοντά σ τ ’ άλλα, ° 
καδής τούς καταδίκαζε νά πομπευ&οϋνε 
πάνω σέ μουλάρι46. Σ τή  Δύση, τό  μεσαί- 
ωνα, σύμφωνα μέ το εμπορικο δίκαιο τών 
πόλεων τής Β., ή πτώχευση έφερνε καί 
άτιμωτικές συνέπειες. « Ό  πτωχευσας έςε- 
τίθετο είς κοινόν ατιμωτικόν στιγματι- 
σμόν, ΰποχρεούμενος μεταξύ τών άλλων,, 
νά φέρη έπί τής κεφαλής κάλυμμα λευκόν 
ή πράσινον»47. Στη  Χιο και σ αλλα μέρη,» 
έπί Τουρκοκρατίας έπόμπευαν τους κ/-ε- 
φτες καί τούς κρεμοΰσαν στά λαιμό τά  
κλεψιμέϊκα48.

Οί δειλοί στρατιώτες -καί οί άνυπο- 
ταχτοι στήν αρχαία 'Ε λλάδα έξισώνουν-



ταν μέ τίς γυναίκες. Ό  Χαρώνδας νομο
θέτησε στούς Θουρίους νά τοΰς καθίζουν 
«εν τή άγορα έφ’ ήμέρας τρεΐς έσθήσι 
γυναικείαις»49. Στό Βυζάντιο επίσης, ό 
Ιουλιανός «τήν μέν άπό τών νόμων d>pt- 

σμενην τιμωρίαν αύτοΐς ούκ έπέθηκεν, 
άμφιέσας δ’ έσθήτι γυναικεία, διά τοϋ 
στρατοπέδου περιηγαγεν έπ’ έξαγωγή, 
στρατιώταις άνδράσι χαλεπωτέραν θανά
του την τοιαύτην τιμωρίαν καί ποινήν 
ήγησάμενος»50. Έπίσης ό ’Ιωάννης ό Κο- 
μνηνός κάποιον ανίκανον στρατηγόν του 
* γυναικείαν ένδεδυκώς στολήν διά τής αγο
ράς ήγεν, όν(ι> έ'ποχον»51.

Αλλά καί οί «συζυγικές τρυφερότητες» 
άκόμα, τιμωροϋνταν μέ πόμπεμα ειδικά στή 
I ερμανία. Οποιος έ'δερνε νή γ υ ν α ίκ α  τ ο ν  
έμουντζουρώνετο ,στό πρόσωπο μέ καπνιά 
καί κάρβουνο κι’ έ'τσι μουτζουρωμένος πή
γαινε καβάλλα στά γάιδαρο” τά ίδιο πά- 
θαινε καί ή γυναίκα πού έ'δειρε τόν άντρα 
της. Πολλές φορές ό δαρμένος σύζυγος είχε 
τήν τύχη νά όδηγή ό ίδιος τό γάιδαρο 
πού κρατούσε τήν άμαζόνα γυναίκα του5?.

Οί σ ν κ ο φ ά ν τ ες — άφθονο φροΰτο σ’ δλες 
τής κοινωνίες— καταδικάζονταν σέ διαρκές 
πόμπεμα. Ο Χαρώνδας είχε θέσπιση «τούς 
έπί συκοφαντία καταγνωσθέντας, περιπα- 
τεΐν έστεφανωμένους μυρίκη, δπως έν πάσι 
τοΐς πολίταις φαίνωνται τό πρωτεϋον τής 
πονηρίας περιπεποιημένοι»53. Στή Γερμα
νίου τούς γύριζαν φορτωμένους βαρειά πέτρα 
καί τούς γιουχάϊζαν 54.

Ο Τζετζης θεωρεί άξιο γιά πόμπεμα 
κάποιον «λεμφώδη ειδεχθή, μυσαρόν, κί
ναιδον, άφωνον, αμαθή» κατά τό λέγειν του 
και συνιστα όνου ν) χοίρου τιτανο-
χρίστου δημεϋσαι αύτόν»55. Ό  ψελλός πάλι 
τά  βάζει μέ τούς κ ρ α σ ο π α τ ε ρ ά δ ε ς  καί 
τούς φτειάνει ώδές άνάλογες μέ τά  τρο
πάρια τής έκκλησίας : «Στεφάνους έξ αμπέ
λων σή κορυφή έπιθήσωμεν πάτερ ’Ιάκωβε, 
καί τοΐς ώσί βότρυας κρεμάσωμεν εύφυώς· 
ασκούς δέ τοΰ τραχήλου σου κύκλω έξαρ- 
τήσωμεν οΐνηρούς καί κράξωμεν έντόνως: 
ο πίνων άνενδότως, οΰτως πομπεύει κατα
γέλαστα»56.

Ως τώρα είδαμε νά πομπεύωνται δσοι 
έκαναν κάτι. Τό πόμπεμα δμως σάν μιά 
ποινή κατ’ έξοχήν έξευτελιστική, άπλώ- 
θηκε καί σ’ Ικείνους πού έπαθαν ήδη κάτι 
τό εξευτελιστικό. Ετσι, σέ μερικές έπαρ-

χίες τής Γαλλίας πόμπευαν τούς άντρες: 
πού έφαγαν ξύλο άπ τή γυναίκα τους καί. 
στή Νεάπολη κατά τό 1600 ένας Ισπα
νός άντιβασιλέας καταδίκασε κάποιον άπα- 
τημένο σύζυγο νά πομπευτή καθισμένος: 
ξανάστροφα πάνω σέ γαϊδοϋρι καί στεφα
νομένος μέ κέρατα !

** *
Τό έθιμο τοϋ πομπέματος57 φαίνεται 

δτι καί πολύ χρησιμοποιήθηκε άπ’ τόν 
Ελληνικό λαό καί έντύπωση τοϋ έκαμε. 
Αύτό άποδεικνύει τό πλήθος τών λέξεων 
πού έχει παρμένες άπ’ τά καθέκαστα τοϋ 
έθίμου. «Νά κυττας τίς πομπές σου!» λέει 
στή γειτονιά ή μιά «νοικοκυρά στήν άλλη, 
δταν τσακωθούν γιά τό.,.νερό, λόγου χάρη. 
«Πομπεμένος» λέγεται κάθε άτιμος καί 
έξευτελισμένος. Οί γυναίκες βρίζονται «κου
ρεμένες», «άσβολωμένες» κλπ. Διώχνουμε 
έναν καί τονε στέλνουμε «νά πάη νά κου- 
ρευτή». Εξευτελίζεται κχνείς δίκαια ή 
άδικά καί λέμε δτι «τόν έβάνανε στό γαϊ
δούρι». "Οταν μάς γίνεται κανείς έξευτε- 
λισμένος φόρτωμα τοϋ πετοϋμε κατάμου
τρα : «κάθησε ή πομπή στή στράτα κι’ 
άνεγέλα τούς διαβάτες*58.
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59 Γιά τίς παροιμίες, τίς φράσεις καί τίς λέξεις 
ποΰ μπήκαν μεταφορικά άπ’ τό έθ·ιμο τοΰ πομ
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Σ ’ έ'να μεγάλο Θίασο άπό είκοσιπέντε 
πρόσωπα καί μέ φιρμαρισμένη πρωταγω
νίστρια, άστρο τοΰ καιροϋ εκείνου, πού 
δούλευε στό θερινό 
ιθέατρο τών Πατρών, 
βρέθηκαν συνεργάτες 
ενας πρώην ·θιασάρ- 
χης, σεβαστός παλαί
μαχος τής Σκηνής, κι’ 
ενας πρωτόβγαλτος 
θεατρινάκος.

Ό  παλαίμαχος συ μ 
παθοΰσε τό νεαρό 
φιντάνι, δχι βέβαια 
γιατ’ ήταν παιδί μορ· 
φωμένο κι’ έ'δινε κα
λές ελπίδες γιά τό 
μέλλον, άλλά γιατί 
κολακεύονταν νά πι- 
στεΰτ) πώς ύπήρξε 
στενός φίλος τοΰ μα
καρίτη πατέρα του, 
πολιτευομένου, δημο
σιογράφου, μιάς άλη 
θινής προσωπικότη- 
τας τής έποχής τοΰ 
’Αλεξάνδρου Κου- 
μουνδούρου, έπρχής 
πού ειχε αφήσει στόν 
Παλαίμαχο Καλλιτέ
χ ν η  τις ωραιότερες 0 β ε α κ η ς

νεανικές αναμνήσεις,
Ό  γηραιός πρώην θιασάρχης θα ειχε 

ίσ ω ς δλα τά δικαιώματα σεβασμού, απο

τού: νεαρούς μύστες τής Τέχνης τής Θά
λειας, αν μποροΰσε, δίνοντας άκόμα κά
ποια δείγματα τής παληάς φημισμένης του 

τέχνης, νά δικαιολο
γήσω τόν άπειρον ε
γωισμό του, τό μισο- 
νεϊσμό του, τίς τρο
μερές ιδιοτροπίες του 
καί τήν πεισματάρι- 
κην άντίδραση του 
γιά κάθε πρόοδο τοΰ 
νεωτέρου Θεάτρου. 
’Έ τσ ι κινούσε τήν άν 
τιπάθεια, δχι μόνο 
τών νέων, πού δέν 
είχαν γνωρίσει, παρά 
μόνον ώς θρύλο, τήν 
παληά δράση του,άλλ’ 
άκόμα καί τών συγ
χρόνων του. Τό μόνο 
πού τόν έ'σωζε σή
μερα καί τού'δινε ά
κόμα τό δικαίωμα να 
ειρωνεύεται, νά βρίζη 
καί νά έξευτελίζη κάθε 
καινούργιο, ήταν ή 
στενή του συγγένεια 
μέ τήν πρωταγωνί
στρια τοΰ θιάσου που 
ήταν κόρη του.Έ τσι, 

■ α μ λ ε τ »  ?πεώή ° ί  φτωχοί θε-
ατρινοι δεν μπορου- 

σαν να υποφέρουν τις παραξενιες τού, τούς 
εγωισμούς του καί τίς υπερβολικες καί ψευ-



τικες ιστορίες του, γιά θριάμβους και δόξες 
τοΰ παληοΰ καιροΰ, τόν άπόφευγαν δπως 
ό διάβολος τό λιβάνι. Ό  μόνος, πού είχε 
τήν μαρτυρικήν υπομονή, νά τόν άκούτ) 
ευλαβικά, ήταν ό νεαρός πρωτόβγαλτος 
θεατρινάκος.

—  Μά πώς μπορείς, καημένε ; Τούλε- 
γαν οί άλλοι.

—  Τ ί νά κάνω ; Ή τα ν  φίλος τοΰ πα
τέρα μου.

'Ωστόσο, οί δουλειές αύτοΰ τοΰ μεγά
λου θιάσου, πήγαιναν κατά 
διαβόλου.

Στά Ψηλαλώνια— τήν ω 
ραία καλοκαιρινή τοποθεσία 
τής Πάτρας— ειχ’ εγκαταστα
θεί ό καραγκιοζοπαίχτης Θο- 
δωρέλος, μέ τριάντα λεφτά τήν 
είσοδο. Τοΰ κάκου ό Καλλι
τεχνικός Διευθυντής τοΰ Θιά
σου, σύζυγος τής πρωταγωνί
στριας και γαμπρός τοΰ γη- 
ραιοΰ καλλιτέχνη, έφερνε άπό 
τήν ’Αθήνα τά καλλίτερα έρ
γα τής τελευταίας παραγωγής.
Τοΰ κάκου τά ρεκλαμάριζε μέ 
πελώρια προγράμματα και μέ 
χιλιάδες φεϊβολάν. 'Ο  κόσμος 
περνούσε αδιάφορος κάθε βρά 
δυ μπρος άπό τό θέατρο και 
τραβούσε ίσια στά Ψηλαλώ
νια, πού ό Θοδωρέλος άναγ- 
γέλοντας « Ό  Γάμος τού Κα
ραγκιόζη— θά μοιραστούν καί 
κουφέτα» έπιανε, μέ τήν τριαν 
τάλεπτη είσοδό του, 200  καί 
2 5 0  δραχμές, ένφ ό μέγας 
καλλιτεχνικός θίασος έκανε α
ναβολή άπό έλλειψη θεατών.

Ή  θέση τοΰ θιάσου ήταν τραγική. Ή  
λύση, στό τρομερό πρόβλημα μιά καί μονή. 
Ή τα ν  ανάγκη νά πάρουν τά εισιτήρια 
στό χέρι καί νά γυρίσουν πόρτα σέ πόρτα. 
Άποφασίστηκε, ομόφωνα νά κάνουν ένερ- 
γημένες παραστάσεις, μέ μορφή τιμητι
κών εσπερίδων. Κ άθε πέντε μέρες θάδιναν 
άπό μιά τέτοια παράσταση κι’ αυτές τίς 
παραστάσεις, θά τις άναλάβαιναν δσοι 
ήταν ικανοί νά τρέξουν, νά πουλήσουν 
εισιτήρια. Σ ’ αυτές τίς πέντε μέρες εκεί
νος πού ειχε τήν τιμητική, θά ήταν υπο
χρεωμένος νά συντηρή τό θίασο δίνον

τας άπό τά λεφτά πού θά μάζευε, πενήντα 
δραχμές τήν ήμέρα, γιά μίτζες τών ηθο
ποιών. “Υστερα, άπό τήν ολική είσπραξη; 
τής βοαδυας, αφού έβγαζε καί τά εσπε
ρινά έξοδα, δ,τι περίσσευε θάταν δικό του.

"Οσοι γνώρισαν τή ζωή τοΰ θεάτρου- 
ξέρουν πώς δέν υπάρχει δυσκολώτερο 
πράγμα, άπό τό νά ένεργήσης παράσταση 
σέ θίασο ναυαγισμένο. Χρειάζεται θάρρος, 
δραστηριότητα, πειστικότητα, πόδια γερά 
γιά τρέξιμο καί άρκετή ταπείνωση.

Ο Β Ε Α Κ Η Σ  Σ ΤΟ Ν  -Μ ΙΧ Α Η Λ  Κ Ρ Α Μ Μ Ε Ρ ·
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Τό σχέδιο μπήκε σ’ εφαρμογή. Πρώτη: 
έδο>σε τήν τιμητική της ή πρωταγωνίστρια. 
Ύ σ τ ερ ’ ακολούθησαν κι’ οι άλλοι. Τά 
πράγματα τώρα πήγαιναν καλά. Τό μάσημα 
ήταν άσψαλισμένο καί έμενε κ’ ή έλπίδα, 
πώς κάτι θά περίσσευε στόν καθέναν άπό 
τήν τιμητική του.

’Άξαφνα, ό γηραιός Παλαίμαχος, πού, 
φυσικά, ή ολομέλεια τοΰ Θιάσου, άπό σε
βασμό, δέν ειχε προτείνει νά ένεργήση 
κι’ αύτός παράσταση, αντί νά εινε ενθου
σιασμένος πού οί άλλοι θά τόν έτρεφαν 
τρέχοντας άπό μαγαζί σέ μαγαζί, έδήλωσε

μέ ύφος εκατό προσβεβλημένων μαρκησίων: 
— Πρέπει νά κάμω καί έγώ μίαν Τ ι

μητικήν ! Οί πολυπληθείς θαυμασταί μου 
μέ πιέζουν νά τούς παίξω τόν Ταρτούφον.

Ό  Ταρτούφος τοΰ Μολιέρου ήταν τό 
σεβάλ ντε μπατάϊγ τής παληάς καλής 
εποχής του.

Οί ηθοποιοί ήταν βέβαιοι γιά τήν απο
τυχία αύτής τής τιμητικής. Ή τα ν  σίγου
ροι πώς δέ θάπαιρναν δεκάρα άπό τά 
χέρια ίου. Ω στόσο δέν τόλμησαν νά μι

λήσουν. Ό  μόνος πού έκανε μίαν απόπειρα 
γιά νά τόν μεταπείοη, ήταν ό γαμπρός 
του, ό διεχιθυντής. Μόλις δμως άρχισε νά 
τοΰ μιλάη, ό γηραιός παλαίμαχος αγρίεψε, 
χτύπησε χάμω τό βαρύ του ραβδί, δπως 
συνήθιζε, καί τόν αποστόμωσε, ξεφωνί
ζοντας :

— Πήγαιν’ άπό δώ, Μπεκεκέ! ’Έ τσ ι 
συνήθιζε νά τόν λέχι δταν θύμωνε. Έ σ εΐς  
έχετε ανάγκη νά τρέχετε άπό πόρτα σέ 
πόρτα. Ε μ έν α  τά εϊσιτήριά μου θά γίνουν 
άνάρπαστα μόλις βγάλω τό αγγελτήριο 
πρόγραμμά μ ο υ !

Έτελείωσε. Κουβέντα δεύτερη δέ χω
ρούσε. Καταστροφή. Ό  Παλαίμαχος θά- 
δινε τιμητική καί έπί πέντε μέρες ό κακό- 
μοιρος ό κοσμάκης θάμενε αδέκαρος. “Οσο 
γιά τά έξοδα τής βραδυάς, ό Θεός νά βάλη 
τό χεράκι του.

Εννοείται πώς δταν πάρθηκε οριστικά 
ή απόφαση νά γίνη ή τιμητική, ή αντιπά
θεια καί ή αγανάκτηση τών ηθοποιών τοΰ· 
Θιάσου εναντίον του, έφτασε στό κατα- 
κόρυφο. Κ ι’ δλοι ξεσποΰσαν στό νεαρό- 

φιντάνι, τόν προστατευόμενά 
του, πού άνέχονταν άκόμα τήν 
συντροφιά του και. δέν τοΰ τά 
κοπανούσε έπί τέλους άπό τήν 
καλή κι’ ας τόν έστελνε στό 
διάβολο. Ε ιν ’ άλήθεια πώς 
αύτή τήν ανάγκη τήν ένοιωθε 
κι’ ό {)εατρινάκος, μά έλα πάλι 
πού μόλις τόν άντίκρυζε συγ- 
κινιοΰνταν άπό τή θύμηση 
τοΰ πατέρα του.

—  ’Έλα, ’Έ λα  παιδί μου. 
’Έ λα  νά τά ποΰ με οί δυό 
μας, πού ειχα καί φίλο τόν 
πατέρα σου ;

Καί ό καημένος ό μικρός 
αμίλητος, κάθονταν αντίκρυ 
του καί άνέχονταν μαρτυρικά 
δλο τόν υπερφίαλον εγωισμό 
του καί τίς τερατώδεις καυχη- 
σιολογίες του.

—  Θά δής, λοιπόν, τί θά 
γίνη μεθαύριο στήν παράστα
ση τού Ταρτούφου. Θά μέ ά- 
ποθεώσουν. Θαναι ή μεγάλη 
γιορτή μου.

Ω στόσο δέν ειχε κουνηθεί 
άπό τόν καφενέ. Πήρε μόνο 

άπό κάπου έ'ναν κατάλογο ονομάτων, τύ
πωσε ένα πρόγραμμα πομπώδες καί φαμ- 
φαρόνικο, έβαλε τό γαμπρό του καί τού ά- 
γόρασε καμμιά τρακοσαριάφακέλλους, άγ- 
γάρεψε έναν μικρό τοΰ θιάσου καί τόν έ
βαλε νά γράψχι τίς διευθύνσεις κι’ έστειλε 
μέ τό ταχυδρομείο τούς φακέλλους μέ πρό
γραμμα καί εισιτήρια. Στό πρόγραμμα 
είχε τυπώσει κάτω κάτω αύτή τήν εγωι
στικήν άξίωση : * Βέβαιος περί τής ενθέρ
μου ύποστηρίξεώς σας, παρακαλώ, έντός 
τής ημέρας τής Τιμητικής μου καί τό άργό- 
τερον μέχρι τής δ1!? μ. μ. νά άποστείλητε



532 Α. Βεάκη ■' — Παρασκήνια

είς τό θέατρον και είς τό ό'νομά μου τό 
άντίπμον τών εσωκλείστων εισιτηρίων».

Ό  Διευθυντής, ό γαμπρό: του, ποΰ οί 
ηθοποιοί τόν τραβολογοΰσαν γιά λεφτά, 
πήγε τή δεύτερη μέρα τής ένεργείας καί τοΰ 
είπε δειλά, δειλά:

— Πατέρα, οί ηθοποιοί φωνάζουν. Δέ 
Θά δώσ{)ς τίποτα γιά τίς μίτζες ;

Ό  Παλαίμαχος χτύπησε πάλι χάμω τό 
μπαστούνι.

—  Βρε Θανασώτατε Θανάση ! — άλλο 
είδος έκφράσεως δυ
σαρέσκειας του— Τί 
νόμισες, πώς θά κα
ταδεχτώ έγώ νά γυρί
ζω καί νά μαζεύω 
δεκάρες, δπως κάνεις 
έσΰ καί δλο αυτό τό 
σκυλολόι; Έ γ ώ  τά- 
στειλα τά εισιτήριά 
μου μέ τό ταχυδρο
μείο καί τήν ήμέρα 
τής τιμητικής μου θά 
μοΰρχωνται βροχή 
τά εκατοστάρικα. Θά 
σας τά δώσω τότε 
μαζεμένα νά χορτά
σετε, πειναλέα οντά
ρ ια !

—- Μά πατέρα . . .
—  Πήγαιν’ άπό 

δ ώ ! Μ πεκεκέ!
Έ τ σ ι  δλοι πρόσμε 

ναν τήν ήμέρα τής 
παραστάσεως, πού ε- 
φθασ’ έπί τέλους.

Ό  Παλαίμαχος 
άπό τό πρωΐ ειχε το
ποθετήσει στή σκηνή 
ενα τραπέζι καί τόν 
μικρό άντιγραφέα, πού ειχε άγκαρέψ-ι, 
μ’ έ'να καλαμάρι, μιά πένα καί μέ τόν 
περίφημο κατάλογο τών φακέλλων πού 
ειχε στείλει.

—  Τώρα θ ’ αρχίσουν νάίρχωνται τά 
λεφτά. Θά σοΰ λέω καί θά σβύνης τ δνομα 
κείνου πού πληρώνει. Πρόσεξε μήν κάνης 
λαιμός.

Τό παιδί κάθονταν κι’ ό Παλαίμαχος 
έ'κοβε βόλτες στή σκηνή, άκουμπώντας στό 
βαρύ του μπαστούνι.

Οί ηθοποιοί— μαζύ κι’ ό νεαρός προ-

Ο Β Ε Α Κ Η Σ  Σ Τ Η  -Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ ΙΝ Η  Τ ΡΑ ΓΩ Δ ΙΑ .·

στατευόαενός του—κάθονταν κάτω στούς 
πάγκους τή ; πλατείας καί περίμεναν μ’ 
άδεια στομάχια τή θεόστελτη βροχή άπό 
εκατοστάρικα— ας ήταν— καί δίφραγκα—  
πού είχε ύποσχεθεΐ δ γηραιός καλλιτέχνης.

Πρώτα, πρώτα, ή ρ θ ’ ενας κλητήρας τής 
Τραπέζης μέ καμμιά εικοσαριά φακέλλους. 
Ή ταν οι ϊδιοι φάκελλοι, πού ειχε στείλει 
δ  παλαίμαχος, μέ μιά τρομερή λέξη γραμ
μένη άπάνω άπάνω : «Έπιστρέφεται».

—  Σβΰστους αυτούς. Δέ μοΰ φαίνεται 
παράξενο. Τ ί αίσθη
μα τοΰ Καλοΰ μπο
ρείς νά περιμένης άπό 
τούς άνθρώπους τών 
άριθμών !

Προσπαθούσε νά 
φανή ψύχραιμος.

Σέ λίγο ήρθε ό 
Ταχυδρόμος κι’ έφε
ρε απάνω άπό εκατό 
φακέλλους— τόσο έ'να 
μάτσο— κι’ είχαν δ- 
λοι τή λέξι «Έ πιστρέ 
φεται».

—  Σ β ήνε! Σ β ή νε! 
Ό λ ο ι αύτοί εινε κτή
νη άμαθή καί άναί- 
σθητα.

Μά, ώστόσο, μά
ταια προσπαθοΰσε νά 
κράτηθή. Ό  θυμός 
τόν έπνιγε.

Ή ρ θ ε  ύστερα έ'να 
παιδί άπό κάποιο εμ
πορικό. Ύ σ τερ α  μιά 
καλοντυμένη δουλρ· 
τσα. "Υστερα έ'νας ά
μαξας. 'Ύ στερα ένας 
υπηρέτης. "Υ στερα . .. 

'Ύ σ τερ α ... Κ ι’ δλοι αύτοί μέ φακέλλους 
ποΰ είχαν άπάνω τή λέξη «έπιστρέφεται». 
Ό  μικρός δέν πρόφταινε νά σβήνη.

Ό  Παλαίμαχος έ'κοβε βόλτες άφρίζον- 
τας καί χτυπώντας νευρικά τό βαρύ ρα
βδί του.

Οί φτωχοί οί ·θεατρΐνοι. άφοΰ πέρασαν 
άπό τήν έκπληξη στήν απογοήτευση κι’ 
άπό τήν απογοήτευση στήν άπελπίσία, 
πήράν πιά τό πράμμα στ’ άσιεϊο κιΛάρχι
σαν νά κρυφόγελδΰν άναμεταξύ τους καί 
νά κουρντίζουν τό νεαρό συνάδελφό τού?.
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—  Καμάρωσε τονε τώρα τό φίλο τοΰ 
πατέρα σου.

Ά ξα φ ν ’ άπό τό δρόμο ακούστηκε ήχος 
κουδουνιού. «Ντίν 
-ντάν, ντίν - ντίν- 
ντάν-»

Μ ιά συνοδείαάπό 
•δέκα λούστρους περ 
νοΰσε, μέ δέκα ταμ 
πέλες. Ό  πρώτος 
ιβαστοΰσε κι’ ένα 
κουδούνι. «Ντίν- 
ντάν, ντίν - ντίν- 
ντάν». Οί ταμπέλες 
γράφανε :

«’Απόψε ό λαο
φιλής Θοδωρέλος 
έχει τήν τιμητική 
του. Ό  * Καραγκιό
ζης Φούρναρης.»Θά 
καούν καί πυρο
τεχνήματα» — Ντίν- 
ντάν, ντίν - ντίν - 
ντάν!»

Ό  Παλαίμαχος 
δέ βαστιότανε πιά.
Πέταξε κάτω μέ όρ 
μή τό ραβδί του 
και σηκώνοντας καί 
τά δυό του χέρια 
έ'δωσε δέκα φάσκελ- 
λα πρός τό μέρος 
τής συνοδείας.

Κείνη τή στιγμή 
τρεις νέες «επιστρο
φές» ήρθαν. Τρεις 
νέοι φάκελλοι πού 
τούς έ'φεραν έ'νας 
γκρούμ, έ'νας λοΰ- 
στρος κι’ έ'νας μπα
καλόγατος.

Οί θεατρίνοι έ-
Ο Β Ε Α Κ Η Σ  «Ο Θ ΕΛ Ο Σ .

μαχος γύρισε και τους αγριοκοίταξε έτοι
μος νά ξεσπάση άπάνω τους.

Μά δ νεαρός προστατευόμενός του, πού 
τόν είχαν γιά καλά 
κουρντισμένο οί συ
νάδελφοί του, σηκώ 
θηκε γελώντας κι’ 
αύτός καί τοΰ φ ώ 
ναξε.

—  Χρόνια πολλά 
Δάσκαλε ! Σάν πολ
λά μπιλιετάκια σού 
στέλνουνε σή μερα. 
Τή γιορτή σου έ-

χεις : ,Γιά  μιά στιγμή
δ παλαίμαχος έμει
νε κατάπληκτος.

—  ’Αναιδέστα- 
τ ε !!  Και ειχα καί 
φίλο τόν πατέρα 
σ ο υ ! Μουρμούρισε.

Κι’ ύστερα, όρ- 
μώντας στό μπα
στούνι του, πούχε 
κυλήσει ώς τό προ- 
σκήνειο, φ ώ ναξε:

—  Τώρα νά σάς 
δείξω γ ώ !

Κ ι’ αρπάζοντας 
άπό χάμω τό βαρύ 
ραβδί, τό πέταξε 
μέ ορμή στό γρού- 
πο τών θεατρίνων, 
πού εύτυχώς πρό- 
φταΟαν νά σκορπί
σουν, ξελιγωμένοι 
στά γελοία.

Σημ. "Έλλ. Γραμ
μάτων». — Τό ανωτέ
ρω σημείωμα ανήκει 
εις μίαν σειράν θεα

τρικών αναμνήσεων
σκασαν πιά δυνατά τά νέλοια. 'Ο Παλαί- τ0® κ· Βεακη όστις μάς τά παρεχώρησεν.
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ΠΈΡΙΛΗΦΙΣ TDM ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ.—Ή  Ύακίνθη στόν γάμο της μέ τόν- 
δικηγόρο Μπαζίλ Γουέϊκ μόνο απογοητεύσεις ψυχικές είχε γνωρίσει. 
ΟΙ σχέσεις τους είχον μεταβληθή σέ μιά φιλική συμβίωση πού δέν 
μποροΰσε φυσικά νά τήν ταράξη ή ερωτική σχέση τής Ύακίνθης μέ 
τόν Μισέλ Τσόγις πού είχε γίνει τό μοιραίο συμπλήρωμα τοϋ ζεύ
γους Γουέϊκ. Ή  Ύακίνθη πρόκειται νά συνάντησή μέτόν Μισέλ στό 
βερνισάζ μιας εκθέσεως καί θά  επιθυμούσε πολύ άπό τήν εκθεση 
αύτή νά άπουσιάζη ό άνδρας της γιατί ήθελε νά συναντηθή μέ τόν 
Μισέλ. Άτυχώς ό άνδρας της ήλθε γιά νά τής άναγγείλη άκριβώς, 
δτι στό θεωρείο του στήν δπερα κατά τήν παράσταση της Μποέμ 
δέν υπήρχε θέση γιά τόν Μισέλ. Είχε προσκαλέσει τόν Τζαίημς Λάμ- 
σεν καί δέν υπήρχε μιά θέση γιά τόν Μισέλ. Ή  Ύακίνθη δέν θέλησε 
νά συζητήση γιά νά μήν δείξη τήν ταραχή της καί άρκέσθηκε νάπή :

—Δέν τούς πέρνομε δλους ;
— “Οχι αγαπητή μου. Δέν υπάρχει Θέση γιά τόν Μισέλ.— Απήντησε 

ξηρά ό Μπαζίλ.
Στήν εκθεση ένα πορτραϊτο μιάς νέας κυρίας τής Νταίρντ Άντεάν 

έκαμε σ1 δλους ζωηράν εντύπωση. Μέσα στή σάλα δλοι μιλοϋν γιά 
τή φυσιογνωμία τής ’Αντεάν καί τό πορτραϊτο συγκεντριόνει τό» 
Θαυμασμό τών επισκεπτών.

πού^ θέλω ως μέλος τοΰ Κοινοβουλίου· 
και δέν μπορώ ν’ άντεπεξέλθω μόνος σ’ 
αύτά. Ξέρεις, ποιά λύση μοΰ έπρότεινε ή 
θεία ’Έ σ τ ερ ;

—  ΓΙοιά ;
— Νά παντρευθώ . . .
’Έγινε μικρή σιγή.
— Δέν είναι άνοησία αύτό;
— Ποιός ξέρει, άποκρίθηκε ή Ύ ακίνθη- 
Έκεΐνο πού φαντάζομαι έγώ είναι δτι 

μια μέρα ό καθένας μας θά  καταλήξτ) 
στό γά μο. . .  Κι’ έπειτα είναι πολύ φυ
σικό νά σοΰ προτείνη μιά τέτοια λύση η  
θεία σου γιατί σέ θεωρεί γιά παιδί της..

— Ά λλ’ αύτό σημαίνει, πώς πρέπει δλα 
νά τελειώσουν μεταξύ μ α ς ...  Αύτό δέ θέ.- 
λετε νά π ήτε;

Ή  Ύ ακίνθη δέν άποκρίθηκε. Τά μά
τια της κοίταζαν χάμω. Νέα μακρόστιγμη 
σιγή ακολούθησε.

Ό  Μισέλ ξαναρώτησε:
— Θέλετε νά πήτε, πώς δλα τελείωσαν- 
Έκείνη τή στιγμή άκουσε νάρχωνται 

άπό τό δρόμο οί στροφές μιας λατέρνας- 
Έ ξα φ να  φάνηκε σά νά συνερχόταν.. 
Τινάχθηκε άπό τό φωτέϊγ του.
—  Θέλετε νά πήτε πώς μέ βαρεθή

κατε ! . .
Ε ίσθε σείς .... ναί σείς . . .  πού ζητάτε 

νά μέ ξεφορτωθήτε. . .  ’Ώ , κάνετέ μου τή 
χάρη νά μοΰ πήτε τήν αλήθεια!

Τό βράδυ πήγε νά πάρη τό τσάι του, 
μέ τή Ύακίνθη πού τοΰ είχε δώσει ραν
τεβού. Τή βρήκε μόνη, καθισμένη στό 
μικρό σαλονάκι της, τό γεμάτο άπό λουλού
δια, άκουαρέλλες, σκίτσα— δώρα τών φί
λων τηο. Στόν τοίχο ύπήρχον άκόμη κρε
μασμένα : μιά γελοιογραφία τοΰ Μάξ
Μπίρμπομ, ενα σχεδίασμα τοΰ ΡόΘενστάϊν 
καί μερικές άκουαρέλλες τοΰ Μπρέϊμπε- 
ζον. Ό  Μισέλ κάθησε στό συνηθισμένο 
φωτέϊγ του, άναψε τό σιγαρέτο του κοί 
συνέχισε περισσότερο, παρά άρχισε τήν 
κουβέντα. Τής μίλησε γιά τύ θεΐό του, 
γιά τήν κηδεία, γιά τήν κουφαμάρα καί 
τήν άφηρημάδα τοΰ συνταγματάρχη Ντόϋλ, 
γιά τόν τρόπο, μέ τόν όποιον ό κ. Μπρέ- 
στελ διάβασε καί σχολίασε τή διαθήκη, 
τής μίλησε άκόμη γιά τούς γείτονες καί 
γιά ενα σωρό μικροπράγματα. 'Η  Ύ α 
κίνθη τόν έ'καμε προσεκτικόν, διακόπτον- 
τάς τον κάπου-κάπου, μέ ελαφρό γέλοιο.

—  Νά ’μαι τέλος πάντων φορτωμένος 
μέ τίς βαρειές υποχρεώσεις μιάς διαθή
κης, μέ μιά ιδιοκτησία, πού δέν έ'χει καμ- 
μιά άξία γιά μένα, άφοΰ δέν έχω τ’ άπαι- 
τούμενα χρήματα γιά νά τήν επιδιορ
θώσω, καί μένα σπίτι, στό οποίο δέν 
μπορώ νά καθήσω, μά ού'τε καί μπορώ 
νά τό νοικιάσω...

Καί τό σπουδαιότερο είναι πώς δέν 
έχω κανέναν νά μοΰ στέλνη πιά τά έξοδα,

— Δέν είμαι έγώ, άγαπητέ μου έκείνη, 
πού τό θέλησα . . .  Δέν εΐναι λάθος μου !

— Ό  Μπαζίλ ϊσ ω ς;
— Δέν ξ έ ρ ω ...  "Ο,τι έ'γινε, έγ ιν ε ...
—  Ό λ ’ αύτά εΐναι άνοησίες... Ό νει- 

ρεύεσθε... Είμαι βέβαιος, άπολύτως βέ
βαιος δτι ό Μπαζίλ ούτε σκέφθηκε κάν 
ενα τέτοιο πράγμα... ού'τε ύποπτεύθηκε 
ποτέ τίποτα...

—  Γιά θυμηθείτε τήν ’Όπερα.... Κατα
λαβαίνετε τώρα, τοΰ εΐπε.

— ’Όχι, δέν μπορείτε νά μοΰ ζητήσετε 
νά σάς άφήσω, άποκρίθηκε εκείνος, χά
νοντας ολοένα καί περισσότερο τή γαλήνη 
του. Δέν μπορείτε....

—  Δέν έ'γινε καμμιά σκηνη, συνέχισε, 
ή Ύ ακίνθη ούτε κάν μομφές.... τίποτε.... 
τίποτε . . . Κ ι’ αύτό εΐναι τό χειρότερο . . . 
’Έ δειξε μιά θαυμάσια στάση.... Δέν παρα- 
πονοΰμαι γιάτίποτα έναντίον του. .. Έ γ ώ  
φέρθηκα πολύ άσχημα

Ό  Μισέλ έ'γινε έξω φρενών τιόρα.
• —  Εΐναι τρέλλα, εΐπε, ναί τρέλλα- Είμαι

βέβαιος, πώς δλη αύτή ή ίστορία εΐναι 
παραφροσύνη καί τίποτ’ άλλο· Δέ Θέλω, 
δέν μπορώ νά τό πιστεύσω, δτι σεί:.... 
δτι, τούλάχιστον σείς.... κουρασθήκατε.... 
μέ βαρεθήκατε. .. καί θέλετε νά μέ άπο- 
μακρύνετε. Υ π οθέτω , πώς υπάρχει κά
ποιος. Μά ποιός;

—  Τίποτ’ άπ’ δλ’ αύτά, Μ ισέλ. . .  σάς 
παρακαλώ, σάς παρακαλώ. . .  Μάς μένει 
τόσο λίγη ώρα άκόμη.

Τόν κοίταξε λυπητερά, μέ συμπόνια...
—  Δέν είν’ αύτό πού φαντάζεσθε, πρό- 

σθεσε. Μέ άναγκάζετε νά σάς πώ πρά
γματα πού δέν θέλω. Αύτή τή στιγμή λοι
πόν τό ξέρει, πώς είσθε έδώ. Κ ι’ αύτός 
διωργάνωσε αύτή τή συνέντευξη. Μπορεί 
νάρθη άπό τό έ'να λεπτό ώς τό άλλο. . .  
Ε πιθυμούσε νά σάς άποχαιρετήσω κι’ 
έπειτα . . .  ’Ώ  . . .  —  έκρυψε τό πρόσωπό 
της στά χέργια της —  Αύτό θά γινόταν 
δμως άργά ή γρήγορα. Τό ήξερα άπό τήν 
πρώτη μέρα. ’Ώ , άγαπητέ μου . . .  Μά ας 
μή μιλοΰμε πιά γι’ α ύ τό ... Ά ς  μιλήσωμε 
γιά τό μέλλον, λογικά- Θά φύγωμε μέ 
τόν Μπαζίλ γιά τό εξωτερικό, τήν ερχό
μενη εβδομάδα, γιά νά περάσωμε τό Π ά
σχα. Σκέπτεται —  έδώ γέλασε —  πώς έχω 
άνάγκη ν’ άλλάξω τόν άέρα μου. Καί πραγ
ματικά έχει δίκηο. Σ ε ίς ; ’Έ χετε μπροστά-

σας μιά ολόκληρη ζωή καί μιά καριέρα . . .  
Δέν μπορώ λοιπόν νά καταστρέψω έγώ 
καί τά δυό αύτά πράγματα, γιατί μιά γυ
ναίκα, πού βρίσκεται στή θέση μου είναι 
πάντα βάρος, γιά έναν άντρα. . .  "Οσο πε
ρισσότερο τόν άγαπάει, τόσο περισσότερο 
τόν καταστρέφει. . .

Τώρα λοιπόν, νά πού ελαφρωθήκατε 
άπ’ αύτό τό βάρος, άπ’ αύτή τήν άλυσσίδα-

—  Μήν λέτε τέτοια πράγματα, είπε 
έκείνος σιγά.

— ‘Πρέπει νά παντρευθήτε.
— 'Όλος ό κόσμος κουβεντιάζει γι’ αύ

τό, σά νά ήταν κάιι πολύ εύκολο, σά νά 
εΐμουν έτοιμος νά παντρευθώ... ’Έ ,  λοι
πόν ή ιδέα τοΰ γάμου μέ τρομάζει...είναι 
κάτι φρικτό γιά μένα...

— Ό  γάμος είναι τυχερό πράγμα...
—  Καί ποιός θά φροντίση γιά μένα ; 

ρώτησε μέ πικρία ό Μισέλ.
— Ή  θεία σας ή ’Έστερ. Κ ι’ έπειτα 

τό στάδιό σας έχει μέλλον.
—  Τό στάδιό μου ! Σκέπτεσθε, δτι μπο

ρώ νάχω άκόμη φιλοδοξίες; "Οταν πρω
τάρχισα είχα, δταν μάλιστα ήρθα έδώ 
άπό τό Κέιιπριτζ, είχα ένα σωρό απλοϊ
κές φιλοδοξίες. ’Ή θελα νά παίξω κι έγώ 
κάποιο ρόλο στήν κοσμική ζωή. Τήν πο
λιτική τή φανταζόμουν γιά κάτι σπουδαίο 
— γέλασε. Τώρα είμαι βέβαιος πώς δέν 
έχω καμμιά φιλοδοξία. Τάστειλα δλα πε
ρίπατο. Άλλά τί άλλο νά κάνω ; Πρέπει 
οπωσδήποτε νάχω μιά άπασχόληση. Π ρέ
πει νά έργασθώ. Δέν είμαι άξιος γιά τί
ποτ’ άλλο. Κι’ δμως εΐναι στιγμές, πού θά 
ήθελα νάκανα δ,τι δήποτε άλλο... μά ποιά 
ή άνάγκη νά σάς ζαλίζω μ’ δλ’ αύτά τώρα;

’Έ γινε σιωπή. ’Έ πειτα  εκείνος πρόσ- 
θεσε :

—  Ύ ποθέσω με, δτι έχετε δίκηο κι’ δτι 
πρέπει νά παντρευθώ. Γ  ιά πέστε μου 
δμως, ποιά ήταν έκείνη, πού θά μέ ήθελε;.

—  Μά ή θεία σας δέν έχει κάποια, 
νομίζω ;

—  Ναί, υποθέτω. Μοΰ μίλησε γιά κά
ποιο κορίτσι, πού είδα στήν έκθεση. Π όσο 
μακρυά μοΰ φαίνεται αύτό. Σά νά πέ
ρασαν χρόνια!

—  ’Ώ , ή κόρη τής Γουέστον; Ναί, ναί. 
Αύτήν θά πάρετε; Τ ί παράξενο πράγμα. 
Φαντασθήτε, πώς προχθές πού τήν είδα
με στήν έκθεση, μοΰ πέρασε γιά μιά στι-



γμή μιά τέτοια ιδέα άπό τό νοΰ: «Νά, 
αυτή θά  καν ε γιά τόν Μισέλ». Τ ί περίερ
γο, μά τήν αλήθεια !

—  Και πώς μπορέσατε νά σκεφθήτε 
«να τέτοιο πράγμα;

Είναι ό'μορφη, ειπε ή Ύ ακίνθη, χωρίς 
νά δώστ] προσοχή στήν απορία τοΰ Μι
σέλ.

— Μά φαίνεται ά'στατος χαρακτήρας. 
Ή  ομορφιά της θά έ ξ α ρ τ η θ η  άπό πολλά 
πράγματα. Είναι μιά ομορφιά, πον πέρ- 
νει σάν λουλούδι άνάλογες άποχρώσεις... 
Μαραίνεται ή άνθίζει, σύμφωνα μέ τόν

— Ύακίνθη, ειν5 άλήθεια δλ’ αυτά;.....
πραγματικώς άλήθεια;....

— Ναί, είν’ άλήθεια, ολωσδιόλου, ολωσ
διόλου άλήθεια 

—  Μά Ύ 
ακίνθη....

—  Σούτ !
Ά κοΰω τήν 
πόρτα τής 
εισόδου- Ε ί 
ναι ό Μπα- 
ζίλ. Ε ιπε 
πώς θά ερ-

ΕΚ Λ Θ Η Σ Ε Σ Τ Ο  Σ Υ Ν Η Θ ΙΣ Μ ΕΝ Ο  Τ Ο Υ  Φ Ω Τ Ε Ί Τ

■καιρό... μέ τήν ατμόσφαιρα... Φαντάζο
μαι πώς είναι μιά πλούσια φΰση.

— Πρέπει νά είσθε πολύ καλός γι’ αυ
τήν. Έ γ ώ  τή βρίσκω πολύ ό'μορφη. Τά 
μάτια της, τά μεγάλα όλάνοιχτα μάτια της 
έ'χουν μιά τέτοια εξυπνάδα...

Π ώς μπορείτε νά μιλάτε έτσ ι; Νο
μίζετε, δτι ειν’ εύκολο νά παντρευθώ μιά 
γυναίκα και νά υποχρεωθώ νά είμαι κα
λός μαζί της ;

— Θά κατορθώσετε νά τήν άγαπήσετε. 
Κ ι’ αυτό θά είναι προτιμότερο γιά σάς, 
καί χειρότερο γιά μένα, ναί— θό&,εγα τήν 
εβδομάδα πού μάς πέρασε. Τώρα δμως 
είμαι άδιάφορη. ·

Πάλι άνατινάχθηκε άπό τή θέση τΟυ 
ό  Μισέλ, σά νά ονειρευόταν.

χόταν στίς πεντέμιση... κι5 είναι έ'ξη παρά 
τέταρτο. Μάς χάρισε κι’ ενα τέταρτο άκό
μη. ’Αντίο αγαπημένε μου. ’Αντίο, ’Αν
τίο !... μουρμούρισε.

Τήν ϊδια στιγμή μπήκε ό Μπαζίλ στό 
σαλόνι.

— Καλημέρα, Μισέλ είπε μ’ έ'ναν εγκάρ
διο καί φυσικόν τόνιί, δπως συνήθιζε 
πάντα. ’Έπειτα πήρε έ'να σιγαρέτο, καί 
ζήτησε ένα φλυτζάνι τσάϊ.

—  Πρέπει νά φΰγω, είπε ό Μισέλ. Ό  
συμβολαιογράφος μου θά'ρθη στίς : έ'ξη. 
’Ορβουάρ, Ύ ακίνθη, δρβουάρ, Μπαζίλ.

— Φαντάζομαι πώς θά έξακολουθή ή 
πλήξη σας, δπως πάντα ε ;  τοΰ είπε ό 
Μπαζίλ συνοδεΰοντάς τον ώς τήν πόρτα. 
Μήπως θέλετε κανένα άμάξι;. . Νά στείλω 
νά φέρουν;

ΤΟ  Α Π Ο ΓΕ Υ Μ Α  ΚΑΝ Α Μ Ε ΜΙΑ Μ Α ΚΡΥΑ Κ Ο Υ Ρ Σ Α  ΜΕ Τ ’ ΑΛΟΓΑ

μέρα τό πρωί τήν Ύακίνθη στό τηλέ
φωνο. Τοΰ άπαντήσανε δτι ή συσκευή τοΰ 
τηλεφώνου εΐταν βγαλμένη άπό τό σπίτι 
της. ’Έ πειτα  έμαθε άπό κοινούς των φί
λους, δτι ή Ύακίνθη έφυγε τήν άλλη μέρα. 
Δέχτηκε μιά πρόσκληση τοΰ Μπραίνκσομ. 
Διατηρούσε δμως τίς πρώτες αυτές εβδο
μάδες τήν κατάπληξη. Ό λ α  αύτά, πού 
είχαν γίνει στό μεταξύ, τοΰ φαίνονταν σάν 
ψέμματα.

Στό Λέγκμπουργ βρήκε μιά συγκέν-

μένη καί θορυβημένη. Γιά  μιά στιγμή 
μάλιστα φαινόταν, σάν νά μήν είχε συ* 
ναίσθηση πού βρισκόταν, έπειτα έ'δειχνε 
κάποια νωχέλεια.

Τά μάτια της, δμοια μέ σκοτεινά δια
μάντια είχαν μιά μαγική καί πονηρή 
λάμψη, μιά λίγο ξεχωριστί) έκφραση. Γιά  
μερικές στιγμές τοΰ φαινόταν ό'μορφη. 
Καί καθισμένος στό φαγητό, κοντά της, 
βρήκε πιό άνετα, άπ’ δ,τι φανταζόταν, 
τόν τρόπο, γιά νά πιάση κουβέντα μαζί-

—  Ό χ ι . . .  άφήστε, θά βρώ !
—  Όρβουάρ, είπε ή Ύ ακίνθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ Ρ ΙΤ Ο

Κυριευμένος άκόμη ό Μισέλ άπό τή 
δύναμη τής συνήθειας, κάλεσε τήν άλλη

τρώση άπό νέους. Ή  θεία του και ή  
λαίδη Γουέστον άντιπροσωπεύανε μόνο 
τήν προχωρημένη ήλικία.

Ό  Μισέλ είδε άμέσως τή Φάνυ. Είν 
άλήθεια πώς τή θαύμαζε. Ά λλά κι’ εκείνη, 
σήμερα εΐταν πολύ διαφορετική, άφηρη-



της. Πραγματικά εΐταν πολύ δ ια φ ο ρ ε 
τ ικ ή . Πολλές φορές ειχε σκεφθή, πώς θά 
εΐταν δύσκολο νά κουβεντιάση κανείς μέ 
κορίτσια. Ά κόμη ειχε ακούσει, πώς ή 
•Φάνυ εΐταν πολύ έξυπνη. "Ετσι εξηγεί
ται άλλωστε, πώς δέ βρήκε κανένα ίχνος 
σχολαστικισμοί σ’ αυτήν.

Τίς δυό πρώτες ήμερες δ Μισέλ ειδε 
πολύ λίγο τή Φάνυ, γιατί κι’ δταν δέν 
πήγαινε ιππασία ή ψάρεμα, περνούσε τήν 
περισσότερη ώρα της, κουβεντιάζοντας μέ 
τήν κυρία Μπραίνκσομ, τή λαίδη Γουέ- 
στον καί τή θεία του.

Μόλις τήν τρίτη μέρα άπό τότε πού 
συναντήθηκαν, δ Μισέλ καί ή Φάνυ, 
έλυα)σε δ πάγος, πού τούς κρατούσε σέ 
απόσταση. Τό απόγευμα κάνανε μιά μα
κρυά κούρσα μέ τ’ άλογα, ώς τό Νιού 
Φόρεστ, τό όποιον εννοείται δέν άπεχε 
καί πολύ άπό τό Λένγκμπουρν.

***
Τό ίδιο βράδι βρέθηκε te te  a tete, μέ 

τή Φάνυ. Κράτησαν κι’ οι δυό τους τόν 
Ιδιο τόνο στήν κουβέντα τους· μά τώρα 
εκείνη τοΰ φάνηκε λιγώτερο αλλόκοτη, 
άπό κάθε άλλη φορά. Κ ι’ αύτό, γιατί δέ 
δοκίμαζε νά τόν άπογοητεύση, νά τόν πει- 
φάξη, ή νά άλλάξη τό θέμα, πού τούς 
άπασχολοΰσε, άλλά τόν πρόσβλεπε μέ έ'να 
ευτυχισμένο ύφος. Κ ι’ ήταν αλήθεια Θελ
κτική, μέσα στήν δλόασπρη τουλέττα της. 
Καί φαινόταν σά νά καταυγαζόταν άπό 
ενδότερο φώς, πού τήν έ'κανε νά άχτινο- 
βολή."Εξαφνα κάτι τόν έ'κανε νά ταραχθή. 
Ή τα ν  τά μάτια της άραγε ί Μά τί τοϋ 
θύμιζαν ; Ποΰ τά ειχε ξαναδή; Μέ ποιά 
μάτια έμοιαζαν; Αύτές οί ερωτήσεις τόν 
βασάνιζαν καί κάθε τόσο νόμιζε πώς ή 
μνήμη του ανακαλούσε τή θύμηση. Άλλά 
τοΰ κάκου. Ξαφνικά κάτι τδΰ ήρθε στό 
νοΰ, σά ν.ά φώτισε μιά ζωηρή αχτίνα τό 
σκοτεινό αύτό σημείο. Κάποιο πορτραΐτο... 
Ναί, αύτά τά χέρια έ'μοιαζαν μέ τά χέρια 
κάποιου πορτραίτου... Μά ποιοΰ; ’Έχασε 
πάλι τό νήμα τής άνάμνησης, πού ξανα- 
γυριζε καί τό'χασε άπότομα, σάν νά κλι- 
νόταν ή πλάκα μιάς φωτογραφικής μη
χανής. Καί δέν άποδόθηκε πιά σέ μάταιες 
προσπάθειες.

■— Μοΰ θυμίζετε, είπε, ένφ αύτές οι 
σκέψεις περνοΰσαν ζωηρά άπό τό μυαλό 
του, μοΰ Θυμίζετε πολύ, ενα πορτραΐτο.

Ά λλά δέν μπορώ καθόλου νά ξαναβρώ 
ποιο εΐταν αύτό τό πορτραΐτο, ούτε πού 
τό έ'χω ξαναδεΐ.

—  Α λήθεια ; Είναι περίεργο, γιατί κι’ 
ό συνταγματάρχης Μπραίνκσομ μοΰ είπε 
τό ίδιο πράγμα χθές.

—  Γιά  ποιο πορτραΐτο λοιπόν σάς είπε;
—  ’Ώ , τό ξέχασα. Τό πορτραΐτο κά

ποιου ζωγράφου, γιά τόν όποιον δέν 
άκουσα ποτέ νά μιλοΰν . . .  ό'χι μέ τό πορ
τραΐτο τής Μόνας Λίζας βέβαια πρόσ- 
θεσε μ’ έ'ναν έλαφρόν ειρωνικόν τόνο.

—  ’Όχι, ό'χι. . .  μέ κάποιο καλύτερο. Ή  
Φάνυ κοκκίνισε τώρα κι’ αύτό μεγάλωσε 
τήν ταραχή της άπότομα.

Κ ι’ δ Μισέλ τή βρήκε ποιο όμορφη 
έτσι, άπ’ δλα τά πορτραίτα τοΰ κόσμου, 
πράγμα πού τόν έκανε σάν τρελλό γι’ 
.αυτήν.

’Έπειτα άπό τό φαγητό ή κ. Μπραίν
κσομ διοργάνωσε έ'να μπριτζ μεταξύ αύ
τής, τοΰ άνδρός τηςι τής λαίδης Γουΐστον 
καί τής Θείας Έ σ τερ . 'Η  νεολαία πήγε 
στήν αίθουσα τοΰ μπιλιάρδου, ένφ τό 
μπριτζ θά παιζόταν στή βιβλιοθήκη τοΰ 
συνταγματάρχη. Ή  Φάνυ καί ό Μισέλ 
έ'μειναν μόνοι στό σαλόνι. Καί πριν γυ
ρίσουν οι άλλοι, δ νέος έ'κανε τήν πρό
ταση στήν Φάνυ κι’ εκείνη τήν δέχθηκε. 
'Η  άποψινή βραδυά ήταν αφιερωμένη 
σ’ αύτούς.. .  “Οταν οί παίχτες τοΰ μπριτζ 
γύρισαν, κατάλαβαν άπό τήν έκφραση τής 
Φάνυ, πώς δλα είχαν τελειώση καί δέν 
έμεναν παρά τά συγχαρητήρια τά όποια 
κι’ έγιναν μ’ έ'ναν σιωπηλό τρόπο.

Τό ίδιο βράδυ ό Μισέλ τό ανάγγειλε 
στή θεία του, ένφ ή Φάνυ έτρεχε νά τό 
κάνη γνωστό στή μητέρα της. Δάκρυα 
συγκίνησης φάνηκαν στά μάτια δλων καί 
οί τρεις γηραιές κυρίες, μέ τά τρία κο
ρίτσια κουβέντιασαν γιά πολλήν ώρα, πά
νω στό γεγονός, πριν πάνε νά κοιμηθούν. 
‘Η κ. Μπραίνκσομ ήθελε νά τό πή στόν 
άντρα της, άλλ’ εκείνος άργησε κάτω, δια
βάζοντας έ'να βιβλίο. Ώ ς  τόσο τόν περί- 
μενε κι’ δταν άνέβηκε κι’ έμαθε τό νέο, 
ήταν άκόμη τόσο άφηρημένος, τόσο άπορ- 
ροφημένος άπό τό βιβλίο, πού ειχε δια- 
βάση καί πού άφοροΰσε τό ψάρεμα, ώσ
τε δέ βρήκε παρά αύτήν τήν άπάντηση :

— Ά !  Παντρεύετε τήν Νταφνέ Άντεάν, 
(ακολουθεί)

"ΕΛΛΗ Ν ΙΚΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΑ,,
ΑΕΚΑΠΕΝβΗΜΕΡΟ ΠΕΡ1011Κ0 ΤΕΧΝΗ! - ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ tAErxOY

ΔΙΕΥΘΥΜΤΛΙ: {  £  ” ™ α ™ κ ΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Υ Ε Τ Η Σ ΙΛ ..............................ΔΡ)(. 100
ΕΞ Ω Τ ΕΡ ΙΚ Ο Υ ...............   JFR· 60
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣΕ ΙΣ  Ο Σ Τ ΙΒ Ο Σ ....................... APJC. 7

ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ  ΠΑΡΑΞΕΝΑ 

Τ Ρ Α Γ Ι Κ Η  Μ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ι Α

Δύο ίππόται τών μεγάλων λαϊκών μαζών, 
-τών μεγάλων μπαζών καί τών μεγάλων ο’ίκων, 
•Όυλεν, Νοΰλεν, Μάμπρο, Χάμπρο, ΙΙάοοερ. 
’Ατράξιον, ’Αρπάξιον, Φαουντέσιον, έν πλήρει 
πανοπλία (δόρατα, θώρακες, ακόντια, καμάκια 
καί άλλα διαρρηκτικά εργαλεία) εύρέθησαν 
τελευταίως εις κατάστασιν μονομαχίας. Οί 
Ιππόται τής «Πατρίδος» και τοϋ «Ελευθέρου 
Βήματος» : Ό λ ο  Γκερλέν, δηλαδή, Κοτύ καί 
Οΰμπιγκάν ! Καί μας κά- 
λεσαν νά παρακολουθή- 
σωμε τή μονομαχία— 
μιά μονομαχία μέχρι 
Θανάτου . . . τών θεα
τών, άφοΰ δέ μοίρασαν, 
οί θεοσκοτωμένοι, οΰτε 
μάσκες άσφυξιογόνων, 
οΰτε... αδιάβροχα: Έ π ί 
τρεις μέρες κονταροχτύ
πημα χωρίς έλεος, φλό- 
μωμα ρουθουνιών καί 
πιτσίλισμα τών πάντων, 
τύπου, κομμάτων, ΰπουρ 
γείων, ανύποπτων περα
στικών. Καί κάθε βρά
δυ, πληγωμένοι καί πα- 
οαλειμμένοι, κατάκοποι 
άπό ιόν αγώνα, ζητού
σαν τό... δελτίο τοϋ πρα 
κτορείου ! . . .  Ή θελαν, 
τουλάχιστο, νά πεθά- 
νουν μέ τήν πρώτη κυ
κλοφορία.

Έ ν α ς γνήσιος Έ λ λ η 
νας (ποΰ δέ βγαίνει, δη
λαδή, παρά σπανίως άπό τό καφενείο) έννοεΐ 
τώρα, σώνει καί καλά, νά καταστρώσω την 
κριτική τής μονομαχίας. Μά τί κριτική, νά 
σάς χαρώ ; Καί οί δύο ίππόται βγαίνουν σκε
πασμένοι άπό δόξα καί τιμή. Ό  ιππότης τοΰ 
«Ελευθέρου Βήματος» έδειξε μιά φοβερή τε
λειοποίηση τοϋ όπλισμοϋ το υ : Τό πιεστήριό 
του μπορεί νά βγάζχΐ φωτοτυπίες ιδιωτικής 

. αλληλογραφίας, ποΰ δέν τίς ξεχωρίζεις διόλου

Ο κ. Σ . 
(Σ κίτσο

άπό τά  ίδια, τ ’ αληθινά γράμματα! Είνε, πώς 
νά σοΰ πώ, σά νά πήγες ό ίδιος στή Βουδα
πέστη, ν’ αγόρασες τά γράμματα μονάχος^ σου 
καί νά τάχης νά τά γλεντάς. Και δεν υπάρχει 
αναγνώστης πού νά μήν έχει εκτιμήση αυτή 
τήν λεπτότητα τής έργασίας τών μηχανημάτων 
τοΰ «Ελευθέρου Βήματος»—τή φιλότιμη προ
σπάθεια πού έχει καταβάλη γιά να προμη- 
Θευθή τήν τελευταία λέξη άπό τήν Εύριόπη.

Ό  κόσμος σημείωσε, μέ 
μεγάλην ικανοποίηση, 
καί μιάν άλλη πρόοδο : 
Τρεις χιλιάδες λίρες,σάς 
λένε, μέτρησε γιά ν’ ά- 
γοράστ) λίγες επιστολές! 
Ποιά ελληνική εφημε
ρίδα μποροΰσε, έδώ καί 
λίγα χρόνια, νά διαθέση 
τρεις χιλιάδες, δχι λίρες 
άλλά δραχμές καί δχι 
γιά ν’ άγοράση γράμμα
τα ιδιωτικά μά γράμ
ματα γιά τό τυπογρα
φείο τ η ς ; Κ αμμιά!

Καί γι’ αυτό άκριβώς 
τ ς εφημερίδες μποροΰ- 
σαν τότε νάτίςάγοράζουν 
οί υπουργοί, οί βουλευ- 
ταί, οποίος ήθελεν, ένφ 
σήμερα οί εφημερίδες 
αγοράζουν τούς βουλευ- 
τάς, τούς υπουργούς, ο
ποίους θέλουν καί τούς 
πουλούν (μαζί μέ τίς 
αλληλογραφίες τους) σ’ 

οποίον τούς καπνίση ! Έ ν α  παράπονο εχει μονάχα 
τό αναγνωστικό κοινό άπό τόν Ιππότη τοϋ «Έλευ· 
θέρου Βήματος». Γιατί νά παραλείψη τήν έρω 
τική άλληλογραφία τοΰ Ιππότη τής «Πατρίδος» 
υπάρχουν μοδιστράκια πού δέ Θά τοΰ τό συν 
χωρήσουν ποτέ. Περίμεναν νά ρουφήξουν τά 
έρωτικά του γράμματα: Είνε τόσο ω ραίος! 
Θά είχε τρελλή επιτυχία, ώς άνάγνωσμα, πιό 
μεγάλη καί άπό τοϋ «Λίστ», τοΰ μουσικοΰ πού

μ ε λ α ς
τοΰ κ. Ά λ η  Ν τίνο Β έη )



ξετρέλλαινε τίς γυναίκες τής Ευρώπης». Ά λλά 
εΐνε πάντοτε σέ καιρό νά διορθιόση τό λά
θος του. * *

"Οσον άφορα τόν Ιππότη τής «Πατρίδος - 
εΐνε φανερόν, οτι ό άνθρωπος θέλησε κι’ αυτός 
—κατά τήν ιστορική φράση τοΰ κ. Μεταξά, 
δταν άπεσύρθη άπό τάς πολιτικάς επιχειρήσεις 
—νά κάμη τή δουλειά του καί κατόπιν νά 
ζήση «ώς άνθρωπος». Τό είχε κάνει καί άλλη 
μιά φορά καί τοΰ είχε πετύχη. Γιατί νά μή 
δευτερώση ; Καί νά πού τοΰ πετυχαίνει, αλή
θεια, καί γιά δεύτερη φορά: Τώρα μπορεί πιά 
νά κερδίζη δ,τι Θέλει. Δέν έχει παρά νά κά
θεται καί νά γράφη ̂  γράμματα, δχι βέβαια, 
πρός τό Φώκο, πού ό γάιδαρος δέν έδοσε ούτε 
μιά πεντάρα στό συγγραφέα, άπό τίς τρεΐς χι
λιάδες λίρες πού πήρε, παρά πάντα νόμον πνευ
ματικής ιδιοκτησίας—άλλά πρός κάποιον άλλον, 
μέ τόν όποιον θά έ'χει συνεννοηθή νά τοΰ δίνη 
τούλάχιστον τά μισά. Αύτά τοΰ άρκοΰν νά 
σχηματίση, σ’ ελάχιστο διάστημα, κολοσσιαία 
περιουσία, χωρίς κανενός είδους μεσιτεία, μό
νον άπό τήν πέννα του. Καί πρέπει νά εΐνε 
περίφανος γι’ αΰτό. Σπανίως έργα λογίου— 
και μαλιστα σ αυτο τό άχάριστο, επιστολικό 
είδος—έπούλήθηκαν στήν Εύρώπη ή τήν Α μ ε
ρική, τοσο ακριβα, οσο τά γράμματα τοΰ κ. 
Σίμου ! Τ ί τάλαντον ! τί ύφος ! . . . Τ ί άποκάλυ- 
ψις ! ■ · - Αύτό θά  πή νά εΐνε κανείς προικι
σμένος από  ̂ τη Φυση : 'Ένας άνθρωπος πού 
δεν εΐχε βαλη ποτε πεννιά, πού ήτανε ένας 
άπλός άναγνώστης τής έφημερίδος του—καί 
μαλιστα οχι και πολυ τακτικός— βγαίνει έξαφνα 
σιή λογοτεχνία καί σ’ ένα είδος πού έδόξασεν 
ό Σατωμπριάν, ή Στάελ, ή Σεβινιέ καί τόσοι 
άλλοι, κατάγει τόν πιό απίθανο θρίαμβο. Ή μ 
πορεΐ νομίζω,^ υστερ* άπ’ αύτό, νά περιφρονή 
τίς επιθεσεις άνθρωπον πού εΐνε υποχρεωμένοι 
νά πληρώνουν τά έργα του πρός πολλά εκα
τοντάδραχμα τή λέξη !

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΗΣ

Ο  κ. ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΗΣ- τά  «Ελληνικά Γράμ
ματα··> άγγέλονν στονς άναγνοοστας των και 
οννδρομητάς των οτι άπό τον σημερινόν φνλ- 
λον αναλαμβάνει τήν στήλην τον ταχτικόν 
χρονογραφήματος ό διαπρεπής λογογράφος 
καί δημοσιογράφος κ. ΣπνροςΜελάς. Έ κ τος  
τον χρονογραφήματος ό κ Μελας άνέλαβε νά 
γράψη διά τά «Ελληνικά Γράμματα» άπο· 
κλειστικώς, διηγήματα, μελέιας καί κριτι- 
κάς επ ι διαφόρων ζητημάτων σχετικών 
πάντοτε με τήν πνευματική και καλλιτε 
χνιχή ζωή τόσο τήν ελληνική οσο και τήν 
ξένη.

Τό πρώτον διήγημα τον κ Μελά θά  δη- 
μοσιενθή εις τό φνλλον τών Χριστονγέννων  
εΐκονογραφημένον από τόν συνεργάτην μας 
χ. Κλώνην.

iiiiiiiiimnimmuimiiiiimiiiiiitiimiuwuinmiiimmtmiiimiiiiiiiii'

0  ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ "Οτι ό παμπάλαιος 
νόμος περί τύπου δέν εκπληρώνει πειά τόν 
προορισμό του συμφωνούμε' πρέπει νά τρο- 
ποποιηθή. Νά τροποπο ι,ηθή λέγοντας, δέν έν- 
νοοΰμε νά γίνη αυστηρότερος, μά νά συγχρο- 
νισθή γιά νά μπορή νά εφαρμόζεται. Καί γι” 
αύτό κρίνουμε εντελώς άκατάλληλο τό σχέδιο 
νόμου πού είχεν άφήσρι ό μακαρίτης Δημη- 
τρακόπουλος πού θά  ήταν άναχρονισμός σή
μερα Εύτυχώς τό παραδέχθηκε κι’ όκ . Υ πουρ
γός κι’ έδέχθηκε νά συνταχθή καινούργιο νο
μοσχέδιο. Έπίσης δέν συμφωνοΰμε μέ δσα 
στό λόγο του πρός τήν Έπιτροπή ειπεν ό κ. 
Υπουργός, ιιώς ή τροποποίηση τοΰ νόμου επι
βάλλεται γιά νά σφιχθοΰν τά χαλινάρια τοΰ 
τύπου. Ό  τύπος σήμερα στέκεται ψηλότερα 
παρά άλλοτε κι’ άν κρίνεται άκατάλληλος πειά 
ό νόμος, είναι γιατί αν εφαρμοζότανε δέ θά 
μπορονσε ό Τύπος νά φανή συνεπής στόν 
προορισμό του. Σωστότερα άντίκρυσε τό ζή 
τημα ό κ. Καφαντάρης πού μιλώντας στή 
συνεδρίαση τής Επιτροπής έσύστησε άπό τό 
ίδιο τό δημοσιογραφικό σώμα, πού έχει πειά 
ώριμη τήν έπαγγελματική καί ήθική συνεί
δηση, νά δημιουργηθή μιά πειθαρχική εξου
σία πού νά συγκρατή ότον ίσιο δρόμο τούς 
πνευματικούς έργάτες τοΰ Τύπου. Γιά  τά 
σκοπόν αύτόν καλό ήταν νά δοθοΰν άπό τό 
Κράτος τά ύλικά καί τά ηθικά μέσα στην 

Έ ν ω σ ι Συντακτών » πού μέ τή δράση της ώς 
τώρα άνύψωσε καί τήν ύλική άνεξαρτησία καί 
τήν άξιοπρέπεια καί τήν ήθική υπόσταση τών 
δημοσιογράφων, εΐναι δέ καί οργανωμένη 
ώστε νά μπορή, αν τήν βοηθήση τό Κράτος, 
νά άσκήση πειθαρχίαν, πού κανένας νόμος,, 
δσο τέλειος κι’ αν ύποτεθή, δέ μπορεί νά επι
βάλει.

Μ η δ έ ν  ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ- "Ενας διευθυντής έφη- 
μεριδος άγόρασε έπιστολές άλλου συναδέλφου 
του καί τίς έδημοσίευσε γιά ν’ άποδείξη δτι 6 
τελευταίος δέν εΐναι τίμιος. Ά π ό τήν άποκά- 
λυψη αύτήν κανένας φρόνιμος άνθρωπος δέν 
αίσθάνθηκε τήν παραμικρότερη έκπληξη. Συ- 
νειθίσαμε στήν ιδέα δτι ή κοινωνία μας ολό
κληρη ζεί πλουσιώτερα καί πολυτελέστερα άφ’ 
δτι τής έπιτρέπουν οί πραγματικές οικονομικές 
της δυνάμεις. Τόσο οί πλούσιοι, δσο καί οί 
φτωχοί ξοδεύουν περισσότερα άπό δσα εισπράτ
τουν. Ό ταν λοιπόν μιά κοινωνία στό σύνολό- 
της παρουσιάζει τέτοια άρρώστεια, τί σημασία 
μπορεί νάχη ή χειροπιαστή άπόδειξη γιά τίς 
ύποπτες επιχειρήσεις ένός άνθρώπου άφοΰ δλοι 
οί άνθρωποι πού ζοΰν σέ μιά τέτοια κοινωνία 
άν δέν εΐναι άποδεδειγμένως βαλαντιοτόμοι 
εΐναι δμως ύποπτοι καί ψυχικώς έτοιμοι ν’”

«νακατευθοΰν σέ κάθε ύπόθεση μέ πολλήν ή 
όλίγην λοβιτούραν κτλ.

7* ΛΛΚΜΠΟΥΡΝΕΖΙΚΛ· Τώρα τελευταία πού 
έπρόκειτο ν’ άρχίση τό έλληνοϊταλικό μελό- 
δραμα, οί εφημερίδες ξανάγραψαν τό χιλιοει
πωμένο καί χιλιογραμμένο, πώς πρέπει οί έλ- 
ληνες καλλιτέχνες τοΰ μελοδράματος νά μάθουν 
νά τραγουδούν ελληνικά τά μέρη τους κι δχι 
άλλος γαλλικά, άλλος ιταλικά κι ό καθείς τήν 
γλώσσα τής εύκολίας του, καί νά καταντά ή 
σκηνή Πύργος τής Βαβέλ. Μά συλλογίσθηκε 
τάχα κανείς άπ’ αύτούς πού θίγεται μέ τήν 
ξενογλωσσία ή έθνική του φιλοτιμία, σέ τί έλ- 
ληνικά έχουνε μεταφρασθή οί περισσότερες όπε
ρες ; Μάς φαίνεται πώς άπό τ ό : 

ή Λουκία ή άθλία 
έκτανε τόν σύζυγόν τ η ς . . . .  

άκόμα καί τά Κινέζικα πιό καλά τά καταλα
βαίνει δ κόσμος καί λιγώτερο έπρεπε νά προ
σβάλλουν τήν εύθιξία μας.

ΠηΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ. Στήν Ελλάδα έθεώρησαν ορι
σμένες άνθρώπινες Ικανότητες άρκετές γιά νά 
συνθέσουν έκεΐνο πού ονομάζει ή ίστορία 
«προσωπικότητα». Ή  εξυπνάδα ιδίως, ή έπι- 
τηδειότητα καί κάπως ή πολυγνωσία στάθη
καν Ιδανικά πού ζήλεψε πάντα κάθε ρ ω μ η ό ς .  
Ελάχιστοι εΐναι δμως εκείνοι πού έκατάλαβαν 
οτι ή άληθινή προσωπικότητα ένός άτόμου· 
ή καί ένός λαοΰ άπορρέει λιγότερο άπό τά δι
ανοητικά του προσόντα καί περισσότερο άπό· 
τό χαρακτήρα του. Παράδειγμα χειροπιαστό ό 
τελευταίος δημοσιογραφικός βόρβορος πού ξε
χύθηκε στούς έλληνικούς δρόμους. Έξυπνοι, 
καί επιτήδειοι άνθρωποι, άλλά χαρακτήρες 
ταπεινοί καί τρισάθλιοι.

Σ ελ ίδες  ρ ρ ο τ ο π ο ρ ε ιη ς . Μερικοί άναγνώ-
στες, μάς έγραψαν νά καθιερώσωμε καί μεΐς 
σελίδα πρωτοπορείας νέων ποιητών. Δέν γνω
ρίζομε ποιοι λογοι έπεισαν άλλους συναδέλφους 
νά δημιουργήσουν τέτοια σελίδα, εμείς δμως, 
δέν νομίζομε πώς επιτρέπεται νά στιβάζωμε σέ 
μιά σελίδα μέ μικρούτσικα γράμματα .εργασίες 
νέων πού έχουν άξία. Έ ν α  ποίημα, ή άξίζει 
καί τότε δημοσιεύεται άσχέτως αν ό ποιητής 
του εΐναι νέος ή γέρος, ή δέν άξίζει καί τότε 
πανηγυρικά απορρίπτεται. Δημιουργία δμως 
σελίδος ειδικής καί τήν αξιοπρέπεια τών νέων 
θίγει καί̂  δημιουργεί τήν εντύπωση, δτι τό πε
ριοδικό ένφ πραγματικά δέν υιοθετεί τήν έργα
σία αύτών τών νέων, τής έπιτρέπει ώς τόσο 
νά δή τό φώς τής δημοσιότητος σέ μιά άσημη 
γωνίτσα μέ έναν τίτλο πού ειδοποιεί τό κοινό 
νά εΐναι επιεικές γιατί έχει παιδιά καί μόνον 
παιδιά άπεναντί του. Παρόμοιο δμως παρου- 
σίασμα δέν εΐναι προορισμένο νά όφελήση 
ούτε τούς νέους πού παρουσιάζονται ούτε έκεί- 
νους πού τούς παρουσιάζουν, ούτε βέβαια καί 
τόν άναγνώστη ή τήν άμοιρη πνευματική ζωή 
τοΰ τόπου μας.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΝ Ό  ύπουργός 
τής Δικαιοσύνης, θέλοντας νά τροποποιήση 
τόν νόμον περί Τύπου έσχημάτισε μιά συμβου
λευτική έπιτροπή καί μέσα σ’ αύτήν, εκτός 
άπό νομομαθείς καί πολιτικούς, έβαλε καί αν
τιπροσώπους έκ διευθυντών καί συντακτών 
εφημερίδων. Καλά καί άγια έκαμε πού δέν 
έπερκρρόνησε τήν πείρα τών δημοσιογρά
φων. Μπράβο το υ ! Μά δχι πάλι καί νά τόν 
μιμηθοΰνε δλοι οί ύπουργοί, καθώς εύχήθηκαν 
μερικές έφημερίδες, καί γιά τόν κάθε νόμο νά* 
καλοΰν τούς ενδιαφερομένους νά γνωμοδβ* 
τοΰνε!.. Γ ιά  φαντασθήτε νά κληθοΰν αύριο· οί 
λαθρέμποροι νά υποδείξουνε τά «δραστικώτερα 
πρός δίωξιν τοΰ λαθρεμπορίου μέτρα» καί οί 
Ρεντζέοι γιά τήν καταστολή τής ληστείας' 
άγκαλά, στά παληότερα χρόνια κι* αύτό γινό
τανε : άμνήστευε τό κράτος τούς άξκότερους 
ληστάς, τούς έδινε γαλόνια στή χωροφυλακή 
καί τούς έστελνεν ύστερα νά κυνηγήσουν τούς 
χθεσινούς συντρόφους των.

ΕτΥΜΟΛΟΓίκη Εΐμεθα φιλολογικό περιοδικό 
καί σάν τέτοιο δικαιούμεθα νά βλέπωμε δλα 
τά πράγματα άπό τή φιλολογική τους δψη.Μάς 
άπασχόλησε λοιπόν σοβαρά ή γλωσσολογική 
ίστορία τής λέξεως «λοβιτούρα». Έ π ί πλέον 
σεβαστός συνεργάτης μάς ειδικός περί τά ετυ
μολογικά μάς άπέστειλε μακροσκελή επίκριση 
ενάντιον τών συντακτών τών έφημερίδων, καί 
τοΰ κ.Σίμου τούς οποίους καταγγέλλει ώς άνορθό-· 
γραφουε διότι γράφουν τό λοβιτοΰρα, μέ ο μι
κρόν, ένφ αύτός φρονεί, δτι πρέπει νά γράφεται 
μέ ώμεγα, δηλαδή «λωβιτοΰρα» ώς παραγό- 
μενο άπό τήν λώβα κλπ. θ ά  επιθυμούσαμε 
πολύ νά φέρωμε στό φώς τίς άπόψεις τοΰ σε
βαστού λογίου άν ό χώρος τό έπέτρεπε κι' άν 
τό θέμα δέν εΐχε τόσο ειδικό καί περιορισμένο 
ενδιαφέρον. Ώ ς  τόσο, γιά νά μή χαθή ή άξιό- 
λογη έργασία τοΰ σοφοΰ γλωσσολόγου, έστεί- 
λαμε τήν επίκρισή του καί πρός τά δύο εγκυ
κλοπαιδικά λεξικά μέ τήν παράκληση νά τήν 
χρησιμοποιήσουν δταν φθάσουν στό στοιχείο 
«Λ» οπότε καί ή λέξη «λοβιτοΰρα» θά  εχΐΐ 
οριστικά πολιτογραφηθη στη γλωσσά μας καί 
μέ επίσημον ϊσως πράξη τής Ακαδημίας.

K r TRNTHMR Δέν ξέρουμε άν θά  καταδικα
στούν, καί σέ ποιά ποινή οί Ρεντζέοι, γιατί 
δλα τά έγκλήματά τους έχουν άμνηστευθή εκτός 
■τήζ ληστείας τής Πέτρας. Μά κι’ ελεύθερους νά 
τούς άφήσουν εΐναι πιά άκίνδυνοι, καθώς γε- 
νήκανε στή Ρουμανία: σακκάκι μεσάτο, τσάρ
λεστον πανταλόνι, μουστάκι ψαλλιδισμένο καί 
μανδηλάκι στήν άπάνω τσέπη—σάν μπακαλό
γατοι μέ τά Κυριακάτικά τους. Ά ν  γυρίσουν 
τώρα στήν "Ηπειρο πού ώς τά χθές τηνέ τρο
μοκρατούσανε, θά  τούς δέρνουν καί Θά τούς 
φτύνουν οί χωριάτες, δπως κατάντησαν...

Η ΔΙΔΗΣΚΜΛΙΛ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ:Οί συχνέςάρρώ- 
στειες, πού μας επισκέπτονται τώρα τελευταία 
μαζί μέ τήν άνεπάρκεια τών ύγειονομικών μέσων



δείχνουν καί μιάν επιτακτική ανάγκη πού εχει 
ό λαός: νά μάθχ) δηλ. τή σημασία καί τή σπου- 
δαιότητα πού έχει ή υγιεινή γενικά, καθώς 
έπίσης καί οί όροι πού είναι απαραίτητοι γιά 
μιά καλή διαβίωση. Βέβαια Θάπρεπε κανείς νά 
περιμένω τή συστηματική διδασκαλία τής υγιει
νής πρώτα πρώτα στό σχολείο. Ά λλά τί γίνε
ται έκ εΐ; Μονάχα οί τελειόφοιτοι τοΰ Γυμνα
σίου διδάσκονται στούς δυό τελευταίους μήνες 
άπό τό σχολικό γιατρό λίγα πράγματα, έτσι γιά 
νά ποΰμε πώς διδάχθηκαν τά παιδιά υγιεινή. 
Κ ι’ αν λάβετε ύπ’ δψει πώς ή διδασκαλία αύτή 
γίνεται «άφ’ ύψηλοΰ», χωρίς νά προσέξη κανείς 
■στήν πραγματική ανάγκη τοΰ μαθητοΰ καταλα
βαίνει ποιά είναι ή μόρφωση τοΰ αποφοίτου 
τοΰ Γυμνασίου γιά τά ζητήματα τής υγιεινής. 
Καί είναι φυσικό κατόπιν ό νέος αύτός νά 
λύση τά διάφορα ζητήματα πού θά τόν 
απασχολήσουν ή τόν άπασχολοΰν καί πού θά- 
χουν άμεση επίδραση σεήν υγιεινή του κατά
σταση, κατά τόν δικό του τρότο χωρίς καμ- 
μιά διαφώτιση.

Δέν είναι λοιπόν δυνατόν ή διδασκαλία τής 
υγιεινής νά γίνεται τούλάχιστον δλο τό χρόνο 
•στήν τελευταία τάξη τοΰ Γυμνασίου, προσαρ
μοσμένη στίς πραγματικές ανάγκες καί στήν 
πραγματική κατάσταση τοΰ μαθητοΰ ;

Η EIKONR ΜΗΣ. 'Β  εικόνα τοϋ εξωφ ύλ
λου είναι εργο τον Τιοιανοΰ. ΙΙαριστάνει μιά 
νέα γυναίκα, που με το ενα της χέρι άνα- 
σηκώνει τά χρυσόξανθα μαλλιά της και με 
τό άλλο κρατάει ενα μπουκαλάκι μυρουδιά. 
Τό κεφάλι της γερμένο λιγάκι πρός τόν ώμο 
εχει τήν γαλήνη τοΰ αρχαίου ιδανικού κα'ι 
<7τήν ομορφιά τοϋ προσώπου της φαίνεται 
π ώ ς ό Τισιανός προαισθάνθηκε τόν τύπο 
τής Αφροδίτης τής Μήλον, ποΰ άνακαλύ- 
ψ&ηκε πολλονς αιώνες αργότερα.

Σ τή  σκιά ενας άντρας τής παρονσιάζει 
δύο καθρέφτες.

Τό πορτραΐτο αυτό διακρίνεται γιά τή 
ζωντάνια τον, γιά τή δύναμη τής εκφράσεώς 
του, γιά τήν υπέροχη αρμονία των χρωμά
τω ν τον, γιά τή θερμότητα τοϋ προσώπου  
της, πον νομίζει κάνεις π ώ ς τό αίμα τρέ
χει αληθινά κάτω άπό τήν επιδερμίδα αύ
τής τής γυναίκας.

Οί ειδικοί λένε π ώ ς ό άνθρω πος με τους 
καθρέφτες είναι δ Άλφ όνσος Α ’. δούκας 
τής Φερράρας, ό τέταρτος αντρας τής Λ ου 
κρητίας Βοργία και ή νέα γυναίκα ή Laura 
dl Diantl, εύνοονμένη τον και κατόπιν γ υ 
ναίκα τον.

Τό εργο αύτό έκτελέστηκε κατά τό 15 15 , 
χα'ι ήτανε φόρος ευγνωμοσύνης τοϋ καλλι
τέχνου πρός τόν δοΰκα γιά τήν εύνοια και 
ζήν υποστήριξή τον.

Ή  Laura di Dianti μεταφέρθηκε απ' τήν 
αρχαία βασιλική πινακοθήκη στό Λοΰβρο. 
Φέρνει έπίσης κα'ι τόν τίτλο Αλφόνσος τής 
Φερράρας καί Λάουρα τοΰ Ντιάντι.

Θέμον Ποταμιάνον.— Τόπον είς τους τρελ- 
λονς καί άλλα διηγήματα.— Μιά ώρα εύχά- 
ριστη περνάει κανείς διαβάζοντας τά μικρά 
αύτά διηγήματα. Είναι νόστιμα. Παρουσιάζε
ται εδώ μιά γνήσια διάθεση γιά καλλιτεχνική 
δημιουργία. Νοιώθεις τό συγγραφέα πού κατα
γίνεται σέ κάτι πού τόν εύχαριστεΐ. Καμμιά 
τάση γιά φιλολογία, καμμιά προσπάθεια γιά 
ανώτερη σύνθεση, καμμιά επιτήδευση στό ΰφος, 
τίποτα τό στανικό καί φιλάρεσκο. Ό  διηγημα- 
τογράφος δέν ζητεί νά εκφραστή μέ τεχνουρ- 
γημένα μέσα, παρά μέ τά σίγουρα μέσα πού 
διαθέτει κι’ αύτά είναι φράση άβίαστη καί 
τρεχούμενη, ύφος αφελές καί ζωηρό, νοήματα 
4πλα καί σταράτα, γενικές ιδέες βγαλμένες 
άπό πείρα ζωής, έφευρετηκότητα στά επεισό
δια, φυσικότητα σεό διάλογο. "Ολα του δεί
χνουν αυθόρμητα καί πηγαία, ιδίως ή σατυ
ρικής διάθεση πού ξεπετάγεται καλόβολη άκόμα 
κι’ άπό τά τραγικά μέρη αύτών τών διηγήσεο>ν.

'Ωστόσο πρέπει νά σημειώσω καί τά λίγα 
ψεγάδια πού βλέπω σ ’ αύτό τό έργο, ψευγά- 
δια, δχι καί σπουδαία γιά έναν νέον συγγρα
φέα : α'. Προχειρότητα στή σύλληψη καί βια
σύνη συήν έκμετάλευση τών θεμάτων, β'. φτο>- 
χια καί άναμελιά στήν περιγραφή τών προσο')- 
πων, γ'. γραμματική ακαταστασία στή γλώσσα.

Καί μιά συμβουλή γιά τό συγγραφέα : Νά 
γράψη γιά τό θέατρο Κωμωδίες. Θά πετύχη.

Β. ΡΟΤΑΣ

Η Τ Ε Χ Ν Η
0  ΓΛΥΠΤΗΣ Μ. ΤΟΜΠΡΟΣ

ΣΧΕΔ ΙΑΣΤΗΣ
Τό περασμένο καλοκαίρι μιά έκθεση γλυ- 

πτικής-ζωγραφικής στήν «Γκαλερί Στρατηγο- 
πούλου» έδωσε άφορμή στούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους τής πρωτεύουσας, για ένα γενικώτερο 
λόγΟς γιά τήν σύγχρονη τέχνη, τίς τάσεις καί 
τήν ελευθερία της πού πήρε τά τελευταία χρό
νια. *0  γλύπτης Μ. Τόμπρος ύστερ’ άπό μιά 
θαρραλέα του προσπάθεια καί έγκατάλειψη τών 
πάντων στήν ’Αθήνα είχε φύγει στό Παρίσι 
καί κατώρθωνε σ’ ένα έλάχιστο χρονικό διά
στημα νά έπισύρη έπανειλημμένως τήν προ
σοχή τής έκεΐ κριτικής (μιας τόσον αύστηρής 
δσο καί αμερόληπτης ώς γνωστόν κριτικής) 
πού μίλησε γι’ αύτόν άδίστακτα καί μέ τά πιό 
επαινετικά άν όχι ένθουσιαστικά λόγια. Έ π ειτα  
άπό τέσσερα χρόνια κατέβαινε στήν ’Αθήνα 
μέ είκοσι δύο νέα έργα του, άδρά, στιβαρά 
καί καθαρώς γλυπτικά, παρουσιάζοντας στό 
κοινό μιά νέα κατεύθυνση τής τεχνοτροπίας 
του αγνώριστη, δυναμικώτερη καί πρό παντός 
ελληνικότερη. Γιά τή νέα αύτή Θαυμαστή έξέ- 
λιξη τοΰ Τόμπρου μίλησαν άλλοι είδικώτεροι 
καί άρμοδιιότεροι άπό μάς γι’ αύτό καί Θά

περιορισθοΰμε στό σημερινό μας σύντομο ση- διά του. Πόσο έσβτερικά είνε αύτά τά σχέδια
μείωμα νά παρουσιάσωμε μιά άλλη πλευρά, καί πόσο καλά αρπαγμένες οί στιγμές τών κι-
έξ ίσου ένδιαφέρουσα, τοΰ τεχνίτη (ποΰ έξα- νήσεών των. Ή  γυναίκα στό τραπέζι τί
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Μ. ΤΟΜΠΡΟΥ :—Λουόμενε;

κολουθεί τώρα αθόρυβα τήν παραγωγή του 
στό μικρό του έργαστήριο τής όδοΰ Φιλελλή
νων)—καί συγκεκριμένα γιά τά dessins του.

Ό  Τόμπρος είναι σχεδιαστής καί μάλιστα 
ένας δυνατός σχεδιαστής. "Οταν βλέπετε τό 
σχέδιό του έχετε καί τόν γλύπτη. Στήν Ε λ 
λάδα οί ζωγράφοι μάς έχουν συνειθίσει σ’ένα 
πολύ διαφορετικό σχέδιο άπό τό δικό του. Ά ν  
έξαιρέση κανείς τόν Παρθένη—καί άναφέρο- 
μαι μόνο στό σχέδιό του—ό συνειθισμένος 
τρόπος τών άλλων, ύστερ’ άπό πολλές προ
σπάθειες φτάνει σ’ ένα άποτέλεσμα έκφραστι- 
κής γραμμής τό περισσότερο κουρασμένης καί 
άδιάφορης. Αντίθετα, τό σεαθερό χέρι τοΰ 
Τόμπρου απλώνεται ρυθμικά στό λευκό χαρτί 
καί άβίαστα, γιά ν’ άποκαλύψη άπ’ εύθείας καί 
σύντομα δλη τήν στιγμιαία έκφραση τοΰ αίσθη- 
τικοΰ μέρους τών άντι- 
κειμένων του. Εκείνο 
δηλαδή πού ενδιαφέρει 
τά direct σχέδια μέ Σ ι
νικό μελάνι (δηλ. τά κα 
νωμένα άπ’ κνΰείας, μέ 
μιά γραμμή, χωρίς διορ 
Θώματα ή αλλαγές, πού 
είναι άπό τά δυσκολώ- 
τερα, άλλά καί άπό τά 
πιό άποκαλυπτικά) είναι 
ή πέρα άπό τίς σχολα
στικές άναλογίες Ισορ
ροπία τής γραμμής καί 
τών δγκων, ή πληρότητά 
τους ή συνθετική, καί 
άκόμα περισσότερο 
πέρα άπό τήν τεχνικήν 
αύτήν οικονομία καί α
πλότητα τοΰ έκφραστι- 
κοΰ σχεδίου, α’ισθητική των σημασία. Δηλαδή 
δ ψυχολογικός τους σκοπός. Αύτή είναι ή βα
σική άφετηρία τών σχεδίων τοΰ Τόμπρου.

Οί γυναίκες είνε τό θέμα του. Αύτές μάς 
παρουσίασε ώς τώρα στά γλυπτικά του έργα, 
κ ι’ αύτές μάς παρουσιάζει καί πάλι στά σχέ-

Μ. ΤΌΜΠΡΟΥ : —ΕΤό Καμπαρέ

άπλό καί δυνατό σχέδιο καί πόση έσωτερική 
δυναμικότητα έκφράζουν οί λίγες άρχιτεκτονι- 
κές γραμμές του—τίποτε τό διακοσμητικό, δλα 
είναι αύθόρμητα καί στή Θέση τους. Σ ’ ένα 
τοπείο του. γίνεται παιδί λεπτολόγο, γιά νά 
μάς δείξη πώς στά πρώτα του συνθετικά επί
πεδα είναι ένας τεχνίτης μέ γνώση.

Οί λουόμενες έρχονται ν’ αποδείξουν τήν 
άρχιτεκτονική πληρότητα τής συνΘέσεως, κα
θώ ς και τήν εύρύτητα τής συλλήψεως τοΰ 
σχεδιαστή. Ή  δλη σύνθεση βρίσκει ττιν ισορ
ροπία της σέ μιά διαγώνιο. Τά πρώτα έπί- 
πεδα υποχωρούν, παρ’ όλο τό δυναμισμό τους, 
στίς άξιώσεις τοΰ υπαίθρου. Έ κταση, πλάτος, 
πληρότης δψεως στό ρυθμό τής γραμμής τοΰ 
συνόλου Τό σχέδιο αύτό είναι ένα έργο. Είναι 
τό Ελληνικό ύπαιθρο. Έ π ειτα  οί γυναίκες 

τοΰ Καμπαρέ στήν κου
παστή ενός θεωρείου 
ή μιά προφανώς Γαλ- 
λίδα, βυθισμένη σέ 
σκέψεις άδηλες, ή άλλη 
μιά Ούγγαρέζα ξερή, 
αλύγιστη, τύπος μάλλον 
Βαλκανικής σκληρότη
τας. Τό συνθετικό αύτό 
κομμάτι, έχει στιβαρό- 
τητα γραμμής, έχει κα
λή στιγμή, έγινε μιά 
άνάγκη στό σχεδιαστή 
του ν’ άποδοθή.

Καί δέν μπορεί νά 
είναι διαφορετικά μέ τό 
σχέδιο τό αισθητικό. 
’Εκείνο πού ένδιαφέρει 
δέν είναι 6 τρόπος, 
άλλά τό έξαγόμενό του. 

Είχαμε τήν εύτυχία νά πιστοποιήσωμε στό 
έργαστήριο τοΰ φίλου μας καλλιτέχνη τίς από
ψεις μας αύτές γιά τό σχέδιο, Χαθώς έπίσης, 
δτι τό σύγχρονο πνεύμα στά χρόνια μας, σιγά- 
σιγά θά μεταβάλχ) δ,τι ή ακαδημία τών σχολα
στικών θεω ρεί γιά σπουδαίο, γ. κ. κα τς ιμ π α λη ς

Μ. ΤΟΜΠΡΟΥ : —Τοπεΐο



Έ&νικόν Μελόδραμα.—Ή ρχισαν αΐ παρα
στάσεις τοΰ ’Εθνικού Μελοδράματος εϊς τάς 
οποίας συμπράττουν δλοι σχεδόν οί "Ελληνες 
καλλιτέχναι καί οί μετακληθέντες ’Ιταλοί ήτοι 
τό ζεύγος Βέκκιο-Αάντι καί ή Δίς Γαβριέλλα 
Γκάλι. Τό ’Αθηναϊκόν κοινόν έδειξε καί πάλιν 
δτι άγαπα τό μελόδρομα άλλά θέλει δλους 
τοΰς καλλιτέχνας συσσωματωμένους. Τό παρου- 
σιαζόμενον σύνολον τοΰ Έ λλ . Μελοδράματος εΐ
ναι άρκετά καλόν καίφαίνεται δτι παρεσκευάσθη 
είδικώς γιά νά άφίση καλάς εντυπώσεις' καί έν 
πρώτοις ή ανδρική χορωδία τοΰ μελοδράματος 
εμφανίζεται συμπληρωμένη μέ καλά στοιχεία 
τά όποια πρότερον ήσαν διεσπαρμένα ένφ ή 
γυναικεία υστερούσα κάπως είς αριθμόν μεσο
φώνων, προσπαθεί νά φανή εφάμιλλος τής αν
δρικής. ’Από τούς άρτίσιας ό κ. Κουταβάς δεί
χνει τό γνωστόν ταλέντο τής ηθοποιίας του, 
είς τήν οποίαν τόν παρακολουθεί μέ επιμονήν 
ό βαθύφωνος κ. Μουλάς, συνδυάζων συγχρόνως 
καί τό πλεονέκτημα τής ωραίας καί μελωδικής 
φωνής του.Ό  βαρύτονος κ. Οίκονομίδης παλαιός 
γνώριμος καί αγαπητός είς τοΰς ’Αθηναίους 
καταχειροκροτείται ίσως καί έξ αισθήματος 
έθνικοΰ εγωισμού. Ή  Δις Μαρία Γιαννακοΰ πα
ρουσιάζεται πάντοτε καλλίτερα καί έξελίσσεται 
ταχέως. Ό σον άφορφ τούς τενόρους ό μέν κ. 
Πετρόπουλος είς τήν Aida παρουσιάζεται έπι- 
βλητικός καί ολίγον νευρικός ό κ. Μωραΐτης 
συμπαθέστατος αν καί έγήρασε σχεδόν καί ό 
νεαρός κ. Δελένδας, ένφ επιζητεί νά επιδει
κνύω τήν έκτασιν τής φωνής του, εΐναι όλιγώ- 
τερον τρυφερός ώς έραστής, αρκετό καλός, δμως 
είς τό σύνολον, άρκετά μουσικός καί μέ ελπί
δας τελειοτέρας έμφανίσεως είς τό μέλλον.

Ό σον άφορ$ τούς ’Ιταλούς καλλιτέχνας, ό 
μέν βαρύτονος κ. Βέκκι, παρουσιαστείς τό

πρώτον ώς Φίγκαρο είς τήν πρώτην πράξιν ήτα 
άρκετά συγκίχινη|ΐένος ώς έγνώσθη, καί δέν 
έπροξένησε τήν έντύπωσιν πού έπερίμενε τό 
κοινόν' καλύτερος είς τάς άλλας πράξεις τοΰ 
Κουρέως τής Σεβίλλης, καί μέ περισσότερον 
συμμαζεμένην τήν φωνήν του είς τήν Λουτσία, 
άφίνει μάλλον καλάς εντυπώσεις χωρίς νά Θε- 
ωρήται καλύτερος έν γένει άπό τούς έλληνας 
βαρυτόνους. 'Ωραιότερα καί λεπτοτέρα είς μου
σικά συναισθήματα εμφανίζεται ή Soprana 
Κα Landi καταχειροκροτηθεΐσα ίδίςι ώ ς Λου
τσία. Ή  κατακτήσασα δμως άπό τής πρώτης 
στιγμής τάς συμπαθείας τοΰ κοινοΰ ήτο ή 
mezzo-soprano Δις Oabriella Galli ωραία ώς 
έμφάνισις, άρκετά καλή ήθοποιός καί μέ γλυ- 
κυτάτην φωνήν, έπαρουσίασε μίαν Κάρμεν τήν 
οποίαν δέν έχομεν ακούσει πρό πολλών έτών 
είς τάς ’Αθήνας. Ή  σύμπραξις τής Δος Galli 
είς τήν έκτελουμένην σαιζόν εΐνε πράγματι ή 
ώραιοτέρα έπιτυχία, τήν οποίαν πιθανόν νά. 
ύπερβάλη ό άναμενόμενος τενόρος τής Σκά
λας κ. Taccani.

Νέαι εμφανίσεις έσημειώθησαν δύο' ένός βα
ρυτόνου εις τόν Ernani καί ένός τεν όρου (β'.> 
είς τήν Luccia. Δυστυχώς δμως καί οί δύο οΰ- 
τοι καλλιτέχναι παρουσιάσθησαν υστερούντες 
μουσικώς, καί έπροξένησαν δυσχερείας είς τήν 
ορχήστραν κατά τήν έκτέλεσιν.Τελειώνοντες κά- 
μομεν μίαν σύστασιν πολύ ωφέλιμον διά τοΰς 
καλούς Έλληνας καλλιτέχνας, νά τραγουδούνε 
είς τήν Έθνική των γλώσσαν γιατί τό άκροα-- 
τήριόν των άποτελεΐται άπό Έλληνας.

Π. ΓΛΥΚΟ ΦΡΙΔ Η Σ

Τό Βέκτρβν τοϋ Στανίολαου Βίτκιεβιτς

Ζωγράφος επαναστατικός, μιάς καταναγκα- 
οτικής μονιμότητος πού ξεπερνά κάθε δριο 
φαντασίας—οί πίνακές του αριθμοϋνται κατά 
χιλιάδας — προπαγανδι- 
στής καινοτόμων θ εω 
ριών κηρύσσων τόν άν- 
τιρρεαλισμό, τήν ιδέαν 
τής «καθαρας μορφής» 
καί ύπερασπίζων τίς θεω
ρίες του μέ μιά κατα- 
πλήσσουσα δεξιοτεχνία 
διαλεκτικής, μαθηματι
κός καί φιλόσοφος στά 
έργα του «Δοκίμια Αι
σθητικής» καί «Νέες 
μορφές στή ζωγραφι
κή», ό Στανίσλαος Βίτ- 
κιεβιτς, Πολωνός τήν 
καταγωγή, συνεκίνησε 
ιδίως τό φιλολογικό κό 
σμο καί κατέκτησε τό 
-κοινόν μέ τό ρομάντσο 
του : Οί άποχαιρετισμοί τοΰ φθινοπώρου» μυθι
στόρημα τολμηρό παρ’δλο τόν άθφό του τίτλο.

’Αλλ’ ενα άπό τά ι
σχυρότερα πάθη τοΰ 
προπαγανδ ιστού αύτοΰ 
τών νέων μορφών στή 
τέχνη, εΐνε ή σκηνή.
’Αφού τής αφιέρωσε 
ένα ιδιαίτερο βιβλίο 
«Τό θέατρο» έπί τοΰ 
οποίου διεξήγαγε άγρία 
πολεμική, ό Βίτκιεβιτς 
έφήρμοσε τίς θεωρητι
κές αντιλήψεις του (εύ- 

ι τυχώς δχι πάντοτε μέ 
απόλυτη άκαμψία) σέ 
μιά σειρά άπό τριάντα 
περίπου Θεατρικά έργα.

Τό πρώτο του έργο 
έπαίχθη σέ μιά κωμό- 
πολι μέ τήν έπιφύλαξη :
«άπαγορεύεται ή είσο
δος είς τούς νέους καί 
τούς στρατιωτικούς», 
άπό ενα επαρχιακό θί
ασο, φιλοδοξοϋντα νά 
τεθή έπί κεφαλής τής 
πρωτοπορείας ! Έ ν α  
άλλο έπαίχθη σ’ ένα 
προάστειο τής Βαρσο
βίας, άπό ενα ερασιτε
χνικό θίασο έργατών.

Μιά σκηνή άπό τό εργο τοΰ Βίτκιεβιτς 
ό « Τρελλός και ή μοναχή».

Μιά σκηνή άπό τό εργο τοΰ Βίτκιεβιτς 
«Ή  νέα άπολντρωσις*.

Άλλά τό τελευταίο αύτό εΐχε τόση έπιτυχία, 
ώστε οί κλειστές θύρες τών επισήμων θεάτρων 
τής Βαρσοβίας, άνοιξαν γιά τό Βίτκιεβιτς αύ- 
τομάτως ! Ή  συνοφρυωμένη «σοβαρά κριτική», 
πού τόν έχαρακτήριζε έκφυλο καί φαρσέρ, 
άκόμη καί «μπολσεβίκο» έ£ευμενίσθη καί έμα- 
λάχθη. Ή  φήμη τοΰ Βίτκιεβιτς, έπιβληθεΐσα 
στήν Πολωνία οριστικά, έξεπέρασε γλήγορα 
τά σύνορα τής πατρίδος του. Πλεΐστα έργα 
του έχουν μεταφρασθεΐ γαλλικά, αγγλικά, γερ
μανικά.

Τό θέατρό του εΐνε παράδοξο καί ιδιόρ
ρυθμο. Τό παρομοιάζουν πρός τό θέατρον τού 

Πιραντέλλο, άλλ’ ή δμοι 
ότης εΐνε μάλλον φαι
νομενική. Ό  Πιραντέλλο 
εΐνε διάνοια' ό Βίτκιε- 
βιτς εΐνε δύναμις φυσικί). 
Γράφει ένα έργο θεατρι
κό σέ τρεΐς-τέσσαρες νύ
κτες,ένφ συγχρόνως, κατά 
τήν διάρκειαν τής ημέ
ρας, ζωγραφίζει δεκάδα 
πορτραίτων.

Στό Βίτκιεβιτς, ή ζω
γραφική καί τό θέατρο 
εΐνε ένα. Τά ζωγραφικά 
έργα του, εΐνε θέατρο, 
καρφωμένο στό πανί τοΰ 
τελλάρου, ένα θέατρο μέ 
ζωή τόσο έντονη, πού 
ζητεί γιά νά κινηθή έν ά- 

νέσει καί νά κραυγάστ] μεγαλοφώνως, τούς πνεύ
μονες ένός ήθοποιοΰ καί τά σανίδια ένός παλ- 

κοσένικου. Έ ξ  άντιθέ- 
του, μεταβάλλει τό θέα
τρό του σέ μιά σειρά 
άπό εικόνες άκίνητες, 
πού άναπαραγάγουν έκ
θαμβα τό δνειρο τής 
ζωής.  ̂ „

Εννοείται δτι ή λο
γική στό θέατρο τού 
Βίτκιεβιτς διαφέρει ρι
ζικά άπό τή λογική τοΰ 
«κανονικού» θεάτρου 
πού τό μισεί θανασί- 
μως. Ενίοτε ώ θεΐ τό 
ίρρασιοναλισμό του ώς 
τά άκρότατα δρια, άλλά 
έκεΐνο όποΰ κατασταλά
ζει δέν εΐνε ή κωμωδία 
άλλά ή τραγωδία. Τά 
πτώματα μεταφέρονται 
σωρηδόν είς τά παρα
σκήνια, έκτος δταν ό 
συγγραφεύς τά νεκρα
νασταίνει, γιά νά έκ- 
φράση άναγλυφικώτερα 
καί μέ περισσότερη δύ
ναμη τήν πλήρη ανυ
παρξία ζωής είς τό 
πραγματικόν γεγονός. 
Τό συγκέρασμα αύτό τοΰ 
κωμικού καί τοϋ τραγί-



κοΰ, πού υπήρξε πάντοτε ή χαρά τών μεγάλων 
δραματουργών, προσλαμβάνει στο Βιτκιεβιτς 
νέους συνδυασμούς μορφών καί χρωμάτων : 'Υ 
πάρχει στό θέατρό του «γκινιόλ», έναγκινιόλοί 
μαριονέττες τό όποιον διευθέινειαι από ένα με
γαλοφυή καλλιτέχνη, γεμάτον άπό πνεύμα σα
τανικό. Οί γυναικείες μορφές του, μέ τή θελ
κτική διαστροφή μικρών κοριτσιών μπουχτι- 
σμένων προώρως, είνε συνταρακτικές. Τό αν
δρικό του προσωπικό, ό πρωταγωνιστής του 
ιδίως είνε προικισμένος μέ μιά δύναμη ταύρου. Ό  
τόπος τής δράσεως είνε ό απέραντος υποθετι
κός κόσμοι, σταυροδρόμι δλων τών φυλών καί 
τών λαών, άφθονα εμποτισμένος άπό εξωτισμό.

Σ ’ ενα άπό τά τελευταία έργα του ό Βίτκιε- 
βιτς σατυρίζει τούς οπαδούς τοΰ φρωϊντυσμοΰ. 
Σ ’ ένα άλλο, ό ήρως είνε μιά σύγχρονη μαθη
ματική μεγαλοφυΐα, ένα είδος ’Αϊνστάιν, πού 
φλέγεται άπό ένοχον έρωτα γιά τήν προγονή 
του, ένα κοριτσάκι διαβολεμμένο, δεκαπέντε 
έτών.

Ή  στάσις τοϋ Βιτκιεβιτς άπέναντι τής τέ
χνης είνε καθαρώςδραματική. Είνε μιά άπό τίς 
πληγωμένες αύτές ψυχές πού άναζητοΰνε στήν 
τέχνη, όχι τήν έπιτυχία (ό Βιτκιεβιτς τήν πε- 
ριφρονεΐ) άλλά τήν λύση τοΰ προβλήματος τοΰ 
ίδίου του «έγώ». Τό μοτίβο καί τό βάθος τοΰ 
έργου του, είνε μιά βαθειά κατάπληξη άπέ- 
ναντι τοΰ εφιάλτου τής ζωής, μιά κατάπληξη 
πού συμπυκνώνεται, μερικές στιγμές, σ’ ένα 
γελοίο σαρδωνικό, γιά νά άναλυθή μετ’ ολίγον, 
σέ μιά βαθειά ονειροπόληση. Θά ήταν σφάλμα 
νά κρίνω με τό Θέατρό του έπί τη βάσει τοΰ 
κώδικος τής κοινής ήθικής, πράγμα πού συχνά 
έσκανδάλισε τούς κριτικούς του. Αφηγούμεθα 
— δέν ειν’ έτσι—χωρίς τήν έλάχιστη στενοχοί- 
ρια καί χωρίς ίχνος τύψεως τά τερατωδέστερα 
πράγματα πού έχουμε όνειρευθεΐ— δέν εινε 
παρά ένα όνειρο. Καί τό θέατρο τοΰ Βίτκιε- 
βιτς κινείται στήν περιοχή τοΰ ονείρου. Ή  
πλήρης αυτή άνυπαρξία καί ίχνους ρεαλισμού, 
έλαφρώνει, κάπως, στό θέατρό τόυ, τήν έντύ- 
πωση τής κτηνωδίας πού Θά προκαλοΰσε τό 
ρεαλιστικό θέατρο, καί μ’ ένα πολλοστημόριο 
έστω άπό ό,τι λέγεται καί γίνεται, στή σκηνή, 
στά έργα τοΰ Βιτκιεβιτς.

τ. Μ Π - Σ

— Τά «Λεσβιακά φύλλα» είναι ασφαλώς 
ένα άπό τά συμπαθέστερα φιλολογικά περιο
δικά τοΰ τόπου μας. Σεμνό στήν εμφάνισή του 
μέ συνεργασίες κατά τό πλεΐστο Μυτιληνιών 
λογίων μάς κάνει γνωστή κάθε τόσο τήν πνευ
ματική κίνηση στή Μυτιλήνη πού είναι αξιο- 
λογη καί άξιοπρόσεχτη. Συνεργάζονται σ’ αύτό 
ό Στρατής Μυριβίλης, ή Μαρία Κλωνάρη που 
έχει συνεργαστεί καί στά «'Ελληνικά Γράμ
ματα», ό Πρωτοπάτσης, ό Μάκιστος καί άλλοι. 
Στό τελευταίο φύλλο τους πού λάβαμε άριθ. 
3  δημοσιεύεται ένα ωραιότατο διήγημα τής

Μαρίας Κλωνάρη μέ τόν τίτλο «Αένικο, ένα 
κομάτι τοΰ κ. Μάκιστου : «Τό Σπΰρο, τό Σα
ράβαλο» ένα σημείωμα τοΰ κ. Έλευθεριάδη 
γιά τόν Πικασσό, σκίτσα τοΰ κ. Πρωιοπάτση 
καί άλλα.

** *
— Στό τελευταίο φύλλο τής “Ίονίον Ά ν& ο  

λόγιας» πού τόσο αξιέπαινα διευθύνει ή κ. 
Μαρ. Μινώτου δημοσιεύονται τά εξής ενδια
φέροντα περιεχόμενα. Frederic Plessis. Hotn- 
mage a Foscolo—τοΰ κ. Ή λ. Βουτιερίδη. Τό τέ
λος τής μελέτης του γιά τήν Γλώσσα τοΰ 
Κάλβου—Τετράστιχα τοΰ κ. Σίμου Μενάρδου. . 
Στίχοι τοΰ κ. Πετμεζά-Λαύρα, μεταφράσεις άπό · 
τό ιταλικό τής δίδος Ρίτας Μπούμη κ. ά.

** *
—Στό φύλλο τής 1ης Νοεμβρίου ή «Νέα 

’Εστία»  δημοσιεύει αξιόλογο ποίημα τοΰ κ. 
Μαμμέλη καθώς καί στίχους τοΰ κ. Α. Μελα- 
χρινοΰ, ένα σημείωμα τοΰ κ. Π. Νιρβάνα, ένα 
διήγημα τοΰ κ. Μ. Νικολάίδη, πέντε τραγού
δια τοΰ Ζάν Μωρέας μέ σημείωμα τοΰ κ. Ά γ- 
γελομάτη κ. ά.

** *
— Στά τελευταία φύλλα τής έφημερίδος τών ■ 

Ίωαννίνων «’Ή πειρος» ό κ. Γ . Χατζής-Πελλε- 
ρέν είς σειράν άρθρων άσκεΐ μέ χαρακτηριστική 
δριμύτητα κριτική τοΰ τελευταίου τεύχους τών 
«’Ηπειρωτικών χρονικών» πού διευθύνει ό Μη
τροπολίτης Ίωαννίνων.

** *

—Τό γνωστόν άλληλοφάγωμα «Πατρίδος» 
καί « Ελευθέρου Βήματος» καί ιδίως ή δημο
σίευση τών έπιστολών τοΰ κ. Σίμου ένέπνευ- 
σαν είς τόν κ. Βλάχον ένα πρώτης τάξεως άρ- 
Θρον πού έδημοσιεύθη στήν «Καθημερινή». 
Δέν τοΰ λείπει οΰτε ή κριτική καυσακότητα, 
οΰτε τό χιοΰμορ, οΰτε τό καλόν ΰφος. Τό άρ
θρο όμως αύτό έχει τό ελάττωμα εκείνο πού 
τό συναντά κανείς σέ όλες τίς εργασίες τοϋ 
κ. Γ . Α. Βλάχου. Τόν άγονο ρωμαντισμό, τή 
νοσηρή νοσταλγία πρός ένα παρελθόν πού 
όπως κάθε παρελθόν δέν μπορεί νά ξαναγυ- 
ρίση. Ά ν  έλειπε αύτή ή κακή νοσταλγία, άν ό 
κ. Βλάχος μαζύ μέ τίς τόσες άρετές πού έχει 
τό γράψιμό τον, προσπαθούσε νά σταθή καί 
νά ύποστηρίξη τήν πολιτική κριτική του σ ’ ένα 
επίπεδο Θετικό, σέ μιά διαπίστωση τών πρα
γματικών άφορμών κάθε κακοΰ καί τών πρα
γματικών μέσων πού μποροΰν νά συντελέσουν 
γιά νά λειψή αύτό τό κακό, άν ήθελε νά προ- 
σέξη περισσότερο τό σήμερα και τό μέλλον 
καί νά μή ποθή ένα άποτελματωμένο παρελ
θόν, σίγουρα τόσο τό άρθρο έκεϊνο, όσο καί 
πολλά άλλα άρθρα τοϋ κ. Βλάχου, θά έζοΰσαν 
γιά πολύν καιρό στήν κοινή συνείδηση. Τό πα
ρελθόν είναι χρήσιμο γιά τά διδάγματα πού 
μάς προσφέρει, δέν είναι όμως Ιδανικό πρός 
τό όποιο μποροΰν νά στραφοΰν οί πόθοι μας, 
ή σκέψη μας καί ή πράξη μας.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΟΡΟΙ ΤΗ ΙΪΝΤΑΙΗ  

τ η  ΣΚΥΛίη

Α γαπητά  “'Ελληνικά Γράμματα»,

Στά χαρακτηριστικά γεγονότα, πού αναγρά
φονται στά «Έλλην. Γράμματα» τής 1ης Νο
εμβρίου 1928 μέ τήν επιγραφή «ένα ποίημα 
δίχως ποιητή» γιά νά φανερωθούν τά προτε
ρήματα τών σκύλων καί ίδιως όσα γεγονότα 
πέρνονται άπό τόν Πλούταρχο, ζωηρό στέκε
ται καί τό παράδειγμα τής άφοσιώσεως τοΰ 
σκύλου τοΰ Ξανθίππου τοΰ ’Αθηναίου πρός 
τόν άφέντη του σέ έποχή πού κυριολεκτικώς 
κατά τήν παροιμία έχανε τό σκυλί τόν άφέντη 
του. Ή τα ν ή έποχή πού ό Περσικός χείμαρ
ρος κατέβαινε ορμητικός καί άφοϋ έσπασε τό 
μέτωπο τών θερμοπυλών άπειλοΰσε μέ τή ραγ
δαία όρμή του καί τάς ’Αθήνας καί τή λοιπή 
Ελλάδα. Ο Αθηναίοι κατά συμβουλή τοΰ 
Θεμιστοκλέους έλαβον τήν ήρωϊκή καί πατρι
ωτική απόφαση ν’ άφήσουν τήν ιδιαίτερη πα
τρίδα στή διάθεση το" έχθροΰ γιά νά σώσουν 
τήν κοινή πατρίδα, τήν Ελλάδα.

Ό  Πλούταρχος στό δέκατο κεφάλαιο τοΰ 
βίου τοΰ Θεμιστοκλέους, άφοϋ μέ λίγες ζων
τανές γραμμές είκόνισε τήν τραγική σκηνή τοΰ 
αποχωρισμού τών Αθηναίων—πού τά μέν γυ
ναικόπαιδα καί οί άδύνατοι γέροντες έφυγαν 
πρόσφυγες στά παρακείμενα νησιά, οί ανδρες 
έμπαιναν στά πλοία νά πολεμήσουν καί λίγοι 
γέροντες έμεναν στάς Α θήνας— στό τέλος προ
σθέτει τά άκόλουθα: «ήν δέ τις καί άπό τών 
ήμερων καί συντρόφων ζώων έπικλώσα γλυ- 
κυθυμία, μετ’ ώρυγής καί πόθου συμπαραθεόν· 
των έμβαίνουσι τοϊς έαυτών τροφεΰσιν. Έ ν  
οΤς ιστορείται κύων Ξανθίππου τοΰ Περικλέ- 
ους πατρός ούκ άνασχόμενος τήν άπ’ αύτοΰ 
μόνωσιν έναλέσθαι τή Θαλάτττ] καί τή τριήρει 
παρανηχόμενος έκπεσεΐν είς τήν Σαλαμίνα 
καί λιποθυμήσας άποθανεΐν ευθύς' οΰ καί τό 
δεικνύμενον άχρι νϋν καί καλούμενος Κυνός 
σήμα τάφον είναι λέγουσι». Παραστατικά τήν 
πίστη καί εύγνωμοσύνη τοΰ σκύλου τήν έχει 
εκδηλώσει καί ό λαός μέ τόν άκόλουθο μύθο 
πού ακόυσα άπό ένα άγράμματο άπό τό χωριό 
Καμενιάνος τών Καλαβρύτων. «Ή τανε-λέει- μιά 
φορά ένας χοντρονοικοκύρης μέ τίς στάνες του 
καί μέ τά πολλά χωράφια του. Μά ήρθε και
ρός καί ξέπεσε, τά χωράφια του τά πήραν άλ
λοι, τις στάνες του μέ τούς τσοπάνηδες καί 
τούς σκύλους τις είχαν άλλα άφεντικά' αύτός 
έγύριζε φτωχός. Μιά ήμέρα ό δρόμος του τόν 
έφερε νά περάση άπό τή στάνη του' στό πέρα
σμά του δέν γύρισε κανένας άπό τούς τσοπά- 
νηδές του, ^πού τούς είχε ταγισμένους νά τόν 
κοιτάξη, οΰτε άπό τά γιδοπρόβατά του, μο
νάχα τά σκυλιά άπό μακρυά πού τόν μυρίστη
καν κουνοΰσαν τίς νούρές». Μέ τό μΰθο αύτό 
πού φαίνεται ’σάν μιά μακρυνή απήχηση τών 
όσων έψαλε ό "Ομηρος γιά τόν Ά ργο (’Οδύσ
σειας Ρ '. στ. 290) ό λαός θέλει νά δείξη κάτι

παρόμοιο μέ εκείνο πού υποστήριζε ό Μάρκ 
Τ  ουαίν.

Καί σάν τώφερε ό λόγος γιά τά σκυλιά καί 
τήν εξύμνηση πού χρεωστάμε σ ’ αύτά, δέν θά  
λησμονήσωμε κι’ έναν ΰμνο τους τοΰ Ροΐδη 
πού τόν βρίσκει κανείς πρόχειρα στά Νεοελ
ληνικά άναγνώσματα τοΰ Σαρρή μέ τήν επι
γραφή «ιστορία ενός σκύλου».

Μέ τιμή 
Θ. ηθΚΝΚΣΟΠΟΥΛΟΖ

Κ αθηγητής Γυμνασίου

I. Άλεξόπουλον, Βόλον. Καί τά δύο μυθι
στορήματα άρχισαν άπό τό φύλλον άριθ. 33 τής 
15 ’Οκτωβρίου έ. έ. Φύλλον τής 15 ’Οκτωβρίου 
πρός τό παρόν δέν έχομεν. Άπευθυνθήτε πά
λιν κατά τάς 10 Δεκεμβρίου οπότε Θά έχωμεν 
τάς έλαχίστας έπιστροφάς επαρχιών καί Θά 
μπορέσωμε νά σάς στείλωμε. Άλλοιώτικα Θά 
περιμένετε τήν άνατύπωση. — Στέλλα Γερο 
γιάννη. Έλάβαμε καί άναμένουμε νέα ειδο
ποίησή σ α ς Κατίνα Λ νριντζή, Πάτραι. Ευ
χαριστούμε γιά τήν ειδοποίηση. Ά ργύρην Κα- 
ραμπίτην φοιτητήν ιατρικής, ενταύθα. Άφοΰ ή 
ιατρική δέν σάς απασχολεί όλες τίς ώρες σας άλλά 
σάς μένει καιρός, ν’ άπασχοληθήτε καί μέ τήν ποί
ηση, προσέξτε κάπως βαθύτερα τήν «άνθρώ- 
πινην ιστορία» πού όσο κι’ αν είναι άπλή θέλει 
πολύ προσοχή γιά νάσυλλάβη κανείς τό βαθύ. 
τερο περιεχόμενό της.— Τέλην Ανγέρην. Σάς 
εύχαρ ιστού με γιά τά Θερμά Σας λόγια. Μπο
ρείτε νά στείλετε ότι Θέλετε. Οί «θλιβερές 
ώρες» δέν μάς φαίνονται τόσο κατάλληλες γιά 
δημοσίευση. Στείλτε κάτι καλλίτερο.— ’Ιούλιον 
Καστορίδην, Θεσσαλονίκην. Τό «Πτερό στόν 
άνεμο» καί ή «Αμαρτωλή» δέν είναι οΰτε διη
γήματα, οΰτε καν σκίτσα, οΰτε καν τίποτα. Μέ 
επιείκεια κρινόμενα μπορεί νά θεωρηθούν παι- 
δικέ-ς προχειρολογίες. Δέν υπάρχει μόνο στοι
χειώδης άγνοια τής τέχνης καί τής ζωής άλλά 
υπάρχει στήν «Αμαρτωλή» ιδίως, κάτι πού τό 
λέτε ξερά-ξερά καί τό παρουσιάζετε σάν νά 
κάνατε άνακάλυψη. . . Μιά άδελφή παραδιόθηκε 
στόν άδελφό της τήν ώρα πού αύτός είναι 
ετοιμοθάνατος. . . . κ.λ.π. σας συνιστοϋμε νά 
πάψετε νά γράφετε έπί μίαν τουλάχιστον πεν
ταετίαν γιά νά σύνελθετε καί νά όριμάση λίγο 
ή σκέψη σας.— Θ. Λνκογιάννην, Θεσσαλονί
κην. Γ  ι’ αύτό πού προτείνετε θά  συνεννοη- 
θοϋμε μέ τόν κ. Π. Ταγκόπουλο. Είναι πρό
βλημα χώρου μόνον. Πάντως αν βρούμε τρόπο 
Θά φροντίσωμε νά ίκανοποιήσωμε τήν επιθυ
μία Σας.— Πολύβιον Μητσόπονλον, Μεγαλό- 
πόλιν. Ό  στίχος σας είναι καλός άλλά καί τάδυό 
ποιήματατα πολύ κοινοτυπικά, Θά προτιμού
σαμε κάτι άλλο είτε έμετρο, είτε πεζό άλλά 
πειό δουλεμένο. Αύτό δέν τό κάνομε μόνον 
πρός τό συμφέρον τοΰ περιοδικού άλλά καί γιά 
τό καλό τοΰ συγγραφέως. Νομίζομε, πώς ό,τι 
παρουσιάζει ένας άνθρωπος πρέπει νά είναι 
πολυ καλό. Άλλοιώτικα δέν έχει κανένα λόγο 
νά παρουσιάζεται.— Νίκον Γκόφαν, ’Ενταύθα. 
Έδιαβάσαμε μέ πολλή προσοχή καί τό Σονέτο



κα'ι τό πεζοτράγουδο. Τό Σονέτο είναι ενα είδος 
πολύ λεπτό ποΰ θέλει δυνατό μάστορη. Μέ 
αρκετή επιμονή θά γράψετε καλά. Έκεΐνο ποϋ 
μάς έκαμε άγαθή εντύπωση είναι τό < Κακό- 
μοιρο τριαντάφυλλο» πού έχει μιά χαρακτη
ριστική απλότητα κι1 έναν άβίαστον συμβο
λισμό. Δέν εΐναι τίποτε εξαιρετικό. Εΐναι 
ομως κάτι Ισορροπημένο, κάτι όπλο κάτι πού 
δείχνει, πώς εκείνος πού τό έγραψε δέν σκα
λώ νει αρλούμπες καί ασυναρτησίες δπως άλ
λοι νέοι πού φτάνει νά εφεύρουν μιά παρα
δοξολογία γιά νά τή θεωρήσουν τέχνη. Τό μι
κρό άύτό κομμάτι εΐναι πολύ καλό γιά νά δια- 
βαστή άπό παιδιά. ’Άν κάποτε κάμωμε καμμιά 
τέτοια σελίδα θά τό βάλουμε. Προσέχετε μόνο 
στή γλώσσα σας. — Σ. X  X . Δέν εΐναι κακό 
αλλά θά προτιμούσαμε κάτι καλλίτερο.— Φλοί
σβον, Θεσσαλονίκην. ’Ασχέτως πρός τό ποίημα 
καί τήν αξίαν τής μεταφράσεως ό στίχος σας 

-έχει μετρικά λάθη. Γιά προσέξατε:
Κ α ι  τό ρ ό δ ινο  χ ρ ώ μ ’ ά π ’ τή  χά ρ ι 
τ ή ς  μ η τ έ ρ α ς , για τί τό τραβα.·
6 ω κ ε α ν ό ς  που μ ο υ γ κ ρ ίζ ε ι  κ ι  ό α γέρα ς  
οτα ν δέρ νει τή  δόλ ια  κ α ρ δ ιά .

Ό  κάβε τόμος στοιχίζει δραχμάς 100. Οί δύο 
τόμοι δραχ. 200 τά δέ 8 φύλλα τοΰ 6 τόμου 

•δραχ. 64 ήτοι 8 δραχ. έκαστον.— Δειλήν Μαυ- 
ρέαν. Οΰτε τά «Μεσάνυχτα» ούτε «Ή  έλεημο- 
βύνη» μάς ικανοποίησαν.— Ά νϋ'ήν Φτέρην. 
«Τό σπίτι τό βαοειόκλειστο» εΐναι μιά καλή 
ιδέα πού δέν δουλεύτηκε άρκετά. Κρίμα, γιατί 
θά  μπορούσατε νά γράψετε ευπρόσωπα πράγ
ματα.— Θεοδ. Ξύδην Έλάβαμε, Εύχαριστοΰμε. 
’Αναδημοσιεύσεις κατ’ αρχήν δέν κάνουμε καί 
γι’ αύτό λυπούμεθα πού δέν μποροΰμε νά Ικα- 
νοποιήσωμε τήν επιθυμία σας.— Γ. Ίωαννίδην. 
Ό π οιο  βράδυ θέλετε περάσατε άπό τό γρα
φείο μας. Θά δήτε πώς τά πράγματα δέν είναι 
δπως τά βλέπετε.—Νικ. Πατρίκιον. Πειραιά : 
Σάς εύχαριστοΰμε γιά τίς φωτογραφίες. Θά 
δημοσιευθοΰν καί αν θέλετε στέλνετε δταν έχετε 
καλές. Πρό παντός νά έχουν καλό φωτισμό. 
Περάστε αν θέλετε άπό τά γραφεία μας.— Μ  
Κυριακίδην. Ένταΰθα. Είσθε φαίνεται νέος 
καί ή γνώμη μας εΐναι νά βρήτε έναν τρόπον, 
ώστε δταν γράφετε στίχους νά είσθε άπηλλαγ- 
μενος τοΰ ακράτητου ενθουσιασμού πού σάς 
κατέχει, πού άντί νά διοχετευθή αλλοΰ διοχε
τεύεται εις τούς στίχους σας. Περισσότερη ήρε- 
μία, καί κάποιος κατευνασμός.—Π. Βαλχάλαν. 
Πειραιά: Κάτι πάτε νά πήτε μά δέν τό κατα-

ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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φέρνετε ώς τό τέλος. Ό  οίστρος δμως δέν σάς 
λείπει.—S on ex . Ένταΰθα: Σέ μάς άγαπητέ 
κύριε, δέν λείπει ή καλή θέλησις. Ό  κυριώτε- 
ρος δμως ύποστηρικτής κάθε άνθρώπου εΐναι 
ό ’ίδιος ό έαυτός του. Καί αν πραγματικά άγα- 
.πάτε τόν έαυτό σας μήν βιάζεσθε. Μπορεί νάχετε 
ταλέντο μά τό ταλέντο σας θέλει άκόμα δού
λεμα καί πολύ μάλιστα. Δέν καταλαβαίνουμε 
λοιπόν σέ τί θά σάς όφελήσωμε άν δημοσιεύ
σωμε ένα τραγούδι σας πού κανείς δέν Θά τό 
προσέξη .Γι’ αύτό νομίζομε ή καλύτερη υπηρε
σία πού μποροΰμε νά σάς προσφέρωμε εΐναι 
νά σάς άποτρέψωμε άπό τούς εύκολους καί 
άσημάντους Θριάμβους.—Γ. Κουτσουμπήν, Α’ί- 
γιον: Ό  Δος τόμος αρχίζει άπό τήν Ιην ’Ιου
νίου καί τό άντίτιμον τών φυλλαδίων ώς τόν 
αριθμό 8 (32) εΐναι 8Χ 8 = δ ρ α χ . 64.—Π . Κόρ - 
παν, Πάτρας: Γράφομεν ταχυδρομικώς.—

‘ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡηΜ Μ ηΤΗ,'
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΤΥΡΣΟΣ A. Ε.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
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Εγγραφονται συνδρομηταί διά τούς 4 πρώτους χρυσοδέτους τόμους πρός 

Δραχ. 1.000 εις 10 μηνιαίας δόσεις.
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ΕΚ Δ Ο Τ ΙΚ Ο Σ  0 ΙΚ 0 Σ  Λ  Η  Μ  Η  Τ  Τ> 1  1C Γ ) Υ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΗ Λ ΕΦ . 11 -48  Π  1 1  Π  1  1 Λ  | \  ν '  I  A. Ε.

Τ Α  Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Α  Ε Γ Κ Ε Κ Ρ Ι Μ Ε Ν Α  

Α Ν Α Γ Ν Ο ^ Τ Ι Κ Α  κ α ι  Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Α Κ Β Ι Β Λ Ι Α
ΔΙΑ Τ Ο  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Ν  Ε Τ Ο Σ  1 9 2 8 - 1 9 2 9

Άνδρεάδου Δ.
'Ζή ση—Δαμασκη νοΰ 
Ό  Ή λιο ς (τοϋ Κράτους)
Έ π . Παπαμιχαήλ
Δ. Άνδρεάδη (Πουλιά καί Παιδιά)

Β ' τάξ. Παπαμιχαήλ—Βουτυρά 
Άνδρεάδου Δ.
Κλεάνθους—Παπαμαύρου *
Παπαμιχαή λ—Βουτυρά 
Παπαμαύρου Μ.
Δημοσθένη Άνδρεάδη 
Καρκαβίτσα—Παπαμιχαήλ 
Δημ. Άνδρεάδου—Π. Παπαχριστοδούλου 
Παπαμιχαήλ—Βουτυρά 
Καρκαβίτσα—Παπαμιχαήλ 
Παπαμιχαήλ— Άντωνάτου 
Καζαντζάκη Γαλατείας 
Δημ. Άνδρεάδη—Π. Παπαχριστοδούλου 
Παπαμιχαήλ—Άντωνάτου 
Καζαντζάκη Γαλατείας |

1. ΑΛΦΑΒΗ ΤΑΡΙΟ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α'
2. ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ Α'
3. ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ Α'
4. ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ Β '
5. ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ Α’
6. Η Α Υ ΓΗ  Αναγνωστικό Β ' τάζ.
7. ΟΙ Α Ν ΤΑ ΡΤΕΣ Τ Ο Υ  Σ Π ΙΤ ΙΟ Υ Β ' »
8. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ’Αναγνωστικό Β '
9. Ο ΗΛΙΟΣ Γ ' »

10. Ο Π ΡΟ ΣΤΑ ΤΗ Σ Τ Ο Υ  Σ Π ΙΤ ΙΟ Υ  Γ ' »
11. Ο ΔΥΣΣΕΙΑ  Αναγνωστικό Γ ' »
12. Η Π ΑΤΡΙΔΑ  ΜΑΣ Δ' »
13. Ο ΦΑΡΟΣ Τ Ο Υ  Χ Ω Ρ ΙΟ Υ Δ' »
14. ΟΙ Ε Λ ΕΥ Θ ΕΡΟ Ι Δ' »
15. Δ ΙΓΕΝ Η Σ Α Κ ΡΙΤΑ Σ Ε '
16. Η Μ ΕΛΙΣΣΑ Ε ' »
17. Ο Σ Τ Ρ Α ΤΙΩ ΤΗ Σ Ε ' »
18. Η ΕΛΛΑΔΑ Ε ' »
19. Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤ' »
20. Η  Μ ΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ Σ Τ '

3 Ι3 Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΟ Ν
ΠΙΝΔΑρογ ΠΑΠ ΑΓΕΩρΓΙΑΔΟγ

Σ Τ Ο Α  Φ Ε Ξ Η  4 -9

€  Κ  Δ  Ο  , Ξ Ε  I Ξ

I Α  Τ  Ρ  I Κ  Α Ι  
Ν Ο Λ \  Ι Κ Α Ι  
Φ Ι Λ Ο Ξ Ο Φ Ι Κ  Α Ι  
Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Ι  
Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν  Ι Κ Α Ι  
Λ Ε Ξ Ι Κ Α  κ τ λ .

Μ Ε  Μ Η Ν Ι Α Ι Α Σ  Δ Ο Σ Ε Ι Σ  
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ -______

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΙ



Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι  :

Α δ ελφ οί Β Λ Α Σ Τ Ο Τ
hi mm............... ιιι.......ιιιιιιιιιιιιιι.......ιιιιιιιιιιιιιιιιιι...... ιιιιιιιιιι.... ιιιιιΙΙΙΙΙΙΙιιιιιΙΙΙΙΙΙΙΙ

Π Λ Α Τ Ε Ι Α  Κ Λ Α Ο Μ Ο Ν Ο Σ

Ο Δ Ο Σ  ΠΗΛΗΙΩΝ ΠΚΤΡΩΙΊ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ο Υ

A. Ε.  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΠΒΠΚΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 9

Έκαστη κλήρωσις τοΰ Μεγάλου Λαχείου 
είναι αυτοτελής 5.250 λαχνοί κερδί

ζουν είς έκάστην κλήρωσιν 
δραχμάς 5,500.000.

ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ
2 .000.000

400.000
250.000
200.000 
100.000

50.000
20.000
15.000
10.000

9.000
8.000
7.000
6.000 

10.000
40.000
75.000 

200,000 
100.000

3.500.* 00 
2.000.000 
5.500.000

Α ριθμός τις κερδίζων είς μίαν κλή- 
ρωσιν ώς εκ συστήματος της διανομής 
τών κερδών, πλείονα τοΰ ενός κέρδη, 
λαμβάνει πάντα τά κέρδη ταΰτα,

Έ καστον Γραμμάτιον διαιρείται είς 4 
" Ε κ τ η  κλή ρω σις 27 Δ εκ εμ β ρ ίο υ  

τμήματα πωλούμενα αντί 50 δραχμών 
καί παρέχοντα δικαίωμα είς τό τέταρτον 
τών ώς άνω κερδών

ΙΩΣΗΦ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Ό  κ. ’Ιωάννης Σφακιανάκης διδάκτωρ 

τής ’Ιατρικής τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Βερολίνου έπί 25ετίαν έν Γερμανίςι έκ- 
παιδευθείς θεραπεύει άπαντα τά Γυναι- 
κολογικά, Μαιευτικά, Ουρολογικά, Δερ
ματικά καί Μεταδοτικά νοσήματα. ’Εγχει
ρίσεις γυναικολογικαί έπιτυχέσταται.

Δέχεται 1 0 —12 π. μ. καί 4 —-8 μ. μ.
Ο λ ο ι : Λ  ι -. K u n s t a n t i n o y  . 2 9

Κλήροι 1 2.000.000 πρός Δρ.
» 1 400.000 » »
» 1 250.000 » »
» 1 200.000 » »
» 1 100.000 » »
» 1 50.000 »
» 1 20.000 » »
» 1 15.000 »
» 1 10.000 » »

ι 9.000 » »
» 1 8.000 »
» 1 7.000 » »
» 1 6.000 » »
» 2 5.000 » »
« 10 4.000 » »
» 25 3.000 « »
» 100 2.000 » »
» 100 1.000 » »

250
5.000 100
5.250

“ Β Ο Τ Ρ Υ Σ , ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΝ

λ ν ω ν υ μ ο ς  ετ κ ιρ ε ιη

Κεφάλ. Μ ετο χικό ν  κα ι Ά π ο θ εμ α τ ικο ν  
Δ ρ . 60.000.000 τή ν  31 (Δεκεμβρίου 1927

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ:
ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡ. 27«

Ο ΙΝ Ο Ι ΧΥ Μ Α : Λευκοί, ερυθροί, 

γλυκείς, μοσχάτοι 

ΟΙΝ ΟΙ Ε ΙΣ  ΦΙΑΛΑΣ: Επιτραπέζιοι 

έπιδόρπιοι, ορεκτικοί, τονωτικοί, 

Β ΕΡ Μ Ο Υ Τ  : Έ κ  παλαιού μοσχάτου 

Οίνου

ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ : ’Απαράμιλλος 
ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ ·Β0ΤΡΪΣ.

τ υ π ο υ  κομ ιηκ

ίΕ«ράμιλλον τών καλλίτερων Γαλλικών Κονιάκ 

Πωλσΰνται είς δλα τά κέντρα καταναλώσεως

Τ Ρ Η Π Ε Ζ Η
Κ Ο Σ Μ Η Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETFVIPIR

ΚΕΦΑΛ. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 25.50O.CCO 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΔΡ. 8 0̂.228

Ε Δ Ρ Α  ΕΝ Β 0 Λ Ω ,  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ Α0ΗΝΑΙΣ

F 1 L I A L Ε S
Τράπεζα Λαρίσσης —'Λάρισσα 

Τράπεζα Τρικκάλων — Τρίκκαλα

Α Ν ΤΑΠΟ ΚΡΙΤΑΙ

Είς δλας τάς πόλεις τής Ελλάδος 

καί τάς κυριωτέρας τοΰ έξωτερικοΰ

Ταμιευτήριον μέχρι 100.000 δραχμών 

μέ 7 ο/°. — Έ κ τελ εϊ πάσης ρύσεως 
Τραπεζητικάς εργασίας

I. ΒΑΘΗΣ
Δ ΙΚ Η ΓΟ ΡΟ Ι ΠΑΡ’ ΑΠΑΣΙ ΤΟΙΣ Δ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣ
ΓΡΑΦΕ» Α :

ΟΔΟΣΓ ΣΠ YR, Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Π Η  Α5

ΚΑΙ ΣΤΟΑ 0ΡΦΑΝΙΔ0Υ (ΣΥΜΒ0Λ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ)



BRUNSWICK
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h u m  -  i n n

I2S ' 'A m e r i c a n

ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΑΛΕΞ. ΚΟΚΟΛΗΣ & Σ1Α

ΑΘΗΝΑΙ ΒΟΥΛΗΣ ?

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ : ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 130 
ΘΕΣ)ΝΙΚΗ : ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

Ε Δ  Δ  Η ΚΓ I  Κ Q ]\Γ Ω , Δ  Ε I Ο ΚΓ
ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑΙ ,  ΦΕΙΔΙΟΥ* 3

Κ ΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΔΡΑΧ. 2.700000

Μέτοχοι: Καλλιτέχναι Φιλότεχνοι — ή Έ θνικη  Τράπεζα τής 'Ελλάδος

ΤΜΗΜΑ ΩΔΕΙΩΝ
ΚΕΝ ΤΡΙΚΟΝ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΛΟΣ Φ Ε ΙΔ ΙΟ Τ  3

Διδάσκονται άπαντα τά όργανα κα ι μαθήματα 
Μονω δία, Δ ρ α μ α τική ,’Απ αγγελία ,'Ισ τορία  Μ ο υ 
σικής, P r im a  V is ta ,  Ρ υ θ μ ικ ή  σύστημα D a lc ro z e . 
ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A0HNQN
ΜΗΝΑ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ &  Σιας Λ .  ’Αλεξάνδρας 15
ΔΗΜ. }(ΑΤΖΗΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ— Ά χ α ρ νώ ν  Σουρμελή
ΓΕΡ. ΣΑΛΒΑΝΟΥ—-Κεραμέων— Έ λευ σ ιν ίω ν
ΛΕΟΝΤΕΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙ— Τέρμα  Πατησίω ν
ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ— Πατησίω ν 30G
Μ ΙΧΑΗΛ ΠΙΤΙΔΗ— Π αγκράτι
ΑΛ. Ζ Ε ΡΒΟ Υ — ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ—  Καλλιθέα
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ— Κηφ ισσιά
Ν. ΜΠΟΡΟΥΝΗ— Πειραιά
Μ. Π ΕΤΡΑΚΗ— Πειραιά
Μ ΑΡΚΟΥ και Μ ΑΚΡΗ— Ν . Φάληρον
Λ. Φ Α ΛΤΩ Φ— Ν . Φιλαδέλφεια

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

* » ^ΑΛΚΙΔΟΣ
* » ΚΟΡΙΝΘΟΥ

» ΗΡΑΚΛΕΙΟ Υ (ΚΡΗΤΗΣ) 
ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ^ΑΝΙΩΝ (ΚΡΗ ΤΗΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ * ΙΟ Υ

* * ΒΟΛΟΥ
Μέσος δρος φοιτώντων μαθητών κατ’ έτος 2500

Τ Μ Η Μ Α  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Ν
Π  I  Α .  ]Ν Γ  Α .

ΜΟΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 
Π ΕΡΙΦ Η Μ Ο ΤΕΡΩ Ν  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑΣ  
BLCITHNER CROTRIAN STE IN  W EG  NECJM EYER, 

SO PH Κ.Λ.Π.

Μ ΟΥΣΙΚΑ ΤΕΜ ΑΧΙΑ
"Ολα τά κλασσικά, παιδαγωγικά και νεώτερα. Γ ί
νονται δεκται Ιδιαίτεροι παραγγελίαι. Συνεργα
σία μέ τούς μεγαλυτέρους έκδοτικούς οίκους τη ς 

Ευρώπης

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλλα, κοντραμπάσσα, μαν- 
δολίνα, κιθάρες, δλα τά  είδη τών πνευστών όργά- 
νων, έξαρτηματα παντός είδους μπάνται φιλαρμο

νικών, ρόλοι, πιανόλες, χρονόμετρα κλ.

ΤΜ ΗΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΝ
’Αναλαμβάνει τήν έκδοσιν μουσικών τεμαχίων 

και έκδόσεις έργων διαφόρων μουσουργών.

ΤΜ ΗΜΑ ΕΠ ΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΔΙΣΜΑΤΩΝ
Χορδίζονται, λουστράρονται και έπισκευάζονται 

παντός είδους πιάνα, πιανόλες καί μουσικά 
όργανα άπό άρίστους τεχνίτας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΪΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ Ν  ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Δ ΙΑ Κ Η ΡΥΞ ΙΣ

Τή 19 τρέχοντος ήμέρα Δευτέρα καί 
ώρα 11 π.μ. ένεργηθήσεται έν τφ Κατα- 
στήματι "Υπουργείου Ναυτικών προφο
ρικός μειοδοτικός διαγωνισμός πρός άνά- 
θεσιν έκτυπώσεως τριών διαφόρων έγχει- 
ρ ιδίων.

Οί δροιευρηνται παρά τψ Γ '  Γραφείφ 
τής Δ/σεως Γενικού Επιτελείου Τμήμα 
Τορπιλλών.

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  

Κ . Α Ρ Μ Α Κ Ο Λ Λ Α Σ
Α ΡΧ ΙΦ ΡΟ Ν Τ ΙΣ Τ Η Σ  IT. Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

Δ ΙΑ Κ Η ΡΥ Ξ ΙΣ  (9184)

Τό Ύπουργείον τών Ναυτικών δια
κηρύττει δτι τήν 23 μηνός Νοεμβρίου 
ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 5 μ. μ. 
θά διεξαχθή ενώπιον τής κατά Νόμον 
επιτροπής προμηθειών έν τφ Χρηματι- 
στηρίφ εμπορευμάτων Πειραιά, Δημόσ. 
διαγωνισμός διά τήν προμήθειαν τή 
Ναυτική Υ π ηρεσία  10.000 χ)μων έλαιο- 
ελαίου.

Οί σχετικοί δροι εύρίσκονται κατα
τεθειμένοι παρά τή Δ)σει προμηθειών 
καί τοΐς Έμπορικοϊς Έπιμελητηρίοις.

Δημοσιβυθήσονται δέ καί διά τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Ο Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

I. Δ Ε Μ Ε Σ Τ Ι Χ Α Σ
Π ΛΟ ΙΑΡΧΟ Σ π. Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

Δ )Σ ΙΣ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΩ Ν  
ΤΜ Η Μ Α  ΕΦΟΔΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Άρ. Πρωτ. 8096

Δ ΙΑ Κ Η ΡΥ Ξ ΙΣ

Τήν 25 Νοεμβρίου i.e. καί ώραν 11 
π. μ. ένεργηθήσεται έν τφ Ύπουργείφ 
Ναυτικών, ενώπιον τής ’Ανώτατης Ε π ι 
τροπής Προμηθειών, μειοδοτική δημο
πρασία δι1 ενσφραγίστων προσφορών διά 
χήν προμήθειαν τή Ν. 'Υπηρεσία κασ
σιτέρου.

Είς Χελώνας μέν χιλιόγρ. χίλια (1000) 
» ράβδους δέ » πεντακ. (500) 
Πληροφορίαι παρά τή Δ)σει Προμη

θειών 'Υπουργείου Ναυτικών, τοΐς κατά 
τόπους Έμπορικοϊς Βιομηχανικοί? Έ π ι
μελητηρίοις καί Χρηματιστηρίφ Ε μ π ο 
ρευμάτων Πειραιώς.

Ο Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΩ Ν

Κ . Α Ρ Μ Α Κ Ο Λ Λ Α Σ
Α Ρ Χ ΙΦ ΡΟ Ν Τ ΙΣ Τ Η Σ  ΤΤ.Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

Δ ΙΑ Κ Η ΡΥ Ξ ΙΣ

Τό Ύπουργείον τών Ναυτικών δια- 
κυρυττει οτι, χήν 21ην μηνός Νοεμβρίου 
ημέραν Τετάρτην καί ώραν 11 π.μ. θά 
διεξαχθή ενώπιον τής κατά Νόμον επι
τροπής προμηθειών έν χφ καταστήματι 
τοϋ 'Υπουργείου τών Ναυτικών δημόσ. 
διαγωνισμός διά τήν έκτύπωσιν 400 αντι
τύπων εγχειριδίου Ναυτιλίας Ε. Φλώκου.

Οί σχετικοί δροι εύρίσκοντοι κατα
τεθειμένοι παρά χή Δ)σει προμηθειών 
και τοΐς Έμπορικοϊς Έπιμελητηρίοις 
Δημοσιευθητω δέ διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως.

Ο Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

I. Δ Ε Μ Ε Σ Τ Ι Χ Α Σ
Π ΛΟ ΙΑΡΧΟ Σ Π .Ν.



ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΗΦΕΙΟΜ ΖΩΓΡΗΦΙΔΟΥ
ΟΔΟΣ }(ΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ 3 (μεγλρον πολυζοη) τηλ. ιι-26 μεον

ΠΛΟυτισθέν δια τώ ν  τελειω τερ ω ν  μ η χα νημ ά τω ν καί δ ια θετώ ν  δλα  τά  μέσα 

άναΛαμβάνει κά θε εργασίαν, μέ τα χύτητα  καί καλλιτεχνία ν άπαράμιλλον.

Τ Ι Μ Α Ι  Σ Υ Γ Κ Α Τ Α Β Α Τ Ι Κ Α Ι

Τ Ο  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  Ρ ο κ κ ο υ

Ο Δ Ο Σ  Σ Α Μ Ο Υ  7 6

Με τελείω ς καινουργή στοιχεία, αναλαμβάνει κάθε καλλιτεχνικήν 
εργασίαν. — Ε κ τυ π ώ σ εις  επιστημονικών βιβλίων - περιοδικών - 
και γενικώς κάθε εργασίας μέ τιμάς εκτάκτως χαμηλάς καί 
παράδοσιν ταχυτάτην.

ΠΡΟΣΕΧΏΣ

Σ ύ μ β ο υ λ ο ς

Ο ΐ κ ο δ ε σ π ο ί ν η ς
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ.. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓυί /f^ih

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΙΔΡΥ0ΕΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Πανελλήνιον έργαστήριον έλευ^έρων θεω ρ η τι
κών και πρακτικών σπουδών κοπτικης γαζωτικής 
και δλων τώ ν κλάδων τή ς  όποδηματοποιΐας.

Ο  "ΑΡΧΙΜ Η ΔΗ Σ,,
Δ ιευθυντής και Ιδ ρ υ τή ς:

ΒΛΑΣΙΟ Σ Η. Α ΡΒΑΝ ΙΤ ιΔ Η Σ
ΟΔΟΣ Β . ΟΥΓΚΩ ΚΑΙ Μ ΕΝ Α Ν Δ ΡΟ Υ  <ΓΟΝΙΑ)

ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ

ΟΜΗΡΟΥ ΚΟΥΡΚΟΪΛΗ
ΟΔΟΣ ΜΑΡΝΗ 44

Πλουσία συλλογή 
υφασμάτων

Εφαρμογή τελεία 
καί

μέ ευκολίαν Πληρωμής

ΑΝ. ΕΑΑ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΗΣΕΟΣ ΑΞΙΟΝ

Η Α Ξ Ι Ο Π Ι Σ Τ Ο Σ
ΣΟΦΟΚΛΕΟϊΣ I Β

Π2ΛΗΣΙΣ ΛΗΧ. ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

Μόνον μέ 50 ύραχμάς μπ- 
νιαΤως αποκτάτε 5—10 Λαχ. 
'Ο μολογία ; τοϋ Κράτους ή 
τής Έ 8νικής.

01 ΤΟΜΟΙ ΤΩΝ

1ΗΙΒ ΜΙΤΟΙ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΤΡΟΣ

Δρχ. 100
Ε Κ Α Σ Τ Ο Σ

172 — ε

POINT-ROLLER :

Ε η ίε Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Α Ι  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Ι
ΤΟΥ ΠλΡΙΣΙΝΟΥ ΟΙΚΟΥ KLRRKS 

KRI ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BRGINSKI ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΜΑΣΚΑΙ καί θεραπευτικά καλλυντικά κατά τών ρυτίδων καί τών 

διαφόρων έλαττωμάτων τοΰ προσώπου.
ΖΩΝΑΙ κατά τ ϊκ  παχυσαρκίας καί κάλτσες κατά τής φλεβίτιδος. 
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΗΣ ΡΙΠΟΣ "ZELLO PUNKI „

ορθοπεδικόν μτιχάνημα τελειοποιηθέν τϊ) συνεργασία τών έξο- 
χωτέρων Ρινολόγων τής Γερ 
μανίας Langenberh, D ieffen- 
bach.

Ποάν Ρολλέ διά μασσάζ τοϋ 
προσώπου καί σώματος.

Παρακαταθήκη, Παραγγελίαι 
και Πώλησις ει$ τόν Γενικόν  

Αντιπρόσωπον Κ. ΓΕ Ω ΡΓΟ Π Ο Υ Λ Ο Ν  
'Τπερίδου 10 

Τιμοκατάλογοι άποστέλλονται δωρεάν.

Κ Υ Κ Λ Α Δ Ι Κ Η
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α Θ Η Ν Α Ι

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝ ΠΑΤΡ0 Ν 5

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι

ΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΠΥΡΟΣ

Κεφάλαια καί άττοθεματικά τής 

Εταιρείας ώς καί τών μετ’ αυτής 

συνεργαζομένων ’Ασφαλιστών 

Δραχ. 4 .000.000.000

Μ ε γ α  Γ κ α ρ α ζ

Γ .  Σ Π Υ Ρ Ε Α
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ΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  ΤΤΑΡΑΤΓΛΕΥΡΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ------

Έπισκευαι ήγγυημέναι 
: :  Βουλκανιζάρισμα : :  
: : : : : :  Ρεμίζαι : : : : : :  !

’Α νταλλακτικά διάφορα

Τ Μ Η Μ Α

ΑΓΟΡΟΝ & ΠΟΛΗΣΕΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
Μ Ε ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜ ΩΝ



ΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΙ
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9  GRANDS PRIX1

309*HPQTA Β Ρ Α Β Ε ΙΑ

ΓΕΝ ΙΚΟ Ι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΖΕΝΕΤΟΥ
Α Δ Α Μ Α Ν ΤβΠ Ω Λ Α Ι

Ο Δ Ο Σ  Ε Ρ Μ Ο Υ  
Α Θ Η Ν Α Ι

I .  Λ Ο γ ΐ ζ ί Δ Ν Σ
Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Α Ο Ν Τ Ο Ϊ Α Τ Ρ Ο Ζ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΗΣ 0Α0ΝΤ0ΪΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Ε.Δ.Ρ-
Έ π Ι  τετραετίαν είδικώς έκπαιδευθείς έν Πα

ρισίοις. Έργασθε'ις έπ* άρκετόν έν το ΐς νοσο- 
κομείοις τών Παρισίων SA N BO IS IE R  ST .RN TO INE  
καί Ρ ΙΤ Ιέ . ’Ολιγοήμερος Ανώδυνος έγγυημένη 
•θεραπεία π ανθήσεων στόματος και όδόντων.

’Επιστημονική έφαρμογή Γεφυρών και όδον- 
τοστοιχιών.

}(ΛΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 44 OMOMOIR

Σ. ΛΟΥΪΖΙΔΝΣ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

ΣΥΦΙΛΙΑΟΛΟΓΟΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Σπουδάσας έπ ί μακρόν έν Παρισίοις, είς τά 

τελειότερα Νοσοκομεία (ST .LO U IS, M ECHER SHRI-  
B O IS I^ R E ) τά  συφιλιδολογικά, Ουροποιογεννη
τικά, Γυναικολογικά νοσήματα.

Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι 9 π. μ .—I 1/* μ· μ. 
κα'ι 41/*—81/* μ. μ.

58 ΣΩ ΚΡΚΤΟ ΥΣ OMONOIR

ΓΑΛΛΙΖΑ 3Ι3ΛΙΑ
ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι ...... ..................................... ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι

ΜΕ ΤΙΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΛΝ

ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ

^  Α Ο Υ Φ Ι Λ Α Ν
Ο Δ Ο Σ  Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  2 4

Ο Ε ρ Α Π Ε Ι Α  Ο Υ Λ Ι Τ Ι Δ Ο Σ
Η Ο ΥΛ1ΤΗ Σ Πυώδης ούλΐτις, στοματϊτις ώς και αί λοιπαί παθή
σεις τών ούλων και τών όδόντων θεραπεύονται ασφαλώς δια τοΰ

S A N O G Y L E
Τ ο ΰ  έ ν  Π αριαίβις Ιν ο τιτο ύ τβ υ  “ L A  B IC T H E R A P I E ,,

Είναι ή μόνη έπιστηιιονικη όδοντότταστα πού καθαρίζει τούς όδόντας
  καί προλαμβάνει τας παθήσεις τών ούλων =

Π ω λ είτα ι ε ίς  ο λ α  Τ «  Φ α ρ μ α κ ε ία . Δείγματα δωρεάν ζητήσατε παρά τφ κ. 
Γ. Κ Α Τ Α Π Ο Δ Η  ■=  Μ Α Κ Ρ Α Σ Σ Τ Ο Α Σ  4 7 , ΠΕ ΙΡΑ ΙΑ

P 0 1 N T - R 0 L L E R  :

Ε Π Ι 2 Τ Η / Λ Ο Ν Ι Κ Α Ι  Π Ρ Ο Ο Δ Ο Ι
ΤΟΥ ΠλΡΙΣΙΝΟΥ ΟΙΚΟΥ KLRRKS 

KRI ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BRGINSKI ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
MRZKRI καί θεραπευτικά καλλυντικά κατά τών ρυτίδων καί τών 

διαφόρων έλαττωμάτων τοϋ προσώπου.
ZQMRI 'κατά της παχυσαρκίας καί κάλτσες κατά της φλεδίτιδος. 
0  ΠηΓΚΟΣΜΙΟΣΪΔΙΗΜΟΡΨΟΤΗΣ ΤΗΣ ΡΙΠΟΣ "ZELLO PCIMKI,, 

ορθοπεδικόν μηχάνημα τελειοποιηθέν τή συνεργασία τών έξο- 
χωτέρων Ρινολόγων τής Γερ 
μανίας Langenberh, D ieffen- 
bach.

Ποάν Ρολλέ διά μασσάζ τοΰ 
προσώπου καί σώματος.

Παρακαταβήκη, Παραγγελίαι 
κα'ι Πώλησις εις τον Γενικόν

17» — ε

Ά ντιπροοωπον Κ. ΓΕΩ ΡΓΟ Π Ο ΥΛ Ο Ν  
Ύπερίδβυ 10

Τιμοκατάλογοι άποβτέλλονται δωρεάν.
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ΤΥΠ04Σ : Π Υ Ρ Σ Ο Υ . .  Λ. E. TIM A T  Α! Δ Ρ Χ .  S


