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Η  K S H N E H H  Μ  · Ρ Ο Ζ
Ή  μητέρα τής Φρόσως, δταν μιλούσε 

γι’ αυτήν— είχεν άλλες τρεις κόρες άκόμα 
— έλεγε πάντα:

— Ή  καημένη ή Φ ρ ό σ ω ...
Οΰτε ή ίδια κατα

λάβαινε γιατί έκανε 
τήν διάκριση αυτή, 
οΰτε ή Φρόσω πρό
σεχε στό Ιδιαίτερο 
αυτό επίθετο, που 
τό ειχε συνηθίση άπό 
τα μικρά της χρό
νια. ’Έ τσ ι πάντα ή 
«καημένη» ή Φρόσω 
ειχε βγή περίπατο, 
ειχε κάνει καινούργιο 
φόρεμα, ειχετή γιορ 
τη της η τά γενέ
θλιά της ή και απλώς, 
πονοκέφαλο.

Και πάλι, δταν μι
λούνε γιά τις χάρες 
καΐτίς άρετές τών άλ
λων κοριτσιών της, 
καί έπεφτε ό λόγος 
γιά τή Φρόσω, συνή
θιζε νά λέη στερεό
τυπα.

—  Ή  καημένη ή 
Φρόσω μου ! Δέν ξέρω τι αλλο εχουνε τα 
άλλα μου κορίτσια. Άλλά τή νοικοκυρω-

Ο *■ ΠΑΥΛΟΣ Ν ΙΡΒΑΝ ΑΣ

συνη τής Φρόσως δέν τήν εχει καμμιά.
Δυο πράμματα εϊτανε, λοιπόν, ή Φρόσω : 

Καημένη και νοικοκυρά. Εϊτανε και 
άσχημη, ή άσχημότερη από τίς αδελφές 

της, αυτό δμως δέν 
τής τώλεγε κανείς καί 
φαίνεται, πώς δέν τό 
καταλάβαινε οΰτε ή 
ίδια. Ό  καθρέφτης 
δέν τήν Ιτρόμαζε καί 
εϊτανε κοκέττα σάν δ
λα τά κορίτσια τής ή- 
λικίας της καί ϊσως 
περισσότερο κοκέττα 
άπό τίς άλλες άδερ- 
φές της, ποΰ Μ λεγε 
κανείς, πώς πήραν δ- 
λην τήν ωμορφιά τής 
οΐκογενείας, γιά νά 
μήν άφίσουν τίποτε 
στήν καημένη τή Φρό 
σω. "Ο,τι δμως δέν 
τής ειχε πή κανένας 
στό σπίτι— τήν άγα- 
πούσαν τόσο πολΰ δ- 
λοι— άρχισε νά τό κα- 
ταλαβαίνη μοναχή 
της. 'Όταν, ή μιά ΰ- 
στερ’ άπό τήν άλλη, 

άρχισαν νά παντρευωνται οι μικρότερες 
αδερφές της— ή Φρόσω ήτανε ή μεγαλΰ-



—  Δ Ε Ν  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Ζ Ε Ι Σ  Κ Α Θ Ο Λ Ο Υ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Κ Ο Ρ Η  Σ Ο Υ

μητέρας της. Και κάποτε πού ή Φρόσω δέν Εκείνη αναψε. Τ «
εΐτανε μπροστά, είπε στόν άνδρα της: — Δεν πιστεύω— του ειπε  ̂ ναι φο%

—  Είσαι άσυχώρητος, καημένε Μα- τάζεσαι, πως εσυ πάντρεψες τα κορίτσια,
νώλη Δέ φροντίζεις καθόλου κ ι’ έσύ σάν Παντρεύτηκαν με την ωμορφια τους. Αλ

τερη— κατάλαβε πολλά θλιβερά πραμματα, 
πού δέν τά είχε μαντέψη ως τότε. Κα'ι ή 
Φρόσω άρχισε νά γίνεται μελαγχολική καί 
ν’ άποφεύγη τόν καθρέφτη, να τον βλεπη, 
σχεδόν, μέ μίσος. Ή  άλλαγή αυτη τής 
Φρόσως δέν ειχε ξεφύγη τήν προσοχή τής

πατέρας γιά τήν αποκατάσταση τών 
παιδιών, σου.

—  Δόξα τφ Θεφ —τής ειπε εκείνος τις 
δύο τίς καλοπάντρεψα και ή τρίτη, καθώς 
ξέρεις, δέ θ ’ άργήση κι’ αντή. Δέν πιστεύω 
ναχης παράπονα.

ι

περίμεναν άπό σένα, αλλοίμονο τους. Σ ε  είχα κα
λόν νά φρόντισες γιά τή καημένη τή Φρόσω. Τ ί 
περιμένουμε; Είναι εικοσιεφτά χρόνων σήμερα κα'ι 
τό κορίτσι αρχίζει νά μαραίνεται. ΓΙότε περιμένεις 
νά τήν παντρέψ ω "Οταν γηράση ; ’Ά ν ήσουνα πα
τέρας, σαν δλους, θά φρόντιζες, γιάτό κορίτσι σου.

—  Γ ιά ν ά  σοΰ πώ γυναίκα!.;. . τή ς 'ειπ ε θυ 
μωμένος εκείνος. Κάνεις πώ ; δέν καταλαβαίνεις 
χάχα; Ή  θέλεις νά λέμε λόγια. Ξέρεις πολύ 
καλά. .

Χαμήλωσε τή φωνή του, θυμωμένος πάν
τα, και εξακολούθησε:

ξέρεις, πολυ καλά, γιατί δέν παντρεύε
τα ι η Φρόσω. Λοιπον τά λόγια 
περιττά.

Ή  καλή μητέρα δμως δέν απο
στομώθηκε.

—  Τό ξέρω πολύ καλά— ειπε—
•οτι το κορίτσι είναι αδικημένο.
Αλλά δέ σοϋ είπα κι’ έγώ νά τής 

βρής κανένα ανόητο παληκαράκι.
Να τής βρής ένα σοβαρό άν
θρωπο, πού δέν κυττάζει ώμορ- 

<ριές καί θέλει νά βάλη νοικοκυρά 
μέσα στό σπίτι του. Καί δέν πι
στεύω νά χάθηκαν οί σοβαροί άν
θρωποι από τόν κόσμο.

Εκείνος, ένωχλη μένος άπό τήν 
«πίθεση τής γυναίκας του, άφισε νά τοΰ 
|εφύγουν άπρεπα καί σκληρά λόγια γιά 
*ναν πατέρα.

— Ωραία, λογική, μά τό Θεό, κι’ αύτή 
• · · είπε· Νά τής βρώ ενα σοβαρόν άν

θρωπο. Σ α ν  νά είχαν οί σοβαροί'άνθρω- 
ποι τήν αδυναμία νά παντρεύωνται τίς 
ασχημομούρες.

—  Ντροπή σου! τοϋ φώναξε ή πληγω
μένη μητέρα. Ντροπή σου νά μίλα: έτσι 
για  το κορίτσι σου.

Καί τήν πήραν τά κλά
ματα.

’Από τότε δέν τοϋ ξανα
μίλησε πιά γιά τήν «καη
μένη» τή Φοόσω. °  Σ Ο Β Α Ρ Ο Σ  ά ν θ ρ ω π ο ς  β ρ ε θ η κ ε  μ ο ν ά χ ο ς

 ̂ Ωστοσο ο σοβαρος άνθρωπος, πού 
«ονειρευόταν ή μητέρα τής Φρόσως βρέ
θηκε μοναχός του.

Κάποιο άπόγεμα ενας μακρυνός συγ
γενής τους τους έφερε κάποιον άγνωστο 
αύριο, που ήθελε ν’ άγοράση τό σπίτι,
-άφοΰ ε'μαθε άπ’ τόν συγγενή του, πώς,
Λουλιεται. Ητανε ενας μισοπατριώτης τους,

που ελειπε χρόνια στήν ’Αμερική καί 
γύριζε, τώρα, ν’ άποκατασταθή στήν πα
τρίδα. Μεσόκοπος, άλλά καλοβαστηγμένος 
είχε χρυσά δόντια, χρυσή καδένα, καί — 
οπως φαινότανε άπ’ τούς τρόπους του —  
χρυσή καρδιά. Τόν δεχτήκανε εγκάρδια, 
ειδε τό σπίτι, άκουσε τήν τιμή του, καί, 
φεύγοντας, τούς ει'πε, οτι θά  σκεφθή καί



θά τούς δώσχι απάντηση μέ τόν συγγενή 
τους. Πράγματι το άλλο πρωί ηρθε και 
ή απάντηση. Ό  συγγενής τους ειπε στή 
μητέρα τής Φρόσως, που βγήκε νά τόν

δεχπί· , , ,
—  Σάς φέρνοο χαλά νέ(χ. 1 ο ctjiiti τοι* 

άρεσε τού Άμερικάνου. Θά το 
πάρη. Τού άρεσε, δμως, και ή
Φ ρόσω . . .

—  Δόξα νάχη τό ονομάσου.
Θεέ μου !..είπε δακρύζοντας ή μη
τέρα τής Φρόσως.

—  Θέλει νά πάρη λέει, ένα νοι- 
κοκυροκόριτσο. Και ήρθε, γυρεύ- 
οντάς το, στήνπατρίδα. Ά ν  είναι
τυχερό. . .  *  ,

Ό  σοβαρός άνθρωπος, που (ο
νειρευότανε ή μητέρα 
τής Φρόσως είχε βρε- 
θή.Καί, νά μήν τά πο 
λυλογούμε, αφού τά 
είπανε κα'ι τά μιλή
σανε, ό Άμερικάνος 
πήρε καίτό σπίτι και 
τή Φρόσω, μέ τή δή
λωση, πώς θά κράτη
ση καί τούς γέρους 
στό σπίτι του, δσο 
ζούνε. Ά π ό  τή στιγ
μή αύτή ό πατέρας 
καί ή μητέρα τής 
Φρόσως έπαυσαν νά 
μαλλώνουνε. Ό μ ω ς ή 
μητέρα της, πάντοτε, δταν μιλούσε γιά 
τήν αγαπημένη της κόρη, έλεγε οπως και 
πρώ τα:

—  Ή  καημένη ή Φρόσω ..
Ή  Φρόσω είχε δλες τις ευτυχίες, κοντά 

στόν άντρα της, μέ τά χρυσά δόντια, τή 
χρυσή καδένα καί τή χρυσή καρδιά. Με 
μόνη τή διαφορά, δτι ό πατέρας της, πού 
ειχε πή, κάποτε, μαλλώνοντας μέ τή γυ
ναίκα το υ : «Φαντάσθηκες, λοιπόν, πώς 
οί σοβαροί άνθρωποι έχουν Ιδιαίτερη 
αδυναμία γιά τίς ασχημομούρες;» βγήκε 
δικαιωμένος. Ό  Άμερικάνος, λίγους μή
νες ΰστερ’ άπό τό γάμο του, άρχισε νά 
γλυκοκυττάζη τίς ώμορφες. Και σιγα-σιγα, 
άρχισε νά μήν τίς γλυκοκυττάζη μονάχα. 
Ο ! κακές γλώσσες έλεγαν, δτι ευρισκε τήν 
ευτυχία του έξω άπό τό σπίτι του. Αυτό 
δέν εϊτανε εντελώς σωστό. 'Ο Αμερικανός

ευρισκε τήν ευτυχία του καί μέσα στό σπίτι* 
του, μέ τήν νοικοκυροσύνη τής Φρόσως, 
καί δξω άπό τό σπίτι του. Καί έτσι, ειχε 
μιά διπλή ευτυχία, χωρίς νά μπανοήση ποιά 
γιά τήν εκλογή του.

Μέ τόν καιρό, ή Φρόσω·, μάντεψε πώς: 
κάτι άρχισε νά τής λείπη άπό τήν 
ευτυχία της. Άλλ«„ ύπομονητβκή 
δπως ήταν, τό πήρε άπόφαση.. 
Κρατούσε τόν κρυφό της πόνο 
γιά τόν εαυτό της καί τίς φρον
τίδες της γιά τόν άντρα της, πον 
τόν αγαπούσε τώρα, άκόμα περισ
σότερο. Παρηγοριότώνε μέ τάλό- 
για, πού τής έλεγε ή μητέρα της, 
δταν τήν έβλεπε νά κρνφοκλαίη, 
κάποτε στήν κάμαρη της.

— Μή σττκλετίζε- 
σαι, παιδί μου. ’Έ τσ ι 
είναι δλοι οί άντρες. 
Έ σ ύ  τόν έχεις δικό 
σου. Τ ί σέ μέλει γιά 
τίς άλλες; Μέ τόν και
ρό θά  τίς βαρεθή τίς- 
άλλες καί, τότε, θά 
τόν έχης δλον δικό 
σου.

Κρυφά, δμως, έλε
γε στόν άντρα της.

—  Είδες έκεΐ τόν 
παλιάνθρωπο; Νάχη 
τέτοια γυναικούλα 
στόπλευρό του καί νά

κυνηγάη τίς ξένες. 'Ωραίο γαμπρό τόν 
κάναμε! Ά μ ’ αυτά γίνονται, δταν ο 
πατέρας δέ φροντίζει νά βρή έναν άξιο 
γαμπρό γιά τά κορίτσια του καί περι
μένει νά τοΰ πέση απ’ τόν ουρανό. Ορί
στε τί μάς έπεσε.

Εκείνος θύμωνε, πάλι κι’ έλεγε άπρεπα 
λόγια.

—  Τ ι θέλεις νάσού κάνη ό άνθρωπος , 
Μέ τέτοια ασχημομούρα, πούτούλαχε, θ έ 
λεις νά μήν κυττάζη άλλες γυναίκες. Εγώ 
σοΰ τάλεγα. . .

Αύτά, εννοείται, αναμεταξύ στό άντρό- 
γινο. Στόν ξένο κοσμο η μητέρα ^τής: 
Φρόσως μιλούσε πάντοτε, γιά τήν ευτυ
χία τού κοριτσιού της.

—  Μακάρι δλα τά κορίτσια τού κο>- 
σμου, σάν τήν καημένη τή Φρόσω μου

Η  Κ Α Η Μ Ε Ν Η  Η  Φ Ρ Ο Σ Ω

π « ν ο ¥  m r i c Q n o y / i o ¥

Τ  Μ  l I T O P I I f S  τ ο ν

Η Π Ρ β Τ Μ  Χ Ρ Ο Ν Ι Λ  Τ Ο ¥
< l® 0 3 -€ g » lf/lA ft //&)

Ι τ ίς  2 τοΰ Γεννάρη τοΰ 1:903, ήμέρα 
Πέμπτη, έκυκλοφόρησε τό πρώτο φύλλο 
τοΰ Νουμα, τυπο}μένο στό Τυπογραφείο 
ΐΚωστη \αιροπούλου, 
πλατεία Βουλής. Δυό 
■παιδάκια, πού σχεδόν 
τό -στόμα τους i μύ
ριζε γάλα, έγώ κι’ ό 
ιάοερφος μου ό Γιώρ
γος, μόλις έξη πάνω 
κάτω χρόνων, μαζί μέ 
δυό-τρεϊς φίλους, πού 

•είχανε ’ρθεΐ νά μας 
χαιρετίσουνε γιά τά 
•γεννητούρια του τρί
του άδερφοϋ μας, τοϋ 
!Γιαννάκη, πού καθώς 
τ ’ άνάφερε ό κ. Βου- 

-τιερίδης στά  Εικοσά
χρονα τοΰ «Νουμα»,

-γεννήθηκε σύγχρονα 
με τήν έκδοση του 
καί σπαργανώθηκε, 
θά /εγα , μέσα στά  
φρεσκοτυπωμένα φύλ
λα τοΰ δημοσιογρα- 
ο.κοΰ χαρτιού, διπλώ
σαμε τό πρώτο φύλ
λο. τό τσακίσαμε μέ 
τό κόκκαλο στά  τέσ
σερα καί στά  όχτώ, 
περάσαμε τίς ταινίες 
γιά τούς λιγοστούς συνδρομητές πού ειχε 
καί τό  μεγαλείτερο μέρος τό στείλαμε νά 
πουληθή άπο τ ί  Πρακτορείο Τσαγγάρη 

-■στούς δρόμους, μιά δεκάρα τό  φύλλο. Ή  
«συνδρομή του δραχμές 10 γιά τήν Ε λ 

λάδα καί φράγκα χρυσά δέκα για τό Έξο>- 
τερικό.

Ως τόν αριθμό 49 (22 Ιουνίου) ό Νου- 
μάς έβγαινε δυό φορές 
τή βδομάδα, Πέμπτη 
καί Κυριακή, σέ σχή
μα μεγάλο τρίστηλο, 
όχτασέλιδος στήν αρ
χή, καί μετά τό 9 φύλ
λο τετρασέλιδος— ξε- 
θέωμα πνευματικό καί 
ύλικό γιά τόν Ιδρυτή 
του. Ά π ό  τόν αριθμό 
50, (29 ’ Ιουνίου) έπι- 
ασε νά έκδίδεται μιά 
φορά τή βδομάδα, μο
νάχα τήν Κυριακή στό 
ίδιο μεγάλο σχήμα καί 
μέ σελίδες οχτώ. Δ η 
λαδή άρχισε νά γίνε
ται περιοδικό φιλο
λογικό, άν καί στή με
τώπη τοΰ φύλλου I- 
ξακολ,ουθοΰσε νά γρά
φεται π ώ ; είναι «έ - 
φημερις πολιτική, 
κοινωνική και φι
λολογική», α γ ω ν ισ 
μένη υπέρ τών έργων 
καί κατά τών λόγων.

Τά Γραφεία τοΰ 
Νουμοί εϊτανεμέσα στό 

σπίτι μας— προίκα τής μητέρας μου, ή 
μοναδική μας δά περιουσία, πού σώθηκε 
ώς τά  σήμερα, γιατί ό «Νουμας», καθώς 
θά  δοΰμε αργότερα, έφαγε κι’ έφαγε δ,1τι 
άλλο κι’ άν είχαμε, αχόρταγος δράκοντας !

ο κ .  Α Λ Ε Ξ .  Π Α Λ Λ Η Σ  ( λ Ε Κ Α Σ  Α Ρ Β Α Ν Ι Τ Η Σ )  
Μ Ε  Χ Ω Ρ Ι Α Τ Ι Κ Α  Ρ Ο Υ Χ Α

'{Π α λ ιό  ε ρ γ ο  τ ο ν  ζ ω γ ρ ά φ ο ν  Ρ ο ΐ λ ο ν )



— στό μεσαίο πάτωμα ποΰ κρατούσε Ινα 
δωμάτιο γιά τή Σύνταξη κι’  ενα άλλο γιά 
διεκπεραίωση. 'Ο  δρόμ ος  Ο ίκονόμον, 
αριθμός 4, πού βρίσκονταν τά  Γραφεία του, 
άρκετά χτυποΰσε στά  νεϋρα τών Κ αθα
ρευουσιάνων, ετσι καθώς φαρ
διά - πλατεία φιγουράριζε στόν 
τέταρτο χρόνο τυπωμένος στό 
περιοδικό, ακρότητα, μά τήν 
άλήθεια, ψυχαρική, γεννημένη 
περισσότερο άπό φανατισμό κι 
δχι άπο καθημερινή κοινή χρή
ση, τουλάχιστον γιά τήν ’Α 
θήνα. Λίγο παραπάνω άπό τά  
Γραφεία τοϋ «Νουμα», στόν α 
ριθμό 15, εΐτανε τό πατρικό 
σπίτι τοϋ Καμπύση. ποϋ τήν 
κηδεία του τήνε φέρνω ολο
ζώντανη μπροστά στά  μάτια 
μου, λίγο καιρό πρωτήτερα, (ό 
Ποιητής τών Σ ν ν τρ ιμ μ ιώ ν  
πέθανε στ'ις 11 τοΰ Νοέμβρη 
1901), ετσι, καθώς άφήνουνε μερικά θλι
βερά γεγονότα βαθειά τή σφραγίδα τους 
στήν παιδική ψυχή. Σ ’ αυτό ό’μως συντέ- 
λεσε πολύ ή μακαρίτισσα ή μητέρα τοϋ 
Καμπύση, ή άγαθή κι’  απλοϊκή γυναικοϋλα, 
ή Κ ν ρ ά κ α  ή Καλλιόπη, 
καθώς τήνε λέγαμε χαϊδευ
τικά, πού έζησε καί πέθανε 
μ’ αύτό τόν καημό γιά τό 
χαμό τοΰ μονάκριβου γυιοΰ 
της, πού τόν άκολούθησε ό ( 
θάνατος τοΰ ζωγράφου άν
τρα της σέ λιγάκι, τοϋ ’ Ανα- 
στάση Καμπύση. Μας να
νούριζε μέ στίχους τοΰ, Γιάν
νη της, φιλενάδα στενή τής 
μητέρας μου καί τοΰ σπι- 
τιοΰ μας.

Ό  δρόμος λοιπόν Οικονό
μου πού έπιανε άπό τήν πλα
τεία τών «Έ ζαρχείων» μέ 
τις φουντωτές ή σκιερές λεύ
κες, κουτσουρεμένες, άλλοί- 
μονο, τώρα, καί προχωροϋσε ώς τήν κα- 
τηφορ'.ά πού βγαίνει στά  Πυθαράδικα, μπο
ρεί νά πη κανείς πώς εϊχε χρώμα δικό 
του και χαραχτήρα φιλολογικό, άν δέν 
πρέπει νά ξεχάσουμε σ αύτή τήν έξιστό- 
ρηση πώς λίγο παραπάνω καθότανε κ’ εξα
κολουθεί νά μένη άκόμα ό ποιητής Ναπο

λέων Ααπαθιώτης και ταξίδευε τότε σ 
εκείνα τά  νερά ό γελοιογράφος I αλανης. 

Ά π ο  κεΐ σφεντονίστηκε τό  πρώτο φύλλο· 
ό Δ ω δεκάμ η νο  τοΰ Λουκά Γεραλή, 

πρώτη σελίδα (πληρωμένο δραχμές 
είκοσι πέντε, οπως δείχνει τό· 
Ταμείο τοΰ Περωδικοϋ, ·“ 1 Δ ε 
κεμβρίου 1 902), μέ τόν Α ρ 
ρ α β ώ ν α  τής Θ αλάσσης, μυ
θιστόρημα τοΰ κ. ’Αγγέλου Ί α- 
νάγρα, σ’ επιφυλλίδα, άφιερω~~ 
μένο στον Πρίγκηπα Νι/.όλαο.. 
και μέ τά  Φ αινόμ ενα κ α ί  
Π ρ ά γ μ α τα  τοΰ Ταγκόπουλουτ_. 
γεμάτα μπαρούτι κ επανα- 
σταση άμέσως άμέσως άπο το— 
τε, πού χαιρετάνε τήν πεντη- 
κονταετηρίδα τοΰ κακόμοιροο- 
τοϋ Βλάχου, «τοΰ οποίου πραγ- 
ματικώς τό  έργον είναι μία τ ε --  
ραστία άρνησις, άνταξία πανη- 
γυρισμοϋ και έκατονταετηριδος 

άκόμη!...» Στάσιμος στήν έποχή τοΰ 60 ά· 
μακαρίτης, μισονεϊστής κα'ι καθυστερημέ
νος τόσο πού ν’ άποκαλή το συγγραφέα 
τής ’Εργασίας και τοϋ Ζερμινάλ «διεφθαρ- 
μένον Ζολα». τή μουσική τοΰ Βάγνερ «νια— 

ούρισμα γάτου», και μ ιγά- 
6α, «τήν γλώσσαν τήν ζων
τανήν καί άληθινήν» δέχε
ται μαζί. με χαριτωμένες 
γελοιογραφίες, πού τις αετα- 
φέρω κι’ έδώ, τά  πρώτα πο— 
λεμικά σμπάρα τοΰ * Νου
μα ». Καλή άρχή τοϋ παρα
μυθιού; σά νά λέμε.

Τ ά  κατοπινά φύλλα τοϋ 
«Νουμα» πού παίρνουνε γε- 
νικώτεμο χαραχτήρα χαΐ 
τόνε παρουσιάζουνε πιά ώ ς 
ό'ργανο τής έλεντερη ς σ κ έ 
ψ η ς , δέ'/ είναι λιγώτερο πο 
λεμικά, κα'ι δέν καυτηριά
ζουνε λιγώτερο τήν κοινω
νική, τήν πολιτική και φιλο

λογική σαπίλα. Χτυπιέται μέ λύσσα ο Ν τε-- 
ληγιαννισμός κι ή Σανιδοκρατία, «οι φαν
φαρόνοι κι’ οί Έθνοκάπηλοι31, «οί Πολιτι
κοί καπεαντόρεςϊ , και βγαίνουνε στό φώς τα  
Π α ρ α σ κ ή ν ια  τον  Β α σ ιλ ικ ό ν  Θ έατρου, 
πού τ ’άκολρυθοΰνε τ’ ά η ο χ α λ ν π τή ρ ια  τώ ν  
Λ ογιώ ν  μας, σέ δέκα πυκνοτυπωμένες, με:

μέ τ  
στήν

ο Ε Ρ .  Κ Ρ Ο Υ Γ Κ Ε Ρ  
Γ ε ρ μ α ν ό ς  * Ε λ λ η ν ισ τ έ ς

Ο Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Ν Τ Ι Ν Τ Ρ Ι Χ  
Γ ν ω σ τ ό ς  ν εο ε λ λ η ν ισ τ ή ς  κ α ί  δ η μ ο τ ικ ι σ τ ή ς

στοιχεία τών 8, φιλολογικές επιφυλλίδες, 
γραμμένα άπό τόν Π ροκλή  Ή λ ιό π ο ν λ ο ,
πού δέν εΐναι άλλος άπό τό φίλο μας Ή λία 
Βουτιερίδη, πιστό συνεργάτη τοΰ «Νουμα». 
άπό τήν έκδοσή του ώς τήν τελευταία 
στιγμή πού κατέβηκε τό φέρετρο τοϋ δυ
στυχισμένου πατέρα μου στόν τάφο.

Αύτές οί επιφυλλίδες, ξεγυμνώματα φι
λολογικά πολλών μεγαλόσχημων τότε λο
γιών, τοϋ Έπισκόπουλου, τοΰ ’Άννινου, τοΰ 
Δημητρακόπουλου, τοΰ Μποέμ κτλ. κτλ., 
μέ ντοκουμέντα καί ξένα κείμενα πού τά  
παρουσιάζανε οί άθεό- 
φοβοι γιά δικά τους, 
μαζί μέ....τό Δ ιπλω 
ματικό Επεισόδιο τής 
Ν έας  Σ κ η νή ς , πού 
δημιουργήθηκε, ποιο; 
δηλαδή μετάφρασε 
ττμ” Α λκιστη  τοΰ Εύ- 
ρυπίδη, ό Χρηστομά- 
νος ή ό Βουτιερίδης, 
κινάνε τήν προσοχή 
τών λογίων μας, πολ
λοί μπαίνουνε στό χο
ρό, άλλοι γιά ν’ άμυν- 
θοΰνε κι’ άλλοι γιά νά 
έπιτεθοΰνε * κι’  ό 
Νουμάς,πού εΐτανε μο
νάχα γνωστός ώς ψευ
δών υμο τοΰ πατέρα 
μου όταν έγραφε στήν 
« Ε σ τ ία » ,  ** γίνεται 
τώρα γνωστός στούς 
φιλολογικούς κύκλους 
τής ’Αθήνας κι ώς 
περιοδικό. Θέλουνε δέ 
θέλουνε τόν προσέχουνε. Τόν διαβάζουνε,

* Ό  Νιρβάνας δημοσιεύει απάντηση στόν άρι- 
ί>μό 41, 25  Μαίου 1903, μέ τόν τίτλο Ε ξο μ ο λ ό 
γηση τον Α'. Φιλογικον Λωποδντον, κι’ ενας 
αγαπητά; φίλο; τοΰ Γαγκόπουλου. γνωστός θεατρι
κός συγγραφέα; καί ιστοριογράφος, τοϋ στέλνει ’ιδιαί
τερη επιστολή 3)10)1903 καί διαμαρτύρεται γιά τά 
σατανικά οσο κ α ι . . . ψεύτικα αποκαλυπτήρια : «Τό 
ξερεις, τοϋ γράφει, οτι έγώ είμαι ανίκανος νά 
κλέψω τίποτε άπό ξένον συγγραφέα καί τό έργον 
μου μπορεί νά εΐναι σαχλόν άλλά εΐναι ί δικόν 
μον... —ου ομιλώ εΐλικρινώς, δπως δέν σοϋ μιλούν 
άλλο ι' ουδέποτε έπερίμενα νά υιοθέτησης ψευτιές...»

** Γίποτ' άλλο, παρακαλώ. Καμμιά σχέοη μέ τό 
βασιλέα της Ρώμης, καμμιά συγγένεια μέ τόν άρχι- 
φαμφαρώνο Νουμα Ρου μεστά ν, τύπο τοΰ Ντωντέ. 
Άπλούστατα ενα ψευδώνυμο περασμένο σέ τίτλο 
έφημερίδας.

έστω  κι’ άπό δεύτερο χέρι, χωρίς . . . νά 
τόν άγοράζουνε. Ό  ένας τόνε περνάει στόν 
τον άλλονε, ρωμαίϊκο σύστημα κ;’  αύτό !

Καί νά δήτε πόσο λογαριάζεται ή γνώ
μη του :

Παίζεται έκείνη τήν έποχή, τό  Θεριστή 
τοΰ 1903, ό «Τρίτος» τοΰ κ. Γρ. Ξενό- 
πουλου.

Ο «Νουμάς» αντί γιά κάθε άλλη κρίση, 
δημοσιεύει στόν αριθμό 54, .·, Αΰγούστου, 
τέταρτη σελίδα, τό παρακάτω λιγόλογο 
παραγραφάκι:

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
’Από τήν πρώτη 

παράσταση τοϋ «Τρί
του* τοΰ κ. Γρ. Ξενο- 
πούλου:

—  Θ ά γράψης τί
ποτα γιά τόν «Τρίτο»;

—  Τι λές, άδερφέ; 
έλλειψε τώρα,

ν’ άρχίσουμε νά κρί
νουμε καί τόν ’Ίψεν !....

Ό  συγγραφέας τοϋ 
έργου γίνεται έξο,ι φρε- 
νών ! Κι’ όταν τοϋ κα
τακρίνουνε καί«τό θά 
νατο τής Ά ργυρού- 
λας», ά ! δέν άντέχει! 
καί στέλνει «τόν κε
ραυνόν είςφάκελλον ευ
ώδη κεκλεισμένον »,ένα 
γράμμα στό Διευ
θυντή τοΰ «Ν ουμα», 
ήμερ. 27 ’Οκτωβρίου, 
πού άρχίζει έ τ σ ι : 

«Π ώς είπατε, φίλ' 
τατε J αγκόπουλε; Νά τ ’ άκούσω άλλη μιά 
φορά . .. Δέν σάς άρέσει δηλαδή «ό θάνα
τος τής ’Αργυρούλας ;·>.. .
— καί συνεχίζεται σέ τέσσερις όλάκαιρες ψιλο- 
γραμμένες σελίδες, μέ τά  γνωστά μικρο- 
σκοπικά τσιγκουνεμένα γραμματάκια τοΰ 
άγαπητοΰ καθ’ όλα καί σεβαστοϋ συγγρα
φέα, πού άλλοΰ ξεσπάει σέ ύμνους γιά τον 
ίδιο τόν έαυτό του, γιά τόν «Τρίτο» καί 
«μιά Σ τέλ λ α  Β ιολάντη  πού βγαίνει τιόρα 
κι’ έχει τρελλάνει κόσμο,— τό καταλαβαί
νεις αύτό πού σοϋ λ έγ ω ; έχει τρελλάνει 
κόσμο, άπό τόν ΙΙαλαμά πού τής έκαμε 
ποίημα, ώς τό  I αβριηλίδη πού τής έγραψε 
άρθρο’  . . .καί άλλοϋ ξεσπάει σ’ έναντρο-
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μερό καταιγισμό ύβρεων ενάντια στόν Ταγ
κό πουλο:

. . .  Τέλος πάντων, ή είσαι ολωσδιόλου 
άγριος άνθρωποπίθηκος, μέ όσην αισθητικήν 
άνάπτυξιν είχαν τά  ανώτερα όντα της λί
θινης εποχής, ή είσαι ανειλικρινής, μ’ ελα
στική φιλολογική συνείδηση και μέ προ
σωπικά πάθη φιλολογικοδημοσιογραφικά, 
πού σέ σκοτίζουν καί 
δέν ξέρεις τ ι λές.
Διάλεξε ! . . . »

Τό γράμμα αύτό. 
πού τόξεθάψαμε άπό 
σωρό τεράστιας αλ
ληλογραφίας; δυόμι- 
ση άπάνω-κάτω χι
λιάδες γράμματα, 
πού αποτελούνε μαζί 
μέ φωτογραφίες, αύ- 
τόγραφα, ταμ,ειακά 
βι βλία, συμφωνητικά 
κα'ι συμβόλαια τά  
Α ρ χ ε ία  τοϋ  «Ν ου
μα.», φέρνει τή ρητή 
κπαγόρεψη τοϋ — ε- 
νόπουλου «στό φίλο 
του Ταγκόπ ο υ λ  ο » 
πού εξακολουθεί ωσ
τόσο «νά τόν χ α ιρ έ 
τα  ατό δρόμ ο  κ α ι  
νά τόν  λ ογ αρ ιάζη  
ατόν Τ ύ π ο 3· Και 
τοϋ σημειώνει πώς 
δέν έχει κανένα 
καίω μα «νά τό δη
μοσίευση, νά τό ά- 
ναφέρη, νά τό ύπαι- 
νιχίΜ5, νά τό σχόλιάση, νά τό Ικμεταλλευ- 
θή, όποισδήποτε...

'(3 Γαγκόπουλος συμμορφώνεται. Τό 
γράμμα δέν δημοσιεύεται. Καί το επεισό
διό θεωρείται λήξαν. Γιά ν’ ακολουθήσουνε 
άμέσως κι’ άργότερα άλλα κι’ άλλα μέ τόν 
αξιόλογο λογοτέχνη, πού δέν έννοοΰσε, στό 
πείσμα τοϋ Νουμα, νά βάλη τό καράβι 
του σ’ ένα στρωτό δρόμο και τόσα χρόνια 
τ ’ άφηνε κι’ αρμένιζε πότε πρός τή μιχτή 
καί πότε-πότε πρός τήν καθαρεύουσα, ή 
πρός τή δημοτική, άν φυσοϋσε κατά κεΐ ό 
άέρας.

"Ολα τοϋτα, πού, φυσικά άπό τή μιχ 
μέρια κάνουνε τά «Νουμα» νά προσεχεται,

και τό Διευθυντή του νά διαλαλή «πώ ς  
δέν  ά ν ο ιξ ε  φ α ρ μ α κ ε ίο  γ ιά  νά  ζητήση  
νά  τό γ ιομ ίση  μ ε φ ιλολογ ικ ές  έτ ικ έτ -  
τες, μ ά  π ώ ς  ε ϊν ε  ο ί  στήλες του  π α λ α ί-  
στρες κ α ι  στήν π α λ α ίσ τ ρ α  μ όνο π α λ -  
λ η κάρ ια  κ α τεβ α ίν ο υ ν  , φέρνουνε μιάν έπα· 
κόλουθη άντίδραση πού κάνει νά έδραιωθή 
ότι γράφτηκε στό 9 φύλλο: πώς« ό Ν ο υ 

μ ας  ί'χει τήν μ ι-  
κ ροτέραν  κ υ κ λ ο 
φ ορ ία ν  έξ  ό'λων 
τώ ν  έλληνικώ ν έ- 
φ η μ ερ ίδω ν» .

Κ ’ έτσι είναι! Τά 
φύλλα του δέν περ
νάνε τή μισή δεσμί
δα, τά  διακόσια πε
νήντα, δηλαδή. Ανά
μεσα σέ πειράγματα 
φιλικά και φιλολο
γικές κουβέντες δι
πλώνονται μέ σβελ
τάδα και μέ τέχνη 
άπότούςφίλους—-πού 
τούς άναφέρει ό Δ. 
Ταγκόπουλος κι ό 
Βουτιερίδης στά «Εί 
κοσάχρονα τοϋ Νου
μα», * κάθε Σαββα
τόβραδο, και τήν Κυ 
ριακή τό πρωί στέλ
νονται μέ τό Μαυ- 

διεκπεραιωτή 
καί είσπράχτορα τοϋ

Τά
σε
ή

μέσα σ’ ένα πανέρι μεγαλούτσικο, γιά. πε
ρισσότερη ευκολία στή μεταφορα.

Εινε φανερό πώς ό Νουμας μπαίνει 
στήν περίοδο τοϋ Μεγάλου ’Αγώνα. Γχει 
πετάξει άπό τήν αρχή το κύπελλο τής κο
λακείας και τοϋ συμβατισμου καταχαμα, 
καλώντας τούς ξυπνη μένους Ελληνες, 
όσους δέν τράβηξε τό ρουσφέτι, ό άρ- 
ριβισμός . κ’ ή συναλλαγή, νάρθοϋνε  ̂κοντά 
του. Τό δέκατο άρθρο του φέρνει το στίχο 
τοϋ ποιητή :

* ' Λ ρ θ' ο ο γιά Κείνον ποΰ εγραψε τ ’ αποΗ αλν- 
πτήρία, άριίΚ φύλλου 56, σελ. 4.

* Γεννάρη: τοΰ 1923, σελίδες τοΰ σχετικού βι
βλίου 11— 17 καί 5 2 — 58.

δι-
ρικο, 
καί έ
περιοδικοΰ, στό

ο κ· γ ρ .  ξ ε ν ο π ο υ λ ο ς  χυδρομεϊο ποτε
( Γ ε λ ο ι ο γ ο α φ ί π  τ ο ν  Ν ο ν ο ρ )  μ[χρά δεματάκια

’Αδέρφια μου, νά πλάθουμε 
μιά νέα θ-ρησκεία, έλατε . . .

Κι’ ή νέα θρησκεία πλάθεται σιγά-σιγά, 
χωρίς νά τό νοιώση κανένας πώς. μέσα 
στό ηλιόχαρο καί φωτεινό γραφειάκι τής 
όδοΰ Οικονόμου.

Πολύ πριν κατέβουνε οί ’Αρχηγοί τής 
Γλωσσικής καί Φιλολογικής ’Αναγέννησης 
στήν κονίστρα τοΰ Νουμαδικοϋ ’Αγώνα, 
τό φύλλο αύτό, πού παίρνει γιά τήν έποχή 
έκείνη μιά στροφή 
πρός τ ’ άριστερά, (όχι 
μέ τήν εξήγηση πού 
δίνουμε σήμερα στούς j 
ταξικούς άγώνες, μά 
πρός τ ’ ά ρ ισ τερά ,  σέ 
κάθε τί ριζοσπαστι
κό εκείνου τοϋ καιροΰ,
■χτυπώντας ' 
να καί τά  καλοθρο- 
■νιασμένα στήν κοινή 
συνείδηση είδωλα),δια
κηρύττει άπο τίς στή
λες του, 
του πρός
γλώσσα, τή δημοτική, 
πού αυτή μονάχα μπο- 
ρεΐ νά μας άπολυτριό- 
ση καί νά 
ποια
χή μ*ς· Μέ
ράκι τοΰ Ταγκόπου- !ι 
λου καυτηριάζεται 
στίς 13 Μαρτίου «κά
ποιος λόγος, πολύκρο
τος, πολύχρωμο?, καί 
πολύφαιδρος τοΰ σε- 
^αστοΰ καθηγη τοΰ 
τών Έλληνικών Γραμ 
μάτων κ. Γ. Μιστριώτου, στήν αίθουσα 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας», δημοσιεύε
ται πρωτοσέλιδο στίς 9 Μαρτίου άρθρο τοΰ 
Καμπύση, παραχωρημένο άπό τή δυστυχι
σμένη μητέρα του, μέ τόν τίτλο «Ελλάδος 
Πεπρωμένον - καί άπό τόν Παλαμα, γράφε
σαι κατά παράκληση τοΰ Νουμα, άρθρο 
επαινετικό στίς G Φεβρουάριου γιά τά 
«Ρόδα καί Μήλα» τοΰ Μ’υχάρη.

Ό  Γαγκόπουλος, είνε άλήθεια, πώς φα
νερώνεται νά πήρε μιάν εξέλιξη στίς γλωσ
σικές του άντιλήψεις άπό τόν καιρό τής 
« Α νθολογίας»  του κ’ εδώθε. Δέν είνε πιά

ό μ ετρ ιο π α θ ή ς  δημοσιογράφος μέ τά γλωσ
σικά ΐξεις-άφίξεις τοϋ παλιοΰ καιροΰ. Βλέ
πει κατακάθαρα μακρύτερα, πέρα πρός « τ ’ 
ολίγο φώς καί μακρυνό» πού πλανιέται μέσα 
«στό μέγα σκότος έρμο». Σ ’ αυτό βοη
θάνε πρώτα-πρώτα ή φιλία του μέ τόν 
Καμπυση, άμα γύρισε άπό τή Γερμανία, 
καί πολύ περισσότερο τά δ ιπ λ ω μ α τ ικ ά  
Σαββατόβραδα τοΰ Νουμα, όπου σ’ αύτά, 
μαζί μέ τό δίπλωμα τοΰ φύλλου, κουβεν

τιαζόντουσαν ζητήμα 
τα  καί θέματα τής 
εποχής, πού τήν πρώ
τη θέση, μετά τά Ε ν-  
αγ γ ελ ιακά , κρατοΰσε 
τό γλωσσικό.

Στόν αριθμό 52 ξε
σπαθώνει μέ τήν υ
πογραφή του καί μ’ 
ένα άρθράκι πού φέρ
νει τόν τίτλο: Οί ή- 
ρω ες, υπέρ τής Δ η
μοτικής. ’Αφορμή τοΰ 
άρθρου στέκεται έ'νας 
άνθρωπος άσημος καί 
ξεχασμένος σήμερα, 
πού τονέ γνώρισε στό 
σπίτι τοΰ Μαλακάση, 
έκεΐ ψηλά πρός τό Λυ
καβηττό, κάποιο κα
λοκαιριάτικο πρωινό 
τοΰ 1903, καί τοΰ ά- 
νέπτυξε τίς ιδέες του 
γιά τό ζήτημα τό 
γλωσσικό. Είτανε νά 
βγάλη ένα βιβλιαρά
κι, ή Γ λ ώ σ σ α  μ ας. 
Καί ό Ταγκόπουλος 
πείθεται μέ τή συζή

τηση κι ενθουσιάζεται μέ τή ριζοσπαστική 
ίδεα, νά χτυπηθεί εντονώτερα κι’ άποτε- 
λεσματικα ο Κοντισμος κ’ ή Λογιωτατο- 
συνη. Στό άρθράκι αύτό άπαντάει μ’ έπι- 
στολη του ό Χαραλάμπης Άντρεάδης,— ό 
άσημος καί λησμονημένος άνθρωπακος. Καί 
καθώς είχανε άρχίσει νά δημοσιεύονται άπό 
πρίν σε σειρά επιφυλλίδες* ξετινάγματα τών 
Ρ η τορ ικώ ν  λόγω ν  τοΰ Μιστριώτη άπό τό 
Σπύρο Αναστασιάδη, (ψευδώνυμο τοΰ Σπύ- 
ρου Αλιμπέρτη), ό Νουμας πιά, καί μαζί

* Μάη; τοΰ 1903, άρ. 34, 35  καί 36.



μ’ αύτόν έ Ταγκόπουλος, μποροΰμε νά 
ποΰμε, άπό κείνη τήν έποχή μπαίνει στδ 
δρόμο πού όδηγάει πρός τόν ορθόδοξο δη
μοτικισμό.

Ί σ ω ς  νάτανε ομως και τό ριζικό του—  
νά τραβήξη αύτό τό δρόμο, άν πιστέψουμε 
σ’ αύτό πού λέει ό Αβίος γ ού ρ ι  κα! πού σ’ 
αύτή τήν περίσταση α
ληθεύει τόσο. Είνε περί
εργο, εΐνε αφάνταστο, μα 
εΐνε ώς τό κοκκαλο άλη- 
θινό,— ξαίρετε ποιός εΐ
τανε ό πρώτος συνδρο
μητής τοΰ Νουμα, ποιος 
έπλήρωσε τήν 1 τοΰ I εν- 
νάρη 1903 τή συντρομή 
του, δραχμές 15 ; Ό  συγ 
γραφέας τοΰ θρυλικοΰ 
«Ταξιδιοΰ», ό Χ1 Τ Χ Α 
ΡΗ Σ ! Έ λ α τε  λοιπόν 
τώ ρα  έσεΐς οί σοφοί νά 
ξεδιαλύνετε κάποιους ά
γραφους νόμους, πού σπά
νε τό μυαλό τοΰ κοσμάκη!

Ή  παλληκαρίσια τα 
χτική τοΰ Νουμα, και 
τό άπλωμα της σημαίας 
του πρός τό  δημοτικισμο, 
συγκεντρώνει άμέσως-α- 
μέσως πολλούς άπό τούς 
παλιούς δημοτικιστάδες 
τής «Τέχνης», τούς μαλ
λιαρούς, άν τό  προτιμάτε.
Κοντά στό φλογερό τόν 
Περικλή Γιαννόπουλο, πού 
άρχίζει τήν άρθρογραφία 
του άπό τό  4ο φύλλο δη 
μοσιεύοντας κιόλας ενα 
τραγουδάει μέ τό  ψευδώ 
νυμο I. “Ανεμος, τόν ερευ
νητικό καί μαχητικό Βου 
τιερίδη, τόν κριτικό κα! ζυγιασμένο στά  
λόγια Σπύρο Άλιμπέρτη, τόν τσαχπίνη 
και παιγνιδιστή στό στίχο καί στήν πρόζα 
γιατρό ’Αβάζο, πού κρύβεται μέ τά ψευ
δώνυμο Judas Errant, τόν ήρεμο τρα
γουδιστή τής ’Ακρογιαλιάς Γιάννη ΓΙεργια- 
λίτη, τό  σεβάσμιο κα! σοφό Κερκυραϊο Νι
κόλαο Κονεμένο, έρχεται τό βαρύ πυροβο
λικό μέ τόν Πάλλη έπί κεφαλής πού συγ
κεντρώνει γύρω στο «Νουμα* αρκετούς 
προσωπικούς του φίλους τον Εφταλιωττι

λ. χ. πού δημοσιεύει στίχους μέ τ ’ αρχικά 
του A. Ε. κα! τά  πρώτα ‘ Ισ τ ο ρ ικ ά  Ξ ε
γυ μ νώ μ ατα  μέ τ ’ όνομά του, τον Ι Ιά ν ο  
Κ αλ ο  θέο  πού δέ εΐνε άλλος άπό τό Γ  ιάννη 
Βλαχογιάννη, τόν Καρκαβίτσα μ ένα το> 
άρθρο: Τ ά Ρ ο ύ σ α ικ α  ρού β λ ια ,  τό Μαλα- 
κάση μέ άρκετά ποιήματα, τό Φιλήντα 

(Μενέλαο ΦιλανθίδηΙάπό- 
τ ά  βάθη τής ’Ανατολής,, 
μέ γλωσσολογικά άρθρα 
κα! ποιήματα σάν τήν 
Τριλογία τοΰ Χάρου κα! 
τ ’ άξέχαστο «.Κατά δ α 
σκάλω ν  δω ρού μ εν ος» , 
κα! πολλούς νεώτερους 
πού πρωτοφανερώνονται 
άπό τ'ις σελίδες τοΰ ♦ Νου
μα», όπως ό Ρώμος Φιλ- 

. λύρας, νεαρός ποιητής, η
λικίας 16 χρονών, ό Παρο- 
ρίτης δασκαλάκος άπό τή 

κυρία Ειρήνη. 
Λημητρακοπούλου μ έτδ - 
νομά της Ειρήνη Μεγα- 
πάνου. Ό  Παλαμας εΐνε 
ό π ρώ τος άπΟ τούς 7τρο> 
τους συνεργάτες το υ  
Νουμα κι ό μοναδικός 
ίσως, μετά τόν Κ ώ σ τα  
Καιροφύλα πού μετάφρα
σε τ ’ ’Όνειρο τής Φθινο
πωρινής Εσπέρας τοΰ Ντ’ 
Άννούντσιο κα! πήρε ΙΟ1 
δρχ., πού γνώρισε τή γλύ 
κα τοΰ ταμείου τοΰ· 
Νουμϊ.

Δυό φορές αναγράφε
τ α ι  στή μερίδα τών Ε 
ξόδων: Έ Ι ς  Παλαμαν, ά -  
—έναντι συνεργασίας του, 
δρχ. 30 κα! δρχ. 25»Τ 

55 δραχμές γιά δλη τήν πολύτιμη που έ
δωσε τόσα χρόνια στό «Νουμα»εργασία του» 
Πόσο θάπρεπε νά πληρωθή στην τωρινή 
κερδοσκόπα έποχή ό πρώτος λόγος απο τό  
Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου:

2”  αξεδιάλυτα σκοτάδια  
Μ ιά λιγνή χαράζει α σ π ρ άδα  
Ν νχτοφέρνοντας κα'ι αντη  

Κ αϊ εΐτανε τον νον μ ον  ή πρώ τη χαραυγή
* 01 στίχοι αύτοί παρουσιάζονται διορθ-ωμένο^-. 

σττιν λ ' καί στή Η* έκδοση τοΰ Λωοεκάλογου το».

πού πρωτοφαίνεται στόν άρ. 50, 29 ’Ιουνίου; 
Μά, είπαμε, άπό τότε άρχιζε ένας άγώνας.

Ό  «Νουμας» έχάραζε ένα δρόμο, καθώς 
τό έγραφε ό Διευθυντής του άπό τό  πέμ
πτο φύλλο, «γεμάτον άγκάθια, μ’ άπαγοη- 
τεύσεις κα! μέ πέτρες σουβλερές, πού τόν 
περνοΰσε άτρόμητος, κ αρτερ ώ ν τας  στό  
τέλος γ ιά  έπ α θ λ ο  
εν α  π ο τή ρ ι γεμ άτο  
χολή». Έπαιρνε τό 
πρόγραμμα τής « Τ έ
χνης» κα! προσπα
θούσε νά τό πλατύνη,
< νά δώση στό ’Έθνος 
δχι οτι τυχόν τοΰ ά 
ρεσε ι μά έκεΐνο πού 
πρέπει νά τοΰ άρέση, 
γιατ! βγαίνει μεσ’ άπό 
τή δική του ψυχή»*).
ΓΙροσπαθοΰσε δηλαδή 
νά παρουσίαση ζων
τανή φιλολογία, νά ξυ · 
πνήση τή ναρκωμένη 
φυλή, νά δημιουργήση 
νέους άνθρώπους, ζων
τανούς,-μέ χαραχτή
ρα, π ρ ό  π α ν τό ς  μ ε  
χ α ρ α χ τή ρ α , κα! Pco- 
μιούς στήν ψυχή. Κα! 
σ ’  αύτή τήν προσπά- 
θειά του βρήκε άπό 
τήν πρώτη καθώς τό 
πε στιγμή, ένθουσιώ- 
δη λάτρη και ύποστηριχτή τόν ϊδεολόγο 
I ιαννόπουλο. Οί έπιστολές του κα! οί βρα
χείες του μέ κείνα τά  τεράστια απλωτά 
γράμματα, πού φανερώνουνε ορμητική διά
θεση, φωτιά κα! νεΰρο, κατακλύζουνε τά  
’Αρχεία τοΰ Νουμα.

Ά θή ν αι, Κ υριακή , (χωρίς χρονολογία, 
πού δέν μπορεί δμως νάναι παρά στούς 
πρώτους μήνες τοΰ 1903).
Γύφτου (1921), δείγμα καταφάνερο πόσο κοντά στόν 
ποιητή στέκεται ό Παλαμας ό τ:χνίτης.

Τ’ αξεδιάλυτα σκοτάδια
τά χαράζει μιά λιγνή λευκότη
νυχτοφέρνοντας καί αυτή.
καί ειτανε τοΰ νοΰ μου ή πρώτη  χαραυγή.

* Π ρώτο τεϋχος της Τέχνης, Νοέμβριος 1898.
** ,1Γποθ'έτω πώς στήν τελευταία παράγραφο 0*ελεt 

να πη ό Γιαννόπουλος μέ τό δικό του χαραχτηριστικό 
τρόπο πώς αρχίζει νά τόν κυριεύτ) ή πλήξη καί τόν 
καλει νά πάρουνε καθαρό άέρα σέ κανένα βράχο 
γυρω στην ’Ακρόπολη, πού συνείθιζε νάπηγαίνη».

Φίλτατε Ν ονμά,
Θέλεις αρχήν κα! έπανάληψιν εργασίας 

άπό τήν Κυριακήν ; Θ ά σοΰ στείλω τότε:
ένα γράμμα, πού θά  σοϋ αρέσει πι
στεύω, άλλ’ έάν ναι, ποίαν ή μέραν κα! που 
κα! ποίαν ώραν πρέπει νά δοθή· ’Απάντησε 
πάντως μέ ένα δελτάριον, 7 όδός Αγ.

Μάρκου, άκόμη. Έ λ α . 
διότι νομίζω δτι άρ- 
χίζει.,.ή Ζωή έν Τ ά - 
φω.,.κα! έχω κέφια μελ. 
τεμιοΰ ** Φιλώ 

Π ερικλή ς

Και στό «Νουμα» 
άριθ. 18, 2 Μαρτίου» 
1903, γράφει σ’ ένα:
του άρθρο πού χτυ
πάει τήν ξενομανία,, 
άρρώστεια τής Φυλής,, 
πού είναι « ξ ιπ π α σ ιά ,. 
χ ω ρ ια τ ιά  κα'ι άμ ά-  
θ ε ια  κ ι έμ π ο δ ίζ ε ι  
τή δη μ ιου ρ γ ία  Ε λ 
ληνικής ζω ή ς*. «Μέ 
έφωνάξατε κα! ιδού* 
με είς τάς διαταγάς; 
σας.Εΐμαι άπό τούςάν 
θρώπους πού τρέχουν 
μόλις τούς φωνάξουν. 
Μόνον δταν εΐναι διά; 
θέσιν κα! διά Σύλλο
γον δέν τό κουνοΰν»., 

Τήν ξενολατρεία, πού καταντοΰσε πληγή , 
άφόρητη κα! γιά τά  Γράμματα, κληροδο
τημένη θαρρείς άπό τό Διόνυσο, οί δημο- 
τικιστάδες αρχίσανε νά τηνέ χτυπάνε άπό- 
τόν πρώτο χρόνο. Εΐναι άριστουργηματικό,_ 
μ ν η μ ειώ δες  τό άρθρο τοΰ Π αλαμα: Μ ε
τα φ ρ ά ζετ ε  τούς Α ρ χ α ίο υ ς * (άρ. 66 καί 
73) κα! θ ’  άξιζε νά διαβαστή κα! σήμερα, 
πού τό γυρίσαμε τό μπαϊράκι μας πάλι: 
πρός τ!ς μοντέρνες κα! ύπερβόρειες φιλολο
γίες. Στήν πρόσκληση τοΰ Παλαμα, άπαν- 
τανε ό Ή λίας Βουτιερίδης, μεταφράζον
τας άρχαίους λυρικούς κα! όλάκαιρο τόν 
Τ ίμ ω να  τό Μ ισ ά ν θ ρ ω π ο  τοΰ Λουκιανοΰ,. 
πού δημοσιεύτηκε σέ όχτώ  έπιφυλλίδες, 
κα! βγήκε άμέσως σέ βιβλιαράκι, ό I. Σ τα - 
μνόπουλος μέ τόν Κ ρ ίτω ν α  τοΰ Πλάτωνα, 
κα! ό Πάλλης, πού δημοσίευε σατυρικά 
επιγράμματα μέ τό ψευδώνυμο Κ . Τ ε φ α -

Φ. Φ Ω Τ Ι Α Δ Η Σ  Σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς  τ ο ν  ' Ν ο ν μ ά ·



ρίχης, δίνοντας κομμάτια άπο τον Κ ύ
κλωπα τοϋ Εύρυπίδη μέ τ ’ όνομά του. 
'Ο  Έ φταλιώτης έγραψε για τή μετάφραση 
τοϋ Τίμωνα, άριθ. 5 0 :  «...Μ ας διδάσκει 
αύτή ή μετάφραση κι ενα πολύ σπουδαίο, 
πώς μπορούμε νά κρατήσουμε τ  αρχαϊκό 
-ύφος τοϋ Λουκιανοΰ, μ’  δλες τίς χάρες του, 
κι’  ωστόσο νά γράφουμε σω στά  ρωμαιίκα".

Ή  πρώτη χρονιά τοϋ «Νουμα» πού πα
ρουσιάζει μιά σημαντική έξέλιξη καί κί
νηση, γι’  αύτό δέ καί επιμένουμε περισ
σότερο, έκλεισε μέ κέρδος γιά τον ιδρυτή 
του δραχμές δύο, χωρίς νά υπολογίσουμε 
στά  έξοδα, οπότε θάχουμε αφάνταστη ζη
μία, μιά συναλλαγματική, 2)8) 1903, στόν 
τυπογράφο ’Αθ. Δεληγιάννη (Πειραιώς 
καί Ζήνωνος 2, όπου άρχισε άπό τόν έκτο 
άριθμό καί γιά χρόνια, έκεΐ τυπωνότανε ο 
♦Νουμας») δραχμές 375 καί κανά δυό μι- 
κροϋποθηκοϋλες σέ χτήματα τής μητέρας 
του Πολυξένης Ταγκοπούλου, πού άναγ- 
κάστηκε νά τά  ύποθ-ηκέψη γιά νά συντη- 
ρήση τό σπίτι του. Ή  μικρή συνδρομή τοΰ 
κ. Πάλλη, άπό τόν ’Ιούλιο τοΰ 1903, πού 
έκανε τόν κ. — ενόπουλο ν άλλαλαξη στην 
εφημερίδα τοΰ Π ώ π ( Αθήναι, 1 Ιανουά
ριου 1904) καί νά πή ότι ό «Νουμας» θη 
σαυρίζει «όποστηριζόμενος δλικώς άπό τους 
πλουσίους δημοτικιστάς», δέν έφτανε να ίσο- 
φαρίση τά  έξοδα τοΰ φύλλου, πού τά  σκε
πάζανε πολλές φορές άναμεταξύ τους οί 
φίλοι τής ’Αθήνας. Γιά τήν ιστορία μετα
φέρω έδώ τήν ταμειακή κίνηση άπό τό 
Δ)βρίον τοΰ 1902, πού γίνανε προαγορές 
χαρτιοΰ, πληρωμή συνεργασίας, τσιγκογρά
φου κτλ., ώς τό τέλος τοΰ 1903, πρόθυ
μος νά παρουσιάσω σέ όποιον τυχόν αμ
φιβάλλει τό σχετικό βιβλία.

’ Εσοδα Εξοδα
Δ)βριος 1 9 0 2 Αρχ. 5 0 .— Αρχ. 7 8 3 .5 0

Ίανουάρ. 1 9 0 3 » 6 4 6 .3 5 » 4 2 0 .1 5

•Φεβρουάρ. » » 5 1 0 .6 0 » 3 8 2 .1 5

Μάρτιος » 3 3 2 .2 0 5 7 1 .6 0

"Απρίλιος » » 2 3 5 .9 0 » 1 8 3 .—

ΛΙάϊος » 2 0 4 .7 5 » 1 9 4 —
’Ιούνιος » 7 2 .2 0 2 2 0  5 0

Ιούλιος 2 9 5 .— » 1 6 0 .—
Αύγουστος * » 2 8 1 .— 1 1 0 .—

-Σ)βριος 3 9 0 .— 2 8 3 .—
Είς μεταφοράν 3 0 1 8 .— 3 3 2 7 .9 0

έκ μεταφορας Δρχ. 3 0 1 8 .  Δρχ. 3 3 2 7 .9 0  
8)βριος 1 9 0 3  » 3 2 7 . —  » 2 8 5 .—
Ν)βριος » » 5 0 4 —  » 4 5 3  —
Δ)βριος » 5 4 8 .5 0  » 3 4 8 .5 0 *

4 .3 9 7 .5 0  4 .3 9 5 .5 0

Οί συνδρομητές τοΰ «Νουμα», έλάχιστοι, 
μόλις έκατόν είκοσι δύο, κι’ άπ’ αύτούς 
μονάχα πένζε-δέκα οί δημοτικιστές πον 
πληρώσανε: Ό  Ψυχάρης, Φ ώ της Φ ω τι- 
άδης, Κώστας Μάνος, ’Αποστολής Έ ξα ρ - 
χος, Άντρέας Κεφαλληνός, (ό γυμνασιάρχης 
Κερκύρας), Δ. Πετροκόκκινος, Κ. Τρικο- 
γλίδης, Α, ΙΙαπαγιάννης (ό Πεΰκος ’Ορει
νός τοΰ Βόλου), Κώστας Κατσίμπαλης, κι’ 
ένας δυό άλλοι άκόμα. Τά λοιπά έσοδα 
προέρχονται άπό λιανική πούληση στα κιο- 
σ>αα, όταν εφυγε άπο το πρακτορείο, 
άγγελίες, ισολογισμούς τής Εθνικής Ί  ρά- 
πεζας κτλ. Οί έκατό καί πάνω έξο- 
φλημένοι συνδρομητές εϊτανε προσοίπικοι 
φίλοι τοϋ Ταγκόπουλου, άπό τά  καλά έφη- 
βικά του χρόνια καί τόν καιρό τής « Ε 
στίας», γιατροί, δικηγόροι, πολιτευομενοι, 
χρηματομεσίτες κτλ. κτλ., θανάσιμοι ομως 
καθαρευουσιάνοι οί περισσότεροι, όπως λ.χ. 
ό δήμαρχος κ. Σπΰρος Μερκούρης, ό Πολύ
βιος Δημητρακόπουλος, ή έφημερίς ’Αμάλ
θεια τής Σμύρνης, ό ’Επίσκοπος Κυθήρων, 
ό άν&οπώλης Άριστόφιλος Τσοϋτσος ό 
Σκουζές, ό χρηματιστής Φωτίου κτλ. κτλ.

Παιδικός φίλος τοΰ πατέρα μου καί συμ
φοιτητής του, ό γιατρός κ. Μενελαος Σα- 
κόρραφος, τοϋ έστειλε συμβουλευτική επι
στολή γιά νά τόν άποτρέψη άπό τόν ολέ
θριο Μαλλιαρισμό. Τή δημοσιεύουμε κι’ 
αύτή γιά τήν ιστορία ·

’Α γαπητέ Τάχη,
Λαμβάνω το «Νουμα»· 'Ομολογώ όμως 

οτι ή άνάγνοισίς του μοί έπροξένησε φρίκην 
και αίσθημα άλγους ψυχικοΰ διετρεξε το 
σώμα μου όταν είδον έν αύτώ περιεχόμενα 
κριτικά περί Βερναρδάκη,* έν γλώσαη μαλ
λιαρή, ούδέν άλλο ύποδηλούση ή έκφυλισμ,ον 
προϊόντα άτυχώς τής Ελληνικής Φυλής.

Θλίβομαι καί λυποΰμαι βλέπων ότι ό 
άγαπητός μου φίλος κ α ί  παλαιός συμμαθη
τής Ταγκόπουλος έπελήφθη δημοσιευσεως 
έφημερίδος τοιαύτης. Είσαι ευφυής καί ήδύ-

* Άρθ-ρο τοϋ. Παλαμδί, μέ τον τίτλο Φιλολο
γικά ’Αναθέματα, άριθ-, 6, σελ. 4. .

νασο παρεκκλίνων ολίγον τής μαλλιαριχής 
όδοΰ νά εύδοκιμήσης

Ταϋτα σοί λέγω διότι έχω τό θάρρος 
νά έκφράσω τήν γνώμην, προκειμένου περί 
φίλου άδελφικοΰ.

Αν άκολουθήσης τήν αύτήν όδόν, τότε 
ευχαρίστως γίνομαι συνδρομητής, άλλ’ άνευ 
τής άποστολής τοΰ φύλλου.

Σέ άσπάζομαι 
Μενέλαος Σαχόρραφος

Τήν επιστολή αύτή, τήν έχει σχολιάσει 
ό πατέρας μου, σημειώνοντας σάν υστερό
γραφο μέ γαλάζιο μολύβι τά  έξής:

^4υτά γιά νά γελάσετε. *Ο γράφων 
είνε υφηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ■ !

’Αγύριστο κεφάλι, βλέπετε' άρβανίτης, 
γκέκας. Καί μ’  όλο πού δέν πήγε καλά ή... 
έπιχείρηση άπό τήν πρώτη χρονιά, συνε
χίζει τήν έκδοση τοΰ «Νουμα» στόν άγκα— 
9ερό μά καί φωτισμένο του δρόμο.

Χ Α Ρ Α

Σ α ν  το πουλί, σάν τό φτερό σάν τη σταλιά που βρέχει,
Κ α ι παίρνει τήν ανοιξιάτικη πνοή κα ι ξανεμίζει 
Ώ ς  παιδική  τρελλή χαρά, π ον  μ ιά  π η δ ά  κα ι τρέχει,
Ετσι ή ψυχή χορευτικά σκιρτά κα ι δλη τρεκλίζει.

Μ έσα μου  κι εξω  άναρροέΐ, πνενματω μ ένο άέρι,
Σ ά ς  αγκαλιάζει σάν πνοή, θέλει μ α ζ ί νά τρέξη,
Ν ά βγή σε βράχη γαλανά, νά φνγη ώ ς  περιστέρι,
Ψνχη Ε υφ ορίω νος κα ι π α ιδ ί Π ανός τρελλή νά παίξη .

Κ αλ νμ νο ; 192< Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Κ Λ . Ζ Ε Ρ Β Ο Σ

Μ Ο Ι Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α  Γ Ο Ρ Τ Υ Ν Ι Α Σ
Ά π ο  την ανέκδοτη  συλλογή τοΰ x. X. Σ Α Κ Ε Λ Α Ρ ΙΑ Δ Η ·

I.

'Ο  Χ άρος  ερροβόλαγε άπ ό  ψηλή ραχούλα  
κι έστέργιωσε τήν τέντα τον μ έσα  οτό σταυροδρόμι. 
Α ρχοντοι τόν περικαλονν, φτωχοί τόν προσκυνάνε 
Π άρε, Χ άρο , τήν τέντα σου πήγαινε σ άλλη ρονγα  
νά φάνε τάτια  σου ταγή κα ι τ άλογά σον στάρι, 
νά φαν κα ι τά ζαγάρ ια  σον άφ ράτο παξιμάδι·

—  Ταλογα θέλονν γέροντες, τάτια μ ου  παλληκάρια, 
θέλονν κα'ι τά ζαγάρ ια  μ α ς  μ ικρώ ν πα ιδιώ ν  κεφάλια.

I I
Τά μάτια  σου τά ράψ ανε μ  εννιά λογώ  μετάξι, 
μ ε πράσινο, μ έ κίτρινο, με μ ανρο, μ έ γαλάζιο, 
μέ κόκκινο, τριανταφυλλί και μ  ασημένιο ατσάλι, 
θ έ  μου, νά πιάση  ενα νερό, μ ιά  σιγανή ψιχάλα, 
γιά νά σαπονν να ράμ ατα , νά νοίξουνε τά μάτια, 
νά Ιδης εδώ  ποιος κάθεται κα'ι σέ μοιρολογάει. 
ιΙεξιά  κάθετα ι ή μ άνα  σου, ζερβιά ή αδερφ ή  σου, 
κι άπ άνου  ά π  τό κεφάλι σον ή δόλια σον γνναίκα  
σάν περδικούλες θλίβουνται, σάν τά π α π ιά  μ αδιώ ντα ι, 
σάν τά φτερά του κ ό ρ α κ α  μ αυρίζει ή φορεσιά τους.



μάτων άπό βερϋλι καί κυανόλιθο' έκεΐ, 
πανάρ χαιες πολιτείες θρονισμένες έπάν ω 
σέ αγέρωχα κρηπιδώματα άπο βράχους, 
στεφανωμένες ή καθεμιά μέ τό κράνος ενός 
μαλαματοκαπνισμένου κάστρου" χωριά παρά 
πέρα, σάν κοπάδια άπό μαύρες ή πυρρότρι- 
χες αιγες, που σκαρφαλώνουνε στούς γλου
τούς ένός άπότομου λόφου.

Σάν άκτή μιά ζώνη άπο  κόλπους δπου 
σπιθίζουν χάδια φωτός, χαμόγελα ένός ού- 
ρανοΰ άπό τουρκουάζ, καί πού πορπώνον- 
ται σέ άπόκρημνες όχθες άπά άλικο πορ
φυρίτη' στό έσωτερικό, κλεισούρες άγριω- 
πές, ΐλιγγιώδεις γκρεμοί, άβυσσαλέα πορο- 
φάραγγα πού άντηχοϋν, άνάμεσα άπό τίς 
σκοτεινές των πλευρές, στήν κοχλάζουσα 
ροή τών χειμάρρων, στόν ίριδένιο καλπα
σμό τών καταρρακτών.

Άλλου κοιλάδες μέ λειμώνες οπου μυ- 
ροβολοϋν άπό κυκλάμινο καί αγιόκλημα ξε- 
χειλιστοί κήποι τών Εσπερίδων, καταστε- 
ρισμένοι άπό μήλα χρυσά. Λεμόνι* πορτο- 
κάλλια, κίτρα καί σΰκα παχεια καί σγουρά 
τσαμπιά άπό κεχριμπάρι κι’ άμέθυστο, και 
γύρω τους μιά χλωρίς άφρικανική άπό 
κάκτους, κι’ άπό φραγκοσυκιές, ό'που ακοντί
ζουνε δέσμες άπό χαλύβδινες αιχμές. Παρά 
πάνω  πλαγιές ιλαρές, σκεπασμένες μέ τό 
βελούδινο μανδύα τών αμπελώνων, κυματί- 
ζουσες στό άσημένιο φωτοπαιγνίδισμα τών 
έληών.

Ψηλότερα, οί άδιέξοδοι λαβύρινθοι τοϋ 
σύθαμνου. Καί στεφανώνουν τό σύνολο,

H M TO FJiW

Ε Μ Λ  Β Α € Μ Μ Λ

Π Υ Ρ Γ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Κ Ο Ρ Υ Φ Η  Ε Ν Ο Σ  Β Ρ Α Χ Ο Υ

ΑΝ είναι μαργαριτάρια τά νησιά τοΰ 
’Αρχιπελάγους— λευκό περιδεραιο τής 

’ Αφροδίτης, ξεκοκισμένο έπάνω στή θα- 
λασσα —  ή Κορσική και η Σικελία κι η 

.Σαρδηνία κι’ ή Κέρκυρα είναι ζαφειροδε- 
μένα παντατίφ άπά σμάραγδο και αμέθυ
στο, έργασμένα άπό τό θεϊκά κοσμημα- 
τοτέχνη.

Πολύ λίγες περιοχές προσφέρουνε, γιά τή 
-χαρά τοϋ ματιού, ενα τοσο στενό συνδυ
ασμό θάλασσας καί βουνοϋ, ό’που τα  το- 
-πεΐα είναι τόσο ποικίλα, οί άντιθεσεις τοσο 
άπότομες

Έ δώ , πόλεις καί κώμο πόλεις νωχελώς 
άποναρκωμέν ε ί  στο ρυθμικό νανούρισμα κυ-

Τ Ο  Λ Ι Μ Α Ν Ι  T O Y  C A L V I  Μ Ε  Τ Α  Σ Π Ι Τ Ι Α
Κ Α Ι  Τ Ο Υ Σ  Φ Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ

D A I ? E R G U E S

2 Τ Η  Κ Ο Ρ Σ Ι Κ Η
βουνά ύψους 3.000 μέτρων, μέ τήν μορφή 
διαμαντένια στό χιόνι, άκόμη καί τό κατα
καλόκαιρο, μέ τούς αυχένες διακόσμητους 
από λίμνες παρθένες, άληθινούς καθρέφτες, 
ναιάδων. μέ τά πλευρά θαλασσοδαρμένα 
σε μιά γαλαζωπή καί ιόχρωμη φουσκοθα- 
λασσιά άπό δάση απέραντα. Καστανιές 
πέντε φορές εκατόχρονες, δρΰς πατριαρχι
κές, πεϋκα πού τό ηγεμονικό τους παρά- 
στημα ξεπερνά τή μεγαλοπρέπεια τών 
σκιαδοφόροιν πεύκο^ν τής ρωμαϊκής εξοχής. 
Και υψώματα, κυματίσματα, άναδύσεις 
βουνοκορφών, λαγγοπεράσματα, διάσελα, 
σχεδόν σέ κάθε στροφή τοϋ δρόμου άπό- 
ψεις συναρπαστικές, ζωγραφιές μοναδικής 
θέας άνείπωτες, πρός τό γαλάζιο τής θά
λασσας ή πρός τό πράσινό τών βουνών.

Από τό Φεβρουάριο ή άνοιξη διαφαί- 
ται ήδη στόν καθάριον ορίζοντα, κι’ άπό 
τό Μάρτιο, τόν τόσο σκυθρωπά καί θαμπό 
κατω άπό τόν Κορσικανικό ούρανό,ξεχύνεται 
ασυγκράτητο, τό θριαμβευτικό ξέσπασμα 
μ'-ας χλωρίδος πού όρχεΐται, μέ τή χορία της 
τών ζεφύρων, άνεμίζοντας τίς μυριάδες τών 
αρωμάτωντης, άπό τά πληθόχειλα μυροδο
χεία της, στά κατώφλι τοϋ κόλπου, στά βα
θουλώματα τών κοιλάδων, κι’ ώς έπάνω στό 
σύθαμνο τών βουνών. Ά  ! οί θάμνοι αύτοί 
τών βουνών ! . . . Οί αδιαπέραστοι αύτοί 
μαίανδροι τοΰ πρασίνου, έξω άπά τά λίγα 
μονοπάτια τά χαραγμένα άπό τά πατή
ματα τών όνων καί τών άλογων. Βαδίζετε 
απο τό εαρ εως τό φθινόπωρο, καί μεσο

χείμωνο άκόμη, μέσα σ’ ενα αύλάκι άπό 
εύωδίες μεθυστικές. ’Αφθονία τά σμύρτα, 
οί ροδοδάφνες, τά σπάρτα, οί σκοΐνοι, τά 
δεντρολίβανο, ή μέντα, ή λεβάντα, τό με- 
λισσόχορτο, σκορπίζουνε τοΰφες άπό άρώ- 
ματα— τήν άνάσα τοΰ γενεθλίου εδάφους 
που ό Ναπολέων ελεγε ό'τι τήν άνέπνεε, 
μεσα στήν θάλασσα,.σέ άπόσταση εξη λευ
γών άπό τήν άκτή.

’Οφείλω νά ομολογήσω δτι, έγώ στά 
τρία ή τέσσερα ταξείδια μου, εις μάτην, 
στήν άπόσταση αύτή, καί μάλιστα άκόμη 
κοντινώτερα πρός τήν ξηρά. έτέντωσα όλες 
τίς οσφραντικές μου θηλές, γιά νά νοιώσω 
τον έαυτό μου, έστω καί γιά λίγες στιγ-

Ο Τ Α Ν  Λ Υ Ω Ν Ο Υ Ν  Τ Α  Χ Ι Ο Ν Ι Α

Η  Μ Ι Κ Ρ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α  Ν Ο Υ Ζ Α



μες, εναν τύπο στό είδος τοϋ Ναπολέοντος 
δέν μπόρεσα νά είσπνεύσω τίποτε απ ο τη 
μεθυστική αύτή αναπνοή.

’Αδιάφορο! Στο εσωτερικό, οί ρώθωνές 
σας μποροΰν νά τήν απολαύσουνε μέχρι 
κόρου.

Κι’ οΰτε ίχνος έδώ άπό τά  ξεγδαρμένα 
αυτά πλευρά τών βουνών, τίς μισοφαγω- 
μένες αυτές βουνοπλαγιές πού συχνότατα 
πληγώνουν τό μάτι στίς Αλπεις η στα 
Πυρρηναϊα. Τό προστατευτικό καί σωτή
ριο σύθαμνο έπουλώνει αύτόματα τίς πλη
γές τής πάντοτε όλοπράσινης λόχμης του, 
συγκρατεΐ τή φρεσκάδα τοϋ χώματος κα'ι 
τό έμποδίζει νά καταρρεύση.

Στήν καρδιά τών έν μικρογραφία παρθέ
νων αύτών δασών, θ ’ άγναντεύσετε ϊσως 
ξαφνικά κάπου έκεΐ κανέναν άγριόκριο. 
"Αν πιστεύσουμε τόν Εμιλ Μπερζερα, που 
ώργάνωσε, κάποτε, ενα κυνήγι άγριων κριών, 
συνοδευό μένος άπό τόν πρίγκηπα Ρολλάνδο 
Βονοπάρτη, καί ό όποιος μας άφησε μιά 
χαριτωμένη άφήγηση τής κυνηγετικής εκ
στρατείας του, τό άτίθασο αύτό αύτόχθον 
άναμηρυκαστικό είνε έξ ίσου φανταστικό 
δσο καί ό μονόκερος τών άρχαίων θρύλ- 
λων. "Ας εύχηθοΰμε, άν εύρεθήτε στή θέση 
τοϋ Μπερζερά, νά επιστρέφετε όλιγώτερο... 
άπρακτοι '·

Είνε περιττό, νά σας πώ δτι δέν έχετε

νά φοβηθητε τίποτε άπό τούς ληστάς, πού 
το είδος τους ακμάζει πάντοτε στά μέρη. 
αύτά.

Κρίνοντες τό λαβύρινθο αύτό τών δα
σών, όλιγώτερο άπρόσιτο άπό τό λαβύρινθο· 
τής διαδικασίας, προτιμοϋν τό νόμο τής 
βεντέττας των άπό τον κώδικα τοϋ αυτο- 
κρατορικοΰ των συμπατριώτου. Πηγαίνουν 
νά λημεριάσουν έκεΐ, σέ κάποιο πανύψηλο 
άντρο, άληθινή φωλεά άετών, δπου καθώς 
λεν, κάποια άγροτική Καλυψώ έρχεται, 
πού και πού, νά γλυκάνη τή  μοναξιά τους. 
Έάν οί σχέσεις σας, σας τό έπιτρέπουν νά 
τούς έπισκεφθήτε, κυρίες μου, θά δεχθήτε 
τήν πλέον ειλικρινή και άνέξοδη φιλοξενία.

Θά συναντήσετε συχνά έπίσης έκεΐ κάποιο 
χωρικό έπάνω στό άλογο, ντυμένο με σκοϋρο 
βελούδο, μέ μπότες ψηλές ώς τό γόνατο 
άπό κόκκινο δέρμα, μέ τό τουφέκι στόν 
ώμο, ζωσμένον σταυρωτά στό στήθος τα  
φυσέκια του. Μέ μάτια μαΰρα μέ δψιν 
ήλιοκαμμένην, σάν ίσκα θα σας χαιρετιση 
μέ μιάνεύγενικιά καλημέρα. Ή  γυναίκα του 
τόν άκολουθεΐ, μέ τά  ποδιά, αυτη τι φρίκη, 
φεμινισταί!— πλέκοντας συγχρόνως, ή κρα
τώντας έπάνω στό κεφάλι της, κουκουλομ- 
μένο μέ τή μαύρη φαλντέττα, κανένα δε
μάτι ή τό σταμνί μέ τό γάλα, βαδίζει κα
μαρωτά μέ όλόϊσσο τό κορμί, μέ τό ρυθ
μικό περπάτημα μιας καννηφόρου....

Ο Λ Β Ο Σ

Χτές, που  δεν είχα άκ όμ α  ίδ εϊ τά μ ά τ ια  σου, τά χείλη,
Τά μ άτια  οου, πον ενώ είναι υγρά για τη χαρά μιλάνε,
Τά χείλη σον, πον  δταν γελούν, σ άμ π ω ς  ν ανοίγουν ρόδα ,
Στην ίδ ια  θ(ση, πον  αγρυπνώ  κι απόψ ε, χτες καθόμουν,
Μ προς ατό ανοιχτό π α ρ ά θ υ ρ ο , στον κήπο αντόν Αγνάντια,
Μ ά δε θυμούμαι ό κήπος χτες βαλσαμ ικά νά εν ώ δα  
Κ ί  οΰτε τό συντριβάνι του ν άνάβλνζε φ αιδρό,
Σ ά ν  τώ ρα, ενα ψ ιθνριομα, σά μνστικής αγ άπ η ς—
Θ υμούμαι χτες ενα κενόν βουβό παντού απλωμένο,

"Ε να  κενόν, που θύμιζε τό αλλο, πον τώ χα εντός μου, ^
*Εντός μου  που δεν ένοιω θα νά όρχοΰνται ώ ς τώ ρα  ταστρα.
Ή τ α ν  τά πάντα σε βαθειά , βαθειά  σιγή π ν ιγ μ έ ν α .. . .

— Μ ά μή καί τώ ρα  μ ιά σιγή δεν πνίγει δλη τήν νύχτα ;
—  Ό χ ι,  τ άκούω . ’ Α πόκοσμ α κ ί  αθώ ρη τα  βιολιά^

Η χ ο ύ ν  άπ όψ ε γύρω μου κα ί κάνουν τήν ψυχή μου
Ν ά τραγουδάη  μ α ζ ί τους λ£ΩΝ κ ο υ κ ο υ λ α ς

Λ Ι Α Μ 2  i l F P I O M B X T B I I

τ η  » Ρ ¥ ϊ «  γ ο β η κ ι α

Π ούλησε.. .  πούλησε δ,τι μένει ακόμα 
στη ντουλάπα, κυρά Κ α τίν α .. .

—  Πώς νά κάμω άλλοιώτικα;. . .
Πρέπει νά σέ πληρώσω. . . Τό γράμμα 

πώστειλα προχτές,. .  άδικα περιμένω άπάν- 
τηση άπό τό σπίτι μ ο υ .. .  Πάει μέ ξε- 
γράψανε. . . Οί άλλοι;. . . Οί φ ίλοι;. . . 
Τ ’ είμαι πιά γι’ αΰτοΰς; "Ενα σακκ'ι κόκ- 
καλα. . .αλλοίμονο! - - “Αχ! - · Π ώς πονώ,. . 
πολυ πονώ σ ή μ ερ α ... ΙΙώ ς καίει τό στή
θος μου. . . Θέ μου, δλη νΰχτα δέν έκλεισα 
ματι. . . Κ ιό  γιατρός; Πάει μεσημέρι. . . 
Τ ί νά μοΰ κάνη κι ό γιατρός;. . .

Σΰχασε, κόρη μου, σΰχασε. . . Ξα
νάρχομαι τάπόγεμα. . . Θάρθη κι δ για
τ ρ ό ς . . .  έ', φίλος σου ε ίν α ι . . .  ’'Εχουμε 
καιρό νά κοιτάξουμε και τή ντουλάπα. . . 
Σ έ πίκρανα, κόρη μου, συμπάθα με, δέν 
είναι απο λογου μου. . . ’Έ χω  τόν άντρα 
μου, βλεπεις, που γκρινιάζει. Τοΰ πάνε 
κι οι δουλείες στραβά κα'ι τρώγεται μέ τά 
ροΰχα τ ο υ Ά χ !  φτωχοί άνθρωποι είμα
στε, απ αυτό τό νοίκι περιμένουμε και 
μεΐς νά τά φέρουμε β ό λ τα ... Κ ι’ είναι 
δυο μήνες κόρη μου, μπήκαμε στόν τρίτο, 
γιά λογάριασε; Ά ς  είναι, τί νά στά λέω 
τά ξέρεις καί μόνη σου. . . Τάπόγεμα λοι
πόν, άδειάζουμε τή ντουλάπα, καί. . .

Κ ι’ ενας αναστεναγμός συμπόνιας βγήκε 
μέσα, βαθειά άπό τά στήθια τής κυρά Κα
τίνας, τής σπιτονοικοκυράς, γιά νά σκε- 
πάση τήν κουβέντα της, ποΰ μιά αντί
θετη σκέψη τή σταμάτησε.

β Ταπόγεμα ; Μποροΰσε νά μετανιώση, 
μ ά . . . ϊσως καί νά πεθάνη. . . κα'ι θά- 
τανε πιά άργά. . . Θάχανε τήν ευκαιρία 
τ Πζ̂  μοναξιάς γιά νά έπωφεληθή. Καί 
μ’ ενα αργό, σιγανό βήμα πήγε καί κά- 
θησε σε μιάν άκρη τοΰ ντιβανιοΰ δίπλα 
στη ντουλάπα. Τάνήσυχα, πονηρά μάτια 
της— τό μόνο χαρακτηριστικό ποΰχε στό 
ηλιοκαμένο, γιαλιστερό πρόσωπό της—  
τωρα, είχανε καρφωθεί στή κλειδαρότρυπα 
τής ντουλαπας, λες, κα'ι ζητούσανε νά

προσπεράσουνε τή ματιά τους άνάμεσα 
άπό τό σκοτεινό άνοιγμα καί νά τήν ξα
πλώσουνε, νά τήν άκουμπήσουνε πάνω 
σ’ δτι βρισκότανε μέσα σέ κείνο τό κλει
στό έ'πιπλο, γιά νά νιώση τήν ευχάριστη 
Ικανοποίηση ενός κέρδους μέσα σ’ ενα 
πρόχειρο μά αλάθευτο υπολογισμό.

Σά σύννεφο πυκνό, πηχτό, άποπνιχτικό, 
μιά σιωπή, ειχε κατακαθήσει, σιγά-σιγά, 
μά σταθερά, άνάμεσα στίς δυό γυναίκες, 
κι απλώθηκε παντοΰ μέσα στήν όλο- 
κλειστη σκοτεινιασμένη κάμαρα, πιό ενο
χλητική, πιό ανυπόφορη κι άπό τήν κου
φόβραση τοΰ καλοκαιριάτικου μεσημεριοΰ 
πού κρυφόμπαινε άπό τίς γυρμένες γρίλιες 
τών πατζουριών.

Μιά σιωπή γεμάτη θόρυβο, γεμάτη 
ίλιγγο^ άπό ασυνάρτητες, άπελπιστικές 
κραυγές τής πολυτάραχης σκέψης ποΰ βα
σάνιζε καί τά δυό εκείνα κεφάλια.

Τής άρρωστης, ποΰ πάλαιβε άνάμεσα 
σέ περασμένα μιάς ευτυχισμένης ζωής καί 
τήν κατάντια της τή σημερινή, άπό τήν 
άρρώστεια καί τήν εγκατάλειψη. . .

Τής νοικοκυράς, ποΰ τσακωνότανε μέ 
τήν πρώτη λογική της, γιατί φάνηκε τόσο 
άδΰνατη, τόσο λιγόψυχη κι’ ετσι παρά- 
βλεψε τό συμφέρο της. Γ  ι αυτό γΰρευε τώρα 
μιάν άφορμή νά μείνη, νά μή φΰγη, 
νάνοίξη τή ντουλάπα χωρίς άναβολή, τώρα 
πού βρισκότανε μόνη μέ τήν άρρωστη. . .

 ̂ Καί τάνήσυχα, πονηρά μάτια τής κυρά 
Κατίνας γυρνοφέρνανε ορθάνοιχτα, τό κε- 
φαλάκι τής Φρόσως, κι άναζητοΰσανε μέ 
μαστοριά δμως, πού νά μή φανερωθή ή 
πονηρεμένη άπόφασή της.

Τό επίμονο κοίταγμα άνάμεσα άπό τή 
σουβλερή καί σταθερή σκέψη της, τρΰπησε 
λίγο-λίγο τήν πυκνωμένη στέρια σιωπή, κι 
άγγισε ερεθιστικά τό άποκαμωμένο μυαλό 
τής Φρόσως. Κι άνατρίχιασε ή Φρόσω, κού
νησε τό κεφαλάκι της, τδστριψε άσυνείδητα 
άριστερά κιάντίκρυσε τή νοικοκυρά της πέ
ρα σε μιά γωνιά τοΰντιβανιοΰ στριμωγμένη.



— Μπά, έδώ είσαι, κυρά Κατίνα σέ 
νόμιζα φεύγάτη. . . Ευχαριστώ γιά τή 
συντροφιά σου· · Είμαι καλλίτερα. · · 
Τ ί λές, δέν τελειώνουμε μιά καί καλή · · · 
Τ ί νά σέ βάζο) σέ κόπο νά ξανάρχεσαι 
καί τάπόγεμα . . .  Τ ί πλήξη. · ■ · άνοιξε, 
άνοιξε, κυρά Κατίνα καί τά παράθυρα. . . 
Τί σκοτάδι. . .  τί ζέστη.

Π Η Γ Ε  Κ Ι ’  Α Ν Ο Ι Ξ Ε  Τ Η Ν  Ν Τ Ο Υ Λ Α Π Α  Β Ι Α Σ Τ Ι Κ Α

Τ ’ αστραφτερό φώς τοΰ μεσημεριάτι- 
κου^ήλιου απλώθηκε μέ μιάς σ’ δλες τίς 
γωνιές τής φτωχοσυγυρισμένης κάμαρης 
πού γιά μόνο φανταχτερό στολίδι ειχε 
ενα μπροΰτζινο μεγάλο κρεββάτι. Πάνω 
σ’ αύτό άνάμεσα σέ δυό λινά σεντόνια 
καί μιάν άλικη φλοκάτα βρισκώτουνε τάρ- 
ρωστο κορμή τής Φρόσως, πού άρχίναγε 
άπό ενα ξανθό όμορφοκαμωμένο κεφα- 
λάκι καί τελείωνε σέ δυό τορνευτά ποδα- 
ράκια. Τά δυό χιονάτα ποδαράκια μιάς

τέλειας χορευτρας πού μ’ ανάλαφρες κι
νήσεις στηρίζανε πρίν, τό λιγερό κορμί, 
στά ακροδάχτυλά τους.

— ’Ά ! . · . — ξέφυγε ενας αναστεναγμός 
ανακούφισης' άπό τά χλωμά της χείλια 
σάν άντίκρυσε διάπλατα ή Φρόσω τό 
φώς. —  Σ ’ ευχαριστώ, κυρά Κατίνα, πόσο 
είσαι καλή. . .

Κ ι’ ή κυρά Κατίνα μ’ ενα χαμόγελο, 
ζύγωσε κι’ άκούμπησε τό χέρι στό κεφάλι 
τής άρρωστης χαϊδεύοντας τά μαλλιά της.

—  Μακάρι νά μπορούσα, κόρη μου, δλη 
τή μέρα συντροφιά θά σοΰ κρατούσα. Νά, 
καί τώρα μεσημέρι είναι, δ  άντρας μου 
θά περιμένη γιά φαΐ σπίτι. . · μά έλα πού 
δέ βάσταξα, σέ είδα στενοχωρημένη, πο- 
νοΰσες. · · κι’ είπα, άς καθίσω, άνθρώποι 
ε ίμ α σ τε .. · Σκέφτηκα καί κάτι άλλο, ειπα, 
ποιός ξέρει. . · μπορεί. τό κορίτσι καί 
νά μή θέλη μπροστά σέ άλλους νά ξε
διαλέξω τά ρούχα τής ντουλάπας. . . Τά- 
πόγιομα μπορεί νά μήν είμαστε μόνοι, 
κα ί. . .  Καλά, δέν τό σκέφτηκα, κόρη μου;. . .

— ’Έχεις δίκηο κυρά Κατίνα, άνοιξε 
τή ντουλάπα, βγάνε δτι έχει μέσα. . · Δέ 
θά μοΰ χρειαστοΰνε πιά. . ·

— Μπά σέ καλό σου, μήν κακομελετάς 
κορίτσι μου... Λίγα είδανε τά μάτια μου; 
’Έννοια σου, σύ .. .  Καί καλά θά  γίνης.. .  
κι’ αλλα πιό αμορφα θά  φκιάσης.. .

Καί λέγοντας αύτά ή σπιτονοικοκυρά, 
πήγε κι άνοιξε τή ντουλάπα βιαστικά άπό 
φόβο μή μετανιώση ή άρρωστη.

Στό άνοιγμα τής ντουλάπας ή Φρόσω 
άνασηκώθηκε λίγο κι άκούμπησε στά μα
ξιλάρια παρακολουθώντας μέ τάμυγδα- 
λωτά μαΰρα μάτια της προσεχτικά μία 
μία τις τουαλέτες της πού ξεκρεμοΰσε ή 
κυρά Κατίνα.

Μιά ποικιλία άπό χρώματα σκέπασε 
τό τραπέζι τής μέσης, π’ ανάκατα πάνω 
τους χοροπηδούσανε οί σκέψεις τής άρ
ρωστης.

Καί στά θολά, τάδύνατα μάτια χτύπησε 
ζωηρά ή εντύπωση τοΰ κόκκινου άνάμεσα 
στό μαΰρο καί τό κίτρινο. Εΐτανε ή λάμ
ψη ένός θριάμβου πού πρωτογνώρισε.

Ή  θύμηση δλο κι άνασκάλεβε τάψυχα 
κουρέλια καί στό πρόσωπό της απλώθηκε 
μιά ευχάριστη έκφραση πού σκόρπισε τήν 
άδιαφορία καί τή θλίψη πάνω άπό τήν 
άρρωστη.

Ο Χ Ι  A Υ Τ Α  - Ο Χ Ι  A  Υ Τ Α  . . .

Πόσο διάφορη ή μιά γυναίκα άπό τήν 
άλλη. · . Κι δμως δλες αύτές γυρνούσανε, 
πηδούσανε, γέμιζαν χάρη μέ τό δικό της 
τό λιγερο κορμί, χαμογελούσανε στό τέλος 
μέ τά δικά της χείλια.

_ Ή  άρρωστη σ’ αύτή τή θύμηση πού 
τής είτανε κι’ ή πιό γλυκειά, έκλεισε τά 
μάτια, κι’ ένα χαμόγελο ικανοποιήσεως κού
νησε τά ωχρά της χείλη.

Γά χέρια της αυθόρμητα σφίξανε τή 
μεση της σά ναθελε νά νιώση τό σφί
ξιμο τοΰ φουστανιού γιά τό χορό πού 
προτιμοΰσε καί τής χάρισε τόσες αξέχα
στες βραδιές ενθουσιασμού.

Τίς χαρούμενες σκέψες της σταμάτησε 
ή στεγνή φωνή τής κυρά Κατίνας.

—  Κι αύτά τα γοβάκια. . . Έ .  πιστεύω 
^τώρα νά φτάνουνε τρία νοίκια. . .

δ,τι γινότανε πίσω της.
Καί σάν άκουσε τήν πόρτα νά κλείνη, 

κι’ ένιωσε τόν έαυτό της μόνο πιά ολο
μόναχο μέ τήν πιό γλυκειά ανάμνηση, 
έφερε στά χείλια τά χρυσά της τά γοβά
κια, τα φίλησε σάν άκριβό φυλαχτό άπό 
τήν ευτυχισμένη της ζωή.

Τά χρυσά γοβάκια πού τής αγόρασε 
ό αγαπημένος της, ό πρώτος άντρας πού 
γνώρισε. . .

Τά χρυσά γοβάκια πού πρωτοχαϊδέ- 
ψανε τά μικρά της ποδαράκια, καί γνώ
ρισε μ’ αύτά τήν πρώτη εύτυχίά έπειτα 
άπό κείνη τή νύχτα πού κρυφά άφησε 
τό σπιτικό της.

Τά χρυσά γοβάκια πού τή στηρίξανε 
ψηλά στά δαχτυλάκια της κι’ έσκόρπισε 
τόν ενθουσιασμό κι άπόχτησε τό θρίαμβο.

Η ματιά της γλυκά, απαλά τριγύριζε 
χαΐδευε τό καθένα, τό ζωντάνευε μέσα στή 
σκέψη της καί τής φάνηκε τής Φρόσως 
πώς δλα εκείνα τά φουστάνια άρχίσανε 
νά τήν περικυκλώνουνε μέ μιά κίνηση, 
ένα ρυθμό μέσα σ’ ένα φανταστικό χορό. 
Κι’έ'βλεπετώρα νά περνούνε άπό μπρόςτης. 
διάφορες γυναίκες, προσωπάκια γελαστά, 
εύθυμα, γλυκά, μελαγχολικά, πεισματάρικα 
θυμωμένα, θλιμένα προσωπάκια πού περ
νάνε άπό τήν έκφραση καί τό ρυθμό τού 
χορού πού,'κάθε γυναίκα παρου
σιαζότανε καί μέ άλλο φόρεμα.

Η  Φρόσω άνοιξε τά μάτια τής κι’ ειδε 
τά  ̂δυό γοβάκια, δυό χρυσά γοβάκια 
π’ άστράφτανε μέσα στό φώς, νά τά χου
φτιάζουνε, άνοιχτά, τεντωμένα τά μα
κρουλά δάχτυλα κάθε χεριού τής κυρά 
Κατίνας.

'— ’Όχι, αύτά κυρά Κατίνα, δχι αύτά. . . 
Φέρτα δώ, αύτά δέν τά π ο υ λ ώ ... Διά
λεξε πάρτα δλα τάλλα. . . Θά φτάσουνε, 
κυρά Κατίνα, μή παίρνης καί τά γοβά
κια α ύ τά .. .

Τάρπαξε μέ λαχτάρα μέσα άπό τίς ορ
θάνοιχτες χούφτες τής 
σπιτονοικυράς τάσφιξε 
πάνω στήν καρδιά της 
καί γύρισε στ’ αριστερό 
πλευρό, άδιάφορη γιά



Μιά φωνή, μιά κραυγή, ενα σκληρό 
ξεφωνητό χΰμηξε άπό τό δρόμο μέσα άπό 
τάνοιχτά παράθυρα στήν κάμαρα.

— ΓΙαληά π α π ούτσια ... α γορ ά ζω ...
Καί τά χείλια της άρρωστης μουρμου

ρίσανε μέ τρομάρα, σφίγγοντας δυνατά

μέσα στήν αγκαλιά της τήν τελευταία 
αυτή άναλαμπή πού τής έμεινε άπό τά 
ευτυχισμένα της περασμένα.

— ’Όχι, δχι, δέ σάς πουλώ εσάς, δέ 
σάς πουλώ, χρυσά μου γοβάκια. . .
’Αθήνα 4 ’Ιουνίου 1927

Ε Ρ Β ΙΕ .Ε  Η Ε Η Κ Ι Ο Ϊ
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Τόν παρελθόντα μήνα, στήν πρωτεύ
ουσα της Νορβηγίας, τό "Οσλο, έωρτά- 
σθη, μ' εναν πάνδημο ενθουσιασμό, ή 
έκατονταετηρίς τοΰ Ερρίκου Ίψ εν . 'Η  
μεγαλοφυΐα άνήκει στόν κόσμο' και ό κό
σμος ολόκληρος, έπί οκτώ ημέρες, τής 
άπότισε τό φόρο τοΰ θαυμασμού του. 
’Αναρίθμητοι λόγοι έξεφωνήθησαν, εις αί
νον τοΰ μεγάλου δραματουργού' άλλ’ ένας 
μεταξύ αύτών προεκάλεσε έντελώς ιδιαι
τέραν εντύπωση. Κατ’ άρχάς, γιατί ήτανε 
σύντομος, άλλ’ ιδίως γιατί ήταν διαποτι- 
σμένος άπό θερμότατον αίσθημα. Ή τα ν 
ό λόγος μιάς γυναικός, μιάς φημισμένης 
πέραν άπό τό Ρήνο, γερμανίδος ηθο
ποιού, τής Κας Λουΐζας Ντυμόν. Μέ 
πολλή ευθυκρισίαν καί αύθεντία; άφοΰ 
έζήτησε πρώτα συγγνώμην πού υψώνει 
μέσ’ στήν ομήγυρη τόσων άνδρών μιά 
γυναικεία φωνή, ήθέλησε καί αύτή, σά 
γυναίκα, νά προσφέρη μέ τή σειρά της 
ενα δείγμα ευγνωμοσύνης στόν συγγρα
φέα τοΰ «Σπιτιού τής Κούκλας»* τής 
«Άγριόπαπιας», καί τών «Βρυκολάκων», 
άλλ’ εύρέθηκε στήν άνάγκη ν’ αναγνώ
ριση δτι, έκτος τών γενικών τοτι απασχο
λήσεων ως ηθικολόγου, δέν υπήρχε τί
ποτε τό είδικώς γυναικείο στό σκαιό αύτό 
σκανδιναυϊκό πνεΰμα, καί έλάχιστες— εάν 
δχι καθόλου— γυναικείες μορφές διανθί 
ζουνε στή ζωή του. Ελλείψ ει αύτών, καί 
γιά νά εύρη όποοσδήποτε μιά, τή στιγμή 
πού ύψωνε τό ποτήρι της, προέπιε γιά 
τή μητέρα τού ’Ίψεν. Ή  ιδέα ήταν θελ
κτική καί έπεδοκιμάσθη. Κάτω άπό μιά δψι 
κατ’ άρχάς άποκλειστικώς αισθηματική, εμ
περιέχει μιά εξαίρετη κριτική άποψι, γιατί 
δέν θά  μποροΰσε άληθινά μέ τίποτε νά 
καθορισθή ακριβέστερα ό χαρακτήρ τοΰ

ιψενικού έργου, ό ουσιαστικά ανδρικός: 
κ’ εγκεφαλικός, πού δέν αφήνει θέσι 
στη χάρι.

Ό  ’Ίψεν είναι κατ’ εξοχήν ένας άν
θρωπος σκέψεως, πού δέν ένδιαφέρεται 
διόλου νά σαγηνεύση ή νά άρέση. Καί 
εάν ύπερεμάχησε τόσο, στό θέατρό του, 
γιά τή γυναικεία υπόθεση, δέν ήταν τό- 
άποτέλεσμα μιάς ειδικής έκ μέρους του τρυ- 
φερότητος πρός τό μέρος αύι ό’ δέν ένδιεφέ- 
ρετο παρά μόνο γιά τό άτομο, πού τό ήθελε 
— έστω καί έξεγειροντάς το στήν άνάγκη 
έναντίον τής κοινωνίας καί τής παραδό
σεως— έλεύθερο καί ισχυρό καί άπολυ- 
τρωμένο άπό κάθε εμπόδιο γιά νά εκ
πλήρωσή καλλίτερα τόν προορισμό του.. 
Ποικιλοτρόπως καί μυριοτρόπως ερμήνευ
σαν τόν συμβολισμό τοΰ Ίψ εν  πρό πάντων 
είς τή Γαλλία, δπου ιδιαιτέρως ένασμε- 
νίζονται στίς τοιούτου είδους ερμηνείες. 
Προσεπάθησαν νά άνιχνεύσουνε τίς προ
θέσεις του, νά φέρουν στό φώς τά πραγ
ματικά συμπεράσματά του, πού έκ πρώ
της δψεως συχνότατα άπουσιάζουν στό 
έργο του. Πολλές φορές τού άπέδωκαν 
μάλιστα συμπεράσματα τά όποια ό Τδιος 
ούτε τά διενοήθη ποτέ' άλλ’ αύτό είναι 
σφάλμα πρό παντός τής ποιητικής του πού 
φορτώνεται αύταρέσκως μέ σύμβολα καί 
σ’ ένα σύμβολο ευρίσκει πάντοτε ό κα
θείς δ,τι θέλει.

Πραγματικά, ό Ίψ εν  θέτει προβλή
ματα, χωρίς νά ένδιαφέρεται νά τά λύση. 
Τό άνεγνώρισεν ό ίδιος, καί τό δικαιο
λογεί : τό ουσιώδες γιά έναν άνθρωπο 
που σκέπτεται, εΐναι νά κεντρίση τή σκέ
ψη έπί ένός δεδομένου ζητήματος, πολύ 
περισσότερο παρά νά έπιβάλλη στούς άλ
λους τόν προσωπικό του τρόπο πού βλέ
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πει τά̂  πραγματα. Καί στό θέατρο, άρ- 
κεΐ γιά τό σκοπό αύτό οί διάφοροι πρω- 
ταγωνισταί τοΰ δράματος πού άνεβάζεται 
στη σκηνη να εκφράσουν τίς διάφορες 
απόψεις τού θέματος πού άποτελεϊ τό 
«ντικείμενον τής διαμάχης.

'Οπωσδήποτε έκεΐ έγκειται τό μεγαλεϊ- 
ον τού τρομερού αυτού λογικευτοΰ, στό 
δτι έξηνάγκασε 
τόσο σκαιά τόν 
αίώνά του νά 
σκεφθή έπί πε
ριπτώσεων πού 
δέν άνήκουν συ 
νήθως παρά 
μόνο στήν πε
ριοχή τής συ- 
νειδήσεως καί 
τής ηθικής. Καί 
μεταξύ τών άν- 
τικειμένων τής 
σκέψεως πού 
προέτεινε, χω
ρίς νά ευρίσκε- 
ται απολύτως 
στήν πρώτη 
γραμμή, ή τύχη 
τής γυναικός 
είναι έκείνηπού 
άπη σχόλη σε συ 
χνότερα τόν μι
σογύνη αύτόν.
Στό θέατρό του, 
κυκλοφορεί, ο
νειροπολεί, δρά, 
αγωνίζεται, μιά 
κατ απ ληκ τική 
θεωρία ήρωΐ- 
δων πού ποτέ 
έως τότε άκόμα 
δέν τίς εΐχαν 
ιδεΐ, καί χωρίς
τις όποιες ισως η σημερινή γυναίκα δέν 
θά ηταν τόσο ελεύθερη, δσο έχει γίνει.
, I () περίφημο αύτό ζήτημα τοΰ δικαι

ώματος πού εχει ή γυναίκα στήν ευτυ
χία, τού δικαιώματος τής γυναίκας νά ζή 
τή ζωή της έν ισότητι καί άνεξαρτησίςί, 
αυτός πρώτος τό άνεκίνησε καί τό έθεσε 
επί τάπητος. Δέν εΐνε εντούτοις απολύτως 
βέβαιο δ,τι ό συγγραφεύς τοΰ «Σπιτιού τής 
Κούκλας» θα έμενε καί πολύ ικανοποιη

μένος άπό τά συμπεράσματα τά όποια 
εξηγαγαν έκτοτε άπό τίς ήρωΐδες του, τό 
παράδειγμα τών οποίων δέν εΐνε πάν
τοτε καταλληλο για υπόδειγμα συμπερι
φοράς. Μερικες άπό τίς ήρωΐδες του, 
πράγματι, εΐναι άληθινά τέρατα: κυττά- 
χτε τ)] δαιμονική αυτη Εντα Γκάμπλερ, 
που δέν ηδονίζεται παρά μόνο νά κατα-

στρέφη, έν όνό- 
ματι τίς οίδε 
τίνος αισθητι- 
κοΰ μυστικι- 
σμοΰ: κυττάχτε 
τήν παράδοξη 
καί παγερή αύ 
τή Ρεβέκκα τοΰ 
Ρό σμερ σχολμ, 
ποΰ ό έρωτάς 
ττΐς. γιά νά ίκα- 
νοποιηθή, δέν 
μπορεί παρά νά 
ώθηση στό θά 
νατο' καί αύτή, 
τήν τρελλή καί 
θ ε ό λ η π τ η  
Γκέρντ, είς τόν 
«Μπράντ», πού 
τό ιδανικό της 
δέν ανήκει στόν 
κόσμο αύτό. Τά 
πρόσωπα αύτά 
ωραία έπάνω 
είς τήν σκηνή 
δπου ό καλλι
τέχνης τά έτο- 
ποθέτησε άνα- 
γλυφικά, άν- 
θρωπίνως μάς 
προξενούνε φρί 
κη.

’Αλλά, παρα- 
πλεύρως αύτών, 

ποσα παθητικά καί γενναιόκαρδα πρόσω
πα Ι.Είνε ή Νόρα, στήν έπανάσταση της, πού 
διακηρύσσει τά δικαιώματα της στή σφαίρα 
τοΰ πνεύματος' εΐνε ή υπερήφανη Ρεγ- 
γίνα τών Β ρ υ κ ο λ ά κ ω ν  πού προτιμά τή 
μόνωση, και ϊσως τήν έκθρόνιοη, άπό 
έναν ταπεινό υπολογισμό' είνε ή ασύγ
κριτη Άλβινγκ,^ στό ίδιο δράμα, Θύμα 
τής σκοτεινής ειμαρμένης τής ράτσας' εΐνε 
η παναλαζών ’Ελλίντα, στήν Κ υ ρ ά  τή ς



Θ άλ ασσας , πού δέν αγωνίζεται μέ τόση πάθος παρά μόνον γιά τις ιδέες. Εντου- 
τραχΰτητα παρά για νά ύποκύψη μονάχη τοις, στό κατώφλι τοΰ γήρατος συνην— 
της στό ζυγό τοΰ άνδρός δταν κατακτά τησε μιά 'μέρα μιά νέα, τη βιεννεζα Αϊ
τήν ελευθερία της' καί εινε τέλος στό μιλία Μπαρντάχ, γιά τήν δποίαν φαίνε- 
Μ η ρ ά ν τ , ή μεγαλειώδης Α γνή, ποΰ συγ- ται δτι ένοιωσε ενα αίσθημα που δεν 
κατατίθεται άπό έρωτα νά Θυσιάση τά τό ειχε καθόλου γνωρίσει στό^γάμο ενα 
πάντα, καί τήν οποίαν δ ’'ίψεν,— θά ήταν αίσθημα που τον έκαμε να εινε επι μη- 
ώς φαίνεται, ή μυστική του συμπάθεια—  νες βαθύτατα ταραγμένος κι ανήσυχος, 
επιφορτίζει νά έξαγγείλη τό μεγάλο κή- δπως συμβαίνει συνήθως, μ̂έ τίς όψιμες
ρυγμα τής πίστεώς του στήν αξία τής αύτές αποκαλύψεις, στους άνδρες που δεν
αύταπαρνήσεως: «Δέν κατέχει κανείς αΐω- έχουνε ζήσει παρά μόνο πνευματικα. 
νίως παρά δ,τι άπώλεσε». Ά λλ’ ύπεράνω Ά λλ’ δ γέρος ειχε τή δύναμη να απομα- 
δλων, ύπεροχώτερη δλων, γιατί εινε απλή, κρύνη τόν κίνδυνο... Η  ανησυχία ομως
άνθρωπινή καί αληθινή, ιδού ή Σολβέζ, τοΰ ποιητοΰ 'ξεσπα στά τελευταία συγ-
ή τρυφερή εγκαταλελειμμένη τοΰ Π έρ γράμματά του. Μήπως έθυσιασε αδικα 
Γ χ ύ ν τ , πού ό αγνός έ'ρωτάς της τή διε- τή ζωη το υ ; Μήπως δεν ηταν παρα μια
φύλαξε άπ’ δλες τίς απογοητεύσεις τής μεγάλη ηλιθιότης νά ζήση μόνο για τις
ζωής, καί ή οποία, γερασμένη άλλά πι- ιδέες; Τό ερώτημα, που^ εθεσεν ο ίδιος
στή στό νεανικό της ιδανικό, εινε ή μόνη μέ τόση αγωνία, αξίζει να κράτη ί)η γιατί 
ικανή νά συνδράμη καί στό τέλος νά θέτει ενα πρόβλημα νεο. Κατα τή γνώμη 
σώση εκείνον πού αγαπά, εκείνον πού μου ή άπάντησις πού ’μπορεί vu_ δοΟη
ήξερε νά τόν περιμένη διατηρώντας τήν εινε μία: ανδρας ή γυναίκα,^ το αν-
ποιητική εικόνα του δπως ήταν— δέν εινε θρώπινο πλάσμα, έχει ολα τα δικαιω-
πιά— άλλά ’μπορεί νά ξαναγίνη άκόμη, ματα, άλλά εντός τών αποκλειστικών ο-
χάρις στήν ικανότητα μιάς γυναικός νά ρίων τών ανθρωπίνων συνθηκών και
έννοή καί νά έξυψώνη. τών κοινωνικών ύποχρεωσεων. Ια  αλλα

Ά ν  καί ήτανε παντρεμμένος, Θά ’μπο- δέν εινε παρα ιδεολογία, καί οδηγούν
ροΰσε νά ’πή κανείς, δτι δέν υπάρχουν στήν καταστροφή : δλοι σχεδόν οι ηρωες
καθόλου γυναίκες στήν πουριτανική ζωή τοΰ ’Ίψεν δέν έχουν άλλη Θύρα διέξοδον
τοϋ ’Ίψεν' δ διανοητής αύτός δέν είχε άπό την αυτοκτονία.

Σ ’ Α Γ  Α Π  Ω
Γαλάζιο φ ώ ς στη σκοτεινιά τοΰ νοΰ μ  ο ν  ανατριχίλα  

στό σώ μ α  έαρη η .
"Ενα γλυκό κελάϊδισμα, σάν μεσ απ ο  τα φνλλα 

μάγον αηδονιού φωνη.

Μην εινε ενα παράξενο  κι εφήμερο καπρίτσιο  
μ ιά  λάγνα επιθυμιά, 

μιά περιέργεια αλλόκοτη, σννειθισμένο βίτσιο 
κ αθ ώ ς  γιά κ α θ ε μ ιά ;

Τί νάεινε αυτό που αθέλητα ήμερόννχτα κοντά σον 
με π είσμ α με τραβά, 

δπου με κάνει εκστατικό μ προστά στην ομ ορφ ιά σον 
νά στέκω μαι β ο υ β ά ;

Τί νάεινε ; Κ άτι επ ίμονα κλωθογυρίζει εντός μου  
και κάνω  νά στό π ώ  

μ ά  μετανιώ νω  κ α ι σ ιω π ώ  και φεύγω ,— μοναχός μον  
μιλώντας : σ’ αγ α π ώ  ■

Όχτώβρης 1928 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σ Κ Α Λ 1 Σ Μ Α  Σ Ε  Σ Υ Ρ Τ Α Ρ Ι

Β .  1. Χ / ΪΝ ΙΠ Τ Η

Τ Λ Β 1 Δ Ι  Χ Τ Η Μ  Κ ^ Ρ Π Μ ® 0

Ότανέναγλυκό δειλινό,σπρωγμένοι άπό 
μιάν ακατανίκητη νοσταλγία, αντικρίσαμε 
ξανά τό νησί πού σ’ αύτό παιδιά άκόμα 
είχαμε λικνισθεΐ μέ τούς θρύλλους του 
και τις παραδόσεις του, ή καρδιά μας 
έσκίρτησε σάν νά τήν άγγιξε ένα χέρι θείο 
καί τά μάτια μας νοτίσθη- 
καν άπό τά δάκρυα.

Ανεβαίνουμε μαζύ μέ 
τούς δικούς μας, πού ήρθαν 
νά μάς πάρουν άπό τό μι
κρό λιμάνι, τίς πράσινες 
πλαγιές τών βουνών καί 
τραβάμε πρός τό γραφικό 
χωριό Ό θ ο ς ' εκείνοι μάς 
μιλοΰν μέ καλωσύνη καί 
τρυφερότητα, γιά τό σπίτι, 
γιά τούς δικούς μας, γιά 
δλους τέλ ο ς! Ό  καιρός 
δμως άλλάζει καί τά πράγ
ματα καί τά πρόσωπα. Ά λ  
λοι έφυγαν μακριά γιά 
νά μή γυρίσουν ποτέ πιά, 
άλλοι πέθαναν, οί μικροί 
έχουν μεγαλώσει, καί νέοι 
γεννήθηκαν. Αύτές δμως οΐ 
απόκρημνες ακρογιαλιές,τά 
βουνά μέ τά πυκνά τά πεύ
κα κυρτωμένα πρός τό χώ
μα πού πάνω τους περνούν οί σφοδροί 
άνεμοι καί ροβολάνε άπό τίς άγριες ράχες, 
πρός τά βαθειά νερά τοΰ πελάγους γιά νά 
γενοΰν φόβητρο στούς θαλασσινούς, ήταν 
άνάλλαχτα δπως τά γνωρίσαμε παιδιά, 
δπως τάχαμε κλείσει μέσα στήν ψυχή μας 
δταν ζούσαμε στά ξένα.

"Ενα μπονεντικό σύννεφο, κατεβαίνει

από τό ψηλό χωριό πρός τή χαράδρα
κι άπό τήν άντικρινή πλαγιά έρχεται
πρός εμάς δ σκοπός γνώριμου μας τρα
γουδιού :
ψηλα βουνά και πράοινα καί δέντρα φουντωμένα 
γιά φέρτε την αγάπη μον γιά πάρετε κι’ έμενα.

Κ ι’ δταν άργά μπήκαμε 
στά στενά σοκάκια τοΰ 
χωριού, οί χωριανοί μάς 
καλωσώριζαν άπό τίς αυ
λές καί τά παραθύρια, καί 
στό σπίτι μας μάς έπερί- 
μενε ό άνετος ξύλινος καρ- 
πάθικος σοφάς νά μάς χα
ρίση ενα γλυκόν ύπνο.

Σ Κ Α Λ . 1 Σ Μ Α  Σ Τ Ο  Ν Τ Ο Υ Λ Α Π Ι

Στά παληότερα χρόνια 
οί Καρπάθιοι ζοΰσαν στόν 
τόπο τους, ώργωναν τή γή, 
καλλιεργούσαν τ ’ άμπέλια 
καί τά δέντρα καί έβοσκαν 
τά ζά τους' κι’ δταν τό 
καλοκαίρι, τό δροσερό μελ
τέμι έφούσκωνε τά πανιά 
τών καϊκιών, έπήγαιναν 
πρός τήν Ανατολή γιά νά 
δουλέψουν λίγους μήνες 
γιά νά γυρίσουν πάλι πίσω 

τό χειμώνα κοντά στό σπίτι τους καί στά 
χωράφια τους' οί δικοί τους μετρούσαν 
τόν καιρό μέρα τή μέρα.
Καί πότε ύάρτfi τοΰ Σταυροΰ, #άρι// τ' "AtΝικήτα 
να χειμωνιαοονν οί καιροί ναρ&οννε τά καΐκια.

Ά λλοι πάλιν έμεναν έκεΐ περισσότερο 
καιρό, έκαναν εμπόριο ή είχαν μπαξέδες 
καί κτήματα πού καλλιεργούσαν.



Μά τούς νεώτερους δέν τούς ικανοποι
ούσε ή ήρεμη και μονότονη αύτή ζωή, 
κα'ι μέ τό ζωηρό παλμό νά δημιουργή
σουν ενα καλύτερο μέλλον, με τόν πόθο 
νά γνωρίσουν νέους ανθρώπους και νέες 
χώρες, ακολούθησαν μακρινούς δρόμους 
ανάμεσα άπό τό τρικυμισμένα πελάγη, 
πέρασαν τόν ’Ωκεανό και τράβηξαν πρός 
τήν ’Αμερική, ή ξεμπαρκάρισαν στήν Α ί
γυπτο, ή σ’ άλλους τόπους τής ’Αφρικής, 
στό Κογκό, στή Μαδαγασκάρη στήν Αυ
στραλία και σ’ δλον τόν άλλο Κόσμο, μέ 
τόν ιδανικό πόθο νάξαναγυρίσουν κοντά

στούς δικούς των- οι μαννάδες εκεί τούς 
περιμένουν, οι άδερφοΰλες ποτίζουν τις 
άλιτάνες καί τίς λεμονιές τής αυλής, οι 
καλές των υφαίνουν καί κεντούνε καί κάθε 
στιγμή κάθε ώρα κοιτάζουν μέ τά ήρεμα 
μάτια τους γεμάτα άπό γλυκειά προσμονή 
τήν ανοιχτή Θάλασσα:
Μ ή ν  α ρ μ ε ν ίζ ο υ ν  κά τ ερ γ α  μ ή ν  έρ χ ο ν τα ι κ α ρ ά β ια  
ν ά ρ & η  τή ς  μ ά ν ν α ς  μ ο ν  ό γα μ π ρ ό ς  κ ι ’  έ μ ε ν α ν  ό

] κα λ ό ς  μ ο ν .

Κι’ δταν τέλος γυρίσουν καί τούς πάρουν 
στήν άγκαλιά τους αύτό θάναι ή αντα
πόδοση τών μόχθων τους στά ξένα.

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο  Τ Ο Υ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ  Σ Π Ι Τ Ι Ο Υ

Τό Καρπάθικο σπίτι, στόν τύπο τοΰ 
Αϊγαιοπελαγίτικου σπιτιού— είναι καί αύτό 
τετράγωνο, ορθογώνιο, στεγασμένο μέ 
δώμα άρχικά καί μέ κεραμίδια αργότερα, 
μέ αύλή τίς περισσότερες φορές, στρω
μένη μέ πλάκες, καί χογγάκια, μέ πεζού λα, 
καί μέ ξεπορτιά ξύλινη, απλή ή ξυλόγλυ
πτη. Τό σπίτι άποτελεΐται άπό τό μεγάλο 
σπίτι καί τό μυίρό σπίτι, Σ έ πολλά σπί
τια υπάρχει ακόμη καί τό κελτί (κουζίνα) 
καί τό άνωάκι άπάνω άπό τό κελτί, πού 
οδηγεί πέτρινη κτιστή σκάλα εξωτερική, 
κι’ εχει ξύλινο μπαλκονάκι πρός τό δρόμο 
καί χρησιμεύει γιά τή διαμονή τών ξέ
νων. Τή αύλή θά σκιάζη ή κλιματαριά 
ή ή λεμονιά καί στίς άλιτάνες θ ’ ανθί
ζουν γαρούφαλα καί βασιλικά, πού μιά 
ευαίσθητη κοριτσίστικη καρδιά θά τά 
φροντίζη καί χέρια παρθένας θά τά πο- 
τίζη. Ό τα ν  θά περάσετε θά σάς φωνά
ζουν μέσα, θά σάς βάλουν στό μεγάλο 
σπίτι Θά σάς καθίσουν στό παγκάλλι 
άπάνω σέ πολυχρωμία κιλίμια, θά σάς 
φέρουν φρούτα ή ξηρούς καρπούς, αμύ
γδαλα καί καρύδια, σταφίδες καί σύκα, 
-καί ΚαρπαΘικό κρασί άπό τό πιθάρι. 
’Αντίθετα πρός τήν εξωτερικήν απλότητα 
Θά ϊδήτε τόν εσωτερικό πλούσιο καί πο
λύμορφο στολισμό, τή σοφή εσωτερική 
διαρρύθμιση σύμφωνα μέ τίς ανάγκες 
των, τά λαγίνια καί τά πιάτα πού στο
λίζουν τά ράφια καί τούς τοίχους φερ
μένα άπό τό εξωτερικό, τά πολύχρωμα 
ντόπια υφαντά καί κεντήματα, τίς ’ιδιόρ
ρυθμες μαντήλες τοϋ στύλου καί τοϋ σοφά, 
τ ’ άπειρα πλουμίδια πού είναι σκαλιστά 
καί άνάγλυφα στά ξύλα τοϋ σοφά, στό 
παγκάλλι- στά ντουλάπια καί στή στέγη 
άκόμη, μέ θαυμαστήν υπομονή καί λε
πτήν διακοσμητικήν αντίληψη.

Μέσα σ’ αύτό τό σπίτι δταν είναι χαρές, 
δταν γυρίσουν οί ξενητεμενοι, άντηχοϋν, ή 
Καρπαθική λύρα καί τά λαγούτα, μεθά τό 
κρασί καί συνεπαίρνει ό χορός τό γοργό 
του ρυθμό1 Ό  τραγουδιστής επαινεί τήν 
καλή του :

σαν τό β ε ν ε τ ικ ό  φ λ ο υ ρ ί δ π ου  μ α ρ δ α  δ έν  εχει
ε τ σ ’ ε ί ν '  ή  κ ό ρ η  π ’ α γα π ώ  κ ι '  ή  μ ά ν ν α  π ον

[ τ ή ν  εχει

ή λέει τόν φλογερό του πόθο :
Ώ χ ο υ  κ α ι  νά οε φ ίλα γα  είς  τό λα ιμ ό  π οκά τω
έκεΤ  n o b  π α ίζει κ α ί  χτυπ ά  τ ' ά γ ιο κο )νο τα ντ ινά το .

Κι’ δταν τό ήρεμο χωριό κοιμάται 
μέσα στήν αγκαλιά τής νύχτας στά στενο- 
ρίμια αντηχούν ώς τήν αυγή οί σκοποί 
καί τά τραγούδια τών ελεύθερων παλλη- 
καριών πού γύρισαν άπό τά ξένα, ή φωνή 
τοϋ νέου ακούεται κάτω άπό τό κλειστό 
παράθυρο:

πές μ ο υ  κ ό ρ η  π οΰ κ ο ιμ ά σ α ι
κ ι '  άπό μ έ ν α  μ ή  φ ο β ά σ α ι . ■ ■

πίσω άπό τό παράθυρο μιά άγρυπνη 
καρδιά ακούει καί ονειρεύεται τό μέλλον.

Μά οί χαρές αύτές είναι πρόσκαιρες 
γιαυτούς· ό χωρισμός έκεΐ κοντά παραμο
νεύει. Χωρισμός είναι δλη τους ή ζωή 
καί ή μοίρα τους είναι νά ζοϋν στά ξένα 
γιά νά μπορέσουν νά συντηρούν τό σπίτι 
τους· τόν συλλογίζονται καί τόν προαι
σθάνονται τό χωρισμό, στή πιό μεγάλη 
τους χαρά θακούσετε τραγούδια λυπητερά 
γιά κείνους πού τώρα γλεντούν μαζύ τους 
κι’ αύριο θά πρέπει νά φύγουν ξανά μα
κριά, ή γιαυτούς που λείπουν στά ξένα :

άσπ ρα  π ουλιά  τής  θά λα σ σα ς π ο ν  χα μηλο π ετά τε
π ηγα ίνετε  σ τ η ν  ’Α φ ρ ι κ ή  νά  μ ο ϋ  τ ο νς  χα ιρετά τε

ό άντρας πού ^άφίστ] τή γυναίκα του πίσω:
π ώ ς ν ά κ α τ έ β ω  στό για λό κ α ι  π ώ ς νά  μ π ω  στη β ά ρ κ α  
κ α ι  π ώ ς  ν '  ά φ ίσ ω  π ίσω  μ ο ν  τον  ο υ ρ α νό  μ ε  τ’ άστρα .

Τό μαύρο καράβι πού μάς έφερε, ήρθε 
καί πάλι νά μάς πάρη, οί δικοί μας ήρθαν 
ώς κάτω στό λιμάνι, σιωπηλοί καί δα- 
κρυσμένοι. “Αλλοι έφευγαν γιά τήν ’Αμε
ρική άλλοι γιά τήν ’Αφρική, γιά χρόνια 
πολλά, ό χωρισμός είναι πιό πικρός άπό 
τό'θάνατο, δταν μάς έσφιγγαν γιά τελευ
ταία φορά στήν άγκαλιά τους μ’ άνα- 
φυλλητά, νοιώθαμε τότε δλη τήν άγρια 
οδύνη τοΰ χοορισμοΰ νά μάς πνίγη τά 
λόγια, μιά παιδούλα πνιγόταν στ’ άναφυλ- 
λητό μέσα στήν άγκαλιά τής μαυροφόρας 
γιαγιάς της, καί δυό άδερφές δέν μπο
ρούσαμε νά τίς χωρίσουμε. ’Ακόμα στό 
μώλο μάς έκινοΰσαν τά μουσκεμένα μαν
τήλια τους, τελευταίο αντίο, κι’ ύστερα 
πιά δέν τούς διακρίναμε, όταν άνοιχτή- 
καμε στό πέλαγος, είχαν ανάψει μεγάλες 
φωτιές ψηλά στό χωριό γιά ύστατο χαι
ρετισμό, κι’ δταν τό σκοτάδι έπεσε μέσα 
στό πέλαγος, ό ύπνος πού ή κούραση καί 
ή συγκίνηση μάς ετοίμαζε μάς έπήρε στήν 
αγκαλιά του.
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Μέ μιά άπότομη κίνηση ό Ρενέ, έγύρισε 
τό πόμολο τής πόρτας, κι εισώρμησε στό 
δωμάτιο τής Ζαννέτ — τής γυναίκας του. 
Έξανάκλεισε νευρικά, κι έσπρωξε τό σύρτη 
τής κλειδαριάς. ’Έπειτα, μέ τά χείλη συνε- 
σπασμένα σ ’ έ'ναν άγριο μορφασμό, μέ τά 
μάτια αναμμένα άπό συγκρατημένη οργή, 
έψαξε τό δωμάτιο μ’ έ'να γλήγορο βλέμμα, 
διαπεραστικό καί σκληρό.Ένα συναίσθημα 
άγριας ίκανοποιήσεως έφώτισε τήν όψη 
του. Στό θόρυβο πού έκαμε μπαίνοντας,ή, 
γυναίκα του, πού καιγόταν μπροστά στό 
κομψό της γραφείο, είχε προσπαθήσει 
μέ άδέξια βιασύνη, νά κρύψη τά γράμ
ματα πού κρατούσε στά χέρια. Έπάνω 
στό κρεββάτι, εύρισκόταν, μισανοιγμένη, 
μιά βαλίτζα δερμάτινη. Ό  Ρενέ έ6ρυχήθη: 

—  Δέ μ’ έπερίμενες, έ'; Δέν είναι ή 
συνειθισμένη μου ώρα. . . Άλλά, τά ξέρω 
δλα, άκούς; δλα. . . Σ ’ έχω παρακολου

θήσει. Σ ’ εχω κατασκοπεύσει. Ξέρω μέ τό 
νΐ καί μέ τό σίγμα, μέ τήν ήμέρα καί 
μέ τήν ώρα, δλα τά ραντεβού σου μέ τόν 
Ά ντρέα. . . τόν Άντρέα Νταρράς. . . τόν 
εραστή σου !. . .

—  Ρενέ σοΰ ορκίζομαι. . . έτραύλισε ή 
Ζανέ τρομαγμένη.

—  Μήν ορκίζεσαι. . . θά  πής ψέμματα! 
Μέ άπατάς μέ τόν καλλίτερο φίλο μου. 
Συνειθισμένα πράμματα, δέν ειν’ έτσι; 
Είναι τόσο κοινό!. . Άλλά δέν είπα τήν 
τελευταία μου λ έ ξ η . . .

Έχαμογελοΰσε φρικτά, ένώ έτρεμε δλος 
άπό συγκρατημένη λΰσσα. Έ συνέχισε:

—  Πρώτα, φέρε άμέσως έδώ αυτές τίς 
επιστολές.

Καί καθώς ή γυναίκα του,· έδειχνε μέ 
τή σιωπή καί τή στάση της, τήν άποφα- 
σιστική ά'ρνησή της νά ύπακούση, ώρμησε 
έπάνω της, συνέστρεψε δυνατά τά λεπτά

Ξ Α Π Λ Ω Μ Ε Ν Ο Σ  Φ Α Ρ Δ Υ Σ  Π Λ Α Τ Υ Σ  Μ Ε  Τ Ο  Χ Ε Ρ Ι  Σ Υ Ν Ε Σ Π Α Σ Μ Ε Ν Ο

δαχτυλάκια, άπέσπασε θριαμβευτικά τά 
τσαλακωμένα χαρτιά, καί μέ γαλήνη τρο
μακτική, άρχισε νά διαβάζη.

’Ακίνητη, χλωμή, ή Ζαννέτ έπερίμενε. . 
“Ενοιωθε δτι δλα έσωριάζοντο γύρω της, 
κι’ έσφιγγε τήν καρδιά της ή άγωνία. . .

Τέλος, ό Ρενέ άνασήκωσε τό μέτωπο.
"Ενα είδος φρικώδους χαράς, ανάμικτης 

μέ τό δριμΰτερο πόνο, έκκοκίνησε κι’άναψε 
τά παραμορφωμένα χαρακτηριστικά τοΰ 
προσώπου του. Μέ φωνή μισοσβυσμένη 
τής ε ιπ ε:—  Λαμπρά ! Δέν αγνοούσα, παρά 
μονάχα μιά λεπτομέρεια. . .  δτι σέ μιά ώρα 
έπρόκειτο νά έγκαταλείψης γιά πάντα τό 
σπίτι αύτό. . .

Ό  σαρκασμός αύτός έ'καμε τήν Ζαννέτ 
νά ξαναζήση, αστραπιαία καί νοερά τό 
δνειρο, πού κατέρρεε, τοΰ ερωτικού της 
ρομάντσου.

Βέβαια ό Ρενέ δέν τήν ειχε κάμει δυ
στυχισμένη. Ά λλά τού έλειπε ή γοητεία 
αύτή, ή γλυκάδα αύτή, ή ψυχική ευγέ
νεια πού στόλιζαν τόν «άλλον», καί πού 
μεθούσαν τήν εύαίοθηι:η σύζυγο, πού δ 
άντρας της τήν παραμελούσε, άπορροφη- 
μένος άπό τίς υποθέσεις του, καί πού 
ΐσως-ΐσως δέν τήν είχεν εννοήσει καλά.

Ά φ οΰ έδίστασε έτσι, γιά πολύ, λικνι
ζόμενη άπό τά γλυκόλογα καί τά χάδια

τοΰ έραστοΰ, έδέχθηκε νά φύγη μαζί του. 
"Ολα ήσαν έτοιμα. Λίγες στιγμές ακόμη 
καί τό δνειρο γινόταν πραγματικότης. ■ ·

Κι’ έπειτα, ξαφνικά, ή καταστροφή !. . 
Τό άτέλειωτο κατρακύλισμα τής συντριμ- 
μένης έλπίδος στό κατασκότεινο βάραθρο. 
Ό  σύζυγος ήταν έκεΐ, ορθιος, απειλητι
κός. . · Τά ξέρει δλα. . . Τ ί πρόκειται νά 
κάμ η; . .  .

Ό  πυρετός τής αγωνίας τής στεγνώνει 
τά δάκρυα, προτοΰ ξεχυθούνε, στήν άκρα 
τών βλεφαρίδων της. · · Ταίρα δ Ρενέ 
μιλεϊ. Τά λόγια φτιάνουν στ’ αυτιά της, 
συγκεχυμένα, σβυσμένα, σάν νάρχωνται 
άπό μακρυά..·

—  Δέ μοΰ μένει πιά παρά μιά τελευ
ταία έξήγηση. . · μέ τόν άγαπημένο σου ! 
Καί έπειτα εκδίκηση, αν ό κύριος αύτός. 
Εΐμαι αποφασισμένος γιά δλα!

Τό χέρι του έψηλάφισε τήν τσέπη τοΰ 
πανταλονιοΰ του, δπου εξείχε ή φιλτισένια. 
λαβή ένός δπλου —  έπειτα έξηκολούθησε:

—  Μόνο απαιτώ νά είσαι παρούσα 
δτι κι’ αν συμβή μεταξύ μας, πρέπει νά 
τό ξέρης. Τότε ίσω ς θά καταλάβης τήν

. άτιμία σου καί τό κακό πού μοΰ έχεις 
κάμει.

—  Ρενέ, σέ ικετεύω, έψέλλισε ή Ζαννέτ, 
μή μοΰ ζητάς νά σέ συνοδεύσω. . ■



f
—  Θ άρθής! Τή στιγμή ακριβώς πού 

έπρόκειτο νά τόν συνάντησης, θά  φθά- 
σουμε μαζί. . . ’Έ ; πώς σοΰ φαίνεται τό 
αστείο ;. . Καλό— δέν νομίζεις;. . Τ ι φάτσα 
•fra κάμη δταν θάρθη νά σ’ άνοίξη, και 
θά μάς δή !. . .

’Έπειτα, μ’ έ'ναν τόνο ολοένα τραχΰτερο, * 
κατέληξε, ενώ κάρφωνε πάνω της ενα 
βλέμμα αγριωπό σάν τρελλοΰ:

—  Πρόσεξε δ μ ω ς !..  μή δοκιμάσης νά 
μοΰ ξεφΰγης. . . μή δοκιμάσης νά τόν 
προειδοποίησης. . . γιατί τότε θά χυμίσω, 
σαν τίγρις, έπάνω σ’ εσέ!. . .

Συντριμμέ.νη, ή Ζαννέτ έγκατέλειψε κάθε 
αντίσταση. ’Έ νοιωθε πώς κάθε προσπά
θεια, κάθε ικεσία ήταν ματαία. . .

Ό  Ρενέ έ'ρριψε έ'να βλέμμα στήν κά
μαρα, έξέσπασε σ’ ενα γελοίο φρικώδες 
’μπροστά στή μισοανοιγμένη βαλίτζα, 
έτραύλισε λόγια ακατανόητα, κι’ έπειτα, 
πέρνοντας ξαφνικά τήν απόφασή του, τής 
εφώναξε :

—  Π ά μ ε!
Τά δάχτυλά του έγαντζώθησαν στά δά

κτυλα τής γυναίκας του. Τήν έσυρε άφω
νος, αμείλικτος, τρομερός.

Έφώναξεν έ'να ταξί, είπε στό σωφφέρ 
τή διεύθυνση τοΰ Άντρέα Νταρράς, καί 
έγκατεστάθη στό αυτοκίνητο, μέ τήν αδρανή 
λεία του— δήμιος ενός σώματος, πού ή 
ψυχή του τοΰ ειχε διαφύγεί.

Ή  κοΰρσα ήτανε σύντομη' κατέβηκαν 
καί οί διία ό Ρενέ έπέταξε στό σωφφέρ 
έ'να νόμισμα, καί ή άπιστη; βαραί>ρω- 
μένη άπό τή φρικτή άγωνία, έπέρασε 
σκυμμένη τή θύρα, πού τόσες φορές ειχε 
διασκελίσει τό κατώφλι της, άλλοτε— φευ
γαλέα καί χαρωπή.

 ̂ Ή  θυρωρός άπουσίαζεν. ’Έ τσ ι έξηφα- 
νίσθη καί ή τελευταία ελπίδα πού τής 
«π έμεινε: δτι ή θυρωρός ί)ά τούς έ'βλεπε 
καί θά  έσπευδε νά ειδοποίηση τόν έ'νοχο 
μέ τό μυστικό τηλέφωνο τοΰ θυρωρείου. . .

Ά π ό  τή στιγμή αύτή ή Ζαννέτ έπαυσε 
νά ζή. Ανέβηκε, σάν έ'να αυτόματο, τά 
τρια πατώματα πού ώδηγοΰσαν στήν 
γκαρσόνιέραν. Ό  Ρενέ ήταν καλά πληρο- 
φορημένος· έσταμάτησε έμπρός, σφίγκον-

τας πάντοτε δυνατά έπάνω του τή Ζαννέτ 
έπειτα έκτυπη <?ε.

Τό κουδούνισμα αντήχησε μέσα, άλλά 
κανείς δέν άπήντησε. Έξανακτύπησε—  
τίποτε. . .

Τότε ό Ρενέ ώρμησε έπάνω στή θύρα, 
πού μόλις τή συγκρατοΰσε μιά μικρή κλει
δαριά, καί μέ σκούντημα τοΰ ώμου του 
τήν άνοιξε.

Έπροχώρησε στό εσωτερικό, σαν μαι- 
νόμενος, σέρνοντας μαζί του τή γυναίκα 
τοΰ, άπολιθωμένη άπό τόν τρόμο. Κανέ
νας Θόρυβος δέν άκούετο- ό διάδρομος, 
καί τό πρώτο δωμάτιον, ήσαν έρημα. 
Μονάχα στό δεύτερο έσταμάτησαν, καρ
φωμένοι άπό τή φρίκη. . .

Έ πάνω  στή σαίζ-λόγκ, ξαπλωμένος 
φαρδύς-πλατύς, πνιγμένος στό αίμα, μέ τό 
χέρι συνεσπασμένο άκόμα έπάνω στό 
λύκο ενός ρεβόλβερ, δ Άντρέας Νταρράς.. .

Έπλησίασαν. . . Ό  Θάνατος είχε χύσει 
στή χλωμή του δψη τήν παγερή του 
πνοή. . .

Σιμά του, έπάνω σ" ένα τραπεζάκι, 
υπήρχε ενα χαρτί μέ λίγες λέξεις, γραμ
μένες νευρικά. Ό  Ρενέ τό πήρε κι’ έδιά- 
βασε :

«Ζαννέτ, έσκέφθηκα ώριμώτερα. Δέ 
θελω νά σοΰ προσφέρω έναν έρωτα ένοχο, 
ανήσυχο κι’ άτιμωτικό. Ί σ ω ς  άργότερον, 
δταν θά περνούσε ό πρώτος πυρετός, Θά 
μετανοούσες καί Θά ταχες μαζί μου. ’Ίσω ς 
θά μέ μισοΰσες. Προτιμώτερο νά έξαφα- 
νισθώ. Συχώρεσέ με. . . »

'Η  Ζαννέτ έ'βγαλε μιά φωνή, σάν ζφο 
πληγωμένο.’Έσκυψε έπάνω του, έγονάτισε, 
καί ή σιωπή τούς σκέπασε τούς δυό, σαν 
ένα σάβανο.

Ό  Ρενέ άπεκαλύφθη αργά. ’Έ μεινε γιά 
ώρα άσάλευτος. ’Έ πειτα  περιέφερε τά 
βλέμματα άπό τό πτώμα στή γυναίκα του, 
πού ειχε άναλυθή σέ λυγμούς.

’Έ πειτα— χαμηλόφωνα τόσο, πού μόλις 
άκούετο, ε ίπ ε :

—  Ζαννέτ, ίσω ς είχες δίκηο. . . Ό  άν
θρωπος αύτός μέ τό θάνατό του άπέ- 
δειξε δτι σ’ άγαποΰσε περισσότερο άπό 
’μέ. . .
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χωριό του, τό Νουόρο. Στό σπίτι του γνωρίζει τήν αρραβωνιαστικιά τοΰ άδερφοϋ του, τοΰ 
Πέτρου τήν όμορφη Μανταλένα. Ά π ’ τήν πρώτη στιγμή πού άντικρύζει ό έ'νας τόν άλλον 
ερωτεύονται. Ό  Ή λίας καταλαβαίνει πώς αυτό είναι αμαρτία. Δέν πρέπει οΰτε νά κοιτάξη 
τήν άρραδωνιαστικΐά τοΰ άδερφοϋ του. Γ  ι’ αυτό παλαίβει νά πνίξη μέ κάθε τρόπο τόν αμαρ
τωλό έρωτά του. Νομίζει πώς τό κατώρθωσε, μά έφτασε νά βρεθ-fj καθώς γυρίζανε άπό κά
ποιο πανυγύρι, μαζύ μ,έ τή Μανταλένα, γιά νά νοιώση πόσο αδύνατος είναι καί πόσο είνε με
γάλο τό πάθος του. Σ έ μιά στιγμή πού κάτι άρχισε νά τοϋ λέη ή Μανταλένα κι’ αισθανό
τανε νά τόν χαϊδεύτ) ή άναπνοή της, λίγο έλλειψε νά ξεχαστή καί νά άμαρτήση. Μά συγκρο
τήθηκε καί νίκησε τόν πειρασμό.

Σέ λίγες μέρες ό Ή λίας έφυγε μαζύ μέ τόν πατέρα του καί τό μικρότερο άδερφό του γιά 
τή στάνη. Εϊτανε ευχαριστημένος. Θαρροϋσε πώς αύτό θά εϊτανε ή σωτηρία του. Μακρυά 
της στή μοναξιά τής έξοχης, θά ξεχνούσε. Μά τοΰ κάκου, δπου κι1 αν πήγαινε, δτι κι’ άν 
έκανε, ή μορφή τής Μανταλένας δέν τοΰφευγε άπ’ τό νοΰ. Στά όνειρά του πάντα αύτή· έβλεπε.

Τήν ήμέρα πού θά  πηγαίνανε τά πρόβατα στόν κοΰρο ήρθανε στή στάνη ή μητέρα του, 
ο Πέτρος καί η Μανταλένα. Μόλις ο Ή λίας άντίκρυσε τά μάτια τής Μανταλένας ένοιωσε τήν 
καρδιά του νά χτυ π ά ς Κατάλαβε πώς δέν έπρεπε νά μείνη οΰτε στιγμή μονάχος μαζύ της. 
Γ ι ’ αύτό παρακάλεσε ενα φίλο του γέρο-τσοπάνο, νά τόν παρακολουθή.

— Καλέ μου μπαρπα - Μαρτίνο, τοΰ είπε, κάνε μου τή χάρη, μή μ’ άφίνης οΰτε στιγμή 
μονάχο με τή Μανταλένα. Κ ι’ ο γέρος, πού τόν άγαποΰσε πολύ, τόν άκολούθησε δλη τήν 
ήμέρα σάν σκιά.

Φάγανε μέ εξαιρετική ευθυμία. Ό  μπάρ- 
μπα-Πόρτολου άνάγγειλε στόν μπάρμπα- 
Μαρτΐνο πώς ή Μανταλένα κι’ 6 Πέτρος 
Θά παντρευόντανε σέ λίγο. Ό  γέροντας 
δμως δέ φάνηκε νά ευχαριστήθηκε πολύ 
μ’ αύτό τό νέο.

Κατά τό ήλιοβασίλεμμα φύγανε οί γυ
ναίκες κι’ δ Πέτρος. Ή  Μανταλένα έ'κανε 
την εΰθυμη, γελούσε, αστειευότανε, δλο 
γύριζε στόν Πέτρο, τοΰ χαμογελούσε καί 
δέν έδινε πιά προσοχή στόν Ή λία. Μά ό 
Ήλίας, ίσως λιγάκι κι’ άπό έγωϊσμό, δέ 
γελάστηκε άπ’ τήν ψεύτικη αύτή ευθυμία. 
«Θά μέ νομίση γιά κουτό συλλογιζότανε». 
’Έ ,  καλά,, τόσο τό καλλίτερο...  Μά αν 
ήξερε. . .  αν ήξερε...

Στιγμές-στιγμές τοΰ φαινότανε πώς ή 
καρδιά του θά σπάση κι’ είχε μεγάλη ο- 
ρεξη νά ξεσπάση σέ δυνατά κλάμματα, νά 
φωνάξη, νά άρχίση νά χτυπιέται Μά τό 
κάρρο μέ τίς γυναίκες καί τόν Πέτρο απο
μακρυνότανε σιγά-σιγά καί σέ λίγο, μέσα 
στό πράσινο βάθος τής στάνης, δέν ξεχώ
ριζες παρά κάτι κόκκινα καί μαΰρα στίγ
ματα. ’Αντίο, άντίο. Δέ θά τήν ξανά
βλεπε ποτέ πιά έ'τσι ελεύθερη καί έρωτι- 
κιά, μέσα στή μοναξιά τής στάνης, νά 
τρέμη πλάϊ του άπό έρωτα, δπως τό άνοι- 
ξιάτικο εκείνο πρωϊνό...  Πάει πειά, δλα 
τελειώσανε.

Τό κάρρο εξαφανίστηκε κι’ δλα σωπά-

σανε, δλα γίνανε άδεια γύρω στόν Ή λία. 
Μά καθώς έ'στριβε γιά νά γυρίση στήν 
καλύβα, είδε τόν μπάρμπα-Μαρτΐνο πού 
τόν περίμενε.

—  Φεύγω— είπε 6 γέρος. Μέ πας ώς 
έκεΐ Ή λία  ;

—  Πάμε.
Ξεκινήσανε. Ό  ήλιος είχε βασιλέψει. 

Τό δάσος καί τά ξέμακρα σωπαίνανε 
κάτω άπ’ τόν βαθειά τριανταφυλλένιο 
ουρανό. Θρησκευτική σιωπή βασίλευε. Ό  
μπάρμπα-Μαρτΐνο καί ό Ή λίας διασχί
σανε τή στάνη καί πήγανε καί καθίσανε 
άπάνω στό φράχτη, σοβαροί κι’ άμίλητοι.

Ό  Ή λίας εϊτανε λυπημένος. Δέν ήξερε 
πώς ν’ άρχίση καί κοίταζε μ’ επιμονή τά 
χέρια του. Ό  μπάρμπα-Μαρτΐνο κατά
λαβε σέ τί ψυχική κατάσταση βρισκότανε 
δ νεαρός του φίλος καί προσπάθησε νά 
τόν βγάλη άπ’ τή δύσκολη θέση.

—  Ή λία — άρχισε σοβαρά— ξέρω τί θές 
νά μοΰ πής. Ή  Μανταλένα είναι έρωτε- 
μένη μαζύ σου.

—  Σώπα ! είπε ό Ή λίας τρομαγμένος, 
πιάνοντας τό χέρι τοΰ γέρου.

—  Και τά κλαριά έχουνε αυτιά,— πρό- 
σθεσε άμέσως— γιά νά δικαιολογήση τήν 
ταραχή του.

—  Ναί,— άπάντησε «τό στοιχειό τοΰ δά
σους» πάντα σοβαρός— καί τά κλαριά κι’οί



πέτρες έχουνε αυτιά. Και τί μ’ αυτό; Ό ,τ ι  
είπα κι’ ο,τι θά  πώ, μπορεί νά τ ’ άκούση 
δλος ό κόσμος,· αρχίζοντας άπ’ τό Θεό ποϋ- 
ναι έκεΐ άπάνω και τελειώνοντας στόν πιό

νά γυρίσης πίσω,· νά άνταμώσης αύτή τήν 
κοπέλλα. Ειδωθήκατε, άγαπηθήκατε, αν 
και γνωρίζατε πώς σύμφωνα μέ τις προ
λήψεις τών ανθρώπων, δέν έπρεπε ουτε
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άθλιο δοΰλο. Ή  Μαρία-Μανταλένα 
σ ’ άγαπάει, τήν άγαπάς· Έ νω θήτε λοιπόν 
στό όνομα τοϋ Θεοΰ, άφοΰ σάς έ'πλασε 
τόν ενα γιά τόν άλλο.

Ό  Ή λίας τόν κοίταζε σάν χαμένος. 
Άναθυμότανε τή συνομιλία του μέ τόν 
παπά-Πορτσεντού καί τίς συμβουλές πού 
τοΰ εδωκε τήν άλησμόνητη εκείνη βραδιά 
τοΰ άγίου Φραγκίσκου. «Ποιόν άπ’ τούς 
δυό ν ’ άκούση;»

—  Μά είναι άρραβωνιαστικιάτοΰ άδερ- 
φοΰ μου, μπάρμπα-Μαρτΐνο!

—  Καί σάν εΐναι άρραβωνιαστικιά τοΰ 
άδερφοΰ σου; Τόν άγαπάει; Ό χ ι. Λοι
πόν δέν εΐναι δική του και δέ θάναι ποτέ 
δική του σύμφωνα μέ τούς νόμους τοΰ 
Θεοΰ. Ό  γάμος άπό έ'ρωτα είναι ό γάμος 
τοΰ Θεοΰ, ό άλλος, ό γάμος άπό συνοι
κέσιο, είναι τοΰ δαίμονα. Σώσε τόν έαυτό 
σου, Ή λία  Πόρτολου καί σώσε καί «τό 
περιστεράκι», δπως τή λέει ό πατέρας σου. 
'Η  Μανταλένα δέχτηκε τόν Πέτρο έπειδή 
τής τόν δώσανε, έπειδή έ'χει στάρι, κρι
θάρι, σπίτι, βώδια, χωράφια.Ό Θεός δμως 
-εΐχε άποφασίσει άλλοιώτικα. Σ έ έ'κανε

νά κοιτάξη ό έ'νας τόν άλλο. Σ ’ δλα αύτά 
δέν αισθάνεσαι μιά δύναμη άνώτερη άπ’τόν 
άνθρωπο, πού τοΰ δείχνει τό δρόμο το υ ; 
Δέν εΐναι τό χέρι τοΰ Θεοΰ, σκέψου τα 
καλά, Ή λία  Πόρτολου· Τά σκέφτηκες 
ποτέ σου ;

—  ’Αλήθεια είναι αύτά. Μά δ Πέτρος 
είναι άδερφός μου.

—  “Ολοι είμαστε άδέρφια, Ή λία  Π όρ
τολου· Ό  Πέτρος 'δέν είναι κουτός, κατα
λαβαίνει τό σωστό. Πήγαινε, πές του: *ά- 
δερφέ μου, άγαπάω τήν άρραβωνιαστικιά 
σου καί μ’ άγαπάει κι’ αύτή. Τί θές νά 
κάνης. Θές νά κάνης δυστυχισμένο τόν 
άδερφό σου, καί ενα άλλο άθφο πλάσμα;

Στήν ιδέα μονάχα πώς θά μιλήση ετσι 
τοΰ άδερφοΰ του, δ Ή λίας πάγωσε καί 
κούνησε τό κεφάλι μέ πόνο καί τρόμο.

—  Π οτέ! Π οτέ! ό Πέτρος θά μέ σκό
τωνε, μπάρμπα-Μαρτΐνο.

—  Φοβάσαι, καθώς βλέπω.
—  Ναί, φοβάμαι, γιατί νά στό κρύψω ; 

Μά δχι τό θάνατο. Φοβάμαι γιατί μαζί μέ 
μένα, θά καταστραφή κι’ ή Μανταλένα 
κι’ δ Πέτρος κι° δλο τό σπίτι μας. Μά

δέν είναι μονάχα αύτό πού μοΰ τρώει τήν 
καρδιά, μπάρμπα-Μαρτΐνο.

Τόν άγαπάω τόν άδερφό μου καί δέ 
θέλω νά τόν κάνω δυστυχισμένο, άκόμα 
κι’ αν παραδεχτοΰμε πώς θά τό ύπομείνη.

—  Ό  Πέτρος θά μποροΰσε νά τό ύπο
μείνη πιό εύκολα άπό σένα, γιατί ό χαρα
κτήρας του είναι άλλοιώτικος άπ5 τό δικό 
σου. Τά καταλαβαίνω τα καλά σου αίσθή' 
ματα, Ή λία, μά δέν τά εγκρίνω. Σκέψου 
τις συνέπειες. Ή  Μανταλένα σ’ άγαπάει 
τρελλά, τό διάβασα στά μάτια της. ’Ά ν δέ 
μιλήσης θά  παντρευτή τόν Πέτρο, θάρθη 
νά κάτση σπίτι σας καί στό τέλος ίΚίρθη 
ή καταστροφή, γιατί ό άνθρωπος είναι 
άδύνατος. Τό νοιώθεις, Ή λία  Π όρτολου; 
Τόν νικάς σήμερα τόν πειρασμό, τόν νι
κάς κι’ αύριο, μά δέ θ ’ άργήση νάρθη ή 
μέρα πού Θά σέ νικήση αύτός. Τά σκέ
φτηκες αύτά ;

—  Αλήθεια, αλήθεια,—εΐπε ό Ή λίας 
μέ κατατρομαγμένα μάτια.

Σωπάσανε μιά στιγμή. Γύρω τους εΐτανε 
βαθειά, άπέραντη σιγαλιά Τό σκοτάδι α
πλωνότανε πάνω στό δάσος. Ξαφνικά δ 
Ή λίας ένοιωσε νά περνάη ώς μέσα στήν 
ψυχή του ή γεμάτη μυστήριο ειρήνη πού 
βασίλευε τριγύρω.

—  Μά έγώ— εΐπε μέ άλλαγμένη φωνή,—  
θά φύγω άπ’ τό σπίτι.

— Θάπαντρευτης; Πρόσεξε, γιατί αύτό 
είναι ίσως χειρότερο.

—  Ό χ ι, δέ θά παντρευτώ.
—  Τ ί θά κάνης λοιπόν ;
—■ Θά γίνω παπάς . . .  Δέ σοΰ φαίνεται 

παράξενο αύτό, μπάρμπα-Μ αρτΐνο ;
—  Τίποτα δέ μοΰ φαίνεται παράξενο.
—  Τ ί μέ συμβουλεύεις λοιπόν ; Στό 

δνειρο πού σοΰ διηγήθηκα μέ συμβούλε
ψες νά γίνω παπάς.

—  "Αλλο τό δνειρο κι’ άλλο ή πραγμα
τικότητα, Ή λία  Πόρτολου. Δέ σ’ εμπο
δίζω νά γίνης παπάς, αν έχεις κλίση, μά 
σοΰ λέω πώς ούτε αύτό δέ θά σέ γλυτώ- 
ση. Είμαστε άνθρωποι, Ή λία, αδύνατοι 
άνθρωποι, κι’ εύκολα λυγάμε. Μή τό ξα
στοχάς αύτό.

—  Τί μέ συμβουλεύεις λοιπόν;
—  Τή συμβουλή μου στήν έ'δωσα κι’ 

δλας, άμε, γύρισε στό χωριό, κουβέντιασε 
μέ τόν άδερφό σου.

—  Ποτέ... ποτέ... μ’ αύτόν !

—  Καλά, τότε μίλα στή μάννα σου. Ή  
μάννα σου εΐναι άγια γυναίκα, θά χύση 
βάλσαμο στίς πληγές σου.

—  ’Ά ! μάλιστα, θά πάω, εΐπε ό Ή λίας 
μέ ξαφνική παραφορά.

Πήρε τήν άπόφαση καί φώς χαράς 
έλαμψε μεσ’ στά μάτια του. Σηκώθηκε, 
έκανε μερικά βήματα. Θά'θελε νά φύγη 
άμέσως, ν’ άπαλλαχτή γρήγορα άπ’ αύτό 
τόν βραχνά πού τόν βασάνιζε. "Ολα τοΰ 
φαινόντανε εύκολα, δλα κανονισμένα. Καί 
γιά μιά στιγμή αΐσθάνθηκε μιά τόσο 
έντονη εύτυχία, πού δέν τήν είχε νοιώσει 
ποτέ ώς τώρα σ’ δλη του τή ζωή.

—  Ωραία, μή χάνεις καιρό, — τοΰ είπε 
δ μπάρμπα-Μαρτΐνο— . Πήγαινε αύριο κι’ 
δλας, μίλησε, μή διστάζεις. Αύριο, τήν 
ίδια ώρα, θά σέ περιμένω έδώ πέρα γιά 
νά μοΰ πής τί άπόκαμες.
. — Θά πάω, θάρθω, μπάρμπα-Μαρτΐνο. 
Καλή νύχτα καί σ’ εύχαριστώ, μπάρμα- 
Μαρτΐνο.

—  Καλή νύχτα, Ή λία  Πόρτολου.
Καί καθένας τράβηξε τό δρόμο του.
Τήν άλλη μέρα, τήν ίδια ώρα, οι δύο

άντρες άνταμωθήκανε στό ίδιο μέρος, 
κοντά στό φράχτη τής στάνης. Τριγύρω 
βασίλευε ή ίδια άτέλειωτη σιγαλιά. Ό  
ήλιος, καθώς έγερνε κατά τή δύση, πυρ
πολούσε τίς κορφές τοΰ δάσους. Κάποια 
κίσσα κελλαϊδοΰσε, πέρα μακρυά. Ό  
Ή λίας δμως εΐτανε θλιμμένος, άφανισμέ- 
νος. Τό πρόσωπό του εΐτανε κατακομμένο 
άπ’ τήν κούραση καί άπ’ τήν άγωνία, 
δπως τίς πρώτες μέρες τοΰ γυρισμοΰ του.

—  Μπάρμπα-Μαρτΐνο μου,— εΐπε— αν 
ήξερες τί τράβηξα. Άδύνατο, δέν μπορώ, 
δέν μπορώ νά μιλήσω ούτε στή μάννα 
μου, ούτε σέ κανέναν άλλο. Ψές τό βρ'άδυ 
ήμουνα άποφασισμένος, μοΰ φαινότανε 
πώς είχα αφήσει στήν μπάντα κάθε ντροπή. 
“Ε λοιπόν, πλαγιάζω, άποκοιμιέμαι, δνει- 
ρεύομαι καί στ’ δνειρό μου είδα πώς βρέ
θηκα στό σπίτι καί πώς μίλαγα μέ τή 
μάννα μου... Ό λ α  μοΰ φαινόντανε εύκολα. 
Ξυπνάω, ξεκινάω, φτάνω σπίτι. Σ ’ δλο τό 
δρόμο ήμουνα χαρούμενος, γεμάτος ελπίδα 
καί θάρρος. Φωνάζω τή μάννα μου πα
ράμερα καί νοιώθω τά λόγια, πού είχα 
ετοιμάσει άπό πρίν, νά μοΰ άνεβαίνουν 
στό στόμα. Ή  μάννα μου μέ κοιτάζει καί 
νά, ξαφνικά, ή καρδιά μου άρχίζει νά χτυ-
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πάη δυνατά, ενας κόμπος μοϋ στάθηκε 
στό λαιμό. Ά ,  ό'χι, είναι αδύνατο, μπάρμπα 
-Μαρτίνο, και νά θέλω δέ μπορώ νά μι
λήσω. Θάμουνα άξιος νά κάνω έ'γκλημα, 
μάνά φανερώσω ‘ αυτό τό πράμμα» στούς 
γονιούς μου, ποτέ. Δέν είναι δυνατό.

—  Γιά  ξαναδοκίμασε— ειπε δ γέρος— . 
Μά ό Ή λίας κούνησε αρνητικά τό κε
φάλι, σχεδόν έπαναστατη μένος.

—  “Α, ό'χι! εΐπε μέ δυνατή φωνή.—  
Μήν έπιμένης, μπάρμπα-Μαρτΐνο, είναι 
ανώτερο άπ’ τις δυνάμεις μου. Καί χίλιες 
φορές νά γυρίσω σπίτι, δέ θά μπορέσω νά 
μιλήσω.

—  Αύτό εΐναι αλήθεια, εΐπε ό γέρος, 
και κάποια ανάμνηση φάνηκε πώς τοΰ 
πέρασε ξαφνικά άπ’ τό μυαλό.

—  Θυμάμαι κάτι παρόμοιο πούγινε, έδώ 
καί πόλλά χρόνια πρίν— πρόσθεσε ύστερα 
άπό λίγο.— Έκεΐνο βέβαια, εΐτανε πολύ 
πιό σοβαρό, μά κι’ ό άνθρωπος εΐτανε 
πιό δυνατός άπό σένα, μέ καρδιά, απαλ
λαγμένος άπό προλήψεις. Σκόπευε νά κάνη 
ενα έ'γκλημα (καί εΐχε κάνει κι’ άλλα ώς 
τότε). ’Ή θελε νά σκοτώση έ'ναν τίμιο άν
θρωπο. Αύτό τό νόμιζε Φυσικό, εύκολώ- 
τατο καί μέσα του τό εΐχε καλά αποφασι
σμένο. Φτάνει ή μέρα, ή ώρισμένη ώρα. 
Πάει στό σπίτι τοϋ τίμιου άνθρώπου,τόν 
βρίσκει στό τραπέζι. Μπορεί νά τόν σκο- 
τώση χωρίς κανένα κίνδυνο. Μά εκείνος 
τόν κοιτάζει καί αύτό φτάνει γιά νά μήν 
μπόρεση ό άλλος νά σηκώση τό χέρι του. 
Τό ίδιο ξανάγινε μιά, δυό, τρεις, δέκα φορές.

Έ ν φ  μιλούσε ό γέρος, ό Ή λίας τόν 
έτρωγε μέ τά μάτια, ξεχνώντας τό βά
σανό του στό άκουσμα αύτής τής 'ιστο
ρίας. ’Ά , τήν ήξερε πολύ καλά αύτή τήν 
ίστορία. Ή ξερ ε  κι’ δλας πώς ό άνθρωπος 
αύτός εΐτανε ό ίδιος 6 μπάρμπα-Μαρτΐνο.

"Ολος ό κόσμος τήν ήξερε αύτή τήν ιστορία 
καί προσθέτανε μάλιστα πώς, δταν τώμαθε 
ό τίμιος άνθρωπος, κάλεσε σπίτι του τόν 
μπάρμπα-Μαρτΐνο, τούδωσε δουλειά, τόν 
έ'βαλε τσοπάνη καί κατόπιν φύλακα στις 
στάνες του. ’Από τότε ό μπαρμπα-Μαρ- 
τΐνο έ'γινε τό δεξί χέρι, ό πιό πιστός υπη
ρέτης τοϋ άνθρώπου πού ήθελε νά σκο- 
τώση.

Ό  Ηλίας ένοιωσε κάποια ανακούφιση. 
Στό βάθος ντρεπότανε γιά τήν αδυναμία 
του καί τούς ατέλειωτους δισταγμούς του. 
Μα τή στιγμή πού έ'νας σιδερένιος άντρας 
σαν το μπάρμπα-Μαρτΐνο δέν κατάφερε, 
στά νειάτα του, νά νικήση τή δύναμη μιάς 
τίμιας ματιάς, πώς ήτανε δυνατόν αύτός, 
έ'να φτωχό κι’ άνήμπορο παιδί, νά νικήση 
τή φρίκη νά έξομολογηθή στούς δικούς 
του έκεΐνο πού τό θαρρούσε γιά έ'γκλημα;

— Τό περιστατικό πού σοΰ διηγήθηκα—  
πρόσθεσε ό γέρος δέ συγκρίνεται βέβαια 
μέ τό δικό σου, μά δείχνει πώς πάνω 
από μάς, υπάρχει κάποια δύναμη πού δέν 
μποροΰμε νά τή νικήσουμε. Καί μ’ δλα 
ταΰτα· αν μπορείς, Ή λία  Πόρτολου, προ
σπάθησε νά κάνης κάτι.

—  Δέ μπορώ νά κάνω τίποτα, μπάρμπα- 
Μαρτΐνο ! εΐπε ό Ή λίας απελπισμένος.

—  Μπά καί θές νά πώ έγώ τίποτα...— 
άρχισε νά λέη ό γέρος, σκεπτικός, ύστερα 
άπό μικρή σιωπή. Μά ό Ή λίας τούσφιξε 
το χερι και διαμαρτυρήθηκε υπερήφανα:

—  Ποτέ, μπάρμπα - Μαρτίνο ! Ποτέ, 
ποτέ ! Ά ,  μή μοΰ κάνης αύτή τήν άδι- 
κία νά νομίσης πώς μοϋ πέρασε άπ’ τό 
μυαλό μιά τέτοια σκέψη. ’Όχι μονάχα δέ 
φαντάστηκα ένα τέτοιο πράμμα, μά σοΰ 
λέω κι’ δλας πώς άν φανερώσης τό μυ
στικό μου, δε θά σέ ξαναϊδώ πιά στά μά
τια μου.

—  Έ χ εις  δίκηο, δέν είναι σωστό. ’Α 
λήθεια !

— Τ ί μέ συμβουλεύεις λοιπρν ;
Έ γ ώ  σέ συμβούλεψα, Ή λία  Πόρτο

λου. Τώρα έσύ κάνε κάτι τι, κουνήσου, 
σκέψου τί μπορεί νά συμβή.

■—  Σκέφτηκα, μπάρμπα Μαρτίνο. Θ’ α
φή σω τά  πράματα νά τραβήξουν τό δρόμο 
τους. Ά ν  δώ έπειτα πώς δέ θάχω τή δύ
ναμη ν άντισταθώ, θά κάνω αύτό πού σοΰ 
είπα ψές τό βράδυ.

/ Δέ Θά κάνης άσχημα άπάντησε ό 
γέρος καθώς σηκωνότανε. Μά δέ μοΰ λές: 
Ξέρεις νά γράφης ; Λοιπόν γράψε στόν 
άδερφό σου. Συνεννοηθήτε, προλάβετε τό 
κακο. Δεν εχω πιά τίποτ’ άλλο νά σοΰ πώ.

Φώς ελπίδας έλαμψε μέσ’ στά μάτια τοΰ 
Ή λία-

—  Αύτό θά κάνω, Θά τοΰ γράψω.
Χωριστήκανε χωρίς νά ποΰν πού θά 

ξανανταμωθούν καί ό Ή λίας ξεκίνησε 
γιά τή καλύβα μέ τήν καρδία λίγο ξαλα- 
φρωμενη.— Ναί, ναί— έλεγε μέσα του—  
θά γράψω στόν Πέτρο θά τοΰ τά πώ δλα 
κι’ αύτός είναι γνωστικός καί Θά μ’ άκού
ση... Έ χ ω  πέννα καί χαρτί. Θά στείλω τό 
γραμμα μέ το Μάτια...δχι θά τό πάω μό
νος μου, θά τό δώσω στή μάννα μου γιά 
να τοϋ τό παραδώση στά χέρια του. Ναί, 
έ'τσι εΐναι καλά.

'Ωρες ολόκληρες τή νύχτα σκεφτότανε 
καί ξανασκεφτότανε πώς νά γράψη τό 
γραμμα. Ηξερε κι δλας πώς θά τάρχιζε 
καί πώς ̂  θά τό τέλειωνε, τά άλλα ήτανε 
εύκολα. Ά κόμα καί τήν άλλη μέρα τό 
πρωΐ σηκώθηκε σταθερά άποφασισμενος 
νά έκτελέση τό σχέδιό του. Μόλις βρήκε 
καιρό πήγε στήν άγαπημένη του θέση, έκεΐ 
πού είχε κρυμμένα τά βιβλία του, τήν πέννα 
καί to μπουκαλάκι μέ τό μελάνι, καί ετοί
μασε δ,τι τοΰ χρειαζότανε. Κάθισε κοντά σέ 
μιά ψηλή πέτρα καί ταχτοποιήθηκε δσο 
μποροΰσε καλλίτερα, γιά νά γράφη μέ άνε
ση— ύστερα έμεινε σκεπτικός λίγη ώρα.

Εκεΐ κοντά μέσ’ άπ’ τά σκοινά, τό ρυάκι 
έτρεχε μουρμουρίζοντας. Τερπνή αύρα 
γλυστροΰσε άνάμεσα άπ’ τίς κουφοξυλιές 
καί στήν πνοή της θροοΰσαν τά ψηλά 
χόρτα καί τά δέντρα. Κάτω άπ’ τόν γαλά
ζιο, λαμπρόν ούρανό χιλιάδες άόριστοι 
ηχοι, κοντινοί, μακρυνοί, άχολογοΰσαν, δί
νοντας ζωή στή στάνη.

Ό  Ή λίας συλλογιότανε μέ τά χέρια ά- 
κουμπισμένα σ’ έ'να χοντρό χαρτί, πού τό 
εΐχε απλώσει πάνω στήν πέτρα. Ξάφνου, 
σήκωσε τό κεφάλι, κι’ έμεινε σά ν’ άφιγ- 
κραζότανε κάποια μακρυνή φωνή. Μάζεψε 
ύστερα τήν κόλλα, τήν πέννα καί τό κα
λαμάρι, τά ξανάχωσε μέσα στήν κρυψώνα, 
καί ξαναγυρισε στήν καλύβα. Δέ μποροΰσε 
νά νικηση αύτή · τήν άνώτερη δύναμη 
που τοΰχε πή ό μπάρμπα-Μαρτίνο.

(Ακολουθεί)



Λ Ρ ίΤ Γ. Ϊ 1 Ε Χ Ω Φ

Ο  Μ Ι Κ Ρ Ο Ι  Κ Α Ι  Ο  Μ Ε Γ Μ Ο Ϊ  Β © /% Ο Μ Τ 0Μ

*— ’Αφήστε με, θέλω νά οδηγήσω έγώ ! 
Θέλω νάκαθήσω σιμά στόν οδηγό !— έφώ- 
ναξε ή Σοφία Λβόβνα.— Ό δηγέ, στάσου, 
•θέλω νά καθήσω σιμά σου.

Ή τα ν  ορθή μέσα στήν τρόικα και ό 
Βλαδίμηρος Νικήτιτς μέ τόν παιδικόν του 
φίλο Βλαδίμηρο Μηχαήλιτς τήν κρατούσαν 
άπ’ τά χέρια γιά νά μή πέση. Τό έ'λκυθρο 
έτρεχε μέ μεγάλη ταχύτητα.

. —  Έ γ ώ  τό είπα δτι δέν έπρεπε νά 
τής δώσουμε κονιάκ— έψιθυρισε μέ πεί
σμα ό Βλαδίμηρος Νικήτιτς στόν σύν
τροφό του.— Έ σ ύ  όμως τό χαβά σου !

Ό  συνταγματάρχης έγνώριζε άπό πείρα, 
δτι μερικές γυναίκες σάν τή δική του, τή 
Σοφία Λβόβνα, έ'πειτα άπό μιά θορυβώδη 
και λιγάκι τρελλή ευθυμία, τίς πιάνουν 
υστερικά γέλοια και μετά, μιά κρίση άπό 
κλάμμα. Φοβόνταν λοιπόν ότι τώρα, όταν 
θά έφταναν στό σπίτι, άντί νά κοιμηθή, 
θά ήταν άναγκασμένος νά τής βάλη με
ρικές κομπρέσες στό κεφάλι καί νά τής 
δώση μερικές σταγόνες άπό τό κατα
πραϋντικό φάρμακο.

—  Θέλω νά οδηγήσω έ γ ώ ! έφώναζε 
διαρκώς ή Σοφία.

’ Ηταν πραγματικά χαρούμενη κι’ έ θρι
άμβευε. Κατά τούς τελευταίους δύο μήνας, 
άπό τήν πρώτην ήμέρα τοΰ γάμου της, 
τήν βασάνιζε ή σκέψη ότι ειχεν παντρευιή 
τόν συνταγματάρχη Ίάκιτς άπό υπολο
γισμό. Καί αυτήν τήν ημέρα, σ’ έ'να έξο- 
χικό εστιατόριο, ειχε έπί τέλους πεισθή δτι 
τόν άγαποΰσε μέ πάθος. Παρ’ όλα τά πε- 
νηντατέσσερα χρόνια του, ήταν ευκίνητος, 
ψηλός, κομψός, άστειευόταν μ’ ευκολία 
κι’ έσυνόδευε χαμηλόφωνα τίς τσιγγάνες 
στό τραγούδι μέ άρκετή χάρη. Μά τήν 
αλήθεια, σήμερα οί γέροι είναι ποιο συμ
παθητικοί άπό τούς νέους, καί φαίνεται, 
δτι τά νειάτα καί τά γεράματα έκαμαν

αλλαγή στό ρόλο πού παίζουν στή ζωή. 
Ό  συνταγματάρχης ήταν δυό χρόνια με- 
γαλείτερος άπό τόν πατέρα της, άλλά μή
πως αύτό μποροΰσε νάχη καμμιά σημα
σία άφοΰ ήταν χίλιες φορές πειό ρωμα
λέος άπ’ αυτόν καί ϊσως πειό δροσερός 
άπό τήν ίδια πού ήταν μόλις είκοσιτριών 
χρονών;

— Ά χ , πόσο τόν αγαπάω! σκεφτόταν.
Στό εστιατόριο έπείσθηκε άκόμη ότι 

άπό τήν παληά της φλόγα δέν έ'μενε οΰτε 
μιά σπίθα στήν καρδιά : αισθανόταν τώρα 
τόν εαυτόν της έντελώς άδιάφορο γιά τόν 
παιδικό της φίλο Βλαδίμηρον Μιχαήλιτς, 
ή απλώς Βολόντια, πού ώς τά χθές άκό
μα τόν άγαποΰσε τρελλά. Όλόκληρη αυ
τήν τήν ήμέρα τής είχε φανή κουρασμέ
νος, νυσταγμένος, χωρίς κανένα ένδιαφέ- 
ρον, έ'να μεγάλο μηδενικό τέλος πάντων, 
καί ή ψυχραιμία μέ τήν οποίαν αύτός 
έσυνήθιζέ ν’ άποφεύγη τήν πληρωμή τών 
λογαριασμών όταν έκαναν κανένα γλεν- 
τάκι, αύτή τή φορά τής είχε προκαλέσει 
τήν αγανάκτηση, καί μόλις συγκρατήθηκε 
άπό τό νά τοΰ π ή : «’’Αν είστε φτωχός 
νά κάθεστε στό σπίτι σας*. 'Ο συνταγμα
τάρχης είχε πληρώσει ολόκληρο τό λογα
ριασμό.

"Ισως επειδή περνοϋσαν γρήγορα μπρος 
άπ’ τά μάτια της τηλεγραφικοί στΰλοι καί 
ό'γκοι άπό χιόνι, διάβαιναν γρήγορα άπ’ 
τό νοΰ της οί πειό ανόμοιες σκέψεις. Σκέ
φτονταν : στό ρεστωράν πληρώσαμε έ'να 
λογαριασμό άπό εκατόν είκοσι ρούβλια, 
κι’ άλλα εκατό στούς άτσιγγάνους, καί αύ
ριο, αν τό ήθελε, θά  μπορούσε νά πετάξη 
καί χίλια ρούβλια, ένφ προ δύο μηνών, 
ώς τήν ήμέρα πού παντρεύτηκε, δέν είχε 
ποτέ περισσότερα άπό τρία ρούβλια δικά 
της, καί γιά τό παραμικρό, ήταν υποχρεω
μένη νά ζητάη άπ’ τόν πατέρα της. Τ ί

αλλαγή ! Οί 
σκέψεις έφτε- 
ρούγιζαν μέσα 
στό μυαλό τ η ς : 
θυμόνταν ότι ό 
συνταγματάρ- 

χης’Ιάγκιτς,πού 
ήταν σήμερα 
άντρας της,έ'κα
νε κόρτε τής 
θείας τη:, ότ,αν 
άκόμη αύτή ή 
ταν δέκα χρο
νών, καί όλοι 
στό σπίτι έλε
γαν πώς είχε 
καταστρέψειαύ- 
τή τή γυναίκα. 
Καί αλήθεια, 
συχνά ή θεία 
της παρουσια- 
ζόνταν στό τρα
πέζι μέ μάτια 
κατακόκκιναάπ 
τό κλάμμα, συ
χνά έ'λλειπε σέ 
τάξε ίδια, χωρίς 
νά ξέρη κανείς 
πού έπήγαινε, 
καί όλοι έ'λεγαν 
γι’ αυτήν, πώς 
είχε χάσει τήν 
ησυχία της. Τ ό
τε  αύτός ήταν 
πολύ ωραίος κι’ 
έκανε μεγάλην 
έντύπωση στίς 
γυναίκες, ώστε 
ήταν γνωστός σ’ 
όλη τή πόλι, κι’ 
έ'λεγαν μάλιστα 
ότι έπήγαινε 
κάθε μέρα 
κι’ έκανε επί
σκεψη στίςθαυ- 
μάστριές του 
οπως πηγαίνει

Ο πατέρας της Σοφίας Λβόβνα ήταν στρατιωτι
κός γιατρός καί είχε υπηρέτηση γιά κάμποσο καιρό 
στό ι'διο σύνταγμα μέ τόν Ίάγκιτς.

Ο πατέρας τοϋ Βολόντια ήταν κι’ αυτός στρατιω
τικός γιατρός καί είχεν έπίσης υπηρέτηση στό ϊδιο 
σύνταγμα μέ τόν πατέρα της καί μέ τόν Ίάγκιτς. 
Παρ ολες τίς έρωτικές του περιπέτειες, συχνά πολύ 
μπερδεμι*ένες καί άνησυχητικές, ό Βολόντια είχε κά
μει καλές σπουδές. Έτελείω σε τό πανεπιστήμιο μέ
αρκετήν επιτυχίαν, άφοσιώθηκε μετά στήν ξένη φιλο

λογία, καί τώ 
ρα καθώς λέ
νε, ετοίμαζε 
μιά θέση ■ ’Έ 
μ ε ν ε  σ τ ό ν  
στρατώνα μέ 
τόν πατέρα 
του, τό στρα
τιωτικό για
τρό, καί δέν
είχε ποτέ ένα
ρούβλι δικό

3\ 33S- /του, αν κι εζυ- 
γωνε στά τρι
άντα. Ό τα ν  
ήταν παιδιά, 
αυτός και ή 
Σοφία Λβόβ- 
σα είχαν μεί
νει πάντα μέ
σα στό ίδιο 
σπίτι, αν καί 
σέ διαφορετι
κό πάτωμα, 
και συχνά ερ
χόταν στό σπί
τι της νά παί- 
Ιχΐ ενα μου
σικό δ'ργανο, 
μαζύ έμαθαν

Ε Ι Δ Ε  Μ Ι Α  Μ Ι Κ Ρ Ο Σ Ω Μ Η  Κ Α Λ Ο Γ Ρ Η Α

ένας γιατρός νά ίδή τούς άρρώστους του.
Άλλά καί τώρα άκόμη, αν καί τά 

μαλλιά του ήταν γκρίζα, είχε πολλές ζάρες 
καί φορούσε ματογυάλια, τό άδύνατο 
πρόσωπό του, ήταν αρκετά συμπαθητικό.

νά χορεύουν καί νά μιλούνε γαλλικά. 
Ό τα ν  όμως εκείνος έμεγάλωσε κι’ έγινε 
ενας άρκετά ωραίος νέος, έκείνη άρχισε 
να αισθάνεται κάποια στενοχώρια όταν 
ηταν σιμά του, κι’ έπειτα τόν έρωτεύ-



τήκε τρέλλα, μέχρι τήν τελευταία στιγμή, 
ως τήν ήμέρα τοϋ γάμου της μέ τόν Ί ά -  
γκιτς. Και ό Βολόντια έσημείωνε μεγά
λες επιτυχίες μέ τις γυναίκες, άπό τόν 
καιρό άκόμη πού ήταν δεκατεσσάρων χρό
νων, και οί κυρίες πού πρός χάριν του 
άπατοϋσαν τούς άντρες τους, έδικαιολο- 
γόνταν λέγοντας πώς δ Βολόντια ηταν 
μικρός άκόμη και άκίνδυνος. Κάποιος άφη- 
γόνταν γι’ αύτόν, δτι οταν ήταν φοιτη
τής, έμενε σ’ ενα επιπλωμένο δωμάτιο 
σιμά στό πανεπιστήμιο κα'ι κάθε φορά 
πού έπήγαινε κάνεις νά τόν βρή, άκουε 
πάντα τή φωνή του νά λέη στερεότυπα 
πίσω άπό τήν πόρτα: «Μέ συγχώρεΐς! 
άλλά δέν είμαι μόνος!» Ό  Ίάγκιτς ήταν 
ενθουσιασμένος μαζύ του και τόν ευλο
γούσε γιά τό μέλλον, δπως ό Ντεριάγκιν 
είχεν εύλογήση τόν Ποΰσκιν, κα'ι ήταν 
φανερό δτι τόν άγαποΰσε. Και οί δύο, 
έπ'ι πολλές ώρες, χωρίς νά προφέρουν 
λέξη, έπαιζαν μπιλιάρδο ή πικέττο καί 
δταν ό Ίάγκιτς έπήγαινε πουθενά μέ 
τήν τρόικα έπαιρνε καί τόν Βολόντια 
μαζΰ του, καί δ Βολόντια έλεγε τά μυ
στικά του μονάχα στόν Ίάγκιτς. Στήν 
άρχή τής φιλίας των, δταν δ συνταγμα
τάρχης ήταν πειό νέος, συνέβαινε συχνά 
νά βρεθούν άντίπαλοι στόν έρωτα, άλλά 
ποτέ δέν έζήλευεν δ έ'νας τόν άλλον.

Στούς κοινωνικούς κύκλους πού έσύχνα- 
ζαν μαζύ δ Ίάγκιτς ειχε άποκτήσει τό πα
ρατσούκλι ;· μεγάλος Βολόντια* καί ό φί
λος του «μικρός Βολόντια».

Στό έ'λκυθρο έκτος άπό τόν μεγάλο ν 
Βολόντια, τόν μικρόν καί τήν Σοφία 
Λβόβνα, ήταν καί κάποιος άλλος: ή 
Μαργαρίτα Άλεξαντρόβνα ή, δπως τήν 
έλεγαν, ή Ρίτα, έξαδέλφη τής κυρίας Ίά ν- 
κιτς. Ή τα ν  μιά γεροντοκόρη, περισσότερο 
άπό 30  χρονών, χλωμή μέ μαΰρα φρύ
δια. Έκάπνιζε διαρκώς σιγαρέττα, άκόμη 
καί δταν έ'κανε πολύ κρύο, καί στό στή
θος καί στά γόνατα εΐχε πάντα λίγη στά
χτη-  ̂ , ,  ,

—  Σόνια, τελείωνε έπί τέλους μ αυτές 
τίς Ιδιοτροπίες!— εΐπε μέ τραγουδιστή φ ω 
νή Αύτό καταντάει βλακώδες.

Ό τα ν  έφτασαν σιμά στήν πόλι, ή τρό
ικα λιγόστεψε τό δρόμο της. Πέρασαν 
άπό μπροστά τους σπίτια καί άνιθρωποι 
καί ή Σοφία Λβόβνα ήσΰχασε, έσφίχτηκε

σιμά στόν άντρα της, κι’ έγκαταλήφθηκε 
στίς σκέψεις της. Ό  μικρός Βολοντια 
ήταν καθισμένος άπέναντί της. Μέ τίς 
εύ'Θυμες κι’ έλαφρές σκέψεις άρχισαν ν’ 
άνακατευωνται κι’ οί θλιβερές. Σκέφτον
ταν δτι αύτός δ νέος πού καθόνταν άπέ
ναντί της, έγνώριζε βέβαια δτι τόν άγα
ποΰσε καί έπίστευε αύτό πού έλεγαν γι’ 
αύτήν: δτι εΐχε παντρευτή τόν συνταγ
ματάρχη άπό υπολογισμό. Έκείνη δέν 
τοΰ εΐχε έκμυστηρευτή τόν έρωτά της, 
δέν ήθελε νά τό γνωρίζη καί τό έκρυβε. 
Ά π ό  τήν έκφραση δμως τοΰ προσώ
που του έκαταλάβαινε δτι αύτός τά έννοι- 
ωθε δλα καί αυτό έπλήγωνε τόν έγω- 
ϊσμό της. Αύτό δμως πού τήν έταπείνωνε 
περισσότερο, ήταν δτι μετά τόν γάμο της 
δ μικρός Βολόντια εΐχε άρχίση ξάφνου νά 
τήν προσεχή, πράγμα πού δέν συνέβαινε 
ποτέ προηγοί’μένως: καθόταν ώρες ολό
κληρες μαζύ της, σιωπηλός ή μιλώντας 
γιά τιποτένια πράγματα. Καί τώρα στό έ'λ
κυθρο, δίχως νά τής λέη τίποτα τής πατούσε 
λιγάκι τό πόδι καί τής έ'σφινγε τό χέρι. 
Αυτός ήθελε βέβαια νά τήν ίδή παντρεμ- 
μένην καί ήταν φανερό δτι τώρα τήν πε- 
ριφρονούσε καί δτι αύτή το ι προκαλοΰσε 
έναν ώρισμένο αίσθημα καί τήν Θεωρού
σε μίαν άπό τίς συνειθισμένες γυναίκες 
μέ τίς δποΐες γλεντούσε. Καί δταν μέσα 
στήν ψυχή της δ Θρίαμβος καί ή άγάπη 
γιά τόν άντρα της τής δημιουργούσε έ'να 
είδος ταπεινώσεως καί προσβαλμένου εγω
ισμόν, τότε τήν έπιανε ή μανία νά καθή- 
ση στή θέση τοΰ οδηγού καί νά φωνάζη 
καί .νά σφυρίζη.

Τή στιγμή άκριβώς πού περνούσαν 
μπροστά άπό ένα μοναστήρι καλογραιών 
άκούστηκε δ ήχος μιάς καμπάνας. Η  
Ρίτα έσταυροκοπή8ηκε.

—  Σ ’ αύτό τό μοναστήρι βρίσκεται ή 
Ό λ ια  μας— εΐπε ή Σοφία Λβόβνα, ένώ 
έ'κανε κι’ αύτή τό σημείο τοΰ σταυρού.

—  Γιατί έγινε καλόγρηα; — τήν ρώτη
σε δ συνταγματάρχης.

—  Ά π ό  υπολογισμό! —  άπήντησε ή 
Ρίτα μέ κάποιο πείσμα, θέλοντας νά ύπ- 
αινιχθή τόν γάμο τής Σοφίας Λβόβνα.^ 
Τώρα εΐναι μόδα νά γίνωνται πολλά πράγ
ματα άπό ύπολογισμο : εΐνε σαν μια πρό
κληση πρός δλον τόν κόσμο, άφοΰ κατά 
βάθος δεν υπάρχει παρά ιδιοτροπία. Ή 

ταν πολύ φιλάρεσκη αύτή ή γυναίκα, δέν 
ιή ς  άρεσαν παρά οί χοροί καί οί καβα
λιέροι, καί ξάφνου, γιά ιδ ές! τά έγκατέ- 
λειψε δλα!

—  Δέν εΐνε αλήθεια,— εΐπε δ μικρός 
Βολόντια, χαμηλώνοντας τόν κολλάρο τής 
γούνας του καί δείχνοντας έτσι τό ώραΐο 
πρόσωπό του.— έδώ δέν έχει καμμιά θέ- 
■ση τό πείσμα. Εινε μια δλόκληρη τραγω
δ ία : ό άδελφός της Δημήτρης καταδικά
στηκε σέ καταναγκαστικά έργα καί κανείς 
δέν ξέρει πού βρίσκεται. Ή  μητέρα τη ; 
πέθανε άπ’ τόν πόνο.

Καί ό Βολόντια έσήκωσε τόν γιακά τής 
γούνας του :

—  Ή  Ό λ ια  έκαμε πολύ καλά,— έπρό- 
<ΐθεσε.— Νά ζή σάν μιά μικρή μαθήτρια, 
διαρκώς κλεισμένη, έστω καί αν έχη τήν 
συντροφιά τής Σοφίας Λβόβνα, ίσω ς νά 
μή τής άρεσε.

Ή  Σοφία Λβόβνα έννοιωσε στή φωνή 
του έναν περιφρονητικό τόνο καί θά ήθε
λε νά τοΰ πή κάτι γιά νά τόν προσβάλη, 
άλλά έσώπασε. Τήν έπιασε πάλι ή προη
γούμενη μανία: έ σηκώθηκε καί άρχισε 
νά φωνάζη μέ κλαψιάρικη φωνή :

—  Θέλω νά πάω στόν ό'ρθρο! Όδηγέ, 
γύρισε π ίσ ω ! θέλω νά ίδώ τήν Ό λ ια !

Έγύρισαν πίσω. Ό  ήχος τής καμπά
νας τοΰ μοναστηριού ήταν βαρύς καί ή 
Σοφία Λβόβνα ένόμιζε δτι τής θύμιζε 
κάτι τής Ό λ ια  καί τής ζωής της. Έ χτυ- 
πούσαν καμπάνες καί άπό άλλες εκκλη
σίες. Ό τα ν δ δδηγός έσταμάτησε, ή Σ ο 
φία Λβόβνα έπήδησε άπό τό έ'λκυθρο 
μόνη της κι’ έτράβηξε βιαστικά πρός τήν 
πόρτα τοΰ μοναστηριού.

—  Κάνε γρήγορα, σέ παρακαλώ !— τής 
■φώναξε δ άντρας της.— Εΐνε άργά!

Έ κείνη πέρασε κάτου άπό τόν σκοτει
νόν πυλώνα, έπειτα άπό μιά δενδροστοι- 
χία πού δδηγοΰσε στήν κεντρική πόρτα 
τής εκκλησίας, ένφ τό χιόνι έτριζε κάτου 
άπ’ τά πόδια της, οί καμπάνες χτυπούσαν 
άκριβώς άπάνου άπ’ τό κεφάλι της καί δ 
ήχος τους έμπαινε βαθειά στήν ψυχή της. 
Νά ή πόρτα τής έκκλησίας, μέ τρία σκα
λοπάτια πρός τά κάτω, έπειτα ενας διά
δρομος μέ εικόνες στούς δυό τοίχους: 
«κουσε μυρωδιά άπό λιβάνι. Πάλι μιά 
πόρτα πού τήν άνοίγει μιά λεπτή καί 
•αδύνατη μορφή, ένφ υποκλίνεται ώς τή

γη. Μέσα στήν έκκλησία δ ό'ρθρος δέν 
εΐχε άκόμη αρχίσει: μιά μικρή καλογρηά 
πηγαινοερχόταν μπροστά στό εικονοστά- 
σιο καί άναβε τά κεριά. Μιά άλλη καλό
γρηα άναβε έ'ναν μεγάλο πολυέλαιο: έδώ 
κι’ έκεΐ, σιμά στις κολώνες καί τίς μεγά
λες εικόνες, στέκονταν ακίνητες μερικές 
καλόγρηες.

—  Καί θά μείνουν έτσι ώς τό πρωΐ,—  
σκέφτονταν ή Σοφία Λβόβνα, κι’ ένόμισε 
δτι έκεΐ ήταν σκοτάδι, έ'κανε κρύο, ήταν 
έ'να περιβάλλον πειό θλιβερό άπό έ'να νε
κροταφείο. Έκύτταζε μέ κάποια θλίψη 
αύτές τίς άκίνητες, σάν παγωμένες μορ
φές,' καί ξάφνου ή καρδιά της σφίχτηκε. 
Είδε μιά μικρόσωμη καλόγρηα μέ άδύ- 
νατους ώμους κι’ ένα μαΰρο μαντήλι στό 
κεφάλι, καί άμέσως άνεγνώρισε τήν Ό λ ια  
'Ά ν  καί ή Ό λ ια  δταν μπήκε στό μονα
στήρι, ήταν πολύ πειό γεμάτη καί ψηλή. 
Διστάζοντας καί, δίχως νά ξέρη γιατί, μέ 
μεγάλη συγκίνηση, ή Σοφία Λβόβνα έπλη- 
σίασε τήν καλόγρηα, τήν κύτταξε καλά άπ’ 
τούς ώμους καί τήν άνεγνώρισε.

—  ’Όλια ! — εΐπε, ένω χτυπούσε τά δυό 
χέρια καί δέν μποροΰσε νά ’πή άλλο τί
ποτε άπ’ τή συγκίνηση— Ό λ ια !

Ή  μικρή καλογρηά τήν άνεγνώρισε 
άμέσως, άνοιξε υπέρμετρα τά μάτια άπό 
τήν έκπληξη, καί τό χλωμό της πρόσωπο 
μέ τά γκρίζα μάτια, μισονυσταγμένο άκό
μη, φωτίστηκε άπό χαρά.

—  Έ π ί τέλους έγινε ένα θαύμ α ! εΐπε, 
κι’ έχτύπησε τά δυό μικρά καί αδύνατα χε
ράκια ιης, ένα μέ τάλλο.

Ή  Σοφία Λβόβνα τήν έσφιξε μέ δύ
ναμη στήν άγκαλιά της καί τήν έφ ίλη σε. 
Έ ν φ  δμως τάκανε αύτά, φοβήθηκε μήπως 
ή άλλη άκούση τή μυρωδιά τοΰ κρασιοΰ.

—  Έπερνούσαμε άπ’ έδώ καί σέ θ υ 
μηθήκαμε,— είπε λαχανιάζοντας σάν νά 
εΐχε τρέξει.— Πόσο είσαι χλωμή, θεέ μ ου ! 
Έ γώ .... εΐμαι πολύ εύτυχισμένη πού σέ 
βλέπω. Λοιπόν, τί γίνεσαι; Δέν βαρέθηκες 
άκόμη έδώ μέσα;

Ή  Σοφία Λβόβνα έρριξε μιά ματιά 
στίς άλλες καλόγρηές κι’ έσυνέχισε πειό 
σιγά:

—  Στό σπίτι μας έγιναν τόσες άλλαγές... 
Τό ξέρεις δτι παντρεύθηκα μέ τόν Ίάγκιτς, 
τόν Βλαδίμηρον Νικήτιτς. Θά τόν θυμά
σαι βέβαια.... Είμαι πολύ εύτυχισμένη....



—  Ά ς  είναι ευλογημένος ό θεός. Ό  
πατέρας σου εινε καλά;

—  Καλά, σέ Θυμάται συχνά. Θάρθης 
λοιπόν μαζύ μας τις γιορτές;

—  Θαρθά),— είπε ή Ό λια , και χαμο
γέλασε.— Θάρθώ τή δεύτερη μέρα.

Τότε ή Σοφία Λβόβνα, δίχως νά ξέρη 
καλά τό γιατί, άρχισε νά κλαίη, έκλαψε 
αρκετά, σιωπηλά, έπειτα έσχοΰπισε τά 
μάτια της και ειπε:

Ή  Ρίτα θά  λυπηθή πολύ πού δέν σέ 
είδε. Είναι κι” αύτή μαζύ μας. Και ό Βο- 
λόντια. Περιμένουν άπ’ έξω. Πόσο θά 
χαίρονταν δλοι αν έπήγαιναις νά τούς ’δής! 
Π ά μ ε; Ό  δρθος δέν άρχισε ακόμη.... '

—  Π ά μ ε!— ειπε ή "Ολια.
Έσταυροκοπήθηκε τρεις φορές καί

μετά έτράβηξε πρός τήν έξοδο μαζύ μέ 
τήν Σοφία Λβόβνα.

—  “Ωστε λοιπόν είσαι ευτυχισμένη ; 
έρώτησε δταν βρέθηκαν έξω άπό τήν 
εκκλησία.

—  Πολύ.
—  5 Ας είνε λοιπόν δοξασμένο τό δνομα 

τοΰ Κυρίου.
Ό  μεγάλος Βολόντια καί 6 μικρός, δταν 

είδαν τήν καλογρηά, έκατέβηκαν άπό τό 
έ'λκυθρο καί τήν χαιρέτισαν μέ σεβασμό : 
ήταν καί οί δύο συγκινημένοι καθώς έ'βλε- 
παν τό χλωμό πρόσωπό της καί τό καλο- 
γηρικό ράσο, κι5 έφάνησαν ευχαριστημέ
νοι επειδή τούς θυμήθηκε καί ήρθε νά 
τούς χαιρετήση. Γιά  νά μή κρυώνη, ή 
Σοφία Λβόβνα τήν έτύλιξε στή ταξειδιω- 
τική της κουβέρτα καί τής άπλωσε στά 
γόνατα μίαν άκρη τής γούνας της. Τά δά
κρυα πού έχυσε μέσα στήν εκκλησία 
τήν είχαν άνακουφίση καί τής έφώτισαν 
τήν ψυχή καί ήταν ευχαριστημένη δη  
κατά τήν θορυβώδη εκείνη νΰχτα, τήν 
άνήσυχη καί κάπως αμαρτωλή, ειχε έ'να 
τέλος τόσο ήρεμο καί αγνό. Καί γιά νά 
κράτηση τήν 5'0λια  κάπως περισσότερο 
σιμά της, έπρότεινε:

—  Δέν τής κάνουμε έ'ναν περίπατο ; 
Κάθησε, "Ολια! θά κάνουμε ένα γύρω, 
μονάχα.

Οί δύο άντρες έπερίμεναν μίαν άρνηση 
τής καλόγρηας. Οί άγιοι δέν πάνε μέ τήν 
τρόικα, άλλά μέ μεγάλη τους έκπληξη εκείνη 
έδέχτηκε κι’έκάθησε στό έ'λκυθρο. "Έπειτα, 
ένφ ή τρόικα έτρεχε πρός τά τείχη τής

πολιτείας, δλοι σιωπούσαν, καί προσπα
θούσαν μονάχα νά τής δώσουν κάποιαν 
άνεση, νά εινε ζεστή καί δ καθένας σκε
φτόταν πώς ήταν πρώτα καί πώς έγινε 
τώρα. Τό πρόσωπο τής ’Όλια ήταν τώρα 
άπαθέστατο, καθόλου εκφραστικό, ψυχρά 
καί χλωμό, διαφανές σάν νάτρεχε μέσα 
στίς φλέβες τηο νερό καί δχι αίμα. Δυο 
χρόνια πρίν, ήταν γεμάτη, ροδοκόκκινη^ 
μιλούσε γι’ αρραβωνιαστικούς, γελούσε μέ 
τό παραμικρό . . .

“Οταν έφτασαν σιμά στά τείχη, τό· 
έ'λκυθρο γύρισε πίσω, καί μετά δέκα λε
πτά, δταν έφτασαν σιμά στό μοναστήρι,, 
ή ’Όλια έκατέβηκε: οί καμπάνες χτυπού
σαν γιά δεύτερη φορά.

Ό  Θεός μαζύ σας ! —  είπε ή ’Όλια καί 
ύποκλίθηκε βαθύτατα, δπως συνηθίζουν 
στά μοναστήρια.

—  Θάρθής, λοιπόν, ’Ό λια ;
—  Θάρθώ, θάρθώ !
Έπροχώρησε βιαστική καί άμέσως έξα- 

φανίστηκε μέσα στόν σκοτεινόν πυλώνα. 
Ό τα ν  ή τρόϊκα ξεκίνησε πάλι, ήταν δλοι 
σάν θλιμμένοι. Σιωπούσαν. Ή  Σοφία 
Λβόβνα αίσθανόνταν σ’ δλο τό κορμί της 
μιά μεγάλη άδυναμία καί μιάν άνεξή- 
γητη ταπείνωση : έ\·όμιζε, δτι μέ τό νά 
ύποχρεώση τήν καλόγρηα, νά καθήση στό 
έ'λκυθρο καί νά κάμη έ'ναν περίπατο μέ 
άνθρώπους σχεδόν εύθυμους, ήταν κάτι 
τό βλακώδες, τό άπρεπο καί σχεδόν ιερό
συλο. Μέ τό μεθύσι, τής ειχε περάσει ή. 
επιθυμία τής αυταπάτης, καί ήταν φανερό 
πειά, δτι δέν άγαποΰσε τόν άντρα της,, 
δτι δέν μποροΰσε τά τόν άγαπήση καί 
δτι δλα αύτά πού ειχε σκεφτή δέν ήταν 
παρά βλακείες. Είχε παντρευτή άπό υπο
λογισμό, γιατί αύτός, καθώς έλεγαν κάποτε 
οί συμαθήτριές της, ήταν πολύ πλούσιος 
κι’ έπειδή φοβόταν μήπως μείνη γερον
τοκόρη, δπως ή Ρίτα, καί άκόμη, επειδή 
ό πατέρας της, ό γιατρός, άρχισε νά κα- 
ταντάη άνυπόφορος καί τέλος ήθελε νά 
κάμη έ'να πείσμα στόν μικρόν Βολόντια.

’Έφτασαν στό στίτι. Ό τα ν  ξαπλώίΐηκε 
στό ζεστό καί μαλακό της κρεββάτι, ή 
Σοφία Λβόβνα, καί δταν τράβηξε άπάνου 
τήν κουβέρτα, θυμήθηκε τόν σκοτεινό· 
διάδρομο τής έκκλησίας, τή μυρωδιά άπό 
τό λιβάνι, τίς μαύρες μορφές πού στέκον
ταν μπροστά στίς κολώνες καί άνατρί-

χίασε στή σκέψη δτι θά έ'μεναν έκεΐ, ορ
θές, άκίνητες, ένφ αύτή θά κοιμώνταν. 
'Ο  δρθρος Θά ήταν άτέλειωτος, έπειτα ή 
λειτουργία, έπειτα ή δοξολογία...

—- Ό  Θεός δμως υπάρχει, υπάρχει βέ
βαια, κι’ έγώ θά πεθάνω μιά μέρα, καί 
γι’ αύτό πρέπει νά σκεφτώ γιά τήν ψυχή 
μου, γιά τήν αιώνια ζωή, δπως ή Ό λια . 
Ή  Ό λ ια  τώρα σώθηκε, άφοΰ έλυσε γιά 
τόν εαυτό της δλα τά προβλήματα. Ά ν  
δμως δέν υπάρχει Θ εό ς ;.. Τότε ή ζωή 
της θά  πάη χαμένη. Δηλαδή, πώς θά πάη 
χαμένη ; Γιατί εινε χαμένη ;

Ή  Σοφία Λβόβνα έτρόμαξε λιγάκι κι’ 
έκρυψε τό κεφάλι καλά κάτω άπ’ τίς κου
βέρτες.

—  Δέν πρέπει νά τά σκέπτωμαι αύτά,—  
έψιθύρισε— δέν πρέπει. . .

Ό  Ίάγκιτς έβη μάτιζε άπάνω στό χαλί 
τής διπλανής κάμαρας, καί άκουόνταν μό
λις τό κουδούνισμα πού έκαναν τά σπι
ρούνια του. Ή  Σοφία Λβόβνα έσκέφτηκε 
τότε δτι ό άνθρωπος αύτός τής ήταν συμ
παθητικός καί βρίσκονταν σιμά της μόνο 
γιά έ'να πράγμα: επειδή λέγονταν κι’ αύ
τός Βλαδίμηρος. Έ κά θη σε στό κρεββάτι 
κι’ έφώναξε μέ τρυφερή φωνή :

— ,Βολόντια!
•— Τί Θέλεις : τής άπάντησε ό άνδραςτης.
—  Τίποτα.
’Έ π εσε πάλι κάτου άπ’ τά σκεπάσματα. 

Ακούστηκε ό ήχος μιάς καμπάνας, ϊσως 
έκείνης τοΰ μοναστηριού. Τότε πάλι εθυ- 
μήΘηκε τόν σκοτεινό διάδρομο, τίς αδύ
νατες μορφές, καί τίς πέρασε άπ’ τό νοΰ 
ή σκέψη τοΰ Θεοΰ καί τοΰ άναπόφευκτου 
θανάτου, κι’ έσκεπάστηκε περισσότερο γιά 
νά μήν άκούη πειά τή καμπάνα : έν νοιώ
θε δτι προτοΰ έρθουν τά γεράματα καί δ 
ίΜνατος, θά περνούσε μιά ολόκληρη ζωή, 
δτι άργά ή γρήγορα έπρεπε νά συνηθίση 
στή ζωή μ’ έ'ναν άνθρωπο πού δέν άγα
ποΰσε, μ’ αύτόν πού ειχε μπή μέσα στήν 
κρεββατοκάμαρα καί ήταν έτοιμος νά πέ
ση, δτι έπρεπε νά πνίξη μέσα της τόν 
άπελπισμένον έρωτα γιά έναν άλλον, νέον, 
ώραΐον, καί παράξενον, δπως τόν ένόμιζε 
αύτή. Έ ρ ρ ιξε μιά ματιά στόν άντρα της 
καί θέλησε νά τοΰ εύχηθή τήν καληνύ
χτα, ξάφνου δμως άρχισε νά κλαίη. Α ί
σθανόνταν αγανάκτηση έναντίον τοΰ έαυ- 
τοΰ της.

—  Λοιπόν, άρχίσαμε τή μουσική ;!  ειπε 
ό Ίάγκιτς, σύρνοντας τις συλλαβές.

Ή  Σοφία Λβόβνα ήσύχασε, άλλά πο
λύ άργότερα, μόνο κατά τής εννιά τό πρωΐ: 
έπαψε νά κλέη καί σταμάτησαν οί άνα- 
τριχίλες πού αίσθανόνταν σ’ δλο τό κορ
μί της, τής άρχισε δμως ένας φοβερός πο
νοκέφαλος. Ό  Ίάγκιτς ετοιμαζόταν γιά 
νά πάη στήν έκκλησία, καί, στό διπλανό 
δωμάτιό του, εμουρμούριζε μέ τόν στρα
τιώτη του πού τόν έβοηθοΰσε νά ντυθή. 
Έ μ π ή κ ε στή κρεββατοκάμαρα μονάχα μιά 
φορά, χτυπώντας έλαφρά τά σπιρούνια 
του, κι’ έπήρε κάτι. “Επειτα ξαναμπήκε 
πάλι, μέ τίς έπωμίδες καί τά μετάλλια, 
κουτσαίνοντας λιγάκι άπ’ τούς ρευματι
σμούς, καί ή Σοφία Λβόβνα ένόμισε, 
ποιος ξέρει γιατί, δτι καθώς περπατοΰσε 
τήν παρατηρούσε. “Επειτα τόν άκουσε νά 
χτυπάη στό τηλέφωνο.

—  Ε ν ώ σ τε μέ σάς παρακαλώ μέ τούς 
στρατώνες τοΰ Βασιλιέφσκ,— ειπε. Έ π ε-  
ρίμενε λιγάκι, καί μετά :— Στρατώνες τοΰ 
Βασιλιέφσκ; Φωνάχτε, σάς παρακαλώ, μιά 
στιγμή τόν γιατρό Σαλίμοβιτς...— Κ ι’έπει- 
τα άπό λιγάκι:— Μέ ποιόν μιλάω; Είσαι 
σύ, Βολόντια; Παρακάλεσε έκ μέρους μου 
τόν πατέρα σου νά περάση άπό τό σπί
τι, γιατί ή γυναίκα μου, μετά τό χτεσινό 
γλέντι, έγινε χάλια. Δέν εινε εκεί, είπες;... 
Καλά ευχαριστώ. Ά ,  ωραία, σ’ εύχαριστώ 
πολύ... Μερσί.

"Ο  Ιάγκιτς έμπήκε στή κρεββατοκάμαρα 
γιά τρίτη φορά. “Εσκυψε άπάνω στή γυ
ναίκα του, τής έκαμε τό σημείο τοΰ σταυ
ρού στό κεφάλι τής έδωσε νά φιλήση τό 
χέρι του (οί γυναίκες πού τόν είχαν άγα- 
πήσει τοΰ φιλούσαν πάντοτε τό χέρι καί 
τώρα έσυνήθισε), είπε δτι θά έπέστρεφε 
τό μεσημέρι, κι’ έφυγε.

Κατά τίς έντεκα, ή υπηρέτρια άνήγ- 
γειλε τήν επίσκεψη τοΰ Βλαδιμήρου Μι-, 
χαήλοβιτς. Ή  Σοφία Λβόβνα, περπατών
τας σάν μεθυσμένη άπό τήν κούραση καί 
τόν πονοκέφαλο, έφόρεσε γρήγορα τήν 
καινούργια ρόμπα της, στολισμένην μέ 
γοΰνα, κι’ έσιαξε τά μαλιά της βιαστικά, 
δπως μποροΰσε καλύτερα: αίσθανόνταν 
μέσα στήν ψυχή της μιάν άνέκφραστη 
τρυφερότητα κι’ έτρεμε άπό χαρά κι’ άπό 
φόβο μήπως εκείνος έφευγε. ’Ή θελε μο
νάχα νά τόν ’δή, γιά μιά στιγμή.



Ό  μικρός Βολόντια έπήγε νά τήν έπι- 
σκεφθή τηρώντας δλους τούς κανονισμούς 
τής έτικέττας, μέ φράκο κα'ι άσπρη γρα- 
βάττα. Ό τα ν  ή Σοφία Λβόβνα έμπήκε 
στή σάλα, αύτός τής φίλησε τόχέρι, καί, 
μέ μεγάλην ειλικρίνεια, τής έξέφρασε τή 
λύπη του γιατί ήταν αδιάθετη. ’Έπειτα, 
δταν έκάθησαν, τής επαίνεσε τήν καινού
ργια ρόμπα.

—  Ή  συνάντηση μέ την Ό λ ια  σά; ε- 
καμε άνω κάτω, τής ειπε μετά.

—  Στήν άρχή μοΰ έκαμε μεγάλην εντύ
πωση, άλλά τώρα τήν φθονώ. Είναι σάν 
βράχος καί τίποτε δέν μπορεί νά τήν κου- 
νήση άπό τή θέση της. Παραδέχεσθεδμως, 
Βολόντια, δτι δέν μποροΰσε νά βρή μιάν 
άλλη διέξοδο; Εΐνε ποτέ δυνατόν δτι τό 
νά ταφή κανείς ζωντανός ση μαίνει δτι έλυσε 
τό πρόβλημα τής ζω ή :; Αύτός εΐνε θανά- 
τος, δέν εΐνε ζω ή ;

Στή θύμηση τής Ό λια , τό πρόσωπο τοΰ 
Βολόντια φάνηκε συγκινημένο.

—  Έ σεΐς, Βολόντια, εΐσαστε έξυπνος 
άνθρωπος— τοΰ εΐπε ή Σοφία Λβόβνα.—  
Πήτε μου λοιπόν τί πρέπει νά κάμω γιά 
νά φερθώ δπως φέρθηκε ή ’Ό λ ια ; Έ γ ώ , 
βέβαια, δέν είμαι θρήσκα καί δέν μπορώ 
νά κλειστώ σ’ ένα μοναστήρι, θά μπο
ρούσα δμως νά κάμω κάτι παρόμοιο. Ή  
ζωή πού κάνω δέν μοΰ εΐνε καί τόσο εύ- 
χάριστη,— έσυνέχισε μετά μικρή σιωπή.—  
Πήτε μου λοιπόν κάτι τό πειστικό, έστω 
καί μιά λέξη μονάχα.

—  Μιά λέξη; Στάς διαταγάς σας: Μπα- 
ραραμπάμ!

—  Βολόντια, γιατί μέ περιφρονεΐτε; 
Μοΰ μιλάιε μ5 έ'ναν τέτοιο τρόπο κοροϊ
δευτικόν, δπως δέν πρέπει νά μιλάη κα
νείς μέ τούς φίλους του καί τίς καθώς 
πρέπει κυρίες. Σείς άγαπάτε τήν έπιστήμη, 
στήν οποίαν έσημειώσατε πολλές επιτυ
χίες. Γ  ιατί λοιπόν δέν μοΰ μιλάτε κι’ 
έμενα γιά τήν έπιστήμη ; Δέν μέ θεωρείτε 
άξίαν;

Ό  μικρός Βολόντια έ'καμε έ'ναν μορ
φασμό καί μετά ε ΐπ ε :

—  Γ  ιατί σά; έ'πιασε ξάφνου αύτή ή 
μανία ν’ άσχοληθήτε μέ τήν έπιστήμη; 
Μήπως σά; ήρθε δ'ρεξη νά φάτε ίστορία 
μέ κρέμα;

—  Καλά, καλά : έγώ είμαι μιά γυναίκα 
κουτή, κακιά, χωρίς άρχές, καλή γιά τί

ποτα . . .  ’Έ χ ω  έ'να σωρό έλαττώματα, ιδιο
τροπίες, άνωμαλίες καί γι’ αύτό είμαι άξια 
περιφρονήσεως. . .  Σείς δμως, Βολόντια, 
εΐσαστε δέκα χρόνια μεγαλείτερός μου, και 
ό άντρας μου τριάντα. Έμεγάλωσα κάτου 
άπ’ τά μάτια σας, καί άν ήθέλατε σείς θά 
μέ κάνατε δπως σάς άρεσε, άκόμη κι’ εναν 
άγγελο. Σείς δμως (έδώ ή φωνή της έτρεμε) 
έφερθήκατε πολύ άσχημα μαζύ μου. Ό  
Ίάγκιτς μ’ έπήρε δταν έγέρασε, καί σ είς . . .

—  Καλά, ας τά άφήσουμε αύτά,— εΐπε 
ό Βολόντια, καθώς καθόνταν πειό σιμά 
της καί τής φιλούσε τά χέρια.— Ά ς  άφή
σουμε τίς φιλοσοφίες στούς Σοπενάουερ, 
πού εΐναι ελεύθεροι νά μάς άποδείξουν 
δ,τι θέλουν. Έ μ εΐς , τώρα, δέν μποροΰμε 
παρά νά φιλήσουμε αύτά τά δύο ώραΐα 
χεράκια.

— Σείς μέ περιφρονεΐτε, καί δέν ξέρε
τε πόσο υποφέρω γι’ αύτό! εΐπε αύτή μέ 
άσταθή τόνο, γνωρίζοντας πειά δτι αύτός 
δέν τής έ'δινε σημασία. Ά ν  ξέρατε πόσο 
ήθελα ν’ άλλάξω, ν’ άρχίσω μιά νέα ζω ή ! 
Τά σκέπτομαι αύτά μ’ ενθουσιασμό, έπρό- 
σθεσε, ένώ έ'να δάκρυ τής έβρεχε τά βλέ
φαρα. Νά γίνω καλή, τίμια, αγνή, νά μή 
λέω ψέμματα, νά βάλω έ'να σκοπό στή 
ζωή μου.

—  Σάς παρακαλώ, μή λέτε τέτοια πρά
γματα! Δέν μοΰ άρέσουν! τής εΐπε ό 
Βολόντια, ένφ τό πρόσωπό του έπαιρνε 
μιάν έκφραση Ιδιοτροπίας. Φαίνεστε σαν 
νάσαστε άπάνου στή σκηνή. Ά ς  φερθού
με σάν κοινωνικοί άνθρωποι, πού ζοΰνε 
στόν κόσμο.

Ξάφνου τήν άρπαξε άπό τή μέση, και 
αύτή, μή γ\·ωρίζοντας τί νά κάμη, τοΰ 
άκούμπησε τά χέρια στούς ώμους, καί 
στάθηκε έτσι καί τόν κύτταζε, εκστατική, 
σάν υπνωτισμένη, παρατηρώντας τό έξυ
πνο καί ειρωνικό πρόσωπό του, τό μέ
τωπο, τά μάτια, τά θαυμάσια εκείνα γε- 
νάκια. . .

—  Ξέρεις πολύ καλά δτι εΐναι πολύς 
καιρός πού σ’ άγαπάω! τοΰ έξωμολογή- 
θηκε, ένφ τό πρόσωπό της έκοκκίνιζε κι’ 
έζάρωνε τά χείλη άπό ντροπή. Έ γ ώ  σ’ 
άγαπώ. Γ  ιατί λοιπόν μέ βασανίζεις;

’Έκλεισε τά μάτια καί τόν φίλησε μέ 
πάθος στά χείλη γιά πολύ ώρα, καί 
έπί έ'να ολόκληρο λεπτό δέν μπόρεσε νά 
ξεκολλήση άπό τό φίλημα έκεΐνο, άν κι’

έγνώριζε δτι δέν ήταν σωστό, δτι κι’ αύ
τός μποροΰσε νά τήν παρεξηγήση, δτι 
μποροΰσε νά παρόυσιαστή ή υπηρέτρια...

—  ’Ώ , πώς μέ βασανίζεις! έπανέλαβε.
Μετά μισή ώρα, ένφ ό Βολόντια, άφοΰ

επήρε αύτό πού τόν ένδιέφερε περισσό
τερο, καθόνταν στήν τραπεζαρία κι’ έπρο- 
γευμάτιζε, αύτή στέκονταν γονατιστή μπρο
στά του καί τόν παρατηρούσε μέ έκσταση 
στό πρόσωπο: αύτός τής έλεγε δτι μοιά
ζει μ’ έ'να σκυλάκι πού περιμένει νά τοΰ 
πετάξουν λίγο χοιρομέρι. ’Έ πειτα  τήν 
έκάθησε στά γόνατά του κι’ ένφ τήν χο
ροπηδούσε σάν νάταν μικρό κοριτσάκι, 
τής σιγοτραγουδοΰσε :

—  Τ α ρ α .,.ρ α μ π ά μ ! Τ α ρα . . .  ραμπάμ!
Ό τα ν  ετοιμάστηκε νά φύγη, έκείνη

τόν ρώτησε μέ φωνή πού έτρεμε άπό 
πάθος:

—  Π ό τε ; Σήμερα; Ποΰ ;
“Απλωσε, σχεδόν ώς που νά τοΰ άγγί- 

ξη τό στόμα, μέ τά δυό της χέρια, σάν 
νά ήθελε νάρπάξη τήν άπάντησή του.

—  Γιά  σήμερα θά εΐνε λιγάκι δύσκολο, 
τής είπε αύτός μετά μικρή σκέψη. ’Ίσω ς 
αύριο.

’Έ τσ ι έχωρίστηκαν.
Τήν νύχτα έβγήκαν πάλι μέ έ'λκυθρο 

καί άκουσαν τούς άτσίγγανους πού τρα- 
γουδοΰσαν σ’ έ'να έξοχικό εστιατόριο. 
Ό τα ν  ξαναπέρασεν μπροστά άπό τό μο 
ναστήρι, ή Σοφία Λβόβνα θυμήθηκε τήν

’Όλια, καί άνατρίχιασε στή σκέψη δτι 
γιά τά κορίτσια καί τίς γυναίκες τής τά- 
ξεώς της δέν έ'μενε άλλο τίποτα παρά νά 
γυρίζουν τή νύχτα μέ τό έ'λκυθρο καί νά 
ψεύδωνται διαρκώς, ή νά κλείνωνται μέσα 
σ’ έ'να μοναστήρι καί νά σαπίζουν έκεΐ 
μέσα. Τήν άλλην μέρα συναντήθηκε πάλι 
μέ τόν Βολόντια, έπειτα πάλι βγήκε 
στήν πόλη, μόνη, μέ άμάξι, καί ξαναθυ- 
μήθηκε τή θεία της. Μετά μιά ’βδομάδα 
ό μικρός Βολόντια τήν εΐχε έγκαταλείψει.

Μετά, ή ζωή εξακολούθησε δπως καί 
πρίν, χωρίς κανένα ενδιαφέρον, πληκτική, 
κάποτε καί βασανισμένη. Ό  συνταγμα
τάρχης καί ό μικρός Βολόντια έπαιζαν σι- 
χνά, γιά ώρες πολλές, μπιλλιάρδο ή πικέ
το. Ή  Ρίτα άφηγοΰνταν άνοστα άνέκδο- 
τα, ή Σοφία Λβόδνα δέν έ'κανε άλλο παρά 
νά βγαίνη μέ άμάξι καί νά παρακαλή 
τόν άντρα της νά τήν βγάζη περίπατο. 
Καθημερινώς έπήγαινε στό μοναστήρι κα! 
ένοχλοΰσε τήν Ό λια , τής παραπονιόταν 
γιά τήν άνυπόφορη ζωή πού περνούσε 
κι’ έν τφ μεταξύ αισθάνονταν, δτι μέσα 
στό κελί τής καλόνρηας, έμπαινε μαζύ της 
κάτι τό άθλιο καί τό μιασμένο: καί ή 
Ό λια , σάν αυτόματο, μέ τόν τόνο πού 
έπαναλαμβάνει κανείς έ'να μάθημα πού 
τδ'μαθε άπ’ έ'ξω, τής έλεγε δτι δλ’ αύτά 
δέν ήταν τίποτε, δτι δλα θά περνοΰσαν 
καί δτι τέλος, ό θεός θά τήν συγχωρούσε 
γιά δλα.

Κ Α Τ Η Φ Ε Δ Ε Σ

Τους κατηφ έδες π ότιζα  κα ι τά βασιλικά μου  
Μ ες τον β ραδιού  τό μ ού χ ρω μ α  π ον  δ τόπος πέρνει γλάρα  
Κ α ι σν τη στράτα διάβαινες, στόν κήπο έκοντοστάθης. 
f Δεν είμαι, μον πες, τάχα νιός, νά μοϋ  κόψ ης κλωνάρι,
Π ου με βαλάντω ρ η ομορφ ιά, μ ε μάρανεν  ό μόσκος  ;»
Κ α ι τό χεράκι σον άπλω σες, τό άκούμπησες στό φράχτη.
Έ 'τσάκισε η καρδούλ α  μον και σοϋκοψ α κλωνάρι.
Κα'ι σν τό μάντηλάκι σου μονσφ ιξες μες στό χέρι.
Μ ηδ'ε γονοί μον τό είδανε, μη δε δικο'ι τό μάθαν,
Τ δχω σα μες στόν κόρφ ο μου, στή λούφα τής καρδ ιάς  μ ον  
Κ ι ’ είδα ννχτιά πεντάμορφη, στεφανωμένη ταστρα  
Κα'ι φεγγαράκι νιόβγαλτο με τό φιλί στό στόμα.

Φ Ρ Ο Σ Ω  Σ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Ν Α Ι Ο Υ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I I I
Μετά μιά εκδρομή μέ τέσσαρες πα- 

ληούς φίλους πού βάσταξε λίγες μέρες καί 
στάθηκε σάν αποχαιρετισμός στήν παληά 
ζωή, πού πάντα τοΰ υπαγόρευε παράδο
ξες σκέψεις κι’ αμφιβολίες γιά τήν σηυα- 
σία τοϋ γάμου του, γύρισε στό Λόνδϊνο. 
Τέλος έφθασε ή μέρα τοΰ γάμου του. Ό  
Τζάκ Καίνιγκ χρησίμευσε γιά μάρτυς του 
κι’ δλοι βεβαίωναν, πώς έγινε ενας πρώ
της γραμμής γάμος κα'ι πώς ή νύφη ήταν 
«θελκτική-», περισσότερο άπό κάθε άλλη 
φορά.

Τό νεαρό αντρόγυνο έφυγε γιά τό Νόρθ 
Ντέϊβον.

Ό  Ντάβιντ Γουέστον ειχε κληρονομή
σει άπό τή μητέρα του, στή Γουέστερ- 
κομπ, ενα μικρό σπιτάκι, πού βρίσκονταν 
στήν ακτή, αντίκρυ στή θάλασσα. Τό 
σπιτάκι αύτό είχε κα'ι περιβόλι γεμάτο 
άπό διάφορα είδη λουλουδιών. Ό  και
ρός ήταν γλυκός, υγρός καί ζεστός. Συ
χνά δμως έκανε ραγδαίες βροχές κι’ δ 
ήλιος χανόταν μέσα στήν ομίχλη γιά πολ
λές ώρες, στέλνοντας τίς άδύνατες αχτί
νες του, πάνω στήν υγρή έκταση. Ό ταν 
ό καιρός ήταν καλός ή Φάνυ κι’ δ Μισέλ 
έκαναν τόν περίπατό τους στήν άκτή· 
πολλές φορές μάλιστα γευμάτιζαν στούς 
βράχους. ’Άλλοτε πάλι πήγαιναν μέ τ ’ 
άμάξι ώς μιά άγροικία, δπου έ'περναν τό 
τσάι τους μέ φρέσκο βούτυρο καί γάλα 
τής ώρας ή άνέβαιναν σέ μικρά αλογάκια 
κι’ έκαναν μακρυνούς περιπάτους— είχαν 
δυό τέτοια άλογάκια κι’ έν’ αμαξάκι.

Ό  μήνας τοΰ μέλιτος πέρασε πολύ 
γρήγορα. Ή  Φάνυ ήταν πολύ εύτυχισμέ" 
νη· τό ίδιο .κι’ ό Μισέλ. Τούς φαινόταν 
πώς είχαν ζήσει τίς ήμερες αύτές μέσα 
σ’ έ'να όνειρο--δέν είχαν άλλωστε καμμιά 
άπό τίς συνηθισμένες μικροστενοχώριες. 
Περίεργο δμως, δ Μισέλ προαισθανόταν 
πάντα, πώς γρήγορα θά ξυπνούσε σέ μιά 
διαφορετική πραγματικότητα. Καί νά, πού 
τό ξύπνημα έγινε, δταν ξαναγύρισαν στό 
Χόκλεϋ κι’ ή ζωή τους πήρε τό συνηθισμέ
νο της ρυθμό. Καί τότε κατάλαβε, πώς ή

γυναίκα του εξακολουθούσε νά είναι δ,τι 
καί πριν παντρευθοΰν: τό άγνωστο. Καί 
άναρωτιόταν πότε έπί τέλους, θά  πραγμα- 
τοποιόταν ή άπόλυτη εκείνη οικειότητα, 
μεταξύ των, πότε θ ’ άποκαλυπτόταν στά 
μάτια τοΰ καθενός, δ πραγματικός εαυ
τός των ; Ά ,  ήταν καιρός νά ξαναρχίση 
τις άπόπειρές του.

"Ενα πρωί προγευμάτιζαν στό χώλ. Ό  
ήλιος έ'πεφτε πάνω στήν τζαμόπορτα κι’ 
οί άχτΐνές του έσπαζαν σέ μύριες άντι- 
φεγγιες. Είχε πάρει τούς Τάϊμς τώρα ό· 
Μισέλ, ένφ ή Φάνυ ξεφύλλιζε έ'να περιο
δικό. Τής είπε κάτι άπ’ άφορμή ενός συμ
βάντος, πού άνέγραφαν οί Τάϊμς, μέ λε
πτομέρειες.

—  Ναί, τοΰ άποκρίθηκε ή Φάνυ. Τό· 
διάβασα. Ή  κουβέντα σταμάτησε έδώ.

Ό  Μισέλ δμως αίσθανόνταν τήν άνάγ- 
κη νά τής μιλήση- άλλά δέν ευρισκε τί
ποτε νά τής πή. Ή  ίδια σιωπή έξακο- 
λούθησε γιά κάμποσες στιγμές.

’Έξαφνα δ Μισέλ τή ρώτησε:
—  Ποΰ ·ί>έλεις νά πάμε σήμερα;
—  ’Ώ , δέ μέ μέλλει· τό ΐδιο μοΰ είναι 

δπου κι’ άν πάμε.
—  Τώρα τό πρωί έ'χω δουλειά, μά τ ’ 

απόγευμα είμαι ελεύθερος. Θά πάμε λοι
πόν έκεΐ, πού θά θέλησης συ. Ποΰ, θ έ
λεις;

—  Έ κ ε ΐ  πού σοΰ άρέσει περισσότερο.
Ξανάγινε μακρόστιγμη σιωπή.
—  ’Ά ν πηγαίναμε ώς τό Κνέϊστον; 

Θαρρώ, πώς θά σοΰ άρεσε νά δής τόν 
κήπο.

Τό Κνέϊστον ήταν έ'να σπίτι, τό δποΐο 
άπεΐχε επτά χιλιόμετρα άπό κεΐ- Στό σπί
τι αύτό ζοΰσε ένας φίλος τοΰ θείου Γιό- 
ζεφ, έ'νας φυσιολάτρης, πού άγαποΰσε τά 
πουλιά. Λεγόταν Κοΰθμπερ Λίλεϋ κι’ 
ήταν έξάδελφος τής Ύ ακίνθης Γουέϊκ, ή  
δποία έ'κανε λόγο καμμιά φορά γι’ αύτόν.

— Ναί, είπε ή Φάνυ, πάμε. Θά περά
σομε ώραΐα.

Τά λόγια δμως αύτά βγήκαν άπό τό στό
μα της χωρίς ένθουσιασμό.

—  Θά είναι καί ή αδελφή του, ή κ.

Β Α Ν Α Θ Υ Μ Η Θ Η Κ Ε  Τ Ι Σ  Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ  Π Ο Υ  Ε Κ Α Ν Ε  Μ Ε  Τ Η  Φ Α Ν Υ

Τρέϊσυ) γιατί μένει μαζί του, εξήγησε δ 
Μισέλ. Πάνε κάμποσες ήμέρες, πού μού- 
γραψε καί μοΰ ζητούσε νά πάμε νά τούς 
ίδοΰμε μόλις· ευκαιρήσουμε. Θέλει πολύ νά 
σέ γνωρίση. Είναι μιά τέλεια γυναίκα.

—*· Πάμε.
—  Ε λπ ίζω  δτι αύτό δέ θά σέ στενο- 

χωρήση, είπε δ Μισέλ. Ή  αδελφή του 
είναι έ'νας εύθυμος τύπος, πρακτική γυ
ναίκα κι’ ενήμερη σ’ ένα σωρό πράγματα. 
Ά κόμη ξέρει καί κηπουρική καί μπο
ρείς νά τής ζητήσης συμβουλές, γιά νά 
φτιάσωμε κι’ έμεΐς τό περιβόλι μας.

Ή  Φάνυ κοκκίνησε. Ί σ ω ς  γιατί είχε 
σκεφθή νά φτιάση τό περιβόλι, σύμφωνα 
μέ τό δικό της γούστο.

Πήγαν λοιπόν στό Κνέϊστον.
Ή  κ. Τρέϊσυ ήταν πολύ περιποιητική 

καί άξιαγάπητη. Ά π ό  τήν πρώτη στιγμή 
δμως ή Φάνυ κατάλαβε, δτι ή γυναίκα

αύτή τήν εξέταζε μ’ έ'ναν τρόπον εύγε- 
νικόν μεν, άλλά πολύ δυεισδυτικό κι’ ά
κόμη είχε τή συναίσθηση, πώς κάποια 
λόγια της, άπετέλεσαν άμέσως άντικείμενο 
ελέγχου καί συσχετίσεως, μέ διάφορες πλη
ροφορίες, παρμένες άπ’ άλλού. Κάθε τόσο 
μάλιστα ή κ. Τρέϊσυ τής έκαμε κάτι κου
βέντες, μ’ έναν περίεργο τόνο. Τής έλεγε 
έξαφνα:

—  Ή  έξαδέρφη μου, ή 'Υακίνθη Γουέϊκ; 
είχε πάη στή Σκωτία φέτος. Μούγραψε 
λοιπόν νά πάω νά τή δώ, άλλ’ δ Κούθ- 
μπερ δέν ή θ ελ ε . . .  ’Έ πειτα  καί σέ μένα 
δέν άρεσε νά τόν άφήσω μόνο . . .

— Δέν τή γνωρίζω, είπε ή Φάνυ, νοιώ
θοντας καλά δτι τό ό'νομα τής κυρίας 
Γουέϊκ προφέρθηκε μ’ έναν ιδιαίτερον 
τόνο. Δέν τήν είδα παρά μιά στιγμή, σέ 
μιά έκθεση.
Δέν κατάλαβε δμως γιατί προφέρθηκε έτσι



και κι’ άναρωτήθηκε, μήν τυχόν ή κ. 
Τρέϊσυ ήθελε νά τήν παραβάλη μέ τήν 
Ύ ακίνθη. Μά Θυμήθηκε, πώς οι Γουέϊκ 
συνδέονταν στενά μέ τόν Μισέλ.

—  Μ’ άρεσε, πρόσθεσε, γιά νά πή κάτι.
—  Είναι δμορφη, άποκρίθηκε ή κ. 

Τ ρ έ ϊσ υ ...  ’Έ χει ένδιαφέρο δηλαδή, άν 
άγαπάη κάνεις αυτό τό είδος τής ομορ
φιάς. ΙΙροιω πικώ ς έγώ, προτιμώ κάτι πιό 
φυσικό . . .  μά τέλος πάντων. Είναι πολύ 
π ρ ω τ ό τ υ π η  ώς τόσο, γιά μένα και πολύ 
μοντέρνα... Μά αγαπητή μου, δέν πρέπει 
νά λάβετε ύπ’ δψη τή γνώμη μου, γιατί 
εγώ είμαι πολύ γριά π ιά !

—  Τή βρίσκετε προσποιητή ;
—  ’Ό χι προσποιητή  μά φτιαχτή,

θάλεγα, καλύτερα.
—  Ναί.
Ή  Φάνυ τ ’ άκουγέ μέ αδιαφορία δλ’ 

αύτά. Κ ι’ ή κ. Τρέϊσυ πάλι πρόσεχε πολύ 
αύτήν τήν αδιαφορία και φαινόταν σάν 
ευχαριστημένη.

Ή  Φάνυ, έπειτ’ άπ’ δλη αύτή τή συ
ζήτηση, ανακουφίσθηκε σάν είδε τόν Μι
σέλ καί τόν Κοΰθμπερ νά γυρίζουν.

Σέρβιραν τό τσάϊ καί έ'πειτα, τό αν
τρόγυνο τούς άποχαιρέτησε. Στό δρόμο, 
καθώς γύριζαν, δ Μισέλ ρώτησε τή Φάνυ :

—  Ή  κ. Τρέϊσυ είναι μιά πολύ καλή 
κυρία. Δέν ειν’ έ τσ ι;

—  Ναί.
Καί τόσο άξια! ’Αντικαθιστά σέ δλα 

τόν Κοΰθμπερ. Άσχολεΐται μέ τόν κήπο... 
μέ δλα.... Είναι πρακτική, εύχάριστη.

—  Μ’ άρεσε πολύ τό περιβόλι της.
—  Θά ή9ελα κι’ έγώ νά είχαμε έ'να 

περιβόλι σάν τό δικό τους.
—  Σιγά-σιγά θά γίνη καί τό δικό μας 

έτσι, ειπε ή Φάνυ.
Ό  Μισέλ θέλησε νά τή ρωτήση, άν 

τής άρεσε ή κηπουρική, γιατί τοΰ φαι
νόταν περίεργο νά μή ξέρη τό γούστο 
της, σ’ αύτό τό ζήτημα. Μά πάλι δέ μπο
ροΰσε, γιατί μιά τέτοια ερώτηση τοΰ φαι
νόταν κουτή, πολύ κουτή.... Ά λ λ ’ έπρεπε 
νά τό ξέρη ώς τόσο... Γιά  τήν ώρα ήξερε 
πώς τής άρεσαν τά λουλούδια.. ’Έξαφνα 
τοΰ ήρθε στό νοΰ, πώς μέ τήν Ύ ακίνθη 
είχε μιλήσει γιά δλα... γιά δλ’ αύτά. Ή  
Ύ ακίνθη τοΰ εΐχε δώσει έ'να σωρό λε
πτομέρειες γιά τό περιβόλι, τοΰ εΐχε πή 
τί εύρισκε ό'μορφο καί τί άσχημο. Λίγο

τόν ένδιέφερε αν αύτός δέ νοιαζόταν καί 
τόσο γιά" τήν κηπουρική· τό γεγονός 
ήταν, πώς ή Ύακίνθη τοΰ τραβούσε τήν 
προσοχή, αφηγούμενη δλες αυτές τίς λε
πτομέρειες. ’Έ πειτα  τοΰ διηγόταν τίς υπο
θέσεις βιβλίων, πού εκείνος δέν εΐχε δια
βάσει, τίς υποθέσεις τών μελοδραμάτων 
πού δέν εΐχε δή· τών τελευταίων μάλι
στα τοΰ διηγόταν τό θέμα τόσο ζωηρά, 
ώστε εκείνος δέν αισθανόταν κανένα εν
διαφέρον νά πάη νά τίς ίδή. Ά κόμη τοΰ 
διηγόταν τής ιστορίες ανθρώπων, πού δέ' 
γνώρισε κι’ άλλων πού δέ θά γνώριζε 
ποτέ, γιατί εΐχαν πεθάνει. Κ ι’ δλ’ αύτά τόν 
συγκινοΰσαν τόσο πολύ, λές κι’ εΐχε πα 
ρακολουΟήση από κοντά τή ζωή τους. 
Καί τώρα... τί διαφορά! Βέβαια δλα 
ήταν τακτικά κι’ εξελίσσονταν δμαλά, μά 
εΐχαν έ'ναν σιωπηλό τόνο!Άκόμα κι’ή ίδια 
ή Φάνυ έ'μενε βυθισμένη στή σιωπή. Τί 
νά σκεπτόταν άραγε; Πίσω απ’ αύτή τή 
γαλήνια μάσκα της τίνά κρυβόταν; Μήπως 
έσκεπτόταν κάτι, πού δέ μποροΰσε νά τοΰ 
τό κάνη γνωστό, καί τό σκεπτόταν στήν 
απουσία τοΰ Μισέλ;

Καί πραγματικά αύτό ήταν. Έ νόσ φ  
έλειπε έλεγε μέ τό νοΰ τη ς : Μόλις θάρ- 
θη Θά τοΰ τό πώ. Ά μ α  ερχόταν δμως 
καί τόν άντίκρυζε, οί ιδέες της έφευγαν 
καί τά χείλη της ήταν ανίκανα νά προ
φέρουν μιά λέξη... Κ ι’ αύτό γινόταν άπό 
τούς πρώτους μήνες τής γνωριμίας των. 
Εννοείται, πώς δλα πήγαιναν καλά τό 
μήνα τοΰ μέλιτος, γιατί τότε ή ζωή καί 
τών δυό των έμοιαζε μέ δνειρο. Άλλάνά, 
τό δνειρο τελείωσε καί τώρα ήταν ή ζωή, 
ή καθημερινή ζωή, ή ρεαλιστική καί πε
ζή ζωή.

Καί νά, κάθε μέρα, πού περνούσε ένοιω
θ ε  νά τήν φέρν{| ολοένα καί πειό μακρυά 
του και έ'να τοίχωμα ορθωνόταν άνάμε- 
σά τους, έ'να τοίχωμα, πού γινόταν πειό 
■ψηλό καί πειό πυκνό. Κ ι’ δμως τής φε
ρόταν τό<\ο εύγενικά. . .  ήταν τόσο καλός 
μαζί της. ,

« Μ’ άγαπάει,συλλογιζόταν, μά γιατί αύτή 
ή έπιφυλακτικότητα; Μήπως φταίω έγώ ; 
Χωρίς αμφιβολία. Έ δ ώ  καί λίγο καιρό δέν 
μπορώ ούτε νά γελάσω, ούτε ν’ άστειευθώ 
μαζί του, δπως γινόταν στούς αρραβώνες 
μας. Μήπως μέ παραβάλλει διαρκώς μέ 
καμμιά άλλη καί μέ βρίσκει κατώτερη;».

Ά λλά δέν ήθελε μέ κανέναν τρόπο νά 
παραδεχθή τήν τελευταία ύπόνοιά της.

Ό  Μισέλ ώς τόσο άπεφάσισε νά μή 
σκέπτεται πειά τήν Ύ ακίνθη. Μά περισ
σότερο άπό μιά φορά τήν ήμέρα οί σκέ
ψεις του περιπλανόνταν γύρω άπό τό 
φρούριο, πού εΐχε κλείσει στή σιωπή τής 
εξορίας, τό άντικείμενο τών άναμνήσεών 
του. Καί τή στιγμή πού δοκίμαζε ν’ άνοι
ξη, έστω καί μιά πορτοΰλα τοΰ φρουρίου 
αύτοΰ, μέ μιά προσπάθεια βίαιη απαγό
ρευε στή σκέψη του νά πλησιάση.

« Έ ν  πάση περιπτώσει, συλλογιζόταν, 
ποτέ δέν Θά παραβάλω τή Φάνυ μέ τήν 
Ύ ακίνθη. Ό χι, ποτέ».

Σήμερα δμως, γυρίζοντας άπό τήν 
πρώτη αύτή επίσκεψη μέ τή Φάνυ, άπό 
τό Κνέϊστον, θυμήθηκε τίς επισκέψεις πού 
έ'κανε άλλοτε μέ τήν Ύακίνθη. Καί θ υ 
μήθηκε καί τήν παραμικρή λεπτομέρεια, 
άπ’ δσα εΐχαν δή, άπ’ δσα εΐχαν ακούσει... 
Σά νά ξαναζούσε τά μικροεπεισόδια αύτά, 
σά νά τά'βλεπε νά ξαναζωντανεύουν μπρο
στά το υ ! Ά ν  σήμερα εΐχαν πάει μαζί 
μέ τήν Ύακίνθη κι’ ό'χι μέ τή γυναίκα 
του, ώ ; τό Κνέϊστον κι’ αν ή Ύ ακίνθη 
εΐχε μείνει μόνη μέ τήν κ. Τρέϊσυ, θά 
τοΰ διηγόταν στό γυρισμό τους, δλα δσα 
εΐχαν πή μέ τήν κ. Τρέϊσυ. Θά τοΰ μι
λούσε πρώτα-πρώτα γιά τό χαρακτήρα 
της κι’ έπειτα θάκρινε τούς τρόπους της. 
Μ ’ άλλα λόγια, δλα θά τά εΐχε δή καί τί
ποτε δέ θά τής εΐχε διαφύγει. Κ ι’ έ'πειτα 
θά  σχολίαζαν μαζί τίς εντυπώσεις των καί 
θά  γελούσαν, γιά δ,τι είχαν δή, γιά δ,τι 
εΐχαν άκοΰσει. ’Ά ραγε θά ερχόταν ή μέ

ρα πού θά μποροΰσε νά μιλάη μέ τόση 
ελευθερία, μέ τή Φ άνυ; Βέβαια ήταν 
διαφορετική άπό . . .  μά δχι, δχι, δέν ήθε
λε νά τίς συγκρίνη. Δέν εΐχε κάνει ποτέ 
ώς τώρα άλλωστε αύτή τή σύγκριση, ού'
τε ήθελε νά τήν κάνη. Μά πάντα μέρα 
μέ τήν ήμέρα, έβλεπε πώς ή Φάνυ ήταν 
άληθινός θησαυρός.

Έ ν ώ , έ'κανε δλες αύτές τίς σκέψεις δ 
Μισέλ, ή Φάνυ συλλογιζόταν δτι ή συζή
τηση μέ τήν κ. Τρέϊσυ τής νέκρωσε κάθε 
ένδιαφέρο γιά τήν κηπουρική.

Γ ι ’ αύτό έσπευσε ν’ άλλάξη θέμα.
— Ξέχασα νά σοΰ πώ, εΐπε στόν Μισέλ, 

δτι πήρα γράμμα άπό τήν κ. Μπράνκσομ. 
Βρίσκεται μέ τόν Ντίκ, τόν Τόμυ καί τόν 
Τσάρλες,στό Λέϊνγκμπουρν καί διασκεδάζει.

— Α λήθεια ; ρώτησε δ Μισέλ, μά τήν 
ίδια στιγμή σκέφθηκε:

«Δέν ένδιαφέρεται καθόλου γιά τό πε
ριβόλι. Τί κρίμα. Τότε τί τής αρέσει λοι
πόν; Πολύ φοβούμαι μήπως τής αρέσουν 
πράγματα τά δποία δέν καταλαβαίνω».

Ή  Φάνυ πάλι συλλογιζόταν:
« Ό  Μισέλ μέ πέρνει γιά κ ο ν τ ή .  Φαν

τάζεται πώς δέν μπορώ νά καταλάβω 
εκείνα, πού τόν ενδιαφέρουν. Μά γιατί 
δέν μπορώ νά τοΰ εξηγήσω πώς γελιέται; 
Γ  ιατί νά μήν απορώ νά ρίξω αύτόν τόν 
τοίχο, πού ορθώνεται μπροστά μου; Τί 
ναναι άραγε αύτός δ τοίχος, πού ολοένα 
μεγαλώνει άνάμεσά μας; Μοΰ φαίνεται, 
λεπτός σάν έ'να φτερό, μά καί βαρύς σάν 
μολύβι, διάφανος σάν κρύσταλο καί άπέ- 
ραστος. . .  ’Ίσ ω ς εΐναι λάθος μου . . . »

(Ακολουθεί)

Α 7 \ Π Ε Ρ  Σ Α Μ Α Ι Ν

Ω Ρ Ε Σ  Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Α Τ Ι Κ Ε Σ . . .
Τά χρυσω μένα φ έρε κρύσταλλα  
τίς κοϋπες μ ε τό χ ρώ μ α  τών ονείρων  
κ α ι τις αγάπης τη χαρά ας τρυγήσουμε 
μ έσ ’ στονς αχνούς αιθέριω ν μ ύρω ν  . . .

Τριαντάφυλλα , κι αλλα τριαντάφυλλα ! 
Τ Ιώ ς τά λατρεύω  εω ς τόν πόνο' 
κρύβουν μιά θλίψη που μ ε π ράγ μ ατα  
π ο υ  θανατώνουν μοιάζουν μόνο.

« ’ Α π ό  τ ό  π ερ ιβό λ ι τή ς  ’ Ιν φ ά ν τ η ς »

Τό καλοκαίρι μέσ στα κύπελλα  
τρέχει σάν φύλλα χρυσά πλήθος· 
απ’ τά ροδάκ ινα  πον κόβεις πέφ τουνε 
στάλες στό πάλλευκό σου στήθος . . .

Μ αΰρο είν τό π ά ρκ ο  σαν τήν άβυσσο  
και στήν κ αρδ ιά  μου τή θλιμμένη, 
σάν ενας πόνος ανεξήγητος 
κάπ οιος  γλυκάδας απομένει ■

Μ ε τ ά φ ρ .  ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Σ έ χρόνια περασμένα, στό Λονδΐνον, 
σέ μίαν άπό τις αριστοκρατικώτερες σάλες 
συναυλιών και μέ τή βοήθεια κάποιων 
σημαντικών ομογενών μας, ό ηθοποιός 
Βασίλης Άνδρονόπουλος— μακαρίτης προ 
πολλοΰ— έτόλμησε νά δώση μιά σειρά άπό 
'Ελληνικές παραστάσεις.

Ό  Βασίλης Άνδρονόπουλος ήταν έ'νας 
περίεργος και έπιβλητικώτατος τΰπος με
γαλόσωμου, ωραίου και βοήν άγαθοϋ άν- 
δρός.

Μιά πού σκέφτηκε και άποφάσισε νά 
προσφέρη τά φυσικά του αύτά χαρίσματα 
στήν Ελληνική Σκηνή, δέν άργησε, μέ 
τήν άφέλεια πού τόν χαρακτήριζε νά πι- 
στέψη πώς ήταν καλιτέχνης άντάξιος παγ
κόσμιας φήμης, γιά τήν οποίαν τά στενά 
δρια τής Ελληνικής πατρίδας του ήταν 
στενόχωρη φυλακή, πού πολύ γρήγορα 
έπρεπε νά σπάση τά δεσμά της. ’Έ τσι, 
έ'να πρωΐ, ό ώραΐος μουσοτραφής και μου- 
σοτρόφος Βασιλάκης —  οί ηθοποιοί τοΰ 
καιροΰ εκείνου έτρεφον δλοι πλουσιώτατο 
μοΰσι μέ ψηλό καπέλλο μεγαλοπρεπε- 
στάτη γούνα, χονδρή επιχρυσωμένη κα
δένα, δύο τρεις άντίκες αμφιβόλου γνη- 
σιότητος στά δάχτυλα καί μέ ύφος άναμ- 
φισβητήτου διασημότητος, καλοσυστη μένος 
και σέ κάποιον άπό τούς πειό σημαντι
κούς δμογενεις τής Ελληνικής: παροικίας 
της Αγγλικής πρωτεύουσας, πού έ'λεγε 
μάλιστα πώς εινε και στενός του συγγε
νής, άναστάτωνε τούς Ελληνικούς κύκλους 
τοΰ Λονδίνου. Πολύ εύκολα κατώρθωσε 
νά πείση τούς νοσταλγούς πατριώτες, πώς 
ή εμφάνισή του στή Λοντρέζικη Σκηνή, 
θά ήταν τιμή στήν Ελληνική Πατρίδα 
καί στήν 'Ελληνική Τέχνη.

Η  κατάλληλη αίθουσα βρέθηκε άμέ
σως. Ό  προστάτης καί συγγενής του 
έστειλε σχετικές άγγελίες σ’ δλες τίς εφη
μερίδες, ή Ελληνική Λέσχη έπλήρωσε 
δλα τά έξοδα μιάς τεραστίας διαφημίσεως

στούς τοίχους καί στίς προθήκες τών μα
γαζιών καί δ ώραΐος "Ελλην, έκανε τό 
θριαμβευτικό του ντεμποΰτο, προ τοΰ 
κοινοΰ τής Αγγλικής Πρωτευούσης, ώς 
ήρο)ς Αθανάσιος Διάκος.

Έντύπωσις καταπληκτική !
Τό Ελληνικό ένδυμα. Ή  γραφική φου- 

στανέλλα, καί φορεμένη μάλιστα εντελώς 
θεατρικά, κατάλευκη, μακρυά καί μέ άπει
ρες λόξες. Φόρμες, φέρμελες, μανικοκάπια 
τουζλούκια δλα κατάχρυσα. Τό άσημοκεν- 
τημένο γιαταγάνι, οί χρυσομάνικες κου- 
μποΰρες, ή γυριστή άστραφτερή πάλα. Ή  
φέσα μέ τήν δλόχρυση φούντα! Καί μέσα 
σ’ δλα αύτά, τό γιγάντιο παράστημά του, 
ή ωραία άρρενωπή μορφή του, τά φυσικά 
μακρυά μπουκλάτα μαλλιά του, τά πελώ
ρια εκφραστικά μάτια του, οί πλατιές του 
χειρονομίες καί ή φωνή του ! ή βροντερή 
φωνή του, πού έκανε τά τζάμια τής σά
λας νά τρίζουν!! Ό λ ’ αύτά ξάφνιασαν 
καί συντάραξαν τόσο τούς άκροατάς του 
δμογενεις καί αύτόχθονας, πού ή πρώτη 
εκείνη έμφάνηση τοΰ ωραίου Βασιλάκη 
έχαιρετίστηκε μέ μιάν αληθινή αποθέωση. 
Χειροκροτήματα! Χ ίπ  ! Χ ίπ  ! Ουρα! Καί 
ύστερ’ άπ’ τήν παράσταση δεξίωση, τσάϊ, 
τιμητικές προπόσεις, καί τσέπωμα τής εισ- 
πράξεως, πού ειχε άνέβη στό σεβαστό ποσό 
τών διακοσίων λιρών. Ποιος τόν έπιανε 
τώρα τό Βασιλάκη.

Ή  δεύτερή του έμφάνηση άναγγελ- 
Θηκε ύστερ’ άπό λίγες μέρες μέ τόν Οίδί- 
ποδα Τύραννο. Αύτή τή φορά τό ενδια
φέρον τών Ά γγλων εκδηλώθηκε καταφα
νέστερο. 'Η  σάλα έγέμισε άπό σοφούς 
Ελληνιστές, μέ τ ’ άρχαΐα κείμενα καί μέ 
τις Αγγλικές ερμηνείες στό χέρι. Μά τό 
αύτί τοΰ Άνδρονόπουλου δέν ίδρωνε 
άπό τέτοια. Στίς συμβουλές τών ομογε
νών, νά προσέξη ιδιαιτέρως αύτή τή πα
ράσταση, άποκρίθηκε μέ τό συνειθισμένο 
του στόμφο, προτάσσοντας τό άπαραί- 
τητο επιφώνημά του :

— “Ερε! Λοιπόν άδελφέ!! Θά τούς 
«ξηγήσετε σείς, πώς κάνω εντελώς δική 
μου καί πρωτόπυπη ερμηνεία τών Ε λ 
λήνων τραγικών καί δτι τά σοφά τους 
βιβλία δέν μποροΰν νά ξέρουν περισσό
τερα άπό μένα, πού είμαι πατριώτης καί 
συμπολίτης τοΰ Σοφοκλή.

Καί άρχισε σέ λίγο, κατά τό δικό του 
σύστημα, μόνος καί χωρίς κανένα βοηθό 
τήν παράσταση ενός Οίδίποδος ώρυομέ- 
νου άπάνω σ’ έ'να γνήσιο Άνδρονοπού- 
λικο κείμενο, εις τό δποΐον συχνά άκουε 
κανείς: «Τοΰ "Ελληνος δ τράχηλος ζυγόν 
δέν υποφέρει!! », αιώνιο καταφύγιο τοΰ 
«ραίου Βασιλάκη, δποτε τάβρισκε σκοΰρα.

Οι ’Άγγλοι άκροαταί του έ'φυγαν σιω
πηλοί έπιφυλασσόμενοι νά ζητήσουν εξη
γήσεις άπό τούς "Ελληνες φίλους τους. Οι 
'Έλληνες, μ’ έπί κεφαλής τόν προστάτη 
καί συγγενή τοΰ Άνδρονόπουλου, ώρμη- 
σαν στό καμαρίνη του, γιά νά τόν παρα- 
■καλέσουν νά μή συνέχιση τις περίφημες 
εμφανίσεις του, άλλά νά μπαρκαριστή γιά 
τόν Πειραιά μέ τήν πρώτην εύκαιρία.

Ό  Άνδρονόπουλος δμως έγινε έξω 
φρενώ ν!

Ούτε λόγος νά γίνεται!
"Ενας "Ελλην καλλιτέχνης · έχων τόν 

Ταΰγετον πατρίδα* καί μεγαλώσας άργό- 
τερα^ύπό τήν θείαν σκιάν τοΰ Τεροΰ 
Βράχου, δέν γίνεται ποτέ ρίψασπις! Αύ
τό μάς έλειπε!!

— Α μ ά ν ! Α μ ά ν ! 'Ωραίε μας Βασι- 
λάκη ! Λυπήσου μας!

Ό  Βασιλάκης δμως έφώναξε τρέμων 
άπό ιεράν άγανάκτησιν, πρός τόν ομο
γενή προστάτην του.

— ’Έ , λοιπόν άδελφέ! Είσαι τρελλός 
καί σύ καί οί κύριοι, καί σάς ζητώ συγ- 
γνιόμην γιά τήν έκφραση ! Πώς είναι 
δυνατόν νά φύγω χωρίς νά έκτελέσω μέ
χρι τέλους τό πρόγραμμά μ ου; Μεθαύ
ριο θά παίξω Σαίκσπηρ ! !

’Ώ  ! Δυστυχία μας ! !  'Ολοφύρονται οί 
άλλοι έν χορφ.

— Μάλιστα, Σαίκσπηρ ! Θά τούς δώσω 
σκηνάς τοΰ Ρωμαίου, τοΰ Όθέλλου, τοΰ 
Ά μ λ ε τ !!  Δέν έκατάλαβαν τό Σοφοκλή 
πού είνε πατριώτης μας. Θά ίδοΰμε άν 
είνε τόσο ζώα, ώστε νά μήν εννοήσουν 
καί τόν Σαίκσπηρ, πού είνε δικός τους 
^πατριώτης.

Οί δυστυχισμένοι δμογενεις έπεσαν στά 
γόνατα.

— Γιά  τδνομα τοϋ Παναγάθου, Ά ν - 
δρονόπουλε, μή μάς κάνης αύτό τό ρε
ζιλίκι !

— Ά λλά  ή Τέχνη μου, κύρ ιο ι...
—  Ά φ η σ ε  τήν κακομοίρα τήν τέχνη 

στήν ησυχία της καί λυπήσου εμάς τούς 
φίλους σου !...

—  Α δύνατον!
—  Ζήτησέ μας δτι θέλεις, άλλά μή δώ- 

σης άλλη παράσταση.
Τό ρεΰμα τής ίεράς άγανακτήσεως τοΰ 

Βασιλάκη άνεκόπη ώς διά μαγείας. Ό  
Καλλιτέχνης έδάκρυσε, άλλ’ ο Πελοποννή- 
σιος άνθρωπος έσκέφθηκε πρακτικά.

—- ’Έ  λοιπόν άδελφέ... καταλαβαίνετε! 
Γ ιά  νά σάς κάμω αύτό τό μεγάλο χατήρι, 
νά θυσιάσω τόν καλλιτεχνικόν μου εγω
ισμόν είς τήν άγγλικήν άμάθειαν, πρέπει 
ν’ άιτοζημιωθώ.

Ό  προστάτης καί συγγενής του έβγαλε 
μία κάρτα του1 γραμμένη άπό πρίν.

—  Π ά ρ ε! Μ’ αύτή τήν κάρτα ζήτησε 
άπό τό πρακτορεΐον τής Εταιρείας Α* 
γιά τό βαπόρι πού φεύγει μεθαύριο γιά 
τήν Ελλάδα, μιά πρώτη ί^έση μετά τρο
φής. Ό λ α  πληρωμένα.

Ό  Άνδρονόπουλος πήρε τή κάρτα καί 
χαμογέλασε μέ οίκτο.

’Έ  λοιπόν άδελφέ, άστειεύεσαι φυ
σικά. Αύτό δέν άρκεΐ.

Μά... αί εισπράξεις τών δύο εσπε
ρίδων σου σούδωσαν άπάνω άπό...

—  Ά ρ κ εΐ! Διέκοψε ό Άνδρονόπουλος 
μέ τόν άπαράμμιλλο στόμφο του. Είπα !
Αστειεύεσαι!

—  Μά... ^
—  Σιωπή ! Αύριον έκδίδω τό νέον μου 

πρόγραμμα! Πρόγραμμα Σαίκσπηρ!
Ό  συγγενής άντήλλαξε έ'να βλέμμα 

συνεννοήσεως μέ τούς άπεγνωσμένους 
δμογενεις.

—  Καλά, είπε. Πέρασε αύριο στίς 7 τό 
άπόγευμα άπό τή λέσχη. Θά σοΰ δώσωμε 
δτι πρέπει.

Στίς 7 ακριβώς, δ Άνδρονόπουλος, 
πήγε στή Λέσχη.

'Ένας ξύλινος κοκκινομάλης κλητήρας, 
μέ χρυσά κουμπιά στό πράσινο φράκο 
του, τόν σταμάτησε στόν προθάλαμο, καί 
μέ σφιγμένα δόντια, σάν νά μασοΰσε στρα-
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γάλια καί φοβότανε μήν τοϋ φύγουν, τοϋ 
ψιθύρισε μιά φράση. Ό  Άνδρονόπου- 
λος δέν ήξερε εγγλέζικα παρά μόνο τ ό : 
«Γιές>. Ή  μεγαλοπρέπειά του ομως, ή 
γοϋνα του, τό ψηλό του καπέλλο, δέν τοϋ 
έπέτρεπαν νά δείξτ) τήν παραμικρή άγνοια. 
Έκατάλαβε βέβαια πώς τόν ρωτοϋν 
«ποιόν θέλει» καί σφίγγοντας κι’ αυτός 
τά δόντια του, δσο μποροΰσε περισσότερο, 
έπρόφερε τό όνομα τοϋ προστάτη του:

=  Γ ιές ! Μίστερ Τάδε!
Ό  κλητήρας τούδειξε ευγενικά εναν 

καναπέ, πρόφερε άκόμη δυο τρία εγγλέ
ζικα, ύπεκλήθη καί έφυγε.

Ό  Άνδρονόπουλος ξαπλώθηκε δσο 
μποροΰσε μεγαλοπρεπέστερα στόν κα
ναπέ καί άναψε έ'να τεράστιο ποϋρο.

Σέ λίγο ό κλητήρας ξανάρθε στάθηκε 
μπρός του σάν άγαλμα, ειπε πάλι δυο τρία 
εγγλέζικα καί ξανάφυγε άμέσως.

Ό  Βασιλάκης, ρωτοΰσε τόν έαυτό του 
τί νά τοϋ ειπε άραγε αύτό τό τηλεγρα
φόξυλο καί απορούσε τί έ'πρεπε νά κάνη, 
νά φυγή, ή νά περιμένη, δταν ξαφνικά ή 
πόρτα τής εισόδου ά'νοιξε μέ όρμή καί 
μιά καρικατούρα, άπό κείνες πού μόνο 
στίς φάρσες τοΰ θεάτρου βλέπει κανείς, 
μπήκε μέσα σάν ανεμοστρόβιλος.

"Ενας έγγλέζος, μέ κίτρινες φαβορίτες 
μέ χρυσά γυαλιά, μέ μισό δόντι, μέ τε
ράστια φαλάκρα, μέ δέρμα στεγνό κα ίγε' 
μάτο καφφετιές κουκίδες. Μόλις ειδε τόν 
Άνδρονόπουλο, έ'τρεξε κοντά του, τόνκύτ- 
ταξε άπό πάνω ώς κάτω, φάνηκε κατεν- 
θουσιασμένος καί τοϋ ειπε μιά φράση άρ
κετά πλατειά, εγγλέζικη δμως κι’ αύτή καί 
έντελώς άκατάληπτη γιά τόν έ'κπληκτο Βα- 
σιλάκη μας. Ω στόσο αύτός δέν έδίστασε 
πάλι.

—  Γ ιές ! Ά ποκρίθηκε μεγαλοπρεπέ
στατα. 'Ο  έγγλέζος πήδηξε άπό τή χαρά 
του. Ά π λ ω σ ε καί τά δυό χέρια του. Πήρε 
τό δεξί τοϋ Άνδρονόπουλου, τό'σφιξε δυ
νατά :

— Θέντ - γιοϋ ! Θέντ - γιοΰ ! καί χάθηκε 
σάν αστραπή άπό τήν πόρτα πούχε φύγει 
πρίν κι’ ό κλητήρας.

— Κατάλαβα, σκέφτηκε ό Άνδρονόπου
λος. Είνε θαυμαστής μου. Θάχει παρακο
λουθήσει τις δύο παραστάσεις μου καί δέ 
θά μιάζη διόλου μέ τούς αμαθείς πα
τριώτες του. Καί βέβαια. Αύτός δέν εινε

κοινός άνθρωπος. Θά εινε συγουρα Λόρ
δος. "Ενας Λόρδος θαυμαστής μου! ’Ά  ! 
θά μάθω άπό τόν έξάδερφό μου τό'νομά 
του καί θά  πάω αύριο νά τόν έπισκεφθώ 
γιά νά τοϋ κάνω παράπονα γιά τήν ηλι
θιότητα καί τήν ελεεινή διαγωγή τών Έ λ -  
λήνών τής Λόντρας απέναντι μου.

’Έ τσι, ρεμβάζοντας καί καπνίζοντας τό 
ποϋρο του, ειδε ξαφνικά στό ρολόϊ τοΰ 
τοίχου πώς ειχε περάσει ενα ολόκληρο τέ
ταρτο τής ώρας. ’Ε θ υ μ ω σ ε! Πολύ τόν 
έκαναν νά περιμένη αύτοί οί κύριοι!

— ’Ώ χ αδερφέ ! Σκέφτηκε. Ά ρκετά τούς 
έκανα τήν τιμή νά τούς περιμένω, τό 
κάτω κάτω τής γραφής αύτοί έ'χουν τήν 
άνάγκη μου. ’Ά ν αύ'ριο δέν έρθουν στό 
ξενοδοχείο μου θά έκδώσω τό πρόγραμμά 
μου τής τρίτης μου έμφανίσεως. Ά ν  κο- 
τάνε ας μήν έρθουν.

Ετοιμάστηκε νά φύγη, δταν ό Ιδιόρ
ρυθμος ’Άγγλος ξαναμπήκε πειο φωτεινός 
καί πειό χαρούμενος αύτή τή φορά. Έ π λ η - 
σίασε γοργά τόν Άνδρονόπουλο, τοϋ ειπε 
γελαστός μερικά εγγλέζικα, τοΰ κάθισε στά 
χέρια έ'να μεταξωτό μαντηλάκι, άρκετά 
βαρύ καί πού έβγαλε καθώς έπεσε, τόν 
μαγικό ήχο τής στερλίνας, τοϋ είπε πάλι 
δυό τρία «θεντγιοΰ» καί έ'φυγε τρέχοντας 
άπό τήν έξοδο.

Ό  Βασιλάκης έμεινε γιά λίγο εκστατι
κός ζυγιάζοντας μηχανικά τό βάρος τοΰ 
μαντηλιοΰ. Ύ στερ α  τά'νοιξε λίγο στήν 
άκρη. Ή ταν, αλήθεια, χρυσάφι, πραγμα
τικό χρυσάφι σέ χαριτωμένες Βικτώριες. 
Ωστόσο, ή αμηχανία τοΰ φίλου μας δέν 
εΐχε ποτε μεγάλη διάρκεια.

Σκέφτηκε άμέσως.
—  Αύτός, δ θαυμαστής μου, θάνε και 

φίλος τοΰ ξαδέρφου μου, τοΰ εΐπε πώς μέ 
βρήκε έδώ. Ε κείνος θανε πιασμένος σέ 
κανένα παιγνίδι καί παρακάλεσε τόν ’Ά γ 
γλο νά μοΰ φέρη δσα μοϋ μάζεψε, γιά 
νά μήν περιμένω. Ά ς  πάω στό ξενοδο
χείο μου, τά μετρώ έκεΐ καί, αν μέ συμ
φέρει, πάω αύριο καί άγκαζάρω τήν κου
κέτα μου στό βαπόρι.

Σ έ λίγο ήταν πεσμένος στό κρεββάτι 
του κι’ έκλεινε τά μάτια, βέβαιος γιά τόν 
εύχάριστον ύπνο τοΰ δικαίου. Τό μικρό 
μαντηλάκι εΐχεν άπάνω άπό εκατόν πε
νήντα χρυσές λιρίτσες. Διακόσιες πε
νήντα κι’ άπάνω, τό καθαρό περίσσευμα

Αιμίλιου Βεάκη: — Παρασκήνια 507

άφαιρεθέντων δλων τών εξόδων, άπό τίς 
δύο εσπερίδες. Τό εισιτήριο τοϋ βαποριοϋ, 
πρώτη θέση, μέ τήν τροφή, πληρο>μένο! 
Ε . . .  λοιπόν άδελφέ. . .  μπορεί νά πή κα
νείς πώς δέν πήγε άδικα τό ταξεΐδι. . .  
χωρίς νά λογαριάσωμε και τή δόξα. Οί 
συνάδελφοι στήν Α θήνα, στό Γεοάνι πού 
έσύχναζαν τότε δίνοντας παραστάσεις στή 
χάση καί στή φέξη στό Θέατρο τοϋ Μπού- 
κουρα, θάμεναν μέ στόμα ορθάνοιχτο 
βλέποντας τά εγγλέζικα προγράμματα καί 
τίς Λοντρέζικες έφηιιερίδες καί θά κυ
λούσαν κάτω άπ’ τίς καρέκλες τους, δταν 
Θά τούς έδειχνε τά τσέκ άπό λίρες, λίρες 
μέ κότσο καί ούρά, που θά πήγαινε αύ
ριο πρωί πρωΐ νά τίς καταθέση στήν 
Τράπεζα.

Εΐχαν κλείσει τά μάτια του κι’ έ'να 
ωραίο δνειρο, μέ κατάχρυσους ήλιους, 
άρχισε κι’ δλα νά τόν σέρνη σέ χρυσοκόκ
κινους ορίζοντες, δταν δυνατά χτυπήματα 
στήν πόρτα τής κάμαράς του, τόν έκαναν 
νά πεταχτή άπό τό κρεββάτι.

Ό  ξάδερφος άλαφιασμένος, λαχανια- 
σιιένος, τρομαγμένος ώρμησε μέσα, μέ τό 
άνοιγμα τής πόρτας.

—  Γ  ιά τδνομα τοϋ Θεού Βασιλάκη ! 
Γιατί έφυγες χριστιανέ μου ; τόσο ανυπό
μονος είσα ι; Πώς ήθελες σέ μιά στιγμή 
νά τούς πιάσω δλους; Δέν πιστεύω νά 
θύμωσες πού άργησα λίγο καί ν’ άλλαξες 
απόφαση; Θά φύγης βέβαια αύριο.

—  Καί βέβαια θά φύγω. Δέν ήταν 
άνάγκη νάρθης έδώ γιά νά βεβαιωθής, 
Τό ποσό πού μούστειλες ήταν αρκετό καί 
δέν έχω πειά κανένα λόγο νά παρατείνω 
τή διαμονή μου σ’ ένα τόπο τόσο αφιλό
τεχνο καί άμουσο!

Ό  ξάδερφος τόν κύτταξε μέ ορθάνοιχτα 
μάτια.

—  Τό ποσό πού σούστειλα; Ποιό ποσό; 
’Εγώ  σοΰ φέρνω έ'να τσέκ άπό εκατό λί
ρες πού σοΰ μάζεψα στή λέσχη. Πάρτο.

— "Ενα τσέκ ; Καί οί άλλες;
— Ποιές άλλες;
—  Οί εκατόν πενήντα πού μούστειλες 

μέ τόν έγγλέζο;
—  Ποιόν έγγλέζο;
—  Αύτόν μέ τίς κίτρινες μπάφες!
—  Κίτρινες μπάφες;
—  Εκείνον άδελφέ, μέ' τίς κουκίδες στά 

μούτρα, τόν ξεδοντιάρη, τό Θαυμαστή μου.

—  Τ ί μούλες;  τί μοϋ λές; Ποιό θαυ
μαστή σου ; Γιά  έξήγησέ μου.

Ό  Άνδρονόπουλος τοϋ διηγήθηκε τή 
συνάντηση τής Λέσχης.

—  ’Ώ  Θεέ μου! φώναξε ό ξάδερφος. 
Είνε ό Λόρδος X ***

— Τόν ξέρω, εΐπε περήφανα δ Βασι- 
λάκης. Εΐνε θαυμαστής μου ! Μούσφιξε 
τό χέρι γιά τίς επιτυχίες μου καί μού- 
καν’ έ'να σωρό κομπλιμέντα.

—  Ποιές επιτυχίες σου δυστυχισμένε!! 
Ξεφώνιζε ό ξάδερφος. Ποιές έπιτυχίες! 
Τί θάκανες, πώς θά ξεπέρδευες μαζΰ τον 
άν έχανε;

Τ\ 3\ 3/ι αν εχανε;
—  Αύτός, κακομοίρη μου, εΐνε ό μεγα- 

λείτερος, ό τρελλότερος, δ προληπτικώ- 
τερος ό δυσειδχιμονέστερος παίκτης τοΰ 
νΥονδίνου. "Οταν πάει νά παίξη, φτιάνει 
μέ τό νοϋ του τούς πειό παράξενους συν
δυασμούς, δημιουργεί φανταστικές μα- 
σκότες. Απόψ ε φαίνεται πρίν κινήση γιά 
τή Λέσχη μας θά'βαλε μέ τό νοΰ του νά 
παίξη συνεταιρικά μέ τόν πρώτο άνθρωπο 
πού θά'βρισκε μπρός του, μπαίνοντας στή 
Λέσχη. Βρήκε έσένα, σέ πήρε γιά Ά γγλο 
ομότιμο του καί σοΰ πρότεινε νά παίξετε 
συνεταιρικά. Σ ’ έρώτησε αν δέχεσαι καί σύ 
τού απάντησες. Τ ί τού απάντησες;

— Γ ιέ ς !
—  Γ ι έ ς ! Πολύ ώραΐα. Κ ι’ αν έβγαινε 

καί σούλεγε «έχασα 500  λίρες! δός μου 
τις διακόσιες πενήντα» τί Θά τοΰ άπαν- 
τούσες;

'Ο  Βασιλάκης στήν ερώτηση τού ξαδέρ
φου άποκρίθηκε, άπαθέστατα, μέ άλλη 
ερώτηση.

—  Σέ τί γλώσσα θά μού τάλεγε δλ 
αύτά ;

— Σέ γλώσσα άγγλική, φυσικά!
— ’Έ ,  λοιπόν άδελφέ, θά  τού άπαντούσα 

καί γώ εις γλώσσαν καθαράν 'Ελληνικήν 
«Α ξιότιμε'κύριε», είμαι "Ελλην καί δέν 
καταλαβαίνω γρί άπό τήν βάρβαρον γλώσ
σαν σου ! » Έ τελ είω σ ε! Φεύγω ! Νά είσαι 
δμως βέβαιος δτι φεύγω άποκομίζων τάς 
οίκτροτέρας εντυπώσεις γιά τό Λονδίνον 
σας!

Καί γυρίζοντας στό κρεββάτι του προσ
πάθησε νά ξανάβρη τό ολόχρυσο όνειρό 
του, πού τόσο άκαιρα, μά καί τόσο συμ
φερτικά ήρθαν νά τού διακόψουν.
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Θά μιλήσω γιά τά προτερήματα καί 
τα ελαττώματα, γιά τά συναισθήματα και 
τά πάθη, δχι δπως παρουσιάζονται στήν 
πραγματική ζωή, άλλά δπως καθρεφτίζον
ται μέσα στή λογοτεχνία καί ειδικώτερα 
στό θέατρο.

* * *

"Ενα θεατρικό εργο, σάς παρουσιάζει 
άγνωστους τΰπους πού ή αποστολή των 
είναι νά σάς κάμουν νά ξεχάσετε, άπό τις 
εννιά ώς τά μεσάνυχτα, δλες τις στενοχώ
ριες ποΰ θά ξαναβρήτε στό σπίτι σας. 
Καί ή δουλειά αυτή δέν είναι διόλου εύ
κολη. «’Ό χι καί τόσο δύσκολη, θά μοΰ πή- 
τε. Οί φασουλήδές σας είναι ή άνθρωπό- 
της, δέν έχετε παρά νά αντλήσετε άπό αυ
τήν. Πάρτε έ'ναν άντρα, πάρτε μιά γυ
ναίκα, προκαλέστε ιχιά σύγκριση : τό έργο 
σας έπαίχτηκε κι’ δλας!»

’Αλλοίμονο ! τίποτε δέν είναι άνακριβέ^ 
στερο. Ή  εκλογή μας είναι περιωρισμένη. 
’Από τά συναισθήματα, τά προτερήματα 
καί τά ελαττώματα πού κάνουν ένα πρό
σωπο νά μάς φαίνεται άνθρώπινο, πρέπει 
νά διαλέξωμε. Ό λ α  δέν περνοΰν μέ τήν 
ίδια ευκολία τό προσκήνιο. Γ ι ’ αυτό, δταν 
έ'να πρόσωπο μάς προσφέρεται, δέν νοια
ζόμαστε νά μάθωμε αν θά ήταν συμπα
θητικό έξω, ρωτιόμαστε άν θά είναι συμ
παθητικό στό θέατρο.

Συμβαίνει μέ μερικά προτερήματα δ,τι 
μέ μερικά γυναικεία πρόσωπα, χαριτω
μένα, άλλά γιά τά όποια ό σκηνοθέτης 
δηλώνει πώς δέν έχουν φωτογένεια. Ή  
Κλεοπάτρα δέν θά είχε ίσως τίποτε νά 
συνεισφέρη στόν κινηματογράφο, καί εν
δέχεται στήν οθόνη ό Δόν Ζουάν νά πα
ρουσιαζόταν σάν μέτριος ζέν πρεμιέ. Ή  
πραγματικότης καί ή προβολή της, δηλαδή

ή ζωή καί ή θεατρική μεταγραφή της, 
είναι συχνά άντιφατικές.

’Α φ’ δτου υπάρχει θέατρο, οί κανόνες 
του είναι αμετάβλητοι, γιά τό λόγο δτιτό 
κοινόν δέν άλλάζει. Ή  επιτυχία έχει τρεις 
παράγοντεο : τό έργο, τήν ερμηνεία καί τό 
κοινόν. ’Ακόμη καί δταν θαρρή κανείς τόν 
εαυτό του ασφαλή γιά τούς δύο πρώτους 
παραγοντες, ό τελευταίος παραμένει πρό
βλημα. Στό θέατρο, συνεργάζεται κανείς 
πάντα μ’ έ'ναν άγνωστο. Μ’ έ'ναν άγνω
στο, καί, δπως είπαμε πιό πάνω, μ’ έ'να 
μυστήριο. 'Η  λογική στό θέατρο φοράει 
προσωπείο, καί ή ευθυκρισία τό ϊδιο.

***
Ά ς  πάρουμε μερικά παραδείγματα.
Θέατρό— δέν είν’ έ'τσι;— θά πή κίνηση. 

Καί μιά καί ή κίνηση είναι τό αίμα ενός 
έ'ργου, φαίνεται πώς ό δραστήριος άν
θρωπος είναι ό κατ’ εξοχήν σκηνικός ήρως 
και πώς πρέπει, ευθύς έξ αρχής, νά πα
ραμερίσομε κάθε πρόσωπο νωθρό. Έ  
λοιπόν! άκριβώς τό άντίθετο άληθεύει 
στό θέατρο : ό δραστήριος άνθρωπος είναι 
ρόλος άντιπαθητικώτατος. ’Από τήν πρώτη 
εμφάνισή του, τό πρόσωπο παρουσιάζεται 
χωρίς χάρη. Πρώτα-πρώτα, πώς νά άπο- 
δείξωμε πώς είναι δραστήριο; Νά τό βά- 
λωμε νά μπαινοβγαίνη άδιάκοπα; είναι 
έκνευριστικό. Νά τό βάλωμε νά δουλεύη 
στή σκηνή ; είναι πολύ άνιαρό. ’Απεναν
τίας, ό τεμπέλης είναι θαυμάσιο πρόσωπο. 
Ό χ ι μόνο δέν σταματάει τήν κίνηση, άλλά 
δίνει τόνο στήν κίνηση τών άλλων. Μόλις 
έμφανισθή, άποκτά τήν εμπιστοσύνη τοΰ 
κοινοΰ : δέν είναι κακός άνθρωπος, είναι 
πάρα πολύ νωθρός γιά νά είναι τέτοιος. 
"Οταν μιά σκηνή πρέπη νά γίνη χωρίς 
αύτόν, δέν είναι άνάγκη καν νά τόν ση.
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κώστε άπό τήν πολυθρόνα του : άρκεΐ νά 
τόν πάρη έκεΐ ό ύπνος. Καί τί χρήσιμος 
ρόλος! Μιά καί δέν έχει τίποτε νά κάμη, 
ακούει, καί αύτό ενθαρρύνει τά κοινόν νά 
κάνη τό ίδιο. Θεατής έπάνω στή σκηνή, 
άναπληρώνει τόν άρχαΐο χορό. Ή  τεμπε
λιά, στό θέατρο, είναι πολύ κόμμοδο 
αμάρτημα.

***

Δέν υπάρχει άπαισιώτερο πράγμα στή 
σκηνή άπό τούς φαιδρούς ανθρώπους. 
’Α ν δ συγγραφέας παρουσιάση έ'να συμ
πόσιο δπου δλος ό κόσμος γελάει, φωνάζει 
καί διασκεδάζει, άμέσως τό κοινόν μένει 
κατάπληκτον: έ'χει τήν εντύπωση πώς δέν 
είναι προσκαλεσμένο. Στό θέατρο, ή φαι- 
δρόιης είναι πάντα προκλητική. Μόλις ό 
θεατής διαπιστώση, πώς έ'να πρόσωπο 
διασκεδάζει πιότερο άπό αύτόν, γίνεται 
ζηλιάρης, θυμώνει καί χολιάζει. Πάντα ή 
ίδια ιστορία: δέν άγαπάμε τή χαρά τών 
άλλων.

’Απεναντίας, οί φορτικοί είναι εξαίρετα 
πρόσωπα. Είναι κωμικοί. Οί ηθοποιοί, 
μόλις μπή κανένας γκρινιάρης, παίρνουν 
μιιάν έκφραση πανικοΰ πού προκαλεΐ φαι- 
δρότητα. Κάποιος στενοχωριέται καί αύτός 
δέν είμαστε μεΐς: πράγμα ευχάριστο πάντα.

Μερικά έπιβλητικά πρόσωπα χάνουν τό 
γόητρό τους στή σκηνή. Ό  μεγαλοφυής 
είναι ή πιό χτυπητή περίπτωση. Δέν 
μπορεί κανείς νά παρουσιάση παρά με
γαλοφυείς πού σκοτώνονται, καταστρέ- 
φονται ή πού δέν μποροΰν οί άλλοι νά

τούς νοιώσουν. Αύτή είναι ή μεγαλοφυΐα 
στό θέατρο.Ό  μεγαλοφυής πού πετυχαίνει 
δέν δίνει πιά τίποτε. Δέν έχει κανένα 
μέλλον. Καί δέ μπορεί κανείς νά τοποθε- 
τήση δπως πρέπει αύτό τό ύπέροχον δν 
στή δράση:

Ό  εφευρέτης είναι καί αύτός εξ’ ίσου 
ακατάλληλος. Σκηνικός είναι δταν δέν βρί- 
σκη τίποτε. ’Άλλως τε, αύτός είναι καί ό 
ορισμός το υ : εφευρέτη ονομάζομε τόν 
άνθρωπο πού ψάχνει καί δέν βρίσκει!

Ούτε είναι καλός ρόλος έ'να πρόσωπο 
πάρα πολύ έξυπνο: είναι μάλιστα επι
κίνδυνο γιά τό συγγραφέα. Υπάρχει κίν
δυνος νά καταλαβαίνη πριν άπό τό κοινόν, 
βιάζεται πάρα πολύ «χαλάει» τή δράση. 
Καί αύτό, στό θέατρο, είναι ή χειρότερα 
άπρέπεια. Έ ν α  έργο δπου δλοι είναι εξαι
ρετικά έξυπνοι καταντά χαώδες. Έ ξ  άλλου, 
δ έξυπνος άνθρωπος δέν εμπνέει καθόλου 
συμπάθεια, έκτος άν είναι μυστικός άστυ- 
νόμος ή κλέφτης. Γ  ιατί οί κλέφτες, στή 
σκηνή, είναι πάντα έξυπνοι, τό απαιτεί 
τό έπάγγελμα. Καί αν έ'νας κλέφτης, κοντά 
στά τόσα άλλα θέλγητρα, είναι κι’ αισθη
ματικός, τότε είναι πού γίνεται ακαταγ ώ 
νιστος  !

* **
Ή  λογοτεχνία έχει τίς προτιμήσεις της 

πού δέν είναι διόλου ίδιες μέ τίς προτι
μήσεις τής ηθικής, καί οί άπαιτήσεις τής 
σκηνής είναι άκόμη πιό στενές. Γ  ι’ αύτό 
τό θέατρο έθεωρήθηκε συχνά άνήθικο. 
Πρόκειται περί απλής παρεξηγήσεως '· τό



θέατρο θεωρείται άνήθηκο, γιατί, αλλοί
μονο ! ή αρετή δέν εΐναι σκηνική.

Και δέν εΐναι σκηνική γιατί δέν εξε
λίσσεται. Δέν έχει άνεβοκατεβάσματα, εΐναι 
ενα σημείο ακίνητο. Τό ιδιαίτερο χαρα
κτηριστικό τής αρετής εΐναι ή σταθερότης 
της. Μέ δυό λόγια, στό θέατρο, ή αρετή 
στερείται κινήσεως δέν μπορεί νά τά έχη 
κάνεις δλα! Βέβαια, οταν εκδηλώνεται 
σάν ξάνοιγμα σ’ έ'ναν συννεφιασμένον ου
ρανό, προκαλεΐ τό Θαυμασμό μας γιά τό 

•λόγο δτι κάθε θεατής αισθάνεται πώς 
εΐναι απόλυτα ικανός νά γίνη ενάρετος 
γιά μερικά δευτερόλεπτα. Ά λλά τό κοινόν 
δέν συγχωρεΐ αρετές πού διαρκούν τρεΐς 
πράξεις.

'Ένας μόνος τρόπος έγκωμιασμοϋ τής 
αρετής υπάρχει στό θέατρο, ή επίκριση 
τών έλαττο)μάτων. Αυτό, στόν καιρό τοϋ 
Μολιέρου οί ηθικολόγοι δέν τό εΐχαν δι
όλου προαισθανθεί, έχρειάσθηκε νά'ρθουν 
οΐ μεταγενέστερες γενεές γιά νά τό κατα
λάβουν.

Φαντασθήτε θεατρικά έ'ργα πού θά εΐ
χαν τίτλους: « Ό  Αίδήμων*, « Ό  Πιστός», 
« Ό  Χρηστός», « Ό  Α γαθός*, « Ό  δί
καιος», « Ό  Οικονόμος», « Ό  Συνετός», 
« Ό  Υπομονητικός»: ούτε δύο παραστά
σεις ! ώς και ή αφοσίωση ποΰ, έ'ξο), εΐναι 
θαυμαστό προτέρημα, στό θέατρο εΐναι 
αξιοθρήνητη. Τρίτος ρόλος. Ό  έμπιστος 
εΐναχ άφοσιωμένος, ό γέρος υπηρέτης εΐ" 
ναι άφοσιωμένος, ό σκύλος εΐναι άφοσι- 
ωμένος. Άλλά έ'νας πρώτος ρόλος δέν εΐ
ναι ποτέ άφοσιωμένος ή >·αλύτερα δέν εΐ
ναι άφοσιωμένος παρά στόν έαυτό το υ ! 
Στή διάρκεια ενός έ'ργου, έ'να πρόσωπο 
δέν έ'χει τό δικαίωμα ν’ άφοσιωθή παρά 
μιά φορά· τή δεύτερη φορά, .ή αφοσίωσή 
του προκαλεΐ ανία, τήν τρίτη προκαλεΐ γέ- 
λοια.

Ή  πιστότης δέν γίνεται δεκτή μέ πε
ρισσότερη εύνοια. Μιά γυναίκα πιστή εΐ
ναι μοιραία ρόλος δεύτερου βαθμού. Τό 
νά πήτε γιά μιάν ηθοποιό: «παίζει ρό
λους μεγάλης κοκέττας» ίσοδυναμεΐ μ’ έ'να 
αναμφισβήτητο εγκώμιο· άλλά δταν λέτε : 
«παίζει ρόλους πιστής γυναίκας» εΐναι 
σάν νά τήν κακολογήτε.

"Ολα ό'μως τά ελαττώματα εΐναι σκη
νικά': ή ματαιοδοξία, ή κοκετταρία, ή ατα
ξία, ή αμέλεια, ή έπιπολαιότης, ή αχαρι

στία, ή απερισκεψία, ή αλαζονεία, ή τσιγ
κουνιά, ή άσωτεία! Τί καλά Θέματα καί 
τί καλοί ς>όλοι. Γ ι ’ αύτό καί τά έχουν<πο- 
λυεξαντλήση. Εΐναι αλήθεια πώς τά έ'ργα 
μποροϋν πάντα νά ξαναφτειαχθούν. Ό ,τ ι  
λέμε νέα κωμωδία δέν εΐναι παρά έ'να 
παληό Θέμα ξαναντυμένο.

** *
Ώρισμένοι ρόλοι εμφανίζονται στό κοι

νόν πάντα ιδιότυπα ντυμένοι. Τά συναι
σθήματα, τά προτερήματα καί τά ελατ
τώματα έχουν ό'χι μόνο παραδόσεις, άλλά 
καί άμφιέσεις.

Έ ν α ς  άντρας πιστός, παραδείγματος 
χάρη, δέ μπορεί νά ντυθή στή σκηνή 
δπως θά ντυνόταν έ'νας άντρας άστατος. 
Πρέπει νά εΐναι παλαιικός καί νά αντι
παθή τίς ιδιότροπες γραβάτες. Τό ίδιο 
συμβαίνει καί μέ τόν αυστηρόν άντρα. 
Δέν μποροΰμε, τουλάχιστο στή Γαλλία, 
νά τόν παρουσιάσωμε μέ περιβολή τέν- 
νις ή μέ στολή γκολφ· θά έχαλοΰσαμε 
τό χαρακτήρα του, ίσως δέ καί τή θέση 
του. Ή  άγνότης ταιριάζει μέ τό σπόρ, ό'χι 
δμως και ή αρετή. 'Η  έγκαταλελειμμένη 
γυναίκα έχει μιάν αμφίεση: πάντα τήν 
άμφίεση τής Έλβίρας.

Ύπάρχουν μερικοί κανόνες ντυσίματος 
άπό τούς οποίους τό θέατρο— καί πρό 
πάντων ή Κομεντί-Φρανσαίζ— μέ πολύ 
δυσκολία αποχωρίζεται, Ό  αγαπημένος 
σύζυγος έχει ώρισμένη άμφίεση : φαρδύ 
σακκάκι, ό'χι πολύ καλοκομμένο, μαλακό 
γιακά καί κακοδεμένη γραβάτα. Ό  δού
κας έχει ώρισμένη άμφίεση: στολή ιππα
σίας, αν εΐναι δυνατόν, ή στολή κυνηγιού- 
στήν πόλη, συνιστώνται of γκέτες. Ό  σο
φός έχει ώρισμένη άμφίεση, εΐναι ή ίδια 
περίπου μέ τό ντύσιμο τοΰ άπατημένου 
συζύγου, άλλά τά μαλλιά εΐναι μακρύτερα, 
ή γραβάτα μαΰρη καί τά γυαλιά απαραί
τητα.

** *
Στό θέατρο, δ ερωτευμένος άπλώς δέν 

έχει ώρισμένη άμφίεση, άλλά ό ερωτευ
μένος ό λιγάκι κουτός έχει: εΐναι φίλα
θλος. Ή  κουταμάρα συμβαδίζει μέ κάποια 
σωματική εύκαμψία. Ό  ερωτευμένος δ 
λιγάκι κουτός πρέπει νά εΐναι μυώδης,, 
υγιής καί τό διάβασμα νά τοΰ φέρνη πο
νοκέφαλο ! ’Άλλοτε, ό εραστής ήταν μιά 
ύπαρξη ντελικάτη, άρκετά επιτηδευμένη
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καί λιγάκι νοσηρή. 'ΓΙ άξαίσια κούρασή 
του υπογράμμιζε τήν άκατανόητη υγεία 
τοΰ συζύγου. Έ μ εΐς  τά έχομε άλλάξει δλα 
αύτά.

** *

Ό  ψεύτης δέν έχει ώρισμένη άμφίεση 
στό θέατρο. Ύπάρχουν τόσες ποικιλίες 
ψευτών δσα είδη πεταλούδες. Εΐναι ό 
άνθρωπος πού λέει ψέμματα γιατί εΐναι 
καλοαναθρεμμένος: αύτός εΐναι ό άνθρω
πος τοΰ κόσμου! Είναι ό άνθρωπος πού 
λέει ψέμματα γιά νά διασκεδάση τούς 
άλλους: αύτός εΐναι ποιητής. Εΐναι ό 
άνθρωπος πού λέει ψέμματα άπό καθή
κον : αύτός εΐναι άξιος. Εΐναι ό άνθρω
πος πού λέει ψέμματα άπό συμφέρον, 
άπό έγιοϊσμό ή άπό δειλία: αύτός εΐναι 
παληάνθροιπος. Εΐναι ό άνθρωπος πού 
λέει ψέμματα γιά νά εύχαριστηθή : αύτός 
εΐναι ψεύτης. Τέλος εΐναι ό άνθρωπος πού 
λέει ψέμματα στις γυναίκες: αύτός δέν 
είναι ψεύτης.

Ό  ψεύτης εΐναι συμπαθητικός αν λέη 
ψέμματα γιά νά σιάξη τά πράνματα ή 
καί γιά νά τά μπερδέψη. Τά ψέμματα 
πού ζωογοννοϋν τή δράση έπικροτοΰνται 
πάντα κατά βάθος. Απεναντίας, ό άνθρω
πος πού λέει ψέμματα άπό ιδιοσυγκρασία 
φαίνεται παθολογικός καί εΐναι άντιπα- 
θητικός. Σ ’ αύτό οφείλεται ή άποτυχία 
τοϋ «ψεύτη* τοΰ Κορνήλιου.

Άλλά ποϋ άρχίζει τό ψέμμα καί ποΰ 
τελειώνει; Μιά νέα γυναίκα μού έλεγε 
κάποτε: «Έκεΐνο πού μ’ άρέσει περισσό

τερο άπ’ δλα στή ζωή εΐναι ή ‘ αλήθεια» 
Καί ή μικρούλα τό'λεγε αύτό τή στιγμή 
πού έβαζε κοκκινάδι!

** *
Οί γυναίκες άγαποΰν τούς άντρες πού 

έχουν χαρακτήρα, τούς προτιμούν άπό 
εκείνους πού δέν εΐναι παρά έξυπνοι. 
Νοιώθουν πώς ή εξυπνάδά δέν εΐναι παρά 
βοηθητικό προτέρημα. Στή ζωή, ή εξυ
πνάδα μόνη δέν έδωκε σέ κανένα τήν 
έπιτυχία, άλλά στήν ύπαιθρο εΐναι έ'να 
δπλο. Στό θέατρο, εΐναι πλατειασμός.

Απεναντίας, ή κουταμάρα, ιδιαίτερα 
στούς έρωτευμένους, εΐναι άνυπολόγιστα 
σκηνική. Οί θεατές δυσπιστοΰν μπρός σ’ 
έναν ερωτευμένο παρά πολύ έξυπνο : 
έ'χουν πάντα τήν εντύπωση πώς Θά τυ- 
λίξη τήν συντρόφισσά του. Έ ν  φ, αν εΐ
ναι λιγάκι κουτός, ό κόσμος εΐναι ήσυχος 
καί ξέρει πώς τό έργο θά τελειώση καλά.

Ό σ ο  γιά τίς γυναίκες, δταν εΐναι λι
γουλάκι κουτές, μάς φαίνονται γοητευ
τικές, άλλά ύπό τόν δρον νά εΐναι πολύ 
νέες. Λέμε τότε : «Θά άναπτύξω τή διά- 
νοιά της.»

Θέλομε πρό παντός μιά γυναίκα νά 
μάς θαυμάζη. Φωνάζομε τότες: «Έ π ι 
τέλους, νά μιά γυναίκα εξαιρετική καί 
πού μέ νοιώθει!» Εΐναι άλήθεια πώς 
δσο πιό εξαιρετική είναι μιά γυναίκα, 
τόσο τό λιγώτερο δείχνη τήν ύπεροχή της 
στόν άνδρα της εκλογής της. Απεναντίας, 
δέν παύει ποτέ νά άναπληρώνη τήν με
τριότητα τοΰ συζύγου τη ς : γι’ αύτό τόσοι



άντρες ξαναγίνονται,ηλίθιοι, δταν μείνουν 
χήροι!

Ή  γυναίκα συγχωρεΐ πάντα τόν άνδρα 
πού είναι κουτός, άλλά δέν τόν συγχωρεΐ 
ποτέ δταν είναι άνόητος. Ή  άνοησία 
είναι κουταμάρα χωρ'ις τάκτ, και οί γυναί
κες δέν άγαποΰν τήν έλλειψη τοϋ τάκτ.

** *
Ή  ξενοιασιά είναι κάτι περισσότερο άπό 

προτέρημα: είναι χάρη. Είναι δώρο νεό- 
τητος που δέν μαραίνεται μαζί μέ τό χρώ
μα τον προσώπου. Ή  ξενοιασιά δέν κάνει 
καλούς συζύγους, άλλά κάνει συζύγους 
γοητευτικούς κάνει ίσως ελαφρούς οικο
γενειάρχες, άλλ’ αύτοί δμοος κάνουν τά 
παιδιά τους ευτυχισμένα.

Λένε πώς οί ξένοιαστοι άνθρωποι δέν 
είναι πιστοί. Αύτό είναι άλήθεια, ούτε 
καί άπιστοι δμως είναι, είναι ξένοιαστοι. 
Τό νά είναι κανείς άπιστος είναι καί αύ
τό άπόδειξη πιστότητας: είναι πιστότης 
πού δείχνει σέ μιάν άλλη ! Οί. ξένοιαστοι 
άνθρωποι είναι πάρα πολύ ελαφροί καί 
άστατοι, ώστε νά μή μποροΰν νά τή 
νοιώσουν' γι’ αύτό, άν άπατοϋν μιά γυ
ναίκα, δέν τήν'προδίδουν ποτέ.

Βλέπομε βέβαια, δλοι δσα γεννάει ή 
ξενοιασιά καί πρώτα-πρώτα τήν άσωτεία: 
άλλ’ αύτή δέν είναι καλύτερη άπό τή 
τσιγγουνιά;

"Οσο γιά τις ξένοιαστες γυναίκες, δταν 
είναι νέες, είναι εύχάριστες, άλλ’ δταν 
γεράσουν, είναι υπέροχες. Ό τα ν έλθουν 
τά γηρατειά, τά δέχονται χωρίς θλΐψι καί 
προ πάντων χωρίς πίκρα. Τό πολύ-πολύ, 
μερικές φορές, αισθάνονται λίγη μελαγχο
λία. Μιλοΰν μέ τό θάνατο τών άλλων μέ 
ευαισθησία καί γιά τό δικό τους μέ άδια- 
φορία. ’Έχουν τίς «ρυτίδες τής εύτυχίας», 
δπως ελεγεν ή Σάρα Μπερνάρ, δήλα δή 
τίς ρυτίδες τοϋ χαμόγελου. Ξέρουν πώς 
ένας άντρας ή μιά γυναίκα πιάνουν λίγο 
τόπο έπάνω στή γή καί δτι δέν πρέπει 
νά δίνουμε πάρα πολύ συμασία σέ δ,τι 
μάς συμβαίνει. Παραμένουν περίεργες, 
χωρίς νά είναι άδιάκριτες, καί, δταν μι- 
λοϋν γιά τό παρελθόν τους, οί εκμυστη
ρεύσεις τους είναι πνευματώδεις σάν ά
νέκδοτα.

Ή  προνοητικότης, ή οποία είναι τό 
άντίθετο τής ξενοιασιάς, είναι στό θέατρο, 
αρετή κωμική.

Δέν υπάρχει πιό άντιπαθητική άρετή: 
προνοητικότης είναι ή τέχνη τής προφη
τείας τών στενοχώριών.

Ό  προνοητικός άνθρωπος δλο καί μό
νο καταστροφές αναγγέλλει. Δέν υπάρχει 
περίπτωση πού νά κυττάξη έ'ναν ξάστερο 
ουρανό καί νά εϊπ ή : «Καλός καιρός!» 
ΙΙάντα λέει: «Θά βρέξη ! » Ό  προνοητι
κός δέν αμφιβάλλει: ξέρει.

Δέν είναι κανείς προνοητικός, άν δέν 
έχη πολιτικό πρόγραμμα. Λένε: «Κυβερ
νάν έστί προβλέπειν», άλλοίμονο! Κάτι 
ξέρομε άπό αύτό !

Ό σ ο  γιά τίς γυναίκες, ή προνοητικό
της τους είναι εντελώς άλλοιώτικης ποιό- 
τητος: είναι ή προνοητικότης τής καρδιάς. 
Δέν είναι νοθευμένη ούτε μέ λογικό, 
ούτε μέ αλαζονεία: είναι έρωτας.

Τό κατ’ εξοχήν σκηνικό συναίσθημα 
είναι δ έρωτας, ό έρωτας μέ τή συνοδεία 
το υ : τήν οργή, τή ζήλεια, τήν κάκια, τό 
μίσος, τό' σκάνδαλο, τήν εκδίκηση, τή θυ
σία, τή δολοφονία, τό διαζύγιο, τό γάμο, 
τήν ανία τών δυό, τήν εύτυχία τών τριών, 
τέλος ό έρωτας μέ δλες του τίς χάρες!

Δέν μπορώ νά σάς μιλήσω γιά τόν 
■έρωτα στό θέατρο' θά εχρειαζόταν πολύ 
περισσότερος χώρος, άλλά καί τότε μόλις 
θά έθιγα τό θέμα καί θά έβγαινα χωρίς 
δφελος άπό τό πλαίσιο αυτής τής επισκό
πησης. Θά, ήθελα δμως νά μιλήσω γιά 
τόν έρωτα σχετικά, άκριβώς, μέ δ,τι μάς 
ενδιαφέρει τώρα, δήλαδή μέ τά προτερή
ματα καί τά έλαττώματά μας. Πρώτα- 
πρώτα, προβάλλει τό παληό ερώτημα: 
στή γυναίκα πού άγαποϋμε καί πού θ έ 
λομε νά μάς άγαπάη, πρέπει νά δειχνώ" 
μαστέ δπως είμαστε ή δπως θάθελε αύτή 
νά είμαστε; Αύτός ό καυγάς, παληός δσο 
καί δ κόσμος, χρωστάει τή διαρκή έπικαι- 
ρότητάτου σά μιά παρεξήγηση. Δέν υπάρ
χουν διόλου δυό σχολές καί δέν έχομε τό 
δικαίωμα τής έκλογής.Ό ξρωτας μάς άφαι- 
ρεΐ τήν ελευθερία τής βουλήσεως. Ά ν  οί 
ηθικολόγοι άμφιβάλλουν γι’ αύτό, τό θέα 
τρο τό ξέρει καλά. Άλλά οί ηθικολόγοι 
σπάνια είναι μέσα στή ζωή' άν ήταν μέσα 
στή ζωή, δέν θά ήταν ηθικολόγοι, θά ήταν 
θεατρικοί συγγραφείς.

Τό θέατρο ξέρει καλά πώς, αν παρα
δέρνομε, δ έρωτας μάς πηγαίνει καί μάς 
φέρνει. Μιά γυναίκα κι’ ένας άντρας έρω-

τευμένοι δέν μοιάζουν διόλου μέ δ,τι είναι 
στήν κανονική κατάστασή τους. Γ  ι’ αύτό, 
δ ερωτευμένος καί ή ερωτευμένη στό 
θέατρο δέν έχουν χαραχτήρα· είναι άπλώς 
ερωτευμένοι. Δέν μάς ενδιαφέρει νά μά
θω  με τά προτερήματα ή τά ελαττώματα 
τοϋ ερωτευμένου, μάς άρκεΐ νά βεβαιω
θούμε γιά τήν ιδιοσυγκρασία του.

Είναι έ'να θέαμα πού τό βλέπουμε κάθε 
μέρα: άρκεΐ νά περιδιαβάζω με στούς 
δρόμους. Κάποιος περιμένει. “Ενας τυ- 
χαΐος.Έχει μουστάκι, παλτό, ρεμπούμπλικα, 
όμπρέλλα, είναι άσχημος: έ'νας άντρας! 
Ά ν  ξαναπεράστε μετά δέκα λεπτά, είναι 
μεταμορφωμένος: έχει έκφραση έξυπνη, 
τά μάτια του λάμπουν, τό μειδίαμά του 
έχει γοητεία, έχει γίνη νόστιμο παιδί. 
Λέτε μέσα σας: «Δέν είναι δυνατόν, δέν 
είναι δ ίδιος!» 'Ο  ίδιος είναι. Μόνο πού, 
πριν δέκα λεπτά, έλεγε μέσα του: «Δέν 
θάρθη πιά» καί τώρα, νά την πού φθάνει. 
Αύτό είναι τό ψέμμα τοϋ έρωτα ή τό 
θαϋμα το υ : γίνεται γόης.

Καί δμως, δ μεγαλείτερος σκόπελος τοΰ 
έρωτα είναι ή άνάγκη πού έχει ειλικρί
νειας. Είναι μιά στιγμή, μέσα στό πάθος, 
πού μιά άλαζονική ταπεινότης μάς σπρώ
χνει νά γυμνωθοΰμε άπό τό μυστήριό 
μας, νά γδύσωμε τήν ψυχή μας. Θέλομενά 
μάς άγαπάνε μέ δλα τά έλαττώματά μας: 
είναι μιά ήδονή πού δέν συγχωρεΐ, γιατί 
οί τέλειες ψυχές είναι άκόμη πιό σπάνιες 
άπό τά καλοφτιαγμένα σώματα. Βέβαια, 
εκείνη τή στιγμή, δέν ριψοκινδυνεύομε 
τίπ οτε: μάταια φωνάζομε τήν άλήθεια 
στή γυναίκα πού μάς άγαπάει, αύτή δέν 
μάς άκούει. Μάταια τής προσφέρομε τή 
φωτογραφία μας άφτειαχτη, τά θαμπω
μένα μάτια της προσθέτουν φτειασιδώ- 
ματα, έρχεται δμως μιά μέρα πού μάς 
άγαπάει λιγώτερο καί τήν ήμέρα εκείνη 
ξαναβλέπει τή φωτογραφία σάν φωτο
γραφία ερασιτέχνου ! Οί γυναίκες πού μάς 
άγαπάνε, μάς συγχωροΰν τά πάντα, άλλ’ 
άπό τήν ήμέρα πού δέν μάς άγαπάνε πιά, 
μάς μέμφονται μέ άμείλικτο μνημονικό 
γιά δλα δσα μάς είχαν συγχοορήσει !

Παραλογισμός τών ερωτευμένων καρ
διών! Οί άντρες στολίζονται, γιά ν’άρέσουν 
πιότερο, μέ δλα τά προτερήματα πού θάθε- 
λαν νά είχαν, άν δμως δέν τούς άγαποϋν 
παρά γι’ αύτές τίς δανεικές αρετές, νομί-

,ζουν πώς έχουν προσβληθή καί φωνάζουν: 
«Δέν μ’ άγαπάει λοιπόν γιά μένα τόν 
ίδιο;» Νά μάς άγαποΰν γιά μάς τούς 
ίδιους; τί πλάνη! Καί τί θά είπή αύτό; 
Κανείς ποτέ δέν άγαπιέται παρά γιά τήν 
ιδέα πού έ'νας άλλος σχηματίζει γι’ αύτόν. 
Ά ς  σεβασθοϋμε αύτή τήν παρεξήγηση. 
Είναι ό άκρογωνιαΐος λίθος τοϋ έρωτα.

Ά ν , διηγιόμαστε σέ μιά γυναίκα πού 
μάς άγαπάει τίς ελπίδες μας, τίς φιλοδο
ξίες μας, τίς δουλιές μας κι’ εκείνη μάς 
κυττάζει μέ τά άγαπημένα θαμπωμένα 
μάτια της, νομίζουμε πώς μάς άκούει. Δέν 
μάς άκούει, μάς κυττάζει πού μιλάμε καί 
συλλογίζεται πάντα, άλλο πράγμα : συλ
λογίζεται εμάς. Καί συχνά, μάς διακόπτει 
μέ τή φρασοΰλα έκείνη, πού είναι τόσο 
λογική δταν έχωμε ύπ’ δψει μας τόν τρό- 
πού μάς άκούει: * Μ 1 άγαπάς;» Μ ’ άγαπάς 
έχει δλες τις σημασίες, άλλά έκείνη τή στι
γμή σημαίνει: «Μέ κάνεις νά πλήττω. Πολύ 
καλύτερα θά έκανες νά μέ φιλάς άντί νά 
μοΰ διηγέσαι ιστορίες. Μισή ώρα μοΰ μι- 
λάςγιά τή σταδιοδρομία σου καί γιά σένα 
άναφορικά μέ σένα. Αύτό θά μ’ ένδιαφέρη 
ϊσως άργότερα, άλλά, τούτη τή στιγμή, 
δ,τι δέν είναι άναφορικά μέ μένα μοΰ εί
ναι τόσο άδιάφορο ! Άλλά στό κάτω-κά- 
τω, μίλα αν θέλης, έχεις τόσο ώραία φ ω 
νή ! Ά λλά νά έξηγάς τόν εαυτό σου- έχω 
δλη τή ζωή μπροστά μου γιά νά σέ γνω
ρίσω. Πρός τό παρόν, σέ άνακαλΰπτω, 
καί είναι τόσο καλύτερα! Τό μόνο πού 
σοΰ ζητώ είναι νά προσπαθής νά μοιά- 
ζης μέ τήν ανακάλυψή μου : θά ίδής πόσο 
δύσκολο είναι!

Καί άληθινά είναι δύσκολο. Ό  έρωτας 
μοιάζει μέ τήν επιστράτευση, είναι εν
θουσιασμός πού δέν ξαναβρίσκεται πιά. 
Μερικά ζευγάρια πού έγνώρισαν τό πά
θος καί πού εξακολουθούν νάγαπιώνται 
πολύ, ισχυρίζονται πώς έχουν βρή τήν εύ
τυχία. Γελοιοΰνται. Δέν είναι ζευγάρια ευ
τυχισμένα, είναι ζευγάρια ικανοποιημένα.

Ή  εύτυχία —  δέν μιλώ γιά τήν εύτυ
χία σ’τόν έρωτα άλλά δέν είμαι πολύ βέ
βαιος δτι υπάρχει κι’ άλλη —  ή εύτυχία 
δέν είναι ξεκούρασμα, είναι διάλειμμα. 
Δέν είναι ερχομός, είναι φευγάλα. Δέν 
είναι πραγματοποίηση, είναι σχέδιο.

Ή  εύτυχία βασίζεται στήν αγωνία. 
"Οταν δέν λέη κανείς μέσα του·: «Είναι



π ά ρ α  πολύ ωραίο γιά νά βαστήξβ καιρό. 
Τί θά μοΰ συμβή;» Θά πή πώς δέν είσαι 
πολύ ευτυχισμένος «Τί εξαίσιες στιγμές 
εζησα μ’εκείνη τή γυναίκα!*, ή τί φρι

χτές ώρες μ’ έκαμε νά περάσω», αύτά 
σημαίνουν άκριβώς τό ίδιο-

Στόν έ'ρωτα, τό μόνο πού λογαριάζεται 
είναι ή συγκίνηση

Η  Κ. Κ Υ Β Ε Λ Η  Σ Τ Ο  "ρ Ο Μ Α Ν Τ Σ Ο , ,  T O Y  F R A N C I S  C R O I S S E T

E P P U K O V  P H I I C P H O N

Η  Φ Ι Α Ο Ι Ο Φ Ι Κ Η  E H O P R M  Ο
Τίς τελευταίες αύτές ημέρες ό ασύρματος εφερε τήν είδηση πώς τό φιλολογικό βραβείο Νόμπελ 

εδόθηκε στό Γάλλο φιλόσοφο Ε ρρ ίκο  Μπέρξον. "Αν καί ό Μπέρξον Θεωρείται καί είναι ό 
μεγαλύτερος φιλόσοφος τής έποχής μας, τό βραβείο πού πήρε δέν τύ οφείλει στό φιλοσο
φικό του έργο, παρά στή λογοτεχνική του αξία, γιατί τά βιβλία του, εκτός τής φιλοσοφική; 
σημασίας πού έχουν, εΐναι αριστουργήματα ύφους. Κανείς φιλόσοφος τών νεωτέρων χρόνων δέν 
έξεφρασε μέ τόση χάρη, σαφήνεια, απλότητα καί ζωηρότητα τις φιλοσοφικές του ιδέες. Τύ 
λογοτεχνικό του ταλέντο έβοήθησε τύν Μπέρξον νά διάδοσή σέ τεράστιο πνευματικό κύκλο 
τό φιλοσοφικό του σύστημα, νά έκλαϊκεύση τή φιλοσοφία, νά τής δοση έναν αερα κομψότητος 
κι’ έτσι νά εξάσκηση απροσμέτρητη επίδραση σ’ δλη τήν πνευματική, τήν καλλιτεχνική, άκόμα 
καί τήν κοινωνική καί πολιτική ζωή τής έποχής μας. Οι αντίπαλοί του κατηγόρησαν τά 
έργα του ώς «φιλοσοφικά ρομάντζα», μάγιά τόν Μπέρξον, πού τή Μορφή τή θέλει^ καταοτατικύ 
μέρος τής ούσίας καί τήν εικόνα τή θεω ρεί τήν καλύτερη καί ασφαλέστερη, έκφραση τοΰ 
πρωταρχικοί κυττάρου τής φιλοσοφίας, τής ενόρασης, οί κατηγορίες τών αντίπαλων ήταν 
έπαινος. Ό  ίδιος δέν είπε κάποτε πώς πιό καλά άπό τήν ξερή καί πληκτική παράταξη τών 
άφηρημένον λέξεων ένός φιλοσό(|>ου—δχι τής σχολής του— μιά εικόνα ένός λογογράφου μάς 
δίνει τό βαθύτερο νόημα τής ζωής καί τοΰ κόσμου;

Δημοσιεύοντας τήν πραγματεία του τούτη δέν αποβλέπουμε μόνο στήν έπικαιρότητα. ’Αφορμή 
παίρνουμε νά δόσουμε στό Ελληνικό κοινό τήν θεωρία τοΰ μεγάλου φιλοσόφου. Και αύτή ή 
πραγματεία—πού είνοι ανακοίνωση τοΰ Μέπρξον στό Φιλοσοφικό Συνέδριο τής Bologne τοΰ 
1911 καί τυπώθηκεν αύτές τίς ήμερες στό Παρίσι—δίνει, μέ μοναδική συντομία, άλλά καί 
θαυμαστή περιεκτικότητα, δλη τήν ούσία τής Μπερξονικής φιλοσοφίας.

I
φαίνεται ν’ άγκαλιάζουν τά προηγούμενα 
φιλοσοφικά συμπεράσματα καί τό σύνολο 
τών άποκτημενών γνώσεων, υπάρχει κίν
δυνος νά μήν άντιληφθονμε πιά τό ούσια- 
στικά αυθόρμητο πού -υπάρχει στή φιλο
σοφική σκέψη.

Ό σ ο ι άπό μάς διδάσκουν τήν ίστορία 
τής φιλοσοφίας, δλοι δσοι είχαν τήν ευκαι
ρία νά ξαναγυρίζουν συχνά στή σπουδή 
τών ίδιων θεωριών κι’ ετσι νά σπρώχνουν 
δλο πιό βαθύτερα τήν ερευνά, θά εΐμπό- 
ρεσαν βέβαια νά παρατηρήσουν κάτι: 
ενα φιλοσοφικό σύστημα μοιάζει πρώτα 
πρώτα κτισμένο σάν πλέριο οικοδόμημα 
σοφής αρχιτεκτονικής, δπου ύπάρχουν δλα  
τά μέσα γιά νά κατοικήσουν άνετα δλα 
τά προβλήματα. Βλέποντάς το ετσι. δοκι
μάζουμε μιάν αισθητική χαρά δυναμωμένη 
κι άπό κάποιαν επαγγελματικήν ικανο
ποίηση. Ό χ ι μόνο βρίσκουμ’ έκεΐ πραγ
ματικά τήν τάξη μέσα στήν περιπλοκή

Θά ήθελα, Κύριοι, νά σάς υποβάλω 
μερικούς στοχασμούς μου γιά τό φιλοσο
φικό πνεΰμα. Μοϋ φαίνεται— καί τά ύπο- 
μνήματα που υποβληθήκανε στό Συνέ
δριο μαρτυρούνε —  πώς ή Μεταφυσική 
ζητάει αύτή τή στιγμή V * άπλοποιηθή, νά 
πλησιάση πιό πολυ στή ζωή. Νομίζω πώς 
εχει δίκιο καί μ’ αύτό τό πνεΰμα πρέπει 
νά έργασθοΰμε. Μά εχω τή γνώμη πώς 
ετσι δέν πρόκειται νά κάνουμε καμμιάν 
επανάσταση- θά περιορισθοΰμ’ άπλώς νά 
δόσουμε τήν πιό κατάλληλη μορφή σ’ έ
κεΐνο πού βρίσκεται στό βάθος κάθε φι
λοσοφίας— θέλω 'νά  πώ κάθε φιλοσοφίας 
που εχει πλήρη συνείδηση τοΰ έ'ργου της 
καί τής άποστολής της. Γ  ιατί δέν πρέπει 
ή περιπλοκή τών λέξεων νά μάς κάνη 
νά χάνουμ’ άπό τά μάτια μας τήν απλό
τητα τοΰ πνεύματος. Καί πρέπει νάχουμε 
ύπόψει μας πώς άπαξ διατυπωθούνε οί 
Θεωρίες, μέσα στή σύνθεσή τους, δπου

(*) Ό  δρος intuition μεταφράσθηκεν ελληνικά καί δ ια ίσ θη σ η , γνωστότερος μάλιστα είναι ό Μπερξόν ώς ό φιλό
σοφος τή ς όιαισθήσεως ■·. Δέν είναι άσχημη ούτε λαθεμένη κι αύτή ή άπόδοση, μερικές φορές μάλιστα είναι 
καί ή καλύτερη* μά στήν πραγματεία τούτη ταιριάζει καλύτερα έν έρ α β η .



(μιά τάξη πού διασκεδάζουμε κάποτε νά 
τή συμπληρώνουμε περιγράφοντάς την) 
μά έχουμε και τήν ευχαρίστηση νά λέμε 
μέσα μας πώς ξέρουμ’ άπό ποΰ προέρ
χονται τά υλικά καί πώς έγινεν ή οικο
δομή. Μέσα στά προβλήματα πού έθεσεν 
ό φιλόσοφος άνακαλΰπτουμε τά ζητήματα 
πού έκινοΰντο γύρω του. Καί στίς λύσεις 
πού δίδει τών προβλημάτων νομίζουμε 
πώς ξαναβρίσκουμε, ταξινομημένα ή άκα
τάστατα, μά ελάχιστα τροποιημένα, τά 
στοιχεία τών προγενεστέρων ή συγχρόνων 
φιλοσοφιών. Αύτή τήν άποψη θά τήν 
έπήρεν άπό τόν τάδε, τήν άλλη τή χρω
στάει στό δείνα. Μέ δ,τι έ§ιάβασεν, άκουσε 
κι’ έ'μαθε, θά  μπορούσαμε, χωρίς αμφιβο
λία, νά ξανασυνθέσουμε τό μεγαλύτερο 
μέρος εκείνου πού έκαμε. ’Αρχίζουμε 
λοιπόν τό εργο, ανεβαίνουμε ώς τίς πηγές, 
ζυγιάζουμε τίς επιδράσεις, ξεχωρίζουμε τίς 
ομοιότητες καί καταφέρνουμε τέλος νά 
διακρίνουμε μέσα στή θεωρία εκείνο πού 
ζητούσαμε : μιά σύνθεση, λίγο-πολύ πρω
τότυπη, τών ιδεών πού μέσα τους εζησεν 
ό φιλόσοφος.

Άλλά μιά συχνή καί πάντα νέα επαφή 
μέ τή σκέψη τοϋ δασκάλου μάς φέρνει 
σιγά-σιγά σ’ ενα αίσθημα δλως διόλου 
διάφορο. Δέ λέω πώς ή συγκριτική εργα
σία πού έπιδοθήκαμε στήν αρχή ήταν 
καιρός χαμένος: χωρίς αύτή τήν προκα
ταρκτική προσπάθεια γιά νά ξανασυνθέ
σουμε μιά φιλοσοφία άπό στοιχεία πού 
δέν είναι αύτής τής ϊδιας καί νά τή συν
δέσουμε μέ δ,τι υπήρξε γύρω της, ίσως 
νά μή φθάναμε ποτέ σ3 εκείνο πού πρα
γματικά ειν’ αύτή, γιατί τό ανθρώπινο 
πνεΰμα ετσι είναι καμωμένο: δέν αρχίζει 
νά καταλαβαίνη τό καινούριο, παρά δταν 
δοκιμάσει τοΰ κάκου δλα τά μέσα νά τό 
καταλάβη ώς παληό. Μά δσο περισσό
τερο ζητοΰμε νά μπούμε στή σκέψη τοΰ 
φιλοσόφου, άντί νά γυρνάμε γύρω σ’αύτή, 
βλέπουμε τή θεωρία του νά μεταμορ
φώνεται. ΙΙρώτα-πρώτα λιγοστεύει ή περι
πλοκή της. Επειτα τά μέρη μπαίνουν 
τό'να μέσα στάλλο. Τέλος δλα μαζεύονται 
σ’ έ'να μοναδικό σημείο, πού αΐσθανό- 
μεθα πώς είναι βολετό νά τό πλησιά
ζουμε δλο καί περισσότερο, άν καί θάπρεπε 
ν’ άπελπισθοΰμε πώς θά τό πιάσουμε.

Στό σημείο αύτό υπάρχει έ'να πράμα

απλό, άπείρως απλό, τόσον εξαιρετικά 
απλό πού δέν είμπόρεσε ποτέ νά τό πή 
ό φιλόσοφος. Καί γι’ αύτό έμίλησε σ’ δλη 
του τή ζωή. Δέ μποροΰσε νά διατύπωση 
εκείνο πού είχε μέσα στό πνεΰμά του 
χωρίς νά αισθανθή τόν εαυτό του υπο
χρεωμένο νά διορθώση τή διατύπωσή 
του, κι’ ύστερα νά διορθώση τή διόρθωση : 
έτσι άπό θεωρία σέ Θεωρία διορθώνον
τας τόν εαυτό του, δταν ένόμιζε πώς τονέ 
συμπληρώνει, δέν έ'καμε άλλο τίποτα μέ 
πλέξιμο πού έφερνε τάλλο πλέξιμο καί μέ 
τίς άναπτύξεις πάνου σ’ άλλες άναπτύξεις, 
παρά νά έκφράση μέ ολοένα μεγαλύτερη 
προσέγγιση τήν απλότητα τής άρχικής 
του ενόρασης. Ό λ ο  λοιπόν τό πλέξιμο 
τής θεωρίας του πού θά  τραβούσε χωρίς 
τέλος, άλλο τίποτε δέν είναι παρά ή 
άσυμμετρία μεταξύ τής απλής του ενό
ρασης καί τών μέσων πού διέθετε γιά νά 
τήν έκφράση.

Ποιά ειν’/αύτή ή ενόραση; Ά φ οϋ ό 
φιλόσοφος δέ μπόρεσε νά δόση τή δια
τύπωσή της, δέ θά τό καταφέρουμε βέβαια 
εμείς. Μά εκείνο πού θά κατορθώσουμε 
νά πιάσουμε καί νά καθορίσουμε είναι 
μιά ενδιάμεση εικόνα μεταξύ τής συγκε
κριμένης ενόρασης καί τής πλοκής τών 
άφηρημένων εννοιών πού τή μεταφρά
ζουν, εικόνα τρεμουλιαστή καί φευγαλέα, 
πού μπαίνει, ίσω ς .απαρατήρητη, στό 
πνεΰμα τοϋ φιλοσόφου, πού τό ακολουθεί 
σάν ίσκιος του μέσα στούς γύρους καί τά 
κλωθογυρίσματα τής σκέψης του καί πού 
άν δέν είναι ή ίδια ή ενόραση, τήν κον
τοζυγώνει δμως πολύ περισσότερο άπό 
τή συμ(ίολική κατ’ άνάγκην έκφρασή της 
μέ έννοιες, πού αναγκάζεται νά μεταχει- 
ρισθή ή ενόραση γιά νά δόση «εξηγή
σεις». Πρέπει νά κοιτάξουμε καλά αύτόν 
τόν ίσκιο: θά μαντέψουμε τή στάση τοϋ 
σώματος πού τόνε ρίχνει. Κ ι άν προσ
παθήσουμε νά μιμηθοΰ μεν αύτή τή σ-ράση, 
ή, καλύτερα γιά μάς, νά εισχωρήσουμε 
σ’ αύτή, Θά ξαναϊδοϋμε, δσο είναι μπο
ρετό, δ,τι ό φιλόσοφος είδε.

’Εκείνο πού χαρακτηρίζει έν πρώτοις 
τήν εικόν’ αύτή είναι ή δύναμη τής άρ- 
νη αη ς  πού έχει πάνου της. Θυμάστε πώς 
ενεργούσε τό δαιμόνιο τοϋ Σωκράτους; 
Σταματοΰσε τή θέληση τοΰ φιλοσόφου σέ 
μιάν ώρισμένη στιγμή καί μάλλον τόν

εμπόδιζε νά δράση παρά πού τοΰ υπα
γόρευε τί νά κάμη. Μοϋ φαίνεται πώς 
καί ή ενόραση στό στοχαστικό μέρος φέρ
νεται συχνά δπως τό δαιμόνιο τοΰ Σ ω 
κράτους στόν πρακτικό βίο· τουλάχιστο 
μ’ αύτή τή μορφή προβάλλει καί μ’ αύτή 
τή μορφή έπίσης εξακολουθεί νά δίνη 
καί πιό καθάριες εκδηλώσεις της: άμύνε- 
ται. Μπροστά στίς ιδέες πού επικρατούνε 
συνήθως, στίς θέσεις 
πού μοιάζουν γιά προ 
φανείς, στίς βεβαιώ
σεις πού περνούσαν 
ώς τά τότε γιά επι
στημονικές, αύτή σφ'υ 
ρίζει στ: αύτί τοϋ φι 
λοσόφου: ’Α δ ύ ν α 
τ ο ν . Αδύνατο κι’ δ
ταν άκόμα τά γεγο
νότα καί οί συλλογι
σμοί φαίνονται άρκε- 
τοί γιά νά πιστευθή 
πώς είναι καί δυνατό 
καί πραγματικό καί 
βέβαιο. Αδύνατο, γι
ατί κάποια εμπειρία, 
άξεδιάλυτη ϊσω ς μά 
κρίσιμη, σοΰ μιλά μέ 
τή φωνή μου καί ή 
εμπειρία αύτή είναι 
ασυμβίβαστη μέ τά 
γεγονότα πού παρα
τάσσονται καί τούς 
λόγους πού υπάρ
χουν· άπό τώρα δέ 
καί στό εξής τά γε- 
γονότ’ αύτά γιά τό φιλόσοφο δέν έχουν 
παρατηρηθή καλά καί οί συλλογισμοί είναι 
λαθεμένοι.

Τ ί περιέργη δύναμη ή άρνητική αύτή 
δύναμη τοΰ ενστίκτου! Π ώς δέν τήν 
έπρόσεξαν περισσότερο οί ιστορικοί τής 
φιλοσοφίας; Δέ φαίνεται πώς τό πρώτο 
κίνημα τοϋ φιλοσόφου, δταν άκόμα ή 
σκέψη του δέν είναι άσφαλής καί δέν 
υπάρχει τίποτε οριστικό στή θεωρία του, 
είναι νά πετάξη οριστικά μερικά πράγ
ματα ; Αργότερα θά μπορέση νά παρου- 
σιάση ποικιλία σέ δ,τι θά  βεβαιώνη· μά 
σέ δ,τι άρνεΐται δέ θάχη καμμιά ποικιλία. 
Κ ι’ άν έχει ποικιλία σ’ δ,τι βεβαιώνει, ό 
λόγος Θαναι πάλιν ή δύναμη αύτή τής

άρνησης, ή έμφυτη στήν ενόραση ή στήν 
εικόνα της. Θά πάη νά βγάλη μέ νωθρό- 
τητα συμπεράσματα σύμφωνα μέ τούς 
κανόνες μιάς εύθύγραμμης λογικής- καί 
νά πού ξαφνικά μπρος στίς ϊδιες του 
βεβαιώσεις δοκιμάζει τό ίδιο αϊσθημα 
τοϋ «άδύνατού», πού τοϋ ήρθε στήν άρχή 
μπρος στών άλλων τις βεβαιώσεις. Πραγ- 
ματικώς άφήνοντας τήν καμπύλη τής 

σκέψης του γιά ν’ ά- 
κολουθήση ϊσια τήν 
«εφαπτομένη» της κα 
τάντησε ξένος ποός 
τόν εαυτό του. Ε π ι 
στρέφει στόν εαυτό 
του γυρνώντας στήν 
Ινόράση. Ά π ό  τά πή- 
γαιν’ έλα καί τά στρι- 
φογυρίσματ’αύτά σχη 
ματίζονται τά ζίκ-ζάκ 
μιάς θεωρίας πού «ά- 
ναπτύσσεται3,δηλαδή 
χάνεται, ξαναβρίσκε
ται καί διορθίόνει ά- 
τέλειωτα τόν εαυτό 
της-

Ά ς  βγούμε άπό 
τό μπέρδεμ’ αύτό, 
κι’ άς άνεβοΰμε πρός 
τήν άπλήν ενόραση 
ή τουλάχιστο πρός τήν 
εικόνα πθύ τήν πα
ριστάνει· άμέσως κι’ 
δλας βλέπουμε ν’ ά- 
παλλάσσεται ή θ εω 
ρία άπό τίς συνθή

κες τρΰ χρόνου καί τοΰ τόπου άπ’ δπου 
φαινόταν εξαρτημένη. Χωρίς άμφιβολία, 
τά προβλήματα πού καταπιάσθηκεν ό 
φιλόσοφος είναι τά προβλήματα τοϋ και- 
ροϋ του· ή επιστήμη πού μεταχειρίζεται 
ή επικρίνει είναι ή επιστήμη τοϋ καιροΰ 
του- στίς θεωρίες μάλιστα πού εκθέτει 
μπορεί κανείς, άν τίς ζητήσει, νά ξανά- 
βρη τίς ιδέες τών συγχρόνων καί τών 
προγενεστέρων του. Π ώς μπορούσε νά 
γίνει άλλοιώτικα; Γιά  νά δόση κανείς τό 
νέο νά τό καταλάβουν είναι υποχρεωμέ
νος νά τό έκφράση μέ τά παληά μέσα- 
καί τά προβλήματα πού υπήρχαν, οί 
λύσεις πού έδιναν σ’ αύτά, ή φιλοσοφία 
καί ή επιστήμη τοΰ καιροΰ πού έ'ζησε,
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ήτανε, γιά κάθε μεγάλο πνεύμα, to υλικό 
πού ήταν υποχρεωμένος νά χρησιμο
ποίηση γιά νά δόση συγκεκριμένη μορφή' 
στήν σκέψη του. Χωρίς νά λογαριάσουμε 
πώς είναι |ταράδοση, άπό τήν άρχαιότητ’ 
άκόμα, νά παρουσιάζεται κάθε φιλοσο
φία σάν πλήρες σύστημα πού αγκαλιάζει 
κάθε τι πού είναι γνωστό. Μά θά ήταν 
πλάνη μεγάλη νά παίρνη κάνεις γιά 
στοιχείο καταστατικό τής θεωρίας δ,τι δέν 
ήταν παρά μόνον εκφραστικό μέσο. Σ αύτό 
τό πρώτο σφάλμα τρέχουμε, οπως σάς είπα, 
τόν κίνδυνο νά πέσουμε, σάν κατοςπια- 
σθοΰμε μέ τή μελέτη ενός συστήματος.Τόσες 
ομοιότητες λεπτομερειακές μάς κτυποΰν στά 
μάτια, τόσα συμπλησιάσματα μάς φαίνον
ται επιβαλλόμενα, τόσο πολλές εκκλήσεις’ 
έρχονται όλοΰθε στήν ευφυΐα μας και τήν 
πολυμάθειά μας, πού μπαίνουμε στόν 
πειρασμό ν’ άνασυνθέσουμε τή σκέψη 
τοΰ Δασκάλου μέ κομμάτια ιδεών παρ- 
μέν’ απ’ έδώ κι απ’ έκεΐ, γιά νά τόν 
επαινέσουμε στό τέλος πώς μπόρεσε— δπιυς 
σταθήκαμε κ’ εμείς οι ’ίδιοι ικανοί—  
νά σκαρώση έ'να ώραΐο μωσαϊκό. Μά ή 
πλάνη αύτή δέ βαστάει πολύ, γιατί γρή- 
Ί^ρα άντιλαμβανόμεθα πώς κ’ έκεΐ πού 
ό φιλόσοφος φαίνεται νά έπαναλαβαίνη 
πράγματα ειπιομένα, τά νοεί μέ τό δικό 
του τρόπο. Παρατοΰμε, λοιπόν, τότε τήν 
αξίωση τής ανασύνθεσης, άλλά γιά νά 
πέσουμε συχνότατα σ’ άλλο σφάλμα, ό'χι 
βέβαια τόσο βαρύ σάν τό πρώτο, μά πιό 
επίμονο. Φανταζόμεθα τή θεωρία— έστω 
κι αν είν’ ενός δασκάλου— σάν βγαλμένη 
άπό προγενέστερες φιλοσοφίες καί σάν νά 
παριστάνη «μιά στιγμή εξέλιξης». Βέβαια 
δέν έχουμε πέρα γιά πέρα λάθος, γιατί 
άλήθεια μιά φιλοσοφία μοιάζει μάλλον 
μ’ έ'ναν οργανισμό παρά μ’ έ'να άθροι
σμα καί καλύτερα πού μιλούμε γιά εξέ
λιξη παρά γιά σύνθεση. Μά ή νέα αύτή 
παραβολή, έκτος πού αναγνωρίζει στήν 
ιστορία τής σκέψης πιό πολλή συνέχεια 
παρ’ δση βρίσκεται πραγματικά σ’ αύτή, 
έχει καί τό κακό νά κρατή τήν προσοχή 
μας καρφωμένην στήν εξωτερική πλοκή 
τοΰ συστήματος καί σ’ δ,τι μπορεί νά 
προβλεφθή άπό τήν έπιφανειακή μορφή 
του, αντί νά μάς βάλη τό δάκτυλο στό 
νεωτερισμό καί στήν απλότητα τοΰ βάθους. 
"Ενας φιλόσοφος ά'ξιος τού ονόματος ποτέ

δέ λέει παρά έ'να μόνο πράγμα'κι άκόμα, 
ζητάει νά τό πή μάλλον παρά πού τό 
λέει πραγματικά. Καί λέει ένα μόνο 
πράγμα γιατί δέ βλέπει παρά ένα μόνο 
σημείο, καί μάλιστα δέ τό βλέπει παρά 
τάγγίζει μάλλον. Τό άγγιγμ’ αύτό δίνει 
τήν πρώτην ώθηση, ή ώθηση τήν πρώτη 
κίνηση κι’ αν άπό τή πρώτην αύτή κί
νηση πού είναι σά ανεμοστρόβιλος ιδιαί
τερης μορφής βλέπουμε μονάχα δ,τι εμά- 
ζεψε στό δρυμό της, δμως ειν’ αλήθεια 
πώς κι άλλη σκόνη μποροΰσε νά ξεση- 
κωθή καί πώς τό ϊδιο θά έστριφογύριζεν. 
’Έ τσι, μιά σκέψη πού φέρνει κατιτίς νέο 
στόν κόσμο ειν’ αναγκασμένη νά έκδη- 
λωθή μεσ’ άπό τίς έτοιμες ιδέες πού άπαν· 
τάει μπροστά της καί συνεπαίρνει στήν 
κίνησή της· καί μ’ αύτόν τόν τρόπο φαί
νεται σχετική μέ τήν έποχή πού έζησεν ό 
φιλόσοφος. Μά είν’ επίφαση μονάχ’ αύτό. 
0  φιλόσοφος μποροΰσε νάρθη πολλούς 

αιώνες πρίν θάχε νά κάνη μέ άλλη φι- 
’λοσοφία κι άλλην έπιστήμην θά έ'Θετεν 
άλλα προβλήματα· καί θά εκφραζότανε 
μ’ άλλους τύπους’ άπ’ δσα έγραψε ί'σως 
ούτε μιά γραμμή δέ θάταν ή ίδια· κι δμως 
Θάλεγε τό ϊδιο πράγμα.

Επιτρέψτε μου νά διαλέξω έ'να παρά
δειγμα. Έπικαλέσθηκα πρωτήτερα τις 
έπαγγελματικές σας άναμνήσεις’ θά έπι- 
καλεσθώ τώρα, μέ τήν άδειά σας, μερι
κές δικές μου. Καθηγητής στό Γαλλικό 
Κολλέγιο αφιερώνω μιά άπό τίς σειρές 
τών μαθημάτων μου στήν ιστορία τής 
φιλοσοφίας. Έ τ σ ι  μπόρεσα νά έφαρ- 
μόσιο στό Μπέρκλυ κ’ ύστερα στό Σπι- 
νόζα τό πείραμα πού περιέγραψα παρα- 
πάνου. ’Αφήνω κατά μέρος τό Σπινόζα 
γιατί θά μάς έβγαζε πολύ μακρυά. Κι δμως 
δέν ξέρω άλλο τίποτε πιό διδακτικό άπό 
τήν αντίθεση μεταξύ τής μορφής καί τοΰ 
βάθους ενός βιβλίου σάν τήν «Η θ ικ ή » ' 
άπό τό'να μέρος τά πελώρια πράγματα 
πού ονομάζονται Ουσία, Κατηγόρημα, 
Τρόπος καί τό τρομερό Θέλγητρο τών 
Θεωρημάτων μέ τούς περίπλοκους, πορι- 
σματικούς καί σκολιούς ορισμούς, μέ τόν 
πολύπλοκο μηχανισμό τους καί τήν τερά
στια καταθλιπτική δύναμη, πού κάνουν 
τόν άρχάριο νά στέκη μπρος στήν ’Ηθική 
σά χαμένος μέ θαυμασμό καί τρόμο, δπως 
μπροστά σ’ ένα Ντρέντνωτ'— κι άπό τάλλο

μέρος κάτι λεπτότατο, έλαφρότατο καί 
σχεδόν άέρίνο, πού φεύγει δσο ζυγώνει 
κανείς μά πού . δέ μπορεί κανείς νά τό 
κοιτάξη, έ'στωκιάπό μακρυά, χωρίς ν’ άδια- 
φορήση γιά δλα τάλλα, άκόμα καί γιά 
κείνο πού θεωρείται κεφαλαιώδες, άκόμα 
καί γιά τή διάκριση μεταξύ Ουσίας καί 
κατηγορήματος, άκόμα καί γιά τό δυαδισμό 
τής Νόησης καί 
τής ’Έκτασης. Π ί
σω άπό τόν βαρύν 
δγκο τών Καρτε- 
σιανικών καί Ά ρ ι 
στοτελικών ιδεών 
υπάρχει ή ένόραση 
τοΰ Σπινόζα, ή έ
νόραση πού καμ- 
μιά διατύπωση, έ
στω καί ή άπλού- 
στερη, δέν έ'χει τό
ση άπλότητα γιά 
νά τήν έκφράση.
Ά ς  πούμε, άρκού- 
μενοι σέ μιά προ
σέγγιση, πώς ή έ
νόραση αύτή τοΰ 
Σπινόζα είναι τό 
αϊσθημα μιάς σύμ
πτωσης μεταξύ τής 
πράξης τοϋ πνεύ
ματός μας γιά νά 
γνωρίση τελείως 
τήν αλήθεια καί 
τής ένέργειας τοΰ 
Θεοΰ γιά νά τή 
γέννηση, ή ιδέα 
δτι ή «επιστροφή» 
τών Αλεξανδρινών δταν πιά συμπληρωθή 
γίνετ’ έ'να μέ τήν «έκπόρευση» καί .πώς 
δταν ό άνθρωπος βγαίνοντας άπό τή Θεό
τητα φθάση νά γυρίση πάλι σ’ αύτή, 
τότε πιά βλέπει μιά μονάχα κίνηση έκεΐ 
πού έξαρχής ειδε τίς δύο άντίθετες κινή
σεις τον  πηγαιμοΰ καί τοΰ έρχομοΰ'— ή 
ηθική έμπειρία άναλαμβάνει έδώ νά διαλύ- 
ση μιά λογικήν άντίφαση καί μέ μιά άπό- 
τομη κατάλυση τοΰ Χρόνου νά κάνη πη
γαιμό τόν έρχομό.

Ό σ ο  ανεβαίνουμε ίιρόςτήν αρχική αυ
τήν έκφραση τόσο καλύτερα καταλαβαί
νουμε πώς αν ό Σπινόζας έζοΰσε πρίν 
άπό τό Ντεκάρτ θάγραφε, χωρίς άμφι-

βολία, άλλο πράγμα άπό κίΐνο πού έγραψε, 
μά μιά πού έζησε κι’ έγραψεν ό Σπινό- 
ζας ειμεθα βέβαιοι πώς θάχαμε τό Σπι- 
νοζισμό.

* *
Φθάνω στό Μπέρκλυ κι,άφοϋ έπήρ’αύτόν 

γιά παράδειγμα, δέ θά  σάς κακοφανή 
αν τόν άναλύσω λεπτομερώς: ή σύντομη 

άνάλυση έδώ δέ θά 
ήτανε δυνατή πα
ρά μέ ζημία τής 
άξίας της. Ά ρκεΐ 
νά ρίξη κανείς ενα 
βλέμμα στό έργο 
τοΰ Μπέρκλυ καί 
βλέπει νά συνοικί
ζεται τούτο— μο
νάχο του θάλεγε 
κανένας— σέ τέσ
σαρες θεμελιώδεις 
θέσεις. Ή  πρώτη 
πού τή χαρακτηρί
ζει έ'νας ιδεαλισμός 
κ’ έχει συνδεθή μέ 
μιά νέα θεωρία γιά 
τήν δράση (άν καί 
δ φιλόσοφος έκρι
νε φρόνιμο νά πα- 
ρουσιάση τή θεω
ρία αύτή γιά τήν 
δράση ώς άνεξάρ- 
τητη) μπορεί νά 
διατυπωθή ώς ε
ξής: « Ή  ύλη είναι 
ένα σύνολο ιδεών». 
Ή  δεύτερη ΰποστη 
ρίζει πώς οί άφη- 

ρημένες καί γενικές ιδέες είναι λέξεις μο
νάχα: είναι ή θεωρία τοΰ όνοματισμοΰ 
(nominalismus). Ή  τρίτη βεβαιώνει τήν 
πραγματικότητα τών πνευμάτων καί τά 
χαρακτηρίζει μέ τή βούληση: είναι, ας 
ποΰμε, πνευματικισμός καί βουλησιαρχία 
(spiritualism us-volontarism us). Τέλος, ή 
τέταρτη, πού μπορούμε νά τήν ποΰμε 
θεϊσμό (theism us) θέτει τήν ύπαρξη τοΰ 
Θεοΰ, βασιζόμενη κυριώτατα στή θεώρηση 
τής ύλης. Λοιπόν, δέν υπάρχει εύκολα»- 
τερο πράγμα παρά νά βροΰμε τίς τέσ
σαρες αύτές θέσεις, ειπωμένες σχεδόν μέ 
τά ι'δια λόγια, σ’ δλους τούς προγενέστε
ρους καί σύγχρονους τοΰ Μπέρκλυ. Τήν
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τελευταία τή συναντούμε στούς θεολόγους. 
Τήν τρίτη στό Ντούνς Σκότ· κι ό Ντεκάρτ 
ειπε κάτι τέτοιο. Η δεύτερη έ'δοσε τροφή 
στις αντιλογίες τοΰ Μεσαίωνα πρίν άπο- 
τελέσει ολοκληρωτικό μέρος τής φιλοσο
φίας τοΰ Χόμπς. 'Ό σο γιά τήν πρώτη', 
μοιάζει πολύ τόν «περιστατισμό» (occa- 
sionalismus) τοΰ Μαλμπράνς, ποΰ και τή 
διατύπωση άκόμα θά τήν ανακαλύπταμε 
καί στοΰ Ντεκάρτ μερικά κείμενα· άλλως 
τε, δέν είν’ άνάγκη νά φθάσουμε στό 
Ντεκάρτ γιά νά παρατηρήσουμε πώς τό 
όνειρο έχει δλην τήν επίφαση τής πραγ- 
ματικότητος καί πώς δέν υπάρχει καμ- 
μιά άπό τίς άντιλήψεις μας πού, αν τή 
πάρουμε κατά μέρος, νά μάς έγγυάται 
τήν έ'ξω τοΰ άνθρώπου ύπαρξην ένός 
πράγματος. ’Έ τσι, μέ τούς άρχαίους φιλο
σόφους, ή άν δέ θέλουμε ν’ άνατρέξουμε 
τόσο μακρυά, μέ τό Ντεκάρτ, τό Χόμπς 
καί τό Λόκε, έχει κανείς δλα τ ’ άναγκαΐα 
στοιχεία γιά τήν έξωτερική ανασύσταση 
τής φιλοσοφίας τοΰ Μπέρκλυ. Τό πολύ- 
πολύ νά τοΰ άφήσουμε γιά έργο δικό 
του τήν θεωρία του γιά τήν δράση, πού 
ή πρωτοτυπία της άντανακλώντας στό σύ
νολο Θά'δινε στή θεωρία τήν πρωτότυπη 
δψη της. Πάρτε λοιπόν τά κομμάτι’ αύτά 
τής αρχαίας καί νέας φιλοσοφίας καί 
βάλτε τα εις τό ίδιο πιάτο, ρίχτε ξεΐδι 
καί λάδι δσο θέλετε, προσθέστε λίγην 
άνυπόμονην επιθετικότητα έναντίον τοΰ 
μαθηματικού δογματικού καί κάποια έπι- 
θυμία— φυσική σ’ έ'ναν επίσκοπο φιλό
σοφο— συμβιβασμού τής λογικής μέ τήν 
πίστη, άνακατέφτε τα καλά, ευσυνείδητα 
κι άπό πάνου, γιά μαϊδανό, τρίφτε με
ρικούς άφορισμούς κορφολογημένους άπό 
τοΰς νεοπλατωνικούς: έτσι θά'χετε— συ- 
χωρέστε μου τήν έκφραση— μιά σαλάτα 
πού άπό μακριά θά  μοιάζη άρκετά μ’ έκεΐνο 
πού έκαμεν δ Μπέρκλυ.

Α ΐ λοιπόν, δποιος έ'καν’ έτσι θά  ήταν 
ανίκανος νά μπή στή σκέψη τοΰ Μπέρ
κλυ. Δέ μιλώ γιά τίς δυσκολίες καί τά 
άδύνατα πού άπάνω τους θά  σκόνταβαν 
αί εξηγήσεις τών λεπτομερειών τής φιλο
σοφίας τοΰ Μπέρκλυ.Τί περίεργος δ τέτοιος 
δνοματισμός πού καταλήγει νάύψώνη ένα 
σωρό γενικές ιδέες μέ ουσίες αιώνιες, μόνι
μες στή Θεία Διάνοια! καί' τί παράξενη 
άρνηση τής πραγματικότητος τών σωμάτων

πού εκφράζεται μέ μιά θετική θεωρία γιά 
τή φύση τής ύλης, θεωρία γόνιμη, πού άπέ- 
χει μίλλια άπό έ'να στεΐρον ιδεαλισμό πού 
δέν κάνει διάκριση μεταξύ άντίληψης καί 
ονείρου! Έκεΐνο πού θέλω νά πώ είναι 
πώς ειν’ άδύνατο έξετάζοντας μέ προ- 

, σοχή τή φιλοσοφία τοΰ Μπέρκλυ νά μήν 
ίδοΰμε τίς τέσσερες θέσεις πού διακρί- 
ναμε παραπάνου νά συμπλησιάζουν πρώτα 
κι’ ύστερα νά μπαίνουν ή μιά μέσα στήν 
άλλη, έτσι πού καθεμιά νά φαίνεται πώς 
εγκυμονεί τίς τρεΐς άλλες, νά παίρνει 
έξαρση καί βάθος, νά ξεχωρίζη ριζικά 
άπό τίς προγενέστερες καί σύγχρονες θ εω 
ρίες πού έμοιαζε στήν επιφάνεια. Βέβαια 
καί ή δεύτερέ αύτή άποψη, πού ή θεωρία 
φαίνεται σάν οργανισμός κι δχι πιά σάν 
άθροισμα, δέν ειν’ άκόμα ή όριστική 
άποψη. Τουλάχιστο είναι πιό κοντά στήν 
άλήθεια. Δέ μπορώ νά μπώ σ’ δλες τίς 
λεπτομέρειες. Πρέπει δμως νά δείξω γιά 
μιά-δύο άπό τίς τέσσερες θέσεις πώς μπο
ρεί κανείς ν’ άντληση τήν καθεμιά άπό 
τίς τρεΐς άλλες.

Ά ς  πάρουμε τόν ιδεαλισμό. Δέν είναι 
μόνο νά λέη πώς τά σώματα ειν’ ιδέες. 
Σ έ τί θά  ώφελοΰσ’ αύτό; Θά εξακολου
θούσαμε νά λέμε γιά τίς ιδέες αύτές δ,τι 
μαθαίνουμε μέ τήν πείρα γιά τά πράγ
ματα κι’ έτσι θ’ άντικατασταίναμε μιά λέξη 
μέ μιάν άλλη λέξη· γιατί δ Μπέρκλυ 
δέν εννοεί βέβαια πώς ή υλη θά πάψη 
νά ύπάρχη δταν αύτός πάψει νά ζή. Ό  
ιδεαλισμός τοΰ Μπέρκλυ σημαίνει δτι ή 
ύλη είναι συνεκτατική μέ τήν παράστασή 
μας· πώς δέν έχει εσωτερικό, ούτ’ άπο- 
κάτου- πώς δέν κρύβει τίποτε, δέν περιέ
χει τίποτε· πώς δέν κατέχει κανενός ε ί
δους δυνάμεις ούτε δυναμικότητες· δτι είναι 
ξεδιπλωμένη στήν επιφάνεια καί περιέ- 
χεται δλόκληρη, κάθε στιγμή, σ’ δ,τι 
δίνει. Ή  λέξη «ιδέα» σημαίνει συνήθως 
υπόστασην αύτοΰ τοΰ είδους, θέλω νά πώ 
υπόσταση πλέρια πραγματοποιημένη, πού 
τό εΐναί της καί τό φαίνεται είναι τό 
ίδιο, ένφ ή λέξη «πράγμα» φέρνει στό 
νοΰ μας πραγματικότητα πού εΐναι μαζί 
καί απόθεμα πιθανοτήτων γι’ αύτόν τό 
λόγο δ Μπέρκλυ προτιμά νά όνομάζη τά 
πράγματα ιδέες κι’ ό'χι πράγματα. Μ ’ άν 
κοιτάξουμ’ έτσι τόν Ιδεαλισμό τόν βλέ
πουμε νά συμπίπτη μέ τόν «όνοματισμό»·

γιατί ή δεύτερη αύτή θέση, δσο βεβαιώ
νεται καθαρώτερα στό πνεΰμα τοΰ φι
λοσόφου, τόσο προφανέστερα περιορίζε
ται στήν άρνηση τών γενικών άφηρη- 
μένων ιδεών — άφ τ/ρη μ έν ω ν  λέω, δηλαδή 
β γ α λ μ έν ω ν  άπό τήν ύλη : εΐναι φανερό 
πράγματι πώς δέ μπορεί νά βγή κάτι 
άπό κείνο πού δέν περιέχει τίποτε, ούτε 
νά βγάλη κανείς άπό μιάν άντίληψη άλλο 
τίποτε έκτος αύτής. Ά φ οΰ τό χρώμα δέν 
εΐναι άλλο παρά χρώμα καί ή άντίσταση 
μόνο άντίσταση, ποτέ δ έθά  βρήτε τίποτε 
κοινό μεταξύ τής άντίστασης καί τοΰ χρώ
ματος, άπό τά διδόμενα τής δράσης ποτέ 
δέ βγάζετε ένα στοιχείο πού νάναι κοινό 
μέ τά διδόμενα τής άφής. Ά ν  Θελήσετε 
νά βγάλετε κι’ άπό τίς μέν κι’ άπό τίς 
δέ κάτι πού νάναι σ’ δλες κοινό, θ ’ άντι- 
ληφθήτε, κοιτάζοντας αύτό τό πράγμα, 
πώς έχετε νά κάμετε μόνο μέ λέξη: νά 
δ δνοματισμός τοΰ Μπέρκλυ· μά νά καί 
ή «νέα Θεωρία τής δράσης» μαζί. Ά ν  
μιά έκταση ορατή καί χεροπιαστή μαζί 
εΐναι μόνο λέξη, τό ίδιο πρέπει νά παρα
δεχθούμε, μ’ έ'να λόγο άκόμα παραπάνω, 
καί γιά μιά έκταση πού ενδιαφέρει δλες τίς 
αισθήσεις: νά πάλιν «δνοματισμός», μά 
νά καί ή αναίρεση τής Καρτεσιανής θ εω 
ρίας περί ύλης. Ά ς  μή μιλούμε μάλιστα 
πιά γιά έκταση· ας διαπιστώσουμε μονάχα 
ποις, έτσι πού εΐναι δ σχηματισμός τής 
γλώσσας, οί δύο εκφράσεις: «έχω αύτή 
τήν άντίληψη» καί «αύτή ή άντίληψη 
ύφίσταται» εΐναι συνώνυμες, μά δτι ή 
δεύτερη, εισάγοντας τήν ίδια λέξη *ύπό- 
σταση» στήν περιγραφή άντιλήψεων εν
τελώς διαφορετικών, μάς κάνει νά πι
στέψουμε πώς έ'χουν κάτι κοινό μεταξύ 
τους καί νά φανταζόμεθα πώς ή διαφορά 
τους κρύβει κάποια θεμελιώδη ενότητα, 
τήν ενότητα μιάς «ουσίας». ’Έχετε δλον 
τόν ιδεαλισμό τοΰ Μπέρκλυ καί δ ιδεα
λισμός αύτός, δπως σάς έλεγα, ειν’ έ'να 
μέ τόν δνοματισμό του. Καί τώρα ας 
έλθουμε, άν Θέλετε, στή Θεωρία περί Θεοΰ 
καί στή Θεωρία περί πνευμάτων. Ά ν  έ'να 
σώμα εΐναι καμωμένο άπό «Ιδέες», ή, 
μ’ άλλα λόγια, άν εΐναι έντελώς παθη
τικό καί τερματισμένο, γυμνό άπό κάθε 
δύναμη καί δυναμικότητα δέ μπορεί νά 
έπιδράση πάνου σ’ άλλα σώματα· γι’ αύτό 
καί οί κινήσεις τών σωμάτων πρέπει νάναι

τάποτελέσματα μιάς δύναμης ένεργητικής 
πού έχει φτιάσει τά ΐδ ι’ αύτά σώματα και 
πού δέ μπορεί νάναι παρά ίχιτία νοητική, 
δπως φαίνεται άπό τήν τάξη πού μαρ
τυρεί τό σύμπαν. Ά ν  γελοιούμεθα παίρ
νοντας γιά πραγματικότητες, μέ τδνομα 
γενικών ιδεών, τά ονόματα πού δόσαμε 
σέ δμάδες άντικειμένων, λίγο πολύ τεχνητά 
σχηματισμένες άπό μάς τούς ΐδίους πάνου 
στό σχέδιο τής ύλης, δμως δέν εΐναι τό 
ίδιο δταν νομίζουμε πώς ανακαλύπτουμε, 
πίσω άπό τό σχέδιο δπου έκτείνεται ή 
ύλη τίς Θεϊκές προθέσεις: βέβαια ή γε
νική ιδέα πού υπάρχει μόνο στήν επι
φάνεια καί ενώνει τά σιόματα μεταξύ 
τους δέν εΐναι παρά μιά λέξη, μά ή γε
νική ιδέα πού υπάρχει στό βάθος ενώνον
τας τά σώματα μέ τό Θεό ή μάλλον κατε
βαίνοντας άπό τό Θεό στά σώματα εΐναι 
μιά πραγματικότης· κι’ έτσι δ δνοματισμός 
τοΰ Μπέρκλυ εξηγεί φυσικώτατα τήν άνά
πτυξη τής θεωρίας πού άδικα θεωρήθηκε 
σά μιά νεο-πλατοινική φαντασιοπληξία· μ’ 
άλλα λόγια δ ιδεαλισμός τοΰ Μπέρκλυ 
εΐναι μιά άποψη τής θεωρίας πού βάζει τό 
Θεό πίσ’ άπ’ δλες τίς εμφανίσεις τής ύλης. 
Τέλος, άνδ Θεός εντυπώνει σέ καθέν’ άπό 
μάς άντιλήψεις, ή, δπως λέει δ Μπέρκλυ 
«ιδέες», τό δν πού δέχεται τίς άντιλήψεις 
αύτές, ή μάλλον πού τις υποδέχεται εΐναι 
τό όλως διόλου άντίθετο τής ιδέας, εΐναι 
μιά βούληση, μιά βούληση πού περιορίζε
ται άδιάκοπα άπότήν θεία βούληση. Τό ση
μείο τής συνάντησης τών δύο αύτών βου
λήσεων ειν’ έκεΐνο άκριβώς πού τ ’ ονο
μάζουμεύλη. Ανθρώπινο πνεΰμα, ύλη, 
θείο πνεΰμα καταντούν δροι πού δέ μπο- 
ροΰν νά έκφράσουν παρά έν σχέσει δ 
έ'νας μέ τόν άλλο. Καί δ πνευματικισμός 
τοΰ Μπέρκλυ βρίσκεται κι’ αύτός νάναι 
μιά άποψη μιάς δποιασδήποτε άπό τίς 
τρεΐς άλλες θέσεις.

’Έ τσ ι τά διάφορα μέρη τοΰ συστή
ματος μπαίνουν τδνα μέσα στάλλο, καθώς 
συμβαίνει σ’ έ'να ζωντανό πράγμα. Κ ι’ 
δπως έλεγα στήν άρχή, ή θέα τής αμοι
βαίας αύτής διείσδυσης μάς δίνει χωρίς 
άμφιβολία μιά πιό σωστήν ιδέα γιά τό 
σώμα τής θεωρίας' δέ μάς πάει άκόμα 
νά πιάσου με τήν ψυχή της.

Θά τή ■ ζυγώσουμε άν μπορέσουμε νά 
πιάσουμε τή δ ιά μ εσ η  ε ικ ό ν α  πού σάς



έ μίλησα πρό ολίγου —  μιάν εικόνα που 
είναι σχεδόν ϋλη σέ δ,τι δέν αφήνει πιά 
νάγγιχθή— φάντασμα πού μάς παρουσιά
ζεται δσο γυρνοΰμε γύρω στή θεωρία· 
απ’ αυτό θά ζητήσο.'με νά πετΰχουμε 
τό αποφασιστικό σημείο, τήν υπόδειξη 
τής στάσης πού πρέπει νά πάρουμε καί 
τοΰ μέρους που πρέπει νά κοιτάξουμε. Ή  
διάμεση εικόνα πού σχεδιάζεται μέσα 
στό πνεΰμα τοΰ ερμηνευτοΰ δσο προχωρεί 
στή μελέτη τοΰ έργου ΰπήρχεν άλλοτε μέσα 
στή σκέψη τοΰ δασκάλου πού έκανε τό 
έργο; Ά ν  δχι αύτή, θά υπήρχε κάποια 
άλλη πού μπορεί ν’ ανήκε σέ μιά τάξη 
αντιλήψεων διαφορετική καί που νά μήν 
ειχε καμμιάν ομοιότητα μ’ αύτή, μά πού 
ήταν δμως ίσης αξίας, δπως έχουν τήν 
ϊδι’ αξία δυό μεταφράσεις, σέ διαφορετικές 
γλώσσες, τοΰ ίδιου πρωτοτύπου. Μπορεί 
καί οι δυό αύτές εικόνες, μπορεΤ μάλιστα 
κι άλλες εικόνες, ίσης αξίας πάλι, νά 
υπήρχαν δλες μαζί καί ν’ ακολουθούσαν 
βήμα πρό βήμα τό φιλόσοφο στην εξέ
λιξη τής σκέψης του. ’Ή  μπορεί εκείνος 
νά μήν άντιλήφθηκε καμμιά, προσπα
θώντας νά έρχεται πότε-πότε σ’ άμεσην 
επαφή μέ τό άκόμα λεπτότερο εκείνο 
πράγμα πού ειν’ ή ίδια ή ενόραση· άλλά 
τότε πρέπει εμείς οι έρμηνευταί νά βά
λουμε στή θέση της αύτή τή διάμεσην 
εικόνα, άλλοιώς Θά μιλοΰμε γιά τήν «αρ
χικήν ενόραση» σά γιά εν’ αόριστο νόημα 
καί γιά τό «πνεΰμα τής Θεωρίας» ωσάν 
γιά μιάν αφαίρεση, ενώ αύτό τό πνεΰμα 
είναι δσο παίρνει συγκεκριμένο καί ή ενό
ραση έκείνη τό πιό καθαρό πού υπάρχει 
μέσα στό σύστημα.

Στήν περίπτωση τοΰ Μπέρκλυ νομίζω 
πώς βλέπω δυό διαφορετικές εικόνες 
κι’ έκείνη πού μοΰ κτυπά περισσότερο στό

μάτι δέν είν’ εκείνη πού τήν πλήρη έν
δειξή της τή βρίσκουμε στόν ίδιον τό 
Μπέρκλυ. Μοΰ φαίνεται πώς 6 Μπέρκλυ 
βλέπει τήν ύλη σά μιά λ επ τό τ α τη  δ ι ά 
φ α ν η  τ σ ίπ α  μεταξύ τοΰ ανθρώπου καί 
τοΰ Θεοΰ. Μένει διάφανη ενόσω οί φιλό
σοφοι δέν ασχολούνται μ’ αύτή καί τότε 
α  Θεός δείχνεται πίσω άπ’ αύτή. Μά 
μόλις ή μεταφυσική ή καί ό κοινός 
νοΰς, δσο είναι μεταφυσικός, τήν αγγίζει, 
τότε άμέσως ή τσίπα χάνει τή γυαλάδα 
της, χονδραίνει, θαμπώνει καί σχηματίζει 
εμπόδιο4 γιατί λέξεις δπως Ουσία, Δύναμη, 
άφηρημένη Εκταση κλπ. γλυστροΰν πίσ’ 
άπ’ αύτή καί κάθουντ’ άπάνου σά στρώμα 
σκόνης κι’ έτσι μάς εμποδίζουν νά ίδοΰμε 
τό Θεό μέσ’ άπό τήν τσίπα. Ή  είκόν’ αύτή 
μόλις διαγράφεται άπό τό Μπέρκλυ τόν 
ϊδιο, αν κι’ έ'χει πή πώς «σηκώνουμε σκόνη 
κι’ ύστερα παραπονούμεθα πώς δέ βλέ
πουμε». Μά υπάρχει μιά άλλη παρο
μοίωση πού τήν επικαλείται συχνά ό 
φιλόσοφος καί που δέν είναι τό ακουστικό 
αύτό στοίβαγμα τής οπτικής εικόνας που 
περιέγραψα: ή ύλη είναι γλώσσα πού 
μάς μιλεϊ ό Θεός. Οί μεταφυσικοί τής 
ύλης, χονδραίνοντας κάθε συλλαβή, ύψώ- 
νοντάς την σέ άνεξάρτητη πραγματικό
τητα, στρέφουν τήν προσοχή μας άπό 
τό νόημα στόν ήχο κι’ έ'τσι μάς εμποδί
ζουν νά παρακολουθήσουμε τό θείο λόγο. 
Μά είτε στή μία είτε στήν άλλη προσκολ- 
ληθή κανείς πάντα έ'χει νά κάνη μέ μιάν 
απλήν εικόνα, πού πρέπει νάχουμε μπρος 
στά μάτια μας, γιατί άν δέν είναι ή ενό
ραση πού γέννησε τή θεωρία, απορρέει 
δμως άμέσως άπ’ αύτή καί βρίσκεται πιό 
κοντά της άπ’ δλες τίς άλλες -θέσεις, εϊτε 
μιά-μιά y.v τίς πάρουμε εϊτε καί συν
δυασμένες. (τό τέλος στό ερχόμενο)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ,,
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ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ 

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η  Σ Τ Η Ν  Α Ι Τ Ν Α

Έ ρχομαι άπό τή Σικελία, τήν Αίτνα, τούς 
κρατήρες, τούς καταρράκτες, τή λάβα. Έ ρ χ ο 
μαι, άλλά δέν συνέρχομαι : Τί χρεωκοπία τής 
φαντασίας ! Ό χ ι  γιατί δέν μπορεί, κατά τήν 
καθιερωμένη δημοσιογραφική έκφραση, νά 
συλλάβτι «δλο τό μέγεθος καί τήν έκταση τής 
καταστροφής», άλλά γιατί συνηθίζει νά συλ- 
λαμβάνη ολωσδιόλου άλλα πράγματα. Τ ί φαν
τάζεσθε γιά ηφαίστειο, τέλος πάντων, γιά 
Α ίτνα; Έ ν α  βουνό μέ μιά τρύπα στή μέση, 
στην κορφή, σά χωνί, ποΰ νά βγαίιτ) καπνός, 
ζεματιστή λάβα, ή καί τίποτα, βρέ αδερφέ ποΰ 
είνε άκόμη καλλίτερο ! Ά ν  έχετε τέτοιες Ιδέες 
καλλίτερα νά μήν πάτε. Θ ά..θυμώσετε. Θά 
ϊδήτε, οτι έχετε Φτιάση, μέ τή φαντασία σας, 
το ήφαίστειο (καί σείς καί δλοι άκόμα οί σχε- 
διασταΐ και τσιγκογράφοι των εγκυκλοπαιδικών 
λεξικών) δπως σάς κάπνισε. Πρώτα-πρώτα ή 
Αίτνα δέν καπνίζει μέ τό στόμα της. Καπνίζει 
με τα ποδιά της, μέ τά πλευρά της, μέ τή 
ράχη της, σάν αξιοπερίεργο, γυμνασμένο νού
μερο ιπποδρομίου. Μά είνε κατάστασις αύτή ; 
Είναι περίεργο πώς ό Πίνδαρος πού είχε ίδή 
μιά έκρηξη της καίτήνεΤχε μάλιστα περιγράψη 
θαυμάσια στήν πρώτη-πρώτη ωδή τών Πυθίοιν 
δέν παρατήρησε μιά τόσο μεγάλη ανωμαλία. Νά- 
χη κρατήρα μισό χιλιόμετρο πλάτος καί νά κα- 
πνίζη άπ’ άλλου, άπόπαντοϋ, άπ’ οπου φθάση; 
’Από τό πρώτο κύτταγμα μοΰ θύμισε τίς κα
λύβες μερικών δικών μας Θεσσαλών, πού έχουν 
φουγάρο τρεις πήχες, γιά νά καπνίζουν άπ’ δλα 
τ ’ αλλα μέρη, άπό τά παράθυρα, nc πόρτεο, 
τούς τοίχους, τά κεραμίδια, έκτός άπ’ αύτόν ! 
Τ ί νά σάς κάνη καί ή φαντασία σας ; Ποΰ θ έ 
λετε νά. φαντασθή δτι στό ψηλότερο ηφαί
στειο τής Ευρώπης βασιλεύει ρωμαίϊκη κακο
μοιριά ;

’ Ας άφήσουμε τ ’ αστεία. Υπάρχει λόγος πού 
ή Αίτνα δέν καπνίζει μέ τήν πίπα της. ’Εν
νοεί, κάθε φορά, νά μεταχειρίζεται καινούρ
για. Καί τή φτιάνει. Ά πό χίλια χρόνια πρό 
Χρίστου μέχρι σήμερα δέν κάνει άλλη δου 
λειά. Σκαρώνει κραιήρες. ”Αν πάρετε Σικελόν 
οδηγό καί τυΰ π ή τ ε :

—Τράβα, πήγαινέ με στόν κρατήρα !

Θά σταθή νά σάς δή μέ τό συγκαταβατικό 
χαμόγελο πού έχουν οί σοφοί γιά τούς άγραμ- 
μάτους :

— Σέ ποιόν άπό τούς διακόσους ;
Καί θά πή λίγους. Κάθε βήμα εινε καί άπό 

ένας κρατήρας. Οί σβυσμενοι, πού είνε θλιβε
ροί σάν συνταξιούχοι, σάν άκαδημαϊκοί, σάν 
μυθιστοριογράφοι πού έχουν χρόνια νά δό- 
σουν σημεία ζωής, είνε άπειροι. Οί ενεργοί 
αύτοί πούκαναν τήν καταστροφή, τέσσερες με
γάλοι καί γαλαξίας ολόκληρος άπό μικρούς. 
“Αλλο πάλι βάσανο αύτό ! Τ ι φαντάζεσθε ώς 
κρατήρα ; Μήν πήτε τίποτε, δέ θάχη καμμιά 
σχέση μέ τό πράγμα. Θά φαντάζεσθε κάτι στρογ
γυλό, κύκλο, έλλειψη, άκα\όνιστη περιφέρεια, 
στόμα, χείλη.

Α”, λοιπόν, αύτά δλα είνε καθαρή φιλολο
γία, ενα συμβατικό λεξιλόγιο γιά τίς περιγρα- 
φ έ:. Οί κρατήρες πού είδα, στήν κορυφογραμμή 
τοΰ Φρουμέντο, είνε μιά σειρά κουμπότρυπες. 
Αύτό τό βουνό εινε γεμάτο μαχαιριές σάν νά 
συνεπλάκη μέ παλαιούς άντάμηδες τής Πλάκας 
καί τώκαμαν κόσκινο μέ τίς κάμες τους. Αύ
τές οί μαχαιριές, άπό κοντά, είνε αβυσσαλέα 
καί φοβερά βάραθρα. Στό βάθος άκοΰτε τή 
λάβα νά κοχλάζη καί νά παφλάζη.

Ά ς  έρθουμε λιγάκι σ’ αύτήν. Πώς ρ έει; 
’Εδώ εΤνε πιά πού ή φαντασία σας θά τά κάνη 
θάλασσα! “Ολοι βλέπουν μπροστά τους λυω-» 
μένο μέταλλο, λυωμένο σίδερο πού τρέχει σέ 
πύρινα ποτάμια καί πλημμυρίζει τά χωριά. Θά 
ήτανε πολύ ώραΐα έτσι, γιά κείνους πού κατα- 
στρέφονιαι! Θά γλύτωναν μιά καί καλή σάν 
έναν πού παίζει καί χάνει σ’ ένα χαρτί δλη τήν 
περιουσία του. -Άλλά δέ γίνεται τίποτα τέτοιο. 
Ή  λάβα μόνο στήν άρχή, κοντά στίς πηγές 
της τρέχει έτσι, άπόλυτα ρευστή καί φοβερά 
πυρακτωμένη. Πιό κάτω γίνεται σάν κόκ, λό
φοι άπό κομμάτια μεταλλεύματος, π 'τρες, χώ
ματα, δ,τι βρίσκεται μπροστά της και παρασύ- 
ρεται άπό τή ροή της— μιά λοφοσειρά πού 
σπρωγμένη άπό κάτω, άπό τό ρεΰμα ποΰ κι
νείται' άργά, βαρειά, -ψυχρά—αν μ.τορή αύτό 
νά λεχΟή γιά τή λάβα !—μεθοδικά,μ’ένα διαρκή 
μεταλλικό κρότο, σάν φάλαγξ στρατιωτική πού



έκτελεϊ σχέδιο τοΰ γερμανικού επιτελείου. Τά 
χωριά απειλούνται μιά-δυό μέρες, πολιορκοΰν- 
ται, περικυκλώνονται, περισφίγγονται καί στό 
τέλος ροκανίζονται άργά άργά σάν παξιμάδια 
στό σιόμα ένός απίστευτου, τεραστίου τρωκτι
κού πού εννοεί νά γλεντήση τήν τροφή του. 
Οί καημένοι οί χωριάτες βλέπουν τά σπίτια 
τους νά γκρεμίζωνται ώ ρε: ολόκληρες ! Νά δια- 
λύώνται καί νά πέφτουν άπό κάποια σαδιστική 
δύναμη πού θέλει νά χαρή, στιγμή πρός στιγμή, 
τον πόνο τους. "Εχουν δλο τόν καιρό νά κά
νουν δσες λιτανείες θέλουν μπροστά στό βρα
δυκίνητο τέρας πού σέ κάθε δέηση άπαντα 
στερεότυπα μ’ ενα βήμα πρός τά έμπρός. 'Ομο
λογώ πώς δσο και νά δούλευε ή φαντασία μου 
δέ θά μποροΰσε ποτέ νά σκαριόση μιά θεομη
νία τόσο διαβολική, μπροστά στήν οποία οί πιό 
τρομερές μηχανές τής ίεράς έξετάσεως εΐνε 
παιγνιδάκια γιά μωρά.

ΣΠΥΡΟΣ Μ ΕΛΛΣ

ΕΠΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ κ. ίΡΥ^ΑΡΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΜ κ. ΣΠ· ΜΕΛΑ

Είναι γνωστό δτι 6 κ. Σ. Μελας 2?χε γράψει 
κατά τά τέλη του περασμένου μηνός ενα ■ δυνατό 
■άρθρο είς τό «"Εθνος» γιά τό εργο τοϋ κ. Ψυ- 
χάρη, πέρνοντας αφορμή άπό τήν τελευταία του 
μελέτη ποΰ είχε δημοσιευθή κοματιαστά στίς 
σελίδες του «'Ερμη τής Γαλλίας» μέ τόν τίτλο 
«ενας λαός ποΰ δέν θ·έλει τή γλώσσα του». Στό 
άρθρο αυτό, κατ’  αρχήν έγκωμιαστιχό γιά την με
γάλη προσπάθεια τοΰ κ. Ψυχάρη, δέν άπεσιώπησε 
μερικές επιφυλάξεις του ό κ. Μελδς. Καί σ ’ αυτές 
κ. Ψυχάρης άπαντα τώρα μ’ ενα γράμμα του άπό 
τό Παρίσι που τό δημοσιεύομε άμέσως ολόκληρο 
γιατί παρουσιάζει σέ πολλά "σημεία γενιχό ενδια
φέρον άναμφισόήτητο Ό  κ. Μελας ποΰ είχε τήν 
ευγένεια νά μιας παραχώρηση τό γράμμα— προορι
σμένο άλλως τε γιά δημοσίευση— μας πληροφορεί, 
δτι θ ’ άπάντηση στό έρχόμιενο φύλλο τών «Έ λλ . 
Γραμμάτων» καί μάλιστα κάπως διεξοδιχά στό σε
βαστό δάσκαλο.

Πόσο γελάστηκες, καημένε μου Σπϋρο! Έ γώ  
νά Θυμώσω, διαβάζοντας τό λαμπρό εκείνο σου 
τό άρθρο τοΰ «’Έθνους» ; Καλέ, τΐ μοϋ λές ; 
Ή  καρδιά μου δσο προχωρούσα, γινότανε περ
βόλι. Τ ί πειράζει ποΰ διαφωνούμε σέ μερικά ; Οί 
ανθρώπινες οί γνώμες αλλάζουνε καί πάνε. Τό 
κυριώτερο εΤναι νά συφωνοΰνε οί καρδιές. 'Ένα 
δάκρι πού στάλαξε άπό τήν καρδιά δέν πάει 
ποτές του χαμένο. Γεννά καλοσύνη δπου πέση 
καί ή καλοσύνη μονάχη σώζει τόν κόσμο. Ά ν  
βΐτανε δλοι κακοί, έρημος θά  εΐτανε γλήγορα 
ό πλανήτης μας.

Ά πό τήν καρδιά σου χύθηκε τό άρθρο σου 
έκεΐνο τό περίφημο, πού δέ λυπάται κανείς 
■ουτε κόπους περασμένους, οϋτε άγώνες δεινούς 
κι δσα φέρνουνε μαζί τους οί άγώνες βάσανα 
οιι απελπισίες, δταν αξιώθηκε ό ποιητής νά 
ίμπνέψη τέτοιο άρθρο σ ’ ένα Σπϋρο Μελά.

Σ ’ έ'να Σπΰρο Μελά, μάλιστα ! Γιατί νά μή

σοΰ πώ τήν περίεργη εντύπωση πού μοΰ έδω
σες έ'να βράδι στό θέατρό σου, άφοΰ είχα κά
μει τήν πρώτη μου δημόσια διάλεξη στήν 
Αθήνα, κι άπομείναμε μόνοι!

Τήν ξαίρεις τή φρασούλα πού τή συνηθί
ζουμε κάθε μέρα : παίρνει ό νους του.

Παίρνει ό νους σου, δηλαδή δτι άκούσης, 
δτι διής, τό παίρνειο μέσα σου, τό άρπάζεις 
τό κάνεις δικό σου, γίνεται ΐδιοχτησία σου ό 
κόσμος, ποιός κόσμος; ό κόσμος άλάκερος, 
έσώκοσμος κι' όξώκοσμος.

Τέτοιος είσαι, Σπΰρο, και ποτές μου δέν 
κατάλαβα τόσο καλά τό βαθί τό νόημα τής 
κοινής φρασούλας, παρά τή βραδεία ποΰ μοΰ 
μίλησες γιά τό ζήτημα καί γιά τή δράση μου 
τήν ίδια.

Πώς λο πόν έσύ, ό έξυπνος, ό τετραπέρα
τος, ό διαολεμένος, πώς δέν κατάλαβες ένα 
πράμα σημαντικό;

Μέ ψέγεις πού κατηγορώ τούς δικούς μας 
μπροστά στό παγκόσμιο κοινό. Μά, παιδάκι 
μου, τό πρώτο χρέος τοΰ Ρωμιοΰ εΐναι νά 
κατηγοριέται στήν οικουμένη μπροστά. Πρέ
πει νά προπάρουμε. Πώς τούς φαντάζεσαι 
τούς ξέ ν ο υ ς ; Στραβούς ; Νά σοΰ δηγηθώ καί 
νά διασκεδάσης. Ό  αγαθός ότ Βικέλας ταξί- 
δεβε μιά μέρα στήν Ελλάδα μέ τόν ξακου
σμένο τόν έλληνιστή τόν A. Croiset. Καθισμέ
νοι καί οί δυό κατάντικρι μέσα στό τραίνο. 
Ζυγώνει δίπλα στό παραθυράκι ένας ζητιάνος 
καί απλώνει τό χέρι. Ό  Βικέλας άνω κάτω. 
Ε ΐχε πει τοΰ Croiset πώς στό ρωμαΐίκο τοΰ 
κάκου καί ζητιάνους δέ βλέπεις! Γυρνά τό 
λοιπόν καί διώχνει τό ζητιάνο μέ λόγια πι
κρά. Ξεκαρδιζότανε στά γέλια δ Croiset, σά 
μοΰ άνάφερε τό άνέκδοτο.

Γιά  νά ξαναρθοΰμε στή μελέτη μου, ό 
A. M eillet, ποΰ εΐναι σήμερα ό μεγαλήτερος 
γλωσσολόγος τής Έβρώ πης καί τής Α μερι
κής, μοΰ γράφει νά μοΰ πή πώς ή μελέτη 
μου είναι «une etude definitive». Γραμμένη 
γαλλικά. "Οσο θέλεις. Μά κινέζος δέν είμαι. 
Νά λοιπόν ένας Ρωμιός ποΰ είπε τήν άλήθεια. 
Καί δοξάζεται στήν Εβρώπη πού τήν εΐπε.

Νά μήν ξεχνοΰμε κιόλας πώς άπό τήν άρχή- 
άρχή τό δήλωσα, παρακάλεσα, πρόσταξα νά 
μή θαρρέψη κανένας μαθές πώς τά βάζω μέ 
τό έθνος. Τονίζω μάλιστα πώς τό έθνος εΐναι 
θάμα μονάχο. Τούς καλαμαράδες κυνηγώ, και 
δώ, νά τό ξαίρεις, δχι στό παγκόσμιο δημό
σιο μπροστά, μά ίσια μέ τά μακρινά τάστέ- 
ρια τοΰρανοΰ, ay μποροϋσα, θά τό φώναζα 
πώς ή καθαρέβουσα, ή καμαρωμένη, περή
φανη καί περίφημη, βασίζεται στήν πρόληψη, 
στήν άμάθεία, στήν τελειωτική τήν άγνοια 
τής άρχαίας.

Γ  ι’ άφτό, φίλε Σπΰρο, γιά νά ξαστερωθή 
πιά πέρα πέρα ή αλήθεια, μοΰ μυρίστηκε, 
πού λές, τό Νόμπελ. Ά με, τί νομίζεις, τάχα 
γιά τούς παράδες; Ποιός μέ είδε ποτές του 
νά μαζώνω λιανά στή τζεπούλα μ ου; "Ολα 
γιά τούς άλλους. Ή  τιμή γιά μένα, πιό σω
στά γιά τήν ’Ιδέα. Νά μήν τά μασοϋμε. Γκάφα 
μεγάλη πού δέ μέ προτεΐνανε γιά τό Νόμπελ 
έμενα. Ουτε ρώτημα πώς άλλη σημασία θά

εΐχε γιά τόν ελληνισμό νά τδπαιρνε ό Ψυχά- 
ρης παρά ό Κωστής.

Τ ί προσμένεις δμως άπό εναν τόπο, άπό 
μιάν Α θήνα πού τό προκηρίχνει φαρδιά πλα
τιά πώς ό συγραφέας τοΰ «Ταξιδιού» δέν εί
ναι καλλιτέχνης, δέν είναι ποιητής ! Κανόνισα 
τή ζωντανή μας γλώσσα γιά δυο σκοπούς, 
πρώτος καί ίερός, γιά νάχη τό παιδί μιά γραμ
ματική, δέφτερος κι άλλο τόσο ίερος, για ναχη 
τό έθνος μιά φιλολογία.

Ά ν  ξαίρεις κανένα χριστιανό πού νά τήν 
κανονίση καλήτερα, μέ περσότερη προσοχή καί 
μέ περσότερο μέτρο, τραβώ το καπέλλο μου. 
Μά έσύ, ματάκια μου θέλεις ν’ άποφασιση ό 
λαός. Πώς τό έννοεϊς ά φ τό ; Νά μαζωχτοΰνε 
στό θέατρο έπαρχιακοί αντιπρόσωποι άπ’ δλη 
τή ρωμιοσύνη καί τότες πιά νά ξεστηθίσω έγω 
κανένα κομματάκι μου, έσύ μιά σκηνοΰλα σου 
άπό τό «Γιό τοΰ “Ισκιου».

Ό  θ εό ς  φυλάξοι ! Δέν τό θέλω μέ κανέναν 
τρόπο, γιατί άρχισίγουρο πώς εσενα Θα̂  ψηφί
σουνε καί θ ’ άπομείνω μέ τήν Ιδ έα  στά κρύα 
τοΰ λουτροΰ.

Σ έ κάτι άλλο θά συφωνήσουμε, Σπΰρο. Προ
βλέπεις πώς άκόμη καί σάν πεθάνω, θά  σάς 
ζαλίζω μέ ατέλειωτες κουβέντες. Κάτι τέτοιο 
μπορεί ν’ άκολουθήση. “Εγραψα τόρα  ̂τελε- 
φταΐα ένα μακρί μακρί πεζό τραγούδι, «Το πλε
ούμενο χρυσό κιβούρι* . Ο ποιητης, ήσυχα 
ξαπλωμένος άνάμεσα σέ πεφκόκλαδα καί δα- 
φνοΰλες ξαναπερνά μέ τό νοΰ του τήν ύπαρξή 
του. "Οτι δυσάρεστο κι άν τοΰ έτυχε, δέν τοΰ 
μέλει. Κάθε τόσο χαμογελά. "Οσο πλέει στή 
Μεσόγειο τό κιβούρι, δσο χαδέβουνται^ τά πλε- 
βρά του άπό τή θάλασσα τήν κυανή, δσο πλη
σιάζει στήν παινεμένη τή Χιό, τόσο πιό γλυκά 
ή καρδιά του αναγαλλιάζει, γιατί τό ξαίρει 
πώς ό ποιητής αρχίζει καί ζή μονάχα σάν 
πεθάνη.

Τότες πιά παίρνει καί τό Νόμπελ.
Σπϋρο, έλα στό Νησί μου, στάσου μιά 

στιγμή στό μνήμα μου μπροστά, θά  σοϋ πώ 
τρυφερά λόγια επειδή ποτές μου έσένα δέ θά 
σέ ξεχάσω.

«ΡΥ̂ ΛΡΗΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΣ. Ή  εικόνα τοΰ εξωφύλλου 
είναι εργο τοΰ συγχρόνου Γερμανοΰ ζω γρά
φου Γεράρδ Φόλντραγ. Παριστάνει ενα νεαρό 
καλλιτέχνη ποΰ ζωγραφίζει τήν γυναίκα του 
τό παιδί του και τόν έαυτό του.Έκεΐνο που χα
ρακτηρίζει τήν εικόνα αυτη εΐναι ή σιγουριά 
τής γραμμής και ό ρεαλισμός τοΰ θέματος 
καί τής έκτελέσεως, Θυμίζει απο τής απο- 
-ψεως αύτής Μουρίλλο ενω η εκφραστική 
μορφή τής γυναίκας καί ή ολη στάση της 
τή φέρνει κοντά στή Λάουρα ντί Ντιάντι τοΰ 
Τισιανοΰ ποΰ δημοσιεύσαμε στό προηγού
μενο φύλλο μας, Γιά τό εργο αύτό οί ξένοι 
ειδικοί αφιέρωσαν ευμενέστατες κρίσεις καί 
άνάμεσα <χ’ αλλα το Αγγλικό περιοδικο 
«S tu d io » θεω ρ εί τό εργο αύτό ώς υποδειγ
ματικό καί τονίζει οτι τό αίσθημα τοΰ χρώ 
ματος ιδίως είναι άφθαστα ανεπτυγμένο ατό 
ζωγράφο Γεράρδ Φόλντραγ.
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ΗνΘΟΝΑΣ Είδαμε καί μεΐς τό άπάνθισμα πού 
δημοσίευσαν οί εφημερίδες άπό τά γραπτά 
τών εισιτηρίων εξετάσεων τοϋ Πανεπιστήμιου 
καί έθαυμάσαμε καί τίς ανορθογραφίες τό 
« ο » καί τό « ρθο » μέ ωμέγα παρα
καλώ γιά νά εΐμεθα συνεπείς πρός τό σύ
στημα τών έξεταζομένων — καί̂  τίς φοβερές 
άλαμιτουρνέζικες, ή άνύπαρκτες ιδέες τους. Τά 
σχολεία μας, λένε, διδάσκουν γλώσσα επομέ
νως δέν μπορεί νά ζητήση άπό τά παιδιά νά 
ξέρουν τίποτε άλλο. Καί έπειδη γλώσσα δεν 
υπάρχει, έπίσης καί αυτή πού διδάσκεται δέν 
γράφεται, εΐναι συγχωρημένα νομίζομε,άν γρά
ψουν, ΠειΘαρ/ία τό ει μέ ν καί αν τήν ορί
σουν «ώς πηδάλιον καί λιμένα της αναπαυ- 
σεως» ή ώς «ώραίαν τό πρόσωπον κ α ί . . .  το 
σώ μ α!» . . .  Έκεΐνο ποΰ πρέπει δλοι νά κατα
λάβουν εΐναι δτι, γιά νά ύπάρξη Εκπαίδευση 
πρέπει νά ύπάρξη γλώσσα καί ίδεες με κάποιο 
περιεχόμενο γιά νά μήν μεταχειρισθοϋμε τήν 
μεγάλη λέξη, ιδανικά. Καί αύτά τά δύο δέν 
άποκτώνται ούτε μέ αυστηρές εξετάσεις, ούτε 
μέ τή διαπόιιπευση ένός συστήματος που κα
νείς εως τώρα δέν έδειξε στήν πράξη, δτι εί
ναι ικανός ν’ άντικαταστήση. Μέχρις δτου αΰτά 
τά δύο συμβοϋν εΐναι βέβαιο, πως θά βλέπουμε 
στή θέση τοΰ πιθήκου τοΰ γνωστοΰ διηγήμα
τος, ποΰ άσχημονοϋσε μπροστά στή σελήνη, 
νεαρούς Έλληνες, πού κάνουν τό ίδιο μπροστά 
στό ωραίο σώμα τής άφηρημένης έννοιας τής 
«Πειθαρχίας».

Γ IfVTl ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 01 Ν()Μ0Ι. Στό
νομοσχέδιο πού ύπέβαλε στή Βουλή ό^Ύπουργος 
τής Ε θν ικ ή ς Οικονομίας υπάρχει ένα άρθρο 
(τό 10ο) πού λ έ ε ι :

Απαγορεύεται άπολύτα>ς ή εις δημοσίους 
κινηματογράφους είσοδος ανηλίκων αμφοτερων 
τών φύλλων μέχρις ηλικίας 16 έτών συμπερι
λαμβανομένων. Ή  ήλικία θα εξακριβοΰται δια 
της έπιδείξεως πιστοποιητικού . . .  . κ.λ.π. Τα 
πιστοποιητικά δέον νά φερωσι την φωτογρα
φίαν τοϋ υπέρ οΰ έξεδόθησαν».

Νά γιατί δέν εφαρμόζονται οί νόμοι στήν 
Ελλάδα. Φτάνουμε πάντοτε στήν άκρη. Εΐνε 
δυνατά αύτά πού λέει τό παραπανω ά ρ θρ ο ; 
Καί δέ φτάνει τό εισιτήριο, ό φορος, τό 
μπουρμπουάρ τοΰ ταξιθέτη θέλει να πληρωνη ο 
κόσμος χαρτόσημα καί φωτογραφίες για πιστο
ποιητικά; Καί θά έξελέγχωνται αύτά τά πιστο
ποιητικά στήν πόρτα ; Μή χειρότερα !

Υ π ο π το  ΑΡΘΡΟ- Τό νομοσχέδιον περί κινημα
τογράφων έχει κι αλλο ενα άρθρο, που αν δεν 
εΐναι άνόητο ’ σάν τό 10ο τότε . σίγουρα εΐναι 
ύποπτο. Δ έει τό 9ο άρθρο :



«Πάσα κινηματογραφική έπιχείρησις ΰπο- 
χρεοΰται έπί απειλή στερήσεως τής άδειας νά 
προβάλλη καθ’ έκάστην μετά τοΰ τακτικοΰ 
προγράμματος καί έβδομαδιαίαν κινηματογρα
φικήν άνασκόπησιν Ιστορικών ή συγχρόνων έθνι- 
κών γεγονότων».

Δηλαδή ; Μήπως αποβλέπει τό άρθρο στήν 
υποστήριξη κ α μ μ ιά ς .. ..  εγχώριας παραγωγής 
ταινιών ;

0  ΛΝΘΡΟΠΙΣΜΟΣ ΜΒΣ· Μερικές εφημερίδες 
έξέφρασαν τήν άγανάκτησή τους γιατί οί Ρεν- 
τζαϊοι διαπομπεύ&ηκαν μές τίς βαρειές—ασή
κωτες άλυσσίδες Τό θέαμ’ αύτό έπρόσβαλλε 
πράγματι τόν ανθρωπισμό μας. Μά τί νά 
ποΰμε γιά τούς άλλους πολίτες πού γιά ψύλ
λου πήδημα σέρνουνται στούς δρόμους μέ χει
ροπέδες ;

R Σ ΜΗΝ ΗΝΘΟΥΣΕ ΤΟΣΟ. Εις ένα αρθρίδιο 
μιάς έφημερίδος διαβάσαμε τά έξης :

«Άπό διάφορα σημεία τών πλέον άπομεμα- 
κρυσμένων θαλασσών ελληνικά άτμόπλοια έκ- 
πέμπουν τό διεθνές σήμα κινδύνου, τήν ύστά- 
την έπίκλησιν διά τήν σωτηρίαν τών ψυχών 
τών πληρωμάτων των. Αύτό άποδεικνύει πόσον 
άνθεϊ ή άτμήρης έμπορική μας ναυτιλία . . .».

“Ηγουν: πάρε τον στό γάμο σου νά σοΰ πή 
καί τοΰ χρόνου! . . .

Π ε ρ ίε ρ γη  λ ο γική - Είναι κάμποσες ημέρες 
πού καταδικάσθηκε σέ δεκατέσσερα χρόνια φυ
λακή ό Γκούσιος πού άποπειράθηκε νά δολο- 
φονήση τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας. Τήν 
άλλη μέρα πολλές εφημερίδες έγραψαν πώς 
πρέπει νά είσαχθή σέ νευρολογική κλινική δ 
Γκούσιος γιατί «πάσχει τάς φρένας». Μά τήν 
άλήθεια, δέν τή καταλαβαίνουμε καθόλου αύτή 
τή λογική.

Ή  πάσχει άπό φρενικό νόσημα ό Γκούσιος 
καί τότε άδικα καταδικάσθηκε, άδικα κάθησε 
τόσον καιρό στή φυλακή, ένφ έπρεπεν έξ άρ- 
χής νά είσαχθή σ’ ένα φρενοκομείο, ή τάχει 
τετρακόσια καί πρέπει νά ξεπληρώση τήν ποινή 
του. Tertium non datur.

Πεζοτης. Μιά μικρή αγγελία έφημερίδος ζη
τάει «δακτυλογράφον γνωρίζουσαν καλλιγρα
φίαν καί ορθογραφίαν». Ύ ψ ιστε Θεέ, τί πεζή 
άπαιτητικότης ! 'Ωραία απλώς δέν άρκεΐ ;

Οΐ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΓΙΒΤΡΟΙ· Στή Βουλή άκούστηκε 
καί τοΰτο: ότι είναι περιττοί οί σχολικοί για
τροί καί συνεπώς πρέπει νά καταργηθή ό θ ε 
σμός αύτός. Ή  γνώμη αύτή μόνο ίσαμε ένα 
σημείο δικαιολογείται" Ύ μ εϊς  άπορροι'με πώς 
αν υπάρχει κάτι περιττό σ’ αύτήν τήν υπόθεση, 
δέν είναι ούτε οί γιατροί οΰτε τά ύγιεινά σχο
λεία' περιττές καί βλαβερές καταντούν οί οι
κονομίες πού γίνονται σέ βάρος τής υγείας καί 
τής μορφώσεως τών παιδιών τοΰ λαοΰ.

Les Korakistiqu.es. — Ή  σάτυρα αύτή τοϋ 
Ρίζου Νερουλοΰ μεταφράστηκε άπό τήν Δα Π. 
Λάσκαρη καί τυπώθηκε ώς συμπληρωματική 
διατριβή, στό Παρίσι.

Αύτό καθ’ έαυτό, τό θέμα τοΰ βιβλίου, δη
λαδή τό γλωσσικό ζήτημα, πρίν άπό έκατό 
χρόνια έχει περιωρισμένον ένδιαφέρον. Ί σ ω ς , 
επειδή ό συγγραφεύς δέν έχει τή δύναμη νά 
ζωντανέψη αρκετά ολόκληρη τήν έποχή. Ί σ ω ς , 
πάλι, επειδή ή καθαρεύουσα, νεκρή όπως είναι, 
δέν μάς διασκεδάζει οΰτε μάς κάνει νά άγανα- 
κτοϋμε. ’Απεναντίας: Τά γεροντάκια σάν τόν 
Σωτήριο καί τόν Αύγουστο πού γυρεύουν μέ 
πείσμα^ κωμικοτραγικό, νά βροΰν ελληνική ρίζα 
στό «αραντες, μαράραντες, χορχολίβαντες τών 
’Αθιγγάνων», φαίνονται τόσο απλοϊκά καί 
αβλαβή. Κι’ εκείνα τους τά «τή υιρα» άντί γιά 
τώρα καί «τά βρακία» άντί γιά βρακιά. Έ τ σ ι  
καθώς ξεσκαλίζουν άπ’ τά βιβλία καί τά ψιλα- 
φίζουν μέ τρυφερότητα, σάν νάχουν καί κά
ποια αρχοντιά δταν συγκριθοΰν «τήν σήμερον» 
μέ τόν «συγκλονιστικό σανφασονισμό» τοΰ κάθε 
επαρχιώτη φοιτητή πού βόσκησε ένα-δυό φεγ
γάρια στά «βουλεβάρτα», γι’ αύτό καί δέ γε- 
λοΰμε μέ τά Κορακίστικα.

Αύτά γιά τό κείμενο. “Οσο γιά τήν συμβολή 
τής Δ0? Λάσκαρη Ηά έλεγε κανείς—άν έλειπε 
ό ωραιότατος πρόλογος —ότι τήν μετάφραση 
αύτή τήν έκανε σάν μιά πνευματική ακροβα
σία. Καί είναι αλήθεια πώς δέν μποροΰσε νά 
γίνη αύτή ή άκροβασία πιό τεχνικά; Σ έ πολλά 
μέρη μάλιστα, δπως στήν απόδοση τής καθα
ρεύουσας, σέ σχολαστικά γαλλικά έχει πολύ 
χάρη ή δουλειά της καί—περιττό νά προσθέσω 
απόλυτη ασφάλεια στήν ξένη γλώσσα. Τό σύ- 
νολον όμως είναι κουραστικό. Τά ιδιώματα τά 
γαλλικά δέν έρχονται φυσικά στήν κουβέντα. 
Είναι τόσο ανόμοια μεταξύ των, άστε γιά νά 
πέρασης απ’ τό ένα στό άλλο, διακόπτεται κάθε 
τόσο ή έννοια. Τούς λείπει ή αρμονία καί ή 
συνδεσις πού ύπάρχει απολύτως στά έλληνικά. 
Καί όχι μόνον μεταξύ των συμβαίνει αύτό, 
αλλά  ̂καί κάθε μία διάλεκτος γαλλική χωριστά 
δεν αντιστοιχεί καθόλου μέ τήν άντικρυνή της 
τήν ελληνική. ’Απορώ πώς δέν τό πρόσεξε αύτό 
η̂  Δ1? Λάσκαρη, γιατί νομίζω οτι τά patois 
είναι φανερό πώς δέν έχουν μέ τήν Γαλλική 
γλώσσα τήν ίδια σχέση πού έχουν πρός τά 
κοινά έλληνικά τά δικά μας Χιώτικα, Μυτιλη- 
νέϊκα καί άλλα τοπικά.

Έ τ σ ι  και τό διάβασμα καταντά λίγο άκρο
βασία. ’Αφίνω πού σέ κάθε σελίδα ύπάρχουν 
5 —6 έξηγήσεις, παραπομπές κτλ. πού βαραί
νουν κι’ αύτές υπερβολικά.

Ά ρ ά  γε λοιπόν μποροΰσε νά γίνη ή μετά
φραση^ αύτή μέ άλλη γλωσσική βάση; 'Ομο
λογώ ότι δέν έχω καλλίτερη νά υποδείξω. Τά-

ζήτημα όμως είναι άν τοση δουλειά αξιζε^ τον 
κόπο. Θά είχα μεγάλους δισταγμούς άν, όπως 
ϊΤπα παραπάνω, δέν είχε κάνει ή Δ1? Λάσκαρη 
μ’ αύτήν τήν ευκαιρία τήν εισαγωγή της καί 
μάλιστα όπως τήν έκανε.

Στίς λίγες αύτές σελίδες κατορθώνει νά 
ζωγραφίση τά όμορφα εκείνα χρονιά—-17ος, 
18ος ιδίως αιώνας—όπου κρυφά άπ’ τόν θεό 
σάν νά ποΰμε, έβραζαν τοσο υλικά τής φυλής 
μας. Καί είναι ή εικόνα της λιτή καί φωτεινή, 
γραμμένη μέ μεγάλη γνώση καί αγάπη για τό 
θέμα, ολοζώντανη μέ κάτι ιστορικές λεπτομε- 
ρειες τόσο έκφραστικές πού μοιάζουν σάν πι
νελιές αληθινού καλλιτέχνη: τό πως π. χ. τό 
γυμνάσιο τής Πάτμου τό συντηρούσαν οί γου- 
ναράδες τής Πόλης, τό πώς πήγαιναν τά παι
δάκια στά κρυφά σχολεία μέ τό φεγγαράκι μου 
λαμπρό καί άλλα πολλά τέτοια.

Γ ι ’ αύτή τή λεπτή άπόδωση όπως καί γιά 
τό πλούσιο υλικό πού βρίσκει κανείς μέσα κεΐ, 
ή εισαγωγή αύτή είναι τελεία στό είδος της 
καί όχι μόνον αξίζει πού γράφτηκε άλλά καί 
νά διαβαστή. Ε· Π·

Γιάννη Κορδάτον. Ή  Κομμούνα τής Θεσ
σαλονίκης (1 3 4 2 — 1 3 4 9 ) . — Ο κ. Καρδατος 
έχει καταπιασθή μέ την ελληνικη ιστορία καί 
τό βιβλίο του τοΰτο είναι σαν συνέχεια, νά 

.ποΰμε, προηγουμένων μελετών του. Τό λέω 
αύτό γιά νά μήν άπλωθώ στήν εξέταση τής 
μεθόδου τοΰ. κ. Κορδάτου. Γιατί άν έρευνά 
τήν λληνικήν Ιστορία σκοπός του δέν είναι 
κυρίως ή εύρεση τής ιστορικής αλήθειας, όσο 
ή υλιστική έξήγηση τών ιστορικών γεγονότων. 
Ό  ιστορικός' υλισμός είναι βέβαια μιά μέθοδος 
τής Ιστορικής έρευνας, γόνιμη σέ συμπερά
σματα καί πολλές φορές αύτή μόνη μάς δίνει 
τό κλειδί διαφόρων ιστορικών φαινομένων πού 
άλλοιώτικα θάμεναν ανεξήγητα. Μά τό ν’ άπο- 
κλείση κανείς κάθε άλλη μέθοδο ιστορικής 
έρευνας καί νά θέλη νά έξηγήση όλη^ τήν 
ιστορία υλιστικά, τό νά λέη πώς άλλ ο* τίποτε 
τά ιστορικά φαινόμενα δέν είναι παρ’ άποκλει- 
στικά καί μόνον, έπίφαση τών οικονομικών 
φαινομένων, αποτέλεσμα τής πάλης τών τά
ξεων—αύτό δέν είναι ιστορική έρευνα, πού 
πρώτα-πρώτα άπαιτεΤ άμεροληψία, είναι φανα
τισμός Δέ μπορεί κανείς ν’ άρνηθή πώς γιά 
τήν έποχή μας, πού ή ζωή όλη είναι ώργανω- 
μένη ύλιστικά—κάτι παραπάνω μάλιστα: μη
χανικά— ή υλιστική μέθοδος είναι άν όχι μόνος 
μά ό κυριώτερος άσφαλώς τρόπος έξηγήσεως 
τών Ιστορικών φαινομένων. Ή  ζωή όμως δεν 
ήτανε όλους τούς καιρούς έτσι άργανωμένη 
καί είναι σφάλμα νάχουμε τήν αξίωση νά έξη- 
γήσουμε τά Ιστορικά φαινόμενα άλλων έποχών 
μέ τόν ιστορικόν υλισμό. Πρέπει νά μποΰμε 
στό πνεΰμα κάθε καιροΰ γιά νά καταλάβουμε 
καί νά εξηγήσουμε τά Ιστορικά του φαινόμενα. 
Ή  πάλη τών τάξεων δέν άρκεΐ νά λύση όλα 
τά ιστορικά προβλήματα. Αύτό πρώτος ό En
gels ό πατέρας τοΰ Ιστορικού ύλισμοΰ τό μο- 
λόγησε (Anti-Diihring I XI) λέγοντες πώς είναι 
γελοίο νά δίνουμε απόλυτη άξία στίς σημερι
νές μας Ιδέες γιά τήν ιστορία, ιδέες βγαλμένες

άπό τήν μηχανικήν περίοδο, τήν περίοδο πού 
αρχίζει άπό τή πρακτική άνακάλυψη τής με
τατροπής τής μηχανικής κινήσεως σέ θερμό
τητα ώς τήν άνακάλυψη τής μετατροπής τής 
Θερμότητος σέ μηχανική κίνηση. Μά συνήθως 
οί μαθηταί ξεπερνοΰν τούς δασκάλους σ ’ άπο- 
κοτιά πού ό κ. Κορδάτος... μπορεί νά συμ- 
πληρώση καί νά διορθώση άκόμα τόν Έ γγελς.

Αύτό είναι τό λιγώτερο. Ά ν  τούλάχιστο, κά
νοντας επιφύλαξη γιά τίς κρίσεις του, μπορού
σαμε νά βασιστούμε σείς ίσεορικες του πληρο
φορίες! Αύτές άκριβώς είναι πού Θέλουν γερό 
κοσκίνισμα. Γιατί τό ύλικό του είναι παρμένο 
άπό δεύτερο καί τρίτο χέρι καί —τό χειρότερο 
— ό κ. Κορδάτος διαστρέφει πολύ ελεύθερα 
ό,τι παίρνει άπό διαφόρους πηγάς. Παρασιωπά 
ό,τι δέν τόν συμφέρει καί παραφουσκώνει ό,τι 
τοΰ πάει στήν άποψή του.

Ά ς  δοΰμε όμως τί λέει γιά τήν Κομμούνα 
τής Θεσσαλονίκης.

Πρώτα κι’ άρχής πρέπει νά διαπιστωθή —ευ
χαρίστως δέ, όπως Θά έλεγε κανείς ^φανατικός 
έθνικιστής— πώς ο κ. Κορδάτος, οσο κι άν 
εΤναι κομμουνιστής, καί συνεπώς κοσμοπολίτης, 
δέν γιατρεύθηκεν εντελώς άπό τή «σωβινι- 
στική ψώρα» — όπως θά έλεγε άν έπρόκητο 
γιά άλλον ό ίδιος, ό κ. Κορδάτος δηλαδή.— 
Πώς, τά χ α ; Μόνο τό Παρίσι έχει τήν ^Κομ
μούνα του; Πεντακόσια χρόνια πρίν έγινεν 
έδώ κάπου στήν Ελλάδα κομμούνα πού έβά - 
στάξε μάλιστα χρόνια, όχι μήνες... Είναι γνω
στό πώς καί τό ύπότυπο τοΰ ιστορικού ύλισμοΰ 
στούς «άρχαίους ημών προγόνους» οφείλεται. 
Κάποιος παληός “Ελληνας φιλόσοφος δέν είπε 
πώς όλοι οί πολιτικοί αγώνες μέσα στίς πολι
τείες κι’ όλες οί ιστορικές περιπέτειες άφορμή 
έχουν τήν άνιση διανομή τής γ ή ς ; Ό  Πλάτων 
στήν «Πολιτεία» του δέ σκαρώνει τό πρότυπο 
ενός κομμουνιστικού περίπου Κράτους; Ή  Κομ
μούνα μάς έλειπε. Τήν έχουμε κι’ αύτή.

Μά τί ήταν ή Κομμούνα τής Θεσσαλονίκης; 
Στόν ΙΔ ' αίώνα, στή Σαλονίκη μέσα, έγινε μιά 
λαϊκή έξέγερση ύποκινημένη άπό τούς πιστούς 
τής Δυναστείας τών Παλαιολογων ενάντιον^ τού 
Ίωάννου Κατακουζηνοΰ πού έστασίασε γιά νά 
πάρη τόν Αύτοκρατορικό θρόνο τής Κωνσταν
τινούπολης κι’ είχε κάνει ορμητηριο τις Θρα- 
κικές καί Μακεδονικές έπαρχίες. Στήν εξέγερ
ση αύτή έπρωτοστάτησαν οί «Ζηλωτές» και 
στήν άρχή αρχηγός τής εξέγερσης πού έπικρά- 
τησεν ήταν ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, πρόεδρός, 
όπως θά  λέγαμε σήμερα, τής ν α υ τ ικ ή ς  συντε
χνίας. Ά πό τήν Κωνσταντινούπολη έστάλθηκε 
βοήθεια στούς Ζηλωτές, στρατός καί στόλος μέ 
δύο Παλαιολόγους έπί κεφαλής, τόν Ανδρό
νικο καί τόν Θωμάν, κατόπιν ήρθε καί ό Με- 
γας Δομέστικος ό Άπόκαυχος με 50 πλοία- 
Έ τ σ ι  ό Κατακουζηνός άναγκάσθηκε ν’ άπομα- 
κρυνθη άπό τή Σαλονίκη. Μά οπως γίνεται 
πάντα, σέ κάθε λαϊκή έξέγερση πού τήν ύπο- 
κινεϊ μιά πολιτική μερίδα, ό λαός πού τόν ξε- 
σηκώνουν νά τόν μεταχειρισθοΰνε για τό σκοπό 
τους, τούς παίρνει άποκάτω. Καί γίνεται οχλα
γωγία, όταν μάλιστα, όπως στην περίπτωσην 
αύτή, τό κέντρο (ή Κωνσταντινούπολη) βρί



σκεται μακρυά καί μεσολαβούν εμπόδια 
γιά τήν εύκολη επικοινωνία. Έ δώ , μεταξύ 
Πόλης κα'ι Σαλονίκης βρισκόταν ό Κατα- 
κουζηνός. Καί δπως γίνεται πάντα, κάθε 
λαϊκή εξέγερση αποκτά κι’ αν άπ’ άρχής δέν 
έχει κοινωνικό περιεχόμενο. Μία πολιτική με
ρίδα δηλαδή γιά νά πάρη τό λαό μέ τό μέ
ρος της καί νά τόν μεταχειρισθή όργανό της 
καί νά τόν ξεσηκώση έναντίον τής άλλης με
ρίδας τοΰ τάζει—τί άλλο ;—κοινωνικές μεταρ
ρυθμίσεις. Ό σ ο  μεγαλύτερη είναι ή εξέγερση 
ή λαϊκή, τόσο περισσότερος εΐναι ό κίνδυνος 
νά μή μπορή έκεΐνος πού τήν έξεσήκωσε νά 
τή χαλιναγωγήση καί στό τέλος τό λαϊκό κΰμα 
τόν παρασύρει. Έ τ σ ι, στή Σαλονίκη ένφ ή 
έπανάσταση τών Ζηλωτών έγινε στήν άρχή 
«υπέρ τοϋ νομίμου βασιλέως» ύστερα κατάν- 
τησεν οχλαγωγία, άνταρσία καί καταστάλαξε 
νά γίνη Κράτος έν Κράτει. Καθεστώς sui ge
neris πού εφάρμοσε καί μεταρρυθμίσεις πολι
τικές καί κοιγωνικές (διανομή κτημάτων έκ- 
κλησιαστικών, φορολογικά προνόμια, λαοκρα
τική διοίκηση κ .λ .π ). Φυσικά τάβαλαν καί μέ 
τήν Πόλη στά τελευταία. “Ετσι, έβάσταξεν έφτά 
χρόνια τό καθεστώς τών Ζηλωτών στή Σαλο
νίκη άπό τό 1342 εως τό 1349 πηύ μέ τή βοή
θεια τών Τούρκων ένικήθηκαν άπό τόν Κατα- 
κουζηνό.

"Οτι τό περιστατικό αύτό είναι μιά ενδια
φέρουσα σελίδα τής Βυζαντινής ιστορίας κα
νείς δέν αντιλέγει. Μά τή σημασία πού τοΰ 
δίνει ό κ. Κορδάτος δέν έχει. Ό π ω ς είπαμε 
καί παραπάνω, κάθε λαϊκή εξέγερση εϊτε αύ- 
Θόρμητη εϊτε ύποκινημένη έχει ή παίρνει κοι
νωνικό περιεχόμενο. Οί έπαναστάσεις τής Κρή
της έπί ενετοκρατίας γιά νά αναφέρουμε αύτές 
μόνο, τό άποδείχνουν. Γ ι ’ αύτό οί πολιτικοί 
στή διαμάχη τους διστάζουν πολύ νά κατεβά
σουν τόν άγώνά τους στό πεζοδρόμιο, γιατί 
δύσκολα συγκροτείται ό λαός αμα τοΰ δόσης 
φόρα.

Θά πή κανείς: κι’ έτσι, δπως τά εκθέτουμε 
τά γεγονότα θά δικαιολογούσανε μιάν έρευνα 
μέ τήν ύλιστική μέθοδο. Τήν κοινωνική δέ 
σημασία τοϋ κινήματος αύτοΰ καί ξένοι καί 
Έ λληνες ιστορικοί τήν έση μείωσαν.

Ναί, μά ό κ. Κορδάτος δέν ικανοποιείται, 
θ έλ ε ι νά συνειδητοποιήση τό κίνημα τών Ζη
λωτών. Τούς θέλει συνειδητούς έπαναστάτες 
(διάβαζε : κομμουνιστάς). Καί πρώτ’ άπ’ δλα 
εξηγεί τδνομά τους πολύ αύθαίρετα Ζηλωται, 
λέει, «ονομάσθηκαν γιά τό ζήλό τους υπέρ τοϋ 
λαοϋ. Ή  λέξη Ζηλωτής, πουθενά ώς τώρα δέν 
άναφέρεται μέ τέτοια κοινωνική σημασία- μόνο 
θρησκευτική ή ήθική σημασία έχει. Ζηλωται 
είναι δσοι δείχνουν ζήλο στή θρησκεία ή στίς 
εντολές τής θρησκείας. Ό  ίδιος δ κ. Κορδά
τος αναφέρει δτι οί στασιασταί κατέβηκαν 
στόν άγώνα κρατώντας τό Σταυρό στό χέρι. 
Νά ή έξήγηση τοϋ ονόματος των. Καί μόνον 
αύτή.

"Οσο γιά τή σημασία τοΰ κινήματος,μόνον άπό 
αφέλεια και Άγνοια τον ιστορικού υλισμόν εΐ
ναι δυνατόν νά λέη κανείς δπως δ κ. Κορδάτος, 
πως τό Κίνημα τών Ζηλωτών «έχει περισσότερη

σημασία άπό έκατό νίκες τών Τσιμισκήδων». 
Οί Τσιμισκήδες καί οί νίκες των γιά ένα υλι
στήν ιστορικό δέν εΐνε άσυνάρτητες μπραβοΰρες 
καί ’μπεχλιβανισμοί, δπως τούς πέρνει ό κ. 
Κορδάτος, μά τό άποτέλεσμα ή ή επίφαση 
οΐκονομικοκοινωνικής έξελίξεως. Κάθε μιά νίκη 
τών Τσιμισκήδων άφησεν άποτελέσματα καί 
ίχνη, ένφ ή Κομμούνα τής Σαλονίκης δέν 
άφησε, σπουδαία τούλάχιστο. Κ ι’ έπρεπε νά 
άφήση σοβαρώτατα αν ήταν δπως θέλει ό κ. 
Κορδάτος νά τήν παραστήση άποτέλεσμα βαθύ
τερης μεταβολής πού εΐχε γίνει στήν οικονο
μική καί κοινωνική σύνθεση τής Βυζαντινής 
Αύτοκρατορίας, «τό πρώτο μεγάλο αστικό 
κίνημα» «ή πρώτη επαναστατική καμπάνια τοΰ 
άστισμοΰ ενάντια στή φεουδαρχία».

Γιά νά δικαιολογήση αύτό τό συμπέρασμα 
ό κ. Κορδάτος ισχυρίζεται πώς έμπόριο δέν 
ύπήρ/ε πρίν άπό τόν ΙΑ ' αιώνα στό Βυζάντιο. 
Ό τ ι  έμπόριο, δπως τό έννοοΰμε σήμερα, δέν 
υπήρχε σ’ αύτό δέ χωρεΐ άμφιβολία. Τίποτε 
δπως τό έννοοΰμε σήμερα δέν υπήρχε χθές 
καί δέν θά ύπάρξη αύριο. Μά ανεπτυγμένες 
έμπορικές σχέσεις δέν υπήρχαν; Κράτος ιμπε
ριαλιστικό, δπως τό Βυζάντιο ίδρυμα καθαυτό 
έμπορικοΰ ύπολογισμοΰ, δέν είχεν έμ π ό ρ ιο ;: 
Καί ή Βυζαντινή διείσδυση ώς άπάνω στή 
Ρωσσια κι’ ώς τά βάθη τής ’Ασίας σέ ποιους 
λόγους οφείλεται; Οί «Τσιμισκήδες» έπήγαιναν 
ν’ αύξήσουν τά οικόπεδά τους καί τ ’ αμπελο
χώραφά τους έως έκι X; Έ τ σ ι  έξηγεϊ ό ιστο
ρικός ύλισμός τίς περιπέτειες τής Βυζαντινής 
Αύτοκρατορίας; Εΐναι δέ άσιεΧο νά λέγεται 
πώς δτι «κουτσοεμπόριο» ύπήρχε, γενότανε 
μόνο καί μόνο γιά τά λοΰσα τής Φεουδαρχίας 
καί τοϋ κλήρου. Εΐνε τό ίδιο σαν νά λέμε 
σήμερα πώς ή Βρεττανική Αύτοκρατορία δια
τηρείται άπό τό έμπόριο πού διεξάγεται χάριν 
τών Λόρδων μόνο!! Ή  ύπαρξη καί μόνο 
πολεμικού Βυζαντινοϋ στόλου, καί στολου 
ίσχυροΰ, άρκεΐ γιά ν’ άποδείξη πώς ύπήρχε 
καί έμπορικός στόλος άνάλογος. Πουθενά 
ποτέ δέν άκούσθηκε Κράτος νά διατηρή πολε
μικό στόλο άν δέν έχει άνάγκη νά ύποστηρίξη 
μ’ αύτόν τά έμπορικά του σκάφη. Ά πό τούς 
πειρατές πού ύπήρχαν τότε δέν θά εΐχε κανείς 
νά φοβάται αν δέν ύπήρχεν έμπόριο.

Άκριβώς ή εμπορική σημασία τής Βυζαν
τινής Αύτοκρατορίας στάθηκεν ή αιτία τής 
άκμής, άλλά καί τής παρακμής καί πτώ- 
σεώς της. Γιατί γιά νά κρατή τήν προνο
μιούχο έμπορική θέση της ήταν ύποχρεωμένη 
νά βρίσκεται πάντα σ’ εμπόλεμο κατάσταση 
μέ τούς γειτονικούς λαούς καί ή διαρκής, σέ 
διάστημα αιώνων, εμπόλεμη κατάσταση τήν 
έγονάτισεν.

’Εξίσου αύθαίρετα Ισχυρίζεται ό κ· Κορ
δάτος πώς τότε άρχισε σέ Δύση καί Άνατολή 
τό Α στικό κίνημα καί δ έμπορισμός καί πώς 
τότε πρωτοφαινότανε ή μέση κοινωνική τάξη. 
Τήν έποχή έκείνη «σ’ Άνατολή καί Δύση» 
ήταν στήν άκμή του ό τιμαριωτισμός, ή φεου
δαρχία. Τό λέει άλλως τε, ό ίδιος ό κ. Κορ
δάτος. Καί θά χρειασθοΰν δυό - τρεΐς αιώνες 
γιά νά παρακμάση ή φεουδαρχία καί ν’ άρχίση ι
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ό άστισμός. 'Όσο γιά μεσαία τάξη ουτή νπήρχε
πάντοτε. ,

Σφάλμα έπίσης εΐναι να λεγεται *ω ς  στο 
Βυζάντιο ανεβοκατέβαζαν οι φεοι δαρχες τους 
αύτοκράτορες, χωρίς ν’ άνακατεύεται ο ; λαος, 
ό δήμος Ί σ α  ίσα ό δήμος στο Βυζάντιο έπαινέ 
πάντα σοβαρώτατο 
ρόλ,ο. Ή  άριστοκρα 
τία δέν ήταν κληρο
νομική, μόνιμη, άλλα 
έπήγαζεν άπό τά α
ξιώματα, πού δέν έ- 
δίδοντο σέ προνο
μιούχους μόνο άλλα 
πολλές φορές καί σ’ 
άνθρώπους ταπεινής 
καταγωγής- Δέν εΐ
ναι λίγοι οί αύτο
κράτορες πού έφθα- 
σαν στό θρόνο ξεκι
νώντας άπό τήν ά- 
φάνεια, πράγμα πού 
δέν έγινεν σέ κανέ\ α 
κράτος τής μεσαιω
νικής Εύροίπης.

Ανάλογα σφάλμα 
τα συναντά κανείς σέ 
κάθε σελίδα τοΰ βι
βλίου τοϋ κ. Κορδάτου, κι’ δσο αν δέν εΐναι 
βασικά δείχνουν άγνοια τοϋ θέματος πού εΐναι 
πιό άσυγχώρητη γιατί δ συγγραφεύς μιλεΧ 
μέ πολλήν αυθάδειαν γιά προηγούμενες εργα
σίες πού, άν έχουν καί τρωτά ή έλλείψεις, με 
νουν πάντα μνημεία ιστορικής έρευναε σεβαστα 
στήν πάγκοινη έκτίμηση.

Κ. Θ. ΠΜ ΐηΛΕΞηΜ ΔΡΟΥ

0 ΖΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

Ό  ζωγράφος Γιολδάσης μετά τριειήν άπου- 
σία άπό τήν πρωτεύουσα ξαναγυρίζει καί μάς 
φέρνει τοΰς καρπούς μιάς σοβαρής κι’ έπί μο
νής εργασίας. Σπανίως νέυο ζωγράφος έχει δεί

ξει τόση συνέπεια 
στή δουλειά του τό
ση σοοργή σιό θέμα 
του καί σπανίως ζω 
γράφος έπ ε β λ ή Θ η 
χωρίς Θόρυβο άλλά 
μέ μόνην τήν πρα
γματική άξία τοΰ έρ
γου του. Ό  Γιολδά- 
σης άφοΰ έκαμε στά 
1925 τήν πρώτη του 
έκθεση σ ήν οποία 
μά; φανεοώθηκεένας 
εύσυνείδητος μελε
τητής τοΰ Ελληνι
κού ίιπαίθρου καί 
τοΰ Ελληνικού κοι- 
νοΰ μέ τίς περίφη- 
μες«Σανιοοίνες»του. 
Μετά τύν έκθεση έ 
κείνη ό Γ  ιολδσσης 
εξαφανίστηκε. Π ήγε 

έρημίτης σ’ ένα χ ω ρ ' ό  Θεοσαλικό, σιήν If'LO.t- 
ταιρη πατρίδα του. Τρία χρόνια μακρυα απο 
τήν πρωτεύοι σα. άνάμεσα σέ χωρικούς, μεσα 
στό κάμπο τό Θεσσαλικό. Μετα τρία χρονιά 
ξαναγυρίζει. Καί φέρνει ένα έ ρ γ ο  πλούσιο, θε
τικό, προορισμένο νά ζήση. Μιά  ̂ματιά που 
έρρίξαμε σ’ δλες τίς εικόνες του, άκατασιατα, 
δπως τίς έβγαζε άπό τά κιβώτια, στάθηκε αρ-
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κετη για να καταλαβουμε πόσο δημιουργικά 
ειχε χρησιμοποιήσει τό χρονικό διάστημα μιάς 
τριετίας ό καλλιτέχνης. Ή  έκθεσή του θ ' 
άρχίση κατά τίς 15 Δεκεμβρίου στό Ζάππειο, 
οπότε Θα γράψωμε γιά τό εργο του πλατύτερα 
και αναλυτικά.

Η ΣΙΓΚΡΙΝΤ ΟΫΝΔΣΕΤ
Δια πρώτην φοράν τό βραβεΐον Νόμπελ τής 

Φιλολογίας απονέμεται είς γυναίκα. Μετά τήν 
Σέλμα Λαγκερλοφ καί τήν Γκράτσια Ντελέντα, 
η Νορβηγις συγγραφεύς Σίγκριντ Οίίνδσετ 
τιμαται μέ τό βραβεΐον Νόμπελ τοΰ 1928.

Τό εργον τής κ. Οϋνδσετ διαιοεΐται εις δυο 
κυκλους: «Μυθιστορήματα καί Σύγχρονα διη 
γηματα» άφ’ ενός, «Χριστίνα Λαβρανοντάττερ» 
αφ ετερου. Ό  πρώτος κύκλος περιλαμβάνει 
τα έξης εργα : «Μάρθα Ούλιέ^ (19ο7), «Ευτυχι
σμένη ηλικία» (1918). «Τζέννυ» (1911) «Κακό 
μοίρες υπάρξεις* (1912), «Άνοιξις» (1914), 
«Ή  λάμψις τοΰ μαγεμένου καθρέφτη» (1917)'

1 σοφές παρθένες» (1918),«’Ανοιξιάτικα σύν
νεφα» 1921). Οί τρεις τόμοι τοΰ μεγάλου 
έργου «Χριστίνα Λαβρανοντάττερ» έξεδόθησαν 
«ις τα 1 9 2 0 -1 9 2 1  καί 1922. Είς τόν δεύτερον 
κύκλον ήμποροϋν νά σι μπεριληφθοϋν καί αί 
εξής μεσαιωνικοί ίστορίαι: «Ό  ρυθμό; τής 
Βίγκα-Λιότ καί τοΰ Βιγηντίς» (1900), «Ή  ιστο
ρία του Βασιλέως ’Αρθούρου καί τοΰ 'Ιππότου 
της -τρογγύλης Τραπέζης» (1915) καί «Ή  
ιστορία τοΰ “Αγίου Χάλβαρτ» ( 19 20).

'Ολόκληρον τό εργον τής Οϋνδσετ, άπό τήν 
αδύνατον και διατακτικήν Μάρθαν Ούλιέ έως 
την δυνατήν καί ΰγιαΧριστίνα Αάβρανστντά’ττερ, 
είναι η ιστορία τής έξελίξεως μιάς γυναικείας
ψυχής-

Ή  Οϋνδσετ είναι ή πρώτη μεταξύ τών συγ
γραφέων πού έπέρασεν ολόκληρον τήν ζωήν 
της μελετούσα τήν γυναίκα. Φυσικά πλεΐστοι 
αξιολογώτατοι συγγραφείς, έχουν αφιερώσει 
«την γυναίκα σελίδες υπέροχου ομορφιάς,

f , ία π“ ρατήρηση καί λεπτή ψυχολο/ία, 
αλλά ή γυναίκα διά τούς συγγραφείς δέν 
υπήρξε παρά άιτικείμενον μελέτες. Ή  Οίίνδσετ 
δεν μελετά τό άντικείμενον αύτό μέ τήν περιέρ
γειαν τού περαστικοί» ή τοΰ λογοτέχνου, κάθεται 
καί αναλύει καί βυθομετρά τόν ίδιον τόν 
εαυτόν της γιά νά μπορέσί) νά νοκόσβ κ ύ  νά 
ζωγραφίση  ̂ τήν πολυτάραχη γυναικεία ψυχή. 
Ενας μεγάλος . γερμανός και φιλόσοφος ό 
Οττο Βαϊνέγκερ λέγει είς έ'να ίου σύγγραμμα: 

« Η  γυναίκα είναι, καί μένει γιά μάς τούς 
«νδρες, terra incognita, διότι δέν μπορούμε 
να είσδύσωμεν σ’ αύτήν, καί διότι αύτή δέν 
είναι ικανή, νά κάμη μιαν λογικήν μελέτην 
του εαυτού της καί νά μάς άποκαλύψη τά 
μυστικά της, τά οποία καί είς αύτή ν άκόμη 
είναι αγνωστα». Ό  Βα'ίνέγκερ έπίστευεν δτι

μια γυναίκα δεν ήτο είς Θέσιν τά γράψη κάτι 
σαν τις «Εξομολογήσεις» τοΰ Ρουσώ, "διότι, 
λεγει «την στιγμήν, πού θά ήτο ικανή νά τό 
καμη, Βά  ̂ έπαυε νά είναι γυναίκα καί θά 
γινόταν ανδρας.» ’Εν τούτοις ολίγον πρό 
του θαναιου τοΰ μισογύνη φιλοσόφου, ύπήρ- 
χεν εις την Νορβηγίαν, μία νέα, ή οποία 
έγραφε τις πρωίες σελίδες ενός έργου ποΰ θά 
ητο «ι εξομολογήσεις τής γιναικός, όχι «μιάς» 
γυ\αικος, αλλα όλου τοΰ γυναικείου φύλου. Καί 
εις τούτο ακριβώς έγκειται ή σπουδαιότης τοϋ 
μεγάλου έργου τής Οϋνδσετ. Μάς δίδει τήν έρ- 
μηνειαν τής γυναικός, τής γι ναικό; τής οποίας 
την Ο'αοκως έναλασσομέ» ην μορφήν ζητοΰμεν 
ματαιως ιά συλλάβωμεν μέσα είς τήν πραγμα
τικότητα η εις ιήν φιλολογίαν καί τής όποιας 
η αισθηματική ζωή μάς παρουσιάζεται πότε 
πολύπλοκος καί πολυσύνθετος και πότε κενή. 
Αυτο το υπέροχο, τό δυσερεύνητο δημιούργημα, 
που καλεΐ.αι γυναίκα, γιά τήν Οϋνδσετ γίνεται 
κάτι απλό. ποαγματικό, απτό, εύκατάληπτο 

Λμπρος στήν δυνατή προσωπικότητα τής 
πυγγικιφέο);, ο άνδρας. μέσα είς τό έργον της, 
συσΓελλεται, μικραίνει, καί μάς παρουσιάζεται 
σαν μια υπαρξις, αδύναμη καί ανεπιτήδεια. ’Ε μ 
φανίζεται χωρίς ατομικότητα, χωρίς δύναμιν, 
χωρίς θέλησιν. Ό  Χριστιάνος είς τήν «Ευτυχι
σμένη Ηλικία» έχει εντελώς γυναικεία τρυφε
ρότητα (τα χάδια του έχουν κάτι τό παιδιά
στικο, το αδέξιο. Είναι άγαθώτατος καί υπο
μένει μέ χαμόγελό τήν νευρικότητα καί τήν 
γκρινκι τής γυναίκας του. ’Αλλά ποτέ δέν κα
ταλαβαίνει καί δέν μπορεί νά έξηγήση τά χί
λια δυό καπρίτσια τής συντρόφου του 'Ο Τόρκιλδ 
εις τήν «Άνοιξη» ομοιάζει μέ τόν Χριστιάνο. 
Και οι δυο αμφιβάλουν γιά τήν αγάπη τής γυ
ναίκας των. Ό  Τόρκιλδ έχει συγκεντρώσει δλες 
του τις ελπίδες σε μιά μόνη γυναίκα καί είναι 
πεπεισμένος δτι αύιή μόνη θά μπορέση να τού 
κανη ευτυχισμένη τή ζωή του, άλλά στήν πραγ
ματικότητα βλεπει τά πράγματα διαφορετικά, 
δεν βρίσκει εκείνο, πού ώνειρεύθη, καί σέ κάθε 
κίνηση τής συζυγου του νομίζει δτι ανακαλύ
πτεται καί άπό ένα δείγμα τής άδιαφορίας της. 
Ο Τόρκιλδ είναι ένας ζητιάνος, ένας δυστυχι

σμένος, πού απλώνει τό χέρι προσμένοντας μέ 
αγωνία την ελεημοσύνη, χωρίς νά έχη τήν δύ- 
ναμ/η, ούτε τό Θάρρος νά τήν πάρη. Ό  Φρει
δερίκος στήν «Κυρία Βααγκώ», είναι ή γελοιο
γραφία τών τύπων ιού Χριστιάνου καί -τοΰ 
Τόρκιλδ, αλλ’ αύτός είναι άκόμη πειό άδύνα- 
τ ο ς  κ̂αί πειό άδέξιος. Υψ ηλός, ρωμαλέος, δυ
νατός, δέχεται τά κτυπήματα τής μοίρας χωρίς 
αγανακτησιν. Σκύβει τό κεφάλι και σιωπά.

Ο άνδρας. τόν όποιον εμελέτησε περισσό- 
τεοον ή Οϋνδσετ είναι ό ’Ερλάνδος εις τήν 
«Χριστίνα Λαβρανστάνττερ». Είς αυτόν άνευρί- 
σκομεν τά ίδια χαρακτηριστικά τού Χριστιά- 
νου, αλλά έπί πλέον κάτι τό άφελώ: άνεύθυνον 
και κάτοια παιδιάστικη άσυνειδησία. ’Ίσ ω ς ή 
συγγραφεύς τοΰ δίδει τόν χαρακτήρα αύτόν 

” , ν' “ναδείξη έντονώτερα τήν γιγαντιαία ψυ
χικής δύναμη τής Χριστίνας, ιι οποία άγαπά 
τον Ερλανδον δχι μόνον σαν έρωτευμένη γυ
ναίκα, άλλα σαν μεγάλη μητέρα. Γιά  τήν Χρι-

οτίνα είναι ό αγαπημένος άνδρας, άλλ’ ιδίως 
ό  άνθρωπος, πού αισθάνεται τήν άνάγκην τής 
προστασίας της. Έ τ σ ι  λοιπόν ή Χριστίνα Λα
βρανστάνττερ κοντά σ’αύτόν τόν άφελή άνθρω
πον προβάλλει μέ τό χαμόγελο τής νίκης στά 
χείλη, μία γυναίκα άκλό\ητη στήν πίστη της 
και πανίσχυρη στήν μοναξιά της.

Ό  άνδρας είς τό έργον τής Οϋνδσετ παίζει 
δεύτερον ρόλον. Εκείνο, πού έπιζητεΐ κυρίως 
ή συγγραφεύς νά άποδιόση είναι ή αισθημα
τική ζωή τής γυναικός, τό πρώτο ξύπνημα τής 
γενειησίου όρμής στό κορίτσι, τήν διάθεση 
τής ερωτευμένης καί τής μητέρας. Τό έξαιρε- 
τικώς άνεπτυγμένον 
είς αύτήν μητρικόν έν 
στικτόν, τήν έβοήθη- 
οε είς τό νά μάς άπο 
καλύψΐ| τήν ψυχολο
γίαν τοΰ παιδιού, δ
πως δέν κατώρθωσε 
κανείς, έως σήμερον 
συγγραφεύς, είς τά δι- 
ηγήματά της ·Τ ά  έξη 
μαντήλια», «Μικρά κο
ρίτσια» καί «Μία παι
δούλα».

Η Νορβηγις συγ
γραφεύς κατά τήν κρι
τικήν ένός συμπατριώ 
του της, δέν έχει «ϋ- 
φος» ή μάλλον άδια- 
φορεΐ διά τό ΰφος.
Έ χ ε ι , έν τούτοις, ίδι- 
κήν της έντελώς τε
χνοτροπίαν. Συνήθως, 
γράφει μέ μονολόγους, 
οί όποιοι διακόπτον
ται άποτόμως άπό πε 
ριγραφάς, καί παρα
θέτει σειράν λεπτομε
ρειών, άσημάντων κατ’ 

επιφάνειαν, παραλεί
πει δέ ουσιώδεις λε- 
πτομερείας, τάς οποί
ας πρέπει νά συμπλή
ρωσή ό άναγνώστης 
μέ τήν φαντασίαν του.
Τό άριστούργημα τής 
Σίγκριντ Οϋνδσετ είναι τό μέγα μεσαιωνικόν έρ
γον της «Χριστίνα Λαβρανοντάττερ». Δέν είναι 
ιστορικόν έργον, διότι είς τήν εποχήν, πού το 
κατατασσει ή συγγραφεύς του, ήτοι εις τάς άρ- 
χάς τοΰ 14ου αίώνος, ή Νορβηγία στερείται 
ιστορικών γεγονότων.

Ή  Οϋνδσετ άφοϋ έπί δέκα πέντε χρόνια κατέ
γινε είς τήν μελέτην τών ήθών καί τής κοινής 
ζω ής άνδρός καί γυναικός, τήν όποιαν άνέπτυ- 
ξεν είς τά έργα της τοϋ πρώτου κύκλου έθεώ- 
ρησεν δτι κατέχει άρκετήν ικανότητα καί ικανά 
πειστήρια διά νά ζωγραφίση καί τά ήθη τοΰ 
μεσαιώνος. Εις τό έργον αύτό, ένα άπό τά κυ- 
ριώτερα ζητήματα, τά όποια Θίγει, είναι καί 
τό θρησκευτικόν. Ή  συγγραφεύς, ή όποια 
ήσπάσθη τόν καθολικισμόν, έδημιούργησε μέ τό 
σύγγραμμα τοΰτο ένα ύπέροχον ίδεαλιστικόν

ΟΥΓΚΟ Σ Α Τ Π Ε Ρ .— T o npaaune

έργον, άξιοσημείωτον εις τήν ιστορίαν τής λο
γοτεχνίας τοϋ 20ού αίώνος. Δέν υπάρχει, πράγ
ματι, μεγαλειτέρα, ωραιότερα καί πλέον επι
βλητική καί τελεία φυσιογνωμία είς τήν ευρω
παϊκήν φιλολογίαν άπό τήν παράδοξον μορφήν 
τής Χριστίνας Λαβρανστάνττερ.

ΒΙΜΙΛίη kbprbih

ΕΝΗΣ ΖΟΓΡΛΦΟΣ ΨΟΥΤΟΥΡΙΣΤΗΣ
“Ενα άπό τά μεγαλύτερα γεγονότα τής έφε- 

τεινής καλλιτεχνικής σαιζόν τού Βερολίνου, ε ί
ναι ή έμφάνισις τοΰ Οΰγγρου ζωγράφου Οΰγο 
Σάϊπερ. Ή  έκθεσίς του· υπήρξε μιά άληθινή 

άποκάλυψις, όφειλο- 
μένη στό βερολινέζο 
ζωγράφο Βάλντεν, τόν 
αρχηγό τοΰ γερμανι 
κοΰ φουτουρισμού. Ή  
επιτυχία τής έκθέσεώς 
του ΰπήρξεν άνέλπι- 
στη. Τό καλλιτεχνικόν 
κοινόν καί ή σοβαρά 
κριτική τοΰ έπεφύλασ 
σαν μιά Θερμή καί έν- 
Θουσιώδη υποδοχή.

Ό  Οΰγο Σάϊπερ 
διακοίνεται ιδίως στά 
πορτραϊτα. Ή  τέχνη 
του είναι νευρώδης. 
Τά πρόσωπα καί τά 
προφίλ πού σχεδιάζει 
είναι σχεδόν σκελετώ
δη. Ή  τεχνοτροπία 
του είναι ένας φουτου 
ρισμός μετρημένος, 
συνειδητός, κι’ είναι 
άπηλλαγμένη άπό κά
θ ε  συμβατισμό. Οί ά
καμπτες, άσφαλεΐς 
γραμμές, καί τό «κια- 
ρυσκοΰρο», προσδί
δουν στά πρόσωπα μιά 
έκφραση άναγλυφική, 
πού κάνει τά πορτραΐ 
τα αύτά νά μοιάζουν 
σά γλυπτική. Ή  απαλό 

τητα τής σαρκός τοΰ 
είναι άγνωστη Ό  καλ

λιτέχνης αύτός δέν έπιζητεΐ νά άποδώση τή 
γοητεία, τή χάρη, τό χαμόγελο τοΰ μοντέλου 
του. Θάλεγε κανείς δτι κατορθώνει νά ΐωγρα- 
φίζη τήν οστεώδη συναρμογή τοΰ τύπου που 
έχει έμπρός του, τήν «άνεκφραστη αύτή ομορ
φιά τοϋ άνθρώπινου σκελετού», δπως τήν ώνό- 
μαζεν ό Μπωντελαίρ. Κι’ άπάνω στή ρωμαλέα 
αυτή άρχιτεκτονική ένός προσώπου ρίχνει ένα 
πνευματικό φ ώ ; ποΰ άποκαλύπτει τήν προσω
πικότητα τής φυσιογνωμίας.

Μέ μιά λέξη ή τέχνη τοΰ Σάϊπερ είναι 
πρωτότυπος, δυνατή, ωραία, καί ένδιαφέρουσα- 
Καί ό ίδιος είναι ένα; τύπος μετριόφρων καί 
συμπαθής, απλοϊκός καί άτημέλητος τόσο ποΰ 
μοιάζει μέν χειρώνακτα. Στή μητρόπολη δπου 
οί ζωγράφοι γυρίζουν μέ λιμουζίνα, αύτός ο 
ζωγράφος τής Βουδαπέστης φαίνεται σάν ένας



χωρικός ντυμένος έορτάσιμα. Μετριόφρων καί 
απλοϊκός ό Σάΐπερ, Ιδού γιατί είναι ενας 
αληθινός καλλιτέχνης. Προτίμησε νά τρώη 
ξερό ψωμί καί νά ντύνεται φτωχικά παρά νά 
άρνηθή έκεΐνο ποϋ ήταν γι’ αύτόν ή ασφαλής 
καί αληθινή φωνή τής τέχνης. Μονάχα εκείνος 
ποϋ εχει τόσο καθαρή καρδιά καί προχωρεί 
τόσο Θαρραλέα μέσα στή ζωή, μπορεί νά 
δημιουργήση τόσες δυνατές καλλιτεχνικές εκ
φράσεις. Σήμερα ό αθλητής αυτός τής ζωής, 
αρχίζει νά άπολαμβάνη τό μέρος τοΰ σκληροί 
του άγώνος. Μετά τή φτώχεια καί τήν άφά- 
νεια, έγνώρισε ξαφνικά τή δόξα καί τήν ευμά
ρεια Ή  έκθεσις του στό Βερολίνο τόν άνέσυρε 
άπό τήν ένδειαν καί τόν έκαμε διάσημο, καί 
ή φήμη έξεπέρασε ήδη τά γερμανικά σύνορα, 
γιά νά τόν κάμη γνωστό στό μεγάλο κοινό 
τής Εύρίόπης.

ΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
Κύριε Διευθυντά,

Ό  σύλλογος τών έν Άθήναις φωτογράφων 
άπεφάσισε νά προκηρύξη φωτογραφικόν δια
γωνισμόν τής ώραιοτέρας ελληνικής κεφαλής. 
Ό  διαγωνισμοί αύτός όργανούμενος άπό ένα 
μεγάλο σωματεΐον τής πρωτευούσης δέν πρό
κειται νά έχη τίποτε κοινόν μέ τούς γνωστούς 
διαγωνισμούς καλονής πού μάλλον τά συμφέ
ροντα τών ένεργούντων τόν διαγωνισμόν έρ
χονται νά υπηρετήσουν παρά νά δημιουργήσουν 
ένα αισθητικόν γεγονός., "Ενας διαγωνισμός 
δμως ό όποιος θά διεξαχθή μέ ειλικρίνειαν, 
τόν όποιον έγγυάται μιά ολόκληρος έπαγγελ 
ματική όλότης καί ό όποιος μόνον πρός ένα 
αισθητικόν όφελος αποβλέπει, δέν είναι δυνατόν 
παρά ν’ άποτελή γεγονός καλλιτεχνικόν. Είναι 
πολύς καιρός πού έρρίφθη αύτή ή ιδέα έβρα- 
δύναμεν δμως νά τήν άνακοινώσωμεν διότι ή 
επιθυμία δλων ήτο πρίν γνωσθή τό πράγμα, 
νά μελετηθή έπαρκώς. Σήμερον ε’ίμε&α έτοι
μοι. Καί τήν πρώτην γνωστοποίησιν τήν κά- 
μνομε διά τών «Ελληνικών Γραμμάτων» πού 
είναι τό καλλιτεχνικώτερον καί έγκυρότερον 
περιοδικόν τής Ελλάδος.

Κάθε δεσποινίς ή κυρία πού νομίζει πώς 
μπορεί νά διεκδίκηση τόν τίτλον τής ώραιοτέ- 
ρας έλληνικής κεφαλής ας προσέρχεται είς 
όποιοδήποτε φωτογραφείον τής πρωτευούσης 
καί ας φωτογραφίζεται. Αί φωτογραφ ίαι δλαι 
θά  συγκεντρωθούν είς τά γραφεία τοΰ συλλό
γου, δπου καί θά γίνη ή οριστική έκλογή έκεί- 
νων πού τελικώς θά διαγωνισθοΰν διά νά άνα- 
διιίχθή ή ώραιοτέρα. Ε ίς προσεχή μας άνακοί- 
νωσιν Θά καθορίσωμεν δλας τάς λεπτομερείας 
καί τά χρονικά δρια τοΰ διαγωνισμοί καθώς 
καί τό βραβείον τής ώραιοτέρας.

Μέ τήν έλπίδα δτι καί τά «Ελληνικά Γράμ
ματα» θά  συντρέξουν τήν καλλιτεχνικήν ταύτην 
προσπάθειαν, σάς παρακαλώ κ. Διευθυντά νά 
δεχθήτε τήν έκφρασιν τής εξαίρετου έκτιμή- 
σεώς μου.

I. ΞΛΝΘΜΚΗΣ
Πρόεδρος τοϋ  συλλόγου τώ ν έν ’Αθηναις φωτογράφων.

*
Δημ. Τσελένην. Ένταΰθα : Δέν μπορεί νά πή' 

κανείς πώς οί στίχοι σας είναι κακοί, άλλά δέν 
μπορεί νά πή πώς είναι καί άρτιοι ώστε νά 
μπορούν νά όημοσιευθοίν δίχως νά σάς βλά
ψουν. ’Ιδίως στό μέλλον θά τούς άντικρύζετε 
σάν παθητικό. Πιστεύωμε δτι θά γράψετε κα
λά. Δικαίωμα κρίσεως δέν υπάρχει στά Έ λ λ η - 
νικά,Γράμματα.— Πέτρον Ψαλτήραν, Καλάμας, 
Εύχαριστοΰμε γιά τά θερμά σας λόγια.— Δ ή 
μον Γερμανόν , Κυπαρισσία : Περιμένετε γράμμα 
μ α ς.-- Δήμον Οίκονόμον, Καθηγητήν ’ ' μα- 
λιάδα: Έ δόθη  εντολή νά σάς σταλή τό τεύχος.

Β. Βασιλείου Θεσσαλονίκην : Θά θέλαμεν 
νά είχαμε ύπ’ όψει τό πρωτότυπο. Ά ν  μπο- 
ρήτε νά μάς τό σιείλετε θά σάς τό έπιστρέ- 
ψωμε άμέσως.— Μάλμειον Βιβλιοθήκην : 
Σύμφωνα μέ τό γράμμα σας σάς έγγράψαμε 
συνδρομητή.—Μανονσον, ’Ανώγεια Μυλοποτά- 
μου Κρήτης. Έστάλησαν τά δελτία. Κωα. Τά- 
κην : Τά τρίστιχα πολύ πρόχειρα. — Ά γ γ . Κ α
λοκαιρινού, Άλκιανόν, Κρήτην, προσεχώς 
θά δημοσιεύσωμε κάτι άπό τά Ειδύλλια.— 
Ά λ. φράγκου. Συνεργασίαν δεχόμεθα οπωσ
δήποτε δέν βρίσκομε δμως άκόμη τούς στί
χους σας δημοσιεύσιμους.— Ν. Παπαν. Τρίκ- 
καλα. Δέν σάς συνιστοΰμε νά μεταφράζετε 
Ταγκόρ άπό τά Γαλλικά. Δέν θά είστε ποτέ 
σίγουρος πώς θ ’ αποδώσετε τήν σκέψη τοϋ 
ποιητή. Πειό σίγουρες εΐναι οί έγγλέζικες μετα
φράσεις. Αύτά πού μάς έστείλατε δέν μάς ικα
νοποιούν.—Κ. Τριανταφνλλίδην,ΐνταΰιία.ΈμεΙς 
ποτέ δέν θέλουμε νά κατακρίνωμε. "Οταν άρ- 
νοΰμεθα νά δημοσιεύσαμε κάτι τύ κάνομε μέ 
λύπη μας. Κάποτε δμως ή άρνησή μας αύτή; 
όφελεί τούς νέους λογίους. Τό «δταν ή καρδιά 
μιλεϊ» δέν μάς ικανοποιεί.—  Υ.Κοκορΐδου, Σέρ- 
ρας. Έλήφθησαν εύχαριστοΰμε.— Θ. Θεοφίλην, 
Δράμαν. Στείλτε κάτι πιό διαλεγμένο.—Κ. Κα- 
λαντζήν, ένταΰθα. Ή  «Γέννηση» δέν λέγίΐ 
τίποτε. Μόνον λόγια.— Μ. Φρέρην. Σύρον. Θά 
σάς σταλούν τό ταχύτερον.—Κ. Μιμικόν, Αΐγιον. 
Οί στίχοι σας δέν είναι κακοί. Θέλουν μόνο 
δούλεμα τά θέματά σας. ’Ίσ ω ς δημοσιεύσομε 
άργότερα τό «Πρωτοβρόχι».—Δ)δα Λούλαν 
Κοτοέτον, Πάτρας. Θά γράψωμε.— Γερ. Πα- 
παναστασάτου, Κέρκυραν. "Οπως θά θυμάστε 
πρό δύο μηνών έγραψε δύο μεγάλες περιγρα
φές γιά τήν Κέρκυρα ό κ. Πασαγιάννης. Δέν- 
μποροΰμε νά ξαναρχίσωμε πάλι. Στείλτε μας 
κάτι άλλο.— Soriex, Ενταύθα. Καί γιά τό 
δεύτερο ποίημα δέν έχουμε τίποτε παραπάνω· 
νά προσθέσωμε άπό δσα σάς είπαμε στο προη
γούμενο φύλλο.— Ά λλεν, Ένταΰθα. Δουλέψατε 
δουλέψατε πολύ καί πρό παντός μή βιασθήτε 
νά δημοσιεύσετε.— I. Κουτάντον, Κρήτην. 
Δέν βλέπουμε άλλον τρόπον άπό τό δρόμο τής 
άστυνομίας. Νά τόν μηνύσετε άφοϋ κρατεί κάτι 
δικό σας. “Αοτρον Φεγγάρην, Έ νταΰθα: Θέσιν 
πρός τό παρόν δέν έχομεν. Ό λ α ι αί όργανικαί 
θέσεις τής συντάξεως έ'χουν καταληφθή. "Οσον 
διά τούς στίχους βρίσκομε δτι δέν είναι τόσο 
κατάλληλοι γιά δημοσίευση.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ α . ε .

Β Ι Β Λ Ι Ο Π 9 Λ Ε Ι Ο Ν
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 56

Πώλησις καί έκδοσις παντός είδους 'Ελληνικών β ιβ λίω ν : Νομι
κών, Ιατρικώ ν καί Φιλολογικών, είς είκοσι μηνιαίας δόσεις.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ  Ι ΟΝ
ΟΔ. ΦΡΑΤΤΥ - ΡΙΤΣΙΟΤΗ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ

Αί έγκαταστάσεις μας άπό τάς τελειοτέρας τοΰ είδους. Π εριλαμ
βάνουν 40 διάφορα μηχανήματα καί τά άκόλουθα τμήματα :

Τ Υ Π Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  Μ, Β ΙΒ Λ ΙΟ Π ^ Λ Ε ΙΟ Ν ,  
Ξ Τ Ε Ρ Ε Ο Τ Υ Π Ε ΙΟ Ν , Λ ΙΘ Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

Ε Κ Τ Ε Α Ο Υ Ν Τ Α Ι  Π Α Η Τ Ο Σ  Ε Ι Δ Ο Υ Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι ,  P.fP

βέβαιε Το δέρμα σας 
νωο yajjaulodepacBeiav

Κ υ ρ ί α ·

"Οταν ή έπιδερμίς σας εινε κουρασμένη άπό τά 
ψιμμΰθια, τής πούδρας ή άποξηραμένη άπό τόν άέρα 
καί τήν σκόνην, ό δερματολόγος σας λέγει «θέσατέ 
την ύπό τήν δίαιταν τοΰ Γάλακτος Ίννοξά».

Πλϋσις τοΰ προσώπου πρωίαν καί εσπέραν διά τοϋ 
Γάλακτος Ί ν ν ο ξ ά  άναπαΰει τήν επιδερμίδα, τήν δυ
ναμώνει τήν καθιστά όμαλην, ομοιόχρωμον και υγια.

τ  .ι α  ι  τ  ι : ipst isr ο χ :  α .
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι

I. & Α. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι  Α Δ Η Σ
ΑΘ Η Ν ΑΙ ,  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΜ ΑΡ. 3 

ΘΕ ΣΣ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η ,  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ & ΡΟΓΚΟΤΗ



Π  I N  A H
Μ ΕΞΑΡΓΥΡ9ΣΑΝΤ0Ν Τ Ο ΪΣ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΛΑΧΝΟΥΣ Τ Η Σ  5 “  ΚΑΗΡΟΣΕϋΣ

Τ Ο Υ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ  Λ Α Χ Ε Ι Ο Υ  Τ Ο Υ  1 9 2 8

ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩΝΥΜ ΟΝ ΤΤΟΛΙΣ ΑΡΙΘ. ΚΕΡΔΗ

Γ. Τριγωνίδης, Ίονική Τράπεζα καί 
Άναστ. 'Ήλιόπουλος, οδός Ε δέσ 

σης 6 ....................................................... Θεσ)νίκη 34091 Δρ. 500.000

Παν. Μπακάλης, εργάτης εργοστασίου 
Τσιμέντων δ «Ηρακλής» Νέα Κοκ- 
κινιά..............  ...................................... Πειραιεύς 14944 100.000

Φωφώ Μελεμενή, Συνοικία Ά γ. Βαρ
βάρας Παγκοάτι................................. Άθήναι 14944 » 100.000

Νικόλ. Παΐζης, επιπλοποιός Νοταρά 80 Πειραιεύς 24498 » 62.500

Παν. Λαμπρινόπουλος, αντιπρόσωπος 
εταιρίας Ίωάννου Μέξη Χαριλάου 
Τρικοΰπη 6 0 ........................................ Άθήναι 24498 » 62.500

Μαρία Σταφυλαράκη, A. Ε. Οινοποι
ίας Αδελφών Παυλάκη Πλοΰτωνος 
άριθ. 2 .............. ..................................... Πειραιεύς 1755 » 50.000

Βλ. ’Ανδρειωμένος, υπάλληλος Ζαχα
ροπλαστείου ........................................... Ναύπλιον 1755 50.000

Γεώργιος Κομάτας, (έξηργΰρωσε μέ
σον Τραπέζης ’Αθηνών)................... Καβάλλα ΑΒ 30030 50.000

Δημ. Άλεβιζος, (έξηργΰρωσε μέσον 
Τραπέζης ’Αθηνών).’ .......................... Καδάλλα ΑΒ 38508 » 25.000

Ζ. Ε. Ζαχαρίου, Κοτσίνη 6 Στοά Θεο- 
δωρίδου Ρουσσίδου............................ Θέσ)νίκη 2852 5.000

Α. Βρεττός, λογιστής Φιλελλήνων 27- · Βόλος 2852 5.000

Εΰιά νά ^άμωη ζο οωίΐι σας, μεϊαχειρί]εοδε 
μόνον ιά ωροϊόνΐα

L A M B O
:  11 1  _J

Π Α Ρ Ι £ & Τ Ι Ν Ι - Ι

Ι Ε Ι Μ Α Ι  Μ Ι ^ Α  Λ Μ Τ Ε Ρ Α  »ί t y © M N O T E P A  Ο Λ Ο Μ  

Π9ΑΕΙΤΑΙ ΕΙ/ Ο Λ Α  ΤΑ V. Α Λ  Α  Κ Ο Τ Α /Τ Μ  Μ ΑΤΟ

Π Α Ρ Κ Ε Τ Ι Ν Η ,  Β Ε Ρ Ν Ι Κ Ι  Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ω Ν ,  
=  Υ Γ Ρ Α  & Ξ Κ Ο Ν € Ξ  / Λ € Τ Α Λ Λ θ Ν  =

Ί .  Λ Ο Υ Ι Ζ Ι Δ Ν Σ
Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Α Ο Ν Τ Ο ΪΑ Τ Ρ Ο Ζ

ΛΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΗΣ 0Α0ΝΤ0ΪΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΙΣΙϋΝ Ε.&.Ρ.
Έ π ί  τ ε τ ρ α ε τ ία ν  ε ίδ ικώ ς  έκ π α ιδ ευ θ ε ίς  έν  Πα- 

ρ ισ ίο ις . Έ ρ γ α σ θ ε ις  έπ 5 ά ρ κ ε τ ό ν  έ ν  τ ο ϊς  νοσο- 
κ ο μ ε ίο ις  τ ώ ν  Π α ρ ισ ίω ν  S H N B O IS IE R  S T .R N T O IN E  
κ α ί  Ρ ΙΤ Ιέ .  ’Ο λ ιγ ο ή μ ε ρ ο ς  ά ν ώ δ υ ν ο ς  έ γ γ υ η μ έ ν η  
θ ε ρ α π ε ία  π α ύ σ ε ω ν  σ τό μ α το ς  κ α ί  ό δ ό ν τ ω ν .

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή  έφ α ρ μ ο γ ή  Γ ε φ υ ρ ώ ν  κ α ι όδον- 
τ ο σ τ ο ιχ ιώ ν .

^ Η Λ Κ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Η  44  Ο Μ Ο Ν Ο ΙΛ

Σ. Λ Ο Υ Ι Ζ Ι Δ Ν Σ
ι α τ ρ ό ς ;

ΣΥΦΙΛΙΔΟΑΟΓΟΣ · ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Σ π ο υ δ ά σ α ς  έπ ί μ α κ ρ ό ν  έ ν  Π α ρ ισ ίο ις , είς  τ ά  

τ ελ ε ιό τ ε ρ α  Ν ο σ ο κ ο μ ε ία  (S T .LO C JIS , N E C H E R  S R R I-  
B O IS I^ R E )  τ ά  σ υ φ ιλ ιδ ο λ ο γ ικ ά , Ο υ ρ ο π ο ιο γ ε ν ν η 
τ ικ ά , Γ υ ν α ι κ ο  λ ο γ ικ ά  ν ο σ ή μ α τ α .

Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι  9 π. μ .— I 1/* μ . μ . 
κ α ι  4 1/*— β1/* μ . μ .

58 Σ Ω Κ Ρ λ Τ Ο Υ Σ  Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ
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ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΑΛΕΞ .  Κ Ο Κ Ο Λ Η Σ  & ΣΙΑ

ΑΘΗΝΑΙ ΒΟΥΛΗΣ 9

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ : ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 130 
ΘΕΣ)ΝΙΚΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Ω. Δ. Ε X Ο 1ST
ΕΔΡΑ : Α Θ Η Ν Α Ι. ΦΕΙΔΙΟΥ 3

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Κ Α Τ Α Β Ε Β Α Η Μ Ε Ν Ο Ν  Δ Ρ Α Χ .  2 .7 0 0  0 0 0

Μ έτοχοι: Καλλιτέχναι Φ ιλότεχν οι —  ή Έ θ ν ικ η  Τρά π εζα  τή ς  'Ε λλά δ ος

Τ Μ Η Μ Α  Ω Δ Ε ΙΩ Ν
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΣ ΦΕΙΔΙΟΪ 1

Δ ι δ ά σ κ ο ν τ α ι  α π α ν ι α  τ ά  ό ρ γ α ν α  κ α ί  μ α δ ή μ α τ α  
Μ ο ν ω δ ί α ,  Δ ρ α μ α τ ι κ ή , ’ Α π α γ γ ε λ ί α , Ι σ τ ο ρ ί α  Μ ο υ 

σ ι κ ή ; ,  P r i m a  V i s t a ,  Ρ υ β μ ι κ η  σ ύ σ τ η μ α  D a l c r o z e .  

Ε Ι Σ  Τ Α  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α  Α 8 Η Ν Π Ν

Μ Η Ν Α  Α Η Δ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  & Σ ια ς  Λ .  ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς  15
Δ Η Μ . )< Α Τ Ζ Η ΕΜ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ — Ά χ α ρ ν ώ ν  Σ ο υ ρ μ ε λ ή
Γ Ε Ρ . Σ Α Λ Β Α Ν Ο Υ — Κ ε ρ α μ έ ω ν — Έ λ ε υ σ ιν ίω ν
Λ Ε Ο Ν Τ Ε ΙΟ Ν  Λ Υ Κ Ε ΙΟ Ν — Τ έ ρ μ α  Π α τ η σ ίω ν
Α Δ Ε Λ Φ Ο Ν  Π ΡΩ Τ Ο Π Α Π Α — Π α τ η σ ίω ν  306
Μ ΙΧ Α Η Λ  Π ΙΤ ΙΔ Η — Π α γ κ ρ ά τ ι
Α Λ . Ζ Ε Ρ Β Ο Υ — Λ Α Ζ Α Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ —  Κ α λ λ ιθ έ α
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟν— Κ η φ ισ σ ιά
Μ. Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν Η — Π ε ιρ α ια
Μ . Π Ε Τ Ρ Α Κ Η — Π ε ιρ α ιά
Μ Α Ρ Κ Ο Υ  κ α ί Μ Α Κ Ρ Η — Ν .  Φ ά λ η ρ ο ν
Λ. Φ Α Λ Τ Ο Φ — Ν .  Φ ιλ α δ έ λ φ ε ια

Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Κ Α  Τ Μ Η Μ Α Τ Α

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ν  Ω Δ Ε ΙΟ Ν  Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ  
» )(Α Λ Κ ΙΔ Ο Σ  
» Κ Ο Ρ ΙΝ Θ Ο Υ  

» » Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Υ  (Κ Ρ Η Τ Η Σ )
Κ Ρ Η Τ ΙΚ Ο Ν  Ο Δ Ε ΙΟ Ν  JCANIQN (Κ Ρ Η Τ Η Σ )
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ν  Ο Δ Ε ΙΟ Ν  JCIOY 

» > ΒΟ Λ Ο Υ
Μ έ σ ο ς  δ ρ ο ς  φ ο ιτ ώ ν τ ω ν  μα-βητώ ν κ α τ ’ έτ ο ς  2500

Τ Μ Η Μ Α  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Ν
JTL I  Α .  Τ<Γ Α .

Μ Ο Ν Ο Ι Α Ν Τ ΙΠ ΡΟ Σ Ω Π Ο Ι ΤΩ Ν Μ ΕΓ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ω Ν  ΚΑ Ι 
Π Ε Ρ ΙΦ Η Μ Ο Τ Ε Ρ Ω Ν  Ε Ρ ΓΟ Σ Τ Α Σ ΙΩ Ν  Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ Σ  
B L C JT H N ER  C R O T R IA N  S T E IN  W E Q  N E C JM E Y E R , 

S O P H  Κ.Λ.Π .

Μ Ο Υ Σ ΙΚ Α  Τ Ε Μ Α Χ ΙΑ
Ό λ α  τ ά  κ λ α σ σ ικά , π α ιδ α γ ω γικά  κ α ι  ν εώ τερα . Γ ί 

ν ο ν τ α ι  δ ε κ τ α ί Ιδ ια ίτ ε ρ α ι π α ρ α γ γελ ία ι. Σ υ ν ε ρ γ α 
σ ία  μ έ  τ ο ύ ς  μ εγ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς  έ κ δ ο τ ικ ο ύ ς  ο ϊκ ο υ ς  τ ή ς  

Ε ύ ρ ώ π η ς

Μ Ο Υ Σ ΙΚ Α  Ο Ρ ΓΑ Ν Α
Β ιο λ ιά ,  β ιό λες , β ιο λ ο ν τ σ έλ λ α , κο ν τρ α μ π ά σ σ α , μαν- 
δ ο λ ίν α , κ ιθ ά ρ ες , δ λ α  τ ά  είδη  τ ώ ν  π νευ σ τώ ν όργά- 
ν ω ν , έξ α ρ τή μ α τα  π α ντό ς  ε ίδ ο υ ς  μ π ά ν τ α ι φ ιλ α ρ μ ο 

ν ικ ώ ν , ρ ό λ ο ι , π ια νό λες , χ ρ ο ν ό μ ε τ ρ α  κλ .

Τ Μ Η Μ Α  ΕΚ Δ Ο Τ ΙΚ Ο Ν
’Α ν α λ α μ β ά ν ε ι  τ ή ν  έ κ δ ο σ ιν  μ ο υ σ ικ ώ ν  τ εμ α χ ίω ν  

κ α ι  έκδό σ εις  έρ γ ω ν  δ ια φ ό ρ ω ν  μ ο υ σ ο υ ρ γ ώ ν .

Τ Μ Η Μ Α  Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Ω Ν  Κ Α Ι Χ Ο ΡΔ ΙΣ Μ Α Τ Ω Ν
Χ ο ρ δ ίζ ο ν τ α ι , λ ο υ σ τ ρ ά ρ ο ν τ α ι κ α ι  έπ ισ κευ ά ζ ο ντα ι 

π α ντός  ε ίδ ο υ ς  π ιά να , π ια νό λ ες  κ α ί  μ ο υ σ ικά  
ό ρ γ α ν α  ά π ό ά ρ ίσ το υ ς  τ ε χ ν ίτ α ς .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ (04-1*)

Τό Ύπουργείον τών Ναυτικών διακηρύσσει δτι τήν 3ην τοϋ μηνός 
Δεκεμβρίου ημέραν Δευτέραν και ώραν 11 π.μ. θά δίες άχθη ενώπιον τής 
κατά Νόιιον Επιτροπής Προμηθειών εν τφ Ύπουργείφ τών Ναυτικών 
δημ. διαγωνισμός διά τήν προμήθειαν τή Ν. \ πηρεσια 8000 ζευγών περι
ποδίων βαμβακερών.

Οί σχετικοί δροι εύρίσκονται κατατεθειμένοι παρά τή Δ)σει Προμη
θειών κα'ι τοΐς Έμπορικοϊς Έπιμελητηρίοις, δημοσιευθήσονται δέ και διά 
τής έφημ. 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 ΙΧ Α Σ
Π Λ Ο ΙΑ Ρ Χ Ο Σ  π. Ν .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ( 9 5 2 5 )

Τό Υπουργείον τ ώ ν  Ναυτικών διακηρτίττει οτι την 8ην μηνος Δεκεμ
βρίου ημέραν Σάββατον κα'ι ώραν 11 π.μ. θά διεξαχι'Κ] ενώπιον τής κατά 
Νόμον Επιτροπής Προμηθειών έν τώ Υπουργεία) των Ναυτικών δημ. 
διαγωνισμός διά τήν προμήθειαν τή Ναυτική Υπηρεσία άνά 3000 ψηκτρών 
πλύσεως καί ενδυμάτων.

Οί σχετικοί δροι εύρίσκονται κατατεθειμένοι παρά τή Δ)σει Προμη
θειών και τοΐς Έμπορικοϊς Έπιμελητηρίοις.

Δημοσιευθήσονται δέ καί 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 ΙΧ Α Σ
Π Λ Ο ΙΑ Ρ Χ Ο Σ  Π . Ν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ( 9 5 2 3 )

Τό 'Υπουργείον τών Ναυτικών διακηρύσσει δτι τήν Την μηνός Δεκεμ
βρίου ημέραν Παρασκευήν κα'ι ώραν 1 1  π.μ. θά διεξαχθή ενώπιον τής 
κατά Νόμον Επιτροπής Προμηθειών έν τφ Ύπουργείφ τών Ναυτικών 
δημ. διαγωνισμός διά τήν προμήθειαν τή Ναυτική Υπηρεσία 4000 κορδονίων.

Οί σχετικοί δροι εύρίσκονται κατατεθειμένοι παρά τή Δ)σει Προμη
θ ε ι ώ ν  καί τοΐς Έμπορικοϊς Έπιμελητηρίοις.

Δημοσιευθήσονται δέ καί 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 ΙΧ Α Σ
Π Λ Ο ΙΑ Ρ Χ Ο Σ  ΤΤ.Ν .
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Λ Ι Α Ν  Λ Ο Π Ι ^ Α Σ

β ο υ ρ γ ο υ ν δ ί α ς

Β Ο P Δ Ω

Ρ Η Ν Ο Υ

»■ Π Ω  Λ  H Σ I Σ >■>

ΛΙΑΝΙΚΗ Κ Α Ι  ΧΟΝΔΡΙΚΗ

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η  Α Γ  ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Κ Α Τ ’ Ο Ι Κ Ο Ν

Δ Χ Λ Ρ Ι ί Ι ϋ )
Γ ϊ » Α 4 * Β Ι Ο Ν Γ

Α ν δ ρ ε ο υ  Κ .  Μ π ρ ο υ μ η
ΟΔΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 70 = ΑΘΗΝΑΙ = ΤΗΛ. 4-64 (ΠΑΛΑΙΟΝ)

(Π Α Λ A I Α Α Γ Ο Ρ Α )

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Ι
Τιμαΐ κατά φιάλην ε!ς ΛΡβΧΛΛ AS

ΟΙΝΟΙ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ Μαρκας BOUCHARD ΑΙΝΕ & FILS
ΛΕ Υ Κ Ο Ι  Bourgogne.

' Chablis.
DRY POCIILLY Riserve.
Grand Bourgogne BOUCHfiRD-fllNE 

MONOPOLE.
EPY0 POI -  Bourgogne.

Pommard.
ΟΙΝΟΙ ΒΟΡΔΠ Μαρκας LOUIS ESCHENAUER

ΛΕ ΥΚ ΟΙ  Merin d'Or QRflVEi.
Graves sec.

ΛΕ Υ Κ Ο Ι  Beau Rocher Graves 5upres moelleujc. 
Graves 5uperieures sec.
Grand Vin de Graves sec OLIVIER. 
5auternes.
Barsac sec.
Grand Vin CL05 Lfl GflRDE.

ΕΡΥΘΡΟΙ  Medoc.
Tertre du Moulin, 5t· Emilion.
St. Est£phe, marque Castel du Roy. 
Margaujt.
51. Julien.
Grand Vin CflMPONfK.

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡηΦΕΙΟΝ ΖΩΓΡΚΦΙΔΟΥ
ΟΔΟΣ ^ΡΥΣΟΣΠΜΛΗΙΩΤΙΣΣΗΣ 3 (μεγλ ρον πολυζοη) τηλ. ιι-26 ν ε ο ν

Π λουτισθέν διά τών τελειωτέρων ρηχανηράτω ν καί διαθετώ ν δλα τά ρέσα  

αναλαμβάνει κάθε εργασίαν, ρέ ταχύτητα και καλλιτεχνίαν άτταράριλλον.

Τ Ι Μ Α Ι  Σ Υ Γ Κ Α Τ  Α  Β  Α Τ Ι  Κ  A I

Ο Ε ρ Α Π Ε Ι Α  Ο Υ Λ Ι Τ Ι Δ Ο Σ
Η ΟΥΛΙΤΗΣ Π υώδης οόλΐτις, στορατΤτις ώς καί α ί λοιτιαί παθή
σεις τών ουλών και τών όδόντω ν θεραπεύονται ασφαλώς διά τοΰ

& A N O G Y L £
Τοΰ έν Πχριαίοις ινστιτούτου “ LA  Β ΙΟ Τ Η Ε Κ Α Ρ ΙΕ ,,

Είναι ή ρόνη έπιστηρονική οδοντόπαστα ποΰ καθαρίζει τούς όδόντας
------------------  καί π ρ ο Λ α ρ β ά ν ε ι  τάς παθήσεις τών ο ί 'ΐΛ ω ν  ------------:—

Πωλείται εΐξ ο λχ  τά Φ χρμακεΐα. Λείγματα δωρεάν ζητήσατε παρά τώ κ. 
Γ .  Κ Α Τ Α Π Ο Δ Η  Μ Α Κ Ρ Α Σ  Σ Τ Ο Α Σ  4 7 ,  Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ω  γ ρ α μ μ α τόση μ α  οΐα σδή - 
η ο τε  · ξίας είς τά ς π λέον συμψ ερούσας 
τιμάς, ασφράγιστα καί σφ ρα γισμένα. 

ΙΙΗ Ο Τ ΙΜ 12 Τ Ο Ν  Α Ν Ω  Τ Υ ΙΙΟ Ν
γρ α μ μ α σοσή μ οο Δίδω δάνεια έπί γ ρ α μ 
μα τοσή μ ω ν (συλλογών, ο τό κ , κλπ. κλπ.) 
Έ νδια φ έρ ομ α ι διά παλαιάς έπ ιστολάς 
μέ γραμ ματόσημα .

Δ Η Μ .  Α.  Σ Π Α Ν Ο Σ
ΙΙλ α τ ε ΐ*  Κ λαθμ ώ νος 

Ό ό ο ς  Γερμανοί) Παλαιών Π ατρών

Π Ο Υ Ρ Η Σ
Κ Ο Ν Ϊ Α Κ

Ο ΥΖΟ
Η Δ Υ Π Ο Τ Α

‘Ο ίν ιο ς  ί δ ρ υ θ ε ί ς τ ο  1 8 6 8
ΕΝ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι



Ενα K O D A K  Λιατιιρεΐ ζωντανάς τάς άναιινιί- 
οεις της τταιΛικης ήλικίας τών τταιδιών πας.

Ζητήσατε τά νέα μας μοδέλα.  -------

ύ

j j j    Ώ  χειρισμός των είναι άττλοόστατος.

pL τ ·ΜΑΙ ΑΠΟ 230 ΔΡΑΧΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩ Λ  $
^ e ifR !'-H I!l!lil^!OII!l!l(iill!!!!lIl̂  j 1111 ίίωϋΙί!112«ϊΗίΙΙ̂

ΤΥΠΟΙΕ: Π Υ Ρ Σ Ο Υ . ,  λ .  ε.
Τ Ι Μ Α  Τ Α !  Δ Ρ Χ .  5


