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Η  S x t o p i m  i n i  Μ ι ι κ μ ϊ

Η ΜΑΣΚΑ ΩΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Ή  παράδοσις τής άποκρηάτικης μάσκας 

είναι καθαρώς ιταλικής καταγωγής. ’Αρ
χίζει άπό τό 
Ιόον αιώνα και 
έχει την άρχή 
της στά πρώτα 
περίφημα καρ
ναβάλια τ η ς  
Βενετίας. Έ κ - 
τοτε κατήντησε 
μόδα νά φοριέ
ται σ’ ό'λες τις 
εορτές και τούς 
χορούς. Έν τού- 
τοις. ή προσω
πίδα έ'χει μιά 
καταγωγή πιό 

σοβαρή άπό αύτή, πού άρχίζει άπό τά 
πιο παμπάλαια χρόνια, κ’ είναι στενά δε
μένη μέ τά  ήθη τών πρωτόγονων λαών 
τής γης. Οί προϊστορικές φυλές ήσαν άνί- 
κανες νά παριστάνουν τούς θεούς τους μέ 
ηθικές μορφές, καί οί ιερείς γιά νά Ιμπνέ- 
ουν στό λαό τή λατρεία τής θρησκείας 
των προσπαθούσαν νά αυξήσουν τήν εύαι- 
σθησίαν τών άνθρώπων εκείνων μέ μία 
ζωντανή παράσταση. Γ ιά τοΰτο έπλασαν

Βενετσάνικη j προσωπίδα

τΙς προσωπίδες, οί ό
ποιες άντιπροσώπευαν 
μιά ώρισμένη θεότη
τα  μέ κάθε της έκ
φραση. ’Αργότερα φό
ρεσαν καί οί ίδιοι οί 
ιερείς τΙς προσωπίδες 
και μέ άνάλογες κι
νήσεις προσωποποιού
σαν τόν είκονιζόμενο 
θεό, ώς ποΰ κατάν
τησαν κ’ οί ίδιοι νά 
θεωρούνται ζωντανές 
θεότητες μέ δλες τίς 
θεϊκές άρετές. Κ " έτσι 
γεννήθηκε ή λατρεία 
τής προσωπίδας, πού 
άκόμη σήμερα υπάρ
χει άνάμεσα στίς ά
γριες φυλές τής Άσ/ας 
καί τής ’Αφρικής, πού 
διατηρούν άκόμα τά 
χαρακτηριστικά τής 
θρησκευτικής αύτής Τραγωδός ’Αττικής 
λειτουργίας. Οί προ
σωπίδες τών ’Αφρικανικών λαών έχουν πολύ 
παράξενες μορφές καί συμβιβάζονται μέ τΙς 
άμφιέσεις τοΰ σώματος. Παριστάνουν δλατά



στοιχειά των δασών, τών λιμνών καί τών 
βουνών, καί μιμούνται τά  πιό παράξενα ζώα. 
Κατασκευάζονται δχι μονάχα άπό ξΰλο ή 
άπό χώμα, άλλά καί άπό κρανία, δόντια, 
πετσί, άκόμα καί άπό μαλλιά άνθριόπιον 
πού τούς σκοτώνουν εξεπίτηδες γιά τό 
σκοπό τοΰτο. Καί οί γιορτές καί οί θυ
σίες πού κάνουν συχνά, έχουν σκοπό νά 
καλοπιάσουν τού? κακούς αύτούς θεούς.

Οί προσωπίδες τών Φετικών παριστά
νουν μάγους πού διώ
χνουν τό μάτιασμα, 
καλοΰν τίς ψυχές τών 
νεκρών, εύκολυνουν τίς 
γεννήσεις καί γιατρεύ
ουν τίς άρρώστειες' γιά 
τοΰτο κάνουν σ’ αύτές 
προσφορές καί ταξί
ματα.
Η Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΔ Α  (ΣΤΟ  
ΘΕΑΤΡΟ

'Ο  Αισχύλος θεω
ρείται ό πρώτος εφευ
ρέτης τής θεατρικής 
προσωπίδας στην Εύ- 
ρώπη, κι’ αύτός κα- 
θώρισε τούς π έ ν τ ε  
κλασικούς τύπους τής 
Ελληνικής προσωπί
δας, δηλαδή -■ γέρους, 
νέους, γυναίκες, δού
λους καί δοϋλες.

Στά πρωτόγονα θέ
ατρα, πού δέν ή σαν 
άλλο παρά θρησκευ
τικές καί δογματικές 
τελετές, ή προσωπίδα 
ήτανε τό κυριώτερο 
μέσον έκφράσεως τοΰ 
ηθοποιού. Ή  πρωσο- 
πίδα γιά τούς άρχαί- 
ους 'Έλληνας, έκτος πού ήταν σύμβουλο 
καθαρώς ήθ-ικό, καί παρίστανε τούς έκ 
παραδόσεως τύπους τής τραγιοδίας και 
τής κωμωδίας, ειχε άκόμη καί άλλους δύο 
πρακτικούς σκοπούς. Πρώτο: νά παρι-
στάνη τήν άκριβή φυσιογνωμία κάθε προ
σώπου, γιά τοΰτο καί τή φτιάνανε μέ μαλ
λιά, μέ γένεια καί μέ άλλες σχετικές 
διακοσμήσεις, καί δεύτερο : έπειδή οί παρα
στάσεις γινόντουσαν στό ύπαιθρο—τήν 
κατασκευάζανε μέ τέτοιον τρόπο ώστε νά

δίνη δύναμη στόν ήχο τής φωνής. Αύτές 
οί προσωπίδες, πού σκεπάζανε όλότελα τά 
κεφάλι τοΰ ήθοποιοΰ, στήν άρχή ήτανε 
φτιαγμένες άπό ξΰλο" άργώτερα όμως τΙς 
φοδράρανε μέ πετσί, συχνά καί μέ άσήμι, 
γιά νά διυσουν ένα τόνο πιό ήχηρό στό 
μέταλλο τής φωνής τοΰ ύποκριτοΰ.

Φαίνεται, πώς ή έφεύρεση τής θεατρι
κής προσωπίδας οφείλεται στήν ‘Ασία, άφοΰ 
καί σήμερα στήν Κίνα καί στό Σιάμ τήν 

εφαρμόζουν στά θέα
τρα. Στούς τόπους 
αύτούς (έκτος άπό 
τήν Μπολσεβική Κί
να) οί μάσκες, πού 
έχουν τίς πιό φαντα
στικές μορφές, είναι 
μέρος άπό μιά επί
σημη άμφίεση πού 
φοράνε στούς χορούς 
καί στίς γιορτές. Κ’ 
είναι άλήθεια περί
εργο πώς τό ’Ασια
τικό πνεΰμα τίς διε- 
μόρφωσε μέ τήν πά
ροδο τών αιώνων. 
"Οταν δηλαδή ένας 
Κινέζος πρόκειται μέ
σα στό παίξιμο νά 
πεθάνη, άλλάξει ξά
φνου τήν προσωπίδα 
του καί τήν άντικα- 
θισ'.'ΰ μέ άλλη πού 
νά έκφράζη τήν ιδέα 
τοΰ θανάτου.

Οί "Ελληνες είχαν 
ποικιλία άπό προσω
πίδες πού παρίστα- 
ναν όλες τίς ήλικίες 
καθώς καί όλες τίς 
κατηγορίες καί όλες 
τίς φυλές. 'Υπολογί

ζουν πώς οί προσωπίδες τής ’Ελληνικής 
τραγωδίας ήτανε 25, δηλαδή θεοί, θεαί, 
βασιλείς, βασίλισσες, θεότητες, ιερείς καί 
δούλοι, ένώ τής κωμωδίας ήτανε 40.

Στή Ρώμη ή συνήθεια τής θεατρικής 
προσωπίδας εχει είσαχθή κατά τόν τε- 
λευταϊον αίώνα π. X. άπό τόν περίφημο 
υποκριτή Roseins ποΰ ήτανε Γαλατικής 
καταγωγής καϊ μεγάλος φίλος τοΰ Κικέ- 
ρονα. Έκτοτε, στή σκηνή τοΰ Ρωμαϊκού 
θεάτρου ή προσωπίδα έπαιξε σπουδαιά-

Προσωπίδα τών άγριων τής Πολυνησίας

Παράστασις άρχαίας κωμφδίας.

•τατο ρόλο. Λέν παρίστανε άπλώς ενα περί
βλημα τοΰ προσώπου, άλλά μιαν ουσιώδη 
έκφραση ένός χαρακτήρος, γιατί  ̂πιστεύανε 
πώς ή ψυχή, στά νόημα δηλαδή που έχει 
τό λατινικό «animus», προπλάσσει τά 
χαρακτηριστικά ένός προσώπου όπως κά
νουν τά  δάκτυλα έπάνω στον πηλο \ Οι 
Ρωμαίοι θεατές συνήθιζαν, όταν κάποιος 

-ήθοποιός δέν τούς ικανοποιούσε μέ τήν 
άπαγγελία του, οχι 
μόνον νά τοΰ ρίχνουν 
πατάτες, σΰκα, καρύ
δια, κι’ ό,τι είχαν πρό
χειρο, άλλά καί να 
τόν αναγκάζουν νά 
βγάλη τήν προσωπίδα 

• π ρ ώ τ ο υ  άποσυρθή 
άπό τή σκηνή, δηλαδη 
τόν θειοροΰσαν άνάξιο 
νά τήν φορή. Μετα 
τή πτιυση τής Ρω
μαϊκής Αύτοκρατο- 
ρίας, ή προσωπίδα 

Γεπαυσε νά χρησιμο
ποιείται. Σ’ όλο το 
Μεσαίωνα ή προσω
πίδα ξανα μπήκε στό 
θέατρο μόνον μέ τήν 
αναγέννηση τοΰ Θεά
τρου τής Τέχνης,τό ό
ποιον γενήθηκε άπό τίς 
θρηκευτικές λειτουρ
γίες καί παραστάσεις

τών χριστιανών. Οί προσωπίδες τοΰ λεγομέ
νου Θεάτρου Τέχνης (Comedia del Arte), 
άπό τά  όποια βγήκε τό δικό μας μοντέρνο 
θέατρο, διαφέρουν άπό τίς άρχαϊες στό 
ότι αύτές δέν έχουν χαρακτηριστικά ούτε 
τραγικά οΰτε κωμικά, οΰτε έκφράζουν ένα 
’ιδιαίτερο πάθος, καί γιά νά «παίζη κανείς 
μέ μιά προσωπίδα» θάπρεπε τότε νά την 
κάνη νά λάβη διάφορες εκφράσεις, άναλό- 

γως τής περιστάσεως. 
Τοιουτοτρόπως, ,άπο 
κωμική μποροΰσε ξα
φνικά νά μεταβληθή 
σέ τραγική. Καί όμως, 
αύτές οί άνέκφραστες 
προσωπίδες δέν έμ- 
πόδιζαν τόν ηθοποιό 
νά έκφράζη τόν πόνο 
ή τή χαρά. Πολλοί 
τής έποχής έκείνης 
μαρτυροΰν ότι μερικοί 
ηθοποιοί π α ί ζ α ν ε  
τόσο φυσικά μέ τε- 
τοιες προσωπίδες, που 
κατώρθωσαν νά προ- 
καλέσουν τά δάκρυα 
στούς θεατάς.

Οί μεγαλύτεροι κω
μωδιογράφοι τοΰ Ττα- 
λικοΰθεάτρου,ό Κάρλο 
Γκολντόνι καί Κάρλο 
Γκότσι (1730) είχαν 
διαφορετικές γνώμεςΚινέζικη μάσκα



γιά τή μεταρύθμιση τοϋ θεάτρου. Ένώ ό 
Γκότσι ήτανε συντηρητικός κ ήθελε νά 
διατηρήση τό έθιμο τής προσωπίδας, ό 
Γκολντόνι απεναντίας δέν τήν παραδεχό
τανε. Νά, γιά πιό λόγο ό μεγάλος Βενε- 
τσιάνος κωμωδιογράφος είχε ύπ’ ό'ψει του 
—δπως γράφει ό ίδιος στά ’Απομνημο
νεύματά του—νά άντικαταστήση τήν κω 
μωδία μέ τίς φάρσες. Άλλά τό Ιταλικό 
κοινό τοϋ έ'δωσε στό τέλος ενα καλό μά
θημα, γιατί ό Darbes ό περίφημος Παν- 
τολόνε, θέλοντας μιά φορά νά παίξη χωρίς 
μάσκα στήν κωμωδία τοϋ Γκονλντόνι «Τονίν 
Μποναγκράτσια» έσφυρίχτηκε αγρίως. Τότε 
ό Γκολντόνι, απογοητευμένος, ξαναγράφει 
μιά άλλη κωμωδία εξεπίτηδες γιά τό 
Darbes, ό όποιος ξαναφάνηκε στή σκηνή 
μέ τήν πατροπαράδοτη του προσωπίδα τοϋ 
Πανταλόνε, καί τόσο ενθουσιαστικά χει
ροκροτήθηκε, πού (ορκίστηκε νά μήν άφίση 
ποτέ τή μάσκα.

Ή  προσωπίδα είχε καί προφυλακτικό 
σκοπό. Συνήθιζαν νά φοροϋν προσωπίδες 
δλοι οί Ρωμαίοι πατρίκιοι καί οί εταίρες, 
Ιδίως στήν εύγενική εποχή τοΰ Αύγούστου, 
μέ τό σκοπό νά διατηρήσουν, κατά τή 
νύχτα καί τίς μέρες πού δέν δεχότανε 
έπισκέψεις, τή δροσερότητα τοΰ προσώπου,

Αύτό τό έθιμο ξέπεσε μαζί μέ τή Ρώμη, 
μά ξανεγεννήθηκε πάλι στήν Ιταλία  στά 
μέσα τοϋ 14ου αΐωνος, καί στή Γαλλία 
κατά τό τέλος τής βασιλείας τοϋ Φραγ
κίσκου τοΰ Α'. Αύτή τή συνήθεια τή φυ
λάγανε καί οί άρχοντες, κυρίως τής Γαλλι- 
κής Αύλής, οί όποιοι, γιά νά διατηρήσουν 
τήν Βροσερότητα τής επιδερμίδας των, 
φοροϋσαν μαΰρες βελούδινες μάσκες, φο- 
δραρισμένες μέ άσπρο ατλάζι. Τέτοιου εί
δους προσωπίδες λεγόντανε λοΰπι, καί κρα
τούσανε, καθώς καί όλες οί άλλες, άπό τή 
Βενετία. Τίς λέγανε επίσης καί μάσκες 
γιά  ντόμινο  ή μπαοντες. Έ π ί βασιλείας 
Ερρίκου Δ .' ή χρήσις ήτανε άποκλειστικό 
προνόμιο τής άριστοκρατίας, μά'σιγά σιγά 
έγενικεύθηκε. Καί αύτό συνετέλεσε στό νά 
κάνη πιό ακόλαστες τίς γιορτές καί τούς 
χορούς καί ιδίως τά  άτελείωτα έκεΐνα 
δργια πού τά λέγανε γάμους. Σέ αύτά 
τά  γλέντια λοιπόν ή μάσκα πού πρωτο- 
φορέθηκε άπλώς για νά έξυπηρετήση τήν 
εύγένεια, κατέληξε τήν έξυπηρετή τά 
έγκκληματικά καί δολοφονικά ένστικτα, 
ώς που άπαγορεύθηκε ή χρήσις τής μάσκας.

Ή  μάσκα έπιτρέπεται πιά μόνο στίς γιο-, 
τές τών Άπόκρεω, νόμος πού ισχύει άκόμα 
σήμερα. Καί τόσο αυστηρά άπηγορεύετο ή 
προσωπιδοφορία, ώστε ό παραβάτης κά
ποτε κατεδικάζετο σέ θάνατο.

Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Δ Α  ΓΙΑ Τ Ο Υ Σ  Δ Ι Κ Α Σ Τ Ε Σ  

ΚΑΙ Τ Ο Ν  ΚΛ Η Ρ Ο -

Σέ τούτη λοιπόν τή προναπολεονική έπο
χή, δλοι μασκαρευόντανε, άκόμη κ’ οί παπά
δες, πού δταν θέλανε νά παρευρίσκωνται στά 
καρναβάλια, φοροϋσαν ένα μαΰρο ντόμινο.

Τά μέλη τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα τής: 
Γαληνότατης Δημοκρατίας τής Βενετίας, 
οί Ίεροδικαστές καί έν γένει οί δικαστές,, 
φοροϋσαν μάσκες διαρκούσης τής δικαστι
κής λειτουργίας των.

Κάτω άπό τήν προσωπίδα, δλα τά ήνεί- 
χοντο. Οί μεγαλύτερες ιδιοτροπίες, οί βρω
μερότερες βρυσιές, οί πικρότερες άλήθειες: 
έπετρέποντο στόν προσωπιδοφόρο. Βασι- 
λειάδες καί μεγάλοι άφεντάδες πού προσε- 
βάλλοντο άπό κάποιο προσωπιδοφόρο, έσέ- 
βοντο τό έθιμο αύτό. Τό νά επιτεθη κα
νείς έναντίον προσωπιδοφόρου, ήτανε με
γάλη άτιμία καί κανείς δέν τολμοΰσε στούς. 
χορούς νά ξεμασκαρώση μιά γυναίκα.

Ή  προσωπίδα ξέπεσε πάλι έπί Λουδο
βίκου IP , τοΰ λεγομένου 'Υποχονδριακού, 
άλλά σέ λίγο πάλι ξαναγεννήθηκε.

Ή  Γαλλική Επανάσταση κατήργησε τήν 
προσωπίδα, ώς έπίβουλη στήν ανθρώπινη, 
αξιοπρέπεια, καί δμως δέκα χρόνια άργώ
τερα, ή μάσκα ξαναφορέθηκε μέ μανία, 
άλλά μόνο στήν Άποκρηά, συνήθεια πού- 
Ισχύει στήν Εύρώπη έως τώρα.

Ή  προσωπίδα έχασα σήμερα κάθε της 
νόημα, έκτος άπό τό δτι έξυπηρετεΐ μιά 
φορά τό χρόνο, τήν έπιθυμίανά ξεχάση κανείς 
τήν προσωπικότητά του μέσα στήν πλάνη 
μιας πλαστής φυσιογνωμίας, καθώς καί νά 
ίκανοποιήση κάποια ρωμαντική όρμή, τή 
γοητεία τοΰ άγνώστου. 'Η προσωπίδα έξ 
άλλου παίζει σήμερα κ’ έναν άλλο ρόλο, 
δλως διόλου διαφορετικό, στήν ιατρική, 
στήν πολεμική τέχνη καί στά έπικίνδυνα 
σπόρτ, καί ποιός ξέρει τ ί ρόλο θά παίξη 
στόν αύριανό μεγάλο χημικό πόλεμο.

Άραγε οί παραστάσεις άρχαίων δραμά
των πού γίνονται στούς Δελφούς, στήν ’Ιτα
λία καί άλλοΰ, θά επιτύχουν νά ξαναδώ- 
σουν στήν προσωπίδα τό προορισμό πού- 
είχε στό αρχαίο θέατρο !

Π Ε Ρ Ν Ω Ν Τ Α Σ  Ο Π Ο Ν Ο Σ

Ποτέ μι) ζητήσεις να βρεις τη χαρά
σε στήθεια πον ή ϋλίψη φωλιάζει, 

κι αν ϊσως γελούνε γαλάζια νερά 
καθώς μιά πνοή τά ταράζει.

Δεν είναι παιγνίδι χαράς ή πνοή.
Περνώντας ό πόνος αγγίζει 

νεκρή, παγωμένη την ερμη ζωη
κ η θλίψη τά πτήθεια ξεσκίζει.

'Ως είναι απλωμένα στον ηλιο γνμνα 
τά ξάρτια και μάταια προσμένουν 

νά φύγουν, ποιος ξαίρει, σε ποια μακρυνα 
ταξίδια, μά πάντα απομένουν

δεμένα σφιχτά μέ μπαρούμα σκληρη 
στον ίδιο χαλκα, στο μουράγιο, 

το ξόδι απομένει βαθειά σον πριν βρει 
τό δρόμο νά πάρει τον άγιο.

ΙΙερνώντας δ πόνος αγγίζει παλιές 
βαθειά σου πον ζονν αρμονίες, 

θερμαίνει γιά λίγο τής ερμες φωλιές 
και πόσες ξυπνάει νοσταλγίες ·

Νεκροί πον είχαν γείρει σε τάφου γο>νιά,
— Σύντροφοι κι αδέρφια και φίλοι,

Προβαίνουν θαρρείς στήν πυκνή παγωνιά 
με πόνου άχνογέλιο στα χείλι/.

Και τότε αγροίκας αρμονίες παλιές 
και λόγια ποΰ τάχες ξεχάσει 

Και σά νά σέ σφίγγουν πλοκάμια, θηλιές, 
σάν δπως τ αγρίμι στα δάση.

” Ο /  ναί, μή ζήτας τή χαμένη Χαρά 
σε στήθεια που ή 'θλίψη φωλιάζει,

Καθό)ς ο ντε κρίνων άνθους στα νερα 
πον χιόνι πυκνό τα σκεπάζει· · ■ ·

ΠΛΝΟΣ Β. ΤηΓΚΟΠΟΫΛΟΣ



E .U I G I  c r a a ^ R E t K . !

η  Β λ ι ι λ ι χ ι μ  t h i  K ^ m o h h i

EAOTZR — POZITTR -  ΜΑΡΚΟΣ -  ΜΤΟΥΤΣΙΟ

Ή  σκηνή παριστάνει ενα σαλόνι στή βίλλα 
τοϋ Μάρκου. Στό βάθος φαίνεται ενας μεγάλος 
εξώστης, καί άπ’ έκεΐ φαίνεται ή θάλασσα, 
πολύ σιμά.—Μιά νύχτα τοΰ καλοκαιριού.

MRPKOZ· Ή κυρία, έπέστρεψε;
POZITTR · "Οχι ακόμη, κύριε.
MRPKOZ · ’Έκλεισες τήν πόρτα τοΰ 

κήπου;
POZITTR· Όχι- έπερίμενα χήν επι

στροφή τής κυρίας.
MRPKOZ· Νά κλείσχις. Ή κυρίά θά 

χτυπήση τό κουδούνι.
POZITTR- Ή κυρία δμως δέν θέλει 

νά περιμένη έ'ξω γιά νά τής ανοίγουμε. 
Αλλως τε, δέν πιστεύω ν5 άργήση.

MRPKOZ · ’ Ας τό ελπίζουμε !
POZITTR· Έ πήγε νά συνοδέψω τήν 

κυρία Δώρα, στό Αΰτοκρατορικό Ξενο
δοχείο, δυό βήματα άπ’ έδώ.

MRPKOZ (ενοχλημένος). Καλά, καλά!
POZITTR· Τί ώμορφη πού εινε! Τήν 

είδα, ξέρετε!
MRPKOZ· Ποιαν; *
POZITTR· Τήν κυρία. Ειχε μιά χρυσή 

κορώνα στό κεφάλι.
MRPKOZ· "Α !. ■ · Καί ποΰ τήν είδες;
POZITTR· Ή ρ θ α  στό Λίντο. Δέν μπό

ρεσα νά κρατηθώ. Ή  σκέψη or ι ή κυρία 
μου ειχε άνακηρυχθή Βασιλοπούλα τής 
Τηρρυναϊκής δέν μ5 άφινε νά ησυχάσω. 
Θέλησα λοιπόν νά τήν ίδώ κι’ έγώ. Είχαν 
μαζευτεί τόσοι γΰρω της, τήν έθαύμαζαν, 
τής έπρόσφεραν σαμπάνια. · · Κι’ αυτή 
φαινόταν τόσο ευτυχισμένη, μ’ αύτή τή 
μεγάλη ανθοδέσμη στά χέρια κι’ έχαμο- 
γελούσε, μιλούσε σ’ δλους, δέν ήξερε πώς 
νά ίκανοποιήση τήν περιέργεια τόσων 
θαυμαστών Ειχε ενα φυσικώτατο ύψος, 
σάν νά ήταν συνειίΚσμένη σ’ δλες αύτές 
τις τιμές, σάν νά ήταν πραγματική βασί

λισσα, τέλος πάντων. Έγώ δμως πού τήν 
ξέρω καλά, έκαταλάβαινα, έδιάβαζα στά 
μάτια της, δτι ήταν πολύ ευχαριστημένη 
καί περιφανή. ’Ά, θά τή θυμάται σ’δλη; 
τή ζωή της αύτή τή βραδυά. Τί ίκανο- 
ποίησις γιά μιά γυναίκα!. . .

MRPKOZ (νευρικά). Δώσε μου τά σι- 
γαρέττα.

POZITTR- Όρίστε. Καί νομίζω δτι 
λίγη τιμή άνήκει καί σ’ έμενα, πού είμαι 
καμαριέρα της, πού τήν έβοήθησα νά 
ντυθή γιά νά πάη σ’ αύτή γιορτή.

MRPKOZ- Καί τά σπίρτα.
POZITTR (τού πλησιάζει ενα σπίρτο 

αναμμένο). Πώς ονομάζονται ή καμα
ριέρες πού έχουν ή βασίλισσες;

MRPKOZ·' Διάβολε!. . .
POZITTR. AT;
MRPKOZ· Κόντεψες νά μού κάψης. 

τή μύτη μ’ αύτό τό σπίρτο. Δώσε μου ’δώ.
POZITTR · ΤΩ, μέ συγχωρεΐτε!. . . (τού 

δίνει τό κουτί μέ νά σπίρτα). ’Ήθελα νά 
φερθώ μέ λεπτότητα.

MRPKOZ- Μέ τό νά μού κάψης τή 
μύτη ;

POZITTR · Τί λέτε!. . . Μέ τό νά σάς 
δώσω τό σπίρτο αναμμένο.

MRPKOZ · Είσαι ή πιό αδέξια άπ’ δ
λες τίς καμαριέρες.

POZITTR· Ή κυρία δέν έχει τήν ίδια 
γνώμη.

MRPKOZ- Δέν μ’ ενδιαφέρει. Καί 
άκόμη νά φανή!

POZITTR· Δέν πιστεύω ν’ άργήση. . . 
ήσυχάστε.

MRPKOZ- Έγώ δέν έχω καμμίαν 
άνάγκη νά ησυχάσω, καί μάλιστα νά μού 
τό λές έσύ!

POZITTR- Άντί νάσαστε χαρούμενος 
πού έκαμαν τήν κυρία Βασιλοπούλα...

MRPKOZ · Είμαι πολύ χαρούμενος, 
■άλλά έσύ μ’ ενοχλείς. r _

POZITTR· "Επρεπε νά μοΰ το πητε 
αμέσως, κι’ έτσι δέν θάκανα τόσον κόπο 
νά σάς πώ τάς έντυπώσεις μου. Μέ το 
κέφι πού έχετε απόψε, δέν κάνετε βέβαια
γιά Βασιληάς.

MRPKOZ · θ ά  μέ κάνουν Βασιληα των 
ηλιθίων, εμένα.

POZITTR· "A, λέτε υπερβολές!
MRPKOZ- Δέν είσαι εις θέσιν νά μέ 

κρίνης.
POZITTR· Τότε πρέπει νά μοΰ πητε 

ξερά δτι δέν 
πρέπει νά μι
λήσω, κι’ έγώ 
θά σωπάσω. 

Σάς βεβαιώ

δτι δέν Θ’ ανοίξω τό στόμα μου καί δέν 
θ’ ακούσετε πειάτή φωνή μου!. . .  ’Εμένα 
μού φτάνει νά μού την λενε μια φορα μιά 
κουβέντα! Είμαι πολύ περηφανη, ξερετε! ■ · 
Δέν πρέπει νά μιλάω ; Δέν θέλετε νά μιλάω ; 
Σιωπή λοιπόν γιά δλη τή νύχτα, γιά δλη 
τή ζωή. Καί έξ άλλου, αν νομίζετε  ̂ οτι 
μ’ αρέσει νά μιλάω!· · · Μιλούσα γιά να 
σάς διασκεδάσω λιγάκι, αφοΰ εμάντεψα 
τό ::έφι oar, καί τωρα μοΰ δίνετε  ̂την 
άνταμοιβή. Αύτό θά . μπορούσε νά τό πή 
κανείς. · · " ^

MRPKOZ· Πώς νά τό πή;
POZITTR· Τ ίπ ο τε !.· . Θέλετε νά σω

πάσω ; Σωπαίνω. ’Ή θελα νά π ώ : Αυτό 
μποροΰσε νά τό πή κανείς ελεημοσύνη! 
’Αλλά δέν μ’ άφήσατε νά τελειώσω^τη 
φράση μου, μέ διακόψατε.  ̂Καί μιλούσα 

μέ τόσην ευγένεια που · · 
MRPKOZ- ’Αρκεί!. · 
POZITTR- ’Ακούστε 

νά σάς πώ : με διαταξατε 
νά σωπάσω, κι’ έγώ,^σαν 
υπηρέτρια, είμαι υπο
χρεωμένη νά σάς υπα
κούσω· ’Αλλά να θελη- 
σετε νά μού κόψετε τη 
γλώσσα, αύτό είναι πά
ρα πολύ. Ό  σεβασμός, 
ή ύπακοή, έχουν ορια, 
έπί τέλους. Δέν είμαι 
σκλάβα σας! Είμαι κα-

— Σιόπα πειά.



μαριέρα, και δταν κάμω τή δουλειά του καλά, δέν 
θέλω ν’ άκούω παρατηρήσεις κα'ι παράλογες απαν
τήσεις. Είναι σάν νά σάς έλεγαν. . .

ΜΑΡΚΟΣ- Ουφ!...
ΡΟΖΙΤΤΑ· Βέβαια: πρέπει νά σωπάσω κα'ι σω

παίνω. Αλλ αν μπορούσα νά σας πώ τή σκέψη μου, 
Θά σας έπειθα δτι έχω δίκη ο. Άφοΰ δμως δέν θέλετε, 
μπορείτε νά μείνετε μέ τήν ιδέα σας. . .

ΜΑΡΚΟΣ· Ά, έπί τέλους!... Πήγαινε ν’ άνοιξης 
στήν κυρία.

ΡΟΖΙΤΤΑ · ' Η Βασίλισσά μου ! ....... (βγαίνει
τρέχοντας).

ΜΑΡΚΟΣ - Αύτή δέν εινε υπηρέτρια, είναι γραμμ
όφωνο !... (ανάβει ενα άλλο σιγαρέττο. “Επειτα 
παίρνει μια στάση σοβαρού δικαστή, κα'ι περιμένει 
νά παρουσιαστή ή γυναίκα του).

ΡΟΖΙΤΤΑ- Είναι δ κύριος Ντούτσιο.
ΜΑΡΚΟΣ- Ά !...
ΡΟΖΙΤΤΑ (στόν Ντούτσιο πού άκόμη δέν φαί

νεται). Όρίστε, κύριε, περάστε.
(Οι δυό άντρες μένουν πολλή ώρα σιωπηλοί). 
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Έγώ... ήρθα νά σέ χαιοετήσω, 
ΜΑΡΚΟΣ · Θά φύγης ;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ (ανυπόμονα). ΙΙοιός σοΰ ειπε δτι θά 

φύγω; ΤΙ1ρθα νά σέ καληνυχτίσω.
ΜΑΡΚΟΣ (ξερά). Καί εινε άνάγκη νά θυμώνης γΓ 

αύτό; Δέν θά φύγης; Καλά όνειρα λοιπόν.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Έγώ δέν θυμώνω. Άλλά έρχεται 

κάνεις να καληνυχτηση ένα φίλο του καί τόν ακούει 
να τοΰ λέη: φεύγεις; Σχεδόν μέ βρίζεις, δπως ή 
γυναίκα σου μέ είπε πληκτικό.

ΜΑΡΚΟΣ- Καί πώς τής έδόθηκε ή ευκαιρία νά σοΰ τό πή;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Πρό ολίγου, στό Αύτοκρατορικό Ξε

νοδοχείο, επειδή τής έπρότεινα νά επιστρέψουμε στό 
σπίτι.

ΜΑΡΚΟΣ· Α!... Καί θέλει νά μείνη πολύακόμη εκεί ;
s ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Δέν ξέρω. Τήν άφησα που 
έχόρευε.
L ΜΑΡΚΟΣ· Μπράβο!·.. Σοΰ εμπι
στεύομαι̂  τή γυναίκα μου, σέ παρακαλώ 
νά τήν όδηγήσης, στό σπίτι, καί σύ τήν 
άφίνεις έκεΐ κι’ επιστρέφεις μόνος σου.

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- “Ωστε έπρεπε νά μείνω 
υλη τή νύχτα σ’ αύτόν τόν χορό, μ’ αύτή 
τη νύστα καί τόν πονοκέφαλο. . ·

ΜΑΡΚΟΣ· Είσαι βέβαιος δτι είσαι τζέντλεμαν ;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Τί εννοείς μ’ αύτό ; 
ΜΑΡΚΟΣ · Εννοώ, δτι ενας καθώς 

πρέπει κύριος δέν εγκαταλείπει μιά κυρία, 
τη νύχτα, σε μιά γιορτή, καί φεύγει.

s i Μ άρκος. Ε ίμαι καί βλάκας τώρα ; I Μ άρκος.— Νά τωρα το αποτελεσιια.

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Μ’ επρόσβαλε.
ΜΑΡΚΟΣ · Καί τωρα, ποιός θά τήν 

συνοδέψη στό σπίτι;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Μείνε ήσυχος δμως. Δέν 

θάρθή μόνη της. Είχε γύρω της τόσους 
κομψευόμενους. .

ΜΑΡΚΟΣ· Νά τούς βράσω τούς κομ
ψευόμενους! Έγώ γιά σένα μιλάω, έσύ 
είσαι υπεύθυνος.

ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Υπεύθυνος γιά τί;
ΜΑΡΚΟΣ · Γιά όλα. Καί εν πρώτοις 

ποιός τής έβαλε στό νοΰ νά λάβη μέρος 
στόν διαγωνισμό γιά βασίλισσα τής καλ
λονής ;

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Έγώ; Σύ τής τό είπες.
ΜΑΡΚΟΣ- Είσαι κακόπιστος. "Οταν 

μούκανε λόγο, ώρκίσθηκα μονάχα νά μή 
τής φέρω αντίρρηση.

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Δέν είναι αλήθεια. Τήν 
ένεθάρρυνες κι’ δλα.

ΜΑΡΚΟΣ ■ Έσύ δμως τής έβιχλες τήν 
ιδέα στό νοΰ.

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Ή γυναίκες έχουν πάντα 
άνάγκη νά τούς βάζη κανείς κάτι στό 
νοΰ. Έσύ πού είσαι άντρας της, έπρεπε 
ν’ άντισταθης.

ΜΑΡΚΟΣ· Άφοΰ τήν ευχαριστούσε δέν

μπορούσα ν’ άντισταθώ. Δεν είμαι τύραννος εγώ.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Τότε γιατί παραπονεΐσαι;
ΜΑΡΚΟΣ ■ Είσαι βλάκας !. - Έγώ παραπονοΰμαι;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ ’Ά, δχι; , ,ΜΑΡΚΟΣ· Είπα μονάχα οτι θα ηθε/.α να μην 

είχαν συμβή δλ’ αύτά. Καί φταις εσύ.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Πάλι τά ίδια;
ΜΑΡΚΟΣ· Ναί. (προσποιούμενος τή φωνη του 

Ντούτσιο). Ασφαλώς θά γίνεται βασίλισσα τής καλ
λονής ! Ποιά είναι ο’>μορφότερη καί πειό κομψή άπό 
σάς; Θά θριαμβεύσετε!· . Καί δλο τέτοια τής έλεγες.

ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Αύτό ήταν φυσικό. Μήπως έπρεπε 
νά τής πώ δτι είναι άσχημη καί «κομψή ; Δέν θά 
τό πίστευε, καί θά τής έλεγα ψεμματα.  ̂ ^

ΜΑΡΚΟΣ- Νά τώρα τό άποτέλεσμα. ’Έχασε το 
νοΰ της! Ά, ή ματαιοδοξία  ̂τών γυναικών! Καί 
τώρα ποιός ξέρει τί ώρα θά επιστρέψη !

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Τί νά σοΰ πώ ! · · ·
ΜΑΡΚΟΣ ■ Καί γιά νά συμπληρώσης τό έργο σου, 

τήν άφίνεις μόνη κι’ έρχεσαι έδώ· νά κάνης τί;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ ■ Γιά ν’ άκούσω τίς ηλιθιότητες σου !· . 

Δέν ήθελες νά είσαι ό άντρας τής βασίλισσας; Τόσο 
τό χειρότερο γιά σένα! Τώρα πρέπει να υποσιής 
δλες τίς Ιδιοτροπίες τής γυναίκας σου, τών θαυμα
στών της καί δλων τών άλλων.

ΜΑΡΚΟΣ· Ά, έτσι; Είμαι καί βλάκας τώρα;· 
ι Λοιπόν, γιά δες: έγώ θά πάω νά κοιμηθώ καί ας 

κάμη δ,τι θέλει- όποιαδηποτε ωρα και αν επιστρεψη,
& λίγο' μέ ενδιαφέρει! Καί σύ νά σκάσης μέ τή νύστα 
/ σου, μέ τόν πονοκέφαλο κα'ι το μεθύσι σου (φεύγει).

ΝΤΟΥΤΣΙΟ (καθώς τόν βλέπει νά φεύγη). Τί βλά
κας !·· · (μετά σιγή) Κι’ γέώ, τί νά κάνω έδώ πέρα ; 
*Άχ, τό κεφάλι μου! (φωνάζοντας) Ροζίττα!· . ·

ΡΟΖΙΤΤΑ (πού θά κρυφάκουε άσφαλώς, πίσω 
άπ’ τήν πόρτα). Ορίστε, τι θελετε ;

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Δέν ξέρω.
ΡΟΖΙΤΤΑ · Καλό αύτό ! - . Και ο κύριος Μάρκος;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Νομίζω πώς πήγε νά κοιμηθή. Είχε 

πιή πολύ, ήταν μεθυσμένος, κι’ έπήγε νά 
κοιμηθή.

ΡΟΖΙΤΤΑ- Θά εΐσαστε πολύ τυχερός, 
φαίνεται!

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Γιατί;
ΡΟΖΙΤΤΑ- Γιατί έτσι θά μπορέσετε 

νά μείνετε λιγάκι μέ τόν κυρία. Μέ μιά 
βασίλισσα, γιά σκεφθήτε! . ·

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Ωραία ικανοποίησις ! 
ΡΟΖΙΤΤΑ · Δηλαδή ; δέν εΐσαστε ευχα

ριστημένος ■ (τείνει τ’αυτί) Νά ή κυ
ρία! (φεύγει).

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Έπί τέλους!
ΕΛΟΤΖΑ (στόν Ντούτσιο, μπαίνοντας). 

’Ά, έδώ εΐσαστε σεις;



ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Αν δέν άπατώμαι.
EAOTZR· Καί ό Μάρκος;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ (ψυχρά). Δέν ξέρω, πήγε νά 

κοιμηθή.
EAOTZR· Νά κοιμηθΐ);... Καί σάς 

άφησε σάς έδώ, νά μέ περιμένετε;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Δέν μ’ άφησε, έγώ έμεινα.
EAO I ZR (ειρωνική). ’Απόψε καλαμ

πουρίζετε, βλέπω.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Μήπως σάς δυσαρεστεΐ 

αυτό ;
EAOTZR ■ Καθόλου. Μοΰ είναι «διά

φορον.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- "Εχετε μιά τρομακτική 

ευγένεια, απόψε.
EAO TZR · Πρέπει νά μ’ευγνωμονείτε,

λοιπόν.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Σάς ειδοποιώ δτι ό Μάρ

κος είναι έ'ξω φρενών.
EAOIZR- Γιατί;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Μέ ρωτάτε γιατί; Νομί

ζετε πώς είναι κατάλληλη ώρα αύτή πού 
επιστρέφετε στό σπίτι, καί μάλιστα μόνη ;

EAOIZR- Ό άντρας μου έ'χει δίκηο.
Επρεπε νά μέ περιμένετε.

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Καί σείς λοιπόν μαζί) μου
τά βάλατε;

EAOTZR · Κι’ εγώ φυσικά. Γ ιατί έφύ- 
γατε;

ΝΤΟΥΤΣΙΟ Επειδή κατάλαβα δτι 
σάς ενοχλούσα.

EAO’I’ZR · Δέν είναι νέο αύτό.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ Καί δταν σάς είπα νά 

έπιστρέψουμε στό σπίτι, μοΰ απαντήσατε 
δτι σάς ήμουν πολύ ενοχλητικός.

EAOTZR· Οΰτε αύτό είναι νέο.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Τό νέο δμως είναι αύτό· 

δτι είμαι ερωτευμένος μαζΰ σας καί δτι 
δέν μπορώ νά...

EAOTZR· Κι’αύτό δέν είναι νέο. Καί 
αν σάς είπα δτι μοΰ εΐσαστε ενοχλητικός, 
τό είπα ακριβώς γι’ αύτό.

ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Ά !...
EAO'I’ZR- Βέβαια!
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Κι’ έγώ πού ένόμιζα . . .
EAOTZR· Είχατε άπατηθή.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ· ’Ακόμη καί δταν μέ τρυ

φερά χαμόγελα καί πονηρές ματιές μ’έκά- 
νατε νά ελπίζω δτι κάποτε ίίά μπορού
σατε ν’ άνταποκριθήτε. . .

EAOIZR· Καί τότε.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Ή μήπως αύτό τό στέμμα

άπό χαρτόνι πού φορείται στό κεφάλι, 
σάς άλλαξε δλες τίς ιδέες;

EAO IZR- Μπορεί νά είναι άπό χαρ
τόνι, άλλά πάντως μαρτυρεί δτι είμαι ή 
ωραιότερη γυναίκα άπ’ δσες βρίσκονταν 
σήμερα στή λουτρόπολη. Σείς ό ίδιος, πού 
εΐσαστε μέλος τής επιτροπής, τό άναγνω- 
ρίσατε. Καί οί άλλοι επίσης.

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Είμαστε πέντε βλάκες.
■ EAOTZR· Σύμφωνοι. Άλλά τό δημο
ψήφισμα; Όλοι βλάκες, κι’ αύτοί;

ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Λοιπόν, θέλετε νά μάθετε 
πόσο μοΰ στοίχισε αύτό τό δημοψήφισμα ;

EAOTZR- Πώς;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Πέντε χιλιάδες φράγκα 

μοΰ στοίχισε αύτό τό δημοψήφισμα.
Πέντε χιλιάδες!
EAOTZR Δηλαδή ; Τί θέλετε νά 

πήτε ;
ΝΤ0ΥΤΣ|0- Θέλω νά πώ δτι άγόρασα 

εισιτήρια αξίας πέντε χιλιάδων φράγκων 
γιά νά σάς εκλέξουν. Καί άφοΰ έγραψα 
άπάνου τ’ δνομά σας, τά μοίρασα καί 
βρέθηκαν στήν κάλπη.

EAOIZR- Δέν είναι αλήθεια.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ· Σείς μ’ αναγκάσατε νά 

σάς τό πώ. Αύτό λοιπόν εΐτανε τό δημο
ψήφισμα!·.. (τρικυμισμένη σιγή).

EAO I ZR (μέ ορμή). Νά φύγετε άπ’ 
έδώ ! Εΐσαστε ενας παληάνθρωπος ! Νά 
φύγετε καί νά μή ξαναπατήσετε έδώ μέσα! 
Εμπρός !

ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Ά, είναι τό εύχαριστώ 
αύτό;

EAO I ZR· Σάς είπα νά φύγετε!. . ·
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Καλά. Άλλά προτοϋ νά 

φύγω θά ήθελα νά μάθω γιά ποιόν χτυ
πάει ή καρδιά σας τώρα.

EAOl’ZR- Πώς;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Βέβαια- κάποιος άλλος 

άγόρασε έπίσης εισιτήρια πέντε χιλιάδων 
φράγκων γιά νά σάς ψηφίσουν. Δέν 
ξέρω ποιος είναι. Έλογάριασα δμως δσους 
ήταν στή γιορτή, έπρόσθεσα τά εισιτή
ριά μου καί είδα δτι δέν έ'βγαινε δ αριθ
μός τών εισιτηρίων πού βρέθηκαν στήν 
κάλπη. Ύπελόγισα δτι ή διαφορά ήταν 
σέ εισιτήρια αξίας πέντε χιλιάδων φράγ
κων. Ποιος τ’άγόρασε; Ποιος είχε συμ
φέρον νά σάς εκλέξουν βασίλισσα; Θά 
ήμουν πολύ περίεργος νά τόν μάθω. 
αύτόν τόν Δον Ζουάν.

Ν τ ο ύ τ σ ι ο .— Πέντε χιλιάδες φράγκα μοΰ στοίχισε...

EAOI ZR (τοΰ δίνει έ'να μπάτσο). Αύ
τός είναι!. · -ΝΤΟΥΤΣΙΟ (φέρνοντας ενα χερι στο 
μάγουλο). ’Ά, είναι πυγμάχος ;

EAOTZR- Θέλετε τίποτε άλλο;
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Όχι, εύχαριστώ Έκατά- 

λαβα.EA01ZR- Τώρα, ορίστε η πόρτα.
ΝΤΟΥΤΣΙΟ (κυττώντας τήν πόρτα). 

Τήν βλέπω !
EAOIZR- Εμπρός, λοιπόν! _
ΝΤΟΥΤΣΙΟ- Υπομονή!· · Καλα πή

γαν ή πέντε χιλιάδες μου. Καλη τυχη, 
μεγαλειοτάτη ! · ■ (φεύγει).

EAOI ZR (δίνοντας διέξοδο στό θυμό 
τη:). Τί παληάνθρωπος!··· Γί παληάν
θρωπος!.·· (σιγή). Τότε λοιπόν. ■ · η 
έκλογή μου. · · μιά φάρσα που εστοιχισε 
δέκα χιλιάδες φράγκα;! (παίρνει εναν 
καθρέπτη καί καθρεφτίζεται γιά πολλην 
ώρα. ’Έπειτα φωνάζει): Ροζίττα!-  ̂

POZITTR (μπαίνοντας). Μ’ έφωνάξατε; 
EAO’I’ZR- Ροζίττα. . - έσύ μ’ άγαπάς, 

δέν είν’ έτσι;
POZITTR· Είναι νά ρωτάτε, κυρία;. 
E A O T Z R -  Λοιπόν, γιά κύτταξέ με̂ καί 

πές μου τήν άλήθεια· νομίζεις πώς είμαι 
πραγματικά ώ μορφή;



ΡΟΖΙΤΤΑ · ’Ώ, κυρία !
ΕΛΟIΖΑ ■ Ή ωραιότερη άπ’ όσες 

ΐίναι στη λουτρόπολη ;
ΡΟΖΙΤΤΑ- Ή ωραιότερη.
ΕΛΟ I ΖΑ · Τόσο ώστε νά μέ κάμουν 

βασίλισσα τής καλλονής;
ΡΟΖΙΤΤΑ- Καί αύτοκράτειρα, κυρία 

μου, αύτοκράτειρα !. . . Μήπως υπάρχει 
καμμιά αμφιβολία;

ΕΛΟ I ΖΑ (μέ μιάν απότομη μεταβολή). 
Πήγαινε, πήγαινε! Είμαι κουτή νά σέ 
ρωτάω τέτοια πράγματα!... Πήγαινε 
σου είπα!

ΡΟΖΙΤΤΑ· Πηγαίνω!... (φεύγει).
ΕΛΟ I ΖΑ · Τήν αλήθεια! Ποιός θά 

-μοΰ πή τήν αλήθεια; (κυττάζεται πάλι 
στόν καθρέφτη). Τήν αλήθεια!... (μετά 
μικρή σκέψη). Ποιός νάναι ό άλλος πού 
αγόρασε για μενα ειο>ιττ]ρια γιά πέντε 
χιλιάδες φραγκα; Α, θά είναι ασφαλώς 
ό κόμης Μπελοΰτσι!. . . Τί ιδέα ! (πάλι 
καθρεφτίζεται. Άφίνει έπειτα μέ απο
φασιστικό κίνημα τόν καθρέφτη καί α>ω· 
νάζει). Ροζίττα!

ΡΟΖΙΤΤΑ (μπαίνοντας). Κυρία. . .
ΕΛΟΤΖΑ. Ποΰ είναι ό κύριος;
ΡΟΖΙΤΤΑ· Είπε πώς έπήγαινε νά κοι- μηί)ή.
ΕΛΟΤΖΑ· Πήγαινε νά ίδής, καί άν 

δέν έπεσε άκόμη, πες του δτι τόν θέλω. 
(η Ροζιττα βγαίνει. Η ’Ελοΐζα παίρνει 
πάλι τον καθρεφττ], καθρεφτίζεται γιά 
μια στιγμή και μετα βυθίζεται στίς σκέ
ψεις της).

ΜΑΡΚΟΣ (μπαίνοντας). Ά, εδώ είσαι; 
Ενόμισα πώς δέν θά ξαναγυριζες πειά, 

πώς θαμενες έξω δλη τή νύχτα!. . . Καί 
■ό Ντούτσιο ;

ΕΛΟ I ΖΑ · Εφυγε. Θά μοΰ κάμης 
μάλιστα̂  τη χάρη νά τόν απομακρύνης 
λιγάκι από μάς, γιατί φίλοι πού μοΰ δί
νουν συμβουλές καί μοΰ κάνουν παρατη
ρήσεις, δέν μοΰ χρειάζονται.

ΜΑΡΚΟΣ - Και όμως, δλ’ αύτά σοΰ 
χρειάζονται!

ΕΛΟ I ΖΑ · Καί σύ, λοιπόν;
ΜΑΡΚΟΣ · Μπά ! σοΰ φαίνεται παρά

ξενο ̂  Νομίζω πώς έχασες τό κεφάλι σου 
μ’ αύτή τή γιορτή !

ΕΛΟΤΖΑ- Μήπως δέν σοΰ ζήτησα την άδεια;

ΜΑΡΚΟΣ- Τήν άδεια δμως νά κάνης 
τόσες βλακείες μέ τούς κομψευόμενους 
πού σέ περιτρυγυρίζουν, νά μένης έξω 
τή νύχτα μόνη, δέν σοΰ τήν έδωσα ποτέ, 
αν θυμάμαι καλά.

ΕΛΟ I ΖΑ Τώρα είσαι άδικος.
ΜΑΡΚΟΣ- Νομίζεις;... Βγάλε σέ 

παρακαλώ αύτό τό διάδημα !
ΕΛΟ I ΖΑ (μέ γλυκειά φωνή). Τί λές. . . 

νομίζεις πώς δέν μοΰ άξίζει;
ΜΑΡΚΟΣ (σηκώνοντας τούς ώμους). Δέν ξέρω. . .
ΕΛΟ I ΖΑ · Δέν είμαι ή πειό ώμορφη 

έδώ;
ΜΑΡΚΟΣ · Δέν ξέρω! (κάθεται και 

ανάβει έ'να σιγαρέττο, νευρικά).
ΕΛΟΤΖΑ· Μέ τί τρόπο μοΰ μιλάς! 
ΜΑΡΚΟΣ · I ιά να μοΰ πής αύτές τίς 

βλακείες μ’ έφώναξες; 
x ΕΛΟ I ΖΑ · Βλακείες! Γιά μιά γυναίκα 

δέν είναι βλακείες αύτές!
ΜΑΡΚΟΣ · Γιά μένα ομως είναι. 
ΕΛΟΤΖΑ- Δέν είσαι εύγενής, άπόψε. 
ΜΑΡΚΟΣ· Ήμουν, καί πολύ μάλιστα 
ΕΛΟΤΖΑ- Δέν θέλεις λοιπόν νά μοΰ 

πής, αν κατά τή γνώμη σου, είμαι ή 
(ομορφότερη άπ’ δλες;

ΜΑΡΚΟΣ- Ουφ!
ΕΛΟΤΖΑ· ’Απάντησε λοιπόν!

__ ΜΑΡΚΟΣ ■ Δέν σ’ έκαμαν βασίλισσα 
τής καλλονής ; Τί άλλην άπάντηση θέλεις;
( ΕΛΟΤΖΑ· Δέν άρκεΐ. Ξέρεις καλά, δτι 

δέν κρίνουν πάντα μέ δικαιοσύνη, άλλά 
κάποτε έρχεται̂  ό θρίαμβος κατ’ άλλον 
τροπο. Αγοράζει λογου χάριν κανείς 
εισιτήρια πέντε χιλιάδων φράγκων, κι’ 
έτσι βγαίνει εκείνη πού θέλει αύτός πού 
έδοσε τά χρήματα.
τ ΜΑΡΚΟΣ (προδίνεται). Ποιός σοΰ τό είπε;

ΕΛΟΤΖΑ (μέ έκπληξη). Πώς ;
ΜΑΡΚΟΣ- Λοιπόν, ήμουν βλάκας πού 

τό'καμα αύτό!. . .
 ̂ΕΛΟΤΖΑ (μέ φωνή σβυσμένη άπό 

τήν έκπληξη). Αϊ!. ..
(’Ακολουθεί μακρά σιωπή. Ή ’Ελοΐζα 

πέφτει άπάνω σέ μιά καρέκλα).
ΜΑΡΚΟΣ· Ήμουν βλάκας!... βγαί

νει στόν έξώστη).
ΕΛΟ I ΖΑ · Έσύ !. . . (μένει πολλήν 

ώρα σκεφτική. Μετά βγάζει τό. διάδημα

καί τ’ άφίνει στό τραπέζι. Σηκώνεται 
καί φωνάζει). Μάρκο !

ΜΑΡΚΟΣ (στρέφεται). Τί συμβαίνει 
πάλι;

ΕΛΟΊΖΑ · “Ελα έδώ, σέ παρακαλώ.
(τοΰ παίρνει τά χέρια γλυκά, καί άφοΰ 
τόν κυττάζη στά μάτια τοΰ λέει μέ φωνη 
γεμάτη τρυφερότητα). Μάρκο. · · θέλεις 
νά φύγουμε αύριο. ■ · ν’ άφήσουμε αυτό

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α  Γ Ο Ρ Τ Υ Ν Ι Α Σ
S ---------------------------------

Ά π ό  την ανέκδοτη σνλλογη τον χ. X . Σαχελλαριαδτγ

"Ενας πασιάς ροβόλαγε μέσα νάπό την Πόλη.
Στό δρόμον όπου πήγαιιε, στο δρόμο που πηγαίνει 
βαρν χρέος τον ρίξανε, χαράτσι νά πληρώση.
Πολλά νάμπέλια ατρύγητα μόλους τονς τρυγητάδες, 
τιολλά χωράφια αθέριστα, μ  δλονς τους ϋερισταδες, 
τιο υ/.άει κα'ι_ την κύρη τον τό χρέος νά πληρώσει.
Παρασκευή την έλουζε, Σαββατο τη χτενίζει, 
την Κυριακή τ’ απόγευμα τη βγάνει στο παζαρι.
Κανείς δέν άποκρί&ηκε ’π όλους τονς πατριώτες.
Καραβοκύρης τ ακούσε, τρέχει και τόν ρωτάει.

— Πόσο, πασιά, την κορη σον, ποσο την παί,αριζεις,
— Χίλια φλουριά η γούνα της κα'ι μύρια η φορεσιά της.

Α π ' τό χέρι την άρπαξε και στο μπαξέ την π ά ει:
Πουλάκι πήγε κι' 'έκατσε πικρά κα'ι κελαηδούσε,
δέν έκελάηδει σάν πουλί, μητε σα χελιδόνι, 
μον έκελάδει κι έλεγε μ ’ άνϋρωπινή κουβέντα.

— Δεν είναι κρίμα κι' άδικο, μεγάλη αδικία, 
ναχει αδερφός την αδερφή, να παιζι\ να γελαη ,
Καραβοκύρης τ ακούσε τρέχει και τη ρωτάει 
πονθε, κόρη, τό σόϊ σον, πονθε και η σειριά σον;

— Πατέρας μον απ' τήν Τρίπολη κι η μανα μον απ την ΙΙολη- 
Κι' άπ] τό χερ'ι τήν αρπαξε καί στόν πασιά τήν πάει.

— Πάρε, πασιά, τήν κύρη σον κι' εγώ την αδερφή μου.

τό μέρος, αύτόν τόν κόσμο - · · καί νά. 
πάμε οί δυό μας, μόνοι, σ’ ενα μέρος 
πού νά μή μάς ξέρη κανείς. · · οί δυό» 
μας, μόνοι ; . · ·

ΜΑΡΚΟΣ- Αές άλήθεια;
ΕΛΟΤΖΑ· ’Αλήθεια· οί δυό μας, μο

νοί !· · · (πέφτει στήν άγκαλιά του).
ΑΥΛΑΙΑ

Μετάφο. Μ. ΚΟΚΚΛΛΗ
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ί?ί £jojh ZKajwv Τεχνών

ΔΕΝ είναι ή πρώτη, μά οίκε θά  ε ί
ναι καί ή τελευταία φορά πού ή 

Σχολή τών Καλών Τεχνών τοΰ Πολυ
τεχνείου μας δίδει αφορμή γιά νά ε ι
πωθούν τά Ιδια πάντοτε πράγματα : Δη- 
λαδη, δτι είναι καιρός πειά νά συγχρονισθή 
κάπως καί αύτή ή Σχολή, καί νά ρυθ- 
μισθη ή διδασκαλία τών ωραίων τεχνών 
σύμφωνα μέ ενα σύστηιια λιγώτερο δογ
ματικό, γιά τό καλό τής τέχνης. Δέ μπο
ρεί έπ ' άπειρον νά εφαρμόζεται ή ίσχύ- 
ουσα μέθοδος, ή οποία πνίγει τήν προ
σωπικότητα τοϋ μαθητοΰ γιά νά τήν άν- 
τικαταστήπη μέ τήν στερεότυπη καί νε
κρής τεχνοτροπία τοΰ διδάσκονιος, ή 
οποία καταδικάζει τό ένστικτο γιά νά 
τό άνιικαταστήστ) μέ τήν τεχνική ευχέ
ρεια, η οποία, μέ έναν λόγο, ούτε απέ
δωσε οΰτε θά  άποδώση σπουδαίουε καρ
πούς. Ε ίναι γνωστό δτι τέχνη αδρα
νούσα, μή εξελισσόμενη αενάως, είναι 
πεθαμμένη. Μά γ ι ’ αύτή τήν κατάσταση, 
εκείνοι πού πταίουν λιγώτερο, είναι οί 
διδάσκοντες, γιατί επιμένουν τέλος πάν
των νά διδάσκουν σιούς μαθητάς των 
δ,τι αντιπροσωπεύουν οί ίδιοι, δηλ. τάς 
άρχάς τής γερμανικής ακαδημαϊκής ζω 
γραφικής. 'Οπωσδήποτε, είναι καιρός τό 
καλλιτεχνικό σχολείο μας νά άπαϊλα- 
χθή άπό τήν κηδεμονία τής τέχνης τοΰ 
Μονάχου (κέντρου καλλιτεχνικού πού 
εύρίσκεται σήμερα στήν έσχατη παρα
κμή), άφοΰ ό ”0 θ ω ν  ανήκει πλέον εις 
τό άπώτερον παρελθόν.

Το 'c3lj<p(i6nzo

ΣΧΕΤΙΚΑ μέ τίς διάφορες γνώμες καί 
εισηγήσεις πού διετυπώθησαν γιά 

την αλλαγή τοΰ έλληνικοΰ αλφαβήτου, 
έχομε κ’ εμείς τή γνώμη δτι ή αντικα
τάσταση τών ύπαρχόντων ψηφίων μέ τά 
λατινικά, δέν υπαγορεύεται άπό άνάγκη 
απόλυτη, δπως στήν Τουρκία. Οί Τούρ
κοι, άντικαθιστώντας τά ψηφία τους ιιέ 
τα λατινικα, απλοποιήσανε ουσιαστικά  
τόν τρόπο τής γραφής τους, καί διευκο
λύνανε τή στοιχειοθεσία. Έ ν φ  σέ μας, 
δέν συντρέχουν οί ίδιοι λόγο ι: άπλώς 
στή νεοελληνική γλώσσα λείπουν ώρι-

σμένα σημεία γραπτά, τά όποια νά αντι
προσωπεύουν ώρισμένα σύμφωνα, δπως 
λ. χ. τό μπ (b), τό γκ (g), τό τσ, τό τζ, 
τά οποία καί μόνα μπορούν κάλλιστα νά 
σημειώνονται μέ τά λατινικά άνάλογα ή 
και εντελώς μέ άλλα σημεία, σχεδια
σμένα με τόν γραφικό ρυθμό που έχει 
καί τό λοιπό ελληνικό αλφάβητο. Ά π 1 
αύτή δμως τήν απαραίτητη συμπλήρωση, 
έως τή άσκοπη καινοτομία νά γράψουμε 
καί τά υπάρχοντα ψηφία μέ τά λατινικά 
ομοια τους, ή διαφορά είναι μεγάλη.

Τά 3Ταρά}ενα

ΜΑ τήν άλήθεια, πολύ παράξενη μάς 
φαίνεται, ή «Πρωτοπορία» πού κη

ρύσσεται, σάν Πρωτοπορία ποΰ είναι, 
ύπερ τών νέων τρόπων καί κατευθύν
σεων, καί βάζει έκτός κειμένου έργα σάν 
τοΰ^ Benton, καί, τέλος πάντων κάνει 
a j to  σ υστήματος τόν ζόρ ιχον  στίς κρί
σεις της γιά έργα τέχνης,—αύτή λοιπόν 
η Πρωτοπορία, νά γράφ·(] γιά  μερικούς 
και μερικές—όνομα καί μή χω ρ ιό—πώς 
είναι«ώ ριμο ι ζωγράφοι» κι’ «άπό τούς 
καλούς ζωγράφους» ! Φαίνεται πώς ό κ. 
Γιοφύλλης δέν τάχει καλοχωνέψη αύτά 
τά πράγματα, άλληώς δέν θά εξαντλούσε 
την αφ ’ υψηλού αύστηρότητά του μόνον 
γιά τόν κ. Κόσμο. Αύτή είναι ή ταπεινή 
μας γνώμη.

^Φτωχοί DCcopiaceg !

ΜΕΤΑ τήν συμφορά τής Κορίνθου, 
μιά καινούργια φοβερή θεομηνία 

έρριξε στήν άπελπισία πληθυσμούς γε
ωργικούς καί κτηνοτροφικούς στήν γο- 
νιμώτερη ίσως περιοχή τής έπικρατείας. 
Οί συμφορές είναι πάντα φοβερές, μά 
γίνονται^άκόμη φοβερότερες δταν πρό
κειται νάχουν συνέπειες ολέθριες γιά τήν 
δλη Ε θν ικ ή  Οικονομία τοΰ τόπου. Καί 
οί θεομηνίες ποΰ έρήμωσαν εκτάσεις, 
που κατεστρεψαν τή σπορά καί άφάνι- 
σαν χιλιάδες πρόβατα, γίδια καί άλογα, 
θάχουν οδυνηρό αντίκτυπο καί στούς 
πληθυσμούς τών πόλεων. Οί θεομηνίες 
αύυές δείχνουν πόσο άναγκαία είναι μιά 
μελετημένη γεωργική πολιτική πού θά 
πιγάζη άπό βαθύτερη άγάπη στήν γή 
και στό δουλευτή της. "Ο ούρμπανισμός
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δέν μπορεί νά πολεμηθή δταν διαρκώς 
φροντίζομε γιά τήν άνάπτυξη ιού παρα- 
σιακοΰ πληθυσμού τών πόλεων καί άφί- 
νομε τό χωριάιη, δίχως άσφάλεια,  ̂ δ ί
χως δρόμους, δίχως λίπασμα, δίχως 
υδραυλικά έργα, δίχως στοιχειώδη μέσα 
συγκοινωνίας. Τόν κάνωμε νά θεωρρ 
τόν έαυτόν του καταδικασμένον άπό τή 
μοίρα. Κι’ δχι τούς άέργους τών πόλεων 
δένμποροΰμε νά σπρώξουμε πρός τήν 
ύπαιθρο, άλλά αναγκάζομε καί αύτούί 
τους χωρικούς νά προτιμούν τή φτωχή 
ζωή τού πραματευτή στά σταυροδρόμια 
τών πόλεων παρά τη κιηνώδη ζωή τοΰ 
αγρότη. Ό  άνθρωπος τών πόλεων μιλά 
ό ίδιος, διαθέτει τόν τύπο, τόν πολιτι- 
τευιή, τα πάντα καί τά κινεί δλα ύπέρ 
τών συμφερόντων τών πόλεων. Ό  άγρό- 
της δέν διαθέτει κανέναν και τόν θυ
μούνται μόνον «έν παραμοναίς έκλογών». 
”Ας έλπίσωμε πώς τά μεγάλα αύτά πα
θήματα θ ά  συγκινήσουν εκείνους που 
έργο τους είναι νά φροντίζουν γιά  τά 
πράγματα αύτά.

"Oja τάχα»με!

ΕΧΟΜΕ τή γνώμη πώς γιά νά προ
κόψω ένα έργο πρέπει δσοι εργά

ζονται καί πονούν γιά τό έργο αύιό νά 
μήν άεροβατοΰν άλλά νά σταθμίζουν 
καλά τά πράγματα. Ή  μελέτη τής πραγ- 
ματικότητος δέν είναι περιττή. Μιλούν 
γ ιά  ίδρυση ’Εθνικού Θεάτρου τή στιγμή 
πού τό κράτος έχει ν’ αντιμετώπισή κα
ταστροφές σάν αύτές τίς Μακεδονίας καί 
ζητφ τόν όβολό καί τοΰ πιό πτωχού πο
λίτου γιατί δέν είναι σέ θέση μόνο του 
ν’ άντιμειωπίσχι τέτοιες καταστροφές. 
Θά μποροΰσε νά συζητηθή μιά έλαχί- 
στη έπιχορήγηση σέ θιάσους γιά νά δ ι
δάσκουν έργα ίκανά ν’ άναπτύξουν το 
καλλιτεχνικό γούστο τοΰ κοινοΰ, άλλά θά 
ήταν εγκληματικό ν’ άξιώση κανείς απο 
έναν τόσο άσταθή προϋπολογισμό βεβα- 
ρυμένον σήμερα καί μέ τήν περίθαλψη 
πληθυσμών πού επαθαν άπό θεομηνίες, 
νά καταβάλη εκατομμύρια καί νά πλη- 
ρώνχι έλλείμαια ’Εθνικού Θεάτρου. Κ α
νείς περισσότερο άπό μάς δέν ποθεί νά 
ίδή ένα θέατρο άξιο τοΰ προορισμού 
του άλλά ποτέ ό πόθος μας δέν θά  μάς 
έμποδίζΆ νά σταθμίζομε τήν πραγματι
κότητα, δταν μάλιστα είναι τόσον θ λ ι
βερή δπως ή σημερινή.

£o6aph άδικία
ΜΕ θλίψη μας παρατηρούμε δτι 

πολλά έργα Νεοελλήνων λογίων 
δημοσιεύονται σέ έλληνικάς εκδόσεις τής

’Αμερικής δίχως οί Έ λληνες έκδοται 
αύιών τών έφημερίδων ή περιοδικών να 
ζητοΰν τή σχετική άδεια ή ν’ αποζημιώ
νουν τούς συγγραφείς. Αύτό είναι ενα 
άτοπο πού γίνεται είς βάρος φτωχών 
διανοουμένων τών οποίων καταπατούνται 
τά συγγραφικά δικαιώματα γιά  νά προσ- 
πορισθοΰν κέρδη,άνθρωποι πούδένέχουν 
καί τόση σχέση μέ τή διανόηση. Καί τί 
στιγμή ποϋ τό κάθε ελληνικό περιοδικό 
ή εκδότης πληρώνει καί τήν τελευταία 
γραμμή συνεργασίας καί στούς "Ελλη
νας καί στούς ξένους, τών οποίων δημο
σιεύουν τά έργα, θά ήταν άδικο αι 
εκδόσεις τής ’Αμερικής νά απολαμβά
νουν μιάς άσιδοσίας που στρεφεται εναν
τίον τής έλληνικής πνευματικής παρα
γωγής Πληροφορούμεθα πώς μιά σο
βαρή όμάς συγγραφέων θά  φέρη τό ζ ή 
τημα σέ προσεχή συνεδρίαση τής έται- 
ρίας τών Ελλήνω ν δραματικών συγγρα
φέων καί θ ’ άναθέσχ) σ’ αύτήν νά ζη- 
τήστ) άπό τήν Κυβέρνηση \α  ψηφίσχ) 
έναν νόμον προστασίας έν Έ λλά δι τής 
παραγωγής τών ’Αμερικανών συγγρα
φέων είς αντάλλαγμα δέ τής προστα-, 
σίας αύτής νά ζητηθή άπό τήν κυβέρ- 
νησιν τών Η νω μένω ν Πολιτειών νά 
λάβχι κ ι’ αύτή άνάλογα προστατευτικά 
μέτρα ύπέρ τής έλληνικής παραγωγής.

Τό ι/ν̂ ειο

ΕΙΣ  πρωινήν εφημερίδα έδημοσιεύθη 
τό πάρα κάτω γράμμα φοιτητοΰ. 

Τό αναδημοσιεύομε γιατί ζωγραφίζει 
μιά θλιβερή πραγματικότητα πού δέν 
τιμά διόλου τόν τόπο μας.

Κύ ριε Διευ&υντά,

Συστήσατε, παρακαλοΰμεν, εντόνως στους 
αρμοδίους νά τοποθ·ετηθ$ τό ταχύτερον, αυ
θημερόν, αν εΤναι δυνατόν, μιά σόμπα στήν 
παγωμένη αύτή στέππα ποΰ λέγεται κατ’ 
ευφημισμόν «Φοιτητικόν Άναγνωστήριον». 
Τά έξοδα ποΰ θ ’ άπαιτήστ] τό μέτρον τοΰτο 
ασφαλώς δεν πρόκειται νά κλονίσουν τό ίσο- 
ζύγιον τοΰ προϋπολογισμοΰ. νΑλλως τε εύχα- 
ρίστο>ς Θά πληρώνουν οΐ φοιτηταί μονό- 
δραχμον εισιτήριον δι’ έξοδα καυσίμου ΰλης, 
μιά ποΰ στό μακάβριον αύτό κράτος είς το 
όποιον ασφαλώς Θά άποζημιοίθοΰν και ο\ 
μιγοχάφτες—τώρα ποΰ τούς χαλα τη δου
λειά τό φλιτ—δέν υπάρχει ελπίς νά δια- 
τεθη ούτε μιά πεντάρα γιά τούς φοιτητάς. 

^’Λθηναι.
Μετ* έκτιμήσεως 

ΜIΚ. RN. ΠΚΠΛΝΙΚΟΛΚΟΥ
Τελειόφ. Φιλολογίας
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Τά «'Ελληνικά Γράμματα* Από- τήν 
αρχή ποϋ έξεδώϋησαν έφανέρωσαν κατά 
τρόπο σαφή ϋτι τό θρησκευτικό πρό
βλημα εύρίσκεται μέσα στόν κύκλο τών 
μεγάλων ζητημάτων που ενδιαφέρουν τό 
περιοδικό. Νομίζομε δτι θά ήταν περιττό 
νά έξηγήσωμε γιατί <5 προοδευτικός δήθεν 
αέρας εκείνων ποϋ δεν έχουν καμία σχέση 
με την πραγματική και σοβαρή σκέψη, 
δεν μας επηρέασε και τό στρατόπεδο τό 
δικό μας πιστεύει πέος η φιλοσοφία ποϋ 
υπάρχει μέσα στά διάφορα κοινωνιολογικά 
συστήματα δεν ή μπορεί νά μετρηθή μέ τή 
σοφία ποϋ κλίνει ή θρησκευτική αλήθεια.

" Οσοι νομίζουν δτι ή θρησκευτική υπό
θεση έτελείωσε και τό συμπέρασμα αύτό 
τό βγάζουν άπό τις προσοϋρες τής Μό
σχας ή τά φυλλάδια τοϋ 'Ελληνικού Κου- 
μοννιστικοϋ κύματος, γνωστοϋ διά τή πνευ
ματική του ανεπάρκεια, ας διαβάσουν τί 
λέγει ό χαρακτηριστικώτερος αντιπρόσω
πος τοΰ επαναστατικού συνδικαλισμού, ό 
Γεώργιος Σορελ ό θεωρητικός αύτός απο
λογητής τής βίας, ό όποιος είς τό περί
φημο βιβλίο του "Σκέψη έπί τής βίας* 
λέγει τά εξής χαρακτηριστικά:

«Οί θ ρ η σ κ ε ίες  δέν καταρρέουν διόλον. Ό  φ ι 
λελεύθερος προτενστα ντιομός π εθ α ίν ε ι γ ια τί 
ή θ έλη σ ε  μ ε  κ ά θ ε  τρόπο  νά ΰποβιβάστ] τή  
Χ ρ ισ τια ν ικ ή  θεολογία  στό επ ίπ εδ ο  τοΰ ρ α 
σιοναλισμού. Ό  A . C o m te  κατεσκεύασε μία  
καλικατούρα  τον Κ α θ ο λ ικ ισ μ ο ύ  είς τή ν  οποία  
δεν δ ιεφ ύλαξε παρά  τά δ ιο ικ η τικ ά  καί ίε- 
ραρχικά  ράχη  α υτής  τής εκκλησ ίας. Ή  π ρ ο σ 
π ά θ ε ια  τον  αύτή  δεν έσημείω σε έπ ιτν χ ία  
παρά  στους ά νθ ρώ π ο υ ς  π ο ν  γελούν π ά ντα  
με τήν απλο ϊκό τη τα  τώ ν θ νμ ά τω ν  τονς. Ό  
κα θο λ ικ ισ μ ό ς  ά ν τιθ έτω ς  έση μείω σε χα τά  τό  
διάστημα  τοϋ 19ου αίώνος μ ιά  παράδοξη  
α κ μ ή  γ ια τί δέν ή θ έλη σ ε  τ ίπ ο τε  νά έγκατα- 
λείψτ]. Έ τόνω σ ε μάλισ τα  τά μ υ σ τή ρ ια  τον  
χα ί, π ρ ά γμ α  περ ίεργο , κερδ ίζει κ α θ η μ ερ ι
νώς έδαφος στόν μορφ ω μένο  κόσμον καί 
στους π ν ευ μ α τικ ο ύ ς  ά νθ ρ ώ π ο νς , ο ί όποιοι 
γελονν μ έ  τόν ρασιοναλισμό π ο ύ  ήταν  σέ 
παληότερα  χρόνια π ο λν  τής μόδας στά  Π α 
νεπ ισ τήμ ια» .

"Οταν με παρόμοιες εκφράσεις χαρα
κτηρίζουν τό κίνημα τοϋ καθολικισμοΰ οι 
πιό φανατικοί του αντίπαλοι, μπορεί ό

καθείς νά άντιληφθή τί προσφέρουν οι 
πνευματικοί του εκπρόσωποι στόν άν
θρωπο ποΰ τόν ενδιαφέρει ή θρησκεία.

Αύτά τά λίγα είναι άρκετά γιά νά εξη
γήσουν στόν πιό άμύητον αναγνώστη τήν 
αφορμή τοϋ παγκοσμίου θορύβου ό όποιος 
ήγέρθη εξ αφορμής τής λύσεως τοϋ Γω- 
μαϊκοϋ ζητήματος, θόρυβον άνεξήγητον 
γιά τονς προοδευτικούς που 'θεωρούν πώς 
τό θρησκευτικό ζήτημα είναι υπόθεση 
τοϋ άμόρφωτον όχλου ή θορύβου πον 
οφείλεται, σύμφωνα μέ κάποιο αρθρίδιο 
εσπερινής εφημερίδας, στή βαθειά διπλω
ματική εμπειρία τών κύκλων τοϋ Βατι
κανού. 'Η  ίδια άγνοια τοϋ ζητήματος 
έκαμε πολλούς δημοσιογράφους νά γρά
ψουν σοβαρά άρθρα εναντίον τής εισόδου 
τής 'Αγίας "Εδρας στήν Κοινωνίαν τών 
’Εθνών, δίχως καν νά ΰπάρχη προηγού
μενο ποϋ νά πείθη πώς ή 'Αγία  "Εδρα 
είχε τή διάθεση νά μπή στή Κοινωνία 
τών ’Εθνών.

'Όσοι είναι σε θέση νά γνωρίζουν καλά 
τά πράγματα, άντιλαμβάνονται πόσο άούμ- 
φορο θά ήταν γιά μιά πνενματική εξου
σία, δπως ό καθολικισμός, νά παρακαθήση 
ώς μία άπλή μονάς είς ένα Συνέδριο ποϋ 
εκπροσωπεί μάλλον συμφέροντα κοσμι
κών ομάδων καί τό ζήτημα τής ειρη- 
νεύσεως τών λαών, έρχεται κάπως δεύτερο.

'Η  'Αγία "Εδρα, μέσα είς τήν Κοινω
νίαν τών * Εθνών εισερχόμενη ώς μία μο
νός, καί τό γενικώτερο γόητρόν της ίσως 
1θά έχανε καί θά' σννεταύτιζε τήν τύχη  
της με τήν τύχη ενός κοσμικού συνεδρίου. 
Μένοντας έξω τής Κοινωνίας θά ήμπορήι 
νά ασκή τήν πνευματικήν της έπιροήν 
γιά τήν ειρήνευση τοϋ Κόσμου, κάθε στιγμή 
ποϋ ή Κοινωνία θά δείχνη δτι δέν είναι 
σε θέση να επιβάλλη τήν ειρήνην μεταξύ 
τών λαών.

’Από τής άπόψεως αυτής, τά άρ’θρα με
ρικών εφημερίδων έδειξαν ριχή μάλλον 
άντιμετώπηση τοϋ ζητήματος καί άγνοια 
τών πραγματικών άπόψεων καί διεκδι
κήσεων τον Βατικανού.

Ταξειδεύαμε γιά τό Βουκουρέστι. 

IKSIXTrBU

Η  Ρ 1 « Ρ 8 0 Ρ Λ

Ταξειδεύαμε για τό Βουκουρέστι. Μέσα 
στό βαγόνι είμαστε τέσσερις. Ενα ζευ
γάρι άρραβο>νιασμένοι, ποΰ ταξείδευαν άπό 
τό Γιούργεβο, ενας Ι’ονμάνος φοιτητής 
κ’ εγώ. Ή  άνοιξη στόν κάμπο τής Βλαχίας 
είναι χαρούμενη. Οί πασχαλιές έχουν άν- 
ίΚσει καί τά γεννήματα φουντώνουν. Κάμπος 
χρυσός, πλούσια γή, που θρεφει πολιτείες 
καί χωριά! Το τραίνο τρεχει μέσα στόν 
κάμπο σφυρίζοντας. Είναι ή ταχεία. Αε 
σταματά στούς μικρούς σταθμούς, στά 
μικροχώρια πούναι στή γραμμή. Μά είναι 
απόβραδο καί οί χωριάτες με τις άσπρες 
πουκαμίσες έχουν κατέβει στούς μικρούς
σταθμούς.  ̂ '

Τρεις ώρες ταξεΐδι άπό τό Γιούργεβο 
ώς τό Βουκουρέστι. Μα δέν φτάνουν τά 
χατες τρεις ώρες γιά νά γνωρίσης έναν 
άνθρωπο πού κάθεται άντικρύ σου ; Ό

νέος εϊτανε ξανθός, ψηλός καί καταδεχτι
κός. Κοίταζε πότε τό ζευγάρι πότε μένα. 
Οί δυό άρραβωνιασμένοι ποΰ ταξείδευαν 
άστράφτανε άπό χαρά. Ό  ένας έβλεπε 
στοΰ άλλονοΰ τά μάτια, παλατια τοΰ 
παραμυθιοΰ, θησαυρούς ’Ανατολίτικους. ΙΙοΰ 
νά σκεφτοΰν τον άλλο κοσμο... I ό μικρό 
διαμέρισμα ήταν χαρούμενο γιατί παίρναμε 
καί μεΐς κάτι άπό τή χαρά τους. Ο φοι
τητής μοΰ ζήτησε τά σπίρτα μου. Ηταν 
ή πρώτη έπαφή. Έ τσ ι βρέθηκε ένας τρό
πος νά γνωριστοΰμε μιά καί οί δυό μπορέ
σαμε νά συνεννοηθοΰμε Φραντσέζικα.

— Είστε ξένος;
— Ναί "Ελληνας. =
—Έ γώ  είμαι φοιτητής. Άπό τήν Οραν- 

τια Μάρε. Πήγα νά δώ κάτι συγγενείς μου 
στό Γιούργεβο καί τώρα θά μείνω ένα μήνα 
στό Βουκουρέστι.



— Θά δώσετε εξετάσεις ;
—Ό χ ι, θά γλεντήσω. Φοιτώ στό Πα

νεπιστήμιο της Όράντια Μάρε, τό καλο
καίρι πάντα περνώ ενα μήνα στό Βουκου
ρέστι. Ό  πατέρας τό βρίσκει πολύ σίυστό.
Ενας νέος πρέπει πλάι στή σπουδή νά 

γνωρίση καί τή ζωή. Λέν είσε τής ίδιας 
γνώμης;

— Καί πρέπει νά πατε στό Βουκουρέστι 
γιά νά γνωρίσετε τή ζωή ;

’Ασφαλώς. Είστε νέος και ί>ά μέ κατα
λάβετε. Τό επάγγελμά σας άν επιτρέπετε ;

Αντιπροσωπεύω μιά ελληνική έφη- 
μερίδα .

— Θαυμάσια. Είμαι φίλος μέ πολλούς 
δημοσιογράφους καί τους εκτιμώ πολύ, 
κάποτε σκέφθηκα ν’ άφήσω τις σπουδές 
μου και νά γίνω δημοσιογράφος. Ό  πα
τέρας όμοις άντιστάθηκε.

Ό  φοιτητής μιλούσε ζωηρά. Ό λ η  ή 
φυσιογνωμία του αντιφέγγιζε μιά διάθεση 
νά ζήση, νά γλεντήση, νά ίκανοποιήση επι
θυμίες.

Τοΰ ζήτησα μερικές πληροφορίες γιά τή 
Ρουμανία. Σ άλλα μέ πληροφόρησε, σ’άλλα 
δέν ήξερε καί στό τέλος μοΰ ειπε.

Είστε ευτυχής ποΰ μέ γνωρίσατε. 
Στο υπουργείο τών εξωτερικών υπάρχει 
ενα γραφείο τύπου. Έκεΐ μέσα δουλεύουν 
καμία δεκαρια καλοπληρωμένοι άνθρωποι 
που μόλις πατε θά σας μιλήσουν γιά τά 
μουσεία, τις βιβλιοθήκες, τά πανεπιστή
μια, την τέχνη, τή βιομηχανία, τήν πολί
τικη ζο)η τής Ρουμανίας. Ή  Ρουμανία 
ομως που θα σας δείξουν δέν είναι ή πραγ
ματική. Πρέπει νά μοΰ χρωστάτε χάρη. 
Εγω θα σας δείξω ενα άλλο Βουκουρέστι 
πιο αξιολογο, πιο αληθινό. Σέ ποιο 
ξενοδοχείο θά μείνετε ;

Στό ’Ατενέ.
Το πρώτο λάθος. Μήν πουλάτε τήν 

ελευθερία σας στήν ματαιοδοξία. Είναι 
ενα άριστοκρατικό ξενοδοχείο άλλά μέ 
κάποιους περιορισμούς. Έ λατε στό «Έξέλ- 
σιορ». Θά είστε πολύ καλά καί θά μπο
ρείτε νά δεχθήτε όποιον θέλετε. Τό πρώτο 
αγαθό είναι η έλευθερία. Αν μείνετε στό 
Ατενέ καί θελήσετε νάχετε καί τήν ελευ

θερία σας πρέπει νά τήν πληρώσετε μέ 
πολλά λέϊ. Στόν κόσμο καί οί πιό αύστη- 
ρές διατάξεις έχουν έ'να τιμολόγιο. Άλλά 
γιατί νά ξοδευθήτε άδικα.

'Υπάρχουν λόγοι πού πρέπει νά μείνω 
στό ’Ατενέ.

— Δέν επιμένω.
Ειχε νυχτώσει. Ζυγώναμε στό Βουκου

ρέστι. Είχαν αρχίσει νά φαίνωνται τά 
πρώτα φώτα μέσα στήν πεδιάδα. Είχαμε 
ανοίξει τό τζάμι κι’ έμπαινε έ'να δροσερό 
μαγιάτικο αγέρι. Οί άρραβοίνιασμένοι είχαν 
σηκωθη καί μάζευαν τά πακέτα τους, ό 

• φοιτητής έδενε τή βαλίτζα του καί στό 
διάδρομο ό κόσμος στριμόχνωνταν.

Ποΰ θά φατε απόψε;
Οπουδήποτε.

" Έλατε νά φάμε στήν Γκραντίνα 
Σουζάνα.

~  Δέν θάργήσωμε πολύ γιατί είμαι 
κουρασμένος. Έφυγα στίς 7 τό πρωί άπό 
τή Σόφια. Ταξειδεύω δώδεκα ώρες.

— Έλατε δά. Ένας νέος δέν κουράζε
ται ποτέ. Τί είναί δώδεκα ώρες. Δέν σκά
βατε βέβαια.

Γό τραίνο σταμάτησε. Είμαστε στό 
Βουκουρέστι. Χωρίσαμε στό σταθμό καί 
συμφωνήσαμε ν’ ανταμώσουμε στίς έννηά 
στήν πόρτα τοΰ Άντενέ. . .

** *
Αμα ταξειδεύει ό άνθρωπος πιστεύει 

πώς δτι βλέπει είναι καινούργιο, πώς είναι 
διαφορετικο άπό δσα είχε γνωρίσει ώς 
εκείνη την ώρα. Βλέπει διαφορά στούς τό
πους, διαφορά στούς ανθρώπους, τήν καλο
σύνη πιό φανερή καί τήν αμαρτία ντυ
μένη ένα καινούργιο άγνωστο καί παρά
ξενο ροΰχο. Ή  άμαρτία, έχει μιά νέα γοη
τεία στήν ξενητειά. Νομίζει ό άπλοϊκός 
άνθρωπος πώς φεύγοντας άπό τά  ξένα 
άφίνει έκεΐ τήν άμαρτία του κι’ έτσι κα
νείς δέν τή μαθαίνει. Οΰτε ό θεός, οΰτε 
οί άνθρωποι.

Στήν Γκραντίνα Σουζάνα ! Μά τ ί μπο
ροΰσε νάτανε αύτός ό μπαξές; Ό  Μοΰρνο, 
ό φοιτητής δεξιά μου καθισμένος στό άμάξι 
όλο μοΰ τόν παίνευε.

-— Είναι κρίμα νά πλήξετε σ’ ένα κο
σμικό εστιατόριο. Στίς Γκραντίνες υπάρχει 
couleur localc. Παίζουν βιολί οί άτσίγκα- 
νοι, γλέντα ό πλούσιος, μά γλέντα κι’ ό 
φτωχός! Θά δήτε λαό, καθαρόαιμες ρου- 
μανες πρόσχαρες καί βολικές.

Καθώς κατεβαίναμε άπό τ ’ άμάξι μας 
χτύπησε ή κνίσα τών ψητών. ’Αρνιά στις 
σούβλες, κότες, γαλόπουλα σουβλιστά,

κοκορέτσια, καί γαρδοΰμπες, τά  μιτιντέϊ, 
μακρουλοί κεφτέδες άρτυμένοι μέ σκόρδο. 
Άσπρες σάλτσες άπό σκόρδο καί φροΰτα 
ό'λα μαζύ άπλωμένα πάνω στά μακρυά 
τραπέζια. Κάτω άπό τά  δέντρα ό κόσμος 
,γλεντοκοποΰσε. Τραγούδια καί βιολιά, φω
νές καί γέλοια καί σκορπισμένοι τσιγγάνοι 
μέ τά  βιολιά τους. 'Ο  Μοΰρνο διάλεξε μιά 
δροσερή γωνιά. Φώναξε τό παιδί καί 
παράγγειλε.

— Δυό Μιτιντέϊ. Θά σας άρέσουν. Μήπως 
■σας ένοχλεΐ τό σκόρδο;

— Καθόλου.
— Φέρε λοιπόν δυό πιάτα καί βλέπουμε.

τά γένεια βρώμικα καί πυκνά κάτω άπό 
τό πηγοΰνι. Τόν συνόδευαν μέ τά βιολιά 
τους δυό κακοντυμένα κορίτσια. Ή  Μα- 
ριόρα ώς είκοσι χρόνον/ καί ή Μάσα ώς 
δέκα-έφτά. Ή  Μαριόρα ήταν αδύνατη καί 
χλωμή, ή Μάσα δμως ήταν ζωηρή, μελα
χρινή μέ μαΰρα πυκνά μαλλιά, μαΰρα μα- 
τια. κι’ άσπρα ωραία δόντια. Τό κορμί 
της μεστομένο καί κανονικό προκαλοΰσε 
τίς λαίμαργες ματιές τοΰ κόσμου. ’Ήξερε 
νά γελα σ’ δλους καί νά φυλάγεται. Καί οί 
δυό λέγονταν κόρες τοΰ Μπέρκοβιτς καί 
ζοΰσαν άπό τό βιολί τους. 'Ο  Μοΰρνο τούς 
παρακάλεσε νά κάτσουν καί μοΰ τούς σύ-

Κκί γυρίζοντας σέ μένα γελαστός μοΰ 
-λέει.

—-’Απόψε δεν έχει ΰπνο, θά γλεντή
σουμε.

Εΐταν τόσο σίγουρος γιά δτι έλεγε πού 
δέ χρειάστηκε άπάντηση δική μου γιά νά 

■ φωνάξη εναν άσκημο μεσόκοπο άτσίγκανο.
— Νά ό πονηρός, ό Μ πέρκοβιτς... 

Μπέρκοβιτς έλα καί σέ μας.
Ό  Μπέρκοβιτς ήταν ένας χοντροκέφα

λος άτσίγγανος, ολοστρόγγυλος σάν φοΰ- 
• σκα, μέ ζαρωμένο μέτωπο, τά μάτια του 
-κόκκινα .σάν τή φωτιά, τά φρύδια του 
μάκρυά κΓ άγρια σάν, γουρουνότριχες, με

γαλόστομος με τά  χείλια κρεμασμένα καί

στήσε. Ή  Μαριόρα χαιρέτησε κι’ ή Μάσα 
χαμογέλασε.

— Θά κεράσωμε κρασί, είπε χαρούμενα 
ό Μοΰρνο.

— Θά τό πιοΰμε μετά χαράς αφέντη, 
είπεν όΜπέρκοβιτς. Καί χαμηλώνοντας τή 
φωνή πρόσθεσε.

— Τά πιό γλυκό κρασί είναι κείνο πού πί
νετε στό ξένο τραπέζι.

Γέλασαν δλοι. Τά κορίτσια κοίταξαν τόν 
πατέρα τους καί ξαφνικά γύρισαν πίσω 
τους.

Μιά φωνή ακούστηκε «Μάσα». .
Ή ταν ένας γερασμένος άνθρωπος κοι- 

λαράς, μέ διπλές καδένες στό γελέκο, πού



κρατούσε μιά ψημένη κότα καί τη ροκά
νιζε. Ή  Μάσα γύρισε καί τόν κοίταξε κι’ 
αύτός έσκασε στα γέλοια δείχνοντάς της 
τό κοτόπουλο.

Τά κορίτσια γέλασαν, ό γέρος βλαστή- 
μισε, μά σάν νά σκέφτηκε ωριμότερα είπε 
στή Μάσα νά πάη νά ίδή τί ήθελε ό χον
τρός αύτός κύριος.

— Νά με συμπαθάτε αφέντες—δικαιο
λογήθηκε— μά είναι παληοΐ πελάτες. Η 
δουλειά μας είναι νά καλοπιάνωμε τόν 
κόσμο. Αύτός είναι ενας παραλής πού 
συμπαθάει τή Μάσα. Μά είναι και τσιγ
κούνης. Κοιτάχτε τον πώς τρώει. Ή  τσιγ- 
κάνικη παροιμία δέ γελιέται. '() φαγας 
καί τό γουρούνι τρώνε κι’ οί δυό σ ενα 
σκαφίδι

Ή  Μαριόρα έρριξε μιά λοξή ματιά στή 
μεριά τοϋ χοντρού. Κούνησε τό κεφάλι 
της και ψιθύρισε κάτι.

— Σκάσε φώναξε ό Μπέρκοβιτς. Λυσάς 
άπό τή ζήλεια σου.

— Πατέρα—ειπε θυμωμένη ή Μαριόρα 
— ξέρεις πάντα τίς μισές τσιγγάνικες πα
ροιμίες. Κάποια άλλη λέει πώς τό πιά 
άσκημο πράμα είναι σ’ ενα νειό ή άν υπο
ταγή και στό γέρο ή πορνεία.

Ό  Μοϋρνο κοίταξε μέ προσοχή τή Μα
ριόρα καί τής είπε.

— Μπράβο Maptopa. Εισουνε πάντα ένας 
ηθικός άνθρωπος. Καί γυρίζοντας σέ μένα 
πρόσθεσε:

— Ή  Μαριόρα δέν είναι γέννημα τσιγ- 
γάνων. “Εχει στόφα ήθικοϋ άνθρο>που.

Ό  Μπέρκοβιτς άγριοκοίταξε τή Μα
ριόρα και δικαιολογήθηκε.

— Μήν τήν άκοϋτε αφέντες. Είναι, όλη, 
δόλος και ύποκρισία. Άκοΰστε με καί μένα 
τό γέρο Μπέρκοβιτς πού κατέχω τό τ ί οχιές 
είναι οί γυναίκες. Κλαΐνε καί κουβεντιά
ζουν μέ τέχνη. Κλαΐνε μέ τά μάτια καί 
γελοΰν μέ τήν καρδιά, ξεψυχάνε μπροστά 
σου καί πίσω σου σέ περγελοϋν καί πάντα 
μιλούν ένάντια άπό έκεΐνο πού στοχά- 
ζουνται. Ό λο  τους τά  καμώματα είναι 
τερτίπια τοΰ νοϋ γιά νά χορτάσουν τίς 
επιθυμίες τους.

Ή  Μαριόρα μάς κοίταξε σάν νά ζη
τιάνευε ένα λόγο συμπόνιας. Κ ί αγριεμένη 
γύρισε στόν πατέρα της.

— Πατέρα, άδικα μάς κατηγοράς στούς 
αφέντες. Οί άφέντες ό'μως δέ θά σέ πι
στέψουνε. “Ολοι οΐ άντρες ξέρουνε πώς οί

γυναίκες έχουνε καλοσύνη τάξη καί φρο
νιμάδα.

— Εΐσαστε όλες βουτημένες στή λάσπη.
— Ψέμματα. "Αν λάχη καί σφάλωμε άπ» 

ασθένεια, άξίζει νά μας συγχωρνάτε. Εί
μαστε πιά αδύναμες καί πέφτουμε πιό εΰ- 
κολ’ άπ’ τόν άντρα στό κακό.

Σάν γύρισε ή Μάσα κ’ είδε άναμένον 
καυγά τούς μάλωσε.

— Οί άφέντες μάς έκραξαν γιά νά γλεν
τήσουν. Τί γκρινιάζετε;

Ό  Μπέρκοβιτς σάν νά κατάλαβε τά 
άτοπο κατέβασε ένα ποτήρι κρασί μονο
ρούφι κι’ αγκαλιάζοντας τή Μαριόρα τής. 
είπε.

—’ Εννοια σου, περιστέρι μου. Κανένας; 
δέν ξέρει πιό καλά άπό τόν Μπέρκοβιτς 
τί άξίζουνε οί γυναίκες. Αφέντες μου δέ 
λέι» ψέμματα. Είπα πριν κουβέντες τοΰ 
θυμοΰ πού κανένας δέν τις ξεσυνορίζεται. 
Ό  θυμός είναι φωτιά καί ή μεγάλη ζη
μία τοϋ ανθρώπου.

— Λεν τίς αγαπάς τίς γυναίκες, Μπέρ
κοβιτς—τόν διάκοψε ό Μοϋρνο.

— Ψέμματα αφέντη. Έ χασα τή γυ
ναίκα κι’ άπό τότες είμαι πεθαμένος. Κα
νένας δέν ξέρει καλύτερά μου τί άξίζει ή 
γυναίκα ποϋ άγαπά τόν άντρα, ποϋ κυ
βερνά τό σπίτι καί τά παιδιά, πού δια
φυλάει τό πράμα καί παρακινεί τίς δου- 
λεϋτρες στή δουλειά ’Αφέντες μου πι- 
στέψτε με πώς ή γυναίκα είναι ή εύφρο- 
σύνη τών νειών καί ή παρηγοριά τοϋ 
γέρου.

— Δέν τά πιστεύεις πατέρα είπε δειλά· 
ή Μαριόρα.

— Παράξενα μιλάς παιδί μου. Μα σ ολγ{. 
μου τή ζωή τό ξέρεις πώς τραγούδησα 
τή γυναίκα πού είναι άναγάλιασμα τής; 
μέρας καί ξεφάντωματής νύχτας, πούναι 
γ λύκειά κ’ εύγενική, διακριτική καί πρό
θυμη, ταχτική στό φαΐ καί φρόνιμη στά 
πιοτό, πούναι ταιριασμένη δίπλα στόν άντρα 
σάν τό διαμάντι πάνω στό μάλαμα. Μιά 
είναι ή ντροπιασμένη κ’ εκατό οί τίμιες t

— Μάς τά γύρισες γέρω Μπέρκοβιτς, 
είπε γελώντας ό Μοϋρνο.

Ό  Μπέρκοβις κατέβασε δυό ποτήρια καί 
καμώθηκε πώς δέν ακούσε.

— Κάτι σοϋ είπαν πατέρα—-τόν σκούν
τησε ή Μάσα.

— Δέν ακόυσα παιδάκι μου, δέν ακόυσα.
— Δέν είναι χειρότερος κουφός άπό κεΐ,-

νον πού δέ θέλει ν’ άκούση—είπε πικρά 
ή Μαριόρα.

— Συμπαθάτε μας άφέντες, είπε ό γέ
ρος. 'Η Μαριόρα έχει παράπονο μέ τόν 
πατέρα της . .

— Πάρε τό δοξάρι σου Μαριόρα καί παίξε 
μαζύ μου. Έσύ γέρω πίνε κρασί γιά νά 
σέ πάμε σηκωτά—φώναξε ή Μάσα.

Τα κορίτσια άρχισαν νά παίζουν. Έ π α ι
ξαν πολλά τραγούδια καί στό μεταξύ 
έπιναν κρασί καί τρώγανε μέ όρεξη μιτιντέί 
καί φροΰτα. Είχαμε 
έρθει στό κέφι. Ή  
Μάσα σιγοτραγού- 
δαγε ένα τσιγγάνικο 
τραγοΰδι κι’ ό γέρος 
•μ όλο τό μεθΰσι 
τόυ σηκώθηκε καί 
τ ή  φίλησε.

Τί δέν άξίζουν 
τά  περιστέρια μου ’!

Ο Μοϋρνο είχε 
έρθει στό κέφι. Ση 
χώθηκε καί κάθησε 
-ανάμεσα στά κορί
τσια. Έ γώ  εΐμουν 
δίπλα στή Μαριόρα.
Ο Μοϋρ νο μ’ όλο 

το  μεθΰσι του έκανε 
το δραγουμάνο, άν 
καί ή Μαριόρα ήξερε 
λίγα φραντζέζικα, 
λίγα γερμανικά καί 
τά  Μαγιάρικα. Ή  
Μάσα ήξερε μόνο 
ρουμανικά καί μιά 
άκατανόητη τσιγ- 
γάνικη διάλεκτο.
Παρ’ όλη τήν άσκή- 
μία της ή Μαριόρα 
έ κ α ν ε έντύπωση.
Ε ιχε  μιά πονεμένη έκφραση καί κάποιες 
διάφορες τή χώριζαν άπό τό γέρο) 
Μπέρκοβιτς καί άπό τή Μάσα άκόμη. 
Ωστοσο κείνο το βράδυ μετά τόν καυγά 

έτρωγε με όρεξη κ’ έπινε πολύ κρασί. "Οσο 
π Ρ°χωροϋσε ή ώρα ή Μαριόρα γινότανε πιό 
ομίλητικη καί πρόσχαρη. ΤΙ χλωμάδα της 
άρχισε νά ύποχωρή κ’ ένα ροδινό χρώμα 
απλώθηκε στό πρόσωπό της. 'Ο Μοϋρνο 
είχε μεθύσει καί κερνοΰσε αδιάκοπα τή 
Μασα κι’ ό γέρος είχε άποκοιμηθή.

" Μάσα σ’ άγαπώ-^-ψιθύρισε ό Μοϋρνο.

Ή  Μαριόρα άρχισε νά γελ^ί.
Είναι τρία χρόνια πού τόν γνωρίζομε 

-—μοΰ είπε—καί πάντα λέει αύτό 'τό λόγο 
στή Μάσα. Κάποτε τόν είπε καί σέ μένα. 
Εσείς τόν έχετε πει πολλές φορές;

—Τί σημασία μπορεί νάχη ;
— Καμιά..
— Είσαι εύχαριστημένη Μαριόρα όταν 

άκοΰς αύτό τό λόγο;
- Εγώ είμαι πάντα εύχαριστημένη. 

Αλλοίμονο μας κύριε άν ζητάμε παρα
πάνω άπ’ όσα μάς 
δίνουνε. 0 ά  χάσουμε 
καί τά λίγα.

— ’Απόψε είσ’ εύ- 
τυχισμένη.

— Πολύ.
— Γιατί.
— Ή  συντροφιά 

είναι καλή κι’ εύγε- 
νικιά. Τό φαί ήταν 
όρεχτικό καί πλού
σιο, τό κρασί καλό 
κι’ άγνό.

— Σάν τήν ά
γάπη τοΰ Μοϋρνο '■

— "Οταν καλέ 
μου κύριε δέν μπο- 
ροΰμε νάχουμε τήν 
καρδιά, είναι καλά 
καί τά χείλια. Δέ 
θέλω νά σκέφτομαι 
τ ί θά γίνη aupto.

Ό  Μοϋρνο γύρισε 
κατά μάς. ’Αγκά
λιασε τή Μαριόρα 
καί τής είπε :

— Άγαπώ καί 
σένα Μαριόρα. Ζη- 
τησέ μου ότι θέλεις.

— Είσαι σίγου
ρος αφέντη πώς έχεις τόσα γιά νά δώσης 
καί σέ μένα.

— Έ χω  · Μαριόρα.
— Έ γώ ζητάω τήν εύτυχία πού δέν 

τήν έχεις άφέντη μου.
— Έ νας αφέντης μέ λεφτά πού άγο- 

ράζει τό τραγοΰδι σας καί τά φιλιά σας 
δέν είν’ εύτυχισμένος;

~  Λές άλήθεια άφέντη μου άλλά βλέπω 
πώς όσο ψηλά κι’ άν στέκεσαι κοιτάς χα
μηλά τή γή άντίς νά τηράς ψηλά τόν 
ούρανό.



— Δέ σ’ αγαπώ Μαριόρα. Έ γώ  θέλω 
τή Μάσα, μέ τά μαϋρα μάτια, πούναι δρο
σερό νερό. σέ περιβόλι και λουλούδι σέ 
μπαξέ.

Ή  ώρα είχε προχωρήσει κι’ ή Γκραν
τίνα εϊχε έρημωθή.

— Ποϋ θά περάσωμε τή νύχτα Μάσα ;
— "Οπου θέλεις έσύ.
— Κι5 ό γέρος.
-— Θά τόν πάει ή Μαριόρα στό σπίτι.
— Ό χ ι  θά μείνωμε όλοι μαζύ είπε ή 

Μαριόρα σάν νά πέρασε άπό τό νοϋ 
της κάποια τρομερή σκέψη έχασε τό ρο
δαλό χρώμα πού ειχε πάρει τό πρόσ<ι>πό 
της κι’ έγινε πάλι χλωμή όπως ήταν πριν 
καθήσει στό τραπέζι μας.

— Ά ς  τραβήξουμε κατά τό ξενοδοχείο 
ειπε ό Μοΰρνο. Θά βροϋμε τρόπο νά 
οϊκονομηθοϋμε όλοι.

Ό τα ν  φτάσαμε στήν πόρτα τοΰ ξενο
δοχείου ό γέρος μόλις κρατιώνταν στά 
πόδια του άπό τό κρασί καί τή νύστα, ή 
Μάσα κρατούσε σφιχτά τό μπράτσο τοϋ 
Μοΰρνο καί ή Μαριόρα φορτοιμένη τά 
βιολιά περπατοΰσε δίπλα μου.

— Έ γώ  θά σάς άφίσω τώρα ψιθύρισα.
— Μπορώ κύριε νά σας ζητήσω μιά 

χάρη- β
— Ό τ ι  θέλεις Μαριόρα.
— Μή φύγετε απόψε. Μείνετε μαζύ μας. 

(")ά οϊκονομηθοΰμε όλοι. Λέτε νά μήν 
ύπάρχει μιά γωνιά καί γιά σας.

— Μά ξέρετε· . ·
— Σας ζητώ αύτή τή χάρη.
Στάθηκε αδύνατο νά εξηγήσω τό ύφος

της,· τή θλιμένη έκφραση πού ειχε τό πρό- 
σοιπό της, μιά μυστικήν άγωνία πού πρό- 
διναν τά  λόγια της. 'Ο πατέρας της τήν 
έλεγε σκοτεινό άστρο σέ λαμπρόν ούρανό. 
ΙΙοιός ξέρει γιατί. Σάν τό φοβισμένο πουλί 
παρακολουθούσε όλους. Μέ κανέναν όμως 
τρόπο δέν ή θολέ νά πάη μέ τό γέρο στό 
σπίτι.

Ή  Μάσα πήγε στό δωμάτιο τοΰ Μοΰρνο. 
Τό γέρο τόν ανέβασαν σύμφωνα μέ τήν 
έπιθυμία τοΰ Μοΰρνο σέ κάποια σοφίτα 
καί γώ αναγκάσθηκα νά κρατήσω ενα 
δωμάτιο. Ή  Μαριόρα δίχως καν νά περι- 
μένη πρόσκληση μ’ ακολούθησε.

Σέ λίγο ή πόρτα έκλεισε καί βρέθηκα 
μαζύ μέ τή Μαριόρα σ’ ένα μοναχικό δω
μάτιο ξενοδοχείου. Ή  ώρα ήταν πολύ 
προχωρημένη. Ή  κίνηση είχε κωπάσει καί

στό δρόμο περνοΰσαν άρηά καί πού μερικοί- 
ξενύχτιδες ή νυκτερινοί δουλευτάδες. Ή  
νύχτα ήταν δροσερή. Ανοίξαμε τό παρά
θυρο. Ή  Μαριόρα έβγαλε τό καπέλλο κι’ 
έσιαξε τά μαλλιά της στό μεγάλο κα
θρέφτη της ντουλάπας ύστερα κάθισε σέ 
μιά καρέκλα αμίλητη. Ξάπλωσα στή. 
μοναδική πολυθρόνα πού είχε τό δωμάτιο 
καί τήν κοίταξα. Ή ταν άκόμα πιό χλωμή. 
Πέρασαν λίγα λεπτά μέσα σέ παγερή 
σιωπή. 'Ύστερα χαμογέλασε καί ειπε.

— Τό καταλαβαίνω δέν σάς αρέσω.,
— Ποϋ τό ξέρετε ; ·
— Είναι δυό χρόνια τώρα πού δέν 

αρέσω σέ κανέναν.
— Λέτε ψέμματα.
— Λέω τήν αλήθεια. Γιατί γελάτε;
— Θά χαιρόσαστε άν φερνόμουν διαφο

ρετικά ;
—- Γ ιατί μ’ έρωτατε ;
— Γιατί ξέρω πώς δέν νοιάζεστε Yt&r 

τήν έντύπωση πού μοΰ κάνετε.
Τότε γιατί ήρθα μαζύ σας;

— Δέν ξέροί. Γελιέστε κύριε. Δέν θέλω>- 
νά μέ κοιτάτε μέ συμπόνια. Δέ θέλω vot 
μέ λυπάστε Πουλιέμαι. Είμαι φτηνή, φτη
νότερη άπό τή Μάσα, φτηνότερη άπό όλες. 
τής γυναίκες.

— Γιατί θυμώνεις, Μαριόρα. Γιατί κοκ
κινίζεις. Είσαι ταραγμένη.

— Σας αηδιάζει τόσο τό πρόσωπό 
μου; Κάθε γυναίκα έχει τίς χάρες της. 
Τί κρίμα νά μήν έχομε κρασί.

— Γιατί λέτε ψέμματα. "Ολα αύτά δέν 
είναι σκέψεις δικές σας.

— Είστε κακός. Μόνο γιά νά πουληθώ 
ήρθα δώ μέσα. Δέ μέ θέλετε, τόσο τό 
χειρότερο γιά μένα. Μά σάς λέω άλήθεια. 
Γιατί νά σας ακολουθήσω ;

Γιά νά μήν μείνετε μέ τόν πατέρα σας,, 
γιά νά μήν πάτε στό σπίτι σας, γιατί.. 
κάποιο μυστικό πικραίνει τή ζωή σας. Μά 
τήν αλήθεια όμως είστε παράξενη τσιγ- 
γάνα.

— Δέν είμαι τσιγγάνα κύριε.
— Τί είστε ;
— Μαγιάρα.
— Καί πώς ζήτε μέ τόν Μπέρκοβιτς ;
— Βρέθηκα, άλλά αφήστε τα  αύτά. Δε- 

θέλω νά μέ κοιτάτε σάν μαϊμοϋ. Ε λ ά τ ε  
στό παράθυρο. Ξημερώνει. Σβύνουνε τά  
φώτα στήν Κάλεα Βικτωρία. Άδικα χά
σατε τόν ύπνο σας.

— Κάνει ψύχρα στό παράθυρο Μαριόρα.
-—Έ λατε νά δήτε. Ένας κοιμάται στό

άντικρυνό πεζοδρόμιο.
Ή ταν ένας άνθρωπος ζαρωμένος σέ μιά 

γωνιά.
— Θά ταίριαζε νά πάω νά τόν ζε

στάνω. Πητε μου τήν αλήθεια θά μ’ έδιω
χνε κι’ αύτός; ■

— Δέ σέ διώχνει κανείς Μαριόρα.
*  “Ολος ό κόσμος έδώ καί δυό χρόνια.
Αύγουστο θυμαμαι άρρώστησα. Ναί ναί άπό 
τότε.

—Ό τ ι  νομίζουμε δυστυχία μπορεί νάναι 
δώρο Θεοΰ Μαριόρα.

— Αφήστε τό θεό και κοιτάξτε αύτόν 
έκεΐ κάτω. Ζαρώνει πιό πολύ άκόμη. Τον 
περονιάζει τό άγιάζι τής νύχτας. Τί 
λέτε γιά τό άγιάζι. Δώρο θεοΰ κι’ αύτό;

— Τί μπορεί νά ξέρης έσύ Μαριόρα.
— Μιλάτε σωστά. Έ γώ  δέν ξέρω τί

ποτα. Ξέρω πώς έδώ μέσα δέν μπορώ νά 
μείνω. Θέλοο νά βγώ εξω.

— Ησύχασε είσαι πολύ ταραγμένη. 
Θέλεις νά πιής κάτι.

— Νά πιώ έγώ ; Αύτό είναι μιά καλή 
ιδέα.

—Νά χτυπήσω λοιπόν ;. . .
'Π Μαριόρα δέν άπάντησε. Μέ κοίταγε 

επίμονα, ύστερα πήγε στό παράθυρο στά
θηκε κοιτάζοντας τόν άρρωστο, ύστερα 
ξαναγύρισε πρός έμένα καί σάν νά τήν 
χτύπησαν έπεσε χάμοι κι’ άρχισε νά κλαίη 
σέ βαθμό πού νά μήν μπορεί νά πάρη 
ανάσα. Πήγα νά τήν βοηθήσω.

— Αφήστε με νά κλάψω μοϋ είπε. 
'Ύστερα σηκώθηκε μόνη καί ζάρωσε σιιο- 
πηλή στήν πολυθρόνα. Πέρασαν λίγα 
λεπτά καί τήν ξανα ρώτησα.

—Νά παραγγείλω ένα τσάϊ;
—Ναί άλλά όχι γιά μένα. Γι’ αύτόν πού 

είναι όξω. Εγώ δέν κρυώνω, αύτός όμως κρυ
ώνει. Δέν θά τό άρνηθητε αύτό. Ελάτε δώ 
νά τόν δήτε. Ξημέρωσε περισσότερο καί 
διακρίνεται καθαρά. Είναι νέος. Άκοΰστε 
πώς βήχει. Ποιος ξέρει τ ί έχει. Είναι μιά 
χάρη πού σας ζητώ. Έ να  μεγάλο φλυ- 
τζάνι τσάι καί ένα ποτήρι ροϋμι. · · καί 
ψωμί. Μήπως έχετε κανένα παληόρουχο;

Ξέρετε πώς είμαι ξένος.
— Λίγα χρήματα.
— Αύτό ναί.
—Μήν αργείτε λοιπόν. Παραγγείλετε ότι 

σας είπα.

■—Πάρτε εκατό λέϊ καί θά φροντίσω γιά 
τό τσάϊ.

— Μήν αργήστε, μπορεί νά φύγη. Καί 
δέν θέλω νά φύγη.

Τό πρόσωπό της είχε πάρει άλλη έκ
φραση. Φαινόταν πιό ήρεμη καί ικανοποιη
μένη. Έτρεξα σ’ ενα καφενείο πού μόλις 
είχε ανοίξει. Παράγγειλα όσα μούχε πή. 
"Οταν γύρισα τήν είδα κλαμένη νά μέ 
περιμένη μέ άγωνία.

— Ποΰ είναι; μέ ρώτησε.
— Στήν είσοδο.
Ετρεξε αμέσως. ΙΙήρε άπό τά  χέρια τοΰ 

παιδιοΰ τό δίσκο καί πήγε στόν άρρωστο 
άλήτη. Γονάτισε μπροστά του καί τοΰ 
πόρσφερε τό τσάϊ καί τό ροΰμι,

— ΙΙαρε καί ψωμί, τοϋ είπε, Νά κ’ εκατό 
λέϊ.

'Ο άρρωστος σηκώθηκε, τήν κοίταξε 
άμίλητος μέ τήν κατάπληξη ζωγραφι
σμένη στό πρόσωπό του.

— .Ντομισουάρα* !
Η Μαριόρα προσπαθούσε νά κράτηση 

τή συγκίνηση πού τήν κυρίευε. Είπαν λίγες 
λέξεις ρουμάνικες καί οί δυό, άλλά τή 
συνομιλία τους διέκοψε ό πρωινός σκοπός 
πού σύστησε στόν άλήτη νά φύγη άπό 
κεΐ. Ο νέο; αδύνατος καί κουρελιασμένος 
έφυγε άφοΰ είπε χίλια ευχαριστώ στή .Μα
ριόρα. Τό γκαρσόνι πήρε τό δίσκο κι’ άπο- 
μακρύ θηκε.

— Καί τώρα, μέ ρώτησε δειλά ή Μαριόρα;
— Τώρα θά φύγω Ή  ώρα είναι έξη.
— Πατε νά κοιμηθήτε ;
- Σ ε ί ς ;
— Έ γώ  όχι. Δέν είμαι κακόκεφη όπως 

πρίν. Σας ευχαριστώ πού μείνατε μαζύ μου. 
Τί καλά θάταν κύριε άν μπορούσα κάθε πριοί 
νά μοιράζω τσάϊ στούς άρριόστους τών 
δρόμων. Μά ποιος θά μοϋ δώση τόν τρόπο 
νά τό κάνω ;

Θά τόν βρήτε όπως τόν βρήκατε σή- 
μ,ερα. Νά μήν αμφιβάλετε. Θά τόν βρήτε.

— Σάς πιστεύω.
Ή  Μαριόρα ήταν ήσυχη. Κανένα ίχνος 

δέν ειχε διατηρηθη άπό τήν προηγούμενη 
ταραχή της. Άντίκρυζε μέ χαρά τήν ανοι
ξιάτικη αύγή καί στά μάτια της άπλω- 
νώνταν ή γαλήνη πού τόσο άποζητοΰσε.

* Λεσποινίς.
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(Ιυνέχεια Ix τοΰ προηγουμένου)

Θά χρονοτριβήσουμε άκόμα επάνω στό 
ίδιο θέμα : ή τέχνη δέν Αντιγράφει τά 
άντικείμενα άλλά τά 
ερμηνεύει,. Α ύ τ ό  

πρέπει νά τό χωνέ
ψουμε καλά, πρίν πάμε 
παραπέρα.

Οί πολλοί, είναι φυ
σικό καί ευεξήγητο 
νά έχουν ώς μέτρο 
τή φυσικότητα, όταν 
κρίνουν ένα έ'ργο τέχ
νης, γιατί αύτή ή 
φ υ  σικάτης είναι 
πειό πρόχειρο μέτρο 
και ή μόνη πυξίδα 
γιά τόν άνθρωπο πού 
οί πόθοι του ή οί τεχ
νικές γνώσεις του εί
ναι περιωρισμένες.Μήν 
ξαίροντας τ ί πρέπει 
να ζητήση άπό τήν 
τέχνη, άρπιέται άπό 
τό πόσο μοιάζει ή δέ 
μοιάζει κάτι τ ι ζω
γραφισμένο, μέ τό φυ
σικό, μέ τό πραγμα
τικό πρότυπο, 
ακούει κανένας, ή καί 
λέγει καί ό ίδιος, κάτι 
τέτοιες 
{τεχνικές 
-ούρανός
πειό μπλέ», «αύτό τό 
χέρι εχει πολύ μακρυά δάχτυλα», 
τό βουνό θέλει πειό αχνό» καί 
"Οπως είπαμε στό πρώτο σημείωμα: « 
εργο της τέχνης εχει αυτοτέλεια, κρίνεται

αύτό κα& έαυτό . Γιά νά κρίνουμε κατά 
πόσο έ'να δένδρο ή έ’να κεφάλι είναι καλά 
καμωμένο, δέ θά πάρουμε τή ζωγραφιά 

νά τήν παραβάλουμε 
μέ τό πραγματικό 
δέντρο ή κεφάλι, ρίχ
νοντας μιά μάτιά στό 
έργο καί μιά ματιά 
στό αντικείμενο, γιά 
νά δοΰμε κατά πόσο 
πιστά  είναι αποδο
μένο, άλλά θά κοιτά
ξουμε άν ό τεχνίτης 
έπιασε τήν ούσία τοϋ 
δέντρου, τήν ούσία 
τής άνθρώπινης μορ
φής, δηλ. τό ούσια- 
στικό, τό βασικό 
στοιχείο τών πραγ
μάτων, ό'χι τό επ ου
σιώδες, δχι τή ξέπε- 
ταη εντύπωσή  του.

Γιά όσους είναι πολύ 
σκληροτράχηλοι καί 
δέν θέλουν νάρνηθοϋν 
εύκολα αύτή τή προσ
κόλληση στή φυσικό
τητα, βάζω έδώ πα
ρακάτω λίγα λόγια 
τοϋ Μπωντελαίρ, μο
λονότι στήν έποχή 
του ή κριτική τής 
τέχνης δέν είχε άκόμα 
προχωρήση καλά στήν 
τεχνική άνάλυση. ’Ε 

κείνα τά χοόνια είχε έφευρεθη ή φωτο
γραφία (δαγγεροτυπία ό'πως τή λέγανε) 
κι’ άπ αύτή πέρνει άφορμή γιά νά μιλήση 
μέ σαρκασμό, δπως συνείθιζε, γιά τά γοϋστα

Συχνά

f Λ
ι γ  ι  ·■«;. , ' ί

ταρατη ρήσεις 
τά χα ): «ό 
θέλει λίγο θεοτοκοποΰλου: Προσωπογραφία

:< εκείνο 
τέτοια, 

τό

Θεοτοκοποΰλου : Δυό πρόσωπα συγχρόνων του.

-τοϋ πολλοϋ κοινοΰ τής εποχής του, πού 
εϊτανε άφοσιο^μένο μέχρι θανάτου στήν 
Ορθοδοξία τής φυσικότητος :

«Τό «Πιστεύω» τών σημερινών κοσμικών 
άνθρώπων είναι τό έξής:

Πιστεύω στή φύση καί δέν πιστεύω παρά 
μόνον στή φύση. Επομένως ή μηχανική 
έργασία πού θά μποροΰσε νά δώση κάποιο 
αποτέλεσμα άπαράλλαχτο μέ τή φύση, θά- 
τανε ή άπόλυτη Τέχνη. “Ενας θεός έκδι- 
κητής είσήκουσε τήν δέηση αύτοΰ τοΰ 
πλήθους. Ό  Δαγγέρ * ύπήρξεν ό μεσσίας 
του. Καί τότε είπαν αύτοί οί άνθρωποι: 
Άφοΰ ή φωτογραφία μάς δίνει κάθε έγ- 
γύηση τής άκριβείας πού έπιθυμούσαμε 
{ετσι πιστεύουνε οί αναίσθητοι), ή Τέχνη 
είναι ή φωτογραφία!

«Καί τό κοινόν, σάν ένας μόνος Νάρκισ
σος, ώρμησε νά καμαρώση τήν άψυχη του

* Ό  εφευρέτης τ^ς φωτογραφίας.

εικόνα άπάνω στή φωτογραφική πλάκα».
Καμμιά διαφορά δέν υπάρχει μεταξύ τής 

φωτογραφικής άναπαραστάσεως καί τών 
έργων τών κακών ζωγράφων πού μιμούν
ταν πιστά τήν φύση, έκτος μόνον ότι τό 
κάνουν μέ χρώματα καί σέ μέγεθος μεγα
λύτερο. Οί πινελιές καί τάλλα τερτίπια, 
δέν άλλάζουν  καθόλου τήν ιστορία. Η 
βάσις είναι ή ίδ ια : ή πιστή, ή άπαράλ- 
λαχτη Απεικόνιση τοϋ Αντικειμένου. Τό 
ακρον έίωτον τής έπιτυχίας σέ μιά ζω
γραφιά τέτοια, είναι ή Απτική Απάτη 
πώς πρόκειται γιά άντικείμενο πραγμα
τικό, μέ τρεις διαστάσεις (trompe d’oeil).

Μιλώντας ό Μπωντελαίρ γιά την «προ
σωπογραφία», λέγει «ένα πορτραΐτο δέν 
είναι παρά ένα πολύπλοκο μοντέλο γιά 
τόν καλλιτέχνη». Δηλαδή, ό ζωγράφος πού 
άποτυπώνει τή μορφή ενός άνθρώπου, δέν 
τή βλέπει ψυχρά σάν Αντικείμενο, δέν



βάζει στό ταμπλώ του τίς εξωτερικές 
γραμμές ποΰ ορίζουν αυτό τό αντικείμενο 
(πρόσωπο), άλλά προσπαθεί νά άνακαλύψη 
καί νά κρατήση τις κύριες  γραμμές του, 
τά μόνιμα στοιχεία του, σύμφωνα μέ τόν 
τρόπο πού τά δέχεται ή δική του ιδιοσυγ
κρασία, κ’ έ'τσι στό 
τέλος τό εργο παρι
στάνει τό μοντέλλο, 
μά περασμένο, φιλ
τραρισμένο καί σφρα
γισμένο άπό τή δική 
του (τοϋ τεχνίτη) προ
σωπικότητα. Κοιτά
ξετε μιά σειρά πορ- 
τραϊτα καμωμένα άπό 
τό Θεοτοκόπουλο. Τό 
καθένα έχει μέν τό 
δικό του χαρακτήρα, 
πού είναι καί ό χα
ρακτήρας τοϋ άνθρώ- 
που πού ποζάρισε γιά 
νά ζωγραφισθή, μά 
καί όλα μαζί έχουν, τή 
σφραγίδα τοΰ ζωγρά
φου, έντονη καί αναμ
φισβήτητη. Τό πειό 
άνίδεο μάτι καταλα
βαίνει ό'τι είναι έ'ργα 
τοΰ ίδιου χεριοΰ. Κοι
τάξτε παρακάτω δύο 
τοπεΐα καμωμένα άπό 
διαφόρους τεχνίτες.
Μολονότι έδώ λείπει 
τό χρώμα, καί τό μι
κρό μέγεθος τών κλι
σέ δέν άφήνει νά φα
νούν οΐ λεπτομέρειες, 
ή διερμήνευση τής φύ
σης φαίνεται πόσο εί
ναι διαφορετική στό καθένα. Λεν κάνουμε 
βαθειά τεχνική άνάλυση, ούτε γυρεύουμε 
νά καθορίσωμε ποιά στοιχεία συγκροτούν 
ένα έργο, πότε αύτά τά στοιχεία είναι 
ισορροπημένα, πότε είναι γνήσια, πότε 
φτάνουν νά ύποβάλουν εναν κόσμο. Ό π ω ς 
λέγει καί ό τίτλος αύτών τών σημειω
μάτων, σκοπός μας είναι νά πάρη ό άνα~ 
γνώστης (εκείνος πού δέν έχει, βέβαια) 
κάποια ιδέα μονάχα, μά σωστή, τοϋ τ ί 
είναι τέχνη, καί είδικώτερα, τ ί είναι ζω
γραφική.

Οσοι νομίζουν πώς είναι θωρακισμένοι

μέ τό αιώνιο και στερεότυπα Επιχεί
ρημα τής φυσικότατος  (έκεΐ εΐναι ό κόμ
πος καί γ ι' αύτό έπιμένιο) δέν θά μιλούσαν 
τοσο άπο τρίποδος, δέ θά είχαν καν αύτή, 
τήν άντίληψη, άν είχαν στά σωστά προ
σέξει τή φύση, κι’ όχι άπλώς κοιτάξει,.

δπως κοιτάζουν δ
λ οι. Ό  Φλωμπερ λέ
γει κάπου: «Τά πειό 
τιποτένιο πραγμα πε
ριέχει κάτι τ ι άγνω
στο. Πρέπει νά τό  
βροΰμε γιά νά περι
γράφουμε (ώς τεχνί
τες, εννοεί) ενα φώς 
πού λά|Λ3ΐ£ΐ. ή· 
δέντρο μέσα στήν πε
διάδα. Ας σταθούμε 
μπροστά σ’ αύτό τό 
φώς καί σ’ αύτότό 
δένδρο, ώς πού νά μή 
μοιάζη πειά γιά μας, 
μέ κανένα δένδρο με 
κανένα άλλο φώς. ’Έ 
τσι ό τεχνίτης γίνε
ται πρίοτότυπος».

Πώ ς οί πολλοί άν
θρωποι β λ έ π ο υ ν ε  
συμβατικά, φαίνεται, 
άπό τό ό'τι, ή τάσις 
νά ζωγραφίζουν μι
μητικά, μέ σκοπό νά 
πλησιάσουν όσο μπο- 
ροΰν στό αντικειμε
νικά φυοι/.ό, γεννή
θηκε κυρίως καί καλ
λιεργήθηκε κ α τ ά  
σύστημα μέ τήν έ- 

φωτο- 
Οί ζωγρα- 

φιές τών ανθρώπων τής λίθινης εποχής, πού 
βρεθήκανε μέσα σέ σπηλιές καί παριστάνουν 
ζώα, (βουβάλια, ταράνδους, άλογα), είναι 
όλα καμωμένα μέ πνεύμα ερμηνευτικό. 
Επίσης οι εικαστικές τέχνες τών διαφόρων 
λαών, άπό τούς πειά παληούς πολιτισμούς, 
Αιγύπτιοι, Άσσύριοι, ’Ινδοί, Κινέζοι, Μι- 
νωϊκή έποχή, καθώς καί τούς μεταγε
νέστερους, Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, 
Άραβες, ΓΙέρσαι, Φράγκοι, Γότθοι, δείχνουν 
τό ίδιο πνεΰμα τής Ερμηνείας, τής άνα- 
γωγής  τοΰ αισθητικού κόσμου. Πάρετε γιά. 
παράδειγμα τό α λογο : στήν πραγματι
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κότητα είναι άπ αιώνων τό ίδιο ζώο πού 
ήλθε έ'ως εμάς. Στήν τέχνη ό'μως, άλλος 
είναι ό τϋπος τοΰ άλογου  στούς Κινέζους, 
άλλος ό τϋπος τοϋ άλογου στά αγγεία τής 
Μυκηναϊκής εποχής, άλλος τής κλασσικής 
έλληνικής εποχής, άλλος τής Βυζαντινής 
("Αη Γεώργης), άλλος τής έποχής τοΰ Ντε- 
λακρουά, κλπ. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό 
κάθε τι, μέ τό δέντρο, μέ τό τοπεΐο καί 
μέ τήν άνθρώπινη μορφή. Τό νά έξηγή- 
σουμε αύτό τό φαινόμενο, άποδίδοντάς το 
στήν άγνοια καί στήν τεχνική άνεπάρκεια, 
είναι όλότελα αυθαίρετο, προκειμένου γιά 
όλη σχεδόν τήν ιστορία τού άνθρώπου καί 
γιά λαούς, πού ή εμπειρία τους, ή σοφία 
τους καί ή διεισδυτικότητά τους σέ άλλα 
πεδία τής γνώσης είναι πασίγνωστη καί 
άναμφισβήτητη. Καί ο μ. ως ύπάρχουν αυ
τοσχέδιοι τεχνοκρΐται πού οί/.τείρουν τούς 
ταλαίπωρους βυζαντινούς, γιατί κάνουν 
πολλές φορές τά  σπίτια πειό μικρά άπό 
τούς άνθρώπους, σάν νά χρειαζότανε με
γάλη σοφία γιά νά ξαίρη κανείς πώς ό 
άνθρωπος είναι πειό μικρός άπό τό σπίτι,

ή ό'τι ό ούρανός δέν είναι χρυσός (δπως στά 
εικονίσματα τών βυζαντινών) άλλά γαλά
ζιος ό'πως στά τοπεΐα πού ζωγραφίζουν 
διάφορες δεσποινίδες άπάνω σέ άτλάζια. 
Καί κάτι τέτοιες εΐρωνίες, γιά παιδική τάχα 
άμάθεια, γίνονται είς βάρος τοΰ λαοΰ ποΰ 
είχε τέτοια κότσια ώς τεχνίτης, ώστε νά 
φτιάξη τήν Ά γιά Σόφιά καί νά σπείρη 
τή ζωγραφική στήν ’Ιταλία.

"Οταν κανένας έρωτευθή μέ μιά γυ
ναίκα άσκημη καί κάποιος άλλος άπορεΐ 
γιά ένα τέτοιο αίσθημα, ό λαός τοΰ λέγει 
*ΓΙάρε τά  μάτια του καί δες τηνε, κ’ ύστερα 
μιλάς *. Κάτι ανάλογο μπορεί νά πή κι’ ό 
τεχνίτης.

Γιά νά τελειώνουμε μ’ αύτά τό διαβόητο 
ζήτημα τής φυσικότητος, μποροΰμε νά πούμε 
πώς στό έ'ργο τοϋ μεγάλου τεχνίτη, ό κό
σμος, ή πραγματικότητα, γίνεται πειό έν- 
διαφέρουσα, τά άντικείμενα στά δημιουρ
γικά χέρια του καταντοΰνε πειά σύμβολα ,  

τά  όποια υποβάλλουν στό θεατή συναι
σθήματα, πού ποτέ δέν τά υποβάλλουν 
ώς άντικείμενα τοΰ αισθητού κόσμου κι’ ούτε

V lam inck: Χιονισμένος δρόμος.



τττόν κάθε άνθρωπο, παρά μονάχα σ’ αυτούς 
τούς λίγους προνομΑούχους, πού μέσον των 
5μυούμεθα κ’ εμείς οί πολλοί στό βαθύ 
-νόημα κάποιας κρυφής αρμονίας. Αύτό τό 
λέγει καλύτερα, καί μέ δυό λόγια, πάλι ό

Μπωντελαίρ: «Ce qui est cree par 1’esprit 
est plus vivant que la matiere», « Ό ,τ ι 
δημιουργεί τό πνεϋμα, είναι πειό ζωντανό 
παρά ή ύλη .

(’Έχει συνέχεια)

Ε Μ Λ 2  IT Λ  ί*1 ©  X
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Πάνε πολλά χρόνια τώρα, ποΰ στήν 
κοινότητα τοΰ Σβάρτσγε (στήν Βερμλαν- 
δία) ετοιμαζόταν ενας πλούσιος γάμος: 

-Θά κάνανε τό στεφάνωμα στήν έκκλησία, 
κάί υστέρα ή εορτές τοΰ γάμου Θά βα- 
στοΰσαν τρεις ολόκληρες ήμερες: Καί δσο 
-θά βαστοϋσεν ό γάμος, έπρεπε νά χο
ρεύουν άπό τό βράδυ ώς τό πρωΐ.

Κ’ άφοΰ Θά χόρευαν τόσο πολΰ, έπρεπε 
νά βροΰνε καί τέλειον μουσικό, καί ό 
Νίλς Έλοφσον, ό πλούσιος χωρικός πού 
εκανε τό γάμο ειχε κοπιάση γ ι’ αυτό τό 
ζή τη μα περισσότερο παρά γιά δλα τ’ 
άλλα. Ό σ ο  γιά τό μουσικό πού έμενε 
μέσα στό ϊδιο Σβάρτσγε, δέν τόν ήθελε 
μέ κανένα τρόπο. 'Ο μουσικός αύτός λε- 
γότατε Γιάννης Οστερ, καί δ ’Έλοφσον 
ήξερε πολύ καλά, πώς είχε μεγάλή φήμη, 
ήτανε δμως τόσο φτωχός, πού καμμιά 
φορά έπήγαινε στούς γάμους μ’ ένα ξε
σκισμένο γελέκο, καί ξυπόλυτος. Καί βέ
βαια δέν ήθελε τέτοιον κουρελιάρη έπί 
κεφαλής τής νυφικής συνοδείας.

Έ π ί τέλους αποφάσισε νά ζητήση κά
ποιον Μαρτέν, πού τόν έλεγαν «Παιχνι- 
διάτορα» γιά νά παίίίη στό γάμο τής κό
ρης του.

Ό  Μαρτέν ό «Παιχνιδιάτορας» άπο- 
κρίθηκε δίχως νά διστάση καθόλου, δτι 
δέ θάπαιζε ποτέ στό Σβάρτσγε, ένόσο 
βρισκότανε μέσα στό ίδιο χωριό ό καλ
λίτερος μουσικός δλης τής Βερμλανδίας, 
ο Γιάννης Όστερ. Καί άφοΰ είχαν αύτόν, 

■ δέν είχαν νά προσκαλέσουν άλλον.

Άφοΰ έλαβεν αύτή τήν απάντηση δ 
Νίλς ’Έλοφσον, έσκέφθηκε κάμποσες 
ήμερες, καί ύστερα έστειλε καί ζήτησε τόν 
Ό λ  ντέ Σεμπύ άπ’ τήν κοινότητα τοΰ 
Στόρα Κίλ, γιά νά παίξη στό γάμο τής 
κόρης του.

Άλλά κι’ ό ’Όλ ντέ Σεμπύ έδωκε τήν 
ίδιαν απάντηση μέ τόν Μαρτέν: Άφοΰ 
υπάρχει είπε, μέσα στό Σβάρτσγε, μου
σικός σάν τόν’ Γ ιάννη ’Όστερ, έγώ δέν 
έρχομαι νά παίξω.

Αύτή ή άξίωσις τών μουσικών νά τοΰ 
επιβάλουν εκείνον πού δέν ήθελε, δέν 
άρεσε καθόλου στόν Νίλς ’Έλοφσον. Καί 
μάλιστα ήτανε τής γνώμης, δτι τώρα ειχε 
καταντήση πειά γι’ αύτόν ζήτημα φιλο
τιμίας νά βρή όποιονδήποτε ά'λλον μου
σικό έκτος άπό τόν Γιάννην ’Όστερ.

Ύ στερ’ άπό καμπόσες ήμερες έστειλε 
τόν υπηρέτη του στόν Λάρς Λαρσόν, τόν 
βιολιτζή τοϋ Έγκσγκερντέτ άπό τήν κοι
νότητα τοΰ Ουλλερούδ. Ό  Λάρς Λαρσόν 
ήταν ακατάστατος άνθρωπος, ιδιοκτήτης 
ενός μεγάλου ύποστανικοΰ· κι’ αύτός δμως, 
κι’ οί άλλοι, θυμήθηκε άμέσως τόν Γιάν- 
νην ’Όστερ καί ρώτησε γιατί δέν έζήτησαν 
αύτόν. Ό  υπηρέτης τοΰ Νίλς ’Έλοφσον 
άποκρίθηκε, δτι, επειδή δ Γιάννης Ό στερ 
κατοικούσε στό Σβάρτσγε, τόν άκουγαν 
δλοι κάθε μέρα. Κ ι’ άφοΰ δ ’Έλοφσον 
ήθελε νά κάνη τό γάμο κάπως εξαιρε
τικόν ήθελε νά παρουσιάση στούς καλε- 
στάς καί κάτι καλλίτερο, κάτι λιγώτερο 
συνειθισμένο.

Αμφιβάλλω, αν θά βρή καλλίτερον! 
άποκρίθηκε δ Λάρς Λαρσόν.

Τώρα Θά δώστε καί σείς τήν ιδίαν 
άπάντηση, πού έδωκε κι ο Μαρτέν ο 
«Παιχνιδιάτορας-» κι’ δ Ό λ  ντέ Σεμπυ, 
είπε δ υπηρέτης, κι’ άρχισε νά διηγείται 
τι άπάντηση έδωκαν οί δυο μοτ>σικοι 
στήν πρόσκληση τοΰ άφεντικοΰ του.

Ό  Λάρς Λαρσόν ά'κουσε προσεκτικά 
τή διήγηση τοΰ υπηρέτη. Έσιωπησε

μένος μέ ώραΐα μαύρα ροΰχα κι’ έβγαλε 
τό όργανό του άπό μιά κομψή γυαλιστερή 
θήκη. Ό  Νίλς ’Έλοφσον έτρεξε νά τον 
ύποδεχθή μέ δλους τούς όφειλομένους τύ
πους, υπερήφανος πού 6ά είχε τέτοιον 
μουσικό στό γάμο τής κόρης του.

Λίγο ύστερώτερα φάνηκε κι’ δ Γ ιάν
νης Ό στερ μέ τό βιολί του κάτω από 
τή μασχάλη. Έπροχώρησε πρός τή συ
νοδεία, πού περικΰκλωνε τή νύφη, σάν·

Καί μέ μιά μαχαιριά έχάραξε τίς τέσσερες χόρδίς τοϋ βιολιού τον.

κάμποσες στιγμές γιά να σκεφθή καί επί 
τέλους έδωκε ευνοϊκή άπάντηση. ^

«Νά πής τοΰ αφεντικού σου, δτι τόν 
ευχαριστώ για την πρόσκληση του και οτι 
θάρθώ τήν ώρισμένη ώρα».

Τήν άλλη Κυριακή δ Λάρς Λαρσόν 
ήρθε στό Σβάρτσγε. ΕφΘασε ακριβώς 
τή στιγμή πού ή νυμφική συνοδεία ετοι
μαζότανε νά ξεκινήση γιά τήν έκκλησία.

’Ηρθε μέ τό δικό του αμαξάκι, πού 
τώρσενε ένα άλογο αξίας. ΙΙτανε ντυ-

νά ήταν καλεσμένος νά παίξη στό γάμο-* 
Ό  Γιάννης Ό στερ ήρθε μέ τό πα· 

ληό τοϋ γιλέκο άπό γκρίζο σαγιάκι, πού- 
τό φοροϋσε χρό% ια τωρα : Επειδή υμως . 
δ γάμος ήταν εξαιρετικά «πλούσιος-», ή< 
γυναίκα του τοϋ ειχε διορθωμένα κάπως, 
τά μανίκια καί τους είχε κόλληση στούς 
αγκώνες δύο μεγάλα πράσινα μπαλώματα.

Ή τα ν  ένας ωραίος ψηλόσο^μος ανδρας, 
καί θάκανε φιγούρα "έπί κεφαλής» τής 
συνοδείας, αν δέν ήταν τόσον άθλια ν τυ -



‘ 'μένος καί αν τό πρόσωπό του δέν ήταν
• «ΰλακωμένο από ρυτίδες εξ αιτίας της 
φτώχειας και της δυστυχίας.

Ό Αάρς Λαρσόν έ'κανε πώς δυσαρε-
• στήθηκε μόλις είδε τόν Όστερ

—- Έπροσκαλέσατε λοιπόν κα'ι τόν ’Ό
στερ; έροάτησε σιγά-σιγά τόν Νίλς ’Έλοφ- 
σον. Δέν είναι πολλοί, μα τήν αλήθεια, 
<Η'ό μουσικοί γιά έ'ναν τέτοιο γάμο.

— Καλέ, δέν τόν έπροσκάλεσε καθό
λου ! διεμαρτυρήθηκε δ Έλοφσον. Δέν 
μπορώ μάλιστα νά καταλάβω γιατί 
ήρθε: Περίμενε μιά στιγμή θά τοΰ δώσω 
νά καταλάβη πώς δέν ειχε δουλειά έδώ.

Τότε θά τόν έπροσκάλεσε κάποιος 
πού κάνει τέτοια αστεία, ειπεν ό Λάρς 
Λαρσόν. Άλλά, αν θέλετε και τή γνώμη 
μου, έγώ λέω νά κάνουμε, πώς δέν ξέ
ραμε τίποτα, καί νά πάμε νά τόν χαιρε
τίσετε: Άκουσα πώς είναι λιγάκι ελευ
θερόστομος̂  καί είναι ικανός νά κάνη 
σκάνδαλο μέσα στό γάμο, άν τοΰ πήτε 
πώς δέν είναι καλεσμένος.

Ό ’Έλοφσον έ'κανε δτι τοΰ ειπεν ό 
Λαρσόν. Θά ήταν πολύ άσχημο νά γίνη 
φασαρία, τήν ώρα μάλιστα ποΰ ξεκινοΰσε 
ή συνοδεία άπό τήν εκκλησία. Έπλησί- 
ασε τόν Γιάννην Όστερ καί τόν έχαιρέτισε.

Οί δυό μουσικοί έπέρασαν μπροστά, 
«επί κεφαλής» τής συνοδείας. Άπό πίσω 
τους ό γαμπρός καί ή νύφη κάτω άπό 
τ όμοφόρι, ακολουθούσαν τ’ αγόρια καί 
τα κορίτσια τών τιμών δυο—δυο, υστέρα 
ερχότανε οί γονείς τοΰ γαμπρού καί τής 
νύφης καί τ’ άλλα μέλη τών δύο οικογε
νειών, κι’ έτσι ή συνοδεία παρίστανε έ'να 
επιβλητικό θέαμα.

“Οταν δλα ετοιμάστηκαν, ένα αγόρι 
τών τιμών έπροχώρησε πρός τούς μουσι
κούς καί τούς παρακάλεσε ν’ αρχίσουν τό 
εμβατήριο τοΰ γάμου.

Τό παιδί τών τιμών έκύτταξε τόν Λάρς 
Λαρσόν, σάν νά ήθελε ν’ άρχίση πρώ
τος αύτός ό Λάρς Λαρσόν δμως έκύτταξε 
τόν Γ ιάννην ’Όστερ καί ειπε;

Ό Γιάννης Όστερ πρέπει ν’ άρχίση 
πρώτος!

Ό ’Όστερ δμως εΰρισκε πώς ό άλλος, 
ντυμένος τόσο όμορφα καί τόσο κομψά, 
ήτο πολύ ανώτερος απ’ αύτόν, πού φο
ρούσε έ'να παληό γιλέκο άπό γκρίζο σα- 
γιάκι καί κατοικούσε σέ μιά παληοκα- 
λύβα, πού έβασίλευε,ν ή φτώχεια καί ή

δυστυχία. <<ΤΩ, ό'χι δά, έψιθύρισε ταραγμέ
νος, όχι δά !» Είδε τόν γαμπρό, πού άγ
γιξε τό χέρι τοΰ Λάρς Λαρσόν.

Ό Λάρς Λαρσόν πρέπει ν’ άρχίση πρώ
τος, ειπε αύτός. Καθώς τ’ άκουσε ό Γιάν
νης Όστερ, έκατέβασε τό βιολί άπό τόν 
ώμο καί τραβήχτηκε έ'να βήμα πάρα-πέρα.

- Ο Λάρς Λαρσόν δέν έκουνήθηκε· 
έμεινε στή θέσι του, μέ ύφος ήσυχο κι’ 
ευχαριστημένο. Κι’ αύτός δμως δέν έσή- 
κωσε τό δοξάρι του γιά ν’ άρχίση.

—Ό Γιάννης Όστερ πρέπει ν’ άρχίση 
πρώτος, έπανέλαβε, μέ ύφος άνθρώπου 
πού έννοεΐ δ,τι πή νά γίνεται αμέσως.

Κάποιο σούσουρο έ'γεινε σιούς καλε- 
στάς γιά τήν άπρόοπτην αύτήν άργοπο- 
ρία. Ό πατέρας τοΰ γαμπροΰ έπήγε καί 
παρεκάλεσε τόν Δάρς Λαρσόν ν’ άρχίση. 
Ό εκκλησιάρχης έφάνηκε καί τούς έγνεψε 
νά κάνουν γρήγορα· ό παπάς ήταν έτοι
μος, μπροστά στήν αγία Τράπεζα· δέ 
μπορούσαν νά τόν κάμουν νά περιμένη.

— Δέν έχετε παρά νά παρακαλέσετε τόν 
Γ ιάννην Όστερ ν’ άρχίση, άποκρίθηκε ό 
Λάρς Λαρσόν. Έμεΐς οί μουσικοί τόν 
έχουμε γιά τόν καλύτερο άπό δλους μας.
—Μπορεί νά τόν έχετε, άπεκρίθηκε 6 χω

ρικός, έμεΐς δμως, Λάρς Λαρσόν βρί
σκουμε πώς έσύ είσαι άκόμα καλλίτερος.

"Ολοι οί καλεστοί τούς περικύκλωσαν. 
—Άρχίστε λοιπόν, γιά όνομα τοΰ-Θεοΰ ! δ 

παπάς-περιμένει, θά γίνουμε ό ιιερίγελως 
τού κόσμου.

Ό Λάρς Λαρσόν έμεινε μέ παράξενην 
έπιμονή στή θέσι του, περισσότερο ακα
τάδεχτος παρά ποτέ.

— Δέ μπορώ νά καταλάβα» γιατί οί άν
θρωποι έδώ δέν εννοούν ν’ αναγνωρίσουν, 
δτι ό μουσικός τους είναι ό πρώτος κι’ δ 
καλλίτερος.

Ό Νίλς “Έλοφσον έθύμωσε μ’ αύτή 
τήν έπιμονή όλονών νά θέλουν νά τοΰ 
έπιβάλουν καλά καί σώνει αύτόν τόν 
Γιάννη Όστερ. Έπλησίασε τόν Λάρς 
Λαρσόν καί τοΰ ψιθύρισε στ’αυτί:

— Κατάλαβα, έσύ προσκάλεσες τόν 
Γιάννη Όστερ, για νά τόν τίμησης μπρο
στά σ δλο τόν κόσμο... Τώρα άστ’αύτά, 
κι’ άρχισε, ειδεμή θά διώξω αύτόν τόν 
κουρελιάρη άπό δώ, γιά νά τόν έξευτελίσω.

Ό Λαρσόν τόν έκύτταξε στά μάτια, 
δίχως νά δείξη θυμό.

— Ναί, έχετε δίκηο, πρέπει νά τελειώ
νουμε! ειπ’ έπί τέλους...

"Εγνεψε στόν Όστερ ν’άρθή στή 
θέση του, «έπί κεφαλής» τής νυφικής συ
νοδείας· ύστερα έπροχώρησε κι’ δ ίδιος 
•δύο βήματα κι’ έγΰρισε γιά νά τόν βλέπη 
«λος ό κόσμος.

Μέ έ'να άπότομο κίνημα' έπέταξε μα
κρυά τό δοξάρι του, έβγαλε τό σουγιά 
του, καί μέ μιά μαχαιριάν έχάραξε τίς 
τέσσερες χόρδες τοΰ βιολιού. Ή χορδές 
έσπασαν άφήνοντες ένα όξύν ήχο.

—Κανείς ποτέ δέ θά πή δτι θεωρώ τόν 
έαυτό μου καλύτερο άπό τό Γ ιάννην Ό- 
-■στερ, έφώναξε..

Ό ’Όστερ, τρία χρόνια τιόρα, ειχε στό 
νοΰ του κάποιο σκοπό, πού τόν αισθα
νότανε νά πάλλη μέσα του, χωρίς δμως 
νά μπορή καί νά τόν έκφράση μέ τίς 
χορδές τοΰ βιολιοΰ του, γιατί δέν τόν 
■άφηναν στό σπίτι ή φτώχεια καί ή φρον
τίδες, καί δέν τοΰ ειχε συμβή τίποτα πού

νά μποροΰσε νά τόν έμπνεύση καί νά 
ύψώση λιγάκι τή φαντασία του άπό τήν 
καθημερινή πάλη μέ τή δυστυχία. Καί 
τώρα, άκούγοντας τό σπάσιμο τών χορ
δών τού βιολιοΰ τοΰ Λαρσόν, έγειρε πρός 
τά πίσω τό κεφάλι του καί πήρε βαθειά 
τήν αναπνοή του· τά χαρακτηριστικά τοΰ 
προσιόπου του είχαν διασταλή, σάν νά- 
κουγε κάτι πού ερχότανε άπό πολύ μα
κρυά, κι’ έξαφνα άρχισε νά παίξη. Ό 
σκοπός πού μάταια ζητούσε, τρία χρόνια 
τώρα, τοΰ ήρθε τόσο έξαφνα, καί, παί
ζοντας μελωδίαν άφθαστη, άρχισε νά προ- 
χωρή πρός τήν έκκλησία. Τούς έτραβοΰσε 
μιά δύναμις ακαταγώνιστη, μία άνέκφρα- 
στη γοητεία. Καί δλοι ευχαριστήθηκαν 
τόσο πολύ κι’ άπό τόν Λαρσόν κι’ άπό 
τόν Γ ιάννην Όστερ, πού ή συνοδεία 
μπήκε στήν έκκλησία μέ τά δάκρυα στά 
μάτια...

Μεταφραστής Ά. Μ.

Μ Α Ζ Υ  Σ Ο Υ

Είναι γλυκό νά γεύωμαι μαζύ σου κάθε οπώρα 
Χρυσή, nob γέρνει κάι λνγά τά πράσινα κλαδιά,
Κοντά στά ρείκια τά δασιά τον δειλινού την ώρα 
Ν ’ ακούω νά πάλλη μυστικά τήν άδολη καρδιά.

Πλάϊ στήν ’ήρεμη πηγή με τό παληό πλατάνι 
Λ ' άχι] ή φωνή σου αρμονικά στήν ενθεη σιγαλιά.
Α” εγώ κοντά σου άναγερτός νά πλέκω σε γατάνι 
Σ τ αρρενωπό σου μέτωπο τά μαϋρα σου μαλλιά.

Τό στόμα αν δεν τό ξεδιψά τό τραγανό σταφύλι 
Μ ηδ’ ή κερύθρα που άναβρεί τον θυμαριού τό μέλι 
Νά σκύψω, άγάπη μου, νά πιω που τά γλυκά σου χείλη,
Νά πιγι τό πάθος τό σφοδρό κι άγάπη μου οσο θέλη.

Κ ι άκόμα, άγάπη μου, αγαπώ μαζύ σου κάποιαν ώρα, 
Πρός τό βαθν τό πέλαγο ταξέϊδι χωρίς τέρμα,
Νά δώ δερφίνια νά χυμονν νά παραβγονν στήν πρώρα, 
θαλασσοπούλια νά πετονν πρός του ήλιον τό γέρμα.

ΒΊΚΣΟΣ JCrnilQTHI
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, - Εΐμουν στό κοντσέρτο. Ή  ευρύχωρη, 
I ή ψηλή σάλα πλημμυρισμένη φώς, λάμψη, 

εϊτανε γιομάτη κόσμο. Ό λ ο  τό έκλεχτό 
κοινό τής πρωτεύουσας, το μουσικό δσο 
καί τό άμουσο, είχε μαζωχτεϊ κείνο τό 
βράδι γιά ν’ ακούσει τή συμφωνία, πού 
θά  δίνονται ύπό τή διεύθυνση τοΰ νέου 
αρχιμουσικού.

Τό πρώτο μέρος τοΰ κοντσέρτου, πού 
απαρτίζονταν άπό μικρά κομάτια. έτελεί- 
ωσε γρήγορα κι’ άρχίνησε ό συνηθισμέ
νος θόρυβος. ’Έγεινε ή διακοπή.

“Εμεινα στή θέση μου κι’ ακουγα τίς 
ομιλίες.

Ό λο ι περίμεναν τή συμφωνία καί πολ
λοί μιλούσαν γι’ αύτήν. Ά λλοι συζητού
σαν γιά διάφορα άλλα πράγματα.

Έκαθόμουνα δεξιά στή μεγάλη είσοδο· 
τό κοινό, πυκνό περνοδιάβαινε μπρός μου 
σ’ όλη τή διακοπή. Κείνο τό βράδι εΐ
μουν στίς κακές μου· δλα τάβλεπα μαΰρα. 
Σέ κάθε νέο πρόσωπο, πού κοίταζα, άνε- 
κάλυπτα κάτι αντιπαθητικό, κουτό, κακό. 
Κάθε φράση, κάθε λέξη, πού ακουγα, μοΰ 
έφαίνονταν απελπιστικά πρόστυχη.

Οί τουαλέτες, τά πρόσωπα, οί κουβέν
τες, αύτή ή μουσική, πού ακούσαμε, πού 
μάς έζάλισε μέ τήν άκροβατική της τέ- 
χνη, χωρίς νά συγκινεί τήν ψυχή, δλα 
μοΰ έφαίνονταν άδεια, άσκοπα. Ή  καρ
διά μου εί'ταν σφιγμένη- εΐμουν σάν έρη
μος. Αισθανόμουν, πώς άν ήθελα νά δι- 
γηθώ σέ κανένα τήν κατάστασή μου, δέ 
ί)ά μ’ ε νοιώθε' θάρκοΰνταν μόνο νά μοΰ 
χαμογελάση ευγενικά. Γ ι’ αύτό έκαθόμουν 
ήσυχα στή θέση μου καί δέν είχα καμ- 
μιά, μά καμμιάν επιθυμία ν’ ανοίξω κου
βέντα. Έβλεπα κι’ ακουγα· καί νά τό 
πώ ξάστερα, εΐμουν έτοιμος νά τή μι
σήσω αύτή τήν ανθρωπότητα. Είχα μπρός 
μου άνθρώπους κάθε ηλικίας, σωστόν

δμως άνθρωπο δέν έβλεπα κανένα, μο
νάχα θεατρίνους, κακούς Θεατρίνους πού 
ζητούσαν νά παίξουν τόν ’Άνθρωπο. Τ ί
ποτες φυσικό, τίποτες σωστό, τίποτες ζων
τανό δέν εΐχεν αύτό τό άσυνάρμοστο καί 
θορυβώδικο πλήθος, πού έ'τυχε νά βρε- 
θη μαζί μου μέσα στή|πλατειάν αύτή σάλα.

Ή  διακοπή κόντευε νά τελειώση· τό 
κουδουνάκι χτύπησε· καί τό κοινόν έκά- 
θησε. Ανυπόμονα περίμενε τήν συμ
φωνία· ετοιμαζόμουν νά τήν ακούσω 
προσεκτικά. Κι’ δλοι περίμεναν φανερά- 
κάτι εξαιρετικό.

Τέλος ό αρχιμουσικός φάνηκε· ύστερα 
άπό ζωηρές επιδοκιμασίες, έ'γινε απόλυτη 
ησυχία γιομάτη προσδοκία. Οί μουσικοί 
μέ τά όργανά τους, καθισμένοι, έτοιμοι 
περίμεναν. Άκούγονταν ό ξερός, ό βρα
χνός ήχος τής μπαγέτας άπάνου στό ανα
λόγιο. Ό  άρχιμουσικός επιθεώρησε μέ 
μιά ματιά τήν ορχήστρα, σήκωσε τό χέρι 
κ’ ή μουσική άρχισε.

Ά ρχισε pianissimo, σά νάθελε νά προ- 
διαθέση τούς άκροατάς, κι’ αύτός ό άτολ
μος πρόλογος φάνηκε σά νά προαγγέλη 
κάπιο μυστήριο. Πράγματι, αναγκαζό
ταν κανείς νά άφοσιωθή εντελώς στή συμ
φωνία μ’ αύτό τό απαλό κι’ δμως έν
τονο άρχίνισμα. ’Άξαφνα μέσα άπό τήν 
ολοένα αυξανόμενη αφθονία τών τόνων, 
άντήχησεν ή μελωδία, ξεγλύστρησεν, απα
ρατήρητα σχεδόν, εύθύς δμως έκυριάρ- 
χησε· καί τό άκομπανιαμέντο ταπεινό· 
έκλινε μπρός στή βασίλισσα του. Πότε 
έπαιζε δυνατώτερα, γρηγορώτερα· πότε 
πάλε λιγοψυχοΰσε, όμως τόσο μονάχα, υσο 
γιά νά έκτυλιχτή καλήτερα, νά σηκωθή σέ 
μεγαλήτερο άκόμα ύψος.

Ακίνητος άφογκράζομουν κι’ δλο μου 
τό είναι τ ’ απορροφούσαν οί τόνοι. Α να 
τριχίλες έτρεχαν «πάνω μον*. Κύταξα .γύρο»

μου- άλάκερη ή σάλα είχεν εξαφανιστεί 
μαγεμένη άπό τή δύναμη τής θείας συμ
φωνίας. Θεέ μου ! Θεέ μου ! έψιθύριζα 
μέσα μου, τί δύναμη ! τί πάθος! τί αλή
θεια !

Δάκρυα συγκίνησης κ’ ένθουσιασμοΰ 
έπνιγαν τά μάτια μου. Ή  ψυχή μου άλά
κερη συνεκείτο, έτρεμε γιομάτη φρίκη 
καί σάν άπό μιάν άσυνήθιστην άποφα- 
σιστικότητα.

"Ολος ό κόσμος, πού κάθονταν μπρός 
μου, πού τόν ειχα πριν άπό λίγο μισήσει, 
τώρα μοΰ φάνταζε ωραίος καί τόν αγα
πούσα θερμά, σάν άδέρφι μου.

— Ναί, ναί, έχετε δίκιο, σείς ασυνή
θιστα γοητευτικοί τόνοι! χρειάζεσαι πράξη, 
αΐσπμια, άγάπη — μούλεγε μιά παθητικιά, 
μυστική φωνή κι’ αϊστανόμουν μέσα μου

κόσμος ακολούθησε τό παράδειγμα μου. 
Κοίταζα γύρο μου· τρομασμένα πρόσωπα, 
γιομάτα άγωνία κ’ έ'κπλτ)ξη μάτένιζαν. 
Καί τότες ενθουσιασμένος, εφώναξα στο 
πλήθος, πού μέ τριγύριζε:—Δέν άκοΰτε 
λοιπόν εσείς, δέ βλέπετε, πώς πρέπει νά 
τήν ακολουθήσουμε, πώς η  μουοική αύτή 
μάς οδηγεί στήν αλήθεια, στήν καλωσύνη, 
στήν ευτυχία... Άμέσως, χωρίς αργοπορία, 
πρέπει νά τρέξουμε κοντά της.

Ή  φωνή μου έσβυσε πνιγμένη στούς 
ήχους τής συμφωνίας. Καί τότες αιστάν- 
θηκα σάν νάφιναν τά πόδια μου τή γή  
καί πώς έγώ ό ίδιος, δμοια μέ τή συμ
φωνία, σηκωνόμουν, σηκωνόμουν μαζί 
της στά ύψη. Μέ θαυμασμό έβλεπα άπά
νου μου τό μεγάλο, τό σκούρο, τόν άστρο- 
σπαρμένον ουρανό. Τό χτίριο, πού εΐμα-
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"Εγινε απολύτως ησυχία γεμάτη προσδοκία.

καθαρώτερα μιά δύναμη καινούργια.
Κι’ αύτή ή δύναμη μέ καλοΰσε σέ 

δράση, σέ αυτοθυσία. Α κουγα τώρα μο
νάχα μιά παραίνεση φλογερή, δλο πε
ποίθηση, πού ακατάπαυτα καί διαταχτικά 
ένεργοΰσε μέσα μου. Είμαι έ'τοιμος νά 
τήν ακολουθήσω κ’ ή συνείδηση αυτής 
μου τής διάθεσης μ’ έκαμνε ευτυχή.

Ή  αναπνοή μου έπιάνονταν. Ποτές 
μου δέν αΐστάνθηκα μιά τέτοια συγκίνηση. 
Ναί, αύτή τή στιγμή γιά δλα είμαι πρό
θυμος, τό'νοιωθα πολύ καλά. * Ηθελα νά 
μηνύσω τής συμφωνίας, ήθελα ν’ άπο- 
κριθώ σ’ έκείνη τή φωνή, πού μέ χα
λούσε, άλλά τήν ίδια  στιγμή χωρίστηκαν 
οί τόνοι άπό τήν εξέδρα καί σιγά ταλαν
τεύτηκαν στά υψη.

Πετάχτηκα άπό τή θέση μου· δλος ό

στε μέσα, άνοιξε μονάχο του, Άπάνω, 
ψηλά, άπάνω άπό μάς, έπαιζε τώρα μιά 
ορχήστρα αόρατη, δλοένα ψηλότερα άνα-r 
βαίνοντας καί.... τήν ακολουθούσα. Κοί
ταζα κάτου κ5 έβλεπα τό πλήθος ν’ άνα- 
σηκώνεται σιγά σιγά καί ν’ άρχεται πίσω 
μου. Διέκρινα πώς μιά ασυνήθιστη άλ- 
λαγή έγίνονταν μέσα του. Στά ενθουσια
σμένα, στά συγκινη μένα πρόσωπα, άστρα- 
φτε τώρα ή απόφαση καί τό γλυκό χα
μόγελο. ’Έβλεπα πώς δλοι, σάν κ’ έμενα, 
6’ άκολουθρύσαν τή συμφωνία δίχως άν*- 
τίρρηση. Σηκωνόμαστε πάντα ψηλότερα, 
ψηλότερα, πίσω άπό τή συμφωνία καί 
τέλος πετάξαμε οξω άπό τούς τοίχους τοΰ 
χτιρίου στό διάπλατο, στό άπέραντο κενό. 
Αμέτρητη ξαπλόνονταν ή πόλη κάτω 
μας. Έβλέπαμε τούς χρυσούς κουμπέδες



τών εκκλησιών, τούς άσπρους τοίχους τών 
σπιτιών, τις μαυρισμένες, τίς ψηλές φάμ
πρικες. Τιποτένια φώτα τρεμόσβεναν κάτω 
στους στενόχωρους δρομίσκους· και σά 
μερμίγκια μέσα έκεΐ εσέρνονταν άνθρω
ποι κι’ άμαξες.

Πετάξαμε γρήγορα άπό κεΐ. Ή  μου
σική ε παίξε τώρα άκόμα Ισχυρώτερα, με
γαλοπρεπέστερα. "Οσο μακρΰτερα πηγαί
ναμε τόσο τό πλήθος αυξαινε πίσω μας. 
Περάσαμε πέρα άπό τήν πόλη και πε
τάξαμε σέ μιά μεγάλη, έρημη στέππα. 
"Ενα χλιαρό, ελαφρό, ζωογόνο άγεράκι 
μάς χαΐδευε τό πρόσωπο. Θυμόμουν πώς 
εΐταν χειμώνας, σάν πήγαινα στό κον- 
τσέρτο. Μά δώ εΐταν ζέστη, άνοιξιάτικο 
άγεράκι φυσούσε. Ό μ ω ς αύτό-δέ μέ ξί
παζε. Ξανακατεβήκαμε μαζί μέ τή συμ
φωνία χαμηλότερα, τριγυρίζαμε άπάνω 
άπό τή γή, τά πόδια μας ίσα ίσα π ’ άγ
γιζαν τά μυρουδάτα λουλουδια, ποΰ σκέ
παζαν τή στέππα. Ό  μεγάλος άσημένιος· 
δίσκος τοΰ φεγγαριού πρόβαλε στόν ορί
ζοντα καί φώτιζε μή τίς λοξές του άτχί- 
δες εμας καί τή χώρα γΰρω μας. Τό πλή
θος όλοένα έπΰκνωνε πίσω μας. Άλά- 
κερη ή στέππα έφαίνονταν σά θάλασσα 
μαύρη άπό τάνθρώπινα κορμιά πού 
έπλανιόνταν άπάνου της. Ή  συμφιονία 
δυνάμωσε πλημμυρώντας τόν κόσμον δλο 
και ξυπνώντας δλα τά ζωντανά σέ μιά 
ζώή καινούργια. Δέν εΐταν τίποτες στή 
γή μεγαλοπρεπέστερο κι’ ανώτερο άπό 
κείνη τή μουσική. ’Έβλεπα τά πρόσωπα 
τών άνθρώποον πού εΐταν κοντά μου. 
’Ελπίδα καί χαρά έλαμπε άπάνου τους. 
Προσεχτικά, προσδοκώντας κάτι, κοίταζα 
κατά τή γή κάτου, νά νοιώσω ποΰ πη
γαίναμε. Τότες παρατήρησα πώς σηκω
θήκαμε πάλε ψηλά πάνω άπό τή στέππα. 
Μέ μιάς ή μουσική σταμάτησε τό δρόμο 
της, έστάθη λίγο ψηλότερα άπό μάς 
κ’ έκεΐ έπαιζε. Κάτου μας άπλόνονταν στό 
σκοτάδι ενα χωριό, φτωχικό χο»ριό, σκο
τεινό, μαΰρο· λιγοστά φώτα τρεμόσβεναν 
στά παραθύρια τών καλυβιών. Ά ξαφ να  
μέσα στούς τόνους τής συμφωνίας αντή
χησε ενας παράχορδος, άλλοιώτικος ήχος, 
μιά απελπιστική κραυγή, πού έρχονταν 
άπό κάτου—άρρωστιάρικη, τρομαχική. 
Καί σύγχρονα ακούστηκαν παραπονετικά 
κλάηματα. "Ωρμησα, σά νά μούσκιζε μα
χαίρι τήν καρδιά, βαρειά καί γρήγορα

έπεσα στή γή, καί βρέθηκα σ’ ένα μονο
πάτι μές τά χιόνια, σ’ ένα έρημο σοκάκι 
τοΰ χωριοΰ.

Ά πό μιά καλύβα δεξιά άντηχοΰσεν ή 
ή ίδια άβόηθητη παράξενη φωνή, αρι
στερά άκούγονταν οϊ κλάψες ένός παιδιού.

Κοίταξα γύρω μου καί κατάλαβα άμέ- 
σως πώς βρισκόμουν σ’ ένα ρούσικο χω
ριό χωμένο στό χιόνι, μέσα στή φτώχεια 
καί τήν κακομοιριά. Κι’ δπως άκουγα 
δεξιά όλοένα τήν ίδια φωνή νά ζητάν) 
βοήθεια, τράβηξα κείθε.

Μπήκα σέ μιά χαμηλή, δγρή, καλαμένια 
καλύβα, μισοχαλασμένη άπό τά χιόνια.

"Ενας χωριάτης κάθονταν σ’ ένα μπά
γκο κ’ έβγαζε άγριες, παράφορες κραυ
γές. Μέ κοίταξε κατάματα, μιλούσε μπερ
δεμένα κ’ έτρέκλιζε δώθε κείθε. Στήν άλλη 
γωνιά μιά γυναίκα αδύνατη, κίτρινη, κά
θονταν καί κουνούσε μιά κούνια καί μουρ
μούριζε άκατονόητα λόγια...

— Τί τρέχει; Ποΰ βρίσκουμαι; Τ ί έχετε; 
ρώτησα τό χωριάτη κ’ ύστερα τή γρηά.

Ό  χωριάτης δέ μοΰ απάντησε, γιατί 
δέ μένο ίανθε.

— Κοίταξε, καλέ μου αφέντη, ειπε ή 
γρηά, ό άντρας μου έχει θέρμη κ’ εγώ ίσα 
ίσα πού στέκομαι ορθή· δ,τι σηκώθηκα. 
Τούτα είναι τά παιδιά. Δέν έχουμε τίπο
τες νά φάμε. Γ ι’ άγάπη τοΰ Χριστού, 
βοήθα μας!

Ταραγμένος άπό. τόν πόνο καί τήν 
άπελπισιά, πετάχτηκα δξω άπ’ τό δρόμο 
νά φωνάξω βοήθεια στό πλήθος πού 
μ’ ακολουθούσε. Μά δέν εΐταν πειά κα
νείς στό δρόμο. Μονάχα τ’ άστέρια τρε- 
μόλαμπαν στό μαΰρον ουρανό, ψυχρά κι’ 
άδιάφορα.

Μουσική καί συνοδεία χάθηκαν. Πάνε 
δλα. Μονάχα πέρα μακριά, μακριά, ψηλά 
άκουγα ξεψυχισμένους τούς άπόμακρους 
ήχους τής συμφωνίας.

Μέ πόθο στάθηκα ν’ άκούσω, μά κείνη 
τή στιγμή σβυστήκαν όλότελα. Ό  άγέ
ρας μονάχα φυσομανούσε, σφυρίζοντας 
στό σοκάκι, στριφουλίζοντας τό χιόνι κι’ 
άπό τήν άντικρινή, καλύβα έξορμούσαν 
όλοένα τά ίδια παραπονιάρικα κλάηματα 
τοΰ παιδιού. Καί τότες τ’ άνοιωσα πιά 
δλα: βρισκόμουν άνάμεσα σ’ ανθρώπους 
πού πέθαιναν άπό δυστυχία καί πείνα. 
Ή  συνείδηση τής αδυναμίας μου καί τής

απομονωσης μου εκείνη τήν ωρα μου ει- 
ταν φριχτή.

Πώς νάν τούς βοηθήσω μονάχος; Πώς 
μπόρεσαν αύτοί οί άπιστοι, οί άκαρδοι 
άνθρωποι νά μ’ άφησόυν στή μέση, τήν 
τελευταία, τή σπουδαιότερη στιγμή;

Αδυναμία, εγκατάλειψη, άηδία, ανεί
πωτη λύπη μοΰ πλημμύριζε τήν καρδιά 
μ’ άπελπισιά. Γύρισα πίσω, νά πάω στό 
χωριάτη, πού στόν παροξυσμό τής θέρμης 
του φοοναζε έτσι, άλλ’ άξαφνα άπό τή 
συγκίνηση ξύπνησα κι’ άνοιξατά μάτια μου.

Ό  ήλιος έλαμπε στό παράθυρο. Ά να- 
σηκώθηκα στό κρεβάτι μου, είδα τό ρω- 
λόϊ καί βιαστικά ντύθηκα. Είχα παρα* 
κοιμηθεί καί θαρρούσα πώς άργησα νά 
πάω στή δουλειά μου, πού μέ περίμεναν 
στίς εννιά. "Ομως πήγα αρκετά νωρίς 
άκόμα, άν κέφτασα στό γραφείο μου 
μιάν ώρα άργώτερα άπό τήν προσδιωρι- 
σμένη.

“Οταν χαιρέτησα τό διευθυντή μας, μέ 
ρώτησε μέ περιποιητικό τόνο:

— Έ , πώς; σάς άρεσε ή συμφωνία χτές 
βράδυ; εΐσαστε βέβαια στό κοντσέρτο.

Ειχα παρατηρήσει χθές βράδυ τό διευ
θυντή μας πολλές φορές μέσα στό πλή
θος, πού άκολουθοΰσε εμένα καί τή συμ
φωνία. Φορούσε άσπρο λαιμοδέτη καί πα
ράσημο· ώς κι’ αύτό τό είχα προσέξει. 
Στό τέλος μόνο τής περιπλάνησής μας, 
σά φτάσαμε στό πεινασμένο χωριό, τόν 
έχασα πίσω μέσα στό πλήθος.

— Ναί, ή συμφωνία είναι εξαίσια, άπάν- 
τησα, μόνο δέν ξέρει κανείς, γιατί νά-

κούει τέτοια πράγματα. Ταράζουν τόσο τά 
νεύρα....

— Ά χ , τί νευρικός! ειπεν ό διευθυντής.
«Θαρρώ, εξακολούθησε, πώς γι’ αυτό 

πρέπει ν’ αχούμε καλή μουσική, γιά νά 
υψωνόμαστε π/ευματικώς, τουλάχιστο στή 
φαντασία, άπάνου άπό τή δυστυχία καί 
τίς φροντίδες τής ζωής»· Καί γελώντας 
χάϊδεψε τό καλοφκιασμένο μουστάκι του. 
Κείνο τό πρωΐ συχάθηκα τό διευθυντή.

«Έ δώ είναι δλο έκεΐνο τό πλήθος, πού 
μ’ έγκατέλειψε στό'νειρο—συλλογιζόμουν, 
ρίχνοντας θυμωμένες, περιφρονητικές μα
τιές στά χλωμά πρόσωπα τών αξιολύπη
των υπαλλήλων μώς—πώς θά μπορού
σαν αύτοί ν’ ακολουθήσουν ώς τό τέλος 
τό εμπνευσμένο, τό φλογερό έργο, πώς 
θά εΐταν ικανοί νά σπρώξουν τό αΐστημα 
ώς τήν αυτοθυσία, πώς θά εΐταν σέ κα
τάσταση ν’ άποσπάσουν τά καθίσματά 
τους, τά δεμένα άπάνου στά γραφεία, γιά 
ν’ άφιερωθοΰν σέ καινούργια, σέ ■ψηλό
τερη, σέ γενικότερη ωφέλιμη δράση; Κ’ 
έγώ ό ίδ ιος; Μήπως δέν είμαι κ’ έγώ 
ένας άνθρωπος άπό τόν ίδιο σωρό, ικα
νός μόνο στό'νειρο νά υψωθώ άπό τά συρ
φετό, ν’ άφοσιωθώ σέ μιάν υψηλή, σέ 
μιάν ευγενική ορμή ;* Μά τήν τελευταία 
μυυ σκέψη δέ θέλησα νά τή πιστέψω. Δέ 
θέλησα νά παραδεχτώ τήν άδυναμία 
μου.

’Άναψα ένα τσιγαρέτο, έπήρα ένα έγ
γραφο κι’ άρχισα νάν τό ξεφυλλίζω.

Μετάφρ. Κ. Λ.

Σ  Υ  Μ  Π  Ο Ν  I Α

Δεν κλαίω τήν πάλη τής ζωής, μεσ’ τής θλιμμένες ώρες 
τοΰ φθινοπώρου, ποΰ ή βαρειά ομίχλη τήν σκεπάζει4 
παληες άγάπες δεν θρηνώ, ον τε λνπρϋμαι κόρες 
ο>μορφές, νειονς ποΰ άδικα ό θάνατος αρπάζει.

Δεν συντροφεύει ό οίκτος μου, τής Δυστυχίας τον πόνο. 
αδιάφορος πάντα τραβώ πρός τής ζωής τήν άκρη 
μά τόν Ζητιάνο τής χαράς, αυτόν λυποΰμαι μόνο, 
γ ι αυτόν κρατώ τή θλίψη μου καί τής ψυχής τό δάκρυ.

ΚΛΕΑΡ*. ΜΙΜΙΚΟΣ
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’Ανάλογη συζήτηση μέ το  «Νέον Πνεύμα» 
τοϋ Γ ιαννόπουλου (Ή Έ κ κλ η σ ις  πρός τό  
Πανελλήνιον Κοινόν, έπέρασε απαρατήρητη) 
έκίνησε κ ’ ένα άλλο βιβλίο, γραμμένο 
κι’ αύτό δυστυχώς στήν καθαρεύουσα, σέ 
μιά καθαρεύουσα αλύγιστη, σκληρή, πού 
δέν είχε γ ιά  έλαφρυντικό της τήν κάποια 
Ι ιαννοπουλέϊκη δροσεράδα, μά πού ειχε 
μεγάλο προτέρημα τόν επιστημονικό ορθο
λογισμό, τήν άκράδαντη π ίστη  σ εκείνα 
πού έκήρυττε, καί μία πειστικότατη  δια
λεκτική μέθοδο, συνεχισμένη σέ σειρά 
κατόπιν άρθρα στό Νουμα. Τό βιβλίο, εύαγ- 
γέλιο τή ς Ε ρ γα τ ικ ή ς  ’Ιδέας και τώ ν όσων 
πιστεύουνε στήν τελειωτική νίκη τής Δ η 
μοτικής μαζί μέ τό λυτρωμό τοϋ ’Ε ργάτη , 
εϊτανε τοΰ 1 . Σκληρού τό  «Κοινωνικόν μας 
ζήτημα». Σάν άστρολίθι πού ταράζει τά  
κοιμισμένα νερά ένός βάλτου, έ'πεσε στούς 
καλοκαιριάτικους μήνες τοΰ 1907, γραμμένο 
θαρρώ, άν καί δέν άναφέρεται στό εισα
γωγικό σημείωμα, στή Γερμανία, δπου 
έμενε ό Σκληρός έκείνη τήν έποχή. 'Η  έπί- 
δραση τουλάχιστον τοΰ Γερμανικοΰ Σοσια
λισμού, τώ ν θεωριών τόΰ Μάρξ, είναι 
καταφάνερη. Και ό Στέφανος Ραμάς 
(κ. Μάρκος Τσιριμώκος) σ’ ένα του άρθρο τό  
σημειώνει (άριθ. 263 τοϋ 1907) πειράζον- 
τας μάλιστα τό  συγγραφέα τοΰ βιβλίου, 
πού προτίμησε τό  Γερμανικό άπό τόν . . . 
Γαλλικό σοσιαλισμό.

Τό βιβλίο αύτό, πού βέβαια ούτε τδλαβε 
ύπ’ ό'ψη του καθόλου ό ’Αστικός Τύπος καί τά 
άγνόησε μέ σύστημα, θάλεγε κανείς, (μερικά 
λόγια έγραψε μονάχα ή * ’Ακρόπολη»), στήν

άρχή έπέρασε απαρατήρητο καί μέσ’ από* 
τ ις  τάξεις τών λίγων τό τε  ξυπνημένων αν
θρώπων, τώ ν Δημοτικιστών. Ε υτυχώ ς γ ιά  
τήν κοινή μας ’Ιδέα, έκεΐνο τόν καιρό έτυχε 
νά σπουδάζη στή Γερμανία ό φωτισμένος 
παιδαγω γός κ. ’Αλ. Δελμοΰζος, κ ’ είναι αύ
τός ό Α . Ντέλος τοΰ Νουμά πού μέ άρ
θρο του τετρασέλιδο άπό τό  Stranberg, 
ήρθε στόν αριθμό 257, 19 Αύγουστου 
1907, νά μάς γνωρίση τήν έκδοση του βι
βλίου, ν’ άναπτύξη τίς ιδέες του, νά τ ίς . 
συ ζητήση.

’Από τά  άρθρο τοΰ Δελμούζου, καί κυ- 
ριώτερα άπό τόβιβλίο τοϋ Σκληροΰ, άνοί- 
χτηκε μιά πλατειά  διεξοδική συζήτηση στό 
Νουμά, ποΰ άναψε καί φούντωσε στά 19 0 s. 
χωρίζοντας τούς δημοτικιστές σέ δυό αντί
παλα στρατόπεδα, Έ θνικ ιστές καί προο
δευτικούς, σοσιαλιστές, νά ποϋ με.

Σ τή  συζήτηση αύτή έλαβαν μέρος άπό 
τήν πλευρά τώ ν Εθνικιστών ό Στέφανος 
Ραμάς, ό Ί δ α ς  Δραγούμης, ό Πέτρος Β λα
στός (πού δηλώνει στά 1908 πώ ς άφήνει πιά 
γ ιά  πάντα  τό ψευδώνυμο του Έ ρμονας καί 
θά  υπογράφεται φαρδιά-πλατειά μέ τδνομά 
του) κι’ άπό τήν άλλη τώ ν δημοτικ ιστά- 
δων σοσιαλιστών ό Κώστας Χατζόπουλος 
Πέτρος Βασιλικός (μέ τό  παλιό του αύτό 
ψευδώνυμο έδημοσίευε άρθρα καί κριτικές 
στά Νουμά), ό Ζαβιτζιάνος, ό Ν τέλος-Δ ελ- 
μοΰζος, ό Ν. Γιαννιός, κ. ά.

Ο ί πρώ τοι ύποστηρίζανε πώ ς δέν είναι 
γ ιά  τήν ώρα χρήσιμος ό Σοσιαλισμός γιά  
μάς, πού σάν Κράτος άκόμα άφτειαστο καί 
σάνέθνος χιλιοκατατρεγμένο, έχουμε άνάγκη

άπό Ε&νισμό πριν άπ’ δλα, ενώ οί δεύτε
ροι, ζώντας σέ μεγάλα κέντρα τής Εύρώ- 
πης καί μελετώντας άπό κοντά τή σοσια
λιστική κίνηση, φωνάζανε πώς δλοι οί άνα- 
μορφωτικοι καί στή γλώσσα καί στίς Ιδέες 
πρέπει νά γίνουνε σοσιαλιστές, νά γείρουνε 
στό πλευρό εκείνων πού μάς δίνουνε τήν 
πρώτη ύλη γιά τή διαμόρφωση τής ζων
τανής λαλιας, καί νά μπορέσουνε έτσι άπο- 
τελεσματικά νά χτυπήσουνε τήν καθαρεύ
ουσα καί τή ρουτίνα.

Ό  Νουμάς άμέσως μετά τή δημοσίεψη 
τοΰ πρώτου άρ
θρου τοΰ Δελμού
ζου, ξανατύπωσε 
στόν άριθ. 260 ο
λόκληρο τό πολύ 
σωστό, τίμιο καί 
Φορτισμένο μ έ ρ ο ς  
άπό τό τελευταίο 
κεφάλαιοτοΰ Σκλη
ροΰ πού άναφέρεται 
στούς δημοτικι
στές ώς ριζοσπα
στικά στοιχεία ι
κανά «πρός κοινω
νικήν δράσιν».

«Οί δημοτικισταί, 
γράφει στό «Κοινω
νικόν μας ζήτημα», 
ίκλήθησαν υπό τής 
ιστορίας νά παίξουν 
σπουδαΐον ρόλον είς 
τήν άναγέννησιν τής 
Κοινωνίας μας. Είναι 
άναμφιβόλως τά κα
λύτερα, γνωστικό
τερα καί τά μάλλον 
ενθουσιώδη παιδιά 
τής μπουρζουαζίας 
μας4 άφοΰ κατώρθω- 
σαν είς τό μέσον τοι- 
ούτου ώκεανοϋ ψεύ
δους καί άπατης νά απαλλαγούν ισχυρών προλή
ψεων, έστω καί είς μερικά μόνον ζητήματα, τό 
τοιοΰτον άποδεικνύει δτι έχουν υγιή εγκέφαλον 
καί γενναΐον, ελληνοπρεπή χαρακτήρα, πράγμα 
σπάνιον είς τοιαύτην σχολαστικήν, διεφθαρμέ- 
νην καί σατανικώς έγωϊστικήν ατμόσφαιραν . .
...........................................  Ά λλά οί δημοτικισταί
έφαντάσθησαν δτι ή μπορούν νά λύσουν τό γλωσ
σικόν ζήτημα, χωρίς νά θίξουν τό δλον κοινω
νικόν οικοδόμημα, μή Θέλοντες νά εννοήσουν 
δτι τό γλωσσικόν ζήτημα δέν είναι τόσον ακα
δημαϊκής, δσον κοινωνικής καί πολιτικής φύ- 
σεως, στενώτατα συνδεδεμένον μέ ολόκληρον 
ιστορικόν καί κοινωνικόν σύστημα, επομένως δέ 
τότε μόνον δυνατόν νά λυθή έν τή πράξει δταν

κλονισΟή τό δλον αύτό κοινωνικόν μας σύ
στημα».

Μ ιλώντας άπό τίς  στήλες τοϋ Νουμά 
πιά, στόν άριθμό 268, μέ τή  γλώσσα 
τοΰ άπλοΐκοΐΓ ανθρώπου, τώ ν παιδιών στούς 
δρόμους, πού αύτά, κατά  τό  Λούθηρο, πρέ
πει νά κοιτάς στό στόμα πώς μιλοΰν κ ’ έτσι 
νά γράφης, μιλώντας πρός τούς δημοτικ ι - 
ατάς— καθώ ς επιγράφει τό  άρθρο το υ — σέ 
δημοτική, δσο μποροΰσε άνθρωπινότερη, ό 
Ε π α να σ τά τη ς  κοινωνιολόγος τούς παρου
σιάζει μερικά μεγάλα ιστορικά γεγονότα, 

κοιταγμένα κι’ άπό 
τήν πλευρά τή  με
ταφυσική μέ ίδεα- 
λιστικά μάτια  κι’ 
άπό τήν πλευρά 
τ  ή διαλεκτική, 
πού αύτός ακολου
θ ε ί καί πρεσβεύει. 
Τό δηλώνει άλλω
στε κ α θα ρ ά : «’Ε 
γώ  είμαι κα θ ’ ο 
λοκληρίαν διαλε
κτικός, ενώ σείς, 
άν δέν άπατώ μαι, 
σ τά  περισσότερα 
τουλάχιστον, μετα 
φ υσ ικο ί (4 Νοεμ
βρίου 1907, Νου
μάς σελ. 4).

Γιά τόν ’Αγώνα 
τό  Γλωσσικό βάζει 
τήν εξής έρώτηση ·

«Πώιτ βγήκε στή 
μέση τό ζήτημα τής 
δημοτικής καί έν γέ- 
νει τής γλωσσικής 
μεταρρυΟμίσεως : 

α ') ’Απάντηση μ ε 
τα φ υσ ικ ή . Αιτία εί

ναι ό Ψυχάρης, ό Πάλλης καί λοιποί. Ά ν  δέν 
εϊτανε αυτοί δέν θ ά  υπήρχε γλωσσικό ζήτημα.

β') Άπάντηση δ ια λεκτική . Γλωσσικό ζήτημα 
ίιπήρχε πάντοτε, ένόσφ υπήρχε διαφορά μεταξύ 
επίσημης καί λαϊκής γλώσσας. Ά ν  δέν παρα
τηρήθηκε, αύτό οφείλεται σέ σοβαρούς κοινω
νικούς λόγους. Ένόσφ τό Έ θ νο ς περνούσε τό 
φεουδαλο-άριστοκρατικό στάδιο τής άναπτύ- 
ξεώς του, δέν μποροΰσε νά γίνη κανένας λόγος 
γιά λαϊκή γλώσσα, καί αργότερα δταν άπόχτησε 
τό σημερινό του αστικό χαρακτήρα, οί λίγοι 
πού υψώσανε τή φωνή τους γιά τή λαϊκή γλώσσα 
δέν ακούστηκαν (Βηλαράς, Σολωμδς κ. ά.) διότι 
τό γενικό ρεύμα ύστερα άπό τήν επανάσταση 
ζητούσε τήν εξακολούθηση τών φεουδαλικών



παραδόσεων τοΰ Βυζαντίου (γιά λόγους πολιτι
κούς). Μόνον άφοΰ πέρασε πολύς καιρός κι’ άπό 
τη μια μεριά ή συνείδηση τοΰ λαοΰ γινόταν 
όλοενα αστικότερη, άπό τήν άλλη φαινόταν 
καθαρώτερα τό ανεδαφικό τών «φεουδαλικών 
παραδόσεων», ωρίμασε πλέον εντελώς ή άνάγκη 
γλωσσικής μεταρρυθμίσεως. Έ δώ  άνεφάνηκαν 
εύγλωττοι καί συστηματικοί άπολογηταί τής 
μητρικής μας γλώσσας: Ψυχάρης, Πάλλης, 
Έφταλιώτης κ. ά. Αύτοί είναι δχι ή αιτία  πού 
έδημιούργησε τό δή&εν γλω σσικόν ζήτημα»  
άλλά οι «εύγλωττότερον διατυπώσαντες» τήν 
ανάγκην, τής γλωσσικής μ ετα ρρ υθμ ίσ εω ς, ή 
οποία είχε πιά  ωριμάσει. Θά θριαμβεύσω δέ 
τελείως ή Δημοτική δταν δλο τό έθνος πεισθή 
γιά τόν ουτοπισμό τών φεουδαλικών βυζαντι
νών παραδόσεων καί ή πραγματικότης δείξη 
δχι μόνον πόσον ανωφελείς άλλά καί πόσον 
ολέθριες είνε

Τό άρθρο αύτό τοϋ Σκληρού, καθώς κ’ ενα 
του άλλο στό Νουμα τοΰ 1908 (άριθ·. 292- 3), 
άπάντηση στους Νατσιοναλιστές, Ραμα καί 
Βλαστό, είναι άπό τά δυνατότερα, τά πιό 
μεστά καί άποδεικτικά πού βγήκανε άπό 
τήν πεννα του. Κρίμα ποΰ ώς τά  σήμερα 
δέν είδανε τό φώς, συγκεντρωμένα καί τα 
χτοποιημένα, σέ μιά έκδοση της προκο
πής, που θάχε πολλά περισσότερα νά 
προσφέρη άπό τΙς λογής κριτικές ή κατα- 
κριτες φυλλάδες ποΰ κυκλοφορούνε γύρω  
ατό Σολωμό, ή δέν ξαίρω σέ τίνος άλλου 
γύρω τήν εργασία.

«Το Κοινωνικό μας ζήτημα* είναι τό βι
βλίο, καθώς τδγραψε καί ό Γιαννιός, πού 
εκαμε τούς "Ελληνες διανοουμένους νά 
συμπαθήσουν τό σοσιαλισμό, είναι κείνο 
που εφερε στό Σοσιαλισμό τούς δημοτικι- 
στες, αύτό πού γέννησε τις πρώτες σοσια
λιστικές προσπάθειες στή Νεοελληνική Φ ι
λολογία, αύτό πού έδωσε σ’ δλους μας τό 
κέντρισμα καί τή φωτεινή θεωρητική βάση 
γιά νά ριχτοΰμε στούς άγώνες ποΰ έχουνε 
σκοπο τους τήν πνευματική άνύψωση τοΰ 
Έλληνικοΰ λαοΰ. . . .

Ό  Ταγκόπουλος πού είχε δώσει έκείνη 
τήν έποχή ενα του δράμα τρίπραχτο, τΙς 
«Α λυσίδες», άπό τό θίασο τοΰ Θωμα 
Οικονόμου στό Δημοτικό Θέατρο (27 
Νοεμβρίου 1907) καί είχε άκούσει δλα τά 
μελοζαχαρένια λογάκια τής καμαρωμένης 
μας Κριτικής νά τοΰ. . . . παινέβουνε πώς 
καί πώς τό ριζοσπαστικό του αύτό έργο, 
ο Ταγκόπουλος πού ζητοΰσε τό ξύπνημα 
τοΰ Λαοΰ καί τό λυτρωμό του άπό τά 
νύχια τών κούφιων πολιτικάντιδων, δέ φαί
νεται νάμεινε άσυγκίνητος οΰτε άπό τό βι

βλίο τοΰ Σκληροΰ οΰτε άπό τή συζήτηση, 
πού άνοίχτηκε άπό τίς στήλες τοΰ περιο- 
δικοΰ του. Ή  ψυχή του έγερνε πρός τ  α ρ ι
στερά, συμπονοΰσε τόν έργάτη, χωρίς νάχη 
δμως ξεκαθαρισμένες καί άποκρυσταλλω- 
μένες Ιδέες. Στό Χατζόπουλο τουλάχι
στον έγραφε πώς είναι «Δημοτικιστής καί 
Σοσιαλιστής»,— καί ό δεύτερος πάλι, περ
νώντας τότε στό Μόναχο τήν περίοδο τοΰ 
φλογερού του έπαναστατισμοΰ, προσπα
θούσε μέ πειστικά παραδείγματα, νά τοΰ 
απόδειξη πώς τό δεύτερο, ό'χι, τ ’ οραμα
τίζεται, μά δέν είναι. «Σοσιαλιστής πού γυ- 
ρέβει διχτατορία καί κυβέρνηση δίχως 
βουλή — εΐτανε τότε πού ξέσπασε τό 
κίνημα τοΰ Ζομπα στό Γουδί, δέ ματα- 
κούστηκε· Ό  Σοσιαλιστής θά γύρεβε δι- 
χτατορία τόΰ Λαοΰ. . · »Καί μ’ δλα τούτα 
δμως ό Διευθυντής τοΰ «Νουμα» δέν έπαυε 
νά δείχνη θετικά, μέ πράγματα, τήν άγάπη 
του πρός τόν Εργάτη, Περνώντας, άπό τήν 
Πάτρα στίς 23 τοΰ Μάρτη 1908 μιλοΰσε 
μέ χαρά του άπό τό βήμα τής 'Ελληνι
κής Εργατικής "Ενωσης καί μέ θέμα 
Οχλος κα'ι Λαός, καυτηρίαζε τή σαπίλα 

τής άστικής τάξης, τών συντηρητικών 
στοιχείων, τών πολιτικάντηδων καί τών 
Λογάδων. Ό  άγώνας μας είναι νά φοβί
σουμε τό Λαό, νά τοΰ ανοίξουμε τά μά
τια, έλεγε ξαναθυμάμενος τά λόγια τών 
« Αλυσίδω ν». Καί στό άρτισύστατο τότί 
Εργατικό Κέντρο τοΰ Βόλου, έστελνε βι
βλία άπό τις εκδόσεις τοΰ Νουμα κ’ έγραφε 
λόγια επαινετικά . γιά τήν ’Εφημερίδα 
τους, τόν «’Εργάτη».

Ό  Πανεργατικός Σύνδεσμος ή «Αδελ
φότης»—έτσι λεγότανε στήν άρχή τό Κέν
τρο του Βόλου, άπό τά πρώτα ποΰ ιδρυ
θήκανε. σέ επαρχίες—εύχαριστοΰσε ξεχωρι
στά καί τόν Ταγκόπουλο καί τό Νουμα μέ 
έγγραφά του, πού τά  παραθέτουμε γιά τήν 
'Ιστορία, καί ό Ταγκόπουλος σέ γράμμα του 
άπαντητικό, άφηνε νά ξεχειλίση δλος ό φι- 
λεργατισμός πού λουλούδιζε στήν ψυχή του.

ΠΑΜΕΡΓΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
"Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ,, Βόλος 5/3/1908

ΕΝ ΒΟΛΟ

Άριίΐ. 60 Διεύθυσι “Ν ουμα ,, ’Αθήνα

Πολύτιμέ μου «Νουμά»,
Τό Συμβούλιο τοΰ Συνδέσμου μας στή συνε

δρίαση ποϋ έγινε στίς 28/2/1908, μοΰ έδωκε

τήν εντολή νά σοΰ στείλω θερμες ευχαριστίες 
γιά δσα καλά έχεις τήν καλωσύνη νά γράφης 
συχνά γιά τόν αγώνα μας καί γιά τήν εφημε
ρίδα μας «ό ’Εργάτης» στόν όποιο τά καλά 
σου λόγια κ ι’ οί Θερμές σύστασες ποΰ κάνεις, 
χάρισαν τόσους συνδρομητές.

Μέ άδελφωσύνη καί ύπόληψι
Ό  Πρόεδρος Ό  Γραμματεύς

Κ. znjioi κ. Δ. ΜΤηΤΦΒΣ

ΓΐηΝΕΡΓΤνΠΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
"Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ,, Βόλος 5/3/1908

ΕΝ ΒΟΛΟ

Άρι#. U3

Πολίτη Δ. Τ α γκ όπουλο , ’Αθήνα. 

’Αδελφέ,
Τό Συμβούλιο τοΰ Συνδέσμου μας στή 

συνεδρίαση ποΰ έγινε στις 28/2/1908 μοΰ έδωκε 
τήν έντολή νά σοΰ στείλω άπειρες καί θερμές 
ευχαριστίες γιά τό ζωηρό ένδιαφέρο ποϋ έλαβες 
γιά τόν άγώνα μας, γιά τήν πολύτιμη συνερ
γασία ποΰ προσφέρεις στόν «’Εργάτη» καί γιά 
τά Θαυμάσια βιβλία σου ποΰ χάρισες στή βι
βλιοθήκη μας.

Μέ άδελφο>σύνη καί ύπόληψι
Ό  Πρόεδος Ό  Γραμματεύς

κ. zn*oi κ. Δ. ΝΤηΤΦΜ

‘‘Ο ΝΟΥΜ ΑΣ,,
εφημερίδα ’Αθήνα 9/3/1908

ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΙΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛίΐΙΙΛ 
Α Θ Η Ν Α  (1903)

Π ρός τόν Πανεργατικό Σύνδεσμο
«ή ’Α δ ελφ ό τη ς» τοϋ Βόλου

Κύριε Πρόεδρε,
Μέ συγκίνηση βαθειά διάβασα τό τιμητι- 

κώτατο γιά  μένα καί γιά τόν άγώνα τοΰ 
«Νουμά» γράμμα πού είχατε τήν καλωσύνη νά 
μοϋ στείλετε άπό μέρος τοϋ συνδέσμου σας· 

Ν ’ αναγνωρίζεται έτσι έπίσημα, νά ποΰμε, 
ό άγώνας τοϋ «Νουμα» άπό ένα δυνατό λαΐκό 
σωματείο, δπως είναι ό Σύνδεσμός σας, καί 
νά τιτλοφοριέται ό«Νουμάς» «Πολύτιμος φίλος» 
άπό τίμιους καί αγνούς εργάτες, είναι τιμές 
πού κι’ άλλος, άκόμα άξιώτερος άπό μένα, 
θάν τίς έγραφε στό ενεργητικό του καί θά 
καμάρωνε γ ι’ αύτές.

Τά κοπρόσκυλα πού διευθύνουν τίς τύχες 
(ή σωστότερα, τήν άτυχία καί τήν κακομοιριά), 
τοΰ έθνους καί πού βαλθήκαμε έμεΐς σήμερα 
νάν τούς χαλάσουμε τό ραχατλήκι τους, μάς 
βρίζουν προδότες καί πουλημένους' οί έργάτες 
μάς άναγνωρίζουνε γ ι’ άδερφούς καί μάς θέ
λουνε γιά συμμάχους τους. Νά λοιπόν ποΰ ή 
καλή μερίδα τοϋ Έ θνους, ό λαός, άρχινάει νά

ξεχωρίζη τά  πρόσωπα καί τά πράγματα καί νά 
βλέπες πρός τό Φώς. Οί χτεσινοί ραγιάδες τής 
Πολιτικής άρχινάνε νά νιώθουν τίς αλυσίδες 
καί νά λαχταράνε νάν τίς σπάσουν. Ή  σημερινή 
λαχτάρα  θά μεταμορφωθή αύριο σ’ ενέργεια. 
Αύριο θά σπάσουν τίς αλυσίδες καί θά σφίξουν 
τά ξελευτερωμένα πιά χέρια τους σέ γροθιά. 
Μιά καί σηκωθεί ή άγια κι’ ονειρεμένη αύτή 
ΓΡΟΘΙΑ, πάει πιά, ή πνευματική λευτεριά 
έρχεται άπό πίσω της καί τό έθνος μας τρα
βάει ϊσια καί άνεμπόδιστα πρός τή μεγάλη 
άποστολή του.

Γιά τή γροθιά αυτί) έχουμε χρέος δλοι μας 
νά δουλέψουμε καί τό ξ ύ π νη μ α  τον  λαοϋ  πρέ
πει ν ’άχχι γραμμένο κάθε τίμιος πολίτης πά
νου στή σημαία του. Μόνο δταν ξυπνήσει ό 
λαός θά σωθούμε, αύτό τό ξύπνημα είναι ή 
μόνη έλπίδα μας καί ή μόνη παρηγοριά μας, 
καί τό σωτήριο αύτό ξύπνημα θά κατορθώθή 
μέ συνδέσμους σάν τή δική σας τήν «’Αδελ
φότητα , μ’ έφημερίδες σάν τόν «Εργάτη» 
καί μέ κηρύγματα εθνικά σάν αύτά πού κάνουν 
δλ’ οί άκούραστοι έργάτες τής ’Ιδέας μέ τά 
βιβλία τους.

Προσ οκώτέας γλήγορο τό ξύπνημα τοΰ 
λαοΰ καί τήν άνάσταση τοΰ δασκαλοπατη μένου 
καί βουλευτοπροδωμένου έθνους.

Μένω μέ αδελφική άγάπη 
Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τά άρθρα πού δημοσιευτήκανε στά 19θ7 
καί 1908, σχετικά μέ τό Δημοτικισμό καί 
Σοσιαλισμό, είναι τά έξή ί: *

Σ τέφ α νου Ρ αμα  : «Οί Δημοτικισταί καί 
τό Κοινωνικό μας Ζήτημα* άριθ. 263 σ. 3. 
«Στούς σοσιαλδημοκράτες» άριθ. 279 σ. 3· 
«Στίς κόκκινες φυλλάδες τά  σκοΰρα. κιτά
πια» άριθ. 284, σ. ό.

Π έτρου Βλαοτοϋ: «Κριτικές αναποδιές», 
άριθ. 269, σ. 1. «Ή Φυλή», άριθ. 279, σ. 
1—6. * Πραγματισμός», άριθ. 288 σ. 9— 12.

*Ί δ α  : «Τό’Έθνος, οί Τάξεις καί ό 'Ένας8, 
άριθ. 271, σ. 1. «Κοινωνισμός καί Κοινωνιο 
λογία* άριθ. 285 σ. 1 4.*

Α . Ν τέλου  (Δελμούζου): «Στούς δημοτι- 
κιστάς*. άριθ. 257, σ. 1. «Γιά τό ζήτημα», 
άριθ. 261, σ. 5.

Γ. Σ κληροΰ  : «Στούς δημοτικιστάς», άρ. 
268, σ. 1. «Διαλεκτικός'Υλισμός*, άριθ-288,

* Σ τ ο  άρθρο του αυτό ό Δραγούμης υπογράφε
τα ι “Ιδας ή Α νι}ρω ποΐδας ΙΙίΌ 'ηκος. Γό παρα
τσούκλι—λέει—δικαιολογείται άπό τόν τρόπο που 
τόν χαρακτηρίζει, με τόση καλοσύνη, ό Σκληρός. 
Δηλαδή : «Κοινός άνθρωπος πού δεν εχασε άκόμη 
τά φυσικό του Ιγωϊσμό καί τή φυσική του θηριώδη 
σκληρότητα. . .  »



σ. 2. «Οί σοσιαλιστές στούς νατσιοναλιστές». 
‘άριθ. 291— 293.

Π έτρον Β ασιλικού  (Κ. Χατζόπουλου): 
«Τό Κοινωνικό μας ζήτημα», άριθ. 267, 
σ. 1. «Πάντα πρός τά  πίσω*, άριθ. 276, 
σ. 1. «Στούς σοσιαλιστοφάγους», άριθ. 281 
— 282.

Μ άρκον Ζ αβ ιτζάνον  : Στούς άριστο- 
κράτες», άριθ. 266, σ. 4. «Στούς ’Ιμπε
ριαλιστές* άριθ. 287, σ. 1.

Ν , Γ ιαννιοϋ. ' Ό  Νουμάς σ’ ενα χρόνο», 
άριθ. 278. σ. 1.

Αύτά εινε τά  κυριώτερα, γιατί ή συζή
τηση συνεχίστηκε, αραιότερα κάπως, καί 
στά 1909, μέ θέμ ατα : Σοσιαλισμός καί 
Γλώσσα, Σοσιαλισμός καί Τέχνη, ’Εγωισμός 
κι’ Άγάπη, καί μέ νέους συζητητές κοντά 
στούς παλιούς Ραμά—Βασιλικό—Ζαβιτζάνο, 
τό Φώτο Πολίτη, τόν Ήλία 'Εσπερινό άπό 
τήν Πόλη, τόν Α. Πουλημένο άπό τήν Κέρ
κυρα, καί δέ σταμάτησε μεταξύ Ταγκό- 
πσυλου καί Χατζόπουλου στήν Ιδιαίτερη 
τους άλληλογραφία, ούτε στά 1911 πού ό 
Χατζόπουλος τάχε βάλϊι γιά τήν δχι εν
τελώς παλληκαρίσια στάση τους στό Γλωσ
σικό μέ τούς Κοινωνιολόγους βουλευτές καί 
πολύ περισσότερο μέ τό Μαβίλη*, θαυμά-

* 'Ο Χατζόπουλος δέν μποροΰσε νά τσυγχωρέση 
τοϋ Μαβίλη ότι δέν έογήκενά δηλώση πώς είναι δ η μ ο 
τ ικ ισ τ ή ς —Ψυχαριστής μάλιστα, καθώς αναφέρει 
σέ σχετικό, γράμμα του—άλλά εΤπε άπο το βήμα 
τής Βουλής πώς εΤναι οπαδός καί θαυμαστής τοϋ 
Πολυλα !

μάζοντας άνεπιφύλαχτα μονάχα «τήν ει
λικρινή  καί άντρική στάση τον Π α- 
λαμα».

Στό τέλος τοΰ 1908. σάν καρπερό νά 
ποΰμε αποτέλεσμα, φάνηκε άπό τίς στήλες 
τοΰ Νουμά τό πρώτο καθαρά σοσιαλιστικό 
δράμα : ό Γήτανρος  τοΰ Ρήγα Γκόλφη. Δη
μοσιεύτηκε στά φύλλα 321— 323 σέ τρεις 
επιφυλλίδες. Αργότερα βγήκε σέ βιβλια
ράκι μέ κόκκινο συμπαθητικό εξώφυλλο, 
κ’ έχει παρασταθη όχι λίγες φορές σέ ερ
γατικές παραστάσεις.

ΠΜΜΟΣ Δ. ΤΒΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Υ  Γ ·  Στό προτελευταίο τεύχος, δπως δά καί σέ 
προηγούμενα, μείνανε άρκετά τυπογραφικά λάθη 
που καταστρέφουνε τό νόημα. Διορθώνω μερικά:

α') Τό επίγραμμα πρός τό Γιαννόπουλο ένει ώς
ci-γ - ·fc5'JS ·

Για τ ’ άξιο «Νέο Πνέμα» σου 
Σου πρέπει Π ερ δ ικ λ έα .
*Ένα μπουγαδοκόφινο 
Γιά περικεφαλαία.

ό') Ά πό τίς στήλες Ελληνικού Π ε ρ ιο δ ικ ο ύ .
σ. 177.

γ ') Κατ’ εξοχήν αποδεικτική του γ ε ν ικ ό ν  παν- 
σα λα τώ μ α το ς . τοΰ Έλλαδικοΰ, δπωί τό  νόμιζε.
σ. 179.

δ') Πρωτοδημοσιεύτηκε 6 Π έ τρ α κ α ς  εδώ καί 
είκοσι χρόνια κι’ αναδημοσιεύτηκε τελευταία (1921) 
«Στή Ζωή» τϊ|ς Πόλης σ. 181.

ε') Στά περιεχόμενα τοΰ Γ' τόμου τό διήγημα 
Π ρ ο μ ή ν ν μ α  Δ . Π . Τ α γ κ ο π ο ν λ ο ν  (σελ. 173) 
είναι δικό μου καί τό δηλώνω γιά νά μή φορτώ
νονται στή μνήμη τοΰ Πατέρα μου οί όποιεσδήποτε 
δικές μου αμαρτίες.

Π. Τ.

ΛΑΙΓΚ£Λ Ο ^ Ν Α Λ λ Ο Υ Ν Ο  t

ε ν α γ  zazToiAwflw/
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’Έτσι και εγεινε. Ή  Τζοΰλια έκηρύχθη 
τρελλή. Καί μ’ αυτή τή διάγνωση δ 
<τΰζυγος της τήν έκλεισε στο φρενοκομείο.

*
*  *

Μιά νύχτα, σκοτεινή, ζοφερή, ψυχρή, 
χωρίς άστρα, έπεσε στήν ψυχή τής Τζού- 
λιας, δταν βρέθηκε κλεισμένη στό φρενο
κομείο. 'Η  μόνη παρηγοριά ήτανε πού 
τής έφερναν καθημερινώς τό παιδί της. 
Τό έπερνε, τό έσφιγγε, τοΰ γέμιζε μέ 
δάκρυα τό προσωπάκι.Ό μικρούλης,έκλαιε 
κ ι’ εκείνος, χωρίς νά ξέρει γιατί.

—’Ά  ! άγόρι μου — τοΰ ελεγεν ή μη
τέρα. Ά ν  μπορούσες νά βγάλης τό αιμα 
τοΰ πατέρα σου! Γ  ιατί αύτός ειν ό 
πατέρας σου.

Μένοντας ολομόναχη ή φτα>χή γυναίκα 
αισθανότανε πράγματι πώς θά καταντήση 
τρελλή. «Σ’ αυτό τό σπίτι Θά τρελλαθώ 
στ’ άλήθεια. Καί μέ τό νά πιστεύω πώς 
ή σχέση μου μέ τόν κόντε δέν ήτον τίποτε 
άλλο άπό ένα δνειρο, μιά μανία. 'Ο  
άνανδρος, τι άνανδρος! Νά μέ έγκατα- 
λείψη σ’ αύτό τόν τρόπο! Ν’ άφήση νά 
μέ κλείσουν ’δώ μέσα: Τό γατάκι, ναί, 
τό γατάκι. Ειχε δίκηο 6 σύζυγός μου. 
Άλλά εκείνος, ό Άλέξαντρος, γιατί δέν 
τόν έσκότωσε; Ά ,  δχι, δχι! Εινε τρομε- 
ροηέρα ή εκδίκησή του. Νά σκοτώση 
αυτό τό γατί τό τιποτένιο! Ό χ ι :  έπρο- 
τίμησε νά τό ταπεινώνη, νά τό κάνη νά 
μέ έγκαταλείψη στήν κρίσιμη στιγμή. 
Ά ,  πώς έτρεμε μπροστά στόν άνδρα μου ! 
Ά ,  ό Κομέθ εινε άληθινά έ'νας άντρας! 
Άλλά γιατί δέ μ’ έπνιξε; Ό  ΌΘέλλος 
"θά μ’ είχε πνίξει. Μά ό ’Αλέξανδρος δέν 
εινε έτσι κτηνώδης σάν τό Όθέλλο. Ο 
ΌΘέλλος ήτανε έ'νας μαύρος μανιασμένος,

χωρίς ευφυΐα, ενώ δ Αλέξανδρος· · · 6 
Αλέξανδρος έχει μιά ισχυρά ευφυΐα, εινε 
γεμάτος άπό τήν καταχθόνια υπερηφάνεια 
τοΰ πληβείου. ’Όχι, ενας άνθρωπος σάν 
κι’ αύτόν δέν είχε καμιά άνάγκη νά σκο- 
τώση τήν πρώτη γυναίκα του. Τήν έ'καμε 
νά πεθάνη. Νά πεθάνη άπό τρόμο μπρο
στά του. Κ ’εμένα, θά  μέ άγαπήση λοιπόν ;

Στό φρενοκομείο άρχισε πάλι νά τής 
βασανίζη τό μυαλό τό τρομερό δίλημμα: 
«Μ’άγαπά, ή δέ μ’ άγαπά;» ’Εκείνο ποΰ 
συνεπέραινε πάντοτε ήτανε τούτο: «Έγώ, 
ναί, τόν άγαπάω. Μέ τυφλόν έρωτα μά
λιστα». Κατόπιν, μιά μέρα, άπό φόβο 
μήπως τρελλαθή στ’ άλτ^θινά, προσποιή- 
θηκε πώς εγιατρέύτηκε, βεβαιώνοντας 
πώς ήτανε μιά ψύχωση ή σχέση μέ τόν 
Κόντε ντί Μπορνταβιέλλα. Ειδοποίησαν 
τό σύζυγο.

"Ενα πρωΐ τήν έκάλεσαν γιατί είχεν 
έρθη δ άντρας της καί τήν έπερίμενε 
στό σαλόνι.

Μπαίνοντας έ'πεσε στά πόδια του μ’άνα- 
φυλλητά.

— Συγχώρεσέ με, Αλέξανδρε, συγχώ- 
ρεσέ μ ε!

— Σήκω, τής ειπε κα'ι τήν έσήκωσε.
— Συγχώρεσέ με!
— Νά σέ συγχωρήσω ; Γιά τί πράγμα ; 

Μοΰ είπαν δτι έγιατρεύτηκες- · ■ δτι ή 
μ αγίες σοΰ πέρασαν πειά. ■ ■

Ή  Τζούλια έκύταξε τά ψυχρά διεισ
δυτικά μάτια τοΰ συζύγου της μέ τρόμο. 
Μέ τρόμο καί συγχρόνως μέ τρελλή τρυ
φερότητα. ’Ή τανε τώρα ένας έριοτας 
τυφλός, χομένος μέσα σ’ ένας τρόμο 
έπίσης τυφλό.

— Ναί, Άλέξαντρε, έχεις δίκηο!Ήμουνα 
τρελλή, εντελώς τρελλή· Καί γιά νά σέ 
κάμω ζηλότυπο, δχι γιά τίποτ’ άλλο, άνε-



κάλυψα δλη αυτή τήν Ιστορία τοϋ έρωτος. 
Ή ταν δλη ενα ψέμμα. Πώς μπορούσα 
νά σέ άπατήσω; Έ γ ώ ; ’Εσένα; Μέ 
πιστεύεις τώρα;

Μ ιά φορά, Τζούλια — τής είπε μέ 
φωνή ^ψυχρή ο Άλέξαντρος— μέ ερώ
τησες αν είνε ή δχι αλήθεια δτι έσκότωσα 
τή προίτη μου γυναίκα! Ά ντί άπαντή- 
σεως, σ’ΐρώτησα αν το πίστευες. Θυμάσαι 
τι μουπες;

—"Οτι δέν τό πίστευα, δτι 'δέ  μπο- 
οούσα νά τό πιστέψω.

— Καλά! Τ ωρα κι’ έγώ σοΰ λέω δτι 
ποτέ δέν έπίστεψα πώς παραδόθηκες στό 
γατάκι. Σοΰ φτάνει;

Ή  Τζοΰλια έτρεμε, σάν νάννοιωθε τόν 
έαυτό της άκόμα πειό κοντά στήν παρα
φροσύνη. Παραφροσύνη άπό φρίκη κι’άπό 
έρωτα άντάμα. Άγκακιάλοντας μέ λαχ
τάρα τό σύζυγο της, τοΰ μίλησε στ’ αυτί:

— Πές μου, Αλέξαντρε, θέλεις τό καλό 
μου;

Προφέροντας αυτά τά λόγια ειδεν 
άπάνου στόν Άλέξαντρο εκείνο ποΰ ώς 
τά τώρα δέν είχε ίδή. Έφάνηκεν είς τό 
βάθος τής τρομερής καί κλεισμένης ψυχής 
αυτού τόν άθρωπον, έ'να πράγμα πού 
τό κρατούσε κρυμμένο ζηλότυπα. Ή ταν 
σαν μιά αστραπή ποΰ έκαμε νά λάμψη, 
έξαφνα, γιά μιά στιγμή, ή ολοσκότεινη 
λίμνη τής ψυχής του, δίνοντας μιά έκτα- 
κατη φωτεινή προβολή είς τή ρωμαλέα 
φάτσα του. Δυό δάκρυα τοΰ πεταχτήκαν 
άπό τά μάτια, τά ψυχρά καί τά κοφτερά 
σάν μαχαίρι, καί έπί τέλους έξέσπασε:

— Πώς νά μή σ’ αγαπώ, κοπέλλα μου ; 
Π ώς; Ά ν  σ’ αγαπώ; Μ’ δλη μου τήν 
καρδιά, μ’ δλο μου τό αίμα, μ’ δλα μου 
τά σπλάχνα. Περισσότερο άπό τόν έαυτό 
μου- τόν πρώτο καιρό, μετά τό γάμο μας, 
δχι, μά τώρα ναί, τώρα ναί, σ’ άγαπώ 
τυφλά, θεότρελλα, Τζοΰλια. Είμαι περισ
σότερο δικός σου έγώ, παρά έσύ δίκιά μου.

Καί άρπάζοντάς τη τήν έφίλησε μέ 
μιά ζωώδη μανία, θερμή, ένώ έτραύλισε 
στ’ αύτάκια της άναμμένος: «Τζοΰλια, 
Τζοΰλια, Τζοΰλια, θεότης μου, δλη μου 
ή ζωή σ’ αυτό τόν κόσμο.

Έκείνη, άρχισε νά τρέμη τώρα γιά τό 
μυαλό της, πειό πολΰ, τώρα πού είδε 
έτσι καθαρά μέσα στό βάθος τοΰ συζύ
γου της.

— Τώρα ήθελα νά πεθάνω Άλέξαν-

τρε τοΰ έλεγε μουρμουριστά, άκουμπών- 
τας επάνω στό στήθος του τό γλυκό της 
κεφάλι.

Μ’ αυτμ τά λόγια εκείνος σάν νά 
ςαναξΰπνησε, σάν νά γύρισε άπό τό 
δνειρο στόν έαυτό του. Καί σάν νά κατά
πιε τά δάκρυα μονομιάς, μέ τά μάτια 
του ποΰ ξανάγειναν ψυχρά καί κοφτερά, 
τής ειπε.

— Αυτό εινε σάν νά μή γίνηκε, Τζοΰί- 
λια. Πές πώς δέν σοΰ είπα δ,τι ακόυσες. 
Λησμόνησε το. .

—:Ν ά τό λησμονήσω;
— Μή τό λησμονάς άν δέ θέλης. Μά 

νά κάνης σάν νά μή τό ακόυσες!
— Θά σωπάσω. . .
— Πρέπει, ούτε μέσα σου να μή τό- 

λές!
— Φτάνει. . .
— Θεέ μου, άσε με μία στιγμή, μιά 

στιγμή μονάχα. . . Μ’ άγαπάς γιά μένα, 
άκόμη κι’ αν ήμουν ένός άλλονοΰ. . . ή 
γιατί είμαι δική σου;

— Σοΰ είπα πώς πρέπει νά τό ξεχά- 
σης. Καί νά μήν έπιμένης. ’Εάν επιμέ
νεις. σ’ αφήνω. Ή ρθα  γιά νά σέ βγάλω, 
άλλά πρέπει νά βγής γιατρεμένη άπό έδώ»

- Καί είμαι γιατρεμένη — έφώναξεν 
ή Τζοΰλια εύθυμα.

’Έτσι ό 'Αλέξανδρος ξανάφερε τή γυ
ναίκα του στό σπίτι.

Λίγες ήμερες μετά τήν επάνοδο τής 
Τζοΰλιας άπό τό φρενοκομείο, ό κόντε 
ντέ Μπορνταβιέλλα έ'λαβε μία πρόσκληση, 
μάλλον μία διαταγή τοΰ Άλέξαντρου, 
γιά νά πάη νά φάη στό σπίτι.

* Καθώς θά ξέρετε ήδη, κΰριε κόντε—- 
έγραφε ή επιστολή—ή γυναίκα μου έβγή- 
κεν άπό τό φρενοκομείο θεραπευμένη εν
τελώς. Επειδή δέ ή καϋμενη κατά τίς: 
στιγμές τής έ'ξαψης σάς προσέβαλε σο
βαρά, αν καί χωρίς κακή πρόθεση, πι
στεύοντας πώς εΐσαστε ικανός γιά άτι- 
μίες, εσάς έναν τέλειον ιππότη— μέ πα- 
ρακαλεΐ νά σάς πώ νά ρθήτε αύριο Πέμ
πτη, στό τραπέζι μας, γιά νά σάς δώση 
τήν ικανοποίηση πού χρειάζεται σ’ ένα 
ιππότη, δπως έσεΐς. Ή  συζυγός μου πα- 
ρακαλεΐ, κι’ έγώ, έγώ διατάσσω. Γ ιατί 
αν δέν έρθήτε νά πάρτε αυτή τήν ικα
νοποίηση, τήν έξήγι^ση, μπορεί νά ύπο- 
στήτε σοβαρές συνέπειες. Και ξέρετε καλά,.

Μιά νύχτα μαύρη, ψυχρή, ζοφερή, (σελ. 301).

πολύ καλά, γιά τί πράγματα είναι άξιος 
δ  « ’ - Α λ έ ξ α ν ί ρ ο ς  Κομέϋ·» .

Ό  κόντε Μπορταβιέλλα έπήγε στό ραν- 
• τεβοΰ, πελιδνός, τρέμων. μισοχαμένος. Τό 

γεύμα έπέρασε μέ συζητήσεις θλιβερές 
καί τιποτένιες. Μίλησαν γιά τά πλέον 
άσήμαντα ζητήματα. Ή  Τζοΰλια τόν 
παρακολουθούσε. Μετά τά φρούτα, ό 
Άλέξαντρος διέταξε νά φέρουν τό τσάϊ.

— Τό τσάϊ; άφησε νά τοΰ ξεφΰγη ό 
κόντες.

— Ναί, κΰριε κόντε, άπήντησεν δ ιδιο
κτήτης. ’Ό χι γιατί υποφέρω άπό τό στο
μάχι μου, άλλά γιά νά κάμω κομμάτι 
σίκ· τό τσάϊ είναι πολύ χρήσιμο δταν δί
δονται ικανοποιήσεις μεταξύ ιπποτών.

Καί φώναξε στούς ύπηρέτας νά φύ
γουν.

’Έμειναν οί τρεις μόνοι τους. Ό  κόν
τες έτρεμε, δέν είχε ούτε τό κουράγιο νά 
φέρη τό φλυτζάνι τοΰ τσαγιού έ'ως τά 
χείλη του.

— Σερβίρισε πρώτα εμένα Τζοΰλια 
τής ειπεν δ άντρας της. Τό πέρνω πρώ
τος γιά νά δείξω στόν κύριο κόμη δτι

στό σπίτι μου μπορεί νά έχη κανένας 
εμπιστοσύνη.

—Άλλά μήπως έγώ...
—*Οχι κΰριε κόντε! Ά ν  καί δέν εί

μαι ιππότης, δέν έχω φθάση άκόμη εις 
τό σημείο νά κάνω ώ ρ ισ μ έ ν α  πράγματα! 
Καί τώρα ή συζυγός μου πρόκειται νά 
σάς δώση μερικές έξηγήσεις.

Ό  Άλέξαντρος έκΰταξε τή Τζούλια, 
καί έκείνη σιγά-σιγά, μέ φωνή φαντά
σματος, άρχισε νά μιλάη. Ή το  θεσπέ- 
σια δμορφη.

— Παρεκάλεσα τό σύζυγό μου νά σάς 
προσκαλέση, κΰριε κόντε, -  είπε ή Τζοΰ- 
λια— επειδή ώφειλα νά σάς δώσω ικανο
ποίηση, μιά καί σάς είχα προσβάλει έτσι 
σοβαρά.

— Έμενα, Τζοΰλια;
’Όχι, μή μέ φωνάζετε Τζοΰλια; Ναί, 

εσάς. Ό τα ν  ήμουν τρελλή, τρελλή άπό 
έρωτα γιά τόν άντρα μου, επειδή ήθελα 
μέ κάθε θυσίο νά μάθω αν μέ άγαπά,. 
έπήρα έσάς ώς δργανο τής ζηλοτυπίας 
καί ή τρέλλα μου έφθασε έως τό σημείο 
νά σάς κατηγορήσω δτι μέ είχατε άπο-



πλανήσει. Αυτό ήτανε ψέμμα. Θά ήταν 
ατιμία εκ μέρους μου, άν δέν ήμουν 
τρελλη, οπως ήμουν. Δέν είν’ έτσι, κΰριε 
κόντε;

— Ναί, ναί, έ'τσι είναι ντόννα Τζοΰλια.
— Κυρία Κ ομέθ— διώρθωσεν ό ’Αλέ

ξανδρος.
’Επίσης πρέπει νά συγχωρήσετε πού 

ό άντρας μου σάς έ'λεγε γατάκι.
— Ευχαρίστως.
~  Οσο γιά εκείνα πού σάς άπέδιδα, 

θά ήτανε βέβαια μιά πράξη άτιμη και 
άνανδρη, προκειμένου γιά έ'ναν ιππότη 
σάν κι’ εσάς.

Πολύ ώραΐα — έπρόσθεσεν ό ’Αλέ
ξανδρος — · πολύ πολύ καλά. Πράξη άναν
δρη καί άτιμη, προκειμένου γιά έ'ναν 
ιππότη. Ώραιώτατα.

— Μολονότι δέ, επαναλαμβάνω, μπορώ 
νά είμαι συγχωρημένη λόγο.) τής τρέλλας 
μου, νΚέλο) οπωσδήποτε νά ζητήσω έκ 
μέρους σας συγνώμην. Μέ συγχωρεΐτε;

— Ναί, ναί, δλα έχουν συγχωρηθή. 
Συγχωρώ καί τούς δυό σας — άνεστένα- 
ξεν ό κόντες, περισσότερο νεκρός παρά 
ζωντανός, μή βλέποντας τήν ώρα ποΰ 
θάφευγε άπ’ αύτό τό σπίτι.

Και τούς δΰο ; — διέκοψεν ό ’Αλέ
ξανδρος Α, δχι! ’Εμένα δέν έχετε 
τίποτε νά μοΰ συγχωρήσετε.

— ’Αλήθεια. . . αλήθεια. . .
— Ήσυχάστε — προσέθεσε ό Κομέθ.— 

Σάς βλέπω πολύ ταραγμένον! Πάρτε 
κι’ έ'να δεύτερο φλυτζάνι τσάϊ. Τζοΰλια, 
προσφερε ενα άλλο φλυτζάνι στόν κΰριο 
κόντε. Μέ τί τό θέλετε;

— Ευχαριστώ.
Καλά: Τώρα πού ή γυναίκα μου 

-σάς είπε δ,τι είχε νά σάς πή, και σεις 
την εσυγχωρήσατε γιά τήν τρέλλα της, 
σέ μενα δέ μενει παρά νά σάς παρακα- 
λέσω νά τιμάτε τό σπίτι μου μέ τις βί- 
ζιτές σας. “Υστερα άπό αύτό πού έγεινε, 
καταλαβαίνετε πώς Θά έ'κανε άσχημη εν
τύπωση νά διακόψωμε τίς σχέσεις.’Άλλωστε 
ή γυναίκα μου είνε, χάρις σέ μέ, εντελώς 
θεραπευμένη, κι’ έτσι δέ διατρέχετε πειά 
κανένα κίνδυνο έρχόμενος έδωπέρα. Γιά 
λ·’ αποδείξω τήν εμπιστοσύνη τή δική μου 
καί τή Θεραπεία τής συζΰγου μου, σάς 
αφήνω μοναχούς. Μπορεί νά έχετε τώρα 
νά τής πήτε κάτι τι ποΰ δέν' τολμάτε νά 
τό πήτε μπροστά μου, κάτι πού κι’ έγώ

ό ί’διος άπό λεπτότητα δέν πρέπει να 
ακούσω.

Εβγήκε, άφήνοντάς τους καταπλήκτους, 
τον έ'να περισσότερο άπό τόν άλλον, για 
δ,τι συνέβη.

—- Τί άνθρωπος! — έσκέπτετο ό κόντες.
— Αύτός είνε ένας άντρας! — εσκέ

πτετο ή Τζοΰλια μέσα της.
Έπηκολοΰθησε μιά σιωπή καταπιε

στική.
Κανένας δέν έτολμοΰσε νά κυτάξη τόν 

άλλον στό πρόσωπο. Ό  κόντες έβλεπε μέ 
ύποπτη προσοχή τήν πόρτα άπό τήν 
οποία έφυγεν ό ’Αλέξανδρος.

—Ό χ ι — είπε ή Τζούλια — μή κυτάτε 
έτσι. ’Εσείς δέν τόν ξέρετε τόν άντρα 
μου. ’Αδύνατον νά στέκεται πίσω άπό 
τήν πόρτα γιά νά άκούση τά λόγια μας.

— Ξέρω γ ώ ! Θά ήτανε ικανός νά 
φέρη καί μάρτυρες.

— Γ ιατί τό λέτε αύτό, κύριε κόντε;
— Θυμάμαι δταν έφερε τούς γιατρούς, 

σ’ αύτή τή φρικαλέα σκηνή δπου μέ 
εξευτέλισε, παρασύροντας καί μένα στήν 
άτμία νά σέ κηρΰξη τρελλή.

— Ητανε άλήθεια. Γιατί άν δέν ή
μουνα πράγματι τρελλή, δέ θά μπορού
σα νά λέω πώς ήσουν ερωμένος μου.

— Μά. . .
— Τί πράγμα, κΰρε κόντε;

Ή  θέλετε λοιπόν νά μέ περάσετε 
κι’ έμενα γιά τρελλό ; Μπορείτε τάχα νά· 
άρνηθήτε Τζοΰλια; ,

— Ντόννα Τζοΰλια, ή μάλλον κυρία 
Κομέθ.

— Νά άρνηθήτε, κυρία Κομέθ, δτι 
έσείς—δέν έξετάζω γιά ποιό λόγο,—δχι 
μόνον έδεχθήν.ατε τής έρωτοτροπίες μου, 
άλλά έπίσης καί τόν έρωτά μου;

— Κΰριε κόντε!
— Ό τ ι  δχι μόνον έδεχτήκατε δλα αύτά, 

άλλά καί δτι μέ προκαλέσατε καί δτι έτε- 
λειώσαμε. . -

Σάς τό είπα, κύριε κόντε, δτι ήμουν 
τρελλή. Δέν είχα άνάγκη νάτό έπαναλάβω.

— Θέλετε νά άρνηθήτε δτι άρχιζα νά 
γίνομαι ό εραστής σας;

— Έναναλαμβάνω : ήμουν τρελλή.
Δέ μπορώ πειά νά μείνω σ’ αύτό 

τό σπίτι. ’Αντίο.
Ό  κόντες άπλωσε τό χέρι στήν Τζου- 

λια, φοβούμενος δτι θά τό άρνηθή· άλλά 
έκείνη τό πήρε λέγοντας:

* - Λοιπόν, θυμάσθε τί σάς είπε ό σύ
ζυγός μου. Μπορείτε νά έ'ρχεσθε δταν 
θέλετε καί τώρα, δπου χάρις στό Θεό καί 
στόν ’Αλέξαντρο είμαι εντελώς θεραπευ
μένη, δέν θά ήτο καθόλου σωστό νά κό
ψετε μέ μιάς τις έπισκεψεις σας.

— Μά, Τζοΰλια.
— Ξαναρχίζουμε; Δέ σάς είπα πώς 

ήμουν τρελλή.
—’Εσείς θέλετε νά μέ τρελλάνετε.
—’Εσάς; ’Εσείς τρελλός; Δέ μοΰ φαί

νεται εύκολο.
—Ε ν ν ο ε ίτα ι: τό γατί !
Ή  Τζοΰλια άρχισε νά γελά, ενώ δ 

κόντες, συγχισμένος, ντροπιασμένος, έφυ
γεν άπό τό σπίτι, μέ τήν άπόφαση νά
μήν ξαναγυρίση ποτέ.♦* *

"Ολες αύτές ή ηθικές δοκιμασίες έτε- 
λείωσαν μέ τό νά τσακίσουν τή ζωή τής 
'Γζοΰλιας. ’Έπεσε, βαρειά άρρωστη, άπό 
τό κεφάλι της. Τωρα, στ’ άλήθεια, τής 
έφαίνετο πώς θά τρελλαθή. Είχε συχνό
τατα νευρικές κρίσεις, κατά τή διάρκεια 
τών οποίων έφώναζε τόν άντρα της μέ 
τά πλέον γλυκά καί παθητικά ονόματα. 
Ό  δυστυχής άνθρωπος έ'κανε τά πάντα 
γιά νά τήν ήσυχάση : Δικός σου Τζοΰ- 
λια, ναί δικός σου, δλος δικός σου, τής 
έ'λεγε στ’ αύτί, ενώ έκείνη πιασμένη άπό 
τό λαιμό του, τόν έσφιγγε σάν νά έπρό- 
κειτο νά τόν πνίξει.

Τήν ώδήγησε στήν έξοχή, μέ τήν έλ- 
πίδα πώς θά τήν ώφελήση. ’Αλλά ή άρ- 
ρώστεια, αύτή τή φορά τήν έσκότωνε 
πράγματι. Κάτι, τό τρομερό συνέβαινε 
μέσα" στά νευρικά της κέντρα.

"Οταν δ άνθρωπος μέ τά χρήματα είδε 
πώς δ θάνατος ήθελε νά τοΰ αρπάξει τή 
γυναίκα, κανελήφθη άπό μία λύσσα ψυ
χρή καί διαρκή. Έκάλεσε τούς καλλιτέ- 
ρούς επιστήμονες.

—"Ολα είναι άνωφελή, τοΰ άπήντησαν.
— Σώστε τη ! τούς παρακαλοΰσε.
— ’Αδύνατο, Ντον Άλέξαντρε, άδΰνατο.
— Δίνω δλη μου τή ζωή γιά τή δική 

της. Σώστε τη δπως είναι. "Ολη τήν πε
ριουσία μου, δλα μου τά εκατομμύρια.

—Αδύνατον, Ντον Άλέξαντρε.
— Τή ζωή μου, δλη τή ζωή μου γιά 

τή δική της. Δέ μπορήτε νά κάμετε με
τάγγιση αίματος; Πάρτε άπό μένα τό 
αίμα μου καί δώστε το αύτηνής,

— Ά δΰνατο!
— Πώς άδΰνατο; Ό λο  τό αίμα μου· 

γι’ αύτή.
— Μόνον ό Θεός μπορεί νά τή σώση.
— Ό  Θεός; Πού είναι δ Θεός; Έ γ ώ

ποτέ δέν τόν έσκέφτηκα!
Καί κυτάζοντας τή γυναίκα του, πάν

τοτε περισσότερό χλωμή, πάντρτε πειό* 
ώραΐα, μέ τήν ομορφιά τοΰ θανάτου τρι
γύρω της, έσκουξε δυνατά.

— Ποΰ είναι δ Θεός, Τζοΰλια;
Κι’ εκείνη, βλέποντας ψηλά, μέ τά με

γάλα της μάτια σχεδόν κατάλευκα, μέ; 
ένα νήμα φωνής, τοΰ έψιθύρισε.

— Έ κεΐ πάνου!
Ό  Άλέξαντρος έκΰταξε τόν Εσταυρω

μένο, επάνω άπό τό προσκέφαλο τοΰ κρε
βατιού, τόν άρπαξε στά χέρια του και 
σφίγγοντάς του δυνατά μέσα στά δάχτυλα,, 
τοΰ φώναξε.

— Σώστηνε ! Σώστηνε! Σ(όστήνε καί 
πάρε μου τά πάντα. . · τά πάντα. ■ · τόν 
πλούτο μου, τό αιμα μου. ■ · δλα δλα 
εμένα τόν ίδ ιο !

Ή  Τζοΰλια χαμογελούσε. Αύτή ή τυφλή 
έξαψη τοΰ συζΰγου της τήν έκανε ευτυ
χισμένη, τής έγέμιζε τήν ψυχή μέ λάμψη 
γλυκύτατη. Μπορούσε νά διστάζη πειά 
γιά τόν έρωτα αύτοΰ τού άνθρώπου;

Άλλά ’ ή ζωή τής φτωχής γυναίκας 
έφευγε σταλαγματιά-σταλαγματιά. ’Ήτανε 
ψυχρή σάν τό μάρμαρο. Τότε δ άντρας 
της τήν έπλησίασε, τήν άγκάλιασε μέ δύ
ναμη, σάν νάθελε νά τής δώση μ’ αύτο 
τόν εναγκαλισμό δλη τή δύναμή του, σάν 
νάθελε νά τή γιομίση μέ τήν άνάσα του. 
’Ή τανε τρελλός άπό πόνο, κι’ εκείνη 
έμειδιοΰσε.

— Πεθαίνω, Άλέξαντρε, πεθαίνω.
—Ό χι, δέ μπορείς νά πεθάνεις.
—Ή  γυναίκα σου δέν μπορεί νά πε

θάνη j  ' ^
— Οχι, ή γυναίκα μου δέ μπορεί να. 

πεθάνει, θά πεθάνω πρώτα έγώ. Ά ς  έρθει 
σέ μένα δ θάνατος. Σέ μένα! Σέ μένα δ· 
θάνατος! Ά ς  έ'ρθη !

— Ά χ, Άλέξαντρε, πόσο είμαι εύχα- 
ριστημένη πού ύπέφερα. Έ γώ  πού άμ- 
φέβαλα πάντα γιά τήν άγάπη σου!

— Ό χι, δέ σ’ άγαποΰσα, δχι. Αύτές οι 
κουβέντες γιά τόν έρωτα, σοΰ τδπα χί
λιες φορές, είνε φλυαρίες τών βιβλίων. 
Ό χ ι, δέ σ’άγαποΰσα. Ο έρω τας.. · Ό



έρω τας.. . Οί τιποτένιοι, οί άθλιοι, οί 
ψεύτες μιλάνε γιά τόν. έρωτα, κι’ αφή
νουν τις γυναίκες τους νά πεθαίνουν. 
Ό χι, δέν είν’ έρωτας! Έ γώ  όχι, δέ σ’ 
■αγαπώ!

Ποτε λοιπον;. . . έρώτησεν μ’ ενα 
νήμα φωνόντας ή Τζοΰλια, σάν νά ξανα- 
γύριζε στό στήθος της ή παλιά άγωνιά

’Όχι, δέν σ’ αγαπώ ! σέ. . . σέ. . . σέ 
δέν υπάρχουνε λόγια Τζοΰλια, δέν υπάρ
χουν, Τζοΰλια. . . Τζοΰλια!

Καί ξέσπασε σέ λυγμοΰς, σέ κάτι πού 
έμοιαξε μέ ένα αγροίκο και αγωνιώδες 
ούρλιασμα τής απελπισμένης αγάπης.

— ’Αλέξαντρε !
Καί μ’ αύτή τήν άδΰνατη επίκληση ή 

Τζοΰλια φάνηκε σά νά έδρεπε τήν πε
ρίλυπη χαρά τοϋ θριάμβου της.

% "Οχι, δέ θά πεθάνεις, δέ μπορείς 
Δέ Θέλω νά πεθάνεις! Σκότωσε με, Τζού
λια, άλλα ζήσε. Σκότωσε μ ε !

— Π εθα ίνω .. .
— Κι’ εγώ μαζΰ σου. . .

Καί τό παιδί μας, ’Αλέξαντρε;
Ά ς  πεθάνει κι’ αύτό. Πώς μπορώ 

νά τό αγαπώ χωρίς εσένα;
— Θεέ μου, θεέ μου ! Αλέξαντρε έ- 

τρελλάθηκες λοιπόν;
 ̂ Ναί, ναί, είμαι τρελλός ήμουνα 

παντα τρελλός - . . τρελλός γιά σένα. . . 
Σκότωσε με καί πάρεμε μαζΰ σου.

— Ά ν  μπορούσα. - .
— Μά δχι, σκότωσε με καί ζή σ ε ...
— Καί σΰ;
— Έ γ ώ ; Άφοΰ δέ μπορώ νά είμαι 

δικός σου, ας είμαι τοϋ θανάτου.
Καί τήν έσφιγγε περισσότερο, σαν νά- 

θελε νά τήν κρατήσει.
'f Καλά, Άλέξαντε, αγαπημένε μου. 

Τώρα πού φτάσαμε στό τέλος, θά μού 
είπής ποιος είσαι ;— τοϋ σιγοεΐπε ή Τζοΰ- 
κια στ’ αυτί.

Ε γω ; Τιποτε άλλο παρά ό άντρας 
σου ■ · ■ δπως μ’ έκαμες!

— Αλέξαντρε!
Αυτό τό όνομα ακούστηκε σάν ενας 

ψίθυρος τοϋ θανάτου, άπό τό άκρογυάλι 
τής ζωής,  ̂ δταν ή βάρκα φεΰγη άργά-άρ- 
■γά γιά τή ζοφερή λίμνη.

Υστερα άπό λίγο ό Άλέξαντρος ένοι

ωσε πώς δέν κρατούσε παρά έ'να πτώμα 
στά χέρια του. Στήν ψυχή του έπεσεν ή 
νύχτα ή κατασκότεινη. ΈσηκώΘηκε, έμει- 
νεν έτσι μέ τά μάτια του καρφωμένα ε
πάνω στη ψυχρή τήν πεθαμένη ομορφιά 
τής γυναίκας του. Ποτέ δέν τήν ειχε ίδεΐ 
τόσο δμορφη.

Έβγήκε άπό τήν κάμαρα, κλείνοντας 
πισω του την πόρτα. Κ ι’ έζήτησε τό 
παιδί του. Ό  πατέρας τόν άρπαξε στήν 
αγκαλιά καί ξανακλείστηκε μαζΰ του. 
Άρχισε νά τόν. φιλά μέ φροντίδα. Καί 
τό παιδάκι, πού,δέν ήτανε συνειΘισμένο 
στά φιλιά τοϋ πατέρα του, πού δέν τό 
ειχε φιλήσει καμμία φορά, ίσως μαντεΰον 
τας τό σπαραγμό του, άρχισε νά κλαίη.

Σοΰτ! Σοΰτ! παιδί μου! Μέ συγ- 
χωρεΐς γιά δ,τι σκέπτομαι νά κάμω ; Μέ 
συγχωρεΐς;

Ό  μικρός έσώπαινε. κυτάζοντας μέ 
φό·>ο τόν πατέρα του, ένώ εκείνος έζη- 
τοϋσε μεσα στά μάτια του, στό στόμα 
του, στά μαλλιά του, στά μάτια του, τό 
στόμα, τά μαλλιά τής Τζοΰλιας.

— Συγχώρησέ με, παιδί μου!
Έκλείσθηκε στό γραφείο του, μία

στιγμή, γιά νά κανονίση τις τελευταίες 
θελήσεις του. Καί αμέσως ξαναγΰρισε 
στή γυναίκα του, σ’ έκείνη πού ήτανε 
γυναίκα του.

— Τό αίμα μου γιά σένα, τής είπε σάν 
να μποροΰσε να τον άκοΰση. Σέ πήρνε 
ο θάνατος. ’Έρχομαι κοντά σου κι’ έγώ.

Γοΰ φάνηκε πώς ή Τζοΰλια χαμογε
λούσε καί κινούσε τά βλέφαρα.

Ρίχτηκε επάνω της κι’ άρχισε νά τή 
φ ιλατ] παραφορα, σάν νάθελε νά τήν 
άναστήση φωνάζοντάς την— νά τή φιλάν) ■ 
καί να μουρμουρίζη στής πεθαμένης τ’ αυτί 
τρυφερότητες φρικαλέες.

Μά έκείνη έμενε ψυχρή.........
** *

Αργότερα, άνοίγοντας τήν πόρτα τής 
κάμαρας, εύρήκανε τόν Άλέξαντρο Κο
μέθ αγκαλιά μέ τή γυναίκα του, κάτα- 
σπρον, ψυχρόν σά μάρμαρο, καταματω- 
μένον, μ’ δλο τό αίμα του χυμένο.

Τ Ε Λ Ο Σ

Περάσαμε τό ποτάμι τοϋ Έ ρμπερτ.
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Ό  ήλιος κόντευε νά βασιλέψη τήν ώρα 
πού περνούσαμε τό ποτάμι τού "Ερμπερτ 
(Herbert River) γιά τρίτη φορά. Ή  άν- 
τικρυνή δχθη εΐτανε πολύ απότομη, καί 
τ ’ άλογό μου σκάλωσε πολύ δύσκολα. Σάν 
έφτασα στό άπάνω μέρος τής όχθης, ξα- 
φνίσΘηκα πολύ βλέποντας πώς βρισκό
μουνα σ’ ένα απέραντο χορταριασμένο 
ίσιωμα, πού θάλεγε κανείς πώς τώχανε 
έτοιμάση γιά νά μονομαχήσουνε τίποτα 
ιππότες τοΰ μεσαίωνα. Μπροστά μου, 
στό πρώτο πλάνο, απλωνότανε ένα δάσος 
άπό καουτσουκόδεντρα μέ άσπρους κορ
μούς. Παραπέρα άρχιζε ένας ευρύχωρος 
κάμπος, καί πειό πέρα, ένα δεύτερο δάσος 
άπό γομόδεντρα. Τό ποτάμι έκλεινε τό 
ίσιωμα κατά τή δύση, καί στόν ορίζοντα 
φαινόντανε κάτι βουνά, πού πίσω τους 
ειχε γι'·ρει ό ήλιος.

Οί άράπηδες πού είχανε κολλήσει άπό 
πίσω μας στό δρόμο ποϋχαμε πάρει, σταθ
μεύσανε γιά νά ξεκουραστούν κοντά στό 
δάσος. "Ενας άπό τούς νεοφερμένους άρ
χισε τότε νά τρέχη σάν τρελλός, καί τά

κινήματά του δείχανε σάν νά γύρευε νά 
χτυπηθή μέ κάποιον. Εΐτανε ένα θηρίο 
ίσαμε κεί-πάνω (ΐμ., 85). Τά μαλλιά 
του τάχε στολισμένα δπως οί Παπούοι, 
κ’ εΐτανε σαν κανένα χαμόδεντρο, μακρυά 
ίσαμε δυό πιθαμάς, καί άχτινωτά γύρω 
στό κεφάλι του. Μέ τό κεφάλι καί τό στή
θος ριχμένο πίσω, έτρεχε μέ κάτι πηδή
ματα άκατάστατα, κουνώντας τή χαίτη 
του σάν κανένας λυσσασμένος τρελλός, 
καί βαστώντας μπροστά στό κορμί του, 
μέ τδνα χέρι τήν ασπίδα του καί με τ 
άλλο τό σπαθί του.

Ά φοΰ ετρεξε κάμποσο γιά νά ξεθυ- 
μάνη λιγάκι ή πολεμική μανία πώκανε 
νά βράζη τό αιμα του, ήρθε και σταμα- 
τησε κοντά μου. Τό κορμί του τρεχολό- 
γαγε άπό τόν ιδρώτα, καί η κόκκινη 
μπογιά, πούχε βαμμένο τό μούτρο του, 
ξέβαψε καί τόν είχε κάνει παρδαλόν. Ίό  
κούτελό του εΐτανε στολισμένο μ’ ένα 
ωραίο δέσιμο, καί τόσο μοϋ άρεσε, που 
τοΰ τό ζήτηξα, δίνοντάς του γιά πληρωμή 
λίγον καπνό. Χωρίς νά συλλογιστή κα-



θόλου, ξεκόλλησε άπό τό κεφάλι του 
εκείνο τό διάδημα και μοΰ τώδωσε: εΐ- 
τανε ενα χειροτέχνημα φιλεδένιο (διχτυ- 
ωτό), πολύ λεπτό και κανονικώτατο, δου
λεμένο μέ θαυμάσια τέχνη άπό κλωστές 
«ρυτικές, πλατύ ως έφτά εκατοστόμετρα 
κα'ι βαμμένο μέ κοκκινόχωμα.

Στό μεταξύ ό δαιμονισμένος, μέ τόν 
όποιον έκανα τήν άγοροπωλησία, ξανάρ
χισε τά τρελλά πηδήματά του. Οί προ
κλήσεις γινότανε ολοένα καί πειό ζωηρές, 
τό πολεμικό μένος φούσκωνε πειό πολύ, 
κι’ ό καθένας άπ’ τούς άράπηδες ειχε 
έτοιμα τά άρματά του γιά τή μάχη.

Άξαφνα, ένας γέρος έβγαλε μιά τρο
μερή πολεμική ιαχή, κουνώτας άπάν’ 
άπό τό κεφάλι του ένα μάτσο άπό λόγχες. 
Τότες, ό'λοι οί άραπάδες, σά νά τούς πέ
ρασε μέ μιάς κανένα ήλεκρικό ρεΰμα, μα
ζευτήκανε. σ’ ένα μέρος, ουρλιάζοντας σάν 
τσακάλια, βαστώντας τήν ασπίδα στ’ άρι- 
στερό. χέρι, και κουνώντας στόν άέρα τά 
σπαθιά, τά μπούμεραγκ, τά νόλλα—νόλ- 
λα (*). Μέ μιά φόρα χυμίξανε δλοι μαζί 
μεσ’ τό δάσος, καί τό περάσανε τρεις φο
ρές μέ ζίγκ—ζάγκ, τρέχοντος καταπάνω 
στόν εχθρό πούχε στρατοπεδέψη στήν άλ
λη μεριά τής πεδιάδας. Σέ κάθε στροφή, 
στεκόντανε μέ μιάς, καθόντανε βουβοί έ'να 
δυό λεπτά, κ’ υστέρα πιάνανε πάλι τή ν  
τρεχάλα, ουρλιάζοντας ολοένα, ώς πού μέ 
τόν τρίτο δρόμο πού κάνανε, βγήκανε 
πειά άκριβώς στή μέση τοΰ κάμπου, άν- 
ημέτωποι μέ τό εχθρικό στράτευμα.

Έκειπέρα σταματήσανε απότομα.
’Έδεσα τ’ άλογό μου κ’ έ'τρεξε γλήγορα 

πίσω άπ’ τούς μαύρους. Οί γυναίκες τρέ- 
χανε -καί κείνες στό πεδίον τής μάχης μαζί 
μέ τά παιδιά τους.

Οί ξένες φυλές εϊτανε συγκεντρωμένες 
άπό τ’ άλλο μέρος, μπροστά στίς καλύβες 
τους κοντά στό δάσος. Μόλις οϊ δικοί μας 
κάνανε ά'λτ, καί ευθύς τρεις άπό τό έχ- 
θρικο στράτευμα ήρθανε καί τούς προ- 
καλέσανε, μέ τίς άσπίδες στ’ άριστερό, καί 
μέ μαχαίρια σηκωμένα ψηλά. "Ολοι τους 
είχανε τά κεφάλια στολισμένα μέ καμμιά 
σαρανταριά τολοΰπες (τολΰπας) κίτρινες 
κι’ άσπρες άπό κάποιο φυτό, κολλημένες 
άπάνω στά μαλλιά τους μέ κερί.

(*) οπλα παράξενα πώχουνε οί ιθαγενείς τής 
Αυστραλίας.

Οί τρεις άράπηδες πού είπαμε, πλησιά
σανε μέ κάτι μεγάλα κ’ ελαστικά πηδή
ματα. 'Ωρες—ώρες δίνανε κάτι σάλτα 
σάν γάτοι, κ’ ύστερα πέφτανε στή γή 
σκεπασμένοι μέ τις άσπίδες τους, άπ’ τίς 
οποίες φαινότανε μόνο έ'να μικρό κομμάτι , 
πού ξέβγαινε άπάνω άπό τά ψηλά χορ
τάρια. Αυτό τό γύμνασμα έ'γινε πολλές 
φορές, και σέ λίγο έ'μεινε άνάμεσα σ’ αύ- 
τουνούς καί σέ μάς μόνο έ'να διάστημα ώς 
εϊκοσι μέτρα. Τότες σταματήσανε σάν νά 
καρφωθήκανε, μέ τό κορμί όλόϊσο, μέ τήν 
ασπίδα μπροστά, μέ τή μύτη τοΰ σπα
θιού τους άκουμπισμένη χάμω, έτοιμοι 
γιά μάχη. Ά πό  μακρυά φαινόντανε έ'να 
σωρό φυλές πού ερχόντανε κατά τό μέρος 
τής αιματοχυσίας.

Ό  παράξενος αύτός πόλεμος σέ λίγο 
άρχισε. Τρεις άπ’ .τούς πολεμιστές μας 
έβγήκαμε άπ’ τή φάλαγγα καί δεχτήκανε 
τήν πρόκληση. Οί σύντροφοί τους θά 
ξεκουραζόντανε γιά τήν ώρα. Ή  σύμφω
νη μένη στάση οπού πέρνει έκεινος πού 
προκαλεΐ, είναι τούτη: άσπίδα στ’ άρι
στερό, σπαθί στόν αγέρα. Μά τό κατα
ραμένο αύτό σπαθί εινε τόσο βαρύ (είναι 
άπό πέτρα), πού γιά νά βαρέση ό πολε
μιστής στά γερά τήν άσπίδα τοΰ έχθροΰ, 
πορεύεται μέ τόν τρόπο πού μεταχειρί- 
ζουνται οί γΰφτοι τή βαρειά (σφυρί): 
δηλαδή, άφήνει τό μαχαίρι νά πέση μπρο
στά, κ’ ύστερα τό τραβά καταπίσω, τό 
στριφογυρίζει άπάν’ άπό τό κεφάλι του 
καί βαρά τόν άντικρυνό του. Σέ κάθε 
χτύπημα πού Θά δώση ό έ'νας τους, 
άπαντά ό άλλος, κ’ έ'τσι τραβάει ή ιστο
ρία, ώς πού ό έ'νας άπό τούς πολεμιστές 
πεθαμμένος άπ’ τήν κούραση, ομολογεί 
πώς νικήθηκε, ή κρίνεται έκτος μάχης, σέ 
περίσταση πού ή άσπίδα του σκίσθηκε.

Τήν ώρα πού τοΰτοι-δώ έρχονται στά 
χέρια, άλλοι άράπηδες έχουνε άρχίσει τήν 
παλαίστρα. Τό πειό συνειθισμένο είναι 
ν’ άρχινάνε μέ δπλα πού βαράνε άπό 
μακρυά, κ’ ύστερα πιάνουνται κορμί μέ 
κορμί καί τελειώνουνε τή μονομαχία μέ 
τό σπαθί. 'Πολλές φορές χτυπιοΰνται άπό 
μεγάλη άπόσταση μέ τό μπούμεραγκ, μέ 
τό νόλλα — νόλλα καί μέ τίς λόγχες. Μά 
δλοι οί αύστραλοί είναι τόσο επιδέξιοι 
στό νά ξεφεύγουνε τά χτυπήματα, ώστε 
δέν είναι εύκολο νά πληγωθούνε μέ τά 
δυό πρώτα δπλα. Τούναντίο, ή λόγχη

τρυπά εύκολα τήν άσπιδα και μπορεί μιά 
χαρά νά φτάξη τό κορμί τοΰ έχθροΰ. 
Τότες αύτός, πρέπει νά μολογήση άμεσως 
πώς νικήθηκε. Τό πεδιον τής μάχης γιο- 
μ ι ζ ε  καί ξαναγιόμιζε άπό μονομάχους αδι
άκοπα, καί μέτρησα έφτά-όχτώ ζευγαρια 
τήν ίδια ώρα.

Οί γυναίκες μα
ζεύουν τ’ άρματα.
’Ά ν κανένας πολε
μιστής έχει νά βγά- 
λη πέρα παληές δια
φορές, οί γυναίκες 
του τοΰ πάνε κάθε 
φορά καί καινούρ
για δπλα. Οί άλλες 
κάθουνται ά π λ ο ι  
Θ ε α τ α ί, άλλά μέ 
μεγάλο ενδιαφέρον 
γιά τήν τροπή πού 
πέρνει ή μάχη, γιατί 
γι’ αύτές τό άποτέ- 
λεσμα τής μονομα
χίας έχει μεγάλη 
σημασία γιά ζωή 
τους: μερικές άπό 
δαΰτες τό πρωΐ άνή- 
κουνε σ’ άλλον άν
δρα καί τό βράδυ 
σ’ άλλον.

Οί γρηές επίσης 
παίζουνε μεγάλον 
ρόλο. Στέκουνται 
πίσω άπό τούς μα- 
χητάς, οπλισμένες 
μέ τά ίδια  ραβδία 
πού μεταχειρίζουν- 
ται γιά νά ξεχώ
νουνε τίς ρίζες, καί 
βαράνε τό χώμα δυ
νατά μέ τό νόλλα 
πού τό βαστάνε μέ 
τά δυό χέρια τους, 
πηδώντας σάν λυσ
σασμένες. Δίνουνε κουράγιο στους πο
λεμιστές, τούς εξερεθίζουνε μέ κατι 
φωνές άγριώτατες. Πολλές φορές, κα
θένας ήρωας είναι τριγυρισμένος από 
τέσσερες — πέντε τετοιες φριχτές  ̂μού
μιες, πού τσιρίζουνε, ουρλιάζουνε μέ κάτι 
κινήματα καί κάτι χειρονομίες που λες κ 
είναι δαιμόνια. Σάν πέση νικημένος ό ενας 
άπό τούς δυό μονομάχους, οι γρηές τόν

περισφίγγουνε, καί βάζοντας τά^ ραβδιά 
τοΰς άπάνω άπ’ τό κεφάλι του γιά νά τόν 
φυλάξουνε άπό τίς κατακεφαλιές πού τοΰ 
κατεβάζει ό έχθρός του, ξεφωνίζουνε κΓ 
ουρλιάζουνε: «Μήν τον σκοτώνεις! Μήν 
τόν σκοτώνεις!* ΆληΘεια, ειδα πολλά 

θεάματα, μά κανένα 
δέν ειχε τόσο ενδια
φέρον δσο αύτές οί 
επικές σκηνές, μο
λονότι δέν κρατή
σανε περισσότερο - 
άπό τρία τέταρτα 
τής ώρας. Είχα ξε- 
περάσει τό τουφέκι 
άπ’ τόν ώμο μου, 
μά τό άκούμπησα 
σ’ έ'να γομόδεντρο, 
κοντά μου. γιά νά 
μή νομίσουν πώς 
είμαι άοπλος. Στά
θηκα άνάμεσα στούς 
θεατάς, ή μάλλον 
τάς ϋ·εωμένας, πού 
άποτελούσανε καί 
τό πειό πολύ ΰ~εα- 
τήβίον. Οί δικοί 
μου σταθήκανε καί 
κείνοι κοντά μου, 
κρατώντας τή ψυ
χραιμία τους.

Παρακολουθούσα 
μ’ έ'να βλέμμα προ
σεχτικό τήν άγρια 
ορμή πώχουνε τά 
πάθη τοΰ άνθρώπου 
ό όποιος βρίσκεται 
άκόμα στήν πρωτό
γονη κατάσταση, τά 
νεύρα του πού τεν
τώνανε γιά τήν κυ
ριαρχία, τή θέρμη 
πού δείχνανε οί 
νέες γυναίκες, καί 

τήν κωμική μανία πούχε πιάσει τις γρηες, 
πού τά διαπεραστικά ξεφωνητά τους άνα- 
κατωνόντανε μέ τήν κλαγγή τών δπλων, 
μέ τά χτυπήματα τών σπαθιών καί τών 
ν ό λ λ α — νόλλα πού άντηχούσανε, μέ τό 
βούϊσμα πού βγάζανε τά μπούμεραγκ σχί
ζοντας τόν άέρα. Σ αυτές τις μονομα 
χίες, δέν είναι μονάχα ή έχθρα άνάμεσα 
στίς φυλές, μά κι’ άνάμεσα στά άτομα. Ό

"Αρχισε νά τρέχτ) σάν τρελλός.



άράπης τής Αυστραλίας μόνον ένα αμαρ- 
τημα αναγνωρίζει: τήν κλεψιά Εν τού- 
τοις κάνει εξαίρεση γιά το σκοτωμο ενός 
άπό τά μέλη τής φυλής. Λεν είναι υπο
χρεωμένη ή κοινότης νά τιμωρή τις πα
ραβάσεις τοϋ νόμου τής ιδιοκτησίας· οί 
διαφορές λύνονται μεταξύ τών ατόμων. 
Ό  κλέφτης προκαλεΐ τόν κλέφτη αρμα
τωμένος, κι’ άν ή μονομαχία πρέπει να 
μήν γείνη δημοσία, οί συγγενείς τών δυο

άντιπάλαιν παραστέκουνται ώς μάρτυρες. 
Μά αν χτυπηθούνε μπροστά σε θεατας, 
τότε σμίγουνε διακόσοι καί τρακόσοι άρά- 
πηδες, άπό διάφορες φυλές, πώρχουνται 
γιά νά κανονίσουνε τίς διαφορές τους. Ιο 
δίκηο ανήκει στό νικητή.

“Υστερ’ άπό μιά τέτοια γιγαντομαχία, 
θά περίμενε κανείς νά δη νά κολυμπάνε 
μέσα στό αίμα δλοι εκείνοι οί^ ήρωες. 
Ευτυχώς οί συγγενείς καί φίλοι επαγρυ-

πνοΰν τόσο καλά νά μήν πάθη τίποτα ό 
άνθρωπός τους, πού πολύ σπάνια υπάρ
χουνε πολεμιστές λαβωμένοι βαρειά.

Ή  μονομαχία έπήρε τέλος τό σούρου
πο, κι’ ό καθένας πήγε σπίτι του. Τή νύ
χτα δέν πολυκοιμήθηκε κανένας, γιατί ή 
συνομιλία γύρω άπό τά γεγονότα ^τής 
ημέρας κράτησε ζωηρή ίσαμε τήν αυγή, 
τριγύρω άπό τις φωτιές τού στρατοπέδου. 
Ή  μονομαχία είχε σπουδαίες συνέπειες

Πολλοί άνδρες κρεμάσανε τίς γυναίκες τους, 
κι’ άλλες πάλι γυναίκες περάσανε σέ άλλους 
άνδρες. Τήν άλλη μέρα ή μάχη ξανάρχισε, 
προτού τραβήξη ό καθένας στόν τόπο του.

Σ ’αύτό τό μέρος έγιναν τέσσαρα μπορ-  
μ π ο μ π ϊ  (μάχες), άπό τό Νοέμβρη ως το 
Φλεβάρη, στήν πειό ζέστη εποχή τοϋ 
έτους. Τό χειμώνα δέν γίνουνται ποτέ.

Παράφραση Φ. ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

«Μήν τόν σκοτώνειςΓ Μήν τόν σκοτώνεις».

ΓΙΑΤΙ
Δ j OONTHOHZ ME7aq>«\rT
Ι^Λ Ζ.Χ&ΛΙΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
VIII

Ηρθε το ̂ φθινόπωρό Ο ουρανός όσο πήγαινε 
γινότανε^ πιο φρέσκος καί βαθύς, ό αγέρας διά
φανος. ’Αφθονες βροχές είχανε ξεκαθαρίσει 
την ατμόσφαιρα καί τήν γή. Ό  Ή λίας είχε 
την εντύπωση πώς^ εβγαινε άπό λουτρό. Κι* 
αυτός τό ίδιο, ξαναγινε αγνός, οί σκέψεις του 
ξεκαθαρίσανε και για κάμποσο καιρό εΐτανε 
ευτυχισμένος.

Τις γαλήνιες εκείνες μέρες καθότανε ώρες 
ο/.οκληρες ξαπλωμένος ανάσκελα κάτω άπό 
ενα δέντρο, θωριυντας τον γαλανό ουρανό μέσα 
απο τά κλαριά, άκούγοντας τή μακρυνή φωνή 
του δάσους, τό βουίτό τοΰ ξεροπόταμου τό κε- 
λαδισμα τών ^πουλιών. Καί σκεπτότανε πάντα 
την Μανταλένα, μά διαφορετικά άπό πρίν. 
Γωρα τήν άγάπαγε άγνά, όπως τίς πρώτες μέ
ρες που τήν είχε γνωρίσει κι’ άκόμα καλλίτερα: 
οπως ενας αντρας σκεπτεται τή γυναίκα του, 
τήν μητέρα τοΰ^ παιδιού του. Ό  νους του όλο 
στο παιδί τριγύριζε,— θάναι άγόρι έλεγε άπό 
μ?~α τ,ου μόλις μεγαλώσει θάρθη νά κάτση 
εδώ περα μαζΰ μας, μαζΰ μου, θά τόχω πάντα 
κοντά μου θ α  τό κάνω νά μ’ άγαπήση πολύ— 
πο/.υ. Κι’ενοιωΘε μεγάλη εύτυχία, μά συχνά κά
ποια σκια τον τάραζε.

Κ ι’ άν ό Πέτρος θελήση νά τό βαστήξη 
κοντά του, θά τό νομίση γιά παιδί του, θά 
το παρρ μαζύ του, θ ά  τό μεγαλώση καί 
το παιδί Θα τόν αγαπήση σάν πατέρα.

Ό χ ι!  δχι!—σκεπτότανε κατόπιν—Θά τοΰ πώ: 
ασε μου τό παιδί έγώ δέ θά  παντρευτώ ποτέ 
μου και Θά τοΰ άφήσω δτι έχω καί δέν έχω, 
Θα του μαθω γράμματα, θά τό κάνω παιδί μου.

. γα-σιγα, ή ιδέα τοΰ παιδιοΰ τόν κυρίεψε ολό
κληρο. Εφτιανε κι’ δλας διάφορα σχέδια, κ ι’ 
άρχισε νά τό σκέπτεται πιό πολύ κ ι’ άπ’ τήν 
Μανταλένα.

Μια μέρα ο Ματτια έφτασε λαχανιασμένος 
φέρνοντας τό εύχάριστο νέο.

, ~  Πατέρα, Ή λία, ή Μανταλένα θαχη παιδί 
σε λιγο. Ή  μάννα πήγε κ ι’ έκανε παράκληση 
στην αγια Αννα καί τό παιδί θάναι άρσενικό.

Χαμογελαγε λάμποντας άπό εύτυχία. Νόμιζες 
πως ήταν αύτός ό πατέρας. Ό  μπάρμπα ΙΊόρ- 
τολου κόντεψε νά κλάψη άπ τή χαρά του, κ ι’ 
άρχισε να δοξάζη τόν άη Φραγκίσκο, τόν άη 
Λεύτερη καί δέν ξέρω ποιους άλλους άκόμα 
άγιους. r

Α, το περιστεράκι μου ! Τδλεγα γώ πώς δέν 
μποροΰσε νά μάς κάνη αύτό τό άδικο, νά 
μην κάνη παιδί. ’Ά  τό πουλάκι μου ! Τό μι- 
κροΰλι μου, πότε τέλος πάντων Θά τό δοΰμε— 
έλεγε κάθε τόσο.—

έλεΥε ό Μάττια γελώντας, θάθελες κι’ 
ολα νάχε γεννηθή καί νάβοσκε άπό τώρα τά 
προοαια.

Ό  Ή λίας αισθανότανε τήν καρδιά του νά 
χτυπάη δυνατά καί σκεπτότανε μέ λύπη. «Ά ν 
ήξεραν!». Μά στό βάθος εΐτανε χαρούμενος καί 
πραμα παράξενο, σχεδόν εύχαριστη μένος ποΰχε 
δώσει αύτή τήν εύτυχία στούς δικούς του. Καί, 
σάν τόν μπάρμπα ΙΙόρτολου, δέν έβλεπε κι’αυ
τός τήν ώρα πότε νά γεννηθή τό παιδί.

Σ ιό  μεταξύ ή μέρες περνοΰσαν, ξανάρΟε τό 
κρύο, η βροχή, τό χιόνι. Ό  χειμώνας εΐτανε 
πολυ βαρΰς. Ό  Ή λίας κρύωνε πολύ κι’ άρ
χισε πάλι νά στενοχωριέται στή στάνη.

Ό π ω ς καί τόν περασμένο χειμώνα έπιθυ- 
μί ί σε, τ ' ιν, ζέστα' μί“  ήσυχη καί βολική ζωή. 
«Τι εύτυχία» σκεπτότανε «νά κάθεσαι ώρες 
ολόκληρες κοντά στή φωτιά πλάϊ στήν Μαν
ταλένα!» Μα τώρα δέν τήν ονειρευότανε σάν 
περσυ, τρέμοντας απο πάθος. ’ Οχι, τήν έβλεπε 
κοντά σέ μιά κούνια, καί άκουγε ένα νοσταλ- 
γικό «νάνι νάνι», ποΰ τοΰ ξαναθύμι,ζε τά παι- 
δικα του χρονιά. Ετσι, χωρίς κι’ αύτός νά ξέρη 
το γιατί, ό ρυθμός τής καρδιάς του, γινότανε 
απο μέρα σε μερα πιο άργύς. Κάποια ανεξή
γητη δύναμη, πού δέν εΐτανε πιά ούτε τύψη, 
ουτε φρίκη, ούτε συχαμάρα, οΰτε κούραση, 
ουτε φόβος, δούλευε άργά μέσα του. Ό τα ν  
βρισκότανε μακρυά, ποθοΰσε νά βρεθή κοντά 
στήν Μανταλένα, δταν δμως τήν ξανάβλεπε 
δεν δοκίμαζε πιά τήν φριχτή εύτυχία τοΰ περ- 
σινοΰ χειμώνα. Καί σκεπτότανε. ’Ίσως γιατί 
είναι σ’ αύτή τήν κατάσταση, δταν δμως γεν- 
νηθή τό παιδί, θά  τήν αγαπάω πάλι δπως 
πρώ τϊ. Κάποια μέρα δμως, ή  Θεία Άννέτα, 
είπε στήν Ά ρίντα Σκάντα μπροστά στόν Ή λία

Ο Ηλίας λέει πώς θά  μείνη άνύπαντρος, 
τον Ματτια δεν τόν Θέλουν γιατί είναι άγαθόί, 
πρεπει λοιπον η Μανταλένα νά κανη πολλά 
παιδιά δέν είναι έτσι Ά ρίντα Σκάντα; Ά λλοιώ- 
τικα ποιός θά κάθεται γύρω άπό τό τζάκι διαν 
έμεΐς πεθάνουμε;

Ο Ηλίας ένοιωσε μεγάλη άηδία, μιά μα
χαιριά στήν καρδιά, δταν σκέφτηκε πώς αύτά 
τά παιδιά, μποροΰσε νάτανε δικά του. ”Ω, δχι, 
έφτανε ένα.

Π οτέ! Π οτέ! φώναξε άπό μέσα του.
Τήν άρχή τής σαρακοστής πήγε στόν παπά 

Πορτσεντοΰ καί ξομολογήθηκε.Δέν έδειχνε πιά 
τήν μετάνοια, τήν λύπη καί τήν ζέση τοΰ πε
ρασμένου χειμώνα, μά έλεγε, πώς εΐτανε στα
θερά  ̂αποφασισμένος νά μήν ξαναπέση πιά 
στήν άμαρτία.

Φαινότανε άλλος άνθρωπος. Ό  παπά-Πορ- 
τσεντοΰ τό ειδε καλά πώς ή φωτιά τοΰ πάθους 
του είχε σβύσει, μά τόν κοίταξε πολλήν ώρα 
σκεπτικός καί κούνησε πολλές φορές τό κε
φάλι του.

Έ τσ ι σοΰ φαίνεται τώρα,—είπε—μά θά  τό 
ΐδής, άν δέν προσπαθήσης νά σωθής τώρα δά, 
θά ξαναμαρτήσης. Μή χάνης τήν ευκαιρία 
τώρα ποΰ ή χάρη τοΰ Θεοΰ έλαμψε μέσα σου. '



— Τ ί θές νά πής παππούλη ;
— Τ ΰ ξέχασες τά περσ ινά ; έκανα δτι χρεια

ζότανε καί φαινότανε πώς δλα Οά πήγαιναν 
κ α λ ά .. .

— Ά  ξέρω τί Θές νά πής—μουρμούρισε ό 
Ή λίας χαμηλώνοντας τά μάτια σαν παιδί. Μά 
τώρα !. . .

— Έ  λοιπόν; τί πάη νά πή αύτό ; δέν τό 
ξανασκέφθηκες π ιά ;

— Π ώς τό σκέφτηκα συχνά άλλά μοΰ φαί
νεται πώς τώρα είναι πολύ άργά. Δέν είμαι 
π ιά  ά ξ ιο ς .. ·

— Ποτέ δέν είναι άργά γιά τήν ευσπλαχνία 
τοΰ θεού Ή λία  Πόρτολου, σκέψου το καλά άν 
Θές νά σωθής.

Κάποια θύμηση πέρασε άπό τό μυαλό τοΰ 
Ή λία, πού καθότανε σκεπτικός μέ σκυμμένο τό 
κεφάλι. Ξανάδε τόν έαυτό του στή στάνη, κά
ποιο σταχτί καί σιωπηλό βράδυ, ξανάδε τήν 
αυστηρή μορφή τού μπάρμπα Μαρτίνο καί 
στ’ αυτιά του άντηχούσαν άκόμα τά λόγια του.

— Παππούλη—είπε — κι’ αν, δταν γίνω παπ
πάς, ό πειρασμός μέ βασανίζη άκόμα, δέν Θά 
είνε χειρότερα;

— Ό χ ι  Ή λία  Πόρτολου, τώρα πιά σέ ξέρω. 
Θά τόν πατήσης τόν πειρασμό, ή γιά νά μιλή
σουμε σωστότερα ό πειρασμός δέ θά σέ ένο- 
χλήση πιά. Γ ιατί γιά σένα δ πειρασμός είναι 
ή Μανταλένα κι’ δταν σέ δή παππά θά σέ 
σεβαστή.

— Ποιός ξέρει, είπε δ Ή λίας λυπημένος.
— - Έ ξ  άλλου μπορεί νά σέ στείλουν σέ κα

νένα μακρυνό χωριό κ ι’ αν θές δέ θά τήν ξα- 
ναδής πιά.

— Καλά μετά. Στό μεταξύ δ μ ω ς;
— Στό μεταξύ; μή φοβάσαι Θά μπής στό 

σκολειό καί θά σπουδάζης. Δέ θά μπορής νά 
πηγαίνης σπίτι σου συχνά κι’ αν θέλησές δέ 
θ ά  ξαναπέσης σέ πειρασμό. Άποφάσισέ το 
Ή λία  Πόρτολου, μή χάνης καιρό. Σκέψου πώς 
θ ά  πεθάνουμε, πώς ή ζωή μας είναι τόσο μι
κρή, πώς έ'χουμε μιά μονάχα ψυχή καί πρέπει 
νά τή σώσουμε—Λέγοντας αυτά ό παπά Π ορ
τσεντού κοίταξε τόν Ή λία  κατάμματα σάν νά
θελε νά τοΰ έπιβληθή. Καί πραγματικά γιά 
μιά στιγμή ό Ή λίας χλώμιανε, γρήγορα δμως 
σήκωσε τό πρόσωπο καί τά μάτια του λάμψανε.

— Καλά λοιπόν— είπε συγκινη μένος— κάνε 
δτι νομίζεις καλό έμπιστεύουμαι σέ σένανε πα
πούλη, δέ θά πώ τίποτα στό σπ ί.ι ώσπου νά 
ετοιμαστούν δλα.

— Καλά, πήγαινε, σού δίνω τό λόγο μου, σέ 
οκτώ μέρες θάχουνε τελειώσει δλα. Στό μεταξύ 
σέ συμβουλεύω νά πηγαίνης τακτικά στήν έκ
κλησία. "Αντε παιδί μου καί νασαι χαρούμε
νος. Θά δής θά σοΰ φανή πώς ξαναγεννιέσαι.

Ό  Ή λίας έφυγε μά δέν εϊτανε χαρού
μενος. Ά , δχι ! τοΰ φαινότανε πώς ονει
ρεύεται, δέν αισθανότανε πιά τήν παιδική χαρά 
πού είχε δοκιμάσει πέρσυ μετά τήν εξομολό
γηση. ’Απεναντίας τώρα ένοιωθε μεγάλη θλίψη 
καί πικρά δάκρυα τοΰ βουρκόνανε τά  μάτια. 
Μά παρ’δλα αύτά εϊτανε σταθερά άποφασισμέ- 
νος καί ακριβώς αύτό τόν στενοχωρούσε. Πάει 
πιά  τό δνειρο, τώρα ήτανε ή πραγματικότητα 
καί τήν πρώτη στιγμή πού πήρε τήν άπόφασή

του δέν μπορούσε νά ξεχάση τά περασμένα 
χωρίς νά αίσθανθή νά τοϋ ματώνεται ή καρδιά. 
’Αποχαιρετούσε δλα τά πράματα ποΰ αποτε
λούσαν τή πρώτη του ζωή. Ή τα νε  ή ίδια  ή 
ζωή του ποΰ έφευγε μέ τίς συνήθειές της, τίς 
χαρές της, τούς πόνους της, τά πάθη της, τά 
λάθη της, τίς ήδονές της. Κάμποσες μέρες 
έζησε μέσα στήν πίκρα αύτοΰ τού άποχαιρε- 
τισμοΰ. Στή στάνη πρό πάντων ή [θλίψη, τόν 
βάραινε τόσο πολΰ ώστε τόν έκανε ψυχρό, 
άναίσθητο σέ κάθε τ ι ποΰ δέν εϊχε σχέση μέ 
τά πράματα πού άποχαιρετοΰσε.

«Δέ θά ξαναδώ πειά τοΰτο, δέ θά ξανακάνω 
πειά εκείνο» σκεφτότανε καί ένα κόμπος τοΰ 
άνέβαινε στό λαιμό. Μά κ’ ή άπόφασή του 
ήτανε ακλόνητη καί δσο περνούσανε ή μέρες 
τόσο συνείθιζε στήν ιδέα νά τ’ άφίση δλα καί 
ν ’ άρχίση μιά καινούργια ζωή. Σ ιγά σιγά άφοΰ 
άποχαιρέτησε κρυφά κάθε δέντρο, κάθε πέτρα, 
τά ζώα καί τούς άνθρώπους, οί ιδέες του ξεκα
θάρισαν κι’ άρχισε νά βλέπη τό μέλλον.

"Οταν κατέβαινε στό χωριό, πήγαινε στήν 
έκκλησία καί καθότανε ώρες ολόκληρες καί 
παρακολουθούσε δλες τις θρησκευιικές τελετές. 
Ή  μουσική, τό επίσημο κλάμα πού έβγαινε 
άπ’τά τροπάρια, τά άμφια τών παπάδων, δλα 
τόν γητεύανε, κι’ δταν σκεπτότανε πώς κ ι’αΰτός 
μιά μέρα θάψελνε καί Οά ντυνότανε έκεΐνα τά 
λαμπρά καί άγια φορέματα, ξεχνούσε τά περα
σμένα καί ένοιωθε τόν έαυτό του ευτυχισμένο. 
"Οταν δμως γύριζε στό σπίτι,τόν έπιανε ταραχή, 
προπάντων μπροστά στή Μανταλένια.

«Τί θά  πή δταν τό μάθη;» — σκεπτότανε 
διαρκώς. Τού φαινότανε πώς δέν τήν άγαπάει 
πιά, καί άκόμα περισσότερο γιατί είχε γίνει ά
σκημη είχε πανά'ιες κ α ίτό  πρόσωπό της ήτανε 
πρησμένο. Μά ένοιωθε πώς ήτανε δεμένος μαζύ 
της μ’ ένα άσπαστο δεσμό.

«Τί Θά σκεφτή; τί Θά πή; Θά τής έρθη 
άπελπισία; Μπά καί τής κάνη κακό; δέ θάτανε 
καλλίτερα νά περιμένω;»—κι’δλο σκεπτότανε μέ 
τρυφερότητα τό παιδί πού θάρχότονε στόν 
κόσμο καί ευχαριστιότανε γιά τήν άπόφασή 
του. Τό νέο του έπάγγελμα δέν τόν έμπόδιζε 
νά τ ’ άγαπάη, άπι-ναντίας μάλιστα θά μποροΰσε 
νά τό πάρη μαζύ του, νά τό σπουδάση, νά τό 
κάνη καλό άνθρωπο καί νά τού δημιουογήση 
ένα καλό μέλλον. Μιά μέρα μίλησε γ ι’ αύτό 
στόν παπά-Πορτσεντοΰ κι έκεΐνος κούνησε τό 
κεφάλι.

— Κάνεις άσκημα νά τό σκέπτεσαι, τοΰ είπε.
Τό παιδί είναι άκόμα στή σκέψη τοΰ Θεοΰ

μά καί δταν γεννηθή καί μεγαλώση πρέπει νά 
μέντ) μακρυά σου, γιατί θάτανε ενας επικίν
δυνος δεσμός μεταξύ τής Μανταλένας καί σένα. 
Οί ιερωμένοι δέν πρέπει νάχουν οΰτε παιδιά, 
οΰτε γυναίκα, οΰτε οικογένεια. Δέν πρέπει νά 
σκέπτονται τά πλούτη καί τά επίγεια. Παν
τρεύονται τήν έκκλησία κ’ έχουνε γιά παιδιά 
τή φτώχια, τό καθήκον, τις καλές πράξεις. 
Σκέψου το καλά, Ή λ ία  Πόρτολου. Ά ν  νοιώ- 
θης πώς είσαι άκόμα προσηλωμένος στά επί
γεια, μή γίνης παπάς. Π ρέπει νά σκεφθής 
μονάχα νά σιόσης τή ψυχή σου καί τίποτε 
άλλο.

— Θές νά μέ κάνης Ά γ ιο  — είπε δ Ή λίας

χαμογελώντας, μ„ στό βάθος αισθανότανε πώς 
°  πάπα- Πορτσεντού είχε δίκιο. Τί λύπη πού 
αισθανότανε νοιώθοντας πώς έτρεπε ν ’ άπο- 
χαιρετηση το όνειρό του νά γίνη πατέρας. Οΰτε 
ομως κι αυτο δέν τόν κλόνιζε άπ’ τήν άπό- 
φάση του. '

Ο ι οχτώ μέρες περάσαν. Οί ενέργειες τοΰ 
παπα - Πορτσεντού είχανε 
φτάσει σε καλό σημείο.
Ο δεσπότης ενδιαφερότανε 

πολυ γιά τό νέο αύτό τσο
πάνη που ήθελε ν* άφο- 
σιωθή στο  Θεό. Τόν δέ
χτηκε αμέσως στό σκολειό 
και μάλιστα δωρεάν. Ό  
Ή λίας | κατά συμ
βουλή τοΰ παπά - 
Πορτσεντού, έγραψε 
ένα ευγενικό εύχα-

— Κι’ αυτός.

„ ~ ' ΩΓ ^ ο Μ0λίξ *?“ τε του? νά μείνουνσπίτι, θ αρθω να τα κουβεντιάσουμε.
'  ’7 n - e J 1®? να ° ’ ευχαριστήσω—φώναξε
°  Η ^ α.;Τ °  Θε°ξ θά πληρώση.
«ρΛν “ βκαα ά-ΎΙ" αΙ’τ" θά  Μυήσουμε μέ τόν 

σαν βρεθούμε μπροστά του. Τώρα πή
γαινε στό καλό.

Ο Ηλιας εφυγε, μά δέ γύρισε 
σπίτι παρά τήν ώρα τοΰ φαγητοΰ. 
Η καρδιά τόυ ήτανε τόσο βαρειά. 
Ιο  ονειρο του πλησίαζε νά γίνη 
πραγματικότητα. Πάνε πειά τά 
νειάτα, οί χαρές, ή οικογένεια, ή 
“ωή π °υχε ζήσει <?)ς τ(όρα. ’Εν-

Κουνοΰσε τό μωρό

ριστήριο γράμμα ποΰ ενθουσίασε τό δεσπότη.
Ο Δεσπότης θέλει νά σέ γνωρίση, λοιπόν 

δε σου μένει π ια  τίποτα άλλο παόά νά τό 
πης στους δικούς σου.
βάμαι^* ε*πε °  Ηλίας αναστενάζοντας φο- 

“- Τ ί ;
— Μήπως τής κάνει κακό. Δέν περιμένουμε 

φάλΓ1’ παπα$ Πορτσεντού κούνησε τό κε-

- Θ έ ς  νά περιμένουμε ; Αύτό. δέ μ 1 άρέση. 
Ε καλα είπε ο _ Ηλιας σταθερά—θ ά  σοΰ 

οειξω πως δε με νοιάζει πιά γιά τίποτα. Σή- 
μερα κι ολας Φά τό πώ στο σπίτι.

— Ο πατέρας σου βρίσκεται στό -/ωοιΓι ·
— Ναι.
— Κ ι’ ύ άδερφός σου ό Π έτρος;

νοιώθε ατέλειωτη θλίψη. Μά οΰτε γιά μιά 
στιγμή δεν του πέρασε άπό τό νοΰ ν’ άλλά£ιι 
απόφαση. *·'

I ύρισε σπίτι, έφαγε άφηρη μένος κι’ δλο 
κοίταζε κατα την πόρτα. Κάθε πού άκουγε βή
ματα στο σοκάκι ταραζότανε. Ή  Μανταλένα 
τον παρατηρησε καί δέν κρατήθηκε. Τόν ρώ
τησε ποιον περίμενε.

— Κάποιον—άπάντησε ό Ή λ ία ς -Σ ά ς  παρα
καλώ όλους να μείνετε γιατί τό πρόσωπο πού 
περιμενω Οελει νά κουβεντιάσω μαζΰ σας.

—Και μαζύ μου—ρίότησε ή Μανταλένα— 
ποιος είναι ; ποιος ε ίν α ι;

— Μέ δλους; θά δήτε ποιός είναι;
Ιον  τρελλάνατε στίς έρωτήσεις, μά δ Ή λίας 

Λεν απάντησε καί βγήκε στήν αύλή.
Η  Μανταλένα έγινε άνήσυχη. Ά ρχισε νά



κοιτάη κατά τήν πόρτα κα'ι ν’ άφιγκράζεται 
μήπως έρχεται κανένας άπ’ τό σοκάκι.

«Ποιος άραγε νάναι» έλεγε κάθε τόσο σά νά 
μιλούσε μονάχη της. “Ητανε κάμποσος καιρός 
πού είχε προσέξει τή μεταβολή τοϋ Ή λ ία  κι’ 
άπό τό φόβο της μήπως αγάπαγε κα
μιάν άλλη καί σκεπτότανε νά παντρευτή ζή
λευε κα'ι ύπόφερε τρομερά.

«Έ χει σκοπό νά παντρευΟΓ|» σκεφτότανε 
«καί περιμένει τή συμπεθέρα γιά νά τοΰ κάνη τά 
προξενιά». Θά ρχότανε αύτή ή μέρα μά τόσο 
γρήγορα! Δέν περιμένη τούλάχισΕον νά γε\- 
νηΟΓ| τό παιδί του. Θεέ μου ! Παναγίτσα μου ! 
βοηθήστε με. Δόστε μου κουράγιο σεις πού εΐ- 
σαστε τόσο σπλαχνικοί. Μή μέ σκοτώνετε, μή 
μέ τυραννάτε πρίν τής ώρας».

Ό  πόνος ζωγραφίστηκε στό χλωμό της πρό
σωπό καί τά ματόκλαρά της, τά μεγάλα εκείνα 
ματόκλαρα ποΰ χαμηλώνανε καρτερικά, μελα
νιάσανε.

“Οταν ό Ή λίας γύρισε μαζΰ μέ τόν παππά 
Πορτσεντοΰ, τήν κοίταξε καί τρόμαξε. Κιτρί
νισε κι’ αύτός καί τό αίμα του πάγωσε.

Ό  παππά Πορτσεντοΰ σιγοτραγι υδοϋσε κοι
τάζοντας ολόγυρα, χαιρετώντας άδέξια, κάνον
τας διάφορα άστεΐα. Καί έμεινε στήν κουζίνα 
μ’ δλο πρύ ή θειά ’Αννέττα κατασκοτώθηκε νά 
τόν πείση ν ’ άνέβη στήν κάμαρα τής Μανταλένας.

— Λοιπόν πώς τά πάμε γέρο Πόρτολου;
— "Οπως τά θέλη ό θεός, παππούλη μου'.
— Καί οί γυιοί σου ; είναι πάντα λεβέντες;
—”Α ναί—φοιναξε ό μπάρμπα Πόρτολου

γουρλώνοντας τά πονεμένα μάτια του.—Σάν 
τούς γυιούς μου δέν βρίσκονται άλλοι στόν 
κόσμο. Δόξα ν’ άχη ό "Αη—Φραγκίσκος !

Ό  Ή λίας πολέμαγε νά γελάση, μά στό πρό
σωπό του ήτανε χυμένη ή άγωνία. Ό  παππά  
Πορτσεντοΰ τό παρατήρησε, κοίταξε τήν Μαν
ταλένα, τής έκλεισε τό μάτι καί ε ίπ ε :

— Σέ λίγο θ ’ αχούμε καί μωρό δέν είν’ αλή
θ εια ; έ ό άη Φραγκίσκος σ’ άγαπάη πολύ γέρο 
Πόρτολου. Έ χε ις  τήν ευλογία τοϋ θεοΰ Καί 
τιόρα άκουσέ με. Τί Θάλεγες άν ό γυιός σου ό 
Ή λίας γινότανε π α π π α ς;

Ό λ ο ι μείναμε κατάπληκτοι. Γ ιά  \ά  μιλάη 
έτσι ό παππά Πορτσεντοΰ εΐτανε κι’ δλας απο
φασισμένο. Ποιός μποροΰσε νά τό περιμένει ; 
Ή  Μανταλένα σήκωσε τά μάτια καί γιά μιά 
στιγμή κοκ κίνησε. "Υστερα άπ’ αύτό πού φο
βότανε τάλόγια τοϋ παππά Πορτσεντοΰ τής 
φαινότανε εύχάριστο νέο. Ό  Ή λ ία ς εΐτανε 
χαμένος γ ι’ αύτήν μά μποροΰσε νά τό ύπομένη 
άφοΰ δέ θά τής τόν έπαιρνε άλλη γυναίκα.

Ό  Ή λίας πρόσεξε τή χαρά της, ήσύχασε καί 
παρατήρησε καλλίτερα τί εντύπωση έκανε στούς 
δικούς του ή ερώτηση τοΰ παππά Πορτσεντοΰ. 
Νομίζανε πώς εΐτανε άστεΐο. Ό  Πέτρος χα- 
μογελοΰσε Ή  θειά Ά ννέτα καθισμένη πλάι 
στόν παππά Πορτσεντοΰ, δλο προσοχή, χαμο- 
γελοΰσε. Τό τραχύ πρόσωπο τοΰ μπάρμπα 
Π όρτολου χαμογελοΰσε.

Ό  Ή λίας κατάλαβε πώς ή είδηση αΰιή 
προξένησε τέτοια χαρά στούς γονιούς του. ώστε 
τούς φαινότανε σάν δνειρο καί ξαφνικά αίσθάν
θηκε κι’ αύτός τόση δυνατή χαρά, ώστε άρχισε 
νά γελάη σάν μωρό.

IX
Δυό χρόνια περάσανε. Ό  κόσμος έπαψε νά 

κρυφομιλάη, ·\ά γελάη, νά παραξενεύεται, βλέ
ποντας τόν Ή λία  Πόρτολου, τόν παλιό τσο
πάνο ντυμένο παππαδίστικα. Δέν μπορούσες 
ποτέ νά τόν περάσης γιά είκοσι έξη χρόνων 
παλληκάρι καί πολύ περισσότερο γιά τσοπάνο. 
Ά π ’ τό κλείσιμο ε ϊχα 'ε  άσπρίσει τά χέρια του 
καί ή δψη του. Τό σπανό, χλωμό πρόσωπό του 
τόν έκανε νά φαίνεται σάν δέκα εφτά χρόνων. 'Ό 
ταν τήν Κυριακή, στή λειτουργία φοροΰσε τό ταν- 
τελένιο άντερί μέ τή φαρδιά γαλάζια κορδέλλα, 
φαινότανε σάν μελαγχολικό αγγελούδι, μέ μιά 
ζαρωματιά γλυκειάς λύπης στό χλωμό ρόδινο 
στόμα του. Πολλές χωριατοποΰλες καί μερικές 
δεσποινίδες τόν καλοκοιτάζανε. Μά εκείνος δέν 
τίς πρόσεχε. Τά γαλανά του μάτια χανόντανε 
σέ μακρυνές οπτασίες, Τ ί νάβλεπε ; δταν τό όρ
γανο βογγοΰσε ήχηρά καί οί ψαλμωδίες άνε- 
βαίνανε πρός τόν ουρανό μέ ένα νοσταλγικό 
κλάμα γιά τά χαμένα άγαθά καί μέ μιά Θλι- 
μένη παράκληση γιά άγνωστα άγαθά, έβλεπε 
τά περασμένα, τή στάνη, τή μοναξιά, ξαναθυ- 
μότανε τό πάθος του. Ναί, έβλεπε καί Θυμό
τανε δλα αύτά καί θλιβότανε πού δέν μπορούσε 
νά ξεκολλήση άπ’ τά περασμένα δπως είχε π ι
στέψει κ ι’ ελπίσει. Έκεΐνο πού τόν κρατούσε 
άκόμα δεμένο στόν πόνο καί στή χαρά τοΰ 
άνθρώπινου πάθους, εΐτανε ή έπίμονη οπτασία 
εκείνης τής νιας γυναίκας πού βρισκότανε γο
νατιστή στό βάθος τής εκκλησίας. Ή τανε ή 
Μανταλένα πού άστραφτε άπό ομορφιά μέ τό 
νυφιάτικο της φόρεμα. Κρατοΰσε στήν άγκαλιά 
της τό μωρό σκεπασμένο μ’ ένα άλικο μαντήλι 
ρελιασμένο μέ γαλάζιο μεταξωτό. Τό μωρό. 
δταν ή μάννα του, τοϋ έπαιζε τό άσημένιο 
του φυλαχτό, τό κρεμασμένο άπ’ τό μικροϋλι 
του λαιμό, σήκωνε τά τριανταφυλλένια χερά
κια του καί χαμογελοΰσε μισοκλείνοντας τά 
γαλ«νά φωτερά του μάτια.

Ό  Ή λίας έβλεπε άδιάκοπα μπροστά του τό 
πλάσμα του νά τοΰ χαμογελάη καί τό άγα- 
ποΰσε μέ θλιμμένη τρυφερότητα, καί άγαπών- 
ντας τό μωρό άγαποΰσε τή μητέρα. Ό  μά
ταιος αύτός άγώνας μέ τίς γήινες αγώνες του 
τόν έκανε συχνά νά ύποφέρη τρομερά.

Ή  φυσική του έξυπνάδα δσο πήγαινε κα 
μεγάλωνε. Δυό χυόνια αδιάκοπης σπουδής καί 
μελέτης τόν είχανε άνεβάσει στό έπίπεδο τών κλη- 
ρικώνπού σπουδάζανε πολλά χρόνια πρίν άπ’ αύ- 
τόν.Σιγά, σιγά συνήθισε στήν κλεισμένη ζωή,στήν 
τυφλή ύπακοή, στήν πειθαρχία, πού στήν άρχή 
δέν μποροΰσε σχεδόν νά τά άναιχτή. Τά περα
σμένα τοΰ φαινόντανε σαν δνειρο. Μά στό 
δνειρο αύτό εΐτανε δυνατά προσκολλημμένος.

Έ ννοιω θε θλίψη καί πρό πάντων τίς μέρες 
πού πήγαινε στό σπίτι, δπου ή θειά  ’Αννέττα 
τόν υποδεχότανε μέ τρυφερή υποταγή. Φρόν
τιζε διαρκώς ν’ άποφεύγη τό βλέμμα τής 
Μανταλένας καί φοβότανε ν ’ άγγίξη τό μωρό. 
’Ό ταν τόν στενοχωρούσαν νά τό χαϊδέψη τδ- 
κανε μέ μεγάλη δειλία. "Οταν δμως τό κοί
ταξε ταραζότανε ολόκληρος καί τόν βασάνιζε 
ή έπιθυμία νά τό πάρη στήν αγκαλιά του νά 
τό φιλήση, νά τό κάνη νά χαμογελάση, νά

κοιταξη τά πρώτα του δοντάκια, νά τοΰ σφίξη 
μεσα στη φούχτα του τά χεράκια του, τά πο- 
δαρακια του.

~  Οχι, όχι—έλεγε διαρκώς άπύ μέσα του— 
πρέπει να νικήσω αύτόν τόν πειρασμό.

Η παρουσία τής Μανταλένας μ’ δλο πού δέν 
τουχε κάνει κανένα παράπονο, παρά τόν κοι
τούσε με θλιμμένη τρυφερότητα, τοΰ έφερνε 
το αιμα ανω κατω. Ποτέ δέν εΐτανε τόσο να- 
ριτωμενη, αφοσκομένη όλότελα στό παιδί τ η ς !

1 ° ,  Η λι«ζ δεν μποροΰσε νά ξεχωρίση τή 
μορφή της απ την μορφή τοϋ παιδιοΰ.

Αισθανότανε πως, άν είχε μείνει έλεύθερος, 
θα  ξαναπεφτε, χωρίς άλλο στήν άμαρτία. 
Εκείνη την εποχή εΐτανε πολύ λυπημένος, απελ

πισμένος απ τη ζωή και άπ’ τόν εαυτό του.
,τε y M ■“!“  σ,ΙιΥ(ΐή όμως δέν επαναστάτησε 

για τή μετανοια του καί τήν άπόφασή του.
¥ ερ*κί.ς °'1 δυνάμεις του τόν άφίνανε.

Φοβέρα όνειρα χειρότερα άπό κάθε πειρασμό, 
τον βασανίζανε, στον ύπνο του καί στό ξύ
πνιο του. ΚαΘε βράδυ σχεδόν ονειρευότανε τά 
περασμενα, τη στάνη, τήν καλύβα, τήν Μαντα
λένα, πολυ συχνά το μωρό. Νόμιζε πάντα πώς 
είναι ακόμα τσοπάνης κ’ έλεύθερος. Τό δνειρά 
του αυτα καταντούσαδε σωστός βραχνάς. Χει
ρότερα ομως άπό δλα αύτά τόν βασανίζανε τά 
όνειρα που  ̂έβλεπε μέ άνοιχτά τά μάτια, οί 
γλύκες και ολεθριες οπτασίες πού τόν ζοόνανε 
ύπουλα απο παντοΰ.—Ό χ ι!  Ό χ ι!  Ό χ ι ! - έλεγε 
διαρκώς κι εδιωχνε τούς μάταιους πόθους του 
τις ενοχλητικές εικόνες, κ ι’ άρχιζε νά παρα- 
καλαη και να μελετάη. Μά δσο κι’ άν τάδιω- 
?ΐ,ε’ ™ " “πηιερά δνειρα αύτά ξαναγυρίζανε. 
Ενα βράδυ μελετούσε τήν επιστολή τοΰ Παύ-

ν ύ ν τ Γ Τ ' Ρθ)μαίθυ?· "Ήτανε μιά άπριλιάτικη 
νύχτα, ξάστερη, σεληνοφωτιστη. Ά π  τ ’ άνοι- 
χτο παραθυρο έμπαινε στήν κάμαρά του γλυκό 
αγέρι και στον κρουσταλλένιον ουρανό τρεμό- 
σϋυνε ενα λαμπρό άστέρι. Ό  Ή λίας ένοιωσε 
μεγάλη θλίψη. Η  ζωή τόν έβαζε σέ πειρασμό,

μιλούσε με το δροσερό άγέρι τής άπριλιά- 
τικης εκείνη: νύχτας. ’Ανέκφραστες Θύμησες 
του ρχοντανε στο μυαλό, καί μαζύ μέ τόν έο- 
χομο της ανοιζης τοΰ φαινότανε σάν νά βλά- 
σταινε μεσα στό αίμα του κάτι τί τό καινούρ
γιο και το ανήσυχο.

, Ο?,1’ όχι—έλεγε άπό μέσα του κινώντα:
το κεφαλ, ν ,„ νά διώξη τίς δυσάρεστες σκέ
ψεις—.ΙΙρεπει να τά λησμονήσω δλα νά διά- 
βασω να παω μπροστά. Άκούμπησε τό κεφάλι 
του στα δυο του χέρια καί βυθίστηκε στό διά
βασμα. I υρω βασίλευε απόλυτη, σιωπή καί μο- 
ναχα μακρυα, μά πολύ μακρυά σάν ν ’ άρνό- 
τανε περα απ’ τόν κάμπο, άκουγότανε κάποιο με- 
λαγχολικο τραγούδι. Ό  Ή λίας διάβαζε, ξανα 
διαβαζε, συλλογιζότανε, ελεγε άπ’ δ£ω τούς 
στίχους: ’

Τ1, περήφανη ,.αί γλυκειά εΐτανε ή φωνή 
του αποστολου, Εμοιαζε σάν αχός βροντής, σάν

ολόδροσο κελαρισμα γάργαρης πηγής μέσα στή 
νυχτικη γαληνη. Μα ερχότανε άπό πολύ μα- 
κρυο, απο πολυ ψηλά σά τό μπουμπουνητό 
σαν το νερομουρμούρισμαπούτ ακοΰς στό δνειρό
σου. (J Ηλιας ακουγε αύτή τή φωνή και ένοι- 
ωθε να τον τυλιγη καί νά τόν δροσίζη, σάν 
μοσκοβολισμενο πέπλο. Μά άλίμονο! τό πέπλο 
αυτο ειτανε τόσο άέρινο. Μιά πνοή τής άπρι- 
λιατικης εκείνης νύχτας έφτανε γιά νά τό ξε- 
σκιηη. Να, το μακρυνό τραγούδι δσο πάει καί 
πλησιάζει. Αναμεσα στό μελαγχολικό κόρο ξε
χώριζε η μελωδικής φωνή ένός τενόρου πού 
μεσα της σιγοτρεμε δλη ή ηδονή καί ή γλύκα 
της σεληνοφωτιστης εκείνης νύχτας. Ό  Ή λίας 
σήκωνε ξαφνικά^ τό κεφάλι μαγεμένος. Πού 
αραγε την είχε ακούσει έκείνη τή φωνή ; Μιά 
ανάμνηση τόν τάραξε. Θυμήθηκε κάποια άλλη 
νύχτα όμοια μέ τούτη. Ε ίχε άκούσει τό ίδιο 
τραγούδι, ειχε μελαγχολήση σάν καί τιόρα. Πού ; 
ΙΙο τε ; ΙΙως Σηκώθηκε, άκούμπησε στό παρά
θυρο κατω από τό φεγγάρι πού έλαμπε στρογ- 
γυ ° ’ μεσουρανιο. Ή  μοσκόβολη α.Ίρα φυσών
τας απο μακρυά τοΰ χάΐδευε τό πρόσωπο. Ό  
Ηλιας ανατρίχιασε καί θυμήθηκε τή νύχτα 

πουχε κλαψει γονατιστός μπρός στήν εικόνα 
ίου Αη Φραγκίσκου.

Η  φωνη τοϋ Αποστόλου δέ μιλοΰσε πιά. 
Ιο  πέπλο ξεσκίστηκε. Τ ί ειτανε τώρα ή  αιω
νιότητα, ο θανατος, ή ματαιότητα κάθε άν- 
υρωπινου πάθους, τό καλό, τό κακό, ή τελειό
τητα, η αιώνια ζωή, μπροστά στή φευγαλέα 
χαρα τής απριλιάτικης έκείνης νύχτας, μπρο
στά στή πνοητης αύρας, στό έριοτικό έκεΐνο τρα
γούδι ; Ο Ή λίας τά παράδωσε. Ή  ζωή τόν 
ξανακερδισε, επεσε στά γόνατα κοντά στό παρα- 
νυρι, κατω απ’ τό φώς τοϋ φεγγαριού κι’ 
εκλαψε σαν παιδί κυριεμένο άπό τρομερή, 
τρελλή απελπισία.
, *)Ιι“  π0°σευχή άνέβηκε στά χείλια του μέσα 

απ το κλαμα του.
Κύριε, τό βλέπεις, είμαι άδύνατος καί δειλός 

λυπήσου με Θεέ μου, συχώρα με, δός μου άνά- 
παυση, ξεριζωσέ μου τήν καρδιά άπ’ τό στή
θος. Είμαι άνθρωπος, δέν μπορώ νά νικήσω 
τον εαυτό μου. Γ ιατί μ’ έκανες τόσο άδύνατο 
ϋ εε  μου; Υποφερα πάντα στή ζωή μου, κ ι’ 
οταν νικημένος άπ ’̂ τήν άδύνατη φύση μου 
ζήτησα την ευτυχία άμάρτησα, καταπάτησα τίς 
εντολές σου. Μά ύπόφερα τόσο πολύ Θεέ μου 
και υποφέρω άκόμα τόσο πού τό ποτήρι ξε
χείλισε. Θεέ μου Θεέ μου Θεέ μ ο υ !—’Εξακο
λουθούσε να βογγάη μέ τό πρόσωπο γεμάτο 
οακρυα.—Σπλαχνύ σου με, συχώρα με, βόηθα 
με, γαλήνεψε τη καρδιά μου, δος μου λιγάκι 
ευτυχία, λιγάκι χαρά δέν έχω κ ’ έγώ δικαίωμα 
γι αυτο Θεε μου; Δέν είμαι κ ’ έγω άνθρώπινο 
πλασμα; Αν αμάρτησα συχώρα με Ισύ πού 
είσαι σπλαχνικός. Ά ν  είσαι μεγάλος Κύριε συ- 
χωρα με και δος μου λιγάκι χαρά...

(Ακολουθεί)



(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X II

Ό  Λέο Ντέτρικ δέν είχε νοικιάσει τό σπίτι 
πού έμενε, παρά μόνο <ος τό τέλος τοΰ Σεπτέμ
βρη. Τήν παραμονή τοΰ γυρισμού τοΰ Μίτσελ 
καί τής αναχώρησής του, πήγε μέ τό ποδήλατό 
του ν ’ άποχαιρετήση τή Φάνυ. Τήν βρήκα στόν 
κήπο πού τόν στόλιζαν γραφικά τ ’ ανθισμένα 
χρυσάνθεμα. Ή τα ν  ολομόναχη, γιατί ή λαίδη 
Γουέστον είχε φύγει άπο μερες, τα δε παιδιά 
είχαν βγή έξω μέ τήν ντατά τους.

— 'Η ρ θ α  νά σάς άποχαιρετήσω, τής είπε.
Ή  Φάνυ συνεχίζει τή δουλειά μηχανικά'

έκοβε τά  μαραμένα φύλλα άπό τά χρυσάνθεμα.
— Σάς διιόχνουν λοιπόν;
— Ναί ό Ιδιοκτήτης, δηλαδή ή ίδιοκτήτρια 

γυρίζει αύριο . . . Ε ίναι μιά δεσποινίς Φρίπ . . . 
Ε ίχε περάσει τό καλοκαίρι της στήν ’Ελβετία.

— Τοΰ χρόνου θά ξανάρθετε βέβαια ; 
’Ασφαλώς. Ά ν  νοικιάζεται, έννοεΐται, τό σπίτι,

γιατί τό μέρος αύτό μ’ άρέσει πολύ. Είναι τόσο 
ήσυχο καί μπορεί κανείς νά έργασθή. 

Μεσολάβησε μικρή σιγή.
— Καί σείς τ ί θά κάνενε; τή ρώτησε.
Δέν μπορώ νά ορίσω τίποτε, πριν γυρίσει 

ό Μίτσελ. Καί φθάνει ακριβώς αύριο. Πριν 
φύγει, μούλεγε, πως θά έπιθυμοΰσε πολύ νά κά
ναμε ένα ταξίδι στό έξωτερικό.

— Θά θέλατε νά ξαναγυρίσετε στό έξωτερικό ;
— Μμ, έτσι κ ι’ έτσι' στόν Μίτσελ δμως δέ θ’ 

άρεσε. Φα\ τάζομαι πώς θέλει τό  ̂ταξίδι αυτό, 
γιά  μένα, γιατί θ ά  συλλογίζεται, οτι τον τελευ- 
ταϊον αύτόν καιρό έζησα στή μοναξιά.

— Ά ς  είναι, τοΰ χρόνου θά  ίδωθοΰμε καλύ
τερα' έκτός αν δέν νοικιάζη πιά τό σπίτι της 
ή δεσποινίς Φρίπ. _

— Μά υπάρχουν κι’ άλλα . . .  Τό Σέϊτον, έξα
φνα, ή είναι πολύ μεγάλο γιά σάς

— Πολύ μέγάλο' έπειτα δέν θά |μποροΰσα 
ποτέ νά ζήσω έκεΐ μέσα.

Ή  Φάνυ δέν είπε λέξη.
Ε ίχα γνωρίσει τούς Άντεάν. Δέν ξεύρω γιατί 

δέ θά σάς τό είπα άκόμη, άν κι’ έ'πρεπε νά σάς 
τό πώ, μετά τήν επίσκεψη πού κάναμε έκεΐ, 
έγώ, σείς κ ι’ ή μαμά σας. Ή τα ν  άνόητο έκ 
μέρους μου, άλλά δέν μποροΰσα.

— Τό μάντευσα.
— Τούς γιοιρισα πολύ καλά. Πήγαινα συχνά 

στό Σέϊτον καί τούς έβλεπα τακτικά, στό Λον
δίνο.

— Ό  κ. Άντεάν είχε πάντα ύποθεσεις στήν 
πόλη' δέν είν’ έτσι; >

— Ναί καί σςό Βουένος Ά ϊρες. Έ κ εΐ κάτω 
γνώρισε τή γιιναίκα του.

— Ή τα ν  ξένη ;
— Ό χ ι, ήταν άγγλίδα, μά άπό μητέρα Ι σ π α 

νίδα. ΕΤχε γεννηθή στήν Άργεντίνα. Ή  Ιστο
ρία της είναι περίεργη. Μόλις τήν πρωταντί- 
κρυσε τήν έρωτεύθηκε. ’Έκαναν δυό παιδια,

δυό αγόρια, τά όποια τώρα μένουν σέ ένα σχο
λείο, στό Μπέρμιχαμ. Στά είκοσιπέντε της χρό
νια, ή Άντεάν έπεσε βαρειά άρρωστη. ΕΙν’ 
άλήθεια. πώς ή ύγεία της ήταν πάντα ντελι- 
κάτη καί πάντα ύπέφερε άπό κάτι. Ώ ς τόσο 
έκαναν κάνα-δυό ταξίδια άκόμη, μά τόν περα
σμένο χειμώνα πέθανε...

— Ό  άντρας της τήν άγαποΰσε ;
— ”Ω, ναί πολύ. Δέν μπορεί νά παρηγορηθή 

γιά τό θάνατό της.
— Δέν παρηγορείται μέ τά παιδια ;
— Μπά, άπεναντίας τ ’άποφεύγει κι’ έχει άνα- 

θέση τή φροντίδα τους στήν αδελφή του. Ε ί
ναι μιά θαυμάσια γυναίκα.

— Καϋμένα μικρά! Γνωρίσατε τήν Ά ντεάν 
στό έξωτερικό; , .

— Ό χ ι, στή Λαίδη Ζάρβις, στό Λονδίνο την 
συνήντησα. Έ π ειτα  συνδεόταν πολύ μ’ έναν 
πολύ στενό μου φίλο, τόν Φράνσις Γκρίν.

— Μήπως τόν άγαποΰσε,. αύτόν τόν φίλον σ α ς;
— Ένδιαφερόταν μόνο γιά τόν άντρα της καί 

τά παιδιά της. Κι’ δμως ήταν τόσο διαφορετι
κοί χαρακτήρες!

—Δέν τή γνώρισα’ είδα δμως τό πορτραΐτο της.
— Ά , έκεΐνο πού τής έφτιασε ό Άνρίκεζ, 

στήν έκθεση τοΰ Γαΐλτερ Μπελ;
— Ό  ζωγράφος Ά νρίκεζ τήν γνώριζε καλά;
— Ναί κι' ήταν τρελλά έρωτευμένος μαζί 

της. Γ ι’ αύτό πέθανε μάλιστα άπό τόν καϋμό του !
— Έκείνη τόν άγαποΰσε ;
— Ό χ ι,  καί τό ήξερε.
— Δέ μετάνιωσε ποτέ γιά τό γάμο τ η ς ;
— Δέν πιστεύω.
— Περίεργο' είναι σπάνιο αύτο : να παντρευθη 

τόσο μΐ/ΐρή καί νά μή μετανιώστ). Δέ μοΰ λέτε, 
ήταν κοσμική ; ,

— Ή τα ν  πολύ, πάρα πολύ δειλή. Δεν σάς 
είπα... Δέν σάς είπα δμως, σέ μερικά πράγματα 
μοιάζετε μέ τό αινιγματικό αύτό πλάσμα καί 
μοϋ τή θυμίζετε πολλές φορές, άθελά μου.

—"Ενας φίλος μας, ό συνταγματάρχης Μπρα- 
νκσομ, μοϋ είπε κάπτε τό ίδιο πράγμα . ·. Π έ
στε μου, δμως, άλήθεια, ποτε της δεν αγαπησε 
κανέναν άλλον έκτός άπό τον αντρα της ;

—’Ό χι · ■ · Άγαποΰσε μόνο νάχρ τριγύρω της 
μιά συντροφιά, νά κουβεντιαζτ) ̂  αδιάκοπα μαζι 
της, καπνίζοντας τσιγάρα . ..  Ό  αντρας της όμως 
τ ’ άντιπαθοϋσε δλ’ α ύ τα . . . Κ εγω το ιδιο , . . .  
οί μεγάλες παρέες μέ πειράζουν στά νεΰρα . . .  
Έκείνη γοήτευε πάντα την συντροφιά της και 
γ ι’ αύτό, δπου πήγαινε, άποκτοϋσε πολλές ^γνω
ριμίες. Ό σ ες  γΰναϊκες δέν τήν ήξεραν τή χα
ρακτήριζαν γιά επικίνδυνη. "Αμα τήν πλησία
ζαν δμως, θέλγονταν άπό τή γνωριμία της. Μέ 
μιά λέξη γοέτευε δλους . .  ■ Καί γι’ αύτό άρ- 
κοΰσε μιά της κίνηση, ενα χαμόγελο, μιά μα
τιά, μιά άφωνη πρόσκληση . . .

— Είχε κανένα ταλέντο; Άγαποΰσε τη μου
σική . . . τά βιβλία . . .

—Ό χ ι . .  . διάβαζε λίγο . . .

— Δέ μοΰ λέτε, πήρατε ποτέ τήν Ά ντιάν γιά 
μοντέλο σέ κανένα σας έργο ;

—Ό χ ι . . .  μά άπό τότε πού τή γνώρισα δέν 
έγραψα οΰτε μιά λέξη, πού νά μήν έχη κάτι 
άπ’ αύτήν, άπό τό άρωμά της, άπό τή γοη
τεία τη ς . . .

— Καί σκέπτεσθε, πώς ή κυριαρχία αύτή, άς 
τήν ποΰμε έτσι, Θά μπορέση νά διαρκέση γιά 
π ά ντα ;

— Καμμιά φορά συμβαίνει αύτό . . . μά σπά
νια ! . . .

Τήν ίδια στιγμή ό υπηρέτης άνάγγειλε τήν 
κυρία Σέξμπυ. Ό  Ντέτρικ κατάλαβε, πώς δέ 
θά  μποροΰσε νά εξακολούθηση τήν ίδια κου
βέντα καί άποχαιρέτισε τή Φάνυ.

Τή άλλη μέρα έφυγε γιά τό Λονδίνο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X III

Οταν ο Μίτσελ γύρισε άπό τόν καναδά άν- 
τελήφθη δτι κάποια άλλαγή είχε συντελεσθή 
γύρω του. Τό πρόσωπο τής Φάνυ δέν ήιαν 
μαραμένο, δπως άλλοτε, άλλά φαινόταν σά νά 
έπερνε ξανά τήν πρώτη φρεσκάδα του, διατη
ρώντας δμως άναλλοίωτη τήν αδιάφορη έκ
φραση του. Ώ ,  ναί ή γυναίκα του ξαναγύριζε 
στή ζωή. . Τά χαρακτηριστικά τη . τό βροντο- 
λώναζαν. Στό μεταξύ ό Ντέτρικ είχε φύγει γιά 
τήν 'Ιταλία, ένφ αύτοί άνέβαλαν γιά τήν ώρα 
τό ταξίδι τους γιά κεΐ. Ά λλω στε ή Φάνυ είχε 
ένα σωρό ασχολίες στό σπίτι, ώστε δέν αισθα
νόταν καμμιά έπιθυμία νά πάτ) στήν ’Ιταλία, 
ανιόν τόν καιρό. Ό  Λέο Ντέτρικ τής έγραφε 
μιά φορά τήν εβδομάδα' πολλές φορές μάλισια 
συχνότερα. Κι’ έκείνη τοϋ άπαντοΰσε, άλλά μέ 
σύντομα γράμματα. Ώ , ναί ένιωθε κι’ ή ίδια 
τώρα τήν άλλαγή πού είχε συντελεσθή στή 
ζωη της. Τώρα δλα τήν ένδιέφεραν, τό κάθε 
τι είχε τό θέλγητρό του. Κι' ό Μίτσελ τό κα
ταλάβαινε, άλλά ταύτοχρόνως είχε τή συναί
σθηση δτι τό άλλαγμα αύτό δέν τοΰ άνήκε. Θσ 
ήθελε βέβαια νά παίξη κι’ εκείνος κάποιον 
ρόλο, μά δέν ήξερε πώς δέν είχε τόν τρόπο.

Ή  Φάνυ έγραφε στόν Ντέτρικ σάν σ’ έ\αν 
καλόν φίλον, έντελώς άπρόσωπα καί άπροσ- 
ποίητα. Κ ι' έκεΐνος πάλι, άν καί τής έγραφε 
ελεύθερα μολαταΰτα ή παραμικρή προσωπική 
έκφραση _ δέν έχει νά τοΰ άφήσεινά τοϋ δια- 
φύγη η οποία δέ θά ήταν τίποτα άλλο, παρά 
ή άρχή μιας ερω τικής φ ιλίας. Σέ μιά κρίσιμη 
στιγμή τής άληλογραφίας του; δμως, ό Λέο 
Ντέτρικ τής εξομολογήθηκε, πώς μετά τό θ ά 
νατο τής Νταφνε Άντεάν, ή αισθηματική του 
ζωή είχε πάρει τέλος. Τό ίδιο έκανε κ ι' ή 
Φάνυ, γραφοντάς του δτι f  δική της α ισθη
ματική ζωή είχε τελειώσει γιά πάντα. Ή τα ν  
κι’ οί δυό λοιπόν σάν σύντροφοι σ’ εξορία ή 
δυό φυλακισμένοι, πού τά κελλιά τους συγκοι- 
νωνοΰσαν.

Ό  Ντέτρικ έμεινε στό έξωτερικό ώς τήν 
Πεντηκοστή κι’ δταν γύρισε αφιέρωσε τό τε
λευταίο του βιβλίο ’Ε ξορία  στή Φ. Τ. Ό  
Μίτσελ τόν ευχαρίστησε γ ι' αύτό, κι’ ή Φάνυ 
πάλι άνέλαβε νά τοϋ πή είλικρινώς τή γνώμη 
της, γιά τήν άξία τοϋ έργου.
Η Εξορία  περιεγραφε πολλές ψυχικές κατα

στάσεις άλλά καί τις όποιες δέν είχε συναν-

τήση σέ κανένα άλλο παρόμοιο βιβλίο ώς τώρα.
Ό τα ν  ήρθε ό Ντέτρικ στό Χόκλεϋ, ή Φάνυ 

κατάλαβε πώς τωρα τόν γνώριζε περισσότερο 
απο τήν ήμερα πού είχαν χωρίσει. Κι’ αύιό 
οφειλοιαν, χωρίς αλλο, στήν αλληλογραφία τους. 
Μα τήν ίδια στιγμή ένιωσε, πώς ή αλληλογρα
φία αύτή ε ί^ ά γ γ ίξ ε ί  τά δρια μιάς intimite, 
περα από τήν οποίαν κάθε βήμα θά  ήταν έπι 
κίνδυνο.

** *
Στίς άρχές τοϋ επομένου έτους ό Μίτσελ έ

φυγε γιά τή Ρωσσία μέ επίσημη αποστολή. 
Η Φάνυ δέν ήταν σέ θέση νά τόν συνοδεύσω, 

γιατί περίμενε άλλο μπεμπέ—ή έπιθυμία της 
μαλισια ήταν νά γεννηθή αγόρι. Καί ποαγμα- 
τικα ενα χωριτωμένο άγοράκι προσεέθηκε τώρα 
στ άλλα παιδιά της. Καί τό όγοράκι αυτό τό 
βάφτισε ο Νιετρικ, δίνοντας του ιονομά ίου. 
Μα μιά δοκιμασία φριχτή περίμενε τή Φάνυ. 
1 ό πεδάκι πεθανε ένα μήνα έπειτα άπό τή γέν
νησή του.

Απαρηγόρητη ή γυναίκα τοΰ Μίτσελ γιά 
τον τόσο πρόωρο χαμό τής νέας αυτής ύπαρξης, 
εφυγε γιά τή Σκωτία. . .

Επειτα άπό πολύν καιρό έγκαταστάθηκαν 
στο Λονδίνο, κατ’ επιθυμίαν τής Φάνυς. Εκεί 
ό Μίτσελ άρχισε ν’ άνακαλύπτη στή γυναίκα 
του θέλγητρα, τά όποια άγνοοΰσα ώς τή 
στιγμή — γιατί δέν τήν είχε προσέξει δσο έπρεπε.

«Είναι περίεργο, συλλογιζόταν, μά ώς τόσο 
είμαι έρωτευμένο; μέ τή γυναίκα μου» "Ω, ναί 
τωρα κάθε >επτό νέες πτυχές τών πρωτερη- 
μάτων της, τής ψυχικής ομορφιάς της, ξεδιπλώ
νονταν μπροσιά του «Ποσο άνοητος ήμουν» 
σκεπτόταν «Ά λλ’ ευτυχώς δέν ήταν πολΰ άργά» 

Ο Ντέτρικ μόλις τούς συνήντησε στό Λον
δίνο, δοκίμασε κάποια έκτληξη γιά τό άλλαγμα 
τής Φάνυ.

,— 'Α , είσθε θαυμάσια, τής είπα Φαίνεται 
πως ο αέρας τοΰ Καίρου σάς ωφέλησε.

— Ν α ί; τόν ρώτησε γελώντας.
Κι οταν ο Μιτσελ τούς άφησε μόνους ό Ντέ· 

τρικ τή ξαναρώτησε :
— ΑοιΛόν δέ μοΰ ήπατε, διασκεδάσατε πολύ. 

Ν α ί.. Επειτα είδα τόσα ώραΐα πράγ
ματα. . Τό Λοΰξορ.

Θά σάς έκαναν διαβολεμένο κόρτε, φ α ί
νεται.

Ή  Φάνυ γέλασε.
_—Υ πάρχουν ώραΐοι άντρες εκεί. . . ’Ηταν 

κάποιος Ρώσσος, ποΰ μ’άρεσε πολύ. . . Γίναμε 
δυό καλοί φίλοι. . Έ π ε ιτα  ένας σοφός γάλλος 
κι’ ένας θελεκτικός Αυστριακός. 
r Διεθνισμός λοιπόν, είπα πηραγμένος λίγο 
ό Ντέτρικ. Κι δλοι αύιο ί δέ θά ήξεραν 
εγγλέζικα, βέβαια.

Ασφαλώς δ χ ι.. . Ά ,  ξέχασα νά σάς πώ, 
δ ι ι  γνώρισα τόν Άντρέα Βαλάς.

—Τόν συγγραφέα ;
— Ναί καί τοΰ άρεσα πολύ, πρόσθεσε ή Φάνυ 

γελώντας Μέ βρήκε πολύ άιεπτυγμένη. . .
— Γράφει καλά, ν α ί.. .
—Ή τα ν  στό ίδιο βαπόρι, μέ τό όποιο πη

γαίναμε σιο Νείλο  Τ ί ευχάριστος άν
θρωπος !



— Ό λ ’ αύτά τά λέτε γιά νά μέ πειράξετε, 
πρόσθεσε ό Ντέτρικ.

Ά ,  όχι δά . .  Τά λέω σοβαρώς.. . Μ’άρεσε 
πολΰ αύτός ό άνθρωπος.

—"Ωστε τόν αγαπήσατε λοιπόν ;
—Ή  λέξις«άγαπώ» είναι λέξις τόσο αόριστη !
—“Ισως γίνη ένα; άπό τούς αληθινούς σας 

φίλους.
'(J  Φάνυ δέν άπήντησε. "Εμεινε σκεπτική 

γ ιά  λίγες στιγμές. "Ε πειτα  είπε :
Δέν ξέρω.
—Ά ν γίνη αύτός ενας αληθινός φίλος σας, 

τότε δέν έχω καμμιά θέση έγώ, έκανε ό Ντέ- 
τρικ καί σηκώθηκε νευρικά άπό τή θέση του, 
έτοιμος νά φύγη. Ποτέ δέν θά  ΰπάρχη θέση 
καί γιά τοΰς δυό μας, στή ζωή σας.

— 'Υπάρχει, άποκρίθηκε ήρεμα ή Φάνυ. Δια
φέρετε τόσο, μεταξύ σας. “Αλλωστε αύτός θ ’άρ- 
θη τό Μάη. . . Τώρα γράφει ενα νέο βιβλίο. 
Μοϋ διάβασε μερικά μέρη.

— Σάς άρεσαν;
— Πολύ. Μά και σείς τόν εκτιμάιε, νομίζω ;
— Μ1 άρεσαν τά πρώτά του έργα .. “Επειτα 

δμως, οί μεγάλες επιτυχίες, ό θόρυβος, πού έ 
γινε, τόν έβλαψε.

— Θά σάς άρέση τό νέο του έργο, είμαι βέ
βαιη.

— Σείς Τοΰ τό εμπνεύσατε ;
— Φαντάζομαι, είπε ή Φάνυ, γελώντας.
—“Α, ιίσθε σωστός δαίμονας κι’ όλοι σάς 

νομίζουν γιά ένα πλάσμα δειλό, ήρεμο, έπιφυ- 
λακτικό. Στήν πραγματικότητα όμως είσθε κο
κέτα.

— Νοί ήμουν κοκέτα, μά άλλαξα. . .
“Εγινε λιγόστιγμη σιωπή.
— Μού επιτρέπετε, νά σάς πώ κάτι;
—’Ελεύθερα, Λέο . .
—“Η θελα νά σάς πώ, ότι ό Μίισελ αρχίζει 

νά σάς έρωτεύεται τώρα. .. Γ ιατί δέν ήταν έ
τσι άλλη φορά, όταν σείς τόν άγαπούσατε. Μά 
τώρα είναι πολύ άργά γιά ν’ αγαπήσετε αύτόν. 
Θ ’ άγαπήσειε ίσως κάποιον ά λλον .. .

— Σάς είπα κανένα ψέμμα ποτέ;
—“Οχι. Είσθε ή ειλικρινέστερη γυναίκα, άπ’ 

όσες γνριόισα ώς τώρα
—'Ωραία. Λοιπόν πρέπει νά μέ πιστεύσετε, 

αν σά; πώ, ότι ώς τώρα δέ σκέφθηκα κανέναν 
άλλον έκτός άπό τόν Μίτσελ.

— Ναί, έχετε δικηο, μά μίλησα γιά τό 
μέλλον.

— "Ας άφήσωμε τό μέλλον.
—"Ωστε έχετε τήν ιδέα, πώς είσθε ευτυχισ

μένη ;
—’Ασφαλώς. . .
Έ γ ινε  ξανά λιγόστιγμη σιωπή κι’ έπειτα ή 

Φάνυ είπε, σά νά είχε ξεχάση ολωσδιόλου ό,τι 
έλέχθηκεν, είπε

—Ά ,  ξέχα σ α ... ό Βαλάς μοΰ μίλησε γιά 
κάποιον φίλο σας. . . γιά τόν Φράνσις Γκρίην,

ν ο μ ίζω ... Μοΰ είπε ότι είναι ένας περίεργος 
τϋπος

— Κι’ έγώ δέ σάς τό έχω πή τόσες φορές;
— Ν αί κι’ ακριβώς γ ι’ αύτό θέλω νά τόν 

γνωρίσω.
— Μά αύτός λείπει π ά ν τα ... Έ π ε ιτα  αντι

παθεί όλες τις γυναίκες.
— Ό λ ες  ;
— Ν αί. ..
—Κι ’ ό όμως Βαλάς μοϋ είπε πώς είχε 

πολλές φίλες.
— Φίλε; μ ό νο .. . ’Εγώ όμως δέ θά ήθελα νά 

γνωρίσετε τ ό ν Γ κ ρ ίη ν ... π ο τ έ .. .  Θά μοϋήταν 
αφόρητο ένα τέτοιο πράγμα.

— Κ αλά κι’ αν τόν γνω ρίσω  τ υ χ α ία ;
— Αύτό διαφέρει, δέν θέλω όμως νά ήμουν 

έγώ εκείνος πού θά σάς τόν συνιστούσε!
** *

Τήν άλλη μέρα τό πρωΐ ή Φάνυ βγήκε μέ 
ταξί, γιά να κάνη μερικά ψώνια. Ε ίχε πή στόν 
σωφέρ νά τήν πάη στή λεωφόρο Σίφτερμπουρο, 
μά τή στιγμή άκοιβώς πού τό αύτοκίνητο έσ
τριβε γιά νά μπή σιή λεωφόρο, ένα άλλο ταξί 
έπεσε πάνω του. 'Η  Φάνυ δέχθηκε ένα από
τομο χτύπημα στό κεφάλι. . .Χ ωρίς νά χάση 
ολωσδιόλου τίς αισθήσεις της, είχε πέσει μολα
ταύτα σέ βαθειά ζάλη. Τήν έβγαλαν άπό τό 
αύτοκίνητο κι’ ένας γιατρός τήν οδήγησε στό 
φαρμακείο, ένφ ό πόλισμαν έπερνε σημεία'ση.

Ό  γιατρός έδεσε πρόχειρα τό τρανμα τής 
Φάνυ, ζήτησε τή διεύθησή της κι’ έπειτα τη 
λεφώνησε στόν Μίτσελ. Ό  Μίτσελ έτρεξε ά 
μέσως καί πληρΟφορήκηκε ότι τό τραϋμα τής 
γυναίκας του δέν ήταν σοβαρό- έπρεπε όμως νά 
μείνη μερικές μέρες σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο

— Θάχετε δικό σας γιατρό ϊσως' δέν είν’ 
έτσ ι; τόν ρώτησε έκεϊνος ποΰ είχε άναλάβει 
τήν περίθαλψη τής γυναίκας του, άπό τή στι
γμή πού έγινε τό δυστύχημα.

— Ναί, άποκρίθηκε ό Μίτσελ, τόν κ. Ά λστον, 
μά λείπει τώ ρα. . Γ ι ’ αύτό θά σάς παρακα- 
λοΰσα νά Εανάρθειε.

— Πολύ καλά. Γνωρίζω τόν κ. Ά λστον θά 
γυρίση σέ λίγες ήμέρες. Στό μεταξύ θά  κου
ράρω έγώ τήν κυρία σας.

- ’Έ χετε τήν καλωσύνη νά μοΰ δώσετε τή 
διεύθυνσή σας;

Ό  γιατρός τοΰ έδωκε μιά κάρτα, στήν οποίαν 
ό Μίτσελ διάβασε :

Φ Ρ Α Ν Σ ΙΣ  Γ Κ Ρ ΙΗ Ν  
’Ια τρ ό ς  

άρ. 200 όδός ΚαβεντΙς

Ή  χθεσινή συνομιλία ιοΰ Ντέτρικ καί τής 
Φάνυ ήταν προφητική. Ό  Γκρίην γνώριζε 
τή γυναίκα τοϋ Μίτσελ σέ μιά τέτοια έξαιρε- 
τική περίσταση καί τόσο σ ύντομ α !...

(’Ακολουθεί)

“ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  ΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΑ ,,  
Α Ε Κ Α Π Ε Κ Β Η Μ Ε Ρ α  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Τ Ε Χ Ν Η !  -  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Κ Α Ι Ε Λ Ε ΓΧ Ο Υ
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Φ. Κ όντογλου : Ταξείδια  , εκδ. \ .  Γανιάρη,
1928 8 Φεβρ. Ό  Φώτης Κόντογλους είναι κάτι πε
ρισσότερο άπο γνώριμος στο ελληνικό κοινό. ’Έχει 
θαυμαστάς, εχει άναγνώστας, πού τον αγαπούνε καί 
τοΰς άγαπα. IV αυτό δέν είναι παράδοξο πώς τά 
βιβλία του έχουν εξαντληθεί κ’ ο! ζωγραφικές του 
εκθέσεις έχουν πάντα εξασφαλισμένη επιτυχία, Ή  
ειλικρίνεια τοϋ τεχνίτη, ή συνέπεια πρός τίς άρχές 
του, μιά διαρκής αναζήτηση, μιά άφοσίωση στή 
δουλιά του, ίδοΰ τί ξεχώρισεν εΰθΰς ώς χαρακτη
ριστικό τοϋ κ. Κόντογλου. "Οποιος παρακολούθησε 
τη δουλιά του, λογοτεχνική καί ζωγραφική, άπό τόν 
«Pedro Cazas» ώς τόν "Αη Γιώργη» του ποΰ 
εδημοσιεύθη στά «Ελληνικά Γράμματα» καί τά 
«Ταξείδια», άπο τις εικονογραφίες του Στήβενσον 
ώς τήν τελευταία του έκθεση, τίς ίλλουστρασιον τοΰ 
«Παύλου Μελ5» και τών Παραμυθιών» τοΰ Μέγα, 
δεν μπορεΤ νά μείνη ασυγκίνητος μπροστά στήν άφο- 
σιωμένη επιμέλεια τοΰ καλλιτέχνη. Ό  κ. Κόντογλους 
ενθυμίζει τούς τεχνίτας τοΰ παλιού καιροΰ πού 
σκύβανε στήν υλη,—σ’ ενα ξύλο, σ’ ενα φλούδι μάρ
μαρο, σ’ ενα κοχύλι—κι’ άποτυπώνανε τήν ευγένεια 
της ψυχής τους. Τέτοια φαινόμενα δέν συναντώνται 
πια στον αΙώνα μας. όπου ή μηχανοποιημένη εργα
σία κ ή παραγωγή < είς σειράν έγιναν άνάγκη και 
στους καλλιτέχνες πού άναγκάζουνται νά προσαρ- 
μόζουνται σέ συνθήκες καί οικονομικούς όρους αλύ
γιστους.

I ια τους λόγους τούτους, τό παράδειγμα τοΰ κ. 
Κόντογλου, πού μένει πιστός σέ μιά παράδοση Ιδι
αίτερα ανατολική, συγκινεί καί γοητεύει. *Η άγάπη 
του πρός τά παλιά πράματα, πού έχουν τόν χαρα- 
Χτ ι̂Ρα εποχής τους, εϊτανε γνωστή καί άπο το 
περασμενο του εργο, όπου άντικείμενα κι' άνθρο>ποι 
διατηρούνε μιάν ατομικότητα, θάλεγα, σπάνια στήν 
εποχή μας, όπου ή δμάδα, ή συλλογική τέχνη, 6 
συλλογικός τρόπος κά&ε παραγωγής είναι τά χα
ρακτηριστικά της. Καί πλάι στήν άγάπη αύτή τοΰ 
καλλιτέχνη γιά τάψυχα, υπάρχει ενας ήμερος καί

κάποτε αποφασιστικός άνθ-ρωπισμος, ενας λαϊκός 
τρόπος στή φιλοσοφία, πάθη μικρά μά ato'ma, νο
μίζεις, προσήλωση κι άγάπη στά πλάσματα τοΰ 
θ-εοΰ, ενας άπέριττος καί πηγαίος < κοσμοθεϊσμός > 
πού άναγνωρίζει σ’ όλα τά πλάσματα τή θ-εϊκή 
ούσία καί τή συγγένεια πρός αύτή.

Τά γνωρίσματα αύτά τοΰ κ. Κόντογλου φανερώ- 
νουνται σέ τελειότερη, νά ποΰμε, καί πιό πει&αρ- 
χημένη μορφή στά «Ταξίδια του κ* επειδή άκριβώς 
ό άναγνώστης τ’ άντικρύζει ώς συνέχεια μιας ψυ
χικής ιστορίας πείθεται πώς είναι πηγαία, ειλικρινή, 
έχουν τό βάΦος πού τούς άποδίδει ό συγγραφέας 
καί δέν εΤναι καρπός καμίας τεχνητής μανιέρας.

Στά Ταξίδια > του 6 κ. Κόντογλους ενδιατρίβει 
περισσότερο στά κάστρα, άπομεινάρια τοΰ Βενετοΰ 
καταχτητή, περιφέρεται στά πραγματικώς μεγαλο
πρεπή ερείπια, ή συγκίνηση τής ψυχής του άναπα- 
ριστάνει μέ ενέργεια τήν Ιστορική άνάγκη πού τά 
εγέννησε, οραματίζεται τούς άνθρώπους πού εδούλε- 
ψαν γιά τήν οικοδομή τους, τούς πολεμιστές πού 
ματοκυλίστηκαν στίς τάμπιες τους, κ’ ή διήγηση 
άποκτα δύναμη, χρώμα καί συχνά πάί>ος.

Ό  τρόπος πού διηγείται ό συγγραφέας δέν εΤναι 
ούτε πρωτότυπος, ούτε μοντέρνος. ΕΤναι ή καλλι
τεχνική μορφή τοΰ λαϊκοΰ άφηγήματος. καί σ’ αύτό 
άκριβώς έγκειται ή άξία τοΰ έργου.

Στούς καιρούς μας, όπου δ εξωτισμός, ή λεπτο
λόγος άνάλυση τών άνησυχιών μας ή ή παραδοξολο
γία, είναι τά δέματα πού υπόσχονται άναγνώστες 
καί, σά νά ποΰμε, έχουνε κατακτήσει συγγραφείς 
καί κοινό,—τό παράδειγμα τοΰ κ. Κόντογλου, πού 
διατηρεί τήν προσωπικότητά του καί μας προσφέρει 
έργο μέ άπαίτησην επιβιώσεως, πρέπει νά τιμηθή 
με τόν ανάλογο τρόπο.

Καί Φαρρώ πώς ό καλύτερος τρόπος γιά ν’ άντα- 
μειφθ-η ή σοβαρή αύτή εργασία είναι νά διαβαστή 
τό βιβλίο του, ενα βιβλίο πού δέν τό βρίσκετε 
κάθε μέρα.

’Έτσι υπάρχει ελπίδα νά δοΰμε καί νέους τόμους 
τών «Ταξιδιών», γιατί, όπως μας τό άναγγέλλει ο 
συγγραφέας, σκοπεύει νά μας γνοίρίση κι’ άλλους 
τόπους μέ νέα του έργα.

Π . . .
οοοο

Μ ανώλη Π ετυ χ ά χη  : «Ν έαι φ υσ ιο γνω μ ία ι» .
Βιβλίο άτεχνο καί προχειρογραμμένο. Εταιρείες, 
άλληλογραφίες, νταραβέρια, παρμένα εκ τοΰ φυσικοΰ 
σάν φωτογραφίες (μπορεί αύτό νά πέρνα καί γιά



πραγματισμός). Ό  κ. Πετυχάκης άναπαριστάνει μέ 
τον συνειθισμένο τρόπο τις διάφορες κοινοτοπίες της 
ζωής τοϋ σημερινού ρωμιοΰ, ποΰ είναι καί στην 
πραγματικότητα άδεια κι’ αντιπαθητική. Χωρίς φαν
τασία, χωρίς ίχνος δημιουργικής πνοής. Μονάχα ενα 
σωρό λεπτομέρειες, μικρολογίες ανόητες, χωρίς λόγο 
κανένα. "Οσο γιά την γλώσσα, δέν τήν ξαίρει. Το 
ύφος του εΤναι σχολαστικό και επιπόλαιο.

Ο Ο Ο Ο

Σ τεφ ά νο υ  Τ ο ίντξου : «Τά τέσσερα δ ιη γή 
μ α τα  μου». Τά Τδια κα ί.. .  χειρότερα. ΓΗ ίοια 
ψεύτικη ατμόσφαιρα, έπί πλέον ανόητη καί άσκοπη 
κουόεντολογία σέ διάφορα κοσμικά κέντρα (φαίνε
ται οτι μέσα έκεΐ καλλιεργείται τό ά'νθος της έπι- 
πολαιότητος καί τής μικρολογίας), τό ίδιο άβαθο 
καί παιδαριώδες κοίταγμα τής ζωής"; Το χειρότερο 
εϊναι, ποΰ κοντά στ’ άλλα, ό συγγραφεΰς τούτου 
τοϋ βιβλίου ήθικολογεΐ κιόλας απερίφραστα, καί τίς 
γνώμες του τίς καλουπάρει μέσα σέ επιγραμματικά 
γνωμικά καί άξιώματα: «Έφ’ όσον διά τής κοινω
νίας έλέγχομεν καί Ιλεγχόμεθα «μιας τιμίας
γυναικός τό φιλί άποτελεΐ τά 4/5 της ήοονής», «ο 
γάμος είναι θεσμός έπιβεβλημένος άπό τόν φυσικόν 
νόμον» κλπ. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν πώς ό,τι 
τοΰς συμβή στή ζωή, ο,τι τοΰς κατέβει στό κεφάλι, 
πρέπει, είναι άνάγκη, νά τό κάνουν βιβλίο, γιά νά 
μή χαθή άδικα. Μά τήν άλήθεια, δέν παμε καλά.

Ο Ο Ο Ο

Φ ιλοποίμενος Ά λεξ ιάδον·' «Γιατί σκότωσε*
(έκδοση Γανιάρη).—’Αντίθετα προς τά παραπάνω 
λίγο—πολύ κατασκευάσματα, νά καί ενα βιβλίο που 
μαρτυρεί οτι γράφηκε απο άνθρωπο που εχει «κε- 
φάλαιον» ζωής. Ό  συγγραφεύς ξαίοει νά διηγη^ή, 
άλλά και ή ιστορία του, μέ τό ενδιαφέρον πού εχει 
αύτή καθ' εαυτή, μετριάζει τις τ*>χυν άδυναμίες του. 
ΙΙεριγράφει τά βάσανα τών φτωχών χριστιανών τής 
’Ανατολής κατά τόν ευρωπαϊκό πόλεμο. *JI άνθρώ- 
πινη θηριωδία γιομίζει αύτό τό «ημερολόγιο» (τέ
τοιο είναι), καί τά μαρτύρια τών Φυμάτων, σπαρ
ταριστά, κινούν τόν βαθύ οίκτο του άναγνώστη.

ο ο ο ο

r s n M m s O T i B
" Ε χ& εσις Θάλειας Φλώρα Καραβια. (Λί '

θουσα Ένώσεως Συντακτών).— Ί  στερ’ άπο χοονι1*, 
ξαναβλέπουμε εκθεση της παραπάνω.) ζωγράφου. 
Μέ τήν πρώτη ματιά ο επισκέπτης καταλαβαίνει 
οτι εχει νά κάνη με εργα πού δεν δίνουν πεια τό 
ενδιαφέρον του, εργα, πού μιά φορά περνούσανε για 
καλά, μά τώρα εΤναι μόνο γιά λίγους «ορθοδόξους» 
της τέχνης, πού κρατανε επίμονα τό δόγμα «της 
φυσικότητος», <-τής πινελιάς« καί τών τοιούτων. .Μά 
ούτε καί μέσα στό δικό της κύκλο δεν εχει εξελι- 
χθή ή κυρία Καραβία. "Ο,τι είχε νά δώση, τώχει 
δώσει πειά. Κουτσά-στραβά, έχουμε τραβήξει μπρός, 
έχουμε ξεπεράσει τίς στενές απαιτήσεις πού ειχε άπό 
τήν τέχνη ή εποχή τών «ΙΙαναθηναίων», «της Πι
νακοθήκης» κλπ. Ούτε ο πειό δημιουργικός εμπρεσ- 
σιονισμός δέ μπορεί πειά νά σταθη στά πόδια του* 
έστω καί στήν Ελλάδα.

Υπάρχουν μέσα στήν αφήγησή του σημεία πού θά 
έδιναν αφορμή γιά έργα μεγάλης πνοής. Έκτος άπό 
τή συγκίνηση πού δίνει, τό βιβλίο αύτό είναι Ιστο
ρικό ντοκουμέντο. Ό  συγγραφεύς φαίνεται πώς ε’ί- 
τανε αξιωματικός στόν τουρκικό στρατό καί πολέ
μησε στό ρωσσοτουρκικό μέτωπο. Πάρα πολύ χα
ρακτηριστικά όσα λέγει άπό πεΐρα : κινήσεις απο
σπασμάτων, ληστών, πληροφορίες, περιγραφές τό
πων, κλπ. Μά, 8πο>ς είπαμε, ξαίρει νά διηγηθ?,, 
ξαίρει νά χαρακτηρίση τούς τύπους, κ’ έ'χει σε άοι- 
σμένο σημείο, τή ποιητική συγκίνηση. Έκεΐνο πού 
τόν άδικεΐ εΤναι άφ’ ένός ή γλώσσα του («τής λή- 
ξεο>ς τών δεινών», «Γεώργος»), καί άφ’ έτέρου ή 
έλλειψη μέτρου : Βάζει περιττές μά καί κατασκευα
στές εντυπώσεις (effets) (όπως λ. χ. τό ράγισμα 
τοΰ καθρέπτη) καί ά'λλα κάποια επιτηδευμένα συγ
γραφικά σχήματα, πού δείχνουν επιρροές άπό τό 
διάβασμα κακότεχνων βιβλίων, καί πού αδικούν τό 
σύνολο τοΰ βιβλίου. Τό έργο τέχνης, δέν πρέπει 
βέβαια νά εΤναι ξερή καί στενή άναπαράσταση τής 
πραγματικότητος, μά πρέπει απαραίτητα νά μή 
βγαίνη άπό κάποια σχετική λογική πού διέπει τήν 
πραγματικότητα : Στήν άφήγηση πού κάνει δ φο
νιάς, ζαλισμένος όπως είναι άπό τό φόνο, χτυπάει 
άσχημα, ψεύτικα, τό ότι μπορεί νά διηγήται χίλιες 
λεπτομέρειες περιγραφικές λαών καί εθίμων, που 
μόνο ένας ήρεμος ώνθρωπος τό κάνη.

Νομίζουμε πώς τό βιβλίο αύτό Θά γινότανε άρ- 
τιώτερο αν περιοριζότανε στό περιγραφικό του μέ
ρος κ’ έλειπε ό κάποιος μυθιστορηματικός αέρας του. 
Άλλά καί δπως εΤναι, είναι καλογραμμένο καί δια
βάζεται μέ ενδιαφέρον.

ΚΡΙΤΩΝ

'3C εικόνα ζοϋ eJc&pojjov

ΕΙΝ Α Ι κι’ αύτή εργο τοΰ καλλιτέχνου κ. Β α
σιλείου. Οί άναγνώσται θά εκτιμήσουν τήν 

εργασία αύτοΰ τοΰ νέου ζωγράφου, πού προ- 
σ ταθεΐ νά άνυψώστ) ενα είδος, πού στήν 'Ε λ 
λάδα είναι τόσο παραμελημένο καί κακότεχνο: 
τό εξώφυλλο τοΰ περιοδικοΰ.

Ο Ο Ο Ο

Δ. Γουναρόπουλος (G o u n a ro ) .— -τήν αί
θουσα Στρατηγοπούλου ανοίγει έκθεση μέ μιά σειρά 
νέα έργα τοΰ ζωγράφου κ. Δ. Γουναροπουλου. Ο 
καλλιτέχνης αύτός έχει μεγάλη σημασία γιά τό 
πτωχό πάνθεο τής νεοελληνικής ζωγραφικής. Μο
λονότι έφοίτησε είς τό έδώ Πολυτεχνείο, καί δή 
άριστεύσας καί τυχών υποτροφίας, εν τούτοις δεν 
άργησε νά άποσκορακίση τίς στενές άντιλήψεις 
τών Σχολών καί νά ένστερνισθή τίς ζωντανές 
καί γνήσιες τάσεις, ποΰ κυριαρχοΰν σήμερα  ̂ στο 
Παρίσι καί φουντώνουν μέρα μέ τή μερα σε μια 
λαμπρή καλλιτεχνική άνθιση. Ό  κ. Γουναρόπουλος 
είναι γερή Ιδιοσυγκρασία, γι’ αύτό καί όλοένα άνα- 
νεώνεται. Ό  άνθρωπος αύτός, ποΰ έστάθη σπάνιος 
μαέστρος μέ τή έννοια ποΰ δίνουν σ’ αύτή τή λέξη 
ο! άκαδημαϊκοί, άναγεννήθηκε ριζικά μέσα σέ ελά
χιστο διάστημα, γεγονός σχεδόν εκπληκτικό, οταν 
λάοη κανείς ύπ’ ύψει δτι ό προσανατολισμός του 
αύτός σέ γνησιώτερες αρχές, δέν οφείλεται σε θεω

Δ. Γουναροπουλου: N ature morte

ρητική αισθητική κατάρτηση, άλλά επετελεσθη 
μοναχα με τη βαΟ:εια καί επίμονη τεχνική ανα
ζήτηση, οηλ. με τόν πειό φυσιολογικό τρόπο. 
Η ζύμωση ποΰ εΐδε νά γίνεται γύρω του, ό'χι 
μονάχα δέν τόν εκαμε φανατικώτερο Θιασώτη 
τής ορθοδόξου ζωγραφικής, δπως τόσους άλλους 
μέτριους τεχνίτες, άλλά καί του ένέπνευσε ενθου
σιασμό καί πίστη στή τεχνητού, πού εΐχε ήδη 
αρχίση να τοΰ παρουσιάζεται ώς άσκοπη απασχό
ληση, με'σα στά στενά καί στερεότυπα καλούπια τής 
επίσημης σχολής. Τό σκληρώτερο μέρος τοΰ άγώνος 
ειτανε να πεταξη άπό πάνω του τήν άσκοπη δεξιο- 
τεχνια τοΰ πινέλου, δώρον άδωρον τοΰ Πολυτε
χνείου’ τό νά ευρη, κατόπι τόν δρόμο του, εΐτανε 
το λιγώτερο,  ̂ προκειμένου γιά μιά φύση τόσο 
καλά  ̂προικισμένη. Δέν άργησε νά μόρφωση δικό 
του υφος, και σήμερα τέλος πάντων λογαριάζεται 
αναμεσα στους νέους ποΰ συγκροτοΰν, τήν πρωτο- 
πορεία στή διεθνή πποσπάθεια σχετικά μέ τή* σύγ
χρονη τέχνη. Ό  Γουναρόπουλος, μαζί μέ τό Γα
λανή, τόν Τόμπρο, τόν Χατζηκυριάκο κ’ ένα - δυό 
άλλους^ νέους,̂  εΐναι τό μικρό κεφάλαιο ποΰ έχει 

τέχνη καί ποΰ πρέπει νά τό προ- 
σεςη ή πατρίδα των, γιατί σ’ αύτά μονάχα μπορεί 
να στηρίξη τίς ελπίδες της μέ βεβαιότητα."

 ̂ Ιο μικρό αυτά σημείωμα γράφεται χρονογοαφικά. 
με την ευκαιρία τής εκθέσεως. Γιά την τέχνη τοΰ 
κ. Γουναροπουλου πιθανόν ν’ ασχοληθούμε σέ άλλο 
φΰλλο.

ΝΕΜΟΖ Δ. Γουναροτοΰλου : Φιγοΰρα



Ε. Τ. Πειραιά. Τό διήγημά σα; έλήφθτ;, άλλά 
άκόμη δέν διαβάστηκε* δταν διαοαστή Θά σας γρά- 
ψωμε άν Θά μας άποστείλετε καί άλλη συνεργασία 
σας.— Μ ατ#. Τσίπαν. Συνδρομή σας ΙλήφΘη* εύ- 
χαριστουμεν.— Μ. 3Α λεξ ίο υ . Καλά τά λέτε' ϊσως 
δμως ή επιείκεια νά χρειάζεται, δταν ή ούσία ενός 
έργου μαρτυρεί κάποια πραγματικώτερα ελατήρια 
στό γράψιμό του, κι’ δχι τήν ματαιοδοξία.— Α. 
Ά ντω νά χο ν . Δυστυχώς παρ’ δτι πολύ ενδιαφέ
ρουσα, ή μελέτη σας δέν εΤναι δυνατόν νά δημοσι- 
ευθή λόγο) τοΰ δτι εϊναι πολύ εκτεταμένη. — Λ. 
Γαβαλάν, Λάβαρα. Εύχαριστοΰμε γιά τά καλά 
λόγια- τεύχος εστάλη.— Γ ιά γχο ν  Δ ημητριάδην. 
Τά ποιήματά σας μίμησις. μά τό πειό κακό εΤναι 
δτι εχουνε επιτηδευμένη στιχοπλοκία.— Α ρην. 
Μ αχροχαρίτην. ΜιμεΐσΦε, μας φαίνεται, τόν Πορ
φύρα, άλλά άρκετά τεχνικά. ’Ίσως δημοσιευθή τό 
ποίημά σας.— Κ ω σ τήν Μ εραναχον. Ευχαρι
στούμε* διεμαρτυρήΦημεν στό πρακτορείο.— Κ. 
Π απαχαραλάμπους. Συνδρομή ελήφθτ,· ευχαρι
στούμε.— Κ . Δ ημητρούλην. Επιταγή ελήφθτ/ 
εύχαριστοΰμε.— I. Δέλλαν. Τεύχη εστάλησαν.— 
Ν. Μ πούραν. Τό διήγημά σας άρκετά καλό, μά 
πρέπει νά διορθ·ωθ·ή, άν τυχόν δημοσιευθή.— Φα- 
ναριώ την. Στό διήγημά σας δέν βρίσκουμε συνέ
χεια. Μήπως τό στείλατε έλλειπές, κατά λάθος;

'Οπωσδήποτε, τό βρίσκουμε πλαδαρό κάπως καί 
γιομάτο άπό εκζητημένες παρομοιώσεις, μολονότι 
διαβλέπουμε κάποια ικανότητα στό γράψιμό σας.— 
Γ. Ζογγολόπουλον. Ή  μελέτη σας θά δημοσί
ευσή σ’ ενα άπό τά κατοπινά φύλλα.— Ά νδρο -  
μά χην  Χ αριτω νίδον. Οί δροι τοΰ διαγωνισμού 
γιά διήγημα πεοιέχονται είς τό τεύχος τής 15 Δε
κεμβρίου. Τά άποστελλόμενα διηγήματα πρέπει 
κατ’ αρχήν νά μή έχουν δημοσιευθή άλλου.— ’Επειδή 
πολλοί άναγνώσται τοΰ περιοδικού μας γράφουν 
σχετικά μέ τόν διαγιυνισμό γιά διήγημα >, τους 
πληροφοροΰμεν δτι ελήφ&ησαν μέχρι τοΰδε τά κά
τωθι διηγήματα : «Τί εκληρονόμησε άπό τή μη
τέρα»,«fO νεοφώτιστος μπολσεβίκος»,«Αγνή άγάπη», 

Σέ μία συγκέντοιοση φιλική», «Τό πανηγΰρι τοΰ 
"Αη-Δονάτου ■>. «Διπλάρφανος», Δίχως δουλειά», 
«Νιόβη», «ή Σπασμένη στάμνα , «Γιατί δέν πέ
θανε», «Τό ευτυχισμένο νησί», «’Όρτσα, καπετά
νιο», «Άγάπη πρώιμη», «Πέθανε σάν ήριυας», 
«Έρως καί άγάπη», «Τά καλά άδέλφια», «Μιά 
σκληρή καρδιά .

ΤΛ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΓΡΑΜΜΛΤΛ

Τά τα}είδια
Τό μοναδιχδ  αυτό βιβλίο τοϋ χ. Φώτη 

Κ όντογλου π ο υ λ ιέτα ι χα ι στά γραφεία  μας  
πρός δραχ. 5 0  ελεύϋ'ερο ταχυδρομ . τελών.

; ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
■ imiiiiiimmimiiimmmmimmmimmiimmmimiimmiiiimiimummiimiiiimimimmiiimmmimmmmiiiimimii
■

I  Ο Ι  Ε Ξ  Π Ρ 9 Τ Ο Ι  Τ Ο Μ Ο Ι  Ε Π Ι  Π Ι Σ Τ Ο ^ Ε Ι

Οί 6 έκδοθέντες ηδη τόμοι ττωλοΰνται μέ ττίστοισιν 
10 μηνών άντί δραχμών 1 .800  έζ ών δραχμαί 
τοιακόσιαι (300) ττροκαταβολικώς αί δέ 1.500 π ρ ο ς  

  δραχμάς (150) μπνιαίωξ. — r

Οί έπί πιστώσει άγορασταί τταρα- 
λαμβάνουσι τούς εξ τόμους 

αμα ύπογράψωσι τό σύμ
φωνη τικόν καί προκατα- 

βάλωσι τάς δρ. 300.

Πωλήσεις καί έγγραφα! συνδρομητών 
είς τά Γραφεία τής Ε τα ιρ ία ς Λυκούρ
γου 18, είς τό βιβλιοπωλεΐον Ξένων 
Ε φημερ ίδω ν καί Περιοδικών Σταδίου 
24 καί είς τούς έν ταΐς Έ παρχίαις 
= = = = =  άνταποκριτάς. =

Εθνική Τραπεζα της Ελλάδος
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α  ΤΩ  1841

Κεφαλαία Μετοχικά καί ΆποΑεματικά Δρ. 1.193.393.789.21 
ΚαταΑεσεις (τή 31τ, Δεκεμβρίου 1928) „  5.700.000.000.-

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ε ν  α θ η ν α ι ς  

83 ΪΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κ α θ ’ ο λ η ν  τ η ν  ε λ λ α δ α  

Π ΡΑΚΤ0ΡΕ Ι0Ν  ε ν  ν ε α  υ ο ρ κ η ,  ί  w a l l  s t r e e t  

ΑΝΤΑΠ0ΚΡΙΤΑΙ ε ι ς  ο λ α ς  τ α ς  χ ω ρ ά ς  τ ο υ  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ

Ή  Εθνική  Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεί πάσης φύσεωα 
τ απεξικας εργασίας είς τό έσωτερικόν καί τό εξωτερικόν 
υπο εξαιρετικως συμφεροντας ορούς.

Δέχεται δέ καταθέσεις (είς πρώτην ξήτησιν, έπί προ^εσαία

« “ ~ ις δραχμά6 ,‘“ i ί έν“ η*

Τ Ρ Η Π Ε Ζ Η  

Κ Ο Σ Μ Λ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΗΝΟΝΥΜΟΣ ETAIPm

ΚΕΦΑΛ. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΛΡ. 25.5CC.000 

ΑΠΟΘΕΜΑ ΓΙΚΟΝ ΛΡ, 830.228 

Ε Λ Ρ Α  ΕΝ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ

F I L I A L Ε S
Τράπεζα Λαρίσσης — Λάρισσα 

Τράπεζα Ίρικκάλων — Τρίκκαλα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

Είς δλας τάς πόλεις τής Ελλάδος 

καί τάς κυριωτέρας τοΰ έξωτερικοΰ

Ταμιευτήριον μέχρι 100.000 δραχμών 
με 7 ο/ . Εκτελεί πάσης ψύσεως 

Τραπεζητικάς έργασίας

l  , γραμματόσημα οίασδήποτε 
αξίας εις τάς  πλέον συμφερούσας 
τιμάς, ασφράγιστα καί σφραγισμένα.

ΠΡΟΤΙΜ Ω ΤΟΝ ΑΝΩ ΤΥΠΟΝ γραμ
ματοσήμου. Δίδω δάνεια έπί γραμ
ματοσήμων (συλλογών, στόκ, κλπ.). 
Λνδιαφερομαι διό παλαιός έπιστολάς 

με γραμματοοτμια.

δ η μ . α . Σ π α ν ό ς ;
Πλατεία ΚλαΟμώνος 

Ό δός Γερμανού Παλαιών Πατρών.



ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡλΦΕΙΟΙΊ ΖΩΓΡΗΦΙΔΟΥ
ΟΔΟΣ ^ΡΥΣΟΣΠΗΛΚΙΩΤΙΣΣΗΣ 3 (μεγαρον πολυζωη) τηλ. tt-26 neon

Πλουτισθέν διά τών τελειωτέρων μηχανηματων και 
διαθετών δλα τά μέσα άναλαμβάνει κάθε εργασίαν, 
μέ ταχύτητα καί καλλιτεχνίαν άπαράμιλλον- = = =::

*  Τ  I Λ\ A  I Σ  Υ Γ Κ Α Τ  A  Β  A  Τ  I Κ  A  I

Ε Λ Α Η Ν Ι  Ε  Ο  1ST Ω  Δ  Ε  X Q  2 *
ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑΙ, ΦΕΙΔΙΟΥ 3

Κ ΕΦΑ ΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟΝ ΔΡΑΧ. 2.700.000^

Μέτοχοι: Κ αλλιτέχνη Φ ιλότεχνοι — ή Έ θ ν ιχη  Τράπεζα τής Έ λλαδος

Τ Μ Η Μ Α  Ω Δ Ε ΙΩ Ν
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΣ ΦΕΙΔΙΟΓ 1

Τ Μ Η Μ Α  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Ν
Π  I  A .  P J  Α .

Δ ιδάσκονται α π α ν ιά  τα  όργανα  καί μαθήματα
Μ ονωδία, Δ ρα μ α τική ,’Α παγγελία ,"Ιστορία  Μου
σική?, P r im a  V ista , Ρυθμική σύστημα D alcroze.
E l i  ΤΑ ΕΚΠΑΙΑΒΓΠΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑβΗΝΟΝ

ΜΗΝΑ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ & Σιας Λ . ’Αλεξάνδρας 15
ΔΗΜ. JWTZHEMMIUIOYHA— Άχαονώ ν Σουρμελη
ΓΕΡ ΣΑΛΒΑΝΟΥ— Κεραμέων— Έλευσινίων
ΛΕΟΝΤΕΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ—Τέρμα Πατησίων
ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ— Πατησίων 306
ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΤΙΔΗ Παγκράτι
ΛΑ. ΖΕΡΒΟΥ—ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ— Καλλιθέα
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ— Κηφισσιά
Ν. ΜΠΟΡΟΥΝΗ— Πειραιά
Μ. ΠΕΤΡΑΚΗ— Πειραιά
ΜΑΡΚΟΥ Χ.αΙ ΜΑΚΡΗ—Ν . Φάληρον
Λ. ΦΑΛΤΩΦ—Ν . Φιλαδέλφεια

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜ ΗΜ Α ΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΔΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
> » ^ΑΛΚΙΔΟΣ
> · ΚΟΡΙΝΘΟΥ
» » ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΟΔΕΙΟΝ JCRNIQN (ΚΡΗΤΗΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΔΕΙΟΝ J t l O Y

> · ΒΟΛΟΥ
Μέσος δρος φοιτώντων μαΐνητώλ κατ’ έτος 2500

ΜΟΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΗΜΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
BLUTHNER CROTRIAN STEIN WEO NEUMEYER, 

SOPH Κ.Λ.Π.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
"Ολα τά κλασσικά, παιδαγωγικά καί νεώτερα. Γ ί 
νονται δεκτοί Ιδιαίτεροι παραγγελία... Συνεργα
σία μέ τοΰς μεγαλυτέρους έκδοτικους οίκους της 

Εύρώπης

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλλα, κοντραμπάσσα, μαν- 
δολίνα, κιθάρες, δλα τά είδη τών πνευστών δργά- 
νων έξαρτηματα παντός είδους μπάνται φιλαρμο

νικών, ρόλοι, πιανόλες, χρονόμετρα κλ.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΝ
’Αναλαμβάνει τήν ίίκδοσιν μουσικών τεμαχίων 

καί έκδόσεις έργων διαφόρων μουσουργών.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΔΙΣΜΑΤΩΝ
Χορδίζονται, λουστράρονται καί έπισκευάζονται 

παντός είδους πιάνα, πιανόλες καί μουσικά 
όργανα άπό άρίστους τεχνίτας.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α ΙΑ  Ι Π Π Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α Κ Η  ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 7 MRPT10Y

=  ΓΡΑΦ ΕΙΑ  Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Π Η Λ Α ΙΩ Τ ΙΣ Σ Η Σ  3

m \ι φ ο ej
cpJ

Ηόδοντόνιρεαοί ΚΟΛΥΝΟΣ mo.0 «χρί
ζει xoos ό δ ό vras, τάοΰλα,/τίό «τό 

ρ.ο< ολόκληρον.
Τ ά  oci/Ttor?nTiKocTi ;s ο ^ η τ α π κ ά .

nccrixcTp&qcsv Tc//i έπινιινδύνουί νο 
copet/iis £<3TC0CS Τού CTÔ WXTOS, ?.Ivcu 
προGTocreirtcyiy u «.-τά όδονταλ.-
yi«.s, τ^δσ^ν^ε^^,τιόδοϋλιτιδοί vtoct 
* r y s v c v » c r 'S  ££cxg0

Δοκιμάσατε τήν ΚΟΛΥΝΟΣ i n i  
ρ ι ά £  t q p d s  ψ ή κ τ ρ α ς .  Θά at- 
6'0«ν0ήτε την* καθαριότητα 
μ oci όροοερότητα  τού στόμα. 
τ ο $ .

ΚΟΛΥΝΟΣ
Ο Δ Ο Ν Τ Ο Κ Ρ Ε Μ Α

Μ Ο Ν Ο Σ  Π Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΟ Υ Χ Ο Ι Δΐ Α ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μ Ω Ρ Ι Σ  Φ Α ΡΑ ΤΖΗ

4  Γ υ ρ ίΓ τ ίδ ο υ  4  α ο η ν  α ι
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τοσο καιοο

εχεις τόσο μεγάλην επιθυμίαν νά σοΰ

αγορασω μια φωτογραφική μηχανη

T I M  Α Τ Α !  Δ Ρ Χ .  5


