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'Ένας άπό τούς πειό αγαπητούς συν
τρόφους τών ημερών καί τών ξενυχτιών 
τοΰ Φραγκίσκου Πετράρχη, ό Βιργιλια- 
νός κώδικας, πολύτιμο κειμήλιο, εικονο
γραφημένο άπό τόν 
Σίμωνα Μαρτίνι, πού 
διατηρείται σήμερα μέ 
ζηλότυπη φ ρ ο ν τ ί δ α  
στήν Άμβροσιανή βι
βλιοθήκη, εχει μέσα 
μερικές γραμμές τοϋ 
ϊδιου τοΰ ποιητή, πού 
θυμίζει μέ ψυχικό σπα
ραγμό τήν απώλεια 
τής γυναίκας πού τόσο 
αγάπησε. Στή σημεί
ωση αυτή, γραμμένη 
μέ χέρι πού ετρεμε 
άπό τήν όδΰνη, ό Πε- 
τράρχης θυμίζει τήν 
πρώτη του συνάντηση 
μέ τήν εύγενικειά δέ
σποινα, πού έγινε στίς 
6 ’Απριλίου 1327, σέ 
μιά πρωινή λειτουργία στήν έκκλησία 
Σάντα Κιάρα τοϋ Άβινιόν.

*Ή  Λάουρα—σημειώνει ό ποιητής— 
διάσημη γιά τίς άρετές της καί τόσο τι-

μημένη στά τραγούδια μου, παρουσιά
στηκε τήν Λρώτη φορά στό βλέμμα μου 
κατά τήν άρχή τής εφηβικής μου ηλικίας, 
τήν 6ην ’Απριλίου 1327, στήν εκκλησία 

τής Σάντα Κιάρα τοΰ 
Άβινιόν, τήν πρωινή 
ώρα. Στήν ϊδια πόλη, 
τόν ίδιο μήνα τοϋ ’Α 
πρίλη καί τήν ίδια 
πρώτη ώρα τής ήμέρας 
εκείνης, στά 1348, ε- 
σβυσε τό φώς της άπό 
τό ,φώς τοΰ κόσμου 
τούτου, ενώ τότε βρι
σκόμουν στή Βερόνα, 
δίχως, αλλοίμονο, νά 
γνωρίζω τίποτε γι’ αύ
τό. Τήν θλιβερή αύτή 
είδηση τήν έ'μαθα στήν 
Πάρμα, άπό ενα γράμ
μα τοΰ Λουδοβίκου 
μου, τό πρωΐ τής 19ης 
Μαΐου τοϋ ίδιου χρό
νου. Αύτό τό σώμα 

τό γεμάτο άρετές καί ώμορφιά, έτάφηκε 
στό νεκροταφείο τών Φράτι Μινόρι, τήν 
ίδια μέρα τοΰ θανάτου, τό βράδυ. Ε ίμαι 
βέβαιος πώς ή ψυχή της, δπως λέει δ

Λ ά ο υ ρ α  
(άπό μικρογραφία τοϋ XIV αίώνος)



Σενέκας τοΰ ’Αφρικανοί, ξαναπήγε στόν αυτό τό βιβλίο έφτασε ως τήν έποχή μας
ουρανό, άπ’ δπου εΐχεν έρθει. Σάν πικρή ή άνάμνηση τής συναντήσεως εκείνης μέ

τήν άγαπημένη του, πού θυμίζει ό Πε- 
τράρχης σέ μερικούς στίχους τοϋ «Τρα
γουδιστή* του :

«Χίλια τριακόσια είκοσι εφτά, τήν 
πρώτη ώρα τής έ'κτης τοϋ ’Απρίλη, έμ- 
πήκα στόν Λαβύρινθο, άπ’ δπου δέν 
ξέρω πως θά βγώ».

Στό βιβλίο αύτό τοΰ Βιργιλίου έσυνεί- 
Θιζε ό Πετράρχης νά γραφή δλες τίς ση
μειώσεις πού τόν άφοροΰσαν άτομικά, 
άπό τά 1348 ώς τά 1372. Έ κεΐ άναφέ- 
ρεται καί δ θάνατος τών πειό στενών 
του φίλων, έκεΐ εμπιστεύτηκε και τήν 
θλιβερή είδηση τοΰ θανάτου τοΰ παιδιοΰ 
του ’Ιωάννη, πού, κατ’ αύτόν, έ'γιν’ αιτία 
γιά τόσες στενοχώριες άπ’ τις όποιες δέν 
μπόρεσε νά παρηγορηθή ποτέ.

Ειχε πάντα μαζύ του αύτό τό βιβλίο, 
κ’ επειδή, σάν άνθρωπος τοΰ μεσαίωνα, 
δέν εύρισκε καλύτερο καί τό διάβαζε διά
βαζε διαρκώς, τό θεώρησε ώς πειό κα
τάλληλο γιά νά έμπιστευθή σ’ αύτό τά 
γεγονότα πού συγκινοΰσαν περσότερο τό 
πνεΰμα του.

Στά 1326 ό Πετράρχης, άφοΰ έμεινε 
άρκετά στή Μπολόνια, μακρυά άπ’ τόν

ΎποτιΘεμένη προσωπογραφία τής Λάουρας
(Βιβλιοθήκη Rossetiana τής Τεργέστης)

άνάμνηση, μέ τόσο πικρή γλυκάδα, ένό- 
μισα καλό νά γράψω αύτά σ’ αύτό τό 
μέρος πού τό βλέπουν τά μάτια μου 
συχνά, άφοΰ τίποτα πειά δέν θά  μ’ άρέση 
σ’ αύτή τή ζωή καί, σπώντας τίς μεγα- 
λείτερες άλυσσίδες, νομίζω πώς εινε και
ρός νά έγκαταλείψω τή Βαβυλώνα, έχον
τας πάντα σιή σκέψή μου τό Θλιβερό 
αύτό γεγονός καί τήν επιπολαιότητα τής 
ζωής. Μέ τή θεία χάρη θά μοΰ εινε εύ
κολο αύτό, σκεφτόμενος σκληρά καί άν- 
τρίκεια τις περιττές φροντίδες τοΰ περα
σμένου καιροϋ, τίς μάταιες ελπίδες καί 
τ’ άπροσδόκητα γεγονότα».

Γλυκειά καί ταπεινή άνάμνηση αύτή, 
πού, γιά νά τήν έ'χη πάντα μ,προστά του 
ό ποιητής, τήν εμπιστεύτηκε στό βιβλίο 
εκείνο τοΰ Βιργιλίου πού τόσο άγαποΰσε, 
καί άπάνου στό όποιον έ'γυρε ίσως μετά 
γιά πάντα τό κεφάλι στό ήρεμο καταφύ
γιό του τών Εύγενείων. Καί χάρις σ’

Πιθανή προσωπογραφία τής Λάουρας 
(Μουσεϊον τοΰ Ά βινιόν

πατέρα του, πού έγκατέλειψε τά παιδιά 
του δταν ξαναπαντρεύτηκε, έπήγε στό

’Αβινιόν, δπου ξαναήταν στήν εφηβική 
του ήλικία. 'Η  Παπική Αύλή, πού ειχε

;χαιρετισε σάν ποιητή στό Καπιτώλιο. 
Έ κεΐ άρχισε νά έχτιμάη τόν Σίμωνα

Μαρτίνι, γιά τόν όποιον έτρεφε τόσον 
θαυμασμό. Τό βέβαιο εινε δτι τότε ό 

Πετράρχης, νέος, κομψός, 
περιποιούμενος τόσο πολύ 
τόν έαυτό του ώς τό ση
μείο νά παραμελή και 
τόν ΰπνο του γ ι’ αύτό, 
έσύχναζε πολύ στίς λαμ
πρές κοσμικές έκδηλώσεις 
τής νέας αύτής Βαβυλώ
νας. Ή  πολυτέλεια δμως 
έκείνη καί ό Θόρυβος δέν 
έξασκοϋσαν άπάνω του 
τόσην έπιρροή ώστε νά 
τόν αιχμαλωτίσουν, και 
καθώς άγαποΰσε περσό
τερο τή ■ μοναξιά καί τήν 
πνευματική ζωή, έσκέ- 
φτηκε νά φύγη άπ’ τήν 
πρωτεύουσα καί ν’ άπο- 
συρθή στή σιγή καί τήν 
γαλήνη τής άγροτικής 
ζωής. Κ’ έδιάλεξε τότε τήν 
Βαλκιούζα, ένα μέρος πού 
δέν άπέχει πολύ άπό τό 
Άβινιόν, μέ μόνο θόρυβο 
τό κύλισμα τών ύδάτων 
τοϋ Σόργκα καί τό θειο 
τραγοϋδι τών πουλιών, 
σ’ ένα τοπεΐο πολύ κατάλ
ληλο γιά τόν χαρακτήρα 
τοϋ μελετηροΰ καί τοΰ 
ποιητή. Ά ρεσε πολύ αύτό 
τό μέρος στόν Πετράρχη, 
πού τόν τραβούσε ή 
«σκληρή καί άγροτική» 
ηδονή του, δπως έ'λεγε 
καί ό ίδιος.

Οι άπότομοι καί ψη
λοί βράχοι πού κλείνουν 
άπό τρεις μεριές τήν 
κοιλάδα καί τά κα&αρά 
νερά τοΰ ποταμοϋ, πού ή 
καταπράσινη κοίτη του τά 
κάνουν σάν σμαράγδινα, 
προκαλώντας τήν εντύ
πωση δτι άνάμεσα στούς 
κάμπους ρέει ένα υγρό 
φυτό, δίνουν στό τοπεΐο 
αύτό ένα χαρακτήρα εύ- 
χάριστης περισυλλογής καί 

γαλήνης, μέ μιά άνέκφραστη δύναμη 
ύποβλητικότητος.

Ή  Λάουρα (στή μέση) 
άπό τοιχογραφία τοΰ 

2ιμόνε Μαρτίνι

μεταφερθή λίγα χρόνια 
πρίν στήν ώμορφη έκείνη 
γωνία τής Προβηγκίας, 
είχε δημιουργήση σάν έ'να 
ιταλικό κέντρο πού γ ί
νονταν πάντα εύρύτερο. 
Κληρικοί, τραπεζίτες, άρ- 
χιτέκτονες, καλλιτέχναι, εί
χαν συγκεντρωθώ άρκετοί 
έκεΐ πέρα, καί μάλιστα 
δταν ήταν στόν Παπικό 
θρόνο ό Κλήμης Σ Τ '. 
Έ κεΐ ήταν καί οί Κολόννα 
πού δέν άργησαν νά συν- 
δεθοΰν μέ φιλία μέ τόν 
Πετράρχη, πού ειχε σχέ
σεις άπό πρίν μέ τόν ’Ιά
κωβο Κολόννα, έπίσκοπο 
τοΰ Λ ο μπεζ, καί μέ τόν 
•άδελφό του καρδινάλιο 
’Ιωάννη καί άλλες προ
σωπικότητες τοΰ μεγάλου 
έκείνου σπιτιοΰ, δπως ό 
Αγαπητός, μαθητής του, 
■καί ό Στέφανος πού τόν

Ή  Λάουρα, κατά μίαν τοι
χογραφίαν στό παλάτι τών 

Π απών στό Άβινιόν



Πολύ ταπεινό τό μικρό σπίτι πού έδιά- 
λεξε έκεΐ γιά κατοικία του, στολισμένο 
μονάχα μέ βιβλία, μέ πολλά βιβλία πού 
ό ποιητής τά μάζευε μέ τή μεγαλείτερη 
φροντίδα και περσότερες ίσως θυσίες. Ή  
πρώτη του βιβλιοθήκη, άρκετά μεγάλη, 
ήταν δλη άπό βιβλία διαλεχτά: φιλόσο
φοι, ιστορικοί, ρήτορες κα'ι ποιητές. ’Αρι
στοτέλης, Κικέρωνας, Σενέκας, Λίβιος, 
Σβετώνιος, Βιργίλιος καί Λουκιανός, ήταν 
οϊ συγγραφείς πού προτιμούσε.

Στό διάλεγμα τής Βαλκιοϋζα γιά δια
μονή του, ίσως ό Πετράρχης αναγκά
στηκε άπό τήν διασημότητα τοΰ μέρους 
πού διατηρεί τά ίχνη τής έποχής τών 
Ρωμαίων, οι όποιοι είχαν χτίσει έ'να ναό. 
Ό  Σάν Βεράνο, κατά τόν Σ Τ ', αιώνα, 
ειχε καταστήσει πασίγνωστη τήν κοιλάδα 
μέ τά θαύματά του και ειχε χτίσει μιάν 
έκκλησία. Ό  πύργος πού άνήκε στούς 
επισκόπους τοϋ Καβαγιόν, έστεφάνωσε 
άργότερα τούς γυμνούς ώς τότε βράχους. 
Στά 1300 οί πηγές τοΰ ποταμού Σόργκα 
τραβοϋσαν πολλούς φυσιολάτρες, καί μ’ αύ
τούς, στά 1319, έπήγε μέ τήν γυναίκα 
του και δ Ροβέρτος τής Νεαπόλεως. Τό 
λεγόμενο «τοΰννελ», ποΰ φαίνεται έ'ργο 
τών Ρωμαίων, έτράβηξε τήν προσοχή τοΰ 
Πετράρχη, πού τό άπόδοσε δμως στόν 
Ά γ ιο ν  Βεράνο.

Μιά παλιά παράδοση άναφέρει πώς ή 
διαμονή τοΰ Πετράρχη ήταν ενα σπιτάκι 
μέ ρωμαϊκά παράθυρα, στή μέση τοΰ 
λόφου πού έχει στήν κορυφή του τόν 
πΰργο τών έπισκόπων. Λεπτομερείς δμως 
έρευνες και στά χαρτιά τοΰ Πετράρχη, 
μάς οδηγούν στή σκέψη δτι τό σπίτι τοΰ 
ποιητή ήταν πειό κάτω, στούς πρόποδες 
τοΰ ίδιου βουνοΰ, κάτου άπ’ τό ρωμαϊκό 
«τοΰννελ», στίς όχθες τοΰ Σόργκα. Ά πλό 
και λυτό, χωρίς κανένα εξωτερικό στόλι
σμα, τό σπίτι αύτό τοΰ Πετράρχη τής 
Βαλικούζα, ήταν πολύ διαφορετικό άπ’ 
έκεΐνο τοΰ Άρκουά, πού ήταν άρκετά 
ευρύχωρο καί άνετο. Στό έρημητήριο αύτό 
ό Πετράρχης, καθώς ήταν τόσο Θρήσκος, 
ήθελε νά χτίση ενα παρεκκλήσιο στήν 
Παρθένα, δπως άφηγεΐται ό ίδιος στή 
«Μοναχική ζωή» αφιερωμένη στόν γεί
τονα καί φίλον του Φίλιππον τοΰ Καμ
πασσόλε, πού ήταν επίσκοπος τοΰ Κα- 
6αγών καί άρχοντας τής Βαλικούζα.

Στό έρημητήριο του αύτό τής Προβηγ

κίας, μιά άπ’ τίς ασχολίες τού Πετράρχη 
ήταν καί ή άνθοκομία πού τόν εν
θουσίαζε, καί στις δ'χθης τοΰ Σόργα ειχε 
δυό κήπους ποΰ προσπαθοΰσε νά τούς 
κάμη ωραιότερους άπ’ δλους τούς άλλους 
έκεΐ γύρω, καί προσπαθώντας ν’ άρπάΕ^ 
άπ’ τίς νύμφες τοΰ ποταμού τά χωράφια 
εκείνα πού ήταν προα>ρισμένα γιά τίς 
φυτείες τής δάφνης. Μιά περίεργη άνά
μνηση τής διαμονής του στήν Προβηγ
κία μάς άφήσε ό Πετράρχης σέ μιά 
σελίδα τοΰ Πλινίου του, δπου δ ϊδιος, 
μέ τό χέρι του, έσχεδίασε τήν πηγή τής 
Βαλκιοϋζα, μέ τήν επιγραφή: Transal- 
pina soiitudo mea jo cundissima.» Στ& 
σχέδιο πού δ ποιητής έχάραξε στή μεμ
βράνη τοΰ Πλινίου, έ'να άπό τά βιβλία 
πού θά τοΰ κρατούνε συντροφιά κατά 
τίς περιόδους πού έπεφτε σέ βαθειά σκέ
ψη, διακρίνεται άρκετά καλά, μέ τήν 
κοιλότητα άπό τήν δποίαν βγαίνει τό 
ρεύμα, καί ή μεγάλη πέτρα ποΰ γεννάει 
τόν Σόργκα καί στήν κορυφή τοΰ βρά
χου τό μικρό παρεκλήσιο τοΰ Α γίου 
Βίκτωρα, δπου έπήγαιναν τόσοι προσκυ
νητές, άλλά ποΰ τώρα δέν διατηρούνται 
ούτε τά ίχνη του. 'Ο  ίδιος έδωσε στήν 
άθανασία τήν κατοικία του στήν Βαλ- 
κιοΰζα, κ’ έτσι δέν θά μπορέσουμε ποτέ 
νά ξεχάσουμε ούτε τήν γρηά προβηγκιανή 
υπηρέτρια του, μέτόν ήλιοκαμμένο λαιμό, 
μιά απλοϊκή ψυχή, άχαρη ίσως, άλλά τα
πεινή καί άποσκληρημένη άπό τήν ερ
γασία. Νά καί πώς περιγράφει ό ίδιος 
σέ μιάν άπό τις «οικογενειακές» έπιστο- 
λές του (XIII, 8), σταλμένην στόν φίλον 
του Φραγκίσκο Νέλλι, τήν ευχάριστη γ ι’ 
αύτόν κατοικία του.

*Έδώ άγόρασα δύο μικρά χωράφια, 
πού ταιριάζουν πολύ μέ τόν χαρακτήρα 
καί τά γούστα μου, πού θά σοΰ έγραφα 
πολλά γι’ αύτά, άν ήθελα νά σοΰ τά πε- 
ριγράψω καταλεπτώς Μέ μιά λέξη σοΰ 
λέω δτι διστάζω νά πιστέψω άν βρίσκον
ταν στόν κόσμο δυό άλλα δμοια μ’ αύτά, 
καί δμολογώ τήν σχεδόν γυναικεία άδυ- 
ναμί.7 μου, πού μέ άναγκάζει νά θυμώσω 
επειδή βρίσκονται έξω άπ’ τήν ’Ιταλία. 
Αύτός εινε πού ονομάζω έγώ Έλικώνα 
μου τών Ά λπεων : ένα μέρος κλεισμένο 
άπό πυκνές σκιές, κατάλληλο γιά τή με
λέτη καί ιερό στόν ’Απόλλωνα. Βρίσκε
ται άπάνου άπ’ τίς πηγές τοΰ Σόργκα καί

πίσω του δέν έ'χει παρά γυμνούς καί άπό- 
τομους βράχους, δπου δέν μποροΰν ν’ άνε-

Ρ*Τ’ VAU-ISCLVAV

Ή  κρήνη τής Βαλικούζα 
(σχεδίασμα άπό τό χέρι τοΰ Πετράρχη)

6οΰν παρά τ’ άγρια ζώα καί οί 
άγγελοι. Τό άλλο χωράφι εινε 
σιμά στό σπιτάκι μου, κατάλ
ληλο γιά τήν ήσυχη διασκέδαση, 
άφιερωμένο στό Βάκχο, στή μέση 
άκριβώς τοΰ γάργαρου ποταμού.
Καί σιμά σ’ αύτό, χωρισμένην 
άπό μιά γέφυρα άπό τήν άκρη 
τοΰ σπιτιού μου, βρίσκεται σάν 
κρεμασμένη μιά κοιλότητα άπό 
πέτρα, πού προστατεύει τό κα
λοκαίρι άπό τή θέρμη τοΰ ήλιου.
Δέν υπάρχει άλλο μέρος πειό 
κατάλληλο γιά τή μελέτη άπ’ 
αύτό. Καί δμοιο μ’ αύτό, άλλά 
δχι στολισμένο άπό τό ρεύμα 
τοΰ Σόργκα, ήταν και τό μέρος 
πού άρεσε τόσο στόν Κικέρωνα.
Έ δώ  περνάω τά μεσημέρια μου, 
έδώ τό πρωΐ γυρίζω στούς λό
φους, έδώ τό βράδυ στούς κάμ
πους, ή στόν άλλον μου κήπον πού βρί
σκεται ψηλότερα, σιμά στήν πηγή, πού

ή φύσις τό'καμε πολύ ωραιότερο άπ’ δ,τι 
μποροΰσε νά τό κάμη ή άνθρώπινη 
τέχνη, δπου κάτου άπ’ τό βράχο εινε 
ένα μέρος στενό άλλά πολύ κατάλληλο 
γιά νά δημιουργϋ τίς σκέψεις πού αι
σθάνονταν μέσα τους καί οί πειό άρ- 
γοι στή σκέψη. Έ δώ  θά μπορούσα νά 
περάσω τή ζωή μου δλόκληρή, άν δέν 
ήταν τόσο μακρυά ή Ιταλία ή άν δέν 
ήταν τό Άβινιόν τόσο σιμά. Ά πό  τό έ'να 
μέρος μέ τραβάει ή πρώτη, καί άπό 
τ άλλο τό δεύτερο μ’ ενοχλεί καί μ’ έρε- 
θίζει>.

** *
Αύτά είναι τά μέρη δπου γεννήθηκε 

πρώτα *κι’ έμεγάλωσε δ έρωτας γιά τή 
Λάουρα, πού έδωσε καταγωγή στήν πειό 
υπέροχη άπό κάθε άλλη ερωτική ποίηση.

Ή  νεαρή δέσποινα, ντυμένη στά πρά
σινα καί στολισμένη μέ βιολέττες, μέ τήν 
δποίαν συναντήθηκε στήν έκκλησιά τής 
Σάντα Κιάρα τού Άβινιόν, τήν έκτη 
μέρα τοΰ Απρίλη τοΰ 1327, μάς προκα- 
λοΰν τήν δικαιολογημένη περιέργεια νά 
μάθουμε ποιά ήταν. Πρέπει δμως νά 
πούμε άμέσως, δτι άκόμη καί σήμερα, οί 
πληροφορίες πού έχουμε δέν εινε ούτε άρ- 
κετές, ούτε έξακριβωμένες, ώστε γιά νά 
μιλήσουμε πρέπει ν’ άρκεστοΰμε στίςύπο-
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Ή  κρίνη τής Βαλικούζα 
(κατά παλαιάν χαλκογραφίαν)

θέσεις πού παρουσιάστηκαν κατά διαφό
ρους καιρούς.



Μερικοί έφτασαν είς τό σημείο ν ’ αμ
φιβάλουν γιά τήν ύπαρξι τής Λάουρας, 
άλλά τό αΰτόγραφο σημείωμα τοΰ Βιρ- 
γιλίου Άμβροσιανοΰ, είνε αρκετό ν’ άφαι- 
ρέση κάθε είδους δισταγμό. Άκόμη καί 
σήμερα, δίνουμε πίστη στά σημειώματα 
τοΰ άβά ντέ Σάντ, πού λέει δτι ή Λάουρα 
ήταν κόρη τοΰ Άουδιβέρτου ντέ Νόβ, 
ειχε γεννηθή στό Ά βινιόν σνά 1307 καί 
στά 1325 παντρεύτηκε μέ τόν Ουγγο ντέ 
Σάντ, πού τήν έκαμε μητέρα έντεκα παι
διών. 'Η  Λάουρα πέθανε άπό πανώλη 
στίς 6 Απριλίου 1348 καί κατά Θέλησή 
της τάφηκε στό Άβινιόν, στήν έκκλησιά 
τών Φραγκισκανών.

Έχτός άπ’ τίς πληροφορίες αύτές, καμ- 
μιά άλλη δέν 
υπάρχει γιά 
τήν εύγενικιά 
δέσποινα ποΰ 
έν έ π ν  ευ σε 
στόν Πετράρ
χη τούς στί
χους εκείνους 
ποΰ τόν έκα
μαν άθάνα- 
τον. Σέ πολύ 
λίγους συγγε
νείς τοΰ ποι
ητή ήτανγνω- 
στή ή ερωτι
κή έκείνηφλό- 
γα, τήν οποί
αν αύτός πάν-

ΕΙκόνα 1η : Ό  πΰργος τοΰ Φί
λιππο Καμπασάλε 

Εικόνα 2η : Τό οπίτι τοΰ Πε- 
τράρκα.

Εικόνα 3η : Ή  δροσερή είσοδος 
τής κοιλάδος τοΰ Sorgente

τα έπροσπάθησε νά κρύψη 
άπό τήν άδιάκριτη περιέργεια 
τοΰ κόσμου, σάν νά τόν είχε 
πιάσει ό φόβος, μήπως μιά- 
νουν τήν αγνή καί γλυκειά 
ώμορφιά της. Καί άλήθεια, 
καμμιά μνεία γιά τήν Λά
ουρα καί τήν οικογένειά της 
δέ γίνεται στά έ'ργα τοΰ Πε- 
τράρχη, ούτε οί σύγχρονοί 
του έγραψαν τίποτε γι’ αύτήν. 
Μερικοί μονάχα συμπεραί
νουν, δτι ή Λάουρα πού ύ
μνε! ό Πετράρχης εινε μιά 
Λάουρα τών Σαμπράν τοΰ 
Μοντραγκόν, άπό εύγενεστάτη 
οικογένεια, γεννημένη σιμά 
στό Πικαμπρέ τοΰ Κιομάν, 
ενα φέουδο δπου κυριαρ-

χοΰσε ό πατέρας της, ή δτι έκείνη τουλά
χιστο σέ μιάν οικογένεια άπό τά μέρη 
έκεΐνα, δπου είχαν χτήματα καί μιά πο
λυτελή κατοικία στό Κωμόν, στό μισό 
δρόμο μεταξύ Άβινιόν καί Βαλκιοΰζα, 
έκεΐ άκριβώς δπου ό Σόργκα καί ό Ντου- 
ρέντσα ενώνονται μέ τόν Ροδανό. Ά λλοι 
θέλουν νά ποΰν δτι ή Λάουρα πρέπει 
ν’ άναζητηθή στίς γυ
ναίκες πού ανήκουν 
στήν οικογένεια τών 
Κολόννα, καί άλλοι 
τέλος σέ παρόμοιες 
εύγενικές οικογένειες.

Ή τα ν  τόσο συμ
παθητική στούς τρό
πους καί στήν οργά
νωση ώστε, καθώς ά- 
φηγώνταν ό Πετράρ
χης, ενας πρίγκηπας 
(πού θά  ήταν ό μετά 
αύτοκράτορας Κάρο
λος Δ ') τοΰ έκαμε 
τόσην έντύπωση ή ά- 
παράμιλλη έκείνη ώ
μορφιά, σ’ έ'να χορό, 
πού δέν έδίστασε νά 
τήν άγκαλιάση μπρο
στά σέ δλους. Μονά
χα μετά τόν Θάνατο 
τοΰ ποιητή, καί δίχως 
βέβαια τή θέλησή του, άποκαλύφθηκε τό 
μυστικό τής καρδιάς του καί ή πρώτη πλη
ροφορία πάρθηκε άπ’ τή σημείωση πού 
ήταν γραμμένη στό βιβλίο τοϋ Βιργι>ίου.

Πώς δμως ήταν άκριβώς τά χαρακτη
ριστικά τής Λαοΰρας; Είναι πολλές οί 
εικόνες ποΰ άποδίδονται σ’ αύτήν, άλλά 
καμμιά δέν φαίνεται άντάξιά της. Ό  Σί-

μων Μαρτίνι είχε κάμει έ'να πορτραΐτο 
της σέ περγαμηνή, ποΰ τό αναφέρει καί 
δ Πετράχης στά τραγούδια του. Ό  Βα- 
ζάρι γράφει δτι δ Μαρτίνι, στό παρεκ- 
κλήσιο τών ’Ισπανών τής Φλωρεντίας, 
στήν εικόνα «Παράδεισος» είχε ζωγρα
φίσει τόν Πετράρχη καί τή Λάουρα. Σέ 
μιά Παρθένα πού έζωγράφισε δ ίδιος 

Μαρτίνι στό δημοτικό 
μέγαρο τής Σιένας, 
διακρίνεται έπίσης ή 
μορφή τής Λάουρας. 
Στήν έκκλησία τής 
Παναγίας τοΰ Ά β ι- 
νιόν, φαίνεται έπίσης 
ή Λάουρα σάν Ά γ ια  
Μαργαρίτα, «αί μιά 
άλλη τοιχογροφία βρί
σκεται έπίσης στό μέ
γαρο τών Παπών, στό 
Ά βινιόν.] *

Είτε δμως ή Λάου
ρα τής Προβηγκίας 
άνήκε σιήν τάδε ή 
τήν τάδε οικογένεια, 
εινε ή δχι γνωστά σ’ 
εμάς τά χαρακτηρι
στικά τοΰ ω ρ α ί ο υ  
προσώπου της στεφα
νωμένου ' άπό χρυσά 
μαλλιά, τό β έ β α ι ο  

είνε δτι έζησε πραγματικά, άνήκε σ’ εύ- 
γενικιά οικογένεια καί ήταν προικισμένη 
μέ σπάνια ώμορφιά κ’ εξαιρετική ψυχή, 
άφοΰ μπόρεσε νά έμπνευση στόν μεσσέρ 
Φραντσέσκ.ο τούς λεπτούς καί αρμονικούς 
έκείνους στίχους πού τόν έκαμαν αθά
νατον.

Μετάφρ. Μ. ΚΟΚΚΜΛΗ

Πρωσοπογραφία τοΰ Πετράρχη 
(ΈΘν. Βιβλιοθήκη Παρισίων)
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Ο Ιω σήφ  -Vr Α ρμπω , ποιητης, πεζογράφος, θεωρητικός, διευθυντής περιο
δικού, ταυροδαμαστης και άνθρωπος τής δρααεως, εΐναι άναντιρρήτως ή μεγαλειτίρΛ  
σήμερα προσωπικοτης της Προβηγκίας. Τ  ονομά του λάμπει σάν αστέρι στόν ουρανό 
δλων των τόπων τής Λάγγεντοκ. "Υστερ’ άπ τό θάνατο τον μεγάλου Μιστράλ, αύτός 
έπήρε τόν πυρσό τής Προβηγκιανής ‘Αναγεννήσεως. Ώ ς  ποιητής δ ’Ιω σήφ Ντ" Ά ρ μ π ω  
— κορυφαίος στήν ομάδα τών Προβηγκιανών ποιητώ ν,— στέκεται πλά ϊ στους μεγαλεί- 
τερυνς λυρικούς τής εποχής μας. ‘Η  δόξα του δμως είναι ό πεζός του λόγος. Αύτός  
πρώτος 'έδωσε τελειωμένην πρόζα στήν εθνική γλώσσα τής χώρας του. Τ  ’ ’Αγρίμι 
τοϋ Βακαρεζ* είναι τό αριστούργημα τής Π ροβηγκιανής πεζογραφίας ώς μορφή κα'ι 
cog ονοια, ενα απο τα οηιιαντικωτερα προιοντα τής ονγχρόνον Ε υρω παϊκής λογοτε ■ 
χνικής ^παραγωγής.' 'Τ ο  διηγημα πού δημοσιενονμεν παρακάτω— είναι ή πρώ τη φορά 
πον ό ’Ιω σήφ Ν τ ’ ’Α ρμπω  μεταφράζεται στή γλώσσα μας κα'ι γενικοίτερα, θαρρούμε, 
πον δίνεται στήν Ελληνική άπενθείας άπ τά προβηγκιανά φιλολογικά εργα— είναι τό 
πρώτο σε μια συλλογή τριών Διηγημάτω ν, πού στέριωσαν δικαιολογημένα τή φήμη  
τον Προβηγκιανού συγγραφέω ς _ ώς δημιουργού μιάς πεζογραφίας, ποϋ σύντομα θά  
φανή ή \σπουδαιότητά της κα'ι τά^γενικά στοιχεία πουβκλε μέσα της.] Σ . τ  . .Ε .  Γ .

Ακουμπισμένος στό ραβδί του, 6 Γκοΰνφλο- 
Άνγκιέλο φύλαγε τά γελάδια.

’Art τόν πλατύν ορίζοντα τής Καμάργκης, 
άνάμεσα άπ τις άμμου- 
διές όπου φύτρωναν τ* 
άλμυρόδεντρα ίσαμε τά 
σκούρα μπουκέτα τοΰ βου
νού τής Πινέντας, πού 
κατεβαίνοντας ώς στ’ ά- 
κρογυάλια πλαισίωνε τή 
θάλασσα, δ Γκοΰνφλο - 
Άνγκιέλο άφινε τό βλέμ
μα του νά τρέχχ) όλοΰθε, 
μ’ δλο ποΰ τό σφοδρό 
λιοπύρι τόν ανάγκαζε νά 
μισοκλεΐ τά μάτια του, 
τά τόσο δά μικρούτσικα.

Κόντευε ή ώρα νά φτά- 
σχ) τέσσερις, μά ή κάψα 
τής μέρας δέν είχεν άκό
μη κατοκάτσει. Πάνω άπ 
τήν γκρίζα γίς γινόταν 
μιά κίνηση αδιάκοπων 
κυματισμών, μιά συνε- 
χούμενη παλμική δόνηση 
μέσα στήν άτμόσφαιρα, 
ποΰ ζωντανή συμπυκνω
νόταν τώρα κεΐ κάτω σέ 
πλατειά φανταχτερά, γιο
μάτα φώς καί μάγια, ά- 
νεμοσύγνεφα.'_

2τό  γυμνό στεϊοοΐχώ- 
μα καί μέσα στίς λακκί- 
τσες τών χναριών πού^ά- 
φιναν τά ζώα δ ια β α ί
νοντας, γυαλλίζανε τ’ άν- Ιωσήφ Ντ Ά ρμπώ

θόκρινα^ τής θάλασσας. /Η ^ ξ ε ρ α ΐλ α τ  είτανε 
πολλή. Άνάμεσα άπ τά φουντωμένα θαλασσό- 
βατα, άριά καί κάπου άκουγόταν νά σκάει 6 

ξερόβαλτος κ’ή χλόη τών 
δλόξερων αυλακιών άτά- 
ραγη κιτρίνιζε σάν γουρ- 
μασμένη. Ά πό  καιρό τώ 
ρα ή μεγάλη ζέστη είχε 
στεγνώσει καί ξατμίσει σ’ 
δλο τό βοσκοτόπι τό γλυ
κό νερό, πού κάθε τόσο 
ή μπόρα μάζευε γιά λίγο 
μέσα στίς λάκκες.

Έ ν α  γελάδι πού έβο
σκε δίπλα έκεΐ, σήκωσε 
τό μουσούδι, βέλαξε άγα- 
θά  καί τράβηξε ύστερα 
κατά τή θάλασσα.

— "Οϊ !  Τανγγρέντο, 
ό ϊ! .  .

Ό  Γκοΰνφλο - Ά νγκι- 
έλο συγκινήθηκε, ανατα
ράχτηκε. Ξεστραύρωσε τά 
χέρια καί γερά στηριγμέ
νος μέσα στά ξυλοπάπου
τσά του, όρτώθηκε νά 
ίδεϊ πιό μακρυά. Ταλαν
τεύτηκε γιά μιά στιγμή 
μ’ δλάκαιρο τό κορμί του. 
Είδε. "Ολα πήγαιναν κα
λά. Τά γελάδια, σκόρπια 
ολόγυρα ίσαμε τά ριζιμιά 
τοΰ Κλαμαντέου, βόσκανε 
ήσυχα. Μπυροΰσαν νά 
μείνουν έκεΐ μιά ώρα 'ά - 
κόμη καί '{πιόίπολύ.

"Ησυχος κι ό Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο, ξαναπήρε 
τ ί  θέση του, στήριξε γερά τό πηγούνι στίς δυό 
γροθιές του κι άναγυρμένος στό ραβδί του τό 
κοιτούσε άνάμελα πώς έπεφτε λοξό στό πυρωμέ
νο χώμα, άφίνοντας μακρόσυρτο τόν ίσκιο του.

Είτανε τυχεροί οί ταύροι πού τήν έποχή 
τούτη τούς φύλαγαν στό Καϊλάρ γιά τίς κούρ
βες τοΰ καλοκαιοιοΰ! Ό  Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο 
κρυφοστενάζοντας πνιχτά κοίταξε γύρα τή 
σκληρή κι άγονη έκταση. Μεμιάς πέταξε ή φαν
τασία του στά πράσινα λειβάδια τά ίσκιωαένα 
άπό Ιτιές, στά δάση άπό πεύκα, στά νερά πού 
κυλούσαν δροσερά, καθάρια κι ολόγιομα, κάτω 
άπ τά μουρμουριτά τών χαμόδεντρων πού βυ
θίζονταν σέ μιά άνήσυχη ΰπνοφαντασία.

Τώρα καί τριάντα χρόνους, ό Γκοΰνφλο-Ά ν
γκιέλο άκλουθοΰσε τούς ταύρους πού άναθρέ- 
φαν γιά τις κούρσες. Βλέποντας κάνεις τήν 
άδύναμη κοκκαλαριά του, τό στεγνό καί άπο- 
ξεραμμένο λαιμό του, πού σήκωνε ψηλά πάνω 
άπ  τούς ώμους του τό μυτερό κρανίο του, δέ 
θά τόνε πίστευε, άπό μιάς άρχής, καμωμένο 
γιά τήν τραχειά τούοη ζωή. Μά γιατί δχι! 
"Οπως κι οί άλλοι είχε κι αύτός τό  «πάθος 
τών ταύρων». Ά π ό  μικρός έτρεχε στήν Κα- 
μάργκη, ξενοδουλεύοντας στά βουκολιά καί 
καβαλλικεύοντας πότε-πότε, σάν τοϋ κάναν τό 
χατήρί νά τόν άφίσουν, τά γέρικα άλογα. Καί 
δέν τοΰ έλειπε ποτέ ή δουλειά. Πάντα εϋρισκε 
θέση, κερδίζοντας γιά τήν κοιλιά καί τήν ράχη, 
καθώς έ/.εγε. διακόσες μτάλες τή χρονιά, έξω 
τά γκρεμοτσακίσματα κι οί κουτουλιές. Μά δέν 
είταχε πολυλογάς δ άνθρωπος.

Ά  τ τή συντροφιά τών γκαρντιάνων προτι- 
μοΰσε τή μοναξιά Γιά πολύν καιρό τό μυτερό 
προφίλο του, τά μικρούτσικα ματάκια του τά 
κοκκινωπά, γίνονταν άντικείμενο φαιδρής κου- 
βεντολογίας καί συχνά γελούσαν οί γκαρντιά- 
νοι στίς βεγγέρες τους πολύ καί δυνατά, γιά 
τά μουστάκια τού Γκοΰνφλο—Άνγκιέλο, πα
ρόμοια, λεγανε, μέ τίς σκληρές τριχίτσε; πού 
μένουν στίς σιδερόχτενες καί τά ξεστύρια, ή 
στίς χαίτες τών αλόγων ύστερα άπό τ ’ άνοι- 
ξιάτικο κούρεμα.

Καί σίγουρα, άν έλειπε ή ξεραΐλα, φυλάγον
τας τώρα τό κοπάδι τών άγριων γελαδιών του 
σιό Γκράν—Ραντέου, θάοαν ευτυχισμένος. Τά 
κοίταξε όλα ενα-ενα κ α ίτά  πιό άπομακρυσμένα 
ά ς  έκεΐ πού κοβόταν τό βοσκοτοπι άπ τόν 
όρίζονι:α τοΰ βάθους καί τά πιό χοντρά γε- 
?^άδια φαίνονταν σά μικρά ποντίκια. Λίγα βή 
ματα μακρυά του βόσκαγε ή γελάδα Ταγγρέντο 
ολόμαυρη κ ή γελάδα Καραμέλο άσπρη μ"; 
καφετιούς λεκέδες κ ή Καλλίνο πού τό μου
σούδι της άσπριδερό άνεβοκατέβαινε σά μασ- 
σοΰσε. Μ ά—ώ Μεγάλες "Αγιες Μαρίνες!—Πόσο 
τά γελάδια του δλα υποφέρουν άπ τή δίψα 
καί τό τρίχωμά τους άπό μέρα σέ μέρα στέ
γνωνε καί ξεφτούριαζε!

Ή  γελάδα Καλλίνο, όλάξαφνα, σήκωσε τό 
κεφάλι καί κάτι άλλα γελάδια γύρω της πά- 
ψανε κι αύτά νά τρώνε Τρομαγμένη άπό κάτι 
αόρατο, μιά γελάδα γέρνοντας στ’ άριστερό 
της τό πλευρό καί μέ σκυμμένο πρός τά κάτω 
τό κεφάλι, έφυγε μακρυά.

Ό  Γκοΰνφλο—Άνγκιέλο σφύριζε σιγανά,

χωρίς νά καταλαβαίνει τί γίνεται, δοκιμάζον
τας νά κατασηχάσει όλη έτούτη τή συνταραχή.

— Χοΰ ! Χοϋ !
Ή  γελάδα Λιόννα, μέ διάπλατα τά ρωθού- 

νια, μέ τήν δψη ξαγριεμένη, έσκαφτε μέ τό 
νύχι τό χώμα.

— Μά τί νά χε ι; τί νάχει;
"Ενας άνίλσφρος θόρυβος άκούστηκε μέσβ 

στ’ άλμυρόδεντρα κ έτσι καθώς γύρισε ό 
Γκοΰνφλο —Ά νγκιέλο τό κεφάλι, είδε δίπλα 
του νά μακραίνει πάνω στό έδαφος μιά σκιά.

Είταν έν.ι μελαψό κορίτσι, μιά τσιγγανο- 
πούλα, πού δέν είχε προτίτερα άκούσει τά γυ
μνά της πόδια νά περπατούν στό δίχως χαλί
κια μονοπάτι. Προ//όρησε πιό πέρα, στάθηκε 
πλάϊ σ’ ένα θαλασσόβατο, έτριψε μέ τήν π ι
σινή τοΰ χεριού τούς μπρούντζινους κροτάφους 
της καί μέ τά μάτια της μισοκλεισμένα, 
έμεινε κεΐ δίχως λαλιά, άμίλητη. Ό  Γκοϋν- 
φλο—Άνγκινλο τήν τηρούσε. Θάταν ίσαμε δε- 
κάξι χρονών. Μ’ ένα μποΰστο άπό ρούχο σταυ
ρωτό καί μιά παμπακερή φούστα, άπ τούς 
ώμους ώς τούς γυμνούς άστράγαλους, άναδι- 
νόταν ολάκερη ή γραμμή τοΰ νιοΰ καί σφι- 
χτοδεμένου κορμιού της. Μποΰκλες χοντρές κι 
δλόπυκνες άνάκατων μαλλιών πέφταν στό μέ
τωπό της. Μιά τσιγγανοπούλα, σίγουρα, δμοια 
μ’ δλες κείνες τίς άλλες, πού τρέχουν στίς 
"Αγιες Μαρίνες γιά τίς γιορτές τοΰ Μάη. Γ ιά 
πλιάτσικο, σίγουρα, κλέφτρες δλες τους. Μά 
τούτη δώ, τί ζητούσε, δξω καί μακρυά άπ’ 
δλες τίς στράτες τοΰ τόπου, αύτοΰ πέρα στά 
βοσκοτόπια τών ταύρων ;

Άνασηκωμένη στά γόνατα έδειξε τή νερο
συρμή κατάξερη καί ρώτησε μέ σπασμένη άπ’ 
τήν κούραση φωνή :

— Π έ μου, είναι νερό; βρίσκεται τίποτε νερό 
γιά πιόσιμο, γλυκό, σέ τούιη δώ τή νεροσυρμή ;

Ό  Γκοΰνφλο —Άνγκιέλο κατάλαβε πώς ή 
τσιγγα οπούλα δέ βαστοΰσε πιά ! Κοίταξε άκόμη 
μιά φορά τά ματόφυλλά της, τά όλοτρέμουλα 
χείλη της, ολάκερο τό πρόσωπό της πού ή 
πύρη τοΰ ήλιου τώψαινε καί τώκανε πιό με
λαψό κι άπ’ δσο τώχε φτιάξει ή ράτσα της. 
Έ σκυψε, τής τάνυσε μέ τό χέρι τό παγούρι 
του κι έτσι, καθώς μέ τό κεφάλι άναγυρμένο 
πρός τά πίσω ή τσιγγανοπούλα έπινε άχόρ- 
ταγσ, ό Γκοΰνφλο—Άνγκιέλο κοιτούσε τή ζωή 
νά κατεβαίνει μ= τό κρασί στό αίμα της.

Τώρα ό ήλιος έγερνε. Χρειάστηκε νά βγή 
στ’ άλογο νά τά γυρίσει πίσω, καί νά τά μαζέψει 
όλοΰθε τά γελάδια. Ά πό μακρυσ ή τσιγγανο- 
πούλα είδε τόν Γκοΰνφλο—Ά νγκιέλο νά κον
τεύει σιό ράτσας καμοργκέζικης άσπρο άλογό 
του, νά τινάζη μπρός του τήν κριθαροσακ- 
κοΰλα, νά πηδάει μεμιάς άιτάνω του, άφ *ΰ 
πρώτα τούμπλεΕε γύρω άπ τό λαιμό τή μυ- 
ταριά άπό καννάβι. Καί καβάλλα τώρα πη- 
γαινορχόταν κυνηγώντας άπό κεΐ κι άπό δώ 
τ’ άγριογέλαδα, τώνα κατόπι τ ’ άλλου. Σιγά- 
σιγά τό κοπάδι μαζευόταν, σφιγγόταν, έμπαινε 
στή στράτα καί μές στό σάλαγο τών κουδου- 
νιών, άκουγόνταν κ’ οί φωνές τοΰ γκαρντιάνου.

« Ό ϊ, Τανγγρέντο! Ό ϊ  ή Λ ούβα! Ό ϊ ,  Κα- 
ραιιέλο! Ό ϊ!»

Στό ποδοβολητό τών ταύρων’ένας άδιάκοηος



ά\εμοκουρνιαχτός σηκωνόταν σύμπυκνος, βα
φόταν τριανταφυλλίς στις στερνές αναλαμπές, 
πού ερριχνε τό ήλιοβασίλεμμα.

Κι δταν σιγά-σιγά δλο τό τσοδρμο χάθηκε 
στούς άμυους, ό Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο ξαιαβρήκε 
τήν τσιγγανοπούλα πού τόνε πρόσμενε πίσω 
άπ τά μαραγκιασμέ'α πεικα.

«Πέ μου τώρα, έσύ μικρούλα, πώς ξέπεσες 
ετσι εδώθε αλάργα !»

Μέ βραχνόλαλη φωνή ξηγήθηκε: εΐταν άπλού- 
στατο τό πράμμα.

Στό Κοντονιάν, κείνο τό χωριό τής Λαγγκεν- 
τοκ δπου, καθώς δλοι ξαίρουν, ζοΰνε σά μόνιμα 
οί Τ σ ι γ γ ά ν ο ι ,  ό πατέρας της πέθανε τώρα καί 
λίγο καιρό. Ή  θειά, πού τή μάζεψε πρώτα 
κοντά της, τήν έστειλε νά πάτ) στό Σαλόν κοντά 
σ’ εκ ι  πλούσιο δικό τους, πού πωλοΰσε άλογα 
στά μεγάλα πανηγύρια. Τώρα κα'ι δυό μέρες, 
πήγαινε γιά κεΐ, μά χάθηκε μεσοστρατίς στό 
Σύλβε-Ρεάλ στήν άριστερη δχθη τοϋ Ροδανού. 
Ά πό  κακοτοπιά σέ κακοτοπιά κι άπό μονο
πάτι σέ μονοπάτι, πλανέθηκε χαμμένη ώρες 
πολλές, γιά  νά ξεπέσει στό τέλος σκοτωμένη 
άπ  τόν ήλιο, κοντά στόν Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο 
τόν αγελαδάρη.

Ό  Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο στάθηκε γιά μιά στιγ
μή, άναψε τήν πίπα του, τράβηξε λίγε. ρου- 
φηματιές καπνοΰ γιά νά βρει τά συλλοικά του. 
Οϊ ίσκιοι τής νύχτας, τώρα γίνονταν πιό γορ
γοί, κατέβιιιναν πιό σύμπυκνοι, μά πάντα βα- 
στοΰσε άκόμη τό διάφωτο τής μέρας. Σάν τέ- 
λειωνε ή θερινή τούτη βραδυά τό σούρουπο 
μάκραινε όλάσπρο. Ή  ζέοτη φούντωνε μ’ αό
ρατα άχτιδοβολήιιατα κι άπό τή γίς άνέβαινε 
μές στ" άπειρο κατακάθαρο κε>ό.

Ό  Ι'κοΰφλο - Ά νγκιέλο τάνυσε τό μπράτσο :
— Τηράς, μικρούλα, τό μονοπάτι κείνο πού 

τραβάει κεΐ »άτω κατά τή λαγκάδα; Άκλου- 
θώντας το άσφαλτα καί πααίνοντας πάντα 
ζερβά, θά  σέ ρίξει στή μεγάλη στράτα. Τότε, 
σά βρεθείς μπροστά στό Ροδανό, φώναξε δυ
νατά τόν περαματάρη Κείνος θά  σοΰ πει. Δέ 
λείπουν τά κτήματα στήν άλλη δχθη τοΰ πο
ταμού καί κεΐ θά  πετύχεις κατάλυμα γιά τή 
νύχτα.

Μά κείνη κούνησε τό κεφάλι:
— Στά δικά σας κτήματα δέν παίρνουν μέσα 

νά π ε ρ ά σ ο υ ν  τή ν υ χ τ ι ά .  Τ σ ι γ γ ά ν ο υ ς .  Είναι τώρα 
πολύ άργά γιά νά κινήσω. Καί τά σκυλλιά 
π ’ ά λ υ χ τ ο ΰ ν  καί γ ρ α π π ώ > ο υ ν ,  τά τρέμω. Θά 
μποροΰσα, μή γνοιάζεσαι, νά κοιμηθώ δπου 
λάχει. Έ χ ω  περάσει κακονυχτιές έγώ, τότε πού 
άκ'ουθοΰσα τά κ αρα βάνια ...

Κάναν μαζί οί δυό τους λίγα βήματα. Μιά 
ιδέα τούρθε :

— Καί τότες ποΰ λογαριάζεις νά δειπνήσεις ;
— Δέν πεινώ. Ά πομερίς είχε φάει ψωμί, σά 

μούδωκες νά πιώ. Κ ύστερα είμαι τσακισμένη, 
δέν πάω πιό πέρα.

Κρατιόταν λιγάκι πάρα πίσω. Ό  Γκοΰνφλο- 
Ά νγκιέλο κατάλαβε πώς εΐταν έτοιμη ν’ άπλω- 
θεΐ μέσα στή νύχτα, όλόμονη, άνάμεσ' άπό 
τ ’ άλμυρόδεντρα. Ά ναθυμήθηκε τήν παληά 
ζωή του, τότες πουταν κι αύτός χαμίνι, ξανά- 
ειδε τόν έαυτό του σέ παρόμοιες νύχτες ετσι 
ξαπλωμένο πάνω οτό χώμα νά κοιμάται νηστι

κός άπ’ τό πρωί. Τό μαρτύριο τής κοιλιάς πού 
πεινούσε, τίς τρομάρες τής μοναξιάς, δλα τ 'ά να - 
θυμηθηκε μεμιάς: μιά άλεποΰ που βγήκε στήν 
κλεψά, ξεπετιέται άπό μιά μεγάλη πέτρα κοντά 
στή θάλασσα οί άγριόγατοι ρίχνουν τά πνιγ
μένα ούρλιατά τους μέσα στή σιωπή' κάθε λο
γής άγρινό γυρνάει γύρο) σου ύπουλα, φτά
νουν δλα τους ίσαμε τό μοΰτρο σου καί πάνε 
νά σέ γλύψουν, ετσι σοΰ φαίνεται καί σοΰ κό- 
βουνται τά ύπατα. Τό πιό άδυναμο βούίσμα 
ένός κουνουπιοΰ πού χοροπηδάει τόσο κοντά, 
λές καί πάει νά κολλήσει στά ματόφυλλα σου, 
σέ ξαφνιάζει καί σ’ άλαλιάζει, γιατί τό βλέ
πεις άνέλπιστα νά χυμάει στ’ άδειο, μακρυά 
σου καί σιό φώς τοΰ φεγγαριοΰ νά φαντάζει 
σάν όρνιο γιγαντόκορμο. Σπασμένος άπ τήν 
κούραση θέλεις νά βρεις αναπαμό στόν ύπνο, 
μά τρέμεις ν’ αποκοιμηθείς άπό φόβο μήν 
ίδεϊς νά λάμπουν άνάμεσα άπό δυό βραχνά
δες τά κέρατα ένόί άγριου ταύρου, πού οσμί
ζεται τά χνώτα σου μέσα στό σκοτάδι, μέ τό 
κοντόχοντρο μουσοΰδι τ ο υ .. .

Αύτά δλα συλλογιζόταν ό Γκοΰνφλο-Άνγκιέ
λο. "Υστερα επαψε ν’ άναθυμάται τά περα
σμένα του καί γύρισε λιγάκι πισω.

— Ά κου, μικρούλα, θά μ’ άκλουθήσεις ώς 
τά καλύβια. Θά φάμε μαζί μιά ζεστή σούπα 
καί μέσα στό στανλο κάτω άπ τήν καλαμωτή 
θά μπορέσεις νά κοιμηθείς πάνω στ’ άχερα. . .

II
"Οπως γίνεται σέ κάθε έρημο τοΰ κόσμου 

καί στήν έρημο τής Καμάργκης τά νέα ταξι
δεύουν μέ μιάν άκατανόηιη γοργότητητα. Φ αί
νεται πώς σ’ αύτές τίς ομαλές εκτάσεις τρέχουν 
άνεμπόδιστα μαζί μέ τόν έλεύτερον άέρα σάν 
τό φώς καί σάν τόν ήχο.

"Ετσι, μιά μέρα ΰστερσ άπ τόν ερχομό τής 
τσιγγανοπούλας, έγεινε γνωστό σ' δλο τό κτήμα, 
πώς μιά γυναίκα περασε τό κατώφλι τοΰ κα- 
λι βιοΰ τοΰ γκαρντιάνου. Τό ίδιο βράδυ, οί 
βοσκοί τοΰ Πέν-Φούρκα τό ξαίρανε κοί κά
νανε λόγο. Τήν άλλη μέρα ή φήμη έφτασε 
στήν πόλη τ ’ "Αγιου Μαρίνου τόσο επίμονα 
πού ό ταχυδρόμος, έκανε ένα μεγάλο γύρο, πέ
ρασε μπροστά άπ τόν γκαρντιάνο κι άνάμεσ’ 
άπό τ ’ άγρια γελάδια.

— Γειά !
— Γειά σ ο υ !
— Μά τί λένε, Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο, άληθεύει 

πώς εχουμε τώρα καί συντροφιά στό κ α λ ί'β ι;
Μά ό γκαρντιάνος τόν κοίταξε μισοκλεί όν

τας τά μάτια, δίχως νά δώσει άπόκριση.
Πέρασαν τέσσερις μέρες ποΰ τό κορίτσι βρι

σκόταν έκεΐ. Ουτε πιά σκεφτόταν νά φύγει.
Τό πρωί, πρίν χαράξει τό φώς, δταν σηκω

νόταν νά πάει στά γελάδια, ό άνθρωπος εύρι- 
σκε τά φλυντζάνια έτοιμα, τή μπουκάλα μέ τό 
τσίπουρο πάνω στό τραπέζι καί τόν καφέ στήν 
καφετιέρα ν’ άχνίζει σταλάζοντας άπ τό τρυ
πητό. "Οταν γύριζε πίσω κατά τό σούρουπο, ή 
σούπα άχνιζε έτοιμη χυμένη στά πιάτα κοί 
πάνω άπ τό τραπέζι, δεμένο στό σκοινί του 
κρεμόταν στόν άερα τό κανάτι τοΰ γλυκοΰ νε- 
ροΰ. Τό καλύβι σιγυρισμένο, τ ’ άσπρόρουχα 
πλυμμένα στέγνωναν καθάρια δίπλα στήν όξώ-

πόρτα. Στόν Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο φαινόταν πώς 
δλ ’ αύτά γίνονταν έτσι άπό καιρό Μόλο πού 
τό δεύτερο βράδυ πιά, σάν ή τσιγγανοπούλα 
τοιμαζοταν ν’ άποτραβηχτεϊ στό σταΰλο, δ 
Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο ξεκρέμασε ήσυχα τήν 
κάπα του.

— Καψόνω δώ μέσα έγώ, είπε. Θά κοιμηθώ 
χαλήτερα έξω. ’Εσύ, μικρούλα, θά  πλαγιάσεις 
έδώ.

Κοί παραχώρησε τό κρεββάτι του στήν τσιγ- 
γανοπούλα.

Σήμερα τοΰ μπήκε στό κεφάλι ή ιδέα \ά  
πάει στις Ά γ ιε ς  Μαρίνες γιά ψώνια.

Έ βγαλε δξω τά γελάδια καί τα σκόρπισε 
έδώθε άπ τό πέραμα. Σέλλωσε τ' άλογό του, 
ταχτοποιώντας κάτω απ τή σέλλα τίς δίπλες 
τής κουβέρτας, σφίγγοντας τούς κόμπους τών 
σκοινιών πού στίς σελλες τών γχαρντιονων άν 
τικαθιστοΰν τίς μπρούντζινες μποΰκλες. Βιάστη
κε νά φύγει, γ ιατί μ’ αύτήν τήν κουφόβραση τοΰ 
καιρού οί πλογόμιγεί. λυσσομανοΰσαν τώρα νά 
ρουφήΕουν άλογίσιο αίμα. Μέ τό χαλινάρι έλα- 
φρυα περασμ·νο στό στόμα τ ’ άλογου, κρα
τώντας δμως γερά τό σκοινί, βρέθηκε μεμιάς 
πάνω στή σέλλα. Τότε φώναξε;

—Έ ,  μικρούλα! τί θές νά σοΰ φέρω άπ τίς 
Ά γι> ς Μαρίνες δπου πααίνω;

Κείνη βγήκε στήν πόρτα, μέ χαϊδιάρικα τά 
μάτια, υέ τό μέτωπο στεφανωμένο άπ τίς μποΰ
κλες τών λαμπερών μαλλιών της. Τήν κοίταξε 
γιά λίγο έτσι πού τοΰ παρουσιαζόταν κ ύστερα 
κίνησε ήσυχα κατά τό Ροδανό. Στό γύρισμα 
τοΰ δρόμου είδε πού τοΰ χαμογελοΰσε καί τόν 
καλοπροβάδιζε μέ τό χέρι.

Ή  ζιστη εΐταν άκημη πολλή, δταν ό Γκοΰν
φλο-Ά νγκιέλο πηγαίνοντας μέ τήν περπατησιά 
τών γκαρ>·τιάνων, μπήκε στό μεγάλο δρόμο τοΰ 
χωριοΰ. Τ ’ άπετάλώτα πόδια τ’ άλογου του 
βαρονσαν τό πλακόστρωτο, τ ’ ομαλό κ’ ίσιο, 
μ’ ένα χτύπο γοργό καί ψόφιο. Τ ’ άλογο μα
θημένο στή μοναξιά, ξιππαζόταν κι άνατρί- 
χιαζε παιρνώντος δίπλα άπ τούς μεγάλους 
ίσκιους καί τούς λαμπερούς τοίχους τών σπι- 
τιών, μά ό καβαλλάρης δίχως νά δ ί\ε ι προ
σοχή στά μουθουνίσματά του, ξεπέζεψε καί τώ- 
δεσε μπροστά στή μπαράγκα τοΰ πεταλωτή.

Έ π ρ επ ε πρώτα νά ψωνίσει σιό μαγαζί τοΰ 
Καζιμίρ : πιπέρι κόκκους καί καφέ, ένα μπα- 
κέτο τοΰ ένός κοιλοΰ ζάχαρι, ένα μεγάλο ξερό 
μπακαλιάρο απλωμένο σά χαρταετό.

Γι< μιζε προσεχτικά τό ταγάρι του μέ τά 
κοκκαλένια κουμπιά πού τώχε κ ρ εμ α σ μ ένο  σταυ
ρωτά στόν ώμο. Ύ στερα, σηκώνοντας τό κε
φάλι είδε ένα πλήθος άπό μικοές γαλότσε; κρε
μασμένες στό ταβάνι καί τούρθε ή έπιθυμία 
νά πάρει ένα ζευγάρι στό καλύβι. Διάλεξε μέ 
κέφι ένα, δείχ οντάς το μέ τό δάχτυλο καί τό 
μάτι' κι δταν ό πραμματευτής τοΰ τάνυσε τίς 
γαλότσες στήν ά 'ρ η  ιοΰ ταγαριοΰ του, όγκαρν- 
τιάνος κουδούνισε τόν παρά στό μπεζαχτά.

—- «Είναι μιά παραγγελιά πού μοΰ δώσανε »
Ββαινονταε ά π - τό μαγαζί εΐταν όλος χαρά 

κι’ εύτυχία. Ό  ή^ιος έγερνε στή δύση πρό . τό 
βαδανό. Μερικοί άντρες, άφοΰ άποτέλειωσαν 
τόν άπογεμματινό τους ύπνο, κατέβαιναν νά 
σεργιανίσουν κοντά στή θάλασσα.

—« Ώ , Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο! Καί τά γελάδια 
τρώνε καλά;»

— «Ό σ ο  μποροΰνε ! >
—· «Δέ σέ βλέπουμε συχνά στήν πόλη !»
— «Ά κου, είπε κάποιος άλλος πού κοίταζε 

μέ παιγνιδιάρικο μάτι ιίς  καινούργιες γαλοτσες„ 
είν’ άλήθεια, τό λοιπόν, πώς κρίβεις ενα θηλυκό 
στό καλύβι τοΰ Γκράν-Ραντέου; »

Έ κανε πώς δέν άκουσε, μουρμούρισε ένα 
«γιά χαρά» καί ξακολούθησε τό δρόμο του. 
Τοΰ φαινόταν πώς μιά μεγάλη πέτρα επεσε 
ξαφνικά πάνω του καί τοΰ βάραινε τούς ώμους 
καί τά νεφρά.

Τ ’ άλογο, καλά δεμένο, έμενε γιά τήν ώρα. 
ήσυχο. Στρίφο τας τό δρόμο άριστερά, δ  
Γκοί νφλο-Άνγκιέλο μπήκε στοΰ χασάπη.

— Γειά και χαρά σ ’ δλη τή συντροφιά ί 
Ή θ ελ α  δυό κοτολέττες άρνίσιες.

Ή  χασάπισσα, πού λαγοκοιμόταν, άνασή- 
κωσε τό κεφάλι. "Ενας θίασος άπό μίγες πέ- 
ταξε ψηλά. Μιά δυνατή μυρωδιά άναδινόταν 
όλοΰθε.

— «Δέ φοβάστε τόν ήλιο, εσείς, οί γκαρν- 
τ ιά νο ι!»

Χασμουρήθηκε, άνασείστηκε καί πήγε πρός 
τό κρέας, τό χτύπησε μέ τό χέρι ετσι καθώς 
είταν κρεμασμένο στό τσιγγέλι κάτω άπ τήν 
κόκκινη γάζα του.

— Κακός μπελάς καί κακή βρωμιά αύτές ο ΐ 
μ ίγ ες! Κι οί γελάδες σας είναι παχειές φ έτο ς; 
Μιά καλή βροχή είναι καί παραείναι χρεια- 
στή, γιά ν’ άναστήρει τό χόρτο . Καί δέ 
μοΰ λές Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο, πρόσθεσε ή χα 
σάπισσα κατεβάζοντας τή φωνή έμπιστευτικά, 
άληθεύει πώς σέ λίγο θά  φάμε κοφέττα ;. . .

Τραχειά, άποκριθηκε :
— «Λένε πώς στό Μπωκαίρ είτανε μιά φορά. 

ένας μάγος π ύ έκανε τίς γαϊδάρες νά μιλάνε».
Πλέρωσε τό κρέας του καί βγήκε βροντών

τας πίσο) του τήν πόρτα.
Γύριζε στ’ άλογό του. Έ ν α ς  έπίμονος πό

θος γεννιόταν στό κεφάλι του καί τόν έσπρω
χνε νά βιάζεται. Νά φύγει, νά γυρίσει, γλί- 
γωρα, στή μοναξιά καί τόν άνοιχτό άέρα. Ά ν  
τολμούσε, θάτρεχε ξαφνικά κι άπο μέσα άκόμη 
στούς δρόμους τοΰ χωριοΰ Γ ιά νά γυρίσει, τή 
φορά τούτη θά  πήγαινε άπ τό πέραμα τοΰ 
Ροδανοΰ. Κάποιος τελωνοφύλακας θά  βρισκό
ταν έκεΐ γιά νά τόν περάσει άπ τό ρέμμα τοΰ 
ποταμοΰ στό Γκράου-ντ’-Ό ργγον.

Στό δρόμο, σάν περνούσε άπ τ ’ άκρογυάλι 
συναπαντήθηκε μέ κάτι ψαρό δες.

— «"Ώ, Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο !»
— Γ ε ιά !
Καί δίνοντας μιά γερή κεντιά στ’ άλογό του, 

προσπέρασε.
Ή  τραμουντάνα πού σηκώθηκε στή θά 

λασσα,χτυποΰσε τό ριγμένο μπρός μέτωπό του,μέ 
πλατειά άνεμοκύματα. Ή  φρεσκάδα τούιη 
τούκανε καλό, τόν εύχαριστοΰσε. "Ενοιωθε τόν 
ξερό άέρα νά χαϊδεύει τό σβέρκο του, νά τοΰ 
τυλίγει τό μποΰστο καί τούς ώμους του, νά 
τρέχει κάτω άπ τό βελουδένιο παντελόνι το» 
στά στεγνά μηριά ιου ώς κάτω στά πόδια του. 
Εΐταν σαν ένα πλατύ λοϋσμα, πού ίλάριυνε 
όλάκαιρη τή σάρκα του καί κάλμαρε τό αίμα



του πού τό ανατάραζαν καί τό πύρωναν οί 
πιό σφοδρές κάψες.
ί3Φτάζοντας στό Γκράου-ντ’-Ό ργγον, πιό ήσυ- 
χασμένο; τώρα, γιόμισε τήν πίπα του. Μέσα 
οτίς ανατριχίλες τ' άνεμου, αργά προχωρούσαν 
τά στενόμακρα πανιά τών καϊκιών. Τέτοια 
ώρα θ ’ άνοιγόνταν στό πέλαγος οί ψαροπού
λες. Δίπλα στ’ άβαθα νερά, κοπάδια άπό μα
ρίδες φεύγουν στριφογυρίζοντας μέσα στή λαμ
περή ακροθαλασσιά.

Ό ρτωμένος στίς σιδερόσκαλες μέ τό χέρι 
κοφτά μπρός στά μάτια, έρριξε μιά φωνή πάνω 
άπ’ τό Ρ οδα νό :

— Χ ου/ού:
Στήν άλλη όχθη, βαρύ καί τετράγωνο, τό 

τελευταίο φυλακεΐο υψωνόταν κάτασπρο, τρι- 
γυρπμένο  άπ’ άλμυρόλευκες καί ταμαρινιές.

«Χ ουχοΰ!
Ό  άνθρωπος πού παρουσιάστηκε άνασκουμ- 

πωμένος, όση κι ά» εΐταν ή άπόσταση, όσο 
κι άν είχε γυρπό στ’ αότί τό καικέτο, ό Γκοΰν- 
φλο-’Ανγκιέλα, κείνος τόν άνεγνώρισε Πόσες 
φορές, μαζί μέ τό Φερρέν, τρέχοντας στά χτή
ματα κι άργότερ’ άκλουθώντας τίς κορνέτ- 
τες τών ταυρομάχων, δέ ξέσκισε τό παντελόνι 
του στίς πιάτσες πού πήγαινε μαθηταροΰδι 
γιά νά βγει ταυρομάχος ,Ό  Γκοΰφλο-Άνγ- 
κιέλο βλέποντάς τον νάρχεται τώρα μέσα στήν 
άβαθη βάρκα του, μέ τώνα κουπί λοξά άνά
μεσα στό ρέμμα, έδιωχνε όλότελα τή θλίψη 
πού τόν παίδευε τόσες ώρες

Ό τ α  μπαρκάρανε τή σέλλα, τ ’ ά'.ογο τό 
τραβήξανε νά μπει στό νερό. ’Ακλουθοΰσε τρα
βηγμένο άπ τό σκοινί του, ξεφυσοΰσε κατα- 
πίνονγτας μέ μουί)ουνι'σματα τ ’ άφρισμένο νερό 
καί μέ τή ράχη βυθισμένη γιά μιά στιγμή 
στό ρέμμα κ’ υσιερα άνασηκωμένη, γυάλλιζε 
στόν ήλιο σάν κήτος στή θάλασσα. ’Απ τή 
βάρκα άκουγόταν τό βραχνό μουθουνητό του. 
Ό  γκαρντιάνος μιλούσε γιά τά γελάδια του, 
γιά  τίς κούρσες, γιά  τήν ξεραΐλα πού στέγνωνε

καί σκότωνε cov τόπο. Μά σάν έφτασαν στήν 
άλλη όχθη καί μόλις πάτησαν γίς, ό τελωνο
φύλακας τόν διέκοψε:

— Θ άρθει; νά πιούμε ένα π οτή ρ ι! Δέν τό 
θέλω, τώχω γιά κακό, νά περάσει άπ τό 
Γκράου-ντ'-Ό ργγον ό Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο, δ ί
χως· νά τσουγγρίσει τό ποτήρι του μαζί μου»'

Μά ό άλλος όρνιόταν.
—Ό χ ι,  όχι, σέ βεβαιόνω πώς σήμερα δέν 

άδειάζω.»
Βιαζόταν νά βάλει τή σέλλα στ’ άλογό του 

τό μουσκεμμένο άκόμη' τό καθάριζε, τό σφόγ- 
γιζε καί τά νερά τρέχαν σά ζωντανές στάλες 
άπό πάνω του.

— Μή λές όχι, ένα δακττλάκι τσίπουρο μο
νάχα μέ λίγο σορόπι'κόβει τ ή δίψα καί διώχνει 
τή φαγούρα καί τίς θέρμες.

—Ό χ ι,  ό χ ι ! νά ζήσεις. Ευχαριστώ, τό ίδιο 
κάνει Μιάν άλλη φορά »

Ά ρπα ξε τά χαλινάρια  κ’ έβαλε τήν πατούσα 
στίς πλατειές σιδερόσκαλες. Ε ΐτα ν  πιά μακρυά, 
όταν ή φω νή τού Φερρέν άκούστηκε πίσω του, 
βαρειά, καμπανιστή καί κοφτερή :

—“Ω, Γκοΰνφλο! Ά νγκιέλο τό καλό πού σοΰ 
θέλω, νά φυλάγεσαι άπ τίς τσιγγανοπούλες !»

Ποτέ στή ζωή του δέ σήκωσε τό χέρι νά 
βαρέσει άνθρωπο, μά τήν ώρα κείνη τούρθε 
νά κατεβεΐ άπ τ’ άλογο, νά γυρίσει πίσω στόν 
τελωνοφύλακα, νά χυμήξει κατά πάνω του καί 
νά τοΰ σπάσει τά μοΰτρα, \ ά τού τά κάνει 
κόκκινα άπ’ τίς γροθιές, νά τοϋ πρήξει τά 
μάτια .

Σά νά πυκνωνόταν γύρω του ό άέρας καί 
σκέπαζε τά πράμματα. Δέ γλυκαινόταν πιά άπ’ 
τόν καθάριο ουρανό, άπ’ τό κάπνισαα τής π ί
πα ; του, άπ τή βραδυνή δροσιά τής άκρογυα- 
λιάς.

Δίχως τίποτα ν’ άπαντήσει στό Φερρέν ξα- 
κολούθησε τό δρόμο του. Διάβαινε τώρα τήν 
άγονη αμμουδιά τή σπαρμένη μόνο άπό θα- 
λασσόβατα καί γαλαζολούλουδες άρμυρίθρες-

Έ τσ ι, σάν πήγαινε στ’ άδιάκοπο κούνημα τ’ άλο
γου τό ταγάρι του τόν πλήγωνε καί γιά νά 
ξαλαφρωθεΐ άνασήκωσε τά ράμματα. Τοΰ φά
νηκε τότε πώς οί γαλότσες νίναν πιό βαρείες, 
πολύ βαρειές καί πώς τό ταγάρι μέ τό βάρος 
του τοΰ τέντωνε τό λαιμό, τόν τραβοΰσε νά 
γύρει άνάποδα, νά τό ρίξει κάτω άπ τ ’ άλογο, 
νά τόν κυλίσει στό χώμα.

II I

Άφότου γύρισε άπ  τίς Ά γ ιες , ό Γκοΰνφλο- 
Ά νγκιέλο δέν έβγαςε μιλιά. Μπαινόβγαινε, 
έκανε τή -συνηθισμένη δουλειά του μέ μιά ζα
ρωματιά πάντα ά\άμεσ’ άπ τά φρύδια, μά 
τά χείλη σφιγμένα κατω ά π ' τά κοντά μουσιά- 
κια του. Έ τσ ι, σά δέν εΐταν κι άπό φυσικό του 
πολυλογάς, τώρα παράγινε σιωπηλός. ’Ερχόταν 
στό γιώμα καί στό δείπνο, έτρωγε, άμίλητος.

Μά μιά μέρα ή τσιγκανοπούλα δέ βάσταξε 
καί τούπε, σερβίροντας τή σούπα :

Κατεβάστε την έτοι όλόζεστη, θά  σάς ξε
παγώσει τό λαρύγγι!

Κάρφωσε πάνω της τά μάτια του μέ μιά τέ
τοια όψη πού ή μικρούλα έπαψε στή στιγμή 
νά γελά καί ϋαφνιαομένη, ρώτησε :

— Μά τί έχετε ποΰ σάς βούλωσε τό σ τόμα ;
Μέ μιά δυναιή γροθιά άναστάτωσε τά πο

τήρια πάνω στό τραπέζι.
— Τ ί έχω ; Νά τί έχω : λέω πώς ό κόσμος 

καλά θάκανε νά κόνταινε τή γλώσσα του καί 
λέω άκόμη πώς είναι κάτι σαλιάγκοι πού ό 
κεραυνός τοΰ θεοΰ νά τούς σκάσει τό κεβοΰκι!

Ό  θυμός τοΰτος, ή βρισά κ’ ή βλαστήμια 
ΰστερα άπό τόσο μακρυά βουβαμάρα τού ξε
μούδιασε τέλος τά νεΰρα. Γ ιά μιά στιγμή φ α ι
νόταν πώς ό νοΰς του πήγε άλλοΰ, πώς συλ
λογιζόταν άλλο πράμμα, μέ τό βλέμμα στη- 
λωμένο κάπου πολύ μακρυά, ΰστερα όμως ξα- 
νδπε μέ βραχνόλαλη φωνή :

— Δέν πήγες ποτέ σου στίς "Αγιες Μαρίνες, 
έσύ, μικρούλα;

Ό χ ι  δέν είχε πάει ποτέ έκεΐ, μά ή θειά 
της στις γιορτές τοΰ Μάη τής γόρασε άπ τίς 
Ά γ ιες  ένα μενταγιόν πού τό φοροΰσε πάντα 
πάνω της. Έ β α λ ε  τό χέρι της άνάμεσα στά 
δυό κουμπιά τοΰ μπούστου της, τράβηξε τό 
μενταγιόν, άφίνοντας νά φανεί μιά μικρή γω- 
νίτσα μελαγχρινής σάρκας. Ά πό  καιρό ήθελε, 
ποθούσε πολύ νά πάει στό τόμμα τοΰ το ! Λέ
γουν πώς είναι όμορφο τό πανηγύρι, τό κατέβα 
στή λακούβα άνάμεσα άπ τίς άναμμένες λαμ
πάδες. Κι’ άκόμη άκουσε νά λένε γιά τήν πομπή 
τής Βάρκας στ' άκρογυάλι, όπου ό Ά η-Μ πράς 
κάθε χρόνο ξανακάνει τό θαύμα τής θάλασσας.

Ό  Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο άκουε κάνοντας μ ι
κρές χερονομίες καί ξεμούδιασε στό τέλος όλό
τελα.

Ό τα ν  πήρε τό ραβδί του γιά νά πάει στά 
γελάδια, ή τσιγγανοπούλα τόν άκουσε πού 
σφύριζε.

Μόλις ξύπνησε άπ τόν άπογεματινό ίου 
ΰπνο κάτω άπ τά πεύκα, κοίταξε νά ίδει άν 
τά γελάδια τέλεψαν τ’ άναμάσσημα τους. Εΐταν 
μερικές γελάδες πού κοιτώνταν άκόμη ξαπλω
μένες καί ξαπόσταιναν άναμασσώντας, ακίνη
τες πάνω στή γυμνή γίς, μά τό περσότερο κο
πάδι ξαναγύρισε σιό δάσος. 'Ολόγυρα τά μο
σχάρια κοιμώνταν ΰστερα άπ τό θήλασμα. 
Μ’ όλο πού ό ήλιος βρισκόταν άκόμη ψηλά, 
θά χρειαζόταν σέ λίγο νά σηκωθεί μέ τήν 
πιιώτη ριπή τ ’ άνέμου καί νά κινήσει τά γε
λάδια γιά τό νυχτερινό ξαπόσταμα στό βοσκο
τόπι.

Μ’ ένα στέναγμα, άνασήκωσε τούς άγκώνες, 
τεντώθηκε κι άναδιπλώθηκε πάνω του. Έ ν α ς  
λεκκές λάμπαζε κ υψωνόταν στόν ορίζοντα* 
κατά τό βοριά κ έμοιαζε σά νάρχόταν κατά 
πάνω του. Ό  λεκκές όλοένα ξάπλωνε, ταρα
ζόταν, γλυστροΰσε άνάμεσ’ άπ τήν άπέραντη.



πεδιάδα, σβέλτος κι άσπρος σάν ένα καρα- 
βόπαννο. Κάποιος καβαλλάρης, χωρίς άλλο, 
ένας γκαρντιάνος πού έτρεχε ξοπίσω άπό κά
ποιο φευγάτο γελάδι καί πούρχόταν καταδώ νά 
ρωτήσει στά καλύβια τοϋ Γκράν-Ραντέου δν 
είδανε τό ζώ του. Σέ μιά τέτοια εποχή πού 
γίνονται κούρσες, άπό φευγάτους ταύρους άλλο 
τίποτε.

Μισανασηκωμένος στά γόνατά του, μέ τό 
δειξί του χέρι σκέπαζε τά μάτια του. Έ τ σ ι ε ί
χαν, κάποιος γκαρντιάνος. Μέ τή μα ιά όλο- 
τέντωτη προσπαθούσε νά τόν αναγνωρίσει. 
Ξεχώριζε τώρα τ ’ ολόρθο μπούστο, τή ξερή 
καί ντούρα σΐ'.ουέττα του, τό μπράτσο του 
ποΰπεφτε κραχώνχας άπ χή μέση χήν τρίαινα, 
τή βουκέντρα μέ χό τριπλό κενχρί πώχουν oi 
γκαρντιανοι.

Τ ’ άλογο, καλοβαλμένο καί καλοσιαγμένο, 
πήγαι>ε μέ ζωηρη περπαχησιά, μουθουνιόταν 
κι άναχάραζε ολοένα στόν ήλιο χή μυταριά χου.

Ποιός νάταν α ύ τό :; Κανένας σιόν κόσμο 
άλλος δέν έμοιαζε πιό πολύ μέ ιόν παραφένχη 
ιόν Ρεΰνώ. Γιά νάχει, χό λοιπόν καθαρή χήν 
καρδιά χου, κίνησε νά χόν προΰπανχήσει.

— «Σά σασχισμένο σέ θωρώ, είπε ό παρα- 
φένχης. ό «μπαίλος», γ ιατί αύτός είταν, ώ Γκοΰν- 
φλο-Ά νγκιέλο κι όμως είχαν πολύ φ» οικό 
νάρθω. Νοικιάσαμε στό Καϊλάρ τό βάλτο τής 
Μεζιάν κ επειδή έδώ τά γελάδια σου βελά- 
ζουν άπό δίψα, θά τά μαζέψουμε άπ’ ά ιόψε 
καί θά τά πάρουμε στό καινούργιο βοσκοτόπι. 
’Ά ιντε τό λοιπόν, τοιιιάσου γιά νά βολέψουμε 
τά ταυριά. Θά όδέψουμε μέ τό δροσό τής νύ
χτας καί μέ τό φεγγάρι κι άν δέ βρούμε πολ
λές δυσκολίες, σιιναυγα θά  περνούμε ήσυχοι 
άνάμεσ’ ά.τ τ ’ άμπέλια πούναι κοντά στό 
κτήμα τού Μπούρρυ.
Λίγο υσιερα ό Γκοΰνφλο-Άνγιέλο μάϊευε χά 
γελάδια χου. Ή  ζέσχη είταν πιό βαρειά σή
μερα παρά χίς άλλες μέρες. Χοντρά γκρίζα σύ
γνεφα, τώοα καί λίγο, κυμαχούσαν πάνω άπ 
χό βουκολιό κατά τό γέρμα. Κέντριζε στά γυ
μνά τ ’ άλογά του κι όλα τά λόγια ποΰπε ό 
παραφεντης Ρεΰνώ όλα μαζί βούιζαν στό κε
φάλι χου. Ά πό  χαμωχόπι ώς χαμωτόπι κυνη
γούσε κ έσφιγγε τά φευγάτα, φωνάζοντας 
μ’ όλόγισμο άπό κραυγή τό λαρύγγι, τ ’ όνομα 
τών γελαδιών, χτυπώντας τά θάμνα μέ τό 
ραβδί του.

« Ό ϊ,  Λιόννα! Ό ι ,  Καϊγιέττο ! Ό ϊ !»
Μ’ ένα πλατάγισμα τών χειλιών τρόμαζε τά 

μοσχάρια, πού τρέχαν ολόμαυρα, μέ τήν όρά 
άνασηκωμένη, πίσω άπ τίς ιιαννάδες τους. 
Χρειάστηκε ν’ αναγνωρίσει όλα τά γελάδια τοϋ 
κοπαδιοΰ, στ’ ανοιχτά. Μετρούσε, μέ τώνα δά
χτυλο σηκωμένο πάνω, μπερδευόταν στό μέ
τρημα μέσα στή γοργή κι άκατάπαυτη κινού
μενη κείνη μάζα άπό ράχες μαύρες καί κέρατα, 
άνάμεσ’ άπ τίς τόοες γελάδες πού κόβαν γύρω 
βόλιες μέ τά μικρά τους.

«Σαράνια-ένα, σαράντα δύο, σαράντα-τρία...»
Μιά σκίψη τόνε βασάνιζε, τοΰκοβε τήν προ

σοχή, άνπκάτεΐ'ε χούς αριθμούς καί τρεις φό
ρε: ξανάρχισε άπ τήν αρχή.

Τόρα, ευτυχισμένος όλο χαρά, ό Γκοΰνφλο- 
Ά νγκιέλο γύριζε πίσω στό Γκράν-Ρανχέω.

Ό  ήλιος άχχιδοβολοΰσε δυναχά άκόιιη, μά 
ό άέρας είχαν πιό άλαφρυός. Τά σύγνεφα, πού 
χό βράδυ, σάν κίνησαν κομμαχιαζόνχαν στό σού
ρουπο, τώρα σπάσαν όλότελα μέσα στήν πλέ
ρια νύχτα. Γραβώνχας μέ γκανχιάνικη περπα- 
χησιά, ξανάβλεπε τό δύσκολο δρόμο. Τό φεγ
γάρι σκεπασμένο άπ τή μπόρα, έκανε τή σκο
τεινιά πιό ούμπυκνη σά βροντούσε καί χυνό
ταν ή άστραπή. Στή ξαφνική λάμψη, προσπα- 
θοΰοαν νά βροΰνε χόν ίδιο  δρόμο. Κραχοϋσαν 
μέσα σχά μάχια γιά όδ γηχή, χήν εικόνα ποϋ 
παίρ\αν όλομεμιάς άπ χήν όμαλή έκχαση. 
Μέ τίς αναλαμπές τού φλεγοίιμενου ούρανοΰ, 
άκλουθοΰσαν ιό κοπάδι πούφευγε άλαλιασμένο 
άπ χή θύελλα μέσα σχή νεροπονχή. Μέ χέχοιο 
καιρό δυό καβαλλαρέοι δέν είχανε όσοι χρειά
ζονταν γιά  νά οδηγήσουν χόσα γελάδια. Ό  
μπαίλος Ρεΰνώ, πιό ουχνά πήγαινε μπροσχά, 
έδινε βρονχόφωνα διαχαγές μέσα σχό σάλαγο 
κι ό Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο γινόχαν χίλια κομ
μάτια, κινονσε καχά τά πλευρά χοΰ κοπαδιοΰ, 
χρέχονιας άνάμεσ’ άπ χίς λακοΰββί, μέσα σχίς 
άπόστεγνες ξαφνικάγαϊες όπου ψευχοβοσκοΰσαν 
κάπου-κάπου χά φευγάτα γελάδια. Ανάμεσα 
σέ δυό βρονχέί, ή φωνή του νικοϋσε τό σάλαγο 
τών κουδυυνιών καί τών βελασμάχων:

—« Ά !  Ά ! . . .  Ό ι ! . .  Ό ϊ !  . . Ά !  Ά ! . . . »  
Τό νερό σταζοβολοΰσε άπ χό πεχσί χής σέλ

λας κ’ έτρεχε oxu ξυλοπάπουχσά του μουσκεύ
οντας τίς γάμπες του. Δέν ανησυχούσε γ ι αύτό. 
Μή δέ χρειαζόταν ή φρυγμένη γίς νά πιεϊ τή 
δροσάχη βροχή; Ό μ ο ια  κι αύιός. Καί κινονσε 
πάλι φωνάζονχας, βαρώνχας κάπου-κάπου καί 
χούς ίσκιους σχά χαμωχόπια, δρασκελώνχας 
μ’ ένα σάλχο τά ύψώματα, όπου χ’ ά λ ιγο  καμ- 
μιά φορά γλυσχροϋσε μέ χά τέσσερα στά 
λασπωμένα πλάγια τους.

Τή χαραυγή, κα ιά χή  θλιμμένη Ανατολή, τά 
σύγνεφα κομματιασμένα τώρα γύριζαν έδώ καί 
κεΐ, μά ή καθάρια χλωμή λάμψη τής Αύγής 
προμηνοϋσε καλοκαιριά.

"Ενα πρός ένα ό παραφένχης Ρεΰνώ αναγνώ
ρισε χά ζώα, μέσα σχήν άνακατωσιά χής μπά
ρας. Κ α'ένα δέν είχε χαθεί. "Εσκυψε γελασχός 
στό μπροσιάθι τής σέλλας του.

— Δέ μοϋ λές, σύντροφε, τά δυό μας άλογα, 
τή νύχτα τούχη δέ θά  βρήκανε τόν καιρό νά 
μουδιάσουν, έ ; Αιντε μπρός, τό λοιπήν, τώρα 
κι αν ή καπιοσακκούλα σου δέν έγεινε μου
σκίδι, πέρασ’ μού τηνε νά στρίψω έ>α τσιγάρο».

Τήν προηγούμενη νύχτα, όταν πήγε νά περι- 
ποιηθεϊ τ ’ άλογο του, ό μπαίλος χοΰχε π ε ι : 

«Ά φοΰ θά ξαποσχάσεις ιά καλά άπόψε, αύ
ριο χό πρωί, μποοεϊς νά μπουκλώσεις τή σέλλα 
σου και νά γυρίσεις πίσω σχά καλύβια Ή  
χχεσινοβραδυνή μπόρα θάβαλε νερά ό 'οΰθε. 
θ ά  χρειαστεί νά τηράξχ)? χίς χρύπες χοΰ ποτί
σματος καί μέσα στόν αύλόγιιρο νά ξαναστήσεις 
χά σχηλάρια. θ ά  σοΰ φέρουμε χό χαχύχερο 
ενα κοπάδι άπό ιυύρους γιά κούρσες »

Κίνησε γιά τά καλύβια γοργός καί χαρούμε
νος, ευχαριστημένος πώς θά ξανάβρισκε τήν 
τσιγγανοπούλα;

Τήν τσιγγανοπούλα; Ξάφνου άνσθυμήκε χούς 
ψαραδες χών "Αγιων Μαρίνων, χή χασάπισσα, 
χό χονχροχελωνοφύλακα χό Φερρέν. Τράβηξε

τήν πίπα του κι έφτυσε μ’ οργή στό χώμα 
κάτω, δΐπλ’ άπ’ τ ’ άλογο του. Τήν χσιγκανο- 
πούλα; Μονάχη χης άξ.ζε όσο όλοι χου, αύτοί 
μαζεμένοι !Καί δέ μπορούσε νά καχαλάβη, θαρ
ραλέος τώρα καί χενχωμένος πάνω σχη σέλλα 
χου, γιαχι τά λόγια τους χίς προάλλες χόν εί
χανε λαβώσει χόσο βαρειά καί γύρισε άπ χίς 
λακκούβες τοΰ Σωβάζιου έτσι καχαχσακισμέ- 
νος άπ χή φούρκα του.

Ή  μικρούλα, σίγουρα, θά  χήρησε χίς παραγ
γελίες που χίς είχε δώσει βιαστικά λίγο πριν 
κινήσει. Κρατοΰσε, άλλωστε, τό κλειδί τ ’ άρ- 
μαριοΰ οπου υπήρχαν τρόφιμα γιά οχιώ  μέρες. 
Ή  στέρνα είχανε γιομάχη άπό γλυκό νερό. Μέ 
τό φτερό τοϋ καπέλλου του λίγο πεσμένο πρός 
τά μάτια, όλόμονος, δέ βάσταξε καί γέλασε. 
Π ώς θά τάχαννε άπ τήν έκπληξη ποΰ θά  χόν 
έβλεπε νά γυριζτ) χόσο γλ ίγω ρ α !

Ά !  αλήθεια είχαν εύχ ιρισχο χώρα πού γυρ- 
νοϋσε καί δέ θάβρισκε σάν πάντα άδειο χό 
καλύβι καί θά  καθόχαν νά ξαποσχάσει μπρο
στά στά ολοκάθαρα ποτήρια, μέ τό κρασί μές 
<Jin μπουκά/.α κ’ έτοιμο, στρωμένο τό ιραπεζι.

Τώρα καί λίγο φαίνονταν πιά μακρυάθε τά 
καλύβια. Κοβόνταν όραχά καί ξεχώριζαν πάν’ 
άπ’ τόν ορίζοντα, πιό καθάρια στόν άγνισμένο 
«ποβροχάρη άέρα. Τό μεγάλο καλύβι, πρώχα, 
χείνο  πού κατοικούσαν, μέ χή σκεπή καί χήν 
περιγυριά του νά λαμποκοπούνε μέ τό και
νούργιο άσβεστόχρισμά τους. Ό  σταΰλος μέ 
τά λιγνά δοκάοια του πού στηρίζανε τήν κα
λαμωτή του. Τό τρίτο καλύβι, τέλος, τό πιό 
χαμηλό, πούτανε μαζί κελλάρι, αποθήκη κι 
άχερονάρι κι άπό μακρυά μέ τήν πισινή του 
πλευρά ξεφουσκωμένη καί γυρισμένη κατά τό 
βοριά, πού τώκανε νά μοιάζτ), έχσι σάν είταν 
στενό καί κοιλιαράδικο, σάν καλύβι τών ξω
μάχων.

Προχωρονσε σιγά. Τ ’ άλογο οσμιζόταν τίς 
λάκκες μέ τό νερό. χλιμινιροΰσε και δάγκωνε 
ξαφνικά χό χαλινάρι.

Ό  Γ κοΰνφλο-Ά νγκιέλο πάλι ξαναγέλασε. 
Λ ίγα βήματα άκόμη καί μόλις διάβαινε χή 
ρεμμαχαρια, θά ξανάβλεπε σχό πρώχο γύρι
σμα χοΰ δρόμου, χή μελαχρινή όψη νά σχέκει 
πλαισιωμένη άπ ιόν ίσκιο τής άνοιχχής πόρτας. 
Μά ή πόρτα δέν άνοίγει. Στό κάλεσμά ίου καμ- 
μιά φωνή δέν άποκρίνεται.

Ή  μικρούλα θά βγήκε, άφοΰ τό κλειδί βρί
σκεται κοντά στό καιώφλι, κάχ’ άπ χό με
γάλο λιθάαι. Πού διάολο άραγεε νά τρέχει όξω ;

Σάν έδενε τ ’ άλογό του, συλλογιζόταν, ρ ίχ
νοντας άφαιρεμένος ματιές γύρω του. Λές, βλέ- 
ποντάς τον νάρχεται, κάπου νά κρύφτηκε, π ι
θανό μέσα στό κελλάρι νά τοΰ παίξει τό κρυφ- 
τουλη. Μά καί σIό κελλάρι όλα βρίσκονταν 
•στη θεση τους. Οί κοκκινοπιπεριές, δεμένες 
άπ τ ι: ορες στό σπάγκο κρέμονταν σάν τσα- 
μπια απ το ταβανι. Τό ίδιο ό ξερόιι-πακαλιά- 
ρος και τά λουκάνικα μένουν έκεΐ άγγιχτα 
μέσα στίς γυάλλες τους, προφυλαγμένα άπ τά 
ποντίκια. Κουτούλησε, άνασκαλεύοντας, μέ τίς 
φαρδειές μπότες τίς κρεμασμένες έκεΐ μέ τά 
γκέμια  καί^τίς σέλλες. Γονατιστός, γιά νά ίδει 
π ιό  καλα, επεσε τό μάτι του σιήν κάσσα μέ 
τό κριθάρι. Τίποχε, πουθενά. Σχή μοναξιά καί

σχή σιωπή πού ολοένα πύκνωναν γύρω του, 
γ ΐ'όχαν κι αύιός πιό άνήσυχος. Μ’ ό'.ο πού 
οί γάμπες του ξύλιασαν άπ τήν καβάλλα, άνέ- 
βηκε στή σκάλα πού βρισκόταν δίπλα σιήν 
πόρτα γιά νά τηράξει τί γίνονται τά ζώα. Ά νε- 
βασμένος ατό κεφαλόσκαλο, τανύθηκε, φού
σκωσε τά χείλη καί φώναξε μέ μακρυές, ολό
γιομες κραυγές:

— «Χουχοΰ ! Χουχοΰ ! Χουχοΰ !»
“Οσο μποροΰσε ν’ απλωθεί, νά φτάσει 

μακρυά τό μάτι, φαινόταν ό άδιάκοπος κυμα- 
τισμός χών άλμυρόδενχρων, ή ίδια  κορυφο
γραμμή χής Πινένχας, ή άτάραγη θάλασσα, 
γαλάζια κι άνεκύμανχη, άπ  χή γίς ίσαμε χόν 
ούρανό. Κανένα ζωντανό, πουθενά, μόνο χό 
πέχαγμα χών γλάρων πού ψάρευαν σκόρπια 
σχά έλη.

Σά σκοχισμένος χή φορά χούτη, μπήκε σχό 
μαγεριό. Ά π  χή μιά στήν άλλη γωνιά άφινε 
τά ματια του νά τρέχουν ψάχνοντας. Π.ινω 
σχήν έταζερα, καλοπλυμμένη, καλοσυγυρισμένη, 
στίβη οί σκούροι χενχζερέδες Τό πάτωμα κα- 
λοσκουπισμένο, ό λαμπίκος γιομάτος λαμπο- 
βολοΰσε σχή σκιά.

Μά πάνω σχό χραπέζι, ένα κομμάτι χαρτί 
παράξενο, ένα είδος χαρτονιοΰ, τράβηξε τέλος 
χό β-έμμα χου. Είχαν μιά χαρχοσακκούλλα, 
χοΰ μπακάλικου, καρφιχσωμένη στή γωνιά τοϋ 
χοίχου καί μουντζουρωμένη άπ χή μιά στήν 
άλλη άκρη μέ κάτι χοντρά γράμματα, χαραγ
μένα μέ κάρβουνο. Μέ τίς απαλάμες άνοιχτές 
πάνω στό τραπέζε, μέ μιά άνατριχίλα άνυση- 
χίας στίς γάμπες, ό Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο συλ
λάβιζε δύσκολα: ένα πρός ένα έβγαζε τά ψη
φία τής άγριας κείνης γραφής πού μοιάζαν 
σά νάπεφταν ιώνα πάνω σχ’ άλλο και χορο
πηδούσαν μπροσχά τ ο υ :

«Φεύγω. Α ναχωρώ. Ευχαριστώ».
Λίγο-λίγο καχαλα βαίνε.
Ή  χσιγγανοπούλα είχε φύγει .!
Γ ια χ ί; Ποΰ πήγαινε ; Δέν χό ρωχοΰσε αύτό 

ό Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο. Ποτέ πιά δέ θά  τή μα- 
τάβλεπε . . !

"Ενα φαρμάκι βάραινε τό μυαλό του, χα
λνούσε τό α ίμα του.

«Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο, έμεινες όλόμονος».
Ώ ς  σέ παραμιλητό τοϋ πυρετοΰ, μιλοϋσε με

γαλόφωνα. "Υστερα στυλώθηκε κεΐ, τρομαγμέ
νος, μέ τίς δυό γροθιές του μπηγμένες στίς 
τσέπες του

Χωρίς νά ξέρει πού πάει, βγήκε μολαταύτα 
άπ τά καλύβια. Περπατούσε άργά, δίπλα άπ 
τή ρεμμαχαριά, σέρνοντας τά πόδια του. Ξαφ
νικά κοντά στόν όχτο, είδε τίς γαλότσες μέ 
τά τακκούνια τους ξελασπωμένα. Σίγουρα, ή 
μικρούλα τίς είχε κεΐ άφιμένες πάνω στό χόρτο, 
πρί φύγει. Οί σόλες τους άπό χοντρό πετσί, 
καινούργιες άκόμη λαμποκοπούσανε στό φώς. 
Μά τό μυαλό τ ’ άνθρώπου δέ βρισκόταν έκεΐ. 
Κ οιιάζονιές τες, άναθυμόχαν τό γυρισμό του 
άπ τίς “Αγιες Μαρίνες, τή σκοτεινιά πού τόν 
τύλιξε, τό ταγάρι πού τό βάρος του τόν άπό- 
πνιγε τεντώνοντας τά ράμματα, σάν περνοΰσε 
τό Γκράω τού Ροδανοΰ. Μιά απέραντη όργή 
τούρθε.

"Εσκυψε, μάζεψε τά παπούτσα άπό χάμω.



κοί μέ λύσσα σήκωσε τό μπράτσο καί τά σφεν
τόνισε κάτω μεσα στή ρεμματαριά.

Τα βαιράχια άναπηδήσανε σιό βούρκο, μιά 
συνταραχή καί κάποιες κοντινέ; καλαμιές ανα
ταράξανε. "Ενα καλσμι αναπήδησε στή ρίζα 
του τόσο δυνατά, ποΰ τό v tρό τι\άχτην.ε μα
κρυά κι ό γκαρντιανός ενοιωσε στά χείλη του 
τό πιτσίλισμα.

Ή  μιά γαλότσα είχε βουλιάξει τώρα στό 
βοίρκο καί δέ φαινόταν πιά. Μά ή άλλη, μέ 
τή σόλα άναποδογυρισμέ»η στόν άέρα, κυμα- 
τοΰσε σά μιά βάρκα θαλασσοπνιγμένη καί χο
ροπηδούσε στά καπρίτσια τ’ αναταραγμένου 
βαλτονερ ιού.

Ή  νύχτα ερχόταν. Δέν άκουγόταν τώρα σ’δλο

τό ερμο βοσκοτόπι καμμιά κραυγή ζώου, κα
νένας άχός κουδουνιού. Άκουγόταν μόνο όλοΰθε, 
τό ξερό τσαμπούδισμα τών κουνουπιών, πού ξε- 
πεταχτήκαν μυριάδες μέ τήν καινούργια βροχ%.

'Ε νας μεγάλος τσαλαπετεινός, μέ τίς μεμ
βράνες τών δαχτυλιών του τανυμένες, έρριξε 
μέσα στόν άέρα τήν πονεμένη κραυγή το»: 
«Μουάχ !» Τότε. ό Γκοΰνφλο-Άνγκιέλο μέ τό 
κεφάλι μέσα στίς απαλάμες του, άφέθηκε 
νά γύρχ) πρός τά κάτω μ’ όλάκαιρη τήν ύπαρξη 
τ ο υ . ..

Τό φεγγάρι είχε άπό πολλή ώρα σηκωθεί 
πάνω στήν Ηινέντα, κι ό Γκοΰφλο-Άνγκιέλ· 
δέν^είχε κ ινηθεί άκόμη. . .

Μεταφραοτής ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΝ

Ο  Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ Ι Α Σ

Δίπλα στήν έκκλησιά, σε \μιά ακρη της πλατείας, 
σε λίγο τόπο πον τον χάρισε η κοινό της, 
ενα πρωινό, μ  δψι θλιμμένη δ πρφην αγρότης, 
ηρ&ε τό κιόσκι τον νά στήση ώς τρανματίας.

Είχε, τά δυό του πόδια τότε πον η Πατρίδα 
μ ’ άλλα παιδιά κ ί αντόν τόν κάλεσε στρατιώτη 
οι μάχες δεν τόν πτόησαν, πάντα τον στην πρώτη 
γραμμή έπολέμα, uk τό στήθος τον γ ί  ασπίδα.

Κι απλόχερο τό πεπρωμένο, άμοίβει όίκηα 
τον ήρωα νπέρμαχο, με δόξα αίματωμένη.
Κ ί αν τη τον βίου τον περιπέτεια ηταν γραμμένη' 
νά φιγονράρη άγκαλιαστός με δεκανίκια.

Κ ί  ηρϋ·ε τό κράτος άρωγός στόν τρανματία, 
μ ’ ενα ξυλένιο πόδι. Μέριμνα εχει τόση, 
κ ί  άκόμη πειό πολλή. Φροντίζει νά τον δώσει 
καί μιά ακρη γής μεσ’ στον χωριον του τήν πλατεία.

Κ ί ετσι ενα, πόδι ξύλινο έμεινε τον άνδρείον, 
τό κέρδος δλο άπ’ τοΰ πολέμον τήν αντάρα’ 

άκόμη μιά ταμπέλα, πον ‘,εγραψε: «Σιγάρα 
πάρετε άπό τόν τρανματία τοΰ Σαγγαρίον».

ΛΛΕΚΟΣ ΦΡΛΓΚΟΙ

Κοιμώτουν κι’ όνειρεύουνταν.
Πουλάκι περιπατητικό ή ψυχούλα του 

φλετούραε καταμπροστά στά χαμηλά πα- 
ρεθυράκια τής ’Ασημίνας.

Σάν νάταν κεΐ τάβλεπ’ άντικρυά του, 
τά ίδια  κι’ απαράλλαχτα, κατά πώς ήσαν 
και βρίσκονταν, έδά στήν άκρυα στο γιαλό, 
στό περιγιάλι.

Μιά ζωγραφιά, ενα κάδρο, ήταν πάντα 
στό νοΰ του, ή σιλουέτα τοΰ μικροΰ σπι- 
τιοΰ της και ό δρόμος της.

Μαλλοΰσα, μαυρομάτα, βεργολΰγερη 
ήταν καί ή ’Ασημίνα— πορτραΐτο ζων
τανό μεσ’ στή ψυχή τού.

Μηνά’ χε πού τή γνώρισε στα έμπα 
τ’ ’Απρίλη τήν πρωτόειδε— μά χρόνια 
πολλά εΤχε γεράσει σέ τοΰτο τό μεταξύ ό 
έρμος εξ αιτίας της.

Πού νάταν ή ώρα μαύρη πού τήν άν- 
τεσε μπροστά του, πού νάταν ή μερα 
σκοτεινή και κρΰα.

’Έ τσ’ ελεγε, πίνοντας τό γλυκό φαρμάκι 
πού τόν πότιζε. . · “Οχι, νάταν χρυσή κι’ 
εύλοημένη πού τήν έβγαλε μπροστά του, 
συλλοΐζονταν σάν τήν Θωροΰσε νά τοΰ 
χαμογ^λάη και νά τοΰ γνέφη.

°Ομως δέν τόν άπάταε ή ιδέα του. Αι
σθάνονταν καλά—τό μάντευε—πώς ή Ά -

σημοΰλα δέν ήταν καί στή ψυχή, κατά πώς 
εΐτανε άγγελος στήν δψη.

Είχε μιά διαβολιά, μιά τσαχπινιά άνε- 
πάντεχη.

Μιά τοΰ χαμογελοΰσε καί τοΰ εγνεφε, 
καί μιά τοΰκλεινε κατάμουτρα  ̂τό τζάμι. 
Μιά στό σφυρί καί μιά στό πέταλο. Φω
τιά τόν τάζε, κρΰο νεράκι τόν έπότιζε κα
τόπι. Ά χ  ψιλοί καϋμοί καί ντέρτια ! Νά 
σέ κάψω Γιάννη, νά σ’ άλειψω μελι.

Μά τό ζήτημα ήταν τοΰιο: Τον άγα- 
παε ή ’Ασημίνα; Τόν πόναε μιά στάλα 
ή καρδιά της; Ναι ή δχι;^

ΓΙάνα) σ’ αύτό, τό μυαλό τοΰ Καπτα- 
Γιάννη τοΰ Μελετογ άννη σταματούσε. 
J H tov άδύνατο νά ξέρη.

Μάλλον ναί, τού'γνεφε μιά ή ιδέα του. 
Μάλλον ό'χι, τοΰ ξανάλεγε κατόπι.

Ναί ή δχ ι ; ’Ό χι ή ναί ;  Μυστήριο !
Καί σάν άργονέρι άναβρικό χύνονταν 

ή πίκρα σιή καρδιά του. Καί ταβανε με 
τήν τΰχη του, μάλωνε μέ τον εαυτό του. 
’Α π’ τή ψιλή κρισάρα τά πέρναε ούλα ή 
σκέψη του, άπ’ τή ψιλή τή σίτα.

Έσκέβονταν βαθειά, έκρινε μονάχος 
του τά πράμματα, μίλαε μέ τόν εαυτό 
του. « Ά χ ναί. Πΰρ, γυνή καί θάλασσα, 
τό ξέρω. Τρία κακά μεγάλα, μά δχι ή



φωτιά, μάητε ή θάλασσα, δσο μόνο ή 
γυναίκα*.

Αυτός κα'ι μέ τά δυό έπάλεψε καί ήβγε 
παληκάρι. . .

Μέ τοΰτη έδώ τή θάλασσβ πούχε νά 
κάμη, ποτές του δέν έγκιότεψε. ’Ίσα, ίσα 
τήν ειχε γιά παιχνίδι. Δέ τήν φοβήθηκε 
ποτές του. Δέν ίδρωσε τ’ αυτί του. Στή 
Μαύρη Θάλασσ’ ναυάγησε· στό Τούνεζι, 
στή Μπαρμπαριά ήρθε τούμπα· μοΰλα 
τά μπουγάζα καί τά πέλαγα ειχ’ αύτός 
διαφορές καί μάγκανα· μέ τό Κάβο- 
Μαλιά έγκρίνιαζε καί μέ τό Καβο-Ντόρο 
κά&ε τόσο- καί μέ τόν Καβο-Ματαπά 
τά*ε πει τά λόγια του, καί μέ τόν άλλο, 
τόν έρίφη τόν Κάβο-Παπά τάχε—πού λές 
—χοντρύνει. Ψες, προψές άκόμα, μ’ αύ- 
τουνοΰ τοΰ σερέτη τά κύματα, τά σκο
τεινά καί τά κρύα, έπάλεψ’ ούλη νύχτα 
ως τά χαράματα. Στήθος μέ στήθος, φω
τιά στή φωτιά, μπαρούτι στό μπαρούτι. 
Έ κεΐ νά σ’ έχω νά ίδής πόλεμο κι5 άν- 
τάρα. Μέ μιά φελούκα— μιά σπασόβαρκα 
μιάς πύχης. Καί νάνε μόνος του, άτός 
του κι’ άπατός του. Μιά τρελλοτραμουν- 
τάνα φρέσκια φρέσκια. Μέ τώνα χέρι στό 
διάκι καί τή σκότα ’πό τά δόντια δίχως 
μούδα. Ποΰ μούδες καί πράσιν’ άλογα, 
ποΰ καιρός νά παίξης τής άμάδες. Καί 
νά τόν έχης καί σουφράνο. Ούλη νύχτα 
ώς τά χαράματα ! Καί τίς αύγές σά γκα- 
βαντζάρησε καί πάει, νά καί πέντε φά
σκελα στοΰ κέρατά τά μοΰτρα. Ρεζήλι τόν 
κατάντησε.

Τή θάλασσα ποτές του αύτός δέν τή 
φοβήθηκε. Μάστορης ήταν καί κουρσά
ρος της. Τό νταηλήκι κι’ ή αψάδα της 
δέν ειχε πέραση σ’ αύτόνε. Σωταλαπρύμα 
αύτός ·έπάγαινε, σωταλαπρύμα έρχοτουν. 
Μεγάλο λόγο έ'λεγε. 'Ο  Θεός άς τόν σχωρ- 
νοΰσε. Μέ τοΰ Θεοΰ τή χάρη πρώτα. ’Εκεί
νος δμως πού τήν έκρινε μαζί μέ τή γυ
ναίκα, δέ θάξερ’ άπό θάλασσα. ’Ατζα
μής θά νάταν.

Ψιλή, ψιλή ή σκέψη του τοΰ πιπέριζε 
τά σπλάχνα.

'Ο Καπτα-Γιάννης ό Μελετογιάννης, 
νόμισε πώςήμπαινε στό νόημα, πώς φω
τιζόταν.

Αύτό ήταν τό λοιπόν.
'Ο  κάθε ένας μέ τή μαστοριά του. Μά

στορας αύτός τής θάλασσας, μά δχι καί 
τών γυναικώνε. Τών γυναικώνε; Θεός

φυλάξοι. Δέν ειν’ μαλλιά τά γένεια. Τί 
σχέση έχει 6 κάθε γαρμπής κι’ άγέρας 
μέ τή γυναίκα, μέ τό δαίμονα. Ό ' φάν
τες μέ τό ρετσινόλαδο, ό παππάς μέ τόν 
λοχία.

Καί μπαίνοντας πιότερο στήν έννοια 
συλλογίζονταν: Τάχα πόσοι άγαπητικοί 
καί κανακάρηδες μέσ’ στά χωριά καί τά 
ντερσέκια κάθε χώρας δέ θάσαν μιάς 
καρπαζάς κορόϊδα καί σελέμια μέσ’ στή 
θάλασσα; ' Η γυναίκα θέλει τέχνη, μαρ- 
γιολιά. Πρέπει νά ξέρης νά πιάσης τσουρ- 
μαγιά μέ δαΰτες. Νάσαι κολοπετσωμένος, 
κουμοΰδι ψαλιδισμένο πρέπει νάσαι, μη
χανικός, λεχρίτης. Νά τρώς κουκιά καί 
νά μαρτυράς ρεβύθια. Ναί !  *Οχι νά κοκι- 
νίζης, νά τά χάνης, σάν έλόγου του. Ά μ  
δά; Νά, γιά δαΰτο.

Γ ιά δαΰτο δπου κι’ αν έκρουσε παρά
θυρο ή πόρτα, έφαγε χυλόπητα. "Οπου 
κι’ άν πήγε γιά' μαλλί ήβγε κουρεμένος.

’Αλήθεια κι’ άπαλήθεια!
Πόσα φαρμάκια δέν ειχε πιει, πόσες 

ντροπές δέν είχε φάει! Ά χ  τύχη μαγ- 
κούφα.

Σαράντα χρόνων κόντευε, χίλιες σα
ράντα δυό φορές έίχ’ άγαπήσει δ έρμος. 
Τζίφο στό τζίφο.

Πάντα ’πό κοΰπες σοΰ τήν έ'κανε. Χαρά 
στήν ’πομονή του.

“Ενα πράμα περίεργο, μά τό ψωμί, 
μά τήν άλήθεια: Λές καί τώχαν βάλει 
στοίχημα οΰλες οί γυναίκες γι’ ανtόνε. 
Λές κ’ είχαν κάνει ούλες μαζί μιά συνε- 
νόηση, λές κ’ είχαν υπογράψει μιά συν
θήκη. Άλλες τόν καταφρόνευαν κι’ άλλες 
τόν σκυλοβρίζαν. ’Άσε καί τά χειρότερα. 
Γ ιατί; Μυστήριο!

Ά χ  τί παράξενα σχήματα πούπερναν 
μέσα του, οί ιδέες καί ή γνώμες του. Ά χ  
πόσο πικρή πού ήταν ή ζωή του. Ά χ  
νάξερε έ'να πράμμα κι’ άς άπόθενε: Τάχα 
νά τόν άγάπησε κι’ αύτόν καμιά;

Ω ! γιά τοΰτο ό Καπτα-Γ ιάννης ό Με- 
λετογιάννης ήταν βέβαιος. Κ αμιά!

’Έ τσι τούλεγε ή ιδέα του. ’Έτσι τοΰ 
φώναζαν κ’ οί πέτρες. Νά κλάψη πούρ- 
χονταν, νά σκάση.

Κ’ ή σκέψη του πέταγε στά παλιά, στά 
περασμένα.

Άκόμα αϊστάνουνταν άπάνω του τό 
ξύλο πού έφαγε μονομιάς γιά μιά, τήν 
πρώτη-πρώτη, δπ’άγάπησε,’Άσκημο σεφτέ

ειχε κάνει ό έρμος. Π αιδί ’ταν ακόμα, 
πάνω στ’ άνθια του. Γειτόνισσά του ηταν 
κι’ αυτή, τσαγγάρη κόρη. Μάγια είχαν 
τά έρμα της τά μάτια έκεϊνα τα αραπικα, 
μαγνήτη ’χε ή άερική πορπατησια της. 
Αιμά ’στάζε τ’ άχεΐλι της, αιμα στάζε 
καί ή καρδούλα του γιά δαύτη.

Παίρνει κι’ αύτός χαρτί καί καλαμαρι 
καί κάθεται καί γράφει: ^

«Τό καί τό, άγάπη μου, ψυχη μου. Μα- 
την άκαρτερώ μιά γλυκεία ματια σου, 
μάτην προσμένω ένα γλυκό σου λογο · · ·

Σέ γλυκοτριανταφυλλοασπαζομαι

Γιάννης Μ ελετογιάννης»

“Ωχ! καί σάν πέφτει στα νύχια τοΰ 
τσαγγάρη τοΰ πατέρα της, ένα βραδάκι, 
τό άπόσπερο τό ίδιο. Ποϋ σέ πονεΐ και
ποΰ σέ σφάζει.

Μπαξές έρωτικός ή καρδούλα του, άν
θιζε καί λουλούδιζε τόν έρωτα, πεντοβο
λούσε μυρουδιές και ποθους.  ̂  ̂ /

Μιά ράφτρα, μιά γαζοστρα, τ ασηκωσε 
τό νοΰ καί τό κεφάλι. Σε μεγάλη συλ- 
λοή ειχε πέσει.

Σ ά λυγνό κυπαρισάκι ’ταν τό μπόϊ της, 
όμορφη, βεργολύγερη, καμωματού. Σειω- 
τανε καί λιγιώτανε καί δαΰτος κατα ποδι 
της. Κι’ όμπρός άπ’ τή πόρτα της έβρά- 
δυαζε, κάτ’ άπ’ τά παρεθυρά της ξενυχ-
τοΰσε. . ,

«Μάτην» κ’ έκεΐ ακαρτερουσε ενα λογο 
της, * μάτην» έπρόσμενε μιά γλυκεία μα
τιά’ της. ’Ίσα-ΐσα. Μιά γαβάθα^σαπουνά- 
δας τούρθε κατακέφαλα καί σύχασε.

Ησύχασε; Θεός φυλάξοι. Κούφια ή 
ώρα πού τ’ ακούει, μετατόπα από τόν 
τόπο σου. Συχάζει ό ποταμός α δέ σμίξει 
μέ τή θάλασσα; πέφτει τό μήλο  ̂ά δε 
γουρμάσει; άλλην αγάπησε: μια χήρα.

Μήτε νά σαραντήση δέν^ την άφησε. 
Μήτε τόν άντρα της νά κλάψη.

Ά χ  πόσ’ όμορφα τής πήγαιναν τα 
μαΰρα! Κακοπαθειώτανε καί μοίρονταν, 
έκλαιγε σάν λαφίνα. Τή ψυχοπόνεσε κι 
αύτός άπό καρδιά του. Βάλσαμο άς γ ί
νονταν τοΰ πόνου της. Παρηγοριά στή 
λύπη της, δροσά της. , .

Μυρουδάτο χαρτί—τριανταφυλλί— επη- 
ρε. Κι’ άπό τίς τέσσερες τίς άκρες τώκαψε

Μιά ράφτρα, μιά γαζώτρα τοΰ σήκωσε τό νοΰ.



καί κάθισε καί τό συνταξε τό ραβασάκι.
Τό καλαμάρι έγραφε καί τό χαρτί ώμί- 

λει. Κα'ι τί δέν εγραφε καί τί δέ μολο- 
γοΰσε! « Ά ς άλλαζε καί τ’ όνομα, δς μήν 
τήν λέγαν χήρα». “Εκλεισε κ’ ενα γαρύ
φαλλο καί μέ τή πόστα τώστειλε.

Τέλος ήρτε κ’ή άπάντηση : “Ενας πρω- 
τοξάδερφος τής χήρας τόν ξεμονάχιασε 
σ’ ενα καλτερίμι. Ά χ , τύχη μαγκοΰφα, 
άλλο ξύλο.

Ειδε κι’ άπόειδε κι’ αυτός. Πήρε τόν 
άπέθαρρό του. Πάει ξεμπέρδεψε. Τόν μά
χονταν τό γυναικείο φΰλο. Τόν κατάτρεχε 
ή τύχη. ’Ανύπαντρος θά νάμενε κατά 
πώς πάαινε τό πράμα. Ανύπαντρος Θάπό- 
θαινε. Μέ γαμπριάτικο στεφάνι στή κε
φαλή θά τόν χωμάτιζαν κεΐ χάμω στόν 
Άγιάννη. Ά χ  ναί, ή μαΰρη γής— οί σκώ- 
ληκες—θά τρώγαν τό κορμί του, τή καρ
διά του, μ’ οϋλους τούς πόθους της καί 
τάνειρά της οΰλα. .

“Ομως τί νά τήν κάμεις τή μαγκοΰφα 
τή καρδιά του. Πέτρα δέν είναι, ξΰλο δέν 
είναι. Ούλος ό κόσμος ξέρει τί θέ νά πή 
καρδιά, τί θέ νά ποΰνε νειάτα. Δέν κρΰ- 
βουνται τά έρμα.

Καιρός πανιά, καιρός παιδιά, καιρός 
τά μαϋρα μάτια. Κι’ αυτών τών μαΰ- 
ρωνε μανιών ήταν καιρός γιά δαΰτον. 
Τρίζανε τά παπούτσα του άκόμα. Δέν 
ήταν γέρος, τριάντα πέντε χρόνων κόν
τευε. Πάνω στήν άντρειά του ήταν. Ώ ς 
πέρσυ, ως προπέρσυ άξαινε, μπόϊ έ'ρριχτε 
άκόμα. Ζοΰσε καί βασίλευε ή μάνα του, 
κ’ είναι παιδί κανείς άκόμα δσο τοΰ ζεϊ 
ή μάνα.

Φούσκωνε τό λοιπόν ή καρδιά του άπό 
έρωτα, νά ζήση νά χαρή άποθυμοΰσε.

Καί νά, καλή του τυχη.
Έ κεΐ περαστικός γιά τόν Περαία, στίς 

Πετροκολώνες—τό λιμάνι—τήν καλόειδε.
Καρσί στό παρεθύρι της φουντάρισε 

τό «Γλάρο του, τό τρεχαντήρι, άρόδο. Γιά 
μιά νυχτιά,—’να Σαββατόβραδο—ήμπε 
στίς Πετροκολώνες τό λιμάνι, μά καί 
τάλλο Σαββατόβραδο κ5 ή παραπάνου Κε- 
ριακή τόν ηύρε έκεΐ στόν ίδιο τόπο.

Ά χ !  καϋμοί καί ντέρτια!
Μόνο ποΰ κάθε μέρα πιό γερά τόν 

ρεμετζάριζε, κ’ ένα βράδυ φουντάρισε καί 
τή δεύτερη άγκουρα. Τέτοιο πέσιμο ειχε 
κάνει ό «Γλάρος» του δμπρός στό παρε

θύρι τής Ασημίνας. Τέτοιος καιρός ερω
τικός, γλυκοφυσάμενος τόν είχε αποκλεί
σει στις Πετροκολώνες—τό λιμάνι.

Ίσαλά! καρδιά μαγκοΰφα.
Ποτές ας μή ξημέρωνε. Ά ς  έ'πηζ’ ό 

γιαλός μέ τίς φελοΰκες καί τά ψάρια 
του. Ας πόθαινε ό Χάρος. Ροΰπι αύτός: 
δέ θά'κανε άπ’ τή πιάτσα της. Καλά ’χε 
άράξει έκειπαδοΰλια ό «Γλάρος» του. 
«Καλά, κατακαλά».

 ̂Φτάνει πού τοΰδειξε τ’ άσπρα της τά 
δόντια ή Άσήμω, φτάνει πού πήρε 
αλλη βόλτα ή μοίρα του, τό ριζικό του.

Εκειαδα ζερβοΰλια, στοΰ Περπατάρη 
τήν ταβέρνα, τώλεγε ούλη μέρα καί τήν 
πιότερη τή νύχτα, καί σάν έσφάλαε κι’ 
αύτός, έκεΐ άντίκρυα, στήν αμμουδιά, στό 
περιγιάλι τό στρωμένο άπό βότσαλα καί. 
φύκια χαϊδολογούσε ή -ψυχούλα του ώς 
τα χαράματα, όμπρός στό παραθύρι της.

Έ κεΐ ταν ή Άσήμω. Πίσ’ άπό κείνο 
τό παρέθυρο ζοΰσε, ήταν ζωντανή, άνά- 
πνεε ή άγάπη του. Δέν ήταν ψέμα, δέν 
ηταν παραμύθι. Σωστό’ ταν, δρκο έ'περνε. 
Στά κόκαλα του τ’ ορκίζονταν. Νά, οποίος 
δύνονταν νά'κρουε τήν πόρτα κι’ ήμπαινε, 
με τά ϊδια του τά μάτια Θά τήν έ'γλεπε 
ομπρος του αλάκερη, ολόσωμη δπως ήταν 
στα σωστά ή Τρισεύγενη, γλυκογελοΰσα, 
ωραία, κλειστοφρύδα. .Ψυχή μου ! Ποιός 
τέτοια χάρη.

Αγκαλα ειχ’ όλπίδα στό θεό άπόψε.
Καί πάλι τί θά γίνονταν. 'Υπεμονή.
Αχ αύτός ό λόγος, αύτός ό πρόσλο- 

γος τούχε καθησει στό στομάχι. ‘Υπε
μονή τού'λεε ό κάθε φίλος του. Ύπεμονή 
οίχαρτορρίχτρες. «Έτσι, ύπεμονή», σκεβώ- 
τανε πικρά κι’ άτός του. Γιά δαΰτο κι’ 
αύτός σάν τόν συνεπέρναν καί ιόν άση- 
κωναν οί καϋμοί καί τά μεράκια, έγερνε 
την κεφαλή δεξά παν στή παλάμη καί 
τώλεγε βαλαντωμένα έκειά-δά, δπως κα
θότανε στο κρασοπουλειό τοΰ Περπατάρη, 
έτσι γλυκά, περιπαΘητικά, έ'να είδος πα
ράπονο τοΰ γκιώνη, σάν κατανυχτική 
ψ αλμω δία .. .

Οδλοι μοΰ λέν ύπεμονή 
θέλει καιρό ό ερως’ 
ύπεμονή κάνω κι’ έγώ 
ώστε νά γίνω γέρος. . .

Καί μπαίνοντας πιό βαθειά στούς ψι
λούς καϋμούς, τούς θεριακωμένους, τούς·.

•γλυκόπικρους, γύριζε καί τάλεγε καί της 
τύχης του. ■ ·

Πές μου σέ τί σοΰ έφταιξα 
νά δείρω τό κορμί μου 
μέ πέτρες καί μέ σίδερα 
ώστε νά βγδ ή ψυχή μου. . .

Νά, αύτά κι’ άλλα έλέανε πίνοντας μαζί 
στοΰ Περπατάρη τή ταβέρνα όλομερίς, μέ 
τό φίλο του τόν γκαρδιακό—στίς Πετρο
κολώνες, τό λιμάνι—τό Γιώργη τό Κα
στρίτη, τό περαματζή, παιδί κι’ αύτό τοΰ 
κουρμπετιοΰ καί βλάμη του ’πιστήθιο. 
Έ κεΐ άντάμα πίνοντας τάλεαν άδερφι- 
κάτα τά βάσανά τους καί τά ντέρτια τους, 
δ κάθε έ'νας τά δικά του.

Τοΰλίγε αύτός γιά τή Ά σήμω —αύ- 
τήνε τήν τρεις φορές εύγενικιά, τήν τρεις 
φορές άφράτη καί ωραία—,τούλεγε κι’ δ 
Γιώργης γιά τίς δικές του.

Ά χ , καί πόσες είχε!
Ά πό  δυό, άπό τρεις σέ κάθε πιάτσα καί 

λιμάνι, σέ κάθε μαχαλά, σέ πάσα δρόμο.
Οΰλες τίς γλυκοθωροΰσες καί τίς δμορ- 

φες, ούλες τίς λυγερές καί τίς τσαχπίνες. 
Ή  πάσα μιά μέ τή δική της ομορφιά, ή 
πάσα μιά μέ τή δική της χάρη.

"Οπου κι’ αν λάχαινε καί νά βρισκών- 
ταν πηγαινάμενος ή έρχομένος στίς Πε
τροκολώνες ή στήν Κάβια, στίς Βολυβιες 
ή στήν Πολύβρυση, στό Βόλο ή στόν 
Περαία, δπου καί νάταν καί νά βρίσκον
ταν. είχ’ αύτός πορτοΰλες γιά νά κρούση, 
ήταν γ ι’ αύτόν γιατάκι νά πλαγιάση. Α, 
ούλα κι’ ούλα. Ακριβά ’χε αύτουνοΰ δ 
έρωτας, περικαλεστικό ’ταν τό φιλί του. 
Τόν άκαρτέραγαν αύτόν, καλέσματα τοΰ 
στέλναν. Καλοδεχούμενος ήταν δπου κι’ 
αν πάαινε κι’ δπου κι’ αν άντενε καλο- 
ερχωμένος.

Καμάρι τώχε καί δαΰτος καί τό χαί
ρονταν. Κι’ δταν μερακονώταν, τώστενε 
κι’ αύτός περίγλυκα καί τώλεγε. Τό τρα
γουδούσε τό χατήρι πούχε, άγάλι, έτσι 
Ινα κομάτι, ένα ντουζένι, άλά Τούρκα, 
περιπατητικό καί γλυκοείπωτο. Ναί τοϋ 
τραγουδιού ό Ό σμάν Α γάς ήταν αύτός;

του/αν ροΰχα γιά ν’ άλλάξη 
πάπλωμα νά σκεπαστεί 
καί κορμάκι ν’ άγκαλιάσχι 
ώστε νά τό βαρεθη....

Καί γιατρούς καί γιατρικά’ χαν γιά 
έλόγουτου, άν λάχει κι’ ήταν άρωστημένος 
ή άνόρεχτος.

Καί ξώρκια κι’ άλλα μαντολόγια, άν 
τύχει καί τούς ήταν βασκαμένος ή άπό 
μάτι. Μέ τόν πότιζαν κι’ άπέλινο. 
Μ’ έ'να σπυρί αλάτι τόν έσταύρωναν. 
Πρωΐ καί βράδυ τόν σαράντιζαν. Καί 
πρό πάντων, είχανε γιαύτόνε χαρτζηλήκι.

Στό προσκεφάλι τώβρισκε τό παραδάκι 
στή τσέπη τοΰ τό βάζανε.

Χαϊδεμένο παιδί’ ταν αύτός τσ’ άγά
πης καί τοΰ έρωτα. Κανακάρης καί κουρ
σάρος τών καρδιώνε. Καμιά δεν τον 
αποκρούσε, καμμιά δέν άντιστάθη στή 
γητειά του. Μαγιά’ χε ή ματιά του καί 
τής γήτευε, σαββατογεννημένος ήταν, 
γλυκοαίματος.

«Καλά, καί ή Άσήμω; ; ; »
«—Ά !  ούλα κι’ ούλα!
«Χαλάλι δς τοϋ γίνονται τοΰ φίλου του 

τ’ άδερφικοΰ τοΰ Καπτα- Γιάννη, μιά 
καί γνωρίστηκαν στή πιάτσα, στής Π ε
τροκολώνες, μιά κι’ είχαν πιει ένα κρασί 
άντάμα. Άδερφός του ήταν πλειό, άδεοφή 
του κι’ ή Ά σήμω γιά χάρη του. Κάλ
λιο’ χε νά τόν εύρισκε βόλι φαρμακερό 
στά φυλλοκάρδια, πέρι νά γείρη μάτια 
στή γυναίκα—στήν άγαπητική, τό ίδιο 
ήταν—τοϋ βλάμη του. Νά λοβιάση αύ
τός τό κρασί καί τή φιλία; Να προσβάλη 
τό κουρμπέτι; Δέ θάταν άντρας τότες μέ 
μουστάκι. Δέ θά φορούσε παντελόνια.

Ά ! ούλα κι’ ούλα. Χαλάλι ας τοΰ γι- 
νώταν ή Άσήμω. Χαλάλι σα τής μά
νας του τό γάλα».

Τέτοιο παιδί’ ταν δ Γ ιώργης δ Κα
στρίτης.

«Σάν τ’ άψηλά βουνά δς τοΰ ζοΰσε 
τοϋ Καπτά-Γιάννη τέτοιος φίλος, σάν 
τ’ άψηλά βουνά, σάν τά βαθειά κανάλια. 
Ά γ ια  τά χούματα τής μάνας πού τόν 
γέννησε. Γειά στά χέρια τής μαμής πού 
τόν έδέχτη. Ποτές άς μήν άπόθαινε». 
Σταυρωτά τόν άνησπάστηκε, βλάμη τον 
είπε, άδερφό του· μόνο πού δέν έκλαιγε 
Μπέσα γιά μπέσα τό λοιπόν. Θάτρωγ’ η 
μύγα σίδερο. Θ’ άπόθαινε δ χάρος. Δί
κιά του’ ταν ή Τρισέγενη. Μέ τοϋ θεοΰ 
τή χάρη πρώτα.

Τόν καληνύχτησε άδερφικάτα τούσφιξε 
τό χέρι. “Ας πάαινε λοιπόν στό καλό δ 
Γιώργης δ Καστρίτης, στήν εύχή^ τής 
Παναγιάς καί τ’ Άϊνικόλά, μιά κι ειχε 
δουλειά νά πάη. Ναί, καλή του νύχτα 
ώς τό πρωΐ πού θά ξανάσμιγαν στήν



ίδια θέση, στήν ταβέρνα. Κι’ αύτός ειχε 
καρτέρι παλε απόψε. ’Εκειδά στήν άμ- 
μουδιά, στά βότσαλα, θά τώλεγε ή ψυ
χούλα του ως τίς αύγές, εμπρός στό πα
ραθύρι τής Άσήμω. ’Εκεί καρσί στό 
παρεθύρι καί στή {Κίρα της ειχ’ άράξει 
ό «Γλάρος» κι’ ή καρδούλα του. Μόνο 
πιό σιμά τους—κατ’ άπάνω τους—τούς 
έσπρωχνε αγάλι, μεσ’ στή βουβή νύχτα, 
το κΰμα καί ο έρωτας. Μόνο πού έκειά 
παδα σταλιάζανε τά δυό μάτια τά γλαρά 
τοϋ καϊκιού του καί τάλλα δυό ξάγρυ
πνη μένα τά δικά του. Ά χάπόψ ε, ίσως 
νά πάσκαζε κι’ αύτός άγάπη ό έρμος.

Έ κεΐ λοιπόν έκάθισε, στά βότσαλα 
ξαπλώθη. Σάν πλανεμένη ψυχή τοϋ 
κυμά του καί τής θάλασσας, άκούγοντας 
τά κλάπ, κλούπ πού κάνανε τ’ αφρό
ψαρα μεσ’ στό λιμάνι καί τούς βαρειούς 
χτύπους τής καρδιάς του.

Δέ θάνοιγε λοιπόν άπόψε; Έκεΐνο τό 
σφαλιστό παρεθυράκι της κύταζε, νοερά 
τοΰ χαϊδομίλαγε, τό περικάλει. Τή νύχτα 
καί τ ’ άστέρια άρωτοΰσε νά τοΰ εϊποΰνε. 
Μονά-ζυγά μετρούσε τά χαλίκια μεσ’ στή 
φούχτα του. Μέ τόν έαυτό του ψιλό κου
βεντολόι είχ’ άρχινήσει, μέ τούς άγιους 
διαλεγόντανε. Τ ’ αφέντη τ’ Άϊνικόλα— 
έπροσκύνατου τή χάρη—τάλεγε. Τοΰ τά 
χαμόλεγε περικαλεστικά, σιγούλια. . . Τά 
βάσανά του, τήν άγάπη τ ο υ . . .

Μέ τ όνομά του τό θαυματουργό Θά 
βάφτιζε τό «Γλάρο* του, λαμπάδα ώς τό 
μπόϊ του 1%  τ’ άναβε, χρυσό καντίλι -θά 
τοΰ κρεμαε εκεί δά στή πρύμη, κι αύτόν 
μέσ τ’ άσημι Θά τόν έ'ντενε. ’Ά ς έκανε 
τό Θάμμα του. . .

Άξαφνα, άντίκρυα του, τό παρεθύρι 
άνοιξε δίχως ν’ άκουστή. "Ενας ίσκιος, 
ενας άνθρωπος μεσ’ στό σκοτάδι, προσπα
θοΰσε ν ’ άνέβει, νάμπει μέσα. ΓΙοιός νά
ταν ; Δίχως άλλο κλέφτης, συλλοήστηκε ό 
Καπτα-Γιάννης, λωποδύτης.

Καί τωόντι κλέφτης ήταν, λωποδύτης. 
Μά ό'χι λεφτώνε κλέφτης.

Κλιφτης τής άγάπης του ήταν αύτός, 
ό Γιά)ργης ό Καστρίτη;·, ό φίλος του.

Ο Καπτα-Γιαννης ό Μελετογιάννης τόν

ειδε, τον^ έγνώρισε καλά άφουργκάστηκε 
τήν φωνή του, διάκρινε τά χιονάτα μπρά
τσα τής Τρισεύγενης πού τοΰ κάνανε σκα
λοπάτι νάνεβή.

Δε μίλησε, δέν κουνήθηκε, δέν άνάσανε.
Παρά έτσι, δπως ήταν—ξαπλωμένος 

ανάσκελα—πάνω στα βότσαλα, πλάϊ στό 
κΰμα, με τα ματια στυλωμένα καί τήν καρ
διά βαρειά, άράθυμος, βουβός άπόμειν’ 
εκεί, μέσ τό σκοτάδι, βουτη μένος σέ μιά 
πικρή αναιστησια, πούμοιαζε σάν πεθαμ- 
μενος. Σα Θαλασσινός σταυρός πού τόν 
ξέρασε το κΰμα εμοιαζε, έτσι πού εΐτανε 
ανασκελα με τα πόδια καί τά χέρια απλω
μένα.

Καί τό πρωΐ πόσο γερασμένος φάνηκε, 
καθισμένος στή πρύμη τοΰ «Γλάρου» του, 
πλαϊ στο διάκι! Σωστός γέρος. . .

Μια τρελλή τραμουντάνα, φρέσκια, 
εκανε τη θαλασσα ν ’ άφρίζη, νά χορεύη 
δξω άπ’ τίς Πετροκολώνες, τό λιμάνι. Κ ι’ 
ο «I λάρος* με τά πανιά φουσκωμένα, 
γέρνοντας ζερβά, γοργός, βιαστικός, κάτα
σπρος, άφινε γειά, έφευγε γιά πάντα.

Ά χ  ναί έφευγε!
Κι’ ο Καπτα-Γιάννης έκεΐ στό κάσαρο, 

μέ τό χέρι στό διάκι, κυττοΰσε βαθειά, 
προς τ ανοιχτό κανάλι, δπου τρελλά έχό- 
ρεα>ε η θάλασσα, δπου άφρολογοΰσε τό 
κΰμα.

Μια ζωγραφια, ε'να κάδρο, ήταν πάντα 
στο νοΰ του, τό μικρό σπίτι της κι’ό δρό- 
μος της, έκεΐ στήν άκρη στό γιαλό, στό 
περιγυάλι.

Μαλλούσα, μαυρομάτα, βεργολύγερη, 
ηταν ή Άσήμω,—ζουγραφιά ολοζώντανη, 
μέσ’ στή ψυχή του.

 ̂ Μήνα ειχε πού τήν γνώρισε— στά έμπα 
τ Απρίλη μήνα τήν πρωτόειδε— μά χρό
νια πολλά ειχε γεράσει σέ τοΰτο τά με
ταξύ ό έρμος. Έ ξ αιτίας της.

Ψιλοί κάϋμοί έβραζαν στή καρδιά του. 
Νά κλάψη τούρχώταν, νά φωνάξη. Νά 
βαλη μια φωνή ώς τά ούράνια.

Δεν μίλησ’ δμως. Δέ φώναξε. Μονάχα 
γιομίσανε τά μάτια του δάκρυα. . .

Ά χ !  τύχη μαγκούφα. . .
Χαλκίδα 1926 Σκίτσα Ν. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
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Όμολογώ δτι τρέφω έ'ναν ειλικρινέ
στατο θαυμασμό γιά τόν ντέ Δα ΙΙαλίς, 
ή καλύτερα γιά τόν καλόν αύτόν θερά
ποντα πού, κλαίγοντας τόν πρώιμον θά 
νατό του, έφώναζε μ’ έ'να εμπνευσμένο 
ύφος: «"Ενα λεπτό προτοΰ πεθάνη ήταν 
ά κ ό μ η  ζωντανός!»
Φαίνεται μιά βλακεία 
αύτή : άν σκεφτή δμως 
κανείς καλά θά ίδή 
δτι ή μεγαλείτερες ά- 
λήθειες εινε κάποτε τό
σο άπλές, ώστε νά φαί
νονται βλακείες. Καί ή 
άνθρωπότης τά χάνει 
πάντα δταν μπερδεύει 
τίς ιδέες της, δταν δέν 
μπορεί πιά νά ίδή τά 
πράγματα κ α θ α ρ ά .
Κάθε περίοδος παρακ
μής, χαρακτηρίζεται 
πάντα άπό μιάν υπε
ραφθονία στολιδιών σέ 
δλα. Καί ή κατάχρηση 
εινε πάντα κακή, άφοΰ 
μπορεί νά πεθάνη κα
νείς καί άπό υπερβο
λική υγεία.

Σ τ ή ν  τέχνη, ή πα
ράξενες καί μπερδεμ· 
μένες ιδέες δέν έφεραν ποτέ καλό απο
τέλεσμα, έάν λίγη καλή αντίληψη^ ήταν 
άρκετή νά δώση ζωη σέ αριστουργήματα. 
Ό  Μ α ν τ ζ ό ν ι ,  έννοιωσε μιά μέρα με με
γάλη του έκπληξη ότι «η τέχνη πρεπει 
νά εινε ειλικρινής».  ̂Μετά άπ’ αύτό 
έγραψε τούς «Μελλονύμφους* και τους 
«Τερούς "Υμνους». Καί δλη ή ποίηση 
τής «Θείας Κωμωδίας» σέ ποιά θεωρία

βασίζεται; Στήν άπλούστατη αύτή: δτι 
6 Δάντης δέν έκανε άλλο παρά νά λεη 
εκείνα πού τοΰ υπαγόρευσε μέσα του δ 
ερως.

Οί άπλούστερες θεωρίες εινε λοιπον οι 
καλύτερες. Καί προ παντός, γιά νά δού

λεψη κανείς μέ τέχνη 
πρέπει νά εινε καλλι
τέχνης. 'Απλή άλήθεια 
καί αύτή ποΰ, δυστυχώς 
λίγοι τήν λαμβάνουν 
ύπ’ ό'ψει τους.

Άκόμη καί τό θέα
τρο έχει άνάγκη άπό 
άπλές ιδέες γιά νά βγή 
άπό τήν κρίση αύτή 
πού βρίσκεται, σ’ δλον 
τόν κόσμο. Icrmc θά 
ήταν άρκετό γι’ αύτό 
νά στείλουμε στό διά
βολο δ λ ο υ ς  τ ο ύ ς  
«ί σ μ ο ύ ς»— συνθετι- 
σμός, φουτουρισμός, υ
περρεαλισμός, εξπρε
σιονισμός κ. ά. — γιά 
νά καλυτερέψη άμέσοος 
ή κατάσταση.

'Ωστόσο δμως, ε
πειδή οί άνθρωποι τής 
έποχής μας δέν θάναι 

ίσως τόσο διατεθειμένοι νά δεχτούνε τις 
άπλούστερες ιδέες, άς παρουσιάσουμε με
ρικές παρατηρήσεις γιά τό θέατρο,^ τά 
θεατρικά έ'ργα καί τούς ήθοποιούς, ένός 
άνθρώπου πού είχε ίσως τό μεγαλείτερο 
δικαίωμα νά μιλάη γιά θέατρο. Εινε βγαλ- 
μένε; άπό τό «Κωμικό θέατρο», μια κω 
μωδία τοΰ Γκολντόνι, πού θάπρεπε νά 
τήν διαβάσουν δσοι έχουν σχέση μέ



τό̂  θέατρο ή ένδιαφέρονται γι’ αίιτό.
Άς παραχωρήσουμε λοιπόν τό- λόγο 

στόν Γκολντόνι, αρχίζοντας άπό τις γνώ
μες του γιά τά Θεατρικά εργα, καί πρό 
παντος απο μιάν επιφώνηση ίκανοποιή- 
σεως, οταν ειδε οτι τό πεζό θέατρο ειχε 
λευτερωθή άπό τή σκλαβιά τής μουσικής: 
t Δυστυχώς, γιά κάμποσο καιρό, ή 

τέχνη μας ειχε ταπεινωθή τόσο πολϋ, 
ώστε νά ζητιανεΰη άπό τή μουσική μιά 
βοήθεια γιά νά τραβήξουμε τόν κόσμο 
στό θέατρο. Δόξα τφ Θεφ δμως, αύτό 
δέν συμβαίνει πειά!
3 Τι θαλεγε ομως δ καλός Γκολντόνι αν 
έγνώριζε δτι στήν έποχή μας τό πεζό 
θέατρο καταφεύγει πάλι στή μουσική γιά 
νά τραβήξτ) κόσμο ; Ή επανεμφάνιση τοΰ 
Βωντεβ'ιλ δέν εινε βέβαια μικρό δείγμα 
παρακμής.

Οιαν τα θεατρικά εργα έγιναν 
πραγματικά γελοία, κανείς δέν ένδιαφέρ- 
θηκε γι’ αυτό, γιατί, μέ τή δικαιολογία 
δτι θά προκαλέσουν τό γέλοιο, έλεγαν τίς 
μεγαλείτερες βλακείες. Τώρα δμως πού 
ψαρεύουμε πολύ τά έργα άπό τή μεγάλη 
θαλασσα τής φύσεως, δλα συγκινοϋνται 
άπό τό πάθος ή τόν χαρακτήρα πού 
παρουσιάζουμε.

/—Τό θεατρικό εργο εινε ενα πολύ 
δύσκολο εργο. Εγω (εινε ό Γκολντόνι 
πού μιλάει) δέν κολακεύομαι λέγοντας 
οτι γνωρίζω τί εινε άρκετό γιά νά γίνη 
μία τέλεια κωμωδία.

— Για νά μπόρεση νά γράψη κανείς 
ενα καλό̂  θεατρικό εργο χρειάζεται μα- 
κρα μελέτη, μεγάλη πρακτική μιά συ- 
νεχής καί άκοΰραστη παρατήρηση τοΰ θεά
τρου, τών ηθών καί της ιδιοφυίας τών 
έθνών.

Εινε τόσες οί απαιτήσεις ενός θεα
τρικού έργου,, οσα εινε καί τά λόγια πού 
τό αποτελούν.

Οι γαλλοι ει̂ ριάμβευσαν στήν τέ
χνη τών θεατρικών έργων γιά έναν ολό
κληρον αιώνα: εινε καιρός λοιπόν νά 
δείξουμε κ’ εμείς οτι δέν εσβυσε μέσα 
μας η φλόγα τών καλών συγγραφέων 
που, μετα τους Ελληνες καί τούς λατί- 
νονς, επλουτισαν τοσο πολύ τό θέατρο.

Καί τώρα γιά τήν κριτική : 
τ Η κριτική, γιά ν’ άρέση, άρκεΐ νά 

εινε μετρημένη : ν’ άποβλέπη στό γενικό 
και οχι στο μερικό, νά εινε πραγματική

κριτική και να μη κλίνη πρός τή σάτυρα.
Η περισσότερες ομως καί πειό σημαν

τικές παρατηρήσεις εινε αύτές πού κάνει 
ο Γκολντόνι γιά τούς ηθοποιούς γιά νά 
τ®υς συμβουλευση καί νά τούς νουθετήση 
μ ενα πατρικό αίσθημα πού σκεπάζει 
μ ε̂ α αγαθό χαμόγελό τίς πειό αυστη
ρές επιπλήξεις. Νά, μερικές τεχνικές συμ
βουλές για τον τρόπο τής απαγγελίας:

—Ή σταθερή φωνή γίνεται μέ τήν 
πείρα. Προσέχτε πάντα νά χτυπάτε τίς 
τελευταίες συλλαβές, γιά ν’άκούονται. Νά 
μιλάτε λιγάκι άργά, άλλά δχι πολύ, καί 
στά  ̂δυνατά μέρη νά δυναμώνετε τή 
φωνη και να μιλάτε λιγάκι πειό γρήγορα. 
Νά προσέχετε̂  μήπως ή φωνή σας είνε 
τραγουδιστή ή έχη στόμφο: πρέπει νάναι 
φυσική, σαν νά κουβεντιάζατε ή, επειδή 
το̂  θεατρικό έργο εινε άπομίμηση τής 
φυσεως, να φερωσαστε μέ τό φυσικώτερο 
τρόπο. Καί οί κινήσεις πρέπει έπίσης νά 
εινε φυσικές. Νά κινήτε τά χέρια σύμ
φωνα μέ τή σημασία πού θέλετε νά δώ
σετε στα λόγια σας. Νά μεταχειρίζεστε 
παντα το δεξί χέρι καί σπάνια τό αρι
στερό, ποτε ομως νά μή κινήτε καί τά 
δυο μαζυ, παρα μονάχα δταν τό απαι
τούν μιά έκφραση θυμού ή έκπλήξεως, 
προσέχοντας ομως, δταν άρχίζετε μέ ενα 
χερι να τελειώνετε μέ τό ίδιο καί ποτέ 
με το αλλο. Οταν ενα άλλο πρόσωπο 
μιλαη μαζυ σας άπάνου στή σκηνή, νά 
το προσέχετε καί ποτέ νά μην άφαιρεΐ* 
σθε με τα ματια καί τό νοΰ, κυττώνταο 
δεξιά και αριστερά, γιατί αύτό κάνει τή 
χειρότερη έντύπωση, πού μπορεί νά κατα- 
λήγη σέ μιά καταστροφή.

—Όταν εΐσαστε ελεύθεροι καί δέν 
παίζετε, νά συχνάζετε στά άλλα θέατρα. 
Να προσεχετε πώς παίζουν οί καλοί η
θοποιοί, γιατί αυτή εινε μιά τέχνη πού 
την μαθαίνει κανείς καλύτερα μέ τή πρα
κτική παρά μέ τούς κανόνες.

/ Στό κοινό δέν πρέπει ποτέ ν’απευ
θύνεται κανείς. "Οταν ενας ηθοποιός εινε 
μόνος του στή σκηνή, πρέπει νά φαντά
ζεται δτι κανείς δέν τόν άκούει καί δέν 
τόν βλέπει.

— Αν θέλετε νά γίνετε καλοί ήθοποιοί 
πρεπει να μελετάτε πολύ, νά προσέχετε 
τους άλλους, νά μαθαίνετε καλά τούς 
ρολους σας καί, πρό παντός, δταν σάς

χειροκροτούν νά μήν ύπερηφανευεστε καί 
νά νομίσετε δτι εΐσαστε μεγάλος.

— Τά χεροκροτήματα συχνά βλάπτουν. 
Πολλοί χειροκροτούν άπό συνήθεια, άλλοι, 
άπό ιδιοτροπία, άλλοι απο υποχρέωση 
καί πολλοί έπειδή εινε πληρωμένοι · ■

— Δέν εινε ένας μεγάλος ρόλος πού 
τιμάει τόν ηθοποιό, άλλα ενας καλός 
ρόλος.

— Ό καλός ηθοποιός διακρίνεται καί 
στίς μικρές σκηνές. "Οταν παίζει μέ χάρη 
καί φυσικότητα, κάνει πολυ μεγαλείτερη 
εντύπωση.

—"Ενας άμόρφωτος ηθοποιός κανένα 
μέρος δέν μπορεί νά παίξη καλά.

— Τό μεγαλείτερο μαρτύριο τών ήθο- 
ποιών εινε οί δοκιμές. Άκριβώς δμως οί 
δοκιμές κάνουν καλόν τόν ηθοποιό.

Τό ίδιο πολύτιμες, αν καί σήμερα μπο
ρούν νά φανούνε πολύ άμελεΐς, εινε και 
οί συμβουλές τής ήθικής, που εδωσε ο 
Γκολντόνι:

— Στή θεατρική τέχνη υπάρχουν δυσ
τυχώς καί άλήτες, άλλά ο κοσμος εινε 
γεμάτος άπ’ αύτούς και σε κάθε τέχνη 
βρίσκεται τούλάχιστον ενας. Ό ήθοποιός 
δπως καί οί άλλοι καλλιτεχνες, πρεπει 
πρό παντός νά είναι τίμιος, να γνωριζη 
τά καθήκοντά του καί νά έχη οσον τό 
δυνατόν περισσότερες άρετες.

—Ό ήθοποιός μπορεί νά έχη δλες τίς 
άρετές, έκτός άπό μίαν: την οικονομία. 
Καί δμως αν ύπάρχη κάποιος̂  πού̂  έχει 
άνάγκη άπό οικονομία, είνε ακριβώς ο

ήθοποιός, γιατί, άφού η τέχνη του εινε 
γεμάτη περιπέτειες καί άνωμαλιες,̂  συμ
βαίνουν συχνά άτυχή ματα, οταν δέν είνε 
κανείς πολύ προσεκτικός.

Τέλος, μερικές παρατηρήσεις γιά τις 
συνήθειες τών ηθοποιών.

—Ή συνήθεια τών ηθοποιών: οταν 
δέν ξέρουν τό μέρος τους, ρίχνουν δλο τό 
φταίξιμο στόν υποβολέα.

—Ό πρωταγωνιστής πρώτα τους ακούει 
δλους καί μετά λέει δ,τι θέλει αύτός

— Οί ήθοποιοί, αν καί δέν έχουν τήν 
ικανότητα νά γράψουν θεατρικα εργα, 
μπορούν δμως νά ξεχωρίσουν ενα καλο 
εργο άπό ενα άσχημο. Υπάρχουν ομως 
μερικοί πού θέλουν να κρίνουν τό έργο 
άπό τό ρόλο τους. Καί αν ό ρόλος τους 
εινε μικρός λένε δτι τό εργο θα πεση.

— Κάθε ήθοποιός, σ’ ένα έργο, θά 
ήθελε νά κάμη τήν καλύτερη έντύπωση 
στό κοινό καί χαίρεται υπερβολικά οταν 
άκούει χειροκροτήματα.

—Άπό συνήθεια, οί πρωταγωνίστριες 
έχουν τήν ματαιοδοξια να παρουσιαζον- 
ται τήν τελευταία στιγμή, οταν πρόκειται
νά παίξουν.

—’Ή λίγο ή πολΰ, οί γυναίκες του
θεάτρου μαδάνε τούς άντρες. .

Λιγάκι μοχθηρός, ό καλός Γκολντονι, 
καθώς φαίνεται. Οί πρωταγωνίστριες 
δμως τής εποχής μας ας μή θυμώσουν: 
πρόκειται γιά τις πρωναγωνιστριες που 
έζησαν έδώ καί εκατόν εβδομηνταπέντε. 
χρόνια.

Μετάφρ. Μ. Κ.

Μ Α Ρ Τ Η  Σ

Ό  Μάρτης γλνκοχάραξε και χάθηκε ό Φλεβάρης 
πον στ ana τών άγέρηδων γνρνονσε καβαλλάρης 
και τά στοιχειά διαφέντενε και τη βροχή επροβόδα 
νά λονζτ] τά περβόλια μας π ωϊμε δεν είχαν ροδα.

Πρωτομαρτιά! Κι ό πόθος μας σάν τό μπονμπονκι ανοίγει 
—ά χ ! θέ μον. εφέτος ναδινες γρήγορα να μη φνγη  ! 

την κόκκινη δέσε κλωστή γύρω στ ώραϊο σον χέρι 
τον Μάρτη ό ήλιος μη σε δη και σε μανρίση ω ταίρι !

Γενάρης 1929 " ΙΚ0Σ ΐηΟΚΐα1
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SK εβδομαδιαία εκδοσις.

ΟΠΩΣ αναγγείλαμε καί στό προη
γούμενο φύλλο μας, τά «Ελληνικά 

Γρόμματα» άπό τό Μάϊο μέ τήν εβδο
μαδιαία τους εμφάνιση θ ά  παρουσιάσουν 
και νέες σοβαρές βελτιώσεις τόσο στήν 
υλη τους οσο καί στήν τεχνική τους εμ
φάνιση. Δέν θέλομεν νά προκαταλάβωμε 
τούς αναγνώστες μας καί γ ι ' αύτό άπο- 
φεύγομι; νά δώσωμε προκαταβολικές ύπο- 
σχέσεις σχετικές μέ τις βελτιώσεις αύτές, 
καθώς επίσης αποφεύγωμε νά μπούμε 
σε λεπτομερειες. Μιά δήλωση όμωςέχωμε 
απολύτως τό καθήκον άλλά καί τό δ ι
καίωμα να κάμωμε. Τά εβδομαδιαία 
«'Ελληνικά Γράμματα» θά  είναι κάτι 
απολύτως νέο γιά τόν τόπο μας. Πείρα 
δυό χρόνων, αγώνες σκληροί, πάλαιμα 
άγριο πρός χίλιους ενάντιους άνεμους 
μάς δίδαξαν πολλά κα! μάς έδωσαν τά 
πολύτιμα έκεΐνα εφόδια, πού είναι άπό 
τα πειο σπουδαία κεφάλαια γιά τήν προ- 
σπάθειά μας.

Τό περιοδικό μας, μέ τή νέα του συ- 
χνώτερη εμφάνιση, θά χαράξη καί έντο- 
νώτερη καί ευκρινέστερη κατεύθυνση, 
εγκαινιάζοντας σειρά άπό άρθρα τά όποια 
θα  θίγουν κάθε λογήο ζητήματα ποΰ 
ενδιαφέρουν εναν μορφωμένον άνθρω
πον. Έ πίσης, όσον αφορά τήν εικονο
γράφηση θά καινοτομήσουμε δίδοντας 
έκτος τοΰ έγχρωμου εξωφύλλου κοί άλλες 
έγχρωμες εικόνες μέσα στό κείμενο.

"Ζήτημα άναζροφής.

Υ ΠΑΡΧΟΥΝ Κ Α Π Ο ΙΟ Ι, ευτυχώς λ ί
γοι, άπό τούς λεγομένους μορφωμέ

νους, και μάλιστα τους γράφοντας, πού 
επρεπε νά ξοιρουν δτι, ό άνθρωπος πού 
διεκδικεΐ^ κουτσά στραβα τόν παραπηνω 
τίτλο πρέπει νάχη καί ανθρωπιά λίγο 
περισσότερη άπό τούς Φιλισταίου^ δπως 
συνειΟίζουμε νά λέμε, πού δέν ασχολούν
ται με τά γράμματα καί μέ τάς τέχνας. 
.Αραιά κάπου-κάπου δεχόμαστε μέσα στήν 

αλληλογραφία τοΰ περιοδικού καί κάποιο 
πιστοποιητικό κακής ανατροφής, και, μά 
τήν αλήθεια, άποροΰμε τί άντίλτ^ψη έχουν

αυτοί οι^ανθρωποι δσον άφορφ τόν τρόπο 
με τόν όποιο πρέπει νά φέρωνται σέ 
πρόσωπα που τα βλέπουν κάθε μέρα, 
άφοΰ φέρονται ετσι πρός άνθρώπους 
που δέν τούς άντικρύσανε ποτέ, καί που, 
τέλος πάντων^ δεν διέπρα£αν καί ασυγ
χώρητα εγκλήματα εναντίον των. Αύιή 
ή χοντρή άντίληψη γιά τίς σχέσεις προ
σώπου με πρόσωπό είναι καιρός αλή
θεια, να λειψό. Ο σεβασμός μεταξύ τών 
ατόμων είναι στοιχειώδες καθήκον γιά 
τους πολιτισμένους ανθρώπους' τό νά 
καταγίνουνται στά γράμματα ερχεται 
πολύ υστερωτερα καί δέν είναι τόσο 
απαραίτητο, δσο τό πρώτο.

Για νά μιλήσουμε πειο συγκεκριμμένα, 
κάποιος αναγχώστης τοΰ περιοδικού μάς 
βρίζει σχεδόν, γιατί, λέγει, δέν εγινε 
άκόμη η κρίσις τοΰ Διαγωνισμού Διηγή
ματος, ένφ είχαμε γράψει δτι θά γινό
τανε μέσα σέ ώρισμένο χρονικό δριο. 
Δέ πιστεύουμε νά εϊτανε τόσο βαρύ άδί- 
κημα, ωστε να πάρη αφορμή ό ευερέ
θιστος αύτός καί δντως «είκοσιπεντά- 
δραχμος»^ ετσι (υπογράφεται) απόγονος 
τών αρχαίων Ε λλήνων, γιά νά μας δείξη 
τούς ώραίους του τρόπους. Τόν παρα
πέμπουμε στο παρακάτω σημείωμα 'Ένας 
δυο άλλοι γραφουν ώς αληθινοί «Ρολάν- 
δοι μαινόμενοι», γιατί, καλά καί σώνει, 
δέν βρίσκουμε αριστουργήματα τά κάποια 
χειρόγραφά τους. Μά τέλος πάντων πρέ
πει νά τό πάρουμε άπόφασή δτι δέν είμα
στε δλοι^ «οί γήν Έ λληνιδα οίκοΰντες» 
μεγάλοι άνθρωποι. Ά ντιθέτω ς πρός αύτά 
τα σπάνια δείγματα, δλοι σχεδόν οΐ άνα- 
γνώσται πού στέλνουν κάτι καί θέλουν 
τή γνώμη μας, μιλοΰν μέ πολύ άνθρω- 
πια, με λεκτικό άξιο έξειλιγμένου άνθροι- 
που. Πολλοί άπό αύτούς γράφουν πολύ 
καλύτερα πράγματα άπό τούς «κεχολο)- 
μένους» καί δέχονται έν τούτοις τήν 
κρίση μας ευγενικά, εστω καί αρνητική. 
Αυτη η πλειοψηφία είναι εύχάριστο 
ση μεΐο.

Ό διαγωνισμός μας.

ΣΧ ΕΤΙΚ Α  μέ τήν κρίση τοΰ Διαγωνι
σμού Διηγήματος, πού προεκηυύχθη 

από τό περιοδικό μας, κάνουμε γνωστό
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στούς άναγνοίστας μας δτι θά  γίνη εντός 
τοΰ Μαΐου. Ή  αναβολή αύτή οφείλεται 
σέ θερμές αιτήσεις νέων άπό διαφόρους 
επαρχίας, πού δέν θατα*ε σωστό ^απο
κλεισθούν άπό τό διαγωνισμό. Στό επό
μενο φύλλο θά  δημοσιεύσουμε καί τα 
ονόματα τής κριτικής επιτροπής.

3Υίία άωώ̂ εια.

Ο ΙΩ Α ΝΝ ΗΣ Τ ΣΑ Γ Κ Α ΡΗ Σ πού π έ
θανε τόσο τραγικά στη Θεσσαλονί

κη, ύπήρξεμιά μορφή επιχειρηματική δυ- 
σαντικατάστατη. Νέος, δραστηριώτατος, 
γεμάτο; ζωή, στάθηκε ή ψυχή τού Κεν
τρικού Πρακτορείου 'Εφημερίδων και 
τής εκδοτικής εταιρείας «Πυρσός». Ε κ 
φράζουμε κ’ έμεϊς μαζί μέ όλο τόν περι
οδικό τΰπο τής Ε λλάδος, τή θλίψη μας 
γιά  τόν πρόωρο καί άδικο θάνατο του.
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έΜε^ονζικη ενόννη.

ΓΙΑ νά συμπληρώσουμε κάπο ο προη
γούμενο σημείωμά μας σχετικά μ-έ 

τά άκαλαίσθητα μνημεία πού άσχημί- 
ζουν καθε γωνία τής Έλληνικι,ς γή<:, 
σημειώνουμε δτι οί δράσται τους, οχι 
μόνο θεωρούνται ώς τεχνίτες άξιοι τού 
όνόματοί, άλλα και είναι οι περισσότε
ροι έλπιδοφόροι νέοι ττις τελευταίας 
φουρνιάς τοΰ Πολυτεχνείου. Σ ’ αύτούς 
ανήκουν τά φρικτά ηρώα τοΰ Βόλου, 
τών Ίωαννίνων, ΐοΰ Η ρακλείου, το 
μνημεΐον τοΰ Σκουφά, καί κυρίως τό 
κολοσσιαΐον ήρώον τής Θεσσαλονίκης, 
25 μέτρα ύψος, μπρούντζινο. Καί πώς 
μπορούσε νά είναι εργα τέχνης, άφοΰ ή 
έπιτροπή γιά τήν ανέγερσή των άπαρ- 
τίζεται άπό άνθριόιτους, οί όποιοι ως 
κριτήριον έχουν τόν πειό πρόχειρο συ
ναισθηματισμό; Γ ιά  τό ποραπάνω μνη
μείο, τήν κριτική έπιτροπή τήν συγκρο
τούσαν : 1) δ ’Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλο
νίκης, 2) ό Ε πιτελάρχης Α'. Σώματος 
στρατοΰ καί δύο ανώτεροι αξιωματικοί, 
3) ένας καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, 
καί ούτε ’ίχνος καλλιτέχνου^  έστω καί 
μή συγχρονισμένου. Στήν άρ^χαιότητα, 
πού καθε τόσο τήν φέρνουν ώς παρά
δειγμα οί άπόγονοί της, δέν πιστεύουμε 
δτι τήν κριτική έπιτροπή^γιά  έργα τέ
χνης τήν αποτελούσανε άνθρωποι τών 
όπλων, μολονότι ανήκαν σέ έποχή, πού 
ή καλλιέργεια τού ώραίου άφοροΰσε κάθε 
λογής άνθρωπο. Σκεφθήκανε αύτοί οί

άνθρωποι, τί ευθύνη έχουν απέναντι 
τού μέλλοντος πού θά  κρινχ) άπό αύτά 
τά κακότεχνα κατασκευάσματα, για τήν 
ελληνική τέχνη τής εποχής μας, ή 
όποία βρίσκεται σέ πολύ ανώτερο επ ί
πεδο; Π λάγι μαε είναι οί Σέρβοι, που 
έχουν στήσει στούς κήπους τους ρργα 
τοΰ Μέστρυβιτς, παράξενα καί εξπρεσ- 
σιονιστικά. Αύιός ο γλυπτής εχει^ κάνει 
καί τό περίφημο «Ή ρώον» τοΰ Κοσ- 
σοβο, πού θά τόν σκοτώναμε έδώ, στην 
Ε λλά δα , άν βλέπαμε «τούς στραβολαί· 
μικους ήρωές του, καί τά άφύσικα γε- 
νεια τοΰ Πάσιτς».

Τό ωεοίφηιιο Σχολείο.

Ε1ΙΑΝΕΡΧ 0Μ ΕΘΑ  πάλι σ ε ζ η τ ή -  
ματα συναφή μέ τή Σχολή τών Κα

λών Τεχνών τού Πολυτεχνείου καί μέ 
τόν τρόπο πού διδάσκεται ή τέχνη έκεΐ 
μέσα: Π οιοι είναι οί άριστεϊι. του; 1ί 
έργα παρουσιάζουν ; Μήπως υπολογίζον
ται γιά  τέτοια τά ηρώα τοΰ κ. Φα?.ηρέα 
καί οί προτομές τοΰ κ. Νάτσιου. Η  η 
ζωγραφική τών άποφοίτων, πού θάβον
ται στήν άς άνεια, άν δέν ξετινάξουν άπο 
πά ω τους τό άγονο κεφάλαιον πού^ κερ
δίσανε έκεΐ μέσα (υστερ’ άπο έπτά (άρ· 7) 
ολόκληρα χρόνια διδασκαλίας), καί δέν 
ξαναρχίσουν πάλι άπό τό άλφα "Εως 
πότε θά εξακολουθήσουν νά αύταπα- 
τώνται οί αρμόδιοι ότι μέσα στή Σχολή 
τών Καλών Τεχνών δέν ξοδεύεται ασκό- 
πως χρόνος καί χρήμα;

Το έ}ώφν^ό μας
I |  εικόνα τοΰ εξωφύλλου μας είναι εργο
I  1 τοΰ όλλανδοΰ Χριστοφόρου Bis - 
schop, καί παριστάνει μια γεροντισσα 
πού προσεύχεται μέ τή βίβλο της. Ό  
αναγνώστης θ ά  εκτιμήσει τή χρωματική 
άρμονία τοΰ έργου, τήν απαλότητα τών 
τόνων καί τόν ώραΐον τΰπον τής γβηάζ 
πού διάλεξε γιά μοντέλλο του.

Ά π ό  άβλεψία, στό σχετικό μέ τό ί’ξώφνλλη 
σημείωμα τοΰ προχΦεσινοΰ «ρυλλου, παρελή- 
φφησαν μερικές λέξεις. 'Η  φράσις άς συμπλη
ρωθεί (ται: «Μέ τό εργον αϊτό έγκαινιάζουμε
σειράν διαλεχτών έξωφύλλων ποΰ νά είναι άνε- 
γνωρισμένα έργα τέχνης καί συγχρόνως ε«λη· 
πτα, καί τά όποια ... »
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Κυνικά καύματα.
Μιά βραδυά άπό κείνες τις γνωστές 

τοΰ καλοκαιριού τής^Άθήνας, τής πα
λιάς, τής άνυδρης, τής ξεροψημένης, τής 
αλευρωμένης ’Αθήνας.

Μάταια άνοιγοκλείουν τά στόματα, ζη
τώντας μιά πνοή δρο- 
σούλας. 'Ο άγέρας λές 
και ρουφήχτηκε δλος 
άπό τ’ αστέρια, πού 
τρεμολάμπουν στόν 
’Αττικό Ουρανό.

Οι δικοί μου ξεφυ- 
σαίνουν, ξαπλωμένοι 
στίς κουνιστές πολυ
θρόνες, σιό περιβο
λάκι τοΰ σπιτιοΰ μας 
κ’ έγώ κυλιέμαι στό 
ζεστό πλακόστρωτο.

Είνε ή ώρα τοΰ 
δείπνου, μά κανείς 
δέν άποφασίζει νά 
παρακινήσει τούς άλ
λους γιά νά μποΰμε 
στήν τραπεζαρία.

Ξαφνικά ό μπάρ
μπας μου άπλωσε τό 
χέρι του καί μ’ άρ
παξε άπ’ τ ’ αύτί.

— Κάτι σοΰ είχα 
τάξει, άν έπαιρνες μέ 
καλό βαθμό τό εν
δεικτικό σου.

Πήδηξα πάνω.
Να με  ̂ πας στο^θέατρο ! Φώναξα.

Πάμε άπόψε;
Μόνα που δέν έβαλα τά κλάμματα 

απ τή χαρά μου. Χωρίς νά δώσω άπάν- 
ταση,  ̂ χυμηξα στήν κάμαρά μου. Σ ’ ενα 
λεψτο, στα σκοτεινά, μέ μόνο τό φώς 
πουριχνε στην κάμαρα τό φανάρι τοΰ 
δρομου άπ’ τ ’ άνοιχτό παράθυρο, πλύ
θηκα, ντύθηκα.

Οι άλλοι μπήκαν στήν τραπεζαρία. Μέ 
φώναξαν.
α Τρέμοντας μπας καί μετανοιώσουν,
υστερ άπ το φαΐ, μέ κανένα λόγο δέν
δέχτηκα νά καθήσω στό τραπέζι. Ά ρπαξα
ενα κομμάτι ψωμί καί βρέθηκα στό δρόμο.

— Θά περιμένω
κάτω ώς πού νά φάτε.

*
*  *

"Ενα ξαφνικό βρα- 
δυνό άγεράκι, φέρνει 
μιάν ευχάριστη μυ
ρουδιά, άπ’ τό φρε- 
σκοκαταβρεγμένο χώ
μα, καθώς περνάμε 
τή στενόμακρην εί
σοδο, τή φωτισμένη 
άπό τά μπέκ τοΰ άε- 
ριόφωτου τής μάν
τρας πού λ έ γ ε τ α ι  
«Θερινόν Θέατρον 
Τσόχα».

Μιά ήσυχία, γε
μάτη μυστήριο, βα
σιλεύει στήν πλατεία 
τοΰ Θεάτρου. Οί ά
δειοι, άκόμα, ξύλινοι 
πάγκοι, άραδιασμένοι 
στό κατηφορικό έ'δα- 
φος κι’ άντικρύζοντας 
τή σκηνή, στήν παι
δική μου φαντασία 
μοιάζουν σάν έμψυχα, 

πού χάσκουν σιωπηλά καί άκίνητα, στ’
όνειρο μιάς ευτυχισμένης άναμονής. Θαρρώ 
πως κρύβουν κι’ αύτοί, μέσα στίς ξύλινες 
καρδιές τους, τήν ίδιαν άνυπομονησία, 
πού κάνει τή δική μου καρδούλα νά 
χτυπά δυνατά καί πού ή φυσική τους
άκινησία τούς εμποδίζει νά τήν εκδηλώ
σουν. Καί τούς λυπάμαι. Γιατί έγώ νοι- 
ωθω τήν άνάγκη καί μπορώ νά φανε

ρώνω τή χαρά μου, μέ κάθε τρόπο. 
Μιλώ σιγά ψιθυριστά, ρωτώντος τό ενα 
καί τάλλο, σαλεύοντας άκατάπαφτα πάνω 
στό χορτάρινο μαξηλαράκι μου, γυρνώντας 
δεξιά κι’ άριστερά ή χάσκοντας, γεμάτος 
θαυμασμό, γιά τήν τεράστια εικόνα τής 
πάνινης αύλαίας, πού παραστενει το αρμα 
τοΰ ξανθομαλλού Φοίβου, τριγυρισμένο 
άπό έ'ναν αιθέριο χορό μισόγυμνων ω
ραίων γυναικών άπάνω στά λευκοχρυσα 
σύννεφα. Ή  ροδοδάκτυλος Ή ώ ς! Μέ 
στόμα ορθάνοιχτο θαυμάζω τό άπέραντο 
πανί χωρίς νά υποπτεύομαι—εύτυχώς— 
τό στραπατσάρισμα πού έχει πάθει τό 
κλασικό άριστούργημα τοΰ Γκουΐντο Ρένι 
άπό τό χυδαίο σκηνογράφο.

Ά ξαφ να μιά λαχτάρα μοΰ ξελιγώνει 
τήν καρδιά. “Ενα φύσημα τοΰ άγέρα κάνει 
τήν αύλαία νά κουνηθή. Υποχωρεί στό 
βάθος, κοιλώνεται στό κέντρο, στέκει, κυ
ματίζει καί ξαναφουσκώνει άργά αργά, 
σάν νάρχεται κατ’ άπάνω μου. "Ολα πέρ- 
νουν μιάν άξαφνη κίνηση. Θαρρώ πως 
βλέπω τά πυρορούθουνα άτια νά κουνοΰν 
τά κεφάλια τους. Τ ’ άκούω νά ρουθου
νίζουν, νά χλιμιντράνε. Φοβάμαι στ’ αλή
θεια θά κινήσουν ορμητικά γιά τόν ού- 
ράνιο δρόμο τους κι’ άν ο. λογίζομαι μέ 
πραγματική στενοχώρια πώς οί δ'μορφες 
συντρόφισες τοΰ Φοίβου θ ’ άναγκαστοΰνε 
γρήγορα νά σταματήσουν τό χορό τους 
λαχανιασμένες μέ πληγωμένα τα ροδο- 
λευκα γυμνά ποδαράκια του, στή μάταιη 
προσπάθειά τους.

Καί ρωτώ:
— Μά πώς μποροΰν αύτές νά τρέχουν 

μέ τά πόδια τους γύρω άπ’ άμάξι πού τό 
σέρνουν τέτοια άλογα;

Ό  μπάρμπας μου θέλησε νά μοΰ εξη
γήσει.

— Εινε φαντασία τοΰ ζωγράφου. Ό  
Φοίβος εινε ό θεός “Ηλιος πού ξεκινά 
τήν αύγή κ. τ. λ. κ. τ. λ.

Μά έγώ δέν άκούω.
Ρωτώ. ’Εκφράζω τίς άπορίες μου, δέν 

περιμένω ούτε προσέχω στις απαντη ιεις. 
Ή  παιδική μου φαντασία άπαντά μόνη 
της πλάθοντας τό παραμΰθι τοΰ παιδικού 
μου γούστου μ’ όλες τις ομορφιές του και 
-τίς φαντασιοπληξίες του.

Ξαφνικά μιά φωνή άκούστηκε, μια 
φωνή δυνατή, άν επαίσθητα έρρινη, μα

τόσο επιβλητική καί καθάρια, τόσο παρά
ξενα συμπαθητική:

— Χτυπάτε τίς πολλές!!
Κ’ έγινε τότε κάτι παράξενο. Σίγουρα 

ό Ξανθόμαλλος Φοίβος ήταν που μίλησε,, 
γιατί άπ’ τό βάθος άκούστηκαν τρία βρον
τερά χτυπήματα καί μέ μιάς ή αυλαία τα
ράχτηκε μ’ ενα λαφρο συρσιμο πρός τα 
πάνω κ’ έ'μεινε άκίνητη σά ν’ άκουσε ό 
άγέρας τήν παράξενη προσταγή. Μέ μιάς 
τά τρίφωτα τοΰ γκαζιοΰ δεξιά καί αρι
στερά καί όλη ή σειρά τών μπέκ τής ράμ
πας καί τών προσκηνίφν, δυνάμωσαν ξα
φνικά κι’ ένα δυνατό φώς ξεχύθηκε γύρω 
άπ’ τό Φοΐ ο σάν πραγματική άνατο/ή.

"Αρπαξα φοβισμ νος τό γόνατο τοΰ 
μπάρμπα μου κ’ έμεΐ ' α ακίνητος καρφω
μένος στή θέση μου, μέ το στόμα ανοιχτο 
καί μέ γουρλωμένα τά μάτια, άτενίζοντας 
μέ αληθινό δέος τά γλαρά μάιια τοΰ 
ξανθομαλλού Φοίβου.

— Ποιος ήταν πού μίλησε;
—Ό  Παντόπουλος!
Έ ρριξα τότε μιά ματιά γυρω μου 

καί γιά πρώτη φορα ανακαλυτρα πώς 
δέν είμαστε μόνοι μας. Το Θέατρο ειχε 
γεμίσει. "Ενας κόσμος αληθινός, είχε κα
ταλάβει τά καθίσματα πίσω μας κι ολό
γυρά μας πού έγώ δεν τον ειχα νοιώσει 
ώς έκείνη τή στιγμή, ζώντας μέσα στον 
κόσμο τόν ψεύτικο τής φαντασίας μου^ 

"Ενα χτύπημα άκόμα, αλλο ενα, κ 
έ'να τρίτο, καί ή αυλαία σηκώθηκε.

—Ά α α α !
Γύρω σ’ ένα σοφρά, καθισμένοι σέ 

χαμηλά σκαμνιά η χαμο στο πατωμα, 
μεσ’ άπό έ'να κοινό τσουκάλι μέ ξύλινα 
κουτάλια, τρώνε τή φασουλάδα τους κά
ποιοι λαϊκοί τύποι. Φοροΰν πουκάμισα 
εργατικά καί παντελόνια μπαλωμένα^ ή 
πανοβράκια Πλακιώιικα, που ηταν^τοσο 
συνηθισμένο νά τά βλεπει κάνεις, ακόμα 
τότε, στούς δρόμους τής Αθήνας.

“Ενας οικογενειάρχης Πλακιώτης, τρι- 
γυρισμένος άπό τή φ<< μιλιά του, φανε
ρώνει μέ τόν άπλοϊκό του ενθουσιασμο 
τήν εύτυχία του πού στηρίζεται στην ομο- 
νοια, τήν άγάπη καί την πειθαρχία τοΰ 
σπιτικοΰ του καί μιλεΐ με τον ίδιον εν- 
θουσιαμό γιά τή φτώχια του που την 
τραγουδάει στό τέλος τοΰ φτωχοΰ γεύ
ματος άπάνω στήν ξύλινη λυρα του.  ̂

Ό λ ’ αύτά περνοΰν άδιάφορα γιά μένα,

Φ



πού τό παραχάϊδεμμα τών δικών μου 
και ή καλοζωΐα τοΰ σπιτιοΰ μας, μέ εί
χαν κακομάθει τόσο, πού νά μή μποοώ 
να σκεφθώ καν πώς ήταν ποτέ δυνατό 
νά υπάρχει χαρά μέσα στή στέρηση καί 
πώς μποροΰσαν να ζοΰνε παιδιά ευτυχι
σμένα κάτω άπο τήν πίεση τής πατρι
κής εξουσίας.

"Ενα Μ-όνο αξιοθαύμαστο μοΰχε μείνει 
οταν επεσε η αυλαία, κλείνοντας τήν ποώτη 
πράξη.

Ό  Παντόπουλος !
Ό λ ο ι γύρω του ήταν σβυσμένοι. Φαν

ταζόμουν το βιβλίο πού κρατούσε ό υπο
βολέας καί πού τόβλεπα πότε πότε νά 
ξεπροβάλη καί νά χοροπηδάς νευρικά 
πισω απο το μεγάλο καβούκι του, τό' 
φανταζόμουν τυπωμένο μέ μικρούλια μι- 
κρούλια μαΰρα γραμματάκια καί μέ χρυσά 
κεφαλαία διακοσμημένα μέ διάφορα πο
λύχρωμα στολίδια, φύλλων, ρόδονν καί 
ξωτικών παραστάσεων. Ό ταν μιλούσαν οί 
άλλοι ηταν τά μικρά μαΰρα γραμματάκια 
κι’ δταν άρχιζε ό Παντόπουλος ήταν τά 
χρυσά κεφαλαία. Κ ’ ή διακόσμησή τους, 
η κίνηση του, η στάση του, ή χειρονομία 
του, η γκριμάτσα του, ή έκφραση . τών 
ματιών του, ώ ! τά μάτια του, τά μάτια 
που μιλούσαν, τραγουδούσαν, γελούσαν, 
εκλαψαν, διηγούνταν ολόκληρες ιστορίες 
καί ή μάσκα τοΰ κόσμου, πίνακες ζωγ
ραφικοί πού άλλαζαν άδιάκοπα. Κ ’ ένοι
ωθα καλά, μ’ δλο πού ήμουν ένα παι- 
δαρέλι^δλο τό νόημα πού είχε τό παίξιμό 
του, ολα τ’ άνθρώπινα συναισθήματα 
που παλευαν μεσα στην άπλοΐκή ψυχή 
τοΰ Πλακιώτη, αύτοΰ τού άγράμματου, τοΰ 
μφροπιστου καί φιλύποπτου τύπου, τοΰ 
τόσο φιλόστοργου πατέρα μά καί τόσο 
σατραπικού οικογενειάρχη, δπως τόν θέλει 
ή̂  Ρωμαίϊκη παράδοση καί ή άστική άν- 
τιληψη. Κι οταν ό παράς δ παντοδύνα
μος μπαίνοντας στο φτωχό σπιτό του τόν 
εκανε τοσο κωμικοτραγικά δυστυχισμένο, 
εγω, το παιδακι, ένοιωθα τά δάκρυα νά 
μοΰ γεμίζουν τα μάτια, κι’ άποροΰσα 
πώς η χοντη Κυρία, πούχε τή θέση της 
ακριβώς πίσω μου, μποροΰσε νά ξελυ- 
γωνεται στά γέλια, μέ τά βάσανά του καί 
τόν ψυχικό σπαραγμό του. Κι’ δταν πιά 
ο μεγάλος του γιός, σέ μιά κακιά ώρα, 
παρασυρμένος άπό τήν οργή τούγι α τήν 
καταστροφή τής ευτυχίας τής άδελφής

του, με τη μεγαλομανία πούφερε στό 
σαλεμένο μυαλό τοΰ πατέρα του ή από
χτηση τού κεφαλαίου, σήκωσε τό λοστό 
γιά νά τόν χτυπήσει, μιά τρεμούλα συν
τάραξε τό τρομερό ξύπνημα, πού είδα νά 
ζωγραφίζεται μέ τόσες καταπληκτικές εναλ
λαγές στή θεία μορφή τού άφταστου, μ’ 
έ'κανε νά ξεσπάσω σ’ ένα υστερικό κλάμ- 
μα, τόσο δυνατό, πού άναστάτωσε τό 
θέατρο.

Ετσι γνώρισα γιά πρώτη φορά τόν 
Παντόπουλο, χωρίς νά φαντάζομαι πώς 
ύστερ άπό λίγα χρόνια, Θάχα τή μεγάλη 
τιμη να παίζω μαζυ του καί μάλιστα αύ
τόν τόν ίδιο ρολο τού οξύθυμου γιοΰ 
του, σηκώνοντας έγώ ό ίδιος τό λοστό, 
πάνω άπ’ τό θειο του κεφάλι.

Βρισκόμαστε πάντα μερικές δεκάδες χρό
νια πισω. Σ:οΰ Χαρίλαου Τρικούπη τό 
αύτηρό σαλόνι, γιορτάζουν κάποιαν οικο
γενειακή γιορτή. Είνε καλεσμένοι δλοι οί 
πολιτικοί φίλοι τοΰ μεγάλου Πρωθυπουρ
γούς Η επίση ιιη Αθήνα Γεωργίου τοΰ 
Πρώτου. Υπουργοί, άνώτατοι υπάλληλοι, 
Στρατηγοί, Ναύαρχοι, άντιπρόσωποι τής 
Αυλής. Άναμεσα σ’ δλους αύτούς κι’ ό 
Εύάγγελος Παντόποι'λος, φίλος προσω
πικός τοΰ Τρικούπη, φίλος έ'μπιστος καί 
άγαπητός.

Καί τούς βουλευτάς τοΰ κόμματος άκόμα, 
τούς δέχονταν ή Σοφία, ό μόνος έξ άπορ- 
ρήτων συιιβουλος, ή άλησμόνητη άδελφή 
τοΰ μεγάλου πολίτικου. Τούς δέχονταν, 
ακούε τι θέλουν και έκρινε αύτή άν έπρεπε 
ή οχι νά τούς περάσει στό ιδιαίτερο γρα
φείο τοΰ Προέδρου. Ό  μόνος πού δέν 
υποβαλλονταν σ’ αύτόν τό / κανόνα ήταν 
ο Παντόπουλος. ’Έλεγε καλημέρα τής Σο
φίας καί χτυπούσε τήν πόρτα τοΰ Τρι- 
κούπη.

— Ποιος εινε ;
— Έγώ· δ Παντόπουλος.
Κι’ έμπαινε. Καί καθόταν πλάϊ στό 

γραφείο του. Κι’ ό γρανιτώδης πρωθυ
πουργός, ό αύστηρός τηρητής τοΰ πρω
τοκόλλου τής αυστηρότερης ’Αγγλικής εθι
μοτυπίας, τόν δέχονταν πάντα μ’ έ'να χα
μόγελο στά χείλη γεμάτο εΰνοια, χαμό
γελο πού τόσο σπάνια φώτιζε τήν αύ- 
τηρά του μορμή. Ό σ ο  κι’ άν ήταν άπα- 
σχολημένος, άκόμα κι’άν συνεδρίαζε προε
δρεύοντας κάποιας επιτροπής, θά  ειχε 
πάντα έ'να χαμόγελο στά χείλη, γιά νά

δ ε χ τ ε ί  τόν Παντόπουλο καί μιά θέση, γιά 
νά τόν καθίση κοντά του. Δέν τοΰ ζη
τούσε βέβαια τή γνώμη του γιά τά πράγ
ματα τοΰ Κρατου:, δεν παρελειπε ομως 
κάθε φορά πού ή συζήτηση η ή εργασία 
του σταματούσε γιά λίγο, νά τον χτυ- 
πήση φιλικά στόν ώμο, καϊ να  ̂τόν ρω- 
Χήση γιά τό θέατρό του, νά τόν παρα- 
καλέση νά περιμένη γιά ν ’ άκούσει σέ 
λίγο τήν αιτία πού τον εφερε στο γρα
φείο του. "Ετσι, δταν άργότερα δ Παντό
πουλος έμενε μόνος μαζύ του, ό Τρικού- 
πης άφινε δλη τήν ευχαρίστησή του νά 
φανερωθεί λέγοντάς του συχνά:

— Δέ φαντάζεσθε, φίλε μου, πόσο μέ 
ξεκουράζει ή συντροφιά σας. ’Ά ς μιλή
σουμε λίγο γιά τέχνη. _ , , «

Καί τίς περισσότερες φορές αύτος ο λι- 
γόλογος, δ λακωνικώτερος τών πολιτικών 
τής Ελλάδος, φλυαροΰσε μαζύ του ολό
κληρα τέταρτα, ένώ το σαλόνι εξω γεμιζε 
άπό ανυπόμονους καί βιαστικούς πολι- 
τευομένους.

’Έ τσι καί γι’ αύτό τό βράδυ, έ'νας άπο 
κείνους πού πρώτοι-πρώτοι καλέστηκαν 
στή φιλική συγκέντρωση ήταν δ Παντό
πουλος. Καλοβαλμένος μεσα στη μαύρη 
του ρεδιγκότα, καθισμένος άναπαυτικά σέ 
μιά πολυθρόνα, μ’ έ'να ποτηράκι βερμούτ 
στό πλάϊ του, άπαντοΰσε μέ τό γνωστό 
του χιούμορ καί τήν άκαταγώνιστην έτοι- 
μολογία του, στίς κυρίες πού τόν περι
στοίχιζαν.

Τά γέλια κόρωναν σέ κάθε φράση του, 
ένώ αύτός κοίτταζε γυρω του γεμάτος 
σοβαρότητα καί μέ τά μάτια ορθάνοιχτα 
πλημμυρισμένα άπό προσποιητη έκπληξη 
καί παραξενιά γιά τήν έντύπωση τής κου
βέντας του. Κι’ αύτό ήταν ένα άπ’ τά 
πολλά καί μεγάλα του χαρίσματα. "Ελεγε 
τά έξυπνώτερα πράγματα, ιστορίες, έπει- 
σόδια, εύφυολογήματα, λογοπαίγνια η 
προσποιητές άφελειες μωρού παιδιού^ με 
τή φυσικώτερην υπόκριση τής πιό άνε- 
πίληπτης σοβαρότητας, χωρίς τό παραμι
κρό χαμόγελο. "Ετσι τό αύστηρό σαλόνι 
τοΰ Προέδρου μέ τούς σοβαρούς καλε
σμένους του, ένοιωθε τη βαρια του ατμό
σφαιρα νά σκορπιέται στή φωτεινήν 
άκτινοβολία τής εύθυμίας πού σκορπούσε 
ολόγυρά του σάν ήλιος ο μεγάλος μας 
κωμικός.

Ξαφνικά, ένα συγνεφάκι φάνηκε στόν

δρίζοντα. Αύτή ήταν ή κακιά στιγμή. 
Μιά κι·ρία ειπε στόν Παντόπουλο:

— Άπαγγείλετέ μας κάτι.
Κ’ οί άλλες τή συμπλήρωσαν.
—"Εναν κωμικό μονόλογο.
—"Ενα ποίημα τοΰ Σουρή ■ ·
— ’Ή  τοΰ Αασκαρά:ου· · ·
— Ή  κάτι άπό κανένα ρόλο σας
Ή  προσποιητή σοβαρότητα τού Κω

μικού έσβυσε μέ μιάς στήν πλατειά του 
μάσκα. Τό χαμόγελο τής ειρωνείας, το 
κακό του χαμόγελο, αύλάκωσε τή ̂  μορφή 
του. 'Η  ησυχία του φτερούγισε. Ή  μα- 
λακιά του πολυθρόνα δέν τοΰ ήταν πεια 
άναπαυηκή. Σηκώθηκε.^

— Λυπούμαι, κυρίες μου, μά αύτό εινε 
άδύνατον.

Τραβήχτηκε σέ μιά γωνιά. Τόν πολιόρ
κησαν καί κεΐ. Στρυμωχτηκε σε μιαν 
άλλη. Ή ρθα ν  καί κεΐ νά τόν βασανί
σουν. Κατέφυγαν στούς άντρες τους. 
Υπουργοί, ναύαρχοι, στρατηγοί ήρθαν νά 
τόν παρακαλέσουν. Άρνήθηκε. Ή τα ν  ή 
άρχή του. Έ δώ  δεν ηταν 0 ηθοποιος. 
Ή τα ν  δ άνθρωπος. Ή  τέχνη του ήταν 
έκεΐ, στό Θέατρό τον, στό Ναό της. Ποτέ 
δέν είχε ξεπέσει κατεβαίνοντας κάτω άπ’τό 
σύνορο τής ράμπας. Ά ν  δέν τούς Ικανο
ποιεί ώς κοσμικός άνθρωπος λυπάται 
πολύ. Μά ηθοποιό μόνο στή Σκηνή μπο
ροΰν νά τόν δούνε. Πουθενά αλλού. Ποτε 
δέν ταπείνωσε τήν Τέχνη του,_ σέρνοντάς 
την στά σαλόνια τών κοσμικών συγκεν
τρώσεων. Τελείωσε! Αύτή ήταν ή άρχή του.

Οί κύριοι χόλιασαν. Οί κυρίες πεισμά
τωσαν. Έτρεξαν στή Σοφία. Ό  καλλιτέ
χνης άρνήθηκε καί σ’ αύτήν. Πήγαν στόν 
Τρικούπη. Τόν στενοχώρησαν πολύ καί 
έπί τέλους τόν καταφεραν να το ζητησει 
κι’ αύτός άπ’ τόν Παντόπουλο, νά τό ζη
τήσει γιά χατήρι δλων τών παρευρισκο- 
μένων καί. - - γιά χατήρι του!

Ό  Παντόπουλος ειχε γίνει κατακόκκι- 
νος. ’Ώ ! Ά ν  δέν ένοιωθε τόσο σεβασμό 
καί τόση άγάπη στόν Τρικούπη, σίγουρα 
θάπαιρνε τό καπέλλο του. Ωστοσο και 
σ’ έκεΐνον άρνήθηκε ευγενικά:

— Παρακαλώ θερμά, Πρόεδρέ μου, 
μήν έπιμένετε. Δέν εινε απο καπρίτσιο 
ή άρνησή μου. Δέν μπορώ. Μοΰ ειν αδύ
νατο νά παίξω σ’ ένα σαλόνι καί  ̂ στο 
ίδιο έπίπεδο μέ τούς θεατάς. Ά ν  είχατε 
μιά σκηνούλα ευχαρίστως. Μά μοΰ εινε



αδύνατο νά παίξω αν δέ βρίσκομαι του
λάχιστον ενα μέτρο ψηλότερα άπ’ τούς 
άκροατάς μου.

Ολ ή σάλα ήταν βουτηγμένη στή 
σιωπή. Οί καλεσμένοι τούς είχαν τριγυ
ρίσει και προσμεναν με άγωνία τό άπο- 
τέλεσμα, κρεμασμένοι άπό τά χείλη τοϋ 
Προέδρου.

Ό  Τρικούπης χαμογέλασε φιλικά στόν 
Παντόποϋλο, τόν κύτταξε λίγο μέ τά με
γάλα  ̂διαπεραστικά μάτια του γεμάτα 
συμπάθεια. Έ ρριξε μιά ματιά ολόγυρά 
του. Με μιάν άργή χειρονομία έδειξε τούς 
καλεσμένους, ύστερα έφερε τήν παλάμη 
ανοιχτή στό στήθος δείχνοντας τόν εαυ
τό του και ειπε αργά και ηχηρά, τονίζον- 
τας τις λέξεις γιά ν ’ ακουστεί άπ’ δλους:

— Πρέπει νά|ξέρετε, αγαπητέ μου Καλ- 
λιτεχνα, οτι οπου κι αν βρίσκεστε στέκετε 
πάντα τούλάχιστον δυό μέτρα ψηλότερα 
άπό μάς.

Και τοΰ άπλωσε τό χέρι.
/ Ο  Παντόπουλος δάκρυσε, νοιώθοντας 

τΠν τιμη που ο περήφανος αύτός πολίτι
κος εκανε, οχι σ αυτόν, άλλά στήν τέχνη 
του. Εσφιξε το σεβαστό χέρι του καί γύ
ρισε στους άλλους. Ειδε στά πρόσωπά τους 
παγωμένα χαμόγελα. Τούς ειδε νά παρα
μερίζουν καθώς περνοΰσε μπρός τους γε
μάτος περηφάνια, γιά νά βρή μιά κατάλ
ληλη Θέση, έκεΐ στή γωνιά πλάϊ σέ μιάν άν- 
Θοστήλη.

— Θά σάς πώ έ'να μονόλογο τοΰ Σωσία, 
άπό τόν άμφιτρύωνα τοΰ Μολιέρου.

Οταν τελείωσε ή σάλα τόν χειροκρό
τησε, δίνοντας τό σύνθημα τοϋ Τρικού- 
πη, μα οι κυρίες δεν τόν ξανατριγύρισαν.

Σε  ̂λίγο έ'φυγε, κρυφά, άποχαιρετών- 
τας μόνο τόν Πρόεδρο.

Στο δρομο συλλογίζονταν.
/ Ανάμεσα σ’ αύτούς τούς κοσμικούς 

κύκλους ο πραγματικός καλλιτέχνης δέν 
εχει τη θεση του. Καλλιτέχνης στήν Τέ
χνη μου παρά τελευταίος στήν αριστο
κρατία. Συχώρεσέ με Τέχνη μου γιά τό 
κακό πού σούκανα άπόψε. Δέ θά τό ξα
νακάνω πιά.

Και κράτησε τό λόγο του.
Οποιος ήθελε ν’ άκοΰσει τόν Παντό- 

πουλο, μονο στο θέατρο μπορούσε νά 
τόν ακούσει. Ό ποιος ήθελε νά τόν δει 
και νά χαρεΐ τή συντροφιά του, ή στό 
γραφείο του θά τόν εύρισκε νά μελετάη

και νά γράφη, ή στό υπόγειο τοΰ θεά
τρου του,  ̂ βουτηγμένο στις μπογιές καί 
στόν πυλό νά ζωγραφίζει καί νά πλάθει, 
ή στήν ταβέρνα μέ τή συντροφιά εκλε
κτών φίλων, δημοσιογράφων, λογίων και 
συγγαφέων τής έποχής του.

Ηταν πνεΰμα άνήσυχο, πού δέν έ'παψε 
νά μελετάη, νά ψάχνη και ν = άναζητά. 
’Ηταν συγγραφέας κωμωδιών, είδυλίων 
καί ηθογραφιών. Ή  Νύφη της Κούλου- 
ρης με τον άθάνατο τύπο τοΰ Μίχου 
Ζουλαχμάκη. Οί Άνθρωποφάγοι μέ τόν 
αλησμόνητο Νιόνιο Μπουρμπουλίθρα. Ο 
Γύρος τοϋ Κόσμου κι’ άλλα.

’Ηταν εμπνευσμένος ειδυλλιακός ποι- 
ητης. Εχει μείνει άθάνατο τό «Τσοπα- 
νοπουλό» του πού έτόνισε ή λαΐκή μούσα 
τοΰ έπίσης αξέχαστου Κόκκινου.

Τσοπανόπουλο θλιμμένο, 
μέρα νύχτα στό βουνό, 
έρμο κι’ άπορφανεμένο 
στή φλογέρα μου ξεσπώ.
Γροίκα Χρύσω μ’ τά ρουμάνια 
μέ τί πόνο άχολογοΰν 
τήν πικρή μου τήν όρφάνια 
καί τή μοίρα μου θρηνοΰν.

Καί ήταν άκόμα ζωγράφοί διακοσμητι- 
κός, σκηνογράφος καί γλύπτης. Οί πρώ
τες θεαματικές παραστάσεις πού ειδε ή 
’Αθήνα ήταν πλουτισμένες άπό τά ίδια 
του τά χέρια. Ουρανοί καί σύγνεφα καί 
καράβια καί θάλασσες φουρτουνιασμένες 
και πλαστικά έ'ργα, διακοσμήσεις σαλονιών,. 
κολώνες καί άγάλματα.

Ή τα ν  αύτοδίδακτος σκηνοθέτης, λε
πτολόγος, εφευρετικός. Ή ταν  μαίτρ. Ή τα ν  
μεγάλος δάσκαλος τής υποκριτικής τέχνης. 
Ή τα ν  ό μόνος καί πραγματικός δάσκα
λός μου.

Όχτώ μηνών διδασκαλία τοΰ Θωμά 
Οικονόμου στή Βασιλική Δραματική Σχολή 
δέ μπόρεσε νά μοΰ δώση τό κέρδος πού 
μού'δωσε λίγων ωρών διδασκαλία σέ τρεις 
ή τέσσερες ιδιαίτερες πρόβες πού μούκανε 
ο Παντόπουλος, δταν γιά πρώτη φορά 
πήγα στό θίασό του. Αύτό θά μοΰ μείνη 
αξέχαστο ώς τήν ύστερη στιγμή τής ζωής 
μου.

Ημουν πιά πρωταγωνιστής καί είχα 
γυρίσει τή μισή Ελλάδα με θίασο δικό 
μου, δταν μέ ζήτησε νά πάω στό θίασό 
του στά 1906 στήν ’Αλεξάνδρεια. Είχα 
πιστέψει πώς κάτεχα ά'ν δχι τό δλο, μά
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ενα μέρος σημαντικά τής τέχνης μου. Καί 
σέ μιά πρόβα, μιά πρόβα μετά τήν παρά
σταση, υστερ’ άπ’ τά μεσάνυχτα, πού κρά
τησε μόνο τόν υποβολέα, εμένα κι’ ενα 
δυο ήθοποιούς πούχαν σκηνές μαζΰ μου, 
είδα δλο τό μέγεθος τής άμαθείας μου 
καί τής σκηνικής μου άπειρίας.

”Ω! μέ πόσο ενθουσιασμό άγαποΰσε τούς 
νέους, δταν εύρισκε μέσα τους τό ταλέντο. 
Πώς τούς δίνονταν δλος καί πόσο τούς 
βασάνιζε. Οί άνίδεοι Θεατρίνοι, αυτοί πού 
μπαίνουν στο Θέατρο απο φυσική τεμπε
λιά ή άφοΰ ναυάγησαν σέ κάθε άλλο 
επάγγελμα, τόν μισούσαν, τον έλεγαν τύ
ραννο καί βάρβαρο. Κι αλήθεια ηταν 
βάρβαρος σ’ έ'να τέτοιο σκυλλολόϊ. Τιμω- 
ροϋσε τήν προχειρότητα, τήν αβελτηρία, 
τήν αμορφωσιά, τήν αυθαδεια και τον 
κυνισμό μ’ δλη τή σκληρότητα πού^ τοΰ 
ήταν δυνατό ^ά διαθέσει. Εϊρωνία, έξευ- 
τελισμός, ταπείνωση, βρισιά, διώξιμο. . · 
καί ξύλο άκόμα! Τούς θεωρούσε λωπο
δύτες, κλεφτοσταφυλάδες, πού πήδηξαν τό 
φράχτη τοϋ αμπελώνα, που η θεια Φυση 
τόν ειχε διωρισμένον αύτόν άγρυπνο δρα-
γάτη!

Κι’ άκόμα τί Θά μπορούσε νά πή κα
νείς καί νά γράψη γιά τόν αξέχαστο Τε
χνίτη. Χρειάζετ’ ενα ολόκληρο βιβλίο. 
Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος νά σταμα
τήσω. Πράγματα πού συγκινοΰν εμένα 
δέν εινε άρκετά γιά νά ενδιαφέρουν καί 
δλους τούς άναγνώστες ενός περιοδικού. 
Κι’ έ'πειτα, τό ίδιο το Θέατρο μας, που 
τόσο άγωνίστηκ’ ’Εκείνος γιά τήν άνύ-

ψωσή του, ίσως δέν ένδιαφέρεται γιά τή 
μνήμη του. Τά οχτώ δέκατα τών ανίδεων 
πού μαστίγωνε τότε, υπάρχουν καί. τωρα 
γιά νά φωνάξουν άνάθεμα σέ κείνον πού 
θάθελε νά τούς ξεμπομπέψη-

"Ενα Θά προσθέσω άκόμα.
Αύτό :
Ό  μεγάλος Τεχνίτης, ό άφταστος, τό 

αυθόρμητο αύτό, τό δημιουργικό, τό χει- 
μαρώδες ταλέντο, έ'δειξε δυστυχώς στό τέ
λος τής ζωής του κάποιες άδυναμίες, εν
τελώς άνθρώπινες, μά καί μεγαλειτερες 
δσο μεγάλα ήταν δλα μέσα του.

Οί άδυναμίες αύτές τούσκαψαν λίγο, 
λίγο τό έδαφος που στήριζε τό μεγαλό
πρεπο βάθρο του καί τόν κατρακύλησαν 
ξαφνικά καί ορμητικά στό βάραθρο τοϋ 
ξεπεσμοΰ.

Οί συμβουλές τών λίγων πραγματικών 
φίλων του ήταν αδύνατο νά σπάσουν 
τούς ιστούς τής τρομερής πλεκτάνης πού 
ειχε στήσει ολόγυρά του ή κολακεία των 
άνθρωπάκων καί τό κρυφό μίσος τών 
άνικανοτήτων πού τόν τριγύρισαν στα 
στερνά του χρόνια. Κι ο Μεγάλος Τεχνι 
της πέθανε σέ μιά γωνία τοΰ Δημοτικού 
Νοσομείου, φτωχός, έρημος καί φαρμα
κωμένος άπό τήν σκληρή έγκατάλειψη 
δλων κι’ αύτών άκόμα τών καταστρεπτι
κών άδυναμιών του.

Είμαι δυστυχής γιατί βρέθηκα μακρυά 
άπ’ τήν ’Αθήνα στήν έποχή τοΰ μαρτυ
ρίου του, άνίκανος νά τ ό ν  άνακουφίσω 
λιγάκι, έστω καί μ’ έ^α φιλι στοργικο η 
μέ δυό λόγια παρηγοριάς.
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Τ ζ ι ό τ τ ο

Φ. Κ Ο Ν ΤΟ ΓΛ Ο Υ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΑΠΟ ΖΩ ΓΡΑΦ ΙΚΗ

'Η  περίφημη ’Αναγέννηση (Renais
sance) είναι ή μεγάλη πνευματική μετα
στροφή πού ύπέστη τό Ευρωπαϊκό πνεύμα, 
καί Ιδίως τό Ιταλικό, κατά τόν XV και 
XVI αιώνα. Ά πό  τή νέα κατάσταση πού 
ήλθε, κρατά καί ή σημερινή έποχή. Τό 
φαινόμενο αύτό εΐναι άπό τά πειό εκ
πληκτικά στήν ιστορία τοΰ άνθρώπου, 
δχι δμως καί δυσεξήγητο : Ό  προσανα
τολισμός σέ νέα ιδεώδη εΐτανε μοιραίος 
γιά εναν κόσμο πού δέ μπορούσαν πειά 
νά τόν θρέψουν οί παλιές ιδέες καί πού 
τόν είχαν αλλάξει μεγάλα πολιτικά γεγο
νότα, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, σπου
δαίες επιστημονικές άνακαλύψεις καί τεχ- 
νικαί πρόοδοι.

'Η  Αναγέννηση στήν ’Ιταλία πρωτο- 
εκδηλώθηκε στην Τοσκάνα, πούχε πρω
τεύουσα τή Φλωρεντία, «τάς Α θήνας τής 
’Ιταλίας». Πρώτα οί άρχιτέκτονες άρχισα νε 
νά ξεμακρύνουνε άπό τό μεσαιωνικό ρυ

θμό τών γοτθικών καθεδρικών ναών, γυ
ρίζοντας τά μάτια πρός τά αρχαία ρω
μαϊκά πρότυπα. (Μπρουνελέσκο).* Κοντά 
στούς άρχιτέκτονες, τραβήξανε ανάλογο 
δρόμο κ’ οί γλϋπται, πού ή δουλειά τους 
εΐτανε στενά δεμένη μέ τή δουλειά τοΰ 
άρχιτέκτονα. Στό τέλος κ’ ή ζωγραφική, 
παρατώντας τά στερεότυπα καί δογματικά 
μοντέλλα τής βυζαντινής εικονογραφίας, 
άκολοΰθησε κι’ αύτή τό δικό της δρόμο, 
τό’ δρόμο πρός τό φυσιολατρισμό. Ό π ω ς 
βλέπει κανείς, ή μεταστροφή αύτή έγινε 
τόσο ομαλά, τόσο μεθοδικά μπορεί νά πή 
κανείς, ώστε νά μήν έ'χη τόν ορμητικό χαρα
κτήρα πού έ'χει μιά επανάσταση. Στίς άλλες 
χώρες, πού αύτή ή μετατροπή εκδηλώθηκε 
άργώτερα, έ'ξ άπό τήν ’Ιταλία, έ'γινε πειό 
άπότομα, σάν νά φοβόντανε αύτές οί χώ
ρες μήπως δέν προφτάσουν νά άνανεω-

(*) Μέσο σέ παρένθεση βάζω όνόματα τεχνιτών

m

Θοΰν κατά τό παράδειγμα τής ‘Ιταλίας, 
καί γ ι’ αύτό έκεΐ είναι σωστή πνευμα
τική έπανάσταση. Κι’ ό'χι μονάχα στήν 
άρχή τής Αναγέννησης, μά καί σ’ δλη 
τή διάρκειά της, οί τέχνες άκολουθάνε 
τόν ίδιο μεθοδικό δρόμο στήν εξέλιξή 
τους: Ό  γλύπτης Ντονατέλλο λ. χ. δίνει 
άφορμή νά γεννηθή ή ζωγραφική Σχολή 
τής Πάδοβας μέ άρχηγό τό Μαντένια, 
πού προσηλώνεται στό γλυπτικό ιδεώδες 
τόσο, ώστε νά βλέπη στή ζωγραφική 
τά κορμιά καί τό κάθε τι στεγνά σαν 
νάναι σκαλισμένο σέ μάρμαρο ή σε φίλ
ντισι. Οί γλΰπτες Γιάκομπο ντέ λά Γκου- 
έρτσια, λούκα ντέ λά Ρόμπια καί Γκι- 
μπέρτι είχανε κι’ αύτοί μεγάλη έπίδραση 
άπάνω στήν πορεία πού πήρε ή ζωγρα
φική. ^

Ή  Αναγέννηση θράφηκε με τό πνεύμα 
τής κλασσικής άρχαιότητος καί μαζί άπό 
τό άντίκρυσμα καί τή μελέτη τής σύγχρο
νης ζωής. Μά ή μεταστροφή αύτή τοΰ 
’Ιταλού τεχνίτη άπό τήν τυπική εικονο
γραφία πρός τή ζωή, δέν ειχε ώς άπο- 
τέλεσμα τό νατουραλισμό (στενή μίμηση 
τοΰ φυσικοΰ).Ό ’Ιταλός μένει πάντα ίδεαλι- 
στής.Οίάντιπρόσωποι της στυγής άναπαρα- 
στάσεως τοΰ άντικειμενικοΰ κόσμου στήν 
’Ιταλία έρχονται άργά, κ’ είναι έπιρρεα- 
σμένοι άπό τούς Φλαμανδούς, τούς κατ’ 
έξοχή νατουραλιατάς. (Καρραβάτζιο, Ά ν- 
τωνέλλο ντά Μεσσίνε' ό δεύτερος είσηγαγε 
στήν ’Ιταλία καί τή λαδομπογιά πού με- 
ταχειρίζουνταν οί Φλαμανδοί.) Τόν ’Ιτα
λικό πραγματισμό τόν άντιπροσ(οπεύουν 
ό Ντονατέλλο. δ Άντρέα ντέλ Καστάνιο 
κι’ δ Μιχαηλάγγελος, τεχνίτες γιά τούς 
δποίους ή άπόδοση τής φυσικής συστά- 
σεως τών άντικειμένων δέν εΐτανε σκοπός.

Α ντίθετα μέ τή θεοκρατική τίχνη τοΰ 
Μεσαίωνα, πού κυριαρχούσε ή όμαδική 
εκδήλωση, ή Αναγέννηση εΐναι δ θρί
αμβος τής προσωπικόνητος. Καί κατ’ 
αύτό άκόμα, ή δική μας έποχή εΐναι έξαρ- 
τημένη άπό τήν Αναγέννηση.

Ό π ω ς  είπαμε, τά πρώτα της λουλού
δια φυτρώσανε στά περιβόλια τής Φλω
ρεντίας. Στή ζωγραφική, πρώτος πού ξέ
φυγε άπό τήν κηδεμονία, νά πούμε, τοΰ 
βυζαντικοΰ τύπου, είναι δ Τσιμαμποΰε 
(1240—1301), χωρίς δμως τό έργο του 
νά παρουσιάζη μεγάλη προσωπική αύτο- 
τέλεια. ’Εκείνος πού ήλθε σέ επαφή πραγ

ματική μέ τή γύρω του ζωή καί πού τό 
έργο του μαρτυρεί γιά  πρώτη φορά 
στην Ευρωπαϊκή ζωγραφική  προσωπι
κή παρατήρηση, εΐναι ό Τζιόττο (1366 
— 1336), σταθμός μεγάλος στήν ιστορία 
τής τέχνης. Τά πρόσωπά του δέν εΐναι 
πειά άφηρημένοι άν&ρώπινοι τύποι, 
άλλά υποκείμενα μέ άτομικότητα· δ κα
θένας ξεχωρίζει άπό τούς άλλους μέ τά 
ιδιαιτέρά του χαρακτηριστικά, οί χειρονο
μίες καί οί στάσεις τους δέν είναι πειά 
οί ρυθμικές καί ίεραρχικές στάσεις καί 
χειρονομίες τής παραδόσεως, άλλά μαρτυ
ρούν προσεκτική παρατήρηση τής ζωής.

Ή  ξερή, ή δογμμτική αύστηρότητα 
τοΰ βυζαντινού, υποχωρεί μπροστά στή 
φυσιολατρική πνοή πού φυσά άπό τό 
χαρούμενο καί ηλιόλουστο βουνό τής Ά σ - 
σίζης: Τά ξυλιασμένα μέλη, πού ήτανε 
δμοια μ’ άγια λείψανε, λυγάνε, τά μάτια 
χάνουνε τήν ορθάνοιχτη άγριότητά τους, 
ή μέχρι τότε τυπική καί αινιγματική έκ
φραση ξεσπά σέ καθε λογής συναισθή
ματα, πού δίνουν στή ζωγραφιά τή γοη
τεία τής ζωής καί τής πραγματικότητος. 
Πολλοί Θελήσανε νά στηρίξουνε τή ση
μασία πού έχει τό έργο τοΰ Τζιόττο σέ 
άλλες καινοτομίες πού έφερε τάχα, δπως 
π. χ. στό δτι κίνησε πρώτος τά άντικεί- 
μενα μέσα στό διάστημα μέ τήν έννοια 
τοΰ δγκου καί δτι ή προοπτική του εί
ναι επιστημονικά σωστή. Αύτές τίς επι
διώξεις τίς είχαν πραγματοποιήσει στόν 
ίδιο βαθμό πολύ πρίν οί ζωγράφοι τής 
Πομπηίας κι’ ώς ένα μέτρο κ’ ο! Βυ
ζαντινοί, πού ή άντίληψή τους γιά τόν 
δγκο, καί συνεπώς γιά τήν προοπτική, 
δέν εΐτανε πέρα-πέρα συμβατική (πορ- 
τραϊτα τής «Αύλής τοΰ Ίουστιανοΰ» στο 
Σάν Βιτάλε, κλπ.). Ή  σημασία πού 
έχει δ Τζιόττο βρίσκεται στόν παλμό τής 
ζωής πού έδωσε στά πρόσωπά του μέ 
τίς κινήσεις καί μέ τή λεπτή άπόδοση 
πειό συνθέτων συναισθημάτων στήν έκ
φραση μ’έναν λόγο μέ τό νά μπάση στήν 
εικονογραφία τύπους πού διατηρούν την 
άτομικόιητά τους δπως καί στή ζωή. Ό  
τρόπος πού συνθέτει εΐναι κατ’ ούσίαν δ 
ίδιος πού έφθασε έως αύτόν μέ τήν πα
ράδοση, Άκόμα καί σέ πολλές μορφές, 
δπως στόν ’Ιωακείμ, στούς Ιερείς τοΰ 
Θυσιαστηρίου, σ’ δλους σχεδόν τούς Α 
ποστόλους, άκόμα κάι στο Χρίστο, δου-



λεύει μέ βάση τούς τύπους πού καθώρισε 
ή βυζαντινή εικονογραφία άπό τόν Ε '. 
αιώνα. ’Εκείνος πού αληθινά κινήθηκε 
πρώτος μέ λευτεριά απόλυτη μέσα στό 

διάστημα και πού 
(οργάνωσε άπάνω 
σέ νέα συνθετική 
βάση τις ζωγρα
φικές παραστάσεις 
του, είναι δ Μα- 
ζάτσιο (1401—  
1428), κι’ άπ’ αύ
τόν αρχίζει ούσια- 
στικά ή Νεώ τερη  
τέχνη. Στό έργο 
του δέν υπάρχει 
κανένα ίχνος τοΰ 
ρυθμού πού διέ- 
πει τήν ανατολί
τικη εικονογραφία. 
Μέσα στις τοιχο
γραφίες πού έκα
με στήν εκκλησία 
del Carmine, κα'ι 
πού παριστάνουν 
επεισόδια άπό τή 
ζωή τοΰ Α γίου 
Πέτρου, παρουσι
άζονται γιά πρώτη 

φορά στόν κόσμο τά γνωρίσματα πού 
χαρακτηρίζουν γενικά τή νέα ζωγραφική, 
άκόμα έως τις μέρες μας, άν εξαιρέσουμε 
τό Θεοτοκόπουλο.

Τό κέντρο της μεγάλης αύτής ιταλικής 
άνθισης μετατίθεται άργώτερα άπό τή 
Φλωρεντία στή Ρώμη, κι’ άπό κεΐ στή 
Βενετία, δπου ρίχνει τήν υστερινή φω
τοβολή της και τέλος βασιλεύει μέσα στά 
κανάλια τής παραμυθένιας τούτης πολι
τείας. Αύτή ή μετάθεση τοΰ κέντρου πάει 
σύμφωνα μέ τις πολιτικές περιπέτειες τής 
’Ιταλίας.

Μετά τό Μαζάτσιο (1401— 1428), οί 
πειό σπουδαίοι τεχνίτες τής Φλωρεντινής 
Σχολής κατά χρονολογική σειρά είνα ι: 
Φρά Άντζέλικο (1384—1455), εικονογρά- 
φος γιομάτος πνευματικότητα καί αγνό
τητα· τό σχέδιό του είναι απλό σάν τών 
παλιών άγιογράφων, οί χρωματισμοί του 
γλυκοί.—’Αντρέα ντέλ Καστάνιο (1320— 
1457), τεχνίτης αυστηρός, πραγματιστής 
και μέ γλυπτική αντίληψη τής φόρμας.— 
ΙΙάολο Ούτσέλλο (1396— 1475), ίδιοσυ-

κρασία συγγενική μέ τόν προηγούμενο*, 
έχει μανία νά ζωγραφίζη μάχες μέ κα
βαλάρηδες· οί φόρμες του είναι βαρείες,, 
τά χρώματά του όλότελα διακοσμητικά,. 
μέχρι σέ σημείο νά ζωγραφίζη ά'λογα 
μώβ και τριανταφυλλιά.—Φιλιππίνο Λίππι 
(1406—1469), ζωγράφος μέ δραματική- 
πνοή.— Μπενότζο Γκότζολι (1420— 
1498), μαθητής τοΰ Φ. ’Ατζέλικο, άπα- 
ράμιλλος μάστορας στήν τέχνη τής τοι
χογραφίας (φρέσκο). Τά έ'ργα του έχουν 
λαϊκή απλότητα και παιδική αθωότητα 
στή σύλληψη' άγαπά πολύ τά πολύχρωμα 
κεντήματα στά ροΰχα και τά τοπεΐα μέ 
βράχια καί κυπαρίσσια.— Βερρόκκιο (1435· 
— 1480), γλύπτης, άρχιτέκτονας καί ζω
γράφος, σκληρός καί μέ γερό ρυθμό. Δά
σκαλος τοΰ Ντά Βίντσι.—Σάντρο Μποτ- 
τιτσέλλι(ΐ447— 1510), νοΰς καλλιεργημέ
νος καί ζωγράφος ωραιοπαθής· δυνατός 
καί ώς συνθέτης καί ώς προσωπογράφος,. 
υπερέχει στήν γραμμική διακοσμητική 
διατύπωση τής φόρμας (δουλεύει δηλαδή 
μάλλον μέ τή γραμμή, δπως οί κινέζοι, 
παρά μέ τούς τόνους πού δίνει ό ογκος). 
Αύτή ή επιμελημένη του επιγραμματικό- 
τητα, νά πον με, φτάνει πολλές φορές μέ-

Μπενότσο Γκότζολι

χρι μανιέρας (επιτήδευση).—Ντομένικο- 
Γκιρλαντάγιο (1449— 1490), τέχνίτης μέ 
μεγάλη ικανότητα στή σύνθεση. Μολονότι

Μ α ζ ά τ σ ι ο

« ί  μορφές του εΐναι παρμένες άπ’ ευθείας 
άπό τή γύρω ζωή (τά πρόσωπα τών θρη
σκευτικών παραστάσεων φοροΰν τά κο
στούμια τής έποχής) έν τούτοις τά έργα

Π ι ζ α ν έ λ λ ο

~του έχουν ατμόσφαιρα ιδεαλιστική.—Λε
ονάρδος ντά Βίντσι (1452—1519), δ πα
σίγνωστος πολυτεχνίτης καί πάνσοφος, 
αρχηγός τής Σχολής τοΰ Μιλάνου.— 
Μπερναρντΐνο Λουΐνι  (1475—1533), μα
θητής νοΰ Ντά Βίντσι· τά πρόσωπά του 
διατηροΰν τήν γλυκύτητα πώχουν οί μορ
φές τοΰ δασκάλου του, μά δέν εΐναι έτσι 
αινιγματικά.

Οί πειό φημισμένοι ζωγράφοι τής 
Σχολής τής Ρώιιης ή τής Ούμπρίας(έτσι 
λέγεται ή χώρα πού περνά δ Τίβερις) εΐναι 
τούτοι: Τζεντίλε ντά Φαμπριάνο (πέθανε 
στά 1450), πού αντιπροσωπεύει κάτι άνά- 
λογο μέ δ,τι αντιπροσωπεύει δ Φρά Ά ν 
τζέλικο στή Σ. τής Τοσκάνας.— Περου- 
τζίνο (1446— 1524), ζωγράφος μέ αγνό 
αίσθημα καί μεγάλη λεπτότητα· άγαπά 
τίς πολυάνθωπες συνθέσεις καί τά φόντα 
μέ μεγάλα κτίρια καί μέ ψιλά τριχοειδή 
δεντράκια πού ξεκόβουνε άπάνω στόν

κατακάθαρο ούρανό. Δάσκαλος τοΰ Ρα- 
φαέλλου.— Λούκα Σινιορέλλι (1441 
1523), ζωγράφος μέ γλυπτικό ιδεώδες. 
Τά έργα του έχουν σφοδρή δραματική 
πνοή. ’Εκτελεστής δυνατός, τραχύς, τάχει 
ολοένα μέ τό γυμνό ανθρώπινο κορμί καί 
γι’ αύτό εΐναι δ πρόδρομος τού Μιχαηλάγ- 
γελου, πού μελέτησε επίμονα τίς τοιχο
γραφίες του. Δούλεψε κυρίως στόν τοίχο 
(φρέσκο).— Πιντουρίκιο (1454—1513), 
τεχνίτης δυνατός σ’ δλα, μά μοναδικος 
στό χρώμα. ’Έχει κάποια άν αλογ ία μέ 
τόν Γκότζολι- άγαπά κι’ αύτός τά παρά
ξενα κοστούμια. Οί ζωγραφιές του έχουνε 
παραμυθένιο χαρακτήρα.— Μιχαηλάγγελος 
Μπουοναρόττι (1475—1564), ή γνωστή 
υπεράνθρωπη μορφή. Αύτός καταδίκασε 
στή ζωγραφική δλότελα τό χρώμα, βλέπει 
μονάχα φόρμα. « Ή  ζωγραφική, έλεγε, 
πού μοιάζει μέ γλυπτική εΐναι ή καλή 
ζωγραφική,— ή γλυπτική πού μοιάζει μέ 
ζωγραφική εΐναι κακή*. Μ’ αύτόν, ή 
Σχολή τής Ρώμης φτάνει στό πειό υψηλό 
σημείο καί μαζί του πάλι ξεψυχά. Οί μα- 
θηταί του δέν κάνανε πολλά πράγματα, αν 
εξαίρεση κανείς τόν Σεβαστιανό ντέλ Πιο-

Τ ι σ ι α ν ό ς

μπο.—Ραφαέλλο Σάντσιο (1483—1520), 
δ πειό φημισμένος ζωγράφος τού κόσμου. 
"Οπως φαίνεται άπό τήν παραπάνω χρο
νολογία, πέθανε νεώτατος. 'Ωστόσο έ-



βγήκαν άπό τά χέρια του πλήθος πο 
λυσυνθετες τοιχογραφίες, πορτραΐτα και 
φορητές εικόνες μέ θρησκευτικό ή Ιστο
ρικό περιεχόμενο. Κι’ αυτός, δπως δ Μι-

Μ α ν τ έ ν ι α

χαηλάγγελος, δέν έ'βγαλε άξιους μαθητάς· 
δ πειό καλός στάθηκε δ Τζουλιο Ρομάνο, 
μά κι’ αύτός είναι βαρύς κι’ άκαλαίσθητος.

'Η  Βενετσάνικη Σχολή μπορεί νά πή 
κανένας πώς βύζαξε τό πρώτο γάλα άπό 
τούς τεχνίτες τής Πίζας καί τής Μάν- 
τουας. ’Έτσι εχουιιε στή σειρά: Πιζα- 
νέλλο (1380—1456), ζωγράφος καί με- 
ταλλειογράφος γερός. Τά έ'ργα του έχουνε 
κάποιον άρχαϊσμό, μέ τά εξωτικά κο
στούμια πού συνειθίζει καί πού τά δείχ
νουν δμοια μέ τίς μικρογραφίες τών πα
λιών χειρογράφων. *Εχει μανία μέ τά 
ζώα, πού τά άπεικονίζει μέ τή χάρη πώ- 
χουν οι Πέρσαι κ’ οί Γιαπωνέζοι.— 
Τζοβάννι καί Τζεντίλε Μπελλίνι, άδέλφια. 
Ό  πρώτος είναι αυστηρός τεχνίτης, μέ 
ξερό σχέδιο καί ώραΐο χρώμα. Ά γαπά 
νά ζωγραφίζη παράξενες άλληγορίες. Ό  
Τζεντίλε είναι εκείνος πού πήγε στήν 
Πόλη καί ζωγράφισε τό Σουλτάν Μωά
μεθ.— Άντρέα Μαντένια (1431 — 1506), 
τεχνίτης αύστηρός καί πολύ δεινός εκτε
λεστής, μέ ψυχή Ρωμαίου. Ή  έμπνευσή 
του Θρέφεται άπό τό άρχαΐο μεγαλείο 
τής χώρας του, άπό τά κοτρώνια τών 
ρωμαϊκών παλατιών καί τών Θεάτρων. 
Είναι δ κατ’ εξοχήν γλνπτικός ζωγράφος. 
Στά έ'ργα του άγαπά τά περίπλοκα κτί
ρια καί παίζει μέ τά πειό δύσκολα προ

βλήματα τής προοπτικής. Καρπάτσιο (τέ
λος XV αίώνος). Ά π ’ αύτόν άρχίζει κυ
ρίως ή Βενέτικη σχολή. 01 συνθέσεις του 
είναι ίλιγγιωδώς πολυάνθρωπες, ή πα
ραγωγή του καταπληκτική. "Οπως δλοι 
οί Βενετσιάνοι, ξεχωρίζει μέ τά λαμπερά 
καί ζεστά χρώματα.— Τισιανός Βετζέλιο 
(1477 — 1576), δ ξακουσμένος ζωγράφος, 
πού θεωρείται δ πειό σπουδαίος τής Βε
νετίας, κ’ έ'νας άπό τούς πειό μεγάλους 
χρωματιστάς. Τό έ'ργο του είναι έ'νας 
Θρίαμβος τών αισθήσεων, μέ τή σπαρτα
ριστή σάρκα καί μέ τά μεταξωτά ροΰχα. 
Οί προσωπογραφίες του είναι άπό τά 
καλύτερα έ'ργα του.— Τζιορτζιόνε (1478- 
1511), τεχνίτης μέ βαθύ λυρικό αίσθημα 
καί δεινός μάστορας. Οί μορφές του ξε
χωρίζουν γιά τήν πνευματικότητα τους 
μαζί καί γιά τήν πλαστική τους τελειό
τητα.— Τιντορέττο (1512—1534) μαθη
τής τοΰ Τισιανοΰ, έξ ίσου μεγάλος τεχ
νίτης. Σ ’ αύτόν, καταπληκτική είναι ή

Σ ι ν ι ο ρ έ λ λ ι

δραματική πνοή πού συγκλονίξει τίς ζω
γραφιές του καί ή άφθαστη τεχνική τοΰ· 
χρώματος. Στά τελευταία του χρόνια ή 
πλαστική άρτιότητα υποχωρεί σέ μία

τάση στήν παραμόρ
φωση (έξπρεσσιονισμό), 
άνοίγοντας έ'τσι νέους 
δρίζοντες στή ζωγρα
φική. Αύτή τήν τάση 
τήν έ'φταξε στό άπό- 
λυτο δ μαθητής του 
Δομίνικος Θεοτοκόπου- 
λος (El Greco) πού 
ΙΓζησε καί πέθανε στό 
Τολέδο τής ’Ισπανίας.— 
Παύλος Βερονέζε (1528 
— 1588), έ'νας άπό τούς 
πειό δυνατούς τεχνΐτας 
τής Βενετίας, πού τό ερ
γο του άντιπροσωπεύει 
πειό πολύ άπό δλους 
τούς Βενετσιάνους τήν 
πομπώδη ζωή της. Οί 
μεγαλιεώδεις συνθέσεις 
του παριστάνουν θριαμ
βικές γιορτές πού γιο- 
μίζουν μέ θάμβος τούς 
θόλους τών παλατιών 
άλογα πού καλπάζουν 
άπάνω στά σύννεφα,

Μ π ο τ τ ι τ σ έ  λ_λ ι



πολεμιστες σιδεροφορτωμένοι, γυναίκες μέ 
θρεμμένα και δροσερά κορμιά, μεταξωτά 
ροϋχα, ταπέτα, σκάλες μαρμαρένιες, κτί
ρια, δλα ιδωμένα άπό κάτω.— Τιέπολο 
(1693— 1770), τραβά άπάνω στήν πομ
πώδη αντίληψη τοϋ Βερονέζε. Ό  Τιέπολο 
είναι τό υστερινό άντιφέγγισμα, μά ξέ
θωρο πειά, τής μεγάλης πυρκαϊάς.

’Α π’ αυτές τίς τρεις σχολές, ή Ρώμη 
αντιπροσωπεύει τή φόρμα (τό σχέδιο), 
ή Βενετία τό χρώμα, κ’ ή Φλωρεν
τία, μαζι με την Πιζα καί τή Μάντουα, 
αδελφώνουνε αύτά τά δυό, φόρμα καί 
χρώμα. Μά κ’ οί Βενετσάνοι δέν κυνη
γήσανε μόνο τό χρώμα, οΰτε κ’ οί τεχνί
τες τής Ούμπρίας μόνο τή φόρμα. Ό  
Τιντορέττο ελεγε πώς «ήθελε νά άδελ-

φώση τή φόρμα τοϋ Μιχαηλάγγελου με 
τό χρώμα τοΰ Τισιανοϋ» (*).

Εκτος απο την ’Ιταλία ανάλογη κίνηση 
στις τέχνες έ'γινε καί στή Γερμανία, στή 
Φλανδρα, στη Γαλλία καί στήν ’Ισπανία.

Έ δώ  πρεπει νά χλείσουμε αύτά ση
μειώματα. ’Ίσως άργώτερα νά μιλήσουμε, 
με τον ιδιο ευκολονόητο καί σύντομο 
τρόπο, γιά τά διάφορα ρεύματα τής 
νεώτερης ζωγραφικής.

*) Κατι τέτοιο γίνεται καί σήμερα σιό Π α
ρίσι: ό ΓΙικαπσό αντιπροσωπεύει κυρίακ τή 
φόρμα, ο^Ματις το χρώμα κ α ίόΝ τερπ ϊν  αδελ
φώνει και τα δυο. Τό ίδιο  συνέβαινε καί στήν 
παλιά γαλλική σχολή μέ τόν "Έγκρ καί μέτόν 
Ντελακρουα' ό ένας ειτανε σχεδιαστής κοί ό 
άλλος χρωματιστής, μέ πεισμωμένη μάλιστα 
αποκλειστικότητα.

Θ Α Λ Α Σ Σ Α

Στην αγκαλια σον Ό'αλασσα άφροστεφοινωμένη 
ξαναγυρίζω ό δύστυχος, με ϋλίψη στην καρδιά, 
κοντά σου μόνο άποζητώ, ιταληά μου άγαπημένη, 

νά βρω παρηγοριά.

II

Ουμασαι, I  ιγανχος και νειος (ομορφος ήμουν, όντας 
με τής έλπιδας πάταξα τά πάλλευκα φτερά

ασκοπα και χιμαιρικά με πό&ο νοσταλγώντας 
ελπίδα και χαρά.

I I I

Μ ’ αλλοίμονο ! τής δυστυχίας με σκέπασεν ή μπάρα 
τ αστροπελεκι τής ψευτιάς, μονκαψε τήν ψυχή 
και νοιω&ω στ ακρογιαλι σου μετανοιωμένος τώρα— 

νά σβύνη μου ή ζωή.

IV

Ν ικήθηκα! κα'ι τίποτε δεν άπο μένει μόνο 
τα κύματα τον ταφο μου νά σκάψουν τον νγρό 
και στον Ζέφυρου τήν πνοή, ώ θάλασσα, τόν πόνο 

νά σβύσω τόν στερνό. .
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΤ. ΜΙΜΙΚΟΣ

r m F l O l ?  ώ . Τ Η Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο ν  
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Μέσ* στούς τόμους τοϋ «Νουμα* είναι 
σπαρμένη καί δλη σχεδόν ή δημιουργική ερ
γασία τοϋ Δημ. Ταγκόπουλου ή μετά τό 
1903, πού έβγήκε κατόπι σέ βιβλία. Τα 
δράματα «Ζωντανοί και Πεθαμένοι* (1905), 
ό «Άσωτος* (1905), οί « Αλυσίδες* (1907) 
τό «Μαϋρο χέρι* (ΐ91 ΐ), ό «Άρχισυντά- 
χτης* ( ί 913). Τά ρομάντζα: «Οί Α πό
γονοι» (1913) «Πλάϊ στήν Άγάπη* (1916) 
καί ή «Δεύτερη Άνοιξη* ( ΐ92ΐ )  πού έβγήκε 
στα 1923 σέ βιβλίο άπό τόν εκδοτικό οίκο 
Ζηκάκη μέ τόν καινούριο τίτλο «Θέμης 
Β ρανας». Αύτή είναι καί ή σημαντικώτερη 
έργασία του μαζί μέ τά  «Φιλολογικά Πορ- 
τραϊτα*, τίς «Σκόρπιες Μολυβιές» καί τό 
«Αγαπώντας», πού πολλά κομμάτια τους 
πρωτοφανήν,ανε στό ίδιο περιοδικο.

Μέσα στό «Νουμα» ειχε ρίξει δλη τή 
δύναμή του, ή&ική, ύλική καί πνευματική, 
γιά νά τόνε κρατήσεί στή ζωή τόσα χρό
νια δπως τόν έκράτησε καί νά τόνε φέρει 
έκεΐ δπου τόν εφερε. Άπό τό κύριο άρθρο 
ώς τά  ψιλά καί τό «Χωρίς Γραμματόσημο» 
είναι άπλωμένη ή δική του πνοή, ό παι- 
γνιδιάρικος εύθυμος τόνος του, ή τσουχτερή 
σάτυρά του. Μιά γραμμή του κάποτε εΐ
τανε ολόκληρο έπίγραμμα, πού σ ανέβαζε 
ώς τόν έβδομο ούρανο ή σέ χαντακωνε. 
Πολλοί τρέμανε τήν άλληλογραφία  τοΰ 
«Νουμα* περισσότερο άπο κάθε άλλη κρι
τική Μιά φρασοΰλα έκεΐ μέσα, μέ στοι
χεία τών οχτώ, άρκοΰσε. Εΐτανε ομως παλι 
εκείνος πού αγκάλιαζε κάθε προοδευτική 
’Ιδέα, πού άνοιγε δρόμο στούς Νέους, που 
τούς έδινε στέγη νά σκεπαστούνε, («Φοι

τητική Συντροφιά», Δημοτικιστικός σύλ
λογος, «Σολωμός» τής Κρήτης, ’Οργά
νωση τών Νέων, κ. τ. λ. κ. τ. λ.) Καθώς το 
σημειώνει καί ό κ. Κορδατος στό βιβλίο 
του Δημοτικισμός καί Αογιωτατισμος, (σελ. 
164): «ό Ταγκόπουλος Ικανέ πάνω κάτω 
δ,τι Ικανέ ό Γαβριηλίδης με την « Ακρο- 
πολή» του. Συμπαθοΰσε κάθε προοδευτική 
ιδέα κι’ άνοιγε έλεύτερες τίς στήλες του 
γιά τήν υποστήριξή τους. Ή  πρώτη πε
ρίοδος τοϋ «Νουμα* στάθηκε μιά ιδεολο
γική παλαίστρα. . . »

Στήν παλαίστρα αύτή, είναι αλήθεια, 
ό Ταγκόπουλος έμπήκε μέ δλη την ορμη 
τοΰ παλληκαριοΰ, νέος, μέ καταμαυρα μαλ
λιά σάν κοράκι, μέ ίσιο λεβέντικο κορμί και 
μέ τόν ήλιο τής ύγείας νά τόνε σημαδεύει 
άπό παντοΰ, κ’ έβγήκε υστερ απο σκλη
ρούς εικοσάχρονους άγώνες, ένα σωστό ρη
μάδι, σωστό έρείπιο, μέ γερασμένη πρόωρα 
τήν ψυχή του, σακατεμενη την υγεία, κά 
τασπρα τά  μαλλιά, ενας Ιδεομαρτνρας 
άπό τούς λίγους πού εχει νά δείξει ό τό
πος μας. «Νίκησε ή Ιδέα, ελεγε. Τό ξαίρω. 
Κ’ είμαι ικανοποιημένος καί περήφανος γι 
αύτό. Κάθε άγώνας ιδεολογικός, είναι δρά
κο; αχόρταγος,—θέλει νά φάει ολάκερη ζωη 
γιά νά χορτάσει. Τί άξίζει μια ζωη για να 
τήν πολυσυλλογιστεϊ κανείς αν πρεπει να 
τήν πετάξει στον τσίρκο ένός άγώνα, σαν 
εχει μάλιστα τή συναίστηση πως η ζωή 
δέν πάει ετσι στά χαμένα, πώς ό δράκος 
θά χορτάση καταβροχθίζοντας τηνε, καί 
θά βρυχηθή ΰστερα, καί θα πηδησει οξω 
άπό τόν τσίρκο νικητής’,■■·*



Ο κ. Πέτρος Βλαστός λ. χ. του 
άπό τό Karachi (15-3.906).

«Βρέ άδερφε, μή μέ πολυσηκώνης ψηλά 
γιατί άμα θά έρθη ή ώρα νά κουτρουβα-

Δ. Ταγκόπουλος

έγραφε
Κ’ έλεγε άκόμα:
«Δέν εχει κανένα θέλγητρο ή ζωή δί

χως αγώνα κι αναμεσα στούς χειρότερους 
κακούργους μπορεί κανείς νά ζεϊ ευχάριστα 
καί  ̂λεύτερα, φτάνει νάχη κανένα 
μεγάλο ιδανικό μέσα του καί νά ζή 
μ αυτό, μή βλέποντας καί μή λο
γαριάζοντας τούς γύρω του».

 ̂Δεν ξεχνούσε ομως νά σημειώνη 
κάποτε πώ ς:

«Τά εύγενικά τά μέτωπα μόνο 
άγκαθένια στεφάνια τά σκεπάζουν*.

Κα'ι μονάχα ενα ποτήρι φαρμάκι 
απομένει στό τέλος σάν έπαθλο τοϋ 
’Αγώνα. . .

Ωστοσο, δέ βαραίνει φαντάζομαι 
λιγωτερο άπό τόν τεράστιον αύτόνε 
αθλο, και ή άκατάπαυστη συγγρα
φική έργασία τοϋ πατέρα μου (1886

1926) πού άγγιξε δλες τίς σφαί
ρες τοΰ ανώτερου, θάλεγα, λογισμοΰ 
καί που, κατά τή γνώμη δικών μας 
καί ξένων κριτικών, παίρνει κι* αύτή 
μια πρώτη θεση στήν ‘Ιστορία τών 
Γραμματων μας τής τελευταίας τρι
ακονταετίας.

 ̂ Γιατί ό συγγραφέας τών «Αλυ
σίδων» ύπήρξε δχι μονάχα ενας εύ- 
συνείδητος έργάτης, πού ποτέ του 
δέ ζητησε με φιλολογικές τρακα- 
τροϋκες νά τραβήξει κοντά του τό 
Κοινό, μά υπήρξε κ έ'νας ειλικρινής 
τεχνίτης, πού δέν ξέφυγε ποτέ άπό 
τό μέσα πλοϋτος του γιά νά θαμπώση 
καί να ξαφνίση. Ό ,τ ι  έγραψε φέρνει τήν 
προσω πική  του σφραγίδα. Καλό ή κακό, 
είναι εργο δικό του, τό αναγνωρίζεις Καί 
τΙς έμπνεύσεις του τΙς βλέπεις νά σπαρ- 
ταρανε άπό ζωή, νά πάλλονται άπό ειλι
κρίνεια κι’ άπό άλήθεια.

Γιά τή δημιουργική του εργασία ό ίδιος 
εϊτανε τοσο ̂ ταπεινός, τόσο αδιάφορος, ώστε 
έφτασε στό σημείο — φαντασθήτε ! — νά 
γράψη στόν πρόλογο τοΰ «’Αγαπώντας» 
πώς δέν είναι τίποτ’άλλο άπό ένας «άπλού- 
στατος αύτοσχεδιαστής!». Καί μέ περισ
σότερη χαρά έδημοσίευε στό «Νουμα» κρι
τικές, ας της ποΰμε έτσι, επιθέσεις έναν* 
τίον του παρά ύμνους καί λιβανωτούς τών 
φίλων. Πρόθυμος εϊτανε ν’ άνεβάζη άλλους 
σέ θρόνους ελεφαντένιους καί νά δημιουργη 
είδωλα.

λήσω θά φάω τά μοϋτρα μου γιά καλά. . . »
Καί ό πενταγλυκος ό Έφταλιώτης άπό 

το Hull (7. 11. 904).
«Έλα, γειά σου, κάμε κέφι, καί πή

γαινε όμπρός στό μεγάλο καί τό εύγε- 
νικό σου έργο, πού άν δέν είσουν έσύ θά- 
μαστε δλοι μας πνιγμένοι τώρα . .»

Ό μω ς γιά τήν τέχνη—κι άς έλεγε πώς 
εϊτανε αύτοσχεδιαστής, βασανίζοντας μή
νες ολόκληρους τά έργα στό μυαλό του, 
πού τάγραφε ύστερα—άδιάφορο !—μονο- 
κοντυλιά· κ’ έδώ εϊτανε ή εύκολία του, ό 
αύτοσχεδιασμός !— είχε σωστές καί αυστη
ρές άντιλήψεις.

«Τήν τέχνη έ'λεγε—δέν πρέπει νά τήν 
παίρνει κανείς ερασιτεχνικά. Πρέπει νά τ ή ς  

άφοσιώνεται όλόψυχα γιά νά τραβήξη 
μπροστά. Ή  τέχνη, γιά, νάναι τέχνη, δέ 
θέλει εραστές, θέλει σκλάβους».

Στό δημιουργικό του έργο, γενικά, 
ύπήρξε ένας ριζοσπάστης, άληθινός επα
ναστάτης. Έχτύπησε τά  κατά συνθήκην 
κοινωνικά ψεύδη, τήν πολιτική σαπίλα, τήν 
κούφια προγονοπληξία, τόν πόλεμο καί τήν 
πατριδοκαπηλεία, τή βάρβαρη Ελληνική 
άντίληψη περί τιμής, τόν άγοραϊο έρωτα 
και τόν ευλογημένο άπό παπάδες καί νό
μους ’Αστικό γάμο. Έκήρυξε τόν έλεύ- 
τερο έρωτα, ώς ήθικώτερο καί πιό κον
τινό στή Φύση καί τήν ’Αλήθεια.

« Ό  έρωτας—έλεγε—είναι αϊστημα πού 
θέλει ν’ άνασταίνγ) λεύτερα καί κάτου άπό 
τό Νόμο τίποτε λεύτερο δέν μπορεί νά ζήση».

Πρώτη φορά γιά τόν έλεύτερο έρωτα 
μιλάει στό ρομάντζο του «Π λά ϊ στήν  
ά γά π η » πού, κατά τή γνώμη τοϋ Πα- 
λαμα, είναι τό καλύτερο άπό τά έργα του 
κ’ έχει άριθμήσει ώς τώρα τέσσερις εκδό
σεις. Πολλά μάτια έχουνε δακρύσει στό 
διάβασμά του. Σά συνέχεια σ’ αύτό, μέ 
τήν ϊδια κεντρική ιδέα πιό πλατύτερα ξε
τυλιγμένη, έρχεται ή Γ ιούλια , τό τελευ
ταίο έργο πού έγραψε, καί πού δημοσιεύ
τηκε πλάϊ σ’ ένα ρομάντζο τοϋ Ξενόπου
λου στό Έξέλσιορ. Παραμένει άτύπωτη σέ 
βιβλίο, μαζί μέ τά  διηγήματα «Λυδία 
Λίθος», τό ρομάντζο «Πρώτα ή ζωή» καί 
τό δεύτερο τόμο τών δραμάτων του, πού 
έγκλη,αατικά  θάλεγα τά  κρατανε οί έκδο
τες κ. κ. Γανιάρης, Βασιλείου καί Ζηκάκής 
τόσα χρόνια στά συρτάρια τους.

Άπό τά θεατρικά του έργα καλύτερα 
θεωροΰνται τό τρίπρακτο κοινωνικό δραμα 
ή «Μητέρα» καί τά μονόπρακτα «Στήν 
Όξώπορτα» (1909) καί «Μαΰρο χέρι». 
Τά περισσότερα άπό τά  δράματά του 
έχουνε παιχτή μέ άρκετή έπιτυχία άπό 
τούς θιάσους Κυβέλης, Κοτοπούλη, Βεάκη 
καί Θ. Οικονόμου, έδώ, στίς έπαρχίες καί 
τήν Αίγυπτο. Ό  Ξενόπουλος, πού έγραψε 
έναν εκτενέστατο πρόλογο στό «Κ αινούρ
γιο  σ π ίτ ι»—τρίπρακτο ιδεολογικό δραμα, 
έκδ. Έλευθερουδάκη,—υποστηρίζει δτι τό 
θέατρο τοΰ Ταγκόπουλου στέκεται σάν ύπό· 
δείγμα τέχνης άνώτερης, προσπάθειας πολύ 
γενικώτερης καί ριζοσπαστικής, έξω άπό 
τά συνειθισμένα κοινότροπα θέματα,Θέατρο 
Ιδεώ ν, κάτι τό καινούριο στόν τόπο μας.

Πρώτο θεατρικό έργο πού άνέβασε 
στή σκηνή είναι τό «Π αράσημον», 
«κωμωδία μονόπρακτος Δημ. Ταγκοπού- 
λου, ϊατροϋ» δπως άνέφεραν τά  προγράμ

ματα τοΰ θιάσου Λεκατσα, πού τό πρω- 
τόπαιξε στό Βόλο έδώ καί σαράντα περί
που χρόνια. Έκτος άπ’ αύτό, καί άπό 
τ ’ άλλα δραματικά έργα, πού έσημείωσα, 
είχε γραμμένα τά μονόπρακτα: «Άνω
σχώμεν τάς καρδίας» (1918) καί «' Ολό
γυρα στούς τάφους», τό «Λυτρωμό», δρα
ματικό έπίλογο, (1921) καθώς καί τό τρί- 
τρακτο δραμα «Μυριέλλα» πού έπρωτο- 
φάνηκε άπό τίς σελίδες τοΰ περιοδικοΰ 
μου Πυρσός ( ΐ 918— 19). "Ολα έχουνε βγει 
σέ βιβλία, έξόν άπό τό «Παράσημον», πού 
δημοσιεύτηκε μόνο στό ήμερολόγιο τοΰ 
Σκόκου, κι’ άπό τήν τρίπρακτη ηθογρα
φία ό «Γάμος τοΰ Τριτσιμπίδα», παιγμένη 
γιά πρώτη φορά άπό τό θίασο Μουστάκα 
στό θέατρο «Νεαπόλεως».

Συνολικά μας έδωσε δεκατέσσερα θεα
τρικά έργα, άπό τά  όποια τά  πέντε είναι, 
μονόπρακτα.

Τό τελευταίο του δραμα είναι ή «Μη
τέρα», πού έπαίχτηκε άπό τό θίασο Βεάκη— 
Νέζερ τόν ’Ιούλιο τοΰ 1922 στό «Άθή- 
ναιο». Τόν κύριο ρόλο τής Ρηνιώς τόν 
είχε παίξει ή Μυριέλλα Ταγκοπούλου, μα-

« Ό  Νουμάς»
(Γελοιογραφία τοΰ Γαλάνη

θήτρια τής Δραματικής Σχολής τοΰ Έλλ" 
'Ωδείου. Κ’ ειτανε άλήθεια συγκινητικό νά 
βλέπεις μετά, πατέρα καί κόρη στή σκηνή 
νά τούς χειροκροτανε.



Σέ βιβλίο έχουνε έκδοθεϊ έπίσης τό «Πίσω
άπο τα ^Κάγκελά» (1919) σκίτσα της φυ
λακής, κ’ οί «Λυό Αγάπες» (1924) άθη 
ναικό μυθιστόρημα.

ΊΓπαρχει ακόμη προς έκδοση κ’ ένας τέ
ταρτος τόμος διηγήματα, (οί προηγού
μενοι είναι «Σκόρπιες Μολυβιές», «’Αγα
πώντας», «Λυδία Λίθος») όπου σ' αυτά συμ- 
περιλαμβάνονται και δυό-τρεΐς αναμνήσεις 
άπό τη Θεσσαλία μέ τόν τίτλο «Γιατρός 
με τό στανιό». ’Έχει αφήσει κοντά είκοσι-, 
-πέντε τομους, έργασία σημαντική καί σέ 
Ογκο καί σέ ποιότητα. Σχεδίαζε άκόμη νά 
«ώση καί δεύτερο τόμο «Φιλολογικά Πορ- 
τραΐτα»,καθώς και τήν 'Ιστορία τοϋ «Νου
μα»—ποΰ σ' εμάς έλαχε ό κλήρος νά δώ
σουμε τις γενικές της γραμμές.

1 α τελευταία του χρόνια ό παλιός χρο
νογράφος τής «Εστίας» Ν ουμας  είχε ξα- 
■ναγυρισει στίς παλιές αγάπες του, στήν 
καθημερινή δημοσιογραφία. ’Αρθρογραφοϋσε 
κ έκρινε άπό τίς στήλες τοΰ «'Έθνους»  
κάθε κίνηση λογοτεχνική καί κάθε κοινω
νική έκδήλωση. Οί μικρές, κομψές στό υφος, 
γεμάτες χρώμα καί ζωή, τσαχπίνικες «'Ιε
ρεμιάδες» του μενουνε άλησμόνητες στούς 
περισσότερους άναγνώστες τής έφημερίδας 
καί κάποια γωνίτσα στήν πρώτη σελίδα 
τοϋ « Εθνους» θαρρείς καί περιμένει τόν 
Ταγκόπουλο ώς «κ.'Ιερεμία».

Τήν άνοιξη τοϋ 1925 άρρώστησε ή μ ι 
αρότερη άδερφή μου Μυριέλλα καί μ’ όλες 
τίς φροντίδες μας πάει στίς 16 Ιουλίου 
έκλεισε το άγγελόμορφο πλάσμα. Ό  θάνατός 
τγ)ξ χτύπησε σά -βαρειά άρρώστεια τόν ευαί
σθητο καί χιλιοπικραμένο πατέρα. Δέ 
ζοΰσε πια παρα μονρ μέ τή σκέψη της, μέ 
τή^θύμησή της. Παράγγειλε στό γλύπτη 
Ροϋμπο τή μεντάγια της, έσιαξε καί στό- 
λιτε με γλάστρες τό οικογενειακό μας μνήμα, 
δίπλα στοϋ Στρατού, κ’ έκεΐ περνοΰσε— 
οπως το βεβαιώνει καί ο Εφορος τοΰ Νε
κροταφείου κ. Μπόγρης—ώρες ολόκληρες μι
λώντας με τήν πεθαμένη του κόρη. Μονομιάς, 
ειχε αλλαξει μεσα του ό ρυθμός τοΰ κόσμου.
Η στοργή του, ή βαθύτερη άγάπη πρός τά 

παιδιά του, πού τήν έκρυβε κάτω άπό μιά 
φαινομενική σκληρότητα, ξεχύθηκε σάν ενα 
ποτάμι άπό άσυγκράτητα δάκρια. Καί αύ
τός πού ^άγαποΰσε τή ζωή σάν ένα μεγάλο 
άγαθό, έβαλε, ζωντανός άκόμα, καί χαρά
ξανε κάτω άπό τή μεντάγια της άδερφής 
.μου, τα έξης κεφαλαία γράμματα:

δ η μ . π . τ α γ κ ο π ο γ λ ο ς

ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ 
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ 1867 

ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΑ

αφήνοντας μόνο άνοιχτή τή χρονολογία τοΰ 
ΐτανατου, ωσπου νά τήν συμπληρώτ-β γλή- 
γορα, πολύ γλήγορα,καθώς μοΰλεγε, κι’αύτή. 
, , ,  , σέ βάλω σέ κόπο, παιδί μου
Μονο τέσσερα νούμερα θά χαράξης. . . Καί
Ύ r  °Α^μ ε>  π1κρό Χ^όγελο πού σέ σπά- 

α τέτοια ΨυΧ1κί) κατάσταση καί μέ 
το ασθμα πού δυνάμωνε ολοένα, επόμενο 
ειτανε το χιλιοπελεψημένο άπό σκληρούς 
αγώνες δέντρο, νά μή βαστάξη γιά πολύ 
περισσότερό. Μιά συφόρηση, πού τοϋ ήρθε ενα 
Μαρτιάτικο άπομεσήμερο στό Πολυτεχνείο 
οπου εϊτανε διορισμένος, μετά τό θάνατο 
του IIολεμη, στή θέση τοΰ Γραμματέα 
της Σχολής τών Καλών Τεχνών, τιμη μέ
νος στό μεταξύ καί μέ τ ’ ’Αριστείο (1 9 2 3 ) , 
τον ερριξε στό κρεββάτι, γιά νά μ ή ν  ξ«-' 
νασηκωσει κεφάλι πιά.

/Έμεινε μόνο τέσσερις μέρες κρεββατω- 
μενος; I εσσερις μέρες πού τίς πέρασε μέσα 
σε μια γαλήνη θεϊκή, χωρίς κανένα βαρυγ- 
κομι, ολος άγάπη στούς δικούς του, όλος 
καλοσύνη στούς φίλους του. Τίς περισσό
τερες στιγμές σιγανομουρμούριζε στίχους: 

Κιτρίνισαν οί λεύκες. Σ,ά κλαριά 
Ια  φύλλα αχνά σαλεύουνε μέ τρόμο'
Ι ο  δ ρ ε π ά ν ι  π ρ ο σ μ έ ν ο υ ν  τ ο ΰ  β ο ρ ι ά

Π ο υ  θ α  τ ά  σ τ ρ ώ σ ε ι  μ ι ά  β ρ α δ υ ά  σ τ ό  δ ρ ό μ ο .
Κ έξακολουθοΰσε ή άφηνε στή μέση τά 

όμορφο αύτό τραγουδάκι τοΰ Καρθαίου 
που είταν άπό τά πιό άγαπημένα του, γιά νά 
θυμηθή στίχους τοΰ Κυριαζή, τοΰ Γκόλφη, 
τοΰ Κφταλιώτη, δικούς του :
2  έ γ λ ύ κ α ν ε  ή  Ά ν ο ι ξ η  κ α ί  σ έ ν α  μ ι ά  φ ο ρ ά ,  
Δ ρ ο σ ι ά  κ ι  ο υ ρ ά ν ι α  ε υ ω δ ι ά  τ ά  φ ύ λ λ α  σ ο υ  σ κ ο ρ -

Κ α ί  σ τ ’  α ν θ ι σ μ έ ν α  σ ο υ  κ λ α δ ι ά  μ έ  ά δ ο λ η ' ν α ρ ά  
Ο ι  π ε τ α λ ο ύ δ ε ς  π α ύ α ν ε ,  τ ’  α η δ ό ν ι α  κ ε λ α ϊ δ ο ΰ σ α ν .  
Μ α  τ ω ρ α  π « υ  σ ’  έ π λ ά κ ω σ ε  φ θ ι ν ό π ω ρ ο  β α ρ ύ .  
Π έ φ τ ο υ ν  ξ ε ρ α  τ ά  φ ύ λ λ α  σ ο υ ,  κ α ρ δ ι ά  μ ο υ ,  ε ν α -
« · ' - > <  ,  [ έ ν α ,
£ α ι  τ η ς  α γ α π η ς  η  φ ω τ ι ά  τ ή ν  ώ ρ α  κ α ρ τ ε ρ ε ί  

ι α  ν α  τ α  κ ά ψ ε ι  α π ο ν α  κ ε ΐ  π ο υ ν α ι  σ ω ρ ι α σ μ έ ν α . *
Ε τελείωσε με το κοντύλι στό χέρι, πι

στός έργάτης τών γραμμάτων. Δυό μέρες 
πρίν έγραψε^ στό κρεββάτι κ’ έστειλε στό 
« Ι1.θνος» την τελευταία του «'Ιερεμιάδα* 
τά  «Σ αράβαλα», γιά τά καημένα τά γε- 
ροντάκια πού βγαίνουνε σάν τά σαλιγκάρια

*  Α π ό  τ ο ύ ς  « Π ρ ώ τ ο υ ς  σ τ ί χ ο υ ς »  ( 1 8 9 0 ) :  Το
VtriVOJtCOQO.

μόλις δοΰνε λίγη λιακάδα. Κ’ έδινε οδηγίες 
στούς έπιστάτες τοΰ Πολυτεχνείου—πού 
τοΰ τά θαλασσώνανε συχνά—τρέμοντας μή- 
μως τοΰ σκάσουνε καμιά τρικλοποδιά οί 
«μεγάλοι καλλιτέχνες» τοΰ καλλιμάρμα
ρου, καθώς έλεγε, σταύλου τής όδοΰ Πα
τησίων. Δυό χρόνια έκεΐ μέσα τά  πέρασε 
όπως σ’ έχτρικό στρατόπεδο, πάντα σέ στάση 
άμύνης, υστερ’ άπό τήν άποκάλυψή του στίς 
έφημερίδες γιά τούς θησαυρούς πού εϊχανε 
φυγαδευτεί άπό τά  υπόγεια τοΰ Πολυτεχ
νείου. Μοναδική του χαρά εϊτανε νά κου- 
βεντιάζη μέ τά  νέα ταλέντα πού σπουδά
ζανε, νά τά καθοδηγή, νά τά  συμβουλεύει 
σάν πατέρας καί φίλος, συμπαθώντας ξε
χωριστά ένα-δυό νέους καλλιτέχνες, δπως 
τδ Νάτσιο λ. χ .,  τό Β. Φαληρέα κ. ά., πού 
τούς είχε καί σάν έμπιστους φίλους του. 
'Ο  τελευταίος τοΰ έχει κάνει μιά δμορφη 
προτομή, πού δημοσιεύτηκε φωτογραφία της 
στό «Νουμα» τοΰ 1924, (τεΰχος 784).

Περασμένα μεσάνυχτα, στίς 21 τοΰ 
Μάρτη 1926, έκλεισε τά  πολυπικραμένα 
του μάτια, έτσι ήρεμα, γαλήνια, εύγενικά, 
άγόγγυστα, δπως άγόγγυστα ανέβηκε τό 
Γολγοθά τής ζωής.

Πέθανε στό σπίτι μας, στήν δδό Διδύ
μου 36, εννιά μήνες μετά τό θάνατο τής 
άδερφής μου. 'Ως τήν τελευταία του στιγμή 
μας έδινε θάρρος: «Τή Δευτέρα, έλεγε, θά 
σηκωθώ καί θά πάω στό Πολυτεχνείο». 
Καί σ’ έμένα δταν έσκυβα καί τοϋ φιλοϋσα 
τό χέρι, ρωτώντας τον άν θέλει τίποτα, 
μοΰ άπαντοΰσε : «Νά ·μ’ άγαπας, Πάνο, νά 
μ’ άγαπας. Τίποτ’ άλλο. . . *

Δυό Φίλοι τόν ξεπροβοδίσανε. Ό  Ήλίας 
Βουτιερίδης στήν έκκλησία καί ό Κωστής 
Παλαμας μπροστά στό ορθάνοιχτο μνήμα. 
Τά συμπονετικά λόγια  τοΰ Ποιητή μέ
νουνε καί θά μένουνε βαθειά χαραγμένα 
στήν ψυχή μου.

Ό  Νιρβάνας τοΰ έδωσε τόν έξης χαρα
κτηρισμό (Εστία 22/3/26): «Ό  Ταγκόπου
λος ύπήρξε ένας πολεμιστής ειλικρινής, άνι- 
διοτελής καί bon enfant κατά βάθος. . . »

Ναί, έ'να μεγάλο, άκακο στό βάθος παιδί. 
Οί θυμοί του μοιάζανε σάν τίς μακρυνές 
βροντές σέ άνοιξιάτικη μέρα. . .

Από τά συγκινητικώτερα γράμματα, πού 
έλαβα μετά τό θάνατό του, είναι ένα τοΰ 
κ. Ξενόπουλου κ’ ένα τής ποιήτριας Μα
ρίας Ζάμπα. Οί κ. κ. Πάλλης καί Ψυχάρης 
θεωρήσανε περιττό νά μας συλλυπηθοΰνε.

Ό  δεύτερος, έμαθα, ό'τι έγραψε κάτι σέ κά
ποιο Γαλλικό περιοδικό.

'Ωστόσο τό έργο καί ή θύμηση τοΰ Δ. 
Ταγκόπουλου ζεϊ καί θά ύπάρχει δσο υπάρ
χουνε αγνές νεανικές καρδιές, πού χτυπάνε 
άπό ενθουσιασμό, πίστη καί άγάπη. Πέρσι 
οί νέοι τών «Έλλ. Γραμμάτων καί Τε
χνών» τοΰ κάνανε αθόρυβα καί σεμνά τό 
φιλολογικό του μνημόσυνο στήν αϊθουσα 
τής «Πανεπιστημιακής Λέσχης», είς χώ
ρον δηλαδή άπηγορευμένον. Φέτος, μόλις 
προχτές, ιδού τί μοΰ γράφει ένας νέος μου 
φίλος, ό διηγηματογράφος Μ. Βισάνθης, 
άπό τήν καρδιά τής ’Αμερικής, τό Σ ι
κάγο : «’Έχω μιά ιδέα καί σέ παρα
καλώ θερμά νά κοιτάξης νά πιάσγ, 
τόπο. Νομίζω πώς εΐναι καιρός ν’ άνοιχτή 
ένας έρανος γιά νά στηθή μιά προτομή 
στόν ιδρυτή τοΰ «Νουμα». Τώρα, ποϋ θά 
στηθεί, δέν ξέρω ! Μά είμαι σίγουρος πώς 
μιά τέτοια θύμηση τοϋ άξίζει καί τοϋ πα- 
ραξίζει τοΰ μακαρίτη συγγραφέα καί άλη- 
σμόνητου πατέρα σου. Έγώ, φίλε μου, άπό· 
τό φτωχό μισθό μου ξεχώρισα καί κατά- 
θεσα στήν έδώ Τράπεζα «Atlas» 1000· 
δραχμές γιά τήν «Προτομή τοϋ Τάκη 
Ταγκόπουλου». Καί θά μεγαλώση τό ποσό· 
άπό τούς έδώ φίλους μας. Θέλω ν’ άναλά- 
βη κάποιος, κάποιος (π. χ. τά  «Ελλη
νικά Γράμματα») τό γενικό έρανο γ ι’αύτή 
τή δουλειά. Είναι πολλοί οί θαυμαστές: 
τοΰ μεγάλου πατέρα σου καί θά εύχαρι- 
στηθοΰν πολλοί πού θά τούς δοθή ή εύ- 
καιρία νά τιμήσουν τή μνήμη τοϋ ίδεα" 
λιστή άνθρώπου. 'Η  θρησκεία του εϊτανε 
ό σημερινός θρίαμβος τής γλώσσας μας».

Αύτό είναι τό γράμμα τοΰ κ. Βισάνθη, 
μαζί μέ μίαν έσώκλειστη άπόδειξη άπό 
τήν «Atlas Exchange National Bank» 
πού δείχνει τήν κατάθεσή του άπό 13 
δολλάρια καί 20 σέντς (ΐΟΟΟ) δρχ.) γιά 
τό σκοπό πού μοΰ γράφει. Έ γώ  δέν έχω 
νά προστέσω τίποτε στήν τιμητική αύτή 
πρόταση. Είμαι ό τελευταίος ποΰ μπορώ 
νά μιλήσω. Μέ συγκινει μονάχα ή εύγε- 
νικιά του χειρονομία, δσο καί ή βαθύτερη 
σκέψη πώς δέν πήγανε στό βρόντο οί άγώ- 
νες τοϋ πατέρα μου, πώς δέν έθυσίασε, έτσι 
στά χαμένα τή ζωή του ολόκληρη, άφοΰ 
υπάρχουνε κι ολοένα δημιουργοΰνται νέοι του 
φίλοι καί νέοι του θαυμαστές πού τιμούνε τή 
μνήμη του καί τόν άγαποΰνε δσο κ’ έμεΐς. 
τά γνήσια καί τά πνευματικά του παιδιά-
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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ (ΤΕΧΝΗ) ΒΓΑΛΜΕΝΗ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Π Ε Ρ Ι Κ Λ Η Σ  Ο  Π Μ Η ¥

Ή  Πολεμική Τέχνη ’ς τήν ’Αρχαιότητα 
’’μπορεί νά βγή όλάκαιρη άπ5 τήν Ε λλη
νική Έποχή. ’Έξω άπό λίγες— μά πολύ 
λίγες—γραμμές τής Στρατηγικής, ολό
κληρη τούτη ή Τέχνη βρίσκεται μέσα στούς 
πόλεμους τής έλληνικής κ’ ελληνιστικής 
περίοδου. Γ  ιά 'κείνον πού ξέρει νά δια- 
βάζη την ελληνικήν 'Ιστορία, μέ τό φώς 
δμως τής νεώτερης Στρατιωτικής Ε π ι 
στήμης, σ’ αύτές τής πηγές της, ’ςτάρχαΐα 
κείμενα, δχι μονάχα φαίνεται πολύΐιμη ή 
•σύμπτωση έκείνη τών περιστάσεων πού 
παραστάθηκε, γιά νά σωθή εως τά χρό
νια μας μέ διάφανη άκριβολογία ή έξι- 
στόρηση κάθε περιπέτειας τών μικρούλι
κων εκείνων πολιτειών τής Ελλάδας, μά 
καί ξεπηδάει άτόφια άπό ’κεί μέσα ή 
Τέχνη τοΰ Πόλεμου—τοΰ ωργανωμένου 
σέ δόγματα παντοτεινά κι’ άκέρηα πόλε
μου, ή Π ο λ ε μ ι κ ή .

Δέν είναι λόξα προγονόπληχτη τοΰτο 
πού λέμε. Δυστύχημα γιά μένα, πού δέν 
τό λέγω πρώτος· ούτε καν πρώτος ’ς τήν 
'Ελλάδα μας. Δικοί μας καί ξένοι, άξιοι 
καί μή τ’ όμολογάνε, παληοί καί νέοι καί 
τωρινοί. Καί κάποιος πού δέν χωρατεύει, 
δ Γίγαντας τοΰ Πόλεμου, δ Ναπολέοντας. 
"Ωστε κάθε χαμόγελο κοροϊδίας καλά θά 
κάνη νά σταθή παράμερα.

Λέγαμε λοιπόν, πώς δλόκληρ’ ή Π ο 
λ ε μ ι κ ή  βγαίνει μεστωμένη άπ’ τήν άρ- 
χαία τήν ελληνικήν 'Ιστορία.

Μά, θά  μοΰ πήτε—  άπ’ τών άλλων, 
τών μεγάλων λαών τήν 'Ιστορία δέν βγαί
νει τίποτα τέτοιο;

Καί δμως. Δέν ξέρουμε τήν ιστορία 
τών άλλων σύγχρονων λαών έτσι κατακά- 
θαρα, δπως έχουμ’ εμπρός μας τά κεί
μενα τής ιστορίας τοΰ έλληνικοΰ μικρό- 
κοσμου. Ό λες οί τιτάνιες γενικές συρρά
ξεις, δλη ή άναμεταξύ τόσων λαών ζύμωση 
καί πρώτα κ’ ύστερ’ άπ’ τήν ελληνική 
καί ρωμαϊκή, χάθηκε· είν’ άγραφτη, δη- 
λαδής άγνωστη γιά μάς. Μπορεί σίγουρα 
νά εφαρμόστηκαν κι’ άλλοΰ, καί πειό 
μπροστά στά αιώνια δόγματα πού κερ
δίζουν επιστημονικά (έξω άπ’ τήν τύχη 
καί τ’ άβάσταγο πλήθος) τή νίκη· κι’άκόμα 
καί μ’ άλλα μέσα μάχης. Μά πουθενά 
δέ βρήκαμε τόσο τεχνικά σπουδαγμένο 
καί βαλμένο σ’ ’εφαρμογή, δσο στούς 
έ'λληνες πρώτα, τούτο: μέ τά  μ έ σ α
π ο ύ χ α ν  κ α ί  β ρ ή κ α ν  μ ό ν ο ι  τ ους ,  
δ χ ι  μ ό ν ο  ν ά  δ έ ν ο υ ν  δ ί π λ α  τ ο υ ς  
τή Νί κ η ,  π ο λ ε μ ώ ν τ α ς  σ υ ν α μ ε 
τ α ξ ύ  τ ο υ ς  μέ  ά ν τ ί π α λ ο  ι σ ά 
ρ ι θ μ ο  ή κ α ί  λ ί γ ο  μ ε γ α λ ε ί τ ε ρ ο ,  
μά καί νά τά βγάνουν πέρα κ α ί  μ έ  ξ έ ν ο  
κ α ί  ξ α φ ν ι κ ά  ξ ε β γ α λ μ έ ν ο  α ν τ ί 
κ ρ υ  τ ο υ ς  καί π ρ ω τ ό φ α ν α  γ ι ’ α ύ 
τ ο ύ ς  ώ ρ γ α ν ω μ έ ν ο  σ τ ρ α τ ό .

Τοΰτο θαυμάζουμε, κι’ αύτό έ'χει σκοπό 
νά δείξη ή μελέτη μας έδώ, σέ σειρά 
’λίγων άρθρων.

Ά ν  τώρα μερικά πού λέμε — λιγοστά 
βέβαια πάντα — δέν τάπαν’ άλλοι, τόσο 
τό χειρότερο. Δέν θά διστάσουμε νά τά 
πούμε ’μεΐς. ’Έχουμε χρέο:.

Αρχίζοντας, έ'ν’ άπ’ αύτά τά σημεία 
τής Αρχαίας 'Ιστορίας μάς τραβάει καί

μάς σταματάει κι’ άθελα, σ’ ένα πραγμα
τικά θαυμαστό μυαλό—κι’ άπό κάβε μεριά 
νά τό δής—τόν μοναδικό, τόν παράξενο 
τύπο Άριστοτέλικιας πολυ μεριασμένης 
σκέψης κι’ άτάραχης ένού Μόλτε εκτέλε
σης- στόν Περικλή τόν Πάνυ.

Κάτι χρειάζετ’ δμως νά ’ξηγηθί) πρώτα. 
Στρατηγούς οί άρχαΐοι "Ελληνες έλεγαν 
τούς άνώτερους αξιωματικούς τοΰ στρα
τού- σάν νά λέμε, ταγματάρχες σημερινούς 
καί πάνω- καί κυβερνήτες πλοίου καί 
πάνω — γιατί πολλές φορές οί ίδιοι ήσαν 
αρχηγοί καί σέ ξηρά καί σέ θάλασσα. 
Μπορεί νά πούμε πειό έπιστημονικά 
στρατηγούς, εκείνους τούς άρχηγους πού 
διοικούσανε στρατό, άνάλογο μέ σημε
ρινή μονάδα τοϋ άγώνα καί περισσότερη 
άπ’ αύτή. Πάντα δμως έλεγαν μέ τό 
ίδιο τ’ δνομα, στρατηγό καί τόν εκτελε
στή, κ’ εκείνον πούχε τή γενική διεύθυνση 
κ’ έκανε τό σχέδιο τής μάχης, τής εκστρα
τείας ή καί τοΰ πολέμου. Γ  ι’ αύτούς καί 
τήν τέχνη τους δέν είχαν καμμιά ξέχωρην 
ονομασία.

Γ ι’ αύτό πολλοί συγχέουν καί τόν Πε
ρικλή μ’ εναν άπ’ τούς τόσους στρατιωτι
κούς πού ειδε δ Πελοπονησιακός πόλεμος, 
μέ τήν προτητερινή περίοδό του. Τόν 
δέχουνται δχι σέ θέση ξεχωριστή κ’ υπέ
ροχη, μά έτσι σάν κάτι κατώτερον άπ’ 
τό στρατηγή Δημοσθένη, κάτι καλλίτερον 
άπ’ τόν Κλέωνα στρατιωτικό.

Κ’ άλήθεια, δέ φαίνεται στήν τ α κ τ ικ ή 
(τό νά διοική δηλ. τά στρατεύματα ’ς τό 
πεδίο τής μάχης), νάκανε τίποτα σπου
δαίο- Ίφικράτης, Μιλτιάδης, Επαμεινών
δας, Φίλιππος, εινε πολύ ψηλά στήν τα
κτική, φυσιογνωμίες ξεχωριστές, ιδιοφυίες 
τακτικές. Ουτε ’ςτήν σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ·  τήν 
τέχνη δηλ. νά φέρης δλα σου τά στρατέ- 
ματα μέ τής καλλίτερες συνθήκες στό 
πεδίο τής μάχης, ν ά χ η ς ,  δηλ.  τ ή ν  
υ π ε ρ ο χ ή  σέ ώ ρ ι σ μ έ ν ο σ η μ ε ί ο  
(άντίκρυ στόν εχθρικό στρατό), τ ή ν  
ώ ρ ι σ μ έ ν η  σ τ ι γ μ ή  ( τήν ώρα τής 
μάχης), γ ι ά  ν ά  κ ά ν η ς  μ ά χ η .  Δέ 
μπορείς, κρίνοντας επιφανειακά, νά βά- 
νης τόν Περικλή ώς στρατιωτικό στή 
γραμμή τού Θεμιστοκλή, τοΰ Κίμωνα, 
τοΰ Αγησίλαου ή καί τής μεγαλοφυΐας 
τοΰ Αλεξάνδρου.

Σωστά, μ’ αν εξετάσουμε μόνο τήν επι
φάνεια.

Γιατί άλλοτες είπαν Μικρό πόλεμο τήν 
διεύθυνση μικρών στρατών· καί τήν διεύ
θυνση μεγάλων στρατών, Μεγάλο πόλεμο- 
άποτυχημένοι ορισμοί. Μικρό πόλεμο θά 
πούμε (δπως θέλουν σήμερα οί ε’ιδικοί), 
τούτον, πού κάνουν χωρίς επιστημονική 
διεύθυνση κι’ άσκοπα, στό βρόντο, οί 
άμελέτητοι στρατιωτικοί — κι’ ας τόν κά
νουν καί μέ μάζες μεγάλες— καί μεγάλον, 
εκείνον, πού έ'νας τουλάχιστον άπ’ τούς 
άντίπαλους κάνει σύμφωνα μέ τίς αιώνιες 
αρχές τής Πολεμικής. Ώ ς έδώ πού είπαμε 
δηλαδής, θά  εννοούμε μικρό πόλεμο τόν 
εφτάχρονο τής Εύρώπης καί τόν τριαν
τάχρονο καί τόν εκατόχρονο καί τόν Κρι
μαϊκό. Βαρυές μάζες κυλιούνται άσκοπα· 
κάθε άντίπαλος κυττάει νά βλάψη τόν 
άλλον άδυνατίζοντάς τον ’ς τά κουτουροΰ, 
κι’ άδυνατίζοντας καί τόν έαυτό του περισ
σότερο, έχοντας σ κ ο π ό  νά τοΰ πάρη 
ένα κομμάτι άπό δώ κ’ έ'να φρούριο 
άπ’ έκεΐ, μιά χώρα, μιάν έπαρχία.

Καί μεγάλο πόλεμο; σταματάτε σ’ ένα 
παράδειγμα, τήν εκστρατεία τοΰ Ν ατο
λέοντα στά 1800 (’Ιταλία). Κάθε κίνηση, 
κάθε συγκέντρωση, π ρ ο  μελετημένη, ται
ριασμένη στό γενικό σχέδιο, κάθε γραμμή, 
τραβηγμένη αρμονικά γιά τό σύνολο' 
κι’ δλα δουλικά, φερμένα ’σάν υπηρέτες 
τοΰ γενικού σκοπού. Καί σκοπός; Ό χ ι 
τό άρπαγμα μιάς επαρχίας, ένός φρου
ρίου, μικροεπιτυχία ή μιά νίκη ξεμονα
χιασμένη, ή δυό, ή δέκα. ’Όχι. Άλλά 
ρίξιμο μ’ δλες τής διαθέσιμες δυνάμεις 
τής Γαλλίας, μέ υπεροχή δυνάμεων, έπάνω 
’ς τόν ΟΓΚΟ τοΰ έχθρικοΰ ΣΤΡΑΤΟΥ 
καί τσάκισμά του. Κι’ έτσι ή τήν ημέρα 
τοΰ Μαρέγκου μέ τόν Δεσσέξ, ή τήν άλλη 
άκόμα πειό σίγουρα ('), δπως τόσο άρι- 
στοτεχνικά εξηγεί ό Φός, ό αύστριακός 
στρατός δέν υπάρχει. Μιά νίκη, καί δλ’ ή 
Αύστρία στή διάθεσή του. Ή  θέλησή του 
έγεινε, δ εχθρός σκύβοντας υπογράφει.

Κράτα μου έσύ χώρες, φρούρια, πρω-

(') Πολιτικοί ιστοριογράφοι έγραψαν, πώς 
’ς τό Μαρέγκο εσωσε τόν Ναπολέοντα ό Δεσ
σέξ, φτάνοντας πάνηι ’ς τήν ώρ’ άπό τήν Αϊ 
γυπτο, σάν 'ά  μήν ήταν ό Δίσσέ; ’ς τής δια
ταγές του, ’σάν νά μήν ερχόταν έχει μέ δια 
ταγές του. Στρατιωτικοί πάλε μερικοί πρό- 
βαλαν, πώς είχε διασπείρει τής δυνάμεις του 
τήν ήμέρα τής μάχης. Καί δμως ή άλλη μέρα 
θά ήταν χειρότερη γιά τόν Μελάς, δπως τόν 
είχε κυκλωμένον ό Ναπολέοντας.



τεύουσες και δικές σου και τοϋ έχθροΰ 
σου ακόμα- σοϋ τσάκισεν ό αντίπαλος τόν 
στρατό σου; τόν χωροφύλακα πού σοΰ 
φυλάει τό χω ριό; θά κάνης δ,τι θέλει 
αύτός· κα'ι σύ και τό χωριό είναι δικό 
του· ή β ο ύ λ η σ ή  σου ε ΐ ν α ι  δ ο ύ λ η  
τή ς ϊ δ ι κή  ς τ ου· Ν ΙΚ Η Θ Η Κ ΕΣ.

Αυτός εΐν’ ό μ ε γ ά λ ο ς π ό λ ε μ ο ς ,  
σύμφωνα μέ τή γνώμη τών καλών στρα
τιωτικών συγγραφέων.

Μά δέν έτελειώσαμε. Ά ν  έτσι φαίνεται
και είναι τό πράμμα έπιστημονικά, 

δέν φτάνει δμως γιά τή δική μας περί
πτωση. Μόνο μέ τής σκέψεις αύτές, μέ 
τοΰτη τήν έρευνα, δέν μπορεί ούτε νά 
εξηγηθούν πολλές νίκες γενικά, ούτε νά 
ικανοποίησή σ’ δλα της τά σημεία ή 
στρατιωτική άνάλυση τής ιστορίας και 
τής άρχαίας καί τής νεώτερης.

Ετσι λέει ως τά τώρα ή Πολεμική Τέ
χνη. Σύμφωνα μ’ αύτά θάμενε παράμερα, 
στά σκοτεινά, παρεξηγημένο, εν άπ’ τά 
καλλίτερα, με τήν πειό γενικευμένη άντί- 
ληψη στρατιωτικό μυαλό τής Αρχαιό
τητας, ό Περικλής.

Ας τον ξαναζητήσουμε στής ερευνάς 
μας τό δρόμο.

Πνεΰμα συγκεντρωμένο και μελετηρό, 
καλοζυγιασμένος εγκέφαλος άπόλυτα χωρίς 
καμμιά λόξα, ήταν τυχερός νά μήν άνα- 
κατωθή πρίν τής ώρας στήν πολιτική. Καί 
η̂  τύχη ή δική του καί οί αντίπαλοί του 
τόν άφησαν νά ώριμάση, βλέποντας, σπου
δάζοντας, κρίνοντας τή δράση τών δυνα
τών προσαιπων τής Άθηναίικιας πολιτι
κής σκηνής, στά χίλια πράμματα τής γόνι
μης εκείνης περιόδου τών Αθηνών πάνω 
στην άνάπτυξή της. Τ ’ άνώτερο πνευμα
τικό περιβάλλον μέσα στήν κοσμογονία 
τής Άθηναίϊκης ηγεμονίας, πού τότες οί 
πολιτικοί της χειραγωγοΰσαν, έτράνεψε 
τήν κρίση του, ύστερ’ άπ’ τή σοβαρή του 
μόρφωση. Τυχερός καί ςτούς δασκάλους 
του. Μά δέν ειχε μόνο τόν Ζήνωνα καί 
Αναξαγόρα, νά τοΰ δείχνουν τό δρόμο 
στη σύνθεση τής γενικότητας άπ’ τή λε
πτομέρεια, πνευματικούς οδηγούς· δάσκα
λοικάθενός είναι κ’ οί σύντροφοί του, μά 
προ πάντων οί εχθροί του· κι’ αν δ 
Εφιάλτης του παραστεκότανε στά πρώτα 
πολιτικά του βήματα, ό Κίμωνας καλλί- 
τερ’ άκόμα τόν έφύλαγεν άπό λάθη, πού 
θάταν στά χέρια τέτοια κολοσσοΰ λαβή γιά

νά τόν συντρίψη. Κ’ έτσι μεστωμένος σέ 
ήλικία καί κρίση παρουσιάζεται ςτήν κρί
σιμη ώρα τής Άθηναίϊκης ιστορίας. Καί 
ειδε ’μπροστά του, κύριος αύτός τών απο
φάσεων τοϋ Δήμου, τί κατάσταση, ποιά 
σιδηροδεμένη παράδοση τοΰ άφιναν οί. 
προκάτοχοί του καί ή περίσταση : Έ παψ ε 
πεια νάναι μικρή κι’ αύτοσυντηρούμενη 
πολιτεία ή Άθηναίικία· δέν ήταν τώρς; ή 
φτωχή κι’ ά ρ ι ο κ α τ ο ι κ ο ύ μ ε ν η  χαίρα, 
πού μόνο ή γεωργία έφθανε νά τή συν- 
τηρή. Ά ρχισε νά νοιώθη τό πρώτο σύμ
πτωμα τής άσφυξίας μέ τό νέο περίσκμα 
τοϋ ντόπιου πληθυσμοΰ της, καί τοΰ ξένου 
πώτρεξε άπό παντοΰ. Ή  νέα κοινωνία κι’ 
άπό άνάγκη ζωής κι’ άπό άνάγκη πολυ
τέλειας ειχε τάση γιά ξάπλωμα κ’ έίω άπ’ 
τά στενάχωρα σύνορα τής Αττικής· τής 
είχε κΓ δλας γείνη ά ν ά γ κ η  ή ήγενονία.

Καί τήν είχε στηρίξει στήν κυριαρχία 
τής θάλασσας τήν ηγεμονία, σειρά ολόκλη
ροι πολιτικών άδιάκοπα, έδώ καί καμμιά 
σαρανταριά χρόνια. Τό χρήμα, τίς ελπίδες, 
τήν έννια της τάρριξαν στή θάλασσα· κι’ 
άρχισαν καί τελείωσαν νά τήν κάνουν ν η σ ί  
— μέσα στό τρίδιπλο της Κάστρο, άπό 
θάλασσα ώς τή θάλασσα—λές κ’ ήταν ή  
Α θήνα  χερσόνησος.

Αύτή τήν κατάσταση βρήκε, σ’ αύτήν 
άπάνω θέλησε νά στηριχθή. Καί σύμ
φωνα μέ τήν εύγένεια τής μακρόθυμης 
ψυχής του, έ'βλεπεν δ πολιτικός έκεΐνος 
ήρεμη τήν εξέλιξη τής πατρίδας του, σέ 
μιάν ηγεμονία συντηρητικιά, πλούσια, μέ 
δύναμη έσωτερικιά περίσσεια. Τής άφή- 
κε τότες τήν πολιτέλεια, μά σύντροφο 
νάχη τή φιλοκαλία. Τό στείρο διοικητικό 
σύστημα τής Σπάρτης, πού τ’ άνυπόφορα 
στρατιωτικά στενοκέφαλο της πνεΰμα τής 
ρουφούσε στόν συμβολικό Καιάδα τή γο
νιμότητα, καί πού τής έκάρφωνε τήν 
πρόοδο παράλυτη στό σιδερένιο της νό
μισμα δ περιορισμός τής εκμετάλλευσης 
τοΰ έθνικοΰ της πλούτου—σάν νάταν 
άξιοι ζωής μοναχά οί άρκουδόπλαστοι 
καί μορφοτικό σύστημα δ βούρδουλας— 
τόν έγέμιζαν φρίκη τόν Περικλή. Κι’ άπο- 
φασιστικά, τό δρόμο παρατώντας τής 
περασμένης άγονης φτώχειας, έσπρωξε 
καλλίτερα, γενικώτερα, πνευματικώτερα τή 
μικρή του πατρίδα στό διάπλατο δρόμο 
τής άρμονικιάς ανάπτυξης δλων της τών 
πόρων, δλης τής δύναμης της. Καί βρήκε

τό στρατί τής Αθανασίας δχι μονάχα γιά 
τόν έαυτό του, μά καί γιά τό σύστημά 
του καί γιά τόν τόπο του.

Είκοσι τριών ολόκληρων αιώνων ιστο
ρία τούδωσε δίκαιο- Κ’ ένφ ή βάναυση 
σωματική δύναμη πού νίκησε τήν πα
τρίδα του, ή μονοκόμματη, ή άρκουδίσια 
Σπάρτη, έπεσε σβύνοντας παράξενα, μό
λις έσκόνταψε πρώτη φορά σέ μιά καί 
μόνο στρατιωτικιάν ήττα, πάνω πώφθανε 
ςτήν κορφή τής δύναμής της—άνίκανη 
καί νά συνιηρήση τή βάρβαρη της  ̂ ανα- 
πτυξη—πόσες φορές ώς τά τώρα τ ολο
ζώντανο μαρμαρωμένο πνεύμα τοΰ Πε
ρικλή δέν ξαναστήλωσε ’περιφανή πεΙό 
δυνατή, αθάνατη τήν Α θήνα Τ ου;

Μά κεΐ πού νόμισε, πώς βρήκε τόν 
κατάλληλο δρόμο γιά τό μέλλον τής πο
λιτείας, ειδε καί τής βίας' τής έξωτερι- 
κιάς τή δύναμη νά τοϋ φράζη τό δρόμο.

Τότες έννιωσεν ό Περικλής γιά καλά, 
πώς αργά ή γρήγωρα τό μπλέξιμο σέ 
πόλεμο μέ τή Σπάρ:η θάταν μ ο ι ρ α ί ο .  
Καί μυαλωμένος οδηγός αύτός, έβαλεν 
δλη του τήν επιρροή καί τό κύρος νά μή 
γείνη παράκαιρα καί μ’ άνισα δπλα η 
σύγκρουση τούτη. Προσωρινά ό περήφα
νος καί μεγάλος αύτός Κυβερνήτης έμά- 
ζεψε τή σημαία του' δέχθηκε τήν ταπεί- 

1 νωση τών δρων τ ώ ν  τ ρ ι α κ ο ν τ α ε τ ώ ν  
σ π ο ν δ ώ ν  τοΰ 445· ν ά  π α ρ α ι τ η θ ή  
άπό κάθε ηγεμονία στή ξηρά ή Α θήνα.

Χρειαζότανε τό πικρό τοΰτο μάθημα 
γ2ά νά νοίώση κατάβαθα ό Περικλής 
πόσο ήτανε μ ο ι ρ α ί α  ή σύγκρουση.

Μ’ άλοίμονο στόν ιστορικό, πού πα
ραβλέπει τότοιο σημείο χτυπητό καί ζη
τάει άλλη δικαιολογία νά βρή γιά τόν 
Πελοπονησιακό πόλεμο' ξένη έπίδραση. 
Πέστε μου τί θέλει στή μέση ή επιρροή 
τ ή ς  Ασπασίας; Σ α ρ ά ν τ α  ο χ τ ώ  χ ρ ο 
ν ώ ν  δ Περικλής στό κλείσιμο τών 
τριακονταετών σπουδών, ύστερ’ άπό τέ
τοιο χεροπιαστό πάθημα,, είχε άνάγκη 
νά τοΰ άνοιξη τά μάτια δ έρωτας; Βέβαια 
γ ι’ άνθρωπο μέ ζωή μετρημένη στά 
νΙάτα του, δέν εΐναι καθόλου δύσκολο νά 
κάνη τρέλλες, άφίνοντας τή νοιότη πίσω. 
Μά καί δύσκολο νά σέρνετ’ άπ’ τή μύτη, 
πολύ δύσκολο σέ τέτοια ηλικία' καί μιά ερω
μένη διαλεχτή καί άνώτερη δέν ήταν δά 
καί τρέλλα* τόσο συνειθισμένο πράγμα, 
καί τότες κ α ί  σ ή μ ε ρ α ,  κάθε άλλο άπο-

δείχνει παρά πώς σερνόταν άπό τή μύτη 
ό Περικλής. Άργότερα θά δάκρυζ' ό 
Ολύμπιος υπερασπίζοντας τήν ά δ ι κ ο -  

κ ατ  α τ  ρ ε γ  μ έ ν η  φίλη κ’ ερωμένη γι’ 
αύτήν δμως μόνο ; ή γιά τό παράπονο 
πού τόν ’πηρε, καταλαβαίνοντας τήν 
άνανδρία καί τή μικρότητα τών εχθρών 
του, πού δέν τολμούσαν νά τόν προ
σβάλλουν άπ’ ευθείας καί χτύπαγαν δ,τι 
γύρω του ήταν λαμπερό κι’ άγαπημένο ; 
καί γιά τήν αχαριστία τού Δήμου πώδινε 
προσοχή ςτήν άτιμη, τή συχαμένη συκο
φαντία καί τόν φθόνο;

Μά κΓ αν τό δάκρυο τοΰ άδάκρυτου 
σήμαίλε πόνο γιά τήν Ασπασία, πάλιν 
άδικο δίνει στήν κρίση του, δποιος θαρρεί 
τήν Ασπασία αιτία τού πόλεμου. Λιγω- 
τερο πολύ χρειαζότανε στόν Περικλή άπ’ 
δ,τι στόν Θεμιστοκλή γιά νά ’δή τόν πό
λεμο τοΰτο γραμμένο στής μοίρας τά κα
τάστιχα· ούτε τόσο μακρυα ισα με τον 
Βασιλέα ήσαν οί Σπαρτιάτες, αύτε άγνω
στες πέιά ήσαν ή επιθυμίες τους. Ξεφώ
νιζαν οί τριακονταετείς σπονδές.

Έ τσ ι, δ ήρεμος αύτός πολιτικός έ'φθασε 
στό συμπέρασμα, πώς έπρεπεν δχι μονάχα 
νά πολεμήση, μά καί νά νικήση, αν θέλη 
καί καλά νά μήν πάθη άσφυξία ή Ά θη - 
ναίϊκια πολιτεία.

Βέβαια κ’ήταν σκοπός του ή Ηγεμονία. 
Μά στόν πόλεμο τούτον έκαταλάβαινεν, δτι 
θάχε άντίπαλη τή μισή Ελλάδα· καί μέ 
άρχηγό τή Σπάρτη. Έκείνη θάχε δύναμη 
τό στρατό τής ξηράς.

Αιώνες τώρα είχε δοκιμασθή ύ\ κακτική 
τού Σπαρτιατικού Στρατού· πούχε πάντα 
του ενιαία διοίκηση, εν’ άπ’ τά μέσα τής 
επιτυχίας· κ’ έχοντας δπλο κύριο τήν φ ά 
λ α γ γ α  τ ώ ν  δ π λ ι τ ώ ν ,  τ η ν  εφερνεν 
άντίκρυ ςτό καθαυτό τμήμα τοΰ άντίπαλου 
κάτω άπ’ τήν προστασία τών ψιλών καί 
τήν ξαμολούσε ςτήν «εμβολή» (έφοδο) 
σύσσωμη, σφιχτοδεμένη, μέ τά δόρατα 
προτείνατε, σκεπασμένη μέ της ασπίδες 
καί τήν έρριχνε μέ τόν « ώ θ  ι σ μ ό » κα
ταπάνω στόν άντίπαλον· ή νίκη ήταν 
δική του.

Μέ τέτοιον άντικρυνό στρατό θάχανε 
τόν πόλεμον δ Περικλής σέ μάχη, στή 
στερίά.

Στή θάλασσα είχε τέλειο γιά τήν έποχή 
του κι ανίκητο στόλο.

Στήν ξηρά, ό εχθρός θάφθανεν έως



τά μακρά τείχη, ρημάζοντας τήν Αττική. 
Ζημιές θάκανε· μά χωρούσαν τά κάστρα 
και ’προστάτευαν ολόκληρο τόν πληθυσμό 
τής ’Αττικής κι’ άκόμα πειότερους. Και 
αν έκοβαν απ’ τήν ξηρά τή συγκοινωνίαν 
— έκείθε τότες γιά τήν Ά θή ν’ ασήμαντη 
—θά'μενεν ή Θάλασσα, ή καθαυτό φλέβα 
τής Πολιτείας ελεύθερη κα'ι στήν εξουσία 
-του. Υλικά μέσα οι Σπαρτιάτες κ’ οί 
σύμμαχοί τους είχανε περιωρισμένα- τέτοια 
οι ’Αθηναίοι μπορούσαν νάχουν άσοιστα.

Καί τότες κΓ αν είναι πού ξεπρόβαλεν 
άπ’ τό μυαλό τοΰ ’Ολύμπιου, άπλή, δπως 
■δλα τής μεγαλοφυΐας τά γενήματα, μά καί 
τέλεια, ή ιδέα τοΰ ά λ η θ ι ν ο ΰ  « Μ ε γ ά 
λ ο υ  Π ο λ έ μ ο υ » ,  ετσι ,  ά ν ε ξ ά ρ τ η τ α  
κ ι ’ ά π ό  ά ρ χ η γ ο ύ ς  ά κ ό μ α .  Σ ύ 
σ τ η μ α .  Πράμμα πού τοΰ ή σαν π ε ρ ι τ -  
τ έ ς ώ ς  κ α ί  ή ν ί κ ε ς !  κάτι πώβανε 
παράμερα κι’ αύτή τή μεγαλοφυΐα τοΰ 
Άρχηγοΰ.

Έ χ ε  τους δσο θέλεις τούς στρατούς· έχε 
κΓ δσους θέλεις ’Αρχηγούς καί κάνε καί 
νίκες* μία, δέκα, πειότερες. “Οσο περισ
σότερο νικάς, τόσο θά ξεθεώνεσαι· κ’ έλα 
νά μοΰ γρατσουνίζης τις πόρτες μέ τό 
στρατό σου καί νά μοΰ καις τά σπαρτά, 
τήν ώρα πού θά σέ κυττάω άνέγκιχτος 
πίσω άπ’ τόν ά τ ρ ω τ ο  θ ώ ρ α κ ά  μ ο υ  
—τά Μακρά τείχη καί τή θάλασσα—  
δ τ α ν  ε χ ω  τ ά  μ έ σ α ν ά  μ α κ ρ α ί ν ω  
τ ό ν  π ό λ ε μ ο  τ ό σ ο  π ε ι ά ,  δ σ ο  π ο υ  
σύ  κ α ί  Ν Ι Κ Η Τ Η Σ  ά κ ό μ α  νά  μ ο υ  
ζ η τ ή σ η ς  Ε Λ Ε Ο Σ .

Ά ν  τό ΣΥΣΤΗΜ Α τοΰτο δέν είναι 
πόλεμος, τότες Θά συμφωνήσω κ’ έγώ μέ 
κείνους τούς στρατιωτικούς κριτικούς, πού 
σταμάτησαν στήν ανάλυση τής στρατιω
τικής ιστορίας μόνο κατά τά δυό είδη τοΰ 
πολέμου, δπως προτήτερα τάπαμε. Σύστημα 
δμως πώρριξε χάμω λιγοθυμισμένη καί τή 
μεγαλοφυΐα ενοΰ Ναπολέοντα καί τήν ώρ- 
γανισμένη στρατιωτική ψυχή εκατόν έκα- 
τομμυρίων γερμανών, εχει μέ τά δλα του 
τό δικαίωμα νά είπωθή και σύστημα τοΰ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Κοντεύουν 
τρεις αΐώνεί, πού δίνει στερεότυπα τή 
νίκη στήν Αγγλία.

Μά τοΰτο θέλει όχι μονάχα θώρακα 
Θαλασσινόν άτρωτον, άλλά καί — χωρίς 
άλλο — παράληλλη κ α ί  σ τ ρ α τ ο ύ  ξ η -  
ρ ά ς  οργάνωση. Καί εΐναι καλό γιά κράτη 
σάν τήν Α γγλία καί ’Ιαπωνία, ίσως καί

τής Ηνωμένες - Πολιτείες τής Αμερικής· 
κράτη Θαλασσινά.

Τέτοιο τήν έκαναν καί τήν ΆΘήνα (γιά 
τούς τότε εχθρούς της καί τά μέσα τους) 
τά Μακρά της Τείχη. Καί σίγουρα, μέ 
Περικλή ζωντανό, ή μέ διεύθυνση’σύμ
φωνα μέ τό σύστημά χου, θάταν άλλοιώ- 
τικος ό κόσμος κι’ ή άτιμη κείνη μέρα 
τοϋ πανηγυριού, ό'ντας έγκρέμιζε μέ λα
λούμενα τά τείχη τοΰ εθνικού μεγαλείου, 
δέ Θάχε ξημερώσει. Καί τών Α θηνώ ν ή 
'Ηγεμονία Θάδειχνεν Ελλάδα μέ τήν μόνη 
πόλη, τήν ικανή νά τήν διοίκηση καί νοι
κοκυρέψω.

Βέβαια πώς είχε καί τά ψεγάδια του. 
Γ ιατί δέν υπάρχει άν&ρώπινο σύστημα 
πού νά μηδενίζη τήν Τύχη· καί ’σάν έκό- 
πιασε, τούτη μέ πρώτη της εμφάνιση 
τ ό λ ο ι μ ό ,  ξεσήκωσεν άπ’ τή μέση εν’ 
άπ’ τά μεγαλείτερα πολιτικά μυαλά τής 
άρχαιότητας καί τό μεγαλείτερο στρατιω
τικό πνεύμα τών αιώνων.

Κ’ έ'τσι τής έ'λειψε τής Αθήνας ό μ ο - 
ν α δ ι κ ό ς Όδηγός· ή απαθής έκείνη 
κ’ ήρεμη, ή ’Ολύμπια ιδιοσυγκρασία μέ
σα στή νευρική θάλασσα τών παθών τοΰ 
νότιου ελληνικού λαοΰ, δπως μάς τόν 
παρουσιάζει τόν Περικλή σέ ωχρή άντι- 
γραφή τό ευαγγέλιο τοΰ επιταφίου στό 
κατάπληκτο μάτι. 'Ο  άρχηγός πού εϊξερε 
νά περιορίζω τής ορμές τής δικές του καί 
τοΰ πλήθους· πού έκράταγε συντηρητικά 
τή δύναμή του άκέρια, μή κυνηγώντας 
κανένα παρακατινό σκοπόν, δσο νά πι- 
τύχη ό κύριος αντικειμενικός σκοπός, τό 
τσάκισμα τής Σπάρτης.

Λ ίγο,· καί θά μ ποΰν στή μέση νέοι 
ξυπνΙοί δημαγωγοί, στρατηγοί τής τα
κτικής τής μάχης, άλλοι τής στρατηγικής 
σάν τόν Αλκιβιάδη, καλοί τοΰτοι μά στε
νοκέφαλοι καί κοντόφθαλμοι· Θά ρίξουν 
τήν τεράστια δύναμη τών Αθηνών γΙά 
λιγοστό κέρδος σέ άμφίβολες μακρυνές 
επιχειρήσεις· θά ξανεμίσουν τούς σωρούς 
τών πόρων, θά γυρίσουν άνάποδα τήν 
κατάσταση καί τότες μιά νίκη τής αλεπούς 
στούς Αίγός ποταμούς θά φέρη τήν τιμω
ρία· κα ίγιά  κακό δικό μας καί τοΰ κόσμου.

Μά ό έ'λληνας στρατιωτικός δέν μπο
ρεί νά μή σταματήση, πριν άκόμα ’μπή 
στίς λεπτομέρειες τοΰ Μικρού Πόλεμου, 
σ’ ’Εκείνον, πού τόσα τοΰ χρωστάει κι’ 
ώς άνθρωπος κι’ ώς ελληνας.

Χαραχτήρας δ Περικλής αλύγιστος στη 
συμφορά· ικανός νά ,θυσιάση καί τά παι
διά του μέ τά ίδια του τά χέρια, μονο 
νά τάβλεπεν ενάντια ςτό/ιδανικό του, τον 
«Δήμο», τ ή ν  ε λ ε ύ θ ε ρ η  Π α τ ρ ί δ α ^ .  
Δυνατός, καταχτητής πρώτα τοΰ  ̂ εαυτού 
του, κοατάει στέρια τά χαλινάρια^ τοΰ 
Δήμου καί ξέρει, κι’ δταν πρέπει να τοΰ 
-ρίχνει τό μαστίγωμα τής λογικής κατα- 
μουτρα. Μυαλό- καί καρδιά μέ θεούς τη 
Μακροθυμία καί τό Φειδία. Μεγάλη 
ψυχή, μεγάλο μάτι, μεγάλο χέρι- Ολύμ
πιος. ΆδΙάφορος γιά τ’ άτυχήματα και 
τίς μικρονίκες καί ποιος θά τίς κανη 
τίς νίκες άπ’ τούς συμπατριώτες του. 
Μυσταγωγός τής ελευθερίας τοΰ Σύνο- 
λου· τήν άρνίέται τή μάγισσα ^ξελογια- 
στρα τή δικτατορική Άρχή, κι όταν δλοι 
τοΰ τήν δίνουν οί συμπολίτες του. Ευ
τύχημα πού πριν πεθανη προκανε να 
.σφιχτοκλείση στ’ άθάνατο μάρμαρο τή

λευθεριά τού τόπου του. Χ ω ρ . ι ς  Α υ -
τ ό ν ,  ο ΰ τ ε  Ν αυ  α ρ ΐ ν ο  γιά την Ελ
λάδα του. Μπά κ’ ήλθε λίγο^ πριν τής 
ώρας ςτόν κόσμο; ετσι γιά την ολοκλή
ρωσή τοΰ σκοπού του ; Δέν ξίρω.^

Κάποιος, πού κατάτρεχε τήν αλήθεια, 
«ούκ είδώς τί ποιεί», νεώτερος ελληνας, 
μ’ δλη του τήν καθαρεύουσα ειπε καποτες 
κ’ ενα διαμαντένιο λόγιο στή ζωη του- 
παράξενο, μ’ άλήθια· δ . . . .  Μιστριώτης. 
Σ ’ ενα του άχαρο Λόγο, έβαλε χαπον 
* .. · τής γης, ή οποία αν ερωτηθή υπο 
τών λοιπών άστέρων τί κατά τό διάστημα 
τής ζωής αυτής έποίησε, θά  δειξη τόν
Παρθενώνα».

Έ !  λοιπόν! άν όλοζωντανευε μπος 
μας ή Ιστορία—ή Γενική Πολιτική καί 
Στρατιωτική—καί ρωτιότανε, ποιούς έχει 
νά δείξη θαυμαστούς ώς τά σήμερ’ ’ Α ρ 
χ η γ ο ύ ς ;  θάδειχνε δύο, τόν Ούάσιγκτων 
καί τόν Περικλή μας.

Ε Π Ι Θ Υ Μ Ι Α

Αεν ηταν νά γεννιόμουνα 
πουλάκι νά πετοΰσα, 
ατούς κάμπους, στά ολόδροσα 
.κλαδιά, νά τραγουδούσα;

Αεν ηταν στίς δεντροσκιωτες 
κορφές, κι εγώ να ζονσα, 
κι άπάνω απ' τά κρονσταλλινα 
νερά, νά φτερούγοϋσα ;

Παρά πού μ’ επλασ άνθρωπο 
η φύση νά με δέρνουν 
πάθη, καϋμοί καί βάσανα ■' 
καί νά μ' Αργοπεθαίνουν;

ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΛνΓΟΥΣΤΒΚΗΣ
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Ά π ό  τά Φιλιατρά ό)ς τους Γαργαλιά- 
νονς εΐναι δυό ώρών ταξίδι μέ άμαξα— 
δνό ώρών γοητευτική απόλαυση, ψυχής 
άναγάλλιασμα, ματιών χαρά! Κολυμπάτε 
σένα μακρύ και πράσιν' δνειρο■ ■ ■ Γύρω  
οας ή φύση δλη γελά γεμάτη γλύκα, χαρά 
και ζωή. Σταφίδες και αμπέλια και δάση 
άπό έληές, που τά κλαδιά τονς γέρνουν 
με χάρη κατάφορταt απ'’ τόν καρπό στά
χυ α όλόχρνσα λικνίζονται άπαλά στό μν- 
ρωμένο άγέρι τής ανγής. Δεξιά κι άνά
μεσα στά πράσινα φυλλώματα γναλίζει, 
σάν καθρέφτης μαγικός, ενα κομμάτι γα
λανό, σάν μάτι άμνγδαλωτό, περιτριγνρι- 
σμένο άπό πράσινες κροσσωτές βλεφαρί
δες. Μάτι δμως περίεργο π' άνοιγοκλείνει 
και σβήνει έφ δοον η άμαξα κατεβαίνει 
πρός τό Ααγγούβορδο.
Λαγγούβορδο ! Μιά γοητευτική ζωγραφιά 
τοϋ Τριφνλιακον ονείρου, ανθισμένη και 
δενδρόφντη, μιά άηδονόλαλη χαράδρα, 
πνιγμένη σε παραδείσια γαλήνη κι ομορ
φιά άπ’ τά σπλάχνα της μόλις φτάνει 
επάνω τό μελαγχολικό τοϋ νεροϋ μονρ- 
μούρισμα, πον ήσυχα κνλά σάν άσημένιο 
φίδι και χάνεται στά πράσινα φυλλώματα’ 
φτάνει επάνω σάν στεναγμός ερωτικός, 
σάν μυστικό ψιϋύρισμα φιλήματος ■ ■ 
Πέρα πρός άνατολάς κόβει άπότοιια τόν 
ορίζοντα ή οροσειρά τοϋ Ψνχροϋ, πνι
γμένη σε γαλάζιες αποχρώσεις' είς τήν 
κορυφή τον ενα λευκό σημάδι διαγράφε
ται : εΐναι ό "Αϊ-Αιάς. ’Επάνω δ σταυρός 
τον λαμποκοπά, «νΦ κάτω στά πόδια τον 
γοητευτικά απλώνεται ή κομψή πολίχνη 
τών Γαργαλιάνων. Δέν φαίνεται δλη' μαν
τεύεται μάλλον. Μιά σειρά άπό σπιτάκια 
μικρά προβάλλει— σάν ακάλυπτες προφυ
λακές. ■ . Άλλά σέ μιά στροφή τον δρό

μου ή σκηνογραφία αλλάζει. Μιά νέα ει
κόνα διαγράφεται. Στή μαλακή αγκαλιά: 
τοϋ πόντον λικνίζεται ηδονικά ενα μαγικό- 
νησί σάν νεράιδα θαλασσινή— ή Π ρώ τη. 
Γύρω της τό κΰμα ξεσπά σέ άφρονς καν- 
φιλήματα και χάδια ■ ■ ■ Κοντά μιά γαλανή 
λωρίδα, σάν κανάλι μαγικό, τήν χωρίζει 
άπ ’ τό Μ ά ρα θο—τό γραφικό επίνειο τών 
Γαργαλιάνων ■ Δέν έχομε ξεφύγει άπό 
τη γοητεία, πού έχει γεμίσει τήν ψυχή 
σας ή θελκτική εικόνα τής Πρώτης και 
τών γύρω τοπείων και ή άμαξα σκαρφα
λώνει τώρα στό γραφικό και τραχύ ύψοςτ 
τών Γαργαλιάνων. 'Ο  πράσινος και ανθι
σμένος κάμπος χαμηλώνει τότες και γλν- 
στρά κάτω άπό τά πόδια μας' απλώνεται- 
μαλακά και φανερώνει όλοένα τις ολό
δροσες και μυστικές ομορφιές του καν 
σκορπά γύρω τή μεθυστική ευωδιά τον. 
Γι' αν τό ή άποψη και ή εικόνα, που άπ* 
τό ϋψωμα έκεΐνο ξετυλίγεται, προβάλλει 
εμπρός σας ονειρεμένη κα'ι πανοραματική.- 
Μιά μνριόχρωμη κα'ι άνθισμένη ακτινο
βολία μαγεύει και συναρπάζει τις αισθή
σεις. Σέ λίγο άκόμη κα'ι τά πρώτα σπί
τια τών Γαργαλιάνων επάνω στό φρύδι 
τοϋ όροπεδίον, σάς χαιρετούνε και σάς 
ιυποδέχονται χαρωπά μέ κήπονς ανθισμέ
νους και πολύκλαδες συστάδες δένδρων. 
Μά, νά τώρα και οί Γαργαλιάνοι— μιά 
ώ μορφή καί κομψή πολίχνη, γεμάτη χάρη,, 
γοητεία καί δροσιά. 'Απλωμένη άμφιθεα- 
τρικά σενα ξηρό καί πέτρινο οροπέδιο,, 
μέ σπιτάκια μικρά καί περίκομψα, τών 
όποιων τό ενα νψώνεται-φντρώνει, θαρ
ρείς, επάνω είς τήν κορυφή τοϋ άλλου,, 
δεσπόζει στά γύρω—σέ μιά υπέροχη σε 
χρώματα καί εναλλαγές σκηνογραφία■ ■ . 
Ευρύχωροι στά άκρα καί στενότεροι κα—

4)όσον προχωρείτε είς τό εσωτερικό, άνώ- 
μαλοι καί δαιδαλώδεις καί ακανόνιστοι 
δρόμοι τήν διασχίζουν, σάν αρτηρίες, που 
μέσα των σφύζει καί κυκλοφορεί δλη ή 
κίνηση τής πόλεως καί ή ζωή—άρτηρίες, 
που ξεχύνονται στήν καρδιά τής πολεως, 
τή μικρή πλατεία τών Γαργαλιάνων ■ ■ ■

" Ωραίες οικοδομές καί σπίτια καλοκτι- 
σμένα τήν πλαισιώνουν καί τήν στολίζουν 
γύρω, πού άποκάτω τους υπάρχουν δλα 
τά καλά καταστήματα, καφφενεια, φαρ
μακεία καί καλαισθητικά ζαχαροπλα
στεία- ■ ■ Στή βορειοδυτική πλευρά της 
υψώνεται μιά εκκλησίτσα, μικρή κι' αύτή, 
δπως δλα τής πόλεως, κατάλευκη καί χα
μηλή, χωμένη σχεδόν στό έδαφος σάν τή 
Καπνικαρέα τήν Αθηναϊκή, μέ ενα κομψό 
καί μικρό κωδωνοστάοι' γύρω θύρες 
<άπλές καί σιδηρόφρακτες θυρίδες, πίσω 
άπό τίς όποιες φωτίζει καί λάμπει, σάν 
παρήγορη ελπίδα, τό μελιχρό φώς τής 
ακοίμητης κανδήλας Κατα τάς έορτας 
η πλατεία αυτή μεταβάλλεται σενα μικρό 
Ζάππειο, πού μέσα του ζωηρά κινείται ή 

κοσμική ζωή τής πόλεως μέ χάρη καί μέ 
■θέλγητρο ασυνήθιστο σέ πόλη επαρχιακή.

Στενός καί περιωριο μένος ό όρίζων 
μέσα στήν πόλη, ένφ βρίσκεται κάτω απ' 
τόν κομψότερο καί εύρύτερον ορίζοντα 
τοϋ κόσμου. Γιατί ή πόλη εϊναι σάν περί
κλειστη μέσα είς τό κοίλωμα τοϋ όροπε
δίον. *Έ χει δροσιά τό θέρος καί γλυκε
ρόν τό χειμώνα, άλλά δέν άπολαμβάνει 
τό θέλγητρο τής είκόνος, ούτε τή μαγεία 
τών οριζόντων- ■ Γιά νά ένιρν ψήσετε 
<ίτή φαντασμαγορία τοϋ όρίζοντος τών 
Γαργαλιάνων πρέπει νά άνεβήτε σέ κανένα 
ϋψωμα έξω τής πόλεως. Ί Ι  έκεϊθεν θέα 
τότε εϊναι κάτι νπερόχως μαγευτικό γύρω 
σας απλώνεται μιά αληθινή πινακοθήκη 
γιομάτη οπό τοπία καί ζωγραφιές δλοι 
οί τόνοι τής χλωρίδος ξετνλίγονται γύρω 
σάν όλοπράσινα όνειρα. Πέρα δ όρί
ζων καί δ πόντος σφιχταγκαλιάζονται 
είς ενα ονειρώδες άγκάλιασμα. ' 0  απέ
ραντος καί κυματώδης καί άφροστέφανος 
δακτύλιος, πού τούς ενώνει, σκορπά τήν 
έκσταση καί τό θάμβος καί ανθοβολεί 
<ιϊώνια είς τή μαγική έκείνη ακρογιαλιά. . ■

Καί έπάνω άπό τό δραμ αύτό, αναδύε
ται μέσα ■ σέ χίλια χρώματα καί χίλιες 
εικόνες, σάν άληθινή μορφή τοϋ Πρω- 
τέως, ή γοητευτική οπτασία τής Πρώτης. 
Σάν άπολιθωμένος κροκόδειλος αναπαύε
ται είς τήν ύγρή άγκαλιά τοϋ πόντου, ένφ  
δλες οί γραμμές καί δλες οί καμπύλες, 
δλη ή ζωή καί δλη ή φρίν.η τοϋ άμφι- 
βίου τέρατος, εϊναι σκαλισμένες, θαρρείς, 
έπάνω στό βραχώδες σώμα και στήν 
άπολιθωμένη της ώμορφιά. Ά λ λ ’ δταν ή 
θύελλα καί ή τρικυμία μαίνεται έπάνω 
της κι ολόγυρά της, κι δταν τά κύματα, 
σάν θεόρατα βουνά ξεσπάζουν στά άδά- 
μαστα πλευρά της, νομίζεις δτι τότε τό 
θηρίο ξυπνά τεράστιο κι αγριεμένο. "Ενα 
τρομακτικό καί άπέραντο μ  ούγκρισμα 
βγαίνει τότε άπ’ τά σωθικά τον ή φονρ- 
τοννιασμένη πνοή τοϋ στήθους τον υψώ
νει σέ στήλες πανύψηλες τή θάλασσα. Τά 
τρομοκτικά φτερούγια τον κτυποΰν άγρια 
τό μανιωμένο κϋμα καί τό θηρίο άκρά- 
τητο έξορμά μέ θύελλας δρμή κι ανέμου 
γρηγοράδα. Πότε πνίγεται στίς σπηλιές 
τών κυμάτων καί πότε καταδαμάζει τή 
φρικτή μάνητά τους- ■ Μιά εικόνα τρό
μον καί φρίκης απλώνεται τότε γύρω. 'Η  
κρυερή της γοητεία συναρπάζει καί αιχ
μαλωτίζει τήν ψυχή - ■ ■ Ά λ λ 5 έξαφνα 
πέρα μιά γαλανή λωρίδα διαφαίνεται στοϋ 
όρίζοντος τά μάκρη παρέκει μια δέσμη 
ηλιακών ακτινών, σάν ουράνιο μειδίαμα 
πέφτει έπάνω στή παγερή εικόνα. Ή  
θύελλα έχει παύσει καί ή μαγεία τής 
Τριφυλιακής γής εξαπλώνει καί πάλι τό 
ήρεμο καί μαγικό θέλγητρό της. Καί τό 
άγριο θαλάσσιο θηρίο, πού ήταν έτοιμο 
νά συντρίψη καί νά καταπιή στεριές καί 
θάλασσες, δαμάζεται σάν άπό άόρατη 
δύναμη καί καθηλώνεται πάλι στις αδιό
ρατες καί άδιάσπαστες άλυσίδες του. Τό 
κΰμα τότε ήρεμο ξεσπά γύρω τον σέ χά
δια καί φιλήματα υγρά καί τοϋ επανα
λαμβάνει πάλι τό αιώνιο τραγούδι τής 
ζωής καί τοϋ άπειρον ■ ■ ■ Καί ή γοητεία 
τής Τριφυλιακής φύσεως απλώνεται πάλι 
ήρεμη καί φαντασμαγορική, σάν ένα μα
γικό καί άτέλειωτο δνειρο. ■ ■
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Δυό ημέρες άργόιερα έλαβε ένα γράμμα άπό 

τόν αρχηγό τής Μοίρας, πού ΰπηρετοΰσε ό 
Μίτσελ. Ά λλά τό γράμμα αύτό δέν πρόσθετε 
τίποτα νεώ τερ ο ... Ή  Φάνυ τώρα δέ μποροΰσε 
νά μείνχι πιά στή Γαλλία, καί τό Πάσχα, ύπό 
τό πρόσχημα δτι είχε άνάγκη νά γυρίσω κοντά 
στά παιδιά της, ξαναήρθε στήν Α γγλία . Έ κεΐ 
εξακολούθησε νά βλέπχ) τόν Φράνσις μιά φορά 
τήν εβδομάδα κα'ι δέ ζοΰσε παρά γιά τήνήμέρα 
αύτή, πού έβλεπε τόν άγαπημένο τής. Ά π ό  τό 
άλλο μέρος ή Λαίδη Γκέστον θαύμαζε τήν 
κόρη της γιά τό θάρρος της, άν καί στό βάθος 
δοκίμαζε πάντα μιά άνησυχία γιά κείνην!

"Ετσι πέρασε τό καλοκαίρι, χωρίς νά λάβουν 
κανένα νέο άπό τόν Μίτσελ. "Ολες οί αναζη
τήσεις της, οί έρευνες επίσημες καί ιδιωτικές, 
πήγαν στά χαμένα.

Κι* οί δυό ερωτευμένοι φέρνονταν πιά άκά- 
θεκτοι πρός τόν επίσημο γάμο τους. Μιά μέρα 
ή Φάνυ ρώτησε τόν Φράνσις :

— Δέ φαντάζεσαι δτι θά  δυσαρεστηθή ό Λέο 
μαθαίνοντας τό γάμο μ α ς ;

— Καί γιατί θά συσαρεστηθή ;
— Γ  ιατί δέν θέλει νά βλέπχι τίς φίλες του 

νά παντρεύονται.
—Έ χ ε ις  τήν Ιδέα δτι 6 Ντέτρικ ήθελε νά 

σέ κάμυ γυναίκα του.
—Ώ ,  όχι!
— Κι* δμως σ’ άγαποΰσε πολύ, σέ λάτρευε, 

ώ, ναι αύτό τό ξέρω καλά.
—Ά ,  δέν τό πιστεύω, άποκρίθηκε ή Φάνυ, 

κ ι’ ό νοΰς της πήγε στήν Νταλνέ Ά ντεάν 
άμέσως. *• *

Βρισκόταν στή Νέα Ύόρκη ό Λέο, δταν ε
λαβε ένα γράμμα, άπάντηση σ’ ένα δικό του, 
πού τής είχε στείλη έδώκαι λίγον καιρό. Τό 
γράμμα τής Φάνυ ήταν πολύ σύντομο:

«Λέο—τοΰ έγραφε σέ λίγο θά παντρευθώ 
τόν Φράνσις Γκρίην. Ά λλά τδχουμε μυστικό 
άκόμη άπ’ δλους τούς άλλους» Ό  Λέο διάβασε 
τό γράμμα, μ’ έναν τρόπο σά νά έφευγαν οί 
λέξης άπό μπροστά του "Επειτα ένοιωσε τήν 
καρδιά του νά χρυπάτ) δυνατά . . Τ ά  μάτια 
του θόλωσαν. . Καί στή σκέψη του ή μορφή 
τής Φάνυ καί τής Ά ντεάν, συγχίζονταν σά νά 
ήταν ένα καί τό αύτό πρόσωπο— ένα τραγικό 
σύμβολο γιά κείνον μιας εύτυχίας πού πέρασε 
άπό κοντά του, χωρίς νά τόν άγγίξη . ..
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Μιά βδομάδα άργότερα ένφ ό Φράνσις καί 
ή Φάνυ καταγίνονταν νά συντάξουν τήν άγγε- 
λία τοΰ γάμου των, γιά  τίς έφημερίδες, ένα 
πρωΐ, έλαβαν τό άκόλουθο τηλεγράφημα άπό 
τόν Μπαζίλ Γουέϊκ.

«01 καλόγριες τοϋ μοναστηριοΰ τοΰ Σαίν- 
Γ ιόζεφ, στό Χογκιβίε (Βέλγιο) μας γνωστο

ποίησαν δτι περιμάζεψαν κάποιον άγγλον άξιω- 
ματικόν, πού είχε πάθη αμνησία άπό τό 1916. 
Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τους άμέσως 
καταλάβαμε δτι θά ήταν ό λοχαγός Τζόγις. 
Π ήγαμε έκεΐ, μέ τό γιατρό κι’ αναγνωρίσαμε 
τόν λοχαγό Τζόγις. Έ νόσφ τοϋ μιλούσα ό γ ια 
τρός παρουσίαζε διαλλείψεις μνήμης, άλλά μό
λις είδε έμένα, άμέσως συνήρθε ολωσδιόλου. 
*0 γιατρός έλπίζει νά θεραπευθή πολύ γρή
γορα. "Αν μπορέσωμε θάρθουμε στό Λονδίνο 
αύριο τό βράδι.

«Μπάζιλ Γαίϊκ»

'Η  Φάνυ έδωκε τό τηλεγράφημα στόν 
Φράνσις.

— Καί τώ ρ α ; τοΰ είπε, άφοΰ έκεΐνος τό 
διάβασε

— Θά κάνουμε έκεΐνο πού πρέπει νομίζω, 
άποκρίθηκε ήρεμα ό Φράνσις. Δέν πιστεύω νά 
άλλαξες γνώμη.

— "Οχι. . βέβαια. . . μά. . .
—Ίσ ω ς σκέπτεσαι τόν γυιό σου, τόν Π έτρ ο ..
— Δέ φαντάζομαι. . . γ ιατί ό Μίτσελ θά  μ* 

άφίντ) νά τόν βλέπω, κάπου-κάπου. Ά λλω στε 
άν σκεπτόμουν ένα τέτοιο πράγμα θά  ξαναγύ- 
ριζα κοντά στόν Μίτσελ.

— Γ ιά  δλ’ αύτά δέν μπορώ ν’ άποφασίσω 
έγώ, οΰτε νά κρίνω κάν.

Τώρα κρατούσε δ ένας τό χέρι τού άλλου, 
μ’ έναν τρόπο πού έμοιαζε μέ τόν έλαφρόν 
τρόμο τών παιδιών πού κρατιούνται άπό τό 
χέρι σά νά φοβούνται κάποιο κακό.

— Ά λλά πώς θά τοΰ τά πώ . Π ώ ς θά 
τοΰ έξηγήσω δλ’ αύτά τά πράγματα; συχνόλεγε 
ή Φάνυ.

— Τί περιπέτεια, τί π ε ρ ιπ έ τε ια ... Ά ν  τού- 
λάχισιον τόν ανακαλύπτανε γρηγορώτερα

— Τό τηλεγράφημα λέει δτι ό γιατρός ελ
π ίζει στή θεραπεία του. Δέν εΐν’ έτσι ; . Έ  
λοιπόν ,ξέρεις τί σκέπτομαι, Φράνσις ; Νά πάω 
στή μαμά καί ν’ άφήσω ένα γράμμα γ ι’ αύτόν. 
Αύτό θά είναι τό καλύτερο

— Δέν μπορείς νά άναθέσης στή μαμά σου 
νά τοΰ μιλήση ;

— Δέ θά  ιιοΰ άρνηθή, άλλ’ αύτό θά είναι, 
νομίζω πιό οδυνηρό γιά κείνον.

— Φάνυ, μήπως γελιέσαι στό αίσθημά σου;
— “Οχι, Φράνσις, είμαι βέβαιη. Κοίταξε με 

άλλωστε, αύτό τό διαβάζεις καθαρά στή μορφή 
μου. .  . Δέν μποροΰμε νά στραφούμε πρός τά 
πίσω πιά Σ ’ δλη μου τή ζωή δέν είπα ψέμ
ματα. Πολύ περισσότερο τώρα, στήν κρίσιμη 
αύτή στιγμή.

— Έ  λοιπόν, είμαι σύμφωνος. Καί τώρα δς 
πάω στή δουλειά μου, γιατί είναι ώρα, είπε 6 
Φράνσις κοιτάζοντας τό ρολόϊ του. Μά θ ά  σέ 
παρακαλέσω νά μοΰ κά\υς γνωστό δ,τι άποφα- 
σίσυς, τό ταχύτερο.

— Ναί, σέ περιμένω άπόψε. Στό μεταξύ θά  
στείλω γιά τή μαμά. Πρέπει νά τής μιλήσω

γιά δλα. Ξέρω πώς θά  έχω φασαρίες μαζί της 
στήν αρχή καί θ ’ άργήση νά μέ καταλάβη. Μά 
στό τέλος είμαι βέβαιη πώς θά τήν πείοω.

"Οταν έφυγε ό Φράνσις ή Φάνυ αίσθάνθηκε 
τήν επιτακτική άνάγκη νά καταφυγή σέ κά
ποιον ή σέ κάποιαν γιά νά 'ό ν  συμβουλευθή. 
Ώ ,  έπρεπε μέ κάθε τρόπο ν’ άκούση στήν κρί
σιμη αύτή στιγμή τής ζωής της τά λόγια ένός 
τρίτου. Καί νά πού βρεθηκε στό δρόμο της ό 
παπά-Ραντάλ.

— Ά ,  είσθε ό μόνος άνθρωπος πού ήθελα 
νά συναντήσω αύιή τή στιγμή τού είπε, μόλις 
τόν άντίκρυσε.

— Είναι περίεργο τής άποκρίθηκε έκεΐνος.
— Είσθε βιαστικός ;
— Δέν πειράζει.
— Θέλετε νά περπατήσωμε λίγο στό Π ά ρ κ ο ;
— Εύχαρίστως.
Π ήραν ένα μικρό μονοπάτι τοΰ πάρκου κι’ 

έκεΐ ή Φάνυ τοΰ διηγήθηκε δλη τήν ιστορία 
της άπό τήν ήμερα τοΰ γάμου της ώς σήμερα, 
τοΰ άνάλυσε λεπτού εροις τήν ψυχική κατά
στασή της, τίς αμφιβολίας της, τίς κρίσιμες 
στιγμές πού πέρασε κι’ έφθασε ώς τήν άπό
φασή της νά παντρευθή τόν Φράνσις, προσθέ
τοντας :

— Πέστε μου τώρα μέ δλη τήν ειλικρίνεια : 
άν μιά άπό τίς δικές σας πιστές έκανε δλ’ αύτά 
τί θά  λέγατε; Ά φ ή σ ιε δμως κατά μέρος τό 
ζήτημα τοΰ γάμου.

— Έ  λοιπόν αν ερχόταν μιά άπό τίς πιστές 
μου θά τής έλεγα : Δέν μπορώ νά άφήσω κατά 
μέρος τό ζήτημα τοΰ γάμου, γιατί εΐναι τό 
σπουδαιότερο καί μοιάζει σά νά επιδοκιμάζω, 
παραδεχόμενος αύτό, μιά περίπτωση μοιχείας. 
Δέν μπορο> έπίσης νά εγκρίνω τήν ψυχική συν
τριβή έ>ός άνθρώπου, πράγμα ποί’ θά  συμβή 
στόν άντρα σας, δταν, γυρίΟοντας άπό τήν εκ
στρατεία, πληροφορηθή δτι ή γυναίκα του, 
επωφελούμενη άπό τήν εξαφάνισή του, ίσως 
καί άπό τό θάνατό του, παντρεύθηκε έναν 
άλλον.

— "Ωστε μέ συμβουλεύετε νά γυρίσω σιόν 
άντρα μ ου;

— Ασφαλώς. Ε ίναι ή μόνη λύση, πού έχω 
νά σάς ύποδειΕω.

— Κι’ άν θάπρεπε νά τοΰ πώ τήν άλήθεια;
— Άπλούστατα, θά  τοΰ διηγηθήτε τί συνέβη.
— Ά λ λ ’ αύτό θά 7|ταν μιά ατιμία.
— Μιά ατιμία πού δημιουργήσατε σείς ή 

ίδια  καί οφείλετε νά ύποστήτε τίς συνέπειες
της·

— Θά ήταν μιά ύποκρισία άκόμη.
— Ό χ ι ,  μιά τιμωρία θά θά  ήταν. Θά τιμώ- 

ρηθήτε άλ?ά θά έξαγνισθήτε, ένφ δν τραβή
ξετε τόν άλλον δρόμο θά  φθάσετε σιήν κατα
στροφή.

— Ά λλά δλα τά αισθήματα πού έχει δ Μί
τσελ γιά μένα βασίζονται στό δ ι ι  τοϋ στάθηκα 
πάντοτε πιστή.

— Θά είναι μιά δοκιμασία καί γ ι’ αύτόν, 
μά δν σάς άγαπάη θά σάς συγχωρέση.

— Έ χετε  δίκιο είπε ή Φάνυ σ’ δλ’ αύτά, 
μά δέν μπορώ δυστυχώς νά κάμω μιά τέτοια 
πράξη γιατί εΐν’ άργά πιά.

— Μά επιτρέπετε μιά τελευταία έρώτηση ; 
έκανε ό παπά-Ραντάλ.

— Σ ά ; παρακαλώ έλεύθερα.
— Είσθε ειδωλολάτρης, δέν εΐν ' έτσ ι; Έ ,  

λοιπόν ποιά εΐναι ή θεμελιώδης Ιδέα τοΰ πα
γανισμού; Ποιό είναι τό συμπέρασμα τής αρ
χαίας ελληνικής τραγψδίας;

— 'Η  θυσία, άποκρίθηκε ή Φάνυ, χωρίς νά 
διστάση.

— Τό είπατε, καί τώρα θυμηθήτε πώς κάθε 
θυσία θά  δώση μιά μέρα τούς καρπούς της, 
ένώ κάθε εγωιστική πράξη, καταλήγει στή 
δυσιυχία. Σάς χαιρέτισα.

- -  Α ν τ ίο . . .  Πυοσευχηθήτε γιά μένα! είπε 
ή Φάνυ μελαγχολικά, καθώς τόν έβλεπε νά 
άπομακρύνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X X V II

θορυβημένη ή Φάνυ άπό τά λόγια αύτά τοΰ 
παπά γύρισε στό σπίτι της. Τ ί θά  έλεγε στόν 
Φράνσις, δταν τόν ξανάβλεπε; Κ’ έκείνη δέν 
ήξερε τώρα. . . Έ ξαφ να  τά μάτια της έπεσαν 
σιό τραπέζι τοΰ Χίλ. Υ πήρχε έκεΐ ένα τηλεγρά
φημα τοϋ Μίτσελ κ ’ ένα γράμμα άπό τό γυιό της.

Ά νοιξε τό τηλεγράφημα. Ό  γυιός της τής 
έγραφε:

«Κυριακή. Πολυαγαπήμένη μου μαμά. γιατί 
δέ μοΰ γράφεις; Έ γώ  σέ πληροφορώ δτι τήν 
έρχομένη Τετάρτη έχομε έξετάσεις γυμναστι
κής. Ά λλά περιμένω νάρθης νά μέ ίδ®ς στό 
μεταξύ, γιατί σ’ έχω πολύ επιθυμήσει. Ό ρ - 
βουάρ. Ό  άγαπημενος σου

Π έτρος»

Μετά τό φ α ί ή Φάνυ έγραψε ένα εκτεταμένο 
γράμμα στόν Μίτσελ, στό όποιο τοΰ εξιστο
ρούσε δλην τήν ψυχική της κατάσταση άπό τό 
γάμο τους καί πέρα. Τό γράμμα αύτό είχε έναν 
τόνο έξομολογήσεως κι’ δχι άπολογίας, μόλις 
δέ τό τελείωσε αίσθάνθηκε μιά ανακούφιση. . 
Σηκώθηκε έπειτα άπό τό γραφειάκι της καί 
περίμενε τόν Φράνσις. Γ ιατί είχε αργήσει άρα 
γ ε ; Ά κούσθηκε τό κουδοΰνι νά χτυπάη. 

«Αύτός εΐναι» συλλογίσθηκε.
Ά λλ ’ ή υπηρέτρια τής έφερε ένα μπιλιέτο 

καί ή Φάνυ διάβασε έκπληκτη :

Κ ο ς  Ρ άλφ  Ά ν τ ιά ν
Έλμ-πάρκ-Χ άουζε

Κ ένσ ιγχ τω ν
— Πέρασέ τον στό σαλόνι, είπε στή καμα

ριέρα της ανήσυχη.
Ά λλά μόλις βγήκε ή υπηρέτρια άκούσθηκε 

τό κουδούνι τοΰ τηλεφώνου. Ή  Φάνυ έτρεξε 
στό ακουστικό.

Ή τ α ν  ό Φράνσις, ό όποιος τήν είδοποιοΰσε 
δτι δέ θά μπορούσε νά έρθη τήν ώρα πού ε ί
χαν ορίσει, γιατί τοϋ έτυχε μιά έπείγουσα υπό
θεση. Θάρχόταν τό βράδυ ή αύριο τό π ρ ω ί . . .

Ό  κ. Ά ντιάν ήταν ένας κοντός άνθρωπάκος, 
φαλακρός, περιποιημένος μέ γκρίζια γένεια 
κ’ ένα βλέμμα γαλήνιο.

— Λάβατε τό τηλεγράφημά μας; τή ρώτησε 
άφοΰ άνταλλάξανε τήν τυπική χειραψία τής 
συστάσεως.



— Τό τηλεγράφημα τοϋ Μίτσελ, λέτε;
— Ν α ί . . .  Ά ργησε λίγο. . .
—"Ωστε δ Μίτσελ εΐν’ έ δ ώ ; εκανε ή Φάνυ 

καί σηκώθηκε.
— Ό χ ι  . δχι . .  Ό  κύριος Τζόγις δέν ήρθε 

άκόμη. Ή ρ θ α  μόνον έγώ. Καί νά γιατί. Έ τοι- 
μαζόμεθα νά φύγωμε με τό βαπόρι, έγώ, δ σύ
ζυγός σας καί δ κύριος Γουέϊκ, δταν έξαφνα 
τήν τελευταία στιγμή δ Μίτσελ, κουρασμένος 
φαίνεται άπό τό ταξίδι, μάς είπε πώς είχε 
άνάγκη άπό άνάπαυση. Στήν άρχή πήραμε τό 
πράγμα στ’ άστεΐα. 'Έ πειτα  δμως καταλάβαμε 
δτι ήταν αδύνατο: άκόμη κι* ό πολύ- κόπος 
θά  τόν έβλαπτε. ’Εμεινε λοιπόν στό ξενοδο
χείο μέ τόν Γουέϊκ.

— Δέ μοϋ είπατε δμως πότε συναντηθήκατε 
μέ τόν άντρα μου, γιά  πρώτη φορά, είπεν ή 
Φάνυ.

— ΟΙ καλόγριες τοϋ βελγικού μοναστηριού 
μ,άς γράψανε, άναγγέλνοντας πώ ; κάποιο; άγ- 
γλος αξιωματικός βρισκόταν έκε ΐ . . .  Τόν είχαν 
κρύψει αύτές δη λ α δή .. Άπεφασίσαμε τότε, 
έγώ κ ι’ ό Γουέΐκ νά πάμε έκεΐ, μιά καί δ 
Γουέϊκ γνώριζε καλά τόν άνιρα σας. Πήραμε 
άμέσως ένα νευρολόγο καί φθάσαμε στό Βέλγιο. 
Ή  ήγουμένη μάς ώδήγησε στό δωμάτιο ποΰ 
βρισκόταν δ άντρα; σας, διηγούμενη τίς συν
θήκες ύπό τά ; δποίας τόν περιέθαλψαν. . . 
Γ ιατί, όπω; θ ά  ξέρετε, γιά  πολύν καιρό ό Μί
τσελ είχε χάσει ολωσδιόλου τή ιινήμη του καί 
δέν έβγανε λέξη άπό τό στόμα του. Ό  Γουέϊκ 
προχώρησε πρώτος σιό δωμάτιο μαζύ μέ τήν 
ήγουμένη. Έ γώ  έρχόμουν τελευταίος. ..  “Ενα 
θαύμα τότε ξετυλίχθηκε μπροστά σιά μάτια 
μου . . Ό  άντρας σας άνασηκώθηκε στό κρεβ
βάτι του καί φώναξε: « Έ , Μ πάζιλ!» Ή τ α ν  τά 
πρώτα λόγια του . . Σέ λίγο τό παρελθόν τοϋ 
ξαναήρθε στή μνήμη. · ■ Ό  γιατρός πιστοποίησε 
τότε δτι αύτό πσρατηρεΐται σι>χνά στά φαινό
μενα τής αμνησίας. ·· Π ώς νομίζετε δτι τδ- 
παθε αύτό ό άντρας σας ; Άκοΰτε λοιπόν. Ξέ
ρετε δτι είχε φύγχι μέ τό αεροπλάνο του γιά 
αναγνώ ριση... “Ε λοιπόν άπό βλάβη τοΰ μ η 
χανήματος τό άεροπλάιο έ τεσε στή γή καί έκεΐ 
χτύπησε φαίνεται, χάνονταε καί τά χαρτιά του
. . . Οί καλόγριες τόν βρίκανε σέ μιά κατά
σταση ληθάργου. Δέ θυμόταν τίποτε καί αδια 
φορούσε γιά δλα . . Τά παρακάτω τά ξέρετε. . . 
Μά παράλειψα νά σάς πώ δτι ώρισα γ ι’ απόψε 
τό βράδυ ραντεβού σ’ έναν πρώτης τάξεως 
νευρολόγο, τόν όποιον θά  πάρω μαζύ μου γιά 
νά έπισκεφθώ τόν Μίτσελ.

— Σέ ποιόν; ρώτησε ή Φάνυ.
— Στόν Γκρίην. Στόν Φράνσιλ Γκοίην. . . 
—Ώ !
— Τόν ξέρετε ;
— Ν αί. . Πολύ καλά. ’Ελπίζετε νά καταφέ

ρετε νά τόν συναντήσετε;
Ασφαλώς. Θά φάμε μαζί άλλως τε άπόψε.

— Σάς ευχαριστώ θερμά γιά δλα, είπε ή 
Φάνυ μέ άδύνατη φωνή τώρα.

— Πρέπει νά φεύγω δμως. . .
— Σάς είμαι ευγνώμων, πρόοθεσε ή Φάνυ.
Χαιρετήθηκαν. Ό τα ν  έβγαινε δ Ά ντιάν συ

ναντήθηκε σιήν πόρτα μέ τόν Φράνσις.
—Ά  ! πάνω στήν ώρα πού σάς ήθελα, φώ 

ναξε ό Ά ντιάν. ’Ελάτε μαζί μου . . .  Θά πάμε 
νά Ιδοΰμε τόν κ. Τζόγις.

— Έ ρχομαι, είπε ό Γκρίην.
Κι’ ανέβηκαν σ’ ένα ταξί. Στό δρόμο δ Ά ν- 

τιάν διηγήθηκε στό γιατρό λεπτομέρειες γιά 
τίς εκδηλώσεις τής αρρώστιας τοΰ Μίτσελ. 
Κι* ό Γκρίην τίς άκουγε προσεχτικά.

— Είσθε ό μόνος πού μπορείτε νά τόν συ- 
νεφέρετε ολωσδιόλου, έλεγε αδιάκοπα ό Ά ν τ ιά ν

— Θά κάνω δ,τι μπορώ, πρόσθεσε δ Γκριην.
— Α λήθεια  ξέχασα νά σοΰ πώ . “Εξυπνη

γυναίκα μοΰ φάνηκε ή κυρία Τζόγις . Δέ τήν 
ήξερα. Ε ίναι πολύ δμορφη . “Εχει κάτι τό πα
ράξενο άπάνω της. . τί νά σοΰ πώ . . . Χωρίς 
νά θέλω θυμήθηκα τήν Νταλνέ. . ναί, τήν 
Ν ταφνέ.. μόλις τήν είδα κ ι’ άλλαξα λίγα λό
για μαζί της. . . Βέβαια δέν έχει τήν ομορφιά 
τής Νταφνέ, οΰτε τό θέλγητρό της, οΰτε τήν 
έξυπνάδα της, μά τί τά θες, μοιάζει. . . μοιάζει 
σάν τόν ίσκιο της, νά ποΰμε.

Τά τελευταία λόγια τά πρόσφερε μέ υπό
κωφη φωνή. Ό  Φράνσις δέν είπε λέξη, παρά 
έξακολουθοϋσε νά καπνίζη

Είχαν φθάσει τώρα στό σπίτι τοΰ Ά ντιάν 
Α νέβηκαν σιωπηλοί τή σκάλα. Στήν άρχή 
μπήκαν στήν τραπεζαρία. “Ε πειια  ό Ά ντιάν 
χωρίς νά πή λέξη τόν ώδήγησε στή σάλα. 
Έ ξαφ να  γύρισε πλάι του. Ό  Ά ντιάν δέν ήταν 
στή σάλα. Άφουγκράσθηκε καί ξεχώρισε κα
θαρά τώρα λιγμούς. Ή τ α ν  οί λιγμοί τοΰ Άν- 
τιάν, πού έκλαιγε στήν ανάμνηση τής δμορ- 
φιάς πού είχε πεθάνει πιά —στήν άνάμνηση 
τής γυναίκας του !

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVI

Μόλις ή Φάνυ έμεινε μόνη της κατάλαβε 
άμέσως πώς βρισκόταν στήν δξύτερη φάση τής 
ζωής της. Έ π ρ επ ε νά πάρ^ μιά απόφαση χω 
ρίς αργοπορία, γιατί δέν ειχε καιρό πιά. Μ η
χανικά τώρα διευθύνθηκε στό γραφειάκι της 
καί έγραψε δυό τηλεγραφήματα : ένα γιά τόν 
Μίτσελ κι’ ένα γιά τόν Γουέϊκ. Τό περιεχό
μενο τών τηλεγραφημάτων πού έκανε ήταν 
αύτό περίπου:

«Σάς περιμένω αΰριο στίς πέντε ατό σταθμό 
τής Βικτωρίας» Σ ’ έκεΐνο δμως πού έστειλε 
στόν Μίτσελ τόν παρακαλοϋσε νά ρθή τό γρη- 
γορώτερο. “Εκανε άκόμη ένα τηλεγράφημα 
στόν διευθυντή τοΰ κολλεγίου πού ήταν δ Π έ
τρος παρπκαλώντας τον νά στείλη τό γυιό της 
μέ τήν κόρη της, τήν “Εστερν. Μόλις τελείωσε 
τό τηλεγράφημα αύτό, σηκώθηκε κι’ έσχισε 
άμέσως τό γράμμα πού είχε έτοιμάση γιά τόν 
Μίτσελ. “Επειτα πήρε τά κομματάκια του καί 
τ ’ άρριξε στή φωτιά. Ε ίχαν έρθει μέ τέτοια 
κεραυνοβόλο ταχύτητα τά γεγονότα, ώστε δέν 
έπρεπε ν’ άαφιβάλλχ) πιά. Τό πεπρωμένον. . .  
ή θεία πρόνοια ΐσ α κ . . “Ω τώρα καταλάβαινε 
καλά δτι δχι μόνο δέ θά έγκατέλειπε τόν Μ ί
τσελ, άλλά άπό δώ καί πέρα θά  έπαυε ορι
στικά νά βλέπτ) τόν Φράνσις Καί μέσα βαθειά 
στήν ψυχή της εύχόταν νά τό κοταλάβη γρ ή 
γορα κι’ δ ίδιος δ Φράνσις. Ά ρ α γε  θά τό κα
ταλάβαινα ; Θά μποροΰσε ν’ άνεχθή νά δια- 
κόψουν τίς σχέσεις των ; Ο ί άντρες είναι τόσο

Σ ’ δλον τόν περίπατο 
συλλογιζόταν άδιάκοπα αυτόν.

παράλογοι καμμιά φορά ! Ή  ιδέα αύιή  τήν 
«κάνε νά ταράσσεται περισσότερο.. .

Μόλις ξύπιησε τήν άλλη μέρα, άμέσως δο
κίμασε ένα συναίσθημα άνησυχίας. Ε ίχε τή 
βεβαιότητα πώς κάτι φοβερό ΰά  συνεβαινε 
έκείνη τή μ έρα .. Ντύθηκε, προγευμάτισε 
* α ί στίς 10 δέχθηκε τόν Φράνσις.

— Μέ συγχωρής πού δέν ήρθα  χθ ές . .  .
— Μοΰ τά είπε ό κ. Άντεάν.
—Ώ
— Ξέρεις ίσως τί έγινε ;
Ό  Φράνσις κούνησε τό κεφάλι.
-— Σοΰ τά είπα δ λ α ;
— Ναί. Καί τί έκανες;
— Έ στειλα  ένα τηλεγράφημα στόν Φράνσις 

είχε συμβή κάποια άλλαγή.
— Φάγατε μέ τόν Ά ντεάν ; ξαναρώτησε ή 

Φάνυ.
— Ναί.
— Καί σοΰ είπε δλα δσα συνέβησαν άπό 

τήν ά ρ χ ή ;
— Ναί.
“Εξαφνα ή Φάνυ συλλογίσθηκε—σάν άστραπή 

πέρασε ή σκέψη αύτή άπό τό νοΰ της, βέβαια 
άπ’ άφορμή τής συναντήσεως τοΰ Γκρίην και 
τοΰ Ά ν τεά ν : « Ή  Νταφνέ Ά ντεάν μοϋ τον 
ξαναπήρε». Ά λλ ’ ή σκέψη αύτή άντί νά τήν 
πικράνη, τήν ευχαρίστησε, γιατί διευκόλυνε 
έτσι τή θέση τ η ς . . . .



Ό τα ν  χωρίστηκαν, ή Φάνυ τοΰ είπε:
— Νά οί τ ε Λ ε υ τ α ϊ έ ς  μας στιγμές, Φράνσις. .  

Ό λ α  τελείωσαν . ν α ί . . .  σέ β ^ α ιώ  . .  Ε ίχε 
γίνει κατάχλωμη τώρα καί ή μορφή της έδινε 
τήν εντύπωση τής άποκαρδίωσης

— Τελείωσαν. . .  έτσι;
Ή  Φάνυ δέν άποκριθηκε, άλλά κατέβασε 

τά μάτια
—̂ Δέ θά  σάς ξεχάσω ποτέ. .  . Φαντάζομαι 

πώς κ’ οί δυό μας εϊμεθα ένοχοι γιά δ,τι ουμ- 
β α ίν ε ι.. .μ ά  δέν μπορούσε νά γίνχ) τίποτ’άλλο. 
Ή τ α ν  μ ο ιρ α ίο !...

Τήν πήρε στήν αγκαλιά του καί τή φίλησε 
γιά τελευταία φορά. "Έξαφνα σήμανε τό κου
δούνι. Ή τα ν  τηλεγράφημα άπό τόν Μίτσελ.

Ό  Φράνσις έφυγε βιαστικός.
** *

Ή  Φάνυ πήγε στό σταθμό τήν προσδιορι
σμένη ώρα. Έ χει συνήντησε τή μητέρα της, 
ή όποία ήταν ευχαριστημένη τώρα άπό τήν 
τροπήν πού είχαν πάρει τά γεγονότα. Ή  Φάνυ 
τής έδωκε νά καταλάβη δτι οί σχέσεις της 
είχαν διακοπή πιά οριστικά μέ τόν Φράνσις, 
κ’ ή λαίδη σκέφθηκε πώς οί σχέσεις αύτές τής 
κόρης δέν ήταν τίποτ’ άλλο, παρά μιά περιπέ
τεια άπό έκείνες πού προκάλεσε ή νευρικότης 
κι’ ό υστερισμός τοΰ πολέμου. Στό μεταξύ ή 
Φάνυ συλλογιζόταν:

«Ά πό δώ καί πέρα θά ζώ γιά τούς άλλους, 
γιά τόν Μίτσελ καί γιά τά παιδιά . . .  Θά προσ
παθήσω νά τούς κάνω ευτυχείς. Ό  θεός άς 
μοΰ δώση τή δύναμη».

Έ π ί τέλους τό τραίνο έφθασε. Έ ν α  πλήθος 
άπό ταξιδιώτες κατέβηκε . Τά μάτια τής Φά- 
νυς καρφώθηκαν σ’ αύιό Έ ξα φ να  διέκρινε 
τόν Μπάζιλ Γουέϊκ . Πόσο είχε γεράσει! 
Έ π ε ιτα  νά, ό Μ ίτσελ! . . . *0 Μίτσελ φοροΓσε 
ένα κοστούμι πού τοΰ έρχόταν κοντό .. Κ’ ήταν 
αδύνατος, δχι γερασμένος δμως Κούτσαινε 
δ μ ω ς .. .  ΈμοιαΕε μ ένα πο ιδ ί πού τό είχαν 
κλείσει στό σχολειό, πολύν, μά πάρα πο'ύν 
και ρό. . .  Ή  Φάνυ δοκίμαοε άντικρύζοντάς τον 
ένα συναίσθημα άπειρου οΐχτου. . .

— Πέτρο, πώς μεγάλωσες . . πώς μεγάλω
σες . έ εγε ό Μίτσελ σφίγγοντας τόν γυιό του 
στήν αγκαλιά του.

— Μπαμπά τί άπόγινε τό άεροπλάνο μόλις 
έπεσες, ρώτησε τώρα ό Πέτρος. Γ ιατί δέν τό 
ξαναβρήκαν;

— Κάηκε, παιδί μου . . .  Τοΰβαλα έγώ φω 
τιά . . 'Αλλο τίποτα δέ θυμάμαι. Μά δέ μοΰ 
λές, Φάνυ, τί γίνεται ό Λέο;

— Βρίσκεται στήν ’Αμερική . . .  Μά φαντάζο
μ α ι πώς θά  γυρίση γρήγορα"

— Μπαμπά, δέ θυμάσαι σέ ποιό μέρος 
ϊπεσεε ;

—Ό χ ι  μικρούλη μου, οΰτε πώς έπεσα..
Ό τα ν  φθάσανε στό σπίτι ό Μίτσελ πήγε 

ο ’ όλα τά δω μάτια. .  .

— Πόσο μοΰ φαίνεται παράξενο πού έανα- 
γυρισα στό σπίτι μου, συχνόλεγε. Μιά νέα ζωή 
θ ’ άρχίση τώρα γιά μένα. Δέν είναι έτσι Φάνυ; 
Θ άρχίσουμε νέα ζωή :

— Να ί . . .  Ά ς  μή σκεπτώμεθα πιά τό πα
ρελθόν, άποκριθηκε ή Φάνυ.

— Πρέπει νά τά ξεχάσουμε όλα. . . Ε ϊμεθα  
ευτυχισμένοι. . . Έ τσ ι ;

Κάθησαν τώρα νά φάνε, ό Μίτσελ, ή Φάνυ, 
ή Λαίδη Γουέστον κι’ ό Μπάζιλ.

— Τι περίεργο νά πεθαί>η: καί νά ξανάρ
χεσαι στή ζω ή. . . .  Καί νά ξανσβρίσκεσαι, συ
νέχισε ό Μίτσελ ζωηρότερα, άνάμεσα σ ’ έκεί- 
νους πού αγάπησες καί σ’ αγάπησαν περισσό
τερο στόν κόσμο. Δέν είν’ έτσι, Φάνυ;

—Ασφαλώς άποκριθηκε έκείνη, ένώ τήν ίδια 
στιγμή συλλογιζόταν: «Κι έγώ πού νόμιζα 
τον εουτο μου ανίκανο νά παίξη μιά τέτοια 
κωμωδία ! Νά πού είμαι μιά ηθοποιός πρώ
της τάξεως!*

—Ά μ  πρέπει νά ξαναβρονμε τόν Ά ντιάν, 
είπε ο Μιτσελ. Καλό- άνθρωπος ό κακομοί
ρης. Μόνο πού είναι απαρηγόρητο: γιά τή γυ
ναίκα του. Α λήθεια , ή Άντιαν δέν ήταν μόνα 
σωματικώς δμορφη, άλλά καί ήθικώς. Ά ,  κά
ποιος μοϋ^εϊπε Φάνυ, δτι τής μοιάζεις. . Ά ,  
έχεις μια δψη θαυμάσια τώρα Στό σταθμό 
μοϋ φάνηκες λίγο κουρασιιένη, είν’ άλήθεια. . . 
Ά λλά σέ ξαναβρίσκω ώραία πάλι . Ά ς  πιοΰμε 
λοιπόν στήν υγεία τής Φά\υ, δλοι!

Γέμισε μέ σαμπάνια τά ποτήρια κι’ επειτα 
είπε :

— Στήν ύγειά τής Φάνυ!
Φαινόταν ελαφρά εξημμένος, άπό τό κρασί 

φαίνεται, πού τοΰ άνέβαινε τώρα στό κεφάλι.
—Ά , Φάνυ, έχω τήν ιδέα, συνέχισε, πώς καμ- 

μιά ομορφιά στόν κόσμο, οΰτε αύτή τής Ά ν - 
τιάν. δέν ιιουίζει μέ ιή  δική σου. Είσαι μο
ναδική. Είς υγείαν τής Φάνυ !

— . . Φάνυ, έπανέλαβε σάν ηχώ ή Λαίδη 
Γουέστον.

— Ε ίς υγείαν τής κυρίας Τζόγις, είπε ό 
Μπάϋιλ δειλά.

—Ό χ ι  τής κυρίας Τζόγις, άλλά τής Φάνυ λέγε, 
φώναξε ό Μίτσελ.

Ό  Μπάζιλ κοκκίνησε.

Ε πειτ’ απο λίγα λεπτά ή καμαριέρα τής 
Φάνυ εφερε ενα τηλεγράφημα. Ή  γυναίκα τοΰ 
Μίτσελ τό πήρε κοί τ.’ άνοιΕε.

— Είναι άπό τόν Λέο Ντέτρικ, είπε ένώ 
έσχιζε^τό τηλεγράφημα άφηρημένη. Φεύγει σή
μερα άπό τή Νέα 'Υόρκη .

Έ π ε ιτα  έρριξε στή φωτιά τά κομματάκια 
τοΰ χαρτιοΰ, ένώ στήν δψη της άπλωνόταν 
μιά λύπη, πού τήν έκανε πιό δμορφη, πιό 
θελκτική.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α ΠΟ  ΤΟ  Π Α ΡΙΣΙ

ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ Ν Ε Α  Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α

Ό  Ά ρνολτ Μπέννετ, ό παραγωγικώτατος 
άγγλος διηγηματογράφος καί θεατρικός συγγρα
φέας, στό τελευταίο του βιβλίο πού κυκλοφό
ρησε μέ τόν τίτλο «The Savour of Life» ρίχνει 
μιά πολύ έπικίνδυνη γνώμη, πού στάθηκε 
άφορμή σέ πολλά σχόλια καί σημαντικές με
λέτες. «Τά νέα διηγήματα», λέγει δ Μπέννετ, 
«μέ τίς τελευταίες ιδέες γιά τήν π ιό  
πρόσφατη ζωή είναι πολύ πιό σημαντικότερα 
άπ’ τά  παληά, άκριβώς δπως οί νέες έφημε- 
ρίδες είναι πολύ πιό σημαντικώτερες ά π ’ τίς 
παληές».

Ή  Ιδέα ήταν ριψοκίνδυνη καί τοΰ Μπέννετ 
οπαδοί λίγοι βρέθηκαν' απεναντίας πολλοί κα
ταπολέμησαν μέ γερά έπιχειρήματα τήν ιδέα 
αύιή, ένας δέ άπ’ τοΰς πιό φωτεινού αγγλους 
κριτικούς, ό ιστορικός καί essayist κ. Robert 
Blatchtord, πού αύτόν τόν μήνα γιόρτασε τά 
78 του χρόνια, δημοσίευσε τίς προάλλες ένα 
άρθρο του μέ τόν τίτλο «New Novels in old 
bottles», υποστηρίζοντας τά  παληά διηγήματα 
καί λέγοντας πώς τοΰ Μπέννετ ή γνώμη τοΰ 
φαίνεται μιά «λανθασμένη διάγνωση».

«Πρώτα, πρώτα, λέγει ό Biatchtord, ό πα
ραλληλισμός τοΰ διηγήματος καί τής έφημε- 
ρίδας δέν είναι σωστός. Τά παληά νέα, έκτός 
άν πάρουνε τή ιστορική σημασία, δέν είναι 
τόσο σημαντικά δσο τά  έντελώς νεώτερα. Καί 
μιά εφημερίδα παληά είναι άπαρχαιωμέ'η πιά, 
άν δέν έχει μέσα της λίγο είδος φιλολογίας. 
Ά λλά ένα βιβλίο  παληο, αν είναι φιλολογικό 
δέν είναι απαρχαιωμένο, γιατί πραγματεύεται 
τήν ανθρώπινη φύση καί τίς αιώνιες αλήθειες».

«Έ να  βιβλίο πού πραγματεύεται τίς π ιό  τε
λευταίες ιδέες, γιά  τήν π ιό  πρόσφατη ζωή, 
δέν εΐναι περισσότερο σημαντικό άπό ένα πα- 
λησ, έκτος άν αύτές οί π ιό  τελευταίες ιδέες 
τής π ιό  πρόσφατης ζωής, είναι περισσότερο 
σημαντικές άπ’ τίς παληότερες ίδέες γιά τήν 
παληά ζωή καί έκτός άν τό νέο βιβλίο είναι 
καλλίτερη φιλολογία άπ’ τά παληά. Πράγμα 
πολύ σπάνιο».

«Τό νέο διήγημα έχει νά συναγωνιστή ένάν-

τια μ’ δλα τά άριστα πρότυπα τής μυθιστορίας,, 
ολων τών εποχών καί δλιον τών τόπων, πράγμα 
ακατόρθωτο. Καί πρέπει ώστόσο νά Θυμηθοΰμε 
πώς δλα τά νέα  βιβλία πού άσχολήΘηκαν μέ 
τίς περασμένες εποχές καί τις περασμένες 
ίδέες είναι άνάξια προσοχής, επειδή δέν πε
ριορίζονται στά γεγονότα καί τίς σκέψεις τής 
παρούσης έποχής».

Προχωρόντας ό άγγλος κριτικός λέγει πως 
ή ανθρώπινη φύση, πού αποτελεί τό ύλικό μέ 
τό όποιο γίνονται δλα τά τά φιλολογικά όνειρα, 
μεταβάλλεται πολύ σιγ -σιγά. Αυτη ωστοσο η 
άποψη ζωγραφικά περιγράφεται καί σ’ ένα 
άπό τά γράμματα τοΰ άτυχέστατου ποιητή 
C ow per ‘), πού γράφοντας γιά τήν οικογενειακή 
ζωή καί τά ήθη τών προγόνων καί βλέποντας 
κατά τ ι διαφέρουμε άπ’ αύτούς, γράφει «Άλλά 
σέ κάθε τί άλλο, υποθέτω, ήσαν άκριβώς πα
νομοιότυπα μαζί μ α ς 'κ α ί ό χρόνος πού σερ- 
6ιρε τό σκιστό μανίκι κ ι’ άντικατάστησε τήν 
άσκημοφτιαγμένη περικνημίδα μ’ ένα ζευγα
ράκι καθαρές μεταξωτές κάλτσες, άφήκε τήν 
ανθρώπινη φύση έκεΐ άκριβώς πού τήν βρήκε. 
Τό έσωτερικό τουλάχιστο τοΰ ανθρώπου δέν 
έπαθε καμμιά μεταβολή. Τά πάθη του, οί^ορέ
ξεις του, οί σκοποί του είναι πάντα οί ίδιοι,
δπως εΐτανε πάντα  Έ να ς  μοντέρνος κύριος
δέν εΐναι τίποτε άλλο παρά ένας παληός μέ 
διαφορετικό  κ ο υ σ το ύ μ ι. . .»

«Έ άν ένας μοντέρνος διηγηματογράφος, 
προσθέτει δ κ. Blatchtord, μπόρεση νά  πε- 
ριγράψη τήν ανθρώπινη φύση τόσο, δπως ο 
Θερβαντές, δ Defoe, ό Fielding a) ό Ντίκενσς,

(') W illiam  Cowper (1731—1800) άπ’ τοΰς 
σημαντικότερους αγγλους ποιητές τοΰ 18 αίώνα, 
εγραψε το «Task» , "S o ία  . το « Timepiece» κτλ. 
περίφημος Ιδιαίτερα γιά τά γράμματά του. Πολυ 
ατυχής, κλείστηκε δύο φορές σε φρενοκομείο. Τα 
εργα του τίγραψε μετά την Εριστική άνάρρωση του.

(2) Περίεργο που 6 συγγραφέας της μελέτης αυ
τής ξέχνα τον Joseph Addison, το μεγαλείτερο 
διηγηματόγραφο τϊ)ς περασμένης γεννιας πού απ’·



•ό Σκότ, ό Thackeray, ό Μπαλζάκ, ό Δουμάς 
ό  Ά νατόλ φράνσς περίγραψαν τήν ανθρώπινη 
■φύση τής περασμένης εποχής, τότες τά  εργα 
του αύτά Θά μπορούσαν νά μείνουν κλασσικά. 
Μά λίγοι είναι οί μεγάλοι διηγηματογράφοι. 
Δέν γεννιόνται σέ κάθε γενιά. Ή  ανθρώπινη 
φύση κι’ οί ανθρώπινες περιπέτειες κάθε πε
ριόδου δέν είναι άναγκασακά σημαντικώτερες 
άπό κείνες τής περασμένης περιόδου. Ό  χα- 
ραχτήρας καί τό μυθιστόρημα δέν έξαρπών- 
ται άπ’ τίς μόδες καί τίς φάσεις της. Ή  κα- 
βάλλα τοϋ Πόρθος, άπ’ τήν Βάννες γιά τό 
Παρίσι, είναι γιομάτη τόση περιπέτεια δσο καί 
μιά εντελώς μοντέρνα περιπέτεια μέ αεροπλάνο. 
Τ ό  μεγαλείτερο κομμάτι στό όποιο ό Rawdon 
C raw ley ξαφνίζει τήν γυναίκα του καί τόν 
μαρκήσιο τοΰ Steyne είναι τόσο φρέσκο σ ’ έν- 
διάφερο καί σπινθηριστό σέ πνεϋμ , λές καί 
γράφτηκε τήν περασμένη βδομάδα' λίγοι αιώ
νες εΐναι άφότου πέθανε ό Κάρολο; 1'ος. ’Αλλά 
τό πορτραϊτο τοΰ «γέρο Rowley» καμωμένο 
ά π ’ τόν Σκότ δέν μαράθηκε άκόμα. Σάν τή 
σκηνή τοΰ μοναδικού συμποσίου στής βασί
λισσας Πετάκ άλλη νά τήν συναγωνιστεί δέν 
βρίσκεται στή σύγχρονη φιλολογία. Ε ΐναι άφθα
στη, μεγάλη, δπως μεγάλες εΐναι οί σκηνές 
στόν Ε ρρίκο  4ο».

» Ή  άριστη παληά μυθιστορία δέν εΐναι πα- 
ληάς μόδας, άπεναντίας είναι αξιοθαύμαστα 
μοντέρνα. Ά ν  εξαιρέσουμε τά φορέματα, τοΰ 
P. C. W ren, οί λεγεώνες δέν sjtvai περισσότερο 
μοντέρνοι, άπ’ τόν κοσμοπολίτη Πρώσσο 
φρουρό, τοΰ Φρειδερίκου τοΰ Μεγάλου δπως 
περιγράφτηκε στό «Barry Lyndon·. Ή  «Shi
rley» τής Καρλόττας Μπρόντες εΐναι αύτά- 
ίϊελφη τής «Madala Grey» τής Clemence 
Dane. Ή  Μπέλλα Οΰ'ίλφερ άν καί δέν φο
ρούσε κοντομάνικα καί δέν φούμαρε τσιγάρο 
έχει δμως τή Θέση πού τής άξίζει σ’ ενα διή
γημα τής Patricia W entw orth. Τό βιβλίο τοΰ 
Jo b  εΐναι λίγων εκατοντάδων χρόνων παληό, 
μά άκόμα είναι πολύτιμο γιά τήν μαγευτική 
του ποίηση καί τό μή συνειδητό χιούμορ.

Μιλάνε γιά τελευταίες ιδέες καί γιά τελευ
τα ία  ζ ω ή ! . . .  Ή  Ό φ ηλία  εΐναι έ'να χαριτω
μένο πλάσμα ποΰ οί κουβέντες της εχουνε μέσα 
τους μιά μουσική γοητεία. Μά στή νοσηρότητά 
τη ;, οί μυστικοί της υπολογισμοί κ ι’ οί κρυ- 
μένοι άναχαιτισμοί γίνονταν ολοφάνεροι. Αυτό 
εΐναι πνεΰμα. Μπορεί τάχατες ό κ. Erend νά 
Λιδάξη τίποτα τόν Σαιξσπήρο περί ψυχολογίας ;

Ό  συγγραφέας τής μελέτης αναγνωρίζει δτι 
<τήμερα υπάρχουνε πολλοί καί καλοί διηγημα- 
τογραφοι, μ’ άναριωτιέται: Πρέπει ν’ άποκλεί- 
<5ουμε τίς ζωγραφικές εποχές τών παλι ών ναυ
μαχιών, τών περιπλανήσεων, τών εφόδων τών

τους κρατικούς σήμερα τάσσεται Ισότιμος μέ τον 
Σαιξσπήρο, γιά τή δύναμη μέ τήν όποία περίγραψε 
οτά διηγήματα του τήν άνθρώπινη φύση. Γιά τον 
Addison  μίλησα ά'λλοτε σέ γενικές γραμμές(«Νεόελ- 
ληνικά Γράμματρ», 17,18, Φλεβάρης, Μάρτης 1928). 
Ευτύχημα πού τίς προάλλες διάβασα μιά νεώτατη 
μελέτη τοϋ Robert Lynd, πού υστέρα άπό μιά 
βαθειά ανάλυση, καταλήγει στό συμπέρασμα νά πει 
“τόν Addison «πατέρα τοΰ άγγλικοΰ διηγήματος».

πειρατών γιατί ό «'Απλός Πέτρος», ό «Ροβιν- 
σών Κροΰσος», οί «Τρεις σωματοφύλακες» καί 
τό «Νησί τοΰ Θησαυροΰ» δέν εΐναι οί πιό τε
λευταίες ιδέες τής πιό πρόσφατης ζ ω ή ς ; Οί 
χαραχτήρες τοΰ Stevenson καί τοΰ Defoe ε ΐ
ναι τόσο μοντέρνοι καί τόσο εγγλέζικοι, δσο 
καί τών άνθρώ/ιων πού κάθε μέρα συναντοΰμε 
στήν λέσχη τών Αύτοκινητών, στό γήπεδο 
Lords καί στό Savoy hotel. Καί παραθέτει 
επίγραμμα Έ λληνα  ποιητή : «Τό βώδι κουρα
σμένο άπ’ τά χρόνια καί τή δουλειά, ν ’ αύλα- 
κώντ) τή γή, δέν στάλθηκε άπ’ τόν Ά λκω να στό 
σφαγείο άπό σεβασμό στίς υπηρεσίες πού τοΰ 
πρόσφερε, μά τ ’ άφήκε λεύτερο νά χαίρεται 
μέσα στό γιομάτο χορτάρι λι βάδι . . . »  Καί 
ρωτά ό συγγραφέας. Ε ίναι αύτό τό κομματάκι 
ά ρ χα ίκό ; Ε ίναι τόσο μοντέρνο σέ σκέψη καί 
σέ πνεΰμα, δπως μιά παραγραφος εφημερίδας 
εϊκοστοΰ αιώνα.

Τελειόνοντας ό κ. Blatchtord παραθέτει ώς 
τό πιό μοντέρνο κομμάτι άπ’ δλα τά άρχαΐα, 
τό δεκατοπέμπτο ειδύλλιο τοΰ Θεοκρίτου, έκεΐ 
πού έχουμε τήν Πραζινόη καί τήν Γοργώ νά 
πηγαίνουνε αέ γιορτή.
Παρίσι. Μάρτης 1929. Δ. Ν. μ κ ρ λ γ κ ο ς
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Ν. Σαράβα : Τό δάσος του Ό'ανάτου. Το
βιβλίο αύτό μπορεί νά πή κανένας πώς εΤναι κα
λογραμμένο. Ό  συγγραφεύς δίνει τύπους ζωντα
νούς κι' όχι τά νευοόσπαστα πού βρίσκει κανείς συ
νήθως μέσα στά σύγχρονα νεοελληνικά ρωμάντζα. 
Έπίσης εχει αφηγηματική καί περιγραφή Ικανότητα. 
Άλλά εχει καί κάποιες ελλείψεις πού αδικούν τό 
βιβλίο του' ή σπουδαιότερη είναι δτι δίνει σημασία 
αδικαιολόγητη στίς πειό κοινές λεπτομέρειες κ* ετσι 
πέφτει σέ περιττολογίες πού δέν συβάλλουν σέ τί 
ποτα. ’Άλλα του ψεγάδια είναι ή μίμηση βορείων 
συγγραφέων, ενας τόνος προσποιημένος, κάποια επι
τήδευση στίς εκφράσεις, σέ πολλά μέρη αισθημα
τολογία μέ επισημότητα πού τήν κχνει πειό αντι
παθητική, στό διάλογο εξυπνάδες, ή κακή αύτή 
γαρνιτούρα τών ρωμιών συγγραφέων, τό φτηνό 
αύτό είδος της παρέας. "Οσον άφορα τή γλώσσα 
του. δέν ξαίρει νά έκφρασθή καλά, όπως οί περισ 
σότεροι νέοι, καθαρά καί άκριβολογημένα, κύριο 
λεκτικά. Οί φράσεις είναι πρόχειρα καμωμένες δπως 
στήν απρόσεχτη ομιλία.

ΙΙρέπει δμο^ς μαζί μ’ αύτά, νά τονίσουμε καί 
πάλι δτι εχει καί άρετές, πού κάνουν τό βιβλίο του 
νά διαβάζεται καί νά κρατα τήν προσοχή. ’Έχει 
πολύ ενδιαφέρον ή περιγραφή του σμήνους τών δυ 
στυχισμένων ανθρώπων πού ζουν άνάμεσα στά 
πεΰκα μέ τή λαχτάρα της ζωής καί κάτω άπό τό 
σπαθί τοΰ χάρου, καί γενικά της μικρής παροι
κίας άπονα σο̂ ρό τύπους αί όποιοι ζοΰνε εκμεταλ 
λευόμενοι τή δυστυχία τών αρρώστων, ή εκείνων 
πού κινοΰνται στό περιθώριο αύτης τής μοιραίας 
περιοχής. "Ολοι τους ζωγραφίζονται μέ αλήθεια

(μέ τήν άλήθεια δηλ. τής παρατήρησης), με τα 
ένστικτά τους, τούς πόθους τους, τίς μικρολογίες 
τους, σάν μικρογραφία τής κοινωνίας μ* δλα της 
τά κακά. ΕΤναι άρκετά αύτά γιά νά κάνουν εναν 
νέο συγγραφέα άξιο εκτίμησης· οί άδυναμίες σιγα 
σιγά θά λείψουν.

Μ. Κ αλλοναίου : Μ αγδαληνες (πο ιήμ α τα ). 
Συλλογή άξιοπρόσεχτη. Τήν ζεσταίνει πέρα πέρα 
μιά δυνατή ήδονιστική πνοή, πού μαρτυρα τή ζωηρή 
Ιδιοσυγκρασία τοΰ συγγραφέα. Καί μαζί, κάπου κά
που, δ συνειθισμένος άντίχτυπος τής αίσθησιακής 
παραφορας : ή απότομη μετάπτωση στή ρωμαντική 
άποκαρδίωση γιά τή μάταιη προσπάθεια τοΰ άν
θρώπου σ’ αύτόν τόν κόσμο. «Μοιάζει ή καρδιά 
μου τρύπια μιά στάμνα ραγισμένη—χαρά καμμιά 
κι’ ήπια, σταλιά δέν απομένει. . .  » Μέσα στό βι
βλίο αύτό τής ήδονής βρίσκει κανείς επιτυχημένα, 
πολλές φορές μέ αρχαϊκή χάρη, τά πορτραίτα δλων 
σχεδόν τών γοησσών τής σαρκικής εύδαιμονίας, 
Σαπφώ, Φρύνη, Λαίδα, Νακασρήν (’Ινδία), Όολά 
(’Ισραήλ), Μαγδαληνή, Λεϊλά, Γκιούλ (Τουρκία), κλπ. 
Ό  στΤχος δουλεμμένος, ή γλώσσα στρωτή. Άπό 
τά καλύτερα εΤναι τό «βλάμικο». Χαραχτηριστικό 
είναι τό δτι τά ποιήματα πού έχουν αισθησιακό 
περιεχόμενο εΤναι καλύτερα παρά τά αισθηματικά 
τής συλλογής.

*0 Μ πέρξον κα ι ή φ ιλοσοφ ία  του, ύπ ό  
°Έ λλη ς  Α α μ π ρ ίδ η .—Μ π έρ ξο ν: ή Δ ιανοητική  
προσπά& αια .— Ή  νεώ τερη Φ υσική, τρεις μ ε  
λέτες ξένων επ ισ τη μ ό νω ν ,— Μ πέρναρ  Σώ  : 
ό cΟδηγός τή ς  έξυπ νη ς  γυνα ίκ α ς .—Σειρά άπό 
σύντομες μελέτες πού βγάζει ό εκδότης Γ. Καλλέρ- 
γης ύπό τόν γενικόν τίτλον «Μελέτες» μέ τήν επο- 
πτεία τής κ. "Ελληξ Λαμπρίδη. Δέν έχουμε παρά 
νά εκφράσουμε τήν εκτίμησή μας σέ μιά τέτοια προσ 
πάθεια, πού αύτή καθ’ έαυτή εΤναι αξιόλογη συμ
βολή στή μόρφα>ση τών Έλλήνο>ν πού διαβάζουν. 
Τό νά κρίνουμε τό πρώτο βιβλίο (τής κ. Λαμπρίδη) 
σχετικά μέ τήν ερμηνευτική του άξια άπάνο> στό 
εργο τοΰ Γάλλου φιλοσόφου, οέν είναι ζήτημα τής 
εϊδικότητός μας. Είμαστε δμως σέ θέση νά ποΰμε 
πώς τό βιβλίο αύτό εΤναι γραμμένο μέ σύστημα, μέ 
φροντίδα, μέ γλώσσα πού άκριβολογεί, παρά τίς 
παράξενες εκφράσεις, μοιραίες σ’ ενα θέμα τόσο 
απαιτητικό.

Φάνι Μ ιρ ά ντα : M a ria , (πο ιήμ α τα ). Ό  κ.
Μιράντας τραγουδει μέ πάθος τήν άγνή άγάπη του 
Μαρία. Μά γιατί νά τήν γράφει ά'ραγε στόν τίτλο 
τοΰ βιβλίο του μέ λατινικά ψηφία : «Maria* ! ’Άδη
λον ! Πολύ σπάνια θά σταματήση δ άναγνώστης 
σέ κάποιο καλό στίχο, σέ κάποια Ιδέα ή συναίσθημα 
κάπως άξιοπρόσεχτο, δπως π. χ. «Δέ θά πεθάνω, 
μά θά ζήσω μιάν αιώνια ζήση—τώρα ποΰ γνώ
ρισα εσέ, πονετική Μαρία!» Μά απογοητεύεται γρή
γορα, γιατί άμέσως στόν κατοπινό στίχο δ ποιητής 
κατρακύλα πάλι σέ χάος, πού δείχνει δτι εΤναι τυ 
χαΐα καί τά κάποια καλά* του. Αύτά τά πολύ ακρι
βοθώρητα στολίδια τής συλλογής έχουν γιά άντι- 
στάθμισμα πλήθος μπόσικους στίχους, δλάκερα τρα
γούδια άτεχνα κι’ ανόητα. Γιά παράδειγμα βά
ζουμε παρακάτω λίγους στίχους, άπό τούς πειό κα
κούς :

Έ λα νά παμε έκει μαζί, τά δσα δώρα αμα πάρεις
εχει σου ή ψυχή. (άκατανόητο)

Σ’ άγαπώ, σ’ άγαπώ !
Δέ μπορώ νά στό είπώ,

γλυκυΐάτη Μαρία.
Δέ μπορώ τί νά είπώ, 
τί νάκούσω νά ίδώ . .
Μπόρα μέση μου κρύα.

Πράγματι, οί στίχοι αύτοί αποδίδουν άπολυτως 
τήν ταραχή τοΰ άναύδου εραστοΰ.

J e a n  - J a n n i .  Διήγημά σας διαγωνισμού ελήφθη, 
δχι ομως καί τό είκοσιπεντάδραχμο, δικαίωμα 
συμμετοχής. Σας τό γνωρίζομε γιά νά φροντίσετε 
εγκαίρως.— Γ. Δενδρινάν. Διήγημά σας διαγω- 
νισμοΰ ελήφθη καθώς καί είκοσιπεντάδραχμον.— 
Θ. Γ. Β . Σεβόμαστε τις άπόψεις σας, κυρίως σεβό
μαστε τή Θετικότητα μέ τήν όποία άντικρύζετε τήν 
τεχνική μεριά Ινάς ποιήματος, τή στιγουργική, μά, 
δπως λέτε καί ό 'ίδιος, αυτό εΤναι ζήτημα γνώ- 
σεως, κάτι «εκ των προτέρων καθορισμένο», έν<Τ> 
ενα ποίημα γιά ναναι καλό πρέπει δ στίχος του· 
νάχη καί μουσικότητα. Στό δούλεμα τοΰ στίχου 
μπορεί νά περιληφθή κι’ αυτή ή φροντίδα τής μου- 
σικότητος. Έσεις δμως θέλετε νά σας γράφουμε 
διθυράμβους· τά νά ποΰμε δτι «άξίζουν περισσότερο 
άπό τά συνειθισμένα» τό πήρατε καί γιά προσβολή. 
Καί δμως είναι αρκετός τίτλος τιμής γιά σάς, γιατί 
πολύ λίγα πράγματα άπ’ δσα γράφονται, ^ χ ω ρ ί
ζουν άπό τά συνειθισμένα. "Οσον άφορα το δτι τά 
καλλιτεχνικά κριτήριο δέ μπορεί νά βαθμολογήση την 
άξία ενός έργου τέχνης, δέν τά παραδεχόμαστε, 
γιατί τότε ό καθένας Θά μποροΰσε νά πή δτι γρά
φει άριστουργήματα καί δτι, γιά κάθε επίκριση, 
φταίει τά διαφορετικά γοΰστο. Πώς λοιπόν ξεχω
ρίσανε οί άνθρωποι εως τώρα τά γνήσια εργα τέ
χνης, καί πώς ζήσανε δσα είτανε γιά ζωή ; Τότε 
μέ τί μπούσουλα βαδίζουμε, άφοΰ κ’ έδώ, στην
ποίηση, έχουμε νά κάνουμε μέ τέτοια ή τέτοια
γούστα ; "Οσο γιά τά άλλα γραφόμενά σας, πώς 
δποιος ζεΐ στήν επαρχία είναι παραπεταμένος καί
πώς έμεϊς, οί πρωτευουσιάνοι, έχουμε δλα τα προ
νόμια καί γινόμαστε μεγάλοι ά'νθρωποι εύκολα κλπ. 
εΐναι τόσο άφελή πού δέν κάνουμε περισσότερο 
λόγο. θάσαστε άσφαλώς νέος’ αύτά δείχνει τά 
γράμμα σας, καί προπάντων οί παροξυσμοί σας
σχετικά μέ «εσάς τούς ανίδεους έπαρχιώτες». Συγ- 
χωρημένος. Στή νεότητα δλα συγχωροΰνται, οί θυ
μοί της προπάντων, πού είναι ή πειά καλή πιστο
ποίηση τοΰ σφρίγους της. "Ικαρον. Διήγημα
διαγωνισμού ελήφθη.— Δ. Δαφνόν. ΙΙατρας. Το 
σχήμα τοΰ περιοδικού μένει τά αύτά άπό τής εκδό- 
σεώς του. Τεύχη έστάλησαν.— Ν  Μ αρχαντω - 
νατον. Τά άρθράκι σας θάμπη σ’ έ'να άπά τά κα
τόπιν φύλλα. Εύχαριστοΰμε.— Μ αρίαν Σ τα μ α -  
τέλλον. Διήγημα διαγωνισμού ελήφθη.—Η. Β ενέ- 
ζην, Μ ιτνλήνη . Τά σημείωμα γιά τά βιβλίο σας 
τό έγραψε ό ’ίδιος δ Κ.— Β . Θ εοφανιδην. Ο τρο 
πος μέ τάν όποιον γράφατε στήν εφημερίδα «Αί- 
γαΐον» γιά τήν κρίση μας άπάνω στά διήγημα σας 
«Τά θέλημα τοΰ Θεοΰ» μας βιάζει νά μιλήσουμε 
κ’ έμεϊς σ’ έ'ναν τόνο λιγάκι άναξιοπρεπή. Λοιπόν 
μάθετε πρώτα-πρώτα δτι, άν εσείς εΤσθε πενηντά
ρης, καί έχετε συνεπώς πεΤραν ζωής, ό γράψας το 
σημείωμα τοΰ προχθεσινοΰ φύλλου εΐναι εκατοντού
της δσον άφορα τήν τεχ ν ικ ή  πείρα , ή δποία δεν 
έχει δυστυχώς καμμιά σχέση μέ την πείρα τής 
ζωής. Γιά τά κομμάτια τών εκκλησιαστικών ύμνιο-



•δών, πού μας προσάγετε γιά νά μας αποδείξετε 
•δτι δέν εχουμε δίκιο νά λέμε πώς «μορφές σάν τήν 
Παναγία καί τόν 'Ιωσήφ δέ μποροΰν νά παρθ^ουν 
μέ τόν τρόπον αύτόν», σας λέμε δτι κ’ οί ύμνωδοί οί 
βυζαντινοί αύτοί καθ-’ έαυτοι εχουνε τρομερή ρητορεία 
πού δέν τήν δέχεται ή τέχνη : «Μαρία, τί τό δραμα 
τοΰτο, δ έν σοί τεθέαμαι; ’Απορώ και εξίσταμαι 
καί τόν νοΰν καταπλήττομαι! Λάθ*ρα τοίνυν άπ’ έμοΰ 
γενοΰ εν τάχει». Μεταφράστε τα, καί -θ-ά δητε τί 
κενολόγα Θάναι στή σημερινή γλώσσα. νΑν στέκουν- 
ται, στέκουνται, γιατί ό γενικός χαρακτήρας τοΰ 
βυζαντινοΰ πολιτισμοΰ ε’ίτανε δίακοσμητικός, μ’ άλλα 
λόγια τό υφος αύτό δικαιολογείται γιατί πρόκειται 
γιά ύμνω δία=ριά  δ ια χ ο σ μ η τ ιχ ό  εϊδος λ ό γο υ . 
Γι’ αύτό λέμε «μέ τό ν  τ ρ ό π ο  α υτόν» . Σήμερα δέ 
μπορείς νά πάρης τό ο ΐχ ε ιο ν  υ φ ο ς  π ο υ  π ή ρ α τ ε  
καί νά γράψης γιά τήν Παναγία ή γιά τόν άγιο 
Πέτρο. Δυστυχώς δέν εχουμε κρατήστ) τό χειρό
γραφό σας γιά νά παραθέσω εδώ μερικές περικο
πές, ώστε νά κρίνουν οί άναγνώσται οί ίδιοι. Μά 
καί τό Θέμα αν βγάλουμε στήν μπάντα, τό διήγημα 
δέ στέκεται στά ποδάρια του καί μόνο ώς γράψιμο. 
Ως τόσο σας είπαμε πολλά, περισσότερα άπ’ δ,τι 

επρεπε. Δέν πιστεύουμε πώς, εκτός άπό μας, Θά 
σας κάνη τήν τιμή καί κανείς άλλος νά άσχολη-θ'η 
τόσο με τό εργο σας. — Ά λ έ κ ο ν  Φ ράγκον. Τό 
ποίημά σας καλό’ Φά δημοσιευθή.—Κ . Π . Τό διή
γημά σας θά  τό διαβάσουμε καί θά  γράφουμε πώς 
τό βρήκαμε' μονάχα περιμένετε λιγάκι, γιατί εχουμε 
πολλά νά ξεκαθαρίσουμε.— Π έτρ ο ν  Κ ισ σ ό ν .  Γρά
φατε πολύ καλά, μά τά κομμάτια πού μας στείλατε 
είναι ά'νισα. Τό καλύτερο εΤναι «Τό Πηγάδι*' καλό 
εΤναι καί τό «Κρΰα Φρινόπωρα». fO «Έρακλ^ς» 
δέν εΤναι άσχημο, μά εχει εκφράσεις βιασμένες, δπως 
λ. χ. «καί τή Λερναία τήν "Τδρα φόρεσα γιά βέρα», 
«καί τ ' αστραπόβροντα μοΰ χάρισαν οί μπόρες». 
«Τό Πηγάδι» θά τό δημοσιεύσουμε σέ κάποιο τεΰ 
χος. — Τ η λ έμ α χ ο ν  Ά μ ά ρ α ν το ν .  Τά ποιήματά σας 
δείχνουν ευαισθησία, μά τούς λείπει ή πρωτοτυπία 
της μορφής. Μήν βιάζεσθε νά δητε τυπωμένο κάτι 
•δικό σας' αύτό δέν σημαίνει τίποτα. Καλύτερα φρον
τίσετε νά φτιάξετε άρτιώτερα πράμματα. Αύτό εΤναι 
τό σπουδαίο' τό τύπωμα γίνεται δποτε κι’ αν εΤναι. 
Σας 3ύχαριστοΰμε γιά τήν προσπάθειά σας.— Ν τΐ-  
νον  Κ υ ρ ιζ ίδ η ν , Ά τ α λ ά ν τ η ν .  Κ’ εσείς βιάζεσθε. 
Αύτή ή ανυπομονησία εΤναι φυσική βέβαια, μά σκε- 
φθήτε δτι 6 χώρος πού διαθέτουμε είναι μετρημέ
νος καί ή σύνθεσις τοΰ περιοδικοΰ δέν επιτρέπει καί 
πολλά ποιήματα. Σέ δσους γράφουμε δτι πιθανόν 
νά δημοσιευΘη κάτι δικό τους, συστήνουμε νάχουν 
υπομονή, γιατί δέν ξέρουμε ούτε εμείς πότε’ δέν 
χάθηκε άλλως τε ό κόσμος. Τό περιοδικό ελήφθη.— 
Γ . Τ ο χ ιό γ ια ν ν η ν , Ά ν δ ρ ίτσ α ιν α ν .  Ή  ηθογραφία 
σας θά διαβασθη' εύχαριστοΰμε γιά τά καλά λόγια 
σας.— Θ. Β λ α χ ό π ο υ λ ο ν .  Διήγημά σας διαγωνι- 
σμοΰ Ιλήφθη.— Δ. Δ ρ α γο ϋ τσ ο ν , Τ ρ ίχ χ α λ α .  Διή
γημά σας ελήφθη καί θά διαβασθ^.— ά. Κ ω ν σ τα ν -  
τ ιν ίδ η ν .  Διήγημα διαγωνισμοΰ ελήφθη.— Δ υ σ α ν ά £ 
γνω σ τό ν . Γιά τό κομμάτι άπό τά «P re tex tes»  τοΰ 
G ide  καί γιά τόν Στάνταλ δέ μπορούμε νά εχουμε 
γνώμη άν δέν μας άποσταλοΰν.— Ν . *Α & α νασ ιά -  
δην .  Σ τήν αλληλογραφία τοΰ περασμένου φύλλου 
ϋά είδατε τήν απάντησή μας γιά τήν ληψιν τοΰ 
διηγήματος σας. Νομίζουμε πώς θέλατε τήν άπάν
τηση συντομώτερα άπό δσο ήταν φυσικά δυνατόν.— 
Γ .Μ α ιν ά λχ α ν ,έν τα ϋ & α .—Δέν εχουμε καμιά αντίρ

ρηση νά δημοσιεύσωμε τή μελέτη σας δταν τή βρούμε 
κατάλληλη γιά τό περιοδικό. Στείλτε την λοιπόν 
καθώς καί τό διήγημα τοΰ διαγωνισμοΰ δίχως νά 
τό συνοδεύετε άπό τίποτε άλλο. "Οσο γιά τό 
ορθογραφικό σύστημα δέν μποροΰμε νά σας έπιτρέ- 
ψωμε καμιά μεταρρύθμιση, στίς στάλες μας. "Αν 
αύτό Θά άλλάξη δέν θ ά  γίνη μόνο γιά εναν άλλά 
γιά πολλούς συνεργάτες. Σας δηλώνουμε δέ πώς 
δεν άναγνωρίζομε γιά προοδευτικούς τούς δημοτι
κιστές της «’Αναγέννησης». Τούς Θεωροΰμε τόσο κα
κούς δημοτικιστές, ώστε νά συντάσσουν καθαρευου
σιάνικα κολλώντας σέ κάθε λεξη τό τυπικό της δη
μοτικής. Αύτό δμως δέν προδίνει αίσθημα γλώσσας 
άλλά ελλειψη κάθε γλωσσικοΰ γούστου. Ή  έ'λλειψη 
αύτή μάλλιστα εΤναι ϊσως ή μόνη άφορμή τής αντί
δρασης. Ή  γλώσσα τών δημοτικών τραγουδιών καί 
τών παροιμιών καί άλλων δημοτικών κομματιών 
δεν σοκάρει κανέναν. Ή  γλώσσα τών προχειρολο
γώ ν τής «’Αναγέννησης» ενοχλεί κάθε άνθρωπο μέ 
αίσθητική άντίληψη, γιατί είναι φιαχτή, είναι ενα 
κατασκεύασμα άντιδημοτικό καί αυθαίρετο. Τό ποίημά 
σας εχει χάρες, μά στό σύνολο είναι βαρύ, σάν ρω- 
μαντικό παραλήρημα χωρίς πολλή πρωτοτυπία.— 
Γ . Δ ενδρ ινό . Διήγημα διαγωνισμοΰ ελήφθη.— I .  
Τ α λέα ν . Έπίσης καί τό δικό σας.— Κ . Ε ρ η μ ί τ η ν , 
Κ ο μ μ ο τ ιν ή ν .  Τό διήγημά σας ελήφθη προ πολ- 
λοΰ' μας συγχωρεΐτε γιά τήν παράλειψη.— Τ . Ά & α-  
να σ ιά δη ν . Τό διήγημά σας θ ά  διαβαστή καί θά  
δήτε τή γνώμη μας σ’ αύτή τή στήλη.— 2 .  Χ α -  
ρ α λ α μ π ίδ η ν .  Σημείωμά σας ελήφθη, Θά δήμος 
σιευθή.— Ν . Μ α ρ χ α ν τω ν ά το ν . Ή  ίστορία σα- 
ενδιαφέρουσα' θά  τήν δημοσιεύσουμε.— Θ. Κ α -  
μ εν ίδ η .  Τό ποίημά σας πολύ μέτριο.— Γ. Κ ορ-  
νέλλον. Τό ποίημά σας είναι άρκετά καλό στό σύ
νολο, μά εχει καί στίχους πού τό χαλανε, δπως 
«Γλυκιά ή ζωή σά μαγικός αιθέριος νάναι τόνος», 
στραπατσάρισμα συντακτικό.— Ή  Β ε ν έ ζ η ν Λ Μ υ 
τιλ ή νη ν .  Φχαριστοΰμε γιά τήν καλή συνεργασία 
που μας στείλατε. Θά σας γράψουμε ταχυδρομικώς 
γιά τά καθέκαστα.— Μ ή τσ ο ν  Α υ γ ερ ιν ό ν .  ’Έχετε 
χαρίσματα, μά - άκόμα δ στίχος σας εΤναι πολύ 
άτεχνος' σας λείπει ή γνώση τής στιχουργικής, ένώ 
οί συλλήψεις σας καί τό υφος σας εΤναι καλά.— 
"Α ρ η ν  Μ α υ ρ ο χω ρ λ ίτη ν .  Βρίσκουμε καλύτερο άπό 
τά ποιήματά σας «Τό τραγοΰδι τής λύρας», τό 
«Σύννεφο» εξακολουθεί νάχη ελλείψεις, π. χ. «Τής 
μπόρας της άπάντεχτης τό θυμωμένο έγώ», «ετσι 
κ’ έγώ ξαπλώνουμαι σέ κάποιον ούρανό,— κ’ ετσι 
κ’ εγώ σάν β ρίσκου μα ι σέ κάποια αύγή λουσμένος— 
σπέρνω μιά αύγή μέσ’ στίς βραγιές πού ζοΰν στό 
νυχτωμό !» : λόγια είπωμένα χωρίς πολύν ελεγχο, 
νοήματα χωρίς ούσία.— Δ. Ν . Τ σ ε λ έ ν η ν , Τά δικά 
σας ποιήματα εχουνε πειό επιμελημένη μορφή, μά 
καί πολλά ψεγάδια, π .χ . «Ή  εσπέρα αΙθέριο άναί- 
σαινε σάν copta εταίρα μΰρο», τσακισμένη φράση 
γιά νά χωρέση στό στίχο. fO «έκφυλος», γραμμένο 
μ’ εναν τρόπο πουναι συνηθισμένος στούς νέους φι- 
λολογοΰντας. Νομίζει κανείς πώς κάτι τέτοια αΐ- 
σθησιακά τά χύνουνε μέσα στό ίδιο καλοΰπι. «Κ’ 
ένοιωσα τ ’ άγρια ρίγη μιας ζωής—κ’ ένοιωσες τήν 
όδύνη ένός θανάτου !» Καλοΰπι.— "Α ν α ν , ’Α λ ε 
ξά νδρεια . Κοινοτοπία αφόρητη.— Δ ίδα ν  Λ . 3Α δ η -  
λ ίη , Λ η ξ ο ύ ρ ιο ν .  Συνδρομή ελήφθη εύχαριστοΰμε. 
Τό «Γιατί αμάρτησε» άρχίζει άπ’ τό ύπ’ άριθ. 33 
τεΰχος.— Μ . Κ ό ν ιτσ α ν , Α ρ ά χω β α ν . Τεύχη 
έστάλησαν.

Φ Α ΤΟ ΤΣΙΓΚ Ο ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ Ν

ΖΩΓΡΒΦΙΔΟΥ
ΟΔΟΣ ^ΡΥΣΟΣΠΗΛΗΙΟΤΙΣΣΗΣ 3

(ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΟΛΥΖΩΗ) ΤΗΛ. 61-26 ΝΕΟΝ

Πλουτισθέν διά τών τελειω- 
τέρων μηχανηματων και δια
θετών δλα τά μέσα άναλαμ- 
βάνει κάθε εργασίαν, μέ τα
χύτητα και καλλιτεχνίαν άπα- 
ράμιλλον· 1

Τ \ ί Λ  ΑΙ 

Σ Υ Γ Κ Α Τ Α Β Α Τ ΙΚ Α !

“ Β Ο  Τ  Ρ  Υ Σ  „ 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  ΟΙΝΟΝ ΚΑ Ι  Ο Ι Η Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Ν

Κ Ν Ο Ν Υ Μ Ο Σ  ETR IPE IR

Κεφάλ. Μ ετοχικόν κα ί Ά π ο δ εμ α τικ ο ν  

Δρ. 90.000.000 τή ν  31 Δεκεμβρίου 1927

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ:
ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡ. 2ηα

Ο ΙΝ Ο Ι ΧΥΜΑ: Λευκοί, ερυθροί, 
γλυκείς, μοσχάτοι 

Ο ΙΝ Ο Ι Ε ΙΣ  ΦΙΑΛΑΣ: Ε πιτραπέζιοι 
έπιδόρπιοι, ορεκτικοί, τονωτικοί, 

ΒΕΡΜ ΟΥΤ : Έ κ  παλαιού μοσχάτου 
Οίνου

ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ : ’Απαράμιλλος 
ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ «ΒΟΤΡΥΣ. 

KONIRK ΒΟΤΡΥΣ
Έ φ άμ ιλλον τώ ν καλλιτέρων Γαλλικών Κονιάκ 

Π ωλοϋνται είς δλα τά  κέντρα καταναλώσεως

ΕΔΡΑ:  A © Η Ν A I. ΦΕΙΔΙΟΥ 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡΑΧ. 2.700.000

Μέτοχοι: Καλλιτέχναι Φ ιλότεχνοι — η Έ θνικ η  Τράπεζα τής 'Ελλάδος

ΤΜΗΜΑ ΩΔΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΛΟΣ ΦΕΙΔΙΟΥ 3

Δ ιδάσκονται άπαντα  τά  όργανα  κα ί μαθήματα 
Μ ονωδία, Δ ρα μ α τική ,’Α π α γγελ ία ,Ίσ το ρ ία  Μου
σικής, P r im a  V ista , Ρ υθμ ική  σύστημα D alcroze. 

ΕΙΣ ΤΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ABHNQN

ΜΗΝΑ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ & Σιας Λ . ’Αλεξάνδρας '15
ΔΗΜ. J(ATZH ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ— Άχαρνών Σουρμελή
ΓΕΡ. ΣΑΛΒΑΝΟΥ— Κεραμέων— Έλευσινίων
ΛΕΟΝΤΕΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ—Τέρμα Πατησίων
ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ— Πατησίων 306
ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΤΙΔΗ— Παγκράτι
ΑΛ. ΖΕΡΒΟΥ—ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ— Καλλιθέα
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ— Κηφισσιά
Ν. ΜΠΟΡΟΥΝ Η— Πειραιά
Μ. ΠΕΤΡΑΚΗ— Πειραιά
ΜΑΡΚΟΥ καί ΜΑΚΡΗ— Ν . Φάληρον
Λ. ΦΑΛΤΩΦ—Ν. Φιλαδέλφεια

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜ Η Μ Α ΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΔΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
» » }(ΑΛΚΙΔΟΣ
* » ΚΟΡΙΝΘΟΥ
» » ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ *ΙΟΥ 

> » ΒΟΛΟΥ
Μέσος δρος φοιτώντων μαθητών κατ* δτος 2500

Τ Μ Η Μ Α  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Ν
171 I  A .  3>J Α .

ΜΟΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΗΜΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
BLUTHNER CROTRIAN STEIN WEG NEUMEYER, 

SOPH Κ.Λ.Π.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ
"Ολα τά  κλασσικά, παιδαγωγικά καί νεώτερα. Γί
νοντα ι δεκταί Ιδιαίτεραι παραγγελίαι. Συνεργα
σία μέ τούς μεγαλυτέρους έκδοτικούς οίκους της 

Εύρώπης

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλλα, κοντραμπάσσα, μαν- 
δολίνα, κιθάρες, δλα τά  είδη τώ ν πνευστών όργά- 
νω ν, έξαρτηματα παντός είδους μπάντα ι φιλαρμο

νικώ ν, ρόλοι, πιανόλες, χρονόμετρα κλ.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΝ
’Αναλαμβάνει τή ν  έκδοσιν μουσικών τεμαχίων 

και έκδόσεις έργων διαφόρων μουσουργών.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΔΙΣΜΑΤΩΝ
Χορδίζονται, λουστράρονται καί έπισκευάζονται 

παντός είδους π ιάνα, π ιανόλες καί μουσικά 
δργανα άπό άρίστους τεχνίτας.



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841

Κεφάλαια Μετοχικά καί Άποθεματικά Δρ. 1.205.000.000.— 

Καταθέσεις (τή 31η Δεκεμβρίου 1928) „ 5.700.000.000.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ε ν  α θ η ν α ι ς  

83 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ κ α θ ’ ο λ η ν  τ η ν  ε λ λ α δ α  

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ε ν  ν ε α  υ ο ρ κ η ,  7  w a l l  s t r e e t  

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ 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 φύσεως 
τραπεζικός έργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό εξωτερικόν 
ύπό έξαιρετικώς συμφέροντος όρους.

Δέχεται δέ καταθέσεις (είς πρώτην ζήτησιν, έπί προ&εσμκ? 
καί ταμιευτηρίου είς δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν 
ευνοϊκά έπιτοκια·

TPRI1EZR 

ΚΟΣΜΗΔΟΠΟΥΛΟΥ
RNQNYMOI ETRIPIR

ΚΕΦΑΛ. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 25.5cO.OOO 
ΑΠΟβΕΜΑΤΙΚΟΝ 4Ρ. 8^0.228

Ε Δ Ρ Α  ΕΝ Β Ο Λ Ω ι 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ

F I L I A L Ε S
Τράπεζα Δαρίσσης — Λάρισσα 

Τράπεζα Τρικκάλων — Τρίκκαλα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

ΕΙς δλας τάς πόλεις τής Ελλάδος 
κα! τάς κυριωτέρας τοϋ έξωτερικοΰ

Τ αμιευτήριον μέχρι 100.000 δραχμών 
7 — Έκτελεί πάσης «ρύσεως

Τραπεζητικάς έργασίας

ΑΓΟΡΑΖΩ γραμματόσημα οίασδήποτε 
αξίας εις τάς πλέον συμφερουσας 
τιμάς, ασφράγιστα και σφραγισμένα.

ΠΡΟΤΙΜ Ω  ΤΟΝ ΑΝΩ ΤΥΠΟΝ γραμ
ματοσήμου. Δίδω δανεια επι γραμ- 
ματοσήμων (συλλογών, στοκ, κλπ.). 
Ένδιαφέρομαι διό παλαιας επιστολας 
μέ γραμματόσημα.

Δ Η Μ .  Α.  Σ Π Α Ν Ο Σ
Πλατεία Κλαθμώνος 

Ό δός Γερμανού Παλαιών Πατρών.

Μ ί
m

•fT06ovT0upeuoc K0AVN0ZνιαΛαρί
t l4 e t  τοϋδ ό6ονταβ,τα.ουΧα,,τό©τό 
ρ .α  ό λ ό κ Χ ΐ7 Ρ © ν .

Toe άντιο·ηητικο<.·τιρς, ο . ’σ τ α τ ι κ ό .  
w x n ra < rrp £ ^c » v  τ ά δ  έπ tvieν δ ύ ν ο υ ς  νο- 
c o p e v s is  e<3TtotsToucrr0^«xTO S.s.ivou 
npOCTOCTSDTtHij) Viot-rot Ty«5 ό δ ο ν τ α λ ί  
γί&&, τ ^ β σ ^ ψ ε ω ν τ ι ^ ο ύ λ ι τ ιδ ο ^  vtotc 
*rys  vav tK r.'S  itc&cQc.vryae.w<s.

1\θΗΐ^.άσα.τ& τήν Κ0ΑΥΝ0Σ ent 
ptexs £ηράδ ψ ή κ τ ρ α ς . Θά σ.ί· 
σ Ο ο ίν Ο ή τ ε  την» κ ο ιΟ α ρ ιό τ η τ ο ί  
v t οά ό ρ ο σ ε ρ ο τ η τ α  x o O c T o ^ a
t o s .

ΚΟΛΥΝΟΕ
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 Δ ΙΑ  ΤΗΝ ΕΛΛΑ Δ Α
Μ Ω Ρ Ι Σ  Φ Α Ρ Α Τ Ζ Η

4  t o p  I ΓΤ i δ ο ο  4 A Q H N  Α Ι
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0

Ή  ώραιοτέρα άφήγησις τών τοπίων, 
σκηνών καί όλων τών επεισοδίων 
τών ταξειδιών καί έκδρομών σας, 
δέν δύναται νά παραβλη^τ} μέ ένα 
άλμπουμ γεμάτο φωτογραφίες

Κ Ο Δ 0 Η
Τ Υ Π Ο ΙΣ  , " Π Υ Ρ Σ Ο Υ . .  Α . ε . T IM  Α Τ Α !  Δ Ρ Χ .  Β


