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Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ

A n drea  del S a rto  : Γέννησις

A . D .  S E R T I  L L  A N O E S

TO Λ Ι Κ Ν Ο  T O Y  Ι Η Σ Ο Υ
π’ ολ?ς τίς δψεις

^ ή ι. μειλίχια, καί 
\Sgjl οικεία, γιά τούς

g & S N ^ 3 1 |  Γστό στοχασμό! μα
ζί μέ μιά ολόκλη

ρη χορεία αναμνήσεων, τό μαγικό καί 
γλυκόηχο αύτό δνομα : Βη&Χεέμ.

Ό λη ή ζωί] τοΰ Κυρίου φαίνεται νά 
κρατιέται έτσι άπό μερικές λέξεις. Μετά 
τή Βηθλεέμ ή Ναζαρέτ, ή Λίμνη, ή 'Ι 
ερουσαλήμ. Kt’ ή Ν αζαρέτ σημαίνει 
μυστήριο1 ή Λίμνη σημαίνει εργασία' ή 
'Ιερουσαλήμ σημαίνει μάχη, κι5 δλα 
αύτά μαζί, είναι ή ζωή , ή ήμερα, μέ 
τόν οργασμό καί τή φλόγα της. Ή  Β η
θλεέμ είναι τό πρωί. Είναι ή δροσιά 
τής αυγής' είναι τό πρώτο χαμόγελο 
τοΰ οΰρανοΰ' είναι ή καθαρή καί άλα- 
φρή πνοή ποΰ μετεωρίζει τήν ψυχή δέν 
ξέρω  σέ ποιό κυανοΰν, τή γεμίζει δέν 
ξέρω  μέ ποιά άρώματα, σάν εκείνα 
ποΰ άνεβαίνουν στά όνειρά μας δταν 
ονειρευόμαστε τό φαιδρό παράδεισο πού 
έτέρπετο ό πρωτόπλαστος.

Βηϋ-Χεέμ !  'Υπάρχει ένας άέρας εορ 
τής μέσ’ στό δνομα αυτό. Ξυπνφ ενα 
πλήθος άπό άντίλαλους μακρυνούς, ποΰ 
μοιάζουν μέ τραγούδια άγγελικά ή μέ 
θροίσματα φτερουγιών. Μόλις τό προ- 
φέρχι ή καρδιά μας, άμέσως ή φαντα
σία κρεμάει σ ’ αυτό δλα τών Χριστου

γέννων τά σήμαντρα, δλες τίς χαρωπές 
άναμνήσεις τής παιδικής ηλικίας.

** *
Σέ άπόστασι δυό βημάτων άπό τήν 

'Ιερουσαλήμ— τή χλωμή πολιτεία, ποΰ 
τήν πολιορκεί ή έρημος έξ άνατολών, 
κι’ όποΰ ό χείμαρρος τών Κ έδρων καί 
ή φρικτή Γέεννα τή σημαδεύουν μέ με
γάλες ούλές, ή Βηθλεέμ έφάνταζε, επάνω 
στούς δυό λοφίσκους σά μιά χαριτωμένη 
δασις. Τό αμφιθέατρό της στεφανώνει 
τό κοίλωμα μιάς κοιλάδος ποΰ είναι 
έ'να άληθιμό κέρας Ά μ αλθείας. Γ ι ’ αύτό 
τήν ονόμασαν Ε ύφ ραθά—ή γόνιμη. Ή  
έργατικότης τών κατοίκων της τήν εΐχε 
φυτέψει μέ πλατειές ζώνες— τοποθετη
μένες σ ’ αλλεπάλληλες ταράτσες κυκλο
τερείς καί κλιμακωτές— άπό συκιές κι’ 
άμπελώνες, κι’  ό Σολομών, ποΰ ήταν ή 
αγαπημένη του διαμονή, τήν είχε στο
λίσει μέ κήπους, ποΰ έξετείνοντο άπό 
τά πόδια τής πόλεως ώ ς κάτω στήν 
κοιλάδα.

Ά λ λ ά  ή Βηθλεέμ είναι θελκτική 
άκόμη καί σήμερα. "Οταν άνηφορήσης 
τό μικρό λοφίσκο, '«α ί  (ρΟάσης στήν 
πλατεία, μέ τήν ανατολίτικη γραφικό
τητά της, ποΰ είναι τό κέντρο τής βη- 
θλεεμικής ζωής, έχεις άπέναντί σου τό 
ίερό σπήλαιο, σκεπασμένο μέ τήν άρ- 
χαιότερη βασιλική τοΰ κόσμου κι’ δταν 
ύπεράνω άπό τίς λευκές στήλες ένός 
κοιμητηρίου ποΰ χρησιμεύει σάν κρόσσι 
στά φρύδια τών λόφων, άπλώσης τό 
βλέμμα επάνω στούς κλημακωτούς κα-

καταπράσινους κήπους, επάνω στήν κοι
λάδα τών ξυλοκεράτων, επάνω στό βου
ναλάκι, δπου διακρίνεται, ολίγο μακρύ
τερα, τό χωριό Βηθ-Σαχούρ, άπό τό 
όποιο κατέβηκαν οί Ποιμένες, τό αλώνι 
τοΰ Β όζ, κι’ ό άγρός δπου έλίχνιζε ή 
Μ οαβίτις, — ή Ρούθ καί στόν ορί
ζοντα έπειτα, δεξιά, πρός τή Νεκρή 
Θάλασσα, άριστερά, πρός τήν 'Ιερου
σαλήμ, τήν πολιτεία τοΰ αϊματος’ δταν 
τέλος, πλάϊ-πλάϊ μέ τίς αναμνήσεις αΰ
τές, τίς άλληλοδιαδόχως πρόσχαρες καί 
απαίσιες, άντικρύσης, επάνω στήν πλα
τεία, άνάμεσα άπό τίς γκαμήλες ποΰ 
λιγύζουν κάτω άπό τό βάρος τους, ΐίς 
κοπέλλες τίς Βηθλεέμ, τίς άδελφές τής 
Παρθένου, μέ τό λευκό καί μακρόσυρτο 
πέπλο τους, καί τά παιδιά μέ τά ριγωτά 
φορέματα, τούς υιούς τοΰ Ίακιόβ, ποΰ 
έχουνε τόση χάρι, άλλά ποΰ τούς προσθέ
τεις νεορά άκόμα περισσότερη ,συλλογιζό- 
μενος τούς άθώους των άδελφούς— τά 
θύματα τοΰ Η ρ ώ δ η — καί τόν άλλο ά- 
δελφό τους τόν Ί η σ ο ΰ : άπ’ δλα αύτά 
κατασταλάζει μέσ’ τή ψυχή σου ένα 
συμπέρασμα άνεκλάλητο. Συντελεΐται 
μέσα σου μιά παράδοξη ζύ μ ω σ ι: είναι 
σά  μιά αμπωτις καί παλλίρροια στοχα
σμών μελαγχολικών καί γλυκύτατων ταυ- 
τοχρόνως, κι’  δπου τό κέντρο τους είναι 
τό λίκνο αύτό, ποΰ τό προανήγγειλαν 
πράγματα πένθιμα, κι’ όποΰ αργότερα 
έμελλε νά κάμουν άπ’ αύτό ένα Σταυρό...

Ά λ λ ’ άν άργοπορήσουμ’ έκεΐ ώς ποΰ 
νά πέση ή νύχτα, μάς περιμένουνε έντυ- 
πώσεις άκόμη έντωνότερες. Γιοιτί, γιά



μας, ή Βηθλεέμ, εΐναι ή νύχτα. Είναι 
τά μεσάνυχτα- είναι ή σιωπή τών ορί

ζον τα »— εΐναι ή φύσις, γαληνεμμένη καί 
ήσυχη' είναι ό ιίιραίος λόφος ποΰ ανε
βαίνει, κάτω άπό τύ γλυκό κραδασμό 
τών αστέρων γιά νά πάχι νά πάρη  ̂ άπό 
τόν ουρανό τόν ’Αγαπημένο του. Κι’ ό 
ταν, άπέναντι στήν πραγματικότητα, ποΰ 
μάς άρέσει νά τή βλέπουμε πλαισιωμένη 
άπό τό όνειρο, άφήσουμε νά ελθη^ τό 
βράδυ, καθισμένοι έπάνω σ ’ έ'να άπό 
τους τάφους αΰτούς— τόσο λευκούς, ποΰ 
θυμίζουν τά σπάργανα τοΰ Ίησοΰ  και 
μεταβάλλουν σέ γοητεία τή θλίψί μας— 
καί μετά τήν παραληροΰσα συμφωνία 
τοΰ ηλιοβασιλέματος, τή γλυκειά καί με
θυστική σάν τή δόξα 
τών ούρανών, δοΰμε τόν 
ίσκιο ν’ αναπήδα, νά 
υψώνεται λίγο κατ’ ο 
λίγο, νά πλανάται έπά
νω  μας, νά άνάβχ) α θ ό 
ρυβα τούς αστερισμούς 
του, ένφ άπό κάτω ά- 
νεβαίνουνε τοΰφφες μεσ’ 
στό χλιαρόν άέρα οί 
θόρυβοι τών μακρινών 
καί σκόρπιων κοπαδιων, 
ποΰ μοιάζουν σά  νανού
ρισμα τής κοιλάδος ή 
σάν άβέβαιος αναστε
ναγμός τής νυκτός : όλα 
αΰτά μαζί σοΰ σφίγ
γουνε παράξενα τήν 
καρδιά, τή βασανίζουν 
γλυκά, καί τή στιγμή 
αύτή, γυρίζοντας απλώς 
τό κεφάλι, λές : «Έ κεΐ 
είναι'» τόσο ή φαν
τασία συναρπάζεται και 
μεθά. Τ ό  παρόν, τότε, 
δέν υπάρχει πιά, καί 
νομίζουμε πώς άκοΰμε 
σάν σέ μακρυνό όνει
ρο, τίς συγκεχυμένες 
αύτές φωνές τοΰ παρελ
θόντος, ποΰ καί χωρίς νά 
άρ ιδρώνουν τίποτε το 
καθορισμένο, σάς λενε 
τόσα. πράγματα. Καί 
περιμένουμε τοτε νά 
δοΰμε νά ξεπροβάλλη 
στήν πλατεία αύτή, κου
ρασμένο άπό τή μα
κρυνή του πορεία, άλλά 
ήσυχο καί μέ τή χαρά 
στήν ψυχή, τό ιερό κα
ραβάνι.

"Ητανε πρός τό βρ ά 
δυ όταν ή Μ αρία καί 
ό ’ Ιω σή φ  έφθασαν στό 
τέρμα τοΰ ταξειδίου των. Είχε προηγηθή 
έ'να πλήθος άπειρο συμπατριωτών των, 
ταξειδιωτών όπως καί αύτοί, ποΰ είχαν 
έ:ρθει άπό όλα τά σημεία της Ίουδαίας 
καί κατά συνέπεια έντελώς φυσική, σέ μιά 
μικρή πόλι όπως ή Βηθλεέμ, δέν υπήρχε 
πιά θέσι γι’ αύτούς στό «Κ αραβανσεράϊ».

Εΐναι γνωστό τί ωραίες ήθικές εφ αρ
μογές έμπνέει τό γεγονός αύτό στους Π α
τέρες τής ’Εκκλησίας. Στά μάτια τους 
τό υπερπλήρες αύτό καραβανσεράϊ, είναι 
ή άνθρώπινη ψυχή. Κ αθώς τά καταφύ
για αύτά τά ανοικτά σέ όλους, ποΰ προσ
φέρουν οί ανατολικές πόλεις,^ είμαστε 
διάπλατα ανοικτοί πρός πάν ότι προσ
φέρει μιά έπιφάνεια θέλγητρων καί ήδο-

\ής. Καί τό πλήθος διεισδύει' μάς γεμί
ζει, μάς πλημμυρεΐ. Π λήθος σκέψεων, 
πλήθος επιθυμιών, πλήθος γηΐνων α 
πασχολήσεων, πλήθος υποθεσεων πλή
θος π ό θ ω ν  καί καθένας καταλαμβάνει 
τή θέσι του" καί όταν ό Τησοΰς Χρίστος 
εμφανίζεται, εΐναι πολύ άργά;

' Κι’ έπειτα, φοβούμαστε, κάποτε, έναν 
τέτοιο ξένον. Εΐναι οχληρός καί στενό
χωρος, ό Ίησοΰς Χριστός! "Οταν εΐσερ- 
χεται κάπου, θέλει τή θεσι απλόχωρη 
καί άνετη, καί άναμφισβητητη, και τι- 
μητική. Π ώς νά τον ¥γγ.υ.τυ.οτϊ\οον\χε 
παραπλεύρους μερικών από τούς ξένους 
αΰτούς ποΰ δεχθήκαμε ! Καί τότε τοΰ 
λέμε : Φύγε !...

"Ω ! δέν τοΰ τό λέμε βέβαια μέ τά 
χείλη, άλλ’ ή καρδιά εΐναι εύγλωττότερη 
άπό τά χείλη, καί ή καρδιά μας του 
λέει. Πήγαινε! Ή  θέσις εΐναι κατειλημμέ
νη. "Αφησέ μας ήσυχους! Φύγε!....

Καί φεύγει.
Καί μένουμε στήν αθλιότητά μας, σάν 

τό καραβανσεράϊ αΰτό τής Βηθλεέμ, 
ποΰ μποροΰσε νά δεχθή τόν ’Απέραντο 
κάτω άπό τούς θ όλους του καί δέν τό 
θέλησε.

Νά τους λοιπόν, ποΰ περιπλανώνται, 
άστεγοι, μέσ’ τούς δρόμους τής Βηθλε
έμ, ένώ τούς βιάζει ό ερχομος τοΰ βρα- 
διοΰ, καί ή ώ ρα  . . . .  όποΰ πλησιάζει.

Μαντεύει εύκολα κανείς τήν άγωνία

τοΰ ’ Ιω σή φ , καί τή σπουδή, καί τήν .τα
ραχή του, τίς οΐδε; Ή ταν ε  τοσο απροσ
δόκητη ή ύποδοχή αύτή, καί τόσο σκληρή.

"Ο οο γιά τή Μ αρία, οί συγκινητικές 
προπαρασκευές ποΰ κάνουν οί μητέρες 
γιά τήν γέννησι τών παιδιώντους μάςδινει 
νά φαντασθοΰμ&τόν πόνο της.'Ο πωσδήπο
τε, κι’ ή σκιά άκόμη μιάς ανησυχίας δέν 
μιποροΰσε νά τήν άγγίξη. Έ κρατοΰσε 
μέσα της τό ρυθμιστή, Εκείνον ποΰ ξ έ 
ρει, έκείνον όποΰ ’ μπορεί! Νά άνη- 
συχή γι’ αύθά ήτο παιδικά άφελές.

'Ό σ ο  γι’ αύτή, τί τήν ένδιέφερε; Δέν 
τά εΐχε όλα, μέ τό θησαυρό αύτο; Ό 
ταν έσυλλογίζετο τόν κλήρο όπου τής 
έλαχε, μποροΰσε νά ζηλεύση τίς μητέ

ρες, τίς πλούσιες καί 
ήσυχες; Ν ά ΰποφέρη, μέ 
τόν ’ Ιησοΰ Χ ρίστο μεσ 
στόν κόλπο της, ήτανε 
γι’ αύτή μιά διπλή χαρά.

Είσήρχετο έτσι στό 
ρόλο τοΰ Σωτήρος, προ- 
τοΰ εΐσέλθη ό ίδιος.
Έ  βαστοΰσε τό σταυρό, 
βαστώντας ’Εκείνον ποΰ 
έπροκεΐτο νά σταυροί) ή 
έπάνω σ ’ αύτόν.

Ή  δεύτερη έξαγορά- 
στρια τής ανθρώπινης 
άθλιότητος άρχιζε έτσι 
τή βαρειά της αποστολή, 
καί μέ πόση άπειρη 
τρυφερότητα κάθε Χ ρι
στιανική καρδιά μπορεί 
νά τό καταλάβη, άρκεΐ 
νά γνωρίζη μέχρι ποίου > 
σημείου ή Μ αρία έσυμ- 
μερίζετο τό μεγάλο έργο, 
καί πόσο κατά συνέ- 
πειανωφειλε νά κοινωνη 
τήν παγκόσμιον χαρά 
όποΰ κόμιζε.

Έ προχωροΰσε λοιπόν 
μεσ’ στούς μαιάνδρους 
τών δρόμων τής Β η
θλεέμ, χωρίς φ όβο , χω 
ρίς ντροπή. Έπερίμενε 
τή θέλησι τοΰ Θεοΰ. 
Καί ό Θεός αύτός έχυνε 
στήν ψυχή της, σταλα
ματιά σταλαματιά, τη 
γαλήνη του, μεγαλείτερα . 
άπό ’κείνη τής νύχτας 
π’ άνέβαινε τή στιγμή 
αΰτή άπό τήν κοιλάδα 
κι’ έσκέπαζε άργά τόν 
όμορφο λόφο.

Καί οί άνέκφραστες 
άνταλλαγές εξακολου
θούσαν, τής Μ αρίας δί

νοντας στόν ’ Ιησοΰ τό αίμα της, τή ζωη, 
της, τούς παλμούς τής καρδιάς της· τοΰ 
’Ιησοΰ δίνοντας στή Μαρία φ ώ ς, δύναμι, 
άγάπη, υπομονή καί ειρήνη, αύτή ποΰ 
πλημμυρίζει δποιονε κατέχει τό Θεό.

ΚΓ έτσι, οδηγούμενη άπό τύ σύζυγο 
της, οδηγούμενη πιό πολύ άκόμη άπό 
τήν Π ρόνοια, έπάνω στό φτωχό της υ
ποζύγιο, ποΰ τό πάτημά του άντηχοΰσε 
έπάνω στό λιθόστρωτο, σά μιά έπίκλη- 
σι περιφρονούμενη πάντα, έπήγαινε, σι
ωπηλή, κρύβοντας τύν ούρανό -κάτω α 
πό τά χαμηλωμένα της βλέφαρα, καλύ
πτοντας μέ τύν πέπλο της  ̂ τήν  ̂ καρδιά 
ποΰ /.ρατοΰσε μέσα της τύ Θεό.

Καί ό ’Ιω σή φ  άναζητοΰσε πάντα. Α-

Τοιχογραφία στό Άγιορειτικό μονα- 
Ή  Γέννησις στηρι τοΰ 'Αγίου Παύλου καμωμένη

άπό τό ζωγράφο ’ Ανδρόνικο Βυζάντιο

ναζητοΰσε, άλλά δέν εΰρισκε.
Τέλος μή έχοντας ελπίδα άπό τό μέ

ρας τών άνθρώπων, έσκέφθηκαν τύ κα- 
ταφύγιον αύτό ποΰ δέν κλείνει τήν 
πόρτα του ’ μπροστά στό φτωχό.

'Υπήρχαν κάτω άπό τό λοφο, στα πέ- 
ριξ τοΰ πύργου τοΰ Ααυΐδ, μερικά σπή
λαια, σάν αΰτά ποΰ ύπάρχουν άκόμη 
πολλά στήν Παλαιστίνη, καί ιδιαιτέρως 
στήν Ίουδαία . Έσταύλιζαν μες σ ’ αυτα 
Τά ζ ώ α ’ άλλά τήν έποχή αύτή τοΰ έτους, 
π mi τά κοπάδια εύρίσκοντο στις βοσκες, 
ήτανε κενά. Π ρός τό μέρος αυτο επή- 
ρον τά βήματα τους. Καί τά βήματα 
τους τά ώδηγοΰσε ή Πρόνοια. . . Δε θέ
λει άλλη στέγη γιά τό Μονογενή της 
άπό εκείνην ποΰ ετοιμάζει ή ίδια γιά 
τούς ξένους της. Στοργική ν.αί δραστή
ρια, ή Π ρόνοια έχει καταφύγια γιά κά
θε τι όποΰ ζεΐ' ορύσσει άντρα στό βά
θος τών δασών' δέν έξέχασε τά παιδιά 
τής λεαίνης, λέγει ή 'Αγία Γραφή.

'Ό ταν έρύθμιζε άλλοτε τίς μεγαλει
ώδεις εξελίξεις τής υλης, καί ή φωτιά, 
ό έργάτης της, έσκλήραινε τό μαλακό 
πηλό, έπεφύλασσε τό βράχο αΰτό άπο- 
βλέποντας στή θεϊκή αύτή ώ ρα.

Δέν ήρμοζε νά κλειστή ό ’Απέραντος 
σέ μιά κατοικία άνθρώπων' Αύτός ό 
πάμπλουτος ήγεμών, ποΰ παρέχει στόν ή 
λιο τή σπατάλη τοΰ πρωϊνοΰ του φωτός, 
ποΰ κάνει νά σπιθηριζει απο πετράδια 
τό μέτωπο τής νύκτας, καί ρίχνει, χα
μογελώντας, πάνω στούς ώμους ένός 
τοίχου ποΰ καταρρέει, ένα μανδύα πλου- 
σιώτερο άπό έκείνους τών βασιληάδων' 
δέν έταίριαζε νά γεννηθή μέσ’ στούς 
κόλπους τών μάταιων θησαυρών μας.Τούς 
δεσπόζει περιφρονώντας τους. Δείχνεται 
μεγάλος μέ τήν εκλογή έκείνη ποΰ κα- 
λοΰμε άθλιότητα. Δέν θέλει άλλη πολυ
τέλεια παρά έκείνη ποΰ ταιριάζει στόν 
άνακαινιστή, καθώς στό θεμελιωτή τής 
γής. Λουλοΰδι τοΰ κόσμου, καί όχι λου
λούδι ανθοκηπίου, θέλει ν’ άνοιξη μέσ’ 
στούς κόλπους τής δημιουργίας, μή έ
χοντας άρχιτέκτονα καί διακοσμητή, γιά 
τόν τόπο τής γεννήσεώς του, παρά τό 
Θεό, ποΰ εΐναι ό Υίός του κι’ ό ίσος του.

Καί έπειτα δέν πρέπει ’Εκείνος ποΰ είναι 
ό θεάνθρωπος όλων νά είναι άπό τήν 
πρώτη του ώ ρα  προσιτύς σέ όλους, καί 
πρό πάντων σέ κείνους ποΰ τοΰ μοιά
ζουνε περισσότερο, τούς ταπεινούς, τούς 
μικρούς, τούς περιφρονημένους— τούς 
άγαπημένους Του r

Κυττάχτε τούς ποιμένας αύτούς, στό 
χείλος τής έρήμου τοΰ ’Ιούδα μέ τύ 
μαΰρο κάλυμμα έπάνω στήν κεφαλή 
τους, μέ τήν αίγοπροβιά έπάνω στούς 
ώμους τους, μέ τύν άθλιο χιτώνα τους 
σφιγμένο στή μέση, κρατώντας ατό χέρι 
τή μικρή τους ράβδο  άπύ ξύλο συκο
μουριάς, γιά νά τή ρίχνουν στά πρόβατα 
ποΰ λακκίζουν.

Αύτοί εΐναι οί άνθρωποι γιά τούς 
όποιους ήρθε ό Ίησοΰς. Δέν είναι τί
ποτε, λιγώτερο άπό τίποτε' εΐναι, πρό 
πάντων στήν ’Ανατολή, οί δοΰλοι τών 
δούλων, καί δέν έχουνε, καθώς Αύτός, 
άλλη στέγη άπό τούς βαθουλούς αύτούς 
βράχους. Είναι έκεΐ κάτω στήν κοιλάδα 
όποΰ φυλάν τά κοπάδια τους. Κοιμούν
ται ή κουβεντιάζουν, γύρω άπό τής φ ω 
τιές ποΰ δέν ξέρουν πώς είναι φλόγες 
χαράς' ό Ίησοΰς τούς προσκαλεΐ σιω- 
ττηλά... Καί σέ λίγο θάρθοΰν χωρίς

φ όβο  κι’  αιδημοσύνη, γιατί ποιμένες καί 
μάγοι έχουνε τά ίδια δικαιώματα, καί 
Οά μπορέσουνε νά κυττάξουνε, ν’ άγα- 
πήσουνε, νά λατρεύσουν, κι’ άν τολμοΰ- 
σαν νά κρατήσουν στήν άγκαλιά τους 
τόν Υ ιό αΰτό τοΰ Θεοΰ, μέσα τήν ειρήνη 
καί τήν άπλότητα τής καρδιάς των.

Είναι γι’ αύτό ποΰ ό Ούρανός ω θεί 
πρύς τό σπήλαιο τούς δυό ταξειδιώτες ;

Δέν υπάρχει άκόμη ναός, γιά τό μυ
στήριο τής πραγματικής παρουσίας· άλλά 
ή φύσις είναι ό μεγάλος ναός, καί ά- 
νοίγεται στό Θεό. Ιδ ο ύ  ό δόμος’ είναι 
ό θόλος αύτός. Ι δ ο ύ  ή φάτνη' εΐναι ό 
βωμός.

Εισέρχονται.
Ή  ώ ρ α  πλησιάζει, ποΰ ό ούρανός έ 

περίμενε,
Ή  Μ αρία άνασκιρτα στήν προσεχή 

προσδοκία.

Τό σκοτεινό άντρο, διευθετημένο προ- 
χείρως άπό τήν φροντίδα τοΰ Ίω οή φ , 
προσφέρει τά ταπεινά του μέσα τόν 
κρυμμένο Θεό.

Καί ό άγιος σύζυγος άποσύρεται,
Έ μ π ιστος τών μυστηρίων, άποσύρε- 

ται στήν άνυπαρξία του άπέναντι τοΰ 
Άπεράντου ποΰ έρχεται.

Νά τος ποΰ άναπαύεται σέ μιά πτυχή 
τοΰ σπηλαίου.

Κ άτω άπό τούς πέπλους τής σκιάς, 
ή Βηθλεέμ, καί αύτή έπίσης, άποκοιμά- 
ται. Ή  φύσις κοιμάται. Τ ’  άστέρια κυτ- 
τάζουν καίψάλλουν γλυκά. Οί άγγελοι, 
προσεκτικοί, μέ τόν ΰμνο τής χαράς 
στήν άκρη τών χειλέων, παραμονεύουν 
τό σινιάλο στά μάτια τοΰ κυρίου των.

"Ολα λοιπύν είναι έτοιμα.
Τύ μυστήριο ’ μπορεί νά συντελεσθή.

Ζ.

ΑΠΟ ΤΑ “ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ,,

Π ώ ς άχνοσβννεται ή Ζωή μον  
οάν τή δροσιά στά φύλλα επάνω  
σάν κν ματοριπες στην αμμο  
π ώ ς άχνοσβννεται ή Ζωή μ ον...

*
* *

Γέρνονν το χάραμμα οί λαλέδες 
βρεμμένοι άπ ’  τίς δροσοσταλίδες 
τίς τέσσερις τονς πεταλίδες 
στους άπλοχώ ραφ ονς μπαξέδες.

Κ αϊ τά γαλάζια χαμαν&άκια 
μόλις τόν "Η λιο πρω τοδοννε  
τής ’Ά νο ιξη ς  χαμογελούνε  
κ ι’  άπλώνουν τά μικρά φυλλάκια.

”Ω  . . . τή λιγόζωη τή χάρη 
π ον αν τύχη άγέρας δε φνσήξει 
τά μικρά φύλλα της νά ρίξη  
τά ρίχνει απρόσεχτο ποδάρι.

’  Επό&ησα τά μαδημένα  
φύλλα νά μάσω α π ’ τό  λιβάδι 
νά κάνω ώριόπλονμο μαγνάδι 
τά διαλεχτά τά άποριγμένα.

Καϊ βάζονιάς τα σ ιό  κεφάλι 
ενα μενόξεδένιο δεϊλι 
νά γύρω  κάτω ά π ’  τό καντήλι 
πά στό πετρένιο προσκεφάλι.

*
* *

Π ώ ς άχνοσβννεται ή Ζωή μον  
σάν τή δροσιά σιά  φύλλα επάνω  
σάν κν ματοριπες στήν άμμο  
π ώ ς άχνοσβννεται ή Ζωή μ ον...

Ν ΙΚ Ο Σ  Σ Α Ν Τ Ο  Ρ ΙΝ Α  ΙΟ Σ



Οί πονηροί λο
γισμοί είναι 
πολλο'ι καί πολλών 

είδών. "Ενας απ ’ 
δλους κι’  oyi δ 
πρώτος, δ σπου
δαιότερος, είναι δ 
σαρκικός' ετσι δ 
"Α γιος “Αντώνιος 
πού έχει συνδέσει 
τό δ'νομά του μέ 
τα τελευταία τοΰτα 
πάθη, έζησε μιά περιπέτεια πολύ χει
ρότερη άπδ κάθε σωματικήν άδυνα- 
μία. Σ τή  μακρυά του ζω ή , ειχε τήν 
τύχη νά δοκιμαστεί άπό πολλούς πει
ρασμούς καί νά τούς υπερνικήσει 
δλους' ενα μοναχά, τόν χειρότερο, 
δέν μπόρεσε νά υπερνικήσει, και ύ- 
πέπεσε στό θανάσιμο αμάρτημα 
τής ύπερηφανίας. Ά π ό  τότες, 
ίσω ς, δλα τά μακρυά χρόνια 
τής ζωής του πού ακολούθη
σαν —  άφοΰ έζησε κατά τήν 
παράδοση εκατόν πέντε χρόνων 
— ήτανε χρόνια μετανοίας γιά 
τό φοβερό του αμάρτημα.

Σ τά  311 δ "Α γιος ’Αντώνιος · 
ήταν επάνω άπό 60 χρονών. 
Τότε μαθεύτηκε στήν έρημο τής 
Θ ηβαΐδος ψηλά δπου ζοΰσε και 
άσκήτευε πώς νέοι διωγμοί τα
ράζανε τόν κόσμο τόν Χριστιανι
κό στήν ’ Αλεξάνδρεια. Ό  άν
θρω π ος πού τόσα χρόνια τώρα 
τίποτε δέν τόν ειχε βγάλει άπό 
τήν ενατένιση τοΰ θεοΰ, ταρά
χτηκε πρώτη φ ορά  άπό σκέψεις 
κοσμικές.— ’̂Ί σ ω ς  ειχε έρθει πιά 
ή ώ ρα  του νά δοξαστεί πεθαί- 
νοντας γιά τήν πίστη του' ίσιος 
ν’ άποφάσισε ό θεός νά τόν κα- 
λέσει κοντά του άπό τή μεγάλη 
θύρα τοΰ μαρτυρίου' καλά καλά 
δέν ήξερε πόσα χρόνια τυραν- 
νοΰσε τή σάρκα του στήν κοι
λάδα τών στεναγμών' άπειρες, 
αμέτρητες άνοιξες είχαν ανθί
σει στήν έρημία του, καλοκαίρια 
υγρά, χειμώνες άδικοι' τά δια
βατάρικα πουλιά είχαν περάσει καί 
ξαναπεράσει πάνω άπό τό κεφάλι 
του, τ’  αγριόχορτα είχανε μαδήσει 
ξανά καί ξανά. ’Ή ξερε πώς ήτανε 
γέρος πολύ' οί νηστείες καί οί ά- 
γώνες του μέ τούς δαιμόνους είχανε 
άδυνατίσει τό κορμί του καί τό δεί
χνανε πιό γέρικο κι’ άπ ’ δ,τι εΐτανε 
στ’ αληθινά. Φυσικό δέν εΐτανε πιά 
νά βρει τήν άνάπαυσή του μαζί μέ 
τών κόπων του τήν άμοιβή; —  ’Ί 
σως αύτός δ διωγμός νά εΐτανε τδ

Κ. Θ . Δ Η Μ Α Ρ Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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σημάδι πού θά  επιστέγαζε τό 
αύστηρό οικοδόμημα τής ζωής του.

Π οιός ξέρει πόσα μερόνυχτα μοι
ραστήκανε αυτές οί σκέψεις κι’  οί 
άντίμαχές του τήν ψυχή καί τδ 
μυαλό του μέ τήν προσευχή. Γιατί 
βέβαια δέν πρέπει νά αμφιβάλουμε

πώς κι’ άλλοι στοχασμοί, πιό σύμ
φωνοι μέ τή ζω ή  του τήν προτε- 
ρινή καί τή θεία μετριότητα τόν 
σταματούσανε κάθε τόσο στόν κα
τήφορο πού έπαιρνε. ’Έλεγε βέ
βαια κάποια φ ω νή  μέσα του, πώς δ 
θεός είναι μεγάλος, πώς εκείνος 
πού τόν έστειλε στόν κόσμο, εκεί
νος θ ά  τόν καλέσει μόνος του δταν 
πρέπει, πώς οί βουλές εκείνου είναι 
αγνώριστες στήν ταπεινότητά του, 
κι’ άλλα. Μά αυτές άντί νά τόν 
συνεφέρνουνε, πιότερο μεγάλωναν 
τήν προσμονή του, κι’ δ δισταγμός

γινόταν γλήγορα 
ανησυχία κι’ αγω 
νία , κι’ αμφιβο
λία. Αισθανότανε 
πιά κουρασμένος' 
δέν ειχε κι’ αύτός 
δικαιώματα στή 
γλύκα τής αίωνιό- 
τητος; Τόσες καί 
τόσες παρθένες εί
κοσι χρονών, καί 
νέα παιδιά μέ μιά 

τους μονάχα λέξη δέν είχανε φέρει 
τήν ποθητήν ημέρα τοΰ λυτρω- 
μοΰ σιμά τους ; κι’ αυτός, αύτός 
πού κάθε του ώ ρα  εΐτανε καί μιά 
προσφορά, μιά θυσία, δέν τοΰ άξιζε 
δ φωτοστέφανος τού μαρτυρίου ; 

’Έ τσι, άπ’ τήν πόρτα πού είχε 
ανοίξει ή Ύ περηφάνια , γρήγορα 
φωλιάσανε μέσα του κι’ δ Φθόνος 
κι’ ή ’ Α κηδία ’ κι’ έκεΐνος πού είχε 
νικήσει τόσους καί τόσους πειρα
σμούς, πού άθελά του είχε γίνει 
δ πατέρας τοΰ ίεροΰ τόπου δπου 
βρισκόταν, έκεΐνος πού μεθαύριο 
θά  περιφρονοΰσε τών βασιλέων 
τά γράμματα κ α ίτά  μηνύματα, 
δέν μπόρεσε ν’ άνθέξει. Κι’ έκεΐ
νος, δ αμίλητος κι’ ό ταπεινός, 
πού είχε κλειστεί μέ ξερολιθιά 
καί μόνος δλομόναχος είχε ζήσει 
είκοσι χρόνια, μίλησε στούς άλ
λους ερημίτες, ξανοίχτηκε, συ
ζήτησε ίσω ς, μιά καί τόν εΐχε 
πάρει δ κατήφορος, προσπ ά
θησε ίσω ς νά πείσει κι’  άλλους ; 
ποιός ξέρει; Μιά φ ορά  κείνο 
πού ξέρουμε είναι πώς κάμποσοι 
ερημίτες, μπροστά δ "Αγιος 
’Αντώνιος, ξεκίνησαν έ'να πρωΐ 
χαρούμενοι γιά τήν ’ Αλεξάνδρεια 
μέ τήν απόφαση καί τή βεβαιό
τητα τοΰ μαρτυρίου.

Στήν ’Αλεξάνδρεια, σάν νά 
τούς περίμενε άπό τήν αρχή κά

ποια απογοήτευση. Στήν έρημο 
δπου δσο νάναι τά νέα φθάναν 
άριά καί ποΰ, φουσκωμένα κι’ 
δλας άπό τό δρόμο πού είχανε 
κάνει, ή έλλειψη θεμάτων κι’  ή άπο- 
κρυνση άπδ τά έγκόσμια, γλήγορα 
μάτά μεγάλωνε περισσότερο. ’Έ τσι, 
μερικά περιστατικά συνηθισμένα 
άπό πάντα, ίσω ς κάποια μεγα
λύτερη αύστηρότητα πρός τούς Χ ρι
στιανούς, καμμιά άπό τίς δχι σπά
νιες ταραχές τής άνήσυχης ’Αλε
ξάνδρειάς, είχαν γίνει στή Θηβαΐ-δα 
διωγμοί εξαιρετικοί’ οί διαταγές άλ

λωστε μέ τόν καινούργιον Α ύγου
στο, είχαν αλλάξει, καί πολύ λίγοι 
πιά ήταν πού τούς καταδικάζανε σέ 
θάνατο ' οί άλλοι φεύγανε σ’ εξο
ρίες, σέ καταναγκαστικά έργα. Ά ν  
πάλι κυττάξεις άλλοιώς τά πράγμα
τα, οί εθνικοί πιό πολύ κυνηγού
σανε τά κεφάλια, τούς χριστιανούς 
πού είχανε άξιώματα στήν πολιτεία 
καί στήν κοινωνία’ τοΰ δούλου καί 
τοΰ φτωχού δέ λογαριαζότανε πολύ 
περισσότερο ή πίστη άπό τή ζωή 
του. Οί ερημίτες βρήκανε υποδοχή 
θερμή ανάμεσα στούς χριστιανούς 
που έτρέχανε νά τούς δοΰνε, νά φ ω - 
τισθοΰν άπό τό φ ώ ς τους, άπό στό
μα σέ στόμα, δίχως φ ασαρία , μή
πως γίνει τοΰτο άφορμή νέου κα
κού, μαθεύτηκε πώς οί Ά γ ιο ι  
είχανε κατεβεΐ στήν πόλη' καί οί 
προσκυνητές πληθαίναν. Μ ά άλλο 
γύρευα}1 οί ερη μίτες: δσο τούς έ
κρυβαν οί δικοί τους, τόσο γύριζαν 
εκείνοι πιό πολύ μέσα στά κέντρα, 
στήν άγορά, στις φυλακές νά παρη
γορήσουν τούς φυλακισμένους, νά 
δώσουν θάρρος στούς λιγόψυχους. 
Ντυμένοι στις αδούλευτες προβιές 
τους, μέ τά γένεια καί τά μαλλιά τά 
μακρυά, ξυπόλυτοι, άπλυτοι (γνω
ρίζουμε γιά τόν Ά γ ι ο  Α ντώ ν ιο  πώς 
δσο ζοΰσε στήν έρημο ούδέ μιά 
φορά  δέν περιποιήθηκε τό κορμί 
του), βέβαια θά  τραβούσανε τό μάτι, 
γιά σεβαομδ ή γιά χλεύη, Καί καρ
τερούσανε τήν ώρα  πού κάποιος θά  
τούς ζητούσε τό λόγο γιά τήν πίστη 
τους καί θά  γινόταν ή άφορμή τοϋ 
μαρτυρίου καί τής σωτηρίας τους' 
κι’ οί μέρες περνούσαν... Μέ τά 
πολλά δ διωγμός κόπασε πάλι' οί 
Αλεξανδρινοί πρός κάποια καινούρ- 
γιαάνησυχία γύρισαν κι’ ούδέκιτάζανε 
πιά τούς χριστιανούς. Οί ερημίτες, 
κουρασμένοι άπό μιά ζω ή  τόσο άλ- 
λοιώτικη άπό κείνην πού ήξεραν, 
άηδιασμένοι άπδ τά θεάματα πού 
έβλεπαν γύρω τους, κατάλαβαν πώς 
δέν είχαν πιά τίποτε νά περιμένουν, 
καί μέ τήν ψυχή βαρειά, ξεκίνησαν 
πάλι γιά τήν ερημιά τους’ μετρήθη
καν' ούτε ένας δέν έλειπε.

Τί νά πεις γιά τή μαυρίλα τοΰ 
λογισμού τους στό δρόμο τοΰ γυρι
σμού ; Κ αθώ ς ξαναπερνοΰσαν τούς 
τόπους πού είχανε δει κατεβαίνον
τας, θυμόντουσαν πόση χαρά πλημ
μύριζε τότε τήν ψυχή τους κι’  άνα- 
μετρούσαν τό πέσιμό τους τό τωρινό.

Χαρακτηριστικό είναι πώς οί χρι
στιανοί συγγραφείς, άναφέροντας

αύτά τά ιστορικά, τά προσπερνάνε 
σά μουδιασμένοι, δειλά καί βια
στικά' τοΰτο γιατί γελιούνται ζη
τώντας τή βεβαίωση τής πίστης 
στήν ιστορική απόδειξη’ καί στ’ αλή
θεια, μ’ αύτό πού κάνουν, δικάζουν 
τό θεό, πράμα πού σέ κανέναν δέν 
ταιριάζει Μά κι’ αν τούς άκολουθή- 
σουμε στό στραβό δρόμο πού παίρ
νουν, υπάρχει τρανότερη απόδειξη 
τής θείας δικαιοσύνης άπό τήν άπο- 
τυχία τούτη τής θεουργικής προσ
πάθειας τοΰ Α γ ίο υ  Α ντω νίου  ;

Πώ,ς έτσι τό κατάλαβε κι’ ό ίδιος, 
άρχηγός τών άλλων στήν αγιοσύνη 
καί στήν αμαρτία, βαθειά πληγω
μένος άπό τήν άγνωμη απόφασή 
του, φαίνεται καθαρά άπό τήν κα
τοπινή του πολιτεία. Ό  Ά γ ιο ς  Α ν 
τώνιος, δταν επέστρεψε στό παλιό 
του άσκηταριό, έβρήκε πώς ή άνά
παυσή του έκεΐ κι’ ή ζω ή  του δλη 
δέν τού αξίζανε πιά ύστερα άπό τό 
ηθικό του παραπάτημα. Τό ντύ
σιμό του τό έκανε πιό απλό άκόμη 
άπό κείνο πού εΐτανε, τό φαγητό 
του πιό λιτό, τή μοναξιά του πιό 
μεγάλη’ καί σά νά μήν έφταναν 
αύτά, παράτησε τούς συντρόφους 
του, τόν τόπο καί τούς άνθρώπους 
πού είχανε δει τή φοβερή του πλάνη 
καί ξεκίνησε μοναχός του. Κάτι

Μπεντου’ίνοι τόν έπήρανε μαζί τους 
καί τραβήξανε κατά τήν ερυθρά 
θάλασσα ' τρεις μέρες καί τρεις νύ
χτες περπατούσανε στήν ερημιά' τέ
λος, κοντά σέ μιά πηγή, ό Ά γ ιο ς  
Α ντώ νιος  άφήκε τούς συντρόφους 
του νά προχωρήσουν χωρίς αύτόν, 
κι’ έκεΐνος εγκατεστάθηκε έκεΐ. Εί- 
κοσιοχτώ χρόνια έζησε έτσι δλομό
ναχος μέσα στή μετάνοια καί τήν 
προσευχή' ύστερα μόνο, δταν έπί- 
στεψε πιά πώς δ Θεός τοΰ εΐχεν 
ίσω ς συγχωρήσει τό κρίμα του, 
άφησε δυό άπό τούς παλιούς συν
τρόφους του τής Θηβαΐδος νά μεί
νουν κοντά του.

Αύτή είταν ή μεγάλη περιπέτεια 
τής ζωής τοΰ Α γ ίου  ’Αντωνίου. 
Μάς μαθαίνει πώς συχνά γιά νά 
μάς πειράξει δ δαίμονας βρίσκει τά 
πιό παράδοξα σχήματα νά ντυθεί. 
Καί βέβαια τά χειρότερα πού βρί
σκει καί τά πιό επικίνδυνα γιά τούς 
αγίους άνθρώπους είναι εκείνα δπου 
δ πειρασμός κρύβεται κάτω άπό τό 
πέπλο τής αγιοσύνης. Στις αδύνα
τες ψυχές καί τούτο μόνο θ ’  άρ- 
κούσε γιά νά τις ρίξει στή βαθύ
τατη αμαρτία, τήν απελπισία.

Κ. Θ. Δ Η Μ Α Ρ Α Σ

Π Ο ΛΩ Ν ΙΚ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ

PERET Ζ
Ε Κ Ε Ι Ν Ο Σ  και Ε Κ Ε Ι Ν Η

π Ρ ΕΛΟΥΝΤ I ο
Ό  ”Ιτσχοκ Λέϊμπους Πέρετς, άπό έβραϊκή οικογένεια, γεννήθη

κε στις 25 Μαίου 1861 στό Ζάμοστς τής Πολωνίας καί πε- 
θανε στή Βαρσοβία τίς 16 Μαρτίου 1915. Είναι 8νας άπό τούς Λ- 
νωτέρους γερμανοεβραίους συγγραφείς. Χάρις σ’ αύτόν‘ή γερμαν,οε- 
βραίκή φιλολογία κατέχει μία θέση μέσα στήν παγκόσμια φιλολο
γία. Τά έργα του μετεφράσθησαν ρωσσικά, πολωνικά, γερμανικά 
καί Ισπανικά. Χαρακτηρίζονται ολα άπά τή λεπτότητα τοΰ υφους, 
τάν πλοΰτο τών έκφράσεων καί τήν αγάπην τοΰ μυστηρίου.

("Ε νας κήπος, μιά βίλλα στο βά
θος- ή σελήνη παρουσιάζεται πίσω  
άπό ’ να σύννεφο. "Ε να  ώ χρό κι.’ 
ασημένιο φ ω ς χύνεται στή σκηνή).

Έ κ ε ΐν ο ς .  Τά άνθη σ’ έγνώρισαν 
καί σέ χαιρετάνε μέ τό άρωμά τους . . .

Έ κ ε ί ν η :  (με ειρωνεία). Ά !
Έ κ ε ΐν ο ς  : Κι’ ή σελήνη . . . βγαί

νει πίσω άπό ’ να Ιλαφρό σύννεφο’ 
τρέχει νά σέ βρή . . .

Έ κ ε ίν η  : Ή  σελήνη είναι κουτή, 
τδπε ό Χάϊνε.

Έ κ ε ΐν ο ς  : Καί κάθε κουτός έχει 
έν τούτοις μιά Ιξυπνάδα'. ξέρει πάν
τως τί είναι καλό κι’ ώ ρ α ΐο . . . Γιά 
δές πώς ριγοΟνε οί ανταύγειες τη; 
Σελήνης στό τρυφερό μέτωπό 
πώς μειδιούνε στά λεπτά σου 
λια ! . . .

Έ κ ε ίν η  : Χ μ  ! ’Έγινες ποιητής !
Έ κ ε ΐν ο ς  : Μέ σένα, ποιός δέ θά 

γινόταν. 'Ύστερα αύτό δέν εΓναιποίη-

σου
χεί-

ση. άγαπώ !
Έ κ ε ί ν η : (δείχνοντας κατά τό 

σπίτι της). Πές το καλύτερα στή



μητέρα μου, θά εύχαριστηθή. Δέν ' 
κοιμάται πια τή νύχτα : Δέν είναι 
σίγουρη πώς είμαι παρθένα, λέει . . .

Έ κ ε ΐν ο ς  : θυμάμαι μιά μικρή 
ιστορία... .

Έ κ ε ί ν η :  Ά ν  είν’ έπίκαιρη λέ
γε τ ην . . .

Έ κ ε ΐν ο ς  : Στόν Παράδεισο . . .
Έ κ ε ίν η  : ΙΙαληά ιστορία . . .
Έ κ ε ΐν ο ς  : «Κ αί πού μένει πάντα 

νέα», έλεγε ό Χάϊνε. Λοιπόν ήταν 
πολύν καιρό πριν διώξουν άπ’ τόν 
Παράδεισο τόν Ά δ ά μ  καί τήν Εδα—  
τούς πρωτοπλάστους— πριν βάλουνε 
τά Χερουβείμ μέ τά μακρυά σπαθιά 
μπροστά στήν είσοδο . . .

Έ κ ε ίν η :  Δέν είχανε φάει άκόμα 
τό μήλο καί δέν ξέρανε νά χωρίσου
νε τδ καλό άπ’ τό κακό.

Έ κ ε ΐν ο ς  : ΙΙίδς, τδχανε φάει.
Έ κ ε ίν η  : Καί τότε πώς δέν τούς 

είχανε διώξει ; ^
Έ κ ε ΐ ν ο ς :  (μειδιώ ντας) Ή  δίκη 

εξακολουθεί πάντοτε κι’  ό Ά δ ά μ  μή 
ξέρωντας τό κακό, περπατεΐ μέ νω
χέλεια στούς κήπους τής Έ δεμ . Βλέ
πει σ’ Ινα δέντρο ενα ωραίο μήλο...

Έ κ ε ίν η  : Πάντα τό μήλο ! . . .
Έ κ ε ΐν ο ς  : Κι’ ωραίο μάλιστα, νά 

τό βλέπης καί νά τό ζηλεύης. Λίγο 
ρόδινο σάν τήν αύγή . . .

Έ κ ε ίν η  : Και τ’ άρεσε τό μήλο;
Έ κ ε ΐν ο ς  : Βέβαια ! ’Ήθελε νά τό 

φάηκαί κάτι τούσφιγγε τήν καρδιά...
Έ κ ε ίν η  : Καί τδκοψε ;
Έ ;ι ε ΐ ν ο ς : Στόν Παράδεισο δέν 

κόβουνε: ζητάνε. Πάει μπροστά στό 
δέντρο, τό χαιρετάει ευγενικά καί 
ζη τά ει: Δέντρο, δεντράκι μου, χά- 
ρισέ μου τό μήλο σου' θέλω νά τό 
φάω.

Έ κ ε ί ν η : Καί τό δέντρο, βέβαια, 
λέει δ χ ι . . .

Έ κ ε ΐν ο ς  : ’Ό χι άκριβώς. Βάνει 
απλώς Ιναν 'όρο. Ά δά μ , Ά δαμάκη 
μου, άπαντάει τό δέντρο, μπορείς νά 
φας τό μήλο, μά πρέπει νά κάμης 
τά ίδιο καί μέ μένα . . . Φα το, μά 
άπορροφησέ με μαζύ μ’  αυτό, τελεί
ως ; τό μήλο, τά φύλλα κ%ί τά κλω
νιά, καί τόν κορμό μέ τή φλούδα, 
ώς τις ρίζες τίς χωμένες μές τή γή...

Έ κ ε ίν η  : Χ ά, χά, χά!! χί, χί, χί!
Έ κ ε ΐ ν ο ς : Κι’  ό Ά δ ά μ  γέλασε 

κι’ αύτός. Μά τό δέντρο δεν κοροϊ
δεύει' τά λέει σοβαρά. Δέν είν’  άνάγ
κη, έξηγεί, νά μέ χάψης μέ μιάς, 
άλλά σιγά σιγά, σ’ δλη σου τή ζ ω /j' 
πρέπει νά μέ τρώς κάθε μέρα, κάθε 
ώρα, κάθε λεπτό, άδιάκοπα. . .

Έ κ ε ί ν η : Κι’ αύτός τΐ είπε ;

[■) Έ κ ε ΐν ο ς  : Αύτός, ε ! νά, ήρθε ή 
στιγμή νά ξεχωρίση τό καλό άπ’ τό 
κακό. . . (Μ ιά στιγμή σιωπής).

Έ κ ε ί ν η : Κι’ έγώ θυμάμαι μιά 
ίστορία . . .

Έ κ ε ΐ ν ο ς : Ά ν  είν έπίκαιρη λέ
γε την . . .

Έ κ ε ίν η  : Αύτά δέ γίνεται στάν 
Παράδεισο μά σ’ ενα μέρος πούχει 
κάποια όμοιότητα μέ τά πρωτόγονο 
δάσος. Κι’  αύτό δέ συνέβη στόν Ά 
δάμ, άλλά σέ κάποιον πού τοϋ μοιά
ζει, σ’  εναν άγριο. Είχε στιγματίσει 
τό λαιμό του, γιά περιδέραιο 
είχε δόντια άγριων θηρίων, καί στό 
κεφάλι του είχε Ινα στεφάνι άπδ πολύ
χρωμα φτερά. Στά δεξί του χέρι εί
χε τό τόξο. Μιά μέρα, σηκώνοντας 
τά κεφάλι, είδε ενα πουλί πού 
γύριζε πάνου άπ’ τά κεφζλι του" ενα 
σπάνιο, παράξενο πουλί, μέ χρυσά

Η Λ I A Β Ε Ν Ε Ζ Η

φτερά, μιά πρωινή άχτίδα . . .  Τό 
φτέρωμά του τοΰ άρεσε . . . Τδθελε 
γιά νά τό βάλη στό στεφάνι του . . . 

Έ κ ε ΐν ο ς  : Κι’ έρριξε ; .  . .
Έ κ ε ί ν η : Μά πέταγε πολύ ψηλά 

καί δέν μπορούσε νά τά φτάση μέ 
τά βέλη τοΰ τόξου του . . .

Έ κ ε ΐν ο ς  : Τότε τί εκ α μ ε; Τδ- 
πιασε μέ παγίδα, μέ πονηριά ;

Έ κ ε ίν η  : Μπά καθόλου, άπλού- 
στατα, ζήτησε : ”Ω ωραίο πουλί, 
βασιληά τών πουλιών, θέλω τ’ ωραίο 
σου φτέρωμα . . . Στάσου νά σέ πε- 
τύχω . . . Δέ θέλω τά κρέας σου- 
μόνο τά φτερά σου μέ τρχβάνε : αύτά 
τά τόσο λαμπρά φτερά . . .

Έ κ ε ΐν ο ς  : Καί τότε ;
Έ κ ε ίν η  : Δέν τελείωσε τήν παρά

κλησή του' τά πουλί πέταξε. (Φεύγει 
βιαστικά).

Έ κ ε ΐν ο ς  : Έ δ ώ  είναι τά ζήτημα !.

ΤΟ Φ Ι Δ Ι  Τ Ο Υ  Α Κ Η Φ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

&
Στελλάρας(*) ό Ά ϊβ α λ ιώ - 

της κουντραμπατζής,δπως 
άποδείχτηκε πιό στερνά, 
δέν ήταν μονάχα ή τύχη 
πρύ τάφερε ετσι νά τόν 
σκοτίόσουν μιά νύχτα 
στόν κόρφο τής Γέρας. 

Γιατί μές τό κόλ— καΐκι ένας άπό κείνους 
πού τοΰριξαν ήταν χέρι συντροφικό, 
χτύπημα άδερφοΰ.

Εΐταν έτσι: Ό  Στελλάρας έκανε δου
λειά στά κουντραμπάντα μαζί μέ τόν 
Άρχουντή τό Γεραγώτη. Τούτος έμενε 
κοντά στόν Ά κ ή φ , εναν τοΰρκο, παλ
ληκάρι, καί τοϋ κοίταζε τά χτήματα. 
Κιαγιάς. Μιά πού τοϋ περίσσευε καιρός 
έκανε καί μέ τό Στελλάρα κουντραν- 
μπάντα, συντροφικά. ΙΙάλι τοϋ άπόμενε 
καιρός. Κι’ έτσι πού ήταν χωρίς φιλό
τιμο έκανε τά γλυκά μάτια στήν τουρ
κάλα, τή γυναίκα τοΰ Ά κ ή φ . "Οπου τά 
παίρνει μυρουδιά ό τοΰρκος. Ή τ α ν  μιά 
κοπέλλα γεμάτη άπό νιάτα, άπό κουρά
γιο κι1 άχορτασά. Μιά νύχτα πήγε καί 
τήν έκλεψε ό Ά κ ή φ  άπ’ τά μέρη τοΰ 
"Ιπποιος, έκεΐ πού δούλευε στόν ταϊφά, 
καί τήν παντρεύτηκε. Τόσο τήν ήί).·:λεν, 
Μά ό ρωμιός εΐχε άλλη γλύκα άπ ’ τό 
σουνετεμένο. Κι’ ό Ά κ ή φ  ζύγιασ· μιά 
προκομένη κλωτσιά καί τοΰ τήν έφ?.ρ5 
στήν ω ρα , πριν σκουρήνουν τά πράμ- 
ματα, στά  πισινά, ο»στ τό λοιπόν πα- 
λιόσκυλο.

Τότες ό Άρχουντής έγινε κουλτζής. 
"Επιασε δουλιά τήν ΐ8ια μέρα. Αύτό δέν 
ήταν καθόλου σπάνιο στά χρόνια έκεϊνα.

ΰ-(*) Τό πρόσωπο τοΰτο φαίνεται καί σ* 8να 
άλλο διήγημα " cO Μανώλης Λέκας»

Οί κουντραμπατζήδες γΐνουνταν κουλ- 
τζήδες καί κυνηγοΰσαν τά καπνά καί τ’ 
ανάποδα όσες φορές θέλεις μές τόν ίδιο 
χρόνο.

Ό  Άρχουντής δέ μιλιόταν. Σ τό Π έ
ραμα πήρε ένα φυσέγγι καπνό. "Ενας 
φτωχός, ξυπόλητος πά στήν ώ ρα, οξου 
άπ ’ τό μαγαζί, τοΰ γύρεψε νά τυλίξει 
τσιγάρο. Τοϋ έδωσε τό φυσέγγι: τά μά
τια τοΰ ξυπόλυτου, τή στιγμή πού τύλιγε 
τό τσιγάρο άκινητοΰσαν άπό ευχαρίστηση. 
Καί τότες ό Άρχουντής, πού είδε τα 
φχαριστημένα τοϋτα μάτια, άρπα τό φυ
σέγγι καί τό μισοτυλιγμένο τσιγάρο, τά 
πετά χάμου, τά πατά μέ δύναμη μές τή 
λάσπη καί φτά.

— Γουροϋνι!
Τό ίδιο βράδυ τό κόλ - καΐκι μέ τόν 

Άρχουντή βγήκε βόλτα κατά τ’ Ά φτέλι. 
Ό  Στελλάρας έρχόταν άπ ’ τ’ Α ϊβαλή  
μέ τά καπνά. Ά μ α  κόντεψαν τά δυό 
καΐκια μές τόν κόρφο, ό Ά ρχουντής 
πρόφταξε νά διακρίνει πώς ήταν ό Στελ
λάρας. Τότες άμα φώναζε «ό  Στελ
λάρας!» τό τιμόνι τοΰ κόλ - καϊκιού θ ά  
γύριζε άκόμα καί μονάχο του. Κανείς 
δέν τόν άγγιζε αύτόν. Μά ό Ά ρχουντής 
δέ μίληξε. Π άνω στήν κουπαστή έσφιγ
γε τό γκρά. Τ ά μάτια του κοίταζαν 
άγρια μές τή νύχτα, σά νά γύρευαν 
κάπου αίμα νά σταματήξουν. Τ ράβη ξε 
μιά, δυό, τρεις. Γύρευε ησυχία.

“Ολη ή Γέρα βούγιξε τήν άλλη μέρα. 
Ό  Άρχουντής κρύφτηκε σά  σκυλί. 
Τ δμαθε ό Ά κ ή φ . Ή τ α ν  φίλος τής καρ
διάς μέ τό Στελλάρα. Λέ μίλησε. Σ η κ ώ 
νεται καί πάει στ’ Α ϊβαλή . "Ενας γιός τοϋ 
Στελλάρα ήταν ίσαμε δεκοχτώ χρονώ 
παλληκάρι. Τόν πήρε μαζί του. Τόν

έβαλε μέ άλλο δνομα μέσα σ ’ ένα κουν- 
τραμπατζίδικο πού δούλευε μέ τήν Κ ά
λυμνο. "Ενα ταξίδι, δυό, τρία. "Υστερα 
πώς τά φέρνει, μές τό ίδιο καΐκι μπαίνει 
συνέταιρος κι’ ό Άρχουντής. “Ενα τα 
ξίδι. Ά λ λ ο  έ’να. Τήν Τρίτη τό καΐκι 
σταμάτηξε στόν Ά η  - Βασίλη, ένα νησά- 
κι έρημο στά Μυρσίνια, νά βγάλουν 
πράσα νά φαν.

Κεΐ πού έτρωγαν, ό  γιός τοΰ Στελ
λάρα σηκώνεται άπάνου. Εΐταν παιδί 
κι’ ώ ς τόσο ή άπόφαση κρατοΰσε τά 
φρύδια του τεντωμένα καί μονάχα έτρε
με λίγο τ’ άχεΐλι.

— Βρέ σύ! λέει τοΰ Άρχουντή.
Τόν κοιτάζει.
— Δέν ήσουν έσύ άξος, βρέ, νά φας 

ψωμί μέ τό Στελλάρα! Κι’ δμως τόν έρ- 
ριξες κάτου. Αύτό ήσουν άξος!

Ό  άλλος βγάζει ένα κομμάτι ψωμί 
άπ’ τό στόμα καί τρίβει τό χέρι του, 
χαμένος, στά χόρτα.

— Αύτό ήσουν άξος! φωνάζει συγκινη- 
μένο τό μικρό παλληκάρι. Γιατί είσαι 
σύ χειρότερος κι’ άπό μιά σ /ρ ό φ α !

Τόν κοντεύει. Τ ραβά  τό μαιχαίρι 
του, κάνει νά συλλογιστεί κι’ ΰστερα 
τοΰ φέρνει μιά, δυό, πριν προφτάξει ό 
άλλος νά τιναχτεί, άδύνατα, μέ χέρι 
πού τρέμει. 'Ο  Άρχουντής πληγωμένος 
άλαφριά μουγκρίζει καί κάνει νά ση 
κωθεί. Οί άλλοι γύρω, δυό τρεις άκόμα, 
έχουν διαταγή νά μή σαλέψουν. Μονάχα 
βοηθοΰν τό παιδί μέ τά μάτια, νά κάνει 
κουράγιο.

Ά π ό  κάπου κεΐ πετιέται αμίλητος 
κι’ ό Ά κ ή φ . Πιάνει μέ τό ένα χέρι τόν 
Άρχουντή, τόν κολλά χάμου άνάσκελα 
καί τοΰ βάζει τό γόνατο στά στήθια. 
Μέ τ’ άλλο χέρι πιάνει τό χέρι τοΰ 
παιδιοΰ. Τ ό  φέρνει ίσα στήν καρδιά καί 
τό βαστά, αυστηρά, νά χτυπήσει μέ δύ
ναμη, μιά, δυό. «Ν ά μάθεις νά χτυπάς 
ντρέτα μικρό παλληκάρι».

Αύτός ήταν ό Ά κ ή φ .
Μιά μέρα καλοκαιριού. Ό  ήλιος έτρε

χε πάνου στις πέτρες, στά λιόδεντρα, 
βουτοΰσε μέ χαρά στά μούτρα. Ό  Ά κ ή φ  
εΐχε γίνει μπεχτσή - μπασής, πρώτος 
άγροφύλακας στή Γέρα. Ψηλός άντρας, 
τριανταπέντε χρονώ μέ μεγάλα μουστά
κια πού έπεφταν στά χείλια του, περπα
τούσε μέ άνοιχτά ποδάρια, βαριά. Τό 
μοΰτρο γεμάτο άπ ’ τήν αυστηρή άταρα- 
ξία πού δίνει ή ζω ή  δταν δέν είναι τί
ποτα νά μήν μπορεί νά ικανοποιηθεί.

Ό  Ταχήρ μπέης, ένας μεγάλος 
τοΰρκος, άφεντικό, τόν βρίσκει κείνο 
τό πρωΐ, μόλις έβγαινε δξου άπ ’ τό 
Σκόπελο.

— Ά κ ή φ , τοΰ λέει, .  περνώντας άπ ’ 
τόν «Π ρίνο» κοίταξε τό τοΰμπο τοΰ 
νεροΰ, έφραξε καί δέν τρέχει. Ξέφραξέ 
το!

— Μ πράβο!
Έ φ υ γέ καί τράβηξε κατά τόν «Π ρίνο». 
Άνέσαινε δυνατά. Ή τ α ν  ευτυχισμένος. 

Ό  καθαρός άγέρας γέμοζε τά πνεμόνια 
του κι’ ήταν μές τούς έλιώνες ή δροσά  
τής νύχτας πού έκανε τά φύλλα νά για- 
λίζουν. Κάτου άπό έ'να δέντρο κοπρι
σμένο στάθηκε καί κοίταζε. Σ ά  νάθελε 
νά πάρει άνάσα, γιατί ήταν πολλή ή 
ευτυχία.

Σκέβουνταν τή γυναίκα του, ένα γιό 
πού ολοένα μεγάλωνε, ένα διαολοτουρ- 
κάκι, τόν έαυτό του πού τούς ήταν καί

τών δυονών τόσο καλός καί τό καταλά
βαινε. "Ολες οί δυνάμεις βρίσκουνταν 
σέ άκατάσχετη κίνηση μέσα του: οί α ισ
θήσεις, ή καρδιά, ό νούς, ό άγώνας τής 
ζωής. Ή  ένεργετική τούτη άκολασία 
τόν κρατοΰσε μακρυά άπό κάθε συλλογή. 
Δέν πρόφταινε νά ένδιαφέρεται γιά τό 
θεό του. Τόν προσκυνούσε άπλά' περ- 
νοΰσε άπό μπροστά του μέ τή βιασύνη 
τών άνθριόπων πού θέν τούς μένει καιρός 
νά δεχτοΰν τίποτα άχρηστα πράμματα, 
μοιρολατρικά.

Έ σκυψε καί κοίταξε χάμου. "Ενας 
κοπρομπούρμπουλας άγωνίζουνταν νά γυ
ρίσει μιά μικρή μπάλα άπό κοπριά κι’ 
έφερνε άπό δώ , έφερνε άπό κεΐ βόλτες. 
Κάτι ψιλά, μικρά, άνόητα λουλουδάκια 
εΐταν έκεΐ, κίτρινα, κόκκινα. Χ αμογέ
λασε.

— Ά ιν τε  καί σύ! τοΰ λέει φιλικά τοΰ 
μαμουδιού.

Κι’ έσπρωξε μέ μιά βίτσα άπό κλη
ματαριά πού βαστοΰσε, τή μικρή μπάλα, 
δυό άντίμιατόπο. Τό μαμούδι τότες σφίχ
τηκε νά προκάνει τή μπάλα κι’ είχε μιά 
άστεία βιασύνη, σά  νάθελε νά προφτάξει 
μήν τά κάνει άπάνω του.

Τό τοΰμπο τοΰ νεροΰ στόν Πρίνο, 
έφτανε ίσαμε ένα λάκκο, ένα μέτρο βάθος. 
Ά π ’ τό λάκκο τοΰτο τό νερό μοιρά- 
ζουνταν μ’ αύλάκια στά περιβόλια. Ό  
Ά κ ή φ  έσκυψε. Στόν πάτο τοΰ λάκκου 
λίγα νερά καί λάσπες. Κατέβηκε μέσα. 
Έ γυρε, κοίταξε στό τοΰμπο πού μόλις 
έτρεχε τό νερό κι’ έχωσε μέσα τή χοντρή 
βίτσα, τήν ίδια πού χωράτευε πριν μέ 
τόν κοπρομπούρμπουλα.

—  Μπρέ!
Καταλάβαινε πώς έπιανε σ ’ ένα στε

ρεό πράμμα πού ώ ς τόσο ζουλιόνταν σά 
λάστιχο. Τί διάολος εΐταν; Στριφογύριζε 
τή βίτσα. Τό νερό έκανε λίγο νά τρέξει, 
κάτι σαλάγιξε μές τό τοΰμπο, πάλι στα 
μάτησε. Γινατώθηκε. Βλαστημοΰσε, γύ
ριζε μέ δύναμη, μέ πίκα τή βίτσα στό 
τοΰμπο, ολοένα μέ δύναμη, μέ δύ
ναμη. Πειράχτηκε. Δέ σήκωνε νά τοΰ 
άντιστέκουνται. Τίποτα.

Τότες έγινε κάτι άναπάντεχο.
Ξαφνικά είδε ένα μεγάλο, μακρύ 

μοΰτρο νά βγαίνει άπ ’ τό τοΰμπο. Είδε 
δυό μεγάλα μάτια, ΰστερα τό θεριό τό 
φίδι, έβγαινε σιγά, βαριά μαζί μέ τά 
ξεφραμένα νερά πού εΐταν σά νάβγαιναν 
άπό μέσα άπ ’ τό κορμί του, βουΐζοντας. 
Θάχε μάκρος ίσαμε οχτώ ποδάρια κι’ 
εΐταν χοντρό σάν ένα άντρίκιο μπράτσο, 
άφοΰ έφραζε δλο τό τοΰμπο. Πικαρισ- 
μένο τό θεριό, μέ τήν ούρά μέσα άκόμα 
στό τοΰμπο, χτύπησε, μιά, τά νερά πού ά ρ 
χισαν νά γεμόζουν τό λάκκο καί γλυσ- 
τροΰσε κατά τόν Ά κ ή φ  πού εΐχε άπό 
ένστιχτο τραβηχτεί στήν άκρη. Στέκουν- 
ταν σά χαμένος, κίτρινος. "Υ στερα ό 
φανερός κίντυνος τόν έκανε νά κοιτάξει 
γιά νά φύγει. Έ ν α  κλαδί τζιτζιφιάς 
κατέβαινε ίσα πάνου άπ ’ τό λάκκο. Τό 
φίδι τόν άγγιζε δταν πρόφταξε, άρπαξε 
τό κλαδί καί πετάχτηκε, γλυστρώντας, 
δξου άπ ’ τό λάκκο.

Τό φίδι βγαλμένο τώ ρα  δλο άπ’ τό 
τοΰμπο χτύπησε μιά, πλάφ, τά νερά καί 
σφίχτηκε νά τόν κυνηγήσει, βγαίνοντας 
μέ σβελτο>σύνη δξου άπ ’ τό λάκκο. Τά 
μάτια τοΰ Τούρκου είχαν άνοίξει, μά κι’ 
ή καρδιά του έτριζε άπ ’ τό χτύπημα. 
Τ ό φίδι σηκώθηκε μπροστά του, τοϋ

άγγιζε τό κορμί, έφτανε ίσαμε τά στή
θια  του καί στέκουνταν έτσι γιά λίγη 
στιγμή, τό μισό δλόρτο. Καταλάβαινε 
ένα βαρύ χέρι νά τόν σπρώχνει, τό νερό 
έσταζε άπ’ τό θεριό, τά γόνατά του λύ
γιζαν. Ασυλλόγιστα έφερε τά χέρια του 
νά διώξει τόν κίντινο. Χούφτιασε ενα 
γλυστρερό πράμμα, βρεμμένο, σάν τίς 
πέτρες στή θάλασσα  ποΰ έχουν κολλήσει 
μούσκλια. Ανατρίχιασε. Έ τρεμ ε. Εΐταν 
ή στιγμή άπ ’ τίς λίγες πού καταλα
βαίνεις νά έχει σημασία ή ύπαρξη: Α 
στράφτει.

Τεντώθηκε. Τά μάτια του έπεσαν στό 
φτιάρι πού ήταν άφημένο δίπλα έκεΐ, 
άπ’  τόν περιβολάρη πού θά  είχε δοκιμάσει 
νά ξεφράξει τό τοΰμπο, πρίν, μά δέν 
ήταν γραμμένο γι’ αύτόν. Π ρόφταξε νά 
τ’ άρπάξει μιά, δυό, χτυποΰσε, χτυποΰσε, 
τό φίδι γύριζε, σηκώνουνταν. Τέλος τό 
πέτυχε πάνου άπ’ τή μέση, κοντά στό 
κεφάλι. Τό θεριό σταμάτησε, έπεσε, 
σύρτηκε λίγο κι’ έγυρε τό κεφάλι μές 
τό νερό τού ταγαριού σά νάθελε νά ξε 
ράσει. Κι’- ό Ά κ ή φ  έπεσε λίγα ποδάρια 
πιό άλάργα, λιποθυμισμένος.

Λοιπόν; Π έρασε άπό τότες ένας 
καιρός. Ό  Ά κ ή φ  έμεινε άνάμισυ σωστό 
χρόνο στό στρώμα. "Ολο τό κορμί του 
εΐταν πράσινο, σά νάταν κάτου άπ ’ τό 
πετσί του ένα μονάχα σιχαμερό άντερο 
γεμάτο βρώ μα ' μέσα οί φλέβες του δέν 
είχαν αίμα άπ ’ τό κούτελο ίσαμε τίς 
φτέρνες. ’Έ φ εραν τό 'Ρ ω μάνο, έναν 
βρακά άϊβαλιώτη πού ήξαιρε νά κάνει 
θάμματα μέ δλες τίς άρρώστιες τής 
γής. Τίποτα.

— Ά κ ή φ , τόν παρακαλοΰσε ή γυναί
κα του, μίλα, άγά μου, άφέντη μου. Τί 
σοΰ φαίνεται μαθέ; Θέλεις νά πάμε 
πουθενά άλλοΰ, έκεΐ κατά τό "Ιππιος; νά 
τό πάρουμε άπόφαση νά τραβήξουμε 
άκόμα πιό μακριά, μακριά, ’ίσαμε τό 
Σίγρι άκόμα, νά κουνηθείς, έσύ πού δέν 
κατακάθουσουν ποτές νά φύγει ή χολή 
άπό μέσα σου ; . . .

Παρακαλούσε κι’ έκλαιγε καί τόν κοί
ταζε μέ τά μεγάλα, τυραγνισμένα ερ ω 
τικά μάτια της. t

Μά δ Ά κ ή φ  δέ μιλοΰσε. Έ βλεπ ε 
κάπου, σταθερά. "Υστερα, δταν ή γυναί
κα του, τή νύχτα έπιανε νά κλαίγει δυ
νατά καί τόν έσπρωχνε γιατί φοβόταν 
τό άκίνητο τοΰτο μάτι, γύριζε πρός τό 
μέρος της, κινούσε τά ματόκλαδα, σά 
νά σύχαζε, τής μιλούσε ένα τρυφερό 
λόγο. "Υ στερα, τδβλεπε στό νύπνο του. 
Σέρνουνταν μές τό κενό, άνοιγε τά λέ
πια καί τά σφαλνοΰσε. Ό  άγέρας πού 
χώνουνταν κάτου άπό τούτα, τά λέπια 
χύνουνταν τότες, σά  σφαλνοΰσαν, νά 
γλύστρήσει καί τσίριζε άλαφριά. Ό  
Ά κ ή φ  μούγκριζε. Τόν έπιανε ή λύσσα, 
δλο τό κορμί του έτρεμε, τά δόντια 
σφίγγουνταν. Ά π λ ω ν ε  τά χέρια του να 
πιάσει, μιά, καί τά κρατοΰσε έτσι φ οβισ 
μένα, μήν προχωρήσουν. Αντίκρυ στο 
στρώμα τους εΐταν τό παράθυρο. Στα 
κάγγελα στρίβουνταν μιά ψιλή κλημα- 
ταριά .Ό  Ά κ ή φ  σηκώθηκε τήν άλλη μέρα 
καί πήγε κι’ έσπασε αύτό τό στριμμένο 
κουλουριαστό πράμμα. Τοΰ έκανε κακο.

Μιά μέρα ή γυναίκα τοΰ λέει νά τοΰ 
διόσει θάρρος·

—  Έ !  τί είναι μαθέ, Ά κ ή φ ; Καλά' ένα 
φίδι! Φίδια έγώ νά σκοτώσω  δσα  θέλεις. 
Δέν είναι τά φίδια. . .



Ό  Ά κ ή φ  πού είχε γίνει μελαγχολικός 
καί δέ κινιοϋνταν παρά σπάνια, άφρισε. 
Χτυποϋσε τά πόδια του, τό αίμα πετάχ- 
τηκε μές τά μάτια καί τά τσάγρισε, 
τσάφ.

— Μή! σκρόφα, σκάσε! Μή λές γι’ 
αΰτό!

Τό έτρεμε. Ντρέπουνταν νά τό παρα
δεχτεί. Μ ά τό ετρεμε.

— Ξέρεις, τοϋ έλεγε 6 χότζας μιά μέρα, 
έλα πάμε στό τζαμί. Δέν κάνει πιά. Σέ 
λαχταρίζαμε.

Ό  Ά κ ή φ  άντιστέκουνταν.
— ’Αμάν, άφησε με Χ ότζα . Έ γ ώ  

κάνω τό ναμάζι μου έδώ .Χ αίρουμαι καί 
τή γυναίκα μου, τό μικρό τό Μουχαμέτ. 
Ά φ η σ έ  με.

— Μά ή καρδιά σου είναι καθαρή, 
Ά κ ή φ ; τόν ρωτούσε ό χότζας. Τί σού 
τρέχει; Ό  προφήτης είναι μεγάλος.

Αΰτός πού δέν πρόφταινε πρίν νά 
σκεφτεΐ γιά τό θεό, ελεγε, ναί, ναί, δέν 
είχε άλλο νά κάνει παρά νά ζητά βοήθεια.

— Ναί, ναί, εΐναι μεγάλος καί τό 
σκέβουμαι κάθε μέρα, χότζα . . . Μά άφ η 
σέ με άκόμα. . .

"Εκανε τήν άπόφαση καί βγήκε δξου 
όταν Είχε περάσει άνάμισυ χρόνος καί 
παραπάνου. Οί αγάδες στόν καφενέ τό 
πήραν μεγάλη χαρά, μέρ - άμπάρ, μέρ - 
άμπάρ. Τόν κερνούσαν.

Ή  κουβέντα ήρτε στό φίδι. "Ο σο 
νάναι ό Ά κ ή φ  τό θυμάται τώ ρα  αραι
ότερα.

— Ξέρεις, μωρέ Ά κ ή φ ; τού λέει έ'νας 
άγάς παχύς μ ’ έ'να μάτι, τή στιγμή πού 
τά χάχανά του, χά, χά, δίπλωναν καί 
ξεδίπλωναν τίς φοβόνες του κάτου άπ* 
τά μάγουλα. Τί λές νά είπαν οί ρωμιοί 
γιά τό φίδι, έ;

Ό  Ά κ ή φ  σηκώνει τούς ώμους.
— Τί λές, έ;
— Τί νά λέω, δέν ξαίρω.
— Συλλογίσου, τό είπαν, πώς τό φίδι 

τδριζε ενας άγιος. Τοΰ έλεγε: άιντε, ορέ 
φίδι, πάγαινε εκεί— πάγαινε το φίδι σά 
δοΰλος. Ά ιν τε  νά ταξιδέψεις ορέ τώρα 
κατά τ’ Ά μπελικό— έ'κανε ένα ταξί
δι τό φίδι. Καί νά σου, Ά κ ή φ , καί τό

. πετυχαίνεις εσύ. Χ ά, μπρέ, χά! Καί 
τώ ρα  σίγουρα ό άγιος δέ θ ά  μιλιέται 
άπ’ τή μανία του. Χ ά , μπρέ, χά!. .

Ξεκαρδίζουνταν.
Ό  Ά κ ή φ  τί νά κάνει; Σκίζει κι’ 

αύτός τά χείλια του νά χαμογελάσει. 
Κι’ ύστερα έ'νας διάολος τόν κεντά. Ξα
νάρχεται ό ίδιος δ διάολος, ξανάρχεται.

Ό  τοΰρκος εΐναι ζαλισμένος. Τήν 
ώ ρα  πού έφευγαν, λέει αδιάφορα  στόν 
άγά μέ τά χά, μπρέ, χά.

— Είναι άλήθεια, τό λοιπόν, αδερφέ; 
Τό είπαν;

— Τί γιά;
— Γιά τό φίδι λέγω.
—  Ά κοΰς έκεί! Βούγιξε δλος δ Σ κ ό

πελος πώς εΐταν τοΰ άγιου καί σε κυ
νηγά. Φτοΰ!

Ή ρ τ ε  ό καιρός τής σοδιάς γιά το 
μάζεμα τών ελιών. Ό  χειμώνας εΐταν 
πολύ μαλακός. Λίγες βροχές. Ό  Ά κ ή φ  
δέν έκανε καμμιά δουλιά. Τίποτα. Γύ
ριζε μές τό χωριό κι’ έτρωγε τά τελευ
ταία γρόσα άπ ’ τά δυό χτήματα πού 
άναγκάστηκαν νά πουλήσουν τόν καιρό 
τής, αρρώστιας. Τούς άπόμεινε ένα τρίτο, 
στόν κόρφο, δίπλα στή θάλασσα, στή 
«Μ άνωλιά.» Ή  γυναίκα φώναζε.

Τότες μές τό χειμώνα, μιά μέρα 
σκούρηνε, μάβρισε ο ούρανός. Έ π ιασε 
νά βρέχει δυνατά. Τρικυμία. Τ ά κύμα
τα στόν κόρφο πηδοΰσαν καί σποΰσαν, 
εΐταν όλωσδιώλου παλαβά. Τό βράδυ 
ένα σύννεφο πολύ χαμηλό σηκώθηκε 
λές μές άπ ’ τόν κόρφο, έκεΐ κατά τό 
Ντίπ, τόν πέρασε όλάκερον σά σαγίτα 
καί τράβηξε δξου κατά τό πέλαγο, μέ 
βουή.

Είταν σίφουνας. Είδαν νά κύματα άπό 
κεΐ πού περνούσε νά σηκώνουνται ψηλά 
σά νά τά ρουφοΰσε ό αγέρας. Ναθελε 
νά τά καταπιεί. Κι’ ύστερα πάλι πέφταν 
μέ δύναμη μαζί μέ τό χαλάζι, καί τήν 
ώ ρα  αύτή, ίσαμε πού νάρτουν στήν ίδια 
ρέγουλα μέ τήν άλλη θάλασσα πού δέν 
τήν εΐχε αγγίξει ό σίφουνας γίνουνταν 
έ'νας λάκκος καί γέμοζε δ τόπος άπό 
άφρό.

Μόνο μιά ξέρα πού έβγαινε μές τόν 
κόρφο, έκεΐ πού εΐταν τό τελευταίο 
χτήμα τού Ά κ ή φ  καί δυό χέρσα χρισ
τιανικά χωράφια άγγιξε δ σίφουνας. Τί
ποτα άλλο άπ ’ τή στεριά. Τά μισά λιό
δεντρα ξεριζωθήκαν. Εΐταν μιά άκατα
νόητη δύναμη. Τά κόντεψε, τά λιόδεν
τρα, πώς είσαστε; κι’ έτσι γιά χάδεμα 
τάστειλε μέ μιά χειραψία κανα δυό άν- 
τίμια τόπο άλάργα άπ ’ τή ρίζα τους σάν 
κλαμένα μουρέλια. Ό  έτοιμος καρπός 
κατρακύλησε μαζί μέ τήν ορμή τοΰ σί
φουνα μές τή θάλασσα. Τ ’ αλλα τα 
δέντρα, δσα  άπόμειναν στό χτήμα, είταν 
κατατσακισμένα, σπασμένα κλαδιά, γε
μάτα λύπη.

Ή  γυναίκα μόλις έμαθε τό κακό έ 
πιασε νά χτυπιέται σάν παλαβή. Έ τρ ε - 
ξαν νά τήν παρηγορήσουν οί ρωμιές 
γειτόνισσες, πίς, πίς.

Ό  Ά κ ή φ  γύρισε συντριμμένος. Έ 
πεσε νά πλαγιάσει. Τό μικρό τό Μου- 
χαμετκλι , έξ χρονώ παλληκαρακι, κι 
αΰτό σά  νά καταλάβαινε τή συμφορά 
κι’ έκλαιγε άγαρμπα, σκουπίζοντας τίς 
μίξες του, μέ πεσμένα τά κοντά βρακιά 
του άπό ρετσίνα.

Ά ρ γ ά  πλάγιασε κι’ ή γυναίκα μ’ άνα- 
φυλλητά.

— Ά κ ή φ , λέει σιγά νά δει άν κοιμή
θηκε.

Αΰτός άνοιξε τά μάτια.
— Τό λοιπόν, τιάρα τί θ ά  κάνουμε έ;
Μιλιά.
— ’Ά χ  νάναι καταραμένη ή ώ ρα  πού 

βγήκε μπροστά σου! έλεγε πάλι ή γυ
ναίκα κι’ έκλαιγε.

— Τί πράμμα;
— Έ μ  δέν άκοΰς λοιπόν πού τό λέν 

οί ρωμιοί; Τό φίδι! "Ολος δ μαχαλάς 
τό διαλαλοΰσε σήμερα πάλι: Τό φίδι 
τοΰ Ά κ ή φ  εΐταν μές τό μπουρίνι κι έ
πεσε στά λιόδεντρα λυσσαμένο! Τό φίδι 
σου, Ά κήφ !

Αύτός, τοΰ ανεβαίνει τότες ή άγανάκ- 
τηση καί τόν πνίγει. Τό φωνάζει.

— Έ ! δχι! δχι σοΰ λέω! Αΰτά είναι 
σάλια μπάλια πού τά βγάλαν οί ρωμιοί 
γιά νά τά χάβουμε έμεΐς. Τ ’ άκοΰς;

Ή  γυναίκα πάει νά τοΰ βρει δίκιο.
— Έ γ ώ  τό πιστεύω. Μά έλα πού κι’ 

έσύ δέ λές νά συνέρτεις, άντρα, άπό τότες. 
Κάθε μέρα καί γίνεσαι πιό κατσούφης. 
Ή  ζημιά τούτη. . . Τό λέω στόν Ά λλαχ 
(έκλαιγε μ’ άναφυλλητά) κάθε μέρα στό 
ναμάζι μου, νά γίνεις καλά. Λέγω: μπάς 
καί πρέπει νά κάνουμε τίποτα κα* σ

άφτόν τό μαγκούφη, τόν άγιο τους, λέω, 
πού εΐχε τό φίδι. .

— Μ ωρέ μπάς καί δέ ξαίρεις τί λές; 
Τή βάζει μπροστά δ Ά κ ή φ . Νά κάθεσαι 
καί νά βουβαίνεσαι, λέγω!

Ό  Ά κ ή φ  τυραγνιόταν. Δέν ήθελε νά 
τό δεχτεί. Μάλιστα: ό φόβος τοΰ είχε 
κόψει τδν ύπνο, δέν ήθελε νά δουλέψει, 
τό θεριό μέ άνοιχτά λέπια έρχουνταν τή 
νύχτα καταπάνου του. Έ χ α σε  δλη τήν 
ένεργητική του δύναμη. Ή ρ τ ε  κοντά 
στό Θεό καί τοΰ έμπιστεύουνταν. Αύτό 
μάλιστα. Ά λ λ ά  νά σοΰ λέει πώς τό φίδι 
θέλει νά εκδικηθεί καί τόν χτυπά γιατί 
τδριζε ένας ρωμιός άγιος, έ, δχι, αύτό 
δέν μπορεί νά τό σηκώσει εύκολα ή 
άπλή πίστη του' έρχουνταν σέ σύγκρου- 
σ <| καί μέ τήν παντοδυναμία τοΰ π ρο
φήτου του πού θά  τόν προφύλαγε άπό 
τέτιο κακό. Άντιστέκουνταν.

Ώ ς  τόσο τό δεύτερο χτύπημα δέν ά ρ 
γησε νάρτει, γενναιότερο καί πιό τυφλό.

Ή  γυναίκα ήταν μιά φύση ερωτική, 
άσυγκράτητη. Ό  Ά κ ή φ  εΐχε άπογίνει 
μιά άβουλη ύπαρξη, πλάγιαζε σά σκύ
λος, δέν τής έδειχνε 'καμμιά τρυφερό
τητα. Τό Μουχαμέτ, τό παιδάκι, έπεφτε 
στά γόνατά του: «Μπουμπά !» Αύτός τό 
χάδευε, χωρίς πολλά,σάλια-μπάλια καί 
τδστελνε νά πλαγιάση.

"Οπου τού θηλυκοΰ τό μάτι έκανε 
«κά» γιά άντρα. Ρίχτηκε σ ’ ένα καφε- 
τζή γείτονα. Τούτος, σάν έφευγε ό Ά 
κήφ, πηδοΰσε άπ* τό χωματένιο φ ρ ά 
χτη μές τό σπιτάκι τους. Στά  ζαχαρώ- 
ματα, ένα μεσημέρι, ξαφνικά νά σου, 
τσούπ, δ Ά κ ή φ .

Έ μεινε μέ ανοιχτά,γεμάτα τρόμοτά μά
τια μπροστά στήν άτιμία. Ό  καφετζής 
τδσκασε δπου φύγει φύγει. Ή  γυναίκα 
σάζουνταν, χαμένη, δέν έλεγε τίποτα, 
μήτε έκλαιγε, κινούνταν μηχανικά. Π ρο
χωρεί κατά τύ μέρος της. Τσιμουδιά. 
Ή  μικρή γάτα τοΰ σπιτιοΰ μπλέκει στά 
ποδαρια του. Μιά τσιρίδα. Πιάνει άπ’ 
τύ χέρι τή γυναίκα, έτρεμε, σηκώνει τύ 
ποδάρι καί τής δίνει μιά κλωτσά. Εΐταν 
ή τελευταία κίνηση πού έδινε ή τσακι
σμένη θέλησή του, γειά - χαρά.

Κλείστηκε ή πόρτα. Κείνη τήν πρώτη 
νύχτα κλειδώθηκε μέ τό παιδί του πού 
τύν ρωτούσε κάθε τόσο «έ ποΰ εΐναι, 
γιά, μπουμπά ; Θ ά γυρίσει;» "Ελεγε ναί, 
θά  γυρίσει. Καί στά μάτια του ή πίκρα 
κατέβαινε, τά γέμοζε, σά νάταν μιά ά- 
ξόδευτη άξία πού είχε βρεϊ τήν ώρα  
καί δέν έλεγε νά τελειώσει. Ά νανεώ - 
νουνταν.

« Ό  καφετζής, τοΰ έλεγε τύ μικρό, 
μπουμπά, ήταν πολύ καλύς με τή μανα. 
Ώ χτα , ώχτα. Τή χάδευε. Έ σύ  δέν 
ήσουν, γιά, έτσι...»

Κι’ αύτός, στύ τέλος, σάν πλαγιασε 
το μικρύ κι’ έμεινε ολομόναχος, άρχισε 
νά κλαίγει σιγά, κρυφά. Ή  καταστροφή 
εΐχε λυσσάξει μαζί του. Δέν ήταν, λοι
πόν, κι’ άλλος κόσμος ; Πάσχιζε νά βρει 
τήν αιτία. Κι’ δταν έκλαψε, έκλαψε, 
κάτι πού δέν έλεγε πρίν νά στερεωθεί, 
νά τολμήσει, βγήκε μέ περισσότερο θ ά ρ 
ρος, τώ ρα  πού γύρευε εξήγηση. Τύ φίδι! 
’Έ  ! δέν μπορεί νά είναι άλλιώς. Ή τα ν  
τύ φίδι πού τόν κυνηγούσε, βουτούσε 
μές τύν άγέρα καί στύ σκοτάδι Λέ λά- 
φαζε.

(Ακολουθεί)

L .  Q H I Ρ Ι Γ Ί I

ΧΡ ΙΣΤ ΙΑΝ ΙΚΟ Ι Θ Ρ Υ Λ Ο Ι  
Γ IR TR ΠΟΥΛ ίη

Ο ί θρΰλοι πού ά- 
φοροΰν τήνκατα- 

γωγή τδν πουλιών— 
εξαιρέσει έκείνων πού 
οφείλονται σ’ Ιναν 
ώρισμένον συγγραφέα 
καί δέν έξεπέρασαν 
ποτέ τόν περιωρι- 
σμένο κύκλο των α 
ναγνωστών του — 
μποροΰνε νά διαιρε- 
Θοΰν σέ κλασικούς 
(έλληνικούς ή λατι- 
τινικοϋς) καί σέ χρι
στιανικούς. Οί πρώ
τοι είναι γνωστότα
τοι καί εΟρύτατα δια
δεδομένοι, οί δεύτε
ροι ελάχιστα γνωστοί, 
άλλ’  άξίζει νά γί
νουν. ’Ακόμη λιγώ
τερο γνωστοί είναι 
οί λίγοι άνατολικοί 
Θρΰλοι.

Οί κλασικοί μπο
ρούν νά χαρακτηρι- 
σθοΰν, κατά πλειονό
τητα, τραγικοί, δπως, 
έπί παραδείγματι, οί 
θρΰλοι της ’Λλκν- 
όνος, τοΰ ’Αηδονιού 
καί τοΰ Κορυδαλλού' δπάρχουν καί άλλοι, 
όπως του Πετεινόν καί τοϋ Κόρακος, λιγώ
τερο τραγικοί, άλλά δραματικοί πάντοτε.

Ό  ’Οβίδιο; στίς μεταμορφώσεις του 
τούς άφηγείται δλους σχεδόν — τό άη- 
δόνι, τό χελιδόνι, ή καρδερίνα, δκοΰκος, 
δ κορυδαλλός, τά τρυγόνι, ή άλκυών, δ 
πελεκάνος, δ κόρακας, τά περι
στέρι, ή πέρδικα, ό κύκνος, τά παγώνι, 
τό τρυγόνι έχουν τήν περιγραφή τής κατα
γωγής των.

Σέ αρχαίας θρύλους έπίσης άνάγουνε τήν 
καταγωγή τους, ή γλαύκα, τά όρτύκι, ά α
ετός, τά γεράκι.

Ή  μοιχεία, ή έκδίκησις, ή τιμωρία τρο
μερών εγκλημάτων, είναι οί αφορμές πού 
καθορίζουν τή μεταμόρφωση άνδρών, γυ- 
ναικώνή ήμιθέων σέ πουλιά. Ή  εΰσπλαγχνία 
τοΰ θεοΰ έπίσης τούς μεταμορφώνει καμ- 
μιά φορά γιά νά Ινώση έραστάς πού τούς 
έχώρισε δ θάνατος.

’ Ακόμη καί ή μεταβολή διρι τοΰ περιβάλ
λοντος προκαλεί ένίοτε παρόμοιες 
μεταμορφώσεις, μεταβολές δηλαδή 
στή στολή τών πουλιών. Ά λ λ ’ εί
ναι γνωστές σέ δσους έχουν καί 
μέτριες έστω γνώσεις.

Οί Χριστιανικοί θρύλοι δέν άφη- 
γοΰνται παρόμοιες μεταμορφώσεις, 
οδτε θά ’ μποροΰσαν νά άφηγοΰν- 
ται, δοθείσης τ^ς ουσίας του Χρι- 
στιανιιμοΰ. ’Αφηγούνται ώς έπί τό 
πλεΐοτον μεταμορφώσεις πουλιών 
άνωνύμων, πουλιών άνευ ταυτότη- 
τος, σέ πουλιά ώρισμένα, δπως 
συμβαίνει μέ τό χελιδόνι, ή μέ τόν 
πύρρουλα, ή άπλώς έξηγοΰν τό 
τραγοΰδι τους, δπως συμβαίνει μέ 
τάν κορυδαλλό.

Ά ς  αφηγηθούμε μέ λίγα λόγια 
μερικούς άπά τούς θρύλους αυτούς, 
έκείνους πού μοΰ φαίνονται ωραιό
τεροι.

Ό  θάνατος τοΰ Ίησοΰ μετα
μορφώνει στό μποΰφφο Ινα άγνω
στο ώδικά πουλί, κι’ Ινα άλλο

πουλάκι σταχτί στόν κοκκινόστηθο πύρ
ρουλα.

Ό  μποϋφφος, σύμφωνα μέ μιά ισπανική 
παράδοση, ήτανε Ινα άπά τά καλλίτερα 
ώδικά πουλιά. "Οταν έσταυρώθη δ Ίη - 
σοΰς, δ μποϋφφος ήταν παρών ατήν τρο
μερή σκηνή, κι’ άπά τότε έμίσησε τά 
φώς τοΰ ήλιου, καί δέν ξανατραγούδησε 
ποτέ, άλλά άλλαξε τά κελάϊδημα σ’ Ιναν 
πένθιμο στεναγμό. .

Στό μαρτύριο τοΰ Ίησοΰ παρευρίσκετο 
έπίσης κι’ Ινα πουλάκι σταχτοπράσινο. 
Είδε τά άκάνθινο στεφάνι γύρω άπά τό 
κεφάλι τοΰ έτοιμοθανάτου καί μή εύρί- 
σκοντας άλλον άποτελεσματικώτερον τρόπο 
νά τόν βοηθήσω, προσεπάθησε ν’ άπο- 
σπάση μέ τά ράμφος τ ’ άγκάθια άπό τό 
ματωμένο μέτωπο. Έ ν α  άπό αυτά τά 
έπλήγωσε καί τά αίμα έκαμε μιά πλατειά 
κόκκινη κηλίδα στό στήθος του πουλιοΰ. 
Έ ν ας άγγελος πού πετοΰσε τριγύρω άπό 
τό Σταυρό, είδε τήν κηλίδα καί σ’ ανά

μνηση τής καλωαύ- 
νης καί τής συμπό
νιας τοΰ μικροΰ αύ
τοΰ πουλιοϋ, είπε καί 
έγινε νά τήν διατη- 
ρήσ·>3 Υ1̂  πάντα. 'Ο 
Τζοβάννι ΙΙάσκολι στό 
τραγούδι του « 'Ο ι  
σύντροφος τον μα
ραγκόν» άπεθανάτισε 
Ιναν άλλο θρΰλο τοΰ 
πύρρουλα.

Ό  Ιω σή φ  είχε νά 
ίσιάξη Ιναν κορμό 
κυπαρισσιοΰ' έπήρε 
τά σφουγκάρι, τό
βούτησε στά κόκκινο 
χρώμα, έβαψε τό
σπάγκο, κι* είπε σ’ 
Ινα άγνωστο πουλάκι 
πού καθόντανε πλάϊ 
καί τόν έκύτταζε. 
Έ λ α  έδώ καί κράτα 
μέ τά ράμφος σου 
τή μιά άκρη τοΰ
σπάγκου. Τό πουλί 
έκράτησε τό σπάγκο, 
κι’ δ Ιω σή φ , άφοΰ
έκανόνισε τό σημάδι, 
έπήρε τό πριόνι κι’ 
άρχισε νά πριονίζη· 

δπου στήν πόρταέφάνηκε ή Μαρία κρατών
τας ατήν άγκαλιά της τό θείο βρέ
φος, τάν Ίησοΰ. Τό πουλάκι, φιλο
περίεργο, έγύρισε άπότομα τά κε
φάλι καί τά σημάδι έξέφυγε. θυμω
μένος τότϊ δ Ιω σή φ  του πέταξε τά 
σφουγκάρι στά στήθος καί τό πουλάκι 
έγινε κοκκινόστηθο κι’ έπήρε τά δνομα 
πύρουλας.

Άκόμα πιό χαριτωμένος είναι Ινας
θρΰλος τής Βρετάνης.

Μιά φορά δ κορυδαλλός είχε έπιφορτι- 
σθή μέ τήν άποστολή νά άνοιξη τίς θύ- 
ρες τοΰ Παραδείσου στίς ψυχές τών νε
κρών. Κάθε μέρα, δ φτερωτός αύτάς ψυ
χοπομπός τών ούρανών εκανε δυο ταξεί- 
δια, τά ."να τά πρωΐ, τά άλλο τά βράδυ. 
Ά λ λ ’ δταν δ Ίησοΰς άνελήφθη στάν ού
ρανό, ό κορυδαλλός τόν καλοΰσε — άναί- 
δεια μιά φορά ! — νά τοΰ άνοιξη τή θύρα 
τοΰ παραδείσου, φωνάζοντας μάταια τό 
δνομα τοΰ θεοΰ.

D iu  ! D iu  ! D m  !
Ό  Ίησοΰς τόν τιμώρησε καί τόν 

καθήρεσε άπά τήν τιμητική του 
άποστολή. Έ βαλε στή θέση του 
τόν Ά γ ιο  Πέτρο. Κι’ άπό τότε 6 
κορυδαλλός νιώθει τή νοσταλ
γία τοΰ παραδείσου καί δοκιμάζει 
νά ξανανέβη έκεί. Τότε τάν άκοΰ- 
με νά ψάλλει, ένψ ύψώνεται 
μέσα στδ γλαυκό τοΰ ούρανοΰ : 

Per, Per. D igo r d ’ hiu 
(Πέτρο, Πέτρο, άνοιξέ μου) 
Biken, pec’ het ne rin 
(δέν ξαναφορτώνω ποτέ)
Per, Per, D igo r d ’ h iu 
Biken, pec’ het ne rin 

κι’ άνεβαίνει, άνεβαίνϊΐ, καί φθά
νει ώς τίς θύρες τοΰ παρα
δείσου.

Ά λ λ ’  δ Ά γ ιος  Πέτρος είναι 
άλύγιστος καί τόν άπωθεί.

Τότε δ κορυδαλλός, άπελπισμέ- 
νος, ξανακατεβαίνει, σά μιά σαΐτ- 
τα, βλασφημώντας.



C ’ hoas h e tou in .
(θά  ξαναβλαστημήσω πάλι) 

C ’ h oas  he tou in ! 
D iu  ! D iu  ! D iu  !

Καί ιδού τέλος δ θρΰλος των περίστε
ρ ω ν , δ ωραιότερος δλων:

'0  ήλιος έκατέβαινε άργά πρός τή θά
λασσα, έκεΐ κάτω, πρός τά βουνά τοδ 
Καρμήλου. Πρός τήν άνατολή τά δρος 
θαβώρ ήταν σκεπασμένο άπό τή ρόδινη 
άνταΰγεια τοΰ ήλιοβασιλέμματος, άλλά 
πίσω άνέβαιναν τά σύγνεφα άπό τή λίμνη 
τής Γεννισαρέτ.

'Η Ναζαρέτ, σκαρφαλωμένη έπάνω στήν 
βουνοκορυφή, ήτανε λουσμένη άκόμη μές 
στά ζωηρά αΰτά φως τοΰ χλιαρού άπρι- 
λιάτικου ήλιου. Φαιδρά κελαϊδίσματαπου
λιών, στάν άέρα χαρωποί άντίλαλοι άπά 
τραγούδια των βοσκών. Στή πλατεία δπου 
ήγείρετο ή Συναγωγή, σιμά στήν πηγή 
πού τήν σκίαζαν πανύψηλοι κέδροι, τέσ- 
σαρα παιδάκια έδιασκέδαζαν νά φτιάνουν 
πουλάκια μέ τά χώμα τό νοτισμένο άπά 
τά νερά τής πηγής.

’Απά Ινα σπίτι γειτονικό, άκούετο δ ρυθ
μικός ήχος τής πλάνης, πού πηγαινοήρ- 
χετο σάν φτερά μές στό έλαφρό καί ρ ω 
μαλέο χέρι τοΰ ’ Ιωσήφ, τοΰ ξυλουργοΰ, 
καί μιά γλυκειά γυναικεία φωνή τραγου
δούσε ενα γλυκά νανούρισμα πού φαίνον
ταν νά παρακολουθή τά ρυθμικά ήχο τοΰ 
ξυλουργικού έργαλείου.

Τά παιδάκια είχαν φτιάσει καθένα άπά 
Ινα πουλάκι, άλλά καί τά τέσσαρα ήσαν 
δμοια άναμεταξύ τους, σάν νά ήσαν καμω
μένα επάνω στά ϊδιο μοντέλλο.

Τ ’ άπόθεσαν έπάνω στό χωμα, άλλά 
δέν μπορούσαν νά σταθούνε δρθια στά μι
κρά τους πόδια, γιατί οί οΰρές ήτανε πο
λύ μακρυές καί τά έκαναν νά γέρνουνε 
πρός τά πίσω, άπά τό δυσανάλογο βάρος.

"Ενα άπά τά μικρά είχε τότε μιά ξα
φνική ιδέα. "Ετρεξε στό σπίτι τοΰ ’ Ιωσήφ 
καί σέ λίγο έβγήκε κρατώντας δύο ξυλα- 
ράκια, μακρυά καί λεπτά, καί τά στήρι
ξε στήν ούρά τοΰ πουλιοΰ του, σά νά ή
σαν δυο μακρυά διχαλωτά φτερά. Τά ξυ- 
λαράκια αύτά, άκουμπώντας, έπάνω στή 
γή, έπέτρεπαν στό δμοίωμα τής άργίλλου 
νά στέκεται δρθιο έπάνω στά πόδια του. 
Στή μέση τοΰ ράμφους, Οπήρχε μιά προ

εξοχή, πιασμένη στή βάσι άπά τά δακτυ
λάκια τοΰ μικρού οΰτως ώστε νά καταλήγω 
σέ μέση.

Φωνές χαράς έχαιρέτισαν τή μεγαλο- 
φυά έφεύρεση τού συντρόφου, καί τά άλ
λα παιδάκια Ιτρεξαν, καί τά τρία μαζί, 
στά σπίτι τοΰ ’Ιωσήφ, γιά νά ζητήσουν 
ξυλαράκια, μέ τή σειρά τους. Στή θορυ
βώδη αύτή επιδρομή, έσταμάτησε δ ρυθ
μικός κρότος τής πλάνης, έσώπασε ή 
φωνή τής γυναικός.

"Οταν τά τρία διαβολάκια έβγήκανε μέ 
τά ξυλαράκια τους, στά κατώφλι τοδ σπι
τιού έφάνηκε Ινας νέος τριάντα έτών, μέ 
ξανθά, κυματιστά μαλλιά, μέ πρόσωπο 
ώραΐο, μέ τό βλέμμα γεμάτο άπό άπει
ρη γλυκύτητα. Έχαμογέλασε στά παιδά
κια. "Επειτα έκύτταξε στήν άνατολή, δ
που έσωριάζοντο τά νέφη. Μόλις είχε ε
πιστρέφει άπά πάνω έκεΐ, άφοΰ έδέχθηκε 
τό βάπτισμα τοδ ’ Ιωάννη. Καί τό καθα
ρό καί γαλήνιο του μάτι, καρφώθηκε έπά
νω στή Συναγωγή- Τά ήξερε ήδη, δέν 
θά τόν άκουαν οι συμπατριώτες του, άλλ ’ 
ώστόσο Οά άρχιζε άπό κεΐ, τά προσεχές 
σάββατο, τά κήρυγμά του. Κι’ έκύτταξε 
άκόμη μιά φορά τά παιδάκια μέ τρυφερό
τητα. Είχαν άποτελε'.ώσει τό έργο τους. 
Ό  ήλιος έχρύσωνε άκόμη τή μέση τοδ 
δρόμου πού άναχωροΰσε άπά τή μικρή 
πλατεία καί άνέβαινε πρός δυσμάς. Τά 
κέδρα καί ή Συναγωγή έσκίαζαν δλόκλη- 
ρη τήν πλατεία.

Τά παιδάκια έφεραν στή μέση τοΰ δρο
μάκου τά πουλάκια πού είχαν πλάσει μέ 
τάν πηλό, τά άφησαν έκεΐ γιά νά ξερα
θούν στις τελευταίες άκτΐνες τοΰ ήλιου, 
καί έπέσιρεψαν στήν πηγή γιά νά πλύ- 
νουν τά χέρια τους. Ά λ λ ά  άπό τά δρο
μάκο άνέβαινε βιαστικά Ινας φαρισαΐος 
καί κατευθύνετο στά Ναό. "Οταν έφθασε 
σιμά στά πουλάκια, τά είδε, δέν παραμέ
ρισε όμως, κι’ ήταν έτοιμος νά τά θρυμ
ματίσω κάτω άπά τά πόδια του.

Τά τέσσαρα παιδάκια έβγαλαν απελπι
σμένες φωνές, καί Ιτρεξαν νά δπερασπί- 
σουν τά αριστουργήματα τής τέχνης των. 
Ά λ λ ’ δ νέος μέ τά ξανθά μαλλιά — δ 
’ Ιησούς — έσήκωσε τά χέρι καί τά κίνησε 
ελαφρά στόν άέρα.

Τά τέσσαρα δμοιώματα άπά τή γριζωπή 
λάσπη τοδ δρόμου έμπηξαν μιά φωνή, 
διαπεραστική καί μακρόσυρτη, άνοιξαν 
τά φτερά καί επέταξαν σάν αστραπή.

Είχαν γίνει πουλιά ζωντανά. . . .
Ό  φαρισαΐος έμενε σάν κατάπληκτος 

καί τά παιδάκια κυττοΰσαν έκστατικά τά 
Ιργα τών χεριών τους νά χάνωνται μέσα 
στή γαλήνια γλαυκότητα τού κατακάθα- 
ρου οΰρανοΰ. Τά πουλιά διέγραφαν μεγά
λους γύρους μέσα στάν άέρα, έπέρασαν 
έπάνω άπό τήν πλατεία, έχαμήλωσαν, 
έξυσαν μέ τά φτερά τους τό έδαφος, 
ξανανέβηκαν, έφτερούγιααν έπάνω άπό 
τίς στέγες, άφίνοντας μακρόσυρτες χαρ
μόσυνες φωνές. Ά λ λ ά  δ ήλιος είχε κρυ
φτεί πίσω άπό τά βουνά τού Καρμήλου, 
καί μιά·· έλαφρή σκιά έσκέπαζε τήν πλα
τεία. Ό  Ίησοΰς έστεκε άκόμα έπάνω στά 
κατώφλι, χαμογελώντας. Τά τέσσερα που
λιά έπετάχυναν τά τρελλά πέταγμά 
τους καί πήγαν κι’ έκάθισαν, μ’ Ινα λά- 
λημα ταπεινό, έπάνω σέ μιά προεξοχή 
τής στέγης τού σπιτιού τοΰ ’ Ιωσήφ. Τά 
παιδάκια, πού δέν μπορούσαν άκόμα νά 
πιστέψουν δ,τι είδαν τά μάτια τους, έπή- 
ρανε, άργά καί συλλογισμένα, λυπημένα

άλλά καί χαρούμενα, τά δρόμο πρός τά 
σπίτια τους. Ό  φαρισαΐος έμπήκε στό 
Ναό. Ή  νύκτα κατέβαινε γλήγορα' δ Ί η 
σοΰς έκύτταξε δλόγυρα τάν Ναό πού τάν 
περίμενε καί τά πουλιά, πού έκάθηντο, 
σιωπηλά τώρα, τά Ινα πλάϊ στά άλλο, 
έπάνω στή στέγη. Έ πειτα ξαναμπήκε 
στά σπίτι γιά νά καθίσω στά λιτά τραπέζι 
τοδ δείπνου, άνάμεσ’ άπά τάν πατέρα καί 
τή γλυκειά μητέρα του.

Στά πόδια τοϋ σταυροδ έθρηνοδσαν οί 
τρείς Μαρίες, κι’  δ ’ Ιωάννης, πού δ ’ Ιη
σούς τόν είχε δποδείξει στή μητέρα του 
γιά παιδί της : Μητέρα, ιδού δ υιός σου 
—  ’Ιωάννη, ιδού ή μητέρα σου... Έ πλη- 
σίαζε σχεδόν μεσημέρι, καί δ ήλιος 
εκαιε. "Οταν, ιδού μέσα στόν άέρα, μιά 
φωνή λυπητερή κι’  Ινα σμήνος πολυά
ριθμο άπό γκρίζα πουλιά, πού κυβερνού
σαν τό πέταγμά τους πρός τά σταυρό.

Ή ταν τά πουλάκια πού είχε ζωντά
νεψε. δ Ίησοΰς, κι’ δποΰ στά διάστημα 
τών τριών έτών πού έπέρασαν είχαν πολ- 
λαπλασιαοθή, κι’ έτρέχανε νά χαιρετή
σουνε καί νά ένισχύσουνε τά δημιουργό 
τους. Ό -Ίη σοΰς έσήκωσε τά μάτια πρός 
αΰτά καί τά κύτταξε τρυφερά, εννοώντας 
τά λάλημά τους. Έσφιξαν τά πέταγμά 
τους, σ’ Ινα κύκλο στενό, γύρω άπά 
τά σταυρό, αναστενάζοντας άπελπισμένα 
καί λούζοντας τά φτερά τους στό αίμα 
πού έτρεχε άπά τίς πληγές.

Καί νά, τά μεσημέρι ή γή συν;φιάζει, 
σκοτεινιάζει δ ήλιος' έπί τρείς δλόκληρες 
ώρες βασιλεύει νύκτα φριχτή. Έ πειτα 
ενας τρομερός σεισμός' γκρεμίζεται δ 
ναός, τά παραπέτασμα σχίζεται' δ Ί η 
σοΰς ήτανε νεκρός !

Έ πειτα τά φώς ξαναφαίνεται. Έ πάνω 
στό βουνά οί εύλαβικές Γυναίκες έλα- 
τρεύανε άκόμη τάν Ίησοΰ, περιστοιχισμέ
νες άπό τούς πιστούς. Καί γύρω άπά τά 
σταυρό έκυκλόφερναν τά πουλιά, πού εί
χαν γίνει ήδη χελιδόνια, δχι πιά γκδι- 
ζωπά σάν τή λάσπη τοΰ δρόμου, άλλά 
μαΰρα στή ράχι, στά φτερά, στήν ούρά, 
στό κεφάλι, σε ένδειξι πένθους, καί στά 
μέτωπο καί στά στήθος οί στάλες τοδ 
αίματος πού είχαν μαζέψει. ’Επέταξαν 
ώς άργά τά βράδυ, γύρω άπό τά σταυρό. 
Έ πειτα έγύρισαν στις φιλόξενες στέγες, 
άλλά τά μαύρο μανδύα τοΰ πένθους, δέν 
τόν έβγαλαν ποτέ πιά.

Τ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ

ΜΑΥΡΑ  ΚΑΙ ΣΥ Φ Ο Ρ ΙΑ ΣΜ ΕΝ Α  
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  —

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

νήμερα τά Χ ριστού 
γεννα— άμα φώ ταε αύ
τή ή μέρα— ένα φριχτό 
μαρτύριο τήν τυράν- 
ναε, κι’ ή θύμ η ση — 
σκληρή κι’ επίμονη— 
τής τριβίλαε τό μυα
λό... ’ Α πόδιωχνε κάθε 
χρόνο,— δσο μ πόροε— 
τό κακό ποΰ τή βρήκε, 

καί σφίγγοντας λαχταρισμένα στήν πο
λύπαθη άγκαλιά της τό μονάκριβο 
γυιό της, π ροσπ άθαε στά  φιλιά καί στά 
χάδια του, νά βρή τή λησμονιά ποΰ 
δίψαε... Ή τ α ν ε  τόσο  κ α τά βαθ ά  της ρ ι
ζωμένη καί στεργιωμένη ή απαίσια  
στιγμή τοϋ χαμοΰ πού τής ήταν α δύ 
νατο νά ξαστοχήση, κι’ αιώνες νά περ
νούσαν...

"Ε νας μήνας καλά-καλά δέν πέρασε 
ά π ’ τό γάμο τους— ΰστερ άπό πολύ
χρονη άγάπη, άκόμα οί χωριανοί— 
κι’ άς πέρασαν καί δέκα χρόνια— τόνε 
θυμούνται.. Τ ά  κουφέτα σω ρό , καί τά 
καλορίζικα κι’ οΐ εύχές πάαιναν κι’ 
ερχόντουσαν, καί τά χωρατά  στό 
«Ή σα 'ία» σκόρπαγαν τό γέλιο καί τή 
χαρά, καί ξεκαρδίστηκαν σάν δ  Ν ότης, 
— δ Χ οντρονότης ό χωρατατζής — σκ όρ
πισε μέ δύναμη— σ τ ’ άστεΐα.. χωρίς νά 
θέλει τάχατες— μιά χούφτα κουφέτα 
μυγδαλένια στό  Νουνό πού κράταε τά 
στεφ άνια  καί πού δυό-τρία  άπό δαύτα 
— τά μεγαλύτερα —βρήκαν τόν Π απά- 
Λ ούτζη κατακέφαλα καί τοΰ/.αναν 
καροϋλες στό  κούτελο. Ό  Θ έμος— ένα 
παλληκάρι ίσαμε κεΐ πάνου— γέλασε στά 
σ ω σ τά  του μέ τό χωρατό, καί γιά νά 
μήν άποφανή, βούλωσε τό στόμα του 
μέ τό δεξί του χέρι, τό ντυμένο άδέξια  
— π ρώ τη  φορά  τοϋ τύχαινε— μέ τ ’ ά σ 
προ γαμπριάτικο πάνινο γάντι... Καί 
κείνη— μαύρη κι’ άραχλη τώ ρ α — ή Ά σ η - 
μοΰλα—ένας δροσάτος καί κάτασπρος 
κρίνος στό  πέπλο φ ά ν τα ζε—γένηκε σάν 
παπαρούνα κόκκινη, κι’  άκόμα π ερ 
σότερο κατακοκκίνησε σάν  ό Π απά - 
Λ ούτζης ξεφώνησε, μπορεί κι’ άγα θ ά , 
μά κακιωμένα δμως καί μέ κατσουφια
σμένα τά μ ο ύ τρ α : «Αύτά θάχουμε
τώ ρα  Έ δ ώ  ’ ναι μυστήριο.. Τί τό διά
τανο, θ ά  παίξουμε;.. Ά ,  μπά, γιά προ- 
σέχτε λ ίγο .»  Κι’  άρχισε πάλε τό 
«Ή σα 'ία  χόρευε..» σκουντώντας ά π ’ τό 
κακό του τό παιδί πού κανονάρχαε, 
καί πού οί σκουντιές τδκαναν νά βάλη 
κάτι τσιριτά, λές καί τοϋχανε τό  μα

χαίρι στό  λαιμό...— Έ ν α ς  μήνας καλά- 
καλά δέν πέρασε άπ ’  τό γάμο το*>ς, 
δ πάρεδρος φ ώ ν α ξ ’ ένα-ένα τά  παλ
ληκάρια, καί τούς δήλωσε π ώ ς πάνε 
στρατιώ τες γιά νά κάνουν τό χρέος 
τους, γιατ ’ ή Π ατρίδα  περνάει στιγμές 
άσκημες, κι’ οί οχτροί ά π ’ ώ ρα  σ ’ ώρα  
πολεμάνε νά πατήσουνε τή Σαλονίκη, 
πού γιά δαύτην χύθηκε ποτάμια τό 
αίμα, καί πού ό βασιληάς τήν πλέρωσε 
μέ τή ζω ή  του, ξαφνικά καί μυστη- 
ριώδικα...

Π ρώ τος καί καλύτερος δ Θέμος ό 
Δίπλαρης άποχαιρέτησε τήν ’ Λσημοϋλα 
του— δ πόνος τοϋ τρύπαε τήν καρ- 
δ .ά — ,μέ παράπονο καί κλάμα μπορεί, 
μά μέ κάποιονε ξεχω ριστό εν θου σια 
σμό πού πάει κι’ αύτός ν ’  άγωνιστή  
γιά τήν Π ίστη καί γιά τήν Π ατρίδα, 
δπ ω ς τοΰλεγε κι’  ό πατέρας του κι’ 
ό πατέρας τοΰ πατέρα του κι’ δ δά 
σκαλος στό  σκολειό, κι’ ό παπάς στήν 
έκκλησά τους...

Κ ι’ ή μέρα έφτασε.. Κ αταμεσής στό 
χωριό στό μεγάλο πλάτανο, μαζώχτη- 
κ α ν -  έτσι τό συνείθιζαν κ α θ ’ έπιστρά- 
τε/ψη, άκόμα καί παλαιικά— γιά τό χο
ρό, κι’ οί κλαρτζήδες μέ τά  λαγοΰτα 
παίζανε καλαματιανά καί τσάμικα, τής 
χαράς καί τοϋ πόνου, τ ’ άποχωρισμοΰ 
καί τής αγάπης, κι’  άμανέδες κλαψά- 
ρικους, κι’ ήρω ϊκά  καί κλέφτικα— τοΰ 
Δυσσέα  καί τοΰ Κ ατσαντώ νη — γιομάτα 
δόξα  κι’ άρματωλήκι... Τά κολλαριστά 
χιλιάρικα κολλιώντουσαν ά π ’ τούς π ροε
στούς έπιδειχτικά κι’  άσήκικα στά  κού
τελα τώ ν  βιολιτζήδων —  πού τά  ξαρ- 
γύρωναν ΰστερα οί ίδιοι στούς ίδιους 
«κατά  ’ φχαρίστηση»— καί τά  τραγούδια 
έδιναν κι’ έπερναν, κι’ οί γυναίκες ά- 
νέμιζαν τά  μαντήλια τους, άλλες μέ 
κλάματα, κι* άλλες μέ νευρικές χειρο
νομίες, καί σπ ασμωδικές κινήσεις..

. .  . Σ τό  καλό., στό  καλό παλληκάρια 
μου, καί μέ τή Νίκη !. ’ Αγκαλιές διά- 
πλατες άνοιχτήκανε καί κλείστηκαν, 
δάκρυα κυλίσανε μέ πόνο, κι’ άλλάχτη- 
καν φιλιά, κ’ οί βιολιτζήδες ώ ς  δξω  
ά π ’ τό χωριό τούς ξεπ ροβόδισαν  !..

—  Δέν έχω γράμμα Χ ρή στο ;...
—  . . .  Ό χ ι  !
— Ά χ  !.·

—  Γ ιά  κύττα . . .  κύττα καλά, *’ Αση- 
μοΰλα Δίπλαρη ».

—  Τίποτις.

Κ ι’ ό  καιρός βαρύς καί σκοτεινια
σμένος περνούσε, μολυβένιος δ ουρανός 
τής φάνταζε, κι’ ή λύπη καί τό π ένθος 
φώληασαν στήν ψυχή της... Δυό... Τ ρία ... 
πέντε... έξη... έξη σ ω σ τά  χρόνια... Έ ν α  
-δ υ ό  γράμματα στις άρχές, κι’ ΰστερα... 
πάει. Ούτε μιάν άδϊΐα .. Ούτε λιπο- 
τάχτης νά ρθτ)...Ό  Ντούλας ό Κ ομποθε- 
κνας νάτος... καί μέ τό ντουφέκι του 
καί μέ τήν ά ρμ ατω σά  του κι’  δλας, και 
βγήκε στό  κλαρί... κι’ ό γυιός τοϋ Π ά- 
ρεδρου π ρώ τος καί καλύτερος, ήρθε 
δυό-τρεΐς φορές... κι’ ό Β λάσης τοΰ 
Γ ιατροΰ  κάθε τόσο κατέβαινε άπ ’ τήν 
’ Α θ ή να — καί μέ τά  ροϋχα του, κατά 
πού τά  σιγύρισε άτός του οπ ω ς τοΰ 
γούσταρε, γιά γαλονά τόν έπερνες — , 
πού μέ «τό μέσο» μπήκε στά  γραφεία, 
καί δέν είδε—τό καλότυχο— μάϊδε μα- 
κελιό, μάϊδε κανονίδι.. Καί τ ’ άλλο τό 
παιδί τής Μ ύρτακνας,— είχε δυό σταλ 
μένα ή καψομάνα— σάμ ατις είχε κι’ 
άλλα ; τρεις θεγατέρες, κι’ αύτές τής 
παντρειάς...— τό δεύτερο — τό π ρ ώ το  
πάει καλιά του., ποιός ξέρει ποιά  γου- 
βαθιά  νά βούλωσε... ήρθε κι’ αύτό μ’ 
άναβολή— ,άφοΰ πολέμησε δυό χρόνια 
καί τό καλοτύχιζαν ούλοι τους...— μόνο 
πού κουτσόβηχε λιγάκι, καί τ ’ αύτιά του 
φέγγιζαν άπ ’ τήν κακοπάθεια ...— "Εφυγε 
κατάκαλα καί φρόνιμα άπ ’ τό χωριό, 
καί τώ ρα  γύρισε άνάποδος κι’  άνέμυα- 
λος, βλαστήμαε καί καταριώτανε τόν 
Π όλεμο καί τίς αιτίες, τό μακελιό καί 
τόν άνθ-ρωπο πού βάλθηκε τίς ίδιες 
του τίς σάρκες νά ξεσκίζη, γιά τό συ- 
φέρο, γιά θρόνους, γιά μεγαλεία καί 
τά ρέστα...

Κ ι’ άλλοι ήρθανε, άλλοι άρρώ στη σαν  
κι’  έρεψαν στό  σοκομεΐο, κι’ άλλοι 
σκοτώθη καν στόν άτιμο τό Σαγγάριο, 
πού μαυροφόρεσε τίς μαννάδες, άρφά- 
νεψε τά παιδιά, καί π αράδω σε στήν 
έκμετάλλεψη καί στήν αίσχρότη τίς χή
ρες καί τά  κορίτσα, πού θόλιοσε τό 
μάτι τους άπ ’  τήν πείνα κι’ ά π ’ τήν 
αβάσταχτη  φτώχεια..

Ό  πάρεδρος, κείνο τόν καιρό, εΐπε 
καί χτύπησαν χαρμόσυνα τίς καμπ ά
νες, τοιχοκόλλησε τό χαρτί στήν έκ
κλησά, κι’  άπό στόμα  σέ στόμα  μαθεύ
τηκε π ώ ς «τά  παιδιά γυρίζουν, καί π ώ ς 
δ Π όλεμος τέλεψε». Θ ’ άρχέψουν πάλε 
τίς δουλειές τους πέρα στούς έλαιώνες 
— κλαρί δέν έμεινε., κουκοΰτσι έληά 
γιά μαρτύριά δέ βρίσκανε..— κάτου σ τ ’ 
άμπέλια πού τά ρήμαξεν ή άρρώ στεια  
καί τά σαρακόφαε, κι’ άπάνου στά  χ ω 
ράφια πού κατάντησαν άπ ’ τήν άνε- 
δουλειά χούρβαλα..

Έ ν α ς ... δυό... τρεις...δέκα... σ τά  δάχ
τυλα μ ετριώντουσαν τώ ρα  πού γύρι
σαν, ά π ’ τό μπουλούκι ποΰφυγε τότες...

... Βουβή κι’ αμίλητη ά π ’ τή θλίψη 
κι’ ά π ’ τόν άβάσταχτο  πόνο της ή Ά -  
σημοΰλα πού δέ φαινόντανε, πού δέν 
άκουγόντανε πουθενά  δ  Θ έμ ος— έξη 
χρόνια πού τέλεψ’ ή έπιστράτεψ η, κι’ 
άλλα τέσσερα π ’  άργόπ ερασε ό δ ιαβα - 
τάρης χρόνος, σ ω στά  δέκα— μαυροφ ο
ρήθηκε, κλείστηκε στήν κάμερά της συ 
φοριασμένη κι’  άραχλη μέ τήν ψυχή 
γιομάτη πίκρια κι’ οδύνη, καί σφ ίγ 
γοντας τήν άγκαλιά της τό μονάχο 
γυιό της, π ροσπ άθ α ε στά  φιλιά καί 
σ τά  χάδια του νά βρή τή λησμονιά 
πού βίψαε...



Δεκάχρονο τό παιδί τώρα, τάνοιωϋε 
οΰλα γύρω του, καί σ τ ’ άκράτητο 
κλάμα τής Μ άνας του, ό πόνος τοΰ 
τρύπαε τήν καρδιά καί τοΰ φλόμωνε 
τό μυαλό !

Π αραμονή Χ ριστούγεννα.
Τό κρΰο τσουχτερό περούνιαζε τά 

κόκκαλα. κι1 οί χωριανοί τοιμάζουνταν 
γιά τή γιορτή... 'Ο  πάρεδρος ψυχοπο
νιάρης κι” ά θ ρ ω π ο ς— κάθε χρόνο ετσι 
— ’πό δώ , πό ’ κεΐ, μάζωξε κάτι λεφ
τουδάκια γιά τή φτωχολογιά, τίς χή
ρες, καί τίς κατατρεγμένες !

Ό  Χ ρή στος ό διανομέας μέραζε τό 
χρήμα μέ μπουλέτο, καθένας μέ τή 
σειρά του καί τό ποσό... Χ τύπησε καί 
στής κατακαϋμένης Ά ση μ οΰ λας τό σπ ι
τάκι, καί, κέρινη ά π ’ τό σπαραγμό, 
πρόβαλε στό  κατώφλι τρεμάμενη καί 
φοβισμένη σάν τόν είδε νά ρω τήση  : 
— λές κι’ αΰτό τής έ'μεινε ελπίδα της καί 
παρηγόρια.

— . . .  Γράμμα Χ ρή στο  ;
- Ό χ ι .
—  Ά χ  !
—  Γ ιά  κΰττα... κΰττα καλά . . .  « Ά σ η -  

μοΰλα Δίπλαρη.»
— Ά χ  !
—  . . .  Ναί.. έ'να μπουλέτο.. Ά ση μ οΰ λα  

Δίπλαρη.
— Ά χ ! Δ όξα  στή Γέννησή 2 ο υ  Χ ριστέ! 

κι’ έτρεξε στό  γυιό της σφίγγοντας 
στούς κόρφους της «τ ’ άγια τώ ν  αγίων» 
γιά δαΰτην... τό μπουλέτο.

— . .  .Γυιέ μου., γυιέ μου., νάτο.. ήρθε 
γυιέ μου.. Ν ά π ’  ό θ ιό ς  μας λυ π ή θη 
κε... Ό  πατέρας σου... ό πατερούλης 
σου... άνοιχτο πολυπικραμένο μου καί 
διάβαστο.. άχ !..

—  Τίποτις !
Τά λεφτά τάσκισε, καί τό μπουλέτο 

τδρριξε στή φ ω τιά  # ροφ ή  ό γυιός της.
Ή  έρμη μάνα χτΰπαε τό κεφάλι της 

γροθιές., ό γυιός της τή συγκράτησε, 
καί σάν  άπόκαμαν ά π ’ τό κλαμα, πλά
γιασαν. Τή νύχτα αναταράζονταν ά π ’ 
εφιάλτες καί λυγμοΰς !..

Οί καμπάνες πρίν τά ξημερώματα 
κι1 ώ ς τό πρωί, χτύπαγαν χαρμόσυνα 
καί διαλαλούσανε τή γέννηση.

Οΰλοι τους γιορτινά ντυμένοι, κι’ 
οΰλοι τους άστραφ τα ν  άπό χαρά. Οί 
χαροκαμένοι άπ ’  τόν πόλεμο κατάκλει- 
στοι στά  σπίτια  τους κλαίγανε..

Α νή μερα .
Ό  Π απά Λ οΰτζης πήγε,— κατά πού 

τό λέει καί τό Β αγγέλιο— ... γύρισε στή 
φτώχεια καί στή δυστυχία— κάθε χρό
νο έτσι— κι’  έ'διν’  εύχές καί παρηγοριές.

Π έρασε κι’ ά π ’ τή φτώχειά τή μάνα 
πού τό δεύτερο παιδί της— το καλό
τυχο— πήρ’ άναβολή- καί σάν  τέλεψε, 
τδφεραν οί γαλονάδες «άνίκανο» καί 
τ ’ άπάλλαξαν. Ή τ α ν  σωριασμ ένο στήν 
άχυρένια σ τρ ώ ση  του, κι’ ό βήχας τοϋ 
ρήμαξε τά σω θικ ά , κι’  ή θ έρ μ η - έρμη 
θέρμη, μερονυχτίς στό  δόλιο τό κορ
μάκι του— τό στέγνωσε... Σ ά ν  είδε τόν 
παπά, φούσκωσαν τά  στήθεια  του ά π ’ 
τό κακό του καί ξέρασ ’ αίμα... βλαστή- 
μαε καί καταριώντανε. Ή  χαροκαμένη 
μάνα έκλαιε...

Ό  Π απά Λ οΰτζης έφυγε πικραμέ
νος κι’  άναρωτιώ ντανε άτός του τό 
«γιατί» καί τί ’ ξερε κι* αύτός, καί 
τ ’ ένοιωθ·’ ό δυστυχισμένος !

Πήε καί στής Ά σημούλας... Ή  π όρ

τα  διπλομανταλωμένη, ήτανε κατά- 
κλειστη.

Χ τύπησε μ’ έπιμονή καί τ ’  άνοιξαν.
..Β ου βοί κι’  αμίλητοι μάνα καί 

γυιός τόνε κυττάζανε κατάματα γιά 
νά μαντέψουν..

Τούς είπε τά  λόγια πού λέει τό Β αγ
γέλιο, γιά τή φτώχεια, καί γιά τή δυ
στυχία.. δέ μίλαγαν καί πήρε θάρρος., 
φόρεσε βιαστικά τό πετραχήλι του, 
καί μουρμουρισε δυό— τρεις εύχές γιά 
τόν «Ά γ ν ω σ τ ο  Στρατιιότη» τό Θέμο 
Δίπλαρη, πού χάθηκε χωρίς νά μα- 
θευτή τό «ποΰ».

—  «Καλά Χ ριστούγεννα!»
Δέν τ ’ άποκρίθηκε κανένας καί φουρ

κίστηκε σά  δώ  καί δέκα χρόνια στό 
γαμο, που δυό τρία  κουφέτα τοΰκαναν 
καροΰλες στό  κούτελο..

Εφυγε βιαστικά ζουλώντας νευρια

σμένα τό πετραχήλι του.
.. Ό  γυιός τής Ά ση μ ού λας βγήκε 

στή λότζα  τοΰ σπιτιοΰ τους κρατώ ν
τας γερά καί σφιχτά τή μάννα του άπ ’ 
τό μπράτσο.

Ή  μέρα τούτη ήτανε λαμπερή !
Ό  ήλιος λαμπροφώτισε τά π ρό

σω π ά  τους καί τοΰ μικροΰ τά  μάτια 
πέταγαν φ ωτιές, θ α ρώ ν τας πέρα τά 
μάκρη τ ’ άτέλειωτα.

Μιά σκέψη θέριεψε μέσα του καί τοΰ 
τριβίλιζε τό μυαλό.

« Έ ν α  Π ατέρα πού δέ γνοίρισε, καί 
χάθηκε..»

Ή  δόλια ή Μ άνα του— ή δύστυχη 
και πολυπικραμένη— τόν έννοιθε γί
γαντα κοντά της !

Νοέμβρης 1929

Τ Α Κ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Κ Ε Φ Α Λ Ο Σ

ΑΠ' ΤΙΣ ΦΥΧΕΣ ΜΟΥ

Χτνπα βροχούλα μου χρυσή, γτνπα ξανά 
τώρα π’  όξω νυστάζουν οί άνθοί κι' ή γή 
τό>ρα πον χλαίει ολόγυρά μον οιγανά 

κι' όκνά ή σιγή . . ,

Το>ρα σάν πούπουλο αλαφρά ποΰ πλέο) κι' έγώ 
στής κάμαρης μου πάνω στούς κρυφούς καϋμονς,
'έλα νά ενώσουμε τούς πόνους μας κι' οί δνό 

καί τούς λνγμούς . . .

Χτύπα, βροχούλα μου χρυσή, χρυσές βροχές, 
τώρα που υπνώνουν οί άνϋοί λυπητερά 
τώρα πού βγάζουνε φτερά χρυσά οί ψυχές, 

χρυσά φτερά . , .

Τώρα κι' έγώ πού οιγανά θά κοιμηθώ
σαν πεταλούδα παν<ο στ' άνθη ένον γκρεμνόν — 

νά κατακάτσω άγάλι - ’γάλι ατό βυθό 
ονείρου άγνοϋ . . .

Χαλκίδα 1928 Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Σ Κ Α Ρ Ι Μ Π Α Σ

o o t x v c c c c c o c i c c i c c c c i c i c c e c c i c
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ΤΟΥ ΧΡΟ Ν Ο Υ  01 ΕΠ Ο ΧΕΣ
Τό κάθε τί, όσο φτωχό, ή 'Άνοιξη σάν φτάσει, 
μ' αρέσει πού στολίζεται μ' άγνή μιάν ώμορφιά, 
καί, μέσα στ’ άνιοτόριτο τό ξωτικό γιορτάσι, 
τής μοναξιάς μον αχώριστη γίνεται συντροφιά !

Μ ’ αρέσει τον καλοκαιριού τό κοφτερό λιοπύρι, 
γιατί, ώς ξεχύνεται τρελλή στ' αλώνια ή άργατιά 
καί πίνει άπό τής ξεγνοιασιάς τ’ άχτίμητο ποτήρι, 
ή στενεμένη ανάσα μου γίνεται πιό πλατειά...

" Ομως τον χινόπωρου ή πρώτη— πρώτη μπόρα, 
πού σιγοπέτει πένθιμα στά φύλλα τά παληά, 
μ’ ανέκφραστο παράπονο μον φανερώνει τώρα, 
σε μιά διχάλα έκεΐ ψηλά, μιάν έρημη φωληά...
Μά ώ ! τό άγιοκάντηλο, πού ατή χλωμήν είκόνα 
ρίχνει μιά τρεμουλιάρικη λάμψη, άλαργινή, 
καί οβυέται μέσ' στό παγερό αούρονπο τον χειμώνα, 
κείνο, απ' όλα πιότερο βαθειά με σνγκινεϊ...

Γ Ε Π Ρ Γ . Π . Δ Ε Ν Δ Ρ ΙΝ Ο ΣΜάης 1929

Η ΛΙΑ ΒΟΥΤΙΕΡ1ΔΗ

ΜΙ Α  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Μ Ο Ρ Φ Η  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ (1785-1860)

έσα σ:ίς μορφές των 
διανοουμένων καί των 
πολιτικών, πού πα
ρουσιαστήκανε στήν 
Ε λλάδα  μέ τήν ’ Ε
πανάσταση τοϋ 1821, 
ξϊχωρίζδί πολύ κι’ ή 
μορφή τοϋ Άντρέα 

Μουστοξύ3η, ένός "Ελληνα πού ή δράση 
του, ή ήθική το ) ύπαρξη, δ δπέροχος 
χαραχτήρας του, Η’ απομένουν πάντα δπο· 
δειγματικά. Γιά τό Ιργο καί τή ζωή τοϋ 
διαλεχτού αύτοϋ "Ελληνα, τοϋ σοφοϋ, πού 
πρώτος— μπορεί νά είπή κανείς— έβαλε 
στίς έλληνικές φιλολογικές καί Ιστορικές 
εργασίες τή σφραγίδα τής επιστήμης, τοϋ 
μεγάλου πατριώτη καί αληθινού ιδεαλι
στή, καί πού τά δνομά του γέμιζε πραγ
ματικά τίς έξη πρώτες δεκαετίες τοΰ 
19°υ αιώνα, έχουμε κατά καλή τύχη εξόν 
άπά τά έργα του καί άρκετές καί θετικές 
πληροφορίες. Καί πρώτα-πρώτα δπάρχει 
ή βιογραφία του γραμμένη ιταλικά άπά 
τόν Αιμίλιο Τυπάλδο, τυπωμένη στά 1836 
καί ξανχτυπωμενη στά 1838, άλλά διορ
θωμένη πιά καί μέ εξηγητικά σημειώματα 
άπό τόν ίδιο τό Μουστοξύδη. "Γσιερα 
εχουμε τή βιογραφία του γραμμένη άπά 
τόν Κερκυραΐο Ν. Β. Μάνεαη, (δημοσι
ευμένη σ:ά περιοδικό «Πανδώρα», τόμος 
ΙΑ' σελ. 252—255), τήν άλληλογραφία 
του μέ τάν Ά ντρέα Παπαδοπούλα Βρεττά 
(τυπωμέν/) ατά 1860), τά λόγο πού έ
βγαλε στήν κηδεία του δ Πέτρο; Βράϊ- 
λας— Άρμένης καί δπου τοϋ κάνει ένα 
άληθινά έξοχο χαραχτηρισμό, άλλε; λο- 
γής-λογής πληροφορίες σκόρπιε; εδώ κι’ 
έκεΐ, καί άνάμεσα σ ’ αύτές τοϋ Ίταλοϋ 
μελετητοΰ τής έλληνικής (άρχαία; καί 
νεώτερης) φιλολογίας Τομαζέου, πού κά
που γράφει : «Είδα τό Μουστοξύδη, τάν 
ιππότη τοΰ Αγίου Μιχαήλ καί τοϋ Αγίου 
Γεωργίου, τή ; 'Α γία ; Ά ν ν α ; καί άλλων 
πϋλλών, τά γραμματέα τή ; πρεσβεία;, τάν 
υπουργό τοϋ Καποδίστρια, τάν άρχοντα 
τή ; Παιδεία;, τάν άγαπημένο σοφά τών 
κύκλων τοΰ Μιλάνου, τοϋ Τουρίνου, τής 
Φλορέντσας, τοϋ Λονδίνου καί τοΰ Πα- 
ρισιοΰ, νά δέχεται μέ’ άπλότητα, πού δέ λι
γόστευε καθόλου τήν αξιοπρέπεια, τούς 
φτωχούς χωριάτες, πού τούς Ιδινε κάθι
σμα κοντά του καί νά αυχνολέη στή συ
νομιλία τάν τίτλο τοΰ «άδερφέ μου» μέ 
τήν ίδια έκείνη καθαρό οητα, πού άκού- 
γεται άπό τά χείλη τών 'Ελλήνων περισ
σότερο άπά τριάντα αγώνες.» Ά π ό  τίς 
βιογραφίες καί τίς πληροφορίες έπήρε κι’ 
6 Κ. Σάθα; άρκετές γιά τά Μουστοξύδη 
στή «Νεοελληνική φιλολογία» του (σελ. 
736— 741), δπως τό σημειόνει καί πολύ 
ύστερότερα δ Σπ. Δέ Βιάζης, πού έγραψε

μιά άρκετά πλατιά βιογραφία, πλουτι
σμένη καί μέ κάποιες καινούργιες πληρο
φορίες (δημοσιευμένη στά περιοδικά « Α 
κρίτας», Ιτος Β' (1605) τεύχη 24 καί 
25).

Μά θαρρώ, δτι ή πιό άξιόλογη βιο
γραφία τοΰ Μουστοξύδη γράφηκε άπά μιά 
γυναίκα : τή M arie -A n to in ette  C haix. 
Τό σύντομο φυλλάδιό της έχει τίτλο : 
«U n e  F igure, N e o g re cq u e . A n drea  
M ou stox id i. E d ition  d u  M on de N o u 
veau . P a ris .»  (Σχήμα 4” σελ. 1— 8.) 
Δέ μπορώ νά βεβαιώσω πότε γράφηκε ή 
τουλάχιστο τυπώθηκε ή βιογραφία αύτή, 
έπειδή δέν εχει καμμιά χρονολογία. Ό  
εκδότης ακολούθησε τήν κακή συνήθεια 
πού έχουνε πολλοί, νά μή βάνουνε χρο
νολογία στά βιβλία τους. Υποθέτω δμως 
άπό κάποια καθέκαστα, δτι έχει γραφή 
λίγο πρίν άπό τό 1920—1921. Ή  βιο
γραφία αΰτή αρχίζει μέ τά λόγια : «Μορφή 
πού φανερόνει ειλικρίνεια, μέτωπο πλατύ 
καί πολύ γυμνό, μύτη μεγάλη καί χοντρή' 
τέτοιος μας παρουσιάζεται οτίς εικόνες 
του δ Ά ντρέα ; Μουστοξύδη;, φιλόλογο; 
καί πολιτικό;, ύπαρξη, δπου έσμίξανε πε
ρίεργα δ σοφάς κι’ δ άνθρωπος τής δρά- 
αης».

Ό  τελευταίος αύτό; λιγόλογο; χαρα- 
χτηρισμό; είναι πλέριο;' δ Μουστοξύδη; 
ήτανε πραγματικό; φιλόλογο; καί πραγ
ματικός πολιτικός' ήτανε δ άνθρωπος τοΰ 
βιβλίου καί τής πέννας, μά κι’ δ γεμάτος 
άνησυχίες γι’ αύτά καί σπάνιας δράσης. 
Στό σύντομο τοΰιο σημείωμα δέν είναι 
βέβαια δυνατά νά έξεταστή δσο θά έπρεπε 
πλατι'ί τά διπλά αύτό φανέρωμα τοϋ "Ελ
ληνα διανοούμενου, τοϋ υπέροχου ήθικοϋ 
άνθρώπου, τοϋ π ο δ ικ ο ύ  καί τοδ φιλόλο
γου, πού τόνε θέλεΓοικόνε της κι’ ή Ί ια -  
λία δσο κι’ ή 'Ελλάδα. Σέ γενικέ; μόνο 
γραμμές θά προσπαθήσω νά παρουσιάσω 
τή διπλή μορφή του, τή διπλή δράση 
του.

Γεννήθηκε στήν Κέρκυρα τίς 5 τοϋ Γε
νάρη 1785. "Οπως συνηθίζανε τότες οί 
περισσότεροι συμπατριώτες του νά πηγαί
νουνε ατήν ’ Ιταλία γιά νά σπουδάζουνε, 
έτσι έπήγε κι’ αΰτός δέκα έφτά χρονών 
(1802) στά Πανεπιστήμιο τής Πάντοβας 
γιά νά σπουδάσω νομικά. Στά 1805. δη
λαδή είκοσι χρονών, έπήρε τό δίπλωμά 
του. Τήν Ιδια έποχή φανερώθηκε καί γιά 
ίσιορικάς συγγραφέας. "Εγραψε ίεαλικά 
μιά σύντομη ιστορική μελέτη γιά τήν 
Κέρκυρα άπό τού; ήρωϊκού; χρόνου; 
ίσαμε τό 12ο αίώνα. Τά πρώτο αύτό Ιργο 
τοΰ νεαρώτατου Μουστοξύδη έκαμε τόση 
έντύπωση, ώστε ή Ακαδημία τή ; Φλο- 
ρέντζα; κι’ ή άρχαιολογική έταιρία τής 
Ιδια; πολιτεία; τάν έκάμανε μέλος τους.

Ή  κυβέρνηση τής πατρίδα; του' τόνε δ'.ώ- 
ρισε μέ μιστό ιστοριογράφο τή ; Δημοκρα
τία; τών Έ φ τά Νησιών. 'Ο Μουστοξύδη; 
γυρίζον:α; στήν Κέρκυρα άρχισε νά κάνη 
μαθήματα, χωρίς μιστό, στά Λύκειο 
πού είχε ίίρυθή στά 1804. Μά, καθώς 
φαίνεται, δ νεαρός σοφάς είχε μέσα του 
καί τήν άνηαυχία τοΰ ταξιδιού. Γιά τάϋτο 
στά 1807, λίγο καιρό πρίν τά Έφτάννησα 
πάψουνε νά είναι αύτόνομη δημοκρατία 
καί νά γίνουν άπλή γαλλική επαρχία, 
έφυγε πάλι γιά τήν ’ Ιταλία. Τότε σύ
χναζε πολύ στά σπίτι τοϋ Ίταλοϋ Μαν- 
τζόνι, τοϋ ξακουστού συγγραφέα τοϋ μυ
θιστορήματος «Οί Άρρεβωνιασμένοι», πού 
τάν άγαποΰσε πολύ. Ά π ό τά Μαντζόνι 
γνωρίστηκε καί μέ τά μεγάλο Ιταλό  
ποιητή τής έποχής Βιτσέντζο Μόντι. 'Η 
γνωριμία αύτή έγινε άφορμή γιά τά Μου
στοξύδη νά Iχχι καί τήν αισθηματική πε- 
ριπέτειά του. '0  Μόντι είχε μιά κόρη, 
τήν Κονστάντζα, ξακουστή γιά τήν όμορ
φιά της. 'Ο Μουστοξύδης τήνε γνώρισε 
καί δέν άργησε νά τήν έρωτευτή. Στάν 
!ρ ω :ά  του άνταποκρίθηκε κι’ έκείνη. Κι’ 
Ιτσι δ νεαρός Έ λληνας δέ δίστασε νά 
τήνε ζητήση άπό τάν πατέρα της γιά γυ
ναίκα του. Ό  ποιητής δμω; Μόντι ονει
ρευότανε γιά τήν κόρη του γάμο πολύ 
σπουδαιότερο καί πλούσιο, γι’ αΰτό καί 
τοδ τήν άρνήθηκε. 'Ο Μουστοξύδης άπο- 
τραβήχτηκε, κατηγορώντας τόν ποιητή, 
δτι θυσίαζε τήν κόρη του καί τό φίλο 
του στή λατρεία τών λεφτών. Ί σ ω ς  ή 
ερωτική αύτή άτυχία του νά τάν έκαμε 
ν’ άφίση τήν Ιταλία  καί νά πάη ατό 
Παρίσι, γιά νά ξαναγυρίση πάλι στήν 
Ιταλία  καί νά μείνη στό Μιλάνο.

Τήν ίδια τούτη έποχή έγραψε ιταλικά 
καινούργιες ίστορικές μελέτες γιά τήν 
Κέρκυρα, πού τίς τύπωσε αέ δυά τόμους 
(1811 καί 1814). Μελετώντας τά χειρό
γραφα στίς βιβλιοθήκες τή ; Ιταλίας βρή
κε Ινα άγνωστο κομμάτι άπά τό λόγο τοΰ 
Αθηναίου ρήτορα Ισοκράτη «Περί Άντι- 
δόαεως», πού τό τύπωσε στά 1812. Ή  
έκδοση αύτή στερέωσε τά φιλολογικά δ 
νομα τοϋ Μουστοξύδη, πού έγραφε στό 
άναμεταξύ καί ατό σπουδαίο ιταλικά πε
ριοδικά P o lig ra fo . Διάφορε; Άκαδημίε; 
τή ; Εύρώπη;, δπ ω ; καί τό Ινστιτούτο τοϋ 
Παρισιοΰ, τάν έκάμανε μελο; τους.

Ή  άνηαυχία κι’ δ πόθος τοΰ ταξειδιόΰ 
δέν έαβυνε καθόλου μέσα του. Κι’ έτσι 
ταξείδευε πότε στή Γαλλία, τήν Ε λ β ε
τία, στή Γερμανία καί πότε ξαναγύριζε 
στήν Ιτα λ ία  γιά νά μείνη σέ καμμιά πο
λιτεία της, δπου εξακολουθούσε τίς ίστο
ρικές καί τίς φιλολογικέ; εργασίες του. 
Μιά άπά τοΰτες είναι κι’ ή μελέτη του 
γιά «τά τέσσερα άλογα τής Βασιλική; τοΰ 
Αγίου Μάρκου στή Βενετία (δημοσιευμέ
νη στά 1816) δπου άποδείχνει, δτι τά 
τέσσερα αΰτά χαλκωματένια άλογα είχα
νε φτιαστή στή Χίο κι’ άργότερα δ αύτο- 
κράτορα; Θεοδόσιο; τά πήγε στάν Ιπ π ό
δρομο τή ; Πόλη;, κι’ έκεϊθε μετακομιστή- 
κανε στήν Ιτα λ ία - άντίθεια δηλαδή στή 
γνώμη, πού είχανε ίσαμε τόιε, δτι τά 
άλογα αΰτά στολίζανε τή θριαμβευτική 
άψίδα τοΰ Νέρωνα στή Ρώμη. 'Η γνώμη 
τοΰ Μουστοξύδη γέννησε μερικέ; άντιλο- 
γίες, πού τίς άπόδειξε πόσο ήτανε άστή- 
ριχτες μέ κάποια καινούργια μελέ ιη του 
έπάν.ο στό ζήτημα αΰτό.

(Τό τέλος ατό ερχόμενο)



VEI SSEN BERG

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ RTQNIR ΜΙΑΣ TYNRIKRZ
'Ο  "Ιτσχ οκ  Μ άϊερ Β άϊσσενμπεργκ γεννήθηκε σ τ ό  Γιέλικοφ  τή ς  Π ολω νία ς το  1881. 

Ε ίναι έ'νας άπό τού ς  σ π ου δα ιοτέρ ους  έβρα ίου ς σ υ γ γ ρ α φ είς . Τ ά  έρ γ α  τ ο -u, Ζη λο τυ 
π ία  κα ί Επ ιθυμία , Κάσπερ, "Ε ν α  χωριό, χ αρ ακ τη ρ ίζον τα ι άπό τή δύναμή του ς  
καί τήν π ρ ω τοτυ π ία  του ς . Π ά ρ α  κά τ ω  δίνομε τή «Ν υ χ τερ ινή  άγω νία  μιας γυ ναίκ ας» 
ί:να άπό τ ά  καλύτερα του  κομμ άτια .

-ι οΰσε κάποτε ενας ί- 
βραΐος πού πούλαγε φρέ
σκα ψάρια τήν Παρα
σκευή. Κάθε Πέμπτη έ- 
ζεβε, γιά νά πάω νά ψα
ρέψω έκεΐ κοντά στό 
χωριό του' έφερνε δ,τι 
ήθελε νά τοϋ δώσω δ 
Παντοδύναμος...

Λοιπόν μιά Πέμπτη τά 
χειμώνα τό χωριό δέν είχε 

ούτε χλέπι ψαριοΰ, δταν ό έμπορας μας 
έμαθε πώς στά περίχωρα τοϋ Μπούγκ 
μποροΰσε νά πιάση άρκετά. Χωρίς νά πε
ριμένω, ξεκίνησε άμέσως. "Ισα ίσα τήν 
ώρα έκείνη Ινας χωρικός άπά τά μέρος 
τοϋ Μπούγκ πέρασε γιά καλή του τύχη άπ1 
τά χωριό. Ό  ψαράς έπωφελήθηκε καί 
τραβήξανε τό δρόμο μαζί.

Ή  νέα γυναίκα τοΰ ψαρά ήτανε μόνη 
στά σπίτι. Τά σπιτάκι τους βρισκότανε 
στήν άκρη τοΰ χωριοΰ. Ή  γυναίκα δέν 
έσήκωνε τά μάτια της άπ’ τήν πόρτα. 
Κι’ δμως δ άντρας της τήν είχε καθη
συχάσει πριν φύγει. Λίγες μόνο ώρες θά- 
λείπε" μέ τή βοήθεια τοΰ θεοϋ θά γύριζε 
στις δέκα τά βράδυ.

« Ό  θεάς ξέρει τί γίνεται» άναστέναζε 
«αλλοίμονο ! αύτήν τήν τρομαχτική νύ
χτα τήν έρημη τήν σκοτεινή...» Βασανι
ζόταν, χανόταν σέ παράλογες υποθέσεις' 
μά σέ λίγο, χάνοντας τήν υπομονή, λυ
γίζοντας άπ ’ τά βάρος τής λύπη; 
καί τής άνησυχίας, κατέβασε τή 
λάμπα καί ξαπλώθηκε στήν άκρη τοΰ 
κρεββατιοϋ. Τή φορά αύτή τής φαινόταν 
καθαρά πώς άκουγε κρότο κοντά στήν 
πόρτα. "Ενας φόβος τρομερός κατέλαβε 
τότε τή νέα γυναίκα. Μιά γυναίκα μό
νη ... τή νύχτα, καί στή χαμένη αύτή 
γωνιά.. Ά ξαφ να  βεβαιώθηκε π ώ ; κά
ποιος άγγιξε τήν πόρτα. 'Η νέα γυναίκα 
τότε όρθώθηκε, μάζεψε δλο τά θάρρος 
της, καί μέ φωνή πού προσπαθούσε νά 
κάμω σταθερή, ρώτησε :

—  Ποιάς είναι;
—  Έ γ ώ , δ συνέταιρος τοΰ άντρός σου, 

άκούστηκε άπ’ όξω μιά γνωστή της φωνή.
Κί’ ή Σάρα έτρεξε βιαστικά νά τοδ 

άνοιξη, εύτυχισμένη πού δ θεάς τήν έλυ- 
πήθηκε καί τήν έσωσε άπ’ τήν απελπι
σμένη άναμονή...

—  Ποΰ είναι λοιπόν δ άντρας σου ; 
ρώτησε μπαίνοντας.

— Μά, έκαμε α η ή  σιε/οχωρημίνη, 
ξέρεις πώς έφυγε νά βρή έμ,τόρευμα ;

— “Οχι, δέν τδξερα ! Άφοΰ δέ μούπε 
τίποτα !

—-Ά χ  ! άναστέναξε ή Σάρα, ποιάς ξέρει 
τί γίνεται αΰτή τή στιγμή.

—  Μπά, τί θέλεις νά γίνεται ; Δέ θ’ 
άργήση νά γυρίσω···

— Δέν μπορώ νά καταλάβω ! Ή ρθε τά 
άπόγεμα αΰτά σάν ανεμοστρόβιλος καί 
φόρεσε βιαστικά τά πανωφόρι του μέ τή

Νόμιζε π ώ ; βλέπει τάν άντρα τη ; ματωμένο

γούνα λέγοντάς μου άπλώς π ώ ; πήγαινε 
στά περίχωρα τοϋ Μπούγκ καί πώς θά 
γύριζε κατά τίς δέκα ... Κι’  οί ώρε; περ- 
V3)/  χωρίς νά γυρίσω'·.··

—  Λοιπόν βάνεις στά μυαλό σου ένα 
σωρό παρά5ο;ες ιδέες, έ ;

— Μά τί θέ; ; Άφοΰ δέ γυρίζει !
— Μά, Σάρα, μήν είσαι κουτή, είπε δ 

συνέταιρος προσπαθώντας νά τήν ήσυ- 
χάσω- Πές μου μόνο άν έφυγε μέ τήν 
άμαξά μας.

— Μά δχι, άπάντησε έκείνη λυπημένα. 
Ανέβηκε στά άμαξάκι ένάς χωρικοΰ πού 
ούτε τάν ξέρω καθόλου !

— Ησύχασε, Σάρα, άφοΰ είσαι τόσο 
ανήσυχη, θά σελλώσω νά πάω νά τάν 
βρω.

Τδπε καί τοκα/ε. Μ.τροσςά στήν άμαξα

πού έτοιμαζότανε νά ξεκινήση, ή Σάρα 
στεκότανε δακρυσμένη.

— Γενηθήτω τά θέλημά σου, Κύριε ! 
Ή  καρδιά μιας άδύνατης γυναίκας δοκι
μάζεται βαρειά δταν συλλογίζεται τόν 
άντρα της πού λείπει... ”ϋχ ! δέ βαστάω 
πιά, πρέπει νά πάω κι’ έγώ νά τόν βρώ.

Ό  συνέταιρος ήτανε στενοχωρημένος. 
Τά κρΰο κι’ δ άνεμος τούς τυραννοΰσε. 
Μά συλλογιζότανε πώς μιά παντρεμένη 
γυναίκα δέν έπρεπε νά μένω μόνη στά 
σπίτι καί τήν πήρε μαζί του. . Τής 
έκανε Ινα άχερένιο στρώμα στά βάθος 
τής άμαξας καί τής έρριξε πάνου της 
σκεπάσματα γιά νά μήν κρυώση-

Στά δάσος δ άνεμος λυσσομανοϋσε, 
βόγγαγε, ούρλιαζε τρελλά. Φύσαγε μές 
άπ’ ΐά  παγωμένα δέντρα, παρασύ- 
ρωντας δλα μπροστά του, σηκώ
νοντας σωρούς τό χιόνι' χτύπαγε τούς 
ταξειδιώτες στά πρόσωπο. Σιγά, ψιθυρί
ζανε προσευχές, παραπονιώντανε στά 
θεό ή εκφράζανε τή θλίψη τής άδικοδο- 
κιμασμένης ψυχής τους. Ό  καθένας χω 
ριστά παρακαλούσανε τά θεά νά τάν βοη
θήσω ° ’ α'̂ τή τ ή δυστυχία. Καί τήν ώρα 
πού φωνάζαν έτσι τά ζώο τραβοΰσε μέ 
δυσκολία. Ή  Σάρα, βλέποντας τήν κα
θαρή άσπράδα τοϋ χώματος— άσπρο σεν
τόνι, άνάγγιχτο, δπου μόνο τά δέντρα 
φαινόντανε σά μικρά υψώματα χιονιοϋ— 
έβγαλε αΰτή τή φωνή :

— ”12χ ! θέ μου. θέλεις νά καταστρέ-
Ψως τρεϊ:ε μ«ζ£ ! ···

—  Σαροΰλα, τί λές αύτοΰ ; Δέν ελπί
ζεις στά θεό μας ! Βέβαια ή νύχτα είναι 
πολύ τρομερή. Μά έκεΐνος πούσωσε τό 
Δανιήλ άπ’  τά λάκκο τών Λεόντων δέ θά 
μάς έγκαταλείψω ! Τί έχεις κι’ έπανα- 
στατεϊς έτσι; Ησύχασε, Σ ά ρ α !. . .  ·

Μά ή νέα γυναίκα τάν έκύτταξε χωρίς 
νά βρίσκω παρηγοριά, καί τά δάκρυα κύ
λησαν άφθονα άπ’  τά  μεγάλα της μάτια, 
"ίστερα, μετά τήν έξάντληση, τή λύπη 
καί τά κλάμματα, δ ύπνος κατέλαβε τήν 
άπελπισμένη Σάρα.

'Ωστόσο τό άλογο εξακολουθούσε νά 
προχωρώ ° ιγά · βρίσκονταν τώρα μές στό 
άγριο δάσος. Τά φτωχά ζώο μπλεκότανε 
μές στά κλωνάρια καί τά ξερόκλαδα' εΰ- 
τυχώς δ άνεμος ήτανε λιγώτερο δυνατός. 
Μετά τή θύελλα ή γαλήνη. Βαθειά ήσυ· 
χία : δέν άκουγες άλλο άπ’ τά  κλαριά 
πού κουνοϋσε, πού μαστίγωνε δ άνεμος. 
Κι’  δ συνέταιρος εΰχαριστοΰσε τά θεά 
γιά τήν καλωσύνη του, δταν, σέ μιά στι
γμή τά άλογο σταμάτησε ξαφνικά. Ή  
Σάρα, πουχε μισοκοιμηθή ξύπνησε άπό- 
τομα. Κύτταξε τριγύρω της, μ’ άνήσυχο 
βλέμμα καί ρώτησε τά σύντροφό της :

— Μά ποΰ λοιπόν βρισκόμαστε :
— Ούτε ξέρω τής είπε θλιβερά δ συνέ

ταιρος. Γιά νά σταματήσω τά άλογο τόσο 
άπότομα, πρέπει κάποιος κορμός νάναι 
μπροστά στά δρόμο . . .

Καί λέγοντας αΰτά πήδηξε άπ’ τήν άμα
ξα γιά νά ίδή τί τήν είχε κάμει νά στα
ματήσω· Μά δταν έτίναξε δλο τά χιόνι 
πού σκέπαζε τά έμπόδιο, οπισθοχώρησε 
τρομαγμένο; . . .

— "Ενας άνθρωπο; σκοτωμένος ! ψιθύ
ρισε μές άπ’ τά δόντια.

Τρέμοντας δλόκληρη ή Σάρα ήταν κιό- 
λα ; κοντά στά πτώμα. Σκυμμένοι κι’ οί 
δυό πάνου στό κεφάλι τοΰ σκοτωμένοί 
τάν άνεγνώρισαν, δυστυχώ;. Δέν ύπήρχε, 
άλλοίμονο, άμφιβολία ! Δέν ήτχν άλλο;

άπ’ τόν άντρα τής Σάρας, ξαπλωμένος 
έκεΐ, άκίνητος, μπροστά τους... ’ Επρεπε 
νά ύποθέση κανείς πώς δ χωρικός, έλ- 
πίζοτας νά βρη μεγάλη περιουσία πάνου 
στόν έβραΐο, τόν είχε δολοφονήσει. Κι’ 
οί δυά σηκώσανε τή φωνή τους γιά νά ποϋν 
τόν πόνο τους στά θεό . . · ’Αλλοίμονο!
ποτέ τά κλάμματα τών ζωντανών δέν ξυ
πνήσανε τούς πεθαμένους. Νόμος έπιτα- 
κτικός7 ανέκκλητος, άδικος, σκληρός. Η 
Σάρα δέν μποροΰσε παρά νά κλάψω τόν 
άντρα της, κι’  δ συνέταιρος έκαμε καί
κείνος τά ίδιο . . .

Μά δλα έχουν Ινα τέλος. Κι’  δ συνέ
ταιρος αναγκάστηκε /ά  τής έπιβληθη 
γιά νά πάψη τά κλάμματα, γιά νά τήν 
άνακουφίση, έλεγε, στάν πόνο της, γιά 
τάν πεθαμμένον . . .

— Α νέβα λοιπόν στ’ αμάξι, τής είπε 
μέ τά μάτια γεμάτα δάκρυα. Κύττα νά 
κοιμηθής λίγο' έχεις άνάγκη νά ήσυχά- 
σως· Έ γώ  θά ξαγρυπνήσω στά νεκρό ώς 
τήν αυγή καί μόλις χαράξει θά τόν πάμε 
στήν πόλη γιά νά τόν θάψουμε δπως 
λέει ή θρησκεία μας. Άφοΰ έτσι θέλησε 
δ θεός ! Εύχαρίστησέ τονε πού μάς ώδή- 
γησε στά δρόμο αύτόν' ήτανε γιά νά μπο
ρέσουμε νά τόν θάψουμε οπως πρέπει. 
Χωρίς εμάς, ποιός ξέρει πόσον καιρό 
θάμενε έκεΐ ; . . .

Μά τά λόγια αΰτά ήταν τάχα κατάλ
ληλα γιά νά παρηγορήσουνε τήν καϋμένη 
τή Σάρα ; Κι’ δμως δέν ύπάρχει δυστυ
χία πού δέ βρίσκει στά τέλος παρηγοριά. 
Κι’ δ συνέταιρος κατώρθωσε νά ήσυχάση 
τή χήρα.

Ξανανέβηκε στήν άμαξα καί, σάν σκε
φτότανε πώς είχε γίνει χήρα έκλαψε 
δσο ήθελε, ώς πού ύπνος βαθύς τήν έ 
πιασε. Είδε δνειρο. ‘Ο άντρας της γύριζε 
άπ’ τά πανηγύρι πού γινότανε κάθε χρό
νο καί τής έφερνε ένα λαμπρά καί πο
λύτιμο τούρκικο σάλι . . .  Τί εύτυχισμένη 
πούταν ή Σάρα καί πώς χαμογελούσε ! 
Ό  συνέταιρος, πού συλλογιζόντανε τή 
δυστυχία πού βάρεσε τήν ώραία καί νέα 
γυναίκα, βλέποντας ένα γλυκά χαμόγελο 
στά χείλια της, χάρηκε . . .

** *
Τά πόδια τοΰ συνέταιρου παγώσανε στά 

τέλος. Γιά σκεφτήτε νά φυλάω δλη νύχτα 
τάν πεθαμένο μέ τά  πόδια στά παγωμένο 
χιόνι ! Καί συλλογιζότανε πώς χωρίς νά 
χάσω τ “  μάτια του τάν πεθαμένο 
θάπρεπε σάν άνθρωπος ν’ άνεβή νά ζε- 
σταθή στά άχερο... νά ζεσταθούνε λίγο 
τά πόδια του ! Είναι γραφτό, συλλογιζό
τανε, νά ξαγρυπνήσω ένας ζωντανός τό 
νεκρό' μά καί τά άλογο ζωντανά είναι' 
δέ θάταν'άσκημο νά τάν φυλάξω αύτό...

Μά δ άνθρωπος είν ένοχος δταν προ
σέχει αΰτές τίς δικαιολογίες, στή δυστυ
χία ιδίως. Άφοΰ έκλαψε τόσο, δ συνέ
ταιρος δέν άμφέβαλλε πώς δ ύπνος θά 
τάν κατελάμβανε άμέσως... Καί κοιμή
θηκε μέ τό κεφάλι γερμένο στά τρυφερά 
στήθος τής νέας χήρας.

Κι’ ένα πράγμα άνεξήγητο τούς συνέβη.
Ή  αύτή νόμισε πώς είδε στ’ δνειρό 

της τάν άντρα της, ή δ φόβος τήν είχε 
παραλύσει τόσο . . .  Νά : σιγά σιγά στήν 
άρχή, ύστερα πιά άπότομα, τόν πλησία
σε. Έκεΐνος τήν έσφιξε στό στήθος του, 
χαϊδεύοντάς την σά νάθελε νά τήν παρη
γορήσω γιά τή δυστυχία πού τήν ηύρε . , . 
Στό τέλος έγινε τό κακό. Λησμονηθήκανε

σάν σ ’ ένα καταραμένο καί σκοτεινά πα
ραμύθι πού τούς έπλεξε ή συνένοχη νύ- 
χτα . . .

Μισοξυπνημένοι καί με συνείδηση τής 
πράξης τους, βλέπανε τή μέρα πού άρ
χιζε νά χαράζω- Ά π ό ’ να μακρυνά χ ω 
ριό άκούγανε κοκόρους νά λαλάνε. Κι’ 
δταν γιά πρώτη φορά, στά φως τής ήμέ- 
ρας τά βλέμματά τους συναντήθηκαν, 
καταλάβανε τό βάθος τής πτώσης τους .. 
Αύτός ρώταε.

—  Τι θά τόν κάμουμε τάν πεθαμένον ;
— Μά, τί άλλο ! Νά τάν ξαναφέρουμε 

στή χώρα μαζί μας !
Καί τί θά πή δ κόσμος ; Πώς θά  ̂ ξη- 

γήσουμε αύτή τή δολοφονία καί τό εύ
ρημά μας ; τής είπε αύτός χαμηλόφωνα, 
τρέμοντας άπό φόβο. Κανείς δέν ξέρει τί
ποτα, καί σέ μιά στιγμή στόν φέρνουνε 
σκοτωμένο ! Τό χωριό θά πη : « Ά  ! ναί, 
καταλαβαίνουμε, τά συμφωνήσανε μ α ζί!»

Ή  Σάρα τάν έκύτταξε θλιμμένη, καί 
τά δάκρυα ξανακυλήσανε στά μεγάλα 
ιης μάτια.

— Άκουσέ με, είπε αύτός, δλα θά 
πηγαίνανε πρίμα, άν ήθελες νά μέ άκο- 
λουθήσης. Ά λλοιώ ς, άπά τούς δυό μας, 
έγώ θάμουνα δ πιό άξιολύπητος... καθώς 
ήμουνα συνέταιρός του, θά πούνε : «Νά, 
τάν εσκότωσε γιά νά τοΰ κλέψω τ“  ^ε- 
φτά ! ή, ποιάς ξέρει, γιά δ,τι ά λ λ ο ...» . 
Καταλαβαίνεις, Σάρα, δέν μπορούμε νά 
τόν πάρουμε μαζύ μας μέ κανένα τρόπο !

Καταλάβαινε πώς αύτός έλεγε σωστά 
πράματα, θυμήθηκε τις παληές ιστορίες 
δπου γιά μιά ώραία γυναίκα οί άντρες 
ήταν ικανοί νά κάμουνε μιά δολοφονία... 
Αλήθεια, τί θά μποροΰσε νά μαρτυρήσω 
ύπέρ τοϋ συνέταιρου ; Δέν ήταν κανένας 
ζωντανός μάρτυρας... 'Ο θεός μόνο ήτανε 
μάρτυρας τής άθωότητάς του. Κι’ οί άν
θρωποι είναι φιλύποπτοι. Άφοϋ σκέφτηκε 
καλά τοδπε :

— Ναί, μά τί θά κάμουμε τά πτώμα ;
—  θά  τ ’ άφίσουμε στή ρίζα ένάς με

γάλου δέντρου, ώς πού νά λυπηθή 6
θεάς τήν ψυχή του.

Πάλι έχυσε θερμά δάκρυα δλο πίκρα, 
μά άφοΰ δέν μπορούσε νά γίνω άλλοιώς, 
συμφώνησε. '0  συνέταιρος πήγε τά σκο
τωμένο κάτω άπό ’να γέρικο δέντρο, καί 
τόν σκέπασε τελείως μέ χιόνι. "Γστερα 
γυρίσανε κι’ οί δυό μέ τό άμάξι καί κά
νανε μιά μικρή βόλτα πριν φτάσουνε στό 
χωριό.

Είχε τώρα άπάντηση στις ερωτήσεις 
τών χωρικών γιά τήν έξαφάνιση τοϋ άν
τρός τη ς... Τό πρωΐ ήτανε μιά απελπι
σμένη χήρα' μά σάν έρχόταν ή νύχτα, δ 
συνέταιρος τρύπωνε κρυφά στά σπίτι της.
Ή ξερε τί θλιβερά είναι γιά μιά τόσο
ώραία νέα γυναίκα νά μένη μόνη της
τή νύχτα στό κρεββάτι της. Μά φρόντιζε 
νά τήν άφίνη στά ξημερώματα γιά νά 
γλυτώση τά κουτσομπολιά τών χωρικών. 
Κατά τά τέλος τοϋ χειμώνα, δταν Ιλυω- 
ναν τά χιόνια, άνακάλυψαν τό πτώμα τοΰ 
φυλακισμένου. Τότε μόνο δ συνέταιρος, 
πούταν άνύπαντρος, παντρέφτηκε τήν ώ 
ραία χήρα. Ά π ό  τότε ή Σάρα μπόρεσε 
νά φροντίσω γιά τήν ομορφιά της καί ή 
εύτυχία θά βασίλευε σ’ αύτό τό σπίτι άν ...
§ ί*  pBsgl ***

Κάθε χειμωνιάτικη νύχτα δταν ή Σάρα 
πήγαινε νά βρω τόν άντρα της, νόμιζε 
πώς βλέπει στά πόδια τοΰ κρεββατιοϋ τό 
άλογο δρθό, μέ τό κεφάλι χωμένο στά 
βαθύ χιόνι, καί κοντά του, τάν άντρα 
της ματωμένο . . . "Οσο γιά τά συνέ
ταιρο, αύτός, δταν οί νύχτες ήτανε με
γάλες, άκουγε τά παράπονο τοΰ πένθι
μου άγέρα πού λυσσομανοϋσε πάνου άπ ’ 
τά σπίτι . . . Βόγγαε κι’ άρχιζε τούς λυγ
μούς γιατί νόμιζε πώς βλέπει τά δολο
φονημένο συνέταιρό του, ξαπλωμένο στά 
χιόνι. Ό  άλλος κάρφωνε άπάνου του τά 
θαμπά βλέμμα του καί τόν κατηγορούσε 
πώς ήταν ή αιτία πού χρειάστηκε νά 
περιμένη τόσο πολύ πριν θαφτή κατά τά 
ιουδαϊκά έθιμα . . .

Η Φ Ο Μ Ο Ι Ω Σ Η

Τα χείλη μον ώς ρο(όφνλλα οπον τό ϋέρος φρύγει 
καί διψασμένα τή δροσιά ρουφούνε τήν αυγή 
πίνουν άπ’ τής αγάπης σου τή μυστική πηγή.
"Αλικο ρόδο, μιά πληγή, μές στήν καρδιά μεν ανοίγει.

Τόσο μαζύ μου εδέϋηκες, μέσα στό είναι μου είσαι, 
σφνγ^ιός μέσα στις φλέβες ριου, ρνϋμός μες στήν καρδια, 
μορφή κι’ Ιδέα, ποΰ ’έδεσαν, κι’ ουσία είμαστε μια.
— Με τ' αν&ινά σου δάκτυλα τά φλέφαρά μου κλείσε !

“Ανοιξε τά πλατεία φτερά, τ’ άβρότατά σου χέρια, 
ή μέ&η έδώ με λύγισε, καί κράτη με σφιχτά, 
τήν όχθη τον ονείρου άφίνονμε καί πλέουμε άνοιχτα 
Γλανκό είν’ εδώ !  άναρί&μηνα ρέονν εντός μον άστέρια !

"Ιμερε φϋάνει ! κλείσε πιά τ' άλικα πέταλα σου 
τόσο άπληστα σε μύρισα, σ’ έτρύγησα βαϋειά 
γύρη μέσα στόν κάλνκα σά νά μήν είχε πια !
•— Αέξου με τώρα άγάπη μον ν’ αράξω στήν καρδιά σον.

Β Α Σ Ο Σ  Χ Α Ν ΙΩ Τ Η Σ
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Κ άποιο γαλλικό περιοδικό είχε τελευταία 
τήν Εδεα νά απευθύνω στούς έκεί λογίους 
τήν ερώτηση ποιός ήταν δ μεγαλύτερος 

πόθος τής ζωής των κι’  άν κατώρθωσαν νά τόν 
πραγματοποιήσουν. Οί Απαντήσεις πού δοθήκαν 
ήσαν κατά τό πλεΐστον έξυπνες καί ικανοποιητι
κές, άπ’ τίς περισσότερες δμως έλειπε ή ειλικρί
νεια πού θά μάς άπεκάλυπτε γυμνό τδν έσωτε- 
ρικό άνθρωπο. Έκείνη πού μάς έκίνησε ιδιαί
τερα τή προσοχή ήταν ή απάντηση τοΰ Ρολάν 
Ντορζελές, τοΟ γνωστοτάτου πιά συγγραφέως 
τών «Ξυλίνων σταυρών», ένός άξιολόγου αντιπο
λεμικού βιβλίου. Αύτός λοιπόν ομολογεί δτι ή 
ζωηρότερη έπιθυμία του ήταν, τόν καιρό πού 
βρισκόταν στόν πόλεμο, νά γυρίση ζωντανός 
πίσω στή Γαλλία. Κι5 άφοΰ ή φιλοδοξία του 
αύτή πραγματοποιήθηκε, βεβαιώνει πώς δέν τόν 
ανησυχεί καμμιά άλλη. Τά παραπάνω λόγια 
αξίζει νά μήν περάσουν άπαρατήρητα μέσα στή 
μεταπολεμική φιλολογία πού μας κατέκλυσε άπό 
παντοΰ καί δέ μάς άφίνει νά διακρίνουμε τά 
γνήσια άπό τά πλαστά. Ή  απάντηση τοΟ Ντορ
ζελές μάς φαίνεται σά μιά κραυγή βαθειά Αν
θρώπινη κι3 άποτελεΐ τήν εύγλωττότερη κατα
δίκη τοΰ πολέμου.

’Α ν ά γ κ η  γ ι ά  μ ι ά  δ ια σ ά φ η σ η

Ε ίναι γνωστή ή σημασία πού άπέδωσαν τά 
«Έλληνικά Γράμματα» άνέκαθεν στή Βαλ
κανική Λογοτεχνία καί ή προσπάθεια τους 

νά γνωρίσουν στό έλληνικό κοινό τά καλύτερα 
φιλολογικά έργα τών γειτονικών μας λαών. Στήν 
προσπάθεια μας αύτή πολύ μάς συνέτρεξε κι’ ό 
συνεργάτης μας κ. Τάσσος Βαφειάδης, τοΰ όποιου 
δημοσιεύουμε ταχτικά μεταφράσεις άπό τά βουλ
γαρικά. Μας καταγγέλλεται δμως τελευταία δτι 
δ μεταφραστής μας αυτός έγινε ύποπτος καί πα- 
ρακολουθεϊται ώς έπικίνδυνο πρόσωπο άπό τίς 
αστυνομικές άρχές τής Καστορίας, δπου μένει. 
Ό  λόγος πού συνετέλεσε στόν επιπόλαιο χαρα
κτηρισμό του ώς βουλγαροφίλου κι’ έπομένως ώς 
έχθροΰ τής έθνικής μας Ασφαλείας δέν είναι άλ
λος άπό τήν άθώα του άσχολία μέ τή βουλγα
ρική λογοτεχνία κι’  ό πόθος του νά μάς έξοι- 
κειώση περισσότερο μ’ αύτή. Δεδομένου δτι έλά-

χιστοι βουλγαρομαθεΐς ύπάρχουν στόν τόπο μας 
καί λίγοι άπ’ αύτούς είναι σέ θέση νά παρουσιά
σουν ξένα εργα σέ μεταφράσεις τής προκοπής, 
έχουμε νά διατυπώσουμε τήν ακόλουθη έρώτηση 
καί περιμένουμε τή σχετική άπάντηση. Πρέπει 
τό κράτος νά χαρακτηρίζη υπόπτους καί νά κα- 
ταδιώκη τούς δλίγους αύτούς άνθρώπους πού 
διαπνέονται άπό μιά τέτοια πολιτισμένη πρό
θεση, ή πρέπει άντιθέτως νά τούς ύποστηρίζη 
στό Ιργο τους, άν δχι μέ τίποτε άλλο τούλάχι- 
στον μή παρεμβάλλοντας προσκόμματα στήν έρ- 
γασία του ς; Και πώς περιμένουμε νά έπέλθη 
συμφιλίωση μεταξύ τών βαλκανικών λαών, δταν 
άποκλείουμε μέ παρόμοια περιοριστικά μέτρα τή 
στενώτερη έπαφή καί γνωριμία τους, έστω καί 
διά μέσου φιλολογικών μεταφράσεων ;

*έ/Ιωοζε^έσμαζα άωερισκεψίας

Σ τό Έμπειρίκειο ’Ά συλο θηλέων, ένα ί'δρυμα 
μέ πραγματική φιλανθρωπική δράση, πρίν 
άκόμα ύπαχθή κι’ αύτό στόν Αυτόνομο ’ Ορ

γανισμό Φυλακών, έστεγάζονταν δυό νέες άδερ- 
φές ’ Ισραηλίτιδες. Έ νώ  δμως ή κατάστασή τους 
δέν έπέτρεπε άκόμα τήν έξοδο καί παρά τή 
σχετική γνωμάτευση τής διευθύνσεως, οι κυρίες 
τοΰ τότε διοικητικοΰ συμβουλίου, έχοντας σύμ
φωνο μέ τή γνώμη τους καί τόν άρχιραββΐνο απο
φάσισαν νά τίς βγάλουν έξω, χωρίς νά προμαν- 
τέψουν τίς συνέπειες ένός τέτοιου βεβιασμένου 
μέτρου. Τό άποτέλεσμα ήταν δτι σέ λίγον καιρό 
ή μιά άπ’ τίς αδερφές αύτές έγινε ήρωίδα φονι
κού δράματος στή Θεσσαλονίκη δικαιολογώντας 
έτσι τίς επιφυλάξεις τής διευθύνσεως τοΰ ’ Ασύ
λου σχετικά μέ τήν έξοδό τους. Τώρα παρουσιά
ζεται τό Ακόλουθο ζήτημα : "Οταν ύπάρχει έπί 
κεφαλής ένός ιδρύματος ένα υπεύθυνο πρόσωπο 
πρέπει ή δέν πρέπει νά λογαριάζεται 
ή γνώμη του ; ’Α ν  ναί, γιατί έπιτράπηκε ή έξο
δος τών δυό αύτών άδερφών Ίσραηλιτίδων πρίν 
άκόμα γίνουν καλά καί χωρίς τή συγκατά
θεση τοΰ διευθυντοΰ ; ’Α ν δχι, γιατί δέν καταρ- 
γεΐται ή θέση του, άφοΰ θεωρείται σχεδόν μιά 
περιττή πολυτέλεια;

'ΣΚ ωερίφημη εδρα 
εύχαρίστησή μας βλέπουμε δτι τά ζή 

τημα τής ίδρύσεως έδρας Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας στό Πανεπιστήμιο ’ΑθηνώνΜ

βρίσκει δλο καί περισσότερη άπήχηση στόν κύ
κλο τών διανοουμένων μας. Ή ταν καιρός έπί 
τέλους νά κατανοηθή πώς μιά άπό τίς πρώτες 
έδρες πού πρέπει νάχη ένα Πανεπιστήμιο είναι 
κι’  αύτή. Στό δικό μας έχουν συμπληρωθή δλες 
οί άλλες, μέχρι τής Παλαιοντολογίας καί τής 
Παπυρολογίας άκόμη, καί λείπει μονάχα τής 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, δηλαδή ενός κλάδου 
έξαιρετικά ένδιαφέροντος καί πλουσίου. Οί φοι- 
τηταί μας πού θά βγοΰν αύριο νά διαπαιδαγωγή- 
σουν τήν έλληνική νεότητα, μαζί μέ τίς πολυ
πληθείς καί άνώφελες κάποτε γνώσεις πού 
άκούουν στίς παραδόσεις τόσων καθηγητών, 
χρειάζεται έπιπροσθέτως νά άποκτήσουν καί μιά 
σαφή ίδέα τής λογοτεχνίας τοΰ τόπου τους, γιά 
νά μή στηρίζωνται κατά τή μελλοντική τους 
διδασκαλία σέ μιά άτομική, έπιπολαία καί βεβια
σμένη κρίση. Ή  «Νέα Ε στία »  άπαντώντας σέ 
σχετικό σημείωμά μας συμφωνεί κατ’  άρχήν μέ 
τήν άποψή μας και άναγνωρίζει τήν ύπάρχουσα 
άνάγκη. Μολονότι δε δέν πρόκειται φυσικά νά 
έκλέξουμε έμείς τό νέο καθηγητή, έπαναλαμβά- 
νουμε δτι μεταξύ τών άξιων πού θά διεκδικοΰσαν 
τήν έδρα τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας άπ’ 
δλους καταλληλότερο θεωροΰμε τόν κ. Ά ριστο  
Καμπάνη, τό γνωστό ιστορικό καί μελετητή τής 
φιλολογίας μας. Είναι κρίμα νά μένη άχρησιμο- 
ποίητος ένας διανοούμενος τής βαθειάς μορφώ- 
σεως καί τής κριτικής αξίας τοΰ κ. Καμπάνη, 
ένώ μάλιστα παρουσιάζεται μιά τέτοια λαμπρή 
εύκαιρία.

Τ ο  σ υ μ ω ^ ή ρ ω μ α  ζ ώ ν  ω ρ ο ζ ο μ ώ ν

Η κίνηση πού άρχισε νά γίνεται γιά  τό στή
σιμο προτομών στούς έθνικούς άνδρας μας, 
μεταξύ τών οποίων τελευταία καί στόν ά- 

ξιόλογο μελετητή τής ιστορίας τής μεσαιωνικής 
καί βυζαντινής έποχής Σάθα, εΐναι ενα έργο δι
πλής σκοπιμότητος. Γιά νάχε δμως περισσότερη 

- άποτελεσματικότητα αύτό τό μέτρο, θάπρεπε νά 
γίνεται καί κάτι περισσότερο. Δέ θάταν δηλαδή 
καθόλου άσκοπο άν μέ κάθε τέτοια εύκαιρία κυ
κλοφορούσαν μαζί καί διάφορες έργασίες ιστο
ρικές καί άναλυτικές, σχετικά μέ τό έργο τών 
τιμωμένων προσώπων. Μ’ αύτό τό μέσον, κοντά 
στούς καλλιτέχνες πού έξυπηρετοΰνται άρκετά 
μέ τήν άνέργεση μνημείων, θά είχαν άκόμη νά 
κερδίσουν πολύ, δχι άπό οικονομική άποψη 
μόνο, καί μερικοί άνθρωποι τών γραμμάτων μας. 
Γιατί κι’  άν δέν είχαν άπό πρίν έτοιμασμένες 
έργασίες, περίπτωση πού δέν άποκλείεται πολ
λές φορές, θά μποροΰσαν άξιόλογα νά συλλέξουν 
ώς είδικοί δλα τά άπαραίτητα στοιχεία καί νά 
σχηματίσουν τή μελέτη πού θάλειπε καί πού θά 
άναπληροΰσε πραγματικό κενό. ’Έτσι μονάχα 
θάταν σέ θέση και ό πολύς κόσμος, πού μένει 
συνήθως άπληροφόρητος, νά διδαχθή άγνωστες

σελίδες τοΰ έθνικοΰ βίου καί νά τονώση τό χα
ρακτήρα του με αληθινά έπωφελή άναγνώσματα.

3Υ ίε ζ ις  γ ι ο ρ ζ έ ς  ζ ώ ν  ίΧ ρ ι σ ζ ο υ γ έ ν ν ω ν

Σ τόν Παλαιό Στρατώνα ύπάρχουν άρκετοί φυ
λακισμένοι πού κρατούνται είτε γιά άσή- 
μαντα δημόσια χρέη εϊτε γιά μικρές ιδιωτι

κές δφειλές είτε γιά παρόμοιες αιτίες. Τώρα λοι
πόν μέ τίς γιορτές τών Χριστουγέννων θά άποτε- 
λοΰσε πράξη πραγματικής φιλανθρωπίας, άν έ- 
λαμβάνετο κάποια μέριμνα καί γι’  αύτούς τούς 
δυστυχισμένους πού τό μόνο τους αμάρτημα ίσως 
είναι δτι γεννηθήκαν πτωχοί. Τό κράτος θά μπο
ροΰσε σ’ αύτή τήν περίπτωση νά δείξη κάποια 
έπιείκεια χωρίς νά κατηγορηθή άπό κανέναν δτι 
οέν έφαρμόζει τούς νόμους καί δτι χαρίζεται χω 
ρίς λόγο. Έ πίσης καί ή ’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών 
δέ θάκανε άσχημα άν μαζί μέ μερικούς εύπο
ρους τής πρωτευούσης άνελάμβανε νά πληρώση 
τά εύτελή αύτά χρέη πού άποστεροΰν τό άγαθό 
τής έλευθερίας άπό έναν ώρισμενο άριθμό κρα
τουμένων. Ή  φιλανθρωπία σέ μερικές τέτοιες πε
ριστάσεις κυρίως, χρειάζεται νά δείξη τόν κοινω
νικό ρόλο της καί τήν εύεργετική δράση της Α
πέναντι τών θυμάτων τών σημερινών σκληρών 
συνθηκών.

Φ α ι ν ό μ ε ν α  ζ ή ς  έ ω ο χ ή ς

Πολύ σωστά ή «Νέα Ε στία »  τονίζει πώς τό 
καλύτερο -θεατρικό έργο τοΰ έτους είναι ή 
«Αίωνία Ζ ω ή » τοΰ κ. Τίμου Μωραϊτίνη. 

Φέτος έδόθησαν πολλά, πάρα πολλά έργα καί 
άπό παλαιούς καί άπδ πλήθος νέους συγγραφείς, 
καί δμως δλα ήσαν ψεύτικα, άνάβαθα, ξένα πρός 
κάθε τέχνη καί κάθε λογική. Δυό τρία άπ’ αύτά 
τό κράτος τά περιέβαλλε μέ τό ένδιαφέρον του 
καί είδαμε τόν κ. Πρωθυπουργό άν καί πολυά- 
σχολον νά ξενυχτα γιά νά παρακολουθήση έργα 
πού μόνο ντροπή κάνουν στή πνευματική μας 
ζωή, ένώ ήγνόησε τό μόνο έργο πού έπρεπε νά 
προσέξη καί νά τιμήση μέ κάθε τρόπο. Τί δείχνει 
άραγε αύτό τό φαινόμενο; Φταίει ό κ. πρωθυ
πουργός γιά τήν κακή έκτίμηση πού κάνει τών 
πνευματικών μας προϊόντων ή λόγω τών άσχο- 
λιών του εΐναι θΰμα εισηγήσεων διαφόρων έμπο
ρων τής τέχνης, εισηγήσεων πού τόν Απομακρύ- 
νουν άπό τά άληθινά έργα καί τόν όδηγοΰν νά 
παρακολουθήση άνουσιουργήματα ; Φυσικά αύτό 
συμβαίνει γιατί οί αληθινοί καλλιτέχνες, πού 
έχουν ξεπεράσει τίς κοινωνικές ματαιοδοξίες, δέν 
θά κινηθούν ποτέ γιά νά τονώσουν τήν ύπόστασή 
τους μέ έξωκαλλιτεχνικά στηρίγματα, άφοΰ ό 
Θεός τούς έχει δώσει δλες έκεΐνες τίς χάρες πού 
πολεμούν ματαίως νά τίς άναπληρώσουν οί στεί
ροι μέ κυρώσεις έφήμερες, πού προκαλοΰν χαμό
γελα οίκτου στόν κόσμο πού σκέπτεται καί πού 
καταλαβαίνει.



ΓΚ Υ  Ν ΤΕ  Μ Ω Π Α Σ Σ Α Ν

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν  Ι Α Τ Ι Κ Ο
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

0  γιατρός Μπονανφάν έψαχνε 
V  στό μυαλό 1 του, έπανα- 

j  λαμβάνοντας' χαμηλόφω
να: «Χριστουγεννιάτικο

; διήγημα; . ... Χριστου
γεννιάτικο διήγημα . . . »

®  Κι’ άξαφνα φώναξε:
— Μά’ βέβαια, ξέρω κάποιο, και πολύ 

παράξενο μάλιστα’ είναι μία φαν
ταστική Ιστορία. Είδα Ινα θαΰμα !
Ναί, κυρίες μου, Ινα θαΰμα τή νύ
χτα των ^Χριστουγέννων. *r>a 1

Σάς ξαφνίζει νά μ’ άκοΰτε νά 
μιλάω Ιτσι, έγώ ποΰ δεν πιστεύω 
σέ τίποτα. Κι’  όμως είδα, με τά 
μάτια μου.

Ήμουν τότε γιατρός στήν ύπαι
θρο, καί κατοικούσα στά ' χωριά 
Ρολλβίλ, στή Νορμανδία.

Ό  χειμώνας τάν χρόνο κείνο 
ήταν τρομερός. ’Απ’ τά τέλη Νο-, 
εμβρίου τά χιόνια φθάσανε, ύστερα 
άπό μιά ίβδομάδα παγωνιάς. Άπά 
μακρυά έβλεπες τά βαρειά σύννεφα 
νά έρχονται άπ’ τό βορρά' κι’ οί 
άσπρες νιφάδες άρχιζαν νά πέ
φτουν. Σέ μιά νύχτα, όλη ή πε
διάδα σκεπάστηκε μ’ αΰτές.

Οί στάνες, μοναχικές μές στις 
τετράγωνες αυλές τους, πίσω άπ’ 
τά μεγάλα του; δέντρα τά σκε
πασμένα ’ μέ πάχνη, φαίνονταν 
άποκοιμισμενες κάτου άπ’ τήν πα- 
χειά κι’  έλαφρή αΰτή χλόη ποΰταν 
σωριασμένη άπάνω τους.

Αΰτά βάστηξε^ άχτώ δλόκληρες 
μέρες, κι’-ύ στερά ; τό χιόνι σταμά
τησε. Ή  γή είχε στήν πλάτη της 
Ινα σκέπασμα πέντε πόδια παχύ.

Κι’ άλλες ^τρεΧς βδομάδες Ινας 
οΰρανός, καθαρός σάν γαλανά κρύ
σταλλο τή μέρα, καί τή νύχτα 
σπαρμένος μ ’ άστρα πού θάλεγε 
κανείς πώς ήταν σκεπασμένα μέ 
πάχνη, ξαπλώθηκε στά λείο, σκληρά καί 
γυαλιστερά μαντύλι τοΰ χιονιοΰ.

Ό  κάμπος, οί φράχτες, οί λεΰκες, όλα 
φαίνονταν νεκρά, σκοτωμένα άπ’ τά κρΰο. 
Ούτε άνθρωποι οϋτε ζώ α  δέν έβγαιναν 
πιά : μόνο οί καπνοδόχες τών χαμόσπι
των τών ασπροντυμένων μαρτυρούσανε' τήν 
κρυμμένη ζωή μέ τόν καπνά πού άνέβαι- 
νε όλόϊσα στάν παγερά οΰρανό.

Είδα γρήγορα πώς ενας μυστηριώδης 
φόβος πλάκωνε τή χώρα. Τέτοια θεο
μηνία, λέγανε, δέν ήταν φυδική. Είπανε 
πώς άκούγανε φωνές τή νύχτα, δυνατά 
σφυρίγματα.

Αΰτές οι φωνές καί τά σφυρίγματα θά- 
ταν χωρίς αμφιβολία τών άποδημητικων 
πουλιών πού ταξειδεύανε τό σούρουπο καί 
φεύγανε όμαδικά πρός τό νότο. Μά πη
γαίνετε νά βάλτε μυαλά σέ πανικόβλη
τους άνθρώπους ! "Ενας τρόμος κατελάμ

βανε τά πνεύματα καί περίμένανε νά γίνω 
κάτι εξαιρετικό.

Τά σιδεράδικο τοΰ μπάρμπα Βατινέλ 
βρισκότανε στήν άκρη τοΰ χωριοΰ Έπι- 
βάν, στό δημόσιο δρόμο. Καί καθώς 
οί άνθρωποι δέν είχανε ψωμί, ό φάβρος 
άποφάσισε νά πάω τ ° χωριό. ’ Εμεινε 
λίγες ώρες κουβεντιάζοντας στά Ιξη σπί-

ΙΙαληά gra\’ure τοΰ Γκύ ντέ Μωπασσάν

τια πού άποτελούσανε τό κέντρο τοΰ τό 
που, πήρε τά ψωμί του καί τά νέα, καί 
μαζύ πήρε καί τό φόβο πού βάραινε τάν 
κάμπο.

Καί ξανάφυγε πριν νυχτώσει.
Ά ξαφ ν α , διαβαίνοντας κοντά σ’ Ινα 

φράχτη, νόμισε πώς είδε Ινα αΰγό στά 
χιόνι' ναί, Ινα χΰγό, αφημένο εκεί, κά
τασπρο σάν όλα τ ’ άλλα πράγματα. 
"Εσκυψε, ήταν άλήθεια αΰγό. Ποΰθε ερ
χότανε ; Ποιά κότα μπόρεσε νά βγή άπ’ 
τά κοτέτσι καί νά γενννήσω σ’ αΰτή τή 
θέση ; Ό  φάβρος ξαφνίστηκε, δέν κατά
λαβε' μάζεψε όμως τ ’ αΰγό καί τό πήγε 
στή γυναίκα του.

— Νά, γυναίκα, νά Ινα αΰγό πούβρα 
στά δρόμο !

Ή  γυναίκα κούνησε τά κεφάλι :
— Αΰγό στά δρόμο ; Μέ τέτοιο; καιρό ; 

Πιωμένος Η σα ι;

— Ά  μπά, γυναίκα, ήτανε χάμου κοντά 
σ ’ Ινα φράχτη, καί ζεστά άκόμα, όχι 
παγωμένο. Νά το, τδβαλα στάν κόρφο μου 
μήν κρυώσω· θά  τά φας τό βράδυ.

Ρίξανε τ ’  αΰγό στήν κατσαρόλα, δπου 
Ιβραζε ή σοΰπα, κι’ δ φάβρος άρχισε νά 
διηγιέται τί λέγανε στή χώρα.

Ή  γυναίκα άκουγε, κάτωχρη.
— Βέβαια, άκουσα σφυρίγματα τήν άλλη 

νύχτα, φαινόντανε μάλιστα πώς έρχονταν 
άπ’ τή γωνιά.

Καθήσανε στό τραπέζι, φάγανε πρώτα 
τή σοΰπα, κι’  ύστερα, έκεΐ πού δ άντρας 
άλειβε τά ψωμί του μέ βούτυρο, ή γυ
ναίκα πήρε τ ’ αΰγό καί τό έξέτασε δύσ
πιστα.

— Κι’ άν ήταν τίποτα μές στ’  αΰγό ;
— Τί θές νάναι;

— Εέ ρω γώ ;
— Ρέ φά το, καί μή βάνης ιδέες στά 

μυαλό σου.
Άνοιξε τ ’ · αΰγό. Ή τανε σάν 

όλα τ ’ αΰγά, καί φρέσκο - φρέσκο.
"Εκαμε άρχή διστάζοντας, δοκι

μάζοντας, άφίνοντάς το καί παίρ- 
νοντάς το πάλι. Ό  άντρας έλεγε :

— Καλά ! Τί γεύση έχει αΰτά 
τ ’ αΰγό ;

’ Εκείνη δέν άπάντησε καί τό- 
φαγε όλο ' ΰστερα, άξαφνα, κάρ- 

■ φωσε τά μάτια της στάν άντρα 
της άκίνητα, σαστισμένα, τρελλά, 
σήκωσε τά χέρια, τά κουνούσε καί 
κύλισε στά χώμα μέσα σέ σπα
σμούς βγάζοντας φρικτές κραυγές.

"Ολη νύχτα είχε σπασμούς. Ό  
φάβρος, μή μπορώντας νά τήν 
κρατήσω, άναγκάστηκε νά τή δέσω-

Κι’ έκείνη ούρλιαζε αδιάκοπα, 
άκούραστα :

— Είναι στά σώμα μου, είναι 
στά σώμα μου !

Μέ καλέσανε τήν έπομένη. Διέ- 
Slfci' ταξα όλα τά γνωστά πραϋντικά 

χωρίς νά πετύχω τά παραμικρά 
αποτέλεσμα. Ή ταν τρελλή.

Τότε, μέ άπίστευση ταχύτητα, 
παρ’ όλο τά έμπόδιο τοΰ χιονιοΰ, 
τά νέο, ενα παράδοξο νέο, Ιτρεξε 
άπά στάνη σέ στάνη : «Ή  γυναίκα 
τοϋ φάβρου είναι δαιμονισμένη !» 
Κι’ί  έρχονταν άπά παντοΰ χωρίς 
νά τολμήσουν νά μποΰνε στά σπίτι' 
άκοΰγαν άπά μακρυά τίς φριχτές 
φωνές ποΰβγανε αύτή μέ τόσο δυ
νατή φωνή πού δέν θά τήν περί
μενε κανείς άπά άνθρώπινο πλά

σμα.
Ό  παππάς τοΰ χωριοϋ ειδοποιήθηκε. 

"Ετρεξε, είπε τάν έξορκισμό, μά τά πνεΰμα 
δέν έδιώχτηκε.

Καί τά Χριστούγεννα φτάσανε χωρίς ν’ 
άλλάξω δ καιρός.

Τήν παραμονή τά πρωΐ δ παππας ήρθε 
νά μέ βρή :

— θέλω , είπε, νά κάμω αΰτή τή δυ
στυχισμένη νά παρακολουθήσω τή νυχτε
ρινή λειτουργία. "Ισως δ θεός κάμει 
κάνα θαΰμα γιά χάρη της, τήν ώρα ά 
κριβώς πού γεννήθηκε άπά μιά γυναίκα.

Απάντησα στάν παππά.
— Συμφωνώ άπόλυτα, δέσποτα. Ά ν  ή 

τελετν τής κάμει μεγάλη έντύπωση (καί 
τίποτα δέν μπορεί νά τήν συγκινήσω περ
σότερο) μπορεί νά σωθή χωρίζ άλλο 
φάρμακο.

Ό  γέρος παππάς ψιθύρισε :

R A O U L  D E N O L V A

Ο ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ,ΝΙΤΣΕ

— Δέν πιστεύετε γιατρέ, μά βοηθήστε 
με, I ; Αναλαμβάνετε νά τή φέρετε ;

Τοΰ ύποσχέθηκα τή βοήθεια μ?υ.
Ή ρθε τό βράδυ, ύστερα ή νύχτα' κι’ 

ή καμπάνα τής ’Εκκλησίας άρχισε νά 
χτυπάω, σκορπώντας τή θλιμμένη της 
φωνή μές στά σιωπηλό διάστημα, πάνου 
στήν άσπρη καί παγωμένη έκταση τοϋ 
χιονιοΰ.

Μαΰρα πλάσματα προχωρούσανε σιγά, 
όμάδες - όμάδες, ύπακοϋωντας στή μεταλ
λική φωνή τής καμπάνας. Ή  πανσέλη
νος, φωτίζοντας μέ ζωηρό καί χλωμά 
χρώμα δλον τάν δρίζοντα, έδειχνε καθα- 
ρώτερα τήν ώχρή έρημιά τών κάμπων.

Είχα πάρει τέσσερους δυνατούς άντρες 
καί πήγα στοΰ φάβρου.

Ή  δαιμονισμένη έξακολουθοΰσε νά οΰρ- 
λιάζω, δεμένη στά κρεββάτι της. Τήν 
ντύσανε καθαρά, παρ’  όλη τήν άντίστασή 
της καί τήν πήρανε.

"Εκλεισα τή γυναίκα καί τούς φύλακές 
της στήν κουζίνα τοΰ σπιτιοΰ τοϋ παππά, 
ποδτανε δίπλα, καί περίμεινα τή στιγμή 
πού νόμιζα εύνοϊκή.

Διάλεξα τή στιγμή πού άκολουθεΐ τή 
μετάληψη.

Μιά βαθειά σιωπή ήταν άπλωμένη 
στήν ’Εκκλησία, ένώ δ παππάς τέλειωνε 
τά θείο μυστήριο.

Τότε διέταξα ν’ άνοίξουν τήν πόρτα κι’ 
οίτεσσερες βοηθοί μου φέρανε τήν τρελλή.

Ά μ α  είδε τά φώτα, τάν κόσμο τά γο- 
νατισμένον, τήν επιασε τέτοια μανία πού 
λίγο έλειψε νά μάς φύγω, κι’ έβγαλε μιά 
τόσο δυνατή φωνή πού Ινα ρίγος φρίκης 
διέτρεξε τήν έκκλησία" όλων τά κεφάλια 
σηκώθηκαν' μερικοί έφυγαν.

Τήν τράβηξαν ώς τά σκαλάκια τοϋ χο- 
ροΰ κι’  ύστερα τήν κρατήσανε δυνατά 
γονατιστή χάμου.

Ό  παππάς σηκώθηκε' περίμενε. Σάν 
τήν είδε γονατισμένη, πήρε στά χέρια 
του τή Σφαίρα τοΰ Άγιωτάτου Μυστη
ρίου, τή ζωσμένη μέ τίς χρυσές άχτίδες, 
μέ τήν άσπρη όστια στή μέση, καί, προ
χωρώντας λίγα βήματα, τό σήκωσε μέ τά 
δυό του χέρια τεντωμένα πάνου έπ’  τό 
κεφάλι του δείχνοντάς την στά σαστισμένα 
μάτια τής δαιμονισμένης.

Ή  γυναίκα φαινότανε φοβισμένη, μα
γνητισμένη' κύτταζε άκίνητη τό σκεύος, 
τιναγμένη άκόμα άπό τρομερούς, άλλά 
παροδικούς σπασμούς, καί φωνάζοντας 
πάντα, μά μέ λιγώτερο σπαραχτική φωνή.

θάλεγε κανείς πώς δέν μποροΰσε νά 
κατεβάσω τά μάτια, πώς ήταν κολλημένα 
στήν δστια' όλην τήν ώρα βόγγαε' καί 
τά σώμα της ήσύχαζε, άφινότανε νά πέσω·

Ή  δαιμονισμένη τώρα κατέβαζε γρή
γορα τά βλέφαρά της, καί τά ξανασή- 
κωνε πάλι, σά νά μή βαστοΰσε νά βλέπη 
τά θεό της. Κι’ είχε σωπάσει. Κι’ ύστερα 
άξαφνα, παρατήρησα πώς τά μάτια της 
μένανε κλεισμένα. Κοιμώταν μέ τάν ύπνο 
τών ύπνοβατών, υπνωτισμένη, όχι ! λάθος 
κάνω ! νικημένη άπ’ τή διαρκή παρατή
ρηση τής Σφαίρας με τις χρυσές άχτίδες, 
κατατροπωμένη άπ’ τά Νικηφόρο Χριστό.

Τήν παίρνουνε αναίσθητη, ένώ δ παπ
πάς ξανανέβαινε ατά ίερό.

Ό  κόσμος άνάστατος άρχισε νά ψέλνω 
τά T e  D eum .

Κι’ ή γυναίκα τοΰ φάβρου κοιμήθηκε 
ίϊκοσι τέσσερες ώρες συνέχεια, κι’ ύστε-

Κα ’ Ελισσάβετ Φαΐρστερ 
Νίτσε διεκήρυξε ποίν άπά 
λίγον καιρό πώς δ κ. 
Μουσσολίνι είναι δ ίδιος 
δ δπεράνθρωπος τοϋ ά- 
δελφοϋ της' άν ζοΰσε 
άκόμα δ τελευταίος αύ
τός θά είχε τρελλαθή ά 
πό θαυμασμό μπροστά στό 

ρωμαίο δικτάτορα, μπροστά στάν όποιον 
κανένα άπά τά μεγάλα πνεύματα τής άν- 
θρωπότητος δέν μπορεί νά συγκριθή- Ή  
γνώμη αΰτή φαίνεται πώς Ιγινε δεκτή μέ 
εΐρωνα σκεπτικισμό άπά τήν κοινή γνώμη

eO Νίτοε

στή Γερμανία καί άλλοΰ. Ή  Φραγκφοϋρ- 
τερ Ταάϊτουγγ είναι μάλιστα τής γνώ 
μης πώς ή Κα Φαΐρστερ «βάνει τή σκιά 
τοΰ άδελφοΰ της νά μιλή σάν τίς πνευμα- 
τίστριες έκείνες θυρωρούς πού, στό σκο
τάδι τοΰ μικρού τους δωματίου, έπικαλοΰν· 
ται μέ σπηλαιώδη φωνή τό πνεΰμα τοϋ 
Ναπολέοντος».

’Εν τούτοις κανείς δέν άγνοεί πόσο δυ
νατή ήταν ή έντύπωση πού προεκάλεσαν 
στάν κ. Μουσσολίνι τά έργα τοΰ Νίτσε.

ρα ξύπνησε χωρίς νά θυμάται καθόλου 
ούτε πώς εΐτανε ήτανε δαιμονισμένη, 
οΰτε πώς Ιγινε καλά.

Νά, κυρίες μου τά θαΰμα πουδα.
Ό  γιατρός Μπονανφάν σώπασε κι’ ύστε

ρα πρόσθεσε στενοχωρημένα :
— Δέν μπόρεσα νά άρνηθω νά τό πι

στοποιήσω γραπτώς.

Πράγματι σέ μία συνέντευξη πού έδωσε 
τά 1924 στόν δρα ’Όσκαρ Λέβυ και πού 
έδημοσιεύθη στά Νιον Γιόρκ ΤάΙμς, τό 
ώμολόγησε καθαρά.

Έ ξ ’ άλλου, έπαναστάτης συνδικαλιστής 
στάν καιρό του, άναγνωρίζει έπίσης πώς 
ώφελήθηκε πολύ άπό τά έργα τοΰ Ζώρζ 
Σορέλ.

Κατά πόσον οί δύο αύτοί θεωρητικοί 
τάν έβοήθησαν νά σχηματίσω ιό σύστημά 
του ; Αΰτά θά ήθελα νά άναζητήσω, πα
ρατηρώντας πάντοτε δτι ή φασιστική δι
δασκαλία δέν έγεννήθη τελεία καί άκαμ
πτος, δπως ή Άθηνά έγεννήθη άπό τόν 
Δία. Είναι μία διδασκαλία a posteriori. 
Τά γεγονότα προηγήθησαν αΰτή άκολού- 
θησε καί διεμορφώθη σιγά-σιγά, μέ διαδο
χικές μεταβολές καί προσαρμογές. Μία 
σύγκρι^ις λοιπόν μεταξύ τής γενικής δ- 
ψεως τοϋ φασισμού κατά τήν παροϋσα 
στιγμή καί μερικών ιδεών τοϋ Νίτσε καί 
τοϋ Σορέλ εϊναι έκείνο πού θά μάς δείξω 
τά σημεία όπου συμπίπτουν καί τίς δια
φορές τους.

Ποιά οΰσιώδη καινοτομία λέγει δ κ. 
Μουσσολίνι πώς έφερε ; Μία κοινωνική άν
τίληψη πού άνατρέπει τίς σχέσεις μεταξύ 
κράτους καί άτόμου τίς συνήθως παραδε
δεγμένες άπά τά τέλη τοϋ ΙΗ' αίώνος. 
Καταργεί τά δικαιώματα τοΰ πολίτου, είς 
τάν δποϊον δέν μένουν παρά καθήκοντα. 
"Ολα τά δικαιώματα άνήκουν στά κράτος, 
πού περιορίζεται στήν έννοια τής διοική- 
σεως, πού κάνει χρήση τους άνεξέλεγκτα 
πρός δφελος τοΰ έθνους καί τής κυρίαρ
χης ολιγαρχίας. Έ τσι, ή καταδικασμένη 
δημοκρατία άντικαθιστάται άπό μία άρι- 
στοκρατία πού Ιλκει τή δύναμή της άπά 
τόν έαυτό της ή άπά τάν άρχηγά καί δχι 
άπά τόν έκπτωτο κυρίαρχο λαό. Ή  ιδέα 
τής έλευθερίας, τής γενικής ψηφοφορίας, 
τής έπιλογής τοϋ μικροϋ αριθμού άπά τάν 
μεγάλον άριθμό, όλα αύτά παραμερίζον
ται. Ό  ίσχυρώτερος, δ ίκανώτερος, δ τολ 
μηρότερος, δ άρμοδιώτερος δηλαδή, κα
τέχει τήν θέση πού τοϋ άρμόζει μέ αΰτε- 
κλογή ή μέ μία έκλογή πού Ιρχεται άπά 
τά έπάνω καί δχι άπά τά κάτω. Τά κοι
νωνικά πλαίσια, πού γίνονται σιδερένια 
καί πέτρινα, έγκλείουν σέ άδιάτατα δια
μερίσματα τή δραστηριότητα τών ύπηκόων 
πού δέν λογαριάζονται πιά άτομικδς άλλά 
μόνο σωματειακώς. Μία σκληρά ίεραρχία, 
πού στηρίζεται στήν παθητική ύπακοή, σέ 
μία στρατιωτική τελείως πειθαρχία, σέ μία 
άστυνομική έρευνα πού φτάνει ώ ς τ ά  άκρα, 
συγκρατει στή θέση τους τά άτομα. Δέν 
άντιπροσωπεύουν πιά παρά τάν άριθμά μη
τρώου τους στά συνδικάτα, κατά τό επάγ
γελμα πού έξασκοϋν. Τά κριτικά πνεύμα, 
πού διαλύει τούς κοινωνικούς δεσμούς καί



τίς δμαδικές υποχρεώσεις, δέν μπορεί νά 
εχν) θέση αχόν οργανισμόν αύτόν, καί ή 
θεωρητική δραστηριότης, ή αισθητική πα
ραγωγή, ή άνάγνωσίς άκόμη δέν έχουν 
τό δικαίωμα νά άτλώνονται, άλλά προ
σανατολίζονται είς Ινα ένιαϊον σκοπό, τά 
μεγαλείο ή τή μεγέθυνση τοϋ Κράιου;. 
Ή  γενική ήθική, τέλος, πρέπει νά έχη 
ωφελιμιστικά χαρακτήρα : καλό είναι δ,τι 
είναι ωφέλιμο στά κράτος, πού θεωρείται 
κατ’ άρχήν σάν άπόλυτη καί αναμφισβή
τητη άξία, σάν μυθική καί άγρία όντότης, 
ώπλισμένη με δλα τά ξίφη τής κτηνώδους 
δυνάμεως καί τής ώργανωμένης δικαιοσύ
νης'  είναι κολάσιμη, κακή, τιμωριτέα, 
κάθε πραξις, κάθε έπιθυμία, κάθε σκέψη 
πού δέν συμφωνεί μέ τίς άρχές τής κυ
βερνήσεως, δποιεσδήποτε καί άν είναι οί 
μεταβολές πού μπορούν νά δποστοδν.

Τίς άπόψεις αΰτές τίς έξέφρασε δ κ. 
Μουσσολίνι ύπό μορφήν άξιωμάτων σέ 
πολλούς λόγους καί κατώρθωσε νά τίς 
εφαρμόσω μέ νόμους, κυρώσεις καί μέ 
μία οργάνωση σύμφωνη μέ τάν έπιδιωκό- 
μενο σκοπό. Ή  δημοσιότης ποΰ έδόθη σ ’ 
αΰτές τίς ιδέες καί σ ’ αΰτά τά  μέτρα έξω 
τών ιταλικών συνόρων, καθιστά περιττά 
νά άνατρέξω σέ περικοπές, θέλουν δέν 
θέλουν, φίλοι καί εχθροί Ιχουν πάντοτε 
στά αΰτιά καί στά πνεΰμα τίς άρχές τοΰ 
φασισμοΰ.

Φυσικά, πρίν σκεφθή νά μεταρρύθμισή 
τάν κόσμον ολόκληρον, άν υποθέσουμε 
πώς εχει αΰτάν τάν σκοπό, πράγμα άμφί- 
βολο, δ κ. Μουσσολίνι έργάζεται γιά κα- 
θαρώς έθνικούς σκοπούς. Βλέπει στή μέ
θοδο του τόν μόνο τρόπο νά άποδοθή στήν 
’ Ιταλία ή δύναμη πού έχασε στά διάστη
μα τών αιώνων καί πού θά τής έπιτρέψη 
νά κατακτήση καί νά ΰπερισχδση στάν 
άγώνα αύτόν τών εθνών γιά τή ζωή καί 
τόν πλοΰτο. 'Η λατρεία τής άνθρωπότη- 
το ; είναι γι’ αΰτάν έπιβλαβή; χίμαιρα δ 
ειρηνισμός, ψέμμα πού χρησιμεύει νά 
άπ'οκρύψη τίς διεθνείς άδικίες, άπό τίς δ- 
ποίες επωφελοΰνται τά  ήδη σχηματισμέ
να ισχυρά κράτη, δ πόλεμος είναι Ινας νό
μος ποΰ δέν μπορεί νά καταργηθή. "Οσο 
γι’ αύτό/, άπόλυτον κύριο τής χώρας του, 
θεωρεί τόν έαυτό του σάν τάν έμψυχωτή 
τής ένεργητικότητος, σάν εκείνον πού δι
εγείρει καί ρυθμίζει τίς λαϊκές δυνάμεις 
τις θερμές, τίς σφριγώσες.

Μία σελίδα τοΰ Πέρα απ' τό καλό 
χαι τό κακό είναι ξεχωριστά άντιπροσω- 
πευτική τοΰ φασιστικού προγράμματος.
» "Α ν νποτεθή  λέει Ινας γέρος πατρι
ώτης, πώ ς ενας πολιτικός βάνει τό λαό 
του σε θέση νά κάμη από έδώ και εις 
τό εξής σημαντική πολιτική δράση, 
πράγμα γιά τά δποίο δέν είναι έκ φύσε- 
ως προικισμένος οΰτε έτοιμος,πώ ς κεντρί
ζει τά π ά θη  και τις δειλές επ ιθυμ ί
ες τοΰ λαοϋ του · πώς τόν κατακρίνει 
για τή χθεσινή του δειλία και γιά τήν 
ευχαρίστηση ποΰ αισθανόταν νά μένη 
θεατής, και άκόμη δριμύτερα για τόν 
εξωτισμό του και τήν κρυφή τον α
γάπη γιά τό άπειρο' πώς άφαιρεϊ 
μπροστά του κάθε άξία άπό τις πιό 
ένδόμυχες κλίσεις του, πώς τοϋ μετα
βάλλει τή συνείδησή τον, πώς στε
νεύει τό πνεΰμα του, τίς εθνικές του 
τάσεις δ άνθρωπος αύτάς θά ήταν με- 
γάλος ;— άσφαλώς, τοΰ άπαντά Ινας άλ 
λος γέρος πατριώτης' άλλως, δέν θά 
μποροΰσε νά κάμη „δ;τι έκαμε ! Είναι ίσως

τρέλλα νά θελήση κανείς αΰτό, μά 'ίσως 
δ,τι είναι μεγάλο άρχισε άπά τήν τρέλλα».

Τά λόγια αΰτά πού έγράφηκαν γιά τή 
Γερμανία τοΰ Μπίσμαρκ είναι τυπικές εκ
φράσεις τοΰ Μουσσολίνι. Όρίστε άκριβώς 
καθωρισμένος, χωρίς τά παραμικρά λάθος, 
μέ εκπληκτική άκρίβεια, δ ρόλος πού δ 
κ. Μουσσολίνι άνέλαβε νά παίξη 
στή σκηνή τής χώρας του καί στήν εδρύ- 
τερη σκηνή τοδ κόσμου. Νά μάλιστα λό
για πού χρησιμεύουν στή διατύπωση τής 
θεωρίας του.

Ά πά ποΰ προέρχεται ή τόσο ειδικά 
προσανατολισμένη θέλησις αΰτή ; Ά πό 
μία άτεγκτη κριτική τής δημοκρατικής 
κοινωνίας. Κατά τάν Νίτσε, μπορεί αΰτή 
νά συνοψισθή σέ μία μικρή φράση : «Τά
προστακτικά τοΰ τρόμου τοδ κοπαδιού». 
Πώς τά κοπάδι, πού δέ σκέπτεται, μπο
ρεί ποτέ νά δημιουργήση μιά ισχυρή 
κριτική, νά έπιτρεψη τή γίννηση καί τήν 
άνάπτυςη τών μεγάλων προσωπικοτήτων 
«στίς δποϊες άνήκει δ χρόνος, νά διευκο
λύνω τήν άνάπτυξη μιας άρχουσας τάξης 
πραγματικά ίκανήςνά διευθύν^, προικισμέ
νης δηλαδή μέ θέληση. «Δέν έχω τήν 
πρόληψη τοΰ άριθμοΰ», είπε έπίσης, ειρω
νικά δ κ. Μουσσολίνι. 'Ο μαθητής δεί
χνει τήν ίδια εχθρότητα μέ τόν διδάσκα
λο γιά τή δημοκρατική ήθική, τήν αι
σθηματική ήθική τοΰ κοπαδιού, τήν.έ- 
χθρική σέ κάθε ιδιαίτερο δικαίωμα, τήν 
κατασταλτική δικαιοσύνη, τάν πόνο πού 
καταλήγει στήν έκθύληνση. ’ Επαναλαμβά
νει τούς περιφρονητικούς καί βίαιους λό
γους τοϋ διδασκάλου κατά τής γαλλικής 
Έ π αναστάσεω ;,«τή ; άτιμης καί αίματηρής 
αΰτής φάρσας», καί κατά τοδ Ρουσσώ, 
αΰτοΰ τοΰ «μασκαρά». Επανέρχεται άδιά- 
κοπα καί δλος δ ιταλικός τύπος τόν άκο- 
λουθεϊ, δχι γιά νά καταπολεμήση τή βία 
πού ήσκησε αύτή ή έπανάστασις, άλλά 
γιά νά δοκιμάσιτ; νά καταστρεψη τά πευμα- 
τικά οικοδόμημα πού έστησε ή φιλοσοφία 
τοΰ ΙΗ' αίώνος. Ό  πόθος τής έλευθερία; 
λέει δ Νίτσε, καί δλες οί αισθηματικές 
λεπτότητες πού σχετίζονται μέ αύτόν, άνή- 
κουν στήν ήθική τών σκλάβων. Καί δ κ. 
Μουσσολίνι διεκήρυξε, πρίν τά κάμει, π ώ ; 
«θά έποδοπατοΰσε τά ματωμένο πτώμα τής 
έλευθερίας».

'Ο Νίτσε, πού πολλές άπό τίς προβλέ
ψεις του έπραγματοποιήθηκαν μέ σπανία 
άκρίβεια, είχε τή γνώμη π ώ ; οί νέοι δροι 
πού έδημιουργοΰντο τότε πού έγραφε θά 
ώδηγοϋσαν στήν εξίσωση καί τήν κατά
πτωση τοΰ άνθρώπου, ζώου τοΰ κοπαδιοϋ, 
ίκανοϋ, έργατικοΰ, ώφελίμου καί χρησι
μοποιήσιμου πολλαπλώ;, καί πώς ήσαν— 
καί είναι — σέ μέγιστο βαθμό « Ικανοί 
νά παραγάγουν ον τα εξαιρετικά τοΰ 
έπικινδυνωδεστέρον καί έλκυστικωτέ- 
ρον είδους» Ή  ιστορία τών τελευταίων 
χρόνων καί οί βλέψεις μερικών κομμάτων 
στίς περισσότερες χώρες δείχνουν τήν άκρί- 
βεια τής διαγνώσεως.

«Ή  δημοκρατικοποίησή είναι μία άκου- 
σία προπαρασκευή στή γέννηση τυράννων, 
μέ δλην τήν έννοια, καί τήν πνευματικώ- 
τερην άκόμη, τής λέξεως. "Οσο γιάτά γενι
κά πνεΰμα τών φλυάρων αύτών εργατών, 
τών άβουλων καί πολύ έτιτηδείων π  ου 
έ’χουν άνάγκη τοΰ κυρίου καί τοΰ αρ
χηγού οπως τον έπιουσίου άρτου, ή 
δημοκρατικοποίησή τή ; Εΰρώπη; θά κα
τάληξη στή δημιουργία ένό; τύπου παρα
σκευασμένου γιά τή δουλεία μέ τή λεπτό

τερη έννοια τή ; λέξεως.
Παρόμοιε; φράσει; έτράβηξαν άσφαλώ; 

τήν προσοχή τοϋ Μπενίτο Μουσσολίνι, άπά 
τότε άκόμη πού δέν ήταν παρά Ινα; άπό 
τούς άρχηγούς τοΰ ιταλικού σοσιαλιστικού 
κόμματος. Ά ν  τόν ρωτήσουν τώρα τί 
ήθέλησε κυρίως νά δώση στούς ’ Ιταλούς, 
άπαντα : « Έ θνικ ή  συνείδηση καί πει
θαρχία». Τελευταία, μερικοί δημοσιο
γράφοι, στενοχωρημένοι φαίνεται άπδ τήν 
κατάχρηση τών επαίνων, πού δ τύπος νο
μίζει πώς οφείλει νά άπευθύνη σέ κάθε 
περίσταση στήν κυβέρνηση, εξέφρασαν 
δειλά τήν ιδέα πώς, άν έξετασθή καλά 
τά ζήτημα, τό φασιστικό-καθεστώς δέν 
είναι άσυμβίβαστο πράς τή συζήτηση καί 
τήν κριτική, δπά τάν δρον νά έμπνέωνται 
καί οί δύο άπό τήν επιθυμία νά γίνη τά 
καθεστώς αΰτά τελειότερο. Τό «Πόπολο 
ντ’ Ίτάλια», σ ’ Ινα σημείωμα δπου έλυε 
τά ζήτημα, άπήντησε πώς δ λαός χρειάζε
ται Ινα «Μυνήτορα» μάλλον παρά μά
ταιες συζητήσει; έφημερίδων, γιατί δέν 
μπορεί νά δδηγηθή μόνο;. Πρέπει λοιπόν 
νά τοΰ φέρωνται δπ ω ; σ’ Ινα παιδί πού 
βρίσκεται δπά αΰστηρά κηδεμονία, τήν 
κηδεμονία ένός σωφρονιστηρίου. Ό  Νίτσε 
δέν θά έλεγε καλύτερα, οΰτε περιφρονη- 
τικώτερα δ,τι σκεπτόταν. ’ Εξ άλλου τά 
νεφρά, δπως καί τά μυαλά, οφείλουν νά 
άνήκουν εις τάν κύριο, καί οί πόλεις δπου 
ο! γεννήσει; Ιλαττώνονται, δπω ; τά Μιλάνο 
ή τά Τουρΐνο, καταγγέλονται δημοσίαρ ώ ; 
ήττοπαθεΐ; ή τουλάχιστον ώ ; πάσχουσαι 
άπά πολιτικήν άνεπάρκεια. Ή  κυριαρχία 
πρέπει νά είναι άπόλυτη, άπά φόβο μή 
μείνει φανταστική καί σκιά μιά; σκιά;.

Ποιά είναι λοιπάν ή ήθική, ή κοινω
νική καί άτομική, πού διακηρύσσεται και 
εφαρμόζεται άπά τάν φασισμό ; Άκριβώς, 
καθ’ δλα, ή ήθική τών κυρίων, δπως 
έτέθη άπά τάν Νίτσε. Έ κεΐ άκόμη δπάρ- 
χει άτόλυτος ταυτότης μεταξύ τοΰ δια
νοουμένου, τού δικτάτορο; καί τών κηρύ- 
κων τοΰ κόμματός του πού συντάσσουν τί; 
έρμηνείες.

Νά αί οΰσιώδεις δψεις.
Στό φιλελεύθερο πνεΰμα  άντιτάσσει σάν 

τάν Νίτσε π ώ ; ή ζωή είναι ιδιοποίηση, 
κατάληψη, καθυπδταξη τοΰ ξένου ή τοϋ 
άδυνατώτερου, πίεση, σκληρότη;,. επιβολή 
τών ιδίων δυνάμεων, προσάρτησι; ή του
λάχιστον εκμετάλλευση,

Στά φιλειρηνισμό άντιτάσσει πώς τό 
κοινωνικό σύνολο, σ’ Ινα άριστοκρατικά 
κράτος, πρέπει νά είναι ή θέλησις τής 
ένσαρκωμένης δυνάμεως. «Τά κράτο; μπο
ρεί νά μεγαλώση, νά εκταθή, νά πσοσ- 
ελκύση, νά φθάση στήν δπεροχή, δχι μέ 
ελατήρια ήθικά ή άνήθικα, άλλά έπειδή 
ζή .»  «Τώρα μόνο, λέει δ Μουσσολίνι μετά 
τό Νίτσε, είμαστε στάν κα.ρά τών κυκλω- 
πείων οικοδομημάτων». «Βρισκόμαστε στήν 
κλασική περίοδο τοΰ πολέμου. Πρέπει νά 
ζοϋμε έπικινδύνως», λέει δ Ντοδτσε. Καί 
οί τολμηρότεροι ίταλοί ίμτεριαλιστές σέ 
χιλιάδες άρθρα καί λόγου; πού άναλύουν 
τά λόγια τοδ άρχηγοδ του;, παρέφρασαν 
άπ λώ ; δλοι, έν άγνοίηι τους, τό χωρίον 
αύτά τοΰ’Α νθρώ πινο , πολν άνθριόπινο : 

«Λέν θεωροδμεν εύκταίον νά στερεωθήστήν 
γή ή βασΛεία τή ; δμονοίας,ευχάριστουμέ
θα  νά βλέπουμε έκείνους πού,σαν έμας, 
άγαποΰν τόν κίνδυνο, τόν πόλεμο καί 
τίς περιπέτειες, κατατάσσομε τόν εαυ
τόν μας μεταξύ τών κατακτητών».

(Τό τέλος αιό ερχόμενο).

Ψ Υ Χ Α Ρ Η

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Ό  Ψυχάρης

Ε να μήνα ΰστερα 
άπ’ τήν εισβο
λή τών Τούρ

κων στή Θεσσαλία, 
τόν ’Ιούνιο τοΰ 1897, 
δταν τά στρατεύματα 
τοΰ Έ τέμ  Η ασά βρισκόντανε στή 
Δομοκό, ενας νέος τοΰρκος άξιω 
ματικός, δέκα οχτώ χρονών, επι
θεωρώντας γιά ύπερεσιακή άνάγκη 
τό χωριό Λαζαρίνα, κοντά στά 
Φάρσαλα, είδε μιάν Έλληνίδα, 
τήν ερωτεύτηκε καί τήν έβίασε.
Γ ι ’ αύτόν δέν ήτανε έγκλημα, 
γιατί εκανε χρήσι τοΰ δικαιώμα
τος τοΰ κατακτητή. Ό  άξιωματι
κός αύτός, Ά χμέτ - Έ φέντης λεγό
τανε, ένοιωθε τό πάθος νά μεγα
λώνει μέρα μέ τήν ήμέρα... Γ ι ’ 
αύτό άφινε δσο πάγαινε καί πιό 
συχνά τό στρατηγείο τοΰ Δομοκοΰ 
καί πεταγότανε στή Λαζαρίνα.

Ή  Λαζαρίνα τήν έποχή αύτή 
ήτανε σχεδόν έρημη. Ή  Θ εσσα
λία έφευγε μπροστά στόν Τοΰρκο.
Ή  θέα τοΰ μικροΰ χωριοΰ, άπαί- 
σια φυσικά, έγινε πιό άπαίσια 
ΰστερα άπό τό κενό ποΰ άφισε 
ή ζωή  φεύγοντας. Βρίσκεται στή 
ρίζα πελωρίων βουνών, πού κλεί
νουν κατά τό βοριά τόν άπέραντο 
κάμπο. Σ ’ ένα άπ ’ αύτά τά βουνά, 
κατά τό λεβάντε, άκουμπάνε τά 
τελευταία σπίτια τής Λαζαρίνας.
Στή μέση υπάρχει ένα τεράστιο 
φαράγγι δπου όρμάνε, χάνονται, 
φυσάνε καί σφυράνε οί δυνατοί 
θεσσαλικοί άγέρηδες μέ τήν άπαί
σια βουή τους. Βορειοανατολικά, 
άνάμεσα σέ πιό χαμηλούς ^λό
φους υψώνεται μιά μαύρη καί πανύ
ψηλη κορφή. Τό αμφιθέατρο πού άπο- 
τελοΰν οί λόφοι καί τά βουνά, σχηματί
ζει άπ’  αύτό τό μέρος τό βάθος τοΰ ο 
ρίζοντα τοΰ χωριοΰ, πού τό άνοιγμά του 
χάσκει καί κυτάζει τόν άτέλειωτο κάμπο.

Τό χωριό είναι πολύ μικρό. Π άνω - 
άπάνω, σάν κεντρικό κάστρο βρίσκεται 
ένα μεγάλο τσιφλίκι μέ τά παραρτήμα- 
τά του, οί κατοικίες σχηματίζουν ημι
κύκλιο πού καταλήγει δεξιά καί άριστε
ρά, στό κάστρο. Τό χωριό άποτελείται 
άπό πολλές ίσιες σειρές καλύβες, μέ 
στέγες ίσιες άπό καλαμιές ή ασπρόχω
μα. Λίγες θολωτές στέγες.

Οί σειρές, μέ τίς καλύβες τή μιά πλάϊ 
στήν άλλη, παρουσιάζουν δέν ξέρω  κάτι 
τι τό μονολιθικό. Τ ά σπιτάκια χώνον- 
ται σάν μέσα στόν κόρφο, καί μοιάζουν 
σάν νά ξεφυτριόνουν άνάμεσα σέ δυό πλα
γιές. Συχνά έχουνε δυό πατώματα, δηλ. τό 
κατώγι καί τό άνώγι. Στό άπάνω πάτωμα 
ανεβαίνεις μέ μιά σκάλα στηριγμένη σέ 
έ'ναν καταρράχτη.

Ά π ’ δλα αύτά τά σπιτάκια, χτισμένα 
στό ’ίδιο σχέδιο, λίγα ήτανε κατοικημέ- 
να. Ά π ’ τήν καταστροφή κι’ δλας τής 
Μ. Παρασκευής, άμέσως ΰστερα άπό τό 
μεγάλο πανικό τής Λάρισσας, οί χωριά
τες είχανε άρχίσει νά φεύγουν. Ή  Φρο- 
σύνη — τό θΰμα τοΰ Ά χμέτ — έμενε 
σχεδόν μόνη σέ μιά καλύβα στήν πρώτη 
σειρά πού συναντάς καθώς φτάνεις, 
καί πού έσχημάτιζε σάν νά ποΰμε τό 
άριστερό πλάϊ τής Λαζαρίνας.

Τό χωριό, κάμποσο μακρυά άπ’  τή 
δημοσιά είχε ξεφύγει τή λύσσα

τοΰ έχθρικοΰ στρατοΰ, στήν πορεία του 
άπ’ τή Λ άρισσα στά Φάρσαλα. Ή  Φρο- 
σύνη δέν είχε κ<)ντά της οΰτε τόν άν
τρα της, τό Μιχάλη Σωτήρη, οΰτε τό 
γυιό της τόν Κωστή, οΰτε τήν κόρη της 
τήν Ειρήνη. Ά μ έσ ω ς  μόλις άρχισαν οί 
έχθροπραξίες, μόλις ό Έλληνικός στρα 
τός συγκεντρώθηκε στό μέτωπο, ή Φρο- 
σύνη έδιωξε γρήγορα - γρήγορα τόν άν
τρα της μαζύ μέ τά δυό παιδιά. Τοΰς 
είχε πει πώς θάτανε πιά άσφαλισμένοι 
στό Βόλο καί πώς αν ποτέ παρουσιάζε- 
το κίνδυνος, θ ά  μποροΰσαν νά φύγουν 
άπ’ τή θάλασσα.

Ό  άντρας της ήτανε ίσαμε έξήντα 
χρονών. Ή  Φροσύνη είχε πάντα μεγά
λη εμπιστοσύνη στή φρονιμάδα τοΰ 
Σ ω τή ρη . Δέν νοιαζότανε γι’ αύτόν μά 
γιά τήν Ειρήνη καί τόν Κ ωστή . Μέ 
κάθε τρόπο, ήθελε νά τούς ξέρει άσφα- 
λισμένους.

Ή  Φροσύνη δέ ζοΰσε μονάχα γιά τά 
παιδιά της. Τά λάτρευε, τά άγαποΰσε 
μέ θρησκευτική άγάπη. Ποτέ σ ’ δλη τή 
Θ εσσαλία δέ ξαναγίνηκε πιό τρυφερή 
μητέρα. Κάποια φορά, έπειδή τό θέ
λησε ό άντρας της, χιορίστηκε πολύ νω 
ρίς άπ ’ τό μεγαλύτερο παιδί της— τό 
Μανιΰλη δταν άκόμα ήτανε μόλις δυό 
χρονών— ,πού ό Μιχάλης Σ ωτή ρης έμ- 
πιστεύθηκε τήν άνατροφή του σέ κά
ποιον συγγενή του πού έμενε άπάνω 
στό Πήλιο. Καί έπειδή άργότερα τό 
παιδί πήγε υπηρέτης σέ ξένους, καί δέν 
τό ξανάδε— χάθηκε ; πέθανε ; Π οιός ξέ
ρει'— ή καρδιά της μάτωσε άπ ’  τόν 
καϋμό καί έκανε δρκο καί σταυρό πώς

άπό δώ  καί πέρα θά 
νοιάζεται καί θά 
προσέχω περισσότε
ρο τά παιδιά πού 
τής άπομείνανε:

Γ ι ’ αΰτό τό λόγο, 
τώρα, τοΰτο τόν καιρό τοΰ πο
λέμου έπέμενε νά πάρη ό άντρας 
της τά παιδιά καί νά φύγη, παρ’ 
δλες τίς χρηματικές θυσίες πού 
θά  στοίχιζε αύτό τό ταξεΐδι. Τοΰ- 
δω σε δ,τι οικονομίες είχε καί γιά 
νά μήν παραπάνε τά έξοδα, εκανε 
τή θυσία καί έμεινε στή Λ α ζα 
ρίνα.

Σ τ ’  άλήθεια δμως, ένας λόγος 
πιό δυνατός τήν κρατούσε έκεΐ. 
Δέν ήθελε νά άλλάξη κλίμα τό 
μικρότερο της παιδί, πού ήτανε 
είκοσι μηνών, ή άγάπη της, ή 
τρέλλα της, τό παιδί πού νόμιζε 
πώς σ ’ αύτό ξανάβλεπε τό πρώτο 
της, τό χαμένο. Κάποτε ήτανε νά 
πάη νά κάνη επίσκεψη σέ κάτι 
συγγενείς της στά Τρίκκαλα καί 
νά περάση κοντά τους ένα μήνα. 
Έ πειδή  δέν ήθελε νά χωριστή 
άπ’ τό μωρό, τό πήρε μαζύ της. 
Τό άγόρι άρρώστησε. Μεγάλος 
πυρετός, σπασμοί, τά μάτια του 
ασπρίσανε. Ή  καϋμένη ή μάνα 
παρά?νυσε άπ ’ τό φ όβο  της. Τήν 
άλλη μέρα ξαναγύρισε στή Λ α 
ζαρίνα. Ή τα ν ε  βέβα*βΜχπλή σύμ
πτωση, μά τό γεγονϊφ ί;1ναι πώς 
τό παιδί γιατρεύτηκε άμέσως. Ή  
Φροσύνη φαντάστηκε πώς ό άέ
ρας τής Λαζαρίνας ήτανε ό μό
νος άέρας πού έπρεπε ν’ άναπνέτ) 
τό παιδί. "Ητανε άφοσιωμένη σ ’ 

αύτή τή γωνιά τής γής— τήν πατρίδα 
της— μέ τρυφερότητα πού έφτανε τή 
δεισιδαιμονία. Ή  φρονιμάδα λοιπόν καί 
ή άγάπη τήν έκαναν νά μείνη.

Τί άδολη χαρά, τί ενθουσιασμό, τί 
γειά ένοιωθε ή Φροσύνη σ ’ δλο της τό 
κορμί, βλέποντας τό μωρό νά άρχίζη νά 
μπουσουλάη, νά πιάνεται άπό μιά κα
ρέκλα ή άπό ένα σκαμνί καί νά πολε- 
μάη νά σηκωθή, νά κυττάζη ξαφνια
σμένα δλα τά αντικείμενα πού μόλις τά 
ξεχώριζε.

Στό βάθος στήν ψυχή της έλπιζε. Ή  
Φροσύνη δπως δλοι οί άπλοι άνθρωποι 
ένεργοΰσε περισσότερο άπό ένστικτο. 
Έ λεγε μέσα της πώς τίποτα δέ θά  πάθαι- 
νε, πώς ό Θεός θά  τήν προστάτευε. Τ ώ ρα  
πού έ'λειπε ό άντρας της καί τά δύο 
μεγαλείτερα παιδιά της, φρόντιζε περισ
σότερο άπό κάθε άλλη φορά  νά μήν άφίση 
νά σβύση τό μικρό καντήλι πού έκαιγε στή 
γωνιά μπροστά στήν είκόνα τής Π ανα
γίας, τό καντήλι τών φτωχών, ένα σκέτο 
ποτήρι μέ λάδι καί λουμίνι.
S, jr Έ κανε τήν προσευχή της μέρα νύ
χτα. Μέ μιά κίνησι τρυφερή καί χαρι
τωμένη έφερνε τό Γιαννάκη μπροστά 
στήν είκόνα γιά νά προσευχηθή μαζί της. 
Ά π ό  τότε πού κηρύχτηκε ό  πόλεμος δέν έ 
λαβε πιά νέα οΰτε άπό τόν άντρα της οΰτε 
άπό τά παιδιά της. Τή σιωπή αύτή τήν 
άπόδινε φυσικά στή δυσκολία τής συγ
κοινωνίας, προπάντων δταν οί Τούρ
κοι μπήκανε στή Λ ά ρ ισ σ α ! "Επειτα 
μπροστά στήν είκόνα τής Παναγίας τήν 
κυρίευε όλόκληρη μιά άπεριόριστη έμ- 
πιστοσύνη. Μές τή καρδιά αΰτής τής γυ



ναίκας υπήρχε μιά μαύρη μόνιμη ελπίδα 
ποϋ ζή στό βάθος τής ελληνικής φυλής, 
φυλής ποΰ ύπόφερε πάντα χωρίς νά 
χαθή. Μά στή Φροσύνη υπήρχε κιόλας μιά 
σκέψι πιό απλοϊκή, πιό συγκινητική, ή 
πεποίθησι έκείνη πού δέν πέρνει κα
θαρή μορφή, μά ποΰ τήν διαβεβαίωνε 
πώς δταν κανένας έχει έ'να τόσο όμορφο 
παιδί είνε αδύνατο νά τόν βρή κακό.

Καί πραγματικά τήν πρώτη φορά τό 
κακό μόλις τήν άγγιξε. Τή Λαζαρίνα 
τή χωρίζανε άπό τό δημόσιο δρόμο δε
καπέντε χιλιόμετρα. Οί Τοΰρκοι δέ στα
ματήσανε. "Ενα ώ ραΐο  δμως πρωί, ένψ 
ό στρατός είχε κατασκηνώσει στό Δο- 
μοκό καί κάθε κίνδυνος φαινότανε πώς 
είχε περάσει, ένα απόσπασμα ίππικοΰ 
πού τό διοικοΰσε ό Ά χμέτ κάνοντας α 
ναγνώριση ανακάλυψε απότομα τή Λ α 
ζαρίνα καί χύθηκε κατά κεΐ.

Οί στρατιώτες βγάνανε φρενιασμένα 
ξεφωνητά, χαρά κτηνώδικη τοΰ πολε
μιστή, χαρά τοΰ καταχτητή. Ή ταν ε ή 
άγρια ήδονή τοΰ καινούργιου, κάτι τι 
πού ώ ς τά τώ ρα  δέν τδχαν δοκιμάσει.

Τό τάγμα ώρμησε στό χωριό καί μέ 
μιά καλοεκτελεσμένη απότομη κίνησι 
τάλογα σταθήκανε άκριβώς μπροστά 
απ ’ τήν πρώτη γραμμή τών σπιτιών οποΰ 
καθότανε ή Φροσύνη. "Ενας πυρετός τούς 
κυρίεψε μονομιάς δλους,ένας πόθος φλόγι
σε τά στήθεια τους, άναψε τό πρόσωπό 
τους, ένα άνατρίχιασμα τούς άνασήκωνε 
άπάνω στούς αναβολείς τους. Δέ θέλανε 
οϋτε νά διαγουμισούν, οΰτε νά σκοτώ- 
σουν, οΰτε νά σφάξουν. Λαχταρούσανε 
τή φωτιά. Περιμένανε τή διαταγή τοΰ 
«ρχηγοΰ τους γιά νά κάψουν τό χωριό.

Ή  Φροσύνη τρομαγμένη μές απ’ τό βά
θος τοΰ σπιτιοΰ της είχε ακούσει τά άλογα 
νά πλησιάζουν καλπάζοντας τρομαχτικά. 
"Επειτα, δταν έπαψαν ξαφνικά οί όπλές 
τών αλόγων νά κτυπάνε τό έδαφος, κα
τάλαβε πώς τό κακό πλησίαζε. Θά ξέ 
σπαζε. Π αρουσιάστηκε στό κατώφλι τής 
πόρτας τους σφίγγοντας τό παιδί στό 
στήθος της. "Ενας κιόλας απ ’ τούς 
στρατιώτες, κατεβαίνοντας άπ’ τόν ανα
βολέα προχωροΰσε γιά ν’ άρπάξη τή μη
τέρα καί τό παιδί, τό παιδί πριν άπ’ ολα. 
Καθήκον τοΰ καλοΰ μουσουλμάνου οταν 
είνε νικητής είναι νά σφάζη τά παιδιά 
τών γκιαούρηδων γιά νά δείξη σ ’ δλους 
τί τιμωρία λαβαίνει οποίος αντιστέκεται 
στά δπλα τοΰ προφήτη.

Ό  στρατιώτης δέν είχε βάλει άκόμα 
τό πόδι του στή γή, δταν ό αξιωματικός 
τόν σταμάτησε μέ μιά λέξη. Οί άνδρες 
λάβανε τή διαταγή νά κατέβουν δλοι, 
νά προχωρήσουν πρός τό κάστρο πού 
υψωνότανε στό βάθος τοΰ χωριοΰ, νά 
βάλουν τ’ άλογά τους στούς σταύλους 
ή νά τά δέσουν στούς στύλους καί νά 
μήν αρπάξουν τίποτα, νά μήν βάλουν 
φωτιά στό χωριό, οΰτε νά σκοτώσουν 
κανένα. Ό  αξιωματικός ώρμησε κατά 
τήν καλύβ.α.

Ό  Φροσύνη ήτανε ϊσαμε τριανταπέντε 
χρονών γυναίκα. Ή  ομορφιά της ξεπερ- 
νοΰσε κάθε φαντασία, δταν μάλιστα συ?ν 
λογιζότανε κανένας πώς είχε παντρε- 
φτεί δεκαπέντε χρονών. Τό μέστωμά 
της εΐχε χρυσώσει τήν ομορφιά της πού 
φαινότανε πώς περίμενε αύτήν τήν 
έποχή τής ζω ή ς της. Ή  μεγαλοπρέπεια 
τοΰ προσώπου της, τό όμορφοσχηματι- 
σμένο σώμα, τό ζεστό χρώμα τών χα

ρακτηριστικών της, τά βαθειά  μαΰρα 
μάτια της, καί ή θαυμάσια κορμοστασιά 
της τήν κάναν νά φαίνεται σάν υπερφυ
σική οπτασία ανάμεσα στά έρημα καί 
χαμηλά αΰτά σπιτάκια δπου τολμοΰσε 
νά παρουσιασθή μονάχη της.

Ό  νέος Ά χμέτ έννοιωσε νά τοΰρχεται 
τρέλλα. Π αρ ’ δλο τόν κόπο τής πορείας 
ή ισως έξ αιτίας αύτοΰ τοΰ κόπου, μιά 
φλόγα κι’ ένας πόθος τόν κυρίεψε. Θέ
λησε νά τήν άποχτήση αμέσως, νά κάνη 
δικό του, μονάχα δικό του αύτό τό π ρό
σωπο, ν’ άποχτήση χωρίς άργοπορία τό 
πλούσιο έκείνο κορμί. Τά μαΰρα του 
μάτια πετούσανε φλόγες, κοιτάζανε τή 
Φροσύνη καί μπαίνανε μέσα της κι’ δλη 
αύτή ή φωτιά πού έβγαινε άπ ’ τή 
σάρκα του, σκέπαζε τή δυστυχισμένη 
πού στεκότανε πάντα ορθή  στό κατώφλι 
τής πόρτας της. Ό  Ά χμέτ βρίσκονταν 
σέ μιά άπό κείνες τίς στιγμές, πού ό 
άνθρωπος νιώθει τόν έαυτό του νά εκ
μηδενίζεται μέσα του. "Ολα σβύνανε. 
"Ολα χανόντουσαν έκτός άπ’ τή σκέψη αύ
τής τής γυναίκας, έκτός άπ ’ αύτήν τήν 
πραγματικότητα πού στεκότανε μπροστά 
του άκτινοβόλα. Γρήγορα  προχώρησε 
άπάνω της, τρικλίζοντας, νευρικός, βγά
ζοντας φλόγες καί τής είπε κοιτάζοντάς 
την μέ μάτια αναμμένα.

— Κυρά μου δέν θ ά  πειράξουν οΰτε τό 
παιδί σου οΰτε τό χωριό σου.

"Υστερα, χωρίς νά βγάλη πιά άλλη 
λέξι, τήν άρπαξε άπότομα άπ’ τό μπρά
τσο, χάθηκε μαζί της μές τή καλύβα, 
πήρε ό ίδιος τό τρομαγμένο παιδί, τδ- 
βαλε στήν κούνια καί ΰστερα μεθυσμένος 
καί λυσσασμένος χόρταοε τό τεράστιο 
πάθος του μέσοι σ ’ ένα δευτερόλεπτο. 
Μόλις ικανοποίησε τό πάθος του, μέ 
ανείπωτη τρυφερότητα, ζαρώνοντας κοντά 
τής, χαϊδεύοντάς την, σφίγγοντάς την, 
άγκαλιάζοντάς την, φιλώντας την, τής 
χαμογελοΰσε τής έλεγε λόγια πιό γλυκά, 
πιό μαλακά, πιό χαϊδευτικά, άπ ’ δ,τι θά 
μποροΰσε νά τής πή ένα παιδί.

Τ ό  άλλο πρωί ό  Ά χ μ έτ έφυγε άπ’ τή 
Λαζαρίνα πέρνοντας μαζί καί τούς 
στρατιώτες του γιατί δέν ήτανε σίγου
ρος γι’ αύτούς.

Είχε ύποσχεθή σιή  Φροσύνη πώς δέ 
θ ά  πείραζε οΰτε τό χωριό οΰτε τό 
παιδί.. Έ π ρεπ ε νά κράτηση -τό λόγο 
του. Οί όροι αύτής τής συμφωνίας 
ήτανε έξαιρετικοί καί ό Ά χ μ έτ τδξερε 
καλά. Συνήθως ό μουσουλμάνος δέν 
μπορεί νά πιστέψη πώς ό λόγος πού 
δίνει σ ’ ένα χριστιανό τόν υποχρεώνει 
καί μάλιστα τόν καιρό τοΰ πολέμου. 
Ό τ α ν  είναι άναγκασμένος, ύποκύπτοντας 
στή βία, νά δώ ση  υποσχέσεις πού στή 
διπλωματία'λέγονται συνθήκες, σκέπτε
ται πώς νά τούς ξεφύγη, καί θεω ρεί πώς 
τό ψέμμα δχι μόνον έπιτρέπεται, άλλά 
πώς είναι όλότελα σύμφωνο μέ τό δίκιο. 
Καί πραγματικά, δταν ένας ληστής σέ 
πιάνει καί σέ φοβερίζει, οφείλεις νά 
ύποκύψης εις τόν νόμον του. Μόλις 
δμως άποχτήσεις τήν ελευθερία σου ξα 
ναγίνεσαι κύριος τοΰ έαυτοΰ σου καί 
δέν μπορείς νά θεω ρήσης πώς είσαι 
υποχρεωμένος σ ’ έναν άνθρωπο πού σέ 
άνάγκασε διά τής βίας νά τοΰ όρκισθής.

Τέτοια είναι ή λογική τοΰ Τούρκου 
απέναντι τής Εύρώπης, γι' αύτό τό λό
γο δέν κρατάει ποτέ τίς υποχρεώσεις του.

Ή  ψυχολογία δμ ω ς τοϋ Τούρκου εί

ναι παράξενη. Γ ι ’ αύτόν μονάχα ό χρι
στιανός ύπάρχει, τή χριστιανή δέν τήν 
λογαριάζει. Ό τ α ν  μιλάει γιά χριστιανούς 
σκέπτεται τούς άντρες, ή γυναίκα, ή 
χριστιανή ή δχι, είναι γυναίκα, δηλαδή 
τίποτα, δέν τόν νοιάζει πραγματικά άν 
υπάρχουν χριστιανές σ ’ ένα χαρέμι. Γ ι ’ 
αύτόν δέν είναι χριστιανές, τή στιγμή 
πού βρίσκονται στό χαρέμι. "Ενας μου
σουλμάνος δέν θ ά  δώ ση  ποτέ τήν κόρη 
του ή τήν άδελφή του σ ’ ένα χριστιανό 
άν δέν άλλάξη τήν πίστη του. Μέ τό 
άπλοϊκό του δμως μυαλό άνέχεται στό 
σπίτι του μιά χριστιανή πού δέν έχει 
άλλάξει πίστη. Ή  λεπτομέρεια αύτή δέν 
τοΰ φαίνεται πώς αξίζει τόν κόπο νά 
τήν προσέξη. Τό σπουδαιότερο είναι τό 
παιδί. Ό  ίολαμισμός δέν καταλαβαίνει 
οΰτε άπό ήθική ιδέα οΰτε άπό φυλετική, 
είναι θρησκεία. Ά φ ο ΰ  τή στιγμή πού 
τό παιδί πού θ ά  γεννηθή άπό μουσουλ
μάνο, θά  είναι μουσουλμάνος, ή μητέρα 
δέν λογαριάζεται, οΰτε έχει μεγάλη ση 
μασία αν τό παιδί είναι κατά τύχη χρι- 
στιανόπαιδο κλεμμένο άπό γονιούς έλ- 
ληνες. Μιά φ ορά  κι’ άσπάστηκε τόν 
ισλαμισμό γίνεται μουσουλμάνος σάν 
καί τούς άλλους.

"Οταν ό Ά χμέτ σταμάτησε τούς άν
δρες του, αύτοί σκεφτήκανε πώς ό κα
πετάνιος τους ήθελε νά πάρη τή γυναί
κα γιά τό χαρέμι του, τό παιδί γιά νά 
τό κάμη υπηρέτη τοΰ προφήτη, καί δέν 
παραξενεύτηκαν πού τούς άπαγόρευσαν 
νά διαγουμίσουν τό χωριό. Δέν είχαν 
καταλάβει τό σκοπό τοΰ Ά χμέτ.

Στή θέα  τής Φροσύνης τόν κυρίεψε 
τρελλό πάθος καί μές τή τρέλλα του 
εΐχε δώσει τό λόγο του στή Φροσύνη, 
δταν έπομένως μιά γυναίκα χριστιανή 
ή μουσουλμάνα γυναίκα ίερωμένη ανά
βει τόν πόθο στή σάρκα τοΰ αφέντη, 
γίνεται άμέσως τό ευνοούμενο κτήνος 
πού ό κύριός του δέν ξαίρει πιά, δέν 
θέλει τίποτε νά τοΰ άρνηθή. Ό  Ά χμέτ 
δέν μποροΰσε νά έξηγήση πώς ή Φ ρο
σύνη τόν κυρίεψε άπό τή πρώτη στιγμή, 
δέν ήξερε, δέν καταλάβαινε παρά ένα 
πράγμα : πώς έπρεπε νά τήν ξαναδή πά
λι, νά τήν βλέπη πάντα. Ά π ό  τή στιγμή 
πού τή θεωρούσε σά  σκλάβα του, θεω - 
ροΰσε καί τήν ύπόσχεσι του ιερή' έκτός 
αύτοΰ, έπειδή τήν ύπόσχεσι του τήν εΐχε 
δώσει μέ τή θέληση του καί χωρίς νά τόν 
άναγκάση κανείς, έπρεπε νά τήν κρατήση-

Μόλις γύριζε στά Φ άρσαλα μέ τό ά- 
πόσπασμα του, ξανακαβάλλαγε τό άλογό 
του δταν νύχτωνε καί χωρίς συνο
δεία καλπάζοντας πήγαινε στή Λ αζαρί
να. Κι’ ή Φροσύνη άκουγε άπό μακρυά 
τόν καλπασμό, ήξερε πώς ήταν αύτός, τό 
κατάλαβε άπ ’ τή πρώτη μέρα πώς θά 
ξαναρχώτανε τό άλλο βράδυ. Ό  Ά χμέτ 
σταματούσε κοντά στήν καλύβα, έμπαινε 
μ’ δρμή τήν άρπαζε άπ ’ τά χέρια, τήν 
έκαιγε άπ’ τά φιλιά μεθυσμένος ν’ άπο
χτήση αύτό τό υπέροχο πλάσμα. Σ έ λίγο 
οί έπισκέψεις αύτές δέν τοΰ φτάνανε. 
Δέν καταλάβαινε πώς μποροΰσε νά τήν 
άφίνη μονάχη χωρίς νά μαθαίνη καί 
τίς παραμικρές κινήσεις της. Μιά τρο
μερή ζήλεια άρχισε νά γεννιέται μέσα 
του- δέν παραδεχότανε πώς δέν ήτανε 
αύτός ό κύριος, ό μόνος κύριος, έπειτα 
φοβότανε μήπως ή Φροσύνη χωρίς αύ
τόν κινδύνευε. ( ’Λκολονΰεΐ)

Μετάφρ. Δ. Ρ Ο Ν Τ Η Ρ Η

ξυπνάμε 
δπου πέ-

Η μέρα ήτανε βρο
χερή, δροσερή 

κι’  είχε κιόλας βρα- 
δυάσει οταν ή ταχεία 
Βερολίνου - Ρώμης ε- 
φθασε σ’  Ινα σταθμά 
δευτέρας τάξεως. Σ ’
Ινα βαγόνι πρώτης
θέσεως μέ τά βελούδα τών Αναπαυτικών 
καθισμάτων σκεπασμένα μέ νταντέλλες, δ 
μοναδικός ταξειδιώτης σηκώθηκε : ήταν 
δ "Αλμπρεχτ φάν ντέρ Κβάλεν. Ξύπναγε. 
Αισθανότανε μιά στιφή γεύση στά στόμα 
του καί στό σώμα του Ινιωθε τήν κα
θόλου ευχάριστη αΰτή αίσθηση πού προ- 
καλεϊ μιά στάθμευση ύστερα άπά παρα- 
τεταμένο τρέξιμο, ή διακοπή τής ρυθμι
κής κινήσεως τών τροχών, ή σιωπή άπ’ 
δπου ξεχωρίζουνε καθαρά οί ήχοι πού 
έρχονται άπ’  έξω, οί φωνές καί τά 
σφυρίγματα.

Στήν κατάσταση αΰτή θά νόμιζε 
κανείς πώς συνέρχεται άπό μέθη ή 
λιποθυμία. Τά νεύρα στερούνται αί- 
φνιδίως ένάς στηρίγματος, τοϋ ρυθ- 
μοΰ δπου έχουν άφεθή, μένουν άξα
φνα συγχισμένα, άφημένα. Κι’ αΰτά 
άκόμη περισσότερο δταν 
άπ’ τόν βαρύν αύτάν ϋπνο 
φτουμε στά ταξεΐδι.

Ό  Ά λμπρεχτ φάν ντέρ Κβάλεν 
τεντώθηκε λίγο, πλησίασε στά πα
ράθυρο καί κατέβασε τό τζάμι. Κύτ
ταξε κατά μήκος τοΰ τραίνου. Έ κεΐ 
κάτου, στήν άκρη τής άποβάθρας 
τοϋ σταθμού, κάποιοι ΰπάλληλοι φορ
τώνανε καί ξεφορτώνανε δέματα 
άπ ’ τό βαγόνι τοϋ ταχυδρομείου. 'Η 
ατμομηχανή έβγαλε μερικούς ήχους, 
φτερνίστηκε καί φύσηξε, ύστερα έ- 
παψε κι’ έμεινε άκίνητη' μά ή άκι- 
νησία της ήταν ακινησία άλογου 
πού σηκώνει τό πόδι του, τινάζει τ ’ 
αΰτιά του καί περιμένει άνυπόμονα 
τά σημείο νά ξεκινήση. Μιά ψηλή 
καί παχειά κυρία μέ μακρύ άδιά- 
βροχο έσερνε μέ μιά έκφρασ/) εξαι
ρετικά φιλύποπτη, μιά πολύ βαρειά 
βαλίτζα, ποδσπρωχνε με τά γόνατό 
της, πηγαίνοντας άπό ’να βαγόνι στ’ 
άλλο, άμίλητη, σάν βασανισμένη, μέ 
κατατρομαγμένα μάτια. Τά άπάνω 
χείλος της κυρίως, πού πεταγότανε 
μπροστά κι’ δπου γυαλίζανε στα
γόνες ιδρώτα, είχε κάτι τι τά εξαι
ρετικά συγκινητικό. «Καϋμένη γυ
ναίκα- σκέφτηκε δ φάν ντέρ Κβά
λεν, αν μποροΰσα νά σέ βοηθήσω 
σέ τίποτα νά σοΰ βρώ θέση, νά σέ ήσυ- 
χάσω, γιά τά χατήρι αύτοΰ τοΰ άπάνου 
χειλιοΰ. Μά δ καθένας νά κυττάη τόν 
εαυτό του, έτσι είναι, κι’ έγώ δέν αίσθά- 
νουμαι αύτή τή στιγμή κανένα φόβο, εί
μαι δώ καί σέ κυττάω δπως άπάνου κάτου 
θά κύτταγα κι’ Ινα μπούρμπουλα ποδπεσε 
άνάσκελα.

Είχε σκοτειν:άσει κάτου άπ ’ τό μικρά 
χώλλ τοΰ σταθμού' βράδυ ήταν ή πρωΐ ; 
Δέν ήξερε. Είχε κοιμηθή καί δέν ήξερε 
άν δ ύπνος του βάστηξεδύο, πέντε ή δώ 
δεκα ώρες. Δέ μποροΰσε τάχα νά είχε 
κοιμηθή είκοσιτέσσερες ώρες κι’ άπάνου 
χωρίς διακοπή μέ εξαιρετικά βαρύ ύπνο ;

Ή ταν Ινας κύριος μέ χειμωνιάτικο πα
νωφόρι μέτρια μακρύ, καφέ σκοΰρο χρώμα, 
μέ βελουδένιο κολλάρο. Τά χαρακτηριστικά 
·;ου δέν άφιναν εύκολα νά φανή ή ήλικία

T H OMAS MANN

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

του' θά δίσταζε κανείς μεταξύ τών είκο- 
σιπέντε καί τών τριάντα χρόνων. Είχε 
κίτρινο χρώμα, άλλά τά μάτια του ήτανε 
μαΰρα ζωηρά σάν κάρβουνα καί τριγυρί- 
ζονταν άπά βαθειές σκιές. Τά μάτια αΰτά 
δέ δείχνανε τίποτα καλό. Πολλοί γιατροί, 
σοβαρά καί μέ ειλικρίνεια, δέν τοδδιναν 
παρά λίγους μήνες ζωή.

Στό Βερολίνο— άν καί τά Βερολίνο δέν 
ήταν ή άρχή τοϋ ταξειδιοϋ του, άνέβηκε, 
έτσι, σάν τυχαία, μέ τήν κόκκινη δερμά-

θοΰσε ν’ άπομακρύνη 
δ,τι μποροΰσε νά τάν 
ένοχλήση. Δέν τοδ- 
φτανε τάχα νά κατα- 
λαβαίνη άπάνου κ ά 
του σέ τί έποχή βρι
σκότανε ; Τώρα θάνε 
φθινόπωρο, σκεφτό- 

τά θλιβερά κι’ ΰγρά 
άλλο. Μόνο ποϋ

Τ όμ α ς Μ άνν

τινη βαλίτζα του, στήν ταχεία πού έτοι- 
μαζότανε νά ξεκινήση, κοιμήθηκε, καί 
τώρα πού ξυπνούσε αισθανότανε τάν έαυτό 
του τόσο τελείως άπολυτρωμένον άπά τά 
χρόνο, πού Ινα αίσθημα εύδαιμονίας ξα 
πλώθηκε σ’  δλο του .τά σώμα. Δέν είχε 
ρολόι. Ή ταν ευτυχής πού ήξερε πώς στήν 
μικρή χρυσή άλυσσίδα ποδχε γύρω 
άπ’ τά λαιμό δέν κρεμότανε παρά 
Ινα μικρά μενταγιόνι κρυμμένο στήν τσέπη 
τοΰ γελέκου του. Δέν ήθελε νά ξέρη τί 
ώρα οϋτε τί μέρα Ιλεγε τά ήμερολόγιο. 
’ Ηταν λίγος καιρός πούχε ξεσυνειθίσει νά 
ξέρη τί μέρα, ποιάς μήνας οδτε ποιός 
χρόνος ήτανε. "Ολα έπρεπε νάναι στάν 
άέρα, σκεπτότανε, καί ήθελε νά πή πολ
λά πράγματα μέ τή λίγο σκοτεινή αύτή 
έκφραση. Σπάνια, ποτέ σχεδόν, δέν τόν έ- 
νοχλοΰσε αΰτή· ή άγνοια, γιατί προσπα-

τανε, κυττωντας 
χώλλ. Δέν ξέρω τίποτα 
βρίσκουμαι ξέρω.

Κι’ άξαφνα, στήν σκέψη αύτή, ή εύ- 
χαρίστηση πού αισθανότανε μεταβλήθηκε 
σ’ Ινα εύχάριστο φόβο. Ό χι, δέν ήξερε 
ποΰ βρισκότανε. Νάταν άκόμα στή Γερ
μανία ; Χωρίς άλλο. Στή Βόρειο Γερμα
νία ; "Ισω ς... Τά νυσταγμένα άκόμα μά
τια του είχαν άφίσει νά περάση μπροστά 
άπ’ τό παράθυρο τοΰ βαγονιού τή φωτι

σμένη πινακίδα πού θάλεγε ίσως τά 
δνομα τής πόλεως : Τά μυαλό του 
δέν είχε κρατήσει τήν εικόνα οδτε 
ένάς γράμματος. Ζαλισμένος, είχε 
άκούσει πολλές φορές τόν δδηγά νά 
φωνάζη Ινα δνομα, μά δεν είχε 
κρατήσει οδτε συλλαβή. Κεΐ κάτου, 
κεΐ κάτου, στά μισόφωτο, πού δέν 
ήξερε άν είναι πρωΐ ή βράδυ, υπήρχε 
Ινας ανώνυμο; τόπος, μιά άγνωστη 
πόλη. Ό  ’Αλβέρτο; φάν ντέρ Κβά
λεν πήρε τή ρεπούμπλικά του άπ’ 
τά φιλί, τήν κόκκινη δερμάτινη 
βαλίτζα του, πού τά λουριά της κρα
τούσανε μιά κουβέρτα ταξειδιοϋ μέ 
άσπρα καί κόκκινα τετράγωνα, τυ
λιγμένη γύρω άπό μιά όμπρέλλα μ’ 
ασημένιο χερούλι, κι’ άν καί τά εί- 
σητήριό του είχε γραμμένο τ ’ δνομα 
τής Φλωρεντίας, κατέβηκε άπ’ τά 
διαμέρισμά του, διέσχισε τά μικρά 
χώλλ, άφισε τίς άποσκευές του στά 
σταθμό, άναψε Ινα τσιγάρο, έβαλε 
τά χέρια του στήν τσέπη τοΰ παλτοΰ 
του — δέν είχε οδτε μπαστούνι οδτε 
όμπρέλλα— καί βγήκε άπ’ τό σταθμό.

"Εξω, σέ μιά πένθιμη πλατεία, 
ύγρή κι’ άρκετά έρημη, πέντ-Ιξη 
αμαξάδες χτυπάγανε τά καμτσίκια 
τους κι’ Ινας άνθρωπος μέ κασκέτο, 
δπου ήταν γραμμένη μιά λέξη, τυ
λιγμένος μέ ύφος άνθρώπου πού κρυ
ώνει σ’  Ινα μακρύ πανωφόρι, είπε 
μέ Ινα ερωτηματικά τόνο στή φωνή 
τοΰ: «Ξενοδοχείο ;» '0  φάν ντέρ Κβά
λεν τόν ευχαρίστησε εΰγενώς κι’ 
εξακολούθησε τά δρόμο του. Οί άν
θρωποι πού συναντούσε είχαν σηκώ
σει τούς κολλάρους τοΰ πανωφοριοΰ 

τους. "Εκαμε λοιπόν σάν αύτούς, έχωσε 
τά σαγόνι του στά βελούδο καί καπνίζον
τας περπατούσε οδτε πολύ σιγά οδτε 
πολύ γρήγορα.

Προχώρησε κατά μήκος ένάς χαμηλού 
καί παληοϋ τοίχου, πέρασε κοντά σ’ Ινα 
παληά πορτόνι καί σέ δυά χοντρούς πύρ
γους καί διέσχισε μιά γέφυρα πού τά 
κάγκελά της ήτανε στολισμένα μέ άγάλ- 
ματα καί πού άπά κάτου της κυλούσε 
βραδύς καί θολός δ ποταμός. Μιά μα
κρουλή καί παληά βάρκα πέρασε μ’ Ιναν 
άνθρωπο στήν πλώρη της ποδκανε τιμονιέ- 
ρα .Ό  φάν ντέρ Κβάλεν έμεινε όρθάς λίγες 
στιγμές κι’ έσκυψε πάνου άπ’ τά κάγκελα. 
Μπά ! μπά ! σκέφτηκε, ποταμός, πο
ταμός ! Τί εύχάριστο πούναι νά μή ξέρη 
κανείς τ ’  δνομά του' ύστερα έξακολού- 
θησε τό δρόμο του.



’Ακολούθησε άκόμη γιά λίγο τά πεζο
δρόμιο μιας δδοδ πού δέν ήταν οΰτε πολύ 
πλατειά οδτε πολύ στενή, κι’ ΰστερα στήν 
τύχη, έστριψε άριστερά. Ή ταν βράδυ. 
Τά ηλεκτρικά άνάψανε, άστράψανε μιά-δυό 
φορές, κοκκίνησαν, έσφύριξαν κι’  ύστερα 
λάμψανε μές άπ’  τήν ομίχλη, τά παρα
θυρόφυλλα κλείνανε. «'Όπως κι’ άν τά 
πάρω κανείς είναι φθινόπωρο», σκέφτηκε 
δ φάν ντέρ Κβάλεν καί περπατούσε στά 
πεζοδρόμιο που ήτανε μαΰρο άπ’ τήν 
υγρασία. Δέν είχε λαστιχένιες σόλες, μά 
τά παπούτσια του ήταν άρκετά πλατειά 
στερεά καί γερά, χωρίς γι’ αΰτά νά τούς 
λείπω ή κυμψότης.

Περπατούσε πάντοτε άριστερά. Ά νθρω 
ποι περνούσανε πλάϊ του—τάν προσπερ
νούσανε, μπαίνανε στά μαγαζιά ή βγαΐναν 
άπά μέσα. «Καί περπατώ μεταξύ τους, 
σκέφτηκε, κι’ είμαι τόσο μόνος και ξένος 
δσο, χωρίς άμφιβολία, ποτέ άνθρωπος δέν 
υπήρξε. Δέν έχω κατάλυμα καί σκοπό. 
Οδτε Ινα μπαστούνι εχω ν’ άκουμπίσω. 
Δέν μπορεί κανείς νάναι πιά έλεύθερος, 
πιά άνεξάρτητος. Κανείς δέ μοδ χρωστάει 
τίποτα καί δέ χρωστάω τίποτα σέ κα
νένα. Ό  θεάς ποτέ δέν άπλωσε τά χέρι 
του άπά πάνου μου' δέ μέ ξέρει καθόλου. 
Μιά δυστυχία πιστή, χωρίς Ιλεος, είναι 
καλά πράγμα' μπορεί κανείς τοΰλάχιστον 
νά πή : δέ χρωστάω τίποτα στά θεό».

Είχε φτάσει στήν άκρη τής πόλεως. 
Χωρίς αμφιβολία τήν είχε διασχίσει εν 
μέρει κι’ ύστερα είχε λοξοδρομήσει. Βρέ
θηκε σ’ Ινα πλατύ προάστειο μέ δέντρα 
καί βίλλες, πέρασε πολλούς δρόμους φ ω 
τισμένους μέ γκάζι μόνο, πού φαινόντανε 
σάν δρόμοι χωριοδ, σταμάτησε τέλος μπρο
στά σέ μιά άρκετά πλατειά ξύλινη πόρτα, 
στά δεξιά ένάς σπιτιοδ άπά τά συνειθισμέ- 
να, βαμμένο ώχρό κίτρινο, πού διακρινό- 
ταν άπά τά θαμπά του τζάμια. Ά λλά  
στήν πόρτα ήταν κρεμασμένη μιά πινα
κίδα δπου διάβασε : « ’Ενοικιάζεται δω-
μάτιον είς τά τρίτον πάτωμα». Ά  ! είπε 
πετώντας τά τσιγάρο πούχε καπνίσει. Μπή
κε μέσα, προχώρησε κατά μήκος ένάς 
φράχτη πού χώριζε τήν αΰλή άπά τά κον
τινά σπίτι, ηύρε άριστερά τήν είσοδο καί τά 
διάδρομο δπου Ινα είδος παληάς σταχτιάς 
κουβέρτας άντικαταστοδσε τά ταπέτο κι’ 
άρχισε ν’  άνεβαίνη τά σκαλοπάτια μιάς 
ξύλινης παμπάλαιας σκάλας.

Οί πόρτες τών δωματίων ήταν πολύ 
φτωχικές, μέ τά θαμπά τους τζάμια, 
προφυλαγμένα μέ συρματόπλεγμα, καί μέ 
διάφορα όνόματα στις ταμπέλλες. Τά κε
φαλόσκαλα φωτίζονταν μέ λάμπες τοδ 
πετρελαίου. Ά λ λ ά  στά τρίτο πάτωμα — 
ήταν τά τελευταίο κι’ ύστερα ερχόταν ή 
σοφίτα— δεξιά κι’ άριστερά τής σκάλας, 
ήταν κι’ άλλες είσοδοι : άπλές πόρτες 
άπά καφέ ξδλο χωρίς δνομα. Ό  φάν 
ντέρ Κβάλεν τράβηξε τά χάλκινο χεροδλι 
τοδ κουδουνιοδ τής μεσιανής. Ά κουσε τά 
χτύπημα, μά τίποτα δεν κουνήθηκε. Χτύ
πησε άριστερά. Καμμιά άπάντηση. Χτύ
πησε δεξιά' άργά έλαφρά βήματα άκού- 
στηκαν καί κάποιος ήρθε ν’ άνοίξη.

Ή τανε μιά γυναίκα, μιά άδΰνατη κυ
ρία, ήλικιωμένη καί ψηλή. Φοροδσε Ινα 
σκουφί στολισμένο μέ μιά μεγάλη λιλά 
κορδέλλα κι’ Ινα μαδρο ντεμοντέ φόρεμα. 
Είχε μιά γεροντική έκφραση πουλιοδ καί 
στά μέτωπό της Ιβλεπε κανείς Ινα Ιξάν- 
θημα, κάτι σά λειχήνα. Ή ταν πολύ 
φρικτό.

— Καλησπέρα σας, είπε δ φάν ντέρ 
Κβάλεν. Τά δωμάτια...

Ή  γυναίκα κούνησε τά κεφάλι. Κού
νησε τό κεφάλι καί μειδίασε σιγά, άμί- 
λητη καί πρόθυμη, καί μ’  Ινα ώραίο καί 
μακρύ άσπρο χέρι μέ μιά βραδεία καί 
κομψή κίνηση Ιδειξε τήν άπέναντί πόρτα, 
στά άριστερά. 'Ύστερα μπήκε μές στήν 
κάμαρα καί ξαναφάνηκε σέ μιά στιγμή 
μ’ Ινα κλειδί στά χέρι.

— Μπά, μπά, σκέφτηκε δ φάν ντέρ 
Κβάλεν πούταν όρθάς άπό πίσω τους ένώ 
αΰτή άνοιγε τήν πόρτα. Εΐσαστε σάν 
έφιάλτης, σάν πρόσωπο τοδ Όφμαν, 
άγαπητή κυρία...

Ξεκρέμασε τή λάμπα τοδ πετρελαίου 
καί τάν έμπασε.

Ή ταν Ινα μικρά χαμηλό δωμάιιο μέ 
καφέ πάτωμα' άλλά οί τοίχοι ήταν άπά 
πάνου ώς κάτου σκεπασμένοι μ ’ άνοιχτο- 
κίτρινα ψαθιά. Μιά μεγάλη κουρτίνα άπό 
μουσσελίνα Ικρυβε δεξιά πίσω άπ’ τις δι
πλές της τά παράθυρο ποΰδινε στό πίσω 
μέρος τοδ σπιτιοδ. Ή  άσπρη πόρτα τής 
διπλανής κάμαρας βρισκότανε δεξιά.

Ή  ήλικιωμένη κυρία άνοιξε καί σήκωσε 
τή λάμπα της. Τά δωμάτιο αΰτά ήταν 
απαίσια άδειανό, μέ τοίχους άσπρους καί 
γυμνούς, μέ τρεις ψάθινες πολυθρόνες 
χρωματισμένες κόκκινες πού ξεχωρίζανε 
πάνου στούς τοίχους σάν φράουλες πάνου 
σέ κρέμα. Ή τανε κι’ Ινα ντουλάπι, μιά 
τουαλέτα μέ τάν καθρέφτη τη ς... Τά 
κρεββάτι, Ινα εξαιρετικά ογκώδες Ιπιπλο, 
ήτανε στή μέση τοδ δωματίου.

— Έ χετε καμμιά άντίρρηση; ρώτησε ή 
ήλικιωμένη κυρία περνώντας έλαφρά τά 
μακρύ κι’ ώραίο χέρι της στά έξάνθημα 
τοδ μετώπου της.

Τδπε σάν κατά λάθος, σάν νά μήν 
έβρισκε αΰτή τή στιγμή άπλούατερη έκ
φραση. Έπρόσθεσε άμέσως :

«Νά ποδμε...».
— Ό χι δέν έχω άντίρρηση, είπε δ φάν 

ντέρ Κβάλεν. Τά δωμάτια είναι έπιπλω- 
μένα μέ άρκετή επινοητικότητα. Τά νοι
κιάζω. θάθελα νά πήγαινε κανένας νά 
πάρω τίς άποσκευές μου άπ’ τά σταθμό. 
Νά ή φορτωτική, θάχετε τήν καλωσύνη 
νά βάλετε νά μοδ στρώσουν τά κρεββάτι, 
νά μοδ δώσετε άμέσως τό κλειδί τοδ σπι
τιού καί τοδ δωματίου μου καί νά μοδ 
βρήτε λίγες πετσέτες, θάθελα νά έτοιμα- 
ατώ πριν πάω νά φάω Ιξω . θά  γυρίσω 
αργότερα.

’Έβγαλε άπ’ τήν τσέπη του μιά νικέ- 
? ινη θήκη, πήρε άπά μέσα Ινα κομμάτι 
σαποδνι κι’ άρχισε μπροστά στήν τουα- 
λέττα νά πλένω τά χέρια του καί τά 
πρόσωπό του. Συγχρόνως κύτταζε μέσα 
άπ’ τά τζάμια, πούταν άρκετά στρογγυ
λά πρός τά Ιξω , τά λασπωμένα προά- 
στεια, κάτου άπ’ τά φώτα τοδ γιαλιοδ, καί 
μακρύτερα τίς βίλλες καί τά ήλεκτρικά.

Σκουπίζοντας τά χέρια του πήγε πρός 
τό ντουλάπι. Ή ταν Ινα παληά Ιπιπλο, 
λίγο σαράβαλο, χρωματισμένο καφέ καί 
πράσινο, μ’ Ινα λίγο γελοίο πρεβάζι, καί 
τδχανε βάλει στή μέση τοΰ δεξιοδ τοίχου, 
άκριβώς στήν άχιβάδα μιάς άλλης άσπρης 
πόρτας πού θά ώδηγοδσε στήν κατοικία 
πού τό κεντρικό της μέρος σχημάτιζε 
τήν είσοδο. «Υπάρχουνε ώστόσω στάν 
κόσμο πράμματα πού ταιριάζουνε σκέφτη
κε δ φάν ντέρ Κβάλεν. Τό ντουλάπι αΰτά 
μπαίνει σ’ αύτήν τήν άχιβάδα σά νάτανε 
φτιασμένο έπίτηδες». Τ ’ άνοιξε.

Τά ντουλάπι ήταν τελείως αδειανό, μέ 
πολλές σειρές τσιγγελάκια άπάνου' άλλά 
παρατήρησε πώς αΰτά τά Ιπιπλο πού 
φαινότανε στερεό, άντί φόντο είχε Ινα 
σταχτί ύφασμα, Ινα είδος μπαμπακερής 
κουβέρτας, γερής καί πρόστυχης, πιασμέ
νης στά πλάϊ μέ καρφιά καί πυναϊζες.

Ό  φάν ντέρ Κβάλεν ξανάκλεισε τά 
ντουλάπι, πήρε τά καπέλλο του, σήκωσε 
τά κολλάρο τοΰ πανωφοριού του, εσβυσε 
τά κερί του καί βγήκε. Έ κεΐ πού περνού
σε τά πρώτο δωμάτιο, νόμισε πώς διέκρινε 
νά ξεχωρίζη “ π” τ°ν κρότο τών βημάτων 
του, στήν κοντινή κάμαρα Ιναν ήχο, Ιναν 
έλαφρά μεταλλικάν ήχο,— μά μποροΰσε 
νάτανε λάθος. «Σάν Ινα χρυσό δαχτυλίδι 
νάπεσε σ’ άσημένια λεκάνη», σκέφτηκε 
ξανακ'είνοντας τήν πόρτα τοδ δωματίου, 
κι’ ύστερα κατέβηκε τή σκάλα, βγήκε άπ’ 
τά σπίτι καί πήγε στήν πόλη.

Σ ’ Ινα κεντρικά δρόμο ηύρε Ινα φωτι
σμένο Εστιατόριο καί κάθησε σ ’ Ινα άπ’ 
τά πρώτα τραπέζια γυρίζοντας τήν πλάτη 
σ ’ δλον τάν κόσμο. Έ φ αγε μιά λαχανό
σουπα μέ ψωμί καβουρντισμένο, μπιφτέκι 
μέ αΰγό, κομπόστα καί κρασί, Ινα κομ
μάτι πράσινο Γκοργκονζολά καί μισό ά- 
χλάδι. Έ κεΐ ποΰ πλήρωνε τά λογαριασμό 
καί ντενότανε, τράβηξε λίγες ρουφηξές 
άπά Ινα ρούσσικο τσιγάρο, άναψε ΰστερα 
Ινα ποδρο καί ξεκίνησε. Έ καμε Ινα γδρο, 
ηύρε χωρίς δυσκολία τό δρόμο τοδ σπι- 
τιοδ του καί γύρισε ήσυχα.

Τά σπίτι μέ τά στρογγυλεμένα καί 
θαμπά τζάμια ήταν τελείως σκοτεινά καί 
σιωπηλά δταν δ φάν ντέρ Κβάλεν άνοιξε 
τήν πόρτα κι’ άνέβηκε τή σκάλα. Άναψ ε 
Ινα σπίρτο, κι’ άνοιξε στά τρίιο πάτωμα 
τήν καφέ πόρτα στ ’ άριστερά .του πού 
πήγαινε στις κάμαρες του. Ό ταν  άφισε 
στά ντιβάνι τά καπέλλο του καί τό πανω
φόρι του, άναψε τή λάμπα πούταν. άπάνου 
στό μεγάλο τραπέζι κι’ είδε τή βαλίτζα 
του καθώς καί τή διπλωμένη κουβέρτα 
καί τήν όμπρέλλα του. Ξεδίπλωσε τήν 
κουβέρτα κι’ έβγαλε άπά μέσα μιά μπο- 
τίλλια κονιάκ, έβγαλε άπ’ τή βαλίτζα του 
Ινα ποτηράκι, κι’ έξακολουθώντας νά κα
πνίζω τ° ποδρο του στή μεγάλη πολυ
θρόνα, έπινε κάθε τόσο καί μιά γουλιά. 
«Τί καλά πούναι, σκέφτηκε, πού ύπάρχει 
κονιάκ στάν κόσμο..», 'Ύστερα πήγε στήν 
κρεββατοκάμαρα, άναψε Ινα κερί πάνου 
στά κομμοντίνο, εσβυσε τή λάμπα πούταν 
άπάνου στά τραπέζι κι’ άρχισε νά γδύνε
ται. Έ να  Ινα άφινε τά σταχτιά καί άπλά 
ροδχα του στήν κόκκινη καρέκλα, δίπλα 
στά κρεββάτι' μά τή στιγμή πού ξεκούμ
πωνε τίς τιράντες του, θυμήθηκε τό κα
πέλλο του καί τά πανωφόρι του πούχε 
αφήσει στό ντιβάνι, πήγε, τά πήρε, ά 
νοιξε τά ντουλάπι... Έ καμε Ινα βήμα 
πίσω κι’ άπλωσε τά χέρι σέ μιά άπ’ τις 
ξύλινες σφαίρες πού στολίζανε τις γωνίες 
τοδ κρεββατιοδ του.

Ή  κάμαρα μέ τούς άσπρους καί γυ
μνούς τοίχους της, δπου ξεχωρίζανε οί 
κοκκινοβαμμένες καρέκλες σά φράουλες 
σέ κρέμα, φωτιζόταν άπ’ τά τρεμουλιαστά 
φώς τοδ κεριοδ.Μά κεί-κάτου,τό άνοιγμέ- 
νο ντουλάπι δέν ήταν αδειανό, εκεί μέσα 
ήταν, όρθή, μιά μορφή, Ινα πλάσμα, 
τόσο αξιοθαύμαστο, πού ή καρδιά τοδ Ά λ -  
μπρεχτ φάν ντέρ Κβάλεν Ιπαψε νά χτυ
πάω κι’ ύστερα ξανάρχισε μέ μεγάλα, 
άργά χτυπήματα.

’Ήτανε γυμνή κι’ άπλωνε τά λεπτά καί

ντελικάτα χέρια της κρατώντας μέ τά 
δεύτερο δάχτυλο Ινα τσιγκελάκι τοδ ντου- 
λαπιοδ' τά κύματα τών μακρυών μαλλιών 
της πέφτανε στούς παιδιάτικους ώμους 
της, πού ή γοητεία τους σέ συνάρπαζε. 
Τά μαΰρα άμυγδαλωτά της μάτια έπαιζαν 
στά φώς τοδ κεριοδ. Τό στόμα της ήτανε 
λίγο μεγάλο, άλλά ή έκφρασή του ήτανε 
τόσο γλυκειά δσο τά χείλη τοΰ ΰπνου 
δταν, ύστερα άπό μιά βασανισμένη μέρα, 
άγγίζουνε τό μέτωπό μας. Είχε ένώσει 
τίς φτέρνες της καί τά λεπτά της πόδια 
σφίγγονταν τδνα μέ τ ’ άλλο.

Ό  Άλμπρεχτ φάν ντέρ Κβάλεν πέρασε 
τά χέρι μπροστά στά μάτια του καί κύτ
τα ξε ... Είδε πώς κάτου, στή δεξιά γω 
νία, ή κουβέρτα είχε σηκωθη.

1— Πώς ; είπε, δέ θέλετε νά μπήτε ; 
(πώς νά πώ ;) ή μάλλον νά βγήτε ; θέ
λετε Ινα ποτηράκι κονιάκ ; μισό πο
τηράκι

Μά δέν περίμενε άπάντηση στήν έρώ- 
τησή του καί έκείνη δέν τοΰ Ιδωσε καμ- 
μιά. Τά μάτια τοδ κοριτσιοδ, γυαλιστερά 
καί κατάμαυρα, τόσο πού φαίνονταν α 
νέκφραστα, δέν διευθύνονταν πρός αύτόν, 
μά απλανή χανόνταν σάν νά μήν τάν 
έβλεπαν.

— Νά σοΰ διηγηθώ; είπε άξαφνα έκεί
νη μέ ήσυχη καί γλυκειά φωνή.

— Διηγήσου, άπήντησε αύτός. Ά φη σε 
τά σώμα του νά πέση στήν άκρη τοΰ 
κρεββατιοδ του, μέ τά πανωφόρι του ατά 
γόνατα καί τά  χέρια του ένωμένα. Τά 
στόμα του ήτανε μισάνοιχτο καί τά μά
τια του μισόκλειστα. Μά τό αίμα του κυ- 
κλοφοροδσεμέ θερμούς καί γλυκούς λυγμούς 
μές στά σώμα του καί τ ’ αΰτιά του βούι
ζαν έλαφρά.

Είχε στριμωχθή στή γωνία τοΰ ντου
λαπιού, αγκάλιασε τδνα της γόνατο μέ 
τά λεπτά της χέρια, ένώ τά άλλο κρε
μόταν έξω. Τά μικρά της στήθη σφίγγον
ταν άπ’ τά χέρια της καί τά τεντωμένο 
δέρμα τοΰ γόνατυδ]της γυάλιζε. Διηγότανε, 
διηγόταν μέ.γλυκειά φωνή, ένώ τά φώς 
τοϋ κεριοΰ έκτελοΰσε σιωπηλούς χορούς.

Ή τανε δυά στά χωράφια καί τό 
κεφάλι της άκουμποδσε στά κεφάλι 
του. Τά χόρτα μύριζαν ώραία, μά 
οί βραδυνές δμίχλες άνέβαιναν κιόλας άπ’ 
τή γή. ’Έτσι άρχιζε. Καί συχνά ήτανε 
στίχοι πού ριμάρανε μέ έξαιρετικά γλυκά 
κι’ έλαφρά τρόπο δπως γίνεται μόνο στό 
μισοκοίμιαμα τίς νύχτες πούχει κανείς πυ
ρετό. Μά τέλειωνε άσκημα. Τό τέλος 
ήτανε θλιβερό, δπως δταν δυό πλάσματα 
είναι άγκαλιασμένα γιά πάντα, καί, έκεΐ 
πού τά χείλια τους ένώνουνται, τά Ινα 
βυθίζει άξαφνα Ινα μεγάλο μαχαίρι στά 
σώμα τοδ άλλου, κι’ αύτό γιά ευνόητους 
λόγους. Έ τσι τέλειιυνε αύτό. Κι’ ύστερα 
σηκώθηκε μέ πολύ διακριτικές καί σιωπη
λές κινήσεις, σήκωσε λίγο τή δεξιά άκρη 
τοΰ σταχτιοΰ ύφάσματος ποδκλειγε άπά 
πίσω τά ντουλάπι κι’ Ιφυγε.

Ά π ό τή μέρα κείνη έρχότανε κάθε 
βράδυ στά ντουλάπι του καί τήν άκουγε. 
Πόσα βράδυα ; Πόσες μέρες, πόσες βδομά
δες, πόσους μήνες έμεινε σ’ αύτά τά δω 
μάτιο καί σ’  αύτήν τήν πόλη. Μά ποιάς 
θάχε άνάγκη νά βρω έδώ Ιναν άριθμό ; 
Ποιάς θά εΰχαριστιότανε μ’ Ιναν άθλιον 
άριθμό ; Καί δέν ξέρουμε πώς πολλοί για
τροί δέν έδιναν στάν Ά λπρεχτ φάν ντέρ

Κβάλεν άπάνου άπό λίγους μήνες ;
Τοΰ διηγότανε. Κι’ ήτανε θλιβερές ιστο

ρίες, χωρίς παρηγοριά, μά άπλωνόνταν 
αά βαρύ φορτίο στήν καρδιά του καί τήν 
κάνανε νά χτυπάω μέ εδδαίμονα βραδύ
τητα. Κάπου κάπου λησμονιότανε. Τά 
αίμα του έβραζε άξαφνα, άπλωνε τά χέ
ρια πρός αύτήν κι’ έκείνη δέν τραβιότανε. 
Μά ύστερα, γιά πολλές νύχτες, δέν τήν 
Ιβρισκε στό ντουλάπι του, κι’ δταν γύριζε 
δέν διηγότανε στήν άρχή τίποτα, κι’ 
ύστερα ξανάρχιζε σιγά σιγά ώς πού αύτός 
νά ξαναλησμονηθή.

Πόσον καιρό βάστηξε αύτό ; — Ποιός 
ξέρει; Ποιάς ξέρει άν δ Άλμπρεχτ φάν 
ντέρ Κβάλεν ξύπνησε πραγματικά έκείνο 
τό άπόγεμμα γιά νά πάω στήν άγνωστην 
αύτήν πόλη; άν δέν έξακολούθηαε μάλλον 
νά κοιμάται στό βαγόνι του τής πρώτης 
θέσεως κι’ άν ή ταχεία Βερολίνου Ρώμης 
δέν τίν μετέφερε μέ άφάνταστη ταχύτητα 
πίσω άπ’ τά βουνά ; Ποιάς άπά μάς θά 
τολμούσε ν’ άπαντήση μέ βεβαιότητα σ’ 
αύτήν τήν έρώτηση καί ν’ άναλάβω τήν 
εύθύνη τής άπαντήαεως ; Πώς νά τά 
ξέρω ; «Ό λ α  πρέπει νάναι στόν ά έρ α ...·.

ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΙΚΑΙΡ

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

’Αποκοιμήθηκε ή δμορφη Π αρθένα τραγουδώντας, 
απάνω στ’ άχυρο ό μικρός Ίη σοΰ ς της αγρυπνεί, 
μές στό σκοτάδι τής βαθειάς νυχτιάς φεγγοβολώντας 
λάμπει σάν κρίνο ολόχρυσο κι5 αυτό μές στό παχνί.

Ώ ϊμ έ ν α ! Τρέμει τό φτωχό βρέφος στά σπάργανά του 
καί κλαίει σιγά, γιατί ό σκληρός άγέρας πού γλίστρα 
ό'ξω άπ τό δρόμο πάγωσε τά χέρια τά μικρά του 
πού τούς αγγέλους πρόσταζαν μέ τ’ άσπρα τους φτερά.

Πλάϊ του μ’ αγάπην ό καλός Ίιοσή φ  τό νανουρίζει 
κάποιαν ω δή  άργοψέλνοντας μ’  αρμονική φωνή 
καί τή ζεστήν ό γάιδαρος ανάσα του σκορπίζει 
κουνώντας τό κεφάλι του μπρός στό άνοιχτό παχνί.

Μά ποιοι είναι κείνοι πούρχονται σάν ούρανοσταλμένοι 
μαζί μέ τά κοπάδια τους τά ολόλευκα ; Οί βοσκοί 
πού μέ τό χιόνι τ’ απαλό περνούν στεφανωμένοι 
καί τυλιγμένοι στις προβιές σιμώνουν πρός τά κεΐ.

«Μ άνα καλή καί θείο παιδί, νάναι άγια τούτη ή ω ρ α !
Έ μ εΐς χρυσάφι κι’ όμορφες εικόνες, ώ  κυρά,
δέ θά σοΰ φέρουμε καθώς οι πλούσιοι μάγοι ώς δώ ρα
πού τ’ άστρο τούς ώδήγησε νάριθούν άπό μακρυά.

«Έ μ εΐς  φτωχοί γιδοβοσκοί στόν κόσμο σκορπισμένοι 
χειμώνα καί καλόκαιρο περνούμε τόν καιρό 
παντοτεινά μέ βάσανα καί καταφρονεμένοι 
είμαστε πάντα μας σ’  αύτόν τόν κόσμο τό σκληρό.

«Ν ά  μας, μπροστά σου ταπεινοί, σκυφτοί, γονατισμένοι
’Ώ , χαμογέλα μας, Θεού παιδί, πονετικά,
καθώς έσύ είμαστε κι’ έμεΐς σ ’  αχούρι γεννημένοι.
Ρίξε μ’ άγάπη άπάνω μας τό βλέμμα σου γλυκά !»

Καί γονατίζοντας μπροστά στήν Π αναγιά τήν ίδια 
δίνει σ ’  αύτή καθένας τους λίγο ψωμί λερό, 
γάλα άπ ’ τά πρόβατα ζεστό, τριαντάφυλλα, καρύδια, 
μέ τήν καρδιά χαρούμενη, τό πρόσωπ ο λαμπρό.

Τό θείο παιδί σάν άνοιξης φωτολουσμένη μέρα 
χαμογελάει, «σάς αγαπ ώ » τούς λέει μέ τή ματιά, 
χαμογελούνε κι’  ό ’ Ιω σή φ  μέ τήν αγνή Μητέρα 
κι’ άπ ’ ολους μόνο ό γάιδαρος κατέβασε τ’ αυτιά...

Μεταφραστής : Γ. Κ Ο Τ Ζ ΙΟ Υ Λ Α Σ



ΑΝΤΩΝ Η ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Ο Ψ Ε Υ Δ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ  

Δ Ι Η Γ Η Μ Α
πόρτα τοΰ καφενείου ά 

νοιξε καί μπήκε κά
ποιος αψηλός, ξεραγκια- 
νός, άξούριστος. Σ τά 
θηκε μιά στιγμή, κοί
ταξε ερευνητικά μέσα 
στή βαρειά ατμόσφαιρα 
καί μίλησε μέ κάποιον 
πού τόν πλησίασε. Κ α
τόπι ή είδηση διαδόθηκε 

άπό στόμα σέ στόμα, ακούστηκε άπό 
άφτί σέ άφτί, συγκινώντας πολύ λίγους, 
τούς αρχάριους, άφήνωντας ψύχραιμους, 
ατάραχους τούς περισσότερους, τούς συ- 
νειθισμένους.

Ζητιόταν έ'νας ψευδομάρτυρας γιά τό 
κακουργοδικεΐο. Μ άρτυρας, καθώς κα
θαριζόταν ή λέξη γιά νά λείψει ή κακή 
έντύπωση.

Μ άρτυρας.
Θά πληρωνόταν καλά, δπως είχε πει 

ό ξεραγκιανός καί γι’ αύτό τώ ρα  ό Μι- 
χάλης κοίταζε προσεχτικά, ζύγιαζε τίς 
τριγυρινές φυσιογνωμίες, έρευνοΰσε γιά 
τό ζητούμενο.

Πεντακόσες δραχμές γιά τόν κόπο, 
δμως ό μάρτυρας νά μήν είναι άπό τούς 
συνειθισμένους, δσους τό είχαν έπάγγελ
μα κι’ ήταν σημαδεμένοι μέ τή βοΰλα, 
γνωστός στόν Εισαγγελέα, στόν Π ρόεδρο, 
στούς δικαστές. Κορίτσι.

Οί πελάτες τοΰ καφενείου κοιταζόταν 
τοιρα αναμεταξύ τους. Ή τ α ν  φανερό 
πώς τά προσόντα αΰτά τούς έλειπαν.

“Αξαφνα κάποιος σκούντησε τύν άγκώ 
να τοΰ Μιχάλη κι’ έδειξε στά βάθεια 
τοΰ καφενείου κάποιο πρόσωπο.

— Τόν ’Ανέστη ; ρώτησε ό Μιχάλης.
— Ναί, τόν ’Ανέστη τό Γράβα.
Ό  Μιχάλης κίνησε τό κεφάλι μέ δι

σταγμό.
— Δέν πιστεύω.
— Τί θ ά  χάσης ;...
Λιγνός, κίτρινος, άξούριστος, μέ τά ψα

ρά μαλλιά καί τά γένεια άνω κάτω, φ ο 
ρεμένος ξεθωριασμένο σακάκι μέ σηκω
μένο γιακά, έχοντας χωμένα τά χέρια 
στίς τσέπες τοΰ πανταλονιοΰ καί καπνί
ζοντας ένα άπομεινάρι τσιγάρο, καθόταν 
ό Γ ράβας σέ κάποια καρέγλα άκουμπι- 
στός μισός στόν τοίχο καί μισός στό τε- 
ζιάχι τοΰ μαγαζιοΰ.

Ό  Μιχάλης πλησίασε.
— ’Ανέστη.
— Τ ί ;
— Μιά δουλειά γιά σένα.
Τά κίτρινα μάτια τοΰ Γ ράβα  άστρα 

ψαν μιά στιγμή.
— Δουλειά ;
— Ναί, μάρτυρας στό δικαστήριο.
— Μ άρτυρας, σέ τί άπάνω.

— Σ ’ δ,τι σοΰ ποΰνε, έχει καλή πλη
ρωμή. "Ενα πεντακοσάρι, τά δυό έκατο- 
στάρικα στό χέρι.

Ό  ’Ανέστης στήλωσε τά μάτια άπάνω 
στόν άλλο.

— Δέν καταλαβαίνω, πώς σ ’ δ,τι μοΰ 
ποΰνε, ψεύτικος ;

Ό  Μιχάλης έκανε δτι δέν ακούσε.
— — Ψεύτικος; Έπέμεινε δ Γράβας.
:· — Δηλαδή έκεΐνα πού θ ά  πής θάνε 

αληθινά . . . .  κατάλαβες . . . . δέ βαριέ* 
σαι. . . .
j^ ;0  ’Ανέστης κατέβασε τά μάτια. ’'Ε 
πειτα σκούπισε μερικές σταλαγματιές ι
δρώ τα  στό μέτωπό του. Έ βγ α λ ε  τά χέ
ρια άπό τίς τσέπες, κατόπι τά ξανάβαλε. 
Συλλογίστηκε.

— ’Αδύνατο, δέ βαστά ή καρδιά μου.
Ό  Μιχάλης έπίμεινε νά στέκεται

μπροστά του.
— Δέ βαρυέσαι, κουτός μή γίνεσαι, 

ένα πεντακοσάρι, τά δυό έκατοστάρια 
στό χέρι άμέσως, τ’ άλλα στό τέλος τής 
δουλειάς.

— ψευδομάρτυρας, μουρμούρισε ό Γ ρ ά 
βας, αδύνατο . . .  δέ βαστά ή καρδιά 
μου.

Κατόπι, άφαιρεμένος, στύλωσε τά μά
τια έξω , άνάμεσα άπό τά θαμπά τζάμια 
τοΰ καφενείου.

Ό  Μιχάλης ξαναγύρισε τότε στό τρα
πεζάκι του, πρός τό σύντροφο πού πε- 
ρίμενε τήν άπάντηση.

— Δέ θέλει, δέ σοΰ τδπα, αύτός είναι 
βλάκας, δέν τόν ξαίρεις.

Ξακολούθησαν οί δυό τό τάβλι τους, 
ένφ δ ’Ανέστης έμεινε κοιτάζοντας χαΰ- 
να έξω  πάντα τό δρόμο.

Τό μυαλό του ήταν ζαλισμένο, σκοτει
νό άπό τίς συλλογές καί τήν κακοζωΐα. 
Δυό μήνες βρισκόταν έκεΐ στό καφενείο 
χωρίς δουλειά, έχοντας νά φροντίση καί 
γιά τό παιδί του, κλειστό στό φθισια
τρείο.

— Ψευδομάρτυρας, μουρμούρισε σά 
μιλώντας μέ τόν έαυτό του καί ξανα- 
συλλογίστηκε.

’Αδύνατο, δέν τοΰ ερχόταν, ψευδομάρ
τυρας τώ ρα  στά γεράματα.

Τό γκαρσόνι πέρασε, φέρνοντας ένα 
δίσκο καφέδες και τοΰ σκούντησε άπό
τομα τά πόδια, πού τά εΐχε ξαπλωμένα 
λίγο πιό έξω  άπό τό τραπεζάκι. Δέν τόν 
έβλεπε κι’ αύτό μέ καλό μάτι τόν ’Ανέ
στη, νά κάθεται άπό τό πρωΐ ώς τό βρά 
δυ μέ έναν καφέ μονάχα, καμμιά φορά 
μάλιστα νά κοιμάται έκεΐ καί τή νύχτα.

Ό  Γ ράβας συμμαζιάχτηκε θυμωμένος 
λιγάκι. “Ο σο κι’  αν εΐχε συνηθίσει στά 
κακοφερσίματα καί τίς περιφρονήσεις, 
ξπειραζόταν άκόμα στό βάθος.

"Εσκυψε τό κεφάλι. Κατόπι ξαναθυ- 
μήθηκε τήν πρόταση. "Ενα πεντακοσάρι. 
ΙΙόσες τρύπες δέ θά μπορούσε νά βου- 
λώση μ’ αΰτό καί πόσον καιρό είχε νά 
πιάσΐ] στά χέρια ένα τέτοιο κεφάλαιο !

Τελευταία Λεφτά πού είχε πάρει ήταν 
δυό έκατοστάρικα, τά όποια τού είχαν 
πληρώσει στό μεγάλο έκεΐνο μαγαζί τής 
όδοΰ Σταδίου, δπου τόν είχαν βάλει στή 
βιτρίνα ζωντανή ρεκλάμα.

Ά π ’ τό πρωί, μόλις άνοιγε τό κατά
στημα, ώ ς τή νύχτα, δταν έκλεινε, δ Ά -  
νέστης φορεμένος ένα κόκκινο μέ χρυσά 
κουμπιά φράκο, κοντό πανταλόνι ώ ς τά 
γόνατα, κάλτσες κίτρινες αψηλές, στεκό
ταν στή γωνιά τής βιτρίνας κρατώντας 
ακίνητος, άγέλαστος, σοβαρός, έ'να κον
τάρι, άπ’ δπου κρεμόταν κάποιο μεγάλο 
καρτόνι μέ γραμμένα δλα τά είδη τών 
έμπορευμάτων τοΰ μαγαζιοΰ.

"Ετσι ή δουλειά πήγαινε θαυμάσια. 
Κ όσμος ατελείωτος μπροστά στή βι- 
τρίνα, οί γυναίκες γελοΰσαν μπροστά 
στή μεγαλόπρεπη σοβαρότητα  τοΰ Γράβα, 
τά κορίτσια κακάριζαν, τ’ αλητόπαιδα 
έβγαζαν τή γλώσσα  καί μούντζωναν τό 
κόκκινο φράκο.

Π λήθος έμπαινε γιά άγορά στό μα
γαζί. Κατά δυστυχία ή δουλειά δέ β ά 
σταξε πολύ. Οί εφημερίδες διαμαρτυ- 
ρήθηκαν, ή αστυνομία απαγόρευσε. Μ ’ 
αύτό τό είδος τής διαφήμισης πειραζό- 
ταν ή ανθρώπινη ιδέα, βριζόταν ή υπό
σταση τοΰ άτόμου.

Ό  Α νέστη ς διώχτηκε καί ξαναγύρισε 
πελάτης όλημερινός τοΰ βρώμικου κα
φενείου, μέσα στή βρώ μα  τών χνώτων 
καί στούς καπνούς τοΰ ναργιλέ καί τών 
τσιγάρων.

Γ ιά  κακή του τύχη εμφανίστηκε τότε 
κι’ ή άρρώστεια  τοΰ παιδιοΰ του.

—  "Οπου φτωχός κι’ ή μοίρα του, κού
νησε μ’ άπελπισΐα τό κεφάλι ό Γράβας.

Μερικές δουλειές τοΰ ποδαριοΰ, κα
νένα σπάνιο μεροκάματο. . . τί νά πρω- 
τοπροφτάξγ). . .

Ό  Α νέστης παρατήρησε ώ ρ α  πολλήν 
έξω  στό δρόμο άφαιρεμένος. Ό  νοΰς του 
πάντα στριφογυρνοΰσε στήν πρόταση. 
Διακόσες δραχμές στό χέρι άμα έλεγε 
τό ναί. Ό  Μιχάλης τόν έμπιστευόταν. 
"Υστερα άκόμα τρακόσιες μετά τό τέλος 
τής δουλειάς. Έ δ ώ  πάλι έμπιστευόταν 
αύτός τό Μιχάλη.

Ά ρ χ ισ ε  νά συλλογιέται :
Κοίταξε τό ξεθωριασμένο του σακ- 

κάκι, σκάλισε τήν άδεια του καπνοσακ - 
κούλα. Κατόπι άνιστόρησε τό άρρωστο 
παιδί του.

Ζαλιζόταν.
Λαχταρούσε καφέ, τσιγάρο. Είχε συνη

θίσει άπό πολύν καιρό, δταν ή πείνα 
τόν κεντοΰσε δυνατά, νά τήν κόφτη κα
πνίζοντας καί πίνοντας ένα φλιντζάνι. 
Σκούντησε τόν πλαϊνό του :

— Στήν πίστη σου ένα τσιγάρο.
Μιά ταμπακιέρα γεμάτη σκόνη τοΰ

ανοίχτηκε Ό  Α νέστης έστριψε, άναψε 
καί ρούφηξε μέ βαθειάν ανάσα, λές καί 
λυτρωνόταν άπό κάποιο βάρος. Τ ά  μά
τια του άστραψαν κι’ έβγαλε τόν καπνό 
άπό τό στόμα, άπό τά ρουθούνια, άνά
μεσα άπό τά ψαρά καί κιτρινιασμένα 
στίς άκρες μουστάκια.

"Υ στερα τράβηξε άπανωτές δυό τρεις 
ανάσες. Σ έ κομμάτι αποφάσισε νά βγή 
έξο> νά πάρη άέρα. Περπάτησε άσκοπα

παρατηρώντας τίς βιτρίνες. Π έρασε άπό 
κείνη, δπου είχε σταθή ζωντανή ρε
κλάμα μέ τό κόκκινο φράκο. "Ενα πι
κρό χαμόγελο τοΰ ξεχώρισε χά χε'λια. 
Τότε τουλάχιστον έτρωγε, δσο κι’ αν 
βριζόταν ή άνθρώπινή του ύπόσ;αση :

Π ροχώρησε προσπαθώντας νά ξεχα- 
στή χαζεύοντας. Σέ κάποια γωνιά τοΰ 
δρόμου, ένας μπεμπές κλωτσοΰσε ένα 
μικρό ομήλικό του άλήτη. Ό  μπεμπές 
καθαρός όλοφρέσκος, μέ μαλλιά μεταξέ
νια, φορεμένος ναυτικά καί στά πόδια 
κόκκινες γκαΐτες. Ό  άλήτης, βρώμικος, 
αχτένιστος, μέ ζακέτο πλατύ μακρομά- 
νικο καί πανταλόνι γυρισμένο στά βρα 
κοπόδια γιά νά κοντύνη.

Ό  άλήτης δεχόταν στήν άρχή μέ 
υπομονή τίς κλωτσιές, σάν είδος υπο
χρέωση. "Υστερα αγρίεψε κι’ έσφιξε τή 
γροθιά του. Ό  Α νέστης μπήκε στή 
μέση νά τούς χωρίση. Τότε φάνηκε νά 
βγαίνη άπό κάποιο μαγαζί νεωτερισμών 
μιά καλοντυμένη κυρία, γεμάτη μπογιά 
καί φκιασίδια. Τράβηξε άπό τό χέρι 
τό μπεμπέ κι’ άγριοκύτταξε τούς δυό 
άλλους.

Έ φ υγαν.
Ό  Γ ράβας ξακολούθησε τήν περι

πλάνησή του. Εΐχε τή συνήθεια, μ’  δλη 
τήν κούραση καί τήν αδυναμία τών πο
διών του, νά περπατή έτσι άσκοπα στά 
κεντρικά μέρη, έλπίζοντας κανένα συνα- 
πάντημα δουλειάς, κάποια στραβή τύχη 
πού θάπεφτε άπάνω του.

Κ άθησε σέ κάποιο πάγκο τής πλα
τείας νά παρατηρήση τούς εργάτες οί 
όποιοι διόρθωναν τό δρόμο πλάϊ στή 
γραμμή τοΰ τράμ.

Ίδρω μένοι, μέ τά πρόσωπα άκάθαρτα, 
• χέρια μουντζουρωμένα, έσκαφταν, β ίδω 

ναν, σκεπάρνιζαν, άλλοι άνακάτωναν τό 
βρασμένο άσφαλτο μέσα στό πελώριο 
καζάνι.

Ό  Α νέστης παρακολούθησε τή δου
λειά τους. Ά π ό  τό άλλο πλάϊ, πού γι
νόταν δ περίπατος,περνοΰσαν αύτοκίνητα 
σφυρίζοντας, βογγώντας, φεύγοντας σάν 
τίς αστραπές.

Τά κοίταζε κι’ αύτά, Γνώρισε καί 
κάποια νέα κάτοικο ένός μαρμαρένιου 
σπιτιοΰ μιάς πλούσιας λεωφόρας. Τή 
γνώριζε γιατί γινόταν πολύς λόγος γι’ 
αύτή στίς εφημερίδες καί δημοσιευόταν 
συχνά ή είκόνα της : Κομψή κι’ ώραία 
είχε τή μανία ν’ άλλάζη κάθε λίγο τό 
αυτοκίνητό της καί ν’ άγοράζη πάντα 
τό πιό νέο σύστημα.

Π έρασε μεγαλόπρεπη σκεπάζοντας μέ 
σύννεφα σκόνη καί καπνό μπενζίνας δ 
σους πήγαιναν μέ τά πόδια.

Ό  Α νέστης παρακολούθησε μέ τό 
μάτι. Κατόπι άρχισε πάλι νά συλλο
γιέται.

Α π οφ άσισε νά γυρίση στό καφενείο. 
Πήρε μιάν άλλη λεωφόρα.

Σ ’ ένα σκαλοπάτι πόρτας καθόταν κά
ποια γυ,ναίκα κακοντυμένη, κρατώντας 
ένα χρονιάρικο μικρό στήν άγκαλιά. 
Μισόγυμνο, λιγνό, μελανιασμένο μέσα σ ’ 
έ'να πανί κίτρινο. Μερικά παιδιά ολό
γυρα τήν κοίταζαν.

Ή  γυναίκα σιωποΰσε μέ κατεβασμέ- 
νο τό κεφάλι. Τό μικρό έκλαιγε καί 
τιναζόταν άπό καιρό σέ καιρό άπό
τομα.

Ό  Γ ράβας πλησίασε.
—  Τί έχει τό παιδάκι σου ;

— Σπασμούς.
— Γ  ιατί δέν πάς στό σπίτι σου ;
— Δέν έχω.
— Ά π ό  ποΰ είσαι ;
—  Ά π ό  ένα χωριό τής Μαύρης Θ ά

λασσας... τό σπίτι μου, μοΰ τό πήραν.
— Ποΰ κοιμάσαι ;
—  "Οπου τύχει.
Α συναίσθητα  ό Γ ράβας γύρισε καί 

παρατήρησε τά πελώρια μαρμαρένια 
σπίτια τής λεωφόρας.

"Επειτα ξαναγύρισε πρός τή γυναίκα.
— Δέν πειράζει, υπομονή, είπε, κι’ 

έγώ δέν έχω.
Θά κοιμόταν κι’ άΰτός σήμερα τή 

νύχτα σ ’ έναν πάγγο τοΰ καφενείου, άν 
τόν άφιναν.

Τά παιδιά είχαν φύγει στό μεταξύ καί 
κατέβαιναν τό δρόμο, δείχνοντας τό ένα 
στό άλλο τίς σπίθες πού έβγαζαν κά
ποτε τό σύρματα τοΰ ήλεκτρικοΰ στό πέ
ρασμα τοΰ τράμ. Γελοΰσαν.

— Εύτυχισμένα, συλλογίστηκε ό Ά -  
νέστης.

Ξεκίνησε : .Σ έ  κάποιο γύρισμα δρόμου 
κόντεψε νά πλακωθή άπό κάποιο αυτο
κίνητο. Γύρισε καί είδε μεσα.

Μιά άσπρόντυτη παραμάνα κρατοΰσε 
έ'να μωρό στήν άγκαλιά, χωμένο στίς 
ταντέλλες καί τά κεντήματα : Π αιδί ένός 
διπλωμάτη.

Ό  Γ ρά βας συλλογίστηκε μιά στιγμή 
τό άρρω στο προσφυγάκι. Κίνησε τό κε
φάλι γεμάτος θυμό κι’ έφτυσε κατά
γής-

—  Ά τ ιμ ε  κόσμε.
Τ ώ ρ α  είχε φτάσει καί στό καφενείο 

καί κάθησε πάλι στήν άκρια του.
Ή  σκέψη του γυρνοΰσε ολοένα στό 

πεντακοσάρι. Ξέτασε μέ προσοχή τήν 
πρόταση.

Τί εΐταν στά τελευταία ένας δρκος;
Π όσω ν δέν έσφιγγε κάθε μέρα τό χέ

ρι, πού τό είχαν πατήσει ψεύτικα στό 
Ευαγγέλιο;

Ό  Γ ράβας ανατρίχιασε.
Σήκωσε καί παρατήρησε τό δικό του. 

Ή τ α ν  βρώμικο, τριχερό, ήλιοκαμένο, 
δμως ώ ς τώ ρα  εΐχε δουλέψει μέ τίμιο 
κόπο. Πάντα βέβαια  γιά ένα ψωμί. Ά ς  
είναι. Δέν ήθελε νά τό λερώση τώρα 
στά γεράματα.

Κατόπι συλλογίστηκε τόν κατηγορούμε
νο.’ Εκείνον στόν δποίον εναντίον θ ά  μαρ- 
τυροΰσε. Π οιός ήταν καί τί είχε κάμει 
γιά νά κάθεται στό έδώλιο; Ό  Α νέστης 
οΰτε τόν γνώριζε οΰτε είχε τίποτα μαζί 
του.

Ά ναπ αράστη σε μιά στιγμή τή σκηνή 
τοΰ κακουργοδικείου.

— Τόν είδες μέ τά μάτια σου, τόν 
ρωτοΰσε δ Π ρόεδρος.

— Ναί τόν είδα.
— Τόν ακόυσες μέ τ’ άφτιά σου.

 ̂ — Ν α ί . . . τό καί τύ . .  .
—  Στον δρκο ποϋ πήρες ;
— Στόν δρκο πού πήρα.
Ό  Γ ράβας άναταράχτηκε σύγκορμος. 

Έ τ σ ι  θάπαιρνε στό λαιμό του ίσως έναν 
α θ ώ ο .

Ξανασκέφτηκε μ’ έ'να πικρό χαμόγελο. 
Νά σ ’ αύτόν τόν λαιμό. Τόν έπιασε. 
Τ ’ άξούριστα γένια του κατέβαιναν χα
μηλά κι’ έπιασε περισσότερο τρίχες 
παρά σάρκα.

"Οχι, αδύνατο, δέν μποροΰσε νά τό 
κάμη.

Νύχτωνε δλοένα περισσότερο κι’ οί 
πελάτες έφυγαν έ'νας ένας. Ό  Α νέστης 
ξαπλώθηκε σ ’ έναν πάγγο, δπου τόν 
άφινε άκόμα ό καφετζής νά κοιμάται. 
Τό γκαρσόνι έπεσε κι’ αύτό στόν άντι- 
κρυνό καί σέ λίγο ακούστηκε τό ροχα
λητό του.

Ό  νοΰς τοΰ Γ ρά βα  ζαλιζόταν. Τά 
δυό έκατοστάρικα τής προκαταβολής 
χόρευαν μέσα στό νοΰ του. Μ έσα στό 
σκοτάδι τοΰ καφενείου άναπαράστησε 
τή φωτερή τους είκόνα. Ά π ό  τή μιά με
ριά ή ζωγραφ ιά  μέ τά μισόκλειστα μά
τια, άπό τήν άλλη τό στέμμα, άπό 
πάνω μέ μεγάλα γράμματα « ’Εθνική 
Τράπεζα τής Ε λλάδος»  Δραχμαί έκα- 
τόν. Κατόπι άνιστόρησε τό ίδιο τό με
γάλο χτίριο τής Τράπεζας μέ τούς 
φρουρούς άπ’ έξω  καί τά πλατιά μαρμα
ρένια σκαλοπάτια.

Μ έσα άνθρωποι άτελείωτοι, δίνοντας 
παίρνοντας στίβες χαρτονομίσματα, έλ
ληνικά, γαλλικά, έγγλέζικα, αμερικά
νικα... "Υ στερα κάσσες, χρηματοκιβώτια, 
κασσάκια, κιβωτίδια γεμάτα λεφτά. ’Ά ν  
είχες τέτοια μπορούσες νά κάμης τό 
πάν. Φτάνει νά είχες. Ποΰ τά βρήκες, 
κανένας δέ σκοτιζόταν.

Ό  Α νέστης στριφογύρισε στόν πάγγο 
του. Άνάπνευσε μέ δύναμη.

Τό καφενείο, άν καί άδειο, έξακολου- 
θοΰσε νά βρωμά άπό καπνό καί χνώτα, 
λές ή άκαθαρσία  ήταν ζυμωμένη μέ 
τούς τοίχους του. Τό γκαρσόνι στόν 
άντικρυνό πάγγο ροχάλιζε δυνατώτερα 
τώρα.

Ό  Γ  ράβας συλλογίστηκε πάλι τό 
παιδί του ά ρρω στο  στά δω ρεά  τοΰ 
Φθισιατρείου. Εΐχε άνάγκη άπό, φαΐ 
γερό, πλούσιο, νά δυναμώση.

"Ως σήμερα, άπό τά σπάνια μεροκά
ματα κάτι τοΰ εΐχε πάει, τώ ρα  μέ τά 
δυό έκατοστάρικα θά  τουφερνε πάλι 
κάτι λίγο, άπό τά πολλά πού διάταξε ό 
γιατρός. Δυό έκατοστάρικα.

Έ π ί τέλους τί ήταν έ'νας δρκος ; Ά ν  
υπήρχε θ εό ς  στόν κόσμο έπρεπε νά τόν 
συγχωρέση, άκόμα ίσως κι’ ό κατηγο
ρούμενος, άν γνώριζε, έπρεπε νά τόν συ- 
χωρέσιχ.

Τ ώ ρα  ή βρώ μ α  τοΰ καφενείου, τών 
άχυτων νερών, πίσω άπό τό τζαμό- 
φραγμα, τών άπλυτων φλιτζανιών, τών 
πατημένων στό έδαφος σάλιών, τού- 
φερνε έ'να είδος ναυτίας' δμ ως προσπά
θησε νά κοιμηθή κλείοντας τά μάτια.

Τέλος βυθίστηκε σέ νάρκη κομένη 
άπό βραχνάδες.

Ή  βιτρίνα τής πολυτελείας, γεμάτη 
πολύτιμες ταντέλλες καί κεντήματα, 
δπου είχε σταθή ζωντανή ρεκλάμα, 
έγερνε άπό πάνω του νά τόν πλακιόση, 
ανακατωνόταν στή σκηνή δ κλωτσημένος 
άπό τό πλουσιόπαιδο άλήτης, ή πρό
σφυγα μέ τό άρρω στο μωρό της, κατόπι 
δ ίδιος ό Α νέστης, σηκώνοντας τό χέρι 
νά τό πατήση στό Εύαγγέλιο.

Πετάχτηκε μουγγρίζοντας.
— Ό χ ι, άδύνατο, άδύνατο.
Ό τ α ν  τό πρωΐ άσπρισε τ’ άκάθαρτα 

τζάμια τοΰ καφενείου, ό Γ ρά βας σηκώ
θηκε, ένώ ένας φοβερός πόνος τοΰσπαγε 
τό κ εφ άλι: Στό μέτωπο, άπάνω άπό τή 
μύτη, νόμιζε δτι τοΰ περνοΰσαν μυτερά 
καρφιά.

Τό γκαρσόνι μέ μιά σκοϋπα καθάριζε 
τώ ρα  τό πάτωμα σηκώνοντας σύννεφα



βρωμερή σκόνη.
Ό  Ά νέστης κάθησε στή συνειθισμένη 

του άκρια. Σιγά σιγά οί πελάτες ήρθαν 
ένας ένας. Ό  Μιχάλης, ό Μ ανώλης, κά- 
θησαν στή συνειθισμένη θέση κι’ έπιασαν 
τή λιγδωμένη τράπουλα.

—  Κατόπι ήρθαν κι’ άλλοι ό Κ αμά
ρας, ό Τουμπάκος, ό Νιάρος . . ό  . . .  ό . . 
ό . . Μάνος . . . .

Ξανάρχισαν παντοϋ τά σύννεφα, ό κα
πνός, τά γουργουρητά τοΰ ναργιλέ, ό 
κρότος τών πεσσών τοϋ ταβλιού, ό ήχος 
χών φχυσμάτων στό έδαφος.

Ό  Γ ρά βας έμενε καθισμένος στήν 
άκρα του περιμένοντας πάντα κάτι ανέλ
πιστο. Κάποτε ή δουλειά ερχόταν νά τόν 
βρή ώ ς έκεΐ μέσα.

’Ά ξα φ ν α  ή θύρα άνοιξε καί μπήκε ό 
γραμματοκομιστής. Φίόναξε.

— Α ναστάσιος Γράβας.
Ό  καλεσμένος σηκώθηκε άπό τήν 

άκρια του.
Ή τ α ν  ένας φάκελλος ,μέ κακογραμ

μένη διεύθυνση κι’ ανορθογραφίες.
'Ο  Ά νέστης τόν κοίταζε καλά καλά.
Ή τ α ν  άπό τό παιδί του. Τί κακήν εί

δηση τοΰφερνε άραγε ;
Τόν έσκισε. Τό παιδί τοΰγραφε : 

Π ατέρα,
Ή  άρρώστεια  δέ μ’  άφίνει ανάσα. 

Πέντε μέρες ποΰχω νά σέ ίδώ, χειροτέ
ρεψα. Κοίτομαι πάντα στό κρεββάτι. 
Κάμε δ,τι μπορείς νάρθής νά μέ ΐδής.

Τ ά γράμματα ήταν μέ μολύβι κι’ έ
τρεμαν.

Ό  Ά νέστης έννοιωσε νά τοΰ λύνονται 
τά γόνατο, τά γένεια του καί τά μαλλιά 
του άνατρίχιασαν. 'Ιδρ ώ τα ς κρΰος τόν 
περιλούσε.

Ξαναδιάβασε πέντε έξη φορές τις λί
γες εκείνες γραμμές δπου ζω γραφ ίζον 
ταν ένα τρομερό μαρτύριο.

Ά π εφ άσισε νά πεταχτή έξω  καί νά 
τρέξη στό νοσοκομείο. Χτύπησε τό κε
φάλι.

Πού θά  πήγαινε χωρίς λεφτά στήν 
τσέπη ;

Σέ λίγο σηκώθηκε καί μέ άπελπισμένη 
άπόφαση, πλησίασε ένα άλλο τραπε
ζάκι.

—  Μιχάλη, μούγγρισε.
— Τί ;
— Π αραδέχομαι δ,τι θές.
— Καλά.
— Τίς διακόσες δραχμές τώρα.
'Ο  Γ ρά βας άσθμαινε, ή ομιλία του 

κοβόταν.
— Τ ώ ρ α  . . . έχω τό λόγο σου. Αΰ- 

ριο τό π ρω ί τά λέμε στοΰ Ροδάνη.
’Έ πειτα άνοιξε τό πορτοφόλι του κι’ 

έβγαλε δυό έκατοστάρικα' δ άλλος τάρ- 
παξε μέ τρεμάμενο χέρι’ ήταν γιά μιά 
στιγμή σωσμένος.Τσαλάκωσε τά χαρτονο
μίσματα μή θέλοντας οΰτε νά τά κοι- 
τάξχι, κατόπι βιάστηκε πρός τή θύρα. 
Βγήκε άφίνοντάς την νά χτυπήση άπό 
πίσο) του.

** *
Τό γραφείο τοΰ Ροδάνη βρισκόταν σ ’ 

έναν άπό τούς κεντρικιότερους δρόμους. 
Στήν πόρτα, άπάνω σέ μιά πινακίδα, ή 
ταν γραμμένο μέ χρυσά γράμματα τδ- 
νομα— Γεώργιος Ροδάνης— κι’ δ τίτλος 
— μεσίτης.

Ό  Μιχάλης μπήκε πρώτος κι’ άπό 
πίσω του δ Γράβας.

Ό  Ροδάνης, καθισμένος τώ ρα  πίσω

άπό τό~γραφεΐο~του έμοιαζε τέλεια άλ- 
λοιώτικος άπ’ δ,τι φαινόταν στό καφε
νείο, δταν πήγαινε γιά εργασία. Σχεδόν 
δέ γνωριζόταν.

— Βλέποντας τήν άνήσυχη φυσιογνω
μία τού Γ ράβα , άμέσως τόν ήσύχασε.

Δέν ήταν τίποτα. "Ενα άπλό κομμα
τικό ζήτημα, πολιτικό, κι’ αν άκόμα δ 
κατηγορούμενος καταδικαζόταν, ποΰ δέν 
τό πίστευε ό Ροδάνης, είχαν τά μέσα... 
βουλευτές, κομματάρχες, άνθρώπους νά 
σέ γλυτώσουν κι’ άπ ’ τήν κρεμάλα.

Ό  Ά νέστης άκουε μέ κεφάλι χαμη
λωμένο καί κοιτάζοντας κάποτε μέ μα
τιές άποβλακωμένες.

Τί τόν ένοιαζε, άς ήταν δ,τι ήταν, 
άφοΰ εΐχε πουληθή...

Μέ τά εκατοστάρια είχε τήν προηγού
μενη μέρα πάει φαί, γιατρικό στό παι
δί του, είχε δώσει μπαξίσι στή νοσοκό
μα. Ό  ίδιος είχε φάει στό μαγέρικο 
κι’ εΐχε χορτάσει, είχε πιει καί δυό πο
τήρια ρετσίνα. Εΐχε αγοράσει καπνό κι’ 
είχε βγάλει άπό μέσα του τή λαχτάρα 
τοΰ τσιγάρου ρουφώντας άπανωτά δυό 
τρία καί κατεβάζωντας τόν καπνό στά 
βάθεια τών πλεμονιών.

Τ ώ ρα  ήταν χεροπόδαρα παραδομένος, 
άς γινόταν δ,τι ήθελε.

— Κοίταξε νά μήν τά χάσης είπε δ 
Ροδάνης, άφοΰ τελείωσε τό δασκάλεμα.

Κατόπι πάλι τοΰ ξαναείπε τήν κατά
θεση. Είχε ίδεί τόν κατηγορούμενο, Ν ι
κόλα Φραγκή τόν έλεγαν, νά φεύγη μέ 
τό πιστόλι στό χέρι, τά γκρίζα του 
ρούχο αίματωμένα.

Ό  Ά νέστης κούνησε τό κεφάλι.
— Ναί.
Θυμόταν καλά τά χαρακτηριστικά τοΰ 

σκοτωμένου: ένας λιγνός, κοντακιανός, 
μ’ άρειά γένεια, μελαχροινός, εΐχε τά 
δυό δάχτυλα κομμένα άπό μηχανή.

— Ναί.
Ό  Γ ρά βας ξακολουθοϋσε νά κοιτάζη 

πάλι μέ μάτια χαΰνα, σά χτήνος.
Κατόπι δ Ροδάνης άνοιξε κάποιο 

ντουλάπι κι’ έβλαλε μιά φορεσιά καινούρ
για ρούχα, ένα κολλαρισμένο γιακά καί 
μια γραβάτα.

— Ντύσου.
Ό  Ά νέστης τραβήχτηκε πίσω άπό ένα 

παραπέτασμα κι’ άλλαξε καί πλύθηκε.
’Έ τσι θάκανε καλή έντύπωση στό δι

καστήριο. Ό  Π ρόεδρος αγαπούσε τούς 
νοικοκυρέους άνθρώπους.

Ώ ραία . Κατόπι δ Ροδάνης ξαναείπε 
τή συμφωνία. Εΐχε πάρει δ Ά νέστης 
δυό έκατοστάρικα, τρία άκόμα θάπαιρνε 
άμα τελείωνε ή δουλειά, βγαίνωντας άπό 
τό δικαστήριο. Θ άρρος μονάχα χρειαζό
ταν λιγάκι, τά άλλα δλα εΰκολα. Τίόρα 
εμπρός.

Ό  Μιχάλης κατέβηκε τή σκάλα κι’ 
άπό πίσω ζαλισμένος, μέ σκοτεινιασμένο 
νοϋ, ό Ά νέστης.

Σ έ κάποιο κουρείο τής οδού Αιόλου 
ό Μιχάλης πλήρίοσε τά ξουριστικά.

Έ π ειτα  τράβηξαν σιγά σιγά ό ένας 
κατόπιν άπό τόν άλλο.

** *
Στό δικαστήριο κίνηση αδιάκοπη.
Ό  Γ ράβας στάθηκε σέ κάποια γωνιά 

καί περίμενε' τώ ρα  ό σκοτεινιασμένος 
νοΰς του άρχισε λίγο λίγο νά δουλεύη.

Σκέφτηκε τί πήγαινε νά κάμη.
Θ ά πήγαινε λοιπόν ψευδομάρτυρας 

έναντίον σ ’ έναν άγνωστο, ίσως έναν άθώο.

Ανατρίχιασε.
Μιά στιγμή σκέφτηκε νά φύγη. Κ α

τόπι θυμήθηκε πώς ήταν δεμένος. Π ου
λημένος. Στό πλάι του ό Μιχάλης επι
τηρούσε κάθε του κίνημα.. Γιά νά μή 
φανή δτι τόν πρόσεχε, τοΰ χαμογελούσε 
κάποτε καί τοΰ μιλοΰσε δίνοντάς του 
θάρρος.

— Τί συλλογιέσαι ; . . . . μή φοβάσαι
Τόν κοίταζε μέ γλυκό τρόπο, δμως δ 

Ά νέστης έβλεπε, δτι τόν κρατοΰσε σάν 
ή γάτα τό ποντίκι . . .

Μ προστά στήν έδρα δπου καθόταν οί 
δικαστές κι’ οί ένορκοι, εξεταζόταν 
τώ ρα  άλλοι μάρτυρες. Κατόπι άπό τά 
τά τυπικά ρωτήματα γιά τδνομα, τήν 
ήλικία, δ μάρτυρας έβαζε τό χέρι στό 
Εύαγγέλιο κι’ άρχιζε τή κατάθεση.

Ό  μάρτυρας προσπαθούσε ν’ άπαν- 
τήση στά ρωτήματα τών δικαστών, τοΰ 
Εισαγγελέα πού τοΰ ερχόταν σάν πετρο
βόλι} μα.

"Οταν τελείωνε δ ένας, έρχόταν άλλος.
Ό  Γ ράβας κοίταζε μέ άγωνία. Ποιοι 

ήταν αύτοί οί μάρτυρες ; Ή τ α ν  άληθι- 
νοί, ήταν ψεύτικοι, πουλημένοι μέ έκα
τοστάρικα ;

Κατόπι άρχισε ή δίκη πού ένδιαφε- 
ρόταν κι’ δ ίδιος. Ό  κατηγορούμενος 
κάθισε στό εδώλιο, τοποθετημένο σ ’ ένα 
τετράγωνο περιφραγμένο μέ σιδερένια 
κάγγελα. Δυό στρατιώτες τοποθετήθη
καν άπό π ίσ ω /

Τ ά  πόδια τοΰ Ά νέστη  παράλυσαν.
Ό  κατηγορούμενος ήταν νέος τριαν

τάρης.. Λιγνός, μισοκαμπούριαστος, μέ 
μαλλιά μαύρα. 'Ο λόιδιος καθώς τόν πα- 
ράστησεν δ Ροδάνης.

"Εμεινε ώ ρα  πολλή μέ τό κεφάλι χα
μηλωμένο. Κατόπι στράφηκε δεξιά, ά 
ριστερά. "Οταν μιά στιγμή γύρισε πρός 
τά πίσω, δ  Γ ράβας έννοιωσε νά τοΰρ- 
χεται λιγοθυμιά. Σκέπασε τό πρόσωπο 
μέ τά χέρια.

Κι’ δμ ω ς είδε καλά τή φυσιογνωμία 
έκείνη. Ό  κατηγορούμενος ήταν κατα- 
βλημένος, άξούριστος, κατακίτρινος.

Σ ’ αΰτόν λοιπόν άπ άνω  θ ά  ξεσποϋ- 
σε ή πείνα τοΰ Ά ν έστη  καί σ ’ αύτόν 
ένάντια ή άνάγκη τόν έσπρωχνε νά 
βάλη τό χέρι ψεύτικα στό  Ευαγγέλιο.

Έ ν α ς  πνιγμένος άναστεναγμός τοΰ 
βγήκε άπό τό στή θ ος καί τό βρώμικο κα
φενείο δπου καθόταν δλημερίς, περι- 
φρονημένος άπό τόν κόσμο, κλοιτση- 
μένος άπό τό γκαρσόνι, νηστικός, χ ω 
ρίς καφέ, χωρίς τσιγάρο, τοΰ πέρασε 
σκοτεινά άπό τό νοΰ.

Έ π ειτα  ή βιτρίνα δπου εΐχε σταθή  
ζωντανή  ρεκλάμα, μέ τό κόκκινο φρά 
κο καί τίς μακρυές κίτρινες κάλτσες 
καί ά π ’ δπου εΐχε διωχτεί ΰστερα ά π ’ 
τή διαμαρτύρηση τώ ν  εφημερίδων καί 
τή διαταγή τής αστυνομίας, γιατί έξύ- 
βριζε τήν ύπόσταη τής ατομικής άν- 
θρώ π ινη ς έλευθερίας.

'Ο  Ά ν έσ τ η ς  κατέβασε τό κεφάλι. 
Σήμερα ήταν δλα σέ τάξη δέν εξύβρι
ζε κανέ ·α.

Στάθη κε μιά στιγμή κι’ έπειτα ξα- 
κολούθησε τούς λογισμούς του.

Τό παιδί του άρρω στο , στά  δωρεά  
τοΰ φθισιατρείου . Μιά α ίθ ου σα  πελώ
ρια δπου κοιτόταν καμμιά δεκαριά 
άκόμα δυστυχισμένοι, άντρες, παιδιά 
μέσα στήν κοινή δυστυχία. Ή  νοσοκό
μα, μιά απόκληρη τής τύχης, βρισιάρα,

ξορισμένη έκεΐ στά  χτικιάρικα γιά ελά
χιστο χρήμα, καρτερώντας φιλοδώρημα 
άπό τούς άδεκάρους.

Ό  Γ ρά βας άνεστέναξε πάλι.
Ώ φ · . . .
Σ τό  τέλος τρία έκατοστάρικα, δταν 

θάβγαινε άπό τό δικαστήριο . . . "Ενα 
φ ώ ς, μιά έλπίδα φαγιοϋ στό  παιδί του 
καί σέ εκείνον, έκεΐ κάτω  στά  βρα>- 
μικα μαγερειά τής νέας άγοράς.

—  Α ν α σ τ ά σ ιο ς  Γ ράβας, άκούστηκε 
ή φ ωνή τοϋ κλητήρα.

Ό  Μ ανώλης τόν σκούντησε.
Ό  Ά ν έστ η ς  ξύπνησε άπό τίς συλλο

γές του καί κινήθηκε. Κύτταξε άσυ- 
να ίσθητα  τά καινούργια ροΰχα, τά  κ α ι
νούργια του παπούτσια πού τόν εΐχε 
ντύσει ό Ροδάνης, κι’  έφερε τά  φρε- 
σκοσαπουνισμένα χέρια του στό  π ρό
σωπο.

( Σννεχεια απο τό ηροηγονμενο)
κείνη άκουε μέ τά μά

τια χαμηλωμένα καί τά 
μάγουλα κατακόκκινα
τή θερμή καί παλλο-
μένη φωνή του, τά  π α 
θητικά  του λόγια πού 
έφταναν ίσαμε τήν

καρδιά  της.
—  Πές μου τώ ρα , Μ υρτώ, θέλεις νά 

γίνης γυναίκα μου ; Πές μου μέ ειλι
κρίνεια.. Δέν χρειάζομαι οίκτο οΰτε
θυσία  έκ μέρους σου, καταλαβαίνεις ;

—  A rpad . !
Ή  απέραντη ευτυχία πού τήν πλημ

μύρισε ξαφνικά δέν άφηνε νά βγοΰν 
ά π ’ τό στόμα της περισσότερα  λόγια. 
Τ ά  μεγάλα της δμως μάτια πού ήταν 
σηκωμένα στόν  πρίγκηπα τού όμολο- 
γοϋσαν, καλύτερα άπό τίς λέξεις, πόσο 
άνεπιφύλακτα τοϋ δινόταν ή καρ
διά της.

—  Ε υχαριστώ , Μ υρτώ μου...
’Εκείνος άπ όθεσε τά  χείλη του στά

χέρια τής κόρης κι’  έμειναν γιά λίγες 
στιγμές σιωπηλοί, τόσο πολΰ ταραγ
μένοι, πού δέ μποροΰσαν νά είποΰν 
τίποτε.

—  Μ υρτώ, φ ώ ς μου !
Είχε στή φ ωνή του τόν ίδιο θερμό 

τόνο τής κυρίας Έ λλυάνι ο τα ν  έκα- 
λοϋσε έτσι τήν κόρη της, τήν π αρα
μονή τοΰ θανάτου  της... Καί, καθώς 
τότε, ή Μ υρτώ διαμαρτυρήθηκε ξανά  :

A rpad , μήν τό λέτε αυτό ! Δέν είμαι 
τίποτε...

—  Ά κ ο ΰ ς  λέει νά μήν τό πώ ! Θά

Π ροχώρησε όλόϊσια . Έ ν ν ο ιω θ ε  τά 
μάτια τού κατηγορουμένου νά τόν 
περνοϋν σά  μαχαίρια.

’Ά ν  κι’  άπό τή θέση  του ώ ς τήν 
έδρα ήταν λίγα μόνο μέτρα, νόμισε 
π ώ ς περπατοΰσε άτελείιοτην έκταση.

— *Ώφ.
Ά ν α σ τέν α ξε  πάλι. Ά ν  υπήρχε Θεός 

στόν  κόσμο έπρεπε νά τόν συχώρεση, 
ίσω ς κι’  ό ίδιος ό κατηγορούμενος αν 
γνώριζε. Ό  άλλος κόσμος ας έλεγε 
δ,τι ήθελε' αύτόν δέν τόν λογάριαζε 
γιά τίποτα.

Ό  Γ ρά βας σταμάτησε μποστά  στήν 
έδρα κι’  άρχισε ν’ άπαντά  στά  τυπικά 
ρω τήματα  τοΰ Π ροέδρου.

Κ ατόπι σήκωσε τό χέρι, τό τέντωσε 
καί τ ’ άκούμπησε άπ άνω  στό  Εύαγ
γέλιο.

Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  Γ ΙΑ Λ Ο Υ Ρ Η Σ

τό λέω πάντα κι’ δλο θ ά  τό ξανα- 
λέω. Ό  Θεός έχει βάλει μέσα σας, 
μέσα στήν αγνότατη ψυχή σας, μιά 
θαυμασία  άχτίδα τοΰ φ ω τός του. Έ π έ - 
τρεψε ό  Κύριος νά γίνετε δ μεσίτης 
του κοντά σ ’ ένα φτωχό άμαρτωλό πού 
είχε έπαναστατήσει έναντίον του. Ά π ό  
τίς π ρώτες στιγμές ποΰ σάς έγνιόρισα, 
άμέσω ς α ίσθ ά νθ η κ α  τί έπίδραση θ ά 
χετε πάνω  μου. Ή  επίδρασή  σας 
σιγά-σιγά  μέ κυρίευε, κι’  έγώ  πού εί
χα όρκιστή αίωνία  δυσπιστία  πρός τίς 
γυναίκες, π ροσπ αθούσα  νά άπαλλαγώ 
ά π ’ αύτή τήν κατάσταση  μεγαλώνον
τας αναμεταξύ μας τήν άπ όσταση  μέ 
τήν ψυχρότητα καί τή σκληρότητα. 
Μοϋ είχατε πει, Μ υρτώ, δτι σάς ζήλευα 
γιά τήν άφ οσίω ση  πού σάς έδειχνε 
ό γυιός μου. Α ύτό είν’  άλήθεια.. Π ρο
πάντω ν δμως έρεθιζόμουν άπό κείνο 
τό θέλγητρο πού τραβοΰσε κοντά σας 
δλες τίς καρδιές, άπό τήν ευθύτητα, 
τήν ανεπιτήδευτη απλότητα, τήν ά- 
σύγκριτη καλωσύνη μιάς μικρής αγέ
ρωχης ψυχής.. Καί ξέρετε γιατί σάς 
έθ·αύμαζα π ερισσότερο ; Έ ξ  αιτίας τής 
εύτολμίας, τής άφ οβίας σας μπροστά 
μου, τή στιγμή πού δέν έβλεπα παρά 
μέτωπα σκυμμένα καί διαθέσεις π ρό 
θυμες σέ κάθε διαταγή μου...

—  Θέλατε λοιπόν στά  σ ω στά  νά μέ 
διώξετε ά π ’ τό V o ra cz y  ;τοϋ  εΐπε ή 
Μ υρτώ μ’  ένα γλυκό χαμόγελο κάπως 
υπεροπτικό. Ά ν  δέν ήταν ό K aroly ...

—  Μ υρτώ, π ώ ς σάς έφέρθηκα, άλή- 
θεια , εκείνην τήν ημέρα! Θεέ μου, πόσο

σκληρός, πόσο άδικος έφάνηκα ! Ά λ λ ά  
δέ θάχα  τό θ ά ρρος νά φ τά σω  ώ ς  τήν 
άκρη, άκόμα κι’  αν ό άγαπημένος μου 
μικρούλης δέ μέ Ικέτευε έτσι γιά σάς. 
Μ έσα στό θυμό μου σάς έβλεπα τόσο 
πονετική, τόσο μητρικά τρυφερή πρός 
αύτόν . .  . Ό χ ι ,  π ιστεύω  δτι καί πάλι 
δέν είχατε νά φ οβηθή τε τίποτε . .  Καί 
τί νά π ώ  γιά τή συμπεριφορά σας άπ έ
ναντί μου στις ήμερες τής θλίψης, τής 
τρομερής δοκιμασίας ! Κ οντά σ ’ εκεί
νον, τό μικρούλη μου, ώ ς  τήν τελευ
ταία στιγμή ! Ά λ λ ά  τό βά θ ος καί τή 
δύναμη τοΰ α ισθή μ ατος π ού  μοϋ γέ
μιζε τήν καρδιά τά  κατάλαβα μονάχα 
τήν ημέρα πού σάς είδα στολισμένη 
μέ λουλούδια, σάν  καμμιά Ν εράιδα τώ ν  
παληών π αραμ υθιώ ν  . . .  Ά λ λ ’ άμέσω ς 
κάτι ένοιω σα  νά συντρίβεται μέσα μου, 
γιατί άμέσω ς συλλογίστηκα π ώ ς ανά 
μεσα στήν εύτυχία μας έτοποθετείτο 
διαρκώς ό άλλος . .  Ά γ ν ο ο ϋ σα  δτι εΐχε 
πεθάνει. Ό  πάτερ J oa ld y  κ α τώ ρθω σε 
εύτυχώς νά μαντέψο τί συνέβαινε μέσα 
μου καί μέ πληροφόρησε σχετικά μέ 
τό γεγονός εκείνο. Καί νά γιατί μ ’ εί
δατε τά Χ ριστούγεννα, Μ υρτώ . . . Κ αί 
μολονότι μοΰ στοίχισε πάρα πολύ, 
π ροσπ άθη σα  έπειτα νά ξανασυνδεθώ  
μέ τήν κοινωνία, νά ξαναγίνω  νέος 
σάν έσάς, νά δώσιυ σημασία στή ζω ή , 
στις χίλιες λεπτομέρειες τοΰ βίου, στά  
ώ ραία  καί καλά πράγματα πού σκόρ
πισε ό Θεός στόν  κόσμο καί πού δέ 
μποροΰσα προτήτερα νά τά  εκτιμήσω  
λόγφ τοϋ τυραννικοΰ πόνου μου . . . .  
Ώ ,  ναί, Μ υρτώ, υπήρξατε γιά μένα 
ένα φ ώς, τό καθαρό, τό λαμπρό φ ώ ς 
τό σταλμένο άπό τή Θεία Π ρόνοια  γιά 
νά διώξτ) τά  σκοτάδια  τής τυραννισμέ- 
νης μου ψυχής . . .

Τήν έπαρατηροϋσε μέ μιά σοβαρή 
τρυφερότητα καί μέσα στήν ψυχή τής 
Μ υρτώς άνέτελλε μιά εύτυχία πού ή έκ
τασή της σχεδόν τήν έτρόμαζε.

— Είμαι πολύ ευτυχισμένη, A rp ad  ! 
ψιθύρισε.

—  Ξ αναπέστε το , Μ υρτώ μου ! . . 
Π έστε μου π ώ ς έγίνατε ευτυχισμένη, 
π ώ ς δέ στενοχωριέστε πιά... Θ υμάστε 
δτι ό μικρός μας K a ro ly  μάς ένωσε 
τούς δυό μαζί στά  τελευταία του λό
για ; Ό  Θεός μάς π ροώ ριζε  τόν  έναν 
γιά τόν άλλον, μέ τό στόμα  τοϋ μικροΰ 
εκείνου άγγέλου...

Ό  ήλιος πού έγερνε έκείνη τή στιγ 
μή περιέβαλλε μέ τό ρόδινο φέγγος του 
τούς δυό άρραβωνιασμένους πού στέ
κονταν ορθοί στό  περιστύλιο τοΰ ναοΰ, 
ένώ μιά γαλήνη έπίσημη, σχεδόν θ ρ η 
σκευτική, άπλω νόταν στή  γωνιά έκείνή 
τοΰ πάρκου πού τόσο πολΰ τήν άγα- 
ποΰσε ό μικρός K a ro ly . Σ έ λίγο οί 
δυό ερωτευμένοι φάνηκαν νά κατεβαί
νουν άργά τά σκαλοπάτια, πιασμένοι 
χέρι μέ χέρι, μέ μιά ανέκφραστη 
λάμψη εύτυχίας στό  π ρόσω π ό τους 
καί μέ μιά γλυκειά προσδοκία  στήν 
ψυχή τους....

Τ Ε Λ Ο Σ
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

[Κρίνουμε κά/}ε εργο πού μας στέλνεται 
oh δνό αντίτυπα].

Γ. Δημάκον. Παλμοί, ποιήματα, 
’Αλεξάνδρεια, 1 9 2 9  — 'Η ποιητική αΰτή 
συλλογή θά μποροΰσε νά χαρακτηριστώ 
άπ1 τάν Ιδιο της τόν τίτλο μέ ;μόνη τήν 
προσθήκη, χωρίς απόπειρα λογοπαιγνίου, 
δυό άκόμα συλλάβων : Παλαμισμοί. 'Η 
έπίδραση τοΰ ποιητή τής « ’Ασάλευτης 
Ζοιής» είναι παντοΰ δλοφάνερη στούς πα
ραπάνω στίχους. Τό ίδιο λεξιλόγιο κι' 
έδώ, ή ίδια σύνταξη, ή ίδια τεχνοτροπία 
μιμητικά, βέβαια, καί χωρίς απόδοση 
Ιναί τό κακά είναι πού δλοι όσοι έπηρεά 
ζονται άπά τήν παλαμική στιχουργική 
διαλέγουν πάντα ν’ αντιγράψουν τά πιά 
αδύνατα σημεία της, έκεΐνα πού θάπρεπε 
ίσως νά λείπουν κι’ άπ’ τά πρωτότυπο 
Ιργο γιά νά παρουσιαστώ πιά ξεκαθαρι
σμένο άπά ξένα στοιχεία. ’Επειδή δμως 
τυχαίνει στήν περίπτωση πού άναφέραμε

κυριωτατα, τήν ύπαρξη ένος κόσμου 
βυναισθηματικοδ ποΰ έχει άνάγκη νά 
βρή τά λυτρωμό του στήν έκφραση. 
Οί θεωρίες, οί άναλύσεις, οι συνταγές καί 
τά τέτοια δέν αποτελούν παρά μιά πε  ̂
ριττή καί κατά βάθος αηδή φιλολογία, 
πού δέ μπορεί, φαίνεται, νά λείψη οΰτε 
άπ’ αύτή, τήν πρώτιστα φιλολογική, δη
μιουργία. Μιά καινούργια ποιητική συλ
λογή γιά νά φανερωθή στή δημοσιότητα 
πρέπει νάχη κάποιαν άφορμή πιά σοβαρή 
άπά τής άπλής μικροφιλοδοξίας καί νά 
σημειώνεται μέ μιά άνησυχία πιά βαθύ
τερη άπά τής στιχουργικής συναρμογής. 
"Οταν Ινας νέος :

Κλεισμένος μες στής κάμαρας 
τους τέοοερονς τους τοίχους,
Ιδρώνει, πάσχει, τήκεται 
νά φτιάση λίγους στίχους,

μολονότι κι’ δ ίδιος γνωρίζει πώς «τί
ποτε μ’ αύτούς δέν θά προσθέσω» είναι 
προτιμώτερο νά κράτηση γιά τάν έαυτό 
του τά όχτάστιχα τών άντιφυσιολογικών 
έμπνεύσεών του καί νά μή θελήση νά 
γνωριστή μέ τό κοινά διά μέσου τών συ
στάσεων ένός τόσο ανεπιθύμητου συνοδοΰ. 
Ό  κ. Δημάκος, πού καταλαβαίνει πώς 
ματαιοπονεί. στιχουργώντας κι’ δμως δέν 
έχει τή φρόνηση νά χρησιμοποιήσω τή 
γνώση πράς ώφέλειά του, ξέρει βέβαια 
μέτρα καλά καί καταφέρνει δεκαπεντα
σύλλαβους άσκόνταφτα. Πέρα δμως άπ’ 
τή συνηθισμένη τούτη εύκολία, δέ φαίνε
ται νάχη άλλα άξιολογώτερα προσόντα.
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ή*πολύΓδΓες' σχεδόν. 
οί μερικότητες τών 
συγχρόνων ποιητών 
μας, χωρίς μέ τοΰτο * 
νά θεωρήται δ Πα- 
λαμάς ά ς δ άπο- ^  
κλειστικάς ρυθμιστής 
τής γενικωτάτη 
τής κατευΟύνσεως, δ 
κ. Δημάκος θά μάς 
έπρόβαλλε ' πώς δέν 
ακολουθεί παρά τή 
σύγχρονη τάση, μαζί 
μέ τόσους άλλους. 
Ά λλά  κι’ άν δποθέ- ^  
σουμε πώς Ινας τέ- λ 
τοιος ι ισχυρισμός θά 
απόκλειε τήν πρόθε- & 
ση τής δουλικής άπο- <ν 
μιμήσεως, οί άπαι- ν  
τήσεις ώστόσο πού & 
παρουσιάζονται σέ λ  
κάθε σημερινό ποιη- ν  
τή, άκόμα καί πρω- ^  
τοφανέρωτο, δέν Ικα
νοποιούνται μέ δικαι
ολογίες άδυναμίας.
Ή  πρωτοτυπία στήν 
τέχνη δέν προϋπο
θέτει τίποτε άλλο 
παρά μιά δπωσδή- 
ποτε ώριμασμένη*άν
τίληψη τών . σχετι
κών ζητημάτών καί,

Τά αίσθημα πού προδίνεται κάποτε έβώ 
κι’  έκεΐ, έξαφανίζεται άμέσως κάτω άπ* 
τήν τεχνική προσπάθεια,—:δπου δπάρχει 
κι’ αύτή,· γιατί στά περισσότερα επικρα
τεί ή προχειρότητα τής κατασκευής μέ 
τ ’ άναπόφευκτα λάθη της. Οί στίχοι στε
ρούνται τή θέρμη τής πραγματικής ποιη
τικής πνοής καί μάς άφήνουν άσυγκίνη- 
τους, μιά άμυδρή καθώς είναι άποψη ξε
θωριασμένων εικόνων. Κάπου δείχνει πώς 
συγκινεΐται εΐλικρινά καί αφήνεται νά 
γράψη άβίαστα δπως έδώ :

’Άφησα τήν καρδιά μου ατήν Άΰήνα  
σ’ ενα παληό, λευκό σπιτάκι, ' 
πον τό στολίζουν γιασεμιά και κρίνα 
κι’ ενα τριανταφυλλένιο προσωπάκι.

Παρακάτω δμως βιάζεται νά θυμηθή σώ- 
νει καί καλά, «τήν Ακρόπολη, τάν Παρ
θενώνα, τ ’ άθάνατα μνημεία, τόν ’Ολύμ
πιο Δία, θεά θεών, τ ’  αρχαία, τά τ ω 
ρινά» καί στά τέλος σχηματίζει Ινα άλ- 
λοπρόσαλλο κατασκεύασμα πού πολύ 
απέχει άπά τήν ιδέα τοδ αληθινού ποιή
ματος. Ά κόμα ωραίο στήν άπλότητά του 
είναι κι’ ενα άλλο :

Νά ή ζωή : μιά πράσινη 
ραχούλα κι’ ενα σπίτι, 
κι’ ενα τραγούδι αμέριμνο 
με τόν άποαπερίτη.

Άρκοΰν δμως δυά καλά τετράστιχα νά 
χρίσουν τόν ποιητή καί νά έπιβάλουν τήν 
έκδοση δλοκλήρου βιβλίου ; Πολύ άμφι- 
βάλλουμε. Κι’ αμφιβάλλουμε άκόμη πε
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μελλοντικήν εξέλιξή 
του, άφοΰ δ τόμος 
αύτός, π?ύ δέν είναι 
κάν δ πρώτος τοϋ 
κ. Δημάκου j δέ μάς 
έπιτρέπει νά στηρί- 
ξωμε σημαντικές έλ- 
πίδες στό συγγραφέα.

Γ. Κ.

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η

Πέντε συνθέσεις 
μέ πέννα τοϋ γλν- 

Μ.πτ ον μ . 01. Τά- 
μπρον.

Ό  Ζωγράφος Βρα
σίδας Τοονχλος

Στήν ίδια αίθουσα 
με τήν Δίδα Πολυ- 
χρονιάδου, γιά τήν 
έκθεση τής δποίας 
έγράψαμε είς τά 
προηγούμενο φύλλο 
μ α ς ,  έ ξ έ θ ε σ ε  
καί δ γλύπτης κ. 
Μ. Τόμπρος, πέντε 
συνθέσεις του μέ πέν- 
να. Σ ’ αύτές εκφρά
ζεται ή αντίληψη πού 
μάς έδωσε γιά τή 
σύνθεση ή νέα τέχνη. 
Τά σχήματα έδώ

ισορροπούν ενα σύνολο. Μέσα στήν 
αρχιτεκτονική του, δ θεατής άς ζη- 
τήση νά βρή τά χαρακτήρα, ή τή 
δικαιολογία, γιατί αύτά είναι έτσι 
κ^ δχι άλλοιώς. Τότε άσφαλώς θά 
αϊσθανθή τήν αισθητική τους σημασία, θά 
συγκινηθή καί θά θαυμάσιο· Πρόκειται γιά 
καθαρή τέχνη, δπου δέν δπάρχει Ινα 
ώρισμένο κοινό θέμα, άπ’ τά δποίο δ 
θεατής μπορεί εύκολα νά πιαστή καί νά
χαζέψΉ·

Οί δύο, μέ τά άφηρημένα σχήματα, εί
ναι στηριγμένες σέ μιά άπ’ τίς πολλές 
μορφές τοΰ κυβισμού, πού έβρήκε τά τολ
μηρά χέρι τοΰ Πικασσό, δταν τό κίνημα 
τής τέχνης βρισκότανε στά μεγαλύτερο 
στάδιο τοΰ πυρετοΰ νά άνασυγκροτήση τίς 
φόρμες. Οί άλλες τρεις, είναι ατά ίδιο 
πνεΰμα, άλλά σύμφωνα μέ τήν έξέλιξη 
πού έπήρε άπό τούς ίδιους τεχνίτες κα
τόπιν. Τά άντικείμενα έδώ, δπάρχουν 
ακέραια, απλοποιημένα καί θετικά.

Μέ τίς πέντε αύτές συνθέσεις του, δ 
κ. Τόμπρος μας λέει πολύ δυνατά τό έξής: 
ποιά είναι ή γλώσσα μέ τήν δποίαν έκ- 
φράζεται σήμερα ή τέχνη, ή πραγματική 
τέχνη. Καί πού δέν είναι τόσο εύκολο 
δπως νομίζουν μερικοί, ούτε πάλι κάτι 
έπιπόλαιο καί άρρωστο δπως φαντάζον
ται οί περισσότεροι. Καί άναμφιβόλως αύ
τό ; θά ήταν καί δ σκοπό; του πού τίς 
έξέθεσε.

** *

Ή  έργασία ένός νέου ζωγράφου σπά
νια νά μή βρίσκεται κάτω άπά τή δεσπο
τεία τών μεγάλων τής τέχνης, δταν μά
λιστα συμβαίνει νά έρχεται άπ ’ τό Παρίσι— 
δπως δ κ. Τσοϋχλος— άπ’ αύτή τήν καρδιά 
τής ζωγραφικής.

Ά λ λ ά , έκείνο πού διακρίνει τήν εργα
σία του, πού τήν έκθέτει τίς μέρες αύτές 
στίς αίθουσες Στρατηγοπούλου, δέν είνε 
τόσο ή πειθαρχία του νά μή φύγη άπ’ δ.τι 
είδε καί σπούδασε σ ’ αύτούς. Βέβαια αύτά 
δπάρχει. Είνε πρά παντός ή ευαισθησία  
με τήν δποίαν τού; έμελέτησε, μέ τήν | 
δποίαν έζήτησε νά τού; κατανόηση, μέ 
τήν δποίαν τού; ακολούθησε.

"Ετσι, οί σπουδές του υπήρξαν γόνιμες' 
κάθε άλλο παρά άκαδημαϊκές Ψυχρές, 
σχολαστικές κι’ άνόητες. Γιατί είσήλθε 
στά ζωγραφικά νόημα κι’ δχι στάν ζωγρα
φικά τρόπο πού άντιπροσωπεύουν αύτοί' 
πράγμα πού δέν κατωρθώνεται παρά μ ’ Ινα 
τέτοιο πολύτιμο έφόδιο ! Μέ τέτοια άφε- 
τηρία έσπούδασε τόν Σεζάν καί τήν Α ν α 
γέννηση. Πώς λοιπόν νά μή δημιουργήση, 
ύστερα άπά μιά τέτοια έγκάρδια έπικοι- 
νωνία πού είχε μ ’ αύτούς;

Μοντερνιζάρει τήν παλιά τέχνη. Μά 
αύτά δέν λέει τίποτε στδ βάθος, έφ’  δσον 
ή ζωγραφική είνε μία γιά τάν τεχνίτη : | 
νά δποτάξη τήν ύλη τη ; σέ σημείο πού 
θά τήν μεταβάλλη άπά βιομηχανικόν προϊ
όν σε καλλιτεχνική άξία. Καί τά κατωρ- 
θώνει. Αδιάφορο άν αΰτά συμβαίνει σή
μερα κατά ενα τρόπο δχι απόλυτα δικό 
του ή μέ ελλείψει;, θά  συμβή αύριο. 
Είνε τόσο νέο;.

Ακολούθησε αΰτά τό δρόμο. Ά π ’ τά 
παλιά του έργα (1924) μέχρι τά τελευ
ταία (1929) τόν βλέπουμε νά σταματά.
Τά μάτι καί τά χέρι του έξελίσσονται, 
γυμνάζονται άκατάπαυστα. Μέσα σ’ αΰτή 
τήν έξέλιξη πού έπέρασε, βρίσκεται δλη 
του ή ζωγραφική .ικανότητα, κρύβεται ή

ζωγραφική του συνείδηση ή προσπάθεια, 
του νά κατακτήση τήν προοπτική τοδ χρώ
ματος (ανάδειξη τών άντικειμένων μέ; ατό 
χώρο), τήν αρχιτεκτονική τής σύνθεσης, 
τήν έλευθερία τοϋ πινέλλου. Άφοΰ πρώτα 
έπιμείνει στή φόρμα καί στήν άρχιτεκτο- 
νική τη ; διάταξη, στρέφεται κατόπιν μέ 
νεανική διάθεση στό χρώμα καί στίς άρμο- 
νιές του.

Μέσα σ’ αΰτά τό μεταβατικά διάστημα, 
τό γιομάτο άνηαυχία καί πάθος, πασχί
ζοντας γιά τήν κατάκτηση τής τεχνικής, 
νιώθοντάς την ώς ζωγραφικά άποτέλεσμα, 
ώς λειτουργία, ώς πλάσμα δυναμικά έκ- 
τελεΐ έργα, δπως είνε τά δπ’ άριθ. 10 
«Πορτραΐτο γλύπτου», τήν δπ’ άριθ. 16 
νατδρ - μόρτ «Λαγός καί πάπ'.α», τόν δπ’  
άριθ. 21 πίνακα «Γυναίκα μέ κίτρινα», 
καί τή νατύρ - μόρτ μέ τάν μύλο. Κ α
τόπιν τό δπ’ άριθ. 13 τοπεΐο, τά δπ’  άριθ. 
24 πορτραΐτο «'Ο  Καλλιτέχνης», τάν δπ’  
άριθ. 28 πίνακα «Ό δαλίσκη», τή μοναδι
κή του σύνθεση ύπ’ άριθ. 18 καί τά δπ’  
άριθ. 20 πορτραΐτο «Γυναίκα καθισμένη». 
Καί τέλος, φτάνοντας σέ μιάν ήσυχη καί 
θερμή ζωγραφική άπόδοση, τούς πίνακες 
δπ’ άριθ. 29 «Προσωπογραφία» καί δπ’ 
άριθ. 27 «Ή  Κυρία μέ τό κόκκινο μαντή
λι» καί τά ύπ’ άριθ. 41 σχέδιο (πορτραΐ-

το) μέ τά μολύβι. Αναφέρω άπά τά έργα 
πού έκθέτει τά κυριώτερα ώ ;  άντιπροσω- 
πεύοντα περισσότερο καί καλύτερα τήν 
έξέλιξη ποδ δπέστη ή ζωγραφική του δ
ράση.

Ανεξάρτητα δμ ω ; άπ ’ τήν τεχνική έπι- 
δίωξη καί κατάρτηση ποϋ έζήτησε νά φτά- 
ση, ή ζωγραφική του Ιχει Ινα άναμφι- 
σβήτητο προσόν : Ινα θέλγητρο μουσικό’ 
ή καλύτερα ή τεχνική του οφείλεται σ ’ 
αΰτά τά προτέρημα. Μέσα ατού; πίνακέ; 
του ζεΐ μιά μονντή λνρική διάθεση, ποδ 
δέν εξατμίζεται σέ άπατηλέ; εντυπώσει; 
φλοΰ. ’Έχει εΰγένεια καί μελαγχολία.

Άνβελοππάρει τό φ ώ ς' καί οί χρωμα
τικοί του τόνοι συντονίζουν Ινα σύνολο 
μαλακά καί πλαστικά μαζί. ’Εφυλάκισε 
τάν ήλιο μεσ’ στά χρώματά του. Κρυμ
μένος μέσα σ’ αΰτά, εξευγενίζεται άπ’ δ,τι 
χυ5αϊο ή σκληρά έχει ή εξωτερική του 
εμφάνιση : δ ήλιος τ(&) νατουραλιστών.

'Η έλευθερία δέν τάν χαρακτηρίζει. 
“Εχει μάλλον τήν κίνηση— δχι τήν άτολ- 
μία— τήν κίνηαι τήν κρυφή πού έχουν οί 
εσωτερικές δπάρξεις. Ή  ζωτικότητά του 
είνε μουσκή. Στά τελευταία του έργα, 
όπως π.χ. στήν δπ’ άριθ. 18 σύνθεση με 
τίς όρχηστρΐδες, δπου οί ζεστοί καί κρύ
οι τόνοι τών σκούρων χρωμάτων, άπλώ-
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H  "Εταιρία « Π Υ Ρ Σ Ο Σ » , σννεχίζονσα τό έκ δο
τικόν αύζίιζ, πρόγραμμα, μετά τήν ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΝ εκδίδει τον

Ο Δ Η Γ Ο Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
δέν ΰα (ρειοθή δέ δαπανών 8πα>ς καταοτήση αύτόν 
αντάξιον τον τίτλον τον και χρήσιμον εις πάντα.
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ή πρός τούς έν ταΐς έπαρχίοας αντιπροσώπους.
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Τά θαυμάσια είς μεγίστην ποικιλίαν 
και καλλιτεχνικήν εμφάνισιν έπιπλα

Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ω Σ  Ψ ΑΛΤΗ
Μ οδέρνα και εις στυλ. Τ ά  ανώτερα είς ποιότητα. 
Πωλοΰνται δχι είς Π ρατήρια άλλ’ απ ’ ευθείας 
πρός τόν πελάτην Ο ΰτω  αί δαπάναι πρατηρίων 
κερδίζονται **ς ποιότητα ύπίρ τοΰ πελάτου.

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  Ψ Α Λ Τ Η
Ή  πλουσιωτέρα συλλογή επίπλων. Γενι- 
χαί επιπλώσεις οικιών, Γ ραφείω ν κ.λ.π.

CtcOe.GLj y epjJoGTaeLc. /Ieccq. Γνψιψβυ

νουν μέσ’ στις διαστάσεις τοδ άρκετά μέ- 
γάλου πίνακος, σά μιά ποιμενική συμφω
νία— φανερώνει πώς τήν κερδίζει' καί 
τήν κερδίζει θετικά.

Ή  απουσία τοΰ γλυπτικού στοιχείου είνε 
δρατή. ’Ακόμη καί στό πορτραίτο ύπ’ 
άριθ. 10, δπου ή σύνθεση τή ; φόρμας είνε 
ένα μοναδικό πλεονέκτημα, κι’ έκεΐ άκό
μη διατηρείται ή τελευταία του διάθεση. 
Τό άγαλμα ποϋ βάζει στήν άκρη τοΰ πρώ
του πλάνου, καί στή φόρμα καί στά στή
σιμό του, δμιλεί πολύ γιά τή μουσική πού 
λέμε. Ή  γλυπτική του διάθεση υποβαστά
ζεται άπά τή χρωματική του εύαισθησία. 
Στις σπουδές του μέ τά μολύβι, ή με τήν 
πέννα (καί εκθέτει άρκετές), φαίνεται κα
λύτερα αΰτά. Τά σώματα πού σχεδιάζει, 
τά αισθάνεται σ ’ Ινα βάρος δχι γλυπτικό. 
Κυριαρχεί δ ζωγράφος. Καί έκφράζεται 
τόσο συνετά καί τόσο καινούργια!

Ά ν  ζητήσουμε νά τάν συγκρίνουμε μέ 
ποιόν άλλο νέο μας ζωγράφο μπορεί νά 
μοιάζη, θά βρίσκαμε πώς συγγενεύει μέ 
τάν κ. Βασιλικιώτη. Μαζί βαδίζουν σ’ ένα 
παράλληλο δρόμο' σκεφθήκαν δμοια.Ό  κα
θένας δμως μέ μιά δική του τάση. Ποιά 
είνε τοΰ κ. Τσούχλου, νομίζω πώς τήν 
είπα.

ΑΝ. Δ Ρ ΙΒ Α Σ

ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ζ Ω Η
Ο Ε Ρ ΙΧ  Μ Α Ρ ΙΑ  Ρ Ε Μ Α Ρ Κ Ε  ΚΑΙ 
Η Ν Ε Ο Λ Α ΙΑ  ΤΟ Υ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ

Στά γαλλικά περιοδικά N o u v e lle  Ε - 
qu ip e έδημοσιεύθη τελευταία μία πολύ 
άξια προσοχής μελέτη τοΰ Σελστραίτε 
γιά τήν πολεμική φιλολογία καί κυρίως 
γιά τά «Τίποτε Νεώτερον άπά τά δυτικάν 
μέτωπον» τοδ νέου γερμανοΰ συγγραφέως 
Έ ριχ Μαρία Ρέμαρκε.

Ή  μελέτη αΰτή αποτελεί μία άπά τίς 
τελειότερες κριτικές πού έγράφησαν γιά 
τά πολύκροτο αΰτά γερμανικά βιβλίο, 
τήν παραθέτουμε δέ γιά νά ίδοΰν οί άνα- 
γνώσται μας πώς άντιλαμβάνεται μιά πνευ
ματική κίνησις τά έργο αύτό γύρω στό 
δποίο έγινε τόσος λόγος.

«Έκείνο πού μοΰ πρακαλεί θλιβερή έν
τύπωση, είναι δτι δ Ρέμαρκε δέν μιλεί 
γιά τά θεό. Γιά ενα βιβλίο μέ τόσο ρεα
λιστικές στιγμές, πού μαρτυρεί τήν άπελ- 
πισία τής εφηβικής ψυχής, τά πράγμα 
είναι περίεργο. Πρέπει γι’ αΰτά νά έκτι- 
μήση κανείς τίς βαθειές ήθικές άρετές 
πού φαίνονται σ’ αύτά τά βιβλίο καί εκεί
νες πού πρέπει νά μαντευθοΰν. Τά ύφος 
είναι ύφος έξομολογήσεως' δταν Ινας άν
θρωπος έξομολογείται καί δείχνει τήν 
καρδιά του γυμνή, μπορεί κανείς νά πα- 
ραιτηθή άπά κατά συνθήκην κρίσεις. Καί 
δταν μέ£ στήν άπελπισία τοΰ πολέμου 
μπορέσει κανείς νά διακρίνη τίς μεγάλες 
ομορφιές πού τραγουδάει αύτό τό βιβλίο, 
μπορεί νά κρίνη τήν άγνότητα τοδ βλέμ
ματος ποΰ μπόρεσε νά μήν σκανδαλισθή 
άπά μερικές ταπεινότητες, πού δέν έπιθυ- 
μεί καθόλου, καί νά μή άπελπισθή άπά 
τή φτωχική μά άπλή ζωή τών ήρώων. 
Αΰτά είναι θαυμάσιο, έπειδή ή ζωή μέ
νει μεγάλη καί ή καρδιά καλή.

Γι’ αύτό, έπειϊή έχει αύτήν τήν καλω- 
σύνη καί αύτήν τήν ψυχή, δ Ρέμαρκε δό
θηκε δλόκληρος στά φιλειρηνισμό, δοξολο
γώντας δμως τίς χαρές καί τίς γλυκύτη- 
τες πού γεννήθηκαν μές στήν άνεμοζάλη.
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Είναι ένδιαφέρον νά παρατηρήση κα
νείς πώς δσο περισσότερο μάς παρουσιά
ζουν οί συγγραφείς άτομικές περιπτώσεις 
καί τή σχέση τοδ παγκοσμίου πολέμου μέ 
ώρισμένα πρόσωπα, τόσο περισσότερο μας 
κάνουν παρά τή θέλησή μας νά ενδιαφε
ρόμαστε γιά τόν πόλεμο. Λέω παρά τή 
θέλησή μας, γιατί δ πόλεμος δέν είνε πα
ρά μία άνάμνησις πικριών. Ά λ λ ά  μας 
κάνει έπίσης νά άναπολοδμε ευχαριστή
σεις καί έλευθερίες πού είναι άδύνατο νά 
υπάρξουν τώρα. Γι’ αΰτά οί πολεμισταί 
δέν μιλούν γιά τάν πόλεμο.

’Ήδη δ Λέοναρντ Φράνκ, δημοσιεύον
τας τά Κάρλ καί Ά ννα μάς είχε άποδείξει 
δτι έκείνο πού μάς ενδιαφέρει ιδίως είναι 
ή ιστορία τών άνθρωπίνων δντων (μέσα 
στά δποία μπορούμε νά κυττάζουμε τόν 
έαυτό μας σάν σέ καθρέφτη). Ή  ιστορία 
τών δντων αΰτων — νήσων χαμένων στήν 
παγκόσμια άνεμοζάλη — μάς κάνει νά 
καταλάβουμε καλύτερα τόν πόλεμο κι’ 
δλες τίς άπολαύσεις του.

Υπάρχουν άνθρωποι στό Βέλγιο ποΰ 
κατηγόρησαν τάν Ρέμαρκε γιά τήν αισθη
ματικότητά του. Δέν πρέπει δμως νά παρα- 
πλανηθοΰμε άπά μερικούς κριτικούς πού 
δέν μπόρεσαν νά καταλάβουν τή μεγαλύ
τερη ώραιότητα τοΰ βιβλίου τοϋ Ρέμαρκε: 
τήν άγάπη τών στρατιωτών μεταξύ τους 
στά χαρακώματα. Μακρυά άπ’ τις μητέ
ρες, μακρυά άπ’ τίς άρραβωνιαστικιές, 
μακρυά άπ’  τίς άδελφές κι’ άπ’ τά γέλια 
τών κοριτσιών, μακρυά άπά κάθε γλυκύ- 
τητα κι’ άπ’ τίς ευχαριστήσεις πού έχει 
κανείς στήν πατρίδα του, χιλιάδες άν
θρωποι ξεμάθανε νά μισοϋν έκείνους έναν
τίον τών δποίων πολεμούσαν.

Πρέπει νά πιστέψουμε πώς ή έπιτυχία 
τοϋ Τίποτε νεώτερον άπό τό δυτικόν 
μέτωπον, δφείλεται στό δτι δέκα έτη 
μετά τάν πόλεμο δ Ρέμαρκε κατώρθωσε 
νά έλευθερωθή κατά μέγα μέρος άπά τήν 
πικρά εντύπωση πού άφισε αύτός καί έξ 
άλλου ένεβάθυνε στή νεανική του πείρα».
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Γιάννην Λαγογιάννην (Πάτρας) : Άπά 
τά τρία ποιήματα πού μάς στείλατε κρα
τήσαμε τά «Τραγοΰδι τοΰ Έκθετου». Τά 
δύο άλλα εκρίθησαν άτεχνα.— Έχϋ·ρόν 
τον ψεύδους (Νάουσσαν). Μας έστείλατε 
έννέα δλοκλήρους σελίδας έξωφρενισμων. 
Γιά νά μή νομίζουν οί άναγνώσται μας 
δτι σφαλλόμεθα, παραθέτουμε λίγους στί
χους πού ηδραμε στά χειρόγραφό σας τά 
στολισμένο μέ καββαλιστικά σημεία καί 
πεντάλφες, γιά νά εύθυμίσουν άλλωστε 
καί λιγάκι' διατηρούμε μάλιστα καί τήν 
όρθογραφία σας.

Καϋαριώτης καί ΙΙροαοχή, ή Άνάγνω- 
/αις καί ή ’Αριθμητική, 

Παιδεία καί Λικαιοαννη, ό "Ηλιος καί 
[ή Σελήνη,

είνε ή ά&άνατος ψυχή, ιοϋ ΓΙατριάρ- 
[χου ’Αβραάμ ή Ευχή. 

To Α. κ α ί  τό Ω, είνε εν αΰγό, αίμα 
[καί μιαλό,

ό "Ηλιος καί η Σελήνη ιοέσα σε κάϋε
[άοτέρη,

ό Λόγος τον Θεού ό ων και Προών. 
Καί εξακολουθείτε μέ τόν ίδιον τρόπον.
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— Ποπολάρον. Τά τραγούδια δας δέν 
Ιχουν βαθύτερο αίσθημα.— Ή λίαν Στα- 
μάτην (Φιλιππιάδα). Τό διήγημά σας 
καλό. — Αιμίλιον Άνδρικόπουλον (Θεσ
σαλονίκην). Τά ποίημά σας καλό. Τά 
κρατήσαμε.— Ε. Τ. (Ενταύθα). «Οί Ανό
μοιοι» δέν είναι δημοσιεύσιμοι. Γενικώς τά 
συμβολικά κομμάτια θέλουν πολλή βαθύ
τητα σκέψεως. Οί λόγοι τών προσώπων 
σας καί τά συναιαθήματά τους δέν είναι 
καλά δικαιολογημένα. Οί πράξεις τους 
επιβάλλονται άπά σας τόν ίδιον καί δέν 
έρχονται φυσικές.— Κωοταν Αίτναν. Ιό 
«Ή ταν ’Αθώος» ξεκινάει άπά μιά σωστή 
βασική σκέψη. "Οτι ή δικαιοσύνη ζητεί 
θύματα καί πρέπει νά τά εύρΐβ δπωσδή* 
ποτε. 'Ο τρόπος όμως μέ τάν δποίον εκ
δηλώνεται ή σκέψη αΰτή δέν είναι δ σω 
στός. Τά ρίξιμο τοϋ άθώου στή φυλακή 
δέν τά αίσθανθήκατε βαθειά. Ή  έπίδραση 
τοΰ περιβάλλοντος (τής φυλακής ή τοϋ 
δικαστηρίου) στάν ήρωά σας παραμελεϊ- 
ται. Τά λόγια του πάλι, επαναλαμβάνον
ται διαρκώς τά ίδια, πράγμα πού όφείλε- 
ται άκριβώς στήν έλλειψη τής μεγαλύτε 
ρης βαθύτητας, πού θά σας Ιδινε καινούρ
γιο Ολικά καί θά εμπόδιζε τήν επανά
ληψη αύτή. Ά ν  θέλετε νά γράψετε πρέ
πει νά μή γράφετε άν δέν έχετε αίσθανθή 
καλά τά θέμα σας καί δέν τό έχετε ανα
λύσει προσεκτικά.

ΤΑ “Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  ΓΡΑΜ Μ Α ΤΑ,,

ώραία μέτόί1

E L I D A
Δίδει στιλπνότητα και συν

τηρεί τά μαλλιά :
’ Ενισχύει την κώμην και Ιδί- 

ως είναι τό Ιδανικόν μέσον .κα
ι} αρισμοΰ τών , μαλλιών μέ ά
ρωμα Φαυμάσιον.

Έ γγ υ η μ έν ον ’ χω ρίς σόδαν .
'Ο  φ άκελλος. Δρχ . 8 ., διά  

δύο  π λυσίματα

Γ Ε Ν .  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Α
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SHAMPOO 
ELIDA

s TO NEON Φ Ο Ρ Δ

Εΐναι εν δχημα οΰσιωδώς 
νέον , και σύγχρονον, κατα- 
σκευασθέν δπω ς άνταποκρί- 
νεται εις τάς σημερινάς απαι
τήσεις τής κυκλοφορίας είς 
εις δλας τάς χώρας.

ΤΟ  Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Ν

ΠΟΥ ΞΕΤΡΕΜΜΙΕ ΤΟΝ ΚΟΙΜΟΚ

jsSAC D ο α

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΜΟΙΟΝ ΩΣ ΤΕΛΕΙΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ
Δ ΙΑΡΚΗ Σ  Π ΑΡΑ ΚΑΤΑ Θ Η ΚΗ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠ Ω Ν

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ -  Φ Ο Ρ Τ Η Γ Α  -  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
“ Α Θ Η Ν Α . .  Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Α Υ Τ Ο Κ 1 Ν Η Τ

Ο Δ Ο Σ  Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  28*

Κ1

Ε θνική Τραπεζα Της Ε λλααος

Δρ. 1 . 2 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 .
» 6 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . —

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841

Κεφάλαια Μ ετοχικ ά  καϊ ’ Αποϋ·εματικά  
Κ α τα θέσ εις  ( τ ή  3 0 η  ’ Ιο υ ν ίο υ  1 9 2 9 )

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  ε ν α θ η ν α ι ς

T I P  λ ΐ Τ Υ Λ ; ^ ™ Μ Λ Τ Λ  Κ Α Θ ’ Ο Λ Η Ν  ΤΗ Ν  ΕΛΛΑΔΑ

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Α Ι ΕΝ Y0P™ ' 51 “ ,DEN ΙΑΝΕ1 A i l U K i  1 1 Α 1  Ε ΙΣ  Ο Λ Α Σ Τ Α Σ  Χ Ω Ρ Α Σ  Τ Ο Υ  ΕΞ Ω ΤΕΡΙΚΟ Υ

* , ^  Εθνική Ίραπεζα  τής Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φΰσεω = 
εις το εσωτερικόν καί τό εξωτερικόν ύπό έξαιρετικώς συμφέροντας δο

Δέχεται καταθέσεις (εις πρώτην ζήτησιν, επί προθεσμία καί '  ταμιευτηρίου) εις 
οραχμας και ξενα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

' τραπεζικάς 
δρους.

εργασίας

ΙΣ

ΕΤΟ Σ ΙΔ Ρ Υ ΣΕ Ω Σ  1928

Ο,τι χρειάζεται ενας 

ανδρας με μηνιαίας δό

σεις.

Ύ  φάσματα, ενδυμα

σίας, ανδρικά είδη κ.λ.π.

Οικόπεδα έν Τ Ιρα- 

κλείω ’Αττικής.

Χρηματοκιβώτια Roele 

με μηνιαίας δόσεις.

Ό  πρώτος οίκος ό έ- 

φαρμόσας συστηματικώς 

τήν πώλησιν έπι πιστώσει.

28 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 28 ΑΘΗΝΑΙ
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cΉαζασζρέφει ιά
έωικίνδννα μικρόβια

Η  Κ Ο Λ Υ Ν Ο Σ  καταστρέφ ει τά επ ικ ίνδυνα  
μικρόβια . Διαλύει τά παράσιτα και τά έν ά π ο α υ ν -  
θ έ σ ε ι υπολείμματα τώ ν τρ οφ ώ ν, δ ίδουσα  είς τούς  
όδόντας την φ υσικ ή ν τω ν  στιλπνότητα  και λεν  - 
κ ότητα . Δοκιμάσατε τ ψ  Κ ό λ υ νο ς. Ε ίν α ι έ ξό χ ω ς  
δροσιστική. " Ε ν  έκατοσεόμετρον έπ ί ψ ήκτρας ξ η -  
ρας άρκεΐ.

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

Κ Ο Λ Υ Ν Ο Σ
215
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