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Κάτεργα καί τριπύντια καί γαλέρες 
11αλενουν μία  ’ ατά κύματα με τούς άέρες,
Λαούτα παίζουν καί βιολιά σκοινιά κι άντένες,
Καί μέα ’ στους κόκκινους άφρονς οί Μανταλίνες,

Κουρσάρος — τάατρα, τής νυχτός μάτια αναμμένα. — 
Πνίγεται, θησαυρέ τής γής, Χάϊδω γιά σένα,
Την ώρα που γυρίζοντας, ώ αγάπη ! άν γλύσει 
Σά ρήγισσα παραμυθιού θά σε στολίση.

Κάτεργα καί τριπόντια καί γαλέρες 
Παλεύουν μέα’ ατά κνματα με τους αέρες,
Λαοντα παίζουν καί βιολ.ιά σκοινιά κι άντένες,
Καί μέα’ στους κόκκινους αγρούς οί Μανταλίνες.
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Τον κόρακα κι αν μέρωσες, κι αν άλνσσοδεμένο 
Σέρνεις το γόπα πέσω σου, Βιλαρδονινε,
Τή σκάλα μη τί/ν άπολνας, δεν ανεβαίνω,
'Η  Ελεονόρα σου, άκαρδε, που εΐνε ; . . .

Ζητιάνος καί τραγουδιστής κρατάω τό ίσο τον χαμού, 
Τα πιάστρα σου δε θέλω,

Κεραννομένο ας σ ’ έβλεπα αάν τό πρινάρι τού δρυμού, 
Καί στάχτη ατό τετράνεμο τό αμίλητο καστέλο.

Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
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ΕΝ ΩΡΑ .  Θ Ε Ρ ΙΝ Η ι

"Εχω άντικρύ μου τις δήθεν δροσιές αντον τον κήπον. 
ΤΙότε πιά θά περάαη δ μπερδεμένος κόμπος των ζεστών

[ημερών.
Πότε πιά θά περάσουμε τον κατάξερο κάβο των ζεστών

'  [ημερών.
Πιέζομαι να καταλάβω αντί) που λένε θανμα τον 'Ήλιον. 
Αυτό που λένε Φως τής 'Ελλάδας ή Άπολ.λώνιαν Αίγλη,
‘Ο μισός εαυτός μου μονάχα τό νοιώθει, δ άλλος μισός
Τό άπωθεϊ. "Λ λ λακ τε με τό νά παρατραβά
’Ο κόμπος των ζεστών ημερών, έγινε μιά σκονισμένη
Μουντάδα όλος δ ουρανός' και τά βουνά
Μέ τις γαλήνιες γρα/ιμες, ΓΙεντιλες, ' I  μηττοι
Εϊνε σάν είδη γιά ξεσκόνισμα, τόσο βοντημένα
Στις ανταύγειες τής δύσπνοιας. ’Έψεγε κι ό Απόλλωνος,.
Έ φυγαν κ ι’ οι Joi'ââfii, πάνε ιιακρυά άπό τί/ν αναμμένη

Iπ έτρ α .
Κατοίκησαν φαίνεται άλλα βουνά. Τά πράσινα χρώματα 
’Από κοντά εινε πολν ώραϊιι, άλλά μόνο ώς χρώματα' 
Γιατί φνλ/.ο τους δεν σειέται, ή δροσιά δεν τά κατοικεί, 
Πουλιού λαλιά δεν βγαίνει, παρεχτός κάτι ροκανίσματα, 
Καμώματα τής ζέστης, τζιτζίκια, τριζόνια, γρύλλοι,
”Ολο κάτι ξύλινα οντάρια, γεννήματα τής ασφυξίας,
"Ολα σάν φωνές άπό ; πρες, τσιτσιρίσματα άλχημεΐας. 
Στερέψανε τά λιγοστά ρυάκια.
Γιαλός και θάλασσα αττική, /τόνο που δεν αχνίζουν.
Οί αμμουδιές, τις πατάς και πηδάς άπ’ την κάη'ΐτ.
Τίποτα δεν ρυτιδώνει τό χλιαρό καθρέη τη.
Ό  Άπόλ/.ωνας δεν εϊνε Λάρκισσος, έφυγε άπό δώ.
’Ίσως δ βράχος τής Αήλος τρικυμίζεται ακόμη 
Ά π ό  τ' άερικά στοιχεία. 'Ίσως πήγε στο γενέθλια 
Νά παραθερίση. ”Ισο>ς στον Παρνασσό. Έ φ υγε  άπό δώ. 
Οι άφρισμέ νες. αϊ μεταβλητές, οι υγρές γωνίες τών κι πιάτων
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9  Τ ρ  1 Τ /  '  /  τ \  \  ι .  *Άκλειψανε οαρΊντα μ*ρες τωρα, και ποιος ζερει 
Πόσο θά κρατήση αυτός ό θρίαμβος. ’Υπεράνθρωπων 
Μονάχα πρέπει νά εϊνε δόξες αυτές τον λιοπυριού,
Γιά νά μην εινε άνεχτές άπό μάς, πλάσματα φθαρτά. * 
Ώραϊα εινε τά μεσημέρια, άλλά ή σάρξ μου εϊνε δισθενής. 
Μόνο χαύνωση και βλακεία μοϋ φέρνει αυτή ή καλλονή.
’Ίσως άν ταβλεπα αέ όνειρο τού χειμώνα νά τάπολάμβανα. 
Ό  ’ΊΙ/.ιος βρίσκεται στον Λέοντα, γράφει δ Καζαμίας. 
Μέγαςπαραλογισμός. ’Α π ’ τό πολν νά μή μάςφάη ό Λέοντας, 
Μάς έφαγε ιγητονς. Μήπως βρυχήθηκε καθόλου 
Ό  ουράνιος δεσπότης τής φλόγας ; Τίποτα δεν άκούω.
Μάς πέρασε γιά Άραπάδες, κανωμένους γιά τά καμίνια ; 
Γιά τούτο ,ιιάς φλόγισε τόσο. 'Οχι, άλλά καθόις οί οδοιπόροι 
Ά  νάβοννε στις κατασκήνωσες τις νύχτες τις φωτιές 
Γιά νά σωθούνε ά π ’ τά θηρία, περάσανε τόν κυρ Λέοντα 
Γι’ άγριο θ ηρίο, κι' άναφτήκαν όλες τούτες οί κούφιες φλόγες. 
Μά ήταν ανάγκη ; Αυτός εϊνε όμορφα σχήιιατα επονράνια, 
Γοητεία ερωτική στις νύχτες, Γεωμετρία στους θολούς

[τονρανον.
Ούτε νά /ιάς σπαράξη γύρεψε, ούτε καν βρνχήθη.
Τότες γιατί τόοες φωτιές, χωρίς κιντύνους ; "Π πιχραπολύ
Φαίνεται /ιάς φροντίζουν οί ουράνιοι στοχασμοί.
Αέν άι’θίγουνε καί λιγάκι τό κουτί τών ανέμων
Νά μάς φνσήξονν, νά ξυπνάμε άπ’ αυτή τη ναρκωτική ζωή;

Τί νά γίνη’ καί καλλίτερες ώρες θαρθοννε.
Χειμώνες /ιέ τά ώραΐα λευκά καί τής Βροχής 
Οί υγρές συμφωνίες οί ραβδωτές. 'Άλλα δέντρα 
θά φυλλορροήσουν κι’ άλλα θά έπιζήσουν κατά τό νόμο. 
θαρθή τών ξερών κορμών καί κλώνων ή κόκκινη βασιλεία, 
θά γυαλίση ή πλάκα τονρανον, θά ξαναστιλβωθή, 
θάναλάμψοννε τ άστρα πλυμένα στο κρύο καί στη βροχή, 
θα ξαναστράψη τό μυαλό τής ζωής αέ γρήγορη δουλειά, 
θά καπνίσουν τά τζάκια, γιά νά,ιιή λευψη ούτε ή διακόαμηση. 
θάνακατωθή γενναία τό τσουκάλι τών θαλασσών, 
θά  τρανταχτούνε γερά τά πλεούμενα καράβια, οί θαλασσοπόροι 
θ ’ άντρειέψονν καί θά δείξουν τό καπετανλίκι τους. 
’Αρμύρα παγωμένη κι άφρισμένη καί ραπίσματα τον ανέμου, 
θαρθή, θαρθή ή γερή ζοω). θαρθή θαρθή τελειωτικά
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Καί τό αιώνιο δροαοβύλημα τής υγρής, τής Ισκιερής 
Μητέρας, παν δεν τήν φτάνουν, οϋτε Λεόντων μουστάκια 
Οντε Αχτιδωτά σπαθιά των ήλιων, «οϋτε λύπη,
Οντε στεναγμός», καθώς λένε και στις κηδείες.
Νά σν/.λογιστή κανείς, που κλαΐνε στις κηδείες οι Ακροατές.
3Από τήν ψωραλέα συνήθεια βέβαια κι’ Από το θιαμα τό

¡πομπώδες.
Γιατί στο βάθος δεν έχει τίποτα λυπητερό, νά κλαίη κανείς. 
Γιατί στο βάθος αυτής τής Ιστορίας είνε δλη ή Ανάβλναη

[τον φρέατος τής ζωής.' 
Είνε ή μύχια συνάντηση τής καρδιάς των άστρων.
Είνε ταξίδι γιά τήν ένωση με τήν ουσία τής ρίζας των

I δέντρων.
Είνε ή Απόθεση στη γης. Γής τής δροσιάς καί τής ευμάρειας, 
Του σίτον καί τον ελαίου, των πουλιών καί των θηρία>ν.

»928, α υ γ ο υ ς τ ο ς  "**- * ·  ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ

R É P O N S E  à M IT S O  P A P A N IC O L A O U

en le remerciant pour sa de'dicace en vers du 
volume “Aux fontaines du désir” de Montherlant.

J 'a i lu tes vers, M itso  —  mélancoliquement, 
vers le soir, au rebord assis de ma fenêtre : 
ils ont su doucement fa ire  vibrer mon être ; 
toi seul, ami, tu sais e t combien et comment !

Traqués e t détraqués (trop nui ris pour la douche!), 
nous sommes bien de ceux qui, criblés de désirs, 
ont déjà le plaisir, à chercher le plaisir,
—  e t ne Vont plus du tout, aussitôt qu'ils y  touchent...

,4 6 ,0 ,8  NAPOLÉON LAPATH IO TIS
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Δ ΕΝ  Η Ρ Τ Ε Σ
I

'Από τις πέντε νάρτεις καρτερώ...
Κ·>πον μιαν οόρα πέρασε, κι Ακόμα 
στήν ίδια τή σελίδα... δε μπορώ  
νά ξεχωρίσω γρ μμα ή τόνο ή κόμμα, 
καί τό βιβλίο, που τό κρατώ), γιά λυνσο, 
ώς που τ' άνιλαφρο φρον-φρον σου Ακούσω...
Πίσω απ τήν πόρτα στάθηκα γιά λίγο ' 
και βγήκα καί στο δρόμο, μη φανείς' 
κι έλεγα «ακόμα νά σταθώ) - νά φύγω ;» 
καί μπήκα μέσα, βγήκα, μά κανείς 
που νά σου μοιάζει κάπως δέ φαινόταν... 
κι ή πίκρα μου καί πιο τρανή γινόταν.
Καί ξαναβγήκα. 3Απέναντι ·μιά κάποια 
μ ' έβλεπ' απ τό παράθυρο γελώντας.
Γύρισα ατό σαλόνι... Καί θενά πια 
πολλά ποτήρια κι όλο καρτερώντας 
κυλιόμουνα στά πλούσια μαξιλάρια 
παίρνοντας απ τ' Ατλάζια τους καμάρια.
”Εβαλα στο γραμμόφωνο ένα δίσκο 
καί χόρεψα μονάχος μου ταγκό.
Κι ήρταν οί δέκα' που ησυχία νά βρίσκω' 
μισότρελος τα δάχτυλα δαγκώ, 
φλόμωσε μέσα μου ή ψυχή μου Αντάρτης 
καί μ  ’ έπνιξε ή Αγωνία πώς πια δε θάρτεις.
Κι οϋτε που ήρτες .. Οί κοκόροι — φέρνουν 
τό μήνυμά τους Απ τήν άλ.λη αυγή'
"Ομοια στριγγή τά σωθικά μου ατέρνονν 
τήν πνιχτική τής φούρκας μου κραυγή, 
κι ορκίζομαι με μιάς νά σέ ξεχασιό, 
καί πάω νά κοιμηθώ), καί νά ησυχάσω.
Καί πιος νά κλείαω μάτι που τό ξέρω 
πως αύριο σά θα ρθεϊς θά με προφτάσεις 
προτού μιά λέξη παγερή προφέρω 
με μια γλυκειά ψεφτιά νά με περάσεις, 
κι ολόθερμη στά γόνατά μου επάνω 
θά λες νά σε πιστέψω... Τί νά κάνω ;

ΜΑΚΗΣ ΑΝΤΑΙΟΣ
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Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η  ΒΟΥΤΥΡΑ

Μ Ε Ρ Ε Σ  Τ Ρ Ο Μ Ο Υ

(Συνέχεια)

'Ο κρότος των πυροβολισμών πού έγινε πιο σύντο
μος, του διέκοψε τις σκέψεις.

— ΙΙώ, πιο ακούσε τη μάνα του νά φωνάζει.
Και είχε ανάψει ή μάχη καί κροτούσαν οί πυροβολι

σμοί όμοιοι μέ σπίθες φωτιάς, πού τή φυσά δυνατό χέρι.
— Μά πού πάτε, ποΰ τρέχετε ; ακούσε ξαφνικά την 

αδελφή του νά λέει.
— Τϊνε ; τη ρώτησε προβάλλοντας στην πόρτα τού 

δωματίου πού εΐταν αυτή καί οί άλλοι.
Κανείς δεν τού απάντησε, άλλ’ δλοι είχανε σηκωθεί 

καί πλησιάζανε στο παράθυρο.
Μιά γειτόνισα είχε πάρει δρόμο απ’ τό σπίτι της, 

γιά νά πάει κάτω καί ν  μην ακούει τούς πυροβολισμούς. 
Καί πίσω της τρέχανε τά παιδιά της καί πιο πίσω, τε
λευταίος, δ άντρας της, ένας κοντός μέ γενάκια, γνωστός 
τού "Αγη καί τού πατέρα του. Κεΐταν κίτρινος, κίτρινος.

Ή  αδελφή τού "Αγη καί ή μάνα του μισοκρυμμένη 
αυτή πίσω άπ’ τήν κόρη της, τή συμβουλεύσανε νά μήν 
προχωρήσει στήν Καλλιθέα, γιατί μπορούσε κάποια σφαί
ρα νά τούς έβρισκε, μόλις φεύγοντας άπ τό σπίτι τους 
πού τούς προφύλαγε ..

'Ο "Αγης κοίταζε άφηρημένα κι άκουγε.
Ξαφνικά πρόσεξε στον άντικρυνό λόφο. Μέσα άπ’ τα 

νταμάρια, απ’ τις ανώμαλες μεριές τού λατομείου, είδε 
ένα στρατιώτη μέ δπλο νά βγαίνει καί νά κρύβεται. 
Εϊτανε στρατιώτης 'Έλληνας.

— "Ανοιξε τους !... είπε ή μάνα του.
— Μά πώς νάνοίξουμε! έκανε ή αδελφή του.
Αύτός πετάχτηκε καί βγήκε πριν δ πατέρας του τον

Ιμποδίσει.
Καθώς βγήκε στήν αυλή, γύρισε καί κοίταξε πρός 

τό λόφο. Είδε μερικούς Γάλλους μαυροντυμένους νάχουν
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στραφεί πρός τά εκεί καί νά φαίνονται δτι τον βλέπουνε 
μέ τά δπλα έτοιμα...

— Τιόρα θά μούρθει καμμιά στο κεφάλι!... Στο 
διάολο !,,. είπε.

Καί προχώρησε μέ τή βεβαιότητα πώς θά αισθανό
ταν τή σφαίρα νά τού περνά τό κρανίο.

"Ανοιξε ιήν πόρτα. 'I I  γυναίκα καί τά παιδιά μπή
κανε γρήγορα, καί πίσω ό άντρας της.

Είδε τούς Γάλλιως. Καί αύτοί τύν κοίταζαν χωρίς 
νάχουν αλλάξει τή στάση τους...

— "Αχ, άχ, τϊνε αυτό πού πάθαμε, τί κακό είν’ αυτό 
πού μάς βρήκε !.. φώναξε, ή γειτόνισσα μόλτς μπήκε μέσ’ 
στο σπίτι Μά δέ θά π ά ψ ο υ ,ε!..

'Ο άντρας της κάθισε κέογαλε σιωπηλά τό πακέτο 
του καί πρόσφερε τσιγάρα.

'I I  Φανή καί ή Σαπφούλα πλησιάσανε τά κορίτσια 
καί πιάσανε ομιλία.

'Ο "Αγης κοίταζε, τό λόφο. Τού φάνηκε πιύς πυροβο
λούσαν καί άπ’ εκεί. Καί θά πυροβολούσε ό στρατιώτης 
πούδε νά κρύβεται.

Πρόσεξε, ενώ οί άλλοι μιλούσαν καί ή άδελφή του 
έφτιαχνε τό καπέλλο της, κ’ είδε καί μιά άκτίτα άσπρη 
μικρή, ή καλύτερα σά νά γινόταν κάποιος ρόζος άέρινος 
γιά μιά στιγμή, στον άέρα.

Λέν είπε τίποτα Έθαύμασε δ μ ως πώς οί Γάλλοι 
άφήσανε έτσι αυτόν τό λόφο. Καί 'Έλληνες ληστές, ή 
άντάρτες δέ θά τδκαναν Θάχανε λάβει τά μέτρα τους...

Κείνη τή στιγμή τό πύρ, πού είχε μετριάσει, κ’ έκανε 
τήν αντικρινή κόρη πάλι νά φανεί στήν πόρτα, ξανάρχισε 
μέ ορμή μεγάλη.

ΈΙ πόρτα έκλεισε.
-— Πώ, πιο !... Θεέ μου ! φώναξε ή γυναίκα τού 

γείτονα, πώ, πιο, βοήθα μας!... Θεούλη μου!
Ή  μάνα τού "Αγη κρατήθηκε καί δέν τή βοήθησε 

στις φωνές !
Ή  ορμή τών πυροβολισμών, τό άδιάκοπο, έκανε τόν 

"Αγη νά υποθέσει πώς γινόταν επίθεση στούς Γάλλους. 
"Ακούσε καί σάλπιγγα νά σημαίνει μέ φωνή πού τή θάμ
πωνε ό τθόρυβος τής μάχης καί ή βουή ή μεγάλη, πού 
είχε ύψωθεΐ καί υψωνόταν, καί τότε τό πύρ έγινε άκόμα

411



πιο σύντομο καί ό κρότος τών μυδραλιοβόλων λ ιό γρή
γορος.

Καί για μια στιγμή είπε πώς θά βγάλουν άπ’ τις 
θέσεις τους τους Γάλλους, καί φαντάστηκε τούς "Ελληνας 
νά όρμοϋνε πάνω στα βράχια, ενώ πολλοί νά πέφτουνε 
χτυπημένοι. .

Καί ό πατέρας τόυ αυτό σκέφτηκε γιατί του είπε:
-—- Νομίζω πώς σκούρα θά τήν έχουνε οί φίλοι μας 

οί Γάλλοι!... Άκούς, άκοΰς!...
— Τι μέ μέλλει, έκανε δ “Αγης μέ μιά νευρικότητα. 

Έ γώ  τούς έφερα κάτω άπ’ τήν ’Ακρόπολη ; Τ ί θέλανε 
δώ ;... Γιά νά προσκυνήσουν τά αρχαία μνημεία ήρθανε 
μέ τά δπλα καί τά πολυβόλα ;

— Τί λες τώρα, τί λές ! του έκανε δ πατέρας του. 
Έ δώ  ήρθαν γιά νά μάς δώσουν τήν ελευθερία, δέν τά 
κατάλαβες. Νά διώξουν τό χαφιεδισμό, πού πρώτη φορά, 
πρώτη φορά παρουσιάζεται στήν Ελλάδα !... Δέν τό κα
τάλαβες;.. Πάλι μοναρχ' ! ’Εσύ είσαι εχθρός τής μο
ναρχίας καί τά λές αύιά ! ! Καί δέν ξέρεις πώς καί άν 
τούς νικήσουν τώρα, αυτές είνε μεγάλες δυνάμεις καί θά 
μάς συντρίψουν; Γιά νάρθουν οί Γερμανοί; Μά όσο 
νάρθουν πάει, τελειώνει τό πανηγύρι !... Κέπειτα σύ είσαι 
εναντίον τών πολέμων καί λές αυτό ;...

— “Αλλο είπα γώ, τοΰ απάντησε ό "Αγης. Δέν έπρε
πε νά έρθουν...

— Καί αν δέν ερχόντουσαν, αυτοί ετοιμαζόντουσαν 
νά τούς χτυπήσουν από πίσο>!.. Πάλι σάλλον πόλεμο θά 
βάζανε τό έθνος !. . Καί σέ τί πόλεμο, πού έχουμε δλο 
θάλασσα!... Μά πώς άλλαξες τώρα; . Μόνο νά σκεφτεϊς 
τούς εχθρούς μας !... ’Άκου, άκου τί γίνετσι !... Νά οί 
αντικρινοί μας θά χαροΰν ..

Οί άλλοι δέ μιλούσαν.
Ό  ’Ά γης τραβήχτηκε.
Τά τελευταία λόγια τοΰ πατέρα του τοΰ ξύπνησαν μί

σος πούχε εναντίον ανθρώπων πού γιά πολιτικά είχε κά
ποτε μαλώσει Μίσος εναντίον άνθροιπων πού υποστήριζαν 
κόμμα, πού αυτός νόμιζε, πώς ζητούσε νά ρίξει τήν ελευ
θερία, καί νά φέρει τή δουλεία τοΰ Μεσαιώνα, τήν απολυ
ταρχία καί τό σκοτάδι.

Τούψεραν στο νού καί τούς αντικρινούς, γιατί κι αύ-
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τοί είιαν μέ τό κόμμα τό απολυταρχικό, καί τον είχαν 
πειράξει επειδή ξέρανε πώς δ πατέρας του εϊταν βενι- 
ζελικός. ’Άντρες, γυναίκες, κορίτσια δλοι φώναζαν καί 
βρίζανε τούς αντιθέτους τους.

— Καλά σύτά, αύτά ας τάφήσουμε. Καλύτερα δέ μοΰ 
λές, άν εΐμεθα μεράλο κράιος, πολυάνθρωπο, θά τόκαναν 
αυτό πού μάς κάνουν τώρα; ’Ά ν εΐμεθα σάν τήν ’Ισπανία;... 
ρώτησε σέ λίγο τον εαυτό του. , „

— Μπά, τοΰ απάντησε, σεβασμός τότε μεγάλος! .. 
Μήν τό ενοχλήσουν, μή, μή...

Στάθηκε σκεπτικός, κατσουφιασμένος.
Μέ τό κεφάλι σκυμένο καί'κοντά στήν ανοιχτή πόρτα, 

πού έβλεπε στή δύση, σκεπτόταν αύτά, ενώ μέσα στάλλο 
δωμάτιο, ή γυναίκα τοΰ γείτονα Μπιδάκη φώναζε καί 
παρακ.ιλοΰσε τό Θεό νά πάψουν οί πυροβολισμοί.

Τήν άκουσε καί νά λέει :
— ’Ά χ, πώς ήθελα νάχα τήν καρδιά σου !... Εσένα 

δέ σέ μέλλει !...
— Τί νά μέ μέλλει; τής απάντησε ή αδελφή του. 

Καί άν μέμελε τί θάκανα ; Θάφτιαχνα τή θέση μου;... 
Γιά κοιτάτε, σάς αρέσει;...

Ό  ’Ά γης έσκυψε κ’ είδε τήν αδελφή του νάχει φο
ρέσει τό καπέλο πού'φτιαχνε, έτοιμο· πιά...

Οί πυροβολισμοί πάλι πάψανε καί κανείς δέν άκου- 
γόταν. ’Έ γινε τώρα ησυχία σωστή.

Στήν πόρτα ξεφύτρωσε πάλι ή Πούλια, καί τό παρά
θυρο άνοιξε, ίσως άπ’ τήν αδελφή της καί τό άδελφάκι της.

Οί γείτονες φύγανε γιά τό σπίτι τους' καί στή γραμ
μή, καί από κοντά τους βγήκε δ ’Ά γης, ο πατέρας του, 
ή αδελφή του, καί ή μάνα του μέ τά μικρά αδέλφια του 
γιά νά δοϋνε.

Οί Γάλλοι μαζεμένοι σέ παρέες, ή μιά κοντά στήν 
άλλη, μιλούσανε δυνατά. Ά π ό  μιά μεριά τοΰ λόφου δμως, 
κατεβάζανε μέ δυσκολία πληγωμένους. Κ’ έναν πούχαν 
κατεβάσει, τον είδανε νά βαδίζει σιγά σιγά, στηριγμένος 
άπό ένα συνάδελφό του.
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‘Η Πουλιά τούς πληοίασε καθώς αυτοί είιαν προση
λωμένοι κοιτάζοντας τούς πληγωμένους...

— Νά κι απ’ αυτούς λαβωμένοι ! είπε. “Ετσι ντέ!... 
’Έπρεπε νά λαβωθούν κι’ άπ’ αυτούς!...

Κανείς δεν τής απάντησε. Αυτή δμως ξακολούθησε :
— Για μέ τα λινά τούς έχουνε χειμώνα κττιρό!...
“Αλλους πληγωμένους κατέβαζαν άπ’ άλλη μεριά, καί

καθώς φαινόταν, τούς πήγαιναν σε σπίτια γειτονικά.
— Ί ’ά καϋμένα τα παιδιά, είπε ή αδελφή του “Αγη, 

εδώ στήν ξενητιά, εμείς οί “Ελληνες να τά χτυπήσουμε !...
— Μά γιατί θέλανε νά μάς πάρουνε τά δπλα κι 

αυτοί ; τής απάντησε ή Πούλια.
— Γιατί πάιιε, ή μάς πάνε μέ τον Κάϊζερ !... καί...
— Θά πάψεις εσύ! δυνατά τή διέκοψε δ πατέρας

Γη;·
— Ούτε οί Γάλλοι, αυτοί φταίνε, Πουλιά, μίλησε καί 

δ “Αγης, ούτε οί "Ελληνες !... Λέω γιαύτούς τώρα, πού 
χτυπιούνται. “Αλλοι φταίνε πού δεν παρουσιάζονται σέ 
σκοτωμούς !

— ”Α, ναί, έκανε ή Πούλια τάχα δτι κατάλαβε.
— Καί δμως οί Λαοί φταίνε, ειπε δ “Αγης πά) ι, 

κουνώντας τδ κεφάλι. Αυτοί, πού δέ μπορούνε νά ξυπνή
σουν !... Νά τά χάλια τους !...

Σιωπηλοί κοιτάζανε τούς πληγωμένους. Σέ λίγο δμως, 
ή Πούλια άρχισε ξεκαρδισμένη στά γέλια νά τούς λέει 
για τούς διαβάτες, τί τούς έλεγε, πώς τρέχανε...

Κανείς δέν τής απαντούσε, άλλ’ αυτή τή δονλιά της. 
Έ π ί τέλους βουβάθηκε κ’ έφυγε σιγά, κουνητά καί μ’ α
νοιχτά τά στραβά της πόδια.

— Στο διάολο ! μίλησε δ κυρ Γιάννης, κ’ ύστερα 
γυρίζοντας στήν κόρη του :

—  Μά εσύ είσαι καλά ; τής είπε. Δέν ξέρεις δτι 
είνε αντίθετοι καί δτι είνε κακοί άνθρωποι ;

— Καί τί μέ μέλει; Νά μήν πώ τί αισθάνομαι; 
“Ω, άσε (ΐε!...

Είδαν έναν πληγωμένο νά τον μπάζουνε σ’ ένα γει
τονικό σπίτι.

— Νά πάρουμε καί μεΐς κανένα, νά πάρουμε, ειπε 
παρακλητικά ή Κατίνα στον πατέρα της.
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— Καλό θάτανε, τής απάντησε δ πατέρας της, αλλά 
δέ βλέπεις πώς άπ’ εδώ δέν τούς φέρνουνε.

— Θά σκοτώιθηκε άραγε κανένας, ή δλοι πληγωμένοι 
θάνε ;

'Ο “Αγης θέλησε νά πιστέψει πώς μόνο πληγωμένοι 
θάτιινε. Ά λλ’ ή προσοχή στράφηκε ψηλά προ: τό μνημείο.

Έ κεΐ κοντά είδε νά κατεβάζουνε σιγά μέ ξυλοκρέ- 
βατσ, πολλά στή σειρά, άλλους...

Τραβήχτηκε.
— Δέν πάμε μέσα, τούς είπε. Δέν ήθελε νά δούνε 

κι αυτοί καί νά λυπηθούνε.
Τον άκουσαν καί μπήκανε.
— Οί καϋμένοι! έκανε ή αδελφή του, λές νάνε καί 

σκοτωμένοι;.,. .
— Μπορεί ! Μέ τί παίζανε τόσες ώρες ;
Ή  αδελφή του στάθηκε μια στιγμή χωρίς νά τον κοι

τάζει κ’ ύστερα τον ρώτησε '.
— Ά π ’ τούς δικούς μας άραγε έχουνε χτυπηθεί ;
— Πολύ αργά τούς σκέφτηκες! τής απάντησε μέ 

κάποιο θυμό.

Πάλι δ “Αγης βγήκε σέ λίγο έξω, καί πίσω του ολοι 
Ινας, ένας. Άλλα κι’ άπ’ τάλλα σπίτια είχανε βγει γυ
ναίκες, παιδιά, άντρες είχανε ξεφυτροδσει.

Ό  ’Ά γης θυμήθηκε καί κύταξε στον άλλο λόφο, τον 
άντικρυνό στά παράθυρα τού σπιτιού του.

Εΐταν έρημος, τίποτα δέ φαινότανε.
Τδ είπε έπειτα στούς δικούς του. Καί ή αδελφή του 

τότε τού είπε, πώς κι αύτή είχε δει κάποιον νά κινείται, 
νάνασηκώνεται μέσ’ στά βράχια, καί νόμισε πως θάτανε 
Γάλλος ναύτης βαλμένος κεΐ για νά φυλάει.

— “Ισως πάψανε, θά τά συμβίβασαν τούς είπε δ πα
τέρας του.

Αυτό δίαν πήγανε μέσα, θά τούς τδχε πει δέκα φο
ρές. Κάθε λίγο καί λιγάκι τδ'λεγε.

Ό  “Αγης πίστευε πάλι πώς άπ’ τά πλοία θάχαν 
έρθει επικουρίες μεγάλες σέ κείνους πού πολεμούσανε σέ 
άλλα μέρη, καί θάκαναν τήν κυβέρνηση νά σκεφτεΐ 
άλλοιώς...
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Πυροβολισμοί όμως ακούστηκαν από μακρυά κείνη 
τη στιγμή...

— Νά τα πάλι I...
Οι Γάλλοι διέλυσαν τούς κύκλους τους, καί ξαπλώ

θηκαν πάλι κάτω, στις θέσεις τους, καί μόνο έ'νσς ναύτης 
στεκόταν όρθιος. Αυτό; κουνούσε μια σημαιούλα γρήγορα. 
Καί μέ μιας τότε πάλι πυροβολισμός μεγάλος άρχισε' ό 
τόπος, ύ αέρας έγέμισε από κρότους, καί ή βουή που 
είπανε σά νάβγαινε άπ’ τά έγκατα τής γης καί σά νάοθε ή 
ώρα πού οι φωνές τών κολασμένων άκούγονται, ανεβαίνουν 
οι στεναγμοί τους, οί βλαστημιές τους καί τρέχουν πάνω 
στη γή, παλι υψώθηκε.

Κείνη την ώρα τά κάρρα, οί σούστες φεύγανε άπ’ 
τά σφαγεία γεμάτα ζώα σφαγμένα, καί στο δρόμο τού 
τραμ φαινόντουσαν νά τρέχουνε μέ μανία

'Ο δρόμος ερήμωσε πάλι, τά σπίτια κατάκλειστα καί 
τάντικρινό μέ κλεισμένη ιήν πορτοΰλα καί τό παράθυρο.

— Ά  δέ θά πάψουνε, δέ θά πάψουνε! έλεγε μέ 
απελπισία ή μάνα του “Αγη.

— ’Εγώ δέ μπορώ μαμά μου, δέ μπορώ, είπε ή Φα- 
νή ή δεύτερη κόρη της, τά πόδια μου έχουνε κοπεί

— Βρέ δέ ντρέπεσαι, τής έκανε ό "Αγης. Μπά ! άλλη 
κυρά Μπιδάκη μάς βρήκε!

— Καί κάθεται στη θέση της ! ειπε ή αδελφή του 
ή μεγάλη.

— Βρέ ν α ί!
— "Ω, ώ !. . έκαναν μαζί κ’ έλαβε μέρος καί ή μι

κρούλα του αδελφή.
•— Αυτό τόπαθες, καϋμένη, γιατί κάθισες στην καρέ

κλα πού καθόταν ή Μπιδάκη. Είχε αφήσει είεϊ φαίνεται 
ένα κομμάτι άπ’ την τρομάρα της καί τό πήρες !

Καί οί κρότοι τής μάχης ξακολουθούσαν, άλλα μαζί 
ακούσε ό “Αγης κ’ έναν κρότο βουβό, μεγάλο καί όμοιο 
μέ χτύπημα μεγάλου τυμπάνου...

— “Ω, ώ !... είπε μέ τό νοΰ του, έχουμε στη μουσική 
μας καί γκράν κάσα !...

Αυτό τον φόβισε "Αν άρχιζαν καί μέ τά κανόνια, 
πιο σπίτι θάμενε ορθό εκεί ;

Καί πάλι ακούσε μέσ’ στούς πυροβολισμούς καί τη 
βουή τής μάχης, τον κρότο αυτόν τό μεγάλο καί υπόκωφο.
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’Από ποιανούς νάτανε ; Ά π ’ τούς Άγγλογάλλους, ή 
άπ’ τούς "Ελληνες ;

Δέν είπε τίποτα στούς άλλους. Ά λλ’ .ή άδελφή του 
σε λίγο, πού άλλοι χτύποι τέτοιοι, ό έ'νας κοντά στο άλλον, 
ακούστηκαν, είπε :

— Τάκοϋτε ;... Καί κανόνια !. .
Μέ μιας, όμως, έγινε ησυχία. Οί πυροβολισμοί πά- 

ψανε, λίγο μακρυά άραιοί ξακολούΟησαν, αλλά σώπασαν 
κι αυτοί.

"Ολοι έξω πάλι. Οί Γάλλοι σέ κύκλους όρθιοι, κι άλ
λοι καθισμένοι στά βράχια μιλούσανε δυνατά.

Καί ή μέρα είχε γείρει πιά στη δύση. Σέ λίγο τό 
σκοτάδι σιγά, σιγά θά χυνόταν.

Άλλά μέσα άπ’ την πόλη, καί πάνω στην ησυχία 
πούχε πέσει κει, ήρθε θόρυβος μεγάλος, μια ιαχή τρομερή, 
ή ό ήχος τής ιαχής, καί πλήθος πυροβολισμών...

— Μά μέσα χτυπιούνται άκόμα, είπε ό πστέρας τού5/ IΑγη.
Πέρασε λίγο.
"Ενας διαβάτης περπατώντας γρήγορα, περνούσε, 

καί τον ροότησαν.
— 'Ο στρατός πολεμά μέ τούς Βενιζελικούς, τούς 

είπε. Χώρισε σέ δέκα, δέκα άτομα καί τούς χτυπά!... 
Αυτοί χτυπούνε άπ’ τά παράθυρα!...

— Ξέρετε τί έχει γ ίν ε ι; τούς είπε ό κύρ Γιάννης, 
όταν ό διαβάτης έφυγε, δ στρατός φαίνεται νά τήν έ.τα- 
θε, ή τον άπέσυραν καί βγάζει τό άχτι του στούς Βενι- 
ζελικούς!... Άλοίμονο στον κοσμάκη!...

— Ά ν  είνε αυτό, τού άπάντησε ό γιός του.

’Άρχιζε νά σκοτεινιάζει. Τ άφανάρια  δέν είχαν άνά- 
ψει, καί τό σκοτάδι έπεφτε παντού.

Πάνω στο λόφο οί Γάλλοι μιλούσανε δυνατά, μιλού
σανε. Τά σπίτια πάλι έκλειναν, καί μόνο στο άντικρυνό 
εΐταν ή πόρτα άνοιχτή, καί τό παράθυρο καί άπ’ έξα> γυ
ναίκες καί δτ'ό παιδιά.

Είδε δ “Αγης τή μεγάλη καί πυκνή σειρά τών κυπα
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ρισσιών, πού προς τή δύση εΐτανε, καί τον φάνηκε σά 
σκιές πολεμιστών, πού στη γραμμή και ή μια κοντά στην 
άλλη, μέ σκυμμένα τά κεφάλια, κατέβαιναν στον "Αδη...

Ξαφνικά ένας βρόντος άπ’ τή θάλασσα ήρθε, σά 
νάνοιξε κάποιος δαίμονας το στόμα του, άφοΰ πρώτα 
πλησίασε σιγά κοντά, καί κάτι φώναξε μέ φωνή μαύρη 
καί κόκκινη.

—  ”0 , ώ !... έκανε ό πατέρας τοΰ ’ Αγη.
—  Κανόνι !...
—  Σάν άσφαιρο δμως, μου φάνηκε.
— Κάτι θά ειδοποιεί.

- Δέν πέρασε πολύ, καί άλλος δμοιος κρότος τάραξε τα 
πάντα, κένα μουγκριτό δμως, τώρα, πού έτρεχε στόν αέρα, 
καί μέ μιας άλλος κρότος, άλλος, πολλοί βροχηδόν να 
πέφτουνε...

—  Μπομπαρδίζουν τήν ’Αθήνα!...
— Τ ί τρέχει, τί είνε ; φώναξε ή Πούλια από πέρα.
— Νά τί έκανε ό Βασιλιάς σας!... Τήν ’Αθήνα 

μπομπαρδίζουν !... Νά τί έκανε !... τής απάντησε όγριεμ- 
μένη ή αδελφή τοΰ "Αγη.

Καί μπήκανε μέσα. Ά λλά τά κανόνια πάψανε κα ί’ 
πάλι νά, ή ησυχία.

Καθισμένοι κοντά στο παράθυρο μιλούσανε σιγά. 
"Ενας διαβάτης τούς είπε άλλα νέα.

Τό παλάτι γκρεμίστηκε, επίσης οί στρατώνες, το 
Ζάπειο.

Είχαν ανάψει φώς. Κλείσανε τά εξώφυλλα καί πή
γανε στήν τραπεζαρία.

Τά φασόλια, πού θάχαν καεί, αν δέν έσβυνε ή φωτιά, 
εΐτανε λυωμένα σχεδόν.

Γύρω στο τραπέζι τρώγανε σιωπηλοί, άφοΰ κάτι, 
στήν αρχή, είπαν. Ό  καθένας λές κ’ είχε ομιλία μέ τον
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εαυτό του, πού τούλεγε πολλά, μά πολλά, καί δέν είχε 
ανάγκη ιακούσει άλλον...

ΓΙάνοι στο φαΐ,ι ένας κρότος τρομερός κλόνισε τό 
σπίτι.

— Θεέ μου !
— Πάλι ! ..
’Άκουσε ό "Αγης τήν οβίδα νά τρέχει, νά τρέχει 

μουγκρίζοντας, σά θεριό, τέρας βγαλμένο, ξερασμένο άπ’ 
τό στόμα τοΰ "Αδη, έπειτα τά γέρνει μέ μιάς καί χτύπο 
δυνατό. Μαζί νόμισε πώς άκουσε καί πέτρα, σπάσιμο πέ
τρας ή κύλισμα...

Είχαν τελειώσει τό φαΐ, δταν ή Κατίνα τούς λέει :
—  Μ ι α  λάμτμη !
Τά μικρά μείνανε μέ τό ψωμί στο χέρι, καθώς ετοι

μαζόντουσαν νά τό φέρουνε στο στόμα τους, περι μένον
τας. "Αργησε.

— Μπά, δέν είνε, είπε ό πατέρας της.
— Τ ί λές ! έτσι καί πριν έκανε!
Κρότος τράνταξε τό σπίτι, τό έκανε νά σπαρταρίσει 

σά ζώο μικρό στή φωνή λεονταριοΰ.
'Ο "Αγης κοίταξε έξω απ' τάνασυρμένα κουρτινάκια.
Είδε τά σύννεφα μαΰρα, αραιά, σά μαΰρα μαλλιά 

αραιά, νά φωτίζονται θαμπά. Καί ή οβίδα έτρεχε μουγ
κρίζοντας, έτρεχε ώς πού φάνηκε νά έγειρε καί νάπεσε. 
Περίμεναν άλλη. Ά λλ’ ή ώρα περνούσε καί κανείς βρόντ-ος.

— Πάει π ιά ! είπαν.

Ετοιμαστήκανε νά κοιμηθούν καί σκεφθήκανε νά 
πέσουνε ντυμένοι. KuL ό "Αγης καί ό πατέρας του πή
ρανε δπλο κοντά τους.

—-■ "Αν καί δέν πιστεύω νά χρειαστούν. "Εχουμε 
τούς Γάλλους εδώ, ευτυχώς εμείς! είπε ό κύρ Γιάννης.

Πλαγιάσανε ντυμένοι, άλλ’ δ "Αγης σηκώθηκε, γιατί 
ή βουή καί οί πυροβολισμοί, πού άκουσε νά έρχονται από 
μακρυά, τοΰ φέρανε ταραχή. "Ανοιξε σιγά τό παράθυρο.

Μιά βουή καί θόρυβος τρομαχτικός δπλων ερχόταν 
άπ’ τήν πόλη, υψωνότανε μακρυά μέσ’ στήν άγρια νύχτα...
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Καί είχαν ερημιά γύρω κεί, ερημιά και μιινρίλα. 
Φωσάκι δεν έλαμπε στά σπίτια δλα τριγύρω.

’Ήξερε ό ’Άγης, πώς τά περισσότερα εκεί σπίτια εΐ- 
τανε Βενιζελικά, καί όλα θά/αν τώρα καρδιοχτύπι τρομερό.

'Έ να βήμα μέσ’ στήν ησυχία. Σκόνταψε. Κάποιος 
περνοϋοε.

'Ο Ά γη ς , μόλις ό άνθρωπος που περνούσε μαύρος, 
σά σκιά μέσ’ στο σκοτάδι τής κόλασης, έφθασε κοντά, 
τον φώναξε σιγά σιγά καί τον ρώτησε.

— "Εχουνε βάλει, τού είπε ό άνθρωπος συτός με 
βραχνή φωνή, χέρι στυύς Βενιζελικούς, καί δίνουνε!... 
Ρουθούνι δέ θά μείνει απ’ αυτούς ! Μπαίνουνε στά σπί
τια καί τούς περνούνε πέρα, πέρα !...

Ό  άνθρωπος, πού κατάλαβε ό ’Ά γης πώς εϊταν βα
σιλικός, έφυγε γρήγορα πάλι, καί χάθηκε μέσ’ στο σκοτάδι 
σά νά γίνηκε ένα μ’ αυτό.

Οι πυροβολισμοί, ό θόρυβος, δ τρομερός αχός άπ’ 
την πόλη, υψώθηκαν πάλι δυνατά. Εκανε σά νάνοιξε ή. 
κόλαση καί ξερνούσε, πετούσε δτι κακό είχε στη μεριά 
εκείνη τής γής...

"Εμεινε λίγο ακούοντας. Ένόμιζες, έλεγε έπειτα δ 
"Αγης πώς οί νεκροί όλων εκείνων τών κατακτητών, πού 
είχαν πεθάνει, ή σκοτωθεί στήν πόλη αυτή, από αιώνες, 
άντρες βουτημένοι στο αίμα καί στήν ασέλγεια νάχουνε 
βγει, πεταχτεΐ άπ’ τούς τάφους τους, νάχουνε βρουκολα- 
κιάσει κείνη τή νύχτα καί τρέχανε ουρλιάζοντας καί ζη
τώντας αίμα νά σβύσουνε τή δίψα τους, δίψα πού από 
χρόνια καί χρόνια τούς έκαιε...

Τό πρωΐ πετάχτηκε άπ’ τό κρεβάτι του, καί βγήκε 
γρήγορα στήν αυλή, καί κοίταξε στον άπότομο καί φαγω
μένο στά πλευρά άπ’ τό λοστό καί τά φουρνέλα λόφο.

Ό  λόφος ε’ίταν έρημος! Οί Γάλλοι δέ φαινόντουσαν.
Μαζί, ή άπό κοντά του, βγήκαν καί οί άλλοι στή 

σειρά, καί τελευταίος ό πστέρας του χωρίς κολάρο, καί 
μέ πρισμένα μάτια.

— Μά τί γινήκανε; ρώτησε ή μάνα του γιά τούς 
Γ  άλλους.

— "Ισως νά πήγανε μέσα, άλλο δεν εΐνε, τούς είπε
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ο Ά γη ς. Τ ί νά κάνουνε πάνω στο βράχο καί μέσα στο κρύο.
Τό σκέφτηκε αυτό, πού είπε, καί είδε ένα φόβο...

.· ,

Ή  μάνα του καί ή άδελφή του είχαν άνοίξει τά πα
ράθυρα τοΰ σπιτιού, γιά νά στρώσουνε, νά τινάξουν τά 
κρεβάτια. Αυτός πήγε στο μαγεριό, δπου μέσα προσπα
θούσε ό πατέρας του, μέ ξύλα καί πελεκούδια, νά ψήσει 
καφέ.

Στάθηκε γιά λίγο, καί μιλήσανε. Δέν τού είπε τίποτα 
γιά  τό’ φόβο πού τοΰ ήρθε, άφησε τον πατέρα του νά π ι
στεύει, πώς έ'τσι θάταν, οί Γάλλοι θά πήγανε μέσα καί 
τά πράγματα σιάξανε... 'Ο  στρατός, αφού ξεθύμανε σε 
κάμποσους Βενιζελικούς, ησύχασε.

Βγήκε πάλι στήν αυλή καί κοίταζε πάνω στο λόφο. 
Τρόμαξε. Είδε μιά μορφή "Ελληνα στρατιώτη μέ τό δπλο 
στο χέρι, νά παρουσιαστεί !

—- Αύτός τί θέλει εκεί ; ρώτησε τον εαυτό του καί 
ζαλίστηκε.

Κείνη τή στιγμή άπό μακρυά ήρθε βροχή πυροβο
λισμών...

Μπήκε μέσα.
—  Άκούς ; τού είπε ή μάνα του κιάφισε τή σκού

πα πού κρατούσε, χάμω.
— Μά τουφεκιές δέν είνε αυτές.; άκουσε τον πατέρα 

του νά λέει, καί τον είδε στήν πόρτα νά φανεί.
Πίσω δμως άπ’ τον πατέρα του, έγινε ένα τσιτσίρι

σμα πού κάνει τό χύσιμο νερού σέ φωτιά. 'Ο  κύρ Γιάν
νης στράφηκε γρήγορα:

— Πώ, π ώ ! έκανε υψώνοντας τά χέρια, πάει ό καφές...
Καί δρμησε μέσα
Πάνω σ’ αυτό ή Σαπφούλα έσυρε τον "Αγη άπ’ τό 

σακκάκι.,,
—  Ή  Κατίνα σέ θέλει τον είπε.
— ”Ω, άλλοίμονο, τί θά γενούμε, έκανε ή μάνα του, 

κα&ώς αυτός πήγαινε στήν, άδελ.φή του τή μεγάλη.
Τήν είδε στο παράθυρο νά μιλά μέ τήν άντικρυνή 

κόρη, τήν Πούλια,
•— "Ελα νάκούσεις; τοΰ είπε άμα τόν ένοιωσε νά τήν
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πλησιάζει, στρέφοντας λίγο τό κεφάλι της άπ’ τό παρά
θυρο. Ιν’ ύστερα σιήν Πουλιά:

— Μά νάνε αλήθεια; τή ρώτησε.
— ΤΙ έκανε λέει ; νάνε αλήθεια ; φώναξε ή Πούλια 

μέ μια φωνή πού του φάνηκε σά γαύγισμα σκυλιού, α
λήθεια, κι αλήθεια εινε, δπ ος σέ βλέπω καί μέ βλέπεις! 
Αυτοί δλοι πήρανε δρόμο καί φύγανε για τά καράβια 
τους !... 'Ο  στρατός μα; τους τσάκισε, τούς έκανε μαντάρα 
προ πάντων στού Ρούφ !... ΈκεΤ έγινε λένε!... τρομάρα 
ήτανε! Το'ιρα τά βάλλανε μέ τους βενιζελικοΰς !... Αυτοί 
χτές χτυπούσαν τό στρατό μας άπ’ τά παράθυρα ! κάνανε 
λέει κίνημα γιά νά φέρουνε τό Βεινιζέλο βασιλιά !... Ά - 
κοΰς νά κάνουνε τό Βενιζέλο βασιλιά! .. Τά μούτρα του. 
Μά τί θά πάθουνε σήμερα !... τον τάραχο τους θά πά- 
θουνε ! .. Τους κυνηγούνε λέει σαν τούς λύκους καί δπου 
τούς βρούνε, στο κεφάλι !.'.. Θά τούς δώσουν !...

Ή  φωνή της έπαψε λίγο, έπειτα ακούστηκε πάλι :
— Ά μ ’ οί εύποροι, πώς σού φαίνεται, καί οί έμ

ποροι νά χτυπούνε κι αυτοί άπ’ τά παράθυρά τους τό 
στρατό μας ; Τό πιστεύεις ; ’Αλλά τί έχουνε νά τραβή
ξουνε κι αυτοί τώρα!... μαρτύρια θά πάθουνε!... Πάνε 
καί τά μαγαζιά τους. πάνε καί τά κεφάλια τους.

'Ο ’Ά γης είχε ταραχτεί. Τότε, σκέφιηκε, οί Γάλλοι 
καί οί ’Άγγλοι μάς άφηκαν στό έλεος ποίου ; Ού, φρί
κη !... Σέ έναν πού από καιρό φοβέριζε πώς θά σφάξει 
καί θάρπάξει ! ..

Τό δτι χτυπούσαν άπ’ τά πάράθυρα οί βενιζελικοί 
καί πρό πάντων οί έμποροι του φάνηκε παράδοξο. Δέ 
μπορούσε νά τό πιστέψει. "Ισως νά πυροβόλησαν μερικοί, 
όταν τούς έπετέθηκαν...

—- Είνε αστείο, τοΰ είπε ό πατέρας τoυJ όταν τού 
τό διηγηθήκανε, καί νά μιλά κανείς ακόμα γιά τέτοια 
πράμματα!... Ά νθρω πο ι οίκογενειάρχαι νά πυροβολούν 
τό στρατό άπ’ τά παράθυρα !... "Εκαναν κίνημα !· Ξέρεις 
τί φοβούμαι ; κ’ έτσι θάνε ! Αυτοί, πού τό βγάλανε αυτό, 
ζητούνε, τάχα πώς έγινε κίνημα, νά σκεπάσουν κακά 
μεγάλα πού θά κάνουν κέχουνε κάνει. "Εγινε κίνημα, καί 
τό κράτος τού νόμου... Γ ιατί κουνάς τό κεφάλι σου ;...

— Γιατί, πατέρα, νά σού πώ ; .. δλα τά πιστεύω !... 
Τό φοβούμαι!... 'Η  κομματική μας μανία... Κέπειτα δλοι
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έχουμε τρελαθεί, καθώς φαίνεται, δλος ό κόσμος!...
—  Τ ί μού τσαμπουρνάς τώρα εσύ ;...
— Νά τί τσαμπουρνώ !... "Ακούσε! ’Από τότε πού 

πέρασε ό κομήτης, κείνος, δέ θυμούμαι πώς λεγόταν, πού 
λέγανε πώς θά κατάστρεφε τον κόσμο, πάνε τά μυαλά 
τών άνθρώπων ! Κάτι έρριξε στη γή ! Ά π ό  τότε άρχισε 
ή μανία τών πολέμων!... ’Αρχίζω νά πιστεύω τούς πα
λιούς... "Ολος ό κόσμος έχει τρελαθεί... .

Ό  πατέρας του ωχρός γύριζε άπ’ τδνα δωμάτιο στ’ 
άλλο, καί κάποτε καταριώταν την ωρα πού ξανάρθε στην 
Ελλάδα.

Καί ή αδελφή του, αυτή τή φορά, είχε χάσει.τό θάρ
ρος της.

Καί άπ’· τήν πόλη ερχόταν δ κρότος τών τουφεκιών 
καί βουή μεγάλη...

Φάγανε ένα κομμάτι ψωμί μόνο. Μιά σκέψη είχαν 
δλοι, κι αυτή τούς βασάνιζε:

"Αν θά κατηφόριζαν, αν ερχόντουσαν καί πρός 
τά εκεί, στις μικρογειτονιές ; Οί γείτονες, καί μάλιστα οί 
άντικρυνοί τούς ξέρανε, πό)ς δέν εΐτανε Βασιλικοί' δέ θά 
τούς μαρτυρούσαν, θά τούς άφιναν έτσι ;...

— Μιλούσες πολύ έξω σύ ; ρώτησε τον Ά γ η  ό πα
τέρας του.

— Άκούς δέ μιλούσα !... μιλούσα καί παραμιλούσα!.. 
Μά πού μπορούσα νά φανταστώ, πτος θά γινόντουσαν 
αυτά !... Χτυπούσα δμως καί τούς δυό πολλές φορές, καί 
μέ ξέρανε, πώς δέ μάρεσε ό πόλεμος, ούτε οί βασιλειάδες!... 
Τώρα ξέρεις τί λέω ; Νά πάτε σείς δλοι στού Καλόνα 
καί νά μάφήσετε μένα δώ νά φυλάω τό σπίτι.

Είχε άπό πρίν σκεφτεί τί θάκανε. Θά τούς χτυπούσε, 
δταν ερχόντουσαν, θά προσπαθούσε νά σκοτώσει δσο 
μπορούσε περισσότερους, κέπειτα στό τέλος, θάδινε κι 
αυτός μιά στό κεφάλι του...

— Τί λές ! τοΰ είπε δυνατά ή αδελφή του, νά σ’ ά- 
φήσουμε!... “Ολοι μαζί θά πάμε!...
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— Νά σάφήσουμε ! τού φώναξε ή μάνα του. Νά πά
με όλοι στϋύ Καλόνα !

— Μά εκεΐ θα είμαστε πιο καλά ; είπε ό πατέρας 
ϊόυ σιγά. Δεν εινε κ ι’ αυτός Βειιζελικός ; Έ γώ  φι βοΰ- 
μαι μην πάνε πρώτα εκεί. Το καλύτερο εΐτανε ναήευγε 
κατ εις !

'Ο “Αγης πήγε ίσαμε το παράθυρο και σήκωσε τό 
'κουρτινάκι...

1— Μή, μή ! .. τού έκανε ή μάνα του, κ’ εινε αυτοί 
οί βρωμάνθρωποι εδώ ! ..

Τραβήχτηκε, άφοΰ κατέβασε τό κουρτινάκι.
‘  'Ναί; νά φεύγαμε έΐταν τό καλύτερο, είπε, άλλα

πώς να φύγεις, για πέ μου, πατέρα, χωρίς λεητά ; ’Έ χεις; 
“Οχι, καί που νά πάμε ; Είμαστε τόσοι άνθρωποι...

• ‘ γ· ϊ  *

Καί την άλλ.ή μέρα κλεισμένοι ακόυγαν τούς πνρο- 
βολισμούς. '

Βλέπανε τά τραμ νά περνούν, καί κρυβόντουσαν, σά 
νάχαν κάνει κάποιο κακό, σά ναταν όχι στην πατρίδα 
τους, αλλά σε ξένο καί άγριό μέρος, πού κυνηγοΰν τούς 
αλλόφυλους καί τούς εξοντώνουν.

*Η μάνα του καί ή αδελφή τού βγήκαν δμως, καί 
τούς φέρανε ειδήσεις.

Τούς βενιζελικούς σωρηδόν τούς οδηγούσαν στις φυ
λακές, άφοι'τούς έδερναν πρώτα αλύπητα. Καί τό δήμαρχο 
τών ’Αθηνών, ένα γεροντάκι, τόν πίάσάνε καί άφοΰ τον 
δείρανε, τόν κλείσανε μέσα μέ άλλους πολίτες καλούς

Τούς φέρανε καί μια είδηση πού τούς τάραξε πολύ. 
Πώς πολλούς άπ’ εκείνους πού έπιαναν, τούς σκότωναν ! 
Εκατοντάδες είχανε σκοτώσει σε μια μεριά πού τούς πή
γαιναν, πίσω άπ’ τό Σιφιλιδικό νοσοκομείο. Τούς πήγαι
ναν πρώτα σε κάποιο συνταγματάρχη, καί αύτόε έλεγε ;

— Τι μού τόν φέρατε μένα ; Στο ύποφρουραρχεΐο !,..
Καί τό υποφρουραρχ-ίο εΐτανε νμ τούς πάνε πίσω

άπ’ τό Σιφιλιδικό νοσοκομείο καί νά τούς θανατώσουν. 
Σωροί πτωμάτων βρισκόντουσαν εκεί.:.

— ”Ω, έκανε ό πατέρας τού “Άγη αμά τάκουσε) 
αυτό δεν εινε μέρος νά μένει κανείς! μακρυά, μακρυά 
άπ’’ εδώ, πού καταραμένο νάνε τό αιμα τόσων συγγενών
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μας καί τών παπούδων μας, πού το χύσανε για νά γίνει 
ένα τέτοιο κράτος !

— Μα αυτοί εινε άνθριυποφάγοι ! ειπε ή μάνα του.
— Εινε αλήθεια, είπε καί ό “Αγης, πώς αυτό ..τό 

κράτος όλο μουντζουρωμένες σελίδες κατώρθωνε να κάνει"/ 
τώρα, αν εινε αλήθεια αυτά, θά κάνει καί κατάμάυρες!...

(Συνέχεια καί τέλος στό επόμενο) ·

Δ ΙΣ Τ Α Γ Μ Ο Ι

, Παιδούλα ώς 12 χρόνων, Μέ' κάτι μάγουλα ρόδινα 
άπ’ την άνθηση τής ζωής καί τής ευτυχίας. Μ’ ένα σώ
μα τρεμουλιαστό, ήραιότατο. Δέρμα λευκό, τόσο λευκό 
σά μάρμαρο. Σάρκες πού άναβαν τούς πόθους καί κέν
τριζαν τις επιθυμίες. “Ακουγε στόνομα ’Αθήνα, ή καλύ
τερα επειδή ήταν ακόμα μικρή, Άθηνούλα.

Ζούσε, τυλιγμένη μέσα στο μανδύα τής ηλικίας της 
καί τής ομορφιάς τής, έχοντας επίγνωση πλήρη καί τών 
δυό' ή αφροντισιά, ήταν τό τελειότερο της γνώρισμα υ
στέρα αϊτό την .· ομορφιά της. ·

.Φορούσε ακόμα φόρε ματάκια κοντά καί κοντές με
ταξωτές κάλτσες. Βουτηγμένη σέ αρώματα πού τά έβρισκε 
άφθονα στο μπουντουάρ τής μητέρας της, περνούσε από 

φτά σπήτια καί τις γειτονιές, σκορπίζοντας πόθους, γεμά- 
ϊρυς από ένοχα όργια, πού μπορούσαν τά συγκινήσουν 
καί γυναίκα ακόμα.

"Ενα πρωινό ξύπνησε δύσθυμη' ένα όνειρο την είχε. 
ταράξει. “Ενα όνειρο πού την έκαμνε για πρώτη φορά 

. μελαγχολική καί; μεθυσμένη : "Ενα σφύξιμο από άνδρα, 
σρή.ν άκρηα ενός-ερημικού δρόμου, τόν όποιον δέν είδε, 
ώς 19 χρονών, ένα φίλημα στα χείλη μεθυστικό πού α
κόμα τήςφαίνεται πώς ή μουσική τοσ εξακολουθεί, καί 
κλείνει τά μάτια της, νά τό ξανααισθανθεΐ, κι ένας λόγος;
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— Αύριο τό βράδυ την ϊδια  ώρα—εδώ'. Σ ’ αγαπώ..,
Μέ; τό σκιόφως, κεί πίσω απ’ τό στενό δρομάκο, 

τό παιδί τών 19 ετών χάθηκε. Καί ξύπνησε' ήταν αύγή. 
’Ανακάθισε στο κρεββάτι της, καί μέ τά μάτια ημίκλειστα 
άπ’ την ηδονικήν οπτασία καί τό θεσπέσιον δραμα, προσ
παθούσε, ματαίως, νά τό ξαναφέρει μπροστά της.

Μια σκέψη την έβασάνιζε : αν απόψε την ίδιαν ώ 
ρα περίμενε τόν άγνωστο φίλο της εκεί, ή μοίρα θά τής 
τον έστελνε για νά ξαναϊδωθούν ;

Ά π ό  τό μικρό κεφαλάκι, πού ώ ; χτες δεν τό πεί
ραζε παρά μόνον ή γυναικεία φιλαρέσκεια, πίσω απσ 
την οποίαν εΐχε ξυπνήσει κάποιαν αυγήν τό θήλυ, δεν 
μπορούσε νά περάσει πώς τό όνειρο θά  μπορούσε νά 
πραγματοποιηθεί αν άπλωνε τό χεράκι της, δίπλα της, 
στά παιδιά πού την περιστοίχιζαν καί πού διψασμένα 
ποθούσαν ένα έντονο βλέμμα της, δυο λέξεις άλλες, γιά 
νά πέσουν μπροστά στά πόδια της σκλάβοι της παντοτινοί.

Τό μεσημέρι την βρήκε στο κρεββάτι ν’ άγωνιά, γιά 
τόν άγνωστο φίλο. ’Ό χι δεν έπρεπε ναναι άλλος παρά 
αυτός.

Πρέπει νά περιμένει καί νά τόν αναζητήσει παντού. 
Αυτόν οποίος κι αν είναι θ ’ αγαπήσει, ή καλύτερα, αγαπά.

’Έ τσι περνά ό καιρός" μεγαλώνει. Μπήκε προχτές 
στά 13. Τόν περιμένει άκό'μα και φαντάζεται μέ τό 
μυαλουδάκι της πώς κι αυτός άγωνιωδώς Θά την 
άναζητά.

"Ετσι τό σώμα της σφίγγει περισσότερο. Τά χρώμα
τα έντονα αντανακλώνται στά μαγοί'λάκια της πού άδικα 
ή προσμονή προσπαθεί νά μαράνει. Αισθάνεται τώρα ν’ 
αγαπά. ’Εξηγεί ένα κομμάτι τής ζωής καί τής αγάπης.

Διψά' καί μέσα στή δίψα τής μελαγχολίας καί της 
προσμονής, φαντάζει έντονο τό θεσπέσιο όραμά του.

Τάχα, εκείνος αισθάνεται τά ϊδια  συναισθήματα ; 
Τάχα τήν νθυμάται ; Τάχα ζητεί κι αυτός νά συνεχίσουν 
τό νυχτιό όνειρο πού πλάσαν οί φαντασίες τους, τό κο
λασμένο εκείνο βράδυ ; ...................

— Άθηνούλα τά ρόδα τού προσώπου σου σημειώ»
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νουν στο καρνέ της ζωής σου πτος έφτασες στήν ώριμην 
ηλικία σου' άκόμα κοιμάσαι ; ’Ακόμα δεν ξύπνησαν οί 
ορμές σου καί οί πόθοι σου ;

Τό γυναικείο σου ένστιχτο δεν έξεγέρθηκε ακόμα -— 
γιά νά ζητήσει τά τραγικά του δικαιώματα ;

Αθηνούλα — αγάπα' αγάπησε, οποίον βρεις καί σ’ α
ρέσει. ’Άδικα μήν περιμένεις εκείνον πού δέ θάρτει ποτέ.
ΕκεΐνΟς ήταν ό πόθος σου. Ό  ουσίας τού εαυτού σου, 

πού πλανιέται άϋλος γύρω σου, ζητώντας πάλι εσένα— τήν 
ψυχή σου,

Αγάπησε κι δς είσαι ακόμα μικρή. Γιατί ό χειμώνας 
τού βίου μας έρχεται γρήγορα καί μάς συντρίβει ακόμα 
πιό συντομώτερα τά όνειρα καί τούς πόθους. Ναί, Ά* 
θηνονλα. ,

’Άνοιξε τις σελίδες τού τραγικού σου καρνέ. Πνίξε 
όσο μπορείς πιο γρηγορώτερα τούς δισταγμούς σου κι 
ορθώσου: ή Κοινωνία τούς δισταγμούς τούς σημειώνει 
ώς καθυστέρηση. ’Ακολούθησε τούς Νόμους της — τή 
Ζωή σου.

II Ζιση, είναι μιά πεταλούδα πού γυρίζει γύρω -άπ’ 
τό φ ώ ς : τις συνθήκες. 'Υποτάξου σ’ αυτές, άγάπησέ τες, 
— αγάπησε! ...........

— Τά ρόδα τού πρόσούπου σου, άνοίγουνε σήμερα, 
έχεις ως αύριο καιρό —- γιατί μεθαύριο θά φυλλορροή
σουν. Πρόλαβε τό πέσιμό τους. Είνε καλύτερα νά πέ
σουν απο τόν άνθρωπο, παρά άπό τόν αέρα — τότε δέν 
θά ξανανθίζουν ποτέ Ά θηνούλα ..............

ο Μ Α Ρ Ι Ο Σ  Β Α Ϊ Α Ν ΟΣ
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Κ Ρ Α Σ Ι

’ ’Ατμοί πορφυρόπεπλοι σκεπάζουν απόψε τα μάτια μου 
καί γλυκά θολώνουν τό νοδ μου. Χωρίς κατεύθυνση ή σκέ
ψη μου πλανιέται, αδέσποτη, αχαλίνωτη τυχοδιώχτρα που 
γυρίζει σαν λιγερόκορμη τσιγ/άνα δόθε κείθε με το κόσκινό 1 
τής αδιαφορίας στη ρά/ι, σιγοτραγουδώντας κάποιο ριζικό. 
Μά δέν άργεί να τής σταματήση τον άξέγνοισστό της δρό
μο-ενας μικρός γυάλινος πύργος πού κρατεί φυλακισμένο 
μέσα στο άσπρο του κρύσταλλο, σαν κάποιο ονειρεμένο 
βασιλόπουλο, το κόκκινο τής μέθης πιστό. Κ’ έτσι ξαναμένη 
άπό τους πορφυρόπεπλους ατμούς ή ρέμπελη τσιγγάνα θω- 
ρεί εριοτιάρικα κάτω άπό τό φώς, τά χίλια βαθύχροα ρου
μπίνια, τ’ άπειρα φανταχτερά πετράδια πού σελαγίζουνε 
μιλώντας για κάποια.τρελλήύπόσχεσι ξελογιάστραπλανεύτρα, 
τής νειότης τό ξεμυάλισμα.

Μηχανικά γεμίζω τό ποτήρι μου άπό τό μάγο πιοτό 
κ’ ηδονικά τό φέρνω στα χείλη μου. Πίνω, ξαναπίνω με 
βαθειά κι’ άργή άπόλαυσι' κι’ ό νους μου ζωντανέυει τούς 
αιώνιους, τούς άλησμόνητους στίχους του Baudelaire τσ 
«Μεθάτε» καί τό τραγούδι του κρασιοδ μέσ’ τά μπουκάλια.

Κρασί, καλό κρασάκι πόση ομορφιά κλίνεις μέσ’ την 
■ψυχή σου, καί πώς μάς διοχετεύεις τη χαρά τής ζωής’ κι’ 
άχόρταγα άντλοδμε τήδύναμι άπ’ τις άθάνατες πηγές σου. 
Καί κάτω άπ’ τή γλυκειά νάρκη πού μοιάζει γλυκό θάνατο, 
ξαποστένουν οί κουρασμένες αμυχές σαν κάτω άπό άλαφρο- 
ΐσκιωτο τάφο δροσερό, ξεχνιώντας για λίγο τά βάσανα τής 
ζωής. Καί σάν δροσίζεις τούς φλέγόμενους λάρυγγες καί 
τίς-πυρπολούμενες καρδιές κάνεις τά βαρεία άπό τή σκέψη 
μας μέτωπα, πετώντας τό άσήκωτο φορτίο τους, να υψώ
νονται γελαστά, κ’ ηδονικά μισοκλεισμένα τά βλέφαρα μας 
νά*όρααατίζονται πάνω άπ’ τή γή, πάνω άπ’ τούς άνθρώ- 
πους, μέσα στήν πάχνη του χρόνου, τούς κόσμους πού 
πλάσαμε με τό ωραιότερο τοΰ είναι μας, τά λούλουδα 
πού σπείραιιε μέ τόν άδολο σπόρο τής βαθύτερης ψυχής 
μας, ότι ζήσαμε, άγαπήσαμε βαθειά, έντονα πραγματικά 
καί πού μάς χάραξε στό διάβα του μέ τήν άσβηστη σφρα
γίδα τής άθάνατης στιγμής. Καί τότε σάν κάτι να λάμπη 
,κάτω άπό τά βαρειά μας βλέφαρα, μαργαριτάρι τρεμάμενο
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έτοιμο να κυλήση, γιατί νοιώθωμε πά>ς μάς φέρνεις πιο 
κοντά μέ τήν άλήθεια.

Μυστήριο τής λήθης μά πιο πολύ τής θύμησης, πού 
χίλιες σπίθες άναβλύζουν άπό τ’ αψύ τό αίμα σου, σπίθες 
καί φλόγες, φλόγες καί πυρκαϊές, πού μαγέυουν, ζαλίζουν, 
πυρπολούν, άποτεφρώνουν. Καλώς βρέθηκες μπροστά μου 
άπόψε. Χαρά σ’ εκείνους πού ξέρουν νά ζητήσουν τή χρυ
σή σου συντροφιά, πώς τφύς δίνεις τά μυστικά κσι γλυ- 
λύτ· ρά σου φιλιά τήν ώρα πού τά χείλη τους ρουφάνε τήν 
πνοή σου τή μυροδόλα, χωρίς χυδαία νά θέλουν νά 
καταπιούν τή σάρκα σου. Πόσα μυνήματα δέν τούς φέρ
νεις άπό τά βάθη των μυστηρίων!...

Πόσες βαρειά μανταλωμένες θύρες δέν ανοίγονται 
πού έμειναν χρόνια άποσκιωμένες μέ τή σκουργιά στά 
σίδερά τους κι άφίνεις κάποιους ήλιους νά μπουν στά 
βάθη τους φωτίζοντας άπόμερες κ’ ύγρές γωνίες καί φέ- 
ροντάς τους τήν πνοή καινούργιας ζωής, άπό καιρό νο- 
σταλγημένης.

Οί άνθρωποι πού ζοδνε τήν πεθαμένη συνήθεια π’ 
ονόμασαν Ζωή, καταπνίγοντας μ’ επιμέλεια τόν εσώτερο 
άνθρωπο πού θέλει νά ζήσει ελεύτερα κι άπρεσποίητα δέ 
θέλησαν ποτέ νά μπούνε στών ναών σου τά ιερά, ή κι αν 
ποτέ μπήκαν σάν βέβηλοι, πήραν τήν τιμωρία πού τούς 
άξιζε, γιατί φεύγοντας κυλίστηκαν στό βόρβορο χυδαΐα 
κι άνάξια.

Είσαι γιά τούς λίγους, τούς εκλεκτούς ιεροφάντες, 
είσαι γιά κείνους πού καί μεγάλοι έμειναν παιδιά, βρίσκον
τας σ’ εσένα τό γέλοιο τής άδολης χαράς πού φωτίζει μα
ραμένα προσωπάκια καί κάποια ματάκια πού τά φόδισεν 
ή δψη τής άνθρώπινης κακίας.

Καλώς βρέθηκες λοιπόν άπόψε μπροστά μου κρασί, 
καλό κρασάκι, άλάφρωμα τοΰ νοΰ καί τής καρδιάς μου 
ξύπνημα γλυκό. Ή  ρέμπελη τσιγγάνα ή σκέψη μου, πα- 
ραδομένη άπόψε στή μέθη τών φιλιών σου δέν τώχει σκο
πό νά ξεκολήσει άπ’ τό πλευρό σου. Δοσμένη δλη στά 
χάδια σου στοχάζεται καί λέει μυστικά :

Ποτέ νά μήν ξημερώσει.

ΑΘΗΝΑ Ν. Τ Α Ρ Σ Ο Υ Λ Η
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Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ω Ν Τ Α Σ  Τ Η  ΜΟΙΡΑ ΜΟΥ

Βραδυάζει.
“Απ’ ΐό ανοιχτό παράθυρο μακριά διακρίτω ένα γα

λάζιο σκούρο χρώμα.
Είναι ή θάλασα. .
Ή  θάλασα που υτάυηκε γιά μένα παρηγοριά κι ανά

μνηση τής αγαπημένης μου πατρίδας, τό όμορφο νησί 
μου μέ τους κάμπους καί τά βουνά του ναι τά ολόλευκα 
σπιτάκια μέ τους αγαθούς τους κατοίκους, και τά καταπρά- 
σινα λειβάδια και τά άφθονα νερά του. Κεΐ πού γενήθη- 
κα και μεγάλωσα κ’ ένιωσα γιά πράιτη φορά τούς μυστη- 
ριώδικους δεσμούς νά μ’ ένάινουν μέ τή γή καί τού. αν
θρώπους τής φυλής μου. Κεΐ πού τά πνεμόνια μου έχουν 
ρουφήξει τού τόπου μου τόν πιο αγνό αγέρα.

Ή  θάλασα μέ τό γαλάζιο σκούρο χρώμα πού τόσες 
θύμησες στο νοϋ μου φέρνει καί πού αργά στην ακοή μου 
στέλνει σβυσμένη τή μονότονη, βογγή της Καί μοιάζει νά 
μού σιγοτραγουδά παλιές αγάπες, σβυομένες τούτες απ’ 
τόν χρόνο.

Τό όμορφο καί ήσυχο νησί μου πού μέσα μου φω
νάζει : «είμαι κ’ εγώ ένα κομάτι άπ’ όλη τή μεγάλη μας 
πατρίδα. “Ενα αναπόσπαστο κομάτι πολύτιμο καί ίεςό».

Καί μονομιάς ό νούς μου πάει στην Ελλάδα.

Νύχτα.
Βαθειά στοχάζομαι άπόψε κ’ οί ανησυχίες μου πλη

θαίνουν. Δίπλα μου έχω μιά βιβλιοθήκη γεμάτη από 
τή σοφία καί τή γνώση τών ανθρώπων. Κι ακόμα 
πόση πλάνη...

‘Η ανθρώπινη υπόστασή μου παίρνει μορφές παρά
ξενες καί καταστάσεις διάφορες γυρεύω μέ προσοχή νά 
μελετήσω. “Οσο μπορώ πιο ψύχραιμα στον έαυτό μου 
χιλιαδυό ερωτήματα προβάλλω. Μά πουθενά δέν βρίσκω 
απόκριση καμία. Μονάχα ή βογγή τής θάλασας — τόρα 
— ακούεται παράφορη, αγριωπή.

Κι ο νούς μου στήν 'Ελλάδα ξαναπάει.
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Στο βάθος τού όρίζόντα ένα αστέρι λαμπερό... ’Ώ  ! 
ή καρδιά μου πόσο δυνατά χτυπά !

Αυγή.
“Άγρυπνος είμαι καί κατάκοπος. Παντού σιωπή. “Ώ  ! 

τι γλυκά πού ξημερώνει !
“Από μπροστά μου περνά πάλι — άμυδρά κάπως —- 

τό όραμα πού είδα, έχει λίγες μέρες.
Ή τα ν  πρωΐ' ό ουρανός καθάριος κ’ ένα δροσάτο 

άγεράκι εφυσοΰσε.
Στον κάμπο τόν απέραντο μόνος γυρνοϋσα καί ή 

ψυχή μου ήταν λυπημένη.
“Έξαφνα στά μισό τού δρόμου, από μακρυά τό μάτι 

μου διακρίνει σάν κάτι τό λευκό — καί πότε μαύρο — 
γοργά νά τρέχει. Ή ρχονταν κατ’ επάνω μου, λές νά μέ 
συναντήσει.

Σέ λίγο — δέν άργησε πολύ -— νά σου καί ξεπρο
βάλλει έν’ άλογο λευκό πού πάνω του καβάλα ήτανε μιά 
γυναίκα στά μαύρα τά ολόμαυρα ντυμένη Τό πρόσωπό 
της σκεπασμένο κι αυτό μ’ ένα μαύρο διάφανο πέπλο πού 
εκυμάτιζε σάν χαίτη.

Ή  μνήμη μου άπ’ όλη τήν εικόνα — αν κ’ είναι λί
γες μέρες — ωστόσο, δέν ήμπορεΐ νά συγκρατήσει παρά 
δυο μάτια φλογερά μέ σφαλισμένα χείλη καί μυτερό 
πηγούνι.

Σάν όραμα έπέρασε άπ’ εμπρός μου τό άτι τό λευκό 
μέ τή μαυροντυμένη τή γυναίκα.

Στο γρήγορο τό πέρασμά της σάν κοφτερά σπαθιά 
τά βλέμματά μας άνταμωθήκαν.

“Ή τανε ή Ελλάδα... τήν τρομερή ματιά της βαθειά 
νά μπαίνει ένιωσα ως μέσα στην ψυχή μου. Τήν έκατά-
λαβα καλά. Σά νά μού έλεγε :

«Παιδί μου, σύ πούσαι ζωντανός καί ξύπνιος ποτέ 
μήν τύχει καί σέ μπλέξουν στά μαγικά τους λόγια οί 
διάφοροι άγύρτες πού βγήκαν τάχατες νά προφητέψουν 
τό τέλος τών πατρίδων.

*Ό  κάμπος τούτος εδώ πού βλέπεις είναι δική μας
γή καί μάς άνήκει καί μέ δικό μας αίμα έχει ποτιστεί.
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Στή γή επάνω τούτη ζοϋνε άνθρωποι από τή φυλή σου, 
κ’ οι πρόγονοί σου είναι δω θαμένοι κι αυτοί είναι 
κείνοι πού σ’ ορίζουν. Έ δώ  μιλιέται πιο καλά ή λαλιά 
σου καί πιο θερμή χήν πίστη σου φυλάγεις. Εδώ ή εθνι
κή σου φύτρα ποτέ της να σαπίσει δέ μπορεί. Γιατί εδώ 
συγκεντρωμένη τής ζωής σου δλη βρίσκεται ή ζωή. "Ο
ποιος έτοΰτα δεν αναγνωρίζει, είναι ν’ άρνιέται τόν αν
θρωπισμό του.

«Οί διάφοροι αγύρτες πού σάς τριγυρίζουν τοΰ κά- 
κου βάλθηκαν — τ’ άκοΰς — νά μέ γκρεμίσουν, γιατί 
χώρια πούναι γεμάτη από φαρμάκι ή ψυχή τους, οτό μέ
ρος το δικό μου δεν έχουν τίποτε κ α λ λ ί τ ε ρ ο  νά 
στήσουν, αφού είμαι ή αθάνατη'Ελλάδα».

Κ’ εγώ γροικώντας της βουβά μ’ ανταριασμένο βλέμ
μα, πούχε στεγνώσει ένα αίσθημα βαθύ δικαιοσύνης γιά 
τις θυσίες καί τίς συμφορές της, σά νά της απαντούσα : 

«Σ’ έγνώρισα, σέ ξαίρω. Στα μαύρα σ’ έχει ντύσει 
ή αδικία, αλλά μια μέρα κατακέφαλα θά χτυπηθεί. 
Τά μαϋοα δεν ταιριάζουνε σ’ εσένα, περήφανη αμαζώνα.

«Σ’ ε/νώρισα, σέ ξαίρω. Τή μοίρα μου ακολουθώ μαζί 
σου... Στά χέρια μου ψηλά κοατώ τόν άσβυστο πυρσό πού 
μου έμπιστευθήκαν αύτοί πού πέρασαν πρίν από μένα. 
Ά π ό  γενιά σ’ άλλη γενιά πηγαίνει. Τόν άσβυστο πυρσό 
στά χέρια μου γερά κρατώ κ’ εμπρός μέ βήμα σταθερό 
προβαίνω, ώς πού νά συναντήσω κείνους πού έχουν κατ’ 
εμένα ξεκινήσει νά τούς τόν παραδώσω... Τόν άσβυστο 
πυρσό πού συγκεντρώνει τά περασμένα καί τωρινά και τα 
μελούμενα τοΰ έθνους μου καί τής φυλής μου, χρέος μου 
ίερώτατο νά τούς τόν παρυδώσω, αλλά μέ φλόγα ακόμα 
πιό ζωηρή, πιο δυνατή καί πιο μεγάλη».

Α. Γ. Σ Υ Μ ε  Ω Ν Ι Δ Η Σ
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B I B A I O K P I F I E F
I

k * r l  d i e t e r i c h  “Neugriechische Lyriker”. H. Hassel (Verlang) 
Leipzig, 1928.

‘Ο διαπρεπής ελληνιστής Kail Dieteiich μ’ ευσυνειδησία καί 
αγάπη παρουσιάζει στο γερμανικό κοινό τή νεοελληνική ποίηση. 
Οί έντεχνες μεταφράσεις του καί ή ωραία είσαγωγή τού βι
βλίου είναι τρανές αποδείξεις τής δξιας αποτελεσματικής εργασίας 
του. Μπορεί κανείς νά παρατηρήσει ονι ή Ανθολογία αΰτή περι
έχει μερικά ονόματα πού καλύτερα νάλειπαν άλλ’ ιιΰτά είναι πολύ 
λίγα.

Σ' ένα σύντομο πρόλογο τοΰ βιβλίου ό Ο. Hauptmann τονίζει 
ότι ή μετάφραση λυρικών ποιημάτων άπό τή γλώσσα μέσα στήν 
όποια «συνελήφθησαν■ σέ μίαν άλλη ξένη, είναι πρόβλημα σχεδόν 
άλυτο. Κι όμως αξίζει, λέει, νά χαιρετήσει κανείς εγκάρδια τήν έκ
δοση τής 'Ανθολογίας αυτής, γιατί ό μεταφραστής κατόρθωσε νά 
μάς κάνει νά αίσθανθονμε κάτω άπτά ποιήματα πού μετάφρασε 
τούς έντονους παλμούς τής πονεμένης ψυχής τών Ελλήνων. Μια 
σχέση στενή συνδέει μερικά άπνά ποιήματα αύτά μέ τήν «εύθυμη» 
βιυθεωρία τής Ελληνικής αρχαιότητας. Καί ό Hauptmann τελειώ
νει μέ τιί λόγια : «Χαιρετίζω μέ θερμή φωνή τή Μούσα τής νέας 
„ Ελλάδας καί τόν κύκλο τών ποιητών της καί αναφωνώ μαζύ μέ 
„ τόν Πίνδαρο : «'Ελλάδα μόνο τήν ομορφιά απτό Θεό λαχταρά 
„ πάντα ή καρδιά σου !»

Ό  Dieterich μέσα στή λιγοσέλιδη, μά πε ιιεκτικότατη είσα
γωγή του δίνει μιά διαφωτιστικότατη περίληψη τής Ιστορικής εξέ
λιξης καί τών ρευμάτων τής νεοελληνικής λογοτεχνίας. 'Επιμένει 
περισσότερο στή βαθμιαία απολύτρωσή της άπό τόν πεζό λογιω- 
τατισμό τών Φαναριωτών, εξηγεί πά>ς άναγεννήθηκε ή νεοελληνική 
ποίηση μέ τό βάφτισμά της στά δροσερά νερά τής λαϊκής μούσας, 
καί δείχνει τή σημασία πού είχε γιά τό νεοελληνικό πνεύμα ή 
γλωσσική έπανάσταση.

'Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι κείνο τό σημείο τής ΕΙσαγωγής 
όπου ό Dieterich, μιλώντας γιά τήν 'Αλεξανδρινή λογοτεχνική κί
νηση τής τελευταίας «ίκοσαετίας, λέει ότι στήν ’Αλεξάνδρεια ή 
νεοελληνική ποίηση έφθασε στήν ωριμότερη φάση της καί στό υ
ψηλότερο της κορύφωμα. Στούς ’Αλεξανδρινούς ό Dieterich κα
τατάσσει πλάϊ στον Καβάφη, τό Σικελιανό, τό Σκίπη καί τό Βάρ- 
ναλη, γιατί τά «Γράμματα» είναι κεϊνα πού άγκάλιαιαν καί έπέ-
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βαλαν τούς ποιητές αυτούς στήν Ελλάδα. Γιά τά «Γράμματα» ό 
Dieterich γράφει επαινετικότατα. Συγκέντρωσαν, λέει, στις σελί
δες τους τις καλύτερες λογοτεχνικές δυνάμεις όχι μόνο τής ’Αλε
ξάνδρειας. άλλά καί των Α θηνώ ν καί μάλιστα ακόμα καί τής πιό 
απομακρυσμένης ελληνικής διασπορσς.

Βαθυστόχαστα είναι τά όσα γράφει γιά τόν Καβάφη καί τό 
Σικελιανό. Είναι, λέει. δυύ αντίθετοι πόλοι αν κρίνει κανείς άπτήν 
τεχνοτροπία καί τη βιοθεωρία τους — ό Καβάφης είναι «εμπειρι
κός», ό Σικιλιανός όραματιστής, ό Κιτβάφης ρεαλιστής καί νηφά
λιος, ό Σικελιανός εορταστής καί προφητικός" στον Καβάφη τά 
ποιήματα αίστάνεσαι τή θερμή, υγρή, διεγερτική ατμόσφαιρα τής 
’Αλεξάνδρειας, στους στίχους τού Σικελιανού τό μπάτη τής Λευκά
δας, — όμως έχουν στύ βάθος μιάν άξιοπρόσεχτη συγγένεια : καί 
των δυό ή ποίηση είναι πολύ μακρυά άπτή λαϊκή μούσα, καί οι 
δυό θέλουν νά άναστήσουν τήν αρχαία ελληνική τέχνη μέσα στή 
σύγχρονη ποίηση, καί οί δυό έχουν μέσα στις φλέβες τους τόν 
ελληνισμό τής αρχαιότητας — ό Καβάφης τήν ιδιαίτερη ερωτική 
διάθεση καί τή ραφιναρισμένη αισθητική, ό Σικελιανός τή διθυ
ραμβική λαχτάρα γιά μιά σύνθεση τής ’Αθήνας καί τού Διόνυσου 
πού ανανεώνει στύ κορμί καί στήν "ψυχή τόν άνθρωπο.

Άξιοτρόσεχτα είναι επίσης τά όσα γράφει ό Dietei ich γιά τή 
«βυζαντινή» ψυχή των Κωνσταντινουπολιτών μας ποιητών. Δέν 
είναι λέει τυχαίο γιά τήν ποίησή τους τά γεγονός ότι ό Καβάφης 
κατάγεται άπτήν Πόλη, ότι ό Ούράνης καί ή Μυρτιιότισσα γεννή
θηκαν έκεϊ καί τό ότι ό Μαμμέλης καί ό Φιλήντας πέρασαν χρό
νια κρίσιμα γιά τήν Τέχνη τους στήν Πόλη. Μές στά ποιήματα 
τους λαχταρίζει ή «βυζαντινή» ψυχή. Ραφινμάν, κοσμοπολιτισμός 
καί μηδενιστική διάθεση — στόν Ούράνη καί στον Μαμμέλλη. 
Κυνική ειρωνεία στύ Φιλήντα. “Εντονος αισθησιασμός — στόν Κα
βάφη καί στή Μυρτιιότισσα.

Τά ποιήματα πού μεταφράζει ό Dieterich τά κατατάσει σέ 4 
κατηγορίες.

Ή  πρώτη μέ ποιήματα τών : Δροσίνη, Πολέμη, Κ. Χ α τ ς Ο -  

πούλου, Μαλακάση, Γρυπάρη, Ν .  Π ε τ μ ε ζ ά ,  Καρθαίου, Πορφύρα, 
Αύγέρη, Ιναρβούνη, Γκόλφηκλπ. έχει τόν τίτλο: Φ ύ σ η  καί Ζωή.

Ή  δεύτερη μέ ποιήματα τών : Παλαμά, Μαρτζώκη, Μαβίλη,
Φιλήντα, Κ. Δέλτα, Γ. Δελή, Μαμμέλη, Μ. Καλυβίτη, ’Λ θ . Κυ· 
ριαζή κλπ. τόν τίτλο : Σ τ ο χ α σ τ ι κ ό ς  Λ υ ρ ι σ μ ό ς
(Gedankenlyrik).

Ή  τρίτη μέ ποιήματα τών : Καβάφη (ή μετάφραση τών «Κε·
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ριών», του «Ίωντκοΰ- καί τών «Βημάτων» είναι άληθιτά άριστονρ- 
γηματική), Παπαντωνίου, Βλαστού, Σκίπη, Ή λ. Κουλουβάτου, Σι- 
κελιανού, Ποριιότη, Βάρναλη, Καμπάνη, Ούράνη, τόν αμετάφρα
στο τίτλο : K u l t u r l y r i k .  Ά ν  δέν γελιόμαστε ό τίτλος αυ
τός θά μπορούσε νά εξηγηθεί : λυρικά ποιήματα μέ περιεχόμενο 
καί τεχνοτροπία πού υποβάλλονται άπό μιά στήν εντέλεια καλλι- 
εργημένη καί όίριμη ποιητική διάθεση.

Καί ή τελευταία μέ ποιήματα τών: Γαλ. Καζαντζάκη. Μυρ- 
τιώτισας, Κλ Δίπλα-Μαλαμ ου, Αίμ. Δάφνη, τόν τίτλο Γ υ ν α ι 
κ ε ί ο ς  λ υ ρ ι σ μ ό ς .

Στό τέλος τής Συλλογής ό μεταφραστής δίνει σύντομες βιο- 
γραφικές πληροφορίες γιά τούς ποιητές πού ποιήματα τους έχει 
περιλάβει μέσα στύ βιβλίο ιου.

φ ο γ ο υ  τ  ι ο φ υ λ α  η * Διηγήματα.*. ’Αθήναν. Τυπογρ. Καταστήμα
τα Ά δ. Γεράρδων, 1928.

Ό  κ. Γιοφύλλης βλέπει τή ζωή άπό παράξενη μεριά, όχι 
μονάχα γιά νά ειρωνευτεί, άλλά γιατί τόν τραβούν οί παραξενιές 
τη;. Στά περισσότερα διηγήματά του,—σκιτσογραφήματα μάλλον 
θά μπορούσε νά τά πει κανείς, — βρίσκομε ένα επεισόδιο άπλό, 
συνηθισμένο πού ίσως γι’ άλλους νά περνούσε απαρατήρητο κι 
όμως ό κ. Γιοφύλλης έχει ένα νοστιμότατο τρόπο νά τό σκιτσάρει 
ζωντανά, αληθινά πού λές καί ζείς τήν πραγματικότητα, όχι στις 
εξαιρετικές στιγμές της, μά στις τακτικές κείνες πού δέν μάς ξι
πάζουν άλλά μάς σταματούν μέ μιάν αλλόκοτη αίσθηση ευτράπε
λης παραξενιάς ή παράξενης σοβαρότητας.

Ό  κ. Γιοφύλλης χαριτωμένος εϊρων μάς παρουσιάζει ένα δικό 
του είδος μέ τις κωμικοτραγικές σκηνούλες τών διηγημάτων του.

Γράφει μέ αφέλεια πού σέ σαστίζει ή ύποβλητικότητά της. 
Τήν ώρα πού δέν τό περιμένεις μέ δυό τρεις χαρακτηριστικές γραμ
μές περιγραφικές σού δίνει τήν ψυχολογία τών προσώπων πού 
βάζει στά έργα του. Κι αύτές οί γραμμές πότε είναι χτυπητές καί 
σέ τρομάξουν καί, πότε άχρωμες πού πρέπει νά δουλέψει καί ή 
φαντασία σου γιά νά κατα?.άβεις στό βάθος τους τή ζωή, κάποιο 
αΐσθηματάκι, μιά απογοήτευση, μιά άφοσίωση, τήν ευγενική χει
ρονομία, τήν ιδιοτροπία. “Ολο ιδιοτροπία, στά σκιτσογραφήματά 
του ό κ. Γιοφύλλης, άλλ’ όχι Ιδιοτροπία φόρμας εξεζητημένης, 
άλλ’ Ιδιοτροπία αυθόρμητη, ή ιδιοτροπία τής ζωής.

Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ  ζ. κ α ς δ α γ λ η , Ε νρ υτίδο ν  ι'Ε χάβη* . Λόγος άναγντο-
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σθείς η*] δ)18 Μαρτίου 1926 έν τώ Σύλλογοι 'Ελλήνων ’Επιστημό
νων ’Αλεξανδρείας «Πτολεμαίος ό Α'.», “Εκδοση «Γραμμάτων», 1928.

Είναι ό λόγος αυτός ένα παρουσίασμα — ανάλυση, λέγει ό κ. 
Κάσδαγλης — τής κυριυϊτερης τραγωδίας του Ευριπίδη, παρουσί
ασμα ποτισμένο μέ τή σαφήνεια καί τή γνώση πού χρειάζεται γιά 
νά κατανοήσει κανείς, καί μάλιστα ένας ακροατής, τό αριστούργη
μα του «τραγικωτάτου τών ποιητών».

Σημειώσαμε Ιδιαίτερα τήν προσπάθεια του κ. Κάσδαγλη νά 
μάς αποδείξει πώς ό Ευριπίδης αδικα κατηγοριέται από τούς επι
κριτές του σά μισογύνης. Ό  ποιητής, «ό τήν βελτίωσιν τής γυ- 
ναικός προτιθέ μένος ■, σάν κάθε άλλος σκηνικός ποιητής διδάσκει 
τά πλήθη' σάν ποιητής λοιπόν καί σάν αναμορφωτής φιλόσοφος, 
θέλοντας νά στηλιτέψει τά κακώς έχοντα τής εποχής του, «παντα- 
χοΰ τών τραγωδιών αΰτοΰ έγκατασπείρει πλείστας δσας μομφάς 
άδιαφόρως.ού μόνον κατά τε τών άνδρών καί τών γυναικών, άλλά 
καί κατ’ αυτών τών θεών»· παρ’ όλη του όμως αυτή τήν αυστη
ρότητα, τέτια είναι ή τέχνη του στό χαρακτηρισμό τών ήρωΐδων 
του, ώστε, λέγει ό κ. Κάσδαγλης, “άντισταθμίζων τις τάς κατά 
τών γυναικών μομφάς πρός τάς άπαραμίλλους είκόνας τών ήρωι- 
δων αϋτοΰ, δέν θά έσφαλλεν άποκαλών αύτόν μάλλον φιλογύνην 
ή μισογύνην ποιητήν”. ’Από τούς πονηρούς γυναικείους χαρακτή
ρες, πού κυριώτεροι είναι τής Μήδειας και τής ’Εκάβης, δέν μπο
ρούν νά βγούν συμπεράσματα ότι ό Ευριπίδης ήταν μισογύνης, τή 
στιγμή πού ήταν άδικη μένες άπό τούς άνδρες ή κι αυτούς τούς 
θεούς, ή πληγώθησαν βαθύτατα ·έν τοϊς τιμιωτάτοις τής γυναι
κείας καρδίας». Τήν παιδοκτόνο Μήδεια μέ τόση τέχνη απεικόνισε 
πού αύτή μέν κινεί τόν οίχτο τών ακροατών, ό Ίάσων όμως 
“έφέλκει πρός εαυτόν τό μίσος αύτών καί τήν απέχθειαν”, ή δέ 
'Εκάβη δέν κακουργεί παρά γιά νά εκδικηθεί τόν δολοφονημένο 
άπό τόν Πολυμήστορα γυιό της Πολύδωρο, καί ύστερα άπό την 
σφαγή τής κόρης της- τέλος μέ τό στόμα και αύτού τού χορού 
“τού τήν κοινήν γνώμην άντιπροσωπεύοντος, ού παύεται τών γυ
ναικών ύπεραμυνόμενος καί τών άνδρών κακίζων τ ’ ανομήματα’.

“Οσο γιά τά μεταφρασμένα αποσπάσματα πού μεταχειρίζεται 
γιά τό παρουσίασμά του ό κ . Κάσδαγλης, μ’ όλο πού δέ θέλει νά 
κατέλθει “επί τοσούτον άμουσίας” άπό φόβον μήπως συλήσει τό 
“ιερόν τών Μουσών τέμενος”, ομολογούμε πώς δέν μάς κάνει 
“ν ’ άνέλθωμεν άπό τής βάσεως τής κλίμακος”, όπως θέλει. Τό 
άρχαιοπρεπές Ιδίωμα, πού (δέ μπορεί παρά νά) μεταχειρίζεται ό 
κ. Κάσδαγλης δέν έχει ούτε τή δραματικήν άνατριχίλα, ούτε τή
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ζωντάνια πού πρέπει νά άποστάζει άπό μιά μετάφραση ενός άρ- 
χαίου τραγικού. Κι όσο κι αν επικαλείται “τόν πρός τήν πατρώαν 
ημών κληρονομιάν όφειλόμενον σεβασμόν”, δέν μπορούμε παρά ν’ 
άδιαφορήσομε, όταν μάλιστα λαχταρίζει άκύμα ή ψυχή μας μέ 
στίχους σάν αυτούς τού Μελαχρινού :

“’Αλίμονο στήν κλήρα μου,
στά γονικά μου καί στή χώρα μου, ώΐμένα,
πού άπ τούς Άργεϊτες κονταρόπαρτη
καίει καί καπνίζει μέ τά κάστρα χαλασμένα.
Κι εμέ σέ ξένη χο'ιρα θά μέ κράζουν σκλάβα, 
πού παρατώντας τήν Ά σία ρημάδι, 
τόν τόπο μου τόν χαρωπό, γιά τήν Ευρώπη, 
κάνω άλλαξιά τό θάλαμό μου μέ τόν “Αδη” .

Ό  κ. Π ε ρ ι κ λ ή ς  π α π α χ ρ ι ς τ ο δ ο υ λ ο υ  μάς δίνει μιά πραγματεία 
πάνω στήν λεττοϋ τώ ν Α ίσω πείω ν Μ ύ&ων" (Τύποις εταιρείας
Π. Δ. Σακελλάριος, Ά θήναι, 1928) ή όποια διαβάζεται — όπως 
είναι καί ή μετριόφρονη άξίωση τού συγγραφέα — “χωρίς άνία” : 
τουλάχιστον τό πλεϊστον αύτής. Ί Ι  περιγραφή τής αλεπούς, στήν 
άρχή τής πραγματείας, αρκετά συμπαθητική. ’Αλλά έπρεπε νά 
γραφεί “ή μορφή τής άλεποϋς” όχι ή “ μούρη”' ή μούρη δέν έχει 
ούρά. Ό  κ. ΙΙαπαχριστοδούλου θαυμάζει — καί πολύ δίκαια — 
τό έργο τού Αίσώπου. Οί Αΐσώπειοι μύθοι είναι ενα δράμα στό 
όποιο τό πρώτο πρόσωπο, λέγει ό συγγραφέας "μας, παίζει ή ά- 
λεπού. Ό  κ. Παπαχριστοδούλου άσχολείται μέ πολλούς μύθους 
όπου δείχνεται ή εξυπνάδα τού ζώου αύτού. Θά έκέρδιζε ή 
πραγματεία αν τό ύφος, σέ μερικές σελίδες, ήταν λιγότερο ρητο
ρικό. Στήν σελίδα 41 βρίσκομε αιτιατική “άλεπές”' έμεϊς θά 
γράφαμε “άλεπούδες”.

Α. Τ.

ΒΙ Β Λ Ι Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε

λ α μ π ρ ο ύ  α ς τ ε ρ η  (Δημ. Ιναραχάλιου). Τό φλογερό πέρασμα, 
Ά θήναι 1927.

δ η μ η τ ρ ι ο υ  μ π ο γ ρ η  : “Ά ρ ρα β ω νιά σ μ α τα ”. Τυπ. Γραφείου τύ
που “Ε λλάς” Α θήνα 1928.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ,  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

“Νέα ‘Ε στία"  1ης, 15ης Σεπτεμβρίου.—Στό πρώτο φυλλάδιο 
βρίσκομε ποιήματα του κ. Ν. Πετιμεζά Λαύρα, διήγημα του κ. Ίωάν. 
Παναγιωτόπουλου “Ευρυδίκη”, τή συνέχεια του άρθρου του κ. 
Κλ. Παράσχου γιά τον Κιόστα Καρυωτάκη καί ανέκδοτα γράμμα
τα τού Άντρέα Καρκαβίτσα προς τόν κ. Karl Dieterich.

Το φυλλάδιο τής 15 Σεπτεμβρίου έχει ένα πολύ καλό έργο τού 
μοντέρνου ζωγράφου Ίωάν. Βάσσου “ από τήν Μπαλλάντα τής 
φυλακής του Ρήντιγκ”, μια άπτίς πιό πετυχημένες ζωγραφιές 
τής κ. ’ Αθήνας Ταρσούλη “Καλοκαιρινό ταξιδάκι” καί τό γνωστό 
ταμπλώ τού μεγάλου Δ. Θεοτοκόπουλου “Ή  οπτασία τού Ά γ .  
Δομίνικου” .

Μάς άρεσε τό διήγημα τού κ. Βελ. Φρέρη “ Καί ξαναγύρισα 
στή γυναίκα μου”. Ξεχωρίζομε τό ποίημα τον Λάμπρου Πορφύρα. 
Ό  Κλέων Παράσχος τελειώνοντας τή μελέτη του γιά τόν Καρυω
τάκη λέγει “ή ποίησίς του ήτανε μια οδυνηρότατη, μιά σπαρακτική 
„ κραυγή, πού τής έδινε άρμονιά ή τέχνη του. Ή ταν ή ίδια 
,, του πνοή. "Ο,τι έγραψε ό Καρυωτάκης, τό έγραψε μέ τό αίμα 
,, του. Τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, πρέπει νά τό πιστέψωμε” .

Στό φυλλάδιο αϋτό τελειώνει καί ή κομεντί τού κ. Γρ. Ξε- 
νοπούλου “Μαριτάνα” .

'Ε λ λ η ν ικ ά  Γ ρά μμα τα », δεκαπενθήμερο περιοδικό. 'Αθήνα. 
Στό τεύχος τής 1ης Σεπτεμβρίου βρίσκομε τό τέλος τού διηγήμα
τος τής Ελένης Ρώτα «Οί Δασκάλες» καί ένα άρθρο τού μακα- 
ρίτη Γρανίτσα πού είχε πρωτοδημοσιευτεΐ στά «IΙαναθήναια* στό 
1911 «Ό Βενιζέλος στό σπίτι του *.

Στό τεύχος τής 19 Σεπτεμβρίου αρχίζει ένα περιγραφικό άρ
θρο τού Κώστα Πασαγ ,νη γιά τά Εφτάνησα.

♦ Ατλαντίς*. Μη* αίο εικονογραφημένο περιοδικό. Αύγουστος, 
Νέα Ύόρκη. — Ά π ’ τά περιεχόμενα εκείνα πού ξεχωρίζομε είναι 
•Αί έορταί τής Θάσου», άρθρο γιά τόν σύλλογο των Ελλήνων Λο
γιών καί Καλλιτεχνών στό Παρίσι (μέ εικόνα τού προέδρου τού 
συλλόγου), «Οί Ύψηλάνται».

*Κόσμος>. Πανελλήνιος εικονογραφημένη έπιθεώρησις. Βγαί
νει τρεις φορές τόν μήνα, τήν 1η, 10η, 20η.

Μέ τήν διεύθυνση τού κ. ΙΙαχτίκου άρχισε νά έκδίδεται άπ" 
τήν 1η Σεπτεμβρίου στό Παρίσι τό καλό αΰτό περιοδικό πού 
είναι συνέχεια τού Καίρινού περιοδικού «Νείλος», άλλά μέ εντελώς
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διάφορο πρόγραμμα καί περιεχόμενο. Μέ ανταποκρίσεις απτήν 
’Αθήνα, τό Λονδίνο, τήν 'Αλεξάνδρεια, τό Κάιρο' μέ πρωτότυπη 
ύλη πού ενδιαφέρει κυρίως τούς ξενητεμένους "Ελληνες' μέ επί
καιρη εικονογράφηση ό «Κόσμος· ελληνικό περιοδικό τού Παρι
σιού έχει ένα σοβαρό προορισμό καί πρέπει νά υποστηριχτεί.

Στό τεύχος τής 1ης Σεπτεμβρίου βρίσκομε συνεργασία τού κ. 
Ά ρ . Κουσίδη «Ό έν διασπορά Ελληνισμός». Ξεχωρίζομε, φυλ. 2, 
τό άρθρο “Salon des Tuileries” τού γνωστού ’Αλεξανδρινού νέου 
ζωγράφου Ά ρ· Παπαγεωργίου, πού μένει στό Παρίσι, καί τό ω
ραίο ποίημα τής Μυρτιώτισσας “Ξεψύχισμα”. Τό τεύχος τής 20ης 
Σεπτεμβρίου έχει στήν άρχή μιά ολοσέλιδη εικόνα τού κ. Βενιζέ- 
λου' μιά σελίδα τού κ. Καίσαρη γιά τόν Γιάννη Βλαχογιάννη, 
πού είναι τώρα στό Λονδίνο.

“Π ανόραμα", μηνιαία εικονογραφημένη καλλιτεχνική καί φι
λολογική έκδοσις. ’Ιούλιος 1928. ’Αλεξάνδρεια - Κάίρον. — Σιήν 
πρώτη σελίδα βρίσκομε μιά ωραία φωτογραφία τού Α γγέλου  
Σικελιανοΰ. Άπ.’ τήν ύλη ξεχωρίζομε τις αναδημοσιεύσεις ποιημά
των τού Σικελιανοΰ καί τού Μά/νη καί των διηγημάτων τού Απ. 
Λεοντή “ διπλός όρκος” καί τού Γιάγκου Πιερίδη “ Μοναξιά” . Ή  
“Μοναξιά” είχε δημοσιευτεί πέρσι στήν “’Αλεξανδρινή Τέχνη” καί 
μετά φάνηκε στόν ωραίο τόμο τού Γιάγκου Πιερίδη “ Ενας ϋένος 
καί άλλα διηγήματα”.

Δυύ πολύ καλά τεύχη λ βγάλε ή «Sem aine Egyptienne», 
(Κάιρο) τόν Σεπτέμβριο. Ή  “πολιτική έβδομός” τού Σεντές δια- 
σκεδαστική, έξυπνη. "Εχουν συνεργασία τού Ράσιμ (άπό τήν σει
ρά “Et Qrand-mère dit encore”), τού Μοσσέρη, τού Σουάλ (“ La 
proie pour l’ombre”), τής Jeanne Arcache. Δυό άξιοπρόσεχτες 
φιλολογικές σελίδες είναι “ Les mots arabes de la Langue Kiswa- 
hili” (τού A. Ά μπέλ). Καί στά δυό τεή,,η υπάρχει συνέχεια τής 
“ Enquête sur le mouvement artistique en France” — μεταξύ τών 
λογίων πού έδωσαν γνώμες είναι ό Φιλεάς Λεμπέγκ καί o Dela- 
haye. Οί εικονογραφημένες σελίδες “Quelques Intellectuels Ale
xandrins” παρουσιάζουν τόν Λιάτση, τόν Σκούφη, τόν Μάγνη, 
τόν ΙΙόλυ Μοδινύ, τόν Κατράρο, τόν Φίχτερ, τόν Καραβία, τόν 
Γιώργο Πετρίδη, τήν Ρίκα Σεγκοπούλου, τ Παπαδημητρίου 
(Μίμ. Πάπ.) καί άλλ.ους. Ό  Πάνος Σταυρινός δημοσιεύει μιά πο
λύ επιτυχημένη καί πιστή γαλλική μετάφραση τού ποιήματος τού 
Καβάφη “Ό  ’Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει” ή οποία συνο
δεύεται μέ όμορφα Croquis τού Μακρή. ,
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"H ellas". Περιοδικό Γερμανο-έλληνικό τού ’Αμβούργου. Στό 
φυλλάδιο τής 1ης Ιουλίου βρίσκομε άρθρο χοϋ διαπρεπή νεοελ
ληνιστή Dieterich. “ Deutscher Philehllenismus und deutsche 
„ kolonisation in griechenland”" άρθρα γιά χήν Κόρινθο καί χήν 
’Ελευσίνα· βιβλιοκρισίες άπ’ χίς όποιες μιά είναι για έκδοση χών 
“Διονυσιακών" χοϋ Νόννου' συνεργασία έλλήνων χής Γερμανίας.

< Π αναιγνπτια  . Εβδομαδιαίο περιοδικό γιά παιδιά, έιτύβους 
καί κορίτσια. Φυλάδια 1 -2 9  Σεπτεμβρίου. — Στύ φυλλάδιο τής 
1ης Σεπτεμβρίου βρίσκομε μιά πολύ χρήσιμη γιά χά παιδιά εξή
γηση μερικών σημείων χής σχιχουργικής του Ιναβάφη. ’Ιδιαίτερα 
μάς άρεσαν (φυλλάδιο 8 Σεπτεμβρίου) δυό σελίδες χοϋ Ψυχάρη 
“Μ. 278-289”. Έ ξοχη είναι ή ανάλυση πού κάμνει χών ομηρικών 
στίχων ' έξυπνόταχη ή παρατήρησή του επάνω στήν λέξη “κύμα”, 
δχι ό ενικός σχόν σχ. 285 Μ ισοδύναμε! μί υποκοριστικό. Σχό 
φυλλάδιο 15 Σεπτεμβρίου έχει συνεργασία τού Philéas Lebesgue, 
τρεις πρόζες στό γαλλικό" καί σχό φυλλάδιο 22 Σεπτεμβρίου διή
γημα (" ό Μηχανικός") χής Ρίκας Σεγκοπούλου. Ή  εγκυκλοπαιδι
κή στήλη χοϋ περιοδικού πολύ διδακτική. Ό  κ. Κ. Π . Σπανού- 
δης γράφει μέ συγκίνηση γιά την μεγάλη φιλάνθρωπη έλληνίδα 
Βιργινία Μπενάκη.

“ Libre". Αϋγουσχος-Σεπχέμβριος 1928. άρ. 70-71, Montpel
lier, Γαλλία.

“Μόδα καί Τ έχνη”. Αύγουστος. ’Αθήνα. Σχό λογοτεχνικό μέ
ρος τού περιοδικού σημειόνομε άναδημοσίεψη τού πονήματος "Ή  
Πόλις” τον Καβάφη" ποίημα χοϋ Σ. Παναγιωτόπουλον μιά στήλη 
άπ’ ιόν Νικολαΐδη· άρθρο (“Ά νδρες καί Γυναίκες Ύφανταί”) τού 
Φαλχάϊχς.

“Journal d es H ellèn es” Παρίσι. Τό φύλλο χής 30 Σε
πτεμβρίου περιέχει ειδήσεις άπιίς Βρυξέλλες γιά τις έλληνο-βελγικές 
σχέσεις" συνέντευξη τού γνωστού δημοσιολόγου κ. Ζωγραφίδη 
μέ χόν κ. Ζαβιχσιάνο σχήν όποία δίδονται πολλές πληροφορίες γιά 
χήν οικονομική θέση χης "Ελλάδας" μιά πολύ καλή ανταπόκριση 
καλλιτεχνική καί φιλολογική άπ' τήν ’Αθήνα τού κ. Μάριου 
Βαϊάνου.

“ Cinégraphe Journal”. "Εβδομαδιαίο περιοδικό, Σχό φυλλά
διο χής 27 ’Ιουλίου έχει ένα πεζό ποίημα τού Ά χμ ετ  Ράσιμ.

"Ο “Α ι& ιοπ ιχδς  Κόσμος” είναι εφημερίδα χήν όποια ελπίζομε 
ν.χ ένθαρρύνουν καί νά υποστηρίξουν οί "Έλληνες χής Άβυσση-
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νιας. Βγαίνει μιά φορά χή βδομάδα στό Άδδίς-Άμπάμπα καί 
είναι όργανο πού συντελεί σχήν επαφή χού ελληνισμού χής Ά - 
βυσσηνία; μέ τον πολυάριθμο αίγυπχιακό ελληνισμό. Σ ’ ένα 
φύλλο χού ’Ιουλίου μάς σταμάτησε χό άρθρο · Ιθαγενής έκπαί- 
δευσις· ασχολούμενο μέ τά μέτρα χής Άβυσσηνιακής Κυβέρνη
σης γιά χά σχολεία" ό άρθογράφος συσιείνει στήν Κυβέρνηση νά 
χρησιμοποιήσει "Ελληνες διδασκάλους. Σ ’ ένα φύλλο τού περασμέ
νου μήνα διαβάζομε περιγραφή τής άφιξης (στην 'Λ βυσσηνία) τού 
Μητροπολίτου Άξώμης ή όποια, λέγει ό “Αίθιοπικός Κόσμος”, 
“υπήρξε διά τόν "Ελληνισμόν εθνική πανήγυρις καί εορτή”.

“’Α ρκαδ ία”. Κυριακάτικη ελληνική έφημερίδα τού Σικάγου. 
Στό φύλλο τής 9ης Σεπτεμβρίου έχει άρθρο τού κ. Θ. Συναδι- 
νού γιά τά Γορτυνιακά Τοπεϊα.

“Χερχυραϊκή Ε λ π ίς ”. Έφημερίδα μέ πολλή κυκλοφορία 
στήν Κέρκυρα. Μέ άρθρα πού πραγματεύονται σπουδαία ζητήματα 
τού νησιού. Σημειώνομε μια μελέτη τού κ. Γ. Σ . Τρίβιζα πάνω 
στήν γεωργική καί συνεταιριστική κατάσταση τής Κερκύρας.

“β ί α  Ή χ ώ " ,  εφημερίδα τού Πόρχ-Σαΐτ.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

ε ν *  θ λ ι β ε ρ ό  Α γ γ ε λ μ α  μάς μεγάλωσε χ ό  πένθος πού λίγο πριν 
αίσθανθήκαμε μέ χό θάνατο χών μεγάλων μας Ν . Λύτρα καί 
Κ. Μαλέα.

Ό  Γεώργιος Ροΐλός πέθανε άφίνοντας ένα έργο σοβαρό, πολύ 
σημαντικό, δημιουργικό γιά χή νεώχερη ελληνική Τέχνη γιά τήν 
όποια ολόκληρα χρόνια δούλεψε ώς τεχνίτης καί ώς καθηγητής
τού Πολυτεχνείου.

Έντονώτερα άπύ κάθε καλλιτεχνική συγκίνηση τόν δόνησε 
τό πατριωτικό αίσθημα. Οί πίνακές του οί εμπνευσμένοι άπύ χήν 
εθνική παλιγγενεσία καί χήν άτυχη περιπέτεια τού 97, είναι οί 
πιό δυνατοί καί οί πιό χαρακτηριστικοί γιά τόν αξέχαστο τεχνίτη 
πού έργα του στολίζουν τήν Έθνική Πινακοθήκη μας.

σ τ η ν  “Revue de Paris” (Σεπτέμβριος - ’Οκτώβριος) φάνηκε
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ένα άρθρο τον κ. Ρουσσέλ μέ τόν τίτλο “ La littérature de la Grèce 
moderne'’.

Ό  n. Ρουσσέλ είχε γράψει (στό “ Libre”) ενα άρθρο, πέρσι, 
πάνω στό ποίημα του Καβάφη “Τέμεθος, Άντιοχεύς' 4G0 μ. X .” 
Τό άρθρο τον εκείνο τό άνασκεύασε ή “’Αλεξανδρινή Τέχνη” 
('Απρίλιος 1927) σέ σημείωμά της, μέ μιά κάποια αυστηρότητα, 
δικαιολογημένη όμως άπό την επιπολαιότητα μέ τήν όποια ύ κ. 
Ρουσσέλ καταπιάστηκε νά κρίνει Καβάφη.

’Αναγκαστικά τά θυμηθήκαμε αυτό. όταν διαβάσαμε τις ε’ίκσσι 
σελίδες τον άρθρου τον κ. Ρουσσέλ στήν “ Revue de Paris” καί 
μέ απορία είδαμε νά μήν άναφέρεται τό έργο τού Καβάφη.

Αν δέν είναι αυτά ή αιτία τής σιωπής του κ. Ρουσσέλ, έ 
τότε ή απροσεξία του είναι μεγαλύτερη άπό ότι τήν φανταξόμα- 
σιαν οταν γράψαμε τό σημείωμά μας πού προαναφέραμε καί στό 
όποιον κάηκαν κομάτι τά δάχτυλα τον κριτικόν.

Πάντως τό αποτέλεσμα είναι ότι οι αναγνώστες τής “Revue 
de Paris” μένουν απληροφόρητοι γιά ένα ζήτημα ουσιώδες τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Γιά τό έργο τον Καβάφη γράφτηκαν 
καί γράφονται διαρκώς μελέτες, άρθρα, σημειώματα' έκδόθηκε 
πανηγυρικό τεύχος στήν ‘Ελλάδα καί τώρα πρόκειται νά γίνει τό 
ίδιο καί στήν Αίγυπτο' καί στήν ’Αθήνα καί σέ άλλα κέντρα ελ
ληνικά γίνηκαν άξιοπρύσεχτες διαλέξεις περί αυτού' βγήκαν τομί
δια πάνω του' απασχόλησε καί απασχολεί τή σοβαρότερη ελληνι
κή κριτική' γιά τό άτομο καί τόν βίο τού ποιητή ή περιέργεια όλο 
και αυξάνει' ποιήματα τούΚαβάηη μεταφράστηκαν σέ ξένες γλώσ- 
σες καί έκτιμήθηκαν πολύ γιά τά νεότροπά τους στοιχεία : ένας 
απτούς εκλεκτότερους συνεργάτες αυτής τής “Revue de Paris” 
μεταφράζει μερικά' ποιήματα τού Καβάφη αναδημοσιεύονται διαρ
κώς στά ελληνικά περιοδικά καί τις ελληνικές εφημερίδες' σχο
λιάζονται, απαγγέλλονται, εξετάζονται διυρκώς' σ’ εκλεκτές φιλο
λογικές συγκεντρώσεις άπό άκρου εις άκρον τού ελληνισμού δίνουν 
αφορμή σέ συζητήσεις, σέ άναλύσεις' επηρέασαν τήν τέχνη νεωτέ- 
ρων ποιητών καί ολοένα επηρεάζουν περισσότερο.

Γι’ αυτό τό έργο, γι’ αυτό τό πολύ σημαντικό, ζήτημα 
τού φιλολογικού μας βίου δέν έμαθαν τίποτε οί άναγνώστες 
τής “Revue de Paris” ένεκα ή τής άπροσεξίας τού κ. Ρουσσέλ, ή  
επειδή κάηκαν κομάτι τά δάχτυλά του άπτό περσινό σημείωμα 
τής «’Αλεξανδρινής Τέχνης».

‘Αλλά καί χώρια άπτήν παράλογη αύτή παράλειψη, τό άρθρο 
τού κ. Ρουσσέλ δέν μάς έκανε καθόλου καλή εντύπωση..
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Δέν μάς άρεσε έκεϊ πού μιλά γιά τούς γάλλους νεοελληνιστές 
(σελ. 121) ή διατύπωση «Eug. Clément, Philéas Lebesgue, etc.»
"Επρεπε νά μακραίνει τό άρθρο του κατά δυό λέξεις καί νά γρα
φεί «Hubert Pernot, etc.» Μέσα σ’ένα «etc.» δέν είναι ή θέση 
τού άληθινού σοφού Hubert Pernot. Ό  κ. Ρουσσέλ άγνοεΐ τόν 
θαυμάσιο τόμο «La Grèce actuelle dans ses poètes»; Δέν μάς 
άρεσε ένα άλλο “ e tc .” εκεί πού μιλά γιά τις γυναίκες λόγιες 
(σελ. 138) “Thrylos, Myrtiotissa, Parren, Moatsou etc.” Μές στό 
“etc.” του τόν πληροφορούμε (κι έπρεπε νά τό ξέρει) δέν είναι ή 
θέση τής Γαλάτειας Καζαντζακη.

“Kostis Palamas très profondément influencé aussi”, άπό 
τήν κίνηση υπέρ τής δημοτικής τού τέλους τού περασμένου αιώ
να, “ne composa plus ses œuvres littéraires qu’en grec, devint 
et resta...” Τί περίμενε τόν Παλαμά νά γράφει ; Όλλανδέζικα ; Θέ
λει νά πεϊ grec usuel, ή κανένα άλλο επίθετο χαρακτηριστικό τής 
δημοτικής μορφής τής γλώσσας.

Στή σελ. 132 παρουσιάζει τόν Βουτυρά έμμεσα έπηρρεασμένο 
(μέσω άλλων συγγραφέων) άπτούς Ρώσσους. —τή σελ. 140 λέει ότι ό 
Βουτυράς είναι “étonnamment original”. Λογική μιά φορά! Ό  Βου
τυράς είναι μ ό νο  “original"' άς μάθει κιοΰτόάπό μάς ό κ. Ρουσσέλ_

Κοντοσταθήκαμε σάν είδαμε τό “ A. Maiacassis” (σελ. 136). 
‘Υποθέσαμε πώς ήταν τυπογραφικό λάθος. ’Αλλά μετά (σελ. 139) 
είδαμε “ Antoine Maiacassis” . Λοιπόν, τί είχες Γιάννη, τί είχα 
πάντα. Θυμηθήκαμε τό σημείωμά μας τό περσινό στό όποιο εί
χαμε τόν νά βοηθήσομε σέ κάτι “τριαντα” καί “έπτά”, σέ κάτι 
“ ν”, σέ κάτι “Νέα Ζωή” καί “Νέα Τέχνη”. "Ας τόν βοηθήσομε κ' 
εφέτος. ‘Ο Μαλακάσης λέγεται Μιλτιάδης.

Τι περιττά πράγματα είναι αυτά τά «h». Rhallis, Rhoïdis, Rhi- 
gas. Δασεία δέν βάζομε πια στό P . «La finne Rhallis» .' ή 
«firme» γράφει, τόνομά της Ralli. Καί γιατί ν ’ αρχαΐζει στό “ρ”, 
ένώ τό “η” (σωστά άλλωστε) τό κάνει “ ί” καί όχι «e». Καί γιατί 
εξαίρεση στόν Ραφτόπουλο ; Raftopoulos. Σαλάτα.

«La chute de Byzance (1453) considérée au point de vue 
littéraire ne fut p a s . . . .  une grande catastrophe». Μάς φαίνεται 
ότι χρειάζονταν εδώ ενα «ίσως», ένα «πιθανόν». Είμαστε κιόλας 
δισταχτικοί όταν μιλά γιά Βυζάντιο ό κ. Ρουσσέλ. Θυμούμαστε τά 
περσινά του (τά διασκεδαστικά) «la déconvenue des Byzantins- 
«ainsi il éclaire toute la vie sans but de Byzance» μέ τά όποϊα ζή
τησε νά εξηγήσει τό “ Περιμένοντας τούς Βαρβάρους” τού Καβάφη.

Άσχολεϊται μέ τό γλωσσικό ζήτημο — καί γιά τόν Ψυχάρη
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γράφει τρεις γραμμές περίπου ! Για την πελοίρια δουλειά του Ψυ- 
"χάρη, για την μεγάλη ψυχαρική επίδραση: τρεις γραμμές περίπου ί

Μάς φαίνεται δτι γιά τόν Κάλβο έπρεπε νά γράψει περισσό
τερο άπό δυύ (περίπου δυύ) γραμμές. Ό  Κάλβος είναι ένας δυνα
τός ποιητής πού θά ένδιέφερε τούς ξένους (μέσα στις δυό, περί
που δυό γραμμές του τόν ονομάζει κιόλας “surfait”).

Γιά τό θαυμάσιο έργο τού Κρυστάλλη δέν γράφει ό κ. Ρουσ- 
σέλ μιά λέξη. Γιά τό θαυμάσιο έργο του Παπαδιαμάντη επίσης 
τίποτε. Θά τούς ξέχασε. "Οπως είπαμε πέρσι είναι βιαστικός καί 
απρόσεχτος. Ά λλ ’ ήταν άδικο να μήν έλκυστεί ή προσοχή τού 
γαλλικού κοινού στά δυό έξοχα αύτά ταλέντα μας. Είναι τρομερό 
νά πληρώνει ή καλή υπόληψη τής λογοτεχνίας μας γιά τά βιαστι
κά καί τήν απροσεξία αυτού τού κυρίου.

Γιά τήν μεγάλη προσωπικότητα τού "Ιωνά Δραγούμη ούτε 
λέξη. Γιά τόν Οΰράνη, γιά τόν Ααπαθιώτη, γιά τόν Μπουφίδη ού
τε λέξη. Τ’ όνομα τού Καμπύση δέν τό αναφέρει. Μά πού είχε τό 
νοΰ του όταν έγραφε ό κ. Ρουσσέλ ;

Σάν ’Αλεξανδρινό περιοδικό οφείλομε νά πούμε δτι στό μακρύν 
άρθρο τού κ. Ρουσσέλ έπρεπε νά υπάρχει μιά σελίδα, ας είναι καί 
μισή, γιά τό ’Αλεξανδρινό πνευματικό κέντρο πού τά τελευταία εί
κοσι χρόνια εργάστηκε πολύ, έδειξε τέτοια ζωτικότητα καί πού ό 
κ. Dieterich — νεοελληνιστής πολύ ανώτερος, εννοείται, απτόν κ. 
Ρουσσέλ—ονομάζει (στήν ’Ανθολογία του) κορύφωμα λογοτεχνικό. 
Διαμαρτυρόμαστε έντονα γιά τήν παράλειψη ονομάτων ’Αλεξανδρι
νών καί γενικά αίγυπιωτών λογοτεχνών άξιας. ’Αγνοεί ό κ. Ρουσ
σέλ δτι στήν Αίγυπτο υπάρχουν σοβαροί παράγοντες τής ελληνι
κής λογοτεχνίας; "Αν τό αγνοεί, πώς τότε τού επιτρέπεται νά γρά
φει γιά τήν λογοτεχνία αύτή δταν δέν τήν κατέχει ολόκληρη. Εί
ναι θλιβερό νά παρουσιαστεί ή λογοτεχνία μας στούς ξένους άπό 
άνθρωπο ξεχασιάρη ή προκαταλειμμένο.

’Από τήν υπόθεση αύτή όλη τού άρθρου τού κ. Ρουσέλ απο
κομίσαμε ένα αίσθημα λύπης. Είμαστε ελληνικό περιοδικό, αγα
πούμε τά ελληνικά γράμματα καί εργαζόμαστε μέ θυσίες γι' αύτά’ 
καί λυπούμαστε γιατί έγινε σέ σοβαρό ξένο περιοδικό μιά παρου
σίασή τους πρόχειρη, ανάξια. Σκεπτόμαστε τί κρίμα πού δέν 
είχεν ανατεθεί ή δουλειά σέ κανένα απτούς αληθινούς καί .γερούς 
κριτικούς μας — στον Ά λκη Θρύλο, στόν Παράσχο, ή στόν 
Ά γρα , (τούς δυό τελευταίους αλήθεια μήτε τούς άναφέρει ό κ. 
Ρουσσέλ) καί νά γίνει έτσι μιά άρμόζουσα, παρουσίαση τής νέας 
μας λογοτεχνίας.
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