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"Ο ταν ό άνθρωπος είναι βαρύθυμος καί 
τ ά  βάσανα τοΰ πικραίνουν τή  ζωή θέλει 
μέ κάποιο τρόπο νά ξεφύγγ) άπό τις καθη
μερινές άλυσίδες πούχει περάσει στά  χέρια 
του ή ανάγκη και προσπαθεί νά πετάξη 
μέ τό  νοΰ του σέ τόπους ήσυχους, δπου 
ζοΰν άνθρωποι άπλοί, σέ μέρη πού γνώρισε 
όταν ήταν παιδί. Παρόμοια ταξείδια  
είναι πολλές φορές αληθινή λύτρωση καί 
ανάπαυση καί ύπνος γλυκός μ ’ έλπιδοφόρα 
όνειρα.

Τέτοια ανάγκη σπρώχνη και μένα νά 
γράψω γιά  τή  Σύρα. Δέν αφηγούμαι τα - 
ξειδιωτικές έντυπώσεις,' ούτε πρόκειται νά 
οδηγήσω τόν αναγνώστη μου σέ μέρη 
αξιοθέατα ή πλούσιες πολιτείες ή σε χώ 
ρες παράξενες κι’ εξωτικές. Θ ά  τόν ταξει- 
δέψω στή μικρή πατρίδα, στό ήσυχο νησί 
δπου οί άνθρωποι έδώ, καί χρόνια τώρα, 
δέν γνωρίσανε άλλη χαρά άπό τήν ικανο
ποίηση πού μάς χαρίζει ό μόχθος πού 
κατανικάη τ ά  μεγάλα φυσικά έμπόδια.

Δ έ θ ά  κουράσω τόν αναγνώστη μου μέ 
σοφίες πολύ ύποπτες, άραδιάζοντας τά χ α  
γνώσεις ιστορικές, γιά  τήν αρχαία ιστορία 
τοϋ νησιοΰ, άπό τήν  έποχή τοΰ 'Ομήρου

κΓ άκόμα πρίν. Π ιστεύω— άφοΰ τό  λένε οί 
ιστορικοί— πώς ή Σύρα σ τά  προχριστιανικά 
χρόνια 9ά είχε κάποτε καί βασιλέα καί θέα
τρο καί βουλευτήριο καί τό  φιλόσοφο τό  
Φερεκύδη καί έ'να ήλιοτρόπιο. Αύτά δμως 
δέν μπορεί νάχουν καμιά σημασία γιά  μάς. 
Ο ύτε δλα μαζύ κάνουν τό  θησαυρό πού 
κεντά τή  φαντασία μας καί κάνει τήν 
ψυχή μας νά φτερουγίζη πρός τ ά  έκεΐ. Ή  
απλότητα , ή ταπεινή ζωή καί οί άπλές 
συνείθιες πού έ'μπασε στό νησί ή χρ ιστια
νοσύνη κατά τούς πρώτους χριστιανικούς 
αιώνες καί έπίμονα κατόπιν καλλιέργησαν 
άφοσιωμένοι ιερωμένοι καθ’ δλο τό  με- 
σαίωνα καί ώς τ ά  νεώτερα καί τά  τωρινά 
χρόνια είναι δτι έδημιούργησε σ’ αύτό τό 
νησί τήν ατμόσφαιρα τής αρετής πού καί 
σήμερα άκόμη τήν αισθάνεται κανείς άν 
θελήση νά προσέξη τή  ζωή στήν Ά π ά νω  
χώρα καί στά χωριά. Δέν λέω πώς οί άν
θρωποι έκεΐ είναι ενάρετοι καί ή κακία 
δέν βρίσκει μέρη καί άσυλα νά θρονιαστή. 
'Ένας τέτοιος ισχυρισμός θά τα ν  παραδοξο
λόγημα, άλλά λέω πώς είχε τόσο οργα- 
νωθη ή χριστιανική ζωή ώστε τό  κακό νά 
φαντάζη πιό ζωηρά, ή αντίθεση καλοϋ καί



κακοϋ νάναι πιό έντονη καί νά διακρίνεται 
χωρίς φόβο νά μπερδευτή κανείς, σάν τό 
άσπρο  μέ τό μαϋρο.

**  *

Ή  Σύρα είναι πολυβασανισμένος τόπος 
καί οί άνθρο^ποι πάλεψαν πυλύ γιά  νά 
κάνουν γόνιμη τή  γή  τοΰ νησιοΰ. Πέτρα 
πολλή καί κοιτάσματα μεταλλικά δέν βοη
θούσαν τούς φτωχούς καλλιεργητές. Μά 
κι’ αύτοί δέν άφησαν γωνιά πού νά μή τή  
σκαλίσουν. Βρήκαν τρόπο ν ’ αναζητήσουν 
δίκαιη γή  καί· πάνω στά βουνά. Στόν 
I Ιύργο, στό Σύρυγγα μέ τ ’ άθάνατο νερό, 
στο Βόλακα, στό ΓΙισκοπειό, στήν Κυπε- 
ροΰσα. Καί δέν τούς έλλειψε ή ύπομονή. Τά 
εμπόδια τούς είχαν διδάξει τούς · είχαν 
κάνει πολύπειρους. Ό  μπάρμπα Γιωργά- 
λας ένας παλ  αΐκός πατριαρχικός τύπος 
στά  Τελιοϋ, ενα παραλιακό χωριό, κ α θ ι
σμένος στό ποτιστικό το' καί κάτο) άπό 
τήν κρεβατίνα πού ζύγιαζε πάνω στά κε
φάλια μας τ ά  τσαμπιά  τ ά  σταφύλια, τά  
ξυλομαχαιρούδια, μαϋρα καί ζουμερά, μοΰ 
ξηγοΰσε πώ ς δοκιμάζανε τή  γή. Σκάβανε 
λίγο καί βγάζανε τό  χώ μα  κι’ έπειτα  τό  
ξανάβαζαν στόν τόπο του. Κ ι’ άν γιόμιζε

ό λάκκος καί περίσευε χώ μα  τό  χωράφι 
ήταν αγαθό, άν όμως δέν γιόμιζε ό λάκκος 
ή γή ήταν άχαμνή.

Καί στό λόφο πού έχτισαν τή  χώρα 
τους καί σ’ αύτόν άκόμα βρήκαν τρόπο νά 
σκάψουν, ν αναζητήσουν, νά φυτέψουν. Δέν 
τούς έφτανε ή θέα πού άπό τό  ψήλωμά 
τους άγνάντευαν μακρυά τή  θάλασσα κ ι’ 
έβλεπαν ολοκάθαρα τή  Δήλο, τήν Τήνο, 
τή  Μύκονο, τή  Νάξο, άλλοι ήθελαν κάτω  
στά πόδια τοΰ όλόασπρου λόφου τους νά 
στρώνουν οί λαχανόκηποι πράσινο χαλί.

' Γπάρχει μιά παράδοση πού λέει πώ ς ή 
Σΰρα, ήταν εύφορη, μέ καλή καί άφθονη 
βοσκή, μέ πολλά καί θρεμμένα πρόβατα, 
γλυκό κρασί καί καλό σιτάρι. Ο ί άνθρωποί 
της δέν γνώριζαν άρρώστειες άλλά γερ
νούσαν καί χωρίς πόνους καί βάσανα ευ- 
ρισκαν ήρεμο καί γλυκό θάνατο.

Κανείς δέν είναι' σίγουρος άν ή παρά
δοση αύτή είναι σωστή. Ο ύτε όμως μπο
ρούμε νά τή  θεωρήσουμε ψεύτικη επειδή ή 
γή  τοΰ ντ,σιοΰ δέν παρουσιάζει σήμερα τ έ 
τοιο πλοΰτο. Τό νησί πέρασε κι’ αύτό τά  
βάσανά του. Ο ί μεγάλοι σεισμοί τοΰ 4 
αιώνος μ. χ. καί ό λοιμός τήν έποχή τοΰ 
’Ιουστινιανού άλλαξαν τή  σύνθεση τή ς

Πειρατική σκηνή στή Σόρα.

Ή  Σΰρα στά μεσαιωνικά χρόνια, κατά τόν ΤοΌρνεφωρ.

γής του καί σκόρπιζαν τούς άνίΐρώ- 
πους του. Καί σάν νά μήν έφθαναν αύτά, 
οί φτωχοί νησιώτες κάθε λίγο καί λιγάκι 
είχαν τούς πειρατικούς στόλους στό κεφάλι 
του ί πού τούς άφάνιζαν σέ τέτοιο βαθμό 
πού γιά  καιρό ξεφτοΰσε όλως ό ρυθμός τής 
ήσυχης ζωής τους.

I lap’ όλ’ αύτά . όμως ποτές δέν τούς 
■ άπόλειψε ό π ίστη καί ή 
ελπίδα. Ά π ό  τό  τ ίπ ο τα  
σχεδόν έχτισαν τ ά  χωριά 
τους : Τή Βάρη, τό  Μάνα, 
τ ά  Χροΰσα, τήν Παρακοπή, 
τή  Ν τελαγράτσια, τό  Κίνι, 
το  Γαλισσά κι’ άλλα πολλά.
Καί δέν άφησαν κορφή βου
νού καί λόφου πού πάνω 
'τη ς  νά μήν στήσουν ένα 
βωμό ευχαριστίας στό Ηεό.
Μικρά Ιξωκκλήσια άσπρα 
σάν περιστέρια, επάνω σέ 
φαλακρές κορφές καί στις 
ρεματιές καί στούς κάμπους.
Π ίστη  καί δουλειά, εκκλ,ησιά 
καί χωράφι ήταν ή παληά

Ταξείδεψα σέ πολλά μέρη 
y.xl έγνώρισα γεωργούς καί

ποιμένες καί τούς κουβέντιασα γ ιά  νά 
μάθω τίς  συνείθιές τους καί νά δώ τή  μά
θησή τους στά γεωργικά, μά λιγοστοί 
φανέρωσαν πώς ήξεραν τόσο βαιΐϊΐά  νά 
κυβερνήσουν τή  γή τους όσο οί Συ
ριανοί. Κατέχουν τά  μυστικά τή ς γής 
τους καί ξέρουν πώς νά σπέρνουν τ ά  χορ
ταρικά καί τά  γεννήματα, πώ ς νά κεν

τρώνουν τ ά  δένδρα καί τά  
κλήματα, πώς νά κυβερνούν 
τούς καρπούς καί τά  κρασια 
γιά  νά μήν άφανίζωνται, 
πόσο παχυά καί υγρή πρε- 
πει νάναι ή γή  γιά  τό σιτάρι 
καί πόσο δεύτερη γιά  τό  
κριθάρι. Ρεγουλάριζαν τό 
νερό γ ιά  τά  όσπρια με 
μαγκανοπήγαδα ποΰ τά  γύ 
ριζε ένα γαΐδοΰρι όλο ύπο
μονή καί καρτερία. Σ τά  
ξερά μέρη φύτεψαν συκιές 
πού έχουν γεμίσει όλο τό 
νησί πολλών λογιών σ ΰκα : 
Τ ά γλυκομάρωνα, πού ξηραί- 
νωνται στόν ήλιο καί ψή- 
νουνται σ~ούς φούρνους, τά  
ξυνομάρωνα. πούναι γλυκά 

Πισκο;τειό σάν το  καθ^αριο μελι, ο[



άμπουρκοϋνες, σϋκα προφαντά καί θρεμένα, 
τ ά  λουμπάρδικα μαϋρα απόξω και κόκκινα 
σάν αίμοστάτες άπό μέσα καί στό στόμα 
ζάχαρι. Και τά  άσπρα καί τά  μαϋρα σϋκα 
είναι γλυκά καί θρεφτικά. Και οί έληές 
δέν απολείπουν άπό τό νησί. Ό  Τουρνεφώρ 
μιλάει γ ιά  παληά έλαιοτριβεΐα στόν Κοϊμό 
καί στό Γϋρι. Κ ι’ άν σήμερα οί Ιληές είναι 
λιγοστές καί δέν μπορεί νά γίνη παραβολή 
Iχζ την Μιτυλίνη, την Κρήτη, τά  Ε φ τ ά 
νησα τή  Μεσσηνία καί τά  Σάλωνα όμως ό 
τρόπος πού έχουν οί 
Συριανές νά φτιάνουν 
τ ίς  έληές τσακιστές 
καϊ κολυμπάδες μο- 
σκομυρουδατες μέ τό  
μάραθο, δείχνουν π α 
ληά μαστοριά πού δέν 
βγαίνει παρά άπό ά- 
φθονία καρπών. Γ ιατί 
οί παληοί χρονογράφοι 
καί ταξειδιώ τες μιλά
νε καί γ ιά  πολλά σ τα 
φύλια. Κ ι’ αύτά είγαι 
λ ιγοστά  σήμερα. Το 
τραγούδι ομω ςτο  λεει 
ολοκάθαρα.

Νά'χα νερο τοϋ Σόρυγγα 
σταφύλ’ από τα Χρουσα 
κ’ ενα κλωνί βασιλικό 
άπό ττ,ν Κυπερουσα.

"Οσο γιά  τ ά  ζαρ
ζαβατικά αύτά είναι 
καθαρός πλοϋτος τοϋ 
νησιοϋ. Τ ά προφαντά 
ζαρζαβατικά τής Σύ- 
ρας γεμίζουν τ ίς  ελ
ληνικές αγορές.

Τήν πρόωρη βλάστηση τή  /ρ ω  στα στή 
γή. "Οσο γ ιά  τό κυνήγι της, πού άποί>α- 
νάτισε ό μακαρίτης Ό ρφανίδης στό 'Γίρι- 
Λίρι, αύτό έρχεται μέ τούς άγέρηδες ποϋ 
φυσοϋν τόν Αύγουστο καί τό  Σεπτέμβριο 
άφθονο καί ζηλευτό. Ά πό  τό βορηα δέ 
φοβάται ή Σ ύ ρ α .Ό  νοτιάς όμως τή  χτυπ ά  
κατάφατσα καί αχρηστεύει το  λιμάνι της.

***

Ά ν  θές νά γνωρίσης τό  Συριανό φϋγε 
άπό τήν Έρμούπολη κι’ ανέβα στή Χώρα ή 
έ'βγα στό χωριό. ’Α πάντησα γέρους φαμε
λάτες ένενηντάρηδες γερά κόκαλα. Τούς γέ
ρους αύτούς άν καί αδύνατους πιά γιά  δου

λειά, τους είδα ν ανεβαίνουν τά  σκαλιά,, 
νά σταματούν στα καντούνια για  νά 7τά- 
ρουν τήν άνάσα τους καί πάλι νά σέρνουν 
τό  βήμα τους ώς τόν Ά η  Γιώργη ή  ώς τ ή ν  
Παναγιά τοϋ Καρμήλου, στό παληό μονα
στήρι τών Ιησουιτών, ή  ώς στόν άη Γιάννη 
στο μοναρτήρι τώ ν Καπουτσίνων ποϋ είναι 
άκόμα πιό παληό. Καί πίσω τους είδα τ ίς  
ΥΡΤ(ε5 σκυφτές καί μαυρομαντηλοΰσες κα
θημερινή καί σκόλη νά μπαίνουν στήν εκ- 
κλησιά νά ποΰν ένα ροδάριο.

Τό μ ά τ ι μου ποτέ 
δέ στάθηκε στόν πο
λιτισμένο τόνο πού 
παρουσιάζει ή ζωή 
στήν Έρμούπολη μέ 
τ ίς  πλατείες της, τ ά  
καφφενεΐα της, τή  
λέσχη της, τά  μαγα
ζιά της, τις φάμπρι
κες της. Ο ί ταβέρνες 
της μόνο δίνουν έναν 
τόνο γραφικό στή 

τη ς πού δέν 
'έχει κανένα άλλο δικό 
τγ)ξ χρώμα. Μόλις 
δμως ξεπέρναγα το· 
παυσύληπο κι’ άντί- 
κρυζα τά  σ κ α λ ιά , 
άσπρα καί γραφικά, 
άναθυμόμουν τήν πα“ 
ληά σκάλα τοϋ Ια
κώβ κ ι’έ'ννοια>θα πώ ς 
γλυστροϋσα άπό τ ή  
πεζότη τα  καί περ- 
νοϋσα σέ μιά ζωή 
άπλή, μέ νόημα βα
θύ. Ενοιωθα μέσα 

στο μοναστήρι τώ ν ’Ιησουιτών ή τώ ν 
Καπουτσίνων τό λεπτό άρωμα τής π ί
στης ποϋ θερμαίνει τό  λευκό βράχο. Σ τή  
Σύρα ύπάρχει άληθινή θρησκευτική ζωή 
καί κάί>ε φαμίλια εχει βοηθήσει μέ τ ά  
μέσα τη ς καί τόν τρόπο της σ’ αύτό τό  
κατόρθωμα, τό  άξιο Ιερατείο της.

Αν είναι όμως δουλευταδες καί θρήσκοι 
οί Συριανοί δέν είναι γ ι’ αύτό λιγοιτερο 
γλεντζέδες καί μερακλ.ήδες στόν έροιτχ 
στο κρασί καί στόν καπνό. Α ίγοι άνθρωποι 
τοσο εύθυμα τραγούδησαν τόν έρωτα οσ» 
οί γέροι Συριανοί στά γλέντια  τους. Πρό
χειρα αύτοσχέδια δ ίστιχα  έρο>τικά κα ί 
παινετικά τραγουδιοϋνται στις κοπέλλες

Τοποθεσία στά Βαπόρια.

καί στά  ζευγάρια πού κι’ αύτά άπαντοϋν 
μέ τόν ίδιο τρόπο. Πλούσιες ηχηρές ρίμες 
θησαυροί λέξεις μέ κάποτε τ ίς  συλλαβές 
τοΰ ένός στίχου περισσότερες ή λιγότερες. 
Ο ί φανατικοί δασκάλοι τοϋ μέτρου άς συ- 
χωρέσουν τούς άπλούς αύτούς ανθρώπους.

Στοίι Σεοαστιά1 τ’ ανήφορο 
θ"ά στήσω καλτερήμ.1 
Γ'.ά νά περνούν ο! λεύτερε: 
νά κάνουνε σεήρι.

Κ αί βλέπεις τούς νιούς,' φραγκοραφτάδες 
ή  τυπογράφους— 
αύτές οί δυό τ έ 
χνες είναι οί πιό 
διαδομένες στήν 
άπάνω Χώρα—  
τ ά  βράδυα πού 
σχολνάνε μέ τό  
βασιλικό στό χέρι 
νά καρτεροϋν τ ίς  
όμορφες κοπέλλες 
στα  καντούνια νά 
τ ίς  κρυφοκουβεν- 
τιάσουν, νά τούς 
χαρίσουν τό  βα-

1 Σεβαστιας=αγιος 
Σεόαστιανός,Ύπάρχει 
-στή Σΰρα ωραία κα
θολική εκκλησία.

σιλικό νά τ ίς  ορκίσουν στήν άγάπη  τους. 
Κ ι’ ύστερα ή παντρειά, ή νόμιμη παντρειά 
μπρός στόν παπά  πού εύλογά τήν ένωση 
τους καί τό  -σπιτικό τους. Από τότες 
άρχίζει τό  νοικοκυριό, πού σέ παληότερα 
χρόνια ήταν πιό πλούσιο καί πατριαρχικό.

Τό σιτάρι πού τό άλεθαν οί άνεμόμυλοι 
μέ τ ά  όχτώ  πανιά— λείψανα αύτών τών 
μύλων βλέπομε καί σήμερα στά  Βαπόρια 
καί στό βουνό τής άγιαπαρασκευής— γίνον
ταν γλυκό καί νόστιμο ψωμί. Τόψηναν οί 

φοϋρνοι τώ ν σπι- 
τιών. Τ ά χωρικά 
σ πίτια  έχουν καί 
σήμερα τέτοιους 
φούρνους. Κ ι’ οί 
σοδιές ήταν πλού
σιες, τό λάδι και 
τό  κρασί δέν άπό- 
λειπε, ούτε τ ά  
χοιρινά τά  σύγ- 
λινα, οί κοπανι
στές κι’ οί φημι
σμένες οί λοϋζες 
καί τά  συριανά 
λουκάνικα.

Ε ίπ α  πάρα π ά 
νω πώ ς τό  νησί

Συριανοί ψαράδες. είναι πολυβασα-

«



νισμενο. Αέν είπα ψέμματα. "Αν οί Σ υ 
ριανοί δέν είχαν τόση πίστη στό Θεό 
καί τόση άγάπη στό νησί τους θ ά /α ν  
φύγει, Μ χα ν  σκορπίσει στά τέσσερα σημεία 
του ανέμου έδώ καί πολλούς αιώνες. Ή  
ζωή τους- κατά  τόν μεσαίωνα ήταν ένας αδιά
κοπος πόλεμος μέ τούς πειρατές. Καί οί Τούρ
κοι δέν τούς άφησαν ήσυχους. Πολύ πριν άπό 
τόν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε ', ό Καθολικός 
αρχιεπίσκοπος Σύρου Άνδρέας Κάργας καί 
ό εφημέριος Μ ηχαήλ κρεμάστηκαν στά 
1617 στό κατάρτι τής Τούρκικης Φ ρεγά
δας ώς εχθροί τοΰ Σουλτάνου

Ε ίπα  στήν άρχή πώς δέν αφηγούμαι 
εντυπώσεις ταξειδιω τικές ούτε πρόκειται 
να οδηγήσω τον άναγνώστη μου σέ μέρη 
αξιοθέατα  ή πλούσιες πολιτείες ή σέ χ ώ 
ρες παράξενες κι’ έξωτικές. Πρέπει σ’ αύτά 
νά. προσθέσοί πώς διόλου δέν είναι σκοπός 
μου νά τοΰ γνωρίσω τή  σύγχρονη ό'ψη 
τών πραγμάτω ν καί νά τοϋ πώ  ξερά καί 
ανούσια πράματα  πού δέν έχουν καμιά σχέση 
μέ τό  ^ταξεΐδι τής ψυχής μου. Είναι δι
καίωμά μου στά τέτο ια  π ετά γμ α τα  τοΰ 
νοΰ, νά σταματήσω δπου βρίσκω τή  χαρά, 
σε χωριά ή σέ καλύβες, σ’ έκκλησιές ή μο
ναστήρια, σέ καντούνια φτωχικά, στούς 
άγριόσκινους ή τ ίς  άλυγαριές κι’ δχι στά 
χρυσάνθημα τών περιβολιών, ή στά θαύ
ματα  τή ς βιομηχανίας καί τούς θησαυρούς 
τής κοσμικής^ ζωής. Αικό μου έργο δέν 
είναι αύτό. Ά π ο ζη τώ  τήν ψυχή τών 
πραγματω ν καί δέν νοιάζομαι γ ιά  τά  πρά γ
μ α τα  αύτά κ α θ’ έαυτά ό’σο νοιάζομαι γ ιά  
τα  βαθύτερα νοήματα πού συμβολίζουν. 
Κι η Συρα που είδα κι’ έζησα είναι 
έ'να κομμάτι άπό τά  λιγοστά στό 'Α ρχιπέ

λαγος πού μέ τήν άπλή ζωή 'καί τήν άρετή. 
φανέρωσε μιά ψυχή, μιά πνευματικότητα στό 
/.ερασμα των αιωνων. Τ ι σχέση εχει άν αύτά 
είναι άγνωστα στούς πολλούς ή καί σέ δλους 
ή άν είναι χαμένα γιά  τά  μάτια  τών β ια σ τι
κών καί τών προκατηλειμένων. Φ τάνει πού 
γιά  άλλους, αδιάφορο λίγους ή πολλούς—  
θά  σταθοΰν καταφύγιο θά  σταθούν . πρά
σινες ολόδροσες οάσεις πού σ’αύτές θά  τρέ- 
ξουν γιά  νά γλυτώσουν τήν ψυχή τους 
πού άπό ώρα σέ ώρα κινδυνεύει νά χ α θ ή .Έ τ σ ι 
ένα πρωινό στά χαράματα  μόλις ξεμπαρ
κάρισα πριν πάω, στο σπίτι μου, τρεχάτος 
άνέβηκα τά  λευκά σκαλιά τής χώρας καί 
ξημερώματα μπήκα στόν "Αη Γιάννη ιοΰ 
μοναστηριού τώ ν Καπουτσίνων καί τράβηξα 
σέ μιά γωνιά γνώριμη κι’ άγαπητή . Ό  π α 
τέρας I ιμοθεος έλεγε τήν πριότη λειτουργία 
καί γονατιστοί άκουγαν, τήν πρωινή εκείνην 
ώρα. τή θεία προσευχή γέροι καί νέοι. 
γρηές καί κορίτσια, νοικοκυρές καί δουλευ- 
ταδες καί μικρά παιδιά πού βοηθοΰσαν τό  
λειτουργό. I Ιρωΐ άκόμα ξεκίνησα νά κατέβο* 
απο τή  μεριά τοΰ Σ αμπαστιά  πpόc τό  
σ π ίτι μου καί κάθε καντούνι καί κάθε έκ- 
κλησιά καί κάθε χτύπος καμπαναριού μοϋ 
ιστοροΰσαν μιά ιστορία άπλή σάν παρκ- 
μϋθι κι’ δμορφη σάν τραγοΰδι πού μοϋ 
ησύχαζε κάθε τρικυμία τής ψυχής καί κάθε 
πονηριά τοϋ νοΰ.

Μιά Συριανοπούλα ποτίζοντας τά  βασι
λικά της καί τά  γαρούφαλα τραγούδαγε 
άγνατεύοντας στήν κορφή τή  λευκή ε κ -  
κλησιά τ  άη Γιωργιοΰ.

"Αγιέ μου Γιώργη Συριανέ
Μήν κινεί; άδικο σέ με.

Ή  γυναίκα περπατούσε αργά, σέ από
σταση δυό Βημάτων άπ’ αυτόν και κά
ποτε σταματούσε στή μέση τοΰ δρόμου, 
άποφεΰγοντας τ’ αυτοκίνητα πού κατέ
βαιναν άπ’ τήν εξέδρα και έμπαιναν στήν 
’Εθνική οδό, παρατηρούσε τά πολύχρωμα 
θεατρικά προγράμματα, σάν νά μεθούσε 
στόν ήλιο πού τής έσχημάτιζε έ'να είδος 
φωτοστέφανο γύρω άπό τά κατάξανθα 
μαλλιά της.

Κάποτε δ Φόλινο προσπαθούσε νά 
συνάντηση τό βλέμμα τό δικό της, άλλά 
δέν κατώρθωνε νά τήν σταματήση. Κά
ποτε τόν κινούσε ή αλλόκοτη περιέργεια 
νά μάθη ποιά ήταν καί νά τής πή κάτι 
στόν μεγάλο δρόμο πού ήταν γεμάτος 
κόσμο.

’Άλλος κόσμος έρχονταν άπ’ τάς παρό
δους και τά καταστήματα και τραβούσε

γιά τή Μανιάπολη, δπου τό πεζοδρόμιο 
χωρίζεται εις δ ύ ο : ένα μιέρος μπαίνει 
στήν πλατεία τής Βενετίας καί τάλλο 
τραβάει κατά τά ψηλά και μαυρισμένα 
σπίτια τών Τρέ Καννέλε, δπου ή κυρία 
Μαρία Πάολι είχε ανοίξει τό παλιό φοι
τητικό οικοτροφείο.

Ά π ό  τότε πού ή κυρία αύτή μετακό
μισε άπ’ τήν Παλομπέλλα στό κέντρο τής 
Ρώμη:, δλοι οί ένοικοί της, άκόμη καί 
μερικοί πού είχαν πάρει τό δίπλωμά 
τους, τήν ακολούθησαν, γιά τήν τιμιό
τητά της, τή λεπτότητα καί τήν καλωσύνη 
της, σάν μιά γυναίκα πού άσπρισαν τά 
μαλλιά της γιά νά μεγαλώση δλα εκείνα 
τά παιδιά πού τήν έγνώριζαν μέ τό 
δνομα κυρία Μαρί καί τήν αγαπούσαν 
στ’ αλήθεια.

’Εκεί δπου είταν έκτεθειμένα τά προ
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γράμματα και οι Εικόνες από διάφορες 
άρτίσιες, ή νέα πού παρακολουθούσε ό, 
Φόλινο Καμπάνα σταμάτησε σαν σαστι
σμένη. Η (’όμορφες δεσποινίδες, ντυμένες 
με ελαφρότατα φορέματα, έξασκούσαν στή 
νεαρή καρδιά της μιά παράξενη γοητεία. 
Καθώς δμως στέκονταν καί τίς θαύμαζε, 
ενας άντρας έσκόνταψε άπάνου της ελα
φρά, εσύρθηκε δίπλα της, τήν έκαμε νά 
κόκκινηση. Ή ταν κομψά ντυμένος, χωρίς 
καπέλλο καί τήν παρακολουθούσε άπ’ 
τήν πλατεία τής Εξέδρας ώς έκεΐ πάνου, 
χωρίς νά τόν καταλάβη.

Τής είπε κάτι άσήμαντό ί’σο>ς καί πε
ριττό, ίσως μιά φιλοφρόνηση, ένα γλυκό 
λογάκι, ίσως μονάχα τήν χαιρέτισε, κι’ 
αύτή έχαμήλωσε τό βλέμμα. Αύτός δμως 
επέμενε \ά  μάθη τ’ δνομά της.

Δεσποινίς, δέν ακούσατε; Σάς είπα 
τό δικό μου...

Πώς, πώς είπατε;
— Φόλινο!

Τί όνομα!
— ~  Φόλινο Καμπάνα. Δέν σάς άρεσε ι ;

1 ιατί δεν μού λέτε καί τό δικό σας;
Δέν απαντούσε, δέν μπορούσε ν’ άπαν- 

τηση. Καί όμως, τί κακό θά ήταν αν 
τού έ'λεγε κι’ αύτή τό δικό τη ς; Ά ν  τού 
έ'λεγε: κύριε Φόλινο, μέ λένε Βέρα . . . .

απ ευθείας τό όνομα της καί τό 
επώνυμό της : μέ λένε Βέρα Σαμπατίνι 
καί είμαι αύτή πού είμαι... Πώς Θά 
μπορούσε να τού ’πή μονάχα τ’ όνομά 
της; Της φαινόταν πολύ άσχημο αύτό, 
επειδή έπρεπε νά τά πή δλα : — μέ λένε 
Βέρα Σαμπατίνι, έχω έ'να όνομα πού δέν 
είνε δικό μου, δέν έγνάιρισα τόν πατέρα 
μου, καί ή μητέρα μου είνε αύτή ή γρηά 
πού κατεβαίνει τή σκάλα.—Τόν έγνώριζε 
λοιπόν; Λιγάκι άπό τότε πού τό οικοτροφείο 
τών φοιτητών ειχε μεταφερθή έκεΐ. Τό 
οικοτροφείο ηταν στο πρώτο πάτωμα κι’ 
αυτή έ'μενε στό πέμπτο μέ τή μητέρα 
της, στο .τελευταίο, κάτου άπό τη στέγη.

Εσυνέχισε τό δρόμο της καί πίσω 
πάντα αυτός, ό ξεσκοΐ’φοηος καί κομψον- 
τυμενος. Στή στροφή τού δρόμου έστα- 
μάτησαν και οί δυο, σάν καρφωμένοι 
από ένστικτο, σχεδόν μπροστά στή πόρτα.

Ωστε καί σείς μένετε έδώ ;
— Ν αί...
— Κ άτω ;
— ’.Απάνω!

— ΙΙού;
— Ψηλά, πειό ψηλά άπό σάς!
Έγέλασε εύθυμα γιά τή μικρή άθώα

περιπέτεια, μπήκε στόν διάδρομο, ανέ
βηκε τό πρώτο σκαλοπάτι, έστηρίχθηκε 
στόν^ τοίχο. ’Έτρεμαν λιγάκι τά γόνατα, 
τής έτρεμε λιγάκι καί ή καρδιά. Άλλά 
γιατί, γιατί;

— Μένω δύο χρόνια έδώ, τό ξέρετε;
— ’Όχι, κύριε ! *

• — Καί σέ δυό χρόνια είναι ή πρώτη 
φορά. σάς δρκίζουμαι, πού σάς βλέπω.

— Τό πιστεύω, κύριε!*
Δέν βγαίνετε ποτέ, σεις;

— Κάποτε, γιά νά πάρω δουλειά καί 
νά τήν παραδώσω...

Συμμαζευόταν, έκατέβαζε τό φουστάνι, 
προσπαθούσε νά κρύψη τά σχισμένα πα
πούτσια, τίς ξεφτισμένες κάλτσες, άλλά τό 
πρόσωπο;

Ειχε ενα ωραιότατο, άδύνατο καί χλωμό 
προσωπάκι, φωτισμένο άπό τά δυό γα
λανά μάτια, σχεδόν πράσινα, κΓ έ'να χα
μόγελο δέν έσβυνε ποτέ άπ’ τά χείλη της.

Δέν ήξεραν τί νά πούν, δέν μπορού
σαν νά πούν αύτό πού σκέφτονταν. Αύτός 
ήθελε νά καταλάβη μόνη της—δτι καθώς 
τήν είδε τοΰ άρεσε υπερβολικά — αύτή 
ήθελε να τού ζητήση συγγνώμη γιατί 
παρουσιάστηκε μπροστά του μονάχα τότε, 
έπειτα από τόσο καιρό πού ανέβαιναν· 
τίς^ ίδιες σκάλες, ντυμένη κατ’ αύτόν τόν 
τρόπο, σάν ζητιάνα.

Κάποια πόρτα άνοιγε, κάποια πόρτα 
έκλεινε, κάποιος κατέβαινε. Έκυττάχτηκαν 
γρήγορα, αύτός έστάθηκε μπροστά στό 
οικοτροφείο τής κυρίας Μαρί, έπειτα 
άκουσε τό κουραστικό άνέβασμά της, 
ψηλά, πειό ψηλά...

** *

Τό ξέρετε δτι ε’ίσαστε ένας περίερ
γος τύπος; Βέβαια, πολύ περίεργος! Ελάτε 
εδώ, καθήστε σιμά μου. Δέν βλέπετε; 
Ασπρισαν δλα τά μαλλιά μου καί μπο

ρείτε νά μέ θεωρήσετε μητέρα σας. Π ό
σων χρονών είστε;

— Είκοσιδύο.
— Κ’ έγό), γιά μαντεϋτε;
— Πενήντα !

( Αστειυεστε, βέβαια! Καί ένας στρα
βός θαλεγε εξήντα, καί είμαι εβδομήντα, 
ούτε ένα λιγώτερο. . .

— Δέν φαίνεστε γιά τόσα !
—Καί δμως τά έχω.
—Λ οιπόν;
—Σείς εΐσαστε άπό τό Ά λ- 

μπάνο, έχετε τήν μητέρα σας, 
τόν πατέρα σας, καί άν σάς 
έβλεπαν, αν ήξεραν, θά σάς 
έπαιρναν άπ’ τό χέρι καί Θά 
σάς έλεγαν: Παιδί μου, τε
λείωνε ! Μά δέν βλέπετε, δέν 
καταλαβαίνετε; Σεις αύριο θά 
πάρετε τό δίπλωμά„σος, θά 
γίνετε γιατρός. Γιατί Θά μεί
νετε στή Ρ ώ μ η !

— Βέβαια !
— Θά βάλετε στήν πόρτα 

σας μιά πινακίδα πού θά λέη : 
«Φίλης Καμπάνα, χειρούργος. 
Δέχεται καθ’ έκάστην.

— Πλήν τών εορτών !
— Βέβαια! «Πλήν τών εορ

τών, άπό τής 1ης μ. μ. εις τάς 
4ης μ. μ. ’Έτσι;

— Θαυμάσια!
— Καί σεις, ό Φόλινο Κα

μπάνα, ό χειροΰργος, ποΰ έ- 
σπουδάσατε, ποΰ ξέρετε τόσα 
πολλά, ποΰ κατάγεστε άπό 
μιά καλήν οικογένειαν, σεις, 
τέλος πάντω ν... πρέπει νά τήν
η ν η π η τρ  !

θά έπαντρεύοντο, αύτός, ένας γιατρός, 
κι’ αύτή ποΰ έκανε κεντήματα. Καί τούχε 
’πή τήν άληθεια. Ή ταν  ένα κορίτσι τοΰ 
δρόμου, κάποτε, άπό τήν πείνα καί τή 
φτώχεια, άλλά τώρα δούλευε γιά νά μείνη 
τίμια, τό πρωΐ ως τό βράδυ, τρυ- 
ποΰσε τά χέρια της μέ τό βελόνι καί 
χαλούσε τά μάτια της.

Στή γωνία τού δρόμου δπου τήν είχε 
κάποτε συνάντηση, κάτω άπ’ τό κιτρι
νωπό φώς ένός φαναριού, σφιγμένου στόν 
τοίχο, έκλεβαν δ ένας τοΰ άλλου φιλιά, 
σάν κλέφτες, κ’ ένω ή καρδιά τους χτυ
πούσε δυνατά έπανελάμβανε τή / ίδια 
πάντα υπόσχεση . . .

— Είστε τρελλός! —τού είπε μια μέρα 
ή κυρία Πάολι,—άλλα εισαστε καλο παιδί. 
Ά ν  δμως ήμουν μητέρα σ α ς ...

— Καί δ μ ω ς...
— Τί πράγμα;
— Ή  μητέρα μου είνε εύχαριστημένη.
—Σάς τό είπε, αύτό; Καί σείς τής είπατε..

Δέν ήταν ί'σως άκόμη παιδί; Τά λό
για τής ηλικιωμένης κυρίας έμπαιναν 
κατ εύθείαν στήν καρδιά του καί τον 
έκαμαν νά χλωμιάση. Ά ν  δέν ήταν άντρας 
καί αύριο γιατρός, άν ήταν μονάχα παιδί, 
δπως είναι τόσοι, θά λυποθυμοΰσε ίσως 
επειδή ή ηλικιωμένη σπιτονοικυρά του 
τού έ'λεγε νά τήν άφήση!

Σηκώθηκε, έβημάτισε λιγάκι μέσα στό 
δωμάτιο, έπήγε στήν πόρτα, τήν άνοιξε, 
ένόμισε πώς άκουσε βήματα, ήταν τό 
γνωστό του περιπάτημα!

“Εφευγε πάντα κατά τόν ί'διο τροπο, 
εύρισκε τή Βέρα στή σκάλα, τήν έπαιρνε 
άπ’ τό μπράτσο, τήν φιλούσε στό στόμα, 
τήν έ'περνε στούς δρόμους τής Ρώμης, 
•χάνονταν καί οί δύο μέσα σ τ η ν  απέραντη 
πολιτεία, μεθυσμένη άπό ευτυχία, άπό 
αύταπάτες καί άπό χίμαιρες, στούς σκο
τεινότερους καί πειό ύποπτους δρόμους, 
γ ιά  νά πούνε αύτό ποΰ γνώριζαν δλοι 
τώρα, δτι άγαπιώνταν άπό χρόνια, δτι



— Ν«ί, τήν περασμένη εβδομάδα, δταν 
πήγα στό σπίτι. Και μοΰ ειπε: « Ά ν  σοΰ 
άρέση, αν τήν άγαπάς, αν είναι τίμια ...»

— Βλέπετε, τ ίμ ια !
-— Μοΰ ειπε: « Ά ν  είναι τίμια, μπο

ρείς νά τήν πάρης, γιατί εγώ έγέρασα 
πειά καί συ είσαι άντρας». Έκαταλάβατε; 
“Αντρας!

Έστεφανώθηκαν ένα πρωί τόν Α π ρ ί
λη, σ’ ένα εκκλησάκι έξω απ’ τή Ρώμη, 
όχι επειδή δέν ήθελαν νά τούς δή πολύς 
κόσμος, άλλά επειδή είχαν πάρει ένα 
σπιτάκι στό Πόντω Μίλτο. δυο δωμάτια, 
ένα σαλονάκι, μιά κουζίνα γι’ αυτόν, γι’ 
αύτήν, γιά ν’ άγαπιώνταν περσότερο ά
κόμη.

Άκόμη καί ή κυρία Πάολι έφάνηκε 
ευχαριστημένη. Κάποτε άφηνε τό οίκο- 
τροφεΐο της ανέβαινε στήν πλατεία, έμ
παινε στό τράμ κ’ έπήγαινε νά (5ρή τούς 
νιόνυφους, τούς μιλοΰσε, τούς αγκάλιαζε, 
έ'λεγε τοΰ γιατροΰ:

— Τώρα πού ή μητέρα σας, ή καϋ- 
μένη, δέν υπάρχει πειά, καταλαβαίνω 
δτι είχατε δίκηο. Άπατήθηκα, έπίστεψα, 
ύποπτεύθηκα πώς ήταν ένας γάμος άπ’ 
αύτούς πού δέν δέν τελειώνων καλά, άλλά 
δέν είχα δίκηο. Νά ένα αντρόγυνο πού 
άγαπιώταν, πού θ’ αγαπιέται πάντα 
άλλά ένα παιδάκι, άγοράκι ή κορυ- 
τσάκι, πιστεΰτε με δτι χρειάζεται, βέβαια, 
επειδή καί ή Βέρα, δλη τήν ημέρα στό 
σπίτι θά κουράζεται, ενώ δταν θά ύπάρ- 
χη ένα μωρό πού θέλει περιποίηση, φρον
τίδες, περνάει εύ'κολα ό καιρός και είναι 
μιά παρηγοριά.

Τήν σηνώδευαν ώς τήν πόρτα, τήν 
φιλοΰσαν στό μέτιοπο, καί ή Βέρα, χωρίς 
μνησικακία. Είχε άπατηθή τότε, ώστε δέν 
τόέ'κανε επίτηδες γιά νά τήν κατηγορήση...

— Χρειάζεται ένα παιδάκι πιστεΰτε 
με...

♦
*  *

"Ενα βράδυ, αύτός άνακάλυψε τήν 
απάτη. "Ενα γράμμα άρχισμένο, είχε τσα- 
λακωθή καί πεταχτή σέ μιά γα>νία τοΰ 
δωματίου. Τό πήρε, τώστρωσε, τό διάβασε, 
αίστάνθηκε τά μάτια του νά πλημμυρί
ζουν δάκρυα: ένα δνομα, μιά συνέντευξη 
σ’ ένα δρόμο τής συνοικίας Λουντοβίζε. 
Είχε δίκηο ή κυρία Παόλι.

Έπερίμενε ιός τό βράδν* άνοιξε τό χέρι, 
έδειξε στή Βέρα τό τσαλακωμένο γράμμα 
καί της είπε: νά πας έκεΐ που ήσουν, . 
έτσι, άμέσως, μέ τά ροΰχα πού φορά; Γ 
Έκείνη δέ άπάντησε, άλλά έφυγε. Αύτός 
άκοΰμπησε κάπου γιά νά μή πέση, γιά 
νά μή σωριαστή, έμεινε μόνος στό σπίτι, 
ένα χρόνο, δυό χρόνια...

*He *

Κάποτε, επροσπάθησε νά βρή καί άλ
λες άποδείξεις.

Ή θελε νά πληγωθή κατάκαρδα, νά 
κάμη κακό στόν έαυτό του, εκούσια, 
άλλά ήταν φαντάσματα, αυταπάτες πού 
τίς έδιωχνε.

Ή  ζωή τόν συνέπαιρνε ολόκληρον, ή 
μέλέτη τοΰ έπορροφοΰσε δλον τόν καιρό, 
ή κλινική τόν έκλεινε δλη τήν ημέρα μέσα 
στούς λευκούς τοίχους της καί τό τυφλό 
πάθος λιγώστευε έκεΐ μέσα.

Δέν ήταν άλήθεια. Διώχνοντας τή γυ
ναίκα δέν είχε διιόξει καί τή σκιά της 
πού ειχε μείνη έκεΐ μέσα, σάν κάτι μοιραίο. 
Τόν άρπαγε καί τόν άφινε, παρουσιά
ζονταν πάλι ξαφνικά, έπαιρνε τήν παλιά 
της θέση, περνοΰσε άπό ένα δωμάτιο 
στ’ άλλο τοΰ μικροΰ σπιτιού, άγγιζε μέ τά 
κάτασπρα χέρια τά πράγματα ποΰ κάποτε 
έτακτοποιοΰσε, τιποτένια πράγματα ποΰ 
άποτελοΰσαν δλη τή ζωή της. Περνοΰσε 
μακρές νύχτες αϋπνίας μέσα στό ερημω
μένο σπήτι, τ’ αδειανό, άφοΰ ή γυναίκα 
πού τόσο είχε άγαπήση έφυγε γιά πάντα 
ποιός ξεύρει γιά ποΰ, αύτήν πού παρα
κολούθησε στούς δρόμους μέ τόσην υπο
μονή, αύτήν πού έγκατέλειψε τόσο βια
στικά, τήν έδιωξε, άλλά γιατί; Μιλούσε 
μέ τήν κουρασμένη ψυχή του :

—Σέ μάζεψα άπ’ τούς δρόμους, δταν 
δλοι — καταλαβαίνεις δλοι! — σέ είχαν 
βαρεθή, ήσουν χωρίς πατέρα, χωρίς δνομα, 
μέ ένα δνομα πού δέν ήταν δικό σου. 
Μ’ άγάπησες, τό ξεύρο), μ’ αγάπησες καί 
μέ πρόδωσες, γ ια τ ί;

Ρωτούσε, έρευνοΰσε, ήθελε νά μάθη 
περσότερο, άλλά μετανοούσε. Μέ τά χέρια 
του κατάστρεψε τήν έλπίδα καί τήν αυτα
πάτη. Καί έλεγε δτι δέν ήταν αλήθεια, 
δτι δέν μποροΰσε νά είνε άλήθεια, δτι 
μιά μέρα Θά τοΰ παρουσιαζόνταν πάλι, 
πειό άδύνατη, πειό χλωμή, γιά νά τοϋ 
πή αύτό πού ήξερε. Τί ήξερε ;

— Ξαναγύρισα στό σπίτι 
σου, πάρε μ ε! Δέν ήταν άλή- 
θεια, δέν άγαπάω παρά εσένα 
εσένα μονάχά, πάρε με δπως 
καί τότε, ναί, δπως τότε, μά- 
ζεψέ με άπό τό δρόμο, πάρε 
με στό σπίτι μας, πάλι, πάλι...

Παραληροΰσε.
Έ πειτα  τόν έπιανε ό πυ

ρετός τής εργασίας, πού δέν 
τόν άφηνε πειά, άπό τήν κλι
νική ώς τή χειρουργική α ί
θουσα καί τούς φοιτητές πού 
παρακολουθούσαν τήν εργα
σία του.

"Οπως κι’ αύτός, δταν ήταν 
άκόμη στήν ηλικία τους, είχαν 
ϊσως δλοι ένα θλιβερό πάθος 
μέσα τους. Τότε διέκοπτε τη 
διδασκαλία, άλλαζε ομιλία, 
διάλεγε ένα θέμα πειό κοινό, 
άλλά τό ίδιο ανθρώπινο, τόν 
έρωτα:

— Κάποτε, δταν ήμουν 
σάν καί σάς, μιά γυναίκα . . .

** * ,

Τό νοσοκομείο ύψωνε τόν 
μαΰρον δγκο του πέρα άπό 
τή φωτεινή σειρά πού έ σχη
μάτιζαν οί λαμπτήρες στίς δυο 
πλευρές τοΰ δρόμου, δπου ή ακακίες χύ
νουν τή μυρουδιά τών έγκαταλειμένων 
φύλλων. Πολλοί άνθροοποι μαζεμμένοι 
κάτω άπό τήν άψίδα τής πύλης τόν άνεγνώ- 
ρισαν άμέσως, τόν άφησαν νά περάση^ τόν 
ακολούθησαν. Δύο νέοι πού φορούσαν 
μίαν άσπρη ρόμπα συνώδεψαν τόν καθη
γητή στόν φωτισμένο διάδρομο· Κι’ αυ
τός περπατούσε μέ τό κεφάλι σκυφτό, 
άκούοντας τούς άλλους.

— Σάς καλέσαμε άμέσως, άν καί είναι 
άργά, επειδή, ϊσως χρειαστή ή επέμβασή 
σας, αν τό κρίνεται απαραίτητο.

Ή τα ν  ψηλοί καί οί δύο, είκοστεσσά- 
<?ων χρονών, απόφοιτοι τοϋ πανεπιστη
μίου, κ’ έμεναν τή νύχτα στήν αί'θουσα 
τών πρώτων βοηθειών

— Έχει μεγάλη πληγή ;
— Ό  λαιμός είνε κομμένος άπό ξυ

ράφι ή μαχαίρι καλά τροχισμένο . . .
— ’Έχασα πολύ α ίμ α ;
— Ένομίσαμε πώς θά πέθαινε, ένώ

τήν μετέφεραν οί νοσοκόμοι. Ή  αστυνο
μία . . .

— Τι δουλειά έχει ή άστυνομία;
— Είνε ένα έγκλημα, κύριε κ α θ η γ η τ ά ν  

μυστηριώδες άκόμη, άλλά οί αστυφύλα
κες κυνηγούν τόν ένοχον. Ορίστε καί ο 
κύριος άνακριτής!

Οί νοσοκόμοι έπήραν άπό τά χέρια τού 
καθηγητοϋ το καπέλλο, το παλτό, και το 
μπαστούνι του. Ο Φολινο Καμποό α 
μπήκε χωρίς νά κυττάξη γύρω του, ενο> 
άπό μικρή άπόστασι τόν άκολουθουσαν 
οί νεαροί γιατροί καί ό άνακριτής.

Μιά γυναίκα ήταν ξαπλωμένη στο 
κρεββάτι τών εγχειρήσεων, ανάσκελα, με 
τά μάτια κλειστά, φασκιωμένη μέ δβάτα 
καί γάζες, μέ τό πρόσωπό καί το στή0° - 
ξέσκεπα.

Ή τα ν  κατάχλωμη, μέ μαλλιά λιγάκι 
ξανθά, λιγάκι ψαρρά, τά μπράτσα πε
σμένα στά πλευρά, τήν άναπνοή δύσκολη



καί κομμένη, τό πτόμα μισάνοιχτο, τά 
βλέφαρα χαμηλωμένα.

Αϊστάνθηκε τόν εαυτό του νά διστάζη, 
άλλά γιά μιά στιγμή μονάχα. Έκλονί- 
στηκε μόλις, σαν νά είχαν μπερδευτή τά 
τά πόδια του σέ κάτι ποΰ είχε πέσει 
εκείνη τή στιγμή. Κάτι βρισκόταν άκόμη 
στό πάτωμα. Άπομάκρυνε μέ τά πόδια 
τά παπούτσια τής γυναίκας καί ή στιγμή 
αύτή τοϋ ήταν αρκετή γιά ν’ απόκτηση 
πάλι τήν άπάθειά του. Έσήκωσε τούς 
αίματωμένους επιδέσμους κι’ έφάνηκε μιά 
πλατειά, μεγάλη πληγή, άπ’ τήν οποίαν 
έσταζε κόκκινο καί ζωντανό αίμα. Έπλη- 
σίασε στήν ντουλάπα όπου ήταν τά εργα
λεία τον, ξαναήρθε σιμά στη γυναίκα, τής 
1 σήκωνε τά βλέφαρα πού δέν έφεραν 
καμμίαν αντίσταση, έκύτταζε ούτούς πού 
είχαν γύρω του, έπειτα είπε άργά, σά νά 
έσυνέχιζε μιάν ομιλία πού τή είχε δια- 
κόψη λίγο π ρ ίν :

— Καί αμέσως νά ερχόμουν. . .
— Μά δέ ν είναι μισή ώρα, κύριε καθη- 

-γητά!
- Κ α ί  άν βρισκόμουν έδώ τήν ώρα 

πού τήν έφεραν, κάθε προσπάθεια θά 
ήταν περιττή, άφοΰ έχασε τόσο αίμα,

Κι’έξηκολούθησε νά μιλάη, σάν νά παρέ
διδε ενα μάθημα.

—Ό  θάνατος δέν έπήλθε τόσο άπό 
τήν πληγήν, καίτοι έχει αρκετόν βάθος, 
αλλά μάλλον άπό τήν αιμορραγίαν. Τίποτε 
δέν γίνεται πλέον.

Έ πιασε τό χέρι τής γυναίκας, τά σή- 
κωσε σαν γιά νά έξετάση τόν σφυγμό, 
άλλά τάφησε αμέσως.

Κάμποσοι άνθρωποι έμπήκαν τότε στήν 
αίθουσα, ενας φαλακρός καί λαχανιασμένος 
επλησιασε τον ανακριτή καί τοϋ άφηγή- 
ι'Ηικε τό αποτέλεσμα της έρεΰνης πού 
είχε κάμει.

— Δέν είχα άμφιβολία — είπε ό άνα- 
κριτης, είνε ενα δράμα άπό τά συνει- 
Θισμένα. Ή  δυστυχισμένη αύτή . . . πώς 
τήν είπατε ;

— Βέρα Σαμπατίνι. . .
—Ή  Βέρα Σαμπατίνι, μιά τυχοδιώκτις 

φαίνεται, δέχτηκε τήν επίθεση ένός άγνοί- 
στου, στό δρόμο, έδώ καί τρεις ώρες. 
Πρέπει, κύριε καθηγητά, νά πήτε είς 
εναν άπό τούς βοηθούς σας νά κάμη 
αυτοψία, μετά τήν οποίαν Θ’ απαντήσετε 
είς. τά ερωτήματα ποϋ θά σάς υποβά
λουμε αύριο. Ξέρετε, τά συνειθισμένα. . .

Ό  Φόλινο έπλησίασε τό γυναικείο 
πτώμα, τό άπογύμνωσε, έπήρε άπό τήν 
ντουλάπα μερικά χειρουργικά εργαλεία, 
εκύτταξε τούς φοιτητές καί τούς νεαρούς 
γιατρούς πού είχαν πλησιάσει, προσπά
θησε νά μιλήση, νά τούς δώση οδηγίες, 
επειτα εχάραξε βαθεια τό πτώμα, ψηλά, 
αριστερά.

Καί είπε μονάχα:
—Ά ς  αρχίσουμε άπό τήν καρδιά!

Μετάφραση Μ. ΚΟΚΚΛΛΗ

"Ολ’ ή ζΐοή που πέρασα ώς τώρα, 
γειιάτη μίση, και κακία κι οδύνη 
με δίδαξεν, πώς τό κακό α άφίνει 
τό χαλασμό, την αηδία γιά δώρα·'
Κα'ι δρόμος που φαντάζει φωτισμένος 
έχοντας μόνη στρώση του τό ψέμμα, 
σέ κάνει ναυαγό σέ χλεύης ρέμα 
κι ’έχεις τό βρόχο στό λαιμό, πνιμένος!
"Ο πλα.. Λ ηστές., φ&όνοι.. κακίες, 
κι δ,τι άπαίσιο που τ’ ώραΐο σβύνει .. 
πεθαίνουν δλα μπρος στη καλοσύνη !
Νασαι καλός κι’ ευγενικός, βρίσκεις αιτίες 
γι’ αύτό καί μένα νόμος, θρησκεία τώρα, 
είναι μου η Κ αλοσύνη!— "Λγια ή ώ ρα!

Γε-ννάρης 1929

Α Λ Η Θ Ε Ι Α

Ώ ς  τώρα έχλεύαζα μέ νά σωστά μου, 
γιά δ,τι έβρισκα μεγάλο ή ταπεινό !
Στά μάτια νά κυλούν δέν είδα δακρυα μου,
κ’ ή χλεύη μ ' επερνε κοντά της ικανό ! ^
ώς τώρα έχλεύαζα με τά σωστά μου !
Τό ξύδι ανθρώπου δταν περνούσαν έγώ γελούσα, 
κ ί άδιάφορος κυττοΰσα τό θλιμμένο πόνο.
Στό κλάμα τής άρφάνειας τραγουδούσα, 
κι ανίκητο στά στήϋεια μου είχα τό φ&όνο!
Τό ξόδι ανθρώπου δταν περνούσαν έγώ γελούσα!
Σακάτηδες, τρελλονς νά βλέπω, είχα χαρά μου 
κι ερείπια νά σωριάζονται τά ευγενικά παλάτια, 
τά μίση, κ ° οι κακίες, κ’ οί πόνοι: ’Όνειρά μου: 
κι άπαίσιο θέαμα θέλαν τη γής τ ά  μάτια.
Σακάτηδες, τ ρελλονς νά βλέπω, είχα χαρά μου !
Τώρα ή ψυχή μου άνοίχτηκε γιγάντια στήν αλήθεια, 
κι' δ,τι κακό βασίλενεν εντός μον εχει πεθάνει!
Τώρα στά στή&εια, ίίησανρους κλείνουν αστέρια πληΰια, 
κ ’ ηλιόλουστο μού στόλισε τήν κεφαλή στεφάνι.
Τώρα ή ψυχή μου ανοίχτηκε γιγάντεια στήν αλήθεια !

Γεννάρης 1929 ΤΜΚΗΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΛΛΟΣ
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Ο κ. Πρωθυπουργός έδήλωσε δ η  τό 
κράτος είναι υποχρεωμένο νά πα- 

τάξη κάθε απόπειρα βιαίας ανατροπής 
τοΰ κοινωνικού καθεστώτος χιορίς νά 
σταματήση ποτέ καί τήν ελεύθερα συζ - 
τηση πού Αποβλέπει πρός μία καλλίτερα 
ρύθμιση τών κοινωνικών ζητημάτων 
διότι, δπως έτόνισε, χάνεις δέν εΰρί- 
σ χετα ι είς τήν αΐ&ουσαν α ντήν  ό 
όποιος νά νοίΐίζτ] δ τ ι το χοινω νιχόν  
μας χα& εστω ς είναι μ ή  μον (ίιιιυν  . 
Μέ τό λόγια τοΰ κ. Πριαθυπουργοΰ δέν 
είναι δυνατόν παρά νά συμφωνήση κάθε 
άνθρωπος πού στοιχειωδώς σκέπτεται. 
Μόνον ή έλευθέρα συζήτηση ή μπορεί 
νά φωτίση ιά  ζητήματα σέ δλα τά επί
πεδα τής ζωής, κοινωνικά, πολιτικά, 
θρησκευτικά, καλλιτεχνικά κ ά. γιατί σέ 
κανένα άπό τά  πεδία αυτά δέν βασιλεύει 
ή τελειότητα. Ή  προσπάθεια λοιπόν 
καλλιτέρας ρυθμίσεως δλων τών εκδη
λώσεων τής ζωής ενός τόπου που γίνεται 
με τό μέσον τής ελεύθερος, τής φωτι
σμένης καί πρό παντός τής καοπίσ του  
συζητήσεως καί γενικώς μέ τρόπους κα
θαρά πνευματικούς δέν μπορεί παρά νά 
είναι σύμφωνη μέ τίς άρχές ελευθέρου 
κράτους πού πρώτα άπ’ δλα σέβεται καί 
προστατεύει τήν ελευθερία της συνειδή- 
σεως τών πολιτών του.

'Ζώσα και ’έΤΙδρανοϋβα.

Ο ΙΩΝΑΣ ΔΡΑΓΟΥΜ ΗΣ σ’ ένα άρ
θρο του γιά τή Φαναριωτική Πολι

τική στό βιβλίο του «'Όσοι ζωντανοί», λέει 
πώς σέ καμιά πολεμική δέν μπορεί νά 
άνθέξη ή ορθόδοξη έκκλησία γιατί δέν 
είναι στρατευομένη δπως ή Καθολική 
αλλά αδρανούσα. Ό  ’Των Δραγούμης 
ήταν ένας- σκεπτόμενος άνθρωπος, ένας 
καλός Ελληνας, ενας ακέραιος χαρακτή
ρας. Μέ τά παραπάνω λόγια χαρακτήοιζε 
τή μεγάλη άρρώστεια πού έπί αιώνες 
τώρα δέρνει τήν Ελληνική ’Ορθόδοξο 
Έκκλησία: τήν αδράνεια. Οί κληρικοί μας 
αν άφαιρέση κανείς τό οικονομικό πρό
βλημα—πού αδιάκοπα τούς απασχολεί— 
πλέουν σέ πέλαγος μακαριότητος καί 
κοιμούνται έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη

στο άπειρο. Ευκαιρίες πάμπολες παρου
σιάστηκαν νά κινηθούν καί νά δράσουν 
τίς άφησαν δμως καί πέρασαν χωρίς 
ποτέ νά νοιαστοΰν γιά τή θρησκευτική 
καί ηθική διαπαιδαγώγηση αΰτοϋ τοΰ 
λαοΰ. Αίφνηδίως ή παρουσία έδώ τής 
Έλληνορρύθμου Καθολικής Κοινότητος 
καί ή επίδραση τής Καθολικής φιλοσο
φίας καί κοινωνιολογίας σέ διανοουμέ
νους τοΰ τόπου καί ή έκδήλα^ρις μιάς 
πνευματικής κινήσεως, έτάραξαν τή νο
σηρή αδράνεια τών εκκλησιαστικών κύ
κλων. Καί άντί νά θέληση ό Μακ. ’Αρ
χιεπίσκοπος ν ’ άντιπαραταχθή μέ τά αύτά 
πνευματικά μέσα καί μέ πνευματική 
κίνηση καί ουσιαστική δράση πρός τούς 
καθολικούς κατέφυγε στήν ’Αστυνομία 
φεΰ καί έκαμε τό ζήτημα ανάγνωσμα 
εφημερίδων, μυθιστόρημα μέ άρχήν καί 
δίχως τέλος. Τό φαινόμενο αύτό είναι 
Θλιβερό καί δείχνει πλήρη πνευματική 
άνεπάρκεια. Μά πιστεύει σοβαρά ό Μα- 
καριώτατος δτι οί υπουργοί, ό είσαγγε- 
λεύς, οί αστυνόμοι καί οί δημοσιογράφοι 
μπορούν νά σώσουν μιά έκκλησία; ’Ή  
μήπως Θέλει ν’ άπαλαγή άλλων Θρη
σκευτικών .κινήσεων γιά νά συνεχισθή 
ανενόχλητα ή αδράνεια καί ό ϋπνος;

’<5ΐδριάνζες και ωροζομές.

ΑΠ ’ ΑΦΟΡΜΗ τής προτομή: τοΰ 
’Αχιλλέως Παράσχου, τής όποιας 

ένιναν τελευταίως τά άποκαλυπτήρια, δέν 
είναι άσκοπο νά ποΰμε μερικές σκέψεις 
μας σχετικές μ έ τά γλυπτά πού στήνονται 
γιά νά κοσμήσουν τούς κήπου; καί τίς 
πλατείες. Πρώτα-πρώτα, οσάκις πρόκειται 
νά γίνη ένα τέτοιο πράγμα, δημοσιεύ
ονται τό ονόματα τών ρητόρων πού θά 
προσφωνήσουν τόν παριστάμενον καί Θά 
επαινέσουν τόν δωρητήν τοΰ έργου, 
Ιδιώτην ή κράτος, ποτέ δμως, ή σπανίως. 
άναφέρεται τό δνομα τοΰ τεχνίτου πού 
τό έγλυψε. Μέ άλλα λόγια, αύτό ε ίν ιι 
δευτερεΰον ί όλότελα άδιάφορον. Αύτή 
ή όλιγορία γιά τήν τεχνική εκτέλεση τών 
γλυπτικών έργων είναι ή αιτία πού γιο- 
μίσαμε τόν κόσμο μέ ακαλαίσθητα κο- 
τρώνια, πού συχνά είναι ά/.ηθινά ξόανα, 
δπως λ. χ. οί Ζάππαι τοΰ Ζαππείου, ό 
Σολωμός τοΰ Βρούτου, τά διάφορα νεο
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στημένα άγαλ ματάκια τοΰ Ζαππείου, 
δμοια μέ ανθρωπάκια τής τσιγαροθήκης, 
γιά  νά μ^ν τά  ξεγράψουμε δλα μαζι, 
χωρίς εξαίρεση, δσα στηθήκανε γιά νά 
καταστρέψουνε την πόλιν τών Αθηνών, 
συνεργούσης καί τής αρχιτεκτονικής 
άθλιοτητος.

cΤια ΖΟ %)£OZOK0CSOVJO.

ΤΟ παραπάνω σημείωμα μάς δίνει την 
ευκαιρία νά είσηγηθοΰμε καί κάτι. 

Νομίζομε πώς έπρεπε άπό πολύν καιρό 
νά είχε στηθεί μιό προτομή στό Λοιιίνικο 
Οεοτοκόπουλο, μιά δόξα παγκόσμια στή 
ζωγραφική. Καί νά στη!)ή στό Ηράκλειο 
τής Κρήτης, τής πατρίδας τοι , πού τή 
σημειώνει πάντα κοντά στονομά του. 
Ξέρομε πώς εκφράζομε μ’ αύτά που 
λέμε, τόν βαθύ πόθο τών πειό διαλεχτών 
ανθρώπων τής φυλής μα;, καί πιστεύιιμε 
πώς. άργπ ή γρήγορα, θά πραγματοποιη- 
θή. Ά λλά δ κόμπος είναι στήν εκτέλεση, 
εννοούμε τήν τεχνική αρτιότητα  ̂ πού 
πρέπει νάχη τό «άπείκασμα» ένοςάπ τους 
μεγαλυτέρους προσωπογράφους δλων των 
ι ποχών, πού μαζί είναι καί ^ιιά από τίς 
πειό άπρόσιτες κορυφές τής ανθρώπινης 
μεγαλοφυΐας. Ή  π ιοτομη ουτή, θαναι 
μνημείο οωστό. Ό  καλλιτέχνης -̂ οι,’ Θά 
τή φτιάξη πρέπει νά ξαίρη καλά τί με
γάλο πράγμα θ ά  έπιτελέση (όχι μόνο 
μι ι επιφανειακή όμοιόμητα έμπνευο- 
μένο. άτό τό βαθύτατο έργο τοΰ Θεο- 
τοκόπουλου, άπ τις πληροφορίε: που
έχουιιε γιά τόν άνθρωπο, κι απο τά 
άπαράμιλλα πορτραΐτα-πού έκανε ό ’ίδιος 
τοΰ έαυτοΰ του.

Τ  ’ ά γνά νζεμ α .
Ο διήγημα τοΰ Παπαδιαμάντη, πού 

θ ά  διαβάση ό αναγνώστης στό φΰλλο 
αύτό, είναι ένα διαμάντι πραγματικό, 
δπως κάθε σχεδόν διήγημά του. Ό  
Παπαδιαμάντης είναι ένα πολύ σπουδαίο 
φαινόμενο στήν Έ λ λη νκ ή  Τέχνη. Αυτό. 
δσο περνά δ καιρό., τόσο καί θά το 
καταλαβαίνομε, δπως γίνεται μέ' τα 
Δημοτικά Τραγούδια. Ό  Παπαδιαμάντης 
είναι ό συγγραορεύς πού άντιπροσοοπευει 
βαθύτατα μιά φυλή σέ (ορισμένη εποχή, 
δπως ό Δίκενς, στήν ’Αγγλία, ό Μω· 
πασσάν, σΐή Γαλλία. Μετά 100 χρόνια, 
ό II.. εκτός άπό τήν αξία τού τεχνίτη, 
θαχη καί τή πημασία τοΰ δοκουιιέντου 
άπό λαογραφική καί ήθογραφική άποψη. 
Ώ ς τεχνίτης είναι άπό τούς πειό με
γάλου». Λεν επιασε τήν εξωτερική οψη 
τών πραγμάτων, μά τήν βαθύτατη ουσία 
τους μέσα στό άσκητικό μά μαζί καί 
γραφικό πνεύμα τών εθίμων (σημάδι
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α ίώ 'ΐο  τής ελληνικής ψυχής) τής έποχή ς 
του. Είναι ένας δέκτης πολύ εύαίσθητος, 
πού ρουφά άπ’ δλους τούς πι ρους του 
τίς μύριες αρμονίες τής ζωής, καί τίς 
πειό κρυφές, και τίς πειό ασήμαντες, 
γιά  νά τούς δώση σημασία καί νά τίς 
άναδειξη μέ τήν τέχνη του. Καμμιά 
προσποίηση, καμμιά προσπάθεια, ’ίχνος 
πνεύματος. Ή  ποίηση του είναι ή πειό 
άγνή. ή  πειό γνήσια πού μπορεί νά 
γίνη. 'Απλότητα, πού θυμίζει τόν Τζιοττο 
’Ακόμα κ ’ οι κακίες τών άνθρώπων του 
είναι εύπρόσδεκτε., σάν σφάλματα αθώων 
παιδιών. 'Η  γλώσσα του είναι βιβλική, 
δπως καί ή ποίησή του. γιομάτη άπό 
λέξεις τοΰ Τριωδίου, τών Μηναίων και 
τοΰ Συναξαριστή, δηλ. βρίσκεται σέ 
απόλυτη συνέπεια μέ τήν ούσία τοΰ 
αισθήματος του.

Ό  διαγωνισμός διηγήμαζος
ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜ Ε δσους στέλνουν διη

γήματα γιά τό διαγωνισμό μας νά 
τά καθαρογράφουν γιατί μερικά είναι 
σχεδόν άδύνατον ι ά διαβαστούν. Ευκο
λία στό διάβασιια είναι παντα υπέρ τοΰ 
έργου. Δέν καταλαβαίνομε γιατί ή βια- 
σίνη τούς σπρώχνει στό νά στέλνουν χει- 
ρόχραφα μουντζουρωμένα. ’Επίσης ελα- 
βαμε δύο δίχως τό είκοσιπεντάδραχμο 
δικαίωμα κρίσεως. Αύτό πρέπει νά σταλή 
αν θέλουν οί ενδιαφερόμενοι νά ληφθοΰν 
ύπ ’ δψει τά χειρόγραφά τους. ,

βικόνα μας.
ΕΙΝΑΙ πραγματικά ένας νέος ζωγράφος 

μέ μέλλον ό κ. Βασιλείου, ό καλλι
τέχνης πού έκανε τήν εικόνα τοΰ εξω
φύλλου μας. Ό  τρόπος μέ ιόν όποιον 
τήν έχει συνθέσει, μαρτυρεί όχι υονάγα 
τόν τεχνίτη, πού ξαίρει πρώτ απ ολα 
νά κάνει ζω γρα φ ιχή , μά καί τόν άν
θρωπο πού. αισθάνεται βαθειά τό θέμα 
του καί τό αποδίδει μέ πνοή. Ενώ στό 
μέτριο τεχνίτη τό ένα άπό τά ' ύο αυτά 
στοιχεία κυριαρχεί έπά 'ΐο  στό άλλο εις 
βάρος τής συνολικής άξίας τοΰ ζωγρα
φικού έργου, (οπότε γίνεται >. φιλολο
γική ζωγραφική ή ζωγραφική άψυχη, 
ένα είδος σπουδής), στόν γ ν ή σ ι ο  ζωγράφο 
τά δύο αύτά στοιχεία ισορροπούν καί τό 
ένα άναδεικνύει τό άλλο. Τό χτίσιμο, 
δπως λένε στήν τεχνική γλώσσα (constru
ction), τής ζωγραφιάς αύτής είναι πολύ 
καλό, ή φιγούρα τού ποιητή στέκεται 
σάν μνημείο, καί πίσω της τό φόντο, μέ 
τήν πυραμίδα τών σπιτιών, μοιράζεται 
μέ τρόπο πού μαρτυρεί καί μαστορη 
καί ποιητή.



’Επάνω στόν βράχον της έρημου άκτής, 
άπό παληούς λησμονημένους χρόνους, εύ- 
ρίσκετο κτισμένο τό έξωκλήσι της Πανα
γίας της Κατευοδώτρας. Όλον τόν χει
μώνα παπάς δέν ήρχετο νά τό λειτουργήση. 
Ό  βορριάς μαίνεται καί βρυχάται άνά τό 
πέλαγος τό άπλωμένον μαυρογάλανον καί 
βαθύ, το κΰμα λύσσα καί αφρίζει έναντίον 
τοΰ βράχου. Κι’ ό βράχος υψώνει τήν πλά
την του γίγας ακλόνητος, στοιχειό ριζω
μένο βαθεια στήν γην, καί τό έρημοκλήσι 
λευκόν καί γλαρόν, ώς φωλιά θαλασσαετού, 
στεφανώνει τήν κορυφήν του.

"Ολον τόν χρόνον παπάς δέν έφαίνετο 
καί καλόγηρος δέν ήρχετο νά δοξολογήση. 
Μόνον τήν ή μέραν τών Φώτων κατέβαινεν 
άπό τό ύψος τοΰ βραχώδους βουνοΰ, άπό 
τό λευκό μοναστηράκι τοΰ Αγίου Χαρα- 
λάμπους, σεβάσμιος, μέ φτερουγίζοντα κά
τασπρα μαλλιά καί κυματίζοντα βαθειά 
γένεια, ένας γέρων Ιερεύς «ώς νεοττός τής 
άνω καλιάς τών ’Αγγέλων» διά νά λει- 
τουργήση τό παλαιόν λησμονημένον έρη
μοκλήσι. Έκεΐ ήρχοντο τρεΐς-τέσσαρες βο
σκοί, βουνίσιοι, άλειτούργητοι, άλιβάνιστοι, 
ήρχοντο μέ τίς φαμίλιες των, τίς άνέβγαλ- 
τες καί άπραχτες, μέ τά βοσκόπουλά των 
τ '  αχτένιστα καί άνιφτα, ποΰ δ£ν ήξευραν 
νά κάνουν τόν σταυρό τους, διά ν’ άγια-

σθοΰν καί νά λειτουργήσουν έκεΐ' καί εις 
τήν άπόλυσιν τής λειτουργίας ό γηραιός- 
παππάς μέ τούς πτερυγίζοντας βοστρύ
χους εις τό φύσημα τοΰ βορρά, καί τήν 
βαθεϊαν κυμαινομένην γενειάδα, κατέβαινε 
κάτω εις τόν μέγα άπλωτόν αίγιαλόν, 
άνάμεσα είς άγριους θαλασσοπλήκτους 
βράχους, διά νά φωτίση κ^ άγιάση τ ’ άφώ- 
τιστα κύματα.

Τόν άλλον καιρόν ήρχοντο, συνήθως τήν 
άνοιξιν, γυναίκες ναυτικών καί θυγατέρες... 
κάτω άπό τήν χώραν, μέ σκοπόν ν’ άνά- 
ψουν τά καντήλια, καί παρακαλέσουν τήν 
Παναγίαν τήν Κατευοδότριαν νά όδηγήση 
καί κατευοδώση τούς θαλασσοδερ μένους 
συζύγους καί τούς πατέρο^ των. Ωραίες 
κοπέλλες μέ υποκάμισα κόκκινα μεταξωτά, 
μέ τραχηλιές ψιλοκεντημένες, μέ τούς χυ
τούς βραχίονας καί τά στήθη γλαφυρά, 
ήρχοντο νά ικετεύσουν διά τά άδερφάκια 
των ποΰ έθαλασσοπνίγοντο δι’ αύτάς, διά 
νά τίς φέρουν προικιά άπό τήν Πόλη, στο- 
λάδια άπό τήν Βενετίαν, κειμήλια άπό τήν 
’Αλεξάνδρειαν. «Πάντα νάρχωνται, πάντα 
νά φέρνουν*. Βοϊδάκια λογικά, ποΰ ώργω- 
ναν άντί τής ξηράς τήν θάλασσαν φρό
νιμα όπως τά δύο έκεΐνα τέκνα τής ίερείας 
τής Δήμητρας, τά μακαρισθέντα. ΝεαραΙ 
γυναίκες ρεμβάζουσαι καί γυναίκες συλλο-

γισμέναι ήρχοντο διά νά καθίσουν και 
άγναντέψουν.

Ά μ α  εΐχαν φωτισθή τά νερά, ή όψιμώ- 
τερα, άφοΰ είχαν περάσει κ’ οί Άπόκρεω, 
συνήθως περί τήν δευτέραν έβδομάδα τών 
Νηστειών, άφοΰ είχαν γευθή πλέον άχι- 
νούς καί στρείδια άρκετά, ,οί ναυτικοί μας 
έπέβαιναν είς τά βρίκια, είς τίς σκούναις 
των κ’ έμίσευαν, πήγαιναν νά ταξιδεύσουν. 
Τόν καιρόν εκείνον, καράβια καί γολέτταις

πληρωμένη έ'ξω είς τήν προκυμαίαν. Ό  
καπετάνιος δέν έτελ^είωνε τούς άποχαιρετι- 
σμούς είς τήν οικίαν καί ό λοστρόμος 
έμάκρυνε τίς παινετάδες είς τά  καπηλειά. 
Κ’ ή βάρκα έπερίμενε. Καί ό μούτσος έχα
σκε καθή μένος έξω, έπάνω στ5 κεφαλό- 
σκαλον. Καί ό νεαρός ναύτης, δστις είχεν 
ελθη μέ τόν μοϋτσον τώρα άπό τήν σκούνα, 
πού ήταν στά πανιά, έγίνετο άφαντος. 
Δύο άλλοι σύντροφοι, περασμένοι στά χαρ-

Καί ή σκούνα έφερνε βόλτες είς τόν λιμένα.

«έδεναν* μεσοΰντος τοΰ φθινοπώρου. Οί 
θαλασσινοί μας άγαποΰσαν πολύ τής έστίας 
τήν θαλπωρήν, τόν καπνόν τοΰ μελάθρου 
καί τό θάλ,πος τής αγκάλης. Καί όταν 
έπανήρχετο ή άνοιξις είς τήν γην, τότε 
αύτοί έπέστρεφαν είς τήν θάλασσαν.

Έσηκώνοντο στά πανιά τά αίμωδια- 
σμένα καί ναρκωμένα άπό τήν μακράν ρα- 
στώνην σκάφη άνά δύο ή τρία τήν αύτήν 
ή μέραν καί ή σκούνα έφερνε βόλτες είς 
τόν λιμένα, άν ήτο ενάντιος, ή καί ούριος 
άν ήτο, ό άνεμος. Ή  βάρκα έπερίμενε δι-

τιά, ναυτολογημένοι, έλειπαν. Κανείς δεν 
ήξευρε ποΰ ήσαν. Καί μέσα είς τό πλοιον, 
όπου έφερνε βόλταις-βόλταις, κ’ έστρέφετο 
ώς δεμένον περί κέντρον άόρατον—τό κέν- 
τρον ήτο μέσα είς τάς καρδίας καί είς 
τάς έστίας τών ναυτικών—άλλος δέν ητο 
είμή ό πηδαλιούχος, ό μάγειρος, κ ένας 
έπιβάτης, ξένος κ’ έρημος, είς τόν όποιον 
είχαν είπεΐ, «τώρα, στή στιγμή, νά, τώρα- 
τώρα θά φύγουμε» κ’ είχε μπαρκάρη, ό 
άνθρωπος, άπό δώδεκα ώρας πρίν.

Ό  πλοίαρχος έπρεπε νά βάλη εμπρός



τήν καπετάνισσαν' αύτή ώφειλε νά προπο- 
ρευθή, επειδή ήτον τυχερή, βέβαια’ κ° έτσι 
άπεφάσιζε νά μπαρκάρη. Τέλος έσυμμα- 
ζεύετο ό λοστρόμος, άνεκαλύπτοντο οί δύο 
απόντες σύντροφοι, έξεκολλοϋσε ό πλοίαρ
χος, έπεφταν τρομπώνια αρκετά, τρομπώ- 
νια άπό τό πλοϊον, τρομπώνια έξω άπό τήν 
πόλιν· έκοφταν, έψαλίδιζαν τίς βόλτες τα
χύτερα, συντομώτερα, ώς νά έσφίγγοντο 
διά νά κόψουν τήν αόρατον εκείνην κλω
στήν, τό λεπτόν ισχυρόν νήμα, ώς μίαν 
τρίχα ξανθήν μακράς κυματιζούσης κόμης 
καί τό σκάφος έβαλλε πλώρην πρός βορράν.

Τήν ημέραν εκείνην, καί τάς άλλας ήμέ- 
ρας τής αρχής τοΰ έαρος, καραβάνια γυ
ναικών, άσκέρια, φουσάτα γυναικών, άνεΐρ- 
πον, άνέβαινον, άνήρχοντο επάνω στήν ρεμ- 
ματιάν, τό ρέμμα ρέμμα, τόν έλικοειδή 
δρομίσκον δστίς διαχαράσσεται άνά τούς 
λόφους τούς τερπνούς μέ τάς χιλιάδας τών 
έλαιοδένδρων, τόν αειθαλή πρασινόφαιον 
στολισμόν τής μεγάλης κοιλάδος μέ τάς 
ράχεις μέ τάς κορυφάς, μέ τάς έσοχάς καί 
έξοχάς, άνετώτερον άπό τήν κυματίζουσαν 
ποδιάν τής βοσκοπούλας τοΰ βουνοΰ, πο- 
λυπτυχότερον άπό τήν χρυσοκέντητον έσθή
τα  ττς νύμφης. Επάνω είς τόν βράχον 
τής έρημου βορεινής άκτής, πλησίον εις τό 
λησμονημένον παρεκκλήσι τής Παναγίας 
τής Κατευοδώτρας, έκεΐ έγίνετο τό μά- 
ζεμμα τών γυναικών, ή σύναξις ή μεγάλη.

Τότε έλαμπον μέ μεγάλαις φωτιαίς τά 
κανδήλια τής Παναγίας τής Κατευοδώτρας. 
Ή  γραία Μαλαμίτσα, ή κλησάρισσα τοΰ 
'Αγίου Νικολάου, έβαλλε τίς φωνές έκανε 
τόν κακό.... έμάλωνε μέ δλες τις γυναίκες. 
Αύτή έπήρε τό καλαθάκι της, τήν ρόκα 
της, τ ’ αδράχτι της, καί ήλθε είς τόν 
"Αγιον Νικόλαον έπίτηδες, κατά παραγγε
λίαν τοΰ κυρ Άγγελή, τοΰ επιτρόπου.... 
διά νά μαλώση τίς γυναίκες, τίς εύλαβη- 
τικαίς (άλλοίμονον! ή εύλάβειά μα; είναι 
γιά τό συφέρο! έλεγε σειούσα τήν κεφα
λήν), νά μήν τό παρακάνουν καί χύνουν 
λάδια πολλά καί καταλαδώνουν τό έδα
φος τοΰ ναοΰ, καί τά τρία στασίδια, καί 
τ '  άναλόγι, καί τά  δύο-τρία παμπάλαια 
βιβλία πού ήσαν έκεΐ, καί τά μανάλια καί 
τόν τοίχον, καί τό τέμπλο, καί τίς πο 
διές, καί αύτάς τάς άγίας εικόνας. Ά λλ’ ή 
γυναίκες δέν τήν ακόυαν ΤΙ χρειάζονται 
τόσαις φωτιές, σάν πυροφάνια, έφώναζεν ή 
γρηά Μαλαμίτσα. Αύτή είχε μάθη άπό

τόν γέροντά της, τόν παππα-Γεράσιμον, 
δτι ή φωτιές τών κανδηλιών πρέπει νά εί
ναι μικρές, τόσες δά, σάν λαμπυρίδες. Τοΰ 
κάκου. Κανείς δέν τήν ήκουε.

Οί ορμαθοί τών γυναικών όμάδες-όμά- 
δες, συγγενολόγι... διεσπείροντο είς μικρές 
όχθες, είς πτυχάς τοΰ βράχου, άνάμεσα είς 
θάμνους καί χαμόκλαδα, εις μέρη ύψηλά 
καί είς μέρη ύπήνεμα’ ήρχοντο μέ τά κα- 
λαθάκια τους, μέ τά μαχαιρίδιά τους.... 
διότι πολλαί έξ αύτών ήσχολοΰντο νά βγά
λουν άγριολάχανα... μέ τά προγεύματά 
τους τά σαρακοστιανά, καί άφοΰ είχαν 
άνάψη τά κανδήλια τής Παναγίας, άφοΰ 
είχαν κάμη μετάνοιες στρωταίς πολλές, κι’ 
είχαν κολλήση άφιερώματα είς τήν εικόνα, 
κ’ είχαν χορτάση τ ’ αύτιά τους άπό τάς 
νουθεσίας τής γρηά-Μαλαμίτσας, έστρώ- 
νοντο έκεΐ είς τήν δροσεράν χλόην κι’ άγνάν- 
τευαν κατά τό πέλαγος.

Τά βοσκόπουλα έκεΐνα τ ’ άγρια κι’ αχτέ
νιστα κι’ άπλοϊκά, πού τίς έβλεπαν άπό 
μακράν σάν σκιασμένα, άποροΰσαν κ’ έλεγαν.

— Κύττα τες ! στά μάτια έκαμαν.
Ώ ς τόσον αί γυναίκες τών θαλασσινών 

άγνάντευαν. ’Ιδού τό βρίκι τοΰ καπετάν 
Λιμπέριου τοΰ Λιμνηοΰ' είχε σηκωθή στά 
πανιά άργά τήν νύκτα’ μέ τό άπόγειο τής 
νυκτός ηυρε τό ρέμμα καί άπεμακρύνθη 
κ’ έχώνεψε. Κατευόδιο καλό. Ή  προσευχή 
τών μικρών παιδιών του άς είναι ώς πνοή 
στά πανιά, στά ξάρτια τοΰ καραβιού σας... 
στό καλό, στό καλό !

’Ιδού τό καράβι τοΰ καπετάν Σταμάτη 
τοΰ Σύρραχου. Υπερήφανα, καμαρωμένα, 
άδελφωμένα τά  δυό, αύτό κι’ ό πλοίαρχός 
του, πάνε νά μάς φέρουν καλά, νά μάς φέ
ρουν στολίδια. Στά καλό πουλί μου, στό 
καλό!

’Ιδού καί ή γολέτα τοΰ καπετάν Μα
νώλη τοΰ Χατζηχιάνου... Ή  ψυχή μου, ή 
πνοή μου νά είναι πάντα στά πανιά σου, 
ώσάν λαμπάδα τοΰ ’Επιταφίου, νά διώχνη 
τά  μαΰρα, τά  κατακκόκινα τελώνια, πρίν 
προφθάσουν νά κατακαθίσουν στά πινά σου. 
Σΰρε, πουλί μου, στό καλό, καί στήν καλή 
τήν ώρα ! Στό καλό !

Νά κ’ ή σκούνα τοΰ καπετάν ’Αποστόλη 
τοΰ Βιδελνή, καινούργιο σκαρί, ή τετάρτη 
ή πέμπτη, τήν οποίαν κατορθώνει έντός 
δεκαετίας νά σκαρώση μ’ δλην τής τύχης 
τήν καταδρομήν. Έπεσε πολύ γιαλό, δέν 
τήν ηΰρε καλά τό άπόγειο κι’ άργησε. Διά-

κρίνεται τό πλήρωμα, οί άνθρωποι σαν 
ψύλλοι, πού πηδούν έ μπρος κι οπίσω στην 
κουβέρτα. Δούλευέ τα, καπετάνιο μου ! Πα
ναγία μπροστά σας. Στό καλο, στο καλο !

— Παιδιά μου, κορίτσια μου, άρχίζει νά 
όμιλή ή γρηά Συρραχίνα παλαια καπετανισ- 
σα μέ τό ραβδάκι της καί με το καλα- 
θάκι της στό χέρι, μέ τά όγδώντα χρόνια 
στήν πλάτη της, μπόρεσε κι ανεβη τόν 
ανήφορον καί ήλ.Ο'ε δια να καμαρωστ], 
ίσως διά τελευταίαν φοράν, το καραβι του 
γυιου ττ)ς που έφευγε·—ξέρετε τ ί μεγάλη 
χάρι εχει, καν πόσο καλο εκαμε στους θα
λασσινούς αυτό τό έκκλησιδακι τίς Μεγα
λόχαρης;

— Πώς δέν το ζερού με, είπαν αι αλλαι, 
άς έ'χει δόξα τό όνομά της.

— Τό έξωκλήσι αύτό άγίωσε καί μέρωσε 
δλο τό άγριο κΰμα πρωτητερα είχε κα- 
τάρα όλος αύτός ό γιαλός.

— Γ ια τ ί;
— Βλέπετε κείνον τόν βράχο, κατω στο 

κΰμα, πού ξεθωρίζει άπ το γιαλό , . .. Που 
φαίνεται σάν άνθρωπος με κεφάλι καί με 
στήθια.. . Πού μοιάζει σάν γυναίκα; Ε
κείνη είναι τό Φλανδρω.

— Ναί, τό Φλανδρώ, ειπεν η ύπερεςη- 
κοντοΰτις Χατζησχάναινα. Κάτι έχω 
άκουστά μου. ’Εσύ θά το ξερής καλλίτερα, 
θειά Φλωροΰ.

Νά τής κάμουν τή χάρη νά

— Τό βλέπετε κ’ είνε ξέρα, είπεν ή 
Φλωροΰ ή Συρραχίνα· μιά φορά κ’ έναν 
καρό ήτον άνθρωπος.

— Άνθρωπος;
— Άνθρωπος καθώς έμεΐς. Γυναίκα.
Αί άλλαι ήκουον μέ απορίαν. Ή  γρηά

Συρραχίνα ήρχισε νά διηγήται.
» Στόν καιρό τών παλαιών Ελλήνων, 

ήτον μιά κόρη άρχοντοποΰλα, πού ήν έ
λεγαν Φλάνδρα ή Φλανδ:ώ. Η Φλανδρω 
είχε νοματιστή έτσι—καθώς μούπε ό πνευ-

γίντ) κι’αυτή, βράχος, πέτρα.



ματικός, άπάνω στόν Ά ϊ  Χαράλαμπο όσο 
τόν θυμοϋμαι, μακαρία ή ψυχή του. ’Ήμουν 
μικρό κορίτσι, δώδεκα χρονώ, καί μ ’ έπήγε 
ή μάνα μου νά ξαγορευτώ, τή  μεγάλη 
Τ ετράδη ... τ ί  νά ξαγορευτώ, έγώ  τ ίπ ο τα  
δέν ήξερα, τ ά  ξεράματά μου.. .  τό  τ ί  
μώλεε ό πνευματικός δέν άγροικοΰσα, φω 
τ ιά  πού μ’ έ ! .. .  Τό νόημά του δέν το  κα
ταλάβαινα, τά  λόγια τά  θυμούμουν, κ’υστερ’ 
άπό χρόνια .. .  τό  κορίτσι πρέπει νάνε φρό
νιμο καί ντροπαλό, νανε ύπάκοο, νά μήν 
κυτάζη τούς νειούς, ν’ άγαπα  τόν κύρη 
του καί τή  μανοϋλα του καί σάν μεγα~ 
λώση καί δώση ό Θεός καί παντρευτή. μέ 
τήν εύκή τώ ν γωνιώ της, άλλον νά μήν 
άγαπα  άπ’ τόν άνδρα της.

>;,Μώφερε τό  παράδειγμα τών παλαιών 
Ελλήνω ν. Ο ί παληοί 'Έλληνες, πού προ
σκυνούσαν τ ά  είδωλα. Κείνον τόν καιρό 
ήτον μιά πού τήν έλεγαν Φλάνδρα, Φλαν- 
δρώ. Φλανδρώ θ ά  πή Φιλανδρώ. Φ ιλαν- 
δρώ θ ά  πή μιά πού άγαπα  τόν άνδρα της. 
Φλανδρώ τήν είπαν, Φλανδρώ βγήκε. ’Α γά
πησε ολόψυχα τόν άνδρα της, δσο ποϋ 
έχασε τ ’ ά γα θά  τοΰ κόσμου, κ’ έγεινε πέ
τρα γ ι αύτό. Τόν καιρόν έκεΐνο ήταν ενας 
καραβοκύρης, ώμορφο παλληκάρι, κ ι’ άγά- 
πησε τό  Φλανδρώ, καί τήν έγύρεψε, καί 
τή ς  έδωσε άρραβώνα, έσκάρωσε καινούγιο 
καράβι· καί σάν έσκάρωσε τό  καράβι, έγεινε 
κι’ ό γάμος· καί σάν έγεινε ό γάμος, Εβ
ριζε τό  καράβι στό γιαλό, κ’ έμπαρκάρισε 
κ’ έπήγε νά ταξιδέψη.

5 Τ ότε τό  Φλανδρώ ήλθε ν’ άγναντέψη, 
σάν καλή ώρα, σ’ αύτόν τόν έρμο τό  γιαλό, 
ΰεκολοϋσε ή ψυχή της ποΰ έφευγε ό 
άνδρας της" δέν μποροΰσε νά το  βαστάξη, 
νά στηλώση τήν καρδιά της. Ά γνάντεψε 
τό  καράβι ποϋ έφευγε κ’ έκλαψε πικρά 
κ ' έπεσαν τ ά  δάκρυα της στά κύματα' 
καί τ ά  κύματα  έπικράθηκαν, κ’ έφαρμα" 
κώθηκαν, καί θύμωσαν, κ ι' άγρίεψαν κ5 έθέ- 
ριεψαν . . .  καί στο δρόμο τους ποΰ ηύραν 
τό  καράβι, έπνιξαν τόν άνδρα τή ς Φλαν- 
δρώς, κ’ έγεινε άγυρισιά του . . . Καί τό 
Φλανδρώ ήλθε καί ξαναήλθε σ ' αύτόν τόν 
έρμο γιάλό κ έκύταζε κι’ άγνάντευε . . . .  
κ έπερίμενε, κ’ έκαρτεροΰσε, κ ι’ άπάντεχε.
. . . Πέρασαν μήνες, πέρασε χρόνος, πέρα
σαν δυό χρόνια, πέρασαν τ ρ ία . . . καί τό 
καράβι πουθενά δέν έφάνηκε . . . καί τό

Φλανδρώ έκλαψε, καί καταράστηκε τήν 
θάλασσα, καί τ ά  μάτια  τη ς  έστέγνωσαν, 
καί δέν είχε πλειά δάκρυ νά χύση . . .  καί 
παρακάλεσε τούς θεούς της, ποϋ ήταν εί
δωλα, πέτρες, νά τής κάμουν τήν χάρη 
νά γίνη κι’ αύτή είδωλο, βράχος, π έ τ ρ α . .. 
καί τό  ζήτημά  τη ς  έγεινε καί τήν έκαμαν 
βράχο ξέρα . . .  μέ τό  σχήμα τ ’ άνθρωπινό, 
ποϋ τρίβηκε καί φθάρηκε ά π ’ τά  κύματα 
ΰστερ’ άπό χιλιάδες χρόνια· καί τό άνθρω- 
πινό σχήμα φαίνεται άκόμα καί νά ό βρά
χος έκεΐ, ή πέτρα  ποϋ θαλασσοδέρνεται 
καί χτυπ ά  καί βογγα  άπάνω τη ς τό  κϋμα 
. . .  κ’ ή φωνή της, τό βογγητό  της γ ί
νεται ένα μέ τό  βογγητό  τή ς θάλασσας. 
. .  . Νά ή ξέρα έκεΐ. Α ύτ’ είναι ή Φλανδρώ.

«"Υστερα μέ χρόνια πολλά, σάν ήρθε 
ό Χριστός ν ’ άγιάση τ ά  νερά, γ ιά  νά βα
φτιστή  ή πλάση, μιά χριστιανή άρχόντισσα, 
ή Χατζηγιάνναινα, ποϋ είχαν σκαρώση τ ά  
παιδιά της,, έταξε στήν Π αναγία, κ ’ έχτισε 
αύτό τό  παρεκλήσι, γ ιά  τό  καλό κατευόδιο 
τώ ν παιδιών τη ς  . . .  Ά ς  δώσ’ ή Π αναγιά 
καί σήμερα νάναι καλό κατευόδιο στούς 
άνδρες σας, στ* άδέρφια σας καί στούς γο 
νιούς σας».

Φχαριστοΰμε· ομοίως καί σ τά  παιδά
κια σου. θειά Φ λω ροΰ!

Ό  ήλιος έχαμήλωνε κατά  τό  βουνόν, τά  
πρώ τα πλοία  είχαν γείνη άφαντα πρό ώρας· 
καί ή τελευταία  γολέττα , μικρόν κατά 
μικρόν, έχώνευεν είς τό  μέγα πέλαγος. Τά 
συγγενολόγια καί τ ά  φουσατα τώ ν γυναι
κών, μέ τ ά  καλαθάκια καί τά  μαχαιρά- 
κια της, διεσπάρησαν άνά τούς λόφους, 
κ’ έβγαζαν καυκαλήθραις καί μυρόνια, 
κ’ έκοφταν φτέραις κι’ άγριομάραθα. Σ ιγά - 
σιγά κατέβη ό ήλιος είς τό  βουνόν καί 
αύτές κατήλθον είς τήν πολίχνην.

Ή  νυκτερινή αύρα έσύριζεν είς τ ά  δέν
δρα, καί οί λογισμοί τώ ν γυναικών έπετοϋ- 
σαν μαζύ της, κ’ έστελλαν πολλάς εύχάς 
είς τ ά  κατάρτια, είς τά  πανιά καί είς τά  
έξάρτια τώ ν καραβιών. Καί βαθειά, είς τήν 
σιωπήν τή ς  νυκτός, τ ίπ ο τε  άλλο δέν ήκού- 
σθη είμή τό λάλημα τοϋ νυκτερινού που
λιού, καί τό  άσμα μιας τελευταίας συν
τροφιάς ναυτικών, μελλόντων ν’ άναχωρή- 
σωσιν αύριον. «Σϋρε, πουλί μου στό καλό 
— καί στήν καλή τήν ώρα».

a*_ μ , rsraw

Ε Π ί Ι Λ Γ Η

Πρωΐ-πρωΐ, μόλις πού άνοιξε ή θυρίδα τών επι
ταγών τοΰ ’Εσωτερικού, ενας άνθρωπος ήρθε νά 
ρωτηση :

— Καλημέρας σας. Μήπως εχω καμμιά έπιτα- 
γούλα, παρακαλώ; Δημοσθένης Παυλόπουλος εκ 
Καρύστου.

Ό  υπάλληλος χασμουρήθηκε, τόν κοίταξε μέσ’ 
άπό τά θαμπά γυαλιά του και δέν τοϋ άποκρί- 
θηκε τίποτε. Μονάχα πήρε έ'να δέμα χοντρά 
σφραγισμένα χαρτιά άπονα παραθυράκι πού είχε 
πάνω του έ'να Π κεφαλαίο, καλλιγραφικό, κι’ άρ
χισε νά τά φυλλομετράν] μέ βαθυστόχαστη προ
σοχή. Γ ιά μιά στιγμή σήκωσε τ’ ανάποδα τούς 
βολβούς τών ματιών του πάνω άπό τά ματογυάλια 
του καί τόν ρώτησε:

— Παυλόπουλος, είπατε;
— Μάλιστα· Παυλόπουλος Δημοσθένης τοϋ 

Νικολάου.
Ό  υπάλληλος ξαναχώθηκε στό φυλλομέτρημα 

■ψιθυρίζοντας άπό μέσα του : Πα, Παβ, Παγ,
Παζ, Παζ, Παθ, Πακ,... Παυ, Παύλα, Παύλο.....

— Παυλόπουλος είπατε;
— Μάλιστα· Δ. Ν. Παυλόπουλος. χαρά. Τό πρόσωπό του φωτίστηκε άπό
— Έ δώ  είναι. έ'να ευτυχισμένο φέγγος. Ό  υπάλληλος τόν
Ό  άνθρωπος πού ειταν μπροστά στή ρώτησε:

θυρίδα αναγάλλιασε άπό μιάν έξαφνική — Ά πό  τήν Κυπαρισσία; Τί ποσόν σάς

Γείτονας είμαι, ταχτικός πελάτης. 
Δέν μοϋ φτάσαν τά λεπτά.



στέλνουν; ’Έχετε κανένα γράμμα, κανένα 
πιστοποιητικό ταύτότητος επάνω σας;

— Μάλιστα. Όρίστε τό στρατολογικό 
μου χαρτί. ’Κκ Καρΰστου.

— Ό χ ι. Έ δώ  είναι ΙΙαυλόπουλος Δη- 
μήτριος άπό τήν Κυπαρισσία.

— Τότε δέ -θά είναι αυτή.
— Άλλως τε πρόκειται γιά εννιακό

σιες πενήντα δραχμές.
Ό  άνθρωπος πού στεκόταν μπροστά 

στή θυρίδα έχλώμιασε. Φαινόταν σά 
ν’άβλεπε γιά στιγμή ενα τεράστιο βά
ραθρο ν’ ανοίγεται μπροστά του. 'Ως 
τόσο κρατήθηκε. Έρριξε μιά ματιά γε
μάτη ικεσία στό νωθρό υπάλληλο, πού 
δλο κα'ι χασμουριόταν, κα'ι βρήκε τό κου
ράγιο νά τόν ρωτήσει:

— Δέν κοιτάτε παρακάτω, σάς παρα
καλώ ;

— Παρακάτω, δέν έχει παρακάτω. Ό ρ ί
στε  Παυ, Παφ, Παχ, Παψ, τελείωσαν...
Δέν έχετε τίποτε.

— Μήπως είναι ανακατεμένη, μήπως 
έχει παραπέσει σέ καμμιάν άλλη θυρίδα- 
πώς γίνεται αύτό· έπρεπε νάχουν έρθει τά 
χρήματα....

Ό  υπάλληλος μόλις πού κρατήθηκε νά 
μήν ξεφωνίση άπό Θυμό. Σκέφτηκε δμως 
πώς έ'πρεπε νά φέρεται μ’ ευγένεια στό 
«κοινό», πού στεκόταν έκεΐ μπροστά του 
μέ τή μορφή τοΰ κακομοιριασμένου αυ
τού άνθρώπου, άνασκήωσε τούς ώμους 
του και μόλις πού καταδέχτηκε νά τοϋ πει...

— Σάς είπα, δέν έχετε τίποτε. Λάθος 
δέ γίνεται στις Θυρίδες. Ό  άνθροοπος, 
πού περίμενε τήν επιταγή, κοίταξε άλλη 
μιά φορά περίλυπος ίσαμε τό βάθος τής 
θυρίδας κ’ έκίνησε νά φύγη. Ά χ !  τί -δέ 
Θάδινε νά εΐταν αύτός ό Δημήτριος Παυ- 
λόπουλος έκ Κυπαρισσίας. Εννιακόσιες 
πενήντα δραχμές έκεΐ πέρα. ’Ό χι παΐξε- 
γέλασε.

Βγήκε έξω άπό τό ταχυδρομείο και 
στάθηκε γιά λίγες στιγμές στό πεζοδρό
μιο. Κοίταξε τά σκισμένα παπούτσια, τά 
μπαλωμένα του ροΰχα. Τέσσερες μήνες 
τώρα στόν Πειραιά, στήν άξενη κείνη 
πολιτεία μέ τόν καπνισμένο ουρανό και 
τ’ αναρίθμητα κατάρτια, στό λιγδιασμένο 
λιμάνι, δέν είχε σταυρώση δραχμή. Είπε 
νά ·θη νά βρή καμμιά Θέση, νά ζήση τή 
γιηαΐκά του και τά παιδιά του, νά βγάλη 
κι’ αύτός κάνα κομμάτι ψωμί. Ή ξαιρε

καί κάτι γραμματάκια, κοινοτικός γραμ
ματικός εΐταν στόν τόπο του, κ’ έλπιζε νά 
πετύχη κάνα μισθοΰλι σέ καμμιά εταιρεία, 
σέ καμμιά τράπεζα. Δέ βαριέσαι· άπό 
κακό σέ χειρότερο. Γέμισε τίς τσέπες μέ 
συστατικά καί μπιλλιέτα και πήρε γραμμή 
τά μεγάλα μαγαζιά, τις αποθήκες καί τά 
εργοστάσια- στό τέλος ζήτησε νά μπή 
νυχτοφύλακας στούς κυλινδρόμυλους, στά 
υφαντουργεία, στά κλωστήρια. ■ . Μαύρη 
τύχη· πανιού άναδουλειά, χιλιάδες χέρια 
ήταν έτοιμα νά τοΰ άρπάξουν τή μπου
κιά άπ’ τό στόμα. Ποϋ νά καταφέρη νά 
παλαίψη αύτός μ’ έκεΐνα τά Θηρία, μέ 
κείνες τίς σιδερένιες πεινασμένες μασέλ- 
λες, πού ήταν έ'τοιμες νά τοΰ συντρίψουν 
τά κόκκαλα. ’Έτσι άσουλούπωτος, κακο- 
μοιριασμένος καί μικροκαμωμένος πού 
ήταν, μόλις πού τολμοΰσε ν ’ άνοιξη τήν 
πόρτα τών πολυθόρυβων γραφείων και 
νά τούς παρακαλέση μέ σαστισμένη, λι- 
ποψυχισμένη φωνή. Κάποιος γνωστός του 
ειπε νά τοΰ βρή μιά Θέση φύλακα στις 
μαούνες- κάΘησιό καί καλό μεροκάματο- 
μά οι μέρες περνούσαν κ’ εκείνος πού 
νά ξαναφανή. . .

Άρχισαν νά τελειώνουν καί τά λίγα λε
φτουδάκια πού είχε φέρη μαζί του. Εύ- 
τυχώς, πού κάτεχε κάποιο σπίτι στήν 
Κάρυστο καί τάφισε στή φροντίδα τών 
σπιτικών του κ’ έκεΐνοι τοΰ έγραψαν, πώς 
τώχαν νοικιάσει γιά πεντακόσιες δραχμές. 
Θάπαιρναν τό νοίκι τήν πρώτη καί θά 
τοΰ τώστελναν. Μ’ αύτές τίς πεντακόσιες 
δραχμές, πηγαίνοντάς της μέ τήν πιό αύ-. 
στηρή οικονομία τοΰ κόσμου, θά μπο- 
ροΰσε νά περάση κάμποσο- καί δέν ήταν 
καί λ ίγο ι: αύτός, ή γυναίκα του καί τέσ
σερα παιδιά. Μά οί μέρες περνούσαν, 
είχε 5 δ μήνας καί νά πού ή έπιταγή 
δέν είχε φτάση άκόμα. Τό τελευταίο πεν
τόδραχμο βρισκότανε διπλωμένο στήν 
πάνω τσέπη τοΰ γελέκου του, έτοιμο καί 
αύτό νά ξοδευτή. Μισό ψωμί νάπαιρνε, 
πάει κι’ αύτό. Κ’ έ'πειτα τί νά γ ίνη ; 
Ποιος νά τόν βοηθήση νά ζήση, ποιος 
νά τοΰ δώση άκόμα καί μιά ξερή δραχμή, 
έστω καί μιά φέτα ψωμί καί μιά στα
λαγματιά λαδάκι νά βρέξη μέσα κανένα 
ξεροκόμματο. Ή  ζωή είναι σκληρή- δ 
άλλος σοΰ βγάνει τό καπέλλο ίσαμε κάτω, 
άμα ξαίρη πώς ή τσέπη σου τόν φυσάει 
τόν παρά- μόλις δμως σέ μυριστεί πώς

εΐσαι άδειος τενεκές, δέν καταδέχεται ούτε 
νά σέ κοιτάξη. Καί νάχης παιδιά, μικρά 
κι’ ανήμπορα κι’ ανήξερα καί νά κλαΐνε 
γοερά μέσ’ στό σπίτι, νά ζητοϋνε φαΐ 
καί σύ νά γυρίζης μέ τά χέρια άδειανά 
καί τίς τσέπες πανί μέ π α ν ί; Καί νάχης 
γυναίκα νευρικιά, άρρωστημένη, βασανι
σμένη άπό τόσες γέννες, μ’ έ'να μωρό 
στήν αγκαλιά κι’ άλλο , ένα στήν κοιλιά 
νά μεγαλώνη ;

Ώ ς τόσο είπε νά κάνη Θάρρος, νά 
μήν άφήση νά τόν πάρουν οί δυστυχίες 
άπό κάτου, νά παλαίψη στήθος μέ στήθος 
μέ τή ζωή. "Υστερα, σήμερ' αύριο, ή 
έπιταγή δέ μπορούσε παρά νά έρθη- θά 
τόν ξαλάφρωνε λιγάκι, άν έ'κανε κάπου 
καί κανένα χρέος θα κατάφερνε νά ξε- 
χρεωί^ή. Πήρε τό δρόμο κατά τήν παρα
λία. Στάθηκε μπροστά στό Ρολόι, άκουσε 
τούς αμαξάδες νά φωνάζουν, τούς καρ- 
ροτσέρηδες νά βλασφημοΰν, τό σάλαγο 
καί τόν πυρετό τής δουλειάς. Βρήκε κ’ένα 
δικό του, κάθησαν σ’ ένα τραπεζάκι καί 
τά λέγανε. Ό  Δημοσθένης δλο καί τοϋ 
κλαιγότανε: — Ά τιμη  τύχη, νά ξεροστα- 
λιάζης στά πόδια σου καί νά μή μπορής 
νά φάς καί σύ γλυκό ψωμί. . . Εκείνος 
τόν παρηγοροΰσε· είχε κάμποσα παραδά- 
κια κ’έ'τσι μπορούσε νά λέη παχιά, στρογ
γυλά, έλπιδοφόρα λόγια· τόν χτυπούσε 
στόν ώμο, τόν ένθάρρυνε φιλικά. Στό τέ
λος τόν κέρασε ένα καφέ κ’ έφυγε Ό  
Δημοσθένης συλλογίστηκε άπό μέσα του: 
— Καλός κι’ ό καφές. Στό κάτω—κάτω τής 
γραφής κρατιοΰμαι μέ δαΰτον στά πόδια 
μου ίσαμε πού νάρθη τό μεσημέρι.

Τό πρωΐ δέν είχε βάλει τίποτε στό στόμα 
του. Κ έπερίμενε μέ φρίκη τό μεσημέρι. 
Πήρε τό δρόμο σιγά—σιγά μέ τά πόδια- 
εΐταν έκστρατεία δλάκερη ίσαμε πού νά 
φτάση στό σπίτι περπατούσε καί σκεφτό
ταν τά πιό παράδοξα σχέδια περνούσαν 
μέσ’ άπό τό μυαλό του. Σοφιζόταν χίλιους 
τρόπους γιά νάβρει λεφτά. Μάταιος κό
πος. Γιά κάθε πράμα πρέπει νά είναι 
πλασμένος κανείς κι’ δ Θεός φκιάνει τούς 
κλέφτες, δπως φκιάνει καί τούς τίμιους. 
Σάν έφτασε στή γειτονιά του, στάθηκε 
έξω άπό τό φούρναρη, πού βρισκόταν 
δίπλα στό σπίτι του κ’ έκανε πώς ψαχ
νόταν στις τσέπες.

— Αγαπητέ, δέ μοϋ βγαίνουν τά ψιλά. 
Τώρ’ άμέσως σοϋ τά στέλνω μέ τό παιδί.

Κι’ άρπαξε ένα διπλό καρβέλι στά χέ
ρια του. Ό  φούρναρης τόν κοίταξε γιά 
μιά στιγμή άμφίβολα, σούφρωσε τά φρί- 
δια του... ό Δημοσθένης ετοίμαζε άπό μέσα 
του δλάκερη άπολογία:

— Γείτονας είμαι.... Ταχτικός πελάτης... 
Δέ μοΰ φτάσανε τά λεφτά... Κάτι ψώνια...

— ’Ά ς είναι....
Πήρε τό καρβέλι κ’ ετρεξε νά χωθή 

στή φωλιά του, σχεδόν χαρούμενος πού 
είχε νικήσει, έστω καί γιά μιά μέρα μο
νάχα, τήν πείνα. Κ’ εΐταν μέ τό γέλιο τό 
άλαφρογραμμένο τής νίκης αυτής, πού 
μπήκε μέσα στό σπίτι του. Ή  γυναίκα 
του βιάστηκε νά τόν ρωτήση:

— Ή ρ θ ε  ή έπιταγή ;
Ύστερα κοίταξε τά χέρια του πού δέν 

κρατούσαν τίποτε άλλο άπό τό διπλό ψωμί 
καί σώπασε. Τά παιδιά έπερίμεναν άνυ- 
πόμονα στο τραπέζι. Ώ ς τόσο ό Δημο
σθένης εΐτανε σά νά μή καταλάβαινε τί
ποτε... Μονάχα άπό μέσα του, έτσι δά, 
άναπάντεχα, έκείνη τή στιγμή θυμήθηκε, 
χωρίς νά τό θέλη κι’ αύτός μιά φράση, 
πού τήν κάκοναρχοΰσε μικρός στόν ψάλτη 
τής ενορίας του, στήν πατρίδα:—Καί 
πλουτοΰντας έξαπέστειλε κενούς.... Τί τά 
Θέλεις! Ά τιμη τύχη ..

Οί μέρες περνούσαν. Ό  Δημοσθένης 
έπήγαινεκάθε πρωΐ μίαν ώρα δρόμο ίσαμε 
τό ταχυδρομείο, στεκόταν μπροστά στή 
θυρίδα τών επιταγών κι’ δλο ρωτοϋσε:

— Καμμιά έπιταγούλα, σάς παρακαλώ ; 
Δημοσθένης Παυλόπουλος έκ Καρύστου.

Κ ’ είχε συνηθίσει πιά νά βλέπη τόν 
υπάλληλο ν’ άποδογυρίζη τούς βολβούς 
τών ματιών του καί νά τόν κοιτάζη πάνω 
άπό τά θαμπά του γυαλιά καί νά μήν 
καταδέχεται ούτε νά τοϋ άπαντήσει... Έ να ς 
ψωριάρης, έ'νας κακομοιριασμένος κεΐ δά 
χάμου... Ή  καρδιά του είχε πετρώσει πιά, 
τό κορμί του εΐταν ξεραγκιανό καί στε
γνό, μαϋρα στεφάνια είχαν τά μάτια του. 
Καί στό σπίτι του ή πείνα, ή πείνα, χω
ρίς δρια... Ή  έπιταγή έκείνη γ ι’ αύτόν 
εΐταν ή άπολύτρωση- στοχαζόταν τή μέρα, 
πού θαρχόταν έπί τέλους καί τόν έπιανε 
σύγκρυο τρόμου... Τί εύτυχία! "Ενα πεν- 
τακοσάρικο έκεΐ πέρα κολλαριστό, νά τό 
βάλεις στήν τσέπη σου καί νά π§ς στό 
μπακάλη καί στό χασάπη καί στόν φούρ
ναρη καί νά τούς μιλής σάν άφέντης!..·

Τήν απελπισία άκολούθησε ή άνυπο-



μονησία, ή μανία νά μάθη, νά έξετάση 
τί έγινε. ’Έγραψε στήν Κάρυστο και ρω
τούσε γιά τήν τΰχη τοϋ σπιτιοΰ, γιά τό 
νοικάρη και γιά τό νοίκι. Κ’ έ'λαβε τήν 
απόκριση πώς τό πρώτο νοίκι ξοδεύτηκε 
σέ κάτι μικροεπισκευές, πού χρειάστηκαν 
στό σπίτι καί σέ κάμποσες μέρες θά- 
παιρναν νά τοϋ στείλουν τό δεύτερο.

"Οσο καί νά τόν πλήγωσε βαθιά ή_ 
ατυχία αύτή, ή λύπη του πάλι δέν ήταν 
άμετρη, γιατί στοχάστηκε πώς τό σπίτι 
τέλος πάντων ειχε νοικιαστή καί πώς τό 
δεύτερο πεντακοσάρικο δέ θάργοΰσε νά 
έ'ρθη. Έ παψ ε νά πηγαίνη γιά κάμποσο 
καιρό, ίσαμε τό τέλος τοϋ μηνός στό τα
χυδρομείο καί νά βλέπη τόν υπάλληλο 
μέ τούς αναποδογυρισμένους βολβούς καί 
φρόντισε νά βολέψη τήν περίσταση δπως- 
δπως. Πήγε σ’ έ'να πατριώτη του, πού 
ήταν και μακρυνός του συγγενής, καί 
τοϋ έ'πεσε στά γόνατα καί τοϋ κλάφτηκε· 
ταπεινώθηκε ίσαμε κεΐ, πού δέν πήγαινε 
άλλο· σκουπίδι έγινε μέσα στό ξένο 
σπίτι γιά νά συγκινήση τόν άνθρωπο, 
πού είχε κάμποσα παραδάκια, γιά νά μήν 
άφήση τήν φαμίλια του νά πάη χαμένη 
. . .  Κ’ έ'τσι κατάφερε καί τοϋ πήρε έ'να 
κατοστάρικο καί πήγε καί πλήρωσε τό 
φούρναρη καί τό μπακάλη καπί τούς ζή
τησε νά τοϋ άνοίξουν μιά νέα πίστωση 
γιά λίγες μέρες. “Υστερα γύρισε στό σπίτι 
του μ’ έ'να χαμόγελο ευτυχίας: μπόρα 
ήταν καί θά περνοΰσε· τί διάολο! ό θεός 
δέν άφίνει κανένα νά πάη χαμένος. Καί 
άρχισε νά φιλοσοφή πάνου στό τραπέζι 
καί νά τούς λέη τό'να καί τάλλο γιά τήν 
πρόνοια τοΰ Θεοΰ καί νά συζητή γιά. τήν 
πολιτική κατάσταση καί νά παρασταίνη 
τόν άνθρωπο πού ξαίρει τή ζωή καί πού 
μπορεί νά κυβέρνηση τό σπίτι του μέ 
μυαλό καί μέ γνώση . ·

Κ ’ έτσι πέρασε πάλι λίγος καιρός καί

κοντοζύγωνε νά βγή δ μήνας, δταν έ'πεσε 
άρρωστο βαριά, τό δεύτερο παιδί, δ 
Βασίλης. Πεσμένο στό κρεββάτι φλεγόταν 
άπό τόν πυρετό καί παραμιλούσε δλη 
τήν ώρα. Τό περιστατικό τοΰτο έ'φερε μιά 
τρομάρα καί μιά σύγχιση μέσα στό σπίτι. 
Χωρίς μέσα, σέ ξένο τόπο, μακριά άπό 
τούς δικούς του κι’ άπό τούς φίλους του, 
μ’ ένα παιδί πού πάλευε μέ τό. χάρο, 
μέ τρία άλλα παιδιά πεινασμένα και μιά 
γυναίκα άνίκανη νά σταθή στό σπίτι 
άνάλογα μέ τήν περίσταση, αίσθάνθηκε 
δ Δημοσθένης δλα τήν καταδρομή τής 
μοίρας νά τόν χτυπά κατακέφαλα. Κι’ άπό 
τό χτύπημα τοΰτο ζαλίστηκε κα'ι δέ θ υ 
μόταν πιά τίποτε, δέν τόν ένδιέφερε τί
ποτε, λίγο έ'λειψε νά ξεχάση καί τήν επι
ταγή. Μονάχα, δταν τελείωσε καί ή τε
λευταία δραχμή άπό τό δανεικό κατοστά
ρικο πήγε πάλι πρωΐ πρωΐ μπροστά στή 
θυρίδα τών επιταγών τοϋ. έσωτερικοΰ καί 
στάθηκε άντίκρυ στόν υπάλληλο, πού δλο 
καί χασμουριόταν:

— Καμμιά έπιταγούλα, σάς παρακαλώ;
Ό  υπάλληλος τόν κοίταξε μέ μιά έσχατη

βαριεστημάρα καί μιάν έσχατη περιφρό
νηση στή ματιά, στάθηκε σ’ έ'να κομμάτι 
σφραγισμένο χαρτί καί τοΰ ε ίπ ε :

— Πεντακόσιες δραχμές; Έ δώ  είσαι. 
Ύ  πογράψατε.

Παράξενο! Ό  Δημοσθένης Παυλόπου
λος δέ χάρηκε καθόλου, πού λάβαινε τήν 
επιταγή. Ό  νοΰς του δλος ήταν κοντά 
στό άρρωτο παιδί, δίπλα στό κρεββάτι 
τοΰ απεριόριστου σπαραγμοΰ του. Πήρε 
μηχανικά τό πεντακοσάρικο καί τό κοί
ταξε, χωρίς έκφραση. "Υστερα τό δίπλωσε 
προσεχτικά μέσα στό πορτοφόλι του καί 
έφυγε, ίδιος μέ παραπλανημένον όδοι- 
πόρο, πού βαδίζει μπροστά, ενάντια στόν 
άνεμο, μέσα σ’ έ'να γυμνό χειμωνιάτικο 
τοπίο.

« Β ΪΪΓ Η
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Έ ω ς  τώρα, δσοι άσχολήθησαν μέ τή  
κριτική τών εικαστικών τεχνών (ζο,ιγρα- 
φική, γλυπτική), έγραψαν μ’ έναν τρόπον 
απόλυτο, δπως θάγραφε ένας γάλλος ή γερ- 
μανός τεχνοκρίτης δηλαδή σαν νά άποτεί- 
νωνται σέ κοινό, πού ξαίρει λ ίγ ο —πολύ 
τ ί  ζητάνε αυτές οί τέχνες, πού έχει μιά 
Ιδέα γιά  τ ίς  διάφορες σχολές, γ ιά  τ ά  νέα 
ρεύματα, πού μ’ έναν λόγο, έχουν ζωντανή 
καλλιτεχνική παράδοση. Σ ’ αύτές τ ίς  χώρες 
ή τέχνη, άπό 
χρόνια πολλά, 
μπαίνει μ έ σ α  
στήν καθημε
ρινή ζωή, καλ
λιεργείται μέ 
σύστημα, κ’ έ
τσι, μολονότι κ’ 
έκεΐ βέβαια ό 
πολύς ό κόσμος 
δέν καταλαβαί
νει πολλά π ρά γ
ματα, ώστόσο 
οί άνθρωποι πού 
άντιπροσωπεύ - 
ουν τή  μ έ σ η  
(νά ποϋμε) δ ι α 
ν ό η σ η ,  είναι σέ θέση νά παρακολουθήσουν 
τήν καλλιτεχνική κίνηση καί νά καταλάβουν 
μιά κριτική γραμμένη μέ πνεύμα δχι τ ε 
λείως ειδικό.

Εδώ  θ ά  προσπαθήσω με, νά τ ά  κά- 
νωμε λιανά αύτά τ ά  πράγματα , δσο γ ί
νονται λιανά. Σ τήν αρχή ίσως πέσουν γιά  
τόν αναγνώστη λίγο βαρειά αύτά τ ά  ση
μειώματα, ή ίσως πη  μέσα του πώ ς κ’έμεΐς, 
άντί νά τοϋ ξεδιαλύνωμε τ ά  πράγματα, 
τοϋ τά  θολώνουμε. Μά άν προσέξη καλά

καί χωνέψη τίς  βάσεις, τ ’ άλλα θ ά  τοΰ 
έρθουν εύκολα καί βολικά. Προπάντων 
τ ά  παραδείγματα  κ’ ή συχνή καί σταθερή 
επαφή μέ έργα ζωγραφικά καί γλυπτικά  
κάθε λογης, θ ά  τόν μπάσουν σιγά-σιγά 
στό νόημα.

I

Εικαστικές τέχνες είναι ή ζωγραφική καί 
ή γλυπτική. Εικαστικές τ ίς  εΐπαν οί αρ

χαίοι, γ ια τ ί αύ
τές οί τέχνες 
φτιάνουνε «άπει 
κάσματα» δηλ. 
ομοιώματα άπό 
κάθε πραγμα, 
ζωντανό ή νε
κρό, πού βλέ
πομε στή φύση. 
Έ νώ  στίς άλλες 
« ώ ρ α ϊ ε ς  τ έ 
χνες», π .χ . στήν 
αρχιτεκτονική, 

τό  κτίριο δέν 
παριστάνει τό  
«ομοίωμα» κα- 
νενός πράγμα

τος, μολονότι καί έκεΐ ή άφορμές πού κινοΰν 
τούς τεχν ίτες νά πλάσουν τούς ρυθμούς, 
είναι, πολλές φορές, άντικείμενα φυσικά, 
σπηλιές, δάση, βράχια, βουνά κ. λ. π . 
Έ πειδή  . λοιπόν, οί εικαστικές τέχνες, επι
χειρούν νά παραστήσουν τή  φύση, πολλοί 
ένόμισαν πώς α π ’ αύτές πρέπει νά ζητάμε 
φυσικά πράγματα , δηλ. τέτο ια  πού τά  
βλέπει τό  μάτι μας στόν αισθητό κόσμο, 
μέ άλλα λόγια στόν κόσμο πού άντιλάμ- 
βανό μαστέ μέ τ ις  αισθήσεις μας. Μά

TWBS,

Τΰπος γυναικείας μορφής, άπάνω σέ αρχαίο νόμισμα.



αύτό δέν είναι σωστό. Στή φύση μέσα, τά 
πράγματα έχουν χίλιες Ιδιότητες, καί 
ό άνθρωπος μπορεί νά τά πάρη άπό πολ
λές μεριές, ένφ στίς εικαστικές τέχνες τό 
κάθε τ ι παριστάνεται μόνο γιά νά φαίνε
ται, μόνο γιά τήν ιδιότητά του αύτή. 
Ό  χωριάτης βλέπει ενα δέντρο, μιά έλιά, 
και χαίρεται γιατί εϊναι φορτωμένη μέ 
καρπό, ένω άπό τήν άλλη μεριά, ένας ζω
γράφος τή βλέπει σάν σχήμα, σάν χρώμα. 
'Ο πρώτος τή βλέπει ώς πράγμα (άπό 
τή μεριά τοϋ πρακτικού του προορισμού), 
Ινώ ό δεύτερος τή βλέπει σάν «οπτικό φαι
νόμενο*.
Μέ άλλα λόγια, 
ό,τι πράγμα παρι- 
στάνεται στή ζω
γραφιά, είναι προ
ορισμένο νά τό 
καταλάβη, νά τό 
αίσθανθή μόνο μέ 
μιά αΐσ&ηση. ιχόνο 
μέ τό μάτι. Κ’ έτσι 
τό κάθε τ ι στή 
ζωγραφική πρέπει 
νά παρασταθή μέ 
τέτοιον τρόπο Ιδι
αίτερο, ώστε, μέ 
μονάχα τά μάτι 
νά μπορή κανείς νά 
πιάσητή ουσία του, 
σάν νά κάνη τή 
γνωριμία του μέ 
όλες τίς αισθήσεις 
του.

Γιά νά γίνη ένα 
ζωγραφικό έ ρ γ ο  
γνήσιο, πρέπει ό 
τεχνίτης νά μήν έβγη έξω άπό τά  σύνορα 
τ ήξ τ ^χνης του. Εϊναι υποχρεωμένος νά 
δουλέψη όχι μόνο μέ τά μέσα ποΰ τοϋ 
δίνει ή τέχνη του, μά καί σύμφωνα με 
τούς δικούς της νόμους καί μόνο μ’ αύ
τούς. Τά μέσα εϊναι α .' μιά ϊσια έπι- 
φάνεια (αδιάφορο άν εϊναι χαρτί, σανίδι, 
πανί κλπ.), καί β'. τά  πινέλα ή τά  κάρ
βουνα. Απάνω σ’ αύτή τήν έπιφάνεια θά 
βάλη ό,τι αντικείμενο θέλει νά παραστήση, 
χαράζοντας, δηλ. σχεδιάζοντάς το μέ τό 
κάρβουνο ή μέ τό πινέλο. Μά ένώ στήν 
άρχή ξεκίνα μέ τό σκοπό μόνο νά ξεση- 
κώση τό «ομοίωμα» τοϋ αντικειμένου καί

νά τό (κοπιάρη) μιμηθή δουλικά, τά αί
σθημά του τόν πηγαίνει νά τό πάρη μό
νον ώς αφορμή γιά νά κάνη ένα έργο 
ανθρώπινο, αύτοτελές, πού ή άξία του νά 
έξαρτάται άπό τίς άρμονίες πού έχει μέσα 
του τό ίδιο (δη), τό έργο) κι’ όχι άπό τό 
πόσο θά όμοιάζη μέ τό πραγματικό αντι
κείμενο, δηλ. μέ τό πρότυπο  (μοντέλλο). 
Μέ άλλα λόγια, εκείνη ή έπιφάνεια θά σκε
παστή μέ σχήματα πού θά εϊναι άρμονικιά 
άμεταξύ τους, καί αύτά πάλι θά γε
μίσουν μέ χρώματα άρμονικά μεταξύ τους, 
αδιάφορο άν παριστάνουν ή δέν παριστά

νουν πιστά τό φυ
σικό αντικείμενο. 
Ό  άνθρωπος πού 
έχει τό χάρισμα νά 
κατασκευάζηπράγ- 
ματα πού ευφραί
νουν τό μάτι, παίρ
νοντας αφορμή άπό 
τά φυσικά άν π  κεί
μενα ή γενικά άπό 
τ α  «φαινόμενα», 
αύτός εϊναι κ α λ -  

λιτέχνης,ενω  έκεΐ- 
νος πού έχει τή 
γνώση να ξεσηκώνη 
να μιμήται τή φύ
ση, α ύ τ ό ς  εϊναι 
μάστορης χ ω ρ ί ς  
βαθύτερη άξία γιά 
τί,ν . τέχνη : τήν
μάταιη ικανότητα 
πού έχει, μπορεί νά 
τήν άποκτήση κα
νείς μέ τή δουλειά 
καί μέ τήν προσοχή, 
ένώ τό χάρισμα 

πού έχει ό πρώτος εϊναι δώρο, καί γι’ 
αύτό δέν άποκτιέται. Ό  πρώτος φτιάνει 
έργο άν&ρώπινο, αύτοτελές, πού κρίνε- 
ται σύμφωνα μέ τούς νόμους τοϋ ώραίου, 
τοϋ «καλοϋ », ένώ ό δεύτερος κάνει αντιγραφή 
ένός έργου, πού ύπάρχει άπό πρίν: τής δη
μιουργίας. Καί άν τύχη να εϊναι ώραϊο τό 
έργο τοϋ δευτέρου αύτοϋ δέν εϊναι άπό 
τή δική του  ομορφιά, μά γιατί παριστά
νει κάτι πού εϊναι όμορφο καί στή . φύση 
χωρίς ή χάρη του νά χρωστιέται καθόλου 
στό ζωγράφο πού τό παρέστησε·

Έ τσ ι, μπορούμε νά ποϋ με, πώς ό καλ
λιτέχνης δέν κοπιάρει δουλικά, μα πώς

έρμη νεύει, δηλαδή πέρνα, άπό τό φίλτρο 
τής ψυχής του τήν έντύπωση πού , δίνει 
ένα αντικείμενο τοϋ αισθητού κοσμου,„κι άν 
ή Ιδιοσυγκρασία του 
είναι πλούσια, τοϋ 
βάζει τή σφραγίδα 
της, κι’ άν πάλι εϊναι 
φτωχή, τό αφήνει' ό
πως ήταν, μέ άλλα 
λόγια, φυΟικό, μή 
έχοντας τή δύναμη 
νά τό βγάλη άπό τή 

α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ α τ α  

του. Μά οί αρχαίοι 
λέγανε πώς ό τεχνίτης 
μιμείται τή φύση. Βέ 
βαια τή μιμείται, άλλά 
μέ πλατύτερη έννοια:
Μ ι μ ε ί τ α ι  όχι τήν 
έπιφάνεια, άλλα τήν 
ουσία κάθε πράγμα
τος. Γ ιά να τό ποϋ με 
καί διαφορετικά ότεχ- 
νίτηςδέν δημιουργεί μέ 
τ ό ν  'ίδιο τρόπο πού  
δημιουργεί ή φ ύ 
ση, άλλά ανάλογα με 
τή φύοη.  Ό  άνθρω
πος δέ μπορεί νά ξα- 
να κάνη ά λ λ η  μ ι α  
φορα τή φύση, λοιπόν 
# ά  τήν έρμηνεύση 
μέ τόν τρόπο του, 
θά τήν φέρη ατά δι
κά του μέτρα  καί θά 
κάνη έργο άνθρώπινο.
Ή  άντιγραφή τής φύ
σης δέν χρειάζεται σέ 
τίποτα, μιά πού έχομε 
τήν ίδια τή φύση. Με
λετώντας λοιπόν τούς 
τρόπους, σύμφωνα μέ τούς όποιους δημι
ουργεί ή φύση,φτιάνει καί ό άνθρωπος τό έργο 
του σ χ ε τ ι κ ό  μέ τόν κόσμο πού τόν τριγυρίζει,

όχιόμως ό'μοιο μ’ αύτόν. Ό  φιλόσοφος Πλω- 
τϊνος, πού ή φιλοσοφία του δέν έκτιμοϋσε 
τά φαινόμενα, άλλά τούς νόμους, γιατί 

μονάχα αύτοί εϊναι 
μόνιμοι καί ούσιαστι- 
κοί, έκτιμοϋσε ώς τό
σο πολύ τίς τέχνες, 
γιατί, όπως γράφει, 
οί τέχνες δέν άναπα- 
ριστάνουν τόν αισθη
τό κόσμο, «άλλ’ άνα- 
τρέχουσιν έπί τάς αι
τίας, έξ ών ή φύσις». 
Ό  μεγαλύτερος πρω- 
σοπογράφος Βελάσ- 
κουεθ, δέν έκανε ποτέ 
πορτραϊτο, άν δέν ζοΰ
σε λίγο ή πολύ διά
στημα μαζί μέ τό μον
τέλλο του. Ό  Μιχα- 
ηλάγγελος λιάνιζε ένα 
σωρό πτώματα (άν- 
θρώπους καί ζώα) όχι 
γιά νά μάθ/j ά ν α τ ο -  

μία  μέ τή στενή ση
μασία πού δίδουνε 
στή λέξη, μά γιά νά 
μπη μέσα στό μυστή
ριο τοΰ οργανισμού· 
γι’ αύτό σάν ωρίμασε, 
ό,τι έφτιανε τόφτιανε 
χωρίς μοντέλλο. Ό  
Τέρνερ, μεγάλος Ά γ 
γλος τοπειογράφος, τα 
ξείδευε μέσα σέ φουρ
τούνες καί σέ ομίχλες, 
γιά νά δοκιμάση τή 
δύναμη τών στοιχείων, 
πραγματικά, όχι άπό 
μακρυά μέ τό μάτι 
μόνο, γιά νά μπο- 

ρέση ν’ άποδώση μέ τήν τέχνη του τ ή  φύοη 
τους καί τίς συγκινήσεις πού δίνουν!

( Έ χ ε ι  συνεχεία)

”Εργο Πέρσου ζωγράφου ποΰ ερμηνεύει 
δη μιουργικά τή φύση
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Μια από τίς* πρώτες εφημερίδες, η μάλ
λον πρόγονος τώ ν σημερινών εφημερίδων 
μακρυνός, ή «Niewe Tizdingen», πού 
βγήκε στήν ’Αμβέρσα στά 160ό, δικαιολό
γησε τήν έκδοση τη ς  πώς σκοπόν είχε νά 
διασκεδάση τήν πλήξη καί τήν ανία τών 
Άμβερσιανών, τόν 
καιρόν πού τούς πο
λιορκούσαν άπό ξη- 
ρας και ποταμού οί 
δυό δοΰκες τοΰ Νασ- 
σάου.

Από τήν πλήξη 
καί τήν άνία έφύ- 
τρωσαν κ’ οί εφη
μερίδες τοΰ Μικρα- 
σιατικοΰ Μετώπου 
στά 1921— 22.

Σ κ εφ θ ή τε : Ε ιχε 
γυρίσει ό στρατός 
άπό τήν εκστρατεία 
τοΰ Σαγγαρίου κ’ 
εγκαταστάθηκε σέ 
μόνιμες κατασκηνώ
σεις. Πολεμικ,ές επι
χειρήσεις δέ γινό
τανε, παρά άργά καί 
ποΰ, στά προχωρη
μένα φυλάκια με
ρικές αψιμαχίες, καί 
στά μετόπισθεν συμ
πλοκές μέ τούς Τσέ- 
τες. Γ  υμνάσια δέν 
έκαναν. Τ ί γυμνάσια νά κάνουν στρατιώτες, 
πού φορούσανε τό χακί πέντε καί δέκα 
χρόνια κ ει'χανε πάει εκστρατείες κ ’ έκ- 
σ τρ α τε ΐες ; ’Εφημερίδες άπό τήν ’Αθήνα 
έφθαναν άργά καί π ο ύ : Τίς έκρατοΰσα,ν 
στα μετόπισθεν. Καί τ ί  νά διαβάση κανείς; 
’Ερχόντανε σάν άπό άλλον κόσμο. Γράμ
ματα  λιγώτερα. Τόσα χρόνια δσοι ήτανε 
στο Μ έτωπο είχανε ξεχαστή άπό δικούς

καί φίλους, κ' οί ίδιοι ξεχάσανε τά  σπί- 
τια τους I είχανε πια μάννα, πατέρα, 
γυναίκα, παιδια; Εζουααν σαν άποικ,οι 
σ’ ένα έρημο νησί. Κ ’ ή πλήξη μεγαλύτερη 
γ ια τ ί δέν είχανε δουλειά κ’ έλειπεν ή γυ
ναίκα, έχτός άπό μερικές «δημόσιες» στά 

μετόπισθεν— κινητά 
χα μαιτυπεία  νά πού
με— συντρίμμια σω
ματικά καί ήθικά 
γ ιά  νά φτάσουν ώς 
τά  βάθη τής Μικρα- 
σίας νά έμπορευτοΰνε 
τή  σάρκα τους κι’ άν 
έπερνοΰσε καμμιά 
φορά κανένας θίασος, 
μπουλοΰκι δηλαδη 
ήθοποιών, πού νάχη 
καί θηλυκό προσω
πικό —  νά ξεχαζευ- 
τοΰνε τ ά  παιδιά κοι
τώ ντας φουστάνι. 
Γ ιατί οί Τουρκάλες 
τώ ν χωριών, αύτές 
δέν λογαριαζότανε 
γυναίκες. Καί σάμ
πω ς ήτανε μιά ή 
μέρα ή δυό γιά  νά 
περάσουν; Μήνες ό- 
λάκαιροι. Κ ι’ οΰτε 
κουβέντα γ ι ’ άπό- 
λυση.

Κ ’ ύστερα, τό  μέ
τω πο είχεν άποχτήσει μιά ζωή δική του, 
μέ δική του ψυχολογία, δικά του συμφέ
ροντα, δικά του α ισθήματα καί πάθη , δική 
του κίνηση, δικό του κουτσομπολειό —  πού 
οΰτε υποπτευότανε ό τύπος τών ’Αθηνών. 
Η περίεργη αύτή κοινωνία είχε τ ίς  ανάγκες 

της- μιά άπ’ αύτές καί ή έπικοινωνία τώ ν 
μελών της.

Ε τσ ι έφύτρωσεν ή πρ&τη Ιφημερίδα

Η Εφημερίς τό «Σούσουρο».

τοΰ Μετώπου. Ά μέσω ς άρχισαν άπό παντοΰ 
νά ξεπετω ΰνται κι’ άλλες— καμμιά εικο
σαριά ύπολογίζω ά π ’ οσα στοιχεία κατέ
χω. Ο ί εφημερίδες αύτές δέν είναι οί πρώ
τες τοΰ είδους τους. Κ α τά  τή  διάρκεια 
τοΰ Εύρωπαϊκοϋ πολέμου, δταν ό αγών 
έχρόνισεν, έβγήκαν στά  χαρακώ ματα αρ
κετές χειρόγραφες, γραφομηχανημένες, μέ 
πολύγραφο, έντυπες, μιά μάλιστα Γαλλική, 
έξακολούθησε κ’ ΰστερ’ άπό τήν ειρήνη νά 
βγαίνει στό Παρίσι καί βγαίνει άκόμα, 
Αύτό δμως δέ σημαίνει πώς οί Ελληνικές 
δέν έχουν γ ιά  μας, καί γενικώτερα γιά  τήν 
ιστορία τοΰ παγκοσμίου τύπου, ένδιαφέρον, 
τόσο πιό πολύ πού τ ά  εκδοτικά τους 
μέσα ήτανε πιό πρωτόγονα κι’ άπό τούς 
έκδοτες τους κανένας δημοσιογράφος τής 
καρριέρας.

Δέν ξέρω τ ί  θά  ποΰν οί στρατιωτικοί 
κριτικοί. Μπορεί άποτέλεσμα, μπορεί κ ’ 
α’ιτία , οπωσδήποτε σύμπτω μα νά ήταν 
τή ς παράλυσης τής πειθαρχίας, δπως κι’ οί 
θεατρικές παραστάσεις τοΰ Μετώπου κι 
δσα λέγαμε τό τε  «Ψ υ χα γω γία  τώ ν στρα
τιω τώ ν» αύτό δέν άφορα έμάς. Ό , τ ι  κι 
άν ποΰν οί στρατιω τικοί κριτικοί, οί έφη- 
μερίδες τοΰ Μ ετώπου είν’ έ'να κεφάλαιο 
τής ιστορίας τοΰ τύπου κι ά π ’ αύτή τήν 
πλευρά θ ά  τ ίς  εξετάσουμε.

Ποιά άπό τίς  εφημερίδες τοΰ Μετώπου 
έβγήκε πρώτη δέν μπορώ νά πώ  θετικά. 
Ά π ’ δσες έχω στά χέρια μου— κι δχι 
δλες τ ίς  σειρές, μά φύλλα σκορπιστά άπό 
κάθε μιά—  ή πιό παληά είναι ή«’Αρβύλλα», 
πού τό  πρώτό τη ς  φύλλο ύπολογίζω νά 
βγήκε στίς 5 Δεκεμβρίου 1921. Ό π ω ς  
είπαμε καί παραπάνω, οί εφημερίδες τοΰ 
Μ ετώπου βγήκανε, δταν τελείωσαν οί επ ι
χειρήσεις τοΰ Σαγγαρίου κι ό χειμώνας 
έκλεισε τό  στρατό σέ μόνιμες κατασκηνώ
σεις. Κ ’ έκράτησαν ώς που έσπασε τό  Μέ
τωπο, δσες δέν εσβυσαν πρω τήτερα ε’ίτε 
γ ια τ ί έσώθηκαν τά εκδοτικά μέσα, είτε 
έξαιτίας κάποιας μετακίνησης τοΰ σώματος, 
είτε καί ό γ ια τ ί έκδότης-έπήρεν άδεια ή σκο
τώ θηκε — ποιός ξέρει; “Ε χω  μιά φορά φύλλο 
τοΰ «Ά ραμπα» τή ς  10ης ’Ιουλίου.

Ο ί τ ίτλ ο ι δλων τών έφη μερίδων τοΰ 
Μ ετώπου είναι δηλωτικοί τοΰ σώματος πού 
βγαίναν καί μάλλον σατυρικοί, δπως θ ά  
Εδοΰμε παρακάτω, καί δέν κυκλοφορούσαν 
πέρ’ άπό τό σώμα. Ο ί εκδότες στρατιώ 
τες συνήθως ή ύπαξιωματικοί, γραφείς

προφανώς, μά καί μιας— δυό άξΐίοματικοί 
κατώτεροι- συνεργάται «οί καλύτεροι λό
γιοι» τοΰ σώματος- οπωσδήποτε έβγαιναν 
μέ τήν άδεια καί μέ τήν επίβλεψη τών 
διοικητών τώ ν σωμάτων καί τώ ν επιτρο
πών ψυχαγωγίας τών στρατιωτών. Σέ μιά 
— δυό εύρήκα καί ίχνη λογοκρισίας: αρά
δες σβυσμένες μέ μαύρη σινική μελάνη.

"Οπως μοΰ ειπεν ό συνάδελφος κ. Μα- 
λαβέτας συνέβη νά περάσουν κι άπό τό 
στρατοδικείο συντάκτες έφη μερίδων τοϋ 
Μ ετώπου’

Ο ί περισσότερες χειρόγραφες, μερικές 
γραφομηχανημένες, πολλές χειρόγραφες ή 
γραφομηχανημένες βγαλμένες σέ πολύγραφο. 
Πόσα άντίτυπα  έβγαζαν ; Ά ναλόγω ς τής 
άνάγκης, οπωσδήποτε δχι περισσότερα άπό 
διακόσια. Συνδρομή ελάχιστη, οί περισσότε
ρες μάλιστα μοιράζονταν δωρεάν στούς 
γραμματισμένους τοΰ σώματος, μερικές εί
χαν όρίση συνδρομή μιά ή δυό κόλλες χαρτί 
τοΰ γραψίματος γ ιά  νά έξασφαλισθή ή 
εκτύπωση Τυπογραφικές εγκαταστάσεις 
είχαν σέ διάφορα γραφεία τώ ν σωμάτων ή 
σέ καντΐνες· έβγαιναν μέ τή  γραφομηχανή 
ή τόν πολύγραφο τοΰ σώματος. Τυπωμένη 
δέν έβγήκε καμμιά, άφοΰ τυπογραφεία δέν 
ύπήρχαν στό Μ έτωπο. Ά π ’ δσες εχω μιά 
μόνο, ή «Καραβάνα», ήταν «δισεβδομαδι- 
αία», οί άλλες έβγαιναν κάθε βδομάδα, 
συνήθως τήν Κυριακή.

Ό π ω ς  οί πρώ τες— πρώτες έφημερίδες 
πού βγήκανε στόν κόσμο κ οί έφημερίδες 
τοΰ Μετώπου ήταν εφημερίδες μαζί /.αί πε
ριοδικά. Μιά μόνο “ό Ά ραμπας» ήταν πε
ριοδικό καθαρό Τά σ χήμ ατά  τους διά
φορα, μά γενικά μικρά. Ή  «Άρβύλλα* 
είχε τό  μεγαλύτερο σχήμα— μικρό ήμί- 
φυλλο— μά ήταν δισέλιδη. Σ χή μ α  καί μέ
γεθος τής «Νέας Η μέρας» περίπου μονό
φυλλο— δισέλιδο. Ά λ λ ες  μικρότερες— σχή
μα τέταρτο  ή δγδοο— ήταν τετρασέλι
δες, μιά δυό καί πολυσέλιδες. Ό  « Αραμ- 
πα ς»— σχήμα δέκατο έκτο μεγάλο, π λά 
γ ια  βιβλιοδεμένο μέ έξώφυλο χρω ματιστό 
εικονογραφημένο— βγήκε καί μέ δώδεκα 
σελίδες.

"Ολες σχεδόν εικονογραφημένες: διάφο
ροι έρασιτέχνες σκιτσογράφοι καί ζωγρά
φοι τ ις  έστόλιζαν μέ εικόνες, μιμήσεις τ ίς  
περισσότερες τώ ν εικονογραφημένων εφημε
ρίδων καί περιοδικών, πού έφθαναν στό 
Μέτωπο· μερικές καί πρωτότυπες.



Ή  ύλη τών έφημερίδων τοϋ μετώπου γεγονότων, έπιστολές δασκάλων σέ γελοία
ήταν γεν/κά σατυρική, άφοϋ γιά ψυχα- καθαρεύουσα, ειδήσεις τερατολογικέ;, άγ-
γωγία έβγαιναν και γιά νά σκοτώνουν τήν γελίες αστείες, μετάφραση δήθ ε̂ν γαλλικών
ώρα τους δσοι τίς έγραφαν κα'ι τις έδιάβα- μυθιστορημάτων μέ μαργαρίτες μεταφρα-
ζαν. Δυστυχώς, σπάνια βρίσκει κανείς πρω- στικούς και λεκτικούς, δλα χυμένα στά κα-
τοτυπία. Ό ,τ ι  δημοσιευότανε ήταν μίμηση λούπια τοΰ άποκρηάτικου -«Φανού τών
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Ή  Ε φημερίδα  «’Αραμπάς».

καί μάλιστα κακών προτύπων μίμηση. Χρο
νογραφήματα τραβηγμένα στό σαχλότερο, 
ή σαχλά μ’ δλη τη διάθεση τοΰ συντάκτη, 
άρθρα γυρισμένα στήν αρλούμπα, ποιήματα 
σατυρικά, εύζωνική συνεργασία, έπιστολές 
γυναικών νεοπλούτων πού σκοτώνουν και 
τά έλληνικά και τά γαλλικά, ευαγγέλιο 
παραμορφωμένο γιά κοροϊδία προσώπων καί

Συντακτών, τής «Μαντά μ Γαρεμφούλας»,τοΰ 
" Άγκαθαγγέλου* και τοϋ ^Μητρούση» τοϋ 
περιοδικοΰ «Σφαίρα», τοΰ «Πάτερ’Ακάκιου» 
άλλων περιοδικών κλπ. Ποΰ και που ανα
βρύζει κάτι πηγαίο, αυθόρμητο, φρέσκο. 
Αύτή δέ είναι και ή πιο ενδιαφέρουσα ύλη, 
γιατί έκτος άπό τή φρεσκάδα της,μάς πληρο
φορεί, αύτή κυρίως,γιά τή ζωή τοΰ Μετώπου.

Ή  σάτυρα—-αυθόρμητη ή μίμηση—χτυ
πούσε κυρίως διαφόρους τύπους, ή κοροΐδευε 
διάφορα παρατράγουδα,πού έγίνοντο στό Μέ
τωπο. Ό  Κεμάλ και οί Τουρκαλάδες έδι
ναν συχνότατα τό θέμα τής σάτυρας. 
Έφθανε κάποτε νά πειράζονται και αξιω
ματικοί ανώτεροι, ελαφρά έννοεΐται καί σκε
πασμένα. Κάτω άπό τίς γραμμές έσπάρα- 
ζαν οί καϋμοί τών στρατιωτών τοϋ Μετώ
που· ή αδημονία γιά τήν άπόλυση, ή πί
κρα γιάτή  λησμονιά συγγενών καί φίλων, τό 
μπούχτισμα γιά τις σάπιες ρέγκες, τήν 
αχώνευτη κουραμάνα καί τό άθλιο συσ
σίτιο πού μοιραζόταν, ό πόθος τής γυναί
κας, ή λαχτάρα τής θαλπερής ειρηνικής 
ζωής. Πατριωτικό αίσθημα άγνό, πηγαίο 
δέ συναντα κανείς, κάπου—κάπου προβάλ
λει κάποια νότα πατριωτισμού, ψυχρή δμως, 
ξέ&ωρη, ρουτινιέρικη σάν «κατ’ έπιταγήν».

'Οπωσδήποτε, μέ δλη τή μίμηση καί 
μ’ δ),ο πού ταλέντο κανένα δέν έφανερώ- 
θηκε, τό ύλικό τών έφημερίδων τοϋ Με
τώπου εΐναι πολύτιμο, γιατί μένει πάντα 
εικόνα, θαμπή έστω, άλλά πιστή τής 
ζωής καί τής ψυχολογίας τοϋ στρατού· 
μάς δείχνει πώς έζοΰσαν, πώς έσκέπτονταν, 
πώς περνούσαν στό Μέτωπο, πώς έκριναν 
δσα έγίνοντο έδώ κάτου στήν πατρίδα, πώς 
έβλεπαν τά  πολιτικά πρόσωπα καί τήν 
κοινωνική κίνηση τής εποχής.

Σέ μιάν εφημερίδα άνεκάλυψα καί κά
ποια ρεκλάμα—ρεκλάμα σωστή. Ρεκλαμά- 
ρεται κάποιος Σταμάτης μάγειρας. ’Ασφα
λώς δέν πρόκειται γιά μάγειρα κανενός λό
χου, γιατί ή ρεκλάμα ειδοποιεί πώς ό 
Σταμάτης ξέρει νά ίκανοποιή δλα τά γοϋ- 
στα. ’Ίσως κανένας πού κυνηγούσε τήν 
τύχη του κουβαλώντας τό τηγάνι καί τήν 
κατσαρόλα του στά υψίπεδα τής Μικρας 
’Ασίας κοντά στό στρατό.

“Ιχνη λιγοστά έμειναν τών έφημερίδων 
τοϋ Μετώπου. Μέ τήν ύποχιορηση θά χά
θηκαν κι’ δσα φύλλα κρατοΰσαν διάφοροι. 
Κατόρθωσα νά μαζέψω καμμιά σαραντα
ριά φύλλα έφημερίδων διαφόρων. Σωστή 
σειρά καμμιας δέν έχω. Ό  συνάδελφος κ. 
Θ. Μαλαβέτας έχει ολόκληρη σειρά τής 
«Φούντας» πού ήταν διευθυντής της. Αύτός, 
άλλως τε, κι’ ό κ. Νίκολης εϊναι οί μόνοι άπό 
τούς συντάκτες έφημερίδων τοΰ Μετώπου 
πού μπήκαν ύστερα στήν έλληνική δημο
σιογραφία. Τών άλλων έφημερίδων, δσο

κι άν προσπάθησα δέν μπόρεσα νά βρώ 
σειρά ολόκληρη.

Έ τσ ι θά περιοριστώ νά δόσω έδώ στούς 
αναγνώστες τών «Ελληνικών Γραμμάτων» 
έν’ άπάνθισμα, κορφολογώντας τίς έφημερί- 
δες πού έχω στή συλλογή μου, περιγρά- 
φοντας τας κι’ δλας κάπως λεπτομερέστερα. 
Ά ν ζοΰνε δσοι τίς έγραφαν, ίσως δόσουν, 
ό καθένας γιά  τή δική του, πληρέστερες 
πληροφορίες καί συναχθή έτσι τό ύλικό 
γιά μιά ολοκληρωτική και πλέρια έξιστόριση 
τοϋ τύπου του Μετώπου.

Π ρώτη-πρώ τη εφημερίδα στό Μ έτωπο 
έβγήκε στή XII Μεραρχία ή "Ά ρβύλλα , 
έβδομαδιαία σατυρική φανταριστική έπιθεοί- 
ρηση τοΰ Μετώπου». Τό πιό παληό φύλλο 
της πού έχω  εϊναι τής 16 Ίανουαρίου 
1922 ύπ’ άριθ. 8. Υ πολογίζω  λοιπόν πώς 
τό  πρώτο βγήκε στίς 5 Δεκεμβρίου 1921. 
Δισέλιδη, δπως είπα παραπάνω, σέ σχήμα 
«Νέας Η μέρας», χειρόγραφη βγαλμένη σέ 
πολύγραφο. Φ αίνεται καί ή καλύτερα ορ
γανωμένη. Δ ίπλα  στόν τίτλο , σάν «σήμα 
κατατεθέν? μιά άρβύλλα ά π ’ δπου ξεπετιέ- 
τα ι ενα κεφάλι φαντάρου μέ πέννα σ τ’ αύτί, 
Τρίστηλη διάταξη τή ς  ύλης. Σ τήν  πρώτη 
σελίδα στή μέση σκίτσο, άρκετά καλοκα- 
μωμένο, γυναίκα μισόγυμνη, ακολουθεί δέ 
εύθυμογράφημα γ ιά  τή  στράτευση τών 
γυναικών. Σ τήν  πρώ τη στήλη εύθυμογρα- 
φικό διήγημα καί στή τρ ίτη  έμμετρη έπι- 
θεώρηση. Σ τή  δεύτερη σελίδα στήν πρώτη 
στήλη, στολισμένη μέ β ιν ιέττα — ένα το - 
πεΐο πού τό  φωτίζει ήλιος άνατέλλων— ή 
«ζωή τή ς έβδομάδος», κοινωνικά, σωστά 
ή σατυρικά. Πρώτο-πρώτο δτι «έπανέκαμ- 
ψεν έξ άδειας ό άγαπητός καί τ ιμ η  μένος 
μέραρχός μας συν/χης Καλλιδόπουλος Π.» 
— κ’ ετσι μαθαίνουμε σέ ποια μεραρχία 
έβγαινεν ή «Ά ρβύλλα». Π αρακάτω εύχές 
στόν άντ/χην Σακέτταν Ά θα ν . γ ιά  τή  
γιορτή του. Περιγράφεται ύστερα ή μετα
τροπή ένός σταύλου τοΰ τουρκοχωρίου Κου- 
μαρντάς σέ χοροδιδασκαλείο, άναγγελία 
άθλητικών άγώνων καί ακολουθεί ή έ§*ίς 
έπιστολή καί σκίτσο— στρατιωτικός παπάς, 
μέ ράσα, πηλίκιο καί κομπολόι— τοΰ πά- 
τερ Μπλουγούριου:

Έ ν άμαρτίαις εφθ·ειοον
ψυχήν τε καί κορμίον.
Καί πένης νυν κατάκειμαι
στό μαυρό μου κελλίον.



Οί ποντικοί με λοιδόροΰν 
έκ τών τρυπών ελαύνοντες 
καί νύκτωρ έφο>ράθησαν 
εμπρός μου παρελαύνοντ ς. '

Ηά λάόω τό φραγγέλιον 
το σύμπαν θά γκρεμίσω 
κ' εχτός άπ’ τό βαρέλιον 
καί σύζυξ θά  ζητήσω.

Και τότε πλέον ώς Ηεός 
τό πόδι Φά τεντώνω 
κ’ εν τσιμβουσίοις θελκτικοις 
σάν γάτος Φά φουσκώνω.

Ο ί επιστολές τοΰ Π άτερ— Μπλουγούριου 
είναι τακτικό ανάγνωσμα τής « Ά ρβύλλα;»  
καθώ ς και έμμετρες επίσης μόρτικες επ ι
στολές τοΰ Μερακλαντάν πρός τή  «γκό
μενά» του. Σ τό  φύλλο αύτό τής γράφει 
πώς, μαθώντας πώς άρρώστησε, ζήτησεν 
άδεια, μά δέν τοΰ δόσανε, γ ια τ ί γ ιά  νά 
πάρει άδεια ήταν απαραίτητο νά πεθάνει 
ή «γκόμενα». Και κ α τα λ ή γ ε ι:

Κι’ ά'ν χεθαινες, αλήθεια, τί θά  κόστιζες;
Ηά έπαιρνα κ’ εγώ μιάν άδειοΰλα.
Κι' αν δεν ευρισκα εσενα στή ζωή
Δέν Οαυρισκα άλλη δοΰλα ;

Ά π ό  τό  φύλλο αύτό τή ς «Άρβύλλας» 
μαθαίνουμε πώς άλλη εφημερίδα «ή συ
νάδελφος μετωπική έπιθεώρησις τό  «Τσα- 
ροΰχι» τής X III Μεραρχίας έξεμέτρησε πρό 
ήμερών τό  ζην έξ ασιτίας»

Τέλος ή αλληλογραφία, δπου οί συντά
κτες παραπονοΰνται γ ια τ ί εμποδίζεται ή 
καλή κυκλοφορία τής «Άρβύλλας», τά δελ
τίο χρηματιστηρίου — παραποιημένο γιά  
κοροϊδία τοΰ έπισιτισμοΰ τοΰ Μ ετώπου — 
καί ή τελευταία  ώρα μέ τερατολογικά 
τηλεγραφήματα, πώς τά χ α  οί καρδινάλιοι 
τοΰ Βατικανοΰ— τόν καιρό έκεΐνο έγίνετο 
εκλογή Π άπα —  έμαύρισαν τόν Πάτερ 
Μπλουγούριον πού έ'βαλεν υποψηφιότητα 
και άλλα παρόμοια.

Σ την «Ά ρβύλλα» υπάρχει καί ή ρε
κλάμα :

«Προσοχή ενας είναι ό Σταμάτης» 
μαγειρεύει ο,τι θ·ελήσετε. Μεγαλεΐον! ! !

Σ τό  ίδιο στυλ είναι γραμμένα και τάλλα  
φύλλα τή ς  «Άρβύλλας» Ά π ’ δσα έχο) τό 
τελευταίο είναι τής 26 Ιουνίου 1922—  
έτος Β'. περίοδος II, άριθμ. 25—  τετρα
σέλιδο αύτό, άλλά στό μισό σχήμα (δγδοο) 
Σ ’ αύτό έμφανίζονται τ ά  ψευδώνυμα τοΰ 
διευθυντοΰ— Πάρης Χαμπάρης’— καί τοΰ 
αρχισυντάκτη— Μερακλαντάν. Προκηρύσσε
τ α ι επίσης διαγωνισμός τώ ν καλλονών τοΰ

Μ ετώπου— ανδρικών εννοείται. Α ναγγέλ
λετα ι ή έκδοση τής εφημερίδας «Τσαρούχι;; 
τοΰ 2/39 Σ  υντάγματος Εύζώνων, πού είναι 
λέει, πολύχρωμο, έγχρωμο, καλογραμμένο, 
αντάξιο τή ς πολεμικής δόξης τοΰ 2/39 
Συν)τος Εύζά>νων καί αντικατοπτρίζει τήν 
ωραία ζωή τώ ν Τσολιάδων. Προφανώς, τό 
«Τσαρούχι» αύτό είναι άλλο— δέν είναι τό 
ίδιο μέ τής XII Μεραρχίας, πού έ'σβυσε τό 
Γεννάρη. Σ τή  δεύτερη σελίδα τοΰ φύλλου 
αύτοΰ γράφονται και τ ά  εξής χαραχτηρι- 
στικά μέ τ ίτλ ο  «Ά πό  πότε φιλόσοφος;».

«Νεαρός χρονογράφος Α θηναϊκής έφη- 
μερίδος ήθέλησε τελευταίως νά ψέξη διά 
χρονογραφήματος τό  παρατηρούμενον ρεΰμα 
δημοσιογραφομανίας εις τάς τάξεις τή ς έν 
δπλοις Ελληνικής Νεολαίας, συμπυκνώσας 
τά ς  φιλοσοφικάς αστειότητας καί αερολο
γίας του είς τόν τίτλον : «Αύτός είναι ό 
Έ λλ η ν» .

« Ή  «Άρβύλλα», άντιπροσωπεύουσα τήν 
γνώμην καί τών λοιπών συναδέλφων τοΰ 
Μετώπου, δέν θ ά  κατέλθη  είς τό  χα μ η 
λόν επίπεδον τοΰ έπικρίναντος μέ αντεγκλή
σεις καί επεξηγήσεις, άλλ’ αφήνει νά ομι
λήσουν πάλιν έπί τοϋ ζητήματος οί άλλοι, 
οΐ όποιοι έγήρασαν επάνω είς τά  δημοσιο
γραφικά τραπέζια  καί τώ ν οποίων ή βα- 
ρύτης τή ς  κρίσεως καί τώ ν λόγων είναι 
πολύ άνωτέρα άπό τ ά  παιδαριώδη απο
φ θ έγμ α τα  τοΰ έν λόγω δημοσιογραφικού 
νεοσσοΰ τώ ν δύο στηλών».

Σ έ προηγούμενο φύλλο— τής 1ης Μαΐου 
— ή «Άρβύλλα» αναγγέλλει τήν έ'κδοση 
άλλης έφημερίδας, τής «Σκαπάνης» τή ς  
Δ ιλοχίας Μηχανικοΰ. Σ ’ άλλο πάλι— τής 
17 Α πριλίου— μνημονεύει, έκτος τώ ν εφη
μερίδων πού φύλλα τους έχω στή συλλογή 
μου καί θ ’ αναφέρω παρακάτου, τήν «Κα- 
ρακάξα»— « δνομα καί πράγμα» — τή ς ΐνΜε- 
ραρχίας καί τόν «Σαγγάριο* —  «παφλάζοντα 
μέ τ ά  κύματα τής καυστικής του σατύ- 
ρας»— τοΰ 46 πεζ. Συν)τος.

Ή  « Φ οΰνια ’>— «εικονογραφημένη έφη- 
μερίς, δργανον τώ ν ύπαξιωματικών τώ ν 
Εύζώνων τοΰ Πλαστήρα — πρωτοκυκλοφό- 
ρησε χειρόγραφη στίς 20 Φεβρουάριου 1922, 
έξασέλιδη σέ χα ρτί κοινό τοΰ γραψίματος 
ριγωμένο, μέ έξοδα τοΰ Συν)τος. Τ ίτλος 
δίχρωμος μέ μπλε καί κόκκινο μολύβι, ένα 
φέσι κόκκινο καί μακρυά φοΟντα μπλέ. Σ τό  
κάτω  μέρος τό  σκίτσο ενός τσολιά πού 
γράφει: Σ τή ν  πρώτη σελίδα ό τ ίτλ ο ς μόνο

καί τ ά  παρακόλουθα. Δ ιεν& υνα ις: Θ. 
Μ αλαβέτα, β γα ίν ε ι: δταν βαρυέται νά κά
θ ετα ι μέσα, γρα φ εία :  είς τά  νεόδμητα 
μέγαρα τή ς  χαράδρας, τυπογρα φ εία  ■ τά  
ηλεκτροκίνητα τοϋ κ. Κονδυλοφόρου, τιμή  ■ 
άκόμα δέν τήν έχασεν ή «Φούντα» γ ια τ ί 
είναι μικρή, αυνδρομαί : δποιος διαβάζει 
νά μας στέλνη μιά κόλλα τοΰ παρόντος 
μεγέθους». Σ τή  δεύτερη σελίδα άντί κυρίου 
άρθρου ή διεύθυνση τή ς  «Φούντας» έκθέ- 
τει τ ίς  άρχές τη ς— εύθυμογραφικά έννοεΐ- 
τα ι— καί στήν 3η σελίδα έμμετρη δήλωση 
δτι θ ά  σκαρώνουνται ®δουλιές μέ φούντες» 
καί πώς γ ιά  τήν έκδοση ζητήθηκεν ή επι
φοίτηση τοΰ Α γίου Πνεύματος. Ο ί άλλες οί 
σελίδες γεμάτες πεζά  καί έμμετρα πειράγ
ματα  διαφόρων, περιγραφή τής κοσμικής 
κινήσεως τοΰ τομέα, θεατρικά, σατυρικά, 
ραδιοτηλεγραφήματα καί στό τέλος ή α γγε 
λ ία : «Ζητούνται άναγνώσται γ ιά  τήν έφη- 
μερίδα μας». Α ρ γ ό τ ε ρ α ,« Φ ο ΰ ν τ α »  προο
δεύει, δημοσιεύει σκίτσα, αποκτά καί σφρα
γίδα βγαίνει σέ πολύγραφο δακτυλο
γραφημένη, πάντα  έξασέλιδη, μέ δήλωση :

Τών τσολιάδων εΤν' ή φούντα 
φημεοίδα ξακουσμένη 
τάχτικά κά'Φε βδομάδα 
γιά ψυχαγωγία βγαίνει.

Συνδρομή καμμιά δέν παίρνει 
χάρισμα παντού τήν δίνουν 
οί Τσολιάδες πού στό πέμπτο 
κάθονται καί τρών καί πίνουν.

Ή  υλη τής «Φούντας», πεζή καί έμμε
τρη, έχει κάποια φρέσκάδα. Σ τό  10° φύλλο 
της δημοσίεψε καί εικόνες δύο γυναικών—  
μιάς μέ χω ριάτικα κι’ άλλης μ’ εύρωπαϊκά 
μέ τόν τ ίτ λ ο : «Γιά δσους τ ις  έξέχασαν»
καί τή  λ ε ζά ν τα : «Αύτές είναι γυναίκες».

Ό  «Ά ρ α μ π α ς » ήταν περιοδικό. Τόν 
έβγαζαν στό 2° Λόχο Τηλεγραφητών του 
Β ' Σ ώ ματος Στρατοΰ. Πολυσέλιδο— έως 
12 σελίδες— μέ χρω ματιστό εικονογραφη
μένο εξώφυλλο. Δ ίπλα  στόν τ ίτλ ο  π ετει
νός έπάνω σ’ έναν αραμπά χα ιρετίζει μέ τό 
χαρούμενο λάλημά του τήν ανατολή τοΰ 
ήλιου. Τό πρώτο φύλλο ύπολογίζω νά 
βγήκε στίς άρχές τοΰ Φλεβάρη τοΰ 1922, 
τό τελευταίο πού έχω είναι τής 14 Ιου
λίου. Αφιέρωνε σελίδες ολόκληρες γ ιά  γ ε 
λοιογραφίες. Δημοσιεύει καί τοπεΐα  καί 
σκίτσα έρασιτεχνών ζωγράφων τοΰ Μετιο- 
που, πού έχουν κάποια πρω τοτυπία. Χει

ρόγραφος, εννοείται, πολυγραφημένος. Μοι
ραζόταν δωρεάν. Ή  υλη του ή φιλολογική 
δχι άξια λόγου, ή εΰθυμογραφική μας δίνει 
κάποιαν εικόνα τής ζωής τοΰ Μετώπου. Ως 
έκδοση είναι ή καλύτερη άπ’ δλες τ ίς  έφη
μερίδες καί τ ά  περιοδικά τοΰ Μετώπου. 
Προκήρυξε και διαγωνισμό γ ιά  τό  μεγα
λύτερο ψέμμα καί τό  έπαθλο τό  έδοσε στήν 
Α θηναϊκή  εφημερίδα «Εσπερινή», πού ειχε 
γράψει τό τε  πώς άνεκαλύφθηκε μεταλλείο 
χρυσοΰ.

ΤΙ « Ε φ ημερις τώ ν χαρακω μάτω ν»
—  «εβδομαδιαία έπιθεώρησις του 33ου Πεζ. 
Συν/τος» — βγήκε κοντά στά  μέσα Μαΐου 
1922. Τετρασέλιδη, σέ χα ρτί τοΰ γραψί
ματος, χειρόγραφη πολυγραφημένη. Σ τήν 
υλη τη ς  τ ίπ ο τε  τό  εξαιρετικό.

Ή  Καραβάνα  τή ς V  Μεραρχίας πρωτο- 
βγήκε στίς άρχές τοΰ Α πριλίου 1922 σέ 
χα ρτί γραφομηχανής δυό κόλλες από τή  
μιά μεριά μόνο γραμμένες καί πιασμένες 
μέ καρφίτσα— ειχε τ ιμ ή  30 λεπτά  τό  φύλλο 
καί συνδρομή δυό δραχμές τό  μήνα. Διευ
θυντής άνθυπολοχαγος Διαμαντόπουλος 
Φ ώ της. Α ργότερα, άπό τό  5° φύλλο ( ΐ  
Μαΐου) γίνεται δισεβδομαδιαία, μεγαλώνον
τας τό  σχήμά της τέταρτο— άλλά δισέ
λιδη. Σ έ πολύγραφο πιά. Ή  ύλη της πολύ 
ένδιαφέρουσα γ ιά  τήν κίνηση καί τήν ζωή 
του τομέα.

Α νάλογες ήταν ο Φερετξες τή ς  IX Με
ραρχίας, τό Σούαουρο, του 26ου Πεζ. 
Συν/τος, τό  Φορεΐον τή ς  10 Μοίρας τραυ
ματιοφορέων, πού δριζε τ ιμ ή  κάθε φύλλου 
ένα κουτί «κόνεως φθειροκτόνου» καί συν
δρομή τήν «επιστροφή του φύλλου μετά 
τήν άνάγνωσή του» καί παρακαλοΰσε τούς 
άναγνώστας «ν’ άποφεύγωσι τά ς  κρίσεις 
έπί τής ύλης τοΰ φύλλου". Σ τό  πρώτο φύλλο 
του τό  «Φορείο» μαζί μέ τ ίς  άλλες ζω
γραφιές— μέ μολύβι σχεδιασμένες— δημο
σίεψε καί τήν εικόνα μιάς παχουλής γά μ 
πας μέ λ ε ζά ν τα : «Έ δώ  πού βρισκόμαστε 
καλή είναι καί στό χαρτί» .

Ή  «Μανιβέλα», κάποιας μοίράς αυτο
κινήτων βέβαια, είναι άπό τ ίς  άρχαιότερες 
έφημερίδες του Μετώπου. Τό 2ο φύλλο της 
πού έχω — μιά κόλλα του γραψίματος ρι- 
γωμ&νη, γραμμένη άπό τή  μιά μόνο μεριά 
μέ μολύβι— είναι ημερομηνίας 25 Δεκεμ
βρίου.

Τό «ΖΓΟρ» τοΰ 43ου πεζ. Συν)τος φά- 
νηκεν αργότερα— μέσα Μαΐου— εχει διευ-
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θυντή , αρχισυντάκτη καί διαχειριστή, 
γ ια τ ί ή συνδρομή ήταν 3 δραχμές τό  τρ ί
μηνο γ ιά  τούς. όπλίτας κ" 6 γ ιά  τούς αξι
ωματικούς. Σ τό  2ο φύλλο 29 Μαΐου ολο
σέλιδη εικόνα, ή Ε λ λ ά ς  πού στεφανώνει τό  
βωμό τώ ν πεσόντων ύπέρ Πατρίδος έξα- 
φορμής τής επετείου τή ς  άλώσεως τ ή ς ' 
Κωνσταντινουπόλεως. Σ τή  μνήμη «τών 
πεσόντων κατά  τάς έπιχειρήσεις Ιουνίου 
—  Ιουλίου 1921» αφιέρωσε καί τό  «Σού
σουρο» Τό 3ο φύλλο του (17 ’Ιουνίου). Τά 
ονόματα τώ ν πεσόντων μέσα σέ πλαίσιο 
δημοσιεύονται στήν πρώ τη σελίδα.

Τέλος ή «Λ ό γ χ η » τοϋ II Σώματος 
Στρατοΰ. Έ χω  τό Πασχαλινό της φύλλο, 
όκτασέλιδο σέ αρίγωτο χαρτί τοϋ γραψί
ματος, μέ δυό σελίδες αφιερωμένες σέ γε
λοιογραφίες. Περιγράφεται ή κίνηση τής 
Μεγάλης Βδομάδας. Σφάγια είχαν σταλή

αρκετά, μά έλειπαν σούβλες. Ή  αίθουσα 
τοϋ θεάτρου «μετεβλήθη εις οίκον Θεοϋ» 
Στή διακόσμηση έργασθήκαν όλοι οί ξυ
λουργοί τοϋ Λόχου «Σκαμπανέων,» ό δέ έπί 
κεφαλής «μετεχειρίσθη καί τάς σχετικάς. 
φρασεολογίας...περί τών άγιων έν γένει» 
Άναφέρονται ερασιτέχνες ψάλτες μά καί... 
επίτροποι. Ό  επιτάφιος «αντάξιος τοϋ 
Σώματος» έψάλη καλά, εντούτοις γίνεται 
σύσταση στό κόρο πού έψαλε τό «Αί γενεαί 
αί πάσαι» νά μή ξελαρυγγίζεται... γιά νά 
τά  βγάλει πέρα. Ή  άλλη δλη εύθυμο- 
γραφική και φιλολογική, δημοσιεύεται μά
λιστα καί μιά «Μοντμαρτρέζικη Νουβέλλα» 
κάποιου Ν.Σ.Σ.

Άνέφερα όσων βρήκα φύλλα, βέβαια θά 
βγήκαν κι άλλες, μά έγώ τουλάχιστο δέν 
ανακάλυψα ίχνη τους.

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

Ά π  ο τήν ανέκδοτη σνλλογή τοϋ κ. X . Σ αχεΙλαρ ιάδη .

Ό  Γιάννος μέ τή Μαρουδιώ, τά δυό πρώτα ξαδέρφια, 
σ ενα σκολειό πηγαίνανε, σ’ ενα χαρτί διαβάζαν.
Η  Μάρω γράφει στο χαρτί κι ό Γιάννος ατό χτοήχι.

Τρεις χρόνους άγαπιώσαντε κρνφά νάπ’ τους γειτόνονς.
Κανένας δεν τους ηξερεν άπό τους συγγενείς της.
Η  Μάρω τό φανέρωσε, στής μάνας της τό λέει.

—Μάνα, τό Γιάννο αγαπώ, άντρα γιά νάν τόν πάρω.
— Τι ναι που λές, κοψόημερη κα'ι κοψοζωημένη, 

πονχω τό Γιάννο άνηιμιό και σείς πρώτα ξαδέρφια·
Η  Μάρω άρραβωνιάζεται κι’ δ Γιάννος ξεψυχάει.
Στη στράτα που πηγαίνανε, στη στράτα που πηγαίνουν 
εσυναπαντηθήκανε τό λείψανο κι η νύφη.
Κανένας δεν έμίλησεν άπό τους συμπεθέρους 
κ ί η Μάρω τό ξεστόμισε κείνη και τους ρωτάει.

— Τό τίνος είν’ τό λείψανο και τό χρυσό κρεββάτι.
— Τοΰ Γιάννον είναι τό λείψανο και τό χρυσό κρεββάτι.

, eΗ  Μάρω εξεψύχησε, μέσα στην κάσα μπαίνει,
σ ενα τάφο τους βάλανε τά δυό πρώτα ξαδέρφια.
Και τους έ&άψαν και τονς δυό σ' ενα έρημοκλήσι.
Στδνα φυτρώνει κάλαμος και στ’ άλλο κυπαρίσσι.
Βεργολυγάει δ κάλαμος, φιλεΐ τό κυπαρίσσι.
Κ ι η μάνα της άγνάντευεν άπό τό παραθύρι.

— Γιά δες τα τά κοψόημερα, τά κοψοζωησμένα 
άγάπη πουχαν ζωντανά, έχουν και πεθαμένα.

Λ Υ Ρ Β Σ  © Ε Ο ^ Ω Ρ Ο Ϊ Ι Ο Υ Λ Ο Υ

Φ Ρ Η Μ Ι Ι  Χ Ο Ψ Μ Β Ί Ε Ρ Τ

Β ' . — Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο

Μπροστά στή 
βιαστική και 
μέτρια αύτή 
ζωή τό εργο 
τοϋ Σοΰμπερτ 
παρουσ ιάζει 
μιά χτυπητή 

’ αντίθεση. Ό 
σο ασήμαντη 
ή ζωή, τόσο 
βαρυσήμαντο 
τό εργο. Ερ
γο καταπλη
κτικό κα'ι πο
σοτικά και ποιοτικά, ποϋ περιέχει μου
σικές αξίες άπόλυτες γιά κάθε έποχή, 
εργο ποϋ άφησε βαθειά ίχνη σ’ δλη τή 
μουσική παραγωγή τοϋ 19ου αιώνα κι’ 
-άνοιξε νέους ορίζοντες στό μουσικό κόσμο.

Και πρώτα άπ’ δλα τά τραγούδια του, 
ποϋ άποτελοϋν τό σημαντικώτερο μέρος 
τοϋ έργου του καί ώς ποσό κα'ι ώς ποιό. 
Ό  Σοΰμπερτ είναι ό εμπνευσμένος αύ- 
τοσχεδιαστής πού βρίσκει αμέσως, μέ 
θαυμαστή διαίσθηση, τή μουσική έκ
φραση ένός ποιήματος καί τήν άποδίδει 
άμεσα, χωρίς κόπο, χωρίς δισταγμούς. 
’Αφίνει τήν έμπνευσή του νά τόν παρα
σύρει, τήν ύφ ίσ τα τα ι σχεδόν, είναι σάν 
υπνωτισμένος πού υπακούει σέ αόρατες 
δυνάμεις. Γ  ι’ αύτό κα'ι πολλοί Θέλησαν 
νά εξηγήσουν μεταφυσικά ή υπερφυσικά 
τήν καταπληχτική του γονιμότητα. Τά 
τελειότερα, τά άρτιώτερα άπό τά εργα 
του είναι, χωρίς άμφιβολία, τά τραγούδια 
του; δπου ή σύντομη μορφή τους απαι
τεί προ πάντων αύθορμητισμό, πού τόν 
-είχε ό Σοΰμπερτ σέ άνώτατο βαθμό. Ή  
μεγαλοφυΐα τοΰ Μπετόβεν άντίθετα άπό 
τοϋ Σούμπερτ είναι προ πάντων βουλη
τική . Κυριαρχεί στήν τέχνη του, τή μετα
χειρίζεται δπο>ς αύτός θέλει, πλάθει τίς 
μορφές δπως αύτός Θέλει, δαμάζει τήν 
εμπνευσή του καί τήν υποτάσσει στό λο
γισμό.

'Ο Σούμπερτ είναι ό δημιουργός τοϋ 
γερμανικοΰ τεχνικοϋ τραγουδιού, τοΰ 
lied, καί τό δημιούργησε σχεδόν άπό τό

τίποτα, γιατί' C/ 3 9\ 9/οσο κι αν έ
γραψαν τρα
γούδια κι’ άλ
λοι πρίν άπ’ 
αύτόν, άκόμα 
κι’ ό Μόζαρτ 
κΓ δ Μπετό
βεν, κανένας 
τους δέ βρήκε 
τή μ ουσι κή  
μορφή πού 
ταίριαζε στό 
σύντομο λυ
ρικό ποίημα 

δπως 6 Σοΰμπερτ. Γ  ιατί ό Σοΰμπερτ 
είναι δ ϊδιος μιά λυρική ψυχή πού δο- 
νεΐται συμπαθητικά άπό κάθε ποιητικό 
εργο καί τό νοιώθει, δχι μονάχα σάν ένα 
σύνολο, μέ μιά κεντρική ιδέα ή ένα κυ
ρίαρχο αίσθημα, άλλά τό έμβαθύνει σ’δλες 
του τίς λεπτομέρειες καί τό παρουσιάζει 
μεταμορφωμένο πολλές φορές μέ τή μου
σική του άπό άσήμαντο χαλίκι σέ πολύ
τιμο πετράδι μέ μύριες αναλαμπές.

Ό  Σοΰμπερτ εχει άκόμα, δσο κανένας 
άλλος, τό χάρισμα τής φαντασίας. 'Ορα
ματίζεται ολόκληρο τό τοπείο που ξετυ
λίγεται μέσα στό ποίημα καί τό αποδίδει 
μέ χρώματα πλούσια, ολοζώντανα. Δέν 
έχομε παρά νά θυμηθούμε τό «Βρυκό- 
λακα»' τή «Γαλήνη τής θάλασσας» τό 
«Νυχτερινό τραγούδι τοϋ οδοιπόρου» τοϋ 
Γκαΐτε, τή «Νέα καλόγρηα», τό «Θάνατο 
καί τήν κόρη», τούς δυό κύκλους τών 
τραγουδιών τοϋ Μύλλερ «'Η  ωραία μυ- 
λωνού» καί τό «Χειμωνιάτικο ταξίδι» καί 
τόσα άλλα αριστουργήματα, γιά νά δούμε 
νά περνοΰν μπροστά μας, σάν σέ καλι- 
δοσκόπιο, χαριτωμένες εικόνες άγροτικές, 
τρικυμίες, νεράιδες καί ξωτικά. 'Ο Σοϋμ- 
περτ μάς δίνει στά τραγούδια του άμέ- 
σως άπό τήν άρχή τό μέτρο τής μεγαλο- 
φυΐας του μέ τή «Μαργαρίτα στό ρο
δάνι» καί τό «Βρυκόλακα». Κι’ άπο την 
άρχή ώς τό τέλος τής ζωής του, πλάι σέ 
άλλα έργα μεγαλύτερης πνοής καί πλα
τύτερης μορφής, τό τραγούδι, τό lied, 
τόν παρακολουθεί, κι’ δπως έ'λεγε ό φί~



λος καί θαυμαστής του Vogl, <αν ζοΰσε 
πιό πολύ θαβαζε μουσική σέ δλη τή 
γερμανική ποίηση».

Ό μ ω ς μ’ δλο τόν αυθορμητισμό τοϋ 
Σοΰμπερτ, είναι φανερή μιά εξέλιξη στό 
έργο του, πρό πάντων στό οργανικό. Θά 
μποροΰσε ϊσως ολόκληρο τό έργο του νά 
χωριστή σέ δυό εποχές, τήν έποχή τής 
ανάπτυξης ίσαμε τό 1822 καί τήν έποχή 
τοΰ ωριμάσματος. Είναι φανερή άπό τά 
1822 κι’ υστέρα μιά μεταβολή στό Σούμ
περτ. Η μεταβολή αύτή είναι άπό τή 
μιά μεριά εσωτερική. Γίνεται βαθύτερος. 
"Εχει ανησυχίες καλλιτεχνικές καί ψυχικές 
πού τοϋ δημιουργούν μιά διάθεση σκο
τεινή καί μελαγχολική. Τόν άπασχολοϋν 
Ιδέες γενικώτερες, ηθικές, φιλοσοφικές, 
μεταφυσικές, δπως φαίνεται άπό τά λι
γοστά χειρόγραφά του πού σώζονται, με
ρικές σελίδες ήμερολογίου, μερικά γράμ
ματα σέ φίλους του κτλ. Εξωτερικά, ή 
μεταβολή αύτή φανερώνεται στή δημι
ουργία έ'ργων μεγάλης πνοής, σέ ολόκλη
ρους κύκλους τραγουδιών γΰρω άπό μιά 
κεντρική ιδέα, σέ συμφωνικά έ'ργα, σέ 
μεγάλες σονάτες γιά πιάνο. Ή  μελαγχο- 
κική διάθεση αυτής τής εποχής πού τή 
βρίσκομε τόσο έντονα ζωγραφισμένη 
μέσα στόν κύκλο τών τραγουδιών, «Τό 
χειμωνιάτικο ταξίδι» ίσως νά έ'χει κι’ 
άλλη αφορμή, ’fΙταν δύσκολο νά μείνη 
ανεπηρέαστος ό Σούμπερτ άπό τή ρομαν
τική απαισιοδοξία τής άρχής τοϋ 19ου 
αϊώνα, πού ζητούσε καταφύγιο έςω άπό 
τή ζωή καί παρηγοριά στόν τάφο. Jo  
mal du siecle είχε άπλωθή τότε σάν 
κΰμα σ’ δλη τήν Εύρώπη κι’ έφτασε, μιά 
γενεά αργότερα, ίσαμε μάς μέ τόν Π α
ράσχο, τό Βασιλειάδη κι’ δλη τήν ποιητική 
πλειάδα τής εποχής εκείνης.

Είπαμε παραπάνω δτι ό Σούμπερτ δη
μιούργησε σχεδόν άπό τό τίποτα τό τεχνικό 
τραγούδι. Υπήρχε δμως μιά δροσερή κι’ 
άστέρευτη πηγή πού άπ’ αύτήν άντλοϋσε 
τις εμπνεύσεις του. Ή  πηγή αύτή ήταν 
τό λαϊκό τραγούδι, τό φαιδρό καί απλό 
καί φυσικό τραγούδι, πού έβγαινε μοναχό 
του άπό τήν ψυχή ενός λαοΰ, πού τρα
γουδούσε καί χόρευε δπως ζοϋσε κι ’άνέ- 
πνεε. Νά είμαστε δμως εξηγημένοι. Δέν 
παίρνει ό Σούμπερτ ποτέ έ'να καθαυτό 
λαϊκό τραγούδι νά τό εναρμόνιση καί νά 
τό παρουσίαση ώς δικό του δημιούργημα.

Είναι λιγότερο άπό κάθε άλλο μουσικό· 
φολκλοριστής. ’Έχει δμως τό τραγούδι 
του δλη τήν απλότητα καί τήν αφέλεια 
τοΰ λαϊκού τραγουδιού. Δέν τραγουδεΐ 
αισθήματα άτομικά, παράξενα, έκλεπτι- 
σμένων ή έκφυλισμένων ντεκαντάν, άλλά 
τίς αιώνιες χαρές καί λύπες πού είναι 
δικές μας σήμερα δπως ήταν καί στήν 
έποχή τοΰ "Ομήρου ή τοΰ Σαίκσπηρ.

Αύτό τό απλό κι’ αιώνιο στοιχείο πού 
είναι ή ούσία τοΰ λαϊκοΰ τραγουδιού, 
αύτό είναι καί ή ούσία τής μουσικής τοΰ 
Σοΰμπερτ καί αύτό είναι τό μυστικό τής 
ανεξάντλητης γοητείας του.

Καί τώρα γεννιέται φυσικά τό ερώ
τημα : Είναι ρομαντικός ό Σοΰμπερτ ; 
Είναι κλασικός ; Καί μέ τό δίκιο τους 
άγαναχτοΰν πολλοί άπό τούς σημερινούς 
κριτικούς γιά τίς ετικέτες αύτές πού το
ποθετούνται στά πολύμορφα καί πλούσια 
δημιουργικά έργα. Ά ν  πάρομε τό ρομαν
τισμό ώς επικράτηση τοΰ ύποκειμενισμοΰ, 
πού άφίνειτή φαντασία έλεύθερη νά πλάση 
δικούς της κόσμους, έξω πολλές φορές 
άπό τήν πραγματικότητα, τότε βέβαια ό 
Σοΰμπερτ είναι ρομαντικός δσο παίρνει. 
Γ ιατί άπ’ δλες τίς ψυχικές δυνάμεις, ή 
φαντασία του είναι πού τροφοδοτεί περισ 
σότερο καί γονιμοποιέ! αδιάκοπα τήν 
έμπνευσή του. “Αν δμως μέ τή λέξη 
ροομαντισμό εννοούμε μιά τέλεια άδια
φορία στή μορφή, μιάν άχαλίνωτη ελευθε
ρία στή δημιουργία, τότε τό Σοΰμπερτ δέν 
είναι ρομαντικός. Γ ιατί, είτε συνειδητά 
είτε άπό έ'νστιχτο, ό Σούμπερτ δίνει 
πρώτ’ άπ’ δλα στά τραγούδια του μιά 
τέτοια πλαστικότητα, μιά τέτοια στρογγυ- 
λεμένη τελειότητα μορφής, πού νά παρου
σιάζονται σάν ανάγλυφα ή σάν αρχαίες 
δαχτυλιδόπετρες, πού τίποτα δέ θά μπτ- 
ροϋσε κανείς ού'τενά τούς προσθέσει ούτε 
νά τούς άφαιρέσει. Άκόμα καί στά μεγα
λύτερα έργα του, έκεΐ πού δέν κατορθώνει 
πάντα νά καθυποτάξη άπόλυτα τήν έ'μ- 
πνευσή του, δείχνει δτι σέβεται τίς κλα
σικές φόρμες καί στή σονάτα καί στή 
συμφωνία, μόνο πού τίς ανανεώνει εσω
τερικά ή τούς φυσά τή δική του πνοή.

Τά τεχνικά μουσικά στοιχεία πού χρη
σιμοποιεί ό Σούμπερτ σ’ δλο του τό έργο 
είναι ή μελω δία  καί ή άρμονία. 'Η  
μελωδία του είναι πλούσια, ωραία, έκφρα- 
στική, ποτέ δέν είναι μονότονη, πάντα

καινούρια, εκτός έκεΐ πού ξαναμεταχειρί- 
ζεται άπό σκοπού τήν ίδια μελφδία σέ 
διαφορετικό μορφικό έ'ργο, δπο>ς τή μελω
δία τής «Περκίδας» (La Truite) στό ομώ
νυμο τραγοΰδι καθώς καί στό κουϊντέτο 
του, ή τό τραγοΰδι « Ή  κόρη καί δ θά
νατος» στό προτελευταίο κουαρτέτο του. 
Ή  άρμονία του, πού μέ τήν πρώτη ματιά 
φαίνεται τόσο άπλή, είναι γιά τό Σούμ
περτ έ'να εκφραστικό μέσο πού τό μετα
χειρίζεται μέ άληθινή δε’Ειοτεχνία. Ή  γενική

γιά μιάς τό χρώμα τής εικόνας, τή σκο
τεινιάζει ή τή φωτίζει. Βέβαια στή σημε
ρινή τονική άναρχία, στόν άτονισμό ή 
πολυτονισμό πού χαραχτηρίζουν τό ανή
συχο πνεΰμα τής εποχής μας, τά απλά 
αύτά αρμονικά μέσα τοϋ Σοΰμπερτ φαί
νονται ι'σως παδιακίσια, δμως έ'τσι ποϋ 
τά μεταχειρίζεται, μέ ειλικρίνεια, μέ γού
στο, βαλμένα στή θέση τους μέσα στήν 
ισορροπία τοϋ συνόλου, είναι άληθινά 
ευρήματα.
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Αϋτόγραφο τοΰ Σοΰμπερτ.

λιτότητα τής αρμονίας του κάνει ώστε 
οί μετατροπίες, οί διαφωνίες, ή έναρμο- 
νία του νά παρουσιάζουν κάτι άνάγλυφο, 
νά εντυπώνονται τόσο δσο καί ή μελωδική, 
φράση. Θυμηθήτε τή στριγγή διαφωνία 
στό « Βρυκόλακα» τή στιγμή πού τό 
άρρωστο παιδί φωνάζει νομίζοντας πώς 
θά τό άρπάξει τό στοιχειό, θυμηθήτε τό 
«Σωσία» τό «Θάνατο καί τήν κόρη», πώς 
μέ μιάν άπότομη μετάβαση άπό μείζονα 
σ’ έλλάσσονα ή τό αντίστροφο, αλλάζει

Ό  Σοΰμπερτ, δημιουργώντας τήν τε
χνική μορφή τοϋ τραγουδιού, άνοιξε τό 
δρόμο σ’ δλη τήν πλούσια καλλιτεχνική 
δημιουργία τοΰ 19ου αιώνα στό είδος 
αύτό.Τό έ'ργο τών Σούμαν, Βόλφ, Μπράμς, 
Μάλερ στή Γερμανία κι’ Αύστρία, δλη 
ή νεώτερη γαλλική σχολή μέ τούς D e
bussy, Faure, Duparc, Ravel κτλ. ’ίσαμε 
τό δικό μας τό Ριάδη, είναι τόσα παρα
κλάδια τού μουσικού ποταμοΰ πού ξεχύ
νεται άπό τή νερομάνα τοΰ τραγουδιοϋ



τοΰ Σοΰμπερτ. Τοΰ χρωστοΰμε δμως και 
κάτι άλλο. Μέ τό νά ύψώση τή μορφή 
τοΰ τραγουδιοΰ σένα ανώτερο καλλιτε
χνικό έπίπεδο, έγινε αφορμή νά είδικο- 
ποιηθοΰν κα'ι οι έκτελεστές αύτοΰ τοΰ εί
δους, πού απέχει τόσο άπό τή μελοδρα
ματική τέχνη τοΰ τραγουδιού δσο ή τέ
χνη τής μουσικής τής κάμερας άπό τή 
δεξιοτεχνία τοΰ σολίστα.

Ή  τέχνη τοΰ lied, συγκεντρωμένη κα'ι 
εσωτερική, άπαιτεΐ εντατική προσοχή σδλες 
τις λεπτομέρειες, αποφυγή κάθε επίδειξης, 
διαίσθηση μουσική και ποιητική μαζ'ι τέ- 
τια, πού νά είναι σήμερα τόσο περιζήτη
τοι οί καλο'ι έκτελεστές τών lied δσο καί 
οί δεξιοτέχνες τής ό'περας. Και πρέπει 
ν’ άναφέρομε μέ άληθινή εθνική περιφά- 
νεια δτι δυό έλληνίδες καλλιτέχνιδες, ή 
Δδα Καίτη Άνδρεάδη καί ή κυρία ’Αλε
ξάνδρα Τριάντη, μέσα στόν τεράστιο παγ
κόσμιο συναγωνισμό καί στό πλήθος τών 
καλλιτεχνών τοΰ είδους αύτοΰ, πού άλλη- 
λοσπρώχνονται γιά νά βγοΰν στήν επι
φάνεια, έχουν καταχτήσει μιά θέση ση
μαντική στό μουσικό κόσμο καί έχουν 
αναγνωριστεί άπό τήν αύστηρότερη κρι
τική τών μεγάλων μουσικών κέντρων.

** *

’Αν ό Σούμπερτ είναι ό μεγάλος δη
μιουργός τού lied, δέ σημαίνει πώς δέν 
έδωσε καί σάλλες μουσικές μορφές τήν 
πνοή τής μεγαλοφυΐας του. Τό λυρικό 
στοιχείο πού κυριαρχεί πέρα ώς πέρα στό 
έργο του δίνει μιά νέα μορφή καί στήν 
οργανική του μουσική. Τά σύντομα έργα 
του γιά πιάνο, M om ents musicaux, 
Im prom ptus, Vaises κτλ., είναι ή άρχή 
δλης τής Θαυμασίας μουσικής παραγωγής 
γιά τό πιάνο πού πλημμυρίζει τό 19ον 
αιώνα αρχίζοντας άπό τό Μέντελσων μέ 
τά «Τραγούδια χωρίς λόγια», έπειτα τά 
σύντομα ποιητικά κομμάτια τοΰ Σούμαν, 
τά τόσο χαραχτηριστικά καί βαθειά μαζί, 
ολόκληρο σχεδόν το έργο τοΰ Σοπέν, ώς 
το Μπράμς καί τό Ντεμπυσσύ καί τόσους 
άλλους.

Στίς σονάτες τοΰ Σοΰμπερτ είναι βέ
βαια φανερή ή άπήχηση τοΰ έργου τοΰ 
Μπετόβεν, άλλά πώς θά ήταν δυνατόν νά 
μήν ύποστή τήν επίδραση τοΰ μεγάλου 
του συγχρόνου στή φόρμα αύτή τήν 
καθαυτό μπετόβενική ; Καί δμως καί σαύτές 
άκόμα τίς πιό επηρεασμένες σονάτες του

ξεχωρίζει ό ιδιαίτερος χαραχτήρας τοΰ· 
Σοΰμπερτ. Στό Μπετόβεν, ολόκληρη ή·, 
σονάτα σιηρίζεται στήν άντίθεση τών 
δύο γενεσιουργών της Θεμάτων, στήν 
άνάπτυξη, στήν πάλη μεταξύ τους ποιο 
Θά έπικρατήση. Είναι ένας άγώνας, ό- 
αίώνιος μπετόβεν ικός άγώνας καί είναι 
ή τελική νίκη, τό θετικό στοιχείο πού 
επικρατεί στό έργο του δλο, τό να ί πού 
λέγει στή ζωή. Στό Σούμπερτ, κανένας 
άγώνας μεταξύ τών θεμάτων, καμιά αντί
θεση. Παραθέτει τό έ'να έπειτα άπό τό 
άλλο, τά κοιτάζει άπό διάφορες μεριές. 
Είναι θεατής στήν τέχνη δπως είναι, 
θεατής καί στή ζωή, γι αύτό ή τέχνη του 
είναι τόσο ζωγραφική. Τά Θέματά του 
είναι ωραία, μελωδικά, τά εκθέτει άκέρια, 
δέν τά κομματιάζει άναπτύσσοντάς τα, 
άλλά τά μεταφέρει σέ άλλους τόνους ή 
άπό μείζονα σέλάσσονα γιά νά τούς 
δώσει έ'να ιδιαίτερο χρωματισμό. Ό μ ω ς 
σά νά αισθάνεται πώς δ,τι κι’ αν κάνει, 
δέν έχει νά πρόσθεση τίποτα σέ μιά 
φόρμα πού τήν έξήντλησε τέλεια ό Μπε
τόβεν μέ τάθάνατα άριστουργήματά του, 
τήν εγκαταλείπει στό τέλος ή καλύτερα 
τή μεταρρυθμίζει σέ τέτοιο σημείο, τήν 
τοποθετεί σέ τόσο διαφορετική βάση, πού 
νά καταντά δλως διόλου αγνώριστη. Καί 
γράφει τίς δυό Φαντασίες τ ου κι’ανοίγει 
πάλι καινούργιες ορίζοντες. Ή  πρώτη, ή 
Φαντασία τοϋ 'Ο δοιπόρου, μπορεί νά 
λογαριαστεί ώς ή πρώτη νεώτερη κυκλική 
σονάτα μέ θεματικήν ενότητα. ’Αν άκο- 
λουθήσομε τά ίχνη πού άφίνει κατόπι 
της, θά τά βρούμε στίς Φαντασίες τοΰ 
Σοπέν καί τού Σούμαν, μεγαλόπρεπα 
έ'ργα πού κλείνουν έ'ναν ολόκληρο ψυ
χικό κόσμο, ’ίσαμε τίς κυκλικές σονάτες- 
τοΰ Φράγκ, Prelude, Choral et Fugue, 
Prelude, Aria et finale κτλ. δπου τά 
θέματα άπλώνονται άπό τήν άρχή ώς 
τό τέλος, δημιουργώντας έ'να σφιχτοδε-
μένο οργανικό σύνολο.** *

Τό συμφω νικό  έργο τοΰ Σοΰμπερ 
είναι έπίσης σημαντικό. ’Έγραψε έννέα 
συμφωνίες άπό τίς οποίες ή μία χάθηκε, 
καί 14 ούβερτοΰρες. Τό δκτέτο του γιά 
έγχορδα καί πνευστά μπορεί νά λογαρια- 
στή ώς μιά μικρή συμφωνία. Καί στή 
συμφωνία δπως καί στή σονάτα δέ βλέ
πει δραματικά τίς άντιθέσεις τών Θεμά

των. Προσπαθεί νά τά ενώσει νά τά 
συμβιβάσει, νά μποΰν τό έ'να μέσα στό 
άλλο. Δέ νοιώθει κανένα άνταγωνισμό 
μέσα του, πώς νά τόν άποδώσει στήν 
τέχνη το υ ;

Είπαμε δτι μιά συμφωνία του χά
θηκε. Λίγο έλειψε νά χαθή καί ή 
ωραία συμφωνία σέ ντο μεΐζον πού ονο
μάζεται συνήθως 7η, άν δέν τήν έβρισκε 
ό Σούμαν, στά 1835, ψάχνοντας μ’έπιμονή 
μέσα στά χειρόγραφα πού φύλαγε μ’ εύ- 
λάβεια ό αδερφός τοΰ Σούμπερτ.

Ό  Σούμαν, μέσα στή χαρά του γιά 
τήν άνακάλυψη αύτή, γράφει ενθουσιώδη 
άρθρα άπό τά όποια άναφέρομε μερικά 
ση μεϊα :

«Δέν ειχε βέβαια στό νοΰ του δ Σοΰμ
περτ νά συνεχίσει τήν Έννάτη τοΰ Μπε
τόβεν. Πραγματικά ή φαιδρή, δροσερή 
άφέλεια τής μουσικής του γλώσσας, 
οί δλο καί καινούριες εικόνες πού μάς 
παρουσιάζει, πηγάζουν άπό έ'ναν κόσμο 
δλως διόλου ξένο πρός τά προβλήματα 
πού άγγίζουν ο! τόνοι τής Έ ννάτης. ..

*Μέσα στή συμφωνία τοΰ Σοΰμπερτ, μέ 
τή φωτεινή, άνθισμένη, ρωμαντική ζωή πού 
περιέχει, ξανοίγω μπροστά μου ολοζών
τανη τή Βιέννη. Έκτος άπό τήν άπόλυτη 
κυριαρχία τής μουσικής τεχνικής πού πα
ρουσιάζει στή σύνθεση, ή συμφωνία αύ
τή πάλλει άπό ζωή, είναι γεμάτη χρώμα, 
δέν υπάρχει σ' αύτή τίποτα άσή μαντό καί 
περιττό, ή έκφραση είναι σωστή σ’ δλες 
τίς λεπταμέρειες καί τό σύνολο πλέει μέ
σα στήν άτμοσφραίρα τοΰ ρομαντισμού 
πού τή βρίσκομε τόσες φορές στό έργο 
τού Σοΰμπερτ. . .

« Ή  άνεξαρτησία τής συμφωνίας αυ
τής πρός τίς συμφωνίες τοΰ Μπετόβεν 
δείχνει τήν άνθρώπινη πηγή της. Βλέπομε 
πόσο καθαρά καί σοφά έξωτερικεύεται 
σαύτή ή μεγαλοφυΐα τοΰ Σοΰμπερτ. ’Α
ποφεύγει νά μιμηθή τίς τολμηρές και
νοτομίες τοΰ Μπετόβεν πού παρουσιάζον
ται στά τελευταία του έ'ργα. . .»

** *
Τά αύθόρμητα δημιουργικά πνεύματα 

βάν τό Σοΰμπερτ είναι δύσκολο νά κα
τανοήσουν τόν ιδιαίτερο χαραχτήρα τοΰ 
ταλέντου των καί νά περιοριστούν στά είδη 
πού τούς ταιριάζουν περισσότερο καί δπου 
μπορούν νά φτάσουν σέ άνώτερο σημείο

τελειότητας. ’Έ τσι κι’ δ Σοΰμπερτ. Δέν 
ικανοποιείται ούτε μέ τόν άφάνταστο 
πλούτο τών τραγουδιών του, ούτε μέ 
τήν άφθονη καί λαμπρή παραγωγή του 
σέ έ'ργα γιά πιάνο, μουσική κάμερας, χο- 
χωδίες, λειτουργίες, συμφωνικά έργα. Τό 
θέατρο είναι ό ισχυρός μαγνήτης πού τόν 
τραβά. Κι’ αύτό είναι καί ή άδυναμία του. 
Τοΰ λείπουν οί ικανότητες πού άπαιτεΐ ή 
σκηνή και πού τίς έχουν σέ άνώτατο βαθ
μό ένας Βέμπερ, ένας Βάγνερ. Ή τα ν  άρα 
γε άπό τόν πόθο νά καταχτήση τό άστατο 
βιεννέζικο κοινό πού έτσι μονάχα θά 
μπορούσε νάρθει σέ στενώτερη επαφή 
μαζί του; Ή  μήπως θεωρούσε τήν δπερα 
ως τήν άνώτερη μορφή τής τέχνης; Τό 
πράγμα είναι λυπηρό. Γ ιατί δλες αύτές 
οί προσπάθειες, δλη αύτή ή σπατάλη τών 
καλλιτεχτικών του δυνάμεων, δέν τοΰ έφε
ραν παρά πίκρες κι’ άπογοητευσεις. ’Α π’ 
δλους αύτούς τούς άγώνες τί μένει; Τί
ποτε, άπολύτως τίποτε. Ή  «Ροζαμούνδη», 
τό καλύτερο σχετικώς θεατρικό του έργο,> » / \ ~ JWπου είναι κυρίως μουσική σκηνής σ ενα 
άνούσιο δράμα, παίχτηκε δυό φορές στή 
Βιέννη μέ πολύ μέτρια επιτυχία. Τώρα 
παίζονται κάπου κάπου τά κόρα καί τά 
μπαλέτα σέ συμφωνικά κονσέρτα.

ϋ***
’Από τά μαθητικά του άκόμα χρόνια 

δ Σοΰμπερτ άσχολήθηκε μέ τή μουσική 
κάμερας. Ή τα ν  άλλωστε καί τά μόνα άπό 
τά μεγάλα έ'ργα του πού μπορούσε δπως 
δήποτε νά τάκούσει έκτελεσμένα είτε στά 
οικογενειακά κονσέρτα μέ τόν πατέρα καί 
τάδέρφια του είτε άπό άλλους φίλους του. 
Άνάμεσα στά τρία, τά κουαρτέτα καί τά 
κουϊντέτα του υπάρχουν άληθινά άριστουρ- 
γήματα, δπως τό τρίο σέ σιύφ· μεΐζον, γιά 
τό όποιο γράφει ό Σούμαν δτι «μέ τό 
πρώτο άντίκρυσμα σαύτο τό τρίο δλη ή 
άθλια ανησυχία τών ανθρώπων εξαφανί
ζεται καί δ κόσμος ξαναλάμπει μ’ δλη του 
τή φρεσκάδα», ή τό προτελευταίο κουαρ
τέτο μέ τό δνειρευτό Andante, πού αρχί
ζει μέ τό Θέμα τοΰ τραγουδιού του « Η 
κόρη καί ό θάνατος* καί άκολουθεΐ μιά 
σειρά άπό λαμπρές παραλλαγές. Ά π ό  τά 
δυό κουϊντέτα του τό πιό γνωστό είναι 
τό κουϊντέτο ιιέ πιάνο μέ τίς παραλλαγές 
άπάνω στό Θέμα τής «Περκίδας». Αιγώ- 
τερο γνωστό, γιατί είναι πολύ δυσκολώ-



τερο και παίζεται σπάνια, είναι τό κουιν- 
τέτο σέ ντο μεΐζον μέ δυό βιολοντσέλα 
πού παίχτηκε στή φετεινή συναυλία τοΰ 
Έλληνικοΰ ’Ωδείου στό Κεντρικό γιά τόν 
εορτασμό τοΰ Σοΰμπερτ.

Τό κουϊντέτο μέ τά δυο βιολοντσέλα είναι 
ασφαλώς τό ώριμώτερο έργο τοΰ Σοΰμ- 
περτ γιά μουσική κάμερας. Τό α ' μέρος 
*άλλέγοο νόν τρόπο», είναι λυρικό, φω
τεινό, μέ μιά θαυμασία μελωδική φράση 
στό α' βιολοντσέλο, πού τήν επαναλαμ
βάνουν έπειτα τά άλλα ό'ργανα. Έ χε ι δλη 
τή συνηθισμένη απαλή ρομαντική διά
θεση τοΰ Σοΰμπερτ.

Τό β ' μέρος, «’Αντάτζιο», μάς παρου
σιάζει ενα Σοΰμπερτ άγνωστο έ'ως τώρα. 
Τό πάθος ξεχειλίζει μέσα άπό τό μελα»- 
δικό τραγούδι τοΰ α ' βιολιού, ένώ τά λα
χανιασμένα τριόλια στό β ' βιολοντσέλο 
και οι συγκοπές στό β βιολί καί στή 
βιόλα δίνουν έ'να χαραχτήρα δραματικό 
στή μοναδική αύτή μουσική σελίδα πού 
τή διαπνέει ολόκληρη μιά πνοή μπετο- 
βενική.

Τό Σκέρτσο αρχίζει μ ’ένα αδρό ρυθμό, 
μέ χιούμορ λαϊκό. Είναι σαν ένα διονυ
σιακό ξέσπασμα γερών ανθρώπων. Μάς 
θυμίζει εικόνες τής Φλαμανδικής σχολής, 
γλέντια άλάΤένιερς.

’Ακολουθεί τό Τρίο, σοβαρό, μελωδικό, 
μέ διάθεση δλως διόλου διαφορετική άπό 
τό α' μέρος. Στό Σκέρτσο αύτό, περισ
σότερο ίσως άπ’ δλα τ’ άλλα μέρη τοΰ 
κουϊντέτου, Θαυμάζει κάνεις μέ πόση τέ
χνη ήξερε ό Σοΰμπερτ νά χρησιμοποιή 
τά ηχητικά μέσα τών διαφόρων οργάνων, 
παρουσιάζοντας ένα ισορροπημένο σύνολο.

Τό τελευταίο μέρος, «Άλλεγρέττο», μας 
ξαναφέρνει στή συνηθισμένη μποεμική 
αφροντισιά τοΰ Σοΰμπερτ μέσα στή φαι
δρή βιεννέζικη ατμόσφαιρα. "Επειτα άπό 
τό πάθος καί τίς σκοτεινές σκέψεις πλημ
μυρίζει πάλι τό φώς.

Τό μοναδικό αύτό έργο τελειώνει μ’ ενα

ξεφρενιασμένο κυνηγητό, σ’ έναν άλα- 
λαγμό χαράς.

** *

’Απ’ δλο αύτό τό πλούσιο έργο πού 
τό ξετάσαμε τόσο σύντομα καί σχηματικά 
τί θά  ειχε νά κερδίση ή σημερινή μου
σική μ ας; Τεχνικά, τίποτα βέβαια. Τί 
μπορεί νά δώσει ό σχεδόν αύτοδίδαχτος 
λυρικός άρμονιστής στή σοφή γενεά ένός 
Στραβίνσκη, δπου ό διατονισμός έχει έκ- 
λείψει πιά όλότελα; Ισως μάλιστα νά 
μειδιούν μερικοί μουσικοί τής πρωτοπο- 
ρείας μέ τις απλές καί συνηθισμένες κα- 
ντέντσες τοΰ Σοΰμπερτ. Τεχνικά βέβαια 
δέν έχει τίποτα νά μάς δ (όση ό Σούμ
περτ. Έκεΐνο πού είχε νά δώση τό πή
ραν καί τό καλλιέργησαν οί άμεσοι διά
δοχοί του κι ή μιά γενεά έ'πειτ’ άπό τήν 
άλλη, ακολουθώντας τήν πρώτη ώθηση 
πού αύτός έ'δωσε, έφτασαν σέ χώρες άγνώ- 
ριστες. Κι’ αν έ'βλεπε σήμερα εκείνος τή 
μουσική βλάστηση πού φύτρωσε άπό τούς 
σπόρους πού αύτός έσπειρε, δέ Θάνα- 
γνώριζε ό ϊδιος τό έργο του.

Κι’δμως άπό τό έργο αύτό κάτι έχει νά 
κερδίση ή ανήσυχη κι’ανικανοποίητη έποχή 
μας. Κάτι ηθικό. Θά βρή πώς υπάρχει κάτι 
πού ξεπερνά τά δρια τής τεχνικής καί 
τής σοφίας καί τής περαστικής μανιέρας, 
πού δέν περνά μέ τόν καιρό, πού μένει 
άμετάβλητο στούς αιώνες δπως «ό άπευ- 
θος χρυσός» τών θησαυρών τών Μηκυ- 
νών δσο κι’ άν έμειναν χιλιάδες χρόνια 
μέσα στή γή.

Καί τό κάτι αύτό τό θείο πού κλείνουν 
μέσα τους τά τραγούδια τοΰ Σούμπερτ, 
τά βαθειά κι’ άφελή σάν τά τραγούδια 
τού λαού, θά είναι πάντα πηγή χαράς 
καί παρηγοριάς γιά κείνους πού, άντι- 
κρύζοντας μέ σκεπτικισμό καί τά δεδο
μένα τής Επιστήμης καί τά δόγματα τής 
Μεταφυσικής, ζητούν άπό τήν Τέχνη τή 
λύση τοΰ τρομαχτικοΰ προβλήματος πού 
ονομάζομε «ζωή».

ΑΛΙ ΓΚΕΛ Ο ^Ν Α Λ Α Ο Υ Ν Ο  α ,

ε ν  α γ  i a z T o x A w f l P A /
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Τό ίδιο βράδυ ό Άλέξαντρος διηγήθη 
•στή γυναίκα του τή σκηνή τών μαρτύ
ρων, άφοΰ πρώτα διηγήθηκε τήν ιστο
ρία τοΰ Κλούμπ. "Ολο αύτό τό πράγμα 
τόν διεσκέδαζε.

Έκείνη. τόν ά- 
•κουεν’ έντρομη.

— 'Ιππότης έ
γώ  ! — έκραύγαζε 
—έγώ ό Αλέξαν
δρος Κομέθ; Ού- 
δέποτε! Ά πό  πού 
-κι’ ώς ποΰ ; Έ γώ  
δέν είμαι παρά 
ένας άντρας, άλλά 
ακέραιος άντρας, 
τίποτε λιγώτερο 
■άπό ένας άντρας.

— Κι’έγώ ; ρώ- 
τησεν ή Τζούλια, 
ΐ'τσι γιά νά πή κι' 
αύτή κάτι.

— Έσύ ; Μία 
γυναίκα. Ε ί σ α ι  
μία γυναίκα πού 
διαβάζει μυθιστο
ρήματα. Ό σ ο  γι’ 
αύτόν, τόν κόντε, 
τόν κοντΐνο, πού 
παίζει σ κ ά κ κ ι, 
είνε έ'να μη δεν ι- 
κοΰλι, τίποτε άλλο 
άπό ένα μηδενι- 
κοΰλι. Γ ιατί νά 
σοΰ άπαγορεύσω νά διασκέδαζης μαζυ 
του, δπως θά διασκέδαζης μ’ ενα σκυλ- 
λάκι; Έ άν αγόραζες ένα σκυλλάκι, ένα 
γατάκι τής Άγκυρας, ή μία μαϊμουδίτσα,

γιά νά τά χαϊδεύης, άκόμη καί γιά νά 
τά φιλάς, γι’ αύτό τό λόγο έπρεπε έγώ να 
πετάξω άπό τό παράθυρο το σκυλλακι, το 
γατάκι ή τή μαϊμουδίτσα ; Θά ήτον ωραίο 
νά πέσουν επάνω στό κεφάλι τών διαβα

τών. Τό ίδιο πρά
μα είναι ό κόντες, 
ό κοντΐνος ! Τ ί
ποτε περισσότερο 
άπό έ'να γατάκι, 
ένα σκυλάκι ή ένα 
μαϊμουδάκι. Δια
σκέδαζε μέ δαΰτον 
δσο θές.

— Έ ν  τούτο ις, 
Αλέξανδρε, έχουν 
δίκηο νά λένε ε
κείνα ποΰ λέν...  
Πρέπει νά τοΰ 
άπαγορεύσης νά 
έρχεται στό σπίτι 
μας.

— Ά  λ ή θ  ε ι α ; 
Φυσικά. Νά τοΰ 
άπαγορεύσης έσύ, 
αν θέλης. ’Από 
τή στιγμή πού δέν 
τοΰ τό άπαγορεύ- 
εις έσύ, αύτό ση
μαίνει δτι δέν έ- 
πείραξε τήν ^καρ- 
διά σου. Γιατί αν 
άρχιζε πράγματι 
νά σέ ενδιαφέρει, 
άπό καιρό έσύ ή 

ίδια θά τοΰ είχες κλείσει^ τήν πόρτα, γιά 
νά προστατεύσης τόν εαυτό σου άπό 
κάθε δυνατό κίνδυνο.

— Καί άν μέ ένδιέφερε ;

Στήν έξοχή επληττεν ατελεύτητα



:— ”Αστα αυτά, θέλεις σώνει καί καλά 
νά μέ κάμης ζηλότυπο. Έ μ εν α ! Μά έπί 
τέλους πότε θά έννοήσης, γυναίκα, δτι εγώ 
δέν είμαι σαν τούς άλλουνοΰς;

** *
Ή  Τζοΰλια καταλάβαινε δλοένα λιγώ- 

τέρο τόν αληθινό χαρακτήρα του άνδρός 
της. Άλλά συγχρόνως αίσθανότανε πάντα 
τόν έαυτό της πειό περισσότερο κυριαρ- 
χημένον άπό αυτόν; Πειό αγωνιώδη τήν 
ανάγκη νά βεβαιωθή άν τήν άγαποΰσεν 
ή όχι. Ό  Αλέξανδρος άπό τήν άλλη με
ριά, αν και βέβαιος γιά τήν πίστη τής 
συζΰγου του, ό Αλέξανδρος Κομέζ—τί
ποτε άλλο άπό ένας ακέραιος άντρας!— 
άν κα'ι σίγουρος δτι δέν εϊτανε δυνατόν 
νά άπαιτηθή, έλεγε μέσα του:

— Αύτή ή φτωχή γυναίκα έχει γίνει 
άνω κάνω μέ τήν ζωή τής πρωτεύουσας 
και μέ τά μυθιστορήματα.

"Ετσι μιά μέρα άπεφάσισε νά τήν πάρη 
στήν έξοχή. Έπήγανε σέ ενα άπό τά 
κτήματά του, δίπλα άπό τήν πρωτεύουσα

— Λίγη έξοχή θά σέ ώφελήση—είπε 
στή Τζούλια. Ή  έξοχή καλμάρει τά νεΰρα. 
Οπωσδήποτε, άν φαντάζεσαι πώς θά πλή- 

ξΐ)ζ χωρίς τό γατάκι σου, μπορούμε νά 
προσκαλέσουμε τόν κόντε μαζύ. Μιά πού 
έγώ, τό ξέρεις πολύ καλά, δέν είμαι κα
θόλου ζηλότυπος και έχω έμπιστοσύνη σέ 
σένα.

Στήν έξοχή οί στοχασμοί τής Τζούλιας 
έρεθίστηκαν περισσότερο. Έπληττεν ατε
λείωτα. Ό  άντρας της δέν τήν άφηνε νά 
διαβάζη ρωμάντζα.

— 2, εφερα εοω για να σε απομακρυνω 
άπό τά βιβλία καί νά κόψω άπό τή ρίζα 
τή νευρασθένειά σου, πρωτού γίνει άγιά- 
τρευτη.

— Τή νευρασθένειά μου ;
— Α σφαλώ ς! Τό κακό σου δέν εινε τ ί

ποτε άλλο άπό νευρασθένεια. Καί φταίνε 
τά βιβλία.

— "Ωστε δέ Θά μπορώ νά διαβάζω;
— Οχι, όχι, δέν ζητάω τόσα πολλά. . .  

Τουναντίον τίποτε δέν απαιτώ άπό εσένα. 
Μέ άντελτίφθης γιά ένα τύραννο; Σοΰ 
αξίωσα τίποτε καμμιά φορά;

— ’Οχι. Δέν μοΰ ζήτησες ακόμη ούτε 
νά σ’άγαπώ.

— Φυσικά. Αύτό τό αίσθημα δέν μπορεί 
νά τό άπαιτήση κανείς. ’Έπειτα, έγώ ξέρω

δτι μ’ αγαπάς καί δτι δέ μπορεί ν’ άγα- 
πάς έ’ναν άλλονε. Ά πό  τότε πού μ’έγνώ- 
ρισες καί χάρη σ’ έμενα κατάλαβες τί θά 
πή άντρας, δέν εινε δυνατόν ν ’ άγαπήσης 
άλλονε, έστω καί έάν σοΰ τό έπρότεινα 
έγώ. Σέ βεβαιώνω . . .  Άλλ’ άς μή μιλάμε 
πειά γιά βιβλία, γιά μωρόλογα. Σοΰ τό ειπα 
πολλές φορές δτι δέ μ’ αρέσουν τά μυθι
στορήματα. Αύτές ή κουταμάρες ταιριά
ζουνε δταν πέρνης τό τσάϊ σου μέ τόν 
κόντε!

Ή  άγωνία τής δυστυχισμένης της Τζού
λια έγινε βασανιστήριο δταν κατάλαβε δτι 
δ άνδρας της τήν άπατοΰσε μέ μία υπη
ρέτρια ελεεινή καί ρυπαρή. ’Έτσι μιά 
βραδειά, μετά τό φαγητό, καθώς εύρεθή- 
κανε μόνοι, τοΰ είπε έ'ξαφνα:

— Δέ πίστευα) νά φαντάζεσαι, Α λέ
ξανδρε, δτι μοΰ ξέφυγαν ή σχέσεις σου μέ 
τήν Σ ιμ ό να .··

— Δέ σοΰ έκρυψα τίποτε. Μιά δουλειά 
χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Νά τρώη κα
νείς πάντα γαλλίνα χαλά τό στομάχι του*

— Τί θές νά π ή ς;
— “Οτι είσαι πολύ δμορφη δλες τίς 

μέρες!
Ή  Τζούλια ταράχτηκε σύγκορμη. ’Ή 

τανε ή πρώτη φορά πού δ άνδρας της 
τήν έλεγεν ωραία, έτσι, μέ γεμάτο τό· 
στόμα το υ ! Λοιπόν τήν άγαποΰσε στά 
αληθινά;

— Μά νά συναντιέσαι μ’ αύτή τήν 
κουρελού! ειπεν ή Τζούλια.

— Τό ίδιο κάνει. Μοΰ αρέσει ή άτη- 
μελησία της. Άλλωστε δέν πρέπει νά 
λησμονάς δτι έγώ έμεγάλωσα σχεδόν μέσα 
σ’ έ'να κοπρώνα καί έ'χω—καθώς λέει. 
έ'νας φίλος μου—τήν ήδυπάθεια τής ρυ- 
παρότητος. "Υστερ’ άπ’ αύτό τό αγροτι
κόν ίντερμέντζο, έκτιμώ πειό πολύ τήν 
ομορφιά σου, τή φινέτσα σου, τήν πά
στρα σου.

— Δέν ξέρω άν μέ κολακεύης ή μέ 
προσβάλης!

— Είνε άκόμη ή νευρασθένεια! Κι” 
έγώ πού πίστευα δτι έχεις γιατρευθεΐ.

— ’Έ τσι έσεΐς οί άντρες κάνετε δτι 
σάς αρέσει, άπατάτε άκόμη. . .

— Ποιός σέ άπάτησε;
— Έ σ ύ !
— Μά αύτό τό ονομάζεις άπάτη ; Ά  !’ 

Ά !  τά βιβλία, τά βιβλία! Σ ’ εμένα δέν 
ενδιαφέρει δλότελα ή σχέσις μέ τή Σιμόνα.

— Πολύ καλά. Τώρα δέν πιστεύω δτι 
αύτό τό άγροτικόν έπεισόδιον μέ τή Σ ι
μόνα μπορεί νά σέ καταστήση ζηλό
τυπη . . ■ Ζηλότυπη έσύ ; Έ σύ ; Ή  γυ
ναίκα μου; Καί μέ μιά μαϊμού; "Οσο 
γιά κείνη, δταν τήν προικίσω, θά είνε 
έντελώς εύχαριστημένη.

— Φυσικά, μέ τά χρήματα δλα μπο- 
• ροΰν νά σωπάσουν.

—, Καί μέ τήν προίκα παντρεύεται 
στό λεφτό. Μαζύ δέ μέ τήν προίκα θ ά  
πάη επίσης στόν άντρα της έ'να παιδί. 
Καί έάν αύτό τό παιδί γεννηθή σάν τόν 
πατέρα του,—δ όποιος δέν είνε τίποτε 
άλλο άπό έ'νας άντρας άκέραιος,—τότε ό 
άραβωνιαστικός ή δ σύζυγος θά έχη άπό· 
τήν ιστορία αύτή διπλό κέρδος.

— Σ ούτ! σούτ! σούτ!
Ή  Τζούλια έξερράγη σέ δάκρυα.
— Έ γώ  έπίστευα πώς μένοντας στήν 

έξοχή θά έγίνοσουν καλά άπό τή νευρα-
' σθένεια. Πρόσεχε νά μή χειροτερέψης 

τουλάχιστον.

— Βέβαια, γιά σένα εινε ενα σκυλάκι, 
έ'να γατάκι, μιά μαϊμού.

— Μιά μαϊμοΰ γερή. Τίποτε άλλο άπό 
μιά μαϊμού. Πράγματι μοιάζει άρκετά μέ 
αύτό τό είδος τών ζο'κον. Τό είπες 
πολύ καλά: μιά μαϊμοΰ. Άλλά γι’ 
αύτό δέν θά είμαι άντρας σου;

— ’Ή , καλλίτερα, έγώ δέ θά είμαι 
γυναίκα σου· · ·

— Βλέπω Τζούλια δτι άρ- 
χίζεις ν’ αποκτάς τάλαντο.

— Εννοείται' δλα γίνονται.
— Σωστό. Μά τό δικό μου 

δέν είνε σάν τοΰ κόντε.
—"Χωρίς άλλο. Είνε δικό 

βου. Ή  Τζοΰλια άρχισε νά κλαί$



"Υστερ άπό δυο ήμερες έγύρισαν στήν
πρωτεύουσα. *

* *
Ή  Τζούλια προσεβλήθη καί πάλι άπό 

τίς φοβερές άγωνίες της, ένώ δ κόντε ντέ 
Μπορνταβιέλλα ξανάρχισε τάς επισκέψεις 
του, αν καί μέ περισσότερη προφύλαξη 
άπό πρώτα. 'Η  Τζούλια,έξερεθισμένη τώρα 
δσο ποτέ, άρχισε νά δέχεται τή δηλητη
ριώδη υποβολή τοΰ φίλου τη:, κυρίως 
γιά νά έπιδεικνύη αύτή τή σχέση στό σύ- 
ζυγο, δ δποΐος περιωρίζετο νά τής λέη 
ψιονάχα καμμιά φορά:

Φαίνεται πώς χρειάζεται νά ξαναγυ- 
ρίσωμε στήν έξοχή γιά νά κάνης καινούρ
για κοΰρα.

Μιά μέρα, στή φούρια τής άπελπισίας 
της, ή Τζούλια έφώναξε στόν Κ ομέθ:

Δέν είσαι άντρας, ’Αλέξαντρε. Ό χι, 
•δέν είσαι.

— Έ γώ  ; Καί γιατί δέν είμαι:
— ’Όχι, δέν είσαι άντρας.
— ’Εξηγήσου.

_— Δέν μ’ άγαπάς, δέ σέ νοιάζει γιά 
μένα. Έ γώ  δέν είμαι κατά βάθος γιά σέ 
παρά ή μάνα τοΰ παιδιοΰ σου. Μέ πήρες 
μόνο άπό ματαιοδοξία, άπό έπαρση, γιά 
νά μέ δείχνης, γιά νά ύπερηφανεύεσαι μέ 
τήν ομορφιά μου, γιά νά. ..

Καλά, καλά. Αυτά λέγονται στά μυ
θιστορήματα. Γιατί δέν είμαι άντρας ;

— Έ6ε6αιώί)ηκα δτι δέν μ’ άγαπάς.
— Σοΰ τό είπα εκατό φορές δτι αύτά 

τά λόγια, <· μ’ άγαπάς δέ μ’ άγαπάς», είναι 
ανοησίες, είναι κουβέντες γιά τά σαλό
νια, γιά τό τσάι, δταν τραγουδάνε καί χο
ρεύουνε. Έσύ τό χαβά σου !

— Σοΰ λέω πώς δέ μ’ άγαπάς. . .
— Πάει καλά. Ύστερα ;

“Ενας άντρας που επιτρέπει νά έρ
χεται δποια ώρα θέλει, δ κόντες, ή τό γα
τάκι δπως τόν λές. .. .

— Έσύ τό επιτρέπεις !
— Μά πώς νά μή τό επιτρέψω άφοΰ 

«Ιναι δ ερωμένος μου; Δέν τό αισθάνε
σαι ; Ό  ερωμένος μου. Τό γατάκι εινε δ 
ερωμένος μου.

Ό  Άλέξαντρος έ’μεινεν άπαθής κυτά- 
ζοντας τή γυναΐκά του. Κι’ έκείνη πού 
έπερίμενε τήν έκρηξη του, άναψε τώρα 
πειό πολύ. Έκραύγασε:

— Γ ιατί δέ μέ σκοτώνεις λοιπόν σάν 
-τήν άλλη ;

— Δέν είναι αλήθεια δτι έσκότωσατήν 
άλλη, δπως δέν εινε αλήθεια πώς έχεις 
τό γατάκι έρωμένο σου. Λές ψέμματα,γιά 
νά μέ προκαλέσης. Θέλεις σώνει καί καλά 
νά μέ κάμης Όθέλλο. Άλλά τό σπίτι τό 
δικό μου δέν είναι θέατρο. Καί άν έξα- 
κολουθήσεις έτσι, θά γείνης τρελλή γιά 
δέσιμο.

— Τρελλή ; Έ γώ  τρελλή ;
— Τρελλή γιά δέσιμο. Άφοΰ έφτασες νά 

σκέπτεσαι δτι έχεις εραστή. Ή  καλλίτερα, 
θέλεις νά μέ κάμης νά τό πιστέψω. Πώς! 
Ό  Αλέξανδρος Κομέθ δέν εινε γατάκι. 
Δέν είνε τίποτε άλλο άπό ένας άντρας 
ακέραιος! Ό χ ι, άγαπητή μου. Δέ θάχης 
έκεΐνο πού ζητάς; Νά προσέξω έγώ σ’ 
αύτά τά λόγια πού εινε γιά τά τσάγια 
καί τά μυθιστρόματα! ’Ό χι δέν εινε θέ
ατρο τό σπίτι μου.

— Τιποτένιε, τιποτένιε! έσκουξε ή Τζού
λια βγαίνοντας άπό τά δρια. Δειλέ!

—Βλέπω δτι έδώ χρειάζεται νά λάβωμε 
μέτρα ειπε σύζυγος.

Κι’ έ'φυγε. ** *

Δύο ημέρες ύστερα άπ’ αύτή τή σκηνή, 
ό Αλέξανδρος έφώναξε τή Τζούλια στό 
γραφείο του. Ή  φτωχή γυναίκα πα
ρουσιάστηκε τρομαγμένη. Έ κεΐ μέσα ευ-' 
ρήκε τό σύζυγο, τόν κόντε ντί Μπορντα
βιέλλα καί άλλους δύο κυρίους.

— ’ Ακουσε Τζούλια τής ειπεν ό σύζυ
γος μέ μία φοβερή γαλήνη. Αύτοί οί 
δύο κύριοι εινε φρενολόγοι. ’Έρχονται, 
καλεσμένοι άπό μένα, νά σοΰ κάμουν 
μία δίαιτα. Εσένα τό κεφάλι σου δέν 
πάει καλά καί στίς στιγμές πού συνέρχε
σαι.βέβαια θά τό καταλαβαίνης.

— Κ’ έσύ τί κάνεις Τζοβάννη; έρώτησε ή 
Τζούλια τόν κόντε, χωρίς νά προσεχή στό 
σύζυγο.

— Όρίστε, εΐπεν ό Άλέξαντρος στούς 
γιατρούς. Βλέπετε! Έ χε ι τή μανία νά 
λέη δτι αύτός ό κύριος είνε. . .

— Ναί, δ έρωμένος μου—τόν διέκοψε 
ή Τζούλια. Ά ν  δέν εινε άλήθεια άς τό πή.

Ό  κόντες έ'στεκε μέ τό κεφάλι του κα- 
τεβασμένο, σιωπηλώτατος.

— Βλέπετε κύριε κόντε—είπε δ Ά λέ
ξαντρος στόν Μπορνταβιέλλα, πόσον έπι- 
μένει στήν ψύχωσή της. Γ  ιατί σείς δέν 
είχατε, δέν μπορούσατε νά έχετε καμμία 
σχέση μέ τή γυναίκα μου.

— Ασφαλώς δχι ! άπήντησε δ κόντες.
— Βλέπετε λοιπόν, κύριοι; έρώτησεν 

δ Αλέξανδρος τούς γιατρούς.
— Μά π ώ ς; έκραύγασε ή Τζούλια : 

Τολμάς έσύ Τ ζ ο β ά ν ν η ,  έσύ, τό γατάκι μου, 
τολμάς νά άρνηθής πώς σού έδόθηκα.

Ό  κόντες έτρεμε κάτω άπό τό ψυχρό 
βλέμμα τοΰ Κομέθ. Έ ψ ιθύρισε:

— Ήσυχάστε, κυρία, σύνελθετε. Ξέρετε 
πολύ καλά δτι τίποτε άπό δλα αύτά δέν 
είναι άλήθεια. Ξέρετε καλά δτι έγώ έσύ- 
χναζα στό σπίτι σας σάν φίλος, τόσο δι
κός σας δσο και τοΰ συζύγου σας, καί

δειλέ, ναί άπό φόβο, δέν τολμάς νά πής 
τήν αλήθεια καί πέρνεις μέρος σ’ αύτή 
τήν άτιμη κωμωδία γιά νά μέ κάμης νά 
πιστέψω πώς τρελλάθηκα. Ψοφίμι, τιπο
τένιε, άνανδρε! Κ ι’ έσύ σάν τόν άντρα 
μου;

— Ή  ύπόθεσις δέν είναι καθαρή, κύ
ριοι; έρώτησεν ό Άλέξαντρος τούς για
τρούς.

Ή  δυστυχισμένη Τζούλια έ'ννοιωσε: 
μία νευρική προσβολή κι’ έ'μεινε λιπό
θυμη.

— Τώρα, κύριέ μου,—ειπεν δ Ά λέ-

Εκεΐ μέσα βρήκε τόν σύζυγό της, τόν κόντε καί δυό άλλους κυρίους

δτι έγώ, δ κόντε Μπορνταβιέλλα, δέ μπο
ρούσα νά κάνω ποτέ μία τέτοια προσβολή 
σ’ έ'να φίλο, σάν. . . .

~  Σάν εμένα— συνεπλήρωσεν δ Ά λέ
ξαντρος. Σέ μένα; Στόν Άλέξαντρο Κο
μέθ; Κανένας κόντες δέ μπορεί νά μέ 
προσβάλη, ούτε ή γυναίκα μου νά μέ άπα- 
τήση. Βλέπετε πλέον κύριοι, δτι ή φτω
χούλα εινε τρελλή.

— Κι’ έσύ, άκόμη κι5 έσυ Τζοβάννη ; 
Κι’ έσύ, γατάκι μου ; έ'σκουζεν ή Τζού
λια. Ψοφίμι, δειλέ, δειλέ! Ό  άντρας μου 
σέ φοβέρισε, κι’ έσύ άπό τρόμο, δειλέ,

ξαντρος απευθυνόμενος στόν κόντε,—  
έμεΐς μπορούμε νά πηγαίνομε. Ά ς  άφή- 
σωμε μόνους τούς γιατρούς μέ τή γυ
ναίκα μου γιά νά μπορέσουν νά τήν έξε- 
τάσουν.

— Λοιπόν, σέ προειδοπιώ, κύριε κόντε: 
ή ή γυναίκα μου βγαίνει τρελλή, ή σοΰ πετώ 
τά μυαλά στόν άέρα. Διάλεξε!

— Έ γώ  πρέπει νά πληρώσω άμέσως 
δτι σοΰ χρωστώ, γιά νά μήν έχω λογα
ριασμούς μαζύ σου.

— ’Όχι, έκεΐνο πού πρέπει νά κάμης 
εινε νά δέσης τή γλώσσα σου. Εί'μεθα



λοιπόν συεννοημένοι: ή γυναίκα μου είνε 
τρελλή κι’ έσύ ηλίθιος.

Καί λέγοντας αύτά, τοΰ έ'δειξε τό ρε
βόλβερ.

Ύ στερα άπό λίγο έβγήκανε κι" οί για
τροί.

— Αύτή ή δουλειά είναι μιά φοβερή τρα
γωδία—έ'λεγεν ό έ'νας στόν άλλονε. Τί 
πρέπει νά γ ίνη ;

— Δέ μπορούμε παρά νά τή βγάνωμε 
τρελλή. Γ  ιατί άλλοιώτικα αύτός ό άνθρω
πος &ά σκοτώση κι’ αύτή καί τόν άλλον 
τό δυστυχισμένο.

— Άλλ’ ή συνείδησίς μας;
— Συνείδησις στήν ύπόθεσιν αύτή εινε 

νά άποφύγομε έ'να έ'γκλημα χειρότερο.
— Δέ Θά εϊτανε καλλίτερο νά βγάλουμε 

τρελλό τόν Κομέθ;
— Ό χ ι, αύτός δέν εινε τρελλός. Εινε 

άλλο πράγμα.
— Τίποτε άλλο άπό έ'ναν άνθρωπο ακέ

ραιο ! καθώς σεις!
— Φτωχή γυναίκα! Εϊτανε γιά δάκρυα 

νά τήν άκοΰς! Καί δμως μπορεί νά τρελ- 
λαθή στ’ αλήθεια.

(Ακολουθεί)

Α .  Α .  Α Γ Κ Ο Π Ι Α Ν

Σ Τ Η  Λ Υ Ρ Α  Μ Ο Υ

Καλάμια, ανήσυχα παιδιά τής ασημένιας λίμνης 
άφίστε με τή μοναξιά σας μιά στιγμή νά λύσω, 
στ’ αδύνατά μον δάχτνλα *να βράδυ νά σας πάρω 
και στις φωνές σας τίς τρελλες τόν πόνο μον νά κλείσω

Πονλάκι μον άσε τή ζωή τον δέντρου και τον ονείρου 
τό ατέλειωτο τραγούδι σου μες τήν καρδιά πριν σβύσεις. 
και με τ' άνησνχα παιδιά τής ασημένιας λίμνης 
ελα κι έσυ τόν πόνο μον μαζί νά τραγονδήσης.

Πλήχτρα τον πιάνου πον ανοιχτό ξεχάστηκε μιά μέρα, 
ατό ερημικό άρχοντόαπιτο τό μισογκρεμισμένο, 
ϋαρϋω μιά νύχτα Μιβερή, μιά νύχτα τον χειμώνα 
νά σας ξυπνήσω τά όνειρα, τόν πόνο τό σβυαμένο.

Λύρα πον φλόγα απόκοσμη σ’ αγκάλιασε ενα βράδυ, 
&αρί}ο> μες άπ’ τή στάχτη σον νά σ’άναστήαα) πάλι, 
με τό καλάμι, τό πονλί, τό πιάνο τό ανοιγμένο,
•γιά νά ΰρηνήαης τής ζωής τή ΰεία ανεμοζάλη.

Μετ. IR B B . ΠΒΠΗΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Ή  περίοδος τοϋ βασιλικοϋ ύπήρξε γιά 

τήν κ. Μαρίκα Κοτοπούλη μιά περίοδο: 
αληθινά γόνιμη κατά τήν οποία έδημι- 
οΰργησε ρόλους δυνατούς πού τήν επέ
βαλαν ώς μιά μοναδική φυσιογνωμία στό 
καλλιτεχνικό στερέωμα τοϋ τόπου μας.

** *
Μετά τό κλείσιμο τοΰ βασιλικού ή Μα

ρίκα Κοτοπούλη έκαμε ένα θίασο μέ τόν 
Θωμά Οικονόμου άλλά ή σύμπραξη αύτή 
δέν έκράτησε πολΰ. 'Ο θίασος Κοτοπούλη 
— Οικονόμου διελΰθη γιά νά γίνη σέ 
λίγο ό θίασος τής Μαρίκαο Κοτοπούλη

πού μετά έ'να χρονικό διάστημα έγκατε- 
στάθη στή Νέα Σκηνή, τό γνωστό θέα
τρο στήν πλατεία τής Όμονοίας καί πού 
αργότερα μετονομάσθη σέ θέατρο Μαρίκας 
Κοτοπούλη.

Ή  Μαρίκα τότε ήταν ,δημιουργημένη 
ήθοποιός καί τό Αθηναϊκό κοινό μέ τήν 
άγάπη του καθώς καί ή κριτική μέ τήν 
ομόθυμη γνώμη της είχαν κυρώσει τήν 
τήν αξία της καϊ τήν είχαν επιβάλλει στό 
πανελλήνιο.

Θά έχρειάζονταν τόμοι ολόκληροι, για 
νά γραφοϋν δλες οί λεπτορέρειες τής καλ
λιτεχνικής της ζωής. Μόνο γιά τόν ενθου
σιασμό της θά έχρειάζονταν χώρος πον



Μόνα Βάνα

ένα περιοδικό άτυχώς δέν διαθέτει. 
Υπήρξε έποχή κατά τήν οποία τό σπίτι 
της Μαρίκας, έ'να ωραίο δίπατο σπίτι 
κοντά στήν Άκρόπολι, ήταν τό κέντρο 
•ftov καλλίτερων διανοουμένων μας. Κάθε 
νέος ποιητης, νέος λόγιος, νέος μουσουρ
γός, νέος ζωγράφος έπρεπε νά κάμη τήν 
προπη του έμφάνιση στό σαλόνι τής 
Μαρίκας Κοτοπούλη. Έ κεΐ τόν έγνώριζε 
ή πνευματική ’Αθήνα καί αυτός έκεΐ άκουγε 
τήν πρά>τη κριτική. Έ κεΐ έδιάβασε ό 
ΙΙοριώτης γιά πρ<ύτη φορά τή «Ροδόπη» 
του, έκεΐ πρωτοπαρουσιάβθηκε ό Καλο
μοίρης και πλεΐστοι άλλοι. Τό ενδιαφέ
ρον ποϋ παρουσίασε πάνΐοτε ή Μαρίκα 
Κοτοπούλη ήταν κάπως εύρΰτερο άπό 
τό θεατρικό. Τό θέατρο τό είδε πάντα 
ως μιά έκδήλωση τής πνευματικής ζωής. 
'Ίσως τήν πιό ένδιαφέρουσα, ως έκ

δήλωση πού στεγάζει δλες τίς τέχνες, ει
καστικές, ποίηση, ρυθμό άλλά πάντα είδε 
καθολικώτερα, πνευματικά τό Θέατρο. 
01 σημερινές προσπάθειές της γιά τή δη
μιουργία θεάτρου τέχνης χρονολογούνται 
απο πολλών ετών. Σ ’ αύτό πάντα άπέ- 
6λεπε και αυτο θεωρούσε ως έργο άπό 
τό όποιο Θά ξεπηδοΰσε μιά ζωή πνευμα- 
τικότερη στόν τόπο. Πλάϊ στις πνευμα
τικές αυτές φιλοδοξίες της ειχε καί μιά 
άλλη έξ ϊσου έντονη.

Ή ταν ό αγνός παιδικός της πόθος νά δί* 
τή βελτίωση τών βιοτικών συνθηκών τοΰ 
Ελληνος ηθοποιού. ’Ονειρεύονταν μιά 

πελώρια πολυκατοικία γιά τούς ηθοποι
ούς, μια πολυκατοικία πού θά ειχε δλες 
τίς ανέσεις. Κάποτε ειχε ύπ’ οψει της κι’ 
ενα οικοπεδο άλλά δλα τά κατόπιν γεγο
νότα τήν εμπόδισαν στήν πραγματοποίηστ) 
τών σκοπών της. Καί δέν τήν έμπόδι-

,Δεισδαιμόνα

γούμης ειχε έκεΐ τό γραφείο του, εκεί εδέ- 
χετο τούς πολιτικούς φίλους του καί έκεΐ 
έγίνονταν οί περίφημες συνεδριάσεις τής 
Ηνωμένης άντιπολιτεύσεως. Ορισμένες 
μέρες δλοι οί έξέχοντες τοΰ βασιλικού κό
σμου μαζεύονταν γιά νά γίνουν απογεύ
ματα μουσικής δίχως ν’ άποκλείεται φυ
σικά καί τό μόνο θέμα τής- έποχής ή πο
λιτική. Ή  Μαρίκα τότε ήταν πολύ φυ
σικό νά είχε γίνη ό στόχος τής άντίθε- 
τής μερίδος πού κάποτε ξέχασε τήν αγάπη 
πού είχε στήν τέχνη της καί έτόλμησε 
λ£γο έδώ καί πολύ στήν Κωνσταντινού
πολη ν ’ άποδοκιμάση τή Μαρίκα. Φυ
σικά όί αποδοκιμασίες αύτές, αποτέλεσμα 
τυφλού φανατισμοΰ δέν ήταν δυνατόν 
ν’ άφίσουν ασυγκίνητους ορισμένους άν- 
θρώπους τών γραμμάτων και τοΰ τυπου 
πού δίχως νά σκεφθοΰν τή διαφορά των 
πολιτικών άντιλήψεων πού τούς εχωρι- 
ζαν μέ τή Μαρίκα έκαυτηρίασαν τίς σκη
νές, κι’ έχαρακτήρισαν άσέβεια καθε απο
δοκιμασία έναντίον τής Μαρίκας. ’Ιδίως 
ό μακαρίτης Άνδρέας ΚαΙίαφάκης έγραψε 
κύριον άρθρον καί κατέκρινε τούς όργα- 
νωτάς τών σκηνών μέ γλώσσα άσυνή- 
Θους δριμύτητος.

’Ισραήλ

σαν απλώς άλλά τήν ύπεχρέωσαν νά λη- 
σμονήση λίγο τήν πνευματική κίνηση καί 
νά ένδιαφερθή γιά τήν πολιτική ζωή τής 
χώρας· Ποιος θά μπορούσε νά έμποδίση 
τή Μαρίκα Κοτοπούλη νά ένδιαφερθή 
γιά τά κοινά, νά φανατισθή μ’ έναν 
αγώνα, μέ μιάν ιδέα πού είχε χωρίσει τήν 
'Ελλάδα σέ δυό άντίπαλλα στρατόπεδα. 
Σέ μιά τέτοια οξύτητα παθών, σέ μιά 
ατμόσφαιρα τόσο ηλεκτρισμένη πώς μπο
ρούσε ή Μαρίκα, ένα τόσο δννατό ταμ- 
περαμέντο, νά μείνη ούδετέρα. Καί ή 
συγκίνησή της δέν μπορούσε νά έχη διό
λου παθητικό χαρακτήρα Θά έπερνε τό 
ζήτημα μέ τήν καρδιά της, θά τό έκανε 
ζήτημά της, Θ’ αφιέρωνε σ’ αύτό τόν εν
θουσιασμό της, τίς ώρες της, καί αυτό τό 
ψωμί της άκόμη. “Ετσι έξηγεΐται πώς τό 
ωραίο φιλολογικό σαλόνι στό σπίτι τής 
’Ακροπόλεως έγινε άργότερα σαλόνι πολι
τικό τής Βασιλικής μερίδος τοΰ Λαού στό 
νέο της σπίτι στούς ’Αμπελοκήπους. Ο σύν
τροφός της ό άλησμόνητος ’Ίωνας Δρα-

Ή  Μαρίκα στή Ρώμη μέ τόν πρώην 
πρεσβευτή τής ’Ιταλίας κ. Μποσδάρι



Μετά τό θάνατο τοΰ Ίω νο ς  Δραγοΰγη. Στή Ρώμη

Έ ν α  σημείο πού δέν πρέπει νά λησ
μονηθώ πριν κλείσωμε τήν αφήγηση αύτή, 
είναι οί τιμητικές τής Μαρίκας. Ά ντί άλ
λης περιγραφής άναδημρσιεΰομε κομμά
τια τοΰ ’Αθηναϊκού τύπου διαφόρων επο
χών άρκετά γιά δώσουν μιάν ιδέα τοϋ 
πανδήμου χαρακτήρος πού είχαν οί τιμη
τικές αύτές.

Αί Άτ^ήναι στάς 11 ’Οκτωβρίου 1913 
γράφουν:

«Είναι αληθώς εντελώς πρωτοφανές 
έκεΐνο τό όποιον συνέβει χθές τό βράδυ 
εις τό θέατρον Κοτοπούλη. "Ητο γνωστόν 
δτι Θά έδίδετο ή τιμητική τής Μαρίκας 
μέ τήν «’Ιφιγένειαν» τοϋ Γκαΐτε, άλλά 
ήτο άγνωστον δτι θά συνέβαινον τόσα 
επεισόδια άπό τήν συρροήν τοϋ κόσμου 
καί δτι θά ήτο ανάγκη νά κληθή αστυ
νομική δύναμις διά νά έμποδίση τήν διά 
τής βίας είσοδον τοϋ πλήθους. Ά πειρος 
κόσμος συνωθεΐτο πρό τής θυρας μέ τά 
χρήματα είς τό χέρι ζητών νά παραβιάση 
την είσοδον. Τότε ήκούσθη ενας σοβαρός 
κύριος άνακράζων:

Έ γώ  θά μπώ διά τής βίας. Μιά φορά

τό χρόνο έχω τήν ευκαιρία νά δώ τή 
Μαρίκα σε τραγωδία καί θά τήν χάσω;..

Εις τό τέλος τής πράξεως μιά ατελεύ
τητος σειρά ανθοδεσμών καί κανίστρων 
εκομίσθη επί τής σκηνής καί τήν 
μετεβαλλεν είς ανθώνα πολυτελεστα- 
τον. Τότε ήρχισεν ή προσφορά βαρυτί
μων δώρων. Πακέττα, πακετάκια, κουτιά, 
ταπέτα, έπιπλα, έ'να πλήθος αντικείμενα 
πού έγέμισαν τήν σκηνήν. . . ».

Ο κ. Π. Νιρβάνας έγραφε στήν 
«Εστία» τοϋ 1913:

« Ή  τιμητική τής Μαρίκας είναι τό 
ωραΐον δώρον πού θά κάμη είς τόν εαυ
τόν της καί είς τούς θαυμαστάς της . . - 
Ε ίναι κατ’ ουσίαν ή τελετή τής περιοδι
κής επιστροφής μιάς άποπλανηθείσης 
ίερείας εις τόν ναόν της».

Ό  μακαρίτης Πλάτων Ροδοκανάκης 
έγραφε στό «’Έθνος» τής 15 Σεπτεμ
βρίου 1916:

 ̂ «Ό ,τι ακριβώς γινότανε τό μεσαίωνα 
σέ μιά λιτανεία, πού έσηκωνότανε ολό
κληρη πόλις καί τά περίχωρα στό πόδι 
αύτό γίνεται κάθε χρόνο μέ τήν τιμητι-

-κήν τής Μαρίκας. Γιατί καί στίς δυό 
περιστάσεις κυβερνάει ό φανατισμός*. Η 
θρησκεία καί ή Τέχνη. . . *.

Ό  Τιμ. Σταθόπουλος ειχε ονομάσει τίς 
τιμητικές τής Μαρίκας «καθιερωμένεςκαλ
λιτεχνικές εορτές τών Αθηνών».

Μόνον γιά τή τιμητική τής Μαρίκας 
θά  μπορούν νά γραφούν σελίδες περί
φημες γιατί συνήθως σ’ αύτές ανεβαζε 
έργα σοβαρά, έδημιουργοϋσε πραγματικα 
καί τίς βραδυές αύτές τό θέατρο της μετε- 
βάλλετο σέ ναόν τέχνης στον όποιον έπέ- 
-στρεφε ή παριπλανηθεΐσα Ιέρεια δπως 
σωστά έγραφε ό κ. Νιρβάνας. "Οταν 
γραφή λεπτομερώς σέ τόμο ΐσώς ή ζωη 
τής Μαρίκας Κοτοπούλη τότε θά αφιε
ρωθούν ένδιαφέρουσαι σελίδες καί γιά 
τίς τιμητικές. Ε μ είς άρκούμεθα στά λίγα 
άλλά χαρακτηριστικά αύτά λόγια τών 
άνθρώπων τοΰ πνεύματος καί ύποθέτο- 
μεν δτι είναι άρκετά αύτά γιά νά κατα
δείξουν τή σημασία πού είχαν οί παρα
στάσεις αύτές.

* ***

Ό  τραγικός Θάνατος τοΰ Ίω νος Δρα- 
γούμη έρριξε τή Μαρίκα σέ βαρύ πέν
θος. Αμίλητη, άπογοητευμένη έφυγε για 
τή Ρώμη. Τήν συνοδέυσαν οί άδελφές 
της, .6 κ. Μήτσος Μυράτ καί ή δίς Κα- 
ραβία. Θά διαπράτταμεν τήν άδιακρισία 
νά μπούμε στήν Ιδιωτική της ζωή αν 
έπιμέναμε νάφηγηθούμε τίς ημέρες^ αυτής 
τής εποχής. "Ενας ξένος θαυμαστής της, 
ό πρώην πρεσβευτής τής ’Ιταλίας στάς 
Α θήνας κόμης Μποσδάρι έκαμε δτι μπο
ροΰσε γιά νά προκαλέση τήν προσοχή 
τών συμπατριωτών του στή Μαρίκα. Καί 
πράγματι παντού, οι άνθρωποι τής τέχνης 
καί τών γραμμάτων τή δέχτηκαν μ’ εν
θουσιασμό. Ό  καθηγητής Μπόνι, δ περί
φημος Ρομανιόλι κ. ά. ’Ιδού πως άφη- 
γήθη ή ίδια τήν εμφάνισή της στό θέα
τρο τών Συρακουσών στόν άνταποκριτή 
τής «Πρωτευούσης*,

— Είχα καταφυγει πρό δύο μηνών στήν 
Ρώμη γιά νά βρώ κάποια άνακούφισι 
στήν άλλαμή τοΰ περιβάλλοντος. Τή συ- 
στάσει καί τή συνοδεία τοϋ εύγενοΰς μου 
φίλου κόμητος Μποσδάρι έπεσκέφθην εις 
τό σπίτι του έπί τοΰ λοφου τοΰ Παλα- 
τίνου τόν Μπόνι, τόν περίφημον άρχαιο- 
λόγον, εις τόν όποιον οφείλονται δλαι αί

άνασκαφαί τής Ρώμης. Ζή έκεΐ επάνω 
άπομακρυσμένος άπό δλον τόν κόσμον, 
μέσα εις τάς άρχαιολογικάς συλλογάς του, 
τά βιβλία του, τάς μελέτας του. “Ενα κο
ριτσάκι κόρη επιστάτου τών άρχαιολογι- 
κών χώρων τοΰ Παλατίνου τόν περιποι
είται. Τόν θεωρεί θεόν της καί όμιλεΐ 
γ ι’ αύτόν μέ φανατισμόν φακίρη. Ό  
Μπόνι είς τάς διαφόρους άνασκαφάς του 
έχει άνεύρει πρωτότυπα μουσικών τεμα
χίων τής εποχής τοϋ Δάντε. Καί τό κο
ριτσάκι αύτό, τό αμόρφωτο, τό απολίτι
στο, παίζει τάς άνευρεθείσας μουσικάς εις 
ένα είδος οργάνου άποτελουμένου άπό 
διαφόρους σωλήνας, τούς οποίους κτυπά 
μ’ ενα σφυρί. Καί σάς βεβαιώ δτι τό κά
νει αύτό μέ τόσην τέχνην, μέ τόσην καλ
λιτεχνικήν ιδιοφυίαν, ώστε σπανιως εις 
τήν ζωήν μου συνεκινήθην άπό τό άκου
σμα μουσικής, δσον δταν ήκουσα τό θε- 
σπέσιον παίξιμο τών παλαιών πρωτοτύ
πων άπό αύτή τήν χωριατοπούλα.

Ό  Μπόνι καί ό παριστάμενος διευ
θυντής τοϋ υπουργείου τής Παιδείας μέ 
παρεκάλεσαν νά τούς απαγγείλω κάτι. Τό 
έκαμα εύχαρίστως. Ό  έπιφανής αρχαιο
λόγος είχε τήν καλωσύνην νά συγκινηθή 
άπό τήν απαγγελίαν μου. Καί δ διευθυν
τής τοΰ υπουργείου μετ’ όλίγας ημέρας 
μέ συνίστα είς τόν Λουτσάτι, τόν ισχυ
ρόν αύτόν πολιτικόν παράγοντα τής ’Ιτα
λικής Βουλής.

Έγίνοντο τότε αί παραστάσεις τών 
«Χοηφόρων» άπό τήν «Όρέστειαν» είς 
τάς Συρακούσας. Ένδίδουσα εις επιμό
νους παρακινήσεις συναδέλφου σας άγα- 
πητοΰ μου, άπεφάσισα νά κάμω ένα τα- 
ξειδάκι ώς έκεΐ. Ό  Λουτσάτι μ’ έφωδί- 
ασε μέ συστατικήν έπιστολήν πρός τον 
κόντε Γκαργκάλο. ’Έ τσι δέ κόντε Γκαρ- 
γκάλο άρχων τών Συρακουσών, δ καί κυ- 
ριώτερος χορηγός τών έξόδων διά τας 
διδομένας εις τό θέατρον τών Συρακου
σών παραστάσεις άρχαίων δραμάτων, τά 
όποια διδάσκει ό καθηγητής τής αρχαίας 
Ελληνικής Ρομανιόλι, μέγας σοφός καί 
φανατικός λάτρης τής άρχαίας Ελληνι
κής τέχνης.

Έφθάσαμεν είς τάς Συρακούσας με 
βροχήν καί μετέβημεν κατ’ εύθεΐαν είς 
τό θέατρον. Ό  κόντε Γκαργκάλο έπήρε 
τό συστατικόν γράμμα καί μέ παρεκά- 
λεσε νά τόν περιμένω μετά τήν παράστα-



qtv. Σημειώσατε δτι ήτο έκεΐ καί ό Ό ρ- 
λάνδο, ό όποιος έκτελών εκλογικήν περιο
δείαν, έξεφώνησε θαυμάσιον λόγον είς τό 
θέατρον. Παρηκολουθη σα τήν παράστα- 
σιν τών «Χοηφόρων» καί κουρασμένη, 
ζαλισμένη, δεν ειχα κέφι νά περιμένω 
κανένα. Ξενοδοχεΐον δέν είχα νά μείνω 
καί μετά μακράς περιπλανήσεις κατώρ- 
\)ωσα να ευρώ ένα καί νά τρυπώσω γιά 
νά κοιμηθώ. “Ετσι είχαν χαθή τά ίχνη μου.

Την έπομένην έγευμάτιζα μέ τήν δε
σποινίδα Καραβία είς τήν βίλλά Πολίτι. 
Μία ’Αθηναία κυρία παρεπιδημούσα είς 
τάς Συρακούσας μέ άνεκάληψε έκεΐ καί 
έν θριάμβψ μέ ωδήγησε παρά τώ κόντε' 
1 καρκάλο, ο οποίος έν τφ μεταξύ ειχε 
προστρέξει εις τήν αστυνομίαν, ζητών νά 
τόν πληροφορήσουν τήν διεύθυνσίν μου.

Μετέβημεν εις τό θέατρον καί έκεΐ εν 
μέσφ εκλετοΰ κόσμου δημοσιογράφων:, 
λογίων ανταποκριτών ξένων, έφημερίδων, 
συγγραφέων, μεταξύ τών οποίων διεκρί- 
νετο και ο Μαρινέττι έπαιξα έτσι, όπως 
η μου ν̂  ντυμένη, τά μέρη τής Ίφιγενείας 
καί τής Κλυταιμνήστρας.

Δέν εινε δική μου δουλειά νά σάς πώ 
τί  ̂έγινε. Θά μιλούσα γιά τόν εαυτό μου. 
Ξέρετε πόσον ενθουσιώδεις εινε οί Ιταλοί

καί πόσον ζωηρά έκδηλούν τόν ενθου
σιασμό τους. Ό τα ν  ήθέλησα νά ζητήσω· 
συγνώμην^ διότι έπαιξα μέ τήν πλερέζα 
ο Ρομανιόλι διεμαρτυρήθη.

 ̂Οχι, δχι, έφώναξε' τά φορέματα 
σας εινε αρχαία Ελληνικά.

Μά δέν πιστέυω νά φορούσε γάντια- 
ή ’Ιφιγένεια, κ. καθηγητά.

Λάθος, λάθος, έκραύγασεν ό ενθου
σιασμένος ’Ιταλός έπρεπε νά φορή.

Εγύρισα στη Ρωμη, έξηκολοΰθησεν 
ΐ) καλλιτέχνις. Καί μετά δύο ημέρας έκα- 
λοΰμην είς μίαν συγκέντρωσιν είς τά σα
λόνια τής "Ντόνας», τοΰ περιοδικού, γύρω 
είς τό όποιον συγκεντροΰται ο,τι εκλεκτόν 
εχει να δειξη τ| Ρωμη εις τήν Τέχνην 
καί τά Γράμματα.

Τριακόσιοι περίπου επίλεκτοι ήκουσαν 
μίαν είσήγησιν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ περι
οδικού. Ωμίλησε κατόπιν ό κόμης Μπο
σδάρι διά τό άρχαΐον ελληνικόν θέατρον 
καί μετ’ αύτούς απήγγειλα. . .

— Καί;
Ή  Μαρίκα άπέγυγε ^ά όμιλήση διά 

τας εντυπώσεις τών εκλεκτών ακροατών 
της. Μοΰ ειχε κάμει άπ’ αρχής τήν δή- 
λωσιν: «Δέν μπορώ νά μιλώ γιά τόλ- 
έαυτό μου». ΤΕΛΟΣ

ΓΙΑΤΙ
,Δ  /ΟΟΝ7 H P ti/ μ Εταφααχτ
lAvA ^Χ£ΔΙΛ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
-  Τ ί θές! Δέν φαίνεσαι καθόλου καλά, 

Ή λ ία , τί έ χ ε ι ς Λέγοντας αύτά τόν κοίταξε 
καί έγινε κατακίτρινη. "Ισως νά έίχε ανοίξη 
τήν πόρτα αθώα, μά τώρα που τον είδε ετσι 
μέ τό πρόσωπο άσπρο σάν πανί και μέ τά μα- 
τια τρελλό, κατάλαβε πολύ καλά καί ταράχτηκε.

Ό  Ή λία ς μπήκε μέσα καί έκλεισε τήν 
πόρτα. Καί ή Μανταλένα ένώ θά  μπορούσε 
νά φωνάξη καί νά φύγχι, σώπασε καί δέν κου
νήθηκε. *

*0 Π έτρος γύρισε σπίτι πολύ αργά στουπί 
στό μεθύσι, ό Ή λ ία ς τοϋ άνοιξε τήν εξώπορτα 
καί υστέρα πήγε νά κοιμηθή, μά πρίν άκόμα 
χαράξει, βρισκότανε στήν αϋλή καί μόλις άρ
χιζε νά ροδίζει ξεκίνησε γιά τή στάνη

Ή τα ν ε  ένα μελαγχολικό καί μολυβένιο πρω
ινό, δέν έκανε όμως κρΰο. Ό  ουρανός σκεπα
σμένος μέ ενα μονοκόμματο σύννεφο σκοτεινό 
καί ακίνητο, πού βάραινε άπάνω^ στήν έξοχή 
σάν σταχτύς πέτρινος θόλος *0 Ή λία ε πή
γαινε καβάλλα, μονάχος, χαμένος μέσα σ’ 
έκείνη τήν νεκρική σιωπή. Δέν άκουγότανε 
φωνή, φύλλο δέν σειότανε. Καί τά ρυάκια 
άκόμα, στά πλάγια τοϋ μονοπατιού, τρέχανε 
πράσινα, κρΰα, αμίλητα. Τό πρόσωπο τοΰ 
Ή λ ία  αντιφέγγιζε τό μολυβένιο χρώμα τοΰ 
ούρανοΰ καί τά κομμένα μάτια του ήτανε πρά
σινα, κρΰα καί μελαγχολικά σάν τό νερό ποΰ 
κυλοΰσε δεξιά κι’ αριστερά. Τοΰ φαινότανε σά 
νά ξυπνούσε άπό κάποιο όνειρο θείο καί τρο- 
βερό μαζύ. Ή  εύτυχία—αν αύτό τό πράγμα 
μποροΰσε νά είπωθεϊ εύτυχία—συνωδευότανε 
πάντα μέ ένα αίσθημα αγωνίας, ένφ τίς στι
γμές—κι’ αύτές ήτανε οί πιό πολλές—πού οί 
τύψεις γιά τό κρίμα πού είχε κάνει κυριαρχού
σανε, τίποτα δέν μποροΰσε νά τόν ανακουφίσει.

Τό καλό μέρος τής ψυχής του ξυπνοΰσε μο
νομιάς καί ό Ή λ ία ς τρόμαζε μπροσιά στήν 
πραγματικότητα τής πράξης του.

—«Δέν είνε αλήθεια, όνειρο εΐτανε» σκεπτό
τανε σφίγγοντας τά χαλινάρια μέ τά δάκτυλά 
του πού είχανε ξυλιάσει άπ’ τό τρόμο. «Ό νειρο 
είτανε>. ΙΙοσες φορές δέν ώνειρεύτηκα ίσαμε 
τώρα, στό ρέμα τοΰ Ίζά λο  καί στή στάνη ; Μα 
όχι, όχι, ό χ ι ! Τ ί είνε αύτά πού λές στόν έαυτό 
σου, Ή λ ία  Πόρτο?Λυ; Κακομοίρη, είσαι τρελ
λός, είσαι ό πιό τιποτένιος, ό χειρότερος άν
θρωπος πού υπάρχει στόν κόσμο.

Μά καθώς έβριζε τόν έαυτό του, ξαναθυμό- 
τανε ο,τι είχε γίνει, καί ταραζότανε ολόκληρος 
άπό ήδονή καί τό πρόσωπό του φωτιζότανε. 
"Υστερα γινότανε πιό ανήσυχος άπό πρίν, η 
ντροπή καί οί τύψεις τόν πλημμυρίζανε καί 
ξανά τόν κυρίευε τρόμος καί μιά τρελλή επι
θυμία νά άρχίση τόν εαυτό του στό ξύλο, στούς 
μπάτσους, νά δαγκώση τά χέρια του.

Τότε ξαναρχίζανε οί βρισιές.
«Είσαι ένας τιποτένιος, ένας παληάνθρωπος

έναc τρελλός, Ή λ ία  Πορτολου. I  ί άλλο μπο
ρούσαν νά περιμένουν άπό σένα ή μάννα σου, 
δ πατέρας σου, τ ’ ά δέρφ ια ; Λέρωσες το σπίτι 
οου, πρόδωσες τόν άδερφό σου, τή μάννα σου, 
τόν ίδιο τόν έαυτό σου; Κά'ίν ! ’Ιούδα ! Παλη- 
άνθρωπε, τιποτένιε, βρώ μα ! Τώρα τί θά  κά- 
ντ)ς; Δέ σοΰ μένει τίποτ’ άλλο παρά νά μπη-· 
ξ^ς τό μαχαίρι στήν καρδιά σου.

Καί τοΰ ξαναρχότανε ή θύμηση καί αισθα
νότανε πώς τώρα πιά άγαποΰσε μέχρι τρέλλας 
τή Μανταλένα, καί πώς μέ τήν πρώτη εύκαι- 
ρία θά  έπεφτε πάλι στήν άμαρτία. Στή σκέψη 
αύτή οΐ τρίχες τών μαλλιών του σηκωνόντανε 
άπό φρίκη. "Ετσι πέρασε ολο το διάστημά. 
Ό τα ν  δρασκέλισε τόν φράχτη τής στάνής,, σή
κωσε άργά τά μάτια του καί κοίταξε παρά- 
τεινα τό τοπείο ποϋ απλωνότανε μπροστά του 
άμίλητο πράσινο, μελαγχολικό. Τά βράχια, η 
γραμμή τοΰ δάσους πού σχεδιαζότανε βαρύ 
καί άκίνητο στόν μολυβένιο ουρανό, όλα τού 
φανήκανε άλλαγμένα, όλα θυμωμένα μαζί του. 
«Τί έκανα; Τ ί έκανα; Π ώς θά  υποφέρω τό 
βλέμμα τοΰ πατέρα μου ;

Καί όμως όχι μονάχα τό ΰπόφερε μά ήτανε 
κι’ δλας υποχρεωμένος νά ακούει τά λόγια τοΰ 
πατέρα του, πού τόν πληγώνανε βαθειά.

— Γλέντησε, τό μωρό μάς. Έ ,  αύτο δέ (ραί
νεται άπ’ τό πρόσωπρ σου πού εχέι τά χάλια 
του. Σίγουρα ντύθηκες μασκαράς, χόρεψες, 
ξενύχτησες, γλέντησες. Τό διαβάζω _ στά μάτια 
σου, γιόκα μου. Καί τή στιγμή πού έσύ_γλέν
ταγες, ό γεροπατέρας σου έμεινε έδώ καί δού 
λευε καί φύλαγε καρτέρι, γιά νά μήν μπει κα
νένας κλέφτης σιή στάνη. ’ Ας είναι όμως, μήν 
πας καί φανταστείς πώς ζηλεύω. Είσαι νέος, 
καιρός σου είναι, έμάς πάει πέρασε ή έποχή 
μας. Καί τώρα μπήκε καί ή σαροκοστή. ’Αλή
θεια, τί κάνει ή γρ ιά ; νΑ ! μουστειλε μπουγά
τσα καί τηγανίτες. Δέν τόν ξεχνάει ποτέ τό 
γέρο τ η ς ! . . .  Καί ή Μανταλένα μου τί κάνει; 
Γλεντάει, ναί, ναί, καλά κάνει, άς το τό π ρι- 
στεράκι μου νά γλεντάη : Ε ίναι άγια κι αυτή 
σάν* τή θ ε ι ά  - Ά ννέτα. ”Ε δά, τής μοιάζει πιό 
πολύ κι’ ά π ’ τά παιδιά της !

— Ά  ! άν ή ξ α ι ρ ε ! — σκεφτότανε ό Ή λ ία ς 
ανατριχιάζοντας. Κάθε λόγος τοΰ πατέρα του 
τόν χτύπαγε στήν καρδιά. Καί έπειδή τοΰ φ α ι
νότανε αδύνατο νά παραταθή στίς σκεψεις του 
του μπροστά στόν μπάρπα Πόρτολου, βγήκε 
έξω, μόλις μπόρεσε, γιά νά μείνει μόνος του 
καί χωρίς νά τό όμολογήση στόν έαυτο του, 
έπιθυμοΰσε νά άνταμώσει τόν μ-τάρμπα-Μαρ- 
τϊνο. Μά ό γέρος δέν εΐτανε έκεΐ. Καθώς περ
νούσε μέσα άπ* τό λιβάδι ο Ή λ ία : άντάμωσε 
μονάχο του τόν άδελφό του τόν Μάτικα πού 
τριγύριζε ήσυχος κι’ αμίλητος κρατώντας μιά 
μεγάλη γκλίτσα. Κάτω άπ’ αύτό τόν νεκρό ου
ρανό, μέσα στήν γενική αύτή άκινησία, στάνη 
φαινότανε άκόμα πιό έρημη καί πιό άπέραντη.



Ό  Ή λία ς σκεπτότανε τούς μασκαράδες, τήν 
τήν οχλοβοή, τά παρδαλά καί χτυπητά φορέ
ματα, τό χορό μαζύ μέ τήν Μανταλένα καί ή 
πιό παραμικρότερη θύμηση τόν έκανε νά άνα- 
τριχιάζει. Τ ί ευτυχισμένος πού εϊτανε όλος 
εκείνος ό κόσμος. Μονάχα αύτός εϊτανε κατα
δικασμένος νά πλανιέται στήν ερημιά, μονάχα 
γι* αύτόν ή εύτυχία γινότανε βασανιστήριο. 
Ξανάρχισε νά επαναστατώ: καί κάτα>-κάτα> τής 
γραφής,^ άφοΰ τό πρώτο βήμα είχε γίνει, άφοΰ 
ή ψυχή του εϊτανε ανεπανόρθωτα χαμένη, 
γιατί νά μήν έξακοκουθήση νά χα ίρετα ι;

«Είμαι βλάκας» σκεπτότανε. « Ή  Μανταλένα 
δέν μπορεί πιά νά ζή- 
σχι χωρίς εμένα, μοΰ 
τώπε, κι’ έγώ τής (ορ
κίστηκα πώς θάμαι 
πάντα δικός της.Γ ιατί 
νά τήν κάνω δυστυχι
σμένη ; Δέ θά  κάνουμε 
άλλο κακό άπάνω στή 
γή, θά  ζήσουμε πάντα 
σάν άντρόγυνο καί ό 
Πέτρος δέν θά ύποφέ- 
ρη ποτέ τίποτα εξ αι
τίας μας.» Στή σκέψη 
μιας τέτοιας εύτυχίας 
τό πρόσωπό του φω τι
ζότανε, άμέσως όμως, 
ξαφνικά, ένοιωθε όλη 
τήν ψευτιά αύτοΰ τοϋ 
ονείρου καί τόν έπιανε 
τρέλλα θά  ήθελε νά 
πέση χάμω στή γή καί 
νά κυλιέται, νά άναπο- 
δογυρίσρ τούς βρά
χους, νά φωνάξη τό 
κρίμα του στόν ούρα- 
νό, νά χτυπίση τό κε
φάλι του στίς πέτρες, 
γιά νά ξεχάση, γιά νά 
ξεκολλήση άπό τό μυα
λό του τίς'αναμνήσεις 
καί τούς σαρκικούς 
πόθους.

"Οταν άρχισε νά 
βραδυάζη τόν κυρίεψε 
τρομερή θλίψη, ανί
κητο λάγγεμα, άρχισε 
νά κοιτάζτ) τόν ορί
ζοντα, κατά τά μέρος 
τοϋ Νουορο, και ποθοΰσε νά γυρίση πίσω έκεΐ

κατω, νά ιδή την Μανταλένα, νά τήν δή έστω 
και από μακρυα, να τής σφίξη τούλάχιστον τό 
χερι, η να γυρη το κεφάλι του στήν ποδιά της 
καί νά κλάψη έτσι σάν μικρό παιδί.
, ~  Πηγαίνω, πηγαίνω μουρμούρισε, όπως 
εκείνη τη νύχτα που επεσε απ* τόν πυοετό στή 
ρίζα τοΰ δέντρου—Ναί, πάω, πάω.

Και ξεκίνησε, μα μόλις εκανε τό πρώτο βήμα, 
καταλαβε πώς αύτό πού τόν έσπρωχνε γιά τό 
Νουόρο, δέν ήτανε μονάχα ό πόθος νά δή άπό 
μακρυά τήν Μανταλένα, μά ή αμαρτία, ό 'δ α ί
μονας, ο πόθος γιά τό ξανακύλισμα.

«Που πας, Ηλία Πόρτολου; Δέν είσαι λοι- 
πον αντρας». Καί ναί μέν 8έν πήγε, μά φοβή

θηκε για τόν έαυτο του καί γιά τήν άδυναμία 
του. Τοϋ ήρθε τότε ή σκέψη νά πέση στά πό
δια τοΰ πατέρα του καί νά τοΰ τά ξομολογηθή 
όλα, νά τόν θερμόπαρακαλέση.

— Δέσε με, πατέρα ! Δέσε με άνάμεσα σέ 
δυό βράχους. Μή μ' άφήνεις νά φύγω. Μή μ“" 
άφηνε ις μόνο^ Βοήθα νά νικήσω τό δαίμονα.

«’Αλίμονο ό! Θά μέ σκοτώσει, άν τοΰ πώ 
ένα τέτοιο πράμα !», σκέφτηκε μετά, «καί θά- 
χει δίκιο να μέ λυώση μέ τά πόδια του σάν 
βα τρά χ ι!»

"Ετσι πάλαιψε κάμποσες μέρες- Ά φοΰ νίκησά 
το πρώτο βράδυ, εϊτανε λιγώτερο δύσκολο νά 

νικήσει ι ίς  άλλες μέ
ρες, καί δέ γύρισε στό 
Νουόρο. Οϊ δυνάμεις 
του όμως τόν αφήσα
νε. Θανάσιμη λύπη 
τόν βασάνιζε, δέν τόν 
άφηνε ήσυχο μέρ«-νύ- 
χτα καί αισθανότανε 
πώς άν ξαναγύριζε στό 
χωριό καί ξανάβλεπε 
τήν Μανταλένα. δέν θά  
μποροΰσε ποιά νά άν- 
τισταθή στόν πειρα
σμό.

Τότε πήγε πάλι νά 
βρή τόν μπάρμα-Μαρ- 
τϊνο, πέρασε τή στά
νη, δρασκέλησε τόν 
τοίχο καί χώθηκε μέ
σα στό δάσος. Εϊτανε 
σεληνοφώτιστη νύχτα. 
'Ο  αγέρας περνοΰσε 
άπ’ τίς κορφές τών 
δέντρων θροίζοντας 
ήχηρά καί άδιάκοπα, 
στό έσωτερικό όμως 
τοϋ δάσους, κάτω άπό 
τίς βαλανιδιές, δέν 
σειότανε φύλο. Τό 
φεγγάρι περνοΰσε μέ
σα άπό τά κλαριά, λα
γαρό, άκίνητο. Στό 
ασημένιο βάθος τά 
δάση, ένα γΰρο σχε
διαζότανε μαΰρα σάν 
βουνά. Μοιάζανε σάν 
τό μαγικό δάσος τοΰ 
παραμυθιοΰ.

Ό  Ή λ ία ς  περπατούσε. Τό διαπερασιικό του 
μάτι ξεχωρίζει μέσα στό σκοτάδι τούς λάκους, 
τούς κορμούς κάθε χαμόδεντρο. Ά πό  μακρυά 
είδε φώς στήν καλύβα τοΰ μπάρμπα - Μαρτίνο 
και ξαφνικά, μέσα στήν λύπη πού τόν βασάνιζε, 
ένοιωσε κάποια άνακούφιση,

’Ε πί τέλους μποροΰσε νά πει σέ κάποιου τό 
φοβερό μυστικό πού τοΰσφιγγε τήν καρδιά, 
καί νά ζητήση βοήθεια καί συμβουλή. Μόλις 
όμως έφτασε στήν καλύβα τοΰ μπάρμπα - Μαρ
τίνο, ξανάπεσε πάλι σέ απελπισία. Τ ί μποροΰσε 
νά τοΰ κάνει εκείνος ό γέρος; Τί* νά τοΰ πει ; 
"Ο,τι έγινε, έγινε, καί ό κόσμος νά χάλαγε γ ια 
τρειά δέν υπ ήρχε.Ό ,τι εϊτανε γραφτό θά  γινότα
νε, οποιαδήποτε συμβουλή κι’άν τοΰδινε ό γέρος,

Ό  παπάς Πορτσεντοϋ γελοΰσε

θυμήθηκε πόσες φορές ό μπάρμπα -Μ αρ- 
τϊνο τοΰ είχε δώσει καλές συμβουλές. 01 συμ
βουλές εκείνες πάντα τόν άνακουφίζανε, μά 
δέν μπόρεσε ποτέ νά τίς άκολουθήσει "Ετσι 
σκεφτότανε καί σωριάστηκε βαρειά κοντά στή 
φωτιά. Ό  πόνος του ζωγραφιζότανε τόσο φ α
νερά στό πρόσωπό του, ώστε άμέσως ό μπάρ
μπα - Μαρτίνο τά μάντεψε όλα.

— Ποΰ εϊσουνα;—τόν ρώτησε ό Ή λια ς ;
Σέ γύρεψα πολλές φορές.

— Γ ιατί μέ γύρεψες, Ή λ ία  Πόρτολου;
— Π άει τόσος καιρός πού δέ σέ ε ίδ α ;
— Καί πού τριγυρνάς έτσι δά, τή νύχτα ;
—Ή ρ θ α  γιά νά σέ δώ, μπάρπα-Μαρτίνι.
— Κατέβηκες στό χωριό ;
—Ό χ ι ,  έχω νά πάω άπό τήν τελευταία μέρα 

τής άποκρηάς.
— Μετά τίς άπόκρηες μέ γύρεψες ;
— Ναί,—είπε ό Ή λίας, κατάλαβε πώς ό 

γέρος τά μάντευε όλα καί κοκκίνησε.
— "Εχεις στραγγίξει ολόκληρος— είπε ό 

μπάρμπα-Μαρτΐνο, κοιτάζοντας τον στό πρό
σωπό. Τό κρίμα έχει άφήσει τά σημάδια του 
στό πρόσωπό σου. Γ ιατί ήρθες νά ι»έ γυρέψης, 
άφοΰ δέν έχεις άνάγκη πιά άπ’ τις συμβου
λές μου ;

Ό  Ή λίας σήκωσε τά φοβισμένα μάτια του 
στό γέρο, πού τόν κοίταζε άγρια μά καί γλυκά 
μαζί. Τότε ή πέτρινη καρδιά τοΰ μπάρπα 
Μαρτίνο συγκινήθηκε. Τοϋ φάνηκε πώς ό 
Ή λ ία ς αύτό τό παιδί τό όμορφο καί αδύνατο 
σάν γυναίκα, έτρεξε σ’ αύτόν τήν ώρα τής ανε
μοζάλης, όπως τό πρόβατο τρέχει νά φυλαχτή 
κάτω άπό μιά βελανιδιά

— Γ ιατί νά τόν μαλλώσω ; — σκέφτηκε' το 
καϋμένο τό παιδί υποφέρει, αύτό δά είναι 
ολοφάνερο, καί έγινε κόκκινος σάν παπαροΰνα 
άπ τήν ντροπή του.—Ό μ ω ς  τόν ρώτησε μέ 
τραχεία φωνή.

— Γ ιατί ήρθες τώρα, Ή λ ία  Π όριολου; Τ ι 
θές νά σοΰ π ώ ; Ά ν  είχες άκολουθήσει τίς 
πρώτες μου συμβουλές!

— Λόγια! Λόγια'.—ξέσπασε ό Ή λ ία ς μέ αλη
θινή άπελπισία.—Καί πού τό ξαίρουμε ^πως ο 
άδελφός μου δέν θά  μέ σκότωνε, άν άκουγα 
τίς πρώτες σου συμβουλές; Καί όμως δεν θα 
τόν είχα προσβάλει, όπως τόν έχω προσβάλει 
αύτή τή στιγμή Καί τώρα δέ θά μοΰ πειραζη 
οΰτε τρίχα άπ’ τό κεφάλι μου “Ετσι είναι ό 
κόσμος, μιπάρμπα-Μαριϊνο. Ή  τύχη, ό δαίμο
νας είναι πού μας κυνηγάνε.

— Μά γιατί ήρθες τέλος πάντων;
—Έ  λοιπόν, να ι! έξακολούθησε ο Ή λίας, 

ποΰ ό ίΚιμός του καί ό άπελπισία του όσο πή
γαινε καί μεγάλωναν—. Ναι, ηρθα νά σοΰ ζη 
τήσω μιά συμβουλή άκομα καί είμαι σίγουρος 
πώς ή συμβουλή σου θάναι καλη. Καί ηρθα 
νά ποΰ ζητήσω βοήθεια κα» είμαι οίγουρος πώς 
γιά νά μ’ έμποδίσης να ξα^αγυρισω στο Νουορο 
ώσπου νά πάψη ό πειρασμός νά μέ βασανιζη, 
είσαι άξιος \ά  μέ δέσης, νά μέ φυλακίσης. 
Μά πού τό ξαίρω έγώ, άν θά μπορέσω ν ακο
λουθήσω τή - συμβουλή σου καί πως δέ θα 
πολεμήσω, τήν ώρα που θα μέ δένης, νά σοϋ 
δαγκώσω τά χέρια καί νά το σκάσω και να 
πάω νά κάνω αύτό που θέλει ο δα ίμονας;

— Ό  δαίμονας ! ό δαίμονας — άπάντησε ό 
γέρος σηκώνοντας περιφρονητικά τούς ώμους 
του. Ό λ α  στό δαίμονα τά ρίχνεις! Βαρέθηκα 
νά σ’ ακούω νά μιλάς έτσι. Ποιός είνε ό δα ί
μονας; ’Εμείς οί ίδιοι είμαστε ό δαίμονας.

— Δέν πιστεύεις στό δαίμονα ; Οΰτε στο θεο;
— Δέν πιστεύω σέ τίποτα, Ή λ ία  Πόρτολου ! 

Ό τα ν  όμως ζήτησα συμβουλή, τήν άκολούθησα, 
κι’ όταν παρακάλεοα κάποιον νά μέ βοη- 
θήση, τό φίλησα τό χέρι πού μέ βοήθαγε, δέν 
τό δάγκωσα; Πού οχιά νά σέ δαγκώση Ή λ ία  
Πόρτολου.

Ό  Ή λίας χαμογέλασε θλιβερά.
—Έ τ σ ι τά είπα μπάρμπα Μαρτίνο.

Ω ραία, τό ίδιο έτσι τότε κι’ έγώ σοΰ λέω 
έιοΰτο. Ά φοΰ ήρθες νά ζητήσεις συμβουλές 
πού δέ θά  τής άκολουθήσης, νά μέ παρακα
λέσεις νά σέ δέσω, γιά νά μέ δαγκώσεις, ύστε- 
ρώτερα τό χέρι, δέν υπήρχε άνάγκη νά άνησυ- 
χήσας Ή λ ία  Πόρτολου. Έσύ, πιστεύεις στό δα ί
μονα ; έ λοιπόν, τσάκωσέ τονε άπ’ τά κέρατα 
και δέστονε, πρόσεξε όμως μή σέ δαγκώσει !

Ό  Γέρος μιλούσε ειρωνικά. Π αιδική αγωνία 
χύθηκε στό πρόσωπο τοΰ Ή λ ία

— Μπάρμπα - Μαρτίνο —είπε παρακαλικά — 
αύτή είναι λοιπόν όλη σου η σ ο φ ία ; Να σκο- 
τώνης τόν άπελπισμένο;

—Ά  ! όχι, Ή λ ία  Πόρτολου, δέν είμαι σοφός, 
μά ξαίρω πώς ό καθένας πρέπει νά φοράη τό 
ροΰχο πού τοΰ πάει. ’Εσύ που πιστεύεις στό 
θεό καί σιό δαίμονα, ήρθες νά ζητήσεις συμ
βουλή άπό μένα πού πιστεύω μονάχα στήν 
άνθρώπινη δύναμη. Γελάστηκες, κ ι’ έγώ τό 
ίδιο, γελάστηκα δίδοντας σου συμβουλές _πού 
δέν ταιριάξανε μέ τό χαρακτήρα σου. Νά ώς 
ποΰ φ ιάνει ή σοφία μου! Ά  ! (oc κι’ ό γά ιδα
ρος είναι σοφώτερος άπό μ ένα ! Π οιός ξαίρει, 
σέ ρωτάω καί γώ μέ τή σειρά μου άν, άντί νά 
σέ κάνω καλό, δέ σ’ έβλαψ α! Π ρέπει νά πάς 
νά ζητήσης συμβουλή άπό κάνον παππά.

Ό  Ή λ ία ς κατάλαβε πώς ό γέρος *ίχε δίκιο, 
καί άμέσως θυμήθηκε τόν παππά-Π ορτσεντοϋ  
καί τίς κουβέντες π ο ύ  είχανε κάνει κάποια σελη
νοφώτιστη νύκτα, πάνω στίς κορφές τοϋ Ά γ. 
Φραγκίσκου.

Ναί, ξέρω κάποιον παππά — είπε.—Μου- 
δωσε κάποτε πολλές συμβουλές καί μέ έκανε 
δυνατό, γιά νά πολεμήσω τόν πειρασμό. Ε ίναι 
ένας άλλέγρος άνθρωπος, γλεντζες, μα  στο 
βάθος είνε άνθρωπος μέ συνείδηση. Καί^ πονη
ρός ! Κι’ αύτός, όπως κ ι' έσύ, μάντεψε άμέσως 
τό μυστικό μου ένφ κανένας άπ’ όσους ζοΰμε 
πάντα μαζί, δέν τό είχε μαντέψει. Θά πάω στόν 
παππά- Αορτσεντού

Είναι άπ’ τό Νουόρο;
— Ό χ ι ,  άλλά μένει στό Νουόρο.
— Καλά λοιπόν, πήγαινε, πήγαινε άμέσως.
— Φοβάμαι νά βρεθώ μονάχος μέ τήν Μαν

ταλένα άπάντησε ό Ή λίας.
—Ά ! γιά νά σοΰ πώ, Ή λ ία  Πόρτολου, 

μοΰρχετάι νά σκάσω στά γέλια! Μά τί είδος 
ζφ ο ' ε ίσα ι; Κ ουνέλι; γάττα ; κόττα ; γουστέρα;

Ε ίμαι άνθρωπος !
Καλά λοιπόν φώναξε ό μπαρμπα - Μαρτίνο 

δέ θά  σ’ άφήσω μονάχο, θάρθω  μαζί σου. Μέ 
παρασκότισες πιά καί γιά νά μή σέ ξαναϊδώ,



Ό  Ή λίας πήγαινε καβάλλα μονάχος

Μωρέ τί σοί άνθρωπος είναι τοΰτος ;— 
φώναξε ό γέρος σά νά μιλούσε μονάχος του. 
ΙΙαει νά  ̂ξεμολογηθβ δχι γιατί φοβάται τό 
Ηεο, αλλα^ γιατί φοβάται τόν έαυτό του. Ποτέ 
του δέν θα μπόρεση να νικήση τόν πειρασμό.

—  Ε καλά λοιπόν δχι, πάμε σπίτι -  είπε ό 
Ηλιας, σχεδόν πεισμωμένος.

Ευτυχώς ή Μανταλέ·'α είχε βγι] έξω. Ό  
Ή λίας δμως κατάλαβε πόσο" εΐτανε αδύνα
τος- γιατί μελαγχόλησε πού δέν τήν είδε καί δές 
τόλμησε νά ρωτήση ποΰ εΐτανε. Ά φοΰ ό γέρον 
και ο Ηλιας ξαποστάσανε λιγάκι, πήγαινε στό 
σπίτι τοΰ παπα - Πορτσεντοΰ καί περιμένανε

τόν στενοχώρησε, τωρα δμακ ή στενοχώρια 
του είχε άλλη αφορμή. Ή θ ελ ε  νά τήν ξαναδί) 
για νά απόδειξη στόν έαυτό του καί στόν 
μπάρμπα-Μ αρτίνο πόσο δυνατός ή ιανε τώρα. 
0 ά  τήν κοίταξε χαϊώς πάθος, χωρίς πόθο μέ 
μάτια άγνά καί γεματα μετάνοια.

Καί πραγματικά κάτι τι τό καινούργιο, μιά 
φλόγα αγνή καί τολμηρή έλαμπε στό βλέμμα 
του. Το πρόσωπό του δμως είχε μιά νεκρική 
χλωμάδα καί τά χέρια του τρέμανε. Ό  μπάρ
μπα-Μαρτίνο τόν κοίταξε πολλήν ώρα, άμί- 
λη τσς̂ . υστέρα τον ρώτησε άν θά φεύγανε αμέ
σως. Ο Ή λ ία ς νίκησε τήν επιθυμία ποΰ είχε

είμαι άξιος νά πάω καί στήν κόλαση άκόμα. 
άν θές.

Ό  Ή λία ς χαμογέλασε καί . ησύχασε μέ τήν 
υπόσχεση πού τούδωκε δ γέρος. Έ π ί τέλους, 
εβλεπε κάποιο φώς ελπίδας μπροστά του.

Σκεπτότανε;
— Ναί, θά ξομολογηθώ, [θ ά  μεταλάβω, θά 

σώσω τήν ψυχή μου.
Τήν άλλη μέρα τό πρωΐ ό μπαρμπα-Μαρτϊνο 

ηρθε νά τόν πάρη καί ξεκινήσανε καί οί δυό 
μέ τά πόδια γιά τό Ντόρο. Στό 
δρόμο δέν αλλάξανε καί πολλές κου
βέντες. Ό  Ή λία ς δλη τή νύχτα είχε 
εξετάσει καλά τή συνείδησή του καί 
τώρα καθώς περπατούσε δέν έκανε 
τίποτα άλλο παρά νά σκέπτεται τίς 
άμαρτίες του καί τά σχέδια που είχε 
γιά τό μέλλον. “Οσο δμως πλησιά
ζανε στό χωριό, τόν βασάνιζε θανά
σιμη άγωνία.

Ακουσε, μπάρμπα-Μαρτίνο, είπε
ξαφνικά, αν θές τό καλό μου, μήν 
περνάμε άπ’ τό σπίτι.

ώσπου νά’! γυρίσΏ άπ’ τήν εκκλησία. Βρήκανε 
μοναχα τη γρηά άδελφή του. Μόλις ή γρηά 
εμαθε πως δ νέος μέ τό άνήσυχο βλέιιμα, πού 
η»ελενα δή τον παπά-Πορτσεντοΰ, εΐτανε γιός 
τής θειά-Ά ννέτας τοΰ έκαμε ένα σωρό περι
ποιήσεις.

Τέλος γύρισε ό παππά-Πορτσεντοΰ. Ό  ίδιος 
παντα, ροδοκοκκινος καί εύθυμος καί ύπο- 
δεχτηκε τον Ή λ ία  μέ ξεφωνητά χαράς, μά κοι- 
ίαςοντας τον καταματα καί πονηρά.

«Κι’ αύτός τό μάντεψε», σκέ- 
ψτηκε  ̂ ό νιος, καί ένοιωσε νά 
χλωμαίνη άπό ντροπή καί άγωνία.

Πρεπει νά σοΰ μιλήσω — 
μουρμούρισε.

Κ ι’ ό γέρος άπό δφ ; — ρώ
τησε ο παππδς δείχνοντας τόν 
μπάρμπα-Μαρτϊνο — Πάμε, πάμε 
απανω. Αννα, φέρε μας καφέ 
και ο,τι άλλο έχεις.

£<γώ σάς άφίνω μονάχους— 
είπε ό (Λτάριιπα-Μαρτϊνο. Θά σέ 
περιμένω σπίτι. Ή λία . Καλημέρα. 
παπουλη καί νά μοΰ προσέξης, σέ 
παρακαλώ, τό παληκάρι άπό δώ.

'Ο  γέρος ξαναγύρισε 
στους Πόρτολου καί πε
ρίμενε καθισμένος κοντά 
στήν παραστιά. Ό τα ν  
γύρισε ό Ή λίας, ή Μαν
ταλένα δέν είχε έρθει 
άκόμα ά π ’ όξω, κ ι’ αύτό

νά δοκιμάστ) τή δύναμη του ξαναβλέποντας 
τήν Μανταλένα καί έφυγε.

— Ξομολογήθηκα—είπε στό γέρο, μόλις μεί
νανε μόνοι—σέ δυό βδομάδες θά ξαναγυρίσω 
γ ιά  νά μεταλάβω καί γιά νά πάρω άπάντηση 
άπ’ τόν παππά-Πορτσεντοΰ.

— Τ ί απάντηση;
— ’Αποφάσισα νά γίνω παππας — είπε ό 

Ή λ ία ς  χαμηλώνοντας τή φωνή του.—"Α ! ήτανε 
καιρός πιά. Αύτός είναι δ δρόμος μ ου!

Ό  γέροντας δέν άποκρίθηκε τίποτα, φαινό
τανε πώς ή ψυχή του βρισκότανε πολύ μακρυά 
ά π ’ τήν ψυχή τοΰ Ή λ ία  καί πώς δέν τόν 
ένοιαζε πιά γ ι’ αύτόν. Ό  Ή λία ς δμως δέν 
πειράχτηκε καθόλου. Καί ή δική του ψυχή 
βρισκότανε τώρα τόσο μακρυά άπ’ τήν ψυχή 
τοΰ γέρου κι’ άπ’ δλα τά περασμένα!

“Ενα είδος έκσταση τόν είχε κυριέψει. Ό λ ες  
ο ί αγωνίες, οί άνυσυχίες, οί ντροπές, οί δισταγ 
μοί του είχανε πάψει. Μπροστά του άπλονώ- 
νότανε ένας άσπρος καί ίσιος δρόμος, σάν τόν 
■δρόμο πού περνούσαν, ένα βάθος φωτεινό καί 
γαλήνιο, δμοιο μέ τό γαλάζιο ορίζοντα τής ξά
στερης εκείνης αΰγής.

—Ό  παππα-Πορτσεντού ένδιαφέρεται πολύ 
γιά μένα, θά τά κανονίση δλα μονάχος του 
καί μέσα σέ δυό ή τρεις βδομάδες θά  μοΰ 
δώσχ) άπάντηση έλεγε μέ συγκινημένη φωνή, 
μιλώντας πιό πολύ στόν έαυτό του παρά στόν 
μπάρμπα-Μαρτϊνο—Καί θά δής, δλα θά πάνε 
καλά,., θά χρειαστοΰν βέβαιαλεφτά, μά δ πατέ
ρας μου έχει, δόξα τφ  Θεφ, κι’ δταν τό μάθη 
θ ά π ετά ξη ά π ’ τήχαρά του καί θά μέ βοηθήση.

—'Ωραία, ώραια, άν αύτός είναι δ δρόμος 
σου, άκολούθα τον μιά καί καλή — είπε 6 
μπάρ μπα- Μαρτίνο.

“Οταν φτάσανε στή στάνη χωριστήκανε καί 
δ  Ή λίας οΰτε κάν εύχαρίστησε τόν άνθρωπο 
αύτόν πού τόν ώδήγησε στή σωτηρία. Μονάχα 
τοΰ είπε «θά ξαναϊδωθοΰμε, μπάρμπα-Μαρτϊνο.»

—*0 γέρος δέν έδωσε καμιάν υπόσχεση καί 
δέν ξαναφάνηκε. "Υστερα άπό ένα μήνα ό 
Ή λ ία ς τόν είδε άπό μακρυά, μά έκανε πώς 
δέν τόν κατάλαβε

Ώ ,  ώ —σκέφθηκε ό μπάρμπα-Μαρτϊνο, 
χαμογελώντας παράξενα—, άν πρόκειται νά 
γείνη παππας, ώραιαάρχινάει, μά τήν άλήθεια.

Τ ί είχε συμβεϊ στόν Ή λ ία ; "Ενας μήνας 
είχε περάσει, ή σαρακοστή τελείωνε καί ό 
παππα-Πορτσεντού τοΰ κάκου τόν περίμενε. 
Τ ίς  πρώνες μέρες μετά τήν έξομολόληση δ 
νιός ζοΰσε μεταξύ ούρανοΰ καί γης. Ό λ α  τά 
περασμένα είχανε ξεχαστεΐ, τό μέλλον παρου
σιαζότανε όμορφο, ένοιωθε νά ξαναγεννιέται 
μέ τήν αγνότητα καί τήν γλύκα πού ξαναγεν- 
νιότανε γύρω του ή φύση. τώρα πού άρχιζε 
ή άνοιξις προσευχότανε αδιάκοπα, καί περίμενε 
μέ γλυκειά άγωνία νά περάσουν αύτές οί δυό 
βδομάδες Τό πρόσωπό του έλαμπε, τά μάτια 
είχανε πάρει μια παιδική έκφραση.

Μά νά περιμένει κανένας δεκαπέντε όλόκλη- 
ρες ή αέρες πάει πολύ! Ά ,  δ παππάς-Πορ- 
σεντού δέν μποροΰσε νά γνωρίζη καλά τήν 
ανθρώπινη ψυχή, καθώς παινευότανε, άν νόμιζε 
πώς ή χάρη τής εξομολόγησης θά βάσταγε 
δυό βδομάδες σέ μιά καρδιά αναστατωμένη

άπ’ τά πάθη. Ό  καιρός περνοΰσε σκιάζοντας 
τή χαρά τοΰ Ή λ ία . Κάποια μέρα, τή δεύτερη 
βδομάδα, ένοιωσε νά ξαναπέφτη στή μελαγ
χολία. "Ητανε σάν κάποιο αόρατο τέρας νά 
τόν είχε τσακώση άπό τό σβέρκο καί τόν 
έσπρωχνε σέ μιά άβυσσο.

Τήν άλλη μέρα ό Ή λ ία ς σκέφτηκε νά ξανα- 
γυρίση στό χωριό καί νά.πέση γονατιστός στά 
πόδια τοΰ παππά-Πορτσεντοΰ. Ά ς  δμως πρίν 
ξανάβλεπε τήν Μανταλένα. Στήν ιδέα αύτή 
άνατρίχιασο δλόκληρος, ά, δέν ωφελούσε, δέν 
ώφελοΰσε. Τήν άγαποΰσε πάντα τήν Μαντα
λένα και δέν μποροΰσε νά τήν ξεχάση.

Τή στιγμή πού νόμιζε πώς είχε νικήση πώς 
είχε πνίξη τήν καρδιά του, τίς αισθήσεις του, 
πώς είχε ξεχάση τά περασμένα, τό πάθος τόν 
κυρίευε πάλι πιό δυνατό καί τόν στριφογύριζε 
σάν τό φύλλο μέσα στόν άνεμοστρόβιλο. Τό 
πρόσωπό του ξανάγινε χλωμό, τά μάτια του 
βαθουλώσανε.

Μιά μέρα, καθώς στεκότανε στήν είσοδο τής 
στάνης, σκεπτικός καί μελαγχολικός, είδε κάτι τι 
παράξενο....’Εκεΐνο τό πρωΐ δ Μάττια είχε 
πάει κατά τή συνήθειά του στό Ντόρο. "Επρεπε 
νά γυρίση κατά τό μεσημέρι. Καί άκριβώς 
τώρα εΐτανε μεσημέρι. Έ ν α  ζεστό μαρτιάτικο 
μεσημέρι. Δέν άκουγόταν άνθρώπινη φωνή, 
δέν έβλεπε ψυχή ζωντανή μέσα στήν άπέραντη 
έκταση τής στάνης. Τερπνή αύρα φυσούσε 
κυματίζοντας τά χορτάρια πού είχε ζεστάνει 
ό ήλιος.

Καί νά, ξαφνικά, άντί γιά τόν Μάττια, πρό
βαλε καβάλλα άπάνω στή φοράδα ή Μαντα
λένα. Μήπως τόν γελάγανε τά μάτια το υ ; Μή
πως εΐτανε φαντασία ποΰ τήν έπλασε τό άρ
ρωστο μυαλό του ; Ποτέ ή Μανταλένα δέν είχε 
έρθει μόνη της στή στάνη.

Ό  Ή λία ς κοίταξε χλωμός, ταραγμένος. 
Αύτή, αύτή εΐτανε, εκείνα τά μεγάλα φλεγορά 
μάτια της, πού άπό μακρυά τάχε καρφώση στά 
δικά του μέ μιά μαγνητική δύναμη.

Οΰτε στιγμή δέν τοΰ πέρασε άπ’ τόν νοΰ νά 
φυγή. Μά καί νάθελε δέν μποροΰσε. Τά πόδια 
του κοπήκανε καί κάθισε βαρειά πάνω στό 
φράχτη. Ή  Μαλταλένια προχωρούσε άργά. 
Μόλις δμως πέρασε τό φράχτη, πήδησε σβέλτα 
άπό τό άλογο καί πλησίασε στόν Ή λία . 
Έ τρεμε όλόκληρη καί τόν κοίταζε μέ τρελλό 
πάθος. Τ ί έκφραση είχανε εκείνα τά σκοτεινά, 
φλογερά, μισοκλεισμένα μάτια της, καθώς δ 
Ή λ ία ς τά κοίταζε άπό κάτω πρός τ’ ά πάνω ! 
Δέν τά ξέχασε σ’ δλη του τή ζωή καί τή στιγμή 
έκείνη κατάλαβε εις τά μάτια αύτά τοΰ δίνανε 
μιά τέτοια χαρά, πού μιά μονάχα στιγμή άπ’ 
αύτές, άξιξε χίλιες φορές περισσότερο άπό τή 
χαρά πού δοκίμασε τήν περασμένη βδομάδα.

— Καί ό Μάττια; — ρώτησε.
— Ό  Μάττια έμεινε στό χωριό. Τρόμαξα 

ώσπου νά τόν καταφέρω νά μ’ άφήση νάρθω 
έγώ άντί γ ι’ αύτόν. Ό  Πέτρος λείπει. Ή  μάν
να σου έχει πάει στά κτήματα γιά νά μαζέψη 
ελιές καί δέ θά γυρίση πρίν άπ’ τό βράδυ.

— Μανταλένα, θά  μάς καταστρέψης! Γ ιατί 
ήρθες;

— Έ γειρε άπάνω του έξαλλη.
— Καί σύ γιατί δέν ξαναφάνηκες, Ή λία ,



Η λία Ή λία , Ή λ ία !—έξηκολούσε νά βογγάει, 
περνοντάς του τό κεφάλι άνάμεσα στά χέρια 
της, ένφ ή παραφορά της δσο πήγαινε καί 
μεγάλωνε, δέ βλέπεις πώς πεθαίνω ;... Ά φοΰ 
δέν έρχόσανε πιά, ήρθα έγ ώ !... Καί τόν γέμισε 
άπό φιλία. Ό  Ή λίας ζαλίστηκε καί πετάχτηκε 
άπάνω έξαλλος κι’ αυτός. Καί άμαρτήσανε γιά 
δεύτερη φορά.

Πέρασε ολόκληρη ή σαρακοστή καί ό παπ- 
π όί-Πορτσεντοΰ τοΰ κάκου περίμενε τόν Ή λία . 
Ζήτησε νέα του, καί έμαθε πώς κατέβαινε συ
χνά στό χωριό Τότε τοΰ ήρθε μιά υποψία.

— Σίγουρα ξανακώλησε - σκέφτηκε- ωραία 
φιγούρα θά  κάνω τώρα στό δεσπότη, πού 
ίδρωσα ώστου νά τόνπετύχω νά δεχτή στό σκο
λειό. Π αππάς ! παππάς ! Τίποτα άλλο θά πρέ
πει νά γίνυ κι’ δχι π α π π ά ς! "Ας είνε δμως, 
καί μ’ δλα αύτά, είναι άνάγκη \ά  φροντίσουμε, 
γιατί αλλιώτικα, μπορεί νά συμβή καμιά τρα- 
γφδία  σ’ αύτό τό σπίτι. Π ήγε λοιπόν 6 ίδιος 
καί τόν βρήκε.

— Σέ περίμενα τοϋ είπε κοιτάζοντάς τον 
κατάματα.- Μά ό Ή λίας άπόφυγε τό βλέμμα 
του. Τό πρόσωπό του είχε αφανιστεί άπ’ τό 
πάθος καί άπό τήν αμαρτία.

— Δέν μπόρεσα.
— Γ ιατί δέν μπόρεσες;
— Σκέφτηκα καλά. Δέν είμαι άξιος νά μετα

λάβω, καί έκτος άπ’ αύτό δέν πήρα άκόμα τή 
απόφασή μου. Έ χουμε άκόμα καιρό, παππούλη.

—Έ χομ ε άκόμα καιρό, Ή λ ία  ; τί λές,Ή λία ; 
’Αλλοίμονο σ’ αυτόν πού αναβάλει γιά  αΰριο ! 
Ξανάπεσες στήν αμαρτία, ό δαίμονας σέ τρα
βάει.

—Ό χ ι, δέν ξαναμάρτησα ! Τ ί κάθησαι καί 
μοΰ ψέλνεις αΰτοϋ πέρα! —είπε ό Ή λ ία ς ; α δ ι
άφορα.

*0 παππά-Πορτσεντοΰ έμεινε κατάπληκτος. 
Θά προτιμούσε νά ώμολογοΰσε ό Ή λία ς τήν 
αμαρτία του κι’ άς βλαστημούσε. Μά αύτή ή 
ψυχραιμία του, ή υποκρισία του, έκείνη, δεί
χνανε ολοφάνερα πώς πάει πειά, είχε κατα- 
στραφεϊ όλότερα.

—Ή λία , Ή λ ία  !—είπε μέ συγκινημένη φωνή, 
—Πρόσεξε καλά ποΰ πας. Σύνελθε, παιδί μ ου! 
Σκέψου, σκέψου, αν μάθουν καμιά μέρα τί τρέ
χει τί φρίκη, τί τρανή τρα γω δία ! Συλλογίσου 
τόν πατέρα σου ! Συλλογίσου πώς ή αμαρτία 
δέν μπορεί νά μείνη πολύν καιρό κρυμμένη.

— Δέν άμάρτησα—έλεγε ό άλλος ψύχραιμα 
καί πεισματάρικα. Δέν μπορεί νά συμβή τίποτε, 
τί στιγμή πού δέν είναι τίποτα—. Δέν ξεκόλ
λαγε άπ’ αύτό. Ό  παππά-Ποπτσεντού τόν 
άφησε, απελπισμένος γιά τή σωτηρία του. Έ ν  
τούτοις τά λόγια τοϋ παππά-Πορτσεντού κά
νανε βαθειά έντύπωση στόν Ή λία . Ό λ α  δσα 
τοΰ είπε ό παππάς, τά σκεπτότανε, καί τά ξα- 
νασκεπτότανε άδιάκοπα. Μά δέν , μπορούσε ή 
δέν γύρευε νά έπιβληθή στόν έαυτό του. 
"Υστερα άπό τήν ήδονή τόν έβασάνιζεν ή 
άγωνία, οί τύψεις, ή συχαμάρα, μά γιά νά 
άπαλλαχτή άπ’ τόν πόνο, άπ’ τήν άγωνία, ξα- 
ναγύριζε στήν ένοχή του ευτυχία. Ε κ τό ς  αύτοΰ 
τίς πειό σκοτεινές στιγμές τής άπελπισίας του, 
άρχιζε νά αισθάνεται άποστροφή καί περιφρό
νηση γιά τήν Μανταλένα.

— Αύτή είναι ό πειρασμός—έλεγε στόν έαυιό 
του, υστέρα άπ’ τήν κουβέντα μέ τόν παππά 
Πορτσεντού. Αύτή μέ κατάστρεψε. Γ ιατί ήρθε ! 
Γ ιατί μέ έβαλε σέ πειρασμό; Δέν σκέπτεται 
τό Θεό, αύτή ή γυναίκα τήν αιώνια ζωή ;

Έ π ε ιτα  μετάνοιωνε. Θυμότανε πόσο τόν 
άγαποΰσε ή Μανταλένα, καί αισθανότανε γ ι’ 
αύτήν πιό βαθειά τρυφερότητα, πιό φλογερή 
άγάπη. Τά λόγια δμως, τοΰ παπά-Πορτσεντοϋ, 
μ’ δλα αύτά είχανε ρίξει καλό σπόρο στήν 
καρδιά τοϋ Ή λία . Ή  λύπη καί οί τύψεις με
γαλώσανε στό βάθος τής καρδιάς του καί ξα
νάρχισε νά σκέπτεται πώς έπρεπε νά ,γυρεύβ 
άλλοΰ τήν Ειρήνη καί δχι σπήν Μανταλένα.

— Μιά μέρα θάμαστε γέροι—τής είπε μιά 
φορά.—Καί τότε τί θά κάνουμε; Θά μάς σχω- 
ρέση ό Θ εός;

— Μή μιλάμε γ ι’ αύτά !—-είπε ή Μανταλένα 
θυμωμένη —ή μπά καί θές νά γίνης παππάς, 
δπως είχες πει στό πανηγύρι τοΰ "Αη- Φραγ
κίσκου. Καί έσκασε στά γέλια.

*0 Ή λίας ταράχτηκε, καί δέν άπάντησε,'μά 
ή άποστροφή του καί ό θι μός του γιά τήν 
Μανταλένα' μεγάλωσε. Ά ν  τοΰ άπαντοΰσε δπως 
ταίριαζε στήν περίσταση, δείχνοντάς του πώς 
έλπιζε στήν ευσπλαχνία τοΰ Θεοΰ, θά συγκι- 
νιότανε και θά τήν άγαποΰσε άκόμα πιό πολύ, 
ένφ τώρα τή συ^άθηκε γιά μιά στιγμή. Ά π ό  
κείνο τό βράδυ άρχισαν νά έχουν διάφορα μι- 
κροκαυγαδάκια, άλλοτε γιά τοΰτο, άλλοτε γιά 
κείνο Ό τα ν  χωριζόντανε ό Ή λίας μετάνοιωνε 
γιά δ,τι τής είχε πει, μόλις δμως τήν ξανά
βλεπε. άρχιζε πάλι.

— Ά κουσε! Ή λ ία ,—τοΰ είπε στά τελευ
ταία,—άδικα είσαι θυμωμένος μαζί μου καί 
μέ κακομεταχειρίζεσαι άδικα. Καί γώ τό ίδιο, 
θυμώνω καί δέν ξαιρω τ£ λέω' είναι καλλίτερα 
νά πάψουμε νά βλεπόμασιε γιά κάμποσο καιρό. 
Έ τσ ι δέ οοΰ φαίνεται καί σένα; Καί μάλιστα 
τή στιγμή ποΰ πρέπει γιά λίγο διάστημα νά 
μήν έχουμε σχέσεις.

— Ό χ ι ,  τό καλλίτερο ποΰ έχουμε νά κάνουμε 
είναι νά βλεπόμαστε συχνά, νά τσακωνόμαστε 
ώστε νά συχαθή ό ένας τόν άλλο καί νά χω 
ριστούμε γιά πάντα.

—Ή λ ία —είπε ή Μανταλένα κιτρινίζοντας — 
Γ ιατί μιλάς έτσ ι; Γ ιατί πρέπει νά συχαθοΟμε 
ό ένας τόν άλλο καί νά χωριστοΰμε γιά πάντα ;

— Γ ιατί έχουμε πέσει σέ βαρειά ά μ αρτια .
Ή  Μανταλένα βυθίστηκε σέ θανάσιμη θλίψη.
— Καί δέν τώξερες άπό πριν, Ή λ ία  Πόρτο

λου ; Τώρα πιά είναι άργά.
— Γιατί ιίνα ι άργά;
— Γιατί είμαι μητέρα ενός δικού σου παι- 

δ ιο ΰ .. .
Κ ι’ δ Ή λ ία ς άλλαξε χρώμα καί αισθήματα 

τόν πλημμυρίσανε. Γέμισε τήν Μανταλένα άπό 
φιλιά, τής είπε τρελλά λόγια, τής ζήτησε συ
χώρεση, τής ύποσχέθηκε νά τής κάνει δ,τι 
ή θελε.

Χωριστήκανε άποφασισμένοι νά μή ξαναϊ- 
δωθοϋν ιδιαιτέρως ώσότου γεννηθεί τό παιδί. 
Καί δ Ή λίας, τρελλός άπό έρωτα, ένοιωσε 
πώς είτανε ευτυχισμένος δσο ποτέ στή ζωή του.

(Ακολουθεί)

Τ Ο *  Τ ά φ ο

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Μοΰ μίλησε γιά τά τσξίδια του στό εξωτε

ρικό καί μοϋ τόνισε πώς θ ά  τοΰ ήταν πολύ 
ευχάριστο νά ταξιδεύτ) αδιάκοπα, αλλά δυστυ
χώς δέν μποροΰσε!

— Στίς.διακοπές τούλάχιστον δέν μπορείτε ;
— "Ισως μπορέσω τώρα, άλλά νομίζω, πώς 

ή Φάνυ δέν θά ήθελε ένα τέτοιο πράγμα. Έ χ ε ι 
ταξιδεύσει τόσο πολύ, στή ζωή της, ωστε προ
τιμά γιά τήν ώρα νά μείνη στήν Αγγλία.

— Είσθε πολύ καιρό έδώ ;
— Ά πό  τήν ημέρα τοΰ γάμου μας.
Ά πό  τή σύντομη συνομιλία μας ψυχολό

γησα δτι ό κύριος Τζόγις διατελεί υπό τό κρά
τος κάποιου σαβαροΰ ήθικοϋ ή αισθηματικού 
γεγονότος δέν μπορώ βέβαια νά καθορίσω 
ποιοΰ—δά έκεΐνο γιά τό όποιο είμαι βέβαιος 
είναι ή ασυμφωνία τοΰ γάμου του. Καΰμένο 
π α ιδ ί!

Μολαταΰτα ή γυναίκα του τοΰ μοιάζει στόν 
τρόπο μέ τόν όποιον αντικρίζει δλα τά πράγ
ματα. Υ πάρχει δηλαδή μία εύθύτης, μιά στα- 
θερότης. Τά μόνα πού κινοΰνται διαρκώς εί
ναι τά  μάτια της. Καί κινοΰνται σά μιά φω- 
τοβόλα αχτίνα, καί παρουσιάζουν τήν^περίεργη 
άντίθεση : παρ’ δλη τήν κίνησή τους έχουν μιά 
άτέλευτη γαλήνη, στό κοίταγμά τους.

Δικός σου 
Λ . Μ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
Στά μέσα τοΰ Αύγουστου, ό Μίτσελ έφυγε 

μέ μερικούς συναδέλφους του γιά τόν Καναδά, 
οπου έπρόκειτο νά παρευρεθοΰν σ’ ένα γεωρ
γικό συνέδριο. Έ κεΐ θά  έμενε ως τό τέλος τοΰ 
Σεπτεμβρίου, ένφ ή Φάνυ θ ά  καθόταν στό Χό
κλεϋ. Τά παιδάκια της είχαν μεγαλώση τώρα, 
κ’ έτσι ή Φάνυ εϋρισκε μιά θαυμάσια άπασχό- 
ληση μαζύ τους. Μά στό μεταξύ δεχόταν καί 
τίς έπισκέψεις τών φίλων τ η ς : τοΰ Κοΰθμπερ 
Λίλεϋ, τής κ. Τρέ'ίου κλπ. 'Ο  Λέο Ντάτρικ 
ερχόταν σπάνια νά τήν ίδή μέ ποδήλατο.Έλεγε, 
πώς είχε άρχίσει ένα νέο βιβλίο μά δέν μπο
ροΰσε νά τό δουλέψω, γιατί τόν τελευταΐον 
αύτόν καιρό δέν ήταν ικανοποιημένος άπό τήν 
έμπνευσή του. Άκόμη τόν στενοχωρούσε, τό 
δτι έδώ καί τρία χρόνια δέν είχε τίποτα δη- 
ιιοσιεύσει.

-Στό Χόκλεϋ ερχόταν πάντα βράδι. Έπειδη 
δέ έκεΐ υπήρχε μιά μεγάλη βιβλιοθήκ.η, γ ι’ αύτό 
προφασιζόταν νά συμβουλευθή καί τίς σπάνιες 
εκδόσεις, τίς όποιες δέν είχε. Καί συνήθως 
έμενε νά πάρουν τό τσάι μαζί, η νά φάνε. Τό 
σπίτι του άλλωστε δέν.απείχε άπό τό Χάκλεϋ 
παρά πέντε μίλλια. , , ,

Ή  Φάνυ είχε έξοικειωθή μέ τις επισκεψεις 
τών διαφόρων γνωστών της κ’ έτσι δέν άπέδιδε 
σημασία στήν εμφάνιση τοΰ Ντέτρικ, τόν όποιον 
θεωροΰσε έναν πολυάσχολον άνθρωπο, σάν καλ
λιτέχνη δοσμένο αποκλειστικά, στήν τέχνη του.

Ε κείνος δμως εϋρισκε μεγάλη ευχαρίστηση 
στήν κουβέντα της καί συχνά τής έκανε λόγο· 
γιά τά  έργα του ή γιά κείνο ποΰ έπρόκειτο νά  
γράψη' πολλές φορές μάλιστα ζητοΰσε καί τή 
γνώμη της. Κ’ έκείνη σκεπτόταν:

«Θέλει νάχΐ) τή γνώμη μου, μά δμως δέν τή ν  
άκούει' άπλώς μόνο πέρνει αφορμή γιά νά δια
τυπώσει τή δική του. Ά ν  τοΰδινα μιά συμβουλή, 
είμαι βεβαία, πώς δέ θά  την ακολουθούσε».

Κ ι’ άρχισε τώρα νά βρίσκτ) ένδιαφέρο στή 
συντροφιά τοΰ Λέο Ντέτρικ καί νά τής γίνεται 
συμπαθητικός. Αύτός ό Λέο Ντέτρικ δμως ηταν 
ένας περίεργος άνθρωπος, ό όποιος εκφραζό
ταν μέ δυσκολία, δχι μόνο λόγφ τής βραδυ
γλωσσίας του, άλλά γενικά λόγφ τοϋ χαρακτή- 
ρος του. Γ ιά  πολλές στιγμές μάλιστα οί λέξεις 
φαίνονταν σά νά έβγαιναν μέ κόπο άπό τό· 
στόμα του, άλλες φορές πάλι έβγαιναν γρήγορα- 
γρήγορα, φύρδην-μίγδην. Ή  Φάνυ δμως εύθΰς 
έξ άρχής κατάλαβε, πώς δέ συμφωνούσαν σε 
πολλά πράγματα κ’ έτσι διασκέδαζε μέ τό νά. 
τόν πειράζη.

"Ενα Σάββατο, πρός τό τέλος τοΰ Αύγουστου, 
τοΰ ζήτησε νά μείνη ώς τή Δευτέρα. Ε κείνος 
δέχτηκε πρόθυμα. Ή τ α ν  κι’ ή μητέρα της έκεΐ 
κ ι’ ό Κοΰθμπερ Λίλεϋ καί καθόνταν δλοι στή 
βεράντα. Τό απόγευμα ήταν θερμό. Ό  κήπος 
άπλονόταν μπροστά τους γεμάτος άπό τά ποι
κιλόχρωμα λουλοΰδια. τά όποια φέτος είχε καλ
λιεργήσει ή Φάνυ παρά τίς συμβουλές τής κ. 
Τρέϊσκ. , , , '

— Τ ί θά κάνωμε αύτό τό άπόγευμα; ριότησε 
ή λαίδη Γουέστον.

Ή τ α ν  άπό τίς γυναίκες εκείνες, πού δέν 
μποροΰν νά κάθωνται, )ω ρίς νά κάνουν τίποτε. 
Ό  Λέο Ντέτρικ πάλι δοκίμαζε μεγάλη μεγάλη 
ευχαρίστηση, στό νά κάθεται σέ μιά καρέκλα, 
στόν κήπο.

— Πάμε στό Σέϊτον; Δέν τδχετε δή ποτε, 
είπε ή λαίδη Γουέστον, στόν Ντέτρικ. Ε κείνος 
δέν άπήνιησε, ένφ ή λαίδη πρόσθεσε:

— Ά , πρέπει ό καίριος Ντέτρικ νά ίδή τό  
Σέϊτον . . Τώρα μάλιστα, πού έφυγαν οί Κά- 
ριγκτων Σμίθ, θ ά  είναι εύκολιότερο.

Ή  Φάνυ κατάλαβε δτι ό Ντέτρικ ταράχτηκε 
άπ’ αύτήν τή πρόταση.

— Τίς λές καί σΰ Φάνυ, τή· ρώτησε ή μητέρα 
τ ις . Π άμε; Ά ν  φύγωμε στίς τρεις, μπορούμε 
νά πάρουμε τό τσάϊ έδώ.

— Θέλετε νά πάμε ; άπευθύνθηκε στόν Ντέ- 
τρικ, ή Φάνυ. Μά αισθανόταν καλά, πώς εκεί
νος, άγνωστο γιά πιά αιτία, δέν ήθελε νά πάη.

— Ν α ί. . .  βέβαια . . .  θ ά  ή μην πολύ ευτυχής 
νά πάμε, δπου προτιμάτε, άποκρίθηκε.

— Ώ ραΐα, έκαμε ή λαίδη Γουέστον καί μό
λις σέρβιραν τόν καφέ ή Φάνυ έδωκε οδηγίας 
γιά τή μικρή εκδρομή.

— Δέν είναι μακρυά, είπε.
— Πρέπει νά πάω νά έργασθώ λίγο, ψυθύ- 

ρισε ό Ντέτρικ.



■ — Μέ τέτοια ώραια μέρα νά έργασθήτε ; φώ- 
•νάξε ή λαίδη Γοϋέστον. Ά , δέν έ'χετε δίκη ο, 
■γιατί Θά Ιδήτε έκεΐ πέρα έναν Θαυμάσιον, εναν 
υπέροχο κ ήπο!

Ώ ς τόσο έφυγαν στις τρεις Ή  κ. Χόλβαϋ, 
ή γκουβερνάντα, τούς υποδέχτηκε μ’ ενα συγκα
ταβατικό ύφος καΐ κοίταξε τόν Λέο Ντέτρικ μέ 
κάποια δυσαρέσκεια, χωρίς εννοείται, ν ’ άφι'ιση 
νά καταλάβουν, πώς τόν γνώριζε. Ό τα ν  έφθα- 
σαν στό κατώφλι τής πόρτας ό Λέο Ντέτρικ 
ΐ ίπ ε  έξαφνα, μέ τή βραχνή φωνή του, απευθυ
νόμενος πρός τή Φάνυ καί τή μητέρα τ η ς !

— Έ χετε  δή κι1 οί δυό σας τόσες φορές αυτό 
τό σπίτι! Έ γώ  θά κάνω μέ τήν γκουβερνάντα 
τό γΰρο του κάί σέ λίγο θά συναντηθούνε στόν 
κήπο.

Ή  Φάνυ δέ; βρήκε τίποτε ν’ άπάντηση, μά 
δέν καταλάβαινε γιατί εκείνος ήθελε νά έπι- 
σκεφθή μόνος του τό εσωτερικό τοϋ σπιτιοϋ. 
Ειπε ώς τόσο στή μητέρα της.

— ’Αλήθεια, δέν Ι'χω καμμιά όρεξη νά ξα- 
ναδώ δλ’ αυτά τά δωμάτια καί σήμερα. .. Ά λ
λωστε τό περιβόλι είναι τόσο χαριτωμένο! 
Ελάτε, μαμά.

Ή  λαίδη Γουέστον τήν ακολούθησε άκεφα.
— Θά ήθελα πολύ νά ίδώ τά  δωμάτια τοϋ 

ϋπνΟυ, πού δέν τάχουμέ δή καθόλου, είπε.
— Ό χ ι  σήμερα, άγαπητή μου μαμά, γιατί' 

κάνει πολύ ζέστη
— Μά δέν είναι ευγενικό έκ μέρους μας ν’ 

άφήσωμε μόνον ' τόν κ. Ντέτρικ.
— ”Ω, αφού θέλει νά μείνη μόνος, άφήστε 

τον. Φαντάζομαι πώς ζητάει μιά περιγραφή 
γιά τό νέο του βιβλίο, γ ι’ αυτό πάει νά έπι- 
σκεφθή τά  δωμάτια . . . Ε λπ ίζε ι νά τήν έπι- 
τΰχη . . . ’Ά ν λοιπόν πηγαίναμε μαζί του θά 
τόν ενοχλούσαμε μάλλον.

— Ε ίμαι σύμφωνη, άγαπητή μου. ’Αλλά μοΰ 
φαίνεται πως δέν είναι σωστό νά κάνη δ,τι τοΰ 
κατέβη, σά νά ήταν μέ τά παιδιά του.

Πέρασε κάμποση ώρα ώς δτου γυρίση ό Ντέ- 
τρικ. Κ ι’ δταν γύρισε, βρήκε τή Λαίδη Γουέ
στον καί τή Φάνυ στό λαχανόκηπο.

— Μέ συγχωρειτε, ειπε πού άργησα τόσο, μά 
θυμηθήκαμε τά παλιά μας, μέ τή γκουβερνάντα, 
γιατί είναι άπό καιρό γνωστή μου, ξέρετε. Κ ι’ 
αύτό τήν έκανε πιό φλύαρη.

— Τής άρέσατε, φαίνεται, έκανε ή Λαίδη 
Γουέστον, γιατί εμάς δέν μάς χωνεύει καθόλου. 
Δέν είδατε πόσο άγρια μάς κοιτάζει.

Ή  Φάλη επιθυμούσε νά πάψη ή μαμά της 
■νά μιλάη γιά τό σπίτι αύτό, γιατί δέν μποροΰσε 
νά εξηγήσω τό δτι δ Ντέτρικ ύπέφερε άπό τή 
σχετική συζήτηση.

— Γνωρίζετε τόν ιδιοκτήτη; ριότησε έξαφνα 
-ό Ντέτρικ.

— Ό χ ι, άποκρίθηκε ή Λαίδη, ούτε τή γυ
ναίκα του δέ γνώρισα, γιατί εμείς μέναμε στό 
εξωτερικό,Ά λλ’ άκουσε νά μιλοΰν γι’αύτήν...τήν...

— Ώ , κοιτάχτε, είπε ή Φάνη.
’— Τί είναι;
— Νόμισε πώς ήταν άσπρη . γάτα έκεΐνο στόν 

τοίχο... μά δέν είναι παρά άντανάκλαση...
— Δέν τούς συνήντησα, ποτέ, πού λέτε, έπα- 

νέλαβε ή Λαίδη Γουέστον, χωρίς νά προσέξη

στή Φάνη. Ό  άντρας μου γνώρισε τήν Άντεάν 
καί θυμάμαι, πώς μοϋλεγε γ ι’ αύτήν....

Ω. εκανε ή Φανη μέ μιά άπελπισμένη
φωνή.

Μ α τί είναι επί τέλους ; ρώτησε ανυπόμονα 
ή μητέρα της.

—  —έχασα ολουσδιόλου, πώς προσκάλεσα τήν 
κυρία Σέξμπυ νάρθη νά πάρη τό τσάι μαζί μας 
σήμερα κι’ ή ώρα είναι τέσσερες καί μισή. Καί 
θά αργήσουμε πολύ, άν δέ φύγουμε άμεσως.

Α, μά είσαι πολύ άφηρημένη, άγαπητή 
μου Φάνη, είπε πειραγμένη λίγο ή μητέρα της, 
γιατί τήν διέκοψε δυό φορές.

Κι’ δταν άνέβηκαν στό αυτοκίνητο, γιά  νά 
φύγουν, ρώτησε τήν γκουβερνάντα.

— Τό σπίτι νοικιάζεται άκομη ;
— Μάλιστα, μαντάμ.
— Θάρθη φέτος τό καλοκαίρι, δ κ. Ά ντεά ν ;
— Είναι στό εξωτερικό, μαντάμ.

Μα, μαμά, πάμε, σάς παρακαλώ, άργή- 
σαμε, φώναξε ή Φάνη.

Ό  Ντέτρικ κάθησε κοντά στό σωφέρ κι’ δταν 
έφθασαν στο Χοκλεϋ, ή Φάνυ ρώτησε άνυπό- 
μονα.

— Μήπως ήρθε ή κ. Σέξμπυ ;
Ά λλ’ έκείνη δέ φάνηκε καθόλου ώς τό βράδυ 

κι’ έτσι πήραν τό τσάϊ μόνοι τους, στή βεράντα. 
Μετά τό τσάϊ ό Ντέτρικ άποσύρθηκε στό δω
μάτιό του κι’ έγραψα τό άκόλουθο γράμμα στό 
φίλο του Φράνσις Γκρίνη.

«Χόκλεϋ. Αύγουστος 1910
’ Α γαπητέ μου. Σήμερα τό άπόγευμα πήγαμε 

στό Σέϋτον. Τόν περίπατον αύτόν τόν πρότεινε 
ή λαίδη Γουέστον καί καταλαβαίνεις πώς δέν 
μπορούσα ν’ άρνηθώ. Τόν φοβόμουν πολύ, φο- 
βόμην τήν επίσκεψη στά μέρη εκείνα, γιατί θά 
ήταν ενα σωστό μαρτύριο, μά μαζί καί τήν 
έπιθυμοΰσα. Κατάφερα δμως νά μπώ στό σπίτι 
χωρίς εκείνες. . . Μάς ύπεδέχθηκε ή κ. Χόλβεϋ. 
Μέ γνώρισε αμέσως, χωρίς νά δείξη τίποτε . .  . 
Πρότεινα στήν λαίδη Γουέστον καί στήν κόρη 
της νά μ’ άφήσουν μόνον καί ή Φάνυ φαίνεται 
πώς κατάλαβε τήν επιθυμία μου καί πραγμα
τικά διευθύνθηκαν πρός τόν κήπο, δπου μέ 
περίμεναν. . . Στό μεταξύ ή κ. Χόλβεϋ μέ ώδή- 
γησε στά δωμάτια, στό δωμάτια πού τόσες 
φορές είχε περάσει ε κ ε ί ν η . “Ω, νόμισα γιά 
μιά στιγμή πώς άκουγα τό θρόισμα άπό τό φό
ρεμά τη ς- δλα αύτά τά μικροαντικείμενα γύρω 
τη ζωντάνευαν . . .  'Π  άρπα, ή βιβλιοθήκη, τό 
μικρό π ιά νο . . .  Ή  κ. Χόλβεϋ προπορευόταν 
άφωνη κι’ δταν μπήκαμε στό σαλόνι, νόμισα, 
πως την  αισθανόμουν πιό κοντά μου, νόμισα 
πώς θά τήν ξανάβλεπα. . . Μά είχε φυγή γιά 
πάντα ! . . .  Θυμάμαι μιά μέρα πού είχα πάει 
νά τήν δώ. Δέν ήταν έκεΐ. ’Ηταν μόνον δ Α . .. 
καί τά παιδιά. Έ πρεπε νά πάη στό Λονδίνο 
γιά κάποια επείγουσα δουλειά . .. Σάστισα, τα
ράχθηκα μόλις μοΰ είπαν, δτι δέν ήταν έκεΐ, 
τόσο ώστε μοΰ φαίνεται πώς κάτι κατάλαβε 
ό Α . . . Τέλος σταματώ έως έδώ, γιατί είναι 
ή ώρα τοΰ φαγητού. Θά συνεχίσω αύριο, άν 
μπορέσω τό γράμμα μου. . . . »

Ά λλά  τό γράμμα αύτό δέν τελείωσε ποτέ.
(Ακολουθεί)

“ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ,,
Δ Ε Κ Α Π Ε Η Β Η Μ Ε Ρ Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο  Τ Ε Χ Μ Η Σ  -  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  Κ « Ι  « Ε Γ Χ Ο Υ

I Κ. ΜΠΛΣΤΙΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)! | g ΜΗΛΗΤΗΚΗΣ

ΟΡΟΙ εΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΥ E T H I IR   ......................100
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.......................................... .·ρΚ· 60
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Ο ΣΤ ΙΒΟ Σ ..................... ΔΡ*. 7

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

“ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ,,

Μέ αύτόν τόν τίτλο, δημοσιεύει τό περιοδικό 
La renaissance d ’Occ'ident (Νοεμβρ. 1928) μιά 
μελέτη τοΰ Leopold Levaux, σχετική μέ τόν 
τρόπο πού δ καθολικός, δ λογοτέχνης (κι’ δ L. 
μάς εξηγεί πώς μ’ αύτόν τόν δρο εννοεί τόν 
συγγραφέα πού έμπνέεται άπό θετικό καθολι
κισμό, κ ι’ δχι μόνο άπό έναν άπλό σεβασμό 
πρός τήν πίστη) αντιμετωπίζει τό πρόβλημα 
τής σαρκός, πρόβλημα πού στή σημερινή έποχή 
τοΰ άκρου ύλισμοΰ προβάλλει γιά  τό μυθιστό
ρημα κατά έναν τρόπο πού εμβάλλει σέ πραγ
ματικήν άνησυχία άφοΰ μοναδικός σκοπός τοΰ 
μυθιστορίματος είναι ή άντιμετώπησις τής πρα- 
γματικότητος, δπως είναι καί εύρίσκεται.

Ό  καθολικός συγγραφεύς είναι ένας εργά
της τής τέχνης, κι’ δλα τά πεδία τής άνθρω- 
πίνης ζωής καί σκέψης είναι άνοικτά γ ι’ αύτόν. 
Έ να ς συγγραφεύς επίσης δέν παύει ποτέ νά 
είναι άνθρωπος. Συνεπώς καί ό καθολικός 
συγγραφεύς είναι δ άνθρωπος πού επάνω του 
ή άγάπη ή χριστιανική, παίζει έναν άρνητικό 
ρόλο, βγάζοντας κάθε τ ι πού δέν συμβιβάζεται 
μέ τίς άπαιτήσεις της. ΕΤναι βέβαια άπολύτως 
έλεύθερος στό έργο του, πού δέ σηκώνει κα
νέναν περιορισμό ,μά συγχρόνως δέν μπορεί νά 
νά είναι μακρυά άπό τήν επίδραση τοϋ νόμου 
τής άνάπης πρός τήν κοινωνία. Ή  ελευθερία 
του στηρίζεται πάνω σ’ αύτήν «Α γάπα καί 
κάνε δ,τι θές». Αύτή ή άρχή, τόν φέρνει δί
πλα στήν ελευθερία του ώς λογοτέχνη, στό ρεα
λισμό του ώς μυθιστοριογράφου, καί τήν άξί- 
οίση μιάς σκοπιμότητος. Μέ άλλους λόγους, τό 
καθολικό μυθιστόρημα είναι εξ ίσου μακρυά 
άπό τό δόγμα «ή τέχνη γιά  τήν τέχνη» δσο 
κ ι’ άπό τήν «εποικοδομητική φιλολογία».

’Αναγκαστικά λοιπόν έρχεται ή συνέπεια. Γιά 
τόν καθολικό συγγραφέα είναι κάθε πεδίο άνοι- 
κτό καί ελεύθερο. Μέ τήν προϋπόθεση δμως πώς 
είναι χρησιμοποιήσιμο. Τοΰτο τό τελευταίο, θά 
κάνη ίσως πολλούς νά γελάσουν. Κι’ δμως ή 
τέχνη, δέν είναι τό ίδιο μέ τήν έπιστήμη. Ή  
έπιστήμη σκοπό της έχει τήν έρευνα καί τήν 
γνώση τής αλήθειας, ερευνώντας μέ τή δική

της, ψυχρή, αντικειμενική έργασία, προωρισμένιρ 
γιά ένα στενό κύκλο, γιά τούς μύστας της. Ή  
τέχνη, δέν βασίζεται στήν επιστημονική έρευνα 
καί πεποίθηση. Οΰτε έχει άξίωση νά μιλά σάν 
αύθεντία. Κι’ άκόμα, τό μυθιστόρημα είναι βι
βλίο. Δηλαδή εμπόρευμα πού πουλιέται σέ χα
μηλή τιμή σ’ δλο τόν κόσμο. «Τό πνεΰμα δπου 
θέλει πνοεΐ» μά δχι ή φιλολογία ποΰ πνέει 
έκεΐ πού θέλουν ή κερδοσκοπία, ή έπιθυμία τής: 
κακής τέρψεως, ό ντιλεττατισμός, ή έστω καί 
άπλώς ή έπιθυμία τής ηδονής. Γ ι’ αύτό δ κα
θολικός συγγραφεύς υποχρεώνεται νά προσέχη 
πολύ δταν τό έργο του ώς καλλιτέχνου, τόν 
φέρνει σέ επικίνδυνα πεδία. Ά π ’τή μιά μεριά, 
έχει τό δαιμόνιο τοΰ τεχνίτη, άπ’ τήν άλλη 
τήν έπιθυμία νά μή βλάψη. Π ώς θ ά  συμβιβάση, 
αύτά τά δύο ; Έ δώ  είναι τό δύσκολο πρόβλη μα. 
Είναι εύκολο, καί δέ χρειάζεται μεγαλοφυΐα,. 
νά συγκίνηση κανείς, νά δώση μιά εικόνα ποΰ· 
προξενεί εντύπωση, νά κάμη μιά περιγραφή 
πού νά συναρπάση καί νά άρέση σέ δλους, ή νά 
ικανοποίηση περιέργειες. Μά νά συμβιβάση αύ
τές τίς δυό άπαιτήσεις, αύτό είναι ένα έργο 
τρομερά δύσκολο, πού άπαιτεΐ μιά δλως διόλου 
εξαιρετική ικανότητα.

Ό  δρόμος τοΰ σημερινοΰ μυθιστορήματος τό 
φέρνει μπροστά (δχι στόν ώμό αισθησιασμό)» 
στό σεξουναλισμό.

Έ κ εΐ μπροστά στάθηκε τό μυθιστόρημα πολύ 
καιρό, χωρίς νά τολμήση νά διαβη τό κατώ
φλι. Τώρα έκαμε καί τό βήμα αύτό. Καί έδώ 
άκριβώς είναι ή μεγάλη δυσκολία τοΰ καθολι
κού λογοτέχνη. Τ ί πρέπει να κάμ η ; Πρέπει 
νά τραβήξη μπρός χωρίς νά τόν νοιάζη^ διό
λου γιά τά άποτελέσματα πού θά φέρη δπως 
π. χ. δ H enry de M ontherlant, πού μ’ δλον 
τοΰτο έλεγε πώς είναι καθολικός, ώς τά πέρυσι 
πού έδήλωσε πώς δέν θέλει τίποτε νά τόν συν- 
δέη μέ τόν καθολικισμό; Ή  θά  πή σάν τόν 
Fran?ois M auriac πώς δέν μπορεί σήμερα δ 
καθολικισμός νά γράψη μυθιστόρημα, καί δτι 
πρέπει νά άπόσχη άπ’ αύτό τό είδος τής λο
γοτεχνίας ; "Οτι τό τελευταίο δέν είναι σωστό,



τό  δείχνει αύτό τό παράδειγμα τοΰ M auriac 
-πού γράφει μάθιστορήματα, αν καί είναι, λέει 
τούλάχιστον πώς είναι, καθολικός. 'Ο  Levaux 
φρονεί πώς ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο είναι 
σωστό. Τουναντίον, ό λογοτέχνης, ό εμπνευ
σμένος άπό τή χριστιανική διδασκαλία, εχει 
έξ ίσου μπροστά του ανοιχτά τήν πόρτα γιά 
τό μυθιστόρημα* δπως καί κάθε άλλο. Κ’ ίσα 
ίσα ή χριστιανική του πίστη, είναι κείνη πού 
Θά τόν έμπνευση στό δύσκολο εργο του, καί 
'Θά τόν κάμη νά άντιπαλαίση νικηφόρα μέ τίς 
•δυσκολίες πού Θά παρουσιασθοΰν στό έργο του.

Βερολίνο, Δεκέμβριος 1928.
ΗΛΕΞ. T21PIMTRMHZ

Ν. Τ ω μ α δ ά χ ι : «Σ τέφ α νο ς  Ξαν&ουδίδης».
.Μέ τόν τίτλο αύτόν τυπώθηκε σέ Ιδιαίτερο φυλ- 
λαδάκι μιά ομιλία πού ειπώθηκε στό φιλαλο- 
γικό μνημόσυνο τοΰ Ξανθουδίδη.. Μέσα στίς 
λίγες σελίδες του, ό συγγραφέας εξηγεί τό έργο 
καί τή σημασία τοΰ σπάνιου, αληθινά, αύτοΰ 
σοφοΰ, άπ’ τό όποιο φαίνεται ή πολυμέρειά του 
κι’ ό δημιουργικός τρόπος τής εργασίας του. 
Ό  Ξανθουδίδης, χωρίς νά έχη κάνει είδικάς 
σπουδάς, μόνο μέ τήν έργατικότητά του καί 
βοηθη μένος άπό μιά πλούσια Ιδιοσυγκρασία, 
έγινε ιστορικός, αρχαιολόγος, άρχαιοδίφης, φι
λόλογος, λαογράφος, καί σ’ δλα αύτά τά είδη 
άναδείχτηκε μοναδικός. Ειδικά ασχολήθηκε, μέ 
αφοσίωση εμπνευσμένου εργάτη, σέ δ,τι άφορφ 
τήν Κρήτη, ώς ιστορία, ώς λαογραφία, ώς αρ
χαιολογία, κ ι’ αύτός 'ίδρυσε τό λαμπρό Μουσείο 
τοΰ Η ρακλείου. Κορωνίδα τής γνωστής εργασίας 
του είναι ή κλασσική έκδοση τοΰ Έρωτόκρι- 
του, μά ή περισσότερη δουλειά του είναι άνέκ- 
δοτη. ’Ανάμεσα σέ άλλα έτοίμαζε καί τήν ιστο
ρία τής Κρήτης έπί Βυζαντινών, ’Ενετών καί 
Τούρκων, μά δέν πρόφθασε νά τήν τελειώση 
γιατί πέθανε. Τή σημασία τοΰ έργου του τήν 
έτόνισαν μέ ένθουσιασμό μεγάλοι ξένοι σοφοί, 
οΐ όποιοι τόν ύπελόγιζαν άνάμεσα στούς πειό 
διαλεχτούς μελετητές τοϋ κρητικοΰ πολιτισμοΰ. 
Ά λλά καί ώς άνθρωπος στάθηκε άγαθός, με- 
τριόφρων, δίνοντας ένα δείγμα σπάνιο στά 
χρόνια μας.

'Α ριστοτέλη Τ σ α γα λον: Ά π ο  τά μ υ σ τικ ά  
τή ς  υγείας χα'ι τή ς  νεότητος. Τό βιβλίο αύτό 
είναι πολΰ διδακτικό. Μάς δίνει θετικές συμ
βουλές γιά  τή ύγειεινή τοΰ σώματός μας, κυρίως 
γιά  τό ζήτημα τών τροφών, πού είναι καί τό 
βασικώτερο. Μέ τρόπο παραστατικόν, ό συγ- 
γραφεύς, έκθέτει τάς απόψεις του, οί όποιες

ώς βάσιν έχουν τήν καταδίκη τοϋ κρέατος ώς 
τροφής. Οί τίτλοι τών διαφόρων κεφαλαίων 
δείχνουν πόσο μεθοδικές είναι οί υποδείξεις 
ποϋ περιέχει αύτό τό β ιβλίο : «Τό κρέας. Γιατί 
τό καταδικάζουμε», «τό κ. είναι περισσότερον 
διεγερτικόν παρά τρόφιμον», «τό κ. είναι κα
κός έπανορθωτής», «τό κ. δέν είναι φυσιολο
γική τροφή διά τόν άνθρωπον», «τό κ. σπου
δαία αιτία τών ασθενειών καί τοΰ έκφυλισμοΰ», 
«ή έσωτερική υδροθεραπεία ή τό ξέπλυμα το« 
αίματος» κλπ.

Ή λία Β ενέζη :  « Ό  Μ ανώ λης Δ έχα ς  χ ι ’ άλλα 
δ ιη γή μ α τα ». Αύτός ό νέος συγγραφέας, μάς 
φαίνεται σίγουρο δτι μιά μέρα θά γράψη σπου
δαία πράγματα. Μποροΰμε μάλιστα νά ποΰμε 
πώς έχει κιόλας, άνάμεσα σέ δσα έγραψε, κομ
μάτια πού είναι άπολύτως καλά, δπως τό τρίτο 
διήγημα τής συλλογής «Τό Λιός». Έ χ ε ι ιδιο
συγκρασία πλούσια, έντονη προσωπικότητα, με
γάλη περιγρφική ικανότητα. Ά πό  τώρα, μπορεί 
νά πή κανείς, δτι αντιπροσωπεύει ώρισμένη 
ράτσα, μιά ράτσα βαθυστόχαστη, τραγική καί 
ή ρ ω ϊκ ή : τούς Άϊβαλιώτες. Στό γράψιμό του 
ξεχωρίζει κάποια βάρβαρη ορμή, ένα πάθος 
πού τόν λυώνει σάν κερί, γνήσια ποιητική φλέβα. 
Τά τεχνικά έλαττώματά του (έλλειψη γερής αρ
χιτεκτονικής στό σύνολο, κατάχρηση τής λε
πτομέρειας, ώμές εικόνες πού καταντούν άντι- 
αισθητικές π. χ. στό πρώτο διήγημα τής συλ
λογής), θ ά  υποχωρήσουν μέ τήν ήλικία καί μέ 
τήν αύτοεπισκόπηση. Τό νόημα τής τέχνης, τί 
ζητά καί τί άποστέργει, θ ά  τό καταλάβη γλή- 
γορα. Είμαστε βέβαιοι, γιατί μιά τέτοια άλη- 
Θινή ψυχή, δέ μπορεί νά ίσορροπήση στό τέ
λος τίς δυνάμεις της. «Τό Λιός> είναι ένα άρτιο 
διήγημα. Χαιρετάμε τό νέο διηγηματογράφο, 
μέ τή βεβαιότητα πώς οί έλπίδες μας θά  δι
καιωθούν, καί πολύ γλήγορα.

Μ έλη Ν ιχ ο λα ιδ η ·’ <Τό κλεισμένο σπίτι* .
Τό βιβλίο αύτό έχει περισσότερη σκέψη καί 
λιγώτερή τέχνη. Ό  συγγραφεύς, έχει βέβαια 
άρκετή Ικανότητα νά σκεφθή άπάνω στή ζωή 
καί νά έκθέση αύτές τίς σκέψεις του, μά δέν 
μάς ικανοποιεί αισθητικά. Ά ν  βγάλυ κάνεις 
μιά ρωμαντική ξεθωριασμένη διάθεση, πούναι 
τό μόνο ποιητικό στοιχείο πώχει μέσα τό βι
βλίο του, άπ- άκρη σέ άκρη επικρατεί ή λο
γική, μιά λογική σωστή, ζυγιασμένη, τέλος 
πάντων ή συνειθισμένη λογική, μιά λογική τών 
αισθηματικών ρωμάτζων, πού έχουν ώς θέμα 
στερεότυπο τό αμάρτημα και τήν έξάγνιση κά
ποιας γυναίκας. Τό ξετύλιγμα τοΰ έργου είναι 
άρκετά μακρόσυρτο καί άνιαρό, ή αφήγηση 
στενή, γεμάτη άπό συχνές αισθηματολογίες. 
Π αρ’ δλα ταΰτα, άξιοσημείωτο είναι, πώς ό 
συγγραφεύς έχει τήν σχετική ικανότητα νά γράφη 
μέ σύστημα. Οί διάλογοί του π. χ. είναι φυσι
κοί, τά πρόσωπά του κάνουν τήν έντύπωση 
ανθρώπων πού ξέρουν νά μιλήσουν, καί πού 
σκέπτονται κοί παρατηρούν. Μ’ έναν λόγο τό 
βιββίο αύτό είναι καλογραμμένο, δηλ. διαβάζε
ται χωρίς δυσαρέσκεια, άνεξάρτητα τοΰ τί λέγει
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Π ροχθές Τετάρτη έγινε ή άναγγελθεΐσα 

συναυλία τής έκλεκτής καλλιτέχνιδος κ. Λήδας 
Ευλαμπίου Βωτιέ. Έπειδή ή ή μέρα τής συναυ
λίας συνέπεσε μέ τήν ή μέραν τής έκδόσεως

τοϋ φύλλου λυπούμεθα δτι δέν δυνάμεθα νά 
γράψωμεν εντυπώσεις καί κριτικήν τής συναυ
λίας. Είς τό ερχόμενον φϋλλον θά δημοσιευθή 
σχετική κριτική γραμμένη άπό ειδικόν συνερ
γάτην μας.

Τ ά χη ν  Μ αυροχέφαλο. Τά ποιήματά σας 
μαρτυρούν έσωτερική άνάγκη καί γνήσια ποιη
τική διάθεση. Τραβήξετε μπρός, μά χωρίς νά 
επαναλαμβάνετε διαρκώς τόν εαυτό σας στε
ρεότυπα.— Μ ανώ λην Ά λα ξ ίο υ . Ε π ίσης καί τά 
δικά σας ποιήματα δείχνουν ιδιοσυγκρασία δχι 
τυχαία, είμαστε' βέβαιοι πώς θ ά  γράψετε καλά, 
πολύ καλά, άν τήν έμπνευσή σας τή ρυθμί
σετε σύμφωνα μέ τό αυστηρό νόημα τής τέ
χνης. Σέ τοΰτο πάλι ή ιδιοσυγκρασία σας θά 
σάς βοηθήση.— Π έτρον Β αχλάΑλαν. Τό ποίημά 
σας άρκετά καλό. Π ιθανόν νά δημοσιευθή.— 
Δ. Σ τάην. Ή  μετάφρασις τοϋ M orris θά δημο- 
σιευθή. Ευχαρίστως θά δεχόμαστε νά συνεχί
ζετε  τή συνεργασία σας, δπως μάς γράφετε.—

Π α χυνά χην  Κ ριαράν. 'Η  μελέτη σας θα δη-
μοσιευθή σ’ ένα άπό τά'προσεχή φύλλα.— Μ. 
Καλλοναϊον. Καί ή δική σας, επίσης.— Μ ίνι 
Ντόρ. Τό ποίημά σας, άτονο. Ή  μοΰσας σας 
εύρίσκεται άκόμα στά σπάργανα. Έ ν  τούτοις, 
φαίνεται πώς μπορεί νά γράψετε άργώτερα 
καλά.— Ν. Γρηγοριάδην. Εύχαριστοΰμε γιά τήν 
ώραία σας συνεργασία. Πολύ ένδιαφέρουσα. Θά 
δημοσιευθή μόλις τό επιτρέψουν οί άνάγκες 
τής συνθέσεως τοΰ περιοδικοΰ.— Μ ανώλη Κρι- 
αρα. Τό ποιη ματάκι σας, πολύ καλό, άπλό καί 
μέ μιά πνοή ήσυχη αισιοδοξίας που θυμίζει 
τήν άρχαΐα ελληνική ψυχή.— Γ. Κ ο χχ ίνην . Τβ 
παραμύθι σας μπορεί νά δείχνη εύαισθησία 
καί αγνότητα, μά δέν έχει ούτε πρωτοτυπία 
στή σύλληψη, ούτε σπουδαία χαρίσματα στήν 
εκτέλεση. Πάντως είναι άναμφισβήτητο πάς 
κάποτε θά γράψετε πειό άξιόλογα πράγματα. 
Μά αύτό θά γίνη δταν καταλάβετε καλά τι εί
ναι τέχνί}, τί ζητάμε άπ’ τόν τεχνίτη, πράγμα 
πού κανένας οδηγός δέν είναι σέ θέση νά σάς 
τό υπόδειξη, ανέσεις δέν αύτοκαλλιεργηθεΐτε.— 
Π . Β αχλάλλαν. Ά πό  τά δυό σας ποιήματα τβ 
«Μέσα στό κιόσκι» άρκετά καλό. Τάλλο, μί
μηση καί κοινοτοπία. Μήν βιάζεσθε, καί προ
σέχετε τί είναι δικό σας καί τί είναι ξένο.— 
"Αγγελον Α ϊαντα . Τό ποίημά σας κάτι λεγει, 
κάτι δέν λέγει. Άργώτερα, ίσως μπορέσουμε τά 
κρίνουμε πειό βάσιμα γιά τήν προσπάθειά 
σας.— I . Μ αρχόπουλον. «Ό  Ανεμόμυλος» κα
λύτερο, μολονότι κ ι’ αύτό μέτριο, ένας ρεμβα
σμός δηλαδή, πού μέσα του δέν βρίσκει ό άνα- 
γνώστης, μιά φράση, μιά σκέψη, πού νά τόν 
σταματήση. Ό π ω ς  λέτε, είσθαι νέος καί τ ·  
μέλλον είναι δικό σας.

ΑΓΟΡΑΖΩ γραμματόσημα οίασδήποτε  ̂ άξίας 
είς τάς πλέον συμφερούσας τιμάς, άσφρά- 
γιστα καί σφραγισμένα.

ΠΡΟΤΙΜ Ω  ΤΟΝ ΑΝΩ ΤΥΠΟΝ γραμματο
σήμου. Δίδω δάνεια έπί γραμματοσήμων 
(συλλογών, στόκ, κλπ.). Ένδιαφέρομαι διά 
παλαιάς έπιστολάς μέ γραμματόσημα.

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

Ό δός Γερμανού Παλαιών Πατρών.
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θέλετε νά- εχητε λευκοτέρους, 
ώραιοτέρους Λέοντας , ’Ιδού μία
*έα μέΟοδο-ς 6πυ»ς τό έπιτύχητε.

Έ ά ν  ζητήτε νέαν ώμοοφιά 
‘και νέα θέλγητρα, δοκιμάσατε 
τον νέον τούτον τρόπον

Ψαύσατε τους όδοντας οας 
<Ήά τής γλώσοης, καί Οά αισί)αν- 
0 ήτε τήν παρουσίαν επικά ίΚσ- 
ματρς εν είδος όλισΌηοού επισ
τρώματος

Έ ψ ’ όσον τά επι καθίσματα 
διατηρούνται επί rmv. όδόντιον, 
τό μειδίαμά σας εινε ' εστερημέ·

νον πάση; /άριτος.
Σήμερον έφευρέθη ή Πεψοντε\η 

νέον είδος οδοντόπαστας Απο
συνθέτει τά επικαθίσματα-Διατη* 
ρεΐ τους οδόνταν στιλπνοτάτους 

Δοκιμάσατε την Πέψοντεντ. 
Ίδετε  πόσον καθαροί φαίνονται 
οί οδόντες σαα κατόπιν /ρήσεωΧ. 
’Ολίγων ήμερο»ν χρήσις τής οδον
τόπαστας ταύτης θά ηάζ κατα- 
πειση καθ ολοκληρίαν ιες)ί τής 
άποτελεσμαπκότητό; r ης

Αγοράσατε ο ήμερον τήν όδον- 
τόπασταν ταΰτην.
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Γιατι τόσο καιρό δέν μοΰ ελεγες δτι 

έχεις τόσο μεγάλην επιθυμίαν νά  σοΰ 

αγοράσω μία φωτογραφική μ η χ α ν ή __
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