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Ώ  ναι, άπήλανοα.... Τί άλλο θά (ονειροπολού
σα τάχα είς τον κύαμον. Τί άλλο, παρά μίαν
στιγμήν νά την ΐδ ω ;....  Και τώρα την έβλεπα
επί πολλά λεπτά, τά όποια έφαίνοντο νά ή σαν 
σταγόνες πεσονσαι άπό το κέρασμα τής θείας 
αμβροσίας είς την τροφήν τον παραδείσου.

Ναι, ενθυμούμαι καλά. Τά παραπετάσματα  
ή σαν άνεβασμένα, και τδ γναλί τον παραθύρου 
κατελάμπετο από την λυχνίαν την πλησίον, ήτις 
πρέπει νά ΐστατο επί τραπέζης κειμένης σύρριζα 
δίπλα είς τδ παράθνρον.

ΕΙχεν έλθη κ εκάθιαε σιμά στδ παράθνρον, 
βλέπονσα πρδς την τράπεζαν. Έ φ όρει λευκά· 
μόνον αί πλατείαι χειρίδες τον υποκαμίσου της 
είχον ερυθρόν κέντημα. ’Έ φερε τδ εργόχειρον 
κρεμαστδν περί τδν θειον λαιμόν της, κ ’ έκυ- 
πτεν αυτή έπι τής θεσπεσίας τραχηλιάς της, τής 
κολπονμένης με πτνχάς καί σχήμα ανέφικτοι' 
είς την πλέον ιδεώδη πλαστικήν. *Έ κυπτε, καί 
τί έκαμνεν; Ί σ ω ς  ήρίθμει τάς θηλειάς τού

πλεξίματός της. ’Έπαλλε γοργά τάς μακράς βε
λόνας της. "Ω, μ ε  αύτάς μου είχε περονήσει την 
καρδίαν  «Λ/’ είνε λίαν προσφιλής ή καίονσα 
πληγή....

Ίδ ο ν  στρέφει τδ αγλαόν πρόσωπον πρδς τά 
έξω. Βλέπει πρδς τδ μέρος μου. Καί τί βλέπει; 
θάλασσαν, σκότος, άβυσσον. ’Ώ , να ήτο δυνατόν 
να νποπτεύση δτι υπάρχει εν μανρον σημάδι 
εδώ ' μία βαρκούλα, καί στήν βαρκούλα μέσα, 
τί; "Εν σπάραγμα τον πόνον, ράκος ανθρώπινον.

Ίδ ο ν , μειδιά ' ώ κάλλος, ώ μορφή, ώ οπτα
σία !.... Ε ίδα τα δοντάκια της να λάμπουν, τά 
χείλη της να λουλουδίζουν, τα μάγουλά της νά 
μηλολονθονν.... Καί τώρα, γελά, μόνη της" ώ  
μέλος, ώ άνθος, φ  άατρον επίγειον !....

Τ ό  σώμ’ αυτό τό αιθέριο στή γη νά μή λογίση
Κ α ίτ ό  χαμόγελο ποτέ στά χείλη νά μή σβΰση.
Ν ά  μή φανή τό κάλλος σου πώς είν’ άπό τό χώμα·
"Ω, χαΐρε, το$ θανάτου, που μ’ Ιπότισες τό πόμα.

* *
* *
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' Ολόγυρα είχαν άνοιξη τά ελαιοτριβεία. Ά π ό  
τον 'Α χ . Ευσταθίου εγκαινιάζονται αί έργασίαι 
δι Αγιασμού, και τωοα ¿κόντευε νά έλθη Ά ϊ ς -  
Αημήτρης. Χρόνος ή νύκτα. 'Ε ν  ελαιοτριβέΐον 
ήτο^ πλησίον εις την οικίαν μας, άλλα δύο ένθεν 
κ ¿κειθεν του δρόμον αντίκρυ, άλλο εν πέραν 
τον μικρού χειμάρρου, και οκτώ ή δέκα άλλα τρι
γύρω εις τας δντικας και βορεινός άκρας τον 
χωρίου. Πολλοί έχουν ¿ξυπνήσει και κυκλοφο
ρούν εδώ κ εκεί, όπου ακούονται φαιδραι δμι- 
λίαι ακόμη και άσματα, η μάλλον κελεύσματα 
προς την βαρεΐαν αγγαρείαν του εργάτου, του 
ελαιοτρίπτον καί τον άδρακτίον με την τερά
στιον μανέλλαν. ’Ακόμη κ ’ ένας σαλεπτζής, νεω
τερισμός κ ι’ αυτό.

*
* *

. .  . Ί δ ο υ  έγώ, κωμάζω υπό τά παρά
θυρά της. Ο ντε φωνή, ούτε κιθάρα, ούτε 
στεναγμός. ’Έβαλα τάς κώπας εις άνάπαναιν, κ ’ 
εστάθην. Παρακαλώ τά ρεύματα νά μή μ ε  πα 
ρασύρουν. Έ δ ώ  άντικρύζει ακριβώς. Β λέπω —  
φευ, είνε ώραΐον νά έχη τις δμματα διά νά

βλέπη τούτο βλέπω το παράθυρου φωτισμένου-. 
Η  καρδία πάλλει, το παν ηρεμεί. Μ ή φυσάς, 

αυρα, μή μέ σύρετε, ρεύματα. Περιμένω τήν τρι
σόλβιόν στιγμήν . . . ”Ω, άς έλθη ή στιγμή έκεί
νη■ είνε ανταξία των αιώ νω ν καί εΐτα άς έλθη 
το μηδέν πλήν δταν εκείνη έπί στιγμήν άνα- 
τείλη, εις το μηδέν θά μείνη εν μόριον νπάρ- 
ξεως, καί εις το χάος μία άκτίς άναμνήσεως.
’Έ πλευσα, κι άπέκαμα, κ ’ εννκτώ θην.. . ’Ιδού  
τώρα, αφού διέσχισα άπό γωνίας εις γωνίαν, 
από τον κάβον τής μεσημβρινής ακτής, έως τά 
νώτα τον χωρίου, δλον το μήκος τού δυτικόν 
κολπίσκον, έφθασα κ εστεγάσθην υποκάτω εις 
τά Μ νημούρια’ εις τό κοιμητήριον τής πολίχνης 
τό κτισμένου επί τού δυτικού παραθαλασσίου 
λόφον, εις τήν εσχατιάν τής προεξοχής, έφ ’ ής 
κεϊται τό χωρών. Ό  κρότος τής κώ πης εις τό 
κύμα δεν ακούεται. Ν ύκτα χω ρίς σελήνην. Σκιά  
απλώνεται κάτω τής ακτής, τής ανταύγειας των 
αστερών επι τών μαρμάρω ν καί τών έπιτνμ- 
βιων πλακών. Μελανώτερον κάτω τό σκότος, εις 
τήν ρίζαν τού λόφον, εις τον άφρόν τον κύμα
τος. Ο φλοίσβος επιτάττει σιωπήν.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

Α'.

. . .  Ακόμη δέν ήνοιξαν αί πύλαι τής ’Α να
τολής να εΐσέλθη παμβασιλεύς ό ήλιος, κ ι’ ό 
γερο-Ι’ατζΐνος εσηκωθη, ηνοιξε τό καφενεδάκι, 
καί υπηρετεί τούς πρωινούς πελότας. Π ώς να 
χόρταση τις τον ύπνον εκεί, εις τά ώραΐα λυ- 
καυγή, εις τας γλυκείας ήούς τού φθινοπιόρου ... 
Εξύπνησα τρεις ώρας πριν φέξη, έξήλθα, καί 

καμψας ένα δρομίσκον,έ'φθασα εις τον αίγιαλόν.
Ό  αυγερινός τώρα είχεν ανατείλη. Άνήρχετο 

ύψηλα, υψηλά, ακολουθούμενος άπό έν αστεράκι, 
τό όποιον έ'τρεχεν ώς μαγευμένον κοντά του. 
Έ πάνιο  στην ράχην, άντικρύ, άνωθεν τού σκο
τεινού άλσους, έχόρευον δύο άλλα άστρα- φλοί
σβος καί ήχος έπληττε τήν ακτήν προς τά βο- 
ρειανατολικά έστρώνετο ρηχόν τό κύμα, καί οί 
βράχοι αριστερά μέ τάς λεύκάς οικίας, ώς φω- 
λεάς βράχων χυτάς κτισμένος επάνω των, εδέ- 
χοντο εις τούς πόδας τό προσκύνημα τών θω 
πευτικών κυμάτων.

Ό  γέρο-Γατζΐνος μού έκαμε καφέν, χωρίς νά 
τού παραγγείλω. Δέν ήτο ή ώρα τώρα δι’ ομ ι
λίαν. Ε ις τάς ιόρας τού ροδίνου λυκαυγούς κα- 
νέν τοιούτον δεν έχει τον τύπον του. Δέν είχε 
σκάσει ακόμη τ ’ αφιόνι. Ή τ ο  ή ώρα διά μαχ- 
μουρλίκι τουρκικόν. Αλλους θά  μού διηγείτο 
πολλάς ιστορίας- πώς ό γερο— Άκούκατος, τύν 
παλαιόν καιρόν, είχε λάβη τό επώνυμον τούτο, 
καθότι δταν εκαμνε τόν διαλαλητήν, εις τάς 
δημοπρασίας, επανελαμβανε συχνά έρωτηματι- 
κώς πρύ; τό κοινόν, «τ’ άκούκατε, βρέ παιδιά;» 
επειδή κατήγετο άπό τάς ’Αθήνας, δπου έπρο- 
φέρετο ουτω, άντί, ακούσατε· αυτός λοιπόν ό 
Ακούκατος, δταν είχε τό καφενεδάκι, εις τον  

άλλον γιαλόν, προ χρόνων, έρημος καί μονά
χος βτά ξένα. είχεν ώς κατοικίαν αυτό τό μαγα- 
ζάκι του, κ’ έκοιμάτο έπί τής σανίδος τού καναπέ, 
δύο σπιθαμών τό πλάτος, μέ δύο προσκέφαλα 

εις τάς δύο άκρας· ώστε, δταν ή θελε νά γυρίση 
άπό τό άλλο πλευρόν, άνεκάθιζε, κ’ έπλάγιαζε 
την κεφαλήν πρός τά εκεί δπου είχε πριν τούς

669

.πόδας. Ά λλ’ ήτο τόσον πρόθυμος νά περιποιή- 
ται τούς πελότας, ώστε ποτέ δέν εχόρταινε τόν 
ύπνον,καί άμα τού έκρουέ τις τήν θυραν, ξένος, 
πτωχός ή άστεγος, πάραυια εσηκώνετο καί τού 
ήνοιγε· καί τού έκαμνε καφέν ή φασκομηλιάν, 
καί αν είχε καί, αν δέν είχε πεντάλεπτον.

** *
Τά ελαιοτριβεία είχον άνοίξει ήδη, τρεις 

ώρας πριν φέξη. "Εν τούτων μ’ έξυπνούσε κάθε 
πρωΐ, δίπλα εις τήν πατρικήν μας οικίαν. ’Άλλα 
δύο ή σαν μντικρύ, πέραν τού μικρού ποταμί- 
σκου τής μούργας. Εν άλλο έκειτο έκεΐθεν τού 
δρόμου, καί άλλα οκτώ ή δέκα ευρίσκοντο εις 
τάς άκρας τού χωρίου, ολόγυρα εις τούς κήπους.

Πολλοί άνθρωποι έκυκλοφόρουν, πρωινοί. 
Κρότοι ευάρεστοι έπληττον τάς άκοάς. Ή κού- 
οντο πανταχόθεν όμιλιαι, γελωτες καί ασματα 
μάλλον κελεύσματα  άρχαιοπρεπή, συνοδεύοντα 
τήν βαρεΐαν άγγαρείαν τού άδρακτιοΰ μέ τήν 
μακράν δγκώδη μανέλλαν, τού εργάτου, καί τού 
έλαιοτρίπτου. Τηγανίτες έμοσχοβολούσαν παν
τού. Ο ί έλαιοτριβεΐς έκαλοπερνούσαν καθημε
ρινώς άπό τά φιλεΰματα καί τά κεράσματα τών 
-οίκοκυ ρ άδ ων.

Δέν έλειπαν καί οί νεωτερισμοί.*
Εσχάτως, ώς καί ένας σαλεπτζής άκόμα μάς 

ήλθεν εις τό χωρίον. Ο ί ολίγοι όμως πελάται του 
.άριθμούνται μεταξύ τού κινητού καί αγοραίου 
πληθυσμού, καμμία δέ οικοκυρά δέν θά  έπέ- 
τρεπεν εις τόν υιόν ή τόν σύζυγόν της κατ’ οίκον 
Λ-ά ζητήση σαλέπι να πιή απο τά χέρια τού
πλανοδίου ξένου............’Εάν έλειπε τό μαχμουρ-
λίκι, δ μπάρμπα—Δημήτρης ο 1 ατζΐνος θα  
μοί διηγείτο καί πάλιν πώς, τόν παλαιόν καιρόν, 
δταν αυτός ήτο καραβοκύρης, μάς έφερνεν είς 
τήν οικίαν ώς δώρον χαλβάν πολίτικον, δταν 
έγύριζεν άπό τά ταξείδια, καί πώς, δταν ό ίδιος 
είχε γείνη μπακάλης έπωλούσε τό μαύρο χα- 
βιάρι μέ το βαρελακι ως ταραμαν, προς ες 
δραχμάς τήν όκάν. Π λήν αί ώραι τού λυκαυ
γούς δέν επιτρέπουσιν εκμυστηρεύσεις.

”Ω, αί ώραι τού λυκαυγούς!  ’Ιδού αυτό
ματοι ήξαν πύλαι ουρανού, άς έχουν ώραι' πλήν 
άς άφήσωμεν τούς παλαιούς, καί ας ψάλωμεν 
μετά τού Κοσμά τού θεσπεσίον. «Προσενωπίω 
σοι ώραι, ύπεκλίθησαν φώς γάρ, καί προ πο- 
δών ύψίδρομον πέλας, Χριστέ....»

’Ιδού, άριστερά μας, μεταξύ τών βράχων, εν 
λείψανον σεσαθρωμένης ξύλινης αποβάθρας, καί 
δύο βαθμίδες κάτω υποβρύχιοι. Μ ία βάρκα 
φαίνεται εκεί δεμένη. Δυο μορφαι πλησιάζουν, 
ό εις φορτωμένος μέγα ζεμπίλι, ό άλλος με 
έλευθέρας τάς χεΐρας, κύπτων καί άνασηκώνων 
τήν περισκελίδα του. Ό  Γιάννης τής Σοφού- 
λας υπάγει διά τόν άρσανάν. Ό  υιός του, ό Ν ι- 
κολός, λύει τήν μπαρούμα, ο πατέρας βάζει τά 
κουπιά- ό μικρός πηδά μέσα, ή πλώρα στρέφε
ται πρός τό πέλαγος. Τόσον πρωινός ήδη ο 
Γ ιάννης τής Σοφουλας! Με τα ροδα τής αυγη^ 
τρέχει είς τήν ισόβιον καθημερινήν άγγαρείαν 
του. ’Εργασία ολοήμερος εκεί, και κροτος, και 
«ώδινες ώς τικτούσης». Αλλ οσον και αν 
κοιλοπονούν, όσον και αν καταπονούνται οι 
άνθρωποι διά νά κατασκευαζωσι «τείχη τριτο- 
γενή», ή θάλασσα θ ά  καταφάγη μίαν ημέραν 
όλους τούς δρνΐνονς δράκοντας, «δή ωκ λεβάί- 
αθανς», όπως λέγει ό Μ πάϋρων. « Εν πνεύ- 
ματι βιαίω συντρίψας πλοία Θαρσεύς.»

*& #
ΤΩ αυγή, γλυκεία αυγή, πού άνθεΐς καί ροδί

ζεις εκεί είς ύψος, άλλά και τοσον χαμηλα επά
νω άπό εκείνην τήν ράχην τήν άντικρυιήν τής 
άκτής πού κλείει τόν λιμένα. Ευτυχή τ’ άρνά- 
κια τά βόσκοντα εκεί στά πλάγια τού βουνού, 
πού φθάνουν έως τήν κορυφήν τής ράχης καί 
πηδούν καί χορεύουν, και σε απολαύουν εγγυ- 
‘θεν, καί μεθύουν, ώ αυγή, άπό τ ’ άρώματά σου. 
Πλέον ευτυχή τά πουλάκια, πού πετούν άπό 
κλώνα είς κλώνα, καί σκιρτούν καί άναγαλλιά- 
ζουν είς τήν θείαν επαφήν σου.... Ευτυχής κι’ 
ό βοσκός, πού τόν έξύπνησες τώρα ναρκωμένον 
άπό τήν δροσιάν σου, καί πετά τήν κάπαν του, 
κι’ αρπάζει τήν μαγκούραν του καί τρέχει νά 
σαλαγήση τά πρόβατα, νά ένεργήση τόν πρωι
νόν άμολγόν, σφυρίζων καί άφροντις, καί τόσον 
πολύ ε'υΐ'υχής, ο)θ>τε ουτε το Όποΐΐτευει.

** ^

Νά υπάγω μαζί; Τ ί νά κάμω; Ά λλα πρός τι 
νά μείνω ; Νά πλεύσω μέ τούς λογισμούς μου, 
μέ τό πάθος μου. Θά είμαι μαζί μέ άλλους. 
Αυτοί δέν θά  ήξρρουν τίποτε κι έγώ άνέτως 
θ ά  διαλογίζομαι. <3ά εντρυφώ εις τήν λύπην 
μου.



670

Δεν ένόησα πώ ς εύρέθην μέσα στην βάρκαν. 
Έκκινούμεν. Ε ις βράχος μισοφαγωμένος από 
τό κύμα, και από τά πατήματα τών πρό αιώ
νων λεμβούχων και ναυτών, και δυο δοκίδες, 
από σκληρόν ξύλον, τό όποιον δέν έσάπησεν 
ακόμη ύστερον από γενεάς καί γενεάς, έπέχουν 
θεσιν προκυμαίας.

Ό  γέρο—Μορφούλης, οΐκοκύρης τής πρώτης 
επί τού θαλασσοπλήκτου βράχου οικίας, Ιδού 
έξύπνησε, κατήλθεν, ετοιμάζει τούς γάντζους 
τούς πράγγες, τά καμάκια του, λΰει την βαρ
κούλαν του, καί πηγαίνει διά πρωινόν γΰρον, 
περί τον λιμένα.

Ε π ά ν ω  από τού Μορφούλη είνε ή καλύβα 
τής Μπατλίνας καί τής γρηά —  Μαλαμμίτσας, 
παραπάνω είνε τό κελλί τού Φάλκου τής Με- 
λάχρως, καί άνω υπερέχει τό παρεκκλήσι τού 
'Α γ. Νικολάου, προστάτου των θαλασσινών. 
Α ί θυρίδες του πάμφωτοι- κανδήλαι καί λαμ
πάδες καίουν εκεί. Ό  παπά— Γληγόρης θ ά  είχε 
χορτάσει τον ύπνον, καί ήρχισε πολύ πρω ΐ την 
λειτουργίαν του.

Ό λ ο ς  ό γιαλός ροδίζει γύρω. Τά κύματα 
φρικιούν ήρέμα, καί τό φωσφόρισμά των, άν- 
ταυγάζει αποχρώσεις ερυθρού γαροφάλλου. Ή  
Ά λοΐνα , ή νοικοκυρά τής πρώτης οικίας, αρι
στερά από τού Μορφούλη, άνοιξε την πόρτα 
τού μπαλκονιού της, καί τινάζει είς την θάλασ
σαν τά σινδώνια της. Τ ίς οίδε; θ ά  έχη ίδεί 
κακόν όνειρον, πώς τής έκαμαν μάγια, καί 
προσπαθεί νά ρίψη είς τά κύματα την κακήν 
γοητείαν. Η μ ά ς  δμως δέν μάς κολλά. Ή  θά 
λασσα εινε αγνή, άμόλυντος.

Ό λίγους ερήμους βράχους παραπλέομεν δπου 
δέν έχουν κτίσει ακόμη επάνω εις τά φαντα
στικά οικόπεδα. ’Έ πειτα  φθάνομεν κάτω από 
μίαν οικίαν, μέ είδος ισογείου αποθήκης συνε- 
χομένης. Ό  μάστρο— Μεθινός, ό ιδιοκτήτης, 
έχει καταβή ήδη είς τον αίγιαλόν, έχει άναμ- 
μένον τον κρεμαστόν λύχνον του, καί είς τό 
φ ώ ς τό άμυδρόν καλαφατίζει μίαν βάρκαν, 
συρμένην είς τήν άμμον επί τής ξυλίνης έσχά- 
ρας, άποκάτω α π’ τό μπαλκόνι, τάς αντηρίδας 
τού οποίου φθάνει μέ τούς άφρούς του, δταν 
αναπηδά είς ώραν φουσκοθαλασσιάς, τό κύμα. 
Μακάριος θνητός, μέ τό σαρίκι περί τήν κεφα- 

«λήν του, μέ τόν ψαρόξανθον μύστακα, μέ τήν

ξυλίνην σφύράν του, οπού άκούομεν τούς κτύ
πους της από τήν βάρκαν μας, άνάμεσον εις τόν 
φλοίσβον τής άποθαλασσιάς.

Πλέομεν ακόμη προς τόν μυχόν τού δρμου. 
Δίπλα εις τού Μ αθινού λευκάζει ανάμεσα είς 
δασύλλιον αμαυρόν ή οικία τού καπετάν Χαρ- 
μόζου. Ό λ η ν  τήν ζωήν του είχεν αρμενίσει είς 
τό Αίγαίον καί τήν Μεσόγειον,καί τώρα γηράσας 
άπεσύρθη είς τό καταφύγιον αυτό τής παραλία: 
δπου μονάζει μέ τήν γρηάν του, άτεκνος μέ μίαν 
ψυχοκόρην, είς τό βάθος αυλής καταφορτωμένης 
από γάστρες, άνθέων καί φυτών, από άναδεν- 
δράδας καί χλόην. Τό παράθυρου του ιδού 
ανοικτόν καί φωτισμένον. Ό  γέρο— Χαρμόζος, 
μέ τά νυκτικά του, κάθεται πλησίον, καπνίζει 
τήν πίπαν του, καί αναπνέει άπλήστως τήν 
ψυχράν αύραν. Μία φλόξ λάμπει ίσα μέ τήν 
βάσιν τού παραθύρου. ’Έ χει ανάψει τό καμι- 
νέτο του διά νά ψήση καφέν.Κατά πάσαν νύκτα, 
ως διηγείτο ό ίδιος, τακτικά δύο ή τρεις φοράς 
σηκώνεται, καί άνάπτει τήν πίπαν του. Ά ναζή 
τάς θαλασσινάς έξεις του, τάς εκ περιτροπής 
φρουράς, καί σκάντζα-βάρδιες τού καραβιού, 
όποΰ τού είχαν γείνη δευτέρα φύσις.

** *

Πλέομεν καί φθάνομεν προς τά ρηχά, είς 
τήν αμμουδιάν πέρα. Ε π ά ν ω  στό μπαλκόνι τής 
ακρινής οικίας τού χωρίου, μεγάλης νεόκτιστου 
οικοδομής, ό γέρο— Χαριστίδης έχει ανοίξει τήν 
πόρταν, καί μέ άναμμένον τό μακρόν τσιμ
πούκι του, κάθηται επί θρονίδος, καί κυττάζει 
ρεμβός τό πέλαγος. Ό  γέρων φαλαγγίτης, Μα- 
κεδών τού παλαιού καιρού, έχει κτίσει φωλεάν 
τώρα είς τό γήρας, αφού επέρασεν δλην τήν 
νεότητά του ατό φτερό. ’Έλαβεν εις γάμον τήν 
θυγατέρα ενός ομήλικός του, τήν οποίαν είχε 
φιλεύσει πολλάκις κομφέτα καθ’ δν χρόνον 
έπήρε τήν σύνταξίν του, καί τώρα εκείνη τού 
αποδίδει θάλπος εις τό γήρας, καί αυτός άγάλ- 
λεται νά είνε πατήρ τών έγγόνων του. Φορτον- 
νατε σένεξ !

’Ακόμα μία τελευταία οικία, νεόδμητος. 
’Άλλος γέρων τήν έχει κτίσει. Ό  γέρο — Μένος, 
ή ζώσα άντίθεσις τού γέρο — Χαριστίδη. Ή τ ο  
επί σαράντα χρόνια γραμματεύς τού Λιμεναρ
χείου εδώ- έπήρε σύνταξιν φροντιστού, καί δέν

ήθέλησε νά φύγη από τόν τόπον. Δύο ή τρεις 
φοράς είχε κινδυνεύσει νά πιασθή είς τά βρό
χια τών προξενητριών, πρεσβύτης ήδη. "Υστε
ρον έπέστρεψε τόν αρραβώνα, κ’ έμεινε μέχρι
τέλους άγαμος  ’Ιδού ανοίγει τό παράθυρόν
του. Αυτός δέν έχει ούτε τό καμινέτο τού Χαρ- 
μόζου, ούτε τήν πολυθρόναν τού Χαριστίδου. 
Μόνον μίαν τεραστίαν πίπαν, τής οποίας ό 
καπνός, είς τό χάσμα τού παραθύρου, στροβι
λίζει προς τά ύψη.

Τό λυκαυγές αραιόν, αΐθριοΰται. Τά ρόδα 
τά ερυθρά γίνονται βαθμηδόν λευκά. 'Η  με
γάλη Μορμώ φεύγει, υπάγει νά βυθισθή προσ- 
καίρως είς τ’ ανήλια άντρα της. Ή  γλυκεία 
Μορφώ έπιφαίνεται, κι’ απλώνει τήν πλουμι
στήν οθόνην της, τόν πέπλον τόν διαφανή, πέρα 
πέρα είς δλην τήν πλάσιν. Ούτε ιδέαν είχα 
διατί ήλαύνομεν έπιμόνως προς τά βόρεια, έτώ 
ή κατεύθυνσίς μας έπρεπε νά ήτο μάλλον προς 
τά  βορειοανατολικά. ’Άλλως, δέν ερωτώ ποτέ 
διατί τούτο, διατί εκείνο. Διά νά έρωτήση τις 
άνθρωπον, καί μάλιστα ναυτικόν, πρέπει νά 
τόν «χασομερήση», κ’ εκτός τούτου, συνήθως 
μανθάνει τ.ς τόσα μετά τήν έρώτησιν, δσα ή- 
ξευρε καί πριν έρωτήση. Τέλος ή απορία έ- 
λύθη.

Ή  μικρή φελλούκα, έφ’ ής εύρισκόμην μετά 
τών δύο φίλων μου, πατρός καί υιού; δέν ήτο 
δική των. Τήν έπήραν προσωρινώς, διά νά υπά
γουν νά ξεφουντάρουν τήν ίδικήν των βάρκαν 
ολίγον μεγαλειτέραν ούσαν. Αΰτη ήτον αραγ
μένη προς τόν μυχόν τού δρμου, μεσοπόντιος, 
μακράν τής ξηράς. Έ φθάσαμεν. Έ μβήκαν 
κι’ οί δύο είς τήν μεγάλην βάρκαν, άνέσυραν 
τήν άγκυραν, καί σκοπόν είχαν νά έπανέλθουν 
καί μέ τάς δύο είς τό ’ίδιον μέρος, εις τόν μικρόν 
μώλον τού γέρο-Μορφούλη, διά ν’ άφήσουν τήν 
μικρήν σκάφην, τήν ξένην, καί είτα, μέ τήν 
ίδικήν των, νά πλεύσουν είς τό τέρμα των.

Α ίφνης ό Γιαννούλης, δστις δλίγας μόνον 
άκαταλήπτους φράσεις είχεν αποτείνει εις τόν 
υιόν του, από τήν ώραν πού έμβαρκάραμεν—είς 
τάς οποίας ό υιός του είχεν απαντήσει μέ εΐδός 
τ ι βόμβαυ,. έπίσης άκατανόητον — ήνοιξε τό 
στόμα, καί μού είπε, καθαρά όπωσούν :

— Αυτό σού είπα τήν ώρα πού ήρθες νά σε 
πάρουμε μαζί καί δέν έκατάλαβες.

— Τ ί μού είπες ; ή ρώτησα έγώ.
— Ε ίπα , θά  πάμε μιά στιγμή νά σηκώσουμε 

τό σίδερο τής δικής μας βάρκας, καί στό γύ 
ρισμα σέ παίρνουμε.

Πού νά καταλάβω, τώ δντι ! Τήν ώραν 
έκείνην, πού έπήγα νά έπιβιβασθώ, κάτι είχε 
μουρμουρίση ό μαστρο-Γιάννης : «σίδερο. . . . 
βάρκα.............. σέ πάρουμε.» Έ γ ώ  είχα υπο
θέσει δτι έλεγε νά «ταθώ έωσότου σηκώσουν 
τό σίδερο (ήτοι τήν άγκυραν) αυτής έκείνης τής 
φελλούκας, καί τότε νά πηδήσω μέσα.

* *
Ώ ς  τόσον, ή μικρή φελλούκα αυτή, μού 

άρεσεν έμενα, κι’ όχι ή βαρειά βάρκα ή άλ/.η. 
Αυτήν τήν έλαφράν σκάφην θά ή μπορούσα νά 
τήν κυβερνώ κ α ιν ά  τήν ελαύνω,. χωρίς κόπον 
μόνος μου.

Τότε έσκέφθην δτι ποτέ, είς δλην τήν ζωήν 
μου, δέν θ ’ άπεφάσίζα νά ζητήσω άπό κανένα 
από τούς γηραιούς, τούς βραχύλογούς καί 
σκυθρωπούς γερολύκους τής θαλάσσης, τούς 
παίζοντας πρέφαν καί καπνίζοντας μακρά 
τσιμπούκια, πρωί καί δειλινόν, εις τόν καφενέν 
τού γέρο-Τζανιάκου, νά μού δανείση τό «φελ- 
λούκι» διά νά υπάγω ολομόναχος είς μακράν, 
ιδιόρρυθμον θαλασσίαν έκδρομήν. Είνε αληθές 
δτι τώρα ή μην ανέτοιμος δλως. Ούτε τροφήν 
είχα, ούτε νερόν, ούτε κανέν έργαλεΐον ή δπλον. 
Μόνον ένα πακέτο καπνόν κ" ένα κουτί σπίρτα.

Α λλά τί μ’ έμελε; Ποτέ δέν έκαμα τίποτε 
κατόπιν ετοιμασίας. Κ αί δταν ήτοιμάσθην διά 
τίποτε, παρέλειψα νά τό κάμω.

Λοιπόν είπα στον Γιαννούλην :
— Δέν λυπάστε τόν κόπο σας, νά τό πάτε 

αυτό τό φελλούκι ’πίσω ;
— Μά πώς νά κάμουμε ;
— Νά τραβήξτε τόν δρόμο σας, καί ν’ άφή- 

σετε τήν βαρκούλα ’ς έμέ. Έ γ ώ  τήν αράζο».
— Τά καταφέρνεις*;
— Κ ι’ άν είμαι ατζαμής, θά  φωνάξω κανέναν 

νά μέ ξαλαφρώση.
— Καί δέ θάρθης μαζί, πέρα ;
— Τί μέ θέλετε*, γι*χ μπελά ;
— Λοιπόν, καλό βράδυ ! είπεν ό μαστρο- 

Γ  ιάννης. f
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— Κατευόδιο σας !
** *

Ό  Γιαννούλης ήσθάνθη ίσω ς μεγάλην άνα- 
κούφισιν. Μεγαλειτέραν, πιστεύω, ήσθανόμην 
εγώ, διότι τους άπήλλαξα από τό βάρος μου. 
’Ιδού τώρα εύρέθην μόνος, κάτοχος τής μικράς 
λέμβου. Ναύτης κ’ επιβάτης έν ταύτφ· κυβερ
νήτης και ναύκληρος και πιλότος και μούτσος 
τής έλαφράς σκάφης.

Μόνος- μόνος με τούς λογισμούς μου, εις την 
διάκρισιν τού κύματος, εις τό έλεος τού άνεμου 
και τής τρικυμίας. "Οταν έχη τις πληγήν, βα- 
Οειαν, κρυφήν, είς τήν θάλασσαν πρέπει νά 
πλέη, μόνος, ολομόναχος.

Μεγαλειτέραν ευτυχίαν δέν είχα γευθή. ’Ή μην 
τότε, ώς έγγιστα, τριακοντούτης, καί προ πολλού 
ήδη ειχον άρχίση ν ’ άπογοητεύωμαι από τήν 
ζωήν !

’Έ λαβα τάς κώπας, καί άπεμακρύνθην 
τάχιστα από τούς βραχώδεις λόφους, έφ’ ών 
εκτείνεται αραιά ή άκρα τού χωρίου. Έ π λη - 
σίασα αριστερά προς τήν βουνώδη λωρίδα, τήν 
κλείουσαν άνατολικώς τον λιμένα, κ’ έβαλα 
πλώρην πρός τό άκρωτήριον μεσημβρινώς τής 
λωρίδος αυτής. Άντίκρυσα μετ’ ολίγον δλην τήν 
πρόσοψιν τής πολίχνης, με τούς διπλούς προ- 
βλήτας πρός τάς δύο εσχατιάς μέ τήν βαθεΐαν 
λάκκαν καταμεσής, μέ τούς καταλεύκους οίκί- 
σκους, καί τά  δύο καμπαναριά τών δύο κυριω- 
τέρων ναών, άποτελούντα δλαωραίον σύνολον.

Ή  ’μέρα είχε φέξει ήδη, καί μίαν ακτίνα 
έβλεπα ν ' άγλαΐζη τήν ά'κραν κορυφήν τής 
Χαραφίλτζας, τού κεντρικού βουνού, κατέναντι 
μου πρός δυσμάς.

’Ά φ ησα  δεξιά τό Δαυκαλειό, έν σύμπλεγμα 
χαμηλών βράχων αποτελούν γραφικήν πολύ- 
κολπον νησίδα (τό καλλίτερον μέρος διά νά 
λούεται τις) είς τό κέντρον τού ανατολικού 
δρμου· αριστερά τά Λαζαρέττα, τά πάλλευκα 
κτίρια μέ τήν υψηλήν σκάλαν καί τήν μακράν 
μαρμαρίνην αποβάθραν των, κ’ έφθασα είς 
τον κάβον τής Μπούτας. Ούτω καλείται ή μεγάλη 
ανατολική λωρίς, ή κλείουσα τον λιμένα. Έ κεΙ 
συνήντησα κατάπρωρα μεγάλην αλιευτικήν 
βάρκαν. Ή σ α ν  οί Διαλεταίοι, έπιστρέφοντες 
από άγραν νυκτερινήν. Μοΰ έκραξαν «Καλη ■ 
μέρα».

—  Δέν μου λέτε, τούς ήρώτησα εγώ* τήν 
γνωρίζετε τήν φελλούκα, αυτήν πού έχω, τίνος 
εινε ;

— ΤΑ ! τήν έπήρες άναρώτα ; μοΰ εΐπεν ό 
εις τών δύο αδελφών.

— ’Έ τσ ι έτυχε.
— Τήν γνωρίζω- εινε τού καπετάν Γ  ιώργη 

τού Τσίγκου.
—  Μοΰ κάνετε τήν χάρι, άμα τον ίδήτε, νά 

τού ’πήτε δτι θ ά  γυρίσω τό γληγορώτερο, καί 
λυπούμαι διότι δέν ήτον εύκολο, τόσο πρωί, νά 
ζητήσω τήν άδειάν του. ’Έ πρεπε νά πάω νά 
τον έξυπνήσω στο σπίτι, κ ι’ αυτό θά  ήτον ακόμα 
μεγαλειτέρα τόλμη καί χωριατιά, παρά δτι τού 
πήρα τήν βάρκα.

— Μή σέ μέλη, κάμε τό ζέφκι σου, εΐπεν δ 
έτερος αδελφός. ΙΙού αδειάζει κείνος α π ’ τό 
χουβαρδαλίκι νά θυμηθή τήν βάρκα του!

*# $

’Έπλευσαν εκείνοι πρός δυσμάς, εγώ πρός 
άνατολάς, κ’ έμακρύνθημεν. Μετ’ ολίγον 
έφθασα όπισθεν τής Μπούτας καί άντίκρυσα 
τον ήλιον, δστις προ μικρού είχε προβάλη άπό 
τήν φαιάν λευκήν κορυφήν τής νήσου τής άντι- 
κρυνής. Ή  άπσθαλασσιά τού πελάγους, άνάμεσα 
είς τούς σπαρτούς βράχους, οί οποίοι έφαίνοντο 
ώς βοσκήματα τών θαλασσών, άπεσπασμένα 
άπό τούς τραχείς κόλπους τού κρημνώδους 
ακρωτηρίου, έκαμνε νά χοροπηδά τήν σκάφην 
μου, κ’ εγώ έχόρευα μαζί της.

Εύρισκόμην τώρα υπό τό κτήμα άκριβώς 
ενός θείου μου, τού γέρο-Οίκονόμου, τού 
κοινώς καλουμένου Νταντοΰ. "Ολη ή μακρά 
έκτασις τής άνατολικής Μ πούτας εκατοντάδες 
στρεμμάτων, είχον καλλιεργηθή είς άμπέλια καί 
περιβόλια. Α ί πτυχαί τού εδάφους έσχημάτιζον 
τέσσαρας ή πέντε λάκκας ή κοιλώματα, καί παν 
κοίλωμα άπετέλει νεοφύτευτον άμπελον. Έ κ εΐ 
μία φωνή έκραξε.

—■ Έ ! ααμπά χαΐρολσονν ! Νε χημπέρ ;
( Καλη μέρα· τί νέα ;)

’Ανέβλεψα καί είδα τον Κώσταν. Ή τ ο  ισό
βιος καί άμισθος παραγυιός τού γέρο’— Νταντού, 
ό άθωότερος καί αγνότερος τρελός τού κόσμου. 
"Ολη ή τεραστία καλλιέργεια είχε γείνη, κατά 
τό πλεΐστον, διά χειρών του. Ε ίχε ζήσει, δταν
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ήτο άκόμη νέος καί γνωστικός, είς έ'να Τουρκο- 
μαχαλάν τής Πόλης, καί τού είχε μείνη ώς έ'ξις 
νά λέγη συχνά Τουρκικάς λέξεις. Δέν έκάλει 
ποτέ άνθρωπον μέ τ’ όνομά του, άλλ’ ή τού 
ήλλαζεν αύθαιρέτως τ ’ όνομα, ή τού έβγαζε 
παρατσούκλι. Ή τ ο  πάντοτε ευ'θυμός, καί ποτέ 
δέν έσκυθρώπμζε.

—  Καλημέρα, Κώστα, είπα εγώ. Έ πή ρα  
αυτήν τήν βάρκα νά βγώ στο σιργιάνι.

"Ολα σχεδόν τ’ άμπέλια τής Μπούτας, κατη
φορικά, έφθαναν έ'ως τό κύμα. Έπλησίασα εις 
τήν μικρόν (άγκαλίτσαν τού γιαλού,,Λέπήδησα 
έξω, κ’ έδεσα τήν παρούμα—τό σχοινίον τής 
πλώρης—είς τον λαιμόν ενός βράχου. Έ κάθησα 
διά νά ξαποστάσω άπό τήν κωπηλασίαν.

— Σηέντζες ίστέρσιν ; μού έφώναξε μακρό- 
θεν ό Κώστας. Βάρ τπόκ. (Π ιπεριές θέλεις; ’Έ χω 
πολλές.)

Βεβάίως θ ’ άνελογίσθη μέσα του δτι, είς τήν 
προβεβηκυΐαν άίραν τού φθινοπώρου, δέν 
υπήρχαν πλέον ούτε σταφύλια, ούτε κυδώνια— 
τό όψιμώτερον δπω ρικόν--διά  νά μέ φιλεύση.

Καί έν τή άκακία του έφαντάζετο δτι κ’ ή 
φρέσκαις πιπεριές ήσαν επίσης είδος φρούτου. 
’Αλλά δέν ύπώπτευε πόσον ήτο εϊρων, καί δέν 
άνελογίζετο άν πράγματι είς τήν πνευματικήν 
μου διάθεσιν είχα άνάγκην καυστικών ουσιών.

— ’/ ατεμεμ, είπα εγώ. (Δέν θέλω). ,Ε κμεκ  
βάρ ; (Ψ ω μ ί έχεις ;)

—  Β άρ τσόκ.
Ά πήλθε ταχύς πρός τήν μικράν καλύβην, 

δπου διενυκίέρευε συνήθως, διότι μόνον τά 
Σαββατόβραδα κατήρχετο εις τήν πόλιν. Μετά 
δύο λεπτά τον είδα νά έξέλθη κρατών τον τορ- 
βάν του, καί νά κατέρχεται πρός εμέ. ’Έ φθασε 
πλησίον μου,* έβγαλεν άπό τον μάρσιππον μίαν 
κριθαρόπητταν, καί μού τήν έδωκε. Έ γ ώ  
έκοψα μέ τήν χεΐρα τό τρίτον τής πήττας, καί 
τό άλλο τό έρριψα ’πίσω είς τον τορβάν.

—  Σ αράπ γιόκ  εΐπεν ό Κώστας.
’Έλεγε τούτο μέ θλιβερόν τόνον, ώς νά  έλυ- 

πεΐτο διατί νά μή έχη τό κυριώτερον ευφραντι
κόν ποτόν νά μοΰ προσψέρη.

— Δέν θέλω κρασί, είπα έγώ. Νερό νά μού 
δώσης,

Έ πήγε, καί μετ’ ολίγον έπέστρεψε μ’ ένα 
φλασκί γεμάτον.

— Μοΰ τό δίνεις δλο τό φλασκί, στήν βάρκα; 
είπα έγώ.

— Π άρ’ το, είπε- ζαράρ γιόκ. (Δέν βλάπτει). 
Μού έδειξε διά χειρονομίας μακράν καί πο

λύκλαδον φλασκιάν, φέρουσαν πολλά φλασκιά 
ώριμα ήδη, τά όποια έχρειάζοντο μόνον νά τ ’ 
άποκόψη τις καί νά τά σκαφιδάιση, διά νά γεί- 
νωσιν έτοιμα πρός χρήσιν.

— Έϊ'βαλά  (ευχαριστώ).
’Έλυσα τό σχοινίον τής βάρκας καί άπέπλευ- 

σα. Ιδ ο ύ  τώρα είχα τεμάχιον κρίθινου άρτου,
, καί φλασκίον μέ νερόν, τό όποιον ό ήλιος θ ά  
έκαμνε μετ’ ολίγον νά βράση στο άμπάρι τής 
βάρκας. Τ ί θά  μ’ εμπόδιζε νά παρατείνω επί 
μακρόν τήν εκδρομήν ;

Β'.

 Τό νερόν ΰψ ώ ιεται όλονέν. Μέσον δέν
είχα νά τό εκκενώσω, καί μόνον μέ τής χού
φτες, αν ή μπορούσα. Ε ίς τήν προσπάθειάν μου 
δπως πλατύνω τό στόμιον τού φλασκιού, τό 
όποιον μού είχε δώσει ό άφελής Κώστας — τό 
νερόν πού είχε μέσα είχε βράσει ήδη εις τήν 
φλόγα τού ήλίου καί ήτο άχρηστον πρός 
πόσιν — τό φλασκί έρραγίσθη κ’ έτρύπησε, 
κ’ έγεινε σχεδόν καί δ ι’ άντλ.ησιν άνωφελές. 
Α πέχω  ίσον διάστημα άπό έκαστον τών τριών 
νησίων, τά όποια φράττουν τό στόμιον τού 
λιμένος, καί άπό τον κάβον τον δυτικομεσημ- 
βρινόν. ’Ά ς  γείνη δ,τι γείνη. Π ιθανόν νά 
βουλιάξη ή βάρκα, κ’ έγώ μαζί. Έ α ν  δέν ή μ
πορέσω νά σωθώ κολυμβών, θ ’ αύτοκτονήσω 
άκονοίως. Κ αί θά  εινε ευκταία άπαλλαγή, 
χωρίς ευθύνην και χωρίς κόλασιν. Ά ς  ταχύνω 
τήν κωπηλ.ασίαν, διά νά μή μοΰ μείνη άμφι- 
βολία περί τού άκουσίου τής αυτοκτονίας. ’Ά ς  
καθίσω στά κάργα, δπως λέγουν οί ναυτικοί. 
Λυπούμαι τήν ζωήν άρά γε ; . .  .

Ε νθυμούμ α ι δτι είχα άρρωστήσει βαρειά, τον 
παλαιόν, καιρόν, δταν ήμην πολύ νέος, καί 
τέλος ειχεν άρχίσει ή *άνάρρωσις. Ώ ς  έν δνι ίρω 
καί έν έγρηγόρσει, έλεγα μέσα μου: «Νά κάμη 
τις τον μισόν δρόμον καί νά  γυρίση ’πίσω, εις 
μίαν πορείαν άφευκτον; Δέν θά  εινε κόπος 
διπλάσιος, άφού ιίέλλει έξ άπαντος νά τον ξα- 
νακάμη ; » . . .

*



Ιδού τάιρα, ετέθην οίονεί έκτος τον νόμον, 

εκτός τώ ν κοινώ ν ανθρω πίνω ν συνηθειώ ν κα'ι 

του πρέποντος. Έ π ή ρ α  τη ν  βάρκαν αυτήν, 

σχεδόν τη ν  έκλεψα, χωρίς νά  τό προμελετήσω, 

καί όλως κατά τύχην, χωρίς τη ν  άδειαν του 

κυρίου της. ’Έ φ υ γ α  τη ν  πατρικήν οικίαν, καί 

απουσιάζω διαρκώς έν νυχθημερόν σχεδόν, 

χωρίς νά  δώσω εϊδησιν είς τούς οικείους. Φευ ! 

ο ί δυστυχείς α υ το ί! όποιος πόνος καί οποία 

τυψις ! Ε ίθ ε  νά  είχον υιόν κα ί αδελφόν κα λ- 
λ ίτερ ο ν . . .

Κ α θ ’  δλα τά  φαινόμενα δέν είμα ι ικανός νά 

φανώ χρήσιμος εις αυτούς. ’Ιδού, τώ ρα, μέ δλην 

τή ν  βαθεΐαν ευαισθησίαν κα ί τή ν  τυφ λήν φ ιλο

στοργίαν τω ν, μετά τόσας ώρας, εύ'λογον είνε 

οτι θ ά  ήρχισε «ν ά  τό γεμίζη  ό νους τω ν » — νά 

συνηθίζουν, δηλαδή, είς τή ν  ιδέαν, δτι κάτι κα

κόν μου συνέβη, καί συμφορά έπήλθε — καί δτι 

δέν θ ά  μ’ έπανίδουν πλέον. Δέν θά  είνε κόπος, 

ματαιότης, κρίμα, άφοΰ έχουν αρχίσει ήδη νά 

συνηθίζουν είς τή ν  ιδέαν τού χωρισμού, νά  μέ 

ΐδούν νά  γυρίσω  έξαφνα ’πίσω ; . . .  ’ίσιος, διά 

νά  μέ χάσουν πάλιν μετ’ ού πολύ, καί πλέον 

διά πάντοτε ; Δέν θ ά  είνε καλλίτερον τάιρα, 
παρά ίργότερα είς τό μέλλον ;

~Ω Θεέ μου, δός μου φ ώ τισ ιν !... ’’Α ξ ιό ν  σ η - 

μειώσεως είνε δτι εις δλον αυτό τό διάστημα 

τής ημέρας κα ί τής νυκτός, ενώ έπλανώ μην 

εδώ κ ’ εκεί εις τή ν  διάκρισιν τώ ν κυμάτων, δέν 

συνήντησα πλέον άλλο πλοΐον πουθενά, εκτός 

τής αλιευτικής βάρκας τήν οποίαν τό πρω ί είχα 

«ντιπ ρ ω ρ ή σ ει. Κ α ί  δταν, μετά τή ν  δύσιν τού 

ήλιου, έξάνοιξα μακράν έ'να πανί, πάραυτα μού 

ήλθεν ιδέα δτι θ ά  είχαν στείλει προς άναζήτησιν 

κα ί καταδίω ξίν μου, κ ’ έσπευσα μέ βίαν 

κωπηλασίας νά  κρυφθώ δπισθεν τής νησίδος, 

δπου πλησίον εύρέθην, διά νά  μή μέ άνακα- 

λύψη ή  φανεΐσα εκείνη βάρκα μέ τό ίστίον τό 
λευκόν.

*
*  *

. . . ’Α φ ο ύ  μ ’ έπήραν τά  ρέμματα, κ ’ ένυκτώ- 

θ η ν  —  είχε κατέλθη άμφιλύκη, κ ’ έρρόδισε 

πάλιν είς τή ν  δύσιν τ ’ ουρανού τά  θεμέλια, 

υψ ηλά από τά  ϊόχροα ακρογιάλια τ ’ άντικρυνά 

—  μέ ώθησε τ ’ απόγειο έξω από τον όρμον 

τού κόλπου, μακράν από τον κάβον, προς τά 

κράτη τής δύσεως καί τού ζόφου τού δνοφε-

ρού. Ά π οκα μω μένο ς, είχα έξαπλωθή είς τό 

πλάτος τής πρύμνης κ ι ’ άφησα τή ν  σκάφην νά 

πλέη δπου θ ά  τήν ώ δήγει ή  αύρα ή  νυκτερινή, 

ή από τής ξηράς πνέουσα. . .  Ε ίχ α  δοκιμάσει 

νά  μασήσω τρεις βουκιές από τήν κριθαρό- 

πητταν, τή ν  οποίαν μού είχε δώσει τό πρω ί ό 

άκακος Κώ στας, αλλά δέν κατέβαινε κάτω, καί 

δέν είχα νερόν νά  δροσίσω τό στόμα μου. Τ ό  

φλασκί τό όποιον μού είχε δώσει ό ίδιος, είχε 

μεταβληθή είς πρόχειρον άντλημα, ραγισμένον 

καί τρύπιον, διά νά  βγάζω τά  νερά, δταν μού 

είχε κολλήσει ή  ιδέα δτι δήθεν έζήτουν ν ’ α ύ - 

τοκτονήσω . Ό  ουρανίσκος είχε στεγνώσει, καί 

θ ά  έπ νιγό μ η ν, πριν βυθισθώ  είς τά  κύματα, 

άν έπροσεπάθουν νά  καταπιώ  τούς ψωμούς τού 

κρίθινου άρτου. ’Α π ό  αδυναμίαν καί κόπω σιν 

δέν ήδυνά μην νά  σταθώ επί τώ ν ποδών μου. 

"Υ π τιο ς  έρρέμβαζα προς τ ’άνατέλλοντα άστρα καί 

είδα τον χλω μόν τής σελήνης δίσκον, τεσσάρων 

ημερώ ν δρέπανον, κυανωπόν, νά  χαμηλώ ση καί 

νά  δύση δπισθεν τής κορυφής, πόρρω, είς τάς 

σκιεράς δενδράδας τού Π η λ ίο υ . Ε ίδ α  τή ν  

πούλιαν νά φροκύψη καί ν ’ άνέλθη ήρέμα είς 

ύψος τ ’ ουρανού, κλώσσα φωτοειδής, ήτις 

ώ δήγει νά  βοσκήσουν είς τον αχνόν κα ί είς τή ν  

α ΐθ ρη ν τά λευκά λαμπερά πουλάκια της. Ε ίδ α  

τ ’ άστρα χά πίπτοντα νά  διασχίζουν έν άκαρεί 

τό στερέωμα, μ ’ έκπαγλον αστραπήν, κ α ί νά  

γίνω ντα ι - άφαντα είς τον βαθύν γνόφον. Τ ό  

τελευταΐαν, έξ δσων έβλεπα, μού έφάνη, δέν 
είξεύρω διατί, μάλλον άξιοσημείω τον.

Τέλος, δέν ενθυμούμαι τίποτε. Φ αίνεται δτι 

είχα κλείσει τά δμματα κ ’  έπεσα είς βήθον, είς 

λήθα ργον. Έ κ ο ιμ ώ μ η ν  ά ρ α ; Ή τ ο  ίσω ς τό 

πρώτον στάδιον τού θανάτου. Δέν έβλεπα πλέον 
άστρα, ούτε όνειρα. ν

Έ π ί  τινα σ τιγμ ή ν, ώς νά  συνήλθον προς 

ώραν, δέν είξεύρω διατί έσυλλογίσθην έν πρό- 

σωπον. Μ ού ήλθ εν είς τον νοΰν ό Σ τά μ ο ς  ό 

’Αταίριαστος, εις φίλος μου, ιδιόρρυθμος, 

συμπαθώς διακείμενος προς εμέ. Τ ο ν  ενθ υ μ ή - 

θ η ν , ώς έχοντα έκτακτον έπιδεξιότητα είς τό νά  

διευθύνη καί άρμενίζη πλοιάρια, κ ’ έλεγα μέσα 

είς τό ήμιόνειρόν μου· « ”Α ν  ήτον τώρα ό 

Στα μά της εδώ, θά έκάθητο καταμεσής στήν 

βάρκα, καί θ ά  διεύθυνε μ ’ ένα χέρι, τιμ ό νι, 

κουπί καί π α νί.» " Ο λ ’ αυτά συγχρόνως τά
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-κατώρθωνε, τώ  δντι, ό περιδέξιος εκείνος, χει- 

ριζόμενος μ ’ ένα κάβον σχοινιού, μακρόθεν, 

τό πηδάλιον καί τή ν  σκότα τού πανιού, μή 

άφήνω ν συνάμα κα ί τή ν  κώ πην, καί μέ τήν 

άλλην χείρα έξακολουθών νά κρατή, σβεστήν ή 

ά ναμμένην, τή ν  π ίπ α ν τ ο υ .. .  ’Α λ λ ά  τώρα, πού 

νά ευρεθή άλλος Σ τα μ ά τη ς ! Ό  ατυχής καί τελευ

ταίο ν κακοκέφαλος φίλος μου είχεν αύτοκτονή- 

σει, καθώς είχον ακούσει, ή μού έφαίνετο νά  ε ΐ- 

χον ακούσει, δλίγας ημέρας πρίν. Κ α ί  τό πράγμα 

ήτο πιθα νόν. Ε π ό μ ε ν ο ν  ήτο ν ’ αύτοκτονήση. 

’Ώ  πόσην θ λϊψ ιν  ή σ θά νθη ν διά τον ά νθ ρ ω π ο ν!

Α ίφ ν η ς  ήλεκτρίσθην, καί άνετινάχθην. Έ κ ά -  

θ ισα πάλιν στά κάργα, καί αλα, άλα τό 

κουπί ! ΓΙού ηΰρα τόσην δύναιιιν ; Έ κ ω π η λ ά -

τησα επ’  ολίγα  λεπτά τής ώρας, συντόνως.....

"Ιδρω σα . Ά π ε μ α κ ρ ύ ν θ η ν  πολύ, για λό -για λό , 

από τον κάβον τού λιμένος, παραπλέων τήν 

έρημον α κ τ ή ν . . . .  Ε ίχ α  μεγάλην κούρασιν. 

Τέλος, καί αυτό ήτο ό μεγαλείτερος πα ρα λογι- 

σμός, τον όποιον έπραξα από τό πρω ΐ τής 

ημέρας ταύτης, αίφ νης άπεφάσισα νά  πέσω εις 

τ ή ν  θάλασσαν νά  κολυμβήσω . ’Ιδέαν περί αυ

τοκτονίας δέν είχα πλέον. Ε ίπ α , ας κάμω  τέλος 

έν λουτρόν, αν καί προέβη ήδη τό φθινόπω ρου, 

καί πρέπει νά  είνε κρύα ή θάλασσα. Έ γ υ μ ν ώ -  

θ η ν  κ’ έπήδησα εις τά  κύματα. ’Α φ ο ύ  επ’ 

ολίγον έκολύμβησα, ή σ θ ά νθ η ν  τόσην νάρκην 

ώστε δέν είχα πλέον δύνα μιν νά  άνέλθω εις τή ν  

βάρκαν, νά  ένδυθώ, καί νά  σωφρονήσω. Ε ίπ α · 

« ”Α ς  κάμω  τάνάσκελα ! »  κ ’ έκαμα όπως δταν 

ε’ίμεθα παιδιά, όπότε, δραπετεύοντες από τό 

σχολεΐον, έκολυμβούσαμεν διαρκώς οκτώ ή 

δέκα φορές τή ν  η μ έρ α ν .. . Κ α θώ ς ή  μην πλα 

γιασμένος, ελαφρός εις τό κύμα, τ ί  έπαθα ; 

ά πεκοιμήθην τάχα ; Ε ξα π λω μ ένο ς  είς τά  μ α 

λακά, είς τά  πούπουλα, ή σ θ α νό μ η ν άπόλαυσιν 

καί τρυφήν Συβα ρίτου. Ρό δον διπλω μένον δέν 

ΰπήρχεν υπό τήν ράχιν μου, κ’ αί εύωδίαι δλαι 

τώ ν ρόδων τής άκρογυαλιάς, τώ ν κήπω ν, τής 

άμφιλύκης καί τής αυγής, ήρχοντο εις τάς 

αισθήσεις μου καί μ ’ έμέθυσκον. "Ο λη  ή  α ϊ -  

σθησις, ή συνείδησις κ’ ή  ύπαρξίς μου είχον 

μεταβληθή είς μίαν άπόλαυσιν απείρου ευωδίας.

’Ακολουθεί Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ο Π Τ Α Σ Ι Α

Τήν ασημένια σιγαλιά τής νύκτας τήν χρυσώνει 
βάρκα στο Νεϊλο πλέοντας με κούνημα ελαφρό'

Χ ρυσό  πανί άνεμίζεται, χρυσό οδηγεί τιμόνι, 
χρυσά κουπιά χαϊδεύονται σ ολόχρυσου άφρό.

Ποιος εϊν ό νειός πού κάθεται στη μαγεμμένη  πλώρη 
πειό λαμπερός καί πειό ώμορφος κι άπό τήν ώμορφιά;

Καί ποιά εΐν’ ή  κόρη ή γελαστή, καί ποιά ή  ϋλιμμένη  κόρη , 

που τοϋ κρατούν αταίριαστη κι’ ανόμοια συντροφιά ;

«  ’Ε γώ  εΐμ ό Ρ ήγα ς ό τρανός πού δυο γυναίκες πήρα  
κ ’ έχω διπλά τά στέφανα κ έχω διπλή χαρά’

Π ότε αγκαλιάζω καί φιλώ τή μιά  πού κλαίει’σάν χήρα, 
πότε τήν άλλη πού γελά σάν νειόνυφη κυρά.



Ή  μ ιά  μ οϋ δίνει τδ φιλί κ' ή μ έϋη  τον μου πνίγει 
τδ λογικδ στής ηδονής τούς μαύρους ωκεανούς·

Η  άλλη μου δίνει τδ φιλί και νά, ή ψ υχή ξανοίγει 
κάποια χαρά ανιστόρητη πού δεν τή βλέπει δ νους.

Κ ι' άπλώνωντας ή  κάθε μ ιά  τδ άφρόπλαστό της χέρι, 
εκείνη δείχνει πρδς τή γή  κι αυτή στδν ουρανό·

Η  μιά μοϋ λέε ι: ά π ό λ α υ ο ε , κ' ή άλλη μου λ έ ε ι; κ α ρ τερ ε ί,  
κι' άς τρεμοσβύνει ή ελπίδα σου σάν άστρο πρωινό.

Τδ αστέρι εκείνο σβύνοντας τδν ήλιο περιμένει
κάποιας ημέρας που άρχινά και δεν περνά ποτέ !...

Έ γω  εΐμ' δ Πλούτος ! σκύψετε μπροστά μου, ώ νικημένοι ! 
εγώ  εΐμ' δ Πλούτος ! σκύψετε μπροστά μου, ώ νικηταί !»

Τ Ρ Α Γ Ο τ  Δ Α  κ I

"Οση ώμορφιά έμοιράστηκε και ζή
στις (όμορφες τού κόσμου λίγη -λίγη ,

Σ ά ν άπδ κάποιο θαύμα όλη μαζή
στην οψι σου καί στδ κορμί, σου σμίγει

• Γ ι' αυτό κι' όταν τά χείλη μ ου κολλώ
στά χείλη σου τά ζηλεμμένα, φως μου,

Μ ε τδ φ ιλί σου άχόρταγα φιλώ
όλες μαζή τις ώ μορφές τού κόσμου.

Ή  αγάπη πού έμοιράστηκε και ζή
μέσ στις καρδιές τού κόσμου λίγη -λίγη .

Σ ά ν άπδ κάποιο θαύμα όλη μαζή
μέσ' στην πολύπαθη καρδιά μου σμίγει.

Γι' αύτδ (καί μ ην πιστέψης αν σοϋ 'ποϋν
πώς δεν σοϋ λέγω  την αλήθεια, φώς μου,)

Μ ε  τή δικέ] μου άγάπη σ' αγαπούν
όλες μαζή οί καρδιές όλου τού κόσμου.

οέμβρως 11*07. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

— Α

ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

Μεταξύ τών πρεσβυτέρων επικρατεί συνή
θως ό μισονεϊσμός. Ο ί περισσότεροι άνθρωποι, 
άμα ύπερβούν κάποιον όριον ηλικίας, σκληρύ- 
νονται καί ,άποκρυσταλλοΰνται. Έ στραμμένοι 
έπιμόνως προς τό παρελθόν, ζώντες με αναμνή
σεις, άρνοΰνται, θ ά  έλεγε κάνεις, πάν δ,τι ο
μοιάζει μέ νεότητα και μ’ ελπίδα. Δια τοΰτο 
τούς ευρίσκουν πάντοτε πολεμίους α ί νέαι Ιδέαι 
καί οί νέοι, άνθρωποι. Αυτοί οί μισονεϊσταί, οί 
αποκρυσταλλωμένοι, αποτελούν τό σπουδαιό
τεροι· πρόσκομμα τής προόδου των, καί προς 
αιαούς συνήθως συνάπτεται ό κρατερός αγών. 
Μοιραίως εϊζ τόι( ά^ώνα νικούν οί νέοι, άλλα 
διά  τούτο οί πρεσβυτεροι δεν τούς μισούν όλι- 
γώτερον. Καί νικώντας, καί άναγνωζομένους, καί 
προοδεύοντας, εκείνοι εξακολουθούν νά τούς 
άρνούνται καί νά τούς περιφρονοΰν, ελεεινολο- 
γούντες τούς μωρούς ανθρώπους καί την μω- 
ράν εποχήν.... Καί πολλάκις ή περιφρόνησίς 
τω ν είνε βαθύτατα ειλικρινής. Διότι σπανίως 
μισούν καί καταδιώκουν από γεροντικόν πείσμα 
τό νέον· συνήθως δεν τό εννοούν καί πιστεύουν, 
καλή τή πίστει, δτι είνε πλάνη καί παραφροσύνη.

Ό  μισονεϊσμός μεταξύ τών λογίων επικρατεί 
ίσω ς σφοδρότερος. Ο ί πρεσβύτεροι κατ’ ούδένα 

• τρόπον ανέχονται καί αναγνωρίζουν τούς νεω- 
τέρους, καί μάλιστα τούς νεωτάτους. Τούς νο
μίζουν αμαθείς, μωρούς ή παράφρονας. Δεν 
τούς προσέχουν,. δέν τούς παρακολουθούν καί 
ουδέποτε' ομιλούν περί αυτών σοβαρώς. Φρονούν, 
δ τ ι εις την εποχήν των ή ποίησις καί ή τέχνη 
είπαν την τελευτάίαν λέξιν. Τά άλλα δ ι’ αυτούς 
έίνε ά ντ ίλαλόι' φρενοκο με ίου.

Δέν εΐξεύρω αν ανήκω εις τούς πρεσβυτέρονς. 
’ Αν ή ηλικία μου δίδη κάποια δικαιώματα εις 
τον σεβάσμιον αυτόν κύκλον, αλλά καί οί νέοι 
ευτυχώς μάλλον δΓ εμέ ή δ ι’ αυτούς, δέν έπαυ- 
ίσαννά έχουν δικαιώματα εις τήν προσοχήν μου 
καί είς τήν έκτίμησιν. Τοΰτο ίσως σημαίνει δτι 
ή μοιραία «άποκρυστάλλωσίς» μου δέν συνε- 
πληρώθη ,άκ.ό.μη.... Τό βέβαιον είνε δτι αγαπώ 
πολύ νά παρακολουθώ τούς νέους, ομολογώ δέ 
δ τ ι τά έργα των — εννοώ τά έργα τών εκλεκτό
τερων από αυτούς, — μοΰ δίδουν γενικώς πολύ

μεγαλητέραν άπόλαυσιν από τά έργα τών ομη
λίκων. ’Αλλά καί διά τά ίδικά μου, πολύ περισ
σότερον μ’ ενδιαφέρει ή γνώμη τών νέων παρά 
ή γνώμη τών παλαιών. Καί γράφων, προς 
εκείνους μάλλον αποβλέπω ή προς τούτους. 
«Οί μόνοι άνθρωποι τών οποίων ακούω τήν 
γνώμην μέ σεβασμόν — λέγει ό διάσημος Όσκάρ 
Ούάϊλδ, — είνε οί πολύ νεώτεροί μου κατά τήν 
ηλικίαν. Ο ί νέοι προηγούνται είς τήν ζωήν καί 
αυτοί είνε τό τελευταΐον θαύμα τής δημιουρ
γίας». ’Ιδού μία σκέψις, τήν αλήθειαν τής 
οποίας αναγνωρίζω απολύτως. Ο ί νέοι προη
γούνται, οί νέοι είνε ή πρόοδος. Ε ίμ α ι ευτυχής 
δταν είμπορώ νά λέγω δτι συμβαδίζω μέ αυτούς, 
διότι τότε φαντάζομαι δτι είμαι είς τήν πρωτο- 
πορείαν. Καί κατά βάθος κολακεύομαι πολύ 
περισσότερον οσάκις έν έργον μου άρέση είς 
τον μικρόν Αέανδρον Παλαμάν, παρά οσάκις 
ενθουσιάζη τον μεγάλον Κωστήν Παλαμάν.

*
* *

Σήμερον θά  ομιλήσω περί τών νέων ποιη
τών. Μ εθ’ δσα είπα, είνε εύκολον νά συμπεράνη 
κανείς δτι ή κρίσις μου δ ι’ αυτούς θ ά  είνε ευ
νοϊκή. ’Αλλά καί πώς νά μήν είνε ! Πρέπει, μά 
τήν αλήθειαν, νάπεκρυσταλλώθη κανείς είς τήν 
εντέλειαν, διά νά μήν ενθουσιάζεται μέ τούς 
στίχους τών νέων μας ποιητών καί νά μήν άνα- 
γνωρίζη δτι ό δμιλός των είνε πολύ εκλεκτότερος 
καί προηγμένος άπό τον ποιητικόν όμιλον τής 
ΐδικής μας γενεάς ή τής αμέσως προηγουμένης! 
’Έ χω  ΰ π ' υψει μου τά επτά μηνιαία τεύχη τού 
περιοδικού «Ή γησώ » τό οποίον δημοσιεύει 
άποκλειστικώς νέα ποιήματα, ίδρυμένον προς 
τούτο άπό τό άνθος τών νεωτάτων ποιητών. 
Ε ίνε οί κ. κ. Βάρναλης, Καλαμάς, Καρβούνης, 
Κουμαριανός, Λαπαθιώτης, Λέανδρος Παλαμάς, 
Γεώργος καί Φώτος Πολίτης, Ρώμος Φιλύρας 
κλπ. Οί ποιηται αύίοί είνε δλοι παιδιά δεκαο
κτώ έως είκοσι χρονών μερικοί μάλιστα είνε 
ακόμη νεώτεροι. Καί φυσικά, άγνωστοι είς τον 
πολύν κόσμον ως ποιηται, καί αρχάριοι είς τήν 
μεγάλην τέχνην τής ^ττήσεως. Ά λ λ ’ άναγνώσατε 
τά ποιήματά των είς τήν «Ή γησώ » καί άν
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ή μπορείτε μην άνομολογήσετε δτι πρόκειται 
περί αληθινών άετιδέων ! Τ ί ωραία πού έμ- 
πνέονται καί συνθέτουν οί περισσότεροι ! Κ αί 
πόσα από αυτά τα νεανικά ποιήματα δεν εινε 
γνήσια άριστουργηματάκια ! "Αλλά καί δσα 
δέν εινε άρτια, καί δσα δέν επιτυγχάνουν την 
κλασσικήν ισορροπίαν μεταξύ έμπνεΰσεως καί 
έκτελέσεως, κ’ εκείνα ακόμη εις τά όποια εινε 
πρόδηλος ή απειρία τής νεότητοε, πόσον δια
φέρουν κατά τό είδος, κατά την τάσιν, κατά τό 
ιδανικόν, από τά αρχάρια ποιήματα των προ
γενεστέρων ! Ό  θέλων νά κρίνη μέ αλήθειαν 
καί δικαιοσύνην, δέν πρέπει νά λάβη χωριστά 
έ'να-ένα ποιητήν, αλλά τό σύνολον, τήν ομάδα 
ολόκληρον. Κ αί νά τήν συγκρίνη προς τήν 
ομάδα των παλαιοτέρων. δταν ήσαν καί αυτοί 
νέοι.... Π οία καταπληκτική διαφορά ! Πόσον ή 
νέα γενεά φαίνεται πνευματικώς εύρωστοτέρα, 
τελειοτέρα! Κ αί πόσον μεταλήτεραι πρέπει νά 
εινε α ί ελπίδες τάς οποίας εμπνέουν οι σημε
ρινοί νεοσσο ί!...

Ά ν  κατά τήν εποχήν, κατά τήν οποίαν ήσαν 
εικοσαετείς, καί είκοσιπενταετείς ακόμη, οι 
γνωστότεροι από τούς συγχρόνους ποιητάς μας, 
ό Παλαμάς, ό Λροσίνης, ό Πολέμης, 6 Κόκκος,
6 Σουρής, ό Καμπάς, καί δσοι άλλοι άπετέλουν 
τήν «ποιητικήν νεολαίαν» τού 1880, αν άπε- 
φάσιζαν καί αυτοί νά έκδιόσουν τότε μίαν 
«Ή γησώ », τό περιοδικόν των θ ά  έγέμιζε μέ 
στίχους ως αυτοί :

Γυαλιά εσύ, γυαλιά κ’ εγώ 
’Ας σμίξουμε τά χείλια,

'Όσοι δέν έχουνε γυαλιά,
Νά σκάσουν άφ’ τή ζήλεια.

Ή :

Ά χ  σιγαλοπερπάτητη 
Καί χαμηλοβλεπούσα,

'Αν είχες λίγα πείσματα 
Διπλά θά σ’ αγαπούσα !

"Η :

Μπροστά-μπροστά τούς στίχους μου — λουλούδι δίχως
[μύρο

Στούς βάζω καθώς βάζουνε σέ μπουκετάκι γύρω 
Λίγο κισσό—λίγο κισσό....

Δέν ξέρει ή άγάπη μου στό στόμα ν ’ άνεβαίνη 
Ξέρει μονάχα όπου δεθή, παντοτεινά νά μένη 

Σάν τόν κισσό—σάν τόν κισσό.

Ή  επί τέλους :

....Τήν άπλαστη θέλει αύτή μουσική 
Νά πλάση σέ στίχων στροφές φτερωμένες 

Καθώς ό τεχνίτης σέ πέτρα λευκή 
Αγάλματος δίχνει θωριές χιονισμένες.

Ή  «Ή γησώ» δμως ή σημερινή περιέχει 
ποιήματα εικοσαετών ποιητών ως αυτό :

Σάν είμαστε τρελλούτσικα παιδιά 
Μάς έπαιρνε στά γόνατά της ή γιαγιά,

Καί μας νανούριζε μέ τά χρυσά τά παραμύθια. 
"Ετσι μεθώντας τή μικρούλα μας καρδιά 
ΓλυκοκοιμήΟη μέξ τόν τάφο εκείνη πιά,

Καί μεϊς ξυπνήσαμε στού πόνου τήν αλήθεια !

Ή  :

’Ώ τό έρμο καί τ’ άπόξενο λιμάνι 
Καράβι δένάκούσθη, δέν έφάνη 
Νάρθη ποτέ στά απόμερα νερά του 
Τό πήρε ό μαύρος ύπνος τού θανάτου....

Ή :

’Απέραντη κμί τραγική άπονύκτερη γαλήνη...
Γητιές σκορπά καί σέ κοιμφ ή κατάλευκη Σελήνη.
Καί σβύνει μ έ.ϊό  φέγγος της τριγυρινά τάστέρια
Καί άπό τόν κάμπο ώς τά βουνά ψηλά απλωμένη
Ή  θεία ή φρίκή τής Σιγής ! Μόνος; δέν είμαι μόνος
Καί συντροφιά στον πόνο μου στέκει ό δικός σου πόνος.

Ά λ λ ’ ή διαφορά εινε καταφανής καί κατα
πληκτική ! Πόσον πλέον λεπτυσμένον τό α ί
σθημα καί;' προχωρημένη ή τεχνοτροπία, καί 
σοφώτερος ό ρυθμός καί υψηλότερα ή τάσις 
τών νέων ποιητών !... Βεβαίως καί ή παλαιά 
ιδανική «Ή γησώ » τών Παλαμάδων καί Δρο- 
σίνιδων θ ’ άπετέλει μεγάλην πρόοδον διά τήν 
εποχήν της. Ο ί στίχοι της — ως αυτοί ποΰ 
άπεμνημονεύσαμεν ανωτέρω — θά  ήσαν κάτι 
νέον απέναντι τών στίχων άλλης «Ή γησοΰς» 
πρεσβυτέρας, τήν οποίαν θ ά  συνέτασσον νεαροί 
οί Σοΰτσοι, οί Καρασοΰτσαι καί ο ί Παράσχοι. 
Ά λ λ ’ δσον, εις τήν έξέλιξιν, υπερέχουν αυτών α  
Παλαμάς, ό Δροσίνης, δ Πολέμης κτλ. άλλα 
τόσον, καί ακόμη περισσότερον, υπερέχουν καί 
αυτών οί σημερινοί έκδόται τής «Ή γησοΰς». 
Διά τοΰτο μάλιστα είμπορεί κανείς νά έλπίζη, 
δτι άπό τόν δμιλόν των θάνατείλη μίαν ημέραν 
ένας μεγάλος ποιητής, δ δποίος θ ά  εινε μεγα-
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λήτερος καί άπό τόν Παλαμά. Διά τούς περισ
σοτέρους αυτός εινε σήμερον δ διδάσκαλος. 
Ά λλ’ εινε νόμος τής Προόδου οί μαίίηταί νά 
υπερβαίνουν τούς διδασκάλους των, δταν μεγα- 
λητέρα εποχή διαδέχεται μικροτέραν.

Έ ν  γένει οί νεώτατοι ποιηταί, μεταξύ τών 
δποίων δια^ρέπει δ νέος "Ερμονας (Πέτρος 
Βλαστός) έκδώσας μέχρι σήμερον δύο θαυμα- 
σίαςάληθώς συλλογάς(«Τής Ζωής» καί «Ά ργώ ») 
μαρτυρούν δτι ή πνευματικότης τής φυλής 
προοδεύει γιγαντίως καί δτι, μεθ’ δλας τάς 
μεμψιμοιρίας τών απαισιόδοξων, δέν απέχει ή 
εποχή κατά τήν όποιαν καί ή νέα Ελλάς, ισχυρά 
καί ακμαία, θ ά  συγκαταριθμηθή μεταξύ τών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Η ΣΚΥΛΑ ΚΑΙ

'Ένας φίλος μου, <5 κ. Γεράσιμος Μανιακής, 
είχε την ανοησίαν νά μου εμπιστεύεται όλα τά 
μυστικά τον. Τόσην πεποίΟηαιν είχε εις την 
εχεμύθειάν μου, ώστε εις κάθε μυστικό, που 
μου άνεκοίνωνε, μου έλεγε συχνά .· « Έσύ έκανες, 
αδελφέ, καλύτερα γιά πνευματικός παρά γιά 
δάσκαλος ». Λ ύτην την φοράν ομως θά του 
την κάμω  κ ’ έγώ και θά σας έκμνατηρενθώ  
ένα σπουδαίο μυστικό του, μόνον καί μόνον 
γιά νά γίνη εις μερικούς μάθημα καί γιά νά 
πεισθή καί ό φίλος μου δτι δάσκαλος ¿γεννή
θηκα καί δάσκαλος θά πεθάνω.

Ό  κ. Μ ανιάκης λ,οιπόν, πλοναιόπαιδο τής 
Αλεξανδρινής μας παροικίας, είχε τήν τύχην  — 
πολύ σπάνιο πράγμα εις τήν Α ίγυπτον  — νά 
τόν άγαπήση  — ακόμη σπανιώτερο — μιά  στε
φανωμένη καί άριστοκράτισσα Κυρία  — αυτό 
δά εινε τό σπανιώτατον δλων εις τήν Α λεξάν
δρειαν. « Μ έ αγαπά, μέ λατρεύει ή Δέσποινά 
μου, μου έλεγε συχνά-πνκνά ένθονσιασμένος. 
Εινε ξετρελλαμένη μ α ζί μου καί μέ τό σκυλάκι 
μ ο υ » . Καί μέ τό σκυλάκι του, ν α ι!  Π ράγματι 
6 φίλος μου είχε ένα θαυμάσιο σκυλάκι, τόν 
Φιοξ, πέντ έξι μηνών, μικροσκοπικό πάντα, 
ένα πραματάκι μιας οκάς τό πολύ-πολν, χαρι-

άληθώς πολιτισμένων εθνών, δπου κυκλοφορεί 
καί έκδηλοΰταιδι’ αδελφών φιλολογικών μορφών 
ή παγκόσμιος Σκέψις.

Οί πρεσβύτεροι, οί μισονεϊσταί, περί τών 
δποίων έλεγα εις τήν αρχήν, θάγανακτήσουν ή 
θ ά  μειδιάσουν είρωνικώς προς τήν ελπίδα ταύ- 
την. Κατ’ αυτούς δλοι οί νέοι μαζί δέν αξίζουν 
δσον ένας άπό τούς παλαιούς. Ά λ λ ’ εδείξαμεν 
εις ποίαν ειδικήν κατάστασιν του άνύρωπίνου 
οργανισμού οφείλεται ή οίκτρά αύτή πλάνη. 
Ούτε οί νέοι έχουν νά φοβηθούν μεγάλα πράγ
ματα άπό αυτήν. Τό μέλλον εινε δλον ίδι- 
κόν των !

Άθήναι. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ Σ Κ Υ Λ Α Κ Ι

τωμένο κ! ευφυέστατο. Έ γώ  μάλιστα υποθέτω  
δτι ή « Δέσποινά του » θάγάπηαε τόν Φιοξ 
πρώτα  κ ’ έπειτα θά ¿συμπάθησε καί τόν κύριόν 
του, άλλ’ αυτό δέν τό έξηκρίβωσα καλά διά νά 
τό βεβαιώσω ασφαλώς.

Εννοείται τώρα δτι, προτού καν δ κ. Μ ανιά
κης νά μου έκ.μνστηρευθή τούς έρωτάς του, ό 
κόσμος τό είχε ζήτημα τής ημέρας. Α υτό  δά 
μάς έλειπε τώρα νά έχης μίαν έρωμένην εις τήν 
Αλεξάνδρειαν καί νά κατορθώνης νά μή  τό 
γνωρίζη κανένας !  Α υτό δέν θά ¿τιμούσε καθό
λου τήν ευφυΐαν μας, άφ ου ό καθένας μας εις 
τόν ευλογημένοι’ τούτον τόπον καί διά τήν έν- 
τιμοτέραν Κυρίαν ακόμη ανακαλύπτει μ έ  τήν 
οξυδέρκειάν τον έραστάς εις κάθε γνώριμον τού 
σπιτιού της, εις κάθε υπηρέτην της, ακόμη καί 
εις τό κατάμανρο πρόσωπο τον μποάμπη τ η ς .’ 

Ό  φίλος μου λοιπόν /τ’ ¿βεβαίωνε, δπω ς καί 
σάς είπα, δτι ή Δέσποινά τον ήτο ξετρελλαμένη 
μα ζί τον. Αυτό δένί τό γνωρίζω ακριβώς, είμαι 
δμως βέβαιος δτι δ κ. Μανιάκης είχε δαιμο- 
νιαθή μέ τήν ώραιότητά της. Έ ν ώ πρώτα τόν 
έβλεπα τακτικά, τώρα μέ τούς έρωτάς τον σπάνια 
τόν συναντούσα ίκαή πάντα ήτο βιαστικός, όνει- 
ροπόλος, άφηρημένος. Τόν ¿ζήλευα καί όνειρο-
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πολούσα κ’ έγώ τήν ευτυχίαν του. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπον έπέρασαν δύο-τρεις μήνες.’Αλλά το 
περασμένο καλοκαίρι ένα βράδυ είδα με κάποιαν 
απορίαν τον φίλον μου νά μου κάμη έπίσκεψιν 
σπίτι μου. Ήτο κάτωχρος, καταταραγμένος κ ’ 
έσφιγγε με τό δεξί το σκυλάκι του άγρια-άγρια 
εις τό στή&ος. Ή  πρώτη μου λέξις ήτο : «  Θά 
τον πνίξης τον καϋμένο τον Φώξ ! »

—  ’Άφηαέ με νά τον πνίξω, τό παληόσκυλο! 
¿φώναξε βραχνά, κα'ι τό έσφιγγε δννατώτερα) 
ώστε τό δυστυχισμένο άρχίνησε νάσθμαίνη και 
νά κινή νευρικά τά ποδαράκια του και την 
ούρίτσα του, ενώ ¿τέντωνε δσον ¿¡μπορούσε 
ταύτιά του, ώς από αγωνίαν υπερφυσικήν διά 
ναπαλλαγή από τό χέρι τον κυρίου και δη
μίου τον.

—  Μά τί σου έκαμε αυτό τάθώο πλάσμα 
έπί τέλους ! του είπα. ’Άφησέ το κα'ι κάθισε !

’Ο φίλος μου τότε έκάθισε, αλλά δεν άφησε 
τον Φώξ τον. ’Έπειτα μου είπε :

—  Αυτό ταναθεματισμένο με κατάατρεψε /

—  ’Έπαιξε λοιπόν κι αυτό ’ς τό Χρηματιστήριο 
¿φέτος ;

—  ’Άφησε τάατεια, μου είπε σοβαρά. Είναι 
ή αιτία τής καταστροφής μου, σου λέω !

—  Είσαι τρελλός ! Δέν καταλαβαίνω τίποτε !
—  Βέβαια τί νά καταλάβη δάσκαλος σάν 

κ ’ εσέ ! Μήπως έχουν καρδιά οϊ δασκάλοι ;
—  ’Ίσως πνεύμα δεν έχουν, αλλά καρδιά μέ 

τό καντάρι ! Λέγε λοιπόν τί έπαθες ;
—  Ή  Δέσποινά μου..........

Και ήρχισε νά κλαίη, κα'ι τούτο ήτο ευτύχημα 
διά τον Φώξ, διότι κατιόρθωσε νά τού ξεφύγη 
και νά κρυφθή κάτω από τό γραφείο μου.

—  Ή  Δέσποινά σου λοιπόν — μήπως είναι 
άρρωστη ;

—  θεός φυλάξοι ’.
—  Μήπως τρελλάθηκε ;
—  Μ'η λες τέτοια λόγια και μέ κόμης και 

δαιμονιστώ !
—  Λοιπόν τί έπαθε ;
—  Θέλει νά σκοτώσω τό σκυλάκι μου ! *’
—  ”Αρα τρελλάθηκε !
— - *Όχι, έχει δίκιο !
—  ’Άρα δαιμονίστηκες !
—  ’Λρα κι άρα, με σκότισες μού φαίνεται μέ

τές βλακεΐές σου ! κ ’ ¿σηκώθηκε απειλητικός δ 
φίλος μου.

—  Έ λα  κάθισε, τον είπα διά νά τον καθη
συχάσω. Θά ξαναγίνω δάσκαλος και θά σ’ α
κούσω σοβαρώτατα. *Άν θέλης, φορώ κα'ι την 
ρεδιγκότα μου., . .

— Άφησε τάνόητα δασκαλικά αστεία και 
πές μου τί νά κάμω γιά νά μή σκοτώσω τό 
σκυλάκι μου, πού τό λατρεύω !

—  Μά τί νά σου πώ, άφ ου δεν μού πες 
τίποτε ακόμη !

—  Άκονσε λοιπόν, φίλε μου, αδελφέ μου, κα'ι 
σώσέ με ! Σήμερα τάπόγευμα πήγα μέ τη 
Δέσποινά μου και τον άντρα της ’ς τό Ράμλι.
'Όλη ή αριστοκρατία μας ήτον έκεί. Ή  Δέσποινά 
μου έλαμπε μέσα σέ τόσες και τόσες Αλεξαν
δρινές καλλονές σάν αυγερινός."Ολοι την ¿θαύ
μαζαν κι δλες την ¿ζήλευαν. Φορούσε κάτασπρο 
φόρεμα κ ’ ήταν σάν άγνή μαργαρίτα μέσα σέ 
κάμπο από αγριολούλουδα.’Εγώ σιμά της ήμουν 
υπερήφανος, ευτυχισμένος. Ό  άντρας της, πού 
μέ θεωρεί ώς τον έμπιστότερο φίλο του, μάς 
άφησε μόνους γιά νά κυνηγήση, δπως μοϋχε 
έμπιστευθή, κάποιαν νεοφερμένην Άθηναίαν. 
Εγώ τότε άρχισα τρυφερές ομιλίες μέ τη Δέ- 
σποινά μου κι δλος δ καλός κόσμος μ ’ ¿μακά
ριζε. Ί Ί  φίλη μου, εύθυμη κι δλο ευφυολογίες, 

μ ¿μάγευε. Κρατούσε τό σκυλάκι μου ’ς τά γό
νατά. της καί τό χαΐδευε καί τό τάϊζε ζάχαρι 
βρεμένη ’ς τό νερό ! Πόσοι ζήλευαν τή θέσι 
τού σκυλακιού μου ! "Ολοι κι δλες θαύμαζαν 
τή χάρι του, την μικροσκοπική ¿μορφιά τον—  
τού τέρατος. . ..

—  Πάλαι τού τέρατος ! μά γιατί έπί τέλους ;
—  Νά γιατί. Έκεί πού ή Δέσποινά μου μου 

ξομολογόντανε γιά χιλιοστή φορά πόσο μέ 
λατρεύει κ ’ έκεί πού χαΐδευε τον Φώξ, έξαφνα 
ξεπετάχθηκε από τό κάθισμά της κι άφησε μιά
δυνατή φωνή : « Ά  ! πρόστυχο σκυλί ! »  ’Ο
Φώξ ίσως από τή ζάχαρι, πού έφαγε, ίσως κι 
άπό τή συγκίνηαι γιατί τόσο έμορφη κυρία τό 
κρατούσε ’ς τά γόνατά της, τής είχε καταλερώσει 
τό κάτασπρο φόρεμα καί τό δεξί χέρι. Μπορείς 
νά καταλάβης τί συνέβηκε κατόπιν. "Ολος δ 
κόαμης έτρεχε γύρω μας κι δταν ¿μάθαινε τί 
είχε σνμβή, δεν ήμπορούσε νά κρατήσή τά
γέλοια, ¿ν ω έγώ έσκαζα, κι δλο ευφυολογίες
έλεγε εις βάρος τής Δέσποινάς μου, ¿ν ω ¿γόε 
τού κάκου προσπαθούσα νά τήν καθησυχάσο)
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κ’ ¿καθάριζα μέ τό μαντήλι μου τό χεράκι της 
κι δλο τής έλεγα πώς δέν εΐνε τίποτε. Άλλά  
πού αυτή ! Καταντροπιααμένη, μισολιπόθυμη, 
έφυγε άπό τό Ράμλι δπως-δπως μαζί μου. Ό  
άντρας της είχε γίνη άφαντος καί τήν συνώδευσα 
σπίτι μόνος μέ τ ’ αμάξι. Τό τί ιστορίες μού 
έκαμε ’ς τό δρόμο δέν περιγράφεται. Πρώτα 
άρχίνησε νά κλαίη δυνατά, έπειτα μού γύρισε τό 
πρόσωπο καί δέν ήθελε νά μέ κυττάξη.Έπειτα 
μόνη της μ’ άγριοκύτταξε καί μού πε άπότομα :
«  Πού εΐνε τό βρωμόσκυλό σου ; »

—  Νά τ οι, τής είπα· τό δυστυχισμένο εΐνε 
ζαρωμένο ’ς τα πόδια μου.

Τότες έσκυψε μόνη της καί τύσπασε ’ ς τό 

ξύλο μέτά χεράκια της. Πώς δέν ψόφισε απορώ....
—  Κ ’ έξίσταμαι !
—  Μήν άατειεύεσαι, αδελφέ ! 'Έπειτα, άφ ου 

ξεθύμανε, μού πε άκόμη σοβαρώτερα : «"Ενα 
κ’ ένα κάνουν δύο, Γεράσιμε : ή θά σκοτώσης 
τον Φώξ καί θά τον γδάρης καί θά μού φέρης 
τό πετσί του νά τόχω γιά βάσκαμα ή νά μή σέ 
δώ πλέον έμπρός μου ! ». Τό τί δέν τής έκαμα 
νάλλάξη άπόφασι δέν μπορώ νά σού περι
γράφω. ’Εκείνη χειρότερα έπέμενε— κι αύριο 
πρέπει νά τής πάρω τό πετσί τού δυστυχισμένου 
Φώξ ! Τί νά κάμω, φίλε μου, άδελφέ μου, 
λέγε μου, σώσέ με !

—  Νά περιφρονήσης τή Δέσποινά σου καί νά 
'οώσης τό σκυλάκι σου. . . .

—  Τρελλάθηκες ; Έ γώ  θαύτοχτονοϋσα, άν 
έχανα τή Δέσποινά μου !

—  Λύτοχτόνησε, χριστιανέ μου, νά τελειώ
νουμε !

—  Λχ ! ήθελα νάσουν έρωτευμένος γιά νά 
δούμε άν θά χωράτευες έτσι. . .

—  Είίμαι !
—  Μέ ποιάν ;
—  Μέ τό σκυλάκι σου ! Μή τό σκοτώσης, 

κακούργε! Περιφρόνησέ την, αυτή εΐνε τέρας, 
εΐνε σκύλα !

—  Είσαι παληάνθρωπος, μού ¿φώναξε άγριος. 
"Ολα σού τά έπιτρέπω, οχι δμως καί νά βρίζης 
τή Δέσποινά μ ο υ ! Είσαι άνάξιος τής φιλίας 
μου ! ’Χαιρε !

’Έμεινα έκπληκτος μέ τήν άποτομότητα τού 
φίλου μοττ, έπειδή μ  αγαπούσε ώς αδελφόν, 
έπείσθηκα δμως δτι αληθινά ¿λάτρευε τήν Δέ-

σποινά του, διότι πράγματι ήρπασε νευρικά τό 
σκυλάκι του κ έφυγε άπότομα, άν καί τού κάκου 
τον ¿σταύρωνα νά μή θεωρήση προσβλητικούς 
τούς λόγους μου.

—  ’Ένας φίλος λιγώτερος καί σήμερα ! είπα, 
δτ αν έμεινα μόνος. Πικρό τό ποτήρι τής ειλι
κρίνειας !

Τό έπεισόδιο τούτο έπί πολλάς ημέρας μ  άνη- 
συχούσε, άλλ’ ευτυχώς μέ τον καιρόν ¿ναυάγησε 
καί αυτό μέσα εις τύν ωκεανόν τών καθημερι
νών κοινωνικών φροντίδων μου. Είχαν παρέλθει 
τοιουτοτρόπως δύο-τρεΐς εβδομάδες, δτ αν, πρός 
μεγίστην μου έκπληξιν, ένα πρωί εύρέθηκε πάλιν 
έμπρός μου δ πρώην φίλος μου, αδελφός μου 
καί τά λοιπά κ. Μανιάκης. Τον ¿δέχθηκα 
ψυχρό, άλλα μέ ευγένειαν. Ή  πρώτη του λέξις 
ήτο :

—  Συχώρησέ με, φίλε μου, άδελφέ μου, καί 
σώσέ με !

—  Τί τρέχει; τί θέλετε ; τού είπα ψυχρό, 
ξερά.

—  Θέλω να μέ συχωρήσης, γιατί άδικα σέ πρά
α βαλα.

—  ’Λφού τό ομολογείς, συχωρεμένος νασαι, 
άλλα Σωτήρας δέν είμαι.

—  ’Όχι, είσαι, γιατί, άν σ’ ακόυα, θα έσωζα 
καί τό σκυλάκι μου καί τή συνείδηση μου. . . .

—  ’Ά  θλιε, τό σκότωσες ;
’ Λχ ! καί τόγδαρα καί τής έδιοκα καί τι

πετσί του !
—  Κακούργε !
—  Είμαι, αλλα δέν μπορούσα να μήν είμαι ! 

Ξέρεις πόσο λ.ατρεύω τή Δέσποινά μου !
—  Τήν λατρεύεις άκόμη, τή σκύλα ;
—  Καί τήν μισώ !

Πολύ άστεϊο τό πράμα ! Μού γεννάς εν
διαφέρον μέ τό μισός σου καί να μού ξομολο-
γηθής καλύτερα.

—  "Οταν, φίλε μου, έσφαξα τον Φώξ μου, 
μού φάνηκε πώς έχιονα ό ίδιος τό μαχαίρι 
’ς τό λαιμό μου κι δταν τον έγδερνα θαρρούσα 
πώς δλο τό πετσί μου ξεκολλούσε άπό πάνω 
μου. Κι δμως γιά τήν άγάπη μου τόκαμα. 
"Αλλοι έκαμαν χειρότερα, δ δέ φιλόσοφος 
Άμλέτος θάτρωγε. λέει, καί τό παραπιστεύω, 
καί κροκόδειλο γιά τήέ Όφιλία του. Ή  Δέσποινά 
μου, δταν τής έδειξα τό πετσί τού Φώξ, ήταν



τρελλή άπο τή χαρά της και μ ' αγκάλιαζε και 
με φιλούσε παράφορα. Τί το θέλεις ομως, άπο 
την ώρα κείνη, οταν βρίσκωμαι με την ερωμένη 
μου, πάσχω πρωτάκουστο πάθημα. ΙΙολλές 
φορές έκεϊ που την αγκαλιάζω θερμά, γιατί την 
λατρεύω πάντα, θαρρώ πώς πνίγω μαζί και το 
σκυλάκι μου και τότε την σπρώχνω απότομα 
άπο πάνω μου, τής γυρίζω το πρόσωπο, τή 
σιχαίνομαι, την μισώ !

—  Καί την αγαπάς μαζί !
—  Καί την λατρεύω καί δεν μπορώ νά ζήσω 

χωρίς αυτήν ! Πώς γίνεται αυτό το θαύμα ; 
Τί νά κάμω, φίλε μου, αδελφέ μου ; "Ο,τι μου 
πής θά τό κάμω, αν καί σέ ξέρω τί μισογύνης 
είσαι καί σέ φοβούμαι.. . .

—  Μή φοβάσαι καί δεν θά σέ συμβουλεύσω 
νά την περιφρόνησης αυτήν την φορά.

—  Δόξα σοι ό θεός !
—  Λοιπόν αν ήμουν έγιο ’ς τή θέσι σου, 

οταν αγκάλιαζα τή Δέσποινά σου καί θαρρούσα 
πώς πνίγω το σκυλάκι σου, πιθανώς, ξέρω κι

εγώ, νά την έπνιγα ”ς τάληθινά, αλλά σύ νά 
κάμης άλλο λεπτότερο πράμα γιά μιά γνναΐκα.

—  Τί ; τί ;
— "Οταν αισθάνεσαι πώς τήν σιχαίνεσαι, νά 

τήν άρχίζης ’ς το ξύλο.. . .
—  Είσαι ς’ τα καλά σου ;
—  Έ ! αν άρχίζης νά θυμώνης, φύγε κι’ 

άφησέ με ήσυχο! Τό μόνο φάρμακο γιά γυ
ναίκα πού λατρεύει κανείς καί μισεί έίνε τό ξύλο.

—  Κι άν μέ διώξη ;
—  θά σ’ άγαπήαη, κοντέ, περισσότερο, καί 

θά γίνη λιγώτερο κακούργα εις το μέλλον.
—  ,/Ιές βλακείες καί χαΐρε !
Καί πάλιν ό φίλος μου μ ’ έγκατέλειγε άπό- 

τομα. ΙΙαραδύξως ομως έκτοτε οταν τον συναντώ) 
μέ χαιρετά άδελφικώτατα, κ εν ω δέν μού λέγει 
τίποτε διά τήν Δέσποινά τον, εϊνε πάντα εύθυμος, 
όλιγώτερον όνειροπόλος καί μού δείχνει μεγάλην 
έκτίμησιν ώς εις άνθρωπον πού δέν λέει πάντα 
βλακείες..............
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Ε Κ Κ Α Η Σ Ι Σ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ».— "Υστερα άπό τό 
«Νέον Πνεύμα» τό όποιον έχρησίμευσεν ως έναρκτή- 
ριον σάλπισμα, ό κ. Περικλής Γιαννόπουλος εκδίδει 
μετ’ όλίγας ημέρας τήν «ΕΚΚΛΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ» διά τής όποιας θέτει 
εις τήν θέσιν του τό Ελληνικόν ΙΙρόβλημα, και έροιτα 
τόν Ελληνισμόν εάν εϊνε διατεθειμένος νά παρακο
λούθηση τήν λύσιν του. ’Από τό βιβλίον αυτό είχε 
τήν καλοσύνην ό συγγραφείς νά παραχώρηση ένα 
κεφάλαιον διά τήν «Νέαν Ζωήν».

Κ ύ ρ ιο ι ττον  π α ίζ ε τ ε  τόν  "Ε λ λ η ν α  
κ α ί τ η ν  'Ε λ λ ά δ α  κ α ί  ψ ά λ λ ετε  ο λ η ν  
τη ν  τορα... Κ Ο ΙΤ ΙΔ Α ...., Ε Λ Ε Υ 
Θ Ε Ρ ΙΑ .... Κ α ί  τα  ά λλα  ο μ ο ια ,  
τ ι  ρ έ π ε ι ν ά  & έ? .ετε τό  Ε Λ Λ Η Ν · 
Π Ν Ε ΤΜ Α  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ν .

Κ ά θ ε  Λ α ό ς κάθε εποχής αισθάνεται τή ν  

α νά γκην νά  γονα τ ίζη και νά  δέεται προς κάτι 

Τ Ι .  Ε ιν ε  εντελώς άδιάφορον τό προς Τ Ι .  Κ ά θ ε  

Τ Ι  εινε καλόν οταν δέν του μειώνει τάς δυνά -

μεις τής Ζω ής, δέν τόν αποσύρει από τήν Γ η ν ,  

δέν τόν στερεί τής Χαράς καί τής Η δ ο ν ή ς  τοϋ 

Ζ ε ΐν . Κ α ί  εινε περίφημον οταν δέν τσακώνεται 

μέ τά  ά'λλα Τ Ι  κα ί θέλει νά  τά  φάη. ΙΙά σ η ς  

θρησκείας έχούσης ψήφους, ή δουλειά εινε, νά 

διορίζη τούς παπάδες της, νά  δέχεται τά κεριά, 

νά τρώ η τή ν  λειτουργιά, νά  παρηγορή τούς 

ασθενείς καί δυστυχείς, νά  συνοδεύη τούς νε

κρούς μέ παρηγορητικά μοιρολόγια. Ή  από 

τής έμφανίσεως τού Ε β ρ α ϊσ μ ο ύ  θρησκομανής 

κα ί μισαλόδοξος κατάστασις τώ ν ανθρώ πω ν, ή 

σΰριζα άντιφυσική καί σύριζα Α Ν Η Θ Ι Κ Ο Σ ,  

ή κατασαπίσασα αιώνας καί τόν Φ ραγκόκο- 

σμο'Λ εινε απόρροια τού έ'κτοτε εμβολιασμού 

τώ ν ’Α νθρ ώ π ω ν μέ τό ν  λυσασμένον Ε β ρ α ϊκ ό ν  

Ι Ο Ν  Θ Ε Ο Μ Α Ν Ι Α Σ .  Π ρ ιν  ούτε ό έ’νάς θεός 

ήθελε νά σκοτώση τόν ά'λλον, ούτε κανείς 

ήθελε νά  ξεπατώση δλους διά νά  μοναρχήση
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•αυτός. Π ρ ιν  ο ί ά νθρω ποι δέν εθεομανούσαν, 

όπως κάνουν έ'κτοτε.

Κ α ί εμείς έφτιάσαμεν τόν Χ ρ ισ τια νισ μ ό ν καί 

εμείς επομένως έδημιουργήσαμεν τή ν  κατάστασιν 

α υ τή ν  καί εμείς συνεπώς όφεί/.ομεν νά τήν 
■Δλλάξωμεν καί, άπελευθεροισωμεν τον Κόσμον.

Δ ιό τι καί μόνον εμείς δυνάμεθα νά τό κά

μω μεν.

Κ α ί πρέπει· όχι μόνον διά τούς άλλους, αλλά 

κα ί δ ι’ ήμάς, διά νά  δυνηθώ μεν νά άντλήσωμεν 

από τά ενταφιασμένα τρίσβαθα τής Έ λ λ .  ψυχής 

μας Νέας Δυνάμεις, δλας μας τάςί.Δυνάμεις, διά 

* νά έλπίσωμεν δτι δυνατόν νά νικήσω μεν καί 

ώπάρξωμεν, κατά τόν άπελπισμένον ’Α γ ώ ν α  

πού έχομεν εμπρός μας.

Τ ό  Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Ν  'Ελληνικόν Πνεύμα τό 

άνασταινόμενον από τώ ν εγκάτων τής Μ ητρός 

Γ ή ς , τό προσπαθούν νά  σπάση κάθε άλυσσίδες 

κα ί προχωρήση ελεύθερα φωτεινόν καί κατα- 

λάμπον τόν δρόμον τής φυλής, Α Ν Α Γ Κ Η  νά 

πολεμήση τόν κτηνοεδη Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Ν ,  

διά νά περιορίση τή ν  θέσιν τής θρησκείας εις 

τό πρέπον, διά νά άφήση τό Π ν ε ύ μ α  ελεύθερον 

κ α ί τή ν  Θρησκείαν τού Π νεύμα τος νά  ή γη θ ή  

κα ί φωτίση κα ί γλυτάιση τή ν  Φ υ λή ν . "Α ν  έχη 

ό'ρεξιν νά γλυτω θ ή καί αν γλυτώ νεται.

Κανείς δέν έχει ούτε πρέπει νά  πολεμήση 

τή ν  Έ λ λ .  Ε κ κ λ η σ ία ν , περιοριζομένην ακριβώς 

εις τή ν  δουλειά της, ούτε νά  τήν άνησυχήση. 

Το υ να ντίο ν  μάλιστα τό ’Ορθόδοξον Έ λ λ .  

Π νεύμα ,έχει καί πρέπει νά πολεμήση υπέρ αυτής, 

διά  νά τήν έπαναφέρη εις τήν μεγαλοπρεπεστάτην 

Λ α μ π ρ ό τη τα  τώ ν πριότων αιώ νω ν, καθαρίζον 

α υτήν από τ ή ν  άπαισία μούχλα καί σκοτινιά 

κ α ί άσχημιά καί τραγοβαρβατίλα, εις τή ν  οποίαν 
■τήν έβύθισεν ό ρυπαρός Καλογερισμός, ό φ ω - 

νάζω ν υπέρ κάθε γράμματος καί παραβιάζων 

ληστρικώ τατα κάθε ουσίαν.

Δ ιό τ ι δ Νέος αύγάζω ν ’Ορθόδοξος Ε λ λ η 

νισμός, δέν δύναται νά  δεχθή τόν τω ρινόν 

έξευτελισμόν ’Εκκλησίας, ή τις  ούσα δπως πρέπει 

νά  εινε, εϊνε ίση εις λαμπρότητα εσωτερικοκ 
δσον δ Παρθενό)ν εξωτερικώς.

'Ω ς  Χ ρ ισ τ ια ν ο ί ε ίσ & ε  Χ α μ έ ν ο ι  
μ ε τ α ξ ύ  τή ς  α γ έλ η ς  τώ ν  έληρ ιω δώ ν  
Χ ρ ισ τ ια ν ικ ώ ν  Λ α ώ ν . Ή ς  "Ε λ λ η ν ες  
ξ ε χ ω ρ ιζ ό μ ε ν ο ι δ υνα τόν  ν ά  σ ω - 

έλε ΐτε .

Κ α ί ό Έ λ λ η ν  Π α π ά ς, ό λαϊκός, ό εθνικός, ό 

φύσει φιλαλλόδοξος καί διόλου φανατικός, εινε 

εις θέσιν νά  έννοήση περίφημα τά ζητήμα τα  

αυτά, δτι ή άνωτέρα Π νευ μ α τική  Ε λ λ η ν ικ ή  

Θρησκεία θ ά  σώση είς τό  μέλλον τή ν  Φ υ λήν, 

δτι εί'μεθα χαμένοι μεταξύ τής αγέλης τών 
Χ ρ ισ τια νώ ν μή ξεχωριζόμενοι, δτι βαθύτερον 

τού ράσου τού Χ ριστιανού εινε "Ε λ λ η ν  καί 

οφείλει νά  εινε πρώτα "Ε λ λ η ν  κα ί δεύτερα 

Χ ρισ τια νός, διά νά  έννοήση τά  διπλά του κα 

θήκοντα καί συνδυάση καί τά δύο σύμφωνα μέ 

το ύ ς Το ρ ινο ύ ς  Καιρούς καί Ανάγκα ς τής Φυλής.

Δ ιό τ ι δλοι οί Λ α ο ί εις τούς οποίους έδώ - 

καμεν τόν Χ ρ ισ τια νισ μ ό ν, άπεσπάσθησαν δλοι. 

δ ιότι δλοι μάς έπολέμησαν λυσσωδώς, δλοι μάς 

πολεμούν Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ ,  δλοι οί άδελφοί 
Λαοί μάς έχουν καταδικάσει είς φάγω μα καί είς 

θάνατον, καί ά'ν εινε καί τινές πληθυσ μοί πού 
δέν τό έκαμαν ακόμη, εινε δ ιότι δέν τούς έβαλαν 

ακόμη νά  τό κάμουν, δπως θά τό κάμουν 
στο τέλος βεβαίως. Δ ιό τ ι αί Θ ρησκεϊα ι δέν 

αδελφώνουν θη ρ ία , δέν αδελφώνουν τίποτα, 

μόνον τά συμφέροντα πλησιάζουν Λα ούς καί 

μόνη ή  δύναμις επιβάλλει φαινομενικός αδελ

φώσεις. Δ ιό τ ι εινε ζητήμα τα  Φυλα>ν καί αί 

Φ υλα ί ούτε χάνονται, ούτε αλλάζονται καί άργά 

ή  γρ ήγο ρ α  θ ά  θέλη κάθε μία νά  αύτοϋπάρξη 

αν έχη τάς δυνάμεις πρός αυτό. Ε π ο μ έ ν ω ς  δτι 

έκαμε, κάμνει, καί θά  κάμη ή  Φύσις καί ό 

Χρόνος, καιρός νά  προκάμωμεν εμείς —  πριν 

μάς ξεκάμουν οί άδελφοί Χ ρισ τια νοί, απαλ

λασσόμενοι εμείς σάπιω ν παπουλικώ ν βλα κι- 

στάτων ιδεών, δτι έχομεν δυνάμεις διά τής 

Θρησκείας, άποκόπτοντες εμείς κάθε ξένον, 

αύριον βέβαιον πολέμιον, άποκοπτόμενοι καί 

ξεχωριζόμενοι από τούς κατεβαίνοντας αδελφούς 

Χριστιανούς καί ορθοδόξους καί όμοδόξους 

Σ Λ Α Υ Ο Υ Σ  πού θ ά  μάς πνίξουν καί προσπα- 

θούντες νά σω θώ μεν μόνοι μας συγκεντρού- 

μενοι, διά τώ ν ίδικώ ν μας μόνον τώ ν πραγμα

τικώ ν δυνάμεαχν καλ οχι δι άερολογιών.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

#



ΜΗ ΤΗΝ ΕΓΓΙΣΗΣ I

Μικρό παιδί ’ατό ατό μα του κρατεί 
μικρό καλάμι,

Φυσά με την καρδιά τον όλη και ζητεί 
μια σαπουνόφουσκα νά κάμη.

Κ ’ εκείνη ’στον ανέμου την δρμη 
πετα ’ψηλά που νά μην πιάνεται 
Και βλέπει τό φτωχό για μια στιγμή 
την ευτυχία του νά χάνεται.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ

’Από τό σπουδαΐον αύτό σύγγραμμα χό όποιον έξε- 
δόθη εσχάτως έν Παρισίοις και έν τφ όποίφ ό πολύς 
αιγυπτιολόγος Maspero συνεκέντρωσε τάς τελευταίας 
του μελετάς έπί τής Αιγυπτιακής αρχαιολογίας, των 
όποιων ή σπουδαιότης άνεγνωρίσθη ύφ’ όλων, δημο- 
σιεύομεν, κατά μετάφρασιν τό κάτωθι κεφάλαιον, 
βέβαιοι, δτι θ ’ άναγνωσθή μετά μεγάλου ενδιαφέ
ροντος.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 

ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ

Ή  ψυχή τω ν αρχαίων Α ιγ υ π τ ίω ν  θά  εύρί- 

σκετο ενίοτε έν μεγάλη αμηχανία, δταν μετά τάς 

τελευταίας εξαγνίσεις καί τάς συνηθισμένος 

προσφοράς, έμενε μόνη έν τφ  τάφο) παρά τό 

πτώ μά  της. Ο ί  συγγενείς καί ο ί φ ίλοι της του 

άνω κόσμου, έκ συμπάθειας προς τη ν  αδυναμίαν 

της, καί έκ διακαούς έπιθυμίας νά  έξασφαλί- 

σωσι τη ν  ευμάρειαν τής μελλοόσης ζω ής της, 

έπεσώρευον περί αυτήν ποικίλα  δώρα, ωφέλιμα 

ή  μη. Ε ν δ ύ μ α τ α · δηλαδή, υφάσματα, υπο δή

ματα, φενάκας, κοσμήματα, αρώματα, δπλα 

πολεμικά καί του κυνηγίου, τρόφ ιμα καί ποτά, 

ικανά νά  διαθρέψωσι πολλά άτομα. Θεράποντες 

ήσαν πάντοτε πλησίον της διά νά  τή ν  ύ πηρε- 

τώ σι, καί πλοία δεν έλειπον διά νά μεταφέρωσιν 

α υτήν καί τή ν  ακολουθίαν της, τά  κτήνη, τά

Μά πάλι πίσω στρέφει. Με χαρά 
την μάγισσα κυτάζει νά σιμόνη 
*Στά δάκτυλά του νά τήν πιάαη λαχταρά 
καί τά χεράκια του απλώνει.

Κυλά εδώ κ' έκεϊ ή φούσκα ή παρδαλή 
περήφανη δεν τήν χωρεΐ λες όλ* ή πλάσις 
Φτωχό μου ! νά κυλάη άα'την τήν τρελλή. ... 

Μήν τήν έγγίσης . . . .  &ά τήν χάσης!

’Αλεξάνδρεια ΒΕΓΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

τρόφ ιμα καί τάς άποσκευάς της, έπί τω ν ύδάτων 

του κάτω κόσμου. 'Ό λ α  όμως τά γαθά  αυτά τήν 
ένέβαλλον εις φόβους καί ανησυχίας.

'Α λ λ ά  διαρκής διαμονή έντόςτοϋ τάφου ασφα

λώς προασπιζομένου τό μ ένύπ ό τώ ν παχέων το ι

χω μάτω ν τό δε υπό τής αρετής τώ ν νεκρικών ω 

δών θ ά ή το  άνιαρω τάτη. Κ α ί ούδέν φάντασμα, έξ 

έκείνων τά οποία είχον τήν συνήθειαν ν ά λο ύ ω ν - 

ται πάλαι ποτέ με τάς ήλιακάς ακτίνας καί νά 

θω π εύ ο ντα ι υπό τής δροσεράς αύρας του Βορρά, 

θά  έστεργε νά φυτοζω ήση διά παντός έν τή 

πνιγερά ατμόσφαιρα τώ ν αιω νίως κλειστώ ν δύο 

ή τρ ιώ ν θ α λ ά μ ω ν .Έ ξ  άλλου ήτο  πολύ δύσβατος 

ή οδός ή άγουσα, διά μέσου τής χώρας τώ ν θεών, 

εις τάς δχθας τοϋ ουρανίου Ν είλο υ, έπί τού 

οποίου έπλεεν ή  λέμβος τής Ρά, ή  μέχρι τώ ν 

ά να ριθμ ήτω ν νήσω ν, δπου έκειτο δ παράδεισος 

Τα λ ο ΰ  τοΰ καλού Ό σ ίρ ιδ ο ς . Διέτρεχον πλείστας 

άγνά'στους χώρας, διέβαινον ρύακας ζέοντος 

ύδατος καί έρήμους λυμαινομένας υπό όφεων, 

συνήπταν μάχας προς τά γμα τα  πνευμάτω ν καί 

θεώ ν—  οΐ όποιοι έσόχναζον μερικά μέρη— καί 

προσεπάθουν νά  κερδίσωσι τή ν  ευνόιάν των. 

Τ ό .τα ξε ίδ ιο ν  τούτο, ως βλέπετε, ήτο επίπονον 

κα ί περιπετειώδες κα ί αί ψυχαί, α ί όποίαι 

πρώ την φοράν, έπεχείρησαν αύτό άνευ οδηγού, 

ύπέστησαν τά  πάνδεινα μέχρις ού φθάσω σιν εις 

τό τέρμα τοΰ ταξειδίου τω ν σώαι καί ασφαλείς
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μετά τής έκπεπληγμένης συνοδείας τω ν καί 

κα ί τώ ν αποσκευών τιον.
Π ώ ς  τώ ρα ο ί έπιζώντες τό  έμαθον; είναι 

άγνω στον. Τ ό  βέβαιον δμως είναι, δτι ευθύς 

ως έλαβον γνώ σ ιν τοΰ πράγματος, έσπευσαν 

νά  έλθω σιν αρω γοί εις τούς νεκρούς τ ω ν  καί 

έπειδή είχον προσωπικώς συμφέρον νά διευκο- 

λύνω σι τάς αποδημίας τώ ν ψυχών, ταχέως 

έξεΰρον λίαν αποτελεσματικά μέσα. Έ σ η μ ε ίω 

σαν δηλαδή τό όνομα κα ί τή ν  τοποθεσίαν τώ ν 

μυστικώ ν τούτω ν χωρών, τά ή θ η  καί τά έθιμα 

τώ ν όντω ν υπό τώ ν οποίω ν κατωκούντο, καί 

τή ν  φύοιν τώ ν κινδύνω ν τούς οποίους παρου- 

αίαζον.
!> '

Ή  έργασία αύτη ή το  βεβαίως πολύ περί

πλοκος, δ ιότι εις τή ν  Α ίγ υ π το ν  ο ί παράδεισοι 

ήσαν πολλοί κα ί α ί οδοί αί όπ οία ι ώ δήγουν 

εις έκαστον έξ αύτών ακόμη περισσότεροι. 

Έ π ρ ε π ε  λοιπόν νά έξιχνιασθώ σιν δλαι αύταί αί 

οδοί διά νά  είναι δυνατόν εις τή ν  ψυχήν νά 

έκλέξη τον τόπον τής ύστάτης διαμονής της καί 

νά  μεταβή εις αύτόν άπροσκόπτως.

Μ όλις άνεκαλύπτετο νέος τόπος διαμονής ή 

νέος κίνδυνος, άφιερούτο εις αύτόν ή  έκεΐνον 

ιδιαίτερον κεφ ά λα ιον πάντα δέ. τά κεφάλαια 

ταύτα όμοΰ ηνω μένα, άπετέλεσαν μετ’ ού πολύ 

πλείστα σ υγγρά μμα τα  διαφόρου δγκου. Καλώ ς 

έξεταζομένου τού ζητήμα τος ώφειλον οί π ιστοί 

νά  ά πεστήθιζον τά  κεφάλαια ταύτα, κατά τήν 

διάρ>#.ιαν τής ζωής τω ν, διά νά  είναι προετοι

μασμένοι διά τό μέγα ταξείδιον δταν θ ά  έσή- 

μαινεν ή τελευταία τω ν ώρα. ’Α λ λ ά  παρομοία 

ύποχρέωσις ούδέποτε έτηρεΐτο. Π ρ ό ς  αποφ υγήν 

λοιπόν τώ ν συνεπειών, αΐτινεςήδύναντο νά π ρ ο κύ- 

ψ ω σιν έκ τής αμελεί ας ταύτης, έσκέφθησαν νά  δ ι- 

δάξωσιν εις,τούς νεκρούς τή ν  ούτως ειπεΐν, πέραν 

τοΰ τάφου γεω γραφίαν. Ε ις  ίερεύς έξ έκείνων οί 

ό π ο ιο ι ένέδυον τό  πτώ μα  έψαλλεν εις τό  ούς 

του τά  τεμάχια έκ τώ ν οποίω ν άπετελεΐτο ή μία 

ή  ή άλλη συλλογή ή  δλαι όμού, τό εν κατόπιν 

τού άλλου. Ή  ψυχή συνεκράτει δ,τι έπεθύμει 

καί έδέχετο τάς οδηγίας έκείνας αί όποία ι θά  

συνετέλουν,πρό πάντω ν, εις τον προσανατολισμόν 

της κατά τήν περιοδείαν της. Φ αίνεται δτι έπ ήρ- 

κει ή τοιαύτη προφορική διδασκαλία κατά τούς 

πρώτους α’ιώνας, έ π ί τώ ν  γενεώ ν αί ό π ο ία ι ά νή - 

γειραν τάς Πυραμίδα ς. Βραδύτερον δμως π α ρ ε -

τήρησ α ν— άναμφιβόλω ς,— δτι ή μ νήμη συνήθω ς 

ή π ά τα  τάς ψυχάς κα ί δτι δέν έπρεπε νά βα σίζω ν- 

τα ι εις αύτήν. Ή  ψυχή είχε κακώς άκούση ή 

κακώς έννοήση· έλησμόνει τάς οδηγίας, τάς συνέ- 

χεεν, ή τάς παρήλλασεν, έστρέβλωνε τήν έννοιάν 

τω ν κα ί επομένως έμείω νε τή ν  αξίαν τω ν. Ώ ς  

έκ τούτου διενοήθησαν νά  δώσουν εις αύτήν 

έγγράφως δ,τι τή  είχον απλώς ά φ η γη θ ή  μέχρι 

τότε. Έ χ ά ρ α ξα ν  δθεν τά σπουδαιότερα μέρη 

. έπ ί τώ ν σανίδω ν τοΰ φερέτρου, έπί τώ ν πλευρών 

τού σαρκοφάγου, έπί τώ ν τοίχω ν τού νεκρικού 

θαλάμου καί τέλος, επί κυλίνδρου εκ παπύρου, 

τον όποιον έναπέθετον πλησίον τής μούμιας 

υπό τάς ταινίας της.
Τ ά  αντίγραφα τού βιβλίου τούτου τώ ν νεκρών 

ανέρχονται σήμερον εις εκατόν περίπου. Δέν 

υπάρχει δέ εύρωπαϊκόν μουσεΐον, δσον ά σ ήμα ν- 

τον καί αν είναι, εις τό όποιον νά  μή ύπάρχη 

έν τούλάχιστον απόσπασμα.

*
* *

Τ ό  βιβλίον τούτο  δια ιρείτα ι εις πολυάριθμα 

κεφάλαια, τώ ν όποιω ν ό αριθμός ποικίλλει εις τά 

διάφορα αντίγραφα. Ε ις  τούς μάλλον σ υμπεπλη- 

ρω μένους παπύρους άπαντώ νται 150-1 8 0 . 'Έ κ α 

στον έξ αύτώ ν σύγκειται από τήν έπικεφαλίδα έμ - 

φαίνουσαν τό άντικείμενον τής προσευχής, από 

μίαν παράγραφον, ή όποία είναι αύτη αύτη ή 

προσευχή καί από μίαν ή  περισσοτέρας εικόνας, 

αί ό π ο ία ι είκονογραφούσι τό κείμ ενο ν ένίοτε 

δέ ιδιαίτερον σ ημείω μα  παρέχει οδηγίας εις τον 

νεκρόν π ώ ςνά  άπαγγέλλη τήν προσευχήν, ή πώς 

νά καθιεροΐ έν ρητόν συγκεντροΰν τάς άρε- 

τάς τής προσευχής. Ε κ ε ίν ο  τό όποιον μάς 

ένδιαφέρει περισσότερον ά π’ δλα αύτά είναι ή  

έπικεφαλίς καί αί εικόνες. Ή  έπικεφαλίς δηλοΐ 

τή ν  σκέψιν ή  όποία  έπεκράτησε τό πρώτον 

κατά τήν σύνταξιν. Κ α ί  τοιουτοτρόπω ς μάς απο

καλύπτει τάς ιδέας υπό τώ ν οποίω ν ένεφορούντο 

ο ί Α ιγ ύ π τ ιο ι περί τής ψυχής τού α νθρώ που, καί 

περί τού είδους τή ς  ζω ής ή  όποία τή ν  άνέμενε 

πέραν τού τάφου. « Ή τ ο  ή ζω ή τού κόσμου 

τούτου μετατοπισμένη εις τον άλλον κόσμον μέ 

δλας τάς απολαύσεις καί μέ δλας τάς πικρίας 

της. Π α ρ α τη ρ ε ί τις εις μίαν εικόνα τον νεκρόν 

έγκαταλείποντα τ<  ̂ υπόγειόν του καί τρέχοντα 

πρός εύρεσιν τοΰ τόπου τώ ν ονείρων του. Κ ρ α τε ί
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ανά χεΐρας ράβδον και προβάλλει τον πόδα του 
έπι των πρώτων κατωφερειών τοΰ δρονς τής 
’Ανατολής, όπισθεν τοΰ οποίου χάνεται εις τό 
άπειρον ή χώρα των σκιών. ’Ιδού, καταφθάνει 
εϊςτό  τέρμα τοΰ πραγματικού κόσμου, καί εκεί 
εις δευτέραν εικόνα, παρευρισκόμεθα εις την 
υποδοχήν ή οποία τώ γίνεται. Μία συκομορέα, 
με πυκνά φυλλώματα, φορτωμένη από συκό
μορα έπέχει θέσιν συνόρων, καί μία γυνή, 
προβάλλουσα μέχρις όσφύος, από τόν κορμόν 
τείνει εις τόν ταξειδιώτην δίσκον πλήρη άρτου 
καί καρπών καί δοχεΐον από τό οποίον εκχει
λίζει τό ΰδωρ. Εάν άρνηθή, δεν δυνατοί πλέον 
νά προχωρήση προς τά εμπρός, άλλ’ οφείλει νά 
οπισθοχώρηση καί νά επανέλθη εις τόν γήινον 
κόσμον. Έ ά ν  δεχθή, ύποδουλοΰται διά τοΰ 
άρτου καί τοΰ ύδατος εις τόν Θεόν καί εισέρ
χεται ελεύθερος τότε εις τάς μυστηριώδεις χάιρας. 
Ε ίνα ι έξηναγκασμένος νά βαδίζη εις αύτάς 
μετά μεγίστης προφυλάξεως ίνα μη εύρη αύτοΰ 
τόν θάνατον δευτέραν φοράν, διότι τότε δεν υπάρ
χει πλέον ελπίς νά έπανακτήση την ποθητήν ζωήν.

ΑΘΗΝΑΪΚΑ

Πλησιάζει ήδη ό πρώτος χειμερινός μην και 
δμω ς εις δλην την "Ελλάδα έχομεν ακόμη καλο
καίρι. Συμβαίνει κάποτε ή φύσις νά ειρωνεύεται 
τον ημεροδείκτην και ό Άνθρωπος είναι παι
γνίδι πάντοτε εις τά χέρια αοράτων δυνάμεων, 
αί δποΐαι συνεννούνται η διαφωνούν εις βάρος 
τον χω ρίς  καν νά τον ερωτούν και χω ρίς νά 
ενδιαφέρωνται διά την γνώμην τον. Τιάρα τό 
φθινόπωρου, η εποχή των βροχών και τών 
βροντών και τών βίαιων ανέμων, από πάνω από 
την 'Ελλάδα ξηρά, γαληνιαία και ηλιόλουστος. 
Οί άνθρωποι τών αγρών κνττάζονν μέ  αδημο
νίαν τά νψη καί ζητούν βροχήν η όποια νά 
ποτίση την γην. Α πελπιστικο ί πληροφορίαι κυ
κλοφορούν περί τής γεωργίας καί τής κτηνοτρο
φίας. Οί άνθρωποι τών πόλεων οί όποιοι έχουν 
την πικράν πείραν τού δτι ή γεωργία καί ή 
κτηνοτροφία είναι δύω κυρίαι που γκρινιάζουν 
καί παραπονούνται είτε βρέξη είτε δεν βρέξη,

Τόν παρακολουθεί τις, εις σειράς μικροζωγρα— 
φιών, παλαίοντα μέ τό δόρυ ή τό ξίφος κατά 
ιοβόλων όφεων, διαφόρου μεγέθους, ή κατά 
δηλητηριωδών εντόμων, κατά τεραστίας χελιυνης 
ή μεγάλου ερυθρού ό'νου, έκπροσωποΰντος τό 
πανούργου πνεύμα  Σέτ-Τυφών. ’Αλλαχού μία 
λέμβος προσφέρειαι νά τόν μεταφέρη εις έν 
από τά βασίλεια τοΰ Όσΐριδος· ή λέμβος αΰτη 
είναι μάγισσα καί τφ  αποτείνει ερωτήσεις καί 
απαιτεί ά π ’ αύτοΰ νά όνομάση καί νά περι- 
γράψη έν λεπτομερεία, τά μέρη εκ τών οποίων 
είναι κατασκευασμένη. Ή  σκηνή είναι φυ
σικών άτη· ή ψυχή όρθία παρά τήν όχθην 
τείνει χεΐρα ίκέτιδα, καί προ αυτής τό φιλο- 
περίεργον πορθμεΐον μετά τοΰ από θεότητας 
πληρώματος του.

Ά φ ο ΰ  έξετάση τις τάς εικόνας αύτάς, πείθε
ται περί τής ουσίας αύτοΰ τούτου τοΰ βιβλίου· 
είναι οδηγός καί δεικνύει τόν τρόπον τής εις 
τόν άλλον κόσμον συνδιαλέ’ςεως, προς χρήσιν 
τών ψυχών, αί όποΐαι έκζητοΰσι τόν τρισπό- 
θητον παράδεισον.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άθηναι 15 ’Οκτωβρίου 1907.

απολαμβάνουν τώρα τ αγαθά τής έξόχως ώρα/ας  
αυτής εποχής, ή όποια συναγωνίζεται προς τήν 
ανοιξιν, άν δχι εις τήν νεανικήν όρμήν, βεβαίως 
δμω ς μέ τήν ήρεμον καί αρμονικήν μελαγχολίαν.

"Η  παράτασις τού φθινοπώρου ανέβαλε τήν 
έναρξιν τής κοσμικής χειμερινής κινήσεως. Α 
πλώ ς εις τό μεταξύ επιστρέφουν οί τελευταίοι 
από τους άποδη μήσαντας. Ή  «επάνοδος» άπό  
τήν εξοχήν άπό τά λ.ουτρά καί άπό τήν Ε υρώ 
πην, εβράδυνεν εφέτος περισσότερον άπό άλλοτε. 
Χ θες  μία σειρά αμαξών έφερε τούς τε/.ενταίονς 
«παραθερίσαντας» εις · τήν "Ελβετίαν. Καί μόλις 
προ ολίγου επέστρεψαν άπό τάς θερινός λου- 
τροπύλεις.

Ε ις αύτάς ή κίνησις νπήρξεν έξαιρετικώς 
ζωηρά εφέτος. Ε ις τήν πρώτην γραμμήν τό  
Λουτράκι, ή μάλ/.ον Ευρω παϊκή καί ή μάλλ.ον 
εύκολος άπό δλας τάς "Ελληνικός λουτροπόλεις. 
Ε ις άπύατασιν τεσσάρων ω ρ ώ ν άπό τάς Α θ ή 

νας μέ τόν καλλίτερου 'Ελληνικόν σιδηρόδρομον, 
εις τόν μυχόν τού Κορινθιακού κόλπον, μέ  
λουτρά θαυματουργά, ώραΐα ξενοδοχεία, θέατρον 
καί δλας τάς εύκολ.ίας, συγκεντρώνει πυκνώτατον 
κόσμον ό όποιος συμπληρώνει τήν θεραπείαν 
μ έ πύκερ παννυχιον. Τό Λουτράκι άπέκτηαε 
τώρα καί ένα δήμαρχον θαυμάσιον τόν εν ΤΙει- 
ραιεΐ >έμπορον κ. θεοφ. Χατζόπουλον, ό όποιος 
εννοεί νά κάμη τό Λουτράκι τό Λ ίξ  τής Ελλάδος  
καί όποιος ήρχισεν ήδη μέ ορμήν καί μέ ενθου
σιασμόν νά μεταβάλη καί νά έξωραΐζη τήν μ ι
κρόν πόλ.ιν. "Η  Αιδηψός επίσης είχε κίνησιν 
πολλήν καί ή Κυλλήνη συνεκέντρωσε πυκνοτά- 
τους έπισκέπτας.

"Όλοι αυτοί τώρα είναι εις τάς Αθήνας, έτοι
μοι ν ’ άρχίσουν τήν χειμερινήν ζωήν, ή όποια 
εδώ δέν είναι υστερημένη πνευματικών  απολαύ
σεων άλλα άρτυεται άφθονώτατα άπό πόκερ τό 
όποιον ήπλώ θη παντού , κατέλαβεν δλα τά σπήτια 
καί έκινδυνέυσε νά εξορίση τήν ομιλίαν, τήν 
μουσικήν, καί τόν χορόν. Πέρυαιν δταν ήτο ή 
πρώτη όρμή τον νέου αυτού παιγνιδιού, δλα 
νπεχώρησαν καί προ αυτού έφυγε τρομαγμένη  
ή έξυπνη καί ζωηρή καί θελκτικωτάτη ’Αθηναϊκή  
κουβέντα. Ε υτυχώ ς ή κοινωνική κίνήάΐξ φαίνε
ται δτι επήρε πλέον δρόμον, και ότι. ό ερχόμενος 
χειμών θά μας δώαη κοινωνικός άπολαύσεις 
τοιαύτας ώστε νά ελαττωθή τουλάχιστον ολίγον 
ή όρμή τού πόκερ καί τής χαρτοπαιξίας εν γίνει.

Π ραγματικώ ς τό Βασιλικόν θέατρον έδημο
σίευσε τό πρόγραμμά τον, πρόγραμμα τό όποιον 
πλήν δύω τριών εξαιρέσεων, δέν φαίνεται άνά- 
λογον τού προορισμού τού πρώτου καί επισήμου 
μας θεάτρου. "Ο κ. Βλάχος είναι Άνθρωπος επί- ...

μονος καί προσκολλημένος εις τάς ιδέας του. 
"Ο κ. Δαμβέργης ό γενικός γραμματείς, κατέ- 
βαλ.ε προσπάθειας νεωτεριστικός, αί όποΐαι φαί
νονται διά μέσου τώ ν γραμμώ ν τού προγράμ
ματος. θ ά  ίδωμεν επί τέλους αν ή περίοδος 
αυτή τού Βασιλικού θ ’ άποβή εύτυχεστέρα άπό 
τάς προηγουμένας.

Καί ταύτοχρύνως ό « Παρνασσός » ετοιμάζει 
σειράν διαλέξεων καί συναυλιών αί όποΐαι θά  
συγκεντρώσουν πά/.ιν εις τήν κομψήν Π ομπηϊα- 
νήν αίθουσαν τό Άνθος τής Α θ η να ϊκή ς  κοινω
νίας καί εξ οί γνησιώτεροι Αθηναίοι λ.ογογράφοι 
Ιδρύουν εταιρίαν διαλέξεων, ή όποια θά συστη- 
ματοποιήση τό ώραΐον αυτό είδος τής πνευματι
κής εργασίας.

Καί τέλος ή «Καλλιτεχνική "Εταιρία» καταρτί- 
σασα τό έντευκτήριύν της, ετοιμάζεται ήδη διά με-  
γάλην έκθεσιν τήν 2 5  Μαρτίου, έκθεσιν εις τήν 
όποιαν θά λάβουν μέρος δλ.οι ο ί’Έ/.ληνες καλ
λιτέχνου

"Υποθέτω δτι δέν είναι ολίγα ολ.α αυτά. "Η  
φιλολογία, τό θέατρον, ή μουσική, ή κοσμική 
κίνησις, ή ζωγραφική, περιλαμβάνονται εις τό 
πρόγραμμα αυτό τής άρχομένης χειμερινής πε
ριόδου. Δέν υπάρχει Αμφιβολία δτι οί Αθηναίοι 
καί αί "Αθηναίοι θά περάσουν καλά. Καί αυτό 
είναι απαραίτητον."Ο χειμώ ν είναι εποχή θλιβερά  
καί πρέπει νά τήν πέρνα κανείς δσον τό δυνα
τόν περισσότερον ευχάριστα. ’Ιδιαιτέρως εις τον 
τύπον α ϊτόν ό όποιος είναι τό χαϊδευμένο παιδί 
τού ήλ.ίου, χρειάζεται κάθε είδους άποζημίωσις 
δταν ό ήλιος λείπη.

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ



ΓΡΑΜΜΑΤΑ -  ΤΕΧΗAI -  EJII ÎTHMAI

Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  « Ν Ε Α Σ  Ζ Ω Η Σ ».—  Ό  κ. 
Γ ρ . Ξενόπουλος έδημοσίευσεν εις τό « Νέον Ά σ τ υ » 
τ ά  εξής κολακευτικά περί τής « Νέας Ζωής » :

«...,Μερικοί νέοι τής ’Αλεξάνδρειάς, δχι μόνον πλού
σιοι καί πατριώται, αλλά καί αληθινά φιλόμουσοι 
αύτοί, μορφωμένοι έ λ λ η ν ο π ρ ε π ώ ς ,  ανεπτυγμένοι, 
παρακολουθουντες καί άγαπώντες τήν φιλολογίαν μας 
— βλέπετε δτι υπάρχουν καί εξαιρέσεις,— έσκέφθη σαν 
δτι ήτο καιρός νά δοθή τέρμα εις αυτήν τήν παρά
δοξον κατάστασιν. Κ α ί άπεφάσισαν νά έργασθοΰν 
πάση δυνάμει, θυσιάζοντες καί καιρόν καί χρήμα, διά 
ν ά  φωτίσουν τούς συμπατριώτας Των, νά τοΐς γνωρί
σουν μ ό ν ο ν  τούς άξιους γνωριμίας Έ λ λη νας λο- 
γίους, καί νά τούς κάμουν ούτω νάγαπήσουν ά λ η - 
- θ ι ν ά τ ή ν  εθνικήν φιλολογίαν. Τ ό  εγχείρημα ήτο 
άρκετά δύσκολον, άλλ’ οί νέοι εκείνοι είχαν καί ζήλον 
κ α ί επιμονήν. "Ιδρυσαν λοιπόν ένα φιλολογικόν Σύλ
λογον υπό τό ώραΐον δνομα « Ν έ α  Ζ ω ή » ,  καί ήρχι- 
σαν μετ’ ολίγον νά εκδίδουν τό ομώνυμον φιλολογικόν 
μηνιαΐον περιοδικόν.

Ε Ιν ε  τέσσαρα έτη από τό τε .. . .
Ξεύρετε λοιπόν τ ί κατώρθωσαν ο ί νέοι αύτοί, εις  

τόσον ολίγον καιρόν; Θαύμα αληθινόν: Ν ά  θεμελιώ
σουν εις τήν ’Αλεξάνδρειαν έν άπύ τά ωραιότερα, τά  
τελειότερα φιλολογικά περιοδικά, τά όποια είδεν έως 
τώρα δχι μόνον ό έξω, άλλά καί ό έσω Ε λ λ η ν ισ μ ό ς!

Χ θ ές έλαβα τό τεύχος τού ’Οκτωβρίου,— είχα πο- 
λύν καιρόν νά ίδώ « Ν έ α ν  Ζ ω ή ν » , — καί ομολογώ 
δτι έμεινα κατάπληκτος τόσον διά τήν άπαράμιλλον 
κομψότητα τής έκτυπώσεώς, δσον καί διά τό ποιόν 
τού περιεχομένου. Ο ί έκδόται τής « Ν έ α ς  Ζ ω ή ς »  
έχουν στρατολογήσει έπ’ αμοιβή τούς καλλιτέρους 
’Αθηναίους λογογράφους, διά νά συνεργάζωνται τα- 
κτικώς εις τό περιοδικόν των. Οϋτως εις τό άνά χεΐρας 
τεύχος υπάρχει ένα ώραΐον ποίημα τού Στεφάνου 
Μαρτζώκη, ένα θαυμάσιον διήγημα τού Παπαδια- 
μάντη, μία εκτενής εύφυεστάτη αθηναϊκή χρονογρα
φ ία τού Μπάμπη Άννίνου, μία άκριβεστάτη θεατρική 
Έπιθεώρησις τού Τσοκοπούλου, άλλη μελέτη περί τού 
Σουλλΰ Προυδώμ, ένα διήγημα τού Τεριέ,— μόνον τά 
δύο αύτά είνε μεταφράσεις, άλλά δοκιμώταται,— καί 
πέντε-έξ ψιλοτυπωμέναι σελίδες, φωτεινότατοι, μέ τήν 
φιλολογικήν κίνησιν τού μηνός, προπάντων τήν ελλη
νικήν. Έ δώ  φιγουράρει, τιμητική άνατύπωσις, καί ή 
έξοχος εκείνη μελέτη τού Παπα'τω νίου περί τού 
Γκρήγκ. Ε ις  τό τέλος δέ μία μεγάλη έκπληξις: Ή  
« Ν έ α  Ζ  ω ή » θάρχίση νά δη μοσιεύη άπό τού προσε
χούς φύλλου τά « Ρ ό δ ιν ’ ’Α κ ρ ο γ ι ά λ ι  α », μυθι
στόρημα πρωτότυπον, γραφέν άποκλειστικώς δι’ αυτήν, 
άπό τόν μεγαλείτερον Έ λ λ η ν α  συγγραφέα,— είνε 
ανάγκη νά τόν ονομάσω; — τόν ’Αλέξανδρον Παπα- 
διαμάντην!

Αϋτή λέγεται ύλη έκλεκτή κ α ί.. .  πληρωμένη. Κ α 
νένα, βλέπετε, άγνωστον δνομα, καμμία δημοσίευσις

κατά χάριν, διά τό κεχηνός τού ρυθμού. "Ολα αρι
στοκρατικά, πλούσια, φιλολογικώτατα, αληθώς αξια
νάγνωστα. Κ α ί μόνον άπό τά περιεχόμενα ενός τεύ
χους είμπορεϊ νά πεισθή κανείς, δτι ή « Ν έ α  Ζ ω ή »  
είνε περιοδικόν έκπληρούν τόν προορισμόν του, καί 
δτι οί νέοι τής Αίγυπτου— διατί δχι καί οί γέροι ; —  
συνειθίζοντες ολίγον κατ’ ολίγον νά τό διαβάζουν, θά  
γνωρίσουν καί θάγαπήσουν δ,τι άξίζει νά γνωρισθή 
καί νάγαπηθή άπό τήν φιλολογίαν μας, θ ά  παύσουν 
νά προτιμούν άποκλειστικώς μερικά ελαφρότατα γαλ
λικά, βιβλία ή εικονογραφημένα περιοδικά, πού Απο
τελούσαν ώς τώρα τήν μόνην των πνευματικήν άπό- 
λαυσιν, καί θ ’ άρχίσουν νά κάμνουν κάποιαν διάκρισιν 
μεταξύ λογίων καί λογίων, ώστε... ούαί καί άλλοίμο- 
νον εις τούς επιδρομείς τού μέλλοντος, τούς άγύρτας 
καί τούς λαοπλάνους! . .

Θ ά έρωτήσετε ίσως: Ή  « Ν έ α  Ζ ω ή »  υποστηρί
ζεται εις τήν Α ίγυπ τον; Καλύπτει τουλάχιστον τά  
έξοδά της μέ συνδρομητάς πληρώνοντας 30 γρόσια 
τόν χρόνον; “Ο χι άκόμη. Ο ί Αξιέπαινοι νέοι, ο ί όποιοι 
τήν εκδίδουν, έκδόται συγχρόνως καί συνδρόήιηταί, 
καταβάλλουν ή τουλάχιστον συμπληρώτουν έξ ιδίων 
τήν δαπάνην. Πλούσιοι, ώς εΐπαμεν, αυτήν τήν ώραίαν 
καί πατριωτικήν χρήσιν τού πλούτου των θέλουν νά 
κάμνουν. Τέσσαρα χρόνια έπέρασαν, ίσως θ ά  περά
σουν άλλα τόσα. διά νά μή έπιβαρύνη ή « Ν έα  Ζω ή»  
τούς έκδότας της. Ά λ λ ’ οί φιλόμουσοι αύτοί— τί θαυ
μάσιου παράδειγμα διά τήν νεολαίαν τών μεγάλων 
ελληνικών κέντρων! —  δέν θάποκάμουν άγωνιζόμενοι 
καί δαπανώντες, έως νά νικήσουν, μεταδίδοντες τήν 
φωτισμένην φιλομουσίαν των καί εις άλλους πολ
λούς. . . . »

Ο Θ. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Σ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Ο Υ  
Θ Ε  Α Τ  Ρ Ο Υ . — ' Ο κ. θ . Οικονόμου, ό πρώην σκηνοθέ
της τού Βασιλικού, έδημοσίευσεν εις τήν Πινακοθήκην  
τού ’Οκτωβρίου σφοδρόν άρθρον κατά τού σημερι
νού θεάτρου, τό όποιον έκαμε μεγάλην αΐσθησιν. 
Ά ν  καί είνάι γραμμένο μέ ύφος δριμύ, λέγει δμως 
πολλής άληθείας. Ά π ό  τό άρθρον αύτό άναδημοσίεύ- 
ομεν μερικά μέρη άξια μεγάλης προσοχής.

«Τό θέατρον, ό Ιερός τής τέχνης ναός τών Αρχαίων, 
ή μοναδική σχολή μορφώσεως καί άναπτύξεως απάν
των τών πεπολιτισμένων λαών, κατέπεσε Λαρ’ ήμΐν 
εις εμπορικήν έπιχείρησιν έσχάτης κατηγορίας, κα- 
τερχόμενον εις άμεσον συναγωνισμόν μετά , τών ιπ
ποδρομίων καί καφιοδείών................................  . . .

Α ί έκάστοτε κυβερνήσεις μας δμως, παραγνωρί- 
σασο^ τήν υψηλήν πρός έκπολιτισμόν Αποστολήν τού 
Θεάτρου, δέν εμερίμνησαν υπέρ αύτού, ούτε τό ¿χρη
σιμοποίησαν ώς «σκαπανέα τού Πανελληνισμοΰ», άλλά 
άπλόύστατα τό ¿ φ ο ρ ο λ ό γ η σ α ν ,  χαράξασαι αύτφ 
τήν πορείαν καί έξέλιξιν ώς «τόπου διασκεδάσεως».

. . . .  Τ ό  Βασιλικόν Θέατρον κηρυχθέν άρχήθεν καί

έπισήμως hors concours ώς προωρισμένον άποκλειστι- 
κώς διά τήν τάξιν τών U p p e r Τριακοσίων, ούδεμίαν 
εύεργετικήν δράσιν, ουτε εξήσκησε ποτέ, ουτε δυ\α  
ται νά έξασκήση, κατώρθωσεν δμως διά τής τελείως 
παρανοηθείσης m ise en scène κλασικών καί βυζαν
τινών δραμάτων, νά έγείρη άξιώσεις πατρότητος επί 
τού ερμαφρόδιτου μεγαθηρίου τής συγχρόνου δρα
ματικής φιλολογίας μας: τού δραματοποιηθέντος
ίστορικο—πατριωτικού Αναγνώσματος, ένφ ή Νεα  
Σκηνή άκεραίαν έχει υπέρ αύτής τήν δόξαν τής^ επι
σήμου παρ’ ήμΐν ένθρονίσεως τής ντεκολτε μούσης.

....Τό άφθονον θυμίαμα τού κόλακος τύπου έγέννη- 
σεν εις τούς ήθοποιούς τήν παράδοξον πεποίθησιν ότι ή 
προσωπικότης των καί μόνη άναπληροΐ τάλαντου και 
πνευματικήν δημιουργίαν, άπό ετών δέ υποκρινόμενοι 
τούς αύτούς γελοιογραφικούς τύπους τής γαλλικής 
φάρσας καί τά α ύιά  στερεότυπα Ανδρείκελα των 
δραματοποιημένων Αναγνωσμάτων, απεκρυσταλλώθη- 
σαν τελείως εις μίαν ρουτίναν έπαρκούσαν μεν νά 
θαμβώση τά πλήθη, μή άφίνουσαν δμως τήν έλαχί- 
στην Αμφιβολίαν εις τόν γνώστην, δτι οί καλοί μας 
ήθοποιοί άπέμαθον άπό καιρού νά πλάττωσι χαρα
κτήρας καί νά παριστάνωσιν Ανθρώπινα δ ντα .. . .

 Τ ο  κοινόν παντού καί πάντοτε είναι επιδεκτικόν
μορφώσεως, εύλύγιστον καί εύπλαστον εις πάντα τά 
ζητήματα τής καλαισθ ησίας. Α μα έκλείψουν τά 
«Ανήθικα» καί παίζονται καλλιτεχνικώς έκτελούμενα 
άλλα άντ’ αύτών ούδείς θά θρηνήση τήν έλλειψιν· 
Π λήν πρός τούτο ώφειλον οί κύριοι διευθυνταί νά 
έχωσιν έκτος τής Απαραιτήτου μορφώσεως καί Ικανό
τητας καί ειλικρίνειαν καί φιλοτιμίαν. Διότι,  ̂άν 
πράγματι ή κοινή γνώμη τοΐς επέβαλλε τά έργα αύτά> 
δέν θά ήτο Αξιοπρεπέστερου νά ύποχωρήση τό ελλη
νικόν θέατρον πρό τών γαλλικών θιάσων, ων οί κα- 
τώτεροι άσυγκρίτως τελειότερα υποκρίνονται τά έργα 
τού είδους ρ,ύιού; " Η  ένόμιζον δτι θ ά  έδοξάζοντο 

ήθοποιοί καί διευθυνταί;
Ή  Ε λ λ η νικ ή  σκηνή δέν Ανήκει εις μίαν όμάδα 

μόνον άλλ’ εις σύμπαντα τόν λαόν και αφ ου η 
κυβέρνησις συνεταιριζομένη μετά τών θιασαρχών μέ 
10 τοΐς εκατόν επί τών εισπράξεων δέν εννοεί νά 
φ έ ρ η  καί 10 τοΐς εκατόν τήν εύθύνην διά τό καλλιτε
χνικόν καί ήθικόν ποιόν τών διευθυνόντων, ώφειλεν 

, ό λαθζ- δι’ εντόνου προνουντσιαμέντου νά καθαρίση 
τό ελληνικόν θέατρον άπό τά βρωμερά αύτά σαρώ-

ματα τής φιλολογίας................................., ■ · · .

...."Εν θέατρον δμως δυνάμενον νά μάς έπαναφέριχ 
εις τά λσγΐκά μας, δέν εχομεν. Ε ις  τάς ήλιβερας ημέ
ρας μοιραίας καταπτώσεως, α ; διερχόμεθα, γίνεται 
όσημέραι έπσισθητή ή ελλειψις μονίμου καί σοβαρού 
θεάτρου, λειτουργοΰντος καί κατά τάς δύο τού έτους 
περιόδους καί δυναμένου οϋτω νά κράτη τεταμένα τά  

ηνία τής ηγεσίας εις πάντα τά καλλιτεχνικά ζητή
ματα. Στηριζόμενον υπό οικονομικήν εποψιν Ασφαλώς, 
διοικούμενον εύσυνειδήτως, έπιδιώκον ούχί ύλικάς 
ώφελείας, Α λ λ ά  καθαρώς καλλιτεχνικούς σκοπούς θά

τύχη τής ενθέρμου Αρωγής τών θεατροφίλων πάσης

τάξεως...............................................
Τ ό  δραματολόγιον Ας συμπεριλαμβάνη, εκτός τών 

Αρίστων πρωτοτύπων, καί μεταφράσεις πάσης έθνι- 
κότητος καί παντός είδους μ ή έξαιρουμένης και αυ
τής τής έλαφράς μούσης, ήτις στενοχωρουμένη έν 
μέσφ καλλιτεχνικού περιβάλλοντος καί πνευματικής 
υπεροχής, μόνη της θά άπέλθη άνεπιστρεπτεί.

Διά τακτικών λαϊκών παραστάσεων νά έπανακτη- 
θώσι διά τό θέατρον οί λαϊκοί πληθυσμοί, Αποσπώ- 
μενοι τών χαρτοπαιγνίων, οινοπωλείων καί καφψ- 

δείων>
Τοιαύτη περίπου εσεται ή Αποστολή θεάτρου, μέλ

λοντος νά έπαναφέρη εις τήν τροχιάν του το έκτρο- 

χιασθέν τής Θέσπιδος άρμα».

A I Ε Ο Ρ Τ Α Ι Τ Η Σ  Ο Υ Ψ Α Α Η Σ  Υ Π Ο  Ρ Ο Α Α Ν Δ Ο Υ  
Β Ο Ν Α Π Α Ρ Τ Η .—  Ό  «Φιγαρώ» τής 6ης Νοεμβρίου 
έδημοσίευσεν ενα ώραιότατον άρθρον εντυπώσεων 
τού σοφού πρίγκηπος Ρολάνδου Βοναπάρτου, τον 
όποιον είχε στείλη, ώς Αντιπρόσωπόν του τό Ιν σ τ ι
τούτου τών Παρισίων, εις τήν Ούψάλην, όπου πανη- 
γυρικώς έωρτάσθη, κατά τόν μήνα Μάϊον, ή δεύτερα 
έκατονταετηρίς τής γεννήσεως ενός των μεγαλειτερων 
τής Σουηδίας τέκνων, τού βοτανικού Λυνναίου.

Ά π ό  τό περισπούδαστου αύτό άρθρον παραθέτομεν 
ένα Απόσπασμα: «Κατά τάς εορτάς ταύτας μας ανε- 
τέθη εκ μέρους τών ξένων Αντιπροσώπων να ευχαρι- 
στήσωμεν τήν Σουηδίαν διά τήν ενθουσιώδη ύποδοχην 
καί διά νά έκφράσωμεν άκόμη μίαν φοράν τόν θαυ
μασμόν τού επιστημονικού κόσμου διά τόν μεγαν 
Σουηδόν, ό όποιος μάς έμαθε νά γνωρίσωμεν την 
φύσιν καί νά τήν άγαπήσωμεν περισσότερον· μας 
υπενθύμισε δι’ αύτής τόν φυσικόν δεσμόν, ο οποίος 
ενώνει όλους τούς Ανθρώπους, τέκνα τής γης· 1<> 
αίσθημα αύτό τής Αλληλεγγύης τό συνησθανθημεν 
όλοι έντόνως καί έβεβαιώθημεν εκ νεου οτι εαν ο 
σοφός δΰναται νά έχη πατρίδα, ή έπιστήμη δεν εχει. 
Τ ό  Ανθρώπινον πνεύμα ίπταται υπέρ τά εφήμερα ορια 
τών έθνών αί κατακτήσεις του άνήκουσιν εις ολόκληρον 
τήν Ανθρωπότητα, ή όποια {περηφανεύεται δι’ αυτο 
καί ή όποια δέν θ ά  λησμονήση ποτέ τούς έργατας 
τού πνεύματος, τούς οδηγούς της εις μέλλον καλλι- 
τερον. Α ί κοινωνίαι καί τά κράτη άνατρεπονται, 
εκμηδενίζονται, εξαφανίζονται, αί κατακτήσεις όμως 
τού Ανθρωπίνου πνεύματος είνε Αθάνατοι. ’Επισκιά
ζονται πολλάκις υπό τού κράτους τής βίας και της  
βαρβαρότητος, Αλλά, πλέον ώραϊαι καί πλέον ήρεμοι, 
Αναφαίνονται πάντοτε ύστερα άπό τόν έκφοβισμον και 
τάς καταστροφής, μέ νέαν ορμήν πρόδρομον της 
θριαμβευτικής χορείας τής άνθρωπότητος προς την 

πρόοδον».

Ό  G U S T A V E  K A H N  Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  
Μ Α Ρ Τ Ζ Ω Κ Η . —  Ε ις  τόν «Αιώνα» τών Παρισίων ο 
G ustave K a h n  γράφων πρό τίνος, περί τής Νεοελλη 
νικής φ ιλ ο λ ο γ ία ς ’ Αναφέρει δτι δέν κατύρθωσεν αυτη,



ακόμη νά ξεπεράση τά στενά όρια της Ε λ λ ά 
δος καί ότι είς τόν εξωτερικόν κόσμον είναι πολύ 
ολίγον γνωστή. Ο ί ποιηταί πού στολίζουν τόν Ε λ λ η 
νικόν Παρνασσόν έχουν μέν ένθερμους θαυμαστάς, 
άλλα στερούνται τής φήμης εκείνης επί τής οποίας έχουν 
δικαίωμα. Ό μιλώ ν δέ περί τού συνεργάτου μας Στεφά
νου Μαρτζώκη τόν κατατάσσει μεταξύ τών μεγάλων 
μας ποιητών καί παραθέτει κατά μετάφρασιν τού René  
d ’Y v erm o n t δύο ώραϊα ποιήματά του, τό : Γ ή  κ ι ’ 
ο υ ρ α ν ό ς ,  καί  οι  Π  ο ι η τ α ί  άτινα καί άναδημοσι- 
εύομεν.

ΓΗ ΚΙ’ ΟΥΡΑΝΟΣ

Τα πάλλευκα φτερά μου  
Μ ή μ  ον κρατής δεμένα 
Κάτι ζητά) σ’ εσένα 
Π ού φεύγει άπο τή γή.

Του πλειό γλυκόν πλανήτη 
Τά μονοπάτια ξέρω,
Ά σ ε  με εκεί νά φέριο 
Μ ιά σκέψι σου χρυσή.

Τον κόσμον νεκροθάφτης,
°Άσε πικρά νά κλάιψο),
Τό δάκρυ μου νά θάψω  
Που ή άγνή ψυχή μου κλ.εΐ,

Κ  εκεί ψηλά νά φέρω  
"Ο,τι ά φ ’ τή γή δε φθάνει 
Τ ’ αγκάθινο στεφάνι,
Του Γιονδα τό φιλί.

01 ΠΟΙΗΤΑΙ

Τον έπαινο του κόσμον δε ζητούμε,
Δε γράφουμε γιά δόξα περιττή,
Μέσα στά στήθη μαύρα ηφαίστεια κλειούμε 
Κ αί στη φωνή μας σειέται, άνάφτει ή γή.

Σ τ ’ άγκάθια ματωμένοι περπατούμε,
Δάση βουνά περνούνε στ'η στιγμή,
Ν ά  πλάσουμε νέο κόσμο επιθυμούμε  
Γιατί εδώ) ζούν αχάριστοι, δειλοί.

Στους πόνους μας κανένας δεν δακρύζει,
Δεν ξέρουνε τί κλειούμε στ'ην καρδιά,
Τές πληγές μας μονάχα ή γή γνωρίζει!

Μ εγάλοι βασιλείς στ 'η δυστυχιά,
7 ή λύπη πού φριχτά μας βασανίζει 
Κάνουμε ευθύς αχτίδες νά σκορπά.

Δ Ο Ξ Α  Κ Α Ι ΖΩ Η , διηγήματα υπό Β Α Ρ Α Ε Ν Τ Η .—  
Μ έτόνώ ραΐον αυτόν τίτλον μάς δίδει ό κ. Βαρλέντης 
μίαν συλλογήν άπο διηγήματα αφιερωμένα είς τόν 
’Αργυρήν Έφταλιώτην.

Δέ θά ομιλήσω μεν διά τά ελαττώματα τού βιβλίου 
αυτού πού είναι άσήμαντα, διότι ή δύναμις καί ή χάρις 
πού τά ξεχωρίζει μάς τραβά περισσότερον.

"Ολα τά διηγήματα τής συλλογής αύτής άπό τόν 
Ραγιά, τό πρώτο, έως τό τελευταίο τά διακρίνει λεπτή 
παρατήρησις, ϋφος άριστοτεχνικόν καί κάποια πνοή 
ποιητική πού περνά άπό όλας σχεδόν τάς σελίδας τού 
βιβλίου.

’Ανάμεσα όμως σ’ όλα ξεχωρίζουν ό Ραγιάς, οί 
Ή ρω ΐδες καί τό Σκυλί, στό όποιον, μέ δυνατές γραμ
μές, μάς δίδει τόν άνθρωπο πού δέν ένοιωσεν άκόμα 
τόν ανθρωπισμό τόν άνθρωπο πού δέν «άξίζει νά τόν 
άγαπήση ένα παληύσκυλο».

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ .— 'Ως άληθή θεατρικήν 
άναγέννησιν έθεώρησε σόμπας ό Ελληνικός τύπος 
τήν ΐδρυσιν τού νέου θεάτρου, τό όποιον, ύπύ τήν δε
ξιάν διεύθυνσιν τού κ. Θ. Οικονόμου, τού πρώην σκη
νοθέτου τού Βασιλικού, θά πράξη— υπόσχεται τούλά- 
χιστον— εκείνο πού δυστυχώς ούτε «ή Νέα Σκηνή», 
ούτε τό Βασιλικόν, ούτε κανέν άλλο θέατρον έκαμε.

Τ ά  καλά Ελ λη νικ ά  έργα, πού δέν τά ύπεστήριξεν, 
όπως έπρεπε, κανένα θέατρο θ ά  εύρουν τήν ύποστή- 
ριξιν πού τοΐς πρέπει στό θέατρο τού Οικονόμου. 
Μ έ αύτά καί μέ τάς έκλεκτάς μεταφράσεις, τάς οποίας 
άνέθεσεν ό κ. Οικονόμου σέ διαπρεπείς λογίους, έλ- 
πίζομεν ότι θά δικαιώση τάς προσδοκίας όλων εκεί
νων πού άγαποϋν τό θέατρον— τό άληθινόν θέατρον—  
καί πού ένδιαφέρονται γι’ αύτό.

Ε κ τ ό ς  τών άλλων θ ά  δοθούν οί ’Α λ υ σ ί δ ε ς  τού 
κ. Λογγάρη, τό Δ α χ τ υ λ ί δ ι τ ή ς  Μ ά ν α ς  τού 
Καμπύση, ό Γ ή τ α υ ρ ο ς  τού Ρήγα Γκόλφη, ένα 
δράμα τού κ. Αύγέρη, ό Φ α σ γ ά ς τού κ. Καζαν- 
τζάκη καί άλλα εκλεκτά έργα.

Η  Ν Ε Α  Μ Α Σ  Π Ρ Ι Γ Κ Η Π Ι Σ Σ Α . —  Ή  έν Ά θ ή να ις  
Γαλλιστί έκδιδομένη έφημερίς «Ελληνικός Κόσμος» 
γράφει διά τήν νέαν μας πριγκήπισσαν ότι εϊνε προι
κισμένη μέ πολλήν νοημοσύνην καί άριστα μορφωμένη 
διότι έζησε μέσα σέ μιάν άτμοσφαίραν πνευματικήν, 
είς τό μέγαρον τού πατρός της πρίγκηπος Ρολάνδου, 
όπου συγκεντρώνεται ό έπιστημονικύς, φιλολογικός 
καί καλλιτεχνικός κόσμος τής Γαλλίας. Διά τόν λόγον 
τούτον άποβλέπει είς τήν νέαν μας πριγκήπισσαν μέ 
τήν έλπίδα ότι θά συγκεντρώση γύρω της όλους τούς 
παραγνο ρισθέντας μέχρι σήμερον Έ λ λ η ν α ς λογίους.

Ε κ τ ό ς  τής Γαλλικής ή πριγκήπισσα Μαρία γνωρίζει 
τήν ’Αγγλικήν, τήν Γερμανικήν, τήν ’Ιταλικήν καί 
Ρωσσικήν καταγίνεται δέ πρός τούτοις είς τήν φιλο
λογίαν, είς τήν Ζωγραφικήν καί τήν μουσικήν.

Εϊνε ευμενής πρός πάντας, ή νέα μας νύμφη, καί 
άπλουστάτη. αύτό όμως δέν τήν εμποδίζει νά εϊνε καί 
κομψ Λ άτη' ή ώμορφιά της ή φυσική, τό ώραΐόν της 
άνάστημα, τό παραστατικόν της τό ηγεμονικόν καί ή 
άξιοπρέπεια τής στάσεώς της, όλ’ αύτά τήν κάμνουν 
πιό ώμορφη μέσα στές ώμορφες τουαλέτες της, τάς 
οποίας ξεύρει νά έκλέγη μέ άπταιστον καλαισθησίαν.


