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Δ Ρ Ο Σ Ο Σ Τ Α Λ Ι Ά Σ

Λ  Γ Α  Π Η
<... Tis bettor toba v e  l o v e d  a nd lost 

í T l i a n  n e v e r  lo h a v e  l o v e d  at all* 
T  e h n y  s ο n

’Αγάπη πού σέ φέρανε τού Μάρτη χελιδόνια 
Γιά vù μου πλέξεις άνθινα στεφάνι φωτερό 
’Αγάπη πού σέ πρόσμενα χρόνια—καί μές στα χιόνια 
Σάν έντελβάϊς φύτρωσες στοΰ πόθου τό βουνό !

"Ολα γελούν στό διάβα σου, ιός και τά ρόδα ακόμα 
Πού σκάτειά μπουμπούκι.:! τους κΓάνοιιιάε τούς

[άνθους'
"Ολα τά πάντα υψώθηκαν μακριά, ψηλά «Γτόχώμα 
Και περιστέρια πέτουνται σέ μπλάβους ουρανούς.

’Αγάπη, αγάπη πάναγνη, παρθενομάννα αγάπη,
Γιοφύρια θεμελιώνεις σύ, δημιουργίες ξυπνάς,
Καί ο :ό κονταροχτύπημα τού φτόνου τόν Αγάπη 
Σκουλήκι καί λασπόφειδο στό δρόμο σου πετάς.

’Αγάπη, αγάπη πάρε με στά κρινοδάχτυλα σου,
Σά μαργαρίτα βγάλε μου τά φύλλα τή: καρδιάς, 
Κράχα τό μίσχο, κΓ όπλα στο τόν πόθο άπ’ τ’ άγαλμά

[σου
τ’ αντίγραφό σου χάρισε, μέ φύλλα λαμπανιάς,

’Αγάπη, αγάπη πάρε με,"μ1 άν ίσως καί σέ χάσω 
Στήν ΤΤλιοχώρα, otó vuóv ή οπού αλλού τραβάς-·· 
Ξέρε το, κάλλιο πουρθες μιά . . , Ποτέ δέ θ ά  ξεχάσω , 
Πώς τό δαυλόν έπύρωσες ονειροφαντασίας!

Δαν ανερρουσα ηρυε, χαιοιψε καιπα ι. 
Στό κύμα τής καινούργιας δροσαυγής 
Νέος ρυθμός, χαμόγελα σκορπάει.

Τό Σήμερα το Χιές αντάμωσε 
Καί τ’ Αύριο στό Σ ή αέρα θά γείρει 
Κ’ έτσι κυλά καί τρέχει πάντα u-ix'Oi uo 
τ’ άλογο στη: ζωή; τό παραδείιρι.

ΝΕΡΑΝΤΖΙΕΣ
Νεραντζιές, λεικοφόοες νύφουλες 
Μέ τά κλωνιά σά γάμου στεφάηα. 
Νεραντζιές στό γιορτάσι. !—-Ά,πιπούλες 
Θεριστή σάς λι /άνε δρεπάνια.
Σά κλινίίρι,α τού γάμου ρ ί γ μ . ’ ιε :

Σά μελ'οσι τόν πόθο άγροι-ιάπ; - 
Νεράντζιέ:, στό βοριά μάδημά.«;
Τα κλωνιά σα, σ,.; [ΤΑ τά κ,·ι.ιάτε.

π or-; ο..:
Σ :ό ν  κ ή τ ο  τα λουλούδ ια  ΐάκαγι-  
Μ ανρ ο ,  >:Γ ά ;  Μπαντ, λευκό τό χμό.ι.,
Μές σιήν καρδιά  τ’ αηδόν ι ο ώ πα σε  
Στό θρη\ερύ τύ λάλημα τ- ύ γκιώνη.

Τό δέντρο μόλις y*.άρμοζε Γ η « ¡A to m  
Καί γε ίρανε  στή γης σαπ ίλα  οί κ,-.ώινι — 

’Έ τ σ ι  τό γελοίο σ ιή ν  Αυγήν ά.τόσβυσ;'
Κ αργές ναρΟοννε στη νυχιίσν οι .-.όνοι.

. ΓΙ A1 Γ .Γ·; 1Δ 1Σ Μ Α 
Στήν Αλάσκα το χρυσάφι

\* ' » όΔε γυρεύω εγω,
Μήδε τό γαλάζιο χρώμα 

Σ” ’Αττικό ουρανό,

Τό γαλάζιο σέ δυο μά ι.α 
Βγήκα έγώ γλαρά,

Τό χρυσάφι καί Γυ ήλιο 
Σέ μαλλιά ξανθά.

Σε ματάκια, σέ μ αλλά πια 
ΙΙλούτια κΓ ουρανούς, 

Στά δρομάκια τής ’Αθήνας 
"Ονειρα, καϋμούς.
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Στά δρομάκια δυο ματάκια 
Φεγγουν καί περνώ,

Τά μαλλάχια αχτίδες, ήλιοι 
Σ’ ονειρο αΰγινό!

Λ Ι Ν Α *
« . . .  Françesca i Inoi martiri 
a lagrimar mi farmo tristo e pío».

D a n t e

Λίνα «.τώ; τά μαρτυρία σου, μέ κάνουν καί δακρύζω!* 
Ρόδο στο βούρκο πνίγεσαι. Τό σώμα νά ορθώσεις 
ΙΙυργο ζητάς σέ μιά γωνιά. Κ ι’ ομως δέν ξεχωρίζω 
Στόν κόσμο μέσα.τή γωνιά πού ήλιόλουσμα θά δώσεις!

« Βουρλάδες» πλήθια στή ζωή, κΓό'χλοι πανιού σαπίτες 
Περιγελούν τά δυνατά, χειροκροτούν τον πλούτο* 
Παντού σφυρίζουν υ/εντρες, σκύλοι παντού κοπρίτες, 
Νά γλιψ.ιυν πάντα καρτερούν τού άστού τό χρυσό

[κνούτο,

Ζητάς τό δίκιο. Μά κανείς, κΓ ό Νόμος σέ σαρκάζει. 
Παρθένα είσαι στην ψυχή κι’ ομως πόρνη σέ λένε. 
Χτυπάς κουδούνισμα ορθρινό, κΓομως τό ούρμα σπάζει 
Τό χέρι, πού φίδια, γραμμές τής άτιμιάς τό καΐνε !

Ή «casta diva» σέ γυρνά στο πρώτο σου ακρογιάλι 
Πού χό φιλούσε ή εύιυχιά καί χάϊδενέ το ό μπάτης. 
Μά τώρα σιγαλιά .παντού. Σπασμένο τ’ ανθογυάλι 
Κ ’ εσύ σφαχτάρι στο βοηιό τής πιο σκληρής απάτης.

Συντρίμμι πια σωριάστηκες σ’ Όξώπορτα κλεισμένη. 
Συνείδηση όπου ζήτησες μαύρο ενα χέρι βρήκες 
Δυό χείλια λάγνα’ στόν παρά δέν είσαι πουλημένη 
ΚΓ όμως αυτός σού γύρισε τήν ευτυχία σέ φρίκες !

Παντού σκληρά σέ κυνηγούν μάγισσες καί Μαινάδες 
ΙΙνίχτρες άγάπη: καί παιδιού ! ΚΓ όμως σέ ξεχωρίζω 
Μέ το παιδί στήν αγκαλιά κοντά σ’ άλλες μαννάδες!.. , 
Λίνα «πώς τά μαρτύρια σοιΓμέ κάνουν καί δακούζο)!»

Τ Α  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α  Α Λ Ο Γ Α

Σζή Μνρύώτιαοα

Κόκκινα σά φωτιά, σάν αίμα κόκκινα 
Βαρβάτα, ήλιόφλογα τρέχουνε τ ’ άτια,
Ντορήδες άπεδίκλωτοι κΓ άσπέδιστοι 
Χιουμάνε στού χρυσόκαμπου τά πλάτια.

Σέ βράχον ό βαλμάς κοιτάζει τ ’ άλογα,
Σουράει χαρούμενα, παίζει φλογέρα 
Καί τ ’ άτια φτερωτά, πουλιά γοργόδρομα, 
Ξεχύνουνται σαΐτες στόν αγέρα.

* ΊΙρωΐόα ατό δράμα «Όξώπορτα» τοδ πατέρα μου 
Τό τραγούδι εμπνευσμένο άπό τό έργο μά χαρισμένο στο 
δημιουργό του.

ΪΜ  ΑΣ
-Ν̂ννν>ΛΛ«ΛΛΑΛΛΛ.·νΗΛΛ̂ ν>ΛνΧν«Χ*.>ΛΛν%Ν̂Νν«.>.νν\\«.·νΝ>.·ν·>,«Λ.ΝΛ.ν·>.«

Νυχτώνει* κι’ ό βαλμάς π ρ ο σ .ένε ι τ' άλογα  
Τό βαλμαριό  προσμένει νά γυρ ίσε ι 
Μ ά τις  τριχιές καί τή φλογέρα άπόρφανη
Κοιτάζει, καί τό δάκρυ στάζει βρύση.

Κλέφτης άλογοσούρτης πήρε τ ’ ά'λογα,
ΚΓ ό κάμπος τώρα βάλτος καί βουρκάδι. 
Δέν κυματίζει ό πόθος. Τό χρυσόσταχο 
Φίδι ορθωμένο στο πηχτό σκοτάδι!...

Γ Ρ Α Μ Μ α Τ λ Κ Ι

Ήρθες ώ γράμμα!... Μες στή σκοτεινιά 
Σάν περιστέρι σ’ έστειλε μιά κόρη,
*Ω! γραμματάκι, πόνου ζουγραφιά 
Σάν τής αγάπης τό θλιμμένο θώρι.

ΤΩ! γραμματάκι, απάνεμη αμμουδιά,
Μέ δίχως ξεροφύκια ουδέ κοχύλια,
Πόσα—λιγόγραφα, συγκραχητά—
Αέ μού τες μέ τά σφαλιχτά σου χείλια!

Μοΰ μίλησες γιά πόνους πού ξυπνά 
Στά δειλινά ή καμπάνα σά σημοίνει,
ΚΓ ακόμα γιά τή Μοίρα π’ άγρυπνά 
Στή στράτα μέ ματιάν δρθανοιγμένη.

Μού πες—κΓ ας μην χό βρήκα έγώ γραφτό— 
,ΙΙώς θ ’ άνοιχτεΐ ρουδι τό χαροκόπι 
Καί πώς τό Χτες, σά νήριι άπηρριχτό 
Σάπιο σέ μαύρο θάναι θρασοτόηι.

*Ω ! γραμματάκι πάντα οέ Θωρώ 
Μέ τή γραφή σάν κύμα ταραγμένη 
ΚΓ αδιάκοπα ρουφώ δροσιάς νερό 
στή βρύση σου, κΓ άς είναι στερεμένη.

Π Ο Θ Ο  ώ

Θέλω τ' ά ψήλου νάνιβώ ...

Κρνοζάλλης
Α

"Αχ! ιί ψηλά, μά τί ψηλά πού βαίνει ύ σταυ,ραειός!... 
Σάν άερόπλανο πετά, σκίζει, μ’ ορμή χ’ αγέρι,
Πέρα απ’ τον Πίνδο χάνεται καί σβύνεται ύ αχός 
Καί φεύγει, τρέχει τό πουλί νά σμίξει κάποιο αστέρι.

ΙΙά& τό πουλί. Μονάχος πιά, στή μαύρην αγκαλιά 
τής νύχτας. Μόνος στή Μονή, χωρίς κανένα φίλο, 
Μόνος στά βράχια τά στητά, στά στέρφα άακηταριά, 
Σά βάρκα μες στο πέλαγο κι’ ωσάν χαμένο φύλλο.

Μόνος. Γυρίζει ό λογισμός, άκροπετά, ψηλά,
Πέρα άπ’ τον ΙΙίνδο χάνεται, τον Όλυμπό διαβαίνει, 
Μά ξάφνου, νά, στ’ ’Απόδειπνο, γροικιέται ή

[ψαλμουδιά
Συρτή, σβυστή σά νεκρική—στά τάρταρα μέ σέρνει.



Λεν είμαι πιά ο τόν ’Όλυμπο. Στά τάρταρα γυρνώ 
Πνίγουμαι μές στά κύματα, στ’ ανθρώπινα τά πάθη 
ΚΓ όμως σΓ άψηλοψα ζητώ πάντοιε ν’ ανεβώ 
Νά Υοιώσω γύρω στις βραγιές ρόδα καί οχι αγκάθι.

Του κάκου! Μόνος δέν μπορώ. ’Αετέ, δός μου φτερά, 
Γΰρνα, ποθώ σε, πάρε με, στόν ΙΙίνδο ανέβασε με, 
Στόν ’ Ολυμπο, καί πιό ψηλά—μόνο γιά μιά νυχτιά 
Κ’ ύστερα σέ βουρκότοπο ψοφήμι πέτάξέ με.

Μετέωρα 
Μ ον ή Μεταμόρφωσ ¡¡ς 

Σ··βρφ 1 91 2 .
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Ϊ Γ  Α Γ Ν Α Ν Τ Ε Μ Α  ΤΟΥ ΜΟΙ ΡΑ Ι ΟΥ

Στό Λέοντα Κουκούλα

Καμπάνα δειλι,νή στο μεσημέρι 
τή: ζήσης κουρταλίστηκε. Σημάδι 
πώς σβύνει, χάνεται τό χαραμέρι,
Και πώς θέν’ απλωθεί θολό το βράδυ. 
Ξαφνιάστηκεν ό κόσμος ! Ποιός χτυπούσε 
Καταμεσήμερα τόν ήχο τού θανάτου ;
Ποιο ξωτικό παιγνίδισμα άρχινούσε 
Στή νεκρωμένη πόλην εδώ κάτου;
Κανένας δέν απάντησε. Καί τρόμος,
Ανατριχίλα χειμωνιάτικη κΓ αντάρα,
Μαύρο σιφούνι, κουρνιαχτός . .. ΚΓ ό δρόμο; 
πατήθηκε.. Καί πήγαν μέ λαχτάρα 
Γέροι, παιδιά στά μνήματα, στους τάφους 
Μονάχοι νά θαφτούνε. ΚΓ όμως πέρα 
Σά δραακελυύσαν τού; γκρεμνούς, τούς τράφους 
Ηά βρίσκανε κά τοια καινούργια μέρα!

Κ Λ Α Ι Ο Υ Σ Ε Σ

Στό ί ή γ χ  ΓκόΙφη

Οΐ κλαίουσες θλιμμένες καί κλωνόγυριες 
Στενάζουνε στό πάρκο ώς πόνοι. Πέρα 
Μέ δυνατή προσπάθεια τά κλιόνια τους 
Νά ορθώσουνε ζητάνε στόν άγέρα,
ΚΓ όμως—άλλοί! στη γή πάντα υί θλίβαμε«ες 
Ωσάν μαννάδες, λες, γυριές, κοιτάμε 
Ίαλικα ρόδα πού χλωμά, λιγύσανε 
ΚιΆ γοερά, θρηνά μοιρολογάνε.
Τ’ άνθια στά κλωνιά ώς νεκροστόλια νφαίνουνε 
Σέ μαυρισμένον αργαλειό τά δέντρα.
- -Μές στήν ψ,ρ;ή μου κΓ οί χαρές ώς κλαίουσες 
Τού κάκου καρτερούνε τή βουκέντρα 
Τού ονειρολάιη πόθου, νά ατηλώσουνε 
ϊ ά  βα'ίσμένα κλωνιά σέ Χίμαιρα.—
Τοΰ κάκου ! περιμένουνε κ’ οί κλαίουσες 
Γελούσα νάρθει ή πονολύτρα μέρα!

Κηφιοσιά 
17 'Απρίλη 1 9 1 6

ΤΟ  ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΟΥ

ΓΙόνος, χαρά, καημός δέν ξέρω ή τί 
μού φέρνει τό τραγούδι σάν ποτάμι.
Μονάχο του σ’ απρόσμενη στιγμή 
Λάλει σέ μαγικό γλυκό καλάμι.

Μές στήν καρδιά μου παίζει μιά ξανθιά 
Τό μαγικό, Αιολικό καλάμι,
Πόνος, χαρά, τραγούδι, φαντασία 
Μέ φέρνει πάντα σέ ρυθμού ποτάμι.

Κάλλες, νεράνθια, νούφαρα, παντού 
Στ’ ανήσυχο ποτάμι πλένε,
Λεμένοι οί πόθοι στά πλεμάτια ενός καημού 
Πότε γελάνε πότε πάλι κλαίνε.

Μές στήν καρδιά μου θρήνος, φώς, χαρά.
—Τό Αιολικό καλάμι δέ σωπαίνει!.—
Γκιόνη; θρηνεί, πουλ.ιά νυχτερινά 
ΚΓ όμως κΓ αηδόνι σέ ρυθμό μέ φέρνει.

Ώ ! πάντα άσώπαστα κι’ υ πόνος άς λαλεΐ 
Μές στήν καρδιά, σέ μαγικό καλάμι,
'Ως ποΰ νάρθει δροσάτη ή χαραυγή,
Στού τραγουδιού τ’ ανήσυχο ποτάμι,

Νά ρίξει τίς αχτίδες της, παντού,
Νά γαληνέψει όσα τώρα κλαίνε·
Νά λύσει τά πλεμάτια τού καημού 
ΚΓ όλα τά πάιτα σέ χαρά νά πλένε.

Πόνος, χαςά, καηαό:, δέν ξέρω ή τί,
Μού φέρνει τό τραγούδι σάν ποτάμι,
Μονάχο του σ’ απρόσμενη στιγμή 
Αάλει σέ μαγικό, γλυκό καλάμι!

• ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΙΙΟΥΛΟΣ 
 ------

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗ* ΛΙΓΕΡΗ*

Ποΰ πας, Αροσοΰλα, μοναχή ατά Κυριακάτικα σου;
— Γυρίζω νάπ* τήν έκκλησσά στ’ αμπέλι μου πηγσινω 
νά κόψω ραζακί κρουστό καί τραγανό ά ητονύχι,
— ΚΓ οάκοδ πού πδς δέ σκιάζεσαι τούς κλέφτες μή σοΟ

[κλέψουν
τήν κεντισμένη τήν ποδιά καί τά χρυσά φλουριά σου;
—Θά μπήξω μιά ψιλή φωνή θά τρέξουν οί δραγάτες.
— Ά μ  τοΰ φιλιού δέ σκιάζεσαι, μωρ’ λιγδερή, τόν κλέφτη; 
—Χρυσό πουλί είναι τό φ ιλ ί, φτερά κάνει καί πάει.
—Δέν τρέμεις μήνα κυνηγός οτό διάβα σου σου στήσει 
καμαρωτή μου πέρδικφ, τά χρυσοξόβεργά τον;
—"Αν είναι άσίκης σάν τ ’ εσέ, λεβένιης σάν εσένα, 
χαλάλι του νή πέρδικα μέ τά χρυσά πλουμίδια.—
Τό λόγο δέν απόσωσε κΓ ενα πουλάκι κράζει
μέσα στόν κάμπο άπό κλαρί: ποΰ πάς καλ'έ, τήν κόρη;
κΓ ό νιος άπολοήθηκε,— Τήν ?χω κερδισμένη.

-  / ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ

\......................   ιη
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΡΟ ΔΟ Π Η
1 . —

Δημιουργοί στο λαϊκό θρΰλο... ό λαός τό θέμα δίνει 
άπλά οιηγημενο. Ένα παραμύθι τραγουδημένο σύμ
φωνα μέ τή στενή ζωή τού χωριού, με τίς στενές 
ψυχές πού τή ζούν και τήν αίστάνονται μά κα! μέ τά 
φτερά πού σαλεύουν μέσα τους. Σέ κάθε Είναι πνιγ
μένο γιατί δέν τοΰ δόθηκε ευκαιρία νά ξετυλιχτεί, 
χωρίς κάν νά τό ξέρει, υπάρχει μιά ορμή δυνατή σέ 
κάποιο Ιδανικό. Πάντοτε τό ίδιο. 'Ο πολιτισμός είναι 
σκεδόν μόνο ή ολοένα βαθύτερη κα! πιό ξελεπτισμένη 
Νιώοη της αόριστης Νοσταλγίας ή δυνάμωση τών μέ
σων πρός τό Ιδανικό νά ανεβούμε, πού 2μως σύχρονα 
μέ μας υψώνεται, αιώνια άφταστο. Κα! στόν ανεκμε
τάλλευτο όλότελα θησαυρό τών όσων ’Ανάλυση κα! 
ΙΙλάση σύμφωνα μέ τήν Τέχνη δέν ξέρουν, ούτε φαν
τάζονται, πού μόνον όρμέμφυτα τραγουδούν, άκοΰμε 
κάποτε το υποσυνείδητο ένστιχτο· νά βρίσκει τόνους 
όχι βέόαια «αρμονίας».άλλ’ αληθινής ποιητικής συγ
κίνησης, στίχους οριστικής κα! τελειωτικής έκφρα
σης, εσώτερης πνοή: δυναμωμένης ακόμα περισσότερο 
άπό την αδιάκοπη επικοινωνία μέ τή μεγάλη Φύση. 
"Οσο κΓ άν ποτέ δέν τό καταλάβουν—τά βουνά που 
ονειρεύονται, οί ποταμο! πού τρέχουν βιαστικά στήν 
πλατ.ά αγκαλιά τοΰ χαμού τους φιλώντας τά δέντρα 
πού σκύβουνε στ!·ς οχτες του:, τά λουλούδια πού 
ολάνθιστα ευωδιάζουν γιά νά μαραθούνε, καί τά συν- 
νέτα, τά όμορφα παράδοξα σύννεφα πού ζωές σ’ απή
χησες ονείρων μα: στόν ουρανό πλέκουν,—ή μεγάλη 
Φύση τήν Πνοή τού Σύ μ παντού δίνει στις απλοϊκές 
ψυχές τους. ίθέσα τους υπάρχουν κα! λανΒάναυσε;
θύμησε'ς αρχαίου μεγαλόπρεπου κόσμου  και
πέρα ά;;' ο,τι βλέπουνε, κάτι ωραίο άγνατεύουν τά 
μάτια τους μέ τί συχνά ανέκφραστο βλέμμα. Αύτδ το 
Ινάτι, τον εσώτερο Λόγο, εντατικά σκύβοντας στό λαϊκό 
Τραγούδι, θά νιοΥσει ¿μορφωμένο; 11οιητής κα! ξεχω
ρίζοντας τον τόνο πού το περισσότερο συγκινεϊ τή δική 
του διάθεση στά φτερά θά,δώσει τήν άρμή πού απαι
τεί ή σημερινή μας αισθητική και διανοητικό τη.

Τό τραγούδι τού Μαυριανού κα! τού Βασιλιά θέμα 
χτυπητό: δραματικό κλείνει μέ την αγωνία στό στοί- 
>:μα, μέ την άγρια διαμάχη. 'Ένα θέμα όχι συμβο
λικό ή ιριλοσοφικό,—άνωφελευτα ένα Σκοπό θά ανα
ζητούσαμε, μιά '.Ηθική στήν ανώτερη σημασία τή; 
/έξης,—αλλά μοναδικά δυνατό με τό μεγαλείο τής κί
νησής του, Ό άγνωστος Λυράρης τού χωριού δεν είπε 
¿κείνο πού άπό κάποιο παλμό στό Τραγούδι μπορούμε 
ίσως νά υποθέσομε ότι μάντεψε. Γιατί ; ΙΙοιός ξέρει! 
Πιθανό ολοφάνερα νά μήν τό κατάλαβε, πιθανό νά μήν 
εΐξερε νά πεί τό δύσκολο, ξελεπτισμένο αΐστημα, 
οπωσδήποτε εμλαβητικά σώπασε μπροστά στό μυστή
ριο τής Γυναικείας Τυχής. Ό Ποριώτης αυτό έχει 
αυλλάβει* πλέκει

»σέ πάθους κα! λαχτάρας Τραγωδία 
»τ’ άγριο λουλούδι πού άνθισε τραγούδι 
»στού λαού μου τή γλώσσα κα! τή Μούσα»

"Ο,τι αναζήτησε στό λαό είναι τό άπλό θέμα γιά 
νά δημιουργήσει ενα γυναικείο χαραχτήρα πολύ
πλοκο, όρμητικό, γεμάτο περηφάνεια δόλο κα! σκλη- 
ρότη, κα! πού νικιέται άπό τόν ίδιο τον εαυτό της. 
Ένα μεγάλο χαραχτήρα. Τοποθετώντας τον σέ περί
γυρο άρχαΐο πού δίνει τήν προοπτική τού έξω άπό

τόπο καί χρόνο—«είναι ή έποχή πού άρχισε ό ΧΑν
θρωπος νά κλονίζει τό θρόνο τών ’Ολυμπίων κα! νά 
θεοποιεί τόν εαυτό του» ¿λεύτερος είναι γιά τήν όλό
τελα ψυχική εξέλιξη. Μιά Γυναίκα...—μένει βαθιά Έλ- 
ληνίδα, έχει κάτι τό πολύ πλαστικό κ’ ήλιοφωτισμέν· 
ό χαραχτήρα; της—καί συγκινεϊ πλατιά τό δράμα της 
γιαΐ! ίδιο μέ τό Σκοπό τής άρχαίας Τραγωδίας είναι 
γενικά αληθινό.

Κ’ίσως μόνο υπερβολικά νά τήν ξεχώρισε, όλη τή 
μελέτη κΓ όλη’τή φροντίδα σ’ αύτή νά χάρισε. Στά 
δράματα δημιουργίας ενός χαραχτήρα άσυζήτητα πρέ
πει τό πρώτο πρόσωπο πολύ νά εξέχει άλλα τό άνύ- 
ψωμα μερικών άλλων σέ ιδιαίτερο κΓ αυτών χαρα
κτηρισμό περισσότερη 'Αρμονία δίνει στήν όλότη. Ό 
Ποριώτης όλα τ’άλλα πρόσωπα τάχει μόνο σκιαγρα
φήσει. Έχουν ένα Έγώ αλλά πού άναγκαζόμαστε 
πολύ περισσότερο νά μαντέψομε παρ’ ότι άληθινά μάς 
τό δείχνει. Ίσως κα! γιατί πάρα πολύ χτυπητά τά 
ζωγραφίζει σά μέ πρωτόπειρη Τέχνη, μονοκόμματα 
έτοιμα αμέσως άπό τήν άρχή, χωρίς εσώψυχη εξέλιξη, 
καμιά σκεδόν πάλη. ’Αόριστα άπό τό πολύ τό Φώς. 
Kot! οέ συγκρατεΐ τουλάχιστον ώς τό Τέλος ανώτερη 
τή Ροδόπη ... Μετά τό Τρίτο Μέρος πέφτει χάνεται 
κΓ αυτή στή Μετρ ιό τη'.

'Η Ροδόπη είναι έργο πολύ Καλό. ’Αξίζει κα! πρέ
πει νά μελετηθεί γιατί μέσα της άκούεται όπως μόνο 
σέ πολύ λίγα δυστυχώς άκόμα νεοελληνικά δράματα 
ή προήχηση τοΰ Θριάμβου, τού Ποιητή πού κι’ άν 
αργήσει θά έρθει, μοιραία πρέπει νά έρθει, τοΰ Ποιη
τή Δημιουργού πού αγκαλιάζοντας τήν ελληνική 
ψυχή ανυψωμένη άπό τήν Πρόοδο τού Ξένου Πολιτι
σμού, αγκαλιάζοντας τούς νόμους τού ωραίου θεά
τρου, βασισμένου πίντα στό άρχχΐο, θά πλάσει τή 
Νεοελληνική ϊραγωδΆ Είναι έργο καλό άλλα μέ 
κάποια άρυθμία. '11 όλη πνοή--δεν τό έφερε στό 
ύψος τής Σύλληψης. Δέν peí στανόμαστε άδιάκοπα τό 
παράξενο εκείνο αΐστημα μέθης πού μάς χαρίζουν οί 
ξεχωριστές ανάγνωσες σφιχτά συντονίζοντας τό Έγώ 
μα: μ’ ένα κόσμο φανταστικό, τόσο σφιχτά πού ανα
πολώντας σέ ώρες μοναδικές σελίδες πού έτσι αγα
πήσαμε δέν ξέρομε τί τόσο επίμονα μά; γοητεύει, άν 
είναι ή Έμπνευση τοΰ Ποιητή ή ή ζωή πού μέσα 
τη: ύφανε ή δική μας ή ψυχή.

Τπάρχε.ι κάποιο ’Ασυμπλήρωτο πού ασύγκριτα, 
ωραιοποιεί, τό ’Ασυμπλήρωτο τού επίτηδες αόριστου 
πού τό επιζητεί τόσο ή Νεώτερη Φιλολογία, τό 
’Ασυμπλήρωτο τού" Άφταστου. 'Ο ΙΙοριώτης δέν 
κατόρθωσε νά γράψει ό τι ίσως θά ήθελε. ’Αψυχολό
γητο δέν είναι τό τέλος, δεν έχει τίποτε πού αφύσικο 
νά φαίνεται, αλλά τού λείπει ή πνοή, δέν είναι τρα
γικά σωστό. 'II τραδωγία πολύ πιό πέρα άπό τήν 
πραγματικότη τής Ζωής απαιτεί τή δική της Ζωή. 
Κάτι σφιχτοδεμένο, μιά μεγάλη ένότη. Κα! δυστυχώς 
όχι μόνο στό τέλος, άπό τήν άρχή συχνά παρασέρ- 
νεται σέ έπανάληψες, βαρετές περιττολογίες, ηθικές ‘ 
καί φιλοσοφικές παρατήρησες, ψυχολογικούς στοχα
σμούς όμορφους κα! σωστούς σκεδόν όλους, άλλα χω
ρίς ξεχωριστή λυρική πνοή ή πρωτοτυπία πάντα, 
ώστε απαραίτητα νά μή φαίνονται κάποτε παραγε- 
μίσματα.

'Η γλώσσα τής Ροδόπης, μιά γλώσσα μέ όση 
πρέπει τραχύτη, ήρωϊκή, μεγαλόπρεπα τραγουδεΐ μιά 
'Αρμονία πολύ εσωτερική, πολύ πλούσια, πολύ δυ
νατή. Άλλωστε είναι περιττή κάθε έπιμονή γιά τήν 
όμορφιά της περισσότερη άπό έναν άπλό λόγο. Ό 
Ποριώτης γνωστό; κΓ άπό τ!ς λογοτεχνικές του μετά
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φρασες κατέχει μιά άπό τίς πιο τέλειε; μορφές τή; 
δημοτική:. Κάποτε μόνο θάπρεπε νά λ είπ ο υν μ ερ ικ έ ί

. ' γ™  - V* β!ν*ι πολύ άτομ'.κοΜΟΜβε;, λέξε,..- ΐ ’ “ . , , „ , ~
ϊ* διάλεγμα, δέν άποοβίχνεται με καμία συ^ητηση, 
κι’ δμω; βασίζεται σε γενική αλήθεια, τό υπαγορεύει 
ένα συναίστημα τού άντιποιητικοΟ μερικών λέξεων, 
λέξεων πού είναι αδύνατο νά αντηχήσουν ποτέ ωραία 
σέ έργο φιλολογικό. «Άμε πώς; Καλέ, ά; είναι καλά, 
χαθείτε, νά μή σάς όώ μπροστά μου, χωρατό, κέφι, 
παίρνω στό λαιμό μου, τετραπέρατη, στοΰ λουτρού 
τά κρύα!! κ.τ.λ.» ό Στίχο; του

«λυτός, σκληρός, σαν κρίκο άπό διαμάντι»

ζωή πολύ ϊχει στόν πλούσιο Ρυθμό του. Για του όν- 
τεκασύλλαβου πού είναι δ λιγότερο μελωδικός στί
χος κ ι’ ό λιγότερο μονότονος, συχνά εξακολουθώντας 
τον στην άλλη γραμμή, κι’ άφίνοντας τή Ρίμα τήν 
ανυπόφορη στό θέατρο, κατόρθωσε νά τονίσει μιά 
γοητευτικά δυνατή μουσική.

'Η Ροδόπη είναι τραγωδία λυρική. Ό λυρισμός 
της όμως δεν είναι ούτε μιά στιγμή αίσταντικός, ρω- 

' μαντικός ποτέ δεν ξαπλώνεται* ποτέ δέ γίνεται εξωτε
ρικός, έστω καί στην πολύ καλή σημασία τής έννοιας. 
Είναι συγκρατημένος έσώψυχος, πολύ δραματικός. 
’Αντηχεί σαν άπό κάποια βάθια, σά νά μήν εκφράζει 
κι’ δλο τον πλούτο τής ψυχής, άφίνοντας τήν ψυχή 
πού τόν ακούει σέ συντονισμό νά συμπληρώνει. Κ ι’ 
ίσως νά είναι αυτό μιά άπό τΙς μεγαλύτερες άξίες τού 
Έργου. Λυρικό; καί στό διάλογο καί στίς περιγρα 
φές. Πολλοί δραματικοί τίς υποσημείωσες βιαστικά 
κ ι’ άοιάφορα τίς γράφουν, μέ τήν πρόφαση πώς δεν 
ακούονται άπό τή Σκηνή. Κάτι χαλνούν, καί βαθιά 
πληγώνουν έκείνους πού μέ διάθεση έντατικιά σκύ
βουν στό Έργο, σάν όλότη τ’ αγκαλιάζουν, καί δεν 
μπορούν νά νιώσουν πώς ό Ποιητής δέν τ’ αγάπησε 
τόσο ώστε ολόκληρο σύμφωνα νά τό γράψει.'Ο Πο
ριώτης μέ τήν ίδια ποιητική πνοή, μέ τήν ίδια αγάπη, 
κάθε γραμμή χαράζει.’Ίσως μόνο ξεζητημένα ν’ αντη
χεί τελευταία τό «’Αράζει στό Τέλος ή Τραγωδία πού 
έγραψε, ό Νικόλαος ό Ποριώτης» αλλά κι’ αύτό 
δίνει τήν εντύπωση τής εξακολούθησης τής Ζωή; καί 
μετά τό Δράμα της.

Δέν άλλάζει τή σκηνοθεσία, αλλάζει μόνο τ  
ώρα, ή μάλλον τήν κόβει γιατί τό δ’ράμα παίζ/  
δλο σέ δώδεκα ώρες άπό τό Βασίλεμα τού 'Ήλιου 
τήν ’Ανατολή... Μιά φεγγαροφώτιστη νύχτα... Τήν 
κόβει χωρίζοντας τά επεισόδια μέ κλείσφ,ο Αυλαίας. 
Τό ξελεπτισμένο, ερεθισμένο άπό μιά αδιάκοπη εργα
σία νεώτερο μυαλό δέν μπορεί γιά πολλή ώρα στό ίδιο 
νά προσηλώνεται. Δέν αντέχει νά άκούσει μιά τρα
γωδία αρχαία χωρίς διακοπή. ’Αβάσταχτα βαριά καί 
μονότονη τού φαίνεται καί θαμάζει πώς είταν δυνατό 
στούς άρχαίους νά προσέχουν τήν ίδια μέρα σέ τέσ- 
σερες κατά σειρά, μέ τήν ίδια ένταση, τόν ίδιο ένθουτ 
σιασμό. Σχεδόν δέν μπορεί νά τό νιώσει. Ίσως νά βοη
θούσε καί τό περίγυρο, ή πλατιά Φύση, δ· ανοιχτός 
άέρας, δ "Ηλιος καί γενικά δλες οί άλλες συνθήκες, 
άσύγκριτα πιδ άναπαυμένη πλάθοντας »ή διάθεση. 
'Οπωσδήποτε κάθε εκδήλωση άνταποκρίνεται σχεδόν 
πάντα σέ μιά εσώψυχη αίτια. Τό διάλειμα καί χωρίς 
τήν Έλευτεοία που έπιτρέπει στό Συγγραφέα, τήν 
άπαραίτητη γιά τή σημερινή άπαίτηση, είναι άνάγπη 
τού Θεατή.

(’Ακολουθεί) ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ

ΣΤΗ ΦΑΝΗ ΠΕΡΟΓΑΟΥ

’Ανασηκωμένη στό κρεοβάτι της ή άρρωστη μέ τό 
κεφάλι γερμένο στό προσκέφαλο πού έχει γιά νά 
στηρίζεται, κοιτάζει έξω στο παράθυρο. Τό στήθός 
της άνασηκώνεται κάθε λίγο άπό τή δύσπνοια καί 
στό πρόσωπό της το μαυροκίτρινο δυό μεγάλα γαλανά 
μάτια, πεταγμενα . πρός τά όξω άπό τήν αδυναμία, 
δίνουνε μιάν απροσδιόριστη έκφραση λύπης ή αφη
ρημάδας. .

Είναι βράδι, κοντεύει ή ώρα τού φαγητού- σ:ό Σα
νατόριο μιά ξεχωριστή κίνηση άκούγεται. οί άρρω
στοι πηγαίνουνε στό σαλόνι ώς πού νά χτυπήσει τό 
κουδούνι πού θά τούς κκλεί στην τραπεζαρία, καί 
στην είσοδο άστειεύουνται, γελάνε. Οί φωνές τους 
συγχισμένες καί απόμακρες, φτάνουνε ώς τό δωμάτιο 
τής άρρωστης καί ό μορφασμός τού προσώπου της, 
κάθε φορά πού τίς ακούει, δείχνει πόση συγκλόνιση 
φέρνουνε στήν ψυχή της. "Λ, το ξέρει,-· κανείς άπ’ αυ
τούς, ίσως κανείς, δέν τή συλλογίζεται βαθειά, μπο
ρεί ένας δυό νά τή θυμούνται, μά κι’ αύτοί δέν έχουνε 
μέσα τους λύπη τόσο δυνατή, πού νά τούς έμποδίζη 
νά γελάνε καί νά σφυρίζουνε εύθυμους σκοπού;;. Μιά 
γυναικεία διαπεραστική φωνή ξεχωρίζει μέ; στί: άλ
λες, είναι τής ξανθής κοπελούλας, τής ψηλόλιγνες 
καί εύθυμης πάντα, πού καί τώρα έβγαλε τό ξεφω
νητό τής χαράς, τής άδολης καί παιδιά στικης. Ένα 
δυνατό, άντρίκιο χαχανητό τήν άκολουθάει καί βα
στάει λίγα δευτερόλεφτα' έπειτα άκούγονται άλλες 
φωνές, πολλές μαζί, σά νά θέλουνε νά μιλήσουνε δυό- 
τρείς καί νά μήν τό κατορθώνουνε, μά ή δυνατώτερη 
άπ’ όλες. μιά γνώριμή της άντρίκια φωνή, νικάει τίς 

£.‘**1 φτάνει πιό καθαρή ώς τ’ αυτιά τής άρ- 
ί·

γά-οιγά ό θόρυβος γίνεται λιγώιερος, οί άρρω
στοι θά πήγανε στό σαλόνι. Τού; φαντάζεται μα
ζεμένους όλους, σέ μικρού; ομίλους, άλλους νά παί
ζουνε σκάκι, τά κορίτσια πεταχτά κ'εύκίνητα νά μι
λάνε γιά τά φορέματα τους, καί κάπου-κάπου νά είς 
ρωνεύουνται κανέναν επειδή έχει άσκημα τή χωρί- 
οτρα του άπόψε ή ν’ άστίίεύουντα: μέ τούς πιό εύθυ
μου; νέους. Το χειμώνα είταν κ ι’ αυτή στό τΛΙν I · σι 
καί τότε μαζεύονταν κάθε βράδι κ/ί μιλούσαν, κα
κολογούσαν πολλές φορές ό ένας τον άλλον. Αυτή 
είταν πάντα σιωπηλή, γελούσε κάποτε μέ τ’ άστείά 
τους, μ’ άμέσω; οί σκέψες της, απειλητικές τήν έπνι
γαν, βυθίζοντας την στόν πόνο της' ά χ ! χίσιανότανε 
τότε πώς δε θά είταν πολύν καιρό σηκωμένη, πώς 
γλήγορα θάπεφχε στό κρεββάτι γιά νά μήν ξαναση- 
κωθ|εΐ πιά. Κ ’ έτσι έγινε* ενα βράδι, στό φαγητό α
πάνω, ένας δυνατός βήχας τήν έπιασε* πήγε στό δω
μάτιό της κι’ άρχ,σε νά φτύνει αίμα,. αίμα άκράτητο



Βικτωρία!·» θέλει νά φωνάξει, μά ή φωνή της στΜ Μ ϋΙΰ ξέρει πώ; δέ ζητάει άλλο παρά να πχρηγορη-
μχτάει στο λάρυγγα άπ’ τόν τρόμο. Καί άλλοι άκόμα 
έρχονται, όλόκληρη οικογένεια' μά τί γυρεύουνε επί 
τέλους στό δωμάτιό της; Φέρανε καί τά μπαούλα 
τους καί δλα τους τά πράγματα. «Φύγετε άπ’ έδώ.

1 Είναι Σανατόριο κ ι’ εγώ είμαι φθισική' θέλετε νά 
κολλήσετε καί νά πάθετε καί σείς τά ίδια;» τούς φω
νάζει μέ φωνή διακοπτόμενη άπ' τόν τρόμο, μά αύ- 
τοί αδιάφοροι, σά νά μή άκουσαν τίποτα, δέν 
παύουνε νά λύνουνε τά μπαούλα τους, ,τίς βαλίτσες 
γιά νά μείνουνε έχει.

Βήματα άκούγονται άπέξω, μοιάζουνε μ’ άντρίκια* 
θάναι δ Νίκος δ άρρωστος πού μένει στό άντικρυνό 
δωμάτιο. "Αν τού φωνάξει, τό ξέρει πώς θάρθει* είναι 
καλός καί δέ θά φοβηθεί τό χαρτί τό τοιχοκολλημένο 
στην πόρτα πού έχει τήν ύπογραφή «έκ τής Διευθύν- 
σεως».—«Νίκο, Νίκο!» φώναξε μέ δλη τή δύναμη 
τών βλαμμένων πλεμονιών της.— «Νίκο!» ΚΓ αύτή

σει τή φτωχή της καρδιά, τή συντριμμένη καί φοβι
σμένη άπ’ τήν ϊδέα τού θανάτου, τής λέει ακόμα πώ; 
τήν περιμένουνε μέ άνυπομονησία δλοι νά σηκωθεί, 
πώς καθεμέρα ρωτάνε γΓ αύτή και χαίρουνται πού 
μαθαίνουνε πώς αύτές τίς μέρες πάει καλύτερα. 'Η 
άρρωστη χαμογελάει πάλι, μά δχι πικρά αύτή τή 
φορά1 οέ θέλει νά λυπήσει τή φίλη της καί κάνει πώ; 
τά πιστεύει1 αύτό θά είναι ή καλύτερη ανταμοιβή 
τής καλοσύνης της.

Έ  νοσοκόμα μπαίνει : ’Αρκετά κάθησες, Νίνα 
έλα γιατί τήν άναγκάζεις νά μιλάει καί τής έρχεται 
περισσότερη δύσπνοια». Έ  Νίνα σηκώνεται, τής δίνει 
Ινα φιλί στό μάγουλο καί φεύγει. Δάκρυα έρχονται 
πάλι στά μάτια, τής άρρωστης' ά χ ! νά μπορούσε νά 
τήν ξαναϊδεΐ πβίν νά πεθάνει! γιατί τό ξέρει, τό κατα
λαβαίνει* θάπεθάνει, δέν μπορεί, είναι άβύνατο νά 
ζήσει* λίγες μέρες άκόμη θά δεί τόν ήλιο, τά' έλατα



πού τήν έρριξε στό κρέββάτι. Τήν άλλη μέρα ή νοσο
κόμα τής είπε πώς κόλλησαν ■ ένα χαρτί στήν πόρτα 
της με τήν ύπογραφή «εκ τής Διευθύνσεως», πού ά- 
παγόρευε στούς αρρώστους τήν είσοδο στό δωμάτιό 
της. «Νά μή δεχτείς κανένα, τής είπε, γιατί θά φω
νάζει ό γιατρός». Καί άπό τότε δέν είδε κανένα πιά, 
παρά τή νοσοκόμα πού μπαινόβγαινε γιά νά τήν πε- 
ριποιέται καί τού; γιατρούς, πού συχνά πηγαινοέρ- 
χουνταν γιά νά τής πιάσουνε τό σφυγμό, νά τής κά
νουνε ένεσες, νά τής δώσουνε φάρμακο γιά τόν πυ
ρετό. Μιά φορά μόνο ή ξανθή κοπελούδα πεταχτή- 
πεταχτή μπήκε κρυφά καί τή φίλησε στό μέτωπο, μά 
βλέποντας τούς λυγμούς, πού άκράτητοι επιασαν τήν 
άρρωστη, έφυγε αμέσως καί δεν ξαναήρθε. ΚΓ άλλη 
μιά μέρα ή μεγαλύτερη κοπέλα, ή καστανή μέ τά 
κύκκινα μάγουλα, μπήκε—κρυφά κΓ αύτή—καί τή 
ρώτησε άν θέλει νά τής γράψει κανένα γράμμα..  
—«Καί νά μήν έχεις άνάγκη» — τής είχε πεί—«πες 
στό γιατρό πώ; έχεις γιατί έτσι μόνο θά μπορέσω νά 
σέ ίδώ». Μά αύτή δέν είπε τίποτα στό γιατρό κα) 
δέν ξαναεΐδε τήν εικοσάχρονη κοπέλα πού τόσο ά- 
γαποΟσε. Πώς τούς πεθύμησε δλους! Καί τά δυό αυτά 
κορίτσια, τά χαρούμενα πάντα, καί τό νέο τό χλωμό 
κΓ άδύνατο πού τήν έκανε νά γελάει μέ τά έξυπνα 
άστεία του καί τόν άλλο πού μερικά βράδια ξαπλω
νότανε στό κρεββάτι της δταν έλειπε, γιά νά τήν τρο
μάξει δταν θάμπαινε μέσα, καί δλους αυτού; πού, γε
λώντας καί παίζοντας κοιτάζανε νά κρύψουνε τίς 
λύπες τους τίς άκοίμητες! "Αχ! γιατί νά πεθάνει χω
ρίς νά τούς ξαναϊδεΐ; Μά ξαφνικά οί σκέψες της στα- 
σταματάνε: Μπά! ποιο; είν’ αύτός πού πετάγεται άπ’
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τή φορά ακούστηκε καθαρή ή φωνή τη; καί νά, ανοί
γει ή πόρτα, μ’ άντίς γιά τό Νίκο ένα παχουλό κο
ρίτσι ώ; είκοσι χρόνων παρουσιάζεται:«—Τί κάνει;, 
χρυσό μου; Τί θέλεις;» "Ω! ή Νίνα. Τί καλά! — «Πές 
στό γιατρό νάρθει γλήγορα νά διώξει αυτούς πού ήρ
θανε στό δωμάτιό μου' κοίταξε, ολόκληρη οικογένεια 
μαζεύτηκε!» — «Μπά, Μαρίκα μου, φαντασία σου 
είναι1 είσαι ζαλισμένη άπό τήν ένεση τής μορφίνη; 
καί γΓ αύτό τά βλέπεις».—«Όχι-οχι, (αλήθεια είναι 
τούς βλέπω καθαρά, φώναξε τό γιατρό νά τούς διώ
ξει». Τό νέο κορίτσι φεύγει' περνάνε λίγα λεπτά' βή
ματα άκούει άπ’ έξω, πού σταματάνε στην πόρτα 
της* κάτι ψιθυρίσματα κΓ αμέσως έπειτα μπαίνει στό 
δωμάτιό της ό γιατρός, ένα νέο παιδί μελαχροινό, καί 
κατόπι του ή Νίνα.—«Τί έχεις πάλι;» τή ρωτάει ό 
γιατρός μέ συμπόνια, χαϊδεύοντας τό χλωμόασπρο 
χέρι της. Τά ίδια τά χτεσινά έ;» —«Διώξτε τους, για
τρέ μου, νά ζήσετε· γυρεύουνε νά έγκατασταθούνε 
έδώ πέρα, διώξτε τους», του απαντάει μέ πνιγμένη 
φωνή —«δέν έννοούνε νά φύγουνε μέ κανένα τρόπο». 
—«ΙΙοϋ τούς βλέπεις;»·—«Νά, εκεί κοντά' στό κολο- 
ριφέρ». Ό  γιατρός μέ μιά πετσέτα ξεσκονίζει τό κα
λοριφέρ.— «Τούς βλέπεις τώρα;* —«Όχι, θά σά: φο
βήθηκαν καί φύγανε».—«Έχεις λίγη δύσπνοια, βλέ
πω». «—Τί λίγη; πού δέν μπορώ νά πάρω ανάσα». 
—«Καλά, σέ μιά ώρα θά σοΰ κάνω πάλι ένεση καί 
θά περάσει».. Ό γιατρό; φεύγει; άφοΰ τήν ξαναχάϊ- 
δεψε στό χέρι μέ συμπαθητικό χαμόγελο' ή νέα κο
πέλα κάθεται στό κρεββάτι της καί Αρχίζει νάτί,ς 
μιλάει' έχουνε τόσες μέρες νά τά πούνε! — -Σου πέ
ρασε, χρυσό μου;» — «Να!«.— «Μά γιατί νά είσαι έτσι 
υβιιοινΥ)· Κ ν ια τπη? ιι.οΓΐ βΐπβ τ:ώ: δέν ένει: κανένα
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πού παλληκχρίσια ύψώνουνται μπρος στό παράθυρό 
της, τις φλογισμένε; ούσες κα! τα περιστέρια πού 
φιλιούνται στόμα μέ στόμα.. Έπειτα θά πεθάνει* κα!
τ ή ν  ό ιρ oc τιοί» 8 λ ο · -  θ χ  β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  σ τ ή  δ β ρ ά ν τ » ,  θ ά ν

τή διπλώσουνε σ’ ενα σεντόνι κα! θά τήν κατεβά“ . 
σουνε στό νεκροθάλαμο. *Ω! τί νύχτα θά περάσει εκεί! 
Τί κρύα πού θά είναι εκεί δλακ ι’ αύτή χωρ!ς συν
τροφιά, όλομόναχη μες στό σκοτάδι κα! τή γύμνια τών 
ασβεστωμένων τοίχων! Κα! τό πρωί-πρω! δυό χωριά- 
τες θά τήν πάρουνε μέ τό φορείο κα! θά τήν κατεβά
σουνε κάτω άπ’ τό βουνό, στό χωριό τδ κοντινό* έκεΐ 
ό παπάς θά τής διαβάσει βιαστικά τή νεκρώσιμη άκο- 
λρυθία κα! τά γυμνοπόδαρα κορίτσια κΓ άγώρια τού 
χωριού μέ τίς λιγδωμένες ποδιές, κοιτάζοντας πε
ρίεργα θά τριγυρίζουνε, γύρω άπ’ τό στερνό της κρεβ- 
βάτι, πού μαργαρίτες τού βουνού άσπρες κα! κίτρινες, 
χωριατοδεμένες σέ μπουκέτα θά τό στολίζουνε* κα! 
μπορεί μερικές χωριατοπούλες πού, μέ τή ρόκα στδ 
χέρι, θά τρέξουνε νά τήν ίδοΰνε, πονετικά νά ψιθυρί
σουνε: «τήν κακομοίρα!» ΚΓ αύτή δέ θά μπορέσει ν’ 
άνοίξει τά μάτια τά κλειστά γιά πάντα γιά νά τούς 
ίδεΐ ολους αότούς κα! τό στόμα τό σφραγισμένο μέ 
μπαμπάκι δέ θά μιλήσει γιά νά τούς πει σιγανά ένα 
«ευχαριστώ»· Κα! λίγε: μέρες ΰστερ’ άπ’ τό θάνατό 
της—έτσι γίνεται σ’ όλου; όσοι πεθαίνουνε στό Σανα
τόριο—θά βγάλουνε άπ’ τό δωμάτιό της όλα τά πρά
ματα γιά νά τ ’ άπολυμάνουνε. Τότε μπορεί δυό-τρεΐς 
άρρωστοι, περνώντας άπ’ έξω μέ πόνο νά γυρίσουνε τδ 
πρόσωπό τους άπ’ χό μέρος γιά νά μή βλέπουνε όσα 
τή συνχρόφεψαν τή μαραζιάρικη αύτή ζωή. Κα! τό 
βράδι τής ημέρας αυτής κάμποσα κεράκια θά καίνε 
στό είκονοστάσιο τού Σανατόριου γιά τήν ψυχή της... 
θά  τάχουνε άνάψει έκεΐνοι πού πέρασαν στιγμές κα
λές μαζί της, ή ξανθή κοπελούλα, ή άλλη ή κα
στανή μέ τά κόκκινα μάγουλα, κα! μπορεί κα! κανέ
νας άπ’ τούς νέους πού προσπάθησαν όλον αύτό τόν 
καιρό νά χύσουνε βάλσαμο στίς πίκρες της μέ τ ’ ά- 
στεΐα τους κα! τά πειράγματα τους.

Γιατί νά μή ζήσει κΓ αύτή νά δοκιμάσει τ!ς χαρές 
αγάπης, γλυκά χάδια κα! μυρωμένα φιλιά, παρά νά 
πεθαίνει έτσι άκλαυστη κα! άπείραχτη' νά δοθεί στό 
Χάρο; Δέ θυμάται κανένα μοσκαμυρισμένα δειλινό νά 
κάθησε κοντά σ’ έναν άγαπημένο . . .  δέν τής έσφιξε 

. ποτέ κανείς τό χέρι μ’ άγάπη, ούτε άΐικούμπησε τό 
κεφάλι του στά γόνατά της ζητώντας σάν κάποιο 
άραξοβόλι απ’ τήν πάλη τής ζωής. θά  πεθάνει χωρίς 
νά γνωρίσει τίς υπέρτατες χαρές κα! τήν εύτυχία πού 
πάντα όνειρεύτηκε: ν’ άγαπήσει κα! ν’ άγαπηθεΐ!

'Η νοσοκόμα πού μπαίνει διακόφτει τό ρεμβασμό 
της* «θέλεις τ ί π ο τ α Ό χ ι !» «Καλά, τότε φεύγω 
κα! θάρθίο σέ λίγη ώρα γιά νά σοΟ φέρω τό φαγητό 

σου. Είσαι λίγο καλύτερα τώρα, δέν είν’ έτσι 
«Ναί». 'Η νοσοκόμα φεύγει πάλι* τό κουδούνι joO 
φαγητού χτυπάει κα! τά πυκνά κα! βαρειά ‘βήματα 
τών άρρώστων πού πάνε νά φάνε άκοόγονται* ή γυ-

ναίκεια ψιλή φωνή ξεχωρίζει πάλι μέςστίς άλλες κα 
κάτι άντρίκιες κουβέντες πνίγουνται μές στήν τραπε
ζαρία. Ό γιατρός θά πήγε κΓ αυτός μέσα, ή πόρτα
χ λ β ίν β ι χι.’  χ ο ύ ν χ ζ Β ς  φ τ ά ν ο υ ν ε  τά  δ ω μ ά τ ιό  τ '^ ; οί

όμιλίες τών άρρώστων. Μά νά ό χοντρός κύριος φα
νερώθηκε πάλι) τή φοβερίζει μ’ ένα μαχαίρι τώρα, 
τήν πλησιάζει ολοένα, νά, τώρα ή μύτη τού μαχαι
ριού άγγίζει τό στήθος της.Φωνή δέν έχει τή δύναμη 
νά βγάλει, τό μαχαίρι μπαίνει μές στήν καρδιά της κΓ 
άρχίζει νά τής πονάει πολύ-πολύ* ό κύριος φεύγει, μά 
#λλα μικρά παιδιά μαζεύουνται γύρω της κα! τήν 
κοροϊδεύουνε, τής βγάζουνε τή γλώσσα, χορεύουνε 
κα! σηκώνουνε τά ρούχα τ ου ; . . .  Ό πόνος στήν καρ
διά έπιμένε:, νά φωνάξει δέν μπορεί, ή δύσπνοια δυ- 
νατώτερη.τώρα άνασηκώνει όλο της τό στήθος. Κα
νείς δέν άκούγεται* οί νοσοκόμες θά πηγαίνουνε φα
γητό στους κρεββατωμένους κα! σ’ αύτή θ’ άργήσουνε 
νάρθουνε. Ζητάει τό κουδούνι, μά δέν τό βρίάκει στο 
τραπέζι. Ό  πόνος δυναμώνει, τά παιδιά πού τήν κο
ροϊδεύουνε πληθαίνουνε δλοένα, κάποτε σηκώνονται 
ψηλά, ,πετάνε γύρω της κΓ αύτή άνήμπορη, τ ’ άφίνει, 
δέν τά βρίζει, δέν τούς λέει πόσο τήν ενοχλούνε. Ξα
φνικά ό πόνος δυναμώνει* κάτι άλλοιώτικο, άσυνείθι- 
στο, πρωτάκουστο σκορπίζεται μέσα της πού δέν τόχει 
αϊστανθεΐ άλλοτε, ή καρδιά της χτυπάει σιγανώτερα 
τώρα. «’Αδερφή Βιχτωρία! πεθαίνω, τρέξε,!·» φωνάζει 
κ’ ή φωνή δυνατή κα! καθάρια τώρα, σάν τελευταία 
έπιθυμία νά ζήσει φτάνει ώς τήν τραπεζαρία* οί άρ
ρωστο) πάψανε γιά λίγο τ!ς κουβέντες μά μή άκού- 
γοντας άλλο τίποτα τίς ξαναρχίσανε πάλι.

Σέ λίγα λεπτά πού πήγε μέσα ή νοσοκόμα τή βρήκε 
πεθαμένη’ κα! τής έκλεισε τά μάτια . . .

ΣΕΜΝΗ ΓΙΑΙΙΑΣίΙΪΡίΔΗ

ΓΙΑ ΤΟ „ΚΡΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΔΙ"
’Αγαπητέ μου «Νουμδ»,

ΕΙχε-τυπωθή ή τελευταία μου απάντηση στους 
δ ι ώ χ τ ες. (μεταχειρίζουμαι τή λέξη τοΰ Λασκαράτου), 
δταν έλαβα κΓ άλλο αυθόρμητο κα! κολακευτικώτατο 
γράμμα, αυτό άπ’ τόν ΑΛΕΞ. ΓΙΑΛΛΗ, ’Ήθελα νά 
τό ξεσηκώσω εδώ, για νά ΐδοΰν εκείνοι που σέ κατη
γόρησαν γιά τή δημοσίευση τοΰ «Κριτικού Περβο
λιού», πώς τό κρίνει ένας άπό τούς μεγάλους ’Αρχη
γούς και Δασκάλους μας. Δυστυχώς, τό γράμμα τοΰ 
Πάλλη είναι όλωσ διόλου προσωπικό καί φυσικά δεν 
μπορώ νά τό δημοσιεύσω χωρίς τήν άδειά του. Μοΰ 
φαίνεται ομως, δτι τού; φτάνει και μιά φράση του, ή 
τελευταία, «Ά ς λένε δ,τι θέλουνε,—μοΰ γράφει ο με
γάλος μου φίλος.—τό Θέατρό σου θακανε τιμή στόν 
καθένα*. (Qu’on dise ce qu’on veut; votre Théâ
tre aurait fait de l’honneur à quel que ce soit).* 

Καθώς ξέρεις, ο Πάλλη: βρίσκεται στήν ’Αγγλία 
κι* αλληλογραφεί γαλλικά, γιά ευκολία τής λογοκρισίας.

Μέ άγάπη,
ΓΡ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ



'Ο Ίοας το ξέρει καλά. Εύστροφες καθώς είνε ό 
λογισμός του καί συζητητικός, άγγιξε παντού, βρήκε 
όλες τις δυσκολίες ιών θέσεων πού 6 άνθρωπος 
έχει νά νικήσ3ι, σαν ϊρθει σε άμεση σχέση με τόν 
πλατύτερο προορισμό. Μα τον ¿μποδίζει άκόμα κά. 
ποια άνωμαλία, που 6 οδοστρωτήρας τής καλλιέργειας 
περνώντας δεν την ισοπέδωσε. Οί δυο καταστάσεις! 
για νά συγκερασιοΰνε σέ μιά, καί να δώσουν τον υπε” 
ράνθρωπο, πού θα σταθεί πάνω άπό τόπους καί πάνω 
από καιρούς, πρέπει νά βρούνε το Εξωτερικό δμαλό, 
άνοιχτο καί λεύτερο, σαν ένα 'κόσμο πού περιμένει να 
γεμίσει. 'EL· αντίδραση απέναντι τής φύσης μας πρέπε 
νά λείψει. Μέσα μας πρέπει νά νοιώσουμε παράφορη 
τή μίξη των δυό δποκειμένων, πού θά μας δώσουνε 
τή δύναμη να καταχτήσουμε ψυχές καί να Ιδρύσουμε 
πολιτισμού; καινούργιους. Μά πώς θά γίνει αυτό; Καί 
πότε μπορεί νά γίνει ; Ό φιλόσοφος Ιχει πολλά στάδια 
να ξεπεράσει ώς πού νά φτάσει στην όριστική του μορ
φή. Σάν κάποιες στοές, πού οδηγούνε βαθμιαία στό 
φώς. Καί πρώτα-πρώτα, πρίν άκόμα άστράψει βαθειά 
πού ή επιθυμία να Εκφραστεί, πρέπει νά μελετήσει 
συστηματικά τόν έαυτό του, νά βυθιστεί στά νερά του} 
νά ζυγίσει τις Ικανότητες του, νά νοιώσει πούθε ήρθε, 
κατά πού τραβάει καί γιατί. "Γστερα ν’ άρχίσει νά τόν 
λατρεύει είδωλολατρικά, μέ πίστη άπέραντη καί πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλο πράμα στόν κόσμο. Ώ; πού 
σιγά σιγά νά τού γεννηθεί ή άνώγκη καί ή περιέργεια 
νά τόν δει αντικειμενικά καί ψυχρότερα. Άπό δώ άρ
χιζε ι 6 διχασμός τού έγώ. Ό άνθρωπος στο βάθος, 
πάντα μέ τή συναίστηση τής μαρτυρικής αποστολής 
του και μέ την επίγνωση τής ίφημερότητάς του, γιατί 
αλλοίμονο άν τά ξεχάσει αυτά. Μά κατά τέτοιο τρόπο 
νά τά θυμάται, ώστε νά τού γίνουνε προβολή για τήν 
ανώτερη έρευνα. Τό καθαυτό ανθρώπινο πλάσμα νά 
συγκινείται ατά μυστικά καί πολύ πιό αόριστα. Καί νά 
άκολουθεΐ τό άλλο 0ν, πού θεϊκά στοχάζεται καί τολ
μάει μέσα του, δπώς ό ίσκιος, πού τό φώς χών ανατο
λών τόν φέρνει πάντα πίσω, ποτέ άπό μπρος. Κι’ όταν 
θά φτάσει ή μεγάλη στιγμή, τά δυο υποκείμενα νά 
ενωθούν, για νά δώσουν στό Ενα τήν τελική μορφή, 
κάποια μικρή παύση, σά νά λύνονται δλοι οί άρμοί, 
κάτι σά θάνατος συνειδητό; καί σάν άρχή καινούργιας 
ζωής, πού ό άνθρωπος à υψωμένος καί δ Σκυμμένος 
θεό; θά κυτταχτοΰνε κατάματα, βαθειά καί διαχυτικά. 
*Κτση θά δημιουργηθεϊ ή μικτή κατάσταση, -*■ δρόμος 
πού φέρνει ολόισια στην υπέρτερη ζωή, στην υπέρτερη 
αντίληψη, στην υπέρτερη αφοσίωση καί κάνει τήν 
έγνοια μας νά γυρίζει στοργικά, έλαστικά,. ήμερα 
γύρω άπό τούς άνθρώπους.

*0 Ίδας Εφτασε; 'Ορμητική καθώς* είναι ή φύση

του, δίχως συγκατάβαση, καί μέ τήν Εννοια τοΟ έγωϊ 
σμοΟ σκληρή άκόμη μέϊα της, άνέβηκε όμαλά τά ψυ
χολογικά αύτά- επίπεδα, Εζησε τοΟ καθενές τή ζωή
Ιοιαίτβρχ κα ί άποκλεισ τικά , ?φ τ«σε να δει δτσι βα-
θεια καί άτάραχα τόν Ιαυτό του, πβύ καί ξεχνώντας 
τον ύστερα νά τόν νοιώθει παντού; Τά τέταρτο βιβλίο 
του, μ’ δλο πού είναι θαυμαστό, δείχνοντας πόσο 
ισοδύναμα τραβάνε μπροστά δ πλάστης τής σκέψης 
καί ό πλάστης τής Εκφρασης, ό ίδεολδγος καί δ κα- 
τεργαστής, δμως μοϋ μοιάζει παρένθεση μέσα στό 
Εργο του. Νοήματα λιτά, φύση υποταγμένη, άτμο* 
σφαίρα πολιτισμού καί τού έγώ συγκρατημένο τό πέ
ρασμα κάτω άπό τις φυλλωσιές τού στοχασμού καί 
τών ονείρων. Μά έγώ περιμένω τή συμπλήρωση των 
τριών πρώτων, πού άνάμεσά τους μιλε* Ενας καί ό ίδιος 
πάντα άνθρωπος. Περιμένω τόν άνθρωπο, τέλεια λυ- 
τρωμένον άπό τις Εγκόσμιες ταραχές, νά μού φωνά
ξει τή νίκη του. Καί προσδοκώντας τον Ετσι, γυρίζω 
πρός κάποια σημεία τής τρίπτυχης αυτής έξομολό- 
γησης, πού μού άφησαν αλησμόνητη εντύπωση: *Σύ 
πού μέ γνωρίζεις, όποιος καί νά είσαι, ξέρεις, άδερφέ 
μου, πώς δεν είμαι όπως μέ βλέπουν οί άλλοι, ξέρεις 
πώς μόνη διασκέδασή μου Εχω τή σκέψη καί μόνη 
χαρά μου νά σκορπώ τή δύναμή μου επάνω στούς 
άνθρώπους». («'Όσοι Ζωντανοί», Κεφ. «Σκέψη καί 
Ενέργεια», σελ. 61). Μέ πόση θλιμμένη συστολή μάς 
Εξηγεί τήν άδυναμία του ό Πόας, νά μή μπορεί .νά 
φαίνεται δπως είναι. Καί άνάμεσα άπό τις πτυχές τής 
εξωτερικής του μορφής πού παραμερίζει, βλέπουμε 
Εναν άλλο άνθρωπο, πέτρινο καί μονοκόμματο, πού 
κι άν φαίνεται, δέν ξεχνά ποτέ τό σκοπό του. Ίσια  
τραβά κατά κείθε, μόνο πού τού άρέσει νά ταξιδεύει 
νύχτα, σά νά φοβάται νά πσλαίψει μέ τού; Εκδηλωμέ
νους Εχθρούς τής ημέρας. Κι Ενώ οί άλλει τόν θαρ
ρούν άνάμεσά τους, αυτός βρίσκεται μακρυά. Ά ν  τύχει 
καί ξεχαστεί καμμιά φορά σε κοινωνίες πού κυριαρ
χούνε κατώτερα αίστήματα, θυμώνει άγρια μέ τόν 
Εαυτό του. Τά δυό του Εγώ, τό πλαστό καί τό φυσικό, 
πλησιάζουνε κι άρχίζει μιά παράξενη στιχομυθία, τρα
γική, σά για νά ξεδιαλυθούν οί αίτιες πού τόν άργο- 
πορησαν Εκεί καί νά χτυπηθούν: «Σ’ δλη αδτή τήν 
κοινωνική σάχλα κάνω άκόμη δποχώρησε; μή ξέρον
τας ώς τήν ώρα νά βρω τή θέση μου καί νά τήν κρα
τήσω, Άπό ίή  δική μου θέση πρέπει νά βλέπω πάντα 
τόν κόσμο. Καί ποιός μ’ Εμποδίζει νά κρύβω τήν άλ- 
λοιώτικη ψυχή μου άπό τού; ανθρώπους; Άλέξη, 
ΆλΙξη, γιατί ξεχνά; πώς είσαι' τέλειο; υποκρι
τής ; Γιατί νά μή φαίνεσαι πώς καί σύ ζεΐς μεταξύ 
τους καί διασκεδάζεις μαζύ τους; Μά τό τρίψιμό τους 
δέ μέ χαλάει τάχα; Δέ γίνομαι μικρότερος καί χειρό" 
τερος μένοντας κοντά τους καί λέγοντας ή άκούοντας 
ακατάπαυτα λόγια ποέ τά καταφρονώ ;» («Όσοι Ζων
τανοί», κεφ. »Σκέψη καί Ενέργεια», σελ.ΰι). 'Ως πού 
τις βρίσκει τις αίτιες, καί σά για νά τις άκούσει ό ίδιος 
κάί νά ιίς  σιχαθεί, τις λέγει φωναχτά, Τό ίπειρο κα
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έννοιες πού χαράζουνε σάν τά τελευταία όρια τ&0έ εαυτός του υπάρχει γιά τόν "Ιδα,, ούτε ανθρώπους 
φαντάζεται. Γιατί νά μήν άφήσει τήν ψυχή του καί τή 
συνείδησή του ¿λεύτερη; Καί ξεσπάει Ακράτητος πιά.
Κ α ΐ ν Δ ττβρνοό /ε χ3ι β'συν«ιστγ]μ«τώ του, δπως

εΐνε κι δ πως τά ζεΐ,' μέ ειλικρίνεια καί μέ Αγνότητα 
πού ξαφνίζει. ’Αμφιβολίες, λαχτάρες, προσπάθειες, λι- 
γύσματα καί ύψωμοί, «τα κρυμμένα δράματά του», 
δλη ή ωραία ακολουθία τών πίστεών του καί σάν κο
ρυφαία μπροστά ή πεποίθηση στό υπερούσιο τοΟ έγώ 
του. "Ετσι, τό έργο του βγαίνει πλούσιο καί πολυσύν
θετο, ντυμένο φως βεγγαλικό, μέ τόσες Αποχρώσεις 
2σα ζητήματα πραγματεύθηκε. Γιατί ό ’Ίδας δέν 
εινε μόνο «ολιτειολογος ή κοινωνιολόγος, ή ποιη
τής ή φιλόσοφος. Εΐνε άπ’ δλα. Καί μ’ δλο πού κυ
ριαρχεί στή' δημιουργία του τό πνεύμα τό πα- 
τριδολατρικό καί μ’ δλο πού τήν σκιάζει ή έγνοια 
πώς νά δώσει στους ανθρώπους τού τόπου του ένα σύ
στημα καινούργιας ζωής, φόντο αιώνιο βλέπουμε τον 
έαυτό του, τή φύση του, τήν ιδιοσυγκρασία του. Γιά 
τίποτε δέν άποφαίνεται, άν πρώτα δέν τό ταιριάσει μέ 
τό φόντο αύτό. Καί βρήκε τόν άσφαλέστερο τρόπο γιά 
νά ίδεΐ τά πάντα άπό θέση έξαιρειική καί αμίμητη.
, Φυσιολάτρης τού άνώτερου είδους,δέ βλέπει μόνο τίς 

ομορφιές τών επιπέδων, μά καί κείνες πού ανεβαίνουν 
άπό τά βαθύτερα τής γής. ΓΓ αύτό νοιώθει καί χαρα- 
χτηρίζει συχνά σάν ποιητής-γεωλόγος, πού βυθίστηκε 
στήν άθανασία της καί δέχτηκε μέσα του θερμή τήν 
έκφρασή της. «ΟΕ πέτρες καί τά χορτάρια τών βουνών 
μιλούν μοναχά σέ κείνους πού ¿ξέρουν». («Σαμοθράκη, 
κεφ. «Κοινότητες», σελ. 40). Κι αλλού, εφαρμόζοντας 
συναιστηματικό νόημα σέ περιγραφή όνειρόκοσμου λη
σμονημένου, πού θά τόν είδε κάποτε ή θά πόθησε νά τόν 
δεί: «....περνάει άπό κάτι γιαλούς ψηλούς, ξερούς καί 
κίτρινους καί εινε σά μεσημέρι ή ήδονή μέσα του...» 
(«Όσοι Ζωντανοί», κεφ. «Τό Αιώνιο Διάβα», σελ,159). 
Κι αυτού φαίνεται ή μεγάλη ζωγραφική δύναμή του. 
Φέρνει τίς σμαραγδένιες καί τίς όπάλλινες πολιτείες 
ψηλά. Φέρνει χαμηλά τίς φεγγαρίσιες θάλασσες μέ τά 
χλωμά, Ικστατικά νησάκια. Καί δίνοντας τα λιτά, μου
σικά καί ευαίσθητα, ξαπλώνει μπροστά μας τή φύση 
μέ δλη τήν ποιητική καί διανοητική προοπτική της. 
ΙΙάσοι μπορούν νά ίδοΰν ώς έκεΐδέν ξέρω. Οί άνθρωποι 
δύσκολα βλέπουν τήν προοπτική τής κάθε ζωϊκής ά
ποψης. Ούτε'μπορούν ν’ άκολουθούν ένα ποιητή πού 
μετουσιώνεται ανάλογα μέ τή συνάντηση έκφρασης 
τού κόσμου καί διάθεσης εσωτερικής, Μά γιά τού; άλ
λους,' πού εΐνε μαθημένοι άπό τόν έαυτό τους νά χαί
ρονται στους ίσκιους περιπάτων απόκοσμων, ή φύση, 
δπως τή δίνει ό "Ιδας, μαζύ μέ τά άλλα, θά τούς ’εξη
γήσει καί καλήτερα τόν προορισμό τού έγώ τους . . .

Αύιή είναι ή ψυχοπνευματική άτμοσφαίρα τού συγ
γραφέα, μέ άναμμένους τούς άστερισμούς πού κυριαρ
χούν. ΚΓ άν ήθελα νά χαραχτηρίσω πιό Αναλυτικά τό 
έργο του, πάλι δυό θά εΰρισκα σάν κύρια έπίπεδα. 
Γή καί στερέωμα. "Εναν άνθρωπο έρωτευμένο μέ τίς

στοχασμού. ’Από τήν ένοιάμεση ζωή ό "Ιδας περνά 
δχι γιά νά σταματήσει, μά γιά να φτάσει έκεΐ πού τά
πάντα άποχρυσταλλώνσνται σέ χανένβς αιώνιους. Μέσα

στό γενικό σχήμα.τού έργου του, σαν υποδιαιρέσεις 
βλέπουμε τά άλλα κεφάλαια, δυνατά, άλλά βιαστικά 
χαραγμένες. Καί κεΐ πού δέ θέλει πολύ νά συζητήσει, 
έκφράζεται πιο ωμά καί πιό σκληρά.

Τή γυναίκα πού θά τοΟ-έμπνεύσει σεβασμό, τή φο
βάται. Καί τότε κρατάει μαζύ της άπόσταση ψυχρή 
κι ευγενική. Τή γυναίκα τής άντίθετης όψης, τήν πλη
σιάζει γιά νά τήν περιφρονήσει: «Καί κείνος χωρίς νά 
απαντήσει άλλο τής είπε «έλα» καί έμεινε μαζύ του 
μισή ώρα... Μόλις έκλεισε τήν ,πόρτα, ό ’Αλέξης αί- 
σθάνθηκε πώ; μόνο αυτός είναι τή; γυναίκας δ προο
ρισμός, τήν είχε βάλει στή θέση της καί ήταν κατα
χαρούμενος». («"Οσοι Ζωντανοί», κεφ. «Λεβαντινι- 
σμός», σελ. 53). ’Ανάμεσα τών δυό αυτών θηλυκών 
τύπων, δέ βλέπω άλλον. Ούτε τή γυναίκα πού θά τόν 
βυθίσει σέ εύλαβητική έκσταση, Ούτε τή γυναίκα πού 
Οά τόν έμπνεύσει. Ούτε κείνη, πού άνάμεσα τού φυσιο
λογικά άντίθετου έγώ της καί τοδ μεγάλου της διαι
σθητικού καί προορατικού θά τόν οδηγήσει ν’Αντιλη- 
φθεί υπέρτερα τήν Ανανέωση τού είδους στή φύση. ιΗ 
γυναίκα γιά τόν "Ιδα, δπως τή βλέπει, άπό τί; παθητι
κές (ιό Αντίθετο τοΰένεργητικές) έκδηλώσεις. της μο
ναχά, είναι κάτι πού δέ ρόδισε άκόμα πάνω άπό τά κορ
φοβούνια τοΰ ψυχικού του όρίζοντα, "Η κάτι πού θαμ
πωτικά ωραίο, τό έννοιωσε νά τόν κλονίζει, κα̂ βρζον- 
τας ύλικώτερους τύπους μπροστά, προτίμησε νά τό 
κρύψει καί νά τό ξεχάσει.

’Απολυταρχικός άπό φύση, θέλει τούς ανθρώπου; 
όργανα τών δυνατών. Οί έξαιρειικιΐ τόν ένδιαφέρρυν, 
αύτοί -πού έχουν υποχρέωση ν’ άφήσουν υπόδειγμα 
τούς εαυτούς τους. Καί θέλει νά τούς άρμονίσει έτσι, μέ 
τις συνθήκες τής ζωής, ώστε τά πλήθη, μάζες πάντα 
πού τίς βλέπει συνολικά, νά ζοΰνε καί νά κουνιώνται 
άνετα κάτω Από αυτούς, καί ποτέ νά μή λιμνάζουν. 
Καί μ’ όλο πού τίποτε δέν τοΰ φτάνει, τίποτε δέν τού 
χύνει μέσα του φως σταθερό «καί σέ καμμιά κατά
σταση Ανθρώπινη δέν Αποφασίζει νά σταματήσει εύ- 
χαριστημένος», πάντα μπροστά τού άρέοει νά τραβάει 
καί όλο περισσότερο νά πικραίνεται. Τόν κεντρίζει ή 
άρνηση. ’Αγαπάει τό σκληρό παιγνίδι μέ τίς δπτασίες 
τών ιδανικών. Μέ κίνηση πρός τά πίσω, πάει εμπρός ή 
ζωή του. Γιατί μόνο άμα μάς δίνουνε κάτι δρμούμε 
μπροστά. Μά ή δρμή τότε είναι φυσική, δέν έχει τό 
σπασμό καί τό .νεύρο τής άλλης, ούτε σκορπίζει γύρω 
της τή μανία, άφοΰ έμπόδιο δέν ύπαρχε:. Ούτε στό 
τέλος ή νίκη είναι τόσο γλυκειά, πού νά μάς κάνει θα
νατερά νά χαιρόμαστε. "Ωστε καταντάει νόμος τό εμ
πόδιο στή ζωή τών εκλεκτών, σάν Αρχή Ακατάλυτη, 
πού πρέπει Απάνω του πάντα ν’ άκονίζείαι ή δύναμή 
τους. Καί στό ύστερο, ή πικρότερη καί ή πιό,τρανή 
τους Ανάγκη,



Ζωγραφίζοντας, σέ στιγμή προφητικής έξαψης, κά- j 
ποια πλατεία μορφή, πήρε χνάρια πολύ γνώριμα του, | 
πού τοΰ οωκαν άφορμή νά μελετήσει καί νά φιλοσο
φ ήσει ά^ϊέ κοντότερα. ΓΙάντα τον εαυτό του θά πάρει
δ Φιλόσοφος υπόδειγμα γιά νά δώσει τον στερνό 
ξετελειωμένο άνθρωπο, όπως τον λαχταρά. Ποιόν 
άλλον έχει τόσο δικό του, καί σέ ποιόν μπορεί 
νά έλπίσει βαθύτερα; Έτσι κι ό Πόας. Καί άνάμεσα 
άπό τήν ιδιοσυγκρασία του, τήν ωραία καί βαρεία με
λαγχολική, μάς δίνει τόν Ιδανικό, πού θά κλείσει δλω- 
νών μας τά μάτια κα! θά σταθεί γιά τά καινούργια όντα 
σά σύμβολο κάποιας λησμονημένης, τρικυμισμένη? 
ζωής. ΤΙρθε κι έφυγε. Έ  μορφή μόνο μένει σέ μέ
ταλλο αιώνιο, μέ μάτια έκπληκτα γιά όσα είδε 
κι έννοιωσε σύγνεφο άπό μέσα της νά περνούν. 
'Ωραία τόλμη. Κα! θάχει όλο τό δικαίωμα γι' αύτήν> 
δ Ίδας, όταν σέ λίγο όλότελα θά μεσημεριάσει κα̂  
θάχει φωτιστεί ή δπαρξή του άπό παντού.
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Μή θέλονεας τά πιάσω άλλοΰ τόπο μέ τά ιδιαί
τερα μου, απαντώ άπό τούτη εδώ τή στήλη στό φίλο 
μου κ. Ποριώτη γιά νά τόν ησυχάσω και γιά ν ’ άπο- 
καταστήσω απέναντι, του τή θέση μου πού σημαντικά 
φαίνεται, άπό τό τελευταίο διπλωματικό επεισόδιο' 
κλονίστηκε.

Τον ΙΙοριώτη τόν εχτιμώ κα! τονέ σέβουμαι κιώ? 
λογογράφο άξιο κι ώ: άθρωπο άφοσιωμένο σύψυχα 
σ τον Αγώνα κα! γιά τούτο δσο κι ά μέ κακομετα- 
χειρίστηκε και μέ τά τυπωμένα κα! τ ’ ατύπωτα του 
έγώ πάντα μαλακά τοΰ μίλησα κα! μαλακά τοΰ μιλώ 
και τώρα. Είναι Ποριώτης και δέ μοΰ είναι συχωρε
μένο νά Ουμώοω μαζί του.

Γιά νά φέρνεται έτσι μαζί μου, σημαίνει πώς έτσ1 
πρέπει και νά φέρνεται. Κα! δέ θυμώνω. Είναι κό
πος νά θυμώνει κανείς και—σάς τό ξομολογιέμαι— 
τώρα μέ τά γερατιά σά ν ’ αρχίζω νά τεμπελιάζω λίγο■

'Ω,τόσο ό Ποριώτη:, πού μέ καταγγέλνει σέ ό 
λους πώς πρόδωσα τόν Ψυχάρη κα! τόν Παλαμά— 
φυσικά κα! τόν αγώνα—επειδή άφισα τόν Ξενόπουλο? 
καθώς είχα υ π ο χ ρ έ ω σ η  ώς εκδότης φιλολογικού 
περιοδικού, νά μιλήσει άπό τις στήλες τοΰ «Νουμά», 
μοΰστειλε τώρα τελευταία ενα μακρύ γράμμα πού 
λυπούμαι γιατί δέν έχω τήν άδειά του νά τό τυπώσω 
ολάκερο, μά πού θά μοΰ τό συχωρέσει, ελπίζω, νά 
τυπώσω τόν τελευταίο του παράγραφο:

..,.«ΓΓ αυτό, ΰστερ’ άπό τή σημερινή σας δήλωση, 
ό < Νουμάς» είναι γιά μένα δ,τι κάθε κοινή εφημε
ρίδα. Σ’ δλες τις ε ρημερί,δες πλεονάζουνε σήμερα οί
μαλλιαροί σύνεργά ce;. Κ ια ΐι ιέ ς  ά νο ίγο ννε  άνεξάο-
Έητα 'βήματα στις ¿στήλες τους σέ γλωσσική στζήτηση 
κα! αρκετές άπό αυτές έχουν πολεμήσει και δεινοπα- 
θήσ,ει γιά τήν ιδέα τής δημοτικής, Και δέν ποζάρουν 
γιά θύματα, μ’ δλο πού—τί κρίμα!—πουλιούνται μιά 
πεντάρα και διαβάζουνται άπό χιλιάδες αναγνώστες».

Δέχουμαι και τή ματσουκιά αυτή και δέν γογγύζω- 
δταν μπήκα στόν αγώνα τό ύποσκέθηκα στόν εαυτό 
μου νάν τά δεχτώ δλα, γιατ’ ήξερα τούς συμπολίτε? 
μου καλά, κ α τ α κ α λ ά ,  κα! τδξερα τί ιιέ περιμένει 
και τί πρέπει νά χοννέψω και νά χωνεύω γιά νά κρα- 
τήσο) τό φύλλο στή ζωή. Κ’ έτσι, κα! μοναχά έ τ σ ι ,  
μπόρεσα νάν τό κρατήσω ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ χρόνια. 
Κι ούτε ποζάρησα ποτέ γιά ΘΥΜΑ, αγαπητέ κ. Πο
ριώτη. Τό ενάντιο* κα! υπάρχει ΤΥΠΩΜΕΝΗ στο 
«Νουμά» (Χρονιά 10, άριθ. 461, σελ. 10) μιά δήλωσή 
μου, τά λόγια δηλ. πού είπα στόν κ. ΙΙάλλη, ΰιαν πη
γαίνοντας μαζί του μέ τάμάξι περίπατο άπό τήν Τρο- 
πολιτσά στήν Τεγέα, τόν ακόυσα, έτσι ξαφνικά, νά μοΰ 
λέει :

«—ΓΙαραπονέθηκες, μαθαίνο), σέ πολλούς πώς σέ 
πήρα στό λαιμό μου.

«— Δέ μέ παρακίνησες λόγου σου νά βγάλω τό 
«Νουμά», τοΰ είπα, οΰτε μέ ανάγκασες νά τόν ξακο- 
λουθήσω γιά νάχω λόγο νά παραπονεθώ εναντίο σου. 
Στά υστέρα, γιατί νά παραπονεθώ; ΠΕΡΗΦΑΝΕΥ- 
ΟΥΜΑΙ πυΰβγαλα τό «Νουμά» κα! περηφανεύουμαι 
πού μπόρεσα και τόν κράτησα ίσαμε σήμερα. Άνχ! 
λοιπόν παράπονα, βνωμοσύνη σοΰ χρωστώ πού μέ τήν 
ηθική κα! μέ τήν υλική σουζσυντρομή μοΰ ΔΥΝΑ- 

, ΜΩΣΕΣ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ».
"Όσο γιά τά'λλοτου, πώς ό «Νουμάς» δέν πουλιέται 

• σε χιλιάδες αντίτυπα, δέν είναι φταίξιμο δικό μου. 
Κα! τό κάτω κάτω, ό «Νουμάς» δέ βγαίνει γιά νά 
πουλιέται σέ χιλιάδες αντίτυπα. Βγαίνει γιά νά μορ
φώνει κοινό πού νάγοράζει χιλιάδες αντίτυπα άπό τά 
βιβλία πού βγάζουν δσοι έρχουνται σήμερα κα! θερί
ζουν τούς κόπους του. Κι αυτό είναι ή πιό μεγάλη κα! 
ή πιό ηθική αμοιβή γιά μένα. Και γιά νά τελιώνω μιά 
γιά πάντα, αντιγράφω εδώ δ,τι τούγραψα απαντών
τας στό τελευταίο γράμμα του: «Ό  * Ψυχαρισμός έχει 
χέτια γερά θεμέλια πού οΰτε ό ίδιος ό Ψυχάρης μπο
ρεί νάν τονέ σαλέψει σήμερα άπό τή θέση του. "Οχι 
δ Ξενόπουλος».

Ελπίζω μέ τήν τελευταία μου αύτή δήλωση νά συ- 
χάσει δ φίλος μου Ποριώτης κα! νά ξαναρχινήσει νά 
μέ χαιρετάει, δπως πρώτα, φιλικώτατα.

ΔΗΜ. Π. ΤΑΓΚΟΙΙΟΥΛΟΣ

Ο Υ Μ Α Σ   _____ ___________
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R Ö S U 1
Το ξύλινο σπιτάκι είπανε θεμελιωμένο στην* πιο 

χαριτωμένη κοιλάδα* πράγμα δυσκολοεύρετο ανάμε;α 
στην άλπινικη κοσμογονία. Ε’παν του Γκρέγκορυ» 
Έ τσι λεγότανε ό ίδιοχτήτης τον, τον Γκρέγκορυ toó 
’Αδάμαστου. Τό δεύτερο cnnh όνομα δεν του το/αν 
δώσει οί γύρω τον. όπως είναι συνήθεια* τόβλεπε μες 
στη φαντασία τον. Καί ατό τέλος, όταν Μχει τελειώ
σει τό παραμύθι, b a  μοτίβο θρύλου, θά δικαιωθή ό 
Γκρέγκορυ στην αυτοονομασία του αυτή.

Δεν εΐταν καλνβάκι, μά είχε τό ρυθμό του, καί, 
ιόν πιο γνήσιο μάλιστα τον τόπου του. Είχε ξεπε- 
ταχτεί τούτη τή στιγμή, άπό μιά τούφα αγριόδεντρα 
σέρνοντας στον ώμο του ενα ζάρκαδο. Τόν είχε χτυ
πήσει ö/μ γιατί είπαν χωριατοαυνηγός, ούτε από ά 
μεση ανάγκη, μά γιά νά ■ δικαίωση τή φήμη τον, ότι 
είπαν τοξότη:. Δεν είχε καί (ορισμένη δουλειά στη ζωή 
του, Θωρώντας τον νά τρίχη στην καμπή ένού ρου
μανιού καί νά ναοκισεύη τον; οπλισμού'; του σέ κάτ1 
νερά, μέ τά μάτια του γιομάτα αγωνία, τόν έκαναν 
καί σκέψτηκε τον Γκρέγ-κορυ εκείνα τά μάτια' ή 
Μοιρ)« διάλεξε αμέσως ’ τά χέρια του Γκρέγκορυ Ά  
θανατώσουν, γιά άφταστη ειρωνία, τό σνβολο έκειό 
τής σπαρταριστής αδυναμία;.

Γωνίες αθλητικές καί τόξα μάταια θ ’ ¡αναζητούσες 
στό Γκρέγκορυ. "Ενα λουλούδι μοναχό, ορθόκορμο* 
ξεπεταγμένο άπό τή σχισμάδα ένοΰ βράχου-άπο γκνάϊς ’ 
κι’ αυτού λησμονημένον απάνω στού* τιτανικούς εκεί 
νους κρυσταλλένιου; όγκους* δροσερόχρωμο, όπως έ 
πίνε στους κόρφους τής. γης, έφερνε τή φύση γύρω 
του, σέ κ ίιτοιο σεβασμό απέναντι του. Γλυστρούσαν 
γύρω του οί καταστροφές, έμενε άνέγγΓ/τχυ *κΓ αύτ° 
εΐταν ή δύναμή του. Σ’ af eo τό λουλούδι, έβλεπε τόν 
εαυτό του ό Γκρένκορυ. Κ ’ έτσι τό όνομα Ά δάμαε 
στος, δεν απέχει καί πολύ* ως τόσο σέ όποιον τον εΐχ 
δ ή, το έμενε ανεξάλειπτη ή σωματική καί π εματική 
υπεροχή του πάνω από τό κοινάνθρωπο’ ή ενόραση 
τής ζωής, το ςεδιάλυμα τού μυστήριου σέ πολλές σχέ
σεις τού ανθρώπου μέ τό άπειρο, ή ψηλαφητή άλή~ 
θεια πούβρισκε στην εναλλαγή της ζωής, έδιναν έναν 
ιδιαίτερο τόνο στή- ζωή του, πού πολλές φορές ξέφειΓ 
γε απ* αυτόν, κ’ εμενε μέ τήν ευχαρίστηση, ότι δυνή"

&·:]ι<ε ν« σ ώ π η  κάποιον ατ)ζ πιο αψηλές άλπινικές κλει* 
σονρες.

"Ενα άπό τά θέμελα τού δεκαλόγου τον, εΐταν ή ά*
π ερ ιόρ ια ιη  καλοσύνη  του, «ρανέρωμα δίχως άλλο τή ς  
πολλής δύναμής του. Έπλανιοΰνταν σκαρφαλωμένος 
πάνω στους μυτερούς όγκους τού πά/ου, μ ’ άξίνα και 
σκοινί στή ράχη, μόνο γιά νά βρεθή κάτι πού νά τόν 
πή σώστη, κΓ άς εΐταν γιά νά δώση διέξοδο στό φευ
γιό κανενού κοπαδιού άπό δορκάδες.

Ό  θρύλος ψιλοτραγουδούσε τό σούρουπο, στή μυ- 
στικιά ώρα τής ΙΤαναγάπης, τις ηρωικές πράξες του’ 
ηρωικέ; μά πού δεν είχαν ποτέ έκτελεστεΐ. Έμεθούσαν 
όμως τά στήθια του άπό τό ενδεχόμενο. Είναι κΓ 
αυτό μιά θρησκεία πού κρατάει από τή μοιρολατρεία 
σ’ όσους πλανιούνταν μες στην άλπινική χλωροσιά καί 
τό σύμπαγο. Ό περιγελασμό; δεν είχε σκίσει ποτέ τό 
πρόσωπό του. Έ να δυσκολονίκητο εχτρό είχε, τή με
λαγχολία. Έσκυθρώπαζε στό άκουσμα τού ελβετικού 
σουραυλιού, κι’ άν εΐταν ό σκοπός άπό τούς πιο χαρού
μενους, κΓ άν μέ τήν ανώμαλη ήχολογία του έκαλοϋσε 
τήν παρθβνική καρδιά. Είχε δίκιο όμως, γιατί εύρισκε 
μές στον κόσμο εκείνο, πώς δέν εΐταν απολυτρωμένος. 
Έδιψούσε τήν απολύτρωση, νά τήν αΐστανθή καί όχι 
νά τήν εύρη στό πρόχειρο μέσο τού θάνατον, κι’ δν 
εΐταν γιά νά πεθάνη μέσα στό άχυρινο καλύβι στην 
παγοθίιλασσα, μεθυσμένο; άπό τή γλυκεία λάμψη τού 
φεγγαριού. Ι Υ α ύ ιό  νόμος του εΐταν ή φιλοζωία. Τό 
πάθος γιά τή ζωή. Τό όνειρο μιά; τελειοποιημένης ώ- 
ραιωμένης ζωής. Πώς γεννιούνταν άσπιλη ή ζωή μές 
στό πιο μικρό μπουμπούκι, όμοια σπίθα άπό φεγγα· 
ρίσια αχτίδα, πάνω στό γλυκό, πρασινωπό χιόνι, κ’ έ- 
κόχλαζε ύστερα σέ υπεράνθρωπη δημιουργική δύναμη.

Κ ’ ένφ σκεφτότανε έτσι, δυνατός αγέρας ξάφνιζε 
τήν ηρεμία, έτρεμε τά κλαδιά τής σημύδας, έσπρωχνε 
τις φυλλωσιές προς τήν Άβυσσο, άρχιζε ό ψίθυρο; 
λιγοστός κ’ έφτανε ώς τή φρικιαστική ζωή τού έλα
του. Καμμιά άλλη φύση δέν θάταν ικανή γιά τέτοια 
συναιστήματα* κ’ έθεωρούσε ευτύχημα ότι γεννήθηκε 
έκεΐ. ’Έφυγε από τις μεριές εκείνες μέ τήν εντύπωση 
τού Σρέκχορν, στολισμένο; μέ νάρκισσους καί ροδόδεν
τρα. Ό  Γκρέγκορυ δένάπέθανε μέσα στήν αρμονία ε
κείνη’ ότι ξήάνάμεσό τους δέν πεθαίνει.Άπ* τόν αέρα 
τού πιό απάτητου κούλμώς τήν άνάπνοια των μαυρο- 
πράσινων δέντρων τά ΚΛεΙ\veiss ανθίζουν σκεπα
σμένα στό υγρό χώμα,

Ή οδοιπορία τόν έφερε σέ ζεστά κλίματα, κομμά
τια μαλακής γής περιτριγυρισμένα άπό σμαραγδένια 
ακρογιάλια, ραντισμένα από σπιθόβολους άφρούς.

Στ’ αρχαία παραμύθια γίνεται λόγος γιά χαλάσματα 
άπό μεσαιωνικά μοναστήρια καί παραστάτες τους πα
χιά κυπαρίσσια. Έ να δείλι, πού τά κυπαρίσσια αύτά 
Ιπροφυλάριζαν μές στά σκόρπια χρυσάφια του ένα μ ι
κρό καμπαναριό στέλνοντας άπό τή γή του τή στερνή 
Αλληλούια, στή μυστικιά ώρ* αυτή τής Παναγάπης, 
δ Γκρέγκορυ δέν έζούσε πιά, ΤΣ.
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Τ Ο  Μ Ε  Γ7Ζ
—- Τίποτα. Ό διευθυντής τής αστυνομίας φέρνει δυ

σκολίες.
— Τά μούτρα του, καί μέ ρώτησε μένα πού πλη

ρώνω πεντακόσιες δραχμές νοίκι τό μήνα σέ τούτο τό 
σπίτι,"(πού 'βρίσκονται αυτά τά λεφτά ; φωνάζει ή 
κυρά Έλέγκω Αγριεμένη,

— Μή λες κουταμάρες, δέν έχει καμιά Ανάγκη νά 
σε ρωτήση* αυτός'τή δουλειά του κάνει. Τού καταγ
γείλανε πώς ένας πήρε πάθος άπό κάποια γυναίκα 
τοΰ σπιτιού σου Αδήλωτη, κι αύτδς σού κλείνει τό 
σπίτι. Δικαίωμά του.

- -  "Ετσι α!, κείνη εΐτανε παντρεμένη γυναίκα, κυ
ρία καθώς πρέπει καί μέ άντρα μέ θέση.

Λεν έχει σημασία* αύτό νά σού γίνη μάθημα 
άλλη φορά νά προσεχής.

— Έγώ, ξέρω καλά τή δουλειά μου* ξέρω Ιγώ xl 
γυναίκες μπάζω στό σπίτι μου,'έννοια σου.

— Νά πού τήν έπαθες ώς τόσο.
— Δέν είμαι έγώ ή πρώτη, όλες τό πάθανε. Μά 

έκείνωνε βλέπεις δέν το βρήκανε πάτημα γιά νά τούς 
κλείσουνε το σπίτι.

— Αύτό είναι άλλο ζήτημα, Αποκρίθηκε ό .κύριος 
ΛΕντας μασσώντας τήν άκρη τοΰ μουστακιού του.

Ό κύριος Λίντας σηκώθηκε όρθιος σά νάθελε νά 
κόψη αύτή τήν κουβέντα,

— Χαρτί καί μελάνι γλήγορα, εϊπε.
'Η κυρά Έλέγκω Ανοίγει ένα ερμάρι καί βγάζει 

μια κόλλα χαρτί κ’ ένα φάκελλο.
— Γράμμα 0Α κάνης; ρωτάει.
— "Οχι Από αύτό τό χαρτί, μεγάλες κόλλες, φά- 

κελλος δέ μού χρειάζεται.
— "Α έτσι πές μου.
— Πρέπει νά χτυπήσουμε στήν Ιφημερ.ίδα μας τήν 

κυβέρνηση πάνω στό ζήτημα τής Απεργίας.
— Τί γίνεται αλήθεια ή απεργία; θά  πάρουμε τή 

θέση; Τί λές; ρωτάει ή κυρά Έλέγκω σέ ζωηρό τόνο.
Κείνος σηκώνει τούς ώμους του.
— Νά ίδούμε.’Αν έχη τύχη ό γέρος! Ή έταιρεία 

δέ θέλει νάκούση τίποτα* έχει βλέπεις τίς πλάτες τής 
κυβέρνησης, Αποκρίνεται κείνος καί στρώνεται σέ μιά 
καρέκλα μπρος στό στρογγυλό τραπέζι τής μέσης,.. 
*Η πέννα του τρέχει πάνω στό άσπρο χαρτί ένφ ή 
κυρά Έλέγκω σκύβει πάνω άπό τόν ώμο του παρα
κολουθώντας μέ θαμασμό τό γράψιμο,. Τό τρίξιμο τής 
πέννας πού τρέχει βιαστικά, θυμωμένη, τής φαίνεται 
σά μουσική. Τά χεράγραφα βγαίνουνε ένα ένα γιό
ματα, νωπά. ,

— "Ακούσε τώρα νά σού τό διαβάσω, λέει ό Λίντας 
πετώντας τήν πέννα πάνω στό τραπεζομάντηλο, γιο-
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μάτη μελάνη. Κείνη ξαφνίζεται.

— Μά τί νοιώθω έγώ;
— Δέ σημαίνει, κάτι θά νοιώσης, άποκρίνεται κι 

άρχίζει νά τής διαβάζη τό άρθρο.
'Η κυρά Έλέγκω τεντώνει ταύτιά της. Τέτοια τιμή 

άπό τόν Αγαπημένο της... Τά επίθετα πού καυτηριά
ζουνε τήν κυβέρνηση, σκάζουνε σά λαμπρόχρωμες 
ρουκέτες. Σίδερο πυρωμένο ή κάθε λέξη...

— Αΐ! πώς σού φάνηκε ρωτάει εκείνος φτάνοντας 
στό τέλος.

— Τρομάρα μου; ΙΙώς νά μού φαν ή ; Έσ.ύ είσαι 
ένας μάστορης σέ όλα.

Κείνος ξυνίζει τά μούτρα του γιά τό κοπλιμέντο 
τής φιλενάδας του πού δεν τον ικανοποίησε. Αυτός 
ήθελε κάτι θετικό, ώρισμένο.

— "Αϊντε νά χαθής* δέν είσαι νά σού λεη κανείς 
τίποτα.

Κείνη χαμογελάει ηλίθια ένφ ή ρόμπα της, Ανοιχτή 
μπρος στό λαιμό, Αφήνει να προβάλουνε δυό χοντρά 
βυζιά πού κρέμουνται σαν πλεμόνια βωδιού, Ό Αίν- 
τας μαζεύει τά χερόγραφα, τά τυλίγει καί τά χώνει 
στήν τσέπη του.

— "Ακούσε ! έχω Ανάγκη ,Από ψιλά, λέει, παίρνον
τας σοβαρό υφος.

Κείνη Ανοίγει τό στόμα της.
— ΙΙάλε λεφτά; ΙΙόσος καιρός είναι πού σούδωκα 

τό πεντακοσιάρικο.
— Δέν ξέρω, δέ θυμάμαι. Κείνο πού ξέρω είναι πώ; 

χρειάζονται λεφτά. Οί τυπογράφοι,.περιμένουνε πλε
ρωμή. Χώρια πού είμαι δποχρεω̂ φος νά ξοδεύω καί 
γιά τήν απεργία* αυτοί οί άνθρωποι θέλουνε νά φάνε. 
"Επειτα ή δουλειά σου ; Ή Ρρρεψες πώς αυτές οί 
δουλειές τελειώνουνε μόνο μέ,λόγια; ά δέν πέση πα- 
ράς.δέ γίνεται τίποτα. ·: -

'Η κυρά Έλέγκω στέκεται αναποφάσιστη.
— Δέ λέω' δίκηο έχεις, ποιός μπορεί νά πή πώς 

έχεις άδικο* μά, σκέψου̂ πού νά τά βρώ ή κακομοίρα ; 
Τό σπίτι δε δουλεύει τά&ον καιρό τώρα,..

Κείνος σηκώνεται όρθιος. Τό πρόσωπό του συννε
φιασμένο.

— Γιά τελευτάίαίφορά. Δέν έχεις; ρωτάει.
Ή κυρά ‘Ελέγκω βγαίνει άργά από τήν κάμαρα, 

κατσουφιασμένη. Σέ λίγο ξαναγυρίζει μ’ ένα χαρτί 
στό χέρι.

— Νά 1 αύτό είναι τό τελευταίο μου, λέει.
Κείνος Αρπάζει τό χαρτί άπό τά χέρια της. Γουρ

λώνει τά μάτια τουζκαί κοιττάζει. Ένα κατοστάρικο!
— Γιά ψυχικό μού τό δίνεις μωρή αύτό ; φωνάζει.
*Η φωνή του τρέμει,
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— ΣοΟ όρκίζομαι. Δέν Ιχω άλλο, αποκρίνεται σ’ 

Ιναν κλαψιάρικον τόνο.
— Νά σέ μάθω λοιπόν έγώ νά φέρνεσαι, φωνάζει 

καί σηκώνοντας τό πόδι του τής κατεβάζει μιά δυνατή 
κλωτσιά στά πισινά. "Επειτα τήν αρπάζει άπο τά 
μαλλιά. Κείνη κυλιέται χάμω στό πάτωμα μουγκρί
ζοντας σά σφαγμένη γελάδα.

— Λυπήσου με, μουγκρίζει μέ άδυνατισμένη φωνή.
Μά ό τόνος ό ικετευτικός τής φωνής της φαίνεται

πώς τον άγριεύει ενψ τό πόδι του άνεβοκατεβαίνει 
πάνω στά μαλακά κρέατα της. Έπειτα άρπάζει τό 
καπέλλο του καί τό μπαστούνι του καί τραβάει πρός 
τή σκάλα.

— Ά  μέ ξαναϊδής... φωνάζει.
Ή φοβέρα αύτή δίνει τή δύναμη στήν κυρά Ελέγ

χω νά μάζωξη δπως όπως τά κρέατά της καί νά στα- 
θή όρθια στά δυό χοντρά πόδια της. Νά μήν ξαναϊδή 
τό φίλο της; Κ’ έπειτα τί θά γίνη, πώς θά μπόρεση 
νάζηση;...

Τρέχει στή σκάλα.
— Σχάσου φωνάζει.
Τή στιγμή εκείνη άκούγεται τό κουδούνι τνζς ¿ξώ

πορτας κι ό κύριος Αίντας αναγκάζεται νά ξαναγυ- 
ρίση καί νά κλειστή πάλε στήν κάμαρα της Έλέγκως 

γιά νά γλυτώση άπό καμιά δυσάρεστη συνάντηση.
Έ  Μαρία τρέχει νά δή ποιός είναι. Σε λίγο ξανα-

ΥυρΦ'«
— Κυρία, ί  κύριος τραπεζίτης, φωνάζει συγκινη-, 

μένη.-
— Ό κύριος Θρασύβουλος! Ό καλήτερος πελάτης 

μου ! Πωπώ συφορά μου ! Μπάσε τονε στή σάλα, φω
νάζει.

Έ  κυρά Έλέγκω σκουπίζει τά δάκρυα της, διορ
θώνει δπως δπως τά μαλλιά της καί μπαίνέιστή σάλα.

— Σέ άσκημη ώρα ήρθατε. Δεν ξέρω ά μάθατε τά 
δικά μου, λέει ή κυρά Έλέγκω δίνοντας του τό χέρι.

— Δεν ξέρω τίποτα, ψιθυρίζει κείνος.
— Φασαρίες με τήν αστυνομία. Τό πίριμένατε αυτό 

στό δικό μου σπίτι;
--- Μπά; καί γιατί; ρωτάει κείνος άνάβοντας ενα. 

χοντρό ποΟρο.
. Κείνη άναγκάζεται να τοΰ δηγηθή δλοτό ίστορικό.

— ΙΙερίεργο, Τό σωστό πώς πρέπει καί σ» νά προ* 
σέχης ποιά βάζει; στό σπίτι σου.

— “Οσο γι αυτό κύριε Θρασύβουλε, πέστε μου σείς 
πού μπαίνετε τόσα χρόνια στό σπίτι μου άν έχετε κ«’- 
νένα παράπονο.

— Αυτό είναι άλήθεια.., ώπε τώρα μπορώ νά φύγω 
λέει ί  κύριος θρασύοουλος^κάνοντας νά σηκωθή.

— Νά φύγετε... Μά γιά σταθήτε...
— Τ ί; βρίσκεται τίποτα;
ΤΙ κυρά Έλέγκω τόν κοιττάζει στά μάτια μ’ ένα 

ΰφος δισταχτικό. ι
Ό κύριος Θρασύβουλος περιμένει άνυπόμονος. Κεί

νη σκύβει καί κάτι τοΰ λέει μυστικά. Κείνος γουρλώ
νει τά μάτια του.

—  Μά... ξέρετε . .". λέει κείνη τρίβοντας τά δυό δά
χτυλά της.

— Σοδκανα ποτέ παζάρι; φτάνει νάξίζη, αποκρί
νεται κείνος μέ ύφος ανθρώπου πού δέ λογαριάζει τον 
παρά μπρός στό γοΟστο του.

— "Οσο γι αύτό θα κρίνετε τώρα σέ λίγο μόνος σας.
Κείνος γλύφει τά χείλια του στή γλυκειά προσδοκία.
~  Δόσε μου χαρτί.
Έ  κυρά Έλέγκω φέρνει μιά κόλλα χαρτί κι ό κύ

ριος Θρασύβουλος βγάζοντας μιά μαλαματένια πέννα 
άπό τήν τσέπη του αρχίζει νά χαράζη γραμμές γλή
γορα πάνω στό χαρτί ενώ ή κυρά Έλέγκω σκύβει 
άπάνω του περίεργη.

— Δυό χιλιάδες, α ϊ ; τί λ έ ; ; ρωτάει.
Κείνη χαμογελάει δείχνοντας έτσι τή συγκατάθεσή 

της.
Ό κύριος Θρασύβουλος βάζει τήν υπογραφή του 

, καί δίνει τό χαρτί στήν κυρά Έλέγκω. Κείνη παίρνει 
τό χαρτί καί τρέχει νά βγή δξω.

— ΙΙούναι ό αφέντης; μήν έφυγε; ρωτάει τή Μαρία.
— Ό χι μέσα είναι. Περιμένει.
Έ  κυρά Έλέγκω μπαίνε* στήν κάμαρα κρατώντας 

τεντωμένη τήν κόλλα.
— Τό βλέπεις αύτό ; γιά τό χατήρι σου, γιά τήν 

άγάπη σου... φωνάζει.
Κείνος ζαρώνει τό κούτελό του προσπαθώντας νά 

φαίνεται άκόμα θυμωμένος. 'Αρπάζει απότομα τό χαρ
τί άπό τό χέρι τής Μέ μιά ματιά παίρνει στή στιγμή 
δλο τό περιεχόμενο.

— Ένα συνάλλαγμα... Μά εσύ είσαι θησαυρός. Πώς 
τά κατάφερες καί τονέ τύλιξες αυτόν τό γερ,οκολα- 
σμένο; φωνάζει γελαστός καί πετάγεται άπάνώ έτοιμος 
να τήν άγκαλλιάση.

— Τέτοια θυσία μόνο γιά σένα μπορούσα νά κάνω, 
κι άς μου φέρνεσαι έτσι, μουρμούρισε κείνη μέ παρά
πονο, σέ τόνο παιδιάστικο σουφρώνοντας τά χείλια της.

— Μή μέ συνερίζεσαι καημένη Έλέγκω, Ξέρεις 
άμα είμαι στά νεΰρά μου,,, άποκρίνεται κείνος σέ τόνο 
τρυφερό καί τής κολλάει σκαστό φιλί στό γυμνό, 
χοντρό σβέρκο της..,

Βγαίνε: άπό τήν κάμαρα. Ό Αίντας πέφτει στόν 
καναπέ. Σέ λίγο ξαναφαίνεται ή κυρά Έλέγκω κρα
τώντας άπό τδ χέρΓένα κοριτσάκι; Ή ΙΙίτσα, το κο
ριτσάκι της. Μέ τά κοντά φουστανάκια του, μέ τή θα- 
λασσιά στοδίτσα του,, ξανθό, ¿ορό, ζουμερό, μοιάζει σά 
μοσκαράκι πού τό όδηγάει μέ τό σκοινί ό χασάπης στό 
σφαγείο, γιά τή μεγάλη θυσία... "Κείνο διστάζει, κον
τοστέκεται, σά νά μυρίστηκε αίμα...

Ανοίγει ή πόρτα σιγαλά που ό κύριος Θρασύβου
λος βρίσκεται δρθιος άποπίσω. Βλέπει τό κοριτσάκι 
τά ρουθούνια του πλαταίνουνε, καπνίζουνε, τό σα- 
γώνι του τρέμει. ΙΙροβάλουνε δυό χέρια άνοιχτά πού 
χάσκουνε σά μασέλες τανάλιας... ί
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Τό κοριτσάκι ρήχνει μιά τελευταία, ικετευτική μα

τ ιά  σ τή  μ ά ν ν α  τ ο υ . Κ ε ίν η  ά π ο φ ε ύ γ ε ι  τ ή  μ α τ ιά  τ ο υ , τό 

σπρώχνει μέσα στήν κάμαρα καί κλείνει τήν πόρτα 
σιγαλά πίσω τ η ς .  . . . Ά κ ο υ γ ε τ α ι  ή  β α ρ ε ιά  ά ν ά σ σ α  το ΰ  

κύριου Θρασύβουλου...

'II πόρτα άνοιγε: μέ όρμή. 'Ο κύριος Θρασύβουλος 
αναμμένος, Εδρωμένος κατεβαίνει τή σκάλα βιαστικός. 
Μέ τίς χρυσές πλεξούδες της ξέπλεχες, μέ μάγουλα 
πυρωμένα, ή Πίτσα τρέχει νά ριχτή στήν αγκαλιά τής 
μάννας της. Τήν Αγκαλιάζει καί κάτι τής ψιθυρίζει 
στό Αφτί. Κείνη γουρλώνει τά μάτια της σά νά μήν τό 
πιστεύη.

— ’Αλήθεια; ρωτάει.
— ’Αλήθεια μαμάχα μου, βεβαιώνει ή Πίτσα.
'ΙΙ κυρά Έλέγκω μπαίνει στήν κάμαρα, στέκεται 

κάτω άπό τό εικονοστάσι μέ τίς πολλές εικόνες καί το 
Ασημένιο κρεμαστό καντήλι κι Αρχίζει νά σταυροκο- 
πιέται απανωτά τσακίζοντας το χοντρό κορμί της. ένφ 
τά χείλια της ψιθυρίζουνε κάποια προσευχή.

— Εΐτανε άπό τό θεό νά γλυττώση, ψιθυρίζει, σταυ
ρώνοντας τά χέρια της.

Μπαίνει στήν κάμαρα πού καρτεροΰιε ό Λίντας. 
Κάτι τού ψιθυρίζει. Κείνος χαμογελάει. .

— *Αμ, γεροπαραλυμίνος, τί περιμένεις σέ αύτή 
τήν ήλικία; λέει.

— θ’ έτσι μά; μένουνε διάφορο οί δυό χιλιαδούλες 
του, λέει ή κυρά Έλέγκω...

‘Κ Λίντας κατεβαίνει τή σκάλα σφίγγοντας τό συν
άλλαγμα τώ δυό χιλιάδωνε στήν τσέπη του. Στέκεται 
στο πεζοδρόμιο.

— Στό καλό πουλάκι μου, άκούγεται μιά φωνή άπό 
Αψηλά.

’Αναγνωρίζει τή φωνή τής κυρά Έλεγκως πού στέ
κεται πίσω Από τό μισανοιγμένο παράθυρο.

Κοιτάζει γΰρο του. Ευχή. Σηκώνει τό κεφάλι του, 
φέρνει τό χέρι στα χείλια του καί στέλνει ένα πετα
χτό φιλί στό παράθυρο..

5 .

Οί άλλοι κοιμούνται άκκουμπώντας τά κεφάλια τους 
στά ξύλινα τραπεζάκια. 'Ένας ρουχαλίζει, Αλλος ρου
θουνίζει βαρειά, μονότονα. Νύχτα. Ή λάμπα κατεβα- 
σμένη θαμποφέγγει.

Ό ’Αλέςης ξαναδιαβάζει τό γράμμα, νωπό>Ακόμα, 
μέ τήν* πέννα στό χέρι.

— Όχι. Δέν πρέπει νά το μάθη. 'Η αλήθεια θά 
τηνε σκοτώση. Καλήιερα νά βρίσκεται στήν πλάνη. Έ  
πλάνη είναι γλυκεία, ψιθυρίζει Αλλάζοντας γνώμη.

Συλλογιέται.
— Να πβυλήση τό σπίτι της! Νά μάθη σέ τί κατά

σταση βρίσκουμαι! Όχι. Είναι τρομερό! Άλλοιώτικα 
πρέπει νά τής τό γράψω. Νά τής τό φέρω μέ τρόπο...

Σκίζει τή γραμμένη κόλλα, παίρνε: μιαν άλλη κόλ
λα κ ι  ά ρ χ ίζ ε ι  ν ά  σ υ λ λ ο γ ιέ τ α ι ,  . .  .

Χ τ υ π ά ν ε  δ υ ν α τ α  τ η ν  π ό ρ τ α , κ λ ω τ σ ά ν ε ,  σ π ρ ώ χ ν ο υ 
ν ε ,  Οχ τ η ν έ  ρ ίξο υ ν ε .

-- Άνοίχτί, άνόίχτε, κακούργοι, Ακούγεται μιά 
φωνή.

Ξυπνάνε ολοι, ό καφετζής μέ τίς ποδάρες του γυ
μνές, άπλυτες τρέχει νάνοίξη τήν πόρτα ένω τά κορ
δόνια τού σώβρακου του σούρνονται πάνω στό λιγδια
σμένο πάτωμα.

’Ανοιχτέ μου.
’Ανοίγει, Μιά γυναίκα στέκεται μπροστά του, μιά 

μεσόκοπη, ξεπεσμένη, καθώς μπορεί κανείς νά συμπε- 
ράνη άπό τήν τριμμένη φορεσιά της, Από τό λασπω
μένο ποδόγυρο της. Στεγνό, κοκκαλιάρικο τό πρόσωπό 
της, με μάγουλα βαθουλωμένα, μέ μάτια ανήσυχα.

( ’Ακολουθεί)

0 * τ ι  Θ ε λ ε τ ε

. — Β/ήκανε κα ί τα  <.'Ε λλη ν ικ ά  χρονικά» τοΰ φ ίλο υ  'Λ* 
ριστου Κ αμπάνη μέ ογδόντα π υκ νο τυπ ω μ έτε ; σ ελ ίδες, γ ιο 

μάτες ύλη δ ιαλεχτή  (π ο λ ιτ ινή . κο ινο τ ικ ή . φ ιλολογ ική  κ τλ. 

’Απορούμε μόνο π ώ ; ό φ ίλο ς (Κ αμπάνης α φ ισ ε  ενα ν κάπιο 

Μ. Σκαιόλα  νά  γρ άφ ε ι τόσο ανόητα κα ί άπρεπα γ ιά  τούς 

«Β ω μ ούς» τοΰ Π αλαμά, ’Ε λπ ίζουμ ε τετ ια  χοντρά λά ϋη  νά 

μή ξα να φ α νο ϋ ιε  στά <.'Ε λληνικά  χ ρονικά ; κα ί μόνο μ ’αύ'.ή 

τήν επ ιφ ύλα ξη  το ύ . ευχόμαστε μακροβιότητα.

—  "Υ στερ ’ άπο δεκαπέντε μέρες βγα ίνει ό «Θ εατρ ικός 

χ ό σ μ ο ςί, εφημερ ίδα  θεα τρ ικ ή  πού ί)ά β γα ίνε ι κάθε Σ αβά ’ ο 

άπό τό φ ίλο  μας Μ ιχ. Ρ ο Μ . Θάν τή δούμε κα ί ί)ά σάς 

πούμε.

— " ϊσ τ ε ρ 'ά π ό  τ ίς  δυό κα ινούρ ιες μας ’ δηγηματογράφι* 

σες, τήν κ. ’ Ιουλία  ΓΙερσάκη μέ τό δυνατό κα ί πρωτότυπο 

ταλέντο  τη ς , κα ί τή δα Μή σα ΓΙερρωτή μέ τή χαρ ιτω μένη  

τη ς αφήγηση , νά , κα ί τρ ίτη  σήμερα, ή δα Ί έμ νη  ΙΙαπο- 

σπυρ ίδη , μέ τό δήγημά τη ς ιΣ τό  Σανατόριο*, έρχεται ά ξια  

νά μ π ε ι π λά ι σ ’ αυτές . "Οσοι παρακολουθούμε μέ αγάπη τά 

νεο ελληνικά  γράμματα Οάν νό χαροΓηε αύτό τό ςπτινόμενο.

— Στό ερχόμενο φύλλο  ί)ά δημοσιέψουμε τή Ο ία νό τα », 

ανέκδοτο δήγημα του σ ιτερ νά τη  μ α . Γρ, Ξενόπονλου.

—  Ό  Ι ί. ΚαρΟαΤος μάς εδω σε μ ιά  σεις«* κα ινούρ ια  τρα 

γούδ ια  του πού θάν τά  δημόσιέ φούμε στό ερχόμενο φύλλο* 

κ α ί γ ιά  ιό  παραπάνω  φύλλο  έχουμε άλλη  σειρά  κα ινούρ ια  

τραγούδ ια  τοΰ πο ιητή  Λέοντα Κουκούλα.

— Οί «Δροσοστο,λίδε: ·» τοΰ Π άνυυ Ταγκό.τουλου ε ίνα ι 

άπό τό β ιβλ ίο , πού μέ τόν 'ίδιο τίτλ  η Οά έ ,δοΐ)εΐ τέλη  τ< ΰ 

Μ άη. μέ τέσσερα τυπογραφ ικά  φ ύλλα  καί μέ πρόλογο τοΰ 
Ι ίω στή  Π αλαμά.

■ Ή  μουσική εσπερ ίδα , πού δώσανε οί "Ε λληνες μου

σουργοί στό Δημοτικό θέατρο  τήν περασμένη  βδομάδα, έ 

γ ιν ε  μόνο κα ί μόνο γ ιά  νά  δοξαστεί κα ί π ά λ ι δ Κ αλομοίρη ; 

μέ τό νΜ αρμαροηιένο Β ασ ιλ ιά *  τον, τό επ ιν ίκ ιο  πού σύν· 

θεσε πόνου ατούς βραβεμενούς σ τ ίχ ο ι; τής δας Ε λ έ ν η ς  

Ιέ. Ν εγοεπόντη. Οί ά λλο ι μουσουργοί πού συνδέσανε τάλλα
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βραβεμίνα στρατιωτικά τράγο δια κάμανε δ,τι μπορέσανε. 
Μά ό Καλομοίρη; μας κυριολεχτικά θαματούργησε. Τό
θέατρο ηκίστηκε απί» χά Ζήτω κ ι Λιτά χά χεοοκΟΟΐηματ:«
κ ι ό έλ λη ν ιχ ώ τα ΐο ς  δημ ιονργός ϊο ϋ  «Π ρωτομάστορα* πς*ό- 

στεσε ενα ακόμα δάφνινο κλαδί στό στεφάνι του.
— Έ να κριτικό σημείωμα γιά τ,ή «Σαλώμη* τοΰ Ψυ- 

χάρη μας στάλθηκε άργά κ ’ έτσι έμεινε γιά τό ερχόμενο 
φύλλο.

— Μέ πολλήν επιτυχία παίχτηκε τήν Τρίτη βράδι στό 
«Θέατρο Κυβέλης» ή « ’Ανατολή» του κ. Μ. Κουρτζή. Τό 
δράμα καταχεροκροτήθηκε άπό τό διαλεχτό κόσμο ποΰχε 
γιομίσει τό θέατρο.

— Ό  «Νουμά;» σήμερα τυπώνεται σέ κατώτερο χαρτί 
γιατί τό χαρτί πού τυπωνότανε έφτασε μεσοούρανα μέ τά 

καΟημεριιά ανεβάσματα τής τιμής, μά καί τέλιωσε κιόλας 

καί περιμένουν οΐ χαρτοπώλες καινούργια παραγγελία. ’Α
ναγκαστικά λοι γ ό δυό τρία φύλλα ακόμα θά τυπωθούνε στό 
σημερινό χαρτί. *

¿¿ΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜ3Τ·ΟΕ*Μ3
κ. Ν. Ν. Στ. Μόνο δυό σειρές άπ’ τήν προΐτη χρονιά 

τού Νουμά (1903) έχουμε μά κ ι’ αυτές λειψές. Λείπουν οί 
άριθμοι 1 ±, 24, 3 1 , 46, ■; 1 , ο2 , .->4, ;>ο, οΟ, ο8 · 0ΐ> και
12. Ά ν  τή θέλεις, γράψε μας νά σού τή στείλουμε. 'Η 
κάθε σειρά δρ. 2 ό. — κ. Π ρ ω τ έ α .  [Ιαρακαλούμε νά πε
ράσεις άπό τό γραφείο. — κ. Κ ο ρ ν ή λ ι ο Γ ρ ά κ χ ο. 
Κέρκυρα. Καθώς θά είδες στό περασμένο φύλλο, τό διπλω
ματικό α δ Ά  επεισόδιο Πορ ιώ: η -Ξ ενόπουλου έληξε πιά, ώ 
στε καμιά ανάγκη δέν είναι νά δημοσιευτεί καί τό γράμμα 
σου. — κ. Π. Τρ. ’Από τή σημείωση τοΰ «.Νουμά» πού

μπήκε προχτές κάτου από τήν «Ξενοπουλ ιάδα» τού Ποριώ
τη ένα μόνο βγαίνει): Πώς δ εκδότης τού «Νουμά* είναι 
■ψυχαριστής!Ισαμε τό κόκκαλο καί γιά νάναι ψυχαριστήςσημαίνβΐι πευς παραδέχεται, πέρα πάρα, δίχως χτ*ν παραμικρό-
τερη επιφύλαξη, τό σύστημα τοΰ Ψυχάρη, κ’ έτσι έχει κάθε 
δικαίωμα νά μή συγκινεΐται μέ τόν άντιψυχαρισμό ιού Ξε· 
νόπουλου. Σώνει κι αύτό ή πρέπει ή δήλωση νά γίνει μπρο
στά σέ συβολ,αιογράφο ;—  κ. Ρ. Γρ. Ό  ποιητής Όχτάβιος 
Φιλήντας δέν έχει καμιά σκέση μέ τό γραμματικό Φιλήντα. 
Άπλή συνωννμία μοναχά — κ. Ντ. ’Α π ρ ί λ η .  Λάβαμε 
τή συγτρομή. Τά ποιήματα θα δημοσιευτούν. — κ. Μ Μ. Τό 
βιβλίο ιόχουμε. Πέρασε νά τό ζητήσεις άπό τό βιβλιοπω
λείο ή, α θέλεις νά σού τό στείλουμε σπίτι, γράψε μας καί 
σοδ τό στέλνουμε.

ΛφΙ-ΚΗ ΤΡΆΠΕΖΑ

Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Ο Ν  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ν
■Δάνειον , ΐ> 1 ):£ ο)ο

Τιμή έκδόαεως:
ΡΟΓΒΑΙΑ 9δ οΓδνομ. κεφάλ. ΪΌΓΒΑΙΩΧ 100 

Έξοφλητέον εντός 10 ετών, 
άπηλλαγμένον παντός φόρου.

Σημερινή τιμή Ρουβλίου κάτω τών Αρ. 1.70 
Τιμή εις όμαλάς περιστάσεις > 2.08

Έγγραφα! παρά τή ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑ1ΙΕΖΠ 
Έν Α0ΗΝΑΙΣ κα! ΙΙΕΙΡΑΙΕΙ

κα! τ:αρά τοίς Άνταποκριταΐς αυτής εν ταϊς 
. Έπαρχίαις

£ Α ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ
'Γίν(*ί.5 4ι»«9υντήί ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΚΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

Λ Α Χ Ε Ι Α  Γ Ρ Α Μ Μ Η  Ε Λ Λ Α Α Ο Σ —Ν Ε Α 2  Υ Ο Ρ Κ Ί Ι Χ

Τό ι ιέ γ «  Ε λ λ η ν ικ ό ν  ίτπ ερω κεάνε ιον

“ΙΩΑΝΝΙΝΑ,,
θέλει αναχωρήσει έκ Πειραιώς μέσω Καλαμών-Πατρών κατ’ ευθείαν διά νέαν Ύόρκην τήν 18 ’Απριλίου 

Επίσης τό ταχύπλουν ΰπερωκεάνειον

ίΠ Α Τ Ρ Ι Σ , ,
θέλε ι αναχωρήσει έκ Πειραιώς (μέσψ Καλαμών-Πατρών) κατ’ εύ&εΐαν διά Νέαν Ύόρκην τήν 22 ’Απριλίου,

Δι* έ π ιδ ά ΐ. ! ' · ,  ε ισ ι τ ή ρ ια  κ α ί  π ερ α ιτέρ ω  π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  ά π ενΟ νντέο ν :
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : Ποακτορειον ΈΟν. Άτμοπλοιας δοος Ά πελλού 1. ΆριΟ. τηλ. 320.

ΕΝ ΙΙΕΙΡΑΙΕΙ : Γενικόν Πρχκτορεΐον Έδν. Άτμοπλοΐχς τής 'Ελλάδος, οδός Φίλωνος άρ. 44 (όπισθεν Ά γ ί*  
Τρ:άδσς). Ά ο . τηλ . 127.

Οί δέλοντες νά ά·;ρχλιιωτ! Οέίεις ανάγκη νά δ η λ ίπ ω τι εγκαίρως είς τά Κεντρικά Πρακτορεία τήςΈ τχιρίχς χαί εί 
τούς κατά τόπους άνεγνωρισμένους αντιπροσώπους,.

Ύποττηοίζοντες τά Ε λληνικά  ατμόπλοια, υποστηρίζετε τήν Σ η μ α ία ν  ι ία ς ,  μεγαλύνετε τήν Π α τρ ίδ α  ¿ · ς .



ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑ

Στήν Κηφισσιά μιαν Αυγουστιάτικη βραδιά 
Κάτω από μιά παλιά δεντροστοιχία 
γυρνούσα δίχως πόνο στην καρδιά 
κΓ άκόμα δίχως συλλογή καμμία 
σαν έφτασα μπροστά στην κατοικία 
πού υ Χάρος τής κρατούσε συντροφιά.

Φώτα. και παραθύρια ορθάνοιχτά 
λες κ’ είχανε χορούς και πανηγύρια, 
όμως φωνή δέν ά'κουγες καμμιά 
ό κήπος μέ τά λούλουδφ τά μύρια 
σάν άπό μυστικά λιβανιστήρια 
σκορπούσε τή βαρεία του ευωδιά.

Ινυράδες έκεΐ μέσα τριγυρνούσαν,
Φαντάσματα στής νύχτας το σκοτάδι 
άλλες μπροστά στήν πόρτα σταματούσαν 
κοιτάζαν και κουνούσαν τό κεφάλι 
κΓ όλες εΐταν σάν κάτι νά ρωτούσαν.

Ιίυιός πεθαινε* Λεν ξέρω. Μά βαρειά 
Έννοιωσα πάλι στην καρδιά μου, ή Δυστυχία 
τά ολόμαυρα της μού'δειξε φτερά...
Περβόλι των νεκρών ή Κηφισσιά 
καί τάφος ή παλιά δενδροστοιχία !

ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΑ

Ε ΐ ι  ίιΐΐΜ ϊ»  η : ι ω ι
Γραμμή Πειραιώς—’Αλεξάνδρειάς

Μόλις έκ των αγγλικών ναυπηγείων παραληφΰέν θαλα
μηγόν «ΣΥΡΙΑ» ταχύιητος Ιό μιλλίων, άμυθήτου πολατε
λείας κ ι ί  άνέσεως αναχωρεί έκ ΙΙειραιώς (παραλία Τρσόμ
πα;) εκασιόν ΣΑΒΒΛΊΌΝ ώρα 3 μ. μ. κατ’ ευθείαν δ ι’ 
’Αλεξάνδρειαν.

Γραμμή Πειραιώς-Θεααα/.Ο) ΐκη^-ΚαβάΙλας
Γρομμη Ιίειροιώς-Κνκλάδων

Το μέ διπλούς έλικας καί μηχανάς άφθαστου ταχύτητας, 
πολυτελείας καί άνέσεως θαλαμηγόν άτμόπλοιον «ΕΣΠΕ
ΡΙΑ», αναχωρεί έκ Πειραιώς (Παραλία Τρούμπας)

Έκάστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ώραν 10.ΒΟ' μ. μ. διά Σύρον 
"Ανδρον, Κόρθιον καί Τήνον.

Έκάστην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ώραν Βην μ. μ. κατ’ ευθεία 
διά Θεσσαλονίκην—Καββάλλαγ.

Διά περαιτέρω πληροφορίας άπευθ υγτέον :
Έ ν Ά ύήναις. Γραφεία Γεν. Διευθύνσκως, όδός Άπελλοΰ 

άριθ. 1 καί ε’ις τά πρακτορεία ταξειδίων κ. κ. θω μά  
Κούκ καί ΥΤοΰ, ’Αδελφών Γκιόλμαν καί Σ. Σωτιάδου 
(Πλατεία Συντάγματος) καί Ίωάν Ρέντα (παρά τόν ήλεκ- 
τρικόν σταθμόν Όμονοίας).

Έ ν Πειραιεΐ. Γεν, Πρακτορεΐον, όδός Φίλωνος, 41, (οπι 
σθεν άγιας Τριάδος).

Έν Ά λεξανδρείμ  Μ. Π. Σαλβάγον όδός Άντωνιάδου.
(Έκ τοΰ Πρακτορείου)

Ν * £ ? Κ  Β Ι Β Λ Ι Α

—Φ ώ τος Γ ιο ψ ύ λ λ η ς ί  ΣΥΝΘΕΜΑΤΑ.— ’Λ θή,α  1916.  
—"Αλλα πλασμένα μέ τή ζωγραφιά κι άλλα άφασμένα μέ τή 
σκέψη, μερικά μέ μιαν απλότητα πού σέ σ ταμ αά  καί πολ
λά μέ προσπάθεια ύψωμοίί οέ σφαίρες τέχνη; πνεματικώ- 
τερης, τά νεοτυπωμένα ποιήματα τού Φώτου Γιοφύλλη, ερ- 
χουνται νά φέρουν ενα τόνο ιδιαίτερο στή συμφωνία των 
ποιητών τής νέας μας γενεά;. Μέσα στήν αξιοπαρατήρητη 
καί καθάρια λιτότητα τής άθηναίϊκης λογοτεχνίας, αυτά σά 
νά ξεχωρίζουνε σφραγισμένα μέ ύφος πλονσιόχρωμο καί 
Ιδιωματικό, στή μο/μή καί στή γλώσσα, κάτι κο\ανώτερο 
στά γνωρίσματα τής δοξασμένης Έ φτανησιώτικη; παράδο
σης. Ό  ίδιος ό ποιητή; τους γεννημένος στά Εφτάνησα, 
μ’ άναθρεμένος οέ χώηιατ’ άλλα, δέν μπόρεσε νά ξεφύγη τή 
δυνατή επίδραση τής τέτοιας παράδοσης, στήν τεχνοτροπία 
του, στό μετσχείρισμα τόΰ ποιητικού του λόγου καί στό 
φανέρωμα τή; λυρικής του διάθεσης. "Ομως ή τέχνη του 
ανεβυκατεβαίνει όλα τά σκαλοπάτια μιας ποιητική; δύνα
μης κ ι’ αδυναμίας, συντα·ριασμένης εδώ» μέ μιά πριυτοτυ- 
π ία σ τή ν  άνιίληψη, καί κεϊ μέ μιά περίεργη γραμμή, πού 
τραβά τό μάτι σέ κόσμους πού υποψιάζεται τήν ωραιότητα 
καί αρμονία ισν;, μά δέν μπορείς καθολικά νά τούς ,νοκύ- 
σης άπό τό ζωγράφισμα τοΟ ποιητή. Βέβαια, πάντα κάτου 
άπό τούς στίχους τρέμ’ ή ζωή πού αΐστάνΟηκε ó καλλιτέ
χνης καί κάθε εικόνα καί κάδ’ εντύπωση γίνεται συμπαθη
τική σάν μπόρεσές νά τήν ίδής λαγαρισμένη στό βαθύ της 
φόντο, τό άξιο καί τό μουσικό. Κ αί πολλές φορές έκεΐ πού 
περνάς απρόσεχτος, σκοντάβοντας άξαφνα καί σκύβο-.τα;, 
θά βρεθής μπροστά σέ άνδια μιάς δροσολογημένης ποιητι
κής στιγμής, σάν και τούτο :

"Ολες υΐ μυρουδιές μέ π? ο (ζώνουνε 
άπό λεβάντα, αγράμπελη καί σκίνο, 
τα κυπαρίσια γύρου μέ κυκλώνουνε 
κι όλα μού λένε το τραγούδι έκεΐνο, 
εκείνο τό τραγούδι πού ξαπλώνεται 
άτέλιωτο ανάμεσα στά χόρτα 
καί πού μέ τήν τρογύρου φύση ενώνειαι 
και ξεψυχά χτυπώντας μου τήν πόρτα.

Μ’ άνάμεσά στ’ άλλα, ή «’Ωδή στό Μαρτζώκη», πού 
είναι άπό τά πιό παθητικά καί δυνατά τοΰ βιβλίου, στέκε
ται αψηλότερα, « σ ι  καθώς Ανοίγεται ισορροπημένο τρα
γούδι σιή φαντασία καί στήν έκφραση. Τά «Γκη'ηώακα*  
πιίλι μ ’ ένα φώς ανατολίτικο περεχυμέτα, χαραχτηρίζουν καί 
τό δρόμο πού μπορεί νά τραβήξη αργότερα ή μούσα τού νέου 
ποιη’ή. Νάπατήση στερεώτερα στον εξωτερικό τόν κόσμο( 
γιά νά έκφράιη πλουσιότερα τόν εσωτερικό.

Ρ. Γκ.
— Τ ο ύ Ά λ ύ ό ν ς  Κ ιίο ο , τό «'Υπό τάς φιλύρας», άλλο 

διαμάντι τής σχολής τών ρομαντικών, βγήκε στή οειρά τής 
Άγκυρας. Τετρακόσιες σελίδες, μ ’ όλα τά τραγούδια πούχει 
τό γαλλικό κείμενον, αποδομένα κ ι’ αΰτά κ ι’ όλη ή πρόζα 
τοΰ βιβλίου άπό τόν ποιητή κ. ΙΙολεμη. Τυπογραφική ερ
γασία καί δέσιμο πρώτης γραμμής· Πουλιέται δρ. 3 ÓÚ.

— Τ ού I I οεθώ οί «Νέες γυναικείες επιστολές», α 
παραίτητο συμπλήρωμα τής πρώτης σειράς, πού διαβάστη
κε μέ τόσον ενδιαφέρον, βγήκαν στή σειρά ιή ς λογοτεχνι
κής βιβλιοθήκης τής Άγκυρας. Μεταφραστής ó Τσο¿ύπου
λος. ,


