
ΑΠΟΨΊΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΥΠΟ ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΑ

Π Μ ν ^ θ Η Ν Μ ^
6Τ0Γ Ζ '  1 5 Ϊ £ ·  
Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Τ  1 £ 0 7

ΟΙ ΜΠΕΚΤΑΣΛΗΔΕΣ ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ Ο  ΜΠΑΜΠΑ ΑΛΗΣ *

Τό Μουτεσαριφλίκιον τού ’ Αργυροκάστρου 
παρέσχησε τό περίεργον φαινόμενον εν 

’ Ηπειρο) καί Άλβανίρ, οχι τό πλεΐσχον χών 
εν αδχφ Τουρκαλβανών άνήκουσιν είς τήν αΐ·. 
ρεσιν τήν κοινώς καλουμένην τών Μπεκχα- 
σλήδων, ήτοι τήν τών Σιϊτών οπαδών τού Χα- 
λίφου Ά λή άνεψιού καί γαμβρού τού Μωάμεθ 
και ενός ιών τεσσάρων διαδόχων του, δολο- 
φονηθέντος Ιν Κουφρ τής Αραβίας περ'ι τό 
έτος 661 μ. X.

Κατά τά δόγματα τοΰ Χαλίφου τοΰτου τα 
διαχυπωθέντα έν τή γενομένη ύπ’ αυτόν συλ
λογή τών άποφάσεων και τών πράξεων τοΰ 
Μωάμεθ, υπό τό όνομα Χαδίς, οί δπαδοί αυ
τού Σιίχαι ή Μπεκτασλήδες τήν άρχήν τού πε
πρωμένου, ήν προ πασών καθιεροϊ τό Κορά- 
νιον, δέχονται μόνον ώς Ιδιότητα τού Θεού 
προγινώσκοντος τήν μέλλουσαν τύχην τού άν
θρωποι«, οΰχί δμως καί ώς άμετάκλητον ορι
σμόν τών ανθρωπίνων πράξεων ύπό τής ειμαρ
μένης· άναγνωρίζουσι δήλα δή τφ άνθρώπφ 
πλήρη τήν Ιλευθερίαν ενεργείας καί τήν έκλο- 
γήν τού άγαθού καί κακού. Προς τή ονσιώδει 
ταύχη δογματική διαφορά άπό τών Μωαμεθα
νών εχουσι καί τινας άλλας άφορώσος είς τήν 
λατρείαν καί μη ένδιαφερούσας τή μελέτη 
ήμών.

Οί Τουρκαλβανοί Μπεκτασλήδες έχουσιν ώς 
θρησκευτικούς αρχηγούς τους λεγομένους Μπαμ
πάδες (πατέρας) άνδρας εύφυεΐς, έχοντας θρη-

'  Έκ τοϋ άδημοσιεύτου έργου τοϋ κ. Ν. Σκοηίδη 
Γεν. Προξένου τής Ελλάδος έν Άλεξανδρείρ ΰπδ τόν 
τίτλον «’Από Κέρκυρας είς τήν ΒΔ “Ηπειρον καί ’Αλ
βανίαν», τοΰ οποίου άποοπάσματα έδημοσιεύσαμεν 
είς τά τεύχη 152 καί 155.

σκευτικήν τινα μόρφωσιν, Ιναρέτους, ταπεινό- 
φρονούντας, ολιγαρκείς, καί ξώντας μοναχικόν 
σχεδόν βίον έντός τών μακράν τών πόλεων 
κειμένων τεκέδων των (μονών).

Περί τό Άργυρόκαστρον ύπάρχουσι τρεις 
μπαμπάδες,, άλλ’ ό κορυφαίος αύτών, κατα
πληκτικήν έπιρροήν άσκών έν δλφ τφ Μουτεσα- 
ριφλικίφ είναι ό μπαμπά Ά λ ή ς1.

Είς τό έξοχον τούτο πρόσωπον τής ΒΔ. 
’Ηπείρου καί κάτω ’Αλβανίας, έπ’ δνόματι τού 
όποιου ορκίζονται οί Τουρκαλβανοί, έξέφρασα 
ήμερον πνά, διά διακεκριμένου τινός Τουρκ- 
αλβανού, τήν επιθυμίαν νά γνωρίσω αυτό. Ό  
μπαμπά Άλής «πεδέχθη άσμενας τήν παρά- 
κλησίν μου.

Ό  τεκές του κεϊται κάτωθεν τών λόφων 
τοΰ ’Αργυρόκαστρου έν τερπνή όπωσδήποτε 
θέσει τής άκαλλιεργήτου πεδιάδος τής Δρυϊνου- 
πόλεως, ήν έξέλεξεν άπό τής νεανικής ήλικίας 
του καί 8που ζή έκτοτε μετάτινων οπαδών του, 
ουδέποτε είσελθών είς τήν πόλιν.

Εις ικανήν άπό τού τεκέ άπόστασιν ήλ- 
θον προς δποδοχήν μου τρεις τών δπα- 
δών του φοροΰντες τό ένδυμα Δερβίσου καί 
κάλυμμα λευκόν, Ιπίμηκες καί μετ' είσοχών τι- 
νών, επί τού στήθους δέ φέροντες διάφορα 
τεμάχια δοτών ή κεράτων ποικιλοχράων κρε- 
μάμενα έκ τού λαιμού των. Οί ΰπασπισταί ου- 
τοι τον μπαμπά Άλή μέ ύπεδέχθησαν φιλο- 
φρονέστατα θέντες προς χαιρετισμόν, κατά τήν 
αλβανικήν συνήθειαν, την άριστεράν χείρα επί 
τής καρδίας καί μέ εΐσήγαγον είς τόν τεκέν, 
δστις είναι άπλή τις μεν αλλά καθαρά οίκία

1 Άπεβίωοε πρό τινων έτών.



συγκείμενη έκ δυο πατωμάτων και πέντε ή εξ 
δωματίων, ών τά παράθυρα περιβάλλει οπωσ
δήποτε ή σκιά ολίγων δένδρων φυχευμένων 
έν τη αΰλή.

Α μέσως, άμα ήγγέλθη ή έπίσκεψίς μου είς 
ιόν μπαμπάν Άλήν, ήνεώχθη ή θύρα τής· μικρός 
αιθούσης έν ή ευρίσκετο. Διέκρινα τότε γέροντα 
έβδομήκοντα Ιτών, πολιόν τάς τρίχας και την 
μακράν γενειάδα ήν έφερε, φοροΰντα στολήν 
Δερβίσου καί σταυροποδητ'ι καθήμενον έν τινι 
γωνίςι τής αιθούσης έπί δέρματος αίγαγρον 
πλησίον του έκειντό διάφορα βιβλία έρριμ- 
μένα επί τοΰ εδάφους, διότι δεν ΰπήρχεν ουδε- 
μία τράπεζα, οίιό’  άλλο τι έπιπλον οίονδήποτε. 
Μόνον πέντε ή έξ δέρματα αιγάγρων ήοαν 
άνεπτυγμένα επί τοΰ εδάφους, έφ’ ών έκάθηντο 
οί οπαδοί τοΰ Άλή, ή καί οίέπισκεπτόμενοι τον 
τεκέν, καί τινες πίνακες άνηρτημένοι Ιπί τών 
τοίχων, έφ’  5>ν ή σαν γραμμένοι διάφοροι ρή- 
τραι τοΰ προφήτου Άλή.

Ά μ α  είσήλθον, ήγέρθη 0 σεβάσμιος γέρων 
κα) έρριψεν έπ’ έμοΰ προσηνές βλέμμα- είχον 
ακούσει τόσας διηγήσεις καί τόσους επαίνους 
περί τής άρετής καί τοΰ νοός τοΰ τουρκαλ- 
βανοΰ τούτου κληρικού, καί τόσον σεβα
σμόν μοΰ ένέπνευσεν ή σεβασμία καί μεγαλο
πρεπής αΰιον μορφή, ώστε αυτομάτως ήσπά- 
σθην τήν χεΐρα, ήν προέτεινεν δλίγον, κατά 
την αλβανικήν συνήθειαν, καί έκάθισα κατά 
ιήν Ιπιθυμίαν του πλησίον Ιπί δέρματος αι
γάγρου.

’Αμέσως δ μπαμπά Άλής μοΰ έξέφρασεν 
άλβανιστί τήν μεγάλην του ευαρέσκειαν, διότι 
τό πρώτον Ιβλεπεν Εΰρωπαΐον, ώς είπε, καί

μέ παρεκάλεσε νά τόν Ιπισκέπτωμαι συχνά· 
Ή  συνδιάλεξις ήμών περιεστράφη είς θέματα 
θρησκευτικά καί κοινωνικά' εξ αυτής επείσθην 
άληθώς δτι δ κληρικός οΰτος τουρκαλβανός 
ήιο άξιος τής φήμης, ής άπήλαυεν έν τη Κάτω 
Άλβανίφ πνεύμα διακεκριμένον καί πρακτι
κόν, φωτισμένον δπωσδήποτε διά τίνος άνα- 
πτυξεως θρησκευτικής, ήν τφ παρέσχον αί θρη
σκευτικοί γραφαί τών Μωαμεθανών, τών Ε 
βραίων και τών Χριστιανών μετ’  Ινθουσιασμοΰ 
έξεδήλωσε τόν σεβασμόν έαυτοΰ τε καί τών 
δπαδών του προς τά διάφορα θρησκεύματα τά 
κρατούντα έν Τουρκίφ, τήν άγάπην πρός τόν 
πλησίον καί τήν υποστήριξιν τήν όφειλομένην 
τφ ασθενεί καί πάσχοντί οίονδήποτε θρήσκευμα 
καί δν πρεσβευη οΰτος.

Βεβαίως, δν πάντες οί μπαμπάδες τών Τουρ- 
καλβανών ήσαν όμοιοι τφ μπαμπρ Άλή καί 
συνέτρεχε καί τις μόρφωσις πνευματική καί ή- 
θική, οί Τουρκαλβανοί θά ήσαν πολΰ πραότε
ροι καί θερμότεροι όπαδοί τής τάξεως καί τής 
πρός τους νόμους καί τάς άρχάς πειθοΰς, ώς 
δυναταί τις νά εΐπη ότι είναι δπωσδήποτε οί 
Άργυροκαστρΐται καί οί Δελβινιώται, οϊτινες 
διάγουσιν άληθώς σώφρονα βίον καί έν πλη
ρέστατη άρμονίρ μετά ιών συμπατριωτών των 
Χριστιανών. Βεβαίως δέν θά παρίστατό τις τότε 
μάρτυς τών αγρίων καί αίματηρών συγκρού
σεων, αΐτινες αν δέν γίνωνται σήμερον τόσον 
συχνά, όσον έν τφ παρελθόντι, γίνονται όμως 
μεταξύ οικογενειών καί χωρίων δλοκλήριον δι’ 
ένα άμνόν, διά μίαν δάμαλιν, δΓ ένα άγρόν, 
καί δέν θά  ήκουε συχνάκις δολοφονίας λόγφ 
κυρίως τής vendetta.

Τ Ρ  A  D O Y  Δ Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ

I

Καί τά χρυσά πλατειά φτερά, τί τδ&ιλα ;  
Μοίρα μ ον, ¿γώ οον κραίνω,
Ό  άητός, όπου γεννήθηκα τ’ άπόβραδο 
Και τήν αυγή πεθαίνω-

I I

"Ητανε, τάχα, ή Γη  ανθισμένη 
Κι άπάνω μον ανθισμένος 6 ουρανός,
Δε μ' έσκιαζε, τάχα, τό μνστήριο τον άγνωστον 
KC ήταν δ κόομος 6 ναός 
Κ' εγώ θεός τον.

Kal ξύπνησα· ή Γ ή  ανθισμένη,
Α π άνω  μον Ανθισμένος ό ονρανός 
Με σκιάζει όμως τό μυστήριο τοΰ Αγνώστου, 
Κι είνε ό κόσμος 6 ναός 
Κι’ οντε θεός ίγώ, ούτε πιστός τον.

III

Ebiα οιό μανρο χελιδόνι :
— Πονλάκι τής καλοκαιριά?,
Με τά φτερά τά πενθοφόρα,
Τό χάρο ή τήν άνοιξι μηνάς;

— "άνθρωπε, μοΰπε, που Uyo έχάρης 
Τήν ίδια σου ψνχή για δέ ρωτάς ; 
ζίέν είσαι συ, όπου τήν άνοιξι 
Τό θάνατον άποζητμς;

IV

Χρυσό μον στάχυ, πώς σέ λυπάμαι 
77’ άγρια σέ θέρισεν ό θεριστής,
Τόν τέτοιο θάνατο νά τραγουδήση 
Στον κόσμο βρίσκεται τραγουδιστής ;

■Αγριος θεριστής γιά μέ δς μην έίνε 
Ό  Χάροντας πού θάρδη νά μέ πάρη 
"Ας άνατείλη πάνω άπ’ τήν κλίνη μον 
Σάν αυγουστιάτικο γλυκό φεγγάρι.

V

“ Εχει ή ζο>ή μον άπ' τό περπάτημα 
Τό ξωτικό τον νυχτοπόρον.
*Εχει ή ζωή μον άπ' τό ξεφύλλιομα 
Τό θλιβερό τον φθινοπώρου.

Μάχω ένα φώς έντός μου έγά>
Που στην ψνχή μου άπλώνει μιά γαλη’νη,
‘Ό πως είς τήν πλατειά τή θάλασσα 
Τόν άσημένιον ύπνον ή σελήνη.

V I

Τά δεντρολίβανα θυμιάτισαν
Πλούσιο στον αίθίρα τό λιβάνι
Κι' ό λειτουργός τον κάμπου τοΰ άπέραντου
Κεντρίζοντας τά βώδια τον, Ιφάνη.

Κι' ώμοιαζ' 6 κάμπος σάν ναός 
Δίχως ψαλμο-ύς, δίχως παπάδες 
Μέ χερουβείμ τά περιστέρια, πού φτερούγιαζαν 
Μέ τά κυπαρισσάκια γιά λαμπάδες.

V I I

θλιμμένη γέρνει ή σκέψι μον,
"Οπως τής Ιτιάς τά κλώνια,
Γοργά διαβαίνουνε τά χρό>ια μον 
"Οπως τά μαύρα χελιδόνια.

Τήν ψνχή μου άλλον ήχο νά βγάλη 
Ή  θλίψι δέν τήν δφησεν ή λάμια 
Καί γιά τραγούδι άπόμενε σέ ’μέ 
Τό μοιρολόι στόν δχτο άπ' τά καλάμια.

V I I I

Πάνω από τ άσπρα σον τά μάρμαρα, 'Ελλάς
[ αρχαία

'Ενός δνείρου απλώθηκε γαλάζος ονρανός 
Πού δέν τόν σνγνεφιάζει ή οργή τον διόλου 
Πού ,πειά δέν τόν τρομάζει τον Δία ό κεραυνός.

'Αγκαλιαστά με τούς παληούς θεούς άποκοι-
[μήθης.

Καί δέν ανθεί στόν τάφο σου παρα χλωμό
[λονλονδι

Δέ θά ξυπνήσης, μάνα μον, ακόμα πριν ήχήση 
Νέο, θεριών ήμέρωμα, τό όρφικό τραγούδι.

I V

Τον φθινοπώρου έσύ δεντράκι μου γυμνό,
Πού γύρω σου απλώθηκε βαρειά ή χωματίλα, 
Τάχα ποτέ δέν άνθισες καί συ, ποτέ;
Τάχα ποτέ δέ σέ οτολίοαν φύλλα ;

ΣΠΥΡΟΣ ΜϋΛΑΣ



Ο  Τ Ρ Υ Γ Ο Ν Ο Φ Α Η Σ

πδαι και δεκαπέντε χρόνια εκυνηγοΰσα ενα 
πρωΐ κατά τήν λίμνην τοΰ Χαλικιοπούλου 

τής Κέρκυρας. Είχαν περάσει τρεις ίδραι σχε
δόν και δέν είχα σκοτώσει ούτε ένα τρυποκά
ρυδο. Ή μουν νά σκάσω από τό κακό μου κ’ 
I συλλογιζόμουν νά γυρίσω πια είς την χώραν, 
δταν με μεγάλην χαράν μου είδα νά περνούν 
κατά τά πλάγια μον, είς άρχετήν §μως άπό- 
στασιν, πέντ’ έξη τρυγόνια. "Αν καί κουρασμέ
νος, έπήρα τό κατόπι των άμέσως μέ την άπό- 
φασιν νά τά κυνηγήσω καί ’ς τοΰ διαβόλου 
την άκρη. Τοΰ κάκου έγνώριζα πολύ καλά δτι 
είμαι πέρα καί πέρα κυνηγός άδέξιος' εγώ ε- 
πίστευα δτι κυνηγώ περίφημα. Τοΰ «άκου I- 
βλεπα δεοφάνερα δτι είμαι κοντόφθαλμος καί 
φορώ καί γυαλιά μάλιστα' ή άγάπη μου πρός 
τό κυνήγι έστράβωνε — ας έκφρασθώ ϊται ανά
ποδα— καί τήν στραβομάρα μου αυτήν ακόμη 
κ’ είχα πεποίθησιν δτι μέ τά γυαλιά πού φορώ 
βλέπω έξ απαντος δυό φορές καλύτερα από τούς 
άλλους. Τέλος ή τρυφερά μου άδυναμία είς τό 
κρέας ιών τρυγονιών μ’  έκαμε νά ήμαι παρα- 
βέβαιος διι τά έχω πια καί σκοτωμένα καί 
μαγειρεμένα.

Ή ρχισα λοιπόν μέ δλος τάς προφυλά
ξεις τοΰ κόσμου νά τά καταδιώκω. ’Επί τρία 
τέταρτα μ’  Ιπαίδευαν ιά πονηρά πουλιά χω
ρίς κανένα αποτέλεσμα. Πότε μοΰ εχώνοντο 
είς τούς βάτους καί τά έχανα- πότε ξάφνου' τά 
έβλεπα δεξιά μου, έν φ  έπερίμενα νά τά ση
μαδεύσω πρός τάριστερά' πότε έκούρνιαζαν είς 
πυκνόφυλλα δένδρα καί, μόλις επλησίαζα είς 
τά υψηλά των καταφύγια, έπετοΰσαν κ’ Ιπετοΰ- 
σαν εκατοντάδες βήματα μακρυά μου.

Μολαταύτα δέν απελπιζόμουν, διότι ευτυχώς 
είχαν μίαν πάντα διεύθυνσιν πρός τά δυτικά καί 
ήλπιζα δτι θά κουρασθοΰν τέλος καί θά κατορ
θώσω νά τά κτυπήσω. Έτραβοΰσα λοιπόν δλος 
ορμή πρός δυσμάς καί, χωρίς νά τό καταλάβεο, 
άπό τήν λίμνην τοΰ Χαλικιοπούλου εΰρέθηκα 
είς τό χωριό τών "Αγίων Δέκα. Τότε πλέον 
έχασα όριστικώς τά τρυγόνια άπό τά μάτια μου, 
διότι οί "Αγιοι Δέκα είναι χωριό είς τά προ- 
πόδια υψηλού βουνού καί πρός μεγάλην μου 
απελπισίαν τά πουλιά είχαν περάσει καί τήν 
κορυφήν τον, έν φ  εγώ μόλις έφθανα είς τό 
χωριό.

Ά π ό  τό κακό μον τότε έτουφέκισα τήν 
κορυφήν τοΰ βουνού κ’ έπειτα καιαϊδρωμενος

καί μόλις κρατούμενος είς τά πόδια μου είσ- 
ήλθα είς τό πρώτο καφενείο τοΰ χωριού νά 
ξεκουρασθώ. Οί Κερκυραΐοι χωρικοί είναι εύ- 
γενέστατοι άνθρωποι παρ’ δλα τά χονδρά των 
φερσίματα, και διά τούτο μόλις μ’ Ιμάτιασε ό 
δεσπότης τοΰ καφενείου, μοΰ έφερε, διά νά 
δροσισθώ βέβαια, χωρίς νά διατάξω τίποτε, Ινα 
θαυμάσιου καφέ άπό κριθαρόσπορο, άν ένθυ- 
μοΰμαι· καλά, διότι εκείνην τήν στιγμήν μοΰ 
Ιφάνηκε ως μαύρο νέκταρ. "Επειτα, επειδή δέν 
ήτο ψυχή γεννημένη εκείνην τήν ώραν —ήτο 
δέ ώσεί Ινδεκατη -  έκάθισε ό καλός κύριος μαζί 
καί ύπηρέτης τοΰ καταστήματος σιμά μου, ά- 
πρόσχληζος βέβαια, καί μοΰ είπεν άφελέστατα 
βλέπων τον άδειο κυνηγετικόν μου σάκκον.

— Έ  ! άφέντη, φαίνεται πώς θά σκότωσες 
πολλά πουλιά σήμερα!

—  Καμμία δεκαπενταριά τρυγόνια μονάχα, 
είπα σοβαρά.

—  Μ ωρέ! ουτε νάσουν Ó Τρυγονοφάης §έν 
θά σκότωνες τόσα !

— Ποιός Τρυγονοφάης. καλέ μου άνθρωπε ;
Μωρέ ’ς τάλήθεια δέν ξέρεις τον Τρυγο-

νοφάη, άφέντη; Τώρα καταλαβαίνω λοιπόν 
γιατί έχεις άδειανή τή σακκοΰλα σου I Κυνη
γός τοΰ τόπον μας. άφέντη, «αί νά μή ξέρη 
τον Τρυγονοφάη, θά πή πώς είναι τοΰ γλυκού 
νεροΰ. Πρέπει νά μάθης τήν ιστορία του γιά 
νά περνφς τό ελάχιστο 1 γιά κυνηγός τής προ
κοπής!

1 Ό _  αξιότιμος κύριος Γιάννης Ψυχάρης είχε τήν 
καλωσύνην, Οταν είδε είς τά διηγήματα μου «Τής 
Ε ξοχή ς» νά βάζω  είς τό στόμα τών Κερκυραίων χω
ρικών τήν λεξιν «τό έλάχιστο», νά μ’  Ιρωτήση τί 
πράμα είναι αυτό τό έλάχιστο: είναι λέξις ίδική μου 
ή του λαού; “ Εσπευσα να τόν βεβαιώσω τότε δτι οί 
Κερκυραΐοι χωρικοί λέγουν «τό ελάχιστο» συνηθέ- 
στατα. Τοΰ ανέφερα μάλιστα δτι καί ο  ιατρός κ. Π . 
Γνευιός, βαθύς γνώστης τής δημοτικής, μ ο ν  είπεν 
δτι καί είς τήν πατρίδα του Ρόδον λέγει δ  λαός «τό 
ελάχιστο». Ό  κ. Ψυχάρης όμω ς δέν έπείσθη, φαίνε
ται, διότι είς τόν τρίτον τόμον τών «Μήλων καί Ρό- 
δων»^του (σελ. 69, β ' σημείωσις) πρώτον άποφαίνε· 
ται δτι, &ν «τό έλαχιστο» γίνη ρωμαΐικο, θ ά  γίνη γο- 
Χάχιστο καί δεύτερον Ιπιμενει δτι ή εκφρασις «τό 
ελάχιστο», είναι δασκαλισμός «παρμένος άπό δασκά
λους πού ετσι τό ξέρουνε». ”Α ς  είναι κ ' έτσι, άφ ' οδ 
τό θέλει δ Δάσκαλος. Τ ό τρομερό δυστύχημα δμως 
είναι δτι καί δ ίδιος δ  κ. Ψυχάρης είς τόν ίδιον τό-

«ον τών «Μήλων καί Ρόδων» του μεταχειρίζεται Ινα 
ασκαλισμόν άπαρράλλακτον δπως «τό ελάχιστο» παρ·

μενον ίσως —  αν καί δέν τό πιστεύω— άπό τόν..........
λαόν. Είς τήν σελίδα δηλαδή 294, γραμμή τέταρτη, 
γράφει: «Τ ό έναντίο»— συγγνώμην, κύριε Ψυχάρη,
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— Καλά, λέγε την γιά νά περνά ή ώρα δσο 
νά ξεκουραστώ.

Ό  κυρ καταστηματάρχης ήρχισε τότε νά 
λέγϊ1:

—  Ό  Σταύρος Διγενής ήταν κυνηγός ξακου
σμένος σέ πολλά χωριά τοΰ τόπου μας. Οί συ
χωριανοί του, οί Μπινιτσιώτες, κ’ εμείς άπό 
τούς ‘Αγίους Δέκα κ’ οί Γαστουριώτες κι άλ
λοι πολλοί τόν έγνωρίζαμε μέ τό παράβγαλμα: 
ό «Τρυγονοφάης», γιατί ’ςτό  κυνήγι μάλιστα 
τών τρυγονιών δέν τοΰ 'βγαίνε κανένας μπρο
στά. "Ολ’ οί κυνηγοί τών χωριών μας, ένας κ* 
ένας, ξέρεις, 'ς τό  σημάδι, άποροΰσαν πώς αυ
τός ό  άναθεματισμένος Ιθέριζε κάθε μέρα ’ς τήν 
εποχή τοΰ κυνηγιού πότε δεκαπέντε, πότε εί
κοσι, βάλε καμμιά φορά καί τριάντα τρυγόνια. 
Τόν εζήλευαν, τόν εφθονοΰσαν καί τόν έμαχόν- 
τανε, γιατί αΰτοί, σάν χωριανοί, δέν έκυνηγοΰ- 
σαν βέβαια γιά νά περνφ ή ώρα, μά γιά νά 
πουλούν τά τρυγόνια, καί μία τουφέκια των 
χωρίς νά σκοτώση τό Ιλάχιστο ένα πουλί, ήταν 
σάν νά τούς έσκότωνε τούς ίδιους. Καί μολα
ταύτα αν καί πολλές φορές αυτοί έχαναν τά 
σκαγια των, εκείνος ό Τρυγονοφάης οϋζε φτερά 
πουλιού έχανε ποτέ του. Καί δέν φτάνει αυτό, 
μά 6 δαιμονισμένος Ιγνώριζε κιδλατά κατατό- 
πια τοΰ τρυγονιού' εΐξερε τήν ώρα, τή στιγμή, 
τό δευτερόλεφτο, μπορώ νά σοΰ πώ, πού θά 
διαβή ή πούλια πότε άπό τό δείνα, πότε άπό 
τό τάδε πέρασμα. Μάγος ήταν καί τό γνώριζε; 
Τελώνια είχε 'ςτήν εξουσία του καί τόν ειδο
ποιούσαν πότε φτάνει τό κυνήγι από τή θά
λασσα; Μυστήριο : Τό βέβαιο είναι πώς αυ
τός κάθε μέρα γύριζε βράδυ σπίτι του φορτω
μένος 'ς τά τρυγόνια, §ν φ  οί άλλοι γύριζαν

καθαυτό δ λαός τονίζει ένανιώ μόνον δταν τήν λέξιν 
μεταχειρίζεται άνιί προθέσεως ; «έναντίο του, έναν
τίο μας», άλλως λέγει «τό ένάντιο» συνήθως καί δχι 
τό έναντίο, όπως λέγει άγνάντιος, άγνάντιο, κατάν- 
τιος, κατάντιο : «τό κατάνιιο του» καί δχι «τό καιαν- 
τίο του», καθώ ς «ή κατάντια του καί ή καταντιά 
του», άλλά ποτέ ή «καταντία του», έκτος αν θέλουμε 
νά μιλούμε όλοι ζακυθηνίτικα. Λοιπόν πώς, άφ’  οδ 
«τό ελάχιστο» πρέπει νά γίνη «τολάχιστο», δέν γρά
φετε καί σείς τονάντιο, άλλά τό ένάντιο, ή, δπως ε 
σφαλμένα τό τονίζετε, τό έναντίο καί επιτρέπετε είς 
τόν εαυτόν σας νά τήν παθαίνη έτσι χιώτικα;

Σημειώνω έπί πλέον δτι κατ’  αύτάς καί άλλος λό
γιος, ό Ρόδιος κ. Κ . Κωσταντινίδης, άπό τους έκδό- 
τας τοΰ περιοδικού «Νέα Ζ ω ή », μ  έβεβαίωσεν ότι είς 
τήν πατρίδα του ό λαός λέγει «τό ελάχιστο». “Ωστε, 
κύριε Ψυχάρη, γιά τό χατίρι τοΰ ελληνικού λαού, 
μήν Αποκεφαλίσετε, νά ζήσετε, τό δύστυχο Ιλάχιστο, 
πω) δέν σάς έκαμε τίποτε, γιά νάπομείνη ή ¿καλλι
τέχνη καί τερατώδης λέξις «τολάχιστο» πού μοΰ δίδει 
τήν εικόνα ωραίου δένδρου, πού τού κατέκοψαν τούς 
θαλερούς κλόνους καί τό άφήκαν ξύλο κούτσουρο.

πες μ’ αδειανά τά χέρια καί τήν πυριτοθήκη.
Θά ξέρης τώρα βέβαια, άφέντη,πώς άπό πολλά 

πετούμενα τό τρυγόνι δίνει τό καλύτερο κέρ
δος, γιατί πουλιέται ακριβά κ’ είν’ έμποροι 
’ς τόν τόπο μας πού τάγοράζουν άμέσως καί τά 
στέλνουν ςτήν Ευρώπη. Γ ι’ αδτό πολλοί χω
ριανοί μας, οί καλύτεροι 'ςτό  σημάδι, άφίνουν 
τά χωράφια των καί συμφωνουν μέ τούς εμ
πόρους τόσο τό κεφαλοτρύγονο προτοΰ καί 
νάρχίση τό κυνήγι. Καταλαβαίνεις λοιπόν πώς 
χωριάτης κυνηγός δέν χωνεύει χωριάτη κυνηγό, 
όταν είναι πιο γυμνασμένος ’ς  τό τουφέκι. 
Στυχάσου τώρα δν Ιχώνευε κανένας τόν Τρυ
γονοφάη, πού σκότωνε πουλιά, κάθε μέρα δσα 
δλοι μαζί οί συχωριανοί του! Μά κείνος πού 
δέν τόν Ιχώνευε περισσότερο ήταν 6  κύρ Δή
μαρχός μας, δ Μοτσενίγος, κι δ βουλευτής μας 
ό κυρ Φόσκαρης, πού νά κόβη δ Θεός μέρες 
άπό πάνω μου καί νά τοΰ τές χαρίζη, πού μοΰ- 
σωσε τό παιδί μου, τόν Πέτρο μου, άπό τή 
φυλακή, γιατί, ξέρεις, άφέντη μου,. . . .πώς λέν 
τδνομά σου, άφέντη μου, μέ συμπάθειο ;

—  Γιάννη.
— ’Εμέ μέ λέν Θοδωρή. Νά ξέρης τό λοι

πόν, κύρ Γιάννη, πώς τό παιδί μου χτύπησε 
μιά φορά ένα χωροφύλακα εδώ μέσα ’ ςτό μα
γαζί μου, γιατί ήθελε νά μάς κάμη, λέει, κατά- 
σχεσι ’ς ένα παλιοσακκί ζάχαρι, πού τήν έβγά· 
λαμε, λέει, λαθρεμπόριο. . .

— Καλά, καλά, γέρο - Θοδωρή, ξαναγύρισε 
’ςτόν Τρυγονοφάη καί ξέρω τί θά μοΰ πής 
γιά τό παιδί σου . .

—  Τί θά σοΰ πώ, άφέντη ;
—  Ν ά: πώς τό παιδί σου δέν θάφησε τό 

χωροφύλακα νά κάμη κατάσχεσι τοΰ σακκιοΰ, 
πώς δ χωροφύλακας θά τόν έξύλισε. . .

—  Γειά σου I . . .
—  Πώς δ γυιός σου θάβγαλε μαχαίρι. . .
—  "Οχι, κουμποΰρι!
— Καλά, κουμποΰρι, καί θά τόν έπλήγωσε 

κάπον.
—  ’Σ  τήν καρδιά, κύρ Γιάννη μου.
—  ’Έ ! τότε θά πέθανε βέβαια δ χωροφύ

λακας, καί τό παιδί σου θ.άχε τά μέσα καί θά 
τόν κατεδίκασαν πέντ’ - έξη χρόνια. .

—  "Εξη λέει ; Δυό μονάχα ! — καί πολλά 
ήταν, κύρ Γ ιάννη μου, γιατί βρέθηκε ’ς άμυνα 
καί σέ βρασμό μαζί ψυχικής δρμής τό καϋμένο 
τό παιδί!

— Κ’ έπειτα άπό κανένα χρόνο θά τούλθε 
χάρι βέβα ια .. .

—· Ά π ό τρείς μήνες νά λές! Ά ν  ήταν ΰστερ’
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άπό ένα χρόνο, μούντζες νάχε ό βουλευτής μας 
δ  κύρ Φόσκαρής \ "Αγγελος μονάχος, άφέντη 
μου! Αυτόν νά ψηφίζης πάντα, γιατί τέτοιους 
βουλευτάδες θέλει ή πατρίδα μας πού νά ύ- 
περαοπίζουν κομμάτι καί τό δίκιο τού φτωχού 
λαού!

—  Λοιπόν τί έκαμε αυτός 5 Φόσκαρής σου 
’ς  τόν Τρυγονοφάη;

— · Ό  Φόσκαρής μας Ικανέ — καί τό κάνει 
άκόμα — τό εμπόριο των τρύγον ιών καί γιά 
νά ξοδιάζω λι,γώτερους παράδες καί νά  μαζεύη 
περοότερα τρυγόνια είχε μισθωμένους πολλούς 
συχωριανούς μου κυνηγούς καί τούς ώριζε τόσα 
σκάγια και τόσο μπαρούτι γιά τόσα πουλιά 
καί τούς τά πλέρωνε δεκαπέντε λεφτά τό κε
φάλι. Εκατό τρυγόνια νά σκότωνε τήν ημέρα 
καθένας, έκατό δεκαπεντάλεφτα θάπαιρνε. Ποιος 
συχωριανός μου ήθελε καλίτερη δουλειά; "Ολ’ 
οί κυνηγοί λοιπόν τόν εδούλευαν έτσι" μόνος ό 
Τρυγονοφάης δεν έδεχόντανε Ιτσι. ΕΤχ’ άδικο 
λοιπόν ό βουλευτής μας νά μή' τόν χωνεύη; 
Έπειτα δεν ήταν κι από τό κόμμα του ό Τρυ
γονοφάης. ΕΤχ’ άδικο λοιπόν νά τόν πολεμά δ 
Φόσκαρής μας; "Υστερα ή μεγάλη καλοτυχία 
τού Τρυγονοφάη δλο ’ς υποψίες έβαζε καί τό 
βουλευτή μας καί τό Δήμαρχό του, γιατί ό 
αναθεματισμένος χρόνο μέ τό χρόνο έμάζενε 
πολλούς παράδες καί Κύριος οΐδε αν δεν μάς 
έξεπρόβαλλε καμμιά φορά κ’ ύποψήφιος δή- 
μαρχος ή βουλευτής ς τά μέρη μας!

Ξέρεις, κύρ Γιάννη, πώς δ παράς κάνει και τό 
γαϊδούρι άνθρωπο μεγάλο, γιατί, εδώ πού τά λέμε, 
καί δ Φόσκαρής μας προτού νά γίνη βουλευ
τής άπό τό λαθρεμπόριο μας έγινε μέγας καί 
πολύς. Γιατί λοιπόν κι ό Τρυγονοφάης νά μή 
φτάση καμμιά φορά νά φάη καί τό βουλευτή 
μας;

"Επειτα, γιατί σέ παρακαλώ ό Φόσκαρής 
μας έκανε τό εμπόριο των τρυγονιών; Γιά 
νά ζούν τόσοι οικογενειάρχες και γιά νά τρέφη 
καί τό κόμμα μας. Λοιπόν γιά ένα Τρυγονο
φάη νά υποφέρουν δλοι; πάει; Π έ ς ’ς τό  θεό 
σου, κύρ Γιάννη, πάει;

—  Δεν πάει διόλου βέβαια, δπως τό 
λες!

—  Λοιπόν άφ’ οΰ δέν πάει, καθώς τό λες 
καί σύ, θά πή πώς 6 Τρυγονοφάης ήταν έχθρός 
τού χωριού μας κ’ ήθελε τή δυστυχία τού τό- 
μας, αν κ’ ¿κυνηγούσε άκούραστα πάντα κ’ είχε 
τά καλύτερα τοικρέκια, τό πιά φρέσκο μπαρούτι, 
τάκριβώτερα σκάγια καί τό πονηρότερο σκυλί 
τού κόσμου, τόν Μπόγια, δπως εφωνάζαμε τό

βρωμόσκυλό του, πού σήκωνε τό τρυγόνι κι’ 
άπό τά βάθη τού " 4 ^ !  Έπειτα δ Τρυγονο
φάης είχε καί άλλα ελαττώματα. Ή ταν οίκονό
μος πολύ- άκούς ούτε ’ς τό καφενείο μου νά 
μή πατήση μια φορά νά πιή ενα μαστίχι, νά- 
φήση τό ελάχιστο καί ’ς  τόν άλλον ένα παρά 
άπό τά κέρδη του! "Υστερ’  άπ ' δλ’ αυτά, δέν 
άγαπούσε καί πολύ τήν εκκλησία, γιατί πήγαινε 
μονάχα τες μεγάλες γιορτάδες καί δέν ¿μεταλά
βαινε παρά δύο-τρεις φορές τό χρόνο. Καί τό 
δτι δέν άγαπούσε τήν εκκλησία μας ήταν φώς 
φανερό, γιατί ποτέ του δέν έστειλε ούτε φτε- 
ρούγα τρυγονιού ’ς τόν παππά μας, τόν πάτερ 
Λάζαρο, όπως ό  ίδιος τόλεγε με παράπονο 
πολλές φορές δ άγιος άνθρωπος, κύρ Γιάννη, 
πού είναι μέ ψυχή καί μέ σώμα κολλημένος 
’ς  τό βουλευτή μας, γιατί ’ς  τό Φόσκαρή μας 
βλέπει κι 6 πάτερ Λάζαρος τό σωτήρα τού τό
που μας.

'Ο  βουλευτής μας λοιπόν, πόύ πάντα ερ
γάζεται γιά τήν εύτυχία μας, βλέποντας πώς 
γιά ένα Τρυγονοφάη τόσοι συχωριανοί του έχα
ναν τό ψωμί των, Ισκέφθηκε πολύ δρθά μέ τό 
Δήμαρχό μας μαζί καί μέ τόν πάτερ-Λάζαρο 
πώς δ Τρυγονοφάης δέν θάναι γέννα χωριά
τικη καί λοιπόν θαναι Ιχθρός τού τόπου μας 
καί θα θέλη τήν καταστροφή μας. Κι άφ’ ού 
λοιπόν ή έκκλησιά μας κ’  οί άρχοντες μας ήσαν 
αύτής τής γνώμης γιά τόν Τρυγονοφάη, μπο
ρούσε νά μή συμφωνήση, κι δλο τό χωριό 
μ’ αυτούς; Πρώτα - πρώτα λοιπόν έβγήκε λόγος 
πώς δέν είναι δ  Τρυγονοφάης άπό τό σόϊ μας, 
πώς είναι παιδί κάποιου παλιού βενετσιάνου 
άρχοντα —καί βέβαια έτσι θ ά ’ταν, κύρ Γιάννη, 
γιατί σοΰ ’πα 'ς τήν άρχή πώς τό καθαυτό δνομα 
τού Τρυγονοφάη ήταν Διγενής. Οί Διγενήδες 
λοιπόν δλοι βαστούν άπό βενετσιάνικο αίμα, 
δπως μάς έβεβαίωσαν κι δ Δήμαρχός μας δ 
Μοτσενίγος κι δ βουλευτής μας' δ Φόσκαρής. 
δπως τούς έβεβαίωσε πάλαι ό σοφός γέροντας 
δάσκαλος τού χωριού μας δ κύρ Βερονέζης. 
Κι άλήθεια πολλά σημεία μάς άπόδειχναν πώς 
δ Τρυγονοφάης δέν ήταν συχωριανός μας καί 
μάλιστα τό δτι μάς άπόφευγε δλους κ’ έζούσε 
Ολομόναχος καί μόνη του γυναίκα καί παιδιά 
είχε τά σκυλλιά του, πού τάγαπονσε δ μισάν
θρωπος καλύτερ’ από τόν εαυτό μας.

Μάς περιφρονούσε λοιπόν δπως οί βενετσιά- 
νοι άρχοντες τόν άλλον αίώνα καί μάς ¿θαρρούσε 
σχύλλους τών σκνλλιών τον, κι’ αν τον ’λεγε κανέ
νας καί τίποτε δέν τό ’χε γιά τίποτε νά τόν 
σκοτώση, γιατί ολα κι δλα μά ή άλήθεια είναι
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πώς δ Τρυγονοφάης άψηφοΰσε τή ζωή του καί 
δέν Ιψηφούσε καί διόλου τή ζωή τών άλλων. 
Μάς είχε πάρει λοιπόν καί τόν άέρα μαζί μέ τό 
ψωμί πού μάς έπαιρνε. Μολαταύτα δ Φόσκα
ρής μας, σαν άληθινός πατέρας τού έθνους μας, 
έδοκίμασε πρώτα μέ τό καλό νά πείση τόν Τρυ
γονοφάη νά μήν άδική τούς όμοτεχνίτες του. 
Τόν έκραξε λοιπόν ’ς τάρχοντικό του! Ό  Τρυ
γονοφάης θέν ¿πήγε. Επήγε λοιπόν οάν καλός 
πατέρας δ ίδιος δ βουλευτής μας ς τό φτωχικό 
του καί τού είπε πώς δλο τό χωριό τάχει μαζί 
του, γατί δέν άφίνει κανένα κυνηγό νά βγάλη 
τό ψωμί του. Εκείνος τού απάντησε πώς δέν 
¿μπόδισε κανένα νά σκοτώνη δλα τά τρυγόνια 
τού κόσμου. Τότες δ Φόσκαρής μας γιά νά μή 
γίνουν σκάνδαλα τού πρότεινε νά κυνηγά δπως 
οί άλλοι γιά λογαριασμό τού βουλευτή μας καί 
νά τού δίνη, ’ς τό διάολο, καί κάτι, παραπάνω. 
Ό  Τρυγονοφάης άρνήθηκε πάλαι. « Θά τό με- 
τανοιώσης» τού ’πε δ βουλευτής μας. «Μή 
μέ σεκάρης» τού άπάντησε μέ βενετσιάνικη 
γλώσσα δ Τρυγονοφάης. Τόιες δ Φόσκαρής 
μας εγινε, μέ τό δίκιο του, έξω φρενών. Νά 
προσβάλης βουλευτή ’ς τό ρωμαίϊκο,κύρ Γιάννη, 
είναι σάν νά πατήοης ξυπόλυτος επάνω σέ φαρ
μακερό άστρίτη. Δέν έχασε καιρό λοιπόν δ Φό
σκαρής μας κ’ έκραξε τόν πάτερ - Λάζαρο καί 
τόν Ιδιάταξε νά διαβάση αμέσως αφορεσμό 
κατά τού Τρυγονοφάη καί κάθε συχωριανού 
μας, πού θά πουλήση πράμα ’ς αυτόν ή πού 
θάγοράση τρυγόνι άπό τά χέρια του. "Ολοι μας 
επαινέσαμε τήν άπόφασι τού βουλευτή μας. '<> 
πάτερ - Λάζαρος ’ς τήν άρχή φοβήθηκε νά κάμη 
τόν αφορεσμό μή τόν άργέψη δ Δεσπότης, μά 
δ Φόσκαρής μας έστρηψε τό μουστάκι καί ιού 
’πε; «Μ ωρέ παππά, εγώ είμαι Μητροπολίτης 
καί 'Ιερά Σύνοδος εδώ πέρα καί θά διατάξω 
τόν Δεσπότη σου νά καθίση ’ς ταύγά του» !

Μέ τόν άφορεσμό λοιπόν κάπως ώλιγόσιεψε 
τόκυνήγι τον ό Τρυγονοφάης, γιατί τώρα ήταν 
υποχρεωμένος νά πηγαίνη ς τή χώρα γιά νά 
ψωνίζη τά χρειαζόμενά του, δν καί μερικά μα- 

. γαζιά τού χωριού μας έχαναν πάλαι τήν έξό- 
δεψι, πού τούς έκανε ώς τά τώρα. Άλλα με
γάλα πράματα δέν έβγήκαν εύθύς-ευθύς άπό 
τόν άφορεσμό, Κύριος οίδε γιατί, δν καί μερι
κοί είπαν πώς δέν τόν έπιασε πέρα-καί πέρα 
ή κατάρα τής εκκλησίας, γιατί δ πάτερ - Λάζα
ρος, άπό τόν τρόμο του γιά τόσο μεγάλη θεϊκή 
ποινή, δέν τήν είπε, λέν, πολύ μέ τήν καρδιά 
του, γιά νάχουν πέρασι τά λόγια του ’ ς τόν 
Κύριον ημών. Είχαν δμως— κοντά ’ςτή γνώσι—

δλοι λάθος, γιατί πρέπει νά ξέρης, κύρ Γιάννη, 
δπως μου διηγήθηκε δ ίδιος δ παππά-Λάζα
ρος, πώς 6 άφορεσμός τής έκκλησιάς πιάνει 
πολλές φορές ύστερ’ άπό χρόνια καί καμμιά 
φορά πιάνει ,ά παιδιά ή καί τά γγόνια τού 
άφωρεσμένου κι δχι αύτόν τόν ίδιο. κι όταν μά
λιστα δ άφορεσμός πιάνει καλά, αρχίζει πρώτα- 
πρώτα άπο πράματα τού σπιτιού τού άφωρε
σμένου κ’  έπειτα πιάνει αύτόν τόν ίδιο, γιά νά 
μή μπορή νά καταλάβη άνθρωπος πώς τιμω
ρεί δ Κυ’ριος ήμών τούς αμαρτωλούς, πού τούς 
καταράζειαι ή Ικκλησιά μας. "Οταν λοιπόν 
δύο-τρεις μήνες δστερ’ άπό τόν άφορεσμό 
έβλέπαμ’ δλοι πώς ό  Τρυγονοφάης έμενε δ  ίδιος 
κι άπαράλλαχιος, άρχίσαμε νά συλλογιζόμαστε 
πώς άδικα δ Φόσκαρής μας τόν Ιθάρρησε γιά 
κακό υποκείμενο κ’ ¿μουρμουρίζαμε πώς δ 
βουλευτής μας επήρε ’ς τό λαιμό του κ’ εμάς 
καί τόν πάτερ - Λάζαρο καί κάπως έκρύωσε ή 
καρδιά μας γι’  αύτόν. Ό  Φόσκαρής μας τό 
μυρίστηκε κ’ έπεισε τόν παππά νά μάς βε
βαίωση πώς ή οργή τού θεού οσον άργά έρ
χεται τόσο φοβερώτερη πέφτει. Καί ώ  τού 
θαύματος! Δέν περνούν τρέίς μέρες, κύρ Γιάννη 
μου, καί τί μαθαίνουμε; Μαθαίνουμε πώς το 
καλύτερο σκυλλί τού Τρυγονοφάη, δ Μπόγιας 
του, εκεί πού γύριζε άπό ιό κυνήγι κατακου
ρασμένο καί καταπεινασμένο ξαπλώθηκε ξά
φνου κατά γης, άφριζε, σπάραζε σάν ψάρι 
κ’ έπειτα ψόφησε κ’  έπρίστηκε σάν βαρέλλα. 
"Ενας μονάχα κυνηγός έτυχε νά δή τόν ψόφο 
τού Μπόγια, δ Περιστιάνης, δ δεύτερος καί 
’ ς τό σημάδι καί ’ ς τήν παλληκαριά ύστερ’ 
άπό τόν Τρυγονοφάη καί τό δεξί χέρι ς τό 
κόμμα τού Φόσκαρή μας. Ό  Περιστιάνης 
μάς Ιξιστόριζε πώς δ Τρυγονοφάης, όταν είδε 
τό Μπόγια του νά ψοφρ, ρίχτηκε ’ ς τό σκυλλί 
σάν ερωμένη γυναίκα ς τόν άντρα της, πού 
ψυχομαχάει. Τ ό ’τρίβε, τού φώναζε; «Μ πό
για μου ! Μπόγια μου ! » τό φιλούσε, τάγκά- 
λιαζε, τάνοιγε τό στόμα καί τού ’χωνε άγέρα 
μέ τό στόμα του, τό σήκωνε ψηλά, τό χόρευε, 
τό φτυούσε γιά τό βάσκαμα —  μά δλα χαμένα- 
κι δταν είδε ’ ς τό τέλος τό Μπόγια του τούμ
πανο, πήγε νά τρελλαθή άπό τό κακό του, κι 
δπως είδε τόν Περιστιάνη νά διαβαίνη ήσυ
χος-ήσυχος μπροστά του, τού φώναξε λυσια- 
σμένα, δπως μάς έλεγε δ ίδιος: — Κάλλιο είχα 
νά ψοφήσετε δλοι σείς οί βρωμοχωριάτες κι δ 
Μοτσενίγος σας κι δ Φόσκαρής σας μέ τά βε- 
νετσιάνικά των ονόματα παρά τό πιστό σκυλλί 
μου, βρωμόσκυλλα (
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Και μέ τούς λόγους τούτους έδραξε και τό 
τουφέκι του.Ό Περιστιάνης τόκοψε λάσπη, όχι 
άπό φόβο βέβαια τής ζωής του, μά από φόβο 
εκκλησιαστικό, γιατ'ι είχε νά κάμη μέ άφωρε- 
σμένο υποκείμενο, κι ούτε τά λόγια άκόμη τέ
τοιου ανθρώπου πρέπει νάκούη «άν)ε καλός 
χριστιανός, γιατ'ι μπορεί νά τον πιάση κι αυ
τόν ή κατάρα. Μόλις ¿μάθαμε τί είπε γιά τό 
χωριό μας ό Τρυγονοφάης καί μάλιστα γιά τό 
δήμαρχό μας καί τό βουλευτή μας, πού τούς 
ώνόμασε καί βενετσιάνους, ¿ν φ  τά δνόματά 
των είνε τά καθαρώτερα τής άρχαίας Ελλά
δας μας, όπως πάλαι μάς έβεβαίωσε ό σοφός 
μας δάσκαλος δ κύρ Βερονέζης, Ιγινήκαμε όλοι 
μέ τό δίκιο μας σκυλλιά, κι δ πάτερ-Λάζαρος 
μάς έφώναζε: «Βλέπετε, γενεά άπιστη, πώς 
δ Κύριος ημών τιμωρεί αυτόν τόν αντίχριστο 
σιγά σιγά; Θά τόν κάμη νά δοκιμάση πρώτα 
όλες τές άνθρώπινες συμφορές γιά νά γίνη καί 
καλό παράδειγμα δ Τρυγονοφάης είς όλους σας 
νά μην εΐσαστε αρπαγές κι αχόρταστοι» ! Καί 
τά λόγια του παππα μας έβγήκαν σωστά, γιατί 
ύστερ’ από τόν ψόφο τού Μπόγια του δ Τρυ
γονοφάης πρώτα έγινε μελαγχολικός κι άρχί- 
νησε νά δείχνη σημεία δαιμονισμένου άνθρώ- 
που. "Αφησε τά γένεια του καί τά μαλλιά του, 
¿μαύρισε, ΐσχνανε καί παραμιλούσε μονάχος κι 
όλο τό Μπόγια του έκραζε. Μά μολαταύτα 
Τρυγονοφάης πάντα έμενε- καί μάλιστα ύστερ5 
άπό τό χαμό τού Μπόγια, γιά νά ξεχνφ τή 
λύσσα του, είχ’άφοσιωθή όλος κι όλος ’ςτό κυνήγι.

Νά τόν έ'βλεπες τότε τόν αναθεματισμένο 
πώς ¿κυνηγούσε, θά τόν ¿ζήλευες, αν καί μονάχα 
άφωρεσμένος άνθρωπος θά μπορούσε νά κάνη 
ό,τι έκανε δ Τρυγονοφάης κυνηγώντας. Γιά νά 
σηκώνη τό τρυγόνι, έκανε τώρα καί τό σκύλλο 
ό ίδιος κ’ έτρεχε μέσα ’ς τά βούρλα καί ’ς τούς 
βάτους κ'¿σερνότανε σέ κρεμνούς αθόρυβα σάν 
νά πετοΰσε κι όλο τά ρουθούνια ¿δούλευαν κι 
άπύ τή μυρωδιά τού αγέρα καταλάβαινε πού 
κοίτεται το τρυγόνι καί τότες εγαύγιζε καί τό 
τρυγόνι τού ’βγαίνε ’ς τήν μπούκα τού τουφε
κιού. Κ’ εμείς, μολονότι βλέπαμε τόν Τρυγο- 
νοφάη τώρα πετσί καί κόκκαλο καί μελανια
σμένο κ’ ¿πιστεύαμε πώς δ αφορεσμός τόν έ- 
πιασε, νά σοΰ πώ τήν άμαρτία μας άρχινήσαμε 
πάλαι νά μουρμουρίζουμε πώς μ’ όλη τήν κα
τάρα τού Θεού καί τό χαμό τού Μπόγια, δ 
Τρυγονοφάης τώρα κέρδιζε περισσότερα άπό 
πρώτα. Ό  Φόσκαρής μας μόλις έμυρίστηκε 
πάλαι τή στενοχώρια μας, έβαλε άμέσως τόν 
πάτερ - Λάζαρο νά μάς πή πολύ σωστά :

— Ανυπόμονα πρόβατα πού εΐσαστε! "Ετσι 
κ’ οί Ε βραίοι ’ ς τήν έρημο φώναζαν κατά τού 
Μωϋσή, μά ύστερα έπεσε τό μάνα τούρανοϋ 
κ’ ¿χόρτασαν όλοι. Έχετε ύπομονή, λέω, καί 
θά δήτε ή οργή τού θεού πόσον έρχεται φο- 
βερώτερη όταν έρχεται λίγη-λίγη τή φορά !

Καί ώ τού θαύματος πάλαι! Δέν έπέρασαν 
πολλές μέρες άπό τή διδασκαλία τού παππά 
μας, καί τό σπίτι τού Τρυγονοφάη ένα βράδυ, 
πού έβρεχε δυνατά, έπιασε φωτιά κατά τά με
σάνυχτα, καί τά μπαρούτια καί τά σκάγια καί 
τά «ρουσέκια τού Τρυγονοφάη τό κατάκαψαν. 
Κανείς δέν εύρισκε τό πώς έπήρε φωτιά τό 
σπίτι τού άφωρεσμένου κυνηγού, άφ’ οΰ έβρεχε 
μάλιστα δυνατά, αν καί δ Περιστιάνης μας, 
πού ήταν γείτονας τού Τρυγονοφάη, βεβαιώ
νει πώς, κατά τά μεσάνυχτα εκείνα είχε βγή, 
κατά θεία οικονομία βέβαια, ’ς τόν κήπο του, 
δ Περιστιάνης, γιά κάποιαν ανάγκη του καί 
ξάφνου λοιπόν, πού λές, βλέπει νάστράφτη δυ
νατά καί —  μνήστητί μου, Κ ύριε!— σάν κά
ποιο φάντασμα άσπροντυμένο καί μέ φτερού- 
για πύρινα νά περνρ σάν άγγελος Ικδικητής 
άπό τό σπίτι τού Τρυγονοφάη, νά τάγγίξη μέ 
τά λαμποκόπα φτερούγια του καί νά τό κατα- 
κάψη. Τή γνώμη τού Περιστιάνη, πού είναι 
πολύ θεοφοβούμενος, έδέχτηκε πέρα καί πέρα 
κι δ πάτερ - Λάζαρος, άφ5 ου ¿συμβουλεύτηκε 
καί τό Φόσκαρή μας, καί μάς είπε μάλιστα:

—  Βλέπετε, ή οργή τού θεού μέ τί μυστή
ριο πέφτει κατά τών άφωρεσμένων τής εκκλη
σίας; Κατά θείαν έμπνευσι βέβαια δ Περι- 
στιάνης μας, πού είναι τό διαλεχτότερο πρό
βατο τής ενορίας μου, θάχε σηκωθή τά μεσά
νυχτα γιά νά γίνη μάρτυρας τής δργής τούρα- 
νού κατά τού Τρυγονοφάη ! Ποιος ξέρει πόσα 
άλλα μαρτύρια θά τραβήξη ό αναθεματισμένος 
πριν παραδώση τήν ψυχή του ’ςτόν Βελζεβούλ!

Ό  Τρυγονοφάης, κύρ Γιάννη, αν κ’ έπήρε 
φωτιά τό σπίτι του, κατώρθωσε νά σωθή άπό 
τή μεγάλη του γλιγωροσύνη, κ’ επειδή τώρα 
δέν είχε καλύβι νά σπιτωθή, τί σοΰ κάνει δ 
διαολεμένος; Εύρηκε μιά σπηλιά κατά τό βουνό 
τών 'Αγίων Δέκα ’ς τό καλύτερο πέρασμα τών 
τρυγονιών, τήν έσιασε, τήν έφραξε, έβαλε νά 
τού τήν φυλάν καί δύο μαντρόσκυλλα, καί τήν 
είχε καί γιά σπίτι καί γιά καρτέρι τών που
λιών !

Καί τώρα καταλαβαίνεις τί συνέβαινε. 
Τώρα είχε περσότερο καιρό νά κυνηγφ ’ς τήν 
εξουσία του καί τώρα θέριζε μέ τό σωρό τά 
πουλιά. Ό λοι μας λοιπόν έσταυροκοπιούμαστε Μ Π Ε Τ Ο Β Ε Ν  Τ Π Ο  Μ Α Ξ  Κ .Λ ΙΓ Κ .Ε Ρ
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κ' ¿ρωτούσαμε τί τιμωρία •»‘ϊεΟκη ήταν νά ν.αή 
τό σπίτι του καί νά βρίσκεται ασπιτος δ Τρυ
γονοφάης καλύτερα παρά σπιτωμένος. Κ’ επερ- 
γελοόσαμε, που λες, τόν πάτερ · Λάζαρο και 
τόν ¿φωνάζαμε « προψητάναχτα > κ’ «κουρδί
ζαμε μέ πειραχτικά λόγια τό Φόσκαρή μας πού 
μ’ δλο του τό βουλευτηλίκι δεν ήμποροΰσε νά 
έμποδίση τόν Τρυγονοφάη νά κυνΐ|γμ για με
γάλη ζημία των ύποστηριχτών τού κόμματός 
του.' Κι δ βουλευτής μας δεν έλεγε τίποτε κι 
δλο συλλογισμένος ήταν καί τό μίσος του κατά 
τοΰ Τρυγονοφάη ξεχείλιζε τόσο 'ς την καρδιά 
του πού από τή σκάσιτου άρχίνησε νατά βάζη 
άδικα μ’ όλους τούς κυνηγούς του καί μάλιστα 
με τόν καλύτερό του, τόν Περιστιάνη, καί τού- 
λεγε πώς δεν άξίζει τίποτε, άφ’ ού δεν είναι 
ικανός νά περάση ’ς  τό σημάδι καί ’ς  την πο
νηριά τοΰ κυνηγιού έναν άψωρεσμένο Τρυγο
νοφάη ! Κι δ Περιστιάνης άπό τό φιλότιμο του 
έσκαζε, κ’ ήταν κι αυτός δλο συλλογή καί δεν 
έκανε τίποτ’ άλλο τώρα μέρα-νύχτα παρά νά 
γυμνάζεται ’ς τό σημάδι γιά νά περάση τόν 
Τρυγονοφάη κ’ ευχαρίστηση τό βουλευτή μας. 
Κι δ Φόσκαρής μας, γιά νά τοΰ δώση θάρρος 
καί γιά νά μήν έχη άλλες σκοτούρες άπό το 
γύμνασμα, έτρεφε τώρα χάρισμα κι αυτόν καί 
τό σπίτι του καί τούφερε επί ταΰτοΰ καί του
φέκι δίκαννο πρώτης τάξεως άπό τή Γερμανία 
καί τοΰ αγόραζε μπαρούτι άκαπνο γιά νά μήν 
άκούωνται οί τουφεκιές τοΰ Περιστιάνη, λέει, 
καί φεύγουν τά τρυγόνια. Καί τώρα δ Περι- 
στιάνης ¿χτυπούσε τά πουλιά ’ς τά πεταχτά κ’ 
Ισκότωνε μέ κλειστά μάτια, λέει δ  λόγος, τή 
νυχτερίδα τά μεσάνυχτα. Καί τώρα βέβαιος καί 
παραβέβαιος πώς κυνηγά καλύτερα κι άπό τόν 
Τρυγονοφάη, σήηωσε καλύβι σιμά ’ς τή σπηλιά 
τούτου έδώ, κατά συμβουλή τοΰ βουλευτή μας, 
γιά νά τόν παραμονεύη καί μάθη καί σέ τί πο
νηριές καταφεύγει γιά νά τραβάη πρός τό μέ
ρος του τά τρυγόνια.

Ό  Τρυγονοφάης δταν είδε ’ς τ ό  πλάϊ του 
τόν Περιστιάνη, οΰτ’ έδειξε πώς τόν συλλο
γίζεται κ’ έξακολουθοΰσε τό κυνήγι του καί 
χωρίς νά φανερώνη πώς κάνει πονηράδες 
πάντα ή τύχη ήταν βουνό μαζί τον κι αύ- 
τός Ισκότωνε δέκα κι δ Περιστιάνης ένα 
πουλί. Ό  Περιστιάνης ¿χαλούσε κόσμο γιά νά 
γυρίση καί /ιέ τό μέρος του λιγάκι αύιή ή 
βρωμοτύχη τοΰ Τρυγονοφάη, μά δεν βαριέσαι 
— τίποτε! Τότες άλλαξε τρόπο κι αυτός καί 
με τό έτσι θέλω ζητούσε νά τήν άρπάξη άπό 
τά μαλλιά. "Οταν έβλεπε λοιπόν τόν Τρυγο

νοφάη νά κυνηγά, δ Περιστιάνης ¿φώναζε, 
τραγουδούσε, βλαστημούσε, έψαλνε, έκανε τδ 
ανάστα δ Θεός γιά νάλθουν πρός τό μέρος του 
τά τρυγόνια- μά τά τρυγόνια τή δουλειά τους, 
«πήγαιναν νά τά σκοτώση ό Τρυγονοφάης των.

Τώρα πια οί συχωριανοί μου δλοι κ’ εγώμαζί 
έπήραμε ’ς τό κορόϊδο πέρα γιά πέρα τόν Πε- 
ρίστιάνη καί τοΰ λέγαμε πώς τό άκαπνο μπα- 
ροΰτι του καπνίζει πολύ κ’ ή μυρωδιά του διώ
χνει τά πουλιά πρός τό μέρος τοΰ Τρυγονο
φάη. *0 Περιστιάνης, αν κ’ ελύσσιαζε, δέν έλεγε 
τίποτε κμί χαμογελούσε μονάχα καί μισότρωγε 
τα μουστάκια του. Τό ίδιο έκανε κι δ Φόσκα
ρής μας. Ό  πάτερ - Λάζαρος πάλαι ¿χαΐδευε τά 
γένεια του καί μάς έλεγε κουνώντας τό κεφάλι 
καί μέ θυμό:

—  'Η όργή τοΰ Θεού θά τιμωρήση καί σάς, 
άπιστοι Θωμάδες!

Κι αυτή τή φορά τέλος εδείχτηκαν τά λόγια 
του αναμάρτητα κ’ έφρίξαμε όλοι γιά τό προ
φητικό του χάρισμα, όπως θά μάθης. Μιά 
νύχτα λοιπόν κατά τό φθινόπωρο δ ουρανός 
ήταν μαύρος σάν πίσσα. 'Ο  Τρυγονοφάης είχε 
σηκωθή πολύ προτού ξημερώση, γιατί ¿μυρι
ζόντανε άπό τά χνώτα τοΰ άέρα πώς θά πε
ράσουν τρυγόνια. Έκανε λοιπόν καρτέρι έξω 
άπό τή σπηλιά του μέσα ’ς τό βάθος τοΰ σκο
ταδιού πού τόν Ιτριγύριζε. *0 Περιστιάνης, 
πού άπό τή φιλοτιμία του ξυπνούσε είκοσι φο
ρές τήν ώρα, κατάλαβε άμέσως πώς ήταν δ 
εχθρός του σηκωμένος. Έσηκώθηκε λοιπόν κι 
αύτός, δπως μάς διηγότανε μέ τό στόμα του, 
κι αμίλητος έκανε καρτέρι σιμά ’ ς τόν Τρυγο
νοφάη μέ τό δίκαννότου. "Ενας βοριάς ωστόσο 
άγριος άρχίνησε νά φυσομανάη, και τά σύγνεφα 
βογκοΰσαν σάν πεινασμένα λεοντάρια. 'Ο Πε- 
ριστιάνης ναι μέν ¿μυριζόντανε πώς δ Τρυγο
νοφάης ήταν ¿κεΐ δίπλα του, μά τοσο ήταν τό 
σκοτάδι, πού μονάχα μέ τή δύναμι τής ζήλειας 
του θαρρούσε πώς μισόβλεπε τόν ίσκιο τοΰ 
καταραμένου. Ξάφνου, μάς διηγόντανε πάντα 
ό Περιστιάνης, ακούω μπούμ! μία, μπούμ! 
δύο, μπούμ! τρεις καί δός του μπούμ! Ό  
άναθεματισμένος ¿θέριζε τρυγόνια, κύρ Γιάννη 
μου, ’ς τά σκοτεινά καλύτερα παρά σάν νά- 
λαμπε ήλιος μέρα μεσημέρι! "Εκανα κ’ εγώ, 
μάς έλεγε δ Περιστιάνης μέ λύσσα, νά 6ώ, νά 
ξεκρίνω κανένα πουλί, μά ούτε Ιδέας ϊδέα!

Τόνάφωρεσμένο,μάς έλεγε,πώς διάολο έβλεπε 
τό πετούμενο μέσα ’ς εκείνη την άβυσσο τοΰ 
σκοταδιού; Μυστήριο! Τόβλεπε μολαταύτα καί 
τό παράβλεπε! Κι δλο μπάμ! κι δλο μπούμ!
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άκουα, μάς έλεγε πάντα δ Περιστιάνης, καί 
τά άγέρινα τρεχάματα των δύο σκυλλιων του 
πού τοΰ ’φερναν σκοτωμένο τό κυνήγι! Ά π ό  
τή λύσσα μου τότες Ιδεήθηκα τοΰ θεού νά με 
καλοτυχίσΐ) κ’ εμέ κ’ έπειτα έγινα όλος αυτιά 
καί μάτια καί κρατούσα τό δίκαννό μου Ιπί 
σκοπού έτοιμος νά τραβήξω άκόμη καί ’ς τά 
στραβά ’ς τό πρώτο σούσουρο τής φτερούγας 
πουλιού πού θάκουα. 'Ωστόσο δ βοριάς ξακο- 
λουθοΰσε τά φοβερά του βουητά κ’ οΐ βροντές 
¿σάλευαν τά θέμελα τής γής, μά τό θηρίο 
ξακολουθοΰσε νά σκοτώνη τά τρυγόνια του.

Έκεΐ λοιπόν πού έβραζε ή καρδιά μου άπό 
τή λύσσα γιατί δέν έβλεπα ’ς τό σκοτάδι, ξά
φνου μ’ εξάφνισε μιά φριχτή βροντή σάν νά- 
πεφταν μαζί εκατό κανονιές καί μία λάμψη 
τρομερή μοΰ φώτισε τά έμπρός μου καί μοΰ 
φάνηκε πώς απέναντι μου ¿κούρνιαζε κοπάδι 
άπό πουλιά κι δ Τρυγονοφάης τά σημάδευε. 

τ Δέν χάνω καιρό τότε καί τραβώ δύο τουφεκιές 
μέ τό δίκαννο δλος ένθουσιασμό, μά μαζί μέ 
τές τουφεκιές μου δ θεός ήθελε νά πέση αστρο
πελέκι φοβερό κατά τή σπηλιά τοΰ Τρυγονο
φάη κ' έσούριξε πικρά σάν νάτριζαν μαζί χί
λιες ¿ρεθισμένες όχεντρες. "Εκλεισα τότε τρο- 
μασμένος τά μάτια μου, κ’ Ικεΐ πού πίστευα 
πώς ¿στραβώθηκα, ακούω τόν Τρυγονοφάη νά 
οΰρλιάζη: «Μ ’ ¿χτύπησε, τό θεό του! Βοή
θεια ! βοήθεια!»  Τότες ¿ταράχτηκα, λέει πάντα 
δ  Περιστιάνης, γιά τη φριχτή βλαστήμια πού 
βγήκε άπό τό στόμα τού καταραμένου- μά 
ήμουν σάν άνθρωπος κάπως ψυχόπονος κ’ εγώ, 
καί μ’ δλο τό πάθος μου έναντίο του, δταν 
τόν άκουσα νά κράζη βοήθεια, έτρεξα μεγαλό
ψυχα ’ς τή σπηλειά του νά τόν περιποιηθώ, μά, 
γιά καλό-κακό, κρατούσα καί τό δίκαννο μαζί 
μου. "Υστερα δμως μετάνοιιοσα πολύ γιά τήν 
ευσπλαχνία μου, γιατί είχα ξεχάσει πώς δ Τρυ
γονοφάης ήταν άφωρεσμένος άπό τήν εκκλη
σία μας καί θά με τιμωρούσε ό Θεός αν ελυ- 
πιόμουνα τέτοιο υποκείμενο. Καί μ’  ¿τιμώρησε 
καί μέ τό παραπόνου μάλιστα, γιατί ¿κεΐ πού 
σίμωνα ’ς τή σπηλειά του, δ καταραμένος αν 
κ’ εβογγούσε κ’ ¿ψυχομαχούσε, μόλις μ’ ¿μυρί
στηκε, έβαλε δλα τά δυνατά του καί μοΰ φ ώ 
ναξε μέ παραμιλητά, ξεφρενιασμένος βέβαια 
άπό τήν όργή τοΰ θεού : «Άτιμε, σ’ είχα πάντα 
’ς τό μάτι μά σε περιφρονοΰσα, εί 5έ μή θά 
σέ ξεμπέρδευα χρόνια τώ ρα !»  Καί μέ τά λό
για αύτά έδραξε, θαρρώ, καί τό δπλο του, 
γιατί άκουσα τό τρίκ-τράκ τοΰ ατσαλιού του, 
μά θά ξεψύχησε, φαίνεται, κείνη τή στιγμή,

γιατί δέν μ’ ¿πυροβόλησε. ’ Εγώ τότε, λέει πάντα 
δ  Περιστιάνης, πού αργά θυμήθηκα, δπως σάς 
είπα, πώς δέν πρέπει νά βοηθά κανείς άφω- 
ρεσμένον άνθρωπο άχόμα κι αν ήπιχομαχρ, άρ- 
χίνησα νά φεύγω μέ τά τέσσερα, μά τότε τά 
δύο άγριόσκυλλα τοΰ Τρυγονοφάη έχούμισαν 
κατά πάνω μου καί μοΰ ’διναν δαγκαματιές 
λεονταρίσσιες πού τά σημάδια θά μοΰ μένουν 
πάντα. Τότες κ' έγώ έξω φρένων ¿γύρισα, καί 
μπάμ ! ς τό ένα καί μπάμ! ς τό άλλο τάφηκα 
κόκκαλο ’ς τόν τόπο κ’ έτρεξα νά βρώ τό Φό
σκαρή μου νά τοΰ πώ τά νέα.

Κι δταν έμαθε τά νέα ό  βουλευτής μας Ιχάρηκε 
χαρά μεγάλη γιά τήν έκδίκησι τοΰ Θεού, καί τήν 
άλλη μέρα δλο τό χωριό είχε νά κάμη μέ τό θάνατο 
τοΰ άφωρεσμένου κ’ ¿βγήκε νά τόν δή ’ς τή σπη- 
λειά του καί τόν εύρήκαμε μέ τό κεφάλι τσα
κισμένο άπό τήν. ορμή τοΰ άστροπελεκιοΰ, δν 
καί δ γιατρός τού χωριού μας, ένα παιδαρέλι, 
πού μάς έκανε καί πώς τά ξέρει δλα, ήταν τής 
γνώμης, λέει, πώς τέτοιος θάνατος άπό άστρο- 
πελέκι δεν έρχεται ποτέ. Τότες δ  Φόσκαρής 
μας σάν πατέρας τόν ¿συμβούλεψε κρυφά νά 
μή λέη τέτοιες βλακείες μπροστά μας καί χάση 
τό ψωμί πού βγάνει, ’ς τά μέρη μας, γιατί πρώ
τος αύτός δ βουλευτής μας δέν θά τόν ξανα- 
φωνάξη σπίτι του. Καί τού γιατρού τοΰ ’κοψε 
'ς τό τέλος καί κατάλαβε πώς δέν ¿γνωμάτεψε 
καλά κι ώμολόγησε τέλος κ’  ή έξοχότητά του 
πώς τάστροπελέκι καλέ θανάτωσε τόν Τρυγο
νοφάη. Κ ’ έτσι, κύρ Γιάννη, πήγε ς τό πΰρ 
τό εξώτερο κι αύτός δ άφωρεσμένος, πού δέν 
άψινε νά φάη ψωμί κ’ ένας άλλος ’ς  τό κυ
νήγι!

—  Κι δ Περιστιάνης κυνηγάει άκόμα, γέρο- 
Θοδωρή; ήρώτησα τόν χωρικόν.

—  Κυνηγάει λέει; Τώρα κερδίζει δ καλότυ
χος δσο πριν δ Τρυγονοφάης, κι δ Φόσκαρής 
μας τόν έχει μή στάξη καί μή βρέξη καί τόν 
άφίνει μάλιστα νά κυνηγά καί γιά λογαριασμό 
του κι δ,τι θέλει τοΰ κάνει καί τοΰ πήρε καί 
τον άέρα άκόμη, "Οπου κι αν είναι μάλιστα 
θά περάση άπό τό καφενείο μου νά πάρη τό 
μαστίχι του, κι δν θέλης περίμενε νά τοΰ κα- 
μαρώσης τή λεβεντιά. . .

Καί πράγματι όλίγον ύστερα είδα νά φθάνη 
είς τό καφενεΐον ενα υψηλόν χωρικόν κάτισ- 
χνον, κατάμαυρον, μέ σημειωμένο τό δεξί μά
γουλο άπό φοβερό δάγκαμα, μέ μουστάκια πα 
χειά καί μακρυά καί μέ μάτια μικρότατα, πρα
σινωπά καί άνήσυχα. Είχε ρηγμένο μέ αφέ
λειαν τουφέκι δίκαννο είς τόν ώμον κ’ εφο-
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ροΰσε κυνηγετικόν σάκκον ! Έκάθισε δεσπο- 
τικά είς ένα τραπεζάκι κ’  ¿φώναξε Απότομα:

— "Ενα μαστίχι, θοδωρή J
Ό  Θοήωρής έφερε τότε τσακκισμένσς το 

μασϊίχι καί μοϋ είπε
—  Κυρ Γ  ιάννη, τοΰ λόγου του είναι ό Πε- 

ριατκίνης μας,
K ‘ έπειτα Αποτεινόμενος είς τον κυνηγόν 

επρόοθεσε:
—- Περιστιάνη, ό Αφέντης από δώ είναι κυ

νηγός, νά πούμε, καί δεν ¿γνώριζε τήν ιστορία 
τοΰ Τρι>γονοφάη 1

— "Αλλαξε όμιλία .’ ¿μουρμούρισε τρεμου- 
λιασϊά καί σαστισμένος A ΙΙεριστιάνης καί α- 
δειααε μονορροΰφι τό μαστίχι-

Ό  γέρο-θοδωρής τότε μου ¿ψιθύρισε:
—  "Εχει τά φεγγάρια του ! Σημείο πώς δεν 

■θά σκότωσε πολλά τρυγόνια σήμερα! καί είπε 
πάλαι είς τόν Περιστιάνη :

— Ό  Αφέντης από δώ σκοτώθηκε κυνη
γώντας από τή χώρα ως το χωριό μας καί δεν

¿σκότωσε οΙ·τ' ένα μπούφο ! Τί λές; εχενς εσύ 
κυνήγι νά τοΰ πουλήσης νά μή γυρίση μ’ Α
δειανή τή σακκοΰλα;

Τά μάτια τότε τοΰ Περιστιάνη έλαμψαν Α
παίσια Από την Εδέαν τοΰ κέρδους, καί, χωρίς 
νΑπαντήση τίποτε, Αναποδογύρισε είς τό τρα
πεζάκι του τον κυνηγετικόν του σάκκον, Από 
τον όποιον ¿σωριάσθηκαν πέντε τρυγόνια. 
Έπειτα είπε προς εμέ:

—  Αυτά είναι, Αφέντη. Είναι μισή ώρα καί 
κάτι, πού τά σκότωσα πίσω από τό ύψωμα τοΰ 
βουνού μας. Μύρισε τα νά δής πώς μοσχο
βολούν !

—  Λεν τά θέλω καί χάρισμα, είπα Απότομα: 
είναι άφωρεσμένα!

Καί Αμέσως έσηκώθηκα κ’ ¿ξεκίνησα νά 
φύγω βιαστικός, έν φ  ό  Περιστιάνης ταραγ
μένος έκαμε πρώτα νά δράξη τό δίκαννό του 
κ’  έπειτα ωχρός καί μέ φωνήν βραχνήν καί 
τρέμουσαν ¿φώναξε Απαίσια τοΰ κύρ Θοδωρή:

—  “Ενα ποτήρι μαστίχι γλίγωρα!
(  Ά λε ξά ν& ς ε ,α  )  ΙΩ. Α· ΓΚ ΙΚ Α Σ

Τ Α  Π Α Ν Α θ Η Ν Α ΙΑ  Κ Α Τ Α  Τ Ο  1 9 0 7  —  Φ Κ Τ Ο Γ Ρ . Μ Ι Χ . Β Ε Λ Ο Γ Μ Ο Τ

AI  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Τ Ο Υ  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ
Η Λίς Μ Α Ρ Ι Κ Α  Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η

Την καλλιτέχνιδα, πού μ’ ένα τόσον ευγενι
κόν βήμα περνμ Από τήν σύγχρονον ιστο

ρίαν τοΰ ελληνικού θεάτρου, τήν πρωτοεϊδα 
είς tov ρόλον τής Γκαιτικής Γκρέτχεν. *Ητο 
σαν άπονάλυψις για μένα καί σαν πρόβλημα 
τό μικρό ¿κείνο κοριτσάκι, πού είχε κατορθώ
σει νά κλείση μέσα του εναλλάξ είς μίαν εσπέ
ραν δλην τήν παρθενικήν Ικστασιν τής πρώ
της Αγάπης —  την θρησκευτικήν μορφήν τοΰ 
άνατέλλοντος έρωτος— κ5 έπειτα ολην τήν φλόγα 
τοΰ πάθους καί όλα του τά μαρτύρια μέχρι 
τής τραγικής καταστροφής. Κ’ Ινθυμοΰμαι, δτι 
φεύγων από τό θέατρον είχα μίαν θλΐψιν μέσα 
μου, πού δεν ήξευρα αν ήτο διά τό μαρτύριον 
τής ήρωΐδος ή διά τό μαρτύριον τής μικρός 
ήθοποιοΰ. "Ετσι ¿σύγχυσα Από τήν πρώτην 
στιγμήν τό πλάσμα τοΰ ποιητοΰ μέ τήν σκη
νικήν του ενσάρκωσιν. Δέν είνε τάχα τούτο τό 
γνώρισμα μιάς Αληθινής τέχνης; Ή  Δίς Κο
τοπούλη μοΰ τό έδωκε από τήν πρώτην έμφά- 
νισίν της. "Επειτα Από καιρόν είθα μίαν Ζοζέ- 
ταν καί μίαν Κυρίαν τοΰ Μαξίμ, πού ¿σκόρ
πιζε γύρω της δλους τούς μεθυσμένους πειρα
σμούς τοΰ σατανικού θαύματος, πού λέγεται 
παρισινή. Καί πάλιν έσυγχύσθη μέσα μου τό 
πλάσμα τοΰ χαριτογράφου μέ τήν σκηνικήν του 
ενσάρκωσιν. "Ενα γνώρισμα Ακόμη τής ίδιας 
φύσεως. Φεύγων πάλιν Από τό θέατρον ¿ρω
τούσα τον Ιαυτόν μου. Αδτή ή Κυρία τοΰ Μα
ξίμ είνε λοιπόν ή παρθενική Γκρέτχεν; Πώς 
είνε δυνατόν; Βέβαια δέν είνε. Καί όμως ή- 
τον ή ιδία, ήτο ή Δίς Κοτοπούλη. Νά άκόμη 
ένα γνώρισμα είπα μέ τόν έαυτόν μου. Οι χρυ· 
σοχόοι, χωρίς νά έχουν Ανάγκην Από τήν χη
μείαν, έχουν μερικά πρόχειρα καί σύντομα μέσα 
διά νά διακρίνουν τήν ευγένειαν τών μετάλ
λων. 'Ανάλογα μέσα υπάρχουν διά τήν διά- 
γνωσιν κάθε εύγενείας είς τήν τέχνην καί είς 
τήν ζωήν. Καί μέ τό μέσον αυτό, πριν κοπιάσω 
νάναλύσω τό Ιργον καί τήν τέχνην τής νέας 
καλλιτέχνιδος, είπα μέσα μου, μέ τήν θετικό- 
τητα τοΰ χρυσοχόου, πού τρίβει το μέταλλον 
¿πάνω είς τήν λυδίαν λίθον: « ’Εδώ Ι'χομεν νά 
κάμωμεν μέ χρυσόν».

* * *

Ή  γυναίκα πού πλάττει καί Ινσαρκώνει την

Γυναίκα, είνε ώρισμένως κάτι τι πολύ σπάνιον 
καί δυσεύρετον. Είδα μεγάλους ήθοποιούς ε
πάνω είς τήν σκηνήν. Αυτοί έπλατταν καί Ινε- 
σάρκωναν τόν "Ανδρα. Καί τόν έπλατταν ΰπε- 
ρόχως. Ά λλα ό άνδρας, είς τάς πλέον περιπλό- 
κους ψυχολογικός του καταστάσεις, είνε πάντα 
κάτι τι Απλόν, διαφανές, μονοκόμματον, πολ
λές φορές μονότονον, συνεπές καί εύχαρακτή- 
ριστον. Οί Αληθινοί τύποι τού Ανδρος καί οί 
πλέον έξαιρετικοί είς τήν πινακοθήκην τής τέ
χνης είνε δι’ αυτό άπειροι. Καί οί τεχνίται πού 
ένσαρκώνουν τούς τύπους αυτούς επάνω είς 
τήν σκηνήν πολλοί. ’Αλλά ή γυναίκα; Ό  Νί- 
τσε είπε κάτι τι θαυμάσιον: «Λέγουν ότι αί 
γυναίκες έχουν τόσον βάθος, ώστε ποτέ δέν 
ήμπορεΐ νά φθάση κανένας είς τύν πυθμένα 
των. Τό τελενταΐον είνε βέβαιον. Δέν είμπορεΐ 
νά φθάση άπλούστατα διότι δέν υπάρχει κα
νένα βάθος. Α ί . •¡'υναίκες είνε μόνον επιφά
νεια». ’Αλλά είς τήν έπιφάνειαν αυτήν πόση 
ποικιλία, πόση κίνησις, πόση Ανωμαλία, πόση 
σύγχυσις, πόσοι λαβύρινθοι, πόσον αίνιγμα ! 
"Ανθρωποι πού εύρηκαν όλους τούς δρόμους 
είς τά ύψη καί είς τά βάθη, έχασαν κάθε προσ
ανατολισμόν είς τήν Απλήν αυτήν Ιπιφάνειαν. 
Καί μετρήσατε τώρα καί συγκρίνατε. Πόσοι 
είνε οί μεγάλοι γυναικείοι τύποι εις τήν παγ
κόσμιον πινακοθήκην τής τέχνης; Μετροΰνται 
είς τά δάκτυλα. Αί περισσότεροι γυναίκες τής 
φιλολογίας καί τοΰ θεάτρου, πλασμέναι Από 
άνδρας, ¿μοιάζουν μέ άνδρας. Εις τήν νεοελ
ληνικήν λογοτεχνίαν δέν γνωρίζω καμμίαν γυ
ναίκα, εκτός από τήν Φόνισσαν τοΰ Παππαδια- 
μάντη. Καί τώρα μετρήσατε -τάς γυναίκας πού 
πλάττουν τήν Γυναίκα επάνω είς τήν σκηνήν. 
Μετροΰνται είς τά δάκτυλα τοΰ ενός χεριού. 
Διότι υπάρχει ενα πλάσμα είς τόν κόσμον πού 
είνε ταυτοχρόνως σκληρόν ώς γρανίτης καί 
ρευστόν ώς νερό' διαφανές ώς ιό κρύσταλλον 
καί σκοτεινότερον από τήν πίσσαν· πού κρύβε
ται όταν θέλει νά φανερωθή καί ψανεριόνεται 
όταν θέλει νά κρυφθή· πού φονεύει μέ τά 
ίδια φίλτρα μέ τά όποια Ανασταίνεη πού ά- 
φαιρεί όταν δίνει καί δίνει 8ταν Αφαιρή· πού 
φαίνεται ώς τέρας ακριβώς τήν στιγμήν πού 
δέν έχει τίποτε άπο τό μεγαλεΐον τού τέρατος· 
πού φαίνεται ώς άγγελος τήν στιγμήν πού δέν
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εχει τίποτε αγγελικόν που φαίνεται δη  φονεύει 
ανθρώπους, την στιγμήν πού εΐνε εντελώς οίο- 
πλον, διότι οί αύτοκτονούντες νομίζουν 8τι φο
νεύονται- πού παίζει είς τά δάκτυλά του τήν 
ευσπλαχνίαν καί τήν σκληρότητα, τό μίσος και 
τήν άγάπην, τήν αφοοίωσιν κα'ι τήν απιστίαν, 
οπως παίζει κανείς τό κομβολόγι του διά νά 
σκοτώνη τήν ώραν. Καί όταν δέν εχει ολους 
αύτούς τούς χαρακτήρας καί άλλους τόσους πού 
δέν άνέφερα, δέν είνε πλέον γυναίκα, εΐνε μία 
ψυχρά άπομίμησις άνδρός. Όλα« αί άπλαΐ, αί 
ακέραιοι, αί βαθέως αισθηματικοί γυναίκες, δ- 
λαι αί γυναίκες πού δέν ομοιάζουν μέ προ
βλήματα, δλοι οί άγαθοί άγγελοι, τούς όποιους 
κανένας δέν έκαταράσθη άπό τά βάθη τής ψυ
χής του, 8λα τά πλάσματα τάνίχανα νά φο· 
νεύσουν, νά σχίσουν, νά αίματώσουν, νά σπα
ράζουν, μέ τήν σκληρότητα μιας θεότητος, εΐνε 
άπλούστατα άνδρες. Σάς φαίνεται τώρα εΰκο- 
λον νά πλάση κανένας μέ τά μέσα 'τής τέχνης 
τά δημιούογημα ανιδ καί νά σάς τό παρου
σίαση καί νά σάς είπη : αυτό είνε ; ΔΓ αυτό 
αί γυναίκες πού πλάττουν τήν γυναίκα επάνω 
εις τήν σκηνήν διότι πλάττουν τον ίδιον εαυ
τόν τους είς τήν ζωήν, μετρούνται εις τά δά
κτυλα τοΰ Ινός χεριού. Περισσότερον άπό τήν 
τέχνην άπαιτεϊται διά τήν ήθοποιόν εκείνο πού 
λέγομεν άορίστως γνναικεΐον. Καί τό γυναι- 
κεΐον αύτό είς μίαν έντονον μορφήν είνε πολύ 
σπάνιον. Αί περισσότεροι γυναίκες είνε άνδρό- 
μορφοι.

*  *  *

Δέν τά λέγω αύτό διά νά τρομάζω τήν Δδα ρίαν τοΰ Μαξίμ έτριψαν τά μάτια τους διά
Κοτοπούλη είς τήν άρχήν τοΰ ωραίου σταδίου νά βεβαιωθούν δτι εΐνε ή ίδία γυναίκα, πού
της. “Αλλως τε δέν υπάρχει λόγος νά τρομάζη. άπό τά βασίλεια δπου πνέουν αί αύραι τής
Ή  τεχνίτρια, ή όποία τόσον ενωρίς αφύπνισε μεγάλης τέχνης, μεταπηδά μ’ ένα διαβολικόν
τήν προσοχήν δσων είμποροΰν νά μαντεύουν πήδημα είς τούς ανθισμένους κόσμους, δπου
τό μέλλον ενός καλλιτέχνου, έδειξεν άκριβώς βασιλεύει ή γαργαλιστική χάρις, ή' άβροτάτη
δτι τό μεγαλύτερον στοιχείον τής τέχνης της λαγνεία, ό έκνευριστικός ακκισμός καί ή γυ-
είνε άκριβώς αυτό τό γνναικεΐον πού έζήτησα μναστική τής ηδονής, διά νά. μεταπηδήση πά-
καί συνεζήτησα παραπάνω. Ή  Μαρίκα Κο- λιν μ’ ένα κίνημα ίερείας είς τό βασίλειον τών 
τοπούλη ύποδυθεϊσα είς διάστημα δλίγων ετών μεγάλων παθών, τό όποιον υποθέτω δτι θά
τόσον ποικίλους, αντιθέτους, άντιφατικούς, I- εΐνε— καί πρέπει νά εΐνε — τό όριστικόν της
χθρικούς καί άσυμφύλους αυτόχρημα ρόλους, βασίλειον. Διότι νομίζω δτι ή Δ'1? Κοτοπούλη
είς μίαν Ιναλλαγήν άδιάκοπην,‘ είτε άπό τυ- δέν έχει άνάγκην πλέον νά δίδη εξετάσεις είς
χαίαν άνάγκην θεατρικήν είτε άπό μίαν θαραλ* δλας τάς μορφάς τοΰ θεατρικού γνναικεΐον, διά
λίαν επιθυμίαν νά δοκιμάση και νά τυραννήση νά προσαρμόση δλην αυτήν τήν πολυμορφίαν
ιό τάλαντόν της, νομίζεις δτι έδωκεν έζετάσεις — πάθος, χάριν, δύναμι/, εύστροφίαν καί πά-
διά τό στοιχείον άκριβώς τοΰ γυναικείου. Καί σαν μαγείαν θηλυκήν —  είς μίαν λειτουργίαν,
είμπορεΐ νά είπή κανείς δτι έθριάμβευσεν. Ό -  τήν ευγενικήν λειτουργίαν τής τέχνης,
σοι τήν είδαν Ιναλλάξ Μαργαρίταν, Κυράν τής Διά νά τό κατορθώση — καί έδειξεν ήδη
Θάλασσας, ’Ιφιγένειαν, κ’ έπειτα Ζοζέτταν, Κυ- πόσον είνε ίκανή νά τό κάμη —  έχει αφθονα
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τα στοιχεία τά έζωτερικά καί τά στοιχεία τά 
Ισωτερικά. “Εχει πρώτα τήν σπανίαν ψυχολο
γικήν διαίσθησιν καί τών δυσκολωτέρων ρόλων 
τοΰ θεάτρου, ή όποία δέν άναπληρώνεται πολ- 
λάκις ούτε μέ τήν μακροτέραν μελέτην, ούτε 
μέ τήν βαθυτέραν διείσδυσιν. Τούς ρόλους της 
τούς συλλαμβάνει έτσι αίσθηματικώς και δια- 
νοητικώς. “ Επειτα χήν ευκινησίαν τήν ψυχικήν, 
ή όποία έγγυάται δι’ ολας τάς ωραίας καί δυ
νατός ποικιλίας τής έκφράσεως. Καί ή ψυχική 
αυτή ευκινησία τής χαρίζει τήν άλλην ευκινη
σίαν τήν σωματικήν, τήν ώραίαν πειθαρχίαν 
τοΰ στόματος, έως τήν τελευταίαν του Ινα, τήν 
πειθαρχίαν αυτήν χών ωραίων μελών, μέ τήν 
όποιαν δημιουργοΰνται αϊ πλαστικότητες, οί 
ρυθμοί, τά κύματα τής σαρκός, κάθε μουσική 
τής κινήσεως, πού δίδει φωνήν καί πάθος καί 
έκφρασιν καί πνεύμα είς τον τελευταΐον ακόμη 
άρμόν ενός δακτύλου. Προ πάντων όμως ή 
εξαιρετικά προικισμένη καλλιτέχνις έχει ιόν μα
γικόν εκείνον καθρέφτην, μέσα είς τόν όποιον 
περνούν αί λιτανεΐαι τών πολλών ψυχών πού 
κρύβει μέσα είς τά νεανικά της στήθη “Εχει 
τό πρόσωπόν της. Τί εινε λοιπόν γενικώς τό 
μυστήριον αύτό τής έκφράσεως; Είνε τών μυών 
ή μουσική, τών σοφών κινήσεων τό τεχνούρ
γημα, τών χρωμάτων καί τών λάμψεων οί γό
μοι ή εΐνε κάποιου μυστικού ρευστού ή άσύλ- 
ληπτυς διάχυσις; Είδικώς διά τήν νεαράν καλ- 
λιτέχνιδα ή έκφρασις αυτή μοΰ παρουσιάζεται 
ι!>ς τέχνη φωτός. Φωτός πού χύνεται έλεύθερον, 
αφθονον καί δροσερόν ώς ανατολή, καί εινε ή 
χαρά ή θριαμβική. Φωτός πού διαθλάται μέσα 
άπό φαιάν ομίχλην καί λιποψυχεί ώς μελαγχο
λία. Φωτός πού πνίγεται μέσα σέ σύννεφα καί 
παλαΐει νά σβυσθή καί εΐνε ώς πένθος καί ώς 
θάνατος. Φωτός πού πέρνα μέσα άπό πολύε
δρα κρύσταλλα καί άποσυντίθεται είς χρώματα 
καί παίζει είς ίρίδώσεις καί εΐνε τρελλόν ώς ή 
ψυχή τής ήδονής 'Η  Δ’1« Κοτοπούλη έχει πολύ 
φως είς τό πρόσωπόν της. “Ενα φώς σεληνια
κόν. Καί μέ τό φώς αύτό τεχνουργεΐ δλα τά 
θαύματα τής έκφράσεως της. Έάν πρόσθεση 
κανείς είς δλ’ αύτά τό άβρόν γούστο, τήν σο
φήν φιλαρέσκεΐαν, τήν έμφυτον εύγένειαν, τήν 
δυσαπόκτη τον καί δυσκληρονόμητον distinction 
-  πώς νά μεταφράσω τήν λέζιν; —  δλα τά 
στοιχεία μέ τά όποια πλάττει ό άνθρωπος άπό 
τόν εαυτόν του ένα έργον τέχνης (τεχνητοί 
πρέπει νά εΐμε&α προ παντόζ, δεν είπε ό  Ό 
σκαρ Ούάϊλδ); έχει τήν έζήγησιν δλης τής έζα- 
φνικής αύτής, τής τόσον φωτεινής έμφανίσεως

είς τό ελληνικόν θέατρον ένός κορίΐσιοΰ, πού 
τόσο·δά ακόμα κατέκτησε τήν σκηνήν καί τήν 
κατακτφ κάθε ημέραν, μέ τό ώραιότερον βήμα 
προς τήν δόξαν.

*  *  *

Δέν κάμ.νω εδώ κριτικήν τής τέχνης τής νεα
ρός καλλίτέχνιδος, κάμνω άπλώς μίαν πιιρου- 
σίασιν. “Αλλως τε ή Δ<ς Κοτοπούλη καί τό τά
λαντόν της δέν εΐνε άπό τά πράγματα, διά τά 
όποια ενασχολείται κανείς μόνον μίαν φοράν. 
Και ύστερα άπό μίαν παράστασιν, ύστερ’ άπό 
μίαν δημιουργίαν, ύστερ άπό μίαν χαράν αι
σθητικήν, ύστερ’  άπό Ινα κλονισμόν θεατρικόν 

. τό έργον τού κριτικού γίνεται άληθινώτερον, 
διότι γίνεται πλέον ποιητικόν καίκαμμία άλλη 
κριτική δέν έχει τάν λόγον της εκτός άπό τήν 
κριτικήν, πού, δπως έλέχθη, άπό τό έργον τής 
τέχνης πλάττει ένα νέον έργον τέχνης.

"Υστερ’ άπό μίαν παράστασιν τού « Αρχι- 
τέκτονος Μάρθα» —  πώς είμπορώ νά λησμο
νήσω ποτέ τό φώς τής ζωής πού έχυσεν ή καλ- 
λιτέχνις είς τό πλάσμα τής φαντασίας μου ; — 
ή μικρά μάγισσα, ομιλούσα θλιβερά διά τήν 
τέχνην τοΰ ήθοποιοΰ, τήν μελαγχσλικήν τέχνην, 
τήν έφήμερον καί περαστικήν, πού περνφκαί 
χάνεται μαζί μέ τήν ζωήν τού καλλιτέχνου, πού 
δέν άφίνει κανένα ίχνος όπίσωτης— μήπως τάχα 
δι’ αύτό δέν εχει άκριβώς τήν εξαιρετικήν μα
γείαν δλων ιών εφήμερων θαυμοαοιν ; —  μού 
έλεγεν ακόμα ή καλλιτέχνις διά τήν κριτικήν, 
τήν κριτικήν τήν άστόχαστην τών εφημερίδων, 
πού τήν επαύριον μιας παραστάσεως λιβανίζει 
ή ψέγει μέ δύο άσυνειδήτους γραμμάς. Καί ή- 
θελεν ή Ιρωτευμένη αυτή τής Τέχνης μίαν κρι
τικήν πού θά τήν όδηγοΰσεν είς τήν άλήθειαν, 
πού «θά  τής έλεγε τά Ιλαττώματά της», πού 
θάνέλυε τήν τέχνην της, δια νά τήν κάμη καλυτέ- 
ραν. “Ισως καί τώρα ή καλλιτέχνις, διατρέχονσα 
τό αρθρον αύτό, θά λυπηθή δτι δέν εύρήκε 
μέσα είς τάς σελίδας αΰτάς ένα μάθημα καί 
θά ζητήση μέ τήν ιδίαν άφέλειαν τόν λόγον 
διά τόν όποιον εγράφηκεν ένα ά'ρθρον, πού 
δέν τής χησιμεύει είς τίποτε. Καί είνε τώρα ή 
στιγμή νά είπώ μερικά παράδοξα δι’ αυτήν καί 
δι’ δσους δέν γνωρίζουν τήν αισθητικήν μου. 
Τά μαθήματα τής κριτικής εΐνε άπό τά πλέον 
περιττά πράγματα τοΰ κόσμου, διότι καμμία 
κριτική δέν έδημιούργησε ποτέέ'να καλλιτέχνην. 
Διά τά ψεύτικα τάλαντα ή κριτική εΐνε μία 
ματαιοπονία, διά τάληθινά μία ματαιοπονία 
μεγαλύτερα. Κάθε καλλιτέχνης κρύβει μέσα του 
τόν κριτικόν του καί δταν δέν τόν κρύβει είνε
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περιττόν νά τον ζητή απέξω. Άλλοίμονον εις 
εκείνον πού δεν είμπορεΐ νά εύρη μόνοζ του 
τον δρόμον μέ τό φώς τής Ιδίας του ψυχής. 
'Η  κριτική όμιλε! διά τον εαυτόν της και κά
ποτε διά τούς άλλους. Διά τον καλλιτέχνην είνε 
ώς νά μή ύπάρχη. "Οταν ή κριτική όμιλε! δι’ 
ενα ?ργον μου, (διά νά φανερώσω τήν άτο- 
μικήν μου ψυχολογίαν) και δεν εχω κανένα 
λόγον νά είμαι δυσαρεστημένος άπό τούς κρι
τικούς μου, εχω πάντα τήν εντύπωσιν δτι γί- 
ται λόγος διά κάποιαν ξένην υπόθεσιν. Και ας 
πιστεύση ή Δ ’ί Κοτοπούλη εις ένα άνθρωπον, 
πού κρίνεται τώρα δεκαπέντε χρόνια άπό έν- 
τοπίους καί ξένους καί ό όποιος δέν ωφελή
θηκε τίποτε άπό καμμίαν κριτικήν και ό όποιος 
δέν γνωρίζει καλύτερον κριτήν του Ιαυτοΰ του 
άπό τόν ίδιον Ιαυτόν του. Νά έντείνη κανείς 
τήν εσωτερικήν ζωήν τού καλλιτέχνου, νά στρέ
ψη έντονώτερον τά βλέμματά του πρός τόν ί 
διον εαυτόν του, νά τονώση τήν ατομικότητα 
του, νά ζήση μαζί του τήν Ινδοτέραν ζωήν του 
διά μίαν στιγμήν, είνε ίσως τό μόνον πράγμα 
που είμπορεΐ και δικαιούται νά κάμη ό κριτι- 
κός. Κάθε αλλο είνε συνθήκη, συνήθεια, επάγ
γελμα ή άνάγκη.

* * *
Είς τήν δροσεράν πηγήν, άπό τήν όποιαν 

αντλεί τήν τέχνην της, δς ζητήση ή νεαρά καλ- 
λιτέχνις καί τόν διδάσκαλόν της. Αίσθημα εΐνε 
τό παν, είπεν ό Γκαΐτε, κάθε άλλο ήχος καί 
καπνός. Και ή καλλιτέχνις, ή οποία μέ τό αί
σθημα αυτό τής ζωής καί μέ τό αίσθημα τής τέχ
νης πλάττει άπό τόν Ιαυτόν της ένα καλλιτέ

χνημα, είς μίαν ώραίαν σύγχυσιν τής ζωής και 
τής τέχνης, θά ευρη είς τούς έσώτερικούς της δρί- 
ζοντας τόν άστρον πού θά τήν όδηγήση. “Αλλοί- 
μονον είς τόν καλλιτέχνην πού δέν Ικαμεν ένα τήν 
ζωήν του μέ τόν τέχνην του και περιφέρει χω
ριστά τάς δύο του ύπάρξεις.Ή μικρά μάγισσα, 
ή οποία είνε μιά ώραιόληπτος, ή οποία άντι- 
κρύζει τήν φύσιν ώς ποίημα καί άγαπφ τήν 
ποίησιν ώς μίαν αστροφεγγιά, ή οποία φεύγει 
συχνά μοναχή της είς μίαν ερημιάν, κάτω άπό 
τό σεληνόφως διά νά κλαύση ύστερ’ άπό τό 
φαιδρόν τερέτισμα τής Τογκινουάζ, ή όποια 
μελαγχολεί κάτω άπό τάστρα καί ονειρεύεται 
τόν θάνατον μέσα είς, τήν τρέλλαν τής ζωής, 
καί τήν ζωήν μέσα είς ενα περίπατον νεκροτα
φείου, ή δποία φιλαρεσκεύεται μέ τ’ άψυχα καί 
πλάττει άρμονίας μέ τό φώς τής σελήνης, διά τόν 
ίδιον εαυτόν της, καί άκκίζεται εμπρός είς ενα 
κύμα, ώς νά ευρίσκεται εμπρός είς τά χίλια 
μάτια Ινός θεάτρου, άπό μίαν ορμήν νά πλάση 
τήν ζωήν ώς τέχνην καί τήν τέχνην ώς ζωήν, 
κρύβει μέσα της τόν μεγαλύτερον διδάσκαλον, 
ένα διδάσκαλον πού ομοιάζει μέ θεόν καί μ’ Ι- 
ραστήν. Κάθε καλλιτέχνης άληθινός τόν κρύβει 
μέσα του. “Ολοι έμείς οί άλλοι πού κρατοΰμεν 
είς τά βάναυσα δάκτυλά μας μίαν πένναν έμ- 
πρός είς τά έργα τής τέχνης εΐμεθα ώς νά μήν 
εΐμεθα. ’Εκτός δν όμοιάσωμεν μέ τόν άπόκρυ- 
φον αύτόν διδάσκαλον. Άλλά ποΐος είμπορεΐ 
νά τοΰ δμοιάση; Έ ν  τφ μεταξύ ή μικρά μά
γισσα είμπορεΐ νάκολουθήση τόν ώραίον δρό
μον της, κάτω άπό τό φώς καί τά φίλτρα τής 
Εκάτης.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ Ι Α Ι  Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
D‘ H E R B E R T  K R Ü G E R

I  I ρό δύο έτών, ευρισκόμενος ηαροδιχώς έν 
λ ί Βερολίνφ, IΧα€ον ενα πρωί άπό τήν Ανα
τολικήν Πρωοοίαν έν είχονογραφημένον δελτά- 
ριον, διά τοΰ όποιον δ Ιατρός Κρΰγερ, μ«Θ' οί 
εύρισκόμην άπό πολλον χρόνον είς φιλικήν άλ· 
ληλογραφίαν, μέ προοεκάλει νά τόν ¿πισκεφθώ 
είς to O um binnen, όπου Ιτίρόκειτο νά συναν- 
ιηθή μετά τοΰ έν Κό€νφ πρόξενόν τής Γερμα
νίας κ. Γεώργιον Γρήνκε, μέ ιόν όποιον σννε· 
δεόμην διά ατενής φιλίας άπό τής Ιποχής, καθ' ήν 
εκείνος μέν ήτο υποπρόξενος êv Κωνσταετινον-

πόΧει, Ιγώ δέ έδιχηγόρονν παρά τφ Ιχεϊ γερ
μανικά) προξενιχφ δικαοιηρίφ. Ή  πρόοχλησις 
ήτο γραμμένη είς έλληνικόν ύφος Άμεμπτον,
ύπό γραμματικήν καί συντακτικήν Ιποφι», 
πράγμα τό όποιον ονδαμώς μέ Ιξέπληξε. διότι 
εϊχον ήδη σχηματίοει άχριθή γνώμην περί τής 
έκτάκτον ΪΧληνομαθείας τον φίλον ιατρόν “ Ο,τι 
όμως μου έπροξένηαε μεγάλην έντύπωσιν ήτο 
δη κάτωθεν τής υπογραφής τον έπιαιίλλοντος 
ύπήρχον Ιλληνιστί αί Χίξεις· «Μέ πυλλάς φιλι
κός προσρήσεις.’ Καίτη Κρνγερ». 'Ομολογώ δη

289

I    Γ ■ ί·ι;>ν*·Η------Γ'~~-Ί

Ε Ρ Β Ε Ρ Τ Ο Σ  Κ Ρ Ϊ Τ Ε Ρ

ουδέποτε έφανταζόμην πώς δ γερμανδς Ιατρός 
θά είχε τόσον άκρατον φιλελληνισμόν, ώστε νά 
έμπνευση καί είς τήν σύντροφον τον βίου του 
είλιχρινή Αγάπην πρός τήν Ιλληνικήν γλώσσαν 
χαΐ τό ήμέτερον έθνος. Διά τοΰτο ή έκπληξις 
καί ή εί’χαρίοτηοίς μου ήτο μεγάλη. Δυστυχώς 
ή είγενής μορφή τής συμπαθούς φιλελληνίδος 
ίπέπρωτο νά έκλειψη προώρως, ευγνώμων όέ 
πρός εκείνην άνάμνησις δικαιολογεί τάς πενι
χρός ταύτας λέξεις.

Ό  κ. Κρνγερ είναι γνήσιος τύπος γερμανοΰ 
Ιπιστήμονος. φέρων όλα τά έξωτεριχά χαρακτη
ριστικά καί^όλας τάς πνευματικός άρετάς τής 
τεντονικής φυλής Τρέφων παιδιόθεν ιδιαιτέραν 
συμπάθειαν πρός τήν Ιλληνίδα φωνήν, χαιώρ- 
θωοε δι Ιπιμονής, άγνώοτον δυστυχώς είς 
τούς μεσημβρινούς λαούς, νά έκμάθη τήν γλώσ
σαν μας τελείως, μέ όλους τούς Ιδιωτισμούς 
της, μέ δλας τάς γλωσσικός της ιδιοτροπίας.

-Σκέπτεται, δμιλεΐκαί γράφει ώς “Ελλην, πα
ρακολουθεί δε όσον ¿λίγοι τών ήμετέρων τήν 
νεωτέραν φιλολογικήν μας κίνησιν,

"Αντί παντός Άλλον χαρακτηρισμόν τον φί
λον Γερμανόν, παραθέτω πιστώς τό κατωτέρω 
êv εΐδει αυτοβιογραφίας Απόσπασμα, τό όποιαν 
είχε τήν καλωσύνην νά μου στείλη κατά παρά- 
κλησίν μου.

ιΈγεννήθην τφ  1880, γράφει ό χ. Κρνγερ, 
h  Τιλσίτ τής ’Ανατολικής Πρωασίας, ένθα 
πρό έκατόν άκριέως ετών ό Μέγας Ναπολέων 
έκλεισε τήν ταπεινωτικήν διά τήν Πρωσσίαν 
ειρήνην μετά τον βασιλέως Φρειδερίκον Γον- 
λιέλμου τοΰ Γ ’ .

Πρώτην φοράν ήχονσα νό φίλον όνομα τής 
‘Ελλάδος παρά τής γιαγιάς μον, ή δποία ήχο 
φίλη μιας άδείφής τον Σλήμαν. Αύτή πρώτη 
διήγειρεν êv έμοί πόθους καί αίοθήμαια υπέρ 
τής 'Ελλάδος. .

’Επειδή Λνξχαθεν έπεθύμονν νά γίνω Ιατρός, 
εφοίτων όμως είς πραγματικόν γνμνάαιον. είς 
ιό όποιον άντί τής άρχαίας Ιλληνικής διδάσκε· 
ται ή άγγλική, ήναγκάοθην νά XàSfO τά άπα- 
ραίτητα διά τήν ιατρικήν μαθήματα τής άρχαίας 
Ιλληνικής ιδιαιτέρως. Μετά ζήλον έρρίφθην 
είς τήν σπουδήν τής ώραιοτάτης, άλλά δνοκό 
λου τούτης γλώαοης μετ' δλίγον — ώς δπαδός 
τής θεωρίας τής ίξελίξεως— έπεθόμονν νά μάθω 
τήν μεταγενεστέρον Ιξέλιξιν τής άρχαίας γλώο- 
σης καί τί άπέγεινε σήμερον. Αγόρασα λοι
πόν tô βι§λιάριον τοΰ Γιάνναρη, <ι Ήχό) τών 
Αθηνών» καί ήρχιοα νά μελετώ ώς αύιοδίδα- 
κτος καί τήν νέαν γλώσσαν. "Εχτοτε δέν έ 
παυσα νά Ινασχολώμαι είς τήν μελέτην τής νέας 
γλώαοης καί τής νέας ’Ελλάδος έν γένει. Προ
ϊόντος τον χρόνον έγνωρίσθην μετά πολλών 
έγκριτων Ελλήνων καί πρό έξ Ιτών Ιδιοις 5μ- 
μαοιν είδον τήν πεφιλημένην γήν τής 'Ελλάδος. 
ήν άγαπω &ς δεντέραν πατρίδα.

«Μόλις ¿γγραφείς φοιτητής είς τό πανεπισιή· 
μιον τής Καινιξθέργης Ιξεφώνησα Ιν τφ  αύτόθι 
"Δκαδημειακφ Φιλολογική) Συλλόγφ λόγον 
« Περί τής νέας Ιλληνικής γλώαοης», διά τον 
δποίον προσεπάθηαα νά άναξωπνρήσω τά μετά 
τόν άτυχή πόλεμον τον 1897  σχεδόν θλοοχε- 
ρώς Ιν Γερμανίφ Ικλιπόντα φιλελληνικά αισθή
ματα καί νά - Ιπιστήσω τήν προσοχήν τών έχει 
φιλολόγων εις τούς κεκρυμμένους θησαυρούς 
τής νέας γλώαοης Καί Ιπέινχον πραγματικώς 
τό δεύτερον, διότι Ισχον τήν χαράν νά ?δω με
ταξύ δλλω·’ Καί ένα διάοημον καθηγητήν τής 
άρχαίας γλώαοης άκροατήν καί ούτως είπεΐν 
μαθητήν μου, δοτις έκτοτε περιέλαέέ καί τήν 
νέαν γλώοσαν είς τόν κύκλον τών μελετών καί 
μαθημάτων τον. Πανταχον ευρον μέγα ενδια
φέρον διά τήν νέαν ελληνικήν, μόνον ή έλλει- 
ψις καταλλήλου βιβλίου, όπως φωτίση τό κοινόν 
περί τών οχέσεων μειαξύάρχαίας καί νέας γλώα- 
σης καί ¿κριζώση διαφόρους πλάνας περί τής κα· 
ταστάσεως τής τελευταίας, άπό πολλοΰ παρ’ ήμΐν 
διαδοθείσας, ήτο πολύ αίσθητή. Έπεχείρησα 
λοιπόν νά Ικδοόσω μικρόν βι§λίον έπιγραφόμε- 
νον.· «Σύντομος δδηγός πρός έκμάθηαιν τής νέας 
Ιλληνικής διά τούς γνωρίζοντας τήν αρχαία*». 
Τό βι&λίον τοΰτο διενεμήθη είς μαθητάς καί 
καθηγητάς όλων τών γυμνασίων καί πανεπισιη-
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μίων τής Γερμανίας, ίκρίθη λίαν είνοϊκώς όπό Τελενταιον τό Φιλολογικό* ΔεΧτΙον τής Έφημε-
τον ήμετέρον φιλολογικού τύπον καί φαίνεται ρίδος τής '“Αν<ο Έσοης έν Μαρ§ονργα> Ιφιλο-
δτι δέν Ιμεινεν $νεν Αποτελέσματος. ξένηαε διατριβήν μον ύπό τόν τίτλον ο'/·/ κατά-

¿Προ δέκα περίπου έτών ήδη κατέδειξα τό  σιασις τής γλώσσης έν Έλλάδι» ή δποία μετε· 
έσφαλμένον κ α ί ένίοτε γελοίον πολλών λέξεω ν φράαθη είς τήν  έλληνικήν Ιπο τον  φίλον κ. 
τής Ιατρικής ¿νοματολογίας, ¿σχηματισμένων Φλωρά καί έδημοακύθη μετά προλόγου τον  φί· 
ύπό άνδρών άγνοούντων την έλληνικήν καί I -  λον κ. Βιζονκίδου εις τήν «Πρόοδονο τής Κω*·
πόνεσα πολύ ιόν  έν Νέα Υόρκη καθηγητήν κ. οταντινονπόλεως. ΈκεΧ ενρίσκεται κ αί ή  γνώμη
Άχιλλέα Ρόζε. ίοτις πρώτος ένησχολήθη εις τό μον περί τοΰ γλωσσικόν ζητήματος, την δποίαν
ζήτημα τούτο. Πρό όλίγον ίδημοοίενσα έν τφ  ¿σχημάτισα όλίγον κατ’  ¿λίγου.
«Γερμανική, Ίατρικφ Τνπφ» μελέτην <ιπερ\ έ · α‘ 0  εν Κωνοταντινονπόλει 'Ελληνικός Φάο
πιστημονικής Ιατρικής δνοματολογίας», είς την λογικός Σύλλογος καί ή έν Άθήναις ‘Ελληνική 
δποίαν οννέοτηοα τήν παραδοχήν τών ννν έν Καλλιτεχνική ‘ Εταιρεία με έτίμηοαν διά τής έ- 
χρήοει δντιον έλληνικών Ιατρικών δρων. Πέ- κλογής μον ώς μέλους άντεπιστέλλοντος.
ποιθα δτι διά τής συνεργασίας καί Αρωγής τών « Ή  μ ε γ α λ η τ έ ρ α  μ ο ν  ε ύ χ ή  ε ί να ι  υά ί-
έλλήνων συναδέλφων μου δύναται *ά λυθή τα- πανίδα)  τήν  ‘ Ελλάδα καί νά τ ή ν  Χδω με-
χέίος τό ζήτημα τοϋτο. γ άλ ην  ύ π ό  π ά σ α ν  ί π ο ψ ί ν !  »

<ι Εν τφ μεταξύ έκτός μερικών Ιατρικών πο· Α Ι θερμοί καί άπέροτοι αίιαι γραμμαί δει-
νημάτων μον έδημοσιενθηοαν διάφορα άρθρα κνύοναι περιιράνως δπόοον κατέχει δ  κ. Κρΰγερ 
καί μεταφράσεις μον είς έλληνικάς καί γέρμα ■ τήν έλληνικήν γλώσοαν καί ύπό όποιων εΰγενών 
νικάς έφημερίδας περί έλληνικών ύποθίσεων. αίσθημ&των Ιμφορειται ύπέρ τής πατρίδος μας

[Ββρολίνον] ΒΟΡΕΙΟΣ

Ο  Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ω Ν  Μ Α Ρ Θ Α Σ *
Μ Ε Ρ Η  Τ Ρ Ι Α

3ανακάθεται, παίρνει τό βιβλίο καί τό κρατεί κλειστό

Ο κ. Β Α Ρ ΔΑ Σ —  Τ ί  έδιάβαζες, ’Ιο υ λ ία ;
Λίς ΙΟΓΛΙΑ [άφΐίρημένη], — Μπουρζέ. « Ή  

Γη τής ’Επαγγελίας». "Ολα τα μυθιστορήματα 
είνε ανόητα. . . . Είνε γεμάτα ψέματα.

O X. ΒΑΡΔΑΣ [τήν κυττάζει στά μάτια],—  Να 
σοΰ πώ, ’ Ιουλία. Μου περνάει μία· Ιδέα.

Η Δις ΙΟΥΛΙΑ [ταραγμένη]. — Π ο ιά , θ ε ίε  μ ου  ;
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ [μέ ά γ ά π η ).— Ε ίνε λ ίγος και

ρός, π ού  δεν τ ό  κουνείς άπό ιό σίπ τι.
Η  Δ ίς  ΙΟΥΛΙΑ [περισσότερο ταραγμένη], —  

Προτιμώ, θείε μου- Τό προτιμώ χίλιες φορές.
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ— Έ ν α  π ρ ά γ μ α  φ ο β ο ύ μ α ι . Μή

π ω ς . .  .

Ή  Δίς ’Ιουλία κάμνει Ινα νευρικό κίνημα 

Μήπως κάθεσαι σπίτι για νά μοΰ κάνης 
συντροφιά; Θά ήτανε μεγάλη θυσία... .

Η Δίς ΙΟΥΛΙΑ [ήσυχη], —  Καλέ τί λέτε, θείε. 
Ά φ ο ΰ  μ ’  ευχ αριστεί. . .

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ— Θ ά  ήτον α ν ο η σ ία  σου. ’Εγώ, 
π αιδί μου, είμαι συνειΟισμένος σ’ αυτή τη

Δ Ρ Α Μ Α  Σ Ε

Μ ΕΡΟ Σ  ΔΕΥΤΕΡΟ
Περιβόλι. Σ το  β ά δ ο ς  φαίνεται ή  στοά  το ν  σπ ιτιοΰ. Π α ρ· 

τέρ Ανθισμένα. ΑενόροοτοιχΙες ξεχω ρίζουν  o tó  β ιίάος καί 
άρωτερά. Αίξιά μ ια  θολία πού φαίνεται νά προχωρώ οτά  
παρασκήνια. Κ ά τω  άπό τή  9ολίατραπεζάκια κα ί καρέκλες 
εξοχικές. Μ έσα σ ιο ν ς  δ ιαδρόμους το ν  κήπ ον ένα ό ν ο  &ρα· 
ría  εξοχικά. 7ά όρομαλάκια στρω μένα  μ ε  βότσαλα. Β ράδν, 
αστροφεγγιά.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Ό  κ. Βάρδος, Δις Ιουλία, μία υπηρέτρια.

Στό προσκήνιο ή υπηρέτρια συμμαζεύει σέ δίσκο 
τ α  άδεια φλυτζάνια καφέ Ό  κ. Βάρδας ξαπλωμένος 
σέ μιά ψάθινη πολυθρόνα μέ τά πόδια απλωμένα σέ 
μιά καρέκλα. Ή  ’ Ιουλία άφίνει τό βιβλίο καί ανάβει 
ενά σπίρτο γιά τόν θείο της. Ό  κ . Β άρδος τό  παίρνει 
καί προσπαθεί νάνάψη στριφογυρίζοντας στό στόμα του 
ενα πούρο.Άπό μακρυά άκούεται ή μουσική ποΰπαίζει 
στήν πλατεία. Σ έ  λίγο σβύνονται οί τελευταίες νότες.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ— Εύχαριστώ, παιδί μου, ευ
χαριστώ. Σοΰ έκοψα τό διάβασμά σου.

Η Δις ιουλία —  Τόσο ιό καλύτερο, θείε. 
Αύτό τό βιβλίο μοΰ χτύπησε στά νεΰρα.

* «ΙΙαναθήναια» 31 Αύγουστου.
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ζωή. Διάβολε, διάβολε 1 “Οταν γεράση κανέ
νας, αρχίζει νάγαπάη τή μοναξιά. Έχει τόσα 
νά συλλογισθή. "Επειτα έχει καί συντροφιά 
τούς ρευματισμούς του. Ο ύφ! ( Τρίβει τά γό
νατά του). Αύριο θάχωμε βροχή. Τό βαρόμε
τρο κατεβαίνει. (Ξανανάβειτό σβυσμένο ποΰρο 
του). Μιά φορά τά πούρα δεν έσβυναν τόσο 
εύκολα. (Πικρό γέλιο). "Ακούσε, Ιουλία. Κάτι 
ήθελα νά σοΰ πώ, τώρα πού είμαστε μόνοι.

Δ ίς  ι ο υ λ ί α —Τί θέλετε, θείε μου ;
Ο «. Βα ρ δ α ς — Πάρε τήν καρέκλα σου, κ’ έλα 

κοντά μου.
Ή  Δίς ’ Ιουλία, σέρνει τό κάθισμά της κοντά στόν 

κ Β ά ρ δ α : Ά π ό  τόν άριστερά διάδρομο φαίνεται δ 
θείος Λουκάς πού κατεβαίνει, μ’  ένα σκουφάκι στό 
κεφάλι, σκυφτός, κτυπώντας μ’  ένα ψιλό μπαστουνάκι 
τ ά  βότσαλα έ ν φ  περιπατεϊ

Δις ιο γλ ια — Ό  θείος Λουκάς.
Ό  κ. Βάρδας κάμνει μιά χειρονομία δυσαρέσκειας. 

ΣιωποΟν Ό  χ· Βάρδας χαϊδεύει τό  κεφάλι τής Ι 
ουλίας.

ΣΚΗΝΗ II

Οί ίδιοι, ό  θείος Λουκάς.

ο  θ . λ ο υ κ ά ς — Σ ά δυό ερωτευμένοι.
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ— Καί σύ σάν ένας αδιάκριτος. 

Ποΰ τριγυρίζεις πάλι; Ησυχία δέν έχεις.
Ο β .  ΛΟΥΚΑΣ [στέκεται μπροστά τους], — Σάν 

νά τό κατάλαβες. Αύτό είνε παληά ιστορία. Ό 
ταν βλέπη κανένας τά παράξενα.

ο  κ. β ά ρ δ α ς  — Ό λ ο  παράξενα βλέπεις εσύ.
Ο Ο. ΛΟΥΚΑΣ —  Έ σ ύ  τά  βλέπεις δλα  ρόδινα .
ο  κ. Β α ρ δ α ς  —  ”Α ς τάφίσωμε, άς τάφίσωμε. 

Βαρέθηκα. "Εχεις αιωνίως κρεμασμένο τό ζου- 
νάρι σου γιά καυγά. Μείνε δμως ήσυχος και 
δέν θά σοΰ τό πατήσω. [Αλλάζει τόνο]. Μήπως 
ήσουνα στήν πλατεία;

Ο θ . ΛΟΥΚΑΣ [ξερά]. —  Ήμουνα.
ο  κ. Β Α Ρ ΔΑ Σ— Είδες τήν Μίνα;
Ο  θ .  Λ Ο Υ Κ Α Σ  —  Έ *ίϊ ίΐνΐ.
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ — Μέ τούς Εύγενίδηδες;
Ο ®. ΛΟΥΚΑΣ — Μάλιστα.
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ — Ποιοι άλλοι είνε μαζί;

Ή  Ιουλία  ποΰ είχε σκυμμένο τό κεφάλι της έπάνω 
σέ μιά σελίδα τού βιβλίου, άνασηκώνει τά μάτια της 
καί προσέχει.

Ο θ .  ΛΟΥΚΑΣ [ξερά πάντοτε). — Δέν είδα, δέν 
Ιπρόσεξα. Ποιος άλλος νά ήνε;

Η Δίς ΙΟ ΥΛΙΑ [μέ προσποιημένη ευθυμία]. — 
Καλέ τί άστείο! Νά ρωτάτε τόν θείο Λουκά. 
Ό  θείος Λουκάς δέν βλέπει τίποτε. Είνε τόσο 
«φηρημένος πάντα.

Ό  θείος Λουκάς άγριοκυττάζει τήν Δθα ’Ιουλία.
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ — ’Αλήθεια. Λουκά, θά  μοΰ 

κόμης μιά χάρι.
ο  Θ. λ ο ς κ α ς  —  Λέγε.
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ — Πετάξου, καΰμένε,νά φρον- 

τίσης γιά τά εισιτήρια. Αυτός δ ξεχασμένος δ 
περιβολάρης, τοΰ είπα πριν πάη στάς ’Αθήνας 
γιά νά δώση τό γράμμα στόν δικηγόρο μον, νά 
περάση νά πάρη- τέσσερα είσιτήρια, γιά τήν 
αποψινή παράστασι. Κι’ αήτός Ιτράβήξε ίσια 
στάς ’Αθήνας. Δέν θά  βρούμε θέσεις. Πάρε 
τέσσερες καλές θέσεις. Γιά σένα, τήν Μίνα, τήν 
Δδα Εύγενίδη και τήν ’ Ιουλία.

Η Δις ΙΟ ΓΛ ΙΑ  [νευρική]. —  Γιά μένα δχι, 
θείε. Βαρυοΰμαι. Θά μείνω στό σπίτι.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ —  “Α ! τό ξέρεις πώς κατήντη- 
σες Ανυπόφορη, κάμποσο καιρό. Διάβολε, διά
βολε. Δέν τάκούω Ιγώ αυτά. Λουκά, θά πάρης 
τέσσερες θέσεις. Ποΰ άκούστηκε; «Καβαλλαρια» 
μέ τόν ’Αποστόλου! Θά ήνε τρέλλα. "Αμποτε 
νά μπορούσα κ’ εγώ νά πήγαινα. Δέν έχει, Ιο υ 
λία. Σέ διατάσσω νά πρς.

Η Δίς ΙΟ Υ Λ ΙΑ  [αποφασιστικά]. —  "Αδικα, θείε 
μου. Σας ευχαριστώ πολύ. ’ Αλλά τό εισιτήριο 
θά μείνη. Δέν πηγαίνω πουθενά. Ό  κόσμος μέ 
πειράζει στά νεΰρα.

Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ — Καί ή μουσική; "Εχεις ά 
δικο. Διάβολε, διάβολε! Ό  Σαούλ Ιθεραπεύ- 
θ η κ ε .. . .

Η δι;  ΙΟ Υ Λ ΙΑ — Μή μέ πειράζετε, θείε.
Ο Θ. ΛΟΥΚΑΣ [ανυπόμονο;]. —  Λ οιπ όν  θ ά  τε- 

λειώνωμε; Τρία ή τέσσερα;
Ο κ. ΒΑΡΔΑΣ — Τέσσερα.
Η Δίς ι ο υ λ ί α  — Ό χ ι, θείε Λουκά. Τρία, 

τρία
Ο κ. Β Α Ρ Δ Α Σ — Έ στω . Τ ρία ; Τρία. Πάρε 

χρήματα, Λουκά. [Τού δίδει μερικά χαρτονομίσματα. 
Ό  θείος Λουκάς φεύγει).

ΣΚΗΝΗ III

Βάρδας, ’ Ιουλία, "Αννα, επειτα Παύλος.

β α ρ δ α ς — ’Επί τέλους ήθελα νά μιλήσωμε 
γι’ αύτη τήν υπόδεσι. Π ώ ς. . .

ΙΟΓΛΙΑ —  Εννοώ, θείε μον, καί βρίσκω 
πώς πριν μοΰ τό πήτε άκόμα, έχετε εντελώς 
δίκαιο.

Β Α Ρ Δ Α Σ — Ξέρεις πόσο αγαπώ τι) Μίνα. 
Λοιπόν.αύτή δέν είνε μία τύχη πού. ώνειρευό- 
μουν. "Αν βρέθηκα, 3ν βρίσκωμαι μιά στιγμή 
στό Απροχώρητο, δέν είνε λόγος νά θυσιάσω 
αυτό τό κορίτσι, πού μόνο του δέν ξέρει τί γυ-
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ρεύει σήμερα. Δεν σου φαίνεται, δστερ’  ά π ’  τ ό  Πα Υ Λ Ο Σ  —  Σάς εύχαριστώ "περιμένει νά κα-
άνό<}το ίχείνο γράμμα τον, πον μον έλεγε δ η  δ * ·  Βάρδβςκαι κάθβτβι * « '«θτός. Μικρή σιωπή],
ή Μίνα δεν πρέπει νά μάθη τίποτε άπό τή βαρδας —  Το βέβαιον εΐνε πως υστέρα
δυστυχία μας καί μου ζητούσε τό χέρι της, νά ^  γράμματα πού άνταλλάξαμε, δεν σάς πε-
φύγουν μακρυά αποδώ, ατό νησί τους « ’ ένα ρίμενα «δω.
σωρό ανοησίες, δέν σοΰ φαίνεται λέω πώς I- ΠΑΥΛΟΣ αυστηρά). Φθάνω πάντα δταν
καμα πολύ καλά να τού γράφω δπως τού έ- δέν μέ περιμένουν. Αυτό εΐνε ή αλήθεια. . . 
γραψα; Βα Ρ Δ Α Σ —  “Ας μιλούμε πιο ξάστερα.

ΙΟΥΛΙΑ [κρύβουσα κάποια εύχ«ρίστησι]. —  Δέν ΠΑΤΛΟΣ- Φθάνω πάντα δταν δέν μέ πε-
θέλω νάνακατευθώ, θειε μου, σάς εΐπα, αλλά ριμένουν. .  .[Επίσημα. Κύριε Βάρδα, οΐ ά-
εΐνε μία υπόδεσις πού πρέπει νά τελειώνη. πεσταλμένοι τής Μοίρας φθάνουν πάντα σαν

"Ερχεται ή "Αννα

Α Ν Ν Α  (πρί»ς τόν κ. Βάρδαν).—  Κύριε, ο κύ
ριος Παύλος ζητεί νά σάς Ιδή. Μέ ρώτησε δν 
είσθε μόνος σας.

Ό  Βάρδας καί ή ’ Ιουλία ταράσσονται.

Β Α Ρ Δ Α Σ— Διάβολε, διάβολε! Μεγάλη αναι
σθησία, άλήθεια! Άκοΰς έκεί.

ΙΟΥΛΙΑ—  Τί περίεργα πράγματά. (Γελ<| νευ
ρικά].

ΒΑΡΒΑΣ [προς τήν Ιουλία,]. —  Χ μ ! Ν ά  μέ 
ΐδ»(. Τί έχομε νά μοιράσωμε πλέον; ’Αφού ιού 
άρνήθηκα. Ά φ οΰ . , . ‘Ο κ. Παύλος νά μέ Ιδη. 
[Πρΐ>ς τήν Άνναν). —  Πες πώς δέν μπορώ νά 
δεχθώ κανένα- Είμαι κακοδιάθετος. (Ένφ φεύ
γει ή ΆνναΙ.—“ “Αννα, σχάσου, σχάσου μια στι
γμή. [Πρός την ’Ιουλία].-— Τί λες,’Ιουλία, νά τόν 
δεχθώ; Βράζω μέσα μου. Θέλω νά τού τά πώ 
καθαρά καί ξάστερα, νά τελειώνη αυτή ή δου
λειά.

ΙΟΥΛΙΑ —  Ξέρω κ’ εγώ, θείε μου, δν νομί
ζετε πώς δέν θά ταραχθήτε, πώς θάχετε τή 
δύναμι νά μιλήσετε δπως. . .

Β Α Ρ Δ Α Σ— Νά ταραχθώ; Έ γώ  νά  ταρα
χθώ ·, Νά όπισθοχωρήσω έγώ, (Γελφ νευρικά) 
εγώ;

ΙΟ Υ Λ ΙΑ — Τότε Ιγώ  σάς άφίνω μιά στιγμή.
ΒΑΡΔΑΣ [Ένφ φεύγει ή ’ Ιουλία].—“Εννοια σου 

δέν θαργήσωμε. Κοντός ψαλμό;. . .  Πρός τήν 
Άννα αύστηρά] —  Πες τον κυρίου νά άρίση.

ΣΚΗΝΗ IV
Ό  κ. Βάρδας, Παύλος.

Ό  κ Βάρδας σηκώνεται καί περιμένει όρθιος, σκυμ
μένος, συγκεντρόνει τή σκέψι του. Ό  Παύλος προ
χωρεί σιγά —  σιγά στό προσκήνιο, γαλήνιος, χαιρετφ 
τόν κ. Βάρδαν, χωρ'ις χειραψίαν.

ΠΑΥΛΟΣ. —  Καλησπέρα, κύριε ΙΒάρδα.
ΒΑΡ δ α ς  —  Καλησπέρα, καλησπέρα. ,’Ως νά 

σκέπτεται μιά στιγμή αν πρέπη νά τού πή νά καθίση.
Σ έ λίγο]. —  Καθήστε.

εμένα. .
Β Α Ρ ΔΑ Σ —  Νά μιλούμε πιό ξάστερα, είπα.
Π Α Υ Λ Ο Σ —  Μιλώ ξάστερα. . .Φθάνω πάντα 

δταν δέν μέ περιμένουν. . .
Β Α Ρ Δ Α Σ —  ’Επί τέλους, τί θέλετε από μέ

να; Δεν εΐνε ωρα τώρα γιά. . .
Π ΑΥΛΟ Σ — Εΐνε ή ώρα, κύριε Βάρδα. Εΐνε 

ή ώρα καί ή στιγμή. Δέν βλέπετε λοιπόν πώς 
εΐνε η ώρα ;. . .

Β Α Ρ Δ Α Σ — “Ας μιλούμε πιό ξάστερα. Μοΰ 
ζητήσατε τό χέρι τής Μίνας. .  .

Π Α Υ Λ Ο Σ  —  Δέν είμαι εγώ άπ’ αδτούς πού 
ζητούν χέρια. 'Εκείνο πού ζητούσα έγώ δέν 
εΐσθε έσεΐς πού τό δίνετε, κύριε Βάρδα, ούτε 
πον μπορείτε νά το άρνηθήτε. ’Εκείνο πού 
ζητούσα τό πήρα. Ζητούσα μιά ψυχή. . .

Β Α Ρ Δ Α Σ  —  Μού ζητήσατε τό χέρι τής Μίνας
□ Δ ( Λ Ο Σ  —  Σάς έπρόσφερα τό χέρι μου, κύ

ριε Βάρδα. Σάς είπα: Δώστε μου τό δικό σας. 
"Ας Ινώσωμε τά χέρια μας γύρω από ενα 
πλάσμα πού δέν πρέπει νά τό άγγίξη ή δυ
στυχία. Γύρω άπό ?να πλάσμα πού τό άγα
πάτε εσείς σαν πατέρας κ’  έγώ, έγώ . .

Β Α Ρ Δ Α Σ  [συγκινημένοςί. — Δέν βλέπω τί μπο
ρούμε. Δέν βλέπω τί μπορείτε νά κάμετε σείς. 
Αύτό δέν βλέπω καί γι’  αύτό άρνοϋμαι. Αύ- 
τό, αύτό, αύτό. Αύτό δέ βλέπω. Ή  αγάπη δέ 
φθάνει.

Π Α Τ Λ Ο Σ —  Δέν φθάν’ ή άγάπη; ’Εννοείτε 
τί λέτε, κύριε Βάρθα;

Β Α Ρ ΔΑ Σ [μελαγχολικά]. — Δέν φθάνει ή ά 
γάπη. Μακάρι αν έφθανε 1 Εΐνε τόση εδώ μέσα. 
[φέρνει τό χέρι στό στήθος].

Π Α Υ Λ Ο Σ —  Δέν φθάν’ ή άγάπη, κύριε Βάρδα; 
Ή  άγάπη έπλασε τούς κόσμους καί τούς κυ
βερνά;.'

Β Α Ρ Δ Α Σ —  Δέν φθάν’ ή άγάπη, δεν φθάν’ ή 
άγάπη.

Π Α Υ Λ Ο Σ —  ’Αγαπάτε τήν κόρη σας, κύριε 
Βάρδα;

Β Α Ρ Δ Α Σ [μέ παραφοράν],—“Ηρθατε νάστειευ-
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θήτε Ιδώ πέρα, κύριε;. . .  Δέν έδιαλέξατε τή 
στιγμή.

Π α γ Λ Ο Σ  —  Κύριε Βάρδα, δέν άγαπάτε τήν 
Μίνα.

Β Α Ρ Δ Α Σ  — Προσέξετε στα λόγια σας [σηκώ
νεται όρθιος],

Π Α Υ Λ Ο Σ  [σηκωμένος |.—  Κύριε Βάρδα, τά λό* 
για μου δεν εΐνε τά λόγια εκείνων πού ζητούν 
τό χέρι μιάς κόρης άπ’ τήν εξουσία ενός πα
τέρα. “ Ενα μεγάλο δικαίωμα μέ φέρνει κ’ ενα 
μεγάλο καθήκον.’Ακούσατε,κύριε Βάρδα; Έ ν α  
μεγάλο καθήκον. Τό σπίτι σας γκρεμίζεται, καί 
ή Μίνα δέι πρέπει νά βρεθή κάτω άπ’ τά 
ερείπιά του.

Β Α Ρ ΔΑ Σ [συγκινημένος]. — Έ γώ  είμαι ό πα
τέρας, κ’ έσείς, ένας ξένος, έρχεσθε νά μού δι
δάξετε τήν άγάπη γιά ιό παιδί μου;

ΠΑΥΛΟΣ —  Ό  πατέρας. . . Κ ’ έγώ ένας ξέ
νος. "Ενας ξένος καί σάς ρω τώ : Τί κάματε; 
Κλάψατε εσείς γιά τή Μίνα μέ τά δάκρυα τού 
ξένου; Τό πρόσωπό σας θά είχε καή άπ’ τή 
φλόγα τους. Κυττάξτε ταύλάκια τους στό δικό μου. 
[Ό  Βάρδος πέφτει ατό κάθισμά του καί κρατεί τό κε
φάλι σκυμμένο καταγής θλιβερά] . Σάς ρωτάει ό ξέ
νος; Ξεχάσατε εσείς τήν ειρήνη τού ύπνου μέσα 
στις άτέλειωτες νύχτες; Έ γώ  έπλασα τό σκο
τάδι τους μέ τή θλίψι μου. Κ ’ έγινε Κόλασις. 
“Ενας ξένος καί σάς ρωτώ . . .

Βα Ρ ΔΑ Σ — Παυσετε, κύριε Μάρθα, παύσετε, 
γιά όνομα τού Θεού!

Πα ύ λ ο ς  —  "Ενας ξένος καί σάς ρω τώ : Τί 
μπορείτε νά κάνετε γιά τήν άγάπη σας; Πέστε 
μου τί μπορείτε νά κάνετε, γιά νά γίνη ή θυ
σία σας μπροστά στή δική μου σαν παιχνίδι 
μικρού παιδιον μπροστά στόν άγώνα ενός γί
γαντα' Έ γώ  είμαι δ ξένος καί σάς ρωτώ.

Β Α Ρ ΔΑ Σ —  Φτάνει ή γλώσσα σας κ’  ή αυ
θάδεια σας.

Π Α Υ Λ Ο Σ  —  Τά σπίτι σας γκρεμίζεται, κύριε 
Βάρδα. "Ενα πτώμα εΐνε μέσα στά ερείπιά του 
παραμορφωμένο. Ιίυττάξτε. Εΐνε ή Μίνα σας.

Β α Ρ Δ Α Σ  ίΐξαλλος).—  Τί θέλετε νά κάμω;
Π Α Υ Λ Ο Σ —  Νά βρήτε φτερά άγγέλου καί νά 

τήν πάρετε ψηλά, μακρύ«, πριν τήν άγγίξη ή 
δυστυχία. Ή  δυστυχία άσχημίζει, ή δυστυχία 
άτιμάζει, ή δυστυχία ταπεινόνει, κύριε Βάρδα. 
Σώστε τή Μίνα, σώστε τήν κόρη σας. ΕΙμ’ 
ένας ξένος καί σάς μιλώ. . .

Β Α Ρ ΔΑ Σ [έξαλλος]. — Τί θέλετε νά κάμω σάς 
εΐπα. Δέν μπορώ νά κάμω τίποτε.

Π Α Υ Λ Ο Σ  —  Έ γ ώ  μπορώ.
Β Α Ρ Δ Α Σ  [θλιβερά]. —  Ή  άγάπη δέν φθάνει.

Π Α Υ Λ Ο Σ  —  Ή  άγάπη φθάνει.
Β Α ΡΔΑ Σ —  Φαντασίες ερωτευμένων.
Π Α Υ Λ Ο Σ — Κύριε Βάρδα, ό ξένος σάς μιλεΐ. 

Κύριε Βάρδα, δέν άγαπάτε τήν κόρη σας.
Β Α Ρ ΔΑ Σ [τινάζεται Απάνω]. — ’Αρκετά πλέον. 

’ Αρκετά σάς άνέχθηκα. “Ηρθατε νά μέ ταρά
ξετε Ιδώ. Πηγαίνετε, άφΐστε με ήσυχο. Δέν εΐνε 
ή ώ ρ α . . .

Π Α Υ Λ Ο Σ  [έπισήμως], —  Εΐνε ή ώρα καί εΐνε 
ή στιγμή. Εΐνε ή τελευταία στιγμή , φεύγει].
Προστρέχουν ή ’Ιουλία καί ή "Αννα και ό θείος Λουκάς.

ΣΚΗΝΗ V
Ο ί ανωτέρω.

Β Α Ρ Δ Α Σ  — Μέ τάραξε αυτός ό άθλιος. Μοΰ 
έφερε τό αίμα στό κεφάλι.

ΙΟ Υ Λ ΙΑ  — Τί τρέχει, θείε μου, τί τρέχει;
Ο  © .Λ Ο Υ Κ Α Σ  —  Μά τί συμβαίνει πάλι; Τί 

σπίτι Θεέ μου, τί σπίτι!
Α Ν Ν Α  —  Χριστέ καί Παναγιά.

Τόν περικυκλώνουν.

Β ΑΡΔΑΣ —  Μέ τάραξε. Μούφερε τό αΐμα 
στο κεφάλι. Νά πάω νά πέσω. Νά πέσω στό 
κρεβάτι μου. ’ Ιουλία, δώσε μου τό μπράτσο σου.

Τού δίνει τό μπράτσο της καί φεύγουν.

ΣΚΗΝΗ VI
θ .  Λουκάς, "Αννα

Α Ν Ν Α  —  Χριστέ και Παναγιά. Τί ήτανε πάλι 
αύτά;

θ. ΛΟΥΚ.ΑΣ —  Δέν κατάλαβες; Ό  Παύλος 
ύστερα άπό τά γράμμα πού τούγραψε δ προ
κομένος, λέγοντας του πώς δέν Ιννοεί νά δώση 
τήν κόρη του σ’ ένα άνθρωπο χωρίς περιου
σία, αποφάσισε νά κάμη μιά τελευταία δοκιμή, 
νά τή ζητήση μοναχός του.

Α Ν Ν Α  —  Μά τώρα, κύριε Λουκά, πού τα- 
χομε δλα έτοιμα νά φύγουν, μίαν ώρα γλιγω- 
ρότερα; Τί άνάγκη ήτανε;

Θ. Λ Ο Υ Κ Α Σ  —  ’ Ετσι γιά τή συνείδησί του. 
Έπειτα τί έχει νά κάμη. "Αμα τοΰ άρνηθή, 
τήν παίρνει άμέσως καί φεύγει, δπως τάχουν 
άποφασισμένα. Ά ν  γυρίση τό κεφάλι του, τόσο 
καλύτερα. Τί έχομε νά χάσωμε. Τίς προετοι
μασίες ; Καί θά τοΰ άρνήθηκε βέβαια.

Α Ν Ν Α  —  Λ έ τ ε ;
0. λ ο υ κ α Σ  —  Τί νά λέω ; Δέν ακόυσες τί 

σκηνή έγινε; Έ γώ  ήμουνα άπάνω στην κά
μαρά μου καί τρόμαξα.
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ΑΝΝΑ —  Κ’ εγώ καλέ ξαφνίσθηκα, Τί ήτανε 
αυτό; Δέν μου λέτε; Θα πάη τώρα νά τό πή 
τής Μίνας ο  κ. Παύλος όξω στην πλατεία πού 
είνε με τους Εύγενίδηδες;

6. Λ Ο ΓΚ Α 2  — Λεν πιστεύω. 'Η Μίνα θαρθη 
αργά. Θά τή φέρουν οι Εύγενίδηδες. Καί θά 
τον περιμένϊ] εδώ στον κήπο νά μάθη τό άπο- 
τέλεσμα. Έ σύ φρόντισε νά τάχης όλα έτοιμα.

α ν ν α  —  "Ολα έτοιμα τά έχω, κύριε Λουκά. 
Πάο) νά κατεβάσω και τί] μικρή βαλίτσα νά 
ταχιό πρόχειρα.

Φεύγει.

ΣΚΗΝΗ VII
Ό  Θ . Λουκάς, Άννα.

Ο ©. Λ Ο Υ Κ Α Σ  [μόνος τον].— Είμαι καθ’ ο
λοκληρίαν σύμφωνος. Νά την πάρη μιά ώρα 
άρχίτερα νά φύγη. Νά μήν όργοΰν. Αυτό τό 
κορίτσι θά πεθάνη. Είνε ένας 'μήνας τώρα 
πού ούτε τρώει, ούτε κοιμάται. “Έγινε σάν τό 
άγιοκέρι. Ώ ς  που θά πάη τέλος πάντων αυτή 
ή Ιστορία;

ΑΝ Ν Α [έπιστρέφουσα]· —  Κύριε Λουκά, δέν 
θάλθετενά δειπνήσετε;

Ο θ. Λ Ο Γ Κ Α 2 [ξερά]. —  Ε{/χαριστώ, ευχαρι
στώ. Πες τους πώς τούς εύχαριστώ. Δέν εχω 
δρεξι. Εύχαριστώ.

Ή "Α ννα κάνει νά φύγη.
“Ακούσε Ιδώ “Αννα. (Σιγά]. — Είνε όλα £- 

τοιμα;
ΑΝ Ν Α (πλησιάζουσα έμπιστευτικά;.—  ’Εγώ έχω 

ετοιμάσει όλα τά πράγματα τής κ. Μίνας, ό,τι 
χρειάζεται νά πάρη μαζί της. Δέν ξέρω μόνο 
τί ώρα θά πλαγιάση ό κύριος. Κ ' έπειτα αυτή 
εκεί πού κάθεται ώς τή μιά κάι διαβάζει. 
“Υπνος δέν τής κολλάει, θάργήση ή κ. Μίνα;

Ο β. λ ο τ κ α ς  — Ξέρω κ ’ έγ ώ , δέν πιστεύω, 
“Ακόυσα νά λέη πώς δέν θέλει νά ίδή τον πα
τέρα της, σήμερα τό βράδι Φοβδπαι μήπως 
ταραχθή, μήπως μέτανοήση. “Ακούσε, Άννα. 

ΑΝ Ν Α — Όρίστε, Κύριε.
Ο β .  Λ Ο Υ Κ Α Σ  — Τρώνε μόνοι τους ;
Α Ν Ν Α  —  Μόνοι τους.
Ο ®. ΛΟ Υ Κ Α Σ — Φαντάζομαι. 
α Ν Ν α — Τοΰ φούσκωσε τό κεφάλι, 
ο  θ. Λ Ο Υ Κ Α Σ  —  Πρόσεξε μήν πής τίποτε 

άπ’ αυτά εΐς την κυρίαν Μίνα, όταν γυρίση. 
ΑΝ Ν Α —  'Εννοια σας, Κύριε.

’Ακούεται κουδούνισμα από μακρυά.

Μέ φωνάζουν, κ. Λουκά, φεύγω.

Ο θ. Λ Ο Υ Κ Α Σ  [μόνος]. —  Τί άνθρωπος, τί 
άνθρωπος! Γυρίζει τό κεφάλι του σά σβούρα. 
Στρατιώτης] σοΰ λέει. Χτυπάει τό πόδι του. 
’Εμπρός μάρς! “Οποιος δέν τόν ξέρει νομίζει 
πώς έχει νά κάμη μέ τόν Μακ-Μαών. “Ε  ’. λοι
πόν. 'Ένα παιδί μπορεί νά τοΰ γυρίση τό κε
φάλι του. Τά ίδια μέ τόν Μάρθα. «Λαμπρός 
νέος, τόν αγαπώ, μοΰ άρέσει δ Μάρθας». "Ενα 
λόγο τοΰ είπαν ; Την άλλη μέρα άλλαξε φύλλο: 
« Ό  Μ άρθας; Έ να  χαμένο κορμί. , .»

ΣΚΗΝΗ VII»
Ό  θ  Λουκάς, Παναγιώτης.

’Από τή & νρα  τ ο ύ  κήπου μπαίνει ό  Παναγιώτης.

Ο  %. Λ Ο Υ Κ Α Σ  —  Καλώς ώρισες. “Εχεις ν&- 
κονσης πάλι τής χρονιάς σου. Σε περιμένει τρεις 
ώρες. Τρέχα τό καλό πού σοΰ θέλω.

Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ [ένφ προχωρεί, κοντοστεκόμενος]. 
—  Τί φταίω §γώ; Πήγα ώς τήν Κηφισιά για 
νάβρω τόν κ. δικηγόρο. "Ωστε νά μοΰ κάμη τό 
γράμμα, έχασα κ ένα τραίνο. « Πάρε τό γράμμα 
μοΰ λέει κι’ αύριο κατεβαίνω ό ίδιος. . »

Ο  ®. ΛΟ ΥΚΑ Σ —  Τρέχα, τρέχα, τό  καλό πού 
σοΰ θέλω-

Ό  Παναγιώτης απομακρύνεται.

*0  θ ·  Λουκάς ξαπλώνεται στήν καρέκλα σιγαλά σάν 
νά σκέπτεται.

Ή  Μίνα αργεί. Άγκαλά είπε πώς δέν θέλει 
νά Ιδη σήμερα τόν πατέρα της. Φοβάται νά 
μή συγκινηθή, νά μήν προδοθή, νά μή μετα- 
νοήση,Έχει δίκαιο. Δέν είνε καί μικρό πράγμα. 
Χρειάζεται θάρρος. Θά πής καλό ήτανε νά 
περιμένη λίγο, μήπως και τά πράγμαια γυρί
σουν, μήπως αντδς δ γέρος άλλάξη κεφάλι. 
“Αλλά ό Μάρθας πάλι τό έβαλε ζήτημα. “Η 
σήμερα ή ποτέ. * Ά κ ου σ ’  έδώ, θείε Λουκά, 
μοΰ λέει. Ή  Μίνα δέν πρέπει νά βρεθή μέσα 
στήν καταστροφή. Δέν πρέπει νά πιή τό πο
τήρι αύτό. Είνε μερικά δηλητήρια, χειρότερ’ άπ’  
αύτά πού σκοτώνουν. Τάποτελέσμαιά τους μέ
νουν σε όλη τή ζωήν. Τί ωραία πού τά λέει 
αύτός ό Μάρθας! Τί αλλο έλεγε; Πού νά τά 
ξαναπής τά λόγια του; «Ταπεινόνουν τή ψυχή, 
έλεγε, καί τήν άσχημίζουν, γιά πάντα». Ναί, 
κάτι τέτοιο έλεγε, μά πιό ώμορφα ακόμα. «*Η 
ψυχή είνε ενα ντελικάτο πράγμα, έπρόσθεσε. 
Πολύ ντελικάτο. Τό τίποτε μ7ΐορεί νά τή χα- 
λάση. “Ενα χρώμα που κόβει, πού ξεθωριάζει. 
Κ ’ έπειτα πάει. Πάει γιά πάντα». Μά τί ωραία 
πού τά λέει αύτό τό παιδί. Ε γ ώ  κρεμιέμαι 
άπ’ τά χείλια του· Καί μ’ αγαπάει. Μοΰ τό είπε
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χίλιες φορές: «Σ ’  άγαπώ, θειε Λουκά, γιατί 
είσαι άνθρωπος άθφος καί αγνός. Δέν έχεις 
πονηρία μέσα σου». Τό καϋμένο τό παιδί. Ή  
Μίνα θά ζήση ευτυχισμένη κοντά του. Βάζω τό 
χέρι μου στο Εύαγγέλιο.

ΣΚΗΝΗ IX
Ό  θ .  Λουκάς, Παναγιώτης

Κατεβαίνει τρεκλίζων 6  Παναγιώτης χωρίς νά Ιδη 
τόν θ .  Λουκά.

Π Α Ν Α Γ ΙΩ ΤΗ Σ —  ’Από τό «να μοΰ μπαίνουν 
[δείχνει τό Ινα του αύτί] κι’  από τό άλλο μοΰ βγαί
νουν. [Μιμείται τήν φωνήν του κ. Βάρδα] ’ Αναί
σθητο ζφον ? [εξακολουθεί χαμηλότερα] Τόν πΐά- 
σανε τά δαιμόνια του πάλι. Σήκωσε καί τό 
μαχαίρι νά μοΰ τό πετάξη στο κεφάλι. Μά 
τοΰ έρριξα μιά άγριοματιά. [Στραβοχυττάζει], 
Ξέρω ’γώ τί περίδρομο είχε μέσα αύτό τό 
γράμμα ; (Μιμείται πάλι τήν φωνήν του κ. Βάρόα]. 
Κτήνος. Έ ν α  γράμμα Ικεΐ, πού τό περιμένω σάν 
καί τί, νά τό σέρνης μέσα στις ταβέρνες. [Ξανα
παίρνει τό ύφος του τραυλίζων]. "Ενα γράμμα! λες 
καί ήτανε τ* Ά γ ια  Μυστήρια. [Γυρίζει σκοντά- 
φτοντας καί μουντζώνει κατά τό σπίτι. Ένφ γυρίζει 
βλέπει Ιξαφνα τόν θεΐον Λουκάν]... Μπά,έδώειοαι, 
κύριε Λουκά; Μέ συμπαθάς. Μέ συμπαθφς 
πολύ. Δέν σ’ Ιστοχάσθηκα. Με συμπαθάς. Μ’ 
έ’πιασε κι’ εμένα τό μπουρίνι μου. Δέν είνε τί
ποτα. Περαστικά. [Φέρνει τό χέρι στό μέτωπο, σάν 
νά χαίρει? στρατιωτικά. Γλυκά]. Μέ συμπαθάς, 
κύριε Λουκά.

υ θ. Λ Ο ίΚ Α Σ  [άπαύώς]. —  Πάλι στά πρά
ματα είσαι, Παναγιώτη. ]Μόνος του] Καλά μαν
τάτα θά είχε άπ’ τόν δικηγόρο του. Φαντά
ζομαι [αναστενάζει].
Π ρός τόν Παναγιώτη, που στέκεται ακόμη μέ τό χέρι 

στό μέτωπο, σαν νά μήν ακούσε.

Στά πράματα είσαι πάλι, είπα. Πήγαινε νά 
κοιμηθής.

Ι1ΑΝΑΙΊΩΤΗΣ —  Όχι, μά τόν άγιο Ίησοΰ 
Χριστό. Νά σέ χαρώ, κύριε Λουκά μου. Έ τσι 
νά μοΰ ζήσης, σταλιά δέν έβαλα ατό στόμα 
μου. Σταλιά, μά τήν ήμερα πού είνε σήμερα. 
Έ τσι, καλή καρδιά, κύριε Λουκά μου, καλή 
καρδιά. Καληνύκια σας (κάνει ύποχλίαεις}, καλη- 
νύκτα σας, κύριε Λουκά. Νά σάς σηκώσω τό 
βάρος, καληνύχτα σας.

υ  ®. Λ Ο Γ Κ Α Σ  —  Καληνύχτα, καληνύχτα.
Φεύγει ό Παναγιώτης. ’Από τό άλλο μέρος άποσύ- 

ρεται ό  θείος Λουκάς, ένφ  ακούεται ενα έλαφρό κου
δούνισμα καί ή Ά ν ν α  τρέχει νάνοίξη τήν αυλόπορτα.

ΣΚΗΝΗ X
Άννα καί Μίνα.

Ένφ προχωρούν πρός τό προσκήνιον.
Μ ΙΝΑ [δειλή]. —  Έκοιμήθηκαν όλοι, Ά ν να ; 
Α Ν Ν Α  —  Ό  κύριος έχει κάμποση ώρα. Ή  

Δις ’Ιουλία τώρα ότι επήγε. “Εχει φώς στήν 
κάμαρά της.

Μ ΙΝΑ —  'Ο πατέρας είνε καλά, Ά ν ν α ; 
α ν ν α  —  Πολύ καλά, κυρία.
Μ ΙΝ Α — Έρώτησε γιά μένα; 
α ν ν α — Σάς επερίμενε. Ύπόθεσε πώς θάρ- 

γήσετε καί πήγε νά κοιμηθή-
ΜΙΝΑ [βγάζει τό ώρολόγι της καί τό ξαναβάζει], 

— Τί άνόητη, δέν εκύτταξα τί ώρα είνε. [Ξανα
βγάζει τώρολόγι της]- — Σέ λίγο . . . Ά χ . Θεέ μου. 
Καί τί νά τοΰ είπε τάχα δ πατέρας;

Α Ν Ν Α  — Μήν κάνετε έτσι, κυρία Μίνα.
Μ ΙΝ Α — Νά ήξερες πώς φοβούμαι, παύμένη 

Άννα. Δέν ξέρω ούτε τί κάνω, ούτε τί λέω.
Α Ν Ν Α — Μήν κάνετε έτσι, κυρία. “Εννοια 

σας.’Εγώ εχω τόν νοΰ μου.Όλα θά πάνε καλά.
ΜίΝΑ — Ά χ , καϋμένη Ά ν ν α  "Αν ή μπορούσε 

νά γίνη άλλιώς.
α ν ν α  —  Μή δειλιάζετε, κυρία.
Μ ΙΝΑ —Ό  καϋμένος δ παπάκης. Ά χ !  Θεέ 

μου.
Α Ν Ν Α — Έννοια σας, κυρία. Τοΰ μπαμπά 

σας θά τοΰ περάση γλίγωρα. Σέ λίγες ήμερες 
θά  είσθε όλοι μαζί. Ε γ ώ  πάω, κυρία, νά ρίξω 
μιά ματιά.

Ή  Μίνα φεύγει πρός τό σπίτι.

ΣΚΗΝΗ XI
*Η Μίνα μόνη της.

Μ ΙΝΑ —  Ό  Παύλος σέ λίγο θά έλθη. Τί 
νά τοΰ είπε τάχα ό μπαμπάς; ’Αλήθεια, ξέ- 
χασα νά ρωτήσω τήν Άννα. Ί σ ω ς  θά  ήξερε.
Τί ήσυχία, Θεέ μου.

Κάθεται σ’ ενα ,ιιπάγκο. ’Ακούονται ήχοι κιθάρας 
πού έξακολουθοΟν σά μακρυνή ΰπόκρουσι σ’ όλον τόν 
μονόλογο της Μίνας.

Μά τί είνε;  ακούει). Μία κιθάρα κλαίει 
μακρυά. Πώς κλαίει, πώς κλαίει ή κιθάρα ! 
[Κοιτάζει γύρω της!· Τί ήσυχία! Ό λ α  κοιμούν
ται γύρω τόσο γλυκά, τόσο ειρηνικά. Ό λα 
κοιμούνται. Τά φύλλα, τά λουλούδια, ή χλόη. 
Γιατί νά μή κοιμούνται; Καθετί σφίγγει τήν 
Αγάπη του σιμά του καί κοιμάται κι’ δνειρεύε- 
ται. [Κοπάζειψηλά). Π όσα άστρα, πόσα αστρα 
ψηλά, δεμένα, αγκαλιασμένα, ταίρια-ταίρια. 
Κ ’ εγώ άγρυπνώ μονάχη, σ ’ ολη τήν πλάσι
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Μονάχη. Ποτέ δεν ένοιωσα τόσο τη μοναξιά 
μου. Μοΰ κάνει φόβο. Θέλω νά ξυπνήσω τα 
λουλούδια, τα φύλλα, τή χλόη, θέλω νά τά ξυ
πνήσω για συντροφιά μου. Νά τούς πώ χά 
μυστικά μου. . .Μια φορά ξέρανε δλατά μυ
στικά μου, τά λουλούδια. Κάθε λουλούδι έ
κρυβε άπό ένα μέσα στά φύλλα του. Κ ’ έλεγα 
στα τριαντάφυλλα: Κρύψε, κρύψε το καλά τώ- 
ραιο τό μυστικό μου, μέσα στην καρδιά σου, 
κρύψε το και μην τό πής μηδέ στην άσπρη 
πεταλούδα. Καί τώρα. Και τώρα έχω ένα με
γάλο μυστικό και κοκκινίζω νά τό πώ καί στά 
λουλούδια. Κ’ είνεβαθειά μέ στην καρδιά μου. 
Κ’ είνε ή καρδιά μου σαν τριαντάφυλλο κλει
στό. Καί τής λέω : Κρύψε το; κρύψε το καλά 
τό μυστικό μου καί μην τό πής μηδέ. · . καί 
πες το στην άσπρη πεταλούδα, τής άγάπης 
μου. "Αχ! Παύλο μου, πώς αργείς.

Έ ν φ  ή Μίνα βρίσκεται σ 'Ικ σ τα σι, ό Παύλος προ" 
χωρεΐ άπό τό βάθος τον κήπου χωρίς νά ιόν άντιλη' 
φθή ή Μίνα. Στέκεται μιά στιγμή καί τήν. κυττάζει-

ΣΚΗΝΗ XII

Παύλος, Μίνα.

Π Α Υ Λ Ο Σ [μόνος του]. —  Τί στιγμή, αλήθεια ! 
Νά κάνη κανένας τωραιότερο έργο τής ζωής 
του μέ τον τρόμο τού κλέφτη. Κλέφτης. Μή
πως δέν είμαι; “Ερχομαι νά κλέψω τήν ευτυ
χία άπό τά χέρια τής δυστυχίας. [Προς τήν Μίνα]. 
Μίνα, Μίνα μου. . .

Ξαφνίζεται ή Μίνα καί τινάζεται άπάνω. Ή  Μίνα. 
κάνει νά προχωρήση άπάνω του, μά στέκεται, άκαυμπφ 
σ ’ svα  δένδρο μ ' ένα σιωπηλό λυγμό. Ό  Παύλος 
προχωρεί καί τήν αγκαλιάζει. ‘Ακούεται πάλι ή κι
θάρ α . Μένουν Αγκαλιασμένοι λίγα δευτερόλεπτα.

Π Α Υ Λ Ο Σ —  “Ολα σου τά δάκρυα κατέβηκαν 
στήν καρδιά μου. Κ ’ ένας κήπος άνθισε μέσα 
μου, Μίνα.

ΜΙΝΑ — Παύλο μου, Παύλο. [Συνερχόμενη ] 
Λοιπόν;

ΠΑΥΛΟΣ —  Έτελείωσε. Πρέπει ν ά  φύγωμε. 
ΜΙΝΑ [οπισθοχωρεί λιγάκι], —  Παύλο, σέ φο

βούμαι. (Τού σφίγγει τά χέρια νευρικά] Μοΰ κάνεις 
φόβο, Παύλο μου. “Αχ I θεέ μου. Φύγε Παύλο, 
8ν μ άγαπρς, φύγε. Σέ φοβούμαι.

Π Α Υ Λ Ο Σ  — Είσαι άνόητη, Μίνα.- ΐΤήν τραβφ 
κοντά του] Τρέμεις.

Μ ΙΝ Α—  Άφίστε με, κύριε Παύλο, άφίστε με 
νά φύγω. Τί είνε αυτό πού κάνω; Τί έκαμα; 
Άφίστε με νά φύγω.

ΠΑϊΑΟΕ— Μίνα, παιδί μου, τί είνε αίάά 
πού λές; Είσαι νευρική. . .

ΜΙΝΑ [σηκώνει έξαφνα τά μάτια της καί κυττάζει. 
Σάν ένας σπασμός νευρικός συστέλλει τό σώμα της.—
Κύριε Παύλο! Ά χ !  Παύλο μου. Τί σού είπα; 
Μέ συγχωρεΐ; δέν ξέρω τί λέω. Δέν ξέρω τί 
θέλω. Ά χ ! Θεέ μου. Νά πέθαινα.

Π Α Υ Λ Ο Σ [αυστηρά].— Είσαι ανόητη, Μίνα. 
Κάθισε λιγάκι. ’Εσύ τρέμεις ολόκληρη. [Τήν 
καθίζει κοντά του. Περνφ τό χέρι του γύρω άπό τό 
λαιμό της. "Ενας λυγμός πιάνει τήν Μίνα Φέρνει τό 
μαντύλι στά μάτι« της. Ό  Παύλος τής χαϊδεύει τό 
κεφάλι]. ’Ανόητο κορίτσι.

ΜΙΝΑ — Δέν ξέρω, Παύλο. Φοβούμαι. ‘ Η 
καρδιά μου τρέμει Πώς τρέμει ή καρδιά μου.

Π Α Υ Λ Ο Σ  [τήν καθησυχάζει Μέ τόνο γελαστό]. 
—  Φοβάσαι; Τί; Ό λ α  είνε τόσο ήσυχα γύρω 
μας. “Ολοι κοιμούνται. Ψυχή δεν άνασαίνει. 
Σέ λίγο θά είμαστε μακρυά. Τό φεγγάρι θά 
φωτίζη τό δρόμο μας. θά  σ’ έχω στήν άγκα- 
λιά μου. Θά είμαι δικός σου. [Τής σφίγγει τό 
χέρι] Έ λ α ! γίνου γενναία. Φοβάσαι τί;

ΜΙΝΑ [τόν κυττάζει τρομαγμένη]. — Φοβούμαι· 
Σε φοβούμαι, Παύλο. Ά χ ! πώς ντρέπομαι πού 
λεω τέτοια λόγια. [Κρύβει τό πρόσωπό της στά 
χέρια]. Παύλο, Ισένα φοβούμαι. Σέ φοβούμαι 
καί σ ’ αγαπώ.

Π Α Υ Λ Ο Σ  [σοβαρά]. —  Μίνα. Αύριο θά γελάς 
μ’ αυτούς τούς φόβους. Γίνου γενναία. Ή  
ώρα δέν μάς περιμένει. Είνε Ιπικίνδυνο νά 
μένωμε Ιδώ. Πρέπει νά φύγωμε. Τό αμάξι θά 
περιμένη στη γωνία τού κήπου. Σήκω. Σκεπά
σου καλά. Μήπως κρυώνεις; (Τήν τυλίγει μέ τήν 
έσάρπα].

ΜΙΝΑ [Παίρνειθάρρος|. — *Α I ναί, Παύλο μου. 
Είμαι γελοία. Τό καταλαβαίνω. Μή μέ περι- 
^οίζί)?· [Ξετυλίγει τήν εσάρπα της]. Ούφ ! τό αί
μα μοΰ έρχεται στο πρόσωπο. Κρυόνω καί 
ζεσταίνομαι. Τά μάγουλά μου είνε φωτιά 
[φέρνει τής παλάμες στά μάγουλα]. Ουφ! πώς καίω. 
Πρέπει νά πηγαίνωμε. Έ 1  Δέν είπες έτσι; 
Παύλο μου. Σέ υπακούω, πες μου τί θέλεις 
νά κάμω.

Π Α Υ Λ Ο Σ  (Πιάνει τό κεφάλι της μέ τά δύο χέρια 
καί τήν φιλεΐ στό μέτωπο].-— Μίνα μου. Σ ’ εύχα- 
ριστώ. Είσαι γενναία.

Μ ΙΝΑ [μέ τόνο χαριτολογίας]. — Μ’ άγαπφς έτσι 
περισσότερο, Παύλο;. . . “Ας μπορούσα νά εί
μαι πάντα γενναία. . .

Π ΑΥΛΟΣ— “Ας μπορούσες νά ήσουν πάντα 
δειλή. Ποτέ δέν είδα ώμορφότερη τή δειλία. 
[Τήν κυττάζει στά μάτια]. Κ ’ή γενναιότης ποτέ δέν 
έλαμψε λαμπρότερα. “Ω ! δς ήσουν πάντα γεν
ναία. Ά ς  ήσουν πάντα δειλή καί πάντα γεν
ναία. . .  [Τή φιλεΐ].
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ΜΙΝΑ —  Παύλο, μ’ εφίλησες άλλη φορά;
Π α ύ λ ο ς  — Χίλιες φορές καί καμμία.
Μ ι ν α  —  Κάθε φ ιλ ί  σου νομίζω πώς είνε τό 

πρώτο. Πάμε, Παΰλο. Πάμε. Φοβούμαι μή 
φοβηθώ. Τ ά  φύλλα των δένδρων ταράζονται, 
σάν νά μάς κατασκοπεύουν.

Π Α Υ Λ Ο Σ — Είνε τό προαίσθημα τού φωτός. 
Σέ λίγο θάνατείλη ή Σελήνη.

Μ ΙΝΑ —  Πάμε.
Π ΑΥΛΟ Σ — Ή  Ά ννα  θά έλθη. θ ά  μάς πή, 

οταν είνε ή στιγμή. 'Ο δρόμος πρέπει νά είνε 
έρημος. Μείνε δύο λεπτά, Μίνα. Τό σκοτάδι 
μάς σκεπάζει άκόμα.

Μ ιν α  [εύθυμη]. — “Ωχ, εξέχασα. Μιά έ ν θ ύ -  
μησι άπό τον κήπο μας, [μέ σνγκινησι). Θά κό
ψω τό τελευταίο τριαντάφυλλο.

Π Α Υ Λ Ο Σ  —  Μή λές ποτέ αυτή τή λέξι, Μίνα.

Ή  Μίνα κάνει δύο βήματα, σκύβει σέ μία τριαντα
φυλλιά καί κόβει ένα τριαντάφυλλο. Τ ό  βάζει στό 
στήθος της-

Μι ν α  —  Ά χ !  Έτσίμπησα τό χέρι μου. Έ ν α  
άγκάθι [Κυττάζει τό τριαντάφυλλο]. Μιά σταλα
ματιά αίμα έπεσε άπάνω στό τριαντάφυλλο^ 

Π Α Υ Λ Ο Σ [προσπαθεί νάστειευθή]. —  Θυσία 
στους Ιφεστίους θεούς. Καί τώρα θά κτίσωμε 
μίαν άλλη στέγη για τή νέαν ευτυχία μας. Ή  
νέα ευτυχία ομοιάζει μέ τό νέο κρασί. Πρέπει 
νά το  μεταγγίζη κανένας.

Μ ΙΝΑ [παίζουσα]. — Παύλο, σέ αγαπώ. Σού 
τό είπα αλλη φορά;

Έ ρ χετα ι ή "Αννα.

Α Ν Ν Α  [πρός τόν Παύλον]. — Κύριε Παύλο. Το 
αμάξι είναι στη γωνία. Ό  δρόμος είνε έρη
μος. “Ενας χωρικός επέρασε κ’ Ιχάθηκε στήν 
άκρη τού δρόμου. Τά πράγματα είνε μέσα 
στό αμάξι.

Π Α Υ Λ Ο Σ  [πρός τήν Άννα]. —  Ευχαριστώ 
Ά ννα. Πήγαινε κ’ έμπα στό άμάξι.

Φεύγει ή Ά ν ν α . Ό  Παύλος πιάνει τήν Μίνα άπό 
τό χέρι. Π ροσπαθεί νά τής δώση θάρρος. Ή  Μίνα 
στό διάστημα α ϊτό  φαίνεται έκστατική.

’ Εμπρός !
Μ ΙΝΑ [ταράσσεται- σέ άλλοφροσύνη}. - Παΰλο, 

τί ζητείς άπό μένα; Τί θέλεις; Νά πάμε; 
Π ού ;. . . Είνε ή ώ ρα ;. . . Ά ! δέν είνε ώρα 
ακόμη. Ποτέ δέν είνε. “Αχ! Θεέ μου.Τί κάνω; 
Τί λέω;. . . Όχι, Παύλο, όχι. Ποτέ. Φύγε, 
φύγε, ά'φισέ με. Μην είσαι κακός. Φύγε. Μή 
μέ παίρνης μέ τή βία, Μ ή ! Είνε κακό. Ά λ-

λοίμονο! Είσαι άκόμα Ιδά>. Θά βγή τό φεγ
γάρι. θ ά  μάς ϊδοΰν. “Ω ! τρύγε Παύλο, φύγε. 
Αύριο, αύριο πάλι θά έλθης. θ ά  σέ περιμένω 
κάτω άπό τά δένδρα. Παΰλο. Είσαι κακός. . .

ΠΑΥΛΟΣ —  Μίνα. Για όνομα τού Θεού. 
'Ησύχασε. Παραληρείς. Δέν έχομε καιρό. Πρέ
πει νά φύγωμε.

ΜΙΝΑ [σέ άλλοφροσύνην], —  Τί είπες; Νά φύ
γωμε ; ΙΙοιός τό είπε αύτό; ’Εγώ δέν τό είπα. 
Όχι.
’ 011 Α ΥΛΟ Σ — Μίνα. . . [προσπαθεί νά τήν άγκα- 
λιάσχι]

Μ ΙΝΑ —  Μή, Παύλο. Μή. Μή μ’ αγγίξης. 
“Ησουν τόσο εύγενής, Παΰλο. Ποτέ τό χέρι 
σου δέν άγγισε επάνω μου. "Ησουν τόαο λε
πτός.

Π Α Υ Λ Ο Σ —  Θεέ μου. Παραλογίζεσαι Μίνα. 
“ Ελα στον εαυτό σου. ]Τήν κυττάζει στά μάτια], 

Μ ιΝ λ  —  Μή μέ κυττάζεις, Παύλο. Μή 
Ά φ η σέ  με νά φύγω. Τό βλέμμα σου είνε 
άγριο απόψε Μοΰ κάνει φόβο.

Π Α Υ Λ Ο Σ — Μίνα, παιδί μου. Μέ κάνεις δυ- 
στυχισμένον. Έλα. Πρέπει νά φύγωμε.

ΜΙΝΑ — Τί είπες. Νά φύγω; [Ανατινάζεται 
πρός τά πίσω] Ποτέ. Καί αύριο. Αύριο θά ξν- 
πνήση ό πατέρας. Αύριο θά ξυπνήση καί θά 
μέ ζηιήση. «Μίνα» θά είνε ή πρώτη του λέ- 
ξις. « Μ ίνα» έλα, παιδί μου, νά σέ φιλήσω. Καί 
κανένας δέν θά τού άποκριθή. Καί ή Ιουλία; 
(Έξαφνα μέ τόνον αυστηρόν] Πες μου, Παΰλο ; 
Είνε άλήθεια πώς σ ’ έκλεψα άπ’ τήν Ιουλία; 
Πές μου. Τήν αγαπούσες;

Π Α Υ Λ Ο Σ — Θεέ μου. Τί είνε αυτά πού λές, 
Μίνα. Ποτέ δέν αγάπησα, ποτέ δέν μ’  αγά
πησαν [σέλίγο] ούτε μ’ αγαπούν.

MJI/A [Τ ή ν  πιάνουν-λυγμοί] — Παπάκη μου, 
Παπάκη. Γλυκέ μου παπάκη. Παύλο μου, 
Παΰλο [κλαίει].

Π Α Υ Λ Ο Σ  — Ούτε μ’ άγαποΰν. Χαϊρε Μίνα. 
Χαΐρε για πάντα 'Η  ευτυχία μαζί σου.

Κάνει νά φΰγΐ)

Μ ίΝ Α  [ώς συνερχόμενη] —  Παύλο, Παύλο μου. 
Τί είν’ αύτό πού βλέπω; Φεύγεις Παΰλο; Μά- 
φίνεις; Θεέ μου, ’Ονειρεύομαι; Παύλο μου. 
[πέφτει στό λαιμό του) Δέν έφυγες. Είσαι Ιδώ. 
Πάρε με μαζί σου. Δέν έχω, δέν έχω πατέρα, δέν 
έχω σπίτι, δέν έχω τίποτε. Είμαι δική σου. 

Π Α Υ Λ Ο Σ — Μίνα. Σέ ξαναβρίσκω, (τή φιλεί). 
Φεύγουν

ΑΓΛΑΪΑ
[Έπεται τό τέλος] ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
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Λ Ο Γ Ο Ι  Κ Α Ι  Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι

Ξ ύ λ ο ν  άηιλέχητο*...

ΤΑ  βάρβαρα κουδούνια τών σχολείων —  τά κου
δούνια τά όποια λέγονται κώδωνες — άρχισαν νά 

σημαίνουν είς τήν αύλόθυραν τών σχολείων. Ό  συν
αγερμός των μικρών Ανθρώπων Αρχίζει. ’Από τούς 
αγρούς, Από τά περιγιάλια, Από τό ήουχον σπίτι, Από 
τόν άτάραχον ύπνον, Από τό άθώον καί Ανθρωπιστι
κόν ξενοίασμα, Από τήν δημιουργίαν τού παιγνιδιού 
καί τού ψσματος καλούνται οί μικροί άνθρωποι νά 
καθίσουν είς τά μαύρα στενόχωρα θρανία, εμπρός είς 
τόν μαύρον πίνακα καί είς τον πλέον μαΰρον διδά
σκαλον, διά νά μάθουν τά αγράμματα, τού θεού τά  
πράματα».

Τί θλιβερά είσοδος, αλήθεια 1 είς τήν ζωήν. Καί 
τί πλάνη νά νοαίζωνται τά γράμματα πράγματα τού 
θεού, αύτά πού ομοιάζουν τόσον ολίγον μέ τάς ωραίας 
δημιουργίας τής θεότητος- Κ αί δμως τά  μικρά κ ε
φαλάκια πού σκύβουν επάνω είς τά θρανία εννοούν 
πολύ καλά τήν άπάτην. Ξέρουν πολύ καλά οί μικροί 
άνθρωποι ότι τά πράγματα τού θεού είνε έντελώς 
διαφορετικά, πράσινα, γαλανά, κόκκινα, δροσερά, γλυκά 
καί ώραία. Καί πρό πάντων δτι δεν είνε δύσκολα, 
βασανιστικά καί δύστροπα. Δέν είμπορούν νάπατη- 
θούν. Τά ¿γνώρισαν καλά τά πράγματα τού θεού είς 
τήν εξοχήν καί είς τό περιγιάλι καί όσα δέν ¿γνώρι
σαν Ακόμα τούς τά ¿ψιθύρισε μυστικά δ  θεός μίαν 
φοράν είς τά μικρά τους αύτάκια. ’Εννοούν πολύ καλά 
ότι ό λ ' αύτά τά δύσκολα καί δύστροπα πράγματα, ιά  
όποϊα τρυπούν τό κεφάλι διά νά στοιβαχθούν μέσα 
είς τά μικρά τους κεφάλια καί τά όποία είνε κλει
σμένα μέσα σέ βιβλία καί πίνακας καί τά όποια κου- 
βαλεΧ κάθε ήμέραν ό  μαύρος καί χλωμός διδάσκαλος 
μέ σννοφρυώσεις, κραυγάς καί κτυπήματα δέν ομοιά
ζουν καθόλου μέ τά πράγματα τού θεού. Καί πολλές 
φορές ή βαθύτατη ειρωνεία τών άθώων ψυχών θάν- 
ιιμετωπίζη μέ φρίκην τόν φοβερόν τύραννον, καί θά  
τούς φαίνεται δτι Απάνω είς τήν καθέδραν Αγωνίζε
ται νά βγάλη Από μέσα του μίαν σπείραν δαιμόνιων 
διά νά τά στείλη νά κατοικήσουν μέσα είς τό μικρόν 
του ποίμνιον, ώς νά ήτο ή αγέλη τών χοίρων τής 
παραβολής. Καί δμως τ ί  νά κάμουν ! Μέ μίαν πνιγ- 
μένην διαμαρτυρίαν σκύβουν τά  μικρά κεφαλάκια ε 
πάνω είς τά μαύρα θρανία, καί τό τρυπάνι τού διδα
σκάλου τρυπρ, τρυπρ καί συσοωρεύει τά  πράγματα, 
τά δύσκολα καί τά άσχημα μέ τά όποΐα τό εύμορφον 
ζώ ον γίνεται ενας άσχημος άνθρωπος.

"Ετσι σιγά ·  σιγά ιά  μικρά κεφαλάκια συνειθίζουν 
καί δμως υποτάσσονται χωρίς διαμαρτυρίαν καί χω- 
ρίς γογγυσμόν. Σιγά ·  σιγά λησμονούν ακόμη τά ώ -  
ραια καί ταληθινά πράγματα τού θεού καί παρακα- 
λούν τά φεγγάρι, τό ερωτικόν φεγγάρι, νά τούς φέξη 
νά περπατούν, «νά πηγαίνουν στό σχολειό, νά μαθαί
νουν γράμματα c o ö  θεού τά πράματα». Έ τ σ ι  κανείς 
συνειθίζει «Ις δλα. Κ ’  έτσι οί άνθρωποι μέ τόν καιρόν 
γίνονται βιβλία καί μαυροπίνακες καί άσχημίζουν τήν 
πλάσιν καί λησμονούν τά μυστικά λόγια πού τούς I -  
ψιθύρισε μίαν φοράν ό  θεός είς τά μικρά τους αύτά
κια. Τ ί θλιβερά πράγματα πού συμβαίνουν,^είς τόν 
κόσμον ί Και όμως τά γρ ά μ ρ μ α τα  — σου τό έρκίξο- 
ζομαι, διδάσκαλε, είς τήν άγΑπην μου —  είμπορού-

σαν νά είνε τού θεού  τά  πράγματα, γαλανά, πρά
σινα, δροσερά καί ώ ρ α Χ α ...

Τ ά  βάρβαρα κουδούνια άρχισαν νά σημαίνουν είς 
τήν αύλόθυραν τών σχολείων. Ε μ π ρ ός, μικροί σκλά
βοι ! Τ ά  μαύρα θρανία σάς περιμένουν. Ή  μαυρίλα 
τους μένει ακόμα κ’  εμένα μπροστά είς τα μάτια 
μου. Ή  μητέρα μου, ή  φτωχή μου μητέρα, μού Ιλε- 
γεν δταν έσήμαινε τό κουδούνι τού σχολείου: « Ά ν 
θρω πος αγράμματος, ξύλον άπελέκητον». Κ ’ έπήγα 
κ’  έγώ είς τό σχολεΧον καί μ ' έκλάδευσαν καί μ’ έκαύ- 
ρευσαν καί δέν έμεινε πρασινάδα επάνω μου Καί τώρα  
κλαίω μίαν ζω ήν χαμένην. ”Ω ! άς έμενα πάντα ξύ
λον άπελέκητον».

Π . Ν β.

Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Κ  ί μ ι α ν  Μ ι χ α ή λ  i  d i j s ·  Σ ά ν  Ζ ω ή  καί οάν Π α ρ α 
μ ύ θ ι . ‘ Α θ ή ν α ι , E x S o a is  ι Π αναάηνοίων» 1 9 0 7 .

ΕΝ Α  μεγάλο χάομα ¿μεσολάβησε από τό πρώτον 
βιβλίον τού κ. Μιχαηλίδη εως αύτό πού είδε 

τό φώς τάς ημέρας αύτάς. Διότι τό «Σάν Ζωή 
καί σάν Παραμύθι» δέν είνε τό πρωτότοκον. Νέος 
πολύ άκόμη ό  συγγραφεύς έξέδωκε υπό τόν τί
τλον «Σελίδες Ημερολογίου» ένα βιβλίον πολύ λε- 
πτογραμμένον, γεμάιον άπό μίαν νεανικήν συγκίνη- 
σιν, πού εις πολλά (ιέρη άγγιζε τά σύνορα τής ποι^- 
σεως- δσον ενθυμούμαι. Έ κ το τε  ό κ. Μιχαηλίδης α
φιέρωσε τήν ζω ήν του, τήν σκέψιν του, την καρδίαν 
του είς τά «Παναθήναια». "Ολη ή μακρά καί πλαυσία 
αύτή σειρά των τόμων τών «ΓΙαναθηναίων/·, περισ
σότερον άπό εργον εκδοτικόν εΐν' Ιργον τής ψυχής 
του καί τής αγάπης ταυ. Ό  Βαλέτ άφοσιωθείς είς 
τόν «Γαλάτην Έ ρμήν» έκαμεν Οριστικός απιστίας είς 
τήν φιλολογίαν μέ τήν όποιαν πρωτοάρχισε. Ό  κ. 
Μιχαηλίδης δέν εφθασεν είς τόσην απιστίαν. Μέ τήν 
λεπτοπαρατήρητην κριτικήν τής ζωγραφικής καί μ' 
ένα διηγηματάκι πού καί πού, δέν άφισε μίανστιγ- 
μήν νά πιστευθή ότι ό  παλαιός άνθρωπος άπέθανε 
μέσα του. Σήμερα μας δίδει είς ίνα λευκόν, παρθε- 
νικόν τόμον, μίαν σειράν άπό τά διηγήματα αύτά, 
μ' Ινα ώραίον καί βαθύτατα υποβλητικόν τίτλον. Ό  
τίτλος είνε πολύ εκφραστικός τής φυλής των διηγη
μάτων αύτών. Ό  συγγραφεύς μέ τήν λεπτήν του πα- 
ρατήρησιν, μέ τήν διακριτικήν του συγκίνησιν, μέ 
τήν ιδιαιτέραν του άγάπην πρός τάς αποχρώσεις τών 
πραγμάτων, δεν Αρπάζει τήν ζωήν μέσα είς τόν 
λέβητα όπου βράζει καί χοχλακφ. Ή  ζω ή πού περνφ 
μέσα άπό τό βιβλίο του είνε «σά ζω ή ». Ά λ λ ' ούτε 
τήν άρπάζει μέσα είς τά σύννεφα τού παραληρήμα
τος, Ικεϊ όπου ή  ζω ή  γίνεται παραμύθι. Γό παραμύθι 
πού μάς διηγείται δ κ. Μηχαηλίδης είνε »σάν παρα
μύθι». 'Ανάμεσα ζω ή ς καί παραμυθιού ζή ό κόσμος 
τού Αγαπητού συγγραφέως. Ο ί ήρωές του, τά πλά
σματά του, αί σκηνογραφίαι του. τά τοπία του, δέν 
δίδουν κλονισμούς, ούτε ρίγη, ούτε δάκρυα, δέν ξεχω 
ρίζουν ούτε μέ μίαν σφραγίδα πυροτυπωμενην. Α π ο 
τελούν όμω ς,Ινα κόσμον συμπαθητικόν, μέσα είς τόν 
όποιον ζή  κανένας δλίγας ευχάριστους στιγμάς, είς 
μίαν συναναστροφήν ευγενικών ψυχών.

Δέν θ ά  κάμω ξεχωρίσματα είς τά όλίγα διηγήματα
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πού αποτελούν τόν τόμον τοΟ άγαπητού μου φίλου. 
Δέν ήξεύρω διατ’ι μου φαίνεται, π ώ ς άν έπιμείνω e l ;  
τό ενα, θάδικήσω τά άλλα. Καί «n ob lesse  ob lige». 
Είνε ολα τόσον ευγενικά καί τόσον αδελφωμένα χα'ι 
τόσον στερημένα άνισότηχος, ώστε νομίζει κανείς πώς 
έγράφησαν όλα εις μίαν σταθερόν διάθεσιν άβράς 
καί μελαγχολικής άντιμετωπίσεως τής ζω ής. Μία άνά- 
λογος διάύεσις καί Ιδιοσυγκρασία απαιτείται διά νά 
τά αίσ3αν}ή κανείς καί νά τάγαπήση. Καί όπως διά 
μερικά πράγματα υπάρχουν ώρισμέναι στιγμαί — διατί 
όχι καί διά τήν τέχνην —  όσοι Ιχουν είς-τήν βιβλιο
θήκην των τό λευκόν αύτό καί συμπαθητικόν βιβλια
ράκι, 3 «  ευρουν στιγμάς είς τήν ζω ήν τω ν πού θ ’ 
άποζητήσουν τήν συντροφιά του. Έ γ ώ  τουλάχιστον 
πριν τό τοποθετήσω είς τήν έφεδρείαν τής βιβλίο 
θήκης μου, τοίι υποσχεθηκα άλλην μίαν άντάμωσιν.

Π . Ν β·

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Ν έ α  Σ κ η ν ή · .  Ό  'Α ν θ ρ ω π ο ς  τή ς  'Β μ έ ρ α ς , κο>· 

μ ψ δία  «Í? π ρ ά ξ ε ι ς  τρ ε ις , υ π ό  Τ ίμ ο υ  Ιβ ω ρ α ϊτ ιν η .

Ο ήρως τής φάρσας αυτής χωρίζει τήν σύζυγόν 
του, ή  οποία υπανδρεύεται έκ νέου μ ’ ενα ταγμα

τάρχην. 'Ο  πρώτος της ούζυγος, φυγόστρατος, προ- 
όίόεται, συλλαμβάνεται, καί όλίγον μετά τό διαζύγιον 
γίνεται φαντάρος· άποαπάται δ έ  κατά τύχην ώ ς Υπη
ρέτης εις τήν οίκίαν τοΰ ταγματάρχου, Οπου άπρσό- 
πτως συναντάται μέ τήν πρφην του. Οΰτω αύτή λαμ
βάνει τήν ευκαιρίαν νά τόν έκδικηθή, νά τόν έξευτελίση 
καί νά tou χαλάση τά σχέδια διά μίαν πλουσίαν I -  
παρχιώτισσαν, τήν οποίαν ¿προσπαθούσε νά βάλη στό 
χέρι, προσποιούμενος τόν "Ανθρωπον τής 'Ημέρας.

Ή  ύπόθεσις, διά φάρσαν, είνε άρκετά έξυπνη καί 
δίδει αφορμήν είς μερικός σκηνάς κωμικοιτάτας. Δυς- 
τυχώς χό σύνολον δεν είνε τέλειον. Ό  κ Μωραΐτίνης, 
ώς απέδειξε καί μέ τόν περυσινόν του ".Μαραθώνιον 
Δρόμον» έχει μίαν φυοικήν ψαιόρότητα σπανίαν καί 
είνε συχνά εΰτυχής είς τάς έπινοίας του. Δέν κατα
βάλλει όμως τήν άπαιτουμένην προσπάθειαν καί 
προσοχήν ώστε νά  κάμνη τά  έλσφρότατα αύτά έργα 
τ ο υ  άρτι«. Είνε πάντοτε γεμάτα χάσματα, αντιφάσεις, 
άπιθανότητας καί αυθαιρεσίας άσυγχωρητους Ν ομ ί
ζει κανείς ότι τά γράφει κάποιος εύφυής βιαστικός 
καί άφηρημένος. Καί είνε κρίμα, διότι τά προτερή
ματα ιού κ. Μωραϊτίνη δεν χά έχουν οί προσεκτικώ- 
τεροι καί κανονιχαίτεροι.

Ό  « “Ανθρωπος τής Η μ έρ α ς» , κυρίως χάρις είς 
τήν γ ' πράξιν καί είς τόν κ. Σαγιώρ, ό  όποιος ώς 
φαντάρος κάμνει θαύματα, ήρίθμησε πολλάς παρα
στάσεις.

Ό  ’ Τ υ φ λ ο σ ο ύ ρ τη ς  -, δ ρ ά μ α  ε ίς  π ρ ά ξ ιν ,  
ν π ο  1. Δ ε λ η κ α τερ ίνη

ΤΟ  δραματάκι αύτό εΐνε ή ιστορία ενός ανδρογύνου, 
τό  όποιον ζηλεύεται φριχτά καί χωρίς αίτίαν  

φαιδρά Ιστορία, και μ έ  πολλήν χ ό ρ ιν  βα λμ ένη  είς τήν 
σκηνήν, ή όποία όμως τελειώνει τραγικώτατ». Διότι 
δ ζηλότυπος σύζυγος σκοτώνει είς τό τέλος'τήν γυναι
καδέλφην του καί τόν μνηστήρα της, έκλαμβάνων αύ- 
τούς ως τήν σύζυγόν του καί τόν εραστήν ιης.

Ή  άπρόοπτος αύτή λύσις δέν ικανοποίησε τό κοι
νόν, καί οί θεατρικογράφοι τών εφημερίδων τήν ¿χα
ρακτήρισαν ώ ς  ¿ταιριαστήν. Ά λ λ ’ ό  ουγγραφεύς, είς 
μίαν ουνέντευξίν του, έπιμένει ότι έχει δίκαιον. Διότι, 
λέγει, ή Ιδέα τοΰ έργου του άπήτει είς τό τέλος μίαν 
καταστροφήν άποδεικνύουσαν, ας εΐπωμεν, τά  δλέθρια 
αποτελέσματα τής ζηλοτυπίας. Δέν Ιχομεν είς τούτο

άντίρρησιν, συμφωνοΰμεν μάλιστα μέ τόν συγγραφέα 
οτι ό  διπλούς φόνος έρχεται άρκετά φυσικά, φυσικό
τατα εστω, όπως ήμποροΰσε νά συμβή καί είς τήν 
ζω ήν. ’Αλλ’ εκείνο τό όποιον δέν εννοεί, ή δέν θέλει 
νά έννοήση ό κ. Δεληκατερίνης, είνε Οτι ή λύσις αύτή 
δέν συμβιβάζεται οχι πρός τήν ιδέαν, άλλα πρός τήν 
υφήν τού ολου έργου του. Καίδν ύποθέσωμεν ότιή μ π ο- 
ρούσε νά γίνη καί έτσι, πάλιν έπρεπε νά πρρηγηθοΰν 
μερικά πράγματα, τά όποία νά προδιαθέσουν φυχολο- 
γικώ ς  τόν άκροατήν.

’ Αν προσέξη ό κ. Δεληκατερίνης, θ ά  ίδή ότι όλα 
τα καλλιτεχνικό εργα, τά όποία έχουν τραγικόν τέ- 

έχουν καί τόν χαρακτήρα  τού συνόλου διάφορον. 
Και είς τήν φαιδρότητά των άκόμη λανθάνει κάποια 
αόριστός μελαγχολία καί σιγά-σιγά γεννάται κάτι ώς 
προαίσθημα . ..’Αλλ’ άν ή παρατήρησις αύτή, Ιντελώς 
αισθητικής φύσεως, διαφεύγη τήν άντίληψιν τού μή 
καλλιτέχνου, έλπίζομεν οτι θ ά  έννοηθή καλλίτερα μιά 
αλλη. Τ ό ότι δηλαδή fjto πιθανόν νά συμβή είς τήν 
ζωην δ διπλούς φόνος, καί απαράλλακτα εστω όπως 
τον προετοίμασεν ό ουγγραφεύς, δέν άρκεί νά δίκαιο- 
λογηση τήν τελικήν μετατροπήν μιας com édie είς 
τραγφδίαν. Π οτέ τό τνχαΤον—  κ- έδώ κυρίως πρόκει- 
Χ“ ι_ πεθ ι τυχαίου, — δέν άποτελεί τήν λύσιν ένός σοβα
ρού έργου. Τ ό πολύ -  πολύ νά χρησιμεύση είς τήν 
πλοκήν. Διά τήν λύσιν χρειάζεται τό μοιραίον καί τό 
αναποδραστον, ο,τι εξάγεται όχι μόνον λογικός, άλλα 
και αναγχαίω ς  άπό τά δεδομένα. Ή  λύσις τού «Τυφλο
σούρτη» έξελέχθη καί προηιοιμάσθη ν π ό  τοΰ ονγ- 
γραφεως χαριν τής ιδέας  του, όπως τό είπε καί ό ϊ -  
οιος. Δεν εΐνε τό ουσιαστικός άναγκαΐον. Τ ό δράμα 
λοιπόν, άφού δράμα τό ήθελεν ό  ουγγραφεύς, δέν είνε 
πλέον δράμα. Εΐνε κάτι τό όποιον άντίκειται τελείως 
είς τό νόημα καί είς τήν ούσίαν της Τέχνης. Καί διά 
να έγινετο εργον, θ ά  έπρεπε νάλλάξη ή τό τέλος ή  η 
αϋχή-

Τήν ιδίαν εσπέραν έδόθησαν είς τήν «Νέαν Σκηνήν» 
και δύο άλλα μονόπρακτα τού ΐδίου συγγραφέως, μία 
κωμφδία <Στό Ράφι», ή όποία Ικούρασε μάλλον ή 
ε φ α ίδ ρ ν νε , και ό  «Λυχνοστάτης», παλαιόν κωμικόν 
παιγνιον είς στίχους.

β έ α τ ρ ο ν  Ν ε α π ό λ ε ω ς :  Ο Ι Δ ο ύ κ ε ς  τή ς  Κ ρ ή .  
τη ς ,  ε θ ν ικ ή  τ ρ α γ φ δ ίά  ε ίς  π ρ ά ξ ε ι ς  τ έ ο ο α ρ α ς , ή π ό  

Ά γ γ έ λ ο ν  Τ α ν ά γ ρ α ,

ίιπόθεσις Ιλήφθη από τούς «Κρητιχούς Γάμους»
1 ·* τού Ζαμπελίου. Είμεθα είς τήν Κρήτην ένετο- 

κρατουμένην καί, ώ ς συνήθως, Ιπανασιατημένην. Ό  
νεος Κανδανολέος, υίός τού αρχηγού τών έπαναστα- 
τών. ερωτεύεται τήν. Σοφίαν Δα -  Μολίν, θυγατέρα 
Φράγκου ευπατρίδου, έκ τών έν Κρήτη εγκατεστημέ
νων. Τού έρωτος τούτου έπωφελούνται οί περί τόν 
Δ °δκα τής Κρήτης ’ Ενετοί διά νά ρίψουν είς τήν πα
γίδα τούς έπαναστάτας. Πείθουν τόν Δ ά -Μ ο λ ίν  νά 
προσποιηύή ότι ένούται μαζί των, ένόνων καί τήν κό
ρην του μέ τόν υιόν τού άρχηγού. Τόν πιστεύουν, καί 
εις τό επαναστατικόν στρατόπεδον γίνονται οί περί
φημοι γαμοι. Έ κ εΙ, ό άπιστος Δά -  Μολίν ναρκώνει 
τους Κρήτσς πολεμιστάς μέ δηλητηριασμένον κρασί, 
και φεύγει δίδων τό σύνθημα τής προσβολής είς τούς 
Ενετούς. ’Αλλ’ ή Σοφία, άγαπώσα αληθινά τόν νέον 
Κανδανολέον, καί αμέτοχος τής συνωμοσίας, αένει 
μ α ζ ί  το υ ,  αποφασισμένη νά συναποθάνη. Καί πραγμα
τικός. Οί έπαναστάται, κατά τήν καλήν κρητιχήν 
συνήθειαν, διά νά μ>) παραδοθούν, τινάσσονται είς 
τον αέρα. Καί όπροδοτης Δ ά -Μ ο λ ίν ,ό  χάνων τόσον 
τραγικός τήν κόρην του, παραφρονεί τραγικότερα.

Διά νά δη μιουργήση κανείς αληθινά έπάνω είς τέ
τοιαν ιστορικήν ΰπόθεσιν, χρειάζεται νά είνε Σαίξπηρ.
Διά τούτο και ό κ. Τανάγρας, μή ΰπερτιμών τάς δυ
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νάμεις του περιωρίσθη σχεδόν είς άπλήν σκηνοθε
σίαν. Είς τό υλικόν δηλ. τό όποιον εύρεν^έτοιμον, 
προσεπάθησε νά δόση μορφήν θεατρικού έργου. Η  
εργασία αύτή δέν έχει βεβαίως σπουδαίας φιλολογι- 
Τάτ αξιώσεις. ’Εν τούχοις μερικά μέρη τής σκηνοθε
σίας είνε καμωμένα μέ δεξιότητα, καί υπάρχουν ωραίαι 
σκηναί, αί όποΐαι. άν δέν έπνίγονεο είς ρητορικήν,
νά έφαίνοντο ώραιότεραι. Ή  γ ' πράξις, μέ τό^γλεντι 
τοΰ γάμου, είνε ή καλλίτερα. Ο ί ηθοποιοί επαιςαν 
σχετικός καλά Ό  δέ κ. Δ . Ταβουλάρης, ο υποκριθεις 
τόν Δά-Μ ολίν , έπέδειξεν άκόμη μίαν φοράν την υπε- 
ροχον άξίαν του.

& έ  α τ ρ ο ν  Σ υ  ν  τ ά γ μ α τ ο ς  . Χ α μ ένη  Β Ιτυ χ ϊα , 
κοινω νικόν βρδμα είς π ρ ά ξεις  τρεις, υπ ό Κ ώ ο τα  

Λ αδοπούλου

ΕΝ Α Σ  νέος γνωστότατος είς τήν καλήν άθηναϊκήν 
κοινωνίαν άλλ* άγνωστος άκόμη είς τόν φιλολο

γικόν κόσμον, άπεφάσισε νά Ιπιδοθή είς τό θεατρον. 
Ώ ς  πρώτον έργον ερασιτέχνου, ή  «Χαμένη Ευτυχία» 
δέν είνε καθόλου άσχημον. Θέμα έχει τήν θυσίαν, 
τήν όποιαν έκαμε μία εύγενής κόρη χαριν του 
θείου καί θετού πατρός της, άντικαταστήσασα 
είς έπικίνδυνον στιγμήν, τήν Ιλαφράν θειαν της 
είς τάς άγκάλας ένός προστύχου έραστοϋ, τον οποίον 
αναγκάζεται οΰτω νά ύπανδρευθή. άπορρίπτουσα την 
χεΐρα ένός καλού νέου, τόν όποιον αγαπούσε. Και δεν 
γίνεται μέν ό  γάμος, διότι ό εραστής τής θείας της, 
μή στέργων νά νυμφευθή τήν θυσιαζομένην ανεψιάν, 
εγκαταλείπει αμέσως τάς ’Αθήνας· άλλά συγχρόνως 
καί ό προδοθεις νέος απέρχεται νά πολεμηση και 
τρόπον « ν ά  να ύτοκτονήση είς τήν Μακεδονίαν 

Ή  δραματοποίησις μαρτυρεί ένα αρχάριον αρκετα 
...έμ π ειρ ον · ό  διάλογος εΓνε φυσικός,^ κ « ' εις πολλά 
μέρη χαρακτηριστικός καί έξυπνος υπάρχει άρκετη 
προσπάθεια πρός ήθογραφίαν,διαγραφήν χαρακτήρων, 
καί διατήρησιν κάποιας ψυχολογικής ομοιαληθειας- 
Τό σύνολον όμως, άν καί συμμετρικόν και σχεδόν 
άρτιον, στερείται γενναίας πνοής Είμπορεΐ κάνεις να 
είπή ότι είνεπολύ πεζόν. Δένείξεύρομεν άν δ κ . Λα- 
δόπουλος θάνυψωθή είς τό μέλλον ουσιαστικός, ωστε 
νά δ  (όση καί έργα φι λ ο λ ο γ ιχ ώ τε ρ α  Π ρ ό ς  το παρόν ε- 
δειξεν ότι αί φιλοδοξίαι του εΐνε μικραί, αλλ οτι τα 
Λοότυπα, είς tci όποΧα αΛθβλ«Λ€ΐ, —  ενα δυνατόν δρα- 
μα τού Ό ν ε  π. χ .— δέν είνε αδύνατον καί νά τα
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ο συνεργάτης τών, ΤΙαναϋηναΙων κ . Ζ . ΙΙαπαντω- 
νίου, έγραψε είς τήν ’Α χρδπ ολιν τ ή ζ  2  Σεπτεμ

βρίου ώρα/αν, χαρακτηρηστικήν μελέτην  ̂περί τού 
άποθανόντος νορβηγοΰ συνθέτου Γκρήγκ. Αναδημο- 
σιεύομεν μερικά αποσπάσματα άξια νά διαβασθοΰν μέ 
προσοχήν:

Σπανίως ήκούσθη τόσον λυπημένη μουσική, και 
όμως σπανίως τόσοι σταλαγμοί υπέρτατου βαλσάμου 
έπεσαν είς τήν άνθρωπίνην λύπην. Υπάρχουν μεγάλο, 
φυΐαι πού έρχονται είς τήν γην αύτήν, καθώς ό Χ ρ ι
στός. Μάς παρηγορούν, μάς ομιλούν έμπισιευτικα εις 
τήν ψυχήν, μάς κερδίζουν τήν εμπιστοσύνην μάς απο
λυτρώνουν : Τ ό μέγα των εργον είνε ότι μας συνειθι- 
ζουν νό ύποφέρωμεν. Νομίζεις οτι κλαίουν μαζι μας. 
Είς τό θαύμα αύτό έφθασεν ή ύπερόχως άλτρουίστική 
μουσική τοΰ Έδουάρδου Γκρήγκ·

Ό π ω ς  ή μέλισσα βυζαίνει τόν χυμόν τού ταπεινού 
άνθους δ ιά ν ά  εύεργετηση τόν άνθρωπον, ή  μεγαλο- 
φυία τού Γκρήγκ μάς ήλθεν είς τόν κόσμον άπό τά

ταπεινά άνθη τού αγρού, άφού έπέρασε μαζί το»ν 
μυστηριώδη καί ύπέροχον νύκτα άπολαύσεως. Μάς 
ήλθεν άπό τά δημοτικά τραγούδια τής Νορβηγίας, 
Τ π ή ρ ξεν  ό συλλέκτης των, καί ύπήρξεν ό άναδη- 
μιουργός των. ’Ανύψωσε τό πρωτογενές lead τής 
Σκανδιναυΐας είς όλους τούς πνευματικούς βαθμούς. 
Είς όλα του τά έργα υπάρχει ένα δημοτικόν τραγούδι.

"Ο λα του τά έργα είνε κατ’ ούσίαν ένα lead. Καί 
χρησιμοποιώ τήν λέξιν έκτός παντός μουσικούς περιο
ρισμού, άφίνων αύτήν νά σημαίνη μόνον τό ανάβρυ
σμα τής δημοτικής ψυχής, άνεπτυγμένον είτε όχι άπό 
τόν μουσουργόν ώς ψαλλόμενη ποίησις, ή ώς λα- 
λούσα ιιουσική, μέ ολην του τήν πολυμορφίαν ήν 
έλαβεν είς τόν Σούμαν. είς τόν Σούβερτ. εις τόσους 
άλλους, είς μερικά άκόμη πρελούντια τού Μπάχ. Ή  
μουσική τοΰ Γκρήγκ είνε τό ταπεινόν δημοτικόν τρα
γούδι έν δόξη καί λαμπρότητι τού πνεύματος. Τό  
τραγουδάκι τών, λαών τής Σκανδιναυΐας μάς , δμιλεί 
μέ τήν μουσικήν τού Γκρήγκ δι όλους τούς μεγά
λους πόνους καί τά μεγάλα οράματα. Τό πικρόν άν
θ ο ς  μάς δμιλεί διά τούς πόνους τής μεγάλης δρυός. 
Τόσον ό καλλιεργητής του ύπήρξεν ύπέροχος καί μυ
στηριώδης.

Μέσα είς τά * λυρικά κομμάτια» τού Γ κ ρ ή γκ  
δοξάζεται ή Νορβηγική ψυχή Καθένα έξ_ αυτών 
μάς φέρνει άπό μακράν ένα παράπονον, άπείρως 
βαθύ παράπονον. τό όποιον νομίζεις ότι εΐνε τό 
Ιδικόν μας. Καθένα μάς δμιλεί μ έ  γ ν ώ ρ ιμ ο ν  φωνήν. 
Καθένα μάς διηγείται ένα δράμα τό όποιον νομίζεις 
ότι ήδη έχει συμβή είς τήν ψυχήν μας Έ νθυμηθήτε  
τυχαίως ένα λυρικόν κομμάτι τού Γκρήγκ «σ’ άγαπώ». 
’Ανήκει είς όλον τόν κ ο σ μ ο ν !  ’Ανήκει εις ολους τούς 
ανθρώπους! Διηγείται είς κάθε άνθρωπον τήν λάμ- 
ψιν μιάς ώραίας στιγμής πού ήσθάνθη κάποτε, ή τού
προφητεύει έκείνην πού είνε μοιραίον νά αίσθανθή  
μίαν ημέραν. Έ νθυμηθήτε τήν «Μ ελαγχολίαν» του, 
σύνθεσιν είς τρεις μόλις γραμμάς. Εΐνε τό ποίημα 
τού πόνου.

Ά π ό  τής στιγμής όπου ό Γκαίτε έσκυψε καί ακούσε 
τήν μυστηριώδη φωνή ν ιώ ν λαϊκών τραγουδιών τής 
Γερμανίας έγράφη ή λυρική ποίησις τοΰ Γκαίτε. Ά π ό  
τήν στιγμήν όπου ό Διονύσιος Σολωμός έσκυψε καί 
ήκουσε τήν φωνήν τού ελληνικού αγρού, τά δημοτικά 
τραγούδια τ?|ς Ε λλάδος, εγράφησαν τά ποιήματα τού 
Σολωμού.

Ό  Γκρήγκ ήγάπησε τόν άνθρωπον. Γοητεΐαι κα
θώ ς ή ίδική του υπενθυμίζουν εκείνην τού Εύαγγε- 
λ ίο υ  «αί άνθρωποι καθώς . αυτός, τόσον βαλσαμώ- 
σαντες καί άποθεώσαντες τόν ανθρώπινον πόνον, δη
μιουργοί τέχνης τόσον άλτρουϊοΐικής. εΐνε μία ένδο
ξος ένθύμισις τού Ναζωραίου επί τής γης. Κατ αυ
τόν τόν τρόπον αισθάνομαι τόν μεγάλον γόητα τής 
Νορβηγίας ό όποιος δέν υπάρχει πλέον.

Α Π Ο  τό έκδοθέν βιβλίον τοΰ κ. Γ . Παρασκευοπού- 
λου 0 1  Δήμαρχοι τών Άάτ/νών δίδομεν μικράν ει

κόνα τής πρώτης δημαρχικής εκλογής τής πρωτευ- 
ούσης.

« Ή  καθ’ όλον τό Κράτος ενέργεια τών δημοτικών 
έκλογών άπεφασίσθη μόλις περί τάς άρχός τού 3835. 
Τήν προεκλογικήν εργασίαν τών έπιδιωκόντων τά δη
μοτικά αξιώματα ¿χαρακτήρισαν καί είς τόν Δήμον 
Αθηναίων τό πολύ πείσμα καί αρκετός φανατισμός· 

Πολλοί άπεδύθησαν είς τόν άγώνα καί προσεπάθουν 
διά πλείστων μέσων νά κερδίσουν την ψήφον τών 
συμπολιτών των, διότι άλλοι ¿ιέν ήθελον διά τών ά -  
ξιοιμάτων τούτων νά έξυπηρετήσουν πολιτικάς διαμά- 
χας. άλλοι δε νά τά χρησιμοποιήσουν ώς βαθμίδας 
διά τήν άνοδον είς υψηλότερα πολιτικά άξιωματα, 
ώς δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ διαφόρων δημοσιευμά
των τής εποχής εκείνης : « ’Εκτός τών συναγωνιστών



3 0 2

μας Φαναριωτών όλοι οί λοιποί καταγίνονται ενταύθα 
νά πιάσουν τάς θέσεις τοΰ Δημοτ. Συμβουλίου καί 
τήν καθέδραν τοΰ Δημάρχου. Σκοπός τής γενεάς τού
της είναι νά προετοιμασθή διά τά 'Γπουργεία καί διά 
τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας. Ό  κ. Ή πίτης είναι 
επι κεφαλής τούτων. Ό  Βασιλεύς μας όμως επιθυμεί 
τό παν διά τούς άγωνισθέντας “Ελληνας καί δείγματα 
μεγάλα των εύγενών τούτων αισθημάτων του μάς δί
δει ̂ καθ’ ημέραν». Δύο κύρια κόμματα ίιπήρχον τότε 
έν Ά θήναις· τό κόμμα των κυβερνητικών ή μάλλον 
τό κομμά τοΰ Ά ρμανσπ εργ καί τό κόμμα τών άντι- 
άρμανσπεργικών, τό καί ίσχυρότερον».

Η  γαλλιστί ^έκδιδομένη έφημερίς « Ό  Ελληνικός 
_Γ Κόσμος» αποβλέπει εις τήνπριγκήπισσαν Μαρίαν 
Βοναπάρτη, μέ τήν ελπίδα δτι θ ά  συγκέντρωση γύρω 
της τούς εξέχοντας λογίους τής ‘ Ελλάδος, οι όποιοι 
εω ςτ ώ ρ α  έμειναν παραγνωρισμένοι. Ή  έν λόγφ έφη· 
μερις βασίζει τήν ελπίδα της αύτήν είς τό δτι ή νέα 
ελληνίς πριγκήπισσα, προικισμένη μέ πολλήν νοημο
σύνην καί άριστα μορφωμένη εζησε διαρκώς μέσα είς 
ατμοσφαίραν πνευματικήν, είς τό μέγαρον τοΰ πα- 
τρός της πρίγκηπος Ρολάνδου, όπου συγκεντρώνεται 
ο επιστημονικός, φιλολογικός καί καλλιτεχνικός κό
σμος τής Γαλλίας.

ί |  κ._ Σ . Α . Ρόκκος εκθέτει είς τό «Σκρίπ» τά με- 
γάλα προσόντα τών σταφυλιών. Είναι φάρμα- 

κον εναντίον πλείστων ασθενειών καί συγχρόνως 
τροφή. Υποβοηθούν τήν άφομοίωσιν τών τροφών 
ανακουφίζοντα τόν οργανισμόν έπειτα ενεργούν έπί 
τών οργάνων, τά όποια είναι πλήρη καθιζημάτων. ‘Η  
ζαχαρη άποτελεί τό θρεπτικόν στοιχεΐον τών σταφυ
λιών. Α ί άλλαι ούσίαι αί περιεχομέναι έν διαλύσει έξα- 
σφαλίζουν τά όργανα άπό τήν καταπόνησιν τοΰ δργα- 
νισμοΰ πρός άφομοίωσιν τών τροφών καί άπό τήν συσ- 
σώρευσιν τοξινών "Ενας άγγλος ιατρός λέγει δτι ό 
άνθρωπος τρέφεται τετράπλασίως καλύτερα άν μαζί 
μέ τήν άλλην τροφήν του τρώγη καί λίγα σταφύλια.

Τ ά  σταφύλια είναι ευεργετικά κατά τών χρονικών 
καταρρων τοΰ στομάχου καί τών έντερων, κατά τών 
λυ^ιφατικών παθήσεων, τής αναιμίας, τής χλωρώσεως 
και τών νευρασθενικών παθήσεων τών προερχόμενων 
εκ διαταραχών τού στομάχου καί τών έντέρων.

Ο κ . Ξενόπουλος δίδει είς τόν Ν έον Ά ο τ υ  μίαν ει
κόνα τού κ. Σπύρου Μ ατσούκα:

« Φεύγει διά τό οτρατόπεδον τών εφέδρων νά μοι- 
ράση τά φλογερά καί έμπνευσμένα τραγούδια του τά 
όποια τό ΰπουργεϊον τών Στρατιωτικών έξετύπωσεν 
είς τριάντα χιλιάδας αντίτυπα. Ή  ισχυρά καί παλλο- 
μέ'·η Φωνή τοΰ έθνικοΰ ποιητοΰ θ ά  συγκίνηση, θ ά  
ένθουσιάση. θ ά  χαρίση είς τάς καρδίας ώραίους παλ
μούς καί είς τά μάτια ώραία δάκρυα.

* Τί_ θαυμασία αποστολή δι’ ένα ποιητήν καί δι’  Ινα 
πατριώιην [ "Α ν είς τήν πεζότητα τών ημερών μας, 
ή οποία καταθλίβει καί ναρκώνει όλα τά ιδανικά, 
θαυμάζω άνθρωπον διά τό ακοίμητον {δανικόν του, 
είνε ό Ματσούκας αΰτός, ό  όποιος άφιέρωσε τήν ζωήν  
του είς τήν πατριωτικήν λύραν, είς τόν.στόλον είς 
τόν στρατόν, είς τήν σημαίαν, είς τήν πατρίδα. Τί 
είναι μερικαί έκαιοντάδες εστω χιλιάδων δραχμών, 
τάς_ όποιας ώς απόστολος έσύναξεν ύπέρ τοΰ στόλου, 
απέναντι τοΰ ενθουσιασμού, τόν οποίον ένέπνευσεν 
άπό άκρου είς άκρον τοΰ ‘ Ελληνισμού; Καί πάλιν τί 
είναι ό ενθουσιασμός αύτός, ό διαμοιρασμένος είς μυ
ριάδας στηθών, απέναντι τοΰ ενθουσιασμού, τόν όποιον 
έγκλείει ολοκληρωτικόν άκόμη καί θαυματουργόν, είς 
τήν ψυχήν ίου ό  μέγας πατριώτης;

•Δι’  αύτό, μόνον δι’ αύτό τόν θαυμάζω. Π ώ ς κα-

τωρθωσε τόσα χρόνια τώρα, νά διατηςήση τό νεανι
κόν ιδανικόν του. άμόλυντον άπό κάθε αποθάρρυν- 
σιν, άπό κάθε άπογοήτευσιν ; Ά π ό  ποΟ ήντλησεν ό 
άνθρωπος αΰτός, ό  ζώ ν μέσα είς τήν κοινήν αδια
φορίαν, ̂ τόσην ψυχικήν δύναμιν, ώστε νά πιστεύη ά
κόμη , νά έλπίζη καί νά ένεργή, δι’ δ,τι τόσοι άλλοι, 
καί τόσον γρήγορα, έχασαν τήν πίστιν των, τήν έλ- 
πίδα των καί _ τήν δραστηριότητα των ; Π ώ ς μόνος ό 
Ματσούκας αΰτός κάτι κάμνει άκόμη, — καί κάμνει 
πολύ, —  Ικεΐ όπου οί άλλοι δέν κάμνουν τίποτε ;

»Δέν είξεύρω άν ό Ματσούκας είνε ό  ευνοούμενος 
τής Τέχνης. Ά λ λ ’  είνε ό  ευνοούμενος της Πατρίδος- 
Καί αύτό μόνον θέλει, καί αΰτό τοΰ ά.ρκεΐ. Εθνικός  
ποιητής δεν σημαίνει πάντοτε ποιητής μεγάλος. Α λ λ ά  
σημαίνει μεγάλος πατριώτης. Κ αί ό  Ματσούκας είνε. 
Διότι δέν ήμπορεϊ νά μήν είνε. ’’Αν ψεύδωνται κ’ 
εκείνα τά μάτια, άν πλανούν κ’  εκείνα τά λόγια, άν 
προσποιούνται κ’  εκείνα τά κινήματα,— I, τότε δς 
χαλάση ό κόσμος» !

*  + +

Ν Τ Ο Σ  τών τελευταίων μηνών έκαμε τήν έμφάνι- 
σίν του είς τά άγγλικά γράμματα ό W illia m  de  

M org an  μέ δύο μυθιστορήματα : J osep h  V an ce  καί 
A lice fo r  S hort. Μέ τό τελευταίον μάλιστα τόν (ονό
μασαν καί Δίκενς τοΰ είκοστοΰ αίώνος Άφίνομεν 
τήν εΰθύνην τής_ έπωνυμίας αΰτης είς τόν κριτικόν 
τής R evu e κ Κάρολον Σιμόν καί διηγούμεθα είς τούς 
άναγνώστας μας τά κατά τόν συγγραφέα.

Ό  Μόργαν είνε 66 ετών, καί Αρχίζει τό φιλολο
γικόν του ̂ στάδιον. ‘Ο  κόσμος περιμένει άνυπομόνως 
νέον του Ιργον. Αύτό τό γεγονός τής όψιμου έμφανί- 
σεώς του προσθέτει κάτι τό παράδοξον είς τόν νέον 
συγγραφέα. Νέος «σύχναζε είς τόν κύκλον ά οποίος 
εσχηματίζετο πρό τριάντα έτών περί τόν Ούίλλιαμ 
Μόρρις, Μπέρν -  Τ ζόνς, καί Δάντε Ροσσέττι· ήτο πάν
τοτε σιωπηλός. Τίποτε δέν έλεγε μέσα είς τάς θορυ
βώδεις συγκεντρώσεις τών νέων έκείνων. "Εκτοτε ό 
κύκλος έκεϊνος διελΰθη, άλλοι άπέθαναν, άλλοι «λησμο
νήθηκαν. Τώρα, μετά 30  liij  ό  άσημος ζωγράφος, είς 
τόν όποιον κανείς δέν Ιπροσεχε, αναδεικνύεται συγ
γραφεύς, τοΰ οποίου τό όνομα γίνεται γνωστόν διαμιάς 
είς τόν κόσμον τής τέχνης.

Ε Π Ε Ι Τ Α  άπό τόσα έργα πού έγράφησάν έπί τής 
γνωστής παραδόσεως τοΰ Ιουδαίου Ά χασβήρου. 

έξεδόθη τώρα τελευταίως ένα νέόν Ιργον, όχι ογκώ
δες, εκατόν τριάντα σελίδων, Ό  Π εριπΧανώμίνος Ί ο ν -  
datrts B e  W an d elen d e Jood τοΰ φλαμανδοΰ συιγρα- 
φέως A u g . V erm eylen  Ό  συγγραφεύς εύρύνει τόν 
συμβολισμόν τοΰ περιπλανωμένου Ιουδαίου καί μετα
βάλλει κάπω ; τήν παράδοσιν. Ό  Ά χασβήρος τού 
V erm eylen  δέν είναι ό  γνωστός Ιουδαίος, ό  κατα
ραμένος. Είνε ένας αγαθός άνθρωπος δ  όποιος ύπο- 
φέρει, όπως τόσαι άλλαι χιλιάδά αδελφών του, καί 
ό όποιος τέλος έξανίσταται. Είς τό εργαστήρι του, 
όπου ^εργάζεται άπό τό πρωΐ έως τό βράδυ, άκούει 
και αυτός δ,τι λέγεται περί ιοΰ Ιησοΰ καί θέλει καί 
αΰτός νά γνωρίση τόν Ναζωραίον. Τόν άκούει ά
πληστος, ερχόμενον νά φέρη όχι τήν είρήνην άλλά 
τήν ρομφαίαν καί θ ά  τόν άκολουθήση είς τό Ιργον 
του· αλλ’ όταν τόν βλέπει έπειτα δεχόμεον έκουσίως 
τόν θάνατον καί τά βασανιστήρια, περιφρονεί τόν 
όνειροπόλον αΰτόν ό οποίος δέν ήμπορεϊ νά πραγμα- 
τοποιήση τό όνειρόν του. Τό δράμα πού άρχίζει θ ά  
τόν άφήση τόν Άχαοβήρον άδιάφορον θεατήν. Καί 
ομοις ολα δσα υποφέρει ό Ίησοΰς, αισθάνεται ότι 
τ α  υποφέρει αΰτός ό  ίδιος. Καί όταν τήν στιγμήν 
τοΰ θανάτου ό  Ίησοΰς τόν άτενίζει μέ τά μεγάλα
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θλιμμένα του μάτια, μέσα είς τά όποια διαβάζει μίαν 
μομφήν, ό  Άχασβήρος συντετριμμένος φεύγει δέν η· 
ξεύρει που. «Αύτό μόνον ήξευρε, ότι ποτέ δέν «βρί
σκε τήν γαλήνην καί ότι θ ά  έβάδιζε αιωνίως, αιω
νίως» ·

"Εκτοτε μοιραίως ήσθάνετο μέσα του τήν γλυκεΐαν 
φλόγα νοΰ βλέμματος τοΰ ’ Ιησού. Καί παντού καί 
μέσα είς τό πλήθος, είναι πάντα μόνος,^κατάμονος.

Ή σθάνετο εξω τών ανθρώπων καί όμως άπέμενε 
άνθρωπος, ’ ήσθάνετο Ιξω  τ ο ΰ  χρόνου «αί όμως ό 
χρόνος αΰτός* τόν κατέτρωγε. Παντού έβλεπε μίαν 
πάλην άτελείωτον μεταξύ τοΰ θανάτου καί τής 
ζωή?·

"Οπου καί άν ΰπάγη, είς δλας τάς χωράς είς ολους 
τούς λαούς, βλέπει τούς ίδιους πόθους καί τάς ίδιας 
επιθυμίας, τήν γέννησιν πλησίον τοΰ θανάτου, και 
παντού τόν πόνον καί τήν θλΐψιν. Καί πουθενά δεν 
ευρίσκει τήν γαλήνην πάντοτε μέσα του ή άσβεστή 
αΰτή φλόγα, ό πόθος αΰτός, πάντα ή  αμφιβολία και 
ή ανησυχία πού τόν καταπονούν.

Εις μάτην προσπαθεί νά ταχθή μέ τήν ύλην : τό 
άϋλον πνεύμα του άνθίσταται Ε ίς μάτην θέλει να 
ταχθή μέ τόν θεόν : άκούει έδώ κάτω τήν φωνήν 
τών άνθρώπων πού πονοδν καί απελπίζονται καί ζη 
τούν βοήθειαν, καί ή φωνή αύτή ή θρηνώδης τόν φέ
ρει καί πάλιν είς τήν γην.

Μόνον ύποτασσόμενος είς τήν ζωήν, δεχόμενος τό 
βαρύ Ιργον τό όποιον επιβάλλει είς ολους, ζώ ν , άν
θρωπος μεταξύ τών άνθρώπων, θ ά  εύρη ίσως επιτέ
λους τήν ειρήνην.

"Ε τσι άναλύει μέ όλίγας γραμμάς τό νέον αύτό Ιρ- 
γον ό  κ. Μεσσέ είς τόν Γαλάτην Έ β μ ψ · προσθέτων 
ότι ό  συγγραφεύς δέν έπεχείρησε νά δώση είς τό ερ- 
γον του τοπικόν χαρακτήρα. *Η Ιερουσαλήμ τοΰ κ. 
V erm e y len  είναι σύγχρονος φλαμα/δική πόλις καί 
τά πρόσωπα όμιλοΰν τήν σημερινήν φλαμανδικήν 
γλώσσαν. Αύτό δέν ¿μποδίζει τό Ιργον νά Ιχη σειράν 
ωραίων είκόνων, μέ θαυμάσια χρώματα καί μέ ζωήν.

ΕΙΣ  ένα του γράμμα πρός φίλον, ό  ρώσσος μου
σουργός Τσαϊκόβσκυ δνομάζει τόν Γκρήγκ «Αξιο- 

λάτρευτον». Ιδ ο ύ  τί έγραφε δι’  αΰτόν : «Είδα ένα 
πολυ κοντόν άνθρωπον, μεσόκοπον καί πολύ ισχνόν.

¥έ ώμους πολύ διαφορετικούς τόν Ιναάπό τόν άλλον, 
ά  λευκά σγουρά, μαλλιά του τά είχε πολύ ψηλά ση

κωμένα. Είχε μικρό, πολύ λεπτό γενάκι, σχεδόν νεανι
κόν, καί μουστάκια. Τά χαρακτηριστικά του ανθρώ
που αύτοΰ, πού ή εκφρασίς των κατέκτησε αμέσως 
τήν συμπάθειαν μου, δέν έχουν τίποτε τό Ιδιαίτερον, 
διότι δέν είνε ούτε έμορφα ουτε Ακανόνιστα· έχει ό- 
μοις κάτι μεγάλα γαλανά μάτια πού σέ τραβούν όπως 
τό βλέμμα αθώου παιδιοΰ. Αίσθάνθηκα πολύ πολύ ευ
τυχής όταν τόν έγνώρισα καί έμαθα ότι  ̂ό  άνθρωπος  
αΰτός, πού μοΰ ήτον τόσον συμπαθητικός, ήτον ένας 
μουσικός πού ή τέχνη του πρό πολλοΰ είχε σκλαβώ
σει τήν καρδιά μου. ΤΗτον ό Έδουάρδος Γκρήγκ».

ΕΙ Σ  ένα του βιβλίον έπιγραφόμενον Τά Βερολίνο* 
§Λθ>ζ τό είδα ό κ. X . Ύ ά ρ , δίδει μίαν πολύ^ χα

ρακτηριστικήν είκόνα τής γερμανικής _ πρωτευούσης. 
Ά λ λ ο τ ε  ό  συγγραφεύς είχε έκδόσέι κ άο παρομοιον 
διά τήν Ν . Ύόρκην. Λέγει λοιπόν δια τό Βερο- 
λίνον : . ,  ,

Ό  αρχιτεκτονικός ρυθμός ο  αγωη^τος τους ο€ρο· 
λινέζους, είναι ό ρυθμός τών Παγκοσμίων Έ κθεσεων- 
Τ ό άτελείωτον άνακάτωμα τών στεγών καί τών προ. 
σόψεων είναι Απελπιστικόν. Τό μάτι δέν ήμπορεϊ 
νά συνειθίση τής παράδοξες σιλουέττες πού ζω γρα

φίζονται επάνω είς τόν οΰρανάν άπό χιλιάδες πυρ
γίσκους, έξοχός, κοντάρια, αετώματα, άνεμοδού- 
ρες, θόλους καί αγάλματα. Είς τάς προσόψεις οργιά
ζουν κεφάλια, ανάγλυφα, κιονόκρανα, στήλαι όλων 
τών ρυθμών, χρυσώματα, γλυπτά, μωσαίκά, κάθε 
φρίκη και αηδία τά όποϊα ονομάζονται άπό τούς τε- 
χνίτας παστίτσο. Ούτε τόσο δά κομματάκι τοίχου 
χωρίς στολίδια. Κάθε σπίτι νομίζεις οτι θέλει νά ε 
πίσκιασα τό σπίτι τοΰ γείτονος. Καί οί γερμανοί αρ
χιτέκτονες κάθε ημέραν εφευρίσκουν καί μίαν νέαν 
Ασχήμιαν

Ό  δέ λαός; Ό  λαός τρώει. Οπου και αν πάτε, είς 
όποιανδήποτε ώραν, βλέπετε πάντοτε ανθρώπους νά 
τρώγουν καί νά πίνουν. Τρώγουν μέσα είς τά μουσεία, 
είς τά μαγαζιά, είς τά θέατρα, είς τό πανεπιστήμιον, 
είς τά κονσέρτα, είς τούς σταθμούς, μέσα είς τό 
τραίνο. Ο ί Γερμανοί ταξειδεύουν διά νά έχουν Αφορ
μήν νά τρώγουν αδιάκοπα, άπό τήν στιγμήν πού ξε- 
κιν$ τό τραίνο έως τήν στιγμήν πού θ ά  σταματήση. 
Είς τούς περιπάτους τών περιχώρων ένα ανήκουστο 
ξεφόρτωμα άπό σαλτσισότα μέσα σέ λαδόχαρτα, κρύο 
κρέας, σαλάτες, πάστες, κάθε είδος φαγώσιμο, ένα 
ξεθέω μα φαγητού, ένα πανηγύρι άνεκδιήγητο, δάχτυλα 
λερωμένα, πηγούνια λιγδωμένα, στόματα μέ σάλτσες, 
γρυλλισμοί, κραξίματα καί τά λοιπά. Καί όταν οί κοι
λιές γεμίσουν, όλα αΰτά τά σώματα ξαπλώνονται έ- 
πάνω είς τήν χλόην, Αποκοιμούνται, καί άμα έλθη ή 
ώρα διά τήν Απαραίτητον φωτογράφησιν, χρειάζεται 
ένα γερό σκούνιημα διά νά ξυπνήσουν.

Η  πόλις, καί είς τάς λαϊκάς άκόμη συνοικίας, είνε 
ήσυχη· Ευθύς όποΰ έμφανισθή ό  Σούτσμαν— άστυ- 
φύλαξ— μέ τήν στιλπνήν περικεφαλαίαν του, αγόρια, 
καί κορίτσια χάνονται.άπ’  εμπρός σου. Ή  Ιδέα τής 
πειθαρχίας όλα τά κυβερνφ. Μίαν ημέραν, διηγείται 
ό  συγγραφεύς, περνούσα τήν γέφυραν Φρειδερίκου, 
τήν στιγμήν πού ήτο σχεδόν έρημος. Έ ν α ς γέρος μέ 
πλησιάζει διά νά μοΰ είπή άπλούστατα ότι δέν έπρεπε 
νά βαδίζω είς τό αριστερόν άλλ’ είς τό δεξιόν πεζο
δρόμιου.

Είς το ΰ ; δρόμους δέν βλεπεις ποτέ ρεκλάμες με 
παραπολύ μεγάλα γράμματα. Πουθενά συγκεντρώσεις, 
ούτε μικροπωληταί ή ζητιάνοι ή παιδιά νά μοιρά
ζουν αγγελίας ή  περιπλανώμενοι τραγουδιστάδες. Τήν 
μονοτονίαν τοΰ πλήθους διακόπτει μόνον ή στολή 
τών στρατιωτικών, τών αστυνόμων καί τών ταχυδρο
μικών υπαλλήλων, τά πολύχρωμα πηλιχια τών μα
θητών, τά παληόρουχα τών αμαξάδων καί τό ψηλό 
καπέλο τών καπνοδοχοκαθαριστών. Ο ί άνδρες πλεο
νάζουν υψηλοί, πλατείς, προγάστορες Από τήν 
μπίρα, μέ πόδια καί χέρια πελώρια καί μέ φορέ
ματα πού τούς δείχνουν σάν ξύλα κακά τοποθετη
μένα.

ΤΑ  φυτά όπως καί τά ζφ α  ΰπέστησαν καί ύφίσταν- 
ται τήν Ιπίδρασιν τοΰ περιβάλοντος, πότε προσ- 

κολλώμενα καί πότε άντιδρώντα είς αΰτό, ώς εκ τής 
άνάγκης νά διατηρήσουν τήν ζωήν των καί τόν τύ
πον των. Είς τοΰτο δέ καί συνίσταται ή νόησις των. 
Α ί παραχθείσαι Αλλοιώσεις ΰπό τοΰ περιβάλλοντος 
είς τά φυτά μεταδίδονται καί αόταί κληρονομικώς.

Ό  γνωστός καί είς τάς Α θή ν α ς Βέλγος ποιητής 
Μάτερλιγκ έγραψε μάλιστα τελευταίως έπι τοΰ θέμ α 
τος ή «Νόησις τών Άνθέων«· ώραιοτατην μελέτην ή 
όποία κατά τ ό ν  Jean d e  G o u rm o n t Αφήνει είς τό
ζήτημα αΰτό δλόκληρον τό μυστήριον του καί πολύ 
πιθανόν καί νά προσθετή ακόμη καί κάτι περισσότε
ρόν. Διότι ή «Νόησις τών Ά ν θ έω ν »  άναμφιβόλως ση
μαίνει τήν σκοτεινήν καί Ασυνείδητον πάλην ήτις γί
νεται παρά τών φυτών κατά τοΰ περιβάλλοντος.

Είς τό βιβλίον αΰτό υπάρχουν ώραιόταται_ σελίδες 
έπί τοΰ μηχανισμού τών Ανθέων καί ίδιως τής γονι-
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μοπσιήσίως αυτών. EL; τά Όρχιοειδή παραό. χά- 
ριν αί κινήσεις των είνε τόσον μεθοδικοί όπως ό μη
χανισμός ωρολογίου, ώστε να ναμίζη κανείς ότι μία 
ενσυνείδητος θέλησις διευθύνει αύχάς. "Αλλα πάλιν 
άνθη είνε σχεδόν μικραί συσκευαί γονιμοποιήσεως δ -  
που μόλις ή μέλισσα καθίση έπ' αύτών, ανοίγουν οί 
πόροι αύτών καί ή μέλισσα τοιουτοτρόπως καλύπτε
ται άπό τήν γονιμοποιόν γύριν τήν όποιαν ύστερον 
μεταδίδει είς άλλο άνθος

Τ ο πνεύμα, λέγει ό Μάτερλιγκ, πού-ζωογονεί δλα 
τά πράγματα ή άναδίδεται έξ αύτών, είνε τής θύτης 
ούσίας πού ζωογονεί τό σώμα μας. Έ ά ν μάς όμοιά- 
ζη, έάν παν δ,τι εύρίσκεται έ ν  αυτή εύρίσκεται καί 
εις ημάς, έάν μεταχειρίζεται τάς μεθόδους μας καί 
τάς τάσεις μας πρός βελτίωσιν, είνε άνόητον νά έλ- 
πίζη καί αύτό δτι έλπίζομεν καί ημείς οί ίδιοι ;

Δεν είνε ώραΤος αύτός ό πανθεϊσμός τού Βέλγου 
ποιητοϋ όσιις μάς παρουσιάζει τά φυτά ώς άδελφούς 
μας;

U  ‘Εφημερίς τώ ν  Σ υζη τή σεω ν  δημοσιεύει άνακοίνω- 
ί  λ σιν του γάλλου αιγυπτιολόγου Μασπερό περί 

τεμαχίων έργων του Μενάνδρου, τά όποια άνεκαλύ- 
φθησαν πρό ενός Ιτους καί έδημοσιεύθησαν τώρα  
ύπό τής αιγυπτιακής Κυβερνήσεως. ΐ ά  χειρόγραφα 
είναι σαράντα πέντε σελίδες, άλλαι καλώς διατηρημέ
νοι καί άλλαι βλαμμένοι. Έρμηνεύθησαν έν τούτοις 
13018 στίχοι έκ τεσσάρων κωμωδιών : Ή  Jiatτησία, 
ή Π ερικειρομένη , ό  "Η ρ ω ς  καί ή Γ υνή  τής Σ άμ ου. 
Τού "Η ρω ος  εύρέθησαν ό κατάλογος τών χαρακτήρων 
καί οί 150 πρώτοι στίχοι.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α
Τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον προκηρύτιει καί έφέ- 

τος τόν Παντελιδειον δραματικόν διαγωνισμόν. Τό 
θέμ α  του ή μπορεί δ ποιητής νά έκλέξη άπό κάθε ε
ποχήν, χώραν ή έθνικότητα. κατά προτίμησιν όμως 
εκ τής νεοελληνικής ιστορίας Ιδίως άπό τής άλώσεω; 
τής Κωνσταντινουπόλεως |ΐέχρι σήμερον. Τά έργα ήμ· 
πορουν νά είναι πεζά ή έμμετρα είς τήν συνήίϊη κ α θα 
ρεύουσαν ή ζω ντανήν Χαλουμένην γλώ σσαν  ^Αποκλείεται 
ή ΰπερκαθαρεύουσα καί τό ψυχαρικόν ιδίωμα. Ό ρ ιο ν  
πρός αποστολήν τών χειρογράφων τό τέλος Φεβρου
άριου 190S

Είς τό Συνέδρων τής Χάγης συνεζητήθησαν καί οί 
νόμοι τής αεροναυτικής κατά τόν πόλεμον : « Κάθε 
άερόστατον, διά νά χρησιμοποιηθή είς τόν πόλεμον, 
πρέπει νά είναι διοικήσιμον καί νά διευθύνεται από 
στρατιωτικόν σώμα. ’Απαγορεύεται νά ρίπτη εκρηκτι
κός υλας επί πόλεων ή χωρίων ανυπεράσπιστων»

Ά π ό  τήν Κωνσταντινούπολή μάς ήγγέλθησαν οί 
γόμοι τής καλλιτέχνιδος Δδ° ΐ  Θαλείας Φλωρά μετά 
τού κ. Νικολάου Καραβία, αρχισυντάκτου της εφη- 
μερίδος «Κά'ίρον» έν Καΐρφ. Ε πίσης οί αρραβώνες 
τού ποιητοΰ καί συνεργάτου μας κ. ’Αγγέλου Σημη- 
ριώτη μέ τήν Λδα Ύπατίαν Φαληρέως βέη. Τ ά  «Π α - 
ναθήναια» τούς στέλλουν θερμά συγχαρητήρια.

Ή  κ. Καλιρρόη Παρρέν έδραματοπσίησε τήν Χει- 
ραφετημένην, τό γνωστόν της μχ’θιστόρημα.’Ίσω ς τώρα 
ή τόν χειμώνα θ ά  τό ΐδούμεν έπί χής σκηνής.

Τό Βασιλικόν Θέατρον αρχίζει τάς παράστασεις 
του τήν 1 Νοεμβρίου.

Είς τήν Αίγιναν εΰρέθη ύπό εργατών αρχαία μαρ
μάρινη κεφαλή καλώς διατηρούμενη. Ή  κεφαλή 
κατετέθη είς τό έκεΐ Μουσεΐον.

Ή  Ε θνική Πινακοθήκη τού Λονδίνου ήγόρασε 
μίαν προσωπογραίαν, έργον τού liáv Δύκ 13600 λίρας.

Ά π ό  τάς Ιδιωτικός πινακοθήκας ή πινακοθήκη τού 
άμερικανού δισεκατομμυριούχου Πίαρπον-Μόργαν εί
ναι, ή σχεδόν είναι, η σπουδαιοχέρα. Πέρυσι είχε α 
γοράσει είς τό Λονδϊνον τήν προσω πογραφίαν . τή ς  Μ ις  
Φάρρεν έργον τού Λώρενς ένα Ικατομμύριον. Τόν 
περασμένον Μάϊον ήγόρασε είς τό Παρίσι ένα έκα- 
τομμύριον δολλάρια τήν πλουσίαν συλλογήν έργων 
διακοσμητικής τού κ. Χέντσελ καί έδώρησε μέρος 
αύτής είς τό Μουσεΐον τής Νέας “Τόρκης.

A i δωρεαί τών Αμερικανών είς τά μουσεία των · 
είναι αληθινά βασιλικοί. Είς τό Field C olum bian  
M u séu m  ¿κληροδότησε δ δισεκατομμυριούχος Μάρ 
σαλ Φήλδ, σαράντα δλόκληρα έκατομμύρια Τό Μου- 
σείον αύτό ήγόρασε πέρυσι τήν Κοίμησιν τής Θ εοτό
κου τού θεοτοκοπούλου 200 ,000 φράγκα.

"Άλλη αμερικανική πόλις, ή Φιλαδέλφεια θ ά  έχη, 
αν δεχθή τούς προτεινομένους δρους τών δωρητών 
μίαν άπό τάς πλουσιωτέρας πινακοθήκας τής Α μ ε ρ ι
κής. Ο ί δωρηταί, τρεις έρασιτέχναι. Τζόνσον, "Ελκινς 
καί Οΰάίδνερ προσφέρουν τάς σύλλογός των ύπό τόν 
δρον νά κτίση ή πόλις μουσεΐον πρός τοποθέτησιν 
αύτών. Αί τρεις συλλογαί άποτελοΰνται άπό 250 πε
ρίπου εικόνας Μεταξύ αύιών είναι έργα τού Βάν 
Δύκ, Μέμλιν, 'Ρούμπενς, Ρέμπραντ καί άλλο>ν νεωτέ- 
ρων καλλιτεχνών.

Ό  Μαξίμ Γόκρκυ έγραψε νέον μυθισοόρημα ή Μ η 
τέρα, μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Είς τό ΙΙαρίσι ήνοιξε έκθεσις τών Ιταλών ζω γρά
φων néo -  im p ressio n n istes. ‘ Η  έκθεσις θ ά  θιαρκέση 
έως τάς 15 ’Οκτωβρίου. Είς τούς νέους αυτούς Ιτα
λούς ζωγράφους είνε καταφανής ή έπίδραοις τού άπο- 
θανόντος μεγάλου καλλιτέχνου Σεγαντίνι. Έ ν α ς  άπό 
τούς εξέχοντας έκθέτας είνε ό Πρεβιάτι, τόν" όποιον 
ώνόμασαν Πυβί δε Σαθάν τού Μιλάνου.

Είς τό Παρίσι πρόκειται ν ’ άνεγερθή τό Μνημεΐον 
τής Εργασίας, έργον τού Ροντέν, είς τό όποιον ό 
γλύπτης συμβολίζει όλην τήν σύγχρονον εργασίαν, 
άπό τού άπλοϋ έργάτου μέχρι τού άνθρώπου τής σκέ- 
ψεως.

ΝΕΑΙ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ

ΟΙ Δ ή μ α ρ χ ο ι χ ώ ν  'Α θ η ν ώ ν  1835 — 1907 ύπό Γ  Π . 
Παρασκευοπούλου Ά θή ν α ι τυπογρ. Ραφτάνη— 11α- 
παγεωργίου.

Ό  συγγραφεύς Ικθέτει τήν δράσιν καί τό έργον 
τών δημάρχω ν’Αθηνών, μέχρι σήμερον καί προτάσ
σει 60  σελίδας Ιστορικός τών ’Α θηνών έπί τής Δημο- . 
γερόντιας πολύ ενδιαφέρουσας.

Η  έλαια ύπό Σπ . Χασιώτου. Σύλλογος πρός διά- 
δοσιν ωφελίμων βιβλίων. Ά θή ν α ι, Δρ. 0 . 40.

Ή  Δ ο υ χ ά ρ ε ιο ς  Ο μ ολ ογ ία  ύπό Δη μ Σίμου Μπα· 
λάνου- Ά θή ν α ι τυπ. Π . Δ . Σακελλαρίου.

Ό  κ. Μπαλάνος είς τό φυλλάδιον αύτό άντικρούει 
τόν κ. Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, ό οποίος είς τό 
περιοδικόν «Νέα Σιών» έγραψε εύρίσκων αξίας προσο
χής τάς αντιρρήσεις τού κ. Βελανιδιώτου « Ό  έθνο- 
μάρτυς πατριάρχης Κύριλλος ό Λούκαρις» κατά τού 
προηγουμένου φυλλαδίου τού κ. Μπάλάνου’ « Ή  ομο
λογία Κυρίλλου τού Λουκάρεως»,

C o û t e ·  f u r t i f · ,  p ar J . E sd in . P aris, B iblo- 
thèque U n iverselle  B eaudelot F r  2.50.

Τ Ο Μ Ο Ι
ΤΟΝ ΠΑΝΑ0ΗΝΑ1ΟΝ,,  

ΜΕ ΜΕΓΑΑΗΝ ΕΚΠΤΙΕΙΝ
01 τόμοι Ιος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος, 

8ος, 9ος καί 12ος πωλοΰνται πρός δραχ. ή φρ-
ΔΥΟ έκαστος.

Ό  10ος τόμος πρός δρ. ή φρ· ΤΕΣΣΕΡΑ. 
Αια κάθε τόμον προσ&έτομεν είς τάς άνω 

τιμάς 50 λεπτά διά τάς επαρχίας καί 1 φραγκον 
διά τό εξωτερικόν ταχυδρομικά.

Αί όλίγαι ύπολειπόμεναι Π ΛΗ ΡΕΙΣ ΣΕ1- 
ΡΑΙ τών «Παναθηναίων», έν δλφ τόμοι 12, 
πωλοΰνιαι πρός δρ. 100 έκαστη.

Αί παραγγελίαι στέλλονται πρός τήν 
Διευθυνσιν τών «Παναθηναίων» οδός Άριστο-

τέλονς 35 ’Αθήνας 

καί προπληρώνονται.


