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Φ ιλί κύ ρ ιε  Μ ιχαηλΙδη,

Ά φ οΰ  θέλετε, σάς στέλλω το περί Σολωμοδ καί 
Κόλβου πανεπιστημιακόν ανάγνωσμά μου. "Αν έγραφα 
διά Έλληνας, θ ά  προσέθετα πολλά καί θά  παρέλειπα 
περισσότερα. Θά ¿φρόντιζα νά έπεκτείνω τόν βίον του 
Κάλβου και νά μάθω τουλάχιστον άν ό  Σολωμός εγρα- 
φεν ό  ϊδιος τό όνομά του μέ ω , καθιης τό γράφει ό 
Πολυλ&ς. "Ισιος μόνον έπειδή ολίγη έδόθη προσοχή 
εις αυτά ολο μέχρι τούδε, δικαιολογείται τό τύπωμα 
του μαθήμΛτός μου Ιλληνισιί. ΓΤςόβυμος

5. ra.
Κυρΐαι καί Κύριοι,

Ο πρεσβύτερος τών δυο Ζακυνίίηνών ποιητών, 
πού θ ά  σάς παρουσιάσω απόψε, τελειώνει 

μίαν φ δήν του ω ς  §ξής·

Χρόνος χαράς έπέστρεψε 
Καί λάμπει τώρα ελεύθερον 

Τ ό Δέλφιον όρος.

π?'
'Ρέει καθαρόν τό άργύριον 
Τής ‘Ιπποκρήνης· κράζει 

"Όχι τάς ξένας, κράζει 
Σήμερον ή Ελλάς τάς θυγατέρας.

κ ζ

Ή λθετε, ώ  Μοΰσαι, άκούω 
Καί χαίρουσα πετάει 
Π ετρ ή ψυχή μου’ άκούω 
Των λυρών τά προοίμια,

’Ακούω τούς ύμνους.

0 1  ύμνοι, πού ήκουεν, ή σαν έργα τού νεωτέρου. 
Κ αί ύποθέτω, δτι ένδιαφέρει κάθε φίλον των 
Μ ουσών νά μάθη π ώ ς Ιπέστρεψαν είς την 
Ε λ λ ά δα  μαζί μέ την Ιπιστροφήν τής Ιλευθερίας.

Μ ούσας εννοεί δ  ποιητής γενικώς τήν καλλι
τεχνίαν, την επιστήμην, τήν π ρόοδον  καί τόν 
πολιτισμόν διότι ή φυσική ποίησις άνέβλυζεν 
από τόν “Ό λυμπον καί τόν Π αρνασόν, δταν οί 
Τούρκοι κατείχαν τάς πεδιάδας τής 'Ελλάδος.

Τήν καλλιτεχνίαν λοιπόν, δπ ω ς καί τήν επι-

στήμην, καί τήν τέχνην καί τόν τρόπον τού 
βίου άνεζήτησαν οί Έ λληνες εις τήν Δύσιν. 
“Αλλά, δυστυχώς, ολίγα ελληνικά μέρη κατά τάς 
άρχάς τού Ι θ '  αίώνος είχαν τά  μέσα νά συντη
ρούν υποτρόφους είς τήν Εύρώπην.

'Η  Κωνσταντινούπολης είχε πάντοτε τά  π ρ ω 
τεία. Έ κεΐ, πλησίον τού Οικουμενικού Π ατριαρ
χείου, έζη μία πολύ μορφωμένη κοινωνία τελείων 
διπλωματών, οί όποιοι έγνώρίζαν αρκετά άρ- 
χαΐα ελληνικά, πολύ καλά γαλλικά καί τουρκικά 
καλύτερα παρά τους Τούρκους.

Οί άνδρες έτοιμάζοντο διά  τήν άνωτάιην 
υπηρεσίαν τής Πύλης —  καί πλέον τού Ινός 
αίώνος ( 1 7 1 6 - 1 8 2 1 )  Φ αναριώται ανέβαιναν 
τούς δύο θρόνους των παραδουνάβιων ήγεμο- 
νιών. “Αλλά και αί Φ αναριώτισσαι ήμπορούσαν 
νά  μεταφράζουν εύκολόιταια Κορνήλιον καί 
Β ολταΐρον  δύο μάλιστα έκαμαν κάτι σπουδαιό- 
τερον  ή μία εγέννησε τόν “Ανδρέαν Ο ιέη ίβΓ  
καί ή άλλη είς τήν Μ ασσαλίαν τόν Θιέρσον.

Είς τήν ήγεμονικήν οίκογένειαν τών Σ ού - 
τσω ν  άνήκαν καί δύο αδελφοί ό ’ Αλέξανδρος 
και ό  Παναγιώτης, οί όποιοι έσπούδαζαν εις 
τά  Π αρίσια, δταν ήρχισεν ή 'Ελληνική Έ π α ν ά - 
στασις είς τάς δυο ήγεμονίας, και ό Μιχαήλ 
Σούτσος έθυσίασε τόν θρόνον του, ό δέ άδελφός 
των Δημήτριος εσκοτώδη είς . μίαν άπό τάς 
πρώτας μάχας. Ο ί δύο νεαροί πατριώται κατέ- 
βησαν άμέσω ς είς τήν 'Ελλάδα. ’ Αλλά τό μόνον 
πού ήξευραν νά κάμουν ήχο νά γράφουν στί
χους, στίχους είς τό ύφ ος τού Φαναριού καί είς 
ιά  μέτρα τών Π αρισίων. Καί έγραψαν δράματα, 
κωμφδίας, σατύρας, .μύθους, άκόμη καί έπος μέ 
παρισιανήν ομοιοκαταληξίαν, πρωτάκουστην εως 
τότε είς τήν 'Ελλάδα. Τ ό έθνος Ιγλυκάθη καθ
αυτό. 'Ο  ήροις Κολοκοτρώνης Ιλεγε τού "Αλε
ξάνδρου : « Έ λ α  μαζί μου ’ εγώ θά πολεμώ καί 
σύ θά γράφ ης». ’ Αλλά τί ποίησις ήτο εκείνη; 
Α ύτό δεν Ινδιέφερε πολύ πολύ ούτε τούς ήρωας,
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ούτε, φοβούμαι, τούς ΐδίους Σούτσους. 'Η  νεο
λαία έσυλλογίζετο ώς εξής· «αύτά τά άρχοντό- 
πουλλα έκοψαν τόν ποιητικόν των μανδύαν είς 
τά Παρίσια· τί ποίησις άλήθεια!» "Αλλά πραγ- 
ματικώς οι δύο μικροί Φαναριώται. ήσαν τέλειοι 
dilettanti. Άνεκάτευαν δ,τι είδος ενθυμούντο 
καί πολύ συχνά μετέφραζαν «όθνείΐ)ν μούσαν»· 
π. χ. δ "Αλέξανδρος είς τήν Τουρκομάχυν Ε λ 
λάδα παρουσίαζε τόν Σατανάν, νά ρίπτη βέλος 
διχονοίας είς τούς "Ελληνας αρχηγούς, καί <5 
Παναγιώτης ευρισκεν ότι ό Σατανάς τού άδελ- 
φοΰ του υπερβάλλει «καί τόν Δία καί την Ά θη - 
νάν καί τόν Ά ρη ν τού Όμηρου». Άλλα δεν 
ήξεύρω τί θά έλεγεν ό Βολταΐρος διά την 
παρφδίαν ταυ την τού Μίλτωνος — ό Βολταΐρος, 
ο όποιος εδρισκε καί τού Μίλτωνος τόν Σατα- 
νάν une facétie abominable. Τά άληθινώτερα 
έργα τού Αλεξάνδρου είναι τά σατυρικά τά 
όποΐα συνετέλεσαν είς τόν φόνον τού ΰπερόχου 
κυβερνήτου Καποδίστρια καί είς τήν εξορίαν 
τού αγαθού βασιλέως Ό θωνος. Κατά τόν Αλέ
ξανδρον καί οί δύο ήσαν τύραννοι* είναι καί 
τούτο δείγμα τής ευθυκρισίας του.Άλλά τότε καί 
αυτός δ κυνισμός τού Αλεξάνδρου εθαυμάζετο 
ως ποιητικόν σημεΐον, καί όταν ό ποιητής άπέ- 
θανε κατά τά 1863 είς τήν Σμύρνην, ό περί
φημος ποταμός Μέλης είδε τάς δάφνας του 
θερισμένος είς τιμήν του. Έ ν τούτοις, δταν οί 
"Ελληνες ¿διάβασαν ποίησιν καλυτέραν, καί οί 
δύο Σούτσοι έκρίθησαν πολύ διαφορετικά, καί 
ή μνήμη των, διά νά μεταχειρισθώ μίαν φράσιν 
τού Μακώλεϋ, κατεδικάσθη καί εις τά έξοδα τής 
δίκης. Τώρα Σούτσος σημαίνει καθαυτό Μαρ- 
γίτης. Τόση περιφρόνησις είναι βεβαίως υπερβο
λική. Διότι οί Σούτσοι, αν δεν έδίδαξαν ποίησιν, 
έδίδαξαν ρητορικήν.Άλλά είναι φυσική άντίδρα- 
σις πρός τόν άλλοτε απεριόριστον θαυμασμόν. 
Περί τού ’Αλεξάνδρου διηγούνται πολλά άνέκ- 
δοτα. Τό άκόλουθον είναι δλίγον γνωστόν καί 
άρκετά χαρακτηριστικόν τού καιρού εκείνου. 
"Οταν ό ποιητής ήλθεν εις τήν Ελλάδα, είχεν 
ένα χρυσόν ισπανικόν δουβλόνι. Άλλα ίπειδή 
τότε κανείς είς τό Ναύπλιον δεν είχε ποσόν 6$ 
σελινιών, νά τό χαλάση, ό Αλέξανδρος τό έδει- 
χνεν άπλώς καί επαιρνεν δ,τι ήθελε. Άλλα 
άνοικονόμητος δπως ήτο, μιμούμενος καί κατά 
τούτο τόν Λαμαρτΐνον, εύρέθη γρήγορα πτωχός. 
Τοιουτοτρόπως περίπου δταν άνεκαλύφθησαν 
καί τά εύρωπαϊκά των δάνεια, ό ποιητικός οίκος 
τών άδελφών Σούτσων Ικηρύχθη χρεωκόπος.

Τήν καλλιτεχνίαν Ιδιδάσκοντο πολύ καλύτερα 
είς τήν ’Ιταλίαν τά προικισμένα τέκνα τών Ίο - 
νίων νήσων, αΐ όποΐαι ευτύχησαν νά μή γνωρί
σουν τουρκικήν κυβέρνησιν.

Μετά τήν κατάλυσιν τής Βενετικής πολι
τείας, καί τήν πτώσιν τού Ναπολέοντος, ή 
Επτάνησος έσχημάτισε κατά τά IS15 Ή νω-

μένον κράτος, τό όποιον Ιτέθη υπό τήν προ
στασίαν τής Αγγλίας, ή οποία εν τφ μεταξύ 
είχε καταλάβει τήν μίαν μετά τήν άλλην νήσον. 
Ή  Κέρκυρα είχε μείνει βενετική 4°0  περίπου 
έτη. Άλλα ποια ήσαν τά τότε αισθήματα τών 
νησιωτών μαρτυρεί τό άκόλουθον γεγονός. Ό  
μέγας πρωτοπαπδς τής Κερκύρας, Μάντζαρος, 
υποδεχόμενος τόν αρχηγόν τών γαλλικών στρα
τευμάτων Gentilly, τού ένεχείρισεν ένα βι- 
βλίον, τήν ’Οδύσσειαν τού Όμήρου.

. Τοιουτοτρόπως ή ‘Ελλάς, ώς θεότης, ήτο πάν
τοτε παρούσα είς τόν νούν τών τέκνων της, καί 
όταν δεν ήτο παρ’  άπλή «γεωγραφική έκτασις». 
Ό  δρος αύτός ήτο έκφρασις τού πρίγκιπος Με- 
τερνίχου διά τήν ’Ιταλίαν. Άλλά ή ’Ιταλία δέν 
ήτο ποτέ τόσον δυστυχής· ήτο πάντοτε ή καλλι
τεχνική χώρα, δπου καί ό ’Ολύμπιος Γερμανός 
εύρισκε τόσα πράγματα νά καμαρώση καί νά 
μελετήση.

Μεταξύ πολλών άλλων Έπτανησιωτών, δύο 
Ζακυνθηνά παιδιά έταξείδευσαν είς τήν ’Ιταλίαν 
ολίγον προ τού 1809, δτε ή Αγγλία κατέλαβε τήν 
Ζάκυνθον, ό Άνδρέας Κάλβος καί ό. Διονύσιος 
Σολωμός· δ πρώτος είχε γεννηθήκατά τά 1792< 
καί ό δεύτερος κατά τά 179 ·̂

Άλλά προ αύτών καί άλλος Ζακυνθηνός,υίός 
Δαλματού, ιφ έτη μεγαλύτερος τού Κάλβου, είχεν 
άποκατασταθή είς τήν ’ Ιταλίαν καί άποκτήσει 
μεγάλην φήμην. Τό δνομά του ήτο N iccolo, τό 
όποιον ήλλαξεν είς U go Foscolo.
. Ό  Φώσκολος ήτο πασίγνωστος καί ώς πα

τριώτης καί ποιητής. Τφ ΐ8θ7 είχε δημοσιεύσει 
τούς Sepolcri, καί τφ 1809 είχεν εκφωνήσει τόν 
εναρκτήριόν του λόγον είς τό Πανεπιστήμιου 
τής Παβίας, ώς καθηγητής τής Ρητορικής. Τό 
μάθημά του ήτο πατριωτική προτροπή πρός τήν 
νεολαίαν καί αποτέλεσμά του υπήρξε διάταγμα 
τού Ναπολέοντος, τό όποιον Ικαταργούσε τήν 
ρητορικήν καί ολα τά πανεπιστήμια τής’ Ιταλίας.

Ό ταν 0 Κάλβος, ό όποιος ήτο ύίός Κερκυτ 
ραίου χωρικού, ευρέθη χωρίς χρήματα, κατέφυ- 
γεν είς τόν ένδοξον συμπολίτην. Ό  Φώσκολος 
έγραψε πρός τούς φίλους του είς τήν Ζάκυν
θον, καί Ιπαρακαλούσε τήν Κοινότητα νά τόν 
υποστήριξή· άλλά αφού κανείς δέν τόν είσήκουσε, 
παρέλαβε είς τό σπίτι, του τόν Κάλβον. Κατά 
τό έτος δμως Ικεϊνο { 1813) ό Φώσκολος έφυγεν 
εις τήν Ελβετίαν καί ό Κάλβος τόν ήκολούθησε.

' Είς τήν Ελβετίαν οί δύο Ζακυνθηνοί έζησαν 
μαζί τρία περίπου έτη, πράγμα, πολύ περίεργον 
διά τούς γνωρίζοντας τόν χαρακτήρα καί τών 
δύο. Ό  Φώσκολος είς τήν Ελβετίαν έγραψε 
λατινιστί πικράν σάτυραν Ιναντίον τών φιλολο
γικών του άντιπάλων καί φίλων του. Καί δμως 
ό Κάλβος έζη μαζί του, καί δταν δ Φώσκολος 
ήλθεν είς τήν Αγγλίαν κατά τό ι8 ι6, ό Κάλβος, 
ό όποιος τότε ήτο 24 ετών, τόν ήκολούθησε καί
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πάλιν. ΕΤναι φανερόν άπό τά γράμματα τού 
Φώσκολου δτι Ιξετίμα τό εξαιρετικόν τάλαντον 
καί τόν ήθικόν τού Κάλβου χαρακτήρα.

Άλλά είςτό Λονδΐνον. οί δύο Ζακυνθηνοί δέν 
ήργησαν νά πιασθούν. Είναι ζήτημα ποιος ήτο 
περισσότερον ασυμβίβαστος καί ιδιότροπος.Είναι 
δμως βέβαιον δτι ό Φώσκολος έχασε καί τούς 
"Αγγλους του φίλους. Ά φού διεκρίθη μεταξύ 
τών πρώτων φιλολογικών κύκλων τού Λονδίνου, 
έπεσεν είς πενίαν. Είς μάτην προςέφερε τάς 
υπηρεσίας του είς τήν έλληνικήν κυβέρνησιν. Ή  
Ελλάς ήτο τότε πολύ πτωχή καί Ó Φώσκολος, 
άφού έφυλακίσθη διά τά χρέη του, άπέθανεν είς 
τό Turnham Green κατά τά 1827. Τφ 1871 
οί ’ Ιταλοί έστησαν είς τόν Φώσκολον μεγαλο
πρεπέστατου μνήμα μέσα είς τήν Santa Croce 
τής Φλωρεντίας, δπου ό υίός τής Ζακύνθου κοι
μάται παρά τό πλευρόν τών μεγίστων τέκνων 
τής ’ Ιταλίας.

Ό  Κάλβος ήτο φρονιμώτερος. Έζησεν είςτό 
Λονδΐνον μέ τήν Άγγλίδα του γυναίκα, ώς δι
δάσκαλος. Άλλά μετά τόν πρόωρον θάνατον τής 
γυναικός του κατέβη στήν Ελλάδα, δπου ή έπα- 
νάστασις είχεν Ικραγή. Άλλά πρίν έξακολουθή- 
σωμεν τόν βίον του, δς στραφώμεν είς τόν βίον 
τού Σολωμοΰ.

‘Ο Σολωμός έπήγεν είς τήν ’ Ιταλίαν μέ πολύ 
περισσοτέραν ανεσιν παρά τόν Κάλβον. Υίός 
κόντε, καταγομένου άπό τήν Κρήτην, ¿κληρονό
μησε καλήν περιουσίαν, δταν ήτο μόλις Ιννέα 
Ιτών, καί τό άκόλουθον έτος δ επίτροπός του 
τόν έστειλεν είς τήν Βενετίαν μέ τόν ’ Ιταλόν 
διδάσκαλοί' του. Δέκα έτη Ισπούδαζεν είς τήν 
Ιταλίαν δ,τι ¿προτιμούσε. Ή  όρφανία καί ή 
εύγενειά του άφήκαν άπεριόριστον τήν φυσικήν 
του κλίσιν. Ό  μικρός κόντες είργάζετο πάντα 
πολύ δλίγον, άλλά μέ δλην του τήν ψυχήν.’Έμει- 
νεν ό ίδιος μέχρι τέλους, επειδή τά μέσα του 
τού Ιπέτρεπαν νά μή γνωρίση τήν πάλην τής 
ζωής, ή όποία κατέβαλε τόν Κάλβον.

Είς τήν Παβίαν ¿σπούδασε ή μάλλον δεν 
¿σπούδασε νομικά. Άλλά εις τήν βητόρικήν ήτο 
εφάμιλλος τού Φωσκόλου, τόν όποιον ¿θαύμαζε. 
’Αγαπούσε ν’  άπαγγέλλη Βεργίλιον — γύμνασμα 
πολύ άγαπητόν τότε είς τήν ’ Ιταλίαν — καί νά 
αύτοσχεδιάζη στίχους, — άλλο γύμνασμα τού και
ρού ¿κείνου. Οί Ιταλοί του διδάσκαλοι ήσαν 
μαγευμένου ένας τού είπε «Greco, tu farai 
dimenticare il nostro Monti».

Ό  ΒιτσέντζοςΜόντης Ινομίζετο τότε ό πρώτος 
ποιητής τής Ιταλίας καί ό Σολωμός τόν έβλεπε 
συχνά είς τό Μιλάνον. Φαίνεται μάλιστα δτι καί 
άντέλεγε πρός τόν μαέστρον καί τού έδιδε ποιη
τικά παραγγέλματα.

«Πρέπει πρώτα μέ δύναμιν νά συλλάβη ό 
νούς κ’ έπειτα ή καρδιά θερμά νά αίσθανθή δσα 
ό νούς συνέλαβε».

Ό  Σολωμός ¿φύλαξεν αύτήν τήν άρχήν είς 
δλην του τήν ζωήν, καί περιώριζε τήν ποιητι
κήν του γονιμότητα.

Άνέφερα τά περιστατικά ταύτα, διό νά δείξω, 
δτι καί οί δύο Ζακυνθηνοί ποιηταί ευτύχησαν 
νά σχετισθούν μέ τούς πρώτους ποιητάς τής 
’Ιταλίας καί νά σπουδάσουν καί νά αίσθανθούν 
τήν Ιταλικήν λογοτεχνίαν «είς τά χείλη τών 
δημιουργών της».

Έσπούδασαν έπίσης κατά βάθος τήν Λατι
νικήν ποίησιν καί πεζογραφίαν καί παρηκολού- 
θησαν προσεκτικά τήν λογοτεχνικήν κίνησιν τής 
έποχής των.

Άλλά ήσαν άκόμη τυχηρότεροι δτι ¿σπούδα
ζαν είς. τήν Ιταλίαν «ατά τήν άκμήν Ινός κινή
ματος πρός άναγέννησιν τής ιταλικής λογοτε
χνίας διά μέσου τής άρχαίας Ιλληνικής ποιήσεως. 
’Ακριβώς τότε οί Ιταλοί, βαρυνόμενοι τόν Γαλ
λικόν κλασσικισμόν, έστρέφοντο πρός τήν γνησίαν 
κλασσικήν πηγήν. ‘Ο "Ομηρος καί μάλιστα ή 
Ίλιάς έσπουδάζετο είς τό πρωτότυπον άπό τούς 
πρώτους ’ Ιταλούς ποιητάς καί έδιδεν αφορμήν 
είς μεγάλας συζητήσεις.

Ή  Ίλιάς είχε μεταφρασθή εις τό πεζόν άπό 
τόν Cesarotti καί κατόπιν άπό τόν Μάντη είς 
στίχους, θεωρούμενους κλασσικούς. Άλλά ό 
Φιόσκολος, Ó όποιος ήξευρε καλά ελληνικά, 
ενόμιζεν δτι είχε περισσότερα δικαιώματα. Τφ 
ι8θ7 ¿δημοσίευσε εις τήν Βρεσκίαν ενα τόμον 
μέ τάς τρεις μεταφράσεις τού Α, τού Cesa
rotti, τήν Ιδικήν του καί τού Μόντη, είς τόν 
όποιον άφιέρωνε τό βιβλίον. «Μοΰ ώμολογή- 
σατε, τού λέγει, δτι. μετεφράσατε senza gram- 
matica greca». Πράγματι, ó Φώσκολος ήξευρε 
κάτι περισσότερον δτι τόν Μόντην ¿χειραγώ
γησε νέος Κερκυραΐος, σοφός, ό Άνδρέας Μου- 
στοξύδης. Καί δταν ό Φώσκολος τά ¿χάλασε μέ 
τόν Μόντην, τόν ώνόμασε «traduttor del tra- 
duttor d’Omero».

Αύτά δλα ήσαν καλά μαθήματα διά τόν Κάλ
βον καί τόν Σολωμόν. Ό  ποιητής πού Ικρίνετο 
ήτον ό "Ομηρος, Ó ίδικός των Όμηρος, τό βι- 
βλίον ήτον ή ίδική των Ίλιάς. Ή τον επόμενον 
κατόπιν οτι καί οί δύο θά ¿δοκίμαζαν νά τήν 
μεταφράσουν είς τά νέα έλληνικά, μολονότι καί 
οί δύο, Ιννοήσαντες τό μέγεθος, δέν ¿προχώρη
σαν πέραν τών δέκα στίχων, Ά λλ ’  ¿διδάχθησαν 
άκόμη τήν υπεροχήν τής ελληνικής ποιήσεως καί 
άπεταμίευσαν τόν έθνικόν ¿κείνον φανατισμόν, 
τόν άπαραίτητον είς ποιητάς προωρισμένους 
ν’  αγαπηθούν άπό εν έθνος. Οί "Ελληνες τούς 
ώνόμασαν μεγάλους, πρίν άκόμη τό έργον των 
εκτιμηθή έπακριβώς. Άναντίλεκτον είναι δτι 
καί οί δύο ήσαν φωτισμένοι καί εδσυνείδητοι 
τεχνΐται, δτι έστοχάσθησαν έργα γενναία καί 
υψηλά, και δτι έπάλαισαν πρός πλείστας τού 
καιρού των δυσκολίας. Επειδή δ’  έξύμνησαν



καί κατορθώματα, άληθώς άείμνηστα, άείμνη- 
στον θά  μείνη καί τδνομά των,

'Ο Σολωμός επέστρεψε είς την Ζάκυνθον κατά 
τά ιS18 καί άμέσως εδόθη είς τήν στιχουργίαν 
και τήν σπουδήν τής ελληνικής. Ή  ιδιοφυία του 
δέν του έπέτρεψε ποτέ νά μάθη συστηματικούς 
την γλώσσαν κα\ ή αρχαία γραμματική του θά 
έμεινε πάντοτε καθώς τήν γραμματικήν τού 
Μάντη. Α λλά εδώ Εφάνη ποιητής. Τό γυμνα
σμένου του αυτί Επήρε τήν άρμονίαν τού δημο
τικού στίχου. Καί άλλοι δυο πρεσβύτεροί του 
ποιηταί, ό Βιλαρας και ό Χριστόπουλλος, Επέ- ' 
μεναν είς τήν όμιλουμένην γλώσσαν, άλλα 
μάλλον άπό λόγους πρακτικούς. Ό  Σολωμός, 
όδηγοΰμενος από τήν Ιταλικήν, ενόησεν δτι ή 
απόπειρα των ελληνιστών νά διορθώσουν τούς 
μεταγενεστέρους τύπους, ήτο ματαία και άντι- 
καλλιτεχνική. Είς τον πεζόν του Διάλογον, δπου 
επολέμησε την μέθοδον τού διασήμου Κοραή, 
καταφαίνεται πόσον τό αίσθημα τού ποιητού 
βλέπει διαφορετικά παρά τήν χρίσιντού φιλο
λόγου. Έλάτρεύε τήν Ελλάδα'και.αυτός, άλλά 
πολύ ποιητικώτερα και έρριπτε τό βαθύ του 
βλέμμα περισσότερον είς τό μέλλον παρά τό 
παρελθόν.

Ευτυχώς ή 'Ελλάς άπέδειξε μετ’  δλίγον είς 
δλους τούς ποιητάς, πόσον ήτον άνταξία τής 
άγάπης των. 'Η  Ιπανάστασις, πού αρχισεν είς 
τάς. ηγεμονίας, διεδόθη φοβερωτέρα είς τήν 
Πελοπόννησον καί οΐ “Ελληνες κατώρθωσαν νά 
εκδικηθούν τήν τουρκικήν θηριωδίαν μέ άνδρα- 
γαθήματα άντάξια τής ελληνικής γης καί τής 
ελληνικής θαλάσσης. Ή  ποιητική νεολαία των 
Παρισίων με τόν V ictor H ugo άρχηγόν, οί 
Γερμανοί ποιηταί, Ιδίως ό  W ilhelm  Müller, 
καί προ πάντων οί δύο Διόςκουροι τής ’Αγγλι
κής ποιήσεως έχειροκρότησαν τούς νέους Κίμω- 
νας καί Λεωνίδας.

Οί “Ελληνες ποιητίσκοι, καθώς εϊδαμεν, έτρε- 
ξαν ά(ΐέ.σ(ι»ς είς τό Ναύπλιον, οί δύο Σούτσοι 
άπό τά Παρίσια καί ό Κάλβος άπό τό Λονδΐνον, 
ολοι, εννοείται, άνίκανοι πρός μάχην. 'Ο  2361ύ? 
κόντες, ό όποιος εγνώριζε καλύτερα τον Εαυτόν 
του, δεν Εκινήθη άπό τήν Ζάκυνθον. ’Αλλά ή 
συγκίνησίς του ήτο τόση, ώστε μέ όσα Ελληνικά 
κατώρθωσε νά θησαυρίση — είχεν ήδη γράψει 
μερικά μικρά καλλιτεχνήματα — συνέθεσε τόν 
Μάϊον τού 1823 ενα ύμνον, τόν όποιον οί 
'Έλληνες επωνόμασαν Εθνικόν.

'Ο ύμνος, δπως καί παν δ,τι έγραψεν ό Σ ο
λωμός, είναι γεμδτον ζωήν, άλλά ίδίως κίνησιν. 
Έχει δλας τάς άρετάς, άλλά καί άρκετά τής νεό- 
ττ)τθς Ιλαττώματα. ’Αρχίζει μ° ίνα  μεγαλοπρεπή 
χαιρεστισμόν, μίαν πονεμένην κραυγήν, πρός τήν 
έλευθερίαν την οποίαν προσωποποιεί. Αί 1 5& 
τροχαϊκαί στροφαί διαδέχονται γοργώς ή μία 
τήν άλλην, καί ό άναγνώστης χωρίς ν’  άναπαυθή

μετέχει τής παραφοράς τού νεαρού ποιητού, ό 
όποιος τρέχει Ιξαλλος παντού, μέ φοβερίσμονς, 
μέ θούρια, είρωνείας καί κατάρας.

Ή  περιγραφή τής νυκτερινής μάχης τής Τρι- 
πολιτσάς φέρει καθαυτό ζάλην.
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Άκούοι κούφια τά  τουφέκια 
’Ακούω σμίξιμο σπαθιφν 
’Ακούω ξύλα, άκούω πελέκια 
’Ακούω τρίξιμο δοντιών.
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Ά !  τι νύκτα ήταν Εκείνη 
Πού τήν τρέμει 6 λογισμός·

“Αλλος ύπνος δεν ¿γένη 
Πάρεξ θάνατος πικρός.
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Τής σκηνής ή ώρα ό  τόπος,
Οί κραυγαϊς, ή ταραχή,
Ό  σκληρόψυχος ό  τρόπος 
Τού πολέμου καί οί καπνοί.
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Καί οί βρονταϊς καί τό σκοτάδι,
Όπου άντίσκοφτε ή  φωτιά,
Έπαράσταιναν τόν φδη,
Που άκαρτέραε τά σκυλλιά.

'Ωραιότερον δμως είναι τό τέλος αύτής δλης 
ταραχής, δπου σιγά σιγά επέρχεται γαλήνη.
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Σάν ποτάμι τό αίμα Ιγίνη 
Καί κυλάει στήν λαγκαδιά 
Καί τάθώο χόρτο πίνει 
Αΐμ’  άντίς γιά τήν δροσιά.
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Τής μόνης δροσάτο αέρι 
Δεν φυσφς τώρα Εσύ πλιό 
’Σ  τών ψευδόπιστων τάστέρι 
Φύσα φύσα είς τό Σταυρό.

Τό ποιητικώτατον τούτο Εξημέρωμα νομίζει 
κανείς δτι συμβολίζει καί τό τέλος τής τουρκο
κρατίας. “Ερχεται κατόπιν μέρος καθαυτό ειδυλ
λιακόν, δπου Ιμφανίζεται θελκτικός χορός παρ
θένων ύπό σκιάν —  είναι ύπαΐνιγμός είς τόν 
Μπάϊρον — άλλη ωραία ποιητική χειρονομία

86
Μ έ; τά χόρτα, στά λουλούδια 
Τ ό ποτήρι δέν βαστώ·
Φιλελεύθερα τραγούδια 
Σάν τόν Πίνδαρο εκφωνώ.

καί άμέσως ή φυγή τών Τούρκων άπό τό Μεσο
λόγγι καί τό πνίξιμον Ιππέων καί πεζών είς τό 
ρεύμα τού ’Αχελώου.

112
Έ τσ ι ν ’ άκουα νά βουήξη 
Τόν βαθύν Ωκεανό 
Και ’ ς τό κύμα του νά πνίξη 
Κάθε σπέρμ’  ’Αγαρηνό.

Ό  ποιητής Εξάπτεται καί πα'λιν, Ενθυμούμενος 
τό κρέμασμα τού Πατριάρχου καί καταλήγει τόν 
ύμνον του μ’  έναν Εξορκισμόν τής Ελευθερίας 
πρός τούς πολεμάρχους νά ομονοήσουν.

"Οταν Ιτελείωσεν ό ύμνος, ό Σπυρίδων Τρι- 
κούπης, φίλος τού Σολωμού καί τον Λόρδου 
Μπάϊρον, επήγεν είς τό Μεσολόγγι νά διαβάση 
τό ποίημα είς τόν ποιητήν. ’Αλλά δυστυχώς ηήρε 
τόν Μπάϊρον νεκρόν καί ή μπόρεσε νά τού εΐπη 
μόνον ένα βητορικώτατον Επικήδειου. Έκτοτε ό 
Σολωμός επί Ιν έτος κατεγίνετο νά συνθέση άλλο 
ποίημα είς τό αυτό μέτρον καί τήν αυτήν τε
χνοτροπίαν. «Είς τό θάνατο τού Λόρδ Μπάϊρον, 
ποίημα λυρικό».

Άλλά ήτο πράγματι ό Σολωμός «βαρύς ύμνων 
χαλκευτής», δπως ή έπανάστασις τόν έφερε νά 
γείνη; Ό  Σολωμός, καί νέος καί πρεσβύτης 
Ιθαυμάζετο δικαίως άπό τούς Έλληνας καί τους 
αλλοδαπούς του φίλους, ιδίως “Αγγλους καί 
’ Ιταλούς καί μάλιστα τόν Τωμαζαΐον.

Καί τώρα τά έργα του τιμώνται κατ’  αξίαν.
Ό  σοφός του βιογράφος, πρώτος εκδότης καί 

ερμηνευτής ’Ιάκωβος Πολυλάς άτενίζει πρός 
αυτόν ως άγιον. Ό  νέος του εκδότης Κωστής 
ΙΊαλαμάς, ό σπουδαιότατος τών σημερινών μας 
ποιητών, έπλασε τόν δρον σολωμικό;. Ή  Dora 
d’Istria τόν ώνόμασε τέκνον τής 'Ρώμης καί 
τών Αθηνών. 'Ο υφηγητής Canna τού άφιέ- 
ρωσεν όλόκληρον μάθημα εις τό Πανεπιστήμιον 
τής Ποιβίας, δ καθηγητής Λάμπρος τόν παρέ
βαλε πρός τόν Σιμωνΐδην, ό καθηγητής Diete
rich παραβάλλει μερικά του έργα πρός ποιήματα 
τού Σχίλλερ, δ Κρονμπάχερ ωνόμηοεν είς τήν 
βαυαρικήν Ακαδημίαν τόν "Υμνον berühmt 
καί ό κ. Ψυχάρης τόν εγκωμίασε γλαφυρώς είς 
τά Παρίσια.

Δέν άρμόζει λοιπόν είς Ιμέ νά υποτιμήσω 
τόν Σολωμόν είς τήν Όξφόρδην. Άλλά διά νά 
χαρακτηρίσω τήν Μούσαν του παρατηρώ δτι 
δέν ήτο δπως ήδύνατο κανείς νά ύποθέση, πολε
μική Μούσα. Τού Σολωμού ό Ενθουσιασμός ήτο 
μάλλον ευαισθησία γυναικεία, τήν όποιαν ό ίδιος 
Εννοούσε καί έφρόντιζε κατόπιν μέ κόπον νά συγ- 
κρατή. Τοιουτοτρόπως, Ενφ δέν επεχείρησε καν 
νά διαγράψη τήν άδρον φυσιογνωμίαν κανενός 
τών δρεινών ή θαλασσινών ηρώων τών όποιων 
εθαύμαζε τήν δύναμιν καί τήν τόλμην, άφήκε 
σειράν μικρών γυναικείων καί παιδικών τύπων 
είς ψυχικάς καταστάσεις ποικιλωτάτας άλλά πάν
τοτε φυσικάς.Αξιοπαρατήρητων είναι δτι δέν Εξέ- 
φρασε καν τήν πρός τά τρυφερά πλάσματα συμ- 
πάθειάν του — καί αυτόν τόν Ιδικόν του έρωτα 
εσιωπούσεν ό ποιητής — άλλά Εχρωμάτιζε τά 
αϊσθήματατών ίδιων. Νομίζεικανείς δτι ή ψυχή 
του συνταυτίζεται μαζί των. 'Η  Αγνώριστη, ή 
Ξανθοΰλλα, τό. Κάκιωμα, ή ’Ορφανή, οί μικροί 
Βοσκοί καί Βοσκοποΰλλες, ή Εύρυκόμη, ή Ψυ-

«

χοΰλλα, ή Μνρτοΰλλα, ή Φραγκίσκο: Φραΐζερ, καί 
τά μεγαλύτερα έργα, ή Φαρμακωμένη, ή Μαρία, 
ή Αύγούλλα καί ô Άνθός, ή Τρελλή Μάννα είναι 
εκφράσεις παιδικών καί γυναικείων συναισθη
μάτων άπό τών παθητικότατων μέχρι καί τών 
ελαφρώς κωμικών. Χαρακτηριστικώτερα δέ τής 
πατρίδος του είναι τά συλλυπητήρια ποιήματα 
διά τόν θάνατον συγγενών καί φίλων καί ό φό
βος τού κοιμητηρίου.

Είς δλα αύτά ό Σολωμός ώραϊα μεταδίδει 
τήν συγκΐνησίν του, σχεδόν πάντοτε μέ μίαν 
διαφορετικήν άπόχρωσιν. Καί Ενφ θέλγει ή 
απλάτης καί συνοχή τού σχεδίου, ή άπαλότης 
καί ή θέρμη τής εκφράσεως Ενθυμίζει τόν χρω
στήρα τών ’ Ιταλών καλλιτεχνών. Είς τήν Φρα- 
γκίσκα Φραΐζερ νομίζεις δτι μετέφραζε τήν Γιο- 
κόνια τού Δά Βίνιση. ’ Εδώ βλέπομεν πόσον 
υπηρέτησε τόν Σολωμόν καί πόσον ό Σολω
μός ύπηρέτησε τήν δημοτικήν γλώσσαν «Εκ τής 
είωθυίας διαλέκτου εκλέγων τά δνόματα», δπως 
συγκίνηση. Καί άλλοι ποιηταί, καί πρώτος ό 
Βιτσέντζος Κορνάρος, ό επικός τής Κρήτης 
ποιητής, μετεχειρίσθησαν τόν πλούτον τής δημο
τικής γλώσσης. Άλλά ό Σολωμός εζύγισεν ώς 
εμπειροτέχνης κάθε λέξιν, επρόσεξεν είς τόν 
ήχον της καί έδοκίμασε ποικιλίαν μέτρων, ώστε 
αίσθημα, ¡5υθμός καί λέξις γίνονται ένα. Τοιαύτη 
εργασία είναι καθαρώς δημιουργική. Καί ιδού 
διατι ό Σολωμός Ενφ συνέθετεν αυτοσχέδια Ιτα
λικά σονέττα, έχυνε καί Εξανάχυνε τούς Ελληνι
κούς του στίχους.

Πώς άραγε ό Σολωμός άντελαμβάνετο τήν 
Ελληνικήν τέχνην ; καί περί μικρού ποιήματος 
έλεγεν «τούτο είν’  ελληνική τέχνη· τούτο δέν 
είναι ». Αί περί ελληνικής καλλιτεχνίας ίδέαι 
ήσαν άκόμη τότε άμυδραί, άλλά φαίνεται δτι 
ό Σολωμός Εννοούσε , τό περιεκτικόν ή μάλλον 
«cette finesse a dégager la ligne unique et 
nécessaire, qui évoque la vie», δπως λέγει ó 
κ. Paul Bourget. Τοιουτοτρόπως άπέκτησε τήν 
τέχνην τών παλαιών Επιγραμματοποιών. Ά π ό 
τών χρόνων τών κομψών Επιγραμμάτων τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τά όποια γεμίζουν τήν 
Ανθολογίαν, ούδέποτε ελληνικοί στίχοι περιέ
λαβαν τόσον ποσόν αίσθήματος καί νοήματος. 
Τό Ιξάστιχσν Επίγραμμα είς τήν καταστροφήν 
τών Ψαρών είναι μικρόν δπως ή ,νησοΰλλά καί 
ένδοξον, δσον τό ήρωϊκόν τέλος τών κατοίκων 
της. Ή  Δόξα, τήν όποιαν προσωποποιεί, είναι 
περιπαθής γυναικείος τύπος εντός πλαισίου απα
ράμιλλου.

Μετά τήν καταστροφήν τών Ψαρών άλλο 
δράμα εκρατοΰσε τούς 'Έλληνας είς μακράν άγω- 
νίαν. Τό Μεσολόγγι είχε πολιορκηθή δευτέραν 
φοράν. Ό  Σολωμός όπηρξε μάρτυς τής πολιορ
κίας άπό τήν Ζάκυνθον, τήν οποίαν Εδονοΰσαν 
τά μεγάλα κανόνια τών πολιορκητών. Καί δταν
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μετά την άποτυχίαν τον Κιουταχή πασσά, άνε- 
λαβεν δ Ίμπραήμ πασσδς, ό Αιγύπτιος ’Αττίλας, 
νά εξολοθρεύση την φωλεόν εκείνην των ήρώων, 
δ ποιητής συνέπασχεν εντελώς μέ τούς πολιορ- 
κουμένους. Ουτε να φ(ίγη ήμποροΰσε, ούτε νά 
κοιμηθή. ’Αλλά δταν μετά εν έτος οί Απολειπό
μενοι άνδρες με τά τέκνα και τάς γυναίκας ώπλι- 
σμένας εΪς το μέσον — δλοι φάσματα μάλλον από 
την πείναν — Ιδοκίμασαν νά διασπάσουν τόν 
εχθρόν, οΐ δέ πληγωμένοι άνετινάχθησαν εις τά 
σύννεφα, Ινώπιον τής υπέρτατης Ικείνης θυσίας 
δέν ήτο μόνον 6 Σολωμός, πού άνελύθη εις δά
κρυα. Είς τα Παρίσια Κάρολος δ I '  έξερχό- 
μενος νύκτα είς τόν Ιξώστην τών άνακτόρων 
Ιβεβαίωνε τόν λαόν δτι « θάπολουθήσω τούς 
Έλληνας είς τήν Κωνσταντινούπολη'», δ δέ 
Γεώργιος Φίνλαϋ έγραφεν «Ή  άμυνα τού Με- 

• σολογγίου θά εξεγείρη τήν συμπάθειαν παντός 
έλευθέρου ανθρώπου πάσης χώρας, εφόσον ή 
Ιλληνική ιστορία ζή. Χρειάζεται μόνον ένα 
Θουκυδίδην διά νά τής άσφαλίση τήν άθα- 
νασίαν».

Ό  Σολωμός εφιλοδόξησε νά γείνη ό Τάσσος 
τής πολιορκίας. Καί άφοΰ άπεσύρθη κατά τά 
1828 είς τήν Κέρκυραν, άφιερώθη είς τήν άνέ- 
γερσιν τοΰ ποιητικού του «μνημείου». Καί δμως 
δεν συνέθετεν έπος. Τίποτε δέν τοΰ ήρχετο πλέον 
ξένον παρά μακρά διήγησις γεγονότων. Καί διά 
τόν Σολωμόν, δπως τον Edgar Allan Poe «a 
lon g  poem does not exist», άλλα σειρά μικρό
τερων ποιημάτων. Ά φ οΰ  δέ μετέβαλε διαμονήν 
καί εΰρέθη Ιντός τοΰ ποιητικωτάτου τοπίου τής 
Ευρώπης καί μεταξύ τοΰ κύκλου τών λογίων 
τής Ακαδημίας τοΰ Γκυλφόρδ, άνεζήτησεν δ 
ποιητής καί νέαν, ύψηλοτέραν καί συνθετωτέραν 
τεχνοτροπίαν. Ή  μεταστροφή, πού έκαμε τότε, 
είναι αξία σπουδαίας προσοχής. Ή  ζακυνθηνή 
του τέχνη κατ’  ούσίαν ήτον άνάμνησις τής άγα- 
πητής ’Ιταλίας, τόσον σύμφωνη μέ τόν χαρα
κτήρα του.Άλλα τώρα έστράφη προσεκτικά πρός 
τήν Γερμανίαν, οθεν έφθαναν οι ήχοι τής μου
σικής τοΰ Μότζαρτ καί τοΰ Μπετχόβεν καί αί 
καλολογικοί θεωρίαι τοΰ Σχίλλερ καί τοΰ Σχέλ- 
λιγκ. Άλλα φαίνεται δτι τόν Σολωμόν, δπως 
δλους τούς συγχρόνους μουσοπόλους, δέν άφη
ναν Ιδίως νά κοιμηθή τά τρόπαια τοΰ Γκαΐτε. 
Έπεζήτησε λοιπόν καί δ Σολωμός κάποιαν 
μΤξιν ποιήσεως καί μεταφυσικής, κλασσικού καί

μαντικού είδους. Οι ήρωές του θά ήσαν απλά 
σύμβολα. Ό  τίτλος τοΰ ποιήματός του ήτο κατ’ 
άρχάς Χρέος έπειτα Έλεύ&εροι Πολιορκημένοι. 
Κατά τάς Ιταλικάς σημειώσεις τοΰ ποιητοΰ τό 
ποίημα έπρεπε νά είναι «αΰτοΰπαρχτος κόσμος, 
μαθηματικά βαθμολογημένος, πλούσιος καί βα
θύς». Εις τό βάθος ή Ελλάς καί τό μέλλον της. 
Ό  ποιητής προτρέπει τόν Ιαυτόν του νά μελε- 
τήση τάεργα τοΰ Αισχύλου καί Ιδίως τόν Προ

μηθέα. Προφανώς εφαντάσθη τό Μεσολόγγι ώς 
Καύκασον.

Κατώρθωσεν δ Σολωμός νά συμπλήρωσή τό 
monumentun τούτο;

Είς τά χειρόγραφά του δέν σώζονται παρά 
σχέδια, δπου διαρκώς άλλάζει μέτρά καί τέλος 
απορρίπτει τήν ομοιοκαταληξίαν. Οι φίλοι του 
επιστευσαν δτι τά τελειωμένα του χειρόγραφα 
έκλάπησαν μετά τόν θάνατόν του. "Οτι καί άλλα 
πολλά σχέδια θά εχάθησαν είναι πιθανώτατον. 
Άλλα εύνόητον είν’  επίσης δτι ποιητής τόσον 
δύσκολος εις τήν λεπτομέρειαν' θ ’ απέκαμνεν είς 
σύνολον έκτελούμενον κατά τόσον περίπλοκους 
συνδυασμούς. Τό δυσκολώτερον μέρος τοΰ μα
θηματικού προβλήματος πού ¿βασάνιζε τόν Σ ο 
λωμόν, θά ήτο πώς νά συνδυάση τήν ομι
χλώδη καί υψηλήν του σύλληψιν μέ τήν έμφυτον 
Ιλληνικήν σαφήνειαν καί τήν ζακυνθηνήν ευαι
σθησίαν.

’Επειδή ούτε ot Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, 
ούτε δ Κρητικός, ούτε τό Carmen Secutare, ούτε 
κανέν άλλο μεγαλότολμον ποίημα, πού Ιπεχεί· 
ρησεν δ Σολωμός κατά τήν τεχνοτροπίαν ταύτην 
εφθασεν είς οίονδήποτε τέλος, δύσκολοι' είναι νά 
Ιννοήσωμεν καί προσδιορίσωμεν αυτήν. Αλλά 
τάποσπάσματα, Ιδίως ή άρχή τοΰ γ ' σχεδίου, καί 
δ Πειρασμός δπου at καλλοναί τής φύσεως 
προσκαλοΰσι τούς πολιορκουμένους είς παράδο- 
σιν, περιέχουν κάποιον άμετάφραστον καί βαθύ 
μυστήριον. Είναι καθώς ή νύκτα, πού περι
γράφει.

Νύκτα, γεμάτη θαύματα, νύκτα σπαρμένη μάγια.

Τοιοΰτοι στίχοι καί τοιαΰτα άποσπάσματα θά 
μελετώνται πάντοτε είς τήν Ελλάδα καθώς 
σπουδαί μεγάλου ζωγράφου καί θά δημιουργή
σουν ίσως εις τό μέλλον τήν μουσικήν ποίησιν, 
πού ώνειρεΰθη δ ποιητής.

Είναι βέβαιον δτι δ Σολωμός ήκουσε τήν 
ορθήν ύπόμνησιν τών ιθαυμασιών του, δτιείχεν 
εις τήν 'Ελλάδα τήν άποστολήν, τήν δποίαν 
έξεπλήρωσεν δ Δάντες είς τήν Ιταλίαν. Αλλά δ 
Δάντες ήτο μβγάλος, δηλ. ήτο δυνατός καί ήτον 
ακατάβλητος. Καί δμως ή Κωμωδία τόν έκαμε 
λεγνόν (macro). Ό  Σολωμός ούτε δυνατός ήτον, 
ούτε επίμονος; άλλ’  ουδέ κδν φιλόδοξος. ΤΗτο 
ψυχή ευγενής, anima candida καί δταν άπέθανε 
κατά τά 1857, ό λαός τόν Ιπένθησεν ώς πατέρα.

Πολύ δυνατώτερον χαρακτήρα είχεν δ Κάλ- 
βος. “Ισως ήτο φυσικά τοιοΰτος, βέβαιον δμως 
είναι δτι ή Ελβετία καί ή Αγγλία τόν έκαμαν 
σωστόν πουριτανόν. Γνωρίζομεν δτι ό Κάλβος 
είχε μεταφράσει Ιστορικά καί δογματικά έργα 
περί τής εκκλησίας τής Άγγλίας.Άφοΰ δέν κατώρ- 
θωσε νά μείνη είς τήν Ελλάδα, έπέστρεψεν είς 
τήν Δύσιν, καί Ιδημοσίευσε δέκα ώδάς είς τήν 
Γενεύην κατά τά 1824· δ τόμος έκείνος μετε-
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φράσθη άμέσως γαλλιστί άπό ενα σινολόγον, τόν 
Stanislas Julien. Δύο έτη άργότερα δ ποιητής 
Ιδημοσίευσε είς τά Παρίσι« άλλας δέκα φδάς είς 
τό ίδιον μετρον καί αύτάς τάς μετέφρασε γαλλιστί 
άλλος σινολόγος, ó Pauthier de Cencay. Έπειτα 
Ó Κάλβος Ιγύρισε είς τήν Κέρκυραν αλλά 
επειδή δέν διωρίσθη άμέσως καθηγητής είς τήν 
Ίόνιον Ακαδημίαν, λέγεται δτι άπέκρουε κατό
πιν κάθε διορισμόν. “Υστερον εδέχθη τήν έδραν 
τής φιλοσοφίας, άλλά δέν άργησε νά παραιιηθή' 
φαίνεται δτι δέν άγαποΰσε τά χειροκροτήματα 
τών φοιτητών καί μάλιστα τά πρός τούς συνα
δέλφους του. Τοιουτοτρόπως δ Κάλβος ¿θεω
ρείτο γενικώς ώς άνθρωπος sui generis1 Ιλέ- 
γετο πώς ήθελε νά βλέπη μαύρα πράγματα τρι
γύρω. Έφυγεν άπό τήν Ελλάδα, Ιγύρισε είς 
τήν Αγγλίαν καί μέ δλα τά 67 του χρόνια 
Ιστεφανώθη δευτέραν Άγγλίδα καί άπέθανε 
κατά τά 1867 είς τό Λονδΐνον άλλά κανείς, 
νομίζω, δέν ήξεύρει ποΰ είναι θαμμένος δ Ιδιόρ
ρυθμος αυτός άνθρωπος.

Αρκετή Ιδιοτροπία διακρίνεται καί είς τήν 
ποίησίν του. Κατ’  άντίθεσιν πρός τόν Σολωμόν, 
ό Κάλβος παρουσιάζεται σχεδόν είς κάθε του 
φδήν μέ τάς άρχάς του καί τάς άπαιτήσεις του. 
Έ νφ  δ πατρίκιος Σολωμός συγκατέβαινε πρός 
τόν λαόν, ό πληβείος Κάλβος άποτείνεται πρός 
δλίγους, τούς οποίους θέλει νά άσκηση εις τήν 
αρετήν. ‘Ο άναγνώστης του πρέπει νά ξεύρη 
μετρικήν, καί Ιδίως τήν ϊδικήν του, ν’  άνέχεται 
τούς παρατονισμούς, καί τήν γραμματικήν του· 
πρέπει νά κατέχη τήν άρχαίαν μυθολογίαν καί. 
πρώτον καί πρό πάντων, νά προσέχη. Έ νφ  τοΰ 
Σολωμοΰ τά ποιήματα κυκλοφοροΰν ώς δημο
τικά, τοΰ Κάλβου αί φδαί δύσκολα διαβάζονται 
καί σπανίως Ιννοοΰνται άπό τήν πρώτην φοράν. 
Είναι περιττόν νά βεβαιώσω, δτι δλίγοι Έλλη
νες υπετάχθησαν είς άσκησιν τοιαύτην.

Μέ τά μέσα ταΰτα δ Κάλβος Ιδοκίμαζε σοβα- 
ρώς κατά τήν τρίτην τοΰ ΙΘ ' α’ ώνος δεκαε
τίαν ν’  άναστήση τόν άρχαίαν λυρικήν, καί 
μάλιστα τήν πλέον υψηλήν, δπως αύτός τήν 
έννοοΰσε. Καί ακριβώς δι’  αύτό τό λησμονημέ
νοι’ έργον τοΰ Έλληνος άοιδοΰ παρουσιάζει 
κάποιον Ινδιαφέρον καί έξω τής ’ Ελλάδος. Είναι 
γνωστόν δτι τοιαύτην τελείαν επιστροφήν πρός 
τήν Ιλληνικήν αρχαιότητα επεχείρησε, 40 έτη 
άργότερα, εις τήν ’ Ιταλίαν δ Josué Carducci, 

επέτυχε περισσότερον άπό κάθε άλλον.και
’Επειδή δμως μέσα είς τό άρχαϊκόν άλσος πολ- 
λαχοΰ συνηντήθησαν τά ίχνη των, ένα πρόχει
ρον διάγραμμα δέν είναι περιττόν.

Μοΰ φαίνεται, δτι καί οί δύο Ιγνώρισαν τήν 
Ιλληνικήν λυρικήν διά μέσου τοΰ Όρατίου καί 
Ιπήραν ώς άρχήν των τόν α ' στίχον τοΰ III 
βιβλίου τών Ωδών :

Odi profanum volgus et arceo

Καί oí δύο επέταξαν τά συνηθισμένα νέα 
μέτρα καί Ιπεζήτησαν Ιξωτερικήν μορφήν δμοίαν 
μέ τήν τού Λατίνου- ώς Ικεΐνος, ήθέλησαν νά 
μή λήγη τό νόημα μέ τόν στίχον καί άπέρριψαν 
οπως έλεγεν δ Κάλβος, «τήν βαρβαρότητα τής 
ομοιοκαταληξίας».Άλλ’  Ινφ δ Καρδούτοης εδο- 
κίμασε καί άλλαξε τόσα μέτρα καί στροφάς, δ 
πουριτανός δ Κάλβος εζητοΰσεν 676 είδη μέ 
ιό ίδιον.

’Εδώ πρέπει νά ενθυμηθώμεν, δτι πρό τοΰ 
Κάλβου, δ διδάσκαλός του, δ Φώσκολος, έστράφη 
πρός τήν Ιλληνικήν ποίησιν είς τούς Τάφους, 
άλλά τήν άντελήφθη διαφορετικά. Ό  ίδιος έση- 
μείωσεν δτι «Η ο desunto questo m odo di 
poesía da’greci, i quali dalle anticlie tra- 
dizioni traevano sentenze morali e politiche 
presentándole non al sillogismo di lettore, 
ma alla fantasia ed al cuore. Απεναντίας, ó 
Κάλβος θέλει νά διδάξη, αποτεινόμενος κατ’ ευ
θείαν πρός τόν νοΰν τοΰ αναγνώστου, δχι τήν 
καρδίαν, ή δποία πρέπει νά μένη στωϊκή. Σωστά 
παρετηρήθη δτι οί Τάφοι τοΰ Φωσκολου με 
τήν βαθειάν μελαγχολίαν, πού τούς διαπνέει Ιξ 
άρχής μέχρι τέλους, ώδήγησαν εις τόν φωμαντι- 
σμόν. Έ νφ δ Κάλβος, δπως δ Καρδοΰτσης, 
Ιβδελύσσετο τόν §ωμαντισμόν. Έλάτρευε καί 
αύτός τήν Ιλληνικήν φύσιν, τόν αγιών άέρα καί 
τό λαμπρόν φώς τοΰ Παρνασοΰ καί Ινόησεν δτι 
πρός τόσην μεγαλοπρέπειαν είναι ξένη πάσα 
νευρική ευαισθησία.

Μέ τήν τεχνοτροπίαν του συμβιβάζεται πρώ
τον τό ι)»υχρόν τοΰ λεκτικού του. Κατόπιν αί 
εικόνες του, Ιντελώς άρχαϊκαί. Καί τά νέα πράγ
ματα τά παρουσιάζει ώς άρχαΐα. Διά νά εϊπη 
δτι Ιγνώρισε τό Λονδΐνον καί τά Παρίσια, 
λέγευ (Α ', θ ')

’Αδειάζει έπί ιάς δχθας 
Toil κλεινού Ταμησοΰ 
Καί δύναμιν καί δόξαν 
Καί πλούτον αναρίθμητου 

Τ ό άμαλθεΐον.
ι'

Έχει «ό «ίόλιοι φύσημα 
Μ’ εφερει" f| ακτίνες 
Μ’ έθρεφαν, μ" ¿θεράπευσαν 
Τής ύπεργλυκυτάτης 

Ελευθερίας.
ιο'

Καί τούς ναούς σου ¿θαύμασα 
Τών Κελτών Ιερά 
Πόλις· τού λόγου ποια,
Ποια είς έσέ τού πνεύματος 

Λείπει ’Αφροδίτη ;

Ά π ό τούς άρχαΐους, ιδίως τόν Όράτιον, Ιδι- 
δάχθη τό πρωτότυπον τής φράσεως· τήν “Υδραν 
καί τά Ψαρά ονομάζει σκοπέλους (I, λα')

"Οπου ποτέ δέν άραξε
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Την άπληστίαν ιών τυράννων περιγράφει μέ 
ζωηράν στροφήν, ένθυμίζουσαν εικόνας του 
Jordaens.

Β ·, ,β·
’Αφρίζουν τα ποτήρια 
Τής αδικίας' δυνάσται 
Πολλοί καί διψασμένοι 

’ Ιδού τ ' άδράχνουν· γεμουσί 
Μέθης καί φόνου.

Την τουρκικήν έπιδρομήν περιγράφει εξοχα 
ώς εξής· (Ε' κγ’)

"Οταν είς τήν άθλίαν 
Έλλάδ’ από τά έσχατα 
Τής Έρυθράς θαλάσσης 
Τών άραβίων πετάλων

Ή λθεν ό  κτύπος.

Και τήν ζοφεράν δουλείαν της Ελλάδος άπει- 
κονίζει μέ στροφήν, δυναμένην νά τεθή εντός 
πλαισίου- ( I ' ιδ')

Ή  χώρα τότ’  έφαίνετο 
Ναός ήρειπωμένος 

"Οπου οί ψαλμοί σιγάουσι 
Καί τοΰ κισσού τ ’  άτρέμητα 

Φύλλα κοιμώνται.

Ά ξια ι σπουδής είναι τοΰ Κάλβου αί φυσικαί
σκηνογραφίαι, μέ τήν συνήθη ψυχρότητα τής
φράσεως άλλα καί τήν ζωηράν πρωτοτυπίαν. ‘Ως 
καί τό μουρμουρισμα τοΰ νεροΰ τό διακρίνει, 
αμ« βρέχη τούς βράχους, ή τήν άκρογιαλιάν ή 
καί τά ξΰλα τών πλοίων. Αί νύκτες του έχουν 
τόσην διαφοράν μεταξύ των· (Α ', ε')

"Οταν τά ούράνια 
'Ρ όδα μέ τάμαυρότατον 
Πέπλον σκεπάζη ή νύκτα.

Γ , ί 'Ά π ό τόν ούρανόν 
"Οπου τά μελανόπιερα 
Σΰννεφ’ αρμενίζουν,
Τό ψυχρόν της άργύριον 

'Ρίπτει ή σελήνη.

*'> V
Είς τήν σκοτίαν βαθείαν 
Είς τ ’  άπέραντον διάστημα 
Τ ά φώτα σιγαλέα 
Κινούνται τών άστέρων,

Λελυπημένα.

Προ πάντων δμως ή παρακάτω περιγραφή 
τής άνατολής είναι χάρμα τών ματιών. (Γ ςή

’Αλλά τών μακαρίων 
Στάβλων ιδού τά ήφα 
Κάγκελλα ή "Ωραι ανοίγουσιν 

’Ιδού τ ’  άκάματ’ άλογα
Τοΰ Ήλιου Ικβαίνουν.

r.
Χρυσά, φλογώδη, καίουσι 
Τούς δρομους τού άέρος 
Τ ’ άμιλλητήρια πέταλα·
Τούς ούρανούς φωιίζονσι

Λάμπουσαι ή χαϊται.

V-
Τ ώ ρα  εξανοίγει τάνθη 
Είς τόν δροσώδη κόλπον 
Τής γής ή αύγή· καί φαίνονται 
Τ ώ ρα  τών φιλοπόνων

’Ανδρών τά έργα.

Τ ά μυρισμένα χείλη 
Τής ημέρας φιλούσι 
Τ ό άναπαυμένον μέτωπον 
Τής οίκουμένης· φεύγουσιν 

"Ονειρα, σκότος.

"Υπνος, σιγή. Καί πάλιν 
Τ ά χωράφια, τήν θάλασσαν 
Τόν άέρα γεμίζουσι 
Καί τάς πόλεις μέ κρότον 

Ποίμνια καί λύραι.

Καί ό Καρδούτσης είς τήν εύμορφοτάτην 
Aurora λέγει.

Tu sali e baci o  dea,
Co il roseo fiato ie nubi.

’Αλλά τοΰ Κάλβου ή περιγραφή, πού νομί
ζεις δτι βλέπεις είς κάθε στροφήν ν’  άκτινοβολή 
νέον καί νέον φώς, μοΰ ενθυμίζει τό κλασσικόν 
φρέσκο τοΰ Ρουΐδου 'Ρένη εις τό Palazzo Ros- 
pigliosi.

’Αλλά τό τεχνικώτερον τοΰ Κάλβου μοΰ φαί
νεται ή σύνθεσις τών ’φδών του. Ό  ποιητής 
έπήρε τόν δεξιόν Ικεΐνον τρόπον τών άρχαίων 
λυρικών, κατά τόν όποιον αί στροφαί, φαινό- 
μεναι κατά πρώτον ως άσύνδετοι, εννοούνται 
κατόπιν έχουσαι κάποιον εσωτερικόν είρμόν. 
Όλίγαι είν’  αί φδαί, δπου δΰναται ν ’ .άκολου- 
θήση κανείς εξ άρχής τό. νόημά του. Συνήθως 
αρχίζει άπό σημεία μακρινά, καί προχωρεί είς 
αλλα μακρινώτερα καί γενικεύει τάς έννοιας και 
επανέρχεται. ’Αλλά άκόμη ποιητικώτερον φαί
νεται τό κενόν διάστημα, πού νομίζεις δτι χωρί
ζει τάς στροφάς του, ώς κορυφάς βουνών. Ά να- 
γνώσατε τόν ¡ Φιλόπατριν», τάς «Μούσας», τόν 
«Ωκεανόν», τά «Ηφαίστεια», καί δεν θά ίδήτε 
μόνοι· μετόπας άρχάίκάς, άλλα καί άρχαΐκάς 
τριγλύφους.

Εύκολον είναι τώρα νά εννοήσωμεν πρός 
ποιον πρότυπον έστρεφε τά βλέμματα ό Κάλβος. 
“Οπως παρετήρησεν ή Κυρία Τουλιέττα Άδάμ, 
Kalvos est un Pindare adouci, apaisé. Ή  
μΐμησίς του έχει βαθύτερον νόημα. Αί φδαί 
του είναι Ιπινίκια, «επειδή τάνδραγαθήματα 
τών σημερινών ‘Ελλήνων Ιξισοΰνται μέ Ικεΐνα 
τών άρχαίων».’Αλλά τοΰ δίδουν κυρίως αφορμήν 
ν’ άναπτύξη τάς άρχάς του, δηλ. τάς υψηλός 
ιδέας τής μεγαλοήηιχίας, καί τής φιλοδοξίας, καί 
τάς άκόμη ύψηλοτέρας, τής δικαιοσύνης καί τής 
γενικής τοΰ κόσμου άρμονίας. Άλλα πρό πάν
των ΙξυμνεΤ ό Κάλβος τήν ’Αρετήν, ή οποία 
είναι καί δι’  αύτόν οπως καί τόν Σωκράτην,

δρος γενικός. Ά π ό  τήν άρχαίαν ποίησιν δλην 
ό ποιητής θά Ινόησε βαθύτερα τόν είς τήν 
Αρετήν παιάνα τοΰ Σταγειρίτου, αλλά χωρίς 
τό ερωτικόν εκείνο αρωμα τών αθανάτων στρο
φών τοΰ φιλοσόφου.

Ή  αρετή είναι «αί ή καθαυτό θρησκεία τοΰ 
Κάλβου. Έ νφ  ό Σολωμός έχει τήν χριστιανικήν 
γλυκύτητα τοΰ Μαντζόνη καί άγαπφ την εκκλη
σίαν, ό Κάλβος άναγνωρίζει μόνον ενα Θεόν, 
όρθολογιστήν, καί αυστηρόν είς τά καθήκοντα 
του. Δέν είπε πρός τόν αισθηματικόν υίόν τής 
Παρθένου Addio, nume semítico, δπως ó 
Καρδούτσης,— διότι επιτέλους τούτο δέν θά ήτο 
δίκαιον — άλλ’  άπέρριψε καί αυτός κάθε μυστή
ριον. 'Η  αρετή είναι νόμος καί πρέπει νά 
επικράτηση· οί άνθρωποι, εφαρμόζοντες αυτήν, 
θά εΰρουν καί τόν κόσμον, άληθινόν Παρά
δεισον (θ', Γ).

’Από τά 'Ολύμπια δώματα 
Δροσερόν καταβαίνει 
Χαράς έλέου φύσημα 
Καί στεγνώνει τά δάκρυα.

Άλλα φοβούμαι δτι ή ήθικολογία καί ή φιλο
σοφία του παρεβλαψαν τήν ποίησιν τοΰ Κάλβου. 
Τής έδωσαν ένα τόνον νεωτερικόν, ξένον πρός 
τό σύνολον. Είς τάς είκοσι του φδάς υπάρχει 
μόνον (ΙΒ' η’) «ένα φιλί κ’  Ιν άλλο». Άλλα 
ευθύς τά στιγματίζει καί αύτά.

’Αναίσχυντα φρονήματα 
Τών άγενών ανθρώπων.

Τόση πολλή εγκράτεια είναι ηθική, άλλά δέν είναι 
άρχαϊκή. Καί ό Πίνδαρος έντρέπεται νά έπαι- 
νέση τήν άναισχυντίαν τών «φορβάδων κόράν» 
τοΰ Ξενοφώντος τοΰ Κορινθίου, άλλά τοΰ Κάλ
βου Ó πουριτανισμός τόν έκαμε νά περιφρόνηση 
σχεδόν δλην τήν άπόλαυσιν τής ζωής, ή δποία 
ξεχειλίζει άπό τήν άρχαίαν ποίησιν. Ό  γενναίος

A  Ν  Τ  I  Λ

Μή λές: «Είμαι φιλήσυχος». 'Ομολόγησε: «Είμαι 
άδύνατος καί φοβούμαι».

Πές μου ποιόν μισείς καί θ ά  σου πώ ποιόν συνανα
στρέφεσαι.

Μάς άρέσει νά όμιλούμεν διά τόν έρωτα καί τήν 
εύτυχίαν. *0 άνθρωπος πάντοτε θάγαπφ τήν μυθο
λογίαν.

Ταπεινοφροσύνη, υπάτη υπερηφάνεια.

Ό  πόνος χειροτερεύει τόν άνθρωπον.

Ή  δυσκολία δέν είναι νά λύση κάνεις ενα πρόβλημα, 
άλλά νά τό θέση.

Ιταλός ποιητής, πού έλάτρευσε τόν άρχαϊσμόν, 
εισερχόμενος είς τές «πράσινες μοναξιές» μέ τήν 
Λυδίαν, προσκαλεΐ καί τούς «θείους του συν
τρόφους» vino e amore. Τοΰ Καρδούτση ή 
ήδονική Λυδία είναι χαριτωμένη έγγονή τής 
Λυδίας τοΰ Όρατίου.'Ο Κάλβος περιπαιεί κατά
μονος και κερνά μόνον «άρ ιστόν ύδωρ».

Ό  νηφάλιος αυτός ποιητής έθεώρησε τήν 
ποίησιν, δπως οί μεγάλοι τής άρχαιότητος ποιη- 
ταί, ώς αξίωμα καί καθήκον. Καί δμως δέν είναι 
vates, Ιεροφάντης, είναι μάλλον δικαστής. Ή  
πεποίθησίς του είς τήν Αρετήν ώς νόμον άπα- 
ράβατον, τόν Ιστέρησε καί τό σέβας Ικεΐνο πρός 
τήν Είμαρμένην, τήν εύλάβειαν πρός τό "Αγνω
στον, πού άποτελεΐ τό βάθος, τό fondo τής 
μεγάλης λυρικής ποιήσεως τών άρχαίων. « 'Ρ ί
πτω (λέγει)

Τής δεισιδαιμονίας 
Τ ό βαρύ βάκτρον»

άλλά λησμονεί δτι τό βάκτρον τούτο ήτον ή ποι- 
μαντορική §άβδος τοΰ Πινδάρου. Καί τοιουτο
τρόπως ό Κάλβος στέκει ενώπιον τών νέων τής 
Ελλάδος Όλυμπιονικών μέ τόν άπέριττον μαν
δύαν τής Γενεύης.

Τό συμπέρασμά μου είναι δτι ό Κάλβος καί 
αν έπεσε

Ά φ ’ υψηλά όμως έπεσε
καθώς λέγει (ΙΔ γ'). Πρός άνάστασιν τής πιν- 
δαρικής ποιήσεως απαιτείται άνάστασις τής 
άρχαίας μουσικής, τής άρχαίας θρησκείας, αύτής 
τής άρχαίας ζωής. Σήμερον άπό τήν άρχαιότητα 
αίσθανόμεθα καθείς κάποια σημεία ώρισμένα. 
Καί δμως ό Κάλβος, μάς διδάσκει μάθημα, τό 
οποίον τόν τιμά. Έ νφ φιλόλογοι καί φιλόσοφοι, 
καθώς ό Νίτσε βλέπουν ώς κύριον τής άρχαίας 
ποιήσεως στοιχείον τό Διονυσιακόν, ύπερηφα- 
νεύομαι νά Ιξάρω, δτι νέος Έλλην ποιητής είς 
τήν Ιλληνικήν ποίησιν είδε κυρίως τήν αρετήν.

ΣΙΜ Ο Σ ΜΕΝΑΡΔΟΣ

Ο  Γ  I  A  I

Ή  πνευματική καί καλλιτεχνική καλλιέργεια, δπως 
καί ή υγιεινή, προφυλάτιει τόν άνθρωπον άπό τό 
γήρας.

Συνεχάρην τόν Λ. πού έκληρονόμησεν άπό ιόν πα
τέρα του όλίγα χρήματα.

— Άλλοίμονον! μου είπε- Μόνο μιά φορά χάνει 
κάνένας τόν πατέρα του.

Μερικοί άνθρωποι γίνονται εύγενεΐς μόνον όταν 
τούς κακομεταχειρίζεται κάνεις.

Δέν υπάρχει χειρότερος κουφός άπό ¿κείνον πού 
θέλει νά άκούση.

CHARLES RÉGISMANSET
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Ε Ρ Ε Ι Π Ι Α  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ω Ν

Είνε παράξενα σκαλισμένοι οΐ βράχοι πού με 
περικυκλώνουν, και άνάμεσά τους ένα στίγμα 

εγω ασήμαντο καί παραμικρό, ένας κόκκος 
, ζωής.,.. Ποιος θ ’  άνεβή έκεΤ επάνω γιά νά κυτ- 
ταξί] τον κόσμο καί νά συγκριθή μέ αυτόν χωρίς 
ν’  άφήση στεναγμό παραπόνου, ποιος ευχαρι
στημένος άπό τόν εαυτόν του άνθρωπος; Κι’ δ 
τελευταίος παύει νά είναι τελευταίος δταν βγή 
έξω άπό τό δρόμο τής ζωής του, καί βρεθή 
άξαφνα κάπου ψηλότερα. Τότε σάν νά αίσθάνε- 
ται κι’  αυτός την ανάγκη τής ένισχύσεως τοΰ 
Πνεύματος, πού γεννφ τό δνειρο καί τόν προ
ορισμό. Μάταιος δ πόθος. Καί ξαναγυρίζει στον 
έαυτό του, καί φροντίζει νά μή φύγη πειά άπό 
τόν δρόμο τής ζωής του προς τα υψηλά, πού 
παρουσιάζουν είς αύτόν άφθαστα μεγαλεία.

Καί έτσι, μένουν ή τβυχές τού ’Ονείρου, τής 
Φαντασίας καί τής ’ Ιδέας ν’  άνεβαίνουν τούς 
γκρεμνούς των βράχων, γιά νά συγκριθούν μέ 
τόν κόσμο καί νά στενιίξουν παραπονετικά.

Γύρω ή φύσις είνε σάν ενα μεγάλο δργανο, 
πού τά δάκτυλα τής Μοίρας παίζουν επάνω του 
τής συμφωνίες των αισθημάτων, πού είνε άντί- 
θετα, παράξενα καί πολλά, δσες καί ή τάξεις 
των αίσθαντικών δντων. ψηλά ξεπροβάλλουν 
μαύρα τά δένδρα καί σκυμμένα άπό τό βάρος 
των χρόνων καί τοΰ Πεπρωμένου,— πού καταντρί 
τυραννικόν δταν δεν άγωνιζόμεθα να τό κανο- 
νίσωμεν.

Χαμηλά, στόν ελαφρό κατήφορο, τά στάχυα 
πούχουν μέσα τους αϊσθησι,ν αριστοκρατική, 
γράφουν μεγαλόπρεπα νοήματα στόν άέρα, έλα- 
φρολυγίζοντας κυματιστά σάν εμπνευσις γαλη- 
νιαία κι’  εύκολόφθαστη. Καί χαμηλότερα, προς 
τα βαθουλώματα τής γής, ξέπετοΐνται τρανά 
καί μυτερά άγκάθια, τολμηρά κι’  έξωτικόμορφα, 
πού τόσο μοιάζουν μέ ξημερώματα σκέψεων 
δυνατών.

"Ησκιοι έλαφροκίνητοι πέφτουν στής κουφάλες 
τριγύρω, σάν άπό ητυχές αφανέρωτες, κι’ ή φύσις 
Ιλαφρόγυρε λιγωμένη,—  πού θαρρείς πώς μοιά
ζει μέ γυναίκα κουρασμένην άπό τό αίσθημα 
κι’  άπό τό δνειρο.

’Αληθινά, δ κόσμος είνε σάν ένα δνειρο τώρα, 
κι’  εγώ θλιβερός θαυμαστής του πού στέκω έξω 
άπό τόν λαμπερό κύκλο του λιγόθυμη κι’ έκ
πληκτη. Τάχα δέν θά καλεσθή ποτέ κι’  δ άνθρω
πος στη σύνθεσι ένός ονείρου δσο κι’  δν σκε- 
φθή, δσο κι’  δν άγαπήση ;

Ή  πέτρες ή μεγάλες είνε κοκκινογάλαζες σάν 
νά άντίκρυσαν καμίνια Ιρωτικών παθών.

Καί τά λουλούδια μέ αναμμένα τά χνουδάτα

Σ τ ό ν  χ .  Κίμαινα ΜιχαηλίΆην

1_
μυριόχρωμα πέταλα, πούχουν τής αμίμητες περί- 
κομψες καμπύλες, παραιτοΰν λυγισμένα, άπο- 
καμωμένα, τά μύρα τους, στής παραφορές τών 
δυνατών άνεμων, πού τούς «πολιόρκησαν τήν 
άέρινη ¿μορφιά, γιά νά τά παρασύρουν μακρυά. 
Πρός εκεί, πού ή ψυχές μπορεί νάνε έγωίστριες, 
ώστε νά θέλουν ένίσχυσι γιά κάθε θυσία. Πρός 
Ικεΐ, πού ή ψυχές δέν ξευρουν πώς κάθε βήμα 
στη ζωή είνε, θυσία,— ή ψυχές πού είνε σάν 
έλάχιστες λεπτομέρειες στήν απέραντη φυσιο
γνωμία τοΰ συνόλου.. .

Κι’ άπό πέρα δ άχός τοΰ Πόντου φθάνει 
σ’  Ιμέ δυναμωμένος καί παράξενος, φέρνοντας 
μαζί του, σέ δυνατές αναπνοές, γλυκόλογα καί 
στεναγμούς.

Κάτι ωσάν συμφωνία δύο αντιθέσεων θέλει 
νάρθή πρός τήν άνοικτή μου ψυχή, μά δέν 
μπορεί. Σάν νά παραπονοΰνται. τά στοιχεία τής 
φύσεως, πού δέν έπλάσθηκαν άντιληπτά γιά 
δλους τούς άνθρώπους. ’Αλλά τάχα πρέπει νά 
τά βλέπουν κατάβαθα δλοι τά ωραία καί τά 
υψηλά;

Θάλασοες πού βογγάτε, καί άνεμοι πού μοιά
ζετε μέ βαθειάν άγανάκτησι, καί σείς μΰρα, 
πού σάν άιίθασσα παιδιά κρυφογλιστρήσατε, 
δταν τά λουλούδια παρεδίνονιο οτό συντάραγμα 
τών παραγωγικών Ιρώτων: Ά ν  έλειπεν άπό 
τή συνάρτησι πού έχει δ άνθρωπος μέ τή φόσι, 
τά μυστήριο τών άφανέρωτων μυστικών, καί ή 
συγνεφιές τών' μεγάλων όραματισμών, κι’  αν 
άκόμα έλειπεν ή διαφορά τής έκφράσεως, πού 
κάνει συγκεχυμένη τήν συνεννόηση αυτή ή σχέσις 
δέν θά ήταν καθόλου ωραία.

Θέλω νά παγώνη πάντα.τό μέτωπό μου άπό 
τό ρίγος τών ωραίων ψιθυρισμών, πού δέν 
λέγονται.

Καί θέλω ή ψυχή μου νά λιγοθυμρ άπ’  τό 
απέραντο κι’  άπ’  τό βαθύ φίλημα τοΰ πνεύμα
τος τής ’Αγάπης, πού δέν θά δοθή ποτέ!

Φύσις' άφινε τήν ψυχή σου κάτω άπ’  τόν 
θαμπό πέπλο τοΰ μυστηρίου, πού σάν νά έχη 
συνείδησιν πνεύματος πονηρού, μεγαλώνει τής 
έμορφιές σου καί κρύβει τά ελαττώματα σου,— 
δν έχης. Οί παλμοί σου κούφιοι και βαθεΐς, 
δίνουν μεγαλύτερη τήν ιδέα τής εκπληκτικής 
ένεργείας σου.

Καί σείς, κύματα πλατεία, μέ τά βαθυγάλαζα 
λαμποκοπή ματά σας, πού άντανακλοΰν δλο τό 
βάθος τών σκοτεινών σας προορισμών:

Τρέξτε δλα μαζί, καί φωνάξετε στήν φύσι 
τήν φιλάρεσκη, πού δλο καί ξεσκεπάζεται στά 
μάτια τοΰ άνθρώπου: Ή  Άποκάλυψις είνε 
ζωή μιάς στιγμής μοναχά . . .

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΙΙΟΥΛΟΥ

Η  Φ Ο Υ Σ Τ Α Ν Ε Λ Λ Α  τ ο υ  β α σ ι λ έ ω ς  ο ο ω ν ο ς

Υπήρξεν εποχή, καθ’ ήν τήν ώραίαν Ελλη
νικήν Φουστανέλλαν, ήν Ικλέϊσεν επταετής 

ένδοξος αγών, δέν εβλεπέ τις μόνον εις τά μεσό- 
γαια τής Στερεάς Ελλάδος καί τής Πελοποννή- 
σο.υ, είς τούς προθάλαμους τών άνακτόρων ή 
κα εις αύτάς τάς άγυιάς τών Αθηνών. . .  κατά 
τάς ημέρας τών άπόκρεω. Ή  Φουσιανέλλα, ής 
έκάστη πτυχή έφερε καί μίαν νίκην, ήν ένδυμα 
περιζήτητον, δι’  οΰ δέν ¿δίστασαν νά άνταλλά- 
ξωσι τό άκοσμον φράκον καί τό ένετικόν παν- 
ταλόν'ιον οί εύγενέστεροι καί άριστοκρατικώτεροι 
τών φ  λελλήνων, ώς δ Άγγλος Λόρδος Βύρων, 
ό Γάλλος συνταγματάρχης Φαβιέρος καί δ κλει
νός ’ Ιταλό? Σάντα-Έόζας καί τόσοι άλλοι έλθόν- 
τες νά χύσωσι τό αίμα αυτών υπέρ τής άγωνι- 
ζομένης Ελλάδος. 'Αλλά καί μετά τήν λήξιν τοΰ 
Ά γώνος ή Φουστανέλλα δέν έπαυσε νά ήναι 
επίφθονος· απέναντι αυτής δ άνατολικός Τζου- 
μπές τών λογιωτάτων καί ή άγγλική Κιάίη£- 
οοαί τών εύρωπαίζόντων άπετέλουν αυτόχρημα 
παραφοινίαν καί μόνον ή χθαλασσομάχος Βράκκα 
κάπως εύρισκε χάριν. * * *

Κατά ιήν λήξιν τοΰ υπέρ ’Ανεξαρτησίας 
Άγώνος ή μάλλον κατά τήν προσωρινήν αύτοΰ 
άναστολήν, ώς κολακευόμενοι έφρόνουν τότε οί 
άγαν αισιόδοξοι πατριώται, αί νίκαι καί τά τρό
παια τής Φουστανέλλας έτράπησαν πρός άλλα 
πεδία. Ύ πό τάς πτυχάς τής πολεμοχαρούς Φου
στανέλλας κατά τήν έπακολουθήσασαν ειρηνικήν 
περίοδον δ υίός τής Αφροδίτης δξύτατα ¿χάλ
κευε βέλη, άτινα άμειλίκιως έπληττον τάς άβράς 
καρδίας τών ξένων δεσποινών καί τών δεσποι
νίδων τοΰ Φαναριού· καί είς αυτήν τήν άκρως 
αύστηράν καί άριστοκρατικήν αυλήν τού Μο
νάχου ή πολύπτυχος Φουστανέλλα ούκ δλίγας 
Ιποιήσατο κατακτήσεις κατά τήν έν έτει 1836 
πρώτην επίσκεψιν τοΰ βασιλέως *Οθωνος είς 
τά ανάκτορα τοΰ πατρός Αύτοΰ, πρός εΰρεσιν 
νύμφης. Οί άκολουθοΰντες τόν βασιλέα τής Ε λ 
λάδος νεαροί Έλληνες διαγγελείς, άπαντες εύστα- 
λείς καί κομψοί φουστανελλοφόροι, διεσάλευσαν 
έπικινδύνως τήν οικογενειακήν αρμονίαν τής 
Βαυαρικής άριστοκρατίας.

* * *
Τόν θαυμασμόν τής Φουστανέλλας τών Ε λ 

λήνων καί τής λοιπής χρυσοποίκιλτου άμφιέσεως 
αυτών ούδείς τών επισκεφθέντων ιήν Ελλάδα 
¿πισήμων ξένων κατά τούς ένδόξους-τοΰ Ά γώ - 
νος χρόνους άπέκρυψε- πάντες ένί στόματι έμυ- 
κτήριζον τήν άπό τής ¿λεύσεως τοΰ Κυβερνήτου 
Ίωαν. Καποδιστρίου άρξαμένην τάσιν παρά τισι 
τών Ελλήνων, νά άντικαταστήσωσι τήν ώραίαν 
Φουστανέλλαν διά τοΰ άηδοΰς καί άήθους στε-

νοΰ ένετικοΰ πανταλονιού, άποκαλοΰντες νβρι- 
στικώς τούς φέροντας αυτό ψαλιδοκέρια, μηδε 
τοΰ άδελφοΰ τοΰ Κυβερνήτου Βιάρου φειδόμε- 
νοί: Περί τοΰ αντικειμένου τούτου δ Λουκιανός 
Davessiès de Pontés, Ιπισκεφθε'ις τήν Ελλάδα 
έν έτει 1829, γράφει τά έπόμενα: «Ή  πόλις 
» τοΰ Ναυπλίου κατέστη έδρα τής Κυβερνήσεως· 
»ένταΰθα δέ και δ Κυβερνήτης οίκοδομεΐ ήδη 
» ώραΐον άνάκτορον διά τάς άνάγκας τοΰ Κρά- 
,, τους. Αί γυναίκες ήρξαντο είσάγουσαι τάς 
» Παρισινάς αμφιέσεις καί συρμούς (modes), 
»οι δέ άνδρες άντιχ'αΰισιώντες τάς ωραίας 
» αυτών Φουστανέλλας ô tà  φράκων και παντα· 
» λονίων όποια βεβήλωσις !  !■·

* * *
Έ ν τή μεταβατική ταυτη καταστάσει έπεσκέ- 

φθη τήν Ελλάδα, λήγοντος τοΰ έτους 1835, δ 
φιλελληνικώτατος βασιλεύς τής Βαυαρίας Λου
δοβίκος. Ούτος ήρχετο νά χαιρετίση τόν προσ
φιλή Αύτοΰ υίόν Ό θω να  επί τοΰ θρόνου τής 
άναγεννηθείσης Ελλάδος, ής τό κλέος τοσοΰτον 
ένθουσιωδώς ύμνησε, καί νά θέση τόν θεμέ
λιον λίθον τών άνακτόρων Αύτοΰ ύπό τήν 
σκιάν τοΰ Παρθενώνας καί παρά τόν Ναόν τοΰ 
’Ολυμπίου Διός.

Ό  Λουδοβίκος κατέκρινε τόν υίόν Αύτοΰ 
διότι έξηκολούθει νά φέρη τήν βαυαρικήν στο
λήν ¿πεθύμησε διακαώς δπως έπί παρουσίςχ 
Αύτοΰ δ βασιλεύς Ό θ ω ν  κατά τήν προσεχή 
εορτήν τής τρίτης έπετείου τής άφίξεως Αύτοΰ 
είς τήν Ελλάδα, ήτοι τήν 25ην Ίανουαρίου 
1836, προσέλθνι είς τόν Ναόν καί παραστή είς 
τήν γενησομένην Δοξολογίαν περιβεβλημένος 
τήν εθνικήν τών Ελλήνων άμφίεσιν. Άτυχώς 
ή έλλειψις καταλλήλου ¿λληνορράπτου καί έπι- 
τηδείου χρυσοποίκιλτου εν Άθήναις άπέβαινε 
πρόσκομμα είς τό τοιοΰτο σχέδιον τοΰ Λουδο
βίκου· τό Ναύπλιον, ένθα εύρίσκετο ό αριστος 
τών έλληνορραπτών, άπεΐχε τών ’Αθηνών τρεΐς 
δλας ήμέρας κατά ξηράν, ή δέ δι’  ιστιοφόρων 
θαλασσία συγκοινωνία δέν ήτο ταχύτερα καί ή 
εορτή ήτον Ιγγύς. Έκ τής αμηχανίας ταύτης ώς 
άπό μηχανής θεός άνέλαβε νά Ιξαγάγη τόν Λου
δοβίκον δ εύγενής Άγγλος Austin, κυβερνήτης 
τής άτμοκινήτου πολεμικής φρεγάτας «Μηδείας», 
ήν ή άγγλική κυβέρνησις είχε τάξει είς τήν διά- 
θεσιν τοΰ βασιλέως τής Βαυαρίας κατά τήν είς 
τήν Ελλάδα διαμονήν Αύτοΰ. «Ή  Μήδεια» 
άπέπλευσεν αίφνηδίως έκ Πειραιώς πρός άγνω
στον διεύχΉινσιν ύπό τά ποικίλα σχόλια τών 
φείποτε κενολογούνχων πολιτικών, Ιπανήλθε δέ 
τήν Ιπιοΰσαν εσπέραν φέρουσα ώς εν θριάμβω 
τόν ύπό τοΰ πρώτου δημάρχου Ναυπλιέων Σπυ
ρίδωνος Παπαλεξοπούλου, υψηλή βασιλική έπι-
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ταγή, Αποστελλόμενον Σταύρον Κρεμμύδαν, τον 
αριστον έλληνορραπιην καί χρυσοποικιλτήν τής 
Πελοποννήσου Από των χρόνων τής τουρκο
κρατίας.5 * * *

Ό  Γερμανός Αρχαιολόγος Λουδοβίκος 'Ρόςς, 
δοτις συνώδευε τόν βασιλέα Λουδοβίκον κατά 
τάς Ανά τήν Ελλάδα περιηγήσεις Αύτού, οίίτως 
Αφηγείται τό έπεισόδιον τοΰτο έν τοις οίκείοις 
Άπομνημονεύμασιν: «Μόλις έπανήλθομεν (μετά 
* τοΰ βασιλέως Λουδοβίκου) έκ μικρού ταξει- 
» δίου, «ή Μήδεια» κατά τινα πρωίαν φαίνεται 
»αίφνης |ν ατμφ, πλέουσα ,πρός άγνωστον 
»διεύθυνσιν Ανά τάς άκτάς τής Πελοποννήσου. 
» Οί πολιτευόμενοι των ’Αθηνών κατέτριβον τόν 
» νοΰν σχολιάζοντες τά αίτια τοΰ ταξειδίου τού- 
>του· τινές ύπέλαβον δτι Ιπικίνδυνός τις στάσις 
»εξερράγη !ν Πελοποννήσφ, ή άλλο τι σοβαρόν 
» έγένετο έκεΐ οπωσδήποτε. Πλήν τό πράγμα 
» είχεν Απλούστατα ως εξής: Ό  Βασιλεύς Από 
»τής Αφίξεως Αύτού εκ Γερμανίας Ι'φερεν ευρω- 
» παϊκήν ενδυμασίαν, στρατιωτικήν καί πολιτι- 
» κήν, αλλ° ό Λουδοβίκος συνέστησεν Αύτφ ήδη 
» νά περιβληθή τήν έλληνικήν στρατιωτικήν σιο-

» λήν, ης ή ώραιότης καί κομψότης είναι κατά 
»πολύ άνωιέρα τον ήμετέρον οτρατιιοτικον 
» Ενόνματοί. Άτυχώς ό μόνος έλληνορράπτης, 
» 6 κεκτημένος τήν φήμην τής ώραιοτέρας κατα
σκευής καί τής Ιπιτηδειοτέρας κατεργασίας 
»των χρυσών καί Αργυρών ποικιλμάτων, εδρί- 
» σκέτο έν Ναυπλίφ, άπέχοντι τρεις τουλάχιστον 
»ημέρας κατά ξηράν. Μόλις δ φιλόφρων κυβερ- 
» νήτης τής «Μηδείας» Austin αντελήφθη τήν 
» ζωηράν επιθυμίαν τοΰ βασιλέως τής Βαυαρίας 
»καί ευθέως έθετο είς κίνησιν τό βαρύ αϊτού 
» πλοΐον, δπως μεταφέρη είς ’Αθήνας τόν περί- 
» φημον Ικεΐνον Αριστοτέχνην, τήν δέ επιούσαν 
» έπανέπλευσεν είς Πειραιά, κομίζων τόν έλλη- 
» νορράπτην τού Ναυπλίου, διασκεδάσας δ’ ούτω 
»καί τά νέφη τού μεγάλου πολιτικού Απορ- 
» ρήτου.. .  »

'Υπό τοιαΰτας συνθήκας δ Αείμνηστος βασι
λεύς "Οθων περιεβλήθη τό πρώτον, τή 25H ’Ια
νουάριον 1836, τήν ελληνικήν ΦΟυστανέλλαν,ήν, 
αν τήν τούτην, έπέπρωτο νά φέρη εξόριστος καί 
μέχρι τοΰ τάφου έν τάΐς κρΰπταις τών ηγεμόνων 
τής Βαυαρίας, τή Επιτακτική Αντον Εντολή/
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Αλλόκοτος καί παράδοξος ή φορά τών Αν
θρωπίνων. “Οπου δήποτε δν στρέψη τις τό 

βλέμμα, πανταχοΰ θά ϊδη τό Ασταθές καί ¿βέ
βαιον τής τΰχης τού ανθρώπου, καί τό αστα
θές αυτό ή Ιστορία διαρκώς παρουσιάζει. 'Ο 
Σοφοκλής έγραφε:

«Τύχη γάρ όρθοΐ και Τύχη καταρρέπει_ 
τόν εύτυχοϋντα· τόν τε δυστυχουντ’  άει·»

καί εκ τών νεωτέρων δ Τανταλίδης:
« Ό  βίος τύχης παίγνιον, δ  κόσμος άβαξ κύβων, 
τούς μέν είς πέρας αίσιον προάγων, τούς δ ’ έκθλίβων.»

καί αυτή τέλος ή Εκκλησία διά Γρηγορίου τού 
Θεολόγου:

«Φύσει μεν οΰδέν τών Ανθρωπίνων βέβαιον, ούδ’ 
ομαλόν, ούδ’ αυταρκες, άλλά κύκλος τις τών ήμετέρων 
περιτρέχει πραγμάτων, άλλοτε άλλως έπί μιας ήμέρας 
πολλάκις, εστιν δτε καί ώρας, φέρων μεταβολής.»

• Περί ατυχούς βασιλίσσης, στερηθείσης τού 
θρόνου της, προτιθέμεθα νά διαλάβωμεν είς τό 
ιστορικόν μας τοΰτο σημείωμα.

Όλιγώτερον ατυχής τών όμοιων της Μαρίας

Μ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
έκ  καλοιβς έ^ιιογραφίας εΰ(ΐβκομένη{ έν ΖακίνΟφ

Στουάρτ, "Αννης Βόλεϊν, Αικατερίνης Χουάρ- 
δον, ’Ιωάννας Γρέη, Μαρίας Άντωνέτιας καί 
τών τελευταΐον δολοφονηθεισών ’Ελισάβετ καί 
Δραγίνας, υπήρξε ή βασίλισσα τής Νεαπόλεως 
Κορολίνα, θυγάτηρ Φραγκίσκου τού Α ' καί τής 
αύτοκρατείρας Μαρίας Θηρεσίας. ’Αφού δ Ναπο
λέων δ Α ' παρεχώρησε τό βασίλειον τής Νεα
πόλεως είς τόν Αδελφόν του ’ Ιωσήφ καί είτα είς 
τόν γυναικάδελφόν του Μυράτ, μη θέλουσα νά 
καταθέση τήν βασιλικήν εξουσίαν, ήν,  ̂λόγφ 
Ασθενείας, είχεν Αναθέσει είς αυτήν δ σύζυγός 
της Φερδινάνδος τής Νεαπόλεως, καί νά ύπο- 
ταχθή είς τό Σικελικόν σύνταγμα, τό δοθέν παρά 
τού βασιλέως κατ’ είσήγησιν τών έν Σικελία 
έπικρατούντων "Αγγλων, ήναγκάσθη νά έγκα- 
ταλίπη τήν Σικελίαν καί νά ζητήση ανεσιν τών 
δεινοπαθημάτων αυτής είς τό γενέθλιον έδαφος 
τής Αυστρίας. Τής εξορίας ταύτης αίτιος έγένετο 
δ λόρδος Βέρτιγκ, αρχηγός τότε τών Ιν Σικελία 
Βρεττανικών δυνάμεων Ανεξέλεγκτος, δστις έλθών 
είς διενέξεις μετά τής βασιλίσσης Καρολίνας, 
φύσει υπερήφανου καί μή νοούσης νά ύποταχθή 
είς αυτόν, έλπιζούσης δέ, ώς έκ τού προσφάτου 
γάμου τού Ναπολέοντος Α ' μετά τής ανεψιάς 
της Μαρίας Λουΐζης, τήν Απαλλαγήν τής αγγλι
κής πολιτικής καί τήν αθέτησιν τού Σικελικού
συντάγματος — διότι δ κ. Ο   Από πολλού έν
τή ύπηρεσίφ τής ’Αγγλίας διατελών καί ύπάλλη- 
λος τής μυστικής Αστυνομίας βνεκάλυψεν Αλλη
λογραφίαν μεταξύ τής ήγεμονίδος ταύτης καί 
ξένης αύλής1 — καί συναθροίσαζ έν ΓΙανόρμφ 
δλον τόν Βρεττανικόν στρατόν Απήλασεν αύτήν 
έκείθεν. * * *

Αί νήσοι τού Ίονίου, ίδίρ δέ ή Ζάκυνθος, 
έχρησίμευσαν πάντοτε, ώς σταθμοί, οπου πολλοί 
μέν έπιφανείς κατήρχοντο έκ διαφόρων χωρών, 
χάριν διαμονής ευάρεστου, πολλοί δέ πρόσφυγες 
κατέφευγον καταδιωκόμενοι, χάριν ασφαλείας.

Αί φυσικαί τής Ζακύνθου καλλοναί καί τό 
φιλόξενον τών κατοίκων αυτής, γνωστά έξ Ακοής 
είς τήν έκπτωτον βασίλισσαν, συνετέλεσαν ώστε 
αύτη διαπλέουσα τά Ανατολικά τής Μεσογείου 
μέρη νά προσορμισθή εις Ζάκυνθον, δπως έπ’ 
ολίγον διασκέδαση τήν Αθυμίαν καί λύπην της.

1 F. C. Η. Pouqueville, «Ιστορία  τής Έλλ. Έπανα- 
στάσεως» Τόμ. Γ ', οελ. ¡¡2  ’Απόσπασμα έκ του 
Ημερολογίου τοΰ κ. Ο. Πουκεβίλ· —  Botta, «Storia 
d’ Italia.» Tom. X X V I, p. 478. —  Χιώτου, «Σειράς . 
Άπομνημ. 'Επτάνησου» Τόμ. Γ ', οίλ. 920. —  Libro II 
Processi Verbali 1812 -1813 καί διάφορα έγγραφα τοΰ 
’Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου.
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Τή 4η πρωινή ώρφ τής Ι9ηί ’Ιουνίου 1813 
έθεάθησαν Ιν τφ λιμένι Ζακύνθου ήγκυροβολη- 
μένα εν μονόκροτον και ίστιοπλοοΰντα, έτερον 
μονόκροτον, εν δίκροτον καί έν σκευαγωγόν. 
Τό Λιμεναρχείου ΙπεδόΘη τάχιστα εις τήν Ανα- 
γνώρισιν των πλοίων τούτων, όμοΰ δέ ό ταγμα
τάρχης, ό διευθυντής τής στρατιωτ. “Αστυνομίας 
Geionci καί ό λιμενάρχης Γραμματικόπουλος 
έπέβησαν λέμβον πρός συνάντησιν των ανω
τέρω πλοίων.

Τό πρώτον μονόκροτον τό όποιον ¿πλησία
σαν, έφερεν |πί τον μεσαίου ίστοΰ καί τής πρύ
μνης σικελικός σημαίας. Έρωτηθείς ό Ιπί τής 
γεφύρας του πλοίου Αξιωματικός περί τού τόπου 
προελεύσεως, άπήντησεν, δτι έδει ν’ άποταθώσι 
πρός τον πλοίαρχον τοΰ μονοκρότου «Ένωσις» 
τόν διευθύνοντα τόν πλοΰν. Άνελθών Ιπί τής 
«Ένώσεως» ό ταγματάρχης Oust ( ;)  ώμίλησε 
μετά τοΰ επί τής γεφύρας έν ύπηρεσίφ αξιω
ματικού μέχρις ού παρουσιάσθη καί ό  Cham- 
berland, πλοίαρχος τοΰ ίδίου πλοίου. Έκ τής 
όμιλίας του ένοηθη, ότι τό ΰπ’ αύτοΰ κυβερνώ- 
μενον πλοίον ήτο ή «'Ένωσις», δτι τό δίκροτον 
ήτο τό «Leader», Αμφότερα βρειτανικά, δτι τό 
αλλο μονόκροτΟν ήτο ή . «Άθηνά» καί δτι τό 
σκευαγωγόν ήτο σικελικόν. Παρά τοΰ Ιδίου 
Chamberland Ιγένετο γνωστόν, δτι επί τής 
«Άθηνάς» έπέβαινον ή Α. Μ. ή Βασίλισσα τής 
Νεαπόλεως μετά τής A. Υ. τοΰ Πρίγκηπος υΐοΰ 
της Λεοπόλδου καί δτι ή μοίρα προήρχετο έκ 
Ματζόρας, όπόθεν είχεν άποπλεύσει πρό πέντε 
ημερών προωρισμένη διά Ζάκυνθον. Ύποδει- 
χθέντος είς τόν αυτόν Chamberland, δτι ή· 
μοίρα διά τε τήν προέλευσίν της καί τούς έν 
Ζακύνθψ υγειονομικούς τότε κανόνας, ΰπέκειτο 
εις επταήμερον κάθαρσιν, έκεΐνος άπήντησεν δτι 
είχεν Ανάγκην ελευθεροκοινωνίας, ΐν“ Αποβιβα- 
σθώσιν ή Βασίλισσα μετά τοΰ Πρίγκηπος υίοΰ 
της, τοσούτφ μάλλον καθόσον τή είχε δώσει τόν 
λόγον τής τιμής του, δτι θά ήλευθεροκοινώνουν, 
Αίμα τψ κατάπλψ των εΐς Ζάκυνθον. “Ακολού
θως έγκαταλιπόντες τήν «Ένωσιν» μετέβησαν 
είς τό ‘Υγειονομεΐον, ένθα καθυπέβαλον τάς 
ληφθείσας πληροφορίας καί τήν περί ελευθερο
κοινωνίας αΐιησιν τοΰ Chamberland.

Συνελθόντες αυθημερόν διά τό κατεπείγον 
έν έκτάκτψ συνεδρίρ οί πρόεδροι τής Διοικήσεως 
Ζακύνθου Σ. Μιχαλίτσης, Κ. Λογοθέτης κάί Δ. 
Μαρτινέγκος, δπως συσκεφθώσι, έπί τών ληπτέων 
μέτρων, έν σχέσει πρός τήν άφιξι.ν τής Βασιλίσ- 
σής καί συζητήσαντες τήν περί έλευθεροκοινω- 
νίας αΐτησιν τοΰ Chamberland, άπεφάσισαν 
καί Απήντησαν πρός τόν αΰτόν πλοίαρχον διά 
τοΰ ύπασπιστοΰ τής Διοικήσεως Βαρβιάνη, δτι 
ή Διοίκησις οΰδεμίαν έχει έξουσίαν νά διατάξη 
έν προκειμένφ, καθ’ ήν μάλιστα εποχήν καί ό 
Βασ. Επίτροπος Cambel Απουσίαζε τής νήσου,

καί ό Διοικητής περιώδευεν ανά τήν εξοχήν. 
Συγχρόνως είδοποίησαν τόν Διοικητήν,, συν- 
εσκεφθησαν δέ καί περί διαμονής τής Α. Μ. καί 
τής Ακολουθίας της. Τοιαύτη ώρίσθη ή Ιν Πο- 
ταμαΐς έ'παυλις τών κομήτων Χρυσοπλεύρη καί 
αί πλησίον οίκίαι τών Ρώτα καί Στράνη.

Άφικομένου τοΰ Διοικητοΰ είς τήν πόλιν, 
επετράπη ή ελευθεροκοινωνία, κατά δέ τήν άπο- 
βίβασιν τής βασιλίσσης, υποδοχή έξόχως μεγαλο
πρεπής εγένετο είς αυτήν. “Αμα ώς έπάτησε τό 
έδαφος τήο Αποβάθρας έστρωμένον διά ταπή
των, ό αγγλικός στρατός παρατεταγμένος Από 
τής παραλίας μέχρι τής λατινικής μητροπόλεως 
τοΰ Αγίου Μάρκου, έπαρόυσίασεν είς αυτήν" 
δπλα, έγονάτισαν αί Άρχαί, ΰπέκλιναν αί βασι- 
λικαί σημαΐαι, τά τηλεβόλα τοΰ φρουρίου καί 
τών πλοίων Ικανονοβόλουν καί τά κωδωνοστάσια 
εκρουον πανηγυρικώς. Ή  βασίλισσα μεταβάσα 
εν πομπή εις τήν λατινικήν μητρόπολιν έτυχεν 
έκεΐ θερμής δεξιώσεως έκ μέρους τοΰ αρχιερ. 
έπιτρόπου Παλμιδέσα, προϋπαντήσαντος αύτήν 
έν τή θύρςι τοΰ ναοΰ μετά τοΰ σταυροΰ καί 
τών λαμπάδων καί δεηθέντος υπέρ τής Α. Μ. 
καί τής ακολουθίας αυτής. Κατόπιν μετέβη είς 
τήν Ιν Ποταμοΐς ή Πιριπινπή έν τφ προαστείψ 
“Ακρωτηρίου καί έν μαγευτική θέσει έπαυλιν 
τών Αδελφών Ίωάννου αυστριακού προξένου 
καί Πέτρου κομήτων Χρυσοπλεύρη.“Ενταύθα καί 
ταίς πέριξ οίκίαις διέμεινεν ή βασίλισσα μετά 
τής Ακολουθίας της, άμερίστου τυχοΰσα Αγά
πης καί σεβασμού έκ μέρους τών κατοίκων. 'Ο 
Πουκεβίλ γράφει δτι... Ό  Κόμης... τφ διηγήθη 
δτι είπε ποτέ αΰτφ ή βασίλισσα· «έπίστευσα έπί 
πολύ, δτι έγνώριζον νά κυβερνώ- Ιξήλθον τής 
άπάιης δμως δτε ήτον Αργά πλέον. “Ινα τις 
διοίκηση καλώς τούς Ανθρώπους, έξηκολούθησε, 
πρέπει νά έχη σπουδάσει αυτούς- δπερ εγώ ουδέ
ποτε έπραξα,Έάν Ó Θεός μοι έπιιρέψη ν“άνέλθω 
έκ νέου επί τοΰ θρόνου, ούτινος Ιστερήθην, νέον 
βίον θ ’  Αρχίσω διάγουσα».

Ούχ ήττον ή έπί ένα καί ήμισυ μήνα δια
μονή τής βασιλίσσης έν τή νήσφ, παρά τήν. 
Αγάπην, ής αΰτη άπήλαυεν έκ μέρους τών κατοί
κων, δέν ήτο Αμέτοχος καί λυπηρών έπεισοδίων 
διότι ό στρατηγός Κάμπελ, δν Αλλως τε ούδέ- 
ποτε έδέχθη είς ιδιαιτέραν συνέντευξιν, ή είς 
Απλήν επίσκεψιν, ύπείκων είς τάς παρακελεύ- 
σεις τοΰ λόρδου Βέρτιγκ, Ανενέωσε παρ’  αυτή 
τάς κατασκοπείας καί πολλάκις Ιγένετο πρόξενος 
δυσαρεσκείας είς τήν βασίλισσαν. « “Εκείνοι, 
πρός οΰς έπετράπη νά τήν πλησιάζωσι, έξακο- 
λουθεϊ δ Πουκεβίλ, είχον διαταγήν ν’  Ακούωσι 
τούς λόγους αυτής καί ν’  αναφέρωσιν αυτούς 
είς τήν ’Αστυνομίαν. Άπήτησαν δπως τά μέλη 
τής κυβερνήσεως, Ατινα έκ καθήκοντος καί Αγά
πης έπεθύμουν νά προσφέρωσι τά σέβη αυτών 
πρός τήν Α. Μ., γίνωσιν οί πρώτοι αύτής κατά
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σκοποί. Πάντες προέκρινον ν’  απέχωσι μάλλον 
τών επισκέψεων τής βασιλίσσης, ή τοιοΰτο νά 
ύποδυθώσι πρόσωπον.

«Έκράτει διαρκώς είς τάς χεΐρας της ριπίδιον, 
εφ’  ού ήσαν Απεικονισμέναι αί πόλεις Νεάπολις 
καί Παλέρμον, τάς οποίας μετά ψυχικού Αλγους 
παρετήρει. Συχνάκις ήρέσκετο θεωρούσα οίκο- 
γενειακάς εικόνας έν μικρογραφία, δς διετήρει 
Ιντός πυξίδος καί δεικνΰουσα ταύτας: °Ιδον ή 
αδελφή μου Λντωνέττα, μοΰ είπεν ήμέραν τινά, 
καί Αφθονα δάκρυα έπλήρωσαν τούς οφθαλμούς 
αυτής. Ί δον  6 σύζυγος αυτής Λουδοβίκος ΙΣ Ί". 
Κυρία μου, τή λέγω, υπάρχει και δλλη ζωή. — 
Ά !  παραφόρως δράττομαι τών παρηγόρων τού
τω ν λόγω ν  καί Ιπί πολλάς ήμέρας Ιπανελάμ- 
βανεν αυτούς, μετά τών ονομάτων Ά ντωνέττα  
καί Λουδοβίκος.

« Ή  Α. Μ. έζήτησε τήν σύνταξιν μικρού λεξι
κού ελληνικού, διά νά δύναται νά συνεννοήται 
περί τών άναγκαιούντων αυτή. Οί οφθαλμοί 
αυτής συνεχώς επληροΰντο δακρύων, δτε ηκουε 
τάς έπευφημίας εκείνων, οϊτινες ήψήφουν τάς 
λόγχας,ίνα κράζωσι: Ζήτω ή Καρολίνα... »

Τήν διαγωγήν τοΰ “Αγγλου στρατηγού Κάμ
πελ μή ανεχόμενη έπί πλέον ή βασίλισσα και 
Ιπιθυμοΰσα, ϊνα δσω τάχιον Απαλλαγή τοΰ 
όχληροΰ έκείνου κατασκόπου, απεφάσισε ν’ Ανα
χώρηση τής νήσου, καταλείπουσα μνήμην Αλη
στον τής εύγενείας τής ψυχής, καί τής γενναιό- 
τητος τής καρδίαςτης. «Ό τε έπεβίβασαν αύτήν 
διά Κωνσταντινούπολιν, γράφει δ Πουκεβίλ 
μεγαλοφώνως είπε: Βεβαιώσατε τους Ζακυν- 
3ίους, δτι άναχωρώ ευχαριστημένη, λίαν ευχαρι
στημένη εκ τής διαγωγής αυτώ ν Ιπι&νμώ δε 
νά τύχω τής ευκαιρίας, δπως αποδείξω αντοΐς 
τήν ευγνωμοσύνην μου. Οι λόγοι ούτοι δεν ελη- 
σμονήθησαν, καί ό κ. Ο. . .  δστις ήτο έπιτηρη- 
τής αύτών τφ ι8 2 ΐ, κάλλιστα ένεθυμήθη τήν 
στοργήν, δι’  ής ούτοι περιέβαλον βασίλισσαν 
προγεγραμμένην».

‘Η οικογένεια τών Κουερίνου - Χρυσοπλεύρη 
διατηρεί εΐσέτι εν έλαιογραφίφ τήν εικόνα τής 

.. έκπτώτου βασιλίσσης Καρολίνας, ή δποία, δπως 
μοΰ έλεγε, κατά τήν ενταύθα διαμονήν του, ό 
Αρχιδούξ τής Αυστρίας Λουδοβίκος Σαλβατώρ, 
μεγάλην έφερε τήν όμοιότητα πρός αλλας, τάς 
οποίας είχεν ΐδη, ώς Ιπίσης διατηρεί τής αύτής 
βασιλίσσης Ιπιστολάς, ήδη τό πρώτον δημο- 
σιευομένας κατά μετάφρασιν έκ τής Ιταλικής. 
(Ή  βασίλισσα ανεχώρησεν !κ Ζακύνθου τή 22 
“Ιουλίου 1813 δ1“  Κωνσταντινούπολιν).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α'

«Δεχθήτε, Αγαπητέ κόμη, τά είλικρινή συγχα
ρητήριά μου διά τήν αίσίαν άπόκτησιν ωραίου 
τέκνου, τό όποιον ή καλή σας κόρη έφερεν είς 
τόν κόσμον. Ελπίζω καί επιθυμώ, δτι θ ’  Αξιω-

θήτε νά τό Ιδήτε μεγάλον, τούλάχιστον αύτή είναι 
ή ®ύχή μου. Σάς παρακαλώ νά διαβιβάσετε τάς 
προσρήσεις μου πρός τήν Αγαπητήν λεχώ, τήν 
όποιαν θά λάβω τήν εύχαρίστησιν, Αμα ολίγον 
Αποκατασταθή ή υγεία της, νά ΐδω καί την 
διαβεβαιώσω, καθώς καί Απασαν τήν έντιμον 
οίκογένειάν της, περί τής ειλικρινούς έκτιμήοεως 
καί τής αληθούς καί αίωνίου εύγνωμοσύνης, 
μεθ’ ής διατελώ προσφιλέστατη σας φίλη. 
Ζάκυνθος τ ο  ’Ιουλίου 1813 ΚΑΡΟΛΙΝΑ»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β'

«Τό ένδιαφέρον τό οποίον εις πάσαν περί- 
στασιν υπέρ έμοΰ εξεδηλώσατε, μοΰ επιβάλλει 
νά σάς καταστήσω γνωστόν, δτι έφθασα αίσίως 
είς Κωνσταντινούπολιν τή 13 Σεπτεμβρίου. Το 
ταξείδιόν μου διήρκεσεν Ακριβώς δώδεκα ήμέ
ρας, χωρίς τρικυμίαν, περισσότερον δ“ έμεινα είς 
Μανδρί, καθώς είς Τένεδον, καί τούτο, ένεκα 
Ιναντίων ανέμων, έλλείψεως φιρμανίων καί 
άδειας εΐσπλου. Εύρον τήν Κωνσταντινούπολιν 
καί προπάντων τόν Βόσπορον Αληθώς έξαισίας 
καί Ανέκφραστου απόψεως. -Ή ύγιεία μου Αντέ- 
σχεν, Αλλ’  ήδη αρχεται τό κοπιωδέστερου καί 
δυσχερέστερου μέρος, είτε διότι θά ταξειδεύσω- 
μεν τήν Μαύρην θάλασσαν, κατ’ αύτήν τήν 
εποχήν, είτε διότι θά όδοιπορήσωμεν μέσφ 
Αθλίων όδών ένεκα τής πανώλους, ή όποία 
Ιξηπλωμένη πανταχοΰ παρέχει διαρκείς φόβους. 
“Επιθυμώ πολύ νά μάθω περί τής ύγιείας σας, 
καθώς καί περί τής τών θυγατέρων καί ανεψιών 
σας, τούς όποιους δέν λησμονώ. Σάς παρακαλώ 
νά χαιρετήσετε έξ δνόματός μου δλους δσοι 
μ’  Ινθυμοΰνται καί νά τούς διαβεβαιώσετε περί 
τής αίωνίου εύγνωμοσύνης τήν όποιαν αισθά
νομαι παντοτεινήν πρός τούς αγαθούς καί φιλό* 
φρονας Ζακυνθίους. “Ηδη, ένεκα τής κηρύξεως 
τοΰ πολέμου, Αναμένομεν μεγάλα γεγονότα, 
είθε δέ ν’  Αποβώσιν εύνοϊκά. Έναγωνίως άνα- 
μένο» νά μάθω περί τής ύγιείας σας, ή δποία 
Ιλπίζω δτι έχει καλώς. Θεωρείτε με πάντοτε
Αγαπητήν σας καί αφοσιωμένην 

'  1 1 ΚΑΡΟΛΙΝΑΝ»
ΒουγιούκΔερέ τή 17 2 ίπτ«μβρίου 1813-

«Σάς Ιγκλείο) Ιπιστολήν τοΰ Ιδιαιτέρου γραμ- 
,ματέως μου διά τής οποίας παρακαλεΐσθε νά 
παράσχετε τήν προστασίαν σας είς οσους ίδικούς 
μου αυτόθι εύρίσκονται, θέλετε δέ Αποζημιωθή 
γενναίως. Θά είναι μία Ιπι πλέον ύποχρέωσις 
πρός δμάς. ’Υγιαίνετε».

« ’Εντιμότατε Κ* ΤΙ.,
«Ή  Α. Μ. ή Βασίλισσα τών Δύο Σικελιών, ή 

Κυρία μου, μέ διατάσσει νά παρακαλέσω τήν 
Ύμ. Έξοχ. δπως, εύαρεστούμενος, πληρώσητε τό 
ποσόν Λ. 407 καί 3 πιαστρών κατά τήν έγκλειο- 
μένην σημείωσιν είς τόν πλοίαρχον τής πολά-
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κρας, «St. Antonio» κ. Γαηχάνον Βισκον καί 
τούς είς τήν υπηρεσίαν του, τούς όποιους άφή- 
κεν εν Ζακύνθω, καί διά τήν πληρωμήν τοΰ 
ποσού τούτου ή Ύ . Έ . θέλει πέμψη συναλλαγ
ματικήν πρός τούς έν Βιέννη αδελφούς Smit- 
raer, ή όποια αμέσως θά έξοφληθή. Ή  Α. Μ. 
έλπίζει, δτι, οσάκις τά έν λόγφ πρόσωπα εΰρί- 
σκονται αύτόθ ι, θά εύαρεστηθήτε νά τοΐς φανήτε 
πρόθυμος μετά της συνήθους πρός τό υψηλόν 
Αυτής πρόσωπον άφοσιώσειυς καί θέλει πάντοτε 
εύγνωμονεί πρός υμάς. Έκτελών τάς διαταγάς 
τήςΑ . Μ., λαμβάνω τήν εύχαρίστησιν νά ύπο- 
σημειοΰμαι μετά σεβασμού

Τής '  Υμ. Έξοχότητος Κ. K? Κόμη Χρναοπλεύρη 
Άφοοιωμένος καί ταπ. δούλας 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Λ Α Ν Τ Σ Α Σ ,  Έ π ίτ β ο κ ο ς  τ ή ς  Α. Μ . * 

Βουγισύκ-Δερέ, »̂  Σεπτεμβρίου 1813.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ

«Εντιμότατε καί Σεβαστέ μοι &  Κόμη,
«Συνεπής πρός τήν δοθεΐσαν είς ΰμάς ύπόσχε- 

σιν, σάς δίδω τό βραχύ δρομολόγιον τού ταξειδίου 
τής Α. Μ. τής Κυρίας μου. Άναχωρήσαντες έκ

Ζακύνθου, μετά ώραΐρν πλούν εξ ημερών ήναγ- 
κάσθημεν ένεκα κακοκαιρίας ν’  άγκυροβολήσω- 
μεν έν Μανδρί τής Λειβάδίας. Μετά πέντε ημέ
ρας άνεπετάσαμεν τά ιστία καί εντός τριάκοντα 
ωρών προσωρμίσθημεν αισίως είς Τένεδον δπου 
παρεμείναμεν μήνα περίπου, διαπραγματευό- 
μενοι τον εΐσπλουν είς Δαρδανέλια. Άλλ’  ή 
'Υψηλή ΙΙύλη δέν ήθέλησε νά έπιτρέψη είς 
τα πλοία τήν δίοδον, παρεχώρησε δέ είς τήν 
Αί Μ. μίαν κορβέταν της μετά δύο μεταγωγικών 
και τά πρός σύντήρησιν Αύτής ,τε και τής άκο'- 
λουθίας Της. Ή  Α. Μ. διατάξασα τόν αφοπλι
σμόν τού ταχύπλσυ, έναύλωσε τά. δύο μεταγω
γικά καί άφοΰ ηύχαρίστησε τόν Σουλτάνογ, 
είσέπλευσε μετά τών πλοίων της τή 9 Σ/βρίου. 
Έ ν Δαρδανελίοις έτυχεν δλων τών τιμών τών 
φρουρίων έκείνων, ό δέ φρούραρχος (Disdari) 
αυτών τή έστειλεν άναψυκτικά μετά φιραανίου 
δπως γίνειαι δεκτή πανταχοΰ, κατά τάς διατα- 
γάς τού Διβανίου. Τή 13 έφδάσαμεν αισίως εις 
Βουγιούκ - Δερέ είς τό στενόν τής Μαύρης θ α 
λασσής. Ή  Α. Μ. κατφκησεν είς τήν οικίαν ή 
κιόσκιον τοΰ πρεσβευτοΰ της κόμ. Ludolf δποτ» 
έδέχθη τήν Ιπίσκεψιν τοΰ αυστριακού πρέσβεως
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μετά τής οικογένειας του, τοΰ ρώσσου πρέσβεως 
Ίταλίνσκη, τοΰ άγγλου πρέσβεως Liston, τοΰ 
λατίνου άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ 
άρμενοκαθολικοΰ έπισκόσκου κλπ. καί παρά τοΰ 
Σουλτάνου τήν συνήθη ήμερησίαν έπιχορήγησιν, 
ήν ή Α. Μ. ουδόλως έδέχθη, καίτοι δ Σουλτά
νος έπέμενε νά μή άποποιηθή ταύτην ή Α. Μ.

«Δέν δμιλώ περί τών καλλονών τών μερών' 
τούτων, διότι τά γνωρίζετε πολύ καλά. 'Η  Α. Μ. 
νόήσασα δτι σάς γράφω, μέ διέταξε νά σας γνω
ρίσω, δτι ουδέποτε θά λησμονήση τόν γενναιον 
φίλον της κόμ. Χρυσοπλεύρην καί τοΰτο πράττω 
μετ’ άληθοΰς εύχαριστήσεως. Ευελπιστώ ότι ή 
ύγιεία σας βαίνει βελτιουμένη καί δτι αί. εύγε- 
νέσταται κόραι σας, οί κ. κ. γαμβροί σας χαίρουν 
άκραν υγείαν. Έ ν  τέλει είμαι είς τάς διαταγάς 
σας καί παρακαλώ νά μέ θεωρήτε πάντοτε

Τής Ύμ. *Εξοχ. άφαοκομένον καί ταπ. δονλον 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ GRECO» .

Βουγιούκ- Δερέ 17 Σεπτεμβρίου 1813.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ'
» Κο-τ Μαριέτταν Χρναοπλεύρη,

«Εν ‘Οδηοο<5 τή 17 Ν'βρίον 1813
«Μετά μεγάλης συγκινήσεως ελήφθη ή άπό 

26 Σεπτεμβρίου φιλική επιστολή σας, έν τή οποία 
έτι μάλλον θαυμάζω τά λεπτά αισθήματα σας,

ενώ συγχρόνως αισθάνομαι ζωηροτάιην λύπην 
διά τήν απώλειαν άρίστου πατρός, ανδρός εύθυ- 
τάτου, άνθρώπου είς άπρον έναρέτου. Συμμερί
ζομαι τήν λύπην σας καί εγώ καί θρηνώ δχι δλι- 
γώτερον άπό σάς τοιαύτην άπώλειαν, καί τοι ή 
θλΐψις μου γίνεται, δλιγώτερον βαρεία έπί τή 
σκέψει, δτι έν τή οίκογενείρ αύτοΰ θά Ιπανεύρω 
πάντοτε τούς άγαθούς καρπούς τής άγιωτέρας 
άνατροφής, ή οποία πρέπει πάντοτε νά σάς 
κρατή συνδεδεμένους, ώς ύπογραμμόν έχοντας 
τήν παραδειγματικήν αύτοΰ ζωήν. Οΰτω πράτ- 
τουσα έστέ βεβαία περί τής συνεχείας ειλικρινέ
στατης στοργής καί αδιάλειπτου σεβασμού, δν 
πάντες ανεξαιρέτως θά αισθάνονται πρός τήν 
οικογένειαν Χρυσοπλεύρη. Δεχθήτε εύμενώς τάς 
φιλοστόργους ταύτας έκφράσεις μου προελθού- 
σας έξ αληθούς ενθουσιασμού πρός τόν άξιόλο- 
γον έκείνον άνδρα, βεβαιωθήτε 6’ έτι μάλλον δτι 
τό αυτό σέβας, τήν αύτήν στοργήν, τήν πλήρη 
εμπιστοσύνην θά έχω αιωνίως δι’  ολους σας καί 
μέ τά αισθήματα ταΰτα θεωρείτε με απαρέγκλι
τος πάντοτε ' Αλη &ή καί ειλικρινή aat φίλην

ΚΑΡΟΛΙΝΑ »

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε'
«Καν Μαριέτταν Χρναοπλεύρη,
«Δέν έπεθύμουν ν° άνανεώσω τήν θλΐψιν σας 

έκφράζουσα τήν άπειρον λύπην μου επί τφ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΙ2 * ΥΠΟ Α. 2  ΑΧΟ Y
Φωτθγφ. Ε. ΞανΦό*ούλον
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O NAOS ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ— ΥΠΟ A. ΖΑΧΟΥ 
Όπισϋία δψις

άκούσματι της ο κλήρας άπωλείας τού άξιολόγου 
καν. σεβαστού πατρός σας. 'Ο  Θεός τον έδέχθη 
είς τούς κόλπους του έπαξίως τών πολλών αρε
τών του. Άλλ’  ή άπώλεια είναι πάντοτε λυπηρά 
και αισθητή, σάς παρακαλώ δέ νά έκφράσετε 
τά αισθήματα' μου ταΰτα πρός τήν άθελφήν 
σας καί κιοτεύσατε δτι ίσοβίως θά τηρήσω έν 
τή χαρδίρ: μου σίωνίαν άφοσίωσιν καί ευγνω
μοσύνην. Εύρίσκομαι πρό 1 5 ήμερών έν Όδησσώ 
ύπό αύστηράν κάθαρσιν, κατόπιν όχληροτά- 
τοιΐ ταξειδίου. Μόλις ή κάθαρσίς μου λήξη, ιθά 
σπεύσω εις Γερμανίαν, άλλ’ δπου δήποτε ευρεθώ 
θά είμαι πάντοτε εύγνώμων πρός σάς και θά 
διατηρώ αιωνίαν καί προσφιλή άνάμνησιν. 
Υγιαίνετε.

Ειλικρινής καί άληΰής φίλη σας 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ·

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σ Τ '

"Έξοχωτάτη καί σεβαστή μου Κ« Ιζόμηοσα,

«Τήν άπό 17  Σεπτεμβρίου ευγενεστάτην επι
στολήν σας έλαβον εν Βουγιουκ-Δερέ δλίγας 
ημέρας πρό τής άναχωρήσεώς μου δι’ ’Οδησσόν, 
Ινεκα δμως έλλείψεως μέσων, άποκρίνομαι είς 
σάς τόσω βραδέως. Δέν ομιλώ περί άπωλείας, ή 
οποία τούς πάντας έλύπησε και μεγάλιος έθλιψε 
τήν Α. Μ. διά νά μή άνοίξω εκ νέου τόσφ πρόσ
φατον πληγήν, άλλ’ δμως δέν παραλείπω νά 
σας βεβαιώσω, δτι ύπεβαλον εύπειθώς πρός 
την Α. .Μ. δσα έύηρεοτηθηιε νά μοΰ άνακοινώ-

οετε εν σχέσε« πρός τά be Μεσσήνης κομισθέντα 
έγγραφα. Ή  Α. Μ. είς ήν είπον δτι γράφω πρός 
σάς, μέ διαταοσει νά σάς γνωρίσω, δτι εύχαρί- 
στησιν θά αισθάνεται, δσάκις δύναται νά σας 
φαίνεται ωφέλιμος. ’Εγώ επομένως δέν λείπω τοΰ 
νά σάς καταστήσω γνωστά τά γενναία ταΰτα 
αίσθήματα τής Α.Μ . πρός σάς, έξοχωτάτη Κυ
ρία. Τό Ιπ’  έμοί αιωνίως θά ευγνωμονώ επί τή 
εύμενεί σας μερίμνη τοΰ νά κάμετε μνείαν τοΰ 
δνόματός μου πρός τήν A. Ε. τόν Μοτσενΐγον 
και ένισχύσετε ταύτην διά τής συστάσεώς σας. 
Δέν ήλπιζον νά τύχοι τοιαύτης- φιλοφροσύνης, 
Ικ μέρους τόσφ ευγενοΰς Κυρίας δμως τά πάντα 
δύναται τις νά έλπίζη, διό καί αιωνίως ιή 
είμαι ύπόχρεως. Ά πασαι αί εδώ Κυρίαι σας 
προσκυνούν, παρακαλείσθε δέ νά μέ τιμήσετε 
έν Βιέννη διά διαταγών σας καί εύαρεστηθήτε 
νά διαβιβάσετε τάς προσρήσεις μου πρός τόν 
έντιμότατον σύζυγόν σας.

«Σάς παρακαλώ δταν ίδήτε τόν κόμητα κ. 
Σολωμόν νά τόν προσκυνήσετε έκ μέρους μου. 
Άσπαζόμενος μετά σεβάσμιου τάς χείρας σας 
δπσσημειοΰμαι.

Τής Y. Ε αφοοιωμένος καί ιαπανός 9»ράίΐ(αν 
ΛΟΜΕΝΙΚΟΣ GRECO

Tfi Α. Ε. Κ° Κα Κομήοϋ# Κονερίνον
τά γίγος ΧρνοοχΧήρη ^  Ζάχνν^ ,  χ

Ο  ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ — ΥΠΟ A. 2ΑΧΟΥ 
Τοττογπαφικός χάρτης
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*0 εγκάρδιος πόθος καί «ί ε&γενείς διαθέσεις 
τής εκπτώτου βασιλίσσης Καρολίνας, δπως δυ- 
νηθή μίαν ημέραν νά έκδηλώσΐ) έμπράκτως τήν 
ευγνωμοσύνην της πρός τόν λαόν τής Ζακύνθου, 
δέν έμελλε νά πραγματοποιηθώσι, διότι αί ευτυ- 
Χεϊς δι’ αυτήν ήμέραι δέν έπανήλθον πλέον κλεί-

ονρα ήρεμα τους οφθαλμούς μετά έτη. είς τόν 
αίώνιον ύπνον, άναπαρίστα μετά τών άλλων 
προσφιλών της μορφών καί τήν εικόνα τής Ερα
τεινής μας νήσου Ζακύνθου, δπου τόσων δειγμά
των ειλικρινούς άγάπης καί άπροσποιήτου συμ
πάθειας ετυχε κατά τήν έν αύτή διαμονήν της.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ X . ΖΩΗΣ

Κ Ε Φ Α Λ Η  Κ Ο Ρ Η Σ  Ε Ν  Τ Ε Γ Ε Α ,

Μ*
; ίαν ώραν νοτίως τής Τριπόλεως Ιν τφ μεσφ 

τής θελκτικής πεδιάδος τής Τεγέας είναι 
τό χωρίον Πιαλή, δπου τά ¿ρείκια τον ναόν 
τής Άλέας Άθηνάς καί τό άρτισύστατον Μου
σείον. ’Επαρχιακόν Μουσείον περί ού δμως 
δύναται νά λεχθή δτι είναι τό πρώτιστον έν 
τφ κόσμφ Μουσείον Σκόπα, διότι οδδαμοΰ 
άλλου διατηρούνται πλείονα έργα τοΰ γίγαντος 
τούτου τής άρχαίας καλλιτεχνίας. ’Αλλά τό κάλ- 
λιστον κειμήλιον τοΰ Τεγεατικοΰ Μουσείου, κε
φαλή μαρμαρίνη έξ αγάλματος νεάνιδος, εύρε- 
θεϊσα πρό γ ο  έτών μεταξύ τών συντριμμάτων 
τοΰ ναοΰ, δέν είναι βέβαιον αν άνήκη είς τόν 
μέγαν καλλιτέχνην. Είναι δμως βέβαιον δτι 
είναι Ικ τών πρωτίστων ελληνικών καλλιτεχνημά
των καί άναμφιβόλως ή καλλίστη κεφαλή έξ 
δσων ύπάρχουν είς τά Ιν Έλλάδι Μουσεία.

Τοιοΰτον άριστούργημα, έφάμιλλον πρός τόν 
ύπέροχον Έρμήν τής ’Ολυμπίας, δέν ώφειλε νά 
είναι γνωστόν μόνον είς τόν στενόν κύκλον τών 
άρχαιολόγων. Πάνιες οί έχοντες όπωςθήποτε 
άνοικτούς τούς οφθαλμούς είς τό ώραΐον καί 
πα'ντες οί ολίγον ή πολύ φιλάρχαιοι πρέπει νά 
γνωρίσωσι τό εργον έξ αυτοψίας. Φωτογραφίαι, 
άς αί κατωτέρω, ώς «αί πάσαι αί τοιαΰται άπει- 
κονίσεις μέρος μόνον τής δυνάμεως τοΰ πρω
τοτύπου δπέρ εαυτών δύνανται νά αξιώσουν. 
Άλλ’  οί μεταβαίνοντες είς Τεγέαν απέρχονται 
έκεϊθεν μέ τήν βεβαιότητα, δτι είδον κάτι τι 
άνέλπιστον, δτι παρεστάθησαν είς αληθή άπο- 
κάλυψιν τής δαιμόνιας δυνάμεως τής Τέχνης 
καθόλου.

— Πολύ ώραία κεφαλή 1 Θά άναφωνήση 
άμέσως <3 Επισκέπτης τοΰ Τεγεατικοΰ Μουσείου 
εισερχόμενος είς την αίθουσαν τής Ά λέας.— 
“Εξοχος! θ ά  εΐπη μετ’  ολίγον, δταν απαλλαχθείς 
τών ενοχλήσεων ίκ τών μικρών βλαβών τής 
έπιδερμίθος καί περιελθών ΐδη .πανταχοΰ τήν 
αυτήν θαυμασίαν Ιργασίαν. Έ ν τέλει θελγόμε- 
νος αεί μάλλον δέν θά εύρη κατάλληλους λέξεις 
καί δταν περιβάλλων τό δλον προσβλέψη μάλι
στα πρός τούς άπείρως γλυκείς όφθαλμούς θά 
μείνη άφωνος υπό μόνου τοΰ θαυμασμού.

Ποΰ κείται λοιπόν τό μυστήριον τοΰ ίσχυροΰ

τούτου θελγήτρου; Μή ε’ιναι τό κάλλος «αί .ή 
συμμετρία τών χαρακτηριστικών τοΰ προσώπου; 
μή είναι ή θάλλουσα δγεία τής νεανικής ταύ- 
της φυσιογνωμίας; “Οχι. Δέν φαίνονται ταΰτα 
άρκετά. Κάτι τι άλλο πρέπει νά είναι, διότι, 
δπερ προέχει, δέν είναι ή υλική ώραιότης τοΰ 
προσώπου. Προέχει ή θεία άγνότης, κόρης με- 
τριόφρονος, βυθισμένης μέ αβρότητα είς οΰ- 
ρανίαν σκέψιν. Οδδαμόθεν καταβάλλεται πρός 
ιοΰτο ή έλαχίσττ) δύναμις ή προσπάθεια. Διότι 
άτενίζομεν τήν ψυχήν αδτήν τής πνευματικής 
εύγενείας, τό άγλάόν πρόσωπον κόρης τοΰ 
Όλύμπου.

Έ ν  τούτοις τά συστατικά τής παγκάλου ταύ- 
της πνευματικής είκόνος είναι τά χαρακτηρι
στικά τοΰ προσώπου, τά οποία πρέπει νά έξε- 
τάσωμεν, ινα άνεύρωμεν τόν αληθή λόγον τής 
Ισχυρός έντυπώσεως. Επειδή δέ ταΰτα είναι 
μέλη ζώντος δργανισμοΰ, παντός δέ δργανισμοΰ 
ή Ισχύς μετρεΐται πρό πάντων έκ τής άρμονι- 
κής άναπτύξεως τών μελών, είναι σκόπιμον νά 
έξετάσωμεν έν πρώτοις μέν τό δλον καί τήν 
νπάρχονσαν συμμετρίαν, επειτα δέ τάς λεπτο
μέρειας.

Σχήμα ώοειδές, Ιπιμηκέστερον τοΰ τυπικού, 
παρουσιάζει τό δλον πρόσωπον. Είναι τούτο τό 
πρόσωπον νεάνιδος, 20 έτών περίπου,άνεπτυγμέ- 
νης σωματικώς Ιντελώς, άλλ' άπηλλαγμένης παν
τός στρογγυλεύοντος την δψιν λίπους. Σύμφωνα 
πρός τάς διαστάσεις ταύτας καί: πρός άλληλα 
είναι τά κύρια χαρακτηριστικά. Ώ ς βάσις κατάλ
ληλος είναι ή καλώς ανεπτυγμένη ίοχυρά σιαγών. 
Κατά τό μέσον ή εύμήκης ρίς άνταποκρίνεται 
είς τό εύμέγεθες πρόσωπον. Έ ν τέλει τό υψηλόν 
τριγωνικόν μέτωπον είναι άνάλογος έπίστεψις 
τοΰ συνόλου. Τά λοιπά προσαρμόζονται καταλ
λήλως· ή σιαγών άνέχει τά εύγενή.λεπτά χείλη, 
ή §ίς στολίζεται μέ τό ζεύγος τών επιμήκων 
¿εμβωδών δφθαλμών καί τό μέτωπον καλύπτε
ται μέ τόν έλαφρόν καί πλούσιον κόσμον τής 
κόμης. Οδτως Ικ τών μερών τούτων συγκρο
τείται οίονεί οικοδόμημα, ου ή ίσχύς είναι κρα- 
ταιά καί τό μέγεθος θαυμαστόν. Μάλιστα τό 
μέγεθος. Διότι, πράγμα χαρακτηριστικόν τών
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τελειοτήτων έργων τής τέχνης, έκ μόνων των 
τοιούτων ή τοιούτων διαστάσεων άποκομίζομεν 
έν τή δοθείση περιστάσει την μεγίστην δυνατήν 
Ιντΰπωσιν. Οίαδήποτε, και ή έλαχίστη μεταβολή 
είς τάς διαστάσεις, -δα έπιφέρη μόνον μείωσιν 
τοΟ μεγέθους.

Ώσεί κτιρίου τινός είναι ή κατασκευή τοΰ 
προσώπου. Άλλ’  αί έξηκριβωμέναι διαστάσεις 
καί αί όίπαμπτοι γραμμαί τοΰ γεωμετρικού σχή
ματος συγκαλύπτονται υπό τό πλήθος των καμ
πύλών, των δηλουσών τήν ζωήν. "Ιδε π. χ. πόσον 
έλαφρώς διογκοϋται τό μέτωπον, πόσον αόρι
στος είναι ή μορφή της ρινός, πόσον ελαφρώς 
καί συμφώνως προς τήν φύσιν άνθοΰντος οργα
νισμού κυματούνται αί μεγάλαι έπιφάνειαι τών 
παρειών, με πόσην χάριν έπικάθηται, σχεδόν 
απαρατήρητος, ό γελασίνος Ιπί τής σιαγόνος.

Μετά τήν κατασκευήν τοΰ δλου, ή κίνησις ή 
στάσις τής κεφαλής είναι έκ τών σπουδαίων 
παραγόντων τής έντυπώσεως. Θά ήτο όλιγώ- 
τερον προσφυές προς τήν κυριαρχούσαν ιδέαν 
τής σεμνότητος καί ήρεμου συννοίας, εάν ή 
κεφαλή ΰψοΰτο όρθια επί λαιμού κατακορύφου. 
Άλλ’ ό λαιμός ενταύθα υποχωρεί μικρόν πρός 
τά όπίσω καί κλίνει πρός τά δεξιά, εν φ  ή. 
κεφαλή στραφείσα πρός τά άριστερά προέχει 
μικρόν καί κλίνει πρός τά κάτω. Πρέπει νά

λεχθή δτι ή στροφή καί κλίοις αύτη τής κεφαλής 
είναι έκ τών δυσκολωτάτων προβλημάτων, τά 
όποια μόνον οί μέγιστοι τών καλλιτεχνών, ακ ό 
ήμέτερος, δύνανται νά λύσωσιν έπιτυχώς. Διότι 
τό ολον δύναται νά άλλοιωθή έκ τής διαφοράς 
ενός μόνου χιλιοστού.

'Ως έκ τού δλου έργου καί' τής στάσεως τής 
κεφαλής οίπω καί Ικ τών λεπτομερειών έκλάμ- 
πει τό αυτό πνεύμα τής χαριέσσης σεμνότητος.
Εν πρωτοις έκ τής θαυμασίως είργασμένης 

κόμης.
Αυλαξ άβαθής, γεωμετρικώς άόριστος, άφα- 

νιζομένη βαθμηδόν υπό τής ορμητικής βλαστή- 
σεωςτών τριχών, είναι ή χωρίστρα. Εντεύθεν καί 
έκείθεν φεύγουν πρός τά όπίσω κυματούμενοι 
βόστρυχοι, ώς τίνος άγνωστου είς τήν βοτανικήν 
φυτού ωραία σχοινοτενή φύλλα. Δέν είναι ή 
Ιπίδρασις τοΰ. κτενιού ουδέ ή άνάγκη τής όπι
σθεν συγκρατούοης ταινίας. Οί βόστρτιχοι οΰτοι 
κατά βούλησιν ιδίαν καί διάφορον τρόπον έκα
στος σπεύδουν πρός τό ίνίον, διασταυρούνται 
εκεί υπέρ τήν μάζαν τών εκ τού τραχήλου τρι
χών και δενόμενοι εις κρωβύλον καταλήγουν είς 
έξαίρετα άνθεμοειδή πέρατα. Τό υπόλοιπον μέ
ρος τών τριχών υπέρ τά βρεγματικά δέν παρα
κολουθεί είμή άσθενώς τήν γοργήν κίνησιν τών 
υπέρ τό μέτωπον βοστρύχων. 'Ίνα μή διασα-
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λευθή υπό τού άνεμου ή άπλή κοσμιότης των, 
εμποδίζει ή άβρότατα εισχωρούσα καί άπαλώς 
πιέζουσα ταινία.

Οί οφθαλμοί ιό πιστόν τούτο κάτοπτρον τής 
ψυχής, έκφράζουν έξόχως τήν άβράν ρεμβώδη 
σκέψιν. Είναι Ιπιμήκεις, κλίνουν πρός τά κάτω 
καί άριστερά, ό τού δεξιού βολβός κυλιέται 
μάλλον, πρός τά όπίσω, Ιν φ  ό τοΰ αριστερού 
όρμρί εμπρός άποβάλλων τό σφαιρικόν σχήμα 
καί παρασύρων εις τήν αυτήν κίνησιν τήν άνω 
βλεφαρίδα. Άλλ’  ϊνα μί| ή έκφρασις αύτη τής 
σκέψεως άποβή πολύ αυστηρά, δέν άφίνουν 
« ί γελόεσσαι άνθηρώς ύψούμεναι δφρύες καί 
τό λοιπόν, ήρεμον περιβάλλον. ’ Ιδίως τό δεύτε
ρον μετά τούς όφθαλμούς εγγύτερον πρός τήν 
ψυχήν μέλος, τά χείλη, τά λεπτά ταύτα ευγραμμα 
χείλη, διανοιγόμενα ελαφρώς είς δηλωσιν τής 
ωραίας νεανικής ζωής, έξουδετερούσιν εντελώς 
τήν έκ-τής βαρυνούσης σκέψεως έντύπωσιν.

’ Απαράμιλλος ούτω είναι ό ενιαίος χαρακτήρ 
τού καλλιτεχνήματος. Τό αυτό πνεύμα έκφρά
ζουν πάντα τά χαρακτηριστικά τού προσώπου, 
ή κόμη αυτή, τό σόνολον. Τήν αυτήν θείαν 
νεανικήν απλότητα άναγνωρίζομεν πανταχοΰ. 
Άλλ’  ΐνα ταύτα κατορθωθώσι έχρειάζετο οχι 
μόνον σύλληψις τού σχεδίου, σύλληψις τής σπά
νιάς στιγμής, καθ’  ήν ωραία κόρη δύναται νά 
έκπέμψη λάμψιν καταγομένην Ικ τού κόσμου 
τών θεών, άλλ’  έχρειάζετο καί ή έκτέλεσις, ή 
έργασία αυτή, νά είναι άνάλογος. Και άληθώς 
ή έργασία τής κεφαλής είναι αξία παντός θαυ
μασμού. Δέν είναι ώς ή τού Πραξιτελείου Έ ρ 
μου, ή άντλούσα Ικ τού μαρμάρου παν δ,τι τούτο 
δύναται νά δώση. Είναι άπλουστερα, αλλ είναι 
πάντοτε επιτυχής καί διατηρεί πανταχοΰ τήν 
αυτήν δύναμιν. Οΰδαμοΰ δίακρίνεται ίχνος κο- 
πώσεως. Τήν αύιήν άνθηρότητα καί δύναμιν, ήν 
βλέπομεν Ιπί τών όφθαλμών καί τών χειλέων, 
έχομεν καί Ιπί τού τελευταίου βοστρυχιθίου, 
τοΰ όποιου τήν Ιδιαιτέραν κίνησιν μετ’ ίσης 
άγάπης παρακολουθεί ό καλλιτέχνης. Είναι, φα
νερόν δτι συνέζησε μετά τοΰ έργου του.

Χρονολογικώς ή κεφαλή άνήκει είς εποχήν

όχι μόνον μεγίστης άκμής τής πλαστικής Ιν 
Έλλάδι άλλα καί τελειοτάτης άναπτύξεως δλων 
τών δυνατών τεχνικών μέσων. "Οσον ουδέποτε 
άλλοτε υπήρξαν άφθονα .τά μέσα ταύτα κατά 
τόν Δ '  π. X. αιώνα. ’ Ιδίως' τότε εύρέθη, ήγου- 
μένου τού Σκόπα, ή συμφώνως πρός τον τρόπον 
τής ζψγραφικής παράστασις τοΰ άνθριοπίνου 
σώματος, όπερ μέχρι σήμερον άποτελεί τόν μέ- 
γισχον θρίαμβον τής πλαστικής.

Αί μορφαί, δηλ. τοΰ σώματος παρίστανται 
ούχί ακριβώς ώς είναι, έν τή φύσει, άλλ’  ώς 
τοιαΰται, όποΐαι φαίνονται είς τόν δφθαλμόν. 
’ Εν τή φύσει Ικάστη τών μορφών τού προσώ
που μένει· αμετάβλητος είς οίανδήποτε θέσιν 
Ιπί τού τραχήλου καί δν ΐσταται ή κεφαλή. Δέν 
συμβαίνει όμως τό αυτό καί διά τόν όφθάλμόν. 
Εντεύθεν Ιξηγούνται μερικοί άνωμαλίαι Ιπί 
τής κεφαλής, όποΐαι είναι τό μεγαλύτερον μέγε
θος τού αριστερού ρώθωνος ώς καί ή μείζων 
άνάπτυξις τής άριστεράς παρειάς, ή παρά τήν 
φύσιν συμπίεσις τοΰ άριστερού βολβού καί ή 
υπέρ τήν κάτω προεξοχή τής άνω βλεφαρίδος. 
Πάντα ταύτα παρεστάθησαν παρά τήν όίκείαν 
φύσιν άλλα συμφώνως πρός τήν έντύπωσιν, ήν 
δέχεται ό οφθαλμός προσβλέπων τό αριστερόν 
ήμισυ τοΰ προσώπου μάλλον ή τό δεξιόν. Διά 
τών τοιούτων παραβιάσεων τής φύσεως επι
τυγχάνεται ή τελειότερα παράστασις ,τής ζωής. 
Άλλ’ ευνόητον είναι, δτι μόνον είς τήν μεγαλο- 
φυίαν επιτρέπεται νά έπιχειρή τοιαύτας παρα
βιάσεις μετ’  Ιπιτυχίας.

Τό ζήτημα τοΰ ονόματος τής κόρης, δν 
παριστφ θεάν καί τίνα, ακόμη δέ τό σπουδαιό- 
τατονζήτημα περί τοΰ ονόματος τού καλλιτέχνου 
προτιμώ νά άφήσω εντελώς αθικτον. Διότι αί 
πιθανάί είκασίαι, είς δς θά ήδυνάμην νά κατα
λήξω, δέν θά ήσαν χρήσιμοι ενταύθα. Ό  μόνος 
δέ σκοπός τού άρθρου.μου ήτο νά καταδείξω 
κατά τό δυνατόν τήν σπουδαιότητα τοΰ έργου 
ύπό τήν καλλιτεχνικήν μόνον έποψιν καί Γνα 
συστήσω είς τούς φιλοτέχνους καί φιλάρχαιους 
τήν Ιπίσκεψιν τοΰ και άλλως άξιολόγου Τεγεα- 
τικοΰ Μουσείου.

, Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ
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Ηταν Ιορτή και ot καμπάνες τής εκκλησίας 
πού εόρταζε, δέν είχαν .πάψει όλη τή νύχτα 

νά χτυπούνε.
Βγήκα αργά σχεδόν έξω. Δέν θά πήγαινα 

ούτε στην Εκκλησία, ούτε νά χαιρετήσω φίλο. 
Θά πήγαινα νά προσκυνήσω έναν τάφο !

Ή  ημέρα ήταν συννεφιασμένη, ψυχρή του 
Δεκεμβρίου μέρα. Φυσούσε άνεμος δυνατός καί 
παγωμένος...

Τό νεκροταφείο ήταν έρημο. Σαν σκιές των 
ήχων ερχόντανε ΐσαμ'Ικεϊ οί χτύποι τής καμπά
νας τής Εκκλησίας πού εόρταζε,

Οί σταυροί φύλαγαν τους νεκρούς καί οί κλώ
νοι των δένδρων έκλιναν άπό πάνω μόνοι θλιμ
μένοι. Τά πουλάκια τούς νανούριζαν τον άπέ- 
ραντον ύπνο τους, τούς τραγουδούσαν γλυκά 
τραγούδια τής ζωής. Καί αυτοί, ίσως θά  πίστευαν 
δτι βρισκόντανε στό χαμένο γιά πάντα σπίτι, 
κοντά στούς δικούς των καί άκουγαν τή φωνή 
τών παιδιών, τών άδελφών, συζύγων, γονέων! . . .  
“Αλλοίμονο!

“Ενας κρότος ερχόταν άπ’  ΙκεΙ κοντά, άπό ένα 
εργοστάσιο.

Προχώρησα νά γυρίσω τό νεκροταφείο, αφού 
είδα τον τάφο, πού είχα πάει νά προσκυνήσω, 
τάφο, πού δέν τον σκίαζαν θλιμμένα δένδρα,

.. ούτε οί κλών,οι άλλων δένδρων.έγερναν θλιμμέ
νοι κυτάζοντας τήν πλάκα.

-Τάφοι μαρμάρινοι,, μέ προτομές, μέ γλυφές, 
μέ παραστάσεις δεξιά καί άριστερά ήσαν στό 
δρομίσκο, πού είχα πάρει. Βρισκόμουν μέσα στές 
πρώτες θέσεις. “Αραγε ή γη, πού τής άνοίγουν 
τά σωθικά της καί ρίχνουν πάλι μέσα τά παιδιά 
της, έχει καί αυτή θέσεις;

Πρώτη, δεύτερη,- τρίτη.
Κάποτε διέκοπταν τούς μαρμαρένιους τάφους 

άλλοι τριγυρισμένοι μέ κάγκελα σιδερένια. “Αλλοι 
πάλι μέ ξύλινα κάγκελα καί πλήθος γλάστρες. 
Τά άνθη τής χαράς καί στή λύπη βρίσκονται 
σά νά βγάζη ή χαρά τού λουλούδια πού φορεΐ 
καί νά τά δίνη στή θλίψι.

Είχα περάσει τούς μαρμαρένιους τάφους, ή 
τήν πρώτη θέσι. Σ ’  αύτό τό μέρος οί τάφοι ήσαν 
φτωχικοί. Πέρα διέκρινα τά κεραμίδια ενός 
μικρού, μικρού σπιτιού.

Σ ’  Ινα δένδρο, ένα άσπρο σακκοΰλι γεμάτο 
ήταν κρεμασμένο. Χωρίς νά ΐδώ έμάντευσα τί 
είχε μέσα. Καί ήταν σά σακκούλι μέ φαί λησμο
νημένο κάποιου εργάτη.

Κοντά ένας τάφος είχε άνοιχθή καί ένα φέρε
τρο έπρόβαλλε σά βάρκα τσακισμένη άπό κάποιο 
μακρυνό ταξίδι, άπ’  τό ταξίδι τής "Αχερουσίας!

Καί ήταν πλούσιο φέρετρο, άπό καρυδιά.

'Ο ταξιδιώτης ήταν γυναίκα. Τά §οΰχα της, πού 
δέν τής είχε επιτρέψει ό Χάρων νά πάρη μαζί 
της, ήσαν άκέραια, άπό θαλασσί βαθύ ύφασμα, 
λεπτοϋφασμένο σάν άπό άράχνη. Σέ μιά άκρη 
τού φερέτρου ήταν κάλτσες καφετιές τρυπητές I

Μόλις έστριψα έναν τάφο, πού ό σταυρός 
του είχε ένα γύρο καί κροτούσε άπ’ τον άνεμο, 
στάθηκα. .Τά δένδρα πριν μού έκρυβαν τό 
θέαμα. Είχα φθάσει στό,.μικρό σπιτάκι καί-είδα 
έξω άπ’ αυτό, σωρούς, σωρούς μεγάλους καί 
ψηλούς κοκκάλων σά χυμένη ζάχαρη, ή κάτι 
άλλο έμπόρευμα. Καί κιβώτια πλήθος, πλήθος 
στιβαγμένα τό ένα πάνω στό άλλο!..

— Πού είμαι δ ώ ; είπα.
Τό σπιτάκι ήταν σάν τελωνείο έρημο, πού 

άπ’  έξω άφισαν τά κιβώτιά των χαμένοι ταξι- 
διώται καί έμποροι.

"Ενα κιβώτιο ανοιχτό πάνω άπ’  τ’  άλλα 
έδειχνε τό περιεχόμενό του. Μιά πλάτη, κρανίο, 
κόκκαλο ποδιού... .
- “Αλλο πιό κάτω μισοκλεισμένο.

Έδιάβασα τήν έπιγραφή του — Κωνσταντί
νος,’Αθανασία, ’Αδελφοί— ένα κόκκαλό έβγαινε 
σά νά προσπαθούσε νά σηκώση τό σκέπασμα.

“Αλλο πιο πέρα μέλουκέτο σκουργιασμένο.— 
Χριστόδουλος— ή επιγραφή.
■ Έ ξ ω  άπ’ τον σωρό τών κοκκάλων μιά μα

σέλα μέ λίγα δόντια, παΐδια στριφτερά καί σά 
γλυμένα...

Ό  κρότος τού σταυρού μέ τον γύρο άκού- 
σθηκε πιό πολύ νά ταράζη τή σιωπή τήν 
πένθιμη σάν νά ήθελε κάτι. νά πή τώρα, ή τό 
παραμιλητό του νά δυνάμωσε. Καθώς πρόσεξα 
σαύτόν τον κρότο, άκουσα καί έναν άλλον νά 
έρχεται άπό κεΐ κάπου. Ή ταν τού εργοστασίου 
ό κρότος. Εργασία!

Πάλι είδα τούς σωρούς τών κοκκάλων καί 
ήσαν σάν σωροί πετρών, πού ρίχνουν άπ’  έξω 
άπ’  τίς οίκοδομές. Καί άνακατωμένα δλα ! Κρα
νία, πόδια, πλάτες, χέρια! Κόκκαλα ευτυχών, 
πού υπήρξαν, καί δυστυχών! άνθρώπων, πού 
γέλασαν πολύ καί ήπιαν τήν ήδονή, μέ άνθρώ
πων κόκκαλα, πού τούς είχε πάντα ή θλίψη 
δικούς της, πού δέν εγνώρισαν ποτέ τό γέλιο!

Γιατί τά ρίχνουν έτσι; σκέφθηκα.
“Εξαφνα έτρόμαξα.
Θά γεμίση τό νεκροταφείο, θά ξεχειλίσουν οί 

τοίχοι άπ’  τά κόκκαλα! . .
Καί χωρίς νά θέλω άρχισα νά λέγω.
—  Έ ,  νεκροί! Ελάτε νά τά πάρετε! Είνε οί 

άποσκευές σας! Νά τί σάς έμεινε ακόμα άπ’  τά 
τόσα !.. Έ νας σωρός κόκκαλα!.. Ποιος είνε ό 
δικός σα ς ;.. Προσέξετε μή πάρετε ξέν α !..

ΔΗ Μ Ο ΣΘ ΕΝ Η Σ Ν. ΒΟ ΥΤΥΡΑΣ

Ν Ε Κ Ρ Ι Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Ι  -  Μ Ε Σ Σ Α Λ Ι Ν Α

Έ π ιοτολ ή  τον ΠάΧλα βιβΧιο&ηκαρίον τον

Παλάτιον, Ρώμη

ήμερα τό πρω ί έφερε το γραμμα σου άπο  
τό ’Ά ν τιο ν  ένας σκλάβος, καί ώς πού νά τον 

στείλη πάλι πίοω  δ Αύτοκράτωρ, υπακούω στή 
διαταγή σου, καί σοϋ γράφ ω  τά  νέα πού ζητείς.

θέλεις νά μάθης πέρα-πέρα τή νέα μου ζωή· 
μόλις τρεις Ιβδομάδες είμαι Ιδώ, καί δμως μού 
φαίνεται πώς πέρασαν χρόνια· τόσο γεμάτες 
ήταν άπό έπεισόδια, γεγονότα, καί τραγικά άκόμη. 
’Αρχίζω άπό τήν άρχή.

Ευθύς πού πήρα τόν διορισμό μου, ελαβα 
διαταγή νάρθώ στό Πάλάτι καί ν’  άναλάβω 
αμέσως τή νέα μου ύπηρεσία. Είναι τρεις Ιβδο- 
μάδες πού ήρθα. Μού έδειξαν τό δωμάτιό μου, 
τή βιβλιοθήκη δπού θά εργάζωμαι — μεγαλο
πρεπής βιβλιοθήκη — καί τήν εργασία πού  ̂έχω 
νά κάμω, καί πού δέν είναι καί βαρεία. Εϊς τό 
τραπέζι κάθομαι μαζί με τους γραμματικούς 
τού αύτοκράτορος.

Τήν πρώτη ’μέρα δέν είδα κκνέναν, μά τό 
άλλο πρωΐ, ευθύς πού άρχισα νά εργάζω- 
μαι — έχω δύο βοηθούς — κάποιος ήρθε καί μέ 
τρόπο δισιακτικό, Ιζήτησε ένα ελληνικό λεξικό.

«Σάς άπασχολώ» είπε δικαιολογούμενος «μά 
είμαι τόσο πίσω στήν ορθογραφία.»

Κατάλαβα — τό πώς, άλήθεια, δεν τό ξέρω, 
αφού φορούσε ρόμπα και παντούφλες — οτι 
ήταν δ Αύτοκράτωρ. Μέ κύτταξε λοξά, καί τό 
μάτι του σταμάτησε στήν άκρη τού μανδύα μου 
τόσο επίμονα, πού φοβηθηκα μήπως δ μανδύας 
μου δέν ήταν καθαρός.

Είναι κακοκαμωμένος, το κεφάλι νομίζεις 
πώς θά πέση άπό τούς ώμους, τά χαρακτηρι
στικά πολύ χονδρά δυσανάλογα τ̂τρός πρό- 
σωπο, τό χέρι τον τρέμει. Με όλα αυτα, εχει 
ένα θλιβερό μεγαλείο, νοημοσύνης, μελαγχολίας 
καί Ιξουσίας. Τού έδωσα τό λεξικό καί Ιζήτησε 
τή λέξι πού ήθελε, μά ή παρουσία μου φαίνε
ται νά τόν πείραζε, γιατί εσκάλιζε αρκετά γιά 
νά βρή δ,τι ζητούσε. Επιτέλους τό βρήκε καί 
μού ξανάδωκε τό βιβλίο, ψήχοντας νευρικά. Τή 
στιγμή πού έβγαινε άπο το δωμάτιο, μ εκάλεσε 
νά δειπνήσω τό βράδυ μαζι. Θα ήταν^δλως 
διόλου άνεπίσημα, είπε, αυτός μόνον καί ή Αυ- 
τοκράτειρα.

"Ολη τήν ημέρα τήν πέρασα ανήσυχο; και 
περίεργος. Καί δταν τήν ώρισμένην ώρα βρέ
θηκα στον άντιθάλαμο, έτρεμα απο την ταραχή 
μου. Ό  Αύτοκράτωρ μπήκε στόν άντιθάλαμο 
καί είπε πώς ή Αύτοκράτειρα^ θά κατέβη αμέ
σως. Φαινόταν όχι όλιγώτερον άτολμος απο μενα. 
“Επειτα άπό πολύ, είπε πώς ό ’Οκτώβριος, πού

αύτοκράτορος Κ λανδίον, π ρ ο ς  φίλον του

μόλις είχε αρχίσει, είναι δ πιό ευχάριστος μήνας 
τού έτους. Κατόπιν μού είπε νά καθησοι, έμεινε 
πάλι σιωπηλός, λές καί είχε ξεχάσει πώς ήμουν 
παρών. Έκύτταζε τήν δροφή καί φαινόταν βυ
θισμένος στίς σκέψεις του. Ή  στενόχωρη αύτή 
σιωπή πήρε πάνω-κάτω είκοσι λεπτά, όπου τοτε 
μπήκε ή Αύτοκράτειρα, φορτωμένη μέ βραχιό
λια καί αλυσίδες. Μού χαμογέλασε μέ χάρι καί 
πήγαμε στήν τραπεζαρία.

Πολλά είχα ακούσει γιά τήν έμορφιά τής 
Αύτοκράτειρας· καί ή φήμη ήτον πολύ κοντά 
στήν αλήθεια. Τδ πρόσωπό της. ήταν παιδικό, 
λουλουδένιο· τά μαλλιά της ξανθά, καί λαμπερό 
τό χρώμα της· τό χαμόγελο φωτεινό* ή οψις 
άφελής καί άθώα, καί μέσα στά καστανά της 
μάτια έπαιζε κάτι ζωηρό, Ιλκυστικό καί σκαν
ταλιάρικο.

Τό τραπέζι πλούσιο καί προκλητικό. ’Αρχί
σαμε μέ ψάρι, χέλια τηγανητά, έπειτα_ γουρου
νόπουλο, αγριογούρουνο, μοσχάρι, άγριόπαππιες, 
γάλλο καί άλλο άκόμα κυνήγι. Ό  Αύτοκράτωρ 
έτρωγε γερά, δυο φορές άπό κάθε φαγητό. Ή  
Αύτοκράτειρα διασκέδαζε μέ τό πιάτο της και 
μισοέπινε βρασμένο νερό. Ό  Αύτοκράτωρ δέν 
Ιλεγε λέξι, μά ή Αύτοκράτειρα μιλούσε όλοένα 
γιά τά πράγματα τής ήμέρας — τούς άγώνας, 
τό νέο λιμάνι τής “Οστιας, τό νέον άλφάβητο 
τού Αύτοκράτορος καί τή συνέχεια τής Ιστορίας 
τής Τυρρηνίας, πού τήν γράφει Ιλληνικά.

«θά  τού ήσθε πολύ χρήσιμος» είπεν Ικείνη. 
«Κανένας φιλόλογος δέν είναι τώρα στό Πα
λάτι. Καί θέλει πολύ νά μιλή γιά φιλολογία. 
Παρακολουθώ μέ τόσο Ινδιαφέρον τήν έργασία 
τον — πρέπει νά τόν ενθαρρύνετε. Έγώ^κάμνω 
δ,τι μπορώ, μά δέν ήξέρω δσα ξέρει εκείνος· 
είμαι μιά άμόρφωτη γυναίκα».

Κατά τό τέλος τού δείπνου, δπού μιλήσαμε 
γιά τή Βρετανία, δ Αύτοκράτωρ είπε πολλά 
γιά τδ ασήμαντο αύτό νησί. Ό  λαός της, είπε* 
είχε σέ μεγάλην ύπόληψι τή βελανιδιά καί επρόσ- 
φερε θυσίες σ’  έναν θεό πού είχε κάποια συγ
γένεια μέ τόν Έτρουσκικό θεό τής Σελήνης. 
Έσκόπευε ν’ άφιεροιση ένα κεφάλαιον τής 'Ιστο
ρίας του στον παραλληλισμό τών δύο θρησκειών· 
καί Ιξύγησε γιά πολλήν ώρα, με πλούσιες είκο- 
νεο πού φανέρωναν μεγάλη μάθησι, τίς ομοιό
τητες καί τίς διαφορές.

Ή  Αύτοκράτειρα άκουε προσηλωμένη πίνον
τας σέ κάθε λέξι, καί στό τέλος είπε: «δέν είναι 
νά τόν θαυμάση κανείς;* Εκείνος τήν Ικύτταξε 
καί κοκκίνησε ευχαριστημένος άπό τόν έπαινον, 
σάν παιδί.
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"Οταν τελείωσε τό τραπέζι, μας πήρε ό 
Αυτοκράτωρ στο ιδιαίτερο γραφείο του καί 
μού έδειξε ιά βιβλία του, δλα σχεδόν ιστορικά 
ή φιλοσοφικά. Κατέβασε πολλά βιβλία καί μί
λησε μέ σοφία γι’  αυτά, μά ή Αύτοκράτειρα 
όλοένα έφερνε τήν ομιλία στά δικά του έργα 
καί εννοούσε νά μάς διαβάση άπό τήν 'Ιστορία 
του τής Καρχηδόνος. (Τό βιβλίον αυτό έπήγε 
καί τό έφερε άπό τή βιβλιοθήκη).

«Νά μάς διαβάσης τό Αγαπημένο μου κομ
μάτι γιά τόν θάνατο τού ’Αννίβα», είπε.

*0 . Αυτοκράτωρ έκαμε τήν επιθυμία της 
καί διάβασε ένα κομμάτι άπό τόν. θάνατο τοΰ 
ήρωος, μά ή φωνή του δέν είχε καμιά έκφρασι, 
ουτε ή σκέψις πρωτοτυπίαν, ούτε χάριν ή άπαγ- 
γελία του. Ή ταν άνοστο καί παραγεμισμένο μέ 
κοινοτοπίες γιά τήν ματαιότητα τών ανθρω
πίνων. Ό λον δμως τόν καιρό πού διάβαζε, ή 
Αύτοκράτειρα ήταν καθισμένη αντίκρυ του καί 
άκουε μέ πολλή προσοχή, καί στά πιό παθητικά 
μέρη έβλεπες τά μάτια της δακρυσμενα. "Οταν 
έζωγράφιζε τόν χαρακτήρα τοΰ ’Αννίβα, οπού 
έλεγε πώς ήταν μεγάλος άνδρας άλλα θΰμα τής 
φιλοδοξίας καί πώς δέν ήμπορεϊ κανείς νά μείνη 
αδιάφορος εμπρός σ’  ένα τέτοιο μεγαλείο καί 
σ’ ένα τόσο άθλιο τέλος, είχε συγκινηθή ιδιαι
τέρως. Στο τέλος τοΰ είπε νά ξαναδιαβάση με
ρικούς στίχους του γιά τόν θάνατο τής Διδώς. 
'Ο  Αυτοκράτωρ δέν Ιφάνηκε πρόθυμος, μά 
επιτέλους τόν έπεισε λέγοντας δτι οί άλλοι μπο
ρείς νά λέγουν δ,τι θέλουν, αυτή δμως προτι
μούσε πολύ περισσότερο τόν δικό του στίχο άπό 
τον στΐχο τοΰ Βιργιλίου- ήταν περισσότερον 
Ανθρώπινος καί περισσότερον άνδρικός. Στόν 
Βιργίλιο, έλεγε, είναι πάντα κάτι πού Ικθη- 
λύνεται. Δέν μπορούσα νά συμφωνήσω μαζί 
της’ μά ό θαυμασμός της γιά τό έργον τοΰ 
συζύγου της ήταν ειλικρινής καί βαθειά συγ
κινητικός.

« Ά ν  είχε μονάχα περισσότερο καιρό», είπε 
σκεπτική, «θά έγραφε ένα μεγάλο έπος —  μά 
είναι σκλάβος τοΰ καθήκοντος».

Ό  Αυτοκράτωρ τότε είπε δτι σέ λίγες ήμερες 
θ ’ άναχωρήση στήν Ό στια. Ή  Αύτοκράτειρα 
φάνηκε λυπημένη καί είπε πώς θά ήταν κακός 
αν δέν τήν έπαιρνε μαζί του: Τής άπήντησε 
πώς θά τήν έπαιρνε μ’  ευχαρίστηση άλλ’  επειδή 
θά είχε πολλές ασχολίες εκε£, προιιμοΰσε νά τήν 
άφήση στή Ρώμη οπού θά ήταν πιό εύχαριστη- 
μένη. Τότε τόν ρώτησε δν τής επιτρέπη κατά 
τήν άπουσία του νά οργάνωση μιά μικρή Ιορτή 
γιά τά Διονύσια. Ό  Σίλιος τής είχε ύποσχεθή νά 
τήν βοηθήση. Θά έδιναν καί μιά μικρή παρά
σταση σέ πολύ μικρό κύκλο, βέβαια στόν κήπο 
μέσα, μέ λίγους φίλους μόνον.

Χαμογέλασε δ Αυτοκράτωρ καί είπε πώς δέν 
έχει καμιάν άντίρρησι. Τής παράγγειλε μόνον 
νά γείνουν τά πράγματα μέ τάξι, χωρίς κανείς 
άπό τούς καλεσμένους νά λησμονήση τά δρια 
τής εθιμοτυπίας. «Είναι, τόσο αγαθή φύσις ή 
Αύτοκράτειρα», είπε, «καί ό κόσμος δέν σέβεται 
τήν καλωσύνη καί τήν ζωηρότητά της· οί Ρ ω 
μαίοι, καί προπάντων οί Ρωμαίες, είναι τόσο 
κακοί». Βέβαια δέν ήθελε νά τήν στέρηση μιά 
μικρή διασκέδασι καί προπάντων επιθυμούσε 
νά τήν άκούη εύχαρισιημένη.

Τή στιγμήν εκείνη δ Νάρκισσος, ό άπελεύθε- 
ρος, ήρθε κρατώντας έγγραφα διά τόν Αύτοκρά- 
τορα, πρός υπογραφήν. Ό  Αυτοκράτωρ έρριξε 
μιά ματιά, υπέγραψε πολλά καί σ ’ ένα άπό 
αυτά σταμάτησε.

«Νομίζω», είπε, έπειτα. έβηξε διατακτικά, 
«πώς είχαμε αποφασίσει νά τούς δώσωμε χάρι».

«Έγεινε τέτοια σκέψις στήν αρχή» είπε ό 
Νάρκισσος, «μά έπειτα, δν θυμάσθε, παρεδέ- 
χθητε πώς έπρεπε στήν περίστασιν αύτή νά 
δοθή ένα παράδειγμα».

«Ναί, ναι» άποκρίθη ό Αυτοκράτωρ.
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«Μιλάτε γιά τόν Βέρο καί τόν ’Αντώνιο;» 
ρώτησε ή Αύτοκράτειρα, μπαίνοντας στήν <5μι- 
λία. «Μου ποσχεθήκατε πώς θά τούς δοθή 
χάρις». '

«Βέβαια», άποκρίθη ό Αυτοκράτωρ, και γυ
ρίζοντας στόν Νάρκισσο, είπε: «Νομίζω πώς 
στήν περίπτωσι αυτή, ένεκα τών εξαιρετικών 
περιστάσεων, μπορούμε νά φανούμε επιεικείς».

«Μά δέν τό άξίζουν καθόλου» άρχισε νά; 
λεγη ο Νάρκισσος.

«‘'Ο  Αυτοκράτωρ τούς συχώρεσε», ξαναείπε 
ή Αύτοκράτειρα· «μού τό είπε χθες. Ά ςσβύσωμε 
τά όνόματά τους»· καί έσκυψε πάνω άπό τόν 
Αύτοκράτορα χαμογελώντας γλυκά καί έκαμε 
δ,τι είπε. Ό  Αύτοκράτωρ τής χαμογέλασε επί
σης καί δ Νάρκισσος βγήκε άπό τό δωμάτιο 
δαγκάνοντας τά χείλη. "Επειτα άπό λίγο βγήκα 
κ’ Ιγώ.

Τήν άλλην ημέρα τό πρωί έφυγε ό Αύτο
κράτωρ γιά τήν "Οσιια. "Ολη τήν Ιβδομάδα ή 
Αύτοκράτειρα συχνά ερχότανε νά μέ ίδή στή 
βιβλιοθήκη μέ πολλή καλωσύνη. Παρακολου
θούσε τήν Ιργασία μου' καί άπεκάλυπτε μεγάλη

μόρφωσι φιλολογική. Οί ιδέες της ήταν πάντα 
έξυπνες. Οί τρόποι της έδειχναν πιί)ς άποζη- 
τοΰσε ιόν Αύτοκράτορα. Ό σ ο  τήν έκύτταζα, 
τόσο έθαυμαζα τήν έμορφιά της, τήν καλωσύ- 
νην καί τό πνεύμα της' καί τότε καταλάβαινα 
γιατί τήν εζήλευαν σιή Ρώμη, μέ ζήλεια πού 
ξεσπούσε σ'επίμονη κακογλωσσιά καί δημιουρ
γούσε σκάνδαλα.

‘Η Αύτοκράτειρα αμέσως τό εννόησε· ήταν 
δλη καλωσύνη, ευθυμία καί ορμή. Δέν ήμπο- 
ροΰσε να καταλάβη ούτε νά ύποφέρη τούς τύ
πους καί τήν ΰποκρισία τού κόσμον ήταν Ικ 
φύσεως πβιδί, ανυπόκριτη, καί ή κοινωνική 
■ψευτιά δέν ήμπορούσε νά τήν Ιπηρεάση. Αυτό 
είναι τό μόνον πού δέν συγχωρούν είς τούς 
άλλους οί άνθρωποι. ’Έδειχνε τή χαρά της 
χιορίς περιορισμούς. Τής άρεσε καθετί άστεΐον 
ή κωμικόν καί πολλές φορές άφινε άπερίσκεπτα 
νά ξεσπα ή χαρά της ελεύθερη Ιμπρός είς ολον 
τόν κόσμον. Αύτό τήν έβλαψε καί έδωκε στους 
εχθρούς της άφορμή νά πλάττουν φοβερές καί 
άνόητες συκοφαντίες. Μά δταν έφθασαν στ’αύ- 
τιά της, εγέλασε μονάχα καί είπε πώς ή κακία

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΙΑ — ΤΟ ΠΟΤΑΜI — ΘΕΣ2ΑΛIΑ ΦΟΤΟΓΡ. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΔΟΣ
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τών εχθρών ιης θά επεφτε στό κεφάλι αυτών 
τών ιδίων;

Κρϊμα! ήτον πολύ άπατη μένη. 01 εχθροί της 
ήταν πολυ, πολύ περισσότεροι καί πολύ πιο 
κακοί απ’  δ,τι τούς ένόμιζε. Καί άκόμα, εχο- 
λώνοντο για τήν επιρροή πού είχε στον ανδρα 
της, γιατί ή επιρροή της αυτή ήταν ευγενική 
καί άγιχθή. Νά, τά πράγματα, γυμνά, δπως 
εγειναν.

Ό  Αύτοκράτωρ ήταν άκόμα στήν Όστια. 
Ή  Αύτοκράτειρα εόρταζε τά Διονύσια στούς 
κήπους τοΰ Παλατιού, δπως τής είχε είπή ό 
Αύτοκράτωρ. Ή  έορτή έπήρε μερικές ήμερες. 
Ό  Σίλιος καί δ Βέλτιος Βάλενς, καί ο! δύο 
πο?,ύ Ικανοί, είχαν κατασκευάσει πραγματικόν 
άμφιθέατρον, μέ μουσική, χορούς, καί όλόκληρη 
πομπή προς τιμήν τοΰ Βάκχον ήταν ωραίο τό 
θέαμα.

Τήν τελευταία ημέρα τής εορτής πομπή άπό 
Βακχίδες, ντυμένες μέ δέρμα λεοπαρδάλεως καί 
στεφανωμένες μέ κληματόφυλλα, έχόρευαν γύρω 
στον βωμό παίζοντας δίαυλο. Μίαν ήμερα, 
πάνω στή σκηνή τοΰ αμφιθεάτρου φάνηκε ό 
ληνός. Χορός άπό τρυγητάδες, καί πρώτη τοΰ 
χοροΰ ή Αύτοκράτειρα, πατούσαν τά σταφύλια. 
Ποτέ δέν ήταν Ιμορφότερη ή Αύτοκράτειρα 
δπως τότε, ντυμένη Βακχίδα. Διασκέδαζε μέ 
άκράτητη, ανυπόκριτη χαρά, σάν παιδί. 'Ολό
κληρη τήν εβδομάδα, πού κράτησε ή έορτή, ή 
Αύτοκράτειρα^ είχε κάμει χίλιες τρέλλες, καί τήν 
πρώτη μέρα ό Σίλιος μεταμφιεσμένος σέ Βάκχο 
καί εκείνη σέ 'Αριάδνη, έδωκαν μιά παράστασι 
κωμική, όπού γινόταν ενας γάμος — δλα αυτά 
βέβαια απλή διασκέδασις.

Μά ήταν μεταξύ μας καί κατάσκοπου καί 6 
Νάρκισσος, πού βρισκόταν στήν "00110, Ιμά- 
θαινε τακτικά δ,τι γινότανε κάθε μέρα. Παρα
μόρφωσε τεχνικά μιάν άπλή διασκέδασι καί 
είπε πώς έγίνοντο δργια. Είπε πώς ή Αύτοκρά- 
τειρα, σκεπασμένη μονάχα μέ κληματόφυλλα, 
¿χόρεψε δημόσια, εμπρός σέ δλη τή Ρώμη, καί 
πώς παντρεύτηκε φανερά τόν Σίλιο. Είπε άκόμα 
χίλιες άτιμες λεπτομέρειες πού τις έπλασεν ή ζή
λεια καί ή φαντασία του.

Καί τό χειρότερο απ' ολα, είπε πώς ό Σίλιος 
καί ή Αύτοκράτειρα συνωμοτούσαν καί πώς 
ήθέλησαν νά δωροδοκήσουν τούς Πραιτωρια- 
νούς γιά νά σκοτώσουν τόν Κλαύδιο καί 
νά πάρουν τόν θρόνο. Πριν άκόμα τελείωση 
ή έορτή, εφθασε βιαστικός ενας δοΰλος καί 
διηγήθηκε δ,τι είχε κάμει ό Νάρκισσος καί έφερε 
τήν εϊδησι πώς ό Αύτοκράτωρ έρχεται. Ή

Αύτοκράτειρα ήξευρε πώς ήτον ανάγκη νά τόν 
άνταμώση καί τοΰ μιλήση ή Ιδία. "Ηξευρε Ιπί- 
σης πως δ Νάρκισσος θά προσπαθούσε μέ κάθε 
τρόπο νά τήν εμποδίση. Οι. αύλικοί, πού ενοιω- 
σαν τήν καταστροφή τής Αύτοκρατείρας, τήν 
έγκατέλειψαν, καί έκείνη ξεκίνησε πεζή νάντα- 
μώση τόν Αύτοκράτορα. Άλλ ’ ό Νάρκισσος 
¿πρόλαβε καί εμπόδισε τή συνάντηση καί έτσι 
ή Αύτοκράτειρα κατέφυγε στή Βίλλα τοΰ Λού- 
κουλλου, πού ό Βαλέριος ό ’Ασιατικός τής είχε 
κληροδοτήσει.

Ό  Αύτοκράτωρ έφθασεν εγκαίρως γιά τό 
τραπέζι. Μέ κάλεσε κ’  Ιμένα. Έ φαγε μέ δρεξι 
καί άπό τά ¿κτώ φαγητά χωρίς νά μιλήση σχε
δόν, μά «ραινόταν σκεπτικός καί μελαγχολικός. 
Μετά τό τραπέζι έγεινε εύθυμότερος καί ρώτησε 
δν ενόμιζα δτι πραγματικώς είχαν συνωμοτήσει 
Ιναντίον του ό Σίλιος καί ή Αύτοκράτειρα. Τοΰ 
είπα δλη τήν αλήθεια καί φάνηκε πολύ δυσα- 
ρεστημένος μέ τήν απάτη τοΰ Νάρκισσου. Διέ
ταξε νά έπιστρέψη αμέσως ή Αύτοκράτειρα, νά 
δικασδή. "Ετσι, Ισκέφθηκε, δέν θά μπορούσε 
δ Νάρκισσος νά καταλάβη δτι έγνώριζε τήν 
αλήθεια. Ό  Νάρκισσος δμως ένόησε τόν κίν
δυνο. "Ηξευρε πώς μόλις ή Αύτοκράτειρα έπι- 
στρέψη, ή τύχη του ήταν αποφασισμένη καί 
είπε στον χιλίαρχον δτι ό Αύτοκράτωρ έδωκε 
διαταγή νά σκοτώσουν τή Μεσσαλίνα.

Εκείνο τό βράδυ Ιδείπνησα μέ τόν Αύτο
κράτορα. Πριν τελειώσωμε, ρώτησε δ Αύτο
κράτωρ διατί δέν είχεν έλθει ή Μεσσαλίνα.

«Ή  Μεσσαλίνα», άποκρίθη ό Νάρκισσος, «δέν 
ζή πλέον. Σκοτώθηκε μέ τά ίδια της τά χέρια».

Ό  Αύτοκράτωρ δέν άπήντησε, είπε μόνον 
στόν δοΰλο νά γεμίση τό κύπελλον. Έτελείωσε 
σιωπηλός τό δεΐπνον.

Τήν άλλην ήμερα ήρθε δ Αύτοκράτωρ στή 
βιβλιοθήκη. Έζήτησε τήν Ιστορία του τής Καρ- 
χηδόνος· έκάθησε στο παράθυρο χωρίς νά δια- 
βάζη. "Επειτα μοΰ έγνεψε νά πλησιάσω, βρήκε 
τό κεφάλαιο τό σχετικό μέ τόν θάνατο τοΰ Α ν 
νίβα, έσταμάτησε καί προσπάθησε κάτι νά είπή.

«Έκείνη» — είπε, καί δύο μεγάλα δάκρυα κύ
λησαν στο πρόσωπό του, καί τόν έπνιξε τό κλάμα.

’Από τότε, ποτέ πειά δέν είπε τό δνομά της.
Έργ«ίζεται, τρώγει καί μιλεΐ σάν άνθρωπος 

πού ή σκεψις του είναι μακρυά, καί στόν ύπνον 
βυθισμένο τό πνεύμα του.

"Εχε γειά. Δέν ήμπορώ νά γράψω περισσό
τερα. Μέ πιέζει αύτή ή τραγωδία καί τό τρο
μερόν τέλος τής γυναίκας αυτής πού ήταν άπό 
τις ¿λίγες καλές γυναίκες πού ¿γνώρισα.
ί’ΑΛό τό άγγλι,κόν, ύπό Κ. Μ.] Μ ΩΡΙΣ ΜΠΕΡΙΝ

©  Β Α Σ Ι Λ Η  Α Σ  Α Ν Η Λ Ι Α Γ Ο Σ

[Ή  δραματική παράδοσις τοΰ κ. Πολέμη Ιδόθη 
εΐς τήν «Νέαν Σκηνήν» τήν 2 1 Ιουλίου. Ό  
ποιητής παραχώρησε εις τά «Παναθήναια» τό 
κατωτέρω άπόσπασμα τής Β' πράξεως δπού δ 
Ανήλιαγος άφηγεΐται εις τόν πατέρα του τόν 
Τρίκαρδον τήν νυκτερινήν έκδρομήν],

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ 
’Απόψε πώς «πέρασες; πώς πήγε τό κυνήγι;

ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ [εγειρόμενος]
Ή τα ν  ή νύκτα ζηλευτή κ ’ είχε περίσσια χάρν 
κι’ όταν πρός τά μεσάνυκτ« κρύφτηκε τό φεγγάρι 
κι’ «ϊνοιξε τά ματάκια της, τά διαμαντένια αστέρια, 
κι’  ό  γαλαξίας απλώθηκε κοπάδι περιστέρια 
καί τήν ¿σφιχταγκάλιασε κ’ Ιγειρ'έκείνη αγάλια 
καί στά γλυκοψιθύριστα τού άγέρα παρακάλια, 
λιγώθηκε, πλανέθηκε, —  μέσ’ στή γλυκειά της πλάνη, 
μέσ’  στ’  άπαλό της λίγωμα τόσ ’  ώμορφή μοΰ έφάνη 
πού τό δοξάρι επέταξα μαζί μέ τή φαρέτρα 
κι’ άπάωρος τήν ¿θαύμαζα. Μόνο καρδιά άπό πέτρα 
τά φυλλοκάρδια της κλειστά θέ νά βαστούσε αγνάντια 
στ’  άμέτρητα ματάκια της, στ’  ακτινωτά διαμάντια 
πού τά διπλοκαθρέφτιζε τρεχούμενο νεράκι.
Καί τά βουνά τά όλόγυρα, ξαγρυπνι.σμένοι δράκοι, 
καί τό λαγκάδι ανάμεσα μέ τά γυρτά κλωνάρια 
κ’ ή λίμνη μέ τ ’ άτάραχα νερά της τά καθάρια 
καί κάποια άνάσα ανάλαφρη, γλυκειά καί _μοσχοβόλα, 
δλα τήν ¿συντρόφευαν καί τής ταιριάζαν ολα.
Ώ  ! πόσο ώραία μοΰ φάνηκε ή νύκτα άπόψ ε!

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ .ΑλήθΒία,
έχει κρυμμένες ώμορφιές, κι’ όπούχει τή συνήθεια 
νά ξάγρυπνα καθώς έσύ, ν’ άνερευνφ, νά ψάχνρ, 
θ έ  ναδρη μεσ’  στή σκοτεινιά, στοΰ φεγγαριού τήν άχνη, 
στών άστρων τό άντιφέγγισμα, κάθε ώμορφιά κρυφή

[της.
“Ω ! πειό «όμορφη χίλιες φορές άπ’ τήν ξανθή αδερφή

(χης,
πού λέμε ήμερα.

ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ 
Κι’ δμως, ά χ !  πώς τά θυμούμαι άκόμα 

τά λόγια πού εν’  αθώρητο καί μαγεμένο στόμα, 
ίσως τό στόμα τοΰ αηδονιού μέσ’ στά πυκνά τά φύλλα, 
ίσως . - - δέν ξέρω· μά έννοιωσα μιά τέτοια ανατριχίλα 
σάν σέ λουτρό άπ' ανθόνερο, τέτοια πού άκόμα νοιώθω 
μια έπιθυμιά ανιστόρητη κ’ ενα καινούργιο πόθο 
ν' ακούσω κι’  άλλη μιά φορά τά λόγια έκεΐνα πάλι.

Τί λόγια; ΤΡΙΚΑΡΔ0Σ ^ εφ όμ εν ος]
ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ 

Έ κεΐ πού ¿θαύμαζα τ ’  άχνοπλασμένα κάλλη 
τής νύχτας, ξάφνω μιά φωνή, μιά μουσική, ενας ήχος, 
— δέν ξέρω  πώς νά σοΰ τό πώ —κάποιο τραγούδι δίχως

ρίμες καί λόγια, απλώθηκε σάν εύωδιά από πέρα 
κ’  ¿γέμισε, πλημμύρισε, ξάφνιασε τόν άγέρα ̂  
κ ’ ήταν τραγούδι κ’  εύωδιά μαζί, κ’  ήτανε κατι 
— δεν ξέρω  πώς νά σού τό πώ —πού φαίνεται στο μάτι 
σάν ζωγραφιά, κ’  ¿διάβαζα τά λόγια μέσ’ στό χρώμα 
καί μεσ’ στό γλυκοφίλημα τής μουσικής, κι ακόμα 
στό χάϊδεμα τής εύωδιάς.

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ
Τί λόγια λέγε μού τα

θέλω ν'άκούσω, Ανήλιαγε· λέγε.

ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ
Τ ά λόγια τούτα:

«Γλυκειά είν' ή νύκτα, στά κρουστά τά πέπλα της κρυμ- 
»άνήσυχη, ανυπόμονη τόν ώμορφο προσμένει, [μένη,

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ
Ποιόν ώ μ ορφ ο ;

ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ
-Σ τό  χέρι της κρατεί χρυσό λαγήνι 

»δροσιά γεμάτο, γιά νά πιή ¿κείνος πού θ ά  γινη 
»δικός της μόνο μιά στιγμή.

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ
Π οιός;

ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ
*ΕΙν’ ό Ιρωτάς των 

»στιγμή κι’ άνάσα κι’ άστραπή. Κρυφά προσμένοντός 
»τόν «όμορφο  [τον

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ [διακόπτων]
Ποιόν ώμορφο ;

ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ [συνεχίζων]
«. . . . λιγώνονται τ’  άστέρια

• τά μάτια της, καί τρέμουνε, κι’ άπλώνει αύτή τά χέρια, 
»τά χέρια τ ' άχνοδάκτυλα, κ’ ένα πρός ένα ρίχνει 
»τά πέπλα έκεΐνα τά κρουστά, κι’ αγάλια άγαλια δείχνει 
»μισόγυμνες τής χάρες της στού Αυγερινού τά μάτια 
ίώσότου ’δή τόν ώμορφο μέ τά γοργά τον τ’  άτια 
»καμαρωτό, περήφανο, βγαλμένο άπ’  τό λουτρό του, 
»καθάριο σάν τό μάλαμα.

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ [κατ’  Ιδίαν μέ ταραχήν]
Μιλεΐ γιά τόν εχθρό του. 

ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ
• Κι'έρχεται εκείνος μ’  ανοικτές, ολάνοικτες αγκάλες, 
»γεμάτες πόθο, φλογερές, άτέλειωτες, μεγάλες
»οσο τό πλάτος τ ’  ουρανού κι’  δσο τής γής τό πλάτος. 
»Καί τότε ή νύκτα, κράζοντας μέ μιά λαχτάρα: νότος/ 
»γδύνετ’ όλόγυμνη μέ μιας κι’  έρμφ στήν άγκαλιά του 
»καί σβύνεται λιπόθυμη μεσ’  στά γλυκά φιλιά του, 
»ώσότου ¿κείνος φεύγοντας θέ νά τήν συνεφέρη. 
»Ή λ ιο  τόν λένε».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
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Ο  Γαβρήλος άνατρίχιασε,  . 2 ’  ένα λεπτό 
είχανε γίνει δλα αύτά! 'Έ να βουνό του φά

νηκε πώς σηκώθηκε άποπάνο) του, άπ’ τή στιγμή 
πού δεν έβλεπε πια μπροστά του αύτόνε τον 
ληστή, τον κοκκαλιάρη καί μουστακαλή. Νάφευγε 
τώρα; Άνάσανε συιό έλεύθερα καί κύτταζε γύρω 
του. Ζερβιά του ήτανε ένα καράβι ψηλό, δίχως 
κατάρτια, σά θεόρατη νεκρόκασσα άδειανή καί 
παραπεταμένη. Κάθε χτυπηματιά τοΰ κύματος 
απάνω στα πλευρά τον έβγαζε άπό μέσα του 
ενα βουβόν ήχό, σά βαθύν Αναστεναγμό. Δεξιά 
του <5 υγρός μώλος τής προκυμαίας φαινότανε 
σαν κρύο μεγάλο φίδι. Άποπίσω άκόμη φαι
νόντουσαν μαύρα σκέλεθρα καί μπροστά του, 
ανάμεσα σιόν τοίχο καί σ’  Ικείνη τή νεκρό
κασσα, φάνταζε απλωμένη ή θάλασσα, βουβή, 
εΡημη, μέ μαύρα σύννεφα άπάνωθέ της. Καί 
τα σύννεφα αίιτά προχωρούσανε σιγά, θεόρατα 
καί βαρειά, βυζαίνοντας την τρομάρα τους 
άπ’  τό σκοτάδι, έτοιμα νά τσακίσουνε τον 
άνθρωπο μέ τό βάρος τους. "Ολα τά πάντα 
ήτανε κρύα, μαύρα, γρουσούζικα. 'Ο Γαβρήλος 
φοβήθηκε. Ό  φόβος τούτος ήτανε τώρα μεγα
λύτερος άπ’ τό φόβο τού Τσελκάς. Τούσφιγγε 
τά στήθια τοΰ Γαβρήλου, σαν νά τόν άγκά- 
λιαζε καί νά τόν έσφιγγε δυνατά, ϊσαμε νά τόν 
κάνη λυώμα άπάνω στον πάγκο τής βάρκας.

Κι’  ολόγυρα δλα σωπαίνανε. Κάνένας ήχός, 
δξω άπ’  τούς αναστεναγμούς τής θάλασσας. 
Θαρρούσες πώς ή σιωπή αυτή θά κοβότανε 
ξαφτικά άπό κάτι τρομαχτικό, μανιακό, βρον
τερό, κάτι τι πού ί)ά τράνταζε τή θάλασσα ώς 
τόν πάτο, πού θά κουρέλιαζε τά μαύρα, σκο
ταδερά κοπάδια των συννέφων άπάνω στόν 
ουρανό καί θά πετούσε στην ερημιά τών κυμά
των, δλα τά κατάμαυρα πλεούμενα. Τά σύννεφα 
σέρνονταν στόν ουρανό σιγά καί βαρετά σάν 
καί πρώτα, μά βγαίνανε τώρα περισσότερα 
μέσ’ άπ’  τή θάλασσα, καί θάλεγε κανένας, κυτ- 
τάζοντας τόν ουρανό, πώς ήτανε κι’  αυτός μιά 
θάλασσα, μά θυμωμένη θάλασσα, άναποδογυ- 
ρισμένη άπάνω στήν άλλη, την κοιμισμένη, τήν 
ήσυχη καί στρωτή πέρα-πέρα. Τά σύννεφα 
μοκίζανε με κύματα πού αγγίζανε τή στεριά 
με τις σταχιιές τους χητες" μοιάζανε μέ αβύσ
σους σκαμένους άπ’  τόν άνεμο μέσα στα κύ
ματα καί μοιάζανε ακόμα μέ κονφοθάλασσες 
χωρίς τόν πράσινο άφρό τής μάνητας.

Ό  Γαβρήλος ήτανε σά χαμένος άπ’  τή σκο
ταδερή αυτήν ησυχία «Γ άπ’  τήν ώμορφιά' τού

* Τέλος- «Παναθήναια» 1 5 - 3 1  Ιουλίου, σελ. !64.

φάνηκε τώρα πώς ήθελε νά ξαναϊδή πιο γλή- 
γορα τόν άφέντη του. Κ ’  εκείνος γυρισμό δεν 
είχε! Ή  ωρα περνούσε άργά, πιό άργά άπ’  τό 
κύλημα τών συννέφων άπάνω στόν ουρανό . . .  
Καί τό μάκρος τής ώρας έκανε διπλή τήν άγω- 
νία τής σιωπής . .  . Μά ν ά 1. Πίσω άπ’  τόν τοίχο 
άκούστηκε τό νερό πού ταραζότανε, ύστερα ενα 
σούσουρο καί κάτι τι σά μουρμουρητό- 'Ο Γ α
βρήλος κόντεψε νά μείνη στόν τόπο.

—Έ ! κοιμήθηκες; Πιάσε Ι δ ώ ! σιγά! είπε 
ή πνιγμένη φωνή τού Τσελκάς.

Ά π ’  τόν τοίχο κατέβαινε ένα πράμα βαρύ. 
Ό  Γαβρήλος τό άρπαξε καί τώρριξε στη βάρκα 
αυτό κι’  ύστερα άλλο ένα. Στόν τοίχο άπάνω 
άπλώθηκε τό μακρύ σώμα τού Τσελκάς. Τά 
κουπιά φανερωθήκανε πάλι, Ó σάκκος τού Γ α
βρήλου έπεσε στά πόδια του κι’ δ Τσελκάς, 
άγκομαχώντας κάθισε στό τιμόνι.

Ό  Γαβρήλος τόν κύτταζε μ" ένα φοβισμένο 
καί γλυκό χαμόγελο.

Είσαι κουρασμένος; τόν ρώτησε.
—  Ά μ ’  είμαι λίγο, βρε βοϊδάκι! Τράβα τώρα 

γερά τά κουπιά σου, μ’  ολη σου τή δύναμι. 
Καλά θά μπαλωθής, άδερφάκι! Ή  μισή δου
λειά τελείωσε. Τώρα δέ μάς μένει παρά νά περά- 
σωμε μπροστά στά μάτια αύτωνών τών διαβό
λων, δίχως νά μάς πάρουνε είδηοι κ’  ύστερα θά 
πάρης τόν παρά σου καί θά τοΰ δίνης νά πφς 
νάνταμώσης τή Μάσκα σου. Δεν έχεις μιά Μά
σκα; μικρούλη, έ';

— "Ο - όχι! .  . .
Ό  Γαβρήλος είχε άποκάνει, τό στήθος του 

δούλευε σά φυσερό καί τά χέρια του σάν ατσα
λένια ελατήρια. Τό νερό βογγούσε κάτω άπ’  την 
καρένα τής βάρκας κ’  ή γαλάζια νεροσυρμή 
πού άκολουθούσε τήν πρύμη, γινότανε πλατύ
τερη τώρα. Ό  Γαβρήλος ήτανε μουσκίδι άπ’ 
τόν ίδρωτα, μά τραβούσε κουπί ολοένα μέ δλη 
του τή δύναμι. Α φ ο ί  πήρε δυο τρομάρες αυτή 
τή νύχτα, δέ βαστούσε νά τραβήξη κι’  άλλη 
άκόμα κ" ένα πράμα ήθελε μονάχα: νά τελείωση 
μιάν ώραν άρχύτερα τήν καταραμένη αυτή δου
λειά, νά βγή στή στεριά καί νά ξεφύγη άπ’  τόν 
άνθρωπον αύτόν, πριν τόν ξεμπερδέψη ή πριν 
βρεθή στή φυλακή Ιξαιτίας ίου. Τό πήρε άπό- 
φασι νά μήν τού μιλήση καθόλου, νά  μήν τοΰ 
φέρη καμιάν άντιλογία, νά κάνη δ,τι τού πή, 
καί δν τά καταφέρη νά ξεμπλέξη μέ τό καλό, 
νάνάψη μιά λαμπάδα στόν Άη-Ν ικόλα. Τοΰ 
ερχότανε νά βάλη μιά φωνή καί νά παρακα- 
λέση τόν “Αγιο, μά βαστιότανε, ξεφύσαινε σά

βαπόρι πού ξατμίζει καί σώπαινε ρίχνοντας 
λωξές ματιές στόν Τσελκάς.

Κι’  ό άλλος, ξερακιανός, ψηλός, σκυμένος 8πως 
ήτανε, σάν όρνιο έτοιμο νά πετάξη, κύτταζε 
μπροστά μές στό σκοτάδι, μέ μάτια γερακιού. 
Ρουθουνίζοντας μέ τήν άγριαν, αγκιστρωτή του 
μύτη, βαστούσε μέ χώνα χέρι τό τιμόνι καί μέ 
τ’  άλλο τραβούσε τό μουστάκι του, καί κάθε 
στιγμή που τό τραβούσε τά στενά του χείλια 
κάνανε ενα τρεμουλιαστό, βουβό χαμόγελο. Ό  
Τσελκάς ήτανε ευχαριστημένος, πού ή δουλειά 
πήγε καλά, ευχαριστημένος άπ’ τόν έαυχό του 
κΓ άπ’  τό χωριατόπαιδο αυτό, πού τωχε τόσο 
τρομάξει καί πού τώχε κάνει σκλάβο του. Ξερο- 
γλυφότανε άπό τώρα για ιό αυριανό γλεντι καί 
γιά τήν ώρα χαιρότανε τή δύναμί του καί τό 
σκλάβωμα τού παιδιού αύτουνού, πού ήτανε 
δλο νειόιη και φρεσκάδα. Τώβλεπε πούβγαζε 
τήν πίστι του καί τό λυπήθηκε κ’ ήθελε νά 
τού κάνη κουράγιο.

— Έ !  Τό λοιπόν! τό ρώτησε γλυκά. Φοβή
θηκες πολύ;

—  Δεν πειράζει! . . .  άναστέναξε ό Γ  αβρήλος 
καί ξερόβηξε.

—  Δέν είν’  άνάγκη τώρα νά τραβάς μέ τόση 
δύναμι. Τώρα δλα τελείωσαν. "Ενα κακό πέρα
σμα μάς μένει άκόμα.. .  Ξεκουράσου λιγάκι.

Ό  Γαβρήλος σταμάτησε υπάκουα, σφούγγισε 
μέ τό μανίκι τής μπλούζας του τό ίδρωμένο του 
μούτρο καί ξαναβούτηξε τά κουπιά.

— Έτσι, τράβα άλαφρότερα. Νά μήν ταρά
ζεται τό νερό. "Εχουμε ενα πέρασμα άκόμη. 
Σιγαλά-σιγαλά. ’Εδώ, άδερφάκι, είναι άνθρωποι 
πού δέ χωρατεύουνε. . .  Γιά χάζι ιώχουνε νά 
μάς τονφεχίσονν. Μπορούνε νά σού φυτέψουνε 
στό κούτελο ένα μολύβι τόσο ώμορφα, πού δέ 
θά προφτάσης νά πής κιχ!

Ή  βάρκα γλυστρούσε άπάνω στό νερό βουβά.
Μονάχα <>ί γαλάζιες σταλαγματιές πέφτανε 

άπ’  τά κουπιά καί, μόλις άγγίζανε τή θάλασσα, 
μικρές γαλάζιες βουλίτσες άνάβανς στό πέσιμό 
τους. Ή  νύχτα γινότανε ολοένα πιό σκοταδερή 
καί πιό ήσυχη. Ό  ουρανός δέν έμοιαζε πια μέ 
φουρτουνιασμένη θάλασσα- τά σύννεφα είχαν 
απλωθεί άπάνω τον και τον είχανε σκεπάσει 
μ’ ένα στρωτό καί βαρύ σκέπασμα, ποΰφτανε 
άοάλευτο ώς τή θάλασσα. Ή  θάλασσα ήτανε 
πιό ήσυχη, πιό μαύρη, έβγαζε πιό δυτατή τή 
θερμή, άρμυρή μυρωδιά της καί δέ φαινότανε 
πιά τόσο πλατειά, σάν καί πρίν.

—  Ά ν  έβρεχε! μουρμούρισε δ Τσελκάς. Θά 
τό στρίβαμε μιά χαρά, σάν πίσω άπό μπερντέ.

Ζερβόδεξα άπ’  τή βάρκα τά πλοία ακίνητα, 
πένθιμα καί μαύρα προβάλλανε άπ’  το νερό. 
μαύρο κι’  αυτό. Σ ’  ενα άπ’  αυτά σάλευε ένα 
φώς- είχε σαλπάρει καί προχωρούσε μέ τό φα
νάρι στό άλμπουρο. Ή  θάλασσα, χαϊδεύοντας

τά πλευρά του, φαινότανε πώς κάτι τά παρακα- 
λούσε βουβά, κ’  εκείνα τής δίνανε άπόκρισι, 
μ’ έναν ήχό βαρετό καί κρύο, σάν νά μή θέλανε 
νά τής κάνουν τό χατηρι.

— Τό τελωνείο! μουρμούρισε <5 Τσελκάς.
Ά π ’  τή στιγμή πουχε δώσει τή διαταγή σιό 

Γαβρήλο νά τραβάη κουπί σιγαλά, τό παιδί 
ένοιωθε πάλι μία λαχτάρα μέσα του, σάν κάχι 
νά τό περίμενε. Καθώς έσκυβε μπροστά, κατά 
τό σκοτάδι, τού φαινότανε πώς μεγάλωνε- δλο 
του χό κορμί τόν πονοΰσε ώς στά κόκκαλα- τό 
κεφάλι του γεμάτο από μιά μοναχή σκέψι, τόν 
πονοΰσε, τό πετσί τής ράχης του άνατρίχιαζε καί 
μέσα τά πόδια του τού φαινότανε πώς περνού
σαν μυτερές καί κρύες βελόνες. Τά μάτια του 
τόν καίγανε άπ’  τό πολύ άγνάντεμα στό σκοτάδι, 
πού μέσ’  άπ“ αυτό περίμενε νά προβάλη κάποιος, 
φωνάζοντάς τους: «Σταθήτε, κλέφτες!»

Τώρα πού ό Τσελκάς μουρμούρισε: «Τό τε
λωνείο !» δ Γαβρήλος άνατινάχτηκε- μιά άγρια 
σκέψι τού πέρασε σάν πυρωμένο σίδερο χό 
είναι του, τοΰ κέντησε τά μαζωμένα του νεύρα 
καί θέλησε νά φωνάξη, νά γυρέψη βοήθεια. . . 
Είχε άνοίξει πιά τό στόμα του καί είχε άναση- 
κωθεϊ στόν πάγκο τΟυ. Πέταξε μπροστά τά στή
θη του, άνάσανε βαθειά, άνοιξε τό στόμα του. 
Ά ξαφνα  δμως, πατημένος άπ’  τήν τρομάρα, 
πού τόν χτύπησε σάν καμουισίκι, έκλεισε τά 
μάτια κ’  έπεσε κάτω άπ’  τόν πάγκο.

. . .  Μπροστά στή βάρκα, μακρυά, σιά θεμέλια 
τ’  ουρανού πρόβαλε άπ’  τά νερά ένα μεγάλο 
σπαθί γαλάζιο καί σπιθόβολο. Ψήλωσε, έσχισε 
τό σκοτάδι ιής νύχτας κ’  ή λάμα του γλύ- 
στρησε άπάνω στά σύννεφα κι’  άπλωσε στόν 
κόρφο τής θάλασσας μιά πλατεία γαλάζια γραμμή. 
Καί μέσα σιή φωτεινή αύτή γραμμή, βγήκανε 
άπ’  τό σκοτάδι τά πλοία τ’  άθώρητα ώς τώρα, 
μαύρα, βουβά, σκεπασμένα μέ τήν πλούσια 
νυχτιάτικη σκιά. θάλεγε κανένας πώς είχανε 
καιρό κάτω στόν πάτο τής θάλασσας, ξεσυρμένα 
ώς εκεί άπ’  τήν αναπάντεχη δύναμι τής φουρ
τούνας καί πώς τώρα προβάλανε, υπάκουα στό 
πύρινο σπαθί, πού τό γέννησε άξαφνα ή θά
λασσα. Σηκόνονταν νά ίδούν τόν ουρανό καί 
δ,τι βρισκότανε άπάνω άπ’  τό νερο. Τά ξάρτια 
τους άγκαλιάζανε τά κατάρτια καί φαίνονταν 
σάν φύκια κολλημμένα άπάνω τους, βγαλμένα 
άπ’  τό νερό μαζί μέ τούς μαύρους γίγαντες, πού 
τούς σκεπάζανε μέ τά δίχτυα τους. Καί ύστερα, 
τό παράξενο γαλάζιο σπαθί, σηκώθηκε πάλι, 
έσχισε τό σκοτάδι τής νύχτας κ’ έγυρε κατά τήν 
άλλη μεριά τούρανον. Kal πάλι στο μέρος πον 
έγειρε, φανήκανε σκέλεθρα καραβιών, άθώρητα 
ώς τώρα.

Ή  βάρκα τού Τσελκάς σταμάτησε καί παρα
κύλησε άπάνω στά νερά, σά νά δίσταζε νά 
προχωρήση. ‘Ο Γαβρήλος ήτανε ξαπλωμένος
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κάτω, αρπάζοντας τό μούτρο μέ τά χέρια του. 
Ό  Τσελκάς τόν έσπρωξε με τό κουπί, σφυρίζον
τας του μανιακά στό αυτί.

—  Βλάκα, ή άτμοτελωνίδα. . .  Νά τό ήλε- 
κτρικό! Σήκω απάνω, γομάρι! Θά μάς ρίξουνε 
άπάνω τό ήλεκτρικό! Θά μάς ξεκάνης, διάυλε, 
κ εμένα καί τόν εαυτό σου!

Καθώς ή κώχη τοΰ κουπιού χτύπησε άπάνω 
στη ράχη του, 0 Γαβρήλος σηπώθκε, μήν Ι'χον- 
τας άκόμα τό κουράγιο νάνοίξη τά μάτια του, 
κάθισε στον πάγκο του καί πιάνοντας τά κου
πιά, έσπρωξε μπροστά τή βάρκα.

—  Σιγά, μωρέ, καί σέ σκότωσα! Σιγά! Βλάκα, 
που νά σέ πάρη δ Διάολος! Τί τρόμαξες μωρέ; 
Λέγε. Μιά λάμπα κ’ ένα γυαλί. Αυτό είναι δλο! 
Σιγά τά κουπιά σου. Περίδρομε! Νά! γυρνάνε 
τό γυαλί, δπως θέλουνε, καί ρίχνουνε φώς 
άπάνω στη θάλασσα, γιά νά Ιδοΰν μήπως τρι
γυρίζουν τίποτε τσανάκια σάν έλόγου μας. Κυ
νηγούνε τό λαθρεμπόριο, βλέπεις . .  . Τώρα δέ 
μάς φτάνουνε, είναι μακρυά. Μή φοβάσαι, ρέ 
παιδί, γλυτώσαμε! τώρα . .  .

Ό  Τσελκάς κύτταξε θριαμβευτικά γύρο» του.
— Τώρα γλυτώσαμε σίγουρα. Ουφ ! Τυχερός 

είσαι, ψοφήμι.
Ό  Γαβρηλος σώπαινε καί τραβούσε κουπί. 

Ανασαίνοντας βαρειά, κύτταξε κατά τό μέρος 
που άνεβοκατέβαινε άκόμα τό πύρινο σπαθί. 
Δεν τό χωρούσε ό νούς του, πώς ήτανε, δπως 
έλεγε ό Τσελκάς, μιά λάμπα μέ καθρέφτη. Τό 
κρύο γαλάζιο φως, πού σχίζε τό σκοτάδι, έκανε 
ασημένια άντιφεγγίσματα στή »θάλασσα, είχε 
μέσα του κάτι άνεξήγητο, κι’  ό Γαβρηλος ξανά- 
πεσε σ’  ένα βύθος λυπητερής τρομάρας. Κάτι 
κακό τοΰ φαινότατε πώς τού μηνούσε καί τού 
πλάκωνε τά στήθια. Τραβούσε κουπί σά μηχανή 
καί καμπούριαζε τίς πλάτες του, σά νά περίμενε 
ωρα την ώρα ένα χτύπημα άπάνωθέ του. Τί
ποτε δέν ήθελε τώρα, κ’  ή ψυχή του ήτανε 
άδεια, άδεια. Οί λαχτάρες αύτηνής τής νύχτας τού- 
χανε φάει μέσα το») δ,τι κι’  αν είχε άνθρώπινο.

Κι’  ό Τσελκάς θριάμβευε. "Ολα είχαν έρθει 
δεξιά! Τά νεύρα του συνειθισμένα στους τραν- 
ταγμούς είχανε ήσυχάσει. Τό μουστάκι του 
σάλευε ηδονικά καί στά μάτια του είχε άνάψει 
μιά άχόρταγη φωτιά. "Ενοιωθε τόν έαυτό του 
λαμπρά, σφύριζε άνάμεσα άπ’  τά δόντια του, 
άνάσαινε βαθειά τόν υγρόν αέρα τής θάλασσας, 
έρριχνε ματιές δεξιά κι’  άριστερά καί χαμογε
λούσε μέ καλοσύνην, δταν τά μάτια του ξανά- 
πεφταν άπάνο> στόν Γαβρήλο.

Μιά σπιλιάδα πέρασε καί ξύπνησε τή θά
λασσα, πού άρχιζε νά παίζη μέ τά χίλια μικρά 
της κυματάκια. Τά σύννεφα γινήκανε πιο διά
φανα, μολονότι σκεπάζανε δλο τόν οίιρανό. 'Ο 
άέρας, άδύνατος άκόμα, σεργιανούσε Ιλεύθερα 
σ’ δλη τήν επιφάνεια τής θάλασσας, μά τά σύν

νεφα μένανε άκίνητα καί φαίνονταν σά νά 
κλωθογυρίζουν μέσα τους μιά σταχτιά καί βα- 
ρυποτισμένη σκέψι.

— Λοιπόν, άδερφάκι, έλα στά συγκαλά σου, 
είναι καιρός π ιά! θάλεγε κάνένας πώς σοΰ 
ξεκόλλησε ή -ψυχή άπό τό τομάρι σου κι’  άπό- 
μεινες ένα σακούλι μέ κόκκαλα. Ματάκια μου! 
Καλά τά καταφέραμε, έ;

Ό  Γαβρηλος ευχαριστιότανε πού άκουε άν- 
θρώπινη φωνή, κι’ δς ήτανε κι’  ό Τσελκάς πού 
μίλαγε.

— Άφιγκράζομαι. .  . είπε σιγά.
— Καλά κάνεις, ψυχούλα μου! Κάτσε τώρα 

στο τιμόνι κ’ έγώ παίρνω τά κουπιά. Κουρά
στηκες; Μίλα.

Ό  Γαβρηλος άλλαξε θέσι σά χαζός καί καθώς 
τόν είδε ό Τσελκάς, πού τρεκλίζανε τά πόδια 
του, τόν λυπήθηκε άκόμα περισσότερο καί τόν 
χτύπησε στίς πλάτες.

— Μή φοβάσαι! Θά σού φέξη. Θά σέ πλε- 
ρώσω καλά, άδερφάκι. Θέλεις είκοσιπέντε ρού- 
μπλια; ’Έ ;

— Δέν μού χρειάζεται τίποτε. Μόνο νά φτά
σουμε στή στεριά!

Ό  Τσελκάς κούνησε τά χέρια του, έφτυσε 
κΓ άρχισε νά τραβάη κουπί. Τά μακρυά το») 
μπράτσα τινάζανε μακρυά πίσω του τά κουπιά.

Ή  θάλασσα είχε ξυπνήσει. "Επαιζε μέ τά 
κυματάκια της, τά γεννούσε, τά στόλιζε μέ κρό- 
σια άπ’ άφρούς, τάσπρωχε τό ενα πίσω άπ’ τό 
άλλο καί τά σκόρπιζε σέ κουρνιαχτό. Ό  άφρός, 
καθώς άνάλυωνε, γλυκοαναστέναζε, κι’ δλα τά 
πάντα τριγύρω ήτανε γεμάτα άπό μουσικούς 
ήχους καί παφλασμούς. Τό σκοτάδι σά νά 
ζωντάνευε.

— Λοιπόν, λέγε τίποτα. . .  άρχισε ό Τσελκάς. 
Θά γυρίσης στό χωριό, θά παντρευτής, θάρχί- 
σης νά δουλεύης, νά σπέρνης τό χωράφι σου, ή 
γυναίκα σου θά σού κάνη πολλά παιδιά, »θά 
σάς λείψη τό ψωμί καί θά σού βγαίνη ή πίστη 
άνάποδα δλη σου τή ζωή. Σ ’  αρέσει λοιπόν;

—  Τί νά μ’  άρέση ; είπε δειλά καί λαχταρι
στά ό Γαβρήλος. Τί θές νά κάνω;

Πού καί πού τά σύννεφα είχανε σχισθεί 
άπ’  τό»· άνεμο, κι’  άνάμεσα άπ’ τίς τρύπες τους 
φαινότανε ό γαλάζιος ουρανός, κεντημένος μέ 
λίγα άστέρια. Καθώς κατθρεφτίζονταν στήν παι- 
γνιδιάρα θάλασσα, τάστέρια αύτά πηδούσανε 
άπάνω στά κύματα καί πότε σβύνανε καί πότε 
ξαναλάμπανε πάλι.

—  Άριστερώτερα! είπε ό Τσελκάς. Σέ λίγο 
φτάνουμε. Τελειώσανε τά ψέματα! Ή  δουλειά 
πήγε καλά. Τά βλέπεις λοιπόν; Σέ μιά νυχτιά 
έκατό πενήντα ρούμπλια! Καλά είναι; Τί λες;

— Έκατό πενήντα ρούμπλια! ξαναειπε ό 
Γαβρήλος, σάν νά μή τό πίστευε. Μά, στή στιγμή 
τόν έπιασε τρομάρα καί σπρώχνοντας μέ τό
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πόδι του τά δέματα στό βάθος τής βάρκας, 
ρώτησε τόν Τσελκάς.

— Μά τί πράματα είναι τούτα;
— Μεταξωτά. ’Ακριβό πράμα. "Αν τά πουλού

σαμε στήν αξία τους, θά πιάναμε χίλια ρούμπλια.
— Μωρέ τί μού λές; ρώτησε ό Γαβρήλος, 

”Αν είχα έγώ τόσα!
’Αναστέναξε, βάζοντας μέ τό νού του τό χω

ριό του την ελεεινή του ζωή, τούς κόπους του, 
τή μάννα του κι’  δλα τά μακρυνά κι’  άγαπημένα 
πράματα, πού δούλευε γι’  αύτά τόσον καιρό-

— Παναγιά μου, τί καλά πού θάτανε! άνα- 
στέναξε λυπητερά.

— ’Αλήθεια, βάζω μέ τό νού μου, πώς ιθά 
πηδούσες στή στιγμή στό σιδερόδρομο καί — 
καληνύχτα σας! Καί πώς θά σ’  άγαπούσανε οί 
κοπέλες στό χωριό! Δέ θάξερες ποιά νά πάρης 
καί ποιά νάφίσης. Θαχτιζες καινούργιο καλύβι... 
Μά δέ θά σοΰ φτάνανε, καϋμένε, γιά καλύβι.

— Σ ω σ τά . . . Καλύβι δχι. Τά ξύλα στό χω
ριό μου έχουνε άκριβά.

—  Δέν πειράζει. Θά διόρθωνες τό παλιό. 
"Αλογο έχεις;

— "Αλογο. Ναί. "Εχουμε ενα μά είναι πολύ 
γέρικο, νά πάρη ό Διάολος!

—  Λοιπόν ένα αλογο, ένα καλό άλογο! Μιά 
γελάδα, πρόβατα, πουλερικά, έ;

—  Γιατί μού λές αύτά; "Ας τά είχα έγ ώ ! 
"Αχ! Παναγία μου, ζωή πού θά τήν έκανα!

— ’Αλήθεια, άδερφάκι, ωραία ζωή θά περ
νούσες . . .  Καταλαβαίνο) κ’  εγώ λιγάκι άπ’ αύτά 
τά πράματα. Είχα κ’  έγώ τή φωλιά μου έναν 
καιρό. Ό  πατέρας μου ήτανε άπ’  τούς πιο πλού
σιους χωριάτες, στό χωριό μου.

Στήν άρχή δ Τσελκάς είχε μιλήσει στό Γαβρήλο 
γιά τό χωριό του γιά νάτόν ήσυχάση λιγάκι καινά 
τόν σττνεφέρη άπ’  τήν ταραχή του. Μιλούσε χαμο
γελώντας κάτω άπ’ τά μουστάκια του πονηρά,, 
αργότερα όμως γιά νά τού θυμίση τίς χωριάτι
κες χαρές, πού ό ίδιος άπό καιρό τίς είχε ξεχα
σμένες, πήρε τόν κατήφορο, κι’  άντίς νάφίση 
τό παιδί νά μιλήση, άρχισε, χωρίς νά τό κατα- 
λάβη, νά ρητορεύη ό ίδιος.

— Ή  λευτεριά, πού λές, άδερφάκι, είναι τό 
μεγαλύτερο πράμα στή.ζωή τού χωριάτη. Πρέ
πει νάναι κανένας άφέντης στόν Ιαυτό του. 
"Εχεις τό σπίτι σου' είναι μικρό, μά είναι δικό 
σου. "Εχεις ένα χωράφι, μιά πιθαμή χώμα, μά 
είναι δικό σου. Ή  κότα σου, τ’ αύγό σου, τό 
μήλο σου, δικά σου. Είσαι βασιλιάς στό κτήμα 
σου. "Επειτα χρειάζεται τάξι. Τό πρωΐ μόλις 
άνοιξης τά μάτια, νά στρωθής στή δουλειά Τήν 
άνοιξι έτσι, τό καλοκαίρι άλλιώς, τό χινόπωρο 
αλλιώς καί τό χειμώνα άλλιώς πάλι. "Οπου καί 
νά πφς ξέρεις πώς θά γυρίσης στο σπίτι σου 
τό βράδυ. Νά βρής τή ζέστα σου, τήν άναπαψή 
σου! Είσαι λοιπόν γιά δέν είσαι βασιλιάς;

Ό  Γαβρήλος τόν κύτταζε μέ περιέργεια κ’ εν
θουσιαζότανε κι’  αύτός. "Οσο είχανε αύτή τή 
κουβέντα ξεχνούσε μέ ποιόν είχε νάκάνη.Έβλεπε 
μονάχα έναν χωριάτη σάν κι’  αύτόν, κολλημε- 
νον μέ τή γής, πάππον πρός πάππον, κι άπ’  τίς 
θύμησες τών παιδιάτικών του χρόνων, καί πού 
τώρα είχε μακρύνει άπ’ τή γής καί τίς έννοιες 
της καί τραβούσε δ,τι τραβούσε άπ’  τό ξερό του.

— Έ τσι είναι, άδερφάκι. Έ τσι είναι. Νά! 
πάρε τόν έαυτό σου καί κύττα. Τί φελας έσύ, 
χωρίς τή γής; "Αχ! άδερφάκι, ή γής είναι σά 
μάννα. Δέν μπορεί κανένας νά τή ξεχάση.

Ό  Τσελκάς ήρθε στόν έαυτό του. "Ενοιωσε 
εκείνο τό κάψιμο στό στήθος, πού τόν έπιανε 
κάιθε φορά πού τό άφρόντιστο καί αυθάδικο 
φιλότιμο του πειραζότανε καί μάλιστα δταν 
εκείνος πού τόν πείραζε δέν είχε καμιάν άξία 
στά μάτια του.

— "Αλλα λόγια! φώναξε άγρια. Θάρρεψες 
πώς μιλούσα στά σοβαρά; Έ γώ  δέ χάνομαι σέ 
τέτοια . . .

— Βρέ άνθρωπε τοΰ θεού, άποκρίθηκε φο
βισμένος πάλι. δ Γαβρήλος, μήπως Ιγώ λέω γιά 
σένα; Είναι πολλοί σάν καί λόγου σο»>!"Ω! 
Χριστούλη μου, πόσοι δυστυχισμένοι είναι στόν 
κόσμο πού τριγυρνάνε!. . .

— Πιάσε τά κουπιά σου, φωτιά! πρόσταξε 
ξερά δ Τσελκάς, κρατώντας μέσα του ένα κύμα 
άπό βλαστήμιες πού τού ανέβαινε στό λαρύγγι. 
’Αλλάξανε πάλι θέσι. Ό  Τσελκάς, δρασκελίζον
τας τά δέματα γιά νά ξαναπιάση τό τιμόνι, κάτι 
τόν έτρωγε νά κατεβάση μιά κατραπακιά τού 
Γαβρήλου, πού νά τόν τινάξη στή θάλασσα- 
Δέν είχε δμως καί τή δύναμι νά γ»ιρίση νά τόν. 
κυττάξη.

Ή  κουτή κουβέντα έπαψε. Μά τώρα κ’  ή 
σιωπή τοΰ Γαβρήλου είχε γιά τόν Τσελκάς μιά 
χωριανή μυρωδιά. Συλλογιζότανε τά περασμένα 
καί ξεχνούσε νά κουμαντάρη τή βάρκα, πού τά κύ
ματα τήν είχανε1 γυρίσει καί ταξείδεύε στ’άνοιχτά. 
Καί στά μάτια τού Τσελκάς περνούσανε γρήγορα 
οί ζωγραφιές τών περασμένων, τών μακρυνώνπού 
τά χώριζεάπ’ τά τωρινά ένας τοίχος δωδεκάχρονης 
χαμένης ζωής. Ξαναεϊδε τόν έαυτό του παιδί, ξα- 
ναεΐδε τό χωριό, τή μάννα του, ψηλή καί παχειά, 
μέ τά σταχτερά άγαθά της μάτια — τόν πατέρα 
του ένα γίγαντα κοκκινογένη κι’ άγριομού- 
τσουνο — τόν έαυτό του άρραβωνιασμένον — 
τή γυναίκα το») τήν ’Ανθούσα, τή μαυρομάτα, 
τήν -ψηλή, τήν παχούλα, πού ήτανε δλο χαρά καί 
καλοσύνη. . . Κ’ ύστερα νάτος αύτός ώμορφος 
φαντάρος. Καί πάλι δ πατέρας το») άσπρισμένος 
τώρα, σκεβρωμένος άπ’  τή δουλειά, κ’  ή μάννα 
του ζαρωμένη, σκυφτή. Πώς τόν καλοδεχτήκανε 
στό χωριό, σά γύρισε άπ’ τό στρατό. Πώς ήτανε 
περήφανος δ πατέρας του γιά τό Γρηγόρη του,, 
τό μουστακαλή, τόν γερό στρατιώτη, τό πέτει-
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νάρι τού χωριού! Τό θυμητικό του, ή πληγή 
αύτή των δυστυχισμένων ζωντανεύει ώς και τις 
πέτρες τών περασμένων, καί στο φαρμάκι που 
ήπιε κανείς μια φορά κ’  έναν καιρό, στάζει μέλι. 
Κι9 όλα τούτα μονάχα γιά νά καλυτερέψη τον 
άνθρωπο, φανερώνοντάς του τά λάθια του καί 
νάσβύση στήν ψυχή του τήν πίστι στά μελ
λούμενα, κάνοντάς τον ν’  άγαπήση πολύ τά 
περασμένα.

Ό  Τσελκάς έπλεε μέσα στον αέρα τού χωριού 
του, πού τσύφερνε γλυκά λόγια τής μάννας του, 
κουβέντες γνωστικές τού πατέρα του, τού αύ- 
στηρού χωραΐτη, ήχους ξεχασμένους καί γλύκες 
μυρωδιές τής γής, δταν λυώνουν τά χιόνια τήν 
άνοιξι, ή δταν περνάη άπάνω της τ’ άλέτρι ή 
όταν είναι σκεπασμένη μέ τά καινούργια στάχυα, 
πράσινα σάν τό σμαράγδι κι’  άπαλά σαν τό 
μετάξι. .  . “Ένοιωσε τότε πόσο ήτανε παρα- 
στρατημένος, ξεπεσμένος, Ιλεεινός καί μονάχος, 
χωρίς κανένα δεσμό στον κόσμο, πεταμένος έξω 
άπ’  τήν τάξι τής ζωής, πού τουδωκε τό πρώτο 
αίμα πούτρεχε στις φλέβες του.

—  Α ΐ! Πού πάμε; ρώτησε άξαφνα δ Γα
βρήλος.

Ό  Τσελκάς τινάχθηκε καί γύρισε μέ κάτι 
ματιές άγριμιοΰ.

— "Ω! διάβολε! Τί σέ μ έ λ ε ι ;.. .  Τράβα 
δυνατώτερα. Φτάσαμε.

— “Ονειρο έβλεπες; ρώτησε χαμογελώντας 
δ Γαβρήλος.

Ό  Τσελκάς τον κύτταξε άπό πάνω ώς κάτω. 
Τό παιδί ήταν πιά στά συγκαλά του, ήσυχο, 
ευχαριστημένο, σά νά βαστοΰσε τον παππά 
άπ’ τά γένεια. Νειός ήτανε, όλη ή ζωή δική του. 
Θά τον κρατούσε όμως κοντά της ή γής; "Οταν 
τό συλλογίστηκε αύτό δ Τσελκάς, έπεσε σέ λύπη 
πάλι καί μουρμούρισε.

— Κουράστηκα! Κι’ αυτός δ διάολος σκαμ
πανεβάζει !

— Σκαμπανεβάζει αλήθεια! Τί λές; Δεν είναι 
φόβος τώρα νά μάς τσακώσουν μέ τούτα εδώ ;

'Ο Γαβρήλος έσπρωξε μέ τό πόδι τά δέματα.
—  “Οχι, ήσύχασε. Τώρα θά πάω νά τά παρα

δώσω καί θά πάρω τόν παρά. Μάλιστα.
— Πεντακόσα;
—  “Οχι λιγώτερα, πιστεύω,
—  Δεν είναι, λίγα! "Αν τάχα εγώ δ κακομοί

ρης ! Θάλεγα κ’  ένα τραγουδάκι.
— Στό χωριό σου;
—  Βέβαια καί γλήγορα.
Καί δ Γαβρήλος ταξίδεψε μέ τό νού του. Ό  

Τσελκάς φαινότανε αφανισμένος. Τά μουστάκια 
του κρεμόντουσαν, τό δεξί του πλευρό, πού τό 
χΐυπούσανε τά κύματα, ήτανε μουσκεμένο, τά 
μάτια του βουλιαγμένα καί θολά. “Ητανε άξίο- 
λύπητος. Δεν έμοιαζε πιά μέ όρνιο, ή συλλογή 
τόν είχε πνίξει καί θαρρούσες πώς κ’  οί δίπλες

τού λιγδιασμένου του σακκακιοΰ συλλογιζόντανε 
κι’  αυτές.

— Είμαι σπασμένος στήν κούραση !
— Φτάσαμε. Ν ά !
Ό  Τσελκάς ορτσάρισε ξαφνικά τή βάρκα 

κ’  έβαλε πλώρη σ’  ένα μαύρο πράμα ποΰβγαινε 
άπ’  τή θάλασσα.

Ό  ουρανός ήτανε κατασκέπαστος από σύν
νεφα κ’  ή βροχή έπεφτε ψιλή, πυκνή, χτυπώντας 
χαρωπά άπάνω στις κορφές τών κυμάτων.

— Βάστα! . .  . Σ ιγά! πρόσιαξε Ó Τσελκάς.
Ή  βάρκα χτύπησε μέ τήν πλώρη άπάνω

σ’  ένα καράβι.
—  Κοιμούνται οί διάβολοι; μουρμούρισε δ 

Τσελκάς, πιάνοντας τά σχοινιά πού κρεμόντου
σαν άπ’ τό καράβι. Έχουνε άπάνω τή σκάλα' 
κΓ αυτή ή βροχή, κοντά στ’  άλλα. Σάν νά μή 
μπορούσε νά βρέξη προτήτερα! “ Ε ! βρε κου- 
φάλογα! “Ε !

—  Ό  Τσελκάς είσαι; ρώτηξε άποπάνω ένα 
χαϊδευτικό μουρμουρητό.

— “Ελα, κατέβασε τή σκάλα!
—  Γειά σου, Τσελκάς.
— Κατέβασε λοιπόν τή σκάλά, διάολε ξυδάτε! 

φώναξε ό Τσελκάς.
— Στά μπουρίνια του είναι απόψε. “Ων,

ώχ, ώ !
—  ’Ανέβα Γαβρήλο! πρόσταξε δ Τσελκάς ιό 

σύντροφό του.
Ύ στερ’  άπό ένα λεπτό βρεθήκανε στήν κου

βέρτα, όπου τρεις γεννάτοι άγριανθρώποι, πού 
μιλούσανε ζωηρά, μέ μιά γλώσσα παράξενη, κυτ- 
τάζανε άποπάνω τή βάρκα τού Τσελκάς. "Ενας 
τέταρτος, τυλιγμένος σ’ ένα μακρύ φόρεμα, πήγε 
άπάνω στον Τσελκάς, τοΰσφιξε τό χέρι βουβά, 
κ’  έρριξε μιά ύποπτη ματιά στον Γαβρήλο.

— Ετοίμασε τόν παρά γΓ αύριο τό πρωΐ, 
είπε ξερά δ Τσελκάς. Τώρα θά πάω νά κοι
μηθώ. Γαβρήλο, πάμε. Πείνας;

— Νυστάζω, άποκρίθηκε δ Γαβρήλος.
"Υστερ’  άπό πέντε λεπτά ρουχάλιζε στό βρώ

μικο κατάστρωμα τού καραβιού, χι* δ Τσελκάς, 
καθισμένος δίπλα του, δοκίμαζε ένα πόδημα στό 
πόδι του, φτύνοντας πλάγια, καί σφύριζε άνάμεσα 
άπ’  τά δόντια του μελαγχολικά καί θυμωμένα. 
"Υστερα ξαπλώθηκε δίπλα στό Γαβρήλο, δίχως 
νά βγάλη τό πόδημα άπ’ τό πόδι του, έβαλε τά 
χέρια του πίσω άπ’  τό λαιμό του, καί κύτταξε 
δλόγυρα τό κατάστρωμα κουνώντας τά χείλια του 
καί τά μουστάκια του.

Τό καράβι σάλευε άπάνω στό χαρούμενο 
νερό, κάποια ξύλα τρίζανε κάπου, ή βροχή 
έπεφτε μαλακά στό κατάστρωμα, τά κύματα 
χτυπούσανε τά πλευρά του . , . Ό λ α  ήτανε θλι- 
μένα γύρω κι’ δ ήχος του έμοιαζε μέ νανού
ρισμα μάννας, πού δέν έχει καμιάν ελπίδα γιά 
τήν ευτυχία τού παιδιού της.
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Ό  Τσελκάς, μέ τά δόντια έξω, σήκωσε τό 
κεφάλι, κύτταξε ολόγυρά, του. . .  κι’ άφού μουρ
μούρισε λίγα λόγια, ξαναπλάγιασε. . .  Μέ τ’  ανοι
χτά του σκέλια έμοιαζε σάν πελώριο ψαλίδι.

* * *
Σηκώθηκε πρώτος, σάλεψε άνήσυχα, ύστερα 

ήσύχασε μονομιάς καί κύτταξε τό. Γαβρήλο, 
πού κοιμώτανε ακόμα. Τό παιδί ρουχάλιζε καί, 
στόν ύπνο του, χαμογελούσε μέ όλο τό παιδιά- 
τικο κ’  ήλιοκαμένο πρόσωπό του.

Ό  Τσελκάς άναστέναξε καί σκαρφάλωσε, σέ 
μιαν άνεμόσκαλα. Στό άνοιγμα τής σκάλας φαι
νότανε ένα κομάτι μολυβύς ούρανός. “Εφεγγε 
μά ό χινοπωριάτικος καιρός ήτανε σταχτύς καί 
λυπητερός.

Ό  Τσελκάς ξεναγύρισε ύστερ’  άπό δυο ώρες. 
Τό μούτρο του ήτανε κόκκινο, τό μουστάκι του 
άνασηκωμένο καί στά χείλια έλαμπε ένα χαμό
γελο χαρωπό καί καλόκαρδο. Φορούσε ψηλά 
ποδήματα γερά, ζακέτα, πέτσινο πανταλόνι 
κ’ έμοιαζε σάν κυνηγός. Ό λη ή φορεσιά του, 
λίγο τριμένη, μά καλοστεκούμενη άκόμη καί 
ταιριαχτή άπάνω του, τόν έκανε πιο χοντρό, 
σκέπαζε τις γωνιές τού κορμιού του καί τούδινε 
κάποιον άσήκικο άέρα.

— “Ε ! βοϊδάκι, ξύπνα! είπε σπρώχνοντας τό 
Γαβρήλο μέ τό πόδι.

Εκείνος τινάχτηκε άπάνω, δέν τόν γνώρισε 
μονομιάς καί κάρφωσε άπάνω τον τά μάτια σά 
χαζός. ‘Ο Τσελκάς έμπηξε τά γέλια.

—  Πώς έγινες! φώναξε δ Γαβρήλος στό τέ
λος μ’  ένα πλατύ χαμόγελο. Σάν κύριος! . .

— Αύτά γίνονται, γρήγορα σ’ εμάς! Είσαι 
όμως ένας φοβιτσιάρης! Π ωπώ! Πόσες φορές 
ετοιμάστηκες νά πεθάνης Ιψές τή νύχτα! Έ ;  
λέγε . . .

— Μά βλέπεις, πρώτη φορά κάνω τούτη τή 
δουλειά. Κολάζεται δ άνθρωπος για όλη του 
τη ζω ή !

— Τί λές; Ξανάρχεσαι;
— Πάλι; Μά νά ίδώ πρώτα τί θά μού φέξη..
— Διακόσα.
— Διακόσα, είπες; Ναί, έρχουμαι.
— Γιά στάσου! Καί ή ψυχή σου;
— “Ισως καί νά μήν τή χάσω! είπε χαμογε

λώντας δ Γαβρήλος. Γίνεται όμως κάνεις άν
θρωπος γιά τή ζωή πού τού μένει!

Ό  Τσελκάς έμπηξε τά γέλια.
—  Καλά! Σώνουνε τ’ άστεΐα! ’Εμπρός πάμε 

νά βγούμε τώρα. Ετοιμάσου.
— Έ γ ώ ; Είμαι έτοιμος.
— Ξαναμπήκανε στή βάρκα, δ Τσελκάς στό 

τιμόνι, δ Γαβρήλος στά κουπιά.
Ό  σταχτύς. ούρανός είναι σκεπασμένος μέ. 

σύννεφα' ή θάλασσα θολοπράσινη, παίζει με 
τή βάρκα του, τήν τινάζει άπάνω στά κύματά

της, μικρά γιά τήν ώρα, πού τούς πιτσιλάνε 
μέ διάφανες, άρμυρές σταλαγματιές. Κατά τήν 
πλώρη, πολύ μακρυά, φαίνετα ή κίτρινη γραμμή 
τής άμμουδερής ακρογιαλιάς' πρίμα είναι ή 
Ιλεύθερη καί παιγνιδιάρα θάλασσα, σκεπασμένη 
άπό κοπάδια κύματα, πού τρέχουνε, στολισμένα 
μέ τά λαμπρά κρόσια τών άφρών. Μακρυά 
καράβια σαλεύουνε στον κόρφο τής θάλασσας 
καί ζερβιά, ένα δάσος άλάκερο κατάρτια καί οί 
άσπροι όγκοι τών σπιτιών τής χώρας. Άποκεΐ 
κατεβαίνει πρός τή θάλασσα μιά βουβή ταραχή 
πού άνακατεύεται μέ τή βουή τών κυμάτων 
καί κάνει μιά μουσική ώμορφη καί δυνατή . . , 
Κι’ άπάνω σέ όλα αύτά απλώνεται ένα άνάλα- 
φρο πέπλο καταχνιά πού μακραίνει τά πρά
ματα τώνα άπό τάλλο.

— “Ε ! θάχουμε καλό χορό τό βράδυ! Είπε 
ό Τσελκάς, δείχνοντας τή θάλασσα μ’  ένα κού
νημα τού κεφαλιού.

— Φουρτούνα; ρώτησε ό Γαβρήλος.
Δούλευε δυνατά τή θάλασσα μέ τά κουπιά τον

κ’  ήτανε μουσκεμένος άπ’  τήν κορφή ώς τά 
νύχια, άπ’ τίς πιτσίλες πού σκορπούσε δ άνεμος.

— “Ε ! έκανε βεβαιόνοντάς τον δ Τσελκάς.
Ό  Γαβρήλος τόν κύτταξε παράξενα.
— Πόσα σού δώκανε; ρώτησε τέλος πάντων, 

βλέποντας πώς δ Τσελκάς δέν έκανε λόγο γιά 
λεφτά.

— Ν ά ! είπε δ Τσελκάς. Κ’  έδειξε στό Γα
βρήλο κάτι η  πούβγαλε άπ’ τήν τσέπη του.

Ό  Γαβρήλος είδε πολύχρωμες συχνάτσες, πού 
πήρανε μπροστά στά μάτια του τά χρώματα τού 
ουράνιου τόξου.

— Κ ’ έγώ πού συλλογιζόμουνα πώς έλεγες 
μεγάλα λόγια! Πόσα είναι;

— Πεντακόσα σαράντα! Σ ’ αρέσουνε;
— Άκοϋς έκεΐ; μουρμούρισε δ Γαβρήλος, 

άκολουθώντας μέ τή ματιά του τά πεντακόσα 
σαράντα ρούμπλια, πού ξαναχαθήκανε στήν 
τσέπη. Έ !  κΓ αν ήτανε δικά μου — κΓ άναστέ
ναξε άποκαμωμένος.

— θ ά  τά γλεντήσουμε, μικρούλη μου! φ ώ 
ναξε χαρούμενος δ Τσελκάς. Μή φοβάσαι, άδερ- 
φάκι. Θά σέ πληρώσω κ’ Ισένα. - . Θά σού 
δώσω· σαράντα ρούμπλια. Χούμ! Είσαι ευχαρι
στημένος; Θέλεις τόν παρά σου άμέσως; .

— “Αν άγαπάς. .  . καλά . . . τά πέρνω.
Ό  Γαβρήλος έτρεμε προσμένοντας τήν ώρα, 

σάν κάτι νά τού πιπίλιζε τήν καρδιά.
— Χαχά! Διαόλου κουλούκι! Τά πέρνεις; έ; 

Πάρ’ τα, άδερφάκι, σέ παρακαλώ μάλιστα, μού 
κάνεις καί χάρι, πάρ5 τα. Δέν ξέρω πού νά τούς 
βάλω τόσους παράδες. Ξεφόρτωσέ μου λίγους, 
πάρε!

Ό  Τσελκάς έδωκε στό Γαβρήλο μερικές συ
χνάτσες τών δέκα ρουμπλιών. Ό  άλλος τις πήρε, 
μέ τρεμουλιαστά χέρια, άφισε τά κουπιά κΓάρ-
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χισε νά κρύβη τήν περιουσία χου στήν μπλούζα 
του, ζαρόνοντας χά μάτια Αχόρταγα κι5 άνασαί- 
νοντας τόν Αέρα ρουφηχτά, σάν. νάπινε κανένα 
ζεστό πιοιό.Ό Τσελκάς χόν κύχχαξε περιγέλαστά. 
Ό  Γαβρήλος ξαναπήρε τά κουπιά, χά δούλευε 
γρήγορα, νευρικά, με χά μάτια χαμηλωμένα, σά 
νά φοβότανε. ’Ένοιωθε μίαν ανατριχίλα στις 
πλάτες του και «τ’  αυτιά του.

— Παναγιά μου! τί ταμαχιάρης πού είσαι! 
δεν είναι καλά πράμα. Καί μάλιστα ενας χωριά- 
της σάν κ’  Ισε'να.. .

—  Ξέρεις τί κάνει κάνένας μέ τόν παρά! 
φώναξε δ Γαβρήλος, δλος φωτιά. ΚΓ άρχισε νά 
μιλάη κοματιαστά, γλήγορα, σά νά κυνηγούσε 
έναν στοχασμό και νάρπαζε τά λόγια στο φτερό, 
γιά τή χωρκίτικη ζωή χωρίς παράδες καί μέ 
παράδες-Ύπόληψη, καλοπέραση, λευτεριά, χαρά...

Ό  Τσελκάς τόν άκουε προσεκτικά, μέ σοβαρά 
μούτρα καί μέ μάτια γεμάτα μυστικούς στοχα
σμούς. Πού καί πού χαμογελούσε χαρούμενα

— Φτάσαμε! είπε επιτέλους.
"Ενα κύμα σήκωσε τή βάρκα καί την πέταξε 

ώμορφα-ώμορφα στην Αμμουδιά.
— ΓΙήρε τέλος! Πήρε τέλος! Πρέπει νά τρα

βήξουμε πιο όξω τή βάρκα, νά μην τή ξεσύρη 
πάλι ή θάλασσα. Θάρθοϋνε νά τήν πάρουνε. 
Γειά σου λοιπόν. Ή  χώρα είναι όκιώ βέρστια 
άποδώ. Στή χώρα δέ θά πμς; Έ ;

Στό μούτρο τού Τσελκάς έλαμπε πάντα ένα 
πονηρο καί καλόκαρδο χαμόγελο. Φαινότανε σά 
νά έτοιμάζη κάτι ευχάριστο γιά τόν Ιαυτό του 
καί γιά τό Γαβρήλο. Μέ τό χέρι στην τσέπη 
χαρχάλευε τις συχνάτσες.

— “Οχι, δέ θά πάω στή χώρα . . .  Θά . . .
Ό  Γαβρήλος έσκαζε καί πνιγότανε. Μέσα 

του σάλευε μιά φουρτούνα από επιθυμίες, λό
για, αίσθήματα πού δερνόντουσαν συναμεταξύ 
τους. “Εκαιγε σάν τή φωτιά.

'Ο Τσελκάς τόν κύτιαγε παραξενεμένος.
— Τί σου ήρθε; τόν ρώτησε.
—  Τίποτε.
Μά τό πρόσωπο τού Γαβρήλου κοκκίνιζε 

κ’  ύστερα γινότανε σταχτί. Κουνιότανε ολάκερος 
στόν τόπο σά νάθελε νά ριχθή ¿πάνω στον 
Τσελκάς ή σάν νά τόν έτρωγε κάποια έπιθυμία, 
που δυσκολευότανε νά τή βάλη μπροστά.

—  'Ο Τσελκάς ταράχτηκε λιγάκι βλέποντάς 
τον άλαφιασμένον έτσι. Καί συλλογιζότανε πού 
θά ξεσπάση τάχα τό πράμα.

Ό  Γαβρήλος άρχισε τά γέλια, κάτι παράξενα 
γέλια, σάν άναφυλλητά. Τό κεφάλι του τό κρα
τούσε σκυφτό κΓ ό Τσελκάς δεν μπορούσε νά 
Ιδη τί μολογοϋσε ή δψη του. "Εβλεπε μόνο 
τ" αύτιά τού Γαβρήλου, που πότε κοκκινίζανε 
καί πότε κιτρινίζανε.

—  "Αμε στό Διάολο! φώναξε δ Τσελκάς, κου
νώντας τό χέρι του. Μήπως ερωτεύτηκες μ’ έμένα;

λέγε μου! Τί κοριτσίστικα νάζια είναι αυτά πού 
κάνεις; Λυπάσαι νά μ’  άποχώριστής; " Ε ! βυζα
νιάρικο, μίλα. Είδεμή πάω δουλειά μου.

— Π μς; φώναξε δ Γαβρήλος, μέ δυνατή 
φωνή. Ή  έρημη κι’  Αμμουδερή Ακρογιαλιά 
τραντάχτηκε Απ’  τή φωνή, καί τά κύματα τού 
άμμου, σπρωγμένα Απ’  τά κύματα τής θάλασ
σας φάνηκαν σά νΑνατρίχιασαν. "Αξαφνα ό 
Γαβρήλος κουνήθηκε απ’  τή θέσι του, έπεσε 
στά πόδια τού Τσελκάς, τουσφιξε τις γάμπες μέ 
τά δυό του χέρια καί τόν έσυρε Ιπάνω του. Ό  
Τσελκάς κλονίστηκε, κάθισε βαρειά στόν άμμο 
και τρίζοντας τά δόντια του, έσχισε τόν αέρα 
μέ τό μακρύ του χέρι, σφίγγοντας τό γρόθο του. 
Μά δεν πρόφθασε νά χτυπήση. Τόν σταμά
τησε ή χαμένη καί παρακαλετική μανία τού 
Γαβρήλου.

— Καλέ! Δώσε μου αυτά τά λεφτά! Δώσε 
μου γιά τό Θεό. Τί σού χρειάζονται έσένα; Γιά 
μιά νύχτα τά βγάζεις έσύ. Κ ’  έγώ  θέλω χρόνια.. .  
Δώσε τα . . . θ ά  σού κάνω λειτουργία σέ τρεΐς 
εκκλησίες, γιά τήν ψυχή σου . . . Έσύ θά τά 
σκορπίσης στόν άνεμο κ’ εγώ θά τά βάλω 
μέσα στή γης. "Αχ! Δώσε μου αύτά τά λεφτά. 
Πές μου τί θά τά κάνης έσύ; τά χρειάζεσαι 
τόσο; Μιά νυχτιά Ισύ γίνεσαι πλούσιος. Κάνε 
ένα ψυχικό. Έσύ, είσαι πού είσαι χαμένος. Έσύ 
δέ θά βρής πειά τόν ίσιο δρόμο, ένφ ε γ ώ . . . 
"Α χ! δώσε μού τ α ! . . .

'Ο Τσελκάς τρομαγμένος, ξαφνιασμένος γε
μάτος λύσσα, καθώς έπεσε πίσω καί κάθισε 
Απάνω στόν άμμο, ακουμπώντας μέ τά δυό του 
χέρια χάμω, δέ μιλούσε, μόνο κύτταζε μέ κάτι 
μάτια πεταγμένα τρομαχτικά δξω, κύτταζε τό 
παιδί πού είχε τό κεφάλι του απάνω στά γό
νατά του καί μουρμούριζε λαχανιαστά τά παρα
καλετά του. 'Ο Τσελκάς τόν έσπρωξε στό τέλος, 
πήδησε Απάνω καί χώνοντας τό χέρι στήν τσέπη 
του, πέταξε στό Γαβρήλο τις πολύχρωμες σι>- 
χνάτσες.

—  Νά, βρωμόσκυλο, χάφ’  τ α ! φώναξε τρέ- 
μοντας Από θυμό, Από λύπη κι’  Από έχθρα γιά 
τόν Αχόρταγο αύτό σκλάβο. Καί καθώς πέταξε 
τά λεφτά, τού φάνηκε πώς ήτανε ήρωας. Ή  
παλληκαριά έλαμπε στά μάτια του καί σ’ δλο 
του τό κορμί.

— Μοναχός μου εγώ ήθελα νά σού δώσω 
περισσότερα. Σέ λυπήθηκε ή ψυχή μου εχθές... 
Συλλογιζόμουνα τό χωριό κ’  έλεγα μέσα μου: 
«“Ας τό βοηθήσουμε τό κακόμοιρο τό χωριατό
πουλό!» Περίμενα νά Ιδώ τί θά κάνης, αν θά 
μού ζητούσες ή δχι. Καί έσύ έ ! κουρελή, ζη- 
τιάνε, τί μουκανες; Βρέ είναι χάλια νά καταν- 
τήση κανένας,-νά τραβάη τέτοιο μαρτύριο, γιά 
λίγους ψωροπαράδες! Κουτορνίθια, διαόλου τα
μαχιάρηδες, πού χάνετε τόν κόσμο, πού πουλιό
σαστε γιά πέντε καπίκια. Οΰστ!
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—  Ό  θεός νά σέ πολυχρονάη ! Μου φαίνεται 
πώς είμαι εκατομυριούχος! σαλιάριζε Απ 'τή χαρά 
του δ Γαβρήλος, λαχταρώντας δλόσωμος καί κρύ
βοντας τά λεφτά στήν τσέπη του. "Αχ! χρυσέ μου 
άνθρωπε! Δεν θά σέ ξεχάσω ποτέ μου! ποτέ! 
Καί θά δώσω παραγγελία στή γυναίκα μου καί 
στά παιδιά μου νά σού κάνουνε λειτουργιές.

‘Ο Τσελκάς άκουγε τις χαρούμενες αυτές φω
νές, κύτταζε τό μούτρο αύτό, πού άστραφτε 
Απ’ τήν τρελλή, λιμάρικη χαρά κ'' ένοιωθε μέσα 
του πώς αυτός ο κλέφτης κΓ δ χαμένος άνθρω
πος, πού είχε χάσει τό καθετί στόν κόσμο, δέ 
θά καταντούσε ποτέ τόσο παλιάνθρωπος καί 
ταμαχιάρης καί πρόστυχος. Ποιες δέ θά καταν
τούσε έτσι! Ό  στοχασμός αυτός, πού τόν έκανε 
νά καταλαβαίνη τή λευτεριά καί παληκαριά του, 
τόν βαστούσε ακόμα κοντά στό Γαβρήλο, στήν 
έρημη ακρογιαλιά.

—  Μ’  έκανες ευτυχισμένο! Φώναξε δ Γαβρή
λος καί πέρνοντας τό χέρι τού Τσελκάς, τώτριβε 
στό πρόσωπό του.

Ό  Τσελκάς δέ μιλούσε κ’  έδειχνε τά δόντια 
του σά λύκος. Ό  Γαβρήλος έξακολουθούσε νά 
βγάζη ο,τι είχε μέσα του.

—  Τί Ιδέα μού κατέβηκε, νάξερες! Καθώς 
ταξιδεύαμε είδα τά λεφτά . . .  Καί είπα μέσα 
μου: «Νά τού κατέβαζα» . . .  έσένα δηλαδή-#μιά 
κουπιά στό κεφάλι. . . μιά μοναχά! Τά λεφτά 
θδτανε δικά μου! Αυτόν θά τόν έρριχνα στή 
θάλασσα», Ισένα δηλαδή, κατάλαβες; Ποιος θά 
ρωτούσε γιά τό χαμό σου; Καί νά σέ βρίσκανε 
πάλι, ούτε θά ρωτούσανε ποιός, γιατί καί πώς 
σέ σκότωσε! Δεν είσαι άνθρωπος έσύ νά γίνη 
φασαρία! ’Ανώφελος είσαι στόν κόσμο! Ποιός 
θάδινε πεντάρα τσακιστή γιά σένα; έ;

—  Φέρε πίσω τά λεφτά! μούγκρισε δ Τσελκάς 
Αρπάζοντας τό Γαβρήλο Απ’ τό λαιμό.

Ό  Γαβρήλος έκανε νά ξεφύγη μιά, δυό φο- 
ρ έ ς .. .  μά τό άλλο χέρι τού Τσελκάς τόν τύλιξε 
σά φίδι.. . .  'Ένας κρότος, σά νά σχίστηκε πανί, 
Ακούστηκε —  κΓ δ Γαβρήλος σωριάστηκε χάμω, 
μέ μάτια τρελλά, αρπάζοντας τόν αέρα μέ τά 
χέρια του καί ταράζοντας τά πόδια του.Ό 'Γσελ- 
κιίς δρθιυς, ξερακιανός, σάν Αγρίμι, έδειχνε τά 
δόντια του μέ λύσσα, γελούσε μΤ ένα γέλιο σφι
χτό καί κακό καί τό μουστάκι του Ανεβοκατέ- 
βαινε απάνω στό μυτερό καί κοκκαλιάρικο μού
τρο του. Ποτέ σ ’ δλη του τή ζωή δεν πειράχτηκε 
τόσο πολύ καί ποτέ ή λύσσα του δεν ήτανε 
μεγαλύτερη.

— Έ !  σ’ Αρέσει τώρα; ρώτησε γελώντας τό 
Γαβρήλο καί γυρίζοντας τις πλάτες του, τράβηξε 
κατά τή χώρα. Μά δέν είχε κάνει δυό βήματα 
κι’  δ Γαβρήλος κουλουριάζοντας σά γάτα, άκούμ- 
πησε μέ τό γόνατο στή γής καί πέρνοντας φόρα 
τού πέταξε ένα στρογγυλό λιθάρι, φωνάζοντας 
μέ λύσσα.

—  Μ . . .  μία!
Ό  Τσελκάς βόγγηξε, έβαλε τά χέρια πίσω 

στό λαιμό, παρακύλησε δυό βήματα μπροστά 
καί γυρίζοντας κατά τό Γαβρήλο έπεσε μέ τά 
μούτρα Απάνω στόν άμμο. Κούνησε τό ένα του 
σκέλι, έκανε νΑνασηκώση τό κεφάλι, καί τεντώ
θηκε, σπαράζοντας σάν τεντωμένη κόρδα. Ό  
Γαβρήλος τότε τώκοψε στά πόδια, τρέχοντος 
Απάνω στόν ήσκιο ένός σύννεφού, πού κρεμνιό- 
τανε Απάνω στήν καταχνιασμένη στέππα. Τά 
κύματα βογγούσανε, κυλώντας Απάνω στόν αμμο, 
γενόντουσαν ένα μ" αύτόν καί πάλι περνάνε 
δρόμο. Ό  αφρός σφύριζε, ή άχνη τού νερού 
πετοΰσε στόν Αέρα.

"Αρχισε νά βρέχη. Άνάρηα ή βροχή στην 
αρχή, έγινε πιό πυκνή, βαρειά κ’  έπεφτε Απ’ τόν 
ουρανό σά χίλια φτενοπλεγμένα δίχτυα. Τά 
δίχτυα αύτά πλεκόντουσαν τώνα μέ τό άλλο, 
κάνανε ένα μεγάλο δίχτυ καί σκεπάσανε τ’ Από
μακρα τής στέππας καί τ’  Απόμακρα τής θά
λασσας . . · Μέσα στή βροχή ξαναφάνηκε ό 
Γαβρήλος πηλαλώντας- πετοΰσε σάν τό πουλί. 
Ζύγωσε τόν Τσελκάς, γονάτισε μπροστά του 
κΓ άρχισε νά τόν στριφογυρίζη Απάνω στό χώμα. 
Τό χέρι του βυύτηξε σέ μιά ζεστή, κόκκινη 
μύξα. Τόν έπιασε τρομάρα καί τραβήχτηκε, μέ 
τό πρόσωπο χλωμό καί φρενιασμένο.

—  Σήκω, αδέρφι! μουρμούρισε μέσα στήν 
ταραχή τής βροχής, στό αύιί τού Τσελκάς.

Ό  Τσελκάς συνέφερε καί σπρώχνοντας τό 
Γαβρήλο, είπε μέ βραχνιασμένη, φωνή.

—  Φύγε Αποδώ!
— Συχώρα με, Αδέρφι. Ό  διάολος μ’ έσπρωξε... 

έλεγε δλοένα ό Γαβρήλος, τρέμοντας καί φιλών-, 
τας τό χέρι τού Τσελκάς.

— Γκρεμίσου! μούγκρισε δ άλλος.
— Συχώρα με! Συχώρα μέ!
—  Γκρεμίσου σού λέω, άμε στό διάολο! φ ώ 

ναξε άξαφνα δ Τσελκάς κι’  Ανακάθισε στόν άμμο. 
Τό πρόσωπό του ήτανε χλωμό καί κακό- τά 
θολά του μάτια κλείνανε σά νά νύσταζε . . .  Τί 
γυρεύεις Ακόμα; "Εκανες τή δουλειά σου . . . 
πήγαινε τό λοιπόν. Τράβα!

"Εκανε νά σπρώξη τό Γαβρήλο μέ τό πόδι, 
Αποκαμωμένος Απ’  τόν πόνο, μά δέν τό κατά- 
φερε κρί θάπεφτε κάτω δν δέν τόν βαστούσε δ 
Γαβρήλος Απ’ τις πλάτες. Τό πρόσωπο τού 
Τσελκάς ήτανε τώρα κοντά-κοντά μέ τό πρό
σωπο τού Γαβρήλου. Κ ’  οΐ δυό τους ήτανε 
χλωμοί, ελεεινοί καί τρομαχτικοί.

— Ούστ!
Ό  Τσελκάς έφτυσε τό κοπέλι του στά μεγάλα, 

δρθάνοιχτα μάτια του.
'Ο άλλος σκουπίστηκε ταπεινά μέ τό μανίκι 

του καί μουρμούρισε.
—  Κάνε μου δ,τι θέλεις. Τσιμουδιά δέ βγάζω. 

Συχώρεσέ μέ, γιά τήν Αγάπη τού Χριστού. ■
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— Κορόϊδο, πού μήτε νά χλάψης δέν ξέρεις! 
φώναξε δ Τσελκάς μέ καταφρόνια. Έσκισε Ινα 
κομάτι άπ’  τό πουκάμισό του, κάτω απ’  τό 
σακάκι του, καί δίχως νά πή λέξι, τρίζοντας 
μονάχα τά δόντια του άρχισε νά δένη ιήν 
πληγή του.

— Τά πήρες τά λεπτά; ρώτησε στο τέλρς.
—  Δέν τά πήρα, άδερφάκι, δέν τά θέλω. Είναι 

γρουσούζικα!
Ό  Τσελκάς έχωσε τό χέρι. στήν τσέπη τού σα

κακιού του, έβγαλε τό δέμα μέ τις συχνάτσες, 
ξανάβαλε μιά στήν τσέπη του καί πέταξε τά 
άλλα στό Γαβρήλο.

— Πάρ’ τα καί ξεκουμπήσου!
—  Δέν μπορώ νά τά πάρω, δέν μπορώ. Συ- 

χώρα με!
— Πάρ’ τα, σού λέω! μούγκρισε δ Τσελκάς, 

στριφογυρίζοντας τρομαχτικά τά μάτια του.
— Συχώρα με καί τά πέρνω! είπε δειλά δ Γ α

βρήλος κ’  έπεσε στά πόδια τοΰ Τσελκάς άπάνω 
στόν υγρό άμμο, πού τόν πότιζε ολοένα ή βροχή.

—  Ψέματα λές, κορόϊδο, θά τά πάρης στη 
στιγμή! είπε μέ βεβαιότητα.δ Τσελκάς κΓ ανα- 
σηκόνοντάς του τδ κεφάλι, τούτριψε τά λεπτά 
στά μούτρα. — Πάρ’ τα, πάρ’  τα ! Δέ δούλεψες 
γιά τήν ψυχή τού πατέρα! Καί μή ντρέπεσαι 
που κόντεψες νά ξεκάνης έναν άνθρωπο! Γι' Αν
θρώπους σδν κ’  έμένανε κάνένας δέ σκοτίζεται. 
Θά λέγανε καί «δόξα σοι δ Θεός», άμα τό μα
θαίνανε. Ν ά! πάρ’ τα! Κανένας δέ θά μάθη tí 
έκανες κι’  άξίζει νά πληρωθής γιά τό κάμωμά 
σου. Νά!

Ό  Γαβρήλος είδε πώς δ Τσελκάς γελούσε 
κ’ ένοιωσε κάποιο ξελάφρωμα μεσάτου. Έσφιξε 
τά λεφτά στή φούχτα του.

— ’Αδέρφι, θά μέ συχώρεσης; Δέ θέλεις; 
Πές μου! παρακαλούσε μέ τά κλάματα.

— Άδερφάκι! είπε, κάνοντας τή φωνή τον 
κοροϊδευτικά ό Τσελκάς, καθώς αναστηλώθηκε 
στά τρεμουλιαστά του πόδια. Γιατί νά σέ συ- 
χωρέσω; Δέν είναι λόγος νά γίνεται. Σήμερα 
είναι ή σειρά σου, αύριο ή δική μου . . .

— “Αχ! άδερφάκι! αναστέναξε μέ πόνο 6 
Γαβρήλος, κουνώντας τό κεφάλι.

Ό  Τσελκάς στεκότανε ορθός μπροστά του, 
χαμογελώντας παράξενα. Τό πανί στό κεφάλι 
του κοκκίνιζε σιγά— σιγά άπ’  τό αίμα καί 
γινότανε σάν τούρκικο φεσάκι.

Ή  βροχή έπεφτε καταρράκτης. Ή  θάλασσα 
παραπονιότανε βουβά καί τά κύματα χτυπιώνταν 
στό Ακρογιάλι μανιωμένα.

Οί δυό άνθρωποι σωπαίνανε.
— Γειά σου! είπε, μ’  ένα κρύο περιγέλιο ό 

Τσελκάς. Παραντουρούσε, τά πόδια του τρέ- 
μανε καί βαστούσε παράξενα τό κεφάλι του, σά 
νά φοβότανε μήν τό χάση.

— Συχώρα με, άδερφάκι! είπε άκόμα μιά 
φορά δ Γαβρήλος.

— Δέν είναι τίποτα! άποκρίθηκε ξερά δ 
Τσελκάς, βαστώντας πάντα τό κεφάλι του μέ τό 
ζερβί του χέρι καί μέ τό δεξί στρίβοντας σιγανά 
τό μουστάκι, του.

Ό  Γαβρήλος τόν κύτταζε γιά πολλήν ώρα, 
ώς πού χάθηκε μέσα στή βροχή ποΰπεφτε πάντα 
άπ’  τά σύννεφα σάν άτέλειωτο δίχτυ καί σκέ
παζε τή στέππα μέ μιάν καταχνιάν άπέραστη 
καί σταχτιά, σδν νάτανε άπό ατσάλι.

“Υστερα δ Γαβρήλος έβγαλε τό βρεμένο του 
κασκέτο, έκανε τό σταυρό του, κύτταξε τά λεφτά 
πούσφιγγε στή φούχτα του, άνεστέναξε ελεύ
θερα καί βαθειά, έκρυψε τό βιός του στήν 
μπλούζα του κι’  άρχισε νά περπατή στέρεα μέ 
μεγάλα βήματα, Ινάντια άπό τό μέρος πού χά
θηκε δ Τσελκάς.

Ή  θάλασσα βογγούσε, κυλούσε άπάνω στόν 
άμμο μεγάλα βαρεία κύματα, τάσπαζε μέ άφρούς 
καί άχνη. Ή  βροχή έδερνε γή καί θάλασσα, δ 
άνεμος μούγκριζε. "Ολα τά πάντα περίγυρο 
ήτανε γεμάτα παράπονα, φωνές, βουβές άντά- 
ρες. Ή  βροχή έκρυβε ουρανό καί θάλασσα . . .

Σέ λίγο ή βροχή καί τά κύματα ξεπλύνανε 
τό κόκκινο σημάδι στόν τόπο, πούπεσε δ Τσελ
κάς, ξεπλύνανε τά σημάδια τών ποδιών του 
καί τών ποδιών τού μικρού χωριάτη, άπάνω 
στόν άμμο τής άκρογιαλιάς κ’  ή έρημη άκρο- 
γιαλιά δέν κράτησε καμία θύμηση άπ’  τό μικρό 
δράμα, πού παίχτηκε άπάνω της, συναμεταξύ δυό 
άνθρώπων.
ΙΜίταφβαοτής Π. Ν.) ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΥ
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Ό  κ. ΑΣΟΦΟΣ· —  ’Απορώ πώς δέν μοϋ ζητείτε καί 
σεις τήν γνώμην μου.

Ό  ΜΑΘΗΤΗΣ. — Ποιαν γνώμην σας ;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. —  Διά τήν χθεσινήν πρώτην. Έ ω ς  νά 

φθάοω εις τήν Θύραν τού Θεάτρου, δεκαπέντε μ’ ¿πλη
σίασαν καί μ’  ¿ρώτησαν εμπιστευτικώς: *πώς μοϋ 
εφάνη τό εργον». Καί σήμερον πάλιν, εως νά φθάσω 
εις τό σπίτι σας, όσοι μέ συνήντησαν άπό εκείνους 
πού μέ είδαν χθές έίς τό θέατρον καί δέν Ιπρόφθασαν 
νά μ ' ¿ρωτήσουν, ήλθαν μέ τρόπον κοντά μου καί, 
«ρίν μ’ ¿ρωτήσουν διά τήν υγείαν μου, μοϋ άπηΰθυναν 
τήν ίδιαν ερώτησιν.

Ό  ΜΑΘ. — Καί τί τους απαντήσατε;
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Έστάθηκα καί τούς έκύτταξα, συλ- 

λογιζόμενος τί έπρεπε νάπαντήσω είς τόν καθένα. Ή  
αργοπορία μου αΰιή μέ ώφέλησε, διότι οί ενθουσιασ
μένοι έσπευδαν πριν ανοίξω τό στόμα μου νά ξεγεν
νήσουν τήν σκέψιν μου μ’  ένα θαυμαστικόν καί πάλιν 
οί έκδικούμενοι Ισπευσαν νά κάμουν τό Ιδιον μ ' ενα 
σχετλιαστικόν . . ·

Ό  ΜΑΘ. —  Καί σ ε ίς ; _
Ό  κ. ΑΣΟΦ- — Συνεφώνηοα μέ δλους.
Ό  ΜΑΘ. —  Τό ομολογείτε μέ τόσην αφέλειαν;
Ό  κ. ΑΣΟΦ- —  Διατί όχι; ’Εκείνος ποϋ σοΰ ζητεί 

τήν γνώμην σου, μετά τό τέλος μιας παρασταοεως, 
δέν τό κάμνει διά νά φωτισθή περισσότερον, άλλά διά 
νά ενίσχυση τήν ίδικήν του καί νά λάβη τήν εύχαρί- 
στησιν νά αίσθανθη δτι κρίνει τελείως. Έ άν τοΰ είπής 
μίαν άντίθετον γνώμην, δέν θ ά  ιήν παραδεχθή καί θά  
σχηματίση τήν ιδέαν δτι δέν καταλαβαίνεις τί σοΰ γί
νεται. Έ άν συμφωνήσης μέ ιήν ίδικήν του θά σέ θαυ- 
μάσχι —  θαυμάζων τόν εαυτόν του είς τό πρόσωπόν 
σου — καί θ ά  σέ άποχαιρετίση εύχαριστημένος καί ευ
τυχής. Διατί λοιπόν νά μή δώση κανείς μίαν εύχαρί- 
στησιν είς τόν δμοιόν του, δταν ε’ιμπορεϊ νά τό κάμη 
χωρίς καμίαν ζημίαν του ; Τ ό νάκάμνωμεν επιτέλους 
εΰιυχεϊς τούς άλλους οσάκις είμπορούμεν, είναι καθή
κον μας.

Ό  ΜΑΘ. — 'Αλλά δέν συλλογίζεοθε τήν άλλην 
αδικίαν;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Π οιαν;
Ό  ΜΑΘ. — Τήν άδικίαν πρός τήν Τέχνην.
Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Ή  Τέχνη είναι άτρωτος άπό τήν 

Άδικίαν.
Ό  ΜΑΘ. — Δέν νομίζετε δτι, έπιτείνοντες τήν ούγ- 

χυσιν της δημοσίας καλαισθησίας μέ αύτόν τόν τρό
πον, άδικείτε πρό πάντων τήν Τέχνην ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. - -  Μήπως αυτό δέν κάμνουν καθημερι
νώς καί οί κριτικοί; 'Επιτείνουν καί αύτοί τήν σύγχυσιν.

Ό  ΜΑΘ. — Καί όμως έπρεπε νά παιδαγωγοδν τό 
κοινόν.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Π ώς θέλετε νά  τό παιδαγωγήσουν; 
Τ ό  θέατρον είναι τό άκαταλληλόιερον μέρος διά νά 
δώοχι ένας κριτικός μαθήματα καλαισθησίας.

Ό  ΜΑΘ. — Καί όμως θεωρείται τό καλύτερον σχο- 
λείον.

*0 κ. ΑΣΟΦ. — ΏραΧον σχολεΐον! Φαντασθήτε ένα 
σχολεΐον, μονοτάξιον, τό δποϊον θ ά  είχε συγκεντρώσει 
μαθητάς τοϋ άλληλοδακτικοΰ σχολείου, τοΰ δημοιι-

κοϋ, τοΰ ελληνικού, τοΰ γυμνασίου, φοιτητάς, διδάκτο
ρας καί εντελώς Αγραμμάτους άκόμη διά νά τούς διδάξη 
δλους μαζή τό ίδιον μάθημα μέ την (δίαν μέθοδον καί 
tá  ίδια μέσα. Αύτό είναι τό θέατρον. Έ ν α ς  — όμιλών 
πάντοτε μειαφορικώς — συλλαβίζει, άλλος γνωρίζει 
άνάγνωσιν καί γραφήν, άλλος Ιφθασεν είς τά ρήματα 
καί άλλος ¿πέρασε τό συντακτικόν. Εις αύτούς δίδεται 
ώ ς θέμα ενα οίονδήποτε εργον. Καί ό κριτικός προσ
παθεί νά κάμη τό μάθημα του ¿πάνω είς αύτό. Διά 
νά τό κάμη τής προκοπής θ ά  έπρεπε νά πάρη τόν ένα 
μαθητήν δύο χρόνια, ιόν άλλον τρία, ιόν άλλον τέσ
σερα, τόν άλλον έξη μήνας καί ουτω καθεξής καί άφοΰ 
τούς φέρη είς Ινα έπίπεδον αισθητικής άντιλήψεως — 
όσον έννοείται θ ά  τό έπέτρεπε καιή ιδιοσυγκρασία τοΰ 
καθενός—  νά τούς κόμη τό γενικόν του μάθημα.

Ό  ΜΑΘ. — Ζητείτε τά άκατόρθωτα.
Ό  κ. ΑΣΟΦ- — Μήπως δέν τά ζητείτε και σείς ; 

"Οταν έρχεται ένας καί μου λέγει, είς ιό  τέλος τής 
παραστάσεως, δτι τό ώραιότερόν μέρος τοΰ δράματος 
πού εϊδεν,' ήτον ή «γλώσσα», καί ό  άλλος μέ βεβαιόνει 
δτι τό εργον θ ά  ήτο υποφερτόν, έάν δέν είχε τήν λέξιν 
«καταχνιά» καί ό τρίτος μοΰ ¿ξομολογείται δτι έόά- 
κρυσεν δταν δ  εραστής, εϊπεν είς τήν ερωμένην του, 
δτι «μόνον ό  τάφος θ ά  τούς χωρίσει» καί ό τέταρτος 
μοΰ Ορκίζεται δτι Ιξεκαρδίσθη είς τηνκωμφδίαν διότι 
δλα τά πρόσωπα κατορθώνουν' νά οκοντάφτουν ¿πάνω 
εις τήν Ιδίαν καρέκλαν, άπό ποΰ θέλετε νάρχίσω έγώ 
τό μάθημά μου; Πρέπει νά είπώ είς Ικεΐνον πού μοΰ 
ζητεί τήν γνώμην μου νά μοΰ όρίση δύο ώρας κάθε 
ημέραν, έπί εξ μήνας, διά νά τοΰ είπώ χίλια αλλα 
πράγματα πριν του είπώ τήν γνώμην μου. Δέν μοΰ 
ζητείτε λοιπόν τά άκατόρθωτα;

Ό  ΜΑΘ. — Ά λλά τότε τό αύτό ίοχύει καί διά τό 
βιβλίον καί τήν εικόνα καί τό άγαλμα καί δλα τά είδη 
τής τέχνης- Πρέπει νάφίσωμεν λοιπόν τόν κόσμον γά 
πλάνάται είς τό σκ ότος;

‘Ο  κ. ΑΣΟΦ. — Δέν είναι τό ϊδιον. Τό βιβλίον δταν 
δέν άρέσει είς κάποιον, είτε διότι αύτό είναι άσχημον 
είτε διότι ό  αναγνώστης δέν είναι είς θέσιν νά έννοήση 
τάς καλλονάς του, κλείεται καί πηγαίνει νάναπαυθή. 
*Η είκών καί τό άγαλμα προσπερνάται. Τ ό θέατρον 
όμως είναι θέαμα καί άκουσμα ύποχρεωτικόν άπ’  άρ- 
χής μέχρι τέλους. ’Εκείνος πού γελασθη καί πληρώση 
καί κλεισθή μέσα του, θάκούση τό δράμα ή τήν κω- 
μφδίαν άπ’  άρχής μέχρι τέλους. Καί δταν τελείωση ή 
δίωρος ή τρίωρος θητεία, θά  διεκδίκηση ιό  δικαίωμα 
νά έκφράση τήν γνώμην του καί διαλαλήση τήν ευ α
ρέσκειαν ή τήν δυσαρέσκειαν του. Καί ή γνώμη αύτή 
δέν θ ά  είναι μία. θ ά  είναι διακόσιοι, τριακόσιοι, πεν
τακόσιοι μαζή. Έπί τέλους πεντακόσιοι άναγνώοται 
ένός βιβλίου ή θεατοί ενός καλλιτεχνήματος, δέν θά 
εύρεθοΰν ποτέ μαζή διά νά είποϋν τήν γνώμην τους. 
"Ωστε καθώς βλέπετε ή σύγχυσις είς τό θέατρον είναι 
άναπόφευκιον κακόν.

Ό  ΜΑΘ. — Ά λλά  καί πεντακόσιοι θεαταί ένός 
θεατρικού έργου δέν λέγουν μαζί τήν γνώμην τους. 
Αύτό είναι υπερβολή! Τήν λέγουν πέντε,'δέκα, είκοσι 
τό πολύ.

*0 κ. ΑΣΟΦ.— Τήν λέγουν καί οί πεντακόσιοι. Ά λ λοι 
μέ ιόν  Ιναρθρον λόγον, άλλοι μέ τόν άναρθροι·, άλλοι 
μ’ ενα μορφασμόν, άλλοι μ 'ενα  κίνημά, άλλοι μέ τσ 
χέρια τους, άλλοι μέ τά πόδια τους, άλλοι μέ τόν 
ΰπνον τους, άλλοι μέ τό χασμούρημα, άλλοι με τα 
δάκρυά τους. Τήν λέγουν καί οί πεντακόσιοι. Ή  σύγ·
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χυσις σάς Ιπαναλαμβάνω είναι Αναπόφευκτος. Ή  νη
φάλια κριτικής μέσα είς αυτήν τήν σύγχυσιν, ομοιάζει 
με σιαγόνα ελαίου ριπτομένην εις τά κύματα του 
ωκεανού.

Ό  ΜΑΘ. — Ά λλα τότε δέν βλέπω τό μέσον, μέ τό 
οποίον θά  μορφωθή ή καλαισθησία τού κοινού.

Ό  κ. ΑΙΙΟΦ. Τό μόνον μέσον είναι ή υποχρεωτική 
καί συνεχής τροφοδότησις του κοινού μέ τά έργα τής 
καλής τέχνης. Ό  χωριάτης πρέπει νά τρέφεται ύπο- 
χρεωτικώς μέ σφουγγάτο, εφς νά συνειθίση. "Οταν τό 
συνειθίση θ ά  ΐδή ότι είναι ωραιότερου άπό τά «κουκιά 
πού Ιφαγε καί τά κουκιά πού μολογά», κατά τήν 
παροιμίαν.

Ό  ΜΑΘ. — Καί πώς θά γίνη αύτό;
Ό  κ. Α2 0 Φ- — Άπλουσιατα. Ή  «Νέα Σκηνή» π. χ. 

θα  πιιίξη τό «Σάν τά Φύλλα» καί τό «Βαριετέ» τήν 
«Κρήνην», διά νά πάρωμεν δύο φετεινά εργα, άπό ιά 
μή μετέχοντα είς τόν Άβερώφειον διαγωνισμόν. Δέκα 
ραβδούχοι θά  παρευρίσκωνται είς τό θέατρο»' καί θά 
ραβδίζουν μέχρις αίματος όσους εκφράζουν άπαρέ- 
σκειαν ή άνίαν. Καί πάλιν τά ϊδια θέατρα θά παίξουν 
τους άντίποδας ιών έργων αύτών, έστω καί αν μετέ
χουν είς τόν Άβερώφειον διαγωνισμόν. 01 ίδιοι ραβ
δούχοι θ ά  ραβδίζουν πάλιν μέχρι λυποθυμίας, όσους 
Ικφράζουν τόν ένθουσιασμόν τους μέ χειροκροτήματα 
και επευφημίας. Καί οΰτω καθεξής.

Ό  ΜΑΘ. —  Ά λλά ποιος θά  πατήση τό πόδι του είς 
τό θέατρον, όταν κινδυνεύΐ) νά ραβδισθή ; Τ ά θέατρα 
θά ερημωθούν.

Ό  κ. ΑΣΟΦ.—  Έ ξ  έΐ'αντίας, θ ά  πλημμυρήσουν. 
"Ολοι θά  τρέξουν διά νά ίδούν ραβδιζομένους τούς 
άλλους. Είς τό Ινα θέαμα, θά  προστεθή δεύτερον καί 
τά θέατρα θά γίνουν Ιλκυστικώτατα.

Ό  ΜΑΘ. — Ή  ιδέα σας μέ γαργαλίζει. Δέν ήξεύρω 
όμως ποιος θά  πληρώνη τούς ραβδούχους. Οί θεαταί 
πληρώνουν ευχαρίστως τά  μαξιλάρια, διά νά μαξιλα
ρώνουν τούς συγγραφείς, άλλά υποθέτω ότι δέν θ ά  
στέρξουν ποτέ νά πληρώνουν καί τά ραβδουχικά, διά 
νά ραβδίζονται οί ίδιοι.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Δέν έχω τήν άπαίτησιν αύτήν. Νο
μίζω όμως ότι οί διάφοροι φιλότεχνοι χορηγοί οί 
όποιοι πετούν τά χρήματά των διά διαγωνισμούς καί 
βραβεία, θά  προσέφερον πλέον ούσιαστικήν ύπηρε- 
{ααν, αν άνελάμβανον τήν δαπάνην τών ραβδουχικών.

Ό  ΜΑΘ. — Ά ς  κάμωμεν λοιπόν εκκλησιν. Έ ν  τφ 
μεταξύ;

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Έ ν τφ  μεταξύ όταν ένας σας πλη- 
σιάση είς ιό  θέατρον καί σας είπή ότι μία αναγούλα 
είναι αριστούργημα, κατεβάσετε του μίαν κατακέφαλα, 
χωρίς νά προσθέσετε λέξιν. Καί όταν ένας άλλος σάς 
πλησιάσή καί σάς είπή όιι Ινα άριστούργημα τού έφερε 
ύπνον, κατεβάσετε του πάλιν δύο κατακέφαλα. Χωρίς 
πολλά λόγια.

Ό  ΜΑΘ. — Καί τοιουτοτρόπως ή κριιική καταργεί- 
ται. "Η  μάλλον μεταρρυθμίζεται.

Ό  κ. ΑΣΟΦ. — Ή  κριτική έπιτείνει τήν σύγχυσιν. 
Δέν τό ε ίπ αμ εν ;Ή  Ελληνική κριτική κάμνει κάτι 
περισσότερον. Τήν δημιουργεί καί έκεϊ άκόμη όπου 
δέν υπάρχει. Θέλετε παραδείγματα;

Ό  ΜΑΘ. — Περιττόν . . .
ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

Τ Α  Υ Π Ε Ρ  ΚΑ» Τ Α  Κ Α Τ Α

Α ΕΝ θά ήθέλαμεν νά εΐμεθα ούτε νυχάκι τών μελών 
^ ι ή ς  έπιτροπής τού Άβερωβείου δραματικού άγώνος. 
Εΰρισκόμεθα άκόμη είς τό μέσον τής θεατρικής περιό
δου καί τό άδηλον τρόπαιον τού άγνωστου Μιλτιάδου, 
«ουμ» έφ καθεύδειν» τούς πολυαρίθμους μνηστήρας 
τού επάθλου. Οί υπαινιγμοί, αί άντεγκλήσεις καί αί

φιλολογικά! άήημαχίαι ήρχισαν μέ αρκετήν οφοδρό· 
τητα είς τάς στήλας τών Ιιρημερίδων.. Ά λλοι υποδει
κνύουν τά άξιοβράβευτα έργα, πριν τά καλοϊδή άκόμη 
-ή υπεύθυνος» έπιτροπή, άλλοι έγκαλούν συναδέλφους 
των ότι μέ πονηρούς υπαινιγμούς θέλουν νά δυσχερά- 
νουν τήν θέσιν τής έπιτροπής, οί έγκαλούμενοι απολο
γούνται μέ νέους υπαινιγμούς, αί εφημερίδες τάσσον
ται, χωρίς επιφυλάξεις πλέον, ύπέρ τών ευνοούμενων 
των, τό κοινόν διαιρείται είς κόμματα, άναλόγως τών 
συμπαθειών τών ομάδων, καί τής έξασκουμένης υπο
βολής, καί μόνοι οί ταλαίπωροι κριταί δέν ήξεύρουν 
τί νά κάμουν. Γνωρίζουν άπό τά προμηνύματα, τί τούς 
περιμένει μετά τήν κρίοιν. Καί — μά τόν Θεόν καί τόν 
Μαμμωνάν'— είναι νά νοσταλγήοη κάνεις τούς Λασσα- 
νείους καί τούς Παντελιδείους, οί οποίοι κατώρθωσαν 
νά μοιράζουν τάς χιλίας τα>ν δρα^μας, χωρίς νάναστα- 
τώνουν τόν κόσμο»’ είς τόοον οχληρόν καί ολίγον 
άηδή βαθμόν.

Ι_Ι περίφημος έκκαθάρισις τού Πανεπιστημίου μάς 
1 1 ενθυμίζει τό ζήτημα τών άργομίσθων τού προϋ
πολογισμού- "Ολοι έφώναζαν τότε διά ιούς κηφήνας 
αύιούς, τούς έκμυζώντας τόν προϋπολογισ(ΐόν, καί όταν 
ήλθεν ή στιγμή νά εΰρεθούν καί νά έκδιωχθούν άπό 
τό Πρυτανείον, δέν εΰρέθη κάνεις. Άπεδείχθη έπισή- 
μως δτι άργόμισθοι δέν ύπάρχονν. "Ολοι έφώναζαν 
πάλιν δτι τό Πανεπιστήμιο»' ήτο γεμάτο»1 άπό ξυλοσχί- 
στας. Ή λθεν  ή στιγμή νά καθαιρεθούν καί αυτοί καί 
άποδεικνύεται ότι οί καθαιρεθέντες είναι τά αγλαί
σματα τού τόπου, επιστήμονες μέ διεθνή φήμην, άνδρες 
Ικανοί νά τιμήσουν κάθε ξένον Πα»·επιστήμιον. Καί ή 
σκούπα πού μάς έφερεν ή έπανάστασις, διά νά σαρώση 
τούς οταύλους τού νέου Αύγείου, διά τό μή εύρίσκειν 
σαρίδια, παρασύρει μαργαρίτας καί άδάμαντας. Είς 
τήν παράδοσιν οί θησαυροί, μόλις τούς άγγιζε κανείς, 
έγίνοντο ά»·θρακες. Είς τήν Ε λλάδα οί.άνθρακες, μό
λις τούς έγγίση κανείς, γίνονται θησαυροί. Και μέσα 
είς τήν φαντασμαγορίαν αύτήν νομίζει ό άνθρωπος ότι 
όνειρεύεται.

ΕΙΧΑΝ δίκαιον οί διάφοροι Ιπισχολογράφοι νά δια- 
διαμαρτυρηθούν διά τά νέα μεταλλικά μονόδραχμα. 

Τί γυρεύει ή Θέτις έπάνω εις νόμισμα τού Γεωργίου 
Α’ .; Χάθηκε καμιά παράστασις τής σημερινής ζωής; 
Αιωνίως τήν άρχαιότητα θά κοπανίζωμεν άντιγρά- 
φοντες; Ά λ λ ’ αφού ό κ. Ίακωβίδης είς τό χέρι τού 
οποίου χρεωοτούμεν ένα άριστούργημα πλαστικής, 
δέν ήθέλησε ν' άποδώση τά τοΰ Καίοαρος τφ  Καίσαρι, 
ας τά άποδώσωμεν ημείς. "Οχι λοιπόν ό ζωγράφος, 
άλλά ό.διευθυντής.τού Νομισματικού Μουσείου Ιδωκε 
τό υπόδειγμα, λέγοντας βέβαια δτι έτσι θά  μάθωμεν οί 
νέοι "Ελληνες νά θαυμάζωμεν τά έργα τών προγόνων 
μας. Οί δικοί μας όΐ απόγονοι θ ά  θαυμάζουν τό μέγε
θος τής νεοελληνικής έξυπνάδας.

Ο συνεργάτης μας κ. Σκιάς άπαντρ. δι’ επιστολής, 
τήν όποιαν οί άναγνώσται μας βλέπουν κατωτέρω, 

είς τάς όλίγας γραμμάς πού άφιερώσαμεν είς τό πέρα- 
σμένον φύλλον έξ αφορμής τού «Προτύπου Δημοτικού 
Σχολείου» καί τής σχετικής γλωσσικής συζητήσεως. 
Έλεγαμεν τότε δτι δλόκληρος ή λογοτεχνία μας κατε- 
κτήθη άπό τήν δημοτικήν γλώσσαν, τήν όποιαν ό  κ. 
Σκιάς ώνόμασεν είς ένα άρθρον του διάλεκτον, καί 
έρωτο»«5αμ*ν τόν κ. Σκιάν, πώς συμβαίνει ίόοτε όλοι 
οχεδόν οί άξιοι λογογράφοι τού τόπου νά προτιμούν 
μίαν διάλεκτον — έάν διάλεκτος είναι — άντί τής κοινής 
τών Ελλήνων γλώσσης, ή δποία κατά τούς άντιφρο- 
νούντας, είναι ή καθαρεύουσα.
. '0  κ. Σκιάς μάς άπαντφ.τώρα δτι ή λεγο^ιένη.δημο

τική δέν είναι άλλο! τίποτε παρά ή καθαρεύουσα εκχυ- 
δαϊσμένη. Ή  έρμηνεία αυτή δέν μάς λύει καθόλου
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τήν απορίαν μας, άλλά μάλλον τήν έπιτείνει, διότι, 
κατά ίσχυρότερον λόγον, θ ά  είμπορούσαμεν πάλιν νά 
έρευνήσωμεν : Διατί οί λογοτέχναι τού τόπου, άνθρω
ποι ένδιαφερόμενοι Ιπιτέλους διά τήν δσον τό δυνατόν 
ζωηροτέραν καί άκριβεστέραν Ικφρασιν τού ενδιαθέ
του αύτών κοσιιου, νά προτιμήσουν δχι πλέον μίαν 
διάλεκτον, άλλα τήν διεφθαρμένην καί έκχυδαϊσμέ- 
νην μορφήν μιάς γλώσσης, δταν έχουν εμπρός ίων 
τή»' καθαράν καί γνησίαν ; Επειδή δέ δέν ej.μπορού
με»' νά πιστεύοωμεν δτι δλοι αύτοί^ οί άνθρωποι 
παρεφρόνησαν, φαίνεται δτι κάτι τι άλλο συμβαίνει, 
τό οποίον δέν έπρόσεξεν ή δέν θέλει νά προσέξη ό κ- 
Σκιάς. Τ ό κάτι αύτό θ ά  μάς έχρειάζοντο δυστυχώς 
πολλαί σελίδες διά νά τό άναπτύξωμεν. Ό  κ. Σκιάς 
είμπορούσε νά μάς άπαλλάξη άπό τήν φροντίδα αύτήν, 
έάν είχε καταδεχθεί νά παρακολούθηση τά γραφέντα 
μέχρι σήμερον — καί δέ»' είναι όλίγα — άπό τούς δη- 
μοτικιοτάς έπί τού γλωσσικού ζητήματος, όπου κατ’ 
έπανάληψιν έδόθησαν λεπτομερείς επιστημονικά! καί 
πρακτικοί απαντήσεις είς δλας αύτάς ιάς απορίας καί 
άντιλογίας, αί όποίαι κάθε φοράν παρουσιάζονται 
ώς νέαι.

Θάρκεοθώμεν έν τούτοις είς δύο λέξεις έπί τού ζη 
τήματος, δπως τό θέτει δ  φίλος συνεργάτης μας. Ή  
δημοτική, λέγει, είναι ή καθαρεύουσα παρεφθαρμένη. 
Άλλά τί είναι πάλιν αύτή ή καθαρεύουσα κατά τήν 
λογικήν τού κ. Σ κιά ; Ή  ιδία δημοτική, παρεφθαρμένη 
κατά διαφορετικόν τρόπον. Ά ς  άκριβολογήσωμεν 
όμως. Ή  καθαρεύουσα έδημιουργήθη ώς γνωστόν τε- 
χνητώς έπί τή βάσει μιας άντινομίας. Έπήρε τό δημο
τικόν υλικόν καί τό έχυσε»’ είς τό καλοΰπι τής άρχαίας, 
φαιιόμενον πού δέν παρετηρήθη είς καμίαν γλώσοαν 
τού κοσμου. Ή  δημοτική έκράτησε τό τυπικόν της — 
φυσιολογικόν προϊόν γλωοσικής έξελίξεως — καί έπλου- 
τίσθη λεκτικώς άπό τήν άρχαίαν — όχι τήν καθα
ρεύουσαν, ή όποία δέ»' υπήρξε ποτέ αύτόφωτον σώμα, 
διά νά δανείση τό ίδικόν της φώς. Καί « ί  δύο δηλαδή 
έκαμαν τό ίδιον. Έπλουτίσθησαν άπό τόν άρχαίον 
θησαυρόν καί δχι ή μιά άπό τήν άλλην. Μέ τήν δια
φοράν οτι ή δημοτική έπλουτίσθη καί πλουτίζεται 
κα»ΌΥΐκώς καί κατά τούς γλωσσικούς νόμους, τούς 
έπιτρέποντας εις κάθε γλώσσαν νά προσλαμβάνη λέξεις 
άπό μίαν ή άλλην, ύπάγουσα αύτάς είς τό ιδιαίτερον 
τυπικόν της —  πράγμα πού Ικαμναν καί αύτοί οί 
αρχαίοι — ένφ ή καθαρεύουσα ήθέλησε νά πλουτισθή 
άπό τήν ιδίαν πηγήν, παραλαμβάνουοα τδ υλικόν της 
αμετάβλητον καί άναφομοίωτον καί άναμιγνύουσα 
φύρδην μίγδην στοιχεία αρχαία καί νεώτερα καί πα- 
ρουσιάζουοα ένα άσύμφυλον κράμα τό όποιον μόνον 
ή μακρά συνήθεια κατεστησεν ανεκτόν είς τά ψυχρό
τερα είδη τού λόγου.

Νά δύο παραδείγματα: Ή  καθαρεύουσα έπήρε τό 
ψάρι καί τό έκαμε όιράριον ή δημοτική έπήρε τήν£ρύ- 
οιν καί τήν έκαμε βρύοη- Ή  καθαρεύουσα έξαναγκά- 
ζεται έν τούτοις καθημερινώς »·ά μετριάζη τάς αστειό
τητας τής μεθόδου της, άπαρνουμένη κάθε στιγμήν 
τήν μέθοδόν της. Μά άύτό δέν κάμνει άλλο τίποτε 
παρά νά αύξάνη τό άνακάτωμα τών άσυμφύλων στοι
χείων. Ό  ιχθύς τής έρχεται βαρύς, τό όψάριον κωμι
κόν. Δέχεται τό ψάρι τής δημοτικής καί τό βάζει μέσα 
είς τό τρνβΧΙον. ’Αλλά γλώσσα συγκρατουμένη μέ άνά- 
λογα tours de forcé, δέν είμπορεΧ νά είναι ή κοινή καί 
ζωντανή γλώσσα ένός έθνους. Ή  δημοτική έχει μέ τό 
μέρος της τούς φυσικούς νόμους, τήν αλήθειαν, τήν 
ζωήν. Έ άν δέν έκαλλιεργήθη άκόμη, είς τό σημείον 
πού όνειρευόμεθα δλοι, έχει όλα τα στοιχεία νά καλ- 
λιεργηθή. Τ ό μέλλον είναι δι’  αύτήν καί δέν χρειάζε
ται παρά δλίγη προσοχή είς τα πράγματα καί όλίγή 
άβαρία προκαταλήψεων, διά νά πεισθή καί ό κ. Σκιάς, 
δπως έπείσθημεν όλοι μας.

ΤΑ ¿Π ΑΝ ΑΘΗΝΑΙΑ»

’Ιδού ή έπιστολή τού κ. Σκιά πρός τά «Παναθήναια»; 

Φιλί κ. διειτ&ννζό. των «Παναϋηναίων»,

ΕΝ τφ  τελευταίφ τεύχει τού ύμετέρου περιοδικού 
(15-30 Ίου»’ίου ιρ ιοσελ . 17°) μνημονεύοντες τήνεν 

τφ  ήμερησίψ τύπφ ένεκα τού έπικληθέντος «προτύ
που δημοτικού σχολείου» προκληθεΐσαν συζήτησιν περί 
γλώσσης, ζητείτε παρ’ έμοΰ »’α  απαντήσω πώς θεωρώ 
τήν -καθαρεύουσαν ώ ς την μάλιστα επικρατούσαν μορ
φήν τής σημερινής Ελληνικής γλώσσης, άφού ώς 
λέγετε «τό &'έαιρον, τό μν&ιοτόρημα, τό ποίημα, τό όιή- 
γημα, γράφονται άποχλζιοτικαις είί τήν δημοτικήν». Δέν 
έπιχειρώ νά έξετάσω κατά πόσον ο ύμέτερος ισχυρι
σμός παριστφ τήν πραγματικήν κατάστασιν ούδί νά 
κρί»ω τήν λογοτεχνίαν, ήν εννοείτε. ΙΙεριοριζόμενος 
όμως είς μόνην τήν έξέτασιν τής γλώσσης τής λογο
τεχνίας ταύτης παρατηρώ δτι πλανάσθε έκλαμβάνο»·τες 
τήν γλώσοαν, ήν αυτη μεταχειρίζεται, ώς δημοτικήν, 
ένφ πράγματι δέν εϊνε άλλη τις, είμή αύτή αύτοτάιη 
ή καθαρεύουσα, ύποβαλλομένη μόνον είς πρόχειρόν 
τινα έκχυδα’ίστικήν παραποίησιν κατ’ αρέσκειαν ΰπό 
Ικάστου τών γραφόντων. Και παρα πάντα ομως τόν 
τοιοΰτον Ικχυδαϊσμόν άρκεΐ ή άπλουστάτη άνάλυσις 
τή ; γλώσσης· τών λογοτεχνημάτων τούτων νά κατά
δειξη δτι έκ τών ουνισιώντων αύτήν διαφόρων στοι
χείων ή μερίς τού λέοντος άνήκει είς τήν καθαρεύ
ουσαν, είς δέ τή»· δημοτικήν άσυγκρίτως μικρότερον 
μέρος.

’Επειδή δέ κατά τήν έκλσγήν τών έκχυδαϊζομενων 
στοιχείων οί γράφοντες δέν συμφωνοΰσιν ούτε πρός 
άλλήλους ούτε πρός έαυτούς, άλλά μεταποιοΰσιν έπί 
τό δημοτικώτερον δ μεν ταύτα τά στοιχεία ό δέ έκεΐνα, 
καί συχνότατα ό αύτός έν τφ  αύτφ έργψ έκφράζει τό 
αύτό πράγμα ότέ μέν κατά τήν δημοτικήν, ότέ δέ κατά 
τήν καθαρεύουσαν, συμβαί'·ει ώστε έν ιή γλώσση τών 
περί ών πρόκειται λογοτεχνημάτων εΰρίσκονται^πάντα 
τά στοιχεία τής καθαρευούσης άνευ ούδεμιάς έξαιρέ- 
σεως, δηλαδή καί λέξεις καί τύποι καί σημασίας καί 
φθογγολογία καί σύνταξις. 'Ανάμικτα όμως μετ’ αύτών 
εύρίσκονται καί δημώδη στοιχεία άλλοτε άλλα κατά 
τήν αρέσκειαν Ικάστου, πάντοτε δέ άνάρμοστακαί ασυμ
βίβαστα πρός τά τής καθαρευούσης, ώστε άπαρτίζεται 
οδτω γλωσσική μορφή δλως ανώμαλος, άκατάστατος 
καί αλλοπρόσαλλος, είς ούδένα κανόνα ύπαγομένη. 
"Οθεν τό Ιργον τών γραφόντω»· τοιαύτα λογοτεχνή
ματα δέν είνε καλλιέργεια τής δημώδους, διότι δέν 

εταχειρίζονται αύτήν πράγματι, άλλά σύγχυσις και 
ιαφθορά τής καθαρευούσης.

’Αντί τής τοιαύτης άτοπου καί Αδικαιολογήτου γλω σ-. 
σικής άναμίξεως νομίζω δτι δέν θά έβλαπτε»·, άλλά 
μάλλον ωφέλιμον θ ά  ήτο είς τήν λογοτεχνικήν παρα
γωγήν, &ν οί οΰτω γράφοντες προετίμων τήν αμικτον 
καθαρεύουσαν, έν τή όποία καί μέχρι τούδε εχουσι 
γραφή λογοτεχνικά εργα Αξιόλογα, καί είς τό μέλλον 
δύνανται νά γραφώσιν άλλα καλύτερα.

Έ ν τούτοις όμως πρέπει νά παρατηρήσω δτι ούδα- 
μώς θεω ρώ  άναγκαίον νά ΰπάρχη έν άπάση τή παρ’ 
ήμϊν λογοτεχνίρ ή αύτή όμοιόμορφος γλώσσα, άλλά 
τούναντίο»· νομίζω δ ιι μάλλον ώφέλιμον είνε πρός τό 
παρόν νά ύπάρχωσιν Ιν χρήσει διαλεκτικαί παραλλα- 
γαί, δπως ύπήρχον καί παρά τοΐς άρχαίοις "Ελλησιν, 
ο»ν ή ποίηοις καθ’ άπαντα τόν χρόνον μετεχειρίζετο 
διάλεκτον διάφορον τής τοΰ πεζού λόγου, χωρίς ποτέ 
τούτο νά προξενήση βλάβην τινά, άλλά μάλλον ωφέ
λειαν. Ά φ ού  δηλαδή κατέχομεν Ικανόν άριθμόν δημω
δών Ασμάτων έξαιρέτου ποιητικής αξίας, ΰπάρχσυσι 
δέ καί παραδείγματα ποιητών εύδοκίμως μεταχειρι- 
οθέντων διάλεκτον περίπου όμοίαν πρός τήν τών 
φσμάτων έκείνων, δυνάμεθα νά καλλιεργήσωμεν καί 
τήν δημώδη ταύτην διάλεκτο»’ ιδίως μέν έν τή^ποιήσει, 
άλλ’ ούχ ήττον καί έ>· τή πεζογραφίφ είς δοα είδη
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φαίνεται εύδοκιμούσα. Τούτο ούδεμίαν βλάβην δύνα- 
ται νά προξενήση ούτε εις την γλώσσαν ούτε βΐς τήν 
λογοτεχνίαν- Επιβλαβές δμως και άτοπον θεω ρώ  μό
νον τούτο, ήτοι νά γράφη τις εργον τι έν τή καθα- 
ρευούση κατά τά εννέα δέκατα καί έπειτα νά νομίζη 
δ η  όφείλει νά έκχυδαΐσί) ί »  τού προχείρου καί οπως 
τύχη το  υπόλοιπον έν δέκατον, έτι έπιβλαβέστερον δέ 
να νομίζη καί νά λέγη ότι ταύτα πράιτων γράφει δή
θεν την δημοτικήν καί νά ψάλλη xatà τήςκαθαρευού- 
σης μύρια δοα.

Λ.ΝΔΡΕΛΣ Ν. ΣΚΙΑΣ

© Ε Α Τ Ρ Ο Ν

θέατρον «βαριετέ* : Ό  « ίίειραομάς. , χχυμψδία eig 4  
πράξεις, τον κ. Γρηγορίου Ξενοπονλον.

I—I κοιρ/ρόίαείναι κάτι τι τόσον xeXixáto, πού χρειά- 
* ·  ζεται, γ ιάν ά  μή κατρακυλήση «Ις τά πολυτριμ- 
μένα καμώματα χονδροκομένης φάρσας, χέρια πολι
τισμένα καί λεπτά, Διότι πολύ πιο εύκολα γλαστρά 
κανείς κάι πέφτει, ιόν δρόμον παίρνοντας τού γέλιου 
παρά τόν δρόμον τών δακρύων. Τ ά  δάκρυα πάντα 
εξευγενίζουν, καί τούτο ύποσυνείδηστα τύ νοιώθομε, 
καί γι’ αίιτό εύκολα ήμπορσύμεν ν’  άνεχθώμίν, ένα μέ- 
τριον δράμα. 'Ο σο  κι’ αν είναι μέτριον, όμως δυνατόν 
είναι νά μάς συγκίνηση : πάντα αέσα άπό τις άνά- 
πηρες προσπάθειες τού συγγραφεως του, σεμνά βλέ
πομε νά προβαίνη έξευγενιστικός δ  πόνος.

Ομως εις τήν κωμψδίαν δέν συμβαίνει τό ίδιο. Διά 
νά ύψωθώμεν ευγενικά μέ τό γέλιο, είναι πάρα πολύ 
δύσκολον, καί γι' αύτό τά Ιργα τής Τέχνης, που πάντα 
σκοπόν έχουν νά μάς ύψώσουν, δυσκολώιερα φθάνουν 
τόν σκοπόν των τούτον, όταν δργανον μεταχειρίζονται 
τήν εύθυμίαν.

Αύτή είναι ή άφορμή πού μιά κωμφδία, πολύ δυσκο
λότερα άπό τό δράμα, μπορεί ν’ άνεβή τήν κορυφήν 
τής τέχνης.^

Ά λλά  μήπως τό Ιργον τού κ. Ξενοπούλου, είναι 
comédie, όπως αύταρέσκως, βέβαια, θά  τό δνομάζη 
ίσως ;

Ή  «comédie» ύπό τύπον εύ θυμόν, με κομψούς καί 
χαριτωμένους διαλόγους, προσπαθεί νά μάς δώση νά 
«ίσθανθώμεν βαθύτατος συγκινήσεις- Ή  comédie 
είναι ή νεωτέρα μορφή τού παλαιού, τραγικά σοβαρού 
δράματος. Χαμογελά, δέν γελά, καί πίσω άπό τό  χαμό
γελό της, κρύβεται μέ άριοτοκρατικωτάτην διάκρισιν 
ο  πονος. Σπαράζουν λυγμοί φριχτότατοι μέσα σέ χα
μόγελα εύγενικά. Σπφ ή ψυχή, μέ χάριν λυγίζοντας. 
Χωρίς φωνάς,^ χωρίς χειρονομίας τραγικάς, χωρίς ξε- 
φωνήματα. Τέτοια μιά comédie, άπαρατήρητα έπαί- 
χθη, προχθές, εις τήν Νέαν Σκηνήν, δ  «Poliche» τού 
Bataille.

Ό  «Πειρασμός» βέβαια τέτοια comédie δέν είναι. 
Ά λλά  μήπως είναι φάρσα, λεπτή, δαντελλωτή, πολι
τισμένη, σάν τά έλαφρά, σκερτσόζικα κομψοτεχνήματα, 
τής φραντσέζικης εξυπνάδας ;

Θ ά δήτε :
Μια δούλα, πολύ Ομορφη, ή Καλλιόπη, μπαίνει κα

μαριέρα στό σπίτι τού Δρογκά. Δυό μέρες μόλις περ
νούν, κ ’ ή κυρία της, Πολυξένη Δρογκά, μπαίνοντας 
ξαφνικά στήν κάμερά της, τήν βρίσκει αγκαλιασμένη ν 
μέ τόν άνδρα της. Τήν διώχνει καί τρέχει εύθύς στού 
πατέρα της «Αποφασισμένη να μή ξαναγυρίση πια στό 
σπίτι της,

Φθάνει άκριβώς τήν στιγμήν πού ή αδελφή της, ή Α γ 
γέλα ΙΤαπαστάμου, ετοιμάζεται νά πάη στό Ζάππειον νά 
βρή καμαριέραν. Αυτά τά μαθαίνομεν εις τήν πρώτην 
σκηνήν όταν ή Αγγέλα μπαίνει νευρική, γιατί δέν ήμ- 
πορεί νά κουμπώση τόν μπούστο της καί τού κάκον 
παρακαλεϊ νά τήν βοηθήσουν, πότε τόν άδελφόν της 
τόν Κρίτωνα, πότε τόν υπηρέτην της τόν Κοσμάν.

Μπαίνει ή Πολυξένη κι’  αρχίζουν τά παράπονα, καί 
τά κλάματα, αί συμβουλαί τής μητέρας Κλειώς Γεωρ- 
γιάδου, καί τά πειράγματα τής αδελφής. ‘Επί τέλους 
βγάίνουν μαζί αί δύο άδελφαί εις άναζήτησιν καμα
ριέρας.

Εύθύς ώς έφυγαν, έρχεται ή καμαριέρα πού ζητού
σαν. Ή τ ο  φυσικά ή Καλλιόπη. Είς τάς άνακριτικάς 
ερωτήσεις τής κυρίας Κλειώς, ή Καλλιόπη άπαντφ μέ 
ύφος ολωσδιόλου βλακώδες· γίνεται δεκτή, καί τελειώ- 
νομεν μέ τήν συμβουλήν τής κυρίας στήν Καλλιόπη, 
νά δίδη ένα «σψάλιαρο» είς δποιον ήθελε τήν πειράξη. 
Καί παρελαύνουν κατά σειράν όλοι οι άνδρες τού 
σπιτιού. Ξενρελλαίνονται μέ τήν ομορφιά τής καμα
ριέρας, ή όποια κάθε πού θ ά  βγή έξω ή κυρία, μετα
μορφώνεται άπό άδέξια χωριατοπούλα, εις τετραπε- 
ρασμένον δουλικό-

Τελειώνει ή πρώτη πράξις μέ τήν έπανάληψιν τής 
πρώτης σκηνής : τού κουμπώματος. Μέ τήν σπουδαίαν 
όμως διαφοράν, τώρα τό πουκαμισάκι είναι τής 
Καλλιόπης, πού τής τό ξεκούμπωσε, τραβώντας την 
πρό δλίγου, ό  Κρίτων. Ό  Κοσμάς πάλιν προσκαλείται 
νά βοηθήση, δέν τό κατορθώνει πάλιν, πειράζει τήν 
Καλλιόπην, γίνεται θόρυβος, τού δίδει τόν «σφάλια- 
ρον» καί πέφτει ή αύλαία.

Β ' Πράξις. — Στρώσιμο ιού τραπεζιού. Καθίζουν 
όλοι στό τραπέζι, εξακολουθεί ιό  ζήτημα Δρογκά, 
μέσα σέ πολύ συνηθισμένης γοργότητος διάλογον.

Ό  Δρογκάς συμφιλιώνεται μέ τήν γυναίκα του, καί 
μολονότι μαθαίνουν ότι ή Καλλιόπη είναι ή περίφημη 
καμαριέρα τήςΠολυξένης,τήν κρατούν, γιατί όλοι σκαν
δαλισμένοι άπό τήν ομορφιά της, τής βρίσκουν κι’ άπό 
μίαν δικαιολογίαν. Απ’  όλους ό  Νίκος ΓΓαπαστάμος ό 
άνδρας της Αγγέλας, μένει απαθής, πράγμα πού Ιξορ- 
γίζει τήν γυναίκα του, ή όποία τόν λέει άκαλαίσθη- 
τον. Φέρνουν τόν καφέ, ό  Νίκος καί ή Αγγέλα θ ά  τόν 
πιούν άπό ενα φλυτζάνι. Είναι αυτό μία συνήθεια 
παλαιός τρυφερότητος. — Φεύγουν όλοι,. έκτός τής 
’Αγγέλας καί τού Νίκου πού γέρνοντας στό ντιβάνι θά  
ησυχάσουνε λίγο.— Στή στιγμή αποκοιμάται ή Αγγέλα, 
κι’  ό  Νίκος, ό  άπαθής, ρίχνεται της δούλας με προστυ- 
χότερον άπό τούς έπιλοίπους τρόπον. ’Αγενέστατα τής 
ύπαινίσσεται τήν χοιριάτικην καταγωγήν της καί τήν 
έρωτά, δν στό χωριό της έχουνε πετσετοθήκες, καί τί 
τρώνε. Κατόπιν τής λέει πώς θ ά  τής δώση ένα ώραίο 
δαχτυλίδι, καί τελειώνομε μέ τό γνωστόν άλάνθαστον 
τέχνασμα: Σκοντάφτει ή Καλλιόπη, ρίχνει τόν δίσκον, 
ξυπνφ ή ’Αγγέλα, ό  Νίκος βρίζει, ή ’Αγγέλα θυμώνει 
με τόν άπότομον τρόπον τού Νίκου, καί ή αύλαία πέφτει.

Γ ' Πράξις. —  Σιδερώνει ή Καλλιόπη σιήν κάμερά 
της κ’ έρχεται ή Θοδώρα, ή πλύστρα, νά τήν καληνυ- 
κτίση. Καλόγνωμη ή Καλλιόπη τής δίνει κεφτέδες καί 
πληροφορίες γιά τόν χαρακτήρα της: Τούς ξετρελλαιι ει 
τούς άνδρες σ ’ δλα τά σπίτια πού πάει. Είνε πιά άπελ- 
πισμένη, κ’  ή ζωή της είναι βάσανο: τρία χρόνια πού- 
ναι καμαριέρα, ούτε αύτή δέν ξέρει πόσα Αφεντικά 
εχει αλλαγμένα. Κι’ ολο γιά τήν ίδια άφορμή. Τήν 
κυνηγούν: «Νάξερες πόσες φορές συχαίνομαι τή ζωή 
μου, πόσες φορές κλαίω μονάχη μου, τί είμαι, έγώ, 
λέω, νά μέ κάνουν έτσι ; γιατί νά μή μπορώ νά ζήσω 
,μιά στιγμή ήσυχη.........................Ά ,  είναι απελπισία!

Καί αμέσως παρακάτω : «“Ολοι οί άντρες γέροι καί 
νέοι, στά πόδια μου! Τούς σέρνω άπό τή μύτη, τούς 
κανω ο,τι θ έ λ ω . . . .  Φέρνω τά σπίτια άνω-κάτω. Ά π ό 
τή σοφίτα, ώς τά υπόγεια. Έ ,  δέν είναι μικρό κυρά- 
Θοδώρα*. “Επειτα έχει καί δώρα. Χίλια πράγματα. 
Τ ά δέχεται. Γιατί ό χ ι; . .  "Ομως. ώς εκεί καί μή παρέ
χει. 'Εχει βάλει καρφίτσες παντού. Ό  Δρογκάς, όλο 
απόξω τριγυρίζει- Ό  γέρος-κύριος, ό  Κρίτων, ό Νίκος 
καί αύτός άχόμα ό Κοσμάς. Μά εκείνη άγαπφ ιόν Μή- 
τσο, τόν σκαπανέα, θ α  τόν πάρη αύτόν. Ά  ό,τι ή 
Καλλιόπη λέει, δέν ξελέει. Τώρα, άποδώ ώς τό τέλος
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άρχίζει ή παρέλασις: Άνοιγοκλεί ή πόρτα, μπαινο
βγαίνουν άκατάπαυστα, πότε ό ένας πότε ό άλλος, 
επαναλαμβάνονται τά ίδια πράγματα, λέγονται τά ίδια 
λόγια, καί τελειώνει καί ή τρίτη πράξις, μέ τήν «Αηδίαν 
τής Αγγέλας, ή όποία συλλαμβάνουσα τόν σύζυγον 
καί τόν Νίκον στήν κάμερα τής Καλλιόπης, επαναλαμ
βάνει, τήν τόσο άλλόκοτον φράσιν τής άδελφής της : 
«Πολυξένη μου, έτσι τώ ρα  κ’ έγώ, αισθάνομαι τόση 
άηδία, σάν νά κατάπια μιά σαύρα». Καί πέφτει ή 
αύλαία.

Δ ' Πράξις. — Ή  Α γγέλα μελαγχολική εξοφλεί τήν 
Καλλιόπην καί τής λεει νά φύγη. Ή  Καλλιόπη εδώ 
φθάνει είς την αύταπάρνησιν. Λέει πώς τάχατε, αύτή 
έζήιησε άπό τόν Νίκον τό δαχτυλίδι. Ή  ’Αγγέλα συγ- 
κινείται. Φεύγει ή Καλλιόπη κ’  έρχεται_ ή Πολυξένη, 
κι’  αρχίζουν τά ίδια μέν καί τά «Απαράλλαχτα λόγια 
τής πρώτης πράξεως, άλλά μέ τήν διαφοράν ότι έδώ 
δχι ή Αγγέλα, άλλά ή Πολυξένη φιλοσοφεί, καί θυμώ
νει δχ ιή  Πολυξένη άλλά ή ’Αγγέλα. Έ ρχεται ή_ μη
τέρα, και ξανολέέι κ<’  αύτή όσα είπε είς τήν πρώτην 
πράξιν. Τότε εις τήν Πολυξένην, τώρα είς τήν ’Αγγέ
λαν. Καί είςέκείνηνδ Μενέλαος έκαμε τά ίδια άλλοτε. 
Ά λ λ ά  αύτή Ιπειδή ήταν «ύπέρ τού ρεζιλεματος» δέν 
τόν Ιχώρισε άλλά τόν ¿ρεζίλεψε, κι’  άπό τότε γίνηκε δ 
πιό πιστός σύζυγος τού κόσμου. Μένει μόνον ή ’Αγ
γέλα, καί τήν πιάνει πονόδοντος, έρχεται ό  Νίκος, και 
μέ τήν μέθοδον τού καφέ — συμφιλιόνονται. Καί τε
λειώνει ή πράξις, μέ τό πιστοποιητικόν καλής διαγω
γής πού δίδουν στήν Καλλιόπην, ή όποία δέν κρατιέ
ται άπό τήν χαράν της, βλέποντας τό συμφιλιωμένου 
άνδρόγυνον. « Ά ,  τί χαρά μου, τά φτιάσετε κυρία ; 
Πέρασαν δλα ; Δόξα σοι ό Θεός ! Μιά πέτρα μού. βγαί
νει άπό τό στήθος (κλαίει). Γιατί έγώ αγάπησα το 
σπίτι σας·.

Παίρνει τό πιστοποιητικόν, κρυφά υποσχόμενη στόν 
Νίκον πώς . . .  θ ά  τού πή τήν καινούργια της διεύθυνσι. 
Καί κλεΐ ή αύλαία·

Αύτό είναι τό Ιργον τού κ. Ξενόπουλου. Καμιά 
πνοή πρωτοτυπίας κ ' έξυπνάδας. Σκηναί ιτονότροπα
επαναλαμβανόμενοι,γεμάταις άπό πολνειπωμένα^ Αστεία 
κι’ άπό κόλπα, πού χίλιες φορές ακούσαμε κσ.ί ξανα
κούσαμε, κ’ έχομε πιά βαρεθή είς τάς λαϊκάς «κωμφ- 
δίας> τής παλαιός εποχής· Τίποτε νά μή προσθέση ; 
Τ ά  ίδια καί τ ', απαράλλαχτα· ό σκαπανέας καί οί 
κεφτέδες, οί τσιμπιές καί οί καρφίτσες, τά  ̂ σκοντά- 
ματα μέ τούς δίσκους καί τά  φταρνίσματα, οί σφάλια- 
ροι καί δλα τά επίλοιπα κόλπα καί αστεία τής « Σνζύ· 
γου τού ΛονΧονδάχη* τής «Νυχτερινής συνεντεύξεως» 
κτλ. κτλ.

“Ισως άκόμα τό εργον τού κυρίου Ξενοπούλου 
νά μάς ύπενθυμίζη μερικός ώραίας ταινίας τού κι
νηματογράφου.

Είναι αλήθεια θλιβερωτάτη τόση Ιλλειψις πρω
τοτυπίας. Γιά όνομα τού Θεού! υπάρχουν τόσοι 
τύποι τσαχπίνικοι, έξυπνοι καί χαριτωμένοι, πού είναι 
άνεξήγητον πώς, μιά. άπό τις κορυφές τής φιλολογικής 
μας ζωής, κατώρθωσε νά συλλάβη ενα τόσο μικρόπνοον 
τύπον, θέλοντας νά περίκλειση μέσα σ ’ αύτόν, τό ο,τι 
μέ δικαιολογημένην άξίωσιν θ ά  έζητούμεν άπό τόν 
τόσον απαιτητικόν του τίτλον. ^

Έπεμείναμεν περισσότερον άπό ό,τι Αξίζει, είς την 
κριτικήν μιά; φάρσας. Καί τό έκάμαμεν διότι, ή ασή
μαντη αύτή άφορμή μάς φάνηκε πολύ χαρακτηριστική 
δι’  δλην τήν έποχήν αας· διά τήν mentalité τών «λο- 
γίων» μας, διά τήν σΰγχυσιν πού έπικρατεΐ στά μυαλά 
μας καί τίποτε σαφές καθαρόν φωτεινογραμμένον δέν 
μπορούν νά διακρίνουν.

Ή  πρωτεϊκή ψυχή τών συγγραφέων μας παίρνει ολα 
τά σχήματα τά ερμαφρόδιτα καί δλα τά χρώματα τού 
αρλεκίνου. Κανένας δέν ξέρει διά τί είναι πλασμένος, 
γράφει Ανάκατα καί. παράταιρα, διηγήματα, κριτικάς,

κωμφδίας, δράματα, φάρσες, επιθεωρήσεις, Αναγνώ
σματα καί χρονογραφήματα. “Οπως παντού, έτσι καί 
είς τήν  φιλογογίαν μας, ή αίιτοεπίγνωσις καί ή πει
θαρχία μάς λείπει. Λέν ήξέρομεν μήτε τί είμεθα, μήτε 
τί, σύμφωνα μέ τό τί είμεθα, χρέος εχομεν νά κάμωμεν.

θεατρον -Νέα Σ κ η νή ·: Ό  Βασιληάς 'Ανήλιαγος, 
δράμα είς 3  πράξεις, υπό τού κ. Ι· Πολέμη.

Ο Βασιληάς, ό Τρίκαρδος, άπόκτησε αγόρι. Έχουν 
περάσει τρεις μέρες άπό τήν γέννηση καί περι

μένει τις μοίρες νάρθοϋνε νά μοιράνουνε τό βασιλό
πουλο. Κάνει έτοιμασίες καί θέλει πλούσια καί μεγα
λόπρεπα νά τις ϋποδεχτη, γιατί ξέρει, οί μοίρες είναι 
παράξενες. Εύκολα Αλλάζουν γνώμη· κ’  εκεί πού θέ
λουν εύτυχίες νά δώσουνε, δύστροπες γίνουνται 
Αξαφνα. Σκόρπισε λουλούδια δ Βασιληάς καί έστρωσε 
μετάξια καί πορφύρες κι’ άκόμα άναψε στό εμπασμα 
τού παλατιού τό θαυμαστό καντήλι πού δ πάππος τού 
παιδιού έστειλε δώ ρο πολυτίμητο στήν γέννησί του. 
Τ ό άναψε γιά νά τις καλοπιάση καί πήγε κι’  άκούμ- 
πησε στό παράθυρο, καρτερώντας τις νά φανούν. Φά
νηκαν κιόλας στήν Ακρη τού δρόμου. Είναι τρεις. 
Κάθε μιά κρατεί κι’  άπό ενα πράγμα στά χέρια της.— 
Ή  μια κρατεί ψαλίδι, ή άλλη άδράχτι καί ή άλλη 
νήμα. Καί μόλις τις άντίκρυσε δ  Βασιληάς ¿πήγε 
κ’  έκανε πώς κοιμάται κ’ έπερίμενε. Τότε, «κάτι σάν 
πεταλούδα διάβηκε» κ ’ ήρθε καί φτερούγισε γύρω 
στάναμμενο καντήλι. Λες γύρευε νά τό σβύση ή νά 
καή. Καί τδσβυσε. Τή. στιγμή εκείνη ή Μ οίρα μέ τό 
ψαλίδι έμπαινε- Στό σκοτάδι μέσα παραπάτησε, σκόν
ταψε — θύμωσε γι' αύτό φριχτά, κ ’ έπήρε τις αδελφές 
της κ ’ έφυγαν. Μ ά πριν καταράσθηκε τρομερή κατάρα. 
Ποτέ τόν ήλιο νά μή δούν τά μάτια τού παιδιού, καί 
πάντα στά σκοτάδια νά περάση τή ζωή του· καί τήν 
πρώτη φορά πού θ ’ άντικρύση τόν ήλιο, νά πέση νά πε- 
θάνη. Κι’  άκόμα είπε πώς : «όποιος τ ’ άκούση καί τό 
πή, νά μαρμαρώοη». ^

Τόν Άνήλιαγον τότε, έτσι ώνόμασε ο Βασιληάς τον 
γυιό του άπό τήν νύκτα ¿κείνην, τόν πήρε καί τόν 
έκλεισε στά ύπόγεια καί τούς σκοτεινούς θόλοι,ς τού 
πύργου πού άκτίνα μέρας δέν μπαίνει, παρα μόνον 
λύχνοι φέγγουν μερονυχτίς.

Έ κεΐ κάτω περνούσε τή νειότη δ̂  ’Ανήλιαγος, και

Εόνο τις νύχτες τις ζούσε έξω  κυνηγώντας μέ τούς^φί- 
ους του. Μιά φορά συναπαντιέται μέ τήν Κερά Ρήνη, 

τήν Πυργοδέσποινα ένός γειτονικού Κάστρου καί τήν 
άγαπφ. Τόν άγαπφ καί κείνη, καί δ ’Ανήλιαγος τις νύ
χτες του δλες κοντά της τις περνρ «αί φεύγει δταν τό 
πρώτο άστρο τής Πούλιας σβύση. Καί τό μαθαίνει δ 
γερο-βασιληάς δ  Τρίκαρδος καί τρέμει μή ή Αγκαλιά 
τής αγάπης κράτηση τόν γυιό του κάποια νύχτα καί 
τόν· προφτάσουν έξω τής αύγής τά ποδιαφωτίσματα.

Ή  Μ οίρα ή έκδικητική τόν ειρερε τόν ’Ανήλιαγο 
στό Κάστρο τής Κερά Ρήνης. Αύτή είναι πού μεταμορ
φωμένη σέ γρηά κάνει μάγια τής Μαργαρωνας τής 
πιστεμένης βάγιας τής Κερά Ρήνης, κι’ άγαπφ τόν 
Φλώρο, μόνον καί μόνον γιά νά μετόπη τής κεράς της 
τά δοα ή Μοίρα, θ ά  πή τού Φλώρου γιά τόν ’Ανήλιαγο. 
Π ώς δ ’Ανήλιαγος δυό αγάπες έχει. Τήν νύκτα τήν 
Κερά - Ρήνη καί τήν ήμερα μιάν άλλη.

Ή  Μαργαρώνα τά μαθαίνει καί τά μεταλέει τής κυ- 
ράς της μιά ιώχτα που τόνε περιμένει εκείνη καί στο
λίζεται τά χρυσά της καί τά διαμάντια της, νά τόν 
ύποδεχτή. , Τ.  , ,  ,

Τρομάσσει και Λαφιαζεται η Κυρα, χλωμιαινει ή 
δψι της καί θέλει νά δή ποιος τδπε αύτά τά  λόγια. 
Ή  Μαργαρώνα μαρτυρά τή γρηά πού στέλνει εύθυς 
καί προσκαλεί γιά νά τήν έξετάση μοναχή της. Ή  
γρηά λέει τά ίδια. "Ολα δσα είπε τού Φλώρου τά ξανα- 
μιλεί, καί μόνο τώρο. δείχνει καί τό γιατρικό.
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"Οταν δ 'Ανήλιαγος στην αγκαλιά τής κυράς θάναι 
άποκοιμιομίνος νά ιόν φιλήση εκείνη πάνω οτό σιόμα, 
μ’ ενα μεγάλο άτελείωτο φιλί, καί νά τονε ρωτήση Αν 
άλλη άπό κείνη αγαπά- θ ά  τής τό όμολογήση.

Καί ήρ^ε ό Ανήλιαγος καί άποκοιμήθικε στην Αγ
καλιά τής Πυργοδέσποινας, κι' Απάνω πού ή κυρά 
Ρήνη τόν ρωτά, νά καί άκοάγονται αί σάλπιγγες των 
φίλων του όπου τοδ λένε ναρθρ. Μά ό  ’Ανήλιαγος κοι
μάται καί δέν τούς ακούει. Μόνο πια σάν δυνατά πα
τήματα στις σκάλες έρχουνται, σταματούν στήν πόρτα 
τήν κλεισμένην, άκούει ό  ’Ανήλιαγος καί παίρνοντας 
τα στόν ύπνο του ώσάν Ιχάρών έπίθεσιν πετιέται 
επάνω καί τρέχει σ ιό  κλεισιό παράθυρο νά δή. 
Είναι ό έχθρός δ  "Ηλιος πού ολόχρυσος χύνεται έπανω 
τον καί τόν λούζει δλον καί πεθαίνει ό ’Ανήλιαγος, όπως 
τό  epιε ή Μοίρα.

Αότή είνε ή παράδοσις πού ό  κ. Πολέμης έδραμα- 
τοποίησε.

'Αλήθεια είναι εκπληκτικόν πώς άνθρωποι τής ηλι
κίας τοδ κ. Πολέμη, πού από μικροί «θεραπεύουν τάς 
Μούσας» δέν κατώρθωσαν ν ’ άντιληφθούν μερικά πράγ
ματα, καί τόσον νεανικά καί έπιπόλαια καταπιάνονται 
εργα δραματικά. Δέν έχουν νοιώσει μήτε τό ξβτύλιγμα 
τής ανθρώπινης ψυχής, άπό τήν έποχήν πού ή Ειμαρ
μένη είς τάς τραγωδίας τών αρχαίων έκυβέρνα τήν 
μοίραν τών θνητών, μήτε έχουν νοιώσει είς τί βάσεις 
•ψυχο^γικάς πρέπει σήμερα νά στηριχθή ενα δράμα 
γιά νά μάς διεγείρη τόν φόβον καί τόν έλεον.

Ευρίσκουν μίαν ώραίαν παράδοσιν, πού ό λαός μέσα 
εις τήν θερμογόνον θαυματουργικήν του φαντασίαν 
διέπλασε καί, τέλεια μέ τις νεράιδες καί μέ τις μοίρες 
Ιξηγώντας την, παθάίνεται καί συγκινείται, καί τήν 
«αραδοσιν αύτήν, άκεραίαν μέ τάς Ιδίας χονδροειδείς 
διανοητικός δικαιολογίας τήν δραματοποιοδν καί τήν 
έξελίσοουν μπροστά σέ Ανθρώπους πολύ άνωτέρας 
mentalité. Κ ' έτσι ή ώραία παράδοσις, πού έσυγκίνει 
τόν λαόν δίαν τήν έπλασε, γιατί έστήριζέ την Απάνω 
εις τήν ίδικήν του τήν άλήθειαν, πού παραδέχεται καί 
πιστεύει μοίρες καί εξωτικά, μπροστά μας έτσι απί
θανη καί μωρόπιστη καταντά- Κ’  έπομένως Αδύνατον · 
να συγκίνηση. Διότι ό πρώτος δρος τής δραματικής 
συγκινήσεις είναι ή πιθανότης καί ή γενικότης του 
πάθους. Γιά νά συγκινηθώ, νά κλάψω ή νά χαρώ, 
πρεπει νά ξέρω  πώς δσα μπροστά μου συγκρούονται 
καί ξεσπούν, πιθανά είναι. Καί δ^ι μόνον πιθανά πρέ
πει νά είναι Αλλά καί γενικά, που νά μπορούν καί σέ 
μενα τόν Ιδιον νά συμβούν, κ' έτσι κ’ εγώ, ώσάν τά 
πρόσωπα τού δράματος, νά παθαίνωμαι, νά χαίρωμαι 
ή νά πονώ.

Καί γι’  αύτό δέν Αρκεί μία ώραία ελληνική παρά- 
δοσις γιά νά δημιουργήση δράμα. Πρέπει τόν Ισώτε- 
ρον λόγον τής παραδόσεως αύτής νό εΰρωμβν, τήν 
ούσίαν τήν λογικήν της, τό τί έκρυψε πίσω άπό τά 
λαϊκά σύμβολα τής νεράιδας καί τής μοίρας, ή φαντα- 
τασύι του λαού, κι'αύτήν τήν ούσίαν τού μύθου πού 
θ ά  κατορθώσωμεν έμείς νά τήν στηρίξωμεν έπάνω εις 
βάσεις άληθινάς διά τήν διανοητικότητά μας καί 
τήν έποχήν μας, αύτήν θά δραματοποιήσωμεν.

Καί διά νά εξηγήσω καλύτερα τήν σκέψιν μου 
μ ’ ενα παράδειγμα, παίρνω τό γνωστότατον δημοτικόν 
τραγούδι τοδ Γιοφυριού τής Ά ρ τα ς. «Σαρανταπέντε 
μάστοροι κ’  έξήντα μαθητάδες» όλημερίς χτίζανε ενα 
γιοφύρι, πού τή νύχτα Ιγκρεμίζετο. Έχομεν λοιπόν 
■ένα γιοφύρι πού δέν μπορεί νά θεμελιώοη, εχομεν 
«να Πρωτομάστορα, έχομεν καί τήν γυναίκα του, τήν 
πανώρια- Ό  λαός πού πάντα άγαπφ μέ τούς μύθους 
καί τό υπερφυσικόν, νά έξηγη τά κάπως δυσκολοξεδιά
λυτα μυστήρια καί γεγονότα τής ζωής, έδωκε ψυχήν 
είς τόν ποταμόν, πού άγριος καί πεινασμένος γκρέμιζε 
τό γιοφύρι, ζητώντας ·άνάρωπινό κρέας» δπως λένετά 
παραμύθια.

Κ ' έπρεπε νά στοιχειώδη όχι κανένας άλλος, παρά 
ή ίδια ή δφορφη γυναίκα τού Πρωτομάτορα. ΚΓ δταν 
έστοιχειώθη, τότε καί μόνον στάθηκε «σίδερο» τό 
γιοφύρι.

Ά ν  ό δραματικός τήν παράδοσιν αύτήν τήν μετέφε- 
ρεν άκεραίαν είς τό δράμα, καθόλου δέν θ ά  μπορούσε 
νά συγκινήση. Διότι καλά γνωρίζομεν σήμερα πώς μήτε 
στοιχειά υπάρχουν, μήτε ψυχήν έχει ό ποταμός, μήτε 
«ανθρώπινη λαλιά» τά πουλάκια. Μ ά άπό τόν μύθον 
αυτόν μία αλήθεια ανεβαίνει. Ό  Πρωτομάστορας δέν 
μπορούσε νά στήση τό γιοφύρι, κι’ ό ποταμός εύκολα 
μπορούσε νά τού τό παρασύρη, γιατί ή Γυναίκα του 
ήταν όμορφη καί δέν τού άφινε νού νά έργασθη καί 
νά χαράξη, σοφά καί στερεά, τό σχέδιοντοΰ γιοφυριού. 
Και μονον δταν ή Γυναίκα, ή πλανεύτρα καί θανατη
φόρα, μάς λείψη, τότε μόνον θ ά  μπορέσωμεν ανεμπό
διστα νά έκτελέσωμεν τό εργον τής ζωής μας.

Έ τσ ι ή παράδοσις αδτή έστηρίχθη τώρα σέ πάθη 
που πιθανά καί γενικά είναι καί πού καθένας μας μπο
ρεί νά τά αίσθανθη νά τού ανακόπτουν καί νά τού 
φράζουν ήδονικώτατα τόν δρόμον. Κ’ Ιτσι μεταφερ
μένη ο τήν mentalité μας ή λαϊκή παράδοσις, βαθύ
τατα μάς συνταράζει καί μάς συγκινεΐ.

Αύτήν τήν άντίληψιν πρέπει νά Ιχη καί είς αύτό τό 
υψος πρέπει νά μπορή νά στέκεται, εκείνος πού μέ τάς 
παραδόσεις μας θέλει νά δημιουργήση έργα δραμα
τικά. "Ενας ποιητής πρέπει παντα μέ σύμβολα νέα νά 
ντύνη τά παμπάλαια φαινόμενα.

Α λλιώς μπορεί νά σωρειάζη δσους στίχους θέλει, 
νά περιποιήται τήν γλώσσαν γιά νά μήν ξαφνιάση 
πουθενά τά ρόδινα αΰτάκια «τού καλού κόσμου καί 
τών αιθουσών», μπορεί τεχνάσματα δσα θέλει καί 
παραγεμίσματα νά βάζη γιά νά συμπληρώνη τά 
κενά — πάντα τό εργον θ ά  ήναι ψεύτικο, άνευρο καί 
νερουλό.

Τέτοιο τό εργον τού κ. Πολέμη. 'Αφού δέν μπόρεσε 
νά συλλαβή τήν ιδέαν τήν γενικήν τού μύθου του, δλα 
πιά παραλύουν καί τού ξεφεύγουν. "Ολα μέσα στά χέ
ρια του, τ ’ ασθενικά καί αισθηματολογικά, μικραίνουν, 
μελοδραματοποιούνται καί στενεύουν. Μήτε μιά στιγ- 
μούλα δέν μάς δίνει τήν τραγικήν συγκίνησιν πού Από 
μιαν τέτοιαν παράδοσιν δλοι μας έπεριμένά^ιεν. Μήτε 
ενα χαρακτήρα σφιχτοδεμένον, αληθινόν, ζωντανόν 
δέν έχει. Π οιά είναι ή ψυχολογία τού «’Ανήλιαγου ;» 
Τί είναι ; Ποιά πάλη καί πότε σχηματίζεται μέσα του ; 
"Οταν δ πατέρας του, δ Τρίκαρδος, τού εξομολογείται 
τό μυστικόν τής γεννήσεώς του, δλοι έπεριμέναμεν μίαν 
πάλην μέσα του, νά σέρνεται όλέθρία καί μέ θανά- 
σιμην περιέργειαν πρός τόν άπηγορευμένον καρπόν, 
ν’ άκούη τά τραγούδια τών πουλιών Απέξω άπό τά 
διπλό μανταλωμένα παράθυρά του, ν’  άκούη τόν κό
σμον ολον νά ξυπνφ καί νά χαίρεται, δοξολογώνας τόν 
ερχομόν τού ήλιου, καί νά βέλη κι’ ό 'Ανήλιαγος Αν- 
δρίκια νά πειαχθή κι’  αύτός έξω, νά χαρή καί αύτός 
τό φως του ήλιου κι’ Ας Αποθάνη ! Αύτά ήλπίξαμεν 
εις τήν γ ’ πράξιν καί τίβλέπομεν; ’Ανοίγει ή αυλαία 
καί βάγιες κυκλώνουν τήν πυργοδέσποιναν καί χτενί
ζουν τά μαλλιά της καί τραγουδούν αισθηματολογικά 
ανούσια τραγούδια οτόν καθρέφτη :

«Καθρέφτη μου δταν σ ’  έφερναν 
άπό τή Βενετά (bis)
Ποιός σ ' τδλεγε καθρέφτη (bis)
ξελογιαστή καί κλέφτη 
Π ώς στό γυαλί σου τ ’  άψυχο 
Τέτοια γλυκεά μ α τά  
Λαχταριστή θ ά  πέφτη ; (bis)

"Ετσι, άπό τήν κορυφήν τής τραγικότητος, όπου Ιπε- 
ριμέναμεν νά μάς άνεβάση ό ποιητής, δείχνοντας μας 
τόν Άνήλιαγον μέ τήν ζωήν του νά πληρώνη τό φώς 
που θ ’  αντίκρυζε, κατρακυλούμεν στό ταπεινόν καί
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καμπήσιον έπίπεδον τής αισθηματολογίας καί τού γυ- 
ναικισμού.

Ή  Μοίρα πάλιν, έπιπολαιότατα χαρακτηρισμένη. 
Ώς Ιόν  μή ή το παντοδύναμη, προστρέχει σέ ταπεινά, 
Ανικάνων μέσα, νά έκτελέση τούς σκοπούς της. Έπή- 
γαινε νά μοιράνη τόν Άνήλιαγον είς τήν κούνια του. 
Μά νά, τό καντήλι τό σβύνει μιά πεταλούδα. Κ ’ δλη 
ή καταδίκη τού ’Ανήλιαγου, δλη ή πλοκή τού δράμα
τος, έξαρτάται άπό τό φτερούγιασμα αύτό τής πετα
λούδας. Συμβολίζει τίποτε ή πεταλούδα αυτή; Τί 
τραγικώτατον θά ήτο, Ιστω  καί άν ώς εξής επαιρνε 
τήν παράδοσιν ό κ. ΙΙολέμης. Ή  εύτυχία ξεκινφ νά 
μας εύρη καί τά χέρια της λυγίζουν άπό τά δώρα. Τό 
παράθυρον πίσω Από τό όποιον κοιμώμεθα είς τήν 
κούνια μας, φωτίζεται Απλετα καί άντικρύζει το η 
Εύτυχία καί ολοένα προχωρεί νά μάς μοιράνη. Ξάφνου 
μ ά  πεταλυυδίτσα περν§. "Ενας λυχνοσβύστης. "Ενα 
Απλούστατον, άθωότατον έντομον, πού τίποτε δέν συμ
βολίζει, είναι κάτι τυχαΐον, συνηθισμένον, άσήμαντον, 
πού μπορεί καί νά μή περνούσε. "Ομως Ιτυχε τώρα νά 
περάση. Βρήκε Ανοιχτό τό παράθυρο καί ρήχνεται στό 
καντήλι καί τό σβύνει. Κ’  ή εόιυχία πού όδηγουμένη 
Από τό φώς ήρχετο νά μας μοιράνη μ’ δλα τ ’ Αγαθά 
τού κόσμου, χάνει τώρα τόν δρόμον της, δέν βρίσκει 
τήν πόρταν τού σπιτιού μας.

Πάντα κάτι μικρό άθώο, μ ά  πεταλουδίτσα, μπορεί 
νά σβύση καί πιό μεγάλην ζωήν. ‘Υπάρχει τραγικώ- 
τερον, άληθινώτερον καί πιό ειρωνικόν άντίκρυσμα 
τής μοίρας τών θνητών ;

ΠΕΓΡΟΙΆΑ Ψ Η Λ Ο Ρ Ε Ι Τ Η

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Μανώλη Καλομοίρη : · Τραγούδια γιά μιά φωνή μέ 
πιάνο, και δύο κομμάτια πιάνου»

ΔΓΟ νέαι έκδόσεις τού έμπνευσμένου μας μουσικού 
κ. Μανώλη Καλομοίρη, καί αγγελία σειράς ολο

κλήρου έργων ετοίμων πρός έκτύπωσιν, μάς δείχνουν 
ότι ό αγαπητός συνθέτης εργάζεται ακούραστα, δίχως 
νά σταματφ εμπρός είς κανέν εμπόδιον, καί δίχως 
ν' Αποθαρρύνεται Από τήν Αδιαφορίαν τού κοιμισμέ
νου καί ξενολάτρου κοινού, Αρκούμενος είς τήν έπιδο- 
κιμασίαν καί τόν ειλικρινή θαυμασμόν τών ολίγων πού 
είνε είς θέσιν νά εκτιμήσουν τήν εργασίαν του. Αί δύο 
νέαι εκδόσεις τού Καλομοίρη είνε πρώτον μία σειρά 
«Τραγούδια γ ά  μ ά  φωνή καί πιάνο» καί δεύτερον 
«Δυό κομμάτια πιάνου». Τ ά τραγούδια, χαριτωμένα, 
είνε γραμμένα μέ τήν χαρακτηριστικήν ατομικότητα 
τού Καλομοίρη, μέ τάς πολύπλοκους αρμονίας πού 
ξαφνιάζουν κάποτε καί κρατούν πάντα τό ένδιαφέρον 
άκούραστον, μέ τάς μελφδίας τάς πρωτοτύπους.

Διά τά δύο κομμάτια τού πιάνου αξίζει νά όμιλή- 
σωμεν ολίγον εκτενέστερα- άν καί δέν είνε άπό τά έργα 
εκείνα είς τά όποια ό ΐδιος ό συνθέτης είμπορεί νά 
δίδη μεγάλην σημασίαν καί νά στηρίζη είς αύτά έπανω 
τήν φήμην του, είνε Ομως άπό τά μικρότερα εκείνα 
δημιουργήματα τής μουσικής φαντασίας πού γίνονται 
πολλές φορές αγαπητότερα άπό άλλα έργα μεγάλες 
πνοής. Έκτος αύτού έχουν σημασίαν κατά τούτο, οτι 
είνε τά πρώτα καλογραμμένα διά τό πιάνο εργα του — 
ριπηίβύηιι« δπως λέγομεν.

Αί «Μ παλλάντες» του, πλούσιαι εις Ιμπνευσιν, 
δύσκολα είμπορούν ν’  Αποδοθούν έπιιυχώς, διότι την 
στιγμήν δπου τάς Ιγραφεν, είργάζετο μεσα του μία 
όρχήστρα· αισθάνεται κανείς τήν ορχήστραν κρυμμέ- 
νην μέσα είς μερικάς συγχορδίας, δπως συμβαίνει έίς 
πολλά έργα τού Γκρήγκ. Είς τά δύο νέα του έργα τό 
«Νυχτιάτικο» καί τήν «Πατινάδα», τίποτε δεν υπάρχει 
πού νά μήν είμπορή ν’ άποδοθή μέ τό πάνο, μέ τό 
δργανόν δηλαδή δ ά  τό όποιον Ιγράφησαν. Τ ό πρώτον, 
τό «Νυχτάτικο», έχει περισσήν περιπάθειαν καί χά-

ρ ιν  τό  πρώτον μοτίβο έχει κάποιαν ήδυπάθειαν καλο
καιρινής Ανατολίτικης νυχτιάς. Καί είνε τόσον εύμορφα 
καί σοφά ακόμη γραμμένο, μέ μίαν κίνησιν τών φω 
νών καλομελετημένην Αλλά καί έλαφραν, δίχως νά 
κουράζη, οπως ταιριάζει είς τό ύφος τού κομματιού I 
Τ ό δεύτερον θέμα, σκερτσόζικο, χαριτωμένο, μέ παρά
ξενου κάπως ρυθμόν, μέ συγκοπές πολύ καλά βαλμένες, 
σχηματίζει άντίθεσιν πολύ εΰχάριστον μέ το απαλόν 
καί μελαγχολικόν ύφος τού πρώτου θέματος. Τ ό δεύ
τερον κομμάτι, ή «Πατινάδα* έχει εις τό μέσον ένα 
εύμορφον intermezzo άπό μικρός διακεκομμένος φρά
σεις είς τήν Αγαπημένην Ιλληνικήν.κλίμακα του.Καλο
μοίρη. ‘Ομοιάζει μέ αύτοσχεδίασμα καί είνε πολύ
χαρακτηριστικόν καί υποβλητικόν.

Θέλω νά είπώ μερικά καί διά τήν εκδοσιν. "Υπό 
μίαν έποψιν είνε πάρα πολύ έπιμελημένη, δσον Αφορά 
δηλαδή τούς χρωματισμούς καί τήν διαίρεσιν τών μου
σικών φράσεων. "Ολα μέ μεγάλην λεπτομέρειαν καί 
Ακρίβειαν σημειωμένα. ’Επίσης καί αί κινήσεις τού 
χρόνου υποδεικνύονται σαφέστατα μέ τό χρονόμετρον 
εϊς κάθε μεταβολήν ρυθμού. Ά λ λ ’  ό Καλομοίρης 
σκέπτεται ακόμη καί πάντοτε ώ ς μουσικός καί οχι ώς 
πιανίστας. Παραμελεί δύο σπουδαία ζητήματα. Απα
ραίτητα διά τήν όρθήν έκτέλεσιν ένός κομματιού διά 
πιάνο : τήν δακτυλοθεσίαν καί τό pédale. Είνε αλήθεια 
δτι ένας καλλιτέχνης Ικτελεστής ξίμπορεΧ μόνος ν' άνα- 
πληρώση αύτήν τήν έλλειψιν, άλλ’  υπάρχουν τόσον 
δλίγοι γνωρίζοντες καλά τήν χρήσιν τού pédale, και 
τήν όρθήν δακτυλοθεσίαν, ώστε εννενήντα τοϊς εκατόν 
θ ά  καταστρέφωνται τά κομμάτια του έκτελούμενα «π ό  
έρασιτέχνας. Τ ά arpèges τού Αριστερού χεριού θά τά 
παίζουν δλα κομμένα, διότι δέν θ ά  κοπιάσουν νά βά
λουν τά σωστά δάκτυλα, αί δέ άρμονίαι του, πολύπλο
κοι καθώς είνε, θ ά  συγχέωνται Αφορήτως. Τού δίδει 
αύτήν τήν φιλικήν συμβουλήν, δν Αγαπά τ<* έργα του, 
διότι πρέπει νά είνε βέβαιο; δτι δέν θ ά  πέφτουν πάν
τοτε είς καλά χέρια.

ΛΥΡΑ ΘΕΡΟΥ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η

Ό  *"Αγιος Νικόλαος·

ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ μέσα είς ενα σχέδιον Αρχιτεκτονικόν 
τού κ. Ζάχου, νά ζή μιά δυνατή ζωή- Καί Ακόμη, 

μιά ζωή εκλεκτή. ’Εκκλησία, είσοδος καλλιτεχνικού 
μεγάρου, φανταστική κρήνη, άπλή πύλη, καθένα άπό 
τά σχέδια αύτά, μέ δικά του λόγια μιλεί τήν ίδικήν του 
ζωήν καί κάτι κελεύει: τήν σκέψιν καί τό αίσθημα.

Ό  «Ά γιος Νικόλαος» τόν όποιον έσχεδίαοε διά τόν 
Βόλον, είναι ένα δυνατοί’ δείγμα τής εργασίας του. 
Βλέπεις τό χέρι πού εργάσθηκε, δχι τυχαίως· πού 
ξεύρει, τά στοιχεία πού παίρνει, νά τ ’ άφομοιώνη 
πρός τήν σκέψιν του, μέγνώσιν καί μέ αϊσθησιν, είτε 
Από τήν άρχαίαν τέχνην τά δανείζεται, είτε Από τήν 
βυζαντινήν, είτε άπό τήν φύσιν κατ’  εύθείαν. Τίμ· 
παράδοσιν τήν σέβεται ένόσφ δέν άντίκενται εις_ τήν 
αισθητικήν του. Κ ’  έτσι, μέσα είς τό Ανακάτεμα όπού 
βρίσκεται ή νεοελληνική άρχιτεκτονική, έρχεται νά 
δώση ή τέχνη τού κ- Ζάχου ένα εγώ, πού ή μπορεί 
αφοβα νά είπή κανείς πώς όλοένα ανοίγει τόν καλόν 
δρόμον, αύτόν πού φέρει τήν δημιουργίαν νέου ρυθ
μού Ιλληνικού.

Αί δευτερεύουσαι πόλεις τής ‘Ελλάδος σπεύδουν 
ν’  αναγνωρίσουν τόν καλλιτέχνην καί νά τού άναθέ- 
σουν τά δημόσια κτίρια. ΈμεΤς είς τάς Αθήνας, κοι
μώμεθα. Ά ς  μή τό κρύβώμεν, ότι έπέσαμεν σέ κακά 
χέρια- Ούτε καν, έπειτα άπό πολλά χρόνια, δταν τά 
σπίτια τών Άθηνιϋν θ ά  ήναι παλαιό, όπως σήμερα ή 
συνοικία τής Πλάκας, θ ά  παρέχουν τήν γραφικότητα 
αύτής, χαριτωμένον στολίδι περασμένης ζωής. Θά 
ήναι δείγματα έποχής όπού Ιβάδιζε στά σκοτεινά, χω
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ρίς ρυθμόν, χωρίς πηδάλιον. ’Αχάριστη εποχή πού 
θ ά  τήν σβύση Αμείλικτα ό  χρόνος μέσα είς τάς βαθείας 
πτιιχάς του.

' ό  λόγος περί τού «'Αγίου Νικολάου»- "Εως τήν έλα- 
χίστην λεπτομέρειαν τού διακόσμου, δλα πρός Ινα 
σκοπόν βαδίζουν. Καθετί αποτελεί άναπόσπαστον μέρος 
τού δλου. Ή  καμπύλη όπού κυριαρχεί μεγάλη καί 
πλατειά είς τό κέντρον, απλώνεται επάνω εις τά δύο 
κωδονοστάσια καί κυματίζει εως ·υψηλά είς τόν τρούλ- 
λον τού ναού. ’Από τόν συνδυασμόν τών κυρίων 
γραμμών γεννάται Ινα συναίσθημα ρώμης, αύτήν πού 
αίσθάνεσαι εμπρός είς άρχαϊον ναόν. ’Ανευρίσκεις είς 
αύτό, όπως έλεγε φίλος ζωγράφος, στοιχεία τής μακε
δονικής καταγωγής τού καλλιτέχνου. Αί εξωτερικά! 
γραμμαί, τείνουν νά δυναμώσουν τήν ήμικυκλικήν 
γραμμήν τού πυλώνος, μεγαλοπρεπούς καί έπιβλητι- 
κού, καί νά σταματήσουν τήν προσοχήν μας είς τήν 
είσοδον τού ναού. 'Εχει Ινα ρυθμόν μουσικόν ή διά- 
ταξις τού πυλώνος. Καί ό χορός τών άγιων, δεξιά καί 
άριοτερά είς δύο ανάγλυφα, πού βαδίζουν πρός τήν 
είσοδον, συμπληρόνει τήν εικόνα καί σφιχτοδένει τήν 
ιδέαν τού τεχνίτου μέ τό αίσθημα τού θεατού.

Βέβαια Από μίαν άπλήνάναπαράστασιν.(σελ. 194-196) 
δέν εινε δυνατόν νά εξετασθή Ινα εργον αρχιτεκτονι
κόν εις δλας του τάς απόψεις. Ή  εσωτερική διάταξις, 
ή εκλογή τών υλικών !ν  σχέσει πρός τήν στερεότητα 
καί τήν αισθητικήν έντύπωσιν, είναι ζητήματα πού θά 
τά ίδή κανείς κατόπιν. Ά λ λ ’ ή τέχνη τού κ. Ζάχου εξα
σφαλίζει άπό τώρα τήν έπιτυχίαν τού έργου μέχρι τέ
λους. "Εχομεν ίδή έσωτερικά ναών σχεδιασμένα άπό 
αύτόν, οπού τούς τόνους θ ά  έζήλευε ό καλύτερος ζω 
γράφος. Καί αύτό τό μεγάλο προσόν δίδει Αληθινήν 
υπεροχήν είς τόν Αρχιτέκτονα. Απομένει λοιπόν εις 
ημάς ή έντύπωσις μόνον |κ τού συνόλου τής άναπαρα- 
στάσεως, ίκανή να δείξη τό τάλαντον τού κ. Ζάχου, 
ισχυρά δημιουργικόν.

K1MQN ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Μουοβϊον &ηβων

C N  τφ τόμφ τών «Παναθηναίων» τού παρελθόντος 
Ιτους (σελ. 282 - 3) έγένετο λόγος περί τριών καλ

λιτεχνημάτων άποτελούντων τόν πολυτιμότατον στολι
σμόν τού έν Θήβαις άρχαιολογικού μουσείου, ήτοι 
περί τών Ικ μελανός λίθου Ιπιτυμβίων στηλών τού 
Μνάσωνος, τού Έύγχωνος καί τού Σωγένους ή άκρι- 
βέστερον τού Σαυγένους, ώς όνομάζει αύτόν ή διαλε
κτική επιγραφή του. Ό  τελευταίος λίθος, περισυλλε- 
χθείς έκ τών συληθέντων νεκροταφείων τής Τανάγρας, 
κατέκειτο άπό τριακονταετίας περίπου έν τή αύλή τού 
μουσείου Τανάγρας είς τό ^χωρίον Σχηματάρι μετ’ 
άλλων Ιπιτυμβίων λίθων ώς απλούν επιγραφικόν μνη- 
μεΐον κατώτερος αξίας. Τ ό διά λεπτών γραμμών καλ
λιτεχνικόν περίγραμμα καλλίστης παραστάσεως, ήν 
φέρει ό λίθος, είχε διαφύγει τήν προσοχήν τών αρχαιο
λόγων,_τό μέν ένεκα τής φύσεως τής λεπτής εργασίας, 
τό δέ ενεκα τού χρώματος τού λίθου καί τής έπ’ αύτού 
μερικής όδατογενούς άπολιθώσεως.

Ό  αρμόδιος έφορος τών ’Αρχαιοτήτων, διακρίνας 
τήν παράστασιν τού λίθου, μετέφερεν αύτόν είς τό 
μουσεΧον τών ©ηβών ώς πολύτιμον αληθώς κειμήλιον. 
Ή  περιγραφή αύτού, ώς Ιδόθη ήδη είς τά «Παναθή- 
ναια» έγένετο πρό τον καθαρισμού αύτού. Ή δ η  δ 
λίθος Ικαθαρίσθη ή δ ’  Αρχαιολογική Εταιρεία Απέ- 
στειλε τόν ζφγράφον κ. Ζιλλιερόν, οστις άντέγραψεν 
«ύτόν, ΐνα δημοσιευθή υπό τού οικείου έφορου έν τή 
’Αρχαιολογική Έψημερίδι. ’Ενταύθασημειούμεν μόνον 
τούτο, δτι έπετεύχθη μετά βεβαιότητος ή ταύτισις τού 
παριστανομένου ηρωικού νεκρού Σαυγένους, δστις 
είνε ό αυτός πρός τόν Σαυγένην τόν ΤαναγραΧον τόν

πεσόντα μετ’ άλλων είς τήν παρά τό Δήλιον μάχην 
(424 π. X .) κατά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον.. Ή  
Τάναγρ« έτίμησε τότε τά φονευθέντα έαυτής τέκνα 
διά κενοταφίου κοινού, έφ ’ ού έστησε λίθον περιλαμ- 
βάνοντα τά ονόματα αύτών. Ό  λίθος οίτος έσώθη 
ευτυχώς καί δίδει ήμίν τήν χρονολογίαν καί τού μελα
νός λίθου, δστις έκόσμει τόν ιδιωτικόν τάφοι· τού 
Σαυγένους. Ή τ ο  δ ’  ουτος, ώς έξάγετ/Η έκ τής είκόνος 
τού λίθου, πλούσιος πολίτης έν τή άκμή τής ηλικίας, 
φορών πλούοια πέδιλα, καί φέρων κατακόσμητον 
ασπίδα καί δαφνοστεφές κράνος. Πιθανώς εΐχεν έργο- 
στάσιον σιδηρουργικόν, διότι έν τφ  άετώματι ιού 
λίθου εις τό δεξιόν άκρον παριστάνεται άμφορεύς, 
άκμτον, οφνρα καί πνράγρα σιδηρουργική. Έ ν τφ  κέν- 
τρψ τού αετώματος είνε δύο «άνδρες» έξηπλωμένοι 
καί δειπνούντες έκ πλούσιας τραπέζης, έν φ  έκ τού 
Ιτέρου άκρου δούλος τις Αντλεί έκ κρατηρος οίνον. 
Ό  Σαυγένης μάχεται διά μαχαίρας απεγνωσμένος έκ 
τού συστάδην. Τό δόρυ του θραυσθέν κατάκειται πρό 
τών ποδών του. Βεβαίως θ ά  ήτο θαυμαστόν παρά
δειγμα άνδρείας ό  παλαιός ούτος ’Αθανάσιος Διάκος 
είς τούς συγχρόνους. Ή  στιγμή ή έπακολουθήσάσα 
τήν είκονιζομένην στιγμήν ήτο βεβαίως τού θανάτου 
τού ένδοξου άνδρός. ’ Ηδη τό ανώμαλον έδαφος καλύ
πτεται υπό βληθέντων κατ’ αύτού χειροπληθών λίθων, 
τεκμηρίων τής άγριότητος τής μάχης, καθ’  ήν οΐ 
αντίπαλοι έξήντληοαν ιά  τεχνητά όπλα τής έπιθέσεως 
καί καταφεύγουσιν είς τούς λίθους καί μετ’  ολίγον 
ίσως είς τούς όνυχας Είς έτερος λίθος αίωρείται πρό 
τής κεφαλής τού Σαυγένους, ένφ ή αίχμή, ή θανατη
φόρος βεβαίως αίχμή τού έχθρικού δόρατος φαίνεται 
έντός τού πλαισίου τής στήλης υπέρ τήν ασπίδα τού 
Σαυγένους. Έπί τού εδάφους δ γραφικός τεχνίτης τον 
λίθου έχάραξε πλησίον μέν τού θεατού ραδινήν ανε
μώνην, (δέν ήτο δρά γε καί τότε νεκρολούλουδο ή 
άνεμώνη ;) μακράν δέ αύτού δένδρον απροσδιόριστον, 
ίσως πεύκην, οΐαι πληρούσι καί νυν τό Δήλιον, ¿πλή
ρωνε δέ μέχρι πρό 3οετίας καί δλην τήν πεδινήν Τα- 
ναγραϊκήν. Ό  πλούτος τής είκόνος καί ή παραστατι- 
κότης τού θέματος, τό όποιον ό  δεξιώταιος τεχνίτη 
άπέδωκεν ώς μικρόν Ιστορίαν συμπληρωτικήν τής 
Θουκυδιδείου περιγραφής τής παρά τό Δήλιον μάχης, 
είνε Απαράμιλλα. Ή  αναμφισβήτητος καλλιτεχνική’ 
αξία τού έργου θά γίνχι κατάδηλός έκ τής δημόσιευ- 
θησομένης είκόνος έν τή ’Αρχαιολογική έφημερίδι, εξ 
ής έπιφυλαοσόμεθα νά μεταφέρωμεν αύτήν ώ ς σπά
νιάν άπόλαυσιν είς τάς σελίδας τών «Παναθηναίων».

Κ.
Λ ΝΑΚΟΙΝΟΓΜΕΝ ενταύθα δ  λίγος άλλά θετικός είδή- 

σεις περί τών άνασκαφών τού παρελθόντος μηνός, 
δς ένήργησαν αλλοδαποί αρχαιολόγοι έν Πελοποννήσψ.

Ό  κ. ΡτεπιεΓεΙαιι, διευθύνων τήν Αυστριακήν Σχο
λήν, είργάσθη άνασκάπτων έπί 4°  ημέρας έπί τού 
χώρου τής παλαιός πόλεως "Ηλιδος. Αί ελπίδες εν
ταύθα ήσαν πολλαί, άλλά δέν έπραγματοποιήθησαν, 
ώς περιεμένετο. Π ρός στιγμήν ύπετέΰη δτι εύρέθη τό 
κατά τόν Παυσανίαν όκτάγωνσν οικοδόμημα, έν φ  
εύγενείς γυναίκες τών Ήλείων, αί έργαστιναι, ΰφαινον 
καί επλεκον τόν ιερόν πέπλον τής Ή ρ α ς  τής έν Όλυμ- 
πίφ. Ά λλ ’  είτα έβεβαιώθη, δτι τό κτίριον ήτο μέρος 
λουτρού ρωμαϊκών χρόνων, δμοια δέ λουτρά παρετη- 
ρήθησαν καί αλλαχού κατά τόν χώρον τής αρχαίας 
πόλεως περί τά πέντε. ΣπουδαΧον δμως κέρδος τών 
άνασκαφών τούτων ήτο ή βεβαίωσις τών δρίων τής 
αρχαίας πόλεως. Μετά τούτο έλπίζεται, δτι αί ερευναι 
τού έπομένου έτους θά  είναι γονιμώτεραι.

Ή  ’Αγγλική Σχολή άνέσκαψε καί έφέτος περί τήν 
Σπάρτην. Ή  περυσινή γνώμη δτι έπί τών Μενελαείων 
όρέων πρέπει νά περιμένωμεν τήν Σπάρτην τήν προ- 
δώριον, τών χρόνων τού Μενελάου, έβεβαιώθη έτι 
μάλλον δΓ άφθονων μικρών ευρημάτων μυκηναϊκού
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συνοικισμού. Ά λλά  μέγα τι εδρημα τάφου βασιλικού 
ή ανακτόρου δέν έγινε.

Ή  Γαλλική Σχολή έπανέλαβεν έν Τεγέφ τάς πρό 
ετών διακοπείσας άνασκαφάς έπί τού ναού τής Ά λλ ας 
Άθηνάς. Εύρέθη τό  κρηπίδωμα μεγάλου έπιμήκους 
κτιρίου, πιθανώς βωμού, καί χαλκοϋν αρχαϊκόν αγαλ- 
μάτιον Ά θηνας μετά δόρατος. ρ

Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ Ι Α Ι  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Ι

‘Ελευθέριος Βενιζέλος

ΤΟΝ γνωρίζει κανείς καλά τόν κρητικόν πολιτικόν 
διά νά μάς δώοη τήν εικόνα του ;

Φοβούμαι όχι.
Αί γνώμαι είνε διχασμένοι δι’ αύτόν.
Τ ό εξωτερικόν του είνε έξωτερικόν γερμανού καθη- 

γητού. Στρογγυλά ματογυάλια περασμένα άπό τά αύ- 
τιά. Βαθύ καί διαπεραστικόν βλέμμα. Γενειάς. Μισοα- 
ποψιλωμενον κεφάλι-Σκυφτός λίγο.Μιξοπόλιος. Ά σπ ρ ο  
λεπτόν οέρμα, — άνήλιαγος άπό τό κλείσιμον τού σπου
δαστηρίου. Ό λ α  τά συστατικά Ινός έπιστήμονος ιού 
Βερολίνου ή τής Ίένας πού ζή έπάνω άπό τό μικρο- 
σκόπιον ή μέσα είς πυκνάς άκτΧνας πλουσίων βιβλιο- 
θηκώ ν.

Αύτός φαίνεται. Τί είνε δμως;
Πολλοί τόν πιστεύουν διπλωμάτην συντηρητικόν. 

Ά λ λ ο ι τόν θεωρούν πολιτικόν ριζοσπάστην. ‘Υπάρ
χουν οί έλπίζοντες είς αύτόν καί άναμένοντες νά ορ
γάνωση τάς έλληνικάς δυνάμεις. Υπάρχουν καί οί φο
βούμενοι αύτόν ώς τό κακοποιόν πνεύμα! Μ έσα είς 
τόσας αντιθέσεις πόσον δύσκολον νά διαγραφή ενας 

αρακτήρ. Ή  Ιστορία του ώς τώ ρα  δικαιολογεί σχεδόν 
λας τάς φήμας.

Κατά τά έτη 1897 καί 1898 ώ ς  πρόεδρος κατ’ άρχάς 
τής Γεν. ’Επαναστατικής Συνελεύσεως καί ύστερον ώς 
μέλος αύτής ύπό τήν προεθρείαν τού I. Σφακιανάκη 
ανέπτυξε τά χαρίσματα πολιτικού νού καί διπλωματι
κής εύστροφίας είς σειράν έγγράφων πρός τούς Ναυάρ
χους, (Σ . Παπαντωνάκη: Κρητικά. Συλλογή διπλωμα
τικών έγγράφων ι ς ο ι ή Ή  καθαρεύουσα έπανεΧδεήμέ- 
ρας παλαιός δόξης μέ τό δυνατό κονδήλι τού κρητός 
πολιτικού- "Ολα τά χαρίσματα τού γράφοντος ανα
πτύσσει ύστερα δημοσιογραφών καί έχων ίδιον δργα- 
νον τόν «Κήρυκα». Τέλος άπαντών πρό όλίγου είς δια- 
κοίνιοσιν τών Δυνάμεων, ώς πρόεδρος τής ’Εκτελεστι
κής ’Επιτροπής, έχει είς τό έγγραφόν του δλην τήν 
πειθώ πού δίδει τό δίκαιον τού άγώνος, δλην τήν παρ
ρησίαν πού εμπνέει τό εύγενές τής 'Ιδέας, δλην τήν 
αξιοπρεπή έγκαρτέρησιν πού έπιβάλλει ή άν’τιμετώπι- 
σις τής υλικής δυνάμεως.

Ά λλά  κοντά είς τόν πράον καί τόν συντηρητικόν πο
λιτικόν ξεπηδφ αίφνης ορμητικός ώς ριπή θυέλλης ό 
Βενιζέλος τού Θερίσου

Ά π ό τής προσαρτήσεως της Θεσσαλίας καί έπειτα 
δέν εόρτασε ό ελληνικός λαός μεγαλύτερον Ιθνικόν 
γεγονός άπό τόν διορισμόν τού βασιλόπαιδος Γεωρ
γίου ώ ς  ύπατου Ά ρμοστού τής Κρήτης. Τήν εθνικήν 
έπιτυχίαν ήκολούθησε καί πολιτική μέ τάς διαβεβαιώ
σεις οτι ή Κρήτη ύπό τόν πρίγκηπα παρουσιάζει πρό
τυπον καλώς ώργανωιιένης Ηγεμονίας.

'Εναντίον όλων τούτων έξήλθε Ινα πρωί πάνοπλος 
ό Βενιζέλος μέ τούς φίλους του είς τό Θέρισσον. Τό 
κίνημα αύτό ήθελε πιό θάρρος άπό εκείνο πού άνέ- 
πτυξεν ό Δαυΐδ πρό τού Γολιάθ-

Καί δμως ό  Γολιάθ έπεσε!
Ό  Βενιζέλος έρχεται ύστερα στάς Α θήνας καί οί 

κυβερνώντες κύκλοι τού κλείουν τήν πόρτα.
—  Δέν φοβούμαι τό πρόσκομμα, θ ά  πάρω φόρα γιά 

νά πηδήσω.
Καί ύστερα άπό ολίγον καιρόν έγύρισε στάς ’Αθήνας.

Τόν έζήτησε ή δύναμις πού έδέσποζε όλων. Καί Ικαμε 
τότε μέ τήν δύναμιν τής προσωπικότητάς του τόπαρα- 
δοξότερον συνοικέσιον τού κόσμου: τους γόμους τού 
Στρατιωτικού Συνδέσμου καί τών παλαιών ελληνικών 
Κομμάτων! Είς αύτά ¿φείλομενκαί τήν Διπλήν Βουλήν. 
Κακόν δι’  ήμδς. Ί σ ω ς  άναγκαϊον κακόν. Πάντοτε όμως 
μαρτύριον τής προσωπικής έπιβολής τού Κρητός πο
λιτικού.

"Ενας φιλόδοξος πολιτικός αρχηγός κατορθώνει 
πάντα νά σογκινή τήν Κοινήν Γνώμην μέ κάποιο ζήτημα. 
Τ ώ ρα  είνε οτήν ήμερησίαν διάταξιν ή ύποψηφιότης 
του είς τάς Αθήνας διά τήν Έθνοσυνέλευσιν. Ά φ ’ οτου 
ό γαλλικός νόμος, καταργών τήν άρχήν τού Ναπολεόν
τειου Κωδικός, Ιπιτρέπει τήν άναζήτησιν τής πατρο- 
τητος, ό Βενιζέλος, πατήρ τής Διπλής Βουλής έχει τό 
δικαίωμα νά καθήση στά πρώτα σκαμνιά τών πληρε
ξουσίων.

Τ ό ζήτημα δμως πιθανόν νά γίνη διεθνές μέ τήν 
άνάμιξιν Κρητός είς τά πράγματα τής Ελλάδος.

Ό  Βενιζέλος θ ά  σηκώση καί αύτό τό γάντι.
Μή τού πήτε νά ήσυχάση μόνον. ΓΡΙΓΙ1ΑΣ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Σ Ε Λ Ι Σ

ΕΙΣΗΛΘΟΜΕΝ είς τήν περίοδον εκλογικού όργασμου 
πού θά παραταθή έπί μήνας. Έκλογάς διά τήν 

διπλήν Αναθεωρητικήν Βουλήν καί μετά ολίγον και
ρόν έκλογάς διά τακτικήν Βουλήν. Ή  ασχολία^ αύτή 
είνε ευχάριστος στόν τόπον μας πού αί περισσότεροι 
οίκογένειαι διατηρούν παράδοσιν έκλογικών αγώνων. 
Τί άσκοπος εκβασις δμως άσκέπτου Έπαναστασεως! 
Τό κίνημα τών αξιωματικών άρνητικώς ώς διαμαρτυ
ρία άνταπεκρίθη καί άπήχησε είς τήν Κοινήν συνείδη- 
σιν, θετικώς δμως ώ ς  εργον άποφάσεως σχεδίου καί 
έκτελέσεως ήτο τρίκλισμα παραπαίοντος. Είχε στρα
τιωτικήν όρμήν χωρίς πολιτικόν νοΰν. Έ τσ ι άπέληξε 
είς μέτρον πλέον παρά άσκοπον, —  βλαβερόν. Αί δύο 
έκλογαίπού επακολουθούν τήνάναίμακτον έπανάστασιν 
θά  φέρουν μεγαλυτέραν άνωμαλίαν είς τήν οικονομικήν 
ζωήν τού τόπου άπό αύτήν τήν Έπανάστασιν. Καί τό 
Αποτέλεσμα, δτι άντί Ιργασίας θ ά  γίνη δλίγον άεροκο- 
πάνισμα. Ά λλά τώρα τά πράγματα ¿μπήκαν είς τόν 
δρόμον αύτόν. Τ ό ζήτημα πλέον etve νά φθάσωμεν στό 
τέλος χωρίς άλλην περιπλοκήν καί παραζάλην. Νά πε- 
ράση δηλαδή όσον τό δυνατόν ανώδυνος ή Έθνοσυνέ- 
λευσις καί νά έπανέλθωμεν είς τόν παλαιόν κοινοβου
λευτισμόν τρυφεροί ώ ς  είς παλαιόν έρωτα. Αύτό είνε 
τό μοιραΤον.

Τά πολιτικά κόμματα θ ά  κυβερνήσουν πάλιν μέ τό 
ίδιο μυαλό καί τήν ίδια καρδιά. Ό  γρόνθος δέν έπεσε 
στήν Έπανάστασιν γιά νά κρημνίση, ούτε Ινα κεφάλι 
υψώθηκε νά δεσπόση. ’Εμπειρική καί αύτή ή έξέγερσις 
όσον εμπειρική ή ελληνική διοίκησις. "Ενα μπάλωμά 
δπου τρυπήση τό σακκούλι. Ά π ό δλον τόν αναβρασμόν 
τού κινήματος τί μένει; Σκουργιά εις δλα,ακόμα καί 
στά πρόσωπα τών νέων Ανδρών!

Ή  τελευταία πράξις τής Έπαναστάσεως ήτο ό νό
μος περί έκκαθαρίσεως δημοσίων ύπαλλήλων. Αύτό 
είνε άπό τά δλίγσν φωτεινά σημεία τής άναμπουμπού- 
λας. Λέγουν δτι ή έκκαθάρισις Ιγεινε χωρίς κρίσιν, 
αύστηρά καί χωρίς Ανεπηρέαστην δικαιοσύνην. Τό 
πιστεύσμεν καί ήμείς πώς Ιδιώχθησαν μερικοί άδικα 
άν συγκριθοΰν μ’ έκείνους πού έμειναν, καί έμειναν 
μερικοί άδικα δν συγκριθούν ¡λ'  έκείνους πού ¿κόπηκαν. 
ΤΗ το όπιοσδήποτε δύσκολον Ινα κριτήριον νά Αποφα- 
σίση χωρίς τήν διαδικασίαν της δίκης καί νά μή ξε- 
φύγη ολίγον άπό τήν γραμμήν τής δικαιοσύνης άλλά 
αύτό δέν σημαίνει καί πολύ. Μία καλή άρχή ερρίχθηκε: 
πώς οποίος δέν έργάζεται μέ αρετήν καί μέ μυαλό δέν 
είνε στερεωμένος στήν έδραν του Ακόμα καί είς άνορ- 
γάνωτον καί Απειθάρχητου τόπον όπως ό ίδικός μας.
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'Α ς τό νοιώσουν αύτό όλοι αί φιλοδοξίαι των διδα
κτόρων πού ποζάρουν για υπουργικόν χαρτοφυλάκιο'’. 
’Εκείνο πού -θά ήτο πλέον χρήσιμον καί πλέον θεμε
λιωτικόν νέου καθεστώτος θ ά  ήτο ή σύμπραξις των 
αρχηγών τών πολιτικών κομμάτων δχι διά νά καταρ- 
τισθοΰν οι έπαρχιακοι συνδυασμοί Αλλά διά νά χαρα- 
χθή νέος δρόμος πολίτικου Ανταγωνισμού. ΟΙ κοινοί 
συνδυασμοί πρός Αποκλεισμόν έκλογικοΰ Ανταγωνι
σμού είνε Ανήθικοι· οί κοινοί συνδυασμοί διά τήν 
άνάδειξιν Ανδρών αρετής καί δράσεως καί ή μετατροπή 
τής λεγομένης διπλής Βουλής εις Εθνικόν Συνέδριου 
διό τής συμμετοχής προσώπων επιφανών τού έσω καί 
έξω Ελληνισμού, θά  ήτο ή έγκαινίασις νέας ήθικής 
ζωής.

Χρειάζεται νά έφευρεθή ενα ψυχολογικόν μέσον διά 
τήν άναπτέρωσιν τού ξεπεσμένου φρονήματος. Ά π ό 
κ«Ι θά  ξεκινήση όποιος ποθεΐ νά στερεώση τό Κράτος.

Ά π ό κράτος πού έχει καλά άτομα ήμπορεΐ νά 
βγουν καί καλοί πολΐιαι."Ενα χέρι στερεόν ήμπορεΐ νά 
παρατάξη φάλαγγας. Σ ’  αύτό μέοά έγκειται η ζωτικό- 
της τής φυλής. — ’Αλλά τέτοια εργασία δεν γίνεται. 
Καί δμως ήτο ζηλευτή ευκαιρία διά τήν Αναδημιουρ
γίαν ή κατά τά άλλα άσκοπος διπλή Βουλή τής 
Άναθεωρήσεως.

-Α ΓΡ ΙΠ Π Α Σ

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ  -  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α  -  Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ

Τ Η Ν  4 Ιουλίου ν. η. άπέθανεν 6 γνωστός γάλλος 
■ συνθέτης Λουδοβίκος Bourgault-Ducoudray. Μέ

λος τής Βασιλικής ’Ακαδημίας τού Βελγίου, ό Ducou
dray ύπήρξε μία άπό τάς πλέον τιμημένας καί δημο
φιλείς μουσικός φυσιογνωμίας. Έγεννήθη είς Νάντην 
τό 1S40. Μέ τήν πρώτην φοράν δπου διηγωνίσθη, 
έτυχε τού βραβείου τής Ρώμης. Έκεϊ είς τήν Ρώμην, 
είργάσθη μέ καταπληκτικόν ζήλον, σννθέσας διαφό
ρους Καντάτας, τεμάχια μελοδραμάτων, καί αρκετήν 
μουσικήν Ικκλησιαστικήν. Τά σπουδαιότερα έργα του 
κατά τό διάστημα τούτο είνε ένας «"Υμνος είς τήν Χ α 
ράν», καί εν «Stabat Mater». Τό γ 8 6 < > ,  μόλις έπι- 
στρέψας είς Παρισίους, Ιδρυσε Χορφδίαν Έρασιτε-' 
χνών πρός τόν σκοπόν τής έκτελέσεως τών μεγάλων 
έργων τού Μπάχ καί Χένδελ, τών οποίων ήτο ενθου
σιώδης θαυμαστής. Κατόπιν έξερράγη δ πόλεμος. 'Ο 
Ducoudray Ισπευσε >’ά λάβρ καί αύτός μέρος είς 
αύτόν, έπολέμησε γειταίως, επληγώθη, καί έτιμήθη 
μέ τό στρατιωτικόν μετάλλων. Χάριν τής κλονισθεί- 
σης ύγείας του έπεχείρησε τότε ταξείδιον είς τήν 
Ελλάδα, δπου ένθουσιάσθη καί συνεκινήθη μέ τά 
δημοτικά μας τραγούδια. Συνέλεξε πλεΐστα έξ αύτών, 
καί κατόπιν δευτέρου τρξειδίου, τό όποιον έγένετο μέ 
ειδικήν άποστολήν έκ μέρους τής κυβερνήσεως είς 
τήν ’Ανατολήν, έξέδωκε «Τριάκοντα δημώδη μέλη 
τής Ελλάδος και τής ’Ανατολής», τάς «Μελετάς έπί 
τής 'Ελληνικής ’Εκκλησιαστικής μουσικής», καί τάς 
« ’Αναμνήσεις μουσικής Αποστολής είς τήν Ελλάδα» 
καί ’Ανατολή'” . Αργότερα έγραψε καί τάς «Άπόκρεω 
τών Αθηνών» συμφωνικόν εργον έπί Ελληνικών χο
ρών. Έπί τριάκοντα ολόκληρα έτη ό Ducoudray 
έδίδασκεν είς ιό  Ώδεΐον τών Παρισίιον ιστορίαν τής 
Μοοοικής- εκαμεν απείρους διαλέξεις, προσπαθών 
πάντοτε καί κατορθόνων νά μεταδίδη είς τούς πολυ
αρίθμους πάντοτε άκροατάς του, τόν ενθουσιασμόν 
του διά τόν μουσικόν τού όποιου ιό  εργον εκάστοτε 
άνέλυε·"Αν και ό Ιδιος έγραψεν αρκετά καί σημαντικά 
έργα, εδιδεν όλίγην προσοχή είς αύτά, καί τά  έγκα- 
τέλειπε μάλλον είς τήν τύχην των, συγκεντρόνων όλας

του τάς δυνάμεις είς τό ν’  άνοίγη τάς καρδίας τού 
κοινού είς τήν αγάπην καί τήν κατανόησιν τών μεγά- 
κλασσικών.

Είς τήν Γαλλίαν ΰπήρξεν ό  πρώτος όστις ΰπεσιή- 
ριξε τήν Ιδέαν ότι ή λαϊκή τέχνη είνε ή πηγή ή αστεί
ρευτος άπό τήν όποιαν κάθε μουσικός πρέπει ν’ άντλή 
τάς εμπνεύσεις του. Κάθε έθνος πρέπει κατ’ αύτόν νά 
εχη τήν Ιδιαιτέραν του μουσικήν γλώσσαν· καί-άπε- 
στρέφετο τόν μουσικόν κοσμοπολιτισμόν ό  όποιος θά 
κατέστρεφε τήν ατομικότητα κάθε έθνους, τάς ωραίας 
αντιθέσεις αί όποΐαι άκριβώς δημιουργούν τάς συμ
πάθειας καί τό ενδιαφέρον μεταξύ τών διαφόρου 
έθνικότητος καλλλιτεχνών.

Ή  "Ελλάς ιδίως χρεώστε! ευγνωμοσύνην μεγάλην 
είς τόν Ducoudray, διότι πρώτος αύτός έκαμε γνωστόν 
είς τόν πολιτισμένον κόσμον τόν μουσικόν θησαυρόν 
τών δημοτικών μας τραγουδιών, καί Ισως, ίσως, έκαμε 
καί ήμάς τούς ίδιους νά τά προσέξωμεν.

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Κατά τούς Μερικούς μήνας Ιούνιον, ’ Ιούλιον, 
Ανγουοτον, Σεπτέμβριον τά «ΙΙανα&ήναια» δκδί- 
δονται είς t i  τέλος μόνον τον μηνάς εις τεύχη δίπλα.

Σημ. Είδικαί βιβλιοκρισίαι δημοοιεύονται διά τά βι
βλία, των ¿ποίοιν δύο άπΐτνπα οτέλλονται είς τά γραφεία 
μας. Τών άλλων άπλώς, αγγέλλεται ή ίκδοοις.

Ε ντός τής έβδομάδος δίδεται εις τό «Βαριετέ» ό 
«Νέος Κινηματογράφος τού ιρ ιο» τού κ. Πολυβίου 
Δημητρακοπούλου. Τά τραγούδια τής έπιθεωρήσεως 
συνέθεσε ό νεαρός συνθέτης κ. Κλέων Τριαντάφυλλου.

Είς τόν διαγωνισμόν τού «ΣυνδέσμουΈλλήνων Καλ
λιτεχνών» διά τό δίπλωμα τού σωματείου, έβραβεύθη 
τό σχέδιον τοΰ κ. Πέτρου Ρούμπου. Τό βραβευμένου 
εργον τοΰ φίλου καλλιτέχνου θ ά  δημοσιεύοωμεν εις τό 
προσεχές τεύχος. @·~;:

Ά π ό τού ίδιου τεύχους τής j i  Αύγουστου τά «Πανα- 
θήναια» θά  δίδουν τήν «Ζωήν τών Αθηνών» είκονο- 
γραφημένην άπό τόν κ. Ρούμπον. Κάθε έκδήλ’ωσις τής 
ζωής τής πρωτευούσης θ ’ αποδίδεται είς σκίτσα παρ
μένα έκ τού φυσικού. Ή  πνευματική ζωή, ή ζω ή  τών 
θεάτρων, τού υπαίθρου κλπ. κλπ. Ή  σελίς αύτή, ελα
φρά μαζί καί σοβαρά, άπό τό κονδύλι γνωστού καλλι
τέχνου, θά  γίνη στόλισμα τού περιοδικού.

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ

Tfj πρωτοβουλία τών « ΙΙανα&ηναΙων»
— άδεια τον Υπουργείου —

Έ κ προηγουμένων εισφορών . . . Δρ. 2,617.10
Σ . Π ............................................................... » 7·—

Δρ. 2,624-10

Τ ό  άπ α ιτοΰμ ενον όλικόν π οσ όν  είναι 3 . 5 ° °  
περίπου. Υ π ο λ ε ίπ ο ν τ α ι  περί τά ς 9 ° ° ·  Κ α ί  τό  
ύ π ενθυμ ίζομ εν  εις δλους. “ Ο λ ο ι έζη σα ν κ α ί ζο ϋ ν  
μέ τούς στίχους τοΰ ύμ νη τοΰ  τής Ιλευθερίας.

Α ί  είσ φ ο ρ α ί στέλλονται είς τ ά  γρ α φ ε ία  τώ ν  
« Π α ν α δ η ν α ίω ν » , οδός Ά ρ ισ τ ο τ ε λ ο υ ς  35 ·


