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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

(Ιδρύθηκε στήν ’Αθήνα τό 1918)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗ -  ΧΡΟΝΙΑ Α!

ΙΔ Ρ Υ Τ Ε Σ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΒΡΑΚΗΣ -  ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Ε Σ : ΓΙΑΝ. ΙΒΡΑΚΗΣ -  AIM. ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Α Ρ Χ ΙΣ Υ Ν Τ Α Χ Τ Η Σ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ: Τραγούδι τού πρόσφυγα.
ΔΗΜ. πΑΓΓΑΡΡΗΓΟΤΤΟΥΛΟΣ: Ανέκδοτο ποίημα. 
ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ: Εκείνοι έφυγαν . . .

Ά . ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ: ΡόΙα.
Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: ’Αγροτικά.
Ό  ΑΝΤΩΝΗΣ Ό  ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ: Περιίιάνικο. 
OLIVIER REALTOR: ' Ο διμαρχ. υπάλληλος. (Μετ. Κ.Π.) 
ΔΗΜ. ΠΟΜΩΝΗΣ: Κάτι γραγούδια.
ΝΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Μιά μέρα που θάρθει . . . 
ΕΛΕΝΗ ΙΒΡΑΚΗ: Σάν παραμύθι . . .
ΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άνθη μαραμένα.
ΙΩΑΝ. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οί γυναίκες και τά 

ρόδα.
EDMOND HARAUCOURT: Γκρίζα όνειρα. (Μετ.Π.Κα- 

ραβία.)

CAROL BfiRARD: Σύγχρονη μουσική. (Μετ. Κ. Π.)

Γ. ΜΠΕΛΛΑΣ: Henry Bataille.

ΚΡ ΙΤ Ι Κ Α  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Μ. ΒΑΛΣΑΣ: Ά π ’ τόν καραγκιόζη στον Όράτιο. 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥΧΙΝΟΣ: Νεοελληνική λογοτεχνία.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕ ΧΝΗ

A.: Joseph Conrad.
Π. ΛΑΣΚΑΡΙ: ’Εκπαιδευτικά.
ΔΗΜ. ΒΕΛ.: Τά αριστεία.
Δ . ΒΡΔ.: Μιά έΕήγηση.
ΔΗΛΩΣΗ. —  ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ. —  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ. —  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.

ΓΡΑΦΕΙΑ: 33 Rue des Ecoles, Paris 5e
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 20 fr. Έξάμηνη 12 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 35 δρχ. ΈΕάμηνη 20 
(Κάθε χρηματική άποστολή στό δνομα τοΟ 

κ. Jean Ivraki, γραφεία „Βιυμοΰ“ )
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ΤΡΑΓΟΤΔΙ ΤΟΤ ΠΡΟΣΦΤΓΑ
ΐΛνά&εμά σε ’Α νατολή ]

"Οσα αγαΰά  κι αν έχει ή ζ/ύση, 
σε σένα με τραβά ή ψυχή, 
οπως το  ά ισα σμ ένο  ή βρύση.

Θέλω, αΛ τα, βάσανα π ο ο το ν  
τή ς ξενη τια ς τσακίσω , πίσω, 
σ ’ ένός π λ ατιού  καλντεριμιον  
γερά τ ις  πέτρες νά  πατήσω .

Το δ υ ό σ μ ο , το  βασιλικό 
νά  κόψω άπο μπαξέ ανθ ισμ ένο , 
αμάν, α μ ά ν ! σάν το ν  καιρό 
το ν  πρώτο, το ν  ευτυχ ισμ ένο .

Θέλω μ ’ αδέρφια  το  κρασί 
νά  π ίνω  πάλι σε ταβέρνα, 
ένω το ν  αμανέ καρσ'ι 
γιά μ ε παίζει μιά λατέρνα.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΤΑΟΤ

Ο συνεργάτης μας και αντιπρόσωπος τοΰ «Βωμοΰ» 
στήν Αθήνα κ. Τυμφρηστός έλαβε άπό τήν Πάτρα 
τό άκόλουθο γράμμα:

«Κ ύριε Τυμφρηστέ.

Σ το  λαμπρό περιοδικό ,,Βωμός^, πον βγαίνει βτό 
Παρίσι και κυκλοφόρησε καί δω, εΐδα οτι α ντι
πρόσωπός τον γιά τήν ύλη, βτήν ’Ελλάδα, εΐβτε σείς. 
Σας στέλνω λοιπόν αντιγραμμένο ενα ποίημα ανέκ
δοτο τον  αξέχαστου ποιητή Λημητρίον Παπαρρη- 
γοπονλου, πον τό βρήκα μαζί) με τρία τέββερα 
άλλα βτά χαρτιά ενός συγγενή του  —  πού πέθανε 
καί τόν κληρονόμηβα —  γιά νά δημοβιευτή βτό 
„Βωμόα. Ό τα ν  δημοβτεντεί αυτό, θά  βας βτείλω 
καί τ άλλα, γιατί είναι κρίμα νά μείνουν αδημο
σίευτα και νά χαθούνε.

Πάτρα  15 τοΰ Μάρτη 1922.

Μ ’ έκτίμηβη

ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΣ»

Διάβασα τό ποίημα αύτό κ’ έμεινα κατάπληχτος. 
Στή γλώσσα, στό υφος, στις φιλοσοφικές σκε'ψες, 
στό παραμέλημα τού στίχου και στις χασμωδίες 
άκόμα, μοιάίει σέ δλα μέ τά ποιήματα τοΰ Παπαρ- 
ρηγοπούλου. Είναι αληθινά ποίημα τοΰ Παπαρρηγο- 
πούλου ή όχι; Είναι άραγε κάποια παραλλαγή του 
ποιήματος του «Στιγμές Μελαγχολίας», ή τοΰ «Φα- 
νοΰ» του δπου μιλά επίσης γιά τό με'λλον; Γράφηκε 
άπό τόν ίδιον, ή εΤναι μίμησις πού γένηκε άπό 
άλλον; Δ έ  μπορώ νά βεβαιώσω τίποτε. ’Εκείνο πού 
μπορώ, χωρίς καμιάν αμφιβολία, νά πώ εΐναι δτι 
τό ποίημα αύτό, κι αν δέν εΐναι γνήσιο έ'ργο του 
Δημητρίου Παπαρρηγοπούλου, εΐναι πάντα ποίημα 
ποιητή άντάΕιου εκείνου, καί μπορεί, κατά τή γνώμη 
μου, νά σταθή πλάϊ στά ποιήματα τοΰ Παπαρρηγο
πούλου, χωρίς νά φοβηθή τή σύγκριση.

Τό στέλνω νά δημοσιευτή καί προκαλώ άπάνω 
σ ’ αύτό τή σύντομη γνώμη δλων τών συνεργατών 
τοΰ «Βωμοΰ».

ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ
8



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΦΥΛΛΑ

Π αρέρχεται, φεύγει, πετα, ό χρόνος τώ ν  ονείρων,

Ε ις  τά ς χρυβας τ ο ν  η τέρνγα ς  άκκίρως παρα&ύρων,
Τ ο ν ς  άνεφέλους σ το χ α σ μ ο ύ ς , τή ν  θ η μ υδ ή  γαλήνην  
Δ  ωρών το ύ τω ν  άντάλλαγμα, βαρνπενθή  ό δ ύ νη ν .

Δ εν διαρκεί έπϊ π ολ ν  τό  αΰμα αηδόνος,

Έ π ϊ ορ ίω ν φαλακρών ή λάμψις τή ς  χ ιόνος, 
ί ί ς  νό μ ο ν  άπαράγραπτον έχάραξεν ή φ ύ β ις  
Β ρα χ ύ  ή ανεκπλήρωτοι’ ο,τι θ νη τέ  ποθήβης.

Κ ύπ τει το  παν εις τή ν  ροήν τ ο ν  Χ ρ ό νο ν , ο β τις  είρων 
Διέρχεται ανάλγητος μέσω φ θ ο ρ ώ ν  άπειρων,

Θ ωρών με βλέμμ ’ άτάραχον τή ν  πάλην τώ ν  αιώνων,

Λείψανα τόσα  συμ π α θή , συντρ ίμ μ α τα  τώ ν  πόνω ν.

Π οΰάχ ις, ο τα ν  α ί βκιαϊ τό  φ ώ ς διαδεχθώΟι 
Και φ θ ινοπ ώ ρ ου  υπ ό  π νοώ ν, τα  δάση γυμ νω θ ώ β ι  
Μ ονήρης, πλάνης σκ υθρω π ός ε’πί ά φ ύλ λ ον  κλώ νον  
Θ ρηνώδης, ψάλλει, άηδών, μετά όμ οιου  π ό νο ν

Τα κάλλη τή ς άνοίξεω ς  — τό  παρελθόν  —  όνο δ α ίμ ω ν  
ν π ό  τή ν  (ίκέπην νεφελών, τό  ψ ύχ ος τώ ν  ανέμων.
Π λήν μάτην ή ταλαίπωρος καρδία μ ο ν  έζαντλείται 

Ή  έρημία τώ ν  δαβώ ν, ουδόλ ω ς  (ίνγκινείται.

Π νέει βορράς. . . . Τ ρ ιγύρω  μ ο ν  τά φ ύλλα  βτροβ ιλ ίζονν,
AC τύ χ α ι τω ν  τή ν  μοίρα μ ο ν  βκληρώς νπ ενθ ιμ ίζου ν .

Ά ν θ η  καϊ φ ύλλα  έαρινά  ό το ϋ  ολέθρου δαίμω ν  
Π αίζω ν σκορπίζει έπϊ τή ς  γής, παίγνια τώ ν  α νέμ ω ν !

Τό παν, τό  πάν περι έμε σκ ότος και έρημία,

«Μ έλλον», *Π α ρ όν» και «Π α ρελ θ όν» , οΧ άμανρά  καί κρύα. 
Ο νδεις  τ ο ύ τω ν  άπήλανβε, ο ν δ ε ν  το ύ τω ν  υπάρχει 

’Ε ν  οβω  άκάθεκτος φ θ ορ ά  τ ο ΰ  κ όσμ ον  τ ο ύ τ ο ν  άρχει.

«Π α ρ όν»  ταχεία αστραπή, μόλις έπανατέλλον  
Μ εταμ ορφ οϋτα ι εις «Π α ρελ θόν», κ ’ έχτείνεται τό  « Μ έλλον» 
£1ς ευτυχ ία ς  πέλαγος λιμήν τή ς  ασφαλείας,

Φ άρος όπ ου  ό να να γός  στρέφει μ ετ ’ αγωνίας.

Μ αταία δνειροπόληβις\ Δ εν  εΐναι, δχι, τό  μέλλον 
3ίστήρ μακρόθεν χρυσα υγείς  άκτίνας άποστέλλον,

Σ π ανίω ς κάτω πτρον χαράς, ένσάρκωβις ονείρω ν,
Σ νχνά κ ις  φάβμα είδεχθες ή δπτασία  είρων.

Ά π ό  λ η θάργον  έξέγερσις, συνέχεια  τώ ν  π όνω ν,

Ά β ν σ ο ς  π όθ ω ν  άπληστος και σ τά δ ιο ν  αγώνων,
’Ε ν ’  ο ϊς  τό  πάν κύπτει, πέρα, φ ολλοροεί καϊ φ θ ίνει  
Καϊ μόνη μένει ανέπαφος το ϋ  τά φ ο ν  ή γαλήνη.

Μ όχ θος  και απάτη στυγερά, ιδ ο ύ , ίδ ο ν  τό  « Μ έλλον»
Ν έφ ος π υκ νόν  τή ν  χάλαζαν και κεραυνούς άγγέλλον.
Τ ό *Π αρελ θόν» μνήμη ώχρα α γνώ ν π ό θ ω ν  κ ’ έλπίδω ν, 
Φ ω τός γλυκεία  άναλαμπή έν μέσω καταιγίδω ν.

Π λήν καϊ α ν τό  νπ ά ρ ξεω ς ώς ίχνος δάκρν άφίνει,
Μακρά τ ο ϋ  χ ρ όνον  άπ όστα σ ις  καϊ τ ο ϋ το  αποσβύνει.

’Ι δ ο ύ , ίδ ο ν , ώ  άνθρωπε, τώ ν  μ ό χ θ ω ν  σ ο ν  τό  γέρας  
Τ ο ϋ  π ο θ η το ύ  σ ο ν  μέλλοντος, τό  ύ σ τα τό ν  σ ο ν  πέρας.

Μ νήμα καϊ σάβανον πικρόν, όσ τώ ν  οίκτρα σωρεία,

Α ράχνη  ή πρώην καλλονή καϊ λήθη αΙωνία,
Τήν νπ α ρ ζίν  σ ο ν  άγγέλλονΟ ιν ο ί  π όνο ι , αί όδύνα ι.

Μ όλις ά νθ ίσ ο ν ν , ά π α νθ οϋν  τ ο ϋ  β ίο ν  α ί μ υ ρ σ ίνα ι !

ΕΚΕΙΝΟΙ Ε Φ Υ Γ ΑΝ. . .
’Εκείνοι έφυγαν, αάν τό αποψινό ενα δείλι, έκείνοι.
Το αποφααίοαν ξαφνικά, λίγες ημέρες πριν.
'ΣΙαάν αύτήν, ωρα πολν γλυκεία εΐτανε και τότε, 
κι ώαάν και τώρα πρόσχαρα τά πάντα καϊ λαμπρά.
’Εγώ εδώ πέρα άπόμεινα πον οκνεύω απόψε πάλι,
Κι οϋτε ποτε μι’ άκράταγη δε θά με ακώαει ορμή.
Ποιος ξαίρει πον πλανιώνται, πον άπό τότες πλανηθήκαν . . .
Θάειδανε χώρες π’ ονδε θά τίς φανταστώ. .
Γιατί νά μην μπορώ κι έγώ μι άπόφαση νά πάρω, 
μόνον να οκνεύω πάντα έδώ, εται πάντα ν ’ αδρανώ;

Τάξε ίδια εκείνοι ολο ατό νοΰ τονς είχανε, ακρογιάλια 
άγνωατα, αργά ποϋ ν ’ άραξαν ροδόχρνβα πρωινά.
’Ενώ, ο,τι έμένα ποιο πολν νοΰ καί ψυχή ενφραινέ μον, 
εΐταν τό δείλι, ώρα, στον κήπο έδώ νά μένω αντόν, 
ώρα νά οκνεύω, ωρα νάκινητώ, καθώς άπόψε 
άπό άρρωστο, άργολυώνοντας ενα ονειρο γλυκά, 
κι ως άρωμα άναβαίνοντκς μεθυστικόν ενός άνθους, 
τον άνήμπορού μον ατέλειωτη τήν πίκρια ρεμβασμόν.

Α9ιϊνα ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ



ΡΟΖΑ
'Αποβραδίς στό φ ώ ς ένός κεριού, πού χόρευεν 

αδιάκοπα μεγαλόνοντας τις σκιές τών έπίπλων τής 
κάμαρας τοΰ Ξενοδοχείου, ό λοχαγός ταχτοποίησεν 
ότι μικροπράμματα είχε. Αίίριο θάφευγε γιά τό σπίτι 
τοΰ άδερφοΰ του —  τό μόνο συγγενικό του σπίτι, 
πού ήταν σέ κάποιον κοντινό γιαλό, λίγες ώρες μέ 
τό τρένο, άπό τόν τόπο πού βρισκότανε —  γιά νά 
περάσει τό μήνα τής άδειός του.

Ά ν  κι’ ήταν άρχές καλοκαιριού άκόμη, οί μέρες 
πέρναγαν καφτερές κι’ ό αέρας γύρω ήταν βαρύς 
κα'ι θολός. Στούς δρόμους τής βουερής πόλης, ό 
κόσμος Ξεχυνόταν ώς τή βαθειά νύχτα κι’ οΐ μεγάλοι 
ήλεχτρικοί γλόμποι, γύρω άπό τούς κήπους τών 
πλατειών ρίχνανε τό γαλανωπό τους άντίφεγγο, ώς 
τις πρώτες ώρες τοΰ πρωϊοΰ . .  Τότε μόνο άκουγεν 
ό λοχαγός νά Ξεψυχάνε κι’ ο'ι τελευταίοι ήχοι τής 
κινούμενης Ζωής . . . .

Στάθηκε πολλήν ώρα κοιτάζοντας τόν άνθρωπο- 
χείμαρο, υστέρα έσβησε τό φ ώς κι’ έπεσε. ’Από τά 
τζάμια έβλεπε τήν άρηά γαλάζια όμίχλη, πού άνέβαινε 
στή μέση τής πλατείας κι’ ό ήχος τής καμπάνας τού 
τρένου, τοϋ φαινόταν τόσο ρυθμικός —  σημάδι τής 
πολυτάραχης ζωής, που θ ’ αφηνεν ά π ’ αύριο — 
ώστε τόν άποκοίμησε.----------------

Τήν άλλη μέρα καθώς τό σταχτί σούρουπο άπλω- 
νόταν, έφτασε στον τόπο, πού έμενεν ό άδερφός 
του, μέ τή γυναίκα του. Ό  ίδιος θολός άέρας ήτανε 
σκορπισμένος κι’ έδώ. Κάποτε μόνο άναδευόταν μιά 
ύγρή πνοή, πού έφερνε τή μυρωδιά τής θάλασσας. 
Ξανά δέ φαίνονταν πουθενά. Ά πό τή μιά μεριά 
άπλωνόταν ό σπαρμένος κάμπος μέ άτελείωτες σειρές 
έληών καί πειό πολλά στρέμματα άμπελιών κι’ άπό 
τήν άλλη ή θάλασσα. Ό  άδερφός του δέν ειχεν 
είδηση γιά τό ταΕίδι αύτό, δταν σκυμένος πάνω στό 
χειριστήριο τής στενόχωρης κάμαρας τοΰ τηλεγρα
φείου, ακούσε τό κουδοΰνι τοΰ τηλεφώνου νά χτυ
πάει ζωηρά. Ό  λοχαγός τού καλοΰσεν άπό τό 
σταθμό.

— Θά παραξενευτείς, πώς βρέθηκα δώ, τοΰ εΐπεν.
—  Θά ρχόμουν νά σέ πάρω, άπάντησεν ό τηλε-' 

γραφητής, άλλα δέν μπορώ ν’ άφήσω τή μηχανή . . 
Θά ειδοποιήσω τό σπ ίτι. .

Ό  λοχαγός κρέμασε τό ακουστικό.
Ακολούθησε μέ τή ματιά του τό τρένο, πού μά

κραινε στον ανοιχτόν κάμπο. Τοΰ φαινόταν πώς

πήγαινε πολύ σιγά, αν κι’ ή βουή, πού έρχόταν 
έδειχνε πώς έτρεχε. Ά φ η σε τή βαλίτσα του στό 
σταθμό και Ξεκίνησε γιά τό σπίτι.

Μπροστά του στον πλατύ δημόσιο δρόμο πη
γαίνανε δυό χωριάτες μέ κρεμασμένα στούς ώμους 
ταγάρια κι’ ένα κορίτσι μέ σβησμένη ματιά καί 
δεμένο κεφάλι.

Ή γυναίκα τοΰ τελεγραφητή, τόν ύποδέχτηκε στή 
σιδερένια πόρτα τής αύλής μέ τή μικρή της κόρη. 
Μέσα άπό τήν περιπλοκάδα, πού έφτανεν ώς τό 
χαγιάτι έρχόταν ή άπαλή μυρωδιά άπό τό άγιόκλημα.

—  Μέ τά πόδια άπό τό σταθμό; ρώτησεν ή 
γιομάτη δροσιά, Ξάστερη φωνή τής γυναίκας τοΰ 
τηλεγραφητή, ενώ τά μπλέ μάτια της φέγγανε κάτω 
άπό τά άλά κλεό, χτενισμένα μαλλιά της.

—  Δέν πρόλαβα τό λεωφορείο, άπάντησεν ό 
λοχαγός κουνώντας μέ τόν τρόπον έκεΐνον, πού 
έκανε άστεία έντύπωση, στούς γνώριμούς του, τό 
κεφάλι.

Πήρε τό μικρό κορίτσι άπό τό χέρι, ένώ ή γυ
ναίκα τοΰ τηλεγραφητή, τό κρατοΰσεν άπό τό άλλο 
κι’ άνέβηκαν τή μαρμάρινη σκάλα.

Μιά λάμπα άπό οίνόπνεμα σκόρπισε τό ζωηρό 
φώς της σ ’ ένα δωμάτιο ολοκάθαρο. Έ να μακρύ 
άσπρο τραπεζομάντηλο, σκέπαζε τό τραπέζι τής 
μέσης, πού απάνω του μοσχοβολούσανε τά αγιοκλή
ματα, σ ’ ένα χρωματιστό άνθογιάλι.

Σέ λίγο μπήκεν ό τηλεγραφητής μέ τόν παναμά 
στά χέρια. ‘Έδωσε τό χέρι στόν άδερφό του καί 
φιληθήκανε.

—  Π όσα χρόνια, εΐπεν ή γυναίκα του. Ό  λοχαγός 
θυμήθηκεν οτι είχε χρόνια πολλά νά τούς δει —  
λίγον καιρόν ύστερα άφοΰ παντρευτήκανε. Τότε ή 
γυναίκα του ήταν άδύνατη καί χλωμή, και ύπόφερεν 
άπό πυρετούς. Έπειτα γενήθηκε τό πρώτο της 
παιδί, πού έφερνε μαζύ του τό μικρόβιο άπό τήν άρ- 
ρώστια τής μητέρας του και οί μέρες του ή^ανε 
λίγες. Στό σπίτι τό νοιώσανε σάν πνοή, πού τούς 
άγγιΕε κάτι τις σάν δνειρο —  σάν πραγματικότη, 
πού τήν συνεπήρε άνεμοριπή. Τό δεύτερο ήρθε σάν 
άπερίμεντη χαρά. "Ήταν εύρρωστο, είχε ζωηρά όλο- 
γάλανα μάτια κι’ ένα κλάμα δυνατό, πεισματάρικο. 
Ό  λογαχός έβλεπε τό άλλαγμα τής γυναίκας τοΰ 
άδερφοΰ του, τήν ώρα πού τρώγανε κάτω από τό 
ζωηρό φώς τής λάμπας.

Σάν άποφάγανε βγήκανε στήν ταράτσα. Ακουόταν 
ή άλαφρή βουή τήν κυμάτων. Τά άστρα σπιθηρίζανε 
δυνατά κΓ ή ύγρή πνοή τής θάλασσας έρχόταν μέ 
τή μυρωδιά της. Λίγα σπίτια ήτανε φωτισμένα. 
Τ ’ άλλα ασπρίζανε σιωπηλά, σκοτεινά, στό δρόμο 
τής θάλασσας, ένώ ό κάμπος μαύριζεν άτελείωτος- 
Τό άλύχτισμα κάποιου σκύλου έσκισε τήν ήσυχία, 
οί κουβέντες είχαν τελειώσει, ή γυναίκα τοΰ τηλε
γραφητή οηκώθηκε κι’ έδειΕε τό δωμάτιο, πού θά 
έμενεν ό λοχαγός, ό τηλεγραφητής άκουγε τό βούϊσμα 
άπό τό τηλεγραφικό σύρμα, πού πέρναγε στό δη
μόσιο δρόμο — ώς δτου νύσταΕε.

Μπαίνοντας στό δωμάτιο ό λοχαγός ένοιωσε τόν 
θερμόν έκεΐνον άέρα τής σπιτιάρικης γαλήνης, πού 
τόσο παρηγορητική εινε γιά κείνους, πού τήν έχασαν 
πολύ νωρίς.

Ή θάλασσα άκουόταν τώρα δυνατά καθώς χτύπαγε 
στήν άμμο.

Σέ λίγο άπλώθηκεν ή ήσυχία στό σπίτι. Τά 
μπλέ μάτια τής γυναίκας τοΰ άδερφοΰ του φ ω το
βολήσανε μιά στιγμή μπροστά του, ύστερα θυμήθηκε 
τήν Ξάστερη φωνή της: «Π όσα χρόνια». Καί σά νά 
στέναΕε γύρω του κάτι σά θλιβερό μήνυμα τοΰ 
έφερεν άνήσυχες σκέψες. Μά ή γαλήνη, πού απλώ
νεται γύρε γρήγορα τίς διάλυσε---------------

Τό ΐφωΐ άνοίγοντας τό παράθυρο είδε μιά σειρά 
πεζοναύτες, πού πέρναγαν στό δημόσιο δρόμο. Ό  
ήλιος τρεμόλαμπε στή θάλασσα καί τό κόκκινο πανί 
τής ψαρόβαρκας, φαινόταν στήν άκρα τού λιμανιού. 
Στόν καφέ, ή γυναίκα τού τηλεγραφητή τού εΐπεν 
δτι ό άντρας της τόν περίμενε στό γραφείο.

Περνώντας άπό τίς μπανιέρες μπροστά είδε δυό 
πού στέκονταν όρθοί μέσα στή θάλασσα, λίγα μέτρα 
μακρυά άπό τήν άμμο καί ρίχνανε νερά μέ τά χέρια 
ό ένας στό πρόσωπο τού άλλου. Καθώς άντίκρυσε 
τό μισό κορμί τους πάνω άπό τήν έπιφάνεια τήν 
νερών, θυμήθηκε μέ άνατρίχιασμα, δτι τήν περασμένη 
νύχτα, σάν άποκοιμήθηκε εΐδεν δτι τά πόδια του 
ήτανε κομμένα — στεκόταν δμως στό ίδιο υψος μέ 
τούς άλλους, ένώ αύτά κουνιούνταν γρήγορα σάν 
πόδια έρπετού —  καί μιλούσε στήν ταράτσα μέ τή 
γυναίκα τοΰ άδερφοΰ του πού τού παραπονιόταν 
γιά τήν άρρώστεια της, κι’ ήταν, οπως τότε, τόν 
παληό καιρό, χλωμή μέ τά μάτια βαθουλωτά. Γύρω 
ήταν βαρειά συγνεφιά, σά νά κάπνιζε μαΰρον καπνό 
ένα τεράστιο ηφαίστειο κι’ ή θάλασσα ήταν ταρα
γμένη. Δυό άστρα είχανε κατεβεΐ κοντά στά νερά, 
σάν έτοιμα νά βυθιστοΰνε. Άποζήτησε τόν άδερφό 
του. «£ΐνε στή μηχανή» άπάντησε σάν κοροϊδευ

τικά ή γυναίκα τοΰ καί τότε, άνοιΞε τά μάτια της 
σέ μιά γυαλιστερήν έκφραση καί κοίταΕε τά κομμένα 
πόδια του γιά πρώτη φορά . . . .

—  Τί δνειρο . . μουρμούρισε, ένώ περπάτησε πειό 
γρήγορα.

Τό τηλεγραφείο ήταν σέ λίγη άπόσταση άπό τό 
σπίτι μέσα σ ’ ένα στενόν πετροστρωμένο δρόμο. 
Στήν παληά πράσινη πόρτα του ήταν τό γραμματο
κιβώτιο καί πλάι του μιά σκοπιά.

‘Έπειτα άπό λίγο βγήκανε μαζύ.
Στό καφενείο τής άκρογιαλιάς τό σκεπασμένο άπό 

τό πλατύ κιόσκι ό λοχαγός, τοΰ διηγήθηκεν τό 
παράΕενο δνειρο καί κουνώντας μέ τό συνηθισμένον 
του τρόπο τό κεφάλι πρόστεσε:

— “Ητανε τόσο ζωηρό . .
Τά νερά χαϊδεύανε μπροστά τους τήν άμμο, ένώ 

οί άχτΐνες τοΰ ήλιου τρεμόλαμπαν στήν Εέθορα γα
λάζια έπιφάνειά της. Μόνο στά χτισμένα βράχια 
άκουόταν τό Ρούφηγμα τών κυμάτων.

Μιά βενζινάκατος ήρθε σέ λίγο στό μώλο. ‘Ένας 
ναύτης Ξένου καραβιοΰ πήδησε δίνοντας τό χέρι 
του, σέ μιά όλόΕανθη γυναίκα, μέ γαλανά άτονα μά
τια, πού γελούσαν άδιάκοπα. Κοντά της πήδησεν 
ένας πελώριος άντρας μέ στρογγυλό ολοκόκκινο 
πρόσωπο. Ό  ναύτης Εαναμπήκε στή βενζινάκατο 
κι’ ό λοχαγός τήν ακολούθησε, καθώς έσκιζε τά 
πρωινά νερά. ‘Ό σο έρχόταν τό μεσημέρι δ τόπος 
ζέσταινε, ή θάλασσα άκουόταν λιγότερο κι’ εν ’ άδιά- 
κοπο βούϊσμα φάμπρικας έφτανεν άπόμακρα μέ 
ρυθμικούς χτύπους.

Σέ λίγο σηκωθήκανε άπό τό καφενείο. Ή όλόΕανθη 
γυναίκα μέ τό γαλανά άτονα μάτια, μέ τό πλατύ 
ριχτό φόρεμα κι’ ό πελώριος άντρας μέ τό στρογ
γυλό κόκκινο πρόσωπο ήταν στήν είσοδο τοΰ Ξενο
δοχείου καί μιλούσανε δυνατά. Περάσανε άπό μπροστά 
τους άμίλητοι καί πήρανε τό δρόμο τού σπιτιοΰ. Κόν
τευε μεσημέρι.

Στό τραπέζι ή γυναίκα τού τηλεγραφητή, τοΰ είπε:
— Λοχαγέ, πόσον καιρό θά μείνετε μαζύ μας;
— Τό μήνα τής άδειας, άπάντησε γρήγορα ό 

λοχαγός,
Τό πρόσωπό της πήρε δυσάρεστη έκφραση. Τά 

χείλια της σουφρώσανε καί τά φρύδια της άνασηκώ- 
θηκαν.

— Τί κρίμα νά μήν μπορείτε νά περάσετε τό 
καλοκαίρι κοντά μας, ύστερα άπό τόσα χρόνια.

Καί σώπασε.
Ό  λοχαγός έμεινεν άμίλητος καί σκεφτικός γιά
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πολλήν ώρα. Ό  τηλεγραφητής τότε κοροϊδευτικά 
διηγήθηκε τό δνειρο του άδερφοΰ του.

Σάν τελίωσε, ή γυναΐκά του πρόστεσε μέ τόν 
χαϊδευτικό κι* αγέρωχο τόνο τής φωνής της:

— ‘Ένας στρατιώτης δέν άφουγκράΣεται δ,τι κου
βεντιάζουνε στις αυλόπορτες οί γρηές γιά τά όνειρα . .

Και γέλασε δυνατά Σάστερα . .

Περάσανε τρεις μέρες.
Τό βράδι τής τρίτης ό λοχαγός μέ τή γυναίκα 

τοΰ τηλεγραφητή, κατεβήκανε στό σταθμό, νά υπο
δεχτούνε τήν αδερφή της, πού έρχόταν μέ τή μη
τέρα της άπό κάποιο μακρινό Ξερότοπο γιά νά 
περάσουνε τό καλοκαίρι. Χαιρέτησαν έγκάρδια τό 
λοχαγό, πού είχαν νά τόν δοΰν άπό τό γάμο τοϋ 
τηλεγραφητή καί άρνηθήκανε νά πάρουνε τό Ξεχαρ
βαλωμένο κίτρινο λεωφορείο άπό τό σταθμό, γιατί 
οί έπιβάτες ήταν πολλοί καί τά γέρικα άλογά του 
μόλις μέ κόπο σέρνανε τά πόδια τους.

Ό  τηλεγραφητής τούς περίμενε στό σπίτι.
— Π ώς μεγάλωσεν ή ΡόΣα, είπε κοιτάζοντας τήν 

άδερφή τής γυναίκας του, πού έβγανε έκείνη τή 
στιγμή τήν πλατειά ταΞιδιώτικη ψάθα της μέ τή 
μαβιά γάΣα.

Ή ΡόΣα ήταν δεκαοχτώ χρονών. είχε μεγάλα 
καστανά μάτια μέ πλανερήν έκφραση, πού πολλές 
φορές γινόταν θλιμμένη, λυπητερή . . Τά μαλλιά 
της άλαφρόσγουρα σκέπαΣαν τ ' αύτιά καί τά χείλια 
της κοκκίνιζαν, δμοια μέ άγουρα κεράσια . .

Στό σπίτι τώρα ΞεχείλιΣεν ή Σωή. Κι’ ό κυριαρχι
κός της τόνος έμπαινε στις σκέψες τού λοχαγού 
καί τόν πλημμύριΣεν άπό μιά άνησυχία.

Σά νά ήταν σκορπισμένη γύρω ή άνησυχία αύτή 
καί στό γαληνό γιαλό πού Ξεδίπλωνε τά γαλάζια 
νερά του, καί στό βραδινόν άέρα, πού έρχόταν μέ 
κάποιες Ξεθυμασμένες μυροπνοές καί στό βούϊσμα 
άπό τό σύρμα τού τηλέγραφου, πού γινότανε τόσο 
ρυθμικό τά βράδια στήν ταράτσα. Ένα δειλινό πήρε 
τή γυναίκα τού τηλεγραφητή, ό λοχαγός, τήν άδερφή 
της καί τή μητέρα της καί ήρθανε μέ τή βάρκα στό 
άραγμένο πολεμικό.

Σουρούπωνε. Πέρα στή δύση είχανε Ξεθωριάσει 
τά ματωμένα νέφια κι’ όλοένα τό βράδι άπλωνόταν. 
Τά φώτα τοΰ πολεμικού άναψαν κι’ άντιφέγγισαν 
στά νερά. Ή ΡόΣα Σήτησε νά φέρουν τό γύρο τού 
πολεμικού, πάλι.

— Σηκώθηκε κύμα, είπεν ό λοχαγός γυρίζοντας 
τή βάρκα.

Ή ΡόΣα έτρεΣε κοντά του κι’ έπιασε τό άλλο 
κουπί. Τό στριφογύρισεν άδέΞια. Ό  λοχαγός γε
λώντας τής έδειΞε τόν τρόπο. Τό χέρι τού άθέλητα 
άγγιΞε τό γυμνό μπράτσο της. Ή ταν δροσερό κι’ 
άνεπαίστητα ίδρωμένο. Ό  λοχαγός ένοιωσεν ανατρί- 
χιασμα σ ’ ολο του τό κορμί. Ή γυναίκα τού τηλε
γραφητή μέ τή μητέρα της καθόταν στό πίσω μέ- 
Ρ°ς τής βάρκας. Καθώς στάθηκεν γιά μιά στιγμή 
ή βάρκα λεύτερη πάνω στό κύμα, ή ΡόΣα κοίταΞε 
πέρα. Είδε μιά σειρά φώτων πού θάμπιΣαν στόν 
άλλο γιαλό.

— Τί εΐν’ έκεΐ’, ρώτησε κι’ δ τόνος τής φωνής 
τ,1ζ eiXe κάτι τις τό παιδιάστικο. Ό  λοχαγός είπε 
τ ’ δνομα τού τόπου.

— Πάει βάρκα;
— 6ΐνε άναχτή ή θάλασσα.
— Πόση ώρα είνε;
— Δέν είνε πολλή, άποκρίθηκεν ό λοχαγός καί 

γύρισε τή βάρκα.
Ή ΡόΣα κοίταΣεν άκόμα τή θαμπή γραμμή, πού 

σχημάτιΣαν τά ψώτα στον άλλο γιαλό.
— Πότε φεύγετε; τόν ρώτησεν άΞαφνα ή ΡόΣα 

καθώς έφτασαν στό μώλο.
— Έ πειτ’ άπό λίγες μέρες.
Καί ή φωνή του βγήκε στεγνή σάν μέ κόπο.
Ύ σ τερ ’ άπό τό φαΐ, ήρθανε στήν πλατεία, πού 

είχε στήσει τήν παράγκα του, ένας διαβατικός κα- 
ραγκιοΣοπαίχτης. Ή ματιά τού λοχαγού πλανεύτηκε 
στό έπαρχιώτικο έκεΐνο πλήθος, πού ΞεχώριΣε γιά 
τά φανταχτερά του χρώματα καί γιά τούς δειλούς 
του τρόπους.

Ή όλόΞανθη γυναίκα μέ τά γαλανά άτονα μάτια 
καί μέ τόν πελώριον άντρα, δίχως καπέλλο σέρνον- 
τας μέ τήν άλυσίδα ένα σκύλο ήρθαν καί στάθηκαν 
μπροστά στό πανί τοΰ καραγκιόΣη.

Τό έπαρχιώτικο πλήθος έχασκε κοιτάΣοντάς τους......
Οταν γυρίΣανε στό σπίτι ό τηλεγραφητής ή γυ

ναίκα του κι’ ή μητέρα της πήγαιναν μπροστά. Ό  
λοχαγός κι’ ή ΡόΣα έρχονταν λίγα βήματα πειό πίσω.

Ήτανε σιωπηλός κι’ οί λέΞες, πού φτάνανε στά 
χείλη τους, έβγαιναν κομμένες δίχως νόημα . . . .

— Θά φύγετε γρήγορα λοιπόν; είπεν μέ σβησ- 
μένη φωνή ή ΡόΣα.

Ο λοχαγός πήρε έναν τόνο ψεύτικης υπεροχής 
καί άπάντησε:

— Γιατί μέ ρωτάτε;
Η ΡόΣα δέ βρήκε τί ν ’ άποκριθεΐ καί χαμογέλασε 

βιασμένα.

Ό  νυκτερινός άνεμος έπαιΣε σ τ ’ άλαφρόσγουρα 
μαλλιά της.

— Ί σ ω ς  πολύ άργά, πρόστεσεν ϋστερ’ άπό λίγο.
— Άργά . .  γιατί;
— Άλλά είνε τόσα πράμματα, πού μπορούν νά 

σάς μιλήσουν γι’ αύτό.
Καί τό χέρι του έσφιΞε θερμά τό γυμνό μπράτσο. 

€ϊχανε μείνει πολύ πίσω άπό τούς άλλους. Άπό 
ένα παράθυρο, έπεφτε μιά φωτισμένη λουρίδα κι’ 
έφώτιΣε τά κόκκινα νυχτολούλουδα καί τά μπηγμένα 
γιαλιά, στήν άκρα ένός τείχου.

— Κι’ δμως δέ θάπρεπε νά μέ σκέπτεσθε καθό
λου, είπεν ή ΡόΣα μελαγχολικά καί χαϊδευτικά.

Καί σώπασε.
Τά κύματα πέσανε πειό δυνατά στήν άμμο κι 

άκούστηκε τό ρούφηγμα τών νερών στά βράχια
“Ηρθανε στό σπίτι. —
Ή μυρωδιά άπό τό άγιόκλημα έρχόταν άνάλαφρα.
Καθώς μπήκαν στήν τραπεΣαρία, ή ΡόΣα τόν 

κοίταΞε στά μάτια, ένώ έπεφτε πάνω του τό χα
μηλωμένο φ ώς τής λάμπας.

Πρόφερε «καληνύχτα» μέ σβησμένη ψωνή κι 
ύστερα άνοιΞε τήν πόρτα καί βγήκε γρήγορα.

Ό  λοχαγός στεκόταν στό άνοιχτό παράθυρο μπρο
στά, καί κοίταΣε τά περιπλοκάδια, πού μόλις κινιοΰν- 
ταν άπό τις φοβισμένες πνοές τής Σεστής νύχτας 
—  δταν άκουσε μιά φωνή στριγγή. τραβηγμένη σάν 
Ξέσπασμα θυμοΰ καί πόνου μαΣύ. . .

‘Έπειτα γρήγορα βήματα καί φωνές . .
ΆνοιΞε τήν πόρτα κι’ έτρεΞε.
Ή ΡόΣα ήταν πεσμένη στό πάτωμα τής τραπε- 

Σαρίας. Άπό τό στόμα της έβγαιναν άφροί, τά 
μάτια της είχαν πάρει μιά γυαλιστερή έκφραση καί 
τό πρόσωπό της σά νά ήταν διπλό . .

Πάγωσε.

— Υποφέρει καιρό; ρώτησε τόν τηλεγραφητή, ϋστερ' 
άπό κάμποση ώρα, δταν συνεφέρανε τή ΡόΣα.

— ’Όχι, άπάντησεν έκεΐνος.
— Καί δέ γιατρεύεται;
Ό  τηλεγραφητής σήκωσε τούς ώμους.

Τήν άλλη μέρα τό σπίτι ήταν μελαγχολικό καί 
βαρύ. Δυνατός λίβας φυσοΰσεν άπό τό πρωί κι’ ή 
περιπλοκάδα τής αύλής, πήγαινε νά ΞεριΣωθεΐ. Η

σιδερένια πόρτα χτυπούσε μέ μανία. Ή θάλασσα 
βούϊΣε, τά κύματα άσπρίΣανε στή θωριά της, κι’ 
άνασηκώνονταν γύρω άπό τό πολεμικό, πού κάπνιΣεν 
άδιάκοπα.

Πέρασε λίγος καιρός.
"Ενα βράδι γυρίΣανε οί δυό τους στό σπίτι άπό τήν 

πλατεία.
Ά πό τούς άλλους δέν είχε πάει κανείς μαΣύ τους. 

είχαν κοιμηθεί νωρίς.
Καθώς μπήκαν στήν αύλή, μιά πνοή άνέμου δυ 

νατή κούνησε τά περιπλοκάδια. Ό  λοχαγός έπιασε 
τή σιδερένια πόρτα νά μή χτυπήσει.

‘Η ΡόΣα κρατούσε τά μάτια της κλειστά καθώς 
τήν φιλούσε.

— Θά μπορούσα νά κάνω τρέλλες μαΣύ σου, είπε 
σβησμένα κι’ έβγαλε τό καπέλλο της σηκώνοντας 
μέ μιά άπότομη κίνηση τά μαλλιά της, ένώ ή ματιά 
της θολή, κοίταΣε πέρα.

— ΡόΣα . . πρόφερεν ό λοχαγός καί τής έσφιΞε 
τό χέρι.

Αύτή τέντωσε τό κορμί της κι’ ο λοχαγός ανατρί
χιασε στή σκέψη, δτι θά έρχόταν τό χτύπημα τής 
άρρώστιας.

Ανέβηκαν.
Έπειτα τόν άγκάλιασε σφιχτά.
Όταν χωρίστηκαν κι’ είδε τόν άσπρον ίσκιό της, 

νά γλυστράει καί νά χάνεται στό διάδρομο, ένοιωθε, 
πώς τόν έδενε μαΣύ της κάτι τις δυνατό καί ώμορ- 
φα λυπητερό.

Ό  τηλεγραφητής ήταν χαρούμενος δλην τήν ήμέρα; 
γιατί μετάδωσε στόν τόπο τήν πρώτη πολεμικήν 
έπιτυχία. Κρατώντας τό τηλεγράφημα στά χέρια, 
τό διάβασε στήν άγορά, άνεβασμένος σέ μιά καρέ
κλα, έπειτα ήρθε στό σπίτι του, κάνοντας άέρα’ μέ 
τόν παναμά του.

Ό  λοχαγός όλόγρος άπό τον ιδρώτα, πηγαινοερ
χόταν στό δωμάτιό του.

Ά πό τό άνοιχτό παράθυρο φαινόταν ό κάμπος 
πού σώπαΣε σκοτεινός, ένώ άπό τή θάλασσα έφτανε 
μιά σιγανή βουή. Κάποιο φώς χυνόταν άπό τή 
σχισμάδα ένός κλεισμένου παραθυριού κοντινού σπι
τιού κι’ έμοιαΣε σα ν ’ άγρυπνοΰσε προσμένοντας κάτι.
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ΆνοϊΕε σιγά ή πόρτα.
Μιά πνοή γυναικείας μυρωδιάς σκορπίστηκε στήν 

κάμαρα κι’ ό άσπρος ίσκιος τής ΡόΙας, γλύστρησε 
φοβισμένα. Τά γυμνά μπράτσα της σήκωσαν τά 
μαλλιά της, που κατρακυλοΰσαν στούς ώμους.

— Ρό£α . .  μήν άκουσε κανείς . . πρόφερε σιγά ό 
λοχαγός καϊ τήν έσυρε κοντά του.

Εκείνη άφεθηκε νά συρθεί.
Βαθύς άνασασμός ώγκωσε μόνο τό στήθος της.
Ήσυχία άπλωνόταν σ ’ δλο τό σπίτι.
Ή βουή τής θάλασσας έφτανε σβησμένη.
Ύ σ τ ε ρ ’ άπό λίγες στιγμές, τά χείλια της ψιθύ

ριζαν μέ τόν πυρετό τοΰ πόθου, πού τρικύμιΣε τό 
κορμί της, σά νά πάλευε μ’ αύτό μιά ήμερη, άφωνη 
πάλη.

— Δέν Εέρω τϊ μέ φέρνει κοντά σου, έτσι άσκεφτα 
δμως νομίίω, πώς δέν πρέπει νά χωριστούμε πειά . .

— €ϊνε και δική μου άπόφαση αύτό, άπάντησεν 
δ λοχαγός μέ χαμηλωμένη φωνή.

— Εινε τρέλλα άραγες αύτό; ειπεν ή ΡόΙα, σά 
νά Σάρωσε τήν δψη της, μιά άνήσυχη σκέψη.

Ό  χαϊδευτικός τόνος τής φωνής τοΰ λοχαγού, 
σάν τόνος παληοΰ ήθοποιοΰ, τής άπάντησεν, άργά 
καί χαρούμενα.

— €ϊνε τόσο ωραίο . . γιατί εινε ένοχο.
Σωπάσανε.
— Φυσάει μακρυά; ρώτησε σέ λίγο ή Ρόία. Καί 

άφουγκράστηκε.
— "Οχι . . εινε ή θάλασσα.
— "Αν μάς έπιαναν;
— Άλλά πώς μπορεί. .  Τό δωμάτιο εϊνε κλειστό..
— Ά φ η σέ με νά φύγω . .  εΐπεν άΕαφνα.
Κι’ έκανε νά σηκωθεί.

'Ο  λοχαγός τήν κράτησεν άπό τά γυμνά μπράτσα.
— ΡόΣα . . άλλά ήρθες τώρα, άγάπη μου . .
— Φοβάμαι . .  κλείσε τό παράθυρο.
Ό  λοχαγός σηκώθηκε κι’ έκλεισε τό παράθυρο 

δίχως θόρυβο. "Οταν γύρισε κοντά της, άκουσε τήν 
ανάσα της, πού βγήκε βαθειά.

— Τό φθινόπωρο . . θά μάς βρει μαΣύ, τής εϊπε, 
ένώ εκείνη έγερνε τό πρόσωπό της στόν ωμό του.

Κι υστερ άπό λίγο φιλώντας τά κλεισμένα ματό
κλαδα, πού ή πλατειά βλεφαρίδα τους, έδινε στό 
πρόσωπό της, τήν παθητικήν έκείνην έκφραση πρό- 
στεσε :

Μή συλλογίζεσαι τίποτα . . . .  Σ ’ άγαπώ τόσο ..
— Σ ' άγαπώ . . Εαναεΐπεν καί ή φωνή του σά ν ’ 

άκουόταν άπόμακρα. Σώπασαν γιά πολλήν ώρα.
. . Τό σώμά της πάλευε νικημένο πειά. ‘ Ολοένα 

ή δύναμή του Εεψυχοΰσε μέσα σέ κομμένα λόγια και 
στό δυνατό χτύπο τοΰ αϊματος

ΆΕαφνα μιά φωνή στριγγή γιόμισε δλο τό σπίτι, 
μιά φωνή, πού Εέσπαγε λυπητερά και άγρια.

— ΡόΣα . .  φώναΕεν ό λοχαγός σά νά ΕεχνοΟσεν 
δλα γιά μιά στιγμή.

Και στάθηκε μέ τρόμο μπροστά της, καθώς τινα
ζόταν τό κορμί της . .

Ή φωνή έΕακολουθούσε νά γιομίΖΙει τό σπίτι. Και 
τώρα φαινόταν δτι άναδινόταν ό αχός της, άπό 
παντοΰ κι’ έσμιγε μέ τά γρήγορα τρομαγμένα βήματα, 
πού φτάνανε δΕω άπό τήν πόρτα τής κάμαρης τοΰ 
λοχαγοΰ.

Ά θή  νο.
Α. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

(Βινιέτα Ν. Γώγον.)

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ν

Σά μιά πελώρια μαργαρίτα πρόβαλε 
άνάμεσα ά π ’ τά έλατα ή Σελήνη 
Κοίτα. Τά φύλλα άσήμισαν του πλάτανου, 
ΤΤού γέρνει άπάνου άπ ’ τή λαλοΰσα κρήνη.

Σά φιλντισένια φαίνονται τά λούλουδα 
στού περβολιού μας τις περιπλοκάδες.
Καί, κάτου άπό τά δέντρα τά βαθήσκιωτα, 
λές ΕαναΣοΰν άπόψε οί Ναϊάδες.

VI

Στήν άκρη στό ποτάμι θά καθίσουμε 
νά ίδοΰμε τή Σελήνη, πού όπαλλένια 
στά ήσυχα νερά του καθρεφτίζεται 
μέσα άπό τά καλάμια τάσημένια . . .

Σάν άπό άχάτη άπόψε εΐναι τά μάτια σου 
καί σάν ένα άγριο κρίνο είναι ό λαιμός σου 
’Απ ’ τά μαλλιά σου κάτι ο! σκιές έπήρανε 
καί τό φεγγάρι , κάτι άπό τό φ ώ ς σου .---------

νιπ
Μαρία, οί μαργαρίτες, κοίταΕε, άνθισαν 
κ’ έχουνε πλημμυρίσει τά λειβάδια.
Κάτου ά π ’ τόν ήλιο ολόχρυσες ,φαντάΣουνε 
καί φαίνουνται σάν άστρα ώχρά, τά βράδια.

Έλα, μέ μαργαρίτες νά στολίσουμε, 
δίπλα άπό τό τό ρυάκι, τά μαλλιά μας 
κι άλλες μές στά νερά του νά μαδήσουμε 
παιγνίδι καί θυσία τοΰ έρωτά μ α ς . -----------

X

Τό δειλινό, τό δρόμο άγάλια πήραμε, 
κρατώντας ταπεινά τοΰ άγροΰ λουλούδια 
Κρυμμένα μές’ στά δέντρα τά μυριόκλωνα, 
γιά μάς τονίΣουν τά πουλιά τραγούδια

Καί δώ, πάνου στό λόφο, πού σταθήκαμε 
ή γή σά  μιά θυσία μάς υψώνει.
Κ’ έτσι άγκαλιασμένους, άπό πάνου μας 
μάστέρια ό ουρανός μάς στεφανώνει.

XII

ΚοίταΕε: ώς πέρα δ κάμπος ήλιοφλόγιστος. 
Δίπλα στά ρείκια οί παπαρούνες γέρνουν. 
Καθώς πετάνε οί μέλισσες στά λούλουδα, 
λές, πώς κρυφά μιλήματα τούς φέρνουν.

Κάποια χαρά μεγάλη μές στά στήθια μου 
νιόθω* λές μ ’ έχει ό ήλιος άγκαλιάσει.
— Έλα, στά μάκρη τών άγρών νά τρέΕουμε 
καί νά κρυφτούμε στά βαθήσκια δάση.

’Αθήνα
Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΠΑΡΙΖΙΑΝΙΚΟ
Μεγάλη χαλωβΰνη βας νά μοϋ ζητάτε ΰτίχονς 
Γιατί μ ’ αρέσει, αγαπητοί, νά βλέπω τυπωμένο 
Ίονομά μου. Κ ι οΰο μικρή κι οαο χαϊ μάταιη ν&νε 
Τέτοια χαρά, τί το 'όφελος νά την περιφρονήσεις;

Όμως αάν τι xαί νά βας πώ πού πάω νά γένω χτηνος; 
"Αχαρα μέβα βτά autobus περνά ή πολλή μου ή μέρα 
Κι 6 μαϋρος τούτος ουρανός δεν χατεβάξει ιδέες.
Προχτές χυττοϋβα: αγάλματα γυμνά ποχονν βτημένα 
Κι αυτοί οί φρανταέζοι! "Οπου νά &ές, βτήν "Οπερα,

βτό Αοϋβρο.
Μ ε τούτη τήν ψιλή βροχή πώς &ε να τουρτουρίζουν!
Καί πήγε δ νοϋς μου πώς αύτοί — νάταν η ξούλια ψώρα — 
Α π' τούς Αρχαίους "Ελληνες τ ’ αγάλματα μιμούνται,
Κι αλίμονο αν είδε καί πότες τή ζωντανή τή γύμνια 
Τέτοιος χατβούφης ουρανός, βαρύς βάν τό δικό τους.
Κ' εμείς, οί «Νεώτεροι"Ελληνες» φορέβαμε οπως οπως 
Τά φράγχιχα φορέματα χαϊ ξεβρωμολογονμε 
Μέβα βτ'ον ήλιο πού διψά τή γύμνια τή λεβέντρα.
Σάν τέτοια μοϋ ήρ&ανε ατό νοΰ χ’ νβτερα τό ηνρα γοϋβτο 
Νά βας τά πώ αε πλαδαρούς δεχαπενταβυλλάβους.
Πήτε μου πώς βας φαίνεται; Μ ήν εϊνε Ιδέα; . . . Αε ξέρω.

( Φυλάγω μες τά βτή&ια μου μιά άμέτρητην άγάπη 
Γιά χείνονε πού 9άξερε πώς νά μοϋ τή γυρέψει,
Μά δεν τόν ηυρα χαί &αρρώ πώς μήτε &ά τον ενρω.)

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ Ο ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ



ΝΕΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
η

Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Μηρός ατά καράβια
πού άκόμα άνατριχοΰν
άπό τών τρικυμιών τά αφιχταγκαλιάσματα,
απάνω στις ηλιόλουστες προκυμαίες,
στοιβαγμένα τά μνρα πού ευωδιάζουν,
πού έχουν ονόματα γλυκά οάν rig κόμες τών γυναικών,
και τά παράξενα μπαχαρικά,
πού έχουν όνόματα γιαλιΟτερά, σάν τη φωτιά.

Οί χουρμάδες, τάράπικα καρίόια, 
οί βαρείες άρμαθειες άπό μπανάνες, 
τά λεμόνια
βτοιβαγμενα μπρος ατά καρα 
πού θά τά μεταφέρουν
βτον ίσκιο τον απελπιστικό τών άποθηκών. . . .

Κι άβριο και τις άλλες ολες μέρες 
όπως τούς μήνες πού περάβαν 
θά ξανάρχεται ταχτικά 
νά κοιτάζει τά κατάστιχα . . .

και νά ίαίρεις πώς εχει παραμυθένια νησιά, 
ή Σικελία, ή Γιάφα, ή Ταχίτη, 
ή Κεϊλάνη, ή Μάλτα, ή ΜανταγκαΟκάρη . . .
—  Οί ακολουθημένες συλλαβές
λες κ είναι ψίθυρος προσευχής — . . .
Και νά ξαίρεις πού άπό δώ φεύγουν, 
όλοι τής θάλασσας οί δρόμοι . . .
'Η  'Ελλάδα, η ’Ισπανία, η Τουρκιά 
ή ανατολή, η 'Αφρική, η μακρινή 'Ασία 
εϊναι στήν άκρη τών γραμμών 
τοΰ αόρατον κα'ι μυθικόν συμπλέγματος.

Ό δημαρχιακός υπάλληλος,
αφήνει κα'ι σφυρίζουν οί σφυρίχτρες τών βαποριών . . _
Καμιά άγκυρα^πού άνασέρνεται,
δε θά τόν τραβήξει άπό τήν ήσυχία του ποτέ.

Καφάσια στενά πού μέσα τους 
θλιβερά τραγούδια ζοϋνε 
ξινητεμένων πουλιών γεμάτο ζωή.
Οί ναύτες πισσώνουν τά σκοινιά, 
οί ψαράδες, άράθυμοι, απλώνουν τά πλεμάτια τους 
και τό δυνατό τραγούδι τών βιντΟιών 
ρυθμίζει τών άργατών τό πάνε κ ελα.

Ανάμεβα στις κάσσες, (frig κοϋφις και ατά βαρέλια, 
μαύροι, λεβαντίνοι, άραπάδες, 
γύρω ατά φορητά μαγεριά
οπου ψήνουν rut. μέσα στόν άνεμο, τά ψάρια καί τό

καλαμπόκι

Μέβα άπό τά μπάρια
με τις έπιγραφες πού βοϋ δίνουν
όρεξη γιά ταξιδιωτικές ερευνες
βγαίνουν μιά βόχα άπό άλκόλ
θόρυβος καβγάδων
καί ήχοι αρμόνικας

’Από τό άνοιχτό παράθυρο του απάνω ατό πόρτο 
τά βλέπει, τάκοϋει ολα αυτά τής δημαρχίας 6 υπάλ

ληλος . . .

Εγώ πού ζώ, μακριά άπό τών λημανιών τή γοητεία,
σ' άλλη πόλη οπου άρίφνητοι οί δρόμοι,
δκηματίζουν λαβύρινθους άπό τοίχους
καί πού νοιώθω άπό τώρα πού άνατριχώ,
τό νοΟταλγικό άνατρίχιασμα τών ταξειδιών
μόλις άκούαω τό σφύριγμα ένός εργοβταβίου,
δε θά μπορούσα ποτε ναμει δ υπάλληλος αυτός!

(Μετ. Κ. Π.) Olivier Realtor.1)

ΚΑΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Κάτι θλιβά πώς άγαπώ, παθητικά τραγούδια:
Ν’ άκούω σέ μι’ άκρη σαλονιού θλιβές νότες τού πιάνου 
πού μοιάζουνε θλιμμένα, λες, κα'ι κλαίγουν άγγελούδια... 
Νά μέ μεθάν, πώς άγαπώ καί στό μεθύσι πάνου 
γιά νά μέ θανατώνουνε, δμως γλυκά κι άγάλια, 
σάν βρίσκομαι σέ μιά θολή, θαμπόφωτη μιά σάλα 
στήν πιό θλιμμένη τής γωνιά.

Μά πιό μου άγαπημένος 
είν’ ό άμανές πού θενά πει, στό δείλι, έρωτεμένος 
ένας γλυκός τραγουδιστής σέ κάπιαν πού άγαπάει. .. 

Αθήνα ΔΗΜΟΣ ΠΟΜΩΝΗΣ

1) Τό παραπάνω άνέχόοτο ποίημα μεταφράΰτηκε μέ τήν 
άάεια τοϋ βννιργάτη μας κ. Olivier Realtor.

Μ ΙΑ  Μ Ε Ρ Α  Π Ο Υ  Θ Α Ρ Θ Ε Ί . . .
Τ ο ν  Ίη μ οβ θ ένη  Β οντνρ α .

Τό πετρέλαιο μάς είχε σωθεί κεϊχαμε άνάψει ένα 
παλιό λυχνάρι τού λαδιού, πού μάς βρίσκονταν 
κάπου. Τοχαμε βάλει στή μέση τοΰ τραπεΣιοΰ γιά 
νά φέγγει σδλους, μά ή φλόγα του τρεμόσβυνε κέ- 
κανε τά μάτια μας νά πονούν. Ή μητέρα κή μεγάλη 
άδερφή κεντούσανε, δπως πάντα, τά μικρά κοιμών- 
τουσαν στό ντιβάνι, ένώ έγώ έκανα τή συνειθισ- 
μένη δουλειά μου: αντίγραφα συμβολαίων, πού πλη
ρώνονταν πενήντα λεπτά οί τέσσερις σελίδες. Ό  
πατέρας δέν είχε έρθει άκόμα. —  Τό φυτίλι τοΰ 
λιχναριοΰ είχε κάνει μιά χοντρή κάφτρα, πού έβγαΣε 
έναν πνιχτικό καπνό, πού άνέβαινε ψηλά στό τα
βάνι καί γέμιΣε δλο τό δωμάτιο. Δ έ  μιλούσαμε κα
θόλου' ό καθένας ήταν άφωσιωμένος στή δουλειά 
του —  ψωμί είχαμε λιγοστό. Ό  φούρναρης τό πρωί 
κρέμασε στήν πόρτα του μιά ταμπέλα πουγραφε: 
«ΤΤοίστοσης  δέν  δ ο ί δ ε τ ε »  —  καί μοΰ φαίνεται 
πώς τήν κρέμασε έπίτηδες γιά μάς, γιατί χτές τό 
βράδυ πήραμε ψωμί βερεσέ. —  Π όσο κακό, μουκανε 
τάντίκρυσμά της. . . . Δέν είπα σέ κανένα τίποτα 
καί γιά νά μή δοθεί εύκαιρία νά τό μάθουν, έγραφα 
πιό γρήγορα κέκανα πολύ πιό άσκημα γράμματα από 
πρώτα, έτσι, πού νά μπορέσω νά φέρω ένα δλό- 
κληρο διπλό ψωμί αύριο. «Μά τόν άφεντικό μου δέν 
τόν συλλογίστηκα καθόλου. . . .  Ά ν  βάλει τις φωνές 
αύριο γιά τάσκημα γράμματά μου; . . .  άν δέ μοΰ... — 
"Οχι, όχι, . . .  καλύτερα νά μήν τά σκέπτομαι αύτά 
καθόλου. . .  —  Βλακείες! . .  .»

Τό λάδι δσο πάει καί λιγοστεύει καί φοβάμαι 
μήπως δέ μάς φτάσει. Κή μητέρα, φαίνεται, τό ίδιο 
θά σκέπτεται, γιατί τήν είδα κάνα-δυό φορές πού 
κοίταΣε τό λυχνάρι. Ή κάφτρα είχε γίνει τώρα πιό 
μεγάλη, κέβγαΣε πολύ περισσότερο καπνό. Τήν 
κούνησα κάνα-δυό φορές μέ τόν κοντυλοφόρο μου, 
μά δέν έπεσε. Νά τήν έκοβα δέ μποροΰσα -  τό 
φυτίλι δέ δάφτανε στόν πάτο τοΰ λιχναριοΰ. . . . — 
ΔόΕα τώ Οεώ! Οί οχτώ σελίδες τοΰ πρώτου τελεί
ωσαν! Τώρα τάλλο. — Ρίχνω μιά ματιά στό λυχ
νάρι κιάρχίΣω μέ άραιά, πολύ άσκημα γράμματα: 
«Έ ν Άθήναις σήμερον τή εικοστή τρίτη (23) Φε
βρουάριου τοΰ χιλιοστοΰ έννεακοσιοστόΟ.. .  .»

Ό  πατέρας έσπρωΕε σιγά τήν πόρτα καί μπήκε· 
Ψιθύρισε «καλησπέρα» καί μάς κοίταΕε. Τόν κοι- 
τάΕαμε καί μεΐς. Ή μητέρα κάτι θέλησε νά πεΐ, μά 
δέν άκουσα τίποτα- τά χείλια της είδα μονάχα πού

σαλέψανε. ΞανακοίταΕα τόν πατέρα. Αύτός κοίταΣε 
έπίμονα τό λυχνάρι, ένώ νά χείλια του τρέμανε καί 
δυό δάκρυα, σά δυό λαμπερές πέτρες, κρέμονταν 
άπ ’ τις άκρες τών ματιών του. . . .  Μοΰ ήρθε νά 
κλάψω κέσκυψα στά χαρτιά μου.. . .

Ό  πατέρας πήγε προς τό ντιβάνι, πού κοιμών- 
τουσαν τα μικρά. Ά π λω σε  τό χέρι του καί τά χάϊ- 
δεψεν απαλά στό κεφάλι. Ύ στερα έσκυψε καί τά 
φίλησε. Ή μεγάλη άδερφή γύρισε καί τόν κοίταΕε 
κεϊδα τό άδύνατο στήθος της νάνεβοκατεβαίνει γρή
γορα κάτω άπ ’ τήν κλαρωτή πόλκα της.. . . Κάποιο 
παλιό ρολόϊ, πού μάς είχε άπομείνει, χτύπησε όχτώ. 
‘Η μητέρα σήκωσε τό κεφάλι της κείπε:

— ’€λάτε . . . Ά φήστέ τα λίγο νά φ άμε.. . .
‘Η άδερφή κάρφωσε τή βελόνα καί μάΣεψε τό 

κέντημά της, κέγώ μάΣεψα τά χαρτιά μου. Πήγα καί 
κάθησα παράμερα γιά νά στρώσουν τό τραπέΣι.. .  .

Σέ μιά γωνιά τής κάμαρας είδα τή φουφοΰ, πού 
μαγειρεύαμε κάποτε, κατάμαυρη, πού μουκανε τήν 
έντύπωση μιάς γυναίκας ντυμένης πένθιμα ρούχα, 
πού κάθεται συλλογισμένη. ΚοίταΕα πάρα πάνω 
κεϊδα — σάν γιά πρώτη φορά — τόν τοίχο κατά- 
μαυρο ά π ’ τόν καπνό καί τό τΣάμι τό σπασμένο 
δίπλα, πού χρησίμευε γιά καμινάδα. Δίπλα, άπάνω 
σένα μπαοΰλο, βρίσκονταν μισό ψωμί, πού μου θύ- 
μησε τήν ταμπέλα τοΰ φούρναρη. . . .

Ό  πατέρας καθόταν στήν άκρη τοΰ ντιβανιοΰ 
συλλογισμένος. Τά μάτια του ήταν βουρκωμένα καί 
τά χείλια του, μού φάνηκε, πώς ψιθύριΣαν τή συνει- 
θισμένη του φράση: «Οάρθει καί γιά μάς μιά καλή 
μέρα!»

Τό πρωί Ξεκίνησα γιά τή δουλειά μου γεμάτος 
φόβο. Δέν Εέρω. . . . Σδλο τό δρόμο άνοιγα τά χαρ
τιά καί κοίταΣα τά γράμματά μου, πού μοΰ φαίνο
νταν δλο καί πιό άσκημα- κάνα-δυό φορές μάλιστα, 
νόμισα πώς δέν ήταν γράμματα, παρά κάτι μελανιές 
πού γέμιΣαν δλο τό χαρτί. Κάποιο ρίγος ένοιωσα 
σδλο τό κορμί μου: «Ά ν  δέ μέ πλέρωνε;. . . Ά ν  
μουλεγε νά τοΰ πληρώσω καί τά χαρτόσημα;. . .»  
Αύτά σκεπτόμουν, ένώ έβλεπα γύρω μου τόν κόσμο 
νά περνάει γελαστός, χαρούμενος. Μιά ρομβία άπέΕω 
άπό ένα καπελλάδικο, είχε άρχίσει άπό τώρα τό τρα
γούδι της, ένα τραγούδι εύθυμο, πού μοΰ θύμησε τό 
γέλιο μιάς φιλενάδας τής άδερφής μου. . . .  Τό μυαλό 
μου δμως δέ μποροΰσε νά ησυχάσει: «Ά ν  δέ μέ 
πλήρωνε;. .  . Ά ν  . . . »  — “Ολο αύτό σκεπτόμουν. 
Γιά μιά στιγμή μοΰ ήρθε νά γυρίσω πίσω: »νΟχι, 
δχι . . . καλύτερα νά μήν πήγαινα καθόλου . . . κα
λύτερα.» Τό κεφάλι μου βούιΣε. Αναποφάσιστός



στάθηκα μπροστά στή βιτρίνα τοΰ καπελλάδικου. 
Μιά κόκκινη κορδέλλα, πού ήταν κρεμασμένη άνά- 
μεσα στά γυναικεία καπέλλα. μούδωσε τό θάρρος 
νάλλάΕω γνώμη: «’Όχι,, δχι . . . θά π ά ω ! . . . »  — 
ΈβηΕα: «ΚΓ άν μοΰ πει τίποτα, θά τοΰ πώ: — 
Κύριε προϊστάμενε! . . . νά σάς πληρώσω δ,τι σάς 
χάλασα!» Και θάβαΣα τό χέρι στήν τσέπη μου, και 
θάβγαΣα τά λεπτά πού πήρα χτες, καί θά τόν πλή
ρωνα! “1 στερα θάκανα μιά βαθειάν ύπόκλιση καί 
θάφευγα. . . .

"ΕσπρωΕα τρέμοντας τήν πόρτα καί μπήκα.
Αύτός καθότανε στό γραφείο του καπνίΣοντας καί 

διαβάΣοντας κάτι. Έβγαλα τό καπέλλο μου καί τέν
τωσα τό χέρι μου πού βαστοΰσε τά χαρτιά. Μουρ- 
ρι£ε μιά γρήγορη ματιά ψιθιρίΣοντας «καλυμέρα» κι- 
άπλωσε νά τά πάρει . . . Τό ϊδιο ρίγος, δπως πρίνι 
ένοιωσα στό κορμί μου. Ύ ετερα θυμήθηκα τήν κόκ
κινη κορδέλλα. . . .  Έσύφρωσε τά φρύδια του, έκανε 
κάποιον μορφασμό καί φώναΕε:

— Τί . . . τί εΐναι αύτά; . . . Πώς διάβολο τά κα- 
τάφερες! . .  .

Ή καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Αύτός μέ κοίταΣε 
κατάματα θυμωμένος. €ΐπα:

— Ξέρετε . . . τό πετρέλαιο. . . .
ΆνοιΕε τό στόμα του καί σηκώθηκε φωνάΣοντας:
— Φύγε . . . φύγε, παλιάνθρωπε! . . .
Ή κόκκινη κορδέλλα μοΰ σκέπασε πάλι τά μάτια. 

Έκανα μιάν ύπόκλιση κϋστερα γλύστρησα έ£ω . . .

Περάσανε χρόνια πολλά άπό τότε, έτσι, τό ένα 
πιό δυστιχισμένο άπ ’ τάλλα. Τώρα δέν είχε ποτέ 
σχεδόν πετρέλαιο ή λάμπα. . . . Μόνο τό λυχνάρι 
πότε-πότε μάς έφεγγε μέ τήν κόκκινη κάφτρα του, 
πουβγαΣε έναν πνιχτικό καπνό, πού γέμιΣε δλο τό 
δωμάτιο. — Ή μητέρα κή άδερφή κεντούσανε πάντα. 
Τά μικρά δέν κοιμώντουσαν πιά στό ντιβάνι κιουτε 
έγώ έγραφα συμβόλαια: "Ημουν τώρα σέ μιά φάμ
πρικα! — Ό  φούρναρης είχε άκόμα, άπό τότε κρε
μασμένη τήν ταμπέλα κή φουφοΰ καθόταν πάντα 
μαΣεμένη καί θλιβερή στή γωνιά της.

Ό  πατέρας πολύ άδύνατος πιά, πέθανε μιά χειμω
νιάτικη νύχτα, πού δέν είχαμε ουτε λάδι στό λυχνάρι 
κετσι δέ μπόρεσα νά τοΰ κλείσω τά μάτια, πού 
μείνανε άνοιχτά καί γυαλίΣανε. . . .  Τήν ώρα πού 
Εεψυχοΰσε, μάς φώναΕε κοντά του, κι άνάμεσα στό 
βουιτό τοΰ άγέρα, πού λύσσαγε κείνη τή νύχτα, 
μπορέσαμε νάκούσουμε τά στερνά του λόγια:

«Θάρθει καί γιά σάς μιά μέρα!» — -------
Αθί'να ΝΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΣΑΝ Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι . . .

— — "Οχι, μήν άνάβεις τή λάμπα άκόμα. Τό 
γλυκό φ ώ ς πού χύνουν γύρω μας τ ’ άναμμένα Εύλα 
τοΰ τΣακιοΰ μάς φτάνει . .  Έλα κάτσε κοντά μου 
σ ’ αύτό έδώ τό σκαμνί πού βρίσκεται στά πόδια 
μου κι άκούμπησε τό Εανθό σου κεφαλάκι στά γόνατά 
μου. -  ’Α! έτσι μπράβο — —

— Τί μάς νοιάΣει άν έ£ω βρέχει κι άν εΐναι 
παγωνιά; . .

Καί τώρα ένα παραμΰθι θά σου πώ γιά νά πε
ράσει ή ώρα' ένα παληό παραμΰθι Εεχασμένο.

— «Μιά φορά κι έναν καιρό ήταν ένας νηός πού 
άγαποϋσε τρελλά μιά κοπέλλα μέ μεγάλα γαλανά 
μάτια καί Εανθά μαλλιά, σάν τά δικά σου. Κ ’ εκείνη 
τόν άγάπησε πολύ κι δταν υστέρα άπό λίγο καιρό 
παντρευτήκαν ήταν οί πιό ευτυχισμένοι άνθρωποι 
τοΰ κόσμου.

Μιά μέρα δμως μέσα σ ’ ένα συρταράκι τής γυ
ναίκας του, 6 νηός βρήκε ένα γρά μ μ α  »

Μά γιατί τρέμεις έτσι άγάπη μου; μήπως κρυ
ώνεις; "Οχι; Καλά.

— « Σ ’ αύτό λοιπόν τό συρτάρι, δπως σοΰ είπα, 
βρήκε ό άντρας της, μιά φορά, ένα γραμματάκι άπό 
κάποιον πού τής έγραφε πώς τήν περίμενε σπήτι 
του τήν τάδε μέρα, τήν τάδε ώρα . . .

ΔιάβαΣε καί ΕαναδιάβαΣε τό καταραμένο εκείνο 
χαρτί καί δέν πίστευε τά ίδια του μάτια. Τό μόνο 
πού τόν Εαλάφρωνε λιγάκι ήταν πώς καθαρά σ ’ 
αύτό φαινότανε δτι ή γυναίκα του δέν τόν εϊχ’ 
άπατήσει ώς τά τότε — —

Δέν τής είπε τίποτα, μόνο περίμενε μέ πόνο τήν 
ώρισμένη μέρα. — Καί ήρθε . . Ήταν μιά μέρα σκο
τεινή καί παγωμένη σάν τή σημερνή . . . »

— Μά γιατί δακρύΣεις; Τόσο πολύ σέ συγκινεΐ 
τό παραμύθι μου;

— «Τέλος έφτασε κι ή ώρισμένη ώρα. Μπήκε 
άΕαφνα στήν κάμαρά της καί τή βρήκε έτοιμη γιά 
έ£ω. Μέ σβυσμένη φωνή άπό θυμό τή ρώτησε που 
πήγαινε καί κείνη τοΰ άπάντησε μέ ταραχή: — Σέ 
κάποια φίλη . .  . Τά μάγουλά της δμως γίνανε κατα- 
κόκκινα καί τά μάτια της, τά γαλανά, δέν μπορού
σανε νά κυττάΕουν τά δικά του — —

Ή ψευτιά της ήταν Σωγραφισμένη στό πρόσωπο. 
"Α! θά τή σκότωνε ά π ’ τό θυμό του . . μά τήν 
άγαποϋσε πολύ — τόσο πολύ άλλοίμονο — πού 
χωρίς μιά λέ£η νά πει, έβγαλε τό καπέλο της ά π ’ 
τό κεφάλι, τή φίλησε στό μέτωπο κοντά στά χρυσα

φένια τά μαλλιά, τήν πήρε άπ ’ τό χέρι καί κάθησαν
κοντά στό τΣάκι δπως έμεΐς τώρα, χωρίς φώς·
τή φίλησε στό στόμα, έτσι — δπως έγώ τώρα φιλώ 
έσένα καί τής είπε-

« — Σέ συγχωρώ.» ----------- »
— Μά γιατί κλαΐς; γιατί Σητάς συγνώμη; Μήν 

όρκίΣεσαι . . Τό Εαίρω πώς δέ φταις, πώς δέ θά τό 
Εανακάνεις. Τό παραμύθι τέλειωσε- — άς τό Εαχά- 
σουμε . . .

Πόλη. ΕΛΕΝΗ ΙΒΡΑΚΗ

ΑΝΘΗ ΜΑΡΑΜΕΝΑ
’Α νθ ρ ω π ο ί είμ’ ή αποββνμένη φλόγα  
KC είμαι κι η τέφρα ολω ν τώ ν ναώ ν βας 
Καϊ καραβιών β νντρ ίμ μ α τα  ηελάγω ν  
Κ αταχωβμένος τά φ ος τώ ν  ϋ'εών βας.

Ά ν ’&ρώποι τό έρείπιο είμαι μόνο  
π’ αχνίζει μιά π ολύχρονη  λαμπράδα  
βτ'ις πέτοες π ο ν  ψυχές είν ’  πεθαμένες  
Κι είμαι ή άποββνβιιένη βας λαμπάόα.

Σ τη  βτάχτη  μ ο ν  άνθρω π οι μ όν ίόητε  
Κάποιων είόόλων τ ανάλαφρα αχνάρια  
Κάποια πατήματα  κάποιωι> Ν εράϊόων,
Σ ε μένα πάτηβαν Π όνοιν ποδάρια.

Κ ι ό χρόνος χάθηκε βτά  β ολ ικ ά  μ ον  
Και βόγγηζε η ζωή σάν  Προμη&έας.
’Ελάτε, αν&ρώποι, ενα παιάνα βτηβτε 
Μ ιάς κόρης χαρωπό έπιτάφιο ωραίας.

Κ ι απάνω μιά βπονόή  νά  χηβτε έλάτε 
λατρείας ολω ν τώ ν  μικρών είόόλων  
Π ο ϋ  τρ ιγ ν ρ νο ϋ ν  βάν τ ις  βκιες μαζί μ ον  
Χ ϋ β τε  βπ ονόή  τώ ν  πεθαμένω ν ολων.

Ά&ήνα.
ΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΟΠΟΤΛΟΣ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΔΑ
Στονς στοχασμούς μον αναρριγούν ώς πλούσια, εξαίσια ρόδα 
Mh τόν ανάλαφρο ρυ&μό μιας μελωδίας γλνχιας 
Οί που είδα κάπου νά περνούν νωχείιχά κυρίες

Κ ’ ήτανε κάποιες ώς σκυφτές, θλιμμένες Παναγίες 
Με ρόδα όλάβπρα, ευγενικά ατά χέρια τά λευκά.
Κ ’ ήτανε κάποιες ατών καημών ώς νάπιανε τή βρύση,

Νά ξεδιψάσαν ατό πικρό τής 'Αγωνίας με&ύσι
Κα'ι βράδια πλή&ια νά εζησαν σε σκοτεινούς ναούς —
— Κι οπού περνοϋβαν ρόδα ωχρά ηταν στρωμένα κάτου.

Κ ' ήτανε κάποιες ως βαριά ατά ορμητικά φτερά τον 
Νά τ'ις έλίκνιΟε ό βοριάς αψιάς άπο&υμιάς —
— Μ ’ ενα φλογάτο διάβαιναν ρόδο σ τ ’ άΰτή&ι άπάνου

(’Άν&ια φευγάτα απ' τό λαμπρό σεράί ενός Σουλτάνου, 
Πουλιά ταξιδεμένα άπό μιά στοργική φωλιά).
Κι άκόμα οί πιό μου προσφιλείς ρομαντικές παιδούλες,

Οί άπλες τών πρώτων μου καιρών χαμένες άγαπουλες 
Μ ’ ενα μπουμπούκι ρόδινο ατά σκοτεινά μαλλιά 
Μ οϋ γνέφουν τώρα απ' τών σκιών τις μακρισμένες Θουλες. 

Ά 9 ή ν α
ΙΩΑΝ. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

EDMOND HARAUCOURT

ΓΚΡΙΖΑ ΟΝΕΙΡΑ
’Έλα μεα' τό βα&ύ μυστήριο τών αργών βραδιών, 
στόν γκρίζο άγέρα τών βραδιών, τών γαληνών κι’ αβέβαιων, 
τών βραδιών πον άσυλα βα&ειά τά ήρεμα κάνουν δάαη 
γιά τούς μεγάλους ερωτες κα'ι τίς μεγάλες &λίψεις . . .

Πιό κρνα εΐναι τά μάτια σου σάν ό ουρανός ωχραίνει. 
ίϊ πόσο είναι τοϋ καναλιού οί άντιφεγγες 9λιμένες\ 
λες ’/.είναι άπό μάργαρο και όπάλι κάποια λίμνη 
που ό ουρανός απάνω της σκορπίζει άν&η άμε&νατου.

Στά βουνά βρέχει γαλανά λουλούδια μαραμένα, 
άτμο'ι τραβιούνται αγά λινά, πάνω άπό τά βουνά' 
έχουν θερίσει τους αγρούς, τά στάρια έχουν μαζέψει' 
κέμεΐς όπου άγαπιόμαστε γιατί και νά πονοϋμε;

Στήν μαλακιά κατατομή τών στεγών και τών δέντρων 
ξεχύνει τέφρα τό φεγγάρι τώρα που προβάλλει, 
και οί τετράγωνοι άγροί σάν μάρμαρα έκεΐ μοιάζουν 
ένός μεγάλου όπου &ά κατεβεΐς νεκροταφείου . . .

Τόν &άνατο τόν νπνο καϊ τή νύχταν άγαπάς; 
άγαπάξ περισσότερον άπ’ τά φιλιά τή λή&η; 
τό ξέρω πού δεν έχουν πιά τοϋ ξυπνημον τή φρίκη!
Ελα γλυκά νά κοιμη&ής ατά ήσυχα μέσα δάση.
(L’ame nue)

Ά&ήνα. ΠΑΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΒΙΑΣ
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΔΥΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΝΕΟΙ1)
Ά ν  ειπώθηκε, μέ αρκετή ασέβεια, γιά τούς Kou; 

Kot,? Maurice Ravel και Strauvinsky, πώς δέν εϊτανε 
παρά «παραφυάδες» τοΰ Debussy, είναι δμως μέ 
μιά προσωπικότητα τόσο λυτρωμένη, πού, μολονότι 
νέος άκόμα, εύκολα μπορούν καθημερνά νά βλέπουν 
τό πόσο πληθαίνουν οί μιμτητές τους. Αύτοΐ οί δυό 
είναι, πού τούτη τή στιγμή, δπως φαίνεται, εΣασ- 
κούν τήν πιό φανερή έπίδραση στούς νέους γάλ- 
λους μουσικούς,

Ό  Maurice Ravel πολλές φορές έλαβε μέρος στό 
διαγωνισμό γιά τό Prix de Rome, μέ διάφορα άπο- 
τελέσματα. Τόν καιρό έκεΐνο γιά πρώτη φορά έδειΞε 
δημόσια τήν προτίμησή του στό χιούμουρ- πραγμα
τικά, δημοσίεψε τά δροσολουσμένα «Jeux d’eau» 
πού άποκαλύπτανε τήν άληθινή ιδιοσυγκρασία τού 
δημουργού τους, τή στιγμή έκείνη άκριβώς πού τά 
σοφά μέλη της επιτροπής εϊταν νά δώσουν τήν άπο- 
φασή τους.

ΎπήρΞε άρνητική γιά τό νεαρό συνθέτη' είναι 
πιθανό οί έΕεταστές νά σχέτισαν τά «Jeux d’eau» 
καί τό έργο μέ πολύ διαφορετικό χαραχτηρα — πού 
ύποβλήθηκε στήν κρίση τους. Ά πό τή μέρα έκείνη 
χρονολογείται ή διασημότητα τού κ. Ravel.

Συχνά μιλήσαν άπό τότες γιά τις τάσες του προς 
τις άκροβασίες. . . .  Θά χρειάζονταν ν ’ άποδειχτεΐ.
. . . ’€ν πάσει παριπτώσει, πόσοι άκροβάτες θά 
βάζαν τά γιαλιά σέ πολλούς καθηγητές! . . . Τό 
ριψοκινδύνευμα είναι ίσως άλλωστε τό στερνό κα
ταφύγιο τών άνθρώπων τοΰ πνεύματος. . .

Μά αν ό συνθέτης τοΰ «l’Alborada del Gracioso», 
τών «Histoires naturelles», τής «Heure Espagnole» 
— τό χαριτωμένο αύτό κι ευχάριστο άριστούρ- 
γημα. —, δίχως, άντίρρηση, μεταχειρίζεται τήν εΐρω- 
νία, μέ μιά λεπτότητα δλο τάκτ, δέν μπορεί πάλι 
κανείς νάρνηθεΐ τήν πολύτιμη αίσθαντικότητα πού 
μόλις κρύβεται σέ πολλά άπό τά έργα του, καί πού 
Ξεχειλίζει στόν «Δάφνη καί τή Χλόη»' ουτε μπορεί 
κανείς ν ’ άρνηθεϊ τό συγκεντρωμένο λυρισμό τής 
Ά σίας . . . Asie,

Vieux pays merveilleux des contes de uourrice 
ou dort la fantaisie comme une imperatrice 
en sa foret tout emplie de mysteres. . . .

1} Μεταφρασμένο μέ τήν fibeia τοΟ συνεργάτη μας κ. 
Carol Berard.

Ή Ά σία , είναι ένα προσκάλεσμα γεμάτο πάθος γιά 
ταΞίδια, είναι ή νοσταλγία τών νησιών πού είναι μέσα 
στά λουλούδια, τά μελαχροινά πρόσωπα μέ τά λευκά 
δόντια, οί πριγκηπέσες μέ τά φίνα τά χέρια. . . .  Οί 
ρυθμοί καί οί ήχοι γίνονται ένα μέ τις έντυπώσεις 
καί τά τοπεία, ή όΕύτητα τής μουσικής συγκίνησης 
άκολουθεΐ τό κείμενο μέ μιάν έΕαιρετική άκρίβεια* 
πάς, άπό τήν Περσία στή Δαμασκό, άπό τις ’ Ινδίες 
στήν Κίνα . . . καί κεταλαβαίνεις πώς ό κ. Ravel 
είναι ένας θαυματουργός, ένας μάγος πού τό μαγικό 
ραβδί τής ορχήστρας του γεννάει κόσμους άπό συγ
κινήσεις. . . .

βάτανε άστεΐο νάθελα νά Εαναπαινέσο έδώ, ύστερα 
άπό δσα καλά ειπωθήκαν, τήν άρχιτεχτονική τής 
«Σονατίνας«, τών «Vaises nobles et sentimentales», 
τοΰ «Gaspard de la nuit», τής «Rapsodie espagnole» 
ή τοΰ «T rio», ή τοΰ «Tombeau de Couperin». . . .

Τό ταλέντο τοΰ Maurice Ravel, δν δέν βασί
ζονταν, πρώτα-πρώτα, στήν άσύγκριτη μουσικότητά 
του στή σοφή του έφευρετηκότητα νέων άρμονικών 
συνδυασμών., θά άποκαλύπτονταν μέ τή δεΕιότητα 
πού έχει νά σμίγει τό άστεΐο μέ τό σοβαρό.

Ή μουσική τοΰ Κ™ Igor Stravinsky — ό κόσμος 
δλος τό Εαίρει — δέν είναι καμωμένη γιά νάρέσει 
σέ κείνους πού συνείθησαν νά έτοιμάζουν τά άκόρντα, 
σύφωνα μέ τά βιβλία τής μουσικής πού υποδεικ
νύουν στά Ώδεΐα, καί πού δέν άναγνωρίζουν καμία 
ά£ία σέ έργα πού δέ γραφήκαν κατά τόν τρόπον 
αύτό.

Ό  άνθρωπος πού έγραψε «L ’oiseau de Feu», »Pe- 
trouchka», »les Abeilles», «le Feu d’Artifice», «Le 
Sacre du Printemps», »le Rossignol», είναι ένας 
μουσικός φαντασμαγορικός' δέν έλαβε ούτε κάν 
ύπόψει του τις παιδαγωγικές συμβουλές. Τό άπρόο- 
πτο τών ύπερδιάφανών του συνηχήσεων, πού κά
ποτε, παρουσιάζουνται στή μέση άκριβώς ένος χάους 
φανταχτεροΰ άπό παρηχήσεις, ένός Εεφαντώματος 
άπό χρωματικά πλούτη, άποδείχνει Εάστερα, μέ τόν 
τρόπο πού τά μεταχειρίζεται δλα τούτα, πώς δ κ. 
Stravinsky, παρ’ δλη του τήν έπιστήμη, δλη του τή 
δεΕιότητα, μένει ένας πρωτόγονος, ένας βουνή- 
σ ι ο ς ! . . .

Ή σκληρότητα, ή τραχύτητα τοΰ «Sacre da Prin- 
tenips» σοΰ Ευπνοΰν θύμησες μιάς βάρβαρης έπο- 
χής, μιάς έποχής μέ πρωτόγονα ένστιχτα’ μέ τό 
συνδυασμό άπό πάρηχες νότες, μέ τό άλληλοχτί- 
πημα ρυθμών πολλαπλών, μέ τά τολμηρά effets τού 
κοντραπούντου, μέ τούς τόνους τούς διάφορους πού 
έρχουνται κάθε τόσο, ό μουσικός δημιουργεί, μιάν

άσυνείθιστη κίνηση, ένα άναστάτωμα' τών έγχορδων 
καί τών χάλκινων ή ταραχή Εεσπάνει στήν ορχήστρα 
του, δπως προγονικά άρματα. . .  κι άνασταίνεται ό 
ήλιος μέ αρμονίες άπρόσμεντες, άνάκουστες. . . . 
Δέν είναι άναγκαΐος ό θόρυβος τών πρώτων παρα
στάσεων, γιά νά άφήσει στό μοναδικό αύτό έργο 
δλο τό τραχύ καί άνθρώπινο μεγαλείο του .. . .

Τό τάλαντο τού Igor Stravinsky, μεταμορφώνεται 
στό «liossignol» — προπαντός, στά δυό τελευταία 
ταμπλό, πού γραφήκαν κατόπι άπό τό «Sacre» —, 
γίνεται πιό θείο, υψώνεται ώς τις κορφές πού ή μα
καριότητα είναι δυνατή . . . λυπάται κανείς πού 
γλήγωρα Ξετυλίγονται τά ηχερά συμπλέγματα, γιατί 
θέλει κανείς νά μακραίνει κάθε συνάντηση ήχων.

"Οσο μαθημένος κι άν είναι στή μεταχείριση τών 
όγκων τής ορχήστρας, δταν ό. κ. Stravinsky «δια
σκεδάζοντας», συνθέσει ένα «quatuor a cordes», 
έπιτυχαίνει . . . καί μέ πολλή άπαλότητα, μέ ζων
τάνια, μέ χιούμορ! . . . Γράφει κιόλας καί μελωδίες 
— άς θυμηθούμε τή χαριτωμένη σειρά «Priaboutski» 
καί τά κομάτια γιά πιάνο a quatre mains.

Οί κ. κ. Ravel καί Stravinsky, έχουν ό καθένας 
τους άνακαλύψει μιάν ιδιαίτερη τεχνική' κατέχουν 
μιάν άπέραντη καί γραφική έννοια τού ρυθμού (ό 
πρώτος είναι ίβηρός, δ δεύτερος ροΰσος.) Στή 
μορφή του έργου τους υπάρχει μιά ίσοροπία, πού 
ύπάρχει πραγματικά, μολονότι δέν τή βλέπουν οί 
άναγριωμένοι retardataires. Καί έπειδή άκριβώς 
ύπάρχει αύτή ή ισορροπία, — δείγμα τοΰ κλασσι- 
κισμοΰ —  γιά τοΰτο, οί μουσικοί αύτοί είναι κλασσι
κοί. . . . Ά ς  είμαστε πιό Ξάστεροι: κλασσικοί νέοι

(Μετάφρ. Κ. Π.)
CAROL BERARD

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ

HENRY BATAILLE
Τπάρχουνε εποχές —  κι αντες είναι οί λιγότερο 

(ίημαντικες —  πον χαρίζουνε β ’ ενα βυγγραφέα 
αξία μεγαλήτερη άπ'ο τή πραματική, παρουσιάζον
τας του έτβι βά μιά φανέρωση, οπής Υπάρχουνε 
βυγγραφεΐς πον είναι ή φανερωβη ολάκερης μιας 
έποχής. Σήμερα — θάλεγε κανένας — οπου λίγοι 
είναι οί άζιονόμαστοι δραματογράφοι, όπον τό 
θέατρο μοιάζει βά νάναι το μόνο κατάλληλο πεδίο 
γιά τήν παρέλαβη κάθε εϊδονς βάτνρας η φαντασ
μαγορίας, όπου η μεγάλητερη βημαβία δίνεται βτά 
σκηνικά (ίσως όμως η αντίληψη τούτη τής βκηνής

νάναι βυφωνότερη με τήν ψυχική μας κατάσταση) 
ό θάνατος τοϋ  Bataille δεν μπορεί νά θεωρηθεί, 
και θεωρήθηκε, παρά βάν μιά βαρύτατη άπώλεια.

Λ εν είναι δύβκολο ν ’ ανατρέξει κανείς τό αρκετά 
όγκώδικο εργο το ν , γιά νά βρει τό δρόμο πού 
άκολούθηβε ό ακάματος αυτός θεατρικός συγγρα
φέας, ό μόνος βχεδόν β ήμερα πού δεν έπαψε νά  
λατρεύει τή θεατρική παράδοβη και πού κρατοϋβε, 
όσο τοϋ ήταν δυνατό ψηλότερα, τό γόητρο τής 
βκηνής. Άπ'ο τόν πρόλογο τών πρώτων τοϋ έργων 
«Lepreuse» και «Ton sang» (1897) βλέπουμε τό 
δρόμο πού χαράζει στήν τέχνη του. Και βτό δρόμο 
τοΰτο μένει πιβτότατος ώς τά τελευταία του έργα, 
«Possession» καί «La chair humaine» (1921 — 1922): 
plus le drame apparait simple et depourvu de 
haute signification, mieux le vrai but est atteint 
Γιά τήν κατάκτηβη αντοϋ τοϋ  «vrai but» πού ί’βως 
νά τό αίβτάνθηκε βαθύτερα άπ' ότι μας τό πα- 
ρονβίαβε ό Bataille άφίερωβε δλη τον  τή ζωή.

Είναι ομως τολμηρό κάπως, τό νά κοιτάζει κανείς 
τό Bataille βτή βειρά ενός genie, όπως θέλησαν νά 
τό πιστέψουν αρκετοί, γιατί όβο κι αν τό εργο τον  
παρονβιάζει τήν πιό άρτια καί τήν πιό έπιμελη- 
μένη βύγχρονη θεατρική παραγωγή, πότες δεν 
έφερε κάτι άνακαινιβτικό βτήν δραματική τέχνη, 
οϋτε ή τέχνη τον  έβτω καί μή άνακαινήβτρ α, 
φτάνει τή δύναμη ενός Ibsen ή ενός de Curel. 
’Ελάχιβτη είναι ή έξέλιζη πού άπαντά κανείς β ’ 
αύτό τό εργο, καί ή υπεροχή τώ ν τελευταίων τον  
δραμάτων έχει γιά κύρια βάβη της τήν ωριμότητα 
τής σκέψης καί παρατήρησης. Τόν ’ίδιο λυρισμό 
πού απαντάμε τόβο βτά πρώτα του ποιητικά έργα 
όβο καί βτά πρώτα του δραματικά τόν βρίβκουμαι 
καί βτήν πιό τελευταία του παραγωγή, π ε ρ ιτ ο ι 
χισμένο μόνο άπ’ έναν ζωηρότερο πραγματισμό. 
Καί ή Ιδέα μένει πάντα ή ίδια. Μ όνο ή τεχνική 
του υψώθηκε, μένοντας ομως πάντα πάνω άπό τό 
ϊδιο επίπεδο, γι αύτό μάς δίνει τήν εικόνα τοϋ  
ανθρώπου πού ζήτησε νά τελειοποιηθεί βε κάτι 
πού πήρε γιά βάβη του , άδιαφορόντας αν αύτή ή 
βάβη έφερνε κάτι τό μεγάλο, τό άληθινό, τό και
νούριο. 'Εκείνο πού: τόν τιμά πιότερο είναι πού 
πότες δε θέληβε νά δώσει βτό έργο το ν  άποβτο- 
λικό χαραχτήρα, κι όπως προμάντευε ό de Gourmont 
«ή αϊβθηβη τοϋ ωραίου τόν  προφνλαίε άπό τό 
κλείβιμο μέβα βτίς πνιχτικες κάμαρες τώ ν τύπω ν.»

Ή  πρωτοτυπία τοϋ έργον τοϋ  Bataille έγκειται 
βτό οτι κατόρθωβε νά περιβάλλει με μιάν φαινο
μενική πραματικότητα, πρόβωπα πού δε ζοϋνε παρά 
μιά καθαρά ψυχική ζωή. Μιά άπό τις ορθότερες



κρίβες πού ειπώθηκαν γιά τό εργο το ν  τή βρίβκω 
βτήν κριτική τον  Παβλόφβκη, γιά τή «Chair Hu- 
maine» δπον λέει: «le coup de theatre pour 
M. Bataille, c ’est la realite.» Ό  Bataille ξεζητά τό 
νπερφνβικό, τό ακατάστατο, τό άβύνειδον, δίνοντας  
το μέ έκλογή προβύπων πον ο λα βκεδόν βρίβ- 
κοννται χτυπημένοι κι άπ’ ένα είδος μανίας ή 
αδυναμίας καθιστώντας τα έτβι άνεύθηνα γιά δτι 
κάνοννε, μοιραία φερμένα προς τήν καταβτροφή ή 
τήν άπολεντέρωβη.

Ή  γυναίκα , ό έρωτας, μ ’ δλες τους τίς Αβκήμιες 
καί μ ’ δλη τους τήν ομορφιά, παρελαύνοννε μέβα 
βτό έργο ποϋ Bataille πιότερο βάν υποθετικά φαι
νόμενα παρά βάν πραγματικότητες. Κ ινοϋνε τόν  
οίκτο η τήν αντιπάθεια δβες φορές φ ίρνονντα ι προς 
τήν καταβτροφή ή οταν βνντελοϋνε τήν καταβτροφή 
άλλων. Ή  άπαράμμιλλη τεχνική τοϋ  Bataille, ή 
ζωηρότητα τοϋ ύφους το ν , ό διάλογος τον  ό άμί- 
μητος, ή διαδοχή, ή τόβο τελειοποιημένη διαδοχή 
τω ν διάφορων βκηνών, δλα αύτά , άπ’ δπον δε 
λείπει ούτε τό πνέμα, ο ντε τό τάλαντο, οϋτε ή 
τέχνη, μάς κάνοννε νά πιβτεόονμε πως ζουμί μέβα 
βε μιά πραματικότητα, δπως μάς τή δίνει ό Ba
taille, κι εδώ βρίβκονμαι τήν υπεροχή τον έργον 
τον  μέβα β ’ δλη τή βνγχρονη δραματογραφία. Ό  
Bataille ξέρει νά βνγκινεί και νά ευχαριβτεΐ. Α ς  
μή ζωτήβονμε δμως άλλο τίποτα. Ή  ιδέα των  
έργων τον δέ φέρνει τίποτα τό μεγάλο. Μπορεί 
νά βρούμε όμορφες, βκέψες τ) παρατήρηβες, ’όχι 
δμως καί idees maitresses πού δείχνοννε τήν αλη

θ ινά  μεγάλη πνοή ένός βνγγναφέα. Ό  Bataille 
είναι δχι ό μεγάλητερος σύγχρονος δραματικός, 
παρά ό μεγαλήτερος θεατρικός βνγγραφέας. Τό 
έργο τον  θά  μείνει γιά πολύ γιατί είναι γιά τή 
βκηνή. Απόφνγε κάθε διδαβκαλία, κάθε ρητοριβμό, 
καί μας έδωκε έναν κόβμο δικό τον , δπον τόν  άρεξε 
νά  κυβερνά μερικές πλανεμένες νπαρξες. Α ν  τούτο  
δέν είναι δείγμα μεγαλοφνΐας, είναι πάντως δείγμα 
ενός μεγάλον ταλάντου. Πέθανε, άφίνοντας πίβω 
του έναν κόβμο καινούριας φανταβτικής πραματι- 
κότητας, βτερώντας τή βκηνή άπό τόν  καλήτερό της 
καί τόν ενβννειδητότερό της εργάτη.

Γ. ΜΠΕΛΛΑΣ
* *

*

Β ιβ λ ιο γρ α φ ία . «La Belle au bois dormant» (feerie 
lyrique en collaboration (1894). — La Chambre blanche 
(poesies) 1895. — Ton Sang, La Lepreuse (tragedies). 
1897. — L’enchantement (comedie) 1900. — Tetes de 
Bataille 1901. — Maman Colibri (comedie) 1904. — 
La Marche Nuptiale (piece). — Le Beau Voyage 1901.
— Resurrection (piece) 1905. — Poliche (piece) 1906.
— La Femme Nue (piece) 1908. — Le Songe d’un 
soir d’Amour (un acte) 1909. — Le Scandale (piece) 
1909. — La Vierge Folie (1910). — Manon, fille ga- 
lante (1910). — L’Enfant de l’amour (piece) 1911. — 
Les Flambeaux 1911. — Le Phalene. — L’Animateur.
— L’Homme a la Rose. — La Tendresse. La Chair Hu- 
maine. — La Possession.

Γ. M.

ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΠΛΑΙ'ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΟΝ  
ΟΡΑΤΙΟ

’Ο τίτλος δέν έχει τίποτε τό βνμβολικό. Πρόκει
ται γιά δνό βιβλία ποϋ βγήκαν τελευταίως καί 
ποϋ έξω άπό τήν άξια τονς  έχονν ένα άλλο προτέ
ρημα. Ν ’ άνοίγονν γιά τόν "Ελληνα νέο βτάδιο 
πνευματικής δράβεως καί νά τό ν  κάμονν νά  νοιωβη, 
προ πάντων τόν νέο, ποϋ θαρρεί πώς μέ τά βαχλά 
πεζά ποιήματα (τί μάβτιξ!) έφταβε τόν "Ομηρο, πώς 
ή μελέτη καί ή έπιβταμένη ή έπιβτημονική έργα- 
βία β ’  ένα οίοδήποτε θέμα, μπορούνε νά φέρουν 
καρπούς άληθινά δημιουργικούς.

Τό πρώτο βιβλίοι) τό χρωβτοϋμε (τά βάζω βτή 
βειρά χρονολογικά) βτόν έλληνιβτή κ. Α ονϊ Ρουβ- 
βέλ. *Έργο καθαρώς αντικειμενικό δπου τό μόνο 
πράμα ποϋ μποροϋμε νά προβάρουμε βτό βοφό με
λετητή είναι πώς βνβτηματικά προβπάθηβε νά 
κρνφη τόν εαυτό του πίβω άπό τά τόβα ενδιαφέ
ροντα πράματα ποϋ άραδιάζει μέ έπιβτημονική με- 
θοδικότητα.

Κατόπι άπό εΐβαγωγικά προλεγόμενα δπου διηγεί
ται τά ίβτορικά τοϋ Καραγκιόζη καί κάνει λόγο γιά  
τό δραματολόγιο καθώς καί γιά τά πρόβωπα πον 
έχουν άναμφιββήτητες όμοιότητες μέ τήν Ιταλική

1) Karagheuz, ou un theatre d’ombres a Athenee (δίτομο 
ΰτον Ραφτάνη 1921, Ά&ήνα).

κ ο μ μ έ ν τ ια  ν τ έ λ λ ’ ά ρ τε ,  ό βυγγραφέας, δίχως νά 
παραλείψΐ] τήν παραβολή τον  τούρκικου καί αρχι
κού βννάμα καραγκιόζη με τόν Άθηναίϊκο, έλεπτο- 
λόγηβε πολύ έμπεριβτατωμένα βέ δλως δ ιό λ ο ν  τεχ
νικά ζητήματα τοϋ κοψίματος τοΰ χαρτονιού, τής 
παράβταβης μέ τούς βοηθούς, τής αλλαγής τής φω
νής τοϋ θιαβάρχη γιά κάθε πρόβωπο καί άλλων.

Όβο δμως καί αν είναι περιεχτικός ένας τέτοιος 
πρόλογος, δεν ιβοφαρίζει μέ τήν άξια τοϋ κατοπινού 
μερονς τοϋ βιβλίον, οπον ο κ. Ρονββέλ είχε τήν  
•υπομονή νά μεταγράψι;, καθ’ ύπαγόρενβη τοϋ κ. 
Μόλλα μιάν ολόκληρη τρίπραχτη κωμωδία καί νά 
τή μεταφράβη γαλλικά! Μοναδικό βτή θεατρική 
μας γραμματολογία. Καί δέ φτάνει τούτο. Σ τό δεύ
τερο τόμο παρατίθενται ή νποθέβεις καμιά τριαν
ταριάς κωμωδιών τοϋ καραγκιόζικον δραματολογίου. 
Τέλος άκολονθοϋν ένα πλούβιο λεξιλόγιο τώ ν έκ- 
φράβεων καί τώ ν ίδιωτιβμών τοϋ καραγκιόζη κα
θώς καί ένδιαφέρονβες βνμπληρωματικές βημειώβεις. 
Τί άλλο νά θελήβη κανείς! "Εχοντας μπροβτά τον  
μιάν έπιβτημονική μελέτη τοϋ Καραγκιόζη, τόβο 
λεπτολογημενη καί τόβο ενβννείδητη  (ποϋ μποροϋβε 
βέβαια νά έπεκταθξί παραπάνω) δέν μπορεί 
παρά νά γίνει απαιτητικότερος καί νά βνλλογιβτή 
πειά πώς μιά παρεμφερής μελέτη γιά τό Φαβονλή 
γραμμένη μέ τήν παρατηρητηκότητα καί τήν άντι- 
κειμενικότητα τοϋ κ. Ρονββέλ θά  ήταν ένα τόβο 
εύπρόβδεκτο έργο καθώς ό καραγκιόζης.

Θά άπορήβετε Ιβως γιατί ένας ξένος καταπιάβτηκε 
βέ μιά τόβον ένδιαφέρονβαν έργαβία. Α ύτό είναι καί 
δεν είναι μυβτήριο γιά εκείνον πού γνωρίζει καλά 
τούς βημερνού$ "Ελληνες ποϋ κληρονόμηβαν τόβο 
τα ψεγάδια δβο καί τίς άρετές τώ ν προγόνων τους.

Καί γ ι ’ αύτό, βάν άντιβτάθμιβμα έρχεται μιά βνμ- 
βολή βτά λατινικά γράμματα άπό μιάν κοπέλλα 
από τή Ζάκννθο , τή Μαριέττα Γιαννοπονλον, 
έκδότριας τοϋ φεμινιβτικοϋ περιοδικού Ε ν α  ν ι 
κ ή τρ ια , ποϋ μετάφραβε τήν Ars Poetica τοϋ Ορά- 
τιον  βτή γλώββα μας. Κάθε βνβταβη γιά το βιβλίο 
είναι περιττή αφού ό βοφός κ. Α έ Βιάζης ποϋ 
εβγάλε τά 'Α π α ντα  τοϋ Μάτεβη καί τό θαυμάβιο 
Β α β ιλ ικ ό  του , καί έγραψε τόβες άλλες μελέτες 
γιά τή φιλολογική καί κοινωνική ίβτορία τής πα
τρίδας τ ο ν , βένα βύντομο πρόλογο, μάς παρονβι- 
άζει τό έργο τής δ“* Γ ιαννοπονλον.1)

Σε τι χαλια βριβκονται οί λατινικές σπουδές καί 
μελετες τον  τοπο μας, είναι περιττό νά έπεκταθοϋμε'

1) Ή  Π ο ιη τιχ ί] Τ έχνη  τοϋ Όράτιον. Τ,άν.νν&ος 1921. 
ΙΙρόλογυς Σπυρίδωνος Si Βιάζη.

θά ξύνωμε παλιές πληγές άδικα. Θνμοϋμαι μιά 
μετάφραβη τώ ν Μ ε τα μ ο ρ φ ώ β ε ω ν  τοϋ Όβίδιου, 
όλόκληρη, καί τά δεκαπέντε βιβλία, άπό τόν κ. 
Ά. Κάΰδαγλη βτήν . . . καθαρεύουσα (ό Μάξιμος 
Πλανούδης έζηβε τουλάχιβτον τόν  Ι Α ' αιώνα βάν 
εξελλήνισε τό ίδιο έργο): έργαβία ποϋ μόνη αξία 
είχε τήν έπιμονή τοΰ μεταφραστή. Από όώ καί άπό 
κεΐ διάβαβα μερικές μεταφραστικές βτιχουργημένες 
προσπάθειες τοΰ Βεργίλιον καί τοϋ Όράτιον —- 
κάπον ίσως καί τοϋ Τίβονλλον, άν καλοθνμοϋμαι —  
ποϋ δυστυχώς προδίδουν τό κείμενο καί κάμνουν 
κανένα ν ’ άμφιβάλη για τήν ελληνικότητα τοϋ 
μεταφραβτή. Γιά ένα όέ μεταγλώττιβμα βτά νεο
ελληνικά λατινικού κειμένου, δέ χρειάζονται μονάχα 
ή άπαραίτητες τέλειες γνώσεις τής λατινικής καί 
τής δικής μας παρά καί ή εγκυκλοπαιδική γνώβη 
τοϋ αρχαιον κόβμον καί ή ικανότητα νά διερμη- 
νευθι] βτό βημερνό μας γλωββικό ιδίωμα. Αλλοιώς 
οι μεταφραβεις έχουν τό διπλό ελάττωμα: πρώτα τό 
άβνγχώρητο τής γλωββικής άνακρίβειας καί ύστερα  
το αισθητικό βφάλμα πού δέ μάς κλείνει βτό περι
βάλλον και τή νοοτροπίαι τοϋ σνγγραφέα ή ποιητή.

Βέβαια δεν μπορώ νά πώ πώς ή μετάφραση τής 
δ<*ό, Μαριέττας Γιαννοπούλον αποφεύγει ολοκληρω
τικά το ζενγαρωτο αύτό ^σκόπελο. Μερικές ερμη
νείες βτο πρωτότνπο ποϋ άλλοιώς θά  άντιλαμβανό- 
μ ονν και καμποβα μέρη δπον θαρρεί κανείς πώς 
μακρύνεται άπό τήν άρχαιοπρέπεια τοϋ κείμενον 
τό δίχως άλλο νπάρχονν. Ώ ς  σύνολο δμως το έργο 
αξίζει άφ ’ ένός γιά τήν ειλικρινή έργαβία ποϋ 
δείχνει, καί άφ ’ έτερον γιά τίς κριτικές βημειώβεις 
πού άκολονθοΰν τή μετάφραβη. "Ετβι ποϋ παρον- 
βιάζεται η Π ο ιη τ ικ ή  Τ έ χ νη , εΐναι ένα βιβλίο 
αμεβης ωφελειας γιά έκείνονς ποϋ, μή ξέροντας άπ- 
ταιβτα λατινικά, άδννατοϋν νά παρακολονθήβονν 
τίς μοναδικές βοφότατες γερμανικές εκδόσεις. ’Εκτός 
τοντον  πρεπει νά έχη κανείς ν π ’ όψει καί τήν νεα
ρότατη ηλικία τής μεταφράστριας ποϋ επικαλείται 
όχι μόνο τήν άμεβη βνμπάθεια παρά καί τήν είλι- 
κρινεβτερη ένθάρρννβη γιά τή βννέχιβη μιας τόβο 
εύγενικής έργαβίας. Μονάχα τό δτι ή δονλειά τής 
δΛα’ Γιανοπούλον, ξέχωρα άπό τήν πραγματική άξια 
της, μάς άνοίγει ορίζοντες νέους γιά τή διάδοβη 
τής λατινικής φιλολογίας βτή γλώββα μας, αντό 
είναι κάτι τό όχι μικρό· ποιος ξέρει αν δέν θά  
οφείλεται β αντή τήν έξελλήνιβη τοϋ Ό ράτιον μιά 
ελληνική ή νεοελληνική Αίνειάδα  (δχι βάν τό όμη- 
ρικο μετάφραβμα τοϋ Βούλγαρη) ή μιά μετάφραβη 
τοϋ  Raptus Proserpinae τού Κ λανδιανού' τώ ν έπι- 
θαλαμίων τής Coma Berenices, τού Ά τι , το ν  έπυλ-



λίον τής Θέτιδας καί τοΰ Πηλέα τοϋ Κ ά τονλ λ ον  
τής Θηβαΐδας τον Σ τ ά τ ιο ν  τώ ν Ελεγείων τον  Προ- 
πέρτιου χαί τον 'Ο βίδιον χαί τον θέατρου τον  
Πλαύτον καί τον  Τερέντιο υ. Μόνο τον τραγικού 
Σενέχα τον αξίζει νά μεταφραστεί άπό καθαρευου
σιάνους. Κόβμος Ολόκληρος άγνωθτος ή, χειρό
τερο κακά γνωσμένος ατό νεοελληνικό κοινό.

Ό κ. Ρουββέλ μας ύπόδειξε πώς δεν έ!~αντλή
σαμε τούς θηβανρούς μας· η δα Γιαννοπούλον πώς 
Ολόκληρη φιλολογία περιμένει τούς ερμηνευτές της. 
Καλά θά ήταν νά μή μαραζιάζαμε στις έμμετρες 
πρόζες καί στά πεζά ποιήματα καί νά ένωτιζούμαβτε 
τά ηθικά μαθήματα τών δυό βιβλίων ποϋ θελήσα
με νά παρονσιάσονμε.

Π α ο ίο ι  29. Α.' 1922.
Μ. ΒΑΛΣΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ ρ η γ ο ρ . Ε ενο π ο ν λο ν: « Α Φ Ρ Ο Δ ΙΤΗ .» «λ

Ό  έχδότης Ί. Κολ.άρος τύπωσε και κυκλοφόρησε 
τό ρομάντσο τοϋ κ. Ξενοπούλον « Ά φ ρ ο δ ί τ  η» σ’ 
ενα αρκετά καλλιτεχνικό τόμο.

Το αιώνιο παράπονο τον  κ. 1%. ήτανε και είναι 
οτι ένώ  ο ί σύγχρονοί τον λα γιοι τον  διαβάζανε και 
τον έχτιμούσανε πολύ, οί νεώτεροί τ ο ν ,  ο χι μόνο 
δεν τον  διαβάζουνε, άλλά καί δεν το ν  προαέχοννε 
όιόλου. Α υτό τόν πείραζε, τον δαιμόνιζε. Για να 
προσελκνστ] λοιπόν τήν προσοχή τώ ν νέων λογο 
τεχνών, κατόρθωσε νά ψαρέψ ij μιαν εγκωμιαστική 
κριτική ενός άπό τούς νέους, τοΰ κ. Α. Παπαδήμα, 
γιά το ρομάντσο τον  αύτό καί νά τή βάλτ] πρόλογό 
τον. Τό κακό ήτανε πού ό νέος κριτικός τον, μόλο 
τόν  έπαινο πού έκανε ατό εργο το ν  αυτό , εγραφε 
μέσα στήν κριτική τον οτι τόν χ. 13. τόν έβλαψε 
πολύ ή ίπιφνλλιδο γραφία. Α ν  το επρεπε με καθε 
τρόπο νά έξονδετερωθή καί ό κ. &. εβαλε κατω 
άπό τόν πρόλογο τήν ακόλουθη χαριτωμένη ση
μείωση: «Σ τή ν  επιφυλλιδογραφία ανήκουν τά κα- 
λΰτερα μον κομμάτια: ή Τ ιμ ή  τ ο ν  Α δ ε λ φ ό ν ,  το 
Φ ά ν τα σ μ α , οί Π λ ο ύ σ ιο ι  καί Φ τω χοί. Στήν  
επιφυλλιδογραφία άνήκει άκόμα και η Α φ ρ ο δ ίτ η  
πού ό κ. Παπαδήμας τήν άναγνωρίζει γιά έργο 
εκλεκτό, ’είστε αυτά είναι λόγια . . . .  πού μποροϋβε 
καί νά λείψονν. Αλλά τή στιγμή πού θέλησα νά 
τιμήσω τή γνώμή ένός νέου βάζοντάς την οτό μέ

τωπο τοϋ βιβλίου μου, πρέπει καί νά τή σεβαστώ, 
ώστε νά μήν παραλείψω οντε ένα γ ιώ τα ».

Είναι αλήθεια οτι ή Α φ ρ ο δ ί τ η ,  ή Τ ιμ ή  τ ο ν  
Ά δ ε λ φ ο ϋ  καί τό Φ ά ν τα σ μ α , άν καί πρώτα δη- 
μοσιεντήκανε σ’ επιφυλλίδες, είναι τά καλλίτερα 
τοϋ κ. ρομάντσα, ύστερα άπό τόν Κ ό κ κ ιν ο  
Β ρ ά χ ο  τον, γιατί λείπει άπ’ αύτά ή πολυλογία καί 
τό κοινό κοτσομπολιό, πού παρατηρεΐται ατά νεώτερα 
έπιφυλλιδογραφικά έργα του , πού τά τραιτινάρει, 
άλά Εαβιί ντε Μοντεπέν, γιά νά διαρκούν πολύ.

Σήμερα ό κόσμος, ύστερα άπό τόν  έχνενριβτιχό 
πανευρωπαϊκό πόλεμο μάλιστα, έγινε νευρικός καί 
δέν έχει τήν υπομονή νά διαβάζΐ] πιά μεγάλα έργα 
καί μάλιβτα όταν αύτά κλειοϋνε μέσα τούς άσκοπη 
φλυαρία. Ό  κόσμος θέλει σήμερα σέ όβο τό δυ
νατό λιγώτερες βελίδες νά τοϋ δώβη ό βνγγραφέας 
περιβότερα γεγονότα, περιβότερα έπειβόδια.

Καί ό κ. &. αύτή τήν χάρη δέν τήν έχει. "Αλλο 
ελάττωμα τοϋ κ. &. είναι οτι δεν κατόρθωσε, μέ τά 
έργα τον, νά βνγκινήβΐ) βαθειά, νά βνγκλονίβτ] τόν  
άναγνώβτη του καί νά τοϋ άφήβΐ] ισχυρή έντύπωβη. 
Ό άναγνώβτης τελειώνει τήν άνάγνωβη τον βιβλίον 
τον, τό κλείνει καί πάει βτή δουλειά τον, χωρίς νά  
τό ίαναθνμηθΐ]. Α ιτία αύτοϋ είναι ότι δέ βνγκι- 
νιέται καί δέν παθαίνεται οντε  ό ίδιος ό βνγγρα
φέας οταν τό γράφΐ], Ή  ψυχολογία τοϋ κ. Β. είναι 
επιπόλαιη, γιατί δε ζητεί ποτέ τά βαθύτερα αίτια 
σέ μιά πράξη, άλλ' άρχείται στήν εξωτερική περι
γραφή της. Γράφει μηχανικά, άντικειμενιχά. Σ ’ 
αύτό θέλει ’ίσως νά μιμηθή τό Φλομπέρ, άλλ’ εκεί
νου ή τέχνη καί ψυχολογία είναι άλλη.

Ή  ’Α φ ρ ο δ ί τ η ,  οπως είπαμε βτήν άρχή, είναι 
ένα άπό τά καλλίτερα έργα τοϋ κ. Β. Ή  γλώσσα 
της, δημοτική, ομαλή, χωρίς υπερβολές. Τό εργο 
είναι δ'ιαιρημένο βέ δνό μέρη: « Ή  γυναίκα πού βε 
χάνει» τό πρώτο καί «ή  γυναίκα πού βε βώζει» 
τό δεύτερο. ’Από rig δυό αυτές ίπιγραφές καταλα
βαίνει κανένας τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίον. Μιά 
γυναίκα διαφθαρμένη, ή Αφροδίτη, πού τήν αγαπά 
ένας νέος τελειόφοιτος τής γιατρικής, γένεται αίτια 
νά παραμελήββ αυτός τήν έπιβτήμη τον, νά δειχτή 
άχάριβτος προς τόν πατέρα τ ο ν , νά γίντ] χαρτο
παίχτης, καί βτά τελευταία καί χλέφτης. Καί μιά 
άλλη κόρη έπαρχιώτιοβα, ή 'Αγνή, πού τόν  άγαπάει, 
τόν παίρνει άντρα της, μ ’ όλες τις  άτιμιες πον 
έκαμε, χαί τόν  βώνει άπό τή διαφθορά. Τπόθεβη  
κοινή βέβαια άλλά καλά βαλμένη βτή θέβη της καί 
μέ μερικές σκηνές άρκετά ένδιαφέρουβες. Τό εργο 
όμως έχει καί τά έλαττώματά τον. Π ρώτο, όπως

όλα τά έργα τοϋ κ. &., δέν έχει οντε μιά βχηνή 
δυνατή, πού νά βνγκινή βαθειά, καί μόνο τό πρό
σωπο τής Πόπης, μιάς παξιμαδοχλέφτρας, πού άγα
πάει επίσης τό Θράβο, χωρίς βνφέρο, μάς δίνει ποϋ 
καί ποϋ άπό καμμιά άβθενική καλλιτεχνική βυγκί- 
νηβη μέ τήν καλωβύνη της, ώς χι ο άνιβόρροπος 
άδερφός τής Αφροδίτης, Βασιλάχης πού προσπαθεί 
νά πνίξει πάντα τις  λύπες τον βτούς ήχους τοϋ  
βιολιού τον. Λεύτερο, πώς ήτανε δννατό νά δεχτή 
ή 'Αγνή, μιά κόρη νομάρχον καί μέ προίκα αρκετή 
νεότα τη , νά πάρη άμε β ως άντρα της ένα νέο πού 
μόλις βγήκε άπό τή φνλακή, κλεισμένος έκεΐ γιά 
κλοπή αποδειγμένη, χαι νά ανγκατατεθή, νά συνερ- 
γήβη μάλιβτα β’ αύτό, καί ό πατέρας της, ένώ 
γνωρίζει καλά τή διαφθορά τοϋ ν έο ν ! Τό πράμα 
φαίνεται άφύβιχο χι απίθανο, έκτος άν δ βνγγρα
φέας άφηνε τουλάχιστο νά περάσΐ] κάμποσος χρόνος 
άπό τήν άποφυλάκιβη τοϋ νέου, νά πάρτ] τό δί
πλωμά του ναί νά δείξη βτό διάβτημα αύτό ότι 
ξαναγύριβε βτον ίσιο δρόμο. ’Επίσης απίθανη είναι 
χαί ή ομολογία άπό τό Θράβο τής κλοπής πού 
έκαμε, μόλις συνελήφτηκε, καί χωρίς ν' άνακαλν- 
φ τοϋν άκόμα τά κλοπιμαία αρχαιολογικά νομίσματα 
και ή χυνιχή όμολογία τον , πού μόνο ένας έχφνλος 
λωποδύτης θά  μποροϋβε νά κάμγι, ότι έννοεΐ νά τά 
κρατήατ] γιά νά  τά πονλήβτ] καί νά ζήβη βάν άπο- 
φυλακιστή, γιατί θαναι πιά δικά τ.ου'. Άφού είχε 
τή σκέψη νά τά κρατίση, πώς εϊτανε δυνατό νά 
όμολογήβΐ] τήν πράξη τ ο ν ,  όβοδήποτε κι άν τόν  
βάραιναν ντόνο ιες  γιά τήν κλοπή, ενόσω δέν υπήρχε 
καμμιά βέβαιη απόδειξη·, ’Αλλά καί πώς θαταν δικά 
τον  τά νομίστατα μετά τήν άποφνλάκιβή τον  καί 
θά τάκανε ότι ήθελε; Απίθανη επίσης καί ή ανά
κριση τοΰ αύτοϋ ήρωα Θράσον άπό τόν αστυνόμο, 
νύχτα, απάνω βτήν ταράτβα, στο βπίτι τής Πόπης, 
μόλις τόν  έπιαβαν καί το διάβασμα μάλιβτα σ’ 
αυτόν τοϋ έγγράφον κατηγορητηρίον στό σκοτάδι! 
Απίθανο έπίβης είναι καί ότι ό πατέρας τον  Θράσον 
κι ό πατέρας τής 'Α γνής θ ’ άναθέτανε β αύτή, ενα 
κορίτσι μικρό έπαρχιώτικο, πού μόλις ήρθε βτήν 
’Α θήνα, νά  έπιβκεφτη το άρχαιόφιλο δικαστικό, πού 
είχε αγοράσει άπό τό Θράσο τρία άπό τά άρχαία 
νομίσματα αντί δνό  χιλιάδων δραχμών, νά ό'ια- 
πραγματενθή το ξαναγόραβμα καί νά τά πάρει μέ 
τέββερες χιλιάδες δραχμές! Κι άν 6 πατέρας τοϋ

Θράβον δνοκολενότανε νά τό κάμτ) αύτό μποροϋβε 
νά ταναθέβτι στόν φίλο του, τό ν  πατέρα, τής Α γνής, 
πού καί ευκολότερα μπορούσε νά τά φέρή σέ πέρας 
λόγω τής προσωπικότητάς τον.

Ρώμον Φιλύρα: Ο ΠΙΕΡΡΟΤΟΣ.

"Τβτερα άπό τήν «Κλεψύδρα κλπ.» τύπωσε τώρα 
τελευταία ό κ. Φιλύρας ένα μικρό φνλλαδάχι όχτα- 
σέλιδο μ ’ ένα ποίημά τον  μέ τόν τίτλο « ό  Π ιε ρ -  
ρ ό τ ο ς » .  Ή  ποίηση τοϋ κ. Φιλύρα είναι γνωστή  
βτό αναγνωστικό κοινό, ωβτε νά μήν ασχοληθούμε 
μ ’ αύτή. Σ τό ποίημά τον  αύτό μάς παρονβιάζει 
τήν εΙκόνα ένός πιερρότον καί γύρω του, πιερρότοι 
τής ζωής έμεΐς οί άλλοι, κάνουαε σχόλια γιά τή 
στάση του καί προσπαθούμε νά μαντέψουμε τις  
βκέψες τον. Βέβαια βτό πρόβωπο ένός πιερρότον 
πού παιζογελάει μέ τή σοβαρότητα μας μπορούσαν 
νά γραφούν θανμάσιοι στίχοι μέ κάποια δόση σά- 
τνρας, άλλά ό κ. Φιλύρας, θέλησε μάλλον νά φιλο- 
σοφήβγι, κ έτβι άπότνχε. Βάζουμε έδώ τά δνό τε
λευταία τετράβτιχα τοϋ φκιαβιδωμένον αύτοϋ πιερ- 
ρότον γιά δείγμα τη§ Ιδιόρρυθμης ψυχικής εικόνας 
και ποιητικής τέχνης τοϋ κ. Φιλύρα:

Είχε χολή βε νπόσταΰη πανίνια, 
πλαστογραφούσε ύπόχριση ρητή, 
καί βνγχιξότανε σά νιόχοπη γαρντίντα 
με τεχνητή χαμέλια ατό χοντί.

Είχε πρωθύστερη στή μορφή του σημασία 
χι ομως μας άπατοϋσε ολους μαζν 
χ’ ενω ήταν άνθρωπος σωστός, οί'βία 
γυρεύαμε χαί θέλαμε νά ξή . . .  .

Ο ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.

Ή  έπιτροπή τοϋ Άβερωφείου δραματιχοϋ δια
γωνισμού τοΰ Ω δείου 'Αθηνών άποτελουμένη άπό 
τούς χ. κ. Σιμόν Μ ενάρδο, I. Ζερβό καί Π. Ν ιρ
βάνα πρότεινε βτό διοικητικό συμβούλιο κι αύτό 
έγκρινε καί βράβεψε, γιά τήν περασμένη χρονιά, 
μέ 2000 δραχ. το «Φ νντα νά χ ι»  τοΰ χ. Χ ό ρ ν ,  μιά 
πολύ επιτυχημένη 'Αθηναϊκή, λαϊκή, ηθογραφία βέ 
τρεις πράξεις καί μέ 1000 δραχ. τό «Π είραμα» τοϋ  
κ. Λ  ο ύ ζα , ένα πολύ ψυχολογημένο δραματάκι.

’Α θ ή να .
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΤΧΙΝΟΣ.
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JOSEPH CONRAD

Νά μιά μεγάλη φνβιογνωμία βτή φιλολογία τής 
Α γγλίας, πον στέκεται σε ϊβη βαθμίδα με τον  
Kipling, τον  Hardy, τόν  Stevenson, χωρίς δμως νά 
rove χ ιά ζε ι , καί πον ή της αρχίζει σιγά βιγά 
νά ξεπερνά τά όρια. τω ν άγγλόγλωββων χωρων.

Σ το βημείωμά μας αν τό, πον είναι για να πλη- 
ροφορηθονν οί "Έλληνες τή» ύπαρξη ενός νεον 
μεγάλον βνγραφέα, καί νά κινήσει το ενδαφερον 
τών μεταφραβτών πον πρέπει χωρίς άλλο νά  ̂γνω  
ρίβονν βτο ελληνικό κοινό τον άγγλο Ντοβτογέφβκη, 
δ'ε δά  κρίνονμε οϋτε θά  κατατάξουμε το εργο τοϋ 
μνθιβτοριογράφ ον θά ποϋμε, ποιος είναι ό Joseph 
Conrad, τί έγραψε, καί τί χαραχτηρίζει το έργο του’ 
ποϋ έγκειται ή πρωτοτοπια τον.

Πρώτα-πρώτα, δ'εν είναι εγγλέζος. Ό  Θεόδωρος 
—  Ίωβήφ — Κονράδος Korzenowski, είναι. Πο
λω νός■ γεννήθηκε βτήν Ουκρανία, β τ ά ^ ό ΐ .  Ή  
νεανική τον  ζωή είναι δλο περιπαίτειες. "Εξι χρονώ 
άκόμα, τον  βλέπουμε έξοριβμε’νο βτή Σιβηρία μαζή 
μ'ε τόν πατέρα τον πον έπαναβτάτηβε γιά τήν 
πολωνική έλενθερία, καί κατόπι, άφοϋ όρφάνεψε 13 
χρονώ, δλο ταξίδια δνειρεύεται· πραγματικά, τον  
βλέπονμε βτή Μαββαλία, βτο Montpellier Sjtou 
βπονδάζει, κατόπι, τον  βλέπονμε νά ταξιδεύει, μεσα 
β’ ενα Ιβτιοφόρο, να γνρνά  δλη τή Μεβόγειο να

πηγαίνει βτις Antilles, βτο Μεξικό. ^Στα^ 1878, 
είκοβιεν'ος χρονώ , πρωτοφτάνει βτήν Αγγλία και 
πρωτομαθαίνει τ ’ άγγλικά, εκείνος πον είτανε 
γραμμένο νά δοξάβη βτον καιρό μας τά άγγλικά γραμ
μ ή  _  Έ κεΐ, παίρνει τήν αγγλική νπηκοοτητα 
γίνεται πλοίαρχος, μπαίνει βτον έμπορικο ναυτικό 
βτόλο, καί βννεχίζει τά ταξίδια τον. Περνά απο 
τις Ινδ ίες , τήν Κ ίνα, τήν Αυστραλία, δλα τα νηβια 
τοϋ Όκεανοϋ τά γνωρίζει. Στά  1894, γιά λόγονς 
υγείας, αναγκάζεται νά εγκατασταθεί βτο Kent. 
Είναι τώρα 37 χρονώ. —  Πρίν άπ'ο λίγα XQ^viu 
έγραφε γιά εύχαρίβτηβή τον, βημειώνοντας δτι ειδε 
βτά ταξίδια τον. Στο  1894, τέλειωβε ενα χερόγραφο 
καί το βτέλνει, γιά γοϋβτο, β ’ ενα εκδοτικό κατά- 
βτημα. Το εργο τυπώθηκε είχε μεγάλη επιτυχία.
" Τβτερα άπό ενα τέτοιο θρίαμβο, ό Conrad, εκδίδει, 
τό ενα άπάνω βτο ’άλλο, είκοβι περίπον τόμους, 
άπ'ο τούς όποιονς οί πιό γνωβτοί είναι: Ή  γρ α μ μ ή  
τή ς  Σ κ ιά ς , ή Τ ύ χ η , Τό χ ρ ν β ό  β έλ ος, Ν ε ό τη ς ,  
Ό  Κ α θ ρ έ φ τη ς  τή ς  Θ ά λ α β β α ς , Α ν α μ ν ή σ ε ις ,  
εργα χαραχτηριβμένα άπο μιά μεγάλη δύναμη υπο
βολής, άπό βαθειά ψυχολογία καί ένταβη δραματική. 
Άλλοτες, ή υπόθεση είναι παρμένη άπ'ο τά ίδιά τον  
τά ταξίδια , δπως βτό Τ ν φ ώ ν ,  δπου περιγράφονν- 
ται μ ’ άβύγκριτη ικανότητα, οί Τρικνμίες βτους 
Ω κεανούς, η ’άλλη φορά πάλι, έρχοννται βτή μεβη 
ενα βωρό περιπαίτειες, δπον βρίβκει είκαιρία να 
δείξει δλη τον τήν ψνχολογική δύναμη, δπως έξαφνα 
βτό ρομάντβο τον  « Κ ά τω  άπό τά  μ ά τ ια  τη ς

Ε ύ ρ ώ π η ς » , πον είναι τά ίβτορικά ένός επαναστα
τικόν κύκλον τής ’Ελβετίας. Άλλον μάς δίνει μιάν 
εικόνα μιάς δημοκρατίας τής Νότιας Αμερικής, ή 
μελετά τόν  ξεπεβμό ένός ενρωπαίον πολιτιβμένον.

Ή  δύναμή τον  είναι παράξενη, Υποβλητικός 
τόβο πον βε κυριεύει' τόν  άνθρωπο τόν αναλύει, 
τόν  ψυχολογεί, βγάζει βτή μέβη δλα τά αίβτήματά 
καί τις  βκέψες, προχωρεί τόβο βαθειά, ώς τά έβώ- 
τερα έλατήρια ορισμένων πράξεων τοϋ ήρωά τον, 
πον άπορεΐς. Καί βίγονρα, τόση είναι ή δύναμη 
καί πρωτοτυπία τοϋ  Conrad, πού μόλις τόν  πρωτο- 
διαβάβεις, πρίν ξαίρεις άν β ’ άρέβει ή ’όχι, βε έκ- 
πλήττει καί σε κρατά γ ι ’ αύτό. Ο βκοπός του πον 
γράφει, είναι μονάχα νά πεΐ οτι αίβτανθηκε κι 
δτι γνώρισε, γιά νά τό αισθανθούνε κι άλλοι. Κα
νένας άλλος βκοπός βτήν τέχνητον. 'Ο Conrad είναι 
κάτι παραπάνω άπό ηθικολόγος, άπό φιλοβοφικός, 
άπό Ιδεολόγος1 είναι ανθρώπινος. Π άθη, ’όνειρα, 
άπογοητεύβεις, χαρές, λίπες, δλα θά τά βρεις βτό 
έργο του. Ό  ϊδιος έγραφε: —  «Εκείνο πού προβ- 
παθώ νά κάμω είναι, με τή δύναμη τής λέξης, νά  
μπορέβω νά βάς κάμω νάκοντε, νά νοώθετε, καί, 
προ παντός, νά βλέπετε. . . . Ά ν  τό επιτύχω, θα  
βρήτε βτό [εργο μον, άναλόγως δτι αξίζετε, ίνθα -  
ρννβη, παρηγοριά άνηβνχία, γοητεία, δτι ζητήβτε, 
καί βννάμα ενα κομάτι άπ’ τήν άλήθεια, πον ζεχά
βατε νά ζητάτε.» Ά ύτά  δλα, κάνουν τόν  Joseph 
Conrad, μεγάλο βυγραφέα, άξιο νά διαβαστεί, νά  
μελετηθεί, νά γνωριβτή άπ’ δλον τόν διανοούμενο 
ελληνικό κόβμο. α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Μιά άπό τίς πιο μεγάλες πληγές τών δχολειών μας 
είναι καί ή έπιπολαιό της πον διέπει καί βαβιλεύει παν τοϋ· 
Λεν είναι βέβαια ή πληγή αύτή καθαρώς βχολική, δλδ. 
εΰτία της δεν είναι μόνο τά ΰχολειά μας, άλλ’ επειδή εκεί 
θαρρεί κανείς που τή βλέπει πιο βυγκεντρωμένη κάνει 
καί πιότερη εντύπωβη.

Κάθε φορά πον άπομακρονθώ άπ’ τή βχολική έργαβία 
και ξαναγνρίβω μοΰ κάνει εντύπωβη δ βνβτηματικός 
τρόπος με τον δποιο β κ οτώ νομ ε  τή  βκέψη.

Νομίζω πώς μιά άπ ’ τίς πολλές αιτίες τοΰ κακοϋ 
αύτοϋ είναι, τό δτι δε δίνουμε βτοΰς δαβκάλονς μας τήν 

_ά.νηγχαία φιλοσοφική προπαίδεια' δταν λέγω φιλοβοφική 
προπαί&ια δεν Εννοώ δτι δεν διδάβχονται «βτοιχεϊα φιλο
σοφίας». ΊΪ> Barbara, Darii, Celarent, Perio, τό ξέρουν

καί τδμαθαν μιά φορά, δεν ξέρουν δμως να δωβουνε βτο 
μάθημά τονς χαρακτήρα παιδαγωγικό, <5λ. ψυχολογικο και 
φιλοσοφικό. Γϊατΐ βέβαια άμα λέμε πώς ενα μαθημα, 
μιά διδαβκαλία δεν ’έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα έννοϋμε 
πώς έκεΐνος που τό κάνει δεν ξέρει με τι είδους μυαλα 
ϊχει νά K.autj, ποιαϊ είναι αί δυνάμεις και ποιαι αι αδυ- 
ναμίαι των καί πώς προβφέροντας βτά μυαλά αντα την 
ΰλη με καταλληλότερο τρόπο κατορθώνει να τα τρεφίΐ και 
νά τά ίξαοκή.

Στά βχολεΐα μας βυνήθως τά μυαλά οϋτε τά τρέφομε 
οϋτε τά εξαβχοϋμε τά παραγεμίζουμε και τα φουβκωνονμε. 
Λε μαθαίνουμαι βτά παιδιά μας να βκεπτωνται: το επα
ναλαμβάνω καί πάλι' αμείλικτα και βυβτηματικα βκοτω- 
νομε τή Σκέψη.

Είπα πώς δε ξέρομε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες 
τών μυαλών ποϋ πρόκειται νά διδάξομε. Μα και κατι 
άλλο δε ξέρομε καί δεν κατέχομε τήν ϋλη τή ς  δ ιδ α β κ α -  
λίας. ’Εξηγούμαι. ’Εμείς οί ϊδιοι, βτην νλη πον δι- 
δάβκομε, άκόμα δεν χατορθώβαμε να δαχρινονμε ποια 
βτοιχεϊα είναι γ ιά  χώ νεμ α , δπως λεγει ο Bacon, και 
ποιά είναι μόνο γιά μ άθημ α . Και επειδή δε ξερομε να 
διακρίνωμε δε ξέρομε έπίβης διδαβκοντας, ποϋ πρεπει, 
ποϋ είναι ανάγκη ν ’ άργοπορήβουμε και ποϋ μπο
ρούμε κάπως νά βιαβτοϋμε' λεγω κάπως γιατί και η 
βία εϊναι πάντα κακή. &ά φέρω ' παραδείγματα. Στα  
ελληνικά βχολεΐα δτι δήποτε έχει βχέβη με αριθμούς 
πάβχει φριχτά. Ά ν ζοϋβε δ Πλάτων τωρα βτα χρονιά 
μας, η θά μας ανάγκαζε νά μάθουμε γεωμετρία η θα  
τόν αναγκάζαμε νά βγάλει άπ την Άκαδημεια το γνω- 
βτό ρητό ποϋ άπηγόρευε τήν εϊβοδο βτους αγεωμέτρη

τους. . . .
Τά παιδιά βγαίνουν άπό τά βχολεΐα καί δεν ξερονν να 

κάμουν τόν ελάχιβτο λογαριαβμο' οι άποφοιτοι τών γυμ- 
ναβίων καί τών διδαβκαλείων εϊναι άβτοιχείωτοι, γενικώς 
δε άποβτρέφονται τά μαθηματικά. Γιατί; Γιατί βτα δη
μοτικά βχολειά διδάβκομε τήν αριθμητική βάν νάταν κάτι 
άφηρημένο ποϋ καμμιά απολύτως βχεβη με τη ζωη δεν 
’έχει, κάτι Ιπίτηδες καμωμένο γιά « βχολική χρήβη» , γιά 
δοκίμια, έξετάβεις, βαθμούς, κτλ.

Αίγα παιδιά βρήκα πού νά έχουν άκριβή ιδέαν τής 
μονάδας κι άς διδάχθηκαν καί τίς τέββερις πράξεις. 
Πάρετε δυό μολύβια, δνό μήλα καί δείξατέ τα βε διάφορα 
παιδιά, χωριστά τό καθένα. Τά περιββότερα άμα τούς 
δείξετε τό δ εύ τερ ο  μήλο καί ρωτήβετε τί εϊναι αύτό; θά 
βας πει « δ υ ό » .  Ή  αιτία εϊναι δλοφάνερη' ίπειδή τό 
παιδί εΐπε πρώτα ε να , τώρα λέγει δυό. 'Ο δάβκαλος, 
δεν πρόβεξε διδάχοντας πώς ή ιδέα τής μονάδας εϊναι 
άπ ’ αύτες ποϋ θένε χώνεμα καί δτι πρέπει νά δώβη βτά 
παιδιά νά καταλάβουν πώς κάθε πραμα χωριβτό εϊναι
rtενα.



Λίγους αποφοίτου; γυμνασίου βρήκα πον να ξερουν 
πως ο ισημερινός εΐναι ενας ένώ οί μεσημβρινοί πολλοί 
καϊ την ahla αυτής τής διαφοράς.

Παραδείγματα μπορούσα να φέρω άπειρα, απ όλους 
τους κλάδους. Μήπως θά μπορούσε ενκολα ενας από
φοιτος γυμνασίου να μοϋ πή μέ δυο λέξεις τι περιέχει 
ενας διάλογος τοϋ Πλάτωνος, ί) περί τι στρέφεται η 
πλοκή ένός δράματος; Πρώτα πρώτα, ύποθέτω, οτι θά 
τον σαστίζαμε με την ερώτησή μας' ποιος ρωτά ποτε για 
περιεχόμενο Άμα διδάσκεται Αρχαία ελληνικά καί πρ'ο 
πάντων άμα τά διδάσκει. Στά σχολεία οί Αρχαίοι συγ
γραφείς παίξουν τό ρόλο πού παίξουν τά πτώματα στά 
Ανατομεία' επάνω τους διδάσκεται η ανατομία τής γλώσ
σας■ γιά πόσους "Έλληνες, μετρητούς ατά δάχτυλα, Ανοί
γεται ολοζώντανος ό αρχαίος κόσμος; Έτσι οπως ο 
Winckelmann ελεγε πώς, πρέπει νά τον αισθανθούμε 
«ein Erlebnis».

Κι ομως α ύτό θάπρεπε νά γίνεται « γιά νά κλείσου με 
στην ψυχή μας τή Ελλάδα» καί γιά νά αισθανθούμε 
βαθειά τόν σύνδεσμο που δένει τίς τρεις Ελλάδες, τήν 
άρχαία, τή μεσαιωνική καί τή νεώτερη το μόνο πράμα 
πού θάδινε ατά σημερινά μας καθήκοντα μορφή ζωντανή 
καί επιτακτική. Λέμε πώς είμαστε απόγονοι, μα η ψυχή 
μας δεν τό λέει γιατί ή ψυχή μας δεν αισθανεται τον 
σύνδεσμο — τόν έχουμε χαμένο. Οί αρχαίοι συγγραφείς, 
απ' τους οποίους άντλησε νερό αθάνατο ολη ή Ανθρω- 
πότης, θαρρείς πώς γένηκαν γιά μάς Οτερεμενη πηγη 
γιατί δεν ξέρουμε νά τούς διαβασουμε.

Μιά άλλη πέτρα σκανδάλου στά σχολεία μας είναι οί 
χρονολογίες, οί αιώνες, τά μετά καί προ Χρίστον. Σπάνιο 
φαινόμενο οί καθηγητές πον φροντίζουν νά εξηγήσουν 
γιατί στήν μετά Χριστόν χρονολογία προχωρονμεν από τό 
1, ενώ στήν προ Χριατοϋ πλησιάζουμε προς τό ενα. Κι 
’ε'τσι αε Απολυτηρίους εξετάσεις ό "Ομηρος γίνεται σύγ
χρονος τοϋ Rousseau κ ’ οί πατέρες τής Εκκλησίας Εμ
φανίζονται προ Χριστοϋ.

’Ίσως βρεθή κανείς νά πει πώς ό τρόπος αύτός τής 
διδασκαλίας εΐναι δυσανάλογος Οτάς δυνάμεις τών παι
διών. Τό ξέρομε καλά τό Leitmotiv τή? παιδαγωγικής 
άδρανιίας- άλλ' αυτός Ακριβώς πού θά τά πή θάναι ό 
αφιλοσόφητος παιδαγωγό ς , αύτός, πού γιά τό δύσκολο 
έπάγελμά του κρίβει μέσα του πτωχές δυνάμεις.

"Ας μήν ξεχνοϋμε τήν περίφημη μαιευτική πού βλά- 
στηαε ατό ελληνικό χώμα καί ας μήν ξεχνούμε πώς τά 
αχολεία εΐναι καμωμένα γιά νά καλλιεργούν τη Σκεψη- 
Λύτή, μαζί με τή θέληση καί τήν χαλωσύνη ομορφαίνουν 
τή ζωή καί κάνουν τόν άνθρωπο — Ανθρωπο.

Π α ρ ί σ ι ,  20. 9. 1921
Π. ΛΑΣΚΑΡΙ

ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Τό αριστείο τής μουσικής γιά τόν περααμενο χρονο 

δόθηκε στό μουσικοαυν&έτη Γ. Λαμπελέτ. Όλος ό μουσι
κός κόσμος τής 'Ελλάδας επιδοκίμασε τήν πράξη τής μου
σικής έπιτροπής γιά τήν τιμή αύτή προς τόν κύριο Λαμ
πελέτ, πού θεωρείται ώς δ άντιπροαωπευτικωτερος τοϋ 
έλληνικοϋ μοτίβου καί τοϋ έλληνικοϋ χρώματος μουσικο

συνθέτης. —
Το άριβτεΐο τών γραμμάτων δε δόθηκε α'ε χανέναν γιά 

τόν περασμένο χρόνο καί τοϋτο όχι γιατί δε βγήκαν βιβλία 
3) γιατί δεν κρίθηκε άξιο γιά τό βραβείο χανένα an 
αυτά, άλλά γιατί ό κ. υπουργός τής Παιδείας, δε βρήκε τόν 
χαιρό νά ορίσει έμπρόθεσμα τήν χριτιχήν επιτροπή. Μιά 
πού τό άριΟτεϊο αύτό καταργήθηχε σιωπηρά, χαλο θατανε 
νά λείψ[] όλως διόλου καί νά οριστούν δυό χρηματικά 
βραβεία άπό 5000 δρχ. πού νά δίνουνται αμερόληπτα 
ενα στό χαλήτερο ποιητικό εργο, καί τό άλλο στο καλήτερο 
πεζό τής χρονιάς, άσχετα προς την ηλικία τοϋ αυνγραφεα 
καί τήν προηγούμενη εργασία του. Λυτό, θά γεννοϋαε 
κάποιαν άμιλα, μεταξύ τήν νέων προ πάντων λογογράφων, 
πού θά μπορούσε νά φέργ καλά Αποτελέσματα.

ΔΗΜ. ΒΕΛ.

ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ (έντνηώσεις xal σχέψεις).

’Ε λπίζουμε πιά κάτω &Λ α ν τό ν  τ ό ν  τίτλο  
να  μήν Λαρεξηγη&οϋμε. Ν α Λαρεξηγήσονμε κα- 
θα>ς μας κατηγόρησαν, π ολ ν  λιγοτερο είναι ο 
σκοπός μας. 'Η  προσπαθεια τ ο ϋ  να  έξηγοϋμε 
χαι να  έξηγονμαστε μπορεί νά  είναι χι αντή

ταπεινή φ ιλοδοξία .
Το να ζητα χάνεις να χαταλάβη κάθε τι 

Λον διαβάζει είναι για μερικονς σημερα αντό- 

χοψμα αναίδεια.
nΟ ταν χάνεις δέν μπορεί να  δ ο β ε ι  να  χα τα -  

λάβονν ο ί α να γνώ στες το υ  εχεΐνο π οϋ  Οκεπτε- 
ται χαϊ θέλει νά  πη χαϊ το  καταλάβουν α ύτο ί
δχι γιατί έξαφνα διάβασαν ο τι έγραφε, αλλά
γιατί έτνχε να χ ο νν  χι α ν το ι  οπω ς χ εκείνος
τή ν  ϊδια  γνώ μη, τότε συμβαίνει τ ’ ακόλουθο  
γεγονός'. Ό  συγγρα φ έας διαμαρτύρετα ι ο τι  «παρε-  
ξή γη σαν λιγάκι τά λόγια τ ο ν »  έν τ ο ν τ ο ι ς  θέ 
διστάζει νά  ομολογήση ο τι  *α ν το  π ισ τενε ι χ 
εκείνος χαί παραδέχεται» και Λώς ίσω ς «% άταν  
αστείο νά  σχεφ τεϊ κανείς το  α ντ ίθ ε το » .

Βέβαια χ ή φιλαλήθεια, μΛοροϋμε νά  ποϋμε ΣΤ Ο  ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
πώς εΐναι σήμερα άκόμα μιά αρετή —  καϊ πόσες  
άκόμα δε θάχε νά  μας επίδειξη  ή Λ ανσοφία  
ένός Γ εροσταθή  —  χωρίς ν ’  άμφ ιβόλλονμε πώ ς  
πολλοί θ ά  τνχει νά  σ νμ φ ω νή σ ο νν  ώ ς  καϊ σ ’ 

αν τό  μαζί μας.
Πρέπει νά  τείνονμ ε πολλές φ ορές τ ις  π ρο-  

πάθειές μας νά χαταλάβονμε τις  σκέψεις ένός  
συγγραφ έα  άηό  κάθε άλλο μέσο, παρά άπό τά  
έργα τ ο υ " α υτά  τότες  σ τέκ ονντα ι έμπόδιο γιά  
τή ν  κατανόησή το ν . Σ* α ντή ν  τή ν  περίπτωση  
εΐναι π οϋ  λέμε πώ ς ενας σνγγρ α φ έα ς γίνεται 
σκοτεινός μέσα στά  έργα τ ο ν ,  γ ια τί φ ο β ο ύ 

μαστε νά  ποϋμε πώ ς θ ά τα ν  φ ω τεινότερος αν 
δέν είχε τίποτα  συγγράφει.

Καϊ τό  εύτνχ ές  τώ ρα συμπέρασμα είναι δτι 
μ π οροϋν νά  μάς π οννε  κατ’ εκλογήν οτι είμα
στε ά ν α ι δ ε ΐ ς  η οτι —  π ρ οσπ α θ ώ ντα ς  νά  κα
τ  αλάβον με πολλά  —  π α ρ ε ξ η γ ο ϋ μ ε  τά  λίγα 
π ο ν  διαβάζουμε.

Ό σ ο ι  πάλε τνχει κ ’ είναι έκλεχτιχοί, είναι 
ίλενθεροι νά  δ ιαλέξονν  κ’ ένα άπ ’ άμφότερα. 
Ά ρχει νά  παραβάλουν τις  σελίδες τ ο ϋ  *Β ω μ ο ϋ » 
22— 23 « Λ ίγα  λόγια» 38— 39 «Ο ί Φ υ γα δ ες* 
« Π ρόσω πα καϊ ζητήματα». Δ ΒΡΔ.

ΔΗΛΩΣΗ
'Όσοι συγγραφείς καϊ εκδότες έπιθυμοΰν νά γνω- 

ρίίουνται στόν ευρωπαϊκό διανοούμενο κόσμο τά έργα 
τους, δσα περιοδικά θέλουν νά μιλά γι’ αύτά ό φι
λολογικός τύπος τοΰ Παρισιού, μπορούνε νά στέλ
νουν άντίτυπα τών έργων καί τών έκδόσεών τους 
στούς κ. κ. Phi l eas  L e b e s g u e  (Demetrius Asterio- 
tis) και Β α λ β α μ ίδη  (Μ. Βάλσα), τού μιλούνε γιά τά 
έλληνικά γράμματα ό πρώτος στόν Mercure de France, 
ό δεύτερος στή Revue de l ’Epoque. Ο'ι διευθύνσεις 
είναι οί άκόλουθες:

Mr. Phileas Lebesgue.
La Neuville-Vault 

par Savignies 
(Oise). France

Mr. Valsamides
82, Rue Damremont 

Paris XVIII

Ή  ’ΕΠΙΤΡΟΠΗ τής Femina-Vie Heureuse, πού συνε
δρίασε ατό Λονδίνο, εδωσε τελευταία τό prix «Lady North- 
cliffe» ατό Epithalam e τον κ. Jacques Chardonne.

Ό  κ. J. Chardonne ονομάζεται πραγματικά Μ. Bou- 
telleau χαί εΐναι έκδοτης. Αφιέρωσε χάμποσα χρονιά 
εΐναι τώρα 37 χρονών — γιά νά γράψει το E p ith a 
lam e πού εΐναι ιό πρώτο του εργο καί πού κόντεψε 
νά πάρει, εΐναι λίγος καιρός, τό prix Goncourt.

Τό ψευδώνυμό του ό κ. Chardonne τό διάλεξε πιθα
νότατα άπό ενα ώραΐο έλβετικό χωριουδάκι Chardonne- 
sur-Vevey όπου έγραψε τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ ρο- 
μάνταου του. Τό εργο του άλλωστε, γεμάτο λεπτή ψυχο
λογική Ανάλυση, φαίνεται καθαρά πώς γράφτηκε <ϊέ μιάν 
ατμόσφαιρα πού προδιαθέτει στήν ίαωτερική ζωή. —

** *
ΤΟ Ν Ε Ο Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚ Ο  ’ΙνΟτιτοϋτο τής Faculte des 

Lettres τοϋ Παρισιού διοργάνωΟε στή Sorbonne μιά σειρά 
Από πέντε έκτακτες διαλέξεις. Μίλησαν: δ βυζαντιο- 
λόγος καθηγητής κ. Ch. D ieh l με θεμα Poemes epi- 
ques et romans de chevalerie, ό άλλοτε διευθυντής τής 
Ecole d’Athenes κ. G. F ou geres  μέ θέμα Les Patries 
grecques et l’hellenisme, ό καθηγητής x. P. Jougu et: 
La vie grecque dans l’Egypte antique, ό καθηγητής 
τοϋ Πανεπιστήμιού τής Leyde κ. D. H esseling; Les 
patries grecques et la litterature grecque moderne καί 
6 διευθυντής τοϋ Institut κ. H. P ern ot: le poete Kostis 
Palamas —

* **

ΣΤΟ  3° φυλλάδιο ό κ. Π α π α δ ή μ α ς  'έγινε 'Λππα- 
δήμας υπογράφοντας τό διήγημά τον. Στά περιεχόμενα, 
ώς τόσο, τ ’ όνομά τον ήταν σωστά γραμμένο. Οί ανα
γνώστες μας θά κατάλαβαν βέβαια πώς ό αναγραμμα
τισμός αύτός έγινε από τυπογραφικό λάθος. —

** *
'ΑΠΟ τά κατοπινά φύλλα τοϋ «Βωμοϋ»: Μ ε τό 

κ ρ ο υσ τό  σ ου  γέλ ιο  . . . ποίημα τον κ. Ρήγα Ικόλφη, 
((Ήχοιΐ, διήγημα τοΰ κ. Στ. Τιτόπουλου, 'Η  Μ ουσ ικ ή  
σ τή ν  Ε λ λ ά δ α  τοϋ κ. "Ισαντρου "Άρι, Μ ερ ικ ο ί έ η ι-  
κ ρ ιτα ί τώ ν  Fleurs de Mai (Απόσπασμα άπό μια 
ομιλία) τοΰ κ. Κλ. Παράσχου, ποιήματα τήν κ. χ. Σπά
ταλά, Τυμφρηατοϋ, Καστανάχη, Τελ. ’Αγρα, Οίκονομίδη, 
Παναγιωτόπουλον κ. τ. λ. καί πεζή Ιργασία τών χ. χ. 
Μ. Βάλσα, "Ισαντρου Ά ρι, Α. Παπαδήμα, Καστανάχη, 
Προοτοπάτβη, Σ. Χώδζη κτλ. κτλ.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Le lac N oir ou 1θ sorcier de Myaus, νέο μυ

θιστόρημα τον ακαδημαϊκόν Henry Bordeau (Plon-Nour- 
rit et Cie, 7 fr.)

L e m aire C asterbridge, μυθιστόρημα τον έγγλέζου 
Thomas Hardy, μεταφρασμένο άπό τον Ph. Neel (Στίς 
έχδόσεις τής Nouvelle Revue Fra^aise, 9 fr.).

L’ ame dantesque. 'Ο Ντάντε μελετημένος άπό 
τόν τεχνοκρίτη Canudo (La Renaissance du livre, 4 fr.)

Aim er. Νέο θεατριχό εργο τον Paul Geraldy πον 
παίζεται στήν Comedie Franijaise (Librairie Stock, 6 fr.)

George Sand, sa vie et son oeuvre, άπό τόν 
γάλλο ακαδημαϊκό Rene Doumic (Librairie Perrin et Cie, 
10 fr.)

Λ Α Β Α Μ Ε  τ ’ ακόλουθα βιβλία και περιοδικά:
Τ ίμ ο ν  Μ α λ ά νο ν : Λ ΤΡ ΙΚ Α  Τ A SIA  ΙΑ  (.Στί? εκίό- 

ΰεις τής «Σκέψης» στην 'Αλεξάντρεια, Αρ. 3).

Α Ν Θ Ο ΑΟ ΓΙΑ  NESIN ΠΟΙΗΤΩΝ: Ή  άνθολογία 
αύτή πον ’ γίνε άπό τό συνεργάτη μας καί διευθυντή 
τον «Πολιτισμού» κ. Γ ιοφ νλ λ η . Περιέχει ποιήματα πε
νήντα περίπου ποιητών πον εμφανιστήκανε άπό τά 1900 
κι εδώ. ('Αθήνα. Έκδοση «Πολιτισμού» δρχ. 5).

Γ. Κ ιτ  ρ ό π ο ν  λ ον : Σ Τ Α  ΣΤΝ ΟΡΑ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ  
και Ε Ν Α  Μ Ε Γ Α Λ Ο  Μ ΙΣΟ Σ. Α νό μικρο'ι τόμοι με 
διηγήματα ( ’Αλεξάντρεια 1922).

Ν .Γ .Κ α τ η φ ό ρ η : ΤΡΑΒΩΝ ΤΑΣ Σ Τ Η Ν  ΤΡΕ ΛΛΑ  
κτλ. Αιηγήματα με πρόλογο τοΰ κ. Τσουκαλά (Έδοση 
« Φοίνικος» Α θήνα  1922, Αρ. 2,50)

Ε Σ Τ ΙΑ Α Α : Μηνιάτικη φιλολογική έκδοση. Χίος
χρονιά Α\ φνλ. 4° και 5°. Διευθυντής Γ. Σ γ ό ν τ ξ ο ς ,  
τής νλης Α. Λ ο ϊζο ς . —  Στά φυλλάδια αυτά συνεργά
ζονται οί X. κ. Ψυχάρης, Σημηριώτης, Α. Λοϊζος, "Αρ
γής κτλ. και δημοσιενοννται αξιόλογες μετάφρασες άπό 
τούς Baudelaire, Bourget, Flaubert, Edgar Poe, 'Ορα- 
τιο κτλ.

Ν Ο Τ Μ Α Σ : Λογοτεχνική επιθεώρηση ’Αθήνα. Βγαίνει 
δυό φορές τό μήνα. Πήραμε τό δεύτερο φυλλάδιο τον 
Φλεβάρη καί τά δνό τον Μάρτη. Σννεργαοία τών κ. κ. 
Ρήγα Γκόλφη, Κώστα Παρορίτη, Αγ. Σημηριώτη, Πάνου 
Ταγκόπονλου, Χρ. ’Εσπέρα, ενα άνέκδοτο κομάτι τοϋ 
Μητσάκη μαζί μ ’ ανέκδοτα γράμματα τοϋ ΚαμπνΟη και 
τοϋ Χατζόπονλον.

Μ Ο Τ Σ Α : Μηνιαίο περιοδικό (6 β οδός Αραγατθι 
Αθήνα'). Διευθύνεται άπό συντροφιά συνεργατών, 
φύλλο τον Φεβρουάριον πον λάβαμε εχει ίγασία 
κ. κ. Κουκούλα, Σπαταλα, Βλαχογιάννη, Σταυρόπο 
Παπαδήμα, Μιχαλόπονλου, Βάλσα, ΧρηΟτίδη και 
λεχτ'ες μετάφρασες άπ’ τόν Maeterlinck, τόν Julius Η 
τό Moreas κτλ.

Ο Λ Ο Α Ο Σ : Μηνιαίο περιοδικό. Χρόνος Δ ’ άριί 
Πόλη. Δ ιενθνντής Γ. Χ α λ κ ο ύ σ η ς , τής νλης. Λ . Π 
σ ιν ο ς . Στά περιεχόμενα: μιά μελέτη γιά τήν τονική 
ταρνθμιση άπ ’ τόν κ. Ελισαίο Γιανίδη, ποιήματα 
κ. κ. 'Ο. Μπεκέ, Απ. Μαμμέλη, Σπαταλα, Εσπέρα, ’ί  
τολέα κα'ι 'σννεργαοία πεζή τών κ. Μπέλλα, Ά ντ . J 
λονρη, Μ . Βάλσα, Σημηριώτη κτλ.

V O M O S
R E V U E  L I T T E R A I R E

(Fondee a Athenes en 1918)

F O N D A T E U R S : JE A N  IV R A K I  —  S P IR O S  M OSCH OS 
D IR E C T E D R S : JE A N  I V R A K I  —  EM . A L E V R O P O U L O S  
R E D A C T E U R  E N  C H E F : S T E P H A N E  T ITO PO U LO S

B U R E A U X :  33 R ue de E coles, Paris 5e

Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Σ : Περιοδικό έκδιδόμενο κάθε κνρι 
Ετος Α'. άριθ. 23, 24, 25. Διευθυντής Σ π ϋ ρ ο ς  Μι 
ΰο ύ ρ η ς . —  Φώτος Γιοφύλλης —  (Σ τοά  Φέξη 
Α θήνα .)

■ ESIN: Δεκαπενθήμερος μεταφυσική και φιλooog 
£πιθεώρησις (οδός Ναναρίνου 12 ’Αθήνα). Διενθ. Α 
Χ α τζη α π ο σ τ  όλον. Λάβαμε τά φυλ. 20, 21, 22.

Π Α Ν Ε Λ Λ Ή Ν ΙΑ : Έ τος Α . άριθ. 24 καί 25. 
δομαδιαΐο καλλιτεχνικό περιοδικό Αθήνα. Περιέχει ΐ> 
τρικό παράρτημα πού διευθύνεται άπό τόν κ. Π. ί 
λ ογερ ΐκο .

Ο ΦΑΡΟΣ: Δεκαήμερον φιλολογικόν περιοδικόν Ά  
άνδρεια. Έ τος Β'. Περίοδος Β. Άριθ. 71, 72 καί

Π Α ΡΝ Α ΣΣ Ο Σ: Εβδομαδιαίο περιοδικό. Διενθ. 
Μ α ν ιά τη ς ' Αθήνα. Έ τος Γ\ Άριθ. 153.

ΕΘΝ ΙΚΟ Σ ΚΗΡΤΞ: Progressive daily Greek Νβ 
paper. Διενθ. Π. Τ ατά νη ς. (The «National Hera 
1 3 4 -1 4 0  W. 26th. Street, NewYork, City).

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

κ. Τάκη Μ α νω λ όπ ουλ ο , Α θή να : Σας ευχάριστοι 
τό ποίημα σας θά δημοσιευτεί.

κ. Π. Κα ρ α β ί α :  Ή  μετάφραση σας απ' τόν Har;; 
court αρκετά καλή' θά δημοσιευτεί.

κ. Κ. Κ ο ν  τ όπον λ ο :  Γιά πρώτο τό ποίηματάκι 
αρκετά καλό πρέπει όμως νά εργαστείτε άκόμα πολ ί 
στίχο σας. Προσέξτε νά μή σας παρασέρνει ή όμοιο*} 
λη'ξία και παραμελείτε τή λογική σύνθεση.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ,,ΒΩΜΟΥ :

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ γ ιά  τή ν  νλη, τή  διαχείρηση  χαι γ ιά  χά& ί άλλο 
Ζήτημα π ον  αφ ορά  τ ό  „ Β ω μ ο “  είνα ι δ χ. τ υ μ φ ρ η ς τ ο ς . (Α η μ ή τρ . 
Π απαδοπούλας, Ο δός Σ οφ οχ λ έονς  ο .)

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ δ κ. ς τεφ . παργας. (Β . Ρ. 1146 A lexandrie, 
E gypte.)

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ δ x  α ν τ . π αννιδης. (O m er-A b it Han N o. 1 4 bis 
Galata, Constantinople.)

Τά γραφ εία  τ ο ϋ  „ Β ω μ ο ν “  ο τή  ΛΕΙΨΙΑ (M athildenstr. 1 2* )  
δ έ / ο ν ν τα ι  ν  ά να λ ά β ο ν ν  τ ή ν  εχ τνπ ω σ η  χά&ε έλληνιχοϋ βιβλίου. 
.Μ ο ν ν  γ ι  α ν τό  τ ο  ζή τη μ α  χά&ε αχετιχή  πληροφορία.

Ο „ΛΟΓΟΣ“. Μ η νια ίο  περιοδικό.

Α ιεν& νντή ς  Γ ιά ννη ς  Χ α λ χ ονση ς.
Τής νλης Α . Π ράσινος. R ue Yechil 29, Peru-Constantinople. 
Σ υ νδ ρ ο μ έ ς  γ ί ν ο ν ν τ α ι  δε χ τ ε ς  χαϊ σ τά  γρα φ εία  τ ο ΰ  „ Β ω μ ο ΰ “ .

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ. 'Ε β δομ α δ ια ία  ίφ ημ ερ ις εχδ ιδομ ένη  έν  
Παριαίοις.
Α ιεν& νντή ς  Π λονταρ . Ο ϊχονομίδης. 46, lin e  St. Georges, Paris.


