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ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Πε»ρ<ι«ενς 14 Νοεμβρίου.

Δέν κάνω πρώτος έγώ τήν παρατήρησιν δτι ό πολιτισμός δέν συντελεί 
καθ’δλα εΐ; τήν ευτυχίαν τών άνθρώπων. ’Αφήνω δτι ή καλλιτεχνία, 

διά τοΰ Ρώσκιν καί άλλων, κατεδίκασεν ώς βαρ- 
"Οταν θά ίνωθοΟν βάρους τάς βαρείας μηχανάς αντινες αντικατέ

στησαν τά ιστιοφόρα πλοία, τά λεωφορεία καί τά 
άλλα παλαιά μέσα τής συγκοινωνίας, καί δέν γνωρίζω άν εύρίσκγ) επιεί
κειαν εις τήν κρίσιν των τό λεπτοφυές ποδήλατον. Οΰτε θά φέρω ώς 
παράδειγμα τούς λαούς οΐτινες έγειναν δυστυχείς, άφ'δτου ό πολιτισμός 
είσέβαλεν εϊς τήν πατριαρχικήν τοϋ βίου των αφέλειαν μέ τάς πολλάς 
του άνάγκας καί τά πολλά του ψεύδη. Θά περιορισθώ είς μίαν σκέψιν, 
ήτις μοΰ έρχεται δταν παρατηρώ τήν αΰξησιν τήν οποίαν λαμβάνουν άφ’ 
ένός αί Άθήναι και άφ'ετέρου ό Πειραιεύς.Μίαν ημέραν, ούχί πολύ άπέ- 
χουσαν, αί δύο πόλεις θά ενωθούν. Θά είνε, νομίζετε, τότε περισσότερον 
ευτυχείς οί κάτοικοι τών δύο πόλεων ;Διά τούς εύπορους, τό πράγμα θά 
είνε έντελώς «διάφορον, τούς πτωχούς δμως ήενωσις αύτη Οά στερήση μιας 
άπολαύσεως, κα'ι οί πτωχοί άνθρωποι έχουν τόσον όλίγας άπολαύσεις, 
ώστε ή έλάττωσις αύτών κατά μίαν δέν εΐνέ τι ανάξιον λόγου. Τώρα 
ή μετάβασις έξ Αθηνών είς Πειραιά καί τάνάπαλιν είνε διά τού; πτω
χού; άνθρώπου; ταξεΐδι, τό μόνον ίσω; ταξεΐδι τό όποιον δύνανται νά 
κάμουν. Καί δταν ακούουν τού; πλουσίου; νά διηγούνται τά ταξείδια 
των είς τήν Εύρώπην, θά έχουν καί αύτοί μίαν μικράν παρηγοριάν, μέ 
τήν οποίαν κάπως θά γελούν τόν εαυτόν των : «Κ’έγώ έταξείδευσα 
εί; τήν Αθήνα ή εί; τόν Πειραιά». Δέν εινε δύο πόλεις διάφοροι, μέ 
ιδιαίτερον μάλιστα χαρακτήρα έκάστη ; Οί Πειραιώται μάλιστα έχουν 
ενα έπί πλέον λόγον διά νά δίδουν σημασίαν εί; τό μέχρι; ’Αθηνών τα
ξεΐδι. Έρχονται τόσοι ξένοι, συνήθως μάλιστα σοφοί καί έγκριτοι, άπό
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τά πέρατα τοϋ κόσμου διά νά ίδουν τήν πόλιν καί τά μνημεία τών 'Α
θηνών.

Άλλ'όταν ό ΙΙειραιεύς θά γείνη συνοικία τών ’Αθηνών, οί πτωχοί 
άνθρωποι θά χάσουν αυτήν τήν ιδέαν, τό όνειρον τοϋ ταξειδίου. Δύνα- 
ταί τις νά πείση τόν εαυτόν του,όσην αγαθήν θέλησιν και άν ύποτεθή δτι 
έχει ό εαυτός του, δτι ταξε'.δεύει δταν μεταβαίνη άπό μιας συνοικίας 
είς άλλην ;

*Εως τώρα δέ τών πλείστων ’Αθηναίων καί Πειραιωτών ή μόνη έξο
χή κατά τό θέρος είνε τό Φάληρον. Άλλ ’ δταν τό Φάληρον θά εινε 
συνοικία τών Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς, θά κάνη πλέον τήν έντύπωσιν 
εξοχής ;

Διά τής ένώσεως λοιπόν τών δύο πόλεων είς μίαν μ-γαλούπολιν, οί 
πολλοί τών κατοίκων θά χάσουν δύο εύκολους απολαύσεις καί ούδέν θά 
κερδίσουν.

κ—

*Βλλην διιιιοάιογοάφος 

περί Ρ·νιιαν»<ις

Μία τών επισημότερων εφημερίδων τοϋ Βουκουρεστίου — γράφει ή 
«Νέα Ημέρα» τής Τεργέστης—ή γαλλιστί έκδιδομένη «Ρωμουνία», 

προέβη είς παγκόσμιον άνάκρισιν έρωτήσασα 
πολλούς διακεκριμένους άνδρας έξ όλων τών 
χωρών τί φρονούσε περί τής Ρωμουνίας, 
τοΰ παρόντος, τοϋ μέλλοντος, τής οικονο

μικής αύτής καταστάσεως, τής φιλολογίας κτλ. δημοσιεύσασα δέ καί τήν 
εξής έξ ’Αθηνών έπιστολήν τοϋ κ. Δ. Κακλαμάνου, αρχισυντάκτου τοϋ 
«Άστεως» : «Φίλε Κύριε Συνάδελφε. Μέ τιμάτε ζητοϋντες τήν γνώ
μην μου περί τής ΰμετέρας πατρίδος, τής ζωτικότητος καί τοϋ μέλλοντος 
αύτής· θαυμάζω πράγματι τάς συγκυρίας τής μακρόχειρος συμπτώσεως, 
δπως λέγουν οί Άγγλοι. Καθ’ ήν στιγμήν πράγματι έλάμβανα τήν ύ- 
μετεραν έπιστολήν, τό «Άστυ» έδημοσίευεν άρθρον μου περί τής Ρω
μουνίας, έπ’ ευκαιρία τής Παγκοσμίου Έκθέσεως τοϋ 1900. Έπεσκέ- 
φθην πρό τίνος διά μακρών, λεπτομερώς καί μετά προσοχής άκρας τά 
θαυμάσια ύμών εκθέματα καί ώμ,ίλουν περί αύτών πρός τούς άναγνώστας 
μου. ’Απέκτησα έξιν ίσως δυσάρεστον, αγαπητοί συνάδελφοι. Λέγω πρός 
τό κοινόν, τό τιμών με διά τής προσοχής του, τήν αλήθειαν ώς αισθά
νομαι, ώς σκέπτομαι, ώς αντιλαμβάνομαι αύτήν χωρίς νά προσέχω είς 
τάς έθνικάς αντιζηλίας, είς τάς φυλετικάς ζηλοτυπίας καί είς τάς προσ- 
τριβάς τάς άναποφεύκτους μεταξύ λαών νέων καί φιλοδόξων. Ούδέν ή- 
θέλησα λοιπόν ν' άποκρύψω έκ τών προόδων ύμών, έκ τής πορείας τής 
προϊούσης πρός ιδεώδες πολιτισμού υπέρτερου, τής καταπληκτικής ύμών 
ζωτικότητος ώς Έθνους καί Κράτους. Θά ήτο πολύ μακρόν νά μετα
φράσω ύμΐν τό άρθρον τούτο, τό όποιον άλλως ευχαρίστως πέμπω πρός 
τήν σύνταξιν τής «Ρωμουνίας». Άλλ’ ευκόλως δύναμαι νά συνοψίσω 
αύτό. Ή Ρωμουνία, μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως κειμένη, ανήκει 

είς τήν Δύσιν διά τής τελειοτέρας καί λεπτοτέρας ύποτυπώσεως τοϋ 
πολιτισμού αύτής, είς τήν Ανατολήν διά τοϋ χρώματος καί τής γρα- 
φικότητος, τής εύφορίας, τής ζωηρότητας καί τοϋ εύφαντασιώτου τών 
κατοίκων της. Εινε φιλόπονος, είνε πρακτική. Δέν πλανάται είς μάταια 
ονειροπολήματα. 'Εργάζεται καί ένεργεΐ. Δέν έχει μόνον πόρους μεγί
στους. Γνωρίζει νά εκμεταλλεύεται αυτούς. Τό μέλλον αύτής οφείλει 
νά είνε μέγα. Ή έν τή ’Ανατολή αποστολή αύτής είνε αποστολή πο
λιτισμού, ειρήνης, αδελφότητος. Τήν Ρωμουνικήν φιλολογίαν ολίγον γι- 
νώσκω. Άλλα δέν θά είνε καί αύτή, ώς πάσα νέα φιλολογία, μίγμα 
απομιμήσεων καί απηχήσεων ξένων φιλολογιών, ψηλαφημάτων νεηλύδων 
ζητούντων τόν δρόμον των ; Τά ρωμουνικά διηγήματα τής σεπτής ποιη- 
τρίας, παρ ’ ή τήν στιλβηδόνα τής γεννήσεως έξαίρει ή λαμπηδών τοϋ 
πνεύματος, μοί κατέλιπον, δτε τ’ άνέγνωσα, έντύπωσιν ήδείας μελαγ
χολίας καί ήδυπαθείας κάπως ανατολικής, συμμίκτου πρός αβρότητα λε- 
πτεπίλεπτον. Τά ποιήματα τής δεσποινίδος Βακαρέσκου, έξ άλλου, μ’ 
έγοήτευσαν διά τοϋ λεπτού αρώματος τοϋ οδυνηρού αύτών πάθους. Ά
κούω πρός τούτοις, δτι έχετε έθν'.κόν θέατρον, μεταφράσεις δραμάτων 
ζωντανάς καί ηθοποιούς πλήρεις ζέσεως, ερμηνεύοντας τά έργα μετ’ά- 
ξιοσημειώτου αισθήματος νεωτεριστικής ποαγματικότητος. Έκ τούτων 
βλέπετε δτι ζωηράν καί ειλικρινή τρέφω συμπάθειαν πρός τήν ύμετέραν 
ώραίαν χώραν, ήτις, έγγύ ερον πρός τήν δυτικήν Εύρώπην πάσης άλ
λης ανατολικής έπικρατείας κειμένη, δύναται νά έπωφελήται καί έπω- 
φελεΐται τής γειτνιάσεως ταύτης καί δπου ρέει έλληνικόν αίμα ικανόν, 
δπως καθιστά κατάδηλον τήν μεταξύ τών δύο λαών πνευματικήν καί 
ηθικήν συγγένειαν, συγγένειαν μή δυνσμένην νά λησμονηθή άκόμη καί 
έν μέσω μικρολόγων πολιτικών έρίδων — ας θά έπόθουν άπαξ διά παν
τός έξαλειφομένας μεταξύ 'Ελλήνων καί 'Ρωμούνων — Δ. Κακλαμά- 
νος.» Ή δεσποινίς Βακαρέσκο, περί ής τοσοϋτο έγίνετο άλλοτε λόγος, 
μνημονευθεΐσα ύπό τοϋ Έλληνος δημοσιογράφου, έγραψε τήν έπιοϋσαν 
δτι «ήσθάνετο έαυτήν βαθέως συγκεκινημένην ίδοϋσα τό όνομά της μνη- 
μονευθέν έν τώ θαυμασίω άρθριδίω τοϋ κ. Κακλαμάνου».

ΝΕΑΠΟΛΙΣ*
(ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ)

ΥΙΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΕΛΕΤ

Μέ τήν περιέργειαν, μέ τόν πόθον ερωτευμένου ξεκινά τό βλέμμα 
μου καί περιτρέχει τόν κυανόηχον κόλπον σου, σταματφ είς τάς φιλέ- 
ρωτας άκτάς τοϋ Portici, δπου χίλιαι κομψαί, ποικίλου ρυθμού έπαύ-

Συνέχεια άπ'ο τοϋ προηγουμένου 17ου τεύχους τής 1 Νοεμβρίου. 
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λείς, μέ εύθυμα καί ζωηρά χρώματα προβάλλουν άπο τό μέσον θαλερών 
καί μυροβόλων κήπων καί δπου εις τό δριμύ θέρος χύνεται μία πυρκαϊά 
ζωής άπό τά αριστοκρατικά μέγαρα τής Chiaia καί τοΰ Pizzofalcone 
διά νά σβεσθή εϊς τά δροσερά καί ζωογόνα λούσματα, προχωρεί πρός 
τήν Resina ή όποία άνυψοΰται καί κατάφυτος πρασινίζει επάνω εις 
τήν λάβαν ποΰ ένεταφίασε ποτέ τό περίλαμπρον ’Ηράκλειον ώς σύμβο- 
λον ζωής άνεθαλλούσης άπό τά άσύνδετα κύταρρα τής άποσυνθέσεως καί 
τοϋ θανάτου καί οπού ένας έγκαταλν.φθείς Αιγύπτιος ήγεμών άλλοτε 
μέσα εις μίαν πλημμύραν άνθών καί πρασινάδας έστησε τήν φωλεάν 
τών έρώτων του είς ένα μ,υστικόν καί χρυσόκτιστον χαρέμι καί δέν ένο- 
στάλγησε τής Ίσιδος τήν ίεράν μυστικότητα, ούτε τοΰ Νείλου τό γλυκύ 
καί μονότονον τραγούδι, ούτε τής ερήμου τήν ονειρώδη εκστασιν δπου 
σιωπούν παντοτείνά οί φοίνικες, μελαγχολικοί έρημίται, προχωρεί όλοέν 
είς τό Torre del Greco, Castellammare, Torre Annunziata ποΰ 
ώς τρεις πολύτιμοι λίθοι στολίζουν τό χρυσό δαχτυλίδι τοΰ κόλπου, φι- 
λεΐ τάς άκτάς τού Σορρέντου.

Έδώ φαίνεται ώς νά πλανάται τό νοσταλγικόν π.εύμα τής Mignon 
καί σιγαλά, μελαγχολικά, μέ τήν απαλήν άφήν τής ήχούς περιψαύει 
τήν ρεμβώδη φύσιν καί τραγουδεΐ τό αθάνατον τραγούδι:

Connais-tu )e pays 
Oil fleurit I’ oranger

C’ est la qne je voudrais vivre 
Aimer et mourir I...

Έδώ ποτέ ή μεγάλη ψυχή τοΰ Τάσσου καταδιωγμένη, συκοφαντη- 
μένη, ήλθε νά εύρη άνακούφησιν είς τούς κόλπους φιλόστοργου καί τερ
πνής φύσεως. Έδώ τής έλευθερωθείσης 'Ιερουσαλήμ ό υψηλός ιερόμουσος 
ψάλτης μεταμορφωμένος είς επαίτην έφανερώθη είς τήν άδελφήν του διά 
νά δοκιμάση τήν καρδίαν της «διά νά ίδή άν αύτή τουλάχιστον θά τόν 
άνεγνώριζεν, αύτή ποΰ τόσον τόν έλάτρευεν.»

Λέγει ό ευφάνταστος βιογράφος — «Τόν άνεγνώρισεν άμέσως έκείνη 
καίτοι τον ειχεν άλλάξη μία άσθενική ώχρότης, ή λευκάζουσα γενειάς, 
ό ξεσχισμένος μανδύας του. Χύνεται είς τάς άγκάλας του μέ μεγαλεί- 
τερον πόθον καί διάχυσιν παρ' δ,τι ήθελεν εχη κάμη άναγνο>ρίζουσα τόν 
άδελφόν της ύπό τά πλούσια καί χρυσά φορέματα τών αύλικών τής 
Φερράρας. Ή φωνή της πνίγεται μέσα είς τους λυγμο·'ς. Τόν σφίγγει είς 
τάς άγκάλας της, τοΰ πλύνει τούς πόδας του, τόν περιβάλλει μέ τόν 
μανδύαν τοΰ πατρός του, τοΰ ετοιμάζει ένα έορτάσιμον γεύμα. Μά κα
νείς άπό τούς δύο δέν ήμπόρεσε νά έγγίση τίποτε. Ή καρδιά τους έ- 
πλημμύριζεν άπό δάκρυα. Καί έπέρασαν τήν ημέραν κλαίοντες, άμίλη- 
τοι, άτενίζοντες τήν θάλασσαν καί ενθυμούμενοι τήν νεαράν των ηλι
κίαν.»

Έδώ μέ χίλια μάτια χρυσά φωσφορίζουν αί πορτοκαλλέαι είς τήν 
άρχήν τοΰ χειμώνος κα'ι άσθμαίνουν καί εκτείνονται σφιγκτά πυκνά καθ’ 
δλην τήν άκτήν ώς μία χρυσή φάλαγξ πλασμένη μέ τά χρυσά όνειρα 

τής Έδέμ.
Έδώ τήν άνοιξιν τά άνθη τους λευκά καί εύχυμα ώς βγαλμένα άπό 

τάς κηρήθρας τών μελισσών, ομιλούν τόν πρόλογον τών άμβροσίων τρο
φών καί τό άρωμά των τοαβφ τούς ναυπλοούντας δπως είς παλαιόν 
καιρόν τό σαγηνευτικόν τραγούδι τών Σειρήνων είς τάς άκτάς τών μύθων.

Προχωρεί τδ βλέμμα άχόμη, άγκαλιάζει μέ ποιητικήν στοργήν τήν 
νήσον Capri δπου μυρίων καλλιτεχνών όνειρα άποκρυσταλλούνται, δπου 
είς τά γλυκόρρυθμα νερά τής Grotta Azzurra [Κυανού Σπηλαίου | δια- 
φυλάττει ή φύσις ώς είς ένα ζηλευτόν μουσεΐον της ένα κομμάτι παρελθόν
τος ίσως, άγνώστου, βαθυκυάνου ούρανού τό όποιον έκλεψεν ή θάλασσα 
είςτόν άντικατοπτρισμόν του, καί οπού δσοι- ύπό σκληρού πεπρωμένου 
καταδιωκόμενοι είς τούς οποίους ό κλονισμός τής βιοπάλης, ή ψυχοφθό- 
ρος σκέψις, ή νέμεσις παμφάγου νόσου ήραίωσε καί έχαλάρωσε τούς παλ
μούς τής ζωής, πορεύονται καί ζοΰν έκεΐ καί ανακουφίζονται, καί πλα
γιάζει τό άποσταμένον πνεύμά των, ή βεβαρημένη ψυχή των έπάνω είς 
τάς έλαφράς αύρας, χλιαράς τόν χειμώνα, τήν άνοιξιν, τό θέρος δροσο- 
λούστους, πού φέρουν μαζύ των τά μύρα ποΰ άπό τήν απαλήν έκπνοήν 
τών άνθών, τής καταρύσου φύσεως, άπό τήν άφρισμένην δρόσον τής 
θαλάσσης έκλεψαν είς τά λαθραία φιλήματα.

Μία λεπτή ομίχλη, ένας πέπλος λεπτούφαντος, αερώδης περικαλύ
πτει τήν ζωοδότειραν νήσον ώς νά τόν είχε ύφάνει ό άχνός μιας μυστι
κής άράχνης τών ονείρων καί τής μέθης.

Τό βλέμμα άκόμη προχωρεί, συναντά τό κενόν. Πέραν μακράν, σμί
γονται ό ούρανός καί ή θάλασσα. Γυρίζει άκόμη, μά ώϊμέ, ένας φράκτης 
σκιερός, μία άσπλαγχνος δύναμις παρεμβάλλονται καί τού κόπτουν τό 
γλυκύ, τό τερπνόν ταξεΐδι ! Μά τό βλέμμα τής ψυχής αφυπνίζεται πυ- 
ρετώδες καί μέ τήν δύναμιν, μέ τήν λάμψιν τής αστραπής θραύει τούς 
τοίχους, διαπερά τούς λόφους καί φωτίζει τά αόρατα.

Πίσω άπό τήν πυκνόφυτον άκραν τού Παυσιλύπου, απαλά επάνω εις 
τά φιλόμουσα νερά πλαγιάζει ή μικρά νήσος Nisida. Φαίνεται ώς μαν- 
δολΐνον άνεστραμμένον. *Ω  πώς ομοιάζει ! Καί τά φύκη, οί ιππόκαμποι, 
αί πέρκαι, οί άργυρόχρυσοι σπάροι καί μύρια άλλα μικρά εύλύγιστα,πο
λύχρωμα ψαράκια περιτριγυρίζουν τό μαγικόν αύτό δργανον καί τό χαϊ
δεύουν μέ τήν λάγνον άφήν τους ώς νά θέλουν νά τοΰ τανύσουν τάς χορ- 
δάς διά νά άντηχήση έτσι, κάτω είς τά πράσινα βασίλεια τής σιωπής ενα 
γλυκό τραγούδι.

Μά τό τραγούδι πού αντηχεί είναι έλαφρόν καί άνάκουστον ώσάν τό 
ξεψύχισμα τών άνθών, ώσάν τό φτερούγισμα τών ονείρων, καί ή θάλασ
σα ποΰ δέν τό ακούει ποθοπλαντάζει. Καί ροβολοΰν τά κύματά, της μέ 
ορμήν έπάνω του καί εισχωρούν μέσα είς τά κουφώματα καί σπούν ροίσα 
είς τάς χαράδρας. Καί τό τραγούδι βγαίνει τότε ήχηρόν καί δροσερόν 
άπό τό απάνθισμα τού άφρού ώς ή λευκόηχος γέννησις τής 'Αφροδίτης. 
Τό άκούειή θάλασσα καί φωσφορίζει άπό τήν χαράν της.

Πρός βορράν τής Γεωργίας πολύχρωμοι τάπητες σκεπάζουν τόν ήρε- 
μον κάμπον τού Bagnoli- ’Αριστερά κάτω άπό τήν όπισθίαν πλευράν 
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τοΰ λόφου τοΰ ΙΙαυσιλύπου άνυψοΰται μία ερειπωμένη παλαιό αγροτι
κή έκκλησία, ή εκκλησία τής Παναγίας τών αγρών, τής Δήμητρας τής 
Χριστιανοσύνης ποΰ προστατεύει τά σπαρτά τών χωρικών.

Προς νότον χύνεται ό κάμπος κα1. αγκαλιάζει τήν θάλασσαν είς τήν 
άμμώοη καί φυκοστρωμένην ακτήν τοΰ Coroglio.

Έοώ τά φύκη απόβλητα άπό τήν μητρικήν αγκάλην πλαγιάζουν έ
ρημα επάνω εις τήν άμμον καί μέ ενα μαραμένου άρωμα που ξεψυχρί 
όλοέν τονίζουν ένα μελαγχολικό τραγούδι νοσταλγίας, τό τελευταϊον 
των τραγούδι.

’Εκτείνεται ή άμμισμένη ακτή καί βορειοδυτικώς χύνεται επάνω εις 
τό γελαστόν Bagnoli· ’Ολίγον βορεινότερα δενδροφυτευμένη, ανθοσπαρ- 
μένη, απλώνεται ή άποξηρανθ-ΐσα λίμνη Π’ Agnano μέ γύρω καταπρά- 
σινα βουνά, ώς ενα κύπελλον τό όποιον γεμίζει τής μυρισμένης φυτείας 
ή π.Όή. ’Ακόμη βορεινότερα εκτείνεται ή ξανθή οροσειρά τών Camaldoli 
επάνω εις τήν ύψηλοτέραν κορυφήν τών οποίων λευκάζουν πάναγνα μια 
εκκλησία καί ένα μο··αστήρι δπου σιωπηλοί καί ήρεμοι ιερομόναχοι ρεμ
βάζουν εκστατικοί ώς νά ετοιμάζονται δια μίαν ανυπαρξίαν. Δεξιά καί 
πρός δυσμάς έως εις τάς μελαγχολικάς άκτάς τοΰ Pozzuoli είς τάς 
όποιας φαίνεται ακόμη νά πλαναται, πένθιμος, συγκινητική, απλή κα1. 
μεγάλη ή τελευταία'μελωδία τοΰ Stabat Mater τοΰ Pergolesi πού ενώ 
τήν συνέθετε, μέ τό γλυκύ, μέ τό έλαφρόν, μέ τό άνακουστον σβύσιμον 
της, έσβυσε καί έξεψύγησε κι’ έκεΐνος, κυματίζει ή φύσις μέσα σέ μιαν 
μαγικήν σειράν λόφων, λειβαδιών, κήπων, δπου τά όλόξανθα υψηλά καί 
εύχυμα κλήματα συμπλέκονται μέ τούς κορμούς τής άλλης θαλεράς φυ
τείας καί τούς στεφανώνουν καί ή φύσις δλη μέθη, μέ τήν ευθυμίαν, με 
τήν τρέλλαν τών Βακχίδων κα1. δπου άπό μέσα άπό τό πύκνωμα τής 
πρασινάδας κάθε τόσον άνυψοΰται καί μεσοουρανεϊ ό υπερήφανος, λεπτο- 
λαίμης, πυκνόμαλλης PinUS Ital’lCUS, ό ύψιπέτης ποιητής τής φυτείας.

’Αριστερά έως εις τό Pozzuoli κλαίει ή θάλασσα ερωτευμένη τήν 
άκηδείαν μιας βραχώδους σκληρός άκτής. κι ’ εινε τό αλμυρόν της δά
κρυσμα ό άφρός ποΰ έπανθεί είς τό κύμα.

'Εδώ κάτου καταδιωγμένος κατέφυγεν ό μέγας απόστολος τής λατι
νικής διανοίας καί ρητορικής Κικέοων καί μέσα είς τήν μέθην μέ τήν 
όποιαν τόν έπότισαν τά παθητικά τραγούδια τοΰ ρομαντικού κύματος, 
έσκοτίσθησαν κα1. άπεσβέσθησαν είς τήν ψυχήν του αί ψυχοφθόροι ανα
μνήσεις τής αδικίας, τής οργής, τοΰ μένους τών καταδιωκτών του.

Πέραν καί απέναντι, πλαγιασμένη επάνω εις τά ήχ^ρά νερά φαίνε
ται άκόμη μικροσκοπική ή Nisida, ώς μανδολϊνον ανεστραμμένου.

’Ακόμη μακρύτερον σβύνεται τό Capri καί τό σκεπάζει πάντα μία 
λεπτή ομίχλη, ένας λεπτούφαντος αερώδης πέπλος ώς νά τόν ειχεν υ- 
φάνει ό αχνός μιας μυστικής άράχνης τών ονείρων καί τής μέθης.

["Επεται τό τέλος] Γεώργιος Λαμπελέτ

ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

TO 8ΕΑΤΡ0Ν

Αί παραϋτάΰεις τΛς κυρίας Σόρμα.—Θά ήτο τόλμη νά έλέγομεν, ότι 
είς τάς όλίγας αΰτάς γραμμάς, τάς οποίας διαθέτομεν σήμερον, κα! χωρίς τήν έ- 
νιαίαν έντύπωσιν έκ τοΰ όλου δραματολογίου, φέρομεν κρίσιν διά την γερμανίδα 
καλλιτέχνιδα κυρίαν Σόρμα, μίαν άπό τά; ευαρίθμους παγκοσμίους θεατρικός δό
ξας. 'Απλώς ρίπτομεν έπΐ τοΰ χάρτου στιγμιαίας εντυπώσεις, αί όποΓαι δέν έχουν 
καμμίαν άξίωσιν κριτικής, τονίζομεν αύτάς επάνω εις τόν δίκαιον θαυμασμόν, ό 
όποιος περιέβαλλε τόν αστέρα τούτον τοΰ γερμανικού θεάτρου, καί έπιφυλασσόμεθα 
διά τό προσεχές ψύλλον νά δημοσιεύσωμεν αναλυτικόν άρθρον ειδικού ημών συ
νεργάτου περί τής τέχνης τής κυρίας Σόομα.

Καί εινε αληθώς μία προσωπική τέχνη αύτή, εντελώς προσωπική λαμβάνουσα 
τήν ύπόστασίν της έκ καλλιτεχνικής ϋπάρξεως έκ τών σπανιωτέρων προικισμένης 
μέ τά χαρίσματα μοναδικής ιδιοφυίας, ή όποια πλάττει καί δημιουργεί" τήν ζωήν 
μέ τόσην δύναμιν καί έντασιν, ώστε ό θεατής νά λησμονή, ότι παρίσταται εις 
συνθηματικήν θεατρικήν έσπερίδα. Αί δημιουργΐαι τής κυρίας Σόρμα—άν έξαιρέ- 
ση κανείς έκ τοΰ δραματολογίου της τόν «Φαουστ»—εινε τών νεωτέρων δραμα
τικών τύπων, τό δέ ιψενικόν θέατρον φαίνεται, ότι δίδει τόν κυριαρχοΰντα τόνον, 
άν μή είς τό ύπέρτερον σύμβουλον τοΰ νορβηγοΰ δραματικού—ό “ΐψεν εινε μονα
δικός είς τόν κόσμον—άλλ’ έξάπαντος είς δραματικός θέσεις τοιαύτας, αί όποϊαι 
δσω καί άν συγγραφικώ; εινε ύποδεέστεραι των ήρωίδων τοΰ Νορβηγού δραματι
κού, παρέχουν ουχ ηττον άφορμά; ύποκρίσεως τοιαύτας, ώστε ή δηαιουργοΰσα 
καλλιτέχ.νις είς έκαστην κίνησιν της καί τήν μάλλον λανθάνουσαν, νά εινε ή δη
μιουργός τής ζωής, ή όποια συναρπάζει, δεσμεύει, συγκινεϊ, καί καταπλήσσει.

Δέν γνωρίζομεν πόσοι έκ τών θεατών τής κυρίας Σι^ρμα ηδυνηθησαν να τήν 
έκτιμήσουν έκεϊ δπου θά άπητεΐτο ίσως μία προγενέστερα γνωριμία μέ την ζωήν 
τών βορείων λαών, είς δλας τάς άπλας., τας άδιαφόρους ίσως δια τον κοινον ο
φθαλμόν σκηνάς δνευ τών όποιων όμως δέν δύναται νά ζήση έπί τών θεατρικών 
σανίδων κανέν δημιούργημα τής φαντασίας, ή άκριβέστερον νά ύπαρξη καμμία 
άνθρωπίνη έκδήλωσις—καί κατά πόσον ακόμη ή ζωή αύτή ώς ξεχωριστή καί ι
διόρρυθμος ήδυνήθη νά τούς συγκίνηση—ήμεϊς όμως όμολογοΰμεν ότι έμείναμεν 
κατάπληκτοι προ τής ύπερόχου άναπαραστατικής τέχνης τής κυρίας Σόρμα. ή ό
ποια εφθανεν είς τήν ύπερτεραν, είς τήν ΰπερτάτην καλλιτεχνικήν έκδήλωσιν, 
όταν έπρόχειτο νά διερμηνεύση τήν ιδέαν τοΰ συγγραφέως.

Τό ιψενικόν θέατοον δέν ήτο βεβαίως τό κατάλληλον διά νά κατανοηθή σήμε
ρον όσον επρεπεν έν Άθήναις έστω καί ύπό τοΰ έκλεκτοτέρου άθηναϊκοΰ κοινοΰ. 
Οί ολίγοι όμως οί όποιοι ήσαν είς τό πνεΰμα τοΰ Νορβηγοΰ συγγραφέως ειδον Βε
βαίως τήν ήρωΐδα τοΰ «Κουκλόσπιτου» διερμηνευομένην άπό την Κυρίαν Σόρμα 
μέ τόν τέλειον εκείνον τόνον, ό όποιος εκαμε τόν “Ιψεν νά δώση εις τήν γερμα- 
νίδα καλλιτέχνιδα ώς Νόραν τά πρωτεία τής ηθοποιίας.

Άλλά καί είς τάς έπομένας παραστάσεις, αί όποιαι άπό φιλολογικής άπόψεως, 
πλήν εννοείται τοΰ αριστουργήματος τοΰ Γκαιτε, εινε ύποδεέστεραι τής ιψενικής 
τέχνης καί είς τις «Φωτιές τ’ "Αη-Γιάννη» καί είς τό <Έρωτοχτήπημα» τοΰ
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Σνίτζλερ χαί ώ» Βεατρίκη είς τήν «Κόρην τοϋ Ίεφθάε» οί ολίγοι ήδυνήθησαν νά 
παρατηρήσουν δτι ή τέχνη τής χ. Σόρμα μόνη αύτή έδιδεν εις τά έργα ταΰτα 
τήν λάμψιν, τήν όποιαν αυτα ίσως στερούνται.

ΞΕΝΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΙ

Π0ΙΗΣΙ2 - ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ - ΘΕΑΤΡΟΚ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.

Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ή παλαιά βουλγαρική φιλολογία περιορίζεται είς τά διάφορα θρησκευτικά χει
ρόγραφα τά όποια έγράφησαν άπ'ο γραμματισμένου; ανθρώπους, κυρίως δέ άπό 
εκκλησιαστικούς εις τήν Σλαυϊκήν γλώσσαν, καί άπό μερικά εθνικά τραγούδια 
μέ συγγραφείς άγνωστους. Όλα αύτά τά χειρόγραφα καί γενικώς δλα τα τότε 
γράυ-ματα άπέρρεον άπό τήν Βυζαντινήν φιλολογίαν, κα! καθ’ δλον τό διάστημά, 
κατά τό όποιον οί δοξασμένοι Βασιλείς τοϋ βουλγαρικού βασιλείου , «κυριαρχούσαν 
εις αύτά τά μέρη, δ λαός άρέσκετο κα! τό εθεωροΰσε τιμήν του νά άπομιμήται 
εις δλα τά πράγματα 'ιδίως είς τά γ.άμματα κα! εις τόν πόλεμον τό ιδανικόν 
καί περίδοξον βασίλειον τοϋ Βυζαντίου. Σκοπός ιερός τών βουλγάρων βασιλέων 
καί επιθυμία των άένναος ήτο νά κυριαρχήσουν καί νά βαστάξουν τό βαού σκή- 
πτρον τής άπεράντου βυζαντινής αύτοκρατορίας, δπου τόσοι αύτοκράτορε; επί γεν- 
νεάς ολοκλήρους έβασίλευσαν καί ήκούσθησαν καθ' όλην τήν οικουμένην. Μετά τήν 
άλωσιν τής νύμφης τοΰ κόσμου άπό τόν βίβηλον Τούρκον καί τό διασκόρπι- 
σμα τοΰ εύγενικοΰ λαοΰ τής Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ απογόνου τών πολυδόξων 
προγόνων μας, ή 'Ελληνική άνάπτυξις διεδόθη τόσον πολύ εις αύτα τα μέρη, 
ώστε έκυρίευσε τά; Φυχάς τών βουλγάρων, καί τού; εξελλήνισε μέχρι τοσούτου 
όποΰ καί οί ίδιοι άκόμη έντρέποντο νά λέγουν ότι εινε βούλγαροί καί παν ό,τι η- 
τον 'Ελληνικόν τό ύπερεθαύμαζαν καί τό άπεμιμοΰντο, δμιλοΰντα; τήν 'Ελληνι
κήν γλώσσαν, περιφρονοΰντες τούς συμπατριώτα; των καί λέγοντες εαυτούς 
"Ελληνας, μόνον καί μόνον διά νά θεωρούνται ότι καί αύτοί ησαν μέλη τής το- 
τινής άριστοκ .ατίας, ή όποια άπηρτίζετο άπό "Ελληνας. Αύτή ή κατάστασι; καί 
ή ηθική κατάπτωσις τών βουλγάρων έξηκολούθησε πέντε όλοχλήρους αιώνας· τό 
διάστημα αύτό έφθασε νά τού; έπηρεάση τόσον ώστε νά λησμονήσουν ότι χαί αύτών 
ή ιστορία τού; έμάνθανε τά άξιοθαύμαστα άθλα τών ΐδικών των βασιλέων, οί ο
ποίοι είχαν κατορθώσει κάποτε νά φέρουν εί; δύσκολον θέσιν τήν ,άπέραντον αύ- 
τοκρατορίαν τών πολέμαρχων βυζαντινών. "Εκαστον ηθικόν αίσθημα καί έκάστη εν
δόμυχος φωνή τής ψυχή; των είς αύτά τά πεντακόσια έτη τή; φοβερά; σκλαβιά; 
τών Βουλγάρων άπεσβέσθη και οΐ άγριοι πολεμισταί τής παλαιάς εποχής μετε- 
τράπησαν είς ήσύχους καί άπλ-,ικού; χωρικού; καϊ άγρότας. Κάπου, κάπου, ανε- 
φαίνετο κανείς, δ όποιος πλανόδιο; εί; αύτά τά μέρη ήθελε να σηκώση τήν φω
νήν του, άλλά είτε διότι ή φωνή του ήτον άδύνατο; είτε διότι έφοβεϊτο δέν κα- 
τώρθωνε τίποτε νά κάμνη, παρά νά πληρώνη μέ τό αίμά του δ,τι ή ψυχή του 
ήθελε νά διακήρυξή εί; τά μέρη τή; πατρίδος του.

Εις τά 1720 περίπου έγε,νήθη δ πρώτος θεμελιωτής τή; βουλγαρική; φιλολο
γίας,δ όποιος έφημίσθη μέ τό μόνον άξιόλογόν του έργον πού «δημοσίευσε τό 1762 
«Ιστορία Σλαυο—βουλγαρική τοϋ λαοΰ, τώι βασιλιάδων καί τών άγιων καί γιά 
όλες τίς ενέργειες καί τί; επισημότητες τί; βουλγαρικές, πεοισυλλεγμένη κτλ». Ό 
ιερομόναχος αύτό; Παίσης μέ τήν ιστορίαν του (ή όποια δέν εινε άλλο, παρα ενα 
πατριωτικόν βιβλίο),ήθέλησε νά ξεσηκώση τόν βούλγαρον χωρικόν, νά τόν θεμελιώ- 
ση εί; τά πάτριά του και νά τόν προετοιμάση διά τήν μεγάλην έπανάστασιν, εν- 
σπείροντας τήν εχθρα στή ψυχή του κατά τοΰ;'Ελληνικοΰ κλήρου καίγενικώ; καθ’ 
όλων τών ’Ελλήνων καί ξένων· καί πράγματι κατώρθωσε να ξυπνήση τό πατριω
τικόν αίσθημα τών Βουλγάρων καί νά τούς άλλάξη όλου; διόλου· κάθε βούλγαρος 
σηκώθηκε καί ηθέλησε ν’ αποτινάξη τόν ζυγόν πού τόν πατούσε τόσα χρονιά και
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τβσσαοων ευ-

τόν έδέσμευε και άρχισε νά τρέφη μέσα του μιάν ελπίδα γιά τήν άνάκτησιν τοΰ 
παλαιοΰ μεγαλείου τής πατρίδας του καί έτσι τό βιβλίο αύτό τοϋ ιεραποστόλου 
έγεινε ή πρώτη αίτια τής έξεγέρσεως δτε έξερράνησαν αί μεγάλαι σφαγα! τοΰ 
1876 καί ήναγκάσθηκαν αί Μεγάλαι Δυνάμεις νά έπεμβοΰν, ιδίως ή Ρωσσία, καί 
νά άνακηρύξουν τήν ^ουλγαρικήνήγεμονίαν.

Κατα τά πρώτα αυτα ετη τής βουλγαρικής άναγεννήσεως ή φιλολογία των ένα 
μόνο δρόμο άκολουθοΰσε καί ένα είδος φιλολογικό όλα τά άξιοσημείωτα βιβλία 
των δέν ησαν αλ.λο παρα ιστορίες τοΰ βουλγαρικού έθνους καί τοΰ λαοΰ, δ Σωφρό
νιος δ όποιος θεωρείται ένα; άπό τού; καλλιτέρους συγγραφείς τής άναγεννήσεως 
δέν έκαμε άλλο παρά ν’ αντιγράψη τήν περίδοξον πατριωτικό—ιστορίαν τοΰ Παΐ- 
ση, καί μαζύ μέ άλλα έργα του πατριωτικά νά μεταφράση τό «Πολιτικόν Θέα- 
τρον» τοΰ Ν. Μαυροκορδάτου, δ δέ Γιούρη Ίβάνοβιτς Βενελίν, ρώσσος, έγραψε 
τήν τέλειοτέραν βουλγαρικήν ιστορίαν.Πολλά! επίσης μεταφράσεις αναφέρονται κατ' 
αύτήν τήν εποχήν, ιδίως άπό τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν διότι οΐ άναφανέντε; συγ
γραφείς σχεδόν μόνον έλληνικά ήξευραν. ’Ανάμεσα είς αύτά; τάς μεταφράσεις 
άναφέρονται : «Ή άμαρτωλών σωτηρία» μεταφρασμένη άπό τόν ’Ιωακείμ 
Καρτσόφσκη, χαί ή μετάφρασες τής Καινής Διαθήκης, τών -— 
αγγελιών καμωμέ.η άπό τόν ’Αναστάσιον Στογιάννοβιτς (Κιπιλόφσκη). ’Ε
πειδή οΐ διδάσκαλοι ποΰ έδίδασκαν δέν ήξευραν παρά 'Ελληνικά, τό ελληνικόν 
πνεύμα εξακολουθούσε να δδηγή κα! νά έμπνέη δλους τού; άνϊ'?ϊ''έντας συγγρα
φείς, έως ότου οΐ μεγάλοι παρτιώται, ιδίως δέ δ Βασίλειος Έφσάττιεβιτς ’Απρί- 
λωφ μέ τόν Νικόλαον Στεπάνοβιτ; Παλασύζωφ άνέλαβαν καί «πραγματοποίησαν 
τήν μεγάλην ιδέαν νά συστήσουν βουλγαρικά σχολεία, τά οποία νά εκπαιδεύουν 
αποχλειστικώς βουλγαριστί, τό δέ πρώτον σχολεΐον έσυστήθη εις τό Γκάμπροβο 
μέ διδάσκαλον τόν Νεόφυτον Ρίλσκη, ό δποϊος έπεδίδετο καί είς άλλα; φιλολογι- 
κας ενασχολήσεις καί αντιπροσώπευε την τότε ποίησιν. "Υστερα άπ’ αύτόν άνεφά- 
νησαν καί άλλοι ποιηταί με άναλλοίωτον ζήλον άγαπώντες τά γράμματα ώς οί 
Νεόφυτο; Μποζβέλη, Εμμανουήλ Βαζύδοβιτ; (τό γένο; "Ελλην) καί άλλοι. Μέ 
τήν πρώτην βουλγαρικήν εφημερίδα τήν όποιαν έξέδιδε δ Ίβάν Μπόγκορωφ εί; τήν 
Κωνσταντινούπολιν, τά βουλγαρικά γράμματα ήρχ/σαν νά πέρνουν νέαν ζωή,.

Εις αύτό τό ^άο; καί τήν άταξίαν εί; τήν δποίαν εύρίσκετο ή βουλγαρική φι
λολογία καί άναμεσα εί; τάς συζητήσεις ποΰ έγεννήθησαν κα! διά τήν ποίησιν μέ 
τό γλωσσικόν ζήτημα, άνεφάνη δ Νάϊντεν Γκέροφ,δ όποιος μέ τό έξο-χόν του ποίημα 
«Στογιάν καί Ράντα» άπέδειξε ότι δ άληθινό; ποιητής είς δποιανδήποτε γλώσσαν 
κα! άν ψάλλη τά τραγούδια του θάποδώση ζωήν είς τάς αψύχους λέξεις. Κατόπιν 
από τόν Γκέροφ έλαμψε κα! δ "Ηλιο; τή; βουλγαρική; ποιήσεως δ Πέτκο Ράιτσο 
Σλαβέϊκοφ, ό όποιος με τά γλυκά του κα! μελαγχολικά τραγούδια έθελξε τούς τότε 
συμπατριωτας του καί έστερέωσε τήν άναγεννωμένην πρός τήν γλώσσάν των άγά- 
~ην ξέχωρα άπό τού; μελωδικού; του στίχου; κατέγινε κάί εί; τήν δημοσιογρα
φίαν εκδίδων πολλά; έφημερίδας εί; τήν Κωνσταντινούπολιν κα! συστήσα; πρώτος 
σατυρικήν εφημερίδα τήν «Γκάϊδα» κα! μεταφράζω·/ τούς Αίσωπείους μύθους. Τήν 
λατρείαν τοΰ Π. Ρ. Σλαβέικοφ πρό; τήν μούσαν τής ποιήσεως τήν έξηκολούθησαν 
ο! Νάϊντεν^ Ίοάνοβιτς, Σ. Ζαφείροφ, Π. Ζέλεφ, Αλέξανδρος Έξαρχος κα! άλλοι. 

( Είς αύτά τά χρόνια ή βουλγαρική ποίησι; ήρχισε νά γίνεται ζωηροτέρα κα! 
να ελκύη τούς νέους, ιδίως δέ μετά τόν Ρακόβσκη, μέγαν βούλγαρον πατριώτην 
κα’ι διακεκριμένον φιλόλογον· δλη όμως ή ποιητική κίνησις έπεοιορίζετο είς τό 
να εκφραζη τα πατριωτικά κα! φιλοπόλεμα αισθήματα τών βουλγάρων, δ Λιούμ- 
πεν Καραβέλωφ καί δ Χρήστο Μπότεφ οί δύο κορυφαίοι τή; ποιήσεως χρόνια ολό
κληρα άνεζωογόνουν τό κουρασμένον πνεύμα τών συμπατριωτών των κα! τούς 
εφυσοΰσαν νεαν ζωήν, αποβλέποντες πάντοτε είς τόν σκοπόν των ν’ άποκτήσουν 
την ελευθερίαν των· ο! δύο αύτοί ποιηταί μέ τόν Ρακόβσκη όχι μόνον |αέ τούς 
στίχους των ήθελαν νά έμπνεύσουν είς τήν ψυχήν τών Βουλγάρων τήν άγαπην τή; 
ελευθερίας, άλλά κα! μαχόμενοι οί ίδιοι καί σχηματΐζοντε; μικρά άποσπάσματα 
απο πρωτοτύπου; πολεμιστά;. Κα! άλλοι έπίση; ποιηταί άξιομνημόνευτοι άνεφά- 
νησαν ώ; οί Ρ. Ζινζίφοφ, Α. Φραγκιά; καί άλλοι. Κατ’ αύτήν τήν εποχήν δ 
Ντόμπρε Ποπώφ Βοϊνίκοφ συνέλαβε τήν ιδέαν νά σχηματίση κα! θέατρον βουλγα-

/
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ριχόν, συνήθροισε λοιπόν έκ τοϋ προχείρου μερικά ιστορικά γεγονότα, συνεταξ 
μερικά οράματα κα’ι ήρχισε νά τά παριστάνη ό ίδιος μέ μερικούς έρασιτεχνας ’ 
σχηματίζοντας σκηνήν εκ τών ένόντων. Τό δράμα ολίγον κατ' ολίγον άνεπτύχθ? 
καί ήρχισε νά προσελκύη τούς περισσοτέρους φιλογραμμάτους νέους, άνέδειξε δ 
αρκετούς ώς τον Θεοδόσιον Ίκονόμοφ, Θεόδωρον Στάντσεφ, Τ. Ν. Σισκωφ, Λ. 
Καραβέλοφ, Βασίλειον Δροϋμερ ή άλλως Μητροπολίτην Κλήμεντα,, τόν Κρ. λΐίρ- 
σχην μέ τάς μεταφράσεις του τών Σαιξπηρείων έργων καί τόν πολύν Ίβάν Βαζωφ.

Μετά τήν άναγεννησιν τής Βουλγαρίας καί τήν άναχήρυξίν της εις Ηγεαονίαη 
ή φιλολογία της έλαβε ώθησιν μεγαλειτέραν καί κάπως εύρωπαϊκωτέραν, επειδή 
οί περισσότεροι, λογογράφοι, ποιηταί, δραματογράφοι, μυθιστοριογράφοι καί λοιποί 
ήρχιζαν νά διαβάζουν ξένας φιλολογίας, νά τάς περνούν ώς ύπογραμμόν καί*επ ’ αυ
τών νά σχηματίζουν τήν ίδική> των. Τούς μόνους δέ τούς όποιους εχει να 
έπιδείξη ή νέα βουλγαρική φιλολογία είνε οί δύο κορυφαίοι, 'Ιβάν Βαζωφ κα’ι 
Άλέκο Κωνσταντίνων. Ό μέν Ίβάν Βαζωφ έπεδόθη εις όλα τα φιλολογικά είδη 
καί είς δλα άναφχνη έξοχος, τά μυθιστορήματα του «Ύπό τόν ζυγόν» καί «Νέα 
χώρα» έκαμαν κρότον μεγχλον καί μετεφράσθησαν είς δλας σχεδόν τας Ευ
ρωπαϊκά; γλώσσας, είνε δέ άφήγησις καί άπεικόνισις τών βουλγαρικών εθί
μων καί ηβών καί τής ζωής τής βουλγαρικής· δ ίδιος συγγραφεύς άνεδείχθη καί 
ώς ποιητής έξοχος καί παθητικότατος, καί ώς δραματογράφος μέ δύναμιν. Ό δέ 
Άλέκο Κωνσταντίνωφ άπό τόν δποίον έπερίμεναν πολλά τά βουλγαρικά γράμματα 
καί δ δποίος δυστυχώς έδολοφονήθη, άνέδειξε τό humor τό βουλγαρικόν , με τό 
πολύκροτου μυθιστόρημά του Μπάϊ Γκάνιο. Έκτος τών δύο αυτών μναφαίνονται 
καί δ Μάρκο Μπαλαμπάνωφ, διαπρεπής καθηγητή; καί δημοσιογράφος, Στογιαν 
Μιχαϊλόφσκη ποιητής, Κ. Βελίτσκωφ μέ τήν αριστοτεχνικήν του μετάφρασιν τής 
«Θείας Κωμωδίας» τοϋ Dante, Μ. Μόσκωφ, Τ. Γ. Βλάϊκωφ, (Βεσελίν), Πέντσο 
Σλαδέϊκωφ, Α. Στρασιμίρωφ, Α. Θεοδορώφ, Μπ. Τσόνεφ καί άλλοι, οί όποιοι 
περιορίζονται τό περισσότερον είς τήν περιοδικήν φιλολογίαν, γραφοντες εις τα 
σπουδαιότερα περιοδικά «Μπάλγκαρσκη Πρέγκεντ», καί αΜίσαλ».

'Οκτώβριος 1900. Ζ. ΜακρΛς

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ο» φωτιές τ’ Ά-Γεαννιοβ τοϋ Σούδερμαν. Έξεδόθη σέ βιβλίο τό νέον 
δράμα τοϋ "Ερμαν Σούδερμαν, πού πρωτοπαραστάθηκε στις 5 τοϋ Όκτώβρη στό 
θέατρο «Λέσιγκ» τοΰ Βερολίνου χ’ ή' κριτική γενικώς άποφαίνεται δυσμενέστατα 
γι' αύτό. Ίσως είναι τό χειρότερον άπό τά δράματά του, χειρότερον καί. τοϋ 
«Ίωάννου τοΰ προδρόμου» καί τής «Τιμής·.' Πάντοτε σχεδόν κ ομόφωνα ειπώ
θηκε πώς δ Σούοερμαν Οά έγίνονταν ίσως δ πρώτος υ-υθιστοριογράφος τής^ Γερμα
νίας, άν δέν έπιζητοΰσε τό δράμα τόσο. Καί πάλιν άν ύπάρχει φιλολογικός σεβα
σμός στό έργο του, τοΰ τό παρέχουν τά μυθιστορήματά του μόνον, γιατί γενικώς 
τό δραματικόν ένδιαφέρον στά δράματά του οέν ύπάρχει πάρεξ έκζητημενον κ ή 
ψυχολογική δοκιμασία τών ηρώων του είναι πάντοτε άχρους καί κατασκευασμένη, 
μή δυνάμενη νά προβή αύ-όματα μέσα άπό τήν αλληλουχία τών περιστατικών 
πού ταράζουν τήν ιδιοσυγκρασία τών προσώπων του “Ετσι καί τορα στίς «Φω
τιές τ’ Άγιαννιοϋ» πχρατηρείται τό ίδιο φαινόμενο. Προσπαθεί δ Σούδερμαν ύπε- 
ρωμαντίζων νά συγκρατήσει τό ένδιαφέρον τοΰ θεατού. ΙΙοία ή διαφορά τοϋ αλη
θινού δραματικού Γεράρτου Άουπτμαν, πού έπισκοπεϊ τά βάθη τής ψυχής παντα 
μέ τό καλλιτεχνικόν μικροσκόπιον, ή ανεβαίνει στις άφταστες σφαίρες με τής 
ποιήσεως μόνον τά φτερά. Καί μού κάνει έ.τύπωση ακόμα—-όχι μονον γιατί αμέ
σως ή διάσημη κ. Σόρμα έπήρε κ’ αύτόν στό ρεπερτοάρ της, δσο γιατί καί τά

') Ό Σούδερμαν έχει γράψει πλήν τών μιθυστορημάτων του τά έξής δράματα : 
α'Η τιμή», «Σοδόμων τέλος» «Ή πατρίδα» <ΓΗ μαχητής πεταλούδας» «Ή ευ
τυχία στή γωνιά» «οί Morituri—Τάγια—Φρίτζχεν—καί τό αιώνιον αρρεν» 
«δ 'Ιωάννης δ βαπτιστής» καί «οΐ φωτιές τ’ Άγιαννιοϋ». 

βασιλικά θέατρα τής Γερμανίας τού άνοιξαν τις πύλες τους τόσον εύκολα, πράγμα 
γιά νεόβγαλτον σπάνιον πρόκειται γιά τόν άλλον δραματικόν τον χ. Σνίτζλερ τόν 
συγγραφέα τοΰ «Παρακέλσου» καί τοΰ «Έρωτοχτυπήματος» άν μπορώ νά μετα
φράσω έτσι ~θ «Liebelei». Βέβαια παρόμοια έλαττώματα διακρίνουν'καί το έργο 
τοϋ Σνίτζλεο· καί παρατηρώ : όσο ή αληθινή ή γνήσια ποιητική ψυχή έπιβαλ- 
λεται^ στά εθνικά τά έπίσημα θέατρα μόνη της καί σιγά, ,τόσο τά έπίσημα τά 
εθνικά θέατρα αγκαλιάζουν τή χρυσή μετριότητα ώς ποΰ νά έξατμιστεί σιγά 
σιγά κι’ αύτή μόνη της. Άπό τούς πρώτους παράδειγμα δ μεγάλος Άουπτμαν 
κΓ ό νέος Οΰγκω φόν Όφμανσταλ, άπό τούς δευτέρους δ Σούδερμαν κι' δ Σνίτλερ.

'Π ύπόθεσις τών «Φωτιών τ' Ά-Γιαννιοΰ» άπλούστατη. Όπως δ Αύγουστος 
Στρίντμπεργ στή «Δεσποινίδα Τζούλια» έτσι κ' δ Σούδερμαν έδώ στήν δλονυχτιά 
τ' Ά-Γιαννοϋ θέλησε νά στηρίξει τό έργο του. Όμως άν στή «Τζούλια» καθ - 
σταται αναπόσπαστον άπό τό δράμα τό γενικόν κέφι τής ηλιακής αύτής γιορτής 
τών Βορείων λαών, θά ίδοΰμε ποια θέση πέρνει στο δράμα τοΰ Σούδερμαν. 'Ιδού 
μέ λίγα λόγια ή υπόθεση τοΰ έργου. Στήν Πρωσσική Λιτουανια στό χτήμα τού 
Φογελρώϊτερ είταν ένα φτωχό κορίτσι Μαρίκα, ποΰ τολεγαν Ileimchen Τριζόνι νά 
πούμε εμείς. Αύτό τό κορίτσι στα 1867, χρόνο πολύ κακοροίζικο, τό αντρόγυνο 
τών Φογελρώϊτερ, ποΰ δέν έκανε παιδιά, τό εξαγόρασε μέ δλους τούς τύπους άπό 
μια διακονιάρα τής Λιτουανίας, πού μέ τό παιδί της στά στήθη πήγαινε νά πε- 
Οάνει.,Τόν ίδιο χρόνο αύτοκτόνησεν δ πατέρας τοϋ Γιώργου ένεκα χρεών κι’δ 
κουνιάδος του ό ιδιοκτήτης τοϋ κτήματος άνέλαβε τήν φροντίδα τοΰ παιδιοϋ του· 
έτσι δ Γιώργος κι’ ή "Αϊμχεν έξαρτώνται άπό τές ίδιες σχέσεις στούς εύεργέτες 
τους. Ό Γιώργος πλάθεται ένα είδος χοντροκέφαλος άν κ' ύποχωρή πάντοτε κ' 
έτσι δικαιολογείται πού υστέρα άν κι αγαπά τή "Αϊμχεν παντρεύεται μέ τήν ξα- 
δέρφισά του. Ή άγάπη του ξεθυμαίνει μόνο μέ στίχους κι άοραβωνιάζεται μέ τή 
δεσποινίδα Τροΰδε, ενα φαντασμένο καί κουτό κορίτσι, ποΰ δεν κάνει καθόλου γιά 
το Γιώργο καί πάντα στενοχωριέται. “Ετσι δημιουργήθηκε ή αντίθεση κ' ή 
σύγκρουση. Ό νέος ύποϊεροκήρυκας Χάφφκε έτσι φιλοσοφεί : «Είνε μοίρες ποϋ 
φέρνουν ένα τόσο σκοτεινό τύπο»! Ή "Αίμνεν είναι ύπερωμαντική : μυστηριοδέ- 
στατο ον, μέ σκοτεινόν έρχομό, μέ δραβολικά πάθη, μέ αναρχικές δ.μές, μέ σπά
νια χαρίσματα καί μέ σκοτεινότερον μέλλον. Όταν αρχίζει τό δράμα ή "Αϊμχεν, 
που κάμνει όλες τις δουλιές τοΰ σπιτιοΰ δλοένα πηγαινοέρχεται άπό τό κτήμα στό 
Καίνιξμπεργ γιά νά ετοιμάσει τήν κατοικία τών άραβωνιασμένων. Ξάφνου παρου
σιάζεται ή χαμένη μάνα της κ’ ή Μαρίκα καταλαβαίνεται άπό σφοδρότατη στορ
γή καί ζητεί άπό τό Γιώργο, στήν ανάμνηση τής άγάπης τους, νά πάρει στό 
σπίτι τή γρηά μάνα της. «Ώ. ένα πτωχόπαιδο σάν καϊ μένα, λέγει, πώς θά λα
χταρούσε νάξερε μιά φορά τί θά πεί μάνα. Πώς λαχταράει νά βάλλει τό κεφάλι 
του στά στήθια τής μάνας του, καί νά κλάψει νά κλάψει καί νά χαηδέψει νά 
χαηδέψει !.. Ό Γιώργος έξανίσταται : «Δέν ξέρω, λέγει, έγώ τί μπορεί νά βγή 
στό τέλος». Κ’ ύστερα άπό καυγά μεγάλο μέ τό θείο του αποφασίζει νά φέρει 
τή διακονιάρα στό σπίτι, δπου κ’ή κόρη της. Άλλ’ αύτό τό ξαφνικό τό βίαιο 
μητρικό συναίστημα, τό αψυχολόγητο δπως έρχεται, δέν είναι τίποτες απέναντι 
τοΰ ακόλουθου. Ή ημέρα αυτή ήταν ή δλονυχτιά τ’ Ά-Γιαννιοΰ, ή γιορτή τών 
είδωλολατρικών "χρόνων γιά τό γέρσιμο τοΰ "Ηλιου, μέ τό άναμα τών φωτιών, ή 
έλεύθερη νύχτα, δπου οί μάγισσες καί τά τελώνια καί τ’ άγρια πουλιά θά βγοΰν. 
Καί τυχαί ει δ Γιώργος κ’ή "Αϊμχεν νά περιπλανηθοΰν τή νύχτα έκείνη δταν οΐ 
φωτιές άναψαν κέπρεπε νά περιμένουν τρεις σωστές ώρες στό τραίνο γιά τό Καί- 
νιξπεργ. Καί τότες ξεσπάει δ πόθος δ μεγάλος τής "Αϊμχεν. «Έγώ δέν εχω τί
ποτε νά χάσω, λέγει. Ή μάνα μου εκλεφτε κι έγώ θά κλέψω!» Κ’ έκτελείται 
τότες ένα έγκλημα μεταξύ τους· έγκλημα κατά τής ηθικής, μέ τή δικαιολογία 
τών αναμνήσεων ίσως. Άλλ’όχι, ή "Αϊμχεν θέλει νά κλέψει τό Γιώργο, δπως ή 
άρεβωνιαστικιά του ή Τροΰδε τής έκλεψε τήν άγάπη του· δέν έχει νά χάσει 
έκείνη τίποτες! Άλλά περνάει ή ολονύχτιά, φεύγουν τά τελώνια· δ Γιώργος γυ
ρίζει στό καθήκον του. Καί παρηγοριέται ή "Αϊμχεν : «Άναψαν λοιπόν καί γιά 
μένα μιά φορά οί φωτιές τ’ Ά-Γιαννιοΰ !...« ΚΓ δπως άποφαίνεται ένας κριτι-
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χός, μπορούμε σήμερα νχ φανταστούμε πώς ή "Αϊμχεν θά κατάντησε ή θά κα
ταντήσει νάν τής μεσάζουν στοίι; δρόμου; τοΰ Βερολίνου χάρτινες εικόνες της ίσως 
καί τής προσελκύσουν πελάτες. «Τό δράμα αυτό, λέγει δ κριτικός Λέο Μπέργ, μας 
έδωσε τό μεγαλείτερο γεγονός τής περιόδου. Μιαν τέλειαν αποτυχία». «Εινε, λέγει 
δ καρπός τής λιποθυμίας, τής καλλιτεχνικής καί είδικώτερα τής δραματικής 
λιποθυμίας».

Κ’ εμείς βέβαια τόσο λόγο δέν θα έκάμνομεν, άν δέν έφτανε καί ή ήχώ εδώ 
γιά τήν δραμματική περιοπή τοΰ Σούδερμαν κι’ αν ή υπέροχη Σόρμα δέν έδειχνε 
τόση στοργή στό λιποθυμισμένο αυτό δραμα. κ—

ΗΧΩ

Γεώργιος Καόδόνης. Τήν 4ην τοΰ μηνός τούτου άπεβίωσεν έν Άθήναις 
κατόπιν οδυνηρά; ν-,σου δ Γεώργιος Κασδόνης, ιδιοκτήτης τοΰ βιβλιοπωλείου τής 
«Εστίας» καί εκδότης φιλολογικών βιβλίων. ’Υπό τήν ιδιότητά του ταύτην πα
ραμένει προσωπικότης άναποσπάστως συνδεδεμίνη μέ τάς φιλολογικά; έν Έλλάδι 
προσπάθειας. Διευθυντής τοΰ περιοδικού «Εστίας» μετά τόν θάνατον τοΰ Διομή- 
δους καί προ τοΰ λάβη τούτο ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Γεωργίου Δροσίνη ώρι- 
σμένην φιλολογικήν μορφήν, έπεδόθη μετά τήν άποχώρησιν εκ τής διευθύνσεως 
τής «Εστίας» εις βιβλιοπωλικάς καί έκδοτικάς εργασίας. Άνήρ ιδεώδους έφιλοδό- 
ξει νά διαδίδη τά καλά καί εκλεκτά βιβλία καί νά προσελκύη τήν προσοχήν τοΰ 
κοινοΰ εις πασαν αξίαν λόγου καλλιτεχνικήν απόπειραν. Οί άνθρωποι τών γραμ
μάτων όσοι τόν έγνώρισαν τόνέξετίμησαν καί τόν ήγάπησαν, τόσον ήτον αγαθός καί 
εύγενής καί πρόθυμος νά τούς υπηρέτηση. Δι’ αυτό τό πρόωρον τέλος του η
χούσαν όλοι μέ αληθή οδύνην, τήν δποίαν έπΐ τοΰ τάφου του διηρμήνευσεν δ αρ
χισυντάκτης τοΰ Ά σ τ ε ω ς κ. Δ. Κακλαμάνος.

— Έπ'ι τώ θανάτφ τοΰ αντιναυάρχου Μιλτιάδον Κανάοη, υίοΰ τοΰ μεγάλου 
τής Έπαναστάσεως ηρωος, δ κ. Κωστής Παλαμάς έδημοσίευσεν εις τό α'Αστυ» 
ώραιότατον ποίημα έκ τοΰ όποιου άποσπώμεν τάς κάτωθι στροφας :

Τά ήλιοθρεμμένα Δωδεκάνησα 
Τάσφαξε κρύα ανατριχίλα, 
Καί μέσα στήν όνειροφάνταστη 
Τής "Άσπρης θάλασσας μαυρίλα 
Σφιχτοταιριασαν δύο αγκαλιές, 
Δυό χείλια γλυκοφΛηθήκαν 
Καί οί νύχτες, τά στοιχειά, οί άγέρηδες 
Κράτησαν τά κρυφά μιλήματα.
Ποΰ μιληθήκαν
—Παιδί μου, τί εγεινεν ή φλόγα μου ;
—Πατέρα, ώϊμέ στανήξερα τά χέρια I 
Τή φλόγα άρπαξαν οί άνομοι,
Τήν έσβυσαν ’στά βαλτονέρια 1
— Παιδί μου, τών ονείρων ποΰ εινε τάνθισμα, 
Ποΰ ε’νε τό κάρπισμα τών έργων ;
—Πατέρα, ώϊμέ ’στη χώρα τών κατάρατων, 
Ώϊμέ ’στους σκλάβους τών κατέργων I
—Παιδί μου, οί μάρτυρες προσμένουν σε 
Κ’ οί πλάστες κ’ οί ήρωες έκεΐ κάτου.
—Πατέρα, αργοπεθαίνει απάνου έχει 
’Αργοπεθαίνει ή χώρα από τό φύσημα 
Κάποιου δλοζώντανου θανάτου I
—Παιδί μου έν άστρο στέκει άπάνου σου. 
Καί σπέρνει φώς δλόγυρά σου.
—Πατέρα μου, εινε τίνομά σου I

ΚωάτΛς Παλαμίίς

ΚΟΚΚΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ή ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΘΕΡΑΣ

ΥΙΙΟ Α. ΠΑΙ1ΑΔ1ΑΜΑΝΤΠ

— Μάϊνα κόντρα — φλόκο ! σβέλτα 1 Μάϊνα μπαμπαφίγγο ! Μάϊνα 
δςου— φλόκο ! Μποούλια ράντα ! μπρούλια μαΐστρα ! μπρούλια τρίγγο.

ΤΙς θά τό έπίστευεν, δτι άπό ενα μικρόν άμυορόν μαυράδι έμελλε νά 
έξέλθη τόση τρικυμία ; Πώς άπό μίαν μικράν κηλΐδα, τήν όποιαν προ- 
θύμως παραβλέπουν έκάστοτε Ά άνθρωποι, ρημάζουν υποθέσεις καί 
ναυαγούν φιλοδοξία·. !

Ό ούρανός ήτον ώ; παμμεγίστη, άπειρος κανδήλα, όλίγω πρότερον. 
Ή θάλασσα έκουφόβραζε, ώ; γιγαντιαία χύτρα έπά-.ω εις σιγανήν φω
τιάν. ΙΙέραν εκεί, εις τήν άκρην οπού έφθανε τό δμμα, ήσαν τά «θεμέ
λια» τού ορίζοντας. Έκεΐ ήσαν μερικά «καθίσματα». Έκεΐ είχε φανή 
κάτι θολόν καί μαύρο?. Ήτον εκείνο τό ρόγχος τής τρικυμίας. Ό κα- 
πετάν Τζώνης τό είδε, τό διέκρινε, καί τήν άνεγνώοισεν. ’Ολίγα λεπτά 
παρήλθον, καί ή τρικυμία ένεφχνίσθη πάνοπλος, μέ δλους τούς βρόντους 
καί τάς ήχούς της, μέ δλα τά ρίγη καί τάς φρικιάσεις τών ανθρώπων 
καί τών κυμάτων.

— Μάϊνα γάμπιες! μάϊ.α μέσα— φλόκο! άλέστα !... Τίρα μόλ- 
λα !... Στά πόστα σας !

Άπό τήν κανδήλαν τήν άχανή εκείνην κατήλθεν ή βοή, ό οοΐβδος τής 
λαίλαπας, καί άπό τό κουφόβρασμα τό ΰπουλιον άνέβη ό ρόχθος τής 
θαλάσσης, ζευχθέντα εις φοβερόν υμέναιον, προσοχθαύντα επί τής ελεει
νής σανίσος· ήτον ώς βέλασμα ο.ονεί άπό χιλιάδας καί μυριάδας ερίφια 
— κύματα, χαιτήεντα, φριξότριχα, κερασφόρα· καί ό Βορράς ό χιονό- 
ααλλος βασιλεύ; τών χειμώνων τά έσπρωχνε καί τά ήλαυνεν εμπρός, 
κατά τούς βράχου; πάντοτε καί τά; εσχατιά; ζητούντα νά εΰρουν τέρμα 
καί τέρμα δέν ευρισκον, εΐμή τήν σανίδα τήν ταλαίπωρου· καί τήν κα- 
τεπάτησαν, κα1. τήν έκαμαν δρόμον, βόσκοντα τήν σκωρίαν της, λει- 
χοντα τάς πληγάς τη;, ροφώντα τήν δύναμίν τη;. Έν μέσφ δε καί 
ύπεράνω δλης αύτής τή; πάλης καί τής βοής, τήν οποίαν συνετέλουν 
έπαναβαίνοντα τ’ άχθοφόρα κύματα, άντήχει ώς θρήνος δςύς τό σφύ
ριγμα τών τροχαλιών δμοιον μέ τήν άπηλπισμένην κραυγήν πτωχής 
ερημικής κόρης, σπαρασσομένης τό δέμας, βιαζομένης τήν τιμήν, ύπό 
φαύλω/ βιαστών εί; έρημον τόπον, ύπό τό δμμα τού πολυευσπλάγχνου
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καί παντοδυνάμου Κοιτοΰ τοΰ καθημένου έπί τών Χερουβίμ, τοΰ βλέ— 
ποντος αβύσσους.

— Φίλα γάμπια! τιμόνι σοφράν!... Παίρνετε μπράτσα! ί—πόντα 1
Άπό μπράτσο είς μπράτσο, άπό μαντάρι είς μαντάρι, επηοοΰσαν 

άκαταπαύστως οί ναΰται, καί ώς άράχναι, ώς μυΐαι, έκολλοΰσαν στά 
διάφορα σχοινιά. Έν τοσούτω ό πλοίαρχος είχε διακρίνει μικρόν σημεΐον 
ύφέσεως ήδη. Ή φουρτούνα εμελλεν έξ απαντος νά «στρώση». Θά ήτον 
όλιγώτερον σφοδρά καί περισσότερον διαρκής.

— Πόδζα.—λα—μπάντα I Φίλο γάμπια! Τιμόνι σοφράν I... Μόλλα 
γάμπια 1 μόλλα μαΐστρα I

Ή φουρτούνα εγεινεν όριστικώς στρωτή, καί έπήλθε μικρά ανάπαυλα. 
Οί σύντροφοι έσπόγγιζον τόν ίδρωτά των, τήν άχνην, τούς αφρους του 
κύματος.

Τό βρίκιον επλεε μέ μεγάλην ταχύτητα. Κατάρτια κα1. πινά έτρι
ζαν φοβερώς. Έφαίνοντο δτι «τώρα Οά πέσουν».

Ό καπετάν Τζώνης ήναψε τήν πίπαν του, κ' έστάθη άκουμβών 
έπάνω στό παραπέττο τής πρύμνης.

★

μα-

* ♦ α-

χαμαί

είς τόν πλοίαρχον. Δέν 
βάσανον, άπό τήν άγγα- 
ναυτομαραγκοί, άπό το

στή χώρα εμάς ;

Δύο ναυτάκια έπλησίασαν σιγά σιγά κοντά 
έφαίνοντο νά ήσαν πολύ κουρασμένοι άπό τήν 
ρείαν τήν όποιαν έπέβαλεν ή τρικυμία. Ήσαν 
Ταϊγάνι ερχόμενοι, μάλλον ώς έπιβάται.

— Έ, καπετάνιο, θά μάς βγάλης άπ' κά.τ
— Θα μάς κάμτ,ς, καπετάνιο, τή χάοι ;
— Κάλια τρίγγο !... Μόλλα γάμπια, φλόκο
Ό πλοίαρχος άνέπνευσεν άνετώτερον, αφοΰ εοωκε 

τοΰτο πρόσταγμα.
— Έ, καπετάνιο μ ’ ;
— Νάχτ,ς πολλή ζωή, ;
— Τί λέτε, παιδιά ;
Ό καιρός είχε στρήψει, 

καράβι, νά παρχστρατίση ; 
ναυτόπαυλα ;

— Τώρα είνε καιρό:
— Μάς τώταξες,
— Μάς τό είπες, καραβοκύρη μ’
— Έλέγαμε δά, άν ήτον καιρός, 

ρημονήσια. Τότε, θά μάς έδινε χέρι 
ίδέτε πώς μάς μπαττάοει... καί ποΰ 
ξεπέφτει.

! μόλλα τρίγγο !
καί τό τελευταΐον

σοροκολεβάντης. ΙΙώς νά 
πώς νά πλησιάση

σηκώση πλώρην τό 
εκεί ποΰ έλεγαν τά δύο

.ς, παιδιά, ν ’ άρμενίζουμε καταπάν ’ τόν άέρα ; 
καπετάνιο.

νά μάς πήγαινε σοφράν άπ τά 
νά ζυγώσουμε κατά ’κεϊ. Τώρα, 
μάς σκαντζάρισε... κι' δλο μάς

Τά δύο ναυτομαραγκάκια έλαβον στάσιν. Ο ένας εκουνήΟη έπάνω εις 
τό δεξιόν σκέλος' του. Ό άλλος έτάνυσε τόν αριστερόν βραχίονα.

— Αύτή δέν εινε καμμιά φουρτούνα άπ ’ κείνες, καπετάνιο, ειπεν ° 
πρώτος, ό μεγαλείτερος καί υψηλότερος τών δύο, οστις εφερεν ήδη ψη-

λαφητον μυστακα· αυτή δεν εινε μαύρη φουρτούνα, ναρχεται άπό 
κριά· είνε άσπρη φουρτούνα.

— Μάλιστα- αύτή είνε, συνεπλήρωσεν ό δεύτερος, ό έχων τόν 
στακα έπανθοΰντα—είνε άσπρη φουρτούνα, κ’ έρχεται άπό κοντά.

— Δέν είνε καμμιά φουρτούνα, κατάλαβες, αύτή, ναρχεται άπ 
λάργα- κύτταςε τί κοκκώνα—θάλασσα, μπονάτσα—λάδι.

— Αλήθεια, ΰπεστήριξεν ό δεύτερος άσπρη φορτούνα, μαθές· 
ρωμένη νύφη — θάλασσα.

Ό πλοίαρχος έμειδίασε λίαν καλόκαρδος. Αύτός ό όποιος άνεγνώριζε 
μακρόθεν τό ρόγχος τής τρικυμίας—τή μούρη της !—είχεν ανάγκην νά 
λαμβάνη μαθήματα άπό τούς νεωτέρους ! Πλήν δέν έθύμωσε.

— X’· Ζ’. χά ! Πολλά ξέρετ’, έσεΐς τά σκοπελιτάκια.
Οί δύο ναυτομαραγκοί κατήγοντο πράγματι άπό τήν Σκόπελον, τήν 

νήσον εκείνην ήτις έξασκεϊ γλυκεΐαν μαγείαν έφ’ όλων τών τέκνων της, 
κα! μεταβάλλει είς φανατισμόν τήν αγάπην τής πατρίδος· τήν νήσον, 
προς έπαινον τής όποιας ό λόγιος καί έμπνευομένος υιός της Καισάριος 
ο Δαπόντες, συνέθεσε κατά τήν παρελθοΰσαν εκατονταετηρίδα άσματι- 
κόν κανόνα πρός τό Ά ν θίξω τό στόμα μ ου, — κανόνα άρχόμενον 
άπό τάς λέξεις «Κρασί Σκοπελίτικο».

Τήν νήσον τών νοσταλγών, είς τούς κόλπους τής όποιας διά νά έπα- 
νέλθουν τά φιλόστοργα τέκνα της, επιβιβάζονται άπό τό Ταϊγάνι, άπό 
τήν Βραΐλαν, από τήν 'Οδησσόν, πριν παγώσουν τά νερά, χειμώνα 
— καιρόν, ή ευρίσκουν άλλο μέσον πορείας, έάν έπάγωσαν ήδη, καϊ τα
ξιδεύουν δύο μήνας, τρεις μήνας—είς τήν έποχήν τών ιστίων—μόνον 
διά ν ’ άξιωθοΰν νά φθάσουν εγκαίρως είς τήν Σκόπελον διά νά εορτάσουν 
τά Χριστούγεννα, ή διά νά κάμουν άποκρηές, καί γείνουν «μουτσούνες».

Τώρα οέν ήρχοντο πλέον Χριστούγεννα, είχαν περάσει κ' αί Άπό- 
κρεω. Ήτο Μάρτιος μήν, καί ήρχετο τό Πάσχα. Καί πολλοί έκ τών 
ξενιτευμένων είχον καταβή εγκαίρως είς τήν πόλιν, δπως ήμπόρεσαν.

Αν εκαμναν τόσην θυσίαν διά νά προλάβουν τήν 'Απόκρεω, πόσω 
μεγαλειτέραν θά έκαμναν διά τό "Αγιον Πάσχα !

— Άς γείνη τό θέλημά σας, είπε τέλος ό καπετάν Τζώνης. Έχετε 
άνθρώπους καί σάς καρτερούν, κι' άμποτε νά σάς χαροΰν, παιδιά... Έ
μενα, ποιός...

Έμορμύρισε, καί πάραυτα έσιώπησε. Μικρόν νέφος μελαγχολίας έ
φάνη σκιάζον τούς οφθαλμούς του' ομοίον μ’ έκεΐνο τό όποιον γεννμ 
τήν τρικυμίαν, καί τό όποιον οί λυγκεΐς τών θαλασσών βλέπουσίν έγ- 
καίρως μακρόθεν.

— Τώρα θά κάμουμε — έπανέλαβεν είτα ό πλοίαρχος — μιά βόλτα ώς 
τόν κάβο έκεϊ, κι' άλλη μιά ώς τό νησάκι πέρα...κ*  έσεΐς άλέστα !.... 
Πάρτε τή σκαμπαβία, ρίξετε τά ποάμματά σας μέσα... πηδάτε σβέλτα 
κι' έσεΐς καί δυό κουπιά...καί μεθαύριο, α θέλ ’ ό Θεός, μάς στέλνει τή 
σκαμπαβία πέρα, στό λιμάνι τό δικό μας...Καλό κατευόδιο, παιδιά· 
μέ καλό νά κάμετε Λαμπρή !

— Εύχαριστοΰμε πολύ, καπετάνιο- μέ καλό νά πάς στό σπίτι σου-
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καί καλά ταξίδια· μάλαμμα τό καρφί!
Έστερα άπό δύο ή τρεις βόλτες, τά δύο σκοπελιτάκια κατεβίδασαν 

τήν αποσκευήν των είς τήν μεγάλην βάρκαν πηδώντες καί χορεύοντες 
άπό τήν χαράν των, όσον καί άπό τήν φουσκοθαλασσιάν τών κυμάτων. 
Κατερριχήθησαν καί αυτοί κάτω, έπτυσαν είς τάς χεΐράς των, καί έ- 
λαβον τάς κώπας. Άπεΐχον δύο ή τρία μιλιά, καταντικρύ είς τόν μώλον 
τοΰ λιμένος τής πόλεώς των, καί μέ σύντονον κωπηλασίαν δέν θ' άρ-

— Καλό κατευόδιο, παιδιά !
— Καλά ταξίδια· κα’. καλή Άνάστασι I

★

‘Ολην τήν νύκτα έπλεε τό σκάφος μέ τά δεύματα. Ό άνεμος είχε 
κοπάσει, καί τό άπόγ-ιον τής νυκτός έφύσα ελαφρά ! Τό πρωί, μέ τά 
γλυκοχαράμματα, ό πλοίαρχος έξημερώθη είς τόν λιμένα τής νήσου του.

Οί δύο έκεΐνοι γιγαντοφυεΐς αδελφοί, ό Ώτος καί ’Εφιάλτης, οΐτινες 
εΐχον επιχειρήσει τό πάλαι, ώς διηγείται ό θείος Όμηρος, νά βάλουν 
τήν Όσσαν επάνω είς τόν Όλυμπον, καί τό Πήλιον επάνω είς τήν 
Όσσαν, διά νά κάμουν σκάλαν ν’ ανεβούν είς τόν ουρανόν, όταν ήσαν 
παιδία ανήλικα ακόμη, έγύμναζον τούς βραχίονάς των παίζοντε; εις τόν 
αίγιαλόν κάτω. Έπαιρναν μικρά χαλίκια πλακαρά, ανάλογα μέ τό ανά
στημά των και έκαμναν «ψωμάκια», ^ίπτοντες ταύτα είς τήν θάλασσαν, 
διά κυματοειδούς κινήσεως τοΰ πήχεως καί τής χειρός, ώ; διά σφενδόνης.

Άπό τά χαλίκια εκείνα τών δύο μικρών γιγάντων, τά όποια μετά 
πολλάς έπιψαύσεις καί πτήσεις επάνω είς τά κύματα, επιπτον τέλος είς 
τήν θάλασσαν· άπό τά «ψωμάκια» εκείνα έφύτρωσαν καί άνέθορον αί 
Σποράδες νήσοι αί κοσαούσαι τό σμαράγδιον πέλαγος’ ή Σκιάθος ή ΙΙε- 
πάρηθος , ή Άλόνησος, καί τόσαι άλλαι.

Εις τήν δευτέραν τών νήσων τούτων, τήν άλλάςασαν το ο<ομα, 
εΐχον άποβιβασθή τήν εσπέραν τής χθες οί δύο ναυτομαραγκοί. Είς τήν 
άλλην, τήν τελευταίαν πρός δυσμάς, κατέπλευσεν ό καπετάν Τζώνης 

μέ τό σκάφος του.
★

Πρ’.ν άράξη άκόμα τό βοίκιον, καθώς έφερνε βόλτες εμπρός είς τόν 
λιμένα, άνάμεσα είς τά τρία νησιά, είς τόν κάδον τής Πούντας, καί 
γύρφ — γύρω στά Μυρμήγκια, τάς ναννοφυεΐς ύφάλους, ποΰ προέχουν 
δειλά τά; μαύρας μικρά; κεφαλάς των έν ώρα άμπώτιδο; — έφερνε καί ο 
πλοίαρχος βόλτες επάνω στό κατάστρωμα, άνάμεσα είς τό ταμπούκιο 
τής πρύμης, κ’ είς τήν χονδρήν μποΰμα, καί είς τήν υψηλήν υαλόφρα
κτου θήκην τής πυξίδες.

Τό βλέμμα του διευθύνετο άπλανές πρός έν σημεΐον, άνάμεσα εις τά 
γ,ευκά σπιτάκια τοΰ ωραίου χωρίου, τοΰ έσπαρμένου γραφικώς έπί τού 
χόφου, δπου διέπρεπεν είς τόν μέσον, ώ; φρουρό; όρθιος μέ τήν λόγχην 
του υψηλά, τό κωδωνοστάσιο·? τοΰ ναού τής Παναγίας όπόθεν εκτείνεται

είς όλην τήν κοίλην παραθαλλασσίαν ένθεν καί ένθεν πρός 
πάλιν άναφέρει τά κράσπεδα προ; άνατολάς, έπί τής εσχατιά: 
βραχώδους λοφου, τοΰ έπιστεφομένου άπό 
λάου τοΰ θαλασσινού.

ΤΙ οικία τοΰ · πλοιάρχου εΰρίσκετ:
Άνω συνοικίαν. Έκεΐ δέ προσηλοΰτο

Καθώς άραξε τί 
λήν τών ιστίων καί 
νης είς τόν κοιτώ ά

βορράν, καί 
; τοΰ άλλου 

τόν ναΐσκον τοΰ Άγ. Νικο- 

τοΰ δυτικού λόφου, είς τήν

άλλάξη, έφαίνετο μάλλον αισθανόμενος. - . - . - - - , Λ 
ει ου να-

καί άπ' 
ή υγειονομική πι

ο ημερολόγιου του. 
προσήγγιζεν είς 
Ζ - πράγματι

οικιακά

απ' ανθρώπους, ο 
δξίχθης πώ;
σόϊ, κι’ δπου

έπί
μάλλον κατηφές τό βλέμμα του. 

•ό πλοΐον, ένφ τό πλήρωμα ήσχολεΐτο είς τήν συστο- 
•ήν λοιπήν δίευθέτησιν τού σκάφους, κατέδη ό Τζώ- 
του, κάτω εί; τήν πρύμνην, βεβαίως διά ν’ άλλάξη 

καί φορέση κοσμιώτερα ενδύματα, πρίν άποβή είς τήν ξηράν καί πα
ρουσίαση τά ναυτιλιακά του έγγραφα.

ΙΙλήν δέν έβιάσθη άμέσως ν 
μεγάλην άπροθυμίαν πρός τούτο, καί ώς νά έπεθύμει άναβολήν, 
τόν τής αναγκαίας άποβιδάσεως εί; τήν ξηράν.

Άπό ένα συρτάρι έλαβε μίαν μικράν θήκην έκ ψευδαργύρου, 
αυτήν έβγαλεν ένα χαρτί διπλωμένου. Δέν ήτο οϋ 
στοποίησι; ή άδεια άπόπλου ή φορτωτική τις, ούτε

Τό πλοΐον ήρχετο άπό τήν Πόλιν κενόν φορτίου, καί ι 
τόν γενέθλ'.ον τόπον, προσχήματι μέν διότι ήγγιζε τό Πάσχα, 
δέ διότι ό πλοίαρχο; ήσθάνετο άόριστον ανησυχίαν ώ; πρός τά 
του πράγματα.

Τό χαρτίον, τό όποιον έξήχθη άπό τήν θήκην, ήτον άρκετά τριμμέ
νου, κ’ έφαίνετονά είχε διαβασθή πολλάκις. Ό πλοίαρχος τό έξεδίπλωσε 
καί ήρχισε νά τό διαβάζη—ίσως δι' εκατοστήν φοράν

«Γαμβρέ μου καπετάν Τζώνη, σέ χαιρετώ.
«Πρώτον έρχομαι νά έρωτήσω διά τό αίσιον, κτλ. 

μου, ένόμιζα, όταν σοΰ έδωκα τήν κόρην μου, πώ; εσύ 
μά ώ; τόσο βγήκα γελασμένη, καί 

δέν έχει; φιλότιμο. 'Εμένα τό κορίτσ1 
άρωτήσης, μάς ξέρουν όλοι τί είμαστε· οί Καχιωταΐοι, 

μέ τ’ δ/ομα. Κ’ έγώ θάρρεψα πώς κάτι ήσουν, κι’ άνοιξα τή; πόρτες, 
στό σπίτι μου, κ’ έσύ βγήκες ένας άνθρωπος άχαρος κι’ 
Στό γράμμα ποΰ είχε; στείλη, είδα νά γράφης πώς βα- 
νά στέλνης τή; γυναίκα; σου, έ—ειδής μάς έχει όλους στό 
ταΐζεις, έμένα καί τής δυό κόρες μου, κι ’ δτι πώ; τουλό- 

τ-ψες πώς έπήρες μιά κ’ έπήρες τέσσερ-ς... (’Εδώ υπήρχε 
είς τά τρία τέταρτα ενός 

ώστε νά 
ής μελάνης, θά διέ- 

Έγώ;
ήσουν άνθρωπος 

τουλόου σου άπο- 
μου ήτον άπ’ τό πρώτο 

ί Καχιωταΐοι,

καί σ' έβαλα 
ανωφέλευτος. 
ρέθηκες πληά 
σπίτι καί μά. 
ου σου έπίστεψες πώς έπήρες μιά κ' έπήρες 
μία μεγάλη μουντζούρα, σχεδόν πέρα-πίρα, 
στίχου τής επιστολή;· εάν ό πλοίαρχο; ήτον αρκετά περίεργος ώ 
προσπαθήση νά διαβάση ύπό τήν πυκνήν κηλΐδα τή 
κρίνε τάς λεξεις- «ποΰ νά σέ πάρουν τέσσεροι». Φαίνεται δτι χγο- 
ρεύουσα μεταμελήθη, καί παρήγγειλεν εί; τήν γράφουσαν νά τήν
φράσιν.)

«κι’ ότι δέ βαστάς ν' άκοΰς νά γελά ό κόσμος μέ τά καμώματά μας. 
’Αγέλαστο; κι' άγλύκατο; ποΰ είσαι ! Καί τί έστειλες, κακόμοιρε, τής 
γυναίκας σου, καί τό χτυπφς ; Μήπως έστειλες καί σύ δυό πήχες χρυ-



KOKKQNA ΘΑΛΑΣΣΑ "Η ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΘΕΡΑΣ 223222___________________ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ____________ _________

σάφι, ή τό ποδογύρι τό χρυσό, ή τό φουστάνι τ’άτλαζένιοή τή; έβα
λες τήν κορώνα, ή τή; έστειλες κανένα ακριβό διαμαντικά, ή άλλο τί
ποτε; ; Τόσα χρόνια, άσπρου πράμμα άπό σένα δέν είδε. Κι' άν είχε; 
φιλότιμο, έπρεπε νά τό συλλογιστίς μόνο; σου, νά πής, στό σπίτι ποϋ 
μβήκες, ποϋ δέν ήσουν άξιος νά φιλήσης τό ψαθί τοϋ σκαλοπατιού.

«Καλά τό λένε, ποτέ νά μήν κατεβαίνη ό άνθρωπος άπ ’ τή σκάλα 
του. Έγώ θέλησα νά κατεβώ, καί σ’ έπήρα σένανε, κ' ένόμιζα πώ; θά 
βγή; άνθρωπο; νά μοϋ τό γνωρίσης, μά γελάστηκα. Κ’ έσΰ δέν έστει
λες οΰτε μισή ντουζίνα χουταλάκια τοϋ γλυκοϋ τή; γυναίκας σου, καί 
δέν της ψώνισες ποτέ σου μιάν ασημένια κούπα, έναν καλόν καθρέφτη, 
ένα σκρίνι, ένα λαχούρι, ένα τίποτες. Καί δέν τής πήρες ποτέ σου μιάν 
καλή καρφίτσα, ή ένα ζευγάρι σκουλαρίκια μέ μαργαριτάρι, ή ένα μαλα- 
μοκαπνισμένονε σταυρό, ή ένα βραχιόλι, ή άλλο τίποτες. Άλλο άπ' τό 
ασημένιο δακτυλίδι, κα’. τό ρολόι μέ τήν καδένα, καί μιά καρφίτσα σκέ
τη, κα1. τά σκουλαρίκια ποϋ τήν έφίλεψες πριν τήν στεφανωθτ,ς, κα’. τά 
βραχιόλια ποϋ τή; έστειλε; τήν πρώτη χρονιά, καί μιά κούπα τοϋ γλυ
κοϋ μέ δυό πιατάκια, και κουταλάκια άρζαντό, άλλο τίποτε; δέν της 
ψώνισες.

«Κα1. γράφεις δτι πώ; βαρέθηκε; τάχα τά έξοδα, κα1. πώς τάχα μάς 
ταΐζει; δλε; στό σπίτι. 'Εμείς στό σπίτι τής κόρης μου δέν καθόμαστε, 
μόνο συντροφιά τής κάνουμε, νά μή μένη μονάχη της μέ τά δυό μικρά 
παιδιά τη;· κ' ή κόρη μου μονάχη τη; κλαίει σάν κάμουμε νά φύγουμε, 
κα1. μά; περικαλεΐ νά μένουμε πάντα κοντά τη;. Κα1. τουλόου σου σάν 
έρχεσαι στό χωριό, πάλι έμεϊς συντροφιά τής κάνουμε, καί στό σπίτι 
μας μαζωνόμαστε πάντα. Κι' αν δέ σ’άρέση, κάνεις καλά νά τήν χω- 
ρΐση; τήν κόρη μου, κι' άφσε καί τά δυό παιδιά, έμεΐς τ’ αναθρέφουμε. 
Εΐ δέ μή κα1. θέλτ,ς πάλε νά μένη μονάχη της στό σπίτι ή γυναίκα σου, 
τότες φρόντισε νά τής πάρη; δούλα, νά τή; στέλνη; κα1. λίρες πολλές, 
γιά νά ζωοθρέφεται αύτή κα1. τά παιδιά της, μέ τή δούλα μαζύ· γιατί 
εμείς δλες τής δουλειές της τής κάνουμε τζάμπα, κι' άσπροϋ πράμμα 
άπό τ’ αύτήν κι’ άπό τ’ εσένα ποτές μας δέν είδαμε. Άλλοιώς, φωτιά 
καί μπούλμπερη δ,τι κι’ αν κάμης, κι’ ό κόσμος θά γελάση μέ τ’ έσέ- 

νανε. ..»
Ή επιστολή έξηκολούθει σχεδόν εί; δύο σελίδα; άκόμη μέ τόν αύτόν 

τόνον, κα1. εΐ; παν ήμισυ σελίδος έπανελάμβανεν ώ; έγγιστα τά αυτά. 
ΙΙεντάκι; τούλάχιστον ΰπήρχεν έν τφ κ-ιμένφ ή ύπόμνησις διά τό «σόί» 
κα1. τήν κοινωνικήν βαθμίδα. Ό χαρακτήρ ήτο λεπτό; άλλ’ άκομψος, 
προφανώς κορασίδος, μαθήτριας τοϋ σχολείου, πλήν δέ άλλων άνορθογρα- 
φιών είχε γ δ ό αντί δυό, π α ι δ γ ά, αντί παιδιά, μ ν ά (μιά) καί φ ω- 
τ χ ά (φωτιά).

Ό καπετάν Τζώνης κα1. άλλοτε τό ειχεν αναγνωρίσει δτι ήτο «κορί- 
τσίσιο γράψιμο», ίσως μάλιστα υπέθετε μετά βεβαιότητας κα1. ποία μι
κρά γειτονοπούλα νά τό είχε γράψει, καθ’ΰπαγόρευσιν τής γραίας. Καί 
τώρα, μετά τήν τελευταίαν άνάγνωσ'.ν, έψιθύρισεν.

— 'Επόμενο εινε, τώρα ποϋ βγαίνουν καί τά κορίτσια μας φωστήρες 

απ' τά σκολειά, νά βρίσκουν κ' ή πεθεράδες μας γραμματικούς γιά νά 
γράφουν τέτοια γράμματα !

Δέν έπανέφερε τό χειρόγραφον είς τήν θήκην, έξ ής τό είχε λάβη, 
άλλά τό έβαλεν είς τήν άπό—μέσα τσέπην ένός καθαρίου μαύρου επα
νωφοριού, τό όποιον έκρέματο πλησίον έκεΐ, δίπλα είς τήν κοκέτταν τοϋ 
ύπνου του. Συγχρόνως δέ ήρχισε ν’ άλλάζη τά ένδύματά του καί συνε
χίζω·; μεγαλοφώνως τούς λογισμού; του έπανέλαβε·

— Τώρα, άν ήξευρεν ή ίδια γράμματα, θά έγραφε ποτέ τέτοιο γράμ
μα ; . . . "Η μήπως θά έγραφε . . . χειρότερο ;

Ίσως ήθελε νά είπη δτι ό υπαγορεύω·;, μή έχω·; συνεΐδησιν δτι γρά
φει κάτι τι, άλλά μόνον δτι τό λέγει, δύναται νά ΰπαγορεύη εύκολα 
δ,τι δήποτε- ένφ, ό γράφω·; καθ ’ ΰπαγόρευσιν, καί μάλιστα άν είνε ανή
λικος, αδυνατεί νά σταθμήση τήν εύθύνην, ευρίσκει δέ τό πράγμα 
απλώς άστεΐον καί καινοπρεπές. Ή μήπως τουναντίον συμβαίνει, καί ό 
υπαγορεύω·;, έπειδή έκφώνως απαγγέλλει, αίσθάεται τοϋτο ώ; χαλινόν 
έγκρατείας, ένφ άν ό ίδιο; έγραφε, Οά ήσθάνετο ώ; νά έπραττέ τι έν 
παραβύστφ καί άνευ μαρτύρων

Έφόρεσε τό ίδιον έκεΐνο έπανωφόρι, εί; τό θυλάκιο·; τοϋ όποιου είχε 
βάλη το γράμμα τής πενθεράς. Τήν ιδίαν στιγμήν, ώς νά μετεμελήθη, 
μέ βίαιο·; κίνημα άνέσυρε τό γράμμα, τό έσχισε·; αμελώ;, διπλωμένο·; 
δπω: ήτον, είς τεμάχια, καί τά έρριψε κάτω.

Φαίνεται δτι ό μούτσος, δταν κατέβη νά σκούπισα,, μετά τήν Ανα
χώρησε*  τοϋ πλοιάρχου, εύρε τά τεμάχια, καί τά έμάζεψεν. 'Επειδή 
δέ είχε συνήθειαν νά προσπαθή νά δ'.αβάζη δ,τι βρή, διά νά μή ξεχνά τόν 
συλλαβισμόν, τόν όποιο·; είχε μάθη είς τό δημοτικόν σχολείο·;, συνηο- 
μολόγησε τά τεμάχια, καί ήρχισε νά τό συλλαβίζη.

Ό πλοίαρχος έλαβε τά ναυτιλιακά του έγγραφα, καί ήτοιμάσθη νά 
έξέλθη είς τήν ξηρά·;, έκάλεσε τόν λοστρόμον, καί τοϋ έκαμε συστάσεις 
νά κρύψη δ,τι ήτον διά κρύψιμο·;, «επειδή τώρα-τώρα θάρθουν τά φα- 
ραών'.α*  δπου κι’ άν είνε, πλάκωσαν !»—καί νά φυλάξη εί; πρόχειρον 
μέρος μόνον γαλέττε; καί κρέας σαλάδο, καί δ,τι άλλο είχαν, τό όποιον 
δέν ήμποροϋσε χωρίς άλλο νά γλυτώση άπό τά «φαραώνια».

Ένφ ό λοστρόμος ήσχολεΐτο εί; τάς ετοιμασία; αύτά;, κάτω εί; τόν 
θαλαμίσκον, ήκουσε κατά τινα στιγμήν τόν πλοίαρχον νά μορμυρίζη, 
μασών τάς λέξεις :

— Τό παπά καί τό λιλί !...λιλί καί παπά I...μόνον αύτά έχουν 
στό νοϋ τους !

— Τί λές, καπετάνιο ; τόν ήρώτησεν ό ναύκληρος.
Ό πλοίαρχο; έδάγκασε τά χείλη, ώ; μή Οέλων νά προοώση τούς λο

γισμούς του· εϊτα πάλιν έφαιδρύνθη, καί είπε :
— Τί ·;ά πώ, καύμένε γέρο-Νικόλα, καί σύ ; Νά άτλαζένιο φου

στάνι, ποδογύρι χρυσό, βραχιόλια, σκουλαρίκια, χαλκάδες στή μύτη, 
καί τά ρέστα.... Τής έφερες έσύ τίποτε απ' δλα αύτά τής γρηά; σου ή 
τής κόρης σου ;

— Τώρα, μ’ αύτά τά κεσσάτια, καπετάνιο ! μήπως μπορεΐ κανείς νά 
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κάμη καί τίποτε μπακοτίλλια, νά βγάλη κανένα λεπτό ; Πώς νά γλυ- 
τώση άπ'τά φαραώνια, ποϋ έλεγες τώρα ;

— Αλλοίμονο σου, κακόμοιρε I θά σέ βγάλη έξω κ εσένα, καθώς...
Καί έκοψεν άποτόμως τήν ομιλίαν.
Ή βάρκα ή μικρή, καθελκυσθεΐσα εις τήν θάλασσαν, έπεριμενε τον 

πλοίαρχον. Κατέβη καί μέ δύο κωπηλοτοϋντας ναύτας προσήγγισεν εις 
ξηρά'Λ , - - ■ · V
Ο Δημήτρης τής Σοφούλας—ούτως εκαλείτο κοινώς ο γερο-Φλελ'.α- 

νος—κα1. αν έπαύετο, δέν έφευγε ποτέ άπό τήν νήσον. Πρώην φύλαξ τοΰ 
ύγιονομείου, τοΰ λοιμοκαθαρτηρίου, κτλ,.καί γνωρίζων άπό γραφειο
κρατικήν αγγαρείαν, κα1. τυραννίαν, έχρησίμευεν είς δλους τούς λιμεναρ- 
χας, ύγιονόμους καί τελώνας, οΐτινες τόν είχον ώ; «δες1. χέριβ.Ουτος επε- 
ρίμενε τόν πλοίαρχον εί; τήν «καραντίναν». Ο Δημήτρης εβαλε τα 
γυαλιά του, έκυψε, καί ά/έγνωσε τήν πιστοποίησιν, κτλ. χωρίς να, θΐζη 
τό χαρτίον. Υπέβαλε τόν πλοίαρχον εις τινας διατυπώσεις, τοϋ απηυ- 
θυνεν ερωτήσεις τινάς, καί συγχρόνως έδήλωσεν δτι δεν χρειάζεται «εξο- 
μολόγησις», επειδή ό λόγο; τοϋ πλοιάρχου αρκεί· ειτα έτεινε τήν χειρα 
καί προσεΐπε πρώτος τό «Καλώς ώρισες». , , ,

Πάραυτα, μέ τήν επιστροφήν τής βάρκας είς τό πλοΐον, επέβησαν επ 
αύτής τελωνοφύλακες, λιμενοφύλακες, καί λοιποί· ούτοι ησαν τά «φα- 
ραώνια», δπως τούς ώνόμαζεν ί καπετάν Ί ζώνης, καί απήρχοντο εις τό 
πλοΐον διά τήν απαραίτητον «επίσκεψ'.ν». Είχον δέ πολύ μεγάλα καί 
πλατειά αμαυρού χρώματος μαντήλια, καί τσέπες πολύ βαθειές. Ια 
μανδήλια ταύτα ήσαν τό μόνον είδος τό όποιον ήγόραζάν ποτέ-, έλέγετο 
μάλιστα δτι τά παρήγγελλον είδικώς, δέν είξεύρω εις ποιον εργοστα-
σιον. , ,

Ό πλοίαρχος θά έπεθύμει μάλλον νά έπιστρέψη έν συνοδεία αύτών 
οπίσω εί; τό πλοΐον. Άλλ’ έκεϊνοι φιλοφρονώ; τοϋ είπον : 
fc — Μήν πειράζεσαι, καπετάνιο, νάρθη; τουλόγου σου- τά καταφέρ
νουμε πολύ καλά, εμείς, μέ τό λοστρόμο- ίσως νά θέλτ,ς νά πάς στο 
σπίτι σου.

Νά πάη στό σπίτι του ! Καθώς πρωτήτερα θά έπροτιμα να βραούνη 
ν’άποοιβασθ?, εί: τήν ξηρά?, ούτω καί τώρα θά ηύχετο ν άργήση νά 
πάη στό σπίτι του I Έκάθισεν είς τό πρώτον καφενεδακι τή; παραθαλάσ
σιας, κ’ έδέ/ετο τά; δεξιώσεις καί τά «καλώ; ώρίσατε» όλων τών αν
θρώπων τής αγοράς, τών συναδέλφων θαλασσινών καί των χερσαίων, 
τών εντοπίων καί τών ξένων. Έκάπν'.σε ναργελεν, επιε δύο καφεοες, 
δέν ήθέλησε τά πίη παραπάνω άπό ένα ρακί διά τά «μουσαφιρλικια» 
μ’ δλον δτι θά έπεθύμει νά ήμποροϋσε νά πίη !

Τέλος «έκαμε καρδιά» κ’ έσηκώθη νά πάη στό σπίτι του.

★

’Ολίγα; ήμέρας μετά τό Πάσχα, ό πλοίαρχο; Τσώνη; επ-βιοάζετο 
έκ νέου διά ν' άποπλεύση. , , .

Ό καιρός έφαίνετο άσχημος. Συννεφιασμένο; ήτον ό ουρανος κα.
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άστατοι άνεμοι έπνεον. Τήν ώραν ποΰ έφθασεν ό πλοίαρχο; είς τό πλοΐον, 
ένφ τούτο ήτον στά πανιά κ ’ έκαμνε βόλτες, ό γέρο-Νικόλας ό ναύ
κληρος ΐστατο παρά τήν πρύμνην, κ’ έκύττοζεν ανήσυχος κατά τόν κόλ
πον, δπου θά έστρεφε πρώραν μετ’ ολίγον τό σκάφος.

— Μπουρίνια θάχουμε, καπετάνιο, είπε .
Μ-τουρίνια ! τόσο καλλίτερα, είπεν ωσάν άφηρημένος ό πλοίαρχος.

— Θεός νά μάς φυλάη άπ’ τή; μπάρες τής στεριάς, γέρο-Νικόλα.
Ο ναύκληρος τόν έκύτταζε περιέργως, επειδή κάτι ήξευρεν ή ύπώ- 

πτευεν. Έν τούτοις δέν είχον γνωσθή πολλά πράγματα είς' τό χωρίον, 
δσον άφορμ τά οικιακά τοϋ πλοιάρχου. Ό ίδιος ήτον κρυφός, επειδή έν- 
τρέπετο τόν κόσμον, καί δεν ήθελε νά γνωρίζουν οί άλλοι τίποτε δσον 
άπέβλεπε τά τής αριστερά; πλευράς του. Άπό τήν πεθεράν του κάτι 
θά ήδύνατο νά διαδοθή, άλλ' ό καπετάν Τζώνης δέν έχωράτευε.

Διηγούντο δτι μίαν έσπέραν, τώρα τά Λαμπρόγι-.ρτα, είς τήν οικίαν 
του, ό Jo-.ος είχε πιάσει τήν πεθεράν του άπό τόν λαιμόν. Πλήν δέν τό 
εκαμε διά να την πνίςη, απαγε I—καθώς διεμαρτύρετο ό ίδιος πρός ένα 
φίλον του πολύ πιστόν καί πολύ κριτικόν — άλλά μόνον διά νά' πνίξη 
τάς φωνάς της. Επειδή έβγαζεν, ή εύλογημένη, κάτι φωνάς οξείας, 
υστερικάς, ανοήτους. 'Γστερον ήκούσθησαν κλαυθμοί, κατόπιν έπήλθον 
πολλά σιούτ σιούτ πολύ σύντονα καί επιτακτικά, καί τέλος σιωπή 
άκρα.

- IV * . .
Ολα ταύτα τά έκαμνε διά νά μήν τον άκούση ή γειτονιά καί μάθη 

τίποτε ό κόσμος- επειδή ή γειτονιά ούδέν άλλο εινε είμή κατάσκοπος, 
καί ό κόσμος, τύρανος, βασανιστής άνηλεής—καθώς διεβεβαίου τόν φί
λον του—επειοη εντρέπετο, πολύ έντρέπετο τούς φίλους καί τόν ίδιον 
εαυτόν του.

Καί δλα ταύτα, δλαι αύταί αί οίκιακαί σκηναί, δέν ήσαν με
γάλα πράγματα- ούδέ υπήρχε, τήν άλήθειαν νά είπωμεν, μώμός τις η 
βαθεΐα κηλίς είς τήν οικίαν. Μόνον μικρολογίαι, παράπονα, ή αίωνία 
εχθρα τής ησυχίας τών ανδρογύνων, ή γκρίνια, ή απαίσιος γκρίνια I

Τέλος, τά πράγματα είχον ησυχάσει- καί ή σύζυγος ύπεσχέθη είς τό 
μέλλον νά είνε φρονιμωτέρα άπό τήν μητέρα της. Καί ό Τζώνης επιβι
βάζετε εις τό πλοΐον του, διά νά ταξιδεύση.

Τί μέ κυτταζεις, γέρο-Νικολα ; είπε. Μήπως δέν ύπάρχουν τάχα 
μπάρες καί στή στεριά ;...ΙΙειό καλή είν’ ή θάλασσα ..Κοκκώνα θάλασ
σα, μιά φορά !

Καί ό πλοίαρχος έκάγχασε.
— Γιά θυμήσου, είπε, τά δυο έκεΐνα παιδιά, τά σκοπελ’.τάκια, ποΰ 

τούς δώκαμε τή σκαμπαβία τής προάλλες στό πέλαγο, γιά νά πάν στόν 
τόπο του;...Δέν τούς ακόυσες έσύ τί νόστιμα τά έλεγαν. «Άσπρη φουρ
τούνα, κοκκώνα θάλασσα, νύφη καμαρωμένη I» Πώς δέν είπαν καί πε
θερά I

Ό γέρω-Νικόλας έγέλα.
— ΤΙ γελφς ; άκουσε; κανένα παράξενο ; Μάλιστα- Κοκκώνα θά-

19
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λασσα. ..πεθερά.
Ό ναύκληρος έκάγχασεν άκρατήτως.
— Μά τί γελάς ; Μά βέβαια.. ,κοκκώνα θάλ...
Ό πλοίαρχος ήθέλησε καταρχάς νά ειπη- «Κοκκώνα-θάλασσα, φουρ- 

τούνα-πεθερά.»
Αλλ εοάγκασε την γλώσσαν του, καί διώρθωσε μεγαλοφώνως.

— Μάλιστα· φουρτούνα-θάλασσα, κοκκώνα-πεθερά I
Α. Πιιπαδιαιιάντης

ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ *
ΚΑΙ ΠΟ1ΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΟΝ

ΥΠΟ ΕΡΙΚΟΥ ΔΕ ΡΕΝΙΕ

"Λς παραμερίσωμεν έκ τοΰ ευρέως καί ωραίου ορισμού τοΰ 
σημεΐά τινα ειδικότερα καί ας διατηρήσωμεν γενικούς τινας ορ 
εκζητήσεις αποχρώσεων, επεκτασις ορίων τής γλώσσης, έκφρασις νέων 
ιδεών ύπό νέαν μορφήν καί μετά λέξεων τέως πρωτακούστων, όλαι 
ταί αί ιδιότητες εφαρμόζονται τελείως είς δλας τάς φιλολο-j 
τάς ακμαίας καί ωραίας. Τοΰτο ακριβώς ύπήρξαν οί ποιηταί 
γεν.ήσεως τοΰ ΙΣΤ αίώνος καί οί Ρομαντικοί τοΰ 1830, 
ζαθως και ο Ουγκω. Γην επιζήτησίν τών αποχρώσεων έπεδίωξεν 
κίνας καθώς καί ό Βοδελαίρ. Ο πόθος αυτός τοΰ νέου εμπνέει τού 
ποιητάς τούς μάλλον διαφορετικούς. Καί άνευ τής άναζητήσεως 
τοΰ«πρωτακούστου» δέν υπάρχει άλλο τι είμή αντιγραφή καί άπομίμησι:. 
Φιλολογία αποξενωμένη τοΰ πόθου αύτοΰ πρός τό νέον θά ή· 
νάγκην άγονος. 'Από αίώνος είς αιώνα, άπό ήλικίας είς ηλικίαν 
σχολής είς σχολήν προσεπάθησαν, δπως λέγει ό Γκωτιέ, νά έ 
τά όρια τής γλώσσης, νά έκφράσουν τό ανέκφραστου, 
νέας ιδέας καί ν’ άνεύρουν νέας μορφάς. Εινε ή φυσική 
κατάστασις πάσης φιλολογία: 
τής άλλοτε ώς καί διά 
παντοτείνή φροντίς τών

ΙΙάν δ,τι επιθυμώ νά 
τούς νέους 
των δπως τό εννοεί ό Γκωτιέ, 
τού νέου υπέδειξαν σπουδήν καί τόλμην υπέρ 
νην καί τάσεις πρός άκροτάτην λεπτότητα, 
ν' αναγνωρίσω εν αύτοϊς ευθύς αμέσως τήν ύπερβολήν τής 
έαυτήν ένδιαφερούσης ταύτης προσπάθειας, ή όποια πλέον

Γκωτιέ
υς ώς :

αυ- 
τελείως είς δλας τάς φιλολογικός έποχάς 

της Άνα- 
ό Ρονσάρ 

ν ό Ρα- 
άς 

αυτής

— ητο κατ α- 
εις ηλικίαν, άπό 

κτείνουν 
νά επιβάλουν 
καί διαδοχική 
τούς ποιητάς 
θά εινε καί ή

Υπήρξε κοινή δι' δλους 
τούς ποιητάς τής σήμερον, δπως 
ποιητών τή: αύριον. 
παραδεχθώ καί δπερ θά προσέδιδεν 

τό ονομα τών 
’■ τήν άναζήτησιν εκείνην 
ο δέον παρακεκινδυνευμέ-

παςιως εις 
αρηκμακό-ποιητάς τούς ποο δεκαπενταετίας 

εινε, δτι κατά
Α
Ναι, καί ακόμη επιθυμώ 

αυτήν καθ’ 
ή άπαξ άπό

Βλέπε το «Περιοδικόν μας» τεϋχος Ι2ον τής 15 Αύγούστου 
Σεπτεμβρίου.

καί 14 τής 1 5

έλλειψιν πείρας, άπό αδεξιότητα καί πεισμονήν τούς ώδήγησεν είς τό 
παράδοξον, τό σκοτεινόν, τό άκατανόητον. Ούτε ό ’Ιούλιος Λαφόργ, 
ούτε ό ’Ιωάννης Μωρέας, ούτε ό Γουσταΰος Καν, ούτε ό Έδουάρδος 
Διζαοδέν, ούτε ό Βιελέ Γκριφφίν ούτε έγώ ό ιδι-ς διεφύγομε, τήν μομ
φήν αυτήν. Τπόθεσις νεανι: ών χρόνων είς τήν όποίιίν προσετίθετο ιδέα 
ΐσως πεπλανημένη καί καταχρηστική τών δικαιωμάτων τής ποιήσεως. 
ΊΙ απομόνωσες έν μέσω της ελλείύεως προσοχής άπό μέρους τών συγ
χρόνων έπέτρεπε, νομίζομ.ν, πάσαν ελευθερίαν.Τοΰ λοιπού ή ποίησις αύ
τή ήτο τέχνη μεμονωμένη, τέχνη έσωτερική δπως έλέγετο τότε καί 
εδικαιούτο νά προσοικειωθή τά προνόμια ταύτα.

Ώς πρός τούτο νομίζω, δτι δέν εΐχον άδικον καί ότι ή μόνη πλάνη 
ήτον, δτι έφήρμοζον υπέρ τό δέον περιωρισμέ.ως τήν τόσω δικαίαν άλ
λως αρχήν έπί τής όποιας δέον νά στηρίζεται ή τέχνη είς έποχήν δημο
κρατικήν καί τής ισότητες ώ: ή ήμετέρα.

Κάποιος λοιπόν βυζαντινισμός καί υπερβολική λεπτότης ύπήρξαν τά 
κυριώτερα έλαττώματα τών ποιητών τών καλούμενων τής παρακμής, 
έλαττώματα μάλλον φαινομενικά ή πραγματικά καί μάλλον διαβατικά 
ή διαρκή καί τά όποια ευρέως έξηγόραζε πόθος φιλονεϊσμό, έλπίς έπε- 
κτάσεως τής κυριαρχίας τής ποιήσεως καί καλλιέργειας ύπό τήν σκιάν 
τού έξ έλαφοντ. στοΰ πύργου άνθέων εξωτικών, σπανίων καί μύρο βόλων.

Καί δέν έστράφη φυσικά ή προσοχή τοΰ κοινού πρός παν δ,τι ήτο σο
βαρόν κατά τάς πρώτας ποιητικός απόπειρας, άλλά εύθ.ς άμέσως μ=- 
τέβη είς τάς παράσιτους παραοοξότητας διά νά κραυγάση καί άγανακτήση. 
Βιβλιάριου διασκεδαστικών παρς διών τιτλοφορούμενου : Deliquescences 
καί ύπ γεγρομμένον μέ τό ύευδώνυμον Adore Floupette έπέρασε άπό 
χειρός είς χεϊρα καί έκαμε τόν γύρου τών δημοσιογραφικών γραφείων. 
Μερικαί παραδοξότητες έσατυρίζουτ: ολίγον αδίκως, άλλ' εύφυώς. Καί 
τό κοινόν έγελοΰσε.

"Οσον διασκεδαστικαί καί αν εινε αί εκούσια·, παρωδία·., εινε δμως 
διιω: πάντοτε ολιγώτερον των ακουσίων. II περιφανέστερα υπο την ε— 
π.ψιν ταύτην εινε έκείνη τήν όποιαν βραδύτερου §δωκ:υ ό κ. κόμης δέ 
Μιντοσ/.ιού-Φεζενζάκ. Έπι-.αλ ΰμαι τήν προσοχήν σας έπί τών συλλο
γών εκείνων των τιτλοφ. ρ. υμένων Cliauves—SOUris και Chef des 
odeurs suaves, αί όποια·. καίτ.ι δημοσιεύθεϊσαι μεταγευεστέρω; πα- 
ριστώσιν ούχ' ήττ ν άρκετά. καλά τήν κατάστασιυ τών πνευμάτων κατά 
τό 1885. ’ ' , .

Αί προσποιήσεις καί αί μανία·, της έπ.χής εκείνης άναπαριστώνται α
κριβέστατα είς τά ποιήματα ταΰτα. Ό συγγραφεύς τάς έξελαβε σο- 
βαοάς καί έπειδή ειχεν έφιύροι τινάς τάς υίοθέτησεν δλας. Κατήρτισεν 
ούτω ολόκληρον συλλογήν. Δέκα πέντε έτη βραδύτερου έργάζεται ακόμη 
μετά θαυμαστή: έπιμ νής είς τό παρηκμακ;ς τοΰτο πυροτέχ ημα.

'Εάν οί ποιηταί τής Σχολής τής παρακμής έμεναν είς τάς πρώτας 
ταύτα: παραοοξότητας θά κατ.ϊχον έν τή φιλολογία απλήν θέσιν πε
ριέργειας. ’Αλλά ποσώς δέν συνέβη τοΰτο. "Ο,τι άπέμεινεν άδιάσειστον 
έξ αυτών διά μέσου τής πρώτης ώθήσεως ύπήρξεν ό χυμός τής ζωτικό-
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τητος, ό όποιος τούς ένεψύχωνεν, ό πόθος τής δημιουργίας τοΰ νέου, ή 
έξεύρεσις νέων μέσων έκφράσεως καί νέων αίσθημκτίκώ·, αποχρώσεων, 
ούχι δέ ή δημιουργία ποιητικής μόδας, περιέργου κα'ι έφημέρου. Δι’αύ
τό δέ ή Σχολή τής παρακμής κατέλαβε βαθμηδόν σπουδαιότητα, τήν ό
ποιαν δύναται τις αληθώς νά χαρακτηρίση σημαντικήν. Είς τήν αρχικήν 
προσπάθειαν τών ποιητών, οί όποιοι πρώτοι άπεπειράθησαν τήν νέαν 
ποίησιν, προσετέθησαν μετ’ ολίγον αλλαι προσπάθεια-.. Ή αρχική όμάς 
ένισχύθη ταχέως. Δέν ήτο πλέον απόπειρα μεμονωμένη πνευμάτων δυ- 
σηρεστημένων έκ τοΰ παρελθόντος, ήτον ή συγκέντοωσ-.ς έπί τό κοινόν 
έργον τών μάλλον διαφόρων ιδιοφυιών.

Δέν δύναμαι νά εξιστορήσω έδώ άπό έτους εις έτος καί άπό ημέρας 
είς ημέραν τήν φιλολογικήν ταύτην κίνησιν. Τό σύνολον κα'ι τό αποτέ
λεσμα μόνον ενδιαφέρουν έξ άλλου γνωρίζετε τόσον καλώς όσον και 
έγώ, ότι έσχηματίσθη έν τή τέχνη καί μάλιστα έν ταϊς τέχ-.αις μεταξύ 
τοΰ 1885 καί τοΰ 1890 γνωστή κατάστασις πνευμάτων, υπό τό όνομα 
συμβολισμός, τίτλος δστις διεδέχθη τόν τής σχολής τής παρακμής.

Μέ τον συμβολισμόν έγεννήθη τι, τό όποιον ήτο σπουδαιότερον ένός 
ματαίου θορύβου κα’ι περί τοΰ όποιου ή κριτική ήρχιζε υ ’ άσχολήται σο- 
βαρώς. Όκ. Φερδινάνδος Βρουνετιέρ ύπήρξεν εις έκ τών πρώτων ερευ
νητών τοΰ όρίζοντος. ’Ονόματα ανεφαΐνοντο, έργα είχον δημοσιευθή. Οί 
νεόβγαλτοι είχον ίδιους άναγνώσταο, έφημερίδας καί περιοδικά.

Ήτον ή εποχή ώς άπεκλήθη αύτη τών μικρών π ε ρ ι ο δ ι κ ώ ν. 
Ταύτα δέ ύπήρξαν έργα ωφέλιμα καί πλήρη δράσεως. Έκυκλοφόρουν 
πανταχοΰ ύπό κίτρινα, ερυθρά, λευκά, πράσινα καί κυανά εξώφυλλα. 
Διεκήρυσσον γνώμας καί διέδιδον ιδέας. Διήρκουν ολίγον γενικώς, άλλ’ 
ή δράσις των ήτον διαρκεστέρα αύτών τών ίδιων. Τά γνωστότερα ύπήρ
ξαν ή Revue lndependaule τοΰ Έδουίρδου Διζαρδέν, ή Vogue τοΰ 
Γουστάνου Κάν, τά Entretiens politiques et litteraires τοΰ Φρανσίο 
Βίελέ—Γκριφφίν. Τίνά έξ αύτών έπέζησαν, ύπάρχουν άκόμη, έτι μάλ
λον ακμάζουν ώς ή Revue Blanche έπί παραδείγματος καί ό Mercure 
de France.

["Επεται συνέχεια]

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΒΑΛΣΑΜΟΝ
ΤΟΥ ΔΟΚΤΟΡΟΣ ΑΛΗ

ΥΠΟ Σ. Α. ΜΟΥΣΟΥΡΗ

Δέν ενθυμούμαι πλέον πόσον καιρόν διήρκεσε τό φρικώδες έκεΐνο μαρ
τύριο·?... Παρήλθεν εκτοτε χρόνος πολύς κα'. ή έντύπωσις τοΰ φοβερού 
εφιάλτου άπεσβ-σθη έν τή μνήμη μου βαθμηοόν, καί ή άνάμνησις τών 
φρικαλέων εκείνων πόνων έμαράνθη καί αύτή σιγά-σιγά, διότι βπάνθ’ ό 
μέγας χρόνος μαραίνει..»

Βεβαίως δμως έάν λάβωμεν ΰπ ’ όψει τούς υπολογισμούς τούς όποιους 
έκαμνα τότε, καί αν μεταχειρισθώμεν τά αύτά μέτρα δι ’ ών τότε κα- 
τεμέτοων τόν χρόνον, ή αγωνία μου θά διήρκεσεν αιώνας πολλούς, καί 
έγώ θά ήμαι ίσως σήμερον τουλάχιστον συνομήλικος τοϋ γηραιού Μα
θουσάλα, καί σύ, δστις μέ άναγινώσκεις θά ήσαι άναμφιβόλως ό εγγονος 
τών έγγόνων μου...

Τούτο μόνον έπανέρχεται σήμερον ζωηρώς είς τήν μνήμην μου, δτι 
τήν εσπέραν έκείνην ή νόσος είχε φθάσει είς τό κατακόρυφον τής όξύτη- 
τος. Ψυχροί αγωνίας ίδρωτες διέβρεχον τούς κροτάφους μου, σφοδρότα
τος πυρετός μέ έμάστιζε, καί φέρων έπί τοΰ βεβαρημένου κρανίου μου 
όλον τό φοβερόν βάρος τοΰ ουρανού, δπερ ό ευτυχής έκεΐνος Άτλας 
έφερε τουλάχιστον έπ' ώμων, καί άσπαίρων ύπό τά όξύτατα πλήγματα 
μυριάδων φαρμακερών άκανθών, αΐτινες ένόμιζα οτι ένεφώλευον είς τάς 
φλογισμένος μου άρθρώσεις έκραύγαζον, ύβριζον, παρεκάλουν, καί κατη- 
ρώμην, κατηρώμην τά πάντα, τήν τύχην, τούς άνθρώπους, τήν έπιστήμην, 
τον ύπνον, δι' δν μυριάκις τούλάχιστον ηύχήθην νά ήλήθευεν ό στίχος τοΰ 
Σαίκσπηρ.α Ό Μάκβεθ τόν έσκότωσε τόν ύπνον τόν άθώον», καί έπί τέ
λους,τόν θάνατον αύτόν τόν άγριον καί ίδιότροπον θηρευτικήν τής ζωής δστις 
ένφ άφ ’ ένός καταστρέφει τόσα ευώδη καί απαράμιλλα ανθύλλια, πρός ά 
μειδιά χαρμοσύνως ό ήλιος τής ζωής καί σβεννύη τόσας φαεινός ονείρων 
καί ελπίδων ακτίνας, άφ ’ ετέρου ήρνεΐτο είς έμέ τόν άτυχή, δστις τόν 
έπεκαλούμην μετάΧ δακρύων, έστω καί μικράν τινα δόσιν τοΰ νερού τής 
ποθητής λήθης, διά νά κοιμηθώ, καί νά λησμονήσω τά πάντα.

Αίφνης ή θύρα τοΰ δωματίου μου ήνοίχθη άθορύβως καί φωνή τις 
έξωθεν μοί άνήγγειλεν : α Ή αύτοΰ έξοχότης, ό δόκτωρ Μπέν-Μωχαμέτ 
- Άλής».

Καί ό δόκτωρ Άλής, σοβαρός καί μεγαλοπρεπής γίγας, εισήλθε.
Ήτο ένδεδυμένος κατάμαυοα. Ή ρεδιγκότα του, στενωτάτη δ ά τό 

πελώριον σώμά του, μόλις περιέκλειε τόν τεράστιον αύτοΰ κορμόν, καί 
κομβωμένη άχρι λαιμού, ήπείλει είς έκάστην στροφήν τοϋ αθλητικού του 
τραχήλου, νά τόν θανατώση έξ αποπληξίας, ή διά στραγγαλισμού.
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Ατενίζω-1 αυτόν, αγνοώ διατί, ένεθυμήθην αμέσως τούς ϊχθυοσαύρους 
τούς μεγαλοσαύρος, τούς μαμούθ, καί δλους τούς τερατόμορφους έκείνους 
όγκους τής παλαιοντολογίας, καί τά χείλη μου 'ψιθύρισαν άκουσίως μου 
τό άρχαΐον επίγραμμα καθό :

«όνειρευθείς ό Διόφαντος τόν ιατρόν Έρμογένην» 
«έτελεύτησεν έκ τρόμου, αν καί φορών φυλακτόν»

Έπροχώρησε μή άξιώσας με ούδέ βλέμματος πρός τό γραφεΐον μου 
έρρίφθη έπί τίνος έδρας, ερριψεν έφ ’ έτέρας τήν υπερμεγέθη τρούσαν του 
καί μέ ήρώτησε χωρίς νά στραφή :

— Καί τΐ εχετε λοιπόν ;
— ’Οδυνηρούς ρευματικούς πόνους,, ιατρέ, άνεφώνησα άδηυονών, καί 

έπιθυμών νά τελειώνω καί μετ’αυτού, καθόσον ούδέν πλέον ήλπιζα έκ 
τής ανθρώπινης έπιστήμης. Εύθύς δέ ήρχισα νά τού ονομάζω δλους τούς 
προηγηθέντας συναδέλφους του, οί όποιο·, ούδέ νά μέ ανακουφίσουν καν 
ήδυνήθησαν καί νά τού απαριθμώ δλα τά ανούσια κα1. αηδή φάρμακα, οι ων 
τόσων άφθόνως άλλά καί τόσον άνωφελώς μέ έπότισαν δξος καί χολήν.

Μέ διέκοψεν άποτόμως διά νεύματος, έστήριξε τήν κεφαλήν του έπί 
τών χειρών προσήλωσε τό βλέμμα του εις τήν οροφήν, καί έβρυχήθη :

«—Άλλοίμονον! άλλοίμονον!. Ρευματισμούς. Καί ήρχισεν άφελώς 
ολόκληρον ιατρικήν ρητορείαν: Ιδιοφυής φλεγμονώδης επεξεργασία εν 
τφ θύλακι τών άρθρων καί ποτέ κατά τούς μΰς, άνεξηγήτως μετα- 
πηδώσα απ’ άρθρου εις άρθρον, ή έπινεμομένη πάσας τάς άρθρώσεις, 
λυόμενη δέ διά διαφορήσεως.

«Γνωρίζομεν.. .γνωρίζομε·/., .έπανέλαβε Έγραψαν εΐδικώς περ1. αυτής 
ό Ιπποκράτης, ό Άρεταΐος, ό Καικίλιος, Αύριλιανός, ό Βαιγιού, οια- 
κρίνας μάλιστα αύτήν τής άρθρίτιδος ή ποδάγρας, ό Όφμαν, ό Πουζάρ, 
ό Σίνδενχαμ, ό Βάν-Ζβιέττεν, δίαφερόντως δέ ό Κύλεν, καί κατά ■’■όν 
αιώνα τούτον ό Βαρθέζ, ό Σ'.υνταμόρε, ό Σχόμελ, ό Ρεκέν, ό Μπουγιώ 
καί άλλοι. Υποφέρετε λοιπόν έκ ρευματισμού, πρωτοπαθούς 
ρευματισμού τών άρθων, βεβαίως, 
καί ή μή έντόπισις έφ’ <

όξέως 
, αφού ή ηλικία σας, ό σφοδρός πυρετός 

ώρισμένου άρθρου αποκλείει τήν διάστροφον αρ
θρίτιδα ή ποδάγραν, καί τόν χρόνιον ρευματισμόν, καί αφού σεις δέν 
ύποφέρατε ποτέ ούτε έκ βρογχοεκτασίας, ούτε έκ σηψαιμίας, ούτε έξ
οστρακιάς, ούδ ’ έξ ούδεμιάς άλλης νόσου, αίτιολογούσης τό·/ οευτερο- 
ταθή όξύν ρευματισμόν...»

«Πρωτοπαθής λοιπόν οξύς ρευματισμός τών άρθρων. Φλεγμονή 
τών άρθρων κατά τήν αιτιολογίαν τών μέν...Έκ ψύξεως ή υγρασίας 
προερχόμενη, προσθέτουσιν άλλοι. Ίσως καί κληρονομική προδιάθεσις, 
συμπληροΐ ό Γριζόλ. Όχι, όχι φωνεΐ ό Κούντζε καί δλη ή μικροβιο- 
μανής χορεία τών νεωτέρων.. Κύριον νοσογόνον αίτιον είναι μικρόβιον 
άγνωστον, αγνώστου φύσεως..

«Ώ I τοΰ αγνώστου μιάσματος τής αγνώστου φύσεως!» « Ω ! τής 
γελοίας εύρωπαϊκής επιστήμης σας !»

«Άλλά μήπως έάν διαφωνούν έν τή αιτιολογία, συμφωνούν εν 
τή θεραπείφ ; Έάν ήθελα νά σάς έπιδείξω πολυμάθειαν, καί σείς έάν 

είχετε διάθεσιν κα1. καιρόν νά μέ άκούετε, θά ήδυνάμην νά σάς άπαριθ- 
μήσω δλον τον αηδή κυκεώνα τών θεραπευτικών των μέσων, άπό τών 
άθρόων άφαιμάξεων τού Βουγιώ, μέχρι τού ίτεϋλικού νάτρου, τής άντι- 
πυρίνης, τής άνιπυρίνης, κα1. λοιπά, τών νεωτέρων, καί νά σάς πε- 
ριαγάγω, ούχ! βεβαίως άβρόχοις ποσί, άπό τών λουτρών τούΤέμπλιτζ, 
τού Βισβάδεν, τής Αιδηψού, μέχρι τών δροσορράντων δρυμόνω/ τού 
Κνάϊπ, ή μέχρι τών μονήρων γρανιτών τού Παρβίλ, δπου σάς έξαπο- 
στέλλουν νά κατοικήσητε, ροκανίζοντες βεβαίως άκρίδας, ώς ό άγιος Ιω
άννης, ή καταπίνοντες άράχνας, δπως ό εύτυχής Πελισσών.

«Καί άφού έξήμουν εμ.προσθέν σας δλα αύτά τά φοβερά δείγματα 
τής πολυμαθ-ίας μου, θά σάς άφινον εις τήν αύτήν έλεείνήν κατάστασιν 
εις ήν καί σάς εύρον, άγωνιώντα ύπό τό κράτος τών φοβερών άλγηδόνων 
άνευ πλέον πεποιθήσεως πρός τήν άντιφάσκουσαν, τήν ατελή επιστήμην 
των, άμφιβάλλοντα δυσανασχετούντα καί διστάζοντα έάν πρέπη νά προ
τιμήσετε τό ΐτεϋλικόν νάτρον τού σαλόλ, τούς μονήρεις γρανίτας τού 
Παρβίλ, ή τάς διαβρόχους νάπας τού Κνάϊπ, άπαράλλακτα δπως ό με
ταφυσικός όνος, δστις καίτοι εύρισκόμενος έν μέσω δύο σωρών άχύοου, 
εθανεν έξ ασιτίας, διότι έδίσταζεν εις τίνα τών δύο έπρεπε νά άπονείμη 
τήν προτίμησιν...»

Σαρδώνιος καγχασμός διέστειλε τά παχέα τού δόκτορος χείλη...Αι 
φλέβες τού προσώπου του διογκωθεϊσαι, ήπείλουν διάρρηζιν, καί τό γι- 
γάντιον σώμά του διεσείετο, ώς υπό δονήσεως σεισμικής.

Άνέμείνα νά παρέλθη ή θύελλα, καί ειοα έτόλμησα νά ψιθυρίσω 
δειλά.

— «Εύχαριστώ, ιατρέ, διότι έν τόση ειλικρινείς μοί κατεδείξατε τάς 
άτελείας τής έπιστήμης... Έγώ Εχω άπόλυτον έμπιστοσύνην έφ ’ ύμάς.. 
Τί μέ συμβουλεύετε σείς ;..

— «Έγώ ; — εΐπεν ό Δόκτωρ άνεγερθείς όρθιος καί καταφέρων φο
βερόν γρονθοκόπημα έπί τής τραπέζης,—έγώ φονεύω ! . . . »

Καί αί μακραί τής κεφαλής του τρίχες είχον τήν στιγμήν έκείνην ά- 
νορθή, ώς ύπό ηλεκτρικού ρεύματος, καί τά νεύρά του συνεσπώντο, καί 
οί οφθαλμοί του έσπινθήριζον. ,

Έφρικίασα, τάς φλέβας μου διέδραμε ρίγος, καί λησμονήσας καί ρευ
ματισμούς καί πόνους, άνέτεινα πέριξ περιδεή καί άγωνιώδη βλέμματα, 
διά νά έπικαλεσθώ άρωγήν . . Φευ ! ούδείς έν τφ δωματίφ ϋπήρχεν . . 
Ήμην μόνος, κατάμονος, μετά τού Δόκτορος Μπέν-Μωχαμέτ- Άλή . .

Ό Δόκτωρ έσιώπησεν έπ’ ολίγον, ώς έάν συνεκέντρου τάς σκέψεις του, 
καί είτα προσέθηκεν ήρεμώτερον :

— «Ναί . . . Ναί . . Έγώ φονεύω... φονεύω τό αποτέλεσμα . . α
διαφορώ περί τής αιτίας . . Φονεύω τό άλγος . . » Είς εχθρός, κύ
ριέ μου, άσπονδος καί άδυσώπητος τών άνθρώπων, ή νόσος. Καί Εν 
τής νόσου τό φοβερώτερον άποτέλεσμα, τό άλγος. Έγώ κατα
στρέφω τό άλγος. Τήν νόσον ας τήν ’̂ θεραπεύση ή φύσις, ή άς μή τήν 
θεραπεύση ποσώς. Έγώ άδιαφορώ. Άφαιρέσατε παρά τού άτυχούς αύ
τού κόσμου τό άλγος μόνον καί ό άνθρωπος καθίσταται ήρως ημίθεος,



232 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

Θεός. Ουδέν τδ/ φοβίζει πλέον, ούδέν τον πτοεί. Οΰτε ίεροξετασταί, 
οΰτε βασανιστικαί λαβίδες, οΰτε διάπυρο·, μόλυβδοι, οΰτε νόσοι. ‘Υπέρ
τερος τοϋ Σωκράτους, καταπίνει μειδιών τδ φοβερόν κώνειον. Ίσος πρός 
τόν Χριστόν, σφίγγει εις τάς χεΐράς του τούς αιχμηρούς ήλους, καί το
ποθετεί επ', τής κεφαλής του τδν ακάνθινο·/ στέφανον. Υπέρτερος τοΰ 
θανάτου τέλος, προσατενίζει άγερώχως τδν Πλούτωνα, διότι ή κόλασις 
μέ δλας τάς λεγεώνας της τών δαιμόνων, δέν εχει πλέον Ιπαρκή βασα
νιστήρια δι' αύτόν . . »

Έσφόγγισε τδν έπί τοϋ μετώπου του άφθονον ίδρώτα, καί έπανέλαβε: 
— «Τί πρός εμέ, έάν έσήμανεν ή τελευταία σας ώρα ; Τί πρός έμέ, 

έάν ή νόσος ήτις σάς προσέβαλε καί σάς τυραννεϊ, πρόκειται νά σάς φέρη 

ρον είναι, εΐμή αιώνιος θάνατος..» Ό θάνατός σας, έάν έπέστη τό τέρ
μα σας, θά φέ.η εις φώς απειρίαν υπάρξεων νέων, αί όποΐαι δέν αναμέ
νουν εΐμή τήν ύστάτην πνοήν σας, διά νά ατενίσουν τδν ήλιον. Έπί τοϋ 
χώματος ένθα θά σπαροϋν τά οστά σας, θά άναβλαστήσουν ία, χλόη, 
χειμώνανθοι, άνεμώναι, καί αί σάρκες σας, διελθοϋσαι διά τοϋ διυλιστη
ρίου εκείνου, δπερ δνομάζομεν σήψιν, θά γείνουν άρωμα, άήρ, δρόσος, 
καί φώς...»

« Άφαιρέσατε παρά τοϋ πάσχοντος τήν οδύνην μόνον, καί άφετε τήν 
φύσιν νά έπιτελέση τδ έργον της... Έάν είς τάς αιώνιας δέλτους τής 
ζωής έπεφυλάχθη έτι χρονικόν τι διάστημα δι ’ υμάς, μή φοβεΐσθε πο
σώς.. θά ζήσετε έτι.. Άλλ’ έάν αί ήμίραι σας έτελείωσαν, τουλάχιστον 
θά αποθάνετε μέ τδ μειδίαμα εις τά χείλη, αγέρωχος καί ηρωικός, ώς ή 
ύψικάρινος δρυς, ή θνήσκουσα ύπό τδ πλήγμα τοϋ κεραυνού χωρίς νά ρί
ψη ουδέ τήν έλαχίστην κραυγήν παραπόνου, χωρίς νά ταπεινώση τδ ΰ- 
περήφανον μέτωπον...»

— Ώ ! ναι ιατρέ, τφ έφώναξα... «Αύτό καί έγώ σάς ζητώ .» Δό- 
σατέ μοι στιγμάς άναπαύσεως μόνον, κάμετε νά μειδιάσουν τά χείλη 
μου, καί θά σάς ευγνωμονώ αιωνίως.»

— «’Αμέσως, αμέσως φίλε μου..» «Θά κρίνετε μόνος σας τήν πρα
κτικήν εφαρμογήν τών θεωριών μου. Μόνον,-προσέθηκε σκαλίζων τήν 
τρούσαν του καί έξάγων έξ αύτής άπαστράπτον νυστέριον-μόνον διά νά 
δυνηθώμεν νά ένεργήσωμεν καταλλήλως διά τοϋ βαλσάμου, θά χρειασθή 
νά γείνη μικρά τις έγχείρισις, καί πρός τοϋτο έχω άνάγκην τοϋ βοηθού

Έπροχώρησε πρός τήν θύραν τήν ήνοιξε έκτύπησε τάς παλάμας του 
τρις καί άπροσδόκητον δι ’ έμέ θέαμα νεάν'.ς εξαίσιας καλλονής ένεφανί- 
σθη ένώπιόν μου...

S. Α. Μονόονρης


