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Ό  ήλιος πρόβολε ξανθός και την ομίχλη διώχνει,
Ποΰ ανάμεσα της οι κορφές κουνιούνται αγάλι αγάλι 
Των αψηλών κυπαρισιών. Άργος λεβάντης σπρώχνει 
Κάποια μπρατσέρα ποΰ σιγά σαλπάρει «π’τ ’άκρογιάλι.

Και τρίζουν τώρα σιγανά κάτω στο λιμάνάκι 
Λίγα καΐκια άραδιαστά. Στο μπάρκο ποΰ σαλεύει 
’Όξω αραγμένο, δ πλωρητής έχει βαθύ μεράκι,
Κ ι’ ετσι για να ξέχνα, γερτός στην κουπαστή ψαρεύει.

Στο γρέγο ποΰ τ ’ αφέγγαρο δροσίζει μεσονύχτι, 
Μακρύ ξεχύνουν Ορόϊσμα τά όρθόψηλα πλατάνια. 
Άχνες αχτίδες ρίχτει
Τό αμάξι πού ξαπλώθηκε στα σκοτισμένα ουράνια.

"Ενα νυχτόπουλο βραχνό μακριά παραπονιέται.
Λίγα φανάρια ξενυχτούν στά σκοτεινά καΐκια.
Κάποιος διαδάτης μυστικός άκρογιαλις πλανιέται 
Και τρίζουν στις πατημασιές τά στιβαχτά χαλίκια.

Πέρα της αψηλής στεριάς οι κρεμασμένες πεΰκες 
Στο κύμα καθρεφτίζονται. Στον κάμπον άπ’ άγνάντι 
Τρέμουνε σε μακριές σειρές όλόψηλες οί λεύκες 

Στο δροσερό λεβάντη.
♦

K i’of γλάροι πέφτουν νά λουστούν στά κύματα κοπάδι. 
Μές τού ήλιου τό καθρέτισμα πού νά ματώνη αρχίζει 

άπ τό καθάριο βράδυ,
"Ενα ψηλό τρικάταρτο περήφανα αρμενίζει.

Και στο λιμάνι τό στενό μέ τά πανιά κλεισμένα 
Στέκονται τά πλεούμενα. Στην άκρια έκεΐ μονάχοι 
Ο ί μύλοι αράδα προχωρούν μέ τά φτερά ανοιγμένα, 
’Από τά πόδια τής πλαγιας ώς αψηλά στη ράχη.
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Μέρα ξανθή προβάλλει.
Τού πευκοφύτευτου βουνού μακρύς δ ίσκιος πέφτει 

Μές τό ήσυχο κανάλι,
Πάνω στών γαλανών νερών τό ξαπλωτό καθρέφτη.

Αγγίζοντας τις κουπαστές στό ίσιο το κύμα απάνω, 
Ά π ’ τό πολύ φορτίο βαθιά στό πέλαο βυθισμένο, 
"Ενα καΐκι άργοπερνα. Κ ι’ εγώ σιγά τον πλάνο 
Τό δρόμο ποΰ ειν’ ανάμεσα στούς βάτους ανεβαίνω.

Ψηλά μου τούς στερνούς αχούς βραχνά ή καμπάνα ρίχτει 
Τού έκκλησιδιοΰ. Ά πό  δίπλα μου μέςτοΰ ήλιου τις αχτίδες 
Σ ’ έ'να πουρνάρι ξαπλωτό κάποιας αράχνης δίχτυ 
Αστράφτει μέσα στής δροσιάς λουσμένο τις σταλίδες.

Στή δύση πορφυρώθηκαν τά σύννεφα τ ’ ανάρια.
Καί πάλι εγώ περνώ σιγά μ’ άποσταμένο βήμα 
Τό μονοπάτι, ανάμεσα στάγκαθωτά πουρνάρια.
Τού λόφου οί ρίζες δίπλα μου λούζουνται μές τό κύμα.

Σαν κάποια άπόκοσμη σκιά πλανιέται τό φεγγάρι 
Ψηλά. 'Ενός πεύκου δ χυμός σταλάζει αίματωμένος, 
Μοναχός στή δύση άγνάντι δ κότσυφας θά πάρη 
Τώρα τραγούδι βραδινό στή ρεματιά κρυμμένος.

Και σπάρτα καί φρασκομηλιές μοσκίζουνε στά βράχη, 
Μά όταν στήν κίτρινη κορφή τά βήματά μου φτάσουν 
Τούς έ'ρημους θέ νά ιδώ γκρεμνούς, δπου έρχουνται μο-

[ νάχοι.
Οί γλάροι τά βρεγμένα τους φτερά νά ξαποστάσουν.

Α . ‘Ακρο& αλασσΙτης.
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Είτανε 10 Γεναρίου στά 1903. Κατέβαινα έπιβά- 
της μ’ ένα ωραίο ελληνικό φορτηγό βαπόρι, τή «θεο- 
φανώ». "Οτι σουρούπωνε εΓχαμε ξεμπουγαζάρει άπδ τδ 
Σουλινά καί εκειδά στις 7 ώρες κατηφορίζαμε δλοτα- 
χώς ανοιχτά από τα Ά η Γιοργιτικα, ποΰ το φανάρι 
τους τό εΓχαμε αλάργα στην πρύμη μας καί φάνταζε 
ανάμεσα στά κύματα μιά κόκκινο, μια άσπρο. Ό  και
ρός φρέσκος μ’ ενα άλαφρούτσικο άντιμάμαλο, ποΰ τδ 
συνειΟάει ή Μαύρη Θάλασσα. Μόλις ξεμπουγαζάραμε 
είχα πάει στδ καμαρί μου, έβαλα μιά φορεσιά δεύτερη, 
κάθισα στδ κεφάλι μου έ'να κασκέτο εγγλέζικο καϊ 
βγήκα δξω στη σάλα τοΰ βαποριού νά βρω κανένα άπδ 
τδ πλήρωμα νά λιμάρω. ΕΓτανε ή ώρα τοΰ φαγιοΰ 
κι’ δπου κι’ άν είτανε θαρχόντανε οΕ καπετανέοι, τδ ανώ
τερο πλήρωμα τής μηχανής, πρώτος καί δεύτερος κι’δλο 
θάβγαινε στη μέση καμμία κουβέντα. Μέ τή «θεοφανώ» 
είχα ταξειδέψει κι’ ενα χρόνο πριν καί τούς γνώριζα 
δλους, Ιναν έ'να ξεχωριστά κι’ έτσι πιδ πολύ λαχταρού
σα νά μαζεφτοΰνε νά τούς σφίξω τδ χέρι, νά τούς άρω- 
τήσω τί χαμπάρια στδ σπητικό τους, στην πατρίδα τους 
καί τά ρέστα, προπάντων τδ Μάστρο-Σίμο, τδν πρώτο 
τίηχανικό, έ'να παιδί μάλαμα, παλληκάρι σωστό άπδ τή 
Σίφνο, είτανε καί νιόπαντρος την εποχή ποΰ τόνε γνώ
ρισα, έ'να χρόνο πρίν. Πρώτος ήρθε για φαγί δ Καπτά 
Λιβανδς δ φαγάς, ποΰ έσφιγγε ένα δυδ δκάδες Σαντορι
νιό μετά τδ φαγί « ύπέρ υγείας », δπως έλεγε, άμέσως 
κατόπιν δ ανιψιός του, 6 δεύτερος, δ καπτάν Ήλίας, 
άπές ήρθε δ Μάστρο Δημήτρης δ ’Αθηναίος, δ δεύτερος 
μηχανικός. Καί δώστου ένας έ'νας μέ τή σειρά του κα- 
λοδεξίματα.—Τί χαμπάρια;—Καλά, κι’ δλοι κι’ απ’ έναν 
ειλικρινή αισθηματικό λόγο είχανε νά μέ δεξιωθοΰνε οΕ 
καλοί θαλασσινοί. Καθίσαμε γύρο στδ τραπέζι καί περι
μέναμε τδν πρώτο μηχανικό, τδν τρίτο καπετάνιο, καί 
τδ λοστρόμο, αλλά έγώ άπδ ανυπομονησία, μή βαστών- 
τας άρώτηξα τδ Μάστρο Δημήτρη.

— Ποΰ είναι, αδερφέ, .τδ άφεντικό σου δ Μάστρο Σι
μός καί δέ φαίνεται; δέν ξέρεις, τό νε συμπάθησα πέρσι 
ποΰ τόνε γνώρισα τδ χοντρέλο.

—Ό  Μάστρο Σίμος ποΰ είναι...; σας άφησε χρόνια, 
σιδρ Νίκο μου, δ θεδς σχωρέστονε ποΰ τδν θυμηθήκατε.

-— Μωρέ τί λές, χρόνους μάς άφησε δ Μαστρο ΣΓμος 
τδ καλδ.παιδί, μωρέ έκεΐνος δ γελαστός, άλάκαιρο παλ
ληκάρι, μέ τόσο ανοιχτή καρδιά, μίλα καλά Μάστρο Δη- 
μήτρη. ^

— Τί νά μιλήσω καί τί νά πώ, τί μαθές αστεία θά 
κάνω. δέ βλέπεις τδν καπτά Λίβανό, ποΰ τόνε θυμήθηκε 

-και κατσούφιασε, δέ βλέπεις τδ πρόσωπό μου έμένα ποΰ

μοΰ τόνε θύμισες τδν καλδ μου φίλο, τδν αδερφό μου
Καί πραγματικώς δ καπτά Λίβανός είχε χλωμιάσει, 

δ Μαστρο Δημήτρης κοκκίνισε από τή λύπη του καί 
έγώ άπδ μέρος μου δέν έμεινα πίσω, έτσι σέ μιά στιγ
μή πέρασε άπδ μπρδς μου τό περσινό μου ταξίδι καί 
φάνταζε μπρός στά μάτια μου έτσι μεγάλη μεγάλη 
ζωγραφιά, ή μορφή τοΰ Μάστρο Σίμου τοΰ Σιφνιοΰ, 
τοΰ χοντροΰ μέ τδ γαλάσιο πρόσωπο .καί την καλή, 
καρδιά.

— Καί πώς μαθές, Μάστρο Δημήτρη, δ συχωρεμέ
νος δέν είχε τίποτα, καλός καί γερός νέος, είτανε μάλι
στα καί νιόπαντρος, τό θυμάμαι καλά, ή γυναίκα του τί 
άπόγινε; είτανε θαρρώ νά γεννήσει, δέν είναι έτσι 
θαρρώ. #

— Ναί, καί ή γυναίκα του σάς άφισε χρόνους, καί 
τήν ίδια μέρα μέ τδ Μάστρο Σΐμο, μόνο τδ παιδί τοι> 
άπόμεινε καί τοχει εκείνη ή στρίγγλα ή μάνα του, ποΰ 
πιδς ξέρει πιός Διάολος θά τήν καταπιεί, π’ άναθε- 
μάντηνα.

— Βρέ αδερφέ, έσύ μοΰ λές πράματα άπίστευτα, τδ 
ένα πιδ απίστευτο άπδ τό άλλο, πέθανε καί ή γυναίκα 
τ?υ λέει καί τήν ίδια μέρα μέ κείνονα, μά πώς, εδώ 
κάτι συμβαίνει, πιστεύεις, κοπήκανε τά ήπατά μου, πες 
μου, νά χαρείς δ'τι άγαπάς, τί συμφορά συνεπήρε τδ συ
χωρεμένο τό Χριστιανό;

—  Άμέ, σιδρ-Νίκο μου, τί είτανε νά ξαναβγάλεις 
στή μέση παλιές πληγές; θυμάσαι πώς είτανε νιόπαν
τρος δ συχωρεμένος κι’ είτανε μάλιστα καί ή γυναίκα 
του έτοιμόγεννη, πολύ σωστά, δέν είξερες δ'μως, καί. 
πώς μαθές νά τό ξέρεις, πώς δ συχωρεμένος είχε στεφα
νωθεί χωρίς τήν εύκή τής μάνας του της άναθεματισμέ- 
νης τής στρίγγλας, είχε στεφανωθεί μέ τήν κατάρα της, 
ή λάμια δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο τή νύφη της, μωρέ 
τί παπάδες, τί Δεσποτάδες, τί έφορείες, τί προεστοί, δλο 
τδ χωριό, δλη ή Σίφνο, προσπάθησε νά τήνε καταφέρει, 
νά σηκώσει τήν κατάρα της, έκείνη έστάθηκε μάρμαρο, 
πέτρα μονάχη. Τή μέρα ποΰ στεφανώθηκε δ Μάστρο- 
ΣΓμος, χωρίς τδ θέλημά της, έκείνη πήγε καί έρριξε 
νά μαλλιά της στήν Παναγιά, άναψε, λέει, τρεις λαμ
πάδες άπδ τήν άνάποδη καί καταράστηκε τή νύφη της, 
έτσι νά δώση δ Θεός καί ή 'Αγια Τριάδα νά μή χρονίσει, 
γιά νά τήν ξεσυχαθεΐ δ γιός της δ συχωρεμένος καί νά 
τήν παρατήσει καί νά πάει πάλε σέ λόγου της γονατι
στός. Αύτό πώς τδκανε ή γριά στρίγγλα τδξερε δλο τδ 
νησί κι’ δ συχωρεμένος, μά πιός έδινε σημασία στις κα- 
τάρες της.—Ά ν  είναι δ θεός ν’ ακούει τή μάνα μου, ελε- 
γε δ συχωρεμένος γελώντας, πρέπει ν’ αρχίσει νά βρέχει
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μελόπητες καί μπουρέκια ποΰ ξεθεόνεται ή φαγώνα σάν 
κι’ έμενα στδ φαγί, έτσι έλεγε συχνά δ συχωρεμένος 
καί γελούσε άν καί κατάβαθα τδν έκοβε ή κατάρα, γιατί 
9-υμάμαι, αμέσως σάν τό άνάφερε, βαρυθυμοΰσε έπειτα 
Πόσα δέν τής έκανα τής στρίγγλας νά τήνε μαλάξη, τί· 
πεσκέσια δέν τής έστειλε, σάλια μεταξωτά άπδ τήν ’Αμ
βέρσα, λουκούμια καϊμακλίδικα άπδ τήν Πόλη καί τί 
9-ές καί δέν έκανε, συχώρεση μή γαρίς δέν τής γύρεψε; 
άλλά έκείνη, φίλε μου, τίποτα, τάστελνε πίσω τά πεσ
κέσια καί ή κατάρα μου κατάρα, τοΰ μηνοΰσε ειδεμή, άς 
τήν παρατήσει, έτσι άτιμόγρηα είναι, ήμαρτον θεέ μου! 
Αλλά τότες πιός τοΰ άψήφισε αύτό, έτσι ποΰ λές είτανε 
έτοιμόγεννη, δπως τό θυμάστε καί ή εύγενεία σας καί 
κείνο τό ταξείδι ποΰ σάς άφήσαμε στόν Πειραιά καί τρα
βήξαμε γιά τό Λιβόρνο. Σάν γυρίσαμε μείναμε καί οι δυδ 
από τό βαπόρι μέ ένάμιση μήνα άδεια νά πάμε στήνΣϊφνο 
νά λευτερωθεί ή γυναίκα του, μέ είχε πάρει καί μένα νά 
ξεσκάσω, λέει, κομάτι από τδ ταξείδι δ συχωρεμένος, 
νά μέ φιλέψει στδ σπίτι του, στά χέρια του γένηκα μη
χανικός, σιόρ Νίκο μου, κι’ έτσι περνούσαμε σιμά πολύ 
άγαπημένα, σάν άδέρφια, πές σάν πατέρας μέ παιδί. Πή
γαμε μέ τδ καλό στή Σίφνο, ή γυναίκα του είτανε στδ 
μήνα της, μέ φίλευε σπίτι του· είτανε σπίτι του καί ή 
κουνιάδα του. Κάθε πρωί πηγαίναμε στδ ψάρεμα, τδ 
βράδυ είχαμε γλέντι κι’ έτσι περάσανε δεκατέσσερες 
ημέρες δμορφα καί ή γυναίκα του, μιά γυναίκα άγ
γελος, έτσι ποΰ τόν Ιμακάρισα τδ συχωρεμένο, τί ευ
τυχισμένος ποΰ είτανε σπίτι του καί πώς άγανά- 
χτησα γιά κείνη τήν θεομπαίχτισα τή μάνα του, πού 
δέν τήν ήθελε, λέει, γιά νύφη. Στις δεκατέσσερες ήμε
ρες άπάνω έπιάσανε οΕ πόνοι τή συχωρεμένη, έτρέξαμε, 
φέραμε μαμή, τό ένα τό άλλο τά χρειαζούμενα καί χω
ρίς πολύ κόπο λευτερώθηκε ένα δμορφο καί παχύ άγο- 
ράκι. Δέν φαντάζεσαι τή χαρά τοΰ συχωρεμένου, γένηκε 
άλλο τόσο, ή δέ στρίγγλα ή μάννα του σάν τδμαθε είπε 
νά μή χαίρεται, γιατί πρίν νά χρονίσει, λέει, τ’ άντρό- 
γυνο, ή κατάρα της είτανε γερή καί θά πιάσει, τέτοιος 
άλυωτος δαίμονας είναι, καί πραγματικώς, φίλε μου 
σιδρ Νίκο, τήν άλλη μέρα τής λευτεριάς της, ή συχωρε
μένη γύρισε σέ χειρότερα, θέρμη πού πιάνει τίς λεχώνες 
τρομερή. Τρέξαμε φέραμε γιατρό, μά ή κατάσταση της 
είτανε σοβαρή. Λίγες έλπίδες φανήκανε στδ πρόσωπο 
τοΰ γιατρού. Σάν τήν είδε δ συχωρεμένος τρελλάθηκε 
δλότελα άπδ τήν σκοτισμάδα του. Δέν είξερε τί νά κάνει 
τάχασε, τί νά κοιτάξη τδ παιδί ή τή λεχούσα. Τί νά 
κάνη έτσι ξαφνικό είτανε τό κύλισμα τής γυναίκας του 
είτανε Σαββατόβραδο καί ή κατάσταση της χειρότερε·! ε 
πολύ, θυμάμαι τοΰ συχωρεμένου τά λογικά κουνήσανε 
στήν άπελπισία του, συλογίστηκε τήν κατάρα τής μάνας 
του. Σκέφτηκε νά πάει στά πόδια της νά -πέσει νά τής 
μαλάξη τήν καρδιά νά λύση τό φαρμάκι, μοΰ τδπε καί 
μένα.—Πήγαινε, τοΰ λέω, τί νά πώ κι’ έγώ σέ τέτοιες

ώρες τά χάνει κανείς. Σηκώνεται έξω φρενών καί πάει 
χτυπάει τήν πόρτα της καί πρίν νά τοΰ άνοιξη ή Λάμια·

— Τήνε χώρισες, τόνε ρώτησε, κι’ ήρθες;
— Άνοιξε, μητέρα, τήν είπε παρακαλεστικά δυδ 

λόγια νά σοΰ πώ, μόνο δυδ λόγια.
— Σάν δέν τή χωρίζεις ούτε ένα λόγο, έμαθα ξε- 

μιαλισμενε πώς λευτερώθηκε, μά έννοια σου καί ή κατά
ρα μου είναι βαριά καί δέ θά χρονίσει.

— Μητέρα, τής λέει, μήν είσαι σκληρή κα: καταριέ
σαι νά μή χρονίσει ή Καλή, σάν δέν χρονίσει έκείνη 
έμένα θαρρείς πώς θά μέ βρη δ χρόνος; άνοιξε νά σοΰ 
πώ δυδ λόγια.

— Αύτό ποΰ σοΰ είπα, νά τή χωρίσεις κι’ άπές νάρ- 
Θης στήν πόρτα μου, τοΰ είπε καί βρόντησε τήν πόρτα 
της στά μοΰτρα του ή Λάμια, σ’ αύτό άπάνω δ συχω
ρεμένος άναψε.—Μωρή μάνα άθεόφοβη, έκανε καί βρον
τάει μιά τής πόρτας κα! τήν κάνει θρούβαλα, έμπηξε τίς 
φωνές ή στρίγγλα, μαζευτήκανε οΕ γειτόνοι, δ συχωρε
μένος στεναχωρέθηκε πολύ, τοΰ κατέβηκε ένα είδος 
άποπληξία, κοκκίνισε εύτύς μαύρισε, είτανε καί χοντρός 
καί πρίν νά τόν προφτάξουνε έπεσε ξερός στή μέση τοΰ 
σπιτιοΰ τής μάνας του. Λύθηκε τότες ή μάγισα στά 
κλάματα. Τδ παιδί μου τδν υίγιό μου. Μεγαλόχαρη, φώ
ναζε, ταξίματα, λύσιμο τής κατάρας, δτι θές. Είτανε 
δμως φαίνεται αργά, δ συχωρεμένος δέν είχε τελειώσει 
άμέσως, μά τοΰ κατέβηκε βαριά. Σάν τδμαθα έτρεξα, 
ξενύχτησα στδ προσκέφαλό του· τό πρωί είτανε τά ίδια, 
οι είδησες τό πρωϊ άπδ τή γυναίκα του χειρότερες, έκει- 
δά στις δχτώ ώρες τό πρωί άνοιξε τά μάτια του καί μέ 
γνώρισε, άλλά νά μιλήση ή νά κουνήσει δέν μποροΰσε, 
μέ νοήματα μ’ άρώτησε πώς είναι ή γυναίκα του. Τοΰ 
έδωσα νά καταλάβη πώς είναι καλλίτερα, σάν νά φα
νερώθηκε κάπια χαρά στο πρόσωπό του, μολονότι μπο
ρεί καί νά μή πίστεψε δτι τοΰ είπα. Τή μάνα του δέν 
ήθελε νά τήνε δη. ή γριά στρίγγλα βρισκούτανε άπελ- 
πισμένη, τραβούσε τά μαλλιά της, καταράστηκε τή νύ
φη της, τδ γιό της δμως τόν ήθελε, έρχούτανε καί τόν 
έβλεπε κρυφά τήν ώρα ποΰ ήσύχαζε, ό γιατρός, ποΰ 
τόν είδε είπε πώς σέ ένα δυδ μέρες θά μπόρεση νά πή 
τί θά άπογείνη. Είτανε μεσημέρι πιά ποΰ άνοιξε τά μά
τια του, σάν πιδ καθαρά μέ κύτταζε, τόσο απαλά καί 
ήμερα ποΰ πήρα πολλήν έλπίδα. Άξαφνα δμως χλώ- 
μιασε ποΰ τρόμαξα, άνοιξε τά μάτια του σάν νά έβλεπε 
δραμα, κάτι ποΰ είτανε ζωή καί Θάνατ3ς "Εκανε κου
ράγιο καί σκώθηκε ξάφνου όρθός.

-—Αύτήν τήν ώρα πεθαίνει ή γυναίκα μου, έφώναξε 
μέ φωνή βοηχτερή, κλαψιάρα ποΰ κούνησε καί βόησε 
άλάκαιρο τό σπίτι τής στρίγγλας καί έπεσε ξανά στδ 
προσκέφαλο κι’ αποκοιμήθηκε γιά πάντα. Τί νά τά λέω 
πιά, τά ρέστα είναι τίποτα, έκείνην τήν ώρα άκριβώς 
είχε ξεψυχήση καί ή συχωρεμένη, τέτοιο πράμα πρώτη, 
φορά δέν τό ξανάκουσα μόνο ποΰ τδ είδα, ή κατάρ* τής
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Αναθεματισμένης έπιασε μά έπεσε καί στοδ παιδιού της 
τό κεφάλι. Την άλλη μέρα τους {βάψανε καί τους δυο μαζύ. 
Πριν νά χρονίσουν ή στρίγγλα πήρε τό παιδί, εγώ σέ δυό 
μέρες έπειτα έφυγα, δέν βαστοΰσα να βλέπω πιά το νησί, 
ψεύτικος κόσμος, σιορ Νίκο μου, τίποτα δέν είμαστε· 
Πάει ό Μάστρο Σϊμος ό παλληκαρας. ό χοντρός, το κα
λό σπίτι, δ άφεντικός μου, ό αδερφός μου, ό πατέρας 
μου, μας άφησε χρόνους, έκανε ό Μάστρο Δημήτρης 
μοιρολογώντας και ή φωνή του κοβούτανε σάν νά ήθελε 
νά καταπιή δάκρυα. Και εγώ άπόμεινα λαχτ χρισμένος, 
άναλογίστηκα τό περσινό μου ταξείδι καί φάνταζε δμ- 
πρός μου μιά μεγάλη, μεγάλη, ζωγραφιά, ή μορφή τοΰ 
Μάστρο Σίμου τοϋ Σΐ’ρνιοϋ, τοΰ χοντρού με την καλή 
καρδιά. Ό  καμαρότος περίμενε ανυπόμονος νά κόψουμε

τά λόγια νά σερβίρη, μά ποΰ όρεξη γιά φαγί—Ό  κα- 
πτά Λίβανός έβγαλε ένα χοντρό κόκκινο μαντήλι καί 
σφούγγιζε τά μάτια του.

—Μωρέ Σολωμό, είπε τοϋ καμαρότου, εγώ δέ θ·έλω, 
τίποτα, σήκωσε τό πιάτο από δώθε, εγώ πηγαίνω στη 
βάρδια μου στο πρίντζι, φέρε μου γειά σου ένα μισογά- 
λονο γεμάτο μπρούσκο. . .  νά πάη ή πίκρα κάτω.

ΣκώΘηκε καί βγήκε έςω, άπές ή σά/α ήσ!>χασε 
καί γιά άρκετή ώρα δέν άκούοντανε άλλο πα:ά οί ρυθ
μικοί χτύποι τής μηχανής καί τό τίνα;μα τοΰ έλικα, ένω 
τό βαπόρι σκαμπανέβαζε λυπητερά μέ τη φουσκοθα- 
λασσιά καί τό αλαφρό άντιμάμαλο ποΰ τό συνειθάει ή 
Μαύρη θάλασσα.

Νίκος Σαντοριναίος.
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Μ Ε Σ Α  Σ Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι

Στον κήπο 
Ό  Γέρος 
Ό  Ξένος 
Μάρ&α 
καί Μ αρία  
"Ενας χωρικός 
Τό Λληϋ·ος

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  :

Στο απήτι 
Ή  μητέρα  
Ό  πατέρας 
Τά δυο κορίτσια  
Τό πα ιδ ϊ 
Βουβά πρόσωπα.

Έ ν α ς  παλιός κήπος άπό ιτιές. Ε ις τό βάθος ένα σ ά τ ι- από 
τά  τρ ία  παράθυρα  τοΰ ίσογαίου του φαίνεται φώς. Π αρατη- 
ρεΐτα ι αρκετά καθαρά  μία οικογένεια ποΰ άγρυπνά μέ τήν 
λάμπα. Ό  πατέρας κάθετα ι κοντά στή φω τιά . Ή  μητέρα, 
ακουμπισμένη επάνω στο τραπέζι, κοιτάζει στόν αέρα. Δυο κο
ρίτσια, ασπροντυμένα, κεντούν, ρεμβάζουν κ α ι χαμ ιγελοϋν 
στην ησυχία τή ς κάμαρας. 'Έ να  πα ιδί μέ τό κεφάλι ακουμπι
σμένο επάνω στον αριστερό ώμο τής μητέρα;, κοιμάται. Ό τ α ν  
κάποιος ά π ’ αυτούς σηκώνεται, περπατφ  ή κάνει καμιά χειρο
νομία, φαίνεται, πώ ς οί κίνησες του είναι βαρειές, σιγανές, 
αλαργινές κ α ί σάν αποπνευματωμένες άπό τήν απόσταση καί 
τόν αβέβαιο πέπλο τών παραθύρων.

Ό  γέρος κ α ί ό ξένος μπαίνουν μέ προφύλαξη μέσα στον 
κήπο.

'Ο  Γέρος.—Νά, βρισκόμαστε ατό μέρος τον κήπου 
ποΰ είναι πίσω απ’ τύ σπίτι. Δέν έρχουνται ποτές εδώ. 
Οί πόρτες είναι άπό τα \λο μέρος — Είναι κλειόμενε; 
και τά κανάτια κλειστά. Δεν υπάρχουν κανάτια άπ’αντό 
τό μέρος και έχω arj (]'ώς . . . .  Ναί' άγρυπνοϋντ ακό
μη με την λάμπα. Τό κα'.ό είναι που δεν μα; έχουν 
άκ.ονσει. η μητέρα και τά κορίτσια ί)ά βγοΰι ε ίσως και 
τότε. . . . τί ϋά κάνουμε τότε ; . .  .

Ό  Ξένος. — Τί θά κάνουμε ;
*Ο Γέρος— "Ηθελα πρώτα νά δώ αν εΐν’ δ.'.οι τους. 

μέσα στη οάλα. Ναι, παρατηρώ τόν πατέρα νά κάϋβ-

ται κοντά στι) φωτιά. Με τά χέρια επάνω στά γόνα
τα περιμένει . . . .  ή μητέρα είναι ακουμπισμένη επά
νω στο τραπέζι.

Ό  Ξένος.—Μάς κοιτάζει.
'Ο  Γέρος. — ’Ό χι' δεν ξέρει τί κοιτάζει' τά μάτια 

της δεν άνοιγύκλείουνε. Δεν μπορεί νά μας δ ή' είμα
στε μέσα στη σκιά τών μεγάλων δέντρων. Μη πλησιά
ζετε περισσότερο . . . .  Οί δύο αδερφές τής πεθαμένης 
είναι κ ι’ αυτές μεσ τήν κάμαρα. Κεντούν άργά-άργά’ 
καί τό μικρό αποκοιμήθηκε. Τό ρολόγι ποΰ είναι στην 
κώχη δείχνει ενιά . . . Δεν ΰποψιάζοννται τίποτε και 
δε μιλούν.

Ό  Ξένος— *Αν μπορούσαμε νά κάνουμε τόν πατέ
ρα νά προσέξη καταδώ και νά τόν γνέψουμε ; rA! γύ
ρισε τό κεφάλι τον . . . Νά χτυπήσω σ ’ ενα άπό τα 
παράθυρα; Πρέπει ενας ά τ ’ αυτούς rd τό μάθη προ- 
τήτερα άπό τους άλλους.

Ό  Γέρος.— Δεν ξέρω ποιόνα νά διαλέξω . . . Πρέ
πει νά προσέξουμε πολύ . . . . Ό  πατέρας είναι γέρος 
και άσ!)ενικός . . . .  Ί Ι  μητέρα τό ’ίδιο' ι ί  αδερφές 
είναι πολύ νέες . . . .  Κ ι’ ΰλοι τήν άγαπούααν σε βα- 
ϋμό ποΰ δεν ϋ ’ αγαπήσουνε κανένα . . . .  Δεν είχα δεί 
ποτε πιο ευτυχισμένο σπ ίτι. . . ’Ό χι' μην πάτε κοντά 
στο παραθύρι' ϋάναι πολύ κακό, . . . .  Καλήτερα νά 
τ ’ άναγγε'άουμε δσο μπορεί πιο άτλά' οάν τατανε τό 
πω σννειθιομένο γεγονός. Και νά μή φαινόμαστε παρά 
πολυ ϋλιμμένοι' άλλοιώς ή θλίψη τους θά ξεπεράση 
τή δική οας καί τότε δεν ξέρουμε τί μπορεί νά γίνη ... 
Πάμε ά π ό τ’αλλο μέρος τοΰ κήπου, θά  χτυπήσουμε τήν 
πόρτα και ϋά μπούμε μέοα σάν νά μην έγινε τίποτα, 
θ ά  μπώ πρώτος εγώ' δε ϋά ξαφνιστοΰνε άμα με 
δτούνε. έρχομαι κάποτε τά βράδια, τους φέρνω λου
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λούδια ή φρούτα και περνώ μαζί τους μερικές ώρες.
Ό  Ξένος.— Γιατί πρέπει νά σας συνοδεύσω ; Πη

γαίνετε μόνος' ϋά περιμένω νά με φωνάξουν : . .  . Δε 
μ ’ έχουν δή ποτέ . . . Δεν είμαι παρά ενας περαστι
κός' είμαι ξένος.

Ό  Γέρος.— Καλήτερα νά μην είμαι μόνος. Μιά 
κακή είδηση, δταν δεν τήνε φέρνει κανένας μοναχές 
τον δεν είναι τόσο χτυπητή και τόσο βαρειά . . . .  Τό 
σκεπτόμουνα στο δρόμο ΐπα μ ’ εδώ . . . .  "Αν μπώ  
μοναχός μου, θά χρειαστή νά μιλήσω ά.τ ’ τήν πρώτη 
στιγμή' ϋά τά μάθουν δλα σε λίγα λ.όγια και δεν -θάχω 
πιά τίποτε νά πώ' και φοβάμαι τή σιωπή υστέρα 
άπ’ τά τελ.ευταία λ.όγια που αναγγέλλουν μιά συμφο
ρά . . .  . Τότε δά σπαράζεται ή καρδιά . . . .  Έ νω , αν 
μπούμε μαζί, ϋά τά πώ νστερ ’ άπό πολλά. . . ; Π .χ. : 
νά, τή βρήκαν έτσι . . . .  Τήν πήγαινε τό ρέμα τοΰ 
ποταμού και τά χέρια της είχαν ενωμένα.

’Ο Ξένος.— Ί  α χέρια της δέν είταν ενωμένα' τά 
μπράτσα της εΐτανε κρεμασμένα στο μάκρος τοΰ κορ
μιού της.

'Ο  Γέρος. — Βλέ τειε /.οπόν πώς μ ι'ά  κανένας δί
χως νά τό θέλη ; . Και ξέρεις, ή συμφορά χάνει τή
σημασία της μέσα στις λεπτομέρειες άλλοιώς, αν
μπώ δηλ. μοναχός μου και τό πώ με τ'ις πρώτες λ.έ- 
ξες, δπως τό ξέρω, ϋάναι φρίκη καϊ μόνον ύ θεός 
ξέρει τί μπορεί νά γίνη . . . .  ’Ά ν  ομως μιλήσουμε και 
οί δυό μας, πότε εγώ κα'ι ποτ ’ εσύ, ϋά μας Ακούσουνε 
χωρίς νά πολυπροαέξουν στην κακή τήν είδηση . . . .  
Μ  ήν ξεχνάτε δ τι ή μητέρα ϋάναι μπροστά εκεί και ή 
ζωή της, ξέρεις, βαστιέται άπό μιά τρίχα . . . .  Καλό 
είναι λ.οιπόν τό πρώτο κΰμα νά ξεσπάση σε μερικά λ.ό
για τοΰ άέρα . . . .  Π ρέιει νά μιλά κανένας στους δυ
στυχισμένους, πρέπει νάχουνε γύρω τους κ ι’ άλλους. 
Και οί πιο αδιάφοροι βαοτοϋ ·, δίχως νά τό ξέρουν, ενα 
μέρος τοΰ πόνου . . . .  Κ ’εισι μοιράζεται χωρ'ις ϋόρυ- 
βο, χωρίς κόπο, δ ιως ό αέρας, τό η'ώς . . .

' Ο Ξένος.— Τά ροΰχά σας είναι βρε υμένα κα'ι στά
ζουν επάνω στις πλάκες.

Ό  Γέρος.— Μόνο τό κάτω μέρος τοΰ μανδύα μου 
βράχηκε μέσα στο ιερό — Φαίνεται νά κρυώνετε. Τό 
στήθος σας είναι βουτημέι ο στ η λάσπη . . . .  Δεν τώχα 
παρατηρήσει σιό δρόμο, γιατί εΐτανε σκοτεΐιά . . .

Ό  Ξένος.— Μπήκα στ ό νερό ώς τή μέση.
Ό  Γέρος.— Πολλήν ό)ρα ρ ν νάρθω τήν είχατε βρή.
Ό  Ξένος. — Λίγες στιγμε; προτήτερα. Πήγαινε 

προς τό χωριό' εϊταν αργά και τά πλ.άγια τοϋ ποταμού 
σκοτείνιαζαν πιο ~ολ.ν. Περπατώντας είχα τά μάτια 
καρφωμένα στοΰ ποταμού τό ρέμα' εΐταν τόσο καθαρό.
— άφνου διακρίνω ενα πράγμα παράξενο . . . .  δύο βή
ματα μπρος άπό μιά τοΰφα καλαμιές . . . Πάγω κον
τά και βλέπω τά μαλλιά της άι άτριχα σε σχήμα σχε

δόν κυκλ.’.κό νά στριφογυρνοϋν δπως στριφογνρνονσε 
τό ρέμα . . . .

Μέσα στήν κάμαρα, τά  δυό κορίτσια γυρνούν τό κεφάλι 
τους κατά τό  παράθυρο.

Ό  Γέρος.— Β/.έπετε; άνασηκώνουντοι τά μαλάιά 
τών δύο αδερφάδων της στους ώμους των.

' Ο Ξένος. — I  υρισαν τά κεφά/.ια τους καταδώ . . . .  
Μά μόνον αυτό . . . θ ά  μίλησα κάπως δυνατά . . (Οί 
δύο άδερφες ξαναπέρνουν τήν πρώτη τους στάση). Δεν 
κοιτάζουν δμως πιά . . . .  Μπήκα οτό νερό ώς τή μέ
ση, τήν πιάνω άπό τό χέρι και τήν τραβώ δίχως κόπο 
στη άκρη τοΰ ποταμού . . . .  Είταν όμορφη σάν τις 
άδερ'/'ές της . . .  .

*0 Γέρος.— "Ισως ιάιαν και πιο όμορφη . . . .  Δέν 
ξέρω γιατί έχασα ολο ιό ϋάρρος μου . . .

Ό  Ξένος.— Γιά ποιο θάρρος μιλάτε ; Κάναμε δ,τι 
μπορούσε νά κάμη κάθε άνθρωπος . . . .  Μία ώρα 
πριν εΐτανε πεθαμένη . . . .

Ό  Γέρος. — Εΐτανε ζωντανή σήμερα τό πρω ί! . . . 
Τήν ειχα συναντήσει βγαίνοντας άπ’ τήν εκκλησία. . . . 
Μ ’ είχε πεϊ πώς πήγαιιε νά δή τόν παππού της ποΰ 
καθότανε άπό τάντικρυνό μέρος τοΰ ποταμού, εκεί πού 
τή βρήκατε . . . .  Δεν ήξερε ποΰ ϋά τήν ξανάβλ.επα. . . 
Μού είχε φανή πώς εΐταν έτοιμη νά μου πη κάτι' κα
τόπι δμως δεν τόλμησε νά τό π ή κ ι’ ί'φυγεν απότομα. 
Τώρα τό σκέφτουμαι. . . . Και δ tv είχα δεί τίποτε. . . . 
Χαμογέλ.ασε καϋώς χαμογελούν εκείνοι πού ϋέλ.ονν 
νά μήν ποΰν κάτι ή καθώς εκείνοι πού φοβούνται μή
πως τούς καταλάβουν . . . .  Φαίνονταν πώς είχε μιά 
μισοοβυσμένη ελπίδα . . . .  τά μάτια της δε λύμπανε 
και σχεδόν δεν μ ’ έκοίταζαν. . . .

Ό  Ξένος.— Κάτι χωρικοί μ ’εΐχαν πή πώς τήν είδαν 
νά γυρνά ώς τό βράδυ στήν ακροποταμιά... Νομίζανε 
πώς γύρευε λουλούδια. . . .  Μπορεί ό ϋάνατός τ η ς . . . .

Ό  Γέρος.— Δέν ξέρει κανένας . . . .  Και μπορεί 
νά ξέρη ; . . .  . Μπορεί νά εΐτανε ά π ’ έκείνες ποΰ δέν 
ϋέλ.οι'νε νά ποΰν τίποτε και ξέρεις, κάθε άνϋρωπος 
μπορεί νά έ'χΐ] πολλούς λ.όγοι ς νά μή ζή πιά . . . .  
Δέν βλέπεις μεσ’ τήν ψυχή, καθυις βλ.έπεις μέσα στήν 
κ ιμαρα αυτή να. Ζή κανένας μήνες όλάκαιρονς κον
τά σ ’ ενανα πού είναι άποφασιαμένος άπό τόν κόσμον 
τοΰιο και πιά ή ψυχή του δέ λ.ιγιέται. Κουβεντιάζεις 
μαζί του χωρίς νά τό σκεφθ^ς' και βλέπετε τί γίνεται 
κατόπι . . . .  Μιλούν κ ι’ αύιέ, γιά τό λ.ουλ.ούδια πού 
πέφτουνε χαμογελώντας και κλ.αίνε στά σκοτεινά . . . .  
VvV ενας άγγελος δε θάβλετε δτι έπρεπε νά δη' κ ι’ δ 
& 'θρωιος, ξέρεις, δέν τά καταλαβαίνει παρά ατά στερ
νά, ϋιτερα ά.τ’ τό κακό . . . .  ’Εχτές τό βράδυ, είταν 
εκεί κοντά α τή λάμπα, καθώς και οί αδερφές της και 
δέ ϋά ιις βλ.έπατε δπως πρέπει νά τις βλέπετε, αν 
δέ γει ούντανε δ,τι γένηκε . . . .  Με φαίνεται πώς τις 
βλέπω πρώτη φορά . . . .  Πρέπει νά προσθέση κανέ
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νας κατι, εις τήν ουνειθισμένη ζωή προτού μπόρεση 
νά τήν καταΐάβγ] . . . .  Είναι ατό πλευρό σας, τά μ ά 
τια σα; δεν τις Αφήνουν ποτές' και δεν τις καταλαβαί
νετε καλά παρά μόνον δταν φεύγουν γιά πάντα . . . .  
Και δμως τί παράξενη ψυχούλα ποΰ είχε' Τι κακο
μοίρη, απλοϊκή και άστείρευτη ψυχούλα ί α ν  έκα- 
με ανιό ποΰ εξάπαντος έκαμε . . . .

Ο Ξένος.— Αυτή τή στιγμή σωπαίνουν και χαμο
γελούνε μέσα στήν κάμαρα . . . .

Ό  Γέρος.— Είναι ήσυχοι . . . .  Λεν την περίμε- 
ναν απόψε . . . .

Ο Ξένος.— Χαμογελούν ακίνητοι . . . .  αλλά νά 
ό πατέρας έβαλε τό δάχτυλό του στά χείλη . . . .

*0 Γέρος.— Δείχνει τό παιδάκι ποΰ είναι αποκοι
μισμένο επάνω στήν καρδιά τής μάννας του.

' Ο Ξένος.— Δεν τολμά νά σηκώση τά μάτια της, 
φοβάται μήν ταράξη τον νπνο του . . .  .

Ό  Γέρος.—Δεν εργάζουνται πιά τά κορίτσια. . . . 
Βαθειά σιωπή βασιλεύει.

Ό  Ξένος.— Ά φήκαν νά πέση τό άσπρο μεταξένιο 
κουβάρι . . . .

' Ο Γέρος. — Κοιτάζουν τό παιδί . . . .
Ό  Ξένος.— Δεν ξέρουν πώς τό κοιτάζουν κ ’άλλοι...
Ό  Γέρος.— Μάς κοιτάζουν κ ι’ εμάς . . . .
Ό  Ξένος.— Σήκωσαν τά μάτια . . . .
Ό  Γέρος. — Και όμως δεν μπορούν νά δοΰν τί

ποτε.
‘Ο Ξένος. — Φαίνουνται ευτυχισμένοι, ποΰ νά ξέ

ρουν τί τρέχει . . . .
Ο Γέρος.— Νομίζουν πώς είναι ασφαλισμένοι . . . 

”Εχουν κλείσει τις πόρτες και τά παράθυρα έχουν σι- 
δερενίΊ κάγκελα . . . .  Στερεώσανε τους τοίχους τοΰ 
παλιού σπιτιού, άμπαρώσανε τις τρε'ις βαλ.ανιδένιες 
πόρτες . . . .' ΓΙρονοήσανε δ,τι μπορούσανε νά προ- 
νοήαουν . . . .

Ο Ξένος.— Πρέπει επί τέλους νά τό πούμε . . . .  
Μπορεί νάρθη κανένας νά τ ’ άναγγείλη ξαφνικά . . . .

Υπήρχανε πολλοί χωρικοί στό μέρος πού. βρίσκεται 
ή πεθαμένη . . . .  ’Αν ένας άπ' αντονς χτυπούσε τήν 
πόρτα . . . .

Ό  Γ έ ρ ο ς .-  Ή  Μάρθα κ ι’ ή Μαρία βρίσκονταν 
κοντά στην πεθαμένη. 01 χωρικοί πηγαίνανε νά φκιά- 
σουν ενα νεκροκράββατο από φυλλώματα. Είπα στήν 
μεγάλη νάρθη νά μάς ειδοποίηση γλήγορα τή στιγμή 
ποΰ θά ξεκινούσε ή νεκρική συνοδία. Νά τήν περιμέ
νουμε νάρθη' θά με συνοδεύση . . . .  Δεν μπορούμε 
πιά νά τους κοιτάζουμε έτσι . . . .  Νομίζω πώς δεν 
έχουμε παρά νά χτυπήσουμε τήν πόρτα, νά μπούμε 
μέσα, νά βρούμε μερικες φράσες νά πούμε . . . .

Μπαίνει ή Μαρία

Μ αρία .—νΕρχουνται, παππού.
Ό  Γέρος. — Έ σ ν είσαι ; ΤΙού είναι ;

Μ αρία.— Είναι κατακέϊ, στό τελευταίο βουναλάκι.
Ό  Γέρος .— θάρθούνε σιγά ;
Μ αρία .— Τους είπα νά ψάλλουνε /ά  σιγανή φωνή.

°I I  Μάρθα τους συνοδεύει.
Ό  Γέρος. —Είναι πολλοί ;
Μ αρία .— °Ολο τό χτοριό άκλουθάει τους νεκροφό- 

ρονς. Είχαν καί φώτα' τους είπα νά τά σβύσονν.
‘Ο Γέρος.— : ’.4.-70 ποΰ ερχουνται ;
Μ αρία. — ’Από τό μικρό μονοπάτι. Περπατούν 

αργά αργά.
Ό  Γέρος. — Είναι καιρός.
Μ αρία.— Τώπατε, παππού ;
Ό  Γέρος.— Τό βλέπεις, δεν είπαμε τίποτε. Περιμέ

νουν ακόμη με τήν λάμπα . . . Κοίταξε, παιδί μου, 
κοίταξε, θά  διής κάτι άπ’ τή ζωή . . .

Μ αρία. 'Ώ  ! πώς φαίνουνται ήσυχοι ! . . . θαρρώ  
πώς τους βλέπω σά σε όνειρο . . .

Ό  Ξένος.—Προσέξτε, εΙ·5α νά τρεμουλιάσουν οι δυο 
άδερφές . . .

Ό  Γέρος.— Σηκωθήκανε . . .
'Ο  Ξένος.— Νομίζω πώς έρχονται κατά τά παρά

θυρα . . .
(’Ακολουθεί) (Μ αίτέρλιγκ)

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ

'Ο  Κόκκινος, τό καλό τό σκυλί με τό σγουρό τό 
μα/Μ και τά ζωηρά κ ’έξυπνα μάτια, ζούσε χαρούμενος 
πάντα στήν ερημική του τή γειτονιά. "Ολ,οι τον αγα
πούσαν κι'δλους τους άγαποΰσε. Είταν τό χαϊδεμένο 
ζώο τής γειτονιάς κ ι' δ φύλακάς της ό άγρυπιος. Πού 
νά τολμήση κανένα ξένο σκυλί, χαμένο ή άπό σκοπό, 
νά πατήση τά ιερά του σύνορα. Ό  Κόκκινος τότε τό 
καλό τό σκυλί γινότανε θηρίο, άγρίευε, έτριζε τά δόν
τια του και ρίχνονταν επάνω του νά τό κομματιάση με 
τον πιο αμείλικτο τρόπο. Σάν περνούσε κανένας δια
βάτης, έτρεχε και τόνε μύριζε, τόνε ξέταζε προσεχτικά. 
Και αν έδειχνε ύποπτα σημεία, τόνε γαύγιζε, τού 'έδει
χνε τά δόντια, γρύλλιζε. Σάν πά/.ε τοΰ φαινότανε ήσυ
χος, άπείραχτος θνητός, γύριζε μόνο με μιά μικρή 
διαμαρτυρία, γιατί ταράχτηκε άπό τή μακαριστή ησυ
χία του και κουλ.ουριαζότανε στό συνηθισμένο του τον 
τόπο. Κ ’ ίκεϊ σάν Αμέριμνος ε κλείε με νωχέλ.εια τά μά 
τια του ή τά μισόκλειε και φαίνονταν πώς άι απαυότανε. 
Μά ό Κόκκινος είχε πάντα τό ιού του σε προσοχή.

Ή  γειτονιά έξυμιοΰσε τά προτερήματά του. Ό  
Κόκκινος τό περίφημο σκυλί . . . Καί δεν εϊξερε ποιος 
νά τον προ>τοχ_αϊδέι/ιη, ποιος νά τον πρωτοταΐοη . . .

Μιά μέρα δμως ηΰρανε τον Κόκκιιο, τό καλό τό 
σκυλί, πεσμένο πλάι ατό πεζοδρόμι βαρειά άρρωστο.

ilr
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’Από τό πρωί σπασμοδέρνονταν, άπό τό στόμα του 
έβγαιναν άφροί, μούγκριζε, άγωνιοΰσε. Ί ί  έχει ό Κόκ
κινος τό καλό τό σκυλί . . . ”Ολη ή γειτονιά ρωτιούν
ταν. Ίον περιποιήθηκαν, τόνε ρίζαν ε δροσερό νερό, 
τον κινήσανε με τό πόδι τους, προσπαθήσανε νά τού 
δώσουνε ζωή. . . Μά ό Κόκκινος με θολ,ωμένα μάτια, 
τρέμοντας, άναίστητος στά δσα γίνονταν τριγύρο του, 
βασανιζότανε, σπαρταρούσε, τσίτωνε τά πόδια του, άκι ■ 
νητούσε τώρα καί ξανάρχιζε πάλε τά σπαρταρίσματά 
του καί τσιτώνονταν οι φλέβες του καί αναταράζονταν 
τό κορμί του.

Οί γειτόνοι αφού τον περιποιήθηκαν πολύ, τον άφη
σαν υστέρα στήν τύχη του . . .

Και ή άγωνία του ξακολ.ουθούσε έκεϊ πλάι στό πεζο
δρόμι, στον αγαπημένο του τό δρόμο.

Τά μάτια του εξωγκώθηκαν . . . 'Αγωνιζότανε τώρα 
ατό κοντά με τό θάνατο, πότε με δύναμη, με όρμή, 
με άπεγνωαμένη προσπάθεια, με αγάπη πρός τή ζωή, 
πού εφευγε καί πότε απελπισμένα, αδύνατα, νεκρωμένα.

Καμμιά φορά τέτοια είταν ή Ακινησία του, πού τον 
παίρνανε γιά ψόφιο κα'ι,σκεφτόντανε νά τόνε φορτώ
σουνε οτό κάρρο τοΰ σκουπιδά . . . Μά ή ακινησία 
του δε βαστούσε πολ.ύ . . . "Αρχιζαν πάλι οί σπαρια- 
ρηιιοί, οί σπασμωδικες κινήσες, τά τεντώματα τών 
ποδιών καί πού και ποΰ ελαφρά, πολυ ελ.αφρά μουγ- 
κρίσματα ζωής, πού χάνεται μακριά, έβγαιναν άτό το 
στήθος του μ ’ ενα συσπασμό τών χαλιών του.

Οί διαβάτες περνούσαν άμέριμνοι άπό τήν ερημική 
γειτονιά. Σπάνια νά ρίψη κάνεις μιά πονετική ματιά 
στό δύστυχο τό ζώο, ποΰ άΐ/.ες φορές στό διάβα τους 
κουνούσε χαρούμενα τήν ουρά του καί εγλειφε τά χέρια 
τους άπό χαρά. Τά παιδιά τής γειτονιά; παίζαν Ικεϊ που 
μπίκο καί καμμιά φορά ήρχονταν κοντά στον Κόκκινο 
καί βλέποντάς τον 'έλεγαν :

— Ψόφησε . . .
— 'Ό χι, ρέ, δε βλέπεις πώς κινάνε τά χεί ια τους.
— Σε κομμάτι δμως θά τό π ή.
Καί ξανάρχιζαν τό μπίκο με πόθο, σάν πιο εκε' νά 

μή γίνονταν τίποτα.

Τό Απομεσήμερο ενας ξένος σκύλος πέρασε από κον
τά του. Τόνε κοίταξε μιά, μούγκρισε, τραβήχτηκε λύγο 
πίσω καί νοτερά Ορμητικός χύθηκε απάνω του. καί 
τόνε δάγκασε. Ό  Κόκκινος εκανε μιά μικρή κίνηση 
καί μούγκρισε κ ι’ αυτός ελαφρά . . .  Ό  ξένος σκύλο; 
τον ξανακοίταξε άκόμη μιά φορά, 'έδειξε τά δ η ηα του 
μ ’ ενα παραταμένο γρυλλισμό καί υπερήφανος τράβηξε 
τό δρόμο του.

Σε λίγο φάνηκε άπό μακριά, άτό τήν αλλ.η άκρη 
τού ερημικού δρόμου, νά ερχειαι ενα κάρρο, βαρυ- 
βαρύ, φορτωμένο άίεύρια. Ό  κΊρραγα)γέα; καθότανε 
στον τόπο τον και συχνά-πυκνά χτυπούσε τάλογιί του

με τό μακρύ του τό καμιταίκι. Καί ταλ.ογο τσιτώνοιτας 
τά πόδια, μακραίνοντας τό λαιμό, ορθώνοντας ταύτιά 
'έσερνε τό σταυρό τον, τό βαρυ κάρρο, που προξενού
σε ενα φοβερό κρότο, ποΰ ένταρντάνιζε δλη τή γει
τονιά.

'Ολίγο κ α ι’ ολίγο πλησίασε. 'Ο  σκληρός κρότος 
επάνω στό λ.ιθόστρωτο τάραξε στις τελευταίες του στιγ
μές τον Κόκκινο, κ'έκανε ένα άτότομο άνατιναγμό. Τό 
άλογο λ.αφιάστηκε καί κοντοστάθηκε. 'Ο  καρραγωγέας 
σηκώνεται με όρμή καί τό χτυπά Αλύπητα με τό μα 
κρύ του τό καμιταίκι. Τό χτυπά, τό χτυπά φωνά- 
ζοντας :

— Ντεεεέ ! ρημάδι ! . .
Τό άλογο χλιμίντρησε άπό τον πόνο. Χτύπησε δυ

νατά με τά πέταλάι του τό έδαφος καί τάχυνε τά βή
ματά του. Οί δυο τροχοί τοΰ κάρρου βαριοί, άδυσώ- 
πητοι πέρασαν άτό πάνω άπό τά τεντωμένα πόδια τοΰ 
Κόκκινου . . . κι’ ό Κόκκινο:, τό καλ.ό τό σκυλί, δεν 
είχε πιά τή δύναμη νά διαμαρτυρηθή . . . *Εκανε δυο- 
τρεΐς χαλαρές κινήοες . . . Ή  άνατνοή του έβγαινε 
άριά άπό τό στήθος του καί ή κοιλιά του φούσκωνε και 
ξεφούσκωνε σά φούσκα, πού γιόμιζε ιιε μιας άγέρα και 
άδειαζε άμέσως. 'Ο καρραγωγέας σάν προχώρησε 
πέντε δέκα βήματα, γύρισε πίσω καί είδε . . . Τά μά
τια του λάμτανε άτό οργή. ’Ακόιιη βαστούσε όρθιο τό 
καιιιισίκι του, έτοιμο νά πέση κάτου, κ ι’ άτό τά 
σφιγμένα του τά δόντια γλνστρησε με μουγκρητό ή 
βλαστήμια :

— Σκυλόσκυλ.ο ! . . σού άλλαξα τό γονιό . . .
Καί ξακολούθησε τό δρόμο του βλ.αστηικΰντας άκόμη.
— Τήν ψυχή σου ! . . Πήγε νά ψοφήση κάτω άπό 

τά καρούλ.ια . . .  Ίό άτιμο ! . .
Καί ξεθύμαίνοντας στ άλογό του τοΰ κατέβασε μιά 

δυνατή καμιτσικιά στά πισινά γρυλλίζοντας :
— Ντεεέ ! . .
’Ενώ ό Κόκκινος, τό καλό τό σκυλί, άινατινάχτηκε 

γιά τελευταία φορά, πλάγιασε τό κεφάλι του καί έμεινε 
άκίνητος.

’Α . Γεω ργιάδης.

ΠΩΛ ΒΕΡΑΑΙ Ν

'Ο .άκ ληρον τό έργον τού ΓΙώΙ Βε ιλ.αίν είναι ή 
ιστορία μιας μάχης. 'I I  σάρξ καί τό πνεύμΊ διεξεδί- 
κουν τήν ψυχρήν του. I ! ro ή πάλη, τήν όποιαν ΰφί-

/ r / r ·  % < * ■ > < · *οιανται παντε;, εο ; οιου το χ ο π nari^ov πνεύμα έξα- 
σθενούμενον βαθ/ιηδόν θά καταλήξη εις τήν συμφω
νίαν τών δύο αρχαίων άνη.:ά War καί θά φέρη τήν ει
ρήνην και τήν ενότητα εις τήν άνθρωπίνην συνείδησιν.
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Ό  Βερλαιν δϊν Ι.γνώρισέ ποτε τήν γαλήνην. Ρίπτεται 
άπό τόν πόνον εις τήν μετάνοιαν, άπο τήν άαέλ,γειαν 
εις τόν εξιλασμόν, από τήν χαράν εις τήν λύπην και 
εις τήν κατάνυξιν. 'I I  αγωνία ταράσσει την ύπαρξίν 
τον, ή προσευχή τόν ήονχάζει, ο/.ος πΰρ είναι πάντοτε, 
είτε άπό κακίαν, εϊτε από αρετήν. Έρν&ραι φλόγες ή 
λευκά άμυδρά φώτα κατατρώγουν αυτόν ή τον φωτί
ζουν με τά καύματά των, με τό φέγγος των. Κα τα 
βάθος, είναι τόσον άνήρ, όσον και χριστιανός. Και ώς 
μίγας ποιητής έξεδήλωσε τήν διπλήν αυτήν φύσιν τον, 
τήν εψαλε, τήν άπαθανάτισε.

αΜεγάλος ποιητής» είπα. θά  επεθύμουν να απο
δείξω διατι ό ΓΙώλ Βερλαιν είναι άξιος τον νψηλ.ον αυ
τόν τίτλον. Μέγας ποιητής είναι εκείνος, οστις αναμι
γνύει τόσον ατενώς τήν άτομικότητά τον με το ωραΤον, 
ώστε ν ’ άποτνπο’ι η εις αν τό μίαν νέαν στάσιν, ή όποια 
νά είναι αΐωιία. Κατά πρώτον φαίνεται ότι εκμυστη
ρεύεται, ότι εξωτερικεύει, ότι εξάπτει μόνον εαυτόν, 
ανακαλύπτει ιις κατόπιν όμως ότι τό εκλεκτόν αν το 
δν είναι τόσον σύμφωνον με τάς ιδέας τον αίώνυς τον> 
με τήν έξέλιξιν τήν συνεχή τής άνθρωπότητος, ώστε 
παίρνει τήν σφραγίδα: ή σννείδησις όλων. Δύνατα1 
τις νά εύρη συνδυασμένος τήν γενικότητα με τήν ατο· 
μικότητα. ίίη/ιιονργία και άναγνιόρισις, προσφορά 
και αποδοχή. Ενίοτε οι μεγάλ.οι ποιηται διέρχονται 
διαδοχικώς ώς αντιθέσεις. Ό  Βίκτωρ Ονγο) υπήρξε 
ζωγράφος και πλεκτής ονείρων. Τήν γλώσσα τήν υλο
ποίησε. ’Έ καμε πλαστικήν τήν φράσιν, έτόνισε τας 
εσοχάς και εξοχάς και ενέδνσεν αν τήν διά φορεμάτων 
ποΰ φαντάζουν. Ήρεύνησεν εις τά λ.εξικά διά να 
εύρη λ.έξεις, αί όποϊαι νά είναι όμοιαι προς τανς πολυ
τίμους /ίθονς κα) τά μέταλλα. Οι πλούσιοι και εκ/.έ
κτοι ήχοι έλόμβανον αποχρώσεις διαφόρους. Ο συν
δυασμός τών ζωηρών χρωμάτων παρίοτανε τάς στρο-
φάς το υ  ως άνατιναζομενας φλόγας πνρκαϊα;. ιΐο :-
λάκις ό ζωγράφος έγίνετο γλ.ύπτης. Τό δε αιδηροφο- 
ρον και άστραπόβροντον Ιπ: ικόν τών οτίχων τον, διέ
σχισε με τών σαλπίγγων τους ήχονς τάς ήχηέοσας 
κοιλάδας τον ρωμαντισμον.

Ό  Βερλ.αΐν ητο τό ίναντίον, μουσικός και συιε- 
κίνει. ’Έ καμε τήν γλώσσαν πνενμα' αι διάφοροι άπο- 
γρο'ισεις, τό λύγισμα και ή διάθλασις τής φράσεως τον 
εθετο εις πειρασμόν. Συνέταξε φράσεις ίξόχονς, λε
πτός, πολυ λειτάς, ρευστός, αί όποΊαι ομοιάζουν προς 
ψιθύρισ/ια άνεμου λεπτόν, προς ήχον φλογέρας εις το 
ημίφως ή τό σεληνόφω:, προς βρουν μετάξινη*. εσθή- 
τος, κίνουμένης νπό τοΰ ανέμου, προς ρίγος κρυστιι/.- 
/.ωι· επί έιαξέρας. Ενίοτε περιεΐχον μόνον τήν /.£- 
γηράν κίνηπιν δύο ένουμένων χειρών. Άπεδ<>ί)η ή 
άθυκ)της τών πραγμάτων, ή διαύγεια, ή άγνότης. Ο 
Βερλαιν είοεχι ρι,σε και ίζηρεύνησε τάβάιϊίη τής ψυχής 
τοΰ άνθρωπον. *Έμελειηοε κακίας τινας τής παρακ

μής. ’Εξύμνησε τήν Ινδό μυχόν, ιήν σιωπηλήν τρυφε
ρότητα. Και εγαλε προ παντός τόν μνστικισμόν / I I  
δόξα τοΰ Βερλαιν, πρωτότνπος, συνίσιαται εις τό οτι 
οντος ένετνεύσθη, εζησε και οΐκοδόμησεν ενα εργον 
τέχνης, τό όποιον λάμπει, μεγαλύνει τήν Αναγέννησιν 
τοΰ ιδεαλισμού και τής πίστεω;, ποΰ καιά τά τελευ
ταία ετη ήρχιιαν να επανανθίςΟνν.

Μερικοί ήίίικσλόγοι κατηγόρησαν τόν παραλυμένον 
καϊ αμαρτωλόν βίον τοΰ Βερλαιν. ’Αμφιβάλλει κάνεις 
άλήθεια, ΰταν συλλογισθή τήν μετάνοιαν του, τήν τα- 
πεινότητά του, τήν αγαθότητά του, το μαρτυρίαν, με 
τό όπο'ον έξηγόρασε τήν ζωήν αυτήν, έαν πρεπη να 
τόν λύπη!)ή. Ά  ! Ιδου ή στιγμή δπω; επαναλάβη τις 
τά λόγια ε ν ό ς  σοφού άγιον. Ευλογημένα σφάλματα, 
θαυματουργά και γόνιμα ξεγλυσιρήματα.

E m i l e  V e r h a e r e n .

ΤΟ ΣΥΝΗ ΘΙΣΜ ΕΝ Ο ΜΟΥ ΟΝΕΙΡΟ

Μέ συνεπέρνει έ'να όνειρο παράξενο συχνά’
Π ώ ς αγαπώ  καί μ’ α γαπά  κάποια γυναίκα ξένη,
Π ού δίχως ίδ ια  όλότερα έμπρός μου πάντα νά  βγαίνει, 
Οϋτε δλω ς διόλου άλλοιώτικη, μ’ εννοεί καί μ’ άγαπα.

Γ ια τί μ’ εννοεί- μά κ’ ή  καρδιά  μου, πού ξεχωριστά 
Γ ι αυτή μονάχα, άλίμονο, διάφανη πού άπομενει, 
Π αύει νά είνε καί πρόβλημα γι αύτή, όταν  δακρισμενη, 
Σ τό  υγρό κι ώ χρό μου μέτωπο σκορπά λίγη δροσιά.

Ε ίνε ξανθή ; μελαχροινή: Δέν ξέρω. Ό μ ω ς  μοΰ μένει 
Σ τό  νοΰ πώ ς έχει δνομα πού άντιλαλεΐ γλυκά,
Σ ά ν  ε ρ ω μ έ ν η ς ,  πού ή ζ ω ή  τήν έχει έξωρισμένη.

Έ χ ε ι  ματιά σάν άγαλμα καί μέσα στη λαλιά, 
πού σοβαρή καί σιγανή, μοιάζει σά μακρισμενη, ^
Έ χ ε ι  έναν τόνο αγαπητής φωνής, πού εσβυσε ">«■

(Paul Verlainej. ‘H Q- Γ· Π ίντ^ ·

ΓΝΩΜΑΙ  ΚΑΙ ΙΔΕΑΙ

Οί λόγιοι μας.
Ο Π αρατηρητής. Καί τί θέλετε τώρα ;

Ό  έξεταατής. Νά μου πήτε έάν έχωμεν φιλολογίαν. 
Είναι ζήτημα ενδιαφέρον. Δέν έννοώ τό πανελλήνιον, 
διά τό πανελλήνιον τό ζήτημα αύτό έξητασθη πολλας 
φοράς ‘/.αί άπεδείχθη μέ τόν πλέον περιφανή τρόπον δτι 
εχει κάτι, αρκετά μάλιστα άξιόλογον. . .  Ο ΙΙαλαμας, ο 
Καρκαβίτσας, ό θεοτόκης, δ Γρυπάρης, ό ΙΙορφυρας, ο
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Μωραϊτίδης, ο Ψειλορίτης, ό Μαλακάσης, ό Σ>κίπης, δ 
Χόρν, ό Μελάς, ό Νιρβάνας καί πολλοί ακόμη άλλοι, 
είναι δνόματα ποΰ πρέπει κανείς νά όμιλη μέ κάποιον 
σεβασμόν οι’ αύτά.

Παρ. ’Αλλά . . .
Ό  Έ ξετ .  Σάς ερωτώ διά τήν πίλιν μας, άποκλε:- 

στικώς διά τήν πόλιν μας. Κάτι βλέπω τώρα τελευ
ταίως νά κινείται.

Παρ. Μέ θέτετε εις δύσκολον θέσιν. . .  Ά ν  σάς εΐπω 
απλώς δτι έχομεν ή δέν έχομεν φιλολογίαν, τό πράγμα 
δέν είναι σπουδαΐον, άλλά θά μοΰ ζητήσετε, είμαι βέ
βαιος καί αποδείξεις, διά τό ένα ή τό άλλο λόγον, δνό- 
ματα καί κάτι περισσότερον τών ονομάτων.

Ό  Έ ξετ . Άλλως τό πράγμα δέν θά ήτο δικαιολο
γημένο'/ . . .  Έχομεν λοιπόν φιλολογίαν ή δ χ ι;

* Ο Παρ. ΙΙώς δέν εχομεν, άφοΟ υπάρχουν πέντε δέκα 
ποΟ γράφουν. .. μεγάλο ή μικρό, επί τέλους γράφουν, ή 
δπως θά έλεγε ένας αυστηρός φίλος μου, μουντζουρώ
νουν τό αθώο χαρτί. Έ γώ φρονώ δτι έχομεν φιλολογίαν, 
δέν είναι βέβαια σπουδαία, άλλά νομίζετε δτι θά ώχριά- 
ση είς τοιοδτον βαθμόν, ώστε νά μάς κάμη καί ήμάς 
νά ώχριάσωμεν από εντροπήν, άν τήν 8-έσωμεν παρα- 
πλεύρως είς τήν λοιπήν ελληνικήν ; Δέν τό πιστεύω. 
Δέν έχομεν βέβαια έ'να Παπαδιαμάντην, ένα 11αλαμάν 
ή ένα Γρυπάρην, επί τέλους δμως έχομεν μερικούς, περί 
τών οποίων αξίζει νά γίντ, κάποιος λόγος. Ποιον άλλο 
τμήμα τοϋ έξω της Ελλάδος Ελληνισμού έφθασε φιλο- 
λογικώς είς τό σημεΐον τοϋτο, τό όποιον έάν έξετάση 
κζνείς τάς διαφόρους συνθήκας, θά τό εύρη π^λύ εύάρε- 
στον. Τί έκαμε μέχρι τοΰδε ή Σμύρνη, ασήμαντα πράγ
ματα. Ούτε δ Άργυρόπουλος, ό προ δλίγου παρασημο- 
φορηθείς υπό της Έλλ. Κυβερνήσεως, ούτε δ Σεφεριάδης, 
άλλ’ ούτε καί αύτός δ Ά γγ . Σημηριώτης — δς τδν δνο- 
μάσωμεν Σμυρναΐον—ήδυνήθησαν νάύπερβοδν τό ώραΐον 
μέτριον. Κανείς άπ’ αύτοΰς κα! από τούς άλλους γράφον
τας συμπολίτας των δέν έδειξε ένα ιδιαίτερον χαρακτηρι
σμόν, άλλ’άφησαν νά συρθούν άπδ τό κοινόν καί τετ.ιμ- 
μένον. Καί ποιος μάς διεπίστωσεν δτι είσηλθεν είς τόν 
φωτολουσμένον έκεϊνον παράδεισον, τον όποιον ό αισθη
τικός κόσμος δνομάζει Τέχνη. Φλυαρία, ψεύδος, ϋπο- 
μίμησις. Φώς : Σπανίως .

Ά λλ’ ούτε ή Αλεξάνδρεια μέ τά ώραϊά της πραγμα
τικώς περιοδικά έφάνη εφάμιλλος πρός τήν πόλιν μας. 
Διεξήλθατε τό «Σεράπιον» τήν «Νέαν Ζωήν» τά «Γράμ
ματα»; Συναντάτε ώραΓα έργα, σφρίγος, νεότητα, δύναμιν, 
άληθή άντίληψιν της τέχνης. Ά λλ’ ή εργασία αύτή δέν 
είναι Αλεξανδρινή, άλλά Αθηναϊκή. Τό φωτεινόν πνεύ
μα τοΰ φίλου Δ. Ζαχαριάδου καί έ'να δύο άκόμη, δέν 
είναι έπαρκη δπως άποτελέσουν Αλεξανδρινήν Ελλη
νικήν φιλολογίαν. Είς άλλην πόλιν βλέπετε τίποτε; Τί
ποτε, απολύτως τίποτε.

Ό  Έ ξετ . Καί ποιους έκτιμάτε άπό τούς πολίτας;

Ο Παρ. Όριστε! Εκείνο ποΰ έφοβούμην άκριβώς, 
έρχεται ένωρίτατα νά μέ βάλη είς αμηχανίαν, είς 
δύσκολον θέσιν . . .

Δεν γνωρίζετε λοιπόν δτι οί λόγιοι μας είναι π;λύ 
ευαίσθητοι δταν πρόκειται νά τούς κρίνετε. Καί δτι 
είναι δυνατόν νά τούς κακοφανη, έάν δέν έχετε τήν άντί
ληψιν ποΰ έχουν οί ίδιοι διά τον έαυτόν των ; Καί έάν 
περιωρίζοντο μόνον είς τον κακοφανισμόν των, ίσως 
τοΰτο δέν θά ήτο καί πολύ κακόν, άλλά !)·ά σέ εϊπουν ά- 
μαΟη, δτι δέν καταλαβαίνεις... τά ανεξερεύνητα μυστήρια 
τής παραδείσιας τέχνης των, δτι μεροληπτείς υπέρ τοΰ 
ένός ή τοΰ άλλου, καί δτι έπί τέλους δέν ξεύρεις τί λέ
γεις. Κα! βεβαιωΟήτε δτι έξαίρεσις δέν υπάρχει. Νομί
ζετε δέ δτι θά σταματήσουν έως έδώ . . . ’Ισχυρίζομαι 
δτι ήμποροΰν μάλιστα κα! νά σάς υβρίσουν. Δέν σάς τό 
λέγω αύτό άπλώ; καί ώς έτυχε, μοΰ τό έδίδαξε ή πικρά 
πείρα. ’Επιχειρήσατε ποτέ νά γράψετε κριτικήν καί νά 
εϊπητε είλικρινώ; τήν έντύπωσίν σας; ’Εάν ή έντύπωσίς 
σας είναι ύπίρ, γίνεσθε δ μεγαλήτερος κριτικός τοΰ κό
σμου, έάν είναι κατά, είσθε ό χειρότερος. Δέν έξετάζουν 
έάν ψεύδεσΟι ή λέγετε τήν αλήθειαν. Σχεδόν είς πάντας 
άρέσκει νά αύταπατώνται. Άλλά δέν έννοοΰν οί αγαθοί 
αύτοί θνητοί, οί όποιοι δνομάζονται λόγιοι, δτι δ αληθής 
καλλιτέχνης, ό αισθανόμενος έντός του τό ίερόν πΰρ καί 
δυνάμενος έπιτυχώς νά έξωτερικεύση τάς σκέψεις του, 
δέν φοβείται ούτε άπό τήν πλέον άνεγνωρισμένην κριτι
κήν ; Ό  καλή-οερος κριτικός ένός έργου κακοΰ ή καλού 
είναι ό χρόνος. Τό καλόν έργον θά ζήση, δπως έζησε 
καί θ·ά ζήση τό έργον τοΰ Σολωμοΰ, τό κακόν θά σβή- 
ση £πως έσβησε τών Σούτσων, τοΰ Ραγκαβη καί πολ
λών άλλων καί τό άχρουν μέτριον θά παραμεληθη, δπως 
παρημελήθη τοΰ Παράσχου, τοΰ Ζαλοκώστα κα! δπως 
ισως — λυποΰμαι ποΰ τό λέγω — θά παραμϊληθη είς 
πολύ προσεχές μέλλον, τό έργον αύτοΰ τοΰ ένδόξου σή
μερον Ηαλαωρίτου.

Ό  χρυσός δέν χάνεται. Αναμένει τόν άντιλήπτορά 
του. Διά τοΰτο ή κριτική ή σύγχρονος μέ τό κρινόμενον 
έργον, είναι χρεωκοπημενη. Είς τά έλληνικά γράμματα 
ή κριτική τοΰ ’Ιακώβου Πολυλά είναι φαινόμενον.

Ό  Έ ξετ. Ανυπομονώ νά μάθω διά τούς πολίτας.
Ό  Παρ. Νά τολμήσω λοιπόν νά δμιλήσω περί 

αυτών . . .  θά  τολμήσω άφοΰ επιμένετε, άλλά ξεύρετε 
κκλώς δτι μέ παίρνετε στό λαιμό σας. Καί θ ’ αρχίσω 
πρώτον άπό ένα φίλον μου, τόν Νίκον Άμουργιανόν. 
Τούς λογογράφους τής πόλεώς μας ήμπορεΐ κανείς νά 
χωρίση είς τούς παλαιούς, τούς νεωτέρους καί τούς νεω- 
τάτους. Μεταξύ τών πρώτων εύρίσκεταί κι’ ό Άμουρ- 
γιανός. Είναι είς έκ τών πρώτων, οΐτινες είργάσθησαν 
έδώ μέ άγάπην, μέ λατρείαν άκόμη κα! χωρίς ίσως 
άκοίμητον φιλοδοξίαν υπέρ τών νεωτέρων μας γραμ
μάτων. Αύτός μαζί μέ τόν Γρυπάρη, ένα τών περιφανε-
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στερων σήμερον ποιητών εις την Ελλάδα, καί τήν Αλε
ξάνδρα Παπαδοπούλου, ποϋ τόσον πρόωρα μας τήν 
άφήρπασεν ό χάρος, ίδρυσε τό γνωστόν περιοδικόν 
«Φιλολογική ’Ηχώ», τό δποΓον χωρίς να είχε εξαιρετι
κήν άξίαν καί νά έκαμε σπουδαίας Αποκαλύψεις, ήλθε 
νά άνατρέψη παλαιάς καί έσκωριασμένας ιδέας— δεν 
εκαμε τό ίδιον άλλοτε καί ό Ροίδης; -  καί νά ίΚση νέα 
θεμέλια, επί τών όποιων οί νεώτεροι λόγιοι μας, κτιστά: 
τοΰ Καλοΰ, θά οικοδομούσαν τό αληθινόν 'Ωραϊον. Τό 
φάσμα αυτό, είς τό όποιον ούδείς τών μέχρι σήμερον 
αισθητικών κατώρθωσε νά δώση ενα σαφή καί τελειω
τικόν όρισμόν. Τό φάσμα αυτό, τοΰ οποίου ήμεΐς οί 
ελεύθεροι, ύπερηφανευόμεθα νά ένομαζώμεθα δοΟλοι. 
Διά τοΰ περιοδικού του ό Άμουργιανός, βοηθούμενος μέ 
τόν πλέον θετικώτερον τρόπον άπό τούς συναγωνιστάς 
του, κατώρθωσε νά έπιτύχη ενταύθα έν μικρογραφία, δτι 
έπέτυχεν έν Άθήναις εις εύρεΐαν κλίμακα, τό εύεργε- 
τικώτερον τών Ελληνικών περιοδικών, ή άλησμόνητη 
«Εστία». Έσπειρεν δσον ήτο δυνατόν τότε ποΰ έμαύριζε 
τά πάντα ή μαύρη απολυταρχία άφ’ ενός καί δ περισσό
τερον ταύτης μαΰρος σχολαστικισμός καί τό στενόν τής 
άντιλήψεως τών γραμματισμένων, οί δποίοι έ9εώρουν 
αυτόχρημα βλασφημίαν κατά τών ιερών, πασαν αρχήν, 
άντιβαίνουσαν εις τάς βυζαντινάς αντιλήψεις καί προ
λήψεις των, έσπειρε, λέγω, τότε νέας ίδέας, νέα ιδανικά, 
νέαν άντίληψιν τής τέχνης, εις ενα μ'κρόν κύκλον, δστις 
όλίγον κατ’ όλίγον ηύρύνθη καί είμαι βέβαιος δτι ταχύ
τατα θά εύρυνθή πολύ άκόμη περισσότερον. Αΰτό είναι 
τό κυριώτερον εργον τοΰ Άμουργιανοΰ, ό όποιος ας 
λεχθή χάριν τής ιστορίας, είναι ό πρώτος ύστερον άπό 
τόν Ι ιάννην Γρυπάρην καί τήν ’Αλεξάνδρα Παπαδο-

πούλου, ποΰ είργάσθη υπέρ τής έπικρατήσεως τής δημο
τικής γλώσσης, θέσας έπί τής κεφαλής του έκ τών πρώ
των, ώς έκ τούτου, τόν μαρτυρικόν στέφανον.

Ό  Έ ς ε τ .  Τό δημιουργικόν του;
Ό  Παρ. Έγραψε όλίγα διηγηματάκια, αμφιβάλλω 

έζν είναι δέκα, δημοσιευθέντα εις τήν «Φιλ. Ήχώ» καί 
τόν «Επίκαιρον». Μεταξύ αυτών διακρίνεται ό «’Αδάμ» 
’Αλλά δέν είναι μεγάλα πράμματα. Οΰτε χαρακτηρι
σμούς έξόχους έχουν, ούτε ή ψυχολογία των είναι βα- 
Οεϊα καί πάντοτε ειλικρινής. Εντούτοις είναι κομψά, 
έχουν απαλόν καί χαϊδευτικόν ύφος καί διακρίνονται 
διά τήν συντομίαν των. Μία ευγένεια τά διατρέχει δλα. 
Ή  κομψότης των είναι Ινα προτέρημα, τό όποιον δέν 
εδρίσκω συχνά εις καλητέρους διηγηματογράφους άπό 
τόν Άμουργιανόν,

Ό  ’Εξετ. Καί ό στίχος του;
Ό  Παρ. Δυστυχώς ώς στιχουργός δ Άμουργιανός 

έφάνη κατώτερος τοΰ διηγηματογράφου. Ποΰ καί ποΰ 
έχει καλούς στίχους, αλλά δέν τον σώζουν ώς ποιητην. 
Ήθέλησε, όχι άπό τάσιν μιμήσεως, αλλά άπλώς άπό 
ιδιοσυγκρασίαν, νά κάμη δτι πρός βλάβην τής τέχνης 
xyj κάμνει δ Παλαμας, νά φιλοσοφήση καί ή φιλοσο
φία του ποτέ δέν τυχαίνει νά είναι πρωτότυπος ή πρω- 
τοτύπως λεχθεΐσα, ούτε τολμηραί τού τινες υποθέσεις, 
ώς ή τής «Μαγδαληνής» καί ή «Τών παλιών καί τών 
καινούριων» έδικαιολόγησαν διά τής άξίας των καί τής 
πρωτοτυπίας τήν έπίδειξιν νεωτεριστικού πνεύματος. 
Μ’ δλα ταΰτα δ Άμουργιανός έχει μορφώσει ίδιον χα
ρακτήρα καί δικαίως συγκαταλέγεται μεταξύ τών έκλε- 
κτωτέρων λογογράφων μας.

Γιάννος Γ αρμπής

Ι Δ Ι Κ Α  Μ Α Σ  Κ Α Ι  Ξ Ε Ν Α

Τά *Χρονικά> έπαναλαμβάνουν άπό σήμερον 
τήν  έ'κδοσιν τω ν έπ ί στερεών βάσεων. ’ Ε χουν  
έξασφαλίσει τήν  συνεργασίαν δλων τώ ν δοκιμω- 
τέρων λογογράφω ν τής πόλεώ ς μας καί τών  
’Α θη νώ ν. Τό πρόγραμμά των είναι κα&αρώς λο
γοτεχνικόν. Ιδ ια ιτέρ ω ς &a προσπαθήσουν νά κά 
μουν γνω στούς εις τό πανελλήνιον τούς λογοτέ- 
χνας τής πόλεώ ς μας ά φ ’ ενός και νά μορφώ σουν  
α ίσθητικώ ς τό όμογενες δημόσιον ά φ ’ ετέρου.

Η  Α ΡΙΑ Δ Ν Η  Σ Τ Η  Μ ΑΝΤΟΥΑ

*0 κ. Στέοανος ΙΙάργας μετέφρασε και έξέδωκεν έν Α λ ε 
ξάνδρεια ενα όραμα η ορθότερον μίαν τραγωδίαν, εις πέντε 
πράξεις τής ’Α γγλίδος δραματογράφου Βερνόν Λ ή . Το εργον

παριστάνει μίαν από τάς ταραχωΟεις έποχάς τής ιταλ ική  
’Αναγεννήσεως και εχε ι ώς ηρωά του τον Φερδινάνδον, δοΰκα 
τής Μάντουας. Δεν είναι αριστούργημα Ό  διάλογός του 
ενίοτε αριστοτεχνικός, έδώ ρητορικος κα: έκεΐ λαμβανε
ΰφος διδασκαλίας εις κουραστικον βαθμόν. II  σαιξπηρική 
έπίδρασις είναι καταφανής, άλλα χω ρίς νά άφινγι χρυσά ίχνη . 
Σ υγκινεϊ βαθύτατα. Ή  Ά γ γ λ ΐς  λογογράφος ήΟέλν.σε νά άνα- 
€ι6άον) τήν γυ'-αΐκα τής απώλειας ΰπεράνω μιας πριγκηπίσ- 
οης, διαμορφωμένης και διαπαιδαγωμένης ώς κούκλα. Κ α’· 
τής /αο ίζό ΐ τά  ωραιότερα αισθήματα, τά  γενναιότερα ψυχικά 
ένστικτα. Κ αι τήν κάμνει νά άγαπα  ώς άγγελος, με αυτο
θυσίαν και αύταπάρνησιν. Ό  Δ'.υξ τή ς Μάντουας Φερδινάνδος 
συνελήφθη άπό πειρατάς καί ώδηγήθη εις Βαρβαριαν Ε κε; 
έγνώρισε τήν  Μ αγδαλϊ,νήν, μίαν περικαλλή έταιραν, ή 
όποια τόν σώζει, χωρίς νά δύναται νά τόν άκολουθήστ). Ό
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Φερδινάνδος έπιστρέψας εις Μάντουαν καί γενόμενος ήγεμώ ν, 
έσκέπτετο πάντοτε τήν ώραίαν Μ αγδαληνήν καί έμελαγχο- 
λοΰσε. Κ ατήντησε νά άπεχθάνετα ι ο λ ας τάς γυναίκας καί 
αυτήν άκόμη τή ν  μέλλουσαν ούζυγόν του, τήν  πριγκήπισσαν 
Μ ιράντολα, μ ετά  τής οποίας ήτο παιδιόθεν ήρραβοινισμένος. 
Ό  Οεϊός του Καρδηνάλιος ευρε τρόπον νά τόν ίατρεύση. 
Έ προμηθεύθη άπό τήν Β ενετίαν μίαν έτα ζα ν  καλλίφωνον. 
Ή  εταίρα αύτή ήτο ή ιδία Μ αγδαληνή. Έ νεούθη ανδρικά 
ένούματα καί έπήρ ε τό δνομα Διέγος. Κ αί ό Διέγος διά τής 
ώραίας του οωνής καί τών τραγουδιών του κατώρθοισε νά 
ϊατρεύσγι τόν δοΰκα. Τ ί τραγική ειρωνεία I Ν ά  σώση τόν 
δοΰκα καί νά άπολεοθή αυτή . Ή  ’Αριάδνη έοωοεν απαξ τόν 
Θ-ησέα άπό τους πειρατάς. Τώρα θά τό ν .’έσωζί διά δευτέραν 
φοράν άπό τόν εαυτόν τη ς . ’Αλλά τοΰτο έγένετο με α κατα - 
νόμαστον αυτοθυσίαν Δ ιότι ό πρός τόν δοΰκα έρωτας της 
ηΰξανε καί τά  βάσανά τη ς έπλήθαιναν. Παρήλθε καιρός. 
"Εφίασεν εις τό παλάτι τής Μάντουας ή πριγκήπισσα τής 
Μιράντολα καί ώρίσ )η ή ?)μέρα τώ ν γάμω ν. Προσεκλήθτ,- 
σαν όλοι όϊ πρ ίγκηπες, οί άρχοντες, οί αύλικοί καί λοιποί. 
Ε ις  τό παλάτι έδοθη καί θεατρική παράστασις. Ε π α ίχθ η  δ’ ό 
μϊθος τοΰ Θησέως καί τής ’Αριάδνης. Τήν ’Αριάδνη ΰπε- 

δϋθη ό Διέγος, ή Μ αγδοληνή δηλαδή, φορέσας γυναικεία ενδύ
ματα . Ή τ ο  έξαισίας καλλονής. Διαρκούσης τής πα^ αστάσεως 
ό δοΰξ συγκινεϊται, π ά σ χε ι. Ή  ’Αριάδνη έκοωνεΐ τά  τελευ- 
τα ϊά  της λόγια . Κ αί είναι ή τραγικωτέρα σ τ ιγμ ή . Τό άκροα- 
τήριον συνέχει έκ συγκινήσεως τήν αναπνοήν του.

«Θησέα, έτραγούδησα τό τραγούδι μου. ’Αλλοίμονο, αλ
λοίμονο, φ τω χά  τραγούδια, ποϋ τραγουδάμε οτόν πολυαγα- 
πημένο'· μάταια  προσπαθούμε, άλλάζοντα- τά  αδιάκοπα, νά 
τά  κάνουμε καινούς ια ! Τώρα μπορώ νά ξαποστάσω καί τό 
σκοτάδι νά τυλίξνι τήν κουρασμένη καρδιά μου. θησέα , άγά- 
π η  μου, καλή νύχτα  !»

Καί ανέρχεται πρός τό πισινόν μέρος -ή ς  σκηνής, στρέ
φει καί στελλει ένα φ ίλημα πρός οανταστικόν πρόσωπον καί 
ρ ίπτετα ι εις τήν λ ίμνην, ητις περιβάλλει τό π α λ ά τ ι Οί παρι- 
σταμενοι μ ή  έννοήσαντες τ ί  τρ έχε ι, καλοΰν τήν  ’Αριάδνη νά 
έμφανισθή έπ ί τής σκηνής. ’Α λ λ ’ εις μά τη ν . 'Ο  δουξ τρ έχε1 
έξαλλος πρός τήν λίμνην καί μ ε τ ’ όλίγον φέρει πνιγμένην τήν 
Μαγδαληνην, τήν μ ά ρ ^ α  τής αγάπης. Κ αί συντετριμμένος, 
γερνων έπ ί τοΰ πτώ ματος τή ς άλλοτε έρωμένης του κατορ. 
θώνει νά προφέρω τό ονομά της :

— Μ αγδαληνή I
'I I  μετάφ^ασις τοΰ έργου είναι καλή.

Ο Ι Α Π Ο Κ Λ Η Ρ Ο Ι

Εςεοοθη εις κομψόν τόμον τό ώραΐον τετράπρακτον δρά 
μα  «Οί Απόκληροι» τοΰ συνεργάτου μας κ . Ζ . Μακρή, τ^  
όποιον πέρισυ έχα ίχθ η  μ ε τ ’ έπ ιτυ χ ία ς  έν Ά θήνα ις , ΰπό τοΰ 
θιάσου τής κ. Βασιλείας Στεφάνου. Ή  ’Αθηναϊκή κ ^ τ ικ ή  
ω μίλησεν εύνοϊκώς ο ι’ αύτό. Τό κατέταξε μετάξι) τών καλη- 
τεfω v κοινωνικών έργων τή ς παραγωγής τών δύο τελευταίω ν 
ετώ ν. Ε ίναι εργον σοσιαλιστικόν καί παοιστάνει τήν ζωήν 
τώ ν δπαλλήλω ν, τήν κακομοιριάν τω ν, τάς αδικίας τών 
προϊσταμένω ν, μέ τόν πλέον ζωηρόν τρόπον. Ή  Ψυχολογία 
του δέν είναι παντοΰ άληθής. Ή  τελευταία  μάλιστα  σκηνή

τΫ,ς τετάρτης π ίάξεω ς ερχεται πολυ απότομα. Δέν π ρ ιδ ια τί
θεται καταλλήλως ό θεατής. ’Εντούτοις ό ου^γίαεεΰς έχε ι άρ- 
κετήν παρατηρητικότητα καί φανερώνει πολλά δραματικά π(.ο- 
σοντα. Ιοου η υπόθεσις : Ο Κώστας Ά νδ ιεα δγ(ς, ηρραβωνι-
σμένος με τήν πιανίστα  Λ έλα», ζη τε ί θέοιν δπαλλήλου εις 
μιαν εταιρείαν Μ .τά  πολλά κατορθώνει νά έκπλν,ρωθγ, ό πό
θος του. Διορίζεται έπ ί τής γαλλικής ά).ληλσγ(.αφίας μ ι γ λ ί-  
σ χρ ο νμ ιο ίό ν . 'Υ πανδρεύεται, άλλά μ ή  δυνάμενος νά έπαρκέογι 
εις τά  έξοδά του κομ '.ει χρεη , υποθ'/^ιύω ν τήν πο.τι ικήν του 
οικίαν. Μ ετά δεκαέξ έτη  ασθενεί βα; έο>ς καί μένει κλ ινή . 
ρης επ ί πεντάμηνον. Ό  δανειστής του α πειλεί ότι Οά έκθέση 
εις πλειστηριαομόν τήν οικίαν του. Ό  Κώστας στενοχωρεΐ. 
τα ι κ ά π ω ς, ά λλ ’ ή άοΟένειά ',ου άφ’ έ·.ός καί ή άπο(άίρυνσι? 
άφ’ έτέρου τοΰ έχουν άπορ^οφήον) κά(ε ζω τικήν ίκ μ ά 'α , τόν 
κατέστησαν ώς κτήνος καί έπ ί τέλους βλέπει τήν έπερχομέ* 
νην καταστροφήν απαθώς. Ή  Λ έλα  δέν αναγνωρίζει πλέον 
τόν πρώην σ φ μ γώ ντα  σύζυγόν τν c καί αναλαμβάνει αύτή νά 
τόν ό δ .γ ή  εις τόν δί-’μον τή ς ζωής. ’Αποφασίζουν νά έργα 
οθοΰν περισσότερον όπως πλη(ώοουν τά  χρέη τω ν. Και έκ*: 
ποΰ εκαμνον όνώ για καί κατώ για μόνοι τω ν, έρχεται είς 
υπάλληλος τή ς έταιρειας, κομίζων τήν παΰοιν τοΰ Κ ώ στα 
’Ανδρεάδου. Ε ις τήν πόρωσιν ποΰ εΰρίοκεται ό Κ ώστας δέν 
αντιλαμβάνεται τό μέγεθος τής σ ο μ φ ο ύς. Δ έχετα ι τήν παΰ- 
σιν του μ ε τ ’ άπαθείας. Ή  Λ έλα  τοΰ προτείνει νά υπάγουν 
μαζί εις τόν Διευθυντήν καί νά τόν παιακαλίοουν νά άνακα- 
λέσγι τήν παΰσιν. Κ αί πηγαίνουν. Ό  Διευθυντής ανένδοτος. 
’Ε π ί τέλους ομως δ π ο χ ω ίε ϊ ε:ς τά  ώ ία ία  ματάκια  τή ς Λέλας 
'Υ π ό σ χετα ι πώς θά έπαναδιορίογι τόν Κώστα καί μέ αΰξτσιν 
μιο6ου μάλιοτα , και r Γ έπαναλομβάνει μέ θαυμασμόν και 

κτηνώδη λαγνείαν ότι τά  ματάκια  της είναι ώραία. Ή  Λ έλα 
ακούει ως αφηρημενη, πα ίζει νευρικως με τον χαρτοκοπτήρα 
τόν όποιον κ(.α-.εΐ είς τό χέρι τη ς . 'Ο  Διευθυντής εντείνει τά ς 
επ ιθέσ εις του εις σκανϊαλώδηβαθμόν, έξαγριοΰται αύτή τότε κα·: 
όρμώσα βυθίζει τόν > αρτοκοπτήρα είς τήν κοιλίαν του, υστέ
ρα έπανειλημμενω ς εις τόν λοιμόν. Κ αί οΰτως ή τ ιμ ία  π τ ω 
χε ία  έκδικειταί τόν άτιμον πλοΰτον. 'Ο  έργάτης έγείρεται1 
άπό τήν ταπεινότητά  του εξαγριωμένος καί κτυπα  εις τάν 
καίρια τόν δυνάστην του, τόν τύραννόν του, τό κεεάλαιον.

"Ισως οί «’Απόκληροι» παιχθοΰν τόν έρχόμε νον χειμώ να  
καί είς τήν πόλιν μας.

Η  Κ Ρ Υ Φ Η  Α Γ Α Π Η  

Λ ΕΩ Ν Μ Α Ρ ΙΑ Ν Η Σ

Ε ίς  -ό  θέατρον τής κυρίας Κυβέλης έπαίχθησαν δύο νέα 
δράματα, άνήκοντα είς τήν κυρίαν Ά ρ γ . Σακελλαρίου. 'Η  
«Κρυφή αγάπη» τραγικόν εΐδύλλιον εις μίαν πραξιν καί ό 
«Λέων Μαριάνης» δραμα είς δύο πράξεις. Ά μ φ ό τερα  έκρί- 
θησαν, ω χρά , παιδιακίσια , έπ ιπόλαια , χω ρίς καλλιτεχνικόν 
γοΰστο. Ή  υπόθεσις τή ς «Κρυφής ’Α γάπης» . Έ ν α ς  υπά λ
ληλος τραπεζιτικοΰ καταστήματος άγαπα τήν  σύζυγον τοΰ 
προϊσταμένου του χω ρίς αύτή νά τό γνωρίζγ). Τ ήν σ τιγμήν 
ποΰ τή ς έκδηλο>νει τό αίσθημά του, λαμβάνει τήν ειδησιν 
οτι άποστέλλετα ι διευθυντής ενός υποκαταστήματος. ’Α π ελ
π ίζετα ι κα: αΰτοχειριάζεται.

Ή  υπόθεσις τοΰ δ-υτάρου έργου. Ό  Λέιον Μαριάνης ητο
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μόνος ε?ς τόν κότσον. ' I I  μήτηρ του κπατηΟεισα απο κά
ποιον τόν εφερεν ε!ς τό οώ ς. “Οπως κρύψη τό άμαρτνμα  της 
τον ένεπιστεύθη εις [λίαν φιλικήν οικογένειαν. Μ ετά πάρε· 
λευυ tv πο"' λών έτώ ν, όταν ηνδρώθη ό Λ εω ν, η μητηρ του το< 
συνα-.τα εις τήν οιλικήν της οικογένειαν καί τον αναγνωρί
ζει. Ά λ λ ’ ό σύζυγός της— εί/ε>  ^  ά νιμεταξυ  ΰπανορευ-
6Ϋ| ό οποίοr οέν έγνώριζε τήν ιστορίαν τή ς γυναικός του, 
παρεξηγεί τήν  οτάοιν τη ς απέναντι του Λεοντος και κΛ'μ νει 
σκηνάς. Ί Ι  ούζυγός του ά πελ π ίζετο ι, αίσΓανεται οτι οεν 
εy = ι π /έο ν  τήν δύ αμίν νά ζ'Λ.η Κ αι τά  δύο αυτά εργα 

απέτυχον

Μ Ε ΚΑ ΘΕ Θ Υ Σ ΙΑ
Κ αί άλλο δραματικόν εργον, όφειλόμενον εις τον κάλα

μον τής άνεγνωρισμένης λόγιας, ϊοως τής πίο’>της Ε λλη νι- 
δος λογογ, άφου, κυρίας Πετρούλας Ψ ηλορείτη , έπαιχΟη τ ε 
λευτα ίας εις τάς ’Αθήνας Οπό τοΰ θιάσου οος Μαρικας Κ ο
τοπούλη. Ή  κυρία Ψ ηλορείτη  έχε ι πνεΰμα νεωτεριστικόν 
καί μάθηοιν εΰρεϊαν, κατάλαβε οέ πραγμ ατικός τήν τέχνην , 
τήν οποίαν οέν κατάλαβαν πολλοί άκόμη αρσενικοί φ η μ ι 
σ μ ένο ι λο γ ίγ ίά α ο ι μας. Τό δ αμά της φέρει τόν τίτλον «Με 
κάΓ;ε Ουσία» Παρουσιάζει μ ιά  γυναίκα με ίοανικά, μ ιά  ου- 
νατή καί τεΛ ε’.α γυναίκα, τή ς οποίας όμως ό σύζυγος, ητο 
άπό τους ταπεινούς εκεί'.ους ανθ(ώπσυτ, οί οποίοι μ : κάθε 
Ουσία έννοοΰν νά κάμουν τόν σκοπόν τω ν. Με κάθε Ουσία, 
εστοί καί εκμεταλλευόμενοι καί την ωραιαν των ούζυγον. 
Ε ίς τοιοΰτος σύζυγος είναι ανάξιος νά ζή  μ* τοιαύτην γυ
ναίκα, ή οποία ρ ίπ τετα ι είς τάς άγκάλας ενός νέου με ολήν 
τήν d/υχήν τη ς Ά / λ ά  καταλαμβάνεται άμεσως άπο απογοή- 
τευσιν. Καί ό εραστής της δ;ν ήτο καλήτ»ρος τού ουζύγου 
της ’Α π ελ π ίζετα ι, τά  ίοανικά της τά  βλέπει κρημνιζόμενα 
καί αναγκάζεται \ά  γίνγι ότι έγιναν χωρίς νά τό θέλουν 
πολλαί άλλαι. Ίν.ρίφθη είς τήν απώ λειαν.

Ί Ι  κ ί ΐπ κ ή  ώ μίλησεν εύνοϊκώς περί τοΰ έργσυ τούτου 
τής κ υ ίία ; Πετρούλας Ψ ηλορείτη .

HUSKIN, A STUDY IN 
PERSONALITY

Ό  "Aj/Ooup Μπένσον συνέγ^αψε βιβλίον μ'ε τόν τίτλον  
R usk in  a s tu d y  in p e rso n a lity , τό όποιον, καθώς λέγει ό 
ίδιος, είναι μάλλον σκίτσο παρά πλήρης μονογραφία τοΰ Ρά- 
σκιν. Τό ονομα καί ή οήμη τοΰ "Α γγλου φιλοσόφου δεν έξέ- 
λ ιπον άκόμη, τά  έργα του ομως τώρα κινοΰν περισσότερον 
τόν σεβασμόν, παρά τό ενδιαφέρον πρός έςέτασιν αΰτών, σή
μερον δε άναγινώσκονται πολύ ολίγον. Ό  Μπένσον διά τοΰ 
βιβλίου του προσπαθεί ν’ άλλάξη τήν περί τοΰ έργου τοΰ μ ε 
γάλου συγγραφέως άντίληψιν τοΰ κόσμου. Διά τοΰτο άναδη- 
μοσιεύει τάς επτά  διαλέξεις, ποΰ έκαμε ε ίςτό  Κ αίμπριτς πέρυσ^ 
είς τάς όποιας χαρακτηρίζει τόν Ράσκιν ώς ένα άπό τά  πλέον 
ύποβλητικά πνεύματα , ώς ένα άπό τους πλέον θαυμαστους 
συγγραφείς καί τήν πλέον ξεχωριστήν ουσιογνωμίαν τή ς έπο- 
χής του. Καθορίζει τάς σχέσεις τοΰ έργου του μέ τή ν  τέχνην  
τή ς εποχής εκείνης, συνοψίζει τήν διδασκαλίαν του, άνα 
πτύσσων τήν σκέψιν καί τήν σημασίαν τής στάσεώς του.

Ή  μ ελ έτη  αΰτή τοΰ Μπένσον θ εω 'ε ΐτα ι ώς μ ία  λαμπρά

εισαγω γή είς τό ούνολον τής έίγασίας, ή οποία αφιεριοθη εις 
τόν Ι’άσκιν, τοΰ οποίου τήν βιογραφίαν έτοιμάζει τωρα ό L·. 

Τ .  Κούκ.

Ζ Ε Ρ Α Ρ  ΔΕ Ν Ε ΡΒ Α Λ

Μερικοί άνθροιποι τώ ν γραμμάτω ν άπεφάσιοαν νά ανεγεί
ρουν εις τό Παρίσι δ ι’ έράνων μνημεΐον είς τόν «ο ιητην Ζ ε- 
ράρ δέ Ν ερβάλ. Τό πρόπλασμα είναι ήδη έτοιμον. Έ π ε ιδ η  
όμιος ό ποιητής τών «Χιμαιρών» περί τώ ν  όποιων ό Γεώ ρ
γιος Μ πρά\τϊς είπεν ότι είναι ό «Ευφοριών τοΰ ρομαντιομοΰ», 
δεν α νεμ ίχθη  είς τήν πολιτικήν , δύσκολος Οά είναι η συλλο
γή  τοΰ άναγκαιοΰντος ποσοΰ. ’Ε λ π ίζετα ι Ομως ότι ή Γερμα
νία θά προσέλθγι αρωγός, τιμώ σα οΰτως τόν Γάλλον συγγρα· 
οέα, ό όποιος τήν ήγάπν,σε περισσότερον απο κάθε άλλον τό 
πον. Δέν Οά λησμονήση ή Γερμανία οτι ό Νερβάλ μετεφρα- 
σε τ ό ;  «Φ ίο υσ τ» . ΙΙερί τή ς μεταφράσεως τα ύτη ς ό Γ κα ϊτε 
έξεφράσθη ώς εξής : Λεν ήμπορώ νά άναγνώσω πλέον τον 
«Ψάουστ» είς τήν Γ ε  μανικήν. Ε ίς  τήν Γαλλικήν κάίε ση- 
με ον άναλαμβάνει τήν δροσερότητά του καί καμνει έντύπω - 
σιν νέου έργου.

P . ΑΕ ΓΚ Α Α Α ΙΕ Ν

Ό  "Α γγλος πο ιητής Ριχάρδος Λ'ε Γκαλλιεν έξέ 'ω κε 
μίαν συλλογήν διαφόρων λογοτεχνημάτω ν υπό τόν τίτλον 
A tliluil· s anil A vow als, τήν οποίαν άκολουθοΰν «άναδρομι- 
καί τινες έπιθεω ρήσεις». Το πρώτον μέρος α ποτελειτα ι απο 
δ ο κ ίμ ια , πλήρη <’ ραίων σκέψεων, χαριτωμένων εικόνων καί 
πνευματω δών στοχασμώ ν. Τό οευτερον μέρος, σοβαρωτερον, 
περιλαμβάνει φιλολογικάς παρατηρήσεις :π ί  τ η  ευκαιρία έπε- 
τ ι  ρίδων, έκατονταετγ(ρίδων μεγάλων άνορών και νεκρολογίας 
Ε ίς  τάς φιλολογικάς του πα(ατηρήσεις ό πο ιητής αναφέρει 
πολλούς συγγραφείς, μεταξύ τών οποίων τόν Ανατολ Ψράνς, 
τόν Μπιόροιον, τόν Μέρεδιθ, τόν Φρανσίς Ζ σμ . Συγκρίνων 
τόν Κάρλαϊλ μετά  τ (ΰ  Μπρόουνιγκ καί τοΰ ποιητου τών 
«Modern Ι.υν*·» ισ χυρ ίζετα ι οτι μ ε -ά  έκατόν έτη  εκ τών 
συγγραφέων τούτων δεν θά είναι δυνατόν νά άναγνωσΟή κα
νείς, διότι ουτοι εγκλείουν έν έαυτοις τό ταπεινόν πνεΰμα 
τή ς επ ο χή ; τω ν. Δέν προσεπάθησαν νά έξαρθοΰν ΰπεράνω τοΰ 
επιπέδου μιας χαμ ηλής ζωής καί παρατηρήσεω ς. Ή  γνώ μη  
αΰτή τοΰ Λ έ Γκαλλιεν, ο χ ι μόνον είναι πολύ τολμηρά άλλά 
καί κατώτερα ένός εύφυοΰς καί μελετημένου κριτικοΰ.

Η  Π Α Ρ Γ Α
Ε ίς τάς ’ΑΟήναις όπαίχόη καί τό  τελευτ . ίον δραμα τοΰ 

Περεσιάδου «ή Π άργα». ’Έ χ ε ι ήρωϊκήν ΰπόΟεσιν, δ·.ά τοΰτο 
είς τό «ΆΟήναιον» προσήλθεν άπειρον πλτ,Οος κ ιταχειροκρο- 
τήσαν τό εργον. Περί τή ς αξίας του ό κ Γρ. Εενοπουλος 
λέγει κάτι μασσημένα. Έ π α ινώ ν  αΰτό τό καταχαντακώ νει.

‘-€65»-

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Α.  Γ Ε ί Ι  Ρ Γ Ι  Α Δ Η Σ

Τ ύποις: ΕΥΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ. 
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