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Τό εργον του

Μία έξαιρετική φυσιογνωμία στά ελληνικά γράμ
ματα, ό Γεράσιμος Μαρκοράς, απίθανε τις τελευταίες 
αύτές ήμερες. Είναι ό τελευταίος άπό τήν έξοχη εκείνη 
σειρά τών ποιητών καί λογογράφων της επτανησιακής 
σχολής, ποΰ δόξασε τήν 'Ελλάδα καί. τής εδωσε τδ δι
καίωμα νά λογαριάζεται πολιτισμένη χώρα. Γεννήθηκε 
καί αναπτύχθηκε αισθητικά μέσα σενα περιβάλλον άνα- 
ζίοογονημένο άπδ τήν ιταλική τέχνη, ποΰ τδ κοσμού
σαν προσωπικότητες σάν τδ Σολωμό, τδ Μ άνεση, τδ 
Ααλματό θωμαζέο, τόν Πολυλα, τδν Τυπάλδο, τδ 
Μάντζαρο.

Ό  Μαρκόράς δεν είταν ποιητής μεγάλης πνοής, 
ούτε μεγαλόστομος, εννοιωσε δμως κατάβαθα τήν τέχνη 
τοΰ μεγαλόφωνου ποιητή τών «Ελεύθερων Πολιορκη- 
μένων», μιά αριστοκρατική τέχνη, καί έγραψε έξοχους 
στίχους, γιομάτους άπδ ενα αγνό λυρισμό, χωρίς τ/;ν
επιτηοευση που 'ΰ ,ίλέ" ;υμε

μπόρεσε νά διακριθή καί ώς αριστοτέχνης στδ ρυθμό καί 
στή μουσική, ενα λεπτδ ρυθμό καί μιά λεπτή ευγενική 
μουσική, ποΰ ανεξάρτητα άπδ τδ νόημα σέ μεθοΰν, σοΰ 
απαλύνουν τήν ψυχή, σέ κάνουνε νά πλέης σέ λουλου- 
διασμένα όνειρα.

Ό  Γ. Μαρκορας δέν εΐτανε μόνο λυρικός ποιητής. 
Είταν καί επικός. Ό  «Όρκος» του, αν δέν είναι τδ 
μεγαλοφωνότερο νεοελληνικό έπος, δίχως άλλο ό’μως 
είναι τδ τεχνικώτερο καί γι’ αύτδ καί τό καλήτερο. Αέ 
βλέπει κανείς σ’ αύτδ οΰτε τήν επιτηδευμένη άγριάδα, 
οΰτε τδ ψεύτικο πάθος, άλλ’ οΰτε καί τήν μεγαλόπρε
πη όρμή "στις εικόνες καί τά αισθήματα, ποΰ 9-ά συ
νάντηση στήν < Ινερά Φροσύνη» τοΰ Βαλαωρίτη. 'Ομαλά 
άρχίζει καί όμαλά τελειώνει—απολλώνιος στή χαρά, 
απολλώνιος στή λύπη καί στή φρίκη άκόμη καί σοΰ 
δίνει τήν αληθινή συγκίνηση ποΰ σοΰ μνήσκει γιά πο- 
λύν κχιρό, μιά σνγκίνήση βαθειά, ποΰ αιτία της δέν εί
ναι μόνο τδ γεγονός, άλλα καί ό ρυθμός, ή μουσική, ή

χωρίς νά έπιδείχτη γνώσες καί σοφίες καί έκεί άκόμη 
ποΰ ό ποιητής σκέπτεται καί φιλοσοφεί. Αγνός ό στί
χος του τρέχει πάντα σάν τό κρυστάλλινο νερό άγια- 
σμένης πηγής, σκορπώντας μιά ύπέραγνη μεθυστικιά 
μυρωδιά άγριολούλουδου εξευγενισμένου, έναρμονισμένος 
μέ τήν ιδέα καί δίνοντας τούς τόνους τούς λυπητερούς, 
τοΰ πόνου, τής άγάπης, τής χαράς, τής στοργής μέ τό 
μέτρο, μέ τδ ρυθμό, με τί λέξες, ποΰ πνευματοποιοΰν- 
ται. "Εκταση καί πλάτος δέν έχει βέβαια στδ νόημα, 
δπως δ μεγάλος του δάσκαλος, ή γλυκύτητα δμως ποΰ 
συναντάς στά περισσότερα ποιήματα του, σοΰ 9-υμίζουν 
τδ νεωτεριστικώτερο Τυπάλδο, άλλα προπάντων τδ 
Σολωμό, ποΰ ή επίδραση του στδ Γεράσιμο Μαρ/.ορά 
γίνεται πολύ συχνά καταφάνερη. 'Ο .Μαρκορας έςον 
ποΰ είταν» ενας άπδ τούς πιο δυνατούς λυρικούς ποιη
τές μας, ποΰ κατώρθωσαν μέ σπάνια διαισθητικότητα 
νά εναρμονίσουν τήν ιδέα μέ τδ στίχο μέ μιά πινδαρική 
τελειότητα, ποΰ μές τις λέξες καί στή μορφή συγκέν
τρωσαν τις πιδ παραμικρές αισθηματικές άπο/ρώσες,

σ~ πολλούς νεώτ^ρους και τέχνη, ή κλασική περιγραφή καί οί ωραιότατες εικόνες.
Ό  1’. Μαρκορας στις εικόνες του είναι ίσως δ πιό αρι
στοτέχνης τής ώραίας σειράς τών ποιητών εκείνων τής 
Έπτανήσου. ποΰ τούς μόρφωσε μιά σχετική ελευθερία 
καί ή γειτονία μέ τήν πολυτισμένη δημοκρατία τοΰ 
'Αγίου Μάρκου καί τής ’Ιταλίας τοΰ Αάντη, τοΰ ’Λρίο- 
στου, τοΰ Μόντη, τοΰ Τάσσου, τοΰ Μαντζώνη.

Α . Γ εχργιά δη ς.

Ά π ο  ένα άρθρο τι)Π */.. Π αλαιιά, .του δημοσιεύΟη/.? στον 
τελευταίο ♦Χουπα* δανειζούμαστε τα  ε|Γ|ς γ ια  τό  έργο ’ ου 
Μ αρκορά.

'U Μαρκο,άς είναι ό ποιητής τής καρδιάς, πιό πολύ 
άπδ άλλους, σχεδόν άποκλειστικά. Ή  φιλοσοφία του ενα 
τίποτε, ή άπλή πίστη τοΰ Χριστια\ οΰ· ή ιδεολογία του? 
νοικοκυρίστικη, μέ τίποτε ξεχωριστό. Τήν άξια τοΰ στί
χου του τίποτε άλλο δέν τήν κάνει: μονάχα τοΰ αίσταν- 
τικοΰ του ή άνΟρωπιά, ή ειλικρίνεια, ή ευγένεια, καί τό 
διάφανο, πού αν κάποτε θ-ολωμένο μάς παρουσιάζεται^ 
δ ήσυχος ό πόνος τό θολώνει, καθυς τά δάκρυα δυό



38 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

γαλανά ματάκια. Ά πδ  τήν ποίησή τοΰ Μαρκορά λείπει, 
θάλεγα, μιά προοπτική . Τή χαιρόμαστε σάν κάποια 
παρθενικά σκήματα γραμμένα άπάνου σέ αρχαία αγ
γεία. Ή  στιγμή τδν εμπνέει. Είναι, σχεδδν αποκλει
στικά, ό ποιητής τοΰ τωρινού. Τής ιστορίας τά μακρινά 
τά ξαγναντέματα δέν τοΰ κρατάν τδ βήμα. Καμμιά 
Σίβυλλα δέν τδν έσυρε σέ σπηλιές απόκρυφες γιά νά τοΰ 
μπιστευτή προφητικά μη νήματα. Ό  έρωτας τοΰ φύσηξε 
κάποιους στίχους (Τά πρώτα μου λιανοτράγουδα) άπδ 
τους άπλούστερους καί τους μελωδικώτερους ποΰ μάς 
δοθήκανε· τρεμουλιάζουνε καί φουσκώνουνε σάν τάσ- 
πρα πανάκια μιας βαρκούλας άπότό φύσημα τοΰ μπάτη. 
Στδ περιβόλι του αδιάκοπα οργώνει ό Χάρος. Σχεδδν 
δλο τδ έ'ργο του δέν είναι παρά μυρολόγια σέ αγαπημέ
νους του άπδ τδ Σολωμδ καί τδν Τυπάλδο, ίσια μέ τή 
γυναίκα καϊ τδν αδερφό του. «Ή  'Αγία Αικατερίνη», 
τδ δεκατετράστιχο στόν «Πατέρα μου», τά σονέττα του, 
ή αίθέρια σειρά τοΰ θρήνου τής Βασιλοπούλας μας. 
(Ή  12 Σεπτεμβρίου), συνταιριάζουν αρμονικά μιά λιτή 
τέχνη με ένα λεπτό αίστημα.

Κάθε ποιητής, τις πιό πολλές φορές, είναι μαζί από
γονος καί πρόδρομος· μαζί, σημάδι χωριστό, κ’ ένας 
χαλκάς μέσα σέ μιαν άτέλιωτη αλυσίδα. Ό  Μαρκορας 
εΤν’ ένας άπδ τους δασκάλους μας. Οί νεώτεροι τοΰ 
Παρνασσοΰ, είτε τδ άναγνωρίζουν είτε όχι, τοΰ χρω
στάνε κάτι. Δέν ξεχνώ τήν εντύπωση ποΰ μοΰ κάμανε 
τά κομμάτια τοΰ «'Όρκου», δταν τά πρωτοδιάβασα, 
εδώ καί τριάντα χρόνια, στόν «Παρνασσό» τοΰ Ματα- 
ράγκα, μέσα σέ χιλιάδες στίχους πεζολογικούς. Μοΰ 
άποκάλυψε τήν ομορφιά. Μοΰ φώτισε τδ δρόμο. .Μά ό 
Μαρκορας συνεχίζει μιάν ιστορική παράδοση. 'If νέα 
'Ελληνική ποίηση τήν ύπαρξή της αποδείχνει πιό πολύ, 
όχι άπδ τά χωριστά φανερώματα καΟενδς έργου, όσο 
άπδ ένα κοινό χαραχτηριστικό της γνώρισμα σημαντικό: 
άπδ τήν καλλιέργεια τής Εθνικής Ιδέας. -Νόμος, καί ή 
ποίησή μας δέν μπορεί να τδν ξεφύγη. Δημοτικά τρα
γούδια, μέ δραματική γοργότητα. Καθαρευουσιάνοι κι 
άνάκανοι ποιητές, κρύα, κομψά, ρητορικά, δημοσιογρα
φικά, δεξιά, αδέξια: ΙΙαράσχοι καί Συνοδινοί, Σοΰτσοι 
καί Καρασούτσηδες, Ραγκαβήδες καί Ζαλοκώστηδες, 
Παπαρρηγόπουλοι καί Βασιλειαδαίοι. Ό  Σολωμδς μέ τή 
φαντασία του. ό Ηαλαωρίτης μέ τή λεβεντιά του. ό Τυ- 
πάλδος μέ τά γαλανά τοΰ ονείρου του, ό Κάλβος κλασ
σικά καί πλαστικά, ό Τερτσέτης μέ παθητικήν αφέλεια, 
ό Λασκαράτος μέ τδν όρθό του νοΰ, ό Μαρκορας μέ τήν 
καρδιά του. 'Ύστερα ν' έκείθε πέρα ή εθνική ιδέα ur( 
στους σύγχρονους εμάς· πότε συμμαχεί μέ τήν ιδέα τή 
γλωσσική καί δυναμώνεται καί πολεμά εναντίον ενός 
άλλου έχ&ροϋ, τοΰ λογιώτατου· πότε παίρνει ή κοίτη 
της νέα νερά άπδ πηγές βαθύτερες- αΰριο ϊσω; είναι 
γραμμένο νά ξετυλιχτή φιλοσοφικώτερα, νά κάμη κο- 
σμικώτερο τδν πατριωτισμό, νά τοΰ δώση μιάν άλλη 
σφραγίδα. Ί Ι ιδέα ί)·άλλάξτ(· μά δέ χάνεται- μεταμορ

φώνεται. Σέ μιά στιγμή χαραχτηριστική, άπό τήν όψη 
τοΰ τωρινοΰ τήν ίδέα τούτη αντιπροσωπεύει ό Μαρκορας 
καί μέ τό περπάτημά της ρυθμίζει τό σκοπό του. Καμιά 
φορά τά πράγματα ποΰ τδν εμπνέουν είναι τόσο ταπει
νά, τόσο σταχτιά  καί πένθιμα χρωματισμένα άπδ κάτι 
άτονο καί κάτι ξεπεσμενο, ποΰ άντιφεγγίζει μέσα στους 
στίχους του κάτι σάν γκρίζο καί σά μονότονο. (Κοίτα 
τή σειρά «1897—1898». «Ό  ’Αποκλεισμός τοΰ 1880» ).. 
Πρέπει νά διαβάσουμε τδν «Πρώτο Βασιλέα τής ’Ιτα
λίας», τδν «Καποδίστρια», τους «Θησαυρούς τοΰ Άλή- 
πασσα», τδ «Σουλιώτη», τήν «25 Μαρτίου τοΰ 1807», 
κι άπάνου άπ’ ολα τδν «Όρκο», μέ τή χάρη τήν καλά 
ειπωμένη βιργιλιακή, γιά νά ζεσταθούμε μέ τδ φώς καί 
νά δυναμώσουμε μέ τήν ώραία πίστη τοΰ έθνοπλάστη 
ποιητή. Καί ό άπαλδς καί θηλυκός αύτδς είκονογράφος 
τοΰ ψυχικοΰ κόσμου καί τοΰ φυσικοΰ, γνήσιος καί σέ 
τοΰτο μαθητής τοΰ Σολωμοΰ, συχνά πυκνά άλλάζει τδ 
κοντύλι του μέ τδ βούρδουλα. Γίνεται σατυριστής. Καί 
δταν δέ χωρατεύει καλοκάγαθα, δέν παίζει. Τσούζει μέ 
τήν είρωνία καί ποτίζει μέ τδ φαρμάκι. Διαβάστε τδν 
«Έναν ήρωα», τή «Φρονιμάδα», τήν «'Απλή καί κα
θαρεύουσα». ΙΙριν άνοιξη ή μεγάλη πολεμική περίοδο 
τής δημοτικής γλώσσας μέ τδν Μ'υχάρη, ο ποιητής, 
πάντα πιστός καί τότε στήν άπδ τδν καιρό τοΰ Βηλαρά 
παράδοση, διαμαρτυρήθηκε κατά τοΰ φωτοσβέστη σκο- 
λαστικισμοΰ.

' Ο  βίος τον

Ό  Γεράσιμος Μαρκορας, ό ερημίτης ποιητής, γεννή
θηκε στήν Κεφαλλωνιά στά 1820. 'Η οίκογένειά του 
είταν άριστοκρατική καί άπό τις πιδ παλιές τής Κέρ
κυρας. Ή  παράδοση λέγει πώς ή καταγωγή της είταν 
ίταλική καί στήν Κέρκυρα, λίγα χρόνια ϋστερα άπ’ τόν 
ερχομό της, γίνηκε ’Ορθόδοξη. Μεταξύ τών προγόνων 
τοΰ Μαρκορά ΰπαρχαν καί άνθρωποι λόγιοι. Ό  Ίωαν- 
νίκιΟς μετάφρασε ένα βιβλίο τοΰ ’Αριστοτέλη. Ό  πατέ
ρας δμως τοΰ Γ. Μαρκορά, ό Γεώργιος Μαρκορας, πρώ
τος έλάμπρυνε τδ όνομα τής οικογένειας. Είταν γνω
στός σ’ ολα τά νησιά καί στήν Ευρώπη καί νομικός 
πολύ ικανός. ’Έγραψε άξ«λογα νομικά βιβλία στή γαλ
λική καί στήν ίταλική γλώσσα καί ώραίους ιταλικούς 
στίχους. ΙΙολΰ νωρίς ό Γεράσιμος Μαρκόράς έδειξε 
κλίση στά γράμματα. Μικρός άκόμη είχε τήν εύτυχία 
νά γνωριστή μέ τδν Κουαρτάνο, τό Μανοΰσο, τό Μά- 
νεση καί μέ άλλους άνθρώπους ποΰ άγαποΰσαν τήν τέ
χνη καί τήν εννοιωθαν. Όλοι αύτοί έγραφαν στίχους 
σατυρικούς καί άλλους καί δέν άργησαν νά σχηματί
σουν ένα ερασιτεχνικό θίασο, ποΰ παράστανε δράματα 
καί κωμωδίες ελληνικά καί ιταλικά. Ό  Μαρκορας εί
ταν ή ψυχή τοΰ θιάσου αύτοΰ καί τής συντροφιάς. 
Παράσταιναν πολλά έργα, μέσα σ’ αυτό καί τόν Κλα- 
βίγο τοΰ Γκαίτε. Στόν Κλαβίγο τό πρόσωπο τοΰ Μπω.
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μαρσέ τό έπαιρνε ό ίδιος δ Μαρκορας καί οί Κερκυ- 
,ραΐοι είταν ενθουσιασμένοι άπό τήν επιτυχία του καί 
τή λαμπρή του απαγγελία. ’Επίσης άρεζε πολύ καί ή 
χάρη του στά πλαστικά μέρη τών κωμωδιών, ποΰ με- 
τάφραζαν τότε σέ άπλή γλώσσα ό ’Ιωάννης Οΐκονομί- 
δης καί άλλοι λόγιοι. Ό  σκοπός ποΰ παράστηναν στό 
θέατρο τής Κέρκυρας, είταν πάντα φιλανθρωπικός. 
’Αργότερα σχεδίασε ένα δράμα μέ κρητική υπόθεση 
ή καθώς λέγει ό σοφός ΚαλοσγοΟρος: στοματικώς τό 
έσχεδίασε καί ό Πέτρος Κουαρτάνος τό έσύνθεσε.

'Ο Γ. Μαρκορας τελειοποίησε τις σπουδές του στήν 
’’Ιταλία, ποΰ πήγε στά 1849 καί έμεινε ώς τά 1852. 
Γίνηκε νομικός, αλλά στή χώρα τής καλλιτεχνίας πε
ρισσότερο μπόρεσε νά άναπτύξ»} τδ ποιητικό του αί
σθημα, παρά τήν επιστήμη του, ποΰ δέν τήν εξάσκησε 
ποτέ. Ό  Μαρκορας γνώριζε τή γλώσσα τοΰ Δάντη 
σχεδδν σάν τή έλληνική καί σ’ αύτή έγραψε αρκετούς 
στίχους καί μετάφρασε τή «Δέηση τής Μαρίας» καί τδ 
«Όραμα τοΰ Λάμπρου» τοΰ Σολωμοΰ.

Τδ Σολωμό τόνε γνώρισε πριν ακόμα περάση στήν 
’Ιταλία καί τόν άγαποΰσε καί τόνε θαύμαζε. Ό  Σο
λωμός ειτανε φίλος τής οικογένειας Μαρκορά. Αύτδ 
αποδείχνεται καί άπδ δύο γράμματα, ιταλικά γραμμένα, 
τοΰ Σολωμοΰ ποΰ έστειλε τδ ένα στά 1830 καί τ’ άλλο 
στά 1831 στδ Γεώργιο Μαρκορά, δταν είταν εισαγγε
λέας στήν Κεφαλλωνιά. «Καί σύ τί κάνεις:» έλεγε στδ * 
πρώτο γράμμα ό μεγαλήτερος ποιητής τής νεώτερης 
'Ελλάδας, «γράφεις τίποτα; Είναι γλυκό μέσα στήν 
ήσυχία τοΰ μικροΰ δωματίου νά καταστρώνη κανείς δτι 
μέσα λέγει ή καρδία. Καί ή ίδέα μόνη τοΰ επαίνου, 
δταν αύτδς μάς παρουσιάζεται υπέρμετρο:, ταράζει 
εκείνη τήν ήοονή, καί κάποτε σπρώχνει καί στδ χειρό
τερο. Αύτή ή ήδονή πρέπει νά είναι αθόλωτη! Πόσο 
χαίρουμαι ν’ άκούω ποΰ δε σέ βασανίζει ό στοχασμός 
τοΰ νεωτερισμού εις τά γράμματα! Ά ν  ή φύσις τδ θέ
λει δέν θά είναι κακό· άν δ/:, αλλάζοντας δρόμο, δέν 
θάλλάξωμε παρά μόνο τδν τρόπο καί δχι τδ σφάλμα».

Καί ό μεγαλήτερος αδελφός τοΰ Γεράσιμου, ό Στυ
λιανός, άγαποΰσε τήν ποίηση καί έγραψε καί λίγους 
ελληνικούς στίχους, ποΰ τούς είχε επαινέσει κ ι’ ό ίδιος 
ό Σολωμός. Δυστυχώς δμως ό Στυλιανός πίθανε στά 
1852, τήν εποχή ποΰ ό Γεράσιμος έπαιρνε στήν Ιταλία 
τδ δίπλωμα τοΰ νομικού. Ό  Σολωμδς τόσο πολύ λυπή
θηκε σάν πέθανε ό Στυλιανός, ώστε έγραψε ένα ιταλικό 
ποίημα, που φανέρωνε τί ί)·ά γινόταν άν δεν τδν άρπαζε 
ό χάρος. Μέσα σέ άλλα έλεγε: «άγνή ψυχή πο~; θησαύ
ριζε άγάπη, ποΰ μέσα στά βάθη της, άν ζητούσες, δέν 
εϋρισκες χνάρι νά μήν είναι ώραίο».

Ό  θάνατος τοΰ Στυλιανού άνάγκασε τδ Γεράσιμο 
νά γυρίση στήν Κέρκυρα. Τότε ό Σολωμδς εΐ:ανε στήν 
ακμή του καί τριγύρω του φωτοβολοΰσαν δ Μάντζαρος, 
δ μεγαλήτερος μουσικός μας τής εποχής έκείνης, δ Μου- 
στοξύδης, ό Δελβινιώτης, ό ’Ιταλός Γεράλδης, δ Δαλ-

ματός Θωμαζέος καί τόσα άλλα έξοχα πνεύματα ίδικά 
μας καί ξένα, ποΰ συνάχτηκαν εκεί γιά νά υπηρετήσουν 
τήν τέχνη καί γιά νά ακούσουν άπό κοντά τή μεγάλη 
φωνή τοΰ ποιητή τών «Ελεύθερων πολιορκημένων» 
'Ο Μαρκορας θυμότανε πάντα καί εξιστορούσε τή χρυ
σή εκείνη εποχή. Στήν Κέρκυρα ό Μαρκορας άρχισε νά 
γράφη στίχους, τδν έσπρωχνε σ’ αύτδ ή κλίση του πρός 
τήν ποίηση καί τδ ποιητικό περιβάλλον. ’Αλλά ταπει
νός καθώς είταν, ποτέ δεν τούς έδειχνε. Δέν τολμούσε. 
Μιά φορά ό ’Ιταλός πρόσφυγας Λόλλης είδε κάτι ιτα
λικούς του στίχους καί επαίνεσε στδ Σολωμδ τήν τέχνη 
καί ευαισθησία τοΰ ποιητή. Ό  Σολωμδς είπε τά λόγια 
τοΰ Λόλλη στό Μαρκορά καί πρόσΟεσε: «’Εξακολούθησε 
Ο-αρρετίι τδ δρόμο ποΰ άρχισε;, άλλα χωρίς νά προσέ- 
χης πολύ στούς επαίνους».

Τδ πρώτο ελληνικό ποίημα ποΰ δημοσίευσε ό Μαρ
κορας είναι «Τδ πρώτο ψυχοσάββατο». Κατόπιν ξακο- 
λούθησε νά δημοσιεύη συχνά. Δημοσίευσε τά «Κάστρα 
μας» τήν «’Αναγέννηση», εθνικό ποίημα, ποΰ επαινέθηκε 
τότε πολύ άπό τούς λογίους. τόν «’Ερχομό τοΰ Γεωρ
γίου Α'.» τήν «Άπλή καί Καθαρεύουσα» πού γίνηκε 
αίτια νά δνομάσουν οί επιπόλαιοι τόν πατριωτικώτατο 
ποιητή, άντεθνικό. ’Αλλά τό ποίημα ποΰ στήριξε γερά 
τή -φήμη του καί τον άνέβασε σ’ ένα ζηλευτό ποιητικό 
επίπεδο είναι δ «"Ορκος» του, ένα έπος γεμάτο πατριω
τισμό καί έξοχο λυρισμό. 'Ύστερα άπδ τόν δρκο ποΰ 
δημοσιεύθηκε μαζί μέ άλλα του ποιήματζ μ: τδν τί
τλον «Ποιητικά έργα» ό Μαρκορας δημοσίευσε τελευ
ταία τχ «Μικρά του Ταξείδια». Ή  συλλογή αύτή κρί- 
Οηκε κατώτερη άπό τά «Ποιητικά έργα».

Για τό Μαρκορά έγραψαν ευνοϊκά ο’ μεγαλήτεροι 
κριτικοί τής 'Ελλάδας. Ό  Καλοσγοΰρος, ποΰ μάς δα
νείζει καί τις περισσότερες σημειώσες τής πρόχειρης 
αυτής σκιαγραφίας τού ποιητή, δ θ . Βελλιανίτης, ό 
Παλαμάς, ό Ξενόπο ν.ος. ό Μητσάκης καί πολλοί άλλοι.

Λ. Γ. 

Ή  φυσιογνωμία του

Σ /ετ ικ  ό ; .τ ιός τ') χα ο α κ ιή ο Ί  τ  >0 Γ . Μ αρκορά ό σοφός κοι 
τικός καί μετά ρρασ^ής τών «Τι,φιον» τοΰ Φοιοκ.ολου Γ . Καλο- 
σ/οΟρος λ έ κ ι:

«Οί νέοι κριτικοί τοΰ Μαρκορά. άν θά κρίνωμε άπδ 
τή θερμή συμπάθεια καί άγάπη πού εξήγησαν γιά τήν 
ποίησή του ομόφωνοι, μέσα στούς θερμότερους στίχους 
το>, καθώ; εννόησαν τόν ποιητή, βέβαια 9-ά έμάντευσαν 
κ*ί τδν άνθρωπο. "Ησ,ιχο καί γαληνό καί σχεδόν παν
τελώς χωρισμένο ά.τδ τού κόσμου τήν ταραχή τής ζωής 
του τδ ρεύμα. Ά ν  ζητήοωμε εις δλο αύ:ό τό διάστημα 
ο.τι κοινώς ονομάζεται ενέργεια κοινωνική, δύσκολα ή 
σπάνια δυστυχώς θά τήν εϋρωμε· υπάρχουν δμ ος καί 
ένέργειαις, καί πολύ δραστικαίς, ποΰ δεν φαίνονται παρά 
μόνο στά μάτια μιάς φωτισμένης ψυχής, καί αΰτή τήν
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υψηλότερη τάσι θά την άναγνωρίσωμε καθαρώτερα εις 
τά κοινωνικά του ποιήματα, δπου κάποτε μέ τόση δύ- 
ναμι φανερώνεται, ώστε άπό τοΰτο θά ήμποροΰσες νά 
συμπεράν^ς ποΰ δέν θά ήταν ίσως ευχαριστημένη νά 
κρύβεται καί νά ξεθυμαίνω μόνο στους σαχους, αν ό 
ποιητής μας δέν είχε αίσθανθή πολύ ενωρίς και πολύ 
δυνατά τήν ανάγκη νά μείνη ακούραστα καί σφιχτά 
κλεισμένος στή σφαίρα του. "Ομοιος τοΰ Σόλωμοΰ εις 
αύτό ποΰ άπομάκραινεν οσο ήμποροΰσε τά εξωτερικά 
Ιναντιώματα καί έπροσπαθοΰσε νά μένγ] κλεισμένος 
στήν ειρήνη τής μοναξίας του, δχι άπδ φυσικήν απο
στροφήν πρός τήν ενέργειαν, άλλ’ επειδή τδν έβασάνι- 
ζεν δ φιλάνθρωπος φόβος μήπως ή ψυχή του, αίσθαν- 
τική ώσάν καθαρώτατο κρύσταλλο, ποΰ δ παραμικρός 
άχνός το θολώνει, πειραχΟή στήν αγνή της έκείνη διά- 
Θεσι, δθεν άνάβλυζαν οί πνευματικώτεροι στίχοι του,- 
έπροσπάθησε πάντοτε καί δ Μαρκορας, αν καί πολύ 
δλιγώτερο ήμπορεΐ νά τδ κατορθώσ^, ν’ άποκλείση τδ 
πνεΰμα του μέσα στδν κόσμο τής ευγενικής φαντασίας 
του, δχι μόνον άπό φυσικήν άνάγκη τής αίσθαντικής 
του ψυχής, άλλ’ επειδή καί αύτός, [δπως καί δ Σολω
μός, δεν έθεώρησε ποτέ τήν τέχνη του ώς ενα παιχνίδι. 
’Αφιερωμένος σταθερά καί ήσυχα στή λατρεία της, εν
νοεί, κι’ αύτός καί αισθάνεται ζωντανά τήν υψηλή

της άποστολή, καί τό μαρτυροΰν ώραΐα καί άλλα μέρη 
τών ποιημάτων του καί ίσως χαρακτηριστικώτερα οι 
ποΰ καί ποΰ σκοτεινοί καί συμβολικοί, άλλά καί ούσια- 
στικοί στίχοι τής «Άμουσίας», δπου δ Ποιητής «φίλος 
καί άδελφδς τοΰ Σοφοΰ, ποΰ ζητα μερόνυχτα τήν ’Αλή
θεια καί λατρευτής καί αύτός τοΰ Θεοΰ τής ήμέρας, πα- 
ρασταίνεται δτι έχει μόνος τήν άθάνατη χάρι νά κατα- 
στήση αισθητό στους άνΟρώπους τό φώς της, ενώ τά 
χίλια σοφά Συστήματα ποΰ παλεύουν μ’ άλλα τόσα, 
συχνά, σάν ήλιος φαίνεται, σκορποΰν ώς χιόνια- ένφ δ 
νοΰς ποΰ ποτέ δέν εΰρηκε κάτι στδν μαγικόν ήχο τής 
ποιήσεως, μένει πάντοτε βυθισμένος στή νύχτα του.

Ό  ’Ιάκωβος Πολυλας λέγει τά εξής περίπου περί 
τοΰ Γ. Μαρκορά: Άπδ τήν προσεκτική άνάγνωσι τών 
ποιημάτων του, φαίνεται ή πολυκαιρινή μελέτη τοΰ 
Δάντη. ’Ό χι ίσως δλιγώτερα φαίνεται είς αύτά ή εξαι
ρετική συμπάθεια τοΰ ποιητή γιά τήν ποίησι τοΰ Α λε
ξάνδρου Μαντζώνη. τοΰ δευτέρου έκείνου μεγάλου τής 
’Ιταλίας φωστήρος, ποΰ τόσο άγγελικά έζωγράφισε τδ 
κάλλος τής Χριστιανικής παραδόσεως. Άγαπα όμοίως 
δ Μαρκορας άπό τούς ’Ιταλούς τόν Άρίοστο, άπό τούς 
Γάλλους τόν Ρακίνα. άπό τούς Άγγλους τόν Σαίκ- 
σπηρ καί άπό τούς Γερμανούς τόν Σίλλερ.

ΕΝ  Α Ν Θ Ο Σ  Σ Τ Ο  Μ Ν Η Μ Α
Τ Ο Τ  Σ Π Τ Ρ Ο Γ  Μ Ο Τ

Μες τήν ίρμιά, ποΰ ό θάνατος 
”Εχει στο νοϋ μου απλώσει, 
Λουλούδι γιά τό μνήμα σον 
, Ιέ βλέπω νά φυτρώση.
’.4λλ’ αν τό δάκου ώ; πότισμα 
Ζητάει γιά ναβγΐ] εκείνο, 
ΙΙοτάμι δάκρυα χύνω,
Και πρέπει νά φαν μ .

\·  ̂ ~ — ι ' < /*1ιυ φως ττου οε χαιοεται 
"Ας εβ}'ΐΙ, ι αί, και ας πάρΐ] 
Min μόνη απ’ ΰσαις έδειχνες 
Μία μοναχή σου χάρΐ;' 
θ ά  ζήοη τότε, απείραχτο 
Ά π ιι φευγάιη φήμη,
'Ως ή γλυκεία σου μνήμη 
Σε χίλια στήθια ζή.

Είχα τηε'ς χρόνους' / ι ’ εφεραν 
Νά γύρο) αγάπης μάτι 
‘Σ  ί'ν ’ Αγγελούδι, όπ άραξε 
Στό μητρικό κρεββάτι,

Και μούπαν ότι, άφίνοντας 
Τά οΰρανικά του μέρη,
Μουχε στόν κόσμο φέρει 
Γλυκίσματα πολλ.ά.

Λεν ήιαν ψέμα' ώς ιάσουνε 
Πάντα στ'ην 'ίδια κλίνη,
Μία σου πνοή δεν επαψε 
1 λ.νκάδαις νά μοΰ δίι·)]. 
Πρώτή φορά μ  ’ έπίκρανες 
Τώρα ποΰ σ ’ είδα, ώϊ/ιένα, 
Με χέρια σταυρωμένα,
Με μάτια σφαλιστά.

Πόσο γενναία σε προίκισε,
— Καλή σον μάνα— ή φύση ί  
Κανένας δε σε γνώρισε 
Χωρ'ις νά ο ’ άγαπήση 
Γροικώντας όποΰ οοΰχαμε 
Κερ'ι θανάτου ανάψει,
Πικρά νά μή σε κλάψΐ]
Ah· ε μείνε κανείς.
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Το σπίτι εβρόντα ολόχαρο, 
Γελ.οΰσε κάθε βλέμμα,
Κα'ι άγόρια, κόραις εσερνε 
Τής Αρμονίας τό ρέμα.
Ω συμφορά ! τά λούλονδα, 

Ιΐοΰ μάτι δεν έμέτρα,
Τά ζήλεψε μιά πέτρα 
Στήν ησυχία τής γ η ς .

Χρόνια πολλά μάς χώρισαν,
Αλλά νά ζοΰμε αντάμα 
Ενα συχνό μας έμαθε 

Ά  νταλλαμμένο γράμμα.
Ιον κάκου τα’ιρα ό δύστυχος,
Κ, uv μέρα νύχτα γράφω 
Λεν εχω άπό τόν τάφο 
’Απόκριση ποτέ.

Ας μείνουν, vut, κατάκλειστοι, 
Βουβοί τοΰ Χάρου οί λίθοι,
Και, ως πρώτα μοΰ περίγραφες 
Χώραις, άνθρώπους, ήθη,
'Ω  πνεΰμα γλυκομίλητο,
Μες άπό κάποιο άστέρι 
Περίγραγε τά μέρη 
Ποΰ ατάχτησαν εσέ.

Τήν αγια νύχτα πώφυγε;,
I I  τυφλωμένη γνώση 

Αέν ίδυνήθη δπίοω σου 
Ψηλά νά με σηχώαη.
Παντοΰ με φρίκη, ανάμεσα 
Σ τοΰ πόνου τά σκοτάδια, 
θαρρούσα κρύα σημάδια 
θανάτου καί φθοράς.

Τόσο στερνά, ζητώντας σε,
Τόσο ή καρδιά μου εχτύπα,
Ποΰ στήν ορμή τοΰ πόθου της, 
Μετανοιωμένος είπα :
Τόν κόσμο ποΰ σε δέχτηκε 
Νάχε ό θεός χαλάσει, 
θ α  ήμπόρειε νά τόν πλάση 
Η  αγάπη μου με μιας.

Στή μέση ά τ ' ϋοους εκλαψα 
Τοτε, ακριβέ μου, σ ’ είδα,
Ό ποΰ χαιρόσουν, έχοντας 
Τόν ουρανό πατρίδα.
Αλλά τά χέρια όπ ’ άνοιξα 

Στο στήθος νά οέ κ/.εϊσω 
Γύρισαν άδεια όπίσω,
Κ ’ εΰρέθηκα στή γή.

Σάν ενας όποΰ κάθεται 
Είς τοΰ γιαλού τό φρύδι,
Ά σ π ρ ο  navi προσμένοντας 
Γιά ποθητό ταξείδι,
Στήν άκρη άπό τά χρόνια μου 
Κατεβααμένος τώρα, 
θερμά ποθάω τήν ώρα 
Ποΰ ϋά με φέρη ίκεΐ.

Γεράσιμος Μαρκορας.

Ο ΖΥΓΟΣ

(Συνε/εια ίν. τοΰ προηγουμένου).

I ' .

Στύ σπίτι του τόν έπρόσμεν’ ή Αήδα γιά περί
πατο. Είχανε τόσο λίγο καιρό γιά νά χαροΰνε τίς 
ομορφιές τής εξοχής, πού έπρεπε νά ωφεληθούν άπό 
τήν έξαιρετικιά ησυχία τής θάλασσας.

Πήγανε στό γιαλό και μπήκανε στή βάρκα τρα
βώντας κατά τήν Χάλκη γιά τό Τσάμ-λιμάνι. Ά κου- 
γαν σιωπηλά τό μαλακό τσαλαβούτημα τών κουπιών, 
πού έ'κοφταν απαλά τά κοιμάμενα νερά. Κι ό'ταν 
μπήκανε στήν είσοδο τοΰ λιμανιού μέ τούς πευκο- 
στεφανωμένους βράχους, πού ενας πέπλος σκιερός 
άρχιζε νά σκεπάζει μέ τόν ερχομό τής Δύσης, η Αήδα 
έγειρε σιμά του κι. άρχισε νά τραγουδεΤ, ελα παλιό 
τραγούδι, πού έ'σβυσ’ άγάλι-άγάλια μέσ’ τήν κατά
νυξη, πού γεννούσε στην ψυχή της τ ’ αποσπερνό μυ
στήριο.

Ά ρχιζε νά δροσίζει κ’ ή θάλασσα ανατρίχιασε μέ 
την ξαφνικιά ψύχρα.

— Κρυόνω, έ ιπ ’ή Λήδα, μέ φοβισμένο παράπονο.
Πρύμισ’ 6 βαρκάρης τραβώντας γλίγωρα* κι ό 

Κόστα* μήν έχοντας μέ τί νά τηνε σκεπάσει, τήν 
έσυρε σιμά του γιά νά τήν προφυλάξει μέ τό σώ
μα του. Ή  βάρκα γοργοπηδούσε ξεσκίζοντας τά κύ
ματα, πού κατρακυλούσαν αφανισμένα, ξεχύνοντας 
τ ’ άφρισμένο τους ψυχορράγημα πάνω στά πνιγμένα 
συντρίμματα τών βράχων.

Τ ’ αγκάλιασμά του σκόρπισε τό ρίγος της κ’ ευ
τυχισμένη εγερνε στόν κόρφο του, σά νά ζητούσε 
ν ’ αφηκρασθεΐ τό ερωτικό καρδιολάλημα, πού φαν- 
τάζουντάν πως θά σκιρτούσε [ΐέσ’ τά στήθια τού α 
γαπημένου της μέ τοΰ κορμιοΰ της τό άγγιγμα.

Ό  γύρος τοΰ καπέλλου της σκέπαζεν όλότελα τό 
πρόσωπό της. Κ ’ εκείνος, νοιόθοντας νά σπαρταρά 
«τά χέρια του τό λεπτοκαιιωμένο κορμί της, έσφιγγε 
ολοένα μέ τη νευρική λαχτάρα τής φαντασίας του 
τήν ετοιμοθάνατη σκιά τής φθισικής, προσπαθώντας
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νά τηνε ζεστάνει μέ την κόλαση πδβραζε μέσα του, 
νά της μεταδώσει τή ζωή τον, το αϊμά του, γιά νά 
μήν πεθάνει, νά ζήσει λίγο ακόμα, δσο νά διαβάσει 
τους στίχους πού τήν πήγε.

Ι Α  .

Ξύπνησε πρωΐ, τινάζοντας βιαστικά τό βάρος ποΰ 
εφραζε τά μακόκλαδά του. "Ωρμησεν εςω άπό τό 
κρε66άτι του και πλύθηκεν άφθονα γιά νά σΟύσει τή 
θέρμη τοΰ μονοκόμματου υπνου, πού είχε μουδιάσει 
τό μυαλό του μέ αλλόκοτα όνείρατα.

Ή ταν ή μέρα τοΰ γάμου του.
Μέ τι καρδιοχτύπι άνάπνευσε τήν άνακουφιστικιά 

λαχτάρα τής νίκης του.
Ξημέρωσε. Κι δσο νά βραδιάξει θά υποδούλωνε 

τις μισάνθρωπες αρχές του στής μεγάλης του καρδιάς 
τήν απέραντη επιείκεια.

Ή  υπηρέτρια τοΰ έφερε τό πρόγευμά του και 
τήν ΙΙρόοδο». .

Ξαπλώθηκε στήν πολυθρόνα καί πήρε τήν εφη
μερίδα γιά νά διαβάσει τούς στίχους πού ειχε στείλει 
επίτηδες γιά την ημέρα ποΰ θά χάραζε τόν πρώτο 
σταθμό τής νέας του ζωής.

Διάβασε χαμογελώντας τούς δροσερούς στίχους καί 
τοΰ ξέφυγε τό φύλλο γιά νά πέσει ορθάνοιχτο μπρο
στά του, καλώντας μέ τό θρόημά του τήν προσοχή 
του, εκεί ποΰ πήγαινε νά συγκεντρωθεί στόν πολυ
πόθητο στοχασμό τής ευτυχίας ποΰ του ξάνοιγεν ή 
ευγενική του αυταπάρνηση. "Ενας κατάμαυρος σταυ
ρός νεκρώσιμης αγγελίας, σά νά ξεφύτρωνε πελώριος 
από νιοσκαμμένο. τάφο πέτρωσε μονομιάς τούς τρο
μαγμένους λογισμούς του, ένώ τά μάτια του θολω
μένα ποτίζανε μέ τά κατάμαυρα σύννεφα φαρμακω
μένης θλίψης τή σβυσμένη σκιά τής ’Αμάραντης.

Έ λυ ω ν’ ή καρδιά του στό βουρκωμένο Ορήνοι 
ποΰ ξεσποΰσε ανασκαλεύοντας τά ξεχασμένα ηφαί
στεια τής καρδιάς τοΰ ποιητή.

Χωρίς νά ξέρει τί κάμνει, ντύθηκε μηχανικά κ ’ έ- 
τρεξε σάν τρελλός, άκούγοντας νά τονε καλεΐ ή προ
στακτική φωνή τοΰ ριζικού του νά πιει τό στερνό πο
τήρι τής φαρμακοποτίστρας Μοίρας του.

I B . '

Το βαπόρι τόνε πρόσμενε νά φύγει. Μόλις μπαρ- 
καρίστηκε ξεκίνησε μ ’ ενα βραχνό σφύριγμα, ποΰ αν
τιλάλησε παράτονα στις χιονισμένες κρυφοπληγές τών 
μολυΟοσκέπαστων τροΰλλων τοΰ χειμωνιασμένου Βυ- 

• ζαντίου.
Άγριεμμένη μάνιαζεν ή παγωμένη ανάσα τοΰ 

Γεννάρη.
Μπήκε στό σαλόνι καί περιμαζώχτηκε σέ μιά γω . 

νιά μονάχος μέ τήν ταραχή τής ματωμένης καρδιάς 
χθΐ’. Ή τα ν  ολομόναχος.

'Ο πάταγος ό αλλόκοτος, που δέρνουνταν με τα 
σιδερένια σπλάχνα τοΰ βαποριοΰ και το μούγκρισμα 
τοΰ αγριεμένου βοριά, ποΰ κομμάτιαζε μέ τις αφρι- 
σμένες του δαγκωματιές τή φρενιασμένη μαυριλα τής 
θάλασσας, αντιλαλούσανε τρομακτικά μεσ’ τήν φοβι
σμένη σκιά τοΰ σαλονιοΰ, πού απελπισμένη ζητούσε 
καταφύγιο στήν άστεγη ερημιά ποΰ νέκρωνε τα σω
θικά τοι\

Τό σφύριγμα τοΰ βαποριοΰ, έγγίζοντας στήν ΓΙρώ- 
τη, τόνε ξύπνησεν από τή νάρκη ποΰ ήτανε πνιγμένο, 
ό νοΰς του.

Είδε τήν ώρα. Έννιάμιση.
’Έξαλλος ξεσηκώθηκε τινάζοντας μέ τρομάρα τό 

λήθαργο, ποΰ σάν αυτόματο τόν είχε χαντακώσει στά 
δίκτυα παραλογιασμένης τηλεπάθειας.

Ή  ιδέα πως έπρεπε στις τρεις νά βρεθεί στό σπίτι 
τής Λήδας γιά τό γάμο, γιά τό γάμο ίου, σάλευε τοΰ 
νοΰ του τά θεμέλια.

Βούρκωσαν τά μάτια του στά δάκρυα κ απελπι- 
σμένος ειδε νά ξεπροβάλλει μπροστά του τό φάντα
σμα τής σατανικής ειρωνείας τοΰ γραφτοΰ, ξεσχίζον
τας τήν τελευταία στιγμή τά χρυσόπλεχτα του ονεί- 
ρατα μέ τόν στεγνό άντίλαλο τοΰ σαρκαστικού γέ- 
λοιου του.

Τό βαπόρι ξακολούθησε τό δρόμο του καί τό σι
δερένιο βογγητό τής μηχανής υπόταξε σιγα-σιγά μέ 
τή μονοτονία του τό άποκαμωμενο πνεύμα τοΰ δυ
στυχή, περιμαζεύοντάς το σέ μιάν άποφασιστικιά ατομι
κότητα.

Τοΰ φάνηκε τότε πώς τον έπλησιαζεν η αναπό
φευκτη στιγμή, ποΰ με τοση πεποίθηση προσμενε 
κ’ έβλεπεν ολοφάνερα πως δ προορισμός του πήγαινε 
νά τελειώσει εδώ κάτω. Στο εξής θά ζοΰσεν άσκοπα, 
σάν περιττό εργαλείο, άνωφελετο για κάθε σκοπό, 
ζώντας αναγκαστικά τήν άχρηστη ζωή τής σκουριάς.

Μέ τή σκέψη αυτή έννοιωθε νά βχίζει μεσα του 
ή ταπεινωμένη αξιοπρέπεια τοΰ λογικού δντος καί 
βαρειές κατάρες ξεστόμισε γιά τήν τυραννικιά Γΰχη, 
πού μέ τόση περιφρόνηση εξευτελίζει τήν αδυναμία 
τών θυμάτων της.

Ά !  Οά τ.,ς έδινε τ’ ανάλογο τής άτιμης· καί—μά 
τήν α λ ή θ ε ια  -  θάβγαινε νικητής, γλυτόνοντας μιά γιά 
πάντα άπό τά βρόχια της.

Ι Γ \

Βγήκε στήν ’Αντιγόνη μ* ενα-δυό επιβάτες, ποΰ 
κουκουλωμένοι χαθήκανε τρέχοντας μέσ’ τό πυκνό 
χιόνι ποΰ έπεφτε.

Τράβηζε κατά τό χωριό καί μπήκε σ ’ έ’να καφενείο 
γιά νά ζητήσει τό Σωτήρη τό βαρκάρη, ποΰ τό κα
λοκαίρι μίσθωνε τή βάρκα του γιά τους περιπάτους 
του μέ τή Λήδα. Τό βαπόρι θά κινούσε γιά τήν Πόλη
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μόλις κατά τις δυο άπό τήν Πρίγκηπο. ’Έπρεπε νά 
φύγει μέ κάθε μέσο.

Τοΰ εΐπανέ πως ό Σωτήρης έκείτουνταν άρρωστος 
δεκαπέντε μέρες κι’ δταν έζήτησε βάρκα γιά τήν Πύλη 
οί καλοί άνθρώποι τόνε κοιτάξανε παράξενα.

Βλέποντάς τον δμως νά παρακαλεΐ μέ δάκρυα στά 
μάτια, τόνε συμπόνεσε κάποιος καί του ύποσχέθηκε 
νά τονε πάει εκείνος μόλις θά σταματούσε τό χιόνι· 
Κάθησε κοντά στό παράθυρο, κοιτάζοντας τή μαυρι- 
σμένη τρεμούλα τής θάλασσας, πού μούγκριζ’ έξω 
θλιβερά μέ τό χιονισμένο μαστίγωμα τοΰ θολωμένου 
καιροΰ. Τοΰ έφεραν τσάϊ καί τό πήρε σιωπηλά, κοιτά
ζοντας κάθε λίγο τήν ώρα.

Πλησίαζε μεσημέρι κι δ καιρός δέν έλεγε νά καλυ
τερέψει.

’Ανήσυχος γύρισε νά δει τό βαρκάρη. ’Εκείνος 
πάλι, τοΰ έγνεψε δείχνοντάς του τόν καιρό καί βγήκεν 
έξω κάμνοντας σχήμά πως Οά ξανάρχουνιαν.

Ξανάπεσε τότε στή στωικιά του σιωπή, άφίνοντα; 
τό νοΰ του νά κυλιέται σ’ αόριστες σκέψεις.

Ι Δ ' .

’Αποκαμωμένος, κομματιαστός ό ήχος τής καμπά
νας, περνώντας μέ κόπο άνάμεσ’ ά π ’ τά παγωμένα 
βογγητά τής ατμόσφαιρας, θρηνούσε τής κόρης τόν 
χαμό.

’Έσφιξε τά δόντια του δαγκάνοντας τή θέλησή του 
καί μέ σφιγμένους γρόθους καταπιάστηκε ά π ’ τά κου
ρελιασμένα άπομεινάρια τοΰ θάρρους του γιά νά μήν 
πέσει στά νύχια τής συγκίνησης πού τονε τάραζε.

Ή  ώρα μιάμιση· κι ό καιρός ό ίδιος. Τδβλεπέ πως 
ήταν αναγκασμένος νά καρτερέψει, τό βαπόρι. Μάπελ- 
πισια χτύπησε το μέτωπο του κι αςαφνα, σα να ξυ- 
πνησε μεσ’ τό κεφάλι του καμμιά έμπνευση, έτρεξε 
στό τηλεγραφείο- έ'στειλ’ ένα μεγάλο τηλεγράφημα 
στούς γονείς του, ^παρακαλώντας τους νά μήν ανησυ
χούνε, γιατί Οά πήγαιν’ άφευκτα. Τούς συνιστοΰσε 
μονάχα νά βροΰνε κάποια πρόφαση γιά νά παρηγο
ρήσουνε τή Λήδα σάν τύχαινε ν ’ αργήσει.

Ξαλαφρωμένος, χαρούμενος σχεδόν, βγήκ’ άπ’ τό 
τηλεγραφείο- καί σά νά ήτανε βέβαιός πως θά νικοΰσε 
τήν αναποδιά τής τύχης, σκέφθηκε νά χρησιμοποιήσει 
τόν καιρό πού του έμνησκε καί πήγε νά ξουριστεί.

Τό κουρείο, ποΰ συνείθιζε νά πηγαίνει τό καλο
καίρι, ήτανε κλειστό. Θυμήθηκε τότε πως ό κουρέας 
ήταν αδελφός τής ’Αμάραντης.

Ή  ανάμνησή της, ποΰ τόσο πεισματικά τονε κυ
νηγούσε, τόνε ξαγρίεψεν αύτή τή φορά καί μ ’ από
φαση άντρίκια μπήκε σ ’ άλλο κουρείο.

Ξαπλώθηκε στήν πολυθρόνα μ ’ ανακούφιση καί 
παραδόθηκεν όλότελα στήν απόλαυση τής ελπίδας πως 
σί λίγο Οά τέλειωνε τό μαρτύριό του.

Τό πνεύμα του κουρασμένο, ά'φισ’ ελεύθερη τήν 
ορμή τους στά παρδαλά φτερουγίσματα τής φαντασία- 
του καί μέσ’ τά σύννεφα τοΰ καπνοΰ, πού γαλάζια 
χρωμάτιζαν τήν δράσή του, άναπαράστησε τή λαχταρι
στή σκηνή τοΰ παραμυθιοΰ, πού ή νεραϊδογέννητη 
κόρη παρουσιάσθηκε σάν δραμα φέρνοντάς του τήν 
άγάπη της τήν πάναγνη, πού λαμποκοποΰσε σάν τή 
δροσούλα τής αυγής πάνω στό παρθενικό τριαντάφυλλο 
τοΰ πρώτου φιλιού της.

Μονάχη της χωρίς νά τηνε καλέσει, τοΰ ειχε πέσει 
άπό τά ουράνια ή ευτυχία, σάν αποκάλυψη καί τηνε 
κράτησε δπως κρατεί κανείς τόν πρώτο λαχνό, πού 
του στέλνει ή Τύχη. Γραφτό του ήτανε. ’Ή τανε θέ
λημα τής Μοίρας νά σμίξει τή ζωή του μέ τής Λήδας 
τήν αγάπη.

Χαμογελώντας σκιρτοΰσε μέ τό γαργάλισμα τών 
ελπίδων, πού ξεσήκωναν τις λαχτάρες τις φοβισμένες 
τής ευκολόπιστης ψυχής του, δχυρόνοντας μέσα σ’ ένα 
θεόρατο φρούριο χιμαιρικών πεποιθήσεων τό άνανδρο 
θάρρος του, πού τόσους καημούς τοΰ προξενούσε μέ 
τις άπότομες λιποταξίες του.

(’Ακολουθεί τό τέλος) Ή ρ . Π ίντζας.

Π Α Ρ Α Ξ ΕΝ Α  Δ ΙΗ Γ Η Μ Α Τ Α

Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Η Δ Ο Ν Η
 ·♦— —

"Ενα τρεμούλιασμα στά χέρια. Μιά νεχηκη χ'ιο - 
μάδα στό jτρόσοπο.

Τοΰ *Ιλμα τό λαμπαδέι ιο πώμα λυγοΰσε σάν αγιο
κέρι και τά μ  αύρα και ψωιοβό/.α μάτια σκοτείνιαζε ί] 
ομίχλη τοΰ πόνον.

— “Ιλμα τί Εχει- ;
—  Σώπαινε...
"Ενα ρυτιδωμένο και πονετ.κό χέρι, χαΐδεψε τη 

μαϋρα μαλλιά πον πέφτανε μακριά στους παγτομένους 
κροτάφουc .

— 'Ίλμα, παιδί μου... ακούστηκε παρηγορητική ή 
φωνη τής μάνας.

— Σώπαινε...
Κίτρινες αναλαμπές άνάπεμπαν τά κεριά καί τό 

χλωμό φώς τους εααμνε βαΟύιερες τις σκιές μέσα στό 
κομψό σαλόνι.

— Νά ήσνχάσης... νά ξεκουραστης...
*Η  φωνή της γινότανε ζιαιακλητίκή, κ/.αι/ ιάρικη.
— Σιόπαιι ε . ..
Πνιγόταν οί λυγμοί τον μέσα στά μεταζοιιά μαξ ί- 

/.άρια και τό Αναφιλητό τόν ξεπέιαε υλύχορι ο. Ί Ι  
γριά μνρολογονσε.



44 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

— Τύ παιδί μου τύ εφαγε ό καημός... καταραμένη 
νάναι η ώρα κ ' ή στιγμή.

Παντού μουντά. Μαύρες Λιτανείες, οχήματα π α 
ράδοξα χοροπηδούσαν, χανόντανε, ξαναφαινόντανε στους 
τοίχονς άπύ την λάμψη και άπό τά χοροπηδητά τών 
υ;οτα/.ιων κεριών ποΰ άνάπεμπαν πένθιμος φλόγες...

— Μαύρη πέτρα νά τονς φάη...
— Σώπαινε...
Οί λ.νγμοι παύσαν. Τό κερένιο πρόσωπο ποΰ ό πό

νος είχε σφραγίσει με ανεξάλειπτη βούλα, φανερώθηκε 
ανάμεσα στο'νς μονντονς μπερντέδες.

— Ώ !  τό παιδάκι μου, μοΰ τό φύγανε ό/.οζών- 
τανο... ακούστηκε σπαρακτική ή φωνή τής γριάς.

Καί τά χέρια της σφίγγανε με παραφορά τό άδυνα- 
τισμένο κεφάλι.

— Νά τήν ξεχάσης άφοΰ σε γέλ.ασε. Νά βρής άλλη. 
Σε τυραιrovat χρόνια. Νά τήν ξεχάπί/ς.

— θά  τήν ξεχάσω... ’Απόψε...
"Ενα χαρωπό φώς φανερώθηκε μέσα στά σβυ- 

ομένα τής γριάς μάτια.
— -Va ϊήν ξεχάσης... κορίτσια γιά σένα... ενα σω

ρό... παιδί μον...
"Ενα φιλί ζέστανε τό παγωμένο μέτωπο κενα δά- 

κρυο κνλισε άπό τά μάτια τής μάνας.
— Τύ παιδάκι μον... μικρό μου...
Τά κοκκαλιάρικα χέρια σφίγγανε τύ λαιμό, τό πρό

σωπο, χαϊδεύανε τά μαλλιά, τά ψηλ.αφονοανε...
— Παιδάκι μον...
Σβοΰσαν ενα, ενα τά κεριά κ ’ οί καπνοί μεγαλήτε- 

ροι, οί φλόγες υψηλότερες, άγωνιούσανε στά ασημένια 
καντΰέρια. Σ ιήν αγριάδα ποΰ άπλονόταν δλόγυριι, ή 
φωνή τοΰ ’Ίλμα νψονόταν υπόκωφη μέσα άπό τά 
στήθια τής μάνας ποΰ ξεκουραζόταν τό άδύιατο κε
φάλι.

— θ ά  τήν ξεχάσω... θά ιήν ξεχάσω...

*
* *

— ’Ετσι, ετσι σφικτά. Τό στόμα σου... άκόμα, 
άκόμα...

Φευγαλέα εκεί μέσα δλα. Σώματα γυμνά ποΰ καϊαν 
άπο λαχτάρα' μάτια λ.άγνα. Ί Ι  'Ηδονή χυμένη σε 
σάρκα σπαρταριστή. Χείμαρρος μεθυσιού ποΰ προ
στάτευε ή θεά Αφροδίτη και παραφύλαγε ό Θάνα
τος...

Μιά, μιά, υδαλίσκες πηγαινοερχότανε με ρνθμικό 
περπάτημα. Στά μιαόγνμνα κορμιά τονς ή ζωή εσφιζε 
σέ δυνατούς χυμούς. Καί οί παραλνμένοι εδώ μέσα 
ερχόντανε νά βροΰν τήν ευτυχία καί τύ θάνατο.

— "Ετσι, ετσι σφιγκτά. Τύ στόμα σου... άκόμα 
άκόμα...

Ύψονόταν καί χανότανε στήν Λτέ).ειωτη καί μ ν ·  
ϋική σάλα ή τρεμουλιαστή φωνή τοΰ ”7λμα.

— Φασονλίκο μου... μπεμπέκο μου... χά, χά, χά!  
Τί άατηος ποΰ είσαι...

’Ακόμα...
Λνγωμένα μάτια πού τύν κοιτάζανε με αναίδεια. 

'Ολόγυμνο κορμί ποΰ τύ μεθούσε ή μυρωδιά τής σάρ
κας καί τοϋ κρασιού.

— 5Εδώ, φέρτε, εγώ κερνώ. Ζήτω ή Κλεοπά
τρα ! Ε β ίβ α ! Τύ γελοίο τού ”Ιλμα γέμιζε ιή σάλα. 
Καγχασμοί τάραζαν τήν ησυχία καί άνακατονότανε με 
τούς άναστενά γμούς, με τά φιλιά, τά χτυπήματα τών 
ποτηριών...

— ’Εβίβα!...
Τά ήλ.εκτρικά τύφλωναν.

Ζήτω ό ”Ιλμας!
Ζήτο) ω ω ω!
Χ ά ! χά! χα χα α α α... άκουότανε σιγανύ, 

σπαρταριστύ τύ γέλοιο τής Κλεοπάτρας.
Τά χέρια τοΰ ’Ίλμα  σφίγγαν τή μέση της.

Με πονεΐς, κάτσε φρόνιμα... τρελλόπαιδο...
Καί τά χέρια της παίζοντας κτυπούσαν το πρό

σωπό το ι...
Οί κρυσταλλένιοι καθρέφτες καθρεφτίζανε σνμ- 

πλέγματα αοεμνα κ ι’ ό άέρης μολύνοταν άπύ βακχικά 
τραγούδια...

*
* *

Θά πεθάνης... φτάνει.
"Ενα σώμα σπαρταριστύ μπροστά του τόνε σάρ

καζε.
—  ’Ακόμα... άκόμα...
’Ακουότανε στήν έρημη σά/.α παρακλητική ή φωνή 

τού ’Ίλμα .
Είσαι β/.άκας... πήγαι··ε νά κοιμηθής...
’Ακόμα... άκόμα...

Μισόγυμνες γυναίκες, με λ.άγ> α μάτια βαμμένα, 
συγύριζαν.

Ό  κατνύς ποΰ βγάζαν οί λεβάντες καίγοντας σε 
ασημένια θυμιατά, άνέβαινε ακίνητος στύ ταβάνι, θ υ 
σία στύ βωμύ τοΰ Βάκχον καί τής ’Αφροδίτης.

Κλεοπάτρα μου... βγήκε ενα μουγκρητύ άπύ 
τ ’ άφρισμένα χείλια ποΰ φαρμάκωσε τύ πιοτί κ ι’ ό 
σπαραγμός...

■— Θά πεθάνης, β/.άκα...
— ’Ακόμα... κάποιος ήχος ασθενικός τάραξε τύ φρον 

φροΰ τών μεταξωτών..........................................................
• · · * * · · · « · |
Ί Ι  ησυχία ποΰ πλάκωσε δεν αφινε ν ’ άκούονται 

παρά μόνον, αναστεναγμοί, κ’ οί καθρέφτες άντικα- 
τώπτρίζαν ενα ακίνητο σύμπλεγμα καί σκιές θεραπαι
νίδων ποΰ χανόταν περπατώντας ρυθμικά σέ άτέλειωια 
βάθη μεταξωτών καί βελούδων...

Αύγουστος Πέτρος Νεβάδας.
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ΛΙΙΜΟΤΙΚΛ Τ Ο Ϊ ΛΙΘΙΟϊ Χ ΙΟ Ϊ
(α νέκδο τα )

Οί Κονραάροι.
Π αναγιά  Βατούσαινα ποϋ στέκεσαι στά όρη,
Ή ρ τα ν  καί σέ κουρσέψανε τών καραβιών ο ί Μ ώροι.
Π ώ ς δέν τούς έκοντάρευες νά παν κονταρεμένοι,
Μόνο τούς έκαμάρωνες καί παν καμαρωμένοι.

Ή  κοπέλα.
Ινάτω στοΰ π απά  τή βρύση 
Π ά  ή κόρη νά  γιομίστι,
Π ά  άγάς νά  τή  φιλήση.
— «Σύρε, κόρη, τή  σαγιά σου 
μή μαγαριστχ) ή ποδιά  σου».
— < Κι’ ά  μαγαριστή ή ποδιά  μου 
τ ί σέ κόφτει σέν’ αγά  μου;*
«Κόφτει [ΐε καί π α σ χ /ιά ρ ω
’Λ χηρέψης νά σέ πάρω».
— «Κάλλια νά  σέ φ ΰ  τό φ ίδ ι 
Π α ρ ’ αύτό πούπες νά γ ίν η ».

Ή  σκοτω μένη.

— Βρέ Μ ανώλη, βρέ λεβέντη, βρέ καλόν παιδί,
'Ο μορφη γυναίκαν ποχεις ρούσιαν καί ξαθή.
—Π οΰ τήν ηΰρες, ποΰ τή ξέρεις, βρέ γιανίτσαρε ;
— Μές στόν σκιρμπαξέ τήν έΐδα καί σεριάνιζε,
Πασουμά φακιόλι φόρείε, κεντητό βρακί.
Ό  Μ ανώλης μεθυσμένος καί τό  π ίστεψ ’ ό καμένος 
Τ ό βραδί πάει στύ σπίτι καί τή σκότωσε.
Τό ταχύ σάν έσηκώΟη τό μετάνοιωσε.
■—Σήκω πάπια , σήκω χήνα, σήκω λεμονιάς κλαδί- 
Ν ά σέ δισΰν τά  παλληκάρια νά  μαραίνονται,
Νά σέ δώ  κ’ εγώ  ύ καμένος καί νά χαίρομαι.

Ή  'θολωποταμούσαινα.

Μιά Οολοποταμουσαινα, μ ιά  μυλωνά γυναίκα.
Μετάξιν κλώ θει κ ι’ άνελεΐ σύρμαν τό μασουρίζει.
Στούς ουρανούς τό διάζετο, στους κάμπους τό τυλίξει,
Ε ίς τούς άφρούς τής θάλασσας πά τό περαματίση.
Καί τό  παιδίν τήν άρωτά : Μ άνα ν ' είνταν ποΰ κάμνεις ,- 
— Έ σόν γιέ μου, ποκάμισον καί τοΰ κυροΰ σου ζώνη 
Καί τοϋ μικροΰ μας τοϋ παιδιοΰ μικρόν ποκαμισάκι- 
Έ β γα λ λ ε  τό λαζάκιν της, ήσφαξεν τύ παιδίν της 
Τό σηκωτάκιν του ή βγάλε τοϋ μάγειρα τό πάει 
Κ ’ έφτά νεράκια τδπλυνεν ,τύ  α ίμ α  δέ σταλάρζει.
Κ ι’ ύ άντρας της τήν άρω τά: Κ αί ποΰναι τό π α ιδ ί μου;
— Κάτσε νά φάς, κάτσε ν ά π ιή ς , κάστε νά τραγουδήσης- 
Κ ι’ όπου καί άν ε ίν ’ καί τό παιδί, τώ ρα, τώ ρα  πλακόνει.
— "Αν είσαι σκύλλος φάγε με κ ι’ οχτρός μαγάρισέ με,
Αν ε ΐσ ’ έσύ πατέρας μου, σκύψε καί φίλησέ με.

Έ κ  τής Συλλογή; Γ . Σ φ α κ ια ν ο ν

Π Α Ρ Ο ΙΜ ΙΕ Σ
Ε ίνα ι καλή κ ’ ή  προξενιά, μ ’ άγάπησε καί πάρε.

Γέρο, τή ν ιά  μήν τήν ξυπνάς, σκέψου τί ί)ά  τήν κάμης.

Τ ρίζουν τά  ξύλα τού σκεποΰ; τύ  βουλιαγμό καρτέρα.
τής ανλλογής Θ. Κ ατραπάνης.

Ο Ι  Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Τ Ο Γ  Ν Ι Τ Σ Ε

4

Ή  βα-θειά στείρωση  τοΰ δέκατου ενάτου αίώνος. 
Δέν έχω ποτέ συναντήσει άνθριοπο ποΰ νά έφερεν 
αληθινά ενα καινούριο ιδεώδες. Είναι ύ χαρακτήρας 
τής Γερμανικής μουσικής, ποΰ μ ’ έκανε πιο πολυ νά 
έλπίζω . 'Ένας τύπο ς π ιο  δννατός  οΛου θά δένον
ταν συνθετικά οί δυνάμεις μας—αύτή ειταν ή δοξα
σία μου.

Πρωτοθωρώντας τα δλα είναι παρακμή. Πρέπει νά 
διευθύνουμε τήν καταστροφή μέ έ'ναν τέτοιο τρόπο, 
ποΰ νά κάνη δυνατήν, γιά τους πιο δυνατούς, μία και
νούρια μορφή ύπαρξης.

5

Ή  ηθική διάλυση φέρνει, στις πραχτικές συνέ- 
πειές της, στόν ατομικό άνθρωπο, επίσης καί στή δι
αίρεση τοΰ ατόμου σέ πολλαπλότητες — κυμάτισμα 
απόλυτο.

Γ ι’ αύτό, περισσότερο παρά ποτέ, ενας σκοπός εί
ναι αναγκαίος καί μία αγάπη, μία καινούρια  αγάπη.

6
«'Όσον καιρό ή ηθική σας κρέμονταν επάνω άπό 

τό κεφάλι μου, άνάπνεα σάν κάποιος ποΰ πνίγεται.
Ά πό  τότε χρειάσθηκε νά στραγγαλίσω τό φεΐδι 

αύτό. ’Ήθελα νά ζήσω, γ ι ’ αυτό ήθελα νά πεθάνω».

7

Ε νόσω  θά πρέπη νά ενεργή άκόμη κανείς, δηλαδή 
ενόσω θά κυβερνά, δέν θά ύπάρχη άκόμα σύνθεση (ή 
έξά λειψ η  τοΰ ήθικοΰ ανθρώπου). Ν ά μήν  μπορη νά 
κάνη κανείς άλλοιώτικα. Τά ένοτικτα κα! τό λογικό 
ποΰ κυβερνά δέν μπορούν άλλοιώς νά πάιε παρά πέ
ρα άπό τό σκοπό' Ν ’ άπολαβαίνης τόν εαυτό σου στή 
δράση

8
Ό λο ι τους δέν θέλουν νά κουβαλούν τό φορτίο εκεί

νου ποΰ δέν διατάζεται’ κάνουν δμως τό πιο δύσκολο 
πράγμα δταν τούς τό διατάζεις.

Δ. Π αλάσας

—  — ----

Ε Π ΙΓ Ρ Α Μ Μ Α
Σ ε κ ά π ο ιο ν  ελλα νο δ ίκ η  δ ρ α μ α τ ικ ο ύ  άγώ νος.

Έ σ ύ , π ’ άπό  τά  χέρια  σου δέ βγήκε ο ΰ ι’ ένα δράμα  σώο, 
γ ιατ ί παντού μιά  υπογραμμή έτυχε νάναι ξεχασμένη, 
πές μου καί το ύ το : όταν σοΰ ποΰν, μέ τό  συμπάθιο , πούσαι ζφ ο , 
τό  θέλεις σκέτο να στό π οΰν , γ ιά  μ ’ υ π ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν η  ;

"Ομηρος Μ πκκές.
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ΓΝΩΜΑΙ  ΚΑΙ ΙΔΕΑΙ

Οί λόγιο ι μας.

Ό  'Εξεταστής. Πώς βλέπετε τήν πορείαν τοΰ δρά
ματός μας;

Ό  Π αρατηρητής. Τό όραμα είς την πόλ'.ν μας δέν 
έκαλλιεργήθη ακόμη σοβαρώς. Καί είς αύτήν άκόμη τήν 
Ελλάδα εύρίσκεται είς τά σπάργανα, 'Ύστερα άπό τάς 
εκατοντάδας τών τραγωδιών, δραμάτων καί κωμωδιών, 
ποΰ έγεννήΟησαν κατά τά μέσα καί τά τέλη τού παρελ
θόντος αίώνος καί ποϋ δέν ήσαν τίποτε άλλο παρά θε
ματογραφία-., έφάνη είς τάς άρχά; τοΰ αίώνος αύτοΰ κά
ποιος σπινθήρ μέ τά έργα τοΰ Χόρν, τοΰ Χρηστομάνου, 
τοΰ Μελί, δ όποιος σπινθήρ υπόσχεται καί θά ειμεθα 
βέβαιοι δτι ταχέως θά εΐχομεν λαμπράν δραματικήν ερ
γασίαν. έάν οέν έβλέπομεν τό άθηναϊκόν κοινόν νά εν
θουσιάζεται με τά μετριώτατα δημιουργήματα τοΰ Ξενο- 
πούλου, τοΰ Τσοκοπούλου καί δλης τής άλλης βιομηχα
νικής σειράς τών ’Αθηναίων δραματογράφων. Πώς θέλε
τε λοιπόν νά έχωμεν έοώ -καλήν παραγωγήν. Τόν δρό
μον ποΰ έλαβον οί ολίγοι γράψαντες οράματα είς τήν 
πόλιν μας. είναι τοιοΰτος, ώστε δέν μάς δίδει τήν ελπί
δα δτι ταχέως θά δημιουργηθοΰν άξιόλογα έργα.

Ό  Έ ξετ. Καί δμω: υπάρχει κάποια κίνησις. Είς 
τους δραματικούς διαγωνισμούς τοΰ Συλλόγου εστάλη - 
σαν τόσα δράματα.

Ό  Παρ. Καί ήμποροΰν νά σταλοΰν άκόμη πολλά, 
άλλ’ αύτά δέν ήμπορεΐ νά λογαριασθοΰν ώς παραγωγή 
δραματική. Έ κ  τών λαβόντων μέρος είς τούς διαγωνι
σμούς αύτούς πόσοι είναι οί λόγιοι; Τοΰτο στραβά κου
τσά άπεδείχΟη άπό τάς εκθέσεις τών εισηγητών.

"Ο Έ ξετ .  Πώς κρίνετε τόν -/. Φυτίλη ;
Ό  Παρ Είναι ένας διακεκριμένος λόγιος, ό όποιος 

προσεπάθησε να κάμη κάτι, σοβαρώς δμως δέν επέτυχε. 
Οί χαρακτήρές του είναι άμελέ-ητοι καί άπελέκητοι, 
πολλάς φοράς γρονθοκοποΰνται μέ τόν έαυτόν των, δέν 
έχουν τήν πρέπουσα·/ όμογένειαν. θαρρεί κανείς πώς ό 
Φυτίλης ήθέλησε νά κατασκευάσω μωσαϊκά άπό διάφορα 
αισθήματα, άπό διαφόρους ιδιοσυγκρασίας, άπό διάφορον 
αίμα. Αί υποθέσεις του είναι καλαί, άλλ’ αί ί)·εωρίαι του 
πίπτουν εύθύς έξ άρχής. Ούτε μέ τήν θεωρίαν τοΰ «Δί
χως ακρογιάλι» μας λέγει μίαν άλήθειαν, ούτε μέ τήν 
τή; «Νίτσας» μας παρουσιάζει τίποτε ύγιές. Τό τελειό- 
τερόν του έργον είναι τό «Χτισμένο στόν άμμο», δσον 
καί άν βιάζεται ό συγγραφεϋς νά καταρρίψη μίαν κοι
νωνικήν άρχήν, πολύ ριζωμένην είς τήν κοινωνίαν τήν 
ίδικήν μας καί άκόμη είς δλας τάς κοινωνίας τοΰ κό
σμου. Τήν άρχήν τοΰ γάμου. Έ ν τούτοις δ κ. Φυτίλης 
είναι ενας άπό τούς λογίους μας εκείνους, οί όποιοι είρ- 
γάσθησαν μέ καλήν θέλησιν καί προσεπάθησαν μέ τά 
δυνατά τους νά άνυψώσουν τήν φιλολογίαν μας. Είς κρι-

τικάς δέ γραφείσας καί έδώ καί είς τάς Αθήνας έπηνέ- 
θη αρκετά τό έργον του, τό όποιον άν εις ποιοτητα δέν 
άνέρχεται είς ζηλευτόν σημεΐον, είναι δμω; κάτι είς πο
σότητα. Είμαι τής γνώμης δτι άν ό κ. Φυτίλης έπιχει- 
ροΰσε νά γράψη ενα όραμα ομαλόν, βασισμένο·/ εις τήν 
ζωήν μας καί ειλημμένο'/ άπό αύτήν, χωρίς νά έπηρεα- 
σΟή άπό τολμηράς φιλοσοφικάς θεωρίας, ϊ)·ά έπετύγχα- 
νε. ΙΙρό πάντων πρέπει νά προσέςη είς τήν άλήθειαν 
τών χαρακτήρων.

‘Ο Έ ξετ. Ό  κ. Φυτίλης έγραψε καί ποιήματα.
Ό  Παρ. Τά όποια ήμπορώ νά σάς βεβαιώσω, δέν 

είναι παρά μόνον μέτρια. Καί εις αύτά πολλας φοράς 
έδωσε μίαν φιλοσοφικήν πνοήν, ή όποια δέν ήμποροΰσε 
παρά νά φέρτ; είς αποτυχίαν.

Ό  Έ ξετ. 'ί2ς διηγηματογράφον;
‘Ο Παρ. Τόν κρίνω καλήτερον καί τοΰ δραματο- 

γράφου καί τοΰ ποιητοΰ. Εχει γράψει ολίγα δυστυχώς 
διηγήματα, τά όπ:ϊα τιμούν καί τόν συγγραφέα των καί 
τήν μικράν μας φιλολογίαν. Διακρίνονται διά τάς ωραίας 
ύποθέσεις των καί διά τήν έπιγραματικήν των φράσιν.
'Π τέχνη των είναι ύγιής καί περικλείει μέσα της ένα 
δυνατόν ατομισμόν. Ά λλ’ ώς θά ξεύρετε. ό κ. Φυτίλης 
δεν έδρασε μόνον ώ; ουγγραφεύς είς τήν πόλιν μας. Μιά 
φορά, στά 1907 θαρρώ, μαζί μέ άλλους λογίους, τόν 
Λ. Φωτεινό, Ροντάκη, ΆκροΘαλασσίτη Γεωργιάδη καί 
τόν ΙΙχνταζή, είχε ιδρύσει ενα λογοτεχνικόν σωματεΐον, 
είς τό όποιον προσήλθον ώς μέλη καί ό Ά γ. Σημηριώ- 
της, ό Μελαχρινός, ό Άμουργιαν;ς καί ή κ. Σοφία Σπα- 
νούδη. Τό σωματεΐον αύτό ποΰ έτύπωσε καί καταστα
τικόν είχεν ώ; σκοπόν τήν έςάπλωσιν τής φιλολογίας 
καί τήν άνάδειξιν αυτής. Λιότι τά μελη τής Ιεχνης 
αύτός ήτο ό τίτλος τοΰ σωματείου — ένόμζα/ δτι είς ένα 
έθνος οι ον διαδίδεται καί μεγαλύνεται ή λογοτεχνία, τό
σον καί τό έθνος τοΰτο κρατύνεται. Ό  σκοπός λοιπόν ήτο 
φιλολογικό; καί έΟνικός. 'Π ένωσις τής Γερμανίας οφεί
λεται είς τόν Ι’καΐτε, τόν Σίλλερ καί τούς λοιπούς ποιη- 
τάς, καθώς είπέ ποτε ό κ. Τυχάρης.

Ό  Έ ξ ετ .  ’Αναφέρατε τό δνομα τοΰ κ. Τυχάρη 
καί ένεθυμήθην δτι εις τόν πεμπτον τόμον τών «Ρόδων 
καί Μήλων» ό διαπρεπής γλωσσολόγος καταφερεται 
έναντίον τή; Τέχνης.

'Ο  ΙΤαρ. Τό ένθυμοΰμαι. Είς τό ζήτημα τής γλώσ- ^  
σης άμριόολία δέν χωρεΐ δτι ό κ. Ίυχάρης είχε τό δί
καιον πρός τό μέρος του, άλλ’ είς ένα σημεΐον άπατάταί 
πέρα ώς πέρα. Έχαρακτήρισε τό σωματεΐον, τοΰ οποίου 
πρόεδρος ήτο ό κ. Φυτίλης ώς ίδρυθέν- έπίτηδες διά νά 
άντιπολιτευθή τό Άδελφάτον. τοΰ όποιου πρόεδρος ήτο δ 
κ. Φωτιάδης. Αύτό δέν είναι αλήθεια. Άπόοειξις δτι είς 
τήν Τέχνην ύπήρχε καί ένα μέλος, τό όποιον ήτο καί μέ
λος τοΰ ’Αδελφάτου. ’Εκτός τούτου τοΰ ’Αδελφάτου ό 
σκοπός ήτο καθαρός γλωσσικός καί αί ένέργειαί του έξε- 
τείνοντο έπί γλωσσικοΰ εδάφους, ένώ δ σκοπός τής Τέ-
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Χνιϊ* ήτο καθαρώς λογοτεχνικός. Δέν ήτο πραγματικώς 
σωματιΐον, άλλ ένας όμιλος λογίων. οί όποιοι έσυνάζον- 
το κάθε Πέμπτην είς τό σαλόνι τοΰ κ. Φυτίλη καί άνεγί- 
νωσκον τά δημιουργήματά των καί συνεζήτουν έπί φιλο
λογικών καί φιλοσοφικών θεμάτων. ’Εκεί είς τό ώραΐον 
σαλόνι τοΰ κ. Φυτίλη άνέγνωσε ποιήματα ό Α· Σημη- 
τ·ωτη„ στίχου; άπό τάς «ΙΙαραλλαγάς» ό Πορφυρογέν
νητος, ό ΆκροΘαλασσίτη ς διηγήματα ό Ροντάκη;, ό Φω
τεινός, ό Γεωργιάοης, μίαν κωμωδίαν, «Τό παλιάμπελο» 
καί ένα δράμα ό κ. Φυτίλης, τά όποια δλα σχεδόν κα
τόπιν έδημοσιεύθησαν καί πολλά ές αύτών έκρίθηιαν ώς 
έργα τέχνης.

Ο Έ ξ ε τ .— Καί τό σωματεΐον αύτό διελύθη:
Ό  Π αρ.— Διελύθη σιωπηλώς, τά μέλη του δηλαδή 

GiV συνέρχονται πλέον. Αύτή είναι ή τύχη δλων τών 
ώραιων έργων ποΰ γεννώνται είς τήν άμουσον αύτήν 
πόλιν.

Ο Έ ξ ε τ .—Ό  κ. Αυμπουσάκης δέν έκαμε τίποτε : 
Ο Παρ. -Ίό δράμά του «Τό τίμιο σπίτι» έκρίθη 

ώς άτυχες. Ια  οιηγηματά του βέβαια εύρίσκονται είς 
καλήτερον έδαφος, έντούτοις καί αύτά δέν ήμποροΰν νά

όνομασθοΰν έργα τέχνης. Αύτό δμω; δέν θά εΓπη δτι ό 
κ. Λυμπουσάκης οέν ήμπορεΐ αδριον νά μά; παρουσιάσω 
οιαμαντακια. I α διαμαντια βγαίνουν μέσα άπό τά χώ
ματα καί τάς πέτρας.

Ο Εξετ. -Καί ό 1’εωργιάδης έκαμε ένα δράμα, τό 
όποιον έόημοσίευσε πρό πενταετίας είς τόν «Χουμά» 
Φέρει τόν τίτλον νομίζω «Κάτω άπ’ τήν δψη».

Ο Π αρ .— Γό ένθυμοΰμαι. 'Ο κ. Τυχάρης είς μίαν 
σημειωσιν τών «Ρόδων καί Μήλων» τό ώνόμασε «ώραΐον 
έργον». Καί άλλοι τό έκριναν εύνοϊκώς. Κατ’ εμέ έχε: 
κάποιαν αξίαν ριχμένη έδώ κα! έκε\ Πολλάς άληθ-ίας 
συναντά ό αναγνώστης συχνά, ή θεωρία του μάλιστα, ή 
όποια είναι καί ή βάσις τοΰ έργου είναι πολλή ορθή. ’Ey 
τούτοις ώς σύνολον πίπτει. ’Αλλως τε καί ό ίδιος ό Γεωρ- 
γιάδης, τό άπεκήρυξεν ήδη.

Ό  Έ ξ ε τ .—'Ο κ. Καλεύρας :
Ό  Παρ. Ο κ. Καλεύρας καθώς καί μερικοί άκό

μη άλλοι, έπεχείρησαν νά γράψουν δράματα, είχον δ/]λ. 
τήν καλήν θέλησιν. Δέν πταίουν αύτοί έάν δέν έπίτυ/αν. 
Μήπως δλοι επιτυγχάνουν;

Γιάννος Γ αρμπής.

Ι Δ Ι Κ Α  Μ Α Σ  Κ Α Ι  Ξ Ε Ν Α

« Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Η Σ ΙΣ  Τ Η Σ  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ  Ε Υ ΡΩ Π Η Σ »

Ε(ς ενα ουνατό πρόλογο τοϋ νέου του έργου « Έ π ισ κ ό - 
πησ ι; τής πνευμα τική ; Ε ύ ρ ώ π .ς · ,  ό κ . ’Λ λμπέρ Ρ έτζιο  
ξεχωρίζει τά ; διάφορου; φιλολογικάς σ χολά ; καί παραδέχεται 
ο·:: μόνον ο· πολΰ μεγάλοι συγγράφει; όπως ό 'Ό μηρος, ό 
Β ιργιλιος, ό Δ άνϊης, ό Σερβάντες, ό Ι’κα ϊτε, ό Μπα.'ρές 
δεν ανήκουν εί; καμμίαν, διότι τό εργον τ ο ν  δεν ε / έ ι  opea 
και είναι αύτή αϋτη ή ενσάρκωσες τ ί ,;  ζω ής.

Ο κ . Ρέτζιο  όμιλε: έπειτα  εύφήμως περί τοϋ λεπτοϋ καί 
μ= μεγάλη πνοή έργου τοϋ Μ εχλιόρ οε Ρ ο γ κ ί, π ε ;ί  τοϋ 
μεγάλουργήματος τοϋ Μ παρρίς, καί γρά φ ει. προ κειμένου 
*.ερι ο ής Ρωσσικής Φ ιλολογίας ότι αυτή ;νσαρκώνεται είς 
το “ , ocοιττον τοΰ Γκο^κυ. όαιοαλώδη; καί πολυκύμαντος.

Ο κ. Ζοάν Μποζερ Εινα>. κατά τόν Γάλλον κριτικόν. ό 
εθνικός. μυΟιοτοριογράφος τή ;  Ν ο ρ β .γ ια ; καί ή Ά γγλοσ α - 
ςω νογείμανική φιλολογία έκτος τοϋ Κ ίπ λ ιγκ  καί τοϋ Χάου- 
~ Ταν δέν εχει νά έπιοεί'ςν, άλλους πρώτης γρα μμ ή; ά ο τέ - 
f a ; .  Σ τή ν  ’Ισπανία γίνεται μ .γ ά λ η  ζύμοισις Π ·ρί ',ούς 
Περεζ Κ αλντό; καί Μ τλά ίκ ο  Ί μ π α ν ίζ  μ;ά ο’α λ ε /τ ή  π εν τά ; 
οπ-.τελεί [τή ν  χρ/μαν τή ;  φ ιλ 'λ ο γ ίις .  Ό  Περέντα, ό Ν τ ι-  
σ ιντα , ό Ορτεγκα Μ ουνιλλα, ό γλυκύτατος 'ίούνα ]»α λ έ f α 
ο IU /,άγκυ. II Ιτα λ ία  ήμπορεΐ νά ΰπερηφανεύετει οτί  έν 
τ<;» προ(.<ι'ιπω τοϋ Βιτσέντσο Μορέλλο έ /ε :  έ α τω ν φ-λε- 
λεοΟερωτέρων καί ειλικρινέστερων κριτικώ ν. Οί π ο ιι,τα ί της 
ε : .ε  τοΰ έμμετρου εί'τε τοϋ π εζο ϊ λόγου είναι άρκετοί Ό  
Ντανούντσιο ε ';  τήν κορυφήν, έπε·.τα ό Σεκάρ-.τι, ό Σαν- 
τοάκ μο, ό Λόρ-α, ή κυρία Μ ελαγκάρη.

II νεω τέία  'Ε λ λ η ν ικ ή  ψ υχή  καθρεφτίζεται κατά τόί- 
κ · 1’ετζ'Ο ε ;; το εργον του Έ λλν,νος ο. μοσιογράεου ις, 
Σακελλαριου. Ε ίς τά  άρθρα του τά  φιλολογικά, τά  πολι- 
τ!κ α Γ τά  κοινωνικά έπεοεί',ε οπανια yaricp.aTa ουγγ^α^ικοί 
ταλάντου, ΰορατικότητος καί ούαισ&ησία;. Έ γεν.ήΟ η τώ 
18·'ι(ι στήν Κάλυμνον, καί τή  ΰποστηοίςη τοϋ π ατρα ρ /ον  
’Ιεροσολύμων Ν ικοδήμου έ ; τ λ ίε —-μετά λαμπράς οπουοάς—· 
νομικό: από τό Εθνικόν Π ανεπιστήμ ιον. Ώ ;  α ντα π ο κ ρ ιτή  
τοϋ «Νεολογου» τής πόλεως μα ; καί ώς ουντάκτης το* 
«Νεολόγου» Πατρών έπέοειςε τά ; αϋτάς λογοτεχν ικά ; άρε- 
τάς κα! βα ίύ τη τα  κριτικήν. Τόν έ:ετίμ·.οο.ν π ε :ιε α ·ε ί ;  τή ; 
νεωτερας Έ λ λ ά ο ο ; άνδρες. Οί Κουμουνοοϋιο;; οί ΐ!-ρναρδά- 
κα:, ot Λ εληγιώργα; καί ό μ ίγ α ;  Τρ·.κούπ·ης. Ε ί;  ota ’έγρα
ψε ίοώ  καί έκεί πάλλε! ή εύγενή; ψ υχή τής Έ λ λ ά ο ο ;. 
Δ ια ίλ ΐπ έ ' κανείς τά  όνε era τη ς, τα ; τάσεις τη ς, '.άς όρ- 
μάς της.

II φιλολογική ζύμωι e; τή ;  ν ίο ιτ ίία ;  Έ λλάοο ; προ/ι·»· 
ρ ε ί άλματικώ ς.

Τ ήν σ τ ιγ μ ή  οέ κατά τήν όποιαν οί περισοιτεροβ τώ» 
νεωτερων Ε λλήνω ν λογιών Οά άποτινάςουν τήν Γε-’.κή* 
έπιοραοιν και Οά όρυοΟοϋν τήν εμπνευοίν των άπό τή» 
ακένω τη π η γή  τοϋ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ , τότε (.ά άναλάμψονν π ;αν- 
μ ατικώ ς μεγάλα  έργα Ί Ι  Ε λ λ ά ς  είναι αϊωνία" άργά ·/ 
γλήγω ρα Οά γε ίν /j πάλιν  τό προσκύνημα τή ς πεζής Ε υ
ρώπης.

Π Ί ο υ 'κ ία  άπό τοΟ 1 SliO άκόμη ή ρ /ισ ε  νά κι είτ*· 
και rt φ ιλολογική παρα γω γή  της οέν είναι ευκαταφρόνητας^
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* 0  Σινασσή εινα: ex τών νεωτέρων, ό πρώτος τγ,ς καλός 
ουγγραφεύς. ’Έ π ε ιτ α  έ ίχ ε το ι μ ιά  σε tea καλών λογιώ ν. Ό  
Ά μ π το υ λ λ ά χ  Χ α μ ίτ  Βέης, & Μουαλϊ{/- Ν α τζ ι, ό Μ εντούχ, 
ό ΙΜεχμέτ ’»■ μ-ίν, ό Έ κ ρ έμ  βέης και ή Ναγκιάρ χα .ο ύμ , 
οϊτινες αποτελούν εκλεκτήν πλειάδα προοδευτικήν αξίαν, π ά -  
οης ένΟβρρύνσεως.

•ΤΟ ΠΤΩΜΑ»
Μίοσεχώς άναδιβάζεται είς τήν σκΥ,νήν εν Πετρουπόλει 

εν ανέκδοτον όραμα tcCi Λέοντος Τολστόη μέ τόν τίτλον «.Τό 
πτώμ.α». Ί Ι  ^πόΟεσίς του εινα·. παρμένη άπό τν,ν ζωήν, 
καθώς ολα τά  εργα τοΰ μεγάλου συγγραφέως. Προκειτα'· 
περί μιάς δίκΥ,ς έπ ί δ ιγα μ ία . "Ενας άριστοκράτν,ς μέθυσος 
καί παραλυμένος πείθει τήν γυναίκα του, τήν  οποίαν α γ α τ α , 
νά χωρισΟή ά π- αυτόν καί νά ύπανδρευ6Ϋ, άλλον, μετά  τ ο ί  
οποίου ν ά γ ίν /j ευ τυχή ς. Τ ής στέλλει μίαν αποχαιρετιστήριο·/ 
επ ιστολήν, άναγγέλλω ν είς αύτήν ο~t έγκαταλείπει τήν 
ζωήν έκουσίως. Ί Ι  αστυνομία όμως είδοποιηΟεισα διά τής 
επιστολής τούτης ολως τυ χα ίω ς, έσπευεεν είς τήν οχ Ιην 
τοΰ π ο τα μ ο ί, όπου Οά έπνίγετο  καί ενρε αίαν Ινδυμασίαν 
καί άνείλκυσεν ενα γυμνόν π τώ μ α . ’Αμφιβολία περί τής 
ταύτότΥ,τος τον πνιγέντος οέν υπήρχε. Κ αί οίίτω ή σύζυγος 
του έλαβεν επίσημον βεβαίωσιν τή ς •/χρείας της καί ολίγον 
άργότερον ϋπανδρεύΟη μ ’ ενα πλούσιον βιομήχανον. Μ ετά Tt- 
νας μήνας όμως συλλομβάνεται κάποιος, ό όποιος οιετεινετο 
OTt ήτο ό πρώτος ούζυγος τή ς γυναικός τον βιομηχάνου. 
Κ αί τά  πράγματα διασαοίζονται καί έγερΟείσης δίκης εναν

τίον τοΰ βιομηχάνου, τ'ί,ς συζύγου καί τοΰ νομισΟέντος οτι 
έπ ν ίγη , καταδικάζονται όλοι, αλλά τοίς δίδεται αύτοκρατο- 
t ’-κή χάρ ις . Α υτή  είναι ή υπόδεσις τοΰ νέου δράματος τοΰ 
Τ ο λ ο τό ϊ, τήν όποιαν οντος κατά  πρώτον ήκουσεν εις τό 
οικαοτήριον τής Μόσχας, κατόπιν όμως έμαθε τάς λ επτο μ έ
ρειας απο τόν ίδιον ήρωά του, τόν πα 'αλυμένον αριστοκρατ7(ν.

'Γό δράμα έκτυλίοσεται απλώ ς καί λαμβάνει χώραν μ ε 
τά  ΰ άριστοκ;α .ώ ν. Ί Ι  παραλυμένη ζωή ζωγραφίζεται με τά 
ου- ατο .τε;α  χρώ ματα .

«ΑΝΤΑΜΥΝΑ»
Μέ τόν τίτλον αυτόν μάς εστάλη ενα όκτασέλιδον φυλλά- 

διον, γίομ,μέ.ον άπό τόν πατριαρχικόν επόπτην τών σχο
λών, αρχιμανδρίτην κ. Σωφρόνιο·.· Δυστυχώς έκ τοΰ φυλ
λαδίου τούτου οέν ήμπορέσαμεν νά έννοήσ<ομεν πολλά  πραγ- 
μ α τα . Ό  κ. ΈλευΟερόπουλος, καθηγητής, ’έγραφε δι:.- 
c o ja  β ιβλία . διά τών όποιων Οελει νά απσοειζ'/| ότι Yj υπαρ- 
ςις τΫ(ς ίεότΥ,τος όπως τγ (ν έννοει η λαϊκή  πα,,αοοσις και /j 
εκκλησία είναι μ ία  άνΟΥσία καί τ ίποτε περιπλεον. Επίσης 
δ ια  -ώ ν βιβλίων του ό κ . ΈλευΟερόπουλος άποδεικνύεται ώς 
πρεσβεύων τάς θεωρίας τοΰ Χ αικελ καί τοΰ Μ πούχνερ. Β ε- 
βαίιος ό άγιος επόπτης δέν ήμποροϋσε νά άνεχΟή το  Τ οιοΰττν  
καί μάλιστα όταν ό άθεος αύτός καΟηγητ'ης καλείται όπως οι* 
δάξη είς τό  ΈΟνιχόν Π ανεπιστήμ ιον. Κ αί μέ όλίγας λέξεις 
είς τό νεοεκόοΟέν ουλλάδιόν του, άπό τάς οποίας— είρήσΟω έν 
παρόοω-—δέν εξάγεται καί σπουδαϊον νόημα, ούτε οοβαρόν 
επ ιχε ίρ ν  μα, καταβαραθρώνεται ό κ . ΈλευΟεΓόπουλος καί κ η . 
ρύσσεται διώ κτης τής ήΟικής, ή όποία ώς ό ίδιος λέγει δέν 
υπά ρχει. Έ κ  τής άναγνώσεως τή ς « Ά ντα μ ύ νη ς» — βγνοοΰμεν 
παντάπασι τ ί  ’έγραψεν ό κ. ΈλευΟερόπουλος— ένα πράγμα κ α 

ταδεικνύεται. Τοΰτο δέν είναι ή άΟεια -οΰ κ. ΈλευΟεροπού- 
λου, ούτε ή όμολογία του ότι δέν υπάρχει ήΟική, ά λλ ’ ο τ ( 
υπάρχουν άκόμη πολΰ γραμματισμένοι "Ε λληνες, οί όποιοι 
ποΟοΰν νά έπιστρέψουν χ ίλ ια  χρόνια όπίαω καί νά μ ιμγ(Οοΰν 
τους Βυζαντινούς προγονούς κύτών, τών όποιων τό  κυριώτε- 
ρον μ ίλ η μ α  ήτο rt πεισματώ δης συζήτγ,σις έπ ί τοιούτων θε
μάτω ν ’Α λλά  πρέπει ή μ ε  ς τώρα νά ειπο^μεν είς τόν άγιον 
επόπτην  τών σχολών οτι ή επ ισ τή μη , ή όποία προωδευσε 
πολύ, έχει διαλύσει πολ/.ά σκότη ; Καί έχει φέρει είς φώί 
άλγ,Οειας τινάς, τάς οποίας δέν δύνανται πλέον νά σκοτίσουν 
βυζαντι·αί συζητήσεις, διαπληκτισμοί καί προσωπικά! α ντεγ
κλήσεις ;

Ο Σ Ο Ι Ζ Ω Ν ΤΑ Ν Ο Ι
Ό  γνωστός λογογράο : Ίο α ς  (Ί. Αραγούμης) έξέδωκε 

νέον βιβλίον μέ τόν τίτλον «"Οσοι ζω ν .α /ο ί» .

ΚΟ Υ Φ ΙΑ  Κ Α ΡΥΔΙΑ

ΊΙρ χ ιο ε  νά τυπιίι-,εται είς τάς ’Αθήνας νέον βιέλίσν τοΰ 
κ, Ά λ .  ΙΙάλλη , τοΰ άριστοτέχνου μεταοραστοΰ τής Ίλιάδος 
τοΰ 'Ο μήρου. Τό βιβλίον αϋτό, τό όποιον Οά τέρη τόν τίτλον  
• Κούφια καρύδια» ί χ  είναι όγχώδες καί Οα περιλαμβάνω τήν 
μ-τάορασιν τοΰ Α '.  βιβλίου τοΰ Θουκυδίδου, τή  γλωσσική μ ε 
λέτη  τοΰ Μ πριύγμαν, μ ία  έπίοης γλωσσική μ ελ έτη  τοΰ Τ ούμπ 
καί διάτορα έ’λλα  άρθρα, δημοσιευΟέντα άλλστε εις τόν 
αΝ ουμα».

Ο  Σ Ε Ρ Α Ο Κ  Χ Ο Λ Μ Σ

Μ ετ’ ολίγας ήμέρας Οά κυκλοοορηοΥ) ένα ώραϊον β ιβλια
ράκι διά τόν λαόν μέ τόν ανωτέρω τ ίτλ ο ν . Φ ιλολογικήν άςίαν 
δέν έχ ε ι, έντούτοι; είναι τόσον τερπνόν, τόσον έλκυστικόν, 
ελκύει τόσον τήν περιέργειαν, ώστε πρέπει νά αναγνωσΟή. 
"Α λλως τε τά  τοιαΰτα  βιβλία  είναι οϋτως είπείν ένας πρόδρο- 
αος, όποις συνηΟίση τό· κοινόν μας νά άναγινώσκη είς τό μ έ λ 
λον κ ιλ ή τερ α .

Τ Ο  ΑΝΩ ΚΑΤΩ

Κυριολεκτικώς έκπληξιν έκαμε ή σατυΟική αύτή έο η μ ε- 
ρίς. Γ εμ ά τη  μέ ώ ίαϊον καί λεπτόν χιοΰμοο, μέ λεπτήν  σά. 
τυραν κα: ώραίας γελοιογραφίας. Βεβαίως έ ει ελλείψεις Tt -  

·, α ς, α: όποιαι οΰν τώ  χρόνω Οά δ.ορΟωΟοΰν

11 Φ Λ Ο ΓΕ ΡΑ

’Α γγέλλετα ι ή ϊκδοσις είς τήν  πόλιν μας μιας συλλο{ής 
ποιημάτο>ν ΰπό τόν τίτλον «Φλογέρα» τοΰ νεαρού ποιη ΐοΰ 
Ίω οήφ  1’αφτοπούλου.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κον Β . Μ . Κ . Έ ν ια νϋα . — Ίο  ποίημα οα; .-/ίί μιά βοννήοια 
μυρω διά ! Μ ιϊ; ΰ.τόοχειαι πολλά. ’E n o v to i;  d ir  τό δημοαιεύομιν 
Τοΰ λείπει άκόμη τό χέρι τον ιεχιΊ ιη .

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Α ·  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ

Τύ.-,οι,- Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ. 
Κ ουραονμ Χ ά ν  άρ. 3


