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Ό τα ν  ή κερά Καλομοίρα — ως και το δνομα της 
ήθελε νά είρωνευτή μέ τή δυστυχία τη ς-κ ά θ ε  απο
μεσήμερο άφίνοντας το ερημικό της τό σπίτι, περ
νούσε άπό τούς στενούς και ακανόνιστους δρόμους 
τοϋ χωριοΰ για νά πάη κάτο) στο μώλο, στήν περα - 
πέρα αγκωνή τοΰ λιμανιοΰ, τα μαγγοπαιδα παραι- 
τοΰσαν εύτύς τό μπίκο τους και τις ομάδες, το κώ- 
τσι και τά κουμπιά κα! δλα μαζί, σά μέ σύνθημα, 
φώναζαν πειραχτικά:

— Ή  τρελλή, ή τρελλή !
— Πάει πάλε νά περιμένη το παιδί της....
— Νιος ειμουνα καί γέρασα a  a α !
— Κάν’ του τά κόλλυβα του, κερά Καλομοίρα....
Κ ’ ή κερά Καλομοίρα τότε σταματούσε απότομα,

άκκουμποΰσε τό ραβδί της στο έδαφος, και καμπου
ριασμένη, μισογυρνώντας πίσω απαντούσε με κατα- 
ρες και φοβέρες:

— 'Η  μάννα σας, μωρέ, νά κάνη τα δικα σας, 
όχεντρες !...

Τά μαγγοπαιδα δευτέρωναν τά πειράγματα τους 
μέ γέλοια και χειροκροτήματα κ εκείνη κορώνοντας 
περισσότερο, φρενιασμένη πιά κα! γρυλλίζοντας !

—  Ή  μαύρη γής σας τρώει....
Έσκυφτε, έπαιρνε μιά πέτρα κα! τηνε τίναζε 

κατά πάνω τους αδιαφορώντας γιά το αποτελεσμα.
Κι* αύτή ή Ιστορία γινότανε κάθε μέρα, μά χει

μώνας εϊτανε, μά καλοκαίρι. 'Η  κερά Καλομοίρα 
περνούσε τούς στενούς κι’ ακανόνιστους δρόμους τοΰ 
χωριού, πάντα τούς ίδιους, θαρρείς πώς κατι τήνε 
τραβούσε άπό έκεΐ νά περάση, ν’ άκούση τά πει
ράγματα τών μαγγόπαιδων κα! ν απαντηση κι αυτη 
μέ βλαστήμιες κα! φοβέρες, κ5 υστέρα βαρια, βαρια, 
βλαστημώντας πάντα, τρέμοντας άπό τά γερατειά, 
σερνάμενη σχεδόν, ξακολουθούσε τό δρόμο της. Κατω, 
στήν αγκωνή τοΰ σοκακιοΰ, στεκότανε, τών παιδιών 
ο ι φωνές δέν ακούονταν πιά, ξανάρχιζαν αμέριμνα

τά παιχνίδια τους, ξεχνούσαν πώς πέρασε ή κερά 
Καλομοίρα καί τήνε πείραξαν καί τά πετροβόλησε. 
*Από έκεΐ ξεστομοΰσε τήν τελευταία της βλαστήμια, 
παίζοντας απειλητικά τό ραβδί της καί κατέβαινε 
στό μώλο. Στό μώλο στεκότανε νά πάρη τήν ανάσα 
της άγκωμαχώντας. Κατόπι άφινε ενα βαθύν ανα
στεναγμό κι’ ανέβαινε σέ μιά μεγάλη πέτρα, πού φ ι
λούσε τίς ρίζες της τό κύμα. Έ κεΐ έκανε μέ τό χέρι 
της αντήλιο, είτανε δέν ειταν ήλιος κα! ατένιζε πρός 
τό πέλαγος, τό σκληρό κ ι’ άκαρδο πέλαγος, πού δε 
δεχότανε στούς κόλπους του τό πλεούμενο, πού πρό- 
σμενε τόσα βασανισμένα τώρα χρόνια. Κα! άτένιζεν, 
άτένιζεν αβάρετη ή ξερακιανή καί κοκκαλιάρα γριά, 
φορεμένη έ'να μαύρο μποξά, κκρινιασμενο άπό την 
πολυκαιρία, κ’ έχοντας μισοσκεπασμένο τό λευκό της 
τό κεφάλι μ’ ένα κουρελιασμένο φακιόλι, άπομεινάρι 
τής καλής της εποχής. Καί σάν περνούσε κανένας 
διαβάτης συντοπίτης της τόνε ρωτούσε άπότομα, βα
ρέθηκε πιά ή δύστυχη νά παρακαλή.

— Θάρτη τό πλεούμενο ;
Κι’ δ διαβάτης ξέροντας τήν Ιστορία της αποκρι

νότανε :
— Θάρτη, κερά Καλομοίρα, θάρτη . . . υπομονή.
—  Ά χ  ! υπομονή ! απαντούσε έκείνη μέ σπαρα

χτικό μουρμούρισμα καί γυρνοΰσε πάλε πρός τό άπο
νο πέλαγος.

Ό  μακαρίτης δ καπετάν Νικόλας, ό Μεσοχωρίτης, 
ό άντρας τής Καλομοίρας, τής είχε αφήσει τέσσερα 
παιδιά, δύο αγόρια καί δύο κορίτσια, καί διακόσια 
λιόδεντρα σάν τόν έφαε τό μαΰρο τό κϋμα. Ό  σκλη
ρός χαμός τοΰ άντρός της τήν κατάβαλε πολύ. Χωρίς 
σταυρό, χωρίς παπά, αμετάλαβος θάφτηκε στάγρια 
βάθια τής θάλασσας. Μά ή συμφορά της, γίνηκε 
αλόγιστη, δταν έ’χασε τά τρία τά παιδιά της, τό ένα 
αγόρι καί τά δυό κορίτσια της, τό ένα πίσω άπ’ 
τάλλο. Είχε κλονιστή τό λογικό της κ’ ή ζωή της 
ειταν πιά ένα αδιάκοπο θλιβερό μυρολόγι. Ό λες της 
οί προσπάθειες, δλες της οι φροντίδες πιά συγκεν-
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τρωθήκανε στό μονάκριβο της τόν Εύθυμη. Μά κι* 
αύτός σά γίνηκε δεκαπέντε χρόνων, παλλικάρι πια 
σωστό γιά νά δούλεψη στό πατρικό του τό χτήμα 
και νά έλαφρώση τή μητέρα του, τοϋ ήρτε ή ίδέα, 
ιδέα τών περισσότερων νέων τής έποχής εκείνης νά 
ξενητευτή. Συχνά έβλεπε συνομήλικους του νά μπαρ- 
καρίζουνται γιά τήν ’Αμερική κι’ άκουε πώς στήν 
πολιτεία αύτή δσοι πήγαιναν πρόδευαν, τό χρυσάφι 
κυλιότανε στούς δρόμους, δπως τό καθαρό νερό στό 
δροσολουσμένο νησί τους. Ή  Καλομοίρα δμως γιά 
πολύν καιρό στάθηκε αδύνατο νά τοΰ δώση τήν 
άδεια νά μισέψη. Τής ερχότανε σά θάνατος δ μισε
μός αύτός, ξεκλήρισμα τής γενιάς της. Κ’ έκλαιε πι
κρά μόνο πού τό συλλογίζονταν. Ό  Εύθυμης έ'ννοιωΟε 
τότε τόν έαυτό του φυλακισμένο καί έπίμενε περισσό
τερο στήν ίδέα του καρτερώντας τόν κατάλληλο καιρβ 
να φύγη. ’Ήθελε δμως νά κάνη καί τήν καρδιά τής 
μάννας του. Καί στά τελευταία τήν έπεισε. Τής είπε 
πώς θά γυρίση γλήγορα, πώς θά τής γράφη πολύ 
συχνά, πώς θά τής στέλνει καί παράδες γιά νά σιάξη 
τό σπίτι της. Καί δταν γυρίση θά παντρευτή στήν 
πατρίδα του καί δέ θά  ξαναφύγη. Ό σο δμως καί 
νά τήν έπεισε δ Εύθυμης, ή Καλομοίρα δυσπιστοϋσε. 
Πολλοί τά είπαν αύτά καί πολλοί δέν τά έκαμαν.... 
Μ ά  μήπως, νά ποϋμε καί τοΰ στραβοΰ τό δίκιο, 
έπρεπε έκείνη νά γίνη τώρα εμπόδιο στήν πρόοδο 
τοϋ παιδιοϋ τη ς ; Φτωχός ειταν δ τόπος τους καί 
φτωχοί οί συντοπίτες. Ή  Καλομοίρα συλλογίστηκε, 
πολύ συλλογίστηκε. Μέρες καί νύχτες δέν κοιμήθηκε, 
ώσπου έ'να ξημέρωμα γυρίζει καί τοΰ λέει:

— Θά μοΰ στέλνής καί παράδες. . . Θά γυρίσης 
γλήγορα. . .  Δέ θά ξαναφύγης ά'μα έρτης;...

— Ό χ ι, μάννα μου, δχι.
Έκείνη τόνε κοίταξε καλά μέσα στά μάτια. Ή  

δυσπιστία ξακολουθοΰσε νά τήν κυριεύη καί ξαναεΐπε 
κάπως επίσημα :

— Μοΰ λές αλήθεια ;
— ’Αλήθεια, μάννα.
—  ’Έχε τήν εύκή μου, άποκρίθηκε ή Καλομοίρα 

ήσυχασμένη πιά πώς δ μονάκριβος της θά κρατοΰσε 
τό λόγο του.

Καί μιά μέρα τόνε συνδδευσε ώς τό μώλο, στήν 
πέρα, πέρα αγκωνή τοΰ λιμανιοΰ καί δ Εύθυμης 
μπήκε σέ μιά βάρκα, μαζί μέ μερικούς άλλους πού 
έφευγαν κι’ αύτοί κι’ άνοίχτηκε στό πέλαγο, χαιρε
τώντας μέ τό κόκκινο μαντήλι του. Ή  Καλομοίρα 
άνεβασμένη σέ μιά μεγάλη πέτρα τοΰ άπαντοΰσε κι’ 
αύτή μέ τό μαντήλι της λέγοντας:

— Στό καλό, γυιόκα μου, στό καλό.
Καί άναφυλλητά έκοβαν τήν καρδιακή ευχή της.
Στό πέλαγος ειταν αραγμένο ένα πελώριο σκάφος 

ακίνητο. Τό φώς τής πολύπαθης Καλομοίρας είταν

τόσο άδυνατισμένο άπό τά κλάμματα καί τίς απα
νωτές δυστυχίες, ώστε δέν μποροΰσε νά τό καλοξε- 
χωρίσΐ], Είταν μπρατσέρα, είταν μπρίκι, μπουμπάρδα 
εϊτανε, δέν μποροΰσε νά καταλάβη. Καί κάθησε στό 
μώλο μαζί μ* άλλες γυναίκες, πού προσμένανε τό 
μισεμό τοϋ πλεούμενου. Μαζί του θά φεύγανε καί 
πολλά όνειρα τους, ήρεμα καί απαλά, σάν τό κλίμα 
τοΰ δμορφου νησιοΰ τους. Κλαμμένες διηγώντανε, 
τό τί μπορούσανε νά τραβήξουν οί δικοί τους, οί 
άρραβωνιαστικοί τους, οί άγαπητικοί τους, σένα τόσο 
μακρύνό ταξίδι. Θά περνούσανε τόν ώκεανό, τόν 
ώκεανό μέ τήν λευκή δψη, πού φαίνεται άπό τήν 
κορυφή τοΰ βουνοΰ. Μά παρηγοριώντανε γιά τά 
κέρδητα, πού θάκαναν έκεΐ κάτω, τά σημαδιακά πού 
θά τούς έστελναν καί τά μεταξωτά φορέματα. Πρί 
μισέψουν τάμα τούς τό είχαν κάνει.

Καθώς είταν έτσι, μαζωμένες οί γυναίκες καί άτέ- 
νιζαν τό πελώριο σκάφος καί φλυαροΰσαν, βλέπουνε 
νά βγαίνη, κατά τό δειλινό, ένας μαΰρος καπνός άπό 
τό πλεούμενο καί άκούουν μιά βοή, πού έκανε νά 
τραντάξη δ κόσμος. Όλες μαζί ξαφνιστήκανε, μιά 
τρομάρα τάραξε το αίμα τους καί μερικές άσυναί- 
στητα σηκώθηκαν. ΈΙ Καλομοίρα πού δέν εΐξευρε 
τί συνέβαινε καί τρομαγμένη περισσότερο βλέποντας 
τό φόβο τών άλλωνών, έπιασε τά μαλλιά της καί 
πέταξε μιά δυνατή καί διαπεραστική φωνή :

— Τό παιδί μου, τό παιδί μου !...
Τήν περιτριγύρισαν άμέσως δλες οί άλλες λέγον

τας δτι δέν είναι τίποτα. Μερικές μάλιστα τίς έπια- 
σαν τά γέλοια.

— Τό παπόρι είναι, κερά Καλομοίρα . . .  κι’ άλ
λες φορές άκουσα έγώ νά σφυρίζη σάν εΐμουνα στή 
Σύρα.

Ή  κερά Καλομοίρα καθησύχασε. Είταν τό παπο'ρι. 
Κι’ αύτή ακούσε νά μιλοΰνε γιά τό παπόρι, μά τώρα 
πρώτη φορά τό έβλεπε μπροστά της. Ρίχνει μιά μα
τιά στό πλεούμενο, πού ξακολουθοΰσε νά βγάζη σύν
νεφα καπνούς άπό τή γωνιά του καί ύστερα γυρ- 
νώντας πρός στίς συντοπίτισσες της, λέει:

— Παπόρι!... Καί τό βλογημένο τό παιδί, χάθη
καν τόσα πλεούμενα καί θέλησε νά κάνη ταξίδι μέ 
παπόρι;... Έχουμε τόσα καΐκια στόν τόπο μας.

’Από τή σκληρή μέρα τοΰ μισεμοΰ τοϋ Εύθύμη 
πέρασαν πολλοί μήνες, περάσανε χρόνια. Μ ά ή υπό
σχεσή του δέ γινότανε. Ούτε παράδες, ούτε γράμμα 
λαβαινεν ή κερά Καλομοίρα νά διασκέδαση λιγάκι 
τή μοναξιά της. Καθότανε μονάχη στό ερημικό της 
σπίτι, που τίποτα άλλο δέν άκουε, παρά τό μονότονο 
χρίχρισμα τής γάτας, μιάς άσπρόμαλλης γάτας, μαρ- 
τύρισσας δλης τής ιστορίας τών τελευταίων χρόνων 
τοΰ σπιτικού της, καί συλλογιότανε καί πότε οί συλ
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λογισμοί της καταλήγανε σέ όνειρα πικρά, πότε γλυκά. 
Στά πικρά της τά όνειρα έβλεπε νά σφυρίζη ένα 
βαπόρι, έ'να πελώριο βαπόρι, πού δέν τό ξαναντίκρυ- 
σαν τά μάτια της, καί πού παράδερνε στάγρια κύ
ματα τοΰ ώκεανοΰ, πού σέ μιά άλλη έποχή άχόρτα- 
στα είχε καταπιεί τό μακαρίτη τόν άντρα της, τόν 
καπετάν Νικόλα, τό Μεσοχωρίτη, Ιερά νάναι τά λεί
ψανά του, στά γλυκά έβλεπε τό ’ίδιο τό βαπόρι νά 
κυλιέται σιό γαληνιασμένο τόν ώκεανό, μετανοιω- 
μένο γιά τήν παλιά άδικία, πού τής έκανε, . νά με- 
ταφέρη μακριά, σέ ηλιόλουστα μέρη, τό παιδί της 
εύτυχισμένο καί τρισμακάριστο. Άλλά καμιά φορά 
κι’ αύτό γινότανε πολύ συχνά, στό νοΰ της έρχότανε 
σάν αστροπελέκι ή ιδέα νά διή τό παιδί της, νά 
πάρη τουλάχιστο γράμμα του, νά μάθη τά διατρέ- 
χοντά του. „<Ή άγωνία της πιά δέν μποροΰσε νά 
κρατηθή στά στενά δρια τοΰ στήθους της, ξεχειλιζό- 
τανε καί έκλαιεν, έκλαιεν άπαρηγόρητα. Ύστερα κα
τέβαινε στό μώλο κ’ έβλεπε τά πλεούμενα πού ήρ
χονταν άπό τόν Περαία κι’ άπ’ τή Σύρα. Κανένα 
δμως δέν έφερνε τό γυιό της.... Έ ρημα πλεούμενα! 
Κάτι κακό θά γίνηκε στό παιδί της. Καί ρωτοΰσεν 
οποίον τύχαινε, πάντα ρωτοϋσε καί πάντα έπαιρνε 
τήν ίδια άπάντηση. Έ τσ ι τό κάνουν δλοι. Σάν πάνε 
στά ξένα ή ευτυχία καί τά κέρδη δέν άφίνουν νά 
θυμηθούν ούτε τόν τόπο τους, ούεε τούς δικούς τους. 
Καί αύτή ή κατάσταση, τής αιώνιας αναμονής καί 
αγωνίας, έπίδρασε κακά στό μυαλό τής δύστυχης Κα
λομοίρας, εκνευριζότανε καί πολλές φορές καταντού
σε σέ μανία. Ό λο  τό χωριό ήξευρε πιά πώς ή κερά 
Καλομοίρα ώρες, ώρες είταν τρελλή. Καί κατέβαινε 
κάθε άπομεσήμερο—ή άνυπομονησία της τήν έβαζε 
στό βάσανο αύτό—κάτω στό μώλο, στήν πέρα, πε'ρα 
αγκωνή τοΰ λιμανιοΰ καί κοίταζε τά καράβια πού 
πήγαιναν κ’ ήρχονταν. Πολλοί συντοπίτες της έφτα
ναν άπό ταξίδι, άνιάμωναν τούς δικούς τους, φι- 
λιούντανε κι’ ακόυες κελαηδήματα χαράς, μά τό δικό 
της τό παιδί δέν έφτανε μαζί τους, κι’ αύτή δέν 
μποροΰσε νά χαρή δπως χαίρουνταν οί άλλες. Καί 
ρωτούσε τόν έ'να καί ρωτούσε τόν άλλον αν είδαν 
τό παιδί της πουθενά, έκεΐ κάτω στήν ’Αμερική, αν 
ακόυσαν τίποτις γ ι’ αύτό, άλλά πάντα λάβαινεν άρ- 
νητική άπάντηση, άκουεν ένα δχι, ίτού μ’ δση συμ- 
πόνεση καί άν τδλεγαν, δρθωνδτανε μπροστά της 
σάν ένας πελώριος τοίχος καί τής έκοβε τήν ελπίδα, 
πού γιά μιά στιγμή, στήν ερώτησή της άπάνω. γιό- 
μιζε τά στήθια της. Καί γυρνοΰσε τό βράδυ μονάχη, 
πικραμένη, κατακαμμένη στό σπίτι κ’ έπεφτε στό κρεβ
βάτι χωρίς νά βάλη μπουκιά στό στόμα της ούτε 
νερό νά δροσίση τά πυρωμένα χείλια της—τί τό 
ήθελε τό ψωμί καί τό νερό ;—Κ’ έκεΐ δέν κοιμώ- 
τανε. Τά μάτια της ειταν άνοιχτά καί πλανιώντανε

στό ταβάνι. Καί έκλαιε καί δερνότανε δλες τίς νύχ
τες—νύχτες άτελειωτες καί σκοτεινές—καί σάν καμ- 
μιά φορά τήν έπαιρνε πονετικός ύπνος, έβλεπεν όνειρα 
φριχτά. Ταραζότανε, άνατιναζότανε καί χειρονομών
τας παραμιλούσε*

— Τό παιδί μου.... Συχάστε κύματα.... ’Ωκεανέ!
Σάν πάλε τ’ όνειρό της είταν καλό, ανατριχίλα

χαράς έτάραζε τά χείλια της, τά ζαρωμένα κι’ άχρω- 
μάτιστα χείλια της καί ψιθύριζε :

— Το σπίτι είναι μικρό, παιδί μου, τά πλούτια 
σου πολλά.... Βλέπεις τή νύφη πού σ’ ετοίμασα ;... 
Έ λα , Διαμάντω, κοντά στόν αρραβωνιαστικό σου....

Τήν άλλη μέρα, σάν ξυπνούσε, κατέβαινε πάλε στό 
μώλο. Ή  ελπίδα της είταν ανίκητη πώς στά τελευ
ταία θά τήνε λυπότανε πιά δ Θεός καί θά ξημέ
ρωνε τήν ευτυχισμένη μέρα τοΰ ερχομού τοΰ Εύθύμη. 
Κι’ ανέβηκε στή συνηθισμένη πέτρα καί κοίταζε 
πρός τό πέλαγος, κάνοντας μέ τό χέρι της άντήλιο 
γιά νό διή καλήτερα. ’Αλλά τίποτε. Έ ν α  απέραντο 
κενό, σάν τή μοναξιά της, ξανοίγοντας μπροστά της, 
καί ρωτοϋσε τούς περαστικούς, πάντα ρωτοϋσε:

— Θάρτη τό πλεούμενο, καλέ άνθρωπε ;
Καί οι περαστικοί τής άπαντοϋσαν στερεότοπα καί 

άδιάφοροι πιά στή λύπη της καί στόν καημό της:
— Θάρτη, κερά Καλομοίρα, θάρτη.
Κ’ έτσι περνούσαν τά χρόνια, χρόνια μαΰρα. Τά 

μαλλιά τής Καλομοίρας άσπρισαν, τά μάγουλα της 
ρουφήχτηκαν, τά δόντια της έπεσαν καί ή σιαγόνα 
χωρίς κρέας πιά πλησίαζε πρός τή μύτη. ’Έμοιαζε 
περισσότερο πρός σκελετό, παρά πρός άνθρωπο. Τό 
μνημονικό της τόσο είχε πάθει, πού πολλές φορές 
ένώ βρισκότανε στό μώλο, ξεχνούσε γιατί εϊτανε έκεΐ 
καί γιατί άτένιζε πρός τό πέλαγος. Καί στεκότανε 
εκεί σάν άγαλμα, σά σκιάχτρο.

Μιά χειμωνιάτικη δμως μέρα ή κερά Καλομοίρα 
χαρούμενη κατέβηκε μ’ άλλες γυναίκες στό μώλο. 
Ειχεν έρτει μήνυμα άπό τόν Περαία πώς φτάνει 
στό νησί έ'να καΐκι μέ ταξιδιώτες πού τούς πήρε 
άπό τό βαπόρι τής ’Αμερικής. Είχε διεΐ καί στόν 
ύπνο της, πώς θάρτη δίχως άλλο τό άπόγιωμα τής 
αυριανής ημέρας δ Εύθύμης. Εϊτανε πιά βέβαιη πώς 
θάρτη. Τής τό είπε τδνειρό της, έχουν καί μήνυμα 
άπό τόν Περαία πώς έρχεται καΐκι μέ ταξιδιώτες 
άπό τήν ’Αμερική. Είχε βάλει τά καλά της τή μέρα 
έκείνη, στολίστηκεν δπως μπόρεσε καλήτερα, κοίταξε 
καί στόν καθρέφτη. Ή θελε νά τήν έβλεπε συγυρι
σμένη κι’ δμορφη τό παιδί της. Ντροπής εϊτανε μ’ 
εκείνα τά χάλια νά τό άγκαλιάση καί νά τό φιλήση, 
νά τό φιλήση....

Καί περίμενε μαζί μέ τίς άλλες γυναίκες, άνεβα- 
σμένες δλες στή μεγάλη πέτρα, πού τής φιλούσε τίς 
ρίζες τό κύμα. Τό τρεχαντήρι, έ'να μεγάλο όμορφο
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τρεχαντήρι μέ λευκά πανιά, δέν άργησε νά φανή, 
καβάτσαρε τόν κ βο τοΰ νησιού κ’ ήρτε κι’ άραξε 
μεγαλόπρεπο κοντά στό μώλο. ’Από μέσα ενα σωρό 
Λευκά μαντήλια παίζανε. Βγάλαν κ’ οί γυναίκες τά 
δικά τους και τά κινούσανε βιαστικά -.αί τρελλά στόν 
αέρα, φωνάζοντας όλες μαζί :

— Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε !
Τίς μιμήθηκε κ’ ή κερά Καλομοίρα, κινούσε κ’ 

έκείνη τό μαντήλι της γλήγορα, γλήγορα, τά μάτια 
της λάμπανε κ’ ή φωνή της πνιγότανε άπ" τή χαρά.

Σέ λίγο οί ταξειδιώτες έβγαιναν έ'νας, έ'νας, δυο, 
δυο, μέ τό βαρκί τοΰ τρεχαντηριού. 'Η  κερά Καλο
μοίρα βαστώντας τήν ανάσα της προσπαθούσε νά 
γνωρίση μέσα στούς επιβάτες τόν Εύθυμη. Είχαν
περάσει τόσα χρόνια καί τώρα θαταν άντρας μεγά
λος, μέ μουστάκια καί μέ γένεια, ποιός ξέρει. Μά δέ 
γνοίριζε κανένα. Ό σοι έβγαιναν πλησίαζαν καί κά. 
ποιανα καί αρχίζανε τά φιλιά καί αρχίζανε τά κλάμ- 
ματα. Σέ λίγο όλοι οί ταξιδιώτες εϊτανε στη στεριά 
καί στήν αγκαλιά ό καθένας τής μητέρας, τής αδελ
φής, τής γιαγιάς του. Κοντά στήν ποθοπλάνταχνη τήν 
Καλομοίρα δέν ήρτε κανείς ’Άρχισε νά τί|ν πιά- 
νη ή αγωνία, άρχισε νά τήν πιάνη ή απελπισία, φρι
χτή, απαίσια καί ρώτησε:

— Έ μεινε κανένας στό πλεούμενο ;
— Ό χι, κερά μου, τής απάντησαν.
Στήν απόκριση αύτή.έμεινε σάν κεραυνοβολημένη. 

Έ ρριψ ε μια ματιά σέ όλους, μιά ματιά αγωνίας, 
μιά ματιά τρόμου, μπορεί νά πή κανείς. Τής έλε
γαν άλήθεια; Κ αί τούς κοίταξε καλά, καλά. Είδε 
τή χαρά τών γυναικών, τή λαχτάρα τους, είδε τή 
χαρά τών ταξιδιωτών καί μόνε αύτή δέν μποροΰσε 
νά χαρή. Έ μεινε ξερή, άκίνητη πολλή ώρα. Κανείς 
δέν πρόσεχε σ’ αύτή. Ή  χαρά ή γαλανή δέν έβλεπε 
τόν πόνο τό μαΰρο. Έ ξαφνα ό πόνος ό μαύρος 
ταράζεται, κινιέται καί πετά μιά στριγγή, μιά τρο
μερή φωνή. „

— ’Ά χ ! σκύλες, σκύλες !
Κ’ έφυγε. Χάθηκε μέσα στούς στενούς κ ι’ άκανά- 

νιστους δρόμους τοΰ χωριού.

Κ ή κερά Καλομοίρα δέν πήρε τό δρόμο τοΰ σπι
τιού της. II  μοναξιά εκεί τώρα θά τής φαινόνταν 

πιό μεγάλη, πιο σκληρή. Γύρισε άπό σοκάκι σέ σο
κάκι, την επείραξαν πάλε τά παιδιά, τά βλαστήμησε, 
τα πετροβολησε καί ξαναπήρε πάλε τό δρόμο τοΰ 
λιμανιού, βαριά, βαριά κι’ άκκουμπώντας στό ραβδί 
της. Γι πήγαινε νά κάνη έκεΐ δέν ήξευρε, τήν οδη
γούσε ή συνήθεια. Κείνα πού'γιναν πρί λίγη ώρα 
ακόμη κατω στο μώλο, σχεδόν τά ξέχασε, σάν όνειρα 
γυρνούσαν στ" νοΰ της, σάν κατιτίς πού έγινε πρό 
χρόνια, σά μιά πολύ παλιά ανάμνηση.

Καί κατέβηκε στό μώλο, στήν πέρα, πέρα αγκω
νή τοΰ λιμανιού. Ερημιά βασίλευε πιά έκεΐ. Τό 
χιόνι, πού άρχισε νά πέφτη ψιλό, ψιλό, άνάγκασε 
τόν καθένα νά πάη στή σπηλιά του. Κ ’ ή πολυπα- 
θιασμένη ή Καλομοίρα άνεβηκε μέ κόπο στή συνη
θισμένη πέτρα καί βάζοντας τό χέρι στό μέτωπο 
κοίταζε προς το πέλαγος. Τίποτα δέν φαίνονταν... 
Το τρεχαντήρι, που έφερε τους ταξιδιώτες, είχε κά
νει πρό πολλοΰ πανιά.

Τό χιόνι όσον πήγαινε γινότανε πιό πυκνό. Ή  
κερά Καλομοίρα κουρασμένη κάθησε κάτω στήν πέτρα. 

Πέρασε πολλή ώρα.
Ειχε την πεποίθηση πώς θάρτη πιά ό Εύθυμης. 

Ιο  όνειρο της δέν μποροΰσε νά τή γελάση.
Καί πρόσμενε μέ υπομονή.
Ενας ψαράς φορτωμένος ενα μεγάλο πλεμάτι 

καί καταχιονισμένος πέρασε άπό κοντά της. Ή  Κα
λομοίρα δέν τό άντιλήφτηκε. Ό  ψαρά; βλέποντας 
την κατασπρισμένην άπό τό χιόνι τής φωνάζει, χω
ρίς νά κόψη τό δρόμο του.

Ε ! κερα Καλομοίρα, θά παγώσης αύτοϋ....
ΤΙ Καλομοίρα τινάχτηκε, σέ μιά στιγμή βρέθηκε 

ό'ρθια καί ψιθύρισε :
— Παιδί μου, καλώ; ώρισες, παιδί μου....
Μα στάθηκε, αναγνώρισε τόν κύρ Βασίλη τόν ψα

ρά κι’ άλλαξε τόνο καί ρώτησε όπως ρωτούσε πάντα :
— Θάρτη τό πλεούμενο ;

L· πια καί συ μέ τό πλεούμενο σου . . .  6 κό
σμος χαλνά καί σύ κοπανάς αγέρα.... Θάρτη, θάρ
τη . .  . μά'....

Ολο θάρτη, όλο θάρτη . . . καί πότε λοιπόν 
θάρτη, νά πάψουν τά βάσανα μου . . . πρόστεσε μέ 
σπαραχτική φωνή ή Καλομοίρα.

Πάνε, σοΰ λεω σπίτι σου καί θά παγώσης . . . 
ξαναεΐπε ό κύρ Βασίλης άπό μακριά.... ’Ίσως απόψε 
έρχεται, ίσως αύ'ριο.... Πάνε σπίτι σου, τό σούρουπο 
πλάκωσε....

Καί χάθηκε πίσω άπ’ τή γωνιά τοΰ πρώτου σο
κακιού.

'Π  κερά Καλομοίρα τόν έκοίταζε άφηρημένα, μέ 
ματι ασαλευτο, πολλή ωρα, ωσπου γίνηκε άφαντος, 
υστέρα γύρισε πάλε πρός τό πέλαγος, κάνοντας μέ 
το χέρι της αντήλιο. Τό χιόνι τόσο πύκνωσε, ώστε 
σέ μακρυνή απόσταση δέν μποροΰσε νά διή. Κάπου, 
κάπου, κανένας γλάρος περνούσε άπό κοντά της σά 
βέλος καί πήγαινε στούς πέρα βράχους νά κουρ- 
νιάση.

Ή  Καλομοίρα σκεφτότανε :
Βέβαια θάρτη . . . μοΰ τό είπε τόνειρό μου, 

μοΰ τό λέει κ’ή ψυχή μου....
Σέ κομμάτι πάλε σάν δνειριασμένα.
— Ά π ό  κεΐ θάρτη τό πλεούμενο καί δώ θάράξη.
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χρυσό θάναι τό πλεούμενο κι’ αργυρή ή βάρκα πού 
θά  τόνε βγάλη στή στεριά....

Στή σκέψη αύτή έκανε μιά έλαφρή κίνηση, τά μά
τια της ακτινοβόλησαν καί ψιθύρισε :

— Καί σά βγή στή στεριά θά τόνε φιλήσω, θά 
τόνε φιλήσω.... Θά τοΰ ρίξω τό μποξά μου στόν 
ώμο νά μήν κρυώση . . . κάνει κρύο.... Καί θά τοΰ 
πώ . . . καί θά τοΰ πώ . . . γιατί, παιδί μου, δέν 
ήρχοσουν τόσον καιρό ;... Πέρασε πολύς καιρός.... 
Δέ θυμόσουνα τή μανίτσα σου έκεΐ στό μακρυνό 
ταξίδι.... Έ τσ ι τό ταξίδι παίρνει τό νοΰ ;... Δέν 
είναι καλό πράμα, παιδί μου, τό ταξίδι.... Τ ί μέ 
κοιτάζεις έτσι ξεταστικά, γυιόκα μου ; Καινούρια 
ροΰχα φορώ ■ . . τά δόντια μου πέσανε, μά πέσανε 
άπό τούς καημούς, σά βάλω καινούρια δέ θά είμαι 
έτσι.... Κ αί θά τοΰ πώ. . . έλα πιό κοντά, παιδί μου, 
τά ματάκια σου να φιλήσω.... Δεν εχω κατια πια, 
γυιόκα μου καί τά πόδια μου τρεμουνε . . .  τα δι
κά σου είναι γερά.... Αύτά τά τσαχπινόπαιδα, μήν 
τά πειράζης....

Στά τελευταία αύτά λόγια τινάχτηκε ό'ρθια καί 
γυρνώντας πρός τό χωριό, πού ήσυχο καί χιονισμένο 
δέν έδειχνε πώς έκρυβε μέσα του ψυχή ζωντανή, 
γρύλλισε :

— Τά δικά σας τά κόλλυβα νά κάνουν οί μαννά- 
δες σας, παλιόπαιδα, όχεντρες !

Καί ξανακάθισε στήν πέτρα. Ή ρτε πάλι στούς 
πρώτους της λογισμούς. Τό χιόνι ξακολουθούσε νά 
πέφτη πηχτό καί ή μαυρίλα τής νύχτας σιγά, σιγά 
πλάκωσε άπαίσια.

— Καί σά βγή μέ τό καλό στή στεριά, θά  τοΰ 
πώ.... Γιατί, παιδί μου, τόσο άργησες.... Τ ί βάσανα 
πού πέρασα τόσον καιρό . . . ένας Θεός τό ξέρει. . . 
όλοι χαίρουνται έδώ . . . μά ας χαίρουνται τώρα . . . 
δέ μέ μέλλει, τίποτε δέ μέ μέλλει.... Ώ ς τόσο, δέ μοΰ 
είπες τόν τόπο πού πήγες ;...είναι σάν τό νησί μας 
Τό νησί μας . . . τό νησί μας . . . πώς τό λέν τό 
νησί μας ; .. Κουκουλώσου καλά νά μήν κρυώσης.... 
Στάσου νά σέ σκεπάσω μέ τό μποξά μου . . . είναι 
καλό; ό μπθ;ά, μου.

Καί μέ κάποιον άγαναχτισμό έξαφνα λέει :
— Ά χ  γιατί ν’ άργήσης . . . γιατί ν’ άργήσης 

καί νά μέ βασανίσης ; Πόσες φορές κατέβηκα σ’ 
αύτό έδώ τό μέρος, δύο, τρεις, πέντε . . . πόσες 
φορές...,

Έ δώ  ή κερά Καλομοίρα στάθηκε. Έβαλε τό δά
χτυλο της στόν κρόταφο καί προσπαθούσε νά θυμηθή 
κάτι, κάτι πού τριγυρνοΰσε στό νοΰ της, μά δέ στε
κότανε. Ψιθύρισε τό λοιπόν σάνα άποτεινότανε στό 
παιδί τη ς :

— Στάσου, στάσου . . . είχες ένα όνομα, ναί εί

χες ένα όνομα . . . σοΰ το ειχε δώσει ο παπάς . . . 
πώς τό λέν τόνομα σου, παιδί μου ;

Τό χιόνι ξακολουθούσε νά πέφτη πηχτό. 'Π  λαχ
τάρα τής πολύπαθης Καλομοίρας ειταν τέτοια, ιοστε 
δέν έννοιωθε τό δυνατό κρύο νά παγώνη τί; σάρκες 
της. Καί κάθησε έκεΐ στό μώλο πολλή ώρα ακόμη. 
'Η  νύχτα είταν προχωρημένη. Τα τελευταία φώτα 
τών σπιτοκάλυβων πρό πολλοΰ είχαν σβυσει. ,Και 
μέσα στήν απέραντη σιωπή ακούονταν, ακούονταν 
άκόμη τά μυρολόγια τής κεράς Καλομοίρας, ένω ό 
ύπνος τής βάραινε τά ματια, ενας ύπνος ληθαργικός, 
ώσπου κλείσθησαν όλοτελα, το κορμί της, εγειρε βαρυ 
πρός τό ένα πλάϊ καί άπ τα σφιγμένα δόντια της 
ξέφυγαν οί λέξες ψιθυριστά : -  Πώς τό λέν τ όνομα 
σου, παιδί μου.

Α. Γεω ργιάδης

τραγούδι  ς τ η Η Α Σ Τ Ε Ι Ρ Ε Υ Τ Η  ΖΩΗ

Γοργόφτερα πετοΰν τά χρόνια
και στής ζωής τά λείψανα ξαπλώνουνται τά χιόνια

κι’ άπ τ ανοιξιάτικα λουλούδια
κι’ άπό τους ζουμερους καρπούς
κι άπό τά ερωτικά τραγούδια
μιά ϋνμιση μονάχα μένει
κα'ι μόνο τ’ αγρια μυρολογια
ποΰ οάν πικρό «αμωμοι . . . .  αλληλονϊα»
ψέλνουν βοριάδές παγωμένοι
οε μιά ζωή σαβανωμένη.
*Έτοι μιά μέρα οέ μιά άτάραχτη νιρβάνα
ϋά κοιμηϋοΰν βαριόνπνα ζωη κι όνειρα πλανα,
ϋάναι βουβά τ αηδόνι, η φτέρη
στά πεΰκα στά έλατα τ άγερι
δέ ϋά  μιλάει γλυκόλαλα ή πηγ'η
και δε ϋάνοίγει η θάλασσα αγρια μνήματα
και τών άνϋρώπων τά αιματοκυλίσματα
κι* ή λύσσα κι οί σφαγμοϊ
καϊ τά ειδύλλια τής αγάπης τ αγια
που κελαϊδοΰν μιάς νέας ζωής τά μάγια
σά νάναι δημιουργού κηρύγματα
όλα γιά πάντα θαχουνε πνιγή
στής παγωνιάς στής νέκρας τη σιγή.
Καϊ πάνω απ’ τό νεκρό πλανήτη 
ό Ιδιος ϋά γελά ουρανός με τόν ’Αποσπερίτη, 
ϋά χρυσολάμπουν τά ίδια αστέρια 
σέρνοντας σμαραγδόσπαρτα στά αιθέρια 
με πόθο ακοίμητο ιερό
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τόν 'ίδιο αρμονικό χορό'
μα δε θα βρίσκεται ψυχή καμιά ερωτευμένη
με τήν αθάνατη έμορφιά τών κόσμων μαγεμένη
όλοτρεμη κι όλόδακρη άπο μιά άγνή λατρεία
τον άστρόκοσμον τήν αρμονία
γονατιστά νά τραγουδήση.
. . .  ή ασβυστη φλόγα θάχει σβνσει.
Και θά περνούν γοργόφτερα τά χρόνια 
αγνριστα και πένθιμα τον απείρου χελιδόνια 
καί τής παρθενικής αυγής θά μαραθούν τά θάμπη 
κι ό ήλιος ό θεός μας δέ θά λάμπει.
. . .  ώ δοξασμένε τής ζωής πατέρα,
θά ξημερώσω καϊ γιά σένα ή μαύρη μέρα
κ ι  άπ τό μεγάλο νόμο νικημένος
θάργοπεθαίνεις παγωμένος
σα λείψανο καϊ συ χλωμό
στό νεκροφύσημα τό ώμο
τοϋ αφέντη Χάρου
κι ενα μονάχα θ’ άντηχεΐ ελεγείο
στό απέραντο νεκροταφείο,
που θέ νά λέει δτι θλιμμένα
λέν επιτύμβια πικραμένα
κρύου μαρμάρου.
Καϊ θά περνούν γοργόφτερα τά χρόνια' 
μά κείνη ή δύναμη ή αιώνια 
δε θά ξαναπαναστατήσΐ] ;

και σα εγερτήριο σάλπισμά δέ θά γλνκαντηχήοΐ];
— «Ξυπνήστε έρωτες ,σβυσμένοι
ξυπνήστε πόλεμοι άγριεμμένοι
συντρόφια αχώριστα στή γή,
ξανασκορπίστε τής ζωής τήν πρώτη ανατριχίλα
κι άς πάρουν τό τραγούδι τους τά φλύαρα τά φύλλα
και τά πουλιά κι’ ή γάργαρη πηγή
κι άς ανεβαίνει ώς νμνος κάθε αυγή».
Οχι' ή ζωή πάντα θ ’ ανθίζει 

στοϋ χρόνου τήν αστείρευτη άγκαλιά' 
μά σ’ άλλους κόσμους κι άστρα 
τοϋ ωραίου κι αγνού της μεθυσιού τό γέλιο θά σκορπίζει 
καϊ τά τρεμουλιαστά φιλιά 
και τήν άγάπη τή γλυκειά τήν άνθοπλάατρα' 
καϊ θά περνούν γοργόφτερα τά χρόνια 
στήν έμορφιά τών κόσμων τήν αιώνια.

Φ άνης Μ έν τζο ς

Λ. Τ Ο Λ Σ Τ Ο Η

TO Ζ2Ν ΤΑ Ν Ο  ΠΤΟΜΟ
• ----· φ ----

Π Ρ Α Ξ Η  Γ 

Ε Ι Κ Ο Ν Α  ΠΡΩΤΗ

(Σ υνέχεια  άπό τόν ά ρ ιθ . 14)

Τ ό γραφείο τή ς "Αννας Δημητριγέβνας· πολύς πλούτος 
και γοΰστο καλό. Σ ’ ολα χά μέρη ενθύμια.

Αννα Δημητριγέβνα Καρενίνα, μητέρα τοΰ Βίκτωρος : 
μεγάλη κυρία, ώς πενήντα  χρονώ, πού ξανανειόνει. Π οΰ καί 
ποΰ στήν ομιλία  της π έτα  κ α ί μερικές φράσεις γαλλικές.

Ό  ΙΙρ ίγκηπας Ά μ π ρ ίκ ω β , κομψός εξηντάρης, άνύπαν 
τρος. Δέν εχει παρά  μόνο μουστάκια, τύπος αρχα ίου άξιω· 
ματικοΰ μέ ώραΐο παρουσιαστικό καί μέ νφ ος  ελαφρό λυ
πημένο

"Αμα άνοίξη ή αυλαία, φαίνεται ή "Αννα Δημητριγέβνα 
νά γράφη μόνη, μιά επ ιστολή.—Μ παίνει ένας υπηρέτης.

’Υ πηρέτης .—Ό  Πρίγκηωας Σεργέης Δημητρί- 
γεβιτς.

’Ά ν ν α  Δ ημητρ ιγέβνα .—Όδηγήσατέ τον. (Βλε'πει 
γλήγορα στόν καθρέπτπ).

Π ρίγκηπας.—(μπαίνει). J ’ e s p e r e  q u e  j e  n e  
fo r c e  p a s  la  e o n s i g n e  ! . . . (Φιλεΐ τό χέρι της).

’Ά ν ν α  Δ ημ .— V o u s  s a v e z  q u e  v o u s  6 t e s  
t o u j o u r s  le  b i e n v e n u  ! Και μάλιστα σήμερα ! 
Πήρατε τό μπιλετάκι μου ;

Π ρίγκ .—‘Ναί, τό πήρα καί ήρθα.
’Ά ν ν α  Δ ημ .—”Ω ! φίλε μου, αρχίζω ν’ άπελπίζου- 

μαι. II e s t  e n s o r e e l e ,  p o s i t i v e m e n t  e n s o r -
e e le  !  ΓΙεισματόνεται ! επιμένει καθώς ποτέ.
κα! φαίνεται σέ μένα τόσο αδιάφορο; κα! τόσο σκλη
ρός. Είναι αγνώριστος απ’ τόν καιρό πού αύτή ή 
γυναίκα άφησε τ' ν άντρα της.

Π ρίγκ .—Τί συμβαίνει ; πού βρίσκονται τά πράγ
ματα ;

’Ά ν ν α  Δ ημ .— Θέλει κα! στά καλά νά τήν πάρη,
Π ρίγκ .—Καλά, κα! δ άντρας της !
’Ά ν ν α  Δ ημ .—Δέχεται τό διαζύγιο.
Π ρίγκ .— Μπά ! ............
’Ά ν ν α  Δημ. — Κ’ έκεΐνος, ό Βίκτωρ, τά δέχεται 

δλα / Ό λη  αύτή τή λάσπη. Οί δικηγόροι, οι μάρ
τυρες  t o u t  e e l a  e s t  d e g o Q ta n t ,  κα! δμως
δέν τόν άηδιάζουν ! Δέν τόν καταλαβαίνω πιά, εκείνος 
μέ τή λεπτότητά του  τή δειλία του....

Π ρίγ .—Τί τά θέλετε, την άγαπα ! καί ξέρετε, δ 
έ'ρως........

’Ά ν ν α  Δ ημ .—Στόν καιρό μας ό έρως εΐτανε αγ
νός, εΐτανε ένας φιλικός έρως, κα! τό αίσθημα διαρ-

ΧΡΟΝΙΚΑ 183

κοΰσε σ’ δλη τη ζωή. Αυτόν τόν έρωτα τόν κατα
λαβαίνω, τόν θαυμάζω....

Π ρίγκ .—Ή  νέα γενεά δέν ευχαριστείται πιά μέ 
σχέσεις τόσο ιδανικές! L a  p o s s e s s io n  d e  Γ 
a m e  n e  l e u r  s u f f i t  p lu s .  Τοΰ κάκου τά λέμε 
Μ ά τί θ ’ άπογίνη μέ τόν Βίκτωρα;

Ά ν ν α  Δ ημ.—”Ω μή μοΰ τά λέτε ! Σάς παρακα
λώ, είναι μαγεμένος.... άλλαξε δλως διόλου. Ξέρετε, 
πήγα στό σπίτι τους. Μοΰ είχε τόσο παρακαλέσει!... 
Πήγα λοιπόν, δέ βρήκα κανένα. Ά φησα τήν κάρ
τα μου. Έστειλε λοιπόν νά ρωτήση εκείνη, s i  j e  
v o u l a i s  l a  r e e e v o i r .  Και σήμερα, (βλέπει τ’ 
ώρολόγι της) στις δΰο, δηλ. σέ λιγάκι, θά  είναι έ
δώ. Ύποσχέθηκα στό Βίκτα>ρα νά τ ]  δεχθώ.... φαν- 
τάζεσθε τή θέση μου' είμαι άνωχάτω' και γιά τοΰτο 
σάς παρακάλεσα νά έλθετε,

Π ρίγκ. — Ευχαριστώ.
’Ά ν ν α  Δημ.— Καταλαβαίνατε βέβαια δτι άπό τη 

συνέντευξη αύτη έξαρτάται ή τύχη τοΰ Βίκτωρος. 
Πρέπει νά μή συγκατανεύσω. Μά θά  τό. κατορθώσω;

Π ρίγκ .—Δέν τήν γνωρίζετε καθόλου ;
Ά ν ν α  Δημ. — Δέν τήν ειδα ποτέ. Μά τή φοβοΰ- 

μαι ! Μιά γυναίκα καλή δέν άφίνει έτσι τόν άντρα 
τής κα'ι μάλιστα έναν άντρα τόσο καλό. Ξέρετε, πώς 
είναι φίλος τοΰ Βίκτωρος, και πώς έρχούντανε συ
χνά νά μάς διή- εΐτανε πολύ καθώς πρέπει. M a is  
q u e l s  q u e  s o i e n t  le s  t o r t s  q u ’ il a i t  e u s  
v is -a -v is  d ’ e lle ,  μιά γυναίκα δέν πρέπει ν’ ά- 
φΐνη τον άντρα της. Πρέπει νά σηκώση τό σταυρό 
της μέχρι τέλους. Κ ’ έπειτα, έκείνο πού δέν κατα
λαβαίνω είναι, πώς ό Βίκτωρ, μέ τ ό θρησκευτικό 
του αίσθημα, κατορθώνει νά πάρη μιά χωρισμένη 
γυναίκα. Πόσες φορές, και τώρα τελευταία άκόμα, 
μπροστά μου, δέ συζήτησε, πώς τό διαζύγιο δέν 
είναι καθόλου σύμφωνο με την αληθινή διδασκαλία 
τοΰ Χριστοΰ. Και σήμερα τό δέχεται γιά τόν εαυτό 
του. S i e l le  a  p u  le  c h a n g e r  a  u n  te l  p o in t ,  
τή φοβούμαι! Μά σάς προσκάλεσα γιά νά σάς συμ- 
βουΛευθώ καί δέν παύω νά μιλώ. Πέστε με τ! λέ
τε σείς ; Τί πρέπει νά κάμω ; Μιλήσατε τόν Βίκτωρα;

Π ρίγκ .—Μάλιστα, μιλήσαμε. Ε ίμαι βέβαιος δτι 
τήν άγαπα- είναι σκλαβωμένος άπ’ αύτόν τόν έρω
τα. Είναι άνθρωπος πού παραδίδεται σιγά, σιγά, 
αλλά τέλεια. "Ο,τι μπήκε στήν καρδιά του δέν ξανα
βγαίνει πιά. Δέ θ ’ άγαπηση ποτέ μιάν άλλη, κα'ι 
χωρ'ις έκείνη δέ θ  μποοέση νά είναι ευτυχής.

Ά ν ν α  Δημ.— Κα'ι νά ξ ;ρης πώς ή Βάρια Καζάν- 
τζεβα θά τόν έπερνε μέ τό τη τρέλλα !.... Τ ί χαρι
τωμένη νέα ! καί πόσο τον άγαπα.

Π ρίγκ .— S e  s e r a i i  c o m p t e r  s a n s  s o n  
h o te .  Περιττό νά τό συλλογιζόμαστε- Τύ καλήτερο, 
για μένα είναι ν )  υποχωρήσετε, καί μάλιστα νά τόν 
βοηθήσετε νά τήν πάρη.

’Ά ννα  Δημ .—Νά πάρη μιά χωρισμένη ! Γιά νά 
συναντά τόν πρώτον άντρα τής γυναικός του ; Τό 
λέτε μέ άπάθεια παράξενη ! Μιά γυναίκα, μιά μη
τέρα, μπορεί ποτέ νά δεχτή νά κάμη τέτοιον ένα 
γάμον ό μοναχογιός της ; Καί τί γιός !

Π ρίγκ .—Τ ί τά θέλετε, φτωχή μου φίλη ! Βέβαια 
θά σάς εύχαριστοΰσε περισσότερο νά πάρη μιά νέα, 
πού τήν γνωρίζετε καί την άγαπάτε. Άλλά μά τήν 
αλήθεια, άφοΰ είναι αδύνατο. Δέ χαρίζει τό όνομά
του σέ μιά Γύφτισσα, ή   ποί' ζ ξέρει άκόμη σέ
ποιάν άλλη ! Ή  Λίζα Ραχμανόβα είναι πολύ κα
θώς πρέπει, τήν γνωρίζω, άπό τήν άνεψιά μου 
Νέλλη' είναι γλυκειά, καλή, άφοσιωμένη, πολύ ε
νάρετο;.

’Ά ν ν α  Δ ημ .—Ενάρετος ! Μιά γυναίκα πού άφί- 
νει τόν άντρα της ;

Π ρίγκ . —Α / δέ σάς αναγνωρίζω πιά ! Πώς σείς 
ή τόσον επιεικής, φαίνεσθε τώρα αίφνης τόσο σκλη
ρή ! Ό  άντρα; της είναι άπό εκείνους πού είναι, 
καθώς λένε, εχθροί τοΰ έαυτοϋ τους' καί περισσότε
ρο άκόμη εχθρός τής γυναίκας του. Είναι ένας 
άδύνατος, ένας άνθρωπος παραλυμένος, ενας μέθυ
σος. Έ φ αγε δλη τήν περιου ία του, την περιου
σία τής γυναίκας του, κ’ έχει αύτή έ'να παιδί ! Πώς 
καταδικάζετε μιά γυναίκα γιατί άφησε έ'να τέτοιον 
άντρα / Κ’ έπειτα δέν τόν άφησε έκείνη, τήν άφητ 
σε μάλλον έκεΐνος.

Ά ν ν α  Δημ. - Ω ! τί λάσπη, τί λάσπη, καί πρέπει 
νά τσαλαβουτώ έκεΐ μέσα !

Π ρίγκ. —Καλά, μά κ’ ή θρησκεία σας ;
Ά ν ν α  Δ ημ.—Ναί, ναί, ή συγ/ώρεση ! «Ώς καί 

ημείς άφίεμεν τοΐ; δφειλέταις ήμών». M a is  e ’e s t  
p lu s  f o r t  q u e  m o i .

Π ρίγκ .—Πώς μπορούσε νά ζήση μ’ έ'να τέτοιο 
άνθρωπο. Άκόμη κι’ άν δέν άγαποΰσε άλλον έπρε> 
πε νά φύγτ)- έπρεπε γιά τό παιδί της. Κ ι’ αύτός δ 
άντρας της, πού είναι γνωστικός καί καλός δταν 
είναι στά καλά του, τής τό συμβούλευσε.

(Μπαίνει ό Βίκτωρ. Φιλεΐ τό χέρι τής μητέρας 
του καί χαιρετά τόν Πρίγκηπα.)

Β ίκτω ρ.— Μαμά, ήλθα περνώντας άπ’ έδώ γιά 
νά σάς πώ μιά μόνο λ·-;ξη. Σέ λίγο θά έρθη ή Έ - 
λισαβετα Άντρεγεβνα, έ'να μονάχα πράμα σάς ζητώ, 
σάς τό καθικετεύω: Ά ν  έξακολουθήτε νά μή συγ- 
κττ,χτίθεστε στό γάμο μου.....

’Ά ν ν α  Δημ  —(τόν διακόπτει.) Βεβαιότατα εξακο
λουθώ να μή συγκατατίθεμαι !

Βίκτω ρ. -  (Μέ ύφος σκοτεινό.) Σά; παρακαλώ τό
τε : μήν τής μιλήσητε γιά τήν άρνησή σας- μήν 
πήτε λόγια άνεπανόρθακα.

’'Άννα Δημ .—ΙΙιπτεύω νά μή μιλήσουμε γι’ αύ
τό !.. Βέβαια, δέ θ ’ άρχίσω τέτοια συνδιάλεξη.
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Β ίκτω ρ. -  Κ’ έκείνη, όλιγώτερο. Επιθυμούσα μο
νάχα νά τήν γνωρίσετε.

’Ά ν ν α  Δημ .—Υπάρχει κάτι πού δέν καταλαβαί
νω' Πώς νομίζεις δα  θά συμβίβασες την επιθυμία 
σου νά πάρης τήν κυρία Προτάσοβα, ένόσαι ό άν
τρας της ζή, με τίς θρησκευτικές σου ιδέες, πού σέ 
κάμουν νά δμολογής δη  τό διαζύγιο είναι ενάντιο 
στό Ευαγγέλιο;

Β ίκτω ρ.—Μαμά, είναι πολύ σκληρό αύτό άπό 
μέρους σας! Είμαστε άραγε τόσο αλάνθαστοι; Δέ 
συμβαίνει άραγε νά ξεχάσουμε τίς αρχές μας, δταν 
πολεμούμε μέ τίς δυσκολίες τής ζωής ; Μαμά, γιαιί 
αύτή ή σκληρότητα;

’Ά ν ν α  Δημ. -  Γιατί σ’ αγαπώ, γιατί θέλω τήν 
ευτυχία σου.

Β ίκ τ .— (Γυρνώντμς πρός τόν πρίγκηπα). Σεργέη 
Δημητρίγεβιτς !

Π ρίγκ. — Δίχως άλλο, θέλετε τήν εύτυχία το υ ! 
’Εμείς δμως, μέ τ’ άσπρα μας μαλλιά, μπορούμε 
νά καταλάβουμε τούς νέους; Καί μάλιστα μιά μητέ
ρα πού έχει Ιδέες άμετάτρεπτες γιά την εύτυχία τοΰ 
γιοΰ της ! Ό λες οί γυναίκες είναι έτσι.

’Ά ν ν α  Δ ημ.—Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Είστε 
καί οί δύο έναντίον μου. Κάμετε δ,τι θέλετε, Βίκτωρ, 
έχετε τό δικαίωμα.... v o u s  e t e s  m a j e u r .  Ξεύρετε 
μονάχα πώς μέ σκοτώνετε.

Β ίκ τ .— Δέ σάς αναγνωρίζω πιά ! Αύτό είναι περισ
σότερο κΓ άπό σκληρότητα.

Π ρίγκ .— (Στό Βίκτωρα). Ά φησε, Βίκτωρ. Ί Ι  μη
τέρα σου είναι πιό αυστηρή στά λόγια της, παρά 
άτά εργα της.

’Ά ν ν α  Δημ .—Θά τής τό πώ εκείνο πού σκέπτομαι 
κ’ εκείνο πού αίσθάνουμαι, χωρίς νά τήν πειράςω.

Π ρίγκ. — Δέν^άμφιβάλω ! (Μπαίνει ό υπηρέτης.) 
Ή ρθε.

Β ίκτ. — Πηγαίνω,
*Υ πηρέτης .—Ή  κυρία Έλισαβέτα Άντρέγεβνα 

Προτάσοβα.
Β ίκ τ. — Πηγαίνω, μαμά. Καί πάλι, σάς καθικετεύω.
(Φεύγει. Ό  Πρίγκηπας σηκώνεται).
’Ά ν ν α  Δημ .—'Οδηγήσατε την. (Στόν πρίγκηπα). 

Ό χ ι,’■^μείνατε.
Π ρίγκ .—Φανταζούμουνα δτι θά εΐσασταν πιό ε

λεύθερη μονάχη.
’Ά ν ν α  Δημ.—-Ό χ ι  σάς τό είπα. Τή φοβούμαι. 

(Ανησυχεί.) Πρώτα πρώτα θά μέ στεναχωροΰσε, νά- 
μνησκα μονάχη μαζί της. "Οταν τό θελήσω, σάς
κάμω ενα σημείο έξαρτάται. Θά σάς κάμω έτσι.
(Κάμει :"vu σημείο.)

Π ρίγκ. —Θά καταλάβω. Είμαι βέβαιος δτι θά 
τήν αρέσετε. Πρό πάντων δμως νά είστε δίκαιη.

’Ά ν ν α  Αημ .—Πώς συνομοτείται δλο εναντίον μου!

(Μπαίνει ή Λίζα, μέ κοστούμι απλό καί καπέλο.)
’Ά ν ν α  Α ημ.—(Σηκώνεται.) Λυπήθηκα πολύ πού 

δέ σάς βρήκα στό σπίτι, Είστε πολύ καλή πού ήρτατε.
Λ ίζα . —Δέν τό περίμενα καθόλου. Σάς ευχαριστώ 

πολύ γιατί είχατε τήν επιθυμία νά μέ δήτε.
’Ά ν ν α  Αημ. -  (δείχνει τόν πρίγκηπα.) Γνωρίζετε τόν 
πρίγκηπα ;

Π ρίγκ .—Βέβαια, είχα τήν τιμήν νά μέ συστήσουν 
στήν κυρία. (Χειραψία. Ξανακάθουνται.) Ή  ανεψιά 
μου Νέλλη μέ μίλησε συχνά γιά σάς.

Λ ίζα .—Ναί, είμαστε πολύ σχετικές..·. (Ρίχτει έ'να 
δειλό βλέμμα πρός τήν Ά ννα  Δημητριγε'βνα.) Καί 
είμαστε άκόμη. (Στήν Ά ννα  Δημητριγέβνα). Δέν 
περίμενα καθόλου νά θελήσετε νά μέ διήτε, κυρία.

'Ά ννα  Αημ .—Γνώριζω καλά τόν άντρα σας. Εΐ- 
τανε φίλος τοΰ Βίκιωρος, κ’ έρχούντανε συχνά στό 
σπίτι, πριν νά φύγη γιά τό Τάμπωφ. Μοΰ φαίνεται, 
πώς παντρευτήκατε έκεΐ.

Λ ίζα .— Ναί, παντρευτήκαμε έκεΐ...
'Ά ν ν α  Αημ .—Ό ταν ξαναγύρισε στή Μο'σχα, δέν 

ήρθε πιά νά μάς διή.
Λ ίζ α .— Ώ  ! δέν έβλεπε πιά σχεδόν κανένα....
’Ά ν ν α . Αημ. — Και  μάλιστα δέ σάς έφερε νά σάς 

γνωρίσουμε. (Σιωπή άμηχανίας).
Π ρίγκ .—Τήν τελευταία φορά που σάς άντάμωσα, 

εϊτανε στούς Μένισωφ· παίξανε μιά κωμωδία, άρ- 
κετά χαριτωμένη . . . καί είχατε κ’ ενα ρόλο.

Λ ίζα . -  Ό χι... Ναί, ν α ί ! τό θυμοΰμαι, πράγματι... 
(Άλλη σιωπή). Κυρία Ά ννα  Δημητρι/έβ.α, συγχω
ρήστε με, άν δτι σάς πώ σάς είναι δυσάρεστο, άλλά 
δέ θέλω νά σάς κρύψω τίποτε... Ή ρ θ α , γιατί ό Βί
κτωρ Μιχαήλοβιτς μοΰ είτε . . . γιατί μοΰ . . . γιατί 
θελήσατε νά μέ διήτε . . . μά πρέπει νά σάς τά πώ 
δλα... (Κλαίει). Μοΰ είναι τόσο δύσκολο . . . καί σείς 
κυρία, είσθε τόσο καλή...

Π ρίγκ. — Άποσύρουμαι.
’Ά ν ν α  Α ημ.—Ναί, αφήστε μας.
Πρίγκ. —Χαίρετε, κυρίες. (Χαιρετά καί φεύγει).
Αννα Δημ. — Ακούστε, Λίζα.... δέ γνωρίζω τό 

άλλο σας όνομα...
Λ ίζα .— Άντρέγεβνα.
Ά ν ν α . Δημ . — Αδιάφορο ! Λίζα, σάς λυπούμαι 

είλικρινα, φαίνεσΟε συμπαθητική. Άλλά άγαπώ τόν 
Βίκτωρα' άγαπώ μονάχα αύτόν στόν κόσμο ! Γνωρί
ζω τήν καρδιά του τόσο καλά δσο καί τή δική μου' 
είναι περήφανος. Εϊτανε περήφανος άπό επτά χρονώ 
παιδί Περήφανος δχι γιά τό ονομ ι καί τήν περιου
σία του, άλλά περήφανος γιά τήν άγνόημά του, γιά 
τήν αρετή του. Ε ίναι άγνός σάν κορίτσι.

Λ ίζα . —  Τό ξέρω.
Ά ν ν α  Δημ. — Είσθε ή πρώτη γυναίκα πού ά

γάπησε. Δέ θε'λω νά σάς τό κρύψω, ζουλεύω τόν
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έρωτα τοΰ γιοΰ μου. Ναί, σάς ζουλεύω. Είμαι δμως 
μητέρα, καθώς καί σείς, αν καί τό παιδί σας είναι 
πολύ μικρό', καί είναι άκόμη νωρίς γιά σάς νά τό 
σκεφθήτε. Πάντα εΐμουν άποφασισμένη, εΐμουν έ'τοι- 
μη νά τόν δώσω σέ μιά γυναίκα χωρίς νά τή ζου- 
λεύω.... μά σέ μιά γυναίκα άγνή καθώς κ’ εκείνος.

Λ ίζα . — Κ’ έγώ ;.... Μήπως έγώ ;.....
Ά ν ν α  Α ημ .— Συγχωρειστε με  τό ξέρω  δέν

είναι λάθος σας.... είσθε δυστυχισμένη... Τό ξέραν 
τώρα, είναι έτοιμος νά ύποφέρη τά πάντα... ούτε 
άργότερα θά πή τίποτε, μά θά ύποφέρη μέσα του... 
ή πληγωμένη του περηφάνεια θά τόν τυραννή πάντα 
καί δέ θά είναι ποτέ ευτυχής.

Λίζα. — Τό σκέφθηκα κ’ εγώ....
Ά ν ν α  Αημ. — Αγαπητή Δίζα.... Είσθε γυναίκα 

έξυπνη καί καλή. Ά ν  τόν αγαπάτε, θά θέλετε βέ
βαια πρό πάντων τήν ευτυχία του. Τότε, μήν τόν 
δένετε καί μήν τόν άναγκάζετε νά μετανοιώση, γιατί 
θά μετανοιώση χωρίς ποτέ νά πή τίποτε.

Λ ίζα .— Ξέρω πώς δέ θά πή τίποτε, τό σκέφθηκα- 
πολλές φορές τό συλλογίσθηκα καί μάλιστα τοΰ μί
λησα γ ι’ αύτο'. Μά τί μπορώ νά κάμω, δταν μοΰ 
λέγη πώς δέν μπορεί νά ζήση χωρίς εμένα; Τοΰ 
είπα: « Ά ς μείνουμε φίλοι, δημιουργήστε δμως μιά 
ζωή άνεξάρτητη άπό τή δική μου’ μή δένεστε μαζί 
μου, γιατί εγώ δέν είμαι τόσο αγνή δσο σείς». Δέ 
θέλει νά μ ’ άκούση.

Ά ν ν α  Αημ.—Ναί, δέ θέλει . . . πρός τό παρόν.
Λ ίζα .—Κυρία, πείσετέ τον, δέχουμαι νά μέ άφήση... 

Τόν άγαπώ, καί θέλω τήν εύτυχία του πιό πολύ 
άπό τή δική μου. . . . Άλλά, βοηθήστε με, μή μέ 
άποστρέφεσθε. . . . Ά ς  τόν αγαπούμε καί οί δυό μας, 
κι’ ας προσπαθήσουμε νά τόν κάμουμε εύτυχή.

’Ά ννα  Α ημ .—Ναί, άγαπητό μου παιδί, σάς άγα
πώ. . . . (Αγκαλιάζει τή Λίζα πού κλαίγει). Ώ  ! 
Γιατί νά μή σάς άγαπήση πριν νά παντρευθήτε !

Λ ίζα .—Μέ βεβαιώνει πώς μ’ άγαποΰσε άπό τότε, 
άλλά δέν ήθελε νά έμποδίση τήν εύτυχία ένος άλλου.

’Ά νν α  Αημ .—’Ώ  ! πόσο θλιβερά είναι δλα αύτά ! 
Άλλά άς άγαπιούμαστε κι’ ό Θεός θά μάς βοηθήση 
νά βρούμε κάποια λύση.

Β ίκτω ρ.—(Μπαίνοντας). Αγαπητή μου, αγαπητή
μου μαμά, τ ’ ακόυσα δλα ! . . . Τό περίμενα. Κατώρ-
θωσε νά κερδίση τήν καρδιά σας. . . . Ό λα  θά 
σιάξουν.

Λ ίζα  •—Λυπούμαι πού τ’ άκούσαιε. Ά ν  τό ήξευρα, 
δέ θά'λεγα τίποτε. . . .

’Ά ννα  Αημ .—-Τίποτε δμως άκόμη δέν άποφασί- 
σθηκε ! . . . ’Εκείνο πού μπορώ νά πώ, είναι δτι, 
άν δέν υπήρχαν αύτά τά θλιβερά συμβάντα, θά 
εΐμουνα εύχαριστημένη. . . . (Αγκαλιάζει τή Λίζα).

Βίκτω ρ. — Καί τώρα, φτάνει νά μήν άλλάξετε !
Α χο λο ν& εϊ. "Ο μηρος Μ π ε κ έ ς .

S T A N C E S

Θάλασσα μελαγχολική έγώ πού δέ σέ ξέρω, 
θά μέ κυκλώσης τώρα εσύ μέ πάχνην άλαφριά, 
στόν υγρόν άμμο σου σιμά τά βήματα θά φέρω 
κι’ άξαφνικά πόλη καί γή θά λησμονήσω πιά.

Ά ραγε θά μπορέσετε θάλασσα εσύ καί κΰμα 
μέ τους αχούς σας πού θά σβυοΰν στίς άγριες αμ

μουδιές,
τίς πλήξες νά λικνεΐτε μου καί τήν καρδιά ώς τό

[μνήμα
ΓΙού μόνο ναυαγίων αύτές αρέσουν ομορφιές ;

Στους τάφους μέσα κατοικώ, νεκροί μ’ άκοΰνε μόνο. 
Στόν ίδιο εμένα πάντα εχθρός θένάναι δ εαυτός μου. 
Ί Ι  δόξά μου είν’ τοΰ αχάριστου, τοΰ κορακιοΰ ό

[δικός μου
σπόρος. Δέ θέρισα ποτές μά σπέρνω μόν’ κι’ δργόνω.

Δέ θά παραπονεθώ. Γιατί έγώ νά φροντίζω 
γιά τό βοριά, γιά τή ντροπή, γιά τής βρισιάς μορφή, 
άφοΰ λύρα τοΰ Απόλλωνος πάντοτε σάν σέ άγγίζω 
’Εσύ καί πλειότερο αντηχείς καθάρια καί σαφή. 

(Μ ετάφραση Α . Ά κροΟ αλασσίτη) Ζ ά ν  Μ ω ρεας

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α
Ο κ. e . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μιά σωστή απόλαυση άλη&ινής τέχνης μας έ'δωσε 
την περασμένη εβδομάδα υ λαμπρός θίασος τής κ. 
Κνβελης Αδριανοϋ. Μιας τέχνης πον πρώτη φορά 
είδε ή πόλη μας νά εκτνλίζεται σέ ελληνικό σανίδωμα 
και ό τεχνίτης πον προξένησε τό Ιερό ρίγος νά είναι 
Ελ,ληνας δραματικός. ΙΙαιζονταν ενα Αριστούργημα 

τον Νορβηγού ποιητή ’Ίβσεν, τον ανατρεπτικόν καϊ 
επαναστάτη. Οί Βρνκόλακες του. Και τόν ’Όσβαλδ 
τόν νποκρίθηκε τόσο τέλεια, -mao τεχνικά, τόσο νορ
βηγικά, ό κ. Θωμάς Οικονόμου, ενας άπό τους άνα- 
μορψυηές τον ελληνικόν θέατρου. Να τόν κρίνουμε 
σε δλες τον τις άποχρώσες, δέν μπορούμε. Γιατί 
τόνε βλέπουμε πρώτη φορά Μά ώς Όσβαλδ υπήρξε 
έξοχος. Συγκίνησε μέ τις φνοικές στάσες τον καί τή 
σωοτή ερμηνεία τοϋ ηρωα τοϋ ’Ίβσεν. Μπήκε μέσα 
σιην ψνχη τοϋ ποιητή και ψυχολόγησε χ<\ι άνάιταμε 
τον Οσβαλδ, τον άρρωστημένο, τόν παθιασμένο fj- 
ρα>α τοϋ Ιβσεν, και μ α ς  τόν απόδωσε ίδιο κι 
απαραλλ.αχτο, οπως τόνε οννέλαβε κα'ι τόνε δημιούρ
γησε ο ποιητης τών «Βρνκολάκων». Κα'ι άπό τήν 
πρωιη εμφάνιση τον στή σκηνή, ώς τή στιγμή που 
έοφάδαζε άρρωστημένο; κα'ι άποκαμωμένος, ψιϋνρί-
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ζοντας τ ή σπαραχτική φράση : τόν ήλιο, τόν ήλιο.....
πού συγκέντρωνε μέοα της δλη τήν επιθυμία τής 
ζωής και τής χαράς, πού έλυωνε στά σαπισμένα τον 
Υ,όκκαλα, ό κ. (-). Οικονόμου υπήρξε ενας βαθύς ερ
μηνευτής, ενας τέλειος άναπαραστάτης, ενας τέλειος 
ψυχολόγος και απόδωσε με μιά ζηλευτή τέχνη και 
τις παραμικρότερες λεπτομέρειες κα'ι τ'ις άοημαντό- 
τερες ψυχολογικές κίνησες, με εναλλαγές μεγάλου 
καλλιτέχνη, πού τις έβλεπε κάνεις ατό χρώμα τον 
προσώπου του, ατό βλέμμα, πού επαιρνε τό χρώμα- 
τισμό τής σκέψης και τής κατάστασης. Και στόν κ. 
θ . Οικονόμου παρατηρήσαμε κ3 ενα σπουδαίο προσόνt 
πού αποδειχτεί πώς δέν εΐναι άπό εκείνους πού ε- 
χουνε στιγμές μόνο 'έμπνευσης καί τελείας υποκριτι
κής δύναμης, πού έχουνε λάμψες καί φώς στό τάδε 
ή τάδε σημείο. Ή  τέχνη του δυνατή, μετρημένη, 
σοβαρή μοιράζεται σέ δλο τό χαρακτήρα, σέ δλες τίς 
σκηνές καί δταν πρέπη συμμαζεύεται καί δταν πρέ
πη εντείνεται. Καί δταν συμμαζεύεται κινεί τό θαυ
μασμό καί δταν εντείνεται επίσης κάνει τό ίδιο. '  Υπο- 
τάζεται πιστά ατό συγγραφέα. Διατηρεί τήν ομοιο
μορφία τής μορφής καί τής ψυχής καί σοΰ βάζει 
ζωντανόν εκείνον πού υποκρίνεται μέσα στήν ψυχή 
σον, γιά νά μήν μπορής νά τόνε βγάλης άπό κεΐ 
ποτέ.

'Η  πρώτη παράσταση τών Βρυκολάκων οτό Βα
ριετέ, με τόν κ. Θ. Οικονόμου, αν καί μερικοί ηθο
ποιοί δέν μπορέσανε νά παίξουνε μέ επιτυχία τό ρόλο 
τονς, είναι γιά τήν πύλη μας σπουδαίο θεατρικό γε
γονός.

Α . Γ .

ΚΥΒΕΛΗ Α Α ΡΙΑ Ν Ο Υ

Ή  Κυβέλη, όμολογεΐται πιά άπό δλους, πώς εί
ναι μιά πό/1ύ δυνατή τεχνΐτρα. Ό πω ς άλλες φορές 
πού ευτυχήσαμε νά τή θαυμάσουμε, ετσι και φε'τος 
τή θαυμάζουμε και τή χειροκροτούμε μέ ειλικρίνεια. 
Έ παινοι περιττό! δέν τής χρειάζουνται. Θά βαρεθην.ε 
κι5 αύτή νά τούς άκούη* κα! μάλιστα δταν οί έπαινοι 
αυτοί καταντήσουν ύοαερικοί, δπως κα! κατάντησαν 
τώρα τελευταία. Σέ τέτοιους επαίνους δ αληθινός καλ
λιτέχνης ντρέπετάι περισσότερο, γιατ! άντ! νά εξυ
ψώνουν τήν τέχνη του, τή ρεζιλεύουν. Ά ς  τή χαρα
κτηρίζουμε μέ λίγα λόγια. Ή  Κυβέλη είναι έ'να 
πλάσμα, πού γεννήθηκε γιά τό θέατρο κα! γιά τήν 
τέχνη. Κα! στήν τέχνη εχει δυο ύποστάσες. Δραμα
τική κα! κωμική. Κα! στις δύο ύποστάσες εΐναι 
δυνατή και δημιουργική. Ό ταν παίζη τή Νό'ρα ή 
τή Δεσποινίδα Τζούλια εΐναι υπέροχη, όχι ώς Νόρα 
και ώς Ίζούλια, άλλά ώς καλλιτέχνιδα, πού περισσό
τερο έκείνη δίνει τόν τύπο, παρά τόνε δανείζεται 
άπό τό συγγραφέα. Γ ι’ αύτό τολμά νά πή κανε'ις πώς 
ή Κυβέλη δέν είναι έρμηνεΰτρια, άλλά δημιουργός.

Δέν ξέρω αν αύτό είναι καλό ή κακό. Ό ταν  πάλι 
παίζη τό Τρελοκόριτσο ή τό Κοριτσάκι εΐναι επίσης 
υπέροχη, άλλά κα'ι έδώ δίνει αύτή τόν τΰπο, τόν τύ
πο τής Κυβέλης, παρουσιάζει έργο δικό της, Μετα- 
μορφώσες πολλές δέν έχει, δπως ή Κοτοπούλη. Ώ ς 
δραματική έχει άσήμαντες άλλοιώσες.. Ό πω ς στή 
Νόρα βλέπει κανείς νά πάλλη ή τέχ\η κα! ή ομορ
φιά τής Κυβέλης, έτσι κα! στή Δεσποινίδα Τζούλια 
καί έτσι καί στά άφιλολόγητα έργα τοΰ Μπερστάϊν, 
τοϋ Μπατάϊγ, τοΰ Μπισών καί τών άλλων έκπορνευ- 
τών τής τέχνης. ΙΙαντοΰ βλέπει κανείς τό ίδιο πρό
σωπο νά λέγΐ] άλλα λόγια κα! νά παίζη άλλο ιστο
ρικό.Κατά βάθος δμως είναι τό ίδιο. ’Έ τσι καί δταν 
ή θαυμασία καλλιτέχνιδα υποκρίνεται τό κοριτσάκι 
ή άλλο πρόσωπο σέ καμιά κωμωδία.Ό τύπος της εΐναι 
τόσο δυνατός καί ή υπόκριση τόσο καλλιτεχνική καί 
μποροΰμε νά ποΰμε τόσο εγωιστική, πού εξουδετερώνε
ται δ χαρακτήρας τοΰ συγγραφέα, δ τέτοιος ή τέτοιος.

Μέ δυό λόγια ή Κυβέλη σάν παίζη δραματικά 
πρόσωπα, καταρθώνει νά τά συνδέη τό ενα μέ τάλλο 
σέ τέτοιο βαθμό, πού νά νομίζη κανείς πώς δλα τά 
πρόσωπα αύτά εΐναι έ'να, άλλά βρίσκεται σέ διάφο
ρες ψυχολογικές καταστάσες. Τό ϊδιο γίνεται καί στά 
κωμικά πρόσωπα ή τά ελαφρά. Τώρα τήν κατάστα
ση αύτή θά τήν ποΰνε μερικοί πώς είναι μειονεκτι
κή. Μπορεί καί νάναι. Μά ό τεχνίτης, συγγραφέας 
είναι ή ηθοποιός, ή ζωγράφος, ή δ,τι άλλο, πρέπει 
νάχη έγώ καί τό έγώ αύτό νά φαίνεται. Ίσια-ΐσια 
τό έγώ τής Κυβέλης φαίνεται παντοΰ. Αύτό τήν 
κάνει νά μήν είναι έξοχη άποδότρα τής Ιδέας τοΰ 
συγγραφέα. Νά εΐναι δμως έξοχη άναδημιουργός τής 
Ιδέας τοΰ συγγραφέα. Καί γιά νά είμαι σαφής θά 
φέρω έ'να παράδειγμα. Ή  Κυβέλη πρόπερσι επαιξε 
τή Τζούλια τοΰ Στρίντμπεργ.Πρίν πολλές φορές είχα 
διαβάσει τό άριστούργημα αύτό. Καί ή Τζούλια, ή 
ήρωΐδα μοΰ κίνησε κάποια απέχθεια, έ'να συχαμό. Αύ
τό ήθελε καί δ συγγραφέας. Σάν είδα δμως τήν 
Κυβέλη ώς Τζούλια, έ'ννοιωσα δλους διόλου τό ενάν
τιο. Τή συμπάθησα καί ή ψυχή μου πόνοσε βαθειά 
γιά τό πλάσμα, πού άδικήθηκε. Πώς γίνηκε αύτό; 
Ή  Κυβέλη άναδημιούργησε τήν Τζούλια, έχυσε μέ
σα της τήν ώραία της ψυχή, τήν έπλασε άπό τή 
σάρκα της. Τό ϊδιο γίνηκε καί στό Τρελλοκόριτσο. 
Τί εΐναι τό Τρελλοκόριτσο ! Μιά κωμωδία μέ λίγες 
εξυπνάδες καί τίποτα παραπάνω. Τί εΐναι ή ήρωίδα; 
Έ να  τρελλοκόριτσο πού μποροΰσε έπιτυχέστατα νά 
τό ύποκριθή μιά δεύτερης τάξης ηθοποιός. Άλλά ή 
δξύτερης τάξης ηθοποιός θά μάς παρουσίαζε τό τρελ
λοκόριτσο δπως τό σκέφτηκε ό συγγραφέας καί θά 
τό βλέπαμε κ’ έμείς καί θά διασκεδάζαμε δυό τρεις 
ώρες καί τήν άλλη μέρα θά τό ξεχνούσαμε. Ή  Κυ
βέλη δμως δέν έκανε τό ίδιο. Έδημιούργησε- τό
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τρελλοκόριτσο, τό τελειοποίησε μέ τά σκηνικά της, 
μέ τούς χρωματισμούς τής φωνής της, τοϋ έβαλε τή 
χρυσή της σφραγίδα. Κα! γι5 αύτό δέν τό ξεχνούμε.

Τώρα ή Κυβέλη καμιά φορά, πολύ σπάνια, πέφτει 
έ'ξω. Κανένας αναμάρτητος. Κι’ αύτό γίνεται δταν τό 
έργο πού παίζει εΐναι άνάξιο γιά τή λεπτή της τέχνη. 
Έ ν α  παράδειγμα. Τήν περασμένη εβδομάδα παίχ
τηκε ή Ανάσταση τοϋ Μπατάϊγ — κατακρεούργημα 
τής Ανάστασης τοΰ Τολστόη. — Στήν πρώτη πράξη 
ή Κυβέλη έπαιξε πολύ επιτυχημένα τό πρόσωπο τής 
Κατιούσας, τή; χαριτωμένης Κατιούσας. 'Ύστερα ή 
Κατιούσα γίνηκε κοινή γυναίκα καί κλείστηκε μέσα 
στή φυλακή. Έ κεΐ είταν τοΰ συχαμοϋ. Έ π ινε  τσι
γάρο, μπότκα καί ή παραλυσία άφόΰ τής πήρε κάθε 
ώραΐο α’ίστημα, έκανε τή φωνή της βραχνή, άπαίσια, 
σάν τή φωνή τής Άγνωστης. Πολύ φυσικό αύτό. 
Καί δώ πολύ ώραία έπαιξε ή Κυβέλη, θαυμάσια 
μπορεί νά πή κανείς. Μάς έσπάραξε τήν καρδιά. Σέ 
άλλη πράξη βλέπουμε τήν Κατιούσα στό θεραπευτή
ριο ώς νοσοκόμα. Καί έδώ θαυμάσια έπαιξε ή έξο

χή μας καλλιτέχνιδα. Άλλά θαυμάσια, άν ή πράξη 
τοϋ θεραπευτήριου δέν είχε καμιά σχέση μέ τήν πρά
ξη τής φυλακής. 'I I  νοσοκόμα δέν είταν εξέλιξη τής 
φυλακισμένης. Ή  νοσοκό'μα εϊτανε χαριτωμένη, λε
πτή, μέ παρθενική φωνή. Οΰτε ίχνος παραλυσίας. 
Εξάπαντος ή νοσοκόμα δέν είταν ή φυλακισμένη Κα
τιούσα. Γιατί πώς μποροΰσε νά εΐναι αύτή. Σέ τόσο 
λίγο διάστημα κατάρρευσε τό βρώμικο οικοδόμημα 
τής δυστυχισμένης, σέ τόσο λίγο διάστημα ξέχασε τίς 
συνήθειες της, τό .τσιγάρο, τή μπότκα καί ή φωνή 
της καθάρισε, γίνηκε τόσο καθαρή, σάν τή φωνή 
τής υπηρέτριας Κατιούσας πού είταν δεκαεφτά χρο- 
νώ ; "Ενα τέτοιο πράμα δέν μποροΰσε νά γίνη. 
Ά λλ’ δταν ή Κυβέλη αναγκάζεται νά παίζη κολο- 
κυθένια έργα, γιατί έτσι τό θέλει τό πολύ κοινό, 
επόμενο είναι πώς θά παθαίνη κάπου - κάπου ή λε
πτομορφωμένη της τέχνη, πού δσον πάει χαρακτηρί
ζεται περισσότερο καί τελειοποιείται.

Ό  Θ εα τρ ικ ός.

Ι Δ Ι Κ Α  Μ Α Σ  ΚΑΙ  Ξ Ε Ν Α

  -------------

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Σ  Α Π Ο  Τ Ο  Γ Κ Α ΙΤ Ε

Μέ τόν τίτλο Σ τ ή  σ κ ιά  τω ν  Τ ιτά νω ν  ή κυρία  Λ ίλυ 
Μ πράουν έξέδωκεν ενα βιβλίο πού περ ιέχει άνάμνησες τής 
γ ιαγιάς της, τή ς κοντέσσας Π α πεγχά ϊμ , σχετικές μέ τό  
Γκαΐτε. Μέσα στις άνάμνησες αΰτές, πού έκίνησαν τό γ ε 
νικό ενδιαφέρον στή Γερμανία, άναφέρονται δ ιάφορα χ α ρ ι
τωμένα ανέκδοτα, σχετικά μέ τόν ολύμπιο ημ ίθεο  τοΰ 
Βάϊμαρ, πού μέ δλη τή σοβαρότητα τώ ν ογδόντα  του χρόνων 
διατηρούσε ακέρια τί] γαλήνη κ α ί τήν π ο ίη σ η  τή ς εκλεκτής 
του ψ υχής.

’Αναφέρουμε, γ ιά  τούς αναγνώ στες μας, ένα-δυό άπό αύτά.
Σ έ  μιά γιορτή τοΰ Γ κα ΐτε  ή κοντέσσα—ε’ίτανε τότε μικρή 

καί φ ιλενάδα τής έγγονής τοΰ πο ιητή—τοΰ έστειλε δώρο 
ένα ζευγάρι κεντητές παντούφλες. "Υστερ’ ά πό  μιά ώρα πήρε 
τήν εξής απάντηση άπό τόν Γκα ΐτε:

• Ξέρουμε πώ ς υπάρχει έθ ιμ ο  νά  φιλούν μ’ εΰλάβεια τό 
σανδάλιο τοΰ 'Α γ . Πέτρου. Μ ά σέ ποιόν συνέβηκέ ποτέ, 
στό τέλος μάλιστα  τή ς ζω ής του, νά φ ιλή θερμά  τήν ’ίδ ια  
του τήν π α ντο ύ φ λ α ; Δ ίχως άλλο, θ ά  συλλογίζεται τό α γα 
πητό  χεράκι πού έκαμε τό  κέντημα βελονιά βελονιά.

»28 Αύγουστου 1831 
»Ό  γεροντότερος άπό τούς λατρευτές σας 

*1. Β . Γ κ α ϊζ ε ».
Μ ιάν άλλη φορά μερικά κορίτσια τοΰ κύκλου τους μπήκαν 

πεταχτά  στό σπίτι τοΰ πο ιητή , βαστώντας άγκαλιές λουλού
δια. Μέ τή δύναμη πούμπαιναν, έσπασαν ενα μικρό άγαλμα- 
τάκι τή ς ’Α φ ροδίτης. Χλίόμιασαν άπό τόν τρόμο τους νο

μ ίζοντας πώ ς ό Γ κα ΐτε  θ ά  τίς μάλλωνε,καί ή ένοχος άρχισε 
νά  κλαίη . Μά ό μεγάλος γέρος γαλήνιος καί γελαστός είπε. 
«Γ ιατί νά  κλαΐτε μ ιά  πεθαμένη ’Α φροδίτη , άφοΰ υπάρχουν 
τόσες ζω ντανές;»

Ά λ λ ’ ή π ιό  γλυκειά καί αξέχαστη άνάμνηση τής κοντέσ- 
σας εΐνα ι οταν μιά  μέρα ανοιξιάτικη, ύστερα άπό έναν θαυ
μάσιο περίπατο μαζί μέ τόν  ένδοξο καί σεβαστό τη ς φ ίλο, 
έμεινε στό τραπέζι του καί μετά  τό  φαγί, ό Γ κα ΐτε  άρχισε 
ν μ ι λ ή  γιά  τό  έργο του  κ α ί νά  διαβάζη  κομμάτια ά π ’ τό 
Δ εύ τερ ο  Φ άονατ  πού έδούλευε τότε. «Π οτέ δέ θ ά  ξεχάσω, 
λέγει ή κοντέσσα, τήν άπόλαψη αύτή. Θ ά ήθελα  νά μήν 
ξεκολλοΰσα ποτέ άπό κοντά του, νά ακούω αΙώ νια  τήν α πα γ
γελία  του καί τή συνομιλία του. "Α μα ήθελα  νά φύγω, 
έφίλησα μέ σέβας καί μέ ταραχή τό χέρ ι τοΰ πο ιητή . Α ύ 
τός, εννόησε τή συγκίνηση μου καί μοΰ ε ίπ ε  ξεπροβοδώ ντας 
με- «Να1', πα ιδ ί μου, έβαλα πολλά μυστηριώδη πράγματα  έδώ 
μέσα ! »

Τ Ο  Ε Ν Θ Υ Μ ΙΟ  Γ ΙΑ  Τ Ο  Ρ ΙΣ Π Ε Ν

Διαβάσαμε στις εφημερίδες πώ ς μ ία  δεσποινίδα, ή ’Α ντι
γόνη Ζωηρού, έκαμε έκκληση στις Έ λ λ η ν ίδ ες  γυναίκες νά 
προσφέρουν ένα ποσό γ ιά  νά άγοραστή ένα ενθύμιο γ ιά  τό 
Γάλλο ποιητή καί άκαδημαϊκό Ζάν Ρ ισπέν. Τ ό ενθύμιο  αύτό 
προσθέτει ή έκκληση, θ ά  ποζαριστή σέ μιά  β ιτρ ίνα  τοΰ Π έ
ραν καί τά  ονόματα τώ ν κυριών, πού θ ά  προσφέρουν τό ν ’ 
όβολό τους, θ ά  δημοσιευτοΰν. Π ολύ καλά. Ε ΐνα ι ώραΐο πράμα 
νά δειχτούν ο ί γυναίκες μας πώ ς άγαποΰν τά  γράμματα κα'ι 
ϊκτιμοΰν τούς τιμημένους συγγραφείς. Μ ά οΐ συγγραφείς
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α υτοί, είμαστε τή ς γνώ μης, πώ ς πρέπει μά έκτιμοΰνται α π ’ 
ευθεία ς κ α ί οχι διά  μ έσ ο ν  ά λλον. Καί γ ι’ αΰτό ΐσ ια -ισ ια  
ρωτούμε. 01  Έ λ λ η ν ίδες γυναίκες μας,πού Οά αγοράσουν τύ  
ενθύμιο τοΰ Ζάν Ρ ισπέν, ξεύρουν τ ί πράμα  είναι ό Ζάν 
Ρ ισ π έν ; Έ χ ο υ ν ε  νοιώσει κάποια  του  έπίδραση ; Γνωρίζουν 
to  έργο του, έστω καί άκρες μ έσ ες; 01  κυρίες α ϋ ιές  άγα- 
ποΰν τά  γράμματα, πού καλούνται νά β ρα βεύουν; Ά ν  τά 
αγαπούσαν καί εκτιμούσαν τούς τιμημένους συγγραφείς, γ ιατ ί 
δέν έδιναν τότε ένα ενθύμιο  καί στό Μ άλακάση, ποϋ μάς 
ήρθε πρ ίν  κάμποσους μήνες; Μ ήπως δέν είταν άξιος γ ιά  νά 
βραβευτη ή γ ια τ ί ειταν  "Ελληνας ;

Α ύτό  μάς κάνει νά  κάνουμε μερικές σκέψες, πού δέν τ ι 
μούνε διόλου τ ις  Έ λληνίδες γυναίκες καί μάλ ισ ια  έκείνη 
π( ύ είχε τήν πρωτοβοχιλία. Σκεφτούμαστε πώ ς τύ νά θέλουμε 
νά  προσφέρουμε ένα ενθύμιο στύ Ζάν Ρ ισπέν, πού δέν τύν 
ξέρουμε, πού δέν τόνε νοιο'ιθουμε καί δέν α ίστανθήκαμε κα 
μιά  του ευεργετική έπίδραση, τύ κάνουμε γ ιά  ρεκλάμα καί 
μόνο γ ιά  ρεκλάμα. Τή σκέψη αύτή τήν έπιβεβαιιόνει καί τό 
μέρος έκείνο τής έκκλησης, πού αφελέστατα, λέγει, πώ ς τό  
αντικείμενο πού θ ά  δοΟή στό Ρ ισπέν γιά  ένθύμιο ,θά  πο· 
ζαριστή σέ μ ιά  β ιτρ ίνα  τοΰ Π έραν κ α ί π ώ ; τά ονόματα τών 
κυριών, πού Οά τ ’ αγοράσουνε Οά δημοσιευτοΰνε στις εφ η
μερίδες.

ΜΙΑ Σ ^ Μ ΙΙΤ Ω Σ ΙΙ

Ό  κ· Ή λ . I I .  Β ουτιερίδης δημοσιεύει στά «Χ ρονικά· τή ς 
’Α θήνας τό  παρ ικά το ι κομμάτι γ ιά  τούς νέο.ις ποιητές. Τ ό  
Αναδημοσιεύουμε έδώ, γ ια τ ί τυχα ίνει νά τα ιριάζη πολύ μέ 
τ ις  ιδέες τοΰ συνεργάτη μας κ Ν Σαντορ ινα ίου, στό ίδ ιο  
ζήτημα, πού τ ις  δημοσιεύσαμε στό περασμένο φύλλο μέ τόν 
τίτλο  Λ α γ ν ο π ο ιη τ ιχ ή  Σ χο λή .

« Κάποιον φαινόμενον, τό  όποιον παρουσιάζεται είς τή ν  
πο ίη σ ιν  μερικών νέων πο ιητώ ν μας, αξίζει νά  μάς κινήση 
γενικώ τε >ον τήν προσοχήν· Διά νά εξηγηθώ  καλήτερον περί 
τίνος πρόκειται πρέπει νά  δώσω μίαν ονομασίαν ε ις τό φαι- 
νόμενον αυτό. Τ ό  ονομάζω λοιπόν : ήδονισμόν.

«’Ίσ ω ς έχρ?ιάζετο λέξις παραστατικω τέρα· άλλ’ άς άρκε- 
σθώμεν ι ί ς  αυτήν. Σημασίαν έχει τό  πράγμα  καί δ χ ι ό 
ορισμός τ ιυ .  Δημιουργοί τοΰ φαινομένου αύτοΰ ή τοΰ π ρ ά γ 
ματος είς τή ν  σύγχρονον έλλ π ο ίη σ ιν  είνα ι μερικοί νέοι 
π ο ιητα ί μας, ο ΐ όποιοι ε ίς  τήν  πο ίησιν  τω ν δέν κάμνουν τ ί 
π ο τε  άλλο, παρά  νά  ΰμνοΰν τήν ηδονήν, πού παρέχει είς 
αυτούς τό  κορμί τή ς φ ανταστικής η πραγματικής ερωμένης 
τω ν. Τώ ρα τελευταία μάλιστα τό  φ αινόμενον τοΰτο τοΰήδονι- 
σμοΰ ε ις  τήν ποίησιν  έγινε τή ς μόδας δ ιά  μερικούς νέους 
κ α ί δ ι’ αύτό  τό  μόνο θέμα  πού τούς απασχολεί είς τήν ποίη- 
σ ίν των είναι ή έξωτερίκευσις ένύς είδους λαγνείας, πού τούς 
κατέχει διαρκώς. "Ο λη ή ζω ή πού θριαμβεύει καί φωνάζει 
γύρω  των, πού ξεχύνεται είς μυρίας εκδηλώσεις, πού δ η 
μ ιουργεί διαρκώς, ή πάλη  τών Ιδεών, ο ί αγώ νες τοΰ νοΰ καί 
τή ς σκέψεως δέν λέγουν ε ίς  αυτούς τίποτε, δέν υπάρχουν δ ι’ 
αύτούς. Τ Ι μόνη κ α ί μ ία  πηγή τοΰ ποιητικού τω ν α ισ θήμ α 
τος είνα ι ή λατρεία τής σαρκός· δχι ή λατρεία έκείνη, πού 
γεννά  τόν ύμνον είς τήν υγείαν, ε ις  τήν δύναμιν τή ς ζο>ής, 
ε ίς  τήν ω ραιότητα  τής άρμονίας, πού ήμπορεϊ νά  δώση όλην 
τήν  ιδέα  τή ς ζω ής, κ α ί τή ς φύσεως άκόμη, άλλ' ή λατρεία, 
πού γεννά τήν λαγνείαν».

Λ Α Ο Σ ΚΛΙ Μ Α Λ Λ ΙΑ ΡΟ Ι

ρει τύ λαό μας ο ΐ λαοπλάνοι ύποστηριχτές τή ς καθαρεύου
σας καί π ο ιά  μέσα μεταχειρ ιστήκανε γιά  νά  έμποδίοουν τήν  
πρόοδο τή ς ω ραίας μας δημοτικής γλώσσας.

Δ ιατηρούμε τήν ορθογραφία.
Σκεπαστώ  τή  29 Λ ύγούστου 1911

Ε ίς  Κων]πολιν
Α γ α π η τ έ  μ ο υ  ν ίε  'Ιω σ ή φ

‘Ολόκληρον έτος παρίλΟε καί ούδεμίαν έπιστολίν σου έλά- 
βαμεν κ α ί δέν ύμπορώ νά σέ παραστήσω τήν λύπιν μου μαν
θάνω  ότι άφησες τή ν  ύπέρ Χ ριστού Ορισκείαν καί άκολου- 
θ ή ς  τήν μαλιαρικήν γλώσαν όπως έκείρυξες λόγον εναντίον 
τής θρησκείας μας ε ίς  τόν Κωντσέ καί σέ έπαυσαν καί πολύ 
σέ παρακαλώ π α ιδ ί μου νά συμαζευθής καί νά  κόψις καί αύτά 
τά  μαλιά σου φθάνη π ιά  τούς μουστέδες ποϋ μοΰ φέρουν ή 
πολίτα ι καί μέ συγχέρονται ποϋ μετ λ  ένα χρόνον θ ά  μέ έλ- 
0 ης μέ τή ς πλεκξούδες μόνον νά  προσπαΟίσης νά περάσης 
σέ κανένα καλόν σχολίον κ α ί νά  άφήσης μαλιαρικήν καί νά 
άκολουθίσης τήν έλλινηκήν γλώσαν νά ίδούμε καί έμής μίαν 
ήμέραν διάφορον.

Τ αύτα  έν βία γράφω  καί σέ ασπάζομαι 
ή μήτηρ σου Αννέτα.

Μ ΙΑ ΔΙΑ Λ ΕΞΙ1Σ

Τ ήν προπερασμένη Κυριακή μίλησε στήν Έ λ λ . Λ έσχη τοΰ 
Κ ατίκιοϊ, ή δ ιευθύντρια  τοΰ παρΟεναγοιγείου δεσποινίδα  
Ύ π α τία  Ά δ α μ α ν π ά δ ο υ . Τ ό θ έμ α  τής λογίας Δας εΐτανε : 
«Λίγη α ισ ιοδοξία» πού τό  δ ιαπραγματεύτηκε μέ! στωμυλία, 
μέ χάρη κ α ί μέ βαθύτητα τόση, πού τή θαύμασε τό  έκλε- 
χτό της άκροατήριο.

Τ ά  Χρονικά πού τιμήθηκαν πολλές φορές μέ τή  συνερ
γασία της τή συγχαίρουνται.

Σ Η Μ Ε Ι ί 1 Μ / ° ϊ Τ ^

Τοπώθν,καν τά  «Βραδινά Τραγούδια» τοΰ "Α. Ά κροθαλα σ- 
σίτη καί πουλιούνται στό γραφείο πέντε γρ .

— Ε π ίσ η ς  τυπώ θηκαν τά  «’Αραχνοκεντημένα» συλλογή 
άπό δ ιηγήματα τού Π έτρου  Ν εβάδα. ΙΙουλιοΰνται στό 
γραφείο μας πέντε γρ.

— Τ ό τυπογραφείο Κασιμάκη τής ’Α λεξάντρας τύπωσε τις 
«'Ιστορίες τοΰ πελάγου κ α ί τής ακρογιαλιάς» τοΰ Ν. Σ α ν ιο - 
ρ ινα ίου. Μ ερικά άπό τά  δ ιηγήματα αύτά  δημοσιεύτηκαν άλ
λοτε στά «Χρονικά».

Καί γ ιά  τ  τρ ία  α ΰ ιά  β ιβλία  Οά ποΰμε τή γνώ μη μας σέ 
άλλο φύλλο.

ΑΙ Λ Α Χ Ε Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι  Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΑ 1
Τ Η Γ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
A f l N H I O Y  1 9 0 4  

Ε ίν α ι αί άαφαλέατεραι, α ί καλλίτεραι, 
αί ανμφερώ τεραι δλων.

ΙΙω λ ο ΰ ντα ι ν π ό  τή ς  Λ α ϊκ ή ς  'Ο θ ω μ α ν ικ ή ς  Π ισ τώ σ εω ς.

Τιμή 2  Λ . Τουρκίας.
Χ ο ν ρ ιέ τ  Χ ά ν , 1 3 —1 5 , Κ ω νστα ντινο νστο λις .

υπευθυνος Α . ΓΕΩΓΓΙΑΔΗΣ
Μ άς στείλανε τό παρακάτω  γραμμα, πού τό δημοσιεύουμε 

επ ίτηδες, γ ιά  νά αποδείξουμε σέ π ο ιά  κατάσταση έχουνε φέ- Τΰποις Ρ. ΣΑΚΑΓΙΑΝ


