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εν τώ  εξω τερ ιχώ  Φρ. 10 ΧΡΟΝΙΚΑ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α

Κ Ο Υ Ρ Σ Ο Υ Ν Λ Ο Υ  Χ Α Ν
ΓΑΛΑΤΑ-ΚΩΝΙ π ό λ ι ς :

έν  Κ ω ν )η ό λ ε ι  Γ ρ. 3 0

εν  τα ΐς επαρχία ις  » 4 0  S P " "  Η  H  Β  Μ Μ  ^  χειρόγραφα^
δεν εστιστρέφονται

"Εκαστον φύλλον Γ ρ  1.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Ι Δ ΙΟ Κ Τ Η Τ Η Ν  ΚΑΙ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Α. ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΞ

Λ. Τ Ο Λ Σ Τ Ο Η

TO ZQNTANO ΠΤΟ/ΛΑ

Π Ρ Α Ξ Η  Γ 

ΗΙΚΟΜΑ Λ Η Υ Τ Η Ρ Η

(Σ υνέχεια  άπό τόν άριί>. 15)

Μ ιά μέτρια κ α το ικ ία : καριόλα, τρα πέζ ι, σοφάς.
Ό  Φ έγγιας ε ίνα ι μόνος. Χ τυπφ ή πόρτα, κ α ί fa o vyexa i  

ή φωνή τής Μάσσας πού λέγει : «Γ ιατί κλειδώθηκες, Θό
δωρε Βασίλιεβιτς ; "Α νοιξε με, Φ έγγια.

Φ έγγιας.— (’Ανοίγει:) Σ ’ ευχαριστώ πού ήρθες. 
Σταναχωριοΰμαι, σταναχωριοΰμαι πού πα'ω νά σκάσω.

Μ άσσα.—Γιατί δέ μάς ήρθες; Ή πιες πά λ ι; Και 
ή υπόσχεση σου !

Φ έγγιας.—Τό ξέρεις πώς δέν έχω πιά χρήματα.
Μ άσσα.—Ώ  ! τί δυστυχία γιά μένα νά σ5 άγαπώ !
Φ έγγιας.—Μάσσα !
Μ άσσα.—Τί, Μάσσα, Μάσσα! Ά ν  μ’ άγαποϋσες 

θά τή χώριζες πρό πολλοϋ. Σοΰ τό ζητά και ή γυ
ναίκα σου. Λές πώς δέν τήν αγαπάς . . . καί δμως 
δέν τήν παραιτας. Νά πιστεύσω ά'ραγε πώς δέ θέ
λεις νά τό κάμης;

Φέγγιας.— Μά ξέρεις καλά γιατί δέν τό θέλω.
Μ άσσα.—Ανοησίες! Καλά λένε πώς δέν είσαι 

ικανός γιά τίποτε.....
Φέγγιας. Τ ί θέλεις νά σέ πώ ; Πώς τά λόγια 

σου μέ πειρά'ζουν ; Τό ξέρεις καλά κ’ ή ίδια.
Μ άσσα.—Τίποτε δέ σέ πειράζει.
Φ έγγιας.—Καί δμως ξέρεις πώς ?χω μιά μόνη 

χαρά σπ'ι ζωή μου, τήν άγάπη σου !
Μ άσσα.—Ά  βέβαια! ή άγάπη μου είναι άγάπη 

μου, μά δέ βλέπω καθόλου τή δική σου!
Φ έγγιας.— Μή φαντάζεσαι πώς θά σέ όρκισθώ. 

—Καί γ ια τ ί; . . . ξέρεις καλά πώς σ’ άγαπώ.
Μάσσα. — Φέγγια, γιατί μέ τυραννεΐς ετσ ι;
Φ έγγιας. -  Ποιός ποιόνα τυραννεΐ ;
Μ άσσα.—(Κλαίει). Είσαι κακός.

Φ έγγιας.— (Τήν πλησιάζει καί την αγκαλιάζει). 
Έ λα, τί έχεις πάλι ; Ά ς  τ’ άφήσουμε αυτά. Καλή- 
τερα νά ζοΰμε, παρά νά κλαΐμε . . . τά δάκρυα δέ 
σέ πάνε, γλυκειά μου Μάσσα....

Μ άσσα.— Μ’ αγαπάς ;
Φ έγγιας.— Ποιάν άλλη μπορούσα ν’ αγαπήσω ;
Μ άσσα.—Έμενα, μονάχα εμένα ; —Διάβασε με 

τώρα εκείνο πού έγραψες.
Φ έγγ ια ς .- Θά στεναχωρεθής.
Μάσσα. — Ά φοΰ τδγραι|>ες εσύ, θά είναι έμορφο.
Φ έγγιας.— Καλά ! άκουε. (Διαβάζει). «Άργά, τό 

χυνόπωρο, στ’ οροπέδιο Μουρεγκίν. Εϊτανε έ’να μι
κρό δάσος μέ χώμα ξερό, σκεπασμένο μέ καινούργια 
βλαστάρια. Ή  μέρα εϊτανε σκοτεινή, χλιαρή καί 
ήσυχη. Μία ομίχλη »

"Ενας γέρος γΰφτος, ό Ί β ά ν  Μ ακάροβιτς κα'ι μ ιά  γρ ιά  
γΰφτισσα, ή Ν αστάσια Κάνοβνα, μπαίνουν εκείνη τή  στιγμή· 
Ε ίν α ι ο ΐ γονείς τή ς Μάσσας.

Ναστάσια Κ ά νο β να .—('Ορμά στη θυγατέρα της). 
Ά !  σέ βρήκαμε, ψωραλέο πρόβατο!... Τά σέβη μου, 
κΰριε. (Στήν κόρη της). Τ ί μο/ς μαγειρεύεις πάλε; 
λέγε!

Ί β ά ν  Μ ακάροβιτς.—(Στο Φέγγια). Κάμεις άσκη
μα, κύριε. Καταστρέφεις τήν κόρη μας. Ναί, είναι 
ά'σκημο, είναι πρόστυχο αύτό πού κάμεις.

Ναστάσια Κ ά νοβ να .— Πάρε τό φισού σου καί 
πήγαινε. Θά σέ μάθω εγώ νά φεύγης άπο τό 
σπίτι.... Τ ί θά  πώ στούς άλλους ; Μπλέχεσαι μ* ένα 
έρωτεμένο πού δέν έ'χει δεκάρα! Μήπως θά  κατορ- 
θώσης νά τ<'ν κάμης ποτέ νά πληρώση.

Μ άσσα.— Δέ μπλέχουμαι. Ά γαπώ  τό Θόδωρο 
Βασίλιεβιτς καί τίποτε περισσότερο. Δέν έφυγα άπό 
τό θίασο, θά  τραγουδώ καθώς καί πρίν, άλλά.....

Ί β ά ν  Μ ακάροβιτς.— Σκάσε, γιατί σέ βγάζω τά 
μαλλιά σου. Ποιός σούδωκε αύτό τό κακό παρά
δειγμα  ; Ού'τε 6 πατέρας σου, ού'τε ή μητέρα σου, 
ού'τε ή θεία σου. (Στό Φέγγια). Είναι άσκημο αΰιό 
πού κάμεις, κύριε. Έ μεΐς σ’ άγαπούσαμε. Πόσες 
φορές δέν τραγουδήσαμε δωρεάν, γιά νά σ’ εύχαρι-
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στήσουμε. Σέ λυπούμασταν. Κ5 εσύ, νά τί κάμεις 
έσύ!

N aarC aia Κ ά νο β να .— Κατάστρεψες τή μοναχο
κόρη μας, τή διαμαντένια μας τήν κόρη, τή χαρά 
τών ματιών μας. Τήν έρριξες μές στήν κοπριά. Δέν 
πιστεύεις οτό θεό!

Φ έγγιας.—’Ό χι Ναστάσια Κάνοβνα, μέ κατηγο' 
ρεΐς άδικα. Μεταχειρίσθηκα τήν κόρη σου σάν αδελ
φή μου, σεβάστηκα τήν τιμή της. Μή βάζεις στό 
νοΰ σου κακό. Τήν αγαπώ, δέν μπορώ νά κάμω 
αλλιώς.

Ί β ά ν .— Γ  ιατί δέ τήν αγαπούσες, δταν είχες χρή 
ματα ; Ά ς  έδινες δέκα χιλιάδες ρούμπλια στό θίαοο 
και τθά είχες τη Μάσσα μέ τρόπο τίμιο. Σήμερα 
πού δέν -έχεις πιά ού'ιε δεκάρα, τήν κλεφτείς στά 
κρυφά. Ντροπή σου, Θόδωρε Βασίλιεβιτς, ντροπή σου.

Μάσσα. —Δέ μ’ έκλεψε, ήρθα μονάχη μου, κι’ αν 
μέ πάρετε τώρα μαζΰ σας, θά  ξαναρθώ. Τόν άγαπώ> 
τελείωσε! 'I I  άγάπη μου θά σπάση δλες τίς κλειδα
ριές σας. Δέ Όέλω....

Ναατάαια.—Έ λα, μικρούλα μου, μήν πεισματώ
νεσαι !.... Έκαμες άσκημα, έ'λα,...

Ί β ά ν .—Πολλά είπαμε, περπάτα. (Παίρνει τήν κό" 
ρη του άπό τό χέρι). Α ντίο, κύριε. (Βγαίνουν κα1 
οι τρεις).

Π ρίγκηπας Ά μ π ρ έκ ω φ .— (Μπαίνοντας). Συγχω
ρήστε με, είδα χωρίς νά θέλω μιάν άσκημη σκηνή...

Φ έγγιας.—Σέ ποιόνα έ'χω την τιμή... (Τόνε γνω
ρίζει). Ά  ! ό πρίγκηπας Δημητρίεβιτς. (Τόν χαι
ρετά).

Π ρίγκηπας.—. . . . μιάν άσκημη σκηνή. Θά προ
τιμούσα νά μήν άκουα τίποτε" άφοΰ δμως τά ακόυ
σα, πρέπει νά σας τό πώ. Μέ οδήγησαν έδώ, έ’πρεπε 
νά φυλάξω νά φΰγουν αύτά τά πρόσωπα- τού κά- 
κου χτυπούσα τήν πόρτα, ό κρότος χανότανε μέσα 
στις φωνές....

Φ έγγιας.—Σάς παρακαλώ, καθήστε λοιπόν.... Σάς 
ευχαριστώ πού μέ τό είπατε, θά  σάς εξηγήσω αύ
τήν τή σκηνή. Αδιάφορο τί σκέπτεσθε γιά  μένα. 
Ή θελα  μονάχα νά σας πώ πώς είναι άδικα αύτά 
πού λέγανε στή νέα, στή γΰφτισσα αύτήν τήν τρα· 
γουδίστρια. Ε ΐναι αθώα σάν περιστέρι καί οί σχέ
σεις μας εΐναι δλως διόλου φιλικές' αν καί έχουν 
κάποια ποίηση, ή τιμή δμως αύτοϋ τοΰ κοριτσιού 
εΐναι άθικτη. Αύτό ήθελα νά σάς πώ. Καί τώρα, 
τί άγαπάτε ; Σέ τί μπορώ νά σάς χρησιμεύσω ;

Π ρ ίγκ .—Πρώτα, πρώτα....
Φ έγγιας.—Συγγνώμη, πρΐγκηψ, ή κοινωνική μου 

θέση εΐναι τώρα τέτοια, ώστε οί λίγες μας παλιές 
σχέσεις δέν φθάνουν βέβαια γιά  νά δικαιολογήσουν 
τήν επίσκεψη σας. Πρόκειται λοιπον γιά κάποια 
δουλειά. Τί τρέχει;

Π ρ ίγκ .—Α λήθεια, τό μαντέψατε, πρόκειται γιά 
μιά υπόθεση. Καί δμως, σάς παρακαλώ νά πιστέ
ψετε δτι ή σημερινή σας κατάσταση δέν άλλαξε 
καθόλου τά αισθήματα, πού είχα γιά σάς.

Φ έγγιας.— Είμαι βέβαιος γ ι’ αύτό.
Π ρ ίγκ .—Νά τί τρέχει : Ό  γιος τής σεβαστής μου 

φίλης Ά ννας Δημητριγέβνας Καρένιν κ’ εκείνη ή 
ίδια μέ παρακάλεσαν νά σας ρωτήσω ποιες εΐναι οί 
σχέσεις σας . . .  θά μ' επιτρέψετε νά σάς μιλήσω πα
στρικά . . . ποιές εΐναι οί σχέσεις σας, μέ τή γυναίκα 
σας, τήν Έλισαβ^ττα Άντρέγεβνα Προτάσοβα.

Φ έγγιας.—Δέν έ'χω καμμιά σχέση μέ τήν γυναίκα 
μου, ή, καλήτερα, μ’ εκείνην πού είτανε γυναίκα μου.

Π ρίγκ .— Αύτό κ’ έγώ ένόμιζα, γι’ αύτό δέχτηκα 
αύιήν τήν λεπτή αποστολή.

Φ έγγιας.— Δέν εχω καμμιά σχέση, καί θέλω άμέ
σως νά προσθέσω. Ό χ ι άπό λάθος δικό της, άλλά 
άπό λάθος δικό μου . . .  ή καλήτερα άπό τά πολλά 
άδικα πού τής έκανα. Ό σο γιά κείνηνα, έμεινε μιά 
άψεγάδιαστη γυναίκα, καθώς είτανε πάντοτε.

Π ρίγκ .—Λοιπόν, δ Βίκτωρ Καρενίν καί ή μη
τέρα του μέ παρεκάλεσαν νά σας ρωτήσω τί σκέ
πτεσθε.

Φ έγγιας.— (Ταραγμένος). Τ ί σκέπτουμαι ; Τίποτε. 
Ά φησα τή γυναίκα μου δλως διόλου ελεύθερη, καί 
μάλιστα, δέ θά τήν σταναχωρήσω ποτέ" άς είναι 
ήσυχη. Ξέρω πώς άγαπα τόν Βίκτωρ Καρενίν, τόσο 
τό καλήτερο γ ι’ αύτήν. Έ γώ , τόν βρίσκω πολύ στα- 
νάχωρο, εΐναι δμως καλό παιδί, πολύ τίμιο καί μοΰ 
φαίνεται πώς θά εΐναι, καθώς λένε, πολύ ευτυχι
σμένη μαζΰ του. Q u e  le  b o n  D ie u  le s  b e n i s s e  ! 
Τελείωσε.

Π ρίγκ .— Ναί, άλλά....
Φ έγγιας.— (Τόν διακόπτει). Μ η μέ παίρνετε γιά 

ζουλιάρη. Ε ίπα γιά τόν Βίκτωρα πώς εΐναι στανά- 
χωρος, παίρνω τό λόγο μου πίσω. Είναι χαριτωμέ
νος, τίμιος, ενάρετος, σχεδόν τό αντίθετό μου. Ά γ α 
πα τή Λίζα άπό παιδί, καί ίσως νά τόν αγαπούσε 
κι’ εκείνη κι’ δταν άκόμη παντρευούντανε μ ’ εμέ. 
Ή  άγάπη πού δέν τήν λογαριάζει κανείς εΐναι συχνά 
κι ή πιό βαθειά. Μοΰ φαίνεται πώς τόν άγαπούσε 
πάντα, άλλά, σάν τίμια γυναίκα δέν ήθελε νά τό 
πιστέψη κ’ ή ΐδια, καί δμως αύτό είτανε σά μιά 
σκιά επάνω στή ζωή μας. Κ’ έπειτα, γιατί νά σάς 
τά ξεμολογοΰμαι αύτά ;

Π ρ ίγκ .—Εξακολουθήστε, σάς παρακαλώ. Πιστέψτε 
με, αν ήρθα έδώ, ήρθα μόνο καί μόνο γιά νά κα
ταλάβω κατά βάθος ποιές είτανε οί σχέσεις σας μέ 
τή γυναίκα σας. Σάς καταλαβαίνω" βλέπω πολύ καλά 
πώς αύτή ή σκιά, καθώς τό λέτε τόσον ώραία, μπο
ρούσε άλήθεια νά ΰπάρχη.

Φ έγγιας.—Ναί, υπήρχε. Καί ίσως γ ι’ αύτό ή συν
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τροφιά τής Λίζας δέν μοΰ είτανε άρκετή. Καί ζή
τησα κι5 άλλοΰ" άφησα τόν εαυτόν μου νά παρα- 
συρθή από τά πάθη του. Μά, μοιάζει σά νά θέλω 
νά δικαιολογήσω τή διαγωγή μου.... Ού'τε καν τό 
σκέπτουμαι, κ’ έπειτα εΐναι αδύνατο. Εΐμουνα ένας 
κακός άντρας . . . λέγω «εΐμουνα» γιατί πρό πολλοΰ 
δέ λογαριάζω τόν έαυτό μου γ ι’ άντρα της. Τή θεα- 
ρώ δλως διόλου έλεύθερη. Αύιή εΐναι ή άπάντη- 
ση μου.

Π ρ ίγκ .—Γνωρίζετε δμως τήν οικογένεια τοΰ Βί- 
κτωρος καί τόν ίδιο. Οί σχέσεις του μέ τήν Έλισα- 
βέττα Άντρέγεβνα είτανε πάντα καί εΐναι άκόμη 
πολύ άθώες. Έκεΐνος. θέλησε μονάχα νά τής φανή 
ωφέλιμος στις δύσκολες στιγμές.

Φ έγγιας.— Ναί, έγώ, μέ τήν παραλυσία μου, τούς 
έκαμα νά σχετισθούν. Τ ί νά γ ίν η ! ’Έτσι είτανε 
γραφτό.

Π ρ ίγκ .—Ξέρετε πόσο φανατικά υποστηρίζουν τίς 
ορθόδοξες τους αρχές, κ’ έκεΐνος καί ή οϊκογένειά 
του. Δέ συμφωνώ μέ τά αίσθήματά τους, γιατί έχω 
ιδέες πιό πλατιές, μά τά σέβουμαι καί τά καταλα
βαίνω. Καταλαβαίνοο δτι καί γι’ αύτόν, καί πρό πάν
των γιά  τή μητέρα του, έκιος άπό τό θρησκευτικό 
γάμο, είναι άδύνατο νά ζήση κανείς μέ μιά γυ
ναίκα.

• Φ έγγιας.—Ναί, ξέρω πόσο εΐναι βλά  (κρατιέ
ται) φανατικός σ’ αύτό τό ζήτημα. Τ ί θέλουν ; Τό 
διαζύγιο ; Πρό πολλοΰ είπα πώς τό δέχουμαι. Μά 
τό νά ομολογήσω πώς τό λάθος εΐναι δικό μου καί 
νά δεχτώ δλες τίς ψευτιές τής δίκης, αύτό μοΰ φαί
νεται πολύ σκληρό.

Π ρ ίγκ .—Σάς καταλαβαίνω καί συμφωνώ μαζύ 
σας. Μά τί πρέπει νά γίνη ; Μοΰ φαίνεται πώς 
μπορούσαν νά σιάξουν έ'ισι τά πράματα . . . καί δμως 
έχετε δίκαιο" συμφωνώ μαζΰ σας, εΐναι τρομερό.

Φ έγγιας.—(Τοΰ σφίγγει τό χέρι). Ευχαριστώ πρίγ- 
κηψ. Πάντα σάς είχα γιά άνθρωπο τίμιο καί καλό. 
Πέσιε μου τί πρέπει νά κάμω. Τί πρέπει νά κάμω. 
Ελάτε στή θέση μου. Δέν γυρεύω νά φαίνουμαι 
καλήτερος. Ε ίμαι ένας άθλιος. Υπάρχουν δμως πρά· 
ματα πού μοΰ είναι άδύνατο νά κάμω. Δέν μπορώ 
νά πώ ψέματα.

Π ρίγκ.— Δέ σάς καταλαβαίνω. Σείς μέ τήν άξία 
σας, μέ τήν εξυπνάδα σας, μέ τή λεπτότητα σας, 
πώς κατορθώνετε νά νικέστε άπό τούς πειρασμούς, 
πώς ξεχνάτε εκείνα πού άπαιτεΤται άπό τόν έαυτό 
σας ;.... Πώς καταντήσατε έτσι ; Πώς καταστρέψατε 
ολόκληρη τή ζωή σας ;

Φ έγγιας.—(Κρύφτει τή συγκίνηση του). Είναι δέ
κα χρόνια πού ζώ μιά ζωή παραλυμένη, καί πρώτη 
φορά τώρα ένας άνθρωπος σάν εσάς βρέθηκε νά μέ 
λυπηθή. ’Ίσια μέ τώρα, μονάχα οί φίλοι μου, κάτι

παραλυμένοι, κάτι γυναίκες μέ λυπούντανε.... Μά έ'νας 
άνθρωπος λογικός καί καλός, δπως έσεΐς . . . σάς ευ
χαριστώ. Πώς κατήντησα στήν καταστροφή μου ; 
Πρώτα πρώτα, τό κρασί. Ό χ ι πώς μοΰ κάμει ευ
χαρίστηση νά πίνω. Μά, μοΰ φαίνεται πώς δτι γί
νεται τριγύρω μου δέν είναι έκείνο πού πρέπει νά 
γίνεται καί ντρέπουμαι. Νά τώρα σάς μιλώ, α” λοι
πόν ντρέπουμαι. Μοΰ φαίνεται πώς είναι ντροπή, 
ντροπή, νά εΐναι κανείς άριστοκράτης άπό τούς πρώ
τους, ή διευθυντής τραπέζης.... Ά μ α  πιή κανείς, δέ 
ντρέπεται πιά.... Έπειτα, ή μουσική, χύνει μές στήν 
ψυχή τόση ζωή, τόση ενέργεια. Έ πειτα  τά γλυκά 
μαύρα μάτια, τό χαμόγελο.... Καί δμως, δσο περισ
σότερο αύτά γοητεύουν, τόσο περισσότερο ντρέπεται 
καν?ίς κατόπιν.

Π ρίγη .—Καί ή δουλειά;
Φ έγγιας —Τή δοκίμασα" εΐναι άσκημο πράμα, 

είμουν πάντα δυσάρεστη μένος. Μά, γιατί νά μιλού
με γιά μένα. Σάς ευχαριστώ.

Π ρ ίγκ .—Ώστε, τί πρέπει νά τούς πώ :
‘I’iyytag.—Πέστε τους πώς θά, κάμω δτι κι’ αν 

θελήσουν. Θέλουν νά παντρευθοΰν; καί θέλουν νά 
μήν έμποδίζη τίποτε τό γάμο τους ;

Π ρίγκ .—Βέβαια.
Φέ)/)αας.—Θά κάμω εκείνο πού θέλουν* πέστε 

τους πώς θά τό κάμω δίχως ά'λλο.
Π ρίγκ.— Πότε ;
Φ έγγιας.—Σταθήτε. Λοιπόν, άς πούμε σέ δεκα

πέντε μέρες ; Φ τάνει;
Πρίγκ. —  (Σηκώνεται). Ώστε, μπορώ νά τούς τό πώ.
Φ έγγιας.— Ναί, μπορείτε. Χαίρετε, πρίγκηψ. Σά 

εύχαριστώ καί πάλι.
Ό  Π ρίγκηπας φεύγει. Ό  Φ έγγιας κ άθετα ι κ α ί σοωπ 

πολλή ώρα, κατόπι χαμογελώντας :

Καλά, πολύ καλά.... Έ τσ ι πρέπει, έ'τσι πρέπει 
έτσι πρέπει.

Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Η Σ  Τ Ρ ΙΤ Η Σ  Π Ρ Α Ξ Η Σ

ΤΟ ΒΟΫΤΟΣ

Ά ς  ιερωμένο τοϋ φίλου σοφοϋ καθηγητή 

Giuseqqe Barone

Ά π ό  τό  νεοτυπωμένο βιβλιαράκι τοϋ συνεργάτη μας Ν. 
Σαντορ ινα ίου , πού φέρνει τόν τίτλο  : ’Ισ το ρ ίε ς  το ϋ  I I t λ ό 
γο ν  κ α ι τή ς  ’Α κ ρ ο γ ια λ ιά ς ,  αναδημοσιεύουμε τό  παρακάτω  
δμορφο διήγημα  :

Δώδεκα χρόνια πήγαινε δ Γιάννος στό βοΰτος· 
μικρό παιδί σάν είτανε, δλοι θαμάζανε τίς βουτησιές 
του" βουτοΰσε, κ’ έκανε τόσην ώρα στά βάθια τής 
θάλασσας, πούλεγες, γιά έσκασε, γιά ψάρι τόν κα-
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ταπιε, καί ξάφνου, να δ Γιάννος γελαστός, ξεβου- 
τοϋσε εξήντα όργιες πέρα καί σπαρταρούσε στά γέ
λια με τήν τρομάρα σου. Καί τώρα, πού λεβέντης 
σωστός δώδεκα χρόνια πήγαινε στό βοΰτος, κάθε 
άνοιξη οι καπετανέοι, κοιτάζανε ποιός νά πρωτοπάρει 
Γιαννο μαζι του, γιατί οΐ βουτησιές του εϊτανε 
γιά δυο νομάτους" βουτοϋσε κ’ έφερνε άπάνω τά 
σφουγγαρια, όχι μέ τό καλάθι, μέ τό σακκί. Γ ι’ αύτό 
καί παραπανω μερτικό έπαιρνε, κ’ άνάμεσα σ’ όλα 
τα παλληκαρια τοϋ νησιοϋ ξεχώριζε, γιά πιό τής φε- 
λιάς και πιό ζηλεμένος. Κάθε χρόνο σά γύριζε, τό 
μερτικό του εϊτανε πιό μεγάλο άπ’ όλ(ον τών συν
τρόφων του, καί σ’ εννιά χρόνια τά κατάφερεν ό 
Γιαννος καί μάζεψε λεφτά ώς πού νά κάνει προικιά 
τής μονάκριβης αδελφής του, καί νά τής δώσει κ:χ- 
ραβοκυρη. Δέκα μέρες γλεντήσανε τούς γάμους τής 
αδελφής τοϋ Γ ιάννου, κ’ ό Γ  ιάννος πιό καλήτερα 
κι από το γαμπρό κι* άπό τή νΰφη, καμάρωσε τίς 
χάρες και τά ξεφαντώματα, πού γενήκανε όλα άπό 
τήν άξιωσύνη του στό βοϋτος.

Μάνα δέν είχε' εϊτανε ορφανός άπό γονιούς, καί 
σάν πάντρεψε τήν αδελφή του, άρχισε νά μαζεύει 
λεφτά καί γιά τόν έαυτό του. Άγαποΰσε κ ι’ αύτός 
μιάν ορφανή, τήν Άλεμινιώ, φτωχό μά άπ’ τά πιό 
καλά κι’ άπ’ τά πιό νοικοκυρεμένα κορίτσια τοΰ νη- 
σιοΰ. Τά δύο υστερνά χρόνια έπειτα άπό τήν παν- 
τριά τής αδερφής του πήγαινε πολύ ευνοϊκά, κι’ άπ’ 
το βοΰτος ό Γ ιάννος πήρε καλό μερτικό, καί κάτι 
μικρά χτηματάκια πούχε αγορασμένα, δώσανε 'καλό 
μαξοΰλι, ώς πού εϊτανε καμωμένα τά προικιά τής 
Καλής του, καί πήγαινε γιά υστερνή χρονιά στό 
βοΰτος ό Γιαννος, νά οικονομήσει τά έ'ξοδα τοϋ γά
μου, γιά νά μή ξοδευτοΰνε τά έτοιμα-, κ’ έ'πεττα σάν 
παντρεβόντανε, θά καθόντανε πιά στό νησί ν’ άπο- 
ζήσει άπό τά χτηματάκια του καί πρώτα ό Θεός, 
αν πήγαινε καί καμμιά χρονιά στό βοΰτος θά  πή
γαινε συντροφιά μέ καπετάνιο καί δχι σκέτος βουτη- 
χτής.Όχι πώς τβν έ'μελλε εκείνονε τό βοϋτος, γιά πώς 
φοβόντανε γιά τή ζωή του, εκείνος πιό πολύ φοβόν
τανε τή στεριά, ή θάλασσα τόν γνώριζε καλήτερα 
απ’ τά φύκια καί τά πετραδάκια πού μερόνυχτίς άλα- 
φροχαϊδέβει στά βύθια της’ τίς πιό γλυκές στιγμές τής 
ζωής του μαζί της τίς έπέρασε' κοιμώντανε κ’ έτρωγε 
στην κουβέρτα τής καγγάβας, μιά πήχη άπάνω* άπό 
τη θάλασσα, ά'μα δέν ειχε δουλειά εφτιανε μέ τό 
φλόκο μιά φρεσκάδα στήν πλώρη νά μήν τόν καίει 
ο καυτερός ήλιος τής Βεγγάζας κ’ έπαιρνε μιά φυλ- 
λάδα καί κοντοδιάβαζε νά περνάει ή ώρα καί 
καμμιά φορά σάν άπάνω στη δουλιά τούρχόντανε 
στήν ενθύμηση ή Άλεμινιώ, γιά ή πατρίδα, ώστε 
τό συλλογιόντανε πώς νά βουτήσει. Μέ τήν ενθύμησή 
τής Άλεμινιώς καί τής πατρίδας έπαιρνε τό λιθάρι

στά χέρια καί βουτοϋσε καί καθώς τό λιθάρι τόν 
εσερνε στα βύθια, ή θάλασσα όλο καί πιό κρύα τόν 
έδρόσιζε καί τόν αλαφροχαΐδευε, κι’ δ Γιάννος κα
τέβαινε στά λαγκάδια της, στις απλωσιές, στά χωρά
φια της πούναι γεμάτα σφουγγάρια, κοράλια, μαργα
ριτάρια, κογχύλια, φύκια, θαλασσόδεντρα, γιούσουρο 
καί λογής λογής πετράδια ξωτικά, καί ξεχνονσεν δ 
Γιάννος πώς είναι στά βύθια τής θάλασσας καί συλ- 
λογιζόντανε τήν Άλεμινιώ, τήν πατρίδα, καί δός του 
καί μάζεβε μέ τό σφουγγαρολόγο σφουγγάρια. Οί 
σύντροφοι του άπάνω τρομάζανε. Γιά έσκασε, γιά 
ψάρι τόν κατάπιε λέγανε, μά ξάφνου νά δ Γιάννος 
γελαστός ξεβουτοΰσε μέ τό καλάθι γεμάτο καί σπαρ- 
ταροϋσε στά γέλοια μέ τήν τρομάρα τους. Γ ι’ αύτό 
ό'χι πώς δέ θά πήγαινε σιό βοΰτος βουτηχτής γιατί 
φοβότανε γιά τή ζωή του, μά λογάριαζε μιά καί θά 
παντρεφτεΐ νά μή γίνεται α’ιτία νά καρδοπιάνεται 
και να λιγοψυχιάζει ή Καλή του μέ τήν άναλογή 
του. Γιατί όσο καί νά πεις, γυναίκα είναι καί πάντα 
σα νησιώτισα πού πολλά είδε καί πολλά ακούσε, θα 
πηγαίνει δ νοϋς της κ (ί στ’ άνάποδα καί θά στενο
χωριέται. Τήν ύπεραγαποΓσε καί ήθελε σά θά την 
πάρει νά τήνε προσέχει σ’ όλα της τά θελήματα καί 
τις λαχτάρες, μή στάξει καί μή βρέξει, κ’ έ'τσι σάν 
πού λέγαμε, πήγαινε γιά  ύστερη χρονιά στό βοΰτος 
ο Γιάννος νά οικονομήσει τά έςοδα τοΰ γάμου νά 
μή ξοδευτοΰνε τά έτοιμα, Είταν αγιασμένα τά νερά 
σάν έ'φυγε κι’ όλοι θυμόντανε, καί πιό πολύ άπ’ 
όλους ή καλή του τ ί γλέντια έκανε, τί τραγούδια 
είπε καί πόσο χαρούμενος εϊτανε πρί νά φύγει. Σάν 
έφτασε στή Βεγγάζα έστειλε γραφή καί έπειτα άπό 
δύο μήνες κι’ άλλη' έγραψε πώς εϊτανε καλά καί 
πώς έκείνη τή χρονιά τό βοϋτος πήγαινε πιό καλύ
τερα άπ’ όλες τις χρονιές. Νά τοιμαζόσαστε γιά τή 
χαρά, έγραφε, κι’ έστειλε καί λεφτά νά πάρουνε ένα 
γουίουνόπουλο νά τό θρέψουν γιά τις καλές μέρες. 
Πέρασεν έτσι τό καλοκαίρι ίο καψό κ’ έφερε τίς 
δροσιές τ’ Αύγούσιου καί τοΰ Σταυρού. Ζύγωνε τ’ 
Ά η  Νικόλα καί μιά μιά οί καγγάβες γυρίζανε κ’ 
έδένανε τίς πρυμάτσες στό μώλο τοΰ νιμποΰ. Ε ρ 
χόντανε πίσω καπετανέοι καί βουτηχτάδες άπ’ τό 
βοΰτος καί γέμιζε νησιώτες τό νησί. Άντρες καί 
παιδιά στά σπίτια καί /εβέντες στά καφενε- 
δάκια πού πουλάνε καί πιοτό. Κι’ αντηχούσανε τή 
νύχτα στους πριν ερημικούς δρόμους τοΰ νησιοΰ τ’ 
άράπικα τραγούδια πού μαθαίνανε στή Βεγγάζα τά 
παιδιά, μαζί μέ τά παλιά κι’ αξέχαστα τραγούδια. 
Είναι r άντα τής νιότης ν’ άγ«πάει κομάιι τό ξενύχτι 
καί τό γλέ \ τ ι τής αυγής. Ποΰ καί ποΰ ότι φτάνανε 
τά καΐκια, άκουγόντανε καί καμιά συμφορά" πάντα, 
όσο καί νά μήν είναι, πέθαινε κανένα παιδί στο νο
σοκομείο τής Βεγγάζας, γιά στό Τούνεζι, γιά ψάρι
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τό έτρωγε' πάντα, όσο καί νά μήν είναι, τύχαινε 
μιά συμφορά. Μά τό κακό πομένει πάντα στό σπι
τικό πού πέφτει καί οί άλλοι σού'χουνε γλέντια καί 
χαρές, λένε ένα «Θεός σχωρέστονε» καί κοιτάνε τή 
χαρά τους.

Εϊτανε όλα τά καΐκια φτασμένα στό νησί, καί 
μόνο τό καΐ α τοΰ καπτάν Μηνά πούχε μαζί του τό 
Γιάννο, δέν είχε φανεί άκόμα. Κατέβαινε κάθε 
πουρνό ή Άλεμινιώ στό μώλο καί ρωτοϋσε.— Σήμερα 
αύριο, όπου κι’ άν είναι, θά φανεί, τής λέγανε, δέν 
είναι 15 μέρες πού είδαμε στή Βεγγάζα τό καΐκι- 
διάρμιζε τίς αρματωσιές του γιά φευγιό. Τό πολύ 
πολύ γιατ’ εϊτανε καλωσύνη φέτος νά καθίσανε μιά 
βδομάδα παραπάνω στό βοΰτος, γιατί όσο καί νά 
πεις, φέτος ό Γιάννος θά κάνει ταμάχι για παρα
πάνω μιά καί τοΰ χρόνου δέ θά  ξαναπάει, τής λέ
γανε καί πονηρογελούσανε, σά νά τή συχαιρόντανε 
γιά τίς καλορίζικες πού θα τής ερχόντανε.

Ανήμερα τ’ Ά η  Σάββα, θαμ/ιόφεγγε άκόμα δ 
αυγερινός, ότι άγνάντεψε μακρυά στό πέλαγο μιά 
καγγάβα. Άλλη δέ flutuvs παρά τοΰ Καπτάν Μηνά 
πούχε μαζί τό Γιάη·ο. Ό λη  τή νύχτα ή Άλεμινιώ 
δέν έκλειοε μάτι· έβλεπε στ’ όνειρο της τό Γιάννο 
άσπροντυμένο καί παραόμορφο σάν άγγελλο' τέτοια 
όνείρατα δέν ξεδ'αλύνουνε καλά, μά όπου πάει ή 
νύχτα α; πάει καί τόνειρο. Γ ι’ αύτό, εάν είδε ή 
Άλεμινιώ τό καΐκι τοϋ καπτάν Μηνά, τά ξέχασεν 
όλα καί τούς καρδιοσωμούς καί τήν υπομονή καί 
τόνειρο, κ’ έτρεξε στό μώλο καί περίμενε. Κ ι’ άλλες 
νησιώτισες πούχαν παιδιά κι’ άντρα στο βοΰτος μαζί 
μέ τόν καπτάν Μηνά, περίμεναν στό μώλο πσστρι- 
κοντυμένες καί χαρούμενες. «Καλώς τά δέχεσαι,Άλε- 
μινιώ, τής λέγανε. Μέ τό καλό νά τόν δεχτείς καί 
νά τόν άπολάψεις». Κοκκίνιζεν ή Άλεμινιώ καί δί- 
πλωνεν ή χαρά της, καί τό καΐκι τοΰ καπτάν Μηνά 
όλο ένα ζύγωνε. "Οσο πού τά λέμε ζύγωσε, φουντά- 
ρησε, καί πήρε τις πρυμάτσες στό μώλο. Μαντήλια 
άνεμιζόντανε άπό τή στεριά, κι’ άλλα μαντήλια χαι- 
ρετοϋσαν άπό τό καΐκι. Μιά μιά νησιώτισα άναγνω- 
ριζε τό δικό της. Τά παιδιά τά μικρά σαλτουσανε 
χαρούμενα κρατώντας τίς μανάδες τους άπ τίς πο
διές, καί μόνο ή Άλεμινιώ δέν είχεν άκόμη γελάση, 
γιατί δ Γιάννος δέ φαινόντανε πουθενά. Σέ λίγο, 
σά βάλανε σκαλωσιά στό καΐκι, άπό τό μώλο όλες 
οί νησιώτισες εϊτανε μέσα καί δεν ακόυες άλλο παρά 
φιλιά κι’ άναφυλλητά χαράς. Μπήκε κ’ ή Άλεμινιώ, 
μά σάν τρεμάμενη, γιατί ό Γιάννος δέ φαινόντανε 
πουθενά. “Ισα μέ τήν πρύμη τράβηξε. Ό  καπταν 
Μ ηνάς ότι ερχόντανε, μά τό πρόσωπό του είχε μιάν 
ό'ψη πού τής Άλεμινιώς τά γόνατα λύθηκαν.—Ά ς 
τα, μή τά μελετάς, Άλεμινιώ μου, πρόλαβεν δ κα
πτάν Μηνάς. Κακοτυχία φέτος, όσο καλότυχο πήγε

τό βοϋτος, τόσο κακότυχο τό ταξεΐδι. Πήγαμε φέτος 
κ’ έγώ κι’ δ Γ  ιάννος γιά καλήτερη πούληση καί δώ
σαμε τό μερτικό μας τοΰ εμπόρου στήν Άλεξάντρα. 
Καλοπουλήσαμε, δόξα σοι δ Θεός, πήραμε καί τόν 
παρά κ’ ϊσια πανιά γιά τήν πατρίδα. Μωρέ τί χαρά 
πού τήν είχε ό Γ ιάννος! ΓΙαρακαλοΰσε τούς άγέρη- 
δες νά φυσάνε νάρθουμε μιάν ώραν άρχήτερα. Μά 
κείνοι ποΰ νά φυσήσουνε ! Τρία μερόνυχτα ξεροί μές 
τό κανάλι τής Άλεξάντρα;. Τήν άλλη νύχτα ξάφνου, 
στόν ύπνο άπάνω, διπλαρώνει τήν καγγάβα μιά 
σκαμπαβιά μέ τριάντα Άλτζερίνους' πέφτουνε μέσα. 
Μωρέ τί θεριά' σά δέ μάς πετσοκόψανε, πάλι καλά. 
Νά μή στά πολυλογώ, μάς πήραν <5 ότι κι’ αν εί
χαμε. Ά πό  παρά, οί σύντροφοι άπό δώ, γλυτοόσανε 
γιατί δέν είχανε πουλημένα. Ό  καημός τοΰ Γ ιάννου 
δέ λέγεται. Μέ δάκρυα στά μάτια μέ παρακάλεσε νά 
τύνε βγάλω στή Ρόδο, νά πάρει τά μάτια του, νά 
δουλέψει, νά μαζέψει παράδες, νάρ?ει νά σέ πάρει. 
Τόχε γιά λ τροπή νάρθει χωρίς λεφτά' νά, μούδωσε 
καί γραφή νά σοΰ δώσω.

Τής Άλεμινιώς τά μάτια λάμψανε σά νά φώτισε 
ελπίδα άσβυστη. Πήρε τή γραφή τοΰ καλοΰ της καί 
χαρούμενη. — «Νάνε καλά Παναγιά μου», είπε, «κι’ 
όταν είναι τό θέλημα - σου ας έρθει».— «Ευχαριστώ 
καπτά Μηνά», είπε καί βγήκε γελαστή μαζί μέ τίς 
άλλες νησιώτισες άπό τήν καγγάβα, μέ θάρρος κ’ 
εγκαρτέρηση πόχουνε μονάχα στά νησιά.

Δώδεκα χρόνια πήγαινε δ Γ  ιάννος στό βοΰτος καί 
τώρα πού εϊτανε νά παντρεφτεΐ κακοτυχιά. «Έ χει δ 
Θεός» άναλογίσιηκε «μέ τό καλό νά γυρίσει, Πανα
γιά μου, καί νά μή ξεστρατίσει ό νοϋς του άπό τό 
νησί έκεΐ στήν ξενητιά πού γυρίζει», ψιθύριζε ή 
Άλεμινιώ μέσα της, καί τραβούσε στό φτωχικό της. 
Είχε ακούσει πώς στήν ξενητιά έχει κάτι γαλανές, 
ξανθές κυράδες, πού ξεμυαλίζουν τούς νησιώτες καί 
ξεχνοΰνε τό νησί.....

01 Α Φ Ο Ρ Ι Σ Ρ Ι  ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ
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Νά ξεπαοάσουμε τό παρελθόν μέσα στόν έαυτό 
μας: νά συνδυάσουμε τ ι  ένστικτα καί νά τά διευθύ
νουμε όλα μαζί σένα σκοπό.— Είναι παρά πολύ 
δύσκολο αύτό ! Μόνον τά κακά ένστικτα πρέπει νά 
ξεπεράσουμε.— Πρέπει νά στρώσουμε κάτω καί 
εκείνα πού λένε καλά ένστικτα, γιά νά τά καθαγιά
σουμε έκ νέου.

10

Δέν πρέπει νά κάνουμε πηδήματα  σιήν άρετή!
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’Αλλά πρέπει δ καθένας νά άκολουθή διάφορο δρό
μο ! Έ ν  τοΰτο ις δ καθένας δέν πρέπει νά θέλη ν’ 
άνέβη στά πιό ψηλά! Τό έναντίο, ό καθένας μπορεί 
νά χρησιμεύση γιά  γέφ υρα  και διδασκαλία  γιά 

' τούς άλλους.

11

Μέ τήν καλή θέληση νά βοηθήσουν, νά συμπα- 
θήσουν,νά υποταχτούν, νά υποχωρήσουν στις προσω
πικές επιθέσεις, οι ασήμαντοι κα'ι επιπόλαιοι άνθρω
ποι θά φανοϋν στά μάτια κάτι υποφερτό: δέν πρέπει 
ποτέ νά τούς βγαλη κανείς τήν Ιδέα πώς ή θέληση 
αύτή είναι «ή άρετή ή ίδια».

12

Ό  άνθρωπος κάνει πολύτιμη μιά ενέργεια: άλλά 
πώς μιά ενέργεια θά έκανε πολύτιμο τΰν άνθρωπο;

13

'Η  ηθική είναι δουλειά έκεινών πού δέν μπορούν 
ν’ άπελευθερωθοΰν άπ’ αύτήν: Γιαυτό, γιά τού; τε'- 
τοιους, άποτελεϊ μέρος τών «δρων τής ύπαρξης». Δέν 
μπορεί κάνεις ν’ άνασκευάση δρους ύπαρξης: Μπο
ρεί μόνον νά μή τούς . . . .  κατέχη.

14
•

Ά ν  είταν αλήθεια πώς ή ζωή δέν άξίζει νά έπι- 
βεβαιωθή, δ ηθικός άνθρωπος θά καταχρόντανβ 
τόν πλησίον του, ΐσια-ΐσια έξαιτίας τής λησμονιάς 
τοΰ ίδιου έαυτοΰ του καί έξαιτίας τών άλληλοβοηθη- 
τικών άρετών του — κι’ αύτό γιά προσωπικό του 
κέρδος.

15

«Α γάπα τόν πλησίον σου» — αύτό θά πή πρό 
παντός: «Μή διαφε'ρεσαι γιά τόν πλησίον σου!»Καί 
ίσια ίσια τό μέρος αύτό τής άρετής είναι τό πιό δύ
σκολο.

16

Ό  κακός άνθρωπος θεωρούμενος, σάν παράσιτος·. 
Στή ζωή δέν πρέπει νά εΐμεθα μόνον άπολαυσταί. 
είναι έλλειψη εύγένειας.

17

Τό αίσθημα ιής εύγένειας είναι κείνο που μάς 
άιταγορεύει νά μήν είμαστε παρά άπολαυσταί τής 
ζωής. Τό αίσθημα αύτό επαναστατεί έναν αον κάθε 
είδους ήδονισμοΰ. Πρέπει νά ξοφλήσουμε μέ κάθε

δπισθοδρομικό πράγμα.— Άλλά ή θεμελιακή δοξα
σία τής μάζας, είναι δτι πρέπει νά ζή κανείς γιά 
τό τίποτε — έδώ είναι ή χυδαιότητα  της.

18

Γιά τόν ταπεινό  άνθρωπο οι άντίθετες εκτιμή
σεις τών αξιών είναι εφαρμόσιμες: Ε ίναι σπουδαίο 
νά τοΰ φυτέψΐΊ κανείς μέσα του τις αρετές. Πρέπει 
νά τό απόσπαση κανείς μέ άπόλυτες εντολές, με 
τρομερούς τύραννους

Δ. Π α λά σ α ς

Μ Ρ Τ Ι Ρ  ΤΡΑΓΟΥΔΑ

Τ ’ ακούσατε τί γένηκε κάτω οτή Σαλονίκη; 
Χριστόδουλος άγάπησε μιά κόρ Έβραιοπούλα.
Την άγαπεΐ, τόν αγαπάει γυρεύει νά τόν πάρη.
— Χριστόδουλε μ ' κι α /(’ αγαπάς, κι’ α ϋέλης νά

[με πάρης,
γιά κίνα κ ελ.α μιά βραδιά κ ενα Σαββάτο βράδυ, 
ΙΙόχουν Οΰβραϊοι τή γιορτή, τό Βαρνσννολόγι, 
ποΰ μπαίνυυ μες τή Χάβρα τονς, μπαίνουν και προ

σκυνούνε.
Χριστόδουλος ελά&εψε κ’ επήγε ΙΙέφτ τό βράδι.
Κ ι ον λ’ οί Οΰβραϊοι τόν πιάσανε και παν νά τόν

[κρεμάσουν.
Χίλιοι τόν πάνε άπό μπροστά και δυό χάιάδ€ς πίσω.
— ’Άιντε, Χριστόδουλε μ ’ μπροστά κ’ εγώ σε φτάνω

[πίσω.
Χίλια φλωριά ’χο> στό λαιμό και χίλια μες τήν τζέπη, 
κι’ α δε μον φτάσουνε κι αύτά πουλώ τά σκονλα_

[ ρίκια.
Χριστόδουλος άνάμεσα σάν ήλιος, σά φεγγάρι, 
και σάν τό τριαντάφυλλο, π’ άνοίγει τό Γενάρη.

Ο Γ Ρ Α Ι Κ Ο Σ

Ε κ ε ίν ο ι πού είχαν κάποια  ψ υχική συγγένεια κ α ί λάιρευ- 
σαν τό έργο τοϋ Μ παρρές, νομίσανε μέ τά  δΰο τελευταία 
του εργα, τό  «Στήν ύπηρεσ α τή ς Γερμανίας» καί τήν «Κο- 
λέτ Μ ποτός,» πώ ς ό περίφ ημος άκαδημιακός ε ίχε  ριζώσει 
σ ιό  χώμα τή ς Α λ σ α τ ία ς  καί Λ ωρραίνης κ α ί δέν εϋρισκε 
καμιά συγκίνηση π ιά  εξω άπύ  τήν άλΰτρωτη Γ αλλία . Τό 
τελευταίο του εργο μας έξάφνισε. Ό  μεγάλος τεχ η τη ς  δέν 
ξέχασε τήν ’Ισπανία . "Ο πω ; σέ π ιύ  παλιά  χρόνια, στό μα
γικό βιβλίο «Τοϋ α ίματος, τής ήδονής κ α ί τοΰ θανάτου» 
Στσι κ α ί τώ ρα βρίσκει π α θ η τικ ά  καί ηδονικά λόγια  νά  ψάλλη 
τή ν  τραγική ομορφιά της. Σ τό  εργο τοΰ Γ ρ α ικοΰ—τοΰ μ ε
γάλου “Ελληνα ζω γράφου τή ς ’Ισπανίας Θεοτοκοποΰλου— 
φανερώνει τήν ψυχή της ή Τ ολέδη—καί ή Τ ολέδη, οποίος 
ξέρει τόν  τόπο, είνα ι ή ψ υχή τής ’Ισπανίας, Αΰτό είνα ι τό
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τελευταίο εργο τοΰ Μ ωρίς Μ παρρές. Έ ν α  βιβλίο τέχνης, 
Jtou ίΐτΐοοτΐοΐ'με xo jicaqolxutco, ομορτρο κ ο μ μ ά τι.

Νατονα ο τραγικός Γραικός, δ ζωγράφος τής πιό 
ανήσυχης ψυχής—τής ’ισπανικής ψυχής—τοΰ Φιλίπ
που τοϋ Β'. Αφήνει σ’ άλλους—κατωτέρους ζωγρά
φους—νά παραστήσουν τούς άπαίσιους μαρτΰρους τής 
Ίεράς Εξέτασης, τις απότομες χειρονομίες, δλα αύτά 
τα παραδοξα η τραγικα επινοήματα, πού κεντοΰσε 
τά πρωτόγονα έ’νστικα τοΰ οκ/.ηροΰ λαοΰ. Μά αύ- 
τος θα κράτηση απο τα αισθήματα τής κανάγιας 
δτι τοΰ φαίνεται ώς ντελικάτο καί χαρακτηριστικό τής 
φυλής, τήν υπερηφάνεια καί τήν φλόγα τών μα
τιών. Στό έργο του μέσα ό Γραικός θά χύόη τήν 
’Ισπανική ψυχή πρόθυμη στίς θυσίες καί φρουρό 
άκοίμητο τοΰ καθολικισμού......

Η μεγαλοφυια τοΰ Γραικοΰ κατορθιόνει νά μάς 
καταστήσί] χειροπιαστό τό υπεράνθρω πο, πού σε
λαγίζει πάνω άπό τά μοντέλα του. Ό σο γηράσκει 
νομίζει κανείς δτι τά καλλιτεχνικά όνειρα του ρου- 
φιοϋνται άπό τήν άκαταμάχηιη δύναμη τής Θρη
σκείας. Πόση άριστοκρατική ομορφιά δέν ξεχειλνά 
από τή θαυμάσια εικόνα, πού στολίζει τώρα τό πα
ρεκκλήσι τοΰ Α γίου ’Ιωσήφ, δ άπαράμιλλος δ « Ά 
γιος Μαρτίνος» του....

* Η  Ανασταση τοΰ Χριστού» εΐναι ένα άπύ τά 
πιό δυσνόητα έργα του. Τά πρόσωπα νομίζεις δτι 
εγειναν πνοές, τόσο τά μακραίνει καί προσπαθεί νά 
τά έξιδανικεΰση.....

Ανόητοι εκείνοι πού είπαν δτι δ Γραικός είιαν 
τρελλός κι’ δτι τά εργα του είναι παραληρήματα 
τέχνης.

Κ ι’ άν ονομάσουμε τρέλλα τή μεγαλοφυια του, 
εΐναι άγία τρέλλα.

Πως σε καταλαβαίνω, βασανισμένη καί μυστηριώ- 
δικια ψυχή τοΰ Γραικού! Κατόρθωσες λίγους μήνες 
πρίν σβΰσης νά βάλης τήν ύσιατη πέτρα στό οικο
δόμημα πού έστησες ύπερΰψηλο στήν καρδιά τής 
’Ισπανίας.

Πώς άγαπώ τά έργα τών μεγάλων τεχνιτών πού 
γράφουν τις τελευταίες μέρες τής ζωής τους. Τό δεύ
τερο «Φάουστ» τοΰ Γκαΐτε, τή ζωή τοΰ Ρανσέ, τοΰ 
Σατωβριάν καί τό θρόισμα τών τελευταίων στίχων 
τοΰ Ούγκώ.

Το άριστοΰργημα τοϋ Γραικού, γιά μένα τουλά
χιστον, είναι το τελευταίο του έργο, «'Π ΙΙεντηκο- 
στή» πού βλέπουμε στό μουσείο τής Μαδρίτης. Σ ’ 
αύτό του τό έργο—γέρος πιά πολύ—κι’ αύτό άκρι
βώς είναι τό σπάνιο, είπε τήν τελευταία λέξη σιό 
πεδίο τής τέχνης.

Στό θρησκευτικό αύτόν πίνακα άνασΰρεται ό ~ έ- 
πλος σιγά, σιγά καί μοΰ άποκαλΰπτεται δλάκαιρη ή 
ψυχή τής Τολέδης. Προσέξτε καί θά δήτε δτι τό

θρέμμα αύτό τής Κρήτης καί δ κληρονόμος τών βυ
ζαντινών, πού μόρφωσε τό τάλαντό του κοντά στούς 
ζωγράφους τής Βενετίας καί στό παλάτι Φαρνέζ τής 
Ρώμης, ο μαθητής τοΰ Τιτιανον, δέν είταν τώρα 
παρά ενας τεχνίτης τής καθολικής Φυλής. Κ’ ή ’Ισπα
νία δλη κόχλαζε μέσα στό έργο ξένου τεχνίτη, ενώ 
δεν την βρίσκουμε κάποτε καθόλου σέ κατώτερα έργα
’Ισπανών ζωγράφων.....

Στην Τολέδη εζησα μια κάποια ζωή διπλωμένη 
στην επιρροή τοΰ περιβάλλοντος καί τώρα πού συλ- 

• λογιοΰμαι αυτά νομί'ω  δτι—τό αίσθάνουμαι κατά- 
βαθα— θ αποτελούσα μιά συνέχεια στό έργ 
τοΰ Γραικού, τόσο πολύ συγγενεύουμε σέ μερικά ση
μεία

Ώ ! Αίωνία Τολέδη, πού σέ χρωστώ μεθυστικές 
ώρες ευτυχίας καί έρωτα.

(Πέτρος Νεβάδας). Μ ωρις Μ παρρές.

BPf l f l l f i f l  T M f O Y f l i a
’Από τό νεοιυπω μένο τόμο τοΰ συνεργάτη μας Α . Ά κ ρ ο - 

Όαλασσίτη ά.ιοσπι,ΰ| ε χάρ ιν  ιώ ν  ά ναγ\ω στώ ν ( ας, τά  παρα
κάτω δΰο όμορφα ποιήματα.

Και σοΰ είπα εγώ — Μονάχη 
μιάν αγριελιά, 
ή ξέπνοη αργοκινάει νοτιά 
στήν ερμη ράχη.

Στοΰ πλ.ατανιού τά φύλλ’ άργοχτνπα 
μιά σιγανή ψιχάλα.
Σήμερα οι / ιαύρες θλίψες μου 
λείβονται στάλα, στάλα.

Κ ’ οί στοχασμοί μου σέρνονται 
σε σκοτεινά ταξίδια.
Στών καλαμιών τά  φ ύ λ λα  κρέμονται, 
άνάρια τοΰ ψιχαλητού σιαλίδια.

Κ ι ό πόνος μον τώρα ό παλιός, 
χά σωθικά μου σκάβει.
’Άκου χτυπούν— Κάποιο σκεβρό 
στήν ακροθαλασσιά χαλνούν καράβι.

*

Κ α ί σοΰ ξανάειπα — Τά λ.εικά 
στό μέτωπο μου φέρε χέρια.
Στό μοναστήρι, ακον, τής κορφής, 
λνώνουν οί ψαλμουδιες σάν αγιοκέρια.

Τοΰ πεύκου ή σιγανή πηγή 
τις λιγοστές ψνχομαχάει σταγόνες.
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Χάνονται τώρα οί πόθοι μον 
σέ σιωπηλούς χειμώνες.

Κι’ ό νους μον τώρ’ ανήμπορος, 
λιμάνι νά οτα&ή δε βρίσκει.
Κοίτα στά ερ/ α άπάνω κνματα, 
οί μαύροι τών <υ,·νέ'[ο.ν φεύγουν ήσκιοι.

----------------ο -ο-ο - Ο Ο  C  C  ο ο - ο — -

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α

Ά .  Ά κροθαλασσίτη  «Βραδινά Τραγούδια».

Είναι λίγες μέρες, ποΰ βγήκαν τά »Βραδινά Τρα- 
γούδι,α» τοΰ 3AxQCv0,uXoi(J<JiTi], xcti Lirtopo) vet eutu) 
δτι τά είκοσι τρία τραγουδάκια, ποϋ κλείει αυτή ή 
Συλλογή μέσα στες τριάντα σελίδες, ή τό σωστότερο 
μέσα στες είκοσι τρεις σελίδες της, διότι κάθε τρα 
γουδάκι κ ιτέχει και ξεχωριστή σελίδα, είνα.ι φιλολο
γικό γεγονός άπο τ’ ασυνήθιστα σ αυτόν εδώ τον 
τόπο, πού αν κα'ι περικλείει τριακόσιες και πλει> 
τερες χιλιάδες ελληνικού πληθυσμού, πεντέξη ελληνικά 
Γυμνάσια, φιλολογικούς Συλλόγους κλ. εχει μίαν 
άδικη άπέχθεια πρός τήν ζωντανή μας, τήν σημε
ρινή μας φιλολογία, κι’ δχι μόνον δέν τήν υποστη
ρίζει, άλλά τούναντίον καί την καταδιώκει, ά.τό σφα
λερή άντίληψη, ποϋ εκαλλιεργησε απο την μιά με
ριά ή βιβλιοκαπηλία >.ι’ ό Δασκαλ σμος, κι από 
τήν άλλη ή αμάθεια κι’ ή άγυρτεία μερικών, πού 
νομίζουν ή θέλουν να πιττευουν οιι η ζωη τού Ελ
ληνισμού καί τό μέλλον του δεν εξαριάται απο το 
πνεΰμα τό υψηλό, τό άρτιο, τό δημιουργό, άλλ άπό 
τά ν  κι’ άπό τά ο, ποΰ εχει η αρχα:α γλώσσα μα, 
οτό τέλος μερικών πτωσεων καί καταργησε η ζων
τανή μας γλώσσα. Κι επειδή σήμερα δεν υπάρχει 
νεοελληνική λογοτεχνία σύμφωνη σ ολα με την πε
θαμένη άττική γραμματική, αλλα με την ζωντανή, 
ποΰ βρίσκεται στό στόμα τού Ελληνικού Λαοΰ κι 
αύτών άκόμα τών διωχτών της, γι αυτους τους αν
θρώπους δέν υπάρχει σήμερα νεοελληνική ποίηση, 
δέν υπάρχει νεοελληνική φιλολογία, δέν υπάρχει τί
ποτε. Έ τσ ι λοιπόν οποίος εχει την ατυχία να είναι 
σήμερα ποιητής μικρός, μεγάλος, ή διηγηματογρά- 
φος, καί τό χειρότερο νά βγάλη βιβλίο, πρέ
πει νά λάβη ύπ’ όψει του δτι δέν θά τό άγοράση 
κανένας καί οτι οί μονοί αναγνώστες του θα 
είναι οί συνάδερφοι του, πού θά τό πάρουν χάρι
σμα άπό συναδερφότητα.

Γ ι’ αύτό δ Γαν βλέπω έ'ναν ποιητή ή έ'ναν διηγη- 
ματογράφο νά βγάζη βιβλίο, τον πονεΐ η καρδια 
μου, διότι είμαι παραβέβαιος δτι ό φτωχός συγγρα
φέας—-καί δυστυχώς είμαστε δλοι φτωχοί—δχι μόνο 
δέν θά  κερδήση τίποτε, άλλά καί θά στερηθή φορέ

ματα, υποδήματα, ίσως κι’ αυτήν ακόμα τήν επαρ- 
κεια τής τροφής του γ ι’ αυιο τό βιβλίο.

Σ ’ αύτήν τήν κατηγορία καταλεγεται κι ο ποιη
τής τών «Β ραδινώ ν Τραγονδιώ ν», διότι γράφει 
τήν ζωντανή μας γλώσσα, την γλυκεία γλώσσα τής 
μάννας μας κι’ όχι τη μούμια, ποΰ είναι σαβανω
μένη δυό χιλιάδες χρόνια

Τά τραγούδια τοϋ ’Ακροθαλασσιτη δεν είναι τυ
χαία. Ό  ποιητής τους εχει μέσα του τήν έμπνευση 
ζωντανή καί ξέρει τί γράφει. Κ ι’ άπό τέχνη άκόμα 
γνωρίζει καί θ ’ άσκηθή καλύτερα με τον καιρό καί. 
μέ τήν πείρα. Είναι φυσιολάτρης. Είναι ζωγράφος 
Δέν γράφει, άλλά ζωγραφίζει με λέξες, κι οι ζωγρα
φιές του είναι άνοιχτές, καθαρές, ώμορφες, κι’ αν 
ειταν, δπως είναι ζωγράφος με λέξες, ζωγράφο, με 
χρώματα, κι’ αν είχε στά χέρια του τόν χρωστήρα 
άντί τής πέννας, οί ζωγραφιές πού θά μάς έκαμε 
δέν θά μάς έλεγαν πλειότερο άπό τές λογοζωγρα
φιές, ποϋ μάς παρουσιάζει στή λιγοσέλιδη συλλο- 
γίτσα του.

Τά «Βραδινά  Τ ραγούδια» ό ποιητής τά χωρί
ζει σέ δύο μέρη : τό ενα, μέ εννιά ποιηματάκια, τό 
επιγράφει «Λύπες»  καί τό άλλο μέ δεκατέσσερα 
«Π ινελιές». ’Αλλά κι’ οί «Λύπες» κι’ οί «Πινελιές» 
είναι ένα πράγμα. Ό  ποιητής, δσον κι’ αν προσπα- 
θάη τόν λυρικό, άπομένει πάντα ό ζωγράφος, δ λο
γοζωγράφος ποιητής. “Οτι γράφει το έχει ιδεΐ, το 
έχει πατήσει, τό έ'χέι απολαύσει, το εχει ρεμβάσει. 
Δέν βγάζει τίποτε άπό τόν νούν του κι’ άπό τήν 
φαντασία του. Είναι αληθινό, αληθινωτατο οτι γρά
φει, χύνει τόσο φώς σιές γραμμές του, ποΰ νομίζει 
κανείς δτι βλέπει κι’ αιστανεται οπως ειδε κι οπως 
τές αιστάνθηκε ό ποιητής δταν τίς έγραψε.

Νά ένα τραγούδι άπό τες «Λ ύ π ες» κι όχι δια
λεγμένο, ώς απόδειξη τώ\ λόγων μου :

Φεγγάρι λά/ιπει όλόγιωμο στον σκοτισμένο ϋολο.
Σ τ ασήμια πλέουν οί ακρογιαλιές κι άστράφτονν τά

(χαλίκια,
Και μές στό σεληνόφεγγο κινούνε άπό τό μώλο 
νά παν στό ννχτοψάρεμα τά βραδυνά καΐκια.
ΒαΟυά στά ούρανοθεμελα σιγοσταλαζει έν άστρο 
Τό φώς κάποιου πλεούμενου μές στ ανοιχτά λιγόνει.

Στό μακρυσμένο κάστρο, 
ξεχάστη δ ξάγρυπνος σκοπός ακούοντας τ’ αηδόνι.

Νά κ’ έ'να άπό τές «Π ινελιές» του.

‘Ολόστρωτα καϊ τιντωτά στεγνονονν τα πλεματια 
στό πέτρινο ριχτίμι.

Μέ τόν άγκώνα σκιάζοντας τ) ν αντήλια απ τα ματια, 
αποκοιμήθηκε ό ψαράς στοΰ καϊκιού τΐ]ν πρυμ>].
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Καϊ γράφοντας πλατειά γραμμή στό κύμα, κατεβάζει 
τό ρέμα δ μπάτης έκεΐ ανοιχτά, πού άσπρολογάει

(δ φάρος.
Στην σημαντούρα, πού λευκή τόν ύφαλο σκεπάζει, 
Πριν να πετάξη, τα φτερά του άνοιγοκλεΐ ενας γλάοος.

Ποια είναι η διαφορά τοΰ ποιήματος τών «Αν- 
πών»  άπό τό ποίημα τών «Π ινελ ιώ ν ,» Καμμιά!

Ο ποιητής είναι ό ϊδιος καί στό έ'να καί στό 
αλλο. Βλεπει καί λογοζωγραφίζει.

Δέν γνωρίζω τήν ιδιαίτερη πατρίδα τοΰ ποιητή 
τών «Βραδινών Τραγονδιών»  δπως δέν γνωρίζω 
καί γιατί έ’δωκε αύτον το.ν σκοτεινόν τίτλο στά τόσο 
φωτεινά τραγούδια του, άλλά χωρίς άλλο κατάγεται 
καί γεννήθηκε στήν ακροθαλασσιά, άπ’ δ.του πήρε 
καί τό ψευδώνυμο του τό τόσο αληθινό. Νοσταλγεί 
την ώμορφη, τήν γαλανομμάτα τήν θάλασσα. Σ ’ δλα 
τά εϊκοσιτρία τραγούδια του δέν λείπει ή θάλασσα 
ή τό κύμα, ή τό άκρωτήρι, ή ή βάρκα, ή τό άκρο- 
γιάλι, ή ό γλάρ ς. Παντού μυρίζει θάλασσα κι’ έκ=ΐ 
άκόμα, ποΰ ρίχνεται ό ποιητής στήν αγροτική ζωή, 
φράπ ! ξεπροβάλλει άπό έ'ναν στίχο ή θάλασσα, σαν 
απο πανώριο παραθύρι/ καί σοΰ λέγει :

— Έ δώ  είμαι!

Πέφτει, σιγά τό βράδυ.
’Ανάμεσα στις κουμαριές σταμάτησε ο διαβάτης,
Που καταιβαίνει τήν πλαγιά. Στό ερημικό πηγάδι 
Τρέμει ό κισσός, που τόν φιλεΐ ό δροοισμένος μπάτης.

*

Κ ι’ ό αλωνιστής πού σκόλασε, στ αλώνι μπρός κα-

ν , , , . , λ (W u ,
α κόψη με ξερο ψωμί τοϋ κάματου τήν πείνα.

Στριγγια μιά οχιά σφυρίζει
Κάτω άπ τοϋ τράφον τοΰ στενοϋ τά βάτα και τά

(σκοινά.
*

Καϊ πέρα στ άκρωτήρι 
Μέ τά πανιά του όλάνοιχτα στόν ήλιον, δπου γέρνει 
Στωνα πλευρό του πλαγιαστό εν’ άσπρο τρεχαντήρι 

Καποια βαρκοϋλα σέρνει.

II θαλασσα είναι τό στοιχείο τής φαντασίας του, 
είναι ή πηγή, ποΰ παίρνει τήν έμπνευσή τον, τήν 
δύναμη του, τό ποιητικό του πέταγμα. Άλλά ώς 
τήν άκρογιαλιά κι’ ό'χι παραμέσα! Ό  πο.ητής δέν 
βανει τι» πόδι του στ’ αρμυρό νερό, ού'τε στήν βάρ
κα ! Μακρυά άπό τέτοια άστεΐα ! Ό τα ν  μπή κανείς 
στήν ώμορφη θάλασσα, πρέπει νά παλέφη καμμιά

φορα και με τ*;ν άγρια κι’ άσκημη τρικυμία της· 
’Αγαπά τήν θάλασσα, άλλ’ άπό μακρυά, ή τό πολύ- 
πολυ από τ ακρογιαλι. Έ τσ ι θά είναι πάντα φίλος 
της καί πάντα θτυμαστής της, καί πάντα θά μάς 
γράφη ώραία θαλασσινά τραγουδάκια, θά μάς ζω- 
γραφίζη ήθελα νά εϊπώ.

II Μούσα τοΰ Ακροθαλασσιτη είναι άπό τές 
σπάνιες. Ε ίναι ήρεμη κι’ ήμερη, σαν άνοιξιάτικη 
χαραυγή, χτορις σύννεφα, χωρίς άστραπές, χωρίς κα
ταιγίδες, γιομάτη γλυκειά ώμορφιά, ώμορφιά, ποΰ 
δέν τήν έσκίασαν λύπες καί φροντίδες, μίση καί πά- 
θια. Δεν είναι μεγαλόφωιη, δέν πετάει στά ούράνια, 
ού'τε μπαίνει στά κατακλείδια τής |γής, δέν οδηγεί 
τόν ποιητήν τη; στά πεδία τών μαχών, μέσα στά 
αίματα καί στες καταστροφές, δπου λάμπουν τά 
σπαθιά καί βροντούν τά ντουφέκια καί τά κανόνια, 
άλλ’ έχει μιά γλυκειά, μιά μαγική φωνή, έ'να τρα
γούδι θελκτικό, μια μελωδία σιγανή, ποΰ δέν είναι 
δυνατό παρα να σαγηνεψη κάθε ευγενική καί τρυ
φερή καρδια, ποϋ αγαπάει τήν ώμορφιά, τήν ήμερη 
κ ι’ άληθινή ώμορφιά. Δέν γιγαντεΰει, άλλ’ έξημε- 
ρόνει, έξευγενίζει καί εξανθρωπίζει.

X .  Χ ρ η σ το β α σ  ίλης .

Ν. Σαντοριναίον, Ιστορίες τον πελάγω ν και 
τής Ακρογιαλιάς.

Σένα μικρό τόμο ό κ. Ν. Σαντοριναΐος τύπωσε 
μερικά του τ^αλασσινα διηγηματα. Μεγάλα πράματα 
δέν είναι. Τά χαρακτηρίζει δμως κάποια αφέλεια 
στο γράψιμο και τήν εκτέλεση, μιά πρωτόγονη μπο
ρεί νά πή κανείς έκτέ-Ιεση.Ό άναγνώστης μόλις άρ- 
χίση νά διαβάζη τήν πρώτη γραμμή τού πρώτου διη
γήματος, νομίζει πώ; βλέπει νά διηγιέται ό απλοϊκός 
ναυτικός, φυσικά καί άβίαστα, χωρίς νά δείχνη πού- 
πετα τήν παρουσία του ό συγγραφέας. Τέτοιο είδος 
ιστορίες έχει γράψει είκοσι χρόνια πρίν ό Α. Καρ- 
καβίτσας, με περισσότερη δμως πνοή, μέ πέννα τε
χνίτη καί ψυχολογημένα, πολλές φορές μάλιστα πολύ 
ψυχολογημένα. ΤΙ ψυχολογία στις Ισ το ρ ίες  τον  
πελάγον και της άκρογιαλιας, δέν παίζει μεγάλο 
ρολο καί ό συγγραφέας της φανερώνεται περισσότερο 
ένας αφηγητής, παρά ένας δημιουργός. Έ νας άφη- 
γητης που παίρνει μ ι α  ιστοριτσα καί σοΰ τήν πα
ρουσιάζει ξερά, χωοί; χρώματα καί άκόμη χωρίς τόν 
παλμό τής τέχνης. Καμιά φορά ό αφηγητής "‘αύτός 
είναι θελκτικός, χωρίς δμως νά μπορή νά κινήση 
τήν σκέψη τού απαιτητικού αναγνώστη, καμιά φορά 
πάλε γίνεται άπίθανος καί χαλαρώνει τό ένδιαφέρο. 
Σένα διηγημα του διηγιέται πώς πνίγεται έ'να κα
ράβι καί τό πλήρωμα προσπαθοϋσε ιό  σώση τή 
ζωή του. Ό  άναγνώστης δμως δέ νοιώθει τόν τρό
μο τών ναυτών, δέ βλέπει τή λαχτάρα τής ζωής καί



198 ΧΡΟΝΙΚΑ

παραξενεύεται σά βλέπει ενα ναύτη νά χ τυ π ά  κάθε  
κάρτο τής ώρας την καμπάνα, σημάδι τοϋ κίνδυ
νον. Πόση ψυχραιμία θά χρειαζόντανε μέσα στόν 
ύστατο κίνδυνο νά κοιτάζη ό ναύτης τό ρολόι του 
κα'ι νά κροΰη κάθε κάρτο τής ώρας τον κίνδυνο. 
Κι* αύτό είναι ενα ασήμαντο σημείο, μιά αβλεψία 
νά ποΰμε τοΰ συγγραφε'α, πού συχωριέται, μά μπο
ρεί κάνεις ν’ άποδώση σέ αβλεψία τό ότι, ένώ βου
λίαζε τό καράβι, ό Μπάρμπα Γεωργής ό Μελούσης, 
τό καντέμι τοϋ καραβιού, κουρασμένος άπό τή δου- 
λιά, άποσταμένος κάί) η σε σενα μπουγέλο γυρισμένο 
ανάποδα κα'ι είπε τοΰ καπετάνιου: Μέ συμπαθας
καπετάνιε, αΐ γεράματα. Κα'ι παίρνοντας ύστερα την 
άδεια τοΰ καπετάνιου πήγε στήν καμπίνα του καί 
επεσε ν« κοιμηθή, ένώ τό καράβι ολοένα βουλίαζε. 
Δηλαδή σά νά μή γενόταν τίποτε.

Μόλα τά ελαττώματα τους ομως τά διηγηματάκια 
αύτά τοΰ κ. Ν. Σαντοριναίου, χωρ'ις νά μάς λε'νε τί
ποτε εξαιρετικό, χωρίς νά μάς άποκαλύπτουνε τίποτα 
καινούριο, διαβάζουνται μέ εύχαρίστηση κι’ αύτό είναι 
αρκετό γιά ενα νέο συγγραφέα, πού μιά μέρα μάς 
υπόσχεται πώς θά  γράψη πολύ καλήτερα καί πολυ 
άληθινώτερα. ^

  ■

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α
Η  ΓΥ Ν Α ΙΚ Α

Είναι μιά μονόπρακτη κωμωδία τοϋ Ί .  Πολέμη 
με λίγες εξυπνάδες, με στίχο πλαδαρό καί παραλν- 
μένο, δπως είναι δλοι οί οτίχοι τοϋ ποιητή τών 
«’Αλαβάστρων». Τίποτε καινούριο δε λέγει, ή ίδεα 
της κοινή και η φιλολογική της άξια ασήμαντη.

Ο Τ Α Ν  Β ΡΑ ΔΪ’Α ΖΙΙ

Μονόπρακτο δραματάκι με κάποια σκέψη. Ί ΐ  άρχή 
του πλαδαρή, φλύαρη, κοινή, κουραστική. Τό τέλος 
με κάποιο ένδιαφέρο και κάποια προσπαθεια τοϋ 
συγγραφέα Γ . Κορομηλά νά φτάση σε πιο αψηλό 
επίπεδο άπό τϊς συνηθισμένες κοινοτοπίες. 'Η  ψυχο
λογία του τραβηγμένη. Τό κύριο θεμα, που το δια
πραγματεύτηκαν πολλοί Γάλλοι δραματογραφοι είναι: 
δταν κάνεις στήν πρώτη του νιότη δε ζήση τήζωή, 
οά φτάσι] σε ώριμη ηλικία στρέφει τά μάτια του στο 
παρελθόν καϊ διψά, διψά να ξαναγυρίση πίσω. Καϊ 
τοϋ ερχεται τότε μιά δυνατή επιθυμία να κερδιση 
δτι 'έχασε, άλλά τότε τόνε δένουν οί συνθήκες, οί υπο
χρεώσει και έξακολουθεΐ τή ζωή του δπως τήν άρ
χισε. °Ενας τέτοιος άνθρωπος πάντα ϋά αίοτανεται 
κάποιο τυράννιο.
Ν ΙΚ Η Φ Ο ΡΟ Σ ΦΩΚΑΣ

Εΐναι μία Βυζαντινή τραγωδία τοϋ ποιητή Ά .

Προβελεγγίου. Ό  Προβελέγγιος γιά νά δημιονργήση 
τό καινούριο του αυτό εργο, διάλεξε μιά άπό τις πιο 
τραγικές σελίδες τής μέσης ιστορίας μας. Μά δέν 
τής έδωσε πνοή, δέν τής έδωσε ζωή ου τε χρώμα. 
Παρουσίασε ενα κουραστικό κατασκεύασμα χωρίς 
παλμό, μιά κρύα εικόνα, που οί ηθοποιοί τής έδω
σαν τό τελευταίο χτύπημα τής καταστροφής, γιατϊ δέν 
παίζανε διόλου καλά. Ή  απαγγελία τους εϊταν κακή, 
καθώς και τά σκηνικά τους. Τό νέο αύτό εργο τοϋ 
Προβελεγγίου άπό τώρα μπορεί νά λογαριαστή γιά 
πεθαμένο καϊ νά ριχτή ατή λήθη.
Ο Φ Ρ ΙΤ Σ

Ό  Σούντερμανν δέν είναι μεγάλος συγγραφέας, 
έδειξε δμως ενα συγγραφικό παλμό στή «Μάγδα» 
τον και τήν « Τιμή». Ό  Φρϊτς δμως, τό μονόπρα
κτο δράμα που Ανέβασε ατή σκηνή ό θίασος τής κυ
ρίας Κυβέλης τόν κατεβάζει πολυ καϊ ώς συγγραφέα 
καϊ ώς σκηνικό, "sir καϊ θέλησε νά δείξη μέ λίγα 
λόγια μιά δψη τής γερμανικής φυλής, που τήν κυ
ριεύει τό στρατιωτικό πνεΰμα καϊ ή πειθαρχία. Ό  κ. 
Οικονόμου νποκρίθηκε τό λοχαγό Φρίτς. °Ενα πρό
σωπό γελοίο που κατέβασε τήν. άξια τοϋ καλλιτέχνη 
μας. ”Εκανε πολύ άσκημα ό κ. Οικονόμου νά νπο
κρ ιθ ή ενα τέτοιο πρόσωπο, γιατϊ κατάστρεφε τήν εν
τύπωση, τήν έξοχη εντύπωση πον έκανε στό δημό
σιο μας μέ τους «Βρνκόλακες» τοΰ ’Ίβσεν.

Ο Φ Α Ο Υ ΣΤ

Εύτνχι)ααμε νά διοϋμε και τό άριστουργημα τής 
γερμανικής φιλολογίας, τό Φάουστ τοϋ Γκαΐτε. Για 
τό εργο, τό τόσο βαθ'υ καϊ τόσο δνσκολοεξηγητο δε 
θά ποΰμε τίποτα, θά  περιοριστούμε μόνο στο παίξι
μο. 'Ο  Φάουστ δέν παίζεται εύκολα. Πρώτα-πρώτα 
θέλει κατάλληλες σκηνογραφίες καϊ δεντερο Απο μέ
ρος τών ηθοποιών χρειάζεται άρτια μόρφωση, φιλο
λογική μόρφωση και μελέτη, γιά νά μπορέσουνε νά 
μπούνε βαθιά ατό νόημα καϊ ατούς χαρακτήρες. ΤΙ 
κυρία Κυβέλη έπαιξε καλά. ’Υπήρξανε μα.λίστα στιγ
μές πον ε ϊ τ α ν  αμίμητη. Ό  κ. Οίκονομον έπίσης 
καλά. Σπάνια βλέπει ή πόλη μας τέτοιο Μεφιστοφε- 
λή. Τάλλα δμως τά πρόσωπα δέ βρισκόντανε στον 
τόπο τους. Ό  κ. Γαβριηλίδης λόγου χάρη είταν ενας 
κακός Φάουστ μέ σημαντικά λάθια. Στην τελευταία 
μάλιστα σκηνή πού έλεγε τή Μαργαρίτα να φνγοννε 
από τή φνλακή, εχει δλους διόλου παραξηγησει το 
ρόλο. Φανταστήτε τή Μαργαρίτα να βγαζη φωνές 
οδύνης, νά σπαράζεται και δ Φάουστ να την προτρε- 
πη νά φύγουνε μέ ενα ήρεμο καϊ μαλακό τροπο. 
Μήπως κάτω Από τόν ήρεμο και μαλακό τροπο 
εκρνφτε ό Φάουστ τά κύματα τής οδύνης, πού έπνι
γαν τή στιγμή έκείνη τήν ψυχή του;

* Ο Θεατρικός.
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Ι Δ Ι Κ Α  Μ Α Σ  ΚΑΙ  Ξ Ε Ν Α

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

Τ Α  Π Ε Ν Η Ν Τ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  Τ Ο Υ  ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Υ

Τ ήν προπερασμένη Κυριακή γιορτάστηκε στόν Έ λ λ . Φ ιλ. 
Σύλλογο ή πεντηκονταερίδα  του . "Ο λοι ο ί άνθρω πο ι τών 
7 ραμμάτων καί επίσημοι ξένοι παρευρεθήκανε σ’ αΰτή. ’Ε μείς 
δέν εχουμε νά  ποΰμε τίποτα  γιά  τή διεξαγωγή τή ς γιορτής. 
Τ ά  ημερήσια φύλλα είπαν άρκετά. Θά ποΰμε δμως μερικά 
λόγια  γ ιά  τό έργο του καί γ ιά  χή δράση του. ’Εκείνοι πού 
τό ν  ίδρυσαν π ρ ιν  πενήντα  χρόνια ε ίχα ν  τήν ίλ π ίδ α  καί τή  
βεβαιότητα  άκόμη πώ ς ό Σύλλογος ϋ ά  πρόοφερνε πολλά 
■στά έλληνικά  γράμματα  καί τήν ελληνική κοινωνία. Δυστυ
χώ ς όμως ή ώ ραία  έλπίδα  τών Ιδρυτώ ν έ ματαιώ θηκε. Ό  
Σ ύλλογος γίνηκε ενα σχολαστικό ίδρυμα  κ α ί ακολούθησε τό 
δρόμο τή ς σαπίλας κ α ί τή ς παρακμής. Οΰτε τά  γρά μμα τα  
ώφέλησε, οΰτε τήν κοινωνία. Τ ό εργο τον, κακό -ί; καλό, 
όπ ισθοδρομικό η προοδευτικό, ποτέ δέν εκλαϊκεύτηκε. Ή  
βιβλιοθήκη του έμεινε άπλούτιστη καί κλειστή στόν πολύ 
κόσμο καί ή Ζωγράφειος β ιβλ ιοθήκη περιορίστηκε σέ τόσο 
στενά δρια, πού κανένας δέν εννοιωσε τήν ύπαρξη της. Ό  
Σύλλογος, πού διοικήθηκε πάντα  οπό ανίκανους, άπό α ν
θρώ π ους πού άπό τύχη  πέσανε στά γράμματα, πού μέ τόν 
Ίδιο ζήλο μπορούσανε νά  πέσουνε κ α ί σέ όποιοδήποτε άλλο 
επάγγελμα, ά πό  τή τ ϊδρυσΐ] του δέν ακολούθησε τήν εξέλιξη 
τοΰ  έθνους, τή  ζω ή του, τήν κίνηση του, προσπάθησε μά
λιστα  μέ φανατισμό μαΛταρίνου χά  άποκρούση κ άθε νεωτε
ριστικό κίνημα, κ ά θ ε  ίδέα προοδευτική. Α ύτός πού έπρεπε 
νά  έτοιμάση τό δρόμο στήν πρόοδο, έβαζε πέτρες γιά  νά 
σκοντάψή. Γ  ι* αύτό στό νεώτερο σκεπτόμενο ελληνισμό γ ί
νηκε ένα αντιπαθητικό, ένα αχρω μάτιστο, ένα άνάξιο καί 
άνωφέλευτο σωματείο, πού έκλεισε μέσα στά σπλάχνα του 
ένα  άρρωστο μέρος τοΰ έθνους, πού γιά  θεό  του ε ίχε  π ά ν ια  
τή ν  παραξημένη αρχαιότητα. Καί ούτε στήν αρχαιότητα δού
λεψε μέ πνεΰμα σοφό καί δημιουργικό. Τ ή ρεζίλεψε κι’ αύτή 
μή γνω ρίζοντας νά άποκαλύψη τήν άπέραντη καί μαγική 
της ομορφ ιά . Μ άλιστα δέ λέμε υπερβολές. Π ο ιός μπορεί νά 
μάς άπυδείξτ) τό  ένα ντ ίο ; Π οιός ε ΐνα ι ό κύκλος εκείνος πού 
τόν έκανε νά  νοιώση δ χ ι τή γραμματική κ α ί τό συντακτικό 
τή ς  άρχα ίας γλώ σσας, α λλά  τό  κάλλος κ α ί τό  πνεΰμα τής 
θε ϊκ ή ς εκείνης έποχή ς ; Καί άφοΰ γ ιά  τά  παλα ιά  γράμματα 
|ΐα ς  δέν έκανε τ ίπο τα  σοβαρό κ α ί αξιοπαρατήρητο, τ ί έκανε 
γ ιά  τά  νεώ τερ α ; Γ  ι’ αύτά  ΐσ ια-ΐσ ια  δέν καταδέχτηκε νά 
δουλέψη καθόλου. Τ ά  περιφρόνησε, τά  κακοφήφισε, δέν 
επ ίτρεψ ε ό μανταρίνος νά  εϋρουνε στούς κόλπους του 
άσυλο. Γ ι’ αύτό δποιος μπα ίνει στό ώ ραΐο μέγαρο τοΰ Σ υλ- 
λογου, βλέπει προτομές καί ζουγραφιές α ρχα ίω ν  ανθρώ πω ν 
τών γραμμάτων, βλέπει καί π ίνακες μέ τά  ονόματα εμπό
ρων, τραπεζιτώ ν κ α ί άλλων έπαγγελματιώ ν, δέ βλέπει δμως 
ουτε τ ίς  εικόνες, ούτε τ ίς  προτομές τών μεγάλων λογογρά
φ ω ν μας, τουλάχιστο τοΰ περασμένου α ιώ να . 01  Σολω μοί 
κα ί ο ΐ Π ολυλάδες καί ο ΐ Κάλβοι καί ο ΐ Βηλαράδες καί ο ί 
Βαλαωρίτες καί πολλοί άκόμη άλλοι τή ς άξίας τους, δέν μπο
ρούσανε νά έχουν τόν τόπο  τους μέσα στήν α ίθουσα , πού 
στηλώ νεται ή παραξηγημένη άρχαιότητα  καί άναγράφουνται 
με χρυσά γράμματα τά  ονόματα άσημάντων προσώπων, πού 
κυριολεχτικά τίποτα  δέν προσφέρανε στά  γρ ίμ μ α τα . Τ ό

πολύ-πολύ παράδες στό Σ ύλλογο , γ ιά  νά  ξοδευτοΰνε άδικα 
κα ί άνωφέλευτα.

'Ό σ α  λέμε π ιό  άπάνω  δέν τά  λέμε άπό πνεΰμα άντιπολι- 
τευτικό, άλλά γ ια τ ί πονούμε τό  έθνος, πού δέν μπόρεσε νά 
άποχτήση ένα σωματείο τώ ν γραμμάτω ν άξιο λόγου καί α ν 
τάξιο τοΰ ονόματος του .

Δ 1Γ Ε Ν Η Σ  Α Κ Ρ ΙΤ Α Σ

Τ ή στιγμή πού ό Έ λ λ . Φ ιλ. Σύλλογος γ ιόρταζε  τά π ε 
νήντα  χρόνια  άπό τήν ίδρυση του, μερικοί νέοι λογογράφοι, 
όπ'ι εκείνους πού άντιπροσωπεύουνε τή ν  πρόοδο κ α ί τήν 
ακμή μας, μαζευτήκανε σέ μ ιά  μικρή α ίθουσα  κ α ί ψήφισαν 
τόν κανονισμό νέου φ ιλολογικού συλλόγου μέ τόν τίτλο  
Δ ιγεν ή ς  ’Α κ ρ ίτα ς ,  δνομα τοΰ μεσαιωνικού ήρω α τοΰ Έ λ - 
ληνισμοΰ. Ό  σκοπός τοΰ Συλλόγου αύτοΰ εΓναι λογοτεχ\ ι- 
κός καί γλωσσικός. Θ ά έργαστή νά διαδώ ση τήν τέχνη καί 
μέ τήν τέχνη νά  μορφώση τό χαρακτήρα τοΰ νεώτερου “Ε λ
ληνα, πού ή ψ ευτιά  παρ’ ολίγο  νά τόν καταστρέψη Θά 
προσπαθήση νά  πείση τόν κόσμο πώ ς ή δημοτική γλώσσα 
π ρέπει νά  γίνη ή επίσημη μας γλώσσα, ή φιλολογική μας, 
ή εμπορική μας, ή εθνική μας Κι’ α ύ ιά  θ ά  τά  κατορθώ ση 
δ χ ι μέ λόγια, άλλά μέ έργα. Θ ά έκδίδη βιβλία , θ ά  προκη- 
ρύχνη διαγω νισμούς, θ ά  κάμη διάλεξες Θ ά προσπαθήση νά 
διορθώ ση τή σαπισμένη μας εκπαίδευση, νά τής δώση ζω ή, 
νά τήν άνανεώση καί θ ά  πολεμήση κ άθε ψ ευτιά , κάθε εμ 
πόδιο  σ ιή ν  πρόοδο τώ ν γραμμάτω ν μας καί τού έαυτοΰ μας. 
Ό  Δ ιγ ε ν ή ς  ’Α κ ρ ίτ α ς  δέν έρχετα ι γ ιά  νά άκολουθήση τούς 
γνωστούς δρόμους, τούς σκολιούς, άλλά θ ά  άκολουθήση τόν 
ίσ ιο  δρόμο καί γ ι’ αύτό είμαστε βέβαιοι πώ ς θ ά  πολεμηθή 
ίσω ς γ ιά  τή ν  ώρα άπό τήν πσ.ραζαλισμέ·\η κοινωνία μας, 
άλλά θ ά  έκτιμηθή κατόπ ι κ α ί θ ά  ύποστηριχτή.

’Ίσ ω ς  σέ άλλο φύλλο δημοσιεύσουμε τό καταστατικό τοΰ 
καινούριου συλλόγου.

Ο Ι Μ Α Ν Τ Α Ρ ΙΝ Ο Ι ΚΑΙ Ο Ο Χ Λ Ο Σ

Π ήραμε ένα γράμμα άπό μιά  επαρχία  πού περ ιγράφει μέ 
μαΰρα χρώ ματα  τήν κατάσταση ενός σχολειοΰ, πού ο ί μ α 
θη τές του φερθήκανε μέ τό  χειρότερο καί βαρβαρώτερο καί 
χυδαιότερο τρόπο έναντίον στούς καθηγητές τους, γ ια τ ί υπ ο 
ψ ιαστήκανε πώ ς ο ΐ καθηγητές αύτο ί ε ίνα ι μ α λ λ ια ρ ο ί. 
Δέν άμφιβάλλουμε πώ ς κάποιοι μανταρίνοι φαλακροκοράκοι 
φανάτισαν τούς μαθητές γιά  τά  μικροσυμφέροντα τους καί 
τούς σπρώξανε νά προβοΰνε στή σκοτεινή πράξη τους, πού 
θ ά  γραφή μέ πολύ σκοτεινά γράμματα στις σελίδες τή ς 
Ιστορίας τοΰ σχολείου.’Αλλά ο ΐ μα θητές 'α ύτο ί σά νά ζουλέ- 
ψ ανε τούς φοιτητές τώ ν  Ευαγγελικών, δέν ντρέπονται νά 
γίνοντα ι δργανα μερικών άσυνειδήτων; Δέν ντρέπονται νά 
μήν εξετάζουν πο ιά  είνα ι ή α λήθεια , δέν ντρέπονται, λέμε, 
σάν δργανα τή ς βαρβαρότητας καί τοΰ μεσαιωνισμού, νά 
θέλουνε νά  σιδεροδέσουν τή  συνείδηση τοΰ ένός κ α ί τοΰ 
άλλου ; Δέν ντρέπονται νά αναγκάζουνε τούς άλλους νά τούς 
χαρακτηρίζουνε γ ιά  δχλο; ’Α πό τέτοιους μ α θητές, πού θ ά  
βγοΰν αύριο στόν κόσμο γ ιά  νά  δράσουν, τ ί μπορεί νά 
προσμένη τό δυστυχισμένο τό έθνος μας.



200 ΧΡΟΝΙΚΑ

M IA  Σ 1Ν Α Υ Α ΙΑ

Σ τό  σύλλογο Ερμή δόθηκε τ ις  άλλες μια  μουσική συ
ναυλία. Θ αταν καλο ο σύλλογος αυτός νά δίνη συχνά συναυ
λίες, γ ιατ ί οπω ς η φιλολογία, έτσι κ ' ή μουσική είνα ι μέσο 
μορφωτικό καί εξημερωτικό. Σ τ ις  συναυλίες όμως πού Οά 
δίνη πρέπει νά φροντιζη νά  παίρνουνε μέρος καί Έ λ λ η ν ες  
καλλιτέχνες καί όχ ι μόνο ξένοι, γ ια τ ί ό σύλλογος Έ ρ μ η ς  
εχει κ α ι ένα καθήκον, πολύ στοιχειώ δες, νά  άναδείχτη  καί 
νά ένΟαρρυνη τούς μουσικούς μας. Στή  μουσική συναυλία 
πού γινηκε τις άλλες παρατηρήσαμε πώ ς ο ΐ "Ελληνες μου
σικοί κ α ί ερασιτέχνες λείπανε σχεδόν όλους διόλου. Γ ια τί 
α ύτό  ; Μ ήπως ό ελληνικός σύλλογος Έ ρ μ η ς δέν μπορεί νά 
το  ς χωνεΙιιΚ. ί  ια τι δεν ει·\αι ίφ όμ ιλλο ι τών ξένων; Έ ΙγιατΙ 
ενα ξένο όνομα μπορεί νά  στολίση καλήτερα τό πρόγραμμα 
μ ιας συναυλίας ;

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΠΙΙΑΑΟΚΙΚΙΙΣ

.Ενα ωραίο και ώ φελιμω τατο βιβλίο  πρόκειται ν ά  βγη 
κατ’ αύτάς, πού συγγραφέας του ε ίνα ι ό δικηγόρος καί λό- 

ν- Ν. Κεχαγιόπι υ/ ος. Ί Ι  Γ ραμματική καί τό λεξικό τή ς 
Kan παδοκικής γλωσσάς, πού έπαινέ Οί]κε καί βραβεύτηκε άπό 
τί| Γλωσσική Ε ταιρεία  τής ’Α θήνας. Κ αθώς λέγει ή κρίση 
τη ς Ε πιτροπής, τό  β ιβλίο  τοϋ κ. Ν.Κεχαγιό.τουλου είναι π ο 
λύτιμο καί θ ά  προσφερη πολλά στή λαογραφική επιστήμη. 
Ε να  τέτοιο έργο λοιπόν, κυριολεκτικά έΑνικό, πρέπει νά 

νποστηριχτή όχι μόνο από τούς ανθρώ πους τώ ν γραμμάτω ν, 
αλλα καί άπό εκείνους που επ ιθυμούνε τή ν  πρόοδο καί τήν 
προκοπή τού έθνους μας στήν επιστήμη καί στά  γράμματα

ΑΛΛΗΛ6ΓΡΑΦΙΑ

Κο Τζαβ. Ν οβορωσίσκη. Π ήραμε τό γρά; μα σας, καθώ ς 
κ α ί τό  διήγημα. Α πορούμε πώ ς δέ λαβαίνετε τα χτ ικ ά  τά  
φύλλα. Αν καί σας τα  στείλαμε δ ιπλά μέ τό  ρωσσικό τα 
χυδρομείο, υστέρα άπό τό δελτάριο πού μάς στείλατε. Γ ιά  
τό  διήγημα σας 0 ά  σάς απαντήσουμε στό άλλο φύλλο. Κάτι 
μπορούσατε νά κάνετε εκεί γ ιά  τά «Χρονικά». Ή  συδρομή 
σας τελειώ νει στις 15 τού ’Ιουλίου.

Κο Κ. Π . Σταυροδρόμι. — Σ τό  προηγούμενο φύλλο δέν 
προςτάσαμε νά  σάς απαντήσουμε. Σ ά ς  άπαντοΰμε τώρα. Δέν 
προσέξατε διόλου καλά τό  τ ί  έγραφε ό Θεατρικός γιά  τό 
θ ίασ ο  τής Κας Ν ίκα· Ί Ι  Κα Ν ίκα  είνα ι καλή ήθοποιός, άλλ’ 
ειπε ό Θ εατρικός πω ς μ ιμ ιέτα ι τήν Κοτοπούλη κι’ δ ία ν  μι- 
μ ιέτα ι κανείς κάνη πράξη δουλική. "Αν θέλετε νά βέβαιο» 
θ ε ιτε  γ ι’ αύτό παρακολουθήσατε καλά τήν Κοτοπούλη. Ί Ι  
Κοτοπούλη είνα ι τό δραματικό αστέρι τή ς ελληνικής σκη
νής. Ώ ς  γ ιά  τό  Φύρστ μπορείτε νά  έχετε  τήν Ιδέα σας πώ ς 
είναι δηλαδή μεγάλος ηθοποιός. Ό  Θ εατρικός είνα ι πεισμένος 
πώ ς π α ίζε ι ένα δυο ρόλους μόνο καί τίποτα  παραπάνω . Ν ά 
μη σάς εμάγεψε η απαγγελία  του, ή στάση του, τό παρά
στημα του ; Γ ιά  τά  έργα πού λέτε, μήπω ς ό Θ εατρικός δέ 
γράφει πω ς τα  περισσότερα έργα π .,ύ π α ίζε ι ό θ ίασ ος τής 
Κας Κυβέλης ιίν α ι τή ς ρ ο υτίνα ς; ΙΙροσέξατέ το. Προσέξατε 
επίσης και τη  θεατρική στήλη τού σημερινού φύλλου γιά  νά 
βεβαιωΟήτε ακόμη μ ια  φορά. Τ  ■ γράμμα σας δέν μπορούμε 
ν.χ το δημοσιεύσουμε οχι γ ιατ ί δέν εγκρίνουμε όσα λέτΓ, α λ
λά γ ια τ ί παρουοιάζετε μερικές αφέλειες εδώ κ’ έκεϊ, Ά ν  
εχετε α \ τ ί /ραφο ριψτε σάς παρακαλοΰμε μιά  ματιά  “Αν 
-,ο/.κινίσ,-τε Οά πή π ώ ς έχετε μέλλον. ’Αν όνι μή . . .  Ul- 
λ α .ε  αλλη φορα γ ιά  ί  έατρο. '

-  Κο Θ.Μ. Στανρι δρόμι. Τ ά  π ο ιήματα  τού Ζάν Μ ωρρεάς 
«Τρυγοιες^ κ α ι Ε χιδνες» δέν είνα ι βέβαια άριστουργήματα· 
Έ δ ω σ α ν  όμως μιά  καινούργια ώθηση στή νεοελληνική πο ίη 
ση. Α υτός που νεαρω τατος τότε ε ίχε  χτυπήσει σέ μιά  άϋη- 
λαικη ες ημερίδα το Ρ ι ίδ η ,  γ ια τ ί ό συγγραφέας τώ ν «Γί-

δώλων»^ γκρέμιζε τούς παλαιούς θεούς, άπό τούς πρώ τους 
αϋελα  ισως, ακολουθούσε τήν γνώμη τού μεγάλου στυλίστα 
κ α ι σατυριστή. I  ία  απόδειξη αναδημοσιεύουμε τό  παρακάτω  
π ο ίημα  απο τις .Τ ρυγόνες κ α ί Έ χ ιδ ν ε ς»  πού φέρνει τόν 
τίτλο «Δεκεμβριος». ' ν

Σφυρίζει έξω ό άνεμος τρελλός,
Σά νά φωνάζη άγριο θηρίο.
Τί κρίμα ναν κανένας μοναχός 
Στο τζάκι του κοντά μέ τέτοιο κρνο! !
Α ν  σείχα εδώ στά φλογερά μου στήθια,
Αν a ' έσφιγγα, χρυσή μου αγάπη τώρα,

Μ ε χάδια, μέ φιλιά, μέ παραμυθία,
Πώς θά γλυστρουσεν εύκολα ή ώρα

Σ Η Μ Ε 1 ί 1 Μ ? ί Τ ^

Τ ήν πρώ τη Μ αρτίου δόθηκε στό Βαριετέ μ ιά  εύ,ργετικίι 
παρασταση για  κείνους πού έπαθα ν  άπό τό σεισμό τη ς Ζ ά 
κυνθος κ α ι τής Κ εφαλλωνιάς. Σένα  διάλειμμα τής παράστα
σης ο συνεργάτης μας κ. "Ομηρος Μκεκές άπάγνειλε ένα 
ωραίο π ,.ιημα , που εμάγεψε τό πυκνό καί έκλεχτό άκοοα- 
τηριο . Σ τον κ. Μ.πεκε δόθηκε ένα στεφ άνι άπό δ ά φ ν η .'

— Τ υπώ θη κε στήν ’Α θήνα  καί κυκλοφορεί ένα νέο έονο
1ϋ)Ι1ΙΡΊ Σκίπη , μέ τόν τίτλο  . Ό  Γ ύρος τών

„  — Ε π ίσ η ς τυπω θήκανε σέ τόμο μερικά διηγήματα τού Γο· 
ώενοπου/,ου. ν

— Σ τό  περασμένο φύλλο, στό π ο ίημα  τού Ζάν Μ ωοεάς- 
γινηκαν κάποια  τυπογςα φ  ικά λάθη. ΙΙαρακαλούμε τόν άνα- 
γνωστή να τα  διορϋοισΐ]. Π οίημα  δεύτερο, στίχος πέμ π το ς 
α ντ ι : Δε θ α  παραπονεθώ  κτλ.νά  διορ&ωΰή. Δέ θ έ  νά παοα- 
Λονεθω κτλ. Ε π ίσ η ς  ή τελευταία  λέξη τού ϊδ ιου πο ιήμα- 
το , α ντ ι σαφη, να  γ ίνη  σοφή,

— Ί Ι  κρίση τού ποιητικού διαγωνισμού μας θ ά  δηιιο- 
σιευτη στο ερχόμενό φύλλο. Τόν κ. Δ. Π . Φωτεινό πού  
απουσιάζει τ) αντικαταστηστ) στήν κριτική έπιτροπή ό Γκού- 
ρα Α λειτούργητος.
ν 7  Τ ό  ’Εκδοτικό Κατάστημα τών κ.κ. Σαρηγιάννη καί 
Σεραστιαδη άρχισε να τνπω νη τό  N ix  Κ ά ρ τε ρ  σέ δεκαπεν- 
ταημερα φυλλάδιά, καλοτυπωμένα κ α ί μέ εικόνες Ή  σειρά 
του Λ ικ  Καρτερ στήν Ε υρ ώ π η  κ α ί στήν ’Αμεοική δ ια β ά 
στηκε πολυ απο το λαό. Τ ό πρώ το τεύχος μέ τόν τίτλο  
Ι ε χ ν α σ μ α  Α φ ά ν τα σ το  τυπώ θηκε καί κυκλοφορεί άπό χ τές .

“ l a E  M O N l f > E „
ΑΝ Ω Ν Υ Μ Ο Σ  ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩ Η Σ  ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η  α ρ χα ιό τερ α  κ α ι κ α λ λ ίτερ α  α σ φ ά λε ια  τή ς  Γ α λλ ία ς , 
ν π ά  δ ια ρ κ ή  κ υ β ε ρ ν η τ ικ ό ν  ελ ε γχ ο ν .

ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  ΕΝ  Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Α

Α π ο ε τ ο Λ ο ε  μ ί Λ Α χ ρ ο Ν ο ε
Γ ρ α φ ε ία  Ο νζο νν  Χ α ν , Γ α λα τά .

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

ΚΤΗΠΑΤΙΚΗΣ Π ΙΣΤΕΩ Σ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
Α Λ Ν Ε Ι Ο Υ  1904 

Ε ίνα ι αί άαφαλεοτεραι, αί χαλλίτεραι, 
αί σνμφερώ τεραι όλων.

Π ω λ ο ϋ ν τα ι ύ π ά  τή ς  Λ α ϊκ ή ς  ‘Ο θ ω μ α ν ικ ή ς  Π ισ τώ σ εω ς .
Τ ιμή 2  Λ . Τουρκίας.

Χ ο ν ρ ιε τ  Χ α ν , 1 3 —1 5 , Κ ω νσ τα ντινο νζτο λ ις .

υ π ε υ ο υ ν ο ς  g ,  ΓΕΩΓΓΙΑΔΗΣ

Τΰποις Ρ. ΣΑΚΑΓΙΑΝ


