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Είχε πέσει βαρυχειμωνιά στα Γιάννινα. Ό  ουρα
νός σκοτεινιασμένος ξαπολούσεν αδιάκοπα ένα ψιλό 
ξηρό χιόνι, οί δρόμοι είχαν κρουσταλλιάσει καί ό 
Βοριάς σά μανιασμένος βούϊζε καί ξετίναζε δώθε 
κείθε τα κλωνάρια τών δέντρων. Βαριαχολογούσεν ή 
λίμνη,σά νά μουγκρίζανε χίλια στοιχειά από τύ βυθό 
της κι’ από τά σύννεφα σκούζανε παραπονετικά τ 
άγριοπούλια, πού τραβούσε κατά την πολιτεία τής 
βαρυχειμωνιάς η πείνα.  ̂ ^

Είχε σκοταδιάσει σά νά βράδυαζε. Ύά σπίτια σα 
βουλιαγμένα μέσα σ’ ενα απέραντο πέλαγο άπ αν
τάρα ξεχώριζαν σαν ήσκιοι πανώριοι, πού^ αδυνατί
ζανε ό ένας μετά τον άλλον, ώς πού σβύνανε μα- 
κρυά σ’ ένα ατέλειωτο χάος θολό.

Καθισμένος κοντά στο παράθυρο τού γραφείου 
μου διάβαζα μιά βαρετί] δικογραφία και συχνά ρέμ
βαζα στο χιόνι, πού παιγνιδιάρικα στριφογύριζε στά 
Ιδιότροπα ρεύματα τού ανέμου.

Ό  δρόμος είταν έρημος. Ποϋ καί πού περνούσε 
βιαστικά κανένας διαβάτης μέ τά χέρια στις τσεπες 
καί μέ τό κεφάλι κουκουλωμένο καί χωμένο ανάμε
σα στις πλάτες.

’Έξαφνα κάποιος χτύπησε στην εξώπορτα.
Κατέβηκα κι’ άνοιξα μόνος μου δπου μοϋ παρου- 

ριάστηκεν ό φίλος μου δικηγόρος Κ. χιονισμένος καί 
μέ τό κεφάλι μισοκρυμμένο μέσα στούς σηκωμένους 
γιακάδες τού πανωφοριού του. Τουρτούριζεν όλόβο- 
λος από τό κρύο, ή μύτη του είχε μαυρογαλαζώσει 
καί τά μουστάκια του γερμένα κάτω ειταν αχνισμέ
να από την άνάσσα του. Καλημερα, ειπε, χαμογε
λώντας καί τρίβοντας τά παγωμένα χέρια του, δε μέ 
καρτερούσες βέβαια μ" αυτόν τον καιρό, μα εχω ευ
χάριστα. Σήμερα τό πρωΐ τελείωσα τό συμβιβασμό 
σας μέ τούς χωριάτες καί αύριο θά  κάνομε τά έγ
γραφα. Τον ευχαρίστησα καί τον οδήγησα γρήγορα 
στό γραφείο. Καθίσαμε κοντά στη θερμάστρα καί γιά

κάμποσην ώρα μιλούσαμε γιά τήν υπόθεσή μας. Ό  
φίλος μου είχε μιά σωστή δικηγορική λογοδιάρροια 
κι’ δσο προφτανα πότε πότε νά ρίχνω κι’ έγώ καμ- 
μιά λέξη ανάμεσα στό χείμαρρο πού κατέβαζε ή γλώσ
σα του. Γιά ιιιά στιγμή δμως σταμάτησε καί μηχα
νικά μετρούσε μέ τά ξηραγγινά του δάκτυλα τά σπυ
ριά τοϋ κομπολογιοϋ του. ’Εγώ άφηρημένος κοίτα
ζα τή φωτιά τής θερμάστρας καί στ ή σιωπή μας 
ξεχώριζε χτυπητά τό τίκ τάκ τού ωρολογίου πού ειταν 
κρεμασμένο στον τοίχο.

’Έξαφνα ένα τραγούδι βραχνό μά πολύ παθητικό 
άκούστηκεν από τό δρόμο.

Βάσανα π ίκρες κ α ί καϋμοί αφήστε τήν καρδιά  μου
γιατ ί τή φλόγα δέ βαστώ πού καίει τά  σω θικά  μου.

“Η θελα  ν&χω στήν καρδιάν ενα παρα θυράκ ι
γ ιά  νά  τ ’ ανοίγω  κ α θ ' αυγή νά βγα ίνε  τό φαρμάκι.

Δέν π ρέπ ’ εγώ νά  τραγουδώ  μήτε κρασί νά  π ίνω
νά  κάθουμαι σέ μιά μεριά τά  δάκρια  μου νά  χύνω.

Καλότυχος! εΐπεν δ φίλος μου, ποιος τον ξερει 
πόσο νά έ’χη τσούξει από τό πρωΐ γιά νά μή τον πε- 
ρουνιάζη τόσο τό κρύο καί νά τραγαδάη στό δρόμο. 
’Από περιέργεια κοίταξα από τό παράθυρο κ’ είδα 
έναν κουρελιασμένο που τρίκλιζε δεξιά αριστερά και 
πολεμούσε νά στυλωθή στά πόδια του γιά νά τρα- 
γουδήση, μά πάλι τρίκλιζε καί τραύλιζε στό τρα
γούδι του.

 Ε ιν’ ό μεθύστακας, ειπα, ό Μάρκος.
"Αμα ακούσε τ’ δνομα σηκώθηκεν δ φίλος μου 

κι’ ήρθε στό παράθυρο νά ίδή κι’ αυτός τό Μάρκο, 
τόν άλκολικό τύπο πού γνώριζαν δλα τά Γιάννινα 
μέ τ’ δνομα «μεθύστακας».

— Πώς καταντάει ό άνθρωπος, εΐπεν ό φίλος μου, 
αφού πέρασεν δ Μάρκος. Αυτός ειταν μιά φορά δ 
πρώτος τσαρουχάς τών Γιαννίνων, μα η φυλακή και 
τά βάσανα τόν έκαναν νά τό ρίξη στό πιοτό κι’ δταν 
βγήκε από τις φυλακές ειταν πειά άλκολικός.

— Γ ι’ αυτόν, είπα, έχω ακούσει από μικρός νά
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λένε τάχα πώς σκότωσε κάποιον μιά φορά, δέν έτυχεν 
δμως ποτέ νά μάθω περισσότερα.

Ναι το αρχοντοπουλο X. πρόσθεσεν ό φίλος 
μου, κι άφοΰ ξηρόβηξε δυό τρεις φορές εξακολού
θησε !

Εδώ και τριάντα χρόνια, πρ'ιν άπό τό Ρωσσο-
τουρκικο πόλεμο, ζοϋσεν ό μακαρίτης X. καί ειταν
κι αΰτός ενας από τούς πρώτους τοΰ τόπου. Ειχεν
έ'να γυιό το Νώντα, έ'να λεβέντη όμορφονιό κα! μέ
καλη καρδια μα λιγο ζωηρό. Ό πω ς λέγανε ειχε
πολλές αγαπητικες ο Νωντας και συχνά γύριζε τις
νύχτες εξω, οπου μια βραδια τον βρήκε τό κακό.
Τόν μαχαίρωσαν σ ενα στενό κι’ δταν περνοΰσεν ι*]
περιπολία τον βρήκε σκοτωμένο. Ειχε δυό μαχαιριές
μια στό λαιμό καί μια σήν καρδιά.

Τήν άλλη μέρα μάθαμε πώς τόν είχε μαχαιρώσει
ο Μάρκος ό τσαρουχάς καί πώς πιάστηκε ό φονιά?,
κανένας δμως δε γνώριζε ποιά ειταν ή άφορμή τοΰ 
φονου.

Περασε κάμποσος καιρός υστέρα άπό τό φονικό 
και σά ζύγωνε ή μέρα τής δίκης κι’ ό Μάρκος δέν 
είχε δωρίσει δικηγόρο, διορίστηκα έγώ άπό τό δι- 
xctGrTjQio γ ι c l vet “UJieQcicFjricFrco τον κατηγοΰμ ενο .

Δυό μέρες πριν απο τή δίκη πήγα στίς φυλακές 
νά ίδώ τό Μάρκο γιά νά τόν ψαρέψω καί νά βρώ 
καμμιά έλαφρυντική αιτία.

Αμα ειπα στο Μάρκο πώς θά τόν υπερασπιζό
μουν στό δικαστήριο τέντωσε τά φρύδια του μ απο
ρία, μέ κοίταζε με τά εκφραστικά του μάτια γεμάτα 
ευγνωμοσύνη καί ή γλώσσα του τραύλισε :

— Έμένα^ ή ευγενία σας.. .  εμένα τό φονιά...
Ναι,Μάρκο, τοϋ ειπα, θα σέ υπερασπιστώ καί

σένα δπως υπερασπίστηκα καί πολλούς άλλους φονιά
δες ώς τώρα,^ γιατί φόνος άπό φόνο έχει διαφορά 
καί μάλιστα ένας άνθρωπος νοικοκύρης σάν κ’ εσένα 
δέ γίνεται φονιάς στά καλά καθούμενα χωρίς άφορμή.

Αλήθεια, ψιθύρισε, καί δυο δάκρυα κυλίστη
καν στα μάγουλά του.

Μ  αύτά τά λόγια κέρδισα δλη τήν εμπιστοσύνη 
του καί σάν επέμενα νά μοΰ πή δλη τήν αλήθεια:

— Στήν εύγενία σας θά τά πώ δλα, είπε, μόνο
στό δικαστήριο δέ θέλω ν” ά*ουστή τίπονε άπ’ αυτά.

’Αφοΰ τοΰ έ'δωκα τό λόγο μου γ ι’ αύτό εξακο- 
λ ο υϋη σ ε :

*Δέν εΐμουν νά γίνω φονιάς, κύρ Κ. μά τσι τά- 
φερεν ή μοίρα. Δυό χρόνων παιδί δρφάνεψα άπό 
πάτερα,^ και ή μάνα μου, πού Θεός σχωρέστη τώρα, 
δέ σεβάστηκε τή μνήμη τους, μά σέ λίγο παραστρά
τησε . . . , είχε κάνει δούλα στό σπίτι μιανοΰ μπέη

Ή  γλώσσα του τραύλισε, έτριψε τό μέτωπο του 

^ακολούθησε ^  ™ τ,1 ντ<?οπίΙ κ’

» Ετσι μάνα είχα καί μάνα δέν είχα. Δέ μ’ άγα- 
ποΰσεν ολότελα κι’ δλο μ’ έδερνε γιά τό κάθε τ \  
Τό σπίτι ειταν κόλαση γιά μένα, μά καί στό δρόμο 
δταν έβγαινα νά παίςω μέ τα παιδιά τής γειτονιάς, 
άμα μ εβλεπαν οί μανάδες τους τά μάζευαν καί τά 
μάλλωναν λέοντας:

Μή ματαζυγωσετε τό τουρκόπιασμα, έσεΐς ξέ
ρετε !

Δέν έννοιωθα καλά τί ήθελαν νά ποΰν, μά κάθε 
φορά λυπόμουν κατάκαρδα γιατί δέ μ’ ήθελαν κ’ 
εμένα νά παίξω μέ τά παιδιά τους.

Ετσι μεγάλωσα, στό σπίτι δαρμό, στό δρόμο κα
ταφρόνια, δέ γνώρισα στόν κόσμο άποκοΰμπι σέ 
κανένα.

Μόνο μια παρηγοριά είδα στή ζωή μου :
ΙΙλαγι στο σπίτι μας καθόνταν ή σχωρεμένη ή 

Ρίνα. Ειχε μια εγγονη ορφανή, τή Γίτσα. δυό τρία 
χρόνια μικρότερη άπό μένα.

Τά σπίτια μας τά χώριζε ένας τοίχος χαμηλός καί 
κολλητά στον τοίχο ειταν μια συκιά. Ό τα ν  εΰρισκα 
καιρό καί δέ μ έβλεπε ή μάνα μου άνέβαινα στή 
συκιά καί φώναζα τή Γίτσα. Τής έ'ρριχνα σϋκα, δα- 
μασκηνα, βερυκοκα κι ο,τι άλλα πωρικά έκαναν τά 
δέντρα τοΰ περιβολιοΰ μας. Ά νοιγε τά μεγάλα της 
μάτια καί τά δέχονταν δλο χαρά.

Μιά μέρα δρασκέλισα τόν τοΐχο, παίξαμε δλο τό 
δειλινό ώς τό βράδυ. Σ ά  γύρισα δμως ύστερα στό 
σπίτι μέ σκότωσε στό ξύλο ή μάνα μου. Έκλαψα 
πολύ, μά τήν άλλη μέρα ξαναπήδησα τόν τοίχο καί 
τή μετάλλη τό ίδιο, ώς ποϋ συνείθισε πιά ή μάνα 
μου καί δέ μέ ξανάδερνε, μ’ ά'φινε να πάω στής 
Γίτσας.

Ό ταν  έγινα δώδεκα χρονών δρφάνεψα κι’ άπό 
μάνα καί με πήρε στό τσαρουχάδικό του δ θειός μου 
ο ΙΊανος. Σε λιγον καιρό έμαθα καλά τήν τέχνη κι’ 
δταν πέθανε δ θειός μου βάσταξα έγώ τό μαγαζί. 
Εΐμουν τότε δεκαοχτώ χρονών. Ή  Γίτσα, μιά ομορ
φιά σάν ξωτικό, είχε γίνει ραφτοποΰλα καί τό χει
μώνα τήν ώρα πού πλάγιαζα τήν έ'βλεπα άπό τό 
παράθυρο νά ράφτη άκόμα μέ σκυμμένο τό χρυσό
ξανθο κεφάλι της κοντά στή λάμπα.

Ά ν  καί είχαμε μεγαλώσει πιά ή ήλικία δέ μάς 
χώρισε. Εϊταν πολύ καλή ή κυρά Ρίνα, Θεός σχωρέ- 
στην, καί τίς Κυριακές μάς άφινε νά βγαίνομε πε
ρίπατο μαζύ μέ τή Γίτσα. Πηγαίναμε δμως πάντα 
πρός τό μέρος τοΰ βουνοΰ, πού δέν είταν κόσμος. 
Αγαπιόμαστε σάν άδέρφια καί ποτέ δέ μοΰ πήγαινε 

ό νοϋς σέ κακό γιά τή Γίτσα.
Τήν έ'βλεπα μπροστά μου σάν κάτι άγιο πράμα. 
Μ ιά  Κυριακή έτυχε ν ’ άπαντήσομε στό δρό

μο ένα συμπεθερολόγι κ’ έ'νας φίλος μου τσαρουχάς 
μοΰ φώναξε:
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— Καί στά δικά σου, Μάρκο!
Ά θελα  κοίταξα τή Γίτσα. Κοκκίνισε και κατε- 

βασε τό πρόσωπο της κάτω.
Σάν πέρασε τό συμπεθερολόγι τή ρώτησα :
— Ντράπηκες, Γίτσα;
— Ό χ ι!  μ’ άποκρίθηκε μέ σιγανή φωνή καί χα

μογέλασε.
Γυρίσαμε σπίτι καί τή νύχτα τό ντροπαλό εκείνο 

χαμόγελο γύριζε αδιάκοπα στο νοΰ μου καί μια χαρα 
χαΐδευε τήν καρδιά μου σάν ή δροσοΰλα τής αυγής 
ν’ άνοίγη τό ρόδο τοΰ Μαγιοϋ !

Είταν ή πρώτη χαραυγή τής αγάπης μου !  ̂
Πέρασαν κάμποσοι μήνες άπό τότε καί μέρα μέ 

τή μέρα πιό πολύ μοΰ σκλάβωνε τήν καρδιά μου η 
Γίτσα. Μ ’ αύτή στό νοΰ μου πλάγιαζα, μ’ αύτή 
ξυπνούσα. Μ ιά  βραδυά τό καλοκαίρι καθόμαστε μέ 
τήν κυρά Ρίνα καί τή Γίτσα στήν εξώπορτα τοΰ 
σπιτιοΰ τους καί μιλούσαμε. Ά μ α  πέρασε λίγο ή 
ώρα ή κυρά Ρίνα νυσταγμένη τραβήχτηκε νά πλα· 
γιάση καί μείνομε μόνοι μέ τή Γίτσα. Δέ βάσταξα 
πειά :

— Γίτσα, τής είπα, ξευεις πως σ εχω στην καρ
διά μου, ά\λον στόν κόσμο δέν έχω άπό σένα καί 
τήν κνρά Ρίνα. Γιατί νά μάς χωρίζουν δυό σπίτια, 
τώρα βγάζω καλούς παράδες. . . .

Είχα ζαλιστή πολύ καί δέν μπόρεσα νά έξακολου- 
θήσω, μά ή Γίτσα κατάλαβε τί ήθελα νά πώ. Κα- 
ταίβασε τά μάτια καί στρίφονιας στά χέρια της ένα 
μαντυλάκι σηκώθηκεν δρθή :

-  Πέστ’ το τής κυρά Ρίνας, είπε, κι’ άνάλαφρα 
μπήκε στό σπίτι κ ι’ άρχισε νά κλείνη σιγά σιγά τό
φύλλο τής πόρτας.

Τήν καληνύχησα δλο χαρά καί τή νύχτα έκείνη
πλάγιασα μέ χρυσά όνειρα.

Τήν άλλη μέρα μίλησα μέ τήν κυρά Ρίνα καί χά- 
ρηκε πολυ. Φώναξε τή Γίτσα, μά; [έβαλε νά φιλη- 
θοΰμε καί μάς έδωκε την ευκη της.

Νά μή τά πολυλογούμε, τήν πρώτη Κυριακήν αρ- 
ραβωνιαστήκαμε, μά είταν κακό γραφτό, τί νά πής, 
σέ δυό βδομάδες μάς άφησε χρόνια ή κυρά Ρίνα άπό 
μιά αποπληξία. Σάν πέθανε ή κυρά Ρίνα ήρθε μιά 
κακορίζικη θειά τής Γίτσας, ή Γούλα καί  ̂κάθησε 
μαζύ της. Είταν μιά ξεμναλίστρα αύτή ή Γούλα 
καί τό σπίτι της δέν είταν παστρικό, δμως μπαινοέ- 
βγαινε στό αρχοντικό τοΰ X γιατί ειχε κάνει εκεί 
δούλα κάμποσο καιρό.

Σάν έτυχε τότε νά κάνη ό άρχοντας τά προικιά 
τής κόρης τον ή Γουλα σύστησε τη Γιτσα για τα 
ραψίματα. Συφώνησε λοιπόν ή Γιτσα στ αρχοντικο 
καί κάθε μέρα πήγαινε κ’ έρραφτε.

Έ γώ  τήν έβλεπα μόνο τίς Κυριακές, γιατί τις 
καθημερινές νυχτώναμε στή δουλειά και τη νύχτα

δέν πήγαινα ποτέ στό σπίτι της γιά να μήν αρχίζουν 
τήν κακογλωσσιά στή γειτονιά.

Τήν πρώτη Κυριακή μετά τή συμφωνία της στ 
άρχοντικό πήγα δπως πάντα, αμα αποψαλλε η εκκλη
σία νά τήν ίδώ. Τή βρήκα κάπως ανόρεχτη σά χο
λιασμένη. ·

— Τ ί έχεις, Γίτσα τή ρώτησα, γιατί είσαι ετσι
σήμερα, μή δέν μπορείς τίποτα;

— Δέν έχω τίποτα, μοΰ άποκρίθηκε και δαγκασε 
τό κάτω χεΐλι της.

Ποιός ξεύρει, είπα μέ τό νοΰ μ ο υ ,  μπορεί να πει- 
ράχτηκε τίποτα με τη θεια της, γιαχι ειξευρα τή 
κακορίζικη γυναίκα είταν ή Γούλα.

Έ φ υγα  χωρίς νά υποψιαστώ τίποτα.
Τήν άλλην Κυριακή ξαναπήγα νά ίδώ τή Γίτσα. 

Μοΰ άνοιξε τή θυρα ή Γούλα καί μέ χαιρέτησε κά
πως ξυνά.

— Πώς είστε, πώς είν’ ή Γίτσα, ρώτησα.
— Καλά δόξα σ’ ό Θεός, είπε, καί χαμήλωσε τά

μάτια. _ , ,
Σά μπήκε στό σπίτι, εκεί μέ καρτερούσε τ αστρο

πελέκι. 'Η  Γίτσα έλειπε. Κοίταξα δεξιά αριστερά, δέ 
φαίνονταν πουθενά.

— Ποΰ είν’ ή Γίτσα, Γούλα, ρώτησα.
— Δέν είν’ έδώ, μοΰ άποκρίθηκε.
— Ποΰ πήγε Κυριακή μέρα, είπα.
— ’Όξω είναι, μοΰ άπάντησε καί ξηρόβηξε. 
Ύστερα άφοΰ στρίφτηκε λίγο καί ξηροκατάπιε

δυό τρεις φορές:
Τ ί νά σ’ πώ, κύρ Μάρκο, είπε, άμα δέν είν’ 

άπ’ τόν Θεό νά προκόψη ένα πράμα, τί τά θέλεις. 
Ξέρεις, καμμιά φορά δ άνθρωπος για να μη το χα- 
λάση μιανοΰ φίλου κάνει πράματα χωρίς νά τά κα- 
λοσυλλογιστή. Νά έτσι βρέθηκε κ’ ή T kf α τήν ώρα 
πού σοΰ έδωκε τό λογο της κι αρραβωνιαστηκατε, 
μά δέν τό είχε κάνει μέ τήν καρδιά της, καθώς φαί
νεται, ξέρω κ’ έγώ τί νά σ’ πώ, χμ! τώρα λέει άγα- 
πήθηκε μέ τ’ άρχοντδπουλο καί κακά γραφτά σπι
τώθηκε μαζύ του.

Τά στερνά λόγια της μ* έσφαξαν σά διάκοπα λε
πίδια κ’ έγινα σάν τό κερί.

Μ οΰ φάνηκε πώς θάπεφτε το σπίτι να με πλάκω
ση καί άπόμεινα σάν τό μάρμαρο, δίχως νά βγάλω 
μιλιά. Σέ λίγο δμως άρχισε νά μ’ άναβαίνει τό αίμα 
στό κεφάλι, τά δόντια μου σφίχτηκαν άπό τό κακό 
μου καί άρπαξα τή Γούλα άπό τό λαιμό, τήν έρρι- 
ξα κάτω καί πατώντας τά στήθια της μέ τό γόνα.

 Πές μου, γλήγορα, στρίγλα αναθεματισμένη,
τής είπα, ποϋ πήγες τή Γίτσα, γιατί σέ πνίγω καί 
τής θελήκωσα τό λαιμό μέ τά χέρια μου.

Ά π ό  τό φόβο της τά μαρτύρησεν δλα, πώς ξελό
γιασε τή Γίτσα μέ τ’ άρχοντόπουλο καί πώς τήν 
έβαλε στό σπίτι της.
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Δέν πρόφΐασε νά τελειώσή κα'ι σφίγγοντας τδ 
λαιμό της τήν τίναξα δυό τρεις φορές, την έρριξα 
μέ τό κεφάλι κατά τόν τοίχο κ5 Ιφυγα σά ζουρλός.

Πήγα κι’ αγόρασα ενα μαχαίρι κα'ι τό βράδυ 
πήρα άπό τό κοντό τ’ άρχοντόπουλο τήν ώρα πού 
πήγαινε στό σπίτι, ποΰχε τή Γίτσα. Τή στιγμή που 
χτυποϋσε τήν πόρτα εΐμουν κρυμμένος σε μια κωχη 
τοϋ δρόμου κα'ι παραμόνευα. Ε ιδα τή Γιτσα να βγή 
άπό τό παράθυρο γιά να ιδή ποιος είναι στην 
πόρτα. Δάγκασα τό μαχαίρι κα'ι λίγο έλειψε νά ρι
χτώ νά πελεκήσω τ’ άρχοντόπουλο μπροστά στην 
πόρτα της. Βαστάχτηκα δμως κα'ι τόν καρτέρεσα νά 
βγή γιά νά νυχτώση κι’ δλας.

Τ ί άπόγινε τ'ι ξέρεις, μά δε θα πώ τίποτε στο 
δικαστήριο, μήτε κι’ ή εύγενία σας να κάνετε λογο.

— Γιατί ; Νά πής τήν αλήθεια, είπα, γιατί ή 
άφορμή πού σ’ έκανε νά μαχαιοώσης τ’ άρχοντό
πουλο πιάνεται στό δικαστήριο και θα σοϋ κοψουν 
δλιγώτερα χρόνια φυλακή.

— Δέ θέλω νά ντροπιάσω τή Γίτσα, άποκρίΟηκε, 
τήν άγαπάω άκόμα!

*

Τρεις μέρες ύστερα έγινεν ή δίκη τοϋ Μάρκου.
’Ά ν κα'ι δέν είχε πει τίποτε στον άνακριτή ό Μάρ

κος γιά τήν α’ιτία τοϋ φόνου, οί συγγενείς τοϋ X 
τά μαρτύρησαν δλα κι’ ό ανακριτής εΐχεν άνακρινει 
και τη Γίτσα. Τήν κλήτευσαν λοιπόν και στύ κα- 
κουργοδικεΐο γιά νά μαρτυρήση δτι γνώριζε κα'ι τή 
μέοα τής δίκης άπό νωρίς καρτερούσε ,σε μια σκο
ταδερή γωνιά τοϋ διαδρόμου νά τή φωνάξουν στό 
δικαστήριο.

Πόσον αλλαγμένη είταν δταν μπήκε στήν αίθου
σα τοΰ δικαστηρίου ! Τό πρόσωπό της ειταν κα- 
τασπρο κι’ άχνό, τ’ αύτιά της ςέγγανε κα'ι δυό βα
θιές λακιές ξεχώριζαν στά μάγουλά της. Τά χείλη 
της πού ειταν πριν δροσάτα κα'ι κ κκινα σάν κοκ- 
κινοκέρασο σκασμένο ειταν σουφρωμένα, ψημμένα 
κι’ άπό τ'ις άκρες των δυό παραπονετικές γραμμές 
έπεφταν πρό; τά κάτω. Τά μάτια της ’γυάλιζαν κι’ 
άργοπλανιώνταν άσκοπα.

Φοροΰσε στό κεφάλι ένα μαΰρο μαντυλι κα'ι σε 
μιά ψιλή άχτίδα τοΰ ήλιου πού τή χαΐδευε απο μια 
χαραμάδα χρυσοσπίθιζαν στά πλάγια τά λίγα ξανθά 
μαλλιά της πού μέναν άσκέπαστα.

Ξηρόβηχε δλη τήν ώρα και κάθε φορά σκεπαζε το 
στόμα της μ’ ένα μικρό μαντυλάκι.

Ό τα ν  τήν κάλεσεν ό πρόεδρος νά μαρτυρηση αν 
ζοϋσε μέ τ’ άρχοντόπουλο X ή δχι, άρχισε να τρέμη 
όλόβολη και μέ φωνή πνιγμένη τραύλισε τό ναι κ’ 
έπεσε λιγοθυμισμένη.

Μολοντούτο δμως τό δικαστήριο δέν παραδέχτηκε 
βρασμό ψυχής γιά τό Μάρκο. Χαρακτήρισε τό φόνο 
κακούργημα μέ προμελέτη και καταδίκασαν τό Μάρ
κο 20 χρόνια φυλακή.

Ό ταν άκουσε την καταδίκη του δ Μάρκος γύρισε 
και κοίταζε γύρω στην αίθουσα σά νά γύρευε κά
ποιον κ’ ί’στερα μ’ ενα βαθύ άναστέναγμα κατέ
βασε τό πρόσωπό του κάτω κα'ι χωρ'ις νά βγάλη 
μιλιά άκολούθησε τούς ζαπτιέδες γιά τη φυλακή.

Είχαν περάσει οχτώ μήνες άπό τή δίκη τοΰ Μάρ
κου κ’ είχαν άρχίσει τά πρωτοβρόχια. Ειταν Τρίτη 
13 ’Οκτωβρίου.

Ό  ούρανός κατασυννεφιασμένος κα'ι θολός σκέ
παζε μέ μιάν άπέραντη μελαγχολία δλη τή γή κα'ι 
μιά αλλόκοτη πλήξη πατοΰΜ τά στήθια βαρειά.Μιά 
σιγανή ψιλή βροχοϋλα ράντιζεν άδιάκοπα τήν ξε
βαμμένη θωριά τοϋ φθινοπώρου κ’ ένας χλιαρός νο
τιάς πλάγιαζε τή βροχή και άργοκουνοϋσε τά μισο- 
μαδημένα κλωνάρια τών δέντρων. Τά λιγοστά χλω- 
μιασμένα φύλλα πούχαν άπομείνει έσταζαν γερμένα 
κάτω σάν ξεψυχισμένα και τδνα μέ τ ’ άλλο γκρεμί
ζονταν άπό τ'ις φυσοΰνες τοΰ νοτιά.

Τί πένθιμη μέρα ! Μ ιά ζωή ολάκερη ψυχομαχοϋοε 
στή φύση και σά νά τή θρηνούσε εσήμανε λυπητερά 
τό σήμαντρο θανή.

Έ ν α  φτωχό λείψανο μιανή; νειάς άργοπερνοϋσε 
στό δρόμο. Δέν είχε κόσμο μον’ ένα σταυρό μπρο
στά καί σάν δρφανό ακολουθούσε τόν παππά πού 
μέ τά νεκρικά ψαλσίματα τ’ όδηγοϋσε στή στερνή 
άλησμονιά!

Σταυροκοπιοϋνται οί διαβάτες στό δρόμο κι’ άπό 
τά παράθυρα κλαίγαν οί γυναίκες- ^τά έρμα νειάτα 
πούχε μαράνει παράκαιρα ή μοίρα καί ξάπλωσε στό 
νεκροκρέβατο τοΰ χάρου ή άπονιά.

Ό  νεκρός είχε το θαφτικο' του στή Μητρο'πολη 
καί τή στιγμή πού περνούσε τό λείψανο άπό τίς φυ
λακές τοΰ Σιραγιοΰ έ'νας χλωμός φυλακωμένος μ’ 
ολόρθα μαλλιά έ'βγαλε τό κεφάλι του άπό τή σιδε
ριά έν.'ς παραθύρου τής φυλακής καί κοιτώντας μέ 
μάτια τρομαγμένα τήν πεθαμμένη !

— Γίτσα! Γίτσα ! φώναξε δυό φορίς μέ πνιγμένη 
φωνή καί τραβώντας τά μαλλιά του λύθηκε στά 
κλάμματα καί σωριάστηκε στό παράθυρο!

Γ. Β λαχλείδης.
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Λ. Τ Ο Λ Σ Τ Ο Η

TO ZQNTANO ΠΤθ/ν\Α

Π Ρ Α Ξ Η  Α '·

Ε Ι^ Ο ^ Α  Π ΡΩ Τ Η

(Σ υνέχεια  άπό τόν άρι/θ. 16)

(Μια ιδ ια ίτερη  κάμαρη σέ ξενοδοχείο. Τ ό  π α ιδ ί τοΰ ξε
νοδοχείου οδηγεί τόν  Φέγγια. Π ίσω  του ερχεται ό Ί β ά ν  
Π έτροβ ιτς Ά λεξα ντρώ β).

Τό π α ιδ ί.—  Θέλετε νά κάτσετε έδώ ; Κανείς δέ 
θά σας άνησυχήση. Θά σά; φέρω τώςα χαρτί.

Ί β ά ν  Πέτρο βιτς.— Προτάσωβ . . .  μ’ επιτρέπης 
νά έ'ρθω ;

Φ έγγιας.— (Σοβαρός). Έ λα  σά θέλης, μά έ'χω 
δουλειά.... Τέλος, έλα.

Ί β ά ν .— Θέλεις νά τούς άπαντήσης ; Θά σέ πώ 
τό πώς, δέ θά  λοξοδρομήσω, λέγω παστρικά εκείνο 
πού σκέπτουμαι καί τό κάμω χωρίς νά διστάξω.

Φ έγγιας.— (Στό παιδί). Μ ιά  σαμπάνια!... (Τό 
παιδί φεύγει).

(Ό  Φέγγιας βγάζει άπό τήν τσέπη του καί άφίνει 
άπάνω στό τραπέζι ενα περίστροφο). Περίμενε λι
γάκι.

Ί β ά ν  .— Μ ά τ ί ; θέλεις νά σκοτωθής ; Αλήθεια» 
άξίζει τόν κόπο. Σέ καταλαβαίνω’ θέλουν νά σέ τα” 
πεινώσουν καί σύ θέλεις νά τους δείξης ποιός είσαι. 
Θά σκοτωθής μέ μιά σφαίρα κ’ εκείνους, θά τούς 
σκοτώσης μέ τή μεγαλοψυχία σου. Σέ καταλαβαίνω. 
Τά καταλαβαίνω δλα... Είμαι πνεΰμα !

Φ έγγιας.— Καλά, καλά’ μά... . (Μπαίνει τό παιδί 
μέ τή σαμπάνια, μέ χαρτί καί μέ μελάνη. Ό  Φέγγιας 
σκεπάζει τό περίστροφο μέ τήν πετσέτα του). Άνοιξε 
τό μπουκάλι! Ά ς  πιοϋμε ! (Πίνουν. Ό  Φέγγιας γρά
φει). Σώπασε μιά στιγμή.

Ί β ά ν . — Πίνω στό . . . μακρινό σου ταξίδι... Έ γώ , 
στέκουμαι πιό άψηλά άπ’ δλ’ αύτά. Δέ θά σ’ εμπο
δίσω. Ζωή καί θάνατος, είναι τό ίδιο γιά μένα. 
Πεθαίνω στή ζωή καί ζώ στό θάνατο. Θά σκοτω
θής, γιά νά τό έχουν αύτοί οί δυό, ή γυναίκα σου 
κι’ ό φίλος σου, βάρος στή συνείδησή τους. Κ’ έγώ 
θά  σκοτωθώ γιά νά καταλάβη ό κόσμος τί χάνει. 
Δέ θελω ού'τε νά διστάξω, ού'τε νά σκεφθώ.

Παίρνω τό περίστροφο' (τό αρπάζει) μιά, δυό, 
καί τελείωσε. Μ ά, δέν ήρθε άκόμη ή ώρα μου. 
(Ά φίνει τό περίστροφο στό τραπέζι). Κ’ έπειτα έγώ 
θά  τούς ανοίξω τά μάτια ; Ά ς  λάβουν οί ίδιοι τόν 
κόπο νά τό καταλάβουν.... Ά /  σείς δλοι....

Φ έγγιας.— (Γράφοντας). Σώπασε μιά στιγμή.
Ί β ά ν .— Ά θ λ ια  όντα, πού τρέχετε καί παραδέρ

νετε καί δέ νοιώθετε τίποτε, μά τίποτε, δλως διό

λου τίποτε! —δέ σέ μιλώ, λέγω μονάχα τίς Ιδέες μου. 
Τό κάτω τής γραφής, νά τί έπρεπε νά κάμη ή Ά ν - 
θρωπότης. Ό χ ι  μεγάλα πράματα' άπλούστατα, νά 
έκτιμήση τά πνεύματά της. Έ νώ  άπ’ εναντίας, πάντα 
τούς τυράννησε, τούς κατεπίεσε, τούς συνέτριψε. Ώ ! 
έγώ δέ θά  γίνω παιχνίδι δικό σας, θά σάς ξεσκε
πάσω... Υ ποκριτές!

Φ έγγιας.— (Τελειώνει τό γράψιμό του, πίνει καί 
διαβάζει). Πήγαινε σέ παρακαλώ.

Ί β ά ν . - Νά πηγαίνω ;... Καλά, σέ χαιρετώ... Δέ 
θά σ’ εμποδίσω. Θά κάμω κ’ έγώ τό ίδιο. Μά εΐναι 
άκόμη πολύ νωρίς. Θέλω μονάχα νά σέ πώ.,..

Φ έγγιας.— Καλά, θά μοΰ τό πής ύστερα . . . πρός 
τό παρόν νά τί πρέπει νά κάμης φίλε μου. Δόσε 
αύτό σέ παρακαλώ στόν καταστηματάρχη (τοΰ δίνει 
χρήματα) καί ζήτησε ένα γράμμα κ’ ένα δέμα 
δικό μου.

Ί β ά ν .— Καλά . . .  μά μοΰ υπόσχεσαι πώς θά μέ 
φυλάξης... Έκείνο πού έχω άκόμη νά σέ πώ εΐναι 
πολύ σοβαρό . . . κανείς δέ θά σέ τό μάθη σ’ αυτόν 
τόν κόσμο, ούτε στόν άλλον, τούλάχιστον πρίν νά 
έρθω, έγώ.... Πρέπει νά τοΰ τά δώσω δλα;

Φ έγγιας.— Δόσε δσα χρεωστώ. (Ό  Ίβάν Πέτρο- 
βιτς φεύγει. Ό  Φέγγιας άναστενάζει μέ ανακούφιση, 
σφαλνά τήν πόρτα, παίρνει τό περίστροφο, τό ση
κώνει, τό άκουμπά στον κρόταφό του, άν «τρίχα καί 
τό ξαναφίνει σιγαλά, άναστενάζοντας). ’Όχι, δέν 
μπορώ, δέν μπορώ ! (Χτυπά ή πόρτα). Ποιός ε ΐνα ι;

Μ άσσα.— (Πίσω άπό τήν πόρτα). Ε ιμ ’ έγώ.
Φ έγγιας.— Ποιός, έσύ ; Ά  ! ή Μάσσα. (Ανοίγει).
Μ άααα.— (Μπαίνοντας). Πήγα στό σπίτι σου, 

στόν Πωπώφ, στόν Άβρέμωφ, καί τέλος τό μάντευσα 
πώς είσαι έδώ. (Βλέπει τό περίστροφο). Μπά, τί 
τρέλλα ! Τί ζώο πού είσαι . . . τί βλάκας ! Μ ά, στ’ 
άλήθεια ;...

Φέγγιας. — Δέν είχα τό θάρρος.
Μ άααα.— "Ωστε, έμένα δέ μέ λογαριάζεις ! Α νό

σιε. Δέ μέ συλλογίσθηκες λοιπόν έμένα ; Μ ά τί 
αμαρτία, Θο'δωρε Βασίλιεβιτς, τί άμαρτία!... έ'τσι 
πληρώνεις δλη τήν άγάπη μου.

Φέγγιας. — Θέλησα νά τούς δώσω τήν έλευθερία 
τους. Τούς τό ΰποσχέθηκα, μά δέν μπορώ νά πώ 
ψέματα.

M t oaa.— Κ’ έγώ ;
Φ έγγιας.— Τί ;*έσύ ! θά είσαι κ’ έσύ ελεύθερη. 

Σοΰ εΐναι καλήτερο νά ύποφέρης μαζύ μσυ ;
Μάααα. — Καί βέβαια, εΐναι καλήτερο. Δέν μπορώ 

νά ζήσω χωρίς εσένα.
Φ έγγιας.— Μ ά μήπως εΐναι ζωή αύτή μ’ έμένα; 

Στήν άρχή θά μ’ έκλαιγες καί κατόπι θά  ζοΰσες 
πάλι τή ζωή σου.

Μ άααα.— Ά  ! δ'χι, δέ θά  σ’ έκλαιγα ! Πάνε στδ 
δαίμονα άφοΰ δέ μέ λυπάσαι ! (Κλαίγει).
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Φ έγγιας.— Μάσσα, παιδί μου, θέλησα νά τό κάμω 
γιά καλήτερο.

Μάααα.— Καλήτερο γιά σένα.
Φ έγγιας.— (Χαμογελά). Πώς ; Καλήτερο γιά μένα 

άφοΰ θέλησα νά σκοτωθώ ;
Μάααα.— Βεβαιότατα. Μ ά τί θέλεις λοιπόν ; 

πές με το.
Φ έγγιας.— Τ ί θέλω ; πολλά πράματα.
Μάααα, — Μ ά τ ί ; τ ί ;
Φ έγγιας .— Πρώτα, θέλω νά βαστάξω τήν ύπό 

σχέσή μου, κι’ αύτό είναι κάτι. Σ οΰ φαίνεται πώς 
μπορώ νά πώ ψέματα κα'ι νά παραδεχθώ νά κάμω 
δλες αυτές τ'ις βρωμιές πού χρειάζουνται γιά τό δια
ζύγιο.

Μάααα .— Μά φυσικά, είναι αηδία ! Κ’ εγώ το 
ίδιο....

Φ έγγιας .— Έ πειτα, πρέπει ν’ άφήσω ελεύθερους 
τήν γυναίκα μου καί τόν Καρένιν. Ε ΐναι καλοί, 
γιατί νά τοΰς κάμω νά υποφέρουν. Δύο λοιπόν μ’ 
αΰτό.

Μάααα .— Ά ν  αλήθεια ή γυναίκα σου είτανε καλή, 
δέ θά σέ άφηνε.

Φ έγγιας.— Δέ μ’ άφησε έκείνη, τήν άφησα έγώ.
Μάααα.—  Ά  ! πολύ καλά. Έσύ έχεις δλα τά ελατ

τώματα, κ’ έκείνη, είναι άγγελος... Κατόπι ;
Φ έγγιας.— Κατόπι, εΐναι πώς είσαι καί σΰ ένα 

χαριτωμένο καί αξιαγάπητο πλάσμα. Σέ αγαπώ, κι’ 
αν έξακαλουθώ νά ζώ, θά σέ κάμω δυστυχισμένη.

Μάααα.— Αΰτό δέ σ’ ενδιαφέρει. Θά γίνω δυ
στυχισμένη, άφοΰ μοΰ άρέση.

Φ έγγιας.—  (Αναστενάζει). Καί πρό πάντων, πρό 
πάντων εκείνο πού συλλογιοΰμαι εΐναι ή ζωή μου. 
Δέ βλέπω θαρρείς πώς είμαι χαμένος, ανίκανος γιά 
δλα, έ'να φορτίο γιά τούς άλλους καί γιά τόν εαυτό 
μου, καθώς είπε κι’ 6 πατέρας σου. ’Όχι, δέν είμαι 
ικανός γιά τίποτε!

Μάααα.—  Τί ανοησίες! Έ γώ  δέ σ’ άφίνω πιά. 
Δέθηκα μαζύ σου καί τελείωσε ! Ό σο γιά τήν κακή 
ζωή πού περνάς . . . τό πιοτό, τό κάπνισμα . . . λοι
πόν ! είσαι άνθρωπος! πάψε νά τά κάμης, είναι 
άπλούστατο.

Φ έγγιας.— Εΰ'κολα τό λέγει κανείς..........
Μάααα.— Κάμε το.
Φ έγγιας.— Ό ταν σέ βλέπω, μέ φαίνεται πώς θά 

μπορέσω νά τό κάμω.
Μάααα.— Θά τό κάμης, θά τά κάμης δλα... 

(Βλέπει τό γράμμα). Τί είναι αΰτό ; Τούς έγραψες ; 
Τ ί τούς λές ;

Φ έγγιας.— Τί τούς λέγω ; (Παίρνει τό γράμμα 
καί κάμει νά τό σκίση). Δέν όφελεΐ πιά τώρα.

Μάααα.— (Αρπάζει τό γράμμα). Έγραψες πώς

σκοτώνεσαι; Ν α ί; Δέν έκαμες λόγο γιά περίστροφο ; 
Είπες μονάχα πώς σκοτώνεσαι;

Φ έγγιας.— Ν αί, πώς έξαφανίζουμαι.
Μάααα .— Δόσε, δόσε, δόσε! Διάβασες τό μυθι

στόρημα «Τί νά κάμω ;»
Φ έγγιας.— Ναί, μοϋ φαίνεται!
Μ άααα '— Τό μυθιστόρημα είναι κουραστικό, μά 

έχει κάτι καλό. Ό  ήρωας, πώς τόν λένε ; Ραχμε- 
τώφ, προσποιείται πώς πνίγηκε. Ξέρεις νά κολυμπάς ;

Φ έγγιας.—  Ό χι.
Μάααα.—  Άκουσε. Δόσε μου τά ρούχα σου, τόν 

πορτμονέ σου.
Φ έγγιας.—  Μά γ ια τ ί;
Μάααα .— Στάσου, στάσου. Πάμε στό σπίτι, θ ’ 

άλλάξης ρούχα.
Φ έγγιας.— Μ ά είναι κι’ αΰτό ψέμα !
Μάααα .— Τί πειράζει! Πήγες νά κολυμπήσης, 

τά ρούχα μείνανε στην ακρογιαλιά, καί μέσα στήν 
τσέπη σου ό πορτμονές καί τό γράμμα,

Φέγγιας. — Καί κατόπι ;
Μάααα.— Κατόπι ; Θά φύγουμε απ’ έδώ καί θ ’ 

αρχίσουμε μιά ζωή εΰτυχισμένη.
(Μ παίνει ό Ί β ά ν  ΙΙέτροβ ιτς)
Ί β ά ν .— (Παρατηρεί τό περίστροφο στό τραπέζι). 

"Ω ! ’Ώ ! Καί τό περίστροφο;.... Θά τό πάρω έγώ.
Μάααα .— Πάρ’ το, πάρ’ τ ο ! εμείς φεύγουμε !

ΕΙί^ΟΓίΑ Α Ε Υ Τ Ε Ρ Η

Σ τό  σ π ίτι τή ς Λ ίζας.

Κ αρένιν .— Τό ΰποσχέθηκε τόσο καθαρά, ώστε 
θά βαστάξη τό λόγο του είμαι βε'βαιος.

Λ ίζα . Ντρέπουμαι νά τ’ ομολογήσω, μά πρέπει 
νά τό πώ, άπ’ τή σαγμή πού έμαθα πώς άγαπά 
τή Γύφτισσα, μοΰ φαίνεται πώς είμαι δλως διόλου 
ελεύθερη. Μή θαρρέψης πώς ζουλεύω . . . μά τώρα 
ποΰ τό'μαθα είμαι ελεύθερη. Πώς νά σάς πώ....

Κ αρένιν .— Άκόμη «σάς».
Λ ίζα .— (Χαμογελά). Σύ ! Μ ή μέ σταματάς, άφη

σε με νά σέ πώ εκείνο πού αϊσθανουμαι. Ή  ιδέα 
πώς άγαπούσα δυό άνθρώπους μαζΰ μέ βασάνιζε 
περισσότερο άπ’ δλα τ’ άλλα,—δηλαδή ή ιδέα πώς 
εΐμουνα γυναίκα ανήθικη !

Καρένιν. — Σύ ! γυναίκα άνήθικη.
Λ ίζα . — Κ ι’ άπό τή στιγμή πού έμαθα πώς έχει 

μιάν άλλη γυναίκα κοντά του— καί κατά συνέπειαν 
πώς δέ μέ χρειάζεται έμένα—είμαι έλεύθερη. Καί 
μπορώ νά πώ χωρίς νά πώ ψέματα, πώς σάς άγαπώ, 
πώς σ’ άγαπώ... Τώρα δλα καθάρισαν μές στήν 
ψυχή μου—μέ βασανίζει μόνο ή κατάστασή μας, 
αΰτό τό διαζύγιο. Εΐναι τόσο σκληρό νά περιμένη 
κανείς!
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Κ α ρένιν .— ’Ώ ! δέ θ ’ άργήσή τώρα.... Ά φίνω  
τήν υπόσχεσή του, μά παρεκάλεσα κιόλας τό γραμ
ματικό τής Συνόδου νά περάση άπό τό σπίτι του 
μέ τήν αίτηση τοΰ διαζυγίου καί να μή φύγη πρίν 
πάρη τήν υπογραφή του... Μά τήν αλήθεια, αν δέ 
γνώριζα τόσο καλά τόν Φέγγια, θάλεγα πώς μα
κραίνει τήν υπόθεση επίτηδες.

Λ ίζα .— Έκεΐνος ! ’Ώ  ! όχι, είναι ή δειλία του 
καί μαζΰ κ’ ή τιμιότητά του. Δέ θέλει νά πή ψέ
ματα.... Δέν έκαμες δμως καλά νά τού στείλης χρή
ματα.

Κ αρένιν .— Δέν μπορούσα νά κάμω άλλιώς' θ ’ 
αργούσαμε ίσως τότε περισσότερο.

Λ ίζα . — Ναί, μά εΐναι κομμάτι προσβλητικό.
Κ αρένιν .— Δέ βαριέσαι, ας μήν είτανε τόσο τυ

πικός.
Λ ίζ α .— Πόσο είμαστε εγωιστές !
Κ αρένιν .— Ναί, τ’ ομολογώ, μά φταις έσύ . . . 

ΰ'στερ’ άπ’ αύτόν τόν πόθο ! αΰτήν τήν απελπισία ! 
νοιώθω τόν έαυτό μου τόσο εΰτυχισμένο ! καί ή εΰ- 
τυχία κάμει τόν άνθρωπο έγωϊσιή. Τό λάθος εΐναι 
δικό σου !

Λ ίζα .— Δέν είσαι σύ μονάχα εΰτνχισμένος, είμαι 
κ’ έγώ. Ή  εΰτυχία μοΰ γεμίζει την ψυχή! χάνουμαι 
μέσα στήν εΰτυχία,... Ό  Μιχάλης άνάρρωσε . . .  ή 
μητέρα σου μέ συμπαθεί . . . έχω τήν άγάπη 
σου . . . καί πρό πάντων . . . έγώ, σ’ άγαπώ.

Κ αρένιν. — Ν αί, μ’ άγαπάς; χωρίς νά μετανοιώ· 
σης, χωρίς νά βαρεθής;

Λ ίζα .— Ά π ’ τόν καιρό πού σ’ άγαπώ, δλα άλλά- 
ξαν μέσα μου...

Κ αρένιν. — Καί τά περασμένα, δέ θά ξανάρθουν 
ποτέ;

Λ ίζα .— Π οτέ! Έ να  μονάχα εύχονμαι! τό πα
ρελθόν μου νά τελειώση καί γιά σένα, καθώς τε- 
λε'ωσε καί γιά μένα.

(Μ παίνει ή παραμάνα μέ τό  π α ιδ ί, πού πηγα ίνει στή μ η 
τέρα  του. Τ ό παίρνει στά γόνατά της).

Καρένιν. — Θεέ μου ! πόσο είμαστε δλοι δυστυ
χισμένοι.

Λ ίζα .— Γ ια τ ί; (Αγκαλιάζει τό παιδί της).
Κ αρένιν .— Νά, γ ια τ ί! “Οταν παντρέφτηκες καί 

τό'μαθα, καθώς γύρισα άπό τό εξωτερικό, καί κατά
λαβα πώς σ’ έχασα, εΐμουνα τόσο δυστυχισμένος, 
ώστε κατόπι χαρηκι σάν έμαθα πώς μέ συλλογιού- 
σουνα τουλάχιστον κ ι’ αύτό μοΰ είταν αρκετό,—
Κατόπ:, σά γενήκαμε φίλοι, καί φαινούσουνα τόσο 
καλή γιά μένα, κ’ έννοιωσα πώς μέσα στή φιλία
μας υπήρχε κάποια μικρή σπίθα, κάτι περισσότερο 
άπό τή φιλία . . . εΐμουνα σχεδόν ευτυχισμένος. Μέ 
βασάνιζε μονάχα ή ιδέα πώς φέρνουμαι άτιμα στόν
Φέγγια. Είχα δμως τήν πεποίθηση δτι δέ θά μπο

ρούσα ποτέ νά έχω μέ τή γυναίκα τοΰ φίλου μου 
σχέσεις άλλες, άπό τίς σχέσεις τής αγνής φιλίας, τόσο 
περισσότερο, ocο σέ γνώριζα, εσένα.... "Οταν δ Φέγ- 
γιας άρχισε νά σέ κάμη νά ΰποφέρης, έννοιωσα πώς 
εΐμουνα γιά σένα έ'να σ’ήριγμα κ ’ έννοιωσα πώς άρ
χισες νά φοβάσαι τή φιλία μου, κ’ εΐμουνα δλως 
διόλου ευτυχισμένος καί μιά δειλή ελπίδα γεννήθηκε 
μέσα μον. Κατόπι, δταν ό Φέγγιας κατάντησε ανυ
πόφορος, κ’ είχες αποφασίσει νάτ&ν άφήσης. Οταν 
γιά πρώτη φορά σέ φανέρωσα τά πάντα, καί χωρίς 
νά μοΰ πής ό'χι, έφυγες άπο κοντά μου μέ δάκρυα, 
ή ευτυχία μου δέν εΐχεν δρια. Ά ν  έκείνη τή στιγμή 
μέ ρωτούσανε τί θέλεις περισσότερο, θ ’ άπαντούσα 
«Τίποτε». Κατόπι συλλογίστηκα πώς μπορούσα νά 
σέ πάρω. Ή  μητέρα σέ συμπάθησε, οί πόθοι μου 
άρχισαν νά πραγματοποιούνται, μ’ έλεγες πως μ 
άγαπούσες ανέκαθεν, πώς μ’ άγαποΰσες παντα . . . 
κατόπι μοΰ είπες, καθώς καί πρίν, πώς ο Φέγγιας 
δέν υπάρχει πιά γιά σένα, πώς άγαπάς μο\αχα εμέ
να.... Τί περισσότερο μπορώ νά επιθυμώ ; Καί ομως 
ό'χι, τώρα, μέ βασανίζει τό παρελθόν σου, θά  ήθελα 
νά μήν υπήρχε, καί τίποτε νά μη μοΰ το θυμιζη.

Λ ίζ α .— (Σοβαρά). Βίκτωρ !...
Κ α ρένιν .— Συχώρεσέ με, A ita ' αν σοΰ τα λεγω 

αύτά, τό κάμω γιατί δέ θέλω νά κρύφτω μέσα μου 
τί σκέπτουμαι γιά εένα. Σέ μιλώ έτσι επίτηδες για 
νά σέ δείξω πό'σο είμαι κακός, πόσο γνωρίζω πώς 
δέν μπορεί νά γίνη χειρότερός μου, καί πώς πρέπει 
νά παλέψω, καί μέ τόν εαυτό μου άκόμη, για να 
τόν νικήσω. Τώρα τόν νίκησα τον εαυτό μου.

Λ ίζα . Αΰτό έπρεπε’ κ’ έγώ προσπάθησα δσο 
μπορούσα, κι’ δ,τι επιθυμούσες γένηκε μέσα στήν 
καρδιά μου, χωρίς κ’ έγώ νά τό θέλω' δλα σβυσθή- 
καν άπ’ έκεΐ, έκτος σύ.

Κ α ρέν ιν .— Ό λα  ;...
Λ ίζα .— Ό λα, δλα.... Ά ν  δέν είταν έτσι, δέ θά

σοϋ τδλεγα.
*Ο ‘ύπηρέτης.— 'Ο κύριος Βοσνιεσενσκης.
Κ α ρένιν .— Μάς φέρνει τήν απάντηση τοΰ Φέγγια.
Λ ίζα . (Στόν υπηρέτη). 'Οδήγησε τον.
Κ α ρ έν ιν .— (Σηκώνεται καί πάει στήν πόρτα). 

Έ π ί τέλους ή άπάντηση !
Λ ίζα .— (Δίνει τό παιδί στήν παραμάννα. Τό 

παίρνει αύτή καί φεύγει). Ά ραγε τελείωσαν πιά 
δλα;

(Αγκαλιάζει τόν Βίκτωρα. Μπαίνει δ Βοσνιε- 
σένσκης.)

Κ αρένιν . -  Αΐ λοιπόν ;
Β οονιεαέναχης.— 'Ο Θόδωρος Βαιίλιεβιτς δεν 

είτανε στό σπίτι του.
Κ α ρένιν .— Δέν είτανε στό σπίτι του ; Δέν υπό

γραψε λοιπόν τήν αίτηση;
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Βοονιεσένσκης. — Ό χ ι δέν τήν υπόγραψε, άφησε 
δμως ενα γράμμα γιά σας και γιά την Ελισαβέττα 
Άντρέγεβνα. (Βγάζει άπό την τσέπη του τό γράμμα). 
Πήγα στό σπίτι του και μοΰ είπαν πώς εϊτανε στο 
ξενοδοχείο. Πήγα σιό ξενοδοχείο. Ό  Θόδωρος Βα
σίλιεβιτς μέ παρεκά'λεσε νά ξαναπεράσω νά πάρω 
τήν απάντηση υστέρα άπό μιά ώρα. Ξαναπήγα και 
ορίστε τό γράμμα.

Κ α ρ έν ιν .— Τό αναβάλλει άκόμη ; Νέες πάλι αφορ
μές ! Μά τήν αλήθεια, δέν είναι καλά φερσίματα 
αύτά'. Πόσο έξεφτελίσθηκε!

Λ ίζα .— Μ ά διάβασε λοιπόν! Τ ί γράφει;
(Ό  Κ«ρένιν ανοίγει τό γρα'μμα).
Β οονιεσένσκης.— Δέ μέ χρειά^εσθε πιά ;
Κ α ρ έν ιν .— Ό χι, χαίρετε. Σάς ευχαριστώ.
('Ο Βοσνιεσένσ/ης φεύγει. Ό  Καρένιν μνήσκει 

τρομαγμένος).
Λ ίζα .— Μά τί τρέχει; Τ ί τρέχει;
Κ α ρένιν .—  Είναι φρίκη.
Λ ίζ α .— (Θέλει νά τοΰ άρπάξη τό γράμμα). Διά

βασε.

Κ α ρ έν ιν .— (Διαβάζει). «Λίζα καί Βίκτωρ,— άπο 
τείνουμαι σέ σάς τούς δυο. Δέ θέλω νά πώ ψέματα 
καί νά σας ονομάσω αγαπητούς καί λατρευμένους. 
Δέν μπορώ νά νικήσω κάποιο αίσθημα πίκρας καί 
μομφής — μομφής έναντίον τοΰ έαυτοΰ μου, μά πού 
μοΰ είναι πάλι πολύ πικρή, δταν συλλογίζουμαι εσάς, 
τήν άγάπη σας, την ευτυχία σας. Τά ξέρω δλα, ξέρω 
καλά πώς, αν καί εΐμουνα 6 σύζυγος, σάς εμπόδιζα 
κατ’ άνάγκην νά είσθε ευτυχισμένοι. Είμαι εγώ ό 
παρείσακτος, Καί δμως δέν μπορώ νά μή αισθά- 
νουμαι γιά σάς κάποια ψΰχρα καί κάποια πίκρα. 
Κατ’ άρχήν, σάς άγαπώ καί τους δυό, καί μάλιστα 
τη Λίζα, τή μικρή μου Λίζα' μά στην πραγματικδ- 
τητα, δέν ένδιαφέρουμαι καθόλου. Ξέρω πώς έχω 
άδικο. Μ ά δέν μπορώ νά κάμω τίποτε....

Λ ίζα .— Τί θέλει νά πή ; Σέ τί θέλει νά κατα-
ληξη ;

Κ α ρένιν .— (Έξακολουθεΐ). Μά ας έρθουμε στό 
προκείμενο. Αύτή ή διπλή εσωτερική μου κατάσταση 
μέ ανάγκασε νά έκτελέσω τόν πόθο σας με τρόπο 
διαφορετικό άπό εκείνον πού μοΰ προτείνατε. Ν ά  
πώ ψέματα, νά παίξω μιά σαχλή κωμωδία πληρώ
νοντας τούς υπαλλήλους τής ’συνόδου, δλην αύτήν 
τήν δειλία τήν σοχαίνουμαι. Ε ίμαι βέβαια έ'νας 
άθλιος μά δχι τέτοιου είδους, καί δέν μπορώ νά 
πάρω μέρος σ’ αΰιήν τήν ατιμία, δέν μπορώ στ’ 
άλήθεια.

Ή  άλλη, λύση 'π ο ύ  έχω πρόχειρη εΐναι ή πιό 
άπλή. Πρέπει νά παντοευθήτε γιά νά είσθε ευτυχι
σμένοι ! σάς έμποδ'ζω, πρέπει λοιπόν νά έξαφα- 
νισθώ !...

Λ ίζα .— (Αρπάζει τό χέρι τοΰ Καρένιν). Βίκτωρ ;
Κ α ρένιν .— (Διαβάζει). Πρέπει νά έξαφανισθώ κ’ 

έξαφανίζουμαι. Ό ταν θά πάρετε αύτό τό γράμμα δέ 
θά υπάρχω πιά. Υ .Γ .—Λυποΰμαι πολύ πού μοΰ 
στείλατε χρήματα γιά τά έξοδα τοΰ διαζυγίου- εϊτανε 
ψυχρό καί δέν τό περίμενα άπό σάς, μά επί τέλους 
έκαμα τόσα λάθη έγώ, ώστε μπορείτε καί σείς νά 
κάμετε ενα. Τό χρήμα θά σάς έπιστοαφή. Ή  λΰση 
πού διάλεξα εΐναι πιό σύντομη, κοστίζει όλιγώτερα. 
εΐναι μάλιστα πιό άπλή καί πιό βέβαιη. Έ ν α  μο
νάχα σά; ζητώ: μην είσθε δυσάρεστημένοι μαζΰ μου, 
καί μή μέ παρεξηγήτε. Καί κάτι άκόμη : γνωρίζω
κάποιον ώρολογά, τόν Έβγκένεφ, δέν μπορείτε ά'ραγε 
νά τόν βοηθήσετε λιγάκι ; Είναι έ'νας άνίκανος, μά 
έ'νας τίμιος άνθρωπος. Χαίρετε.—Φέγγιας».
' Λ ίζα .— Σκοτώθηκε !

Κ α ρένιν .— (Χτυπά τό κουδοΰνι, κατόπι τρ’χει 
στόν άντιθάλαμο). Πέστε νά έρθη δ κύριος Βοσνιε- 
σένσκης !

Λ ίζα .— Τό ήξευρα, τό ήξενρα! Φέγγια, αγαπη
μένε μου Φέγγια.

Κ α ρ έν ιν .— Λίζα !
Λ ίζα .— Δέν εΐναι άλήθεια, δέν εΐναι άλήθεια 

πώς δέν τόν άγαποΰσα καί πώς δέν τόν άγαπώ, τόν 
άγαποΰσα καί τ ν άγαπώ. Καί τόν σκότωσα έγώ !

(Μ παίνει ό Βοονιεσένσκης).
Κ α ρένιν .— Ποΰ βρίσκεται λοιπόν ό Θόδωρος Βα

σίλιεβιτς ; Τ ί σά; ειπεν ;
Β οονιεσένσκης.— Μοΰ είπαν πώς βγήκε τό πρωΐ 

καί δέν ξαναφάνηκε.
Κ α ρέν ιν .— Πρέπει νά πληροφορηθοΰμε άμέσως. 

Σ ’ άφίνω, Λίζα.
Λ ίζα .— Συχώρεσέ μ ε ! Κ5 έγώ δέν μπορώ νά πώ 

ψέματα,... Πήγαινε γρήγορα καί προσπάθησε νά 
μάθης τί έ'τρεξε.

Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Ι1 Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ι1 Σ  Π Ρ Α Ξ Η Σ

ΑΠΟ ΤΗΗ Κ Η Τ ΙΓ Ο Μ  τ ο υ  ΧΟΦΟΚΛΗ

”Ερωτ άκαταμάχητε 
Πολεμιστή, που πέφτεις 
Σά ριζικό αναπάντεχο 
Και στ άπαλά τής κόρης 
Τά μάγουλα ποΰ ξεννχτάς 
Και πέλαγη διαβαίνεις 
Και σέ καλύβες χωριανές 
Μπαίνεις. ’Εσέ κανείς,
Οϋτε ϋεος ον τ’ άνθρωπος 
Μπορεί νά σοΰ ξεφνγει 
Και χτήμα σου άπομνήσκει 
'Όποιος μέ σέ πιαστεί.

ΧΡΟΝΙΚΑ 209

Έ σ υ πον παρασέρνεις 
Και νον και δικαιοσύνη,
’Ενάντια τόρα οτό γονιό 
Ξεσήκωσες τδ γιό.
Πάνια νικάει δλοφάνερα 
Τής όμορφης κοπέλλας 
Ό  πόθος τών γλυκών ματιών 
Και στέκεται χρηλά,
Ά π δ  κάθε νόμο ασάλευτο 
Τί τούς χρηφά ή ’Αφροδίτη.
Ν ά · τόρα κ’ εγώ βλέποντας 
’Έ τσι τήν Αντιγόνη  
Στδν ”Αδη νά σιμόνει,
/7 ’ δλονς θά μάς δεχτεί,
Ον τε νά σταματήσω 
Τά δάκρνά μον μπορώ 
Κι άπδ τδν κάθε νόμο 
Κι έγώ παραστρατώ.

14 Μάρτιον 1912
Ή ζ. Πίντζας.

π  λΙΗΤΕΛΕΖΜΑ Μ  .V. m i M  MAS

Πριν νά μποΰμε στήν εξέταση τών ποιημάτων 
πού μάς στείλανε, κρ'νονμε %α)ο νά ποΰμε δυό τρία 
λόγια πολύ χαρακτηριστικά γιά τούς ποιητές τής 
πόλης μας. Οί ποιητές τής πόλης μας σχεδόν δέν 
πήρανε μέρος στό διαγωνισμό. Γιατί αύτδ ; Μήπως 
γιατί τό βραβείο εϊτανε μικρό ή γιατί δέν είχαν 
εμπιστοσύνη στού; κριτές ; ’Ίσως νάναι τό πρώτο ή 
αιτία, ϊσω; τό δεύτερο. Έκείνο δμως πού νομίζουμε 
πιό πιθανό εΐναι πώς οί ποιητές μας—περισσότερο 
στιχοπλόκοι ή ποιητές—δέν πήρανε μέρος στό δια
γωνισμό μας, γιατί δίνουν πολύ σημασία στό όνομα 
τους καί στην τέχνη τους. Καί δέν καταδέχονται 
λέγοντας: νά στείλω έγώ  έργο μου σέ διαγωνισμό ; 
ά μ π ά ! Ό  εγωισμός αύτό; δέν εΐναι δικαιολογημέ
νος. Γιατί κι’ δ πιό μεγάλος άπό τούς ’ποιητές μας 
αν λάβαινε τήν καλωσύνη νά μάς στείλη έ'να έργο 
του, θά  τιμόντανε μέ μιά αμερόληπτη καί ειλικρινή 
κρίση δχι ξυλοσχιστών, άλλά άνθρωπων που δουλε- 
ψανε γιά τά γράμματα καί κατέχουνε σήμερα μια 
εξαιρετική θέση σ’ αύτά. Αύτό το ομολογούνε αυτοί 
οί ϊδιοι οί ποιητές μας. Έχουμε νά φέρουμε καί 
άλλη μιά παρατήρηση στούς κυρίους αύτους. Ο δια
γωνισμός μας μπορεί καί νά μή τίμαε κανένα απο 
τούς ποιητές μας, πού νομίζουν πώς κάθουνται στήν 
κορυφή τοΰ Παρνασσοΰ. Τό ξε'ρουμε πώς οί δια
γωνισμοί στά τελευταία αύτά χρόνια δέν κάνουν 
ποιητικές άποκαλύψες καί πώς τό ρεζίλεμα τών τέ
τοιων διαγωνισμών καί έδώ καί στην ’Αθήνα, έχουν

απογοητεύσει τούς ποιητές μας, άλλά έπρεπε νά 
νοιώσουνε οί κύριοι αύτοί πώς έμεΐς δέν μπεριμέ- 
ναμε έ'ξοχα άποτελέσματα άπό έ'να διαγωνισμό πού 
γίνεται στήν πόλη μας, περιμένι/με δμως νά γίνη 
κάποια κίνηση, νά κεντηθή τό ένδιαγέρο εκείνων 
πού κάτι γράφουν καί νά δοθή έ'να σκούντημα γιά 
εργασία. Οί δπως δήποτε γνωστοί ποιητές μας έπρεπε 
νά συντελέσουν σ’ αυτό.

Καί τώρα ας εξετάσουμε τά έργα πού μάς έστει
λαν. Τά εργα αύτά εΐναι ένιά. Τά δυό άπορρίπτουν- 
ται, γιατί τά λάβαμε πολύ έξω άπό τήν προθεσμία, 
έχουν τούς τίτλους : ’Ία μ β ο ι καί Ρ αγισμένη καρδιά. 
Τά άλλα εφτά είναι τά εξής: Μ ητρική λαχτάρα,
Ν οσταλγίες, Χω ρισμός, Σκίτσο, Σ ά ν  τόν καπνό, 
Ταξίδι καί Τά περασμένα.

'Η  Μ ητρική λαχτάρα  εΐναι έ'να ασήμαντο κα- 
τασκεύα τμα. Ό  ποιητής του, πού είναι άντρας καί 
υπογράφει Μ ία δεσποινίς, γιά νά δώση ίσως κά
ποιο θέλγητρο στό έργο του πού δέν έχει, γράφει 
καί μερικέ; σημειώσες, Σ χετικά  με τό ποίημα, 
δπως τίς λέγη, δυστυχώς δμως άπ’ αύτές τίποτα 
δέν μπορέσαμε νά καταλάβουμε. ’Αντιγράφουμε δυό 
τρεις φράσες: «—  δέν μπορώ έκ τών προτέρων νά 
μή ομολογήσω μοναχός μου, δτι (τό ποίημα του) έχει 
ρωμαντισμό ένοΰ λογιοΰ—(Τί κρίμα νά μήν έ'χη δυό 
λογιοΰ) σέ άρκετούτσικη δόση, πράμα, τό όποιο βέ
βαια μειώνει κάμποσο τήν ά;ία, δπου τοΰ προσδί- 
νουν δυό προτερήματα, άπ τά όποια τ > έ'να δέν 
μπορώ νά μήν τό τονίσω θαρρετά, πώς λείπει, εΐ
ναι σχιδόν απόβλητο άπό τά ποιηματούδια τών πλειό- 
τερων ποιητάδων μας τώρα, γιά τό λόγο, δπως κα
λύτερα πολύ από μένα ξέρετε, δτι αύτοί οί Κοι 
άρχισαν νά άδιαφοροΰν γ ι’ άφτό δλους διόλου, νά 
μή σκοτίζουνται, πειδής καί καθώς ξέθαρρα σάς λέ
γουν δεν έ'χει σημασία· εΐναι δέ τοΰτο, καθώς θά 
καταλάβατε (τίποτα δέν καταλάβαμε) ή έπιξεργασία  
τοΰ στίχου, ή έπιξεργασία λέγω τοΰ στίχου, δπου 
τελεφταΐα τώρα τόσο καταφρονήθηκε, άμελήθηκε....

Γιά δείγμα τής δμορφιάς τοΰ στίχου καί τοΰ ποιή
ματος ολοκλήρου παραθέτουμε τόν πρώτο στίχο :

Σ έ μιά  καλνβα πενιχρή, μέ χόρτα σκεπασμένη

Ο ί Ν οσταλγιές καί ό Χ ω ρισμός εΐναι πολύ άνώ- 
τερα π< ι ιματχ άπό τή Μ ητρική λαχτάρα, άλλά κι’ 
αύτά εΐναι άπό τά άναμασσήματα έκεΐνα, πού κα
τατρίβανε τόν καιρό τους οί ποιητές τής παλαιάς 
σχολής. Ού'τε ιδέες καινούριες, ού'τε ίχνη πρωτοτυ
πίας, ού'τε σφιχτοδεμένο καί αρμονικό τουλάχιστο 
στίχο. Οι Νοσταλγιές άρχίζουνε μέ τό στίχο:

Σ τή ς  δύσης άπαλόγειρε τήν αγκαλιά ό Φ οίβος.

Καί ό Χωρισμός.
Δυό χρόνια πάνε άγάπη μου πού δέ σέ ξαναεϊδα.
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Οί ποιητές κα'ι τών δύο φλυαροΰνε γιά την άγά
πη τους.

Τό ταξίδι είναι ένα δωδεκάστιχο, καλοκαμωμένο 
ποιη ματάκι άπο εκείνα πού πρόθυμα θά υπόγραφε 
ένας Πολέμη;. 'Ο  στίχος του ρέει, χωρίς δμως νάχη 
παλμό, χωρίς νά σοΰ κρυφολέγη τίποτα στήν ψυχή. 
'Ο  ποιητή; έκαμε τήν άγάπη του βά_>κα κα'ι τήν 
ελπίδα του παν'ι και ταξιδεύει μέρα, νύχια ναΰρη 
μιά καρδιά νά τόν πονή, τοΰ κάπου δμως ποΰπετα 
δέν τή βρίσκει.

Καϊ ταξειδεύω μέρα νύχτα  
έχάλασε μου τό πανί 
κ’ ή βάρκα ιχ ε ι  π ια  σαπίσει 
καρδιά  δέν ηΰρα αληθινή .

Τό ποίημα αύτ<’ μά; φαίνεται πώς είναι κάπου 
δημοσιευμένο, δέν μπορέσαμε δμω; νά τό εξακριβώ
σουμε, γ ι’ αυτό καί δέν τό άπορρίψαμε.

Τό Σκίτσο εχει μέσα του κάποια πνοή ποιητική 
κι’ ό ποιητής του μέ λίγα λόγια, χωρίς περιττολογίες 
ζωγραφίζει τή σκοτεινιασμένη νύχτα. Τύ ποίημα 
αύτό σχετικά μέ τ’ άπάνω είναι καλό κι’ ό ποιητής 
του δείχτει πώς έννοιωσε τήν τέχνη και μιά μέρα θά 
μάς παρουσίαση αξιόλογα εργα, φτάνει ν ι μή βα- 
ρεθή και νά εξακολούθηση ·\ά γράφη. Τό δημο
σιεύουμε :

Μ αρμαρωμέν’ ή θάλασσα, κοιμάται στ’ ακρογιάλι, 
παντοΰ σιω πή, γαλήνι], 

μέσα σέ τούλια μενεξέ λ ιγοΰυμφ  ή σελήνη 
κι’ ατονα τ ’ άστρα vc σταλγοΰν στοΰ απείρου τήν αγκάλη.

Μόνο στή νύχτα, ποϋ χαϊδεύει ή νυσταγμένη ι’χτίδα , 
τοΰ φάρου ποΰ όργοανάβει 

τόν έβενο ύπνο τοΰ νεροΰ ταράζει ενα καράβι 
σάν όνειρο, σά φάντασμα, σά στοιχειωμένη ελπίδα.

Σ ά ν τό καπνό. Είναι έ'να δωδεκάστιχο άρκετά 
καλοδουλεμένο. 'Ο  στίχος του σφιχτοδεμένος καί 
καμωμένος μέ προσοχή. Χωρί; νά σοΰ /έη εξαιρε
τικές έννοιες, σκορπά μιά μυσιικιά γλυκάδα. Είναι 
τής τελευταίας σχολής μ’ ενα ελαφρό συμβολισμό. 
Κ’ έδώ ό ποιητής έχει ώς θέμα τήν άγάπη του.

Είναι μιά υστερική μανία δλων σχεδόν τών νέων 
μας ποιητών. Άλλά ρωτοΰμε δέν υπάρχουν άρά γε 
άλλα θέματα νά καταγίνουν οί ποιητές μας ; Ά πό 
τά ένέα πού μά; έση ιλαν μόνο ό ποιητής τοΰ Σ κ ί-  
ταον βγαίιει άπο τήν υποκειμενικότητα καί άπό τήν 
επιρροή τής άγάπης του. Νά τό τελευταίο έξάστιχο 
τοΰ Σ ά ν τό καπνό.

Γ ια τί λοιπόν σάν τόν καπνό γλυστράς κ α ί π ά ; καϊ πας 
Μέσα στ άχνό 

τής μοναξιάς τό θάμπω μα καί τής ειρήνης ;
Κρεμιέσαι α π ' τό κορμί μου, δένεσαι σφ ιχτά  χαλκάς . . .  

Μά σάν τόν άπιαστο καπνό 
Ξάφνου λιγοθυμάς καί σβύνεις....

Τά περασμένα  Έχουν δώδεκα καλοδουλεμένους 
στίχους, μέ ένα πρωτότυπο τόνο. Ευθύς εξαρχής σοΰ 
κάνουν τήν εντύπωση πώς δ ποιητής τών Π ερα
σμένω ν γνωρίζει τί θά πή τέχνη κ’ αν εΐναι μικρός 
στήν ηλικία, θά γράψη μιά μέρα εξαίρετα. Ανάλυ
ση δέν κάνουμε. Δημοσιεύουμε δλόκληρο τό ποίημα.

Τώρα δέ ί)έλω τίποτε νά ήχήση, θέλω μόνη 
Τη μουσική την πρώτη, τη σιγοπαίχτρα μουσική 
Σαν τ ’ όνειρο τό γνώριμο και τό παράξενο μαζύ 
Σ ιής νύχτας μέσα τά βαθειά τρικυμιστά που απλώνει.

Λοιπόν, έλα νά φύγουμε σ δ,τι ή καρδιά γυρεύει. . . 
Λοιπόν, ελα νά παμε στους δρόμους τους νοσταλγικονς. 
Μέσα στ αργό τους πέρασμα θά τρέμη ή σκέψη μας,

[ό νοΰς

θά τρέμη απ' την παλιά ζωή στη μνήμη που αναδεύει! 
Θέλω νά πάμε στής ψυχής τ’ αρχαία τά μονοπάτια. 
Μελίσσια άπό γυναίκες ανάερα θ ’ άπαλοχυθοϋν 
Και θά μιλούνε, θά μιλούν καί θά γελούνε,ϋά γελούν, 
Με λαγγεμένα στόματα και μεθυσμένα μάτια . . .

Ή  κριτική επιτροπή άφοΰ εξέτασε μέ προσοχή καί 
μελέιησε δλα τά ποιήματα που σταλθήκανε στό δια
γωνισμό, κρίνει πώς τύ καλήτερο άπ’ δλα εΐναι τά 
Περασμένα καί δίνει τύ βραβείο στον ποιητή τους, 
πού τόνε συγχαίρεται κι’ δλας μέ τήν καρδιά της. 
Ύστερα άπό τήν άπόφαση αύτή άνοίχτηκε δ φάκελ- 
λος καί άποκαλνφτηκε πώς ποιητή; τών Π ερασμέ
νω ν, είναι δ γνωστό; ποιητής τών Α θηνώ ν Λέαν- 
τρος Παλαμά;. 'Ο  κ. Λέαντρος Παλαμάς παρακα- 
λεΐται νά μάς δηλώση πώς καί ποΰ νά τοΰ στείλου- 
με τύ πενιχρύ βραβείο τυΰ δι ιγωνισμοΰ.

Ή  Ε π ι τ ρ ο π ή .

Σ Τ  Τ Α Χ Ι Ν Ι
Ε ίδα  στ’ άλώ νι τή Λενιώ πώσερνε τή δουκάνη 
ποΰ τή δουκάνην έσερνε κ α ί σ ιγοτραγουδοΰσε :
Γ ύρνα  δουκάνη μ’ γύριζε, τά  στάχυα λιάνιζε τα 
ν’ αποσω θούν ο ί θημω νιές μέ τά  πολλά δεμάτια, 
νά  μάσουμε τή σήκαλι, νά  μάσουμε τό στάρι, 
σπ ίτ ι μας νά  τά φέρουμε σ ιά  παστρικά τ ’ αμπάρια  
καί σάν πλάκωση δ χειμός καί πιάσουνε τά  χιόνια 
καί τά  νερά παγώσουνε κ’ ο ΐ μύλοι σταματήσουν, 
σακιά τ ’ αλεύρι νάχουμε κι’ αμπάρια  τό σιτάρι 
καί τά  ντολάπια  μέ ψ ω μί νά τάχουμε γιομάτα.

ΣΤΟ nOTflJVII

Π έρα στήν ακροποταμιά  στό μικροποταμάκι, 
πώ χει τά  γάργαρα  νερά τις μαρμαρένιες γοΰρνες, 
τις γοΰρνες τις καλόφκιαστες τις νεςοδουλεμένες, 
χωριατοποΰλες ερχουνται, χωριατοποΰλες πλύνουν.
Καί μ ιά  ξανθή μιά  λυγερή μιά μικροκαμωμέμη 
τά  ρι ΰχα  της άπλώ νοντας χαμηλοτραγουδάει :
Γ ιά  λάμψε γήλιε μ1 δυνατά στέγνω τά  ρουχικά  μου,
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τ ί  σπίτι μ’ έχω  μάγκανο  νά  τόν αποτελειώσω, 
τ ’ εχω  προικιά- γ ιά  ράψιμο, γ ιά  κέντημα μαντήλια, 
πουκάμισα γ ιά  σίδερο γ ιά  δ ίπλω μα φουστάνια.
Γ ιά  λάμψε γήλιε μ’ δυνατά στέγνω τά  ρουχικά μου 
τ ’ ήρτ’ ό καιρός νά  παντρεφτώ , τά  νυφ ικά  νά  βάλλω.

’Ιω σ ή φ  Ρ αφ τόπονλος.

■—·— —

ΚΡΙΤΙΚΑ
3 Αραχνοκεντημένα.

Σπάνια βλέπουμε νά βγαίνη στην πόλη μας ενα 
βιβλίο, πού ναχη κάποια σχέση με την τέχνη. Καϊ 
δταν βγη ενα τέτοιο βιβλίο αμέσως μάς προδιαθέτει 
με τό μέρος του κα'ι είμαστε έτοιμοι νά τό επαινέ
σουμε καί δταν άκόμη είναι άξιο νά κατακριθη. Κ ι 
αύτό συμβαίνει γιατί τά βιβλία πον βγαίνουνε στην 
πόλη μας είναι ζυμωμένα με τόν έαντό μας, εΐναι 
βγαλμένα άπό τό αίμα μας, άπό τό στενό μας λογο
τεχνικό περιβάλλον. Κ α ί τά θεωρούμε παιδιά μας. Τά 
’Α ραχνοκεντημένα τοϋ Πέτρου Νεβάδα, ενός νέον, 
πολυ νέου άκόμη συγγραφέα, ετσι πρέπει νά τά θεω
ρήσουμε. Δέν μπορούνε, βέβαια νά λογαριαστούνε ερ
γα μελετημένα, ψυχολογημένα, κατασταλαγμένα, έχουν 
δμως κάτι μέσα τους, που βράζει και προσπαθεί νά 
βγάλη τό μελούμενο τεχνίτη, που θά έπιβληθη με 
τό μελλοντικό τον εργο, πού θά συγκινήση κα'ι θά  
διδάξη. Στά δεκαπέντε διηγηματάκια, που περιλαμ

βάνει ή συλλογή αύτή θάνιαμώαη ό αναγνώστης τήν 
επιτήδευση πολλές φορές νά τόνε πειράζη στά νεύρα, 
τό άγνωστο έδαφος πού πόθησε ό συγγραφέας νά 
πλ.έξη τούς μύθους του, τόν πότε ψεύτικο και πότε 
άληθινό, λυρισμό, άλλά και τή δυνατή φράση έδώ κ’ 
εκεί, τούς καλούς χρωματισμούς κ’ ενα δυνατό αΐ- 
στημα. Κάποιος φίλος μου που τά διάβασε είχε πει 
τή γνώμη, πώς τά ’Α ραχνοκεντημένα  δεν είναι παρ
μένα άπ’ ευθείας άπό τή ζωή, πού ό συγγραφέας δέ 
φαίνεται νά τήν εχη μελετήσει τόσο καλά — είπαμε 
πώς είναι πολν νέος άκόμη— άΑλά άπό τά βιβλία 
και προπάντων άπό τά βιβλία τής νιώτερης γαλλικής 
φιλολογίας. Ή  γνώμη αύτή τοϋ■ κάποιου φίλου μον 
είναι πολύ σωστή. ”Αν πιάσουμε τά χωριανά του 
διηγήματα, θά παρατηρήσου με πώς είναι, νά ποϋμε, 
γαντοφορεμένα. "Αν προσέξουμε τά κοινωνικά τον, 
θά διοϋμε πώς δέ οτηρίζουνται ούτε στήν ψυχολογία 
μας, ούτε στή φιλ.οσοφία μας. Ή  ξενική επίδραση 
είναι ολοφάνερη. Κα'ι δμως άν τά ’Αραχνοκεντημένα  
δέν έχουν τήν αξίωση πώς μπορούνε νά προστέσοννε 
τίποτε στή νεοελληνική φιλολ.ογία, δείχνουν δμως πώς 
ό Πέτρος Νεβάδας άν έξακολουθήση νά γράφη, θά 
άναδειχτή μιά μέρα καλώς τεχνίτης μέ αξίωση και 
μέ έπιβολή. Τόνε συστήνουμε μόνο μελετώντας τούς 
λογογράφους δικούς μας κα'ι ξένους, νά μελετά και 
τή ζωή, πού τόν τριγυρνά, γιατί μέσα άπ’ αυτή 
θά πάρη ή τέχνη του δτι τής χρειάζεται.

Ο. Μ.

Ι Δ Ι Κ Α  Μ Α Σ  ΚΑΙ  Ξ Ε Ν Α

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

Τ Ο  Π Ο ΙΙΙΤ ΙΚ Ο  Ε Ρ Γ Ο  ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ Α -ΡΡΟ

Ό  κ. Ροβέρτος Κάμπος μάς έστειλε μ ιά  μικρή μελετίτσα 
-καλλιτεχνικά τυπω μένη γιά  τό  έργο τοΰ ποιητή κ. Κ αβάφη, 
μέ τόν τίτλο  : Τό  π ο ιη τ ικ ό ν  ερ γο  το ν  Κ . H . Κ α β ά φ η .  Τ όν 
κ . Κ. Π . Καβάφη δέν τόν καλοξέρουμε. Διαβάσαμε λίγα  του 
ποιηματάκια  στήν «Νέα Ζωή» και τά  «Γράμματα» τή ς Ά λ ε -  
ξάντρας κ α ί δυό κριτικές, μ ιά  τοΰ Γ ρ . Ξενοπούλου στά 
«Π αναθήναια» κ α ί μ ιά  τή ς  Π ετρούλας, Ψ ηλορείτη  στό 
«Νουμά». Καί o t δυό αυτές κριτικές είταν ενθουσιαστικές, 
δηλ. ασυμβίβαστες μέ τά  ποιήματα  πού διαβάσαμε. Τ ά  π ο ιή 
ματα αύτά  φανέρωναν τή ν  πεζότητα τοΰ ποιητή, τή ν  τάση 
γ ιά  νά  έπ ιδειχτή γ ιά  πολυμάθεια  κ α ί Ιστοριομάθεια, τήνάπό- 
πειρα  νά  φιλοσοφήση κ α ί νά  δείξΐ) πώ ς ετοιμάζει νέο δρόμο 
στήν ελληνική ποίηση κ α ί άκόμη κ α ί στή γλώσσα, μιά  άκα- 
λαίστητη κ α ί άκατάστατη γλώσσα δσο παίρνει. Καμμιά φορά 
στά στιχουργήματα, πού διαβάσαμε, φαινότανε κ ι’ ό π ο ιη 
τή ς -  ένα δυό ποιηματάκ ια  του, μπορούνε νά  διαβαστούνε

μέ ευχαρίστηση. 'Η  μελετίτσα τοΰ κ. Ροβέρτου Κάμπου, 
έρχεται νά συμφωνήση μαζί μας καί νά  ίσοπεδώση τά  π ο ιή 
μ α τα  πού δέ διαβάσαμε μέ τά  πο ιήματα  πού διαβάσαμε. 
’Αλλά μ’ δλες τις ορθές έδώ  κ’ έκεΐ σκέψες τοΰ κ. Ρ ο β έρ 
του Κάμπου, παρατηρούμε πώ ς κάτω  άπό τ ις  γραμμές τής 
μελετίτσας του βρίσκεται κάποια  π ίκρα καί κάποια  χολή, πού 
κάνει τήν κριτική  του ν’ αποτείνετα ι περισσότερο πρός τό  
άτομο τοϋ κ. Καβάφη παρά  πρός τά  πο ιη τικά  του έργα· 
Καί μιά  τέτοια κριτική μπορεί νά κριθή πάντα  άπό  τήν κακή 
τη ς δψη.

Μ ερικές περικοπές τής μελετίτσας τοΰ κ. Ροβέρτου Κάμ
που  είναι πολύ χαρακτηριστικές καί πολύ μάλιστα διδαχτι- 
κές. Θ ά δημοσιεύσουμε μ ιά , γ ια τ ί ενδιαφέρει ιδ ια ίτερα  τούς 
λογίους μας, πού  πέφτουν κ ι’ αυτοί στόν ίδ ιο  φαΰλο κύκλο 
όπω ς εκείνοι πού υπαινίσσεται ό κριτικός. «—  πάσχουμε 
άπό τή  γνωστή ασθένεια  » S n o b ism e». "Εχουμε κατανιήσει, 
κ α ί τό  άστεΐο, δέ θέλουμε νά  παραδεχτούμε, ή άν προτι
μάτε δέν μποροΰμε νά καταλάβουμε. S n o b s , μέ άλλα λόγια



212 ΧΡΟΝΙΚΑ

δούλοι τής γνώ μης δυο τριώ ν έξεχόντων. Τρανό καί ζω ν
τανό παράδειγμα  τά  ποιήματα  τοϋ Κυρίου Καβάφη, τά  θαυ
μάζουμε, γ ια τ ί κάποιος βρέθηκε νά τά παινέσει, κάποιος 
πολύ γνωστός λογογράφος τών ’Α θηνώ ν, έμείς λοιπόν επ ι
πόλαια, επ ιπόλαια , χω ρίς καλά καλά νά  ξέρουμε γ ια τ ί άσ.τα- 
ζούμαστε τή γνώμη του καί πρώτοι πρώ τοι καί καλοί βρον- 
τοφωνοΰμε : ΐ\ά , φιλόσοφος, νά ποιητής, τό δέ αστείο, τό  
λέμε μέ τόση πεποίθηση, πού στό τέλος τό  πιστεύουμε καί 
τόν έχτιμάμε (παράδειγμα  ό Κος Καβάφης) γ ιά  ποιητή, γ ιά  
λογογράφο, γ ιά  φιλόσοφο κτλ. ΰπνωττιζούμαστε τόσο, πού 
εύ ιύς είμαστε έτοιμοι νά  δώσουμε κάποια  κρυμμένη έννοια 
σ' ενα κούφιο λόγο η σ’ εν’ αστείο πεζό  πο ίημα , πού θ εω 
ρούμε c h t f  ιΓ oeuvre !

Α ύτά, φ ίλοι μου, ε ίν ’ ά νθρώ πινες αδυναμίες, πού άπό 
εγω ισμό δέν παραδεχούμαστε, θαυμάζουμεν «κείνο πού θ α υ 
μάζουν δυό τρεις σπουδαίοι. Γ ι’ αύτόν ακριβώς τό  λόγο t i -  
μαστε τοΰ Νίτσε οπαδο ί, λατρεύουμε τή μουσική τοΰ Βάγ- 
νερ, ένώ στά κρυφά τρελλαινούμαστε γ ιά  τό M atch iehe. ε ί 
μαστε συβολιστές, ένώ εμείς o i ίδ ιο ι δέν καταλαβαίνουμε 
τ ί γράφουμε·.

01  λίγες αύτές γραμμές τή ς περ ικοπής πού δημοσιεύουμε 
πρέπει νά διαβαστούνε μέ προσοχή άπό τούς λογίους καί 
μάλιστα άπό εκείνους, πού γιά  τόν έ \α  ή γιά  τόν άλλο λόγο 
δέν μποροΰνε νά έχτιμήσουν κατ’ εύθεία ν  ενα έργο κ α ί σέρ- 
νουνται άπό τήν μύτη π ίσ ω  άπό τό  αρμα τοΰ δείνα  ή δείνα  
στιχοπλόκου ή λογογράφου, γ ια τ ί σ’ αύτό συντελοΰνε μερικά 
παράδοξα φαινόμενα. "Ενα άπό  τ ά  παράδοξα αύτά  φαινόμενα 
είναι κ α ί τό  π ιό  παράδοξο νά  θαυμάζουμε περισσότερο 
έκείνο πού δέν καταλαβαίνουμε, νά  τ  > "θαυμάζουμε χωρίς 
νά μποροΰμε νά  μπούμε στό μυστήριο του Κι’ αύτό γ ιατ ί . 
Γ ια τ ί φοβούμαστε μήπω ς άν δέ δείξουμε πώ ς τό  θ α υ μ ά 
ζουμε, θ ά  μάς εκλάβουνε γιά  ανθρώ πους άνίδεους, αμελέ
τητους κ α ί άπροσδιόνυσους. Κι’ αύτό γ ια τ ί;  Γ ια τ ί πραγμα  
τικά  μ ά ; λείπει τό  γοΰστο καί μας άρέσει ό ψευτοεγωϊσμός.

Γ ΙΑ  Τ Ο  ΓΛ Ω ΣΣΙΚ Ο  Ζ ΙΙΤ ΙΙΜ Α

Ό  κ. Μανώλης Τριανταΐ)>υλλίδης δημοσιεύει στό περιοδικό
• S fid d en tsch e  M onantsliefte»  στό φύλλο τοΰ Γενάρη μιά  
μελέτη γ ιά  τό  γλωσσικό ζήτημά. Ά π ό  τή  μελέτη αύτή π α ίρ 
νοντας άφορμή πέντε Γερμανοί επιστήμονες, ο ΐ κ. κ. Ά λ μ - 
πέρτος Τ ούμπ, γνωστότατος στόν ελληνικό λόγιο κόσμο, κ α 
θ ηγητή ς στό Π ανεπιστήμ ιο  τοΰ Στρασβούργου, Κάρολος 
Μ πούγμαιν, καθηγητής στό Π ανεπιστήμιο τής Λ ιψ ίας, Ά λ -  
μπέρτος Έ χ ρ α ρ δ , έπ ίσης καθηγητή ς στό Π ανεπιστήμ ιο  τοΰ 
Στρασβούργου, Κάρολος Μ άρκ, συντάκτης τοϋ «Βυζαντινού 
περιοδικού» τοΰ Μ ονάχου καί ό Γουλιέλμος Μ άγερ L u eb k e , 
δημοσιεύουνε στό τελευταίο  φύλλο τοΰ ίδ ιο υ  περιοδικοΰ τή  
γνώ μη τους γ ιά  τό γλωσσικό ζή τημ α  κ α ί φυσικά κατακε- 
ραυνώνουν τούς καθαρευουσιάνους, πού μέ τά  άντιδραστικά 
τους κινήματα εμποδίζουν τήν πρόοδο τοΰ έθνους καί τή ς 
λογοτεχνίας καί χαρακτηρίζουνε τό  βάλσικο τοΰ γνωστού 
άρθρου γ ιά  τή  γλώσσα στό Σύνταγμα, γ ιά  πράξη μεσαιω
νική. Ε ξά λ λ ο υ  πλέκουν τό  εγκώ μιο τώ ν δημοτικιστών, πού 
χαρακτηρίζουντα ι ώς ά νθρω ποι τή ς προόδου κ α ί τή ς προ
κοπής.

Τό άρθρο  αύτό τών πέντε καθηγητώ ν, πού είνα ι γνω σ ιο ί 
στά παγκόσμια γράμματα  καί απολαβαίνουν τό γενικό σε
βασμό, έπρεπε νά τό δημοσιεύσουμε στά «Χρονικά» γ ιά  νά 
τό  διαβάσουν ο ΐ ανίδεοι καί νά  ντροπιασθοΰν γ ιά  τήν κα
τάσταση τής άντίληψης τους δυστυχώς δμως ό μικρός χώρος 
τοΰ φύλλου μας δέν τό  επ ιτρέπει.

Τ Ο  Ζ Η Τ Η Μ Α  ΤΟΥ ..ΤΑΧΥΔΡΟΜ ΟΥ»

Δυστυχώς τό  φύλλο μας τής 15 τοΰ Μ άρτη είταν  τυπω 
μένο καί ώς έκ τούτου ειτάν άδύνατο νά  ποΰμε δυό τρ ία  
λόγια  γ ιά  τή στάση τοΰ «Ταχυδρόμου» δταν βγήκε τό ζ ή 
τημα τής κατηγορίας του καί άρχισε ό γραφιδοπόλεμος. 
Τ ώ ρα  τό  πράγμα κρύωσε π ιά , θ ά  ποΰμε δμω ς δυό λόγια 
γιά  κάτι πού μάς ενδιαφέρει. Δέ βιαζούμαστε νά  κατηγορή
σουμε τόν α Ταχυδρόμο» γ ιά  προδότη, δέν πιστεύουμε ένα 
τέτοιο πράμα, μποροΰμε δμω ς νά  τόν κατηγορήσουμε γ ιά  
αστοιχείω το κ α ί γ ιά  φύλλο άνάξιο κάθε εκτίμησης κ α ί προ
σοχής. Τ όν κατηγόρησαν ο ΐ άθηναϊκές εφημερίδες γ ιά  τό  
τάδε ή τάδε ζήτημα, κι*' ό άνίδεος, ό φαφλατάς, στήν δον
κιχωτική του  άπάντηση τόσο πολύ είτανε ζαλισμένος, ώστε 
ανακάτωσε καί τό  γλωσσικό ζήτημα γ ιά  νά συγκίνηση τά  
π λή θ η  πού άρχίσανε νά  τόν άντιπαθοΰνε καί νά  τόνε γυρ- 
νοΰ\ε  τή ράχη Καί δέ φτάνει μόνο αύτό, άλλά θέλησε νά 
πειράξη συμπαθέστατο λόγιο, ένα άπό τούς π ιό φωτισμένους 
δασκάλους μας πού γιά  λόγους ανεξαρτήτους άπό τή θ έ 
ληση του  βρ σκεται μακριά άπό τήν πατρίδα  του. Ν ά  τό ν  
πειράζη άνανδρα τή στιγμή πού δέν ε ΐνα ι έδώ νά  άπο* 
καλύψη τό  ποιόν του κ α ί μαζί μέ τό  ποιόν του καί τήν π α 
ραδειγματική του άμάθεια.

ΑΛΛΗΛ6ΓΡΑΦΙΑ

Κον Τ ζ. Ν οβορρωσίσκη— Ή  υπόθεση τοΰ διηγήματος 
σας είνα ι καλή, άλλά ή έκτέλεση σκοντάφτει λιγάκι Δέ θ ά  
τό  δημοσιεύσουμε. ’Α λλά είμαστε βέβαιοι πώ ς πολύ γλήγορα  
θ ά  δημοσιεύσουμε αλλο διήγημα σας μέ επαίνους. Έ χ ε τ ε  
υπομονή κ α ί εξακολουθείτε νά  γράφετε. Τ ά «Χρονικά θ ά  
τό θεω ρήσουνε τιμή τους άν σάς πρωτοδείξουν αύτά στό 
κοινό.

“ΙλΕ JVlOJSllDE,,
Α Ν Ω ΝΥ Μ ΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ζ Ω Η Σ  ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

CH  α ρ χα ιό τερ α  κ α ι  κ α λ λ ίτερ α  α σ φ ά λε ια  τη ς  Γ α λ λ ία ς ,

vxco δ ια ρ κ ή  κ υ β ε ρ ν η τ ικ ό ν  ελ εγχ ο ν .
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Γ ρ α φ ε ία  Ο νζο νν  Χ α ν , Γ α λα τά .

ΑΙ Λ Α Χ Ε Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ι  Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι
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ΚΤΗΠΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
Α Η |ΊΕ ΙΟ Υ  1904  

Ε ΐνα ι α ί άοφαλέστεραι, α ί χαλλίτεραι, 
α ί σνμφερώ τεραι δλων.

Π ω λ ο ν ντα ι ν η ο  τ ή ς  Λ α ϊκ ή ς  Ό & ω μ α ν ικ ή ς  Π ια τώ σ εω ς .

Τιμή 2  Δ . Τουρκίας.
Χ ο υ ρ ιε τ  Χ ά ν , 1 3 —1 5 , Κ ω ν σ τα ν τιν ο ύ η ο λ ις .

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ α. ΓΕΩΓΓΙΛΔΗΣ

Τ ΰ π ο ις  Ρ .  Σ Α Κ Α Γ Ι Α Ν


