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Τ ’ Α Ρ Μ Α Τ Α

νΑ λλοι κα ιρ ο ί, ά λλα  ή φ η .

Ό  πατέρας μου, τώχω εϊπεΐ κι’ άλλή 
φορά, αγαπούσε νά διηγιέται, κι’ δταν είχε 
οίστρο, διηγώνταν πολύ ώμορφα.

Μιά χειμωνιάτικη βραδειά είχαμε πολ
λούς πολλούς φίλους στδ σπίτι. Ά λλοι έρ
χονταν άπδ τά Γιάννινα κα'ι πήγαιναν κατά 
τδ Τσιάμικο καί τήν Σαγιάδα, άλλοι άπδ τδ 
Τσιάμικο καί πήγαιναν στά Γιάννινα κα'ι 
νύχτωσαν στδ χωριδ μας, κι’ άλλοι, γιατ’ 
είταν Σαββατόβραδο, είχαν έρθει έπίτηδες 
ώς τακτικοί φίλοι νά φαν, νά πιουν, νά κου
βεντιάσουν μέ τδν πατέρα μου καί ν’ ακού
σουν τήν ’Οδύσσειά του, τδ είχε υποφέρει, 
πολεμώντας μέ ζεϊμπέκια, μέ γιουρούκηδες, 
μέ κιούρτηδες, μέ κιζηλμπάσηδες καίμέ δια
φόρων λογιών κλέφτες, άπδ τήν Τραπε- 
ζοΰντα ώςτό Μπαγντάτι, κι’ άπδ τήν Σμύρνη 
ώς τδ Έρζρούμ.
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Τ ά  χειρόγραφα  δέν έπ ιστρέφουντα ι.

Κ ά θ ε  φ υλλά δ ιο  1 γρ .

Εκείνην τήν βραδειά, κάποιος άπδ τούς 
φίλους άνάφερε στδν πατέρα μου, δτι δ Γού
μενος τής Παλιουρής τοΰ είχε δείξει κάποτε 
μιά παλιά θύρα τοΰ κάστρου αύτοΰ τοΰ Μο
ναστηριού μιά πιθαμή χοντρή κι’ άπδ δρέ- 
>ιο ξύλο, τρυπημένη πέρα-πέρα μέ μιά μολυ
βιά στήν μέση . . .

Ό  πατέρας μου άφορμή ήθελε. Αγαπούσε 
νά καυχιέται πλειότερο γιά τ’ άντραγαθή- 
ματα, τών προγόνων του παρά γιά τά δικά 
του, αν και δέν έστρεγε νά φαίνεται κατώτερος 
ούτε κι’ άπδ τον Δίγιανο. Γύρισε λοιπδν και 
τοΰ είπε μέ αναμμένα τά μάτια άπδ 
έγωϊσμό:

— Καί σοΰ είπε δ Γούμενος τίνος τουφέκι 
είχε τρυπήσει έκείνη τήν θύρα;

— Τδ ντουφέκι τοΰ πάππου σου, τοΰ Βα
σίλη . , . Καί ποιδς δέν τδ ξέρει αύτό ;

— Ειταν θεριδ ό πάππος μου δ Βασίλης! 
είπε δ πατέρας μου, μεθυσμένος άπδ τή 
προγονολατρεία του). Δέν τδν διάβαινε κάνείς 
ούτε στδ πόδι ούτε στδ χέρι— φτερό τδ πόδι 
του, σίδερο τδ χέρι του. Έ  καρδιά του δέν 
είχε ποτέ θηλυκή ώρα. Φρόνιμος δσο 
δέν έπαιρνε πλειό, λεβέντης καμαρωμένος, 
κυνηγοΰσε τά πουλλιά μέ τδ μολύβι, κι’
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Ικοβε τά βόλια μέ τδ σπαθί στόν άγέρα, κι’ 
δταν τοΰ ρίχνονταν νά τραγουδήση, στέκον
ταν d  καλύτεροι τραγουδιστάδες μέ τδ στόμα 
άνοιχτό νά τδν άκούσουν . . .  Τ ’ άρματά του 
δέ . . .  δέν τά είχε κάνένας. . .  ·

"Ενας άπδ τούς φίλους διέκοψε τδν πατέρα 
μου, ρωτώντάς τον:

— Σάς σώζονται τ’ άρματά του ;
— Μάς σώζονται, πώς, καί κάθε Μεγάλη 

Πέφτη τά λειτουργούμε στήν έκκλησιά, άλλ’ 
αύτά δέν είναι τά καθαυτό άρματά του. Τδ 
ντουφέκι του, αύτό πού τρύπησε τήν θύρα 
τοΰ κάστρου τής Παλιουρής, ποΰ άνάφερες, 
άν κι’ είναι άπδ τότε έβδομήντα-δγδοήντα 
χρόνια περασμένα, μποροΰσε νά τρυπήση 
τρεις πλάκες σίδερο τήν μιά πίσω άπδ τήν 
άλλη βαλμένες!

—Γιατί δέν σάς σώζονται τά καθαυτδ άρ 
ματα τοΰ πάππου σου τοΰ Βασίλη ;

Τδν έρώτησε Ινας άλλος.
— Είναι Εστορία ά κέρ ια ... Τά καθαυτδ 

άρματα τοΰ πάππου μου τοΰ Βασίλη, άν 
βρίσκωνται— ποιός ξέρει ;—θά βρίσκωνται 
άκόμα στά σαράγια τοΰ Μουσταφα-πασσιά 
Βλιώρα στήν Αύλώνα.

— Πώς στήν Αύλώνα;
Τδν ρώτησαν δλοι μ ’ ένα στόμα, περίερ

γο νά μάθουν τήν ιστορία τών αρμάτων, 
ένφ έγώ, μαζωμένος κοντά στδν πατέρα μου, 
τδν κύτταζα μ’ όρθάνοιχτα μάτια, γιά νά 
μήν χάσω ούτε μιά λέξη άπδ τή διήγησή 
του.

— Είναι ιστορία άκέρια. . .  (έπανέλαβε δ 
πατέρας μου, πλέοντας σέ πέλαγο δόξας). 
Έ χ ω  καιρό νά τ ή ν π ώ .. .  Καλά, ποΰ μοΰ 
τήν θυμήσαταν. Τ ’ άρματα, ποΰ λέτε, τοΰ 
πάππου μου τοΰ Βασίλη είταν ξακουσμένα 
ώ; μέσα στήν ’Αρβανιτιά. Πολλοί φίλοι του 
μπέηδες ’Αρβανίτες τοΰ τά ζήτησαν νά τ’ 
άγοράσουν, άλλ’ δ πάππους μου ό Βασίλης 
τούς είχε τόση άγάπη, ποΰ προτιμούσε νά 
χαλάση χίλιες φιλικές καρδιές, προτιμούσε 
νά δώκη τήν ζωή του, παρά τ’ άρματά του 
τ’ αγαπημένα: ντουφέκι, γιαταγάνι, χαρμπί,

δυό πιστόλες, καί δυδ παλάσκες. Τένονταν 
έ'νας γάμος στδ σπίτι τών Βρυωναίων μέσα 
στήν ’Αρβανιτιά. Προσκάλεσαν αυτοί πολλά 
φιλικά τους σουλιώτικα, παρασουλιώτικα 
πωγωνίτικα καί χιμαριώτικα σπίτια, προσ
κάλεσαν καί τόν πάππου μου τδν Βασίλη, 
γιατί είταν βλάμης θανατικός (*) μ’ έ'ναν 
Βρυωνάτη—νομίζω μ’ έναν θειδ τού Όμέρ 
πασιά. Στδν γάμο αύτόν είταν φυσικά καλε
σμένο καί τδ σπίτι τδ Βλιωραίϊκο άπό τήν 
Αύλώνα. Στόν γάμο, κατά τά συνηθισμένα, 
χόρευαν, τραγουδοΰσαν, πηδοΰσαν τές τρεις, 
έκαναν σκοποβολή, Ιρριχναν τδ λιθάρι. Χαρά 
σ’ εκείνον, ποΰ διάβαινε τούς άλλους στδ κάθε 
τι, άλλ’ ό πάππους μου δΒασίλης Ικανέ δλους 
νά ζηλεύουν τ’ άρματά του. Πολλοί τοΰ 
πρότειναν βλαμιά γ ι’ άφορμή νά τοΰ ζητή
σουν ύστερα ανταλλαγή τών άρμάτων, άλλ’ 
αύτός, έξυπνος δπως είταν, τούς άπαντοΰσε 
δτι δέν συνήθιζε νά κάνη βλάμηδες, παρά 
άνθρώπους ποΰ θά «ε ίχ ε  φ ά γε ι ·ψωμΙ hi ’ 
&ίας» μαζύ τους, δοκιμασμένους στήν φιλία 
χρόνια κι’ δχι μέρες μόνον. "Ολοι οί καλε
σμένοι δέν τόν κύτταζαν οΰτε στδ ώμορφό 
του πρόσωπο, ούτε στά πλούσια του φορέματα, 
ούτε στήν χρυσοκέντητή του φέρμελη, ούτε 
στά κατάχρυσά του τσιαπράζια, άλλά μόνον 
στ’ άρματα: τό τουφέκι, τδ γιαταγάνι τδ 
χαρμπί τές πιστόλες καί τές παλάσκες.

Κάποιος ’Αρβανίτης μπέης τδν έρώτησε.
—Σάν τί νά ήθελες, Καπετάν Βασίλη, γιά 

νάδινες τ’ άρματά σου;
Ό  πάππους μου δ Βασίλης τδν κύτταζε

(1) ΣΗ Μ . Βλάμης· αλβανική λέξη =  αδερφ οποι
τός. Οί βλάμηδες, ή αδερφ οποιτοί είταν τρεις 
κ α τη γο ρ ίες : α) "Ο ρκος στό Β αγγέλιο ή στόν 
Σταυρό, δταν ο ί άδερφ οποιοΰμενοι είταν χρ ισ τια 
νοί· β) "Ο ρκο; καί ένωση τών α ιμάτω ν τώ ν άδερ- 
φοποιουμένω ν, δταν αΰτοι ειταν δ ιαφορετικής Όρη- 
σκείας ό καθένας καί γ) 'Ο ρ κ ο ς  τ ιμ ή ς  στό Β αγ
γέλιο καί συμπόσιο μέ τόν θάνατο, όταν οί άδερφο- 
ποιοΰμκνοι έκληρονομοΰσαν τήν Β λαμιά  άπό τού,- 
πατεράδές τους Ή  τρίτη κατηγορία  τώ ν βλάμηδων 
έλέγονταν «θανατικοί,» δ ιότι 3τολλοι εκιντυνευαν καί 
πολλοί έσκοτόνονταν κατά τήν τελετή.
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καλά-καλά άπό τδ κεφάλι ώς τά ποδά
ρια, καί ύστερα τοΰ είπε':

— Πώς τό λέτε έκείνο έκεΐ πέρα τδ 
τδ βουνό;

— Τομόρ.
Τοΰ άπάντησε ό ’Αρβανίτης.
—Όποιος μπορέση νά μοΰ δώκη δλο αύτό 

τό βουνό χυσάφι, άπό τήν κορφή του ώς τές 
ρίζες του, θά λάβη γ ι’ αντάλλαγμα τ’ άρ
ματά μου . . .

— Αύτό θά είπή 8τι δέν τά δίνεις ποτέ.. .
— Καί ποιανοΰ μπορεί νά τοΰ περάση άπό 

τδν νοΰ δτι τά δίνω ζωντανός μέ χρήματα, 
ή μέ δ,τι άλλο τ’ άρματά μου; Είναι στόν 
κόσμο προστυχώτερο πράγμα νά δώκη κα
νείς τ’ άρματά του; τ’ άρματα, ποΰ τόν δού
λεψαν, ποΰ τοΰ φύλαξαν τό κεφάλι άπό τούς 
έχτρούς; Τοΰ καθενός τ’ άρματα Ιχουν τήν 
ίστορία τους. Τό έ'να σοΰ θυμίζει τόν έχτρό, 
ποΰ σκότωσες καί σάν τό βλέπεις περηφα
νεύεσαι· τό άλλο σοΰ θυμίζει τήν υπερά
σπιση, ποΰ σοΰ Ικανέ, κι’ είσαι ζωντανός· τδ 
άλλο τήν δόξα, ποΰ σοΰ γέννησε κι' εγεινες 
καπετάνος . . .

—“Εχεις δίκιο καί μέ τό παραπάνω.
Τοΰ είπε ό μπέης ό ’Αρβανίτης καί άπο- 

χώρησε.
Ό ταν μιλοΰσαν αύτοί οί δυό, έ'να Άρβα- 

νιτόπουλο, ώς είκοσι χρονών, Βλιωράτης, 
άγγελος στήν ώμορφιά, άητός στδ περπά
τημα καί λιοντάρι στήν καρδιά, μέ τρεις λα
βωματιές στδ σώμά του, καθώς τό ήξεραν 
δλοι, τούς παρακολουθούσε σκεφτικό στήν 
δμιλία μέ τ’ αύτί, κάνοντας δτι δέν έπρόσεχε, 
καί κυττάζοντας τάχα άλλοΰ. Ίδόντας 
ύστερα τόν πάππου μου τόν Βασίλη νά κά
θεται ανάμεσα στούς πρώτους τοΰ γάμου καί 
νά συνομιλάη,—τί άλλο παρά γιά πολέμους 
και παλληκαριές;—λάβωσε άπό τόν πόθο ν’ 
άποχτήση τά πολυθυάμαχτα άρματα, καί 
παρακινούμενος άπό τήν ίδέα τοΰ άγραφου 
νόμου έκεινοΰ τοΰ καιρού, σ’ έκεΐνα τά μέρη, 
δτι τ’ άρματα τοΰ σκοτωμένου τάπαιρνε ό 
νικητής φονειάς του, αδιάφορο κατά πόσο

μποροΰσε νάναι νικητής έ'νας τέτοιος φο- 
νειάς, χωρίς άφορμή τιμής καί χωρίς πό
λεμο, άδιάφορο άν θά τόν άφιναν νά ζήση 
οί Βρυωναΐοι, ποΰ θά γένονταν στό σπίτι τους 
ένα τέτοιο φονικό, καί πώς θά μποροΰσε νά 
γλυτώση ζωντανός άπ’ έκεΐ, άδιάφορο άκόμα 
κι’ άν οί δικοί του θά μπορούσαν νά τδν 
έπαινέσουν γιά μιά τέτοια άπιστη καί δόλια 
παλληκαριά, λάβωσε, λέω, τ’ ’Αρβανιτόπουλο 
άπό τόν πόθο ν’ άποχτήση καί νά φορέση 
τ’ άρματα τοΰ πάππου μου τ3ΰ Βασίλη, ρί
χνεται μπροστά του σάν λυσσιασμένος λύκος 
καί, βγάζοντας άπό τό σελάχι του μιά άση- 
μένια πιστόλα, τήν άκούμπησε στά στήθια 
τού πάππου μου τοΰ Βασίλη καί τράβηξε 
τόν σκάνταλο! Ό  λύκος πέφτει, άλλά τ’ 
άγκιζότι δέν παίρνει φωτιά! Ό λοι οί ’Αρβα
νίτες, ποΰ είταν μέσα στδ Δοξάτο, άρπαξαν 
τ’ Άρβανι:όπουλο άπό τόν λαιμό, κι’ οί 
Σουλιώτες κι’ οί άλλοι καλεσμένοι Χρι
στιανοί άπό τήν Χιμάρα κι’ άπ’ άλλα μέρη 
τραβήχτηκαν ξέμακρα δλοι μαζύ μέ τό χέρι 
στές πιστόλες, έτοιμοι ν’ άποχωρήσουν άπδ, 
τόν γάμο, καί νά φύγουν, άν τύχαινε νά 
μήν Εκανοποιηθή ό σύνθρησκός τους.

Ό  πάππους μου δ Βασίλης σηκώθηκε 
στήν στιγμή κι’ είπε στούς ’Αρβανίτες, ποΰ 
είχαν πιάσει τό παλληκάρι τό Βλιωρό- 
πουλο.

—Μός-σεγγά ώρ βλέζερ! (Μήν τό πείρά 
ζετε, αδέρφια ! )

— Έ νας άπό τούς καλεσμένους ’Αρβα
νίτες, ό Μπόνος—ίσως πατέρας τοΰ Μπέτσου 
Μπόνου—ξακουσμένος καί γιά τό άρχαΐο 
σπίτι του, πολύ μεγαλύτερο κι’ αρχαιότερο 
κι’ άπδ τοΰ Αλή πασιά, προπάντων δμως 
γιά τήν φρονιμάδα του, τοΰ είπε :

—Στά χέρια σου, Καπετάν-Βασίλη, καί 
κάνε του δ,τι θέλεις.

Ό  πάππους μου ό Βασίλης, θυαμαίνοντας 
τήν ώμορφιά τοΰ Βλιωρόπουλου, καί τήν 
τόλμη του, ποΰ είταν πλειό μεγάλη κι’ άπό 
ήρωϊσμό, είπε στδν Μπόνο:

— ’Αφήστέ τον λεύτερο!
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Οί ’Αρβανίτες δέν πίστευαν τ’ αυτιά τους...
— ’Αφήστε τον, σάς λέγω, λεύτερο!
Οί ’Αρβανίτες ένόμισαν δτι έ πάππους 

μου δ Βασίλης, καθώς είχε τδ δικαίωμα, θά 
τδ σκότωνε μόνος του το Βλιωρόπουλο, κα'ι 
τδ άφησαν λεύτερο.

Τδ Βλιωρόπουλο πέταξε τήν άσημένια 
πιστόλα του έξω από τ’ ανοιχτό παράθυρο, 
λέγοντας μέ φωνή, ποΰ έμοιαζε σάν ούρ- 
λητό:

—Χαράμι τέ κιόφτ! (Νά σοΰ γείνη χα 
ράμι!)

Ό  πάππους μου δ Βασίλης τοΰ είπε τότε:
— Γιατί, ώρέ, θέλησες νά μέ σκοτώσης; 

Μήπως τδ Σπίτι μου χρωστάει αίμα στό 
Σπίτι σου;

—Ό χ ι ! (τοΰ είπε περήφανα) θέλησα νά 
σέ σκοτώσω γιά νά σοΰ πάρω τ’ άρματα, 
άφοΰ δέν μποροΰσα νά σέ ξαρματώσω ζων
τανό.

Βλέποντας οί ’Αρβανίτες δτι τό Βλιωρό- 
πουλο δέν είχε καμμιά λογική αίτια γιά 
έκείνο, ποΰ Ικανέ, ρίχτηκαν πάλε άπάνω του...

Ό  πάππους μου δ Βασίλης τούς ξανάειπε:
— Αφήστε τον λεύτερο!
Τόν άφησαν γιά νά ίδοΰν ποΰ θά κατέ

ληγε έκείνη ή σκηνή.
Τότε δ πάππους μου δ Βασίλης ξανάειπε 

στό Βλιωρόπουλο:
—Νά, τές πιστόλες μου, νά, τό γιαταγάνι 

μου, νά κα'ι τό ντουφέκι μου! Πάρ’ τ α ! Σοΰ 
τά κάνω χαλάλι σάν τδ γάλα τής μάννας 
μου ! Είμαι βέβαιος δτι §έν θά τά ντρο- 
πιάσης ποτέ!

Οί ’Αρβανίτες, οί Σουλιώτες κι’ οί άλλοι 
Χριστιανοί, ποΰ είταν έκεΐ, έμειναν μέ τδ 
στόμα ανοιχτό γιά τό άνέλπιστο άποτέ
λεσμα.

«Παίροντας τ’ άρματα τδ Βλιωρόπουλο 
Ιγεινε άφαντο άπό τδν γάμο, '/ ι ’ ό πάππους 
μου δ Βασίλης γύρισε στδ σπίτι, δταν έτε- 
λείωσε δ γάμος, μέ ξένα άρματα : τό ντουφέκι 
τοΰ τό είχε δώσει δ Μπόνος, τό γιαταγάνι ό 
Βρυώνης καί τές πιστόλες τοΰ Βλιωρόπουλου

6 πατέρας, ποΰ ήρθε άργότερα στό σπίτι μας 
κι’ έγεινε βλάμης τδυ. ’Από τότε χάθηκαν 
γιά μάς τ’ άρματα τοΰ πάππου μου τοΰ Βα
σίλη, κι’ άπό τότε πίάσαμε βλαμιά μέ τό 
Σπίτι τοΰ Βλιώρα.»

Τελειόνοντας τήν ιστορία τών άρμάτων τοΰ 
πάππου του τοΰ Βασίλη, δ πατέρας μου δέν 
θέλησε νά εϊπή κάμμιά δική του ίστορία άπό 
τήν ξενιτειά του στήν ’Ανατολή, κι άφησε 
τοΰς άλλους νά λέν δ,τι ήθελε δ καθένας, 
κάτι άνοστες ίστορίες, ποΰ μ’ έκαναν κι’ 
έπήγα καί κοιμήθηκα πριν τής ώρας . . .

X .  Χ ρ η ο το β α α ίλη ς

Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Π Ο Ι Η Τ Η Σ

"Οταν ειμουνα μαθητής, ξαγρυπνοΰσα 
ενα βράδυ διαβάζοντας μέσα στή μοναδική 
μου κάμαρα. Μπροστά στό τραπέζι ήρθε καί 
κάθησε ένα φτωχό παιδί μαυροντυμένο, πού 
μοΰ έμοιαζε σά νά είταν άδερφάκι μου. Τδ 
γλυκό του πρόσωπο φαινότανε λυπημένο: 
ήρθε κοντά νά διαβάση μέ τδ αδύνατο φώς 
τής λάμπας μου τό άνοιχτό βιβλίο μου- 
άκούμπησε τό μέτωπο του στό χέρι μου και 
έμεινε ώς τό πρωί έτσι σκεφτικό κα'ι μένα 
χαμόγελο στά χείλη.

Ό ταν έγινα δεκαπέντε χρονώ, περπα
τούσα σιγανά μιά μέρα μέσα σένα δάσος. 
"Ενα μαυροφορεμένο παιδάκι, πού μοΰ 
έμοιαζε σά νά είταν άδερφάκι μου, έρχεται 
καί κάθεται στά πόδια ένδς δέντρου.

Τοΰ άρώτησα τδ δρόμο μου, στό ένα του 
χέρι κρατοΰσε μιά άρπα καί στό άλλο ένα 
απουκέτο άπό άγριοτριαντάφυλλα. Μέ χαι
ρέτησε φιλικά καί στράφηκε λιγάκι κα'ι μέ 
τό δάχτυλο του μοΰ έδειξε ένα λόφο.

Στήν ήλικία πού πιστεύει κανείς πώς 
άγαπά, καθόμουνα μιά μέρα δλομόναχος 
μέσα στήν κάμαρα μου καί έκλαια τήν 
πρώτη μου άποτυχία. Πλάι στή θερμάστρα
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έρχεται καί κάθεται ένας ξένος, ντυμένος 
κατάμαυρα, πού μοΰ έμοιαζε σά νά είταν 
άδερφός μου.

Εΐτανε κατσουφιασμένος καί συλλογισμέ
νος. Μέ τδ ένα χέρι έδειχνε τόν ούρανδ καί 
μέ τό άλλο κρατοΰσε ένα σπαθί· φαινότανε 
νά ύπόφερε κι’ αύτός πού μ’ έβλεπε νά πονώ, 
καί άναστεναξε μιά φορά καί σάν όνειρο χά 
θηκε.

Στήν ήλικία πού είναι κανείς έλεύτερος νά 
πίνη στά συμπόσια, μιά μέρα πού σήκωσα 
κ’ έγώ τό ποτήρι μου νά χαιρετήσω, ήρθε 
κ’ έκατσε άντίκρυ μου ένας μαυροντυμένος 
συμπότης, πού μοΰ έμοιαζε σά νά είταν 
άδερφός μου. Κάτωάπδ τδ παλτό του έσφιγγε 
ένα πανί κουρελιασμένο. Τδ κεφάλι του εΐ
τανε στολισμένο μέ λουλούδια καί τδ άδύ- 
νατο του χέρι ζητοΰσε τδ δικό μου. ’Αλλά 
μόλις τό ποτήρι μου άγγιξε τδ δικό του, 
εύτύς έσπασε μέσα σιό άτονο χέρι μου.

"Υστερα άπό ένα χρόνο, μιά νύχτα, στεκό
μουνα γονατιστός κοντά στό κρεββάτι πού 
είχε ξεψυχήσει δ πατέρας μου. Στδ προσκε- 
φάλι τοΰ κρεββατιοΰ ήρθε καί κάθησε ένα 
μαυροντυμένο ορφανό, πού μοΰ έμοιαζε σά 
νά είταν άδερφός μου.

Τά μάτια του ειταν πνιγμένα στά δάκρια 
καί σάν άγγελος τής λύπης στεφανωνόντανε 
μέ άγκάθια. Ή  άρπα εΐτανε ριχμένη καταγίς. 
Τό παλτό του σάν αιματοβαμμένο καί τδ 
σπαθί του στό στήθος του.

Τό θυμοΰμαι τόσο καλά, πού πάντοτε τδ 
άναγνωρίζω. Σέ κάθε στιγμή τής ζωής μου 
πού τδ συναντώ, μοΰ φαίνε:αι ένα παράδοξο 
δνειρο. Ά λλά  δέν μπόρεσα νά καταλάβω τί 
είναι: Καί είτε δαίμονας είτε άγγελος, βλέπω 
πάντοτε τή φιλική αύτή σκιά.

"Γστερα άπό χρόνια, άποκαμωμένος πιά 
άπό τούς πόνους, γιά νά άναγεννηθώ ή γιά 
νά πεθάνω, άποφάσισα νά φύγω άπό τή Γαλ
λία. Ό ταν άνυπόμονα άφησα τόν τόπον 
αύτόνα γιά νά βρώ άλλοΰ ήσυχία, παντοΰ 
δπου κάτου άπό τόν άπειρο αύτόν ουρανό 
κούρασα τήν καρδιά μου καί τά μάτια μου,

παντοΰ, παντοΰ δπου άχόρταστος άπό δίψα 
τοΰ άγνωστου κόσμου, άκολούθησα τή σ/.ιά 
τών δνείρων μου, παντοΰ, κ’ έκεΐ άκόμη 
πού χωρίς νά έχω μείνη, είδα πάλι δσα είχα 
δει, τήν άνθρώπινη μορφή καί τά ψέματα 
της, παντοΰ δπου στάθηκα κ’ έκλαψα σά 
γυναίκα, παντοΰ, έκεΐ πού θέλησα νά κοι
μηθώ, έκεΐ πού θέλησα νά πεθάνω, δπου 
άγγιζα τή γή. Στδ δρόμο μου έρχονταν καί 
κάθουνταν ένας δυστυχισμένος μαυροφόρος, 
πού μοΰ έμοιαζε σά νά είταν άδερφός μου.

Τί είσαι σύ, λοιπόν πού πάντα σέ συναντώ 
στδ δρόμο; Δέν πιστεύω νά είσαι τό κακό 
μου πεπρωμένο, δχι, γιατί τδ πρόσωπο σου 
δέν τδ δειχτεί.

"Οταν σέ βλέπω άγαπώ τήν πρόνοια, ή 
λύπη σου είναι άδερφή τοΰ πόνου μου. Μά 
τί είσαι λοιπόν; Ό  καλός μου άγγελος δέν 
είσαι, γιατί ποτέ δέ μοΰ μίλησες, ποτέ δέν 
ήρθες νά μέ διασκεδάσης λίγο_ Παράξενο 
πράμα! Βλέπεις τά βάσανα μου καί μ’ 
άφίνεις νά υποφέρνω. Είκοσι χρόνια είναι 
τώρα πού μ’ άκολουθής κι’ δμως άκόμη δέν 
έμαθα τδνομα σου.

Τι είσαι λοιπόν άφοΰ σέ στέλνει δ θ ε ό ς ; 
μοΰ χαμογελάς χωρίς νά συμμερίζεσαι τή 
χαρά μου· μέ λυπάσαι καί δέ μέ παρηγορεΐς. 
Σήμερα μάλιστα σέ είδα πάλι νά έρχεσαι. 
Ή  νύχτα εΐτανε μελαχολική καί δ άέρας 
χτυποΰσε τά παράθυρα μου. Ειμουνα μόνος, 
ξαπλωμένος άπάνω στό κρεββάτι μου κι’ 
άναπολοΰσα κάποια άγαπημένη θέση, πού 
φαινόταν άκόμη ταραγμένη άπδ ένα φλο
γερό φιλί- καί σκεφτόμουνα πόσο γλήγορα 
λησμονάει ή γυναίκα καί αίστανόμουνα πώς 
ή καρδιά μου έλυωνε σάν τή λαμπάδα.

Έ βλεπα κάτι παλιά γράμματα, κάτι μαλ
λιά, λείψανα άγάπης καί δλα αύτά τά π ε
ρασμένα μοΰ φωνάζανε στ’ α ύτί: τούς δρ- 
κους κάποιας μέρας. Έ βλεπα  αύτά τάγαπη- 
μένα λείψανα καί τρέμανε τά χέρια μου, δά- 
κρια τής καρδιάς μου, πού ή καρδιά τά 
καταπίνει καί τά μάτια, πού τά χύσανε δέ 
θά τά γνωρίσουν αύριο.
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Έ κρυψα προσεχτικά τά λείψανα αυτά 
τών περασμένων ευτυχισμένων ήμερών καί 
ε ίπα : πώς έδώ κάτου διατηρείται μόνο 
μπουκλίτσα άπό μαλλιά. "Οπως ό βουτηχτής 
βυθίζεται μές τά βαθιά τής θάλασσας νερά, 
έτσι κ’ έγώ βυθισμένος μές τήν άλησμονιά 
Ικλαια μοναχός, μακριά άπό τά μάτια τοΰ 
κόσμου τή θαμμένη μου άγάπη. Ετοιμαζό
μουνα μέ κερί νά σφραγίσω τόν άγαπημένο 
μου θησαυρό, γιά νά τόνε δώσω πίσω, άλλά 
δέν μποροΰσα νά τό πιστέψω, δίσταζα άκόμη 
καί Ικλαια. Ώ  άδύνατη γυναίκα, υπερή
φανη, άσκεφτη, χωρίς νά θέλης θά μέ θυμη- 
θής. Γιατί, θεέ μου, ν’ άρνιώνταν τή σκέψη 
της, γιατί αυτά τά δάκρια, τά κλάμματα, 
άν δέ μ’ άγαποΰσε; Ναί, μαραίνεσαι, πο- 
νεΐς, κλαΐς, άλλά fj χίμαιρα σου είναι πάν
τοτε άναμεταξύ μας. “Ε ! λοιπόν χαΐρε, θά 
μετρήσης τις ώρες πού θά μέ χωρίσουν άπό 
σένα. Φύγε, φύγε και πάρε μαζί σου αύτή 
σου τήν υπερηφάνεια γιά νά ίκανοποιήσης 
τή μαρμαρένια σου καρδιά. Φύγε, ή άθά- 
νατη φύση δέ θέλησε νά μοΰ χαρίσΐί) δλα 
τά καλά. Φτωχό παιδί πού ήθελες νά είσαι 
ώραΐο, χωρίς νά ξέρης νά συγχωρής. Φύγε, 
φύγε, ακολούθησε τό πεπρωμένο σου. 
Ρίξε στόν άέρα τό φλογερό έρωτα σου, 
τόν αιώνιο θεό πού τόσο άγάπησα. Μά ξά
φνου μές τή σκοτεινή νύχτα είδα μιά μορφή 
νά γλυστράη χωρίς θόρυβο. Είδα μιά σκιά

νά περνάη άπό τό παράθυρο καί νά έρχεται 
νά καθήση στο κρεββάτι μου. Τί είσαι λοι
πόν χλωμό πρόσωπο, τόσο σκεφτική μορ 
φή καί μαυροφορεμένη! Τί θέλεις φτωχό δια
βατάρικο πουλί. Είσαι κανένα ψεύτικο δνειρο; 
ή είσαι ή εικόνα μου πού βλέπω μέσα σέ 
κείνο τόν καθρέφτη ; Τί είσαι λοιπόν φάν
τασμα τής νιότης μου, άκούραστε προσκυ
νητή ; Πές μου, γιατί χωρίς νά θέλω νά σέ 
βρίσκω πάντοτε νά κάθεσαι μές τή σκιά πού 
πέρασα έγώ; Τί είσαι μοναχικέ έπισκέπτη, 
έπίμονε ξένε τής λύπης μου. Τί έκαμες καί 
δέν μπορείς νά μ’ άποχωριστής; Ποιός είσαι 
καί γιατί παρουσιάζεσαι μόνο στίς μέρες τής 
θλίψης μου;

ΤΟ ΟΡΑΛΝΑ

Φίλε, τόν ίδιο έχουμε πατέρα. Δέν είμαι 
οΰτε άγγελος σύντροφος σου οΰτε τό κακό. 
Δέν είμαι έγώ θεός οΰτε διάβολος. Μόνό- 
μασες μέ τάληθινό μου δνομα σά μέλεγες 
άδερφό σου. "Οπου πηγαίνεις θά σέ άκο’ 
λουθώ· καί έ'ως τόν τάφο σου. Ό  ούρανός μοΰ 
έμπιστεύτηκε τήν καρδιά σου. Ό ταν πονής, 
χωρίς δισταγμό νά έρχεσαι σέ μένα. θ ά  σέ 
άκολουθώ στό δρόμο, άλλά δέν μπορώ ν’ άγ- 
γίξω τό χέρι σου.

Φίλε, είμαι ή μοναξιά !
(Alf. Musset) Βασίλειος Μ . ’Α π ο σ π ερ ίτη ς

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο

ο  Ν ο ς

Στήν ’ Αρτα τ ’ οίργανα βαροΰν, στήν “Αρτα κάνουν γάμο 
Ρηγόπουλο παντρεύονταν, βασιλοπούλα έπαιρνε 
Ό λον τον κόσμο κάλεσε τής γής τής ξακουσμένης,
Τό Δίγιανο δέν κάλεσε πό τήν άνεγνωμιά του,
Γιατί σκοτώνει τούς γαμπρούς καί παίρνει τές νυφάδες. 
Κι’ ό Δίγιανος ξεφώνησε πό μιά ψηλή ραχούλα:
—Καί ποιόν γαμπρόν έσκώτωσα καί ποιά νύφην επήρα; 
Τό λόγο δέν απόσωσε τό λόγο δέν άπόειπε,
Νάτος κι’ ό Γιάνος, πώφτασε στό Μαΰρο καβαλλάρης. 
Π ιάν’ τό γαμπρό άπ’ τά μαλλιά, τή νύφη άπό τή μέση. 
Καί λέει στό ψίκι τ’ άφωνο, τό κρυοπαταγωμένο :
-—Χίλια φλωριά γιά τό γαμπρό γιά νάχη τή ζωή του, 
Καί τή νυφούλα τήν καλή κάνω δικό μου ταίρι.
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Σ το  φίλο uov X . Χριστοβασιλη

Σέ κύματ’ απαλά 
μιά τράτα άργοκυλά.

Τράτα πού πρωτοτάξειδη πρώτη ψαριά άρχινίζει.
Μέ τά καλόφκιαστα κουπιά 
— λάμνετε άσπρόντυτα παιδιά— 
μόλις τό κΰμα αγγίζει.

Μπρος στ’ ακρογιάλι έστάθηκε δπου μοσκοΰν τά φύκια, 
σέρνουνε τά πλεμμάτια 
παιδιά μέ γλυκά μάτια, 
πού μέ λουλούδια καί φλουριά 
τά ραίνουν,—σέρνετε παιδιά— 

κορίτσια στήν άκρογιαλιά, ναϋτες άπ’ τά καΐκια.

Σέρνετε άσπρόντυτα παιδιά, ζυγώσαν τά πλεμάτια,
■ψάρια σπαράζουν αργυρά 

ψιλή βροχή σηκόνοντας πάνω στά όλοήσυχα νερά.
Σέρνει καί μιά ό'μορφη κυρά—λαχταριστά σέρνε κυρά— 
καί τών παιδιών γιά σέ ή καρδιά πάει νά γενή κομμάτια.

Πλούσια ψαριά γιομάτη 
στό νειόφκιαστο πλεμάτι, 

γιατί πάνω στό στέγνωμα στό μώλο ξαπλωμένο, 
κάτασπρη γάμου συνοδιά 
—γειά σας άσπρόντυτα παιδιά— 
ζευγάρι ευτυχισμένο 

τό πέρασε διαβαίνοντας γούρι νάρθή στήν τράτα, 
γαμπρός γλυκός ξανθός καί νύφη μαυρομάτα.

Α . Ά χροϋ·αλασαίτης

ΤΗΝ ίΙΡΑ, ΠΟ? BA2IAEYSI0 ΗΛΙΟΙ,, έρπουν, σαν φείδια, οί άκρες τοϋ μαύρου πέ-
πλου τής Νύχτας, ποϋ έρχεται κρυφά-κρυφά

Σ τη ν  Β ρναονλα τον χωριοΰ.

(Μ υίΗ στόρημα-μικρογραφία.) νΰ πάρη στήν αγκαλιά της δλην τήν Πλάση·
Κάποιος παίζει κιθάρα έκεΐ κάτω καί 

τραγουδάει τραγούδι παραπόνου.
Πάη, τελείωσε καί αύτή ή μέρα. Οί στεναγμοί τοϋ τραγουδιού, άγκαλια·
Μιά πληχτική, λυπητερή μέρα. σμένοι σφιχτά μέ τό κλάμα τής κιθάρας,
"Οπως δλες. μπαίνουν μές στό δωμάτιο σιγανά σιγανά,
’Από τές σκοτεινές γωνιές τοϋ δωματιοϋ σαν κλέφτες, γεμίζουν δλο τό σπίτι καί
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υστέρα χάνονται, λυόνουν μές στό λεπτό 
σκοτάδι.,.

Πάη, τελείωσε και αΰτή ή μέρα!
*  *

*
Τήν ώρα, ποϋ βασιλεύει ό ήλιος, κάθον

ται οί δυό τους στόν εξώστη.
Τό βλέμμα τους είναι στυλωμένο εμπρός— 

θαρρείς σκαλίζει ναύρη κάτι μέσα στό ’Απέ
ραντο, άνασηκόνοντας έ'ναν βαρΰν, πυκνόν 
πέπλο, ποΰ κρύβει πίσω του χρόνια παλιά, 
χρόνια χρυσά, στολισμένα μέ ρόδα δίχως 
αγκάθια...

“Οπως τό κύμα παραδέρνει τήν άχτή, ετσι 
και οί άναμνήσες, ποϋ χορεύουν έ'ναν άγριο 
χορό μές στό μυελό τους, δέρνουν τά σιήθια 
τους, ποϋ έ'χουν μακρυά διωγμένη τήν Ά 
γάπη τους τών περασμένων χρόνον,

Οί άναμνήσες!,..
Είναι εικόνες κι’ ευτυχισμένων καί μαύρων 

στιγμών, ποΰ κΰλισαν αθόρυβα μές στό θολό 
ποτάμι τών Αιώνων.

Άναμνήσες!
Μαγεμένες εικόνες, ποΰ δείχνετε αδερφω

μένη τήν άδολη Χαρά μέ τές βαρειές άλυσ- 
σίδες τής Λΰπης!

* *
*

. . .  Αύτό είναι μιά νεκρανάσταση:
—Βλέπουν τόν κάμπο νά φοράη τά πρά

σινα στολίδια του.
Νά, τά πλατάνια τά βάθυσκια, νά, οί κα

στανιές, νά, οί βρύσες μέ τά γάργαρα νερά..·
Άνασηκόνοντας τήν κρύα πέτρα τοΰ τά

φου της, προβαίνει—άναστημένη, ζωντανή! 
—ή Ά γάπη τους, ποΰ τήν έ'χουν ξεχασμένη 
τόσα χρόνια, ποΰ τήν έ'χουν διωγμένη μα
κρυά άπό τά στήθια τους.

Τό ανοιξιάτικο άγεράκι χαϊδεύει έπάνω 
άπό τό κεφάλι τους τές κορφές τών δέντρων. 
Ίδέ  το πώς σκεπάζει μέ φιλιά τά φύλλα τής 
καστανιάς, ποΰ άπλωσε τά κλαδιά της ϊσια 
έπάνω άπό τήν Β ρ υ σ ο ύ λ α  μέ τό κρύο τό 
νερό! Λέγει κι’ αύτό τό τραγουδάκι του—Χα
ράς τραγούδι, Ζωής τραγούδι, τραγούδι ανοι
ξιάτικο!

Τό χλωμοπρόσωπο φεγγάρι άπαλοχύνει τρε- 
μουλιαστα το γλυκό του φώς. Δυό-τρείς αχ
τίνες γλυστροϋν άνάμεσα άπό τά φύλλα καί 
φωτίζουν μέ λάμψη λυπητερή τό πρόσωπο 
Εκείνης.

Είναι μελαγχολική αύτή ή λάμψη. Είναι 
γεμάτη θλίψη μυστική.

Θαρρείς καί τό φεγγάρι λυπάται, θαρρείς 
καί ξέρει άπό προτύτερα τί θάσυμβή ύστερα 
άπό χρόνια...

* *
*

Τό άγεράκι παίζει μέ τά φύλλα.
Τούς δίνει άπό έ'να φίλημα, τούς ψιθυρί

ζει στα πεταχτά κάποιο κρύφιο μυστικό, ποΰ 
τάκουσε διαβαίνοντας, καί πάει παρακάτω 
ελεύθερο και γλήγορο, δπως πάντοτε.

Ακοϋς; Άκοϋς; Τά φύλλα τής καστανιάς 
καί τής βρύσης τά τρεχάμενα νερά λέγουν 
γλυκό τραγούδι...

Άλαφρογέρνει Έκείνη στήν άγκαλιά του.
Έκεΐνος τής ψιθυρίζει ντροπαλά άγάπης 

λόγια.
Είναι ή πρώτη φορά ποϋ τά ξεστομίζει. 

Από ποΰ ν άρχίση; Τί νά πρωτοειπή; Λό
για ποϋ νά ζωγραφίζουν τήν παρθένα ομορ
φιά της; "Ορκους φριχτούς γιά νά τήν κάνη 
νά πιστέψη δσα λέγει;

Τ ί νά πρωτοειπή; Ά πό  ποϋ ν’ άρχίση;
Σωπαίνει. Τήν κυττάζει μές στά μάτια.
Καί ή φωτιά τών ωραίων ματιών Του 

καθρεφτίζεται εκεί μέσα καί κολυμπάει καί 
βουτάει καί πάει ϊσια μέσα στήν Ψυχή Της:

—Τήν ρωτάει.
Μόλις μόλις άκούεται, ντροπαλή ή άπάν 

τησή Της. Είναι ευτυχισμένη αύτήν τήν 
ώρα. Κι’ εκείνος. Κ ι’ οί δυό τους.

Ή  καστανιά, ποϋ σκύβει άπό έπάνω καί 
τούς βλέπει, άν τήν ρωτούσαν, δέν θά μπο- 
ροϋσε νά πή ποιός άπό τούς δυό είναι πλειό 
ευτυχισμένος...

Ά ταχτα άταχτα χτυπά ή Καρδιά Της μές 
στό στήθος.

Θαρρείς πώς, νά, τώρα θά τό κάνη κομμά
τια καί Οά φύγη πεταχτή άπό μέσα νά πάη
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νά άγκαλιάοη τήν Καρδιά Εκείνου, τοΰ Μά
γου μέ τά ό'μορφα μάτια.

Είναι ευτυχισμένοι κι’ οί δυό τους.
Ευτυχισμένοι άπό φλογερή, άπό καυτερή 

Εύτυχία.
* *- 
#

Παίζει τ’ άγέρι μέ τά φύλλα.
Άκοϋς; Άκοΰς; Τής καστανιάς τά φύλλα 

καί τής Β ρ υ σ ο ύ λ α ς  τά κρουσταλένια 
τά νερά λέγουν γλυκό τραγούδι.

Τά κάτασπρα, τά άλαβάστρινα χέρια Της 
Τόν σφιχταγκαλιάζουν.

Τά χείλη τους ενώνονται. Καί μέ κάθε φ ί
λημα ’Εκείνος κλέφτει, ρουφάει τήν Ψυχή 
τής Κόρης. Κι’ Έκείνη τήν Καρδιά Τρυ.

Γλυκό τραγούδι, Ά γάπης τραγούδι λέγουν 
τής καστανιάς τά φύλλα καί τής Β ρ υ σ ο ύ- 
λ α ς  τά τρεχάμενα νερά...

* *
*

Πέρασαν χρόνια.
Τ ά νερά τής Β ρ υ  σ ο ύ λ α ς  δέν κελαϊ- 

δοΰν πλειά.
Κακός Βοριάς ρήμαξε τής καστανιας τά 

φύλλα.
Δέν λέγουν τό τραγούδι τους, τό μυστικό 

τραγούδι τους, σάν πρώτα...
Τήν ώρα, ποΰ βασιλεύει ό ήλιος, κάθον

ται οί δυό τους στόν έξώστη, σάν νά είταν 
ξένοι, δλως διόλου ξένοι ό έ'νας πρός τόν 
άλλον.

Κλαίει ή κιθάρα.
Παράπονο είναι τό τραγούδι, πού άκούεται 

έκεΐ κάτω τήν ώρα, ποϋ βασιλεύει ό ήλιος!
Κ ι’ έκεΐνοι δέν κυττάζουν πλειά σάν 

πρώτα, ώρες ολάκερες, δ έ'νας τόν άλλονα 
στά μάτια.

’Έχουν στυλωμένο τό βλέμμα τους στό 
Απέραντο.

Θέλουν νά άναστήσουν παλιές εικόνες, ξε
χασμένες. Θέλουν νά ζωντανέψουν τές μέρες 
τής Χαράς καί τών φιλιών, ποΰ τραγουδού
σαν τής καστανιας τά φύλλα καί τής Β ρ υ 
σ ο ύ λ α ς  τά νερά.

Θέλουν νά άναστήσουν αυτούς τούς περα

σμένους τούς καιρούς γιά νά ζεστάνουν— άς 
είναι καί γιά μιά στιγμή μοναχά—τά σπα- 
ραγμένα στήθια τους, τά αδειανά άπ’
Ά γάπη.

Χαμένοι κόποι!. . .
Πικρό τραγούδι, ποΰ μοιάζει σαν μυρο- 

λόγι, λέγει ή καρδιά τους, ή ραγισμένη τους 
καρδιά:

Κλαίει μιά περασμένη-ξεχασμένη Ά γάπη 
ποΰ τήν έθαψαν οί ίδιοι μέ τά χέρια τους.

* *
*

Τήν ώρα, ποΰ βασιλεύει 6 ήλιος, κάθον
ταν οί δυό τους στόν έξώστη, σάν νά είταν 
ξένοι, δλως διόλου ξένοι.

Στενάζουν οί χορδές τής κιθάρας.
Παράπονο εΐναι τό τραγούδι, ποΰ τρεμο- 

σβύνει έκεΐ κάτω.
Καί ή ψυχή τους κλαίει, κλαίει απαρη

γόρητη.
Τήν ώρα, ποϋ βασιλεύει 6 ήλιος.. .

Χ αρίλα ος Ξ εν ιτευμ ένο ς
 -

WALT WHITMAN

Σ ’ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟ ΒΗΚΕ

—Τό πνεΰμα μου ενώνεται μέ τό δικό 
σου, άγαπητέ μου άδερφέ.

—Μή νοιάζεσαι μέ τό δτι πολλοί πού ψάλ
λουν τούς επαίνους σου, δέν σέ καταλα
βαίνουν.

— Γιατΐ, έγώ πού δέν ψάλλω τά εγκώμια 
σου Σέ καταλαβαίνω.

— Χαίρομαι, ώ Σύντροφε, δπου σέ άναθυ- 
μοΰμαι ιδιαίτερα γιά νά σέ' χαιρετήσω, και 
γιά νά χαιρετήσω δλους δσοι εϊτανε μαζι 
σου πρίν, καί άπό τότες καί δσους θάρθουν.

— Γ ιά νά έργαστοΰμε δλοι μαζί, μεταδι- 
νοντας τό ίδιο καθήκον καί τήν ϊδια κληρο- 
νομία.

— Έ μεΐς, οί λιγοστοί δμοιοι, δπου λίγο 
μάς ένδιαφέρουν οί χώρες καί οί καιροί.

—Έ μεΐς πού άγκαλιάζομε δλα τά σύμ-
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παντα, δλα τά δόγματα, δλες τις .θεολογίες.
—Έ μεΐς Λού  αίστανόμαστε κα'ι συνυπο- 

φέρομε μέ δλους. Έ μεΐς οί βαθύγνωμες, 
δικαιοκρίτες, έμ2ίς τό κοινό μέτρο τών αν
θρώπων.

— Έ μεΐς πού περιτριγυρίζομε σιωπηλοί 
άνάμεσα στις συζήτησες και τις ομολογίες, 
χωρ'ις νά άπορρίχνουμε τούς συζητητές οΰτε 
τίποτα άπ’ δτι όμολογάνε.

—’Ακούομε τις ταραχές τους καί τούς θό- 
ρυβους πού ξεκουφαίνουνε, κι’ από παντοΰ 
μάς καταπνίγουν οί διαμάχες τους, οί ζούλιε; 
τους, οί κακογλωσσιές τους.

— Και κάνουνε γύρω μας εναν κΰκλο νά

μάς έμποδίζη γιά νά μάς περικλείουν, ώ σύν
τροφε !

—'Ως τόσο έμεΐς ελεύθεροι άπό τούς κύ
κλους διαβαίνομε ελεύθεροι τήν Γήν δλη, 
ταξειδεΰομε σέ κάθε διεΰθυση ώσαμε πού 
νά άποτυπώσουμε τ’ άσβυστα σημάδια μας 
στούς καιρούς καί στις εποχές δλες'.

—"Ωσαμε πού νά διαφεντέψουμε καί νά 
αφομοιώσουμε τούς καιρούς καί τις εποχές, 
ώσαμε πού οί άντρες καί οί γυναίκες τών 
φυλών πού θάρθουνε, νά δμολογηθοϋνε 
αδέρφια καί φίλοι δπως είμαστε κ ’ έμεΐς.

Ά λ ε ξ ά ν τ ρ α  Λ”. Σ α ντο ρ ινα ίο ν

S T O N  Κ Η Π Ο
'Η  εσπέρα μαλακώτερα κάνει νά πάλλουν τάνθη 
γύρο σέ κΰκλο γυναικών πού ράφυμες καθήσαν· 
κ’ οί φορεσιές πού φαίνουνται σάν άνθιση απλωμένη 
μέ τή λευκή αρμονία τους φωτοβολούν τή χλόη.
Τά σχήματα τ’ άβέβαια λούζει ήσκιος λίγο λίγο.
Καί σέ βραχιόλια, τραχηλιές καί χρυσοδαχτυλίδια, 
πού γέμισαν τά χέρια τους, τά στήθια, τά δαχτΰλια, 
μέ πολυτέλεια βαρειά άλλοτινών κυράδων, 
άπ’ τό ύψος ούρανοΰ βαθιού, ξάστερου γαλαζένιου, 
τό άστρο πού ανάβει έκεΐ ψηλά, ανάβει μύρια άστέρια. 
Καί μυστικά φλοισβίζονται ή άνάβρα στό χαβοΰζι 
πέφτει ξανά στίς άκριες του σάν άραχνιένια πάχνη.
Λές, σταματώντας τις βοές τής πολιτείας τό διάβα 
τά δέντρα πού έμεγάλωσαν, τά φύλλα τους σιμώνουν 
γιά νά μαζέψουν τόν αχό γιαλού, πού άποκοιμιέται 
σέ κάπιο κόλπο αλαργινό—άλλοτινό λιμάνι.
Τό άνάβλεμμα κ’ ή στάση τους νωθρότερα έχουν γίνει 
στή σιωπή τή θεϊκή πού ενώνει τες μέ τά ό'ντα 
καί κάμει τό στηθάκι τους πού σέ στιγμές φουσκώνει 
νά τό περνάει φρικίασμα γλυκιάς άδελφωσΰνης.
Μές τήν ψυχή της καθεμιά σ’ όνειρο ωραίο άφίνει 
τής νύχτας τήν αγνότητα μ’ αργές πνοές νά πέφτη.
Κι’ δλες μαζί άναπνέοντας στό γαλανόν άγέρα 
τή νέα ψυχή τών λουλουδιών, πού τις άφίνει κάτι, 
ξαναναδίνουνε σαύτά, κρυμμένες τις ψυχές τους 
μέσα σέ μΰρα πού ή ψυχή ζεΐ λουλουδιών χαμένων 

Leon Dierx Μ .
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Jofh Keats

L A  B E L L E  D A M E  S A N S  M E R C I

Ά χ ! τί έπαθες ώ πλάσμα έσύ κακόμοιρο 
πού πάς μονάχο καί χλωμό βαριά-βαριά, 
τά βούρλα άπό τή λίμνη ξεραθήκανε, 
σωπαίνουν τά πουλιά.

’Ά χ ! τί έπαθες, ώ πλάσμα έσύ κακόμοιρο 
τόσο-ν-άλίθωρο καί τόσο γοερό ; 
τής Βερβερίτσας ή άποθήκηγέμισε, 
σώθηκε δ θέρος πιό.

Βλέπω έ'να κρίνο στό δικό σου μέτωπο 
άπό καημό βρεμένο κι’ βπο θέρμη δγρό' 
καί ξέθωρο έ'να ρόδο πά στό μάουλο σου 
σέ τέλειο μαρασμό.

Μέπ’ στά λιβάδια μια κερά-ν-άντάμωσα 
νεράιδες εΐτανε πανώρια κορασιά' 
είχε μακριά τήν κόμη, τό πόδι άλαφρί, 
κ’ είχε άγρια τή ματιά.

Πά στό καμαρωτό τήν Ιθεσα άτι μου, 
καί δέν είδα ώς τό βράδι τίποτ’ άλλο πιά- 
γιατί λοξά άκκουμποΰσε καί τραγοΰδαε 
νεράιδας μελωδίά.

’Έκαμα μιά κιρλάντα γιά τήν κόμη της, 
μά καί βραχιόλια καί μιά ζώνη-ν-άπ’ άνθους’ 
ώσάν νά μ’ άγαποΰσε μιά μέ κοίταξε 
μέ στεναγμούς γλυκούς.

Μοΰ βρήκε-ν-άγριο μέλι, μάννας τ’ ούρανοΰ 
σταλιές, καί ρίζες γούστο πού είχανε γλυκό, 
κ’ είπε μέ γλώσσα άλλόκοτη-ν-άληθινά, 
στ’ άλήθεια σ’ άγαπώ.

Μέ πήρε μέσ’ στή νεραϊδίσια της σπηλιά, 
κ’ έκεΐ μ’ άγνάντεψε μέ στέναγμα βαθί, 
κ’ έκεΐ έκλεισα τ’ άγρια, θλιμμένα μάτια της 
μέ τοΰ ύπνου τό φιλί.

Κ’ έκεΐ στή χλόη άλαφροκοιμηθήκαμε, 
κ’ έκεΐ ονειρεύτηκα, ώϊμένα στό κακό, 
τ’ όνειρο τό στερνό-ν-δπου ονειρεύτηκα 
πά στό ψυχρό βουνό.

Είδα χλωμούς ρηγάδες, βασιλόπουλα 
χλωμούς πολεμιστάδες μέ νέκρας θωριά, 
δπου φωνάζανε «La belle dame sans merci 
σκλάβο της σ’ έχει πιά».

Είδα τά λιμασμένα χείλια τους θαμπά, 
πού χάσκαν καί μοΰ δίναν μήνυμα φριχτό, 
καί ξύπνησα κ’ ιδού έδωπέρα βρέθηκα 
πά στό ψυχρό βουνό.

Καί γιά τ’ αύτό έχω έδωπέρα διαμονή 
καί πάω μονάχος καί χλωμός βαριά-βαριά, 
τά βούρλα άπό τη λίμνη κι’ άν ξεράθηκαν 
κι άν δέ λαλοΰν πουλιά.

Γιώ ργος Φ ιλήντας

S P L E E N

Είναι μιά συλλογή ποιήματα τοΰ Κώστα 
Ούράνη, νέου ποιητή, μέ στίχους χωρίς 
όμοιοκαταληξία. Τίποτε ιδιαίτερο δέ σοΰ ξυ- 
πνοΰνε. Ό  ποιητής σέ πνίγει μέ τή στενο
χώρια του και τδν δλοφυρμό του, πού μπορεί 
νά μήν είναι άληθινά οΰτε άπό στενοχωρη
μένη ψυχή οΰτε άπό πονεμένη. Στά περισ
σότερα ποιήματα θαμποβλέπει κάνεις τή ζωή 
πού περνούσε σάντά έγραφε. Μιά σκέψη δέν 
τοΰ άρνιούμαστε, άλλά σκέψη κοινή, πολλές

φορές ειπωμένη. Σέ μερικά σημεία μ£ς λέγει 
πώς άν είναι νέος θά γράψη μιά μέρα πολύ 
καλά. Ό  σημερινός υστερισμός του θά πέση. 
Παραθέτουμε έ'να άπό τά καλήτερα έξάστιχα:

’Ώ οί λιτανείες τής θλίψης τής αναίτιας 
δπου μαζώνουνται—έτσι ώς σμάρι κορακιών, 
πάνου άπό σαπισμένα πτο>ματα άταφα 
γΰρω τριγύρω άπ’ τής καρδιάς μου τή νεκρόκασσα 
πού τήν καρφώνουν μέ βαριά κι’ άργά χτυπήματα 
οί ώρες οί μονότονες, οί αιώνιες σημαίνοντος . ..

Γιάννος Γ αρμπής
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— Μηλίτσα πούσαι στό γκρεμνό, τά μήλα φορτωμένη, 
τά μήλα σου λυμπίστηκα, μά τό γκρεμνό φοβούμαι.
— Καί σά φοβάσαι τό γκρεμνό έλα τό μονοπάτι,
Τό μονοπάτι μ’ έ'βγαλε σέ μιά ρημοκκλησίτσα, 
βλέπω σαράντα μνήματα αδέρφια κι’ άξαδέρφια 
κ’ ένα μικρό μνημόπουλο ξεχωριστό άπ’ τ’ άλλα, 
δέν τό'δα καί τό πάτησα άπάνω στό κεφάλι, 
άκοϋ τό μνήμα καί βογγά καί βαρυαναστενάζει:
— Τί έχεις μνήμα μ’ καί βογγάς καί βαρυαναστενάζεις, 
μήν ειν’ τό χώμα σου βαρύ κ’ ή πλάκα σου μεγάλη.
— Δέν ειν’ τό χώμα μου βαρύ κ’ ή πλάκα μου μεγάλη, 
μόν’ ήρτες καί μέ πάτησες απάνω στό κεφάλι, 
τάχα δέν εΐμουν κ’ έγώ νιός, δέν εΐμουν παλλικάρι, 
τάχα δέν έπερπάτηξα τίς νύχτες μέ φεγγάρι;
Καί νύχτες έπερπάτηξα κι’ αυγές έγύρισα τις 
μ’ άλήθεια τίς μελαγχρινές έγλυκοφίλησα τις.
—Τίς λύπες σου ήρτες κ’ έχυσες δωνά στό λυποστάσι, 
γιά ν’ άπολυώνης τίς ψυχές πού κοίτουνται στό χώμα.
—Αυγές μήν έρτης νά μέ διής ούτ’ άπομεσημέρια, 
παίρνε τή στράτα τίς νυχτιές κ’ έρχου μέ τό φεγγάρι 
καί κλαΐγε με πονετικά, κλαΐγε με πεθαμένα 
νά ξαποστάσ’ ό θρήνος μου τό βουγγητό νά πάψη.

(Ά π* τή συλλογή μου) 
Β . Μ . Κ ο ντο ύ δ η ς

ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΜΙΕΛ

18 Μαρτίου 1869—'Ο θνητός άνθρωπος 
είναι μονάχα μιά ποικιλία εφήμερου. Κοιτά
ζοντας τις ό'χθες τοϋ Ροδανού, πού είδαν τόν 
ποταμό νά κυλά δέκα καί είκοσι χιλιάδες χρό
νια, ή μόνο χά δέντρα τής λεωφόρου τοϋ νε
κροταφείου, πού είδανε νά περνούν τόσα λεί
ψανα άπό δύο αιώνες τώρα, ξαναβρίσκοντας 
τοΰς τοίχους, τά προχώματα, τά μονοπάτια, 
πού μέ είδανε νά παίζω δταν εΐμουν παιδί, 
θωρώντας άλλα παιδιά νά τρέχουν έπάνω 
στή χλόη αυτής τής κοιλάδας τοΰ ΙΙλαινπα- 
λαΐ, πού έφερε τά πρώτα μου βήματα, έν- 
νοιωσα τή σκληρή αΐστηση τής ματαιότητας 
τής ζωής καί τοΰ διαβατάρικου τών πραγμά
των. Έννοιωσα νά κυματίζη άπό 'πάνω μου 
δ ήσκιος τοΰ δέντρου τοϋ θανάτου. Άγνάν-

τεψα τή μεγάλη, τήν άδιάλλαχτη άβυσσο, πού 
βαραθρώνουνται δλες οι χίμαρες πού λέγον
ται ό'ντα. Είδα πώς οί ζωντανοίεΐτ ανε φαν
τάσματα μονάχα, πού φτερουγίζουνε γιά μιά 
στιγμή άπάνω στή γή τήν καμωμένη άπό τή 
στάχτη τών πεθαμένων, καί πού γυρίζουν 
πίσω γοργά, γοργά στήν αιώνια νύχτα, σά 
φωσφορικές άτμίδες στό χώμα. Τό μηδέν τών 
χαρών μας, τό αδειανό τής ύπαρξης, τό μά
ταιο τών φιλοδοξιών μας, μέ γεμίζανε μέ μιά 
γαλήνια απογοήτευση. Ά πό  λύπη σέ άπογοή- 
τευσηκατάντησα στό βουδισμό, στό παγκόσμιο 
άποκάμωμα. Ή  ελπίδα μιάςπανευτυχισμέν ης 
άθανασίας θάξιζε καλήτερα . . .

Π . Α . Π .

ΧΡΟ Ν ΙΚ Α

Q 1 K A  Κ Α Ι  Ξ Ε Ν Α

Τ Ο  ΠΡΟ Ο Δ ΕΥΤΙΚ Ο  Κ ΕΝΤΡΟ

Είχαμε γράψει άλλοτε πώς συστήθηκε 
σύλλογος στήν Πόλη μας μέ σκοπό τήν έπί- 
κράτηση τής δημοτικής γλώσσας καί τήν 
προκοπή τής λογοτεχνίας. Το όνομα του εΐ- 
τανε «Διγενής -Ακρίτας». Είχε ψηφιστή κι’ 
έ κανονισμός του καί έριστή καί τδ διοικη
τικό συμβούλιο. “Υστερα δμως άπδ ωριμότερη 
σκέψη αλλάχτηκε τδ δνομα καί έ σύλλογος 
πού λειτουργεί σήμερα θαυμάσια δνομά- 
στηκε «Προοδευτικό Κέντρο». Ό  σκοπός του 
είναι πάντα δ ίδιος : ή έπικράτηση τής δη 
μοτικής γλώσσας καί ή προκοπή τής λογο
τεχνίας μας, τής έκπαίδευσης καί δτι άλλο 
σχετίζεται μέ τήν έθνική ζωή μας. Ό  κα
νονισμός άπλοποιήθηκε. Συντάχτηκε συμ- 
φωνότερα μέ τίς κοινωνικές μας συνθήκες 
καί τό χαραχτήρα μας καί δόθηκε κι’ δλας 
στό αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα γιά νά έπι- 
κυρωθή. Όρίστηκε νέο διοικητικό συμ
βούλιο άπο τούς κ. κ. Π. Καλαϊσάκη, Ά ντ. 
Γιαλούρη, Παν. Μπεκέ καί Α. Γεωργιάδη, 
συμβούλους, Ν. Σαντοριναΐο, έφορο τοΰ Συλ
λόγου, Ά λ . Βιτάλη, ταμία καί Γ. Δαμόρη, 
γραμματικό. Νοικιάστηκε μιά ώραία καί εύ- 
ρύχωρη αίθουσα στήν έδό Πολωνίας, έπά
νω άπό τδ τυπογραφείο τοΰ κ. Παλαμάρη.

Τδ «Προοδευτικό Κέντρο» έργάζεται τώρα 
ταχτικά γιά τή σύσταση τμημάτων, έπιστη- 
μονικοΰ, καλλιτεχνικού, λογοτεχνικού, κα·ς 
έποιουδήποτε άλλου, πού θά μπορέση νά συν- 
τελέση στήν άναμόρφωση τής πνευματικής 
μας ζωής καί τή στερέωση τοΰ έθνικοΰ μας 
χαραχτήρα. Ίσως υστέρα άπό λίγον και
ρό ίσως δημοσιεύσουμε έδώτδ καταστατικό, γιά 
νά γίνη γνωστό σέ δλους πού θά μπορέσουνε 
νά βοηθήσουνε τό έργο τοΰ Συλλόγου.

Η ΕΝΑΡΜ Ο Ν ΙΣΗ  Τ Η Σ  ΕΚΚΛ. Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η Σ

Στίς έντεκα τοΰ περασμένου μηνός δ κ. 
Σ. Σταματιάδης μίλησε στό Φιλ. Σύλλογο 
γιά τήν έναρμόνιση τής έκκλ. μουσικής. Μέ 
λίγα λόγια, άλλά χρωματισμένα καί φιλο
σοφημένα, παστρικά καί ξάστερα, έπεισε τό 
άκροατήριο του, πού καταπλημμυροΰσε τήν 
αίθουσα, πώς ή έκκλ. μας μουσική είναι δυ
νατό νά έναρμονιστή καί ή έναρμόνιση δέν 
πειράζει διόλου ούτε τόν έθνικό της χαρα 
χτήρα ούτε τό θρησκευτικό, δπως πιστεύουν 
σήμερα οι περισσότεροι τών ίεροψαλτάδων. 
Πριν καί ύστερα άπό τή διάλεξη χορός άπδ 
μαθητές τοΰ Έλληνογαλ. Λυκείου, τοΰ κ. 
Βατελώ, έψαλε μερικά τεμάχια μέ έπιτυχία, 
πού κατενθουσίασαν τό άκροατήριο. Σχετικά 
μέ τή διάλεξη τοΰ κ. Σταματιάδη λάβαμε 
μιά κριτική έπιστολή, πού γιά λόγους δέν 
τή δημοσιεύουμε. Παίρνουμε δμως τό παρα
κάτω χαραχτηριστικό μέρος:

«Μέ τήν έργασία του αύτή δ φιλόπονος 
καθηγητής κάνει μιά ένεση στήν έκκλησια- 
στική μουσική. Μά μόνο ένεση. Νομίζω πώς 
είναι ματαιοπονία νά θέλουμε μέ αύτόν ή 
μέ τόν άλλο τρόπο νά ξυπνήσουμε ένα νε
κρό. Οί τόνοι καί ή έκτέλεση τής μουσικής 
αύτης δέ συμβιβάζονται μέ τδ σημερινό μας 
χαραχτήρα. Γένηκαν πρό χίλια διακόσια 
χρόνια άπάνω στήν τότε στοιχιώδικη μου
σική τοΰ έθνους, πού έφραΐνε τόν κόσμο στά 
σπίτια, τίς διασκεδάσες του καί πού τόνε 
παρηγορούσε στίς λύπες του. Εϊτανε τότε 
σύμφωνη καθόλα μέ τό χαραχτήρα μας. 
Σήμερα δμως δέ βρισκούμαστε στήν ίδια 
κατάσταση, είτε πρός τά κάτω, είτε πρός τά 
έπάνω κάναμε μιά έξέλιξη καί φυσικά άπο- 
μακρυθήκαμε. Γενήκαμε άλλοι, μέ άλλες 
αρχές καί άλλα γούστα καί νά τό πώ καί
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μέ άλλη συνείδηση. ’Αποχτήσαμε άλλο έγώ, 
μέ έμοιοούσια έξαρτήματα. Έ  μουσική πού 
είναι ένα άπδ τά έξαρτήματα αύτά τοϋ έγώ» 
έπρεπε νά μάς παρακολούθηση στή ζωή. 
Καί ή εκκλησιαστική μας μουσική δέ μά; 
παρακολούθησε στή ζωή δυστυχώ;. Γιατί 
τήν αποκρυστάλλωσαν, τή σταμάτησαν καί 
σήμερα βρίσκεται απέραντα μακριά άπδ 
τήν ψυχική μας διάθεση. Μουμιοποιήθηκε. 
Φιασίδια λοιπδν δέ τήν δμορφαίνουν. Αύτή 
είναι ή άντίληψη μου, γι’ αύτδ ίσια ίσια άν 
έθαύμαζα προχτές τή φιλοπονία καί τήν προ
κοπή τοΰ κ. Σταματιάδη, δέν μπορούσα ούτε 
γιά μιά στιγμή νά συγκινηθώ άπδ τις έκτε 
λούμενες μελωδίες. Ά ρά  γε μόνο έγώ εχω
τήν ειλικρίνεια νά πώ πώς δέν συγκινή- 
θηκα ; . . .  »

Σ  Τ  A Α Α  Γ Μ A T  I Ε Σ

Έντυπώσες άπδ τδ Μοναστήρι γραμμένες 
μέ κάποια χάρη καί πολλές φορές μέ λυ 
ρισμό. Τελειώνουνε μέ δυδ διηγήματα, πού 
μάς προφητεύουν πώς άν δ κ. Β. Ήλιάδης 
σοβαρά καταγινει στδ διήγημα θά μάς βγή 
στδ μέλλον δυνατδς διηγηματογράφος. Έ χε ι 
νοιώσει τήν τέχνη. Ή  σύλληψη του καλή, ή 
φράση του γλυκιά καί κάποτε άπαλόχυτη. 
Μερικές φορές φαίνεται τδ σκαλιχτήρι τοΰ 
ψυχολόγου, άλλά δέ μπαίνει βαθιά στδ έδα
φος, δέν άνατέμνει γιά νά μάς δείξη μιά 
άλήθεια ή μιά καινούρια ζωή σέ πλάτος. 
Ή  ράσα, τδ τελευταίο διήγημα, μποροΰσε 
νά δουλευτή άκόμη πολύ γιά νά γίνη έ'να 
πολύ ώραΐο έργο.

Η KOINQNIKH ΣΑΠΙΛΑ

Έ νας άπδ τούς νεαρούς σοσιαλιστές μας, 
δ κ. Ζ. Βεζεστένης, μετάφρασε στή ζωντανή 
μας γλώσσα έ'να μέρος τήν «Κοινωνική μας 
Σαπίλα» τοΰ Γουσταύου Έρβέ, Γάλλου σο
σιαλιστή. Τδ έργο, δλο δ έπαναστατικδς 
δργανισμός, γράφηκε έπίτηδες γιά τδ 
λαό, γ ι’ αύτδ είναι καί διαλογικό, γιά νά τδν 
προσηλυτίση στίς καινούριες κοινωνικές

ίδέες, νά τδν πείση νά σηκώση κεφάλι 
ένάντια στήν τυραννική κεφαλαιοκρατία καί 
έτσι νά κερδίση τήν πρεπούμενη θέση στήν 
κοινωνία. Ή  μετάφραση είναι καλή, άν καί 
στή γλώσσα παρατηριοΰνται πολύ συχνά άρ 
κετά ψεγάδια άσυγχώρητα. Πρέπει νά παρα
τηρήσουμε στδ φιλόπονο μεταφραστή πώς 
ποτέ δέν μπορεί νά πή κανείς τή  τιμή , τή  
πρόοδο, τή  πρώ τη, άλλά τήν τιμή , τήν  
πρόοδο, τήν πρώ τη. Τδ ν  τοΰ άρθρου χά 
νεται μόνον δταν ή άκόλουθη λέξη άρχίζη 
άπδ ν, ζ, θ, μ, σ, β, γ, δ, ρ. Αύτδς είναι κα
νόνας απαράβατος.

T O  B E Α Τ Ρ Ο

Έ νώ έμεΐς έδώ δέν έχουμε ούτε σκιά 
θεάτρου, σάνα νά μή μποροΰσε ή πόλη μας 
νά διατηρήση ένα καλοκαίρινδ θέατρο, στήν 
’Αθήνα συγκεντρώθηκαν δλοι οί θίασοι, άπδ 
τδν πιδ καλδ ώς τδ χειρότερο. Καί τί κάνουν 
οί θίασοι αυτοί; Τά αθηναϊκά φύλλα παρα
πονιούνται πώς οί δυδ καλήτεροι, τής Κυ
βέλης καί τής Κοτοπούλη,συναγωνίζονυται 
ποιδς πρώτα ν’ άνεβάση στή σκηνή τά και
νούρια γαλλικά έργα, χωρίς νά τά έκλέξη 
ούτε καί νά τά μελετήση δπως πρέπει. Καί 
έτσι δέ γίνεται δουλιά ποιδς νά άνεβή 5ψη- 
λότερα στήν τέχνη καί στήν έκτέλεση, άλλά 
ποιδς νά πρωτοδείξη στδ άθηναϊκδ κοινδ πιο 
κουρελιασμένο κάθε κουρέ τής γαλλικής 
δραματογραφίας, καί μέ τδν τρόπο αύτδ 
ν’ άνεβάση τίς είσπράξες. Αύτδ λοιπδν είναι 
τδ ίδανικδ τών δυδ καλητέρων μας ήθοποιών, 
πού τίς όνομάζουνε άστέρια τής έλληνικής 
σκηνής; Καί ένώ οί δυδ καλήτεροι καί άρι- 
στοκρατικώτεροι θίασοι δουλεύουνε τόσο άρ . 
νητικά γιάτήντέχνη, ένας άλλος, τής κυρίας 
Νίκα, κάνει χρυσές δουλιές μέ τά «Παναθή- 
ναια τοΰ 1912». Στήν πρώτη παράσταση τδ 
θέατρο «Προπύλαια» γιόμισε άσφυχτικά καί 
οί είσπράξες άνεβήκανε στίς 3,500 δρ. Στή 
μεγάλη σάλα τοΰ θεάτρου μαζεύτηκε δλη ή 
άριστοκρατία τοΰ πλούτου, άκολουθούμενη 
άπδ τή μπουρζουαζή καί άπδ τδν άνίδιε
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δχλο πού τρέχει στά έλαφρά θεάματα γιά νά 
σκανταλιστή. Αύτδ βέβαια δέν είναι διόλου 
ένθαρρυντικδ γιά τήν έλλην. τέχνη. Ό ταν ή 
Κυβέλη ή ή Κοτοπούλη άνεβάζη στή 
σκηνή κανένα έργο μέ δύναμη καί δμολο- 
γούμενη άξία, βλέπει τή σάλα τοΰ θεά
τρου της κενή, τόσο κενή πού σέ πιάνει 
άπελπισία. Σέ τί νά άποδώσουμε τδ κακδ 
αύτό; Στδ δτι ίσως τδ άθηναϊκδ κοινδ δέν 
είναι άκόμη προπαρασκευασμένο γιά έργα 
τέχνης. Καί γιά νά προπαρασκευαστή δέ 
γίνηκε καμιά οίκοδομητική δουλιά άπδ μέ
ρος τών θιάσων καί τοΰ τύπου. ’Απεναντίας 
μάλιστα γίνηκε κάτι τδ έναντίον. ’Απόδειξη 
έχουμε μιά περιγραφή τής πρώτης παρά
στασης τών «Παναθηναίων» σέ μιά άπδ τίς 
καλήτερες άθηναΐκές έφημερίδες, τήν « Ε 
στία». Περιγραφή σαγηνευτική, έλκυστική, 
άποθεωτική.

Ά ν τ ώ ν η ς  Κ υ π ρ ή ς

^ ^ Η Μ Ε ^ Ω Μ Α Τ Α ^

Σ τό  θέατρο  De la Monnaic, στίς Βρυξέλλες, δό
θηκε μιά  παράσυαση πρός τιμή  τού Μ ωρίς Μάτερ- 
λιγκ, πού παρευρέθηκε κ ι’ ό ίδ ιο ς  ό συγγραφέας. 
Σ τήν  παράστασ7] εΐτανε κ ι’ ό Βασιλέας κ’ ή Β ασί
λισσα ανεπίσημα, γιά  νά συγκεντρω θή δλη ή προ
σοχή τοϋ ά κροατηρ’ου στό δημιουργό τής «Ζωής 
τώ ν Μελισσών». ‘I I κ ι ρ ία  Μ περτέ τή ς Γαλλικής 
Κ ω μω δίας απάγγειλε στίχους τοϋ κ. Γεράρδου 
Χ άρρη, πού εγκω μιάζανε τό Μ άτερλιγκ. Π αίχτηκε 
τό εργο του «ΓΙελέας καί Μ ελιξάντη».

Σ Τ Η Ν  ’Α θήνα πα ίχτηκε άπό τήν Μ αρίκα Κ οτο
πούλη καινούριο έργο τού κ. Γ ρ . Ξενόπουλου, μ ιά  
κω μω δία  φάρσα μέ τδνομα  «‘Η  πολυγαμία* Τό 
έργο ή κριτική τό χαρα χτη ρ ίζει γ ιά  μέτριο. Ή  
υπόθεση του είνα ι ή εξή ς: Μ ιά γυνα ίκα  ζουλεύει 
τόν άντρα της, τυραννικά. Έ ν α ς  φ ίλος τού άνιρός 
τη ς σκέφτεται μ ιά  φάρσα γ ιά  νά τήν  γιατρέψ η. Θά 
ερθ[) ή αδερφή τοΰ συζύγου τη ς ’Α γλαΐα  πού δέν 
τήνε γνω ρ ίζει καί θ ά  τούς τσακώση έξαφνα νά φ ι
λιούνται καί νά  άγκαλιάζουνται. Θ ά ξεσκεπαστή 
ή α λήθεια  καί θ ά  γελοιοποιηθή ή ζουλιάρα σύζυγος. 
Ά ν τ ί τής ’Α γλαΐας δμω ς έρχεται ή Ούρανία γιά

νά κοιτάξη τά  δόντια  τη ς —ό σύζυγος είταν όδο \- 
το γ ια ιρ ό ς— ’Α γκαλιάζουνται καί <] ιλ ιούνιο ι. Ή  
σύζυγος τούς πιάνει, άγριέβει, κάνει σκηνές, άλλά 
μαθα ίνει έξαφνα πώ ς είνα ι ή ά ντρ α 'έρ φ η  της 
’Αγλαΐα καί ησυχάζει.

‘Η  απάτη δμω ς τής ζουλιάρας συζύγου δέ βαστα 
πολύ. "Ε ρχεται ή άληΟινή ’Αγλαΐα, τή συλλαμ
βάνει επίσης νά φ ιλ ιέτα ι μέ τόν άντρα της καί νά 
α γκαλ ιάζετα ι, τήν υποδέχεται σχεδόν γ ιά  άντρα- 
δέρφη της κ α ί . . . —ΰα ύμ α  θ α υ μ ά τω ν—ϋεραπεύετα ι 
ilr.b τήν άρριόστια τής ζούλιας ριζικά , τόσο πού 
συχνά δμοια  πειράματα  τού συζύγου της δέν τής 
κάνουν έντύπωση. Ά ν  κρίνη κανείς άπύ τήν ύπό- 
θεση. « Ή  πολυγαμία» είνα ι έργο πολύ κάτω  άπό 
τό μρτριο.

ΤΑ «Ιΐαναθήναια» τή ς 1ης ’Ιουνίου μεταφράζουν 
τούς τελευταίους στίχους ένός ποιήματος τοϋ κ. 
J .  Galzy « Ό  θάνα τος τού ποιητή» πού δημοσιεύ
τηκε στό Mercure de France καί εΐνα ι πρόλογος γιά  
τήν  «’Ιφ ιγένεια» . Α φ ιερ ώ νετα ι στό μακαρίτη Ζάν 
Μ ωρεάς. Τ όν ξανατυπώ νουμε :

Ή  ν ύ μ φ η
Τ ό φ ώ ς φ α ίνετα ι ν ’ άδυνατίζη. Έ π ά ν ω  στή λ ί

μνη θάλεγε κανείς πώ ς μιά  άνέγγιχτη καταχνιά 
κατεβαίνει.

Φ ι λ  ο χ  τ  ή τ  η ς
Α λ λ ο ίμ ο ν ο ! δλα τελείωσαν.

Ό  Φ α ϋ  ν ο ς
Μ ιά φω νή σωπαίνει.

Ι φ ι γ έ ν ε ι α

Κ αθένας θ ά  νομίση αύριο τόν εαυτό του π ιό  
έρημο, γ ιατ ί κανείς δέ θ ά  πή  π ιά :  οί Θ εοί ζοΰν 
ά κ ό μ η !

’ Ι φ ι γ έ ν ε ι α
Τ ό φ ώ ς σ βή νει!

Φ ι λ ο χ τ ή τ η ς

Ό  Ζάν Μ ωρεάς ά π έθ α ν* !

Τ Ο  Ε κ δ ο τ ικ ό  κατάστημα τοΰ Φέξη αγόρασε άπό 
τούς κληρονόμους τοΰ μεγάλου διηγηματογράφου 
Α. Π απαδιαμάντη  ολόκληρο τό έργο του καί θά  
τό έκδώση σέ πολλούς τόμους. ’Ίσ ια  με το>ρα τύ
πω σε στή σειρά τής Λ ογοτεχνικής Β ιβλιοθήκης, σέ 
τρεις τόμους τή «Γυφτοπρύλα» τή «Φόνισσα» καί 
τή  «Νοσταλγό». Σ έ  δυό μήνες τό πολύ Όά είναι 
τυπω μένη σέ κομψούς τόμους δλη ή σειρά τών 
έργω ν τοϋ Π απαδιαμάντη . Μέσα σ’ αύτά ύπάρ- 
χουνε καί μερικά άνέκδοτα.
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Σ Τ Η Ν  ’Αλεξάντρα άρχισε νά βγαίνη καινούριο 
έλλ. περιοδικό μέ δνομα  «’Ανατολή». Δ ιευθυντές 
του είναι ο ί κ. κ. Β. Τ ήνιος καί I. Λάλας.

ΤΟ  Ε κ δ ο τ ικ ό  βιβλιοπω λείο  Β. Μ ένιζου καί Σί-χ; 
τύπωσε μέΟοδους. 'Ο  "Ε λλην  έν  Γ α λλία  καί Ό  
"Ε λλην  έν  ’Α γ γ λ ία ,  πού μπορεί εύκολα ό Ρω μ ιός 
νά μάθη  γαλλικά ί) αγγλικά. Π ουλιούνται σδλα τα  
βιβλιοπιολεία.

Τ Ο Ν  περασμένο μήνα πέθανε ό Λ έων Λιέρξ. ό 
πρ ίγκηπα ς τώ ν Γ άλλω ν πο ιητώ ν καί ένας άπό τούς 
π ιό  μεγάλους παρνασιέν. Σ τή  θέση του γ ιά  π ρ ίγ 
κηπας τώ ν Γάλλω ν πο ιητώ ν διορίστηκε μέ ψ ήφους 
380 ό Π ώ λ  Φ ώρ, μιά  άπό τ ίς  λεπτότερες καί αί- 
σθητικώ τερες ψυχές τοΰ γαλλικού Πανασσού. Ό  
Ραούλ Πονσόν πήρε μόνο 96 ψήφους. Σ τό  φύλλο 
αΰτό δημοσιεύουμε μερικούς στίχους τοΰ Λ έων 
Διέρζ, παρμένους άπό τό περιοδικό ή «Ζωή» ποϋ 
έβγαινε άλλοτε στήν Π όλη.

Σ Τ Η Ν  Π ορτογαλλία  στήθηκε ό άντριάντας τοΰ 
μεγάλου Π ορτογάλλου λογογράφου Κάμοενς. Σέ 
άλλο φύλλο θ ά  δημοσιεύσουμε έργο του.

Σ Τ Η  Γ αλλία  γιορτάστηκαν τά διακόσια χρόνια  
άπό τή γέννηση τοΰ μεγάλου φ ιλοσόφου Ζάν Ζάκ 
Ρουσσο'). Τ ά  γαλλικά περ ιοδ ικά  κάμνουν πολύ λόγο 
γ ιά  τό έργο του καί γ ιά  τή ζω ή  του.

Κ Α ΤΑ  τόν Αύγουστο ή τό Σ επτέμ βρ ιο  θ ά  βγή 
ένας τόμος δ ιηγήμ ατα  μέ τόν τίτλο «Τά νέα καί 
τά  παλιά». Θ ά έχη εκατό σαράντα σχεδόν σελίδες, 
καλοτυπωμένες. Σ υ γγρ α φ έα ; τώ ν δ ιηγημ άτω ν αυ
τώ ν εΐνα ι ό κ. Α. Γ εω ργιάδης. "Ο ποιος θέλε ι νά 
λραφή συδρομητής, μπορεί νά γράψ η στό γραφείο  
τώ ν «Χρονικών»,

Τά δ ιηγήμ ατα  πού θ ά  περ ιλαβαίνει ό τόμος 
α ύτό ; ε ίνα ι: Ή  μ ά ννα  μ ο υ  η  Κ ώ σ τα ιν α . Ή
Κ α λομο ίρα , Σ χ ιέ ς  π ο ϋ  π ερ ν ο ύ ν , Τ δ ρ γ ιχ ό , Μ ας  
χ ω ρ ίζο υν  καί ϊσως κανένα δύο άλλα.

Ο Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ  λογογράφος Γ . Β λαχογιάννης τύ

πω σε καινούριο τόμο μέ τόντίτλο  «Τ’ άρματα». 'Ο  
τόμος «ύτός περ ιέχει πεξά  τραγούδια, πού δημ ο
σιεύτηκαν άλλοτε στό «Νουμά».

Σ Τ Η Ν  ’Α θήνα  πα ίχτηκε άπό τό θ ίασο τή ς δε
σποινίδας Μ αρίκας Κοτοπούλη, τό καινούριο έργο 
τού Δ. Ταγκοπούλου «'Ο άρχισυντάχτης».

Τ Ω ΡΑ  κοντά ό συνεργάτης μας Γ ιώ ργος Φ ιλήν- 
τας θ ά  τυπο'ιστ) έναν τόμο π ο ιήματα  τώ ν μεγαλή- 
τερω ν Ε υρω πα ίω ν καί αρχαίω ν πο ιητώ ν, μεταφρα
σμένων αριστοτεχνικά. ‘Ο τίτλος τοΰ τόμου εΐναι : 
Ξ ένες  αρμονίες σ τή  δ ιχ ή  μ ο υ  λύρα .

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κο Μ. Ε . Σ μ ύρνη—Σ ά ς ευχαριστούμε γ ιά  δσα 
καλά λέτε. ’Ε μ ε ίς  άκόμη δέν είμαστε ευχαριστη
μένοι ούτε γιά  τό έξωτερικό οϋτο γιά  τό εσω τε
ρικό. ’Ε λπ ίζουμε πώ ς θ ά  φτάσουμε σέ π ιό  καλό 
σημείο. ’Αν καί γύρο μας δέ βλέπουμε νά όργά ή 
α ισθητική  ζω ή. Ή  παραγω γή εΐνα ι πολύ μικρή 
καί οί άνθρω πο ι τή ς Σ κέψ ης μετριούνται στά δά
χτυλα.

Κο Γ . Μ ουντανιά—Τό «Προοδευτικό Κέντρο» 
λειτουργεί ταχτικά. Τ ό γράφουμε καί σέ άλλη 
στήλη. ”0  σκοπός είνα ι γλωσσικός, άλλά έχει καί 
κλάδους. Σ έ  άλλο φύλλο θ ά  δημοσιεύσουμε τό  
καταστατικό του καί θ ά  μάθετε τίς λεπτομέρειες 
ποϋ θέλετε. Μ ιά άπό τίς καλήτερες δουλειές πού 
έχει νά κάνη γιά  τήν ώρα, εΐναι ή σύσταση β ιβλιο
θ ή κ η ς καί άναγνωστηρίου, πράματα  δ.λ.δ. πού δέν 
υπάρχουνε στήν πόλη μας δυστυχώς. Ή  β ιβλ ιο 
θήκ η  καί τό άναγνω στήριο τοΰ Φιλ. Συλλόγου δέν 
πρέπει οϋτε καν νά  λογαριάζουνται. Σ τά  χάλια πού 
βρίσκουνται πέστε πώ ς δέν υπάρχουν.

ΑΙ ΛΑΧΕ ΙΟΦΟΡΟ Ι  ΟΜΟΛΟΓΙΑI

Τ Η Σ  Κ Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Σ  Π Ι Σ Τ Ε Λ Σ  Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Α Σ
ΔΑΝΕΙΟΥ 1904

Ε ίνα ι α ί άαφαλέστεραι, α ί καλλίτεραι, αί 
συμφερώ τεραι δλων,

Π ω λο ΰντα ι υ π ό  τ ή ς  Λ α ϊκ ή ς  Ό & ω μ . Π ισ τώ -  
σεω ς. Τ ιμ ή  2  Λ .  Τ ο υρ κ ία ς . Χ ο υ ρ ιέ τ Χ ά ν ,  1 3 —1 5 .

ΥΠ ΕΥ Θ Υ ΝΟΣ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τυπογραφικά καταστήματα 

Π· Λ Γ Γ Η Λ ΙΑ Ο Υ  καί Σ ΙΛΧ
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