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Τό λείψανο τ-ΰ Σιντάγκο Βιάζιο Μίλα ντυ
μένο τέλεια καί τ ϊ πρόσωπο σκεπασμένο μ ί
να πανί βουτηγμένο σένερόξυδο, ήτανε ξαπλω
μένο στή μέση τής κάμαρας, άνάμεσα σέ τέσ
σερα κεριά. Ή  γυναίκα καί ό άδελφός τοΰ 
νεκρού ξαγρυπνοϋσαν στδ πλευρό τής κλίνης.

Ή  Ρόζα Μίλα πρίπει νάταν περίπου είκο- 
σιπέντε χρονών. ’Ηταν γυναίκα ανθηρή μέ 
κάτασπρο δέρμα, κάπως χαμηλό μέτωπο, κα
μαρωτά φρύδια καί μεγάλα καστανά μάτια, 
τών όποιων ή κόρη έστραφτε σάν άχατος. 
Στήν άφθονία τών μαλλιών της χανόταν δλος 
ό λαιμός, οί κρόταφοι καί τά μάτια σχεδόν 
πάντα κάτου άπό Ινα σωρό άνυπόταχτα τζου- 
λούφια.

'Ολόκληρη ή ύπαρξή της μαρτυροΰσε ύγεία 
καί ή νεανική φρεσκάδα τοΟ δέρματός της 
είχε τό άρωμα μοσχάτων φρούτων.

Ό  Έμίδιο Μίλα, ό παπας, πρίπει νάταν 
στήν ίδια ήλικία μ’ έκείνην. Ή ταν λιγνός, 
καί τό πρόσωπό του είχε τό μπρούντζινο χρώ

μα τών άνθρώπων ποΟ ζοΰνε κάτου άπό τόν 
ήλιο τής έξοχής. "Ενα μαλακό κοκκινωπό 
χνοΰδι σκέπαζε τά μάγουλά του. Τά δυνατά 
καί κάτασπρα δόντια του έδιναν στό μειδίαμά 
του μιάν άντρίκια ώμορφιά. Καί τά κιτρινω
πά του μάτια έστραφταν πότε πότε σά δυό 
τσίλικα φλουριά!

Κ’ οί δυό σιωπούσαν. Έ  μιά άφίνοντας νά 
γλυστρα άνάμεσα στά δάχτυλά της ένα για- 
λένιο κομπολόγι, ό άλλος προσηλωμένος στό 
γλύστρημα τοΰ κομπολογιοΰ. Κ ’ οί δυό τους 
έδειχναν τήν άδιαφορ'α, ποΰ συνηθίζει νά 
κρατή άντίκρυ στό μυστήριο του θανάτου 6 
πληθυσμός τών χωριών μας.

Ό  Έμίδιο είπε μ’ ένα μακρύ άναστέναγμα: 
— «Είναι ζέστη άπόψα».
Ή  Ρόζα σήκωσε τά μάτια, τημειο πώς ή

ταν σύμφωνη,
Στό χαμηλό δωμάτιο άλλαζε ό φωτισμός 

κάθε (δρα μέ τό τρεμούλιασμα τών μικρών 
κεριών. Οί σκιές μαζεύονταν πότε σέ μιά γω
νιά, πότε σέναν τοίχο, άλλάζοντες σχήμα καί 
πλάτος. Τά παράθυρα ήταν άνοιχτά, άλλά τά 
παντζούρια κλεισμένα. Ά πό καιρό σέ καιρό 
οί άσπροι άπό μουσελίνα μπερντέδες άναση- 
κώνουνταν σάν άπό μιά άναπνοή. Έπάνω στό
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λευκέ κρεββάτι τό σώμα τοΰ Βιάζιου έμοιαζε 
σά νά κοιμώνταν.

Τά λόγια τοΰ Έμίδιου ξεψύχισαν μές τή 
σιωπή. Ή  γυναίκα έρριψε καί πάλι τό κεφάλι 
στο στήθος καί ξανάρχισε νά γυρνά τό κομ- 
πολόγι. Σταγόνες ΐδρου Ιλαμπαν στό μέτωπό 
της καί ή άναπνοή της έβγαινε βαρυά βαρυά.

"Υστερα άπό μικρή σιωπή ό Έμίδιο ρώ
τησε !

— «Τί ώρα αϋριο θά τόν πάρουν ;»
Απάντησε μέ τό φυσικό τόνο τής φω

νής τη ς :
— «Στίς δέκα».
Καί πάλι σιωπή. Ά πό τούς άγρούς έξω 

ερχόταν διαρκώς ή φωνή τών βατράχων κ’ή 
εύωδία τών λειβαδιών έγέμιζε πότε πότε στά 
δωμάτιο, μέ τό φύσηγμα τοΟ άέρα.

Μές τήν άπόλυτη σιγή άκουσ’ έκείνη ενα 
βαθύ γουργούρισμα νά βγαίνει άπό τό λείψα
νο, μέ μιά έκφραση φρίκης σηκώθηκε άπό 
τήν πολυθρόνα της καί θέλησε νάπομα- 
κρυνθή.

— «Μή φοβάστε, Ρόζα, είναι τά νερά τοΰ 
στομαχιού». Είπε ό κουνιάδος της δίνοντάς 
της τό χέρι, γιά νά τήν ήσυχάση.

Σάν άπό ένστικτο άρπαξε τό χέρι του καί 
τό κράτησε στό δικό της, χωρίς νά ξανακά- 
τση. Άκουε ταραγμένη, γύρισε τό πρόσωπο 
πρός τό άλλο μέρος. Τό γουργούρισμα στήν 
κοιλιά τοΟ νεκρού έγίνονταν δυνατότερο καί 
φαινόταν σάν νάθελε νάναιβή στό στόμα.

— Δέν είναι τίποτα, Ρόζα, ήσυχάστε, πρό- 
σθεσε ό κουνιάδος καί τής έδειξε νά καθήση 
σένα προικοσέντουκο,σκεπασμένο άπό ένα μα
κρύ μαξιλάρι κεντημένο μέ λουλούδια.

Έκάθησε πλάϊ του κρατώντας μές τήν τα
ραχή της πάντα τό χέρι του. Έπειδή τό σεν
τούκι δέν ήταν πολύ μεγάλο, οί άγκώνες τους 
άγγιζαν.

Ή  σιωπή ξαναγύρισε. Έ ξω  άπό μακρυά 
έφθανε το άσμα τών θεριστών.

«θερίζουνε τή νύχτα μέ τό φεγγαράκι», 
είπε ή γυναίκα, ή όποία ζητούσε μέ τήν όμι- 
λία νά πνίξη τό φόβο καί τήν κούρασή της.

Ό  Έμίδιο δέν είπε τίποτα. Ή  γυναίκα 
τράβηξε τό χέρι της άπό το δικό του, γιατί τό 
άγγιγμά του άρχιζε νά τής φέρνη ένα αό
ριστο συναίσθημα άνησυχίας.

Καί οί δυό τους ήταν κυριευμένοι άπό τήν 
ίδια ιδέα ποΰ τούς είχε έξαφνα πλημμυρίση 
τήν ψυχή. Κ ’ οί δυό τους στεκόταν τόρα κά- 
του άπό τή γοητεία τής ίδιας ένθύμησης, τής 
ένθύμησης μιάς αγάπης ποΰ δέν πρόφτασε νά 
ώριμάση, άπό τόν καιρό τών παιδικών τους 
χρόνων.

Έκαθόταν τότε στά σπίτια τοΰ Καλδόρε, 
στόν ήλιοπλημμυρισμένο λόφο, έκεί ποΰ σταυ- 
ρώνουνταν οί τέσσερις δρόμοι. Στό σύνορο έ- 
νό; σιταροχώραφου όψώνουνταν ένα αψηλό 
ντουβάρι, χτισμένο άπό πέτρες καί άσβέστη. 
Στή νότια πλευρά του, κτήμα τών γονέων τής 
Ρόζας, ζοΰσε τότε κάτου άπό τόν ώραΐον ή
λιο μιά όλόκληρη οικογένεια άπό φρουτόδεν
τρα. Τήν άνοιξη άνθιξαν τά δέντρα μέ κοινή 
χαρά, καί οί άργυρές καί χρυσές καί γαλάζιες 
κορυφές τους στεφανώνοντας τόν τοίχο ζω- 
γραφίζουνταν μές τόν ούρανό, ταλαντεύουν- 
ταν σάν νάθελαν νά πετάξουν στόν άέρα κι’ ά- 
φίνανε συγχρόνως ένα νανουριστικό μουρμού- 
ρισμα, σά μέλισσες ποΰ έτοιμάζουν τό μέλι.

Πίσου άπό τά ντουβάρι, πρός τό μέρος τών 
δέντρων, συνήθιζε τότε ή Ρόζα νά τραγουδή.

Ή  καθαρή καί δυνατή φωνή πηδούσε σάν 
συντριβάνι κάτου άπά τά φύλλα.

Κατά τή διάρκεια μιάς άτελείωτης άνάρ- 
ρωσης είχε ό Έμίδιο άκούσει τή μουσική 
αύτήν. 'Ηταν άδύνατος καί πεινασμένος. Γιά 
νά ξεφεύγη τήν αύστηρή δίαιτα τδσκανε κρυ
φά άπό τό σπίτι, κρύβοντας ένα μεγάλο κομ
μάτι ψωμί κάτου άπ’ τά ροΰχά του καί σέρ
νονταν κρυφά κατά μήκος τοΰ νιουβαριοΰ ώς 
που νά φτάση στόν τόπο τής μακαριότητος. 
Τότε κάθουνταν μέ τή ράχη πρός τίς καψερές 
πέτρες καί άρχιζε νά τρώιτ;, Δάγκανε τό ψω
μί καί διάλεγε καί τά μαλακώτερα στάχια 
γιά προσφάι. Κάθε κουκί είχε κέναν κόμπο 
γαλατερού χυμοΰ μέ νωπή γεύση άλευριοΰ. 
Έ  γοητεία τοΰ φαγιοΰ καί ή γοητεία τοΰ
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τραγουδιοΰ, ένώνουνταν σένα άτελείωτο συ
ναίσθημα μακαριότητος. Τόσο πού ή τεμπε
λιά αύτή μές τόν θερμόν άέρα, μέ τις μυρω
διές έ>'.είνες ποΰ τούδιναν σχεδόν τήν τονωτική 
μυρωδιά τοΰ κρασιοΰ κ’ ή γυναικεία φωνή, έ
γιναν γιαύτόν τό φυσικό φάρμακο άναρρώσεως 
ποΰ τού πλημμύριζε τίς φλέβες σάν φυσική 
τροφή.

Έ τ^ι τής Ρόζας τό τραγοΰδι ήταν μιά αι
τία τής άναρρώσεώς του. Καί δταν ή άνάρ- 
ρωση τελείωσε, ή φωνή τής Ρόζας έξακολου- 
θοΰσε νά ένεργή έπάνω στίς αισθήσεις του μέ 
μιά άπέραντη δύναμη γοητείας.

Σέ λίγο, καθώς μεταξύ τών δύο οικογε
νειών είχαν δημιουργηθή στενές σχέσεις, έ- 
γεννήθηκε μές τήν ψυχή τοΰ Έμίδιο σιγά 
σιγά μιά σιωπηλή καί ντροπαλή άγάπη, σάν 
έκείνες ποΰ πολλές φορές λιώνουν ένα νέο 
παιδί.

Τό Σεπτέμβριο, πρίν ό Έμίδιο φύγη γιά τό 
ιεροσπουδαστήριο, οί δύο οικογένειες διοργά- 
νωσαν άναμεταξύ τους κάπιο άπόγεμα μιάν 
έκδρομή, γιά νά πάρουν τό κεντιανό τους στό 
δάσος, κοντά στό ποτάμι.

Ή  μ;'ρα ήταν γλυκειά, καί τά τρία βωδά- 
μαξα πήγαιναν σιγά σιγά άνάμεσα στούς άν- 
θισμένους σχίνους.

Στό δάσος έτοίμασαν τό φαί' έπάνω στά 
χόρτα σένα στρογγυλό ίσιωμα τριγυρισμένο 
άπό γιγάντιες λεΰκες. Τό χαμηλό χόρτο ήταν 
σπαρμένο άπό μικρά μαβιά λουλούδια, πού 
σκόρπιζαν μιά τρυφερή μυρωδιά. Ποΰ καί ποΰ 
έπεφταν μέσα στά δάσος, άνάμεσα άπό τά 
φυλλώματα πλατειές λωρίδες φωτός. Καί κά
του ό ποταμός θαρρείς κείχε πάψει νά τρέχη, 
δπως στεκόταν γαλήνιος σά λίμνη μέ δλοκά- 
θαρη διαύγεια, μέσα στήν όποία κοιμώνταν ά- 
κίνητα τά λουλούδια.

Μετά τό κεντιάτικο σκορπιστήκαν δλοι 
κι’ άλλοι πήγαν κάτου στόν ποταμό, κι’ άλλοι 
έμειναν ξαπλωμένοι έκεΐ.

Ή  Ρόζα κι’ ό Έμίδιο είχαν βρεθή μαζί. 
Έπιάσθηκαν μπράτσο καί άκολούθησαν ένα

μονοπάτι ποΰ προχωροΰσε άνάμεσα στούς 
θάμνους. j

Έκείνη έστηριζόταν έπάνω του, γελούσε, 
ξερίζωνε περνώντας τά φύλία άπό τά λεπτά 
κλωνάρια τους, έδάγκανε τά πικρά τσουνιά

5 2 f '  «! » ν* * S /Κ I -του; κ εγυρι^ε το κεφάλι για vft κυτταζίβ τα 
δεντρόπουλα πούφευγαν τρομαγμένα.

Σέ μιά της κίνηση τής ξέφυγε τό χτενάκι 
της άπό τά κεφάλι, καί τά μαλλιά της χύθη
καν σέ θαυμαστή άφθονία έπάνω στούς 
ώμους.

Ό  Έμίδιο έσκυψε μαζί μέκείνη, γιά νά 
σηκάπη τό χτενάκι. Στά σήκωμα τά κεφάλια 
τους άγγίχτηκαν έλαφρά. Ή  Ρόζα, πιάνοντας 
μέ τά χέρια τά μέτωπο φώναζε μέ γέλια.

— « Ά χ !  άχ!» C
Ό  νέος τήν κύτταξέ, ένιωσε μιάν άνατρι- 

χίλα ώς μέσα στό κόκκαλό του, αίσθάνθηκε 
πώς χλώμιαζε καί φοβήθηκε μήν προδοθή.

Μέ τά νύχια της έλυσε έκείνη άπό έναν 
κορμό ένα ντυλιγμένο κλωνί κισσοΰ, τό έπλε
ξε σβέλτα στίς πλεξοΰδες της καί στερέωσε τό 
άνυπόταχτο στεφάνι στό σβέρκο μέ τά δόντια 
τοΰ χτενιοΰ. Τά πράσινα φύλλα, μερικά μέ 
κοκκινωπή λάμψη, κακοσυγκρατί,μένα ξεπε- 
τοϋσαν άταχτα άπό δώ κέκεΐ. Ρώτησε :

— «Μάρέσετε;»
'Ο Έμίδιο σιωποΰσε. Δέν τούρχονταν κα

μιά απάντηση στά στόμα.
— « Ά χ , δέ σάς άρίσει! Μήπως είστε βου

βός ; Αίσθάνθηκε τήν έπιθυμία νά γονατίση 
μπροστά της. Καί δταν ή Ρόζα γέλασε, ένα 
γέλιο δυσαρεσκείας, ένιωσε νά τού άνεβαί- 
νουν τά δάκρυα στά μάτια άπό τήν άγωνία 
τοΰ νά μήν μπορή νάρθρώση ούτε μιά λέξη.

Εξακολούθησαν τό δρόμο τους. Σένα μέ
ρος, ένα πεσμένο δεντράκι έκλειε τά δρόμο.
Ό  Έμίδιο έσήκωσε μέ τά δυό του χέρια τόν 
κορμό κ’ ή Ρόζα πέρασε κάτου άπό τά όλο- 
πράσινα κλαδιά, ποΰ γιά μιά στιγμή τήν είχαν 
στεφανώσει.

Λίγο παρακάτω βρήκαν μιά βρυσούλα μέ 
δυό τετράγωνες γοΰρνες στίς δυό πλευρές. Τά 
πυκνά δέντρα σχημάτιζαν γύρω άπό παντοΰ
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οπό τή βρύ?η ένα σπήλαιο άπό πράσινο φύλ
λωμα. Έ  σκιά ήταν έδώ βαθειά, σχεδόν υ
γρή. Ή  πράσινη φυλλωσιά καθρεφτιζόταν μέ 
τέλεια διαύγεια στά νερό, πούφθανε ώς τή μέ
ση κάθε γούρνας.

Ή  Ρόζα είπε απλώνοντας τα μπράτσα.
«Πόσο ώμορφα είν’ έδώ !
Κατόπι πήρε μένα κίνημα γεμάτο χάρη 

στή φούχτα της νερό και ήπιε ρουφιά ρου- 
φιά. Οί σταλαγματιές έπεφταν άνάμεσα άπό 
τά δάχτυλά της κα'ι χρύσωναν τήν ποδιά της.

Σάν έσβυσε τή δίψα της, πήρε μέ τά δυό 
της χέρια κι’ άλλο νερό καί τό πρόσφερε μέ 
χάρη στό σύντροφό της.

—  « Ι Ι ι έ ς ;
— «Δέ διψώ», τραύλισε 6 Έμίδιο χωρίς 

πιά νά συγκρατιέται.
Τοΰ πιτσίλισε τό νερό στό πρόσωπο, κά

νοντας μέ τό κάτω χείλος ένα σχεδόν περι
φρονητικό μορφασμό. Κατόπι ξαπλώθηκε μέ 
σα σέ μιά άπό τίς στεγνές γοΰρνες, σάν σέ 
κούνια κρατώντας τά πόδια της έξω άπό τό 
γύρω τής γούρνας καί κουνώντας τα μέ άφέ- 
λεια. Έξαφνα έσηκώθηκε όρθή, καί άτένισε 
τόν Έμίδιο μένα παράξενο βλέμμα.

— «Λοιπόν ; Παμε !*
Πήραν καί πάλι τό δρόμο καί γύρισαν σιω

πηλοί πάντα πίσω στή συντροφιά. Τά κοτσύ- 
φια σφύριζαν έπάνω άπό τά κεφάλια τους. 
’Αχτίδες φωτός, πέφτοντας όριζόντια οιασταυ- 
ρώνουνταν μέ τά βήματά τους. Ή  ευωδία 
τοΰ δάσους έγινε δυνατώτερη τριγύρω τους.

"Γστερ’ άπό λίγες μέρες ό Έμίδιο έφυγε.
"Γστερ’ άπό λίγους μήνες ό άδελφός τοΰ 

Έμίδιο έπαιρνε τή Ρόζα γυναίκα.
Στά πρώτα χρόνια τοΰ ιεροσπουδαστηρίου 

ό ιεροσπουδαστής έσυλλογίσθηκε πολλές φο
ρές τή νέα του νύφη. Στό σχολείο ένω οί πα
πάδες έξηγοΰ^αν τήν ίερά ίστορ’α, έκεΐνος ό- 
νειρεύουνταν έκείνην. Στό σπουδαστήριο, ένώ 
οί γείτονες του, σκεπασμένοι άπό τις άνοιχτές 
έδρες, έφκιαναν άνάμεσο τους κάτου άπό τά 
θρανία βρωμιές, έκεΐνος έκρατοΰσε τό πρόσω
πό του κρυμμένο στά χέρια του καί παραδί

νονταν σέ άκόλαστες φαντασίες. Στήν έκκλη- 
σία, ένώ άντηχοΰσαν οί ) ειτανεΐες τής Πανα
γιάς, κέλεγαν γιά τό «μυστικό ρόδο», έκεινοΰ 
οί σκέψες πλανιόντανε πολΰ μακρυά. Καί κα
θώς οί συμμαθηταί του τόν είχαν βουτήξει στή 
διαφθορά, ή σκηνή μέσα στό δάσος τοΰ άνα- 
παριστάνονταν κάτου άπό καινούργιο φώς. 
Ί Ι  έννια πώς δέν είχε μαντέψει, πώς δέν είχε 
νιώση νά δράψη έναν καρπό ποΰ τοΰ προσφέ- 
ρουνταν τόν έτυραννοΰσε τότε σέ φοβερό 
βαθμό.

Αύτό ήταν λοιπόν ; "Ωστε ή Ρόζα τόν είχε 
μιά φορά άγαπήσει; Έ τσ ι λοιπόν είχε περά- 
ση άνίδεος μπρος άπό μιά μεγάλη εύτυχία!

Καί ή ίδέα αύτή έγενόταν κάθε μέρα Ισχυ
ρότερη, ένοχλητικώτερη, τρομαχτικώτερη. 
Καί κάθε μέρα τρώγουνταν άπό μιά φοβερή 
τυραννία, ώς ποΰ ή σκέψη αύτή στήν άπέ- 
ραντη μονοτονία τής ιερατικής ζωής τοΰ έγινε 
ένα είδος άνίατης άσθένειας, καί βλέποντας 
πώς ή άρρώστεια του ήταν άνίατη τόν κυ
ρίευσε μιά φοβερή άτολμία, μιά άτέλειωτη 
μελαγχολία.

«Λοιπόν δέν τό είχε καταλάβη».
Στό δωμάτιο έσταζαν τόρα τά κεριά. ’Από 

τις χαραμάδες τών κλεισμένων παντζουριών 
έμπαιναν δυνατώτερα ρεύματα καί φούσκωναν 
τις μπερντέδες.

'Η  Ρόζα, άποκάμνοντας λίγο λίγο άπό τήν 
κούραση, έσφαλοΰσε πότε πότε τά βλέφαρα. 
Κι’ δταν τό κεφάλι της έχτυποΰσε στό στή
θος τάνοιγε καί πάλι βιαστικά.

«Είστε κουρασμένη;» Ρώτησε ό παπάς, 
μέ τρυφερό, γεμάτο άγάπη τόνο.

«Έγώ, δχι,» άπάντησε ή γυναίκα, προσ
παθώντας νά στέκετε όρθια καί νά φαίνεται 
ζωηρή. ’Αλλά στή σιωπή ό ΰπνος τήν κυρίε- 
ψε καί πάλε. Έκρατοΰσε τό κεφάλι της ά- 
κουμπισμένο στόν τοίχο. Τά μαλλιά της τής 
έσκέπαζαν όλόκληρο τό λαιμό, κι’ άπό τό 
μισανοιγμένο στόμα της έβγαινε ή άναπνοή 
της σιγανή καί κανονική. Ή ταν ώμορφη έτσι. 
Καί τίποτά της δέν ήταν τόσο σκανδαλιστικό, 
δσο ή ρυθμική κίνηση τοΰ στήθους, καί τό
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σχήμα τών γονάτων ποΰ ζωγραφίζουνταν κά
του άπό τό έλαφρό ροΰχο. "Ενας έξαφνικός 
άέρας έκαμε νάναστενάξουν τά παραπετά
σματα κέσβυσε τά δυό κεριά πούταν κοντά 
στό παράθυρο.

— «Ά ν τή φιλοΰσα τόρα;» συλλογίσθηκε 
ό Έμίδιο σέ μιά έξαφνική στιγμή άδυναμίας 
ένώ έκύτταζε τήν κοιμισμένη.

Άκόμη άκούονταν τό τραγοΰδι τών θερι
στών μές τή νύχτα τοΰ ’Ιουνίου μέ τήν έπιση- 
μότητα, λειτουργικών ψαλμών. Κι’ άπό μα
κρυά άντηχοΰσαν στό άπειρο οί πολύφωνες 
άπάντησες χωρίς τή συνοδεία κανενός οργά
νου. Τό γεμάτο φεγγάρι ήταν στό ζενίθ καί 
τό άδύνατο φώς τών κεριών δέν μποροΰσε νά 
νικήση τή λάμψη ποΰ αύτό σκορποΰσε στό 
δωμάτιο άνάμεσα άπό τίς χαραμάδες τών 
παντζουριών.

Ό  Έμίδιο γύρισε πρός τό νεκροκρέββατο, 
άφίνοντας τό βλέμμα του νά πλανηθή έπάνω 
στά στεγνά καί σκοτεινά χαραχτηριστικά τοΰ 
λειψάνου καί νά σταματήση άθελα έπάνω σιό 
χέρι, πρισμένο καί κιτρινωπό καί κυρτωμένο, 
ποΰ τό παγωμένο αίμα σχημάτιζε στό έπάνω 
μέρος του ένα είδος μαβιοΰ δυχτιοΰ. Καί γύ
ρισε γλήγορα άπ’ τάλλο μέρος. 'Απαλότατα, 
στήν άναισθησία τού υπνου, έσκυφτε τό κε
φάλι τής Ρόζας, σχηματίζοντας σχεδόν ήμικύ- 
κλιο έπάνω στόν τοίχο, πρός τό μέρος τοΰ 
ταραγμένου παπά. Αύτό τό πέσιμο πρός τά 
κάτω τοΰ ώραίου αύτοΰ γυναικείου κεφαλιοΰ 
έγενότανε σιγά, δλως διόλου σιγά καί άσυναί- 
σθητα. Καί καθώς ή κίνηση αυτή άνησυχοΰσε 
κάπως τόν ϋπνο, έφάνηκε άνάμεσα στά μόλις 
σηκωνόμενα ματοβλέφαρα ένα κομματάκι τής 
κόρης, καί κάθησε πάλι μές τό άσπράδι σάν 
ένα φύλλο ίου μές τό γάλα.

Ό  Έμίδιο έμεινε άκίνητος, στηρίζοντας 
μέ τό μπράτσο του τό βάρος τοΰ κεφαλιοΰ 
της. Κρατοΰσε τήν άναπνοή του, άπό φόβο, 
μήν ξυπνήση τήν κοιμισμένη καί τόν έπιασε 
ένας τρομερός φόβος γιά τά χτυπήματα τής 
καρδιάς του, τών φλεβών του καί τών κροτά
φων του, ποΰ τοΰ φαίνονταν πώς γέμιζαν όλό

κληρο τό δωμάτιο. Μά δσο βαστοΰσε τό βΰθος 
τής Ρόζας, άρχισε νά νιώθτ;, πώς σιγά σιγά 
τόν κυρίευσε μιά άδυναμία, μιά άκατανί
κητη, ηδονική καί γλυκειά έπιθυμία στή θέα 
τοΰ λαιμοΰ αύτοΰ, τοΰ χαραγμένου μέ τις 
σκανδαλιστικώτερες άφροδισιακές γραμμές, 
στή θερμή άναπνοή, ποΰ τίν χάΐδευε καί στό 
άρωμα τών μαλλιών της.

'Ένα καινούργιο φύσηγμα άέρος, πλημμυ
ρισμένο άπό τ’ άρώματα τής νυχτός, έκαμε καί 
τό τρίτο κεράκι νά τρεμουλιάση καί νά σβύση.

Ό  Έμίδιο χωρίς νά σκεφθή πιά, χωρίς 
πιά νά φοβηθή, παραδομέν:ς όλότελα στόν 
πειρασμό, φίλησε τή γυναίκα στό στόμα.

Μέ τό άγγιγμα τινάχθηκ’ έπάνω. Άνοιξε 
τά μάτια κ’ έστάθηκε όρθια, έντελώς ξυπνη
τή, άτενίζοντας τίς σκιές ποΰ πηγαινοέρ- 
χουνταν στόν τοίχο.

— «Πιός έσβυσε τά κεριά ;»
— « Ό  άέρας».
Ά λλο τίποτα δέν ειπώθηκε. Κ ’ οί δυό έ

μειναν δπως πρίν καθισμένοι έπάνω στό προι- 
κοσέντουκο, κοντά κοντά ό ένας στόν άλλον, 
ώστε οί άγκώνες τους νάγγίζουν σέ άγωνιώδη 
αβεβαιότητα, άποφεύγοντας νά ύποβάλουν 
δ,τι έγινε στή συνείδησή τους, ποΰ θά τούς 
καταδίκαζε. Ά θελα  προσήλωσαν καί οί δυό 
τήν προσοχή τους σέ έξωτερικά πράγματα, 
καί έδιναν μιά τεχνητή ένταση στήν προσπά
θεια αύτή τοΰ πνεύματός των, μέ τήν όποία 
συμφωνοΰσε καί ή στάση τους.

Καί σιγά σιγά ένα είδος μέθης τούς κυ- 
ρίεψε.

Τά νυχτερινά τραγούδια διαδέχουνταν τό 
ένα τάλλο καί σκορπίζουνταν σιγά καί άντη
χοΰσαν στόν άέρα, καί χαϊδευτικά προκαλοΰ- 
σαν άπάντηση σέ άπάντηση. Οί άντρίκιες καί 
γυναικείες φωνές έσβυναν σένα έρωτικό ντου- 
έττο. Πότε πότε καμιά φωνή ξεπερνοΰσε δλες 
τις άλλες, κρατώντας μιά μόνο νότα, τήν ό
ποια προσπαθοΰσαν νά φθάσουν τά μπάσα 
σάν κύματα στό τρέξιμο ένός χειμάρρου. Τό
ρα πιά άκουόταν στά διαλείμματα καί στήν 
άρχή κάθε τραγουδιοΰ οί μεταλλικοί ήχοι
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τής κιθάρας καί στά διαλείμματα μεταξύ τοϋ 
ένός καί τοΰ άλλου τραγουδιού τά ρυθμικά 
χτυπήματα τοΰ φραγγελιοΰ στ’ άλώνι.

Κ’ οί δυο άφηγκριώνταν.
Ίσω ς γιατί ά 'λαξε ό άέρας δέν ήταν πιά 

οί ίδιες μυρωδιές. Ίσως νάρχόταν άπό τό λό
φο τοΟ Όρλάνδο τό μεθυστικό άρωμα τών 
πορτοκαλλιών, ισως νάταν τά ρόδα άπό τούς 
κήπους τοϋ Σκάλια ποΰ σκορποΰσαν τάρώ- 
ματά τους, τόσο δυνατά, ώστε νά δίνουν στόν 
άέρα τό χάδι γαμήλιας γλυκύτητας. Ίσως ή 
όγρή εύωδιά τών κρίνων άπό τά εξω τής 
Φάρμα ποΰ τό ρούφημά της ξεκούραζε σά μιά 
ρουφιά νερό.

’Ετσι άκόμη καθόταν οί δυό τους σιωπών
τας στό σεντοΰκι, άκίνητοι, μεθυσμένοι άπό 
τήν ήδονή τής νύχτας. Μπρος τους τρεμού- 
λιαζε καί τό τελευταίο κεράκι, καί ή φλόγα 
του, σκυμμένη πρός τά κάτω,, τδκαμε νά στά- 
ζη σά νερό. Σέ κάθε στιγμή φαινότανε σά νά 
θέλη νά σβύση. Οί δυό τους δέν κινοΰνταν 
διόλου. Μέ δλάνοιχτα καί στηλωμένα μάτια 
κάθουνταν έκεΐ, άτενίζοντας μέ άγωνία τό 
τρεμούλιασμα τοΰ κεριοΟ ποΰ ξεψυχοΰσε. Έ 
ξαφνα τδσβυσε άνεμος μενα φύσημά του. Τήν 
ίδια στιγμή, χωρίς νά φοβοΰνται τά σκοτάδι, 
άλληλοσφίχτηκαν άντρας καί γυναίκα μές τόν 
ίδιο πόθο. "Υστερα άγκαλιάστηκαν, ζήτησαν 
τά στόματά τους, άκράτητοι, τυφλοί, χωρίς 
μιλιά, πνιγμένοι μές σέ φιλιά καί χάδια.

r. η.
 ♦—------------
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Σ Τ Η Ν  flA A N fl ΓΙΟ Φ ΥΡΙ
Έ νιά  μαστόροι έ'χτιναν σ’ ’Άδανα γιοφύρι 
Όλομεριως το Ι'χτιναν, ολονύχτιά χαλοΰσεν 
Καί κάτζαν καί τζακίτσανε(4) καί κάνται 

[καί τζακένται 
Τό τζάκι ο’ τίνα έ'πεσε, στό δόλιο τό Γιαν- 

[νάκη.
■—Γιαννάκη μ’ θεκνεις (*) τήν καλή σ’ εί δέ

[τήν κεφαλή σου.
— Και γώ γιά την Καλένα μου τήν κεφαλή

[μου θέκνω.
-Γιαννάκη μ’ μή μετανοιέσαι, Γιαννάκη μ’

[μή μετανοιέσαι. 
Κουρφας(3) κόρες βρίσκουνται καί κεφαλή 

[δέ βρίσκεται. 
Χαμπαρίτζιν(4) τήν έστειλε μέ τοΰ πουλιοΰ 

[τή γλώσσα.

Ά ργ’ ας λουστή Καλένα μου, άργ’ ας 
[πλυΟη καλή μου,

Ά ρ γ’ ας φέρ’ τό γιώμα μου γιώμα τό με- 
[σημερινό μου.

Καλένα άναγρίσκεται (Γ’) ας τοΰ πουλιοΰ 
[τή γλώσσα.

Ά ψ α  λούστ’, άψά πλύθ’, άψά φέρε τά 
[γιώματα του.

Ά μ α  ιήν ειδε Γιαννάκης, τό δόλιο κού- 
[πα(σ) πέφτει.

— Τ ί κλαΐς, τί κλαΐς, Γ ιαννάκη μου, κέίσαι τόν
[όλιον(7) κούπα 

—Έ κειά σχό μυριοχάλασμα καί δώ στό Ί’ερ-
[ιερένι,

’Έπεσε τό δαχτυλίδι μου, τό πρώτο μ’ αρ
ραβώνα

Και δ π’ κατεβεΤ καί βγάλει το, τό νά τδ- 
[χονμ’ ντάμα(8).

Άνακουμπώθη άψούτζικα(!')καμάρωπεν(10) 
[καί ζώστη.

Σαν τό περδίκι πλουμισμέν’ παίζει καί κα- 
•  [τεβαίνει.

Σά γΰρισεν καί τράνσεν(“ ) άπό κάτωσκο- 
[τιανοΰτον (*2)

Σάν δρτωσεν και τράνσεν άρχισεν και νά 
[λέγη :

—Ώ ς τρόμαξαν τά γόνατα μ’ νά τρέμη τό
[γιοφύρι,

Ώ ς κοντηλοΰν τά δάκρια μ’ ας κοντηλοΰν 
[διαβάτες.

Στέκα, στέκα, Γ  ιαννάκη μου, στέκα σέ πα- 
[ραγγέλω.

Παιδί έχουμε στό νανούδ’ (13) αμέρωτο 
[καί κλαίγει.

— Παιδί αν έν μερώνουντο (14) καί αν κλαίη
[μερώνει

Χ αήν(15) σε Καλένα μου, χαήν σέ τόσο τά 
[νιάτας.

Συλλογή 
Γ . X .  Δ η μ ο η ο ν λ ο υ .

1) ’Έ ρ ρ ιψ α ν  κλήρο. 2) βάζεις. 3) κρυφά. 4) ε ί
δηση. 5) κρυφακούει. 6) μπρούμυτα. 7) ήλιο. 8) 
αντάμα. 9) ευθύς. 10) έβαλε τά  γιορτιάτικα  της. 11) 
κοίταξε. 12) σκοτείνιαζε. 13) κούνια. 14) τό κά
νουνε νά σωπάση. 15) ’Αλίμονο.
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ΟΤΑΝ °  °  0  °  °
ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ 
ΜΙΑ ΜΕΡΑ °  ο °

’Α πό τό  ανέκδοτο αύτό δράμα  δημοσιέψ αμε στό 
10ο α ρ ιθμό  τοϋ β ' τόμου τώ ν * Χρονικών» μιά  σκη
νή από τήν Γ ’ πράξη. Δημοσιέψαμε μέ λίγα λόγια 
καί τήν υπόθεση δλου τοϋ έργου. Τ ώ ρα  δημοσιεύ
ουμε ολόκληρη τήν  Γ' πράξη, γ ιατ ί βρίσκουμε τό 
θ έμ α  καί τή φ ιλοσοφία  της έπίκαιρη γιά  τήν περ ί
σταση πού περνούμε. Γ  ιά δσους δέν έτυχε νά δ ια βά 
σουνε τήν υπόθεση σημειώ νουμε δύοτρία λόγια  γιά  
νά βρίσκουνται περισσότερο στό δλο νόημα. Τ ό έργο 
παρουσιάζει μ ία  κοινωνία  φ ιλοπόλεμη. *0 Μ αρί
νος, ό μόνος αντιπρόσω πος τής ειρήνης καί τής 
άγάπης πού πρέπει νά  βασιλεύη μέσα σέ δλους τούς 
?αούς τοϋ κόσμου,πού παραξηγοϋνε τό  αληθινό  τους 
συμφέρο καί τήν εύτυχία τους, πολεμά  τίς φ ιλοπό

λ ε μ ε ς  ιδέες καί τον έξαγριω τικό οργασμό. Τ ίποτε 
δμω ς δέν κατορθώ νει, γ ιατ ί ή ψυχή τοΰ δλου εΐναι 
ζυμω μένη μέ τό κακό. Γ ίνετα ι ό πόλεμος καί ο ί ν ι
κητές εΐνα ι τόσο δυστυχισμένοι, δσο καί ο ί ν ικημ έ
νοι. Π αράδειγμα  γ ίνετα ι ή οικογένεια  Β ιστρά, ποί> 
μέσα στή μεγάλη της εύτυχία επαθε σκληρή κατα 
στροφή. Αύτή εΐνα ι ή μ ιά  οψη τοϋ θεμέλιου τοϋ 
έργου, ή άλλη είνα ι ή έξής: Ή  άγάπη δέν είνα ι κά
τι πού αποτείνεται στό κάλλος τοΰ νοΰ καί τή ς δό
ξας, οΰτε στό κάλλος τής ψυχής. ’Α κριβώ ς είνα ι κά
τ ι πού γεννιέται άπό τά  χτηνιόδικα ένστιχτα ,γιά  κά
τι εξω τερικά ώραΐο. Δέ θέλει όμορφη ψυχή κλει
σμένη μέσα σέ σαπισμένο καί άσκημο σώμα. 
Θέλει μ ιά  ψυχή, όποιαδήποτε, πού νά βράζη 
μέσα σένα δσο τό δυνατό πλαστικώ τερο καί 
έλκυστικώτερο κορμί. Τ ό έργο παράδειγμα 
φέρνει τή Νανώ, πού άγάπησε άγαθή , θε ία  
καρδιά  αύτή, τό Δήμο. Κ αί τόν άγάπησε μέ 
τόν άγνιότερο, τό δυνατώτερο έρωτα. “Ο ταν δμω ς 
ό Δήμος γύρισε άπό τόν πόλεμο σακατεμένος, 
ακρω τηριασμένος καί στό πρόσω πο καί στό πόδι, ό 
έρω τας ό άγνός καί δυνατός γίνηκε, χω ρίς νά τό 
Ο έλη αΰτή, πολέμησε μάλιστα μδλη τή δύναμη τής 
ψυχής της γιά  νά  μή γίνη , ύπόφερε, έκλαψε, γίνηκε 
λέμε, άπλή συμπάθεια  φ ίλου πρός φίλο. Κ αί ό έρω 
τας της γεννήθηκε ξανά γ ιά  ένα άλλο, γ ιά  τόν "Αλ
κή μέ τήν γαληνιασμένη τήν ψυχή, τά ώ ραία  όνει
ρα, άλλά καί τό άκέραιο κορμί.

[Σ το  βξοχιχό σπίτι τοΰ Βιστρά. Μια κάμαρα πρό

χειρη. Πόρτες άπό τά δύο πλάγια].

ΣΚΗΝΗ ΠΡ°ΤΗ 

Δ έ σ π ο ιν α  καί Κ α ρ ύ δ η ς .

Δ έ σ π ο ιν α .  (Σκαλίζει). Ποϋ τδβαλες πάλε...
Κ α ρ ύ δ η ς .  (Ξεσκονίζει τ'ΐζ καρέγλες μ ' ενα 

σκονοπάνι). Π ο ιό ;
Δ έ σ π ο ιν α .  Τό φτερό,
Κ α ρ ύ δ η ς .  Θαρρώ πώς είναι πίσω άπό τήν 

πολυθρόνα.
Δ έ σ π ο ιν α .  (Τό παίρνει). Τό φτερό πίσω 

άπό τήν πολυθρόνα ! . . .  Έ κεΐ είναι ή θέση 
του ; Μι ά ακαταστασία πού είναι σ’ αύτό 
τό σπίτι . . .  Τζερεμέ, θαρρείς, πού δουλεύου
νε . . .  πρ ί ν . . .

Καρύδης. Τό ψάρι άπό τό κεφάλι 
βρωμά. . .

Δ έ σ π ο ιν α .  (Κα&αρίζει τονς καθρέφτες και 
τοπο&ετεΐ τά πράματα). Τ ί μωρολογάς ;

Κ α ρ ύ δ η ς .  Δέ μωρολογώ . . .  Νομίζεις πώς 
τό δικό μου μάτι δέ βλέπει; .  . . Βλέπει και 
καλοβλέπει.

Δ έ σ π ο ιν α .  ( ’Έρχεται κοντά τον. ’Ανήσυ
χη). Και τί βλέπει; Μήπως γίνεται τίποτα 
κακό έδώ μέσα . ..

Κ α ρ ύ δ η ς .  Νά σοΰ πώ, νά μέ φλουρώνης 
δέ γίνουμαι στρατιώτης . . . Είμαι εχθρός 
τοΰ στρατιώτη . . . Πονεΐ ή καρδιά τοΰ αν
θρώπου νά βλέπη έ'να παλληκάρι, πού θά Ε

βγαζε άπό τήν πέτρα ζουμί, νά περπατά τώ
ρα μέ τό δεκανίκι και νά έ'χη τά μοΰτρα του 
καταστραμμένα . . . καί νά ει'τανε μόνο αύτό, 
πάλε λίγο θά  εϊτανε, άλλά , . .

Δ έ σ π ο ιν α .  (Άνήσηγη). Άλλά τί ; . . .
Κ α ρ ύ δ η ς .  (Πονηρά). Σοΰ ειπα πώς τό δι

κό μου τό μάτι βλέπει καί βλέπει καλά . . . 
και μάλιστα δταν τά πράματα γίνουνται τό
σο φανερά.

Δ έ σ π ο ιν α .  (Πιό ανήσυχη). Τί θέλεις νά 
πής μ’ αύτό;

Κ α ρ ύ δ η ς .  Θέλω νά πώ . . . μά δέν είναι 
δική μου δουλειά . . .

Δ έ σ π ο ιν α .  Μίλα, μίλα !
Κ α ρ ύ δ η ς .  (Πονηρά). Ό  λεγάμενος . . .  ξέ

ρεις . . .  πού τά χάλασε μέ τη δική του, κα
τάλαβες . . .  τάβαλε τώρα μέ τή μικρή μας . . .
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Δ έ σ π ο ιν α .  (Αυστηρά). Τ ί λές;
Κ α ρ ύ δ η ς .  Ναί, τάβαλε τώρα μέ τή μικρή 

μας τήν κυρά . . .
Δ έ σ π ο ιν α .  (Μ ε -θυμό). Είσαι τιποτέ

νιος . . . είσαι ψεύτης . . ,
Κ α ρ ύ δ η ς .  Κόνταινε τή γλώσσα σου γιατί...
Δ έ σ π ο ιν α .  Καί πώς ξέρεις ;
Κ α ρ ύ δ η ς .  Είδα πολλές φορές ύποπτα ση

μεία . . .  είδα δμως και θετικά πράματα . . , 
Προχτές άκόμη κοντά στό χαβούζι τοΰ κή
που . . . Εΐμουν ξαπλωμένος μέσα στά δέν
τρα και δέ μέ είδαν . . . ό λεγάμενος έλεγε 
κάποια λόγια πού δέν μπόρεσα νά τά νοιώ- 
σω . . . είναι τρελλός . .  . μιλά πάντα παρά
ξενα . . . Έκείνη απαντούσε: Πηγαίνετε, πη
γαίνετε 1 Μ’ αύτό τό πηγαίνετε, τό'λεγε τόσο 
αδύνατα, πού σήμαινε τό έναντίο . . . Θαρ
ρείς, έσύ, πώς δέ νοιώθω εγώ άπ’ αύτά ; . . · 
'Η  γυναίκα ά'μα σοΰ πή, πήγαινε, μή φεύ- 
γής κι’ ά'μα σοΰ πή, έ'λα, φεύγα . . .  ('Εξα
κολουθεί τη δουλειά του). Άλλά τί μάς κόφ
τει τώρα εμάς . .  . Ποϋ θά βάλλουμε τοΰ κύ
ριου τήν πολυθρόνα;

Δ έ σ π ο ιν α .  Βάλτην έκεΐ . . . στό παράθυρο 
κοντά . . . ( Ό  Καρύδης έκτελεΐ. Ή  Δέσποινα 
τόν πιάνει απότομα άπο τό χέρι). Είσαι κα
λός έσύ, έχεις άγαθή καρδιά . . . μή βγάλης 
άπό τό στόμα σου τσιμουδιά . . .

Κ α ρ ύ δ η ς .  Τά λέω μόνο εσένα . . . δέν εΐ
ναι δική μου δουλειά νά φλυαρώ έδώ κ’ 
έκε~ . . . .

Δέσποινα. Είσαι καλός, τό ξέρω . . . (Κοι
τάζει δεξιά κι' αριστερά μην άκονη κανείς). 
Ή  κυρία είναι πολύ δυστυχισμένη . . .  δε μοΰ 
τό είπε κανείς, άλλά τό'ννοιωσα . . . είναι πιό 
δυστυχισμένη κι’ άπ’ τόν κύριο . . . νά είταν 
έδώ τουλάχιστο τά μεγάλα τάφεντικά, ίσως 
θά παρηγοριόταν . . . (Κοιτάζει πάλε δεξιά 
κι' αριστερά). Ξέρεις ή μόνη της συντροφιά 
είμαι έγώ . .  . Τή νύχτα πολλές φορές μέ δια
τάζει καί παίρνω τό στρώμα μου καί κοιμού
μαι στήν κάμαρα της . . . τής μιλώ καί μοΰ 
μιλά, έως δτου τήνε πάρει ό ύπνος , . . Μά 
ποΰ νά τήν πάρτ) 6 ύπνος τής δύστυχης . . ,

Κι’ δταν τήν πάρη, τί ύπνος Θεέ μου . . . 
Βλέπει ό'νειρα και παραμιλεΐ . . . Χτές τή 
νύχτα τήν ακόυσα νά λέγη, θυμούμαι τά λό
για της; Πόθησα τήν καλωσύνη σου, θέλω 
νά κολλήσω τά χείλια μου στά δικά σου καί 
νά μή ξεκολλήσουν ποτέ . . . διψώ . . . Μήν 
παραπονιέσαι, άγαπημένε μου, δέ σ’ έδιωξε 
ή ψυχή μου, σ’ έδιωξε έ'να. οχληρό αΐστημα..

Κ α ρ ύ δ η ς .  Σοϋ είπα πώς βλέπω καλά.
Δέσποινα. Καμμιά φορά πάλε, έκεΐ στά 

καλά καθούμενα τής πιάνουν κάτι πικρά δά
κρυα, πού ραγίζουν τήν καρδιά μου καί χύνε
ται στήν άγκαλιά μου καί μέ φιλεΐ καί μέ 
φιλεΐ λέγοντας : χρυσή μου Δέσποινα, χρυσή 
μου Δέσποινα . . . Στό ερώτημά μου γιατί 
κλαίει, μοϋ άπαντα : Τίποτα, τίποτα !. . . 
(Πιάνει απότομα άπό τό χέρι τόν Καρύόη. 
Σιγά). Κάποιος έρχεται . . . Είναι τό βή- 
μά της . . .

Κ α ρ ύ δ η ς .  Έ γώ  τελείωσα τή δουλειά μου 
καί τοΰ δίνω . . . (Φεύγει. ' / /  Δέσποινα διορ
θώνει άκόμη μερικά πράματα).

SKHNH ΛΕΥΤΕΡΗ 

Δ έ σ π ο ιν α  καί Ν α ν ώ .

Ν α ν ώ . (Μπαίνει. Με δυσφορία). Δέν έτε- 
λείωσαν τό λοιπόν αύτά τά συγυρίσματα;

Δ έ σ π ο ιν α .  Τελείωσαν, κυρία.
Ν α ν ώ . (Κάθεται σε μιά πολυθρόνα). Μό

λις κοιμήθηκα λίγο χτές . , . Πώς ζοΰλεψα 
τόν ύπνο σου, τόν άμέριμνο, τόν ατάραχο... 
Νυστάζω τώρα . . .

Δ έ σ π ο ιν α .  Θέλετε τίποτα, κυρία ;
Ν α ν ώ .  Ό χ ι . . . .  Πήγαινε αν δέν έχης άλ

λη δουλειά έδώ.
Δ έ σ π ο ιν α .  Δέν έχω . . . .  [Κάνει νά φύγη 

ή Νανώ σηκώνεται έξαφνα και τη σταματά].
Ν α ν ώ .  Ό χι, μή . φεύγης . . . .  δέν μπορώ 

νά μείνω μόνη . . .  Άκουσε, χρυσή μου Δέ
σποινα . . . .

Δ έ σ π ο ιν α .  Σάς ακούω . . . .
Ν α ν ώ .  Ό χι, ό'χι . . . , δέν έχω τίποτα νά 

πώ . . . .  δέν έ'χω . . . .  [Μικρή σιωπή. ’Απότο
μα], Βλέπεις τίποτα στό πρόσωπό μου ; . .
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Δ έ σ π ο ιν α .  /Μέ άπορία]. ’Ό χ ι . . . .  σάν 
τί θέλετε νά διώ ;

Ν α ν ώ .  Δέ βλέπεις τίποτα, τίποτα . . .  Δέν 
προδίδει τίποτα τό πρόσωπό μου, τά μάτια 
μου, τά χαραχτηριστικά μου ; . . .

Δ έ σ π ο ιν α .  [Α/έ στεναχώρια.] Ό χ ι . . .  τί 
θέ?ετε νά προδίδη . . . .

Ν α ν ώ .  [Μέ δ ισταγμό]. Ή θελα  νά .τώ . . .  
[Με πιό $άρρο?]. ’’Ακουσε . . . .  έσύ ξέρεις 
τόν κόσμο . . .  (Γιά μιά στιγμή δείχνει πάλε 
στεναχώρια, υστέρα απότομα λιγάκι). "Οταν 
αγαπά κανείς έ'να άνθρωπο . . .  ναί, δταν τόν 
άγαπά καί ύστερα χωρίς νά θέλη παύσει νά 
τόν άγαπά . . . .  εΐναι κακό πράγμα;

Δ έ σ π ο ιν α .  Δέν ξέρω . . . άφοΰ χωρίς νά 
τό θέλη . . . .

Ν α ν ώ .  Καί δταν άγαπήση έ'να αλ) ο να 
πάλε χωρίς νά τό θέλη. . .

Δ έ σ π ο ιν α .  (Πάντα με στεναχώρια). Δέν 
μπορώ νά σκεφτώ...

Ν α ν ώ .  Έσύ άν εΐσουνα σέ μιά τέτοια θέ
ση καί δέν άγαποϋσες πιά τόν άντρα σου, 
δπως πρίν κι’ άγαποϋσες έ'να άλλο—  τίθά- 
κανες ; . ,

Δ έ σ π ο ιν α .  (Με σκοπό). Μπορούσα νά 
μήν τόν άγαπώ, μά θά  τόνε σεβούμενα καί 
θά εΐμουν πάντα κοντά του σά νά τόν άγα- 
ποϋσα ... νά κοιτάξω τόν άλλο, δέν πρέπει, 
δέν πρέπει . . .

Ν α ν ώ . (Χαμογελά. Δίνει χαριτωμένο τόνο 
οτή φωνή της). Σωστό, πολύ σωστό . . .  Τ ί 
σοΰ ψάλλω τώρα . . .  Μή μέ συνερίζεσαι χρυ
σή μου . . . πή')αινί . . .  ( 'Η  Δέσποινα φεύγει. 
Συλλογισμένη). Δέν πρέπει, δέν πρέπει ...

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 

Ν α ν ώ ,  διτεοα ’Ά λ κ η ς .

Βαστά μακριά σιωπή. 'I I  Νανώ κάθεται 
στήν πολυθρόνα, άκουμ.τώντας τό κεφάλι στό 
χέρι της. Συλλογίζεται. Κάπου-κάπου χα
σμουριέται. Έ ξαφνα άπάνω στή συλλογή της 
τής πιάνουν τά κλάμματα, κάτι κλάιιματα 
νευρικά. "Υστερα πάλε σιωπή. Τώρα άκουμ- 
πά τό κεφάλι της στό έρειρμα τής πολυθρό

νας. Φαίνεται σά νά μή συλλογέται τίποτα, 
ύστερα λέει σά νά παραμιλή.

Ν α ν ώ .  Δέν τό θέλησα έγώ... έτσι μονάχο 
του ήρθε καί μοΰ ταράζει τήν ψυχή . . .  Ά χ  ! 
άς γινόταν πέτρα ή καρδιά μου νά μήν έν- 
νοιωθα τίποτα . . .  ’Ά ς έφευγε αύτό τό βάρος 
άπό πάνω μου ...

(Μικρά σιγή). Καί δμως γιατί νά φύγη .. 
(Τό πρόοο)πό της παίρνει γελαστό ϋφος). Δέ 
θέλω νά φύγη . . .  Μέ κάνει τόσο εύτυχισμέ- 
νη μερικές στιγμές .;. Σά μ’ έχει παρμένο 
ολόκληρο τό νοΰ, τήν καρδιά, τό είναι μου, 
νοιώθω νά κυλιέμαι σέ μιά άνθισμένη εύτυ- 
χία . . .  σέ μιά μαγική γαλήνη... μά ερχουνται 
ώρες πάλε... (Πάλε σιγή)... Τά λόγια του, τά 
τελευταία του τά λόγια, παντοΰ μέ κυνηγούν, 
παντοΰ μέ ακολουθούν καί γιομίζουν τήν 
καρδιά μου μέ ήδονή. πού ποτέ μου δέν τήν 
έγνώρισα... Τά τελευταία του τά λόγια... (Με 
μικρή χειρονομία). Πικράθηκε . . .  Έ γώ  δέν 
τόν έδιωξα . . .  δέν ήθελα νά τόνε διώξω . . .  
Τό καθήκον, ή τιμή μου . . .  ώ 1 ή τιμή μ ο υ .. 
δέν τήνε λογαριάζω τήν τιμή μου , .. Τ ’ εί
ναι ή τιμή μου ! .. (Σά νά άποτείνεται σε κά
ποιον). Πικράθηκε ή ψυχή σου Έννοιωσες 
τήν πληγή βαθιά στά στήθια . . .  'Η  πληγή 
σου αύτή πόσες άλλες μοΰ δίνει έμένα, πιό 
μεγάλες, πιό β α θ ιέ ς ... (Σιγή. 'Αγκαλιάζει 
ηδονικά τήν πολυθρόνα). Έσύ, εΐσουν εκείνο 
πού ζητοΰσα . . .  άφησε νά πιώ τή δροσιά 
τών χειλιών σου . . .  άφησε νά ξεδιψάσω, νά 
βρώ έκεΐ δτι ζητώ, δτι θέλω . . .  Πονώ . . .  
Είναι βαρύ κανείς νά βρίσκεται στοΰ Ταντά" 
λουτήθέση... (Σιγή. Προσηλώνει άφηρημένα 
τά μάτια της στήν οροφή. "Εξαφνα άπό τό 
άνοιχτό παράθυρο μπαίνει μιά χρυσή πεταλού
δα και πετα). Μιά πεταλούδα . . .  έχει άρά γε 
βάσανα κ’ ή πεταλούδα ;,. Σάν άγαπήση 
υπάρχει Χάιι, πού δέν τήν άφίνει ν’ άπολάψη 
τήν άγάπη της;... Δέ μοΰ /ές ένα λογάκι πε
ταλουδίτσα [ίου, χρυσή μου πεταλουδίτσα . . 
(Σηκώνεται και προσπαθιΐ νά πιάσιj τήν πε
ταλούδα, που ξεφεύγει άπ’ έδώ κι' άπ' έκεΐ). 
Μή φοβάσαι,- χρυσή μου πεταλούδα... θά σ
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χαϊδέψω στά χέρια μου. . . είναι τρυφερά κα'ι 
πονετικά τά χέρια μου . . . δέν κάνουν κακό, 
δέν μπορούνε νά κάνουν κακό . . . (Στέκεται 
και κοιτάζει με προσοχή την πεταλούδα, πον 
πετώνιας άπ έδώ κι' άπ’ εκεί πηγαίνει και 
κάθεται σε μιά ανθοδέσμη με νεοκομμένα 
λουλούδια). Χρυσή μου πεταλούδα, τί ευτυ
χισμένη πού είσαι... Τρέχεις, τρέχεις ότόν αέ
ρα έλεΰτερη καί σάν πεινάσης πά; σένα λου 
λοΰδι, σ’ δποιο λουλούδι έσύ θέλεις και τσιμ
πάς καί παίρνεις τό χυμό του . . .  Κανείς δέν 
έρχεται νά σοΰ πή τίποτα, νά σοΰ παραπο- 
νεθή . . . Τό χρέος σου είναι ν’ απολαβαίνης 
τό λουλούδι πού θέλεις, πού ποθείς. . . (Με 
ορμή). Ά χ !  πεταλουδίτσα μου, γλυκειά μου 
πεταλουδίτσα !. . . (Στέκεται στην ορμητική 
στάση που πήρε, υστέρα τής πιάνουν κλάμμα- 
τα νευρικά. Ξανακάθεται στήν ίδια πολυθρό
να). Κακιά, πεταλούδα, τόν κόσμο τόν έχεις 
μόνο γιά σένα!... (ΙΙάλε σιγή). Κ’ εκείνος δέ 
βλέπει ερημωμένο τόν αγρό του . . .  Μά τόν 
πονώ !... τόν πονώ !. . . "Οσο έγώ κατεβαίνω 
στή συνείδηση μου, τόσο εκείνος υψώνεται... 
μεγαλώνει καί γίνεται ’Ολύμπιος Θεός... Δέν 
πρέπει, δέν πρέπει... Ό χ ι, ποτέ δέ θά  ταρά
ξω τή γαλήνη τής ψυχής του, πού είναι πιό 
λευκή, πιό αγνή άπό τήν ψυχη τής Έστιά- 
δας... (Βυθίζεται οε λογισμούς. Σε λίγο μπαί
νει άπό μιά πλαϊνή πόρτα ό ' Αλκής, δειλός κι’ 
αναποφάσιστος. 'Η  Νανώ κατά πρώτο δεν τόν 
παρατήρησε. Γίνεται μικρός θόρυβος). ΙΙετα- 
λουδίτσα, πετάς πάλε;... (Κοιτάζει τόν "Αλκή. 
Σηκώνεται απότομα). ’Ή ρθατε πάλε ; . . . Δέ 
οάς εΐπα πώς ή παρουσία σας μέ κάνει κακό;

"Αλκής. (Δειλά). Κυρία ! . . .
Νανώ. (Με θυμό). Δέν αιστάνεστε τό 

λοιπόν πώς φέρνετε έδώ μέσα τη συμφορά;
"Αλκής. (Με πίκρα). Τό αϊστάνουμαι. . .  

άλλ’ είναι ή τελευταία φορά πού μέ βλέπε
τε . .  . θά πάρω ακέραια τή συμφορά μαζί 
μου . . .  (Ταραγμένος). Ή ρ θ α  . . . κ’ έγώ δέν 
ξέρω γιατί ήρθα . . .  κάτι μ’ έφερε έδώ, κάτι 
ανίκητο . . .  Μ’ έφερε στή φωτιά . . .  παντοΰ 
είναι φ ω τιά .. . Μοιάζω σάν τήν πεταλούδα,

πού άναφέρατε πρίν . . . δέν εχω θέληση καί 
γυρνώ τριγύρο στή φωτιά . . . γυρνώ, γυρνώ 
καί δέν μπορώ νά μή γυρνώ . . .

Νανώ. (Με προσπάθεια). ’Έπρεπε νά φα- 
νήτε γενναίος !

"Αλκής. Αποφάσισα νά πάω στην επαρ
χία μου, πού τά λουλούδια της είναι μαρα
μένα, πού δέν είναι πιά πράσινη, πού ό ου
ρανός της δέν είναι πιά γαλάζιος, πού είναι
τάφος, χωρίς νάχη τοΰ τάφου τή μαύρη γα
λήνη . . .

Νανώ. (ΙΙον δσο τόν ακούει σνγκινιέται). 
Σωπάστε !

"Αλκής. Δυό λόγια μόνο θά πώ . . . δέν 
μπορώ νά μήν τά πώ . . . Καί ήθελα καί δέν 
ήθελα πρίν νά έκτελέσω τήν απόφαση μου, 
νάρθίο γιά τελευταία φορά έδώ . . Προσπά
θησα νά μήν έρτω . . . τό είχα αποφασίσει, 
ναί, μά δέν ξέρω πώς βρέθηκα κοντά σας . ..  
Κανείς δέ μ’ εμπόδισε τουλάχιστο . . . (Ή  
Νανώ τον κοιτάζει με μεγαλήτερη σνγκίνηση). 
Γίνηκα ερείπιο καί μιά υπέρτατη δύναμη μέ 
οδήγησε . . .  (Ζωηρά). Μά θέλω ή αγνή σας 
ψυχη νά γνωρίζη μια μεγάλη αλήθεια.. . Δέ 
σκέφτηκα ποτέ νά ταράξω τή ζωή σας . . .  δε 
σκέφτηκα ποτέ νά φέρω τη συμφορά στό ά
γιο αύτό σπίτι... Τίποτα δέ ζήτησα, τίποτα... 
Στήν ψυχή μου μπήκε ενας κακός πόθος, ε
νας ανόσιος πόθος χωρίς νά τό θέλω . . . θά 
σβύση μιά μέρα μαζί μέ τό κορμί μου... Δέν 
ξέρω νά πώ τί σκέφτουμαι, δέν είναι πιά γα
λήνη μέσα μου... "Υστερα, άπό μιά ώρα θά 
έχετε τά πάντα ξεχασμένα.. .  Θά βρίσκουμαι 
μακριά, πολύ μακριά άπό τό σπίτι αύτό . . . 
(CH  Νανό) κάθεται στήν πολυθρόνα σάν άπο- 
καμωμένη). Έκεΐ, εκεί στή μοναξιά τής ερη
μικής επαρχίας μου, ό πόνος μόνο εμένα θά 
πληγώνη κ’ έγώ θά κλαίγω τόν πόνο... (Κά
θεται κλαίοντας στήν απέναντι πολυθρόνα).

Νανώ. (Σνντριμμένη άπό τή συγκίνηση 
σηκώνεται απότομα). Μήν κάθεστε έκεΐ . . . 
σηκωθήτε . . . είναι τό κάθισμα τοΰ άντρός 
μου ... καθήστε έδώ, σ’ αύτήν τήν καρέγλα ...

"Αλκής. (Σπαραχτικά). Μοΰ μεγαλώνετε 
τόν πόνο . . ,
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Νανώ. (Ξεχνιέται). Ά ς  μεγαλώση . . .  ή 
άγάπη δέν είναι κακός πόνος . . . (Επίτιμα). 
Άλλά φταίτε, φταίτε . .  .

"Αλκής. Φ ταίω . .  . δέ φταίω έγώ, δέ 
φταίω έγώ γιά δτι γίνεται μέσα μου . . . έγώ 
είμαι 6 αγρός πού δ κακός γεωργός χώνει ά- 
λύπητα τό άροτρό του στά σπλάχνα του καί 
τόν οργώνει . - .

Νανώ. (Αδύνατα). Σωπάστε ! . . . (Κοι
τάζει δεξιά κι αριστερά. ' Υποχωρητικά). Ε 
σείς μόνο τόν έαυτό σας σκέφτεστε ! . . .  (’Αλ
λάζει άμέσως νφος, λύγο απότομα). Άλλά πη
γαίνετε, πηγαίνετε . . .  Ή  άτμόσφαιρα είναι 
βαριά . . . βλέπουν τά αντικείμενα πού μάς 
τριγυρνούνε . . .  μάς βλέπει κ’ ή ψυχή μου . . .  
(Ή  πεταλούδα σηκώνεται άπό τήν ανθοδέσμη 
και πετώντας φεύγει άπ' τό ανοιχτό παράθυ
ρο. 'Η  Νανώ τ ήν παρακολ.ονθεΐ με τό μάτι 
κα'ι λέγει με πόΐ'ο). ”Ω ! ή πεταλουδίτσα πώς 
πετά, πώς τρέχει, τρέχει στόν άέρα έλεύτερη!...

"Αλκής. (Τολμά και τήν ατενίζει κατά 
πρόσωπο. Τήν πλησιάζει λίγο κατ’ ολίγο. Με 
πιό θάρρος). Φεύγω, έσεΐς θά  ζήσετε ευτυχι
σμένη έδώ . . . δλα τριγύρω σας γελούνε . . . 
πάντα μιά αγαπημένη πεταλούδα θά περνά 
άπό τά μάτια σας . . . Ό λ α  τά άγαπάτε μέ 
τήν ίδια δύναμη . . . ένώ έγώ δλα τά πονώ 
κ α ί . . .  Κυρία, σάς άφίνω . . .  είναι οί τελευ
ταίες στιγμές, οί στιγμές αυτές, πού ατενίζω 
τί) φυσιογνο>μία σας, υστέρα άπ’ αυτές τις 
στιγμές θά είστε τό όνειρο πού θά ταράζη 
αιώνια τή ζωή μου . . .

Ν ανώ. (Τοϋ πιάνει απότομα τό χέρι). Μή 
μιλάτε ε ι σ ι . . . Πηγαίνετε, πηγαίνετε . . .  
(Μικρή σιγή. Με κάποιο μέθυ). *0 νοΰς μου... 
ή ψυχή μου θά σάς άκολουθήση έκεΐ μακριά 
στήν επαρχία . . . (Πλησιάζει ό ένας τόν άλλο 
άκόμη περισσότερο. 11·>λν αδύνατα). Ναί, πη
γαίνετε . . . (Σιγά-σιγά πλησιάζουν τά πρόσω
πά τονς άσνναίστητα μέ μεθυστική περιπά 
θεια. Ά ξα φ να  δμως έκεΐ πον ή Νανώ είχε 
ξεχαοτή κα'ι παρασύρονταν άπό τό πάθος της, 
συνέρχεται, τινάζεται άπότομα δυό βήματα 
πρός τά όπίσω, τής πιάνει δυνατό άναφνλλ.ητό 
και φεύγει).

SKHNH Τ€ΤΑΡΤΗ 

"Αλκής  μόνος.
"Αλκής. (Στέκεται στή θέση που τόν άφη

σε ή Νανώ. Σάν απολιθωμένος). Μ’ άγαπά!... 
(Σιγή. Με υπέρτατη χαρά). Μ’ άγαπά ! . . . 
(ΙΙάλ.ε σιγή. Μέ άγαναχτισμό). Καί δμως 
πρέπει νά φύγω άπ’ έδώ . . . δέν είναι δικός 
μου τόπος . . . Νά φύγω χωρίς νά τήν άπο- 
χαιρετήσω . . . (Σιγή). Νά τήν άποχαιρε- 
τήσω . . . δέν μπορώ . . .  δέν έχω τή δύναμη 
νά τήν ατενίσω .. . (Σκέφτεται). Νά τής γρά
ψω... είναι ό καλήτερος τρόπος... ναί, νά τής 
γράψω. (Κάθεται σενα τραπέζι και γράφει).

«Κ υρία  Νανώ,
«Φεύγω άμέσως γιά τήν επαρχία μου. Δέ 

0ά μέ ξαναδιήτε πιά. Πάω νά κλάψω τόν πό
νο μου. Δέ θά ξεχάσω ποτέ τίς τραγικές στιγ
μές, πού μέ κάνανε γιά μιά στιγμή τόν πιό 
εύτυχισμένο άνθρωπο τοΰ κόσμου. Οί στιγμές 
αύτές γράψανε στήν καρδιά μου μέσα πώς μέ 
άγαπήσατε.

«Ποτέ δέ θά σάς λησμονήσω. Πάω νά κλά
ψω τόν πόνο μου.

‘Ά λ κ η ς .»

(Βάζει τό γράμμα σενα φάκελλ.ο και γρά
φει πάλε). Πρός τήν κυρίαν Νανώ . . .  (Σηκώ
νεται). Άλλά πώς νά τής τό δώσω . . . Δέν 
πρέπει νά μάθη κανείς τίποτα . . .  ’Α ! θά  
μοΰ κάνη τή χάρη ή Δέσποινα . . . (Φεύγει).

('Η  σκηνή μνήοκει λίγες στιγμές άδεια. " Υ 
στερα φαίνεται δ Μαρίνος. Βαστά μέ τό χέρι 
τον τό πηγούνι και ψιθυρίζει).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 

Μ αρίνος  μόνος.
Μ αρίνος. "Ολα πρέπει νά τά περιμένη 

κανείς . . . Νά πισιέψης στά λόγια ενός βλά
κα ! . .  . Καί δμως γιατί νά μήν τα πιστέ 
ψης ; . . . (Κοιτάζει δεξιά καί άριστερά). Δέν 
είναι λοιπόν έδώ κανείς ; . . . (Προχωρεί ώσ
που χάνεται άπό τήν απέναντι πόρτα λέγοντας). 
Χρέος μου είναι ν’ άνακαλύψω τήν αλήθεια 
καί νά προλάβω τή συμφορά . . .

(Στάλλο φύλλο τελειώνει).
Ά .  Γ εω ργιά δης .
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m Q J K A  Κ Α Ι  Ξ Ε Ν Α Hi
H id  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

'Ένας άπό τοΰς καλήτερους "Ελληνας διηγη- 
ματογράφους τής Τουρκίας, ό γιατρό; κ. Ά πό- 
στολοςΈξαρχος, είχε τήν καλωσύνη νά γράψη 
δύο τρεις λέξες,σχετικά μέ τό άρθρο γιά τή νεο
ελληνική φιλολογία, στή Σορβώνή, πού δήμο 
σιεύτηκε στόν 26ο αριθμό τών «Χρονικών». 
Τίς δύο τρεις λέξες αύτές τίς δημοσιεύουμε 
παρακάτω, παρατηρώντας στό διαπρεπή λό
γιο τά έξης: Ό  συγγραφέας τοΰ άρθρου για 
τήν έδρα τής νεολλη\ικής φιλολογίας στή 
Σορβώνη, δέν ε’χ ΐ  τήν πρόθεση νά πειράξη 
τόν κ. Περνό, πού τόν έχτιμά γιά τό ώραΤο 
του έργο άπό τούς πρώτους. Άλλά θέλησε νά 
κακίση τούς έφημεριδογρίφους έκείνους, πού 
σίγουρα άπό τόν έαυτό τους έγραψαν πώς ή 'Ε λ 
ληνική Κυβέρνησης σκοπεύει νά άποσύρη τή 
δωρεά της, έάν Σιοριστή μαλλιαρός καθηγη- 
τής στή Σορβώνη και μέ τά λόγια τους αύτά 
εννοούσανε βέβαια τόν κ.Ψυχάρη. Ήθελε νά 
δείξη καί τήν έπιπολαιότητα τους καί σύγκαι
ρα: τΐ πράμα είναι καί τΐ φρονεί ό κ. Περνό 
γιά τό γλωσσικό ζήτημα. Τόν όνόμασε τό λοι
πόν μαθητή τοΰ κ. Ψυχάρη καί μαλλιαρό.. 
Αναγκάστηκε δμως, γιά ν’ άποδείξη και τή 
σημερινήκατάσταση τοΰκ.Περνό,νά πή πώς τώ
ρα τελευταία, δταν βρισκότανε στήν 'Ελλάδα, 
έξαφνα έκανε κάπ'.ιες ύποχωρή τες στήν καθα
ρεύουσα τυπικές. Αύτό βέβαια δέν μποροΰσε 
νά τό κάνη έ'νας πού μελέτησε τόσο βαθιά 
τήν Ελληνική γλώσσα, σχημάτισε γλωσσική 
πεποίθηση καί έγραψε περισπούδαστο πρόλο
γο καί βιβλίο γιά τή γλώσσα τοΰ λαοΰ, πού 
κανένα άγέριτ^ς καθαρεύουσας δέν ταράζει 
τήν αρμονία του. Τδκαμε δ;ιως. Γιατί, ρω- 
τοΰμε; Στό συγγραφέα τοΰ άρθρου τοΰ 26ου 
άριθμοΰ τών «Χρονικών» ήρθε άμέσως ή έξής 
σκέψη γιά άπόκριση: Ό  κ. Περνό πρέπει επι
τέλους νά πάρη μιά θέση νεοελληνικής φιλο- 

λία· Ποΰ άλλοΰ μποροΰσε νά

πάρη τέτοια θέση. Οίθέσες δέν είναι πολλές. 
Ν* πού ιδρύεται μιά. Φρόνιμο λοιπόν θά εΐναι 
νά φανή πώς συμμερίζεται τή γλωσσική γνώ
μη τών επισήμων καί τής πλειονότητας στήν 
Ελλάδα, άφοΰ καί ή Ελλάδα προσφέρνει 
καί δωρεά γιά τήν ί'ορυση τής θέσης αύτής. 
"Ολο καλό θάναι νά/η  μέ τό μέρος του καί 
τήν Ελλάδα.

Αύτά σκέφτηκε ό συγγραφέας τού άρθρου, 
γ ι’ αύτό τόλμησε νά πή πώς ό κ, Περνό 
υποκρίνεται. Μ’ αύτά πού λέμε δέν Ινννο- 
οΰμε πώς ό κ. Περνό δέν είναι κατάλ
ληλος γιά τή νέα έδρα, ούτε τοΰ κηρύτ
τουμε τόν πόλεμο. Άπλούστατα λέμε δτι ξέ
ρουμε γ ΰ  τόν άνθρωπο. Κι’ αύτό γιατί μάς 
έδωσαν άφορμή οί έφημεριδογράφοι τής Α 
θήνας. Έξακολουθοΰμε δμως νά τόν ευγνωμο
νούμε δπως και ό κ. Έξαρχος, γιά τό ώραΐο 
του βιβλίο, τή δημοτική γραμματική, πού έχει 
γράψει.

’Ιδού τί μάς γράφει ό κ. Α. Έξαρχος !

Τ Ο  Ζ Η Τ Η Μ Α  ΜΑΣ ΚΑΙ Ο κ. ΠΕΡΝΟ

Α γ α π η τ έ  μ ο υ  Γ εω ρ γιά δ η ,

Σ ' ενα άρθρο πού είδα στά τελευταία «Χρο
νικά» γιά την εδρα τής Νεοελληνικής Φιλολο
γίας, πον πρόκειται, τάχα, νά ίδρυση ή Έλλην. 
Κυβέρνηση στή Σορβόνη, παρατήρησα με με
γάλη μου λύπη νά φορτόνωνται ατή ράχη τοϋ 
κ. Περνό κάτι κοσμητικά έπίϋετα, πον ένώ 
άδικονν ενα γνήσιο φιλέλληνα, δεν κολα- 
κεύονν καϋόλον και τό συνεργάτη σου, τό σνγ- 
γραφέα τον άρϋρου.

Είναι βέβαια έλεύτερος <> καϋένας νά λέη 
τή γνώμη του, άλλά δεν πρέπει νάχη τόν ε
γωισμό νά νομίζη πώς ή γνώμη του εΐναι 
σώνει και καλά ή άλήϋεια. ’Έ χομε καθήκον 
έπειτα νά μιλούμε προσεχτικώτερα γιά τούς
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ευεργέτες τοΰ ’Έθνους μας, και μάλιστα τής 
σειράς τον κ. Περνό, πού τόσο υλικό πρόσφε- 
ρε ατό μέγαρο τής δημοτικιστικής’ιδέας. Μό 
νον ό πρόλογος τής Γραμματικής του εΐναι 
αρκετός νά μάς πείση νά στεκώμεθα με πε
ρισσότερη ενλάβεια δταν απαντούμε τ όνομα 
τον σνγγραφέα τον.

Παρονσιάζεται δμως κ' εδώ τό λυπηρό ε
κείνο φαινόμενο τό τόσο αννηϋισμένο στό 
Ρωμαίϊκο, δταν μιλ.οΰν γιά μάς οί ξένοι, άν 
τύχη και κολακενη τες ιδέες μας ή γνώμη 
τους, «ορίστε, λέμε, άνυίξτε τ' αυτιά σας ν' α
κούσετε πώς μάς κρίνουν οί σοφοί Εύρω- 
παΐοι. Αυτοί μόνον εΐναι αρμόδιοι > ά ιδυνν τήν 
αλήθεια, επειδή κρίνουν έκ περιωπής». "Αν 
τύχη δμως καί δε συμφωνούν με τές Πέες 
μας, «καλέ, δέ βαρυέσαι! Τί ξεύρονν άπό τά 
ιδιαίτερα μας και τί μπορούν ι·ά πον ν αυτοί 
οί κουτόφραγκοι. Εΐναι άπροοδιόννοοι, εί
ναι ψεΰτες κα'ι υποκριτές». I I  μήπως δεν 
είπαμε προδότη κ' εναν Κρουμπάχερ ;

Λεν ξενρω τί ψευτιές είπε και τί ραδιουρ
γίες έκαμε ό κ. ΙΙερνό. Ξεύρω μόνον νά βε
βαιώσω τό συνεργάτη σου, πώς στή Γαλλία δέ 
μοιάζει νά περνούν οί ραδιουργίες σ' αύτά τά 
ζητήματα, και ό Γάλ.λος υπουργός τής Αημ. 
Έκπαιδεύσεώς ξεύρει καλ,ύτερα άπό τόν κ. 
Άλεξανδρή τής Ελλάδας, ποιός εΐναι υ κα
τάλληλος γιά τήν εδρα τής Σορβόνης, άν τύχη 
και δημιουργηθή ή εδρα αυτή. Στούς διορι
σμούς τών καθηγητών δέ βλέπουν τά χατήρια 
στήν πατρίδα τοϋ πεϋεροϋ τοϋ κ. Ψυχάρη, 
ο ντε καϊ τά άρθρα μας βέβαια, άλλά τά έργα 
τών υποψηφίων.

"Οσο δέ γιά τές μετριόπαθες, πού γράφει ό 
συνεργάτης σου, σκέψες τοΰ κ. Περνό, είμαι 
κ' έγώ οπαδός τής μετριοπάθειας αύτής. Και 
νομίζω πιώς μετριοπαθής πρέπει ν&ναι στό 
σημείο αύτό και έκεΐνος πού ϋά διοριστή 
στήν έ'δρα τής νεοελληνικής φιλολογίας, γιατί 
τότε μόνο ϋά κρίνη άνεπηρέαοια τά νεοελ- 
ληνικά εργα. Δέν πρέπει νά κρατή τά άκρα, 
και μάλιστα τά σκολαστικά εκείνα άκρα, πού 
τόσο έβλαψαν τήν ίδέα, γιατί κοντά στ' άκρα

αύτά εΐναι τό βάραθρο, θά  τά ποΰμε δμως 
οτά «Χρονικά» εκτενέστερα στό ζήτημα αύτό.

Μέ άγάπη, δικός σου 
A . I .  “Ε ξ α ρ χ ο ς .

Η EKflPOMH Τ Ο Υ  Π Ρ ·  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ

Στίς δεκάξητοΰ Σεπτέβρη, τό Προοδευτικό 
Κέντρο έκανε μιά έκδρομή στήν Πρώτη. Δυ 
στυχώς πολλά μέλη δέ λάβανε μέρος στήν 
εκδρομή αύτή, ίσως γιατί ό καιρός είταν ψυ
χρός καί άρχισε καί νά βρέχη. Καί δμως ή 
έκδρομή έπίτυχε. Επικράτησε μεγάλη εύθυ- 
μία, άπαγγελθήκανε ποιήματα καί λόγοι καί 
ό Σύμβουλος Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Μπε
κές, μέ λίγα, άλλ’ ώρα'ια λόγια μίλησε γιά τό 
σκοπό τοΰ Προοδευτικοΰ Κέντρου, καθώς 
καί γιά τό σκοπό τής εκδρομής, πού εϊτανε 
νά συγκεντρώση τά μέλη τοΰ σωματείου δχι 
σέ έδαφος σκέψης καί έργασίας, άλλά σέ έδα
φος εύθυμίας καί χαράς. Τελειόνωντας τό λό
γο του ευχαρίστησε δλους τούς παρευρισκο- 
μένους γιά τήν προθυμία τους νά λάβουνε 
μέρος στήν έκδρομή, καθώς καί τις κυρίες 
καί δεσποινίδες πού είχανε τήν καλωσύνη νά 
στολίσουνε μέ τήν παρουσία τους σάν άνοιξιά- 
τικα άνθη, τήν άνοιξιάτικη σκέψη τών μελών 
τοΰ Προοδευτικού Κέντρου, πού κάτω άπό 
τά πυκνά δέντρα διαχυνότανε μέ ώραία κα
λαμπούρια καί άπαγγελιες.

'Ύστερα άπό τό τραπέζι άκολούθησε χορός 
καί ή εύθυμία βάσταξε ώς τή νύχτα.

€ N Q S  Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο Σ

Ό  άνταποκριτής τής έφημερίδας «Πρόο
δος» στήν Αθήνα σέ μιά άναπόκριση του γρά
φει τά παρακάτω μέ τόν τίτλο Ό  λόγος περί 
κριτικής. «'Ένας άπδ τούς’Αθηναίους λογίους 
καί ποιητάς, ό όποιος έτυχε νά διαβάση τήν 
κριτικήν περί τοΰ Μαρτζώκη είς τά «Χρονι
κά» τής Κων]πόλεως, μέ παρεκάλεσε νά συ
στήσω εις τούς κριτικούς σας, δτι σάν γρά
φουν γιά κάτι τι καλόν εΐναι νά έχουν ύπ’ 
δψει των τέλος πάντων αύτό τό κάτι τι,
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νά τό μελετοΰν δέ πρό παντ'ς καλά διά νά 
μή περιπίπτουν είς τίς γκάφες τοΰ κριτικού 
τών «Χρονικών«! 'Ο κ. κριτικός τών «Χρονι
κών», μέ εΐπεν ό φίλος μου ποιητής, πέφτει 
εξω άμέσως έξ άρχής ισχυριζόμενος δτι ό 
Μαρτζώκης είναι μαθητής τοΟ Σολωμοΰ, ένώ 
δλως τουναντίον εΐναι ό άρνητής του, δτι ή 
φιλοσοφία του είναι ρηχή, ένώ είναι τόοον 
βαθειά, ποΟ δέν τήν έννοισε ό κ. κριτικός.

«Άφοΰ δέ θέλουν νά μελετούν, άς μή γρά
φουν ή τούλάχιστον άς μή βγάζουν τά γρα
ψίματά των έξω άπό τά σύνορα τής φιλοσο
φικής περιφερείας των».

Καί ώ; έπωδό ό άνταποκριτής τής εφημε
ρίδας «Πρόοδος» προσθέτει: «Τ’ άκοΟτε κ. 
Γαρμπή»; Κάτι δλο. πού δέν είχε τό λόγο 
του, άφοΟ ή κριτική γιά τό Μαρτζώκη δέν 
είταν ύπογραμμένη άπό κανένα Γαρμπή. 
Ά λ λ ’ άδιάφορο, άς έρθουμε στήν ούσία καί 
άς πούμε δυό λόγια στό φίλο τού άνταποκρι- 
τή τής «Πρόοδος», τοΰ λογίου καί ποιητή. 
Τόν ευχαριστούμε γιά τή σύσταση πού διαβι
βάζει στούς κριτικούς τής Πόλης, πώς δλδ. 
πρέπει νά γράφουνε γιά κάτι πού νά ξέρουν 
τί είναι αύτό τό κάτι. Ίσ ια  ίσια αύτό κάνουν 
οί κριτικοί τής Πόλης, δσοι έχουνε συνείδηση 
τί θά πή κριτική. Αύτό έπρεπε νά τό πληρο- 
φορηθή ό λόγιος καί ποιητής τούλάχιστο άπό 
τόν κ. άνταποκριτή, γιά νά μήν κάνη περιτ
τές συστάσες. Διϊσχυρίζεται ό λόγιος καί 
ποιητής πώς ό κριτικό; τών «Χρονικών» έ
πεσε σέ γκάφες κρίνοντας τό έργο τού Μαρ
τζώκη. Θαρρούμε πώς δέν έχει καί τόσο δί
κιο ό λόγιος καί ποιητής. 'Ο κριτικός τών 
«Χρονικών», πού έχει μελετήσει πολύ καλά 
τό έργο τοΰ Μαρτζώκη δέν έπεσε σέ καμιά 
γκάφα. Είπε δτι εΐναι πραγματικά τό έργο 
τοΰ ποιητή καί δέν τοΰ έδωσε μεγαλήτερη ά
ξια, γιατί δντας μακριά άπό τό περιβάλλον 
τοΰ Μαρτζώχη καί άπ’ αύτόν τόν ϊδιο, τό 
είδε άμερόληπτα, χωρίς καμιά προσωπική έ- 
πίδραση καί μέ ψυχρό καί ήρεμο μάτι καί ή- 
ρεμη ψυχή.

"Οσον άφορά γιά τά χαραχτηρισμό τής

φιλοσοφίας τοΰ Μαρτζώκη, πού τήν είπε ό 
λόγιος καί ποιητής τοΰ άνταποκριτή τής 
«Πρόοδος» β α ΰειά  ένώ ό κριτικός τών «Χρο
νικών» ρηχή, αύτό δέν μπορεί παρά νά συν- 
τελέση στή διάκριση τής φιλοσοφικής άντί- 
ληψης τοΰ λογίου καί ποιητή καί τοΰ κριτικού 
τών «Χρονικών» καί στό νά βάλη τήν κάθε 
μιά στό έπίπεδο πού τής πρέπει. Είμαστε βέ
βαιοι πώς ή άντίληψη τοΰ λογίου καί ποιητή 
μπορεί νά πάθη μερικές άβαρίες καί νά άπαλ- 
λαχτή έτσι άπό μερικά σκοτεινά σημεία, πού 
τήν αναγκάζουνε νά χάνη τή βαρύτητα της 
καί νά πέφτ/j σέ πολύ κατώτερο έπίπεδο άπό 
τό έπίπεδο τής άντίληψης τοΰ κριτικού τών 
«Χρονικών».

Άκόμα δύο λόγια.
‘Ο κριτικός τών «Χρονικών« είπε πώς ό 

Μαρτζώκης είναι μαθητής τού Σολωμοΰ, ένώ 
6 λόγιος καί ποιητής—καί βαθύς κριτικός— 
λέγει δλους διόλου τό έναντίο, δτι δλδ. είναι 
άρνητής του. Αύτό είναι ένας λόγος πού λέ
γεται, καί γράφεται άπό τον άνταποκριτή 
τής «Πρόοδος». Δέν εΐναι δμως τό πράγμα. 
Τό πολύ πολύ ή άλήθεια μπορεί νά εΐναι ή 
εξής: Ό  Μαρτζώκης εΐναι έμπνευσμένος άπό 
τήν ιταλική τέχνη καί τήν ψυχή πού είχε 
σχέση μέ τήν τέχνη τού Σολωμοΰ, γ ι’ αύτό 
ό κριτικός βρίσκει πολλές φορές όμοιότητα 
τής τέχνης τοΰ Μαρτζώκη μέ τήν τέχνη τοΰ 
Σολωμοΰ. Μιά μητέρα έχει γεννήσει τις δυό 
τέχνες μέ τή διαφορά πώς τά παιδιά έχουνε 
μεγάλη διαφορά όμορφιάς άναμεταξύ τους.

Τελειώνοντας ρωτούμε τόν κ. ανταποκριτή 
τής «Πρόοδος» : Ποιός εΐναι 6 φίλος του, πού 
τόν τιτλοφορεί λόγιο καί π ο ιη τ ή ; Γιατί δέν 
άναφέρει μαζί μέ τήν ίδιότητα^ου καί τά δ- 
νομα του καί τις περγαμηνές του; Ίσως τότε, 
έάν οέν είχανε καμιά βαρύτητα τά λόγια του, 
νά είχε τέτοια τά δνομά του καί οί περγαμη
νές του.

ΕΝΑΣ 4ΓΘΓΟΓΓ4ΦΟΣ

Στόν «Ευαγγελισμό» τό δργανο τοΰ θρη
σκευτικού συλλόγου «Άνόρθωσις» διαβά
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ζουμε ένα άρθρο μέ τόν τίτλο Χρονογραφή
ματα», Το άρθρο αύτά μιλεΐ γιά τόν Καλα
βρυτινά έκείνο χωρικό, πού δέν έννοοΰιε νά 
βάφτιση τά παιδιά του, γιά τό άνακάτωμα στά 
ζήτημα αύτό τής άστυνομίας καί φυσικά καί 
τών εφημερίδων.

'Ο άρθρογράφος τοΰ «Εύαγγελισμοΰ, πα
πάς δίχως άλλο, έπρεπε 'νά κακίση μιά τέ
τοια πράξη τοΰ Καλαβρυτινού, νά τήν κακίση 
γιατί έτσι τά θέλει τό έπάγγελμα του καί 
Ισως καί ή συνείδηση του.

Δικός του λογαριασμός. Τή θρησκεία, βλέ
πετε, τήν καταντήσανε τύπο καί δχι αΐστημα. 
"Εως το σημείο αύτό άφίνουμε τόν άρθρο- 
γράφο νά σκέφτεται καί νά λέη δτι θέλει. 
Δέν μποροΰμε δμως νά μή τοΰβάλουμε τά χα
λινάρια, δταν άφηνιάζη καί δεξιά καί άριστε- 
ρά τραβά κλωτσιές, πού μποροΰνε καί νά βλά
ψουνε κανένα ανίδεο περαστικό. ’Επειδή ό 
Νουμάς σχετικά μέ τό ζήτημα τοΰ Καλα
βρυτινού έγραψε πώς θεωρεί τόν Καλαβρυτινό 
σάν πρώτο σημάδι μιάς νέας έπανάστασης 
τής έπιστήμης καί τής Αλήθειας κατά τής 
δεισιδαιμονίας καί τών νεκρών τύπων καί λό
γων τής έκκλησίας, ό άρθρογράφος, παπάς 
ή κοσμικός,τόν δνομάζει χυδαιόφρονα /-νλχν- 
δαιόφνλλο, πού μέσα στίς στήλες του βρί
σκουν καταφύγιο δλες οί άντεθνικές, άντιθρη- 
σκευτικές καί άντικοινωνικές ιδέες... Οί ιδέες 
τοΰ «Νουμά» σχετικά γιά τό βάφτισμα έχου
νε είπωθή πολλές φορές, ειπώθηκαν καί ιδέες 
καί έναντίον δχι μόνο τοΰ βαφτισμάτου πού 
είναι απλός τύπος, άλλά καί έναντίον αύτοΰ 
τοΰ θεμελίου τής θρησκείας. Καί δμως τούς 
άνθρώπους πού μιλήσανε μαύτόν τόν τρόπο 
έναντίο τής θρησκείας καί έδειξαν πολλά τρω
τά της σημεία ό κ. άρθρογράφος μαζί μέ 
δλον τόν κόσμο δέν τούς όνομάσανε χυοαιό- 
φρονες, άντεθνικούς κτλ. άλλά τούς είπανε 
φιλόσοφους καί μαζί μέ τόν κ. άρθρογράφο 
•—άν εΐναι άνθρωπος πού νοιώθει, τά γραφό
μενα του δέν τό άποδείχτουν—καί δλος ό κό
σμος τούς έχτίμησε. Δέν είναι λοιπόν χυδαίος 
έκεΐνος πού πραγματεύεται τέτοια ζητήματα

είναι δμως χυδαίος ό Νουμάς, γιατί γράφει 
σ> ή δημοτική γλώ.τσα, πού ένώ τή μιλεΐ ό 
κ. άρθρογράφος καί όλόκληρο τό έθνος, τή 
θεωρεί χυδαία καί άντεθνική. Αύτός εΐναι ό 
φακός πού άπό μέσα του βλέπει τίς ιδέες ό 
κ. άρθρογράφος καί6 κοσμάκης, πού έχει τίς 
Ιδιες ιδέες μέ τόν κ. άρθρογράφο. Κατά τόν 
άρθρογράφο μία άλήθεια μπορεί νά γίνη ψευ
τιά σά γράφεται στή δημοτική, μιά δμορφιά 
χυδαιότητα καί μιά ψευτιά άλήθεια σά γρά
φεται στήν καθαρεύουσα του. Αύτό τό πι
στεύουμε καί δέν μποροΰμε νά μήν τά πιστεύ
ουμε άφοΰ βλέπουμε σέ τόσο βάρδος καί μά
κρος τήν ψευτιά χυμένη μέσα στήν ψυχή μας, 
τήν ψευτιά καί τήν υποκρισία. Ή  καθαρεύου
σα είναι ή σημαία τής ψευτιάς καί τής υπο
κρισίας. Έ  καθαρεύουσα ή έπίσημη γλώσσα 
τού έθνους καί τής έκκλησίας.

’Έ φ τ α σ ε  άπό τή  Μ ερσίνα στήν Π όλη μας καί 
πήγε στήν ιδια ίτερη του πατρίδα  Ά ρ τά κ η , ό γνω 
στός γλωσσολόγος καί πο ιη τής κ. Μένος Φιλήντας. 
Ό  κ. Μ. Φ ιλήντας θάρχίση  νά δημοσιεύω υστέρα 
ύπό λίγον καιρό στά «Χρονικά» περισπούδαστα 
γλωσσολογικά ΛρΟρα, πού θ ά  κάνουν αΐστηση 
στούς γλωσσολογικούς κύκλους. Θ ά ίιορΰοιση 
πολλά λ ά θ ια  τοϋ κ. Γ . Χ ατζή δάκη καί άλλων πού 
καταγίνανε στή γλωσσολογία.

Σ το ν  τελευταίο «Νουμα.» ό κ. Ν. Καστρινός δη
μοσιεύει ένα δμορφο ά ρθρο  γ ιά  τό δασκαλικό συ
νέδριο. Συστήνει στούς δασκάλους νά  οργανω 
θούνε καί επ ιβληθούνε μέ τή ν  δύναμη τους καί 
τήν  έργασία τους στήν κοινωνία. Λέει κα ί πώ ς χά- 
ρηκε σάν ειδε πέντ- εξη δ ικο ί μας νά δείξουνε τό 
ση ζω ή καί τόσο θάρρος. Μ πορούμε νά  βεβαιώ 
σουμε τόν κ. Καστρινό πώ ς οί δ ικοί μας—οί δη
μοτικιστές δλδ.—δέν είταν π έντ’ έξη, άλλ’ οί περ ισ 
σότεροι άπό τούς διακόσιους δασκάλους, πού βρε
θήκανε στό συνέδριο .Έ ξόν άν ό κ.Κ αστρινός έννοεΐ 
μέ τή φράση δ ικ ο ύ ς  μας, τούς οπαδούς τοΰ σοσια
λισμού.

Φίλος λόγιος, πού παρευρέθηκε σ ιή  μ.ουσικο(( ι- 
λολογική ή μερίδα γιά  τούς σεισμοπαθούς,πού γίνη-
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κε στή Γαλλική "Ενωση τήν Κυριακή 23 τοϋ Σε- 
πτέβρη μας έστειλε τήν παρακάτω  σημείωση:

“Τ ή ν  Κυριακή 23 τοϋ Σεπτέβρη ό δασκαλικός 
γυμναστικός σύλλογος τοϋ Φαναριού, έδωσε μιά  
φ ιλολογικομουσική ή μερίδα  στή Γαλλική "Ενωση 
γ ιά  τους σεισμοπαθούς. ’Α παγγελθήκανε π ο ιή μ α τα  
τοϋ μακαρίτη Δ. Κόκκου, στίχοι άπύ τά  «ΠαναΟή- 
ναια» καί τοϋ «Τ ζιώ τικου Ρ ιβα ίσ ιοΰ» . ‘Η  ημερ ίδα  
επέτυχε λαμπρά  καί θ ά  έ.τετύχαινε άκόμα  καλήτε
ρα άν δέν είχε τήν κακή σκέψη ύ κ. Χρ. Λελήγκια- 
ούρης νά τή ν  ά σ χ η μ ίο η  κάπω ς απαγγέλλοντας τό 
γνω στύ αριστούργημα « Ό  πραματευτής» τοΰ I. 
Γ ρυπάρη, ένύς άπύ τούς μεγαλήτερους μ α ; π ο ιη 
τές.

Ά π ό  τύ άλλο φύλλο Οάρχίσουμε νά  ξαν>«υπώ- 
νουμε, ΰταν μάς τύ έπ ιτρέπη ό χώρος, έργα διαλεχ
τά  τής Έ λ λ . φιλολογ.'ας τού περασμένου αιώνα. 
Αύτό τύ κάνουμε πρύς χάρη τώ ν νέων, πού δέ βρή
καν τήν περίσταση νά τά  μελετήσουνε.

Π α ρ α κ α λο ΰ μ ε  δσους μάς στέλνουνε γρά μμ ατα  ή 
περιοδικά  να προσέξουνε στή διεύθυση μας, πού 
σημειώ νεται στήν πρώ τη σελίδα τού φύλλου.

Τ υ π ώ θ η κ ε  στήν ’Α θήνα  καί κυκλοφορεί τύ σο- 
σ ιαλιστικύ έργο τού Wilhelm Liebknecht, Τά  κατά  
κ α ί τά  υ π έ ρ  το ν  σοσιαλισμοί), μεταφρασμένο στή 
δημοτική άπύ τύν κ. Ν. Γ ιαννιό .

Σ τ ις  21 τού Σεπτέβρη ή «’Ακρόπολις» δημ ο
σιεύει συνέντευξη τοΰ συντάχτη της κ. Στ. Σταμα- 
τίου μέ τήν  Α. Θ. Π αναγιότητα  Ιω α κ ε ίμ  τόν Γ '. 
γ ιά  ττολ)ά  εθν ικά  μα» ζητήματα, κ αθώ ς καί γιά  τή 
δημοτική γλώσσα. Ό  σεπτός εθνάρχης μέ πολλή 
ζέση καί σ υμ πάθεια  εκφράζετα ι γ ιά  τή γλώσσα τού 
λαού καί γ ιά  τή νεοελληνική φιλολογία, πού, καθώ ς 
λέγει, έκανε μεγάλη πρόοδο. ’Αρέσει τή γλώσσα 
τού Κ. Π αλαμά  καί θ α υ μ ά ζει τά  πο ιήματα  του. 
Ε π ίσ η ς  δ ιαβάζει καί αρέσει τόν Κ αρκαβί cau, τόν 
ΙΙαπαδι.χμάντη καί ονομάζει τή γλώσσα τοΰ συ\ερ- 
γάτη μας Χρ. Χ ρηστοβασίλη ωραία. Σ τή  συνέντευ
ξη αύτή κηρύχνεται άπερίφραστα οπαδός τής δη 
μοτικής γλώσσας, άλλά κι/τηγορει τύν Π άλλη, πού 
μετάφρασε τό Ευαγγέλιο σέ μιά  γλώσσα ε ιδ ε χ θ ή .  
Ή  Α. β .  Π αναγιότητα  τονίζει ότι ή γλώσσα τοϋ κ. 
Πάλλη δέν είνα ι ελληνική καί ότι δέν πρέπει ν ’ ά- 
νακατιόνουνται στό γλωσσικό ζή τημ α  άνθρω πο ι 
πού δέν ξέρουν τή δημοτική μας, γ ιατ ί μόνο βλάβη 
φέρνουνε. Σ τό  άλλο φύλλο Οά δημοσιέψουμε ολό
κληρο τύ σχετικύ μέρος τής συνέντευξης καί Οά 
ποΰμε τή γνο>μη μας σέ μερικά σημεία, πού νο μ ί
ζουμε πώ ς σφάλλει ή Α. 0 .  Π αναγιότητα . Ε π ίσ η ς  
Οά δημοσιεύσουμε καί μιά επιστολή τής Α. Θ. ΓΙ. 
σταλμένη πρύς τύν κ. Χρ. Χρηστοβασίλη, πού σ’

αύτή ό Ε θ ν ά ρ χ η ς  μας λέγει τή γνώ μη του γ ιά  τύ 
γλωσσικύ ζήτημ α .

Ό  κ. Σπανδω νής, πού έπισκέφτηκε πρ ίν  δυύ

7 τρεις εβδομάδες τήν πόλη μας, γράφει στούς «Και
ρούς» τή ς ’Α θήνας γ ιά  τούς λογογράφους τή ς π ό 
λης καί γ ιά  τά  περιοδικά  πού βγαίνουνε. Δυστυχώς 
δέν έχουμε πρόχειρο τό φύλλο τώ ν «Καιρών» γιά  
νά ποΰμε τύ περιεχόμενο τοΰ χρονογραφημάτου 
τού κ. Σπανδω νή π ιό  πλατιά.

 ♦-----------------

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κ ο  A .  Α .  Σ τα υρ ο δ ρ ό μ ι. — ’Α πό τήν Αη Λύ-

γούστου ά ρχίζει ή καινούρια σας συνδρομή. Έ κ ε ίν ο  

πού μάς στείλατε τό βρίσκουμε ακατάλληλο.

Δ ϊ ΐ Λ ι Ω Σ Ι Σ
’Ε π ε ιδ ή  ή κ α τά σ τα σ η  είνα ι α νώ μα λη  τά  «Χ ρ ο 

ν ικ ά » ά ντ ί νά  β γο νν ε  τή ν  1η ’Ο κ τώ βρ ιο ν , β γα ί-  
νο ννε σ τ ις  15 .

Γ. Ε Γ Γ Λ Ε Ζ Α Κ Η Σ . Ό δοντο ϊατρός. Κ ούλουθρου 
Χάν, 3. ’Α ντίκρυ στόν "Αγιο Κωνσταντίνο.

Α. Μ ΙΣ ΙΡ Λ Ο Γ Λ Ο Υ , γιατρός, επιμελητής τής 
χειρουργικής τώ ν Ε θ ν ικ ώ ν  Νοσοκομείων. ΛιεύΟυ- 
ση : Γαλατά, φαρμακείο  ΝικοπύΟη.

ΓΡΑΜ Μ Α ΤΑ. Π εριοδικό λογοτεχνικό. Συνδρ. 
φρ. 10. Ά λεξά ντρα  Β Ρ . 1 ΐ4 6 . Α ίγυπτος.

Ν Ε Ο Τ Η Σ . Π εριοδικό λογοτεχνικό. Συνδρ, μετζ. 
2 γ ιά  τύ  εξω τερικό φρ. 10. Ό δ ύ ς  Γαλάζιο  30, 

Σμύρνη.

Δ Ε Λ Τ ΙΟ  Ε Κ Π . ΟΜ ΙΛΟ Υ. Π αιδαγω γικά π ερ ιο 
δικό. Συνδρ. 10. δρ. 'Ο δός Λέκα 4 ’Α θήνα.
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