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ΛΕΝΙΚΩ

I

Τδ Λένικω κι άπδ πρίν τδχε φαίνεται τδ φυσικό v i 
καμαρώνει, γιατί καί σάν άπόγεινε νύ-οη, πάλι καμαρωμένη 
διάβαινε, °ιϊ; άλλαμένη γιά τήν έκκλησιά ήταν, θές άνάλ 
λα γη. Κι άν πήγα'.νε στίς 4λιές ή στά ρ*δ'κΐα ή γιά νά μετα- 
δέσει τά ζά της, μέ τδ καλάθι περαστό στδ βραχιόνι της, μέ 
τά χέρια δεμένα πάνου στήν κοιλιά, γυρίζοντας μέ μιαν άμα- 
σκάλη κλαδιά, δλο τδ ϊδι^.

Πάνω στδ άσπρο κεφάλι της, πού χρύσιζε άκόμα ποΟ καί 
ποΟ, ϊπεφτε £να άσπρο τουλπάνι, πού τριγύριζε τδ κα
θαρό, άφράτο πρόσωπό της μέ τδ σφιχτοκλεισμένο στόμα 
της. Πήγαινε μέ μικρά, λαφριά βήματα πάντα της μέ τδ μι
κρό της κορμί ίσιο, τδ κεφάλι λίγο ψηλά καί τά καστανά, 
μεγάλα μάτια της πάντα χαμηλωμένα. ’ Εκείνα τά μάτια πού 
σέ κοιτάζαμε ίλάνοιχτα τόσο ήιιερα, τόσο καλά, δέν έγελού- 
σανε συχνά. Καί σάν καμμιά φορά γελούσανε, τδ γέλιο πέρ
ναγε σάν ένα χρυσδ βέλος πάνω άπδ τΙς ν.όρες τους.

Ήταν άπό τΙς άρχόντισσες τοΰ χωριού καί τδ σπίτι της, 
καταμεσίς στδ χωριό, ήτανε άψηλό, δίπατο κι άπλόχωρο.

Κάτω άπδ τδ σπίτι είχε μαγαζί καλδ καί μές στήν αύλή 
φούρνο, πού φούρνιζε δποιος ήθελε, πλερωτικά.

Τδ Λένικω, άτεκνο καθώς ήταν, δούλευε, δούλευε άνεμ- 
πόδιστα κι άπαυτα γιά τδ σπίτι, γιά τδ μαγαζί, γιά τά πρά
ματα. Κατέβαινε τή σκάλα γιά νά δώσει είκοσι λεφτά πι
πέρι, δυδ κεριά, έκατδ δράμια ρύζι καί πάλι άνέβαινε γιά νά 
πιάσει τδ μπάλωμά τηο, νά κλείσει τή φτέρνα τής κάλτσας 
της, νά καθαρίσει κριθάρι κειδά κοντά στό τζάκι, ά/ακαθι- 
σμένη πάνω στά πόδια της, χαμένη μέσα στ’ άπλόχωρο, σου- 
φρωτό φουστάνι της.

Ή φωτιά άναβε στό τζάκι καί σπίθιζε. Στδ μαγκάλι σ ι
γόβραζε λίγο κρεατάκι κι αύτή ίραβε ή Ιπλεκε κειδά μέ χα
μηλωμένα τά μεγάλα της ωραία μάτια γιά ώρα πολλή, τόσο 
πού θαρρούσες πώς ξεχνούσε 8τι βρίσχουνταν κι ίλλος στήν
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κάμαρ*. Κ ’ Ιλβγες τότε πώς τό Λίνχκω δέν έκανε άλλο κείνη 
τήν ώρα, παρά να διπλώνει τήν καρδιά της αργά, ήσυχα καί 
νοικοκυρεμένα, μέ τάξη καί μέ φρόνηση, έτσι δπως διπλώ
νουν οί καλές νοικοκυρές ένα μπόγο γεμάτο άκριβοδουλεμένα 
μεταξωτά.

Συχνά έστελνε κ*ί μοΟ μήναγε, ά δέ μ! έβλεπε μονάχη 
τη ς  νά μοΟ τό πεί. «“Αντί, πάρι τή δ’λιά σ’ , γή κανέ χαρτί 
κ’ Ιλα». Καί γώ πήγαινα, δσο ήτανε χειμώνας κ’ οί βροχές 
τρακαλίζανε χαρούμενα στό πλακόστρωτο τοΟ δρόμου κ’ οί 
•οριάδες φυσούσανε παληκαρίσια, κάνοντας τά πουλάκια νά 
σφίγγουνται τδνα μέ τάλλο μέσ’ στό μεγάλο κυπαρίσσι τ ή ς  
αύλής' καί τούς χωριάτες νά χουχουλίζουν τά ξεραδιασμένα 
χέρια τους. Πήγαινα τό χειμώνα, γιατί τό σπίτι δέν ήτανε 
καθόλου καλοκαιρινό καί τό Λένικω, σάν κβλοκαίριαινε, 
βρισκούτανε δλοένα στά χτήματα, δξω.

Καθόμουνα παραμάγκαλα άντίκρυ της κ ’ ϊπλεκα ή κεν
τούσα, παράδγαινα μαζί της στή ρόκα, σωπαίνοντας καί γώ 
σάν καί κείνη, μέ τά μάτια χαμηλωμένα στή δουλιά, Ακού
οντας ώς μέσα στήν καρδιά μου τόν πάταγο τής βροχής, τά 
σφυριχτά τών άνέμων, τό τρίξιμο καί τό βού'ίσμα τή; φωτιΛς. 
ΙΙοΟ καί ποΟ κανεν’ άποκαΐδι γκρεμίζοντας θορυβοϋσε· σηκώ
ναμε τότε κ ’ οί δυό τά μάτια κατά τό τζάκι καί πάλι τά γυ
ρίζαμε στή δουλιά μας.

Τίς σκόλες έπερνα «κανέ χαρτί», βιβλίο τάχα, καί τής 
διάβαζα ίστορΓες άπλές κ’ εύκολονόητες, πού νά μιλούνε καλά 
στήν καρδιά. Κείνη άφουγκραζούτανε τή χαμηλή κι άργή 
φωνή μου μέ δλο της τό είναι, μέ τά μεγάλα της χαμηλω
μένα μάτια τριγυρισμένα άπό έννοιες, συμμαζεύοντας τ ’ άπο- 
καϊδάκια μέ τή μασιά, ρίχνοντάς τα ξανά πάνω στίς φλόγες 
πού άναλαμπύριζαν μιά στιγμή πάνω στό πρόσωπό της, μέσα 
στά μάτια της.

Διάλεγα πάντα ιστορίες μικρές, γιά νά μπορώ νά τις τε- 
λιώνω μονομερίς καί νά μήν τήν άφήνω μέ τόν καημό τής 
άπαντοχής. Μέ τις καρδιές καλοπρόσδεχτες στόν πόνο, ζού- 
σαμε μέσα μας τ«ν ιστορία τού βιβλίου, καθώς ώριζαν στήν 
κάθε μιά τά χρόνια της, ή άνοιχτομυαλιά της, δ χαραχτήρας 
της. Σάν τελιώνανε οί ιστορίες καί θαμπόφεγγε στήν κάμαρα, 
τό Αένικω άπόμενε κειδά άντίκρυ στή φωτιά σκοτεινή κ ι 
άκούνητη, μέ τό πηγούνι στή φούχτα.

Έγώ έπερνα τό χαρτί μου κ’ έφευγα.
"Οξω δ άέρας ήτανε πάντα νέος, φιλούσε δροσιστικά τά 

μηνίγγια μου καί γώ έφτανα στό σπίτι τραγουδώντας μέ μά
γουλα παγωμένα καί κόκκινα,

Μ

Τό Λένικω πήγα καί τό βρήκα μιά μέρα νά κόβει Ινα 
παλιοφουστάνι της.

— Τί θά τό κάνεις, Λένικω; ρώτησα.
— ΙΙά; νά μι φέρ’ς Ινα φουστέλι τ ’ μουρού σας, ίσιου ;
Πήγα κ ’ έφερα ένα. Μαζί μέ τό Λένικω ξεχωρίσαμε άπό

τό παλιό φουστάνι της τά γερά καί βγάλαμε ένα φουστέλι. 
Τήν άλλη μέρα τδδα νά τό φορεΐ τό μωρό μιβς ξένης παρα - 
δουλεύτρας της, ποΰ έμενε δώ καί δυό χρόνια στό χωριό.

Μουρμουρίζανε πολλά γ ι’ αύτήνα καί γιά τόν άντρα τής 
Λένικως. Ήτανε μιάν άσκημη νέα γυναίκα, φαμελίτρ*. *0 
άντρας της, ψαράς μέ μιά παλιόβαρκα, δέν τάφερνε βόλτα 
κ ’ ή γυναίκα ξενοδούλευε στο Ο Γιαννίκου, γιά νά ξεκονομοΰν 
τή ζήση τους. Έ τσι σιγά-σιγά βγήκε ό λόγος καί φαίνεται 
πώς δέν ήτανε καί ψέμα. Τό Λένικω μόνο δέ μίλαγε γ ι’ αύτό 
στό χωριό. "Ολ ι̂ κάνανε σούσουρο μέ τοΰτο ξοπίσω άπό το 
Γιαννίκο κι άπό τήν ψαροΰ ή τό Λένικω. "Ομως έκείνη ήταν* 
πάντα της ίδια. Καλομίλητη, λιγόλογη, σιγανή κ’ ήμερη καί 
μέ τόν κόσμο καί μέ τήν ψαρού καί μέ τόν άντρα της.

Κι έ καιρός πέρναγε. Τδ Λένικω δούλευε σάν καί πρώτα, 
μά δέν ήτανε σ&ν καί πρώτα. Τό στρογγυλό, άσπρο, φρέσκο 
πρόσωπό της έπεφτε σέ διπλές, χλώμιανε, τ’ άχείλι της ήταν* 
πιέ μαζεμένο, ?λη κι δλη κατελιούνταν.

II

Ό ξω στά πράματα είχανε γλυτώσει οί καλοκαιρινές δου- 
λιές. Τά σπαρτά είχανε βολευτεί, τά σύκα, ρόδια, κυδώνια 
καί κείνα μέ τή σειρά τίυς κ’ έρχούντανε οί έλιές.

Οί πρώτες βροχές έρχούντανε μέ ξαφνικά μπουρίνια, ξε- 
πλένανε τή σκόνη τήν καλοκαιρινή άπό παντοΟ, δροσίζανε 
κι όμορφαίνανε τά πάντα καί ξεφλογίζανε τή σκασμένη γής.

Πρός τό σύβραδο τά χειρόπλεχτα, μάλλινα σάλια ήτανε 
χρειαζούμενα. "Ενα ψυχρό, υγρό δρόσισμα έπεφτε στούς 
ώμους κ’ οί γρηές κατεβάζανε τό τσεμπέρι ώς τή μύτη τους, 
γιά νά μήν τίς πιάσει τ ’ άγιάζι. Τό Αένικω άρχισε νά συμ
μαζεύεται στό σπίτι, νά φαίνεται πιότερο στό χωριό. Οί γε ι
τονιές καί τά τριγυρίσματα στά ξωκλήσια, στά περβόλια, 
στούς γιαλούς, λιγοσίεύανε. Τώρα πάει πιά ή άνεμελιά, συμ
μαζεύεται στό σπίτι δποιος δέν πάιι στίς έλιές καί κοντά 
στό τζάκι δουλεύει τό μαλλί, τήν κάλτσα, τή φανέλα τοϋ 
ξο>μάχου, τό μπάλωμα. Οί κοπέλλες οί λεύτερες τά προικιά 
τους.

"Ηρθε μιά μέρα τό Λένικω στή μάνα μου, νά τής δγάλιι



Ινα ζευγάρι μέστια άπά ένα φέσι τουνεζίνικο πού βρισκότανε 
άπό τόν πατέρα της. Ό  ήλιος δέν τήν είχε ψήσει· πάντα της 
φυλάγουνταν, δσο κι άν έβγαινε στά δξω. Μόνον ή χλωμάϊα 
της έμενε πολλή καί τά μάτια της,δείχνανε πιό σκούρα, πιό 
λυπημένα καί άκακα.

— Έ , θα νάρχισι πάλι νά γειτουνεύγουμ· ; πότι μ! τοΰ 
καλό ; με ρώτησε τό Λένικω.

— θά  νάρχουμι.
Σέ λίγες μέρες, μιά Κυριακή, πήγα. Στό πεζούλι τοΟ 

τζακιού ήτανε Ινα πιάοο μέ μυγδαλοπχπούδες καί σταφίδες. 
Καθίσαμε στίς συνηθισμένες μας θέσες. Ά πό μακρυά άκουγό- 
τανε μιά λατέρνα πού έπαιζε στους καφενέδες. Τό Λένικω 
χαμογέλασε, σάν έβγαλα τό ρούχο μου.

—' "Ά, ήφιρις, λέγου, χαρτί ; ρώτησε.
— Ήφιρα.
— Είνη δμουρφου ;
— Καλό είναι· λέγι γιά τά μωρά.
— Ά μ ’ τί θά λέγι* γιά τά μουρά ; Έ , άς είνη δά, . . . 

στέναξε λαφριά.
"Αρχισα νά διαβάζω σιγά σιγά. Ήτανε ή ιστορία μι«ς 

γυναίκας, πού έσφαλε μέ ξένον δντρα καί γέννησε Ινα παιδί. 
Ό  άντρας της δέχθηκε τό παιδί, τό κακοεΧχε δμως κι δ ς τό 
τέλος τό διώχνει άπό τό σπίτι του, σά μεγαλώνει λιγάκι, ένώ 
τή γυναίκα του τή φυλάει μαζί του, γιατί τή χρειάζεται, 
κι αύτή περνδ μαύρη ζωή.

Τό Λένικω άφουγχρλζουνταν μέ σταυρωμένα χέρια πάνω  
στήν ποδιά. Τά μεγάλα της ματόφυλλα, πεσμένα σά φτερά 
κοιμισμένης πεταλούδας, μεγαλώνανε τούς ίσκιους γύρω στά 
μάτια της. ΙΙάνω στό μέτωπό της τό ξέσκεπο καί λευκό, τό 
δέρμα τρεμούλιαζε πού καί πού σάν την επιφάνεια τής γαλα
τερής θάλασσας, άμα τήν προσπερνά ξαφνικό ρέμα άγέρα.

Τό διάβασμα προχωρούσε. Μά νά πού τό Λένχκω σιγά- 
σιγά ξέχασε καί τή σιωπή του χα! τό διάβασμά μου καί χτυ
πώντας τΙς παλάμες της στ* γόνατα, φώναξε πονεμένα, ά- 
πιλπισμένα.

— *Ώχ μουρέλι μ’ , μουρέλι μ’ , άμ’ τί έφτιγις ίσύ ; ώχ 
καμός !

Σταμάτησα κα! τήν κοίταξα. Τά μάτια της ήτανε γεμάτα 
δάκρυα, έτοιμα νά κυλήσουν. Τό κ,οίταγμά μου τήν» τάραξε. 
Σηκώθηκε, πήγε στό εικονοστάσι, πήρε τό καντηλάκι πού 
τρεμόσβυνε καί βγήκε.

Σάν έγύρισε, τά μάτια της ήταν κόκκινα ίλόγυρα. Α ν α 
στενάζοντας λαφριά,άπόθεσε τό άναμμένο καντηλάκι στό είκο-

νοστάσι μέ όψη πιό ήρεμη, πού τή γλύκαινε τό φώς τού καν
τηλιού, καθώς τρεμόπαιζε γιά λίγο πάνω στ!; κόρες τών 
ματιών της. Κάθησε στή θέση της.

— Κουντουρντίσαν, λέγου, πάλι στ’ Χαλιού μ! τ’ δργκ- 
νου, είπε.

— Ναι· άποκρίθηκα.
— Φά/ι καμμιά σιαφ'δούλα- άντι, μόλα του τ ιύ  χαρτί 

τσί κουράζισι, είπε σπρώχνοντας κοντά μου τό πιάτο.
Έπειτα έβγαλε τήν ποδιά της, τή δίπλωσε καί βάνοντάς 

την πάνω στό πεζούλι τού τζακιού, έγυρε στό πάτωμα άκουμ- 
ποίντας τό κεφάλι της κειδά κα! σφάλησε τά μάτια.

“Οξω άρχισε νά σκοτεινιάζει. Σέ μιά γωνιά τής κάμαρας 
τό καντήλι τρεμοφέγγιζε γλυκά, άφίνοντας πιό σκοτεινά 8σα 
ήτανε δξ’ άπ’ τίς άχτΐνες του. Μέ τό μικρό της κορμί απλω
μένο κειδά στή σκούρα καρπέτα, πού σκέπαζε τό σανίδι, τό 
Αένχκω έκανε ένα μικρό σκοτεινό σωρό. Σέ μιάν άκρη ξεχώ
ριζε τό χρυσόλευκο κεφά,λι της καί τά δυό σφαλιχτά της 
μάτια πάνω στό χλωμό της πρόσωπο.

‘ Εβγαλα τά παπούτσια μου, τά πήρα καί κατέβηκα άθ4- 
ρυβκ τή σκάλα

I I I

Αΰτό τό χειμώνα ή έλιές ήταν λίγες. Τό Λένικω βρισκό
τανε συχνά στό σπίτι κα! γιά τούτο γειτονεύαμε πιό συχνά.

Μπαίνοντας στό σπίτι της μιά μέρα, τήν είδα νά σπρώ
χνει βιαστικά Ινα πανέρι κάτω άπό τόν καναπέ. ‘Ύστερα 
κάθησε ταραγμένη κα! πήρε τήν κάλτσα της άπό τ· πλάϊ 
της. Τό Λένικω είχε κρυφέ; ίουλιές ! Μού φάνηκε παρά
ξενο. Κάθησα στόν καναπέ κα! κεντούσα. Αύτ/j άπόμενε στε- 
ναχωρημένη κα! δέ σήκωσε τά μάτια της οΰτε μιά φορά. Πήρα 
τήν άπόφαση. Έ ριξα τό ψαλίδι μου κα! σκύβοντας γιά νά τό 
πιάσω, πέταξα τή δαχτυλήθρα μου κάτ’ άφ’ τόν καναπέ. 
Αύτή σήκωσε τά μάτια της, καθώς ένιωσε νά σηκώνομαι, 
καί μέ παρακολούθησε. Γονάτισα κ’ έκανα πώς βλέπω κάτ’ 
ά » ’ τόν καναπέ, έπειτα Ισυρα τό πανέρι έξω καί πάλι ίσκυψα.

Βρήκκ τή δαχτυλήθρα καί σηκώθηκα, ένώ αύτή μέ κοί
ταζε. Τήν κοίταξα κα! γώ καλά στά μάτια κ’ ύστερα γύρισα 
στό πανέρι. Χαμογέλασε, έβγαλε τήν κάλτσα άπό τό λαιμό 
τηςκα ! τήν άπόθεσε. Έπειτα έσυρε κοντά της τό πανέρι καί 
κατεβάζοντας τά μάτια της, είπε μέ τρεμουλιαστή φωνή.

— Έ) σάν ήτράβιξις τού πανέρ’ , άφινη τού τσέντ’μα,
Τ’ άφήκα κα! κάθησα κοντά της χάμου.



ioa
— Τί ’ναι μαθέ, ρώτησα.

Έπιασε καί ξεδίπλωσε δσα είχε στό πανέρι. Ήταν» ίλο 
καινούργιες δουλιές κι άσυνήθιστες γιά τό Λένικκ.

Είχε κόψει τριμένα σεντόνια καί χράμια, «Ιχε ξεδιαλεγ- 
μένα τα γερά καί τά φύλαγε κεΐ μέσα κ ’ ύστερα ήτανε κομ
μάτια άπό άσπρόρουχα φαντ*, άπό κείνα τά λεπτά, νοικοκυ
ρεμένα τής προίκας της, λεπτυσμένα άκόμα καί μαλακωμένα 
άπό τή χρήση, βαλμένα καί κείνα κάτω-κάτω, καί σέ μιάν 
άκρη δεματιασμένα τά κουρελάκια καί τ’ άποκόμματα.

Σηκώθηκε κ’ έβαλε Ινα μαξιλάρι χάμου γιά νά καθίσω 
καλύτερα. Ά νο ιξε ένα κομμάτι άπά σεντόνι, μοΟ τό έδωσε 
καί ρίχνοντας μιάν άσπρη κουβαρίστρα στήν ποδιά μου, είπε.

— Νά, πουδουγύριασέ του.
Ήτανε 1σι«με μιά πάνα μωροΟ-παιο< οΟ. ΒάλΟηκα να κάνω 

τή δουλιά πού μοΟ ϊδωσε κι αύτή έπιασ’ Ινα άλλο. Δου
λεύαμε πολληώρα σιωπηλές. Ήθελα λίγες βελονιές νά τελιώ- 
σω, σάν άκούστηκε κάτω δ ΓιαννΤκος. Αύτή τ’ άρπαξε μέ 
βιάση 8λα, τά έριξε στό πανέρι καί τό έσπρωξε κάτ’ άπό 
τόν καναπέ. ΙΙέρασε τήν κάλτσα της κ ι’ άρχισε νά πλέκει.

Σέ λίγο μπήκε δ άντρας της, καλησπέρισε, κοντοστάθηνε 
καί πήγε κατά τό ντουλάπι.

— θές τίποτα ; ρώτησε ήσυχα τό Λένικω.
— "Οχι, δχι, τίπουτα, μή σ’κουθεΐς.
ΙΙήρε ένα κομμάτι σπάγγο κ’ έφυγε. Αύτή δέ σηκοί σε τά 

μάτια της νά μέ κοιτάξει καθόλου, θέλησα v i βγάλω πάλι 
τό πανέρι.

— Ά σ ’ τα, μοΟ είπε, αΰριγιου πάλι, σκουτείνιασι πλιά.
Οί δουλιές μας βαστάξανε ώς τρεϊς έβδομάδες. Πήγαινα

τό πρωί ή τ ’ άπομεσήμερο καί βοηθοΟσα. Σάν έλειπε άπό τό 
χωριό 6 ΓιαννΙκος, ράβαμε στη μηχανή, δσα ήταν» γιά μη
χανή, πού τά ξεχωρίζαμ’ άπό πρίν. Σάν νιώθ«με πώς έρχούν- 
τανε κανένας, ρίχναμε τΙς δουλιές μας βιαστικά στό πανέρι 
καί τό σπρώχναμε κάτ’ άφ’ τόν καναπέ. Έ τσι έτσι ράψαμε 
κάμποσα πράματα, δλα μωρουδιακά. ΙΙάνες, ζιπούνια, φα- 
σκές, καζακίτσβς, φανελίτσες, σκούφιες. Τό Λένικω ώρες 
ώρις, έκεΐ πού έραβε, άφαιρούτανε δλότελα· καθώς περνούσε 
βιαστικά τίς βελονιές, τσάκιζε ένα γύρισμα ή άνοιγε μιά  
μπουτουνιερίτσα, κάτι ψιθύριζε πότε πότε, τά μάτια της χα
μηλώνανε πιό γνοιασμένα,

Μιά μέρα έφερα άπό τό σπίτι μας ένα κομμάτι τριαντα
φυλλιά βατίστα.

— Τί θά τού κάνις ; ρώτησε.
— Νά, μιά σκούφια· νά είχαμε λίγη νταντέλα ;

’Εξακολούθησε νά ράδει. Σέ λίγο σηκώθηκε, έφερε ένα 
μπλουζάκι της άσπρο, καλοφυλαγμένο, μέ νταντέλες έπάνω  
λεπτές.

— Νά, κάνουν τούτις ; ρώτησε.
Εήλωσα δ,τι μοΰ χρειαζότανε καί τ’ άλλα τά φύλαξε πάλι. 

Έγεινε καί τό σκουφάκι τό τριανταφυλλί καί τήν άλλη 
μέρα, σάν έκέντησα τό πρωί τά κόκκινα σταυρέλια πάνω 
σ’ δλες τΙς άλλες σκουφίτσες, τό Λένικω κρέμασε πάνω στήν 
τριανταφυλλιά Ινα μικρό άσημένιο σταυρέλχ. Ύστερα τα σιδέ
ρωσα δλα καί τά βόλεψα στό πανέρι. Ά π άν’ άπάνω ήτανε τά 
πιό καλοκαμωμένα. Τό Λένικω, δσο σιδέρωνα, έπλεκε τήν 
κάλτσα της, άμίλητη κα>. χαμηλοβλέποντας σάν πάντα της.

Σάν τά βόλεψα δλα, πήρα τό πανέρι καί τδβαλα μπρο
στά της. Μέ κοίταξε μιά, κοίταξε καί τό έτοιμασμένο πανέρι 
καί χλώμιανε πολύ. 'Ύστερα στά χείλη της ήρθε, έτσι άργά, 
δπως μέ κόπο περνά καμμιά φορά μι*ν άχτίδα φωτός τά 
πυκνά σύννεφα, ένα χαμόγελο γλυκό καί πονεμένο καί τά 
μάτια της γεμίσανε δάκρυα.

IV

Ή Ρηνιώ ή ψαρού κόντευε νά γεννήσει.
’Εξακολουθούσε νά δουλεύει μ’ δλο τό χειμώνα, πού Ερχό

τανε βαρύς, μέ τήν κοιλιά βαρια, μέ τό πρόσωπο στραγγι
σμένο, χλωμή καί πάρα ποτέ άσκημη. "Ολο τό χωριό έλεγε 
πώς τό παιδί ήτανε τοΟ Γιαννίκου, μά κανείς ποτέ άπό κεί
νους πού τούς έπεφτε λόγος δέν είπε ν’ άνακατευτεί γιά τό 
δίκιο ή τό άδικο τής ψαρούς. Έ τσι ώς τήν τελευταία ώρα δ 
Γιαννϊκος περπάταγε στίς δουλειές του μέσα κ ι’ δξω στό 
χωριό, σάν καί πάντα, λές καί δέν είχε αύτιά καί μάτια γ ι’ 
άλλο τίποτα, ή Ρηνιώ κι δ άντρα; της παραδέρνανε μέ τά 
παιδιά καί μέ τή φτώχια τους καί τό Λένιχω έτοίμαζε τό 
πανέρι.

Έ ν’ άπόγιομα καθούμαστε μέ τό Λένικω καί κάναμε 
δουλιά. Κάτω στήν αύλή είχανε άνάψει τό φοΟρνο άπό τό πρωί 
καί τό Ρηνιώ παράστεκε. Τά πρώτα φορτώματα οί έλιές έρ- 
χούντανε κείνη τήν ήμέρα καί τό Λένικω κατέβαινε πότε 
πότε καί κοίταζε τί γίνεται.

Είχαμε ξεχαστεί πολληώρα πάνω, δταν σηκώθηκε καί 
βγήκε τό Λένικω, σά νά τήν έσπρωχνε κάτι άόρατο. "Ητανε 
δλες αύτές τίς μέρες άνήσυχη κι άφηρημένη πολύ. Σκυμμένη 
πάνω στή δουλιά της, άπόμενε συχνά μέ τή βελόνα περασμένη 
στό ρούχο, μέ τό κεφάλι γυρτό στό στήθος καί τά μάτια κλιι-



στά, νικημένη ΟαρριΙς άπό μιά πίκρχ πού τήν ctχ£ κχτα- 
κτήσει σίγουρα καί μυστικά.

Άπόμεινα κειδά καί συλλογιόμουνα τό χάλι της, δταν 
τήν είδα νά προβαίνει στήν πόρτα δλόχλωμη καί χωρίς μιλιά. 
"Ηθελε κάτι νά πεί, μά δέν μποροΰσε καί κουνοΰϊε τδ χέρι 
της στδν άέρα, σά νά έδιωχνε κάτι κακό. Έτρεξχ κοντά της, 
τής πήρα τά χέρια καί τήνε κράτησα πάνω μου. Αύτή είπε 
μέ πνιχτή φωνή, δπως μιλάει κανείς μέσα σ’ όνειρο.

— Ηόνι... πόνχ...
Πήρα μιά κούπα νερδ καί τής ϊδωσα. Ήπιε. Έγώ 

βγήκα καί κατέβηκα τή σκάλα. Δέν ήτανε κανείς κάτω στήν 
αύλή· μόνο σέ μιά γωνιά, άκουμπιστή στδν τοίχο μέ τή ράχη, 
μέ τά χέρια γύρω στδ πρόσωπο, ή Ρηνιώ κοιλοπόναγε βουβά, 
άγόγγυχτα. Στάθηκα καί τήνε κοίταζχ παραξενεμένη γιά τδ 
κουράγιο της, νιώθοντας νά μέ π'ρνα δ πόνος της καί νά μέ 
τρομάζει.-Δέν ήςαιρα τί νά τής πώ καί τί νά τής κάνω. Ή 
πόρτα τοΟ δρόμου ήτανε άνοιχτή· έτρεξα καί τήν έκλεισα 
κ’ έπειτ’ άνέβηκα βιαστικά τά σκαλιά. Τδ Λένικω καθού- 
τανε στδν καναπέ άφηρημένα, μέ τά χέρια ριχμένα σά νεκρά 
πλάι στδ κορμί της.

Καθώς μπήκα μέ δρμή, σηκώθηκε πάνω.
— Τώρα, τί θά κάνουμε ; τής είπα.
— Τώρα, τί θά κάνουμι ; ξανάπε κι αύτή τόσο δυνατά, 

δσο δέν περίμενα. Έπειτα κουνήθηκε, πήγε ϊσαμε τό τζάκι 
καί γύρισε, πήγε πάλι δ>ς τά εικονίσματα, γύρισε, στάθηκε 
καταμεσίς στήν κάμαρα κ’ ΰστερα έδωσε μιά καί βγήκε άπδ 
τήν πόρτα, έτσι δπως θά έβγαινε ένα χελιδόνι, πού μπήκε 
κατά λάθ;ς έκεΐ, βλέποντας άξαφνα τδ άνοιγμα, τδ φώς.

Βγήκα ξοπίσω της καί στάθηκα στή σκάλα. Τδ Λένικω 
ήτανε κοντά στή Ρηνιώ, τής έπιανε τά χέρια, τής μιλοΰσε.

— Τί θές, Ρηνιώ ; μίλα, ν’ άνηβείς νά γιννήις έδγιου ; 
θές ; γή νά πάς στού σπίτ’ σ’. Λέγι, μουρή κόρη μ’.,.,
^  — Στά μουρά μ’ νά πάγου, δχι, τά μουρά μ’...

Τδ Λένικω γύρισε καί μέ κοίταξε μιά.
— Ά ν τ ι νά σί πάγου- στού σπίτ’ σ’ , άντι.
Ή Ρηνιώ Ικανέ κουράγιο· κρατώντας την άπδ τδν άγκώνα, 

τδ Λένικω κίνησε ιιαζί της.
Κάθησ* πάνω στή σκάλα ξεχασμένη πολλή ώρα. Βρά- 

διαζε. Τί νά έχανα ; «ά φύγω ή νά παντέξω τό Λένικω. Ή 
θελα νά δώ τ! θά άπόκαμε, Στην όξώπορτα χτυποϋσε κάποιο 
παιδί μέ τήν παλάμη του. Κατέβηκα κι αναξα, Ήταν ϊνα  
άγοράκι τής ψαροΰς.

— ΕΙκι, λέγι, ή τσάτσα Αέ^κου, άπάν’ άπάν’ στού μπ«·

II ΨΑΡΟΓ



γουλέλι είνη ένας κνικάτους μπβυχχσδς, δάν’ τ*, λέγι, οδλ* 
μέσα κ ’ έλα δδιτσ·.· είπε 6ια«τικά.

Πήρα χόν «κνικάχου» μποξ#, βόλεψα μέσχ τά δσα είχαμε 
στδ πανέρι φυλαγμένα, κλείδωσα κα! πήγα.

Ήταν ένα μονοκάμαρο σπιτάκι. Πάνω σ’ ένα ξυλένιο 
κρ*6άτι, άκράχο, κοίχουνταν ή Ρηνιώ κι άπό πάνω χης σκυμ
μένη χήνε δόλείε ή θειά Άμερσούδα ή Κνιάμινι, ή μ*μή· 
Δυό-χρείς γυναίκες μπαινοβγαίναν*· μιά άναδε φωτιά, άλλη 
πήγε νά γεμίσει χό λαγήνι νερό. Τό Λένικω γονατισμένο 
κατάτά πόδια χοΟ κρεβατιού, κοίταζε Ινα μελανοκόκκινο μωρό 
πού κοίτουνταν άνάμεσα σέ κάχι πανιά, Απλωμένα πάνω σέ 
μια διπλωμένη καρπέτα. ΙΙήγα κοντά.

— Ήρθα, Λένικω, χί θές άλλο ;
Πεχάχχηκε πάνω.
— Ά ,  ήρχις· βάλ’ χα σΐ μιάν άκριγια, είπε.
— Τί μωρό είναι ; ρώχησα.
— Κουπιλ'δελι, άποκρίθηκε.
Είχε χήν ηρεμία χού Αποφασισμένου. Καδαλάβαινες 

π«ς μέ δύναμη μεγάλη, πού σχοίχιζε πολύ σχό είναι χης, πα
ραμέρισε μ» βιάση δλες χΐς πρωχινές πίκρες κ’ έννοιες, πού 
χήν τριβελίζανε λίγο λίγο. Τώρα ήχανε μιά Λένικο) άδερφή, 
μάνα, μιά Λένικω προσχασία, φρονχίδα, καλή έννοια. Φύλαγε 
χό μωρό, ώς πού νά βολέψει ή μαμή χή λεχούσα καί νά Set 
καί κείνο, νοιαζόχαν γιά νά βάνουν φωχιά, νά θερμάνουν νερό, 
νά μηνύσουν χό ΣπΟρο χόν ψαρ*, νά σχείλει χά άλλα χά 
μωρά έδώ καί κεί, νά λείπουν άπ’ χή μέση.

— Ά νχ ι νά π«ς πάλι, μοΟ είπε.
— Τί είναι ;
— Πάρι χοϋ ληγένι’ χού μιγάλου· μές σχού καχιβατό 

είνη, κΐ φέρ’χου. Δέ, σ’μάζουξι κΐ χά μουρά κΐ οόσ’χα χίπουχα 
νά φ*ν. Έ χ ι ίλιές χσΐ χυρέλι μές σχού νχουλάπ’. Δόσ’χα κΐ 
κανέ δυό σύκα, χά ξαίρ’ς πού είνη.

Πεχάχχηκα κ’ Ιφερα χό λεγένι κι άπό κεΐ πήγα κα! συμ- 
μάζωξα χά μωρά κα! τά ψώμισα.

Σάν Ιγύρισα, σκοτεινά πιά, είχαν άναμμένη χή λάμπα. 
Ή Ρηνιώ κοίχουνχαν μέ δεμένο κεφάλι κα! κλεισχά μάχια. 
Τό Λένικω κάθουνχαν πάνα> σχό μικρό μπαουλάκι χους κα! 
κράχαγε πάνω σχά γόναχά της τό φασκιωμένο μωρό. Κάτω 
άπέ τό σκουφάκι του κα! μές άμ’ τΙς φασκές, ξεφύτρωνε τό 
άσκημο, κοκκινωπό μουτράκι του. Αύτή τό κοίταζε Ιτσι πολ- 
ληώρα μπροστά της καί κούναγε τό κεφάλι της. "Γστερα ση
κώθηκε, τό άκούμπησε πλάι στή μάνα του, τό σκέπασε, τ»

σταύρωσε κα! κάθησε ήσυχη, κοιτώντας τά χέρι* της, πού 
παίζανε μέ τήν άκρη τής ποδιάς της.

Τό χειμώνα κείνο χό βαρύ, καθώς οί έλιές ήτανε λίγ ες  
στά δξω, χό Λένικω δέ πολυβγήκε. Μά δέν έξάδειαζε κιόλα. 
Καινούργιες έννοιες, καινούργιες δουλιές. Πήγαινα κα! πάλι 
κα! τή συνχρόφευα, μά δέν χήν έβρισκα μοναχή χης. ’Ανάμεσα 
σχόν καναπέ κα! σχό χζάκι, κονχά σχόν χοίχο, ήχανε χάμω, 
μέσα σχό καβούκι μι8ς μεγάλης θχλασσοχελώνας πού χρησί
μευε γιά κούνια, χό μωρό. Γίνουνχαν ένα μωρό νόσχιμο κα! 
καλοθρεμμένο, δσο περνοΟσε έ καιρός. Ή Λένικω χό είχε κάθε 
μέρα σχό σπίχι χης άπό χό πρω! ώς χό δράδυ κα! μόνο χή 
νύχχα τδπαιρνε ή Ρηνιώ. Έ τσι τό Λένικω χό νοιάζουνχαν 
μοναχή χης, ήχανε πιά ή μάνα κείνη. Μιά χολόσκαση είχε 
μόνο, τό πώς δέ θά καλοπερνοΟσε τό παιδί χ!ς νύχχες μέσα 
σχό μονοκάμαρο φτωχόσπιχο. Μά κα! γ ι’ αύτό σύχαζε, γιαχ! 
συλλογιούνχανε πώς δέ 0’ άργοΟσε ν’ άποκοπεί χό μωρό κα! 
χόχε πιά θά χό έπαιρνε γιά πάνχα δικό τη;, κονχά χης.

Καθισμένη καχάχαμα, μέ χά πόδια άπλωμένα μπροστά 
χης Ισια κ’ ένα μαξιλάρι κάχω-κάχω, δπου ήχανε ξαπλω
μένο χό παιδί, Ικανέ μιά πρόχειρη κούνια, έχσι γιά νά χό 
κοιμίζει κα! νά πλέκει κιόλα. Καθώς χό κούναγε, χοϋ μ ι
λούσε συχνά κα! σιγά σιγά άνασύρονχας άπό χά δάθη τής 
μνήμης της παλιά, συρτά, χωριανά τραγούδια, μωρίτικα να
νουρίσματα, άπό τούς καιρούς τής μάνας της, τραγουδημένα 
σ’ δλα τ ’ άρχοντικά κα! τά καλυβόσπιτα τοϋ χωριού πού 
είδανε παιδί, τραγούδαγε κα! τ ’ άποκοίμιζε μέ φωνή γλυκειά, 
ήσυχη κα! σά ξένη, μιά φωνή πούλεγες κ’ ή καρδιά της τήν 
άφουγκρ αζότανε προσεχτικά, χωρίς άνασαίμβ. Τότε, χωρίς 
νά πάψει νά κουνάει δώθε κείθε τά πόδια της, έπαυε τό 
τραγοϋδι — —

Κα! καθώς άπόμενε κειδά μέ τά μάτια της χαμηλωμένα 
πάνω σχίς καλχσοίελόνες, πού ϊλο γλυστρούσανβ άνάμεσα 
στά προκομμένα δάχτυλά της, έλεγες πάλι πώς τό Λένικω 
δέν έκανε κείνη τήν &ρα άλλο, παρά νά διπλώνει τήν καρδιά 
της, άργά, ήσυχα κα! νοικοκυρεμένα, με τάξη κα! μέ φρό
νηση, έτσι δπως διπλώνουν οί καλές νοικοκυρές Ινα μπόγο 
γεμάτο άκριβοδουλεμένα μεταξωτά.

ΜΑΡΙΑ ΚΛΟΝΑΡΗ

2ΗΜ. Α. Ψ. — Γιά τή γραφή καί τήν προφορά τών ΐίιιιιματικών  
λ*ϊ«ων κα ί φράσεων 6 αναγνώστες πρέιτει ναχ*·. ΰπίψη του τίς 6πο- 
ςημιιώσ*ις βτό παραμύθι «Τού τβ ιρ ίλλ;» , στ4 ϊβ  φυλλοίϊιο τ®ν Λ. Φ.



ΤΟ  ΣΠ Υ Ρ Ο  TO Σ Α Ρ Α Β Α Λ Ο

Ήρταν τα γκιούζια. Τά σύκα άπόσυραν, τ ’ άμπέλια τρυ- 
γήθηκαν κάτω στδν κάμπο, τδ χινόπωρο σιγά-σιγά ξετόπιζε 
τό καλοκαίρι.

Ψηλά στόν ούρανδ τοΰ χωριοΟ μπρόβαλαν κιόλας οί πρώ
τες γανάδες, τά πρώτα ξεμοναχιασμένα, λευκά συννεφάκια, 
πρώϊμα προμηνύματα τής βαριάς συννεφιάς πού θα φέρει τά 
πρωτοβρόχια, καί μαζί μ’ αύτά φάνηκαν κ'πάδια κ’ el βαρ- 
ίαρόχες νά τραβοΟν κατά τό Νοτιά. ΙΙερνοΰσαν σάν κλωστές 
άπό μιά μεγάλη ρογιδότσιπα, πού τΙς χάλασε ένας σίφουνας 
καί τίς φυσούσε τώρα κατά κάτου, σέ γραμμές πού άλλαζαν 
κάθε λίγο σχήμα. ’Απ’ τό γειτονικό σπίτι, οί χ·λιδονοφω- 
λιές οί κολλημένες κάτου άπ’ τή γριπίδα τής άψηλής στέ
γης, άδειασαν κι αυτέ^. Μόνο τό Σπύρο τό Σαράβαλο δέν 
κάνει φέτος καμμιά τοιμασία σάν καί πρώτα, σάν καί τόσα 
χρόνια άράδα τώρα. Σά νά μήν τδχει πιά σκοπό νά τό δίνει 
γιά τό μακρινό Βουλγάρικο χο»ριό του τής Βορεινής Μακε
δονίας.

Νωρίς-νωρίς είχε κλειστεί στό ντάμι του. Έρριξε λίτικα  
κλαδιά στό τζάκι καί τό παλιόνταμό του γιόμισε καπνιά. Δι- 
πλοπόδισε ΰστερα πάνου στδ καποτί του, κοντά στή φωτιά 
κι Ιβαλε μπροστά του τό μπουκάλι μέ τό ρούμι. Λόπαξε σά 
μιά νυχτερίδα κεϊ. Μήτε τραγούδι, μήτε ψαλμουδιά άπόψε 
σάν κ<1 πάντα τίς άλλες βραδιές.

"Εξω στό στενοσόκακο, κάθουνταν γειτονιά οί γυναίκες 
τοΟ μαχαλαδιοΰ κι 6 Παπάς. Κείνες σταυροπόδι πά στό πεζο- 
δρόμι κι ό Παπάς σ’ ένα πέτρινο πεζούλι, άψηλδ μιά πιθα
μής άπ’ τή γή. Έ  άποψινή τους ή κουβέντα άλλο δέν ήταν 
παρά ό γείτονάς τους τδ Μαστρο-ΣπΟρο, τδ γερο-Σαράβαλο, 
πού δέν είναι νά ξαναφύγει φέτος γιά τδ χωριό του, οπως 
φαίνεται.

— Ά π δ τή βραδιά πού χουφερε έ'νχ γράμμα 6 ποστιέ- 
ρης, άπδ τότες μονοχνώτισε κ.<1 μερακλάντισε έτσι . . . .

— Τ’ άλλα Σχράβαλ* λένε πώς ή γυναίκα του πού ήταν 
νιώτιρη άπ’ αύτδν, τόν άπάτησε. . . .

— Έ , καί τά χελιδόνια πολλές φορές, είπε 6 Παπάς, σαν 
γυρίσουν τδ Μάρτη στίς παλιές τους φωλιές, βρίσκουν Ινα 
χοντροκέφαλο καστροπούλι ζορμπά νοικιάτορα. . .

Οί γειτόνισα;; άπόρισαν μ’ αύτδ κι έ Παπάς άρχισε νά 
τούς ξηγ« πώς γίνεται τούτη ή ίστορία.

Κείνο τδ Ιδ.ο βραδυνό είχαν μαζευτεί σ’ ένα μικροκαφε/έ 
χοΟ χωριού κα1. κίνησαν γιά χό καλύβι τοΰ Μασχρο-Σπύρου, 
χ’ άλλα Σαράβαλα. νΕχσι χούς είχαν βγάλει σχό χωριό, γιά 
χά παράξενα, χονχροκομμέν*. ροΰχα χους καί χάσυνήθισχα 
βρακιά χους, πού φουσκώνανε πάνω, σχά μεριά, κι όσο πή
γαιναν σχενεύανε κάχω, σχά καλάμια, καί σφίγγανε όλόχελα 
λίγο πιό πάν’ άπ’ χέν άσχράγαλο.

"Ολοι μαζί είχαν έρίει χήν 'Ανοιξη σχό χωριό. Μαζί 
δούλεψαν σχά γιαπιά, σχούς νχουσεμέδες, σχά σέαα. Μαζί 
θάπρεπε νά τραβήξουν γιά τή Βορεινή Μακεδονία τώρα, στά 
χωριά τους.

"Ολοι τους ή ιαν τοιμασμένοι. Τά τσαρούχια δεμένα σφιχτά 
στά πόδια μέ τΙς λαγάρες. Οί ιρουβάδες φουσκωμένοι άπό 
ρουχικά καί ψώμιση. Τά κομποδέμαχα μέ τίς οικονομίες καί 
τή σύναξη χής δουλιάς χους, καχάσαρκα κάχου άπ’ χίς μα
σχάλες, σέ πάνινες καί πέχσινες παραδοσακοΰλες, κρεμασμέ
νες άπ’ χό λαιμό. "Οπως ήχαν φεγγαρ*νυχχιά, θά χραίοΙσαν 
μέ χά πόδια άπόψε κιόλα γιά χή Μυχλήνη, άπ’ δπου μπο
ρούσαν νά μπαρκάρουν γιά χή Σαλονίκη. Μιλούσαν κι αύτά, 
περνώντας τό μαχαλά, γιά τδν ίσναφλή καί πατριώχη τους, 
τό Μαστρο-Σπόρο, καί μιλούσαν στή γλώβσα τού χωριού, πού 
τήν είχαν πάρει πιά συνήθεια, τόσα χρόνια τώρα.

— Τό κοντροκέφαλο ντέ χέλει νάρχει σχό Παχρίδα, νχέ 
χέλει. . .

— "Αμα, καί σένα χό γυναίκα σου νά ποχανέψει καί νά 
χό μαθαίνει, χί χά έκανε γιά ;

— Τά πήγαινα νά χδσφαζα άπ’ χό λαιμό...
— Τά τδδιωχνα έγώ μέ τδ κλωχσιές άπό χό σπίτι, στδ 

ντρόμο.
— Ά μ α , νάχαν έβένα καί γκέρος σάν τό Σπύρο, τί τά 

έχανε γιά ;
"Εστριψαν τή γωνιά καί μπήκαν στδ στενοσόκακο. Κι ή 

γιιχονιά χοϋ Παπά καί χά Σαράβαλα έκοψαν μονομιΛς χήν 
κουβένχα χους.

— Καλησπέρα . . . καλησπέρα. . .
— Καλώς χ* χά Μασχόρια, καλώς χ*.
— Μέσα είναι χό Σπύρο ;
— Άπό νωρίς σφαλίσχηκε Μέσα είναι.
Έσπρωξαν χήν πόρχα, χώνεψαν ϊνας ένας μέ»α σχό ντάμι 

κι ύστερα ξχνάκλεισχν πάλε.
Τό Σπύρο ρουφούσε τδ ρούμι του κείνη τή στιγμή Τσια 

άπ’ χό μπουκάλι. ’Άφησε μισή χή γουλιά χου καί χούς κοί
ταξε σωπαίνοντας. Τσχερα ξαφνικά πεχάχτηκε άπ’ χήν ξάπλα



τβυ καί κάθισε, σά νά τάν κέντρωσε σκόρπιός. Ά ρχισε vsc 
τούς μιλα ξεφρενιασμένος άπά χολή καί θυμά, σέ Βουλγάρικη 
γλώσσα. Τους Ιβριζε, τοΰ; Ιδιωχνε, τούς έδειχνε τήν πόρτα 
τοΟ καλυβιού. Χειρονομούσε νευρικά, σά νά σφυροκοποΟσ® 
σέ γιαπί μιά σιδερόπετρα, πού δέν τοϋρχόταν βολικιά στο 
χτίσιμο.

Κείνοι μιλούσαν Ινας-Ινας, στήν ίδια γλώσσα, μά μαλακά 
ετσι σάν πού μιλάν οί συγγεν^δες β’ Ινα βαριά άρρωστό 
τους. Κι δπως κρατούσαν δλοι τους χοντρόραβδα, γιά μπα
στούνια στά δρόμο, τά στήριξαν στά χώμα, τά πάτωμα τοΰ 
νταμιοΰ, κι άκούμπησαν πάνω τους σέ λογιώ-λογιώ στάσες. 
Πότε τάν κοίταζαν άπορεμένα, πότε τουδειχναν πράς τήν 
πόρτα, μιλώντας του. Πέρασαν Ιτσι κάμποσα λεφτά.

ϊά  Σπύρο τούς άκουγε μιά καταλαγιασμένο κα1, μιά μέ 
περιφρόνηση κι οργή· μά άπόκριση πιά δέν τούς ίοινε. Πε> 
τάχτηνε τότες Ινα μαυρομούστακο Σαράβαλο καί τούπε στή 
γλώσσα τοΰ χωριοΰ, απότομα :

— Σά ντέ τέλει νάρτει, νά τά ντίνει μά; γκρόσια γιά τά 
μωρά του, ντέ . . .

 ̂Ξεχαλινώθηκε τά Σπύρο. Τινάχτηκε δλόρτος, σά νά τάν 
χτύπησαν μέ μαχαίρι καί χούμηξε πάνου τους. σπρώχνοντας 
πράς τήν πόρτα δποιονε Ιβρισκ* μπροστά του, βλαστημώντας. 
"Ενα Σαράβαλο τότες τάν άρπαξε άπ’ τά πουκάμισο καί τάν 
τίναξε πίσου πράς τά τζάκι, ΰστερα σήκωσε τ ί  ραβδί τον 
κι Ιδειξε τήν πόρτα στούς άλλους, μιλώντας τους Βουλγάρικκ.

Βγήκαν δλοι τους στά δρόμο, Αφήνοντας Ανοιχτή τήν 
πόρτα. Ό  Παπάς κι οί γειτόνισσες είχαν συναχτεί πράς τά 
ντάμι.

— Ντέ τέλει νάρτει μαζί τά χοντροκέφαλο, ντέ τέλει, 
είπε Ινα Σαράβαλο στάν Παπά.

— Νά τ* ντιαβάζει Ινα εύκή, εσένα Παπά. Μπίτ παλαβά 
γένηκε.

— Μήτε γιά τά μωρά του ντέν ντίνει μπιλέμ γκρόσι νά 
τά πάμε, μουρμούρισε τά νιά Σαράβαλο.

Στά κατώφλι πρόίαλε τότες τά Μχστρο-Σπύρο. Τά κοντά 
καμπουριασμένο του κορμί φωτίστηκε άπ’ τά φεγγάρι. Γούρ
λωσε τά μάτια του καί φώναξε φρενιασμένα μιά πράς τά Σα
ράβαλα καί μιά πράς τάν Παπά καί τίς γειτόννσσες :

— Στοΰ ντιαόλου τ» τρύπα ντέν πάγω πιά. . . ΙΙοντάρι 
μου νά κοπεί, ντέν πάγω. . . Μήτε γκρόσι νίέν ντίνω στοΰ 
ντιαόλου τά τρύπα έγώ. . . Χέρι μου νά κοπιΐ, ντέν ντίνω. . .

“ϊστερα χτύπησε τά Ανοιχτά πορτόφυλλο κατάμουτρα 
σ ’ ϊλους καί τδκλεισε.

Τά Σαράβαλα τράβηξαν τά δρόμο τους, Αποχαιρετώντας 
τή γειτονιά.

— Έκετε γειά . . . εκετε γειά . . .
— Στά καλά Μαστόρια . . . Καλή Πατρίδα!
Έστριψαν τήν κάτου γωνιά τού σοκχκιοΰ καί χάθηκαν,

χιυπώντας στά καλντερίμι τά ραβδιά τους. 'Ο Παπάς κι οί
γειτόνισσες τραβήχτηκαν στά σπίτια τους. Μιά-μιά κλειοΟσε
ή πόρτα τής γειτονιάς κα) πίσου άκουγόταν νά μπαίνει τά 
μάνταλο.

Μήτε κραξιά βαρδαρόχας ά ιουγίταν πιά στάν Ουρανό, 
μήτε χτύπημα ραδδιοΰ στά πεζοδρόμι. Καί στή φεγγαρο- 
νυχτιά τούτη τού χινόπωρου, δπου κάθ? ξενητεμένο τραβοΟσβ 
γιά τή φωλιά του καί τά σπίτι του, μοναχά άπ’ τή χα
μηλή καπνοδόχο τοΰ νταμιοΰ τοδ Μαστρο-Σπύρου ξακολου- 
θ·0σε ίλοένα νά βγαίνει καπνάς, σά λιβάνι άπά ξεχασμένο 
κεΐ στά κεραμίδια θυμιατήρι.

Μάης 1928

Κ. ΜΑΚΙΣΤΟΣ



Π ΑΝΑ’ΓΤ ΙΣΤΡΑ ΤΙ

Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  ΘΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
— ΑΠ ΤΟ ΡΟ Μ Α Ν Τ Ζ Ο  «ΘΕΙΟΣ ΑΓ Γ Ε Λ Ο Σ »— 

(συνέχεια και τέ\ος)

«Ή ταν τότες πού άπατούσχ τή γυναίκα μου, θχρρώντχς 
πώς θά τήν ξυπνήσω άπδ τδν ύπνο της. *0  Ι ε ρ ε μ ία ς  πού ή 
ταν μάλιστα γιδς τοΰ θερμοαίμχτου έκείνου Κοσμά, μούδωκε 
πολύ όμορφες άφορμές. Κηρυγμένος όχτρδς τών παπάδωνε, 
αδτδς δ άνθρωπος, άπδ τότες πού ίπεσεν 6 πχτέρχς του άπδ 
τδ χέρι ίνδς παπά, φχαριστιότανε νά πιάνει μαιτρέσες γ υ 
ναίκες καί κόρες Εερωμένωνε. Κ ι  εξήντα χρονώ νιδς κι ωραίος 
σά δρΰ, πετύχαινε κχλλίτερα κι άπδ ένα παιδί είκοσι χρονώ.

« Ό  Ιε ρ ε μ ία ς  μουδειξε τδ δρόμο. Κ ’ ή φωλιά τοΟ έρωτα 
ήταν στδ ΚαζασοΟ. Έ φ τα νε  ώς εκεί μ ισή ώρχ μέ τ ’ άλογο. 
Τήν πρώτη φορά πήγαμε έτσι χωρίς σκοπδ νά γυρέψομε τ ί 
ποτα- «Ιτσι γιά νά πιούμε καμμιά κουπιά» σέ κανενδς συν- 
τέχνου μ α ;- d  ταβερνάρηδες κάνουνε γούστο νά δοκιμάζουνε 
καί νά σχολιάζουνε τά κρασιά τών συντέχνων τους.

«’Ή μαστε στδ χινόπωρο. . . . Κ ρασί καινούργιο, παστρου- 
μάς 1 ) ωραίος. Μ’ ενα παιδί τού μαχαλά  πού στείλαμε β ια 
στικά στήν παπαδιά, μήνυσε τούτη στδν Ι ε ρ ε μ ία  π ώ ; έ 
θεϊκός της σύζυγος δέν ήταν έκεΐ. Έ λ ε ι π ε  συχνά. Μοναχό 
παπά στδ Καζασοΰ, τδν καλνούσαν τά θρησκευτικά του χρέη 
νά πηγαίνει καί μακριά άπδ τήν ένορία του, μές στούς Αμέ
τρητους γύρω συνοικισμούς. 'Η  παρουσία του ήταν άνάγκη 
γιά τή θρησκεία,γιά τΙς πρόληψες καί τΙς δεισιδαιμονίες τών 
χωριανών. Γιά τδ κάθε τι τδν κχλνούσανε τδνπχπά. Τδν καλ-  
νοΰσαν γιά καμμιά βάφτιση, γιά γάμο, γιά λείψανο, καί μέ τ. ν̂ 
Ιδια τή σοβαρότητα τδν κχλνούσανε γιά νάλαφρώσει άπδ τούς 
πόνους καμμιά γυναίκα,είτε γελάδα τοιμόγεννη,νά διώξει τούς 
βρυκόλακες άπ ’ τά στοιχειωμένχ τά σπίτια, ν’ άγιάσει κανένα 
χωράφι πού δέν εκάρπιζε, νά παρασταθεΐ στά ψυχικά πού 
κάνανε γιά τούς πεθαμένους, νά διαβάσει κχμ μ ιά  λειτουργιά 
σέ καμμιά γάγγραινα, στά ρούχα κανενδς άντρδς πού τδ τρα
βοΰσε, στδ κεφάλι κανενδς τρελλοΟ ή κανενδ; πού σεληνια- 
ζότανε. Τέλος ήξαιραν πώς καθώς τέλειωνε τδ θείο ύπούργημα

1 ) Αίξη τοί κ*ιμένο«.

έ καημένος 6 παπΛς, κ*5*λλοΟσ« μέ τά Ιερά του στήν άμχ- 
σκάλη, Ετοιμος νά κάνει τδ γύρο του, άπ' δπου γύριζε νύχ^α 
χ·Δ πού τήν πιότερη ώρα οί κχτατρεμμένες ψυχές τρίχαν 
νά βροΰν τ’ Αχνάρια του καί νά τδν τρχβοΟν άπδ τδ Ινα σπίτι 
στδ άλλο γιά γούρι τοΟ τόπου.

«Είναι άνάγκη νά σοΰ πώ, Άδριανέ, πώς αύτδ τδν τίμιο 
άνθρωπο, τδν δίκιο,τδν άκούραστο ύπηρέτη τής πίστης του δέν 
ταίριαζε νά τδν προσβάλομε ; Καί πώ; διόλου δέν τού άξιζαν 
μιά γυναίκα καί μιά κόρη σέ τέτοιο σημείο πχρχλυμένες κ οί 
3υό τους ;

«Νά τί δέν άνερωτήθηκα έκείνη τή μέρα πού Ακολουθών
τας τδν ‘ Ιερεμία,—πού θά τοΟ τδ πλερώσει 4 θ ιδ ς σίγουρα 
πρίν πεθάνει—πίταξα άπδ τή χαρά μου σλν κόκορας, βλέπον
τας τΙς ματιές πού τά ωραία μάτια τής κόρης, γυναίκας ίν4ς 
ξοχάρη γραμματοκομιστή, πού πάντα γύριζε δξω κι αύτδς, νά 
πέφτουν άπάνου στά κατάμαυρ* γένει* μου, στά φριζαρισμένα 
μαλλιά μου, στδ κχθχρό μου πουκάμισο, στά γιαλισμένα πα
πούτσια μου ! Δέ σκέφτηκα ούτε τδ κακδ πού Ικανα στδν 
πλησίον μου, ούτε τδ κχκδ πού μοΟ χαντάκωνε τήν ψυχή. 
Κι άν κ*1 οέν ήμουνα άνθρωπος γεννημένος γιά τέτοιου είδους 
άτιμίες, παρασύρθηκα μολοντούτο μιά χαρά.

«Μά ή τ α ν  καί καμωμένες κ’ et δυδ δχιές πού νά  ̂ ξεχνάς 
κοντά τους κάθε τί πού δέν ήτανε ααρκικδς πόθος. *0 θ ίδς  
μονάχα ξαίρει γιατί κόλλησε α4τές τΙς πληγές τής σ*]?*1* 
χής έπιθυμίας στό κορμί ίνδς άπδ τους πιδ ένάριτους δού
λους του. Ή παπαδιά ϊβαζε γινάτι πώ; κι 4 θεδς δ Ιδιος 
δέν ήξαιρε καί μάς ξηγοΰσε αύτή τή θεϊκή άδεξοσύνη μ’ Ινα 
γουστόζικο τρόπο.

— 3αίρετε, μ*ς Ιλεγε, πώς 4 θεδς δέν ήταν μονάχος 
τότες πού ίπλαθε τδν άνθρωπο κχί πώς ήτανε παρών καί τδ 
Ακάθαρτο Ιΐνεΰιιχ.... Άνεκατοινότανε σ’ δλα, ήθελε νάναι 
πχντοΟ καί πείραζε στ’ άνοιχτά, άπάνου στή δουλιά του x b t  
ΙΙαντοδΰ^αμο, πού δσο μπβροΰσεν ’Εκείνος υπερασπιζότανε. 
Βλέποντχς τή λαμπερήν άσπράδχ τής θείας ζύμης π·ύ 6 
Κύριος ήτα'·» Ιτοιμος νά πλάσει γιά νά κάνει τδν άνθρωπο— 
τδ τελειότερο άπ’ δλα τά ίργα του,— 4 Ακάθαρτο; ίνιωσε 
μιάν άσυγκράτητην έπιθυμία νά τή λερώσει. *0 Δημιουργός 
δμως τήν πρόσεχε παραπολύ. Τότες ξεγελώντας τδν εύκολό- 
πιστό Αφέντη, τοΰ βάζει 4 Πονηρδς βιαστικά-βιαστικά αύτδ 
τδ έρώτημα, δείχνοντάς Του μχζύ τδν ήλιο, πού τδν σκέπαζε 
ϊνα  συννεφάκι.

— «Γιατί, ώ Σύ, πού είσχι ξυπνδς, Ικανές άξο ϊνα συννε
φάκι νά κόβει τή λάμψη τοΰ τόσο δυνατοΰ τούτου άστρου



κα! νά σκοτεινιάζει τή γής να! νά τή βουτάει στή θλίψη ;
— «Γιά νά φαίνονται δλα τά πράματα τής γής—ξήγησβν 

δ Δημιουργός—σέ διτφορετικές λάμψεις κ*! νά μήν είναι 4 
άνθρωπος γιά τίποτε βέβαιος κα! ν’ άμφιβάλλει γιά δλα, εξόν 
γιά τή δύναμή μου».

'Ο Δαίμονας άκουσε κ’ έκανε πώς σάστισε μάλιστα, μά 
κατόρθωσε σ’ αύτό τό άναμετχξύ ν’ άγγίξει μέ τήν ούρά του 
τή θεία ζύμη καί νά τήν κάνει άμέσως στχχτιά. 'Ο Κύριος 
τό παρ αήρησε κα! ξαφνιάστηκε.

— «Γιατί ξαφνιάζεσαι ; είπε κοροϊδευτικά * Πονηρές* ή 
ζύμη σου είναι σταχτιά· γιατί άλλαξε λάμψη ! . . .»

“Ο θεός τό κατάλαβε πώς πιάστηκε κι άπό έγωϊσμό θέ
λησε νά λογικευτεί. "Εβαλε τή ζύμη μέσα στή σκάφη, τής 
έδοσε είδος άνθρώπου, φύσηξε άπάνου κ’ έστησε τόν Άδάμ... 
Μά άλί ! κι ό ρΰπος έμεινε άπάνου του. Κ’ έμεινε τής πλά
σης μας καί τής σύστασής μας υλικό κι αέτός . . . καί 
νά ! . . . »

«Κα! ν ά ! . . . ί, καλλίτερα νά τα ! νά τα ! Νά μαυράδι* 
ματιών δγρά κι άστραφτερά πού τρυποΟν τήν καρδιά σάν 
σαΐτες ! . . . Νά χείλια άσυγκράτητα πού καρτεροΟν τό γαρ- 
γάλισμα τοΟ μουστακιοΟ καί τοϋ άρσενίκοΟ τό δάγκαμα .. . 
Νά βυζιά όμορφοκρυμμένα, γιά νά φαίνονται καλλίτερα . . . 
Νά ϊυό γυναίκες, νά δυό άντρες, νά τέσσερα πλάσματα πού 
πέρα κα! πέρα τά κυβερνά ή ούρά τοΰ Σατανά ! Ούτε κάν 
έρχεται στό νοΟ μας πιά ή θεία μας κλίση ! . .  Σταλιά άρε- 
τής, σταλιά γαλήνης, σταλιά εγκράτειας, σταλιά σεβασμό# ! 
Δυό γυναίκες, δυό άντρες άντίκρυ άντίκρυ, τυλιμένοι άπ ’ τό 
κεφάλι δ>ς σ;ά πόδια μέ τήν άπέρανιη ούρά τοΟ ’Ακάθαρτου !

«Κα! δάγκασα, Άδριανέ, δάγκασα τόν απαγορεμένο 
καρπό ! Καί μοΟ φάνηκε καλός, τόσο καλός, πού γένηκα καλ
λίτερος στίς σχέσεις μου μέ τούς όμοιους μ;υ. Συχώρεσα στή 
γυναίκα μου τόν ύπνο της κα! δέν τήν έδερνα πιά. Τόν άναγ- 
κεμένο διπλά τάν σύντρεξα κα! σέ κεινούς πού μ’ έκλεβαν 
στάθηκα μακρόθυμος· κι άπό τό πρωί ώς στό βράδυ ή καρδιά 
μου πετοΟσε . . . .

«Μά νά ! . . . Αύτό τό ν ά ! είναι άλλιώτικο τώρα. Γιατί 
λέει ί  Εκκλησιαστής κάθε πρίμα έχει τήν ώρχ του· ώρα 
γιά γέλιο κι ώρα γιά κλάμα, &ρ% γιά φιλιά κι ώρχ νά τοΟ 
δίνεις άπό τά φιλιά . . . Κα! τούτη ή ώρχ έφταξε.

«'Ένα καλοκαιριάτικο, πνιχτικό άπομεσήμερο, ί  'Ιερεμίας 
κ’ έγώ χαιρόμαστε τήν άπαγορεμένη καί διαδατάριιχ ευχαρί
στηση στό σπίτι τοΟ πχπ*, πού ήταν λιγάκι δξω άπό τό μα

χαλά άπομονωμέ/ο καί μοναχικό. Ό ταχυδρόμος ήταν στή 
δουλιά του κι έ παπάς φευγάτος «μέ τήν πρωτομηνιά» ν’ ί -  
γιάσει τά σπίτια τής ένορίας του. Πιστεύαμε πώς κανείς δέ 
θά μάς χχλοβσε τήν ήβυχία κχί ζωογονούσαμε ήδονικά εκείνη 
τή μεριά τής θείας τής ζύμη; π«ύ άγγιξεν ό διάβολος με 
τήν ούρά του, δπου τό έκδικητικό χέρι τοΰ θεοΟ άνοιξε τή 
θύρα και μπρόβχλε μές στό κ*'.τρόνι της * παπάς κι 6 γ*μ~ 
πρός του, σά δυό φοβεροί κριτές. “Ισοι, πολεμόχαροι, γεμΛτοι 
σκόνη κι οί δυό, κρατοΟσαν στό χέρι ί  πρώτος τό άγιαστήρι 
κα! τό ραντιστήρι κι i δεύτερος ένα ροζιασμένί μπαστούνι 
κα! τό σάκκο τών γραμμάτων».

«Σταθήκανε στό κατώφλιο βουβοί κα! μεΐς οί τέσσερις 
ένοχοι πηδήξαμε σέ μιά γωνιά τής κάμαρας, ό 'Ιερεμίας μ’ Ινα 
μαχαίρι έτοιμος ν’ άντισταθεΐ, έγ·> άπολιθωμένος άπό τή 
ντροπή μου, κ’ οί δυό γυναίκες σκυμμένες υποκριτικά. Κ’ ή 
φωνή τοΟ Παντοδύναμου άντιβόησε άπό τό στόμα τοΟ λει
τουργού του τοΟ'προσβχλμέν:υ μά κχρτερόψυχου στή συμ
φορά του. "Ετσι μίλησε άπάνου κάτου :

— «Ι£ίρήνη 4μϊν κακοΟργοι ! . . . Καί νάναι καί σέ σ*ς 
ή ειρήνη ετούτη, γυναίκες άδιάντροπες. Έ τύ 'Ιερεμία πα
ράτα τ ϊ  κοφτερό τό δπλο, γιατί ένας παπάς, δποια κι άν 
«Ιναι ή προσβολή πού 9’ άπαντήσει, δέ μπαίνει στό σχίτι του 
ούτε σέ κανένα άλλο γιά νά πράξει εκδίκηση ! 'Ο θεός θά 
κρίνει τόν δίκιο άπό τόν άδικο . . . Κα! δέν έχω τίποτα άλλο 
νά σού πώ έσένα άκαρδε, άδιάντροπε κι άσπλαχνε άνθρωπε. 
’Αλλά σέ σένα, Ά γγελε, σέ σένα θά πώ πιότερα, γιατί δέ σοδ 
λείπει ούτε καρϊιά, ούτε ντροπή, ούτε σπλαχνιά. Είσαι άτυ
χος βτό σπιτικό σου, Ά γγελε, τό ξαίρω . . . Μά γυρεύεις πα
ρηγοριά στή συμφορά τ’ άλλουνοϋ; Δέ σοΟ μιλώ τώρα γιά λό
γου μου· έγώ μπορώ νά σηκόνω τό σταυρό πού κάθε μέρα ό 
Κύριος μοΟ τόν κάνει βαρύτερο, γιά νά τιμωρήσει τήν Αμαρ
τωλή μου σάρκα, πού πόθησε τή σαρκική εύτυχία κα! γιά νά 
μοΟ θυμίσει πώς μιά δμορφη γυναίκα πού τής λείπει 6 νοΟς 
είναι ένα χρυσό βραχιόλι κρεμασμένο στή μύτη γουρουνιοΟ. 
Κοίταξε δμοις αύτό τό παληκάρι πού είναι πλάι μου, γαμ
πρός μου «θεί ι̂ δργ|» κα! τρέμει σάν τό πεθαμένο φύλλο, 
γιατί χτυπιέται θανάσιμα στή σαρκική του τήν ευτυχία κα! 
χτυπιέται άπό σένα, άπό άνθρωπο, πού δέν τοΟ λείπει ούτε 
καρδιά, ούτε ντροπή, ούτε σπλαχνιά . . . Κοίτα τον, Ά γγελε, 
καί μάθε πώς βαρειά τιμωρία καρτεράει εκείνον πού βγαίνει 
άπό τόν ίσιο τό δρόμο. Κι έγώ άφησα τόν ίσιο τό δρόμο, γιι? 
νά θελήβω γιά τόν έαυτό μου μονάχα αύτή χή γυναίκα, πού 
ήταν προωρισμένη άπό τό θεό γιά νά/αι δλου τοΟ κόσμου . .



Κι Αποδέχομαι τώρα τήν τιμο>ρία μου. Κι αύτό τό παληκάρι 
παράτησε τόν Ισιο τό δρόμο, τσαλαπατώντας μιά τίμια Αγάπη 
χι Ανοίγοντας τήν Αγκαλιά του σέ μιά κόρη πού ήταν γιά 
δημόσια, στήν κόρη μου . . .  Κι Αποδέχεται τήν τιμωρία του.
. . . Κ’ έσύ, ’Άγγελε, 0’ Αποδεχτείς τή δική σου . . .  Δέ σ’ εύ- 
κιέμαι κανένα καχό, μά τό χακό είναι μέσα σου. Γιατί ΑφοΟ 
είναι τής Ανθρώπινης Αδυναμίας νά πέφτει κανείς μές στή 
6ρωμ>σά χαΐ νά τήν θαρρε! γιά Αγνότητα, δμως δέν έπιτρέ- 
πεται καί θιληματικά πιά νά πέφτει κχί νά μολύνεται. 
Ά ϊντε , φεύγατε Από δώ ! «Ειρήνη ύμΐν», δμως φοβηθείτε τό 
θεό χαΐ <τόν Ακοίμητο σκώληκα».

«Κατάλαβες, Άδριανέ; . . .  Τ’ Ακοίμητα σκουλήκια ! . . . 
. . . Έ  ! λοιπόν νά τα ! . . Είναι έδώ κάτω Απ’ αύτά τά 
κουρέλια πού σκεπάζουν τδ ζωντανό μου ψοφήμι . . . Μέ 
κατατρΛνε σιγά-σιγά 2να χρόνο τώρα . . .  Κ ’ έδώ κ ’ Ινα 
χρόνο δέν Ιχω τίποτα πιά ζωντανό, παρά τό μυαλό μου, τό 
κ*φάλι μου . . .

«Τετέλεσται πιά θείος "Αγγελος ! . . . "Ολα λυώσανε . . . 
κι οδτε Αχνάρι Απ’ τό ώραίο του σπίτι, Απ' τά ώρχΤα παιδιά  
του, Από τό καθαρό του πουκάμισο, Απ’ τά μαϋρι του γένεια, 
Από τά γιαλιστά του παπούτσια. Αυώμα τό κορμί πού ποτές 
Ιέ γνώρισε χούραση καί αρρώστια 1 . . . Καί κείνο πού φο
βεροί παληχαράδες δέν κατορθώσανε νά καταπονέσουνε, τό 
καταπονέσανε τ ’ Ακοίμητα σκουλήκια !

«Μονάχα τό μυαλό βαστιέται . . . Αύτό μοΟ είναι λυχνάρι 
άσβυστο μέσα σ’ Ατέλειωτη νύχτα, νύχτα π·ύ άρχισε κείνο 
τό βράϊυ πού κατέβασαν τό γ ι ί  μου στό μνήμα . . . Μά τό λυ · 
χνάρι Αρχισε νά τρεμοσβύνει . .·. Καί δέν τοδμεινε λάδι γ ιά  
τίκοτα Αλλο πιά. "Ο,τι Ιχει, τδχει γιά λόγου του, γιά τή  
φλόγα του . . . Έ τσι κρατήθηκα καί βάσταξα !

«'Βχατοπβνήντα κοιλά άνωφέλευτο λίπασμα πού ήθελαν 
νά κυριέψουν* τόν κόσμο. Νά τα, ξαπλωμένα νεκρά . . . Τόσες 
Ανάγκες, τόσοι πόθοι, τόσος θόρυβος καί τόση λίγη αιωνιό
τητα! Γιατί τόσο Αδέξιος, Κύριε, στό Αριστούργημά σου ! . . . 
Μονάχα τό κεφάλι θά μάς ΑρκοΟσε. ΙΙοΟ ΑλλοΟ παρά στό 
μυαλό ήβρα καλλίτερα, τήν Απεραντοσύνη ;. . . Κι Αμα συλ
λογιέμαι πώ; ή Απεραντοσύνη ετούτη, ή μοναδική μας έτούτη 
αίωνιότηια Αποτραβήχτηκε σάν ϊνα  σπυρί Αμμου σέ μιά γω- 
νιΑ τοΟ χουφαριοΟ μου καί κατάντησε 8να τίποτα ! "Ολο τό 
σπίτι γεμβτο Από τό θόρυβο . . ; “Ενα θεόρατο νταβοΟλι πού 
σέ ξεκουφαίνει μέρα νύχτα . . . Μιά φωτιά Από Αχερο πού 
θέλοντας νά χαΐχκάψει τό ναό, δέν κάνει Αλλο παρά νά τόν 
χαπνίσ«ι μονάχα κ ί νά τόν κάνει Ασφυχτικό κ’ Ακατοίκητο...

«Σκέφτομαι, έδώ κι έφτά χρόνια, δ,τι μπορεί κανείς νά 
σκεφτεΤ. . .  Τήν Παλαιά καί τή Νέα Διαθήκη τίς διάβασα 
τρεΤς φορές. .  . 'Ο Εκκλησιαστής σέ μιάς ώρας κουβέντα 
είπε 8,τι μπορεί νά πεΤ κανείς επί ζωής. Ποτές δέ θά μπο
ρέσει νά πε! κανείς οδτε καλλίτερα οδτε περισσότερα, άκόμα 
κι άν μιλούσε δέκα χιλιάδες χρόνια γραμμή. Δέν είναι δμως 
ψέματα πώς «κι άότό είναι Ακόμα ματαιότης καί προαί- 
ρβσις πνεύματος». Κ* έκεί άκόμα δπου αυτός δ σοφός βρίσκει 
λίγη ευτυχία, δέν ύπάρχει. Τό ζήτημα δέν είναι νά βρείς τήν 
ευχαρίστηση στή ζωή, μά τό ζήτημα είναι νά τής δώσεις 
διάρκεια τής ευχαρίστησης καί διάρκεια στή ζωή δέν υπάρ
χει . . . Άλλωστε ή ούσία είναι νά μάθεις σέ τί μπορεί 
κι αύτό νά σού χρειαστεί . . .  Καί νά γιατί παράτησα τή 
ζωή καί γύρισα πρός τό θάνατο.

«Πεθαίνει κανείς άπό τότε; που πάψει νά μασσά. Είμαι 
πεθαμένος έδώ καί τρία χρόνια . . . Δεύτερος δμως έδώ κι 2ξη 
μήνες, Από τή μέρα πού τά ματοβλέφαρά μου Ανοίχτηκαν 
διάπλατα πρός τήν αιωνιότητα. ΈκεΙ ηύρα διάρκεια . . . Ή 
μέρα κ’ ή νύχτα μοΟ είναι Αδιάφορες . . . Είμαι πχντοϋ. Ό λα  
τά βλέπω. 'Όλα τά αιστάνομάι καί τίποτα δέ μ’ Αγγίζει. Ή 
χαρά καί ή λύπη είναι τής έλευθερίας έμπόδια.

«Πολλές φορές κόντεψα νά χαθώ μές στό Μηδέν, άλλά 
προσέχτηκα Απάνου στήν κατάλληλη στιγμή. Προσέχεται κα
νείς. Σάν σιμόνεί ή Αρχή τοΟ Ατέλειωτου Εκείνου ΚατιτΙς, 
σοα ϊρχεται δρεξη νά κάνεις έμετό κ ’ αισθάνεσαι »νχ βάρος 
μέσα στή μύτη σου. “Ενα δευτερόλεπτο Απροσεξία κχί τέ- 
λειωσε...

«Μιά φορά γλεντοΰσχ μέ τ ή ζωή κχί μέ τό θάνατο κατά 
πού ήθελα. Δέ λησμονώ τόν περασμένο έτοϋτο χειμώνα. Δέν 
ήξαιρα πότε ήταν μέρα καί πότε νύχτα Άπό καιρό Αγκαλά 
δέν είχε καμμιά σημασία έτοΟτο γιά μένα . . . Ήμουνα περί
πατο . . . ΜιΑν εύχάριστη θύμηση άπό τά περασμένα πότε 
μ’ ϊκανε κ’ έλαμνα πρός τή ζο>ή κι Αλλη πάλι θλιμμένη θύ
μηση μέ σκουντοΟσε πρός τό θάνατο. Μιά μακρυνή κραυγή 
Απελπισίας μέ γέμισε Αη?>ία. Ήταν τά οΰρλιάσματα τοΟ πό
νου ένός γουρουνιοΟ, πού τό σφάζανε στό συνοικισμό τή παρα
μονή τών Χριστουγέννων. . . ΟΊά ! . . . θυμήθηκα άπάνου σέ 
πόσα γουρούνια δέν είχα πατήσει τό γόνατο καί πόσες φορές 
δέν είχα φυτέψει τό μακρύ μου μαχαίρι μέ τέχνη, πότε στήν 
καρδιά ποί» σπαρταροΟσε στή ζερβιά τήν Αμασκάλη, πότε ατό 
μαλακό λακουδάκι τού λαρυγγιοΟ, κατά πού τό ΑπαιτοΟσε 
ή περίσταση . . . πολλές φορές τό ζεστό τό αίμα μ* πιτσι- 
λοΟσε στό πρόσωπο . . .  Τό ζό χτυπιότανε*, ΰστερα σβύνανε



τά μάτια του κα! πέθαινε· «δδινα μιά φάπα μέ τήν Απα
λάμη κ’ Ιοινα έτσι μιά φιλική  φά,τα θαρρείς κα! στή ζωή, 
σάν πού δίνει κανείς στά πισινά μιάς γυναίκα; πού Αγαπ*.

Αύτό μ’ έκανε πολύ μελαγχολικό. Έ χασα τό πάν. 05τε 
θύμηση, ούτε διάστημα . . . Τό μυαλό μου τό σκέπασε μ̂ ά 
νάρκη γλυκύτατη. ‘Ένας κόμπος μού Ανέβηκε στά στομάχι . . 
“Ενα βάρος στά μάτια μου Ανάμεσα. ΙΙροσπέρασα, κι είπα ! 
‘Ωραία !

Άξαφνα τρείς παιδιακίσιες φωνές Αντήχησαν μαζ! στό 
παράθυρό μου.

Καλημέρα κα! καλά Χριστούγεννά !
Καλημέρα κα! καλά Χριστούγεννα !
Καλημέρα κα! καλά Χριστούγεννα !

‘Ύστερα άνοιξε διάπλατη ή Ούρα στό κρύο κα! στή ζωή 
κι i  τρελλός μου δ ψυχογιός συνοδεία μέ τρία παιδιά μπήκε 
στήν κάμαρά μου, δπου άκόμα φτεροκοπούσε τό φτερό τού 
θανάτου.

Αύτός ήταν πού Ισυρε ώς στό Απαίσιο ταβερνάκι τήν πα
ρέα τώ/ παιδιών πουχαν πάρει σβάρνα τά σπίτια τού συνοι
κισμού μέ τήν πατροπαράδοτη εύ/ή τής χριστουγεννιάτικη; 
καλημέρας! Ήταν έφτά χρόνια πού 5έ σίμωναν στά παρά
θυρά μου Ά χαρούμενες ετούτες ςωνέ; . . . Δέν είχα τίποτα νά 
τούς δώσω άπό κείνα πού δίνουν: καρύδια, χαρούπια, κου
λούρια, σύκα . . . Τούς ϊδωσα μερικές δεκάρες . . . Μού εύκή- 
θηκαν «περαστικά» κι ίφυγαν παίρνοντας μαζύ τόν κρύον Α
γέρα κα! τή ζωή . . .

«Βλέποντας τ« νά φεύγουν, ξέχασα τό θάνατο κα! μού 
ήρθε νά κλάψω . . . Είχε Χριστούγεννα δ συνοικισμός . . . 
Κι i  θείος Άγγελος, δ καλός αύτός χριστιανός, δέν είχε 8να 
καρύδι, 6να σύκο, οΰτε ϊνα κουλούρι \ά δόσει στά παιδιά πού 
τού εύκηθήκανε τή χριστουγεννιάτικη καλημέρα.

♦•Η Φ

Τό στόμα τού θείου Αγγέλου τεντώθηκε άπό τό Sfv* αύτ! 
ώς στό άλλο κα! φάνηκε μιά έδοντοστοιχία νεκροκεφαλής, 
μαυροκίτρινη . . . Ό  Άδριανός δέν κατάλαβε άν δ άρρωστος 
ξεψύχησε ή άν ήθελε νά κλάψει. Τό δεξί του τό χέρι κρεμα
σμένο στά χείλια τού κρεβατιού, άρχισε Ινα άταχτο τρεμού
λιασμα πράς τό μπουκάλι τό ρακί πού ήταν κατάχαμα. *0 
Άδριανός κατάλαβε κ’ είπε :

— «θές νά πιεις, θείε ;» κα! σηκώθηκε νά τού δόσε-ι.
— «Ναϊ . . . γρήγορα . . . πνίγομαι . . . »

*0 Άδριανός γέμισε τά ποτηράκι καί τά Αδειασε μές στά 
έρθάνοιχτο στόμα τού θείου του. Τό ποτηράκι χοροπήδησε 
Ανάμεσα στίς μασσέλες π ύ τρεμούλιασαν, σάν» νάχε περο
νιάσει φοβερό Ινα σύγκρυο τόν Αορωστο. Τό πράμα δέ βά
σταξε. Ό  Αλκοολικός συνέγερε.

«θά πεθάνω πιά, Άδριανέ . . . Γιά κ ί ΐε  κληρονομιά σοΟ 
δίνω έτούτη τή συμβουλή. Άντιστάσου μ ’ δλη τή δύναμή σου 
κι ίσο είναι καιρός Ακόμα στήν πρόσκαιρη κ’ έφήμερη τέρψη. 
Αύτή είναι πού μάς κάνει κι όποφέρομε τόσο πολύ. Κ αί τί 
κρίμα ! 'Η πρόσκαιρη τέρψη Απαιτεί γιά λόγου της, τή ζωή 
μας δλόκληρη. Γιά τό κιούπι τά λάδι πού καίει μΛς δίνει μιάν 
έλίτσα μονάχα. Λίγο. Ελάχιστο. Τά σκυλιά πού έχουν τά 
?δια πάθη μέ μδς, μάς περνούνε στή γνώση.

«θά ήθ-λα νά σού δόσω ένα παράδειγμα τής Ανθρώπι
νης τρέλλας, £ στορίζοντας σου τή ζωή τοΰ Κοσμά, πατέρα 
τού “Ιερεμία κα! δικού μας μακρυνού συγγενή. Μά δέ βα
στώ πιά γιά μιά τέτοια μεγάλη ιστορία . . . Καμμιά μέρα δ 
’ Ιερεμίας θά μπορέσει νά σού τήν ιστορίσει δ ίδιος κ<λλί- 
τερα άπά μένα.

«Μά συχωρνώ στόν Κοσμά εκείνο πού σε μένα τό συ- 
χωρνώ λιγότερο κα! σε σένα διόλου. 'Ο Κοσμάς δέν είχε 
καθόλου μυαλό. Έγώ είχα τό μισό τού ένός. ’Εσύ είκοσι 
χρονώ ήξαιρες εκείνο πού δέ ξαίρουμε μεΐς πενήντα. Ή ξαι- 
ρες πώς οί ήδονές μάς κάνουνε νά πιστεύομε πώς αύτές είναι 
τά Απαντο τής ζωής, καί πώς έξω Απ’ αύτές δέν υπάρχει 
τίποτα, κι δμως τά Αντίθετο είναι Αλήθεια. Αύτά τό Αντίθετο 
έγώ τό κατάλαβα πολύ Αργά . . .  *0 Κοσμά; δέν τό κατά
λαβε ποτές . . .»

‘Ο Άδριανός έκρινε καλά νά πεί τήν ιδέα του :
— Δέν ξαίρω κανέναν, θείε, πού νά μπορεί νά συντρίψει 

ϊνα μεγάλο πάθος, χωρίς μαζύ νά μή βγεί συντριμμένος κι 4 
ίδιος.

— Κα! ποιόν λές έσύ συντριμμένο ; ρώτησε νευριασμένος 
ό "Αγγελος.

— Συντριμμένο λέω τόν Ανθρωπο πού επιβάλλει στόν έ- 
αυτό του μιάν Αλλη ζωή, παρά έκείνη πού τού είναι μοιραία 
νά ζήσει.

'Ο Άγγελος κούνησε τό κεφάλι :
— 'Ώστε αύτάς είναι Ανθρωπος συντριμμένος ; Καί τόν 

Ανθρωπο πού δέν έπιβάλλει στάν έαυτό του μιάν Αλλη ζωή, 
παρά έκείνη πού τού είναι μοιραία, πώς τόν λές ;

'Ο Άδριανός δέν τόλμησε νά συχίσει τόν Αρρωστο καί 
σώπασε' έκείνος δμως ξαναρώτησε :



— «Πώ;, λοιπόν, τόν λέ;, άνιψέ ; . . . Δέ θές -νά τό 
πεΤς ; . . . Δέ λέγεται θείος Άγγελος 5 άνθρωπος πού δέν έηι· 
βάλλει μιάν άλλη ζωή στόν έαυίό του, παρά έ « Γνη πού τοΟ 
el ναι μοιραία ; . . . Τόν γνωρίζεις αυτόν τό ·εΙο Ά γ γ ίλ ο  ; 
0ές να μάθεις πού κατάντησε ζώντας τή ζωή τής μοίρας 
του ; Έ  ! λοιπόν, ξεσκέπασέ με, Άδριανέ . . .  Μπρός, σή- 
χο>σέ ca αύτά τά κουρέλια καί καμάρωσε τό θείο ’Άγγελο, 
π· ύ δέν μπόρεσε νά έπιβάλει στόν έαυτό του μιάν άλλη ζωή, 
παρά έκείνη πού άπαιτούσεν ή μοίρα του. Σήκωνέ τα καί 
κοίτα με, δμορφέ μου άνιψούλη. Αυτό πού θά δείς θά σέ πεί
σει καλλίτερα κι άπό χίλιες κουβέντες. Σήκωνέ τα !

— «Λυπήσου με, θείε . . , Φ^βΛμαι» μουρμούρισεν ί  Ά -  
δριανός.

— «Σε διατάζω νά μέ ξεσκεπάζεις καί νά μέ κοιτάξιι; !» 
φώναξεν έ Ά γγελος μέ ύπέρτατη δύναμη.

— «Ήμαρτον, θείε μου, έλεος !»
Ό  Άγγελος τρέμοντας, έφερε τό άριστερό του χέρι στά 

χείλια του κι άρχισε νά σφυρίζει. Α μέσω ς παρουσιάστηκε 
τό παιδί κ’ έκανε νά τόν κεράσει.

«Ό χι . . . δ χ ι. .. αύτό . . . Καθάρισέ με πρώτα» τού 
λέει δ άρρωστο;.

Τό παλαβό άρχισε βιαστικά νά πετάει τά ροϋχα κατχγ ΐ; 
κι δσο τού ξεσχέπαζε τό κορμί, μιά φοβερή δυσωδία γέμιζε 
τό δωμάτιο. Σάν άνεσύρθηχε καί τό τελευταίο τό σκέπασμα, 
ό Άγγελος φώναξε :

— "Ελα κοντά καί κοίτα με, Άδριανέ, μέ τ?)ν άγάπη 
πού είχα πάντα γιά σένα !»

Φοβισμένο; σίμωσεν δ Άδριανό; κι * μαχροκέφαλος τοΟ 
(Εχανε θέση, τραβώντας πίσω σβέλτα σά χωροφύλακα; πρός 
τά πόδια τοΟ άρρώστου. Μόλις δμω; έ νέος είδε μεριά 
καλάμια σέ δυό άπαίσιε; σειρές, νεχρ* καί μελανιασμένα 
καί τ ’ άποκοίλια του δαθουλωμένα καί άδεια άπό τό κάθε τί 
τους καί μόλις τά μάτια του πέσανε στά κόκκαλα τοΟια πού 
γιάλιζαν οί γδυμνές άχριές τους κάτου άπό τό διάφανο πετσί 
πού τά σκέπαζε, εύτύς εχάλυψε τό πρόσωπό του μέ τά δυό 
του τά χέρια κ’ έτρεξε πρός τή θύρα φωνάζοντας :

«Φρίκη ! Φρίκη ! . . . Αύτός είναι δ θείος "Αγγελο; ;»
’ Κκείνη τήν ώρα ϊνας γέρος μέ σοβαρό παρουσιαστικό, 

μέ γενειάδα, στητός κι ώρχϊος, έμπαινε στήν κάμαρα. Ό  Ά  - 
δριανός σκόνταψε στό πλατύ του τό στήθος. *0 ξένο; τόν όίρ- 
παξ» μέσα στήν άγκαλιά του.

— «Τί είναι Άδρ.ανέ ; . . . Φοβήθηκες τό θείο σου;»
Στά λόγια έτοΟτα έστριψε τό κεφάλι έ Άγγελος πρός

τόν νιο φερμένο καί φώναξε :
— «'Ιερεμία ! Ιερεμία ! Σταμάτα τον ! Μή τόν άφίνεις 

νά φύγειΐ Σέ παρακαλώ . , . έδώ . . . έδώ . . . Μπροστά μου 
έδώ..;. θέλω νά τοΟ έξιστορίσεις τή φοβερή ζωή τοΟ. Κοσμ®... 
θέλω νά τήν Ακούσει πρίν πεδάνω. θέλω νά πεϊς σ’ αδτό τδ 
παιδί ·;ήν άλήθεια γιά τών παθών τήν τρέλλα . . . Τήν ξεγε- 
λ ά σ τρ α  χαρά τοΟ Κοσμά χ α ί τά σωστά του τά βάσανα . . . 
ΤΙς πρόσκαιρες άπόλαψες καί τά τριξίματα τών δοντιών του. 
ΔεΙξ’ του τή βαρβαρότητα :cO τρελλοΟ θϊ^Ο, πού έκανε τή 
σάρκα μας άπό εύχαρίστηση γιά νά τήν βασανίζει . . . Την 
καταστροφή πού περιμένει έκείνονε πού παρχφέρειαι άπό τή 
θύελλα τών αισθήσεων. ΔεΤξ του 'Ιερεμία . . . Πές του . . . 
Μίλα του γιά . . . γιά .· . . τόν Κοσμδ !»

Ά ξαφνα δ Ά γγελος σώπασε. Τά μάτια του καρφώθηκαν 
στδ ταβάνι. Τά χέρια του στρίψανε.

— «Μίλα . . . ‘ Ιερεμία. . . Πές τί ήταν δ ΚοσμΛς», πρόσ- 
θεσε δ Άγγελος μέ τά μάτια πρός τό ταβάνι.

Ό  Άδριανός έκανε νά Φωνάξει, μά δ Ιερεμία; τοδ- 
κλεισε μέ τό χέρι τό στόμα. *'Γστερχ, στριφογυρίζοντχς τ’ ά- 
γριεμένα του μάτια, τόν Ιπιασε άπό τό ένα χέρι καί μέ φωνή 
βροντερή, τονίζοντας τΙς λέξεις καί κοιτάζοντας πότε τόν Ά γ 
γελο πού ξεψυχούσε καί πότε τόν Άδριανό, άρχισε :

— «Ό ΚοσμΛς ήταν δ πιό θερμοαίματος άνθρωπος τή ; έ- 
ποχής του.. . Ή ζωή του ήταν μιά θύελλα μ ’ άστραπόβροντα. 
Ή  καρδιά του γνώρισε τεράστιε; χαρές καί μαρτύρια όπεράν- 
θρωπα. Καί τιμωρήθηκε μέ θάνατο ί  ΚοσμΛς γιά τίς άδι- 
κίβς του, τΙς κακοχεφαλιές του χαί τίς πλάνε; του.

Ό  'Ιερεμίας σταμάτησε- άφισε τό χέρι τού ΆδριβνοΟ 
κ’ έσκυψε στό παγωμένο πρόσωπο τού θείου Αγγέλου καί 
τόν κοίταξε μιά στιγμή. 'Ύστερα, γυρνώντα; πρδς τόν Ά δ ρ ι-  
ανό, Ιπι ισε μέ δυο δάχτυλα τούς δυό β^ρδού; τών μχτ.ών του 
πού κοίταζαν όρθάνοιχτα τό ταβάνι. Μά τά κράτησε πάντα 
άνοιχτά τά μάτια του δ Ά γγελος πρό; τή μυστηριακή Α Ια ι-  
νιότητα.

MitKfp. Κ. ΦΡΙΑΙΓΓΟΙ



S C H I  L I . E R

ΑΠΟ ΤΗ «ΝΤΦΗ Τ Η Σ  Μ Ε Σ Σ Η Ν Η Σ *

Χ ο ρ ό ς .  — Χαν τί  λ έτε  να  κ·ιμουμ€ τώρΛ,
it oil οί αφέντες μας -η άψ α ν  e π ιά  τήν άμάχη, 
του καιρού να γιομίζουμε το άδειο, την &ρα 
ι·ά περνούμε ; Κανείς πρέπει νάχ& 
yta  το τιpwt, που ταχιά ξημερώνει, 
μια φροντίδα, μ*άν ίγνο ια , Ινα θάρρος, 
ί'ίί μπορεί νά σηκώνει 
τά ν  αργών ήμ-ερών τό μονότονο βάρος, 
νά σαλεύει ε ιν ’ άνάγκη ζωογόνο ?ν' αγέρι 
της ζωής  «Λς τόκνό βαλτονέρι.

Β V α ς β γ α ί ν ο ν τ α ς  ά π ό  τ ά χ ο ρ ό .

Κ ιν’ ωραία ή εΐρήνη ! Παιδούλα ίλ ο  χάρη ,

•τ’ ιικροπόταμο π λ ά ϊ 
ξα τ ,λα μ ένη , τ  αρνιά της φ υλ ά ε ι,
τ7·ύ στ’ ολάνθιστο γνρο βοσκοΟν καί σκιρτούνε χορτάρ:
γλνκοπα ίζει απαλά τη φλογέρα
κιά  ξυπ νά ε ι τοΰ βουνού τόν αντίλαλο  ιτίρα,
η, τό σούρουπο, σέ ύπνο αλαφρό τη  λικνίζει

τό νερό, που κοντά μουρμουρίζει —

Τη δική του ?·μ(ος ίχ ε ι κι ό πόλεμος χάρη, 
της άνθ ρώπινης μοίρας μοχλό·,' 
μιά ζω ή  ζωντανή μ ί τραβάει,
ινα  αιώνιο στροβίλιαμ ’ άπάνου στής τύχης τό κΰμα ,
πού μ ιά  π ά ε ι ατά ψ η λ ά , μ ια  στήν άβυσσο πάει·.
Γ ιατ ’ tlv ’ ή άνεργη οκνιά τής αντρείας τό μνήμα' 
οτήν ειρήνη κανείς μαραζώνει, 

είναι φ ίλος τοΰ ά ίύνα τβ ν  ό νόμος,

θά πού ον ο* νά φέρ& παντβν
τό χνδαιο Ισοπέδωμα, ό πό\«μος &μ»ς
β' ίνα  ίπ ίπεδο ά ’ώτε ιο υψ ώ νε ι,
τι)ν κρυμμένη τη δύναμη δείχνει,
κα,ί σ'/ιύτοΰ τοΰ δειλοΰ την καρδιά θάρρος ρίχι*Φΐ.

Α « ν τ ε ρ ο ς.— Γ»}?· 'Αγάπης δέν β'ν' ανοιχτά τά ίερά >·

Μη δεν e’ vtu τώραίο τον κόσμον μαγνήτης ; 
Καρδιοχτύπια  * ’ ελπίδες εκεί ut/i φορά !
ΕΙν’ έκβϊ η ομορφιά μονηχός κυβερνήτης 
Εάν’ ή αγάπη μοχλός τ»;ς ζωής μας κ έκείνη, 
λά μ ψ η  αύτή στά μουντά της τά χρώματα δίν*ι, 
τ ανθισμένα μας χρόνια γλυκά  ξεγελάει, 
ή γλνκειά  θ νγα τ ίρ ’ άφρ ιομ ίναν κυμάτων, 
ατής αλήθειας τή θ λ ίψ η  κεντά*. 
τ<< πλουμιά τών χρννώ ν όνειράτων.

Τ ρ ί τ ο  ς.— Τάνθη πάνε στήν άνοιξη . ” Ας λά μπει ή ώραιότη  

και στεφάνια ττανεύωδα ή νιότη  

yta τά ώραΐα σγουρά της &ς πλέκει, 
άΧλά τά όψιμα χρόνια  

σοβαρώτβρο θεό νά λατρεύουνε στέκει.

Π  ρ ά  τ ο  ς.— Τή σεμν<] κυνηγήτρα, τήν " Αοτβμη, <?««! 

ατά ψ η λά  άς άκλουθήσονμε, 
ίπ ο ν  ήσκιώνουν οί λόγγοι πυκνοί, 
τ άγριο γ ίδ ι άπ’ τό βράχο βαθ ιά  νά γκρεμίσουμε.
Τό κνντ/γι— κ’ f κείνο σάν πόλεμος μοιάζει, 
ταίρι πρόσχαρο τοΰ arfpiov θεοΰ των μαχών  —
Μ 6λις φ εξε ι, πετιέσαι ά π ’ τήν κλίνη ,
5ταν κράζουν βροντόηχα  τ<» βούιεινα 
<ττήν κοιλάδα, πού αχνούς ανεβάζει, 
άπό βράχους καί διάσελα πίρα, 
τά ΰπνιαομένο κορμί νά λούοεις 

ατό ίροσάτον αέρα !



Δ i  ν ύ * ρ ο ς. —  Στή θβά τη yXavKt) S i ρ ιχνόμαατΐ κα\\ι», 
ιτού ακατάπαυτα πάντα  aaXevei, 
πού ή χρυσή της, γβΧάτη άναηά\\ια 
στ ον απέραντο κόρφο καΧβΙ και μαγίυβι ;
Δ'τοΰ ττΐΧάου τη  χορίύτρα  Se χ τ ίζο υ μ ε  πλάτη  

?να π\€ούμ«ιό  άπάνου παΧάτι ;
M i τοΰ πΧοίου την καρίνα yopya οποίος opyoovn 

τό πΧατί, σμαραyBi, κρουαταΧΧένιο χωράφι, χ 

άγκαΧιάζβι τήν τύ χη , τον κόσμο σκΧαβώνίΐ, 

δίχω ς απόρο τοΰ θέρου του άνθβϊ το χρυσάφι !

Τής ίΧπίδας βαοίΧΐΐο ί ΐμ ’ ή θάλασβα, 
τοΰ άν*πάντ*χου χώρα, 
ό πιο πΧούαιος φτωχός ίκβϊ yiverat 
κι i φτωχός βαοιΧιάς oe μιάν ωρα.
Σάν τη σκέψη γοργός 5πως ό ανιμος  τ ρέχβι 
κ*1 γυρνάα τον ορίζοντα πέρα γιά  πέρα, 

ίμ ο ια  έδώ καί τής μοίρας άΧΧάζουν · ί  κΧήροι 

καϊ γ ύ ρ ιζα  τής τύχη ς ή σφαίρα, 
πά ατά κύματα Λ ν ' ίΧ α ίνα  κΰμλ, H v Ιχβι, 

δβ γ ν ω ρ ίζ ίι το πέΧ αγ· αφέντη καί κύρη.

Τ ρ ί τ ο  ς.— Μ ήνα ή θάΧαο«χ μόνη,
δπου κύμα τ ’ ακοίμητα πάντ’ άνβμίζουν ;
Π άντα ή τύ χη  σαΧ ΐύιι, S i οτρώνβι
και οτη γή, κι ί ν  οί αΙώνι*ς παΧιές της κοΧωνβς

οταθΐρά τή στηρίζουν.

Ματάφ?*βη. ·Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Α Ο Ϊ  « ΤΑ ΥΡΟ Υ

*

Γ Γ Γ Ο  S T r t  S T r X F O H f i  Τ Ε Χ Ν Η

ΠΙΚΑΣΣΟ

ΙΟ μουσικός ’Ερικ 2χτΐ, πού τό δροσαρό ϊργο του ίστόλισ* τό π ιί 
χαριτ®μ4νο πνα&μα, σ ’ Ινα φίλο ιου μιά μέρα, πού άστβιαυόμανος τόν 
βοκόΓ.ΐ'οί* μέ κάποιαν όμπρέλλχ, έφώνα;» τρομαγμένος :

— Πρόσαχα, μή χωρατβύαις. J t ν ς α ί ρ α ι ς  τ ί  μ π ο ρ * ί  
ν ά σ υ μ ί  5 ί , ■

Τί σοφά καί φρόνιμα λόγια ! Μόνο Ινας Απολαυστικός φιλόσοφος, 
ίπως 4 Xoctl, μποροίσα ν* παρουσιάσιι μιά τέτοια βαθβιά φρονιμάδα 
έμπρός στίς άνθρώπινας ίπιπολαιότητας, πηγαίνοντας πιό μακρυά άπό 
τήν έπ ιφάνίΐά  τους καί «νοίγοντας σάν τριαντάφυλλο μιά ζωντανή Λ- 
λήθαια, καρφώνοντας την, στό 6άθος μιάς πρόσκαιρης, φτωχές χειρ*- 
νομίας. Γ ιατί 4 Σατ\ ήταν* φιλόσοφος χα\ άπό τούς φιλόσοφους ίκβ ί- 
νους, πού ό κόσμος παραςηγώντχς τούς έπήρ* πάντ* γιά χιουμορίστας. 
Ά λ λ ω ς  τβ μέ τό δίκιο του.

«Λέν ξαίριις τί μποραΕ νά συμβαίΚ Τί μβγάλος καί τραγικός λόγος, 
πο* καριέχαι Ισ»ς μέσα στήν αύβόρμητη, τή λα ϊκή του άθ*ιότΐ|τ«, «λα 
τό δρ*μ« τής δημιουργίας, Ποιός ήξαιρα τί θά συνέβαινα μέ τόν Πι- 
κασσό ;

"Κνα ήλιΐκαμένο, μιλαχροινό παιδ\ τής Μαλάγας, πού ϊκουγ* μ ί 
βαυμααμό τά κουδούνια τβν τραμβαγέρηδων νά ρυθμίζουν τΙς 4ναυ Λπο- 
ταλέαματος ταχύτητας.

Ή πρώτη νιότη στή ΒαρκίλΦνα. Σπουδές. Κλίση (!) πρός τή ζω
γραφική. Γόνιμη έπαφή του μέ τήν καταλανική ανησυχία, μέ τίς *βλ- 
ληνικές άναμνήσαις τδν Καταλάνων, μέ τό πονηρό πναδμα τους, τό I- 
τοιμο γιά κάθα παριπλάνηστ,. Πρώτοι ζωγραφικοί ένβουσιασμοί. Φϊυγιό 
γιά τό Παρίσι.

Τό Παρίσι. Ό Πικασσό ήλθ ϊ £5& μέ πολύ λίγα πράματα : Μ έ τ ό ν  
ί  α υ τ ό τ ο υ. Έ  ! βέβαια, πολύ φυσικοί, 6ά πήτ». Και ίμως 9Γχ» 
κατορθώσαι τό μαγαλύτβρον δθλο του. °Εναν έαυτό του άξικαίάριατο, 
Ακατέργαστο, σέ κατάσταση πρώτης ίίλης κα\ άκόμα άξαχώριστης δλης. 
Μοναδικά κα ί πλούσια ϊνσ τιχ τα . Πνοή έγκάρδια. Τρικυμίας έίωταρικβν 
ανησυχιών. Δυό παθητικά, μαΟρα μάτια, ζεστά, δαλουδένια, πού καρ
φώνουν μιά γιά πάντα τά  πράματα. Έ να ν  έγκέφαλο σέ διαρκή 5μυν«, 
σέ διαρκή πρόοδο, σέ διαρκή πάλη μέ τό παρΒλθόν, όσο πρίσφατ5 κ; 
5ν ifvai, Ό  Πικασσό Stpepe μαζύ του τόν έαυτό του, τόν π α ρ ό ν τ α  
ίαυτό  το«. Καμμιά συνηθισμένη άπουσία δέν έσημαιώθηκα ‘κ α ΐά  τήν S- 
φιξή του στόν παρισινό σταθμό, όπου Ιρχονται νά ξαψυχίαουν τ* ήλιο- 
καμένα 'Ισπανικά τραίνα. ...............



Τώρχ μαζύ too Ιφερε κ«\ μι* κιθάρΛ,
Mii κιθάρα κοινή κι ίλοζώντχνη, σάν τά κέ«ρι τοΟ τόπου 100. Ή 

κιθχρχ βπρόκειτο νά γίνβι γ ι ’ αύτόν κχί γιά μάς ή όμπρέλλα πού Ανα* 
φέρχμϊ στήν άρχή. Ό Πικχσεό τήν Ιστησε μέσχ στήν καρδιά το» κ*\ 
ίνχντίον μχ;.

«Ιίοιός μποροΰσ* νά ξαίρει τί θά συνέβχινε :»
"Ενα θχδμχ ! Ή κιθάρα έξερράγη.
Καί τά κομμάτι» της, πού είχε κρατήσιι μέσχ στήν καρδιά του ό 

ζωγράφος, γιά νά μάς τά ξχνχδώσει μέ τήν Αρχιτεκτονική του « γ κ ( -  
>ηι)31ί ι  γίνηκαν τό προσκύνημα ίνό ; 4λόκληρου κόσμου, πού ο’ « 4τά 5*. 
νάβρί τή χαμένη Γ,νοή τοΰ καλοί).

** ψ

"Ενδοξβς κχί μ ιγάλες μέρες τής ru e  RftYtgnan, i s » ;  τ\ς δμνη- 
5»ν ί  Άπολλινχίρ, τΙς έςιστάρησ; 6 ϊχλμόν κχ\ τΙς έτρχγοόΐησε Μ^μοί, 
ώς τήν πιό σίγουρη συγκίνηση, ύ Μάς Ζχκόμ.-.. Μι,ν.Λ»ς, γόνιμες μέρες 
τβΟ φτωχικοδ άτβλιέ τοδ Πικασσό, πού έγέννησαν τήν καλλιτεχνική 
ίπανάσταση τοδ 1906, μοναδική έλπίδχ σωτηρίας γιά μιά Κύρώπη κου
ρασμένη, πού πήγαινε γοργά στήν r-νιυμχτική πτώση της Από Ανικανό
τητα νά κάν$ι άλλο τίποτα άπδ τό νά Αντιγράφεται. Ό ,τι «ί γηραιχΐ 
Ακαδημίαι, τά σχολβία τδν καλών τεχνών κχ ιο ϊ 0 ί - Τ ν\,·, ,.=/οι έξιρεβνητές 
τβν μαστικών τής τέχνης δέν θά ήτανβ ικανοί οδτβ κάν ν* ΑντιληφθοΟν 
ποτέ σά μιά ζωική άνάγκη σωτηρίας, μιά μικρή Γ.χιία Αποφασισμένων 
Ανθρώπων, αποφασισμένων γιά όλις τΙς καταδιώξεις, τό κατώρί'ιοϋ. 
Μιά χούφτα άνθρωποι ήταν έκβίνοι πού μετέδωσαν τόν κχλλιτβχνιχδ πα
ρειό στό Παρίσι κχί μετά στήν Κύρώπη, θ’, μόνοι πού εϊόανβ καθαρά τό 
κατρακύλισμα τής τέχνης Ιξω άπό τά δημιουργικά της έπίπεία καί πού 
vuhoxvs τήν άνάγκη τής έπανόρΙωσης, τής ίπχνχφοράς στήν όμχλότητχ, 
ί-άν βίναι άλήθειχ πώς κάθε άνχγκ αία έπανάσταση ϊίνχι κα\ μιά έπά- 
νοδο σέ μιά τάξη πού χάθηκε.

Ό Πικασσό βίναι 4 έμψυχωτής τής παρέας αύτής, αύτός πού τής (έ
δωσε ολες τΙς δρμίς της, ποό έπέιρβψ* ίλ ε ς  τΙς τόλμες κα ί πού μέ τά 
ϊργχ του άΓ.Λ,ντοδσε στίς καθημερινές ανησυχίες κα\ ένεθάρρυν* μέ 
πραγματοποιήσεις τούς διεταχτικούς δπχδούς.

Ο Πικασσό στά πρώτα χρόνια τής Παρισινής του ζωής, θ*μπ®;ι4νο; 
Από μβρικούς άατέρις τής έποχής του, κού οί Αντιλήψεις τους ς>τ>{Λ- 
φωνοδσαν προσωρινά μέ τόν έσωτερικό πυρβτό του, ίμιμήθηκ*. Καί Ιμι- 
μή̂ ·<;κ* «έρ* ώς πίρχ, όυνατά, σάν κάβ* τι πού κάνβι στή ζωή, φ θάνον  
τ»ς νά άνα3ημιουργήσβι τόν 6χυμ*ζόμ*νο ϊά σ κ α λ » . Μιμήββις τοβ ϊτ ά ίν -  
λβν, τοδ Λωτρίκ καί άργότβρ* τοβ μβγάλου Γκρίκο.

«Κυανή ίποχή», ίπως τήν ώνόμασχν γιά τήν προτίμησή τοδ ζω- 
γ ^ ο ι ι  π · * ς  τ*  χρώμ*τ« αύτά, πβύ σχιδόν γβμίζουν ίλ η  τήν βίκ ίν*

n r  ’

του. Ά ϊύ να το ι *ρλ»κΙνοι, σκ»λιτωμένοι, ανθρώπινοι, π*ινάσ,ιβνοι σάν 
•^αντάοματ». *0 άρλ*κίνος θά ίξ*κολουθήο*ι σ’ 6λη του τή ζωή νά τόν 
£μπνέ*ι, ϊοως -j-ι-λ τήν βΐκόνα τοδ άστατου ίαυτοϋ του πού ίνά δ'-ίσκ». 
« ίώ «χ  μίσχ του. Γ»μνο\ Ιφηδοι, άλογα, σαλτιμπάγκοι, π&ριφβρίμβνα 
τβίρκουλα, γυναίκβς μ ιλαγχολικές. Ιέ  όλβς όμως «Ίτές τ\ς »ίκόν·ς, 6- 
πάρχει, σάν προδιάθεση, μιά άπλοποίηση θεληματική κ»ι τών ζωγρβ^ι- 
*ών μΐοβν χα\ τών ζωγραφικών έκφράσεων, ούσιώόης μίνον αναπαρά
σταση τών πραγμάτων, πού ώς έπΐ τό πλβίστον διαγράφονται πβ^ιωρι-
0)ΐ4να μέσα σέ δεδομένα γεωμετρικά σχήματα. Τκερδολική λιτότης βτά 
χρώματα ποδ καταντούν νά μένουν δύο ή τρία. Μιά τάση όμως ίλοφά- 
νερης δημιουργίας ένός πλαστικού συνόλου %%\ μιά σταθερή άνχζήτηίΓ^ 
νών ίγκω ν. *0 Πικασσό Ιβλβπβ ·?,ίη, μυριζότχνε, χωρίς νά τόν διακρί
νει Ακόμα μ4σα τ*ο, τόν κυβισμό.

*■Μ V

Kat 4 άνίός, δστίρα άπό τό άνήσυχο όργωμα τής πρώτης Λνοι^ης, 
τό φούσκωμα τών πρώτων κινήσεών της, Ισκασε, άνοιςε στόν ^λιο, φα 
νερώθηκε. Τό βίντρο ζι,τοδσβ τιόρα νά καρπίσει.

Καί ήλ&* 4 κυβισμός, εφεύρεση τοδ Πικασσό, άποτέλεσμα δημιουρ* 
γικό τής άναζητικότητάς του, ζωγραφική απάντηση τής Ιδιοσυγκρα
σίας του στίς διανοητικές του Ανησυχίες.

Τ( είναι 4 κυβισμός :
Είναι μιά φάρσα, Ινα Αστείο τοδ Ατελιέ νέων επαναστατών, πού <Μ· 

λανε μέ τήν Αρνηση αύτή νά δείξουν τή μηδενιστική άν :(ϊρχτή τους 
στή νεκρή ν.*Χ καθισμένη τέχνη ;

ΕΓναι μιά άνοικοδομητική Αντίδραση στόν ξεχειλισμένο καί διχλυ- 
,«4νο έμπρεσσιονισμό καί ή όποια 5χει φθάσει στά άκρα ;

Βίναι, τέλος, μιά σχολή πειθαρχίας, άπό τήν δποία ίπρεπ* νά πε
ράσει ή σύγχρονη ζωγρχφική, σά νά ποδμ* νά ^χφτισθεί, γιά νά ξανά1 
βρει, μαζύ μέ τήν Ιννοι* τής τέχνης, τήν Αρχιτεκτονική της δγεία ;

Ό κυβισμός φάνηκε ίσως στήν άρχή, σέ μερικούς ανεύθυνους όπα- 
δοι̂ ς του, (οί Ανεύθυνοι όπαίοί 4ποιου5ήποτε κινήματος) πώς μποροδσε 
νά είναι κα\ μιά Ικανοποιητική φάρσχ. Τή στιγμή δηλαδή πού πρωτο- 
(Ιγήκε, 4λόζβστος άκόμα Απ’ τήν αύθόρμητη άνακάλυψη, και οΐ πιό έν- 
θουσιασμένοι δμνητές του, μπβέμηδες ολοι τών Μονμαρτικών όροπεδίων, 
γλεντώντας τή φτώχεια μέ τήν ύπερβολική ζ«>ή τους καί ξεχνώντας τή 
ζωή μέ τήν κυριαρχία τής φτώχιας, ήτανε πολύ φυσικό νά διαβλέπουν 
στόν κυβισμό Ινα μέσο γεμάτο αύθάδβια, τολμηρό, παράδοξο και Ιξυπνβ 
μαζί, γιΑ νά έκπλήξουν τούς Αστούς. Αύτό ΐμως δέ θά πεί £τι ό ριψο* 
κίνδυνος δημιουργός το», 4 Πικασεό, δέν ίπ ίστευε ήδη στό μεγάλο σκο
πό του κα’ι δέν ·ίρο»ισϋ«νότχνε ολη τήν »ο;ερινή έξέλιξη, τήν κατα 
χθόνια ΙηκνΑοτ*®η καί τή θεμελιεεμίνη ίημιουογίχ πού έπρόκειτο νά



8ώα«ι. Εν® o'. δλλβι τόν Μλ»π«ν «άν tv*  Ι^υηνο κ χί ένοχλητ**! γ ι* 
τούς ίπισχέπχες τβν ϊα λο ν ιβ ν  παιγνίδι, αύτό; λογάρι*ζ« ήδη όλη -βή 
ζωντανή δύναμή το·».

‘ Oft®; x ib t  Λληίινό καί μεγάλο πράγμα γεννιέται φυ«κΑ , μπαίνε.'. 
Ανάλαφρα, χωρί; χανε ί; ν* t4  ύποπτ^υβεί, μέα* στή ζωή μ χ ;, Ιχσι κα ί 
ή καινούργια αύτή αισθητική μπήκβ ΑνεπάίβΟηχα, σάν 4νχ isuxa/i^iivo 
«βτεΙ&, χωρίς νά έμπνέει τόν κίνδυνο, φ ι λ ι κ ά .  Ά ϊιάφορ» Αν είχε 
pie* το» 4λη τή μ4λλο«σα σπορά, ολον τβν πυρήνα τής ζωγραφικής 
καί Iδίως Αρχιχεκχονικής Αναγέννησης, χάν καινούργιο Αΐρα.

" Αντίβραβη στόν ίμπρεσσιονισμά ήτανί 846χια καί καλοήτανι, ΠΛρίλ* 
ληλος ο' αύτά μ ί τά κίνημα τβν «.φώί», πού μέ αλλα  μ4σχ ζητήσχν» 
καί πετύχανε τό Ιδιο, δηλαϊή νΑ σταματήσουν ίήν έμπρεσσιονισχική 
διάλυση τής ζωγραφικής, τάν κατήφορο αύτάν τής τέχνης, πού Αφ33 I-  
χασε τούς μεγάλους άπαδούς της, πήγαινε μέ τούς κακούς σϊή σίγουρη 
καχασχροφή. Σκοπός καί τβν μέν καί χβν St ήταν* νΑ ά ν ο ι κ ο 8 ο- 
μ η · t t ή ε ι κ ό ν α  ατά σύνολό τ η ;,  στήν Αρχιτεκτονική ισορρο- 
ρο*(·, μέ λ ίγα  λέγι* 5ηλαβή νά ςαναίϊρεβεϊ ή κλασσική της καί Απα
ράβατη Αντίληψη.

*Οσ» 84 γιά τή σχολή πού ύπήρςεν 4 κυβισμός, γιά τήν πειθαρχία 
;νοο έπέίαλε «τούς όπαδού; του καί γιά τά Αγαθά πού Ιδωσε ατούς 
«ημερινους Αποστάτες του, «ύχά ·!νχ ι πιά σήμερα σχεδόν άναμφισίή* 
τήχα.

** *
Ό κυβισμός, τυχαίο παρατσούκλι παρά Svs'ix σύσιχστικί π*ύ τ*ί- 

fti>4· μέ τή γεωμετρική μορφή τβν κυ^ιστικβν έργων, είναι ή 4γνή πλχ- 
βτική. « ’ Η σ ύ λ λ η ψ η  Ο π ε ρ β α ί ν ε ι τ ή ν  δ ρ ά σ η *  ε ί
ναι ή ιδέα πού βχηρίζει τά θεμέλιο του. θέλει δηλαδή νά πεΕ, πώ ; ατήν 
εΐκάνα εκείνο πού ένδιαφέρει καί πρέπει Αποκλεισχ*κΑ νά ίνδ ιαφίρει, 
είναι ή σύλληψη τή ; εΐκόνχς, όπω; τήν βλέπει στά κεφάλι χου ΙΧί- 
κληρη έ ζωγράφος. Καί ή Αρχιχεκχονική αύτή Ισορροπία πραγματοποι
ημένη μέ τά μέεχ τά ζωγραφικά, σά μιά όνχόχης άργανωμένη, Λφηρη- 
μ4νη κχί αύτάρκης. Έ ν » ; ίντελής άργχνισμό;, ίπο» ή ισορροπία τβν 
itχφόρων γεωμετρικβν έπιπίδων καί τβν χρωματικών Αςιβν, καί συνάμα 
ή Αρμονική συμφωνία τβν έπαφβν κάνουν νά είναι καλή καί ζβν-ανή  
ή είκ ίνα .

‘Ο κυίισμάς είναι ή κατάργηση τοΟ θέματος, βέμα του πιά 8έν ·Γνχι 
ή Αναπαράσταση τβν πραγμάτων τής ζωής, άλλά  ή άνάλυβή τους «έ γ«- 
ωμ*τρικά έπίπ»8χ, σέ πλαοτικούς παράγοντίς καί ή άνχσύνθβση, ή Α
ναδημιουργία τους, σύμφωνα μέ τά νίμο μ ι* ; καλοδίμ ίνης Ισορροπίας, 
ηού 4 ζωγράφο; Κίλ«* νά έπ ιτύχ« . Τά πιά κχβημ*ρινά πράγμχτχ τής 
â»4)C> Hi* rti*». *v«. x*wy0. λ*Τ-̂ ·ή 4φημ»ρ(ίϊ, ή καί μ ιά

κιθάρα, ή κιθάρα τή ; Μ αλάγας, κχί Svx; άρλ·«Γνος, 4 άρλ·κϊνος
τής κινήσ*ω;, 8 ζωγρχφο; τά ίΐχίρνβι, τά χο*ρίζ*ι σ ιά  συνθ*τικ« 
ίο υ ;  στοιχ*Ιχ, τά ύπ ο ίά λλ ϊΐ στή γ»0);ί3τρική 4μο»μορφίχ καί \χ· 
νασυν(ι4τ«ι μέ αύτά κίσμους,πλαστικούς καινούργιου;, οπου ή άρχική 
ζβή τβν πραγμάτων Ιχ ιι 4»χ*στ2ί καί μιά ζωή via , ή οργανική Ισορ- 
^οπί* τή ; «Ικίνας, τήν Ιχ*ι άντ'.κχτχι-.ή ΐίΐ. Αύτό έ»ί;*φ4ρ« πβρισσό- 
ΐ·ρο τήν τέχνη. Ά ρχ ιτίκ τονική  «να8η; -ι/ργία /.χί οχι αισθηματική 
καί Απ’ «ύθαία; Αναπαράσταση. «Ή  σύλληψή ύπ*ρΐχίνβι τήν οραβη». 
Ό  Πικασαό πού αήκών»ι στού; μικρού; άνίιρώίΐ'.νϊυ; ώμου; του τόν κυ- 
Ιιομ ί, ιίνα ι 4 ϊνϋρ ω 'ο ; i/.s'.vο ;,  πού Ιχ»ι συγκί /τρώσίΐ ίπάνω του τ ί ς  
* ρ « ι 4 τ » ρ » ς  * ύ ft ύ ν * ;  τ ή ;  4 π ο χ ή ς τ ο υ .

** +

’Αναπαράσταση τβν πραγμάτων. Ί ίέ α  τής φαινομ*νικής τους πα
ρουσίασης, τβν άπτικβν 8ίϊομένο>ν του;. "Οσο μακρυά κι δν έπήγ· ί, 
Πικασσά στήν Αναμορφωτική σκέψη του, 4σο κ ι δν έπροχώρησ» στήν 
Ανάπλαση οβν ϊπ τ ικ β ν  γ*γον4των καί δ*8ομ4νων μ4σχ ·τ4 πλαστικό  
■του άποτέλισμα, στήν πλαστική μον^.ϊα πού δημιουργήθηκ* Απά τήν 
δποταγή τβν 4ξωτ*ρικβν παραστάσίων, μπορίϊ κχν»ίς νά 8ι«κρίν»ι τήν 
Αρχική 6άση του, τά σημϊΐο άπά τό 4ποίο Ιφυγ» γιά τήν κατάχτηση το!> 
Ιργου το». ‘Ο ΙΙικχσσά av-.Wa-.x πρά; τού; 4Γ.αΐ;ύ; του, 8 έ ν έ γ - 
χ α τ 4 λ 5 ΐ ψ ϊ  π ο τ έ  τ ό ν  κ  4 σ μ ο , ο ϋ τ *  τ ή  γ ή ,  μ 4- 
σ α σ τ ό  μ * γ ά λ  ο δ ι α ν ο η τ ι κ ό  τ α ξ ί δ ι  τ ο υ .  Α.4τό 
ιό ν  τοποβιτβί πολύ παραπάνω Από όλους έκβίνους, πού παράλληλα  
ή συν*χίζοντας, έζήτησαν τήν Ικφρχσή του; μ ίσχ στόν ίδιο Αχάραχτο 
ίρ ίμο. ‘Ο ΙΙικασσό Β'.πλα στήν πλούσια 8ιανοητικ4τητά του, πού το ί έ* 
πιτρ4π*ι τ ι ;  πιά Απομχκρυσμένις συναλλαγές μέ τή μ*ταφυσική κ α ί  
τήν Αφηρημένη Αρχιτιχτονική τοδ πνέύματο;, ϊχ« ι ϊιαρκώ ; ένήμ*ρο, 
ϊια ρ κ β ; ζωντανό Svx μιγάλο ζωγραφικό ταμπϊραμίντο. 'Έτσι, κρβ- 
τ·ύμ»ν'ς γ·ρά 4πάνω σ* σίγουρα Ινστιχτα, jir.ops' καί ςϊφ*ύγ*ι στούς 
πι4 ίπ ιν ίν ίυ ν ο υ ; π*ριπάτου;. Ή  Ισπχνική κιίάρα, τό ύπίροχο χέρι κα ί 
Ινα μάτι r-όύ τρυπάει ίλ ο υ ; τού; ϊγκους των πραγμάτων, τόν συνο* 
8«ύουν πρΐιστατ·υτικά.

Ό Π ι κ α σ σ ά  π ο τ έ  δ έ ν ϊ  έ έ π s σ ι  σ τ ή  φ ι λ ο *  
λ ο γ ί α . ίυγκρατήθηκ ι πάντα μ4σα ατά όρια τής ζω·;ραφικής, ί*  
ρια, πού Αν έ·,ίτ«ιν; 4 ίδιο;, τά ώριαι μιά γιά πάντα. ’ Κ :σι κ ϊ ί  Αφοβα 
μπίρ«σ· νά παραδοΒϊ! α ί 4λ*; τ ί ;  U«p;is; χνηαυχ ίί; του. Πηδβντας Α
πό τάν ρίαλισμά στόν κυβισμό, Από κ»1 σέ 'να  ξανανιωμένο ΑρχαΤχό 
κλασσικισμό καί ;χνχγυρίζοντχ; σ’ ίνα ν κυβισμό »ύρύτ*ρο σί Ιννοια, 
δέν ΐκράτησ* καμμιά Αποσκευή άπό τό Ινα στό άλλο λιμάνι του. ‘Α λ
λά στή γρήγορη αύτή μετανάστευση έ,τήρε μαζύ του, όπως καί Από τήν 
Αρχή τά υποσημειώσαμε, τόν Ιαοτό του, χόν ίαυτό του άθικτο, -/.κίραιο,



«Ιώνι* χωμένο nip* δ ; nip* μέσα στ* πράγματα καί αιώνια, στό φε«- 
γιό χου, νι«ιρβ·νικά Αγνό. "Βλλειψη προοωπικότητχς (*ά ηβδν 6«·ι 
«εριορίζουν τήν ίΐροβωπικότηχί! ]ΐέ«χ 3x4 ίπιφυλαχτιχά σχΛ,'ΐάivy*» τβδ 
κιλλιχέχνη ο’ ϊν* του εδρημα κχί σχή διαιώνιση τής έκ,μετέλλευβης 
*(Α lifV^axcj αύχ&Ο. Τοίνανιίον κάτι παραπάνω ί.«4 χή μικρή κχί 
άν&ογι«νή αύχή προσ»πικότηχα, μιά πιά πλαχιχ τη; ίκψρχση, ένα; &ν· 
♦ρβιπος πού δέν ψοδϊτχι νΑ π,αραπλανηβεϊ, v i  μυρίσει τχ Αρώμκχ-χ 
ίλιβν xfflv κόσμων κχί v i  4λοκληρ»τικεί, jtax« κχί γιΑ Λίγες στιγ
μές, 3;έν «pffixov ϊ.ρωτ* π&ύ Ui συνανχήσει. Ί8ιοσυγκρ*οί·ά μεγάλου i* 
pa-axf,, Πού ex-ήν τέχνη ΘΑ π*1 διαρκής άναδημιουργίχ.

** *

Ο! άνησ»χίες τού ίίικασσό, άπό πολλά ήδη χρόνια, κάνουν v i  *γ- 
κομ*χι9ν ίλόκληρα χάγματχ ζωγράφων, πού είναι σπαρμένοι σχτν ϊδ -  
?<ί>Γ-7, καί Ιχονχας «άρει χ4 φ β ; i n ’ αύχάν, άϊονατββν, άπό Ιλ λειψή 
fcxfiv χοος λόσεων, άχομικβιν χοος Απαντήσεων σχΑ καθημερινά ζωγρα
φικά προίλήμ***, να συνεχίσουν μόνοι χά ϊ£γο χους. Κάθε καινούργια 
έκθβϊη χο9 Πικασσό χού; $άζει κχί σί νέου; μπελάδες. Γ ιατί ί  πονη
ρός Ίσπανά; διασκεδάζει κ'/.bt tpopi μέ χά σάσχι»μά χου; καί χοό οφ-4- 
9*ι v i χούς ξεπερνάει πάνχχ, v i χόν χάνουν* καί Αδικα v i  χαλάνε χβν 
καιρό χους γιά νά χόν |*ρούνε. Αύχό; θά χ»ύ; άπανχοΰσε, πώ; sfvni 
πάνχα ί  ΐ ί ιο ;  και iv  διαφέρουν οί φράσει; χου, ή σκέψη του 4μω; Ϊ4ν 
h u fip ii ποχί. Ψχχνει v i  χήν καχχλάβουν. ’Αφού γενναιόδωρα τούς 
έςπατάληοε x i εύρήμαχά χου, χό Ιησαυρό τών ανακαλύψεων χοκ καί 
χούς tins σχεδόν v i  x i πάρουνε καί x i πήρανε, τώρχ προτιμΑ v i  ξα
ναπαίρνει x i δώρχ χου και ξαναεμψυχώνοντά; χχ σύμφωνα μέ χή σημε
ρινή χου Αντίληψη, χούς 6·£χνβι πώ; πάνχα αύτός tfvxi ί  χ * λλίχ*ρο; 
v i π*(ςϊΐ ίίΐάνω 3χή ία&υίτ;χν( κιΚάρι χου. Β’ νχ: πολύ ίυνχχάς.

Ό  Ηικαοαό »ιναι ό δνϋρωπος πού μ * ; κάνβι v i  4μολογο5μ* χΐς χϊυ*  
v«uitj μας. Ι1«ριμίν«ι χή οιιγμή πού Hi ϊχ«μχχή30»μ* 3έ Ινκ αημβίβ, 
γιά ν». άρχίοίΐ 4 Ιϊιος καί v i  προχιβρήοιι μακρύχβρα, πολύ μχχρύχ·ρα, 
ρίχνονχας καμμιά φορά πονηρίς μαχιίς πίοω χου, γιά νά Ssi άν ϊχουμ ί 
καλά ριζώο§ι 4κ»ϊ. Είναι 4 πλαίνηχας, μπροσχ* αχού; άν6ρώπ*υς, πο it 
αίρχέοβηκαν σχά μερ4ιχά χους, ί  ποιηχής, πού φεύγει ϊιαρκώς κχί καχ’ 
άνάγκν,ν μπροαχά σχούς ανθρώπους πού οχαμάχηοχν γιχ νά σκάψουν χ ό 
κχήμα « υ ς ,  νά καλλιεργήσουν χή γή πού ϊΐϋίΛ ίςαν και νά αηκώοουν 
Ιέντρ« μέ χόν κκιρς. Αΰχός (ά χραγου!ήο»ι μέ χούς άνέμους πού χάν 

φέρνου/s, οί Αλλοι μέ χή γη πού χούς έκροίχηοι.
‘Ο Πικασσό *ivxt ό $λιυ*'ίρωχής χοδ μίβογίΐχκοδ πνίύμαχος. Κϊνχι ό 

ζωγράφος πού ΕΓ-ίχρέπει ;ανά χήν Ιχτιλη^τ, μέσχ ο' ίναν κόσμο πολύ 
πα/.ιά, μέσχ σέ μιά χίχνη πού λιμνάζει καί πού σκύιρει γιά v i  κοιχχ- 
χ χιί, νά κοιχο^ει χόν π«λιό iauxi χης, ((λιβερή άπό ναρκισοιομί. Ό ΙΙι-

Mteai *ϊνικ χΑ ςύκνημχ, ΐ,\ί χ*λβο·;. 11«(ζ«ι *ήν tpejHcitw «Λ ftuyt**. 
Φεύγει, Six® κχί γιά χή Wja v i ίιχχηρηβε'. κχί νά μείνει, άνοίμε-β* «έ 
κνΟρώπους πιύ σκύφχουν υ.ύΧ πού ίουλανε, χύχός Ινα; ίνβρωπ*; IX if- 
το;, 3Τά hzlr.rio χί)ς ζω^ς.

)i« ή£

Ηέλεχε νά γνωρίσιχε χό έργχϊχήρι® χου ; Έ νχ  μεγάλο κπαρχεμάν 
xVj; rue tie la Boetle. Ό ΙΤιχασσό iiv  έχει άχελιί. Τρείς μεγάλε; κά 
μαρες πού ρλέπουν αχό ϊρόμο, ϊιχ ϊο χ ικές, γυμνές, χωρίς ϋχολίϊι, χω?ίς 
καμμιά *ί<τΚηχική !ι*κόσμοι/, μονχέρνχ ή παλιά , χρει; κοινότατες κ ί-  
μχρες παρισινού σπιτιού, πού Si ν εχει χκόμα 3χρ<οβ»ΐ, έπιπλιιιβιΐ. Σί· 
μιά μοναχά απ' αύτέ; μερικές καρέχλε;, ένα τραπέζι. μερικά 
χρ«ιώϊη, ϊείχνουν πώς ή κάμαρα αύτή μπορεί νά sivxi καί χό σαλόνι. 
"Η^γύμνια ομιι»; αΰχή, ή άϊιαφορία γιά χό ίιάκοσμο, ή Θεληματική φτώ
χια στήν πκράσχασγ,, Ιχει χό λαμπρό χν,ς άνχιεχάΟμισμα, χαμκλί» 
χοή Πικασσό. Sapsl, κρεμασμένα, σχό πάχωμα, σχούς τοίχους, είναι 
ίκανά νά γεμίσουν άπό ζωή χά ψυχρότερα παλάχια, νά ζεστάνουν χ ΐ; 
πιό (ίλιβερές κάμαρες, νά άνασχατώσουν χού; πιό έπιμελημένους ίι«χά· 
σμοος, χά πιά γνήσια σχύλ, νά άνισορροπήσουν χελειωχικά κάβ· άίετν, 
καί άσύσταχη άρχιχεκχονική, νά χήν προίώσουν, νά χήν Οαλασ-σβΓ.οιή* 
« υ ν . Τέτοια είναι ή ζωή τους, ή βυναμικόχηχά τους, ή ήρεμη σιγου- 
ρά&α τους, ή πλαχειά φωνή του;, σχν τενόροι γιγανχόφωνοι μέσα σέ χά- 
[ΐΛρβς ξενοδοχείων.

Ιίτήν ούϊίχ ϊρη ατμόσφαιρα τους ϋ3>, τά ϊργα ζούν σέ προσωρινή χα- 
τάαχαστ/ μεταφοράς. ’Hot σχιίαγμ ίνα ϊέ μιλούνε. Γύροι χους 4 πυρετός 
χί]ς ίουλιάς χά πειΐ>αρχ3Ϊ στό μέτρο χου. 2χάν χαπεινά ρυθμό χο». Λ - 
ωκοΟν. Είναι πρβωρισμένχ, άφοδ φύγουνε χ πό χά έργαστήριό τους αύτά, 
νά itftvs νά ζήσουν τή μεγάλη ζωή, νά έμ ψυχώσουνε τά παλάτια , vi 
ίώσουνε δννοια στή ζωή χών ανθρώπων κχί νά χαρίσουνε σκέψη στού; 
μεγάλους τοίχους τοδ κόσμου.

■RdS σιωπηλά περιμένουν κάτω άπά τά βελουδένια μάτι* τού ποιητί).
ϊέρετβ πώς ό Πικασσό ζωγραφίζϊΐ στό πάτωμα ; Ί'ά κερισσίτε-ρά 

του σχέδια είναι καμωμένα στά nxcavia, οπού 4 ζωγράφος ξαπλωμένος 
άφίνει νά τρέχει τό μολύβι του διαγράφοντας τά τόσο atoftavxixi, x i 
τόσο π ε ρ ι λ η π τ ι κ ά  χου άριστουρΥ'ήμχτϊ.

Γ ιατί, ϊ ν  ίπ ιτρέπεται v i ίκφράσει κανείς τ ίς  ίπ ο ρ ίί;  xou μπροστά 
στή ζωγραφική χου, χό σχίδιό του ϊΐνχ ι χό ϊδιο μέ χχ κχλλ^ερχ σχέ
δια χΛν έλληνιχών αγγείων, τά σχέδια τών πιό ΑγνΛν Ί τα λβ ν , τό σχέ
διο τοδ 'Εγκρ. Ή Ιδια διάθεση καί ή ίδια ούσιώδη; τελε ιίτη ς.

Είναι περίφημα τά λόγια χού Πιχασσά καί ιδίως τά «κακά» γιά τού; 
συναδέλφους χου. Γιά ϊναν πολύ γνωστό σημερινό ζωγράφο λέγει : 
«Γ ιά νά δείξει χήν εύαισθησία του, κάνει νά τρέμει τά σχέδιό του».



Γιά κάποιον -/.λλο : «"Ολα καλά, *>Λ.4 στή ζωγραφική το* λ»ίπο*ν 
τ4 μικρόβια».

Ηίλ«-* νά μάθίτ* τί /.v s. 7:7. τήν 'Κ/.λϊ,ν’.χή τέχνη :
— Β β ! 3 κ οι : ή ν Κ λ /. η ν κ ν, μ ι  γ χ λ  ο υ t Κ

Λ ; t  4 χ α λ ί κ ι  1’ ή i  f  ί ;  κ ω ώ ; τ 4 μ ι κ ρ ό *  
ί  ι ρ  ζ  3 υ ν τ ρ  ί ;ι. μ ι Ϊ γ. ν ·< i  μ * ί ν χ ν t i  r. ') τ ί

Β λ  λ η ν : κ ό ; ο. I’ λ υ μ . ί ζ χ ϊϊ ό 1 ό ν κ χ ι ρ ό, χ ω-
ρ I ς ν 4 Γ. χ ρ 3 : / ν ο ί ν τ ί π ο τ α ,  * ρ * t β > V μ · 9 *·
T i n  { 4 λ η τ ή *ι Ο μ η 3 ν, τ η ς  ζ u> η ;  r. ο ύ a π ή κ ,
β X θ ι 4 & ;  τ ή ν  ί δ ι α  ΰ λ η.  Ή φ ό ρ μ α  τ  4 I χ ·  ι
S γ γ ( ς ι  ι κ a I τ ή ν κ μ χ τ β δ ν ί  μ έ σ α  τ ο υ ς  4 ν α*
π ό σ κ  α 3 τ η.

Κχί γ ι4  τήν Ά φρο ϊίτη  τή ; Μήλου :
— Έχν έπρίκ*ιτο ν4 τήν κάνω σήμ*ρα, 04 μοΰ ίγταν*  ν4 κάνω τ ί  

π « ρ ί γ ρ χ μ μ χ τ η ;  μ ο ν ά χ X μέ Ινχ τέλι.

♦* *

Ή τ*λ*υταία έκθίση τοϋ ΙΙικασσό, μΐ4 ήμ*ρομηνία στά χρονικά τής 
ν«ώτβρης τέχνης, έτημείωσβ τήν έπάνοδό wu στή* ‘Ισπανική φλέβα. 
Ά π ό  έκ*ί έζήτησ* ξανά μέσχ σ ιήν πληρίτ η τχ  τής μ*γαλοφυΙχς το» τήν 
πρωτόγονη Ιμπνβυση.

"Γοτιρχ άπά τή μχκρά π«ιθαρχία τού γα λλ ικο ί μ ί τ ρ α » ,  δστ·ρχ άπό 
τή λιτότητα  τής χάρης του κα ι τόν πβριορισμό τής κλασσικής γαλήνης, 
Ιρχ*ται γ ίματος κ ίγ ι  δημιουργικό, γ»μ8τος νιδτα, νά ixvajpt'. τΙς μ»- 
γάλβς δρμές τής ράτσας του. Αίματα αραβικά, Ιβρχίκά ή ίσπχνικά, loop- 
ροπημένχ μέσα ατά νεύρα τής Μίαο ,'.ίου, δ ΙΙικχσσό ρ ίχνιι π ιο» του 
κάθ* συγκατάβαση κχι ίανα^ρίσκίΐ δύναμη μέσχ στδ βαθύ ϊνστιχτο τής 
ράτσας του.

Καί ςαναρρίσκΕ. ίτσ ι τόν ήλιο κχι μέ τόν ήλιο τήν αντίδρασή το», 
τήν άρχιτ·κτονική, καί μέ τήν αρχιτεκτονική τδ χρώμα κχί τά cxi- 
γνίβι» του.

Ό ’ϊρ ίκ  ϊα τ ί ,  γ ιατί μ ’ αύτόν, οπως άρχίσαμ», θά τβλ·ιώοουμ», *λ*γ» 
κάποτ* :

—Μοΰ λέγαν», δταν ήμουν χ μικρός : θά μ*γχλώσ«ις κ,χΐ ίτ » ν  Θ4 μ»· 
γαλ<1>3»ις κχι θά -ψτάζϊΐς τά 5ί), τδ-* 64 δ·ίς. Μιγάλωσχ, »φτ«ξχ σή- 
μ*ρα τ4  π*νήντα καί ςμως ζητώ, άλλά  δέ βλέπω τίποτα».

Έ τσ ι κχί δ Πικχααό. ’ Εμ*γάλω3ί. Κοντ$ύ·ι αήμ*ρχ τά π·νήντ*. 
ΚΓνχι αχν νά μήν *Εβ· τίποτα. Χχνχγυρίζ«ι στή φ λέ ίχ  του. ΙΓνχι σάν 
νά μή γίνηκβ τίποτα.

Κ «  \ δ μ οι ς.

ΙΙχρί»'., ΊοΑλιος 1026 X. ΚΛ Κ ΥΜ Ρ1 ΑΑ ΗΧ

s u t n e i & n t f T H

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ Λ Μ Α Σ Κ Λ Φ Ξ 2 ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Πρ·κ*ι νά Μ*ωρη«*ί έξ»ιρ*τι»ά *6νο?κή τύχη γιά τή Xil i·* ή άν*- 
3κχ·ψική κίνηση πού ίρχισ* σ' χ>)τή τώρχ τ»λ»υτχϊχ. Ίσιο; ή Λ ίψ /  
άπό τήν &Γ.οψη χύτή, τής Ιρ*υνχς 5ηλ. κχί μβλέτης τβν «ρχχίβιν λει
ψάνων της, «Γνχι ή Γ.ιδ αδικημένη άπό τούς 4λλο»ς έλληνικούς τόπ·»ς. 
Και σ* αύτδ ΰ.τάρχϊΐ Ι ί ? χ : ζ  ·λιχ μ ιγάλη α ίτίχ , τδ ότι τδ Ι Β χ φ ί ;  τής  
H  ίίνρ . φχν*ρ4 κχί 8»6χιχ σημάίιχ «ρχχίων μνημ*(»ν και έγκχτκστίί- 
a«<ttv. '"Βπίΐτχ χτ-.ό τή γ*νική έ;«ρ«ύνηση κχι μ*λέτη τβν άρχαιοτήτ*ν 
τού νηαιοΟ, δα?; Ιοώϊουντχν στήν 5Γ.'.φάν*ιά του, άπδ τδν R .K oM ew ·/  
(1885), καμμιά άλλη πλχτίτ*ρη κχί ουστημχτική άνχσκχφική Ιρ*ονχ 
ίέ  στάδηκ* ίυνχτή  και οί διάφορ»; δοκιμές Γ.ού Ιγινχν βπήρξχν 4γον·ς 
κ*1 άποΟχρρυντικές, μή δίνοντας βάση σ ί ι:λ  ατι5τ*ρ·; ίργασί*ς. Τόσο μβ- 
γάλη οτάδηκ* ή καταστροφή. Γι' αύτδ οί τ«λ*υτχίες 4νχ·κ*φές, μέ τό 
έςαιρβτικό ίνδ.χφίρον τους κχι μέ τ4νχκχντ*χχ *1ρήμχτά τους, Ιρχουν- 
τκ ι ν4 ξυπνήσουν τδ θάρρος r.xl τΙς έλπ ίδ»ς μας γιά τόν κρυμμένον Λρ- 
χαΕο κδσμο τής Λΐσ4ου καί νά κινήσουν ι;·ρΐ33ότ«ρο τό ένδιαφέρον τΛν 
·;δικ®ν και γιά πάρα πέρχ έργασί»;.

UAAA10XP1STIAXIKBS U A il.V lK K i ΤΗΣ ΑΚ SBQX.— Τ6 β·*- 
«ινδ καλοκχίρι δ άρχιτέκτιι»ν-άρχ*ιολόγος κα ί καθηγητής τοθ Πολυτ»- 
χν*(ου κ. Ά νχσ ιάβ ιος ‘Ορλάνδος ήρθ* κχί μ»λέτησ* Λ; «ίδικός τ ίς  ϊ»ό 
μ ^ ά λ ις  παλαιοχριστιανικές βασιλικές (έκκληαιίς π ιύ  άπό τό ρ*Ιμό 
τους λέγουνται Ιτσι), τού Τψηλομ*τι1>που (Ά γιο  Λημήτριο) κχί ι»5ς 
Έρισοΰ (‘ Αγιο ‘Ανδρέχ), πού ήτχν άπό κχιρό άνχσκχμμέν*; i n i  τούς 
χωριανού;. Γιά τίς  βυ ί αύτές βασιλικές δ κ. 'Ορλάνδος Ικαν* τόν ε»* 
ραβμίνο ‘Απρίλη μιάν άνχκοίνωση ατήν ‘Ακχδημίχ κχί άπό τήν Λνβκοί* 
ν«βη αύτή σταχυολογοΟμ* τ ις  κ«ρ·.ώτ*ρ*ς κχ\ πιό χρήβιμ·ς γιά μ4ς 
εληροφορίις.

Ή βασιλική τοϋ Τψηλομ«τά>που έχ*ι σχήμα μακρουλοί. δρθ«γον(Μ 
(15 .80x80 .10 ) καί χωρίζβτχι στό μάκρος της ά π ί δυό κιονβστοιχίις *έ 
τρία κλ ίτη . Μπροστά βτόν κυρίως νχό βρίακ*τχι δ νάρθηκας - τ ό  n f i -  
κλιτό, κχ·:ό>; τό λέμ* δ®—πού συγκοινών*ζ μέ τό νχό μέ τ?·ίς πάρτ·;, 
μιά μπροστά o i  κάθι κλιτός. 'Ενδιαφέρουσα ttvai ή άνατολική &κρη 
τής βασιλικής, πού παρουσιάζίΐ τήν ήμικυκλική. άψίβχ, τήν άχι^άδχ τοδ 
!*ροΟ ίχ ι  έλ*ύθ*ρη, πρός τά Ιξω, or.iu; etvxi τό σονηθισμένβ στήν ήπ*> 
ρβτική Έ λλάδχ, α λλά  σύμφωνχ μέ ΐυρ ιχ κ ά  κχι Μικρασιατικά πρότ·πχ 
χαραγμένη μέσχ στό γ«νικό Ορθογώνιο τί)ς βασιλικής, πβή κλ·(ν%τ<*ι 
4πό τήν άνατολική πλ·«ρά μ' ένχν άπλό, Ισιον τοίχο, 'βτβ ι βχηματί- 
ζουνται άπό τίς δυό μιριές κχι πίσω άπ.’ τήν άψίδχ 4  δωμάτια,, πού τά



ίυό ακρινά ΑνχιβτοιχιΛν <5ρός x* «χστοφόριχ, *νι& τ* ®u6 άλλα μ* κ ό 
τερα αοδναι « ή  μίση, πίσω άπό τήν άψΕδα, i i  ςέρβκμ* τί προορισμό 
«ίχκν. Άπό τις κιινοστοιχίίς τού iamjpwoS βρίϊκουντχ·! ατή *««·ν; ·»ος 
οί Ιφηλίς βάσεις τίιν κιόνων μέ ίγκοκές στά πλάγια, γιά να έν»ρμό- 
ζ«>γχ« μέο* χά βυιράκια, πού χώριζαν τ* μ·β*ίο κλιτός Ac* χ*κλ*γιν«  
κ*ί άφιναν μόνο ιτεράομχτ κ κονχά ο ί ί  ιερό κ αί στό νίρΑ-ι,κκ.

Ή έκκληϊ·.* είχε κχί δεύτερο Γ.χτβμχ (γυνχικίΒνΙϊη), κχΜ»; συνά
γεται duo σχεχιχά άρχιχεχχονικά εθρήμχχχ.—ι έ  δάπεδό της ήτχν βχήν 
4ρχή στρωμένο μι μωσαϊκά, 4*χ*ρ·χ όμ«»{, ίτχν *4x4 χαλάσανε, σχρβ- 
tojxt μ» χοντρές πλβΙκ*ί, «άνοο άπά τά μωσαϊκά. "Εν* κομμάτι χββ «χ- 
λιο* ψηφιδωτοί ίρέ&ηκι κάτου άπό τίς ϊϊλ4κ·; τοδ ίερο*5 : Λιάφορ» γεω
μετρικά σχήματα (σύνθετος μαίανδρος, άατράγβλοι κτλ.) σχηματίζουν 
χά πλαίσι* τετραγώνων καί όρΚογιe/iutv χ<ί>ρων, μία* στούς όποίους π«- 
ρχοτχίνουνται ζΛα (πρί^χτχ), πουλιά (ιτχγών'.*, πάπιες, ινδικές ίρνι&ες) 
«xi φάριχ, Mpzts ίι}λ. συμβολικά, πολύ αγαπητά στούς παλαιοχρι
στιανικούς χρόνους. ’Κπίβης μία* στό φηιριϊοιτέ ύπάρχοιιν καί ϊυό im- 
γρχφές πού μιλούν γιά τούς χορηγούς not).— Τόσο 6 (ναός όβο κχί τ* 
φ·ηφιδ<οχά χρονολογούνται άπό τό τίλος τοΰ (ίου μ. X. χί.

Ή βχσιλιχή τής ’ΒρβσοΟ Ιχει έπί«ης τό ίδιο σχήμα καί τήν lit* 
ίεωτερική διαίρεση. Ή άφίδι όμως τοϊ ίερο>3 βγαίνει ί;«ι Λπί χό βχί- 
6ιο χοβ όρβογωνίου κι Ιχβι in ’ Ιξ® σχήμα χρχπχ’Τ-.'Λ, ίνΏ άπό μέβχ εί
ναι κχ&χρό Ημικύκλιο. Άπό τίς κιονββχοιχίες δι.ι*ρίν«χχι μονάχα * 
μαρμάρινος βτυλοδάχης χους. Ίϊςχιρετικά a-ΚΜδαΕα είναι τά ένυπίγρα^* 
μωσαϊκά πού σκεπάζουν τό δάπεδο τού μΜίχνοβ JxXixoa;, T i  («βιχϊκΛ 
χύχ* Sftvxv Bdvou tti ίν.χϊο σχ*5.ο, μά Λι.4 ϋΐχ^όρο»; χορη-^ού;,. κλη
ρικούς κ>Λ λχϊκοός, ίκιος φχ(ν»τχ; άπό τίς ίΓϊίγρχφέ; πού 5Ρυν·βί·ύ»«ν 
τή ϊίχκόίμηση κχθϊνό- άπό x i όιχμϊρίίμχτί τοϋ. Τήν κβντρική πχρχ* 
3-τχση ΚίριδΛλλ»ι Sva πλχτύ πλ«(9'.ο πού άΓ.»Χίλ»Ετχι ίνχλλάς xr.i μι
κρά χ*\ μ«γ«1λ« όρβογώνιζ. Miax αχχ μικρά sixovliouvxxi Αλνα&βτί 
κλϊξίμχχχ σί αχήμχ μχυίνίροΐί μχί μίσχ 3Χά μιγάλχ xvxtonsi, άντι- 
κρβοχά πχγώνια, πού τρέχουν νά ρχμφίσουν κάτι λουλο45ιχ r.vi Spi- 
sxouvxxi άνάμϊοά τους. Τά παγβνιχ αύτά, κχχά χή χχρχχτηριαχιχή 
Γ.χρϊτήρηση τού κ. Όρλάνϊου, ϊίνχ ι άπό τά κχλλ(τ*ρχ χριατιχνικά 
μ-ωσαϊκά πού ϊιατ·ηρήΐησχν ίώς τά σήμβρϊ.

Miox oi 4«ό 4^<ί)ογώνιχ άνχις πχγώνι-χ Ιχουν φηφ<>Β«χηΗ*Ε ίΐϊίγρχ- 
f i ( .  Ή τ.ρώτη πού βρ(σκβχχι άμίαος μπροστά αχή μίβιχνή πόρχχ, «ού 
ΜηγϊΙ άπό τό νάρ^,κ* στό νχό, λίγ*ι :

' Κ π Χ η ρ ώ Ο η  τ ό  έ ρ γ ο ν  i  :  I τ s » | ί  » ι «  t  ί -  
τ ο υ  « π ι α  κ ό π ο ι )  ή μ ώ ν  | Ί ω ά ν ν ο υ  τ ο ύ  * > I 
κ χ ρ π ο φ ο ρ  ή | « χ ν χ ο ς .

'ti *·πιγρ34<ίή *tvxi πολύ οπουβχίχ, γιχχΐ άπ' χύτή προσίιορίζιχχι ή 
χρονολογία τής καχΚ3κ«οής tfflv ψη^ιϊωχδν κ»\ Ηρ« κ*ΐ τοδ ίδιοι) χού 
vewO. ‘Ο έπίοκοπος ’Ιωάννης π«4 άνχφ*ρ·τ«ι s ’ «4τή «ίνχι 4 γν«»χ*ς έ-

πίβκοπο; ~&ι νησιΛν τού ’Αρχιπελάγους, πού π*ρχκίθησ* χτήν Γ ’ Οϊ- 
κοβμβνική ϊύ νο ϊο  βτήν 'Β φ ίίο , τό 431 μ. Χ· Mi μιά χίχοι* χρβν*λ·- 
γίχ δλλιβϊχ* αυμφοιν*ί 4λόχ*λα καί ή μ»γχλ5γρά;ψχχη γρχ?ή χΛν ί -  
πιγρα^βν, Ksftibj κχί χά όνήιχχχ χΑν πιό Γ.ολλ&ν χορηγβν πού άρχαί- 
ζοβν κάπο>ς (Τψήιπο·;, ‘ AoxcfCx, Ίίί&0>ρος, 'Γΐ·μ*γ^ρχς) κι ΪΛ«χ* ν.%\ 
πκρχ πολλά &ι*κο3μηχικ.ά {ΐοχίί* ά«ό χήν άρχΛίόχητ*, πού 6pie»suvx*i 
σχό μο>3ϊΐκό. (Τό ρί'ίμχ « χ ρ π ο ^ ο ρ Λ ,  ποit i^iov.BXM 9«χνά οί 
παλαιοχριβτ. Ιπιγρχφίς, υημ*ίν*ι προ»<fipm 5Λ3* σ' ία κ λ η ο ιί,  ί; κ ίνω  
κάχι μ ί ί5ικά μο« ΙξοίχΊ.

Τό μ»γάλο μχκροκλό ΐρ«ογώνιο, πο» Γ.ι·ρικλιίν*τϋ μέυχ οχί r-Axisio 
πβύ ηιριγριίφο^Λ*, χωρίϊιχχι άπό ίγκάρσι*ς ζΑν*ς oi xptx μ*γχλ* χ*- 
xpd-jtev* μέ &,«^ορ*χιχή διχκόσμηοη τό κχ*(ίνα. Τό πρβτο, χό 5χρ·ό; χά 
itioa, οχολ(ζ*χ» μ» 5 σΐ'.ρίς μικρούς, i-^*nxojiivw{ κύκλου;, χό ϊ«ύ- 
τιρο, χό μ*οχϊο, μά 8 όρϋογΑνιχ, τοπο^βχημίνχ οί κύκλο μ* χΐς πρός 
τ-ά μ4αχ γιβνίί-ς 1νι»μ4νϊς, Sisxi νά οχημχχίί»χ*ι βχή' μ*οη Ινχ όχχ* 
γήινο, μ-ίοχ οτό όποιο πάλι tivx; γρχμμίνο ϊνχ μιγάλο χ*χράγι»νβ, κχ\ 
τό χρίχο, κοντά αχήν κιντρική πίρχκ, μί κύκλους πού π*ριπλίκοονχ*ι 
ίΐίν*μ*χ*ίύ κχί σχηματίζουν ϊνχ μ»γαλύΧ8ρο κύκλο- Μ4σχ Κάλι
στούς μικρούς κύκλους κχί σχά τιτράγωνχ είκονίζουντχν μικρά πουλιά 
(πάπιις κχί τιίρδικε;), ή γ*»μ.ϊχριχά πολύ.χλοκχ κΐσ,ιήμχχϊ. Τίλος 
«τίς y* vU« «xi ai μ3ρί,κίς ςβν*ς άκχικονίζον/τω ά;γιϊχ (χίνβχροι), 
άπ* όπου ^κρβχρώνουν ίλικοϊίδή κλβνάριχ κληματαριάς κι άλλο# π ίλι 
άλλα άνάλογα μοχίδχ. Τό ψη<μϊ«>τά ϊάπιβο τής ’Κρ**ο& ιρχ<ν*χχι νίνκι 
μίμηοη άπό τάπητες κχ\ διράσμχχχ 2υροκιγυπιιΐίκής χ*χνοχροπΙχς.

Γινικά μπορεί κχν*ίς νά rcsC όχι χόσο ή άρχιχεχτονιχή ϊιάχχςη, 
too κχ\ ή μωσχ’ΐ'κή ϊιχκόομηση xSv Αίίβιχκδν ίχσιλιχΑν παρουσιάζουν 
μ*γάλη ουγγίνιιχ μ ί τή ίιάτχςη κχί :ή Βιχχόομηβη τδν $χσιλικ&ν τής 
Συρίας καί χής ΙΙχλιχισχίνης. — Ή βασιλική χής Έρ*οοϋ χρονολογ·ίτχι, 
όιι*)ς ιίπαμί, άπό χό πρφτβ μισό τοΟ δου μ. X. χί.

Έκχός άπ’ x4xtJ, ό κ. Όρλάνδος έςακρίίωσε τήν ϋπχρςη vxl άλλης 
μ*γώλης βασιλικής, λίγο δυχικά άπ' τήν 'Βρ®σό, στή ίιέση Άφβνχίλλη, 
κι χδχή τήν άνίοκχψ» φίχος. *Όπως ί·!χε ίήν κχλωσύνη καί χήν 
προθυμία νά μάς άνχκ&ινώαϊΐ ό ϊ·)ιος προφορικά, ή ρχσιλική χύτη 
(20x40 μ. πάνου-κάτου, χρίκλιτη) Ιχει σχίϊιο ίπίσης πχρόμοιο μ ί τά 
Ευριακά κχί τό ίερό της παρουσιάζει μιά πολύπλοκη διαμόρφωση μ»χχ- 
^«χιχοΒ χύπου. *Η άφΕδχ χου δηλ. είνχι ίπίσης χαραγμένη μίσχ σχό γ*- 
νικό όρΚογώνιο σχϊϊιο τής βασιλικής (πρβλ. τή βχσιλική το» Τφ^λομε- 
χώπου), μά 4 άνχτολικός χοΕχος, πού sivxi πίοω της, σπάζει στά πλά
για της, όπου σχημχχίζϊΐ δυό μικρές γωνίες κχί 3τσι χό τόζο της *ρ- 
χίζει νά ξεχωρίζει, νάπελευΟερώνεχαι πρός τά Ιξω, ένίδ άπό τίς δυό με
ριές της σχημαχίζουνχχι δυό όμοιόμορφοι χίδροι πού άνχιστο’.χοΟν πρός 
χά ν-αοτο^όρικ. (Λυατυχώ; μάς λείπουν εδώ ιά μέσα νά μίταχειριβ^ο-ύμε 
κχί εικόνες, γιά νά γίνουμε πιό αντιληπτοί ι. Είναι περίεργο οχι χό χέμ-



πλο της *Γναι έρβογώνιο, έίΐ®ς $*{ν*ΐ*ι απβ τ ί  στυλοβιίτη «ο». Τ ί W -  
πεϊό της ϊίνα ι ίη ί ίη ς  4ΐρβ»μένο'μέ μω βϊ’ ΐ'κά, Jtsb ίΐχα ν χαλάσει όμπ>ς 
«χ ίμ α  in o  ιόν παλιάν καιρά ν.αί «Γχαν όκεπαάτεί μέ μαρμάρινες πλάχες. 
Πολύ Aipato είναι τά ψηφιϊο>τ4 πού στολίζει τά Ημικύκλιο τ ή ; Λ ψίϊχς  
•SO0 ίεροϋ καί σώζεται 4πβ>σϊήποτ* καλλίτερ*. Δυά παγώνια π λ ά ν  ο" ϊν »  
Αγγείο, άπ* inou ξεφυτρώνουν περιπλοκάδες κληματιοδ κ ι άηοίνου 
ο* *&τές κβίθουνται πο»λι& γιά νά τίιμπίβονιν σ τχ φ ίλ ι*  κ τλ . 2τ6 ί ί*  
Λείο τοδ UpeO βρίοκετχι Ιπίβης κα ί μιά ψ'ήφιϊ*βτή ϊιίιγραφή Τΐ&ί» Αναφέ
ρει ι4  χορηγέ τοδ μ βσανκοδ.

’·  ν ι) β ι μ ο ς Η α λ λ χ « ί ν ο ς | κ ι  μ π ’ i  γ 4  ί κ ιβ ν
Ι κ έ ν τ η ο ε ν | τ ά  β υ ο ι α σ ι ή ρ ι ο ν  κ α ί  τ ά  ϊ ν  || α·
σ ι λ ι κ ό ν.

Ό Όνήαιμος, 6π»ς φαίνεται its ’ τά έπίθετ» πού τάν β«νοίεύουν, 
ί,ταν τιτλούχος, ίφφ ιτσ ιάλιος τοΟ παλβτιοΒ κα ί τής έκκλησίας. ( in '  
ίκ ίίκο ιν. Ή γραφή άπ* 4γι1ίκβ*ν φα ίνεται πώς άνταποκρίνεται οτήν 
προφορά τής έποχής). Ή  Βασιλική αύτή φαίνεται ν* Ιχ ·ι χτιστεί χατά  
τ<4 τέλη το» ftou καί τ ίς  ίρ χ ές  το1) 6oa μ. X. αί.

Στήν «ρχή τής Λνακοίνιοσής του 4 κ . Ό ρλίνδος τονίζει τήν ίϊίά ΐ*
τ«ρη σημασί* ποδ έχοον τά νησιά τοδ Αιγαίο», *ού βρίσκοονται πλάΙ 
στή Μ. Ά σ ία , γιά τή μελέτη τής τέχνης τών πρώτβν χριστιανικών αί- 
ώνειν, γ ιατί τά νησιά αύτά δπήρξαν, νά ποδμε, οί πρώτοι σταβμοί στά 
#ιά6α κα ί στή διάδοσή τής χριετιανικ!); τέχνης άπά τήν κοιτίδα της  
τή Μ. Ά σ ία  πράς τήν ήπειρ«τική ‘ Ελλάδα. Ά π ά  τά λίγα λάγια πού 
ρίξαμε πχραπάνου γίνεται, μας φαίνεται, φανερή ή σημασία αύτή.

ΑΝΑΧΚΛΨΕΐ ΚΛΟΠΚΛΗΪ. — Τό ϊϊιο  τβχψ άς — ϊν  κρίνει κανείς, 
8 * » ; «Ιπαμε, άπά τά *6βο φειδωλά είναι· τά λεσβιακά Ιδχφος σέ άρχ*1·- 
ολ^γιγά εδρήματα —στάθηκε καί 4 "Εφορος τβν Αρχαιοτήτων κα ί r.o- 
λέτιμος συνεργάτης τών Λ. Φ. κ . 4. Κύαγγβλίϊν,ς.

"Οταν πρά χρόνια, τά 1885, ά Γβρμανάς αρχαιολόγος K o lflew ey , 
οταλμίνος 4πίτηϊ*ς άπά τά Γ»ρμαν. Άρχα'.ολ. Ινστιτούτο γιά  νά έριο· 
νήσ ιι τις άρχαιάτητί; τού VYjotoO, Ρρήκί ο' !νκ  ΐωκλ-^οι, στάν Ταξιάρ
χη «τήν «Τρουλλωτή», κ«τ»υ άπ* τάν Κοολουμ?Ji?o, μιρ:κά κιονίκρϊν/. 
το3 Ιϊιαιτέροο 4κ«ίνο« τόπου, ncit 4 ίίιο ς  τάν ώνάμα3! «αΙολικά», έίΓΚΐ ή 
τιαράμοια κιονίκρανα «!χαν jipsttil μίνο ατήν κιριοχή τή ; άρχχίχ; ΑΙο- 
λ ί ϊα ; ,  νάμιο· έτι 4 ν α ι; ,  στά* 4rsot';v ανήκαν τά κιον4κρ*νζ α4-ά κ ι  
* λλ «  :4ρχιτ»χτονικά κομμάτι* 1χ·( γύρω, 6ρυ/.ίι*ν ίκ« ί, σ :ήν l ii% 
Ιίβη, κάτοιι άπά τά ίε ί ίπ ια  τοΰ Ταξιάρχη· & πίΐίθ( μάλ’.βτα, άπά κ-ίτι 
συγκριτικές Λαρατηρήοιις σχετικά μέ τά μέρος κα\ μέ μιά μαρτυρία τοΰ 
ϊτρ ί^ β ν*  γιά  τήν άρχαί* κώμη Νάπη, οτ; 4 ναάς αύτό; *ίναι τοΰ ϊία -  
παίοο Α πόλλω νος. Τά ζήτημα ήταν σηο«8*ίο, γ ιατί «πά τίς μαρτυρίί; 
τβν άρχαίϋΐν φαίν*ται οτι 4 ν α ; ;  αύτά; ήταν άπ ’ τού; «ιά παλιού; κα ί 
τούς πίά ίπίβημου; βτή Λίσδο. Έ να  σχάλιβ μάλιστα στ\; «5ί*φέλ»ς» τοδ

’Αριστοφάνη A v& fip s i  οτι y/pGs κάποτ® κι & ΙΙίλοψ xx l n r jps καί κάποιο 
χρησμό ! Ό κ. Κύχγγελίά/);, σί^ριγμένο; στήν πληροφορίχ αύτή' τοδ 
Iio lilew ey, πρισπάθησί μέ δοκιμαστικέ; ο χ ζ γ ί ς  ά π ό  τό 1919 νά καθο
ρίσει άκριβίΒ; τή θέση τοΰ νχοΰ ν.αΐ νά τόν άνχσκάφϊΐ. ϊ ΐά  τά σκαψί- 
μ χ τ ά  του 8iv ·ίφ*ρ*ν τίποτα στό ψ ν α ρ ό .  Ό JCoIdewey βίχ® πλχνηΟεί. 
‘Ωστόσο άλλχ  σημάάια τράβηξαν άλλοΰ τήν προσοχή τοΰ έρβυνητή, λίγο 
πιό πέρα, μέσα σ’ svx χτήμα τοΰ Μοναστηριοδ τοΰ Λειμδνο;, τήν Κλο- 
πε5ή, π ά ν ο υ  σ’ ίνα  μικρό ' ΰφίπεδο «ο& σχηματίζεται στήν πλαγιά ένό; 
λόφου, πάνου άπά τόν ποταμό Τσικνιά.

Ο7, πρώτε; άνασκαφέ; ϊφεραν στό φόδ; τά Οεμίλιχ ένό; μεγάλου νχοΰ, 
μά τόσο πολύ κατεστραμμένοι), ξβσκχμμένου, πού οΰτε τό σχίόιό του δέ 
μπορεί καλά-κχλά νά συμπληρωθεί. Σώζουντχι μονάχα μερικές σειρές 
άπό i t ;  μεγάλες πλάκες ποΒταν στρωμένες κάτου-κάτου στά Ιεμέλιχ, 
κ ι αύτές όχι παντού. Βρέθηκε όμως έκεί κοντά του; κ ’ Ινα κιονόκρανο 
ολότ;λα τό ϊϊιο  μέ τοΰ KolJew.ey, κχϋύι; έπίσης κι άλλα  γκρεμισμένα, 
σκόρπια μές στό χωράφι, μαζί μέ άλλα  άρχιτεχτονικά κομμάτια. *0 
ναό; αύτό; ά π ’ όλε; τ ι ;  ενδείςει; φαίνεται άρχχϊκό;, δηλ. τού ΰου' 
τουλάχιστο π. X. α ί. — Οί άνασκαφέ; συνεχίστηκαν πέρσι κχ ί φέτος 
και ξεσκέπασαν και δεύτερο ναό π λά ϊ στόν πρώτο, λ ί ('Χ βήματ/. βορειό
τερα. Είναι κ ι αύτό; δυστυχώ; πολύ κατεστραμμένο;, όχι ομω; οπως 
κχι 4 πρώτος, ϋώζουντχι καλά τά Οεμέλιχ του καί ό λ ό χ λ γ , ρ η  ή δυτική 
στενή πλευρά τ^υ μέ τ ί;  τρεις 6/.0μι3ε; τοΰ κρηπιδώματος κχί μέ 2υό 
βάσεις κιόνων στήν άρχχί* του; Οέσ/j. Ο. δ ιασ; ίσ ; ι ;  του είνα ι άρκετά 
με,-άλες, 1 6 χ 3 ί  μ. κάνου κάτου. ΊΙτχν όχτχστυλος, 3/,λ. είχε 8 κίο
νες στίς μικρές πλευρές του κ α ί.συμπεραίνουμε, σύμφωνχ μέ τό γενικό 
κανόνα, πώς στίς μεγάλες Οά είχε 1<. Οί κ ίινες  ήταν άράβάωτοι, άπό 
τρχχίτη λίθο καί στηρίζουντχν απάνω σέ άπλέ; κ υκ λ ικέ ; βάσει;, αρ
κετά χαμηλές. 'Ο θριγκός, τό μέρ^ς πού ερχετχι πάνου άπό τούς κίο
νες ώ ; τή στέγη, φαίνετχι πώ; ήτχν ξύλινο; μέ πήλινη επένδυση, 
γιατί δέ βρέθηκε κανένα κομμάτι πέτρινο, κ ι ή στέγη του στολιζόταν 
επίσης στίς πλάγιες μεγάλες πλευρές μέ πήλινα ανθέμια, πού είχχν 
.στή μέση καί ανάγλυφες παραστάσεις· βρέθηκαν άπ ’ αύτά μερικά κομ
μάτια. 'Ο ν/.ός χύ :ό ; ε.’νχι νεώ:ερος άπό τόν πρώτο. Χωρίς άλλο Οά 
,£χει χτιστεί, οτχν 4 παλιός πιά δέν ύπήρχε, θά είχε χχλάσει ίσως, γιατί 
είνχι δύσκολο νά φχντχσΟοΰμε δυό ναού; μαζί, τάν Ενα π λά ι στόν άλλο, 
αέ τόσο λίγη απόσταση. ’Επίσης είναι πολύ πιθανό ό ιι χρησιμοποιήθη
καν στό χτίσιμό του κ/Λ υλικά άπό 'τάν πρώτο καί ίσως καί τά κιονό
κρανα· γ ιατί όλα όσχ βρέθηκαν είναι τά ίδια καί ή έργασίχ τους φαίνε
ται άρχαϊκή. "Οπως κχί νάναι, βρίθηκαν οί ναοί, ατούς όποιους άνή- 
καν τά Ιδιόρρυθμα αύτά κιονόκρανα κα ί τά ά λλα  άρχιτεχτονικά μέλη, 
πούναι σκορπισμένα σ’ ολη τήν περιοχή γύρω, σέ κάθε ξωκλήσι, πολλές 
φορές σέ πολύ μακρυνή άπόσταση. Τά ζήτημα όμως πού εϋεαε 6 K o ldew ey, 
άν ό ναός είναι τοΰ Νχπαίου ’’Απόλλωνος, μένει άνοιχτό, γ ιατί οέ βρέ



θηκε τ ίπ ο τα , κανέ.νχ  σημάδι επ ιγ ρ α φ ικ ό  ή ά λ λ ο  πού νά μ*ρci>psr π ο ια  
Osot/j cot λ α τ ρ ε υ ό τ α ν  ε κ ε ί μ έσχ .

’Εκείνο πού δίνει έξιιρ&τική σ;ημασ!α στού; ναού; αδτού; είναι τό 
ξεχωριστό κιονόκρανό του;. Ά π ο τελείτα ι άπό δυό με(·άλε;, δυνατές 
δλικες, πού ξεκινούνε άπό τή βάση του πρό; τά πάνου κ:« τυλίγοονται 
στά πλάγια, μ’ £να μακρουλό φύλλο πάνου στή ράχη του; καί μιά πεν
τάφυλλη παλμέττα, ανθέμιο άνάμεσά του;, μέσα στή γωνιά πού σχημα
τίζουν. Ε.ναι δυό φύλλα  κρίνου, ή κάποιου παρόμοιου ν-:ρ/λούλουδου, 
άβρά και χυμώόη, στυλιζαρ.σιχένα σ’ αύτή τήν άφηρημένη, μνημειακή 
μορφή. (Τά κιονόκρανο ϊίνα ι αρκετά μεγάλο, μάλλον μακρουλό και πολύ 
έπιίλητικό· μάκρος 1.36  μ., ϋψ. 0.GL μ. και πάχ. 0.48 μ.) Τό μοτίόο 
αύτά έρχεται άπά πολύ μακρυά, άπό τήν Αίγυπτο καί τήν ’Ασσυρία 
καί βρίσκεται άκόμα στήν αρχική, φοτιχή του μ>ρφή στήν Κρητική καί 
Μυκηναϊκή τέχνη- πάνου σ’ αγγεία κ α! σ ϊ τοιχογραφίες κα'. άνάγλυφο  
πάνου σέ μιά χρυσή λαβή στιλέτου- ένα εξαιρετικά εύ,-ενικό κόσμημα. 
Τόσο μακρυά μάς φέρνει ή καταγωγή τοϋ κιονοκράνου αύτού, άν κ χί 
πρέπει νά σημειωθεί ότι τόσο ή καταγωγή του, οσο κχί ή εξέλιξή του 
(γιατί Οπάρχει ή γνώμη οτι τό αιολικό κιονόκρανο είναι πρόδρομος τοϋ 
ιωνικού) είναι ζητήματα πού δέν έχουν λυθεί ακόμα δρισ ci/. χ. σ ο ή ν 
Ιστορία τής άρχαί α; τέχνης. Ή ζωή τοαώστόσο ήτανε λ ί;η . Φανερώ
νεται μονάχα τάν ιο και τόν 6ο π. X. α ί. μαζί μέ τήν πρώτην άκμή 
καί τήν Ιδιαίτερη άνθιση των Αιολικών πόλεων.

Τό δψίπεδο, πού πάνω του πυργωνόταν ό ναός, δ·.σπόζΐΐ σ:ό περισσό
τερο μέρος τής κοιλάδας τοϋ Τσικνιά. Ά π ό  τό βόρειο μέρος φαίνεται 
ψηλά δ Κουλουμδάδος μ ετά  γύρω του γραφικά &ψώ ια :χ . Μπροστά, πρ ίς  
τήν ’Ανατολή, είναι δ άσπρος λόφος τοΰ ΙΙροφήτ’ Ή λία, πού κρύβει 
πίσω του τή φιλόπονη Ά γ ιά  Παρασκευή καί πιό πέρχ ξαγναντεύεις τά 
ύψώματα τοΰ Ταύρου. Ά π ό  τή νότια πλευρά παλι φαίνεται π ίρα δ κόλ
πος τής Καλλονής, γαλανός κι ακύμαντος, κι ένα δικάταρτο καΐκ ι εί
ναι πάντα αραγμένο μπροστά σ:ήν Ά λ ικ ή .

Ό ναός έχει ένα θαυμάσιο ξάγναντο γύρω και θά φαινόταν, πάνου 
στήν πλαγιά τοΰ σύόεντρου λόφου, μ ί τού; τόσου; εξω τικού ;, πέτρινους 
κρίνους γύρω του, άπό τίς περισσότερες πλευρές του και άπά πολύ μα- 
κρυά. Κι αύτό δέν ήταν τυχαίο. "Ενας θ ε ϊ;  ή ταν εδώ, ένας μεγάλος 
θεός, πού έπέβλεπε γύρω πάνου στούς πιστού; του, κι ένας κόσμος, πού 
κινιούτχνε φιλόπονα μέσα στούς εύφορους κάμπους τής Καλλονής και 
τής Άγιά-Πχρασκευής κι άκόμα πιό πέρα, τάν έλάτρευε.· Ά π ’ ό λ ί  
αύτά τώρα πιά δέν έμεινε τίτιοτα άλλο, παρά μονάχα λίγα  κιονόκρανα 
μέ τό παράπονο και τή μελαγχολία τοϋ έρειπίου. . . Γ ιατί έχουν κάποια 
ψυχή κι αύτά, τήν ψυχή καί τά πνεΰμα τής έποχής τους και τών α ν
θρώπων πού τά πελεκήσανε. Φτάνει νά ξέρει κανείς νά τή διακρίνει. 
Και μας μιλούν γιά τή ζωή πού ή τα ν  άλλοτε, γιά τή ζωή άκόμα τήν

αιώνια, τή ζωή πού τρώει τά  δημιουργήματα της, σάν τόν παμπάλαιο 
Κρόνο τά παιδιά του.

1'. II.

ΕΙΝΛΐ Τ12ΡΑ άρκετός καιρό; πού δημοσιεύτηκαν τά άιτοτελίσματα  
τοΰ διαγωνισμού τής «Χ ίας ‘Εστία;» «πράς συγγραφήν διηγήματος». 
(X. Έ . έτος Β ’, τεύχος 12—86, 15 Ιουνίου 1928). Λ έ χαρά θά έμαθαν 
βίβχιχ οί άναγνώσιες μα; οτι άπό τού; βραβευμένου; είναι κι ό αγαπη
τός μας φ ίλο ; και συνεργάτη; Ή λία ; Κ. Μίλλος (Ήλ. Β ϊν ίζ ι) ;)  μ ΐ τό 
διήγημά του «Ό θάνατος». Τοΰ εκφράζουμε κι έμ ιϊς  έδώ τά  θερμά 
συγχαρητήριά μας.

2τό φύλλο τοΰτο δημοσιεύουμε κι ένα άλλο διήγημα άπό κείνα πού 
στάλθηκαν στό διαγωνισμό τής «X. Ε στίας» , τή «Αένικω» τής Μαρίας 
Κλωνάρη. Δ* θέλουμε νά τοΰ πλέξουμε έ?ώ τά εγκώμια πού τοΰ αξ ί
ζουν, γιά νά μή θεωρηθούμε πώ; μεροληπτούμε υπέρ τών συνεργατών μ α;, 
‘ ΰστόσο δέ μπορούμε νά σιωπήσουμε οτι τό διήγημα αύτό ήρθε. . . πεντη
κοστό τρίτο κατά σειράν ά;,ία; στήν κρίσ/j τοϋ διαγωνισμού. Είναι εν
θουσιαστικό πράγμα νά συλλογίζεσαι πώ ; ύπάρχουν στήν ‘Ελλάδα πε
νήντα δύο (άρ. 52) συγγραφείς, πού γράφουν ώραιότερα διηγήματα άπό 
τή Μίρία Κλωνάρη, χώρια άπό κ»ί;ου; βέόαιχ πού δεν υποβάλλουν τά  
έργα του; στού; διαγωνισμού; τή ; «X. ‘ Εστίας».

5 τό ίδιο φ ύ λ λ ο  τ ή ;  «X . Ί ίσ τ ίχ ;»  α να δ η μ ο σ ιεύο ντα ι τ ά  ((συμπερά
σμ α τα »  τ ή ;  «μ α κ ρ α ς  κ ρ ιτ ικ ή ;»  πού δημ οσ ίευε  σ τή  « Σ ά λ π ιγ γ α »  γ ιά  τ ά  
«Δ ιη γή μ α τα »  τού Σ. Μ υριβήλη δ ζω ,'ρ ά φ ο ; κ . Φ. Ά ν α τ ο λ έ α ; ,  «ό όποιος 
ε ίν α ι κ α ί π ο ιη τ ή ;» .  ’ Α λ ή θ ε ια  ή τιμ ή  πού γ ίν ε τ α ι στά  Μ υ τ ιλ η ν ιά  γρά μ 
μ α τα  άπό τ ίς  σ τή λ ε ς  τοΰ α θη να ϊκ ο ύ  περιοδ ικού ε ίν α ι σ υ γ κ ιν η τ ικ ή .

Λ Η ΜΟ ΣIΕ Γ Ο Γ Μ Ε π α ρ α κά το υ  ϊ ν χ  γράμ μ α  τοΰ π ο ιη τή  Ί .  Γ ρ υπ ά ρ η , 
στα λμ ένο  άπά καιρό  στά συνεργάτη  μ α ; Σ τρατή  Μ υριβήλη γ ιά  τ ά  «Δ ιη .  
γ ή μ α τά »  το υ . ‘ Ο π ο ιη τ ή ; ϊ ς  μ ά ς συγχω ρήσει τή ν  α υθα ιρ εσ ία . Μά ε ίν α ι 
τόσο σ τε ν ό ; δ δεσμός μας μέ τή ν  πο ίησή  του κ α ί τόσο βαθειά  ή έ χ τ ί-  
μησή μ ας π ρ ό ; τά δ υνατό  κ ι α κ λό νη το  έργο του, πού τό θεωρούμε γ ε 
ν ικ ά  τ ιμ ή  γ ιά  τ ά  λ εσ β ια κ ά  γρ ά μ μ α τα  τά  όσα κ α λ ά  γ ρ ά φ ε ι γ ιά  τά φ ίλο  
μ ας δ ιηγημ ατογράφο  κ α ι νομίζουμε ά κ όμ α  π ώ ; τά  λ ό γ ια  του ενδ ιαφέρουν  
π λ α τ ύ τ ε ρ α  τ ο ύ ; α να γ νώ σ τε ς  μ α ; .  Κ ι έ π ε ιτα  στά γράμ μ α  α ύτά  υπ άρ χ ουν  
κ ά π ο ιε ς  π α ρ α τη ρ ή σ ε ις  τόσο π ρ ο σ εχ τ ικ ές  κ α ί μ ετρ η μ ένες , πού άν τ ο ύ ;  
δώσει κ α ν ε ίς  δλόκληρο τό βαθύτερο νόημά το υ ς , Ισοζυγιάζουν μέ τ ί ;  
κ α λ λ ίτ ε ρ ε ς  κ ρ ιτ ικ έ ;  πού έχουν γ ρ α φ ε ί γ ιά  τό εργο τοΰ Μ υ ρ ιβ ή λ η ,-έ ν ώ  
έξ ά λ λ ο υ  π ισ τεύο υμ ε  π ώ ; άπά τάν έπ α ινο  τώ ν  π ροτερημάτω ν του μο
ν ά χ α  έ ν α ;  μέτρ ιος άνθρω πος μπορεί νά  κ ο λ α κ ε υ τ ε ί.
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’Αγαπητέ μου κ . Μυριβήλη 
'Αν καί ρούφηξα τό νέο σχς βιβλίο άπό τήν πρώτη στιγμή Γ.ού έφτασε 

στά χέρια μου, δέν κατώρΟωσα νά σάς γράψω άμίσω ; γιά νά σά; εύ- 
χαριστήσω καί πρό πάντων νά σά; πω τήν άμετρη χαρά και ά;·:όλαυση 
—τόσο σπάνια δυστυχώς τώρχ τελευτα ία—πού μου sitojs τό διάβασμά 
του. Αέ σημαίνει λοιπόν πού άργησα νά σάς γράψω. Τό καινούργιο σ/.; 
βιβλίο μο3 αποκρυστάλλωσε τήν πεποίθηση πού έσχημάτισα άπό τήν 
πρώτη σας γνωριμία, πώς στό πρόσωπό σας Ιχει αποκτήσει ή λογοτε
χνία  μας Ινα νέο της Ιργάτη πού επάνω του μπορ-l νά στν,ρίξίΐ τ ί ;  πιό 
βάσιμις και πιό απεριόριστες έλπίδε;· έγώ τουλάχιστον, κα'ι μόνο ώς 
στυλίστα νά σάς· πάρω, δέ βρίσ/.ω κανένχν άλλο άπό τούς σημερινού; 
πού νά μπορώ νά τόν βάλω π λά ϊ σχς. Μά κχί οί άλλες οί πιό οΰσιχστι- 
κ έ ; άρετές τού διηγηματογράφου σάς εξασφαλίζουν άπό σήμερχ κχτά  
τήν κρίση μου μιά άπ ’ τίς πρώτε; θέσεις τών μεταπολεμικήν πεζογρά- 
φων μας, εύχομαι δέ κχί έλπίζω μέ τήν αναγκαία φυσιολογική έςέλιςη  
νά καθορίσουν ομοια τή θ ίσ η  σ χ ; μέσα σέ ολη τή via  λογοτεχνία μας. 

Μέ τού; φ ιλικω τάτου; χαιρετισμού; μου, Οχυμαστή; σχ;.
’Τ. Γρυπάρης
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