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nnPflJwoiviH γιορτής
Μεγάλο Σάββατο στά 187 .. .
Πρό πολλοΰ πια έγυρε τό σκυθρωπό βράδυ Απάνω
στήν ύγρή γή. Ζεσταμένη τήν ήμέρα κχί τώρα μυ
ρωμένη έλαφριά μέ τήν καθάρια πνοή τού Ανοιξιάτι
κου νυχτερινού κρύου, φάνταζε ή γή σά ν’ Ανάσανε
μέ γεμάτο στήθος· κι’άπ’ τήν πνοή αύτή, παίζοντας
μέ τις Αχτίδες τού μεγαλόπρεπα φωτισμένου καί
Αστρολουσμένου ούρανοΟ δρθώνόνται ή σταχτιές δμίχλες, σά κύματα καπνού Απ’ τό θυμίαμα, πού ΰψώνεταί για νά συναπαντήση τήν έρχόμενη γιορτή.
Σιγαλιά! Ή μικρή πολιτεία τού κυβερνείου Ν.
που ήταν Αγκαλιασμένη όλόκληρη Απ’τή σκυθρω
πιασμένη δροσιά, έσώπασε, περιμένοντας τή στιγμή
πού στό μητροπολικό καμπαναριό θ’ Αντιλαλούσε τό
πρώτο χτύπημα. * Μα ή πολιτεία κοιμότανε. Κάτω
Απ’ τή σκέπη τού ύγροΰ ούρανοΰ, στόν Ισκιο των
σιωπηλών καί έρημων δρόμων ένοιωθε κανείς μιά
συγκρατημίνη Αναμονή. Καμμιά φορά περνάει τρέχοντας κανένας Αργοπορημένος δουλευτής πού λίγο
έλειψε νά βρει ή γιορτή στήν βαρειά καί Ατέ
λειωτη έργασία,-βροντάει κανένα Αμάξι πού διαβαί
νει, καί πάλιν ή Αφωνη σιγή .... Ή ζωή χύθηκε
Απ’ τούς δρόμους στά σπήτια, στά πλούσια παλάτια
καί στής σεμνές καλύβες, μέ τά φωταγωγημένα πα
ράθυρα στό δρόμο, καί κρύφτηκε έκεΐ μέσα. ’Απάνω
στήν πολιτεία, στά χωράφια, σ’ δλη τή γή, αισθα
νότανε κανείς τό Αόρατο Αναρίπισμα τής έρχομένης
γιορτής τής Άναστάσεως καί τής Αναγεννήσεως........
Ή σελήνη δέ φάνηκε Ακόμη, καί ή πολιτεία Απλώ
νονταν στόν πλα ύν Ισκιο ένός ύψώματος δπου φαι
νότανε ένα μεγάλο καί σκυθρωπό χτίριο. Οί παρά
ξενες ίσες καί αυστηρές γραμμές του, ξεχωρίζανε
μελαγχολικά Απάνω στόν άστερομαυρισμένο όρίζονταή σκοτεινή όξώπορτα μόλις μόλις διακρινότανε, χάσ-
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κοντας μέσα στό σκοτάδι τού σκιαζομένου τοίχου,
κι’ οί τέσσερες πύργοι στις γωνιές έπρόβαλαν στόν
ούρανό μέ τις σουβλβρές κορφές τους.
Μά νά, Απ’ τήν κορφή τού μητροπολιτικού καμ
παναριού κόπηκε καί λύθηκε μέσα στόν έλαφρόν αι
θέρα τής σκοτεινής νύχτας τό πρώτο ήχηρό χτύ
πημα . . . καί δεύτερο . . · καί τρίτο ... Σ’ ένα
λεπτό σέ διάφορες μεριές, μέ διαφορετικούς τόνους,
ήχοΰσαν καί τραγουδούσαν οί καμπάνες, καί οί
ήχοι έσμιγαν σέ μιά πανίσχυρη καί ίδιόρυθμη Αρ
μονία, λικνίζονταν σιγανά καί στροβιλιζόντουσαν
στόν αιθέρα . . . Άπό τό σκοτεινό χτίριο πού σκίαζε
τήν πολιτεία, Ακουγότατε κι’ Από κεΐ ένας Αρρωστιά
ρικος κομμένος καί τρεμουλιαστός ήχος, σά ν’ Ανα
τρίχιαζε στον Αγέρα μέσα σέ μιάν Αξιοθρήνητη προσ
πάθεια. ν’άνυψωθή στά δψη τά αιθέρια πίσω άπό τήν
πανίσχυρη συμφωνία... Οί καμπάνες έπαψαν. Οί ήχοι
διαλύθηκαν στόν Αγέρα, μά ή γαλήνη τής νύχτας
ξαναγύριζε σιγά σιγά στά δικαιώματά της : γιά
πολλήν ώρα Ακόμη δτακρίνονταν μέσα στό σκοτάδι ό
Αόριστος, μισοσ§υσμένος Αντίλαλος, σάν τή τρεμούλα
μιας Αόρατης τεντωμένης στόν Αγέρα χορδής . . . Τά
φώτα στά σπήτια έσβυσαν,’ςτά παράθυρα τής έκκλησάς λαμποκοπούσαν. 'Η γή στά 187 .. . έτοιμάζονταν Ακόμα μιά φορά ν’άνακυρήξει τό παληό σύν
θημα τής νίκης τής ειρήνης, τής Αγάπης καί τής
Αδελφότητος.

Τής σκοτεινής όξώπορτας τού μελαγχολικοΰ χτι
ρίου έτριζαν οί κλειδωνιές. Μιά ήμιδιμοιρία στρατιω
τών χτυπόντας μέσα στό σκοτάδι τά δπλα, βγήκε
γιά νά κάνη Αλλαγή σκοπών. Πλησίαζαν τής γω
νιές καί σταματούσαν στις σκοπιές. Άπ’ τό σκοτεινό
σωρό τών Ανθρώπων έβγαινε μέ κανονικό βήμα μιά
σιλουέτα, κι’ό προηγούμενος σκοπός σά νά πνιγότανε
μέσα σ’αύτό τόν Αόριστο καί σκοτεινό σωρό . . .
Ύστερα ή ήμιδιμοιρία προχωρούσε πιό μακρυά
φέρνοντας βόλτα τόν ψηλό τοίχο τής φυλακής.
Στό δυτικό μέρος τού χτιρίου βγήκε γιά σκοπός
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ένας νεαρός νεοσύλλεκτος· Απ’τίς κινήσεις του δέν χά
θηκε Ακόμη ή χωριάτικη άλυγιστία καί τό νεανικό
πρόσωπο διατηρούσε άκόμη τήν έκφραση τής συγκεν
τρωμένης προσοχής τοΰ Αρχάριου, πού γιά πρώτη
φορά Αναλαμβάνει ύπέφθυνη ύπηρεσία. Στάθηκε μέ
τό πρόσωπο στραμμένο πρός τον τοίχο, τράνταξε τό
τουφέκι του, προχώρησε δυό βήματα, καί κάνοντας
μισή στροφή στάθηκε'πλάϊ πλάϊ μέ τόν πρώτο σκοπό.
’Εκείνος γυρίζοντας έλαφρά πρός αύτόν τό πρόσωπο,
έπρόφερε μέ μαθημένο τόνο τό συνειθισμένο πα
ράγγελμα.
— ’Από τή μιά γωνιά ώς τήν άλλη . . . προ
σοχή ... μή σέ πάρει δ ύπνος !—έλεγε γρήγοραγρήγορα ό στρατιώτης,ένω δ νεοσύλλεκτος τόν άκουε
μέ τήν Ιδια πάντα συγκεντρωμένη προσοχή,καί μέσα
στά γκρίζα του μάτια φαινότανε κάποια ξεχωριστή
έκφραση θλίψης.
— Κατάλαβες ; ρώτησε ό δεκανέας.
— Μάλιστα !
— Λοιπό, τό νοΟ σου ! είπε δ άλλος αύστηρά,
κι’ΰστερα Αλλάζοντας ύφος, ίπρόστεσε πιό καλόκαρδα:
— Έ, δέν είνε τίποτα, Φάντιεβ, μή φοβάσαι!
Σάμπως είσαι γυναίκα . . . Τόν έξ’ Αποδώ φοβάσαι!
μήπως ;
— Γιατί τόν έξ’ Αποδώ ; ρώτησε μέ Αφέλεια
δ Φάντιεβ, κι\0στερα πρόστεσε σκεφτικός:—Έτσι
κάτι νοιώθω στήν καρδιά ... σάν κάτι νά μ’Αγκυλώ
νει Αδέρφια ... Σ’ αύτή τήν Απλοϊκή, σχεδόν παιδιάτικη δμολογία, στό σωρό τών στρατιωτών Ακού
στηκαν γέλοια.
— Νάτονε, τό χωριό ! είπε μέ περιφρονητικό
οΐχτο ό δεκανέας καί διέταξε Απότομα ■
— Έπ’ ώμου άρμ ! . . . Εμπρός μάρσ !
Ή φυλακή κρύφτηκε πίσω Απ’ τή γωνία, καί
τά γρήγορα καί ισόχρονα βήματα έσβυσαν.
Ό σκοπός έριξε τό δπλο στόν ώμο κι’ άρχισε
νά βηματίζει στό μάκρος τού τοίχου . . .

Μέ τόν τελευταίο ήχο τής καμπάνας άρχισε ή
κίνηση στό έσωτερικό τής φυλακής. Ή σκοτεινή καί
θλιβερή νύχτα τής φυλακής είχε καιρό νά δή παρό
μοια ζωηρότητα. Σάμπως πραγματικιά ή καμπανοκρουσία έφτασε έκεΐ μέσα φέρνοντας τήν είδηση τής
λευτεριάς : ή μαύρες πόρτες τών φυλακών άνοιξαν
ή μιά κατόπιν τής άλλης. Άνθρωποι μέ γκρίζους
μαντύες, μέ Απαίσια χρωματιστά σημάδια στές πλά
τες, περνούσαν σέ ζευγάρια σχηματίζοντας μακρυές
πομπές Από τούς διαδρόμους καί μπαίνοντας στήν
Έκκλησιά τής φυλακής, πού λαμποκοπούσε μέσ’ τά
φώτα. Ήρχοντο Από δεξιά κΓ Αριστερά, Ανέβαιναν
τή σκάλα Από τά κάτω πατώματα, κατέβαιναν Από
πάνω : μέσα στό ύπόκωφο αύτό ποδοβολητό Ακουγότανε κάπου κάπου δ ήχος τών δπλων καί δ ποικιλόηχος κρότος πούκαναν ή Αλυσσίδες τών ποδαριών τών
καταδίκων. Μπαίνοντας στήν ευρύχωρη Έκκλησιά
τό γκρίζο αυτό πλήθος, χωνότανε στά χωρισμένα μέ
κάγκελα στασίδια, κι’ έκεΐ έπαυε κάθε θόρυβο. Καί

στά παράθυρα τής Έκκλησιάς έφαίνοντο γερά σιδηρένια κάγκελα.
'Η φυλακή άδειασε. Μόνο στούς τέσσαρες πύρ
γους, στούς μικρούς στρογγυλούς θαλάμους κατάκλειστους Απ’ δλες τής μεριές, στριφογύριζαν σκυθρωποί
τέσσαρες Απομονωμένοι κατάδικοι μέσα στά κελλιά
τους, βάζοντας κάπου κάπου τ’ αύτί στήν πόρτα κ’
Αρπάζοντας άπληστα τούς κομμένους ήχους τής ψαλμφδίας ποΰ έφτανε ώς έκεΐ.
ΚΓ Ακόμα σ’ ένα γενικό θάλαμο ήταν ξαπλωμέ
νος, έπάνω στά στρατιωτικά κρεβάτια ένας άρρωστος.
Ό έπόπτης τόν όποιον είχαν ειδοποιήσει γιά τήν
ξαφνική του Αρρώστια, τόν πλησίασε, τήν ώρα πού
δδηγοΰσαν τούς καταδίκους στήν Έκκλησιά, καί
σκύφτωντας έπάνω του τόν κύτταξε στά μάτια, πού
άστραφταν μέ μιά παράξενη λάμψη καί ή σαν καρ
φωμένα μέ Ακαθόριστη έκφραση στό κενό.
— Ίβάνωφ ! . . . Ακούσε Ίβάνωφ !—τού φώ
ναξε δ έπόπτης. 'Ο κατάδικος δέ γύρισε τό κεφάλι’
μουρμούριζε κάτι Ακατάληπτα, καί ή φωνή του ήταν
βραχνή, καί τ’ Αναμμένα χείλη του σάλευαν μέ κόπο.
— Αύριο στό νοσοκομείο!—διέταξε δ έπόπτης
καί βκήκε, Αφίνωντας στήν πόρτα τού θαλάμου έναν
Από τούς φρουρούς τού διαδρόμου. ’Εκείνος κύτταξε
προσεχτικά τόν άρρωστο καί κούνησε τό κεφάλι.
— Άχ, Αλανιάρη, Αλανιάρη ! Πας καί σύ κακο
μοίρη ! καί βλέπωντας πώς δέν είχε τίποτα νά κάνη
έκεΐ, τράβηξε από τό διάδρομο γιά νά πάει στήν
Έκκλησιά, στάθηκε στήν κλειστή πόρτα, κΓ άρχισε
ν’ Ακούει τή λειτουργία, κάθε λίγο γέρνοντας πρός τή
γή μέ βαθιές μετάνοιες. 'Ο κενός θάλαμος Αντιλα
λούσε κάπου-κάπου μέ τήν Ακατάληπτη κουβέντα
τού άρρώστου.Ήταν ένας νέος Ακόμα άνθρωπος, γερός
καί καλοκαμωμένος. Παραμιλούσε, λέγοντας γιά τό
παρελθόν του καί τό μούτρο του ζάρωνε σέ μιάν έκ
φραση πόνου. Ή μοίρα έπαιζε στόν Αλήτη ένα κακό
παιχνίδι. Πέρασε χιλιάδες βέρστια, βαδιζωντας
Ανάμεσα στά έλώδη δάση τής Σιβηρίας καί στίς
πειό άγριες βουνοκορφές, τράβηξε χίλιους κινδύ
νους καί στερήσεις, μέ τό φλογερό πόθο νά ξαναδεΐ .. . γιά ένα μήνα .... γιά μιά βδομάδα . . .
νά ζήσει Ανάμεσα στούς δικούς του . .. καί ύστερα,
δέν πά νάνχι δ ίδιος δρόμος. Καμμιά έκατοστή βέρ στια Από τό χωριό του βρέθηκε σ’αύτή τή φυλακή....
Μά νά· τά Ακατάληπτα λόγια έπαψαν. Τά μάτια τού
Αλήτη άνοιξαν διάπλατα, τό στήθος άρχισε ν’ Ανα
σαίνει πιό κανονικά. . . Γύρω στό φλογισμένο κεφάλι
άρχισαν νά πετάν πιό χαρούμενα όνειρα . . . Βουίζει
τό δάσος.... Τοΰ είναι πολύ γνώριμος δ θόρυβος
αυτός—μονότονος, τραγουδιστός, έλεύθερος . . . Είχε
μάθει πιά νά ξεχωρίζει τές φωνές τών δασών, τόν ψί
θυρο κάθε δέντρου. Τά μεγαλόπρεπα έλατα βούιζαν
ψηλά-ψηλά μέ τήν πυχτή καί σκοτεινή πρασινάδα
τους . . . . Τά πεύκα μουρμουρίζουν μακρόσυρτα καί
ύπόκωφα, ή χαρούμενη, ζωηρή φυλλωσιά τους κου
νάει τά λιγερά κλαδιά τους. ‘Η λεύκα τρέμει κι’ Α
νατριχιάζει μέ τά λευκά καί φοβισμένα της φυλλώ
ματα... Σφυρίζει τό έλεύθερο πουλί, καί σάν τήν πολυλογοΰ πηγή, πετοΰν μέ θόρυβο έπάνω απ’ τούς πε
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τρώδεις γκρεμνούς— Από φλύαρες καρακάξες —περνόντας στόν αιθέρα Από τά μέρη έκεΐνα, δπου Αόρα
τος μέσα στά χόρτα βαδίζει μέσα στά βκλτώδη δάση
δ αλήτης. Σάν ένα κΰμχ έλεύθερο, δ Αγέρας τού δάσους
φύσησε έπάνω στόν άρρωστο.’Ανασηκώθηκε κχί στέ
ναξε βαθειά- τά μάτια του μέ έκφραση προσοχής
κοίταξαν μπροστά. Άξαφνα άστραψε μέσα του κάτι
σά συναίστηση. 'Ο Αλήτης, μαθημένος πιά φυγάδας,
είδε μπροστά του ένα πρωτόφαντο φαινόμενο’ τήν
πόρτα Ανοιχτή . . .
Τό πανίσχυρο ένστικτο Ανατάραξε δλο τόν δργανισμό τόν τσακισμένο Απ’ τήν Αρρώστια. Τά φαντά
σματα τού πυρετού χανόντανε γρήγορα ή μαζευόντανε
σιμά σέ μιά σκέψη, πού άστραψε σά φλογερή Αχτίδα
μέσα σ’ αύτό τό χάος: μόνος! . . . ή πόρτα Ανοιχτή!
.... Σ’ ένα λεπτό βρέθηκε χάμω, θαρρούσε κανείς
πώς δλος δ πυρετός τοΰ φλογισμένου μυαλού χύθηκε
στά μάτια, κ’ έβλεπαν αύτά κάπως ίσα, έπίμονα καί
φοβερά.
Κάποιος βγαίνοντας, άνοιξε γιά μιά στιγμή τήν
πόρτα τής Έκκλησιάς . . . Κύματα Απαλής Από τήν
Απόσταση, κι’Αρμονικής ψαλμωδίας,έφτασαν στ’αύτιά
τοΰ Αλήτη καί πάλι σώπασαν. Στό χλωμό πρόσωπο
Ανθίζει ή χαρά, τά μάτια θολώνουν καί μέσα στή
σκέψη περνά σάν όνειρο -ή Από καιρό ποθητή ει
κόνα : μιά ήμερη νυχτιά, τό ψιθύρισμα τών ληοδέντρων, ποΰ γέρνουν μέ τά σκοτεινά κλαδιά τους πάνω
στήν παληά Έκκλησιά τού Αγαπημένου χωριού . . .
πλήθος συγχωριανών, φώτα Απάνω στό ποτάμι, κΓ
αύτή ή ίδια ψχλμφδία . . . βιάζονταν στό δρόμο,
ν’ Ακούσει δλα αύτά έκεΐ, Ανάμεσα στούς δικούς
του... Καί στ’ Αναμεταξύ, στό διάδρομο, μπρος στήν
πόρτα τής Έκκλησιάς γέρνοντας στή γή, δ δεσμοφύλακας προσευχότανε μέ κατάνυξη.

Ό νεαρός νεοσύλλεκτος βαδίζει μέ τό δπλο στό
μάκρος τοΰ τοίχου. Μπρός στό σκοπό Απλώνεται
ή ξεγυμνωμένη λίγο καιρό πριν Από τό χιόνι, με
γάλη πεδιάδα. Ένας έλαφρός άνεμος τρέχει έπάνω
της,ψιθυρίζωντας Ανάμεσας στά ξερά χόρτα τών στεππών, σφυρίζει μέσα στό περσινό χορτάρι, καί χύνει
μέσα στήν ψυχή τού στρατιώτη μιάν ήρεμη, μελ σχο
λική σκέψη.
Ό νεαρός σκοπός στάθηκε σιμά στόν τοίχο, Ακούμπισε τό τουφέκι στή γή, καί βάζοντας τό χέρι
έπάνω στήν κάνη καί τό κεφάλι στό χέρι, βυθίστηκε σέ
σκέψεις. ’Ακόμα δέν μπορούσε νά καταλάβει καλάκαλά γιατί βρισκότανε έκεΐ σέ μιά τέτοια έπίσημη
νύχτα, παραμονή γιορτής μέ τό τουφέκι στό χέρι,
σιμά στόν τοίχο, μπρός σέ μιά έρημη πεδιάδα. ’Ακό
μα ήτον ένας σωστός χωριάτης, ένας μουζίκος, δέν
καταλάβαινε πολλά πράμματα, αύτά πού ήσχν τόσο
εύνόητα γιά ένα στρατιώτη, καί πολύ δίκαια τόν
κορόϊδευχν δλοι φωνάζοντάς του <τό χωριό». Λίγο
κχιρό πριν ήταν έλεύθερος, ήτχν νοικοκύρης, ιδιο
κτήτης τοΰ χωραφιού του, τής δουλειάς του . . . καί
τώρα φόβος αμέτρητος, Ανεξήγητος, Αόρατος, παρα
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κολουθούσε τό κάθε βήμα του καί τό κάθε κίνημά
του, έμπαζε τήν νεανική κΓ Αζύγιστη χωριάτικη
φύση στήν τροχιά τής αυστηρής ύπηρεσίας.
. ’Αλλά τή στιγμή αύτή ήταν μόνος. . . 'Η έρημη
θέα πού Απλώνονταν μπροστά στά μάτια του, τό
σφύριγμα τού Ανέμου μέσα στά ψηλά χόρτα, τοΰ
έφερνε δρεξη γιά ύπνο. Καί μπρός ’ςτά μάτια τοΰ νεα
ρού στρατιώτη περνούσαν οί γνώριμες σκιές. ΚΓ
αύτός έβλεπε τό χωριό του, καί δ ίδιος άνεμος έτρε
χε πάνω του, καί ή Έκκλησιά φλογιζότανε Από τά
φώτα, καί τό γέρικο έλατο κούναγε πάνω της,
τές σκοτεινές κορφές του. Κάπου σά νά συνέρχε
ται, καί τότε μέσα στά μάτια του Αντιφεγγίζει
ή Απορία : τί είν’ αύτό;—έρημία, τουφέκι καί τοί
χος . . . Γιά μιά στιγμή Αναθυμάται τήν πραγματι
κότητα, γρήγορα δμως τό Ανάλαφρο σφύριγμα τοΰ
νυχτερινού Αγέρα έμπνέει τίς γνώριμες εικόνες, κΓ
δ στρατιώτης πάλι λαγοκοιμάται Ακουμπώντας πάνω
στο τουφέκι . . .
Όχι μακρυά Απ’ τό μέρος ποΰ στέκει δ στρατι
ώτης, έπάνω στήν κορφή τού τοίχου παρουσιάζεται
μιά σκοτεινή σιλουέτα : ένα κεφάλι Ανθρώπου . . .
Ό Αλήτης κοιτάει τή μχκρυνή πεδιάδα, τό δάσος
πού μόλις φαντάζει Από βχθειά σά σκοτεινό σημάδι...
Τό στήθος του φουσκώνει ρουφόντας άπληστα τή
δροσερή κι’ έλεύθερη πνοή τής μάνας νύχτας. Κατε
βαίνει μέ τά χέρια καί γλυστράει σιγανά κάτω, στό
μάκρος τοΰ τοίχου ...

Τί χαρούμενη βουή πού κάνουν οί οαχμπάνες
ξυπνώντας τή νυχτερινή σιγή; 'Η πόρτα τής Έκκλησιάς τής φυλακής άνοιξε, καί στήν αύλή γυρίζουν τό
σταυρό. 'Η Αρμονική ψαλμωδία ξεχύνεται σά κύμα
Απ’ τήν Έκκλησιά. Ό στρατιώτης Ανατινάχτηκε,
ορθώθηκε, έβγαλε τό πιλίκιο γιά νά κάνει τό σταυρό
του, καί . . . κέρωσε μέ τό χέρι ύψωμένο ... 'Ο
Αλήτης φτάνοντας στή γή, ώρμησε πρός τά ψηλά
χόρτα τής στέππας.
— Στάσου, στάσου !. . . Αδερφέ, Αγαπημένε! .. .
φώναζε δ σκοπός, σηκώνοντας γεμάτος φρίκη τό
δπλο. "Ολα δσα είχε φοβηθεί, δσα τόν έκαναν νά
τρέμει, έρχότανε κατ’ έπάνω του, Ασχημάτιστα, φρικτά μέ τή μορφή αύτής τής σταχτιάς σιλουέτας,
πού έτρεχε.
Υπηρεσία,
*
εύθύνη»—πέρασε στό μυαλό
τού στρατιώτη, κΓ αύτό; πιάνοντας τό δπλο σημά
δεψε τόν άνθρωπο πού έτρεχε. Έτοιμος νά πατήσει
τή σκανδάλη, έκλεισε μέ ύφος Αξιοθρήνητο τά μά
τια ............ ..
ΚΓ έπάνω στήν πολιτεία βασιλεύει καί πάλι καί
στροβιλίζει στόν αίθέρα ή Αρμονική τραγουδιστή
καί ποικιλόηχη καμπανοκρουσία, καί . . . πάλι Α
νατριχιάζει καί χτυπιέται ή ραγισμένη καμπάνα τής
φυλακής σά στόνος πληγωμένου πουλιού.
’Από τόν τοίχο φτάνουν οί ρυθμικοί ήχοι φέρ
νοντας μακρυά στήν πεδιάδα τή θριαμβευτική ψαλ
μωδία : «Χριστός Ανέστη».
Καί ξαφνικά πίσω Απ’τόν τοίχο,σκεπάζοντας δλα
τ’άλλα Αντήχησε ένας πυροβολισμός. . . . "Ενας Αδύ-

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑ

νατος, γεμάτος έγκατάλειψη στεναγμός, τον άκολούθησε σαν άσκοπο παράπονο, κι’ ύστερα δλα ήσύχασαν..................
Καί μόνον ή μακρυνή ήχώ τής έρημης πεδιάδας
έπανάλαβε μέ θλιβερό μουρμούρισμα τόν άντίλαλο
τοΟ πυροβολισμού.
(Μετάφρ. απ’το Ρωσικό)
ΑΘΙΙΝΑ I. ΣΑΡΑΝΤΙ1Η

“ΤΒ ΓΥΜΝΟ.
Σέ μιά γυναίκα νέα

I
"Ενα βράδυ, ή ωραία γυναίκα, έπερνοϋσες
Μέ τά νείάτα σου γερά και ζηλεμμέναΔεν κυττοΰσες, κΓ δμως δλους προκαλοϋσες
Σιή; ζωής τό πανηγύρι.—Παινεμμένα
Στο θαμπό τοΰ καφενείου τό φώς άστραψαν
Τά δυο μάτια σου καθώς έπροχωρούσες,
Καί μοΰ έφάνη ’ςτό κενό πώς κάτι έγράψαν.
Κι’ δταν χάθηκε; ’ςτόν ίσκιο, καί θαρρούσες
Πώς κανείς δε θά έκυττοΰσε άπ’ την πλατεία,
Γύρω έκύτταξες, καί μέ'δες πού ερχόμουν,
Τραβηγμένο; ’ςτή χλωμή σου γοητεία.
Κάτι σούπα... κάπου έκάτσαμε... θυμόμουν
Κάπου αλλού νά σ’είχα δή... τότε έπενθοΰσες
Καί ’ςτά μαύρα ήσουν ντυμένη... τέλος έτσι
Γνωριστήκαμε ένα βράδυ πού έπερνούσες.
II
Νά μας λοιπόν' μά στάσου
Ν’ ανάψω μιά στιγμή τό φώς....
Μήν κάνει; θόρυβο, είσαι ’ςτά καλά σου ;
Θά μά; άκούση δ διπλανός γιατρός·
Βγάλ’ τά γοβάκια σου καλλίτερα,
Κάτσε ’κεΐ πέρα ’ςτή ντορμέζ.
Καλά σούπα νάρθοΰμε πειό νωρίτερα,
Μά τώρα πάει- δ; πιούμε ένα σαρτρέζ...
Κάνε μου λίγο τόπο νά καθήσω.
Πώς καιν’ τά χείλη σου, πώς καίνε ;
....Μή θέ; τή λάμπα μας νά σβύσω ;
Τί, τί ;... (Άχ δλες τους τά ϊδια λόγια λένε).
III
Τώρα πού ζοΰμε πείά οί δυο μαζύ,
Κι’ είναι κοινός ό βίο; μας, γιά δές,
Γ ιά σκέψου, τό φαντάστηκες ποτές,
Ποτές, πριν από χρόνια, πριν πολύ,
Πώς κάπότε θά ζούσαμε έτσι οί δύο ;
Τώλπιζες δταν έπαιζες μικρή
Παιδούλα, κΓ εγώ έπήγαινα πρωί
Μέ τά βιβλία ακόμα ’ςτό σχολείο ;
Καί σκέφτηκες αλήθεια, αν τό θερμό
Τό βράδυ πού σέ γνώρισα, ή άκέφΐά μου
Μέ κράταγε ’ςτό σπίτι μου, ή άν μπροστά μου,
Βγαίνωντα;, φίλο μου εύρισκα καλό
Καί χασομέρναα γιά νά τού μιλήσω,
Ή άλλαζα δρόμο, σκέρτηκε; καλά
Πώ; αν γινόιαν τίποτε άπ’ αυτά,
Δέ θάιαν τρόπος γιά νά σέ γνωρίσω ;
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ΚΓ υστέρα πώς ’φερθήκαμε κουτά
Τήν πρωτινή στιγμή τού γνωρισμοΰ μας,
ΚΓ εϊπαμεν δσα ήρθανε ’ςτό νοΰ μας
Λόγια κοινά, βαμμένα, τυπικά,
Άντίς απλά κΓ έλεύτερα, δπως τώρα,
Νά κουβεντιάσουμε, άσκεφτα, καθώς
Δυο φίλοι πού τούς χώρισε δ καιρός....
Όλα μιά σύμπτωση δλα τύχης ώρα.

IV
Τό βράδυ εκείνο είχε; σχεδόν γδυθή ’ςτήν κάμαρά μου
Γιά νά πλαγιάση; βιαστική,
"Οταν σέ τράβηξ’ άξαφνα άπ’ τό χέρι ’ςτή χαρά μου
Καί σούπα : μήν πλαγιάζεις, μή.
Στο Ιδιο τότε; έκάθησα φωτέϊγ, πολύ σιμά σου,
Τή λάμπα κατεβάζω άργά,
Μέσα ’ςτά μάτια σέ κυττώ, καί σφίγγω ’ςτά μαλλιά σου
Τό μάγουλό μου τρυφερά.

ΚΓ ήσουν ’ςτό στήθος μου γυρτή, κΓ δπως καλά
[θυμάμαι
Κράταα τό χέρι σου... Σιγή.
"Ετσι έκαθήσαμε πολύ, καί δίχως νά μιλάμε..
Αύτήταν ή βαθειά ήδονή.

V
Όταν ’ςτό στόμα μέ φιλά; τρελλά,
Μην τύχη καί νομίσης, μή,
Πώς σοΰ εΐν’ ευχάριστα τά χείλη μου,
Γιατί φιλά; τό ϊδιο σου φιλί.
ΚΓ δπ’οια ήδονή καταλαβαίνεις στήν ψυχή,
Είναι πού νοιώθεις μεσ’ ’ςτό νοΰ
Τά γράμματα πού φτιάνουνε τή λέξι αυτή:
Φιλί.—
ΚΓ δταν μοΰ λες πώς μ’ άγαπά;,
(Μ’ δλη τή θέλησί σου τήν καλή,)
Τ’ ωραίο αυτό πού ’ςτήν καρδιά ’γροικάς
Δέν είναι ούτε γιά μένα, ούτε γΓ άλλο,
Μά γιά τ’ αυτιά σου δποΰ άκοΰνε μέ ρυθμό,
Πώς άντήχάει ή λέξι: σ’ ά γ α π ώ,
Πού συμβολίζει ηδονικό ένα σάλο.

VI
’Αγάπη. Ξέρεις τ’ εΐν! άγάπη; Είνε στιγμαίς
Πού ένωμέναις δλαις φτιάνουν μόνο μία
Πού μάς γνωρίζει έδώ κΓ εκεί τήν ευτυχία.
Μά δλαις, δλαις ή ώραίαις στιγμαίς αύταίς,
Είνε άπό κρύσταλλο λεπτό κΓ εύκολα σπάζουν.
ΚΓ ένας άκόμα ήχος φωνής τής θανατώνει.
Κύττα λοιπόν, μή μοΰ μιλά; καμμιά φορά,
Πού ένφ ένας πόθος κρύφιος ξάφνου μάς ένώνει,
Ζητά; λογάκια τή; άγάπης τρυφερά,
Δίχως κΓ εσύ τότε νά ξέρης πώς ή μόνη
Καί τρυφερώτερη φλυαρία ’ςτήν ψυχή σου,
Είναι δταν δίχως νά μιλώ, φλυαρώ μαζύ σου
Καθώς σέ βλέπω καί τό χέρι σου κρατώ
"Ολο; γιομάτος άπ’ άγάπη, άγάπη, άγάπη,
Δίχως φωνή... δίχως μιλιά... σαν τό πιοτό...

VII
Words, Words, Words, δπως κΓ δ παληός δ Σαίξπηρ
[κοπανούσε,
Έτσι καί τώρα εΐν’ ή ζωή, λόγια καί λόγια πάλι.
Τό σύμβολο άπό τήν άρχή τόν κόσμο έκυβερνούσε,
ΚΓ έτσι καί τώρα τραγικά τόν σπρώχνει ’ςτήν άγκάλη
Τής κάθε πλάνης, πού μεστή μέ ψεύτικα στολίδια,
ΚΓ ευλύγιστη σαν τήν οχιά, γλ,υστράει ’ςτή βιοπάλη
Μ’ δλα τά κοκοτίστικα χαρτιά, μπογιές, κεντίδια.

Όμοια κΓ εσύ άγαποΰλα μου,’ςτό πειό τρανό μεθύσι
Τοΰ ένστικτου έρωτα, τρελλή, δέ νοιώθεις τόν έαυ[τό σου,
Καί τήν άλήθεια καρτερά; ’ςτ’ αυτιά σου νά κυλίση,
’Αντί; μέσ’ άπ’ τήν αϊστησι ν’ άτλώση ’ςτό μυα[λό σου.
ΚΓ ενώ ασυγκίνητα κυττάς χίλιες ωραίες στιγμούλες
Ζητώντας κΓ άμφιβάλλωντας, ξυπνάει ή άγάπη έν[τός σου
Μόλις σοΰ πώ πώς «σ’ άγαπώ» κΓ άλλες γλυκές
[λεξοΰλες.

VIII

Τί νά σέ κάνω, άλλοίμονο, κΓ αν σ’ άγαπώ;
ΚΓ άν μ’ άγαπάς ’ςτό ύστερο, τί νά σου είπώ ;
Αφού μοΰ λες πώς γλέντησαν ’πά ’ςτο κορμί σου
Δέκα καί είκοσι άνθρωποι τήν ήδονή σου
Πριν σέ γνωρίσω, (κύτταξε μέ τραγανά
Ή ζήλεια μου άσυλλόγιστα καί ταπεινά).
Γιατί εκείνοι οί άνθρωποι νά γεννηθούνε ;
Γιατί νά ζούνε ;
Γιατί πειό μπρος δέν τύχαινε νά γνωριστούμε ;
Ν’ άγαπηθοΰμε;
IX
Τήν ώρα αυτή πού δ πόθος μας τή σάρκα μας ενώνει,
Νοιώθω βαθειά τούς πάνσοφους καί σοβαρούς κυρίου;
—Πού ή τέχνη ή ή επιστήμη τους ’ςτή μάσκα τού;
[σκλαβώνει—
ΚΓ άπ’ τόν γελοίο μου εαυτό άκόμα πειό γελοίους.
Γιατί ενώ κι’έγώ κι’αύτοί, κϊ’οί άνθρώποικαί τά ζφα,
’Σϊδιο τής Φύσης άξονα σφιχτά είμαστε δεμένοι,
Στέκουν τά ζφα υπέρτερα, γιατί τολμούν άθφα
ΚΓ είλικρινά κΓ άφόβιστα ς’δτι τά συντυχαίνειΜά οί άνθρώποι κλέφτικα, δειλά, ύποτάσσουνται μέ
[τρόμο,
Μέ θέλησι καί μ’ άρνησι, ’ς τής Δημιουργίας τόν
[Νόμο.
X

Ούτε καί τώρα άκόμα μ’ άγαπάς,
Καί πίστεψέ το, γιατί, ναί, δέν τό πιστεύεις.
Τ’ είμαι γιά σένα εγώ ; τί μέ κυττάς;
Γιά ’πέ μου ξέρεις άπό μένα τί γυρεύεις ;
Ζητά; μιά τέρψι μόν.ο τής ζωής
Ιΐού άλήθεια πρέπει, πού είναι άνάγκη άπό τή φύσι,
ΚΓ δ διαλεχτός εγώ τή; ήδονή;,
Καί σύ γιά μένα ή διαλεχτή ςτ’ ώραϊο μεθύσι.
Μά ’ςτό μοιραίο αύιό μα; τό στρατί,
"Αν τύχαινε άλλο; κΓ είχε^τώρα αυτή τή θέσι

Κοντά ;’ εσένα, πές μου ώ διαλεχτή,
Πειό λίγη άγάπη ’ς τή ’δίκιά του θάχες σχέσι;
Ποτέ. Γιατί έτσι άν ήταν, περιττό
Νά σοΰ χαλνάει τής ώρες" μά ούτε θάχες γνώρα
Μαζύ μου, καί δέ θάταν δυνατό
Νά μ’ άγαποΰσες. — Λοιπόν έτσι οί δυό μας τώρα,
Τυχαία δυό πρόσωπα είμαστε, πού απλά
Μιά εποχή μάς δένει ’ςτοΰ έρωτα τό χρέος,
ΚΓ έτσι θά ζοΰμε (ερωτευμένοι άν θέλης) έως
Νά λείψη αυτό πού άντάμα μάς κρατά.

XI
Μάταια ζητάς τ’άπόλυτο καλή μου φιλενάδα.
Μ’άρεσες σύ καί σ’άρεσα κ’ ευχάριστα περνάμε,
Καί τή χαρά ψαρεύοντας τό σήμερα νικάμε.
Μ’αύριο ’ςτήν ευτυχία μας άλλων θάρθή ή άράδα,
"Αλλον θά βρή τό γούστο σου,κι’έγώ θά βράήμίάνάλλη,
Κι’απλά, δπως γνωριστήκαμε, θά χωριστούμε πάλι.
XII

’Αν νά μαθαίνω ποΰ είσαι κάποτε ζητώ
"Οταν δέν είμαστε μαζύ, δέν είναι, δχι,
Τάχα επειδή χωρίς εσένα δέν μπορώ
Νά ζήσω, μάναι άπό τή ζήλεια εκείνη πώχει
Καθένας ’ςτόν εγωισμό του, εΐν’ άπ’ τή σκέψη
Μήν τύχη κάπβιος άλλος πρόωρα σέ πλανέψη,
Μήν πά; μαζύ του δίχως νά μού τώχης *πή,
Προδοτικά, μ’άπάτη, κλέφτικα. Μά δταν
Μάθω πώς μοναχή ή άγάπη μου έκοιμόταν
Τή νύχτα ποΰ έλειπε, χαρά θάχω πολλή,
"Οχι γιατ’ ίσως ’ςτ’δνειρό της μ’έθυμόταν,
Μά ποΰ ’νωρίτερα έτσι θάρθη νά μέ βρή.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΞΑΣ

ΠΑΛΗΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ό Κάλπας μέ τή γυναίκα του σχολιάζανε τήν
έπίσκεψη στό σπίτη τους τής κυρία; Μαντά, γυναί
κας τού είσαγγελέως.
Γυναίκα διαβασμένη ή ’Ιωάννα, ευγενική στους
τρόπους, έλκυστική, άπό τις λίγες πού μπορούσε κά
νει; νά ξεχωρίσει στήν έπαρχιακή πόλη. Σέ κάθε
ζήτημα έπίκαιρο είχε τή μετρημένη γνώμη της καί
τά πιατικά έπιχειρηματά της.
Εϊτανε ή πρώτη έπίσκεψη πού άνταπέδιδε στήν
κυρία Κάλπα, τή σύζυγο τού έκλεχτοΟ δικηγόρου
τής πόλεως Κάλπα.
Ό άντρας της δέν είχε παρά λίγες μέρες μετα
τεθεί στή νέα του θέση.
Άπ’ τή στιγμή πού ή ωραία ’Ιωάννα έφυγε, δ
Κάλπας έμεινε σκεφτικός. Όπως τί; ώρες πού τόν
άπασχολούσε δύσκολη δικαστική ύπόθεση, πού ήθελε
μέ δλες του τις δυνάμεις νά κερδίσει, γιά νά προ
σθέσει νέο θρίαμβο.
Όξω είτανε μια έσπέρα γιομάτη καπνούς φευγάτους λές άπό φουγάρα έργοστασίων μεγαλούπολις,
σκόρπιους στό σκοτεινό γαλάζο φόντο τ’ ούρανοΟ, πού
ταξειδεύανε μέ τό σκοπό γρήγωρα νά σβύσουνε.
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Ό σιγαλός άνεμος σά νά τραγουδούσε κάποιον
Αποτυχημένο έρωτα άπό κάτω στό μεγάλο κήπο, τόν
πυκνόδεντρο, τοΟ γειτονικούς πλαϊνού σπιτιού τού
γιατρού Ψάθα.
Ίσως νά μοιρολογούσε'τήν άδικη, σκληρή αύτοκτονία τής κόρης τού γιατρού γιά λόγους ερωτικούς.
Μή τάχα δέ ψιθυρίζανε των γυναικών τά στόματα,
πώς τις νύχτες, δντας ή φύση τρικύμιαζε, τό αίμα
τής πανώριας κόρης, τής άγγελοκάμωτης, βογκούσε;
Πόσες φορές ή ίδια ή γυναίκα τού Κάλπα δέ φοβή
θηκε νύχτα νά βγει στό παράθυρο νά δει τόν άποκατινό κήπο τυλιγμένο στής νύχτας τά πέπλα;
Τό σκοτάδι πλημμύρισε τή σάλα, ή γυναίκα τού
δικηγόρου σηκώθηκε, άναψε τή λάμπα, άνοιξε τά
τζάμια κ’ έκλεισε δλες τις γρίλλιες.
Μιά σιωπή βαρειά μέσα είχε πέσει. Κι' δμως ό
άντρας της δέν είχε Αποσυρθεί στό γραφείο του, νά
μελετάει ή νά γράφει, τόν έβλεπε μπροστά της, μέ
Ανοιχτά τά μάτια, τό κεφάλι σκυφτό, τό πρόσωπο
μέ ώχρότη βαμένο. Καί τόν καιρό πού έλαβε τό τελεγράφημα Απ’ τήν ’Αθήνα, πώς ό Αδελφός του 6
μικρότερος πέθανε Από συγκοπή, τήν ίδια ώχρότη
είχε πάρει, Μά . . . τώρα; .. Τί συνέβαινε, πού αύτή
δέν ήξερε;
Ηαφνικά νά χάσει τήν εύθυμία του ; Γιατί; . ..
Ήξερε πού δ άντρας της είτανε ιδιότροπος λίγο
καί μόνο μιά έρώτηση τού έκανε.
— Γιάννη γιατί κιτρίνιασες; . ..
Σήκωσε τούς ώμους, φύσηξε.
— Ά! τίποτε — είπε —. σιώπησε.
Έπήρε στά χέρια της τή δεντέλλα καί έπλεχε
σιμά στό φώς, νά περάσ’ ή ώρα, ώσπού νά έτοιμασθεί τό φαγητό.
Άλλη έρώτηση δέν τού έκανε.
Τόν κοιτούσε κρυφά καί πειραζότανε ή καλή σύ
ζυγος γιά τήν τόση συλλοή τού Αντρός της.
Ό Κάλπας καμμιά φορά σηκώθηκε.
— Πού πας;
— Στό γραφείο μου νά έργασθώ.
— Μά . . · δέ μοΰ λές . . .
Έγύρισε τήν κοίταξε σοβαρός.
— ΤΙ συμβαίνει λοιπόν;
— Νά, σέ βλέπω πάρα πολύ κιτρινιασμένο, συλ
λογισμένο . . .
Έκούνισε νευρικά τό κεφάλι του.
— Οδφ κ’ έσύ ! ...-—ψιθύρισε καί προχώρησε.

Κάποιο‘ποντίκι κάτω από μιά πολυθρόνα Ακού
στηκε καί . . . τραντάχτηκε.

Έκάθισε στό γραφείο το >, έστήριξε στά δυό του
χέρια τό κεφάλι του καί . . . σκεφτότανε . . . σκε
φτότανε . . .
Τί Απρόοπτη συνάντηση.
Τόσα χρόνια. Άπ’ τήν έποχή τής φοιτητικής του
ζωής στήν ’Αθήνα.
Είτανε μαθήτρια τότες . . .
"Ενα παρελθόν σάν όνειρο Αγγέλων.
Καί τώρα ; · . .

Σύζυγος ένός Είσαγγελέως, μέ άσπρες τρίχες στά
μαλλιά της, νά τήν Αναγνωρίζει, νά μή μπορεί τί
ποτα νά τής πει, νά ξυπνάει μέσα του δλη έκείνη ή
παληά ιστορία καί νά δένει τόν έαυτό του στή σιωπή
νά ιιή τυχόν κινήσει τής γυναίκας του τή δυσαρέ
σκεια ! . .

Περάσανα τόσα χρονάκια, δλοένα τή θυμώτανε,
δέν ήξερε τίποτα.
Πήρε τό δίπλωμά του, γύρισε στήν έπαρχία,
κοίταξε τις δικηγορικές δουλειές του, κ’ έτσι, δ ένας
Από τόν άλλο μέσα στή διάρκεια τή μεγάλη τού.
χωρισμού, λησμόνησε!

Πολλές φορές έλεγε μέ στεναγμό: «Ποιος ξέρει
μπορεί καί νάχει πεθάνει! . . ».
Ή ’Ιωάννα! "Ομως . , . ζοΰσε ! . . .
'Η άνηψιά τής σπιτονοικοκυράς του.
Ή μικρή χαριτωμένη, ή πεταχτούλα μελαγχροινούλα. ’Εκείνη πού τόν έκανε νά δοκιμάσει τό δάκρυ
καί τόν στεναγμό τού έρωτα. Καί στό πρόσωπό της
νά καθρεφτίζει δλη τή νεανική ζωή του. θυμώτανε
αύτή γιά νά θυμάται τήν ’Αθήνα.
Είτανε δ πρώτος έρως αύτός τού Κάλπα. Κι’ ούτε
Από τότες Αγάπησε ξανά.

Μιά εικόνα κρεμασμένη πάνω Απ’ τό κρεββάχΐ
του στόν τοίχο, δμοια μέ τήν άγνότη πού χύνει τό
πρόσωπο τής Παναγιάς πού μάς φυλάει. Αύτός εί
τανε δ έρως του................................................................
"Οταν, ή γυναίκα του άνοιξε τήν πόρτα, νά τού
πεϊ νά περάσει στήν τραπεζαρία, γιατί τό φαγητό
είτανε έτοιμο, τόν είδε πού είχε στηρίξει τό κεφάλι
του μέ τά δυό του χέρια.
— Έλα λοιπόν — τού φώναξε — Έλα νά
*0 άνεμος, δσβ ή νύχτα έμπαινε, φυσούσε δυνα- φάμε!.. .
Κι’ δ Κάλπας·
τώτερα κΓ δ βόρανός δξω έλαμπε μέ τά χρυσά φώτα
τών Αστεριών. Κανένα σύγνεφο δέν είχε άφίσει δ
— Δέν έχω όρεξη — μουρμούρισε.
άνεμος χωρίς νά τό διαλύσει.
Γιά νά μή παρεξηγηθεϊ σηκώθηκε καί πέρασε
Τό κρύο είτανε τσουχτερό. ’Από κείνα πού δείχ στήν τραπεζαρία.
νουν πώς θά πέσει χιονιά.
Ποτές άλλοτες ή γυναίκα του, ή μαλακή κ’ είρη
*
Έπλεχε τή δαντέλλα της κι’δ νοΰς τη; δλο πρός νική γυναίκα του, δέν είχε πλακώσει τήν ψυχή τηϊ
τήν κόρη τού γιατρού Ψάθα στροβίλιζε, πού αύτο- μέ τόση Αγωνία καί φόβο, Απ’ τήν ήμέρα τού γάμου
κτόνησε στόν άποκατινό κήπο. Ήθελε δ φόβος νά της, δσο αύτή τήν άστερόφωτη νύχτα πού δ Αγέρας
τήν πεδέψει λίγο καί τής έφερνε στό νοΰ τή νεκρή καθάριζε τόν ούρανό Από τά σύγνεφα.
Μάρθα πού πήρε Απόφαση νά κατεβεί στόν τάφο
Κ. Α ΦΟΤΑΚΗΪ
τόσο νέα, γιομάτη κάλλος κι’ ομορφιά.

ΑΐΗΛΟΓΟί
C 11 β
Μες τόν καθρέφτη κύτταξα τήν ίδια μου μορφή,
καί σάν αγνώριστη πολύ, πρωτόφαντη, μοΰ φάνη·
καί μέ κρυφό, τή ρώτησα, χαμόγελο : «γιατί,
κάθε στιγμή ν’Αλλάζουμε τήν έκφρασι στά μάτια; »

— Γιατί ξεχνάτε, γλήγωρα, τήν τύψη, τήν ψυχή —

ΟΙΙγ
Μες τόν καθρέφτη κύτταξα τήν ίδια μου μορφή,
καί σάν τήν είδα έτσι χλωμή, σαρκαστικά τής εΐ.τα:
«γιά ποιά ψυχή μάς μίλησες στοχαστική μορφή ;
γιατί μάς θύμησες, σκληρά, τή φαρμακεύτρα Τύψη;
Σκοτώνει ή Τύψη τή ζωή καί τήν ψυχή μαζί».
ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΓΛΟΣ

ΠΟΤΒ ΝΛ ΠΒΓΗ ΧΗΙΜΩΝΙΑ
Πότε νά πέση χειμωνιά, βαρειά νά χειμωνιάση,
Νά γυμνωθούνε τά κλαριά καί τά βουνά νά ίσκιώσουν,
Νά πιάση ό κόρακας κλαδί ξερό καί νά κουρνιάση
Καί τά στοιχειά τριγύρω του μαύρο χορό νά ζώσουν. .

8
Ν ΐ ξημερώνη μέ βορριά, μέ μπάρα νά νυχτώνη
Κ’ ή’ μέρα δλο νά σώνεται κ’ ή νύχτα νά μακραίνη,
Νά κράζ’ ή μάννα τό παιδί, νά διπλομανταλώνη
'Από βραδύς τή θύρα της . . ν' άκούη καί νά σωπαίνη.

39
Ν’ άργοκυλάη τό σύννεφο βαρύ σάν τήν κατάρα
Σιό βάλτο τ' άγριοχήναρα νά τρέχουνε κοπάδι,
Νά ιρώη τόν κάμπο ή καταχνιά καί τά βουνά ή άντάρα
Κι’ όπου στρατί καί διάσελο, ρεμούλα καί σκοτάδι,

SS
Κ’ εγώ νά κραίνω ν' αγρυπνώ σέ βράχο, σ' ακρογιάλι,
Ν’ ακούω νά τρίζουν τά κλαδιά στό θλιβερό τους κλάμα,
Νά μού πετάη τό κύμα άφρό στό ξέσκεπο κεφάλι
Καί νά βογγάη καί νά βογγώ καί νά θρηνούμε άντάμα.
ΚΛΑΓΛΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΑΣ

------ ——

ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Στόν κόρφο τής Μυτιλήνης απλώνονταν αραγ
μένα τά πολεμικά καράβια. Γραμμές, γραμμές, γυ
ρισμένα καμμιά δεκαπενταριά μοίρες στό βορηά καί
βλέποντας τόν επιβλητικό όγκο τοϋ φρουρίου. Λιο
πύρι λείο, καθρεφτιστό, αναλυμένο, χυνόταν στή
θάλασσα καί έκανε τόν κόρφο μιά φουρνόπλακα Από
υδράργυρο. “Εξω στή στεριά, τό πνιγμένο καλντε
ρίμι τής προκυμαίας έδειχνε μία ζωή ανατολικού
ραχατιοΰ, χουζουριοΰ καί μοιρολατρισμοΰ.
Καρέκλες καί τραπεζάκια βρώμικα ξύλινα, μπρο
στά άπό τά χαμηλά τραπέζια. Δροσιά δπως δήποτε
σχετική σέ μιά στενή λουρίδα, καί ύστερα ό ήλιος
οξύς, καί πυρωμένος, σάν ήλος τοϋ μαρτυρίου, πού
κατέβαινε λοξά άπό τις σκουροκόκκινες στέγες.
Τά κουφάρια τών καραβιών είχανε ριζώσει στή
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θάλασσα σάν κορμοί χιλιόχρονων βαλανιδιών, ξεγυρμένων άπό τήν κούραση καί τό λύγισμα τών αι
ώνων στό διάφανο στρωσίδι τής υγράς λίμνης. Κλα
διά καί ξεκλάδια τά κατάρτια καί τά πουντέλια καί
τά σημαιοστολισμένα σσντάρδα καί τά ξάρτια, καί
οι πολυπλόκαμες σειρές τών καπνοδόχων ποϋ τό άνάλαφρο σάματο τής θάλασσας τά τάραζε, τάστριβε, τά
κουλούριαζε, τά λυγοΰσε, τά μάζεβε καί τά ξάπλωνε,
δχηές ' πολυκέφαλες, καί σαλαμάντρες, καί άστρίτες,
καί σατάρια, καί δεντρογαλιές ποϋ δαγκώνονται,
καί σφίγκονται, καί άγκαλιάζονται, καί κορμοσιόνται. Μέδουσες Αχόρταγες ποϋ εξαφανίζονταν σέ άσύλληπτες λαίμαργες κινήσεις, γιά νά χωνευτούν στό
βάθος τής σταχτωμένης θάλασσας.
Καί μέσα στή μέση τοϋ φρενιασμένου αυτού χο
ρού τών σχημάτων, τών χρωμάτων, τών κινήσεων
καί τών σκιών, ή άσημόπλακα τού ήλιου κομματια
σμένη άνεβοκατέβαινε στήν υγρά μάζα τρεμουλιαστή, άνήσυχη, αίσθαντική, δμοια μέ κομπολόι στά
κερένια δάχτυλα καλογήρου.
Στήν πλώρη τού τορπιλλοβόλου ό θωρακίτης
Γριμπονάς καβαλλικεμμένος άντρίκια στό έκσφενδονιστικό τής τορπίλλης, έραβε ένα χοντρό καραβό
πανο γιά τήν δεξιά πάντα τής πρυμναίας σκηνής.
Είχε κάνει χρόνια ναύτης ’ς ένα Μηλιό τρεχαντήρι,
καί ήτανε δ μόνος κατάλληλος στό μικρό τορπιλλοβόλο γιά τή δουλειά τής ίστιορραφίας. Οί βελονιές
κοντές, σφιχτές, καί μικρές, τραβούσαν στό καραβό
πανο, καί ή χοντρή σακορράφα σπρωχνομένη άπό
τό σιδερένιο βαρδαμά, σχημάτιζε μέ τό σπάγκ· στό
πανί μιά γραμμή άπό άσπρες κάμπιες πού προχω
ρούσαν μέ γλήγορη τάξη πρός τό τέλος τής ραφής.
Άλλοι ναύτες ζητιάνοι λίγης ίσκιάδας, ήτανε
στρωμένοι στό καμποΰνι κάτω άπό τόν πυργίσκο
τού κανονιού, καί άπό τό βαρύ τους άνάσπασμα κα
ταλάβαινες δτι δ ύπνος ήτανε δύσκολος καί πιεστι
κός, Μιά βαρειά μυρωδιά σακάτεβε τά ρουθούνια,
καί ή κάψα κεντούσε μαργαριτάρια στις ρυτίδες τού
μετώπου καί στά μινίγκια. 'Ο ήλιος ύστερα κατε
βαίνοντας ώργωνε σέ σχιστά ρυάκια τά μάγουλα καί
τή δέση τού λαιμού, καί σκορπιζόταν σκούρος καί
Αχνιστός στά Ανοιγμένα στέρνα.
‘Ο Πιγώνιας δ μάγειρας, βοηθούμενος καί από
δυό-τρεϊς ναύτες καθάριζε κοντά στήν τροχιά τής
τορπίλλης ένα ζεμπίλι πατάτες. Τό βραδυνό φαΐ τού
πληρώματος.
Κάπου-κάπου ή παρέα έρριχνε κάτι σκαστά λαρυγκώδη γέλια, καί γιά στιγμές οί κόψες τών ναυτι
κών σουγιάδων σταματούσαν στις μισοξεφλουδισμένες πατάτες.
— Μωρέ Γριμπονά, ξηγήσου μας καί γιά τό
άλλο επεισόδιο πού σ’ έβαλε γιά πειθαρχικό ουλαμό,
νά διώχνεις μέ μιά μακρυά Αγριόσκουπα τούς γλά
ρους ποϋ τραβούσαν πορεία στό καράβι μας !
•
Ό θωρακίτης Γριμπονάς χωρίς νά σταματά τή
δουλειά τής σακωράφας, εξακολουθούσε πάντοτε α
νεξάντλητος, κωμικός καί πρόσχαρος.
Ή κουβέντα ήτανε γιά τόν οπλονόμο τού κα
ραβιού, ένα χοντρό ύπαξιωματικό, ποϋ τά καμώματά
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του στο πλήρωμα, οί περίεργοι τρόποι των τιμωριών,
καί προπάντων ή περίεργη έρρινη προφορά του ήτανε τό γενικό διακωμώδημα των ναυτών ποΰ έτυχε
νά κάνουν μια φορά μαζί του. Ό Γριμπονάς μ ιμόταν τήν προφορά εκείνη ξεκαρδιστικά, και σέ κάθε
περίσταση σχετική ή ά'σχετο, θά τίναζε ώς είδος
φουρνέλλου, και παρτσάδια φρασεολογίας τοΰ χον
τρού ΰπαξιωματικοϋ.
— Άποθηκάριε ! Δός του εκατό δράμια ξΰδι ν*
ανάψει τή λάμπα.
— Μωρέ, φύγε, φύγε μακρυά, γιατί θά διατάξω
τό μάγειρα νά σέ ταΐσει μιά χούφτα αλάτι.
— Πάλι άξούριστβς βρωμιάρη !... Μωρέ ένα
μήνα τιμωρία νά άφίσεις τά γένεια σου καί νά βγαί
νεις έξω άξούριστος σάν αρχαίος φιλόσοφος.
Μέ αυτά καί παρόμοια γελούσε πάντοτε τό πλή
ρωμα, επαναλαμβάνοντας κάθε τόσο μιά φράση τοΰ
οπλονόμου, ποΰ είχε καταντήσει πιά οργανικό στοι
χείο στο στόμα του :
— Βρε, ακούσε δώ ! Σ«-ΰ πιάνω τ’ αυτί σου,
στο κόβω, μά δέν στο πετώ. Στο στόμα σου τό βάζω
καί τό τρώς.
...Ό θωρακίτης δμως τώρα δέν είχε όρεξη γιά
γέλια- "Ο πρόσχαρος καί κοροϊδευτικός τόνος τής
φωνής του ξεψύχησε στα χείλη, σάν κύμαποΰ έλυωσε
πριν προλάβει νά σκάσει. Τό στερεό μέτωπο ζάρω
σε, τά μάτια του σκεπάστηκαν άπό κάποια σκιά μί
σους, καί μέ τά χείλη κόκκινα άπό τό σφίξιμο είπε :
— Παιδιά, δς άφίσομε πιά τά γέλια’ Ταιριάζει
επί τέλους νά μιλήσομε καί μεΐς σοβαρά, άντρίκια,
νά μετρήσουμε τό μπόϊ μας, καί νά δοΰμε τά χάλια
μας. Ή ζωή μας αυτή μέ τον οπλονόμο, είναι μαύρη
ζωή. Λέω νά τελειώναμε μιά καί καλή μέ δαΰτον.
— ’Αλήθεια αναστέναζε ό μάγειρας Πιγώνιας.
Άν δέν ήταν αυτός, δέν θά καθάριζα γώ τήν ώρα
αυτή πατάτες.
*0 θωρακίτης τινάχτηκε άπάνω δαγκωμένος άπό
τό άκαιρο αστείο τοΰ μάγειρα. ‘Η γροθιά του έπεσε
σεισμικά πάνω στον μπροΰτζο τοΰ έκσφενδονιστικοΰ
καί είπε :
—’Σάν κουβεντιάζω γώ σοβαρά, τό βραστό δέν
σηκώνει άπό καρόττα.
Ό μάγειρας ήσυχος καί φοβιτσάρης άπό χαρα
κτήρα καί επάγγελμα, ζάρωσε στο ζεμπίλι του καί ή
ομιλία ξαναπήρε τον πρώτο της δρόμο.
Ύστερα άπό μισής ώρας συζήτηση καί φωνές
λάβανε όλοι τήν άπόφαση μέ τό πρώτο άσχημο καί
άπότομο φέρσιμο τοΰ οπλονόμου, νά χυμοΰσαν ά
πάνω του, έπιβάλλοντά του τήν έξευτελιστικώτερη
χειροδικία.
Καί πάνω στο μεταξύ φάνηκε δ οπλονόμος κατε
βαίνοντας άπό τήν πρύμη, μαχμουρλής καί πρισμένος άπό τον μεσημερινό ύπνο.
Ή άχολοή τών φωνών είχε φτάσει ως τ’ αυτιά
του, κάτι κατάλαβε, καί κορδωτά θυμωμένος στά
θηκε γιγάντειος σέ επιβολή μπρος στή συνάθροιση.
"Ολοι ζάρωσαν, κατέβασαν τά μάτια τους καί
δόθηκαν μέ προσποιητή προθυμία στή δουλειά τους.

Μόνο δ θωρακίτης Γριμπονάς τόλμησε τά τον
κυττάξει μέ μιά άγρια άστραπή θυμοΰ στά μάτια,
γιά μιά δμως στιγμή.

*0 δπλονόμος τον κάρφωσε κορωμένο στο κα
ραβόπανό του, μέ ένα βροντερό :
— Βρέ, ακούσε δώ ! Σοΰ πιάνω τ’ αυτί σου, στο
κόβω, μά δέν στο πετώ. Στο στόμα σου τό βάζω
καί τό τρώς.
Καί εξακολούθησε βαρύς, νικητής καί άλύγιστος
τον δρόμο του προς τήν πλώρη.
Κ. ΦΑΛΤΑΓΤΒ

-------- —-----MRAAIKESEP
ΣΤΟΝ ΣΥΑΒΙΟ

"Ολα νεκρά στήν πολιτεία, γύρω . . .
Κι’ οι ευωδίες τής άνοιξης νεκρές’
νεκρό τών λουλουδιών τό μΰρο
— άχ, ή ’Ανία, πώς μάς σφίγγει τίς καρδιές, —
Καί στές άτέλε ιώτες βραδυές μονάχα
Θά ζοΰν κάτι δνείρατα κΓ ελπίδες . . .
: Κάτι αγνό, λευκό νά τριγυρνάη δέν είδες
μές στή νεκρή τήν πολιτεία γύρω ; . . .
(Ποιές νάνε οί ψυχές, ποιές νάνε τάχα ;)

ΣΟΥΡΟΥΠ9/ΛΑ

Κάτι ξανθά μαλλάκια μέ παιδεύουν
κάποια μορφή άπροσδιόριστη, χαμένη . . .
Πώς νιώθω τήν ψυχή μου κουρασμένη
άπ’ τήν επίμονη καί μάταιη συλλογή . . .
Οί σκέψεις μου, οί φτωχές μου σκέψεις πώς μι
σεύουν
μέ κόπο στά θαμπά τά περασμένα . . .
Κάτι γαλάζια μάτια . . — Ποΰ ιδωμένα; —
γεμάτα τόσο γνώριμη ήδονή. . .

. . . ’Έξω, έχει σκοτεινιάσει, κΓ ή άνία
μονότονα, άργά, ζώνει τήν ψυχή μου . . .
( . . . καί μόνη, τριγυρνάς στή συλλογή μου
Συντρόφισσά μου, σύ, Μελαγχολία . .. )
ιςαντρος αρις

L A C R I /Λ A Ε
Πάμε νάνοίξουμβ φτερά στήν αγκαλιά τοΰ μπάτη
σέ μιά βαρκούλα κάτασπρη μακριά, πολύ μακρυά . . .
κι’ έκεϊ νά κλάψουμε μαζΰ γιά μιά χαρά φευγάτή,
ποΰ τό βουνό τή μόλεψε, τήν πλάνεψε ή στεριά.

•Γιά τή χαρά ποΰ έχάσομε τήν τόσο έλπιδοφόρα
βοτ'βά νά τρίξουν, σιωπηλά τά δάκρυα απ’ τήν καρδιά,
κι’ ύστερα νάρβο ό σίφουνας, ό χαλασμός, ή μπάρα
καί νά μάς βρή τούς δυό νεκρούς ή αυγή στήν αμμουδιά..
Φ. ΛΑΡΑΣ

Ο ΚΟΡΑΗΣ ΚΓ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Στούς «αύτοσχεοίους στοχασμούς περί τής Ελ
ληνικής Παιδείας καί γλώσσης» τού Κοραή, πού
έτυχε νά ξαναπέσουν στά χέρια μου, ξαναδιάβασα
τής σοφές γνώμες του πάλι, πού μέ τόση άπλότητα,
τόση σαφήνεια μπροστά άπό τρία τέταρτα τού περα
σμένου αιώνα διετύπωσε, γΐά νά καθοδηγήση τούς
δασκάλους τής έποχής του, τούς δασκάλους έκείνους
πού «άπαντώσιν δσας δυσκολίας πρέπει νά προσμένη,
δστις έπιχειρεΐ νά καινοτομίση πράγματα καί έθη,
εις τά όποια ή παλαίωσις έπροσκόλλησε, τρόπον
τινά, σέβας θρησκευτικόν». Ή άνάγνωσις τών φύλ
λων τοΰ βιβλίου μοΟ έγέννησε τήν σκέψιν: Έπαυ
σαν άρά γε νά ύπάρχουν αύτοί οί διδάσκαλοι, πού
δέν θά είχαν άνάγκη νά διαβάσουν μιά καί δύο τό
βιβλίο αύτό ύστερ’ άπό έναν αιώνα; Νομίζοντας, πώς
κατά έκατό τοϊς έκατό ύπάρχουμε λίγο πολύ στήν
δμοια κατάσταση καί τές αΰτές άντίληψες καί τήν
ίδια μούχλα, χωρίς δισταγμό σημειώνω γιά τούς
άναγνώστας τού περιοδικού τής σκέψεις τού μεγάλου
δασκάλου μας γιά κείνους, πού δέ θάχουν ούτε καιρό
ούτε θέληση νάνακατέψουν τό βιβλίο αύτού τού
Κοραή.
Γράφωντας τότε ό Κοραής «περί τών άναρίθμων
γραμματικών αί όποϊαι πολιορκοϋσι τά Ελληνικά
φροντιστήρια μέ τόσην βλάβην τών σπουδαζόντων
τήν γλώσσαν» άναλύει τον βλαβερό τρόπο, πού κρα
τούσε τότε καί υποδείχνει τήν έθνική βλάβη καί προ
τείνει τές σοφές του σκέψεις μέ τόση εύλάβεικ, τόση
συγκράτηση,πού νά γίνεται διπλά θαυμαστός καί γιά
τή σοφία του ώς καί γιά τή μετριοφροσύνη του. Κατ’
αύτόν ή γραμματική είνε «.έμφραγμα τρόπον τινά καί
γης άνάστημα ίναντίαν τοΰ κατακλυσμόν τής βαρβα
ρότητας. Άλλ’ ή φυσική τοϋ άν&ρώπου κλίσις εις τήν
μεταβολήν οΰτ' έντρέπεται, ούτε δυσωπεΐται τοιαΰτα
έμφράγματαν. Κατακρίνοντας παρακάτω ό Κοραής
τό μάκρος μέ τό όποιον γράφονται οί γραμματικές,
λέγει : « Ή γραμματική εί» ε τρόπον τινά τό κλειδίον
τής γλώσσης' δεν είνε αΰτη κυρίως ή διδάσκουσα
τήν γλώσσαν, άλλ’ ή είσάγουσα είς τήν άνάγνωσιν
τών ποιητών καί συγγραφέων, εκ τών όποιων μανϋάνεται ή γλώσσα
.
*
Καί δμως ένώ τέτοια είνε ή
άποστολή τής γραμματικής, κείνοι, πού γράφουν
γραμματικές δέν άπομακρύνονται ούτε γραμμή άπό
τήν παλιά μέθοδο, ό Κοραής, τήν καταπολεμά μέ
πόση κρίση. Νά τί λέγει γιά τήν άμεθοδία τών
γραμματικών πού συντάσσονται ώς σήμερα μέ τήν ίδια
παλαιά μίθοδο. «Όρθή μέ&οδος είνε ώς λέγεται
εκείνη, κατά τήν όποίαν τά μα&ήματα τάσσονται εις
τρόπον, ώοτε νά γίνωνται προοδοποίησις τά πρώια
είς τήν κατάληφιν τών δευτέρων, ταΰτα τών τρίτων,
καί οΰτω κα&’ εξής" ώστε έκαστον άπό τά διδασκό
μενα νά ανάγεται εις τό οίκεϊον, καί δχι είς άλλότριον
είδος, μηδέ νά πολλαπλαοιάζωνται χωρίς άνάγκας,
ή νά συγχέωνται τά είδη.
Ό Κοραής θεωρεί δτι οί γραμματικές δέν πρέπει
ν’άρχίζουν άπό τό άρθρο, δηλαδή άπό μέρος, πού δέν
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άποτελεϊ, δλωσδιόλου μάλιστα, τό ούσιαστικό μέρος
τοΰ λόγου, γιατί καί ό "Ομηρος σπανιώτατα τό με
ταχειρίζεται καί ύπάρχουν γλώσσες πού τές λείπει
δλως διόλου.'Ορίζοντας δέ τί είνε τό άρθρο καί κατα
πολεμώντας τούς παλαιούς γραμματικούς, τον ’Απολ
λώνιο καί τόν "Αβρωνα λέγει <2ό αρ&ρον δέν είνε
οΰτε τοΰ ρήματος, οΰτε τής άντωνυμίας, άλλα τής
φυσικά έξω&εν υπακουσμένης μετοχής ών. Τό «έμός
*
πατήρ
ΰάχει νά εΐπη, «5 ών έμός πατήρ». Ίί θέ
λουμε. Τό όνομα, πού οί δέκα του κλίσεις έγιναν
δέκα πληγές, τό βήμα, πού κατεκοματιέσθηκε σέ δε
κατρείς συζυγίες, οί διαθέσεις τών βημάτων, πού τά
όνόματά τους, έξόν άπό τήν ένεργητική καί παθητική
«προεβλήθησαν» σάν αινίγματα γιά νά βασανίζουν
τούς ταλαίπωρους μαθητάς (θυμίσου μέση διάθεση
βημάτων), πού γιά νά τούς έρμηνεύσουμε καταφεύ
γουμε δπως λέγει, σέ άλλόφυλλους έλληνιστάς καί
δμως μ’δλ’ αύτά άφίνουμε τήν εύκαιρία νά χειραγω
γηθούμε άπό τήν κοινή μας γλώσσα, πού σαύτήν.
πολλά παθητικά έκράτησαν τήν μεσότητα τών πα
λιών (βασανίζομαι — βασανίζω, έκδύνομαι — έκδύνω,
λούομαι — λούω, κτενίζομαι — κτενίζω ίμαυτόν δη
λαδή κ.λ.π.). Γιατί τί είνε τ’ άποθετικά, δέν είνε
τίποτ’ άλλο παρά μέσα βήματα’ (άγωνίζομαι, μάχο
μαι, έξηγοΰμαι, όδύρομαι), πού, άν ήθελε κανείς ρω- ·
τήσει τό λόγο τής όνομασίας των, θά βρίσκονταν
μπροστά σέ αίνιγμα;
Γιαυτούς τούς γραμματικούς, πού γράφοντας
γραμματικές μ’δλη τήν άμεθοδία καί άγροικιά, λέγει
ό Κοραής τ’ άρχαίο:
Είσί καί έν Μούσεσιν Έριννύες, α! σε ποιούσι
ποιητήν, άνθ’ ών πολλά γράφεις άκρίτως.
τοίνυν σοΰ δέομαι, γράφε πλείονα’ μείζονα γάρσοι
ηύξασθε ού δύναμαι μανίαν.
Τί είνε αύτές οί έπιπρόσθετες άντωνυμίες, ο,ί
προθέσεις, τά έπιρρήματα οί σύνδεσμοι, πού ό Κο
ραής « παραγεμίσματα τών γραμματικών » λέγοντάς τα
γράφει’ «Τά παραγεμίσματα ταΰτα είνε περιττή τρυ
φής έπινόησις, άλλ' δμως τρέφουσι καί αύτά Οπωσ
δήποτε, καθώς καί αύτό τό παραγεμιζόμενον καί δέν
έφάνη ούτε μάγειρος ούτ’ όψοφάγος άκόμη τόσον ήλίθιος κανείς, ώστε νά κατασκευάση παραγεμίσματα
άπό λίθους ή μέταλλα, ήγουν άπό ύλας άνεπιτηδείους
νά θρέψωσι τον άνθρωπον. ’Εάν οί ήμ. πρόγονιι μεεχειρίζοντο τοιαΰτα παραπληρώματα είς τάς συνομι
λίας των, άσυγκρίτως παρ’ έκείνοις σοφώτεροι εΐμεθα ήμεΐς, τών όποίων ή γλώσσα δέν έφύλαξε κανέν
άπό νά άνωφελή καί άσήμαντα ταΰτα τών γραμμά
των παραγεμίσματα».
Άν ή γραμματική έχει τόσες άτεχνίες φαντάζεσθε πόσον δρθό είνε τό συνταχτικό μέρος, τής διδα’ σκαλίας, πού, ώς ξέρουμε δλοι, κάμνει τόσο πολύ
πλοκο τή χρήση της πάνω στή μάθηση τής άρχαίας
γλώσσας. Πώς είνε δυνατό νά μεταχειριστή Ορθά ό
μαθητής τά μέσα βήματα άφοΰ διδάχτηκε δτι αύτά
φανερώνουν άλλοτε ένέργεια άλλοτε δέ πάθος ; Πώς
θά μεταχειριστούν τή γενική άπόλυτη, πού στή
χρήση της τόσα κάμνει σφάλματα, κι’αύτός κάποτε
ό διδάσκαλος, άφοΰ, μιά καί διδάσκεται δτι σόνιαξις
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δεν εΐνε τίποτ’ άλλο πάρεξ συμπλοκή καί σύνδεση
των μερών τού λόγου άναμεταξύ τους, ποΟ νά βγαί
νει δ σημαντικός αύτοτελής λόγος, πού δέν πρέπει νά
τού βρίσκεται μέσα του κάτι τό άπόλυτον δηλαδή,
κάτι μόνο του ξεχωριστό μέσα στήν πρόταση καί μέ
τίλλα άσύνδετο, ύστερα τού παρουσιάζεται τού μα
θητή ή γενική άπόλυτη για νά φέρει στό μυαλό του
σύγχιση καί άμηχανία ; Ό Κοραής έξηγώντας δλ’
αότά άπλοποιεΐ τή σύνταξη τής γενικές άπόλυτες
παριστάνοντας αύτήν σάν μιά πρότασιν έλλειπτική
άπό προθέσεις (έπί, περί, παρά), πού έχουν σημα
σίαν χρόνου ή τόπου, ή εις γενικήν κτητικήν. 'Ετσι
προχωρώντας εξηγεί καί τή δοτική άπόλυτη καί τήν
αιτιατική, πού δέ βγαίνουν καί αότές άπό τόν γενι
κόν κανόνα τής έλλειψης. Έτσι γεννήθηκαν, λέγει
αί γεν. διαιρετικαί, πού άναφέρονται ή πρόθεση πού
λείπει (έκ άπό), διότι ή μετάφρασή τους στήν κοινή
γλώσσα γίνεται μέ τήν άπό, πού ή συνήθεια τήν συν
τάσσει μέ αιτιατικήν.
«Οί εύ φρονούντες τών άνθρώπων» κατά λέξη
μεταφραζόμενο «δσοι άπό τούς άνθρώπους έχουν φρόνησι». Καί προχωρώντας μαστιγώνει άλύπητα τές
γενικές, πού άκολουθούν τά παραθετικά «εύειδεστάτην πασών» τές δοτικές παθητικές, καί αίτιολογικές,
δμοιωματικές, δργανικές δοτικές, πού άπό έξω μαν
τεύεται ή έν ή ή συν ή καμμιά τέτοια άλλη πρόθεσις. θριαμβευτική δέ φθάνει στή δοτική χαριστική,
κι’ αύτήν έλλειπτική. Καί δχι μόνον άπό καμμιά
πρόθεση, άλλά άπό τή μετοχή χαριζόμένος, καθώς
μαρτυρά καί τδνομά της καί ή δποία Υποδεικνύεται
όρθή άπό τή σημερινή μας γλώσσα πού κ* έμείς με
ταχειριζόμαστε ώς γενική μέ άνάλογη έλλειψη.
«Διδάσκω σοι τόν Νικόλαον=Σού διδάσκω τόν Νι
κόλαον. (Διδάσκω [χαριζόμενος] σοι τόν Νικόλαον
διδάσκω [γιά χάρη] σου τόν Νικόλαον).
Γιά τού; σολικισμούς δέ, άφίνοντας τούς δρισμούς
καί τές έξήγησε; τής λέξεως πούναι γιά γέλοια, πα
ραδέχεται τόν δρισμό τών Στωϊκών «σολοικισμός
λόγος άκαταλλήλως συντεταγμένος», κάμνει έπίσης
λόγον, έρμηνεύοντας πώς έγεννήθηκαν αύτοΐ. «Όταν
τό πεπαιδευμένο μέρος τινός έθνους έπιχειρεί νά φέρη
τήν γλώσσαν εις τελειότητα, άλλο δέν κάμνει παρά
νά τήν καθαρίζη άπό τάς άκαταλληλίας (παραπάνω
τούς σολοικισμού; τούς όνομάζει άκαταλληλίας). Μ’
δλον τούτο, έπειδή καί αύτή ή κάθαρσις έχει δρια,
οί λόγιοι νομοθέται τής γλώσσης άναγκάζονται ν’άφήσωσιν αύτήν εϊς τινας άκαταλληλίας, τάς όποιας
όνομάζουσιν έξαιρέσεις τών φυσικών κανόνων. Εις
ταύτας πρόσθες καί τάς άκαταλληλίας, δσας ή γλώσ
σα, καί άψού τελειωθή, προσλαμβάνει διά τήν φυσι
κήν τών άνθρώπων εις τήν μεταβολήν κλίσιν, κλίσιν
τόσον σφοδροτέραν, δσον είνε τό έθνος περιεργότερον
δσον έχει τήν ψυχήν πλέον εύαίσθητον. ’Αφού μίαν
φοράν έπικυρώση τών δοκίμων συγγραφέων ή χρήσις
τάς έξαιρέσεις ή μεταβολάς ταύτας, έπαυσαν πλέον νά
εΐνε άκαταλληλίαι’ καί τόσον άπέχουν νά λέγονται
σολοικισμοί, ώστε γίνονται τής γλώσσης κομψότητες,
καί κανόνες τού όρθώ; λαλεΐν καί γράφειν, τούλάχιστον πρός ώρισμένον χρόνου διάστημα, έωσοΰ νά πε-

ράση ή γλώσσα εϊς άλλην περίοδον, ή τελειώσεως
περισσοτέρας, ή παρακμής ή φθορά; άναποφέκτου »,
καί έρωτά «Διατί έμακρολόγησα περί τούτου, διά νά
δείξω, ότι γραμματικήν ορδήν rd συντάξη τις δεν
εΐνε δυνατόν, έάν δεν έξεύρη τήν φιλοσοφικήν γραμ
ματικήν τοϋ προφορικ >ϋ λόγου, έάν δεν μάθη τήν
φύσιν τής γλώσσης», καί διηγείται τές έκπληξες,
πού έδοκίμασε διαβάζοντας τήν καταδίκη τού "Ομη
ρου, πού τόν θεωρεί «κατήχησιν εις τήν παιδείαν
καί παράδειγμα συγγραφής καί ποιήσεως», άπό τόν
γραμματικόν Θεόδωρον, ώς τό πιό σόλοικο, τό πιό
δηλ. άμαθή τής Ιδιας σου γλώσσας ποιητή, γιατί, ό
μακαρίτης γραμματικό;, δέν μπορούσε νά καταλάβη
τά ιδιώματα τής γλώσσας καί τούς κα/όνες τής γραμ
ματικής τών 'Ομηρικών Χρόνων, πού πολλά βρί
σκονται στούς άττικούς ποιητές (έξαιρετικά βλέπε
Σοφοκλή πού όμηρικώτατος ώνομάσθηκε).
'Ο Κοραής θεωρεί, σάν τούς Στωικούς τήν γραμ
ματική άδιάσπαστα δεμένη μέ τή λογική. «Διότι
δταν ή φιλοσοφία άφήση τήν γλώσσαν εϊς τήν φαν
τασίαν τής άπαιδευσίας έκδύνεται, χωρίς νά τό ξεύρη, τό μέγα της δπλον, καί παραδίδεται έκουσίως εϊς
χείρας έχθρού, δστις δέν θέλει βραδύνει νά τήν πνίξη.
Ποτέ ή Ελλάς δέν εΐχεν ίδεΐ τόσον πλήθο; δνομαζομένων φιλοσόφων, δσον εις τήν άρχομένην παρακ
μήν τής γλώσσης της- άλλά ποτέ τό έθνος δέν δια
στρέφει τήν γλώσσαν του χωρίς νά διαστρέψη συνταυτή καί τήν παιδείαν του. 'Η άσυνταξία τής γλώσ
σης συνοδεύει τήν άσυνταξίαν τών έννοιών, διότι δστις
συνειθίζει νά καταφρονή τούς κανόνας τής γραμμα
τικής, γρήγορα θέλει καταφρονήσει εις τούς κανό
νας τής λογικής».
Θέλει δμω; διδασκαλία γραμματικής μέ τή φι
λοσοφική έκείνη προπαρασκευή, πού νά μή φτάνει
κανένα; νά προτιμά τή τέλεια άπαιδευσία άπό τά
παιδεία, πού σέ μάς έχει καταντήσει μωρία. Γιαύτό
καί θυμάται ό Κοραής.
Εί βούλει μή παΐδ’ άνόητον έχειν, Θεόδωρος.
'Ως οΰτοι πάντες, γράμματα μή μαθέτω, θέλον
τας δέ άπό ιερό πόνο νά όδηγήσει τούς συγκαιρινούς
του στή μέθοδο τής δρθής διδασκαλίας λέγει : «Ό
διδάσκαλος όσάκις μέλλει νά δώση θέμα εϊς τούς
μαθητάς (πρόκειται γιά θεματογραφία) νά λαμβάνη
κρυφά των, άπό δόκιμον συγγραφέα, τώρα μίαν ή
δύο βήσεις ήθικάς, άλλοτε καμμίαν σύντομον ιστο
ρίαν, νά τήν μεταφράζη πρώτον αύτό; εις τήν κοινήν
γλώσσαν έπειτα νά δίδει τήν μετάφρασιν ταύτην εις
έκείνους νά τήν έξελληνίσωπν. Όταν φέρωσιν εις
αύτόν τά διάφορα έλληνικά ταύτα συντάγματα, άς
διορθώση πρώτον τού; σολοικισμούς ή βαροαρισμούς
έκάστου, έπειτα άς άνοιξη τό βιβλίον, δθεν έλαβε τό
παράδειγμα, καί άς δείξη εϊς αύτούς, δχι τις έγραψεν δρθά εις τήν ξένην ταύτην γλώσσαν, άλλά τίς έξ
αύτών έφθασε σιμότερα τής όρθότητος τού παλαιού
συγγραφέως». "Ο,τι γίνονταν τότε γίνεται καί τώρα.
Ό ταλαίπωρος μαθητής, άν είνε φυσικά άγχίνους,
παρά τόν κόπον τής σύνταξης, τυραννείται καί άπό
τήν ύποψία, μήπως ή άγνοια ή ή άδικία τού δα
σκάλου τόν στερήσει τό στέφανο τής νίκης, ένώ ό

τρόπος τού Κοραή γεννά στούς μαθητάς πιό πολύ
ζήλο, μέ τήν έλπίδα δτι ό κριτής του θά είνε ένας
άπό τούς παλιού; συγγραφείς· πολύ εύκολονόητη
είνε ή ψυχολογία τού τρόπου αύτοΰ, γιατί δλοι μας
δοκιμάσαμε τίς Ιδιες δυσκολίες κατά τήν άσκησί
μας καί θεματογραφία, άπαραίτητο μέρος τής διδα
σκαλίας τών άρχαίων. Καί ξεκαθαρίζει τή γνώμη μ’
έπιχειρήματα λέγοντας- «Όξω άπό τά προσημειωθέντα καλά τά όποια προξενεί εις τούς νέους ή γινομένη μετά έόγου θεματογραφία, θέλει προξενήσει
καί εϊς τό πολυτιμότατον πάντων, τόν δπέρ πατρίδος
ζήλον, έάν έχη τήν τέχνην ό διδάσκαλος νά έκλέγη
άπό τών παλαιών τά βιβλία καί νά δίδη συνεχώς εϊς
τού; θεματογραφοΰντας τοιαΰτα παραδείγματα, τά
όποια είναι ικανά νά έμπνεύσωσιν εις τάς ψυχάς αύ
τών τήν δρεξιν νά ώφελήσουν τήν πατρίδα των».
"Ετσι βαθειά αισθανότανε ό μακαρίτης Κοραής τή
σκοπιμότητα τής δασκαλίας τών άρχαίων καί ένθουσιάζονταν γιά τό καλό, γιά τό ώφέλιμο.
"Οταν μέ τέτοια καθαρά νάματα ποτίζονται αί
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ψυχές τών παιδιών, δταν έλευθερώνουνται άπό τές
άηδίες καί τού; μάταιους κόπους τής άμεθόδου πα
ράδοσης, δταν, δχι μόνον εύκολη, άλλά καί ήδονική
κάμνουμε τή μάθηση τής γλώσσας, τότε λέγει, θά
δούμε τά παιδιά νά καταγίνουνται δχι σέ ματαιοπονίες, πού έγιναν πάντοτε πρόδρομοι τής διαστροφής
τών γλωσσών. ’Ονομάζει «έπονείδιστον άμέλειαν> τή
μή παραβολή καί παράθεση τών δύο γλωσσών στήν
έρμηνεία. Γιατί κείνοι πού έπιχειροΰν νά κάμουν
τούς μαθητάς τους Πλάτωνας καί Ξενοφώντας «μα
ταιοπονούν εϊς τό αδύνατον» λέγει, άφίνοντας αύτούς
νά γράφουν τήν κοινή γλώσσα «χειρότερα παρά τούς
υδροφόρους καί ξυλοφόρους».
Μέ τά λίγα αύτά δίνοντας νύξη στούς δασκάλους,
πού διαβάζουν τήν «Ελληνική ’Επιθεώρηση», δίνω
ώς άφορμή μαζί νά μελετήσουν τό πολλαπλό έργο τού
Κοραή, πού δπήρξε τόσο σοφός, δσο καί έκ πείρας
καλλίτερος παιδαγωγός.

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΟΑ. Μ. ΠΑΠΑΧΡΙϊΤΟΔΟΥΛΟΥ
Καθηγητής

ΛΟΞΑΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΉ

Άριθ. 3.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Ο ΑΓ9ΝΑΣ)
(‘Εξοχή. ‘Στή μέση λουλούδια άφθονα μέσ’ ’ςτήν πρα
σινάδά. ’Σνήν άκρη βραχάκια όπου ήσιχα κυλάει τό ποτα
μάκι βρέχοντας τής νυμφαίες τής όχθης. Μπορεί ν'άκούση
κανείς τό φλοίσβο τοϋ ρυακιού καί τό κόασμα τών βατρά
χων. Ό Ήλιος ‘ςτό βασίλεμμα).
(Άπ) αριστερά έρχεται ό Ποιητής μέ ζωηρά
βήματα ’ςτή μέση τής σκηνή ).

Ό ΙΙοοητής
Ελεύθερος ! μέ φέγγει ή έλευθερία
’Στ’ αγνό κι
* αστραφτερό της φως. Τά θεία
τον νοΰ καί τής ψυχής ανασαλεύουν,
Κι' είσπνέοντας τή Φύσι ζωντανεύουν.
460 Τό σίδερο ή ψυχή' καί τό καμίνι
Τά πάθη είνε ’ςτ άμέτρητά τους σμήνη.
Τά πάθη εΐνε ή φωτιά ’ποϋ ’ςτό σκοτάδι
Τον πνεύματος τό φως τά στέλνει όμάδι.
Τά πάθη εΐνε ή φωτιά ’που ’ςτήν ψυχή μου
Έμπήκε άβρύνωντάς την ή τιμή μου
Ψηλά ’ςτήν πείό τρανή δοκιμασία,
Τό στέφανο φορεϊ ’ςτήν έρημία.
(Στρέφεται δεξιά πρός τή φύσι. Μέ ηρεμία)

"Ώ Φύσι! γέννημα αφιαστο τοϋ ’Απείρου,
Λουλούδια, βράχοι, κάμποι καί θηρία,
470 Ποτάμια, δάση, αγέρια τού Ζεφύρου,
Σεις είστε ή μόνη είκόνα, ή θαυμασία,

Τοϋ πλάστη τοϋ Ιμπνευσμένου, τοϋ Θεοΰ μου,
Ώ Φύσι ! γέννημα άφθαστο τοϋ ’Απείρου'
Τόν ύμνο θά τονίσω τοϋ καιρού μου'
Μά δός μου ώ Μούσα δύναμι ’ς τοϋ ονείρου
(Έρχεται άπ’ αριστερά, αθώρητη ‘ς τόν Π. χαΐδεύωνιας
τά λουλούδια, ή Μοΰάα)

Ίό στάλαγμα, ’ςτό βάθια τής ψυχής μου,
Κι’ ό "Έσπερος άς γένη δ κριτής μου.
(Ή Μούσα καθώς προχωρεί χαϊδεύοντας τά λουλούδια
στέκει σα ν’άφηγκράζεται, γυρνώντας τό βλέμμα της ‘ςιά
νώτα τού Ποιητή).

'II ΊΙοϋσα
’Στήν πρόσκλησί σου ήρθα νά σοϋ δώσω
(Ό Π. μ
* ευχάριστη έκπληξι, στρέφει
τό βλέμμα του ‘ςτή Μοΰάα).

Τό θάρρος ποϋ γυρεύεις ποιητή μου,
480 Μά μεσ’ ’ςτά λόγια σου έξάνοιξα ώς τόσο,
Τή δύναμι, τό μύρο, τήν πνοή μου.
’Στά λόγια σου τ’ άνθόμυρο ένα πλήθος
Καί τ’ όνομά σου δίχως τά γνωρίζω,
Καθώς έν’ άπειρο άνθος μεσ’ ’ςτό στήθος
Κρατάς, Άπείρανθο σ’ ονοματίζω.

'Ο Ιΐοοητής

(Μέ ΰ.τόκλισι)·

' Υπέρτατη ή χαρά μου αρχόντισσά μου
'II Μοϋσαι
(Ένα βήμα ’μπρος).
Τό χέρι δός μου' τώρα σέ γνωρίζω
(Σφίγγουν τά χέρια).
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490

'Στ' αγνό το πρόσωπό σου είλικρινά μου,
Την πεώ λευκή ξανοίγω τώρα έλπίδα,
Ποΰ δείχνει καθαρά λαμπρή τη Νίκη,
Καϊ μεο * ’ς αύτήνα, Μούσα, την Αχτίδα
Να σέ καλέσω έπίτρεψε, Ελπινίκη.

ΊΙ Μοΰσα
"Εχε τήν πίστη ’ςτό πνεύμα κι’ ή νίκη
Δίχω, ν’ Αρθή φτερουγάει σιμά σου'
Είσαι Όρφέας κι’ αυτή Ευρυδίκη,
Δέν φανερώνεται μάειναι η κυρά σου.
'Ο Ποιητής
(’Ενθουσιασμένος)
Σύ ‘σαι ή Νίκη, κυρά μου δδηγήτρα,
Σύ καϊ γυναίκα κι’ Αγνή μου έρωμένη,
Τώρα, ή ψυχή φτερουγά καταλύτρα
500 Μ«σ’ ς’τήν ψευτιά καϊ μεο’ ς’τήν ειμαρμένη.
Δός μου, τό χέρι μέ πίστι, καλή μου,
(Τής πιάνει τό χέρι).

τά χείλη, διψά ή ψυχή μου.
(Φιλιούνται ’ςτό στόμα μέ πάθος).

Δός μου

'Η Μοΰσα
Μέσα ’ςτό φίλημα πνέει ή ζωή μου.
’ Απείρανθε ή Αγάπη μας είνε μεγάλη,
Ψηλά από τοϋ Κόσμου την άθλια κραιπάλη.

Ό Ποιητής καί ή Μοΰσα

510
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Το σκολείο τής μεγάλης ζωής μας
Είναι δ πρόσκαιρος κόσμος αΰτός’
Άργαστήρι σκληρό τής ψυχής μας,
Καϊ τοϋ πνεύματος θείος βωμός.
’Εννηά μήνες μας είχε κλεισμένους
’Στο σκοτάδι των σπλάχνων σφιχτά,
Κάθε μάνα τοϋ Ανθρώπινου γένους
Για να δοϋμε τό φως φανερά.
Τώρα χρόνια κλεισμένους μας έχει
Μεο’ ’ςτόν πρόσκαιρο κόσμον αυτό,
‘Η ζωή ποΰ Αδιάκοπα τρέχει,
Για νά κάνη σέ μας δυνατό
Τό μεγάλο τό φως να χαροϋμε,
Ίή γλυκεία την αΙώνια ζωή
ΊΊοϋ για πρώτη μας ’μέρα θά 'δοϋμε
Σαν σβυστή κι’ ή ’στερνή μας πνοή.

'Ο Ποιητής
Μεο’ ’ςτό σκοτάδι έσυ τό φώς
Θασαι ’Ελπινίκη'
'Στήν άτολαία γίνομαι σοφός
Μέ τήν Ισχύ σου.
Ή Μοΰσα
ΑΙώνια ή ενωοί μας,
Κι’ ή Αθανασία δική μας'
Μείνε πιστός γιά τήν Ιδέα
Ποΰ άσβυστη πάντα λάμπει,
530 Αυτή θά σέ φωτάει ‘ςτά έμπρός,
Μείνε πιστός.
'Ο Ποιητής
Πιστός αΙώνια, πάρε τ°ν
αον
Τον όρκο' μεα’ ’ςτά στήθια ’νοιώθω
Πώς έχω δύναμι γιά τήν ’Απάτη

Καϊ yid τον Κόσμο ολόκληρο' μέ πόθο
‘Αγνό, τά πάθη θά νικήσω.
Ή Μοΰσα
’Στήν ευτυχία τής Συνείδησής σου
Σ’ αφίνω.
ΑΙώνια ή Αγάπη μας στοχάσου.
540 Τά πάθη όλα τά ξέρω τά ’δικά σου,
Πρόσμενε Ακόμα.
(Κινφ νά φύγη· ό Π. τή συνοδεύει).

’Ακοινώνητος ! είνε ή βρισιά σας,
’Ακοινώνητος! είναι ή δόξα μου.
Κι ή ευτυχία ποϋ λες Κοινωνία,
Κι’ όσα υπόσχεσαι είνε όλα ψέμματα.

Ξάστερα βλέπω τήν πείό τρανή ώρα,
Δέν τό φοβάμαι τοϋ Κόσμου τό φέμμα

Ή Κοινωνία (Απότομα ’μπροστά του).
Καϊ όμως φοβάσαι έμένα' αυτό να ξέρης.
(Ό Ποιητής στρέφεται άξαφνα καί κάνει ένα βήμα αριστερά)

Κι’ Αν δέν τό ξέρης πρέπει νά τό μάθης.
Ό Ποιητής
550 Δέν σέ φοβάμαι Κοιναινία, όχι !
had τρυπώνεις ’ςτήν Ανήλια κώχη
Κάθε ψευτιάς.
'II Κοινωνία
Ψευτίαϊς οί ίσκιοι ’ποϋ άμυαλε πιστεύεις.
'Ο Ποιητής
’Εσυ ’σαι δ ίσκιος, δ Απαίσιος ίσκιος,
‘Η πρόσοψι ή φτιασιδωμένη κι’ έτοιμόρροπη
\4πό τό μέγαρο ποϋ Ιδρύθηκε μιά μέρα
Μέ τ' όνομά σου Κοινωνία,
Άπό τό μέγαρο ’ποΰ τώρα έσάπισαν
Τα δώματά του όλα.
(Μ ιαίνει άπό δεξιά καί αριστερά Μικτό Κόρο
ιών Κοινωνικών).

'Η Κοινωνία
560 Ίό φτιασίδι ’ποΰ λες τοϋ προσώπου,
Δεν κυττάζεις πώς τώχςις ’ςτή σκέψι
‘Ακοινώνητε !
Χ,ορ&ς

(Ειρωνικά).

’Ακοινώνητε ! όπου ορμηνεύεις
(Ό Ποιητής στρέφεται πρός τό Κόρο).

"Ολους τοϋ κόσμου τους νόμους
Μέ τό πνεϋμα τό θείο, τό μεγάλο,
Είν’ Αλήθεια πώς λες πώς ή θάλασσα
Ό Χορός (Συνεχίζει).
Γιά κολύμπι έχει γένει, καί
[τ’ άστρα
Γιά νά έχουν δουλειά ο! ά[στρονόμοι,
Ή αμμουδιά γιά σκεπή τής
Σαχάρας
570 ΚΓ ή Σελήνη γιά φώς
[των ερώτων;

Ή Κοινωνία
Πριν θυμώσεις *
ςτ' άστείά
[τους λόγια
Ποϋ αλήθειες σκληρές σοΰ
[ξανοίγουν,
Σοΰ προσφέρω τό άσυλο
[πάλι
Πού θά βρής ευτυχία καί
[δόξα.

Καλημέρα Αν μοϋ ’πής είναι ψέμμα,
τή μαύρη μου ’μέρα,
Αν μοϋ ’πής είναι ψέμμα,
Είναι πλάνη, ’ποΰ ούτε πιστεύεις,
Ίήν ψυχή μου αν ζητάς, κι’ αύτό πλάνη,
’Τί ή ψυχή δέν πουλιέται σέ σένα.

Γιατί θέλεις
Γιά ευτυχία

(Ή Μούσα φεύγει απ’ τ’ αριστερό μέρος. ‘Ο Ποιητής
μονολογεί ’ςτή μέση τής σκηνής).

(Μπαίνει αθώρητη άπό τόν Π. ή Κοινωνία,
καί προχωρεί δίπλα του).
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Ό Ποιητής

Ίό βάλσαμο ποΰ μοϋδωκες μοϋ φτάνει
Σ’ ευχαριστώ.

Είμαι μεγάλος ’ςτή δύταμι τώρα,
Μέσα *ςτής φλέβες μου βράζει τό αίμα

Απ’ τό στόμα μου λές καί τό ’πήρες.

Ό Ποιητής
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Ή Κοινωνία
Πριν θυμώσης παιδιάστικα,
[σκέψου
Τό τί λές, τί γυρεύεις, τί
[ θέλεις
Μέ τ" αόρατα, τ’ άγνωστα,
* άϋλα'
[τ
Δέν κυττφς πώς ό κόσμος,
[μονάχα
590 Μέ τού; νόμους γυρνφ
[τούς ’δικούς μου;
Δέν κυττφς ό,τι βλέπεις
[μπροστά σου,
Μά γυρεύεις στραβός νά πε[τάξης
Βγάζωντάς σου τά ίδια σου
[μάτια ;

*Ο ποιητής
Κοινωνία, τού έγκλήματος
[μάσκα.
Πού ’ςτήν άδικη αρχή σου
[χαρίζεις
Μέ τά πλούτη, τήν φτώχια,
[τά πάθη,
Δόλο, μίσος, καί φθόνο κι
*
[απάτη,
600 Πού αγοράζεις αγνούς
[χαρακτήρες,
Βερνικώνωντας φαύλους μέ
[λούστρο,
Ποΰ τό κράζεις κανόνα καί
[νόμο
Τής ζωής, των ανθρώπων,
[τού βίου,

Ή Κοινωνία
(Συνεχίζει)

Ό Ποιητής
(Συνεχίζει)

Ό Δοράς
(Ειρωνικά)

Πριν θυμώσης
παιδιάστικα, σκέ[ψου
Τό τί λές, τί γυρεύεισ, τί θέλεις.

’Στά πλεχτάνια
σου μάθε δέν πέ[φτω
Πριν παλέψουμε
στήθος μέ στήθος.

Τί μεγάλο μεθύσι
[πού κάνει
Τό πιοτό ποΰ τό
[βγάλανε Πνεύμα

(Άκούγονται ξαφνικά σφυρίγματα, καί μπαίνει ορμη
τικά άπό τό δεξί μέρος, ό Έμπορας τοθ Κόάμον
μέ δύο ακολούθους του).
•ΟΕ. Τ. Κ.
(Συνεχίζει)

Δίχως σκέψι μαζύ
[μου νάρθής.

Ή Κοινωνία
Χορός
Ά ! ό Έμπορας I Ή αλήθεια, ή δύ-

[ήρθε τοΰ Κόσμου |

[ναμι, ό Νόμος

(Ή Κοινωνία άτοτραβιέται ’ςτήν αριστερή άκρη
καί παραμονεύει άθώρητη).

Ό Ποιητής
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Νά ! κι αυτό τήν ψυχή φανερώνει !

Ό ’Εμπορας τοΰ Κόσμου

ΊΙ Κοινωνία
Καλά λόγια μά λείπει ή απόδειξι
580

Ό Ποιητής

Ό ’Εμ,πορχς τοΰ Κόσμ-ου

Ό Ποιητής

ΚΤ έδώ άνομε έμπορα τρέχεις ;
Καί ζητάς τή ζωή μου νά σώσω ;
Τήν ψυχή σου έγώ θέλω νά σώσης.

Ό ’Εμπορας τοΰ Κόσμου
Ή ψυχή, χά, χά, χά, τή θυμάσαι ;
Μανιακέ κι’ Αλαφρόμυαλε Αλήτη ;
Ποΰ τήν είδες, γιά ’πές, τήν ψυχή ;

Ό Ποιητής
Πρϊν σοΰ ’πώ, νά μοϋ ’πής μήν ή σκέψι
Είναι ΰλη κι’ αυτή ταπεινή ;

"Ας αφίσουμε αυτό καί Ας ‘ποΰμε
Γιά τό θέμα ’ποϋ είπες' λοιπόν
Είναι Ύλη’ κι’ Αν λές πώς ή σκέψι
‘Η ψυχή ’ναι, είν’ ΰλη κι’ αυτή,
Ποΰ τήν φτιάνει Απ’ τό σώμα ένα όργανο,
Ιό μυαλό, ή τά νεϋρα, σΑ θέλης.
Μή δέν είδες σΑν φάς καί γιομίοης
Τό στομάχι, πώς ΰπνος σέ πιάνει
Καϊ πέος χάνεις τή σκέψι, ή ακόμα
Άίγο Αν πιής παραπάνω, πώς φεύγει
Κάθε σκέψι, ή Αν θέλης, ψυχή ;
"Ολα Ύλη, καί τό αίσθημα Ακόμα,
Καί ή κάθε σου Ιδέα ή στραβή.

' Ο Ποιητής (Είρωνικά).
Τότε έκείνοι οί μεγάλοι φιλόσοφοι,
"Η καλλίτερα συ ’ποϋ όλα ξέρεις
Κι έχεις τόσες ιδέες γερές,
Άφου κάθε Ιδέα είναι ΰλη,
Ίό κεφάλι 0ου έπρεπε ναναι
Για τό μπόι, ’ψηλό σΑν τόν "Ολυμπο
640 Καϊ φαρδύ άλλο τόσο' ή όχι ;
Χ

υ

Ό Εμπορας τοΰ Κόσμου
Κωμφδία τής έκανες μόνος σου
Δίχως άλλο τής θείές σου Αρχές ■'
Μ’ Αν υπάρχει ψυχή κι’ είναι Αθάνατη,
Αφού ή ΰλη καινούργια γεννιέται
‘Ολοένα, γιατί καϊ ό άνθρωπος
Νά μήν είναι Αθάνατος ;

Ό Ποιητής

650

— Εύκολο,
Ή ψυχή έχει Ιξέλιξι, κι έτσι
Μεσ’ τήν Ύλη ’ποϋ όλο γεννιέται
’Ανυψώνεται χρόνο τό χρόνο’
Κι’ όταν φτάση ’ςτή δύναμι τόση,
Νά ’μπορή πεχό πολύπλοκο σώμα
Νά δδηγή, τότε άφίνει έτοΰτο.

"Ο ’Εμπορας τοΰ Κόσμου
Τώρα μάλιστα, μά έχω τή γνώμη
Πώς Ισύ σΑν μεγάλος ’ποΰ είσαι,
Τήν ιξέλιξι ’τελείωσες. Φτάνει.
(Κάεει ένα νεΰμα ’ςτοΰς ακολούθους του. Ό ένας δένει
πιστάγκωνα τόν Ποιητή, κι’ ό άλλος τόν φιμώνει).

'Ο Έμπορας τοΰ Κόσμου (Ζυνεχίζει).
Ή έξέλιξι, βλέπεις, ή έξέλιξι
Ποϋ δδηγά πειό πολύπλοκο σώμα.
(ΟΙ ακόλουθοι τραβούν τόν Ποιητή, ποΰ αντιστέκε
ται, πρός τό δεξί μέρος καί φεύγουν, ένφ σύγχρονα αρχί
ζει τό Κόρο, καί προβάλλει άπ’ τήν αριστερή άκρη ή
Κοινωνία ποΰ άθώρητη παραμόνευε, καί προχωρεί πρός
τόν Έμπορα τοϋ Κόάμον).
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'Ο Χοοός (Υποτακτικά)
Μ’ εύ/νωμοσύνη, δοΰλοι τα
πεινοί
’Στήν "Υλη· τ’ Άϋλα είνε
[περιττά,
660 Τό σώμα εργάζεται,
[γλβνιρ, πονεΐ,
Τ’ άλλα παράσιτα, ψεγα[διαστά.

Ό "Ey«. τοθ Kodyov '
Χα. χα, χα, τώρα κύττα τήν
[ψυχή.
Μελέτησε την, κράτα την
[καλά.

Μέ πνίγουνε χαρές τάερονάζία,
μ’ άργομεθά ’ςτό φούρφουρο ή φωνή μου
σαν κορωνίζω τάϋλο κορμί μου
μέσα ’ς τά συννεφένία άχνοπρεβάζία...

Ή Κοινωνία (Σ’τόν
(Ε. Τ. Κ.).
Τό χέρι δός μου νά σέ συγ[χαρώ.
(Σφίγγουν τά χέρια).

Άξένιαστη κι’ ανέμελη πετίέμαι
μή νοιώθοντας τό νήμα ποΰ κρατιέμαι
μέ τά δικά σου δάχτυλα άπ’ τή γή...

Ό"Eyn. τοθ K0dyov

Ευχαριστώ-

ή

Νίκη μας
[κοινή.

(Ό "Εμπορας τοθ Κόduov φεύγει άπό τό δεξί
μέρος** ή Κοινωνία τόν
παρακολουθεί μιά στιγμή
μέ τό βλέμμα).

Ό Χορός (Συνεχίζει)
Τό σώμ ι εργάζεται, πονβϊ,
[γλεντρ.,
Τ’ άλλα παράσιτα, ψεγα[διαστά.

Ή Κοινωνία (Σ’τό Κόρο)

ή νίκη ετούτη ας
[γ«νή,
’Στό μάθημα χαρά παντο.
[τεινή.

Κόσμε,

(Μ ταίνει άπό τό δεξί μέρος μέ βιαστικά βήματα ή Απάτη)’

ΊΙ ’Απάτη
670 Κοινωνία, ό Έμπορας τοΰ Κόσμου
Την τελευταία βοήθεια σου ζητά-

ΊΙ Κο&νών£α
Πες πειό καλά τό γλέντι γιά τη Νίκη'
Πρόθυμη πάντα καί σ’ ακολουθώ.
' (Φεύγει ή Κοινωνία μέ τήν Απάτη άπό τό δεξί μέ
ρος. ένφ άρχινφ ό Χορός κινούμενος κιί αύτός νά φύγη).

Χορός
Τό σώμα εργάζεται, πονεΐ, γλεντά,
7’ αλλα παράσιτα, ψεγαάιαστά.
(Φεύγει τό Κόρο άπό δεξιά κι’ άριστερά, μέ τόν τε
λευταίο στίχο).
(Στ’ άλλο φύλλο τό τέλος τοδ Β' Μέρους)

ΊΓηφιλικη ΣΪΝΤΡΟΦΙΑΗ I
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Ποϋ εΐν’ τά παιδιά νάρθοΰν δλοι κοντά μου ;
Τό παραμύθι τώρα θάρχινήσω,
’Έλα καθήσετε τριγύρω χάμου
Τά ποθινά τοΰ κόσμου νά ιστορήσω:
«Τί ’ναι ή ζωή και ποιά τά βάσανά της
Έγώ πού ξέρω τά πολλά και τά δσα
Πέρνει ή Νοτιά και φέρνει γύρω δ Μπάτης,
Πότε καί ποΰ καί πώς καί πόσα...<
Άπ. Ν Μαγγανάρης

ΓΙΑ ΣΕΝΑ

Σάν χαρταετό πετάγω τήν ψυχή μου
’ςτά αίθερένία τά ύψη τά γαλάζια...
Άφίνοντας ’ςτή γή πόνοι, μαράζια
σηκώνω μόνο τάπίαστο χαρτί μου...

15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ

Μαν μΐά στιγμή σύψυχη μέ ποθήσης,
τράβα τό νήμα δίχως νά τάφήσης
καί τό'νειρό μου ’στά χέρια σου δς πνιγή.
Όλγα Βατίδου

ΟΡΚΟΣ

Σάλεψε τήν άσπράδα του τή δροσερή
στή λάμψι ό κρίνος τής αυγής, τή φλογερή
κ’εΐπε: «Θά μ’άγαπάς σ’ δλα τά χρόνια;»
Κ’ ή πεταλούδα άπάντησεν : «Αιώνια!»
τινάζοντας τά αβρά της παρδαλά φτερά !
Κ’ ή αύρα, περνώντας, γέλασε λυπητερά.
Γ.άννης Καιμαμπέλης

Η ΖθΗ ΤΟΥ /ΛΗΝΟΣ
Ή πρώτη Νοεμβρίου έχαράχθη άνεξιτήλως πλέον είς τήν πο
λιτικήν, αλλά καί είς τή» καθόλου Ιστορίαν τής πατρίδος μας.
Έπάλαισαν δύο κολοσσοί μέ γέρας τήν ψήφον τοΰ Ελληνικού
Λαδΰ. Καί ή ψήφος πανηγυρική έδόθη είς τόν Βασιλέα Κων
σταντίνον, μίαν στρατιωτικήν δόξαν τής πάτρίδος μας, ένα
έστεμμένον Τέκνον τοΰ "Ελληνικού Λαού. Μία προσήλωσις
βχθείά μετουσιωμένη είς άνέκφραστον λατρείαν πρός τόν
Στρατηλάτην Βασιλέα, έφανερώθη έπιβλητική, δι’ δλων τών
μέσων παρά τοΰ "Ελληνικού Λαοΰ. Καί κατόπιν τών πανηγυ
ρικών έκάηλώσεων άληθοΰς φρενίτιδας ύπέρ τοΰ Νικητοΰ,έπικολοόθησε τό Δημοψήφισμα διά τήν έδραίωσιν πλέον ένός
πολιτειακού καθεστώτος είρήνης καί γαλήνης. Έν τφ μεταξύ
δ ήττημένος, κολοσσός καί οΰτος είς τούς εθνικούς αγώνας,
άπεσύρθη είς τάς κυάνας άκτάς τής Μεσογείου, τρέφων άκράδαντον πίστιν έπί τό μέλλον τής πατρίδος. Καί χάριν αύτοΰ
τοΰ μέλλοντος όφείλομεν πάντως νά τείνωμεν χεϊρα φιλικήν, ά
δελφικήν,στενής έργασίας. Εύτυχώς ή Κεβέρνησις Ράλλη άκοακολουθεϊ δι’ δλων τών Ανθρωπίνων δυνάμεων τήν γραμμήν
αύτήν, καί θά είναι εΰκταίον έπανερχομένης τής Α. Μ. τού
Βασιλέως Κωνσταντίνου νά έδραιωθή έπί πλέον ή πεπο'.θησις
τοΰ Ααοϋ πρός τήν γενικήν αύτών ευχήν, θά άποβή δέ διά
τόν 'Ελληνισμόν πηγή νέων θριάμβων ή πλήρης καί ειλικρι
νής δλων μας συνεργασία διότι θά κατάδειξη τήν πατρίδα Ικα
νήν νά δικαίωση κάθε άξίωσιν τών μεγάλων Συμμάχων μας,
καί θά άφαιρέση άπ’ αύτών πάσαν σκέψιν αμφιβολίας καί
πάντα δισταγμόν.
Δ. Λ. Ζ.

Ο Κ. ΑΝΤ. ματςας
"Η Κυβέρνησις ανέθεσε μίαν έκ τών σπουδαιότερων
Κρατικών υπηρεσιών εις τόν κ. Μάτσαν είθικώς άπό έτών
άσχολούμενον είς τά άφορώντα τήν συγκοινωνίαν τής Μ.
Έχλάδος. Ούτως μία ύ.τηρεσία υπέρτατα "Ελληνική, τίθε
ται ΰπό τήν διαρκή έρευναν καί μελέτην, ΰπό τήν άμεσον
έπίβλεψιν καί διαχείρησιν έλληνος επιστήμονας τών δια
πρεπέστερων λόγφ μορφώσεως, νοημοσύνης, εΰφυϊτς, καί
ειδικής καταρτίσεως. Ό κ. Άντ. Μάτσας άπο.τερατώσας
τάς σπουδάς του έν Βελγίφ έλαβεν τό δίπλωμα τοΰ Μη
χανικού, είργάσθη έκτοτε δημιουργικώς καί συνεδύασεν
ΰπέροχον πρακτικήν έξάσκησιν πρός ίδιάζουσαν έπιστημονικήν μόρφωσιν. Ούτως άπέβη σοβαρός παράγων έν τή

προόδφ τών μεγάλων συγκοινωνιακών ζητημάτων τά όποια
προώρισται έξαιρετιχώς ν’ απασχολήσουν τάς μερίμνας
τής Πολιτείας. "Η θέσις του ώς Γενικού Διευθυντοΰ τών
Σιδηροδρόμων τοΰ Κράιους, παρέχει έδαφος διά τήν έξάσκησιν εΰρυτάτου σιδηροδρομικού προγράμματος < ύ τίνος
είναι κύριος πλέον τόσον είς τάς γενικάς γρσμμάς, όσον
καί εις τάς λεπτομέρειας. Τό σιδηροδρομικόν δίκτυον τών
Βαλκανίων μέ κέντρον τά ΰψιστα εκπολιτιστικά καί εμπο
ρικά συμφέροντα τής Ελλάδος, άπησχόλησεν έκτοτε τήν
Ιδιοφυίαν του, τήν παρατηρητικό'ητά του, τόν αγνόν πα
τριωτισμόν του καί τήν άκατάβλητον δραστηριότητά του
καί έν τφ προσώπφ τού κ. Μάτσα ή έκπολιτιστική ορμή
τής νεωτέρας 'Ελλάδος θέλει άνεύρει τόν Ιδεώδη έκτελεστήν τών ευγενικών καί ανθρωπιστικών σκοπών της.
Ό διορισμός τοΰ κ. Μάτσα είς τήν υψηλήν αυτήν ·έσιν Ικανοποίησεν άλλως καί δλας τάς κοινωνικός παρ’ήμϊν
τάξεις. Συμπαθής εις τούς ανώτερους κύκλους λόγφ τών
εξαιρετικών αύτοΰ προσόντων ώς κοινωνικού άνδρός, ούχ
ήττον δημοφιλής καί εις τάς λαϊκός τάξεις μέ τήν απλό
τητα] τών τρόπων είς τήν άβίαστον ευγένειαν, απολαμβάνει
Ιδιαιτέρων συμπαθειών εις τούς εύρυιάτους κύκλους τών
σιδηροδρομικών υπαλλήλων λόγφ τής προσηλώσεώς του
πρός τό δίκαιον καί τά αληθή συμφέροντα τοΰ υπαλληλι
κού κόσμου, πρός δν αποβλέπει ώς πρός πολύτιμον συνερ
γάτην του.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ *3
Ή ·. Φλόγα· τών κ.κ. Σ. Μελά καί Δ. Κοκκίνου ποΰ
πρωτοπαίχτηκε πέρσι, καί φέτο ’ς τό τέλος τοΰ μηνός, είναι
μιά τρίπρακτη κομεντί γραμμένη μέ ζωή γιατ’ είναι παρ
μένη κι’ άπό τήν ζωή, άπό έπεισόδια ίσως τοΰ Ιδιωτικού
βίου τών συγγραφέων οΰ ξεχωρίζονται σέ κάθε σκηνή καί
φράσι τοΰ έργου.
Μιά αίωνία γυναίκα έκτροχιάζει τή ζωή δύο ανθρώ
πων, περνφ σάν άνεμος, ρίχνει τόν ενα καί παρασύρει τόν
άλλο, ποδοπατώντας ηθικές αρχές καί άναδείχνωντας γιά
μιά φορά άκόμα τήν κακοποιό δύναμι τής γυναικείας
ιδιοσυγκρασίας.
*0 τύπος τής Νίνας ψυχολογημένος ώς τήν τελευταία
του λεπτομέρεια, καθώς κι’ ό Ροζαμής. Ή κ. Καρινοΰ
υπερβολική γιά τά αίσθήματά της, κι’ ό Κουρμιντάς άδικαιολόγητος ανοιχτοχέρης στά χρήματα.
Μερικά truce σκηνικά πολύ καλοβαλμένα. Σύνολο άβίαστο, ευχάριστο καί διδακτικό.
Άπό τούς ήθοποιοΰ; πολύ καλή ή κ. Φιλιππίδου καί
ό κ. Π. Γαβριηλίδης.. Καλή καί ή κ. Μουστάκα. Ό κ.
Κωνσταντίνου ενοχλητικός ‘ς τά νεύρα τών θεατών μέ τό
διαρκές σκύψιμο τοΰ κεφαλιού ’ς τό βάδισμα, καί τό χέρι
’ς τήν τσέπη σάν νά ζητφ πεντάρες.

«Τό 'Ερωτικό Μά&ημα*. Κωμωδία τρίπρακη, ή
μάλλον κομεντί, τού Niccodemi. πού άνέβασε ό θίασος
τής κας Κυβέλης ’ςτόν «’Απόλλωνα» τής τελευταίες μέρες
τού μηνός. ‘Η πλοκή τού έργου στρέφεται γύρω άπό ένα
καθημερινό, κοινό ζήτημα, ποΰ όμως δεν τοΰ δίνομε τόση
προσοχή, δέν ’ό ψυχολογούμε, ένφ θά τό άξιζε πολύ.
Μάς δείχνει τή γυναίκα ποΰ μέ τήν καλοσύνη της μπο
ρεί νά διώξη έναν άντρα πού τόν άγαπφ καί τήν άγαπρ,
καί μέ τήν κακία της μπορεί «ά τόν προσέλκυση Ή μοι
ραία ίδιότης Μαζοχισμού ποϋ υπάρχει μέσα σέ κάθε άντρα
άπέναντι σέ μιά γυναίκα, όταν αύ-.ός είναι φυσιολογικός,
όταν δέν είναι Σαδισιής.
Ή τεχνοτροπία τοΰ έργου απλή, άβίαστη καί εύχάριστη, άν καί λείπη τό στοιχείο τής κωμφδίας κι’ ή ευ
στροφία τών διαλόγων.
"Η δις Νίνα Κόκκου ώς κόμησα Ρινάλδι καλά βαλμένη
στό ρόλο της κι* ευσυνείδητα ψυχολογημένη. Ή δις Σ.
Καψαμπέλη ώς βαρώνη Τριβάλτα έδειξε μιά χαριτωμένη

κίνησι’ςτό παίξιμό της
*
περισσότερο άνθρωπος παρά ήθοποιός. "Η δις Φρόσω Κόκκου ’ςτό ρόλο τής χορεύτριας
Σάρρας, μελετημένη κι’ ευχάριστη όπως πάντα (Γιατί
γε?ά διαρκώς όταν βρίσκεται ’ς άντιπαράστασι μέ τήν
αδελφή της ’ς τή σκηνή;). Πολύ καλοί επίσης καί οί κ.κ.
Παρασκευάς καί Άλκης, καί ή κ. Βώκου. Ό. κ. Άμηρΐς
συμπαθής, άλλά υπερβολικός σιής γκριμάτσες τού προσώ
που του καί κουραστικός "ς τήν ομιλία του.
Άγγ. Δ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Βασίλη Ρώτα : Τό τραγούδι τοΰ Καμπούρη, και &λλα
τραγούδια· ΆΦήνα 1920. Δρ. 2.

Είκοσι τραγούδια μέ μιά ξεχωριστή εσωτερική διάθεσιέδώ μέ τήν πνοή τής πρωτοτυπίας κ’έκεϊ μέ τήν πνοή τού
δημοτικού μοτίβου.
Τό «τραγούδι τοΰ Καμπούρη» φανερώνει όλη τήν δποβλητική δύναμι τοΰ πόνου ένός αδικημένου.
....Βλαστήμησα καί μάνα καί πατέρα
Πού σμίξανε ’ς τού γάμου τό κρεβάτι
Μέ καρδιά στομωμένη τήν ημέρα.
Πού δώσαν ζωή σέ μένα τόν σακάτη.
Τήν ηδονή προδώσανε τήν άγια
Καί τό κρίμα τό ρίξανε σέ μένα.
’Ελάτε, στεφανώστε με μέ βάγια
Τάχω άκριβά, μέ πόνο πληρωμένα !

Μήπως είδε κι
* ή μάνα μου τό θάμμα
Καί γνώρισε τή φλόγα πού δέ σβύνει ;
Μήν πλήρωσε κι’ αυτή μέ μένα άντάμα
Τό κρίμα της, καί πέθανε μέ ειρήνη ;

Πώς πρωτόειδε τό τέρας ’ς τό πλερό της
Νά τής ζητήση βυζί, φιλί καί £άδι
*
Κι
έκανε μόνο κλαίωντας τό σταβρό της ;
Άναντρη, νά μέ ρίξη "ς τό πηγάδι ! . . .
’Στή στιχουργική σύνθεση τών τραγουδιών αύτών έχει
νά παρατηρήση κανένας σέ πολλά μέρη τό κακόφωνο σύν
θετο μέτρο σμιγμένο μέ κακοβαλμένες συνιζήσεις.
’Αλλά ό ποιητής έχει κι’ ευτυχισμένες δημιουργικές
στιγμές γιομάτες άπλόιητα, όπως δείχνεται *
ςτήν«Παλαιά "Ιστορία».

Τόν κύτταξε 'ς τά μάτια, καί τού πιάνει
Τά χέρια, ποΰ τήν ψάχνουν, λιμασμένα.
—«Νά ζήσουμε μαζί» δειλά τού κάνει,
— «Μαζί !» καί παραδόθηκε ή παρθένα....
«Μή μού γυρεύεις, ξένε, τήν ψυχή μου,
Τή χάρισα ένα βράδυ ’ς ένα νέο.
Γλέντησε τώρα, όσο μπορείς, μαζύ μου,
Γιά σένα ψέμμα κι
* άν γελώ κι
* άν κλαίω».
Κ. Φαλτάϊτς *
29 Μαΐου·. “Εκδ. Βασιλείου Δρ. 1.50.
Τό καινούργιο αυτό βιβλίο τού συγγραφέως τής «Ναυμα
χίας τής "Ελλης», ποΰ καθώς τό χαρακτηρίζει ό ίδιος
είναι ένα χρονικό τής ήμερομηι ίας αυτής, μάς παρουσιά
ζει σάν μιά ταινία ζωντανού, πρωτότυπου κινηματογρά
φου μέ χρώματα καί μέ όμιλίες άκόμα, τήν έκθρόνισι
τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου.
Καί τό βιβλίο αυτό μπορεί ευσυνείδητα νά λογισθή
"ςτής επιτυχίες τού νεαρού λογίου κ. Φαλτάϊτς ποΰ κατορ
θώνει νά συμβιβάση δύο άντίθετα καί πολύτιμα στοιχεία :
Τήν λεπτομέρεια ’ςτήν περιγραφή μέ τό ενδιαφέρον τής
ζωντανής άφηγηματικότητος.
Τραβφ έξ ίσου τόν έπιπόλαιο αναγνώστη, όσο καί τόν
στοχαστικό μελετητή, δίνωντας συνάμα μέ τήν άκριβόλογη
ειλικρίνεια του μιά συμβολή ’ςτήν Ιστορία τού 'Ελληνι
κού ζητήματος.
Άγγ. Δ.
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'Ή Μοΰσα> Χηνίάτικη έκδοση λογοτεχνική: I ρα
φεία: Κολοκοτρώνη 37. Ά&ήνα.
«Καλλιτεχνία·. Μηνιαίο φιλολογικό περιοδικό. Διβυ
Ονντής : Στέφ. X ίρμης. Έπί τής "Υλης .· Τ. Λιακέας.
Γραφεία: Μενάνδρου 36. ΆΟήναι.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
—*
0. Βατίδου. Δημοσιεύεται.—Άπ. Μαγγανάρην : Τό
«Τελευταίο» ‘ς τό προσεχές. —Μαρ. Γιανν. Τά περί
Chenier δέν έχουν κανένα ενδιαφέρον γιά δημοσίευσι. —
Διον. Δ. Ζαμ. ό <Λυτρι»μός> χωρίς μέτρο, σύνταξη καί
τέχνη.— Γερ. Δ. Κασ. θά δημοσιευβή μόνο τό «Ξεγέλα
σμα·. Τ’ άλλα άτεχνα. — Γ. Δ. Βαρελάν καί Γ. Δ. Κατσούλην, Στ. Χάρην. Άτεχνα.—Η. Σταμάτην. Στεΐλτέ μας
ένα καλλίτερο.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Άνβχώρησε δι’ Αίγυπτον ή διευθύντρια τής «'Ελληνι
κής Έπιβεωρήσεως» Δνίς Εύγενία Ζωγράφου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΙΣ
Ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν διενέργειαν τής γενικής
άπογράφής τοδ πληθυσμού τής 'Ελλάδος, ή όποια είχεν άναδληθή λόγφ ταϋ Εύρωπχίκοδ πολέμου. Ήδη τό 'Υπουργεϊον
τής ’Εθνικής Οικονομίας καί είδικώς ή ύπηρεσία τής Διευθύνσεως Στατιστικής ύπό τόν κ. Μιχαλέπουλον έπεράτωσε
τήν προπαραεκευαστικήν έργασίαν διά τήν ενέργειαν τής άπο
γραφής, ήτις καί προεκηρύχθη διά τήν 18ην προσεχοδς μη
νάς Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.
Σκοπός τής άπογραφής

Ή γενική άπογραφή τοδ πληθυσμοδ τής έλευθέρας Έλλάβ’ς επιβάλλεται έκ λόγων εθνικής ανάγκης. 'II 'Ελλάς
μεγαλυνθείσα είς έκτασιν εις ίσχύν, είς κύρος, είνε υποχρεω
μένη ν’ άκολουθήση .πολιτικήν εξωτερικής όργανώσεως άνταποκρινομένης είς τάς σημερινός άνάγκας κκί τάς υπαγορεύ
σεις τοδ πολιτισμού. Πρός τοδτο έχει άνάγκην νά γνωρίση
τόν πληθυσμόν της τόν αΰτόχθονα, τόν πληθυσμόν της τόν
έποικον, τόν πληθυσμόν της τόν παρεπίδημον καί κινητόν,
τόν πληθυσμόν της τόν δμογενή καί τόν αλλογενή, τόν πλη
θυσμόν της τόν έλληνικόν, τόν τουρκικόν, τόν βουλγαρικόν,
τόν ίσραηλητικόν τόν εύρωπαϊκόν. Καί τοδτο θά έπιτευχθή
βι’ άπαριθμήσεως ταυτοχρόνως γενομένης είς έκαστον δήμον
καί έκάστην κοινότητατοδ Κράτους, ώς καί έν τή άλλοδαπή.
Κυρίως ή γενική άπογραφή τοδ Κράτους αποβλέπει είς
δύο άμέσους σκοπούς, έκ τής επιτυχίας τών όποιων έξαρταται
καί ή πραγματοποίησις τών άπωτέρων.
Οί δύο οδτοι άμεσοι σκοποί είνε πρώτον δ καθορισμός τοδ
πραγματικοδ πληθυσμοδ και δεύτερον ό καθορισμός
τοΰ νομίμου πληθυσμού, ήτοι τών δημοτών.
Ό πραγματικός πλη&υσμός
Διά τής γενικής άπογραφής επιδιώκεται νά καθορισθή
ποίος είνε δ αριθμός τών εύρισκομένων δι’ οίανδήποτε αιτίαν
έν μιφ ώρισμένη ήμέρφ— τήήμέρφτής γενικής άπογραφής —
είς έκχσττν δήμον, κοινότητα, χωρίον, συνοικισμόν κτλ. 4
Άλλ’ δ συνολικός οδτος άριθμός δέν θά είχε καμμίαν
αξίαν, έάν δέν διεκρίνετο κατά φύλον, ήλικίαν, τόπον γεννήσεως, υπηκοότητα, δημοτικότητα, οικογενειακήν κατάστασιν,

παίδευσιν, θρησκείαν, γλώσσαν, επάγγελμα, καί φυσικά τινα
έλαττώματα.
Τοιουτοτρόπως έκαστον πρόσωπον άπογραφόμενον έχει ύποχρέωσιν νά γράψη έπί τοΰ δελτίου του, εκτός τοδ φύλου είς
τό όποιον άνήκει, τήν ήλικίαν του είς έτη, ή άν δέν συνεπλήρωσεν έτος δ πατήρ ή ή μήτηρ ή δ κηδεμών ή άλλος τις
άρμόδιος θά σημειώση πόσων μηνών είνε "Επειτα θά γράψη
εις ποιον τόπον, δηλαδή είς ποίαν πόλιν ή κώμην ή χωρίον
τής Ελλάδος ή τής άλλοδαπής έγεννήθη. ’Ακολούθως θά σημειωθή είς ποίαν ύπηκοότητα άνήκει. Δηλαδή άν είνε ύπήκοος
Έλλην, ή Τούρκος, ή Βούλγίρος, ή Σέρβος, ή Ρουμάνος, ή
Άγγλος, ή Γάλος, ή ’Ιταλός, ή Ρώσσος, ή Γερμανός, ή Αυ
στριακός, ή τέλος ύπήκοος οίασδήποτε άλλης χώρας τής
’Αμερικής τής Ά«ίας, τής ’Αφρικής ή τής ’Ωκεανίας.
Έπειτα θά σημειώση είς αοϊον δήμον άνήκει, δηλαδή είς
ποιον δήμον είνε έγγεγραμμένος ώς δημόνης. ’Επίσης ποία
είνε ή οικογενειακή του κατάστασις, δηλαδή άν είνε έγγαμος
ή άγαμος ή χήρος. Ποία είνε ή παίδευσίς του, ήτοι μέχρι
ποίου σχολείου καί ποιας τάξεως έφοίτηύεν άν έχη απολυτή
ριον ή δίπλωμα ή πτυχίον επιστήμης ή τέχνης. Ποιον θρή
σκευμα πρεσβεύει, άν είνε δηλονότι ορθόδοξος ή καθολικός ή
μωαμεθανός ή οπαδός άλλου άνεγνωρισμένου θρησκεύματος.
Ποίαν γλώσσαν δμιλεϊ ώς μητρικήν καί τέλος ποίον έπάγέξασκεί κυρίως.
Αύτά δλα θά καθορίοωσι τόν πραγματικόν πληθυσμόν τοΰ
Κράτους.
'Ο νόμιμος πληϋ~υσμός

'Ο δεύτερος σκοπός τής γενικής άπογραφής άποβλέπει
είς τόν καθορισμόν τοδ νομίμου πληθυσμού τοΰ Κράτους, ήτοι
τών δημοτών.
Ό νόμιμος πληθυσμός δέν άποτελεί ιδιαιτέραν κατηγο
ρίαν πληθυσμοδ, άλλ’ είνε αύτός δ πραγματικός πληθυσμός
τοδ Κράτους, είς τόν όποιον δέν περιλαμβάνονται οί ξένοι
ΰπήκοοι, οί εΰρισκόμενοι έν Έλλάδι ή διαμένοντες Έλληνες.
Ή διάκρισις τούτων θά γίνη έκ τοΰ αύτοΰ καί μόνου δελ
τίου, τό όποιον θά παράσχη τάς ώς άνω λεπτομερείς πλη
ροφορίας.
Οϋδεις φορολογικός σκοπός

Αί άτομικαί πληροφορίαι αίτινες θά δοθώσιν έπί τοδ δελ
τίου θά χρησιμοποιηθώσιν άποκλειστικώς καί μόνον διά τήν
σύνταξιν τής Στατιστικής, τά δε δελτία θά καταστραφώσι
μετά τήν επεξεργασίαν καί δημοσίευσιν τών άποτελεσμάτων
τής άπογραφής. Χρήσις ονόματος ούδεμία κατ’οΰδένχ τρόπον
θέλει έπιτραπή, καθόσον τοδτο ούδένα σκοπόν εξυπηρετεί. Ή
στατιστική δέν θά περιέχη παρά μόνον, τόν άριθμόν τών κα
τοίκων έκάστου τόπου συνολικώς, διακεκριμένως δέ τόν άριθ
μόν τών ήμεδαπών καί τών άλλοδαπών, τών δμοθρήσκων καί
άλλοθρήσκων, τών άγραμμάτων καί έγγραμμάτων κλπ.
'Οπωσδήποτε έν οΰδεμιφ περιπτώσει καί έπ’ οΰδενί λόγφ
αί πληροφορίαι, αίτινες θά δοθώσιν ύπό τών άπογραφομένων
προσώπων, θά έπιτραπή νά χρησιμοποιηθώσιν ώς βάσις φορο
λογικής έπιβαρύνσεως τών πολιτών. Τούτο ρητώς άπαγορεύεται ύπό τοΰ σχετικού νόμου, δ όποιος δρίζει αΰστηράς
ποινάς διά τούς παραβάτας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφέων Γεωργικής 'Γπηρεβίας
Τήν 21ην Δεκεμβρίου έ. έ. ημέραν Δευτέραν καί ώραν 9
π. μ. ένεργηθήσεται διαγωνισμός πρός κατάληψιν άνά μιας
θέσεως γραφέως διά τά γραφεία τοΰ Έπιθεωρητοδ τής Γεωρ
γίας έν Θεσσαλονίκη τού νομογεωπόνου Φθιωτιδοφωκίδος έν
Ααμίφ καί ’Αρκαδίας έν Τριπόλει.
Οί έπιθυμοδντες νά μετάσχωσι τοΰ διαγωνισμού θά ύποβάλωσιν εις τά ώς άνω γραφεία ένθα ένεργηθήσεται δ διαγω
νισμός μέχρι τής 16ης Δεκεμβρίου συμπεριλαμβανομένης τάς
αιτήσεις των μετά τών σχετικών πιστοποιητικών.
Πλείονες πηροφορίαι παρέχονται καθ’ έκάστη έν τφ 'Γπουργείφ τής Γεωργίας (Τμήμα Προσωπικού).
((Εκ τοδ Υπουργείου Γεωργίας)

