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Τ Ο  Μ Η Ν Υ Μ A

Έ λ α τ ε , άστροποσύγνεφα ! Οί βροντόλαλοι 
κεραύνιοι άχοί, ξεσπαστε άπ’ άκρη σ ’ άκρη, 
τό Μ ήνυμα ή φωνή σας ή μυριόλαλη 
νά φέρει ώς τ ’ άκραχτα ταΟ ’Απείρου μάκρ !

Ν ’ άχολογήσυυν οί βαθειές σπηλιές 
κι οί φάραγ.γες βοερά ν ’ άποκριθοΟνε, 
κι άπό τής Πίνδος τις τρανές κορφές 
ώς τόν Ταΰγετο οί βροντές νά εΐποΰνί:

«Ξυπνάτε, ώ τάφοι άρχαΐοι, καινούργια μνήματα, 
τοΟ ΛυτρωμοΟ πάλι φωτά ή λαμπάδα!
Των Ύπερβόρειων διάβηκαν τά βήματα, 
φύγανε οί βάρβαροι άπ’ τή γή σου, Ε λ λ ά δ α !

Κι άπ’ τό. Βυζάντιο, κι άπ’ τήν ’Επανάσταση, 
κι άπ’ τών Α λβ α νικώ ν  βουνών τά χιόνια, 
ξυπνάτε, νά χαρήτε τήν ’Ανάσταση, 
ήρώες νεκροί άπό δυό χιλιάδες χρόνια ! »

Τό μήνυμα τής Λευτεριάς, μυριόλαλη 
νά πάει φωνή, ώς τ ’ άχνά του ’Απείρου μάκρη , 
έλάτε, άστραποσύγνεφα I Οί βροντόλαλοι 
κεραύνιοι άχοί, ξεσπαστε άπ’ άκρη σ ’ άκρη !

Ν ΙΚ Ο Σ  Σ Η Μ Η Ρ ΙΩ Τ Η Σ



Λ. Π Α Π Α Β Ρ Α Ν Ο Υ Σ Η

Ο  Π Α Λ Α Μ Α Σ  ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ

('Ομιλία στό φιλολογικό μνημόσυνο τοΰ Παλαμδ ** 
πού ϊόθηκε άπό τούς φοιτητές καί σπουδαστές 
των Γιαννίνων, στις 8 ΑόγοΧστου 1943]

■ I

Α'. ΟΙ Π ΡΟ ΓΟ Ν Ο Ι ΤΟΥ

Π Α Λ νΜ Α  Κ Α Ι Η Η Π Ε ΙΡ Ο Σ

Πριν άκόμα μποΰμε στό έργο 
τοΰ Ποιητή, κάποιοι άλλοι δεσμοί 
της οικογένειας των ΓΙαλαμάδων μέ 
την Ηπειρο πρέπει νά τονιστούν.

Ό  Παναγιώτης Παλαμάρης ή Πα- 
λαμάς, προπάππος τοΟ Ποιητη, ε ί
ναι ό γενάρχης της μεσολογγίτικης 
οικογένειας των Παλαμάδων. ’Αλλά  
είναι δχι μόνο ό γενεαλογικός, α λ 
λά καί ό πνευματικός τους γενάρ
χης καί κληροδότησε στους άπογό
νους του όχι μόνο τό όνομα Παλα- 
μάς (1) άλλά καί μιά άξιόλογη πνευ
ματική 'παράδοση μέσα στην οικογέ
νεια. Ε ίνα ι ένας άπό τούς φημισμέ
νους διδασκάλους τοΰ Γένους πού 
άναδείχτηκαν στόν προπερασμένο 
αιώνα.

Γεννημένος στό Μ εσολόγγι στά 
1722, μετά τά πρώτα γράμματα τής 
πατρίδας του, έπιθυμοΰσε' άνώτερες 
σπουδές. Τήν έποχή έκείνη που ά λ 
λου μπορούσε ό φιλόμαθος μεσολογ- 
γίτης νά ϊκανοποιήση τόν πόθο πού 
είχε γ ι’ άνώτερη μάθηση, που άλ
λου, παρά στήν πνευματική πρωτεύ
ουσα τοΰ καιρού έκείνου, στά Γιά ν 
νινα ; Στά  Γιάννινα. πού κατείχαν 
τά πρωτε’ΐα «στά γρόσια καί στά 
γοάμματα», πού ήταν τότε <Νέαι

(1). Ό  Παναγιώτης · Παλαμάρης' άπό 
θαυμασμό Τφός τόν dcyio . Γρηγόριο τόν 
Παλαμι^, πού έζησε τό ΙΔ-' αί., μετωνο- 
μάστηκε σέ Παλαμδς. Βλ. Κ .,Σάθα Νεο
ελληνική φιλολογία, τομ. Α '. 1868, σελ. 
573, σήμ. 1. Πρβλ. καί τοΰ σεβαστού μου 
Ν. Α. Βέη. Ή  καταγωγή καί ή οικογένεια

Ά θ ή να ι»  καί λαμπρόφωτη έστία τών 
γραμμάτων. 'Ή ρθε λοιπόν έδώ ό Π α 
ναγιώτης Παλαμας άπό τό Μ εσο
λόγγι, νά φοιτήσει στίςι σχολές τής 
πόλης μας, V’ άκούσει τόν Ευγένιο  
Βούλγαρη κι άλλους μεγάλους δα 
σκάλους τής εποχής γιά νά άναδει- 
χτή άργότερα κι αύτός πρωτοδιδά- 
σκαλος στήν Άθω νιά δα  ’Ακαδημία  
καί νά κατασταλάξει στό Μ εσολόγ
γι π ά λι,' δπου ίδρυσε τήν περίφημη 
Γ Ι α λ α μ α ί α  Σ χ ο λ ή .

Νά λοιπόν οί πρώτες σχέσεις τών 
Παλαμάδων μέ τά Γ  ιάννινα. Στήν 
πνευματική παράδοση τής οικογένει
ας τοΰ Ποιητή έπαιξε τό ρόλο της 
καί ή ’ Ηπειρος. ’Από τά Γ  ιάννινα 
παίρνει τά πρώτα φώτα ό διδάσκα
λος τοΰ Γένους Παναγιώτης Παλα- 
μάς, άλλά οί δεσμοί· δέ τών Π αλα 
μάδων μέ τήν ’Ήπειρο δέ σταματοΰν 
έδώ. Στήν  Παλαμαία Σχο λή  τοΰ 
Μ εσολογγιοΰ πολλοί ήπειρώτες. δι
δάχτηκαν άπό τόν Παναγιώτη Πα- 
λαμά κι άπό τό γιό του Γρηγόριο. 
’Έ τ σ ι ό διδάσκαλος αύτός άνταπέ- 
δωσε στήν “ Ηπειρο, πού ύπήρξε ή 
πρώτη του πνευματική τροφός, άρ- 
κετούς μαθητές του πού ήρθαν καί 
δίδαξαν άργότερα στά Γιάννινα, 
στήν Αύλή τοΰ Ά λήπ α σ α , σ :ή ν  ’Ά ρ 
τα, στήν Πρέβεζα και σ άλλα μέρη 
τής Ή πε'ρου. (2)

τοΰ Παλαμά, έφημ. «Πρωία» άριθ. 18— 
123 28 Μαρτίου 1943 σελ. 1γ.

(2) Βλ. Σάθα, Νεοελλ. Φιλολ. σ. 578 
καί X. Γ. Εύαγγελάτου, Πίχλααα·ι·κή 
Σχολή, άρθρο στή Μεγ. Έλλην. "'Εγκυ 
κλοπαίδεια, ταμ. 10' (1932) σ.443.
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Β '. Η Η Π Ε ΙΡ Ο Σ  

Σ Ι  Ο Ε Ρ Γ Ο  ΤΟΥ Γ1ΑΛΑ.ΜΑ '

Μετά τήν εισαγωγική αύτή πα
ρέκβαση, πού έδειξε, δπως ε’ίπαμε, 
τίς πρώ :ες πνευματικές σχέσ8ΐς τών 
'Παλαμίδω ν μέ τήν Ή π ειρέ , άς εν
τοπίσουμε τήν έξέτοισή μας στόν. 
ποιητή Παλαμα κι άς προσπαθήσου
με νά σκύψουμε στό πολύτομο έργο 
τ^υ καί νά ό^ΰμε πώς είδε ο Ποιη
τής τήν ’Ήπειρο καΐ πώς τήν έ τρα
γούδησε. Ε ίνα ι κάτι πού μάς ένδια- 
φέρει είδικώτερα καί άμεσώτερα 
φυσικά, σάν ήπειρώτες καί θά μάς 
κάνει νάμαστε δχι μονάχα θαυμα
στές τοΰ μεγάλου του έργου, μά θά 
τραβήξει κ ’ εύγνώμονη τήν καρδιά 
μας κονιά  του, κογτά σιή  μεγάλη 
του άγάπη γιά τήν ίδιαίτερή μας 
πατρίδα.

Ό  Κ ω σ τ ή ς  Π α λ αμ ά ς 
είναι άναμφισβήτητα, ό ποιητής 
πού άπλωσε τήν έμπνευσή του 
σ ’ δλα σχεδόν τά θέματα. Μά στό 
πολύμορφο έργο του ξεχωρίζει πάν
τα ό πατριδολάτρης καί θεσμοφύλα
κας, ό προφήτης κι ό άναγεννητής 
τής φυλής του. Λυρικός,’ επικός καί 
στοχαστικός στό έργο του, Σολω 
μός καί Βαλαωρίτης μαζί, έσκυψε 
ν ’ 'άφουγκραστει τήν θερμήν ανάσα 
τοΰ λαοΰ του κι έδωσε μέ πρωτόφαν-. 
το βςςθος τό καρδιοχτύπι τοΰ έθνους 
του, «τό ποιητικό χρονικό», δπως χα 
ρακτηριστικά ό ’ίδιος τ ’ ονομάζει. (3) 
«Δέ μπορεί νά είμαι μονάχα ό ποι
ητής τοΰ έαυτοΰ μου», 'έγραψ ε κά- 
π^υ. «Ε ίμα ι ποιητής τοΰ καιροΰ μου 
καί τοΰ γένους μου!» (4)

’Αγκάλιασε έτσι σ ’ όλόκληρη τή 
χρονική καί τοπική του έκταση τόν 
έλληνισμό καί φυσικά, δέ λείπει 
άπό τό έργο του καί ή ’Ήπειρος. Ή  ! 
ήτίειμωτική ιστορία, οί θρύλοι, ή όρει-
— · ------

(-) Τά χρόνια μου καί τά χαρτιά μου.
Η ποιητική μου, τόμ. λ'., 1933 σ. 9.

·,ί) Ό  Δ^δεκ,'λογος τού Γύφτου, έκδ.
Ρ . 1921, στον πρόλογο, σ. 12.

| νή καί καί μεγαλόπρεπη ηπειρωτική 
χώρα καί τέλος ή ηπειρωτική λογο 
τεχνία έδωσαν θέματα σ ιόν ποιητή 
καί στό μελετητή Παλαμά.

’Από τήν ιστορία μας άρχαιότερο 
σημαντικό γεγονός είναι, βέβαιά, ή 
Δωδώνη καί τό μαντείο της. Στα  
«Μάτια τής ψυχής μου», άπό τά 
πρώτα βιβλία τοΰ ιίαλαμά, ύπαρχει 
ένα ποίημα, «Τά  περιστέρια». (5) 
’Αρχίζει μέ τό στίχο:

Τ ά περιστέρια είμαστ" έμεΐς τ' άγνό 
[καί τά παρθένα

καί συνεχίζει:
„. #. . . .  χρονους παναρχαιους

στό δέντρο έμεΐς φωλιάσαμε τοΰ Δω-
|δωναίου Διός

κ εστελν' έμας χρησμούς του ενας
[θεός . .

Τά περιστέρια πού «φώλιασαν 
στό δέντρο τοΰ Δία στή Δωδώνη» 

j. είναι άρχαία ήπειρωτική παράδοση 
πού τήν άναψέρει ό Η ρόδοτος  στό 
Β ' Βιβλίο τής ‘Ιστορίας του(κεφ. 55). 
« .. .τάδε δέ Δωδωναίων φαοι αί προ- 
μάν υιδες, δύο πελειάδας μελαίνας έκ 
θηβέω ν τών Αιγυπτίων άνιπταμέ- 
νας τήν μέν αύτέων είς Λιβύην, τήν 
δέ παρά σφέας έπικέσθαι. ίζομένην 
δέ μιν έπί φηγόν αύδάξασθαι φωνη 
άνθρωπηίη, ώς χρεών εϊη μαντήιον 
αυτόθι Διός γενέσθαι..».

( . . .  Καί νά τί λένε οί ιέρειες τής 
Δωδώνης· πώς δύο μαύρες περιστε
ρές πετάξαν άπ’ τή Θήβα τής Αίγύ- 
πτου κ ’ ή μιά τους πήγε στή Λιβύη, 
ένώ ή άλλη ήρθε στόν τόπο τους. 
Κάθησε έηάνω σ ’ ένα ήμερόδεντρο 
καί λένε πώς είπε μέ φωνήν άνθρώ- 
πινη, δτι έπρεπε μαντείο τοΰ Δία έ
δώ νά γίνει....).

Σ '  αυτόν τόν άρχαΐο ήπειρωτικό 
θρύλο άναφέρονται οί στίχοι τοΰ

ι (5) Ό  "Υμνος τής Αθήνας καί τά Μά 
I τια τής ψυχής μου, £κδ. β ’, 1920 σελ. 

115.



2S6 Ό  Παλαμάς καί ή "Ηπειρος

Γ'ίαλαμά καί δεν πρέπει, βέβαια, νά 
μάς παραξενεύει ή τόσα λεπτομερει
ακή γνώση της ιστορίας καί τών πα
ραδόσεων μας, γιαα  ό Παλαμάς εί
ναι ό βαθύτερα καί πλατύτερα μελε
τημένος "Ελληνα ς ποιητής.

...Στό σπίτι μας πουλιΛ άσυνήθιστα
[λολοϋνε

καί στοϋ σπιτιού μας τήν αΰλή π£ρα-
(βλαστί ρι

του μαντικού δέντρου φουντώνει της 
[Δωδώνης... (6)

Δηλαδή στό ιδεατό σπίτι τού ποι
ητή φυυι/τών'έ.ι κι ένα παραβλάσταρο 
τής μανιικής Δωδωναίας φηγού, 
γιατί ό Παλαμάς θέλει τόν ποιητή 
όχι μονάχα στιχοπλόκο, άλλά ιε
ρουργό και ιεροφάντη τής Ιδ έα ς , μύ
στη καί προφήτη.

Γενικά  άπό τήν άρχαία καί με
σαιωνική μας iacop ia , έκτός άπ’ τή 
Δωδώνη καί τόν Γΐύρρο, πού άναφέ* 
ρει κάπου ό Παλαμας, κ ι’ έκτός άπό 
μερικούς παρεκβατικούς στίχους της 
«Φλογέρας του Βασιληά», αιώνες ή- 
πειρωτικής ιστορίας περνούν χωρίς 
νά δώσουν ούτε £να θέμα στόν 11οι- 
ητή μας. Ε ίνα ι βέβαια φτωχή, κι ά- 
σήμαντη ϊσως ή ιστορία μας σ ’ αυ
τούς τούς αιώνες, άλλά τό μεσαιω
νικό μας Δεσποτάτο τής Ηπείρου 
καί τό κίνημα του Σκυλοσόφου, γιά 
νά περιοριστούμε στά σπουδαιότερα, 
είναι άξιόλογα γεγονότα καί ίσως 
άποφασ'στικές στιγμές καί χαρακτη
ριστικές περιπέτειες τοϋ έθνους μας. 
Μ ά ό ποιηΐής δέ γράφει ιστορική 
χρονογραφία γιά νά κρίνουμε τήν 
πληρότητά του άπ’ αΰτή τήν άποψη. 
Δέν καθορίζει, δπως ό έπιστήμονας 
τά θέματά τοο, άλλά καθοδηγείται 
— ή μάλλον παρασύρεται άπό τήν 
εμπνευσή του. « Ό  άστόχαστος θά 
πιστεύει πώς Μνας ποιητής διαλέγον
τας βρίσκει τά· θέματά -ίου...», μάς'

(6) Ή  Ασάλευτη Ζωή, έκδ. γ ' 1926 
σ. 3°.

17y Ό  Δώδεκάλογος τοΰ Γύφτου, έκδ. 
β '. 1921, στόν πρόλογο σ. 11.

λέει... «Τίποτε δέ διάλεξα. Ό  ποιη
τής δέ διαλέει, πυρώνεσαι καί πά^ι 
μπροσ.ά...». (7).

’{\πό τή μεσαιωνική μ3ς ιστορία, 
στή «Φλογέρα  τοΰ b a o iA ia »  βρί
σκουμε κάπου-κάπου κάτι· ν ’ άνα- 
φέρεται στήν ’Ήπειρο· παροδικά βέ
βαια, άλλά μερικοί στίχοι είναι χα 
ρακτηριστικοί. (8) Στόν  Τέταρτο Λ ό 
γο, όπου ό ποιητής έπιχειρεϊ μίαν 
άπαρίθμηση τών στρατών τόΰ αύτο- 
κράτορα Βουλγαροκτόνου, «ένα ζω- 

‘γραφικό, μελετημένο άράδιασμα τών 
κάθε λογής καί φυλής όπλιτών», δ 
πως ό ’ίδιος λέει, σελ. 165) δέ λεί
πουν καί οί ήπειρώτες:

....Κι' άπό τήν Άδριανόπολη, τή χώρα
[τή μεγάλη,

Σολντάτοι τής Νικόπολης, τοΰ Δυρ- 
[ραχιοΰ, τής "Αρτας, 

κι- άφέντες άπ' τήν "Εγριπο, κι άπ’ τά 
(νησιά δουκάδες, 

παιδόπουλα, άρχοντόπουλα....
4 (σελ. 56)

Οί ήπειρώτες δμως άνήκουν στά 
έπίλεκτα στρατεύματα τής Βυζαντι
νής Αύτοκρατορίας καί σ ’ αύτά στη
ρίζει τή δύναμή της ή άπέραντη έπι- 
κράτεια :

....Κι' άπό'τά καβαλλαρικά τά 6έμα- 
[τα βγαλμενοι 

Μακεδονίτες, θεσσαλοί, θρακιώτες,
[Ήπειρώτες·

τ'άρματα τά βυζαντινά σέ τούτους 
(πρώτα πρώτα, 

γιά τιμηθούν, γιά ντροπιαστούν, τιμή 
[ντροπή, χρωστάνε.

(σελ. 57)
Μετά άπ’ αύτά, ό Παλαμάς κα 

τεβαίνει στόν άρματωλισμό τής 
Τουρκοκρατίας καί τήν έποχή τοΰ 
Άλήπ α σα .

Σπέρμα τής Χάμκως, δέρνεσαι 
μεσ’ στό λάγνο χαρέμι,
"Υπνο ζητάς, όχι έρωτα 
μώ κι' ό ΰπνος σέ τρέμει.

(8) Ή  Φλογέρα τοΰ Βασιλιά μέ *τήν 
ήρω·ι·κή τριλογία, έκδ. β., 1920. Σχετικά 
μέ τήν "Ηπειρο βλ. κυρίως στις σελ. 44, 
56 , 57, 62, 67 , 70.

Γ έ  ειΐϊ-'-νι νρυσόστρωτα 1 ! έκεΐνα  του Π α λ α μ α , δπ ου;δυσ κολεύ_
γέρνεις χιόνι. | εται -κανείς νά καθορίσει, α ν ο ποιη
Άλλό : τό ϊο ό λ ι to  ir .a p to  | τής θέλησε νά μάς δώσει ενα  ισιο.ρι-
σά βραχνάς σέ πλακώνει. ! 'K(j  γ εγο νό ς  ή πρόσωπο, κι ε ίνα ι σαν
Μόνο σ; υ ιμένη άπάνω σου ; π νααη ά π ’ ι'ό θέμα ό στοχα σμός,
σέ χά·ι·:-ευ' ή ακριβή σουν j &ν ώ πο·.ητής, γιά  νά έκφράσει ιούς

1 I
Τό  ποίηαα άνήκει στή συλλογή ίσ τ^ ια  και .τα προσω,ια της

« Ία μ β ο ι κα, ’Ανάπαιστοι» (2 ) κι ά- j τικό> δημοτικώτερο στό
ναφέρεται οπρς ^ ν ^ Α λ ή π α ία ’ θυ- I στίχο καί στό νόημα, π,ριγράφικω- 
γιό της Χάμκως, τον Αληπα .. λ γωρ1ς Χή φιλοσοφική σκο-

• S u ^ i x o ^ v  ϊ τ Τ ΐ μ ω ς  μια

^ π ο ι η σμαμτα χ ε ί λ ο ς  Μελένιας τ ο υ : (3) '
 Τ ’ εΤν’ τό κακό πού άντάριασε τα Γιάννενά τη χωρά,
f  ε ίν ’ τό κακό πού άντάριασε τά Γιάννενά τον κάμπο ,
Τό λέν τοΰ κάαπου τά πουλιά στην κυματουσα λίμνη, 
στά μαΟρα σύγνεφα τό λέν τά μαύρα κυπαρίσσια .
Μιά τ ο υ ρ κ ο π ο ύ λ α  άγάπησε κάποιο ναπολιτανο...
Σκλάβα  τήν πρόδωσε, νά φάη τά κριατα της η σκροφα

να ΐϊολιτάνο αγάπησε. Ξέσκεπη τήν πομπεύουν.
η  ' ' rc, ’ Αλητ xfic Χάμκω ς γιός: « Τ ή ν  κούρβα νά χαλάστε,
σκληρό^ άς ε ί ν ^ ’ δ χ α ϊα ίμ ό ς , άρ^ός άς είναι ό Χάρος!»
Τουρκαοβανίτες, Άροίπιά, μπέηδες, ραγιαο^ς, ολοι,1 ουρκαρ ja v i it^ ,  ι β άνθογελοϋσε ή πλάση,
π Ρ°  ί Κ 4 ν ΐ ί ν ο ° ν Γ ρ « θ ν , ό  λάκκο 'οκάβοον.
? κ Γ ο "λ σ ο Ο μ  Γ κ ίο υ λ σ ο ύ μ . έ ρ ω , .κ δ  Τ ρυ γά ν .. ■
2 3 ; ;  4 * 4 * « χ ο  KC.1 τό  γ ρ α φ τ ό  ά ου  μ ο ύ ρ ο  ,
Μ Λσα στό λάκκο ζωντανή καί τήν πετροβολάνε.
Τά καστανάτα σου μαλλιά σκόρπια χυτα μπρος πισω,
νά κ ρ ύ ψ ο υ ν  τή γυμνότη σου του κάκου πολεμάνε,
τσακάλια καιαπάνου σου καί πεινασμενοι λύκοι, 
τσακαΛία κα παλύ τούς κάνει και λυσσανε.

σέΐα  όχα λα σ μός , άργός γιά σ έ ν α  ό Χάρος.
•'Ολεη τήν πέτρα 'άδράξανε, παιδια, γυναίκες, γέροι, 

έσύ υηλίτσα φουντωτή κι’ άπό καρπό γιομάτη 
- νιάτα δροσερά κι άπό τά κάλλη άφρατα,

κι άπό τά νιάτ ρ Ρ ΚΟκκινίζει 0‘λάκκος,

Γ & Ι α η . $ ζ ί ς  κ α ί ( Κ ^ γ « ς .  » ·  »  X * · ?  Χ * “ “ *
ό ρ μ η ν ε μ έ ν ο ς  δ λ η .

^ Α π ε ΐρ α ^ τ ο °ά κ ρ ο β λ ά σ ϊσ ρ ο  τοΟ σ ο ν τ ρ .μ μ έ ν ο υ  δ έντ ρ ο υ
μ ό ν ο  τ ώ ρο^ο  κεφ ά λ ι ο ο υ  φ .λ ί δ ,φ ά ε . Μ  ά κ ά μ α ....

— (2) "Ιαμβοι και Ανάπαιστοι, εκδ. β 
1920, σ. 29.

(3) Βωμοί, έκδ. β", σ. 94—95.
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Τ ’ ώραΐο αΰτό τραγούδι, τό «μοιρο
λόι της Γκιουλσούμ», τό τραγουδού
σε ή Μελένια, μιά μαρτυρική «τοΰ 
πόθου ίέρισσα, μαστόρισσα τοΰ χάϊ- 
διου», πού πήρε τόν ποιητή «άγόρί 
άγινωτο» άκόμα καί τόν έπρόσφερε 
θυσία στή δέσποινά της, τήν 'Αφ ρο
δίτη.

Μας πήρες και μας πήγες 
στ’ αλαργινά τα Γιάννενά τοΰ Άλή, τοΟ 

|yioO τής Χάμκως 
με τής Γκιουλσούμ τό μοιρολόι πού άρχι- 

[νησες νά παιζης 
τεχνιτρα έσύ τοΟ τραγουδιοϋ, στή.λύρα 

, t [τής φωνής σου (σ. 97)
’Α ν  υπάρχει δημοτικό τέτοιο τρα

γούδι, δέν ξέρω. Ά λ λ ά  ίσως κάπου 
νά πήρε τό πυρήνα ό Παλαμδς. Μ έ

πόση όμως μαεστρία είναι χυμένοι 
οί στίχοι! Ή  απλότητα κ ' ή χάρη 
τοψ δημοτικού τραγουδιού συνταιρια
σμένη μέ τήν τέχνη τοΰ Δασκάλου.

Ή  Γκιουλσούμ τοΰ τραγουδιού μας 
θυμίζει εν' άλλο θύμα τοΰ Ά λ ή π α 
σα, τήν Κυρά Φροσύνη. Καλά ή κακά, 
δίκαια ή άδικα, ή Κυρά Φροσύνη καί- 
οί δεκαεφτά γιαννιώτισσες άρχόντισ- 
σ=ς είναι οί ήρωΐδες πού ή λαϊκή και 
ή έντεχνη ποίηση τις εξύμνησε καί 
τις άνέβασε πολύ ψηλά. Δέ μας ένδια- 
φέρει έδώ ή σχετική βιβλιογραφία πού 
δημιουργήθηκε γιά τήν άποκατά- 
σταση τής ιστορικής άλήθειας γύρω 
άπό τόν πνιγμό της Φροσύνης.

(άκολουθεϊ)

Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Α

Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Α  Τ Ρ Α ΓΟ Υ Δ ΙΑ

Βρυσούλα με τό κρυό νερό καί τήν όξυά μπροστά σου 
τίποτε δέν σοΰ ζήλεψα μον’ τή γειτόνισσά σου 
πόχει τόν άσπρο τόν λαιμό, τό μάγουλό της μήλο 
κι ή μέση της μιά λεμονιά μέσα στό περιβόλι.
Παρακαλώ σε ποσταντζή καί σέ περιβολάρη 
γιά νά μ ’ άφήσεις νά διαβώ μέσα στό περιβόλι, 
ν άγκάλιαζα τή λεμονιά νά φίληγα τά κίτρα.
Αύτά  τά κίτρα τάμορψα έχουν κακό δραγάτη. ν

Η  μάννα μ ειν ό ποσταντζής κι άφέντης μου ό δραγάτης 
τ ’ άδέρφια μου τά κλήματα κι έγώ είμαι τό σταφύλι.
Οποιος τό κόψει κόβεται κι όποιος τό φάει πεθαίνει 

κι όποιος τό πάει στό σπίτι του ρίζα δέν άπομένει.
— Τό κυπαρίσσι τό ψηλό ποΰ ’ναι στήν Ά γ ι α — Μαύρα,

\ . ^τσ ε ν̂ ’ κ ’ Π ^ σ η  σου λιανή καί τά μαλλιά σου μαΰρα. 
κι άστήθεια γειών * μαλάματα καί γειών μαργαριτάρια, 
θ ά  σοΰ τά κλέψω μιά· βραδυά ναναι καί νειό φεγγάρι, 
νά σηκωθείς νά μή τά βρεις νά σκάσεις νά πλαντάξεις, 
νά σκάσει τό χειλάκι σου, νά πικραθεί ή καρδιά σου.

λογιών ( Ηπειρωτική παραλλαγή άπό τήν άνέκδοτη συλλογή 

ν τοΰ κ. Χρ. I. Σούλη)

JO S E  M A R IA  DE H ER ED IA, ■ -Γ - . ’ Λ .

Μ Α Χ Η  Κ Ε Ν Τ Α Υ Ρ Ω Ν  Κ Α Ι  Λ Α Π Ι Θ Ο Ν

Σέ βλάφτει τό γλυκύ κρασί πού κι «λλουο τούς ζα- 
. . .  ‘ Ιλίζει,

και τό ροφοΰν αχόρταγα καί ταχτικά δέν πίνουν, 
’ ι.κεΐνο καί τόν Κένταυρο τόν ξακουστό Εύρυτίο 
τόν τύφλωσε στ' άρχοντικό τό σπίτι τοΰ Πειρίθου, 
σαν πήγε μέσ'στους Λάπι9ες. Κι άπ- τό μεθύσι τύ- 

ν ’ [φλα
άνομες εκανε δουλειές στό σπίτι τ-οΰ Πέιρίθου. 
θύμωσαν τότε οΐ ήρωες κι εΰτΰς δξω απ' τήν πόρτα 
τύν πέταξαν καί τοϋκοψαν τή μύτη καί ταϋτιά του. 
Κι αύτός μέ σολεμένο νοΰ πήρε τά δυό του μάτια 
κι εσερνε μέ τυφλή ψυχή τή μαύρη συμφορά του. 
Μάχη άπό τότε ετσι άρχισε άνθρώπων καί κεντάύ-

[ρων,
πού πρώτα έκεΐνος τό κακό τάρχισε άπ' τό μεθύσι· 

(Ό μ . Ό δ . Φ 293—304, μ^τ». Ζ. Σιδέρη)

Κ Ε Ν Τ Α Υ Ρ Ο Ι Κ Α Ι Λ Α Π Ιθ Ε Σ

Στό  γλεντοκόπι έχύμησαν τοΰ γάμου οί καλεσμένοι- 
Πιωμένοι, ώραίοι κ ι’ άπόκοτοι, Κένταυροι καί πολεμιστές.
Καί σμίγει ή σάρκα ή ήρωϊκή, στών φώτων τις άναλα^πές,
Μ έ τής Νεφέλης τών παιδιών τήν τρίχα άδελφωμένη.

Γέλια  κι άντάρα. Μ ιά  φωνή! Ή  νύφη ή πομπεμένη 
Σ έ  άλογου δέρνεται άγκαλιά, μέ ξεσκισμένες τις κρουστές 
Πορφύρες. Μπρούντζινες άχοΰν οί άσπίδες κάτω άπ’ τις όπλές.
Μ έ γιούχά ή τράπεζα σωριάστη, ή βαρυφορτωμένη.

Μ ά  ξάφνου έκεΐνος, πού γ ι’ αύτόν μικροί είναι οί πιό μεγάλοι, 
Πετάχτη: ό Ά λκ ίδη ς . Λιονταριού μουσούδι στό κεφάλι 
Τοΰ ήρωα μορφάζει, μέ πυρρή τήν τρίχα του ορθωμένη.

(
Κι άπ’ τήν όργή πού βράζει μέσ’ στό φοβερό του μάτι,
Ά π ’ άκρη σ ’ άκρη τής φαρδειδς τής σάλας, δαμασμένη 
Γυρίζει ή άφύσικη κοπή, φρουμάζοντας, τήν πλάτη.



Φτωχή μου Κιθάρα

Η  Φ Υ Γ Η  Τ Ω Ν  Κ Ε Ν Τ Α Υ Ρ Ω Ν

Καί μεθυσμένοι φεύγουνε άπ’ άνταρσία καί σκοτωμό 
Γιά  τά ψηλόγκρεμνα βουνά, πού σ κ ά ο υ ν  τή μονιά νους.
Τρόμος τούς δέρνει- νοιώθουνε τό θάνατο κοντά τους.
Κι οσμή τούς φέρνει λιονταριού τ ’ άγέρι τό νυχτερινό.

Κατεβασιές, λογγά , δρυμά περνούν χωρίς σταματημο··
Τήν υδρα καί τόν γκούστερα ζουπούν στό πέρασμα τους.
Καί υψώνουν κιόλα, στήν νυχτιά, τή ραχοκκαλιά τους^
Τό  μαύρο Π ήλιο, ό ’Ό λυμπος κι ή Ό σ σ α  πρός τον ουρανό.

Καμμιά φορά, ένώ ροβολάει ή άλαφιασμένη φάρα,
Κάποιος καρφώνεται στητός, πισώπλατα άγναντευει,
Καί τό κοπάδι, πηδηχτά, τ’ Αδελφικό άνταμώνει 

ι · . . · -
Τί όπίσω τους άντίκρυσεν, άνείπωτη τρομάρα,
Τ ’ ολόγιομο κι όλόλαμπρο φεγγάρι, πού άλαργευει, ^
Τή φρίκη τοΰ ήσκιου τοΰ Ή ρα κλέα , τήν άσωστη, ν άπλωνει.

(•Από τό Γα λλικό ) . . Μεταφρ. Α Ρ . Γ Ε Ρ Ο Ν Τ ΙΚ Ο Σ

Φ Τ Ω Χ Η  Μ Ο Υ  Κ Ι Θ Α Ρ Α

Γλυκεία  Κιθάρα μου φτωχή, μοναδική μου άπαντοχή,
. άγαπημένη

μές στό σαλόνι τό μαβί κρέμεσαι άμίλητη, βουβή, 
ξεκουρντισμένη..

Έ σ ύ  πού μελαγχολικά  τά βράδια τά νοσταλγικά  
μάγια σκορποΰσες, 

καί στή ζωή πόσες φορές στις λύπες μου καί στις χαρές 
μ ’ άκολουθοΰσεςί..

Τώρ.α σάν πριν δέν άντηχεΐς· της πονεμένης μου ψυχής 
νοιώθεις τή θλίψη 

ποΰναι στά σπλάχνα μου κρυφή, γιά μι’ άγγελούδινη μορφή 
πού μώχει λείψει.

'Παίξε κιθάρα μου γλυκιά κάποια σονάτα άρμον.κια, 
ίσως γυρίσει

αύτή... π’άγάπησα πολύ κι ή μοίρα θέλησε ή τρελλή 
νά μας χω ρίσει.

Λ Α Κ Η Σ  Κ Ε Κ Η Σ Η Σ

Κ. Α Γ Ν Α Ν Τ Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΕ Σ  Τ Ο Υ  Χ Ω Ρ ΙΟ Υ

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Λ Α Σ
Δ ΙΗ ΓΗ Μ Α

Τήν άλλη μέρα ε ΐχα μ ι πανηγΰρι 
στό χα:ριό. Δυό ημέρες βαστάει ό 
χορός, στό πανηγΰρι_τής Ά η  - Π α 
ρασκευής κάθε χρόνο. "Ο λ ο  τό χω
ριό, έκκλησιάζεχαι πρώτα τό πΡωΐ, 
κι άμα ή Λειτουργία τελειώσει, μα
ζεύεται άπ' όξω στήν Πλατεία, καί 
πιάνει γενικό χορό- οί άντρες μπρός 
καί πίσω οί γυναίκες. Τ ’ άπόγιομα 
μάλιστα τής δεύτερης ήμέρας, δέν 
είναι κανένας νειός ή νειά πού νά 
μείνει όξω άπ’ τό χορό· τότε, πρός 
τό βραδάκι, γίνονται κι οί «Κύκλες»· 1 
παύουν τά βιολιά, κι ό καλλίτερος 
άπ’ τούς γεροντότερους' τραγουδι
στές, σέρνει πρώτος τό χορό άρχί- 
ζοντας τό τραγοΰδι:

Τέτοια ή ώρα πούητΛν ψές 
τέτοια καί παραποψές 
στό χορό πού χόρευαν 
χόρευαν κι άπή6αγαν 
άντρες γ ’ναΐκες καί παιδιά 
καί κοράσια άνύπαντρα 
καί στή μέση στρ χορό 
κάθονταν χρυσός άετός 
κο ί μετράει τά νύχια του 
ταϊς χρυσαϊς φτεροϋγες του 
Κάμ'τε κύκλες τό χορό 
Κάμ'τε διπλοκάγκελα 
τριπλοκαγκελίσματα 
ε!μο:ι ξένος καί θά Ιδώ >
καί θά πάω νά μολογώ 
οτά χωριά πού θά διαβώ.

Ξύπνησα πρωΐ - πρωΐ ’κείνη τήν 
ήμέρα. Καθώς είχα  όλά νο ιχτα ' τά

Ϊ · παραθύρια, ρουφοΰσα άχόρταγα τό 
πρωινό δροσερό άεράκι, πού ’ρχόν- 
ταν γραμμή άπ’ τήν κορφή τοΰ βου
νού, ιό «Σπανό».

’Ό ξω  στό δρόμο, είχε κι όλας 
άρχίσει ή κίνηση· τρεχάτες γυναίκες

καί κορίτσια, μέ τις βαρέλές φορ
τωμένες πήγαιναν στή βρύση γιά 
νερό.

Ό  Ζήκας ό χασάπης τοΰ χωρίου, 
ό φωνακλάς, περνώντας μέ τά σφα- ' 
χτά ποϋφερνε, ά κούστηκε: t

— Καλώς τόν δέχτηκες, Βάσιω - 
πότ’ έφθασε ,

— ’Αφχαριστώ, Ζήκα μου, ήλθε 
ψές άργά.

— Είνα ι καλά ; τί μ ολο γά ει:
— Καλά, Ζήκα μου, μιά χαρά

Τό χωριό άναστατονώταν πάν
τα άπό τόν έρχομό τοΰ Μητρονικό- 
λα. Λαμπρή ή πανηγύρι, πάντα θυ
μόταν, κάθε δυό — τρία χρόνια, τό 
χωριό ό Μητρονικόλας. Ά π ό  μικρός 
ποΰ πρωτοταξιδεύτηκε, στήν άρχή 
στήν Πατρα κι ύστερα στόν Πειραιά, 
τώχε σέ κ α κ ό : "Α ν  δέν έρχόταν
τή μιά χρονιά, θ' άρχόταν τήν 
άλλη. Κι ό έρχομός του πάντα θά- 
κανε κρότο στό χωριό. Κάτι καινούρ
γιο k a i παράξενο θσφερνε. Αύτός 
προτόηφερε τό όίκανο τό «πιστογε- 
μές». Αύτός πάλι, άλλη χρονιά,· 
πρωτόηφερε φωνογράφο, καί τόν έ
βαλε, όπως λέν, στό μεσοχώρι τό 
βράδυ, σάν τέλειωσε ό χορός μέ τις 

| «Κύκλες», καί νά τσούρμα, άνδρες 
καί γυναίκες γύρω άπ’ τό λαλούμε
νο, χάζευαν μ ’ άνοιχτό τό στόμα, 
μή μπορώντας νά καταλάβουν ποΰ 
ή πώς έβγαιν’ έκείνη ή φωνή καί τά 

1 τραγούδια.

Σάμπως αύτός πάλι δέν έφερε, 
£να πανηγΰρι, γιά πρώτη φορά, μιά 
μικροΰλα φωτογραφική μ η χα νή ; 
Σταμάτησε τό χορό τήν ώρα πούη- 
ταν άκρη σ' άκρη, καί νάτος μποζά- 
τος - μποζάτος, έτρεχα, πότ’ έδώ καί 
πότ’ έκεΐ. νά σιάχνει τις στάσες τών
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χορευτάδων, νά διορθώνει τήν κα μ 
πύλη τοΟ χοροΟ, νά βάζει τούς γύ- 
φτους μέ τ ’ άργανα νά κάθονται 
χαμηλά και στό τέλος νά δώσει τό ' 
παράγγελα : « Ά κ ο ΰ τ ε  ; ; Μ ή κου
νηθεί κανένας σας !>χ

Τί πάταγος έγινε, άλήθεια, στό 
χωριό τότε, σάν πρωτόβγαλε τήν 
πρώτη φωτογραφία τοΰ χοροΰ !
"Α λλη  μιά φορά, - είχεν έρθει Λαμπρή, 
έκείνη τή χρονιά, — παρ’ όλίγο ε- 
λειψε νά σκορπίσει τήν πομπή τοΰΈ- 
πιτάφιου, τή νύχτα τη<̂  Μ εγάλης 
Παρασκευής. Κρυφά-κρυφά έρριξε 
κάμποσες τρακατρούκες· κι ό κό 
σμος, κι οί γυναικούλες, ποψ πρώτη 
φορά άκουγαν τέτοιο πράμα, ξαφνί.- 
στηκαν καί σκόρπισαν μέ φωνές καί 
κα.<ό, μή ξέροντας τί συμβαίνει άνά- 
μ^σ’ άπ’ τά πόδια τους. Κι όσο νά 
μπορέσουν νά συνέρθουν, νά, άπό 
ψηλά σπίθες παράξενες, άλλες κόκ
κινες άλλες κίτρινες, άλλες γαλάζιες 
πουπεφτανσάν άστεράκια πολύχρώ- 
μα και πού τά πέταε όλα ό Μ ητρο
νικόλας.

— " A  I, μά τί σου είναι αύτός ό 
Μητρονικόλας, έλεγαν τά κορίτσια. 
Κ ι’ αύτός, όλο καί καμάρω νε: αύτό 
ή θελε.

Σήμερα πάλι, άνάστατο ήταν τό 
χωριό μέ τόν έρχομό του· πάλι κάτι 
καινούργιο θάηφερε- καί ρωτούσαν 
καί τόν Ζιάραγκα, τόν άγωγιάτη 
πού τόν έφερε άπ’τήν πόλι καβάλλα 
στό μουλάρι, δυό μέρες δρόμο ώς τό 
χωριό.

— Δέ μούειπε τίποτα, έλεγε ό 
Ζιάραγκας· άλλά μπορεί νά ήρθε έ
τσι αύτός ό διάβολο’ς ;

Τό βράδυ, σάν τέλειωσε ό χορός 
κι έγιναν κ ' οί Κύκλες, όλοι κοίτα
ζαν τόν Μητρονικόλα. θ ά  κάμει τί- 
,'.υτε, αύτός. Τότε στάθηκε στή μέση 
καί σέ λίγο μιά ρουκέτα ύψώθηκε 
ψηλά - ψηλά· σέ λίγο, άπόλυσε 
καί δεύτερη, κι ύστερα καί τρίτη.

— Τ ’ είναι τούτα πάλι,‘παιδί μου, 
εΤπε, *κουνώντας τό κεφάλι ό γερο - 
Ντρούβας.

, Αύτά  είναι τά Γα λλικά  φώτα πού 
λ έν ; Τί θά ίδούν τά μάτια μας όσο 
νά πεθάνουμεί. Μπά,ϊ - Μ π άϊ - Μπά'Π. 
τί φκιάν κι αύτή ή Εΰρώπ Μ ! ’Ορέ τό 
κατσίβελο ! 1

** *

"Οταν, πριν άπό λίγα χρόνια, ε ί
χα πάει γιά σπουδές στήν 'Αθήνα, 
ή πρώτη μου δουλειά ήταν, νά πάω 
νά ϊδώ τόν Μητρονικόλα· ήταν τότε 
ύπάλληλος σέ μιά μεγάλη άποθήκη 
άπό εϊδη βιομηχανικά καί χημικά, 
στόν Πειραιά. Ε ίχ ε  μιά πολύ καλή 
θέση.

’Ε κ ε ί  κατέβαινα, πρό πάντων τήν 
πρώτη χρονιά, τακτικά· άλλά κι έ
πειτα πήγαινα· τόν ε'ίχα μάλιστα κι 
άποκοΰμπι, όταν έπαιρναν καί σώνο- 
νταν τά ψιλά, καί τό μηνιάτικο 
άργοΰσε νάρθει άπό τό σπίτι.

Πάντα μ ’ έδέχονταν μέ κέφι.
Ή τ α ν  έκει, λοιπόν, πού είδα γιά 

πρώτη φορά μιά όμορφη καί ξωτική 
γυναίκα· όταν τήν άτενισα μουρθε 
μεγάλη ζάλη· καί τώρα άκόμα πού 
πέρασαν τόσα χρόνια, δέ μοΰ φεύγει 
άπό τό μυαλό ή μορφή καί ή κορμο
στασιά αύτής τής γυναίκας : ΓΊανώ- 
ρηα μέ πρόσώπο άγγελικό καί μά
τια μαύρα καί μεγάλα, πούβγαζαν 
σπίθες- παράσταση ήγεμονική, σώμα 
τέλειο, μέ μεστωμένους κόρφους· 
ντύσιμο κομψό όσο δέν παίρνει ά λλο- 
σωστό αιθέριο πλάσμα πού λές καί 
κατέβηκε στόν κόσμο γιά νά θαμ
πώνει μέ τήν όμορψιά της καί ν ’ ά- 
νάβει πόθους καί καϋμούς σ ’ όσους 
τή βλέπαν.

"Ο ταν μπήκα παραμέσα, έμεινα 
σύξυλος· στάθηκα θυμάμαι, δειλά 
δειλά καί τήν κοίταζα σάν χάχας· ή 
φωνή μου είχε πιαστεί καί μόλις ά- 
κούστηκε ή καλημέρα μου; σάν θέ
λησα νά χαιρετίσω τόν χωριανό μου, 
καθώς αύτή άποτραβιώταν στό 
βάθος τοΰ μαγαζιού.

Νά σάς πώ τή μαύρ’ άλήθεια· 
τόν ζήλεψα καί κάτι παραπάνω, τόν 
ψτόνεψα.

— ΓΙοιά ε ίν ’ αύτή, βρέ άντίχρι- 
στε ; τούειπα σάν κοντοζύγωσα.

Ή τ α ν  ή Κυρά του,ή γυναίκα  του 
προϊσταμένου του. ’Έ τσ ι ξηγιόνταν 
πώς κουβέντιαζε τόσο θαρρετά μέ 
τόν Μητρονικόλα.

Ά θ ε λ ά  μου τότε ένοιωσα μέσα 
μου μιφ'άνακούφιση· τί νά τόν ζηλέ
ψω ; Κουβέντιαζε ή Κυρά μέ τόν 
Κάλφα της.

Σ ά ν  βρεθήκαμε σέ λίγο στό γει
τονικό καφενείο άρχ^σαμε τις 
κουβέντες γιά τ ’ όμορφο χωριό μας, 
γιά τις φαμίλιες μας, τόν ρώτησα 
γιά τούς δικούς του, γιά τή γυνα ί
κα  του, τά παιδάκια του κι άλλα 
πολλά καί διάφορα, γύρω πάντα ά 
πό τά τοΰ χωριού. Έ δ ώ  πρέπει νά εί- 
πώ, ότι αύτός, ήταν τώρα καί πέντε * 
χρόνια παντρεμένος. Σ ’ ένα άπό τά 
ταξείδια του, παντρεύτηκε μέ μιά ό
μορφη κοπέλλα τοΰ χωριού- εΐχεν ά- 

(ποκτήσει μάλιστα καί δυό-τρία , ώς 
τότε, παιδάκια- μά ή φαμίλια, κατά 
τό έθιμο, έμενε πάντα στό χωριό- ό 
Μητρονικόλας έρχόταν τό καλο
καίρι γ,ιά κάνα - δυό μήνες, φύτευε κ ’ 
ένα παιδί, καί δός του πάλι τα- 
ξείδι.

’Α λλ ά  κοντά στις άλλες κουβέν
τες έγώ πάντα θυμόμουν τό τί εΐδα- ·. 
καί κόβοντας τήν όμιλία:

— Καλές κι άγιες είναι αύ- 
τές οί κουβέντες, μά έμένα, μωρέ Μ η 
τρονικόλα, δέ μου φεύγει άπό τό 
μυαλό ή Κυρά σου- τί κόμματος, μω
ρέ, είνε α ύ τή ;

— Σάμπως νά τσιμπήθηκες μοΰ 
φαίνεται, φιλαράκο μου. Α ΐ  ;

— Νά τσιμπηθώ ; πού έχομε ’μεΐς 
μοΰτρα γιά τέτοια πλάσματα.

— Γ ια τ ί ;
— Τό  ρωτάς γ ια τ ί; Πλούσια κι 

όμορφη, όσο δέν παίρνει άλλο, θά 
γυρίσει νά κυτάξει έμένα τό φοιτη- 
τάκο καί σένα, μωρέ, τό φουκαρά ; 
χαμένο τώ χεις ; Αύτή πλέει στά 
πλούτη καί στήν εύτυχία- άνδρα νειό 
κι όμορφον, έχει- τί τής λείπ ει;

— Κι όμως όέν είνε, όπως φαντά

ζεσαι, εύτυχισμένη. Τώχει μεγάλο 
μαράζι, πού πάνε τώρα τρία χρόνια 
πού είνε παντρεμμένη, καί παιδί δέν 
έκαμε- αυτός είναι ό μεγάλος της 
κ α ϋ μ ό ς !

— Μ ’ αύτή είναι κοριτσάκι ά κό 
μα· έχει καιρό γιά παιδί, παρατήρη
σα έγώ.

Έ δ ώ  ό Μητρονικόλας, κατέβασε 
λίγο τό κεφάλι, κάτι θέλησε νά είπεΐ, 
μά δέν τ ’ άπόειττε.

*

*4. * *

Τό καλοκαίρι εγώ έφυγα γιά τό 
χωριό· έκεΐνος έμειν’ έκείνη τή χρο
νιά χωρίς ταξείόι.

Μ έ τό δεύτερο χρόνο, άρχισαν 
βαρειές οί σπουδές μου- υπάνια κα 
τέβαινα στόν Πειραιά. Ή  φτώχεια 
μου, ή δύσκολη ζωή τής ‘Αθήνας, οί 
σπουδές μου πού γινόταν καί πάντα 
βαρύτερες, μοΰ είχαν άπορροφήσει 
όλο μου τό είναι.

Στό  μεταξύ, άλλαξε κι αύτός 
δουλειά· άνοιξε δική του εργασία, 
πάντα στόν Πειραιά.

Πέρασαν κάμπυσα χρόνια άπό 
τότε, κι ήταν στό φετεινό πανηγύρι, 
πού ό Ζιάραγκας ό άγωγιάτης, έ
φερνε αύτόν καί τις' ρουκέτες του 
στό χωριό. ’Έτρεξα  άττ’ τούς πρώ
τους νά τόν καλωσορίσω: Τόσο και
ρό ε’ίχαμε νά ιδωθούμε, καί πόσα 
δέν είχαμε νά είπούμε !

Σά ν  πέρασε τό πανηγΰρι άρχισαν 
X c προξενειά. Τό διάλεγμα τής νύ
φης γίνονταν στά διπλοκάγκελα· 
τότε, περνοΰν χορεύοντας, άργά - άρ- 
γά οί νειοί μπρος άπ* τις κοπέλλες, 
καί τά κορίτσια μπροστά στούς 
νειούς· έκεΐ, πού λέει ό λόγος, πέφτει 
ή τελειωτική βολή !

Πολύ παληότερα, στούς χρόνους 
τής σκλαβιάς, τότε πού ή γυναίκα 
ήταν περισσότερο κλεισμένη, είχαν, 
βλέπεις, καθιερώσει τά πανηγύρια 
στά'χωριά, γ ι ’ αύτό κυρίως τό σκο- 

! πό- γιά νά μπορέσουν νά ιδωθούν 
I σιμώτερα οί γαμπροί μέ τις νύφες.
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έφκιασαν έπίτηδες ξεχωριστό χορό : 
τις κύκλες· ό χορός παίρνει τό σχή
μα τοΟ «μδιοΰ, κι έτσι στις διάφορες 
δίπλες πού γίνονται, οί άντρες περ
νούν φάτσα μέ φάτσα, σχεδόν κολ- 
λητά, μέ τ'ις γυναίκες· ήταν ό μόνος 
τρόπος τότε νά ίδεΐ άπό κοντά ό 
άντρας τή γυναίκα. ’Αργότερα βέ
βαια, ή γυναίκα  άρχισε νά βγαίνει 
περισσότερο άπό τό σπίτι, κι ετσι τά 
πανηγύρια έχασαν πολύ άπό τόν 
άρχικό προορισμό τους. Τό έθιμο δ-' 
μως πάντα μένει κι οί κύκλες πάντα 
γίνονται και πάντα κάνουν τό θάμα 
τους.

** *

Ε ίχ α  άπό ώρα πού καθόμουν, 
έκεΐνο τό πρωί, άπό κάτω άπό τόν 
ϊσκιο τής μεγάλης καρυάς, πούηταν 
στήν άκρη τής πλατείώς, στό φρΰδι 
ένός γκρεμού, δταν είδα νάρχεται 
πρός εμένα ό ταξειδιώτης.

Ά φ ο ΰ  χαιρετιστήκαμβ, καθίσαμε 
• μαζί, κι άρχίσαμε τήν ψιλοκουβέντα, 

άπολαμβάνοντας τις ώμορφιές του 
τοπείου. Σ ’ αύτή άκριβώς τή θέση ό 
Καρκαβίτσας άφαιρέθηκε ώρες πολ
λές, σάν πέρασε μιάν άνοιξη άπ’ τό 
χωριό μας γιά τούς κληρωτούς- δέ 
χόρταινε, μου έλεγε, τήν ώμορφη 
φύση του χωριοΰ μας.

Καί πράγματι· καί ή θέα είνε μα
γευτική : Κάτω βαθειά, άπότομα βα- 
θειά, τό ποταμάκι κυλάει τά όλοκά- ' 
θαρα νερά του, άνάμεσα άπό τά θε- 
ώρατα πλατάνια πού τό ισκιώνουν." 
Σ τό  μικρό -λίθινο γιοφυράκι πού ξε
χωρίζει άνάμεσά τους, που καί που 
περνάει κάνας διαβάτης. Μονότονος 
άκούεται ό ήχος του μαντανιοΰ, κι 
ή φτερωτή του μύλου σκορπίζει, σάν 
Lva  μεγάλο ραντιστήρι, τ ’ άφρισμένο 
ν~ρό στά γύρω κλαριά πού τόν σκε
πάζουν.' ’Ώμ'ορφα καί καταπράσινα 
δέντρα προβάλλουν στό γκρεμό σάν 
κρεμαστός κήπος, καί τ* άηδάνι τήν 
άνοιξη έ,κεΐ κελα'ίδάει δλη τή νύ
χτα, σμίγοντας τής ούράνιες νό^ες 
του μέ τόν άχό τοϋ γάργαρου νε

ρού τοΰ ποτάμιου. Γύρω -γύρω , σάν 
στρέψεις τό βλέμμα, δλα είναι κα~ 
τα(πράσινα, κι οί ράχες δασωμένες 
μέ έλατα, πού στις κορφές τους πε- 
τιώνται γραμμωτά στόν όρίζοντα, πε
λώρια σάν γίγαντες. ·

Δέ μοΰ λές, άλήθεια, μωρέ 
Μητρονικόλα, τί γίνεται έκείνη ή ώ
μορφη Κυρά σου τής άποθήκης; του 
είπα ξαφνικά.

’Ά λ λ α ξ ε  οψη· κατσούφιασε, καί 
βγάζοντας ένα μικρό άναστεναγμό:

— Μ ή μου τήν άναφέρε'ς, μου 
λέει· ποΰ τή θυμήθηκες ;

Μ ά  σάν έπέμεινα, άρχισε νά μ ’ 
άνοίγει τήν καρδιά του καί μου δι- 
ηγήθηκε τά παρακάτω :

—  «θ ά  θυμάσαι βέβαια τό μεγά 
λο καϋμό αύτής τής γυναίκας, γιά 
παιδί. "Ο τα ν μέναμε καμμιά φορά 
μόνοι στήν άποθήκη, άλλη κουβέντα 
δέν είχε, τό παιδί. ’Εγώ , πάντα τήν 
-παρηγορούσα- δέν πρέπει, τής έλεγα, 
ν ’ άπελπίζεσαι. Νειά εΤσαι, θά κά 
μεις >tai παιδί».

Ό  Μητρονικόλας, έβγαλε πάλι 
ένα βαθύν, αύτή τή φορά, άναστε
ναγμό, καί συνέχισε: «Τί νά σοΟ 
είπώ, άγαπητέ μου. Δέ σοϋ κρύβω 
δτι, άπ’ τόν πολύ συγχρωτισμό, ά 
θελα, μου γεννήθηκε μέσα μου μεγά 
λος καί τρανός πόθος γι' αύτή τή 
γυναίκα. Μ ά  ποιός τήν έβλεπε καί 
δέ τήν ποθούσε ; Α ϊ  ; "Ελ α , λοιπόν 
στή θέση τή δική μου, πού τήν έβλε
πα κάθε μέρα γιά νά καταλάβεις τό 
τί γινόταν μέσα μου. Μ ά τί νά κά 
μω ; Αύτή ήταν, βλέπεις, ή Κυρά· καί 
πώς νά τολμήσω έγώ νά τής ξομο
λογηθώ τόν πόνο μου;

Κι έτσι, πού λές, περνούσαν έκεΐ 
μέσα βασανισμένες οί μέρες μου, 
κι οί νύχτες άκόμα περισσότερο. 
Λαχταρούσα πότε νά ξημερώσει, 
γιά νά πιάσω δουλειά στήν άποθήκη,

Αύτή, συνείθιζε νάρχεται πάντα, 
τακτικά σχεδόν, κατά τις δέκα. Κ α 
ταλαβαίνεις, βέβαια, άν είχα  μυαλό 
στό κεφάλι μου ώς έκ. ί ;η τήν ώρα. 
Στεκόμουν, μά ό νους μου ήταν στή
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πόρ^α. O ca v  έμπαινε, ένοιωθα ιήν 
καρδιά μου νά χτυπάει, τά χέρια μου, 
νά τρέμουν μπροστά στή ζυγαριά, 
καί τό κορμί μου νά συγκλονιέται, 
σάν νά πάθαινα τίποτα σπασμούς. 
Μιά μέρα απ τις πολλές, έτυχε νά 
είμαι ολομόναχος στήν άπυθήκη. 
θυμάμαι, έκανε κρύο πολύ έκείνη 
ιήν ήμερα, καί μαζί μέ τόν καφέ μου 
είχα  πιει κι ένα διπλό κονιάκ. Νά- 
ηταν αύτό· α ρ ά γε ; γιατί πώς άλ- 
λυΐώς νά εξηγήσω τό θάρρος πού 
πήρα. Τήν είδα, ώμορφη καί κόκκινη 
άπό τά νειατα και τό κρύο τό τσου
χτερό, νά μπαίνει τυλιγμένη σ ’ ένα 
έξαίσιο γούνινο παλτό, πραγματική 
θεά- μέ καλημέρισε, δπως πάντα, μέ 
τό γέλιο, καί τράβηξε γραμμή γιά i 
τό γραφείο.

— Κρύο πολύ έχομε σήμερα, άρ- I 
χισε_ πρώτη νά λέει κι έγώ το
νωμένος, ώς φαίνεται, άπό τό κο- 
νιάκ, βρήκα τόν έαυτό μου, δσο πο
τέ άλλοτε καλά, κι άρχισα την ψι
λοκουβέντα.

—- Ακόμα , τής λέω, τίποτε;Τόσον· 
καιρό τζάμπα δουλεύετε;

Κοκκίνισε, χαμογέλασε μ ’ ένα 
λυπητερό χαμόγελο, κι ένα αίσθημα 
πόνου μαζί καί λύπης ζωγραφίστη
κε στό πρόσωπό της.

— Τί νά γ ίν ε ι; μοΰ άπαντάει, έ
τσι θέλει ό θεός· δπου θέλει, δίνει 
παιδιά κι δπου δέ θέλει, δέ δίνει.

— ” Α !  Ό  θ ε ό ς ! Τί έχει νά κάμει 
ό θεός σ ’ αύτές τις ύποθέσεις ! Αύτά,· 
Κυρία jiou , έξαρτώνται πολλές φορές 
άπό μάς τούς ίδιους· έδώ , έχεις ένα 
χωράφι πού δέν καρπίζει, τοΰ Α λ 
λάζεις τό σπόρο καί καρπίζει.

Γέλασα· γέλασε κι έκείνη, μά 
κοκκίνισε σάν παπαρούνα· καί μοΰ 
λ έε ι:

— Τί θές νά είπεΐς μ ’ αύτό;
— θέλω  νά είπώ . . .  Μ ά  δέ μπό

ρεσα νά τελειώσω· πιάσθηκε ή γλώσ
σα μου.

Μ ά σάν κι έκείνη έπέμενε, κατόρ
θωσα πάλι ναορω τόν έαυτό μου, ; 
και παίρνοντας πιά ϋφος σοβαρό,

άρχισα νά τής λέω δτι άπό καιρό> 
τωρα, παρακολουθώ τον πόνο της, 
δτι άν μοΰ έπέτρεπε, θά τής έλεγα 

! δτι μοΰ ραγίζεται ή καρδιά νά τήν 
βλέπω νά υποφέρει τόσο άπό τήν 

ί έλλειψη παιδιού, ότι τέλος είναι ά 
δικο ό πόνος της αυτός νά μήν τήν 
αφήνει νά χαρεϊ τά νειά τα της, τά 

! πλούτη της, τήν ώμορφιά της· δτι 
| στό κάτω - κάτω της γραφής, έπρεπε 
j νά προσπαθήσει έστω καί μέ άλλον 

τρόπο νά κάμει ένα παιδάκι,
\ Μ  άκουε κόκκινη, κατακόκκινη 

όπως ήταν, μέ τά μεγάλα έκεϊνα κι 
έκφραστικά της μαΰρα μάτια βουρ
κωμένα.

Ωστε, έτσι λές έσύ, Μ ητρονι
κόλα αυτή τή συμβουλή μοΰ δίνεις· 
αϊ; Μπράβο σ ο υ !

Σώ κασα γιά μιά στιγμή, τήν κοί- 
: ταξα κατάματα καί σάμπως ν ’ άλ- 

λαζα κουβέντα, μά πάντα-πονηρά.
' ~  Έ γ ώ , τής είπα, τρία ταξείδια
j έκανα στήν πατρίδα, καί σέ κάθε 

ταξίδι, κι ένα παιδί φύτευα· δέ λάθε
ψα διόλου* δλο διάνα- δέ μπορφ νά 
καταλάβω πώς αύτός ό άνδρας σου 
δέ μπορεί νά σου χαρίσει ένα παι- 

; δάκι. Κοιτάχτηκε σέ γιατρούς; Κοι
ταχτήκατε νά ΐδήτε ποιός φταίει ά- 

I πό τούς δυό σας ;
‘Όπως καταλαβαίνεις, γυρίζει 

καί μοΰ λέει ό Μητρονικόλας, έγώ 
τόν έρριξα τό πόντο κι δτι ήθελε άς 
κατέβαζε.

** *

Λοιπόν, πού λές, φίλε μου, άπό 
τήν ήμέρα έκείνη ή γυναίκα  αύτή, 
άλλαξε δλως διολου. Πάντα ήταν 
σκεπτική. Πάντα σάν κάτι νά τή βα
σάνιζε· τόσο, πού μιά μέρα πού βρή
κα ευκαιρία, τή ρώτησα τί έχει καί 
γιατί είναι έτσι μελαγχολική κι ώ- 
χρή. Υποφέρει τίποτα; Μήπως έχο 
με κανένα γεγο νό ς ;

Εκοόνησε μελαγχολικά  τό κεφά- 
λιτης.

— Ποΰ τέτοια τύχη, μοΰ λέει.
Από τήν ήμέρα έκείνη. πού δέν
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ξέρω σέ ποια ψυχολογική κατάσταση 
βρέθηκα, καί σ' άφησα νά μοΰ είπεΐς 
έκεϊνα τά λόγια, δέ μπορώ γά  βρω 
ησυχία· ή ψυχή μου παραδέρνει· 
στόν ϋπνο μου βλέπω πάντα όνειρα 
γύρω άπό τήν έμμονη αύτή σκέψη, 
ποΰ βαρύνει τό νοΰ μου. Γιά  μιά στιγ
μή, έρχονται στό μυαλό μου οί cfvo- 
σιες έκεΐνες συμβουλές σου, κι ένώ 
στήν άρχή μοΰ φαίνονται άνόσιες, 
σιγά - σιγά υστέρα άρχίζω νά τις συ
ζητώ μέσα μου, νά τις κλωθογυρίζω 
στό μυαλό μου, νά βρίσκω ότι μιά 
γυναίκα  χωρίς παιδί, είναι χωρίς 
προορισμό στή ζωή, οτι τ ’ άλλα τά 
θεσπίσαμε έμεΐς ποΰ πλάσαμε τήν 
κοινωνία, γεμάτη προλήψεις καί πε
ριορισμούς τόσους, πού νά μας κά 
νουν κάποτε τ ή ζ ω ή  άνυπό- 
φορη. Κι έτσΜ σάν σκέπτομαι, άρχί- 
ζώ τότε νά προσαρμόζωμαι μέ τήν 
ιδέα, ότι κάθε άλλο παρά άνόσιες 
ήταν οί συμβουλές σου. «

— Έ γ ώ , τής λέω, σοΰ είπα τό 
'γιατρικό καί σάν θέλεις άκουσέ με.

Δέ μ ’ άπάντησε· κατέβασε τά μά
τια της ντροπα?^ά κι έκοψε τήν κου
βέντα.

Σ ιγά  σιγά όμως είχα  γίνει ό ά- 
παραίτητος παρηγορητής της. Έπή- 
γαινα τώρα τις Κυριακές τό πρωΐ 
στό σπίτι, καί καθόμουν μιά καί δυό 
ώρες. Τήν ευρισκα πάντα μέ τή μη
τέρα της- τής διηγόμουνα διάφορες 
ιστορίες εύχάριστες κι εύτράπελες, 
καί καταλάβαινα ότι τής άρεγε ή 
συντροφιά μου.

’Έ τσ ι κύλησε κάμποσος καιρός, 
μά όχι καί. πολύς, ώς που ένα πρωΐ,

_ μπήκε ό προϊστάμενος, φουριόζος 
i καί βιαστικός στήν άποθήκη. θάφευ- 

γε τήν άλλη μέρα γιά παραγγελιο- 
0.. χική περιοδεία στήν Πελοπόννησο, 
K c i ’ μούδ,ωσε φεύγοντας διάφορες 

'όδηγίες.
— Καί ν ’ αχείς τό νοΰ σου καί 

στό σπίτι, μοΰ είπε· νά πηγάί- 
νεις κάθε μέρα, μή θέλουν τίποτε.

Ή  Κυρά μου, σά,ν έφυγε ό προϊ
στάμενος, όλα τά πρωινά σχεδόν τά

περνοΰσε στήν άποθήκη· αύτή κρα- 
; τοΰσε τά βιβλία- ήταν, βλέπεις, πο

λύ έγγράμματη. Ε ίχ ε  δίπλωμα δα
σκάλας άπό τό Α ρ σ ά κειο . Συχνά  
συνέβαινε νά μένωμε οί δυό μας· 
τόν άλλο τόν υπάλληλο, πάν,τα κι 
ευρισκα δουλειά, πότε γιά νά τόν 
στέλνω έξω, πότε στήν ’Αθήνα. Έ -  

| τσι μοΰ δινόταν ή εύκαιρία ν ’ άρχίζω 
τις χαζοκουβέντες, πού τόσο τής ά 
ρεσαν.

Τέλος φίλε μου, γιά νά· μήν τά 
πολυλογώ, άρκετά σ’ έκούρασα, ήρθε 
έπί τέλους ή μεγάλη στιγμή. Ή τ α ν  
Κυριακή, καί πήγα κατά τά συνειθι- 
σμένα στό σπίτι. Ή  μάνα της έλει
πε, τήν ϋττηρέτρια τήν είχε στείλει 
στό Μαροΰσι, μέ άδεια. Ή τ α ν  μόνη. 
Τήν βρήκα ξαπλωμένη σ ’ένα ντιβάνι. 
Φοροΰσε μιά ρόμπα πρωινή ολομέ
ταξη, σέ χρώμα βαθύ γαλάζιο μέ 
γιακά δαντελλένιο κάτασπρο, πού 
τής ταίριαζε τόσο, πού ποτές ά λ 
λοτε δέ μοΰ φάνηκε έτσι ώμορφη. Τό 
μεγάλο άνοιγμα τής ρόμπας της 
μπροστά άφηνε1 νά ξεχωρίζει τό 
πλούσιο καί πάλλευκο στήθος της, 
τόσο προκλητικά, πού κι έγώ δέν ξέ
ρω πώς κρατήθηκα γιά νά μήν πέσω, 
έκείνη τήν ώρα, στήν άγκαλιά της, 
κι ότι έβρεχε άς κατέβαζε.

‘Ό τα ν  ήρθε ή ώρα νά φύγω,
— ’’Ακούσε, μοΰ λέει, ήθελα νά 

σέ κρατήσω τό μεσημέρι νά φάμε μα
ζί, μά προτιμώ νά ρθεΐς τό βράδυ’ 
καί σέ παρακαλώ νά ρθεΐς νωρίς, 
πριν άκόμα βραδυάσει, γιά νάχουμε 
καιρό νά π_ΰμε κάί καμμιά κουβέντα.

*
*  *  |

Πώς κατέβηκα τις σκάλες, δέν 
θ υ μ ά μ α ι .  Κατάλαβα : έττίτηδες εΤχ5 
διώξει τή γρηά καί τή δούλα της 
Σά ν  βρέθηκα έξω, ήμουν'σά χαμένος- 
Μιά συγκίνηση μ ’ έπιασε, θόλωσε τ °  
βλέμμα μου, κι ένα μόνιππο πού 
περνοΰσε, παρ’ όλίγο νά μέ ρίξ~ι 
μέσα στις λάσπες. ,

Αιώνες μοΰ φάνηκαν αύιές ° 1
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ώρες, ώς που νά βραδυάσει· στις 
πέντε, ήμουν εκεί. "Ο τα ν άνέβηκα 
τις σκάλες κοιτάζω νά τήν'ίδώ; που
θενά .

Τράβηξα κατά τήν κουζίνα- έκεΐ 
θάεινε, είπα- μά καθώς περνοΰσα 
έξω άπ’ τό λουτρό, κοιτάζω, ήταν ό- 

j  ?νάνοιχτο καί κατάφωτο. ’Ώ μορφα ά- 
μώματα έβγαιναν άπό μέσα- ο λου
τήρας, έίοιμος- ό θερμοσίφωνας έ- 
καιε.

— Ε ίνα ι γιά σένα, άκούω μιά φω
νή. ’Έ μ π α  μέσα, πάρε τό μπάνιο σου- 
σέ περιμένω ϋστερα έδώ.

Ή τ α ν  αύτή- είχε βγάλει τό μου
τράκι της άπό τή μισάνοιχτη πόρτα, 
κι έτσι όπως ήταν μισοσκόταδο, μό
λις πού τή όιέκρινα.

Στήν  άρχή, θυμάμαι, μ ’ έπιασε 
μιά συγκίνηση- άλλά ή ιδέα πώς εί
μαστε μόνοι οί δυό μας μέσα στό 
σπίτι, γλήγορα μέ συνέφερε.

"Ο τα ν βγήκα άπό~τό λουτρό κα- 
τακάθαρος καί παρφουμαρισμένος 
τή βρήκα στό Χώ λ- μπήκαμε υστέρα 
στό μικρό δωμάτιο πούηταν δίπλα 1 
άπό τήν κρεββατοκάμαρα.Τί έχλεκτά 
πράγματα ήθελες καί δέν ήταν 
έκεΐ μ έσ α ! Τί όρεκτικά, τί λι
κέρ, τί κρασιά!·Δέν κρατήθηκα πιά- 
τής πέρασα τό χέρι μου γύρω άπό 
το κορμί της, καί τήν έσυρα άπαλά 
στήν άγκαλιά μου-δέν έφερε, βέβαια, 
καμμιά άντίσταση, μά γέρνοντας ά- 
πάνω μου, άρχισε τά κλάμματα- τέ
τοια κλάμματα, πού δέν ήξερα γιά 
μιά στιγμή τί έπαθε. Τής σηκώνω τό 
κεφ αλάκιτης και τήν άγκαλιάζω ά
κόμα πιό σ-ρι^τά.

— Τί έχεις, παιδί μου ; τί έπαθες 
χρυσή μ ο υ ;

Τά δάκρυα έτρεχαν βρύση άπό 
τά μάτια της- λυγμοί τήν έπιασαν 
τά στήθεια της φούντωναν καί ξε- 
φούντωναν.

— Μ ά τί έχεις, κοπέλλα μου ; τής 
λέω. Κι έτσι όπως τήν εΐχα  άγκα- 
λιασμένη kl όλη σχεδόν γυρμένη-ά- 
πάνω μου, άκούμπησα τά χείλια 
μ^υ σ ιό  σιόμα της καί τής έδωσα

ένα φιλί θείο, θεσπέσιο, τό ήδονικό* 
τερο φιλί πού ένοιωσα ποτέ στή ζω
ή μου.

’Έ τσ ι όπως ήταν, μέ τά μαλλιά 
της ριγμένα στούς ώμους, πάλλευκή 
σάν νεράιδα τοΰ παραμύ,θιοΰ, μέ τά 
μάτια (3ουρκωμένα καί κατακκόκινα 
άπ’ τά κλάμματα, ξεφεύγει ξαφνικά 
άπ’ τήν άγκα/αά μου.

— ” Α χ , θ εέ  μου, φωνάζει. Συγ- 
χώρεσέ με, θ ε έ  μου. 'Αμαρτάνω , 
θ εε  μου, μά δέ φταίω έγώ.

Κι άρχισε πάλι κρουνός τά δά 
κρυα. Τήν πήρα, τήν έβαλα δίπλα 
μου, τήν άγκάλιασα, τής χαΐδευα 
τά ώμορφα μαλλάκια της, τής έλεγα 
γλυκά λογάκια καί τής άπίθωσα 
στό στόμα ένα δεύτερο φιλί, πού κι 
έγώ δέ θυμάμαι πόσο κράτησε αύτή 
τή φορά.

Έ κε ίνη  άφέθηκε σά λυποθυμισμέ- 
νη στήν άγκαλιά μου- παίρνω καί 
τής δίνω τότε ένα ποτηράκι, πίνω κι 
έγώ ένα. Σ ά ν  νά συνήλθε κάπως.

— ’’Ακούσε, μοΰ λέει. Πρός θεοΰ , 
δέ θέλω νά μέ περάσεις γιά καμμιάν 
άτιμη. Τόν άντρα μου τον άγαπώ, 
ά κο ΰ ς ; τόν άγαπώ, τόν λατρεύω. 
Ά ν  δέν ήσουν έσύ, νά μέ κλον'σεις 
μέ τά λόγια σου, δέ θά παραβίαζα 
τόν όρκο μου καί τις ύποχρεώσεις 
μου άπέναντι τοΰ άνόρός μου. Έ σ ύ  
φταις ! Ναι, έσύ φταις !

Έκμεταλλεύθηκες τήν-άδυναμία 
μου- πάτησες τήν πιό εύαίσθητη χορ
δή τής ψυχής μου- τό μεγάλο μου 
πόθο γιά παιδί 1 Ά χ ,  θ εέ  μου !, χά- 
ρισέ μου ένα παιδάκι. Πόσο θά Σ ’ 
εύλογώ ! Πόσο θά Σέ  δοξάζω I

Μ ’ άρπαξε τότε άπότομα άπό τό 
χέρι καί μ ’ έσυρε μέσα.

** *
»

Έ δ ώ , μοΰ λέει ό Μητρονικόλας, 
άξίζει τόν κόπο νά σοΰ παραστήσω 
τί είδαν τά μάτια μου, σάν μπήκα 
σ ’ έκείνη τήν κάμαρα: Πρώτα - πρώτα, 
σάν άνοιξε ή πόρτα, μοσχοβόλησε ό
λος ό τόπος άπό μεθυστικά κι αίθέ-,
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ρια άρώματα, κι αίσθάνθηκα μέσα 
μου ένα εΐδας μεθυσιοΰ, μιά διέγερ
ση, πού δέ μπορώ νά σοΰ τήν ξηγή- 
οω μέ λόγια. Μ ικρό λαμπιόνϊ έρρι- 
χνε έλαφρό καί ύποβλητικό κόκκινο 
βαθύ φώς. Λουλούδια καί πρασινά
δες παντού, στά βάζα, στά τραπε
ζάκια, στις γωνίες. ’Ώ μορφα κάδρα 
κρεμιόνταν στούς τοίχους, μέ τοπία 
σπάνια, μέ παιδάκια ποϋπαιζαν σέ 
ξωτικούς κήπους, κι άπάνω άπ’ τό 
κρεββάτι. ένα εικόνισμα .μ 'ένα ν  ώ- 
μορφο - ώμορφο μικρό Χριστό στά 
γόνατα τής Παναγίας.

Μ οΰ φάνηκε πώς μπήκα στόν Π α 
ράδεισο- μεταρσιώθηκα σ ’ άλλους 
κόσμους υπέργειους.

— Κοίταξε, κοίταξε, μοΰ λέει, τί 
ώμορφο: πού είναι έδώ. Καί μέ τρα
βούσε άπό τό μπράτσο. — Μ ήν παίρ
νεις τό μυαλό σου άπό τις ώμορφιές 
αύτές- έλα !, γέλα ! νά είσαι χαρού
μενος. Μ ύρισε- νά, μύρισε, αύτά τά 
ώμορφα λουλούδια. ’Έ λ α  - ’Έ λ α  ! . . .

*
*  *

Σώπασε ό Μητρονικόλας, καί 
μείναμε έτσι γιά κάμποσες στιγμές, 
βουβοί κι οί δυό- αύτός, άπό συγκί
νηση : έγώ, άπό ταραχή. Ό  "Ηλιος 
δλο καί ψήλωνε άπό πάνω άπ’ τό 
«Σπανό», σκορπίζοντας τις πύρινες 
άχτΐδες του. Ή  μουσική τών τζιτζι- 
κιών, είχε κι δλας άρχίσει άπό ώρα. 
Άπ όπερα , στό δασωμένο λόφο, ά- 
κούονταν ό Τσιώκος, ό τσοπάνος, 
πού σαλάγαε, σφυρίζοντας* τά πρά- 
τα του στή στρούγκα. Γλυκός καί ά- 
νακατωμένος σέ διάφορες νότες, ά- 
κοΰονταν ό ήχος άπ’ τά κυπριά, κον
τά στό μεγάλον άχό τοΰ κουδουνιοΰ 
ιοΰ γκισεμιοΰ. Ποΰ καί ποΰ, έν’ ά- 
λαφρό ,άεράκι θρόϊζε στά φύλλα τής

καρυάς, καί δρόσιζε λίγο τ ’ άναμμέ- 
να κεφάλια μας.

— Σέ  ζηλεύω, μωρέ Μητρονικό- 
λα, τοΰ είπα- δέ φαντάζεσαι πόσο 
σέ ζηλεύω. Μιά τέτοια Ερω μένη . . .

— Τ ’ είπες; μέ ζηλεύεις ; έρωμένη; 
Χ ά  - χά - χά 1 ...

Κι έγέλασε λυπητερά.
— Γ ια τ ί ; πώς ;
— ’’Ακούσε, λοιπόν, καί τή συνέ

χεια, άφοΰ θέλεις νά τά μάθεις δλα· 
ή φαλλόν, τί συνέχεια ; αύτό ήταν 
δλο-δλο. Αύτή ή βραδυά. Τήν άλλη 
μέρα, σάν ξυπνήσαμε, ό λόγος τό 
λέει, τώσκασε.

— Τώ σ κα σ ε;
— Έπ ήρε τό τραίνο, καί μιά καί 

γραμμή γιά νά πάει νά βρει τόν άν
τρα της πού περιώδευε. Ε κ ε ίν ο ς , κά- 
0a μέρα τής έστελνε κι ένα τηλεγρά
φημα. Έλά βα ινε , βλέπεις, τά μέΐρα 
της γιά κα λό-κα κό. Ουτε μέ ξανα- 
πλησίασε. Μοΰδωκε νά καταλάβω 
δτι δέν ήμουν ερωμένος 'της, ά λ λ ’ 
άπλώς ένας Επ ιβήτορας.

— Γί λές μωρέ Μητρονικόλα, τοΰ 
είπα γελαστά κάί σάμπως εύχαρι- 
στημένος λίγο. Έ σ ύ  μωρέ παιδί μου, 
έμεινες πραγματικά στά κρύα τοΰ 
λουτροΰ, κι άς ήταν ζεστό τό λου
τρό πού πήρες τό βράδυ ! Χ ά  - χά -

! χά ! . . .  Καλά, καί δέ μοΰ λές ; γ ι ’ αύ
τό έφυγες τότε άπό τήν άποθήκη ;

— Βέβαια, γ ι ’ αύτό- μπορούσα 
νά μείνω πειά ; Αλλέω ς τε ή δουλειά 
της είχε γίνει.

- Τ ί ;
— Διάνα . . .
— Μ έ τό πρώτο ;
— Μ έ τό πρώτο βέβαια !
Καί μ ’ άφησε μ ’ ένα μορφασμό ά- 

νάμικτο άπό περηφάνεια μαζί καί 
λύπη .

Κ . Α Γ Ν Α Ν Τ Η Σ

— .. .

Π. Β Ρ ΕΛ Λ Η Ο Χ Ο ΡΟ Σ  ΤΟΥ Ζ Α Λ Ο ΓΓΟ Υ

ο.. 23":ή σ τε ,ο tv. fiz ? ε :  τύ ψ x.oc 
v.t ό άνθος a r i  ' ά μ μ ο υ δ ι*  
y.t ο : 23ουλ£ώτία*τε<5 δέν *οϋνε 

2 τ ή ν  Ε λ ε υ θ ε ρ ί ά . . .
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ T 0 V  ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
( Σ Χ Ε Δ ΙΑ Σ Μ Α )

Ό  πόλεμος, ορόσημο άνάμε- 
σσ όυό εποχών, στέκ&ι άνέκκλη- 
τα ανάμεσα μας. Κ ι ’ όσο κ ι’ άν οί 
καιροί που περνούμε δέν είναι πρό
σφοροι γιά πνευματικές άναζητήσεις, 
δσο κι άν στίς ζωντανές, παλλόμε- 
νες συνειδήσεις των συγχρόνων μας 
πλήθος άλλα προβλήματα, πλέον ρε
αλιστικά, πλέον «έπίκαιρα» υψώνουν 
μέ πλησμονή, τά πύρινα ερωτηματι
κά των, ώς τόσο θά μένει πάντα σάν 
άνακούφιση καί σάν «φυγή» ή οδοι
πορία μας στό χώρο καί στόν κόσμο 
τής τέχνης, τής τέχνης τοΰ λόγου εί- 
δικώτερα σήμερα. Απόδειξη τά πλή
θος βιβλία πού παρά τίς, άντιξοότη- 
τες έκδίδυνται κα·>ημ-:ρινά, ή αύξηση 
τής άγοραστικής κ'.νήοεως τοΰ έντυ
που, γενικά, χαρτίυυ, rt^j δέν είναι 
μ ’ δσα κι’ άν θέλουν να πουν φαινό
μενο μόνον μαυραγορι πσμοΰ. ·

"Α ς  σταθούμε, λοιπόν, σήμερα 
ποΰ κλείνει ίσως μιάν έποχή καί ή 
Αύριο θ ’ άποτελέσει τήν άφετηρία 
μιάς άλλης, νά ίδοΰμε "περιληπτικά 
καί δσο μάς έπιτρέπει ό χώρος τήν 
κριτική πεζογραφία πού άνθισε κατά 
τό διάστημα τοΰ μεσοπόλεμου στή 
χώρα μας.

"Ισως μιά τέτοια άπροσωπόληπτη 
καί άφανάτιστ'η κατά τό δυνατόν Α 
ναψηλάφιση τώνπνευματικώνμορφών 
πού κινήθηκαν .μέ κάποιαν άνεση 
στό χώρο τής κριτικής μας πεζογρα
φίας μάς βοηθήσει νά σταθούμε στό 
χθές, γιά νά προχωρήσουμε μέ στα
θερά βήματα ατό αύριο, τεκμηριώσει 
τις άγάπες καίτίς άπογοητεύσειςμας, 
ίσως άκόμη χρησιμεύσει γιά μιά κά 
ποια ένημέρωση τοΰ Απληροφόρητου, 
τυχόν, άναγνώστη.

Ή  κριτική καλλιεργήθηκε κατά

δύο κυρίως τρόπους. Ε ίτ ε  σάν κριτι
κή τής έπικαιρότητας, τοΟ νεοεκδι- 
δομένου δηλαδή βιβλίου άπό τις στή
λες τών περιοδικών καί τών εφημε
ρίδων, ε’ίτε στόν ευρύτερο χώρο ένός 
βιβλίου μέ τή μορφή κριτικού, φιλο
σοφικού, ψυχολογικού, ψυχαναλυτι
κού κλπ. δοκιμίου.

Κι επειδή ή κριτική είναι, χρονο
λογικά, ή τελευταία άπό τίς άλλες 
φιλολογικές έκδηλώσβις, τό άνθισμά 
της συμπίπτει μετά τό 1930, χρονιά 
π .ύ  αποτελεί τόν σημαντικώτερο στα
θμό γιά τό Νεοελληνικό πεζογράφη
μα. -,Στήν πρώτη περίπτωση, ώς κρι
τική τής έπικαιρότητας, καλλιεργήθη
κε άπό ένα πλήθος κριτικών πού δια
θέτοντας μιά στήλη στά λογοτεχνι
κά περιοδικά καί στίς έφημερίδες δέν 
παρέλειπαν τήν εύκαιρία νά ένημε- 
ρώνουν τό άναγνωστικό τους κοινό 
γύρω σέ κείμενα καί προβλήματα 
τής ‘Ελληνικής πνευματικής κίνησης.- 
Στήν  κατηγορία αύτή άνήκουν:

Ό  πεθαμένος σήμερα Φώτος Πολί
της. Συγκροτημένος αισθητικά καί 
πνευματικά άνθρωπος, μέ Εύρωπαϊκή 
μόρφωση, κράτησε τήν κριτική τοϋ 
βιβλίου γιά πολλά χρόνια στίς έφη
μερίδες «Πολιτεία» καί «Πρωία», καί 
μετά τό θάνατό του έξεδόθησαν δυό 
τόμοι, έκλογή άπό τά κριτικά του 
άρθρα.

Σημείωσε τήν παρουσία στήν ποί
ησή μας τών «Μαραμπού» τοΰ Καβ- 
βαδία, πού ξεχώρισε τό περιγραφικό 
καί πεζογραφικό ταλέντο τού θέμου  
Κορνάρου δταν 6 τελευταίος αύτός 
άγνωστος άκόμα δούλευε στό γιαπί 
τοΰ έπιδιορθωνόμενου τότε ’Εθνικού 
θεάτρου. 'Α κό μα  δμως, λόγφ  τοΟ 
στενωτέρου του συνδέσμου μέ τό θ έ 
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ατρο, παρουσίασε κ ι ’ άνέλυσε στό 
Ελληνικό  κοινό άπ ’ τό Παγκόσμιο 

Δραματολόγιο τύπους πανανθρώπι
νους πού μέ πάλλουσα, ματωμένη 
συνείδηση θίγουν τά πιό καίρια- κοι
νωνικά, ηθικά, πολιτικά- προβλήμα
τα τοϋ άνθρώπου. Βρυκόλακες τοΟ 
Ιψεν, Κάπταιν/ Μπρασμπάουντ τοΟ 

Γκαλσγουόρθυ, θυσία  τού ’Αβραάμ, 
Μολιέρος, Φ ίγκαρο κ.ά. Ό ,τ ι  δμως 
λαχτάρησε, πάνω άπ’ δλα, ήταν νά 
γίνει πνευματικός όδηγητής τών νέων. 
1 ούς μίλησε μέ πάθος καί πίστη γιά 

τά πλέον βασανιστικά σύγχρονα 
προβλήματα: Πνευματική Ζωή, Ισ τ ο 
ρία, Μνήμη, Γλωσσικό ζήτημα,Λύτρω
ση, Πνευματική άποτίμηση τής γύ 
ρω μας πραγματικότητας. Ξεκινώ ν
τας άπό ίδεαλιστικές άπόψεις της 
ζωΠίι πολλούς άπ’ τούς νέους άνα- 
γνώστες του έξώργισε καυτόν άρνή- 
θηκαν βίαια, οί άλλοι τόν άκουσαν 
προσεκτικά καί τρύγησαν τής πείρας 
του τό άπόσταγμα: τό πνευματικό 
του ιδία ήθος.

Συγκροτημένος έπίσης κριτικός 
καί στοχαστής-ό Αιμίλιος Χουρμού- 
ζιος, ό ’Ανδρέας Ζευγάς παλαιότερα. 
Σ ’αύτόν δια,<ρίνεται άρκετά γερή 
γνώση τής παγκόσμιας λογοτεχνίας, 
ξεκαθαρισμένα αισθητικά καί κα λ 
λιτεχνικά κριτήρια, βαθύτερη ένατέ- 
νιση τής νεοελληνικής καλλιτεχνικής 
πραγματικότητας. 'Οπαδός τής έπι- 
στημονικής κριτικής μέ κοινωνιολο
γικές προεκτάσεις; γυρεύει νά θεμε- 
λειώσει ερείσματα θετικώτερα γιά τήν 
άξιολόγηση ένός έργου, τήν έρμηνεία 
καί τήν αιτιολογία του. Ε ΐπ ε το λό 
γο του πάντα ξεκάθαρα, άδ.αρορώ- 
ντας άν πικράνει τούς ισχυρούς τής 
ήμέρας, δπως στήν περίπτωση τής έκ
δοσης τού Σολω μοΰ άπό τήν ’Α κ α 
δημία. Καί σέ πάρα πολλές περιπτώ
σεις έβαλε σέ κίνηση τά σταματημέ- 
να πνευματικά μας βολόγια κι’ ένη- 
μέρωσε τό λογοτεχνικό μας κοινό 
γιά τίς ζυμώσεις τής «τελευταίας ώ
ρας» τής Εύρώπης.-

“ Ωριμος έπίσης κι ό I. Μ . Πανα-

! γιωτόπουλος πού μάς έδωσε καί μιά 
ούντομη ιστορία τής Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, θρεμμένος μέ τήν Κ λ α 
σική 1 ιαιδεία καί γνώστης τών βα
θύτερων αισθητικών καί καλλιτεχνι- 

. κών ρευμάτων πού διαπερνούν τήν 
παγκόσμια λογοτεχνία, μάς έδωσε 
άρκετά πολιτισμένες, όξυόερκεϊς, κι 
άμερόληπτες κριτικές σελίδες. ’Επ ί
σης μέ μ.ά σειρά έπιφυλλίδες του 
στήν «Πρωία» ένημέρωσε τό άναγνω 
στικό του κοινό καί σέ θέματα τών ει
καστικών γενικά τεχνών, πού δια- 
κρίνονται γιά τή βαθειά γνώση τού 
θέματος καί πού φανέρωσαν άπό τό
τε τόν άξιο δοκιμιογράφο πού ήδη 

j πλουσιώτατα φανερώθηκε.
Ό  Πέτρος Χάρης, κριτικός τής 

πεζογραφίας άποκλειστικά, ένημέ
ρωσε τό ‘Ελληνικό  ’Αναγνω στικό κοι 
νό γιά τίς κατακτήσεις τού μεσοπο- 
λεμικοΰ μυθιστορήματος.

’Αρκετά παρατηρητικός κριτικός 
κράτησε τήν πέννα του σέ πολιτισμένο 
πάντα έπίπεδο άποφεύγοντας ■‘τίς ά- 
κρότητες τόσο στούς ένθουσια ^ ο ύ ς  
του, δσο καί στήν άρνηση. Σημείωσε 
άλάθητα καί άπό τό πρώτο τους ά
κόμα βιβλίο τούς πεζογράφους πού 
επιβλήθηκαν καί δώσαν σημαντικό 
καί συγκροτημένο έργο. Καί μπορεί 
κανείς νά πει δτι δλη του ή κριτική 
έργασία άπετέλεσε τήν άπαραίτητη 
προπαίδεια γιά τό δοκίμιο πού πάει 
άπό τώρα άκόμα νά καλλιεργήσει.

Παράλληλα μέ τήν θεατρική κρι
τική πού μέ τόση έπιτυχία καλλιερ
γεί, άσχολήθηκε καί μέ τήν κριτική 
τού βιβλίου καί ό Ά λ κ η ς  θρύλος, 
πού, έκτός άπ’ τήν κριτική τής έπι- 
καιρότητας, μάς έδωσε άρκετά δείγ
ματα δοκιμίων γύρω σέ λογοτεχνικά 
θέματα. Οί καλλίτερές του ομως 
κριτικές σελίδες είναι άποσπάσματα 
άπό τή συνολική μελέτη τής πεζογρα
φίας μας . πού έτοιμάζει μέ τόν τίτλο 
“  Νεοέλληνες Διηγηματογράφοι καί 
Μυθιστοριογράφοι ,, πςύ ώς τά σή
μερα παρουσίασε καί πού δείχνουν 
πλήρη βιβλιογραφική όργάνωση τών

r
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μελετών του, εξάντληση τοΰ θέματος 
και μιά σωστή, κατά τό μάλλον καί 
ήττον, άξιολόγηση τοΰ κρινόμενου.

Βαθύς κριτικός καί ό νεοχριστια- 
νός Κ .θ . Δημαράς. Τ ό  θαυμάσιά του I 
«Έ π τ ά  Κεφάλαια γιά τήν Ποίηση» 
είδαν τήν καλλιτεχνική δημιουργία 
ταξινομημένη, συγκροτημένη σ ’ένιαί- 
α ψυχοπνευματική ένέργ;ια  και μέ 
πρωτότυπο φιλοσοφικόστοχασμό.Μα
θητής του Π ασκάλ παρουσιάζει — 
mut.Htis inutand-s— τά χαρίσματα τοΰ 
διδασκάλου: γερές πεποιθήσεις, γερές 
γνώσεις, Ϋ^ρή πίστη.— ^

Σ έ  συγγενικό έπίσης «κλίμα» κι- ! 
νεΐται καί ό Τάκης Παπατζώνής. Σέ j 
μιά σειρά τερί + ημα άρθρα του γιά 
τήν Ισπανία· ,;α. τήν Λατινική ’Αμε- ; 
ρική μάς φανερώνεται άριστοκρατι- ί 
κός στοχαστής, έκλεκτικός, μέ ι^ρω- ' 
τοτυπία έξ \'c^j σημαντική ρσο κα; 
στήν ποίησή τού.—

Ό  Κλέων Παράσχος έκτός άπό 
τήΛ  ̂κριτική ϊΓ.ς εκΐκαιρότητας πυύ 
πολλά ΐώρα χρονιά ενασκεί, ενημε
ρώνοντας τ^ας άναγνώστες του πά
νω σ' δλ^ς τις τάσεις και τά ποικίλα 
ρεύματα, πού τά τελ^υιαϊα χρόνια 
διαπερνούν τήν ποίησή μας, άπό τόν 
στίχο μέ τήν ακαδημαϊκή, στιχουργι- 
κή άκαμψία., ώς τό στίχο πού κινεί- ; 
ται στούς λεπτούς* κι αρωματισμέ
νους χώρους τής poesie pure καί τοΰ 
συρρεαλισμοΰ, καλλιέργησε μέ ση
μαντική έπιτυχία καί τό δοκίμιο. Τό 
πολυσέλιδο βιβλίο του γιά τήν δυνα
τή μορφή τοΰ ’Ίω . Δραγούμη φποτε- 
λεϊται άπό άψογες λογοτεχνικές σε
λίδες, δείχνει τή γνώση, τήν πείρα 
καί τήν βαθειά στοχαστική ^διάθεση 
του δοκιμιογράφου καί μαζί μέ τά , 
άλλα του δοκίμια — μιά σειρά'άρτια 
συγκροτημένες κριτικές σελίδες γιά 
τούς άντιπροσωπευτικώτερουςΝεοέλ- 
ληνες Ποιηοές, καθώς κι £να δοκίμιό
του γιά τόν Έ μ μ . 'Ρ ο ϊδ η  συγκρο- ;
τοΰν εναν άπό τους σημαντικώτερους 
Νεοέλληνες δοκιμιογράφους. ί

’Έπ ειτα  ό Τέλλος Ά γ ρ α ς . Ό  λε- ' 
πτός κι εύαίσθητός ποιητής τής « Ά -  sj

μαξας στή βροχή» καί.τών«Σπουδών» 
καλλιέργησε παράλληλα και τήν κρι
τική τοΰ ριβλίου. £ Iν  άλήθειαπώ ς 
άκολουθώντας τήν τακ ακή τοΰ Γρ. 
Ξενοπούλου δέν άρνήθηκε προλόγους 
του σέ νεανικά ποιητικά πρωτόλεια, 
άνούσια πολλές φορές καί χωρ.ς συ
νέχεια. Παρακολουθώντας όμως τα
χτικά τήν κριτική τοΰ βιβλίου δέν 
άφησε τήν εόκαιρία χωρίς νά διδάξει 
πάνω σέ πρόσωπα και κείμενα τής 
τής λογοτεχνίας μας. "Ο ,τι ιδίως . έ
δωσε, έκτός άπό τις σωστές «θέσεις» 
προβλημάτων καί τοποθετήσεις προ
σώπων *.Τνο:ιτό ϋφος του. “ Υφος κα 
θαρά προσωπικό πού μέ τήν ελλει
πτική του ιδίως φράση, σαγηνεύ;·. κυ 
ριολεκτικά καί προκαλεΐ ό λόγος του 
άδιάπ.ωτο ένδιαφέρον. Ό  στοχα 
σμός του έπίσης άρκετά ραφιναρισμέ- 
νος καί μέ προσωπικό παλμό, στά 
θηκε ό πλέον ευπαθής δέκτης οτά σή- 
μαντικώτέρα κι όξύτερα νεοελληνι
κ ά  προβλήματα.—

Ξεκινώ ντας άπό τήν κριτική τοΰ 
Παλαμικοΰ έργου, σταμάτησε στό 
άνθισμα τής πεζογραφίας μαςκι ενας 
άλλος σημαντικόςκριτικός,ό’Ανδρέας 
Καραντώνης. Μ έ πλατιά προοπτική 
κι ευρύτερες προθέσεις προσπάθ.-:'ί 
νά κινήσει στις κριτικές του σελίδες, 
εϊτε κρίνοντας τά νεοεκδιδόμ^να βι
βλία, εϊτε μελετώντας σ :ό  σύνολό 
του τούς σημάντικώτερους άπό τούς 
πεζογράφους τής γενεάς τοΰ 1930, 
μέ άνεση, δλα τά ζητήματα πού συν
δέονται μέ τήν πρόζα. Π ολλίς  φορές 
ή είλικρίνειά του δυσαρέστησε τούς 
κρινόμενους κ ι’ ή κριτική του έδωσε 
άφορμή σ ’£να είδος παρακριτικής,τό 
λίβελλο, πράγμα ποΰ δείχνει δτι ό 
κριτικός δέν άστόχησε στό στόχο του.

Στή  χορεία τών νεωτέρων άνήκει 
ό Νίκος Παππάς. Εϊσώρμησε μέ τή 
νεανική του όρμή στό λογοτεχνικο 
μας κόσμο,γεμάτος λυρισμό καί ποιη 
τική διάθεση.

( ’Ακολουθεί)

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο
Στους νεχρους τών βουνών μας

Τής 'Ολυμπίας μάς πήρανε τό φώς 
Οί βάρβαροι καί παν σάν τό βοριά 
Κ ’ ήρθαν οί βάρβαροι μέ φώς·
— Ολων μας ό πικρός καϋμός—
Γιατί μάς καίνε τά χωριά;

- <
«Λίγη  σταφίδα τοΰ άμπελιοΰ»,
Λέει τρεμουλιάρικη φωνή,
Σ τό  θαμπό φώς τοΰ καντηλιοΰ.
Ε ίνα ι παιδάκι τοΰ σχολιοΰ.
«Γυιέ μου τήν πήραν Γ  ε ρ μ α ν ο ί ...»

Μ ιά  δω, μ ιά . κεϊ στό λυκοφώς,
Νέοι στά δέντρα μέ σκοινί,
Μ ιά δώ μιά κεϊ στό λυκοφώς...
Κορμιά, κεφάλια, ένας λαός !
Έ χ ο υ ν  περάσει Γ  ε ρ μ α V ο ί...

Πήραν οί νέοι τά μάτια τους καί πάν 
Μ έ τήν καρδιά τους Ανοιχτή.
Πήραν τά μάτια τους καί πάν 
Τις άλυσσιδες τους τις σπαν 
Κεϊ πού φωλιάζανε άητοί.

’Έ ρχεσ α ι σάν^Άνατολή  
Ε λ λ ά δ α  — μάνα λευτεριάς.
Τ ’ άρρωστα μέλη νά φιλεΐ 
Νοιώθω βουνίσια όρμή τρελλή 
Μπαροότης καί παλληκαριάς.

Ά π ό  πελάη καρτερώ,
— Πετάει στά γαλανά νερά —
Ά π ’ τά βουνά μας καρτερώ,
Καθώς οί ρίζες τό νερό 
Νίκη... κι άπλώνει τά φτερά !

Φ Ρ ΙΞ Ο Σ  Τ Ζ ΙΟ Β Α Σ
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ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Γ. -  Τ Ο  Ν Η Σ Ι *

'Η  παληότερη συνοικία τών Γιαν- ι 
νίνων είναι πιθανότατα ή Λειβαδιώτη.

Τις μάκρυνες εκείνες εποχές θα ή
ταν βέβαια προάστειο τοΰ Κάστρου και 
πρέπει να ήταν συνοικισμένη άπό τόν 
14ο άκόμα αιώνα" είναι άλλως τε τόσο 
κοντά στό Κάστρο ώστε είναι πιθανώ- 
τερο, οί αρχικές της εγκαταστάσεις νά 
ήταν πιό πολύ αγροτικής μορφής. "Ο 
πως φαίνεται κι άπ’ τδνομά τ*ης, δλη 
αυτή ή έκταση θά ήταν αρχικά λειβάδια, 
πού άργότερα θάγιναν χωράφια και κή
ποι (μποστάνια, λαχανόκηποι) γιά νά 
εξυπηρετούν τό «άστυ» καί τούς ενοί
κους του, κι οί Αειβαδιωτινοί θά κατοι
κούσαν ή μέσα στό Κάστρο ή τόσο κον
τά του πού θάχαν τήν ευχέρεια νά μπαί
νουν αμέσως μέσα σ’ αυτό σέ περίπτωση 
επιδρομών.

Στό Χρονικό τοϋ Κομνηνοΰ και 
Πρόκλου (βλ. ^αί. Χρον. τής Ή π . Β '.  
σελ. 240 υποσ. 3), άναφέρεται οτι στήν 
παληά αυτή συνοικία γινότανε'κάθε χρό
νο λιτανεία «έξερχομένη τοΰ Φρουρίου»' 
και ξέρουμε οτι στόν καιρό τής όριστι- 
ν: Γ|; τής δεύτερης κατάκτησης τοΰ Κά- 
οιρου (1430), μιά άπ’ -τίς πολλές Έ κ-

* Σχετικά μέ τό τοπωνυμικό Σάντινίκ 
γιά τό όποιο μιλήσαμε στόν προηγού- 

ενο περίπατό μ*ς  προσθέτουμε έδώ 
τι υπάρχει ή'σλοβενική λέξη studenec 

ποΰ σημαίνει πηγή.

κλησίες καί Μονές ποΰ βρισκόταν εξω 
απ’ αυτό, ήταν καί ή Ά ι α  - Τριάδα, «μι
κρός ναός, γράφει ό Άραβαντινός (έ'νθ. 
άν. σελ. 243 σημ' 1), δπου καί νΰν κεΐ- 
ται ό Τεκές τοΰ Λειβαδιώτου, καλούμε
νος Τεκές Χατζή Βρε·\όζη».

'Υπάρχει άκόμα καί μιά άλλη ένδει
ξη, σχεδόν άπόδειξη τής παλαιότητας 
αυτής τής συνοικίας:

4 Τό 1430, άναφέρεται στήν ιστορία 
σάν ή χρονιά πού τό Γιαννιώτικο Κά 
στρο βρέθηκε στήν αναπόδραστη ανάγκη 
νά συνθηκολογήσει, δηλώνοντας υποταγή 
σηά Σουλτανικά στρατεύματα πού τό 
πολιορκούσαν, είχαν έν τφ μεταξύ κα
ταλάβει διάπυρος καί σιδήρου τή Σαλο
νίκη και κυριαρχούσαν πιά οριστικά στή 
Νότιο Βαλκανική. Ή  σκλαβιά δμως τοΰ 
Κάστρου πού είχε γνωρίσει τις δόξες 
ένός ξακουσμένου Δεσποτάτου, τοΰ Δε
σποτάτου τής «Ελλάδος», δπως τό χα
ρακτήρισαν οί Χρονογράφοι, άρχισε 
πραγματικά άπό τά τέλη τοΰ 14ου αι
ώνα. V

Έ κ ε ΐ  γύρω στά 1360 είχεν αρχίσει 
νά κυκλοφορεί στή Βαλκανική ένα νέο 
κατακτητικό "Εθνος, οί Όσμανλήδες, κι 

•είχε αυτό αναπτύξει τόση κατακτητική 
δυναμικότητα ώστε ό Θωμάς ΙΙρελούμ- 
πος, πού δέ μπορούσε τήν ϊδια εποχή 
νά τά βγάλει πέρα μέ τούς ’Αλβανούς 
τού Σπάτα, «προαγωγός γινόμενος, λεει 
ό ’Αραβαντινός, τοιούτων στιφών »
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στις ’Ηπειρωτικές χώρες, συμμά
χησε στά 1380 μέ τούς Τούρκους, άλλά 
καί μέ τόν αρνησίθρησκο ’Αλβανό Ίσα- 
ήμ, πού ειχε πρόσφατα μέ τή βοήθειά 
τους κυριαρχήσει στήν Πωγωνιανή και 
πού ό γυιός του Ηχησε τότε έκεΐ τό 
πρώτο ίσως τζάμι τής ’Ηπείρου, τό Ά τ-  
τίκ Τζαμισί, (Ι./Λαμπρίδης ΓΙωγων. σελ. 
29). "Υστερα άπό έφτα μόλις χρόνια, ό 
διάδοχος τοΰ Θωμά, Δεσπότης Τζάουλος, 
βρέθηκε στήν ανάγκη νά πάει νά προ
σκυνήσει το Σουλτάνο Βα^ιαζήτ στή 
Σαλονίκη. ’Απούσιασε τότε άΛο τό Κά
στρο τών Γιαννίνων γιά τό σκοπό αυτό, 
δεκατέσσερες μήνες· κι δταν γύρισε, τόν 
συνώδευε ο «Βρανόζης, ’Οθωμανός 
Στρατηγός», (Χρ. τής Ή π ., Α '.  σελ. 152 
καί επ.).

’Από τήν εποχή αύτή πιστεύουμε ε
μείς οτι τό Κάστρο τών Γιαννίνων έχα
σε τήν αυτοτέλειά του κι έ'γινε υποτελές 
στό Σουλτάνο' καί τήν ίδια έπίσης επο
χή πιστεύουμε δτι εγκαταστάθηκαν γιά 
πρώτη φορά στά Γιάννινα οί Τούρκοι.

11 . —

Ό  Έβρενόζ ΓΙασάς, ήταν έ'νας άπό 
τούς διασημότερους στρατηγούς πού 
πρωτοστατούσαν τήν εποχή έκείνη στήν 
κατάκτηση τών Δυτικών ’Επαρχιών τοΰ 
Βυζαντινού Κράτους. ’Ανήκε πιθανώτα- 
τα στή Βυζαντινή οικογένεια τών Βρα- 
νάδων, έ'νας κλάδος τής οποίας είχεν ε
ξισλαμιστεί, μέλη δέ τού κλάδου αυτού 
«σπουδαίας παρέσχον υπουργίας εις τό 
κατά τόν δέκατον τέταρτον αιώνα ίδρυ- 
θεν ’Οθωμανικόν κράτος, ών ύπργονοι 
ζώσι και σήμερον», γράφει στά Ή π . 
Χρονικά τού 1928, (Κορτήσιος Βρανάς 
ό Ήπειρώτης, σελ. 253), ό Ξ. Σιδερί- 
δης·; ,

'Ο  Χατζή Βρενόζ, ήρθε τότε στά j 
Γιάννινα, δχι, πιστεύουμε, σάν περιηγη- ι 
τής, άλλά σίγουρα σάν άποσταλμένος 
τοϋ Σουλτάνου καί γιά νά επισφραγίσει 
μέ μιά πράξη κατοχής τή Σουλτανική επι
κυριαρχία άπάνου στό Κάστρο, τού ό- 
ποίου δ μέχρι τότε κυρίαρχος ειχε τώρα 
γίνει υποτελή; του. Καί είναι, πιστεύου-

1 με, λογικό νά δεχτούμε δτι ύ Βρανόζ, 
I δέν ήρί>ε μόνος του στά Γιάννινα- ί>ά- 

χε μαζί του, εκτός άπό τήν άκολουίΚα 
του, καί στρατιωτική δύναμη, άν δέν 
κατέβηκε άπό τή Σαλονίκη μαζί μέ το 
στρατό του γιά νά συνεχίσει τίς κατα
κτήσεις του. ΙΙέρασαν, δπω; χαρακτη
ριστικά γράφει ό Άραβαντ.νός, μαζί μέ 
τόν Ίζάουλο «διά τού ’Αχελώου καί 
τής Άρτης», περιοχών πού κι αυτές σί
γουρα θά προσκύνησαν τόν ίδιο καιρό 
τό Σουλτάνο.

Είναι γνωστό δτι οί Τούρκοι ζηλωτές 
τής θρησκείας— και τέτοιος ήταν σίγουρα 
δ «Χατζή» Βρενόζ ,-̂ -το ζήλο τους αύτ̂ > 
συνείθιζαν νά τόν εκδηλώνουν χτίζοντας 
έ'ργα κοινής ώφελείας (τζαμιά, γεφύρια, 
βρύσες, τεκέδες κτλ.) καί ιδρύοντας &ρη- 
σκευτικοφιλανθρωπικούς οργανισμούς, 
Tit γνωστά βακούφια.

Ό  Στρατηγός λοιπόν Χατζή Βρενόζ 
έ'χτισε στά Γιάννινα έ'ναν Τεκέ.

Οί Τεκέδες είναι ένα είδος μοναστη
ριού-ξενώνα t φτωχοί ντερβίσηδες έκα
ναν τίς παληές εκείνες εποχές μακρό
χρονες θρησκευτικές, περιοδείες κ: οί τε
κέδες τούς παρείχαν δωρεάν ύπνο καί 
φαγητό. (Στά Γιάννινα σωζότανε ίσαμε 
τά προχτές κι άλλοι δυό Τεκέδες: ένας 
τού Μουχτάρ Πασά, στήν περιοχή τού 
"Αη-Τιώ ργη τοΰ Νεομαρτυρα, κι ό άλ
λος τού Ά λ ή  - Μπαμπά Πασά στήν ά
κρη τής Καλούτσιας, εκεί πού πέθανε, 
σκοτωμένος ή δηλητηριασμένος, ό ομώ
νυμος Πασάς κατά τήν πολιορκία τού 
Χουρσίτ).

Τό κτίριο τοΰ Τεκέ ό Χατζή Βρενόζ, 
7.0 j ίσως νά διατηρούσε ανάμνηση τής 
παληάς καταγωγής του καί τής θρησκεί
ας τών προγόνων του, τό έ'χτισε στήν 
περιοχή τοΰ Ναού'τής “ Αία - Τριάδας, 
δ όχοϊος συμπεραίνουμε θά ήταν ένας 
άπό τούς σημαντικώτερους τής περιοχής 
καί γι’ αυτόν πιθανά)τατα θάβγαινε κά
θε χρόνο ή λιτανεία άπό τό Κάστρο. 
Τόν προικοδότησε δέ, γιά νά μπορεί νά 
εκπληρώνει τό φιλανθρωπικό σκοπό του, 
μέ τά λειβάδια καί τά οικόπεδα τής Λει- 

j βαδίίότης· καί υποθέτουμε πλουσιοπάρο- 
ι χα, μιά πού ό ιδρυτής ήταν τόσο περίδο-
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ξος κι ή ίδρυσή του συνδυαζόταν μέ 
τήν πρώτη πράξη κατοχή; κι επικυριαρ
χίας τών ’Οθωμανών στήν περιοχή τοΰ 
1 ιαννιώτικου Κάστρου.

Κι δλα τά έΓξοδα τή; ίδρνσεως τοΰ 
Τεκέ ί)ά βάρυναν σίγουρα τόν τέως κυ
ρίαρχο τοΰ Κάστρου- σαν πρώτος να πού
με φόρος υποτέλειας στϋν καινούργιο 
’Αφέντη.

- Ό  Τεκές δμως προϋποθέτει καί tsr 
νους ποΰ νά επισκέπτου vtui το ν τυπο, αλ
λά καί ανάλογο προσωπικό- κι δλα αυτά 
σημαίνουν δτι στην περιοχή τοΰ Τεκέ 
υπάρχει' καί κάποιος συνοικισμός άλλά 
ταυτόχρονα καί κάποια στρατιωτική δύνα
μη. ’Αναγκαστικά λοιπόν βγαίνει άπ’ δλα 
αυτά τό συμπέρασμα δτι ή πρώτη έ/κα
τάσταση ’Οθωμανών στήν περιοχή τοΰ 
Κάστρου χρονολογείται από τά τε/.η τοΰ 
13ου αιώνα- κι δτι ή Λειβαδιώτη είναι ή 
κοιτίδα τών κατοπινών Γιαννίνων καί 
το πρώτο ΙΙροάστειο, τόσο τό Χριστιανι
κό δσο καί Τουρκικό τοΰ Κάστρου. *

12.—

“ Ολ’ αυτά είναι σύμφωνα καί μέ τ.ς 
παραδόσεις που σωζότανε στή μνήμη 
τών Τουρκογιαννιωτών, όπως γι’ αυτές 
εΐχα πληροφορηθεΐ άπό πολλούς κι άπό 
τό Σοφολ. ΜοΟφτή ’ίωαννίνων Φουάτ 
Μουσταφΰ.

Σύμφωνα μέ τις παραδόσεις αυτές,

τά Γιάννινα είχαν παρθεΐ ΐ υ > φορές ά
πό τούς Τούρκους. Τήν -ιδιώτη φορά 
ήρθαν κι έκαναν κατοχή έφτά άξιωμα- 
τυΰχοι, μου αργότερα τούς σκότωσαν 
οί Χριστιανοί τοΰ Κάστρου. Αυτοί ήταν 
θαμμένοι σέ πολύ γνωστό παληότερα ορ
θογώνιο καί περίγραπτο ομαδικό τάφο, 
γνωστό τότε μέ τό όνομα «Φτάμπλις». 
Κατά τήν ί'δια παράδοση, οί πρώτοι 
Τούρκοι Διοικητές τών Γιαννίνων, ήταν 
άπό τό σόι τοΰ Βρενόζ Πασά.

, Ή  άφιξη τών άξιωματούχων αυτών 
δέν μπορεί βέβαια ν’ άναφέρεται στό 
1480, πού τά Γιάννινα θά είχε πολιορ
κήσει ολόκληρος ό στρατός τοΰ Σινάν 
Ιΐασά* ύ δέ σκοτωμός τους μπορεί νά 
συνδυασθει μέ τήν πανιολεθρία πού έ- 
παθε ό Βαγιαζήτ στά 1402 άπό τους Τα- 
σαρομογγόλους τοΰ Τζεγγίς Χάν, τότε 
πού κινδύνεψε νά διαλυθεί οριστικά τό 
’Οθωμανικό κατακτητικό έ'θνυς: Τί φυ- 
σικώτερο νά δεχτούμε δτι οί Καστρινοί, 
πιστεύοντας δτι είχαν γλυτά>σει οριστικά 
άπό ιούς Τούρκους, θέλησαν σέ μιά όρ
μή άπελευθερωτικού ενθουσιασμού νά 

j εξαφανίσουν κάθε ίχνος πού τούς θύμιζε 
μιά ταπείνωση καί τήν ύποτέλειά τους.

Οί άλλοι τότε «Τοΰρκοι τού συνοικι
σμού τήν ϊδια εποχή, ή δταν ξαναγύρι- 
σαν τό 1430, έχτισαν, τιμώντας τή μνή
μη εκείνων πού είχαν πέσει πρώτοι γιά 
τά Γιάννινα, τόν ομαδικό εκείνο τ/φο 
στό μέρος δπου είχαν ταφεί οί πρώτοι

* Σημαντική σχετική — καί γιά μάς, 
άγνωστη, ώς τή στιγμή πληροφορία, μάς 
δίνει κι δ Έ β λ ιά  Τσελεπής (βλ. Χ.Σούλη, 
Τούρκος Περιηγητής στήν "Ηπειρο, Ήπ. 
Γ  ρ. τεϋχ. 7-8, σέλ. 247, ΰποσ.· 5) γιά τό 
Θέμα πού μάς απασχολεί. Ό  Έβλ ιά , άνα- 
φέρει τζαμιά κτίσ.ματα τοΰ Σουλτάνου 
Βκγιαζήτ, στά Γιάννινα, ΠαραμυΘιά, 
’Αργυρόκαστρο καί Κόνιτσα. "Α ν πρόκει
ται έδώ γιά τό Βαγιαζήτ τόν Α ', τόν έ- 
πικληθέντα Γιλντιρίμ (1347 -1403) —πράγ
μα ποΰ φαίνεται νά &έχεται ό κ. X. Σού 
λης (...«Κατά περίεργο τρόπο...»)— αύ 
τόν δηλ. ποΰ προσκύνησε ό Ίζάουλβς, 
τότε ένισχύεται πάρα πολύ ή άποψη δτι 
δχι πιά μονάχα τό Κάστρο τών Γιαννί

νων άλλά κι ή Ηπειρωτική περιοχή εί
χαν υποταχτεί στους Τούρκους πολύ 
πριν άπό τά 1430, κι δτι άπό τότε αυτοί 
είχαν έγκατασταθεΐ γιά πρώτη φορά 
στήν "Ηπειρο, χ'ιίζοντας άμέσως κ * ί τά 
τζαμιά τους. Ά π ό  τότε άλλως τε είχαν 
δημιουργήσει ντόπιους αρχηγούς, όπως 
π. χ. τόν έξισλαμισμένο Ίσαήμ, καί τί* 
ποτε δέ μάς έμποδίζει νά ύποθέσουμε 
δτι κι άλλοι τέτβιοι θά άκολούθησαν τό 
παράδειγμά του. Μ ’ Λυτή τή σειρά τών 
σκέψεων, δ£ν μπορεί ν' άποκλεισθεΐ κι ή 
έκδοχή δτι τά Τουρκοπάλουκα ( Γ ι α ν ν ί 
νων, Φαναρίου, ίσως κι άλλου) χρονολο
γούνται άπό τήν ίδια έκείνη έποχή.
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εκείνοι μάρτυρες του;. V;
I ιά τό μνημείο αύτ·> ειδικώτερα ό μα- 1 

καρίτης 1 . Β/.αχλείδης, υποστηρίζοντας
όμως αλ/.η έκδοχή, δημοσίευσε στά Ή π . 
Χρονικά τοΰ 1i>2y (σελ. 2όό καί έπ.) .ά
δική πραγματεία. Μά γιαυτό, άλλη φορά.

’Απόδειξη τής πρώτης εγκατάστασης 
τών Τούρκων στή Λειβαδιώτη, είναι καί 
το γεγονός ότι, στήν περιοχή της, έκαμαν 
τήν αρχική τους εγκατάσταση, τό γνωστό 
ΤουρκοπάΛουκο, συνοικισμό πιθανώτατα 
άμυ,τ.κά περιχαρακωμένο με περίβολο 
παλουκιών, όπως συνείθιζαν τήν' εποχή 
εκείνη, γιατί απαντούμε καί σ’ ά'λλό μέ
ρος τής ’Ηπείρου, στό Φανάρι, τό ίδια 
τοπωνύμιο. Έ κ ε ί  κοντά έχτισαν καί λα- 
!ιά. ι πού σωζότανε άκόμα ώς τά χτες, 
άπέναντι άπό τό Φαρμακέμπορε ίο τοΰ 
’Α . Καζαντζή.

‘Η  σημερινή περιοχή τοΰ Ά γ .  Νικο
λάου της ’Αγοράς είναι γνωστή στήν 
ίσ^οοία τοΰ τόπου ώς «Τουρκο'πάλουκο» 
και «Συνοικία Λουτρού».

Τό ίστορικώτερο, ΐσως καί τό παλη- 
ότερο Ιζαμι τών Γιαννίνων, τό Μπαϊρα- 
κλή Τζαμί, ύψωνε τό σβέλτο μι να ο έ του 
στήν ίδια περίπου περιοχή, έκεί ποΰ τώ
ρα είναι τά καινούργια μαγαζιά Μαρ- 
νέλη, Τσουκανέλη, Καππά κτλ., κι άπό 
τό Μιναρε αύτό έβγαινε -ζορισμένες μέ
ρες το κόκκινο μπανράκι τη; κατ.χκτη- 
σης. *

I I  περιοχή λοιπόν αύτή είναι φυσι
κό νά είχε μεγάλη ιστορική σημασία γιά 
τους Ιουρκογιαννιώ^ες, καί γι’, αύτό, 
και πολύ αργότερα άκομα στις άρχές τυυ 
17ου αιώνα, «ό πρόσφατός άνε γερθείς 
έν τ ο συνοικία λουτρού τού Ά γ .  Νικο-

/

* Ύ στερα άπό δσα άναψέρει ό Έβλιά  
(βλ. άν. σχετική υποσημείωση), νομίζουμε 
ότι oxt ο Βαγιαζήτ 6 u '. (X. ί,ούλη Τουρ
κικοί έπιγραφαί Ίωαννίνων, στά Ήπ. 
Χρον. Κ33, σελ. 95), άλλά Βαγιαζήτ ό 
I ιλντιρίμ έχτισε ίο  Μπ&ιρακλή Τζαμί· 
τό κόκκινο μπαϊράκι, Θύμιζε τήν Ιστορική 
γιά τούς Τούρκους πρώτη κατάκτηση τοΟ 
Κάστρου τών Γιαννίνων. Δίπλα στό Τζα
μί αύτό ήταν. λίγοι τάφοι· καί γ ι' αυτούς 
οί Τούρκο γΊαννιώτες έδειχναν τόν ϊδιο 
σεβασμό πού έδειχναν καί γιά τή «♦τά- 
μπλις«.

λάου Ναός, καΐηδαφίσθη κατά διαταγήν 
Ίωαννίτου τινός ’Οθωμανού» (Χρ. τ. 
’11 π. Β  . 22ίί). Τά οικόπεδα τοΰ Τουρ- 
κοπάλουκου, οί Τούρκοι, δτα·>' μετά τήν 
επανάσταση τού Διονύσιου έδιωξαν τούς 
Χριστιανούς άπό τό Κάστρο καί πήραν 
αυτοί ..τή θέση τους, τά πούλησαν 
στούς ξεσπιτωμένους ραγιάδες. Μ ’ δλα 
ταύτα, δέ μπόρεσαν οί φανατικοί Τουρ- 
κογιαννιώτες ν’ ανεχθούν στά ιερά γι’ 
αυτούς εκείνα μέρη Χριστιανικό Ναό-, 
και στην πρώτη ευκαιρία, σάν έπε
σε κάποια εξουσία στά χέρια τους, τόν 
κατεδάφισα ν.

1Η.—

1 ιά τόν Τεκέ Χατζή Βρενόζ έχω μα
ζέψει καί τούτες άκόμα τις πληροφορίες, 
χαρακτηριστικές τής ιστορικής του σπου- 
δαιότητας :

Ό  έκάστοτε διοικητής τού Τεκέ, αυ
τός μονάχα κατ’ εξαίρεση άπό τούς δι
ό: κ Ί τ έ ς (μουτεβεληόες) άλλοη’βακουφίονν, 
δέ λογοδοτούσε γιά τή διαχείρισή του 
στις ’Αρχές.

Οι Λειβαδιωτινοί πλήρωναν στόν 
Ιεκέ, ίσαμε εδώ καί λίγες^δεκαετηρίδες 
ακόμα, έδαφονομιο γιά τα οικόπεδα ά- 
πάνου στά ο.τοΐα ήτα1.· χτ σμένα τά σπί
τια τους.. Βρίσκεται στά χέρια μου επί- 

I σημο τουρκικό έγγραφο άγοραπωλησίας 
άκινήτου της Λειβαδιώτης, στήν Οποία 

ί  έλαβε μέρος ώς συμβαλλόμενος κι ό Σιέης 
j τοΰ Ιεκε, γιά τά δικαιώματα ποΰ είχε 

άπάνου στό έδαφος.
•Τό έδαφονομιο δμως πού πλήρωναν 

οί παραλίμνιοι, σιγά-σιγά μέ τον καιρό 
ελαττώθηκε. Τό ϊδιο έγινε καί σέ πολλά 
άλλα σπαηλίκια , δπου τά δικ< ι /ιματα τοΰ 
φεουδάρχη είχαν καταντήσει στό τέλος 
συμβολικά, σχεδόν έναςτύπος υποτέλειας: 
ένα καλά&ι σταφύλια, λίγα αυγά, κα
νένα κοτόπουλο καί τά παρόμια. Ετσι 
καί στον Γεκέ τοΰ Βρενόζ, τά τελευταία 
χρόνια τού 1!·ου αιώνα, τό έδαφονομιο. 
αύτό κατάντησε νά είναι ένα λαίνι, μιά 
ψάθα κι’ έξήνια παράδες τό χρόνο : 
Στις 2‘J  του Ραμαζανιοΰ, στόν Τεκέ αυ
τόν γινόταν ένα θρησκευτικό πα νηγύρι.
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Κατά τη δι ίρκεια τή; μέρας προσκυνού
σαν οί χανοΰμ- το βράδυ όμως, όλος ό 
χώρος που είναι μπροστά στον Τ-εκε, γε- 
μιζε άπό προσκυνητές πού καθένας τους 
είχε την ψ ίθα του κι,ενα μικρό φανα- 
ράκι. Γιά χρήση λοιπόν αυτών τών προ
σκυνητών πλήρωναν το έδα^ρονόμιο που 
άναφέραμε πιό πάνο'υ μιά φορά τό χρό
νο οί Λε-ΐβαδιωτινοί.

Στον ί διο Τεκέ μπόρεσαν τελικά κά
τι λείψανα τοΰ Μωάμεθ ποΰ είχαν φέ
ρει στα Γιάννινα, όπω; θυμάμαι, εκεί 
κοντά γύρω ατό Τουρκικό Σύνταγμα, α
φού τά περίφερα ν μέ λιτανεία σ’ όλα τά 
Γιάννινα. Καί στον Τεκέ τού Άβρανύς 
ασκούσαν τήν αύτοβασανιστική λατρεία 
τους, οί οπαδοί μιά; Μουσουλμανικής 
αίρεσης, ποΰ αφού συγκεντρωνόταν στο 
ειδικό δωμάτιο, άρχιζαν νά φωνάζουν . 
αδιάκοπα,“  χάμζα! χάμζα!,, ώ; που έ- 1 
βγαζαν αίμα άπό τό λαιμό τους. ( Είναι 
αξιοπερίεργο δη ή λέξη αύτή συμπίπτει 
νά είναι το προσωννμιο ενός άλλου Βρα- ■ 

, νά ή Βρανήλου,ανεψιού τού Γ . Καστρι- „ 
. ώτη, πού είχ; σ~ μι.ι^ή .μ.ικία έξισλωμισ- 

θεΐ καί πήοε τό ονομ^ Χ  ιμζα).
14.—

‘Η  παληότερη λοιπόν συνοικία τών 
Γιαννίνων νομίζουμε πώς πρέπει να ναι ' 
ή Λειβαδειώτη κι’ άπό κεϊ ξεκίνησαν ό
λες οί άλλες συνοικίες.

Μά καθώς συζητοΰμε κι’ άκοΰμε τά 
παληά αυτά καί λησμονημένα πράγματα, 
ό νησιώτης μας κουπάει ρυθμικά καί πα
ραπλέουμε δυσμικά τίς όχθες τής λίμνης 
περνώντας τώρα τό Κεραμαρειό, ακρι
βώς δίπλα άπό τόν Τεκέ, εκεί ποΰ, καί 
στά χρόνια [ίον άκόμα, κεραμάδες φκια- 
ναν κεραμύδια καί στάμνες·- καί προχω
ρώντας, φτάνουμε νστήν περιοχή τοΰ 
Μάτσκα: ’Έτσι λεγόταν τό λειβάδι πού 
απλωνόταν απ’ τόν προσφυγικό συνοι
κισμό ίσαμε πέρα στό Φόρο καί τή Λι- 
μνοποΰλα, κι’ άπ’ άπάνου, ϊσαμε τό Όρ-· 
φανοτροφεϊο.

ΙΙλοτίσια πρασινάδα, καλαμιές, ωραί
οι ορίζοντες :

Μπροστά μας είναι ή λίμνη- άπό τή 
. μιά 'μεριά αριστερά καί πάνου, φαίνίται 

ή πόλη, ποΰ πράσινη καί μέ νωχέλεια

απλώνεται στίς μαλακέ; κατηφόοιέ; τη; 
Γιαννιώτικης λοφοσειρ.ίς- άπό τήν άλλη 
δυσμικά, - ό άσυγκρ.^ος ορίζοντας τού 
ΙΙέραμα καί τή; Λαψίστας, όπου τό μά
τι, ανάμεσα .τέ συγκλίνουσες βουνοσει
ρές, γλυστραει ανεμπόδιστο ίσαμε τίς 
κορυφογραμμές τής Μερόπης καί τής 
Νεμέρτσκας, πού φαίνονται απόμακρες, 
όνείυατα θαρρείς σέ μιά γαλάζια συγχι- 
ση. Στό βιχθος βορεινά, τό Νησί μέ τό 

,θρύλο >αί τά Μοναστήρια του, και κον
τινά ό βράχος, πού άγριος κι’ άμίλητος 

[ κόβεται απότομος στά νερά καί λογχίζει 
! μέ τό μιναρέ τοΰ τζαμιού του τόν ού- 
I ρανο.

Κ ι ’ δταν τό μάτι κουραστεί στίς μα
κρινές απόψεις καί λυώνουν δλα μέσα 
μας άπό.τό βύθισμα τής ψυχής στους 
θαμπογάλαζους ορίζοντες, ξεκούρασμα 
καί γύρισμα στήν κοντινή κι’ άναπόψευ 
κτη πραγματικότητα, νά τό Μιτσικελι, 
πατέρας τοΰ Βορηά, μέ τίς βαθειές άπ’ 
τών καιρών τό πέρασμα ρυτίδες, ογκος 
σκληρός καί φαλακρός γεμάτος απ’ τά 
σημάδια τού ανθρώπινου τοΰ μόχθου καί 
ιδρώτα. Χωραφάκια σ’ύπί θανες πλάγιες, 
μονοπάτια πού μοιάζουνε σπαθιές σ’ η
ρωικό κορμί καί γραμμίτσες σέ γεωγρα
φικό χάρτη- σπιτάκια πού · κρέμο\τ α, 
θαρρείς άκόμα φοβισμένα, απάνου σέ 
γκρεμούς- μοναστήρια σά φωλίτσες μέσα 
σέ μιάν ατράνταχτη γαλήνη στό βάθος 
μιας ερημικής καί σκιερής χαράδρας ή 
στή γεμάτη τρόμους περίφοβη ησυχία κά
ποιου δάσους.

Καί τίς βαθειές παντού γροικάς γραμ
μές, ρυτίδες καί κοψιές πού χάραξαν 
θαρρείς άπάνω σΐό βουνό of πίκρες κι’ 
αγώνες μιας ζωής αιώνων.

Μά πιό κάτου, χωριουδάκια πού κα
τεβαίνουν νά δροσιστοΰν'καί νά καθρε
φτιστούν στή λίμνη καί μαλακώνουν καί 
γλυκαίνουν τή σκληράδα τοΰ πέτρινου I 
όγκου. Οί καλαμιές οί πράσινες, πού ώ- 
μορφαίνουν τά πόδια τού βουνού- τά χάϊ- 
δια τοΰ Θρασκιά πού κατσαρώνουν σ’ 
ηδονικές φρικίασες τά νερά. Καΐκια πού 
αρμενίζουν μ’ ανοιχτά πανιά.

Κ ι’ δλα αυτά καθάρια καί διάφανα, 
j κι όμως ταυτόχρονα σά βουτηγμένα
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θαρρείς, σά μουσκεμένα μές τήν ανά
λαφρη καί γαλανή ομίχλη τού θρύλου, 
τή; Παράδοση;.

Κ ι ’ ή παραπλανημένη νοσταλγική 
μας φαντασία, ταξειδεύει τώρα μαζί μέ 
τούς παληούς Λειβαδιωτινούς, πού βγαί- 
ναν γιά σεργιάνι πρός τό Μάτσκα καί χά
ζευαν κοιτάζοντας εδώ κι έκεΐ, πότε 
πρός την πόλη καί πότε πρός τά σκληρά 
βουνά- τή μιά στά βάθη τοΰ ορίζοντα, 
τήν άλλη στά πα'νιάπού αργοσάλευαν στό 
γαλανό καθρέφτη ν '

Φτάνουμε έτσι μαζί τους στό πράσι
νο χαλί τοΰ Μάτσκα.

Κοντά στά Μάρμαρα καί τά βότσαλα 
τοΰ γιαλού, στρώνουν κάτου τό χιράμι

που πήραν ξεκινώντας απο το σπίτι, και 
κ^θώς έχει ανοίξει ή όρεξη— άπι.θά)νουν 
και λι^νυν κιόλας τά ντουβαέλια τους, 
και τά μάτια μα; άγκα/.ιαζουν, γεμάτα 
υλικούς αύτή τή φορά πόθους, μπουρέ
κια, μπουγάτσες με φρέσκο βούτυρο καί 
γάλοτύρι, μπακ/.αές, μολυβάδ·.:; καί, καί...

Μά ή μΙί,εία τά>ρα πέρασε.
‘Ο Νησιώτης μα; κουπάει ρυθμικά 

καί προσπεράσαμε πια τό Μάτσκα, τρα- 
βά»ντ,ας γιά τή Φύρω.

Δ. Σ . Σ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α Σ

Σημ .— Στή σελ. 316, β' στιχ. 7, 14, 19 νά 
5io j9oj9oOv οι λέξεις ιτερίγραΊχο, θά καί 
Τασαρο — εις περίφρακτο, τά καί Γαταρον
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’Ά λ τ !  Σ ύ  διαβάτη- ποιό σιγά τά βήματα νά σύρεις, 
Κ ι’ έκεΐθε τώρα ποΰ πατεΐς, γονατιστρς νά γΰρεις! 
Τής Δόξας ε ίν ’ έδώ Ναός!-Γύρε, τί περιμένεις;
Τό έξακόσια δώδεκα τό ϋψωμα διαβαίνεις!

Κλαγγές τών δπλων κι ιαχές, άνΐιλαλοϋν άκόμα, 
λές μοΰ χαϊδεύουν στοργικά τίς πέτρες καί τό χώμα. 
Μ ’Έλλήνω ν αΐμα γράφτηκε καινούργια μιά ιστορία· 
στούς βράχους μου σάν χύθηκε, σεμνή κ ι’ άγνή θυσία.

Ά ντρειω μένα  σώματα στη γη μου έχουνε θάψει 
κ ι’ άθάνατην επιγραφή ή Πίνδος έχει γράψει. 
Στρέψε διαβάτη, διάβασε γλυκά  σάν άρμονία :

‘ Δ ΕΚΑΤΟ  Π Ε Μ Π Τ Ο  ΣΥΝΤΑΓΜΑ  - ΟΓΔΟΗ ΜΕΡΑΡΧ ΙΑ»

■ Γ Α Λ Α Τ Ε ΙΑ  Σ Α Ν Τ Ο Ρ ΙΝ Α ΙΟ Υ
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Η  Ά Ν Θ Ω
(Δ ΙΗ ΓΗ Μ Α )

Όρθί;, μέ τή ράχη στηριγμένη στήν 
ν.ό^η τή; πόρτα;, τυ χ:·\ι άντήλιο στα 
μάτια, κοίταγε ίσια fii-'ρα στό μάκρο; τού 
δρόμον. ΚΤν’ ώρα πού σκορπάνε ψιλή 
χρυσόσκονη τό φώ; οι αχτίνά;, καθώς 
τυλίγονται γύρω στόν λαμπερό του; αφέν
τη, τόν ήλιο, τόν άσημόφραχτον ιππότη 
τ’ ουρανού. ’Αγγίζοντας άφτό; τόν ορί
ζοντα στέλνει τους σερνούς, φωτερού; 
άναπαλμούς του στή γή.

Σκαμέ 'ό ; στό τραχύ άσβεστολίι'Η/ ό 
δρόμος, κυλάει χαμηλά στή ρεματιά, ανά
μεσα σέ τροφαντό πλήθος χρυσόκλωνων 
κουμαριών κι’ αγκαθερών βάτων.

’Αστράφτουν στο ρόδινο φώ; οί 
σκισμένε; πλάκε;, άστράφτουν οί κου- 
δούνες τών μουλάριών ποΰ σκαλώνουν · 

7άριά, μέ ρυθμό στον ανήφορο, άΛτράφ- 
τουν τά ίδρωμένα πρόσωπα ιών άνθρω- 
πων πού τ’ ακόλουθά ν καταπόδι, ίΐύρα 
βουβή παραλύει τί; ίνε; τών δντων.

Μέ, στεναγμό ή κοπέλλα κατεβάζει τό 
χέρι. Πέφτουν τά χρώματα σέ λίγο, φέβ- 
γουν, χάνονται οί αχτίνες κι’ ή ψιλή 
χρυσόσκονη, και μένει ή μέρα μοναχή, 
αστόλιστη, έτοιμη γιά ταξίδι. Μόνο οί 
ψηλές κορφές τών δέντρων κρατούνε λί
γο άπό τό φώ; πού πεθαίνει.

"Ομω ; ή ’Ανθώ δέν παύει νά βλέπει 
στό δρόμο. Κάτι σά νά προσμένει, κάτι 
λές θά φανεί κεϊ κάτω, μέσ’ τή χρυσο
κόκκινη σειρ’ά τών κουμαριών. '

"Ενα ; ίσκιο; ψηλός, μακρύς, κοντο- 
στάθηκε δίπλα στό κούφωμα, μάσσησε 
στά δόντια μιά καλησπέρα καί διάβηκε. 
Φορούσε τρίχινο χοντρό ρούχο. Γέλασε 
πίσω του ή ’Ανθώ. Γέλασε άχνά κι’ ε- 
σιαξε τί; καστανέ; τη; πλεξούδες. ” Οχζ· 
δέν εΐτανε μήτε άφτό; ό χωρι,άτης γιά 
κείνη. Ι'ιάλιζε σάν παλιό χάλκωμα τό 
μούτρο του. Καμμιάν άλλη άς γΰρεβε, 
ή ’Ανθώ είχε τά όνειρά της. ΕΤταν αταί
ριαστη άφτή μέ τί; ν.οπέλλε; τοΰ χωρΓοΰ

τί; άλλες. Σάνά ’χε γεννηθεί σέ ξένη γή, 
έξο), μακρυά ’πό τούτον τό στενό τυπο, 
μέ τί; μικρές έγνοιες κ-ui τούς ταπεινούς 
καημού;. 'Η  τύχη τής έγραφε νά γεννηθεί 

. μοναχοκορη, να μή σκάβει σάν ολες στό 
χωράφι, παρά μονάχα τά μανάρια νά βό
σκει και τί; γίδες στά σύρραχα γιά νά κά
νει τό κέφι της, αλωνίζοντας τά ώριμα 
σπαρτά, κυνηγώντας μέσα κεϊ φλογάτες 
παπαρούνες καί καμπανάκια. Έ τυ χε  ά
κόμα νά’χει βιός ό πατέρα; της, έχτισε ( 
τό σπίτι του στήν άκρη κάτω στ’ αλώνια' 1 
ένα πέτρινο δίπατο σπίτι, μέ ταράτσα καί 
κήπο πού θρασομανούσε τριγύρω, βίλλα 
λές τού καλού καιρού, "Ηξερε τά πιότε
ρα στό χωριό, τόνε βγάνανε πρόεδρο οί 
χωριανοί του, τά χωράφια του σόδειαζαν 
κάθε χρόνο. Μιά κι’ ό Θεός - έλεγε-δέν 
τού χάρισε γιό γι’ αντιστύλι τού σπιτιού, 
ήθελε τή θυγατέρα του στολίδι καί κα
μάρι όλουνών. Κ ι ’ ή μικρή ’Ανθώ έγινε 
στ’ αλήθεια δπως ό γεροπατέρας τό θέ
λησε. ’Έδεσε το κορμί λυγερό καί φιδίσιο 
κι ή μορφή της ξεχώριζε με τή φίνα α
γνήν ώμυρφιά της. Στο θαμπό σταρένιο 
δέρμα, έντονα χαράζονταν τ’ άλικο στό
μα, ή λεία μύτη, τά φωτεινά μεγάλα μα- 
τια κλείναν μιά νότα αδρήν ονείρου.

Σκολειό δέν πήγε ταχτικά, όμω; έναν 
καιρό, κάποιο; φοιτητή; χωριανό;, δια- 
ταμένο; σ’ άφτό άζό τόν πατέρα της, 
τή; έ'κανε μάθημα χωριστό στό σπίτι.

Περνούσε- τότε τά δεκαπέντε τη; κι 
ή νειότη ξεχυνόταν σ’ όλο της τό είναι 
δαιμονισμένη. 'Ο  καημένο; ό φοιτητή; 
γιά χάρη τηςξέ,χασεκι ’Αθήνα καί σπου
δές. "Ωσπου μαθέφτηκε ό καημό; του 

>καί τόν έστειλα)' άπ’ δπου ήρθε.
Πέρασαν δυό χρόνια. Τ ή ; ’Ανθώ;, 

πού ώ; τότε φαίνεται νά μην είχε καθα- 
ρήν ιδέα γιά τά μυστήρια πού γεννούσε 
γύρω τη; ό άξιό; της έαφτό;, ξύπνησε ή 
φύση της ορμητική. "Ομως ή όρμή της
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τούτη σπα- α .ήθηκε ά9>ώα σ’ όνειρα καί 
ρεμβασμούς. Γον καιρό πού άλλες δου- 
λεβιινε σκληρά·τή γη καίγεννοβολοΰσαν 
απανωτά, ίύ ια ζώα υπάκουα στούς πό
θου; τού αρσενικού, κι άλλες κοπανού
σανε ρούχα στό ρέμα ή δείχνονταν μέ 
περιφρόνηση, θύματα τού έλέφτερου έ
ρωτα, άφιή ςεσκόλιζέ τί; φυλλάδες πού 
τή; χάρισε φε/γοντας ό φοιτητής. Κ ι ει- 
χε στίβε; τά'ρομάντζα καί τά περιοδικά 
ποΰ φορτωνόταν άπό τή χώρα, σάν κα
τέβαινε κεί, μέ τόν πατέρα της. Καθότα
νε στού; ίσκιου; τή; απλόχωρη; άβλή; 
κι έπ/.αθε μορφές άντρίκιες, ιππότες πρι- 
γκηπικού; μ’ άγγελική μορφή, κάτι ξέ
χωρο άπ’ τί; πρόωρα· σκυί>ρωπέ; κι α
σήμαντε; γι αφτην οψει; τών νέων που 
τήν τριγύριζαν στό μικρό της χωριό, πού 
χτισμένο στήν άγονη άνατολική πλαγιά 
τού μεγάλου βαυνού, μάζεβε δλους τού; 
ήλιου; τού καλοκαιριού κι δλες τίς μπά
ρες τού χειμώνα.

Μανα δέ γνώρισε ή ’Ανθώ. Πέθανε 
κείνη πάνω στή γέννα κι έλεγαν πιός ά- 
φισε κλη >ονομιά τό ν έαφτό τη; όλόφτυ- 
στο στήν κόρη, νά τή θυμούνται. Μιά ο
νειροπαρμένη, μιά νεράιδα τοΰ Λέρα κό
σμου είταν ή- φεβγατη μάνα, άξια μονά
χα νά κεντάει μαντήλε; καί τραχηλιές. ’Έ 
τσι έλεγαν. Στό παραμικρό τά μάτια τη; 
γέαι'ανκι ή καρδιά τη; σπαραζε. "Ωσπου 
μια μέρα έσπασε καί παει. Καί ξέμειναν 
πίσω ίστορίε; νά λέν οί γυναικούλες γιά 
τήν αλαφροισκ.ωτη μάνα, πώς συντΰ- 
χαινε τάχα μέ τεΧωνια καί ξωτικά στις 
άκρε; τού Λάσου.

Μπορεί νά ειτ ν κι’ έτσι ή μάνα τή;. 
’Α,νθώ;. 'Ό μω ; ή κόρη είχανε κάτι πα
ραπάνω. Σαν τήν ψυχή είτων, π*>ύ γεν
νήθηκε νά παίζει μέ τά νούφαρα τή; λί- 
μνης, μ ’ άπό λάθος τή; μοίρας ξεπεσε 
σέ ςερότοπο καί τρομασμένη κλείστηκε 
στον έαφτό της, μην τή μολύνουν οί γύ
ρω αερηδες. ’Έπλαθε ωστόσο όνειρα μέ 
τις άχτίνε;, με τ’ άστρα. Αγάπησε το 
καθαρό νερό πού κυλάει στά γούπατα, 
τ αηδόνι πού τονίζει τρίλ/.ιες ·μέ τό κε- 
λάρυσμά του στις χαλικόπετρες, τό γε- 
ράν:. ,ιο j  ,υγιάζει τίς φτεροΰγε; του, ’ί- 
σκιος τρομαχτικός στά φτερωτά τής χαμο-

γής. Κ Γ  ακόμα τό φεγγάρι, ποΰ’ναι τ ’ 
άστρο τό θεϊκό τού νεραϊδόκοσμου.

Με··’ σ α; ήρεμε; θερινές νύχε;, μέ 
Λαχτάρα τοβ επε νά γλυστράκ, -ύκλος 
•φ«)Γ0; ά ιαλοΟ, στό μ»βι ουρανό. Ρίγος 
τή* τρβ/λ'ΐινε τά νέβρα δυνατό,σάν ιροσ- 
μ νη ηδονής. ’Αργά, ϊ 1) ι ο πλάσμα τήςνΰ- 
χΐ'ΐς, άνέβανεσιην ταράτσα. Κ  ε’ίταν 
•ό σπίτι χαμηλό, τυλιγμένο στις ψ j. έ; λέ- 
φκβ. τού.κήπου κι ή ταράτσα κνισμένη 
στόν πράσινο φράχτη τών φυλλω ιάτων.
Απο ψηλά to μοννιό φώς τήν π'.ημΰ- 

ριζε βυΐ'β > φέγγος κι ’ίσκιου; αργού;.
Ά  έβαινε ή κόρη σιγανά, τήν ώρα 

που η ί) cvo; νάρκωνε τά κουρασμένα μέ· 
λη τών σπιτικών κι’ έχει, φΰτρα γενιάς 
ξωτική;, δοομένη ολάκερη στ’ δ'νείρό της, 
άφινε γυμνό, ολόγυμνο ιό κορμί. ‘Απλή 
θυσία στήν Εκάτη ’Έπαιζε τό φώ:, άση- 
μιε; ανατριχίλες τ^έμανε στό ξανθι χνού
δι τών χυτών μηρών, δειλές σκιέ . ψ ίβα- 
νε τί; καμπύλες, σπάραζε στό ' σκι,-τημα 
τών ώμων ή χλωμή αναλαμπή, λ t ή ’Α ν 
θώ συνεπαρμένη, γητεμίνη άπ’ τό νΰχτιο 
θέαμα, άπόμενε γυρ]ιένΤ| καταγής, ώσπου 
κάτι θά τάραζε τό βύθισμα τής γαλήνιας 
φύση:, κάποιος θόιυβ<·ς περνούσε στά 
φύλλα. T ots π*τά ονταν τρομαγμένη, τΰ- 
>ιγε σιό ρ ΰχο τό κορμί κχί γύριζε γορ
γά στήν κά,αρά της. ’Ένιωθε σά νά’χε 
κιίνει κάτι κακό, - άτι άπαγορεβμένο ά.ί’ 
τούϊθεούς καί τού; άνθρώπρυς

"Ομως τήν άλλη νύχτα, σάν ξαναγΰρι- 
ζ* τ’ άστρο στό στερέωμα κι ό ΰτνος κοί 
μιζε τους ζωντανούς, ολόρθος ξύ ικ γ ε  ό 
πειρασμός ‘Η  φύση της γΰρεβε μέ πά
θος τή νύχτα, τόν έρωτα. Κι ή Ανθώ
αγαπούσε μέ τό δικό της τρόπο. . Στηρι
γμένη στήν πόρτα, τούτο τό δειλινό, πε- 
ρίμεν* μιαν άλλαγή. Ζ ρΤ στό σπίτι μέ τόν 
«ατέοα κοί μιά γριάν αδελφή τ ,υ, χή
ρα κι ε^ημη, πού τή συμμιίζεψ* κείνος να 
τοΰ φυλάει στίτι καί κόοη μαζί "Ομω;
1 εό σήαερα ε-1’ αγόρι, ε ας- νεαρός στήν 

I ή j  κία τη; σχ δον θα κατοικούσε τόν ά- 
δκ.·>'ν ξενώνα Εΐτ ινε ιΐ'τ'Όΐνιι ” ·> - νή. 
άπό ης Αθήνα, τα μέρη «αί στα γον;- 

j κα του, έ'εγε-ο πατέρας τη., χρώσταγαν
! π ΙΙρώτη φορά ρχόι νε ξένο;
| το κ «λοκαίρι σιό σ ιίχι κι ε’ΐιαν άφιό μιά
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χ<ιρούμ·γη παρένθεση στή μονότονη ζωή 
τους.

Στήν αρχή, σάν τον πρώχόβιδε να 
ξεπεζεβει, σκονισμένον καί κατάκοπον 
«π ’ τό μουλάια, τή; φάνηκΒ σά νά μήν 
ξίχώριζε καί πολύ άπό τόν αγωγιάτη πού 
τόν* συνόδεβε. Τ ι; κατοπινές δμως μέρες 
ά λαξε γνώμη. ’Έ γ ιν  ν φίλοι.Ειιαν Αλή
θεια ενα γερό, σγουρόμα^ιο αγόρι ό Μίλ- 
τος, μέ ρόδινο χρώμα κι όμορφα καστχνά 
ματια. "Ηξερε μέ γούστο νά ντύνεται κι 
ε εγε σωρό χαριτωμένα λόγια. Φαινώχοη 
ενθουσιασμένος μέ όλα τά καινούρ.α πρά
ματα πού-ανναντούσ* εΐώ, τούς απλούς 
ανθρώπου.;, τ’ αλώνια, τό έλατόδ,Λσοί. Καί 
γοητευμένος μέ τήν άνεπόντίχη ξ .δ*ρ- 
φη του. Σίγουρα φ ιν ταζόταν καμιάν 
αγριωπή, ηλιοψημένη, κακοτράχαλη χοο- 
ριάτισοα καί βρέθηκε όλάξαφνμ μ ιρος στα 
γλυκά μάτι ί  τή; ’ Ανθώς, πού τόν κοίτα
γαν μέ λατρεφιήν περιέργεια. Ποθούσε 
νά ιήν έσφιγγε στήν αγκαλιά του τήν κό 
ρην άφτήν τοΰ βι.υνοΰ, χήν ώρα πυύ 
ξέχρεχιν οί δυό τους ιίς ^άχ=ς καί 
χα γκρεμά. Όμως κ,ρα,ι όταν μέ δέο; μπρος 
στήν Μ«π>ια Λυγ/svf α κιΐαως στήν τυ
φλήν εκεινή; εμπιστοσύνη ,τ ύ τούδενε 
τά χέρια, h u av  ά τ’ τ ώ. κοινού,- Ανθρώ
πινου.: τύπους, συγκυ ίτημένος ναι τ - 
μηρός ώ; χά γραμμένα δίία τή; καλής- 
αγωγής.

Όληαερίς ό ή'.ιος ατάθιζε τά βράχια, 
ξέμαινε τά νερά οιΟ βάλτο, .ιρρωνε ιούς 
τοίχϊυς χοΰ χωριού κι >>1 άνθρωποί του 
διψασυένοι, πίνανε ρακί στά μ.κοομάγ <- 
ζα μπροστά, οτών πλι; νάνων τούς ί ικιους. 
Ό  Μϊλτος κι ’Ανθώ, σάν τ αγρίμια 
πού τρομάζουνε τή λάβρα τής πυρκαγιά; 
καί φφγ'ΐυν, κρύβονται βαθιά crto ρουμά
νι, τοέξαν άπό τα χαράματα στό δάοος 
τών ε αιιών ζητώντας να δροσίσουν τ 
άναμβν τ- υς νέα κορμιά στή μυρωμένη 
σκιά'χου. "Έπαιξαν αλόγιστα, όιμίσχηκαν 
τή βα ριά ν άνάσ ι τών ψ.[λόκορμων δέν* 
χρ ιιν, ε<αναν χάζι μέ τό Λαστιχένιο σάλτο 
m u Όκίουρυυ ατ\ς κορφές.

Σά γυ.ιοα' τό σπερνό, ξαπόσταιναν 
στή μεγάλη κ.ιιαρη τ ϋ σπιτιού. ‘Η νύχι 
τα τοόβ ινε χιιιρις ύ ιόα εση δροσιά;, 
ίό  χνώτο τή. νή , πνιγ*ρό, οχόμωνϊ τ·,.

άναπν:ή, ΐά ρούχα καί α·ε οτό κορμί. 
Αργά, χεμ-ιβλικα γυψώθηκε τό φεγγάρι 
ί « ' τήν κοίτη του. Κι. είχε άΛόψε ή φ <>- 
γα του ενα χρώμα μίλι, γλυκό χρώμα όλυ 
πειρασμό. — Θεέ μου., άνανοήθηκε ή ’Α ν 
θώ καί ρίγησε. ’Έυκνψε στό παράθυρο 
νά βλέπει. Σέ λίγο θα ηχούσαν μεσά
νυχτα.
—  ’’Αντε. ΰπνο χώρα! Φώναξε άπό μέσα 
ό γέρος καί χωρίστηκαν. fcl6i χούς ώμους 
χου εκείνη νά χάνονται ατό τετράγωνο 
σκοχάδι τής πόρτας καί σά λυ :η ένιωσ® 
μέοα'χης. Πόσο ή,χαν καλή ή συντρόψιά 
χου! Σήμερα χήν κοίχαγ* παράξενα πά
νω χεί σχό δάσος, χής έκανε δλες τί; μι- 
κρές -χάρες.

Τήν κράτησ* κα'ι σύρθηκαν ώ; τή γυμνή, 
την άχότ >μη κόχη τοϋ μεγάλου βράχοι1, 
π ίνω ά ιό τόν βροντερό καταρράχιη τοϋ 
νερού Κ ι ’ ακόυσαν τή β >υή τον, τήν από
κοσμη βουή τών βυθών τής γης ποΰ μέ
θαγε την άκοή. Σά νάκβυσε φωνές πνιγ
μένες τής φάνηκε, νά ’ρχο/χαι άπό χά κα
τακάθια τών νερών, φωνές κλαμένες. Κ ι 
ocav γύριζαν, γιά μιά στιγμή...

Τό παλιό ρολόγι χτυπούσε ήχερά 
τίς ώρες, σά νά θελε νά Μπάσει τήν πη- 
γαένη γαλήνη τής νύχτας.Κό*σμά μακρινό 
τό ερωτικό κάλεσμα τοϋ γρύλλου μόνο ά- 
κούγονταν. “ Ενιωσε τό Μίλτο νά πέφτει 
στό στρώαα.

Στό νλυσιερό μονοπάτι, τό σιρωμενο 
us τά β,-λόνια τών φύλλων, γιά μιά στιγ
μή τήν έσφιξε κοντά το», για μ w μόνη 
στιγμή Γιατί όίν έπεφτε;

Δέν τολμούσε, δέν ήί)ελε τή β·έψη τη;. 
‘ Η ζέστη τήν έπνιγε., Π >θούσε νά βούλια- 
ζε ολη σέ παγωιιένο νερό, νά * ΐτανε λέφ- 
τερη νά τρέΕει, νά τυλιχτεί σέ κρϋο, πα
γερό άνεμόβρ-ιχο.

Τό φώς έγεινε τώρα evcovu λεφκό, ι ! 
βάτραχοι σώπασαν άπι θάμασαα. Ψηλά 
ολοένα ταξιδεβε τ άστρο./'Απότομο, αα 
νά τήν κεντρί σε κάτ’ , άχνοπατώντας, γυ- 
μνόποδη, μέ ίο ‘νυχτικό, ανέβηκε στήν 
ταράτσα...

Ό  Μίλτος αδικα στο’φογύριζε στό 
στρώαα, γυρ.’βοντας τόν ξεχασάρη τόν ΰ- 

[ πνο· ‘Η ζέστη τόν κρατούσε στή φλογε- 
! ραιν αγκαλιά της, τού πύρων# τή ράχη,
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τού τριβέλιζα αδιάντροπη ιό μυαλό μέ μυ 
ς>ιες εικόνες. "() \·,,\\ χ „υ υριζε άθελα 
σιής Ανθώ; χα μάτια, τα χε 
ΐίαι,ρούσε να κοιμαχαι ξένοιαστα, 
πλανή^κάιιαρη καί πόιίος τόν παιδεβν, 
τοϋ τάοαζε τα νέβρα.

Σΐ]χωάηκε. Από τό παράθυρο ειδε 
τοπεΐο μοιρασμέν.;/ σέ χλωμούς ίσκιους 
σέ όγκους άκαθόριήτους, λ .υσαέν υς στό 
διαφανο, μαλακό φώς, σ ακιντιτη νύχττι 
γεμάτη λαγνεία. Ζητούσε επίμονα κάτι, 
ν ά βγει, νά ξ3φύγει άιτ“ τό δοΑειιό δίΛτυ, 
νά ξεδωσ. ι ό σκοτισμένος του νοΰ;..' Θ υ 
μήθηκε τήν ταράτσα. Έ κε ΐ ίίά’ταν ερη 
μιά, θά γαλήνεβε. Γύρισε, πήρ' ενα ρ ιϋ- 
χο κι ανέβηκε...

Από ψηλά τό φεγγάρι στύλΐι>σε τό 
μάτι, είδε καί γέλασε μέ τά καικόματα 
τής νύχτας. Τά βουνά γυρωθε φοβέριζαν, 
όγκοι πηχτής σκοτεινιάς, τ’ άστρα τενιώ- 
σαν τά τρεμάμενα βλέφαρά τους, περίερ
γα νά ίδοϋνε τό πάθος.

Κι όμ(υς άν μπορούσε θά γύριζε πί
σω, θά χανότανε σάν τρελλό:στόσκοτάδι. 
Ακουγε τά μενίγγια χου νά κροτούνε ρι- 

θι*ικά, τύμπανα πού χαλούσαν σέ μάΧη.. 
Μια μόνη φορά άκόμα νά δει, νάγεφτεΐ 
τό τέλειο ό'ραμα, μία μόνη. Καί νά φύ
γει, νά φύγει,..

&.κεινη ειχε ρουφηξει πολλές φεγγα· 
Οαχτινες καί κοίτο,νταν ανέμελα, άνιδεη, 
αφιμένη σέ νάρκη Κι εκείνος, άντ κρύ, 
με τά νύχια α,τηγμένα _σιή σ ίοκα τών 
χεριών του. Μιά μόνη στερνή φορ .. f 

Ομως το μισ ίγυμνο κόριιί σι>λ· ψε, 
στέναξε Κ άλεσε τόν έρωτα Κι ό νομός 
του βαρύς! Πώς να γύριζε π σω;
Ετσι κυβέρνησε τούτην τή βραδιά ή νύχτα.
 ̂ Οι υέρες πληθαιναν, μοζι τους κι ή 

αγάπη, kt ενα πρωί - μή·δέν έφτανε τό 
φ θ ινό π ω ρο ό  Μϊλτος έφυγε μέ χίλιες 
υποσκέσεις έφτυχίπς στά χείλια. 'Αρκεί 
νά μή υάθαινε κανένας, κανένας! “ Ετρε- 

είναι σκληροί οί χωριάτικοι νόμοι 
Εναν καιοο η Ανθώ ένιωθε έφτυ- 

Χ'ΟΜένη. Ρ.μοιάζε ή ιστορία τηο παρα
μύθι κι ο εροηας τρελλαίνετσι γιά παρα- 
μΐ'θένιες ιστορίες. Λάτρεβν πάντα τό φώς 
τού φεγγαριού, πιότερο άπό άλλοτε. Εΐ- 
ταν άφτό πού τής έστειλε τό μάγο παλλη-

) κάρι, τό Μίλτο τη;, ι έ χά n -tivo' αα; ιά 
καί χή χρί'σή λαλιά. ” Αλλ άφχο y .νόιαν 
μονάχα εναν καιρό.

στερα πώς πληθαίνουν, θιέ αου οί 
μέρες ! - μια νέα ζωή μηνούσε άπό τ βά- 

ί θη τοΰ είναι της, ενας τρίτος άνν/ρωπά- 
j κος ακάλεστος, ϊχνος ζωής αβέβαιο πρό- 
I £αλε σκληρά τά αιτήματα του, πριν άκό- 
I ι·α έρθει στις μέρας τό φώς. Τύρεβε σάν 

! λους μας την άμεση κοινωνική του άπο- 
I κατάσταση.

Ή  γυναίκα έγραψε έντρομη στόν άν- 
j οα. Κι εκείνος, νέος μ άξιαν ανατροφή, 

βιάστηκε ν ' απαντήσει. Δέν τό περίμενε 
φυσικά, ομως αφού έγινε, άφτός πού δέν 
έπαψε νά τή λατρέβει - έτσι έγραφε, νά 
τή λατρέβει - θά ρχότανε τό γρηγορότερο, 
θ φερνε κι έ'να δώρο πού δέν τό φαντα
ζόταν.

Γ ι  άφτήν, γιά τό παιδί; Τίς βέρες; 
“ Α, θά’ταν χρυσές, αίμάτινο χρυ*άφι, 
σάν τήν καρδιά του - χάρηκε ή ’Ανθώ. 
Μά^κι ή χαρά τούτη βάσταξε λίγο.

Ετσι έγινε. 1 νέα ήρθανε σκληρά. 
Ό  Μϊλτος έφυγε ξαφνικα γιά τήν Εβρώ- 

' πη, νά κάνει ανώτερε; σπουδές Κ, ούτε 
έγραψ"*. Μόνο η μανα του έφτασε άνε- 
πάντεχα στό χωριό. Γιά νά τήν πάρει 
κοντ ι της στην Αθήνα, νά μείνει, να ξα
νοίξει ό νονς της'—  Καί θα βλέπαν "τί 
μπορούσε νά γίνει, στήν πρωτέβουσα έ
χουμε: γιατρού;, έφκολιες!, ψ θύρ σε τής 
νέας έμπι στεφτικά.

Αέν κοιμόταν εκείνο τό βράδυ ή Ά ν 
θώ. Ειχε πάλι φεγγάρι μέ δυνατό, άσάλϊ- 
φτο φώς. "Ομως έκανε κρύο.

,0  ϊτατίρας έλεγε πώς έπρεπε νά πή
γαινε μέ τήν’ξένη κυρία, νά μείνει,— με
γάλη ή τιμή—  νά δει κι άλλον κόσμο πο
λιτισμένο, νά ξυπνήσει. Κι υστέρα ντρο 
πή ’ναι ν ’ άρνηθούνε σέ τέτοιους άνθρώ- 
ποις Φαντάσου, κίνησαν ιιέσ’ τό χει
μώνα, κι’ ήρθανε, στά βράχια τους 
μόνο καί μόνο γι’ άφτήν, νά βγάλουνε 
χην υποχρέωση για χη φιλοξενία τού γιου.

Τοΰ γιοϋ! ;Η  ψυχή τής ’Ανθώ; κρύ
ωνε, κουωνε πολύ. ’Έκλεισε τά αίτια.
Ενα καράβι μά|3ρο, μέ κρέπια σχά π<·- 

νιο, που κολπα>ναν τρομερι; στόν ψυχρόν 
άνειιο, της φάνύκε πώ; αρμένιζε στόν α

νοιχτό π ιντο. Καί κάποιος —  εΐταν άδι-
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<τρ Η>η ή δψη του και σκοτεινή. Καί τα 
σγουρ ι μαλλιά τα κινούσε βα φοβέρες 
ό αγέρας - κρατοΰοε δυο χρυσά, δυό πε
λώρια χρυσά δαχτυλίδια καί τα ’ρίχνε σια 
κΰιιατα Κι ixfivu τ, δέχτηκαν μέσα τους, 
βα#ια τους, βουΐζοντας δυνατά. Τό κεφι.- 
λι της γέμισε βουήτό. Κι εμοιαζε ό σάλα
γος τούτης μεστήν βουή ττ'ιν άλλη τοΰ νε
ρού, κ ·τιο σιήν κόχη τοΰ γυμνοΰ β ρ ’χου. 
Τότε τήν άκουγαν μαζί, κρατημένοι από

τό χέρι, σά φοβισιιένα παιδί", μέ τό πυό- 
ottitt το να πλ· ϊ στ’ άλλο οφ.γμέ··η, πκ 
νω απ’ τήν άβυσσο Και τώρα; ( )ΰ, τώ
ρα ήξερε ή Ανϋώ. Θ'. πήγαινε κεί, στοΰ 
βράχου τον καταρο χτη πού αντηχούσε 
τούς στεναγμού; τοΰ κοτω κ σμου.Άφτή, 
ή κι'οη τών δνέίραιν, πού ή γ ε ν  της 
κρατούσε άπό νεράϊδίς, δέν το< μαζε να 
παει ίσα έκεΐ. Νά σμίξει μέ χή βουή !

Ν ΙΚ Ο Σ  Γ Ρ Α ΙΚ Ο Σ

Μ Ο Υ Ο  ΤΑ Π Ε Υ Κ Α '  ΠΟΥ Β73ΝΓ0ΥΝ
ί

« ’Ακούω  τά πεΰκα πού βροντούν και τις οξιές πού τρίζουν». 
’Αντάρες σέρνουν rat, γλυατοαΟν, ανήσυχες, βαρείες,

' στή νύχτα τοίχχινόπωρου στις Πίνδος τ'ις πλαγιές· 
φοβέρες σ:ις έλεύτερες τις κορυφές γυρίζουν.

*

Μ ά  πάντα γάργαρες κυλοΰν κι’ ανέσπερες σπ.θίζουν 
— ποτάμια πού ξεχύνουνται σ ’ άμόλευτες στεριές — 
κρυστάλλινες κι άστείρευτες, τής Πίνδος οί πηγές· 
τής Κλεψτουριάς οί άντίλα?^οι άκόμα λές βουίζουν.

Μ εσάνυχτα .. . στίς λαγκαδιές, στίς Πίνδος τά κοτρώνια, 
ληστές καί λάγνοι Κένταυροι— τοΰ σκοτάδιοΰ ψονηάδες — 
μέσ’ τά ρουμάνια σέρνωνται- μά νά I οί τρανοί τσολ'.άδες

κι οί άμαζόνες τοΰ βουναΰ, μ ’ οργή, μέ καταφρόνια 
στούς άφρισμένους φάραγγες τής Πίνδος τούς γκρεμίζουν. 

‘ « ’Ακούω  τά πεΰκα πού βροντούν, καί τις οξιές πού τρίζουν».

Ηοέμβρης 1940 Δ. Σ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α Σ

Λ Ο Ρ Ε Ν Τ Σ Ο Σ  Μ Α Β Ι Λ Η Σ  Μ)

^Τίς - ° . iCTCJ? P Ti έγινε στό Δρίσκο κοντά στό 
Μοναστήρι της Αγιας Παρασκευής τής Τζιόρας, όπου σκο-
λυπτήΜ, °  Μ<?Ρ 1̂ ·  Φιλολογικό μνημόσυνό καί τά αποκα
λυπτήρια του τάφου στον όποιο τοποθετηθήκανε τώ κόκκα
σ α ν 'δλεο  ο*ΐτη, ; Στ0  ? ύτό " ° *  'o ^ a p a K o X o C e o tocv ολες οι αρχές των Γιαννίνων καί τής ΚέοκυοαΓ ιιί
ο ^ Λ Γ εΡΥάτης ·μ? ς κ· ΧΡ· Σούλυς. Δημοσιεύουμε τώ- ρα το Xoyo του, που ή Ηπειρος γιορτάζει τά Έλευση»™
νώλη ΦΊ ° υ μ ~ °·Ίη μν^  τών Αναγνωστών μας τ ή Ρμ £  
κε v V n ° f  Φλ τ°  ο ιο.εολ? ν ου εκείνου ποιητή πού θυσιαστή

ν τό ίΓνοήΤ  ί^ ί  Ρία τΙ ς· Απείρου. Γιά τό μνημόσυνο αύ- 
Xovlre ί'Αβ" 11 Κ· Ε ιΡΤ1νΠ Δ «ντρινοΰ στην Ίόνιο ’Ανθολογία ( Αθηναι Μάρτιος 1938, £τος 12ον σελ. 133.)

Πέρασαν είκοσι καί πλέον χρόνια 
άπο τήν έποχή, πού ένα έχθρικο βό-

εσΤελ;νε στ°  'Ηλύσιο περιβόλι έδώ 
σιό Δρίσκο τόν πατριδολάτρη «ποι
ητή και ήρωά άντάμα» τόν ίδεολόνο 
πατριώτη, τόν Λορέντσο Μαβίλη.

I Ιατριωτικό χρέος μας έφερε έδώ 
σήμερα ευλαβικούς προσκηνητές, σε
μνούς Θεωρούς μιάς πατριωτικής ποιι- 
πής, στόν τόπο πού σκοτώθηκε, τόν 
Νοέμβριο τοϋ 1912, πολεμώντας νιά 
την ’Ηπειρωτική ’Ελευθερία, ό σιωπή, 
λος μύστης τής Τέχνης καί τής Ιδ έα ς .

Η  Κέρκυρα, ή «’Αφροδίτη τών 
νησιών» όπως ό ϊδιος ό ποιητής τήΟ 
σελεΐίσ ένα άπό τά ^λυκόηχα  σονέ
τα του, είναι έκείνη, πού μας έκαμε 
αυτή τήν. τιμή νά στείλει στήν“ άδερ- 
φή της τήν Ηπειρο ένα άπό τά πο- 
λυτιμότερά της τά παιδιά, τόν Λο- 
ρεντσο Μαβίλη νά ποτίσει μέ τό αΤμα 
του τό Ηπειρωτικό χώμα του Δρί- 
σκου. Ή  Κέρκυρα, πού πάντα μας 
οτάθηκε στίς συμφορές μας καί στίς 
δυστυχίες μας συμπονετικός παρα
στάτης, άπό τοΰ Σουλίου τήν βιβλι
κήν έξοδο, τής ΓΙάργας τήν θλιβερή 
μετοικεσία καί του Λυκουσσίου τό 
σκληρόν έκπατρισμό. Ή  Κέρκυρα, πού 

φ παντα~ ύπήρξε τό ^καταφύγιο τών 
σκλαβωμένων Ήπειρωτών, οί όποιοι 
ευρισκαν τήν παρηγοριά τους στήν 
Παναγία τών Ξένων, τήν όποίαν έ

χτισε ή πατροπαράδοτη Κερκυραϊκή 
φιλοξενία, πού τόσο τήν ΰμνησεν ό

'Όμηρος.
Ά λ λ ά  καί σέ ποιά άλλη έλληνική 

χώρα, έκτός άπό τή μαγευτική Κέρ
κυρα, μπορούσε νά φυτρώσει τό λε
πτό καί αΐσθαντικό αύτό λουλούδι, ό 
Λορέντσος Μαβίλης, ό υπέροχος σμι
λευτής του στίχου καί ό μεγάλος ό- 
ραματιστής τής Πατρίδας; Γ ι ’ αύτό 
ή ’Ήπειρος σήμερα μέ βαθειά ευγνω
μοσύνη καί συγκίνηση εναποθέτει τά 
άγια κόκκαλάτου σ ’ αύτό τό άπέριτ- 
το καί λιτό μνημείο, πού θά είναι 
γιά τήν ’Ήπειρο σύμφωνα μέ τούς 
στίχους του:

Λαμπρός ναός τεχνίτη Κερκυραίου 
π°ό  θά είναι τό σύμβολο τής Κέρκυ
ρα ίκής πpoσηλώσtως καί λατρείας 
εις τά μεγάλα ίδανικά τής Τέχνης 
καί τής Πατρίδας, πού πάντα μέ ά- 
ξιοζήλευτη άγάπη έλάτρευσε καί λα 
τρεύει τό διαλεχτό αύτό Νησί. θ ά  εί
ναι τό αίώνιο σύμβολο τής Ηπειρω 
τικής ευγνωμοσύνης γιά τήν συμπό
νια καί τό ένδιαφέρον, πού έδειξεν ή 
Κέρκυρα στά κατατρεγμένα "κα ί 
σκλαβωμένα παιδιά τής Ηπείρου, σέ 
χρόνους πικρούς καί δίσεχτους, θα- 
ναι τό παντοτεινό σύμβολο τής έλ- 
ληνικής αυτοθυσίας τώ νεΰγενώ ν άν- 
δρών στό βωμό τών μεγάλων Ιδα 
νικών. Καί ή Ηπειρωτική αύτή ευ
γνωμοσύνη γεμίζει άπό χαρά γιατί 
βλέπομε νά παρακολουθούν τήν ευ
λαβική μας αύτή, θεωρία έδώ, στόν 
τόπο τοΰ θανάτου τοΰ ποιητή, έπί-
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σημοι άντιπρόσωποι της Κέρκυρας.
°  Δ)ί^αρχός ττ1ς κ · Κ όλλας. ή αδελ

φή τοΰ ποιητή, ή λογία κ. Ειρήνη 
Δενδρινοΰ καί τόσοι άλλοι ΚερκυραΤ- 
οι, φίλοι στενοί καί θαυμασταί τοΟ 
Μαβίλη.

Ό  Μαβίλης γεννήθηκε στά 1860 
στήν Ιθ ά κη , δπου ■ τότε ΰπηρετοΟσε 
ό πατέρας του δικαστής τής Ίονίου 
Πολιτείας, άπό Κερκυραίους. Ό  πάπ- 
πος του Λαυρέντιος 'Μαβίλης ήταν 
’Ισπανός ευπατρίδης καί είχεν ύπη- 
ρετήσει πολλά χρόνια στήν "Ισπανι- 
κή Πρεσβεία τής Κωνσταντινουπόλε
ως ώς επιτετραμμένος τής Ισπανίας.
I Ιερνώντας κάποτε άπό τήν Κέρκυρα 
γιά νά πάει στήν πατρίδα του, γνω
ρίστηκε, κατά τήν όλιγοήμερη έκεί 
διαμονή του μέ τήν κόρη του ευπα
τρίδη Κερκυραίου Πιέρρη, τήν όποια 
παντρεύτηκε κι έτσι έμεινε στήν Κέρ
κυρα. Μ ά δέν στάθηκε ευτυχής άπό 
τόν πρώτο του γάμο, γιατί γλήγορα 
έχασιι τή γυναίκα  του, κ ι ’ έτσι ,πήρε 
δεύτερη, άπό τήν επιφανή Κέρκυρα ί- 
κή οικογένεια τοΰ Δούσμανη τής, ό
ποιας παιδί είναι ό πατέρας τοΰ ποι
ητή, ό Παύλος Μαβίλης. Ό  ΠαΟλος 
Μαβίλης, θέλ,οντας νά γίνει δικαστι
κός, έπολιτογραφή9ΐ|χε στήν Ίόνιο  
Πολιτεία. Στόν  νόμο, στόν όποιον έ 
γινε ή πολιτογράφησή του, βρίσκεται 
πολιτογραμμένος και ό ’Ήπ^,ιρώτης 
Τοπάλης, γόνος το 3 όποιου ήταν ό 
Γαριβαλδινός άξιωματικός ’Αριστο
τέλης Τοπάλης, πού σκοτώθηκε έδώ 
στό Δρίσκο τήν ϊδια ήμέρα μέ τόν 
Μαβίλη κατά τήν ήρωϊκή έκείνη έπί- 
θεση τών Γαριβαλδινών γιά νά λευ- - 
τερώσουν τά Γιάννινα.

Ή  γενιά τοΰ Μαβίλη συγγένευε 
καί άπό τή μάνα του καί άπό τή για 
γιά του μέ τίς σπουδαιότερες Κερκυ- I 
ραϊκές οικογένειες, του Καποδίστρια, 
του Δούσμανη καί του θεοτόκη. Από 
τήνάρχοντική  αύτή διασταύρωση 
βγήκε ό Μαβίλης μέ'ψυχή άρχοντική 
κι εύγενική, μέ ψυχή .γεμάτη άπό 
ιδανικά υψηλά Ή  μάνα του είναι έ
κείνη πού του έδωσε τήν πρώτη ώ

θηση μέ τήν λεπτή της καί φροντι
σμένη άνατροφή, γιατί είχε ζήίει νά 
χρόνια τής νεότητάς της στό βάθος 
τής γραφικής κοιλάδας του Ρόπα, 
κοντά στήν ρωμαντική έκείνη άκ_>ο- 
γιαλιά, δπου ή Ναυσικά, ή βασιλο
πούλα τών Φαιάκων, είχε συναντή
σει τόν ναυαγό Ό δυσσέα. Έ κ ε ί ,  στό 
μάγο αυτό περιβάλλον, ή μητέρα του 
διδάχτηκε τήν άγάπη στήν φύση καί 
στήν απλή καί λιτή χωριάτικη ζωή 
και τήν φυσιολατρεία αύτή καί, τήν 
άπλότητα καί λιτότητα, ποδναι χ α 
ρακτηριστικά γνωρίσματα τής ζωής 
καί τής τέχνης τοΰ ποιητή τά έδίδα- 
ξε στόν Λορέντσο ιης.

Τή μεγαλύτερη δμως καί βαθύ
τερη επίδραση στή ζωή καί στό έργο 
τοΰ Μαβίλη καί στήν ψυχική του καί 
τή διανοητική του έξέλιξη εΐχεν άλ
λος έπιφανής Κερκυραΐος, ό Πολυ- 
λάς. Ο Πολυλάς είναι ό ψυχικός καί 
πνευματικός δάσκαλος τοΰ Μαβίλης 
«Ε ίμα ι μαθη τής τοΰ Πολυλά» είπε μέ 
ύπερηφάνεια στή Βουλή τό 1911. Καί 
γι αύτό, γιά νά καταλάβει κανένας 
καλά τό έργο τοΰ Μαβίλη καί τήν 
ψυχοσύνθεσή του, πρέπει νά μελε
τήσει βαθιά τόν ίδιόρρυθιτο καί δυ- 
σ<;ξεχνίαστο εκείνο σωκρατικό φιλό
σοφο τής Κέρκυρας, τόν Πολυλά, τόν 
ιδρυτή τής Κερκυραϊκής ή Νεοελλη
νικής Σχολής στήν λογοτεχνία μας.

Μ όνο έτσι μπορούμε νά κατάλά- 
βουμε τή ζωή καί Τό εργο τοΰ Μ αβί
λη, τά όποια είναι πολύ στενά ένω- 
μένα καί άλληλένδετα. Ά π ό  τό ένα 
βγαίνει τό άλλο. Ή  ζωή του είναι τό 
έργο του καί τό έργο του ή ζωή του. 
Σπάνια συμβάδισαν τόσο ταιριαστά 
σέ άνθρωπο σκέψη καί δράση, σώμα 
καί πνεύμα, θέληση καί ίδέα.

Τό σεβασμό καί τήν άφοσίωσή του 
στόν Πολυλά, τήν δείχνει σ ’ ένα *  
σφιχτοδεμένο σονέττο, άφιερώμένο 
στόν μεγάλο σοφό καί βαθύ μεταφρα
στή τοΰ 'Ομήρου στό όποιο τελειώ
νει μέ τούς στίχους:

... κι' έκύλα

Γ

Λο^ έντ 7 3ς Μοβίλης

- P p 0 llil κ ι' έ,ίσινε σάν φλόνα
·!Ρ°~ζ> μα- τούς καλούς βύλόγα.

ενά> γ  τ,0ν ,Πολυλ& πΠΡε κυρίως τήν 
μεγάλη αγάπη πρός τήν άληθινή λο
γοτεχνία, πρός τή δημοτική γλώσσα 
και προς ^ η ν  πατρίδα, κληρονομιά 
αγια του Σολωμοΰ.

μα^ητΛ^τ11- Γ υλ& ^  ΥνωΡ ιστεΐ άπό μαθητης του Γυμνασίου τό 1875, δταν
ό Ρωμανός, ό μεγάλος ιστορικός τής
μεσαιωνικής Ηπείρου, τόν είχε κάμει
μέλος της Αναγνω στικής Ετα ιρ ίας,
ην οποία είχε καταστήσει κέντρο

των φιλελευθέρων νέων. Ά λ λ ά  καί
της Γερμανίας ή επίδραση δέν ήταν
μικρότερη. Ε κ ε ί  σπουδάζοντας στά
Πανεπιστήμιά της καί μελετώντας τή
φιλολογία τής άπήντησε τήν αύστη
μη ίδεα του καθήκοντος καί τής ήθι-
κης. Η ποιητική του διάθεση πήρε
Φ^οσοφικηάπαισιοδοξία,πού δείγμα
τα της εχούμε σε πολλά σονέττα του 
Η σκέψη του παλεύει άνάμεσα άπό 

τη 1 ερμανική μυστικοπάθεια και τό 
Ελληνικό  φώς. Ή  έπίμονη μελέτη

S  τ Ζ Ο Γ * *  μα ςλοΥοτεχνίας, κα3ώς 
και των άριστουργημάτων τής πα
γκοσμίου λογοτεχνίας άπό τά πρωτό
τυπα, γιατί γνώριζε πολλές γλώσσες 
τόν έκαμαν να νοιώσει τούς ρυθμούς 
κα. τις τάσεις τής μεγάλης Τέχνης 
Ετσι, απο τετοιες έπιδράσεις, βγήκε 

ό βαθυστόχαστος τεχνίτης κ Λ  με-

% ' i f 6 «·->·
Δε θά σάς άι-αλύσω έδώ ,τό' έρνο 

του, γιατί δέν είναι έδώ ό τόπος· θά 
εξετάσω *δω τον πατριώτη Μαβίλη.

Η ψυχή του λαχταοάει νά μάθει 
τα μυστικά του άγν'ώστου. «Μ όνο ό 
πόθος αυτός θά μέ φάει» λέει σ ’έ'να 
σπχο του, κ ι’ είναι ό πόθος αύτός Λ- 
προσπαθεια πού δοκιμάζει ή σκέψη 
του σϋφου για τήν κατάκτηση τοΰ
επιστητού, είναι ή πάλη:
‘ Ίζ άλήθειας μέ τό ψέμμα 
του φωτός μέ τό σκοτάδι 
(δπως ό ίδιος λέγει).

Ά λ λ ά  περισσότερο άπό δλα  τόν
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τ ίν  πΡ0ς Τήν π0τ(,1δ°·

Μάννα μου Ελλ ά δα  τί δέν είσαι τώο«- 
α έδήΛ  ωτ“  ^ θί1, ψηλίι’ στε1>«νωαένη
Tfic Αΐ?'νεςί Τΐ 5έν εΓσαι **4 τά. δώρατης αθανατης Νίκης στολισμένη;
Λχ ποτε 3' άρθη πότε θ' άρθη ή ώοα

καί τίίν'έη'1 πάλΐ ** 6ψη σ0υ ή σβυσμένηκαι την ερημωμενη σου τή χώρα
Πα™7κ νώ <Ι)ωτί.στΐς- ώ ανδρειωμένη; Ποιτριδα μου σηκώσου : Ά ς  λάμψη πάλι 
στον αιθέρα ψηλά τό μέτωπό σου..?

Ετσι ξέσπασε τοΰ άγνοΰ του πα
τριωτισμού ή λάβρα σ 'ένα σονέττο 
του γραμμένο τό 1878.

Σ  ένα άλλο ποίημά του γεμάτο 
λαχτάρα κ ί ’άγάπη πρός τόν έλληνι- 
κον ηλιο καί τήν έλληνική θάλασσα 
και την έλληνική φύση, άρχίζει:

ι Πατρίδα σάν τόν ηλιο σου ήλιος άλλου

πως εις τό φώς σου λα χταροόν οΐ^θάλασ-
[σες κι' κάμποι.

Ά λ λ ά  ή άγάπη τής Πατρίδας δέν 
είναι γιά τόν Μαβίλη άφηρημένη ίδέα,
ε'να ι πραγματικότητα, είναι κάτι 
που το ζει.

Έλευ3εριά, γιά σένα ζώ, γιά σέ μόνο

κι· άν εις τόν κόσμο δέν σέ βρω* ά λλ “ ό
[θά σέ γυρεύω.

Γ ι ’ αύτόν ή σκλαβιά τών άδελφών
1 °^  ματώνει τήν καρδιά κ ι’ έτσι 
ό Μαβίλης σέ κάθε πόλεμο καί σέ
καθε έπανάστασηεΐναιπάνταπρώτος.

Η  επςχνάσταση τής Κρήτης στάΐ 896 
τον φέρνει έθελοντή στά βουνά της 
ήρωϊκής μεγαλονήσου πού άπελπη-' 
σμενη φώναζε κατά τόν ποιητή:
Έλατε νά χαρήτε. μές στής θείας 
αγκαλιάς μου τό σφίξιμο ένωμένα,
θ ά ν ^ Γ Υ·Ας0τής ^ ωής· δώΡ °  * V ‘o τρία: σανατο, Αθανασκϊ κι' 'Ελευθερία.

Ε κ ε ί τότε πολεμώντας πάνω στά 
βουνά τών Σφακιών έμτίνέεται τό 
ωραίο σονέτο «excelsior» δταν άνέβα * 
ν§ τό άτέλειωτο χαλικόστρωτο Κρητι 
κο φαράγγι μέ τούς συντρόφους του 
που τούς θέριευε ό πόθος τοΰ θανάτου 
με τ άγιασμένα δαφνοστέφανά του*.
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Το 1897 τον βρίσκει πάλι έτοιμο, 
τον τραβάει ή Ή  ιτειρος πού τά σκλα 
βωμένα της βουνά τόσες φδρές τόν 
ε ίχα ν συγκινήσει. Πληγώνεται στά: 
Πέντε Πηγάδια, μά τό αίμα τουέκεϊ- 
νο δέν έφερε άποτέλεσμα.

Της μάννας μας Πατρίδας τ’ άγιά στήθη 
τα ξεσκισε τής μπάρας τό δρεπάνι,

μοιρολογούσε ύστερα άπό τή θλιβε- 
ρ,'] άποτυχία τοΰ πολέμου έκείνου.

Από τότε^ζή στήν άγαπημένη του 
Κέρκυρα μ άχώριστη συντροφιά λι
γοστούς μά διαλεχτούς φίλους, άνα- 
χωρητής τής Τέχνης, περιμένοντας 
τήν εύκαιρία νά πολεμήσει γιά τήν 
πατρίδα.

Οί πολεμικοί παιάνες τοΰ 1912 γέ 
μισαν άγαλλία-ση τόν πατριδολάτρη 
ποιητή πού πίστευε σΓήν έκπλήρωση 
τής Μ εγάλης Ιδ έα ς  κ α ί  τήν έθνική 
αποκατάσταση κι ετσι κατατάσσεται 
ώς λοχαγός στό σώμα του Γαριβάλ- 
δη. Στις 28 Νοεμβρίου τοΰ 1912, υ
στέρα άπό μιά ήρώϊκή μάχη, 
έπεφτε εδώ στό Δρίσκο ό πολεμόχα- 
ρος τής πατρίδας βάρδος, μεθυσμένος 
άπό τήν άφθαστη χαρά πού δοκίμα
ζε ή ψυχή του σάν είδε κάτ&  τά 
θρυλικά Γ  ιάννινα μέ τή χιλιοτραγου- 
δισμένη λίμνη τους. «Περίμενα πολ
λές τιμές άπό τόν πόλεμοτοΰτο, άλ
λά δχι καί τήν τιμή νά σκοτωθώ 
γιά  τήν Ε λ λ ά δ α » , ήταν τά τελευ
ταία του λόγια καί ξεψύχησε. Ό

Παπά-Φώτης τοϋ σταύρωσή τά χέρια 
καί τοΰκλειυε τά μάαα καί οι σύν
τροφοι του τόν έϋαψα'’ έκεΐ κάτω 
άπό τά δένδρα τής ρρυσης γ.ά  νάρ- 
χονται  ̂ οί χωριατοποΰλες καί τά 
τσοπανόπουλα νά τόν σχωράνε, ό
πως άπαράλλαχτα πήγαιναν στόν 
•τάφο του κλέφτη Γεροδήμου τά κλε- 
ψτόπουλα και κρεμούσαν τ ’ άρματα 
κ έπλεναν τις λαβωματιές τους 
καί σχωρνοΰσαν τόν πεθαμένο κλέ
φτη.

Στό  λιτό κι απλό αύτό μνημείο, 
πού μοιάζει τήν άπλή ψυχή καί τή 
λιτή τέχνη τοΰ ποιητή, δέ νομίζω 
καλύτερο έπιτύμβιο άπό εκείνο πού 
έγραψε ό ίδιος ό ποιητής στόν " Α γ 
γλο Cl. H arr is  πού σκοτώθηκε στά 
Πέντε Πηγάδια τό 1897.

Χερουβικής χαράς χρυσός αθέρας 
Σ ’έψλόγισε πατώντας τής Ηπείρου 
Τό Χώμα...................................
· · · · · ................................................
Καί σέ λόγου σου τότε εκαμες τάμα 
Νά φτάσης όπου αύτός ξαμόνει 
Ποΰναι ποιητής καί μάρτυρας άντάμα. 
Του Απόλλωνα όχι ή χάρη, ή δόξα μόνη 

° υ πε 7ου θανάτου — κ ’ενα βόλι 
Σ  έστειλε ήρωα στό ήλύσιο περιβόλι.

Καί ό ποιητής καί μάρτυρας άντά
μα πού πήγε ήρωας στό ήλύσιο περι
βόλι, είναι ό Μαβίλης.

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  I. Σ Ο Υ Λ Η Σ

σ α τ υ ρ ι κ ή  γ ώ ν ι α

F IL IP PO  Ρ Α Ν Α Ν Τ Ι

Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο Σ  Π Ο Ι Η Τ Η Σ
Κάποιος ποιητής, κατάφερε ενα σπάνιο πράγμα: 
με τη σακκούλα στήν Πατρίδα του γυρίζει 
από λεφτά γεμάτη ξέχειλα, τι θαύμα!
Και τοΟ είπε ένας πού τή ζωή καλά γνωρίζει:
— N q φκειάσεις-πώς κατάφερες λεφτά στή γής; 
η κλέφτης είσαι, ή βέν είσαι ποιητής.

( Απ το Ιταλικό) . Μεταφρ. Δ. Σ α Λ Α Μ Α Γ Κ Α Σ

Μ Ε Σ Ο Ν Υ Χ Τ Ι  1 <-■)
Στόν αδελφό μου ΣπΟρο

Μ ες στό βουβό τό μεσονύχτι 
• που β ά σ ιζε  τή λαύρα τού ’Αλωνάρη, 

χωρίς αγεμι νά φυσήξει 
άνοιξε ή'πόρτα ώς άπ3 άνθρώπυυ ν ρι 
Γυρισα κ ι’ είδα: μπρός μου “  '
ο πεθαμένος έστεκε άδερφός μου:

Τ0^ ^ ω’ πί^ζ ήλθες; μήπως 
το δάκρυο γιά νά μ^Ο γυρέψεις
™ υ  τ ό τ ε  άπό τά μάαα μου δ ίν  ε!χ= στάξει- 
Στο  κόσμο αυτόν, καλέ μου πού κ ι 'ό  «λ. , \  < 
π «νο „ «  δίκαιους: O m ,  κά. *  d 6 c L \  ^  » * « " «  
με τους νεκρούς α! κάλλιο: παρά με ^  λ0κ . υς.

Σ τρ ιγ γόφωνο νυχτόημαρα δέν παύει 
των Αρπυιων σαν κα. τότε τό 'τραγοΟδ( 
να πλημμυράει τόν ουρανό μας· 
τον ουρανό γαλήνιο ή φοβερό ,τού ύψώθη 
ασυγκρΙΤο γ ικ  τούς αιώνες πλάσμα, 
το Αισχυλειο καί τό Σοφόκλειον άσμα.

Κατάρα ή ξόρκι άν έχεις έκεΐ μάθει 
στ^χω ρα τήν άμίλητή τών Ή σ ϊιω ν , 

μ? „  το ν?  τό πώ< νά διώξω πέρα 
σιων \περβόρειων τά χιόνια καί τούς πάγους 
τ« σκοτεινό κ ι’ άπάνθρωπο κοπάδι Υ ζ’
που κάνει τήν Ε λ λ ά δ α  πιό φριχτή άπ' τόν 'Ά δ η .

■Avvf\ „ r  r  °χτω βρη  πέθανε ό ποιητής 
αεοα τλ^1^ϊ|̂ ριωχ!'|£;·Δημοσιε0ουμεΛ .  
ντι» πηι'ι του «Μεσονύ-
λιο τοΟ Ί942αν ηΚε στ^ν Α9Πνώ τόν Ίού- 
νατο τοΰ ^ Λ Υ ° υς μηνες ^ετά τό θά-
j  ο«χ? ρ.ά, ί  ι & τ  f s s s a s f c f v

c Ρηνες και τ άεροπλάνα γέμιζαν μέ

ούραΐό* Τό ” "5  Τ0ν αΠ)Ρ<° άτ™ όυρανο. Το ποίημα τούτο, ποΰ ξεχειλίζει
άπο τον πονο του άνθρώπου γιά * W u -
φορα των συναθρώπων του καί πάλλε ™
άπο πατριωτισμό κι’ άπό μίσος νιά τόν
? τ“ ? τΊ τΠ· ^έν μπορούσε ώς τώρα νά δε^

τό φως της δημοσιότητας. 7ά «Η. Γ  ,  τό
δημοσιευουν σήμερα, νιά f i’A o-Riv A
μόσυνο τοΰ πεθ^μ?νόυΥ π0ίητή Ρ ^

«τά Ή . Γ.»



Γ''εσ ". ί’χτι

Σά ν άπ’ όργή θεού σταλμένο 
θανατικό, στογγυλοκάθισε έδώ χάμου, 
καί παίρνει σβάρνα ζωντανά κι’ άνϋρωκους 
κοκόρου φώναγμα, γαύγισμα σκύλου^ _ . 
πιά ο·ν άκους- και τά φαντάματώ να- έκλινα 
οί Αγαπημένοι σου, πού βόσκει ή 1 ιεϊνα:

Μ έ άτονα ιιάτια σέ κοιτούν καί πάνε
κι όψη άλλαγμ·νη τόσο, ό νους σου που άμψιβάλλία
άν τούς παρόμοιασ ·ς σωστά γιά μή ηταν άλλοι. ^
Κι ουδέ είναι πιά δασμός, cco  δγιος, νά κραταει* 
ή μάννα έδώ τό σπλάχνο της άρνιέιαι, _ _ ,
στούς δρόμοις βγαίνει καί σειοτή πάει και πουλιέται

Αίσχος, μά κ ι’ άπό τοΰτο πιό μεγάλο,
αυτών, πού μέ τις σάρκες μαθημένοι  ̂ ^
τών δμοιων τους νά θρέφουν ra i είναι, νά π λου ^ υν . 
νά μήν ιδρώνουν
ληστές, ληστώ ν σύντροφοι, ξεγυμνώνουν
πλούσιους, φτωχούς, άδιάφοροι καί μιξοκλαΐνε, 
πώς τά χ ’ αυτοί θά χαίρουνΐαι καί θά χορταίνουν, 
σά νοιώθουν οί άλλοι (πδγδυσαν) ν άργοπ^θαίνουν.

*

Μαυραγορίτες ώ! Ταρτούφοι! άνάθεμά σας! ^
Γιά  σας τή στήλη τώρ’ αύτή τής άτιμ:ας υψώνω 
παντοτεινό μνημόσυνο σας ναναι!^
“ Α! ποιός νά τολεγε λέπρα πώς είχε τόση 
ιι Ε λ λ ά δ α ! ’Α π ’ τούς όχτρούς πιό1 οχτροί που με

Ιτήν άναπνιά τους
μολέψανε ώς καί τ ’Ά γ ι α  τών Ά γ ιω ν  - τά παιδιά τους!

Μ ά aboXoq, πράος καί λευκός έσύ, άδελφέ μου, 
μηδ’ ώς δνειρο πιά νά μήν ξανάλθεις έδώ κοίτα! 
Δάκρυο 4 ντί·ζ στόν τάφο σου, πού δεν τόν ειδα, 
του νοΰ μου τό χρυσάφι πάρε καί τό μϋρο.
•Καί μιά καί σπλαχνικός ό θάνατος σέ πήρε,
στόν κάτω κόσμο εύτυχισμένος, μέ τούς’Ήσκιουςσΰρε.

Ά θήνα -Ίούλιος  1942 Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Σ Η Μ Η Ρ 1 Ω Τ Η Σ

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ρ Υ Ω Τ  Α Κ Η Σ
4

’Απάνω στο τραπέζι μου καρτερούν 
ανοιχτά τά «“ Απαντα» τοΰ Καρυωτάκη. 
’Έξω  ή ’Οκτωβριανή βροχή άτονεϊ καί 
μο/ας ακούεται (ογυπομονητικές σάν άγ
γελοι βροχές που γράφει ό Λαφόργκ 
ό ποιητικός καθοδηγητής τοΰ Καρυωτά- 
κή).Σκέφτουμαι τίς χλόες ποΰ θά βλαστή- 
σουν σά βγει ό παράξενος χινοπωρίνός 
ήλιος μέ τή γυναικεία καλωσΰνη του, 
σκέφτουμαι τά κλήματα των άμπελιών, 
τά χρώματα πού θά παιγνιδίζουν στή ( 
δόση καί στά γυαλιά τής γειτονιάς καί 
τή λεπτότατη έκείνη άθυμία πού έ'χουν 
οί δρόμοι, οί στροφές, τά σύρματα τού 
τηλεφώνου κι’άκόμα τά παρηγόρα βράδυα 
δταν πέφτουν γεμάτα τρυφερές φωνές καί 
παιδικούς ύπνους...

’Όχι, οί σελίδες τοΰ Καρυωτάκη εί
ναι εντελώς το αντίθετο. Έδώ  υπάρχει 
τρομερή ελλέιψη οξυγόνου, κανένα χάδι 
γιά τήν ευαισθησία μας, τίποτα πού νά 
μάς στερεάίνει τό βήμα, οχι γι’ αγώνες 
μά— τ’δλιγώτερο— γιά τήν ανοχή τών 
ημερών μας.ΓΙώς νά ζητήσουμε τά παρα
πάνω άπό έ'ναν άνθρωπο πού δέν κατά- 
φερε νά στεριώσει τό ν εαυτό του, νάτόν 
κάνει κινεται άνεταμέσαστούς ανθρώπους 
άπό έ'ναν οργανισμό εντελώς ανίκανο νά 
βρει κάποια χαρά; Καί τό τελευταίο εί
ναι τό σκοτεινό πεπρωμένο του, ή κα
ταδίκη του. Δέν είναι καθόλου περισ
σότερο δυστυχείς αύεοί πού φέρ j v v  μιά 
βαρίΐά προγονική αρρώστια. Τό παρα
μορφωμένο σώμα, δταν δέν πονεϊ, εύκο- 
λα ξεχνιέται, μά ή ψυχή; Πώς νά σέρ
νεις τή βαρυθυμία της, τίς πληγές της, 
μέσα σέ φώτα, σέ οράματα νησιών γα
λάζιων,σέ εαρινά δωμάτια πλημμυρισμένα 
άπό μουσικές κι’ αρώματα; κ ενας πο
νόδοντος είναι ικανός νά μάς δείξει τή 
βαρύθυμη κι αλγεινή άτμόσφαιρα τών 
πληγωμένων. Τό δράμα τού Καρυωτάνη 
δέν προέρχονταν άπό έξώτερικές α τίες' 
κάποιοι αδένες μέσα του τοΰ προξ-νοΰ- 
σαν τήν οδύνη καί τό μαρασμό:

Έ χ ω  κάτι σπασμένα φτερά
Δέν ξέρω καν γι;ατί μάς τό κα

λοκαίρι αύιό.
«Σ ά ν  δέσμ  άπο τρ ια ν τά φ υ λ λ α ... »

‘Ο γάλλος γραφολόγος Ζάν Κσρτερέ 
βλέποντας τή φωτογραφία τοΰΚαρυωτακη 
χωρίς νά τόν γνωρίζει, είπε: «Μά είμαι 
βέβαιος δτι ό άνθρωπος αυτός αύτοκτυ- 
νησε.»

‘Η  αυτοκτονία τού Καρυωτάκη επη
ρέασε μιά ολόκληρη γενιά κι’ έ:·.·χνε νά 
προσεχτεί ένα έ'ργο άγνωστο σχεδόν μέ
χρι τοΰ 1928. ’Έχει μιά μακρύνή συγ
γένεια (σάν περίπτωση)μέ τϋ Γκαϊτε, πού 
έδωσε συμπυκνωμένο τόν αισθηματικό 
κόσμο τής εποχής του, τίς εύδιάθετες 
ροπές μέ τό οξύ ρωμαντικό τους πάθος, 
στό ρομάντζο του «Βέρθερος».Τήν επο
χή πού κυκλοφόρησε ό Βέρθερος, ένα 
πνεΰμα άκρατοι· ρωμαντισμοΰ έφορμούσε 
στή Γερμανία. Κάθε τι τό άλογο μά η
ρωικό εορισκε θερμήν υποδοχή. ’Αρκε
τοί νέοι αύτοκτόνησαν μετά το διάβασμα 
τοΰ βιβλίου. Σκεφτεΐτε μέχρι ποιου ση
μείου έ'να έργο, δταν αντανακλά τό 
πνεΰμα τοΰ καιρού του επιβάλλεται. Τά 
«Ελεγεία  καί Σάτιρες» τοΰ Καρυωτάκη, 
ή αυτοκτονία του, εκφράζοντας εντελώς 
τό πνεΰμα μιάς εποχής ναυαγισμένης,επι
βλήθηκε φανερά καί οριστικά σέ τέτοιο 
σημείο, πού χρειάστηκε μιά δεκαετία πε
ρίπου γιά νά βγούμε άπό τήν ταραχή 
τϊίς αυτοκτονίας του καί από τη δηλητη
ριώδη ατμόσφαιρα, των «Νηπενθών». 
Χρειάστηκαν άρκετά χρόνια γιά νά κα
τορθώσει τ’αύτί μαςνά συλλάβει και ήχους 
άλλων ποιητών τής εποχής τοΰ Καρυωτά
κη, περισσότερο ευγενικούς, ελεγειακούς, 
μουσικούς, γαλήνιους, καί γι’ αύτό ϊσως 
πιό πολύτιμους. Κατώρθωσε νά συλλά- 
βει τόν κανονικό καί φυσιολογικό ρυθ
μό τους, τήν τάξη τους, (τήν α’ιώνια 
τάξη τοΰ σύμπαντος καί τών εποχών, 
τό ρυθμό τής.κυκλοφορίας τοΰ αϊματος 
καί τών σφυγμών μας); ‘Ο Καρυωτά-
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κης είναι τό άρρυθμο, τό προσωρινό, τό 
χαοτικό γεγονός πού μάς συνταράζει. Οί 
άλλοι— όταν στέκουν πλάι του— μάς δί
νουν τήν εντύπωση τής /διάρκειας (με
τρημένη μέ τή ζωή μα;), τοΰ όμαλοΰ. 
τοΰ περίτεχνου. Είναι ή ίδια ή ζωή μέ 
τά όριά της. Οί γαλήνιες ώρες, οί ερωτι
κές συγκινήσεις, ή φύση, οί αυθόρμη
τες χαρές μετά άπό μιά καλή πέψη, νά 
τί είναι οί στίχοι τοΰ Βάρναλη, τού Ού- 
ράνη, τοΰ ΙΙαπατζώνη, τοΰ ’Άγρα  τυΰ 
Παράσχου, τοΰ Στασιγόπουλου, τοΰ 11α- 
πανικολάου, άκόμα καί τών νέων, Έλύ- 
*η, Εμμανουήλ,Αντωνίου,Μπάρα, Καβ- 
βαδία, Ρίτβου, Ρίτας Μπούμη.

Κάθε ταραγμένη εποχή ζητά τόν 
ήρωα που ασφαλώς θά είναι καί τό θύ- 
μα. ‘Υψώθηκε μέ κραυγές διάτορες ό 
Καρυωτάκης άπό τους νέους στόνποιητικό 
θρόνο πού περίμενε τόν Πρίγκήπα ποιη 
τή. ‘Υψώνεται κάτι στήν έκτίμησή μας 
πού βάδιζε πριν άπό μάς τόν ϊδιο δρόμο, 
τόν δίχως χιλιομετρικά σημάδια, καί στέ
κει— έστω καί μισοδρομίς,— φωτεινό, 
σάν αστέρι τοΰ βορρά, στόχοςκαί λατρεία. 
Έμεΐς  οί πιό νέοι χρονολογικά, άπό τούς 
νέους τοΰ Καρυωτακη, έχουμε νά εξε
τάσουμε τό ποιητικό μόνο έργο, έ'ξω 
άπό τήν επιρροή ένός διαβήματος -πού 
δέ βρίκει θέση στήν εποχή μας καί περισ 
σότερο αύριο πού τά πόδια μας θά προ
χωρούν πιό χαρούμενα, πού τό στήθος 
μας πρέπει— Χαί θά γίνει— νά αναπνέει 
διαρκώς τό οξυγόνο άνοιχτών οριζόντων. 
Οί νέοι τοΐ Καρυωτάκη πίστεψαν ένα 
έ'ργο πού στάθηκε αδύνατο νά τό πλη
σιάσουν. Λάτρεψαν ενα διάβημα πού ή 
εφαρμογή του τούς γέμιζε μυστικό τρό
μο, γι’ .αύτό έμειν«ν .νά κοιτάζουν μέ 
δέος τόν άστερισμό καί μεταξύ τους μι
λώντας τοΰ έδωσαν, άπό προκατάληψη 
ενα εκτυφλωτικό φώς πού δέν εχει.

Γεννήθηκε στήν Τρίπολη τό 1896. Ό  
πατέρας του ήταν μηχανικός, ή μητέρα 
του άπό άρχ^ντική ο,ίκογένεια. Ή τ α ν  
παιδί άναθρεμμένο αυστηρά, σιωπηλό 
καί ντοπιάρικο, δηλ. ειχε 'τά στοιχεία έ
νός παιδιοΰ μή κανονικού, άφοΰ ή βάση 
μιάς παιδικής φύσεως είναι ή θορυβώ
δης σπατάλη φωνών καί κινήσεων. ‘Ο

σκυθρωπός χαρακτήρας τόν ακολούθησε 
σ’ όλάκαίρο τό βίο εου μέ έλαχ-στα α;ιυ- 
τομα φωτεινά διαλείμματα γλεντιοΰ καί 
φαρσας:
Τά χρόνια πού περάσανε μ ’ άφίσαν 
παράξενο παιδάκι γερασμένο

« Τ ο ΰ  ά δ ε λ φ ο ΰ  μ ο υ »

Σπούδαξε νομικά καί δ. (ορίστηκε νο- 
μ ρχιάκος ύππλ/.ηλης στή Ιαλονίκη, μετά 
σιή i -ύρα—  Α-θήνα— Ά ρ τα — Πάτρα καί 
χεΛΟ; στή α··ιρ<ί(ΐ Πρέβιζα, όπου αύτο- 
κτονησε: ac t 1928. Τοξίδεψξ σ ή Ρονμα 
νία, στήν Ιταλία, στό ΙΙαρισι. Ό  τοποζ 
πουθενά δέν τόν ευχαρισχούβε. Καθόταν 
σάν σέ άνκμμένα κάρβουνα, έτοιμος νά 
δραπετεύσει. Οί ρίζες του δέν μπορούσαν 
νά βρουν τροφή, ακριβώς γιατί δέν είχε 
σχεδόν ρίζες σιή ζωή, δέν ειχε εσοηεβιχό 
άντρ.σμό νά υπομένει, τα νεύρα του ήτων 
ξεχαρβαλωμένη:
Είμαστε κάτι άπίστευτες άντέννες.... 
Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις, 
χωρίς ελπίδα νά συγκεντρωθοδμε...

Ό  Καρυωτάκης δέν ειχε ακούσει κά- 
π ιιες [ίαΟκιές πηγές παρηγοριάς πού κε- 
λιιρχίζουν μέσα μας, κάποια νερά'φαρμα- 
κκυτικά πού στάζουν άπό τά πιό βαθειά 
σπήλιά τής ψυχής μας καί μάς δίνουν ε
να βλέμμα χαρούμενο, μάς συνδέουν μέ 
τό λάλημα τοϋ σ*ουργΐΐιθΰ, ιιέ τή σΐ(>>πή 
ένόε θάμνου, ι·έ τό πέσιμο άνοίΕιατικης 
βροχής στό λαιμό μας, ιιέ τά σύννεφα, 
τ<* λεύτερα σύννεφα, μέ τ ι παιδιά, με 
τούς ταπεινούς χωρ κούς, άκ«'μ < κι’ δταν 
ταξίδευε ς γιά ενα παραμεθόρ ο χωριό 
μέ βωδαμοξι:
Ρίξε τό δπλο καί σωριάσου πρηνής 
δταν άκούσης άνθρώπους.

«Υπο·θήκαι*

Στήν περίπ rcoor Καρυωτάκη— σέ ψυχι
κές ιστορίες-*—οί άνθρωποι δέν παίζουν 
πάντα τον πρώτο ρόλο.ιό περιβάλλον εί
ναι σημαντικός καί υπολογίσιμος παρά
γοντας, τί δμως μποριϊ να πράξη δταν 
χτυπήσει στό χαμόγελο, «τά παιδιάτικα 
μ ιτια μας, στ άνοιχτι μας φι>ρά πρός 
τήν ήλιόφοιτη χώρα τοΰ όνείρ <υ, πρός 
χονς παραμυθένιους κήπους τής χαράς; 
Τό μεγαλύτερο μέρος τής ευτυχίας μας 
είναι σχήν παλάμη μας ·άν ενα πουλάκι,
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θέλουμε χό θερμαίνουμε, θέλουμε χό 
σχ αγγαλίζουμε.

- C(J αποχαιρετιστήριο γράμμα πρός 
τούς δικούς του, γράφει: «...Πληρώνω 
Υ>α δβους, καθώς έγώ, δέν έβλεπαν κανέ
να ιδαν.κο στή ζωή τους, έμειναν πάντα 
έρμαια τών δισταγμών τους, κι’ έΟεώρη- 
οαν χήν ύπαρξι χ >υς παιχνίδι χω ίς ούσία. 
1ους βλέπω νά ερχωνχαι ολοένα περισσό 
χεροι μαζί μέ τού, αιώνες. Σ  αύτους α
πευθύνομαι. Άφ οΰ έδοκίμαοα δλες τίς 
χαρές!! είμαι έ'τοιμος τώρα γιά ενα ατι
μωτικό θάνατο...» ' ^

Από τά εκατό, περίπου, ποιήματα πού 
έγραψε ό Καρυωτάκης, μόνο xu J6, νο
μίζω πώς ατέκουν σάν δείγματα γνήσι
ου ποιητίκβϋ λόγου. Αύιά είναι: Α θ ή 
να, Μόνο, Υπνΐκ, ‘ Υστεροφημία, Φύ
γε ή καρδιά μου νοσταλγεί, Οί αγάπες, 
"Ενα  Ξερό δαφνόφυλλο, Παιδικό, Σον 
δέσμη άπό τριαντάφυλλα, Ώ δή σ' ενα 
παιδάκι, Αισιοδοξία* και τά σατιρικά; 
‘Ο Μιχαλιός, Μικρή άσυιιφωνία εί; λα 
μείζον, Αποστροφή, Σταδιοδρομία, ‘Υ- 
ποθήκαι. Γα παραπάνω ποιήματα εκτός 
πού φέρουν τά τυπικά γνωρίσματα -χή: 
ποιητικής ουσίας καί τοΰ ύφους τοΰ Κα
ρυωτάκη, φέρουν εκείνη τήν άόριβτη μέ
θη, την αρτυτητα ενός καλλιτεχνήματος 
που δεν tivai απλώς ζητημα γραμμών, 
δίαστασειον, εξωτερικής διακόσιιησης, αλ
λά ζηιηαα ψι χικου βάρους. Εδώ χιποχα 
το στβγνό, το αοαιιο, xccn πού εχίχσε τήν 
άΞία χου άπό χή δ,αρχή φθορά χοΰ Κα- 
ρυωτοκη. ‘ Η βαίίβιά ταραχή τής ύπ"ρξι- 
ώς του, ή νοσηρή κατάσταση, χό αδιέξο
δο, to πληγωμένο περπάτημα, οί όΕύτα- 
τες κραυγές, παίρνουν, σ»ά ποιήματα πού 
ανάφεοο, ένα ϊίσηχήριο πού τού: επιτρέ
πουν χή διαμονή στο χώρο χής διαρκούς 
αναγνώρισης. Νι«μ·ζω πώς ό Καρυωτά
κη: πρέπη να διοβ ζ*ται μόνο άπό άνθο 
λόγιες. Τά άλλα π ιήιιαιά τ«υ είναι ένας 
σωρός καχασχευασμένων λέξεων πού φέ
ρουν δλα τά εξωτερικά γνϋ>ρίσματα τών 
σιίχων τ·.υ, μά μοιάζουν μέ τούς Γάλ
λους 'ίσιους π >ύ άγόρ ιζαν τίτλους ευγε
νίας. Αυτό σι·μβαινει γιατί ό Καρυωτά
κη: Λέν κίχκ μεγάλη φλέβα. Κ ι ’ άν διαρ- ! 
κοΰσε ή ζωή του, αμφιβάλλω άν είχε νά |

προσθίσει κάτι στόν ψυχικό του πλούιο 
αφού ώδευε πρός τή» αποσύνθεση. Ένώ 
οί άλλοι δέχονται τή ζωή σο μέγιστο δώ
ρο, αδτός τη θεωρούσε ζυγό καί σιό τέ
λος τόν τίναξε Όταν ή ψυχή σου γεμίζει 
με μίσος γι ι τούς άνθρωπ >υς, μέ'ανεί
πωτη θλίψη και άηδα— βάρυυ; ά'υπολο
γιστών τόννιον, ίί ιΐά καταστρεψει: τά
γύρω σου, ή ή όρμή σου, τό δηλητήριο 
πού σώριασε η απόγνωση, θά βιραφεί 
στις φλέβες σου, vu πυρπολήσει χο πάν, 
να σέ γεμίσε μέ σχοχιη χαί διαθ^στι για 
έναν παντοτεΐνό ύπνο:
Φύγε, ή καρδιά μου νοσταλγεί τήν άπει-

[ρη γαλήνη!
Ταράζει καί ή άνάσα σου τά μαΟρα τΓ;ς

[Στυγός
νερά, πού μέ πηγαίνουν, δτ;ως είμαι ναυ-

[αγός,
έκει στο άπόλυτο Μηδέν, στήν Άπεραν-

τωσΟνη.
« Φ ύ γ ε  π κ α ρ δ ιά  μ ο υ  ν ο α ι ι ιΛ γ ί ΐ  . . »

Στόν Κ«ρυα>τάκη δεν υπάρχουν σ ίχυι 
θαυμασιοι σέ αποτυχημένα ποιήαοτα, ό 
πως σι μβαινει με άλλους. ” 11 τυ ποίημα 
Λά είναι δλο εξαίρετο, ή δέ ϋ ’ άξιζει *α- 
ίίόλου.

Σέ μερικά ποιήματά τι υ δχαν αφήνει 
το σαρκασμό, τήν άπαισιοδοξια, γίνεται 
τρυφερός ώς τό κλάμα'ΝοιώίΙείς μ.α θη
λύκια κυαισθησ σ vu ποτίζει τού: στίχους 
καί τόν ποιητή νά κατερχιτα στού: π̂ ιό- 
τΛνς κύκλο' ς τής ζωής μας, μέ τρέμου/ο 
καί ηδυπάιΊεια— ο αποστάτης γι« vu βρει 
τ. ύς βουλιαγμένους μυ«ΐχούς Παραδεί
σους τών χρωμάτων, τοΰ άρώμαιος, τής 
ξεγνοιασιάς, τής παιδικής καλωσύνης:
Γλυκά νό: κοιμηθούμε σάν παιδάκια 
γλυκά. Καί τά  κορίτσια τοΟ χωριοΰ μας 
άγριαπιδιές, θά στέκουνε τριγύρω 
καί, σκύβοντας, κρυφά θά μάς μιλούνε 
γιά τά χρυσά καλύβια, γιά τόν ήλιο 
τής κυριακής, γιά τί<̂  όλάσπρες γάστρες, 
γιά τά καλά τά χρόνια μας πού πάνε.
Τό χέρι μας κρατώντας ή κυροΰλα, 
κι δπως άργά θά κλείνουμε τά μάτια, 
θά μάς δηγιέται —ώχρή—σάν παραμύθι 
τήν πίκρα τής ζωής. Καί τό φεγγάρι 
θά κατεβη στά πόδια μας λαμπάδα 
τήν ώρα πού στερνά θά κοιμηθούμε 
στό πράσινο άκρογιάλι τής πατρίδας. 
Γλυκά θά κοιμήθοΰμε σάν παιδάκια 
πού δλη τή μέρα έκλάψαν κι’ άποστάσαν.

•"Υ π νος»
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‘Κγκαταλείπεται σέ μιάν αγιότητα— τό 
άγιο και τύ παιόικο έχουν τήν ίδια σύ
σταση— , καί όπως ό Φραγκίσκος ό δγΐ- 
ος τής Ασσιςης άν·ιφιιηϊΐ < Αδε^φ* μου 
άνεμε, άδ-ρψή uou βρ'·χη», .<) Καρΐωτά- 
κης σέ τόνο πού δε γίνεται άπλότερος και 
Vi «ντο τοσ > αγαπητό*:, τοσο τρυψί^ρος 
και αθώας, «τ.χι.υργι-ΐ:

Τώρα ή βρα5υά 
γλυκειά ποΰ ψτάνει 
θά μοΰ γλυκάνει 
καί τήν καρδιά...
Κλαίοντας 9α πώ:
«"Αστρα μου, άστράκια 
τ' άλλα παιδάκια 
θά τ’ αγαπώ.
"Α ς μέ χτυπούν 
πάντα κι' άκόμα. 
θάμαι τό χώμα 
ποΰ τό πατοΟν.
Ά σ τρ α , καθώς 
άστρο χαι κρίνο 
£τσι θά γίνω 
τώρα καλός»

« Ιία ιδ ικ ύ » -

Αλλοτε πάλι, μπαίνει κι/.τω Από τήν 
πρ στατέυτική σκέπη τής μνήιιης ενός 
παιδιόϋ. Πόσο ευθραυστω στηρίγματα 
βρίσκει τό κολασμένο βιίρο: του! Και νά 
σκεφτοΰι»* mb- δέν είναι κάτι το χειρο
πιαστά, ενα κεφ.«λά<ι, δυο ματάκια παι
χνιδιάρικα, Λίγα ψευδά λόγια, πού έγι
ναν πραγιιαχικός σκ .πός καί ατπμιγμα 
κάποιων έρημων πατσάδων, κοίποΐωΛ' 
ατιβλ*ιαμενων συγγενών, k iv * i μι« «νά- 
μνηση γλυκύτατη μέν, όλλά ή οϋσία της 
είν«ι τόσο φευγβλέα, σΰν ενα φθινοπω
ρινό δειλινό πού ή λιακάδα του μόλις 
πά°ι νά μάς ευχαριστήσει κι ανυψώνε
ται γρήγορα στΐ; ακιπές, σ«ν ή σταγόνα I- 
νός ά#ώμ<«τος χαύ τ«χαία μάς βρίσκϊΐ σιβ 
πέτο δταν βγάίνιι ο δίσκος τής έκκλησίβς:

* · · · ■ » · · ·
Κύτυχίζω σέ σένα 
τις έρχόμενες τύχες, 
τήν άγνοια τοΰ κόσμου 
τό χαμόγελο ποΰ είχες, 
ω άγγελε παραστάτη, 
ώ πάρήγορο φώς μου!

■ **Ρδή ο'Βνα ι * ι̂ Λ :{>

 ̂Μερικά του ποιήματα άναδίνουν φω- 
*ν®ς κάθαρές και συγκινητικές, δπως τώΦ

πολύ μικρών παιδιών όταν τί; νύχτες 
χάοχσνν άπό κάτι παράδοξες εύαισθη·’ 
σιιις.

'τους στίχους αύτού: ό Καρυωτάκης 
ξεχνά τήν πληγή του, ξεχνά τό Μπωνΐε- 
λοίρ, τόν i I ο», τό Λαιρόο>κ, πού τόσο 
ββ’θίιά τόν επηρέασαν και μέχα«ηλή φω
νή γράφει λόγια πού τόσο γλυκά νανου
ρίζουν τήν ψυχή μας τή θρεμμένη μέ 
συμβολισμό και νεορωμαντισμο :

Ολα επρεπε νά γίνουν. Μόνο ή νύχτα 
δέν επρεπε γλυκειά έτσι τώρα νάναι, 
νά παίζουνε τ ’ αστέρια έκεΐ σά μάτια 
καί σά νά μοΰ γελάνε.

Άλλοί;, αφήνει μιά κραυγή τόσο 
τρομαγμένη, τόσο φορτωμένη άλγος και 
φρίκη πού, κατά τή γνώμη μου, ξεπερνά 
σε ένταση όλες τις γνωστές εφιαλτικές 

■ ή τρυφερές κραυγές ποιημάτων. Ί ο  
Neverm ore (ποτέ πιά) τοΰ ίΐόε, δηλιό- 
νει μιά δυστυχία, χρονικά απομακρυσμέ
νη,-πού εξελίσσεται σέ αναπόληση καί 
ακριβώς .γι’ αυτό χαμηλωμένη σέ εντα*η. 
‘11 κραυγή τοϋ Κόλίριτζ στό ποίημα 
«Κούμπλα-Καν» «Φυλαχτητε!». εννοεί 
νά φυλαχτούν οί παρευρισκόμενοι άπό κα- 
ποια μαγεία πού ίσως είναι καί ποθητή 
σέ ψυχές χορτασμένες άπό τήν καθημε- 
ρινότητα. «Καλ’νύχτα Μπίλ, καλ’ νύχτα 
Λύύί, καλ’ νύχτα Μέη», τοΰ "Ελιοτ— 
πάει κι’ αυτό στίς κραυγές— είναι ενα 
μουσικό εύρημα μέ διαστάσεις χώρου 
(δίνει τή διάσίαση τοί βάθους τής νύχτας 
δπως άποχαιρίτοΰνται κάποιοι), ^τά 
νεοελληνικά γράμματα δέ γνωρίζω άλλη 
κραυγή πού νά πλησιάζει σέ οξύτητα τή 
λέξη τοΰ Καρυωτάκη : Δ \ι α τ υ χ ί α !

Είναι μέ αφάνταστη υποβλητικότητα 
τοποθετημένη στό τέλος ένός ιίενταστί- 
χου καί όχι μονάχα είναι αναντικατά
στατη, άλλά σηκώνει όλο τύ ποίημα σ’ 
έναν εξαιρετικά δραματικό τόνο:
"Ανοιξα τίς άραχνιασμένες κάμαρες.

[Καμμία
;έλπίς. Ά π " τό πώράθυρο, τοΰ τελευταίου 

I , ‘{διαβάτη
'■εΤδΰΕ τή σκιά. Κ'έφώναξα στριγγά στήν 

J [ήσυχία
ί «Δυστυχία!»

Ή  φριχτή λέξι μέ φωτιά στόν ούρανό 
Τ [έγράφη·

Δέντρα τή δαχτυλοδειχτοΰν, αστέρια τήν 

Επιγραφή τήν έχουνε τά σ π ίτιά Τ ι’ εΐ'ναι* 

άκόμη θά τήν άκουσάν οΐ σκύλο, ' κ ^ ά ΐ  

Οί άνθρωποι δέν άκοΰνε; 1λϋΧτο°νε .

Ή  λέξη αυτή χαρακτηρίζει ’όλάκαιρο 
τον άνθρωπο και τό έργο.

_ Τά σατιρικά του εί ναι ή άλλη ό'ψη 
τ°υ  νομίσματος: .έ'νας μορφασμός πού 
φανερώνει πικρία, έ'νας κλαυσίγελως μα- 
χητικος^που διαρκώς βουίζει στήν άκοή 
μας· εδω η ορμή τής απόγνωσης στρέφε
ται και προς^τά έξω. "Οταν κανένας 
φτάνει στην έσχατη κατάσταση αδυνα
μίας και λύσσας, ή βρίζει ή ειρωνεύεται 
Ο Καρυωτακης σαρκάζει.

"Α ν  κάποιος ύέ γνωρίζει τό δράμα 
τον, το ναυαγιο του\ παρεξηγεί ασφαλώς 
την πηγη και τη σύσταση τών σατιρικών 
του. Θα τον νομίσει γιά κανέναν αυθά
δη που ακονίζει, γιά διασκέδαση, τήν κα- 
Καρευουσα, σέ βάρος τοϋ Κάλβου:
Κράτει λοιπόν, ώ γέροντα 
τήν έπιτύμβιον πλάκα, 
τό πεπ^λαιωμένον σου 
τραγούδι κράτει. Φύγε,
- Παραίτησόν μας.

,  « Ε Ι ς  * Α νδ ρ έα ν  Κ ά λ β ο ν »

U  ποιητής Λού δέν τραγούδησε έλε- 
γε*ακα τη γυναίκα, τήν τσαλακώνει μ ’ 
ε να σατιρικό σέ σημείο ανεπανόρθωτο. 
Μονο αν λησμονηθεί τύ ποίηιια, σοΰ 
φαίνεται πως οί γυναίκες θά γίνουν τά 
αςιεραστα πλάσματα πού— γλυκά ταρα
γμένοι— θά τίς άφήσουν οί άντρες πάλι 
να κινούν τα νήματα τής ζωή;. Είναι 
γραμμένο με μιά μπριόζική εξυπνάδα 
που στάζει χολήν κιι} όξος:
f-κει απειράριθμες παίρνετε πόζες.

Σα νιη  σελήνη πρίν ρομαντικές,
Λι-ριο Γ1αναγίίς, όσο προχτές, 
ακουονταςτή V a ie u c .a  , σκαμπρόζες.
Έ ν α  διάστημα παίζετε τό τέρας 
με τα τίσοερα πόδια κολλητα. 
τρέχετε καί διαβάζετε μετά^ 
τον όδηγό σώς «διά τάς μητέρας*
Ω. νά μπορούσε έτσι κανείς να θάλη 

μέγα ροδο κάποιας.ώρας χρυσής 
ή ,να βυθο μετρούσατε καί σείς

μια φουρκέτα τάδειο σας κεφάλι ! 
Ατίθασσα μέλη, διαφανή ροΟχα. 

γλοιώδη στόματα υποκριτικά,

ανυποψίαστα, μηδενικά 
πΛάσματα καί γιαυτό προνομιούχα...

, 3 , * tVOtpl, *
ί nr , “ ΡΓΙ(ότεθθ σατιρικό του είναι « ‘Ο 

Μιχαλιος». Ιίόσους τέτοιους σαν τό Μι- 
χαΛίο, ευαίσθητους φουκαρ/ίδε -, κωμι
κούς καί ταπεινού;, δέ συναντούμε ατό, 
δρόμο μας! Μήπως ωριομένες στιγμές, 
ιδίως όταν βρισκόμαστε σέ πεοιβ ίΛλον 
αταίριαστο μέ μας, δέν είμαστε κι’ έμεϊ- 
μια παραλλαγή τού Μιχαλιοΰ; "Λ :  ποσο’ 
με σνγκινεί^ό τύπος τους, αντα τά χαμέ
να παιδιά τής Ιΐαναγίας, οί α /uiJυ’ύ,’.η- 

^αθελα να τούς χαρίσω ένα βα
σίλειο γαλήνης, απομονωμένο, μακριά 
απο τούς τύραννους τής καΟηαερίνή · 
ςωης: ν

'Τό  Μιχαλιό τόν πήρανε στρατιώ.η. 
καμαρωτό: ξεκίνησι. κι' ώ. αΐα 
με τό Μκρή καί μ ί τόν Παναγιώτη. 
Δενμπ ομαε νά μάθη κάν το «έπ’ ώιιου». 
Ολο εμουρμούριζε: «Κύρ-Δεκανέα 

ασε με να γυρισο, στό χα;ριό μου»....
Κι ο Μιχα.αος επεθανε στρατιώτης.
Γον ξεπροβόδισαν κάτι φαντάροι 
μαζι τους ό Μαρής κι’ ο Παναγιώτης. 
Απάνω του σχεπάστηκεν ο λάκκοι: 

μα του άφισαν άπέξω τό ποδάΜ .
•Ηταν M yo  μακρύς ό φουκαράκυς.

«cO Μ ι/η  ίος* '

_ 9  Κ.φ«φΐΓ|- μάς δινιι to  α'σ.ΐηυα
της πληρότητα:, χ.άι ΛΟύ ό Καρυωτά ης 
σε πο/.ύ λιγα, σ’ ελάχιστα ποιήματα τ , 
κατορΛίονει. Ο Καβάψης πρι σφέρει —  
σε πλάγιο τρό/ιο— μέ τύπου: γενικού:, 
κατ .στάσεις πού όλοι τι; ζούν κι eivai 
τόσο δικές του, π.χ. «Ό  γέρος». Ιτέκει 
σχκίον παντα αυστηρά ά ν τ ι κ ι ι w ε- 
■νι κ 6 ς καί στά προσωπικώτερα αίσθη- 
ματα. Ο Καρυωτάκης χράυγάζιι, #α νά 
«έλει νά δείξϊΐ στά χλή,Ίη μ,άς πλατείας 
την πληγή του. ΙΙρέπει νά είναι κ«νένας 
υψηλο.ς ποιητής γιά νά δίνϊι στίς κραυ
γές, στό προσωπικό αϊσΑημα δταν τό 
εκφράζει ύ π . κ ε ι μ ε ν ι χ ά (καί τό 
υπβκιιμενικό είναι τό π«λυτιμώτ«^ο βτήν 
ποίηση), τΐν λυρικό παλμό, τό πρωτό
τυπο χ*ώμ«, εκείνο καν δέν ξαν.κ^ΰ- 
στηκϊ, εκεΐνβ που διβρκώς σ«γκινεΐ. '( )

_ Καριιωτάκης γιά τό σημερινό αναγνώ
στη ποιημάτων, τά ϊδωσκ σέ πάρα πολύ 
περιορισκένο βαθμό. Γιαυτό « '() ΜιχΠ- 
Λιος» παρ δλη τή θεματογραφία, μάς
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αγγίζει βαίίειά στο αισθητικό σηΐίεϊ»·’, 
άλλά καί στό ηθικό. Ή  διπλή συγκίνηση, 
έδώ δέν μ ’ ένδιιιφέζ)?1 ή ποιητική καθα
ρότητα, μάς γεννά τήν αΐσθησι του 
Θαυμασίου*

Ή  οξύτητα τοΰ πόνου τον πού ήταν 
νομίζω, ψυχ.’τπ'ί'ΰίι« (τό περισσότερο μέ
ρος της ώφείλετο σέ ένδοχριν>ΐς άδενες), 
βεβαρυμένη (τό λιγώτερο) άπό περιβάλλον 
ταπεινωτικό, δέν τόν άφησε ν’ άντικ^ύσει 
τή μάνα φύση, τή μκγ'/λη αύτή παρηγο
ριά ιοϋ ανθρώπου, μέ τ'ις άπειρες ' έναλ- 
λογές της, την αδιαφορία της πρός τό υ
ποκείμενο πού ατσαλώνει τά^νβνρα, που 
μάς χαράζει εκείνους τούς χαρούμενους 
τόνους τών χρωμάτων τηε, γιά παράδειγ
μα, έκείνη τή βαδειά πράσινη αίσιοδο&ια 
τών τοπίων της. Υπήρχε πιό ίσορςοπη- 
μένος διανοούμενος άπό τόν ’Άξελ Μούντ; 
Ό  "Αξελ Μούντ είχε δοθεί όλάκαιρος στή 
φυβιολατρεία καί στήν παρατήρηση τής 
κάθε ζωή:. Άφέθηκε σ αύτή τή μαγική 
κούνια κι’ όχι μόνο ανακάλυψε τή βαθύ
τερη ύπαρξή του, μά χάρισ* στόν πολι
τισμό μας —  κλασσικό πρότυπο ισορρο
πίας διανοητική* κ ίί ψυχικής ευγένειας 
τό εργο του. Ό  Καρυωτάκης, δπως πα
ρατηρεί ό ’Άγρας, ειδε τή φύ>ιη μόνο 
ά σ χ ι κ ά.
μ' ενα χορτάρι ανάμεσα στις πλάκες 8-

[λες τής αΰλής,

πού τό σαλεύει μοναχό ή πνοή τοΰ Σε
[πτεμβρίου.-

Οι 24 γνωστές μεταφράσεις του τρα- 
γουόιών ξένων ποιητών, είναι εξαιρετι
κές. Ξεχωρίζω, γιά τή δύναμη τής δια
τύπωσης, γιά τό λύγισμα τών στροφών και 
τήν δλη τους μουσικότητα τά ποιήματα: 
«Στόν Francis Jaw m es» τού Γκβρέν,
« Οί σκιές» τής Νοάϊγ, «’Ανθρώπινο! 
πολύ άνθρώπινο»τοΰ Andreβρ'-re «Ainsi 
j ’ ai dan* m i belle pipe...» τού Καρ- 
κο, «Μπαλ ίντα τών κυριών τοΰ παλαιού 
καιρού» τοΰ Ι^ιγιόν,«Sp leen »  τοΰ Μπων- 
τελαίρ, «Τώρα άνοιξιάτικο» τοΰ Χαϊνε.

Τό ύφος τοΰ Καρυωτάκη πεζολογικό, 
σέ τέλεια ανταπόκριση ερχόμενο με tc|V 
έποχΓ] του, δπου ή ύλη άντικρύζονταν όχι 
σάν ενα πανίσχυρο μέτρο αξιολόγησης 
τοΰ ατόμου. Γιά τούτο τό ύφος του θεω
ρήθηκε μοντέρνο. T-ό ύφος και η γλώσ 
σα του— μίγμα δημοτικής καί καθα
ρεύουσας— έ'ρχονται σέ απόλυτη αρμο
νία μέ τό δράμα του. τό στεγνό, το εφιι λ 
'τικυ, τό ερημωμένο άπό ποικιλία επι- 
σοδίων, καί πού τό φαντάζουμαι σά μιά 
ευθεία γκρίζα ακτή πού τελειώνει σ’ ενα 
ναυάγιο καραβιού...

Φ Ρ ΙΞ Ο Σ  Τ Ζ ΙΟ Β Α Σ

Π Λ Η Ξ Η

Μέσ’ στους ρεμβώδεις κόσμους σας 
σιγονυχτώθηκα
δέντρινα φάσματα της σιωπής· 
καί πέταξε ή ψυχή μου άστρο στ’ άστέρια 
καί ξάγρυπνη ετσι άπόμεινα μιά νύχτα άκερηα 
όλάκερη μιά \ΰχτα προσευχής·
Καί 'ξημερώθηκα
μέσ’ σιούς ρεμβώδεις κόσμους σας...

Θ Α Λ Ε ΙΑ  1 Ω Α Ν Ν 0 Υ

ό % > * Γ ό

Ε Ν Α Σ -  Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Τά  Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  άνέτειλαν στόν ’Ηπειρω

τικό πνευματικό ορίζοντα κα :ά τή διάρκεια της κατοχής καί 
είχα ν τήν ευτυχία νά κατορθώσουν να συνεχίσουν Ισαμε χώρα 
τήν έκδοσή τους καί έτσι νά αισθανθούν τήν άνέκψραστη χαρά 
καί πνευματική αγαλλίαση καί μιας άλλης ’Ανατολής: τής 
δεύτερης Ηπειρωτικής Λευτεριάς. Τό τεύχος αύτό ειδικά άρχι
σε νά στοιχειοθετεΐται λίγες μέρες πριν άπό τήν άπελ.υθέρωσή 
μας, λόγοι δμως τεχνικό* και νόμισμα ακοι έχουν συντελέσει 
ώστε νά καθυστερήσει μέχρι σήμερα ή συμπλήρωση και κυκλο
φορία του.

Στά  μάτια τοΰ προσεκτικού μελετητή τής ϋλης ποΰ δη
μοσιεύτηκε στά τεύχη πού βγήκαν ίσαμε τωρα, εμφανίζεται 
έκτυπος ό βαθύτερος καί κεντρικώτερος σκοπός τής έκδοσης 
τών;· Η. Γ . : Ενσυνείδητη τάση καί ύίτοσυνείδητη πίεση νά 
τονωθεί ,στούς δύσκολους καιρούς τής ξενικής κατοχής και τής 
σκοτεινής σκλαβιάς πού περάσαμε, τόσο τό εθνικό και πατρι
ωτικό ηπειρωτικό αίσθημα δσο κι ή εθνική άντίσιαση, πού τό
σο πηγαία καί τά δυό άναβλύζουν άπό τίς παληέο κι’ ένδο
ξες σελίδες τής φυλετικής μας ιστορίας. Καί οί καιροί πού ζή- 
σαμε δλοι μας ήταν πολύ δύσκολοι, ή βία πού δοκιμάσαμε 
πολύ ώμή, ό ψυχολογικός καταναγκασμός τοΰ ξένου άφάντα- 
στα βαρύς, ή προπαγάνδα του έπιστημονικά δολερή και χωρίς 
καμμιά  ανάπαυλα.

Τά Η. Γ . γεννήθηκαν μέσα στήν άποπνικτική αύτή άτμό- 
σψαιρα. Δε στέκει βέβαια στις στήλες αύτές νά ύπογραμμί- 
σουν τίς δυσκολίες πού συνάντησαν οί συντάχτες τους στόν 
κοπιαστικό τους δρόμο. Τά Η . Γ . δμως προχώρησαν στό δρόμο 
τους αύτό σταθερά και νικηφόρα, χωρίς νά επιτρέψουν σέ κα 
νένα, ουτε καί σ ’ αυτούς τούς Γερμανούς, πού έπανειλημμένα 
τό έτ^εδίωξαν, νά τά χρησιμοποιήσει γιά σκοπούς, πού θά ή
ταν έξω ό^πό τό πατριω ιικό καί λογοτεχνικό πλαίσιο μέσα στό 
όττοΐο είχαν εντειχίσει τήν προσπάθειά τους.

Λυτή είναι ή σύντομη ιστορία τους.
Ί ά Ηπειρωτικά Γράμματα έψιλόδόξησαν άπ’ τήν άρχή καί 

φιλοδοξούν στό μέλλον νά συγκεντρώσουν στις σελίδες τους 
τήν Ηπειρωτική γενικά φιλολογική καί λογοτεχνική παραγωγή 
καί νά βοηθήσουν, μέσα σ^ό πλαίσιο τής δράσης τους, τήνπρο- 
σπάθεια περισυλλογής κι" έμφάνισης στό Πανελλήνιο του λαο- 
γραψικοΟ κοί ηθογραφικού ’Ηπειρωτικού στοιχείου. Συνεχίζον
τας τήν κατευθυντήριο αύτή γραμμή δέν πρόκειται βέβαια, ου- 

, τε )·α. θά τό μπορούσαν νά ρ ή παρακολουθήσουν καί τά νέα 
λογοτεχνικά  καί πνευματικά γενικά ρεύματα: Ή  έποχή μας
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είναι γεννήτρια νέων ιδεολογικών ζυμώσεων καί περίοδος με
γάλων συγκρούσεων καί μεγάλων καταστροφών άπό τίς όποι
ες πρόκειται νά βγει κάτι διαφορετικό άπό τα μέχρι τώρα γνω 
στά μας.

Τά  Ή .  Γ . δμως θά μείνομν τό ’Ηπειρωτικό Περιοδικό πού 
θα επιδιώκει νά είναι πάντοτε ό συγχρονισμένος καθρέφτης 
τ η ς ’Ηπειρωτικής πνευματικότητας καί της ’Ηπειρωτικής ψυχής.

Στούς στενότερους κύκλους τοΰ περιοδικού είναι άρκετά 
γνωστό δτι άνάμεσα στούς ιδρυτές του υπήρξαν άνέκαθεν καί 
πρώτοι— πρώτοι οί κ.κ. Λ . Παπαβρανούσης καί Δ. Σιωμόπου- 
λος, οί όποιοι ουσιαστικά ποτέ δέν έπαυσαν νά είναι μέλη τής 
Συντ. ’Επιτροπής τών Η . Γ . Λόγο ι μόνον σχετιζόμενοι μέ τήν 
ξενική κατοχή έχουν γίνει άφορμή ώάτε τά όνόματά τους ή νά 
μή έμψανισθοΰν μέχρι σήμερα στή σχετική θέση του,περιοδικού 
ή νά παυσουν νά έμφάνίζωνται γι^ ώρισμένο χρονικό διάστη
μα. ' Τά  Ή .  Γ .

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Σ Η Μ Η Ρ Ι Ω Τ Η Σ
Πέθανε ό Ά γ γ ε λ ο ς  Σημηριώτης. Στις 26 τοΰ Ό- 

χτώβρη έκλεισε γιά πάντα τά μάτια ό ποιητής πού 
τρ.-τγούοησε τούς καημούς καί τίς χαρές τής ‘Ε λ λ ά 
δας του σά νάταν δικές τοϊΓ χά,οές καί καημοί δικοί 
του. Ιό  ξεσκλάβωμα τής Σμύρνης στά 1920 άντιλά- 
λησε άπ:' τις χορδές τής λύρας τοο, στά γεμάτα έν- 
θουσιασμό «Τραγούδια του Λυτρώσου*. Τό δάκρυ 
τών προσφύγων πού έφευγαν άπ’ τήν πατρίδα του 
μέ y |v  κα  ταστροφή τοΰ 1922, έγινε λυγμός άκράτη- 
τος στή συλλογή του « Έ π . τΰν πο[ααών Βαβυλώ- 
νος». ’Έ ζη σ ε τά πικρά χρόνια τής τελευταίας σκλα 
βιάς μας γιά νά δει καί νά τραγουδήσει άκόμα μιά 
φορά τον πόνο τών άό^ρψιών του ποΰ μαράζωναν κ ι’ 
2σβυναν κάτω άπ’ τό ζυγό, σιό ποίημά του «Μ εσο
νύχτι», πού δημοσιεύουμε σήμερα. "Εφτασα ώ ; τά 
έβδομήντα τρία του χρόνια, καρτερών :ας νά οεϊ ξανά 
τήν 'Ελλ ά δα  του ελεύθερη. Κ ι ’ δ ια ν  άναλάλησαν οί 
παιάνες τής Νίκης, δταν ξεδιπλώθηκαν π α νco'J οί 
^γαλανόλευκες σημαίες μας, δταν οί βάρβαροι ε ρυ- 
γαν, «πουλιά σκιαγμένα», άττ' τά χώμάτά μας, ό 
"Α γγελος  Σημηριώτης έγειρε γιά πάντα στή.· α γκα 
λιά τής «μάνας του τής γής». Ή  κηδεία τοϋ έγινε μέ 
δημόσια έξοδα, κ ι’ ό Πρω3υπουργός άκολούθησε τήν 
άκφορά. Δέν έζησε γιά νά πονέσει άκόμα μιά φορά, 
βλέποντας τόν έσωτερικό σπα; .αγμό τής άγαιιημέ- 
νης του 'Ελλά δα ς. ’Έ φ υ γ ε  γαλήν.ος, ευτυχισμένος, 
άκυύγοντας, άνάμεσα στά χίλια μηνύματα πού δε
χότανε ή ποιητική ψυχή του, to τελευταίο άπ’ δλα: 

,. « "EVa Οά μ.)ει. και γώ, στό κάλεσμά το: ,
θά σηκωθώ, καί μέ χαρούμενη ψυχή 
τή γνώριμη 6ά σμίξω μουσική, πού ήχει 

-ν ατό ξάγναντο τοΰ ανύπαρχχου θανάτου
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Τ Ε Λ Λ Ο Σ  Α Γ Ρ Α Σ
'Έ ν α ν  άκόμα χάνουμε, άγρπη- 

μένο κ ι’ έκλεχτό, στις κρίσιμές κ ι’ 
ιστορικές τοΰτες μέρες : τόν ποιητή 
Τέλλο ’Ά γ ρ α .

’Έ κλ ε ισ ε  έτσι άπάντεχα καί ξα
φνικά τό βιβλίο τής ζωής του λεπτού 
ποιήτή τών «Καθημερινών».

’’Ηταν βαρύ τό πλήγμα γιά μάς 
ιδιαίτερα τούς νέους. Γιατί ό Τέλλος 
’Ά γ ρ α ς  στάθηκε άληθινός φίλος τών 
νέων καί πολύτιμος όδηγητής.

Κ ι’ είναι τό χτύπημα διπλό για 
τί τόν χάνουμε τόσο πρόωρα — στά 
σαράντα πέντε χρόνια του — καί τή 
στιγμή πού μέ ώριμασμένες καί στα
θερές πνευματικές δυνάμεις ξεκινού
σε γιά τή μεγάλη πνευματική του 
μάχη. Τί λ έω ^ ά χη ! Αύτός ό εξαιρε
τικά εύαίσθητος καί λεπτός δέν έ
δινε ποτέ μάχη, έστω και μέ τήν 
πεννα. Τό ήθος του ήταν υπόδειγμα 
άνθρώπου πνευματικού καί τό κα λ
λιτεχνικό δημιούργημα ήταν γ ι’ αυ
τόν «δικαιολογία ζωής» (ϊσως ή μο
ναδική) καί ένα «άνώτερο πράγμα». 
Κ ι ’ 'α ύ τό  τό πράγμα — εγραφε σ ’ έ
να τελευταίο του σημείωμα — «οί 
σημερινοί καιροί ‘τό θέλουν πρό παν
τός λ ε π τ ό  .'-•προ παντός λεπτουρ- 
γημένο, άνάλαφρο— άραχνοΰφαντο» 

’Αληθινά, δλη ή ποίησή του στά
θηκε τέτοια : λ ε π τ ή. Κά u σάν μά
κρυνες μουσικές νότες άνάλαψρες 
καί διακριτικές πού άναλύονται ά- 
παλά σ ’ ερωτικούς ϋμνου,ς, σέ « Ν ο
σταλγίες», σέ προσφιλείς θανάτους.

"Ο λη  του ή προσωπικότητα κλεί- 
νεται σ ιό  θαυμάσιο εκείνο ποίημά 
του:, « ’Ή τ α ν  μές στόν κόσμο » ένα 
παιδί: " t iv a  παιδί, ήταν ό ποιητής 
ώς τελευταία, ένα μεγάλο καί έξαι- 
ρεαχά  ευαίσθητο παιδί πού στάθηκε 
άδυ^ατο νά δια;;ύγει τήν κακία τοΰ 
κόσμου στούς δ^ιδαλώδεις δρόμους 
της «Λεύτερης.» ’Αθήνας.

Αυτόν τόν λογοτέχνη χάνουμε 
και σέ σ τ ιγ ι ί ;  π j j  ή παρουσία του 
,ί>α μάς η,α .'έςαΐρ^τικά χρήσιμη, ά-

ναντίρρητα ωφέλιμη. Ή  συμβολή 
του στήν πρόοδο τών νεοελληνικών 
γραμμάτων λογαριάζεται, ήδη, μεγά 
λη καί σταθερή.

Τό έργο του — ποιητικό, κριτικό 
καί μεταφραστικό— δέν θά μάς άπα- 
σχολήσει στό σύντομο, άλλωστε, 
τοΰτο σημείωμα- αύτό θά γίνει, ίσως, 
σύντομα. Έ δ ώ  θά θέλαμε νά ύπο- 
γραμμίσουμε τό μέγεθος πού παίρνει 
ή άπώλεια ένός τέτοιου ποιητή γιά 
μάς τούς φίλους τής τέχνης του, τούς 
μαθητές του.

Μ όνο αύτό.
Καί μ ’ αύτό μάς έρχονται στή μνήμη 
οί τελευταίοι στίχοι άπό τό παραπά
νω ποίημα του ποΰ στάθηκαν κά 
πως άληθινοί :

* * '
Μές στοΰ κόσμου χήν όχλαγω γή 
τί ν ’ απογίνε τ' ώχρύ παιδί 
δίχως μοναξιά καί συλλογή, 
όνειρα, ταξίδια οϋχε σπουδή;

Τήν άπάντηση τήν έδωσε τό τραγικό 
του τέλος.

Ν ΙΚ Ο Σ  Λ Ε Β Ε Τ Σ Ο Σ

Σημ. Ό  Τέλλος ’Ά γ ρ α ς  (Ξύάγγελος 
Ίω άννου τό πραγματικό του όνομα) 
γεννήθηκε/ στή Α θ ή ν α  τό 1 899. ‘Η  κα 
ταγωγή του είναι Ηπειρω τική. Σποΰ 
δασε στό Πανεπιστήμιο Νομικά καί 
διορίστηκε υπάλληλος στή Ε θ ν ικ ή  
Βιβλιοθηκη. Τραυματίστηκε σ τή νΆ θ ή  
να άπό «άδέσποτη σφαίρα» καί 
πέθανε σέ λίγες μέρες στό Νοσοκο
μείο, στά μέσα τοΰ περασμένου Νοέμ-
βρη·

Ά π ό  τά έργα του βγήκαν σέ βι
βλία: τά «Βουκολικά  καί τά έγκώ- 
μια» καί οί «Καθημερινές» ποιήματα, 
μετάφραση τών Στροφών τοΰ Μωρε- 
άς καί έκλογή άπό τό έργο τοΰ Μω- 
ρεάς. Α νέκδ ο τα  έμειναν τά «Νέα 
ποιήματα», δλη ή ύπόλοιπη ποιητική 
του έργασία, μεταφραστική έκλο 
γή άπό τό έργο τών Γάλλω ν Σ υ μ 
βολιστών καί πολυάριθμα άρθρα, με
λέτες καί κριτικές πού τόσο εκτιμή- 
θηκαν άπ’ τήν υπεύθυνη ‘Ελληνική 
κριτική. Μ. Λ.
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Η ΡΘ Α Ν  Τ ' Α Δ Ε Ρ Φ ΙΑ  Μ Α Σ !

Στά 1937 πέθανε ενας μεγάλος φιλη- 
πειρώτης, ό Γάλλος R en e  Pu au x , δια- 
κεκριμμένος συνεργάτης τής 9 πουδαιό- 
τερης εφημερίδας του Παρισιού, 
« L c  Tem ps*.

Ό  δικός μας Περικλής Βιζουκί- 
δης, δημοσίευσε στά Ηπ. Χρονιχά τοΟ 
1937 λεπτομερειακή νεκρολογία γιά τόν 
«άνθρωπον αϋτόν τών γραμμυ.των, τόν 
δημοσιογράφον, τόν λογοτέχνην, άλλά 
προ παντός ιόν ένθουσιωδη λάτρην τοΰ 
ωραίου, και ζωηρόν κι άκατάβλητον ά 
γωνιοτην πάντός καλού ΰγώνος», δπως 
τόν χαρακτηρ-'ζει, καί προσθέτει δτι, τόν 
Ρενέ Πυώ «δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς 
ίδικόν μας :>:αί μάλιστα ’-·ενδοιάστως, 
όχι μόνον δι’ δσα είπε κα. νραψε καί 
έπραξεν υπέρ τής «δύστυχο^ Ηπείρου», 
άλλά καί δι δσα οφείλει γ  , αϋτόν κα
θόλου ό 'Ελληνισμός, ύπέρ τών δικαίων 
του οποίου έπάλλετο πάντοτε μετά νε
ανικού σς>ρίγαυς ή ε&γενής καί ίπποΐΐκή 
γαλατική του ψυχή».

Ά λ λ ά  δέν πρόκειται έδώ νά έπαναλά- 
βουμε δσα έχει γράφει 6 Γι. Βιζουκίοης 
γιά τήν όλόιμυχη καί συναισθηματική υ
ποστήριξη τών δικαίων τής ιδιαιτέρας 
μας Πατρίδας άπό τ ό ν  Ρενέ Πυώ. θά  
αναφέρουμε μονάχα τίς τελευταίες φρά
σεις τής τελευταίας του άνταπόκρισης 
άπό τήν Ελλά δα  γιά τό ’Ηπειρωτικό ζή
τημα, γιατί είναι τόσο έπίκαιρες, τόσο 
ζωντανές πού φαίνονται σάν νά γράφτη
καν προχτές:

«Διέτρεξα, γράφει ό Ρενέ Πυώ, όλην 
τήν χώραν ταΰτην (δηλ. τήν ’Ήπειρο), ήν 
κοσμοκρατορικά όνειρα θέλουσι νά άπο- 
σπάσωσιν έκ τής 'Ελλάδος, πρός τήν ο
ποίαν δμως συνδέουσιν αύτήν τά πάντα, 
ήτοι γλώσσά τε καί παραδόσεις καί θρη
σκεία καί ανατροφή, άλλά καί αιώνων 
πατριωτικόν μαρτύριον. Τήν στιγμήν καθ’ 
ήν έπιστρέφω εις τήν Γαλλίαν, άφοΟ ή_- 
κουσα τήν Ιστορίαν τόσων πόνων, άφοΟ 
άντελήφθην διά τών ιδίων μου όφθρλμών 
τήν θαυμασίαν δύναμιν τοΰ πατριωτι
σμού, δν οϋδέν ήδυνήθη ποτέ ν' άπελπίση 
έννοω πληρέστατ χ τόν υιόν εκείνον, δ- 
στις τήν πρωιών τής παραδόσεως τοΰ 
Μπιζανίου, τήν στιγμήν, καθ’ ήν οί πρώ
τοι εΰζωνοι ένεφανίζοντο εις τόν '"Α γ ιον  
Ίωάννην, έτρεξεν είς στό νεκροταφεϊον 
καί.έκκενών τό οπλον του άνωθεν τοϋ 
τάφου τοΰ πατρός αΟτοΰ, δστις τώ είχε 
κληροδοτήσει τήν Ελπίδα τής άπελευθε- 
ρώσκως, ήν ι’κεΐνος δμως δέν ήδυνήθη 
νά ϊδη πραγματοποιουμένην, άνέκραξε·:

— Πατέρώ! πδτέρά! ήλθαν οί Έλλη- 
νετ ’

Ξέρω καί τώρα μερικούς πού Μτρεξαν

σέ κάποια νεκροταφεία γιά νά ψιθυρί
σουν, σιγά δμως κι υποβλητικά σέ κά-| 
ποιους προσφιλείς των νεχρούς,πού τόσο 
λαχταρούσαν γιά τή μεγάλη μέρα τής 
οριστικής μας Λευτεριάς :

— "Ηρθαν τ ’ άδέρψια μας!...

Δ. Σ . Σ.

Κ Α Θ Ε  Μ ΗΝΑ

Α Ν Α Χ Ρ Ο Ν ΙΣ Μ Ο Ι

Έ ν α ς  άνθρωπος τής μεσαίας άστιχής 
τάξεως ήρθε τίς προάλλες στό γρ«4'~<° 
μου κι άφοΰ εξασφαλίστηκε,,πώς δεν εΐ-Ι 
ναι κανένάς «ανεπιθύμητος τρίτος» νάΐ 
τόν άκούσει, στρώθηκε σέ μιά πολυθρό-Ι 
νά κι άρχισε να ιστορεί τά βάσανά του ί
— Είμαι παντρεμένος, άρχισε νά μοίΓ 
λέει ό συμπαθητικός άνθρωπος. ΠαντρεΙ 
μένος μά καί σκληρά μετανοιωμένος|

! 'Ό χι γιατί δέ μπορώ νά συνειθίσω στί| 
νέα αϋτή κατάσταση. Είμαι μετανοιωμέΐ 
νος γιά τή σύντροφο πού διάλεξα. ‘Λ  
γυναίκα μου δέν πάει καθόλου στά νε-1 
ρά μου.
— Μήπως είναι ζηλιάρα; τόν ρώτησα. I
— ’Ό χ ι, κύριε. Ποτές δέν τής πέρασε ά-1 
πό τό μ α ό της μιά τέτοια ιδέα. Καί| 
πώς, άλήθεια, νά τής περάσει; Είμαι τό
σο πιστός κι άφοσιωμένος σύζυγος... ToJ 
κακό είναι άλλο, πολύ μεγαλύτερο. Ε*| 
γώ ήθελα τό σπίτι μου νά γίνει κιβωτός j 
τοΰ Νώε. Νά καρπίσει σ’αύτό ό λόγος τδυ 
Δημιουργού ! « αύξάνεσθε κάί πληθι>· 
νεσθε... » Κι δ α σκέφτομαι, πώς έπεο« 
Μξω στούς λο Λ ιασμούς μου, μέ πιάνει·

ί  κακή άγανάχτι,-η..
'Κι ό άνθρωπος, μέ ζωγραφισμένη την 

άγανάχτηση στό πρόσωπο,έξαχολούθ:ίσε·
— Δυό χρόνια παντρεμένος, κύριε, κι 
νώ θά μπορούσα νά ταχταρίζω δυό κοο| 
κουνάρια στήν άγκαλιά μου καί νά ρο
δίζω γιά τό τρίτο, ή γυναίκα μου μόλιζί 
τελευταία κι ύστερα άπό παρακλήσεις 
πιέσεις δεινές κι έπεμβάσεις συγγενων 
καί φίλων συγκατάνευσε νά γίνει μητέρβ;
— Α’ί, μιά φορά πού έγινε ή άρχή κ®  
γεννήθηκε ό Ρουβήν, θάρθεϊ κι σειρ® 
τοΰ Βενιαμίν. Δέν πρέπει νά είστε 5U" 
σαρεστημένος, *τοΰ είπα μισοσοβαρά μ1* 
σοαστεϊα. ; J
— Τί λέτε, κύριε; Τώρα αρχίζουν τά με| 
γάλα βάσανα.
  Υπάρχουν λοιπόν, κι άλλα βάσανα: Α
  "Α ν ύπάρχουν; Καλά πού, έστω ϋστερ
άπό χίλια βάσανα, τό ίταιδί γεννήθη^ 
μά γιά νά ζήσει, κ αι με·> αλώσει, νά V , 
νει γερός άνθρωποί, πρέπει νά _τρα$ί| 
μέ τό γάλα τής μάνας του. Κι αύτή <* 
θέλει, μέ κανένα τρόπο, νά τό βοζάξε 
Δέ θέλει, λέει, νά γίνουνε πλαδαρές
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σάρκες τοΟ στήθους της *γ*ϊ - 
ετσι τό σολούπι της. Χαλάσει

*ν«πητέ μου φίλε, πώς οί έ-
Φέρ5νε τό αΤ̂ ναλυνΥενών· Κα1 φίλων’ πού γέννηση θή*Λί .αποτέλεσμα, τή

, ^ i s r s r . ^ a ? a
' / του νιατροΰ μου, έλπίζοντας πώς Κ  

κύρος του θα τής άλλαζε τά μυαλά καΐ
Σ τ ά θ ^ εΡ·νκ ° ε θεο> νωσία.-αλα χαμένα Στάθηκε αδύνατο ν ’ αλλάξει γνωιΓη Κι
*ρόσβί™ “ ς' ρ Λ ό .

γιατροί το λένε καί τό διακηρύσσουν-δέ

' κ  ί ν *jvo ,π  ου δα τρ  έ γ έ ι ^  ,ά™ θεισ·. ·*όν 
τοΰ παιδιού μ ο υ ; ή ζ“ η κι ύΥεία

πώς δέν είΧα ιδιότητες τοα-
Μ,«0ΐητ-η' Υ1“  νά διεκτραγωδήσω τό

τ Ά π ά ? ° "  'Α μλέτο ·̂ Καί
-  Καί_τώρα τί θέλετε άπό μένα φίλε μου·
έκπληΓη^Ατ-1̂ ·  Κπαντι)σε μέ άπορία κι έκπληξη. Απλουστατά, κύριε, ν’ άναλά βετε την υπόθεσή μου. αναλα-

Καταλάβατε, λοιπόν; Ό  άνθρωπος Γιο-
'« θ Γλ ?  Υραφει. °  ^ου σ*ν  πελάτης κα^ δεν ήθελε ποιητικη καθαρση τής τραγωδίας 
που τον βασάνιζε. Σάν πραντικός άν’ 
θρωπος επιζητούσε μιά πραγτικίι λ ή ™ ' 
Και τήν έβρισκε — νόμι^^ Τουλάχιστο'
σ ία τ^Γ  εΡΡ ισ?<ί:~ στή δικαστική προστασία της γαλούχησης τοϋ παιδιοΰ του.

σκ^μη°Α0νώ’ π̂ ς βρέθηκ“  σέ π°λύ  δύ- σκολη θέση ν άπαντησω στήν άποοσδό
κήτη αξίωση τοϋ πελάτη μου. Ά ^ ό  τά
a f  πη ,αΐωνΛων- γέρω Πλούταρχος με πρόσταζε: «Δει οέ αύτάς ,τάς μητέρας 
τα τέκνα τρέφειν, καί τούτοις θπέχε“ ν 
τους μαστούς». Μά άπό τά νομοθετικά 
κείμενα ορθωνόταν αλύγιστη κ' άπ-ιλη
τική ή διάταξη: « Ό  π α τ ^ ν α ι  
ως κατα πρώτον λόγον είς διατροφήν 
του τέκνου του».

Γιά  νά μή κακοκαρδίσω τόν άναθό 
άνθρω,κ, -άλήθεια ! τί αγαθός να ™  
μένει από τό νόμο ν ’ άντικαταστήσει 
q«»d natura omnia an im alia Horpt 
-του είπα να περάσει τήν άλλη μέρα γιά 
να του δωσω θετική άπάντηση!

uon «εν1,πθ£ί σΧεδίαζ“  τ η · · ·γνωμοδότησή 
nn κ« ι. το-σο ευνοϊκή γιά τήν υπόθε
ση του πίλατη μ ου-κι έβλεπα, πώς ό κό

πος μου πάει τζάμπα, (στά Γιάννιν? 
έπ Γσ έ\ συμβ0ϋλές δίνονται δωρεάΐ
“ ν ά ο Λ  το" 10 ·νά έκδικηθ.ώ, σύμφωνα μ, την αρχη του «αντιπεπονθώτος»· στήν ύ 
προσοοκητη αξίωση νά δώσω άπ^οσδο- 
κητη απόκριση. Καί τήν άλλη ιιέοα εΡ-  
σα σχόν πελάτη μου τήν παρακάϊω ά-'
δέν έχ” ? ’ καθό^οι1 £Va μ? γώλο πΡθσόν: -ρ,ι "Χ -1 κ® “ ολου νομικο περιενόαενο

; Ετσι, μπορείς νά τή διαβάσεις καί σύ
άμοιρε των νόμων, ά ν α γ ν ώ σ ϊ  μου '

Εγραφα, λοιπόν : 1 μ

«"Ανθρωπέ μου, μέ τήν άξίωσή σου φαί- 
νεται, πως έξακαλουθείς νά πιστεύεις 
πως ο γάμος είναι ό βωμός, δπου ή νυ 
ναικα θυσιάζει τό καλύτερο μέρος1 τ^ύ 

: εαυτου της-τήν έλευθερία της καί τήν 
ομορφιά τη ς - γ ,ά νά  δημιουργήσει την 
οικογενειακή έστία. "Ω ! πόσο άνόητος
νά1καατ1λσΛβΡημένθς εΓσ° 1· Δέ μπορείς ϊΐίπ  χταλο'βει5 μερικά πράγματα, πού 
είναι πια κοινο μυστικό γιά τό , κάθε u t 
συγχρονισμένη άντίληψη, άνθρωπο. ’ Κ ι ’ 
αναγκαζομαι, γ ι ’ αύτό, νά σοΰ έπαναλά 

I βω χιλιοειττωμένες κοινοτοπίας. Ζητάς ά
πο τη γυναίκα σου, καλέ κι' άνίδεε άν
θρωπε μου, νά έκτελέσει ενα μέρος τών 
υποχρεώσεων της, πού άπορρέουνε άπό 
τη σύμβαση, ποΰ έχε,ς συνάψει μ α ζ ί ^  
έδω και δυο χρόνια, δηλαδή νά σου γεν 
νησει παιδιά καί νά γίνει ή1 παοα,,Χν^ 
τους. Μά ξεχνάς, ττώς οί γυναίκες στον 

I εικοστο αιώνα προορισμό έχουνε νά κγί 
''«νε το μ ίλι κ, όχι να ^οΛμοπ ο,οΰντα  

; με τη γυρη τους. Μπορεί ή γονιμοποίηση 
; καποτες νά ήταν ευλογημένη άπό τ Τ  θεο 
I και νά άποτελοϋσε τή χαοά καί -fv
j ρηφανεια τής κάθε παντρεμένηςγυναίκα-
1 δε σ^ β ιβά<εται μέ τή ^ η μ ίρ ινή

αισθητικη του γυναικείου σώματος. Γ ισ

1 τήν έπον“ Ραμ'°Ρ·φωτΐΚές συνέπειες. Καί την εποχή, που αποκαταστήνουμε έγνει

I άοέσει γ^ “ σσ«· .^ υ ,  τόσο. φαίνεται, σοΰ 
«Ρέσει-στον κωδηκα τής αισθητικής
σ , Τ ^ σημερ,νΐ> Υ υναΐκα ύπολογίζει καί

'' Ά Τ β ^ · σσθΤε^  άπ6 ά λ λ ο κ ΤI οηκα ηθικης και καθηκοντολογίας.

' ^  προχωρήσουμε καί λίγο πα-
μέ τα Μά-^Ρ ' °  Ηε8αύΡ ιο διαπίστωνε,ς 

I μα ; ιο: σου παραβαση άπό υέοος
; της γυναίκας σου τίίς συζυγικής τ η ς  
: πιστεως. Άπίθανον δέν εϊναι 

μιά γυναίκα σάν τή δική σου, μέ τόν άπέ- 
ραντο α ίσ^τ,σμό καί {ή ν τόση φιλαρέ 

■ δ.τι κάνει τό κάνε, γ\ά ν' ά-
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έσει, θά φθάσει στά «έσχατα». Τε τέ- 
οια περίπτωση ποια θά είνε η στάση 

οΌΐ·; 21? βλέπω ν’ αφρίζεις, νά κοκκι
νίζεις, τά μάτια σου νά γουρλώνουν*, 
νά σηκώνονται οι τρίχες τοΰ κεφαλιού 
σου καί μέ τό πιστόλι στο χέρι να ζήτας 
νά φυτέψεις μιά σφαίρα στο μέτωπο 
εκείνοι', ποΰ έπιβουλεύτηκε τήν τιμη 
σου. ’’Ηθελα’ τότες νά ήμουνα κονία 
σου γιά νά σοΰ πώ : Καλέ μου φιλε, 
μοιάζεις μέ τόν άνθρωπο τής παροιμίας, 
ποΰ έφαγε ένα βόδι κι άπόστασε στην 
ουρά. "Σ ’ δλο το διάστημα τ ή ς  συζυγικής 
σου ζωής η γυναίκα σου, μέ το ντύσιμο 
της, τά φερσίματά της, τίς συνήθειες 
της καί τόν ιδιαίτερο τρόπο της ί,ωης 
τ η ; ,  έγραψε κάτου. από τά μάτια σου 
ένα βιβλίο γεμάτο οπό σκάνδαλα. Καμ-
μιά φορά δέν βρέθηκες να δυσανασχέ
τ η σ ε ς  καί τώρα ποΰ έφτασες στον επί
λογο, πού δέν είνε παρά τό αναπόφευ
κτα κάρπισμα μιας τόσο πλούσιας αν
θοφορίας, κάνεις αυστηρή λογοκρισ.α 
καί σαν π< υριτανός Εγγλέζος με; μια 
ψαλλιδα στό χέ<μ βάλθηκες να ψαλλιδ.- 
σ ε ι ς  τ ί ς  ακόλαστες σελίδες του βιβλίου. 
Λέν άεροκοπαναω καθόλου. Πληροφο- 
ρήί>ηκα δλα τά καθέκαστα  ̂τής ζωης 
«ου. ’Έμαθα πώς, έκτός άπο την αθε
ράπευτη μανία σου γιά παιδιβ, σ Ολα 
τ’ άλλα δείχτηκες ένας άπόλυια συγχρο 
νισμένος σύζυγος.' ΙΙοτές δέν n χες την 
άοΐακρισία νά ρωτήσε,ς τή γυναίκα σου 
ποϋ διαθέτει τ' άπογεύματά^της και καμ- 
μιά φορά δέν είχες τή χωριατια να την 
συνοδέψεις στις συχνέ; έςοδες της παρά 
μον ·χα, δταν ήσουνα υποχρεωμένος απο 
τους κανόνες' τής εθιμοτυπίας να πας 
μαζί της στά φιλικά σπ τια,.πού σάς κα- 
λοϋσαν σέ τσάϊ ή σέ μαστ.χ ·. Μά και 
τότες περιοριζόσουνα στό θεαματικό ρο- 
λο: νά βλέπεις τή γυναίκα σου να 
φλερτάρει, νά γλυκομιλάει νά κρυφοφι- 
λιέται— .αυτό, βέβαια, δεν τωβλεπες,. 
μα, μέ τή στοιχειώδικη διορατικότητα, 
μπορούσες νά τό μαντέψεις — και να
σφιχταγκαλιάζεται μ’ ολους τους-α>τρε; 
σ τ ό  χωρό,’ πού, αν για τίς κοπελλες, ό
πως ειπώθηκε, εινε ό Προθάλαμο: τ,ου 
νυφικού θαλάμου, γιά τί; παντρεμενες

εινε αυτός ό νυφικός θάλαμος μ έ . .  ̂
πολλούς άντ#ες. Καί τώρα, ΰατερ απ 
αυτή τήν ένοχη ή καί συγχρονισμένη 
δέν ξέ ω —  παθητική στάοη σου πηδάς 
Εαφνικά στήν επιθετική άαυνα. Κ ι αν 
από τήν αρχή έπαιρνες αύτη τη στάση, 
θά ήσουνα ένας καθυστερημένος κι 
ασυγχρόνιστος. Τώρα, μέ τά ξαφνικα 
αύ,τα πηδήματά σου, δείχνεσαι ολοτελα
γελοίος. . ,

Αυτά θά σοΰ έλεγα τότες, μα δεν 
ξ'έρω, άν στον έοεθισμό σου επάνου, θ ά  
ή τ α ν  βολετό νάρθείς στά λογικά σου. 
Μά τώρα σέ βλέπω ν’ άναμετράς κ« πω? 
τη λόγια μου καί σάν πραχτικος ανθρω- 
π ς, πού είσαι, νά ζητάς μιά συμβουλή. 
Σοΰ τή δίνω πρόθυμα. ’Ά κου , λοιπον : 
'Ο  άντρας, πού παντρεύεται σήμερα, 
δέν πρέπει νά φαντάζεται, πώς στό γάμο 
θά βρει δ,τι βρήκε ό πατέρας του στη 
μ ά ν α  του ή ό παππού; στη γΐαγΐα^ του. 
Μητρότητα, έΕαβφάλι«η καί συντήρηση 
πωδιών, συζυγική πειθαρχία καί  ̂περι
ορισμοί τή: πολυγαμικής ανθρώπινης
φύσεως ανήκουνε στό παρελθόν. U 
γάμος, ποΰ ε ί ν ε  αποκλειστικά μια χημίκη
ένωση' ή καλύτερα ένα μηχανικό μίγμα, 
δν εξακολουθεί νά ονομάζεται  ̂ γά
μο;, είνε γιατί δέ βρέθηκε ακόμα ο κα
τάλληλος χαρακτηρισμός. "Οοο για τον 
άντρα, πού φανταζόταν, πριν παντρευ
τεί, το αντίθετο, πρέπει νά το πάρει 
άπ φαση: ή να βολευτεί -  άν εινε βο
λική; ιδιοσυγκρασίας —  ή να χωρίσει. 
’Εκείνος, πού σκοτώνει, διαλεει το χει- 
οότερο τρόπο. ‘Απλούστατα: κάνει μια 
ανόητη κι ανωφελή πράξην.

"Ετσι απάντησα στον πελάτη  ̂μον 
καί νομίζω, πώς ή απάντηση αύτή, αν 
δέ βγαίνει άπό τόν παράδεισο των νο- 
ι ι ΐκώ ν  ε ν ν ο ι ώ ν ,  ιιπορεί να τού χαρίσει 
ωστόσο τόν παράδεισο τής ησυχίας και 
•τής γαλήνης του. φ

2ημ. —  Τού τεύχους τούτου ή στοι-
νειοϋέτηση-καί τό τύπωμα, για λογους
τεχνικών δυσ,ολ.ών, συνεχ^ηκαν και
τελείωσαν τό Δεκέμβρη του1^44·
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