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Αυτήν την φοράν μου έ'λαχεν ό κλήρος νά 
συνοδεύσω τον Άριστείδην του καπετάν Ροτίσ- 
σοτι εις νυκτερινήν μυστηριώδη αποστολήν. "Ολα 
τά εκλογικά ακάθαρτα δαιμόνια είχον έξαπο- 
λυθή εις τον δρόμον, τήν χρονιάν εκείνην. Ή  
πλουτοκρατία είχε συμμαχήση μέ τήν οχλοκρα
τίαν τό τέρας το κίτρινον είχε καλέσει εις βοή- 
θ ιαν τό άλλο τέρας, το κόκκινον. Περί τά δια
κόσια πρόσωπα, άνθρωποι όπου ήσαν δλοι του 
τόπου, καί δέν ήσαν οί ίδιοι όποιοι είχαν άπέλθη 
προ πέντε ή εξ ετών, είχαν κατε'λθη άποτόμως 
καί συγχρόνως από τό Σουέζ, όπου είχαν παυ
σει άρτίως αί έργασίαι τής σκαφείσης διώρυ- 
γος. Είχον φέρει μαζό των ολίγα ή πολλά να- 
πολεόνια, άλλα πολύ περισσοτέρας νέας έζεις, 
βλασφημίας, έριδας, θράσος, μέθην καί πρό- 
κλησιν.

Ό  γέρο-Μαρής ό Βαβδινός, σεβάσμιος το
κογλύφος^ είχε κατέλθη εις τον εκλογικόν αγώνα 
καί τό είχεν άμέτ Μ ω αμέτ, νά γίνη δήμαρ
χος. Έλέγετο ότι είχεν αποφασίσει τέλος ν’ άνοι
ξη τήν κάσσαν, τήν περίφημον, τήν έχουσαν βά
θος δυσθεώρητον. Εις τον πυθμένα εκείνης τής 
κάσσας υπήρχον, ιός ελέγετο, όχι μόνον σπίτια καί 
χωράφια καί ελαιώνες, άλλα καί καράβια πλέ
οντα- καί καράβια ναυαγοΰντα, τά όποια ή γρηά 
Γκότσαινα, ή μάγισσα, σ’ έκαμνε νά τά ίδής 
μέσα εις μαγικόν καθρέπτην, καί ν’ άκουσης 
ως καί τάς κραυγάς τής αγωνίας των ναυαγών, 
ιός καί τους επιθανάτιους ρόγχους των πνιγο- 
μένων. Πιθανόν όμως νά ήκουοντο εκεί μέσα 
καί μάταια λόγια καί παράπονα αμελών καί 
οκνηρών χρεωφειλετών, τά όποια έπνίγοντο ανά

μεσα εις τον πολυν θόρυβον τών οίμωγών καί 
των θρήνων. Τά θαλασσοδάνεια, βλέπετε, είχαν 
τριανταέξ τοίς εκατόν- καί «τό διάφορο, κεφάλι.»

Ό  γέρο-Μαρής, είχεν άποτόχη προ τετραε
τίας, τήν πρώτην φοράν όπου έπείσθη νά βάλη 
κάλπην, ήττηθείς από άνθρωπον πολύ πτωχότε
ρο ν του, καί όλοι οί οπαδοί καί οί οίκειοί του 
τό είχαν «αγκάθι», καί είχαν φοβερίσει τούς αν
τιπάλους «νά τό κρεμάσουν σκουλαρίκι στ’αυτί.» 
Ό λοι οί εντόπιοι, όσοι είχαν παλινοστήση από 
το Σουέζ, ή σχεδόν όλοι, είχαν έλκυσθή μέ τό 
κόμμα του. Διότι, όσοι έπιασαν ολίγα λεπτά έξ 
αυτών, είχαν « μεγαλοπιασθή » έξαίφνης, καί ήθε
λαν να υπάγουν «μέ τούς άρχόντους». ’Άλλοι 
πάλιν, όσοι είχαν φέρει μόνον πέντ’ έξ, ή οκτώ, 
ή δέκα, ή διόδεκα λίρας, καί τάς είχαν φάγη, ή 
τάς είχαν πίη έν τώ μεταξύ, έμισθώθησαν από 
τό κόμμα, όπλοφοροΰντες, φρουροί τάχα τής 
τάξεως εις τάς ημέρας τών εκλογών. Ό λα τά 
σκυλιά ήσαν αδέσποτα- κανέν δέν έγνώριζε πλέον 
τον αφέντην του. Μέγας «θυσιασμός» είχεν α
ν άψη εις όλας τάς κεφαλάς. "Ολοι ήσαν «θανα
τικοί» από τού γεροντοτέρου μέχρι τού νεωτέ- 
ρου. Καί δέν ύπήρχεν άνθρωπος αδιάφορος διά 
τον εκλογικόν αγών(|, «από ξυλοκόπου αυτών 
έ'ως υδροφόρου αυτών.»

Ό  Κωσταντής τού Τάσσου, τρεις σπιθαμάς τό 
κίτρινον ζωνάρι περί τήν κοιλίαν, μέ τρία κουμ
ποόρια εις τήν μέσην, καί μέ βαρείαν μαγκούραν 
πολόκομπον, ετρεχεν άνω καί κάτω εις τούς δρό
μους από τού δειλινού μέχρι τού όρθρου, ώστε 
νά φαίνεται πώς ήτο πάντοτε άπησχολή μένος, 
καί πώς είχε σπουδαίας άποστολάς. 'Ο Στεφα-



νής ό Καραντάνης, μέ τον άχώριστόν του φίλον, 
τον Σταύρον τον Τσόρναν, καθή μένος έξω παν
τός καπηλειού, έπροκάλει δλους τούς διαβάτας 
και τούς έβίαζε να φωνάξουν «Ζήτω ό μπάρμπα 
Μαρής» άν ήθελαν νά περάσουν ελεύθερα. Ό  
Άλέξης ό Κρητικός (ούτω καλούμενος διότι ειχεν 
υπάγει τω 1866 εθελοντής εις την Κρήτην) έκυ- 
ριάρχει εις δλας τύς συνοικίας την νύκτα, καί δεν 
έπέτρεπεν εις καμμίαν εναντίαν παρέαν να ψάλλη 
ασμα, εκλογικόν ή άλλο.

Δεν ήκούετο πλέον ούτε «χορεύ’ όΤάσσος κι’ό 
Νταντάς, καί τσ’ Άρμαμένταινας ό γυιός» · ούτε 
«Κοΰνος καί Μπουέλλος» (δύο εκλογικά παρεγ- 
κώμια προσώπων)- ούτε «Σταματίτσα κή Μαλ- 
λίνα βγάλανε τη δημαρχίνα-» (διότι ύπήρχον 
πάντοτε καί γυναίκες κομματαρχίνες εις τάς 
έκλογάς), ούτε τίποτε. Τά άσματα των αντιπά
λων είχαν σιγήσει. Ήκούετο μόνον πολύ συχνά: 
«Ό  Γιάννης τού Νικόλα δεν έχει επιρροή- τόν 
φάγανε κ’ οί -ψύλλοι, τόν φάγαν κ’ οί κοριοί.»

Καί ή τρε'λλα δεν έμαίνετο μόνον την νύκτα, 
άλλα καί την ημέραν. "Ενα παπαδόσπιτο ειχεν 
έμπετασθή μέ κοκκίνας σημαίας, ώς νά μην εδέ- 
χετο ό παπάς προσφοράς από τά δύο κόμματα, 
αλλά μόνον από τό έ'ν. "Ολη ή παραθαλάσσιος 
αγορά καί οί παράλληλοι δρόμοι έκοκκινοβο- 
λούσαν από τά ερυθρά ράκη τ’ άνεμίζοντα εις 
τόν αέρα. Εις άλλος παπάς ειχεν είπή τής πα
παδιάς του, μή θείων φανερά νά έκτεθή, ν’ ά- 
πλώση όλα τά ωραία κόκκινα κυλίμια, τάχα διά 
ν’ άερισθούν, εις τά παράθυρα καί εις τό μπαλ
κόνι. Δίπλα εις τό ίδιον σπίτι ύψούτο μέγας 
πάσσαλος ή στύλος, εις τό χείλος τού κρημνού, 
επί τής κορυφής τού οποίου ήτο κτισμένη ή οι
κία- επ’ αυτού είχαν κρεμασθή πλήθος κόκκινα 
μπαϊράκια, λωρίδες καί φλάμπουρα- βεβαίως 
κατ’ άνοχήν ή κατ’ είσήγησιντού παπά. Ό  μπάρ
μπα Γιάννης ό Μπούας,δστις άφοΰέγήρασεν είχε 
καταφύγη έν μετανοία εις τό Μοναστήρι τού 
Εύαγγελισμού, ειχεν άναβάλη από εκλογής εις 
εκλογήν την κουράν του, κ’ έξηκολούθει νά μέ- 
νη ώς δόκιμος, υποσχόμενος έκάστοτε νά περάση 
ή παρούσα εκλογή, καί είτα νά καλογηρεύση- 
έπειδή οί υποψήφιοι έφίλευαν τούς εκλογείς 
καί καπνόν καί ρακί καί γιουβέτσι- αλλά καί 
φυσέκια μέ δεκάρες. Τώρα πάλιν ύπεσχέθη Ανυ
περθέτως, μετά την εκλογήν τού μπάρμπα-Μαρή
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εις δήμαρχον, νά δεχθή πλέον την κουράν, καί 
νά κυττάξη τού λοιπού διά την ψυχήν του. Δύο . 
διδάσκαλοι τού χωριού, τό οποίον έκηρύχθη ώς 
πρωτοφανές πράγμα, έ'λαβον αναφανδόν μέρος
εις διαδήλωσιν υπέρ τού Βαβδινοΰ κόμματος.

* **
Την νύκτα εκείνην εστάλη μεν από τό σπίτι 

τού γέρο-Άποστολίδη, εγώ καί ό καπετάν ’Αρι
στείδης τού Ρούσσου, δπιος διαλεχθώμεν μέ τόν 
γέρο-Σταμάτην τόν Κορδάν, ίσως κατορθάισω- 
μεν καί τόν πείσωμεν, ώς πρόεδρος τής εκλογι
κής επιτροπής οπού θά ήτο, νά δεχθή τάς ειση
γήσεις μας. Ήτο μέν συγγενής καί μέ τό κόμμα 
μας, άλλ’ έφοβεΐτο τάς άρχάς καί τάς εξουσίας, 
καί ήθελε νά εινε πάντοτε «μέ τόν Βασίλειά.» 
Συνειθισμένος ούτω από των ή μερών τού Ό θω - 
νος, καθ’ δν χρόνον οί υποψήφιοι ήσαν πάντοτε 
χρισμένοι- ή κάλπη παρεγεμίζετο μέ εικονικά 
ψηφοδέλτια, καί τό εναντίον κόμμα δέν είχε 
τύχην, έκτος εάν κατώρθωνε νά κλέψη την κάλ
πην διά ρήξεως καί εφόδου εκ των παραθύρων 
τής εκκλησίας, δπου έγίνοντο άνελλειπώς αί εκ- 
λογαί, βεβαίως διά ν’ αγιάσουν καλλίτερα καί 
εκλογείς καί εκλεγόμενοι. Συνέβαινεν όμως πολ- 
λάκις καί νά ξεπαγιάσουν αί επιτροπαί κ’ οί 
υπάλληλοι τής Κυβερνήσεως, διανυκτερεύοντες 
εντός τού ναού έν καιρώ χειμώνος. ΙΙοΰ εκείνα 
τά χρόνια! ’Όχι μόνον αί κάλπαι, αλλά καί οί 
εκλέκτορες, λ. χ. εις τάςδημοτικάς έκλογάς «οί 
μάλλον φορολογούμενοι», έγίνοντο ανάρπαστοι 
την παραμονήν τής έκλογής, κ’ έκρύπτοντο ά
δηλον πού κατά τάς ημέρας τής ψ»ηφοφορίας.

Ό  γέρο-Σταμάτης ό Κορδάς δέν ήτο εκ των 
μάλλον πεπειραμένων εις αυτά τά πράγματα. 
Τόν περισσότερον καιρόν του είχε ζήσει άρμε- 
νίζων μέ την σκούναν του άνά τό Αίγαϊον. 
Τώρα επί Γεωργίου είχε παραχωρήσει την γο- 
λέτταν εις τούς υιούς του καί αυτός, συνταξιού
χος τού Ν. ’Απομαχικού, μένων κατ’ οίκον, είχε 
κληρωθή διά την παρούσαν εκλογήν, έχων τά 
π ρ ο σ ό ντα , ιος πρώην δημοτικός σύμβουλος 
κτλ., πρόεδρος τής εφορευτικής επιτροπής. Ή τον 
θεΐός μου έξ αγχιστείας ε' βαθμού, ήτοι σύζυγος 
τής πρωτεξαδέλφης τού πατρός μου- άλλ’ ήτο 
καί μέγας θεΐός μου στ' βαθμού εξ αίματος, 
πρωτεξάδελφος τής πρός μητρός μάμμης μου. 
Άλλ’ ό καπετάν ’Αριστείδης τόν έγνάιριζε πολύ

καλά ! ’Εγώ, νεώτατος, μόλις 19 ετών, είχον 
ύποδειχθή τάχα ώς ρητορική γλώσσα διά νά 
συνοδεύσω τόν Άριστείδην- πλήν ό κρυφός λό
γος δι’ δν έδέχθην την αποστολήν, ήτο διά νά 
γνωρίσω τόν μπάρμπα-Σταμάτην, καί τόν με
λετήσω.

—  Τιάρα νά ίδής, μού είπεν ό καπετάν Ρούσ- 
σος, άμα έξήλθομεν νύκτα εκ τής οικίας τού 
γέρο-’Αποστολίδη τού πενθερού του- τώρα νά 
ίδής τί θά πή καπετάν Σταμάτης Κορδάς- ας 
τόν έ'χης καί μπάρμπα, δέν τόν ξέρεις- ημείς οί 
θαλασσινοί γνωριζόμέθα, βλέπεις, καλά. Μέ 
μανέλλα τό κεφάλι του δέν γυρίζει- μέ εργάτη, 
μέ βίντσι, μέ μάγγανο, μέ δ,τι θέλεις.

— Τότε, τί πάμε; είπα εγώ.
-— Πάμε, γιατί μάς έστειλαν, καί γιά νά 

ΐδούμε τόν μπάρμπα-Σταμάτη στο σπίτι του, 
στην χειμωνιάτικη την κάμαρα πού έχει σχε- 
διασμένην μ’ ένα καραβόπανο. Θά ίδής τή σερ-- 
βέττα, τό σαρίκι πού φορεΐ στο κεφάλι του, 
σάν Τούρκος- θά ίδής τά μουστάκια του, πού 
ιίνε σάν δύο χονδρά αγκίστρια, από ’κείνα πού 
πιάνουν τούς όρφούς- τόν τράχηλόν του, τά 
μπράτσα του, τά ποδάρια τοτ>, δλα γυμνά- καί 
θ’ άκούσης πώς σκέπτεται καί πώς μι&ΐ ό 

, μπάρμπα-Σταμάτης. Ό ταν ήτον νέος, έπήρε 
σύντροφον στό καΐκι έναν Ποριώτην ή Κρα- 
νιδιώτην, επίτηδες διά νά έξαλβανισθή πλη
σίον του- καί τώρα ή γλώσσά του, ό τρόπος 
του, ή συμπεριφορά του, δλα εινε Άρβανίτικα.

Καθώς έπροχωρήσαμεν ολίγα βήματα καί 
είσήλθομετ’ εις την παραθαλάσσιον αγοράν, άλλα 
καπηλεία ή καφενεία ήσαν ανοικτά, άλλα ιιισο- 
κλεισμένα. Ό λα είχαν φώς ένδοθεν. Ήκούομεν 
φωνάς, διαλόγους, άσματα. Πριν φθάσωμεν 
εις την οικίαν τού γέρο-Κορδά, όπισθεν τής 
εκκλησίας, πρός τό δυτικόν, παρήλθομεν έξω
θεν τής ταβέρνας τού Δημήτρη τού Σμυρνιού. 
Μέσα ήτον μία παρέα, θορυβούσα καί φωνά- 
ζουσα, προεξάρχοντος ενός μεγαλοσώμου νέου, 
μέ ξανθούς στρημμένους μύστακας, πλησίον τού 
οποίου έκάθητο εις μελαψός ομήλικός του, τα
πεινότερου εξωτερικού, καί δστις έφαίνετο μάλ
λον μειλίχιος. Καί οί δύο είχον κατέλθη εσχάτως 
από τό Πόρτ-Σαΐδ.

— Εινε ό Στεφάνής ό Καραντάνης, μού είπεν 
ό συνοδός μου, μαζί μέ τόν ά χ ώ ρ ισ τ ο ν  φίλον

του, τόν Σταύρον τόν Τσόρναν. Αυτός ό Κα
ραντάνης εινε άδύνατον νά μήν κάμη καυγάν, 
καί νά μή μαχαιρώση κανέναν. Εινε πολύ μουρ
λός, πίνει πολύ καί τό έχει παρμένο παραπολύ 
επάνω του.

* **
Άνέβημεν τήν μεγάλην εξωτερικήν σκάλαν, 

κ’ εφθάσαμεν εις τήν άπλωταριάν, ή τό μεγάλο 
χαγιάτι τής αφελούς αρχοντικής οικίας. Ό  ’Αρι
στείδης έκραξε:

— Ξυπνητός είσαι, καπετάν Σταμάτη;
— ” Ος γιαλιτί' χαιρ όλλά; έκραξε φωνη έσω

θεν.
Ό  γέρων δέν είχε κοιμηθή ακόμη. Ή το 

περί τήν δεκάτην ώραν, εν καιρώ τής εαρινής 
ισημερίας- τετάρτη ώρα τής νυκτός.

Πάραυτα ήνοίχθη ή θύρα κ’ έπαρουσιάσθη ο 
μπάρμπα-Σταμάτης, μέ κόκκινον σκούφον καί 
σαρίκι περί τήν κεφαλήν, μέ γυμνάς κνημας, 
καί γυμνούς βραχίονας.

— Πώς μάς θυμηθήκατε;,., πού ’ς αυτόν 
τόν κόσμο, ανεψιέ, μού λέγει.

Καί στραφείς πρός τήν γωνίαν τήν νοτιοδυ
τικήν τής οικίας, δπου είχε κατασκευασθή προ- 
χείρως, μέ δύο μεγάλα καραβόπανα, έπιτηδείως 
τεντωμένα, είδος σκηνής ή χειμερινού θαλάμου, 
επειδή ή οικία άλλως, νεωστί κατεσκευασμενη, 
δέν είχε χωρισθή εις δωμάτια, έκραξε:

•— Κοιμήθηκες, θ ε ιά ;  σήκω νά τρατάρης 
τόν ανεψ'ΐό σου.

— Θά σάς δώσουμε βάρος, καπετάν Στα
μάτη, είπε μετ’ εύγενείας ό ’Αριστείδης.

■— Δέν έχει βάρος- ή μ άνα  τώρα έζάρωσε 
δίπλα στό ντζάκι- τώρα μ π ο υ ζο υ ρ γ ιά σ α μ ε  
ακόμα- δέν έχουμε ψ'όφο εύκολα. Τ ό ρ α  ση
κωθήκαμε άπ’ τό σουφρά... κ’ έτσι λαγοκοιμή
θηκε στύν όντά, ή μ ά ν α .. .  Κοπιάστε, μπουί- 
ούρουμ όρε μίρε.

Έκαθΐσαμεν επί μκαμνίων, πλησίον τής θυ- 
ρίδος τήν οποίαν έσχη μάτιζε πρός τόν τοίχον 
τό καραβόπανον. Ό  ’Αριστείδης είσήλθεν αμέ
σως εις τό θέμα.

— ’Ήρθαμε, «απετάν Σταμάτη, άπεσταλμέ- 
νοι. ’Έμαθαν στό σπππ πώς θά πάρης τόν γέρο- 
Κατσουλή γραμματικό τής Επιτροπής. . . .  Ό  
δικός* μας ό Παπούλιας δέν θά ήτον καταλ
ληλότερος ;
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"Εν των κυριωτέρων αιτημάτων, τά όποια 
εΐχομεν να ΰπσβάλωμεν εις τον μπάρμπα-Στα- 
μάτην, ήτο τό περί τής γραμματείας τής ’Εφο
ρευτικής Επιτροπής των έκλογών.Ό ΙΙαπουλιας, 
πρφην δημογραμματεύς, πρφην γραμματευς Ει
ρηνοδικείου, ύποτελώνης κλπ. ειχεν έλθη εσχά
τους μέ τό κόμμα μας, ήτο δέ άνθρωπος μέ 
Ικανότητα, αν καί δεν είχε χαμοθεόν ύ γέρο- 
Κατσουλής, συνταξιούχος, πρώην είρηνοδίκης, 
διετέλει νύν γραμματευς τής Δημαρχίας. Ήτο δέ 
ανίκανος, σκολιός, καί τα «έ'καμνε θάλασσα.» 
Πλήν ό μπάρμπα-Στα[ΐάτης, έθεώρει τον εαυ
τόν του υπόχρεων νά τον προσλάβη ως γραμ
ματέα κατά τό τετραήμερον τής εκλογής, επειδή 
ό νύν δήμαρχος έβοήθει τον γέρο-Μορήν, τον 
Βαβδιναΐον εις την Υποψηφιότητα, ό δέ καπε
τάν Σταμάτης έπεθυμει πάντοτε νά εινε μέ τό 
«δοβλέτι», κ’ έφοβεΐτο την σκιάν τής αρχής.

Δεν έ'σπευσε ν’ άπαντήση εις την πριυτην εΐ- 
σήγησιν τού καπετάν ’Αριστείδη.

— Ό  γέρο-Κατσουλής, επέφερεν ούτος, θά 
χασομερά δλους τούς ψηφοφόρους μας, θά κά- 
μνη μίαν ουράν νά βρίσκη τά ονόματα στον 
κατάλογον δέν θά λαμβάνη ύπ’ όψιν τούς αύ- 
ξοντας άριθ μούς πού θά τού δίνουν, καί θ’ άρ- 
γοπορή επίτηδες· ενώ διά τό εναντίον κόμμα, 
ούτε θά. κυττάζη διόλου τον κατάλογον, θά 
λε'γη· «Μοίλιστα, μάλιστα»· καί θά περνά οχμέ- 
σους τά ονόματα στον κατάλογον τής ψηφοφο
ρίας... Καί ξέρεις ποϋς μπορεί έτσι νά μάς κόψη 
μέ τρόπον, δέκα ψήφους... Καί «τί ειν’ ό κοχ- 
βουρας, τί ειν’ τό ζουμί του;»

Ό  μπάρμπα-Σταμάτης έ'σεισεν έμφαντικώς 
την χονδρήν τετράγωνον κεφαλήν του.

— ’Εγώ γέρασα, ορέ καρδάσ’, ’Αριστείδη, 
είπε. Τί νά σάς κάμω; Κατά τό κεφάλι πού έχω 
σάς προσκυνώ.

— Καί τί ύποχρέωσιν έχει ή Επιτροπή, ειπεν 
ό ’Αριστείδης, νά πάρη ως γραμματικόν τον 
υπάλληλον τής Δημαρχίας.... Ίσα-ϊσα οί υπάλ
ληλοι πρέπει νά μένουν αμερόληπτοι, αυτό απαι
τεί κι’ ό νόμος.

— Τί νώμος και πλάτη, καρδάσ’ Αριστείδη. 
Ταίτε καί μ’ αύτουνούς καί ¡ιέ τής δημαρχίες, 
καί μέ τής εκλογές τους! Βρίσκει τον μπελά του 
ένας απλός, αγράμματος άνθρωπος. Τίνος τό 
τό χατήρι νά χαλάσης!
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—  Λοιπόν δέν εινε καλός ό γέρο-ΙΙαπούλιας 
γιά νά τον πάρετε γραμματικόν ;

— Καλός κι’ άξιος εινε, καρδάσ’, μά δέν τον 
παίρνουμε.

— Γιατί;
— Γιά τσ’ γάτας τ’ αυτί.
Ήθέλησα κ’ εγώ νά ψελλίσω ολίγα λόγια, 

διά νά δικαιολογήσω τήν έκεΐ παρουσίαν μου 
καί ν’ άνταπόκριθώ εις τήν αποστολήν μου.

— Σέ παρακαλώ, μπάρμπα- ξέρεις πώς τά 
κατάφερε ό γέρο-Κατσουλής στήν δημαρχία; 
Μπάτε χίλι’ άλέσετε. .. Ούτε τάξιν, ούτε άρχεΐον, 
ούτε θυρίδα- κανέν έγγραφον δέν ένεργεΐται. 
Ούτε τον αριθμόν τού πρωτοκόλλου δέν μπορεί 
νά φυλάξη καλά-καλά.

Τού μπάρμπα-Σταμάτη έσείσθησαν βιαίως 
τά μουστάκια του.

-— Τί λες καί συ, ανεψιέ;... Σ’ έστειλαν καί 
σέ νά σπουδάσης, καί χαλάστηκες... Καλά τό 
είπα εγώ τής ανεψιάς μου, τής μητέρας σου- 
«Θά χάσης, ανεψιά, τό παιδί σου.» Τί νά κάμω, 
πού δέν μέ ακούσε.

Ό  ’Αριστείδης έγέλασε, κ’ έσηκώθη ν’άπέλ- 
θωμεν.

—# Καληνύχτα, καπετάν Σταμάτη.
— Καληντίχτα, θειά, είπα εγώ.
•— Στο καλό- καλώς ήρθατε.
Καθώς έξήλθομεν, καί μάς έφεγγε ή γραία 

Μαγδαληνή νά καταβώμεν
—  Δέν σοΰ τό έλεγα εγώ; μού είπεν ό ’Αρι

στείδης. Μέ μανέλλα δέν γυρίζει τό κειράλι του.
— Ούτε μέ αδράχτι.

* *
Κατέβημεν, καί ήκούσαμεν . φωνάς· εϊδομεν 

κίνησιν εις τό καπηλείον τού Σμυρνηού. ’Ά ν
θρωποι μέ τά νυχτικά τους,κατέβαιναν εν σπουδή 
από τά; οικίας των, διά νά μάθουν τί είχε συμβή.

Έστάθημεν μίαν στιγμήν, δεξιόθεν τής εκ
κλησίας, άντικρύ εις τήν θύραν τού καπηλειού, 
παρ&μπρός ό ’Αριστείδης, παραπίσω έγιό. Τό 
βλέμμα μου άντίκρυσε μίαν τράπεζαν, επί 
τής οποίας έπιπτε σχεδόν καθέτως τό φώς τής 
κρεμαστής λυχνίας. Είδα κάτι τι, έν ως ρευ
στόν ερυθρόν επί τής τραπέζης, κ’ επί των 
πλακών τού δαπέδου, νά κοκκινοβολή καί ' ν’ 
άχνίζη. Σωρός ανθρώπινος έκειτο πρηνής κάτω 
έκεΐ, άσθμ αίνων όδτινηρώς, καί γογγτίζων.

Ό  Αριστείδης έπροχώρησεν ολίγα βήματα 
προς τό καπηλείον. Έγώ έμεινα ακίνητος.

Μετά πέντε λεπτά έπανήλθεν ό συνοδός μου.
— Σάν προφήτης τό είπα, μού λέγει- καλλί

τερα νά είχα δαγκώση τί] γλώσσα μου.
— Τί τρέχει;
— Ό  Στεφάνής ό Καραντάνης, μή βρίσκον

τας κανέναν άπ’ τό άλλο κόμμα, τό δικό μας,

νά μαχαιρυιση, έμαχαίρωσε τον αχώριστοι’ φί
λον του καί οπαδόν τού κόμματός του, τον 
Σταύρον τον Τσόρναν. ΓΙοιός ξέρει ; γιά ένα 
απρόσεκτοι’ λόγον, επάνω στο πιοτό. . . .

Έφυγαμεν. Είχαν περάσει ήδη τά μεσάνυ- 
κτα. Άνέτελλεν ή ημέρα τών εκλογών, βαμ
μένη εις τό αίμα. — Τό τέρας τό κίτρινον είχε 
καλέσει εις επικουρίαν τό θηρίον τό κόκκινοι'.

Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Η

Τ ο  μεσημέρι έ'λυωσε σ’ αψ ύ  κα ι π υχτό  κάμμα .

Κ α ι τώ ρ α  τά  μεστά σπαρτά  καί τά  δεντρά  χρυσίζει, 

κι ο/.ο τον  κάμ πο  α θ ό ρ υ β α  π ν ίγ ε ι κα ί π λ η μ μ υ ρ ίζε ι 

άχνου χρυσού, φ ω τα δερ ο ϋ  κα ί φ λογισμ ένου  νάμα.

Κ λείσε τά  μ ά τ ια ! "Ας σβυστεΤ τ ’ α πα τη λό  τό θ ά μ μ α  

τό  πλάνο  ονειροπόλημ α  τού Χ ώ ρου , πού  χα ρ ίζε ι 

σέ κ ά θ ε  σώ μ α  ξέχω ρη ζω ή  καί πού  άντικρύζει 

τή ν  Ύ π α ρ ξ η  καί τό  Έ γ ώ  σέ ε ιρω νείας δράμα.

ι Κ λείσ ε τά  μάτια.! Α ς  ο ρ θ ω θ ο ύ ν  ή σκοτεινές α ισθήσ εις 

νά  μάσουνε τά  μυστικά ά να φ υλλητά  τή ς  Β ρύσης 

πού  θ ρ έ φ ε ι μ ’ αδ ιά κοπη  ζω ή  τη  Γ η τή Μ ά ν ν α -

καί τό κορμ ί ανήμερη  α να τρ ιχ ίλα  άς σφ άξει *

γ ια τ ί ή Σ υ ν ε ίδ η σ η  ξυπνά  ! —  ξύπνησε γ ιά  ν ’ άδράξει

κα ί νά  σαοκώ σει σέ Ζ ω ή  το ν  σκορπισμένο Π ά ν α !
* ι

Άλεξ. 09. Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
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7*ΠΟ ΤΟΝ ΟΡΚΟΝ"

Ή  Κ ρ ή τη !— δεν έχύιθηκε τέτο ια  φ ω νή  τ ρ ιγ ΰ ρ ο υ ;

Δεν ε ίν ’ απάτη  λογισμού , δεν ε ίνα ι πλάσμ α  ο νε ίρ ο υ - 
’Α κ ό μ α — ν ά !— τή ς Ε υ δ ο κ ία ς  ά χνο λο γά ει τό σ τό μ α - 

Ό  μ αγεμένος ήχος του  δεν άποσβύστη  α κ ό μ α !
”Ω ! π ώ ς χουμ ά νε γ ια  νά  ίδοΰν τ ’ α γα π η μ ένα  μέρη, 

Π ο υ  σημ αδεύει ακίνητο  τή ς  κορασ ιάς τό  χέρ ι!
Μέ τι φω νή, ξα νο ίγο ντα ς μακρυά το ν  Ψ η λορίτη , 

Χ ίλ ια ις  φ ο ρ α ίς  νά  ξαναπούν, ή Κ ρ ήτη ! άκοΰς, ή Κ ρ ή τη ! 
Λ ες ό τ ’ ή φ λό γα  τή ς  αυγής, π ου  φ έγγε ι άπό  τη ν  ’Ί δ α , 
Τ ά  στήθη  αυτά  ξεπάγω σε μέ μ ία  τη ς μόνη α χτίδα , 
Κ α ί τόσα  κ λά ϊμα τα  χα ράς έκ εΐθε  μέσα βγα ίνουν, 

Ό π ο υ  τά  π ρ ώ τα  α ισ θ ή μ α τα  σά χόρτο  ά ναχλω ρα ίνουν. 
Χ α ίρ ο ν τα ι ή δύστυχα ις! Κ α ί τ ί  στον κόσμο θ έ  νά  ε λ π ίσ ο υ ν ; 

“Α χ! γ ιά  τη ν  έρμη  το υ ς χα ρ ά  κ ’ ο ί ά γγέλ ο ι θ ά  δακρύσουν! 
Σ τ η  γή , ποΰ  π λ ή θ ο ς  έπεσαν, σά θερ ισ μ ένο  στάρι, 

’Ίσ ω ς  κανένα  θ α ύ ρ ο υ νε  τ ’ ολέθρου  ά π ο μ ε ινά ρ ι- 
Ή  μία, χ ω ρ ίς  τά  τέκνα  της, τον  άκληρο ασπρομάλλη , 
Έ ν α  της μόνον αδελφ ό , κ ά πο ιο  π α ιδ ί της άλλη.
Σ τ ο  χώ μ α  εκείνο, π ω ΰρ η κ α ν  τόσ ο ι γεννα ίο ι το  μνήμα, 
Ν ά  κλάψ ουνε θ ά  δ υ νη θ ο ύ ν , ώ ς το  κομμένο κλήμ α - 
Μ ιά  μέρα εκεί τά  κόκκαλα θ έλ ε ι κ α ί α ύτα ίς  ά φ ή σ ο υ ν . . .  

“Α χ! γ ιά  τη ν  έρμη τους χα ρά  κ ’ ο ί ά γγέλο ι θ ά  δακρύσουν! 
Έ κ ε ΐ  ποΰ  κλαΐνε, καί γελούν, κ α ί δυ να τά  φ ω νάζουν, 
Μ ’ ά θ φ α  τρ ο μ ά ρα  τά  μ ικρά  στά μάτια  τα ϊς  κυτάζουν 
Ψ ευ δ ά  τής Κ ρ ή τη ς τ ’ όνομα  κατόπ ι ξαναλένε.
Κ αί, σάν τή μάννα  τους κα ί αυτά , χα μ ογελ ούν  κα ί κλαΐνε. 

Ά λ λ ’ όσα Κ ρ η τικ ό π ο υ λα  χλω μ ή  κα ί μακρυσμένη 
Σ τ ο  νού  τους μνήμη έφ ύλαξαν τής γή ς ποΰ  τ ’ αναμένει, 
Σ κ α ρ β α λ ω μ έν α  στά σκοινιά  καί στο κ α τά ρ τι τώ ρα ,
Ν ά  ξανα 'ίδούν γυρεύουνε τή ν  α κριβή  τους χώ ρ α -

”Ιδε σχετική σημείωσι στή Λογοτ. Κίνησι.
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Κ ’ έν φ  κ α τά γνα ντα  το  φ ώ ς ά πλο χω ρ ά ει κ α ί βάνει 

Σ τ ά  π ο ρ φ υ ρ έν ια  γ ν έφ ια  της ένα χρυσό στεφ άνι, 
Β λέποντας το ύτα  νά  σειστούν ά π ’ τή ν  πνοή τ  ανέμου,

' Θ α ρ ρ ο ύ ν  π ώ ς ε ίνα ι ο ί γ ίγα ντες  τού  κρητικού  πολέμου, 

Ό π ο ΰ  μέ ρούχα  α ίμ α τερ ά  καί δόξας θ ε ίο  σημάδι, 
Ψ η λ ά  στά κ ο ρ φ ο β ο ύ ν ια  τους γυ ρ νο ύ ν  άπό  το ν  Α δη. 

Ί δ έ ς  τ ’ ά τρ ό μ η τα  πα ιδ ιά '· στιγμ ή  δέν ά πα ρ η ά ζο υν  

Τ ’ άνάερο  ξάγναντο , κ ’ έκεΐ συμ μ α ζω μένα , μ ο ιάζουν 

Χ ρυσ ό  μελίσσι ά ρ ίθ μ η το , π ιασμένο  ά πό  κλω νάρ ι,
Π ο ύ  πλέει σ τα ίς α ύ ρα ις  τού  Μ αγιού , κρεμ άμ ενο  κ ο υ β ά ρ ι! 

Π λ ή ν  σέ ψ ηλότερη κορφ ή , σέ τέτο ιο  μέρος, όπου 

Δέ φ τά νε ι π έτα μ α  π ο υλ ιο ύ , δέ μάτι άνθρω ποι»,
Τ ώ ν  γυ να ικ ώ ν  ή δέηση φ λο γό βο λ η  άνεβα ίνει,
Κ ’ ίσ ω ς οί ά γγέλ ο ι τήν  άκούν, κατά  τό π λο ίο  γυρμένοι. 

Π α ρ α κ α λ ο ΰ ν  ή δύστυχα ις , θ ερ μ ά  παρακαλοΰνε 
Γ ιά  τούς πολλούς όπώ πεσαν, γ ιά  τούς ά θ λ ιο υ ς  πού ζούνε, 
Δ ίχω ς ερώ τηση κ ρ υφ ή  στον Π λ ά σ τη  ν  α ύθα δειά σ ο υ ν  
Π ο ιό ν  άκριβό  θ ά  κλάψ ουνε κα ί πο ιόνε θ ’ άγκαλιάσουν. 

Ε λ π ίδ α ,  φ όβος, λύπηση, χα ρά  κ ’ ευγνω μοσύνη , 
Σ μ ίγ ο ν τ α ι χ ίλ ια  α ισ θ ή μ α τα  στήν προσευχήν εκείνη, 
Π ο ύ  μ ουρμ ουρ ίζουνε τ ’ ά γνά  τής Κ ρ ή τη ς περ ιστέρ ια , 

Μ έ σηκω μένα  βλέμματα , μέ σηκω μένα  χέρια .
’Έ τ σ ι,  κ ’ ή νύχτα  σάν δ ιαβή , σάν π ά ψ ’ ή άνεμοζάλη , 
Σ τ ο  φ ώ ς ξανασηκόνοντα ι τά  λουλουδάκ ια  π ά λ ι- 

Ξ α νασ ηκόνοντα ι στο φώ ς, καί, π υρω μ ένα , βγάνουν 
Χ ίλ ια ις  ολόγυρα  εύ ω δ ια ίς , πού μ ία  μονάχη κάνουν.

”Ω ναί'· π ερ νώ ντα ς τά  βουνά, περνώ ντας κ άθε  άστέρι, 

Β υ θ ίσ τε  τή ν  α γνότατη  ψ υχή  στά ο υ ρ ά ν ια  μέρη,
Έ κ ε ΐ  π ού  μ ’ ά ρ γη τα  ό Κ α ιρός ή μέ τρεχάτη  β ία  

Π ο τ έ  του δέν έτάραξε τήν  άπειρη  ευτυχία.
Μ ή ν ένας ξένος λογισ μός α ύ το ύ θε  σάς άρπάξη,
Ι Ιρ ΐν  σ τ’ ά κρ ο γιά λ ι τού νησ ιού τό ξύλο πάη  και άράξη, 

Γ ια τί, άγκα λά  τραβήξετε πολυκα ιρνούς ά γώ να ις, 
Ό λ ίγ α ις  ώ ρ α ις  καί σ τ ιγμ α ίς  θ ά  σάς φ α νο ύ ν  α ιώ νες!

ΓΕΡ. ΜΑΡΚΟΡΑΣ



Τ Ι  Τ ^ Π ^ Ι Τ ί Ι

Δεν έχω  τη ν  απα ίτηση ,
Κ α θ ώ ς  την έχουν άλλοι,
Α κρα  να  θ έλ ω  εντέλεια  
Σ τ ή ς  γυ να ικό ς τά  κάλλη.

Ά π ’ δλο τη ς  τό  πρόσω πο,
Ά π ’ δλο  τη ς τό  σώ μα 
Δ ίχω ς κανένα ελάττω μ α  
Σ α ν  τ ι ζ η τ ά ω ;— Τ ό  στόμα.

"Ε να  ψ ε γ ά δ ι ασήμ αντο  
Δε θ έλ ω  νά  θ ω ρ ιέ τα ι 
Έ κ ε ΐ  που  τό  χαμ όγελο  
Κ α ί τό  φ ιλ ί γεννιέτα ι.

Ώ.Ρ7*Ι7* Χ Ε Ι Μ Ω Ν Ι Ά Τ Ι Κ Η  Μ Ε Ρ Α

"Η λ ιε  λα μ πρέ, ποϋ  νίκησες του Γ εννα ρ ιού  τό μήνα, 
Π ο ιο  πλάσμ α  σήμερα ή μ π ο ρ εί 

’Α χό ρτα γα  νά  μή χαρή
κ ά θ ε  γλυκέιά  σου α χτίνα ;

Π α ν το ύ  με α γά π η  χύνετα ι, τό  θ ε ίο  φ ιλ ί τη ς δ ίνε ι 
Σ τ η ν  α νθ ισ μ ένη  αμυγδα λ ιά ,
Κ ’ έχει γ ια  τ ’ άσπρα  μου μαλλιά

τη ν  ίδ ια  καλοσύνη.

Μ ά τέτο ια  μέρα ε ιν ’ εύκολο νά  βγάλη ω ρ α ίο  λουλούδι 
Κ α ί σ τ’ ά γρ ια  μέρη τη ς ή γ η ,

'Ω ς  από  μέσα μου νά  βγή

χα ρούμ ενο  τρα γούδι.

Σ τη  γενική  άναγάλλιαση , μόλις κ ’ εγώ  νικήσω  
Τ ά  κρύα μου χρόνια , σάν εσέ,
Θ ’ άκούσης, "Η λ ιε  μου χρυσέ,

π ώ ς θέλω  σε τιμήσω . 

Κέρκυρα ΓΕΡ. ΜΑΡΚΟΡΑΣ
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I. Ν .  Γ Ρ Υ Π Α Ρ Η  ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΕΠΤΑ ΕΠΙ  ΘΗΒΑΣ

ΧΟΡΟΣι
ΠΡΩ ΤΟ  ΣΤΑ Σ ΙΜ Ο

Γνοιάζομ’ δσα λες., μά ό φόβος μ  ον δεν παύει 
καί δε λέει μες οτή ψυχή μου νά ήσυχάοη' 
ή έγνοια ποχει μέσα μου θρονιάση 
την τρομάρα των εχθρών μας δλο ανάβει.
Τους φοβούμαι, σάν τους δφιους περιστέρι 
τό πασίτρομο γιά τ ’άλονβα πουλιά τον, 
π ’ δλοτρόγνρα στη δόλια τη φωλιά τον 
έχονν στήση κακοανντνχο καρτέρι.
’Άλλοι όρμονν κατά τους πύργους σμάρια σμάρια 
πλή&ια ολάκερα— και τι θά γένιο ! 
κι άλλοι ριχτούνε χαλάζι τά λιθάρια 
ατό λαό μας τό γνροζωαμένο.
Σώστε, ώ Θεοί έπονράνιοι δλοι 
τό στρατό με κάθε τρόπο καί την πόλη.

Γιατί τάχα ποιά θά βρήτε κι άλλη χώρα
πιο καλή, σάν θέλετε την παραδώση
στους εχθρούς αυτή τη γη την πλοντοφύρα
καί τής Δίρκης τό νερό— που δαοι κι αν δαοι
ποταμοί τον κόσμο τρέχουν
τό πιοτό της τό καλόθροφο δεν έχονν.
Καί γι’ αυτό, θεοί τής πόλ.ης μας προστάτες, 
στους εχθρούς που μάς περίζωσαν τά κάστρα 
ρίχτ επάνω σνμφορ’ άνθρωποχαλάατρα 
ποϋ νά παίρνουνε τά πόδια τους στις πλάτες. 
Καί χαρίζετε τή νίκη στο στρατό μας 
καί στην ίτύλη σωτηρία' καί σταθήτε 
καλά έτσι θρονιασμένοι άνάμεσό μας, 
τις πικρές μας λιτανείες έσπλαχνισθήτε.

Τόσο μιά πανάρχαιη πόλη, ώ τί κρίμα! 
νά τή στείλετε στον ’Άδη, κουρσεμένη 
άπ’ ένον ’Αχαιού κοντάρι, καί νά γένη 
μαζί μ ’ δλονς τους θεούς σας στάχτη θρύμμα. 
Κ ’ οι γυναίκες σκλαβωμένες, ώϊμένα, 
νιές καί γριές σάν τάλογα νά τις τραβούνε 
άπ τις χήτες, μέ τά ρούγα ξεσκισμένα.
Κ ’ έίν’ ή πόλις δπου αδειάζεται δλη άντάρα 
καί βουή σύαμιχτη των σκλάβων ποϋ χαλούνε. 
Βαρείες τύχες ποϋ προβλέπω μέ τρομάρα.

Κ ’ είναι κλάμα, νά τις βλέπης κορασίδες 
νιόκοπες, πριν άπ την τίμια τή χαρά τονς 
ν’ άποστείφοννται, ωιμέ, σάν αγουρίδες 
τή ξυνή ώμοτρνγητες δροσιά τονς.
"Ω, μακάριοι ποϋ πεθαίνουν, πριν τέι δον νε 
δσα ή πόλις μαύρα κι άραχλα παθαίνει 
σάν δαμάζεται: εδώ σφάζουν, κέϊ τραβούνε 
άλλα καίνε καί τά πάντα καπνός χραίνει 
κι ύ θεός τον ολέθρου ό ’Άρης, που δριμώνει 
μ ’ άγρια λύσσα, πάσα ευσέβεια βεβηλώνει.

Μες στις ρούγες βρονχισμός καί γύρου μάντρες 
άπό πύργους εχθρικούς την πόλη ζώνουν, 
οι άντρες σφάζοννται άπ τούς άντρες 
κι άθλια σκούζοντας τά βρέφη ποϋ σκοτώνουν 
μέ τό αίμα τό βυζί που πίνουν βρέχουν.
Χέρι χέρι οι αρπαγές κ ’ οι κούρσες τρέχουν, 
φορτωμένους συναντούνε οί φορτωμένοι 
κι ό άδειος κράζει τάδειανοϋ, νάχη κολλήγα, 
μά ό καθένας στο μεράσι οντε πιύ λίγα 
ούτε κ ’ ίσια θέλει νάχη.—Ώ , τί θύι γένη!

Χϋιια χάμον δ λ’ οί καρποί, λύπη σου φέρνουν 
μέ πικρό οί νοικοκυρές μάτι κοιτάζουν: 
πλήθΤ ανάκατα τής γής τά δώρ’ αρπάζουν 
τάδιαφόρετα τά κύματα καί σέρνουν.
Καί πρωτοπαθές νέες σκλάβες, με γιομάτη 
τήν καρδιά άπ τής συμφοράς τή νέα τήν τύχη, 
περιμένουν κάποιον άφέντη εχθρού κρεβάτι 
οποίος λάχη ό νικητής ποϋ θά τούς τύχη.
Μά ειν’ ελπίδα ή νύχτα ή σκοτεινή νά σώαη 
έιπ τά όλύκλαυτα δεινά νά μέ γλυτώοη.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  Ε Π Ε ΙΣ Ο Δ ΙΟ

Η Μ ΙΧΟΡίΠ Α' ( Ο ΗΡΕΜΩΝ ).

Χά, τού στρατού ό κατάσκοπος, ά δέ γελιοϋμαι,
κάποια καινούργιαν είδηση, φίλες, μάς φέρνει
μέ βία τάδράχτια^στρέφοντας τών ποδαριώ τον. 

* 4
ΗΜΙΧΟΡΙΟ Β· (Ο  ΗΓΕΜΩΝ).

Μά νά κι ό ίδιος δ βασιλιάς, δ γυιός τού Οίοίπον, 
νά μάθη φτάνει σέ καιρό τά νέα τ αγγέλου'
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κι από τη βία κι αυτός δέν πάει τα πόδια ταίρια.

ΑΓΓΕΛΟΣ

θά  πω καλώς γνωρίζοντας για τους έχδούς μας 
καί πώς καδένας έλαχε κλήρο οτϊς πόρτες. 
Πρώτα ο Τνδε'ας μπρος στις πύλες τις Προντίδες 
φρουμάζει· μά τδ ρέμμα τον Ίαμηνον δ μάντης 
δεν τον αφήνει να περάαη' γιατί δείχνουν 
όχι καλά οι δνοίες" μά ξεφρενιααμένος 
εκείνος καί διψόντας πόλεμο καί μάχη 
με σουριχτά μεσημερνά χονγιάζει ώς δράκος 
καί λούζει με βρισιές το οοφ>ό μάντη Οίκλείδη 
πώς μπρος στον πόλεμο απτόν φόβο του κολώνετ 
τέτοια φωνάζοντας κοννεί τρεις δααιους λόφους 
χήτες τον κράνους τον, καί κάτω άπ την ασπίδα 
κουδούνια χάλκινα τρομάρα ηχολογούνε, 
κ ’ έχει περήφανο σημάδι επάνω, τέτοιο: 
τον ουρανό που Αστράφτει άπ’ άστρα δουλεμένο, 
καί μές στη μέση σ' όλη τον τ'η λάμψη πρέπει 
τόλόγιομο φεγγάρι τής ννχτός τό μάιτι.
Καί ξώφρενα έτσι ατά περήφαν' άρματά τον 
κοντά στον ποταμού τις δχδες ξεφωνίζει 
διψόντας πόλεμο, σαν τό άτι που άπ τή ζώρη 
λεχομανάει τών γκεμιώ κι δταν άκούγει 
τό κράξιμο τής σάλπιγγας άινατρανίζει.
Ποιόν κατ'αυτό δά τάξης; ποιός, σάν Ανοιχτού νε 
τον Προίτον οι πόρτες, άξιος νά τις διαφεντέψη;

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

ζΙέν εΐμ' εγώ στολίδια άντρας νά με.τρομάξουν, 
κι οντε λαβωματιές δίνουνε τά σημάδια· 
φούντες κουδούνια δέ δαγκάνουν δίχως δόρυ, 
κ 'ή ν ύ χ τ 'α ν τή  πού λες επάνω στην βαπίδα  
πώς είναι, άστράφτοντας μέ τούρανού τάστέρια, 
μάιντης μπορεί μέ κάποια σημασία νά γίνη" 
γιατί αν ή νύχτα τού δανάτον πέση επάνω 
στα μάτια αυτού,πού τό περήφανο έχει τό σημάδι, 
σιοστά καί δίκια δέν’ Αξίζη τονομά τον 
κι αυτό ποχει νά πάδη δ ίδιος δά μαντέψη.
Μά εγώ τον άξιο Αντίκρυ στον Τνδέα δά τάξω 
γνιό τού 'Αστακού την πύλη αυτή να διαφεντεύη, ■ 
πολύ έύγενή καί τής Ντροπής τιμάει τό δρόνο 
καί τά περήφανα πού εχβρεύεται τά λόγια.
Αργός ατά αισχρά— δειλός δε σννηδίζει νάνοι' 
κ 'ή  ρίζα τον Απτών Σπαρτών βαστάει τό γένος 
πάφηα' δ "Αρηςζωντανούς' αταλήδεια ντόπιος

δ Μελάνιππος' κι δ "Αρης στους κύβους δα το
δείξη.

Καί γιά τή μάννα πού τον γέννησε τον στέλλει 
τό δίκιο τής συγγένειας, παρά καδ’ άλλον, 
τό κοντάρι to εχδρικό γιά ν' αποκρούω}].

ΧΟΡΟΣ

Νά δώση δ δεος καί νά πετύχη 
δ Αγωνιστής μου, πού τον στέλλει 
τό δίκιο πρόμαχο τής πατρίδας, 
μά τρέμω νά ιδώ αϊματοφόρους 
δρήνονς γιά φίλους σκοτωμένους.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Σ ' αυτόν έτσ' οί δεοί νά δώσουν νά νικήση. 
Τώρα, κ/,ηρώδηκε στις πύλες τις Ήλέκτρες 
δ Καπανενς, γίγας αυτός καί πιο μεγάλος 
από τον πρώτο πού είπαμε' κ ' ή κομποφάνεια 
είν' αντουνού οχι νά πής σά νάν' Ανδρώπον 
τί λέει φοβέρες γιά τους πύργους μας τρομάρα 
πάμποτε ή Τύ'χη νά μή διόση νάληδέψονν. 
θέλει δέ δέλει, λέει, δ θεός, δενά κονρσέψη 
την πόλη μας' κι ουδέ τού Αία αν πέση ακόμη 
δ κεραυνός νά τον μποδίση δά εΐμπορονσε' 
γιατί τις αστραπές και τά κεραννοβόλια 
δμοια μέ τις μεσημερνές, λέέι, κάψες τάχει.
Καί έχει σημάδι άντρα γυμνό πού κρατεί φλόγα 
καί λάμπ' ή δαδ' αρματωμένη στη δεξιά του 
καί /ιέ χρυσά ψηφιά «θά κάψω, λέει, την πόλη». 
Σ ' αυτόν ποιός δά παραταχβή τον τέτοιον άντρα; 
ποιός άτρο/ιος στις κανχησές του δάβγη εμπρός

το υ;

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Κι άπ τό κέρδος αυτό άλλο γεννιέται κέρδος' 
Ή  γλώσα' αληδιν-ά προδίνει τών ανδρώπων 
τούς μάταιους λογισμούς' έτσι κι δ Καπανέας 
μάς φοβερίζει, έτοιμος καί νά τό δείξη' 
βρίζοντας τους δεούς τό στόμα του γυμνάζει 

,  σέ μπύσικη χαρά, καί δνητός όντας στέλνει 
ξεφχονητιι στο Αία λόγια φουσκωμένα.
Μά έχω τά δάρρη μου πώς δάρδη μέ τό δίκιο 
επάνω τον τού κεραυνού ή φωτιά, πού διόλου 
/ιέ τις /ιεση/ιερνές τις κάψες δέ δά μοιάζη.
Σ '  αυτόν λοιπιίν, όσο γλωσσάς καί νάναι, Αντίκρυ 
έχει ταχδή, /ιέ Αντρεία ψυχής, δ ΙΊολυφόντης 
φύλακας άξιος μπιστεμού, μέ τή βοήδεια
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τής Ά ρτεμης προστάτιασας καί δεών τών άλλων. 
Λέγε άλλον, τώρα σ' άλλες κληρωμένο πύλες.

ΧΟΡΟΣ
ι

”4ς πάη /ιέ τις φοβέρες τον κι αυτός 
κι Αστροπελέκι ας τον ποδίση 
πριν μέσ στα σπίτια μου χυμίση, 
καί μέ περήφανο κοντάρι 
απ τήν παρδενική φωλιά μου 
μπορέση νά με ξεπορτίση.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Καί λοιπόν ποιος κληριόδηκε δά πώ κατόπι 
σέ πύλες' τρίτος τού Έτέοκλον τρίτον δ κλήρος 
Από τό βάδος πήδησε τού χαλκού κράνους, 
τις Νήτιδες μέ τό στρατό τον νά προσβάλη. 
Καί τάτια τον στροφογυρνα, πού μές στά γκέμια 
φρουμάζουν δέλοντας νά πέσουν μές στις πόρτες, 
κι άγρια σουρίζουν οίχτ/μοίπού άπ τά ρονδού’νια 
τά φουσκωμένα φνσομάνισμα γιομίζονν.
Κ 'είναι πλασμέν' ή ασπίδα τον μ'έν'άξιοντρόπο: 
άντρας Αρματισμένος τά σκαλιά 'νεβαίνει 
σκάλας σέ πύργο έχβρών, πού δέλει νά τον πάρη. 
κι αυτός μέ χαραμμένα γράμματα φωνάζει 
πώς ονδ’δ Ά ρ η ςδ ά  τον βγάλη από τούς πύργους. 
Στείλε λοιπόν καί κατ’ αυτόν ένα νάν’ άξιος 
Από ζυγό σκλαβιάς νά αώζη αυτή τήν πόλη.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Λοιπόν δά στείλω αυτόν κ ’ ή καλή ώρα νάναι! 
καί στέλ.λετ’ ένας πού δέν έχει τήν περφάνεια 
στά χέρια του, δ Μεγαρεύς τού Κρέοντος σπέρμα 
Απ τών Σπαρτών τό γένος, πού δέ δά τρο/ιάξη 
τό λυσσασμένο χουγιατό τών άλογήσκον 
φρουμανίαμάτων νά κιολώοη από τις πύλες’ 
μά ή /ιέ τό αίμα τον τό χρέος τον δά πλερώση 
στ ή γή μας, ή τούς δυο τούς άντρες καί τήν πύλη 
δά πάρη, πουν’ επάνω ατήν Ασπίδα εκείνον, 
νά ατολίση μ ’ αυτά τό πατρικό τον σπίτι.
Λέγε άλλων καύχησες καί μή μου τις ζηλεύης.

ΧΟΡΟΣ

Εύχομαι σέ καλό νά βγουν, 
ώ πρόμαχοι τών εστιών μας, 
καί κείνοι ας βλαστημούν 
κι όπως περήφανα καυχιούνται 
μέ μανιωμένα φρένα,

έτσ' ας τούς δή κι δ Ιί’ας δ έκδικητί/ς 
μέ βλέμματα (οργισμένα.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Τέταρτος τις γειτονικές κρατόντας πύλες
τής 'Ογκος Άδηνάς, μέ Αντάρα στέκει εμπρός των
τού Ίππομέδοντα ή κορμοστασιά ή μεγάλη'
Καί τόσο Αλώνι ( τής ασπίδας λέω τον κύκλο) 
δείλιασα π  Αναγύρισε καί δέν ταρνιού μαι.
Αέ δάταν βέβαια τον γλυκού νερού δ τεχνίτης 
πού< τέτοια σκάλιξε δουλειά σ' αυτήν επάνω: 
τον Τύφωνα πού βγάζει από τό στόμα φλόγες 
/ιέ καπνό μαύρο, τής φοηιάς τό στριφτό αδέλφι' 
καί γύρου μ ’ Αρμαδάς είναι στρωμένο φειδία 
τής κοιλοτούμπανής τον ασπίδας τό στεφάνι. 
Ρέκαξ’ αυτός κι άπ τό δεό γιομάτος Άρΐ] 
λνσσάει γιά αΐ/ια, σά μαινάδα, μ ’ άγρια μάτια' 
καί πρέπει Απ τήν δρμήν αυτού νά φυλαχδονμε 
π ’ από τοΊρα σκορπούν τό φόβο οι κο/ιπασμοί τον.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Πρώτα, ή "Ογκα ή Ά δηνά, ποϋναι στημένη 
κοντά στήν πύλη, έχδρενοντας τις περηφάνειες, 
τον άγριον οφιο άπ τά κλωσσόπουλα δά διώξη' 
έπειτα, δ γνιύς τού Οΐνοπον δ Αντρείος ' Υπέρβιος 
διαλέχτηκε γ ι’ αυτόν, ποδόντας νά ξαγκρίση 
τή μοίρα τον σ’ αυτής τής τύχης τήν Ανάγκη, 
οντε στή δύναμη ούτε στήν καρδιά ή τήν τέχνη 
τών αρμάτων ψεγάδι νά τού βρής δέν έχει' 
κι δρδά τούς έαμιξ’δ Ε ρμής' έχβροί κ οι δνύ τους 
δαρδούν στά χέρια κι έχβρικούς δεούς επάνω 
δά κρούξονν στις Ασπίδες των, γιατί έχει δ ένας 
τον Τύφωνα που βγάζει Από τό στόμα φ λόγες 
καί στού Ύ πέρβιυν δ Αίας πατέρας τήν Ασπίδα 
στητός, τινάζει φ λογερό στά χέρια βέλος, 
καδώς λοιπόν τών δεών αυτών είναι ή φιλία 
έτσι κ οί δυο οί Αντίπαλοι βέβαια δά πράξονν' 
κ’ ει/ιαστε μέ τών νικητών εμείς τό μέρος, 
κείνοι τών νικη,ιιέη/ον Αφού βέβαια δ Αίας 
ανώτερος στον πόλε/ιο Απ τον Τύφωνα είναι, 
τον Αία κανείς νά νίκη δ ή δέν είδε ώς τώρα, 
καί στον Ύπέρβιο, σύμφωνα μέ τό έμβλημά τον, 
άς τον γλντώνχ^ πότυχε στ’ 'όπλο τον επάνω.

ΧΟΡΟΣ

Πιστεύω αυτός πού στήν ασπίδα τον κρατεί 
τον άγριο τον Αντίμαχο τον Αία
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τό δαίμονα το γυιό της Γής, 
εικόνα μιοητη κι άπ τους άνθρώπονς 
κι απ τους πολύχρονους θεούς, 
εμπρός ατίς πύλες μας αυτές 
την κεφαλή του νά σνντρίψη.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Ό  θεός να δώση’ κ ' έρχομαι ατόν πέμπτο τώρα, 
που τάχθηκε στη Βορεινή, την πέμπτη πύλη, 
κοντό στον Αιογενούς Άμφίονος τό μνήμα.
Κι δμώνει ατό κοντάρι πόχει—πού καυχιέται 
πώς πιο κι άπ τό θεό τιμά κι από τό φώς του— 
πώς ότι των Καδμείων την πόλη θά κονρσέψη 
στον Δία τό πείσμα* τέτοια λέει, βοννήαιας μάννας 
βλαστάρι ώριόπλοτρο κι άντρόπαιδον άρχάρης, 
που ότι και ξεμντάει στο μάγουλό τον χνούδι, 
σγουρή τρίχα δασεία πού ή πρώτη νιύτη άδρύνει" 
κι όμως ώμο κι όχι με τό παρθενικό τον 
τόνομα αύ'μφωνο έχοντας τό φρόνημά τον 
και γοργ' άνάβλεμμα, σκέκει έμπροστά στις πύλες 
κι όχι με δίχως καύχησες στις πύλες στέκει.
Γιατί έκοννονσε στη χαλκόδετη τον ασπίδα 
— τό κνκλωτό προφύλαγμα τον σώματός τον—  
τής πόλεώς μας τόνειδος: τής σαρκοφάγος 
τής Σφίγγας καρφωτή με τέχνη έπιίνο) εικόνα 
λαμπρή κρουστή, κ έχει στα νύχια ένα Θηβαίο, 
πον επάνω τον τά πιότερα νά πέφτουν βέλη. 
Καί φαίνεται ήρθεν όχι για νά παζαρέψη 
τον πόλεμο κι ουδέ τό διάβα νά ντροπιάαη 
τον μακρννον τον δρόμον ό 'ΑρκάςΙ Ιαρθενοπαίος. 
Ξένος αυτός, μά πρόθν/ιος για νά πληρώση 
καλά θροφεία στο "Αργος, τέτοια φοβερίζει 
τονς πύργους μου, πον είθε δ θεόςνά μί/ντά δώση.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Νάταν άπ τονς θεούς τά επίχειρα νά βρίσκαν 
των λογισμών των, κ ήθελε μαζί /ι' εκείνες 
χαθούν πανάθλια τις ανόσιες καύχησες των.
Μά καί γι' αυτόν πον λες βρίσκεται τον Άρκάδα  
ένας μέ δίχως παλιά λόγια, μά πον βλέπει 
νά δονλεύη τό χέρι τον, ό Άκτορας, ταλλον 
πονπαμε πρί άδερη ός καί πον δε θεν' άιρήση 
μιά γλώσσα δίχως φράκτες πλημμνρύντας έξω 
από τις πύλες νά πληθύνη τά δεινά μας, 
κι ον δε στά κάστρα μέσα να περάσ' ή εικόνα 
τον μισητόν θεριού πόχ' ή έχθρικιά ή ασπίδα’ 
μά 'π ' όξω, με τον κύρη της θάχη νά κάμη

όταν θά τρώη πυκνές κρουξιές κάτ άπ τήν πόλη. 
Κι αν θέλη ό θεός τά λόγια μον νά βγούνε αλήθεια.

ΧΟΡΟΣ

ΙΤερνάει τά σωθικά μον ο φόβος 
κι ορθές σηκώνοννταί μον οι τρίχες 
ακούοντας τά παχιά τά λόγια 
από τό φουσκωμένο στόμα 
ανθρώπων ασεβών, 
π ' ά/ιποτ' εδώ από τονς θεούς 
τέλος κακό νά βρουν.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Ό  έκτος πού θά πώ έΐν' άνθρωπος /ιέ γνοάση 
κι αντρεία ξεχωριστή, ό Άμφιάραος μάντης 
Λυτός, ταγμένος στις Όμολοηδες πύλες, 
ένα οιορό βρισιές ψάλλει γιά τον Τνδέα, 
τον άντροφόνο καί τής πύλεως ταραξία 
τον πιο μεγάλο διιακαλο κακών γιά τ ' 'Άργος, 
τής Έρινύας κλητήρα, υπουργό θανάτου, 
τού Άδράστον σνμβουλάτορα τών κακών τούτων, 
κ' έ'στερα πάλι στρέη όντας στον αδελφό σον 
μέ μάτια 'νάστροφα τόν κράζει «Πολυνείκη» 
χωρίζοντας σέ δνό στο τέλος τόνομά τον. 
καί τέτοια λέει τό στόμα τον «Εϊν' αυτό πράμα 
πού' νά τό θέλουν οί θεοί; καί νά τ ' άκούσουν 
καλό, καί νά τό λένε κ 'ο ί κατοπινοί μας; 
τί) γή τήν πατρική καί τονς θεούς τούς ντόπιους 
ν' άπορημάζης φέρνοντας στρατό άπ' όξω ; 
ποιά τιμωρία θά στεγνώοη δάκρυα μάννας; 
καί πώς ή πατρική σου χώρα κυριευμένη 
από τό ζήλύ σον, θά γίνη σύμμαχός σον;
'Εγώ θέ νά δοξάσω αλήθεια αυτό τό χώμα 
κάτω άπό χώραν εχθρικέ/ κρυμμένος μάντης’ 
άς κτνπηθούριε’ όχι άδοξο θάνατο έλπιζα) » . 
Τέτοια, κρατόντας τήν όλόχαλκή τον άσπίδα 
ήσυχα ό μάντης έλεγε' κι ούτε σημάδι 
κανένα είχ' επάνω της’ γιατί αυτός θέλει 
όχι νά φαίνεται, μ ' άριστος νάν στάλήθεια 

• βαθύ καρπολογόντας μές στο νού τον αυλάκι 
πού μέσαθέ τον οί πάνσοφες βουλές βλασταίνουν. 
Γ ι' αυτόν σοφούς κι αντρείους νά στέλνης αντι

μάχους,
γιατί όποιος σέβεται θεό, νά τόν φοβάσαι.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

'Ώ τύχΐ/ αλλοίμονο, πού σμίγεις τούς άνθρώπονς
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τόν ευσεβή μαζί μέ. τούς άσεβεστέρονς !
Μές σ' όλα τίποτε χειρότερο δέν έχει 
άπ τήν κακή τή συντροφιά’ σοδειά δέν είναι 
νά περιμέντ/ς. θάνατος καρπολ.ογιέται 
μονάχ' άπό τής αμαρτίας τά χωράφια, 
γιατί, σάν μπή ένας δίκαιος μές σέ καράβι 
μέ ναύτες παρανόμους κι άξιους γιά τό κάβε, 
μαζί μέ τήν άντίθετη τή γενιά βουλιάζει: 
ή μέ τούς συντοπίτες τον τούς έχθροξένονς 
πον δέν θυμούνται τό θεό, καί δίκαιος νάναι, 
στά ίδια δίχτυα πιάστηκε μέ τούς άδικους 
κι άπ τον θεού τήν ίδια οργή χάθηκε μ ' όλους. 
'Έτσι κι αυτός τον Όϊκλέονς 6 γνιός ό μάντης 
φρόνιμος δίκαιος ευσεβής κι άγαθός άντρας 
μέγας προφήτης, ο/άγοντας χωρίς νά θέλη 
μ ' ανθαδοστόμονς άσε βεις άνθρώπονς, όπου 
νά στρέψουν πολεμούν τή μακριά στράτα πίσω, 
— ό θεός τό θέλει— θά σνρθή κι αυτός μαζί τονς. 
Καί ναι μεν, νομίζω πόντε καν δέ θά προσβάλη 
αυτός τις πύλες, κι όχι βέβαι' άπό δειλία, 
μά ξέρει πώς άινάιγκ' είναι νά σκοτωθούνε, 
αν θά καρποφορήσουν οί χρησμοί τον Φοίβον 
όμως σ' αυτόν αντίκρυ θυρωρό θά τάξω 
εχθρόξενο τό δυνατό Λασθένη, πού είναι 
στή γνώση γέροντας, μά έχει κορ/ιί ενός νέου 
γοργοπόδαρη όρμή κι όχι οκνηρό τό χέρι 
τάπόσκεπα ν' άρπάξη εχθρού /ιέ τό κοντάρι’ 
κ' ή νά σωπαίνη, ή τά π  ρεπά αγαπά νά λέη’ 
μά ή νίκη δώρο τού θεού στον άνθρωπό είναι.

ΧΟΡΟΣ

Έσεύς π ' ακούετε, ώ θεοί, άπό ψηλά 
τά δίκια μου τά παρακάλια 
καμετ // τιολη να νίκησα
καί στών εχθρών, πού πλάκωσε τι) γής μον, τά

κεφάλια
στρέψετε τον πολέμου τά κακά, 
κι όξω άπ' τούς πύργους κεραυνούς 
ό Αίας νά τούς κάιγη άς ρίξη.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Καί τιάρα ό έβδομος στην έβδομη τι/ν πύλη, 
δ ίδιος ό αδερφός σον, τί κατάρες λέει 
θά πώ καί τί κακά νά βρούνε αυτή τήν πόλη. 
τά κάστρα μας άφ ον πατήση καί τής χώρας 
κηρνχθή βασιλιάς, τής νίκης ν' άλαλάξη 
παιάνα κ ' έπειτα νάρθή /ιέ σέ στά χέρια

κ ’ ή νά ποθάνη πλάι σον σκοτώνοντάς σε 
ή ζωντανό σού εκδικηθή τήν άτιμία 
τής εξορίας τον διώχνοντας όμοια καί σένα. 
τέτοια φωνάζει καί καλει τούς γενεθλίονς 
θεούς τής πατρικής τον χώρας, νά γενούνε 
επάκονοι αυτών τον τών ευχών, δ Πολυνείκης. 
Κι άσπίδα καλοβάσταγη κρατάει καινούργια 
μ ' επάνω της διπλό σημάδι δουλεμένο: 
έναν πολεμιστή νά ίδής χρυσοφτιασμένο 
πού μιά γυναίκα μέ σεμνό τρύπ' δδηγάει’ 
ή Αίκη λέει πώς είναι τάχα, καθι'υς λένε 
τά γράμματα: θά  φέρω πίσω αυτόν νά πάρη 
τή χιόρα του καί τώ σπιτιώ τον τήν κνβέρνια. 
Τέτοιες εκείνο»’ είνε οί φαντασίες’ τώρα 
δ ίδιος κρίν' εσύ ποιο σκέπτεσαι νά στείλης. 
βέβαια παράπονο μ ' εμέ γιά τις ειδήσεις 
πού σούφερα δέ θαχης’ μά δ ίδιος τιάρα 
κρίνε τό πλοίο τής πόλεως νά κνβερνήσης.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Ώ  θεομίση τ' εσύ καί πολύ θευβλαμμένη 
τού Οΐδίπου ώ παντοδάκρυτη γενεά δική μον, 
ωιμέ ! καί πιάνουν τώρα οί πατρικές κατάρες. 
Μά δέν ταιριάζουν όδνρμοί ιιηδέ καί θρήνοι 
μήπως καί πιο άννποφύρονς γόους γεννήσουν, 
τιάρα γι' αυτόν, πον τόσο άξίζει τ όνομά τον, 
γρήγορα θέ νά μάθομε πώς θά τού βγούνε 
τά ε/ιβλή/ιατά τον κι άν θέ νά τόν φέρουν πίσω 
τά χρυσά γράμματα πού στήν άσπίδα επάνω 
μέ τής ψυχής τον ξεφρενιάζοννε τή λύσσα,
' .4 λήθεια, αν παραστέκονταν τού Αία ή κόρη, 
ή άγια Αίκη, στά έργα του καί τις βουλές του, 
ίσως νά γένουνταν κι αυτό’ /ιά ούτε σά βγήκε 
άπ τά σκοτάδια τής μητρός του, ούτε στά χρόνια 
τά παιδικά τον, ούτε στήν πριάτη άκόμη νιότη, 
κι ουδέ σάν αδρνναν οί τρίχες τού γενειον του, 
ή Αίκη καταδέχτηκε νά τόν κοιτάξη. 
κι ουδέ λοιπόν στο ρήμαγμα τής πατρικής του 
τής γής, θαρρώ, πώξ δίπλα τον νά στέκη τιάρα. 
Έίδ' άπ' άλήθεια ψεύτικο τόνομα θιιχε 
ή Αίκη, αν πήγαινε μαζί μέ τέτοιον άντρα 
πού όλα μπορεί ,ιιέ τό νού πόχει νά τολ/ιήση.
Σ ' αυτά τά θάρρι/^/ιον έχοντας θά πάγο) ό ίδιος 
νά τον έβγιο άντίκρν' καί ποιος άλλος/ιέ πιο δίκιο; 
άρχοντας μ ' άρχοντα καί /Τ άδερφόν άδέρφι 
κ' εχθρός /Τ εχθρόν θά κτνπηθώ. Φέρε μον

ά/ιέσως



τις κνημίδες, προφύλαγμα πετρών και τόξων. 

ΧΟΡΟΣ

Μη πολυαγάπητε, τον Οίδίπον τέκνον, γίνης 
δμοιος ατό νον μ ’ αυτόν, π ’ δσ’ άκουσε τάξίζουν 
εΐν' άρκετοί Θηβαίοι με τους Άργείους οτά χέρια 
νάρθούν γιατί ξεπλύνει'' ένα τέτοιον αίμα' 
μα δυο αδερφών 6 θάνατος έτοι άπ το ίδιο 
τδ χέρι τους, ποτέ τό κρΐμ’ αυτό δε λνώνει.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Λ όταν χωρίς νά ντροπιαοι)η κανείς νά πάθη 
ένα κακό, το δέχομαι, γιατί έτσι θα είταν 
κέρδος μονάχα ό θάνατος" μά μια ατυχία 
μαζί μέ την ντροπή, μην πής πώς φέρνει δόξα.

ΧΟΡΟΣ (ΚΟΜΜΟΣ)

Τέκνον τί μελετάς; ή θεοβλάβη, που 
μέ λύσσα πολεμοχαρή γιομίζει σου τό νον, 
μή σέ ξεσνρη- τήν αρχή πνίξε πάθους κακόν.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Μ ' αφού ό θεός βιάζει νά γίνη δ,τι θά γίνη 
ας πάιη, μια πονλαχε τον Κωκυτοϋ τό κύμα, 
στόν δνεμ’ όλ’ ή θεομίσητ' ή γενεά μας.

ΧΟΡΟΣ

Πολύ ώμοβόρα επιθυμία σέ σπρώχνει φονικό 
νά κόμης, πού πικρό θέ νάχη τόν καρπό, 
γιατί ναι ασυγχώρητο τό αίμα τ' αδερφικό.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Γιατ' ή κακία κατάρα τον καλού πατρός μου 
μου λέει, καθόντας δίπλα μου μ ’ άκλαντα μάτια 
πώς κέρδος μιά ώρ' αρχύτερα θέ νάναι δ χάρος.

ΧΟΡΟΣ

Μά εσύ μή δίνης αφορμή καί δέ θά όνομασθής 
δειλός ποτέ, όταν καλά ταιριάσης τή ζωή. 
φεύγει άπ τά σπίτια έκεινών ή μανρογνέηηλφ

Έριννς
που τή θυσία τους δέχοννται καλόγνωμα οί θεοί. 

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Τώρ' έιπό μιας μάς ξεγνοιαστήκανε οί θεοί μας, 
καί μόνο εύπριΐσδεκτ' εΐν’ ή χάρη τον χαμού μας' 
γιατί λοιπόν τή μοίρα μου νά γαλιφενω ;

ΧΟΡΟΣ

Καν τώρα πονναι δίπλα σου’ γιατί μέ τόν καιρό 
μπορεί τή γνώμη στρέφοντας ή Μοιράσου νάρθή 
μεταλλαγμένη, μ ' άνεμο φνσόντας πιο άπαλό, 
μά τώρ' ακόμα μέσα της άγρια λαβρίζει οργή.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ

Κ ι αλήθεια οί κατάρες λαβρίζουνε τού Οίδίπον, 
καί πολύ αληθινές οί όνειροφαντασιές μου 
που τον πατρός τήν κληρονομιά μεράζονν.

ΧΟΡΟΣ

Εμάς, γυναίκες, άκονσε κι α δέ μάς στρέγης.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

λέγετ αρκεί νά γίνοννται' καί λίγα λόγια.

ΧΟΡΟΣ

Μήν πας εσύ τό δρόμο αυτό στις Έ φτά  πόρτες.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Λε μέ στομώνεις καθι'ας είμαι ακονισμένος. 

ΧΟΡΟΣ

Ό μω ς τιμά ό θεός κι αν καί κακή τή νίκη.

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Τό λόγο αυτό δέν πάει νά στρέγη ό στρατιώτης.

ΧΟΡΟΣ

Μά τό αίμα τον ίδιου σου άδερφού θές νά τρνγήσης;

ΕΤΕΟΚΛΗΣ 

Σά δίνουν τό κακό οί θεοί δέν τό ξεφεύγεις.

ΧΟΡΟΣ 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  ΣΤΑ Σ ΙΜ Ο .

Τρέμω τή σπιτοκαταλντρα
θεά, πού μέ θεούς δέ μοιάζει,
τήν παναλήθεντη κακών
προφήτισσα, τήν Έριννα,
πού έκάλεσαν ευχές πατρός,
μήπως τις ξώφρενες σέ τέλος βγάλη
τού θεοβλαμ μ μένου Οίδίποδα κατάρες'
καίτίςταχαίν' ή όλέθριατών τέκνωντου ή άμάχη.

"Ενας ξένος τούς κλήρους κυβερνά 
δ Χάλυβας, π ’ άπ τή Σκνθία μάς ήρθε,
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καί πού μεράζει τήν κληρονομιά
μέ τό πικρό σκληρόκαρδο μαχαίρι,
καί τούς κληρώνει τόση γή νά κατοικούν
όση καί νά βαστούνε πεθαμένοι,
απ’ τούς μεγάλους κάμπους των
τέλεια ξεκληρισμένοι.

"Οταν πεθάνονν μέ τό χέρι
δ ένας τον άλλου σκοτωμένοι

, ~ * < > ~ και πιουν τα χώματα της γης
μανρόπηχτο τό αίμα τής πληγής,
τδ κρίμα των ποιος θενά καθαρίση;
ποιος νά τούς λούση θά θελήση;
ώ νέες των οπιτιών τους συμφορές
πού σ’ ένα σμίγετε μέ τις παλιές!

Λέω τήν παλιά τήν αμαρτία,
που ηνρε ταχιά τήν τιμωρία
μά κι ώς τήν τρίτη τή γενιά βαστά.
δταν δ Λάιος— πεισματικά
τού 'Απόλλωνος, πού τού είπε τρεις φορές
άπ τά μεσύμφαλα μαντεία τά Πυθικά
από βαρειές νά αιόαη συμφορές
τήν πόλη τον, πεθαίνοντας δίχως παιδιά

Μ ' άπ τις ανόητες νικημένος ηδονές 
' τό θάνατον εγέννησε στόν εαυτό του,

Οίδίποδα τόν πατροκτόνο, 
πού έτόλμησε στο άγνό χωράφι 
νά σπείρη, τής μητρός πού ετραφη, 
μιά φύτρα στο αίμα βοντημένη" 
κ ’ ή 'Αβουλία τούς νυμφίους έσμιξε 
τούς ξώφρενονς σ’ ένα κρεβάτι.

I
Καί φέρνει κύματα σά θάλασσα κακών 
πού τό ένα πέφτει, τ’ άλλο τρίκορφο ανεβαίνει 

( ’Ακολουθεί τό τέλος. )

κι δλόγνρα στής πόλης μας 
τήν πρύμνα βράζοντας φουσκώνει, 
κι άνάμεσό μας σκέπη άδυναμη 
πύργος τό λίγο πάχος του στυλώνει' 
καί τρέμω μέ τούς βασιλιάδες της νά μή 
βονλιάξη δαμασμέν' ή πόλη.

Γιατί σέ τέλος βγαίνουνε μέ τόν καιρό 
οί άρχαίες κατάρες μέ βαρειά στροφή τής τύχης 
δ όλεθρος τόν προσπερνά έν ’ άνθρωπο φτωχό 
μά φέρνει αυγκλαδόκορμο ξερρίζωμα 
των πλούσιων των αχόρταγων ανθρώπων 
ή ευτυχία πού θενά παραπαχύνη.

ΤΙοιόν. άνθρωπον ίθαύμασαν καμία φορα
τόσον πολύ κ’ οί σπιτικοί κ ' οί, ξένοι
κ ’ ή πολυσύχναστη τής πόλεως άγορά,
δαο έτιμούσαν τόπε τόν Οίδίποδα,
όταν μάς λύτρωσε τόν τόπο
από τό τέρας π’ Άρπαξε τόσες ψυχές ανθρώπων

Μά δταν στο τέλος ένοιωσεν
δ μαύρος τούς άθλιους του γόμους,
τόν πόνο . του δέ βάσταξε
καί στη μανία τής καρδιάς τον .
διπ/,ά έκαμε κακά'
μέ τό πατρόκτονό του χέρι
τά μάτια τον έχυσε σπηροννιαατά.

Καί στών παιδιών του έρριξε 
τις κειραλές κατάρες δοργισμένες 
γιατί τά γέννησε καί τάθρεφε 
πικρόγλωσσες, άλοίμονο, κατάρες' 
τό βιό τους νά μεράσουν μιά φορόι 
/ ιέ τό σπαθί στο χέρι' καί φοβούμαι 
νά μήν τό κάμη ή Έριννς τώρα γοργά.

* <
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Ηπειρώται εκ Δελφίνου μέ ακολουθίαν άπό 
αργυρωνήτους, ά ποχαιρετ ήσαντες την γενέτειραν 
αυτών πατρίδα, προ τεσσάρων περίπου εκα
τονταετηρίδων, έγκατεστάθησαν εις την πρω
τεύουσαν του Ίονίου Πέλαγους, την Κέρκυραν, 
καί γνωστοί, το πάλαι, ήσαν, υπό την προ
σωνυμίαν: Μπροζινάται ή Μπροζϊνοι.

'Ενας τών ευπορών τούτων είναι ό γενάρ
χης τής οικογένειας Δελβινια'ηον, εξ ής κατά
γεται ο βιογραφούμενος Νικόλαος, ό όποιος 
διεκρίθη ως δικαστής, ως ποιητής καί ως μετα- 
φραστής του Όμηρον.

Εγεννήθη ό Νικόλαος Δελβινιώτης εν Κέρ
κυρα, τή 27 ’Ιουνίου του 1777 έτους, έκ πατρός 
Ίωάννου Βαπτιστού Δελβινιώτου καί μητρός 
’Αγγελικής Λέση.

Εις πολλήν μικράν ηλικίαν έλαβε τό δυ
στύχημα νά χάση τόν πατέρα, άλλ’ ή φιλόστορ
γος μήτηρ έφρόντισε δια την ανατροφήν καί 
τήν μόρφωσίν του. Είχεν ένα μεγαλλίτερον 
αδελφόν, τό όνομα Σπυρίδων, περί του οποίου 

> κατωτέρω θά εϊπωμεν δύο λέξεις, διότι καί 
αυτός διεπρεψεν.

Άφοΰ έδιδάχθη τά πρώτα γράμματα εις 
τήν γενέθλιον πατρίδα, τω 179(5, εστάλη εις 
τήν Ιταλίαν προς τελειοποίηση’ τών σπουδών. 
’Από μικρόν ηλικίαν είχε δείξη κλίσιν εις τα 
γράμματα καί εις τήν ποίηση·.

Έπεδόθη είς τήν φιλολογίαν καί έκαμε με- 
γάλας προόδους. Μεταξύ τών διδασκάλων ήσαν 
ό ΟυβοΓοΙΕ, τού οποίου τό όνομα ακόμη ζή 
καί ό ΒοΡίικΊΠ, Ιησουίτης, ό όποιος τότε 
έχαιρε φήμην μεγάλην, αλλά τώρα δικαίως 
έλησμονήθη. Μετά τό πέρας τών μελετών έλαβε 
στρατιωτικήν θέσιν παρά τώ γαλλικφ στρατψ, 
ό οποίος τότε κατείχε ένετικάς χώρας. 'Ο Δελ- 
βινιώτης ήτο φύσει δημοκράτης- καί τής επο
χής εκείνης αί δοξασίαι τόν ενθουσίασαν. Διά 
νά λάβη ό ευμενής ημών αναγνώστης, ιδέαν 
περί τής ίκανότητος τού νέου Δελβινιώτου, 
άγοντος τήν ηλικίαν είκοσι καί τεσσάρων ετών, 
δημοσιεύομεν, εν μεταφράσει, απόσπασμα έπι-

στολής τού ρηθέντος ίταλοΰ λογίου Cesarotti, 
ό όποιος έσύσταινε τόν Δελβινιώτην είς τόν 
γάλλον στρατηγόν M iollis, δστις προΐστατο 
τής οχυρωμένης Μάντουας: « . . . Ό  έπιφέ- 
ρων τήν παρούσαν είναι ό Νικόλαος Δελ- 
βινιώτης, νέος έλλην, γιομάτος από πνεύμα καί 
δραστηριότητα. Τά πιστοποιητικά τού στρα
τηγού Suchet καί τού αρχηγού d’ Auvegue 
δηλούσι τάς θέσεις, τάς όποιας είχε καί δει- 
κνύουσι τόν ζήλόν του καί τήν αξίαν. Φίλος 
τών δημοκρατικών ιδεών έκ φύσεως, καί τώρα 
προσέτι έκ πατριωτικού καθήκοντος, αλλά 
όμως, συνετός καί μετριοπαθής ών, ήδυνήθη 
νά διατηρηθή εις τινα μικρόν θέσιν καί έπί 
τής παρούσης Κυβερνήσεως. Τώρα σκέπτε
ται νά μεταβή εις τήν Cisalpina διά καλ- 
λιτέραν τύχην καί βεβαίως είναι άξιος αυτής 
λόγω τής άςίας του. ' Υπερβολικά αγαπά- επίσης 
τάς έπιατήμας και τάς τέχνας, είναι ευφυής και 
ευεργετικός, μαθηματικός και ποιητής καί έχει 
όμοίαν κλίσιν νά άκολουθήση τήν Ά θηνά καί 
τόν Ά ρ η ν .. Ά πό σάς έξαρτάται ή κατάστασίς 
του. Αυτός νομίζει ότι ή σύστασίς μου, δύ- 
ναται νά έχη έπίδρασιν είς σάς. ’Εκτός τής έκτι- 
μήσεως τήν όποιαν προς αυτόν έχω, τινές υπο
χρεώσεις μέ κάμνουν νά ένδιαφέρωμαι διά αυ
τόν. ’Ά ν, μέ τό μέσον σας, δύναται νά λάβη 
αυτός μίαν θέσιν, ί)ά έχω τριπλασίαν ευχα
ρίστηση'. Διότι αυτός θά ευχάριστη θή, διότι 
θά έχω νέον δείγμα τής αγαθότητάς σας προς 
έμέ καί διότι είμαι βέβαιος ότι δέν ί)ά μετα
νοήσετε διά τήν ευεργεσίαν σας ...»

’Αλλά ó Miollis είχε χάση τήν εύνοιαν τού 
Μεγάλου Ναπολέοντος, καί άφήσας τήν ’Ιτα
λίαν, μετέβη είς τήν Γαλλίαν καί άπό έκεΐ 
έγραψε προς τόν Δελβινιώτην, ότι έλυπήθη μή 
δυνηθείς νά ευχάριστή ση τόν επιφανή και αγα
πητόν Cesarotti, καί τού έσύσταινε νά μείνη 
μέ τόν αδελφόν του Σπυρίδωνα.

Μετά τήν αποτυχίαν τού προβιβασμού ένε- 
γράφη εις τό Πανεπιστήμιον τής ΙΙαβίας είς 
τήν νομικήν σχολήν. Κατά τάς διακοπάς με-
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τέβαινεν είς τήν Κέρκυραν καί ένίοτε διέμενεν 
έπί αρκετόν χρόνον. Ούτω τφ 1802 έλαβε μέρος 
είς τά πολιτικά τής χώρας καί άπετέλεσε μέλος 
τής ίδρυθείσης Εταιρίας τών Φίλων μέ σκο
πόν φιλολογικόν. Σκεφθείς νά μάθη κατά βάθος 
τήν άρχαίαν ελληνικήν, έλαβε διδάσκαλον τόν 
σοφόν ελληνιστήν Άνδρέαν Τδρωμένον, Ιερέα. 
Συγχρόνως έμελέτα φιλολογίαν καί έπιστήμην. 
Τφ 1805 δούς έξετάσεις, έγένετο διδάκτωρ τού 
δικαίου.

’Ακολούθως, περιηγηθείς ΐταλικάς τινας πόλεις
έπεστρεψεν εις τήν Κέρκυραν.

% **
’Από τού 1800 αί Νήσοι τού Ίονίου, άπετέ- 

λουν τό έλεύθερον κράτος: Επτάνησον Πολι
τείαν, μέ σύνταγμα καί έπτανήσιον Ηγεμόνα. 
Ό  εξ 'Απορρήτων ήτο ’Ιωάννης ό Καποδί- 
στριας. Ούτος παρέλαβε καί τόν Δελβινιώτην 
ως σύμβουλον εις τήν διοργάνωσιν τής Νομο
θεσίας. ’Αλλά, πολιτικοί μεταβολαί ήλλαξαν τά 
πράγματα. Τώ 1807 ή Επτάνησος προσετέθη 
εις τήν Γαλλίαν καί έγένετο μία γαλλική έπαρ- 
χία. Τότε ίδρύθη ή Ίόνιος 'Ακαδημία. Ο Δελ- 
βινιώτης έδίδασκεν έν αυτή τό ποινικόν καί 
πολιτικόν δίκαιον. Έ ν τή Ίονίω 'Ακαδημία 
έγένοντο καί αναγνώσματα καί άπαγγελίαι μέ 
έλευθέραν τήν είσοδον. Καί ό Δελβινιώτης απήγ
γειλε ποιήματα, έν οίς καί ένα μέ την επιγρα
φήν: Ύ μ νο ς  εις τόν Ναπολέοντα διά τήν Ε 
λευθερίαν τής 'Ελλάδος. Έ ν τούτοις νέαι πολι
τικοί μεταβολαί. Αί Έπτά τού Ίονίου Νήσοι 
κηρύσσονται έκ νέου ανεξάρτητοι, υπό την 
προστασίαν τής κραταιάς θαλασσοκρατείρας 
’Αγγλίας τω 1814.

Ό  Δελβινιώτης δμως άπό τού 1807 ήρξατο 
τήν έξάσκησιν τής έπιστήμης του εύδοκήμως. 
Ή  πολιτεία βλέπουσα τήν ικανότητά του καί 
τήν ευθύτητα, ήθέλησε νά τόν κατατάξη με
ταξύ τών δικαστών.

Τώ 1809 διωρίσθη είσαγγελεύς. Έκτοτε 
μέχρι τού 183(5 έτους έμεινεν έν τή δημοσία 
υπηρεσία λαβών τήν θέσιν τού πρωτοδίκου, 
προέδρου, ύπομνηματιστού τού ύπερτάτου Συμ
βουλίου τής Δικαιοσύνης, γενικού γραμματέως 
τού ίδιου Συμβουλίου καί άναπληρωματικού 
μέλους. Μετετέθη ώς πρωτόδικης εις Ζάκυν
θον, τώ 1829, καί, τω 1833, μετετέθη εις

Κεφαλληνίαν. Έ ν Ζακύνθω συνέβη τό εξής 
έπεισόδιον, άξιον άναγραφής. Δύο μάρτυρες 
έφοβούντο νά καταθέσωσι τήν άλήθειαν, διότι 
ό κατηγορούμενος ύπερησπίζετο υπό ισχυρών. 
Ό  Δελβινιώτης, έννοήσας τούτο έπήρε τό μα
χαίρι καί τούς δύο μάρτυρας καί ό ίδιος κρα
τών αυτούς, τούς έφερεν είς τήν έκκλησίαν 
τού Αγίου Διονυσίου, όπως έπί τής ίεράς 
Λάρνακος όρκισθώσι. Καί έπέρασε μεταξύ τού 
θορυβούντος καί έκπλαγέντος πλήθους. Τοιου
τοτρόπως οί μάρτυρες ειπον τήν άλήθειαν καί 
ή δικαιοσύνη έθριάμβευσεν. Ό  Δελβινιτότης ή- 
θελεν ή Δικαιοσύνη πάντοτε νά βασιλεύη, διότι 
όσον υψηλότερα κείται ή Δικαιοσύνη, τόσον 
περισσότερον ή Πολιτεία άναδεικνύεται καί ό 
λαός εύημερεΐ καί άληιθώς είναι έλεύθερος. 
Δέν είχεν άδικον ό μέγας Ρωμαίος, όταν εΐπεν 
ότι διά νά εΐμεθα έλεύθεροι πρέπει νά εϊμεθα 
δούλοι τού Νόμου.

* **
Μετά τό 183(5, ως είπομεν, έπαυσε νά είναι 

δικαστής καί έλαβε τήν σύνταξίν του. Άλλα τφ 
1841, παραιτηθέντος τού καθηγητοΰ τού Ίο 
νίου Πανεπιστημίου Ρακκέτη, ό όποιος έδίδα- 
σκε τό Ποινικόν Δίκαιον, παρά τήν θέλησίν του, 
διωρίσθη καθηγητής, καί έμεινε έπί δύο περί
που έτη. Παραιτηθείς έπειτα, άντεκατεστάθη
υπό τού Κεφαλλήνος Πασχάλη Καρούσου.

* **
Έλθωμεν τώρα εις τά ποιητικά αυτού έργα. 

Ό  Δελβινιώτης, ώς πολλοί άλλοι Έπτανήσιοι, 
έγραφεν Ιταλικά. Σημειωτέον ότι έν Έπτα- 
νήσφ όρνησίπατρις δέν έθεωρεΐτο ό άσπαζό- 
μενος τήν ιταλικήν γλώσσαν, μάλιστα έκ τής 
μικράς ηλικίας έθήλαζον τά θέλγητρα τής ιταλι
κής έξευγενήσεως, όπως παιδαγωγηθώσιν είς 
τά ιταλικά γυμνάσια καί Πανεπιστήμια. Ή  
έπίσημος τής Επτάνησου γλώσσα έπί πολλούς 
αιώνας ήτο ή ιταλική.^Καί τήν σήμερον άν τις 
Έπτανήσιος όμιλή ΐταλιστί, τούτο δέν είνε ξε
νομανία, άλλά λόγοι ιστορικοί. Ή  συνήθεια 
έκείνη πολλών, οί όποιοι διά κάθε ψύλλου πή
δημα άνακατώνουν.ι γαλλικάς λέξεις, είναι γάλ
λο μανία αδικαιολόγητος, είναι αληθής ξενομα
νία. Καθ’ όλον τό διάστημα, κατά τό όποιον ή 
Ιταλική γλώσσα ήτο ή έπίσημος έν τοΐς Ίονί- 
οις Νήσοις, ή Ελληνική γλώσσα έπίσης ώμι-

311



λειτο πάντοτε κα'ι εκαλλιεργεΐτο. Διά τούτο άνέ- 
δειξεν ή Επτάνησος, κατά τάς ή μέρας τής δου
λείας τού ’ Εθνους, μεγάλους Έλληνιστάς και τούς 
άναμορφωτάς τής δημοτικής γλώσσης, δηλαδή 
τής ζωντανής. ”Αν οι τότε λόγιοι ήσπάζοντο 
τάς ιδέας τού κερκυραίου Σοφιανού καί επεί- 
θοντο εκ των πολυτίμων παραδειγμάτων των 
κεφαλλήνων Μηνιάτου καί Δαμωδού, δεν Où 
ύφίστατο ίσως γλωσσικόν ζήτημα καί θά ήσαν 
δλοι οι τού ’Έθνους λογάδες πεπεισμένοι δτι 
όί νεκροί δεν άναοταίνονται καί τά πάντα εις 
τόν κόσμον μεταβάλλονται συν τφ χρόνοι.

Ό  Δελβινιώτης, ό όποιος εμελέτησε την άρ- 
χαίαν ελληνικήν καί εύχερώς άνεγίνωσκε καί 
τούς ποιητάς, είχε προς τήν ζωντανήν γλώσ
σαν αγάπην καί δι’ αυτήν έγραψε σονέττο μέ 
τήν έπιγραφήν Alla lingua Gi'eco Volgare, 
τού οποίου μεταφράζομεν δύο στροφάς:

Και ον είσαι ώμορφη, γιατί μία 
&εία αχτίνα- τής παλαιάς ελληνικής 
ώμορφάδας λαμπυρίζει στο 
πρόσωπό σου. *Αν εχης λιγώτερα 

• από τη μητρική, κάλλη, πταίει
όϊμε, η βάρβαρη σκλαβιά.... Ξέρεις 
που στην καρδιά είναι δεμένα, 
στην αγάπη τής πατρίδας, όρμα'ις 
και ζωή’ σ τή ς  ε λ ε υ θ ε ρ ία ς  
σ τή ρ ιγμ α  γ εν ικ ό  το ν  τό π ο ν  
ε λ ε ύ θ ε ρ η  γλώ σσα . Ξύπνησε 
λοιπόν και βροντρκόπησε....
„ ..Μ ην ά φ ίσ η ς  ό φ θ ό ν ο ς  να σε σ β νσ η .

*  **
Τφ 1809 εδημοσίευσεν ό Δελβινιώτης εν Κερ- 

κόρα συλλογήν ποιημάτων μέ τήν επιγραφήν : 
Poesie di Nicolos Delviniotti Corcirese, 
άφιερωμένην εις τόν Bessieres. αύτοκρατορι- 
κόν επίτροπον εν τοΐς Ίονίοις Νήσοις. Ή  ά- 
φιερωτική επιστολή τελειώνει μέ αύτάς τάς λέ
ξεις: «....'II Ύμετέρα Έξοχότης ας καταδεχθή 
αυτούς τούς στίχους, μέ τήν καλοσύνην εκεί
νην, μέ τήν οποίαν προστατεύει δ,τι ξανα- 
φέρει τούς Έ'ληνας εις τάς άρετάς καί εις 
τήν λάμψιν των προγόνων των. » Έ ν τή συλ
λογή ταύτη είναι τέσσαρες φδαί καί δεκαοκτώ 
σονέττα. Ή μία των ωδών είναι πρός τόν Μέ- 
γαν Ναπολέοντα διά νά ελευθερώση τήν Ε λ 
λάδα. 'Ο ποιητής βλέπει τήν Επτάνησον έλευ- 
θερωθεΐσαν από τόν Μέγαν Ναπολέοντα, ενώ 
ή Ρωσσία ήθελε νά τήν δεσμεύση. Έ νφ ή Έ -
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πτάνησος έχαίρετο καί ήγάλλετο ή Ελλάς αλυ
σοδεμένη ζητεί από τόν μεγάλον Γαλάτην τήν 
Ε λ ε υ θ ε ρ ία ν . Έκ τής πατριωτικής ταύτης 

ωδής μεταφράζομεν στροφάς τινας:
« Ποία είναι τούτη πού όρμάει κι αρπάζει 

» τό σπαθί καί τραγουδάει τόν τρομερό πολε- 
» μικύ Ύ μνο; Νά, έσπασε ταίς καταραμένες 
» αλυσίδες κι’ αφιερώνεται σ’ Έκειό τό Βασιλιά, 
» πού κάθε βασιλιάς εδάμασε; Πώς έφάνηκε 
» αυτό τό καινούριο τόλμημα; ΓΙοΐος έσβυσε 
» τή σκλαβιά από τό πλευρό της; Σάν νάτανε 
» ήλιος έδιωξε τό σκότος σου τού μεγάλου Ίο- 
» νίου πολεμική γενεά;

» Ένώ ά'δικη καί χυδαία επιθυμία, γιά νά 
» σέ βγάλη από τού πόνου τήν άβυσσον, μετρι- 
» άζοντας ταίς μαύρες άλυσες, πού γιά τά πό- 
» δια σου ετοίμαζε ό τρόμος, ό Μεγάλος Βα- 
» σιλιάς, σάν αστροπελέκι έπετάχθηκε, εκεί δπου 
» μέ τρομερή έπίθεσιν από άρματα, αί άρκού- 
» δες έρριχτήκανε, μάταια, μουγκρίζοντας έναν- 
» τίον τού σπαθιού, πού ταίς έτρόμαζε.

*— Δαμάζω τό βασιλιά, πού έλαβε τού Βορ- 
» ριά τήν περιφάνεια, δικός μου, φωνάζει, δικός 
» μου είναι ό θρόνος τού ’Αλκινόου, δικά μου 
» τά ώμορφα νησάκια, πού τήν ’ Ηπειρο θά 
» ίδή στο θρόνο του ενωμένη.

» ’Από τή μέση τής καρδιάς πάρτε, ώ Χάρι- 
» τες, ταίς εύχαίς από λαό, πού άναγγαλιάζει 
» καί πετώντας σ’ Εκείνο τό Μεγάλο θά σάς 
» συνοδεύση έγκαρδιακά ή Ελληνική αγάπη.

» Ξαναγυρίσετε, ξαναγυρίσετε, ’Ωραίες Τέχνες 
» συνοδευμένες από τά παλληκάρια. Παγωμένη 
» είναι ή φωλιά πού ή Φύση είδε εκεί νά γεν- 
» νιοΰνται οί ξακουσμένοι, πού μέ δαύτους εστο- 
» λίστηκε. Ο αιθέρας μας είναι γιομάτος από 
»φωτιά- πετώντας εδώ αί Ί  δ έ ε ς βασιλεύουν 
» τό ξέρουν δλοι, πού ό "Ομηρος, ό Άπελλής 
» καί οί Ω ρ α ίες  Τ έχνες  γεννηθάκανε εδώ.

» Μά ανάμεσα στά χαροποιάλαλήματα, ποιες 
» ακούονται πνιγερές κραυγές, πού έρχονται από 

* » τη θαλασσα; Φαίνεται πώς ή γή βογκάει 
» πρό τού νάλθη ή ανεμοζάλη. Είναι τής Έλλά- 
» δος Γχΐ'ΐα τα παραπονοι, πού ό λυπητερός άγέ- 
» ρας φέρνει στά φτεριί, είναι τής Ελλάδος 
» πού κουνιώντας ταίς άλυσίδες τές άγανακτι- 
» σμένες κλαίγοντας, ευχαριστιέται σέ Σέ, Βα- 
» σιλιά, νά στέλνη. Στο η ώς τού 'Ωραίου, ό

» κόσμος σιωπάει. Μονάχη ή Ελλάδα στά με- 
» γάλα πράγματα είναι ή βασίλισσά του. Έ -  
» πειτα πού έγεινε καθρέφτης στούς παλαιούς 
» χρόνους, μέ τά στολίδια της άγριους λαούς 
» έστόλισε.

«— Τί μού αξίζει αν είς τούς Θεούς μου ή 
« αντίζηλος Φήμη διαλαλή τό δνομά μου άθά- 
» νατο; ’ Α χ! σκλάβα είμαι! "Οταν ή Εύρώ- 
» πη μέ κυττάζει καί ή αχάριστη, έ βάρυνε τό 
» πένθος μου.1

» Γιατί, ώ σκληρή κόρη τού Άγήνωρα, έχεις 
» τήν πρώτη οικογένεια τών Λαών ; (*) Γ ιατί 
» τό βάρβαρο πόδι δέν πατεΐ τή γή σου γιο- 
» μάτη από θεούς; Σοΰ τό λέει τό μούγκρισμα 
» τής Περσίας, δταν νικημένη έφυγε από τή 
»' θάλασσά μου, γιατί είδε τών παιδιών τήν κα- 
» ταστροφή στή Σαλαμίνα, καί ήτανε θανατη- 
» φόρα ή λύπη.

» Τής οικουμένης Βασιλιά, κύττα ταίς πλη- 
» γές μου, άγροίκισε τήν καρδιά, πού σέ Σένα 
» μόνον αναστενάζει· γιάτρευσέ ταις καί άλλαξε 
» τά σκληρά μαρτύριά μου, μέ τραγούδια χα- 
» ράς.... Τών παιδιών μου είνε οί σκιές (**) πού 
» ακίνητες κάνουν θησαυρό ταίς αθάνατες πρά- 
» ξες σου καί μέ ελληνική δόξα έπλήγωσαν τά 
» παιδικά στήθη. Μαζί σου ήτανε αυτές, δταν 
» τά γερά σου βή ματα πέρασαν ταίς ’Άλπεις 
» καί κατέβηκες ανάμεσα σέ βροντές καί άστρο- 
» πελέκια καί ό ’Ιταλικός ουρανός άναγαλλίασε.

« Ώ  μεγάλε Βασιλιά τών σαστημένων λαών, 
» τών παιδιώνε μου είναι αί σκιές αί ξακου- 
» στές, πού σέ στεφανώνουνε στούς αγώνας τού 
» Άρεως, ωξ εκεί άπάνου έκανε ό Δίας. Αυτές 
» σέ έκαναν άνδρειωμένον, σού έδωκαν τό μυ- 
» αλό τό γερό καί νά προφητεύσης τούς θριάμ- 
» βους σού έδωσαν ορμή καί τόλμη καί παλ- 
» λικαριά καί κάθε μεγάλη ’Αρετή.

»Τώρα τήν μάννα τους, τή παλαιά τους μάννα,

(* ) Ό  ποιητής εννοεί δτι αν οί "Ελληνες δέν ενι
κών τούς Πέρσας, δλα τά ευρωπαϊκά κράτη θά κα- 
τήγοντο άπό τούς βαρβάρους εκείνους.

(**) Ό  ποιητής θέλει νά φανερώση δτι ή άνά- 
γνωσις τών Παραλλήλων Βίων του Πλουτάρχου, τούς 
οποίους ό Ναπολέων έμελέτα, τόν ωφέλησε. Παρι
στάνει τάς σκιάς τών ένδοξων 'Ελλήνων.

(***) Παραλείπομεν τάς στροφάς, αί όποιαι αναφέ
ρουν τάς νίκας τού Ναπολέοντος.

» αφίνεις σταίς αγκάλες τού τρομερού στρα- 
» τού ; Ά χ! τί πληγή στο στήθος τής έκαμε δ 
» κακός δαίμωνας, πού μάταια ζητάει νά ελευ- 
» θερώση.

» Είσαι υίός, πού τή μάννα σου άνέστησες. 
» σύ έκαμες τήν ’Ιταλία βασίλισσα. Λοιπόν, ά- 
» γροίκησε καί τών παιδιώνε μου τούς στεναγ- 
» μούς καί μέ τό ξακουστό σου χέρι σπάσε ταίς 
» άλύσες μου.

« Σπάσε, σπάσε ταίς άλύσες μου καί άπο 
» τοίρα μεταξύ τών θεών μέ τά τραγούδια μου 
» ανέβηκες, στόν "Ολυμπο αχώριστος θάσαι μέ 
» τόν Δία. Σκαλοπάτι έχεις τή Γή.

« ’Έτσι παρακαλούσες, ω Ελλάδα μου, καί 
» μαζωμένες όλες ή μεγάλες σκιές φώναξαν: 
» ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ! Καί σ’ αυτές ταίς φωνές, ώ 
» μεγαλόψυχε Βασιλιά, έχαμογέλασες καί ετρά- 
» βηξες τό τρομερό σπαθί. »

'Η ωδή: Είς τήν ποίησιν, είνε επίσης γιο
μάτη ενθουσιασμό διά τήν Ελλάδα. 'Ωραία 
είναι επίσης καί ή ωδή, ή γραφεΐσα τή αφορμή 
δτι ό ρηθείς Bessieres προσέφερεν εκατόν τάλ- 
ληρα εις τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν διά νά βρα- 
βευθή οποίος θά συνέταττε τήν καλλιτέραν Στα
τιστικήν περί τών 'Ετττανηοίων. Ο Δελβινιω- 
της καί είς αυτήν δεικνύει πόσον ή καρδία έ- 
παλλεν υπέρ τής Πατρίδος.

Ή  συλλογή αύτη ήρεσε καί ένεθουσιασε τους 
Γάλλους ιδίως. Ό  πολύς Dupin, δστις έδίδασκε 
εν τή Ίονία Άκοδημία, περί τον ” Υμνον εις 
τον Μέγαν Ναπολέοντα διά τήν ελευθερίαν τής 
'Ελλάδος, τού έγραφε : Votre hymne a Na
poléon p o u r la libertà délia Grecia est 
de t o u t e s  vos compositions celle qui plaira 
le plus aux Français et sur tout a 1 Em
pereur. Ό  ίδιος περιλάλητος I αλάτης Ικά- 
λεσε τόν ήμέτερον Δελβινιώτην: A m e forte 
am ie du G rand et d i\ Beau.

Κατά καιρούς έγραψεν ωδάς, ύμνους, σο
νέττα. Τφ 1831 εποίησε μίαν ωδήν : Εις τον 
Πατριωτισμόν, εις τήν όποιαν λαμπρά είκονίζει 
τήν άρχαίαν καί νέαν Ελλάδα. Έδημοσίευε 
ποιήσεις καί είς τάς κε$κυραϊκάς εφημερίδας: 
Moilitore Jonio, ’Εφημερίδα επίσημον τοΡ 
'Ηνωμένου Κράτους τών Ίονικών Νήσων, καί 
Album Jonio.
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Tco 1817 άπέδανεν εν Λιβόρνιο ό εκ Κατά- 
νης της ’Ακαρνανίας Νικόλαος Μαυρομάτης, 
ιατρός, μαθηματικός και ελληνιστής. 'Ο Δελβι- 
νιώτης τον εθρήνησε διά εδραίου Ελεγείου 
από 150 τρίστιχα, τό οποίον εδημοσιεύθη εν 
Μιλάνφ τφ 1820, με προοίμιον του σοψοΰ 
Μουστοξόδου, υπό την επιγραφήν : P er la  m orte  
eh N iccolo M a vro m a ti. le m io ve  M use , v i-  
sione d i N iccolo D elo in io tti.

Προοιμιμζόμενος ό Μουστοξύδης δίδει άμυ- 
δράν, πλήν λαμπρόν είκόνισιν του Μαυρομμά- 
του, δστις την Κέρκυραν είχεν εκλέξει διά πα
τρίδα του. Διά τον Δελβινιώτην λέγει ότι είναι 
μα&ητής και κάτοχος των επισημότερων ' Ε λ
λήνων καί Ιταλών ποιητών και ήδννήϋη νά εί- 
σαγάγη τον τρόπον τών πρώτων εις τα τρί
στιχα τών δευτέρων και τοιουτοτρόπως προ- 
σεπάθησε να εντύπωση εις τους νέους την αγά
πην εις τάς φιλολογικός ά/.ηϋείας.

Ό  Δελβινιιότης τήν ελεγειακήν οπτασίαν ώ- 
νόμασε τάς νέας Μούσας, αΐτινές είναι τό άντι- 
κείμενον τοΰ ελεγείου του. Αί νέαι Μοϋσαι εκτε- 
λοΰν νέαν αποστολήν, τήν οποίαν ό ποιητής 
εύφυώς έφαντάσθη. ’Ιδού αύταί. 

α ') Άλή&εια. j
β') ’Αρετή } σκοπός τής ποιήσεως
γ ) Φαντασία j 
δ')'Αρμονία νον δώρα φυσικά 

καρδίας, ώτο>ν \ 
ε ') Φιλοσοφία { Μελέτη, 
στ') Μίμησις ; ’Αποτέλεσμα, 
ζ') Έλευ&ερία. ) άνευ τούτων ή μίμησις δέν 
τ\ΎΑνεξαρτησία ί επιτυγχάνει.
θ' Δόξα ' ’Ανταμοιβή.

£ **
’Ίδωμεν τάς ε’ις τήν Ιταλικήν μεταφράσεις 

τής ’Οδύσσειας καί τοΰ Κοΐντου Σμυρναίου. 
Άλλα κρίνομεν καλόν ν’ ανοίξω μεν μίαν παρέν- 
θεσιν διά νά άναφέρωμεν τάς εις τήν ιταλικήν 
γλώσσαν μεταφράσεις τής Όδυσσείας, μέ τήν 
πεποίΟησιν ότι δέν θά δυσαρεστήση τούς ευμε
νείς ημών άναγνώστας.

Τώ 157.'! έδημοσιεύίΐη εν Βενετία ό Ulisse 
τού Αουδοβίκου Dolce, αλλά είναι περίεργος 
κυκεών επί τή βάσει τής Όδυσσείας εις όκτά- 
στιχα.

Τ<ο 1ι>82 εδημοσιεύθη ή πριότη μετάφρασις

υπό τοΰ φλωρεντιανοΰ ‘Ιερωνύμου Bacelli. Ό  
μεταφραστής άπέθανε πρό τής έκδόσεως. Άνε- 
δημοσιεύθη τώ 1805 υπό τοΰ εκδότου τής σει
ράς τών μεταφράσεων τών Ελλήνων ποιητών. 
Γιο 10)48 εδημοσιεύθη δευτέρα μετάφρασις. 
Είναι υπό τοΰ ένετοΰ Φρειδερίκου Μαλιπιέρη 
έν πεζώ λόγω. Καί ό μεταφραστής οΰτος άπέ
θανε πρό τής έκδόσεως τοΰ έργου. Τρίτη μετά- 
φρασις είναι εΤς.όκτάστιχα ι>πό τοΰ Κυριάκού 
Ciuffetti, δημοσιευΟεϊσα τώ 1708. Τετάρτη με- 
τάφρασις είναι ή υπό τοΰ γνωστού φιλολόγου 
καί τής Ελληνικής καθηγητής ’Αντωνίου Μα
ρία Σαλβίνη εις άνομοιοκαταλήκτους στίχους, 
δημοσιευΟεϊσα τώ 1723. Περίεργον είναι δτι ό 
φιλόλογος ούτος άπέτυχε φοβερά μεταφράζων, 
ώστε ό ήμέτερος Φώσκολος έκαμε τό έπίθε- 
τον Salviniano προς δήλωσιν ελεεινής μετα- 
φράσεως.

Ό  Σαλβίνης μετέιμρασεν δλον τόν "Ομηρον 
και η εκδοσις έκοσμήΟη μέ ΐδιοτρόπους εικό
νας. Τω 17 ()0 έγένετο νέα εκδοσις.

Tip 17ο1 έδημοειεύθη έν Βενετία υπό τοΰ 
Γρηγορίου Ρέδη ή O dissea tra sp o r ta ta  in  
¡stile ero i-com ico . ΆνεδημοσιεύΟη τώ 1790. 
Είναι εις δκτάστιχα έν καλή γλώσση, αλλά 
ελεεινή ιος μετάφρασις. Τώ 1772 εδημοσι
εύθη έκτη μετάφρασις υπό ’Ιωσήφ Bozzoli, 
άναδημοσιευθεΐσα εις τον Παρνασσόν τών κλα
σικών ποιητών τώ 1793 έν Βενετία. Ή  Ίλιάς 
τοΰ Bozzoli είνε καλλιτέρα τής Όδυσσείας ώς 
μετάφρασις ή μάλλον (5>ς παράφρασις. Έβδομη 
μετάφρασις είναι τοΰ Φραγκίσκου Loabe εις 
άνομο ιοκαταλήκτους στίχους δημοσιευΟεϊσα τώ 
1805 καί άναδημοσιευΟεΐσα τψ 1815. Ή  όγδόη 
μετάφρασις είναι ή γνωστή τοΐς πάσι τοΰ Τπ- 
πολίτου Πινδεμόντη, ή δημοσιευθεΐσατό πρώτον 
τώ 1822, ή οποία ακόμη άναδημοσιεύεται. Ή  
έννάτη μετάφρασις είναι ή τοΰ Ευσταθίου Φιό- 
κη, έκδοθεΐσα τώ 1828.
* Κλείομεν τήν παρένΟεσιν.

* *
■έγ.

Αύται αί μεταφράσεις τής Όδυσσείας εις τήν 
’Ιταλικήν γλώσσαν είναι εις γνώσίν μας. Ή  Ί 
λιάς έλαβε περισσοτέρας μεταφράσεις. Ό  "Ο
μηρος έλαβεν άργά έξοχους μεταφραστάς. Τήν 
φημην τοΰ Chapman δικαίως τήν άφήρεσεν ό 
Pope, διόσας εις τόν ’Αγγλικόν λαόν τόν "Ομη

ρον μέ άξιοπρεπή άγγλικήν περιβολήν. Ό  Pope 
άμα ήρχισε τήν μετάφρασιν άπελπίσΟη καί ιος 
γράφει ó Johnson, τόν διετάραττον όνείρατα, 
εις τά όποια περιεπλανάτο εις άγνωστα μέρη 
καί ένόμιζεν δτι κάποιος Οά τόν άπηγχόνιζε. 
That som ebody w ould hang him . Καί ό 
Voss κατά τόν προπαρελΟόντα αιώνα άνεφάνη 
καί ό Μάντης κατά τόν παρελθόντα.

Έ ν ’Ιταλία διά τοΰ Πινδεμόντη έγινε δημο
φιλής ή ’Οδύσσεια. Φυσικά δέν έλειψαν οί λό
γιοι, οί όποιοι τήν έκατηγόρησαν, διότι ώς έ- 
γραφεν ή Biblioteca Italiana τοΰ δκτωβρίου 
1823 ή μετάφρασις τής Όδυσσείας δέν ήτο 
έφάμιλλος τής Ίλιάδος τοΰ Μόντη, συνεπώς 
έστερεΐτο ή Ιταλία: una traduzione dell’ Ο- 
dissea che pareggiasse quella dell’ lllia d e  
per V incenzo Monti.

Ό  Λεοπάρδης μετέφρασε τήν πρώτην ρα
ψωδίαν καί ó B elloti τήν πέμπτην τής Όδυσ
σείας.

* **
Ό  Δελβινιιότης ήτο τής ιδέας δτι ή μετάφρα- 

σις τοΰ Πινδεμόντη είχε πολλάς ελλείψεις καί 
επιχείρησε νέαν μετάφρασιν. Δέν τόν άπεΟάρ- 
ρυνεν ή φήμη τής πινδεμοντίου μεταφράσεως. 
Τά) 1843 έδημοσίευσε τήν άγγελίαν έξ ής μετα- 
φράζομεν άποσπάσματα:

« Φαίνεται δτι 6 Όμηρος ήθελε νά ψάλλη 
» τάς κυριωτέρας δόξας τής χιόρας τοΰ ’Ιο
ί» νίου, δταν εις τήν Ίλιάδα περισσότερον άπό 
» τήν άγρίαν δργήν καί άπό τήν ορμητικήν 
>' άξίαν τοΰ Άχιλλέως, έμεγαλοποίει τήν φρό- 
» νησιν, τό (θάρρος καί τάς προφυλάξεις τοΰ 
» ’Ιθακήσιου Όδυσσέως, δταν ε’ις τήν Όδύσ- 
» σειαν, τάς περιπλανήσεις, τάς θαυμαστάς του, 
» εξέλεγε διά έπιφανές άντικείμενον τοΰ ποιή- 
'> ματος.... Ούχί διάφορος ήτο καί ή σκέψις 
» του, εκεί, δπου εξυμνεί τό\Γ ώραΐον ουρανόν, 
» τήν ώραίαν χώραν τής Σχερίας, τιίς φιλοξέ- 
» νους άρετάς, τήν εμπειρίαν εις τά ναυτικά, 
» καί ε!ς τάς τέ/νας καί τήν σοφήν πολιτικήν. 
» Καί τούτο έπίσης είχε πρό ocpí)αλμών δταν 
» εις τό πρόσοιπον τοΰ άοιδοΰ Δημοδόκου, τόν 
» εαυτόν του περιγράφει όις δίδοντα τήν άνα- 
» γαλλίασιν εις τά βασιλικά γεύματα διά τής 
» τέρψεως τής ποιήσεως. ΊΙτο συριπολίτης μας, 
» ή Κεφαλλήν ή ’Ιθακήσιος ταξειδεύων εις τά

» ελληνικά μέρη διά νά έπενιθυμίση εις τούς 
» πατριώτας τό μεγαλεΐον τών Θεών καί τούς 
»> όίθλους τών προγόνων ; Τούτο δέν τολμώ- 
» μεν νά έπιβεβαιώσωμεν. Τό βέβαιον είναι 
» δτι εις ή μάς τούς Ίονίους μάς επιτρέπεται 
» νά ύπερηφανευθώμεν διά τούτην τήν πρώ- 
» την καί ύψίστην έμπνευσιν τής ελληνικής 
» Μούσης, ή οποία έδίδαξεν εις τόν Κόσμον 
» πόσον διά τής δυνάμεως τής εύγενοΰς ποιή- 
» σε ως άνήλθε. Τοιούτου δντος, έπιτρέπεται 
» εις ένα Ίόνιον άνατραφέντα εις τάς ίταλικάς 
» σχολάς καί εύγνώμονα δι’ εκείνην τήν άνα- 
» τροφήν νά κάμη νέαν μετάφρασιν εις άνο- 
» μοιοκαταλήκτους στίχους τής Όδυσσείας, καί 
» όχι διά νά έλθη εις τολμηράν άμιλλαν μέ τούς 
» προηγούμενους μεταφραστάς, άλλά διότι καί 
» εις τήν μέν καί εις τιήν δέ φαίνονται σκεπα- 
» σμέναι άπό σκιάν, αί τόσαι καί τοσαΰται φιο- 
» τειναί άρεταί, αί όποιαι λάμπουν εις τό θειον 
« ποίημα »

Ό  Δελβινιιότης διά τής άγγελίας, θέτει με
ταξύ τών πολλών πόλεων αί όποίαι διαφιλο- 
νεικοΰν τήν τιμήν τής γεννήσεως τοΰ Όμήρου 
καί τρεις νήσους τοΰ Ίονίου Πελάγους.

Κείμενον τής μεταφράσεοός του έλαβε τό τής 
Λειψίας (1759—64—65) ριέ σημειώσεις τοΰ 
Clarke καί Έρνέστου.

Ή  μετάφρασις ήρχισε νά έκδίδεται κατά τεύχη 
άπό τοΰ 1843. Έδημοσιεύθη ολόκληρος ή με- 
τάφρασις καί έκαμεν άρίστην εντύπωση’ εις 
τόν τότε φιλολογικόν κόσμον καί ιδίως ε’ις τήν 
’Ιταλίαν. Δύο ’Ιταλοί, ύ διάσημος καθηγητής έν 
τώ Ίονικώ Πανεπιστήμιο.) Φραγκίσκος Όριό
λης καί ό πολύς T om m aseo άπέδειξαν δτι ή 
μετάφρασις τοΰ Δελβινιώτου είναι άνοιτέρα ε
κείνης τοΰ Πινδεμόντου καί τό άπέδειξαν πα- 
ραθέτοντες τό κείμενον καί τάς μεταφράσεις. 
Ό  θέλων νά ϊδή τήν άνιίλυσιν τοΰ Όριόλη ας 
λάβϊ) τήν Επίσημον φη μερίδα τον Η νω μέ
νου Κράτους τών Ίόνίων Ν ήσων, άριθμόν 
671 τοΰ έτους 1843. Διά τήν άνάλυσιν τοΰ 
T om m aseo ας λάβη τό D izionario d' este- 
tiea, εκδοσις Μιλάνου,τοΰ 1860 έτους.

Άλλ’ ή βαρύτης τών ονομάτων τών δύο τού
των ’Ιταλών δέν έλαβε τήν δύναμιν καί τήν 
ίσχύν διά νά έπίζήση ή μετάφρασις αΰτη καί 
τώρα έλησμονήδη εντελώς εις τήν ’Ιταλίαν καί

315



είσέτι αναδημοσιεύεται ή του Πινδεμόντη καί 
διαβάζεται ευχαρίστως. Έτερος ’Ιταλός ó I Ιαύ- 
λος Μάσπερος μετέφρασεν εσχάτως την ’Οδύσ
σειαν εις ιταλικούς στίχους καί άνεδημοσιεύθη 
πολλα'κις επιδιορθωμένη, καί έτυχε των επαί
νων του Zoncada, Bellotti, Gherardini, 
Maffei καί άλλων, αλλά δέν ήδυνήθη ν’ αφαί
ρεση την δόξαν τού Πινδεμόντη.

Έ ν τή τελευταία έκδόσει του D izionario  
Estético ó T om m aséo άφήρεσε τάς αναλύ
σεις τής Όδυσσείας τού Δελβινιώτου- όμιλεΐ 
δμως έν έκτάσει περί αυτού, άναδημοσιεύων 
όμως δσα περί τού διάσημου τούτου Κερκυ- 
ραίου είχε γράψει εϊς τό Secondo Esilio (τό
μος Β' Μιλάνω 1862 σελ. 378-44Γ)).

**
Ή  έξιτάλισις τού Κοΐντου Σμυρναίου, είναι 

νεανικόν έ'ργον τού Δελβινιώτου. Τω 1813 την 
ειχεν έτοιμην. Έσκέπτετο νά την δημοσιεύση 
μετά πραγματείας τού Άλταβίλλα Χαλκιοπού- 
λου περί τού Κοΐντου, αλλά προσκόμματα οι
κογενειακά τον ήμπόδισαν. 01 ιδόντες τό χει
ρόγραφον έπήνεσαν τό έ'ργον καί παρώτρυναν 
την δημοσίευσιν. Ή  Τόνιος ’Ανθολογία , ήτις 
έξεδίδετο έν Κερκύρα ελληνιστί, ιταλιστί καί 
αγγλιστί εις τό τεύχος Β' τού 1834 γράφει τά 
έξης περί τής μεταφράσεως ταύτης τού Κοΐν
του: «. . . , ό  συμπολίτης μας δόκτωρ Νικόλαος 
Δελβινιώτης έμελέτα νά προσφέρη εις την ’Ι
ταλίαν τον ποιητήν τούτον, καθ’ δν τρόπον αυτή 
ήδύνατο νά αίσθανθή τάς χάριτάς του, καί ή 
μετάφρασις γεγραμμένη εις εύκρινεστάτην γλώσ
σαν, ένόνει την κρίσιν καλού, καί θερμότητα 
καί πίστιν. ’Αλλά μολονότι τελειωμένον δέν 
έσπούδασε νά την δημοσιεύση. "Εν μόνον α
πόσπασμα τού πρώτου βιβλίου, ή περιγραφή 
δηλαδή τής Πενθεσιλείας διωκούσης τούς "Ελ
ληνας, Ιδημοσιεύθη ως δοκίμιον στιχοποΐας 
από τον Τππ. Μουστοξύδην εις τον Ά ρ. 49 
τού Πολυγράφου (φιλολογικής έφημερίδος έκ- 
διδομένης εις Μιλ.άνον) καί έν τω μεταξύ έτυ- 
πώθησαν πέντε άλλαι μεταφράσεις τού είρη- 
μένου ποιήματος. Ή  μεν γλαφυρά μάλλον, παρά 
πιστή τής περίφημου αύτοσχεδιαστρίας Τηρε- 
σίας Βανδεττίνη ( Μόδενα 1815). Ή  δέ γλα
φυρά όμού καί πιστή τού ίππ. Λουδοβίκου 
Ρύσση (Μιλανον 1819). Τρίτη εις όκταστιχίαν

εύ'ληπτος καί όχι παντελώς εστερημένη ιταλι
κής καλλιεπείας τού δόκτορος τών ελληνικών 
Αβ. Ευσταθίου Φιόκκη (Παυΐα 1823). Καί δύο 
άλλαι, ή έν μέρει ή όλοκλήρως έτυπώθησαν 
αφού έτη έκειντο ανέκδοτοι, ή μέν ιίς τήν Μα- 
ρυκελλιανήν τής Φλωρεντίας, ή δέ εις τήν ’Αγ
γελικήν τής Ρώμης Βιβλιοθήκην. Ή  πρώτη 
είναι τού ’Αντωνίου Μαρία Καλβίνη, περί τής 
οποίας άλλο δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν, είμή 
ότι ομοιάζει τάς λοιπάς τού έλληνιστού τούτου 
μεταφράσεις, αι όποΐαι, ώς έκαστος ήξεύρει, δέν 
έχουσιπαρά τό προτέρημα δυσανε'κτου τινόςπρός 
τό κείμενον άσυναφείας. Ή  δευτέρα εινj πό
νημα τού άρχιερέως Βεναρδίνου Βάλδου Ούρ- 
βινάτου, ποιητού χαριεστάτου, μαθηματικού 
επισήμου καί έκμαδόντος τά έλληνικά παρά τώ 
έκ τής Κρήτης Εμμανουήλ Μαργουνίω. Ή  
στιχοποιΐα αύτη έμελλε νά δη μοσιευδή τό 1806 
εις Βενετίαν, αλλά διά τήν δλίγην πίστιν καί 
επιμέλειαν τού Τυπογράφου μετεκλήθη ύπό 
τού Βάλδου καί έμεινε μέχρι τών ήμερό'ιν μας 
ανέκδοτος, μολονοτι δεν είναι άμοιρος ευφυΐας. 
Αυτός ήλπιζε βε'βαια καί νά έπαινεθή, ως εξά
γεται έκ τίνος προς τύν Κόϊντον επιγράμμα
τος του:
Δικαίως ήκολονδηοας τον "Ομηρον τον δεΧον 
Ωζ ειχεζ την πατρίδα τον καί χλωοοαν τον και τέχνην. 

Διά έπη σον τ' αδύνατα, ελπίζω, δέλει μένειν 
Κ  έμον τον ερμηνενοαντος άΐδιον μνημεΐον.

Όπως δήποτε έχη τό περί τούτου ή μετά- 
φρασις τού Βάλδου δέν είναι τοιαύτη, ώστε ό 
δόκτωρ Δελβινιώτης νά παραιτήση τήν Ιδικήν 
του, η οποία εκτός τών μερικών της πλεονε
κτημάτων, έχει καί τό προτέρημα, ότι έγεινε 
καθ’ ήν εποχήν διά τών παρατηρήσεων τών 
κριτικών καί έξαιρέτως τού ,Τυιχσένου ( Τν- 
c h se n ), διωρθώθησαν πολλά σφάλματα εις 
τό . Κείμενον τού Κοΐντου...»

Δυστυχώς ή μετάφρασις αύτη έμεινεν ανέκ
δοτος. Τού φιλοπόνου τούτου κερκυραίου έμει
ναν καί άλλα, τά όποια έγραψε κατά τά τελευ
ταία έτη τού βίου. Έξ ών άναφέρομεν: 'Ωδή 
εις την Ιταλίαν, τον Θρήνον εις τήν δολοφονίαν 
τού Μεγάλου Καποδιστρίου καί δύο τραγω
δίας τον ¿ζέρζην καί τήν 'Ιφιγένειαν.

* **
Ü Δελβινιώτης ήτο έκ τών επισήμων Έλλή-
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νων τών ημερών αυτού. Φιλόπατρις, ως είδομεν. 
Δικαίως ήγάπα τήν ’Ιταλίαν. Θιασώτης τού 
Μεγάλου Ναπολέοντος. Δυστυχώς εις τάς ποι
ήσεις του φαίνεται εχθρός τής γηραιός Πολι
τείας τών Ενετών. “Αδικος ήάντιπάθειάτου πρός 
τήν τότε θαλασσοκράτειραν, διότι άνευ αυτής 
αι νήσοι τού Ίονίου θά περιέπιπτον εις τήν 
δουλείαν καί δέν θά ήσαν εστία εκπολιτισμού, 
καθ’ δν χρόνον ή λοιπή Ελλάς εστέναζεν υπό 
τον ζυγόν. Ά λλ’ ό Δελβινιώτης παρεσύρδη ύπό 
τινων επιπόλαιων δοξαστών τής εποχής. Ό  
Τοηιηΐ38εο ευρίσκει εις τάς Ώ δάς τού Δελ- 
βινιώτου τήν άιιιτζζα τού Άλφιέρη.

Ό  Δελβινιώτης άπέθανεν έν Κερκύρα κατά
τον Σεπτέμβριον τού 1850 έτους.

# **
Εΐπομεν ανωτέρω ότι ό Νικόλαος Δελβι- 

νιώτης ειχεν αδελφόν δνόματι Σπυρίδων. Ου- 
τος επίσης έδρασεν. Ή  φύσις τού είχε δω
ρίσει αρκετήν ευφυΐαν, ή οποία άνεπτύχθη με-

Άκολουθεΐ: α ν τ ω ν ι ο ς  μ α ρ τ ε λ α ο ς

ταξύ τής βενετικής ευτραπελίας καί έγένετο 
καλός συγγραφεύς τής βενετικής διαλέκτου.Άφού 
έλαβεν ενεργόν μέρος εις τά βενετικά κινή
ματα, εστάλη εις τήν Ρωσσίαν από τήν Ε πτά
νησον Πολιτείαν μετά τήν στάσιν, ήτις έκαμε 
τήν Πολιτείαν δυσάρεστον εις τούς χωρικούς. 
Ή το κατά τής ολιγαρχίας καταπολεμούσης τά 
δικαιιοματα τών αστών. Έπιστρέφων έκ της 
Πετρουπόλεως έγένετο πρώτος γραμματεύς τής 
Κυβερνήσεως. Ταξειδεύων από Κερκύρας ιϊς 
άλλην νήσον ήχμαλωτίσθη από τούς ’Άγγλους 
καί ώδηγήθη εις τιήν Μάλταν. Ό  γραμματεύς 
του, προσποιούμενος τον υπηρέτην του, ήθε- 
λησε νά τον ακόλουθήση, άλλ’ οί πολέμιοι έννο- 
ήσαντες τήν απάτην τον ήμπόδισαν. Ο Σπυ
ρίδων έρωτηθείς τί θά έπραττεν άμα λάβη τήν 
ελευθερίαν, άπήντησε:

— Θά υπηρετήσω τήν πατρίδα ύπό τήν κυ- 
βέρνησιν, τήν οποίαν έχει.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Ο Σ  Β Α Σ Ι  Λ Η ^ Σ

ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ.

I

Κ ρ ύ ψ ε , κ α νμ ενη  Λ  ενϋ εο ιά , το πρόσω πο και κλάψε.

1 Σ ύ ρ ε  και μαυροφόρεσε και συ Τ ιμ ή  κ α νμ ενη .

Τά σ π λά χνα  σον Π α λλη κ αρ ιά  ξεκόλλησε και ύλάψε

σε β ο ύρ κ ο ... ν τρ ο π ια σ μ ένη !

Γ ιατ είνα ι χρόνο ι άλλοιώ τικοι κι ό ϋ ρ ό ν ο ς  σας όε^στέκει. 

Γιατί κ α ινο ύ ρ γιο ς  πλάκω σε κι α γρο ίκ ος Β ασιληάς.

II i  ,

’Α κ ο ύ εις  το άόιάκοπο το κούφ ιο  μ ο ν γ γ η τ ό

Π ο ύ  γύρ ω  στο καράβι σον σκορπά τό ά γρ ιο  κ ύ μ α ;
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Τ ού μ α ν ιω μ ενυ υ  τον καιρού άκοϋς το β ο γ γ η τ ό  

"Ο πόν μ ε  λύσσα το γ ο ρ γ ό  τον καραβιού  σον β ή μ α

νά  σταματήσμ θέλει ;

Ε ίν α ι βα ρ ύ  τό μ ή ν ν μ α  π ο ύ  ή στερηά σον στελλει.

Κ ό ψ ε  τό δρόμο, Β ασιληά , τον καραβιού  και σ τά σ ο ν  

εμ π ρ ός σον στέκει τό νησ ί τ άτρόμητο, η Κ ρ ή τ η ’ 

τον ιερό τής Λ εν& εριάς ναό  έχεις  μπροστιί σον

τον γέρ ο  Ψ ηλορείτη.

Έ κ ε ΐ  καί τά παλάτια  της έ χ ’ ή Τ ιμ ή  στημένα  

μ ε  την ά γν ή  ΙΙαλληκαρχά μ α ζή , σε θ ρ ό ν ο  ένα, 

π ο ύ  οι π α ληοϊ εδύξαοαν καί οι κ α ινούρ γιο ι χρόνο ι.

Ε δώ  δεν είνα ι εύκολη γ εν ν α ίε  μ α χη τή  

ή Ν ίκ η . Κ α ί ή Δ ά φ νη  τον μ ο νά χα  στεφανώ νει

τον τίμ ιο νικητή  !

Τέτοιο τό ένδοξο νησί π ο ύ  δ δρόμος σον σε φέρνει 

Γ ια τ ’ ε ιν ’ ο ί χρόνο ι άλλοιώ τικοι κ α ινο ύ ρ γ ιε  Β ασιληά .

Κ ι  όταν τά μάτια  σον άδικα τά π αλληκάρια  d'à ζη τούν . 

Κ ι όταν τού ένδοξον νησιού τό τίμ ιο  τό χώ μα  

κοράκια μαύρα  μ ονα χά  θ ά  β λέπ η ς  νά  π α τούν  

π ' α χόρταγα  θ ’ ά φ ίνο ννε  τόνα γχά τ άλλο πτώ μα

Έ β γ α ,  ιπ π ότη  Β ασιληά  ! —  δ φ όβ ος  μ ή  σε πάρη  —  
έβ γα  στο έρημο ν η σ ί!  κι ακλόνητο  κοντάρι 

στα σ π λά χνα  τον φ ντεύοντας, νά  στήσης ε ν θ υ μ ή ο ο ν  

ψ η λά , γ ιά  νά να ι φ ανερό , τό σήμα  τής τιμής σον.

m
Κ α ί στα πα/.άτια τά παληά  

Σ τή σ ε τού Δ ό λο ν  τό β ω μ ό , κ α ινο ύ ρ γ ιε  Β α σ ιληά  !

22 Ανγ. 1909. ΒΕ ΓΑ Σ

Α Θ Η  Ν Α Τ Κ Α  Γ Ρ Α Μ  M A T A

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Ζ Ω Η

I ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ· ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΛΑΝΤΗ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΤΟΥ 1909. - ΜΕΛΑΧΡΑ. Β Α Ρ ΙΕ Τ Ε .  ΡΑΧΗΛ.

Ή  περυαινή επιτυχία τής «Φωτεινής Σάν- 
τρη» παροόρ μησε τον κ. Ξενόπονλον νά δραμα
τοποίηση και άλλο διήγημά τον. Τον «Έρωτα  
’Εσταυρωμένο ν.»

Τ Ι  ωραία Ζακυνθινοπούλα Στέλλα, ή κόρη 
του Παναγή Βιολάντη, τον πλουσίου κτηματιού, 
πέφτει στα ερωτικά δίκτυα τον Χρηστάκη Ζα
μάνια', νίον τον ξεπεσμένου κάντε Ζαμάνον 
και, σ’ ένα γ ρα μ  ματάκι, π  ου τον στέλνει νστερ’ από 
κάπια ψυχική πάλη, τον γράφει : «Είμαι δική 
σον.» Ό  Χρηστάκης—ένας Ζακννϋινός λεον- 
τιδενς — που τώχει καμάρι τον νά κορτεζάρη 
δλες τις γυναίκες, παντρεμένες κι ανύπαντρες, 
καί πού βάλθηκε με τά σωστά τον νά κάνη 
δική τον τή Στέλλα, προ παντός γιά τήν προΐκά 
της, δεν είναι ό γαμπρός, πού ονειρεύεται γιά 
τήν κόρην τον ό Παναγής Βιολάντης, 6 δεσπο- 
τικος πατέρας καί πεισματάρης, που στην η’νχή 
του μέσα κυριαρχεί περισσότερέ απ’ δλα τά αι
σθήματα, τό αίσθημα τής εξουσίας των δικών 
τον. Μα καί ή Στέλλα είναι τον πατέρα της 
κύρη ατό πείσμα. 'Αθώα κατά βάθος, αμύνε
ται στην αγάπη της γιά τό Χρηστέικη, μ ’ όλη 
τή δύναμι. τής παρθενικής της ψυχής. Τ Ι  φρά- 
σις: «είμαι δική σον» πού χαράζει επάνω στο 
φνστικί χαρτί με τή μαργαρίτα στήν επάνω 
κόχη, δεν είναι άπύ τις συνειθιαμένες έρωτο- 
τροπίες των κοριτσιών. Αί κατακτήσεις τον 
Ζαμάνον, που κοινολογοννται από στόμα σέ 
στόμα, στά μάτια τής αγνής Ζακννθινοπονλας 
δίνουν κάπια αίγλη στον αγαπημένο της. Είναι 
υπερήφανη πού κατιόρθιοσε ν’ α γαπ ηθή— έτσι 
πιστεύει— από τον ώραίο καταχτητή καί κάπως 
παιδιάτικος εγωισμός,— νά κερδίση αυτή, μιά 
κύρη ενός πλούσιον αστοί', αλλά χωρίς τίτλους 
καί χωρίς οικόσημα, τήν καρδιά τον Χρηστά
κη, πού τον ζητούνε τόσες καί τόσες καί τρελ- 
λαίνεναι γιά δαύτονε ή Μαίρη τον κύντε-ΔΙαρ- 
κόταη — τήν δυναμώνει στήν άπύφασί της νά 
γίνη δική τον ή νά πεθάνη.

*Ετσι όταν ό πατέρας της, Αφίνει ίίλ.ο τό θυμό 
τον νά ξεσπάση επάνω της καί τήν καταριέ

ται καί τήν βρίζει, πού ερεζίλεψε τό σπίτι τους 
με τά καμώματά της καί τό ερωτικό ραβα
σάκι πού έστειλε τον Χρηστάκη καί πήρε κεί
νος θιίρρος νά τον ζητήση τό χέρι της, ή Στέλλα 
άφίνει μιά σπαρακτική αλήθεια νά ξεφύγη από 
τά χείλη της :

■— Πάει ! . . .  Δεν με χωρεΐ πειέι τό σπίτι τον 
πατέρα τον.

Καί με τό πείσμα τό Βιολάντικο, πού τρέχει 
μέσα στις φλέβες της καί τήν πεποίθηση πώς 
μιά φορά πού έγραφε τον καλόν της πέος 
είναι δική τον δεν μπορεί νέι γίνη άλλοιώς παρέι 
νά γίνη δική τον, υπομένει με μιά μαρτυρική 
έγκαρτέρησι δλα τά βάσανα καί τά μαρτύρια 
πού τής επέβαλλε ό πατέρας της γιά ν’ άρνηθή 
τό Χρηστάκη, νά ζητήση συγγνώμην καί νά 
παντρεντή τον πλούσιο έμπορο Μένονλα.

— Ά φ ο ν  τό θέλετε, λέει κάπου, νέι μήν πάρω 
τό Χρηστάκη, δεν τον πέρνα). Μά δεν θά 
πάρω καί κανέναν έίλλον. Ούτε ζητώ συγγνώ
μην. Δεν έκανα τίποτε κακό γιά νέι ζητήσω 
συγγνώμην.

Μέσα στ'η μικρή καί σκοτεινή σοφίτα, πού 
τήν έχει φυλακισμένη ό πατέρας της γιά νά 
τή ν Αναγκάση ν’ έιλλάξη κεφάλι, τό καλό κΑ ν- 
περήφανο κορίτσι, με μόνη συνταοφιά τή ρε- 
ζεντά της, περιμένει τό Χρηστάκη. Είναι βέ
βαιη πέος τήν Αγαπά κ ’ εκείνος δπως κι αυτή 
τον άγαπΰ. καί δεν έιμφιβάλλει, πέος θέι νπερ- 
νικήση κάθε εμπόδιο γιά ναρθη νά τήν πάρη. 
Ά π ύ  τό μικρό φεγγίτη προσπαθεί νά τον διά
κριση κάτω στο δρόμο. Τού κάκον ! Εκείνος 
δεν φαίνεται. Καί σβύνει, όλονεν σβννει...

Τό τέλος επέρχεται τραγικό. Ό  πατέρας της 
τής φέρνει έξαφνα τέι μαντάτα, πώς ό Χρηστά
κης εξεπόρτισε με τή Μαίρη Μαρκότση. Στο 
άκουσμα αυτό δεν Αντέχει. Με μιά τελευταία 
διαμαρτύ'ρηαι :  ̂ « «Ψέματα . . .  ψέματα ! » πέ
φτει νεκρή.

Τό έργον πρωτοπαίχθηκε τον περασμένο χει
μώνα στέις Πάτρας Από τήν Κυβέλη, με με
γάλη επιτυχία...
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’Εδώ, ό συγγραφείς τον τη έδωσε στ!/ «Ντο 
Σκηνή» άιφού το διεσκενασε κάπως. Τον Άλλαξε 
δηλαδή τη δεύτερη πραξι. "Οοοι τδ είδαν στάς 
Πάτρας και δώ, διϊοχνρίζονται 'ότι με την αλ
λαγήν αυτήν, έβλάβη εν μέρει ή δραματική του 
ένύτης.

Ή  άλήθεια είναι, ότι όπως έπαίχθηκε άπδ 
την «Νέαν Σκηνήν» ή δεύτερα πράξις δεν 
εγ/ι την δνναμιν τής πριάτης και τής τρίτης.

'Οπωσδήποτε, έσημείωσε εξαιρετικήν επιτυ
χίαν και έδωσε τήν ευκαιρίαν εις τήν δα Κο
τοπούλη νά μάς δώοη μίαν άπδ τάς ώραίας 
εκδηλιδοεις τής Τέχνης της, τάς όποιας τόσον 
σπάνιος δυστυχώς μάς δίνει τά τελευταία αυτά 
χρόνια ή καλί/ ηθοποιός.

*
Οι κ. κ. Τσοκόπουλος καί *Αννινος ¡σέρβιραν 

εφέτος εις τδ νοήμον κοινόν καί τήν γενναίαν 
φρουράν τής πρωτενονσης, τον τρίτον τόμον 
τών «ΙΙαναθηναίων». Τά « Παναθήναια του 
1909.»

Διά τδ έργον αυτό, εις τδ όποιον— όπως καί 
εις τά προηγούμενα — συνειργάσθησαν, εκτός 
τών επισήμως εις τδ πρόγραμμα άναφερο- 
μένων συγγραφέων, καί ολόκληρος ό θίασος 
τής «Νέας Σκηνής» κ ’ επρόσθεσε σκηνάς ό τα
μίας καί τραγουδάκια ό θεατριάνης, δεν θ ’ά
ξιζε τον κόπον νά γίνη καν λόγος άπδ τήν στή
λην αυτήν, εάν ή κλασσική αποτυχία του δεν 
ίση μείωνε καί τήν αρχήν τής καταλύσεως τής 
μόδας τών «’Επιθεωρήσεων».

Τδ γεγονός αυτό, όσο κι αν είναι οίκονομι- 
κώς δυσάρεστοι1 διά τους συμπαθείς συγγρα
φείς τών «ΙΙαναθηναίων», πρέπει, εν τοντοις, 
νά χαιρετισθή με κάποιαν ιδιαιτέραν χαράν.

Σ ’ άρχίση ό κόσμος νά κουράζεται άπδ τά 
ηλίθια ευφυολογήματα του ΙΙετεινάρη καί ν’ άη- 
διάζη άπδ τά ν ο ύ μ ε ρ α  τον καφε-σαντάν, εις 
τά όποια μετεβλήθησαν οϊ ηθοποιοί, είναι κά
ποιο ευοίωνο σημεΐον διά τδ Ελληνικόν θέ- 
ατρον. τΗτο καιρός πειά νά έπέλθη ή άντίδρα- 
σις κατά τής έκμεταλλεύσεως τον βαναύσον γού
στου τον κοινοί’ άπδ ένα θιασάρχην, που δεν 
έχει καμμίαν σχέσιν με τήν Τέχνην καί δεν 
εννοεί νά λησμονήοη τά πρώτα καλλιτεχνικά 
βήματά τον επάνω στή σανίδα τής παντομίμας 
εις τδ Κορδελιό τής Σμύρνης. Ή το καιρός ή

πανηγυρική άποτυχία τών έφετεινών « Παναθη
ναίων» νά μας πείση ότι ό κόσμος άρχισε ν ’ά- 
ναζητή κάποιαν έκλεκτοτέραν πνευματικήν τρο
φήν. '

’Ιδίως όμως ή το καιρός νά πειαθή ή δίς 
Κοτοπούλη, ότι ή θέσις της δεν είναι πλέον —  
όποις δεν ήτο ποτέ — κοντά εις τον κ. Σαγιώρ. 
Μπροστά της άνοίγεται ένα ευρύτατο στάδιο 
άληθινής καλλιτεχνικής δράσεως. ’Ά ς  τδ άκο- 
λουθήση, με τή βεβαιότητα, ότι θά τήν υπο
στηρίξουν όλοι όσοι τήν εκτιμούν άληθινά καί 
σέβονται τό ταλέντο της. Πρώτος εγώ, που άν 
τής είπα τά πικρότερα λόγια, δεν τής κρατώ) 
ό/ιως καμμιά κάκια γιατί δεν ¡¡θέλησε πέρυσι 
νά παίξη τή «Χειραφετημένη» μον. Καί γιά 
το καλώ που τής έκανε, ή που θά τής κάνει, 
με τήν εφετεινήν αποτυχίαν τών «Παναθη
ναίων» ό άγαπητός μου συνάδελφος κ. Τσοκό- 
πουλος, <1ς προσπαθήση νά πείση κι αυτόν, ότι 
είχε άδικον γιά τις συμβουλές ανατροφής, που
μου έδωσεν πέρνσιν εις τάς «’Αθήνας».

* *
Κανένα όνειρο)’ δεν πραγματοποιείται, άλλ.ά 

και άν πραγ/ιατοποιηθή δεν είναι πειά εκείνο 
που έπερίμενε κανείς. Γύρω άπδ τήν κεντρι
κήν αυτήν ιδέαν πλέκεται τδ νέον έργον τοΰ 
κ. Παντελή Χόρν.

Η  Μελάχρα, ή ώραία άτσιγγανοπονλα, πού, 
χρόνια τιάρα, οάν πέθανε ή μάνα της— μια ξα
κουσμένη προφήτισσα τής φυλής της — εγύρισε 
τον κόσμον όλον με κάποιον θίασον θεατρί
νων, κουρασμένη τιάρα πειά άπδ τή ζωή αυτί] 
ξαναγυρίζει στδ άιτσιγγανοχώρι της κι άπαιτεί 
άπδ τή γρηά μάγισσα Βενετιά νά τής δώοη τδ 
πριγκηποπουλο του παραμυθιού, που οάν ήταν 
μικρή τής έταξε νά τής διάση άντρα. Τδ θέλει 
τδ πριγκηποπουλο. Είναι γραφτό της νά τδ πάρη 
καί θά τδ πάρη !

Και ώ τού θαύματος ! τδ πριγκηποπουλο— 
ένα έκθετο μιας πριγκήπισσας κ’ ενός γύ- 
φτΠυ — υπάρχει στδ χωριό. Είναι ό Σέδος, ό 
παραγυιδς τού Τεμέλκον, τού γέρο)-ξεκουτιάρη, 
πού ή γυναΐκά του, ή όμορφη Περονζέ τρελ - 
λαινεται γ ι’ αυτόν. Τον Λέδο δηλαδή. Αυτός 
όμως, που βαρέθηκε νά δονλεύη τδ μπακίρι 
κι ονειρεύεται νά δούλεψη καί τδ χρυσάφι, δί
νεται υλοκληρος στην άγάπη τής όμορφης Με- 
λάχρας.
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Ή  Περονζέ, περιφρονεμένη διψάει έκδίκησι. 
Άλλ,ά στην παγίδα που στήνει τού Ι ’ιάασαρη και 
τής Μελάχρας, κυνηγώντας τδ όνειρό της, πέ
φτει ή ίδια, Καί ή Μελάχρα — τδ ώραίο αυτό 
σύμβολο τής άγαπημένης τής Μοίρας — χο
ρεύει ψδν τρελλό χορό τής Χαράς καί τής Ζωής 
τή στιγμή, πού πεθαίνει ή άντίζηλή της, ή ό- 
νειροκυνηγήτρα, πού βάλθηκε νά τής κοψη το 
δρόμο. ,

Ή  σύλληψις τού έργον, δυνατή, ποιητική, γε
μάτη σύμβολα, εξέφυγε δυστυχίας άπδ τά χέρια 
τού συγγραφέως στήν έκτέλεσι. Οί δύο πρώ
τες πράξεις, με όλον τον δυνατόν διάλογον τους 
προχωρούνε άτονες. Ό  λυρισμός τον κουράζει. 
Μόλις εις τδ μέσον τής δευτέρας πράξεως, τή 
στιγμή πού αρχίζει τον πόλεμο ή Περονζέ, άρ- 
χίζει ή δράσις. Καί πρέπει νά τδ ό μολογ ¡¡ση 
κανείς, αυτό έβλαψε πολύ τδ έργον. ’Έπειτα τα 
σύμβολα—κ’ έχει παραπολλά τδ δράμα αυτό — 
δεν είναι όσιο έπρεπε διαγεγραμμένα καλά, ώστε 
νά τ’άντιληφθή ό θεατής καί καταντούν σε πολλ.ά 
σημεία εντελιός ακατάληπτα. 'Ο τρόπος π. χ. 
τού γέρω-ξεκουτιάρη Τεμέλκον πού μοιράζεται 
με τδν Νέδον τήν γυναίκά τον καί πού συμβο
λίζει τήν ελεύθερη ζωήν τιόν Άταιγγάνων έξω 
άπδ κάθε συνθήκην καί νόμον, είναι περισσό
τερο άπδ ό,τι έπρεπε με αμέλεια ζωγραφισμέ
νος. Τέτοιες άδνναμίες, ή καλύτερα άπροσε- 
ξίες τον συγγραφέως παρουσιάζει πολλές τό έρ
γον. 'Ο κ. Χόρν δεν έλαβε πολύ νπ’ όψει τον 
τδν θεατήν καί ιδίως δεν νπελόγιαεν, ότι στδ 
θέατρον, πού χίλια δυο πράγματα αποσπούν τήν 
προσοχή τού κοινού άπδ τή σκηνή, οί μεγάλες 
γραμμές πρέπει νά είναι όσιο τδ δυνατόν πε
ρισσότερες.
’ ’Έπειτα καί τδ παίξιμο τών ηθοποιιών άδί- 
κηαε πολύ τδ έργον του. Ά ν  έξαιρέση κανείς 
τήν δα Κοτοπούλη καί τδν κ. Κονρτελη εν μέ- 
ρει, όλοι οί άλλοι έκαναν ό,τι ήθελαν. ’Αλλά 
καί ό σκηνικός διάκοσμος ήταν άνακριβής. Καί 
τδ περιβάλλον ενός καλοκαιρινού θεάτρου άκα- 
τάιλληλο γιά ένα ποιητικόν έργον οάν τήν Με
λάχρα. ’Ακόμα καί ή ζέστη πού έκανε εκείνο τδ 
βράδυ ήτο ανυπόφορη....

*Οπωσδήποτε, τδ έργον ξεχωρίζει—είν’ ή ά- 
λήθεια αυτή— άπδ όλα σχεδόν τά ελληνικά έργα, 
πού εγράφησαν έως σήμερα. Καί τό τέλος τον

— τδ ξεφιίντωμα τού Μοιραίου — εγγίζει τδ τέ
λειον. Ό  ποιητής του αν δεν κατώρθωσεν νά 
νποτάξη μίαν γενναίαν του έμπνευση· εις τούς 
νόμους τής σκηνής, επέτυχε ν όμως νά μάς 
διάση ένα υπέροχο ποίημα. Κι άπδ τδν συγ
γραφέα τιόν «Πετροχιίρηδων», τδν τεχνίτην 
δηλαδή τιόν ωραίων δραματικών σκηνών, μπο- ■ 
ρεΐ κανείς νά περιμένη μέ πεποίθησιν εις τδ 
μέλλον, έναν συνδυασμόν τέλειον εμπνενσεως 
κ’ έκτελέσεως.

*  *
*

Ή  Ραχήλ, ή όμορφη κύρη τού πλουσίου Ε 
βραίου τραπεζίτου, εσπούδασε στήν Ελβετία 
άπδ τήν όποιαν έχει γυρίσει μορφωμένη, χωρίς 
προλήψεις, χοερίς κανένα φανατισμόν για τη 
θρησκεία καί τή φυλή της. Κατά βάθος μάλι
στα κλίνει πρδς τδ ,ιιέρος τιόν χριστιανών.

Εις μίαν στιγμήν ενθουσιασμού δεν διστάζει 
νά όμολογήση, ότι άπδ κείνον πού είπε «οφθαλ
μόν αντί οφθαλμού» καί «όδόντα άντί δδόντος» 
είνε άνώτερος εκείνος πού εδίδαξε «’Αγαπάτε
τούς εχθρούς υ/ιιόν.»

Τις ιδέες της αυτές δυναμώνει ακόμα περισ
σότερον ή άγάπη της πρδς τδν Κάρολον Δε- 
αυλαν, χάριν τού όποιου άποφασίζει νά γίνη 
καί κατά τύπους Χριστιανή, νά βαπτισθή καί
νά νπανδρενθή τδν καλόν της.

’Έξαφνα όμως οί γνωστές άντισημιτικές σκη
νές τής Ζακύνθου τού 1991 θέτουν άντιμετώ- 
πους κι εχθρούς τούς έως χθες άδερφωμένους 
'Εβραίους καί Χριστιανούς τής ο/ιορφης νήσον.

Ά π δ  τήν οικογένειαν τής Ραχήλ μόνος ό 
Δανικός είναι φανατικός. Οί άλλοι όλοι ελευθε
ριάζουν καί τον κάκου προσπαθεί νά τούς φα
νατίση. Μία στιγμή όμως, πού φέρνουν, τδ 
γέρο)- Τεδέσκο πληγωμένο απ’ έξω άπδ μιά πέ
τρα πού τού έρριξε κατακέφαλα κάποιος άγνω
στος, ή Ραχήλ κλονίζεται. Τδ φυλετικόν μίσος 
τής γενεάς της κατά τιόν Χριστιανιόν ξυπνά 
μέσα της, μεταμελείται γιά τόν έρωτά της καί 
τήν άπύφασί της ν’ άλλαξοπιστήση καί διώχνει
τόν Κάρολον.

Ή  πληγή όμως τού πατέρα της δεν είναι
σοβαρά. Καί μετι\ τήν πριάτην εντύπωση· ξα- 
ναγυρίζει πάλι στα παληά της τά όνειρα. Μέσα 
στήν ψυχήν της κάποια πάλη μεταξύ ( έρωτος 
καί καθήκοντος διεξάγεται, ή όποια τήν οδηγεί 
στήν άπόφααι τής αυτοκτονίας.
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Τ'η στιγμή δμως, πυί> Αρχίζει νά εκτελή τύ 
τρελλό της διάβημα, κλεισμένη μέσα στην αΐ- 
θοναα και προσπαθεί νιϊ δηλητηριαστή από τδ 
βαρ'υ άρωμα τής μανώλιας, 'έρχεται ή κ. Δεσύλα 
νά την παρακαλέαη για τόν Κάρολο που «πε
θαίνει γ ι' Αγάπη της.»

— Κανε'ις δεν πεθαίνει για μάς, τής Απαντά 
ή Ραχι/λ. 'Καείς πεθαίνονμε για την Αγάπη τιόν 
άλλων.

Ή  πάλη εξακολουθεί Ακόμα μέσα στην ψυ- 
χή της. Τό δηλητήριο τον φανατισμοί', π  ον τής 
εστάλαξε τεχνικά ό Δανικός ενεργεί Ακόμα. Κ  ’ ε
πακολουθεί μιά βιαία σκηνή. Ή  κ. Δεσνλα την 
βρίζει, την Απειλεί, πιος οταν ΘΑ θελήση εκείνη, 
θ ' Αντισταθή αυτί) καί φεύγει.

Τότε στο πείσμα δλων, ή Ραχήλ γράψει τον 
Καρόλου. 'Εκείνος έρχεται καί τη στιγμή Ακαι- 
β<7>ς, που ή Ιστορική Λιτανεία τον 'Εσταυρω
μένοι’— είναι Μεγάλη Παρασκευή— περνά κέσιο 
Από τό παράθυρό της, η Ραχήλ βαπτίζεται στ à 
δάκρνά της καί γίνεται Χριστιανή.

ΤΑ πάθη δμως καί ό φανατισμός μαίνονται 
έξιο. Ό  λαός επαναστατεί κατà τών Εβραίων 
καί Απειλεί έφοδον κατά τής οικίας της. Ό  
Δανικός, τόν όποιον ό φανατισμός έχει τυφλώσει 
ζητεί ένα Χριστιανόν, τόν πρώτον Χριστιανόν 
που ΘΑ πατήση τό σπίτι τον νά τόν σκοτιόαη 
καί νά έκδικηθή.

Ό  πρώτος Χριστιανός που συναντά είναι ό 
Κάρολος. Τρελλύς Από τό μισός τον τόν σκο
πεύει. ΙΙροφθάνει δμως ή Ραχήλ καί νπερα- 
σπίζονσα με τό αώμά της τόν Αγαπημένοι’ της, 
δέχεται αυτή κατάστηθα τή σφαίρα.

Με την υπόθεσιν αυτήν, ό κ. Ξενύπυνλυς έ- 
καιιεν ένα Από τα καλύτερα δράματά τον. ΘΑ 
ήτο πολν δύσκολων νά πή κανείς Αν είναι τό 
καλύτερό τον, Αλ/.ά καί πολν παράτολμοι· να 
παραδεχθή τ'ην κριτικήν τών 'Αθηναϊκών έι/ η
μερίδων, ή όποια τό έθεώρησεν ώς τό χειρό
τερον.

Ή  Αλήθεια είναι, δτι τό έργον αυτό σνλλη- 
φϋέν ώς δράμα έχει περισσότερα δραματικοί 
στοιχεία καί Από τήν «Φωτεινήν Χάντρη» καί 
Από τΙ/ «Στέλλ.α Βιολάντη» για νιί μιλήσουμε 
μόνον για τις δύο τελ.ενταΐες θεατρικές επιτυ
χίες τον κ. Ξενοπούλ.ον. Είναι δμως άνομη ι- 
σβήτητον, δτι οΐπε τήν ύμαλ.ότητα τής πρώτης

έχει, ούτε τ¡¡ν ενότητα τής δράσεως τής δευ- 
τέρας.

'Ενώ ή ψυχολογία τής ήροηδος τον μαρτυ
ρεί μεγάλην παρατηρητικότητα καί μεγάλην ει
λικρίνειαν τεχνικήν, τό δ/.ον έργον δίνει τί/ν 
έντύπωσιν παραστολισμένης γυναίκας. Ό  κω
μικός τόνος, που τον δίνουν οι δύο νπηρέται, 
είναι εντελώς περιττός καί σε πολλοί σημεία κό
βουν τήν ενότητα τής δραματικής σνγκινήσεως.

'Ίσως αυτό να μη είναι σφάλμα τον σνγ- 
γραφέως. Ό  κ. Ξενόπονλος με τους δύο αύτονς 
υπηρέτης, ¡¡θέλησε βέβαια να διόση μίαν εικόνα 
τής Αποτνπιόσεως εβραϊκής δειλείας. 01 κ. κ. 
Λεπενιιότης καί Χρνσομάλλης, οί δύο καλύ
τεροι κωμικοί που υπάρχουν σήμερα στο Ε λ 
ληνικόν θέατρον, δεν κατώρθωσαν να τό επι
τύχουν. Έπαιξαν δπως ΘΑ έπαιζαν σε μια φάρ
σα. 'Ενώ έπρεπε να παίξουν σέ δράμα. Δεν 
¡¡μπόρεσαν να προκαλέσονν τόν οίκτον τον θεα
τόν. Τόν έκαναν να γελιίση προς βλιίβην τον 
σνγγραφέως. Καί τό περίεργον καί Αρκετά χα
ρακτηριστικόν εις τήν περίστασιν αυτήν είνε δτι 
δλοι οί κριτικοί τους έλιβάνισαν καί τα σφά,λ- 
ματα τα δικά τους, τα απέδωσαν εις τόν κ. Ξε- 
νύπονλον.

Φ Φ

Εις τήν κ. Κνβέλην ’ςΐόριανοΐ', έδύθη ακόμη 
μία ωραία ευκαιρία νιί επίδειξη τι/ν δύναμιν 
τον δραματικόν της ταλέντου. Ύ πήρξεν υπέ
ροχος εις τό τέλ.ος τής δεντέρας πράξεως, δταν 
μέσα στήν η’νχήν της ξυπνάει ό φανατισμός 
τής φυλής της καί μάς έδωσε μίαν αίσθητικί/ν 
σνγκίνησιν πρώτης γραμμής εις τήν σκηνήν 
τής Λιτανείας. 'Αλλα καί ό θάνατός της τέ
λειος. Ώρισμένως, ό κ. Ξενόπονλος είναι ο ευ
τυχέστερος σνγγραη εύς. ΤΑ έργα τον, παίζό
μενα Από τήν πριότην ηθοποιία· τον ελληνι
κόν θεάτρου, στολισμένα με τήν ιδιαιτέραν στορ
γήν τής ωραίας Τέχνης, με τήν όποιαν ξέρει 
νιί τα περιβάλλ,η ή Κυβέλη, περνούν κάποιαν 
εντελώς ξεχωριστήν καί ιδιαιτέραν αιγλην.

ΧΡ. Π Α IIΛ ΖΛ  Φ Ε ΙΡ Ο ΙΙΟ Υ Α Ο Σ

1". / ’.— Καί μία ευχάριστος εΐδησις. Ή  Κυ- 
βέλ.η μάς έρχεται τόν χειμώνα στήν 
'Αλεξάνδρεια.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ Ν  Α ΙΓΥΠ ΤΟ.

Π ο ιη τ ικ ό  κ α ι κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ό  σά χρ υσ ό νειρ ο ν  αγαλ- 
μ α τω /ιένο  σέ π ε ν τ ε λ ή σ ιο  μά ρμα ρο , ή το  γ ια  μ ά ς  τό  
δ ιά βα  αϊτό τή ν  Α ίγ υ π τ ο  το υ  Π ε ρ ικ λ ή  Γ ια ννο π ο ύ -  
λου , το ή  θ α υ μ ά σ ιο υ  α υ το ύ  κ α ι μ ο ν α δ ικ ο ύ  μα ς  
Ν εο ελλη νο ϊδεά το υ . Λ ε ς  κ ι  ό λ ευ κ ό ς  α υ τό ς  π ρ ο σ κ υ 
ν η τή ς  του  ο λ υ μ π ίο υ  β ρ ά χο υ  ε κ λ ε ψ ε  χ ίλ ια  ρ ίγη  
α π ό  τ ή  ψ υ χ ή  το υ  α ρχα ίου  μ εγ α λ ε ίο υ , τ ις  σ τ ιγ μ έ ς  
π ο υ  κ α θ ισ μ έ ν ο ς  π ά νω  σέ κ α μ μ ιά  ιερ ή  π έ τ ρ α  ά- 
γ ν ά ν τεν ε  μ 3 ερ ω τευ μ έν α  μ ά τ ια  τ ις  χλ ω μ ές  Κ α ρ υ ά 
τ ιδ ες ' κ α ί  λες α κ ό μ α  π ώ ς  α υ τά  τ α  π ύ ρ ιν α  ρ ίγη  
τή ς  α θ ά ν α τη ς  3Ο μ ο ρ φ ιά ς  τά  έ σ α ρ κ ώ θ η κ ε  κ α ι τα  
έ σ κ ό ρ π ισ ε  σ π ά τα λ α  σ τή  γα λα νή  μ α τιά  το υ  π ο ύ  
θ α ρ ρ ε ίς  π ώ ς  τ ή ς  ¿στάλα ξε τό  χ ρ ώ μ α  κ ά π ο ιο  3Α θ η -  
να ίϊκ ο  μ εν εξεδ έν ιο  δ ε ιλ ινό , σ το  γέλοιο  το υ , π ο ύ  
θ ά  έ ζ ή λ ευ α ν  π α ρ θ έ ν ε ς ,  κ α ι σ τή ν  υ π έ ρ ο χ η  χ ε ιρ ο 
νο μ ία  το υ , α υτό  τό  α σ ύ γκ ρ ιτο  geste, π ο ύ  δ ιε υ θ ύ ν ε ι  
σ τή ν  ο μ ιλ ία  το υ , τή ν  α π α λή  σά β ελο υδέν ιο  χά δ ι, 
κ ά π ο ιο ς  εσ ω τερ ικ ό ς  ρ υ θ μ ό ς .

Κ  έτσ ι κ α θ ισ μ έ ν ο ς  σ τον  τρ ισ ένδο ξο  βράχο  έφ α ν -  
τ ά σ θ η κ ε  σέ μ ιά  σ τ ιγ μ ή  γο ρ γό φ τερ ο υ  ε ν θ ο υ σ ια 
σ μο ύ  ξα ν α σ τη λω μ ένη  τή ν  βΕ λ λ η ν ικ ή  Τ έ χ ν η -3Ιδέα -  
Ζ ω ή  στο  π α ν ύ ψ η λ ο  β ά θ ρ ο , α π ό  τό  όπ ο ιο  τή ν  έγ- 
κ ρ έμ ισ εν  ό φ ρ α γ κ ισ μ ό ς  κ α ι σ τ 3 α φ ρ ίσ μ α τα  τή ς  λ α 
χ τά ρ α ς  π ο ύ  ¿ γ ιγ α ν τώ θ η κ α ν  μ έσ α  το υ , ¿ χ ύ θ η κ α ν  
α π ό  τή ν  π έ ν ν α  το υ  ή α γνό τερ ες  Ν εο ελ λ η ν ικ ές  ζω 
γρ α φ ιές .

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Α. ΘΕΡΟΥ : ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.

Δέν θά ήτο φυσικά ό κ. νΑγις Θέρος εκείνος. που 
θά μπορούσε νά μάς δώση τά Δημοτικά τραγούδια 
στή συστηματοποιημένη τους έκδοσι, στήν ολότητα 
εκείνη τή συγκεντρωτικήν όλου τού Δημοτικού κύ
κλου, μέ τήν επιστημονικήν μέθοδον, μέ τήν έλεύ- 
θερην αισθητικήν αντίληψη μέ τά σχετικά σχόλια 
καί μέ τό πλήθος τών σημειώσεων πού άπαιτεϊ μία 
τέτοια εργασία. Έ π ί τού παρόντος, κάτι σαν κι αυτό 
ίσως μόνον ένας Πολίτης ή κι ένας Χρηστομάνος 
μπορούσαν νά μάς παρουσιάσουν. Διότι απαιτείται 
ένας ολοκληρωτικός προσανατολισμός, μία πλήρης καί 
τελεία συνταύτισις άπό τάς μεγάλας καί γενικάς γραμ- 
μάς ίσα μέ τά λεπτότατα σημεία, πρύς τήν ψυ
χήν τών Δημοτικών τραγουδιών, μαζύ μέ τό ισχυ
ρόν φώς τής ’Επιστήμης, γιά νά ευρεθή ό εσωτε
ρικός συνειρμός πού συνδέει τόνα μέ τάλλο όλα 
τά δημοτικά κομμάτια κι έτσι νά δημιουργηθή — 
ποιός άρνεΐται τήν δημιουργίαν εδώ ;—σ’ ένα σύν
ολο τέλειο, τό Δημοτικόν έπος, τό μεγάλο Νεοελ-

Κ  έ φ υ γ ε ,  ε π έ τ α ξ ε  μ π ο ρ ε ί  νά π ή  κ α νε ίς , μ έ  τά  
ά σ π ιλα  φ τ ε ρ ά  π ο υ  ζώ νουν  Οσους κ υ ν η γ ο ύ ν  τ’ α 
σ ύ λ λ η π τα  τρ ισ εύ γε ν α  ιδα ν ικά , κ ι  ά π ο χ α ιρ έτη σ ε  τον  
τό π ο ν  δ π ο υ  ή λ θ ε  νά νο ιώ ση  ά π ό  κ ο ν τά  τά  μ υ σ τ ή 
ρ ια  τή ς  ζω ής το υ  Φ ελλάχου, το ΰ  α π λ ο ϊκ ο ύ  μ ’ α λη 
θ ιν ο ύ  α υ το ύ  φ ιλ ο σ ό φ ο υ , κ * έ'τρεξε π ά λ ι  νά  λου- 
σ θ ή  μ έσ α  στο  α ιώ νιο  φ ω ς , μ έσ α  α τά  « χρυα ο ξυ-  
π ν ή μ α τ α  τ ή ς  η μ έρ α ς  κ α ι α τά  φ ω τα ν θ ισ μ έ ν α  χ ρ ώ 
μ α τα  τώ ν  λ ευ κ ώ ν  χ ω μ ά τω ν , ε κ ε ί  π ο ύ  κ ά θ ε  η δ ο 
ν ικ ή  α να π νο ή  κ α ι κ ά θ ε  π α λ μ ό ς  ή δ ο ν ικ ό ς  το ύ  κ ι 
νούν κ α ί δ ιε γε ίρ ο υ ν  τή ν  α ΐσ θ η σ ιν  δ τ ι  ε ίν ε  " Ε  λ- 
λ η ν. » Μ ά  δέν  ά φ ισ ε  ά ρρά ντισ το  τό δ ιά βα  το υ . 
Μ άς τό  έσ τό λ ισ ε  μ έ  λ ίγο υ ς  α γνο ύς  μ εν εξ έδ ες  π ο ύ  
θ ά  το ύς  δ ιπ λ ώ σ ο υ μ ε  μ '  α γά π η  σ τή ς  κα ρ δ ιά ς  μ α ς  
τ ις  χ ρ υ σ ές  σελ ίδες.

«Ν έοι, μ ή  λ η σ μ ο ν ή τε  ούτε σ τ ιγ μ ή , μ ά ς  έ γρ α φ εν  
δ υ μ ν η τ ή ς  α υ τό ς  τ ή ς  Ν ε ιό τη ς , ο ύ τε  σ τ ιγ μ ή  νά  
ε ϊσ θ ε  Ν έ ο ι ,  δ ιό τ ι ή  ώ ρα π ε ρ ν ά  τρ ο μ ερ ά  γ ρ ή 
γορα κ α ί ό σ τρ α τό ς  τώ ν  βασάνω ν τή ς  Ζ ω ή ς  μ έ  
τή  Λ ύ π η  π ο ύ  τή  σ η μ α ιο φ ό ρ ε !σ ά ς  κ υ ν η γ ά  μ έ  κ α λ 
π α σ μ ό .Τ υ π ώ σ ε τ ε  μ έ  μ εγά λ α  γ ρ ά μ μ α τ α κ ι  α νυ ψ ώ σ ετε  
κ α ί κ ρ εμ ά σ ετε  ε ις  δλες τ ις  κ ά μ α ρ ες  τή ςν Ν έα ς  Ζ ω ή ς » 
τό «Γ έ ρ ο » το ύ  εξα ίσ ιο υ  Κ α β ά φ η  κ α ί Χ α ίρ ε τε , Χ α ί 
ρ ετε , Χ α ίρ ε τ ε  Ν έο ι δσο μ π ο ρ ε ίτ ε  π ερ ισ σ ό τερ ο .»

Κ. Ν. Κ.

ληνικό ποίημα, μέ όλας τάς εκδηλώσεις τής ελληνι
κής ψυχής, ¡ιέ τάς ποικίλλας απόψεις τού Ελληνικού 
[5ίου καί πρό παντός μέ τήν γραμμικήν ώμορφιάν 
τής Ελληνικής Φύσεως.

’Αλλά καί πάλιν ή εργασία τοΰ κ. Θέρου όσον 
καί αν είνε εύκολος έν τούτοις είναι κάπως αξιοση
μείωτος. διότι μάς παρουσίασεν ένα μέρος, έστω 
καί μικρόν, τοΰ Δημοτικού θησαυρού σέ μίαν νοικο- 
κυρεμένην καί.κομψήν έκδοσι καί ή όποια θά ήτο 
περισσότερο κομψ|| άν δέν είχε τάε χονδράς καί 
άκαλαισθήτους εικόνας αί όποΐαι τόσον ταράσσουν 
τήν αισθητικήν αρμονίαν τοΰ συνόλου.

Σ . ΣΚ ΙΠ Η : ςυνΕΝ Α Ι-ΙΑ  Π Ο ΙΗ Μ Α Τ Α .

^  . τ . 1 » .Ενας απο εκείνους πού εσυντελεσαν σημαντικά στην 
έξέλιξι τής συγχρόνου Νεοελληνικής ποιήσεως είναι 
καί ό Χκίπης. Γύρω άπό τόν «’Ακρίτα», Υου μαζύ 
μέ τόν Σικελιανό καί τόν Ιίαιιπάνη, ¿δημιούργη
σαν, μπορεί νά πή κανείς, ¡ιίαν νέαν τεχνοτροπίαν 
παράξενην, εύρωστον μαζύ καί νοσηράν, πλουσίαν



βίς ρυθμούς καί εις φώς, αλλά καί σκοτεινήν καί 
δυσνόητον, λυτήν ακόμα καί άνυπόταχτην, μέ χρω
ματισμόν έντονον, αδρόν καί διαυγή εδώ, αδύνα
τον δμως καί θαμπόν έκεΤ, μέ εκφράσεις τολμηράς 
καί πρωτοτύπους, μέ έμπνευσιν υψηλήν άλλα καί 
υπερβολικήν κάποτε, μέ φόρμαν κομψήν καί αρμο
νικήν, μέ λίγας δέ λέξεις έπλασαν μιά τεχνοτροπία 
τήν όποιαν ώς έπί τό πλειστον διαπνέει ή δημιουρ
γική πνοή καί ή όποια θερμαίνεται άτό ένα παλμόν 
ζωής ΰπερτέρας.

Τού Σκίπη ιδίως ή τέχνη, χαρακτηριστική πολύ 
τής τεχνοτροπίας αύτής, έχει τά προτερήματα καί 
τά μειονεκτήματά της εις τόν μεγαλύτερον σχετικώς 
βαθμόν. "Επειτα άπό μίαν σελίδα ώραίαν, φεγγε- 
ρήν, ή όποια συγκεντρώνει τή δροσερή σκέψι, τή 
δυνατήν ιδέα, πού μ’ένα ρυθμόν απαλόν άρμανίζον
ται κανονικά προς τήν έμπνευσι τού ποιητοΰ, έρχεται 
απότομος καί άποκρουστική ή μετάπτωσις πρός τήν 
ύπερήψυλη σκέψι, τήν έξεζητημένην έκφρασι, τόν 
ακατανόητοι’ ρυθμόν, πρός τό άβέβαιον γενικά, ή 
καλύτερα, πρός ένα δήθεν συμβολισμόν, διά νά ελάτ
τωση έτσι τήν έντύπωσι τού συνόλου τήν όποιαν 
ακριβώς μέ κάθε μέσον επιζητεί ό Σκίπης.

Τά .ΙιινυηιιΠίΐ του πού έχω εμπρός μου, καί τά 
όποια μοΰ ¿γέννησαν τάς ανωτέρω σκέψεις γιά τήν 
όλη ποίησι τού Σκίπη. φαίνονται νά εΐνε προγενέ
στερα άπό τά Κάλβεια κι ακόμα κι άπό τήν« Μεγάλην 
Αύρα». Έ ν τούτοις συγκεντρώνουν, σέ διάφορον εν
νοείται βαθμόν, τάς ιδιότητας πού άναφέραμεν, έ
χουν δ’ έπί πλέον καί μερικά ελαττώματα πρωτοπεί
ρου τεχνίτου. Εις τό έργον τού Σκίπη, εις τόν χαρα
κτηρισμό τής τέχνης του κι άκόμα στή φήμη, πού 
έχει ώς ποιητής, τά .Ιιινυηπίϊη δέν τού προσθέτουν 
τίποτε. "Επειτα δέ άπό τήν έντύπωσι πού έπροξένη- 
σαν τά Ινάλβεια ιδίως Μέτρα έχρειάζετο μία συλ
λογή πολύ δυνατή γιά νά στερεώση τήν καλήν ιδέα 
πού έσχηματίσθη γι' αύτόν. Δυστυχώς δέ τά .1 ιι\ ena-  
Ιία δέν ήτο ή συλλογή πού έπεοιμένετο.

Δ. ΤΑΓΚΟ ΠΟΤΛΟ Τ: ΣΤΗΝ ΟΞΟΠΟΡΤΑ ΔΡΑΜ.ΣΚΗΝΗ

’Εκείνο τό όποιον ό κ. Βώκος έκαμεν εις τό έπί- 
πεδον τού πατριωτισμού επιζητεί νά κάμη σήμερον 
ό κ. Ταγκόπουλος εις τό έπίπεδον τής κοινωνιο- 
λογίας. Μέ έκφράσεις πού δέν έχουν καμμίαν λε
πτότητα καί μέ διάφορα θεατρικά κόλπα— πράγ
ματα πού δέν συγγενεύουν καθόλου μέ τήν Τέ
χνην — προσπαθεί νά έπιτύχη τήν πρόχειρον συγ- 
κίνησιν καί τήν εύκολον δόξαν. ’Αλλά καί άνεξαρτή- 
τως τής σφαλερός αυτής τάσεως τού κ. Ταγκο- 
πούλου,—τήν όποιαν φυσικά δέν είνε καιρός νά συ- 
ζητήσωμεν τώρα—τό έπεισόδιον τής Όξώπορτας, 
έπί τού όποιου στηρίζει τήν πλοκήν τού δρά
ματός του. άν δέν εΐνε όλως διόλου άπίθανον, είνε 
πολύ πολύ δύσκολον νά γίνη. Μία γυναίκα—έστω 
ή Λίνα—πού είχε τήν δύναμι νά περιφρόνηση κοι- 
νωνικάς προλήψεις, ν’ άφίση τούς γονείς της καί νά

ζήση ελεύθερη μέ τόν άνδρα της, δέν θά κατεδέ- 
χετο ποτέ νά έλθη στήν όξώπορτα τού άνδρός αυτού, 
ό όποιος τήν έγκατέλειψε, μέ τήν αίσχράν άναν- 
δρίαν εις τήν όποιαν καταφεύγουν εκείνοι οί όποιοι 
μόνον κατ’ έπιφάνειαν καί κατά τύπους παρα
δέχονται μερικάς άληθείας τής ζωής. Μέ τήν 
ιδίαν δύναμιν μέ τήν όποιαν είχεν άντιμετωπίση 
πρό ενός καί πλέον έτους τήν ζωήν εκείνην τήν 
όποιαν ή κοινωνία τών νοικοκυραίων καί των έντι
μων ανθρώπων κυτάζει μέ φόβον παράξενον, θ ’άν- 
τιμετώπιζε εις τήν νέαν αύτήν φάσιν τού βίου της 
καί καταπνίγουσα μέσα της κάθε αίσθημα πού δι
καίως θά τής έγεννάτο θ ’άντίκρυζε τήν ζωήν μέ 
συνείδησι νέαν. "Ετσι, καθώς μάς τήν διαγράφει ό 
συγγραφεύς, μάς τήν παρουσιάζει άφ’ ενός μέν, μέ 
τό νά ζητή νά ξαναπάρη τόν άνδρα, ώς πολύ πολύ 
άφελή, άφ’ ετέρου δέ, μέ τό νά ζητή νά δημιουρ- 
γήση σκάνδαλον, οις μίαν κοινήν καί έλεεινήν γυναί
κα άξίαν τής τύχης της.

'Οπωσδήποτε καί μέ όλον τ ’ άπίθανον τού έπεισο- 
δίου, ή άνάγνωσις τού έργου τού κ. Ταγκοπούλου 
προκαλεΐ τό ενδιαφέρον τό όποιον δυστυχώς προέρχε
ται κατ’ευθείαν άπό τήν χτυπητήν έκθεσιν μιάς σκαν
δαλώδους ύποθέσεως.

ΣΤΕΦ Η Σ  ΑΛΕΞΑΝΤΡΙΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ “ ΟΡΚΟΝ”

Τώρα πού οί παλμοί τού τιμημένου μεγαλόνησου 
όπου απλώνεται πέρα ώς πέρα περήφανη καί λεον
ταρίσια ή Παλληκαριά, κρατούν σ’ άσυγκράτητην 
αγωνία κάθε Ελληνική ψυχή, μάς φαίνεται πολύ έπί- 
καιρη ή στιγμή νά ξανακουσθή κι άπό τις στήλες 
τής «Νέας Ζωής» ένα κομμάτι άπό τό υπέροχο τρα
γούδι τού τρανού Κερκυραίου ποιητού Γερασίμου 
Μαρκορά, τού φίλου τού Σολωμού καί μαθητού τού 
Κάλβου —τόν «Όρκον». Είνε ένα μέρος άπό τήν επι
στροφή τών γυναικοπαιδών στην πολεμοχαρή πα
τρίδα τους όπου τού κάκου λαχταρά νά ξαναϊδή τόν 
αγαπημένο της Λεβέντη ή φτωχή ορφανή Ευδοκία. 
Δίκαια ό «Όρκος» θεωρείται τό αριστούργημα τού 
Μαρκορά κι ένα άπό τά άριστουργήματα τής Νεο
ελληνικής ποιήσεως.

Ό  Παλαμάς στις θαυμάσιες «Πατρίδες» του, έκεΐ 
πού ψάλλει μέ τή 'χρυσόχορδη λύρα του τής Κέρ
κυρα» τά μάγια, αφιερώνει κι αυτούς τούς διαμαν- 
τένιους στίχους στόν ποιητή.

0
. . . .  Καί τεχνίτης 

εκεί τής λύρας ίςαναςή καί τήν πατρίδα 
καί τή δόξα <> Λημόδοκος νμνεϊ της Κρήτης.

’Ανάμεσα σ’άλλους ή Μ J. L am bert στή «Με
λέτη της γιά τούς συγχρόνους "Ελληνας ποιητάς» 
εΰρήκεν ένθουσιαστικά λόγια γιά νά έπαινέση τόν 
«"Ορκο», τό ποίημα αύτό τό «γεμάτο άγνές καλλο
νές, διαυγείς σάν τόν ουρανό τής Ίονίας πού τις 
έμπνέει, καί φυσικές περιγραφές εξαίσιες.»

Ό  λόγιος ’Ιταλός Canna τόν μετέφρασεν ολό
κληρο στήν ’Ιταλική.

Γ ι’ αύτό σήμερα κ’ ή «Νέα Ζωή» θεωρεί τιμή της 
πού δημοσιεύει μαζί μέ τό μεγαλοφάνταστο αύτό 
απόσπασμα καί δύο άνέκδοτα ποιήματα τού σεβά
σμιου τεχνίτη μέ τά χιονισμένα μαλλιά, «ένα τής 
νειότης του καί άλλο ά.τό τά γεράματα πού μετράν 
83 χρόνια » πού είχε τήν καλωσύνη νά μάς στείλη, 
γραμμένα μέ τρεμάμενο χέρι άπό τό όποιο ποιός 
ξεύρει πόσα θά διαβήκανε ραντίσματα λουλουδιών 
καί σφιχταγκαλιάσματα Νειότης !

Τί ευτυχισμένα στ’ άλήθεια γερατειά.
Ό  χρυσή ποιητική καρδιά πού δέ λογαριάζεις τά 

χρόνια !
Κ · Ν· Κ.

LA RONDINE

Τό κύμα εκείνο τής Ζωής πού άκοίμητον έλάν- 
θανε μέσα στήν άνήσυχη καί θερμή ψυχή τής 
Έλληνολατινικής φυλής, έπρεπε μοιραίος νά έκ- 
σπάση κάποτε’ κι έπειτα άπό τή Νέα Ζωή τήν όποιαν 
έγέννησεν ό πρώτος δημιουργικός σπασμός τών λευ
κών άφρών τού ζωηφόρου κύματος, γεννήθηκεν εύ
ρωστη, ώραία καί μέ πλήρη συναίσθησι τού προο
ρισμού της ή Rondine, γιά νά περίκλειση συγκεν
τρωμένους αρμονικά τούς παλμούς τής ’Ιταλικής 
Νειότης.

Ή  Νέα Ζωή χαιρετίζει μέ συγκίνησι καί μέ ά- 
δελφική χαρά τήν όρμή τών άγαπημένων της φίλων 

'  καί θά παρακολουθήση τήν έξέλιξι τής Τέχνης των 
μέ τήν προσοχή πού τής άξίζει.

GEO RG E M ERED ITH

Εΐνε πολύ δύσκολο νά βρή κανείς σήμερα ένα ποι
ητή πού νάνε πρώτ’ άπ’ όλα φιλόσοφος ¡ιέ τήν αλη
θινήν όμως σημασία τής λέξεως. "Ενας άπ’ τούς ολί
γους αΐ/τούς εΐνε κι ύ George Meredith.

Ή  δυνατή σκέψις του άσχολεϊται υπέροχα στή 
σχέσι πώχει ό άνθρωπος μέ τή φύσι, κι όλα του τά 
έργα πού σχετίζονται μ’ αύτό τό θέμα μιά ελεύ
θερη, γερή καί καθαρή φιλοσοφία τά διαπνέει.

Γ ι’ αύτόν ή φύσις εΐνε γιομάτη ζωή. Στούς λόγ
γους, στις βρύσες, στήν πλάσιν ολόκληρη, λέγει ό 
ποιητής-φιλόσοφος, θά βρήτε τή χαρά πού τίποτ’ά?.λο 
εκτός άπ’ αύτή—τή φύσι— δέ μπορεί νά τή δώση- 
έκεΐ θά δήτε τήν αλήθεια καί τό εσώτατο πνεύμα τών 
όντων. Μά γιά νά νοιώση κανείς όλ’ αύτά καλά. πρέ
πει νάχη τή δύναμι καί τή θέλησι γιά νά μπορεί νάν- 
τιμετωπίζη όλα τ’ άνατριχιάσματα τά φαινομενικά 
τής φύσεως. Χωρίς ένα τελείως ολοκληρωτικόν "Ε
ρωτα πρός αύτήν εΐνε άδύνατο νά τήν αΐσθανθή 
κανείς.

Κατά τόν M eredith ό άνθρωπος σύγκειται άτό 
τρεις δυνάμεις : τό αίμα, τόν εγκέφαλο καί τό πνεύμα.

Τό αίμα φανερώνει τά ζωικά πάθη, τόν παραμυ
θένιο δράκοντα πού αιώνια ζή μέσ’ στήν άνθρώπινη 
ψυχή. Δέ σκοτυινεται, γιατί θάνατος γιά τή φύσι δέν 
υπάρχει’ ή φύσις αλλάζει καί μεταβάλλεται μονάχα. 
Ό μω ς μπορούν νά τόν ημερώσουν καί νά τόν χρη
σιμοποιήσουν.

Ό  εγκέφαλος παριστάνει τή σκέψι καί τήν κρίσι’ 
βάζει ένα ευγενικόν εμπόδιο στές ορέξεις τού άν- 
θρώπου.

Ά π ’ όλα όμως, τό πνεύμα εΐν’ εκείνο πού τού δί
νει τό φώς καί τό φτερούγιασμα πρός τά ψηλά καί 
τά ώραία.

Καί σέ κάθε πράξι τ’ άνθριόπου τά τρί’ αύτά πρέ
πει νάνε ένωμένα.’Ά ν τό πνεύμα χωριστή άπ’τ’ άλλα, 
τότε ξεχνά τή Γή καί χάνεται στ’ άπέραντο. Ό  εγκέ
φαλος πάλι μοναχός του δέν έχει τήν άπαιτούμενη 
κινητήριο δύναμι, ένώ τό αίμα ελεύθερο καί άχα- 
λίνωτο ρίχνε» τό καθετί στή σύγχυσι καί στόν πόλεμο.

Ό  άνθρωπος λοιπόν έκείνος πώχει στόν ίδιο βαθ
μό αύτά τά τρία ενωμένα κανονικά, μπορεί νάβρη 
μέσ’ άπ’ τή σύγχυσι καί τό μυστήριο αύτοΰ τού 
κόσμου τή σοφία πού κυβερνάει τά πάντα. Ά π ’ 
αύτή τήν ένωσι γενιέται τό λογικό, ή κρίσις πού 
κυνηγάει τό φόβο, πού δείχνει πώς ή θλίψις δέν 
έχει καμμίαν άλλην άφορμή παρά τήν παράβασι τών 
φυσικών νόμων καί ή όποία άνοίγει όλες τις πόρτες 
καί τά μονοπάτια τής φύσεως. Αλλά σ’ έκείνους πού 
ρωτούν γιά τό μελλόμενο ή φύσις μένει βουβή κι 
αμίλητη.

ΙΙρέπει νά τήν άγαπούμε, νάχωμ’ εμπιστοσύνη σ’ 
αύτή, χωρίς ν’ ανησυχούμε γιά τά μετά θάνατο.

L eaving  her the future tusk
L oving her too w ell to ask.

Ό  ποιητής έχει μεγάλη πεποίθησι γιά τήν τελειο- 
ποίησι τής Ανθρώπινης φυλής έδύι κάτω στή γή. 
Μέ τόν "Ερωτα ό άνθρωπος ύψώθηκεν άπό τά 
κτήνη καί μέ τόν "Ερωτα θ ’ άνακαλύψη τό μυ
στήριο τού Σύμπαντος καί θάρθη μέρα πού μ’ αύτόν 
θά γίνη ή θεϊκή φυλή’ φυλή άπό αίμα καί σάρκα 
πάντα, μά μέ άκακο κι ημερωμένο τόν παραμυθένιο 
δράκοντα.

Κατά τόν M eredith ό "Ερωτας κι ή Θλίψις εΐν’ 
όμοιες δυνάμεις. Ή  Θλίψις, εΐν’ ή συντρόφισσα τής 
Ψυχής. Μέ τή δύναμί του ή ώριοσύνη καταστολίζει 
τόν κόσμο, ό ούρα^ός πάνω, ψηλά, σκορπάει μυριό- 
φωτα τ’άστέρια του, μέσα σ’ ένα μικρούτσικο λου
λούδι τών λειβαδιών, ή ομορφιά κι ή λαμπράδα τών 
ούρανών κρύβεται, κι άκόμα ένα τριανταφυλλένιο 
φύλλο ζωγραφίζει στή φαντασία μας ξεψυχισμένες 
άνοιξες καί μεΛαχοψικά χινόπωρα. "Ετσ’ εΐνε κι ό 
"Ερωτας, ένα τέτοιο φώς πού διατρυπάει τις δυό 
σκιές, τη Ζωή καί τό Θάνατο’ εΐνε καθαρτήρα δύ- 
ναμις καί θεμελιώστρα.

Κατά τον Μ. D. AMSTRONG.
ΣΤ. Π.
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JEA N  LAHOR

Άπέθανε στή Γενεύη ενας άπό τούς καλυτέρους 
Γάλλους ποιητάς, ό Ερρίκος Ιναζάλης, ό όποιος ήχο 
γνωστός στον φιλολογικό κόσμο μέ τό ψευδώνυμο 
Jean Lahor.

Ό  L ahor έπηρεάσθη πολύ άπό τόν μυστικισμό 
των ’Ινδών ν ' εδωσε στην ποίησί του ένα χαρα
κτήρα πεσιμιστικό, καί μια πνοή μεταφυσικής φιλο
σοφίας. Τό εργον του όμως έχει τή σφραγίδα τού 
ατομικισμού του ν' είναι γεμάτο άπό υψηλές έννοιες. 
Ή  πλούσια καί μεγαλοπρεπής φόρμα τών στίχων 
του μέ τήν ξεχωριστή τους κομψότητα είναι ένα 
άδρό χαρακτηριστικό τής τέχνης του.

Ή το  γνωστός στους ολίγους. Ά λλοι τόν ήξεραν μέ 
τό όνομά του, άλλοι μέ τό ψευδώνυμό του τό γνω
στό, κι άλλοι μέ άλλο ψευδώνυμο. Γ ι’αύτό κι όταν 
ύπέβαλε υποψηφιότητα διά τήν έδραν τού Coppée, 
άπέτυχε ίσως, διότι μερικοί έψήφισαν υπέρ τού Henri 
Cazalis καί άλλοι υπέρ τού Jean Lahor.

Ό  L ahor ¿δημοσίευσε καί διάφορες αισθητικές 
μελέτες χωρίς νά παραμελήση καί τήν επιστήμην 
του—τήν ’Ιατρικήν.—Στό Αιξ, όπου έξήσκησε, ήγα- 
πηθη παράφορα, άπό μίαν ποιήτριαν, άρκετά γνω- 
στή στόν κόσμο τών γραμμάτων, τήν όποιαν ένο- 
σήλευε στό νοσοκομείο. Έφάνη όμως αδιάφορος στό 
βαθύ αίσθημα τής ποιητρίας, ή οποία διαιώνισε τόν 
πόνο της σέ παθητικυκατους στίχους.

Ν. ΑΛΕΚΤΟ ΡΙΔΗΣ

Τάχόρταγα νερά τής φόνισσας Βουλιαγμένης έσύν- 
τριψαν τήν ήρεμη ζωή τού ζωγράφου Ν. Άλεκτορί- 
δη. Ε κ εί πού ζητούσε μέσ’ άπό τά ύποπτα νερά της 
ν’ άποθαυμάση κάποιο μαγευτικό τοποίο, για νά' μάς 
τό παρουσιάση μέ τή δύναμι καί τό φώς τού χρω- 
στήρός του πάνω στήν οθόνη, παρεσύρθη—δέν ήξευρε 
νά κολυμβά καλά — άπό τά κύματα ν ' έπνίγη.

Στήν Καισσάρεια ¿γεννήθηκε, στήν Κωσταντινού- 
πολι άρχισε τάς καλλιτεχνικός σπουδάς του καί στάς 
’Αθήνας ήλθε κ’ έγκατεστάθη τό 1893. Μελετηρός 
κι ακούραστος, έφιλοτιμείτο ν’ άποκτήση μελετώντας 
άρτίαν μόρφοτσι—ειδικός σπουδάς δέν είχε κάμει— 
κ’¿προσπαθούσε νά παρουσιάζη έργα ευπρόσωπα.

Μέ ζηλευτήν επιμέλεια καί μ’ ένθουσιοιδη ζήλο 
άφωσιώθη στό έργον τής Καλλιτεχνικής Εταιρείας 
τής όποιας ήτον ειδικός γραμματεύς καί άκαταπόνη- 
τος εργάτης.

Έλαχταροΰσε γιά τό δυσαπόκτητο φιλί τής Τ έ- 
χ ν η ς ,  μά ζήτημα είναι άν τού χάρισε κανένα ή δύσ
τροπη αυτή Νύμφη. Μειδιάματα ναι. Ιίοιός ξέρει 
όμως άν τά μειδιάματα αυτά δέν θά έγίνοντο μιά 
μέρα καί φιλιά ; Ποιός ξέρει ;

Κ. Σ . ΚΟΝΤΟΣ

Άπέθανε σέ πολύ προχωρημένηνηλικία ό καθηγη
τής τού Πανεπιστημίου Κ. Σ. Κόντος. Τό μέρος τού

έργου του πού σχετίζεται μέ τήν επιστημονικήν έ'ρευ- 
ναντής Έλλ. Γλώσσης είναι μνημειώδες καί κανείς 
δέν άρνείται σ’ αύτό τήν ηγεμονικήν του αξίαν. Ό  κ. 
Γ.Ν.Χατζιδάκις μεταξύ άλλων έγραψε στα «Παναθή- 
ναια» : « ’Επειδή δέ καί κρίσις ύγειής καί όξεΐα, καί 
μνήμη απέραντος καί ενθουσιασμός υπέρ τής Έλλην. 
γλιόσσης καί τής επιστήμης αύτής αδιάλειπτος καί 
πείρα τών ανθρωπίνων πραγμάτων μεγάλη, ταύτα 
πάντα εύρίσκονται θεία τινί μοίρα ηνωμένα έν τή 
ψυχή τού άνδρός, διά ταύτα καί διδάσκων έφαίνετο 
πάντοτε ότι άπό περιουσίας, μετ’ αξιώματος καί κύ
ρους διελάμβανε περί έκάστου ζητήματος, διό καί 
έπειθε τελείως τόν ακροατήν, καί συγγράφων ούτως 
άκριβώς καί τελείως έπραγματεύετο τό ζήτημα, ώστε 
όσα τούτων έλυσεν εινε διά παντός λελυμένα καί 
όσα χωρία διώρθωσε διά παντός διωρθωμένα.»

Δέ συμβαίνει όμως τό ίδιο καί γιά τό άλλο μέρος 
τής εργασίας του, γιά τήν προσπάθειά του δηλαδή 
νά μάς γυρίση αιώνες πίσω, καί νά μάς έπιβάλη ώς 
γραφομένην την ’Α τ τ ι κ ή ν .  Διότι έδώ έπολεμήθη 
αμείλικτα τότε άπό πολλούς καί σήμερα ευτυχώς δέν 
θά υπήρχε ανάγκη να πολεμηθή άπό.... κανένα. Ό  
αστείρευτος ποταμός τής νεοελληνικής φιλολογικής 
μας γλώσσας, πού κατρακυλά μέ καταρρακτώδη καί 
άχαλίνωτην όρμήν, έσάρωσε μαζύ μέ άλλους καί 
τόν Κόντον-Άττικιστήν καί τόν έθαψε στα βάθη τής 
κοίτης του.

Ν Ε Α Ι Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

Μαρία ϋενταγιώτιασα. Παύλον Νιρβάνα.
Δράμα σε μέρη τρία. Έκδοοις «Βιβλιο
θήκης Νέας Ζωής» .............................. Φρ. 2 .—

"Αγια Βαρβάρα. Σ’. Σκίπη. Δράμα τετρά-
π ρα /το ................................................. » 3.—

Τά Μοιραία. Ι'ιώργη θ . Σημηριοχτη, ποιή
ματα, Σ μ ύ ρ ν η ....................................  » 3 .—

Σ τή ν Όξάχπορτα. Δ. II. Ταγκοπονλον, δρα
ματική σκηνή, εκδοσι «Σεράπιον» . . . .  Φρ. 5. —

Ο ί Λοξοί Στρατοκόποι. Στεφάνου Ραμα.
Ά θή να ι.................................................Δρ. 2 .—

Le Génie du P aganism e, υπό Georges 
Polti, collection <T Isis. Bernard 
Grasset, éditeur, P a r is ............ » 1.—

0

Chansons Blêm es. Σκούφον. E. Sam-
sot & O  éditeur, P a r is .........  » 5.—

La Rondine. Μηνιαΐαν ’ Ιταλικόν ΙΊεριδικόν.
Συνδρομή.................................................... Γ .Α . 20 .—

Manuale d i C onversazione Ilaliana-Noelleniea. 
Kliseo Brighenti.

Λαογραφία. Δελτιον τής Ελληνικής Λαογραφικής Ε 
ταιρείας. Έκδίδεται κατά τριμηνίαν.

Α Λ Ε ΙΑ Ν Δ Ρ Ε ΙΑ ,  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  “  Ν Ε Α  Z O H  ”  Θ . K A Z IM A T H  » Κ .  IllN A

Π ΑΝ ΤΕΛΗ ΧΟΡΝ

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η Σ Α Ν :

ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ

ΟΙ ΠΕΤΡΟΧΑΡΗΔΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΙΣΣΑ
ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΜΕΡΗ ΤΡΙΑ ΔΡΑΜΑ Σ Ε ΜΕΡΗ ΤΡΙΑ

ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ, RU E SESO STRIS ΑΡΙΘ. 10.

ΓΡ. ΔΙΑΤ. 5 Ο ΚΑΘΕ ΤΟΜΟΣ.
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