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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΤ

"Ορθια, μέ τό κεφάλι σου σκυμμένο, μέ τά μά
τια σου χαμηλωμένα, στέκεσαι καί συλλογιέσαι. Τί 
όμορφη πού είσαι! Συλλογισμένη μοιάζει κ’ ή ¿μορ
φιά σου. Αέν είναι λωλή, φαντασμένη ¿μορφιά, εί
ναι ¿μορφιά ίδεάτη. Δέν είναι ή ¿μορφιά τή ; ’Αφρο
δίτης, έξόν άν υποθέσης πώς τής ’Αφροδίτης τό πρό
σωπο, τό πήρε άξαφνα ή ’Αθηνά; Και δέν είσαι πάλε 
ή φαιδρή ’Αθηνά ή ’Ολύμπια. Είσαι δική μας Ά - 
θηνά, ταραγμένη.

Τά μαλλιά σου, σά μάβρη περικεφαλαία μυρω
δάτη καί βαρειά, ύψώνουνται άπάνω στό μέτωπό σου, 
τό μέτωπο τώραΐο πού λές καί μέσα σου βαστά, μέσα 
σου συμμαζώνει, συγκεντρώνει τούς λογισμούς σου. 
Τό στόμα σου κλειστό, τά χείλια του σμιγμένα* δέν 
άφίνει νά βγή 2ξω τό μυστικό πού στά στήθια σου 
φωλιάζει τάπαλά.'Ως καί τά χεράκια σου πού κρα
τούνε σφιχτά τήν πολθρόνα δπου άκκουμπάς, φαί-

νουνταισά νά γυρέβουνε νά σκλαβώσουνε τής ψυχής 
σου τήν όρμή.

Πές μου τί κοιτάζεις έκεΐ κάτω, μέ τό κεφάλι 
σου τό σκυμμένο, μέ τά χαμηλωμένα σου τά μάτια< 
συλλογισμέ·, η ; Μήπως τό βλέμμα σου θωρεΐ αιώνες 
ξεψυχίσμένους, γκρεμισμένα μεγαλεία, βάραθρα ό
που ένα ένα χάνουνται τάθρώπινα όλα και τά θειά ; 
Μήπως, παρθένα πού τά πάντα μελετάς, τούς θεούς 
μας στοχάζεσαι τούς πεθαμμένους, τόν Ουρανό μέ 
τή Γαία, τή Ρέα μέ τόν Κρόνο, τον άρχέγονο τόν 
Έρο ;

Μή μου τό πής τί κοιτάζεις καίτί γυρέβεις. ’Αρ
γά, είναι άργά γιά νά τό μάθω. Είναι άργά, είναι 
άδύτατο πιά μου νάγαπηθώ. Τά μάτια σου, παιδί 
μου, μήν τά σηκώσης, γιατί οάκρια πικρά Οά πνί
γανε τότες τήν καρδιά μου. Στόν καθρέφτη μέσα τώ 
ματιώνε σου, στό νερό τους τάπαλό, χωρίς άχ ! νά 
μπορέσης νά μοΰ τό κρύψης, θάγνάντεβα τή νιότη 
μου τή μαραμένη, τά όνειρά μου τής αγάπης τά 
ναβαγημένα, πού σέ κανένα μάτι πιά δέν μπορώ τό 
φώς τους νά διώ.

- Ν -

IV

Ο ΜΑΡΣΪΑΣ 
  ✓

Νά ζήση τόνομά του γιά νά ζήση καί ή ντροπή
| του.

Τόλμησε νά παλέψη μέ τόν Απόλλωνα. Ό θεός 
λέξη δέν του είχε πει ποτέ του, κοιταγμένο κάνε δέν 

1 τον είχε. Ό σάτυρος θύμωσε γιά τό καταφρδνιο. 
Θέλησε νά δείξη ! Νά δείξη, σέ ποιόνε ; Σ’ ένα θεό. 
Νά δείξη τάχα τί μπορεί. Καί τί μπόρεσε; Μπόρεσε 
νά κλέψη, δ κάλπικος δ ποιητής, μιά σύριγγα τής 
’Αθηνάς. Ή  θεά τήν είχε παραιτημένα, ριχμένη κατά 
γής, κάπου στή βάρβαρη Φρυγία, κ’ είπε πώς ανά
θεμα νάχη δποιος έρθή καί τήν κλέψη.

Τήν έκλεψε δ Μαρσύας καί τότες ό λαφρόμυα- 
λος κι ό ψέφτικος βγήκε νά παραβγή μέ τόν ’Α
πόλλωνα. Ό μεγάλος διδάχος, δ μάστορης τής μου
σικής καθισμένος ήσυχα στό θρόνο του, ’Ολύμπια, 

ί γελαστά, μέ άλάλητο χαμόγελο πού μήτε κατα- 
1 φρόνιο πιά δέν έδειχνε, άκουγε ή έκανε πώς άκούει 

τού άσυνείδητου τό τραγούδι. Μέ κάτι κινήματα γε
λοία, μέ μιά περηφάνεια, μέ κάτι πόζες κωμικές»

■}·£·· ύ
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τέλειωσε δ άχρείος τδ χαβά του. Τότες σηκώνεται δ 
θεός.

Και παίζει.
Καί στήν άρχή, δ σάτυρος στέκεται μέ τδ κε

φάλι του δρθιο, πεισματοιμένο, σαρκαστικό. "Επειτα 
κατεβάζει τή μούρη. Άπο πάνω άπδ τδ κεφάλι του 
Απόλλωνα, είδε τή Νίκη νά πετά μέ τάγια τά φτε
ρά της. Μόλις άγγιξε τής λύρας τίς χορδές καί νί
κησε ό θεός. Οί Μούσες πού είχανε νά κρίνουνε τδν 
άγώνα, καταδικάζουνε τδν παλιάτσο, πού δέρνεται, 
παρακαλεΐ καί κλαίει. Μήτε νά τονέ σιμώοή κατα
δέχεται δ γιδς του Δία καί τής Λητώς. Άφίνει ένα 
Σκύθη νά τού γδείρη τδ πετσί του, νά τδ κρεμάση 
σ’ ενα δέντρο, γιά αίώνια ντροπή του.

Έσύ πού πήγες καί μάζωξες, δξω άπδ τήν πα
τρίδα σου, μιά φλογέρα σαπισμένη, έσύ πού τή 
γλώσσα σου άρνήθηκες, έσύ πού νόμισες πώς είσαι 
κάτι, έσύ πού βγήκες, άτιμε, νά βρίσης τούς θεούς, 
τήν τύχη τώρα τού Μαρσύα νά ζουλέβης, πού του
λάχιστο έμεινε τδνομά του, ένώ έσένα θά σέ κρε
μάσω έδώ, πετσί καί κοκκαλο, άνονόμαστε Μαρσύα.

22  τον Σταβρον 1911.

- X -

Γ

ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΣ

Έ  ¿μορφιά της δέν έχει ταίρι. "Ασπρο κάτα
σπρο το κορμί της, πού τδ χνούδι του τδ ξαθδ λές . 
καί τδ χρυσώνει. Ξαθά τά μαλλιά της κι δταν τά 
περεχύνει στδ στήθος της τδ λεφκό, γίνουνται ήλιος 
τά μαλλιά της πού οί άχτίδες του σέ χαδέβουνε καί 
σέ καίνε. Τδ φως τδ γαλανό πού μέσα στά μάτια 
της φέγγει, κάποτες, τήν ώρα τής ήδονής, σά νά 
σκοτεινιάζη καί νάγριέβη, δτα λαίμαργα σέ κοιτάζει, 
δταν άπελπισμένα λαχταρά νά βουφήξη στή σάρκα 
της τή ζωή σου.

Έ  σκύλα ! Μέ γέλασε, θ ’έματα μού είπε, μού 
άράδιασε ψεφτιές, μοϋ ώρκιζότανε πώς μέ λατρέβει, 
ένώ έτρεχε μέ άλλους. Ή άπιστη ! Έβλεπε πώς τήν 
κατάλαβα, πώς πήγαινα κιόλας νά τήν τζακώσω. 
Κ’ έφυγε άπδ πείσμα ή πατσαβούρα μ’ ένανε άπδ 
τούς σιχαμένους πού έσερνε μαζί της.

Κι άπδ τότες άνοιξε ή καρδιά μου, άναγάλλιασε 
ή ψ’υχή μου. Όλα, δλα τώρα τάγαπώ, νοιώθω πώς 
μπορώ πιά δλα νά τάγαπήσω. ’Αγαπώ τά δέντρα, 
τά λουλούδια, τά λιβάδια, τά βουνά, πού πρώτα δέν 
είχα μάτια νά τά διώ. Τώρα τρελαίνουμαι γιά τή 
θάλασσα, έρωτέβουμαι τδν ούρανό. Ά χ  ! τί καλό, 
τί θείο πράμα νά ζή  κανείς ! Είμουνα σκλάβος. Νά

σήμερις ί  λυτρωμός μου. Δική μου πιά ή δημιουρ
γία.

2 7  τον * Αλωνάρη, 1910.

- X -

Δ'

Η MAPIΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΖΟΥΑΕΒΕΙ

— « Μαμά!.. .  »
— - « Τί θέλεις πάλε ;»
— « Τό άδερφάκι μου, δταν έρθη, θά τρώη ; »
— « Χά τρώη, βέβαια πώς πολύ δέ θά τρώη. 

Μά θά πίνη. *
— « θ ά  π ίνη ; »
— « Χαί, θά πίνη δπως δλα τά μο>ρά. »
— « Καί τί θά πίνη ; »
— « Τί ρωτάς, άφοΰ τδ ξέρεις ; θά πίνη γά λα .»

- « Γάλα ! Καί ποιδς θά τού δίνη : »
— « Ποιός ; Ή μαμά του, δπως σου έδινε καί 

σένα ».
— « θά  τό πάρης νά το βαστάς στήν αγκαλιά 

σου, τδ άδερφάκι, μαμά ; »
— «Στήν άγκαλιά μου. Βά τό βαστώ καί θά 

βυζάνη, έννοεϊται.»
— « θά τδ βυζάνης, έσύ : »
— « ’Εγώ θά τό βυζάνω. »
— « Έσύ, έσύ, μάννα : »
— « ’Εγώ, έγώ, ή μαμά.»
Σωπαίνει τό μικρό. ΙΙάει νά παίξη μέ τά παι- 

χνιδάκια του σέ μιά γωνιά, "ΐστερις άπό πέντε λε
φτά, ξαναζυγώνει καμαρωμένη, μ’ ένα ύφος νοικο- 
κεράς πού τάβαλε δλα πιά σέ τάξη, μιλά μέ ήσυ- 
χία μεγάλη, μέ ήσυχία μεγάλη άποφασίζει*

— « Μαμά, έγώ τό συλλογίστηκα. Ξέρεις : Εί
ναι πολύ πιό φρόνιμο νά μήν πίνη τό άδερφάκι* 
προτιμότερο νά τρώη. ϊίιό θρεφτικό. Μήν τού δίνης 
γάλα. Καλήτερα πατάτες καί μπριζολίτσα. Κα- 
θούμαστε τότες καί τρώμε τά δυό μας μαζί ·

31 τον Χριοτοΰ, 1910

- X -

Ε'

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Τώρα πού γεράζω, τά μίκράτα μου θυμούμαι, 
θυμούμαι τά πρώτα πρώτα μου τά χρόνια* ή Πόλη 
μου ή παλιά κ’ ή άγαπημένη, σάν πανόραμα παν
τοτινό, γυρίζει τριγυρίζει στά μάτια μου μπροστά.
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Βλέπω τή θάλασσα μέ τδν ήλιο τήν κυματιστή, κάθε 
κύμα καί μιά σπίθα, τή θάλασσα πού γυαλίζει 
μαβειά. Βλέπω τήν Πρίγκιπό·μου τή μυρωδάτη μέ 
τΙς γαζίες, μέ τά πέφκα, μέ τδν Ά η  Γιώργη. Βλέ
πω στήν Πρίγκιπο τδν μπαξέ μας, τρώγω βοδάκινα , 
καί σταφύλια τοΟ μπαξέ. Βλέπω τδ πέτρινο τδ βι- ! 
χτίμι του σπιτιού μας. Βλέπω άξαφνα καί στδ Γα
λατά τδ σερβανί άπ’ δπου πήγαινα τδ πρωί, νά κοι
τάξω τδ Γεφύρι κάτω μέ τδν κόσμο. Καί βλέπω, βλέ
πω πάλε άπδ τδ σερβανί μας δλα τά πάντα σαν 
άποτυλιγμένα στδ χνούδι Ικεΐνο τής άβγούλας μας 
τδ χρυσό. Καί συλλογιοΰμαι·

— « Ά χ  ! νά εϊμουνε καί πάλε παιδί! »
Πέμτη, 2 6  του Γεννάρη, 1911.

- Η -

ς'
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Χρόνια σου πολλά κ’ έφτυχισμένα, Μαρία—Ε 
λένη !

Άκούς, κουκλίτσα μου τριώ χρονώ πού μου κά- | 
νεις καί τή μεγάλη ; Χρόνια πολλά νά μου ζήσης. 
Ναίσκε ! Νά σέ διούνε, νά σέ χαροΟνε οί στερνοί 
μας, όγδόντα, ένενήντα χρονώ γριούλα, καί πάντα 
σου έφτυχισμένη.

Ένενήντα ! Γιά στοχάσου το ! Ένενήντα χρο- ι 
νώ ! Τδ λέω καί με παίρνουνε οί λογισμοί. Σά θά 
εΐσαι γριούλα ογδόντα ένενήντα χρονώ, δέ μου λές'; 
τί θά γίνεται δ κόσμος ; Τί άλλαγές θά διουνε, τί 
καινούρια θά βγούνε στή μέση ; Θά πετούνε μαθές 
οί άθρώποι στδν άέρα μέ φτερά σάν πουλιά γιγαν- 
τένια ; θάχουμε σιδεροδρόμους στά σύννεφα χτι
σμένους : θάρχίσουμε κουβέντες μέ τδν Ά ρη ; θά  
συνενοουνται άναμεταξύ τους οί διάφοροι πλανήτες ; 
θά  κατεβή δ άθρωπος στάπόβαθα τής γής ;θάράξη 
στής θάλασσας τάποβάθια ;

Φαντάσου έσύ, τί δέ θά διής σ' ένενήντα χρόνια; 
ΐ ί  καημδς νά προδέβη δ κόσμος καί γώ νά μήν εί
μαι κεΤ, γιά νά χαίρουμαι βλέποντας δλα τάγνω- 
στα πού τά κάμαμε γνωστά μας ! Κι ώςτόσο πα- 
ρηγοριοΰμαι πού θά είσαι σύ. Κάτι δικό μου, κάτι 
άπδ μένα, μαζί σου θά ζή, μαζί σου θά ξέρη καί 
θά χαίρεται μαζί σου. ’Ίσως μάλιστα, θαββώντας 
πώς δπάρχω άκόμη κάπου, ίσως Ιρθης καί μου πής 
τίποτις έκεΐ πού θά κοιμούμαι, γιά δλες τις άλλα
γές πού γύρω σου θά βλέπης.

Μά τάχα πιστέβεις νάλλάξη τόσο πολύ δ ά - | 
θρωπος δ ίδ ιος; Πολλά νομίζω πώς δέ θάλλάξουνε 1 
ποτέ τους, κι δταν έσύ, κοκονίτσα μου καμαρωμένη, 

'καταντήσης γιαγιά, θά διής πώς δ άθρωπος Αλλά

ζει λίγο, γιατί τότες, τότες μονάχα θά καταλάβης, 
γριούλα μου χαριτωμένη, πού θά περιτριγυρίζουνε 
τά έγγόνια σου, θά καταλάβης πόσο σέ λάτρεβε δ 
παππούς. |

1-27 τον Γεννάρη, 1911.

- X -

τ
ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ

Ζύγωσε, στάθηκε κοντά, κοντά μου, κατάντικρύ 
μου, μέ κοίταξε μέ τά μάτια της τά γαλανά, χα
μογελούσα, έφτυχισμένη, καί τής είπα*

— στδν δπνο μου. —
— « Ναι, βέβαια νά παρθοΰμε, άφοϋ άγαπιού- 

μαστέ. Νά παρθοΰμε, άφού είσαι σ ύ .»
Τή λέγανε Άλεξάντρα. Πρώτη φορά πού τήν 

I άγνάντεβα·
— στδν ΰπνο μου.—
Κατεβήκαμε άντάμα στδν μπαξέ. Βρεθήκαμε 

άντάμα σ’ ένα μέρος δπου τρέχανε σωρδ σωρδ βυά- 
κια σταβρωτά, μέ άμμους άναμεταξύ τους. Τής έ
δινα τδ χέρι, νά τή βοηθώ, νά πατά στδν άμμο, νά· 
μή βρέχουνται τά πόδια της στδ νερό. Καί τής κάνον

— στδν δπνο μου.—
— « Πές το 0ά, πώς αν άξαφνα γλιστρούσα, 

ένώ σέ βαστώ, θάσκανες στά γέλια.»
Τότες άνεβήκαμε στδ σπίτι. Κάθησε στδν κόκ

κινο σοφά, κάτω, μακριά μου, σέ μιά γωνιά, κι άπδ 
; μακριά τήν κοίταζα έρωτεμένος, λυπημένος. Κι 

άγαπιούμεστα πάντα μας 
I — στδν ΰπνο μου.· —

’Έπειτα, πήρα μιά μιά τις άπέραντες σάλες 
; τού παλατιού, γιατί τώρα πιά είμουνε σέ παλάτι.
! Άδειες οί σάλες δλες. Πουθενά μου δέν τήν έβλε

πα. Μήτε τήν ξανάειδα πιά μου.
Βρήκα τότες τή μικρούλα τή χρυσή μου καί 

πήγαμε νά καθήσουμε μαζί, κουβεντιάζοντας, στήν 
άκρογιαλίά*

— στδν δπνο μου. —
1 τον Φλεβάρη, 1911.

- Μ 

Η'

ΤΟΠΕΦΚΟΚΛΑΔΟ

— « Παππού, δέν είσαι καλά : "Εχεις συνάχι; 
Έ χεις θέρμη ; Πάω, κάτι νά σού φέρω, νά σέ για
τρέψω.» »
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Καί πετιέται τδ πουλί μου στδν μπαξέ καί μου 1 
κόφτει καί μου φέρνει -r- ενα πεφκόκλαδο.

"Ενα πεφκόκλαδο! "Ενα κλαδί άπδ τάγιο τδ : 
δέντρο πού ή Μυββιάνα τάγαποϋσε...

Χρυσό μου έσύ, πώς τδ κατάλαβες ή ά δέν τδ 1 
κατάλαβες πώς τδκαμες; Πώς μου τοδωσες τδ ι 
κλαδί έκεϊνο ;

Μήπως άπδ τούς πεθαμμένους στούς ζωντανούς, , 
άπδ τίς παρθένες τίς άγνές στά παιδάκια τάγνά, ύ- ; 
πάρχουνε άγνωστα κι άφαντα φάδια πού συνεδέ- ; 
νουνε τίς ψυχές ;

Έ  μήπως είναι τίΛοτις άλλο ;
Ναί, άγιο τδ σύβολο τού πέφκου, Μαρία - -  ' 

Ελένη, τού πέφκου πού στδ χεράκι σου τδ κρατείς. | 
Καθισμένη άπδ κάτω άπδ τά πέφκα, ή Μυρ^βι- 1 

άνα μέ τή μυρωδιά τους συνέσμιγε·δ τι ώραϊο καί 
γενναίο κι άρμονικδ καί θείο καί μοναδικό είχε τδ 
μοναδικό της τδ είναι.

Λέν πεθαίνουνε τά ώραΐα, τά γενναία, τά μονα- . 
δικά, μνήσκει αιώνια ή μυρωδιά τους, καί σέ κάθε 
γενιά βγαίνει μιά ψυχή πού τήν πήρε άπδ μιά ψυχή 
προτερινή της, γιά νά τή μεταδώση κατόπι, άσβη
στη άνάσα τού καλού, σέ καμιάν άλλη ψυχή.

27  τον Σταβροΰ, 1911.

- X -

θ '

ΠΕΝΤΑΣΤΙΧΟ

θά πάω σιγανά κι άβρωστημένα
Στδν τάφο σου μιά μέρα νάκκουμπήσω.
Δυδ λόγια μοναχά θά ψιθυρίσω*

—Καιρός, πολής καιρός πού δέ σέ είδα !»
Καί λέγοντας άφτδ θά ξεψυχήσω.

21 r ον Φΐββάρη, 1909.
ΨΥΧΑΡΙΙΣ

■ ^  -

ΤΟ Ä f  fl/UWÄ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

(Στό  TKRR1LET;

Αξέχαστη βασίλισ«, ονειρυπλέχτρ«,
Τό χέρι τό άτεχνο πού καταπιάστηκε 
Μέ τή δική σου τήν ασύγκριτη μορφή 
"Ενα κομάτι μάρμαρο νά ζωντανέψη,

^Καθόλου φαίνεται πώς δέ στοχάστηκε 
Τί τρομεροιτερη σου άνοιγε πληγή 
’Απ’ του φονιά σου μέ τή σκοτισμένη σκέψη, 
Αύτοκρατόρισα ϊδανικογυρετίτρα,

Lausanne * Χ .Μ Ο Α ΙΜ Σ

8 3

Τά ποιήματα πού είν’ Ιμπνευσμένα άπδ τά γε
γονότα τής ή μέρας. Φτάνει νά είναι άπδ ποιητή* κ" 
έχουνε τδ χαραχτήρα τού άσάλευτου, τού παντοτι
νού. Κ’ ύστερ’ άπδ καιρούς καί χρόνια μπορούν νά 
προξενήσουν τή ν έντύπωση πού μάς προξενούν τά με
γάλα ιστορικά θέματα, δταν ό ποιητής τά καταπιά
νεται. Διαβάστε στδΜαρκορά «Τδνέρχομό τού Γεωρ
γίου Α'» καί τδ «Βασιλικό ύμνο.»

8 3

Μπορεί νά μού παρατηρήσουν πώς πολλές φο
ρές, μάλιστα στίς κριτικές μου δοκιμές, δέ φαίνουμαι 
τελειωτικά πληροφορημένος γιά δσα υποστηρίζω. Τά 
μαρτυρικά μου δέν είναι βασανισμένα καθώς πρέπει. 
Μπορεί. Μά έγώ δέν είμαι φιλόσοφος, δέν είμαι κρι
τικός. ’Εγώ ρίχνω λόγια. "Αν τά λόγια μου φέρ
νουνε κανένα γιά νά φιλοσοφήσή, ή τού ξυπνάν τήν 
κρίση, ή τού φυτρώνουνε στοχασμούς, ή σπέρνουν 
κάτι, μέ φτάνει. "Επειτα καί τί στδν κόσμο τούτο, 
πρόσωπο, άντικείμενο, ζήτημα, στέκεται γερά στά 
πόδια του ; Καί γιά τί μπορεί νά πούμε πώς κρίθη- 
κε τελειωτικά;

84

Γιατ’ είμαι σκεπτικιστής, άς πούμε, κι άπορώ κι 
άπιστώ καί ρωτώ. γι’ αύτό ν ' έκεΐνα πού μέ πεί
θουν πώς είναι αλήθειες, Ιχω διάθεση νά τά κηρύ
ξω καί νά τά διαλαλήσω, φανατισμένα, στά τετρα
πέρατα. "Οσα πιστεύω δ άπιστος, τά πιστεύω χίλιες 
φορές πιό πολύ άπδ άλλους, ευκολόπιστους. Παρά
δειγμα τδ γλωσσικό μας τδ ζήτημα.

8 5

Ή γλώσσα κάποιων έφημερίδων. Στήν ίδια :ή 
γραμμή ζευγαρωτά οί πιό αχώνευτες ελληνικούρες 
μέ τά ωμότερα τής ξενομανίας άλαμπρυρνέζικα. Κα
μιά φροντίδα λογικής καί μουσικής* δηλαδή τέχνης. 
Κι δ δημοσιογράφος τεχνίτης είναι τού λόγου, στδ 
είδος του. Κι αύτδ τδ λένε φυσικότητα κι άλήθεια. 
Κολοκύθια. Δέν μπορούνε νά κυβερνήσουν τρεις γραμ
μές άπδ τή γλώσσα τους, καί θέλουνε νά κυβερνή
σουν τήν κοινή γνώμη.

(*) Κοίταξε Μ .  341, 364, 368, 375, 887 καί 448·
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Τά δράματα τοΰ Μαίτερλιγκ κι δλα τά ποιητικά | 
έργα πού μοιάζουνε μ’ έκεϊνα, τά ονειρεμένα, τά αι- I 
Οερόπλαστα, τά μουσικά, τά μυστικιστικά, μαγεύου. ! 
νε και συνεπαίρνουν. Είναι σάν ωραία ¿νειροφαντά- ; 
σματα του άπέραντου καί Αμέτρητου, πάντα στδ } 
χρόνο μέσα κινημένου, ποτέ σταματημένου στδ χώρο. 1 
Μά δέν πρέπει νά μάς μαγεύουνε τόσο καί νά μάς | 
συνεπαίρνουν, ώστε νά μάς κάνουν νά λησμονούμε ; 
πώς ή τέχνη γεννήτρα είναι καί κάποιων άλλων Ιρ- | 
γων, άλλοιώτικα ώραίων, πού ίσως κρατιένται σέ ; 
ψηλότερο σκαλοπάτι, μέ τδ δικαίωμα της δύναμης ¡ 
πού παίρνει ό γερός, καθώς μπορεί νά κρατηθή ορ
θό; καί νάνεβή τδ ψηλότερο, καί τδ πιδ δύσκολοα- | 
νέβατο σκαλοπάτι τούτο, αγνάντια στόν άρρωστο, ■ 
πού όσο κι άν είναι όμορφος, βρίσκεται σκυμμένος, 
πλαγιασμένος, κι δλογυρίζει, κι όλο σά νά γλιστρά. 
Νά μάς κάνουν έντύπωση τά ώραΐα φαντάσματα, μά 
νά μήν τά ξεχνούμε τά ¿»ραία πλάσματα.

8 7

Ή Ν a v e  τού Αανούντσιου τούς πήρε στδ λαιμό 
της. Καί κείνοι, πού πιδ πολύ κάνουν τδ δημοτι
κιστή παρά πού είναι ατά σωστά δημοτικιστές, νό
μισαν πώς έπρεπε νά τδ μεταφράσουν Ή  ναϋς. Ιϊώς . 
αλλιώς σοΰ λένε, μπορεί πιστά νά δοθή στή γλώσσα 
μας τόνομα του πρωτότυπου; Αύτδ σημαίνει πώς 
δέν έχουνε βαθύ τδ γλωσσικό αίστημα καί καθαρή 
τή γλωσσική γνώση. Ιϊώς μπορεί ποτέ νά ξαναφανή 
σέ λόγο γραφτό, πού τάχα δέν καταφρονεί όλότελά 
τή ζωή δσο κι άν άρχαίζη, όνομα δλως διόλου έξω 
άπδ τή μιλημένη μας τή γλώσσα, άπδ τδ ζωντανό j 
μας τδ μίλημα, βαρβαρόφωνο πιά κι άχρείαστο κι i 
άχώνευτο, πού γιά νά θυμηθής καί νά προφέρηςκά- 1 
θε του πτώση αλάθευτα, χρειάζεται νάχης λάρυγγα ! 
καί χείλη, πρώτα πρώτα, Ιξαιρετικά κι άφύσικα ξε- ' 
τυλιμένα, κ9 ύστερα καί μιά γραμματική κ9 εν* λε- ' 
ξικό, πού πριν νά τδ βγάλης άπδ τδ στόμα σου τδ- ' 
νομα, πρέπει πρώτα νά καταφεύγης μέσα σέ κείνα ' 
γιά νά μή λαθευτής; — Ή Ναϋς τού Αανούντσιου πώς j 
σάς φάνηκε ; Διαβάσατε τήν νήα ναϋν  τού Δανούν- , 
τσιου ; — Είσαστε στδ παίξιμο τής νεώς-νηδς-ναύς ¡ 
τοΰ Αανούντσιου ; — ώ ναύς, ναΰν, νήα, άξιοθάμα- | 
στη καί θαματουργή ! Sésame ! "Οποιος μπόρεση 
καί σέ προφέρη, τοΰ άνοίγονται οί παραδείσιες πόρ
τες τής άρχαιολατρείας. Κ’ έχουμε στή γλώσσα μας, 
αρχαίο μαζί καί νέο, δλόδροσο άπδ ζωή, κι όλοσέ- ' 
βαστο άπδ παλαιότη τδ ¿θάνατο Καράβι. Ό καη
μένος ό ποιητής τοΰ 1873, μέ δλη του τήν άπειρία 
στδ μεταχείρισμα τής δημοτικής γλώσσας, τφ και- .

ρφ Ικείνφ, δμως τραγουδώντας τήν περίφημη τή 
ναυμαχία του στενού της, τή «θάλασσα τής Σαλα
μίνας», ξέχασε καί νήες-ναΰς καί τριήρεις, κ’έκραξε, 
άληθινά κι όμορφα:

Για  Ιί>ρς εκεί καί τα μικρά καράβια μας γεμάτα

Ά π ό τής Σπάρτης τά παιδιά, άπό ’Αθήνας νιάτα!

Μά δ φανατισμένος πεζολόγος τοΰ 1908 δέν τδ 
καταδέχεται τδ καράβι* θέλει σώνει καί καλά ναϋς. 
Νά τή χαίρεται.

88

’Αλήθεια, ποιός θά στοχαστή πώς ή ζωή μου 
πού φαίνεται τόσο πεζή καί πού μπορεί νά είναι καί 
πεζή, λογαριάζει κ’ έναν έρωτ’ άπδ τούς ρωμαντικώ- 
τερους; Μιά μέρα φίλοι μου μιλούσανε γιά κάποιαν 
άρρωστη ξένη πού ήρθε καί κάθησε στδ «Ξενοδοχείο 
τής ’Αγγλίας». Τήν ξαγναντεύαν κάτου άπδ τήν 
πλατεία, στδ μπαλκόνι τοΰ ξενοδοχείου, ξαπλωμένη 
σέ μιά πολυθρόνα. ’Ασάλευτη. Τίποτε άλλο. Μά μου 
άπόμεινε στή μνήμη ό παθητ,κδ; τόνος τής φωνής 
ενός άπδ τούς φίλους μου, πτητικού ποιητή, σά μι
λούσε γιά τήν άρρωστη ξένη. Ά πδτδ θυμητικό πέ
ρασε στήν καρδιά μου. Κι άπδ τότε τήν άρρωστη 
έκείνη πού σάν ίσκιο τήν είχαν άγναντέψει μιά δυδ 
φορές οί άλλοι καί πού τήν είχανε μελετήσει έτσι 
διαβατικά, έγώ πού μήτε τήν είδα, καί πού πέρασε 
άπδ μπρός μου σάν ίσκιος ίσκιου, τήν άγάπησα. Καί 
ποτέ δέν τήν ξεχάνω. Ή  μοίρα μου νά τρέχω πίσω 
άπδ τούς ίσκιους. Σκιάς όναρ κ’ έγώ.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΤΟ ΧΥΝΛΠ7ΚΝΤΜΜΚ

«Aurea mediocritas»

Λυπητερά, λυπητερά βελάζει τό κοπάδι,
'Οπού τό σέρνει ό πιστικός φυσώντας στή φλογέρα.
Γυρνά ταχιά στή χώρα του, πριν έρθει τό σκοτάδι 
Κι Αποσκιαχτοΰν τ ’ αρνάκια του στό βσγγητό τοΰ άγέρα.
Κ ’ εκεί, στοΰ λόγγου τήν ποδιά, ή Χρύσω του προβάλλει 
Ταχειά στό συναπάντημα. Τόν χαιρετφ, φιλιούνται, 
Χαϊδεύει μιά τό σκύλο του, ξαναφιλιούνται πάλι 
Και δέ μιλούν, δέν κρένουνε ...Ποιόν τάχα νά φοβούνται; 
Τό ξέρουν κ ’ οί αντίλαλοι, τό ξέρει καί τ ’ άγέρι 
Π ’ Ανήμερα πιά τ ’ "Α η—Λιά Θά τής τόν δώσουν άντρα. 
Τώρα τήν ώρα καρτερούν! Πιασμένοι χέρι χέρι 
Μετρούν τ’ αρνάκια μοναχά που χώνουνται στή μάντρα.
Κ* έκεϊ πού στέκουνται κ’ οί δυό βουβοί κι Ανταριασμένοι, 
Τούς στεφανώνουνε χρυσές αχτίδες άπ’ τή δύση,
Καί μοιάζει τ ' άοπρο τό μαντρί σά νάναι ρημοκλήσι,
Καί τό κοπάδι πού περνρ τοΰ γάμου οΐ καλεσμένοι.
Καί χώνουνται καί χάνουνται τ ’ άρνάκια μές στή μάντρα, 
Κ* οί δυό τους φέβγουν σφίγγοντας μ’ ένα φιλί τό χέρι. 
Τό ξέρουν κ’ οί Αντίλαλοι, τό ξέρει και τ ’ Αγέρι 
Π* ανήμερα πιά τ’ "Α η —Λιά θ ά  τής τόν δώσουν Αντρα.

Πόλη ΟΜΒΡΟΣ* Μ ΠΕΣΕΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ *· Π. 
Σ. ΔΕΛΤΑ: "ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛ- 
ΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ,,.- ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕ
ΦΑΛΑΙΟ : "ΝΕΜΕΣΗ,,. * * * * * *

Ή μεγάλη αυτή μάχη του καλοκαιριού τού 
1017, πού κατάστρεψε τδ στρατδ τού Βλαδισλάβ, 
τελείωσε καί τδ μακρύ βουλγάρικο πόλεμο, πού είχε 
αρχίσει στά 986 καί βάσταξε τριάντα δυδ χρόνια.

"Υστερα άπδ τήν τρανή του νίκη δ Βασίλειος 
πήγε στά Βοδενά, καί ώς τδ τέλος τού χρόνου κατά- 
γινε νά διοικήσει καί νά διοργανώσει στρατιωτικά 
τις νέες του κατακτήσεις· ύστερα πήγε στήν Κων
σταντινούπολη δπου λαδς καί άρχές τδν έδέχθη- 
καν μέ μεγάλες τελετές τδν Ιανουάριο του 1018.

ΈκεΤ έμαθε σέ λίγο πώς δ άδάμαστος Βλαδισλάβ 
δχι μόνο δέν είχε χάσει τδ θάρρος του, άλλά καί 
κατώρθωσε νά μαζέψει πάλι στρατδ καί νά πολιορ
κήσει τδ Δυρράχιο.

Λίγο δμως βάσταξε ή στάση αυτή, ή τύχη είχε 
παρατήσει πιά τδ γενναίο μά καί δόλιο βολιά. Μόλις 
άρχισε ή πολιορκία τού Δυρράχιου, κάποιος στρα
τιώτης Βούλγαρος, ίσως ένας άπδ τούς άφωσιωμέ- 
νους στδ κόμμα τού 'Ρωμανού, μαχαίρωσε τδ Βλα
δισλάβ, έκδικώντας έτσι τή δολοφονία τού δυστυχι
σμένου γιού του Σαμουήλ.

Σάν τδ έμαθε δ Βασίλειος μάζεψε πάλι τδ στρα
τό του καί ξεκίνησε γιά τή .Μακεδονία, κρίνοντας σω
στά πώς δ θάνατος αύτδς θά άπέλπιζε καί τούς τε
λευταίους έπαναστάτες καί πώς ή ώρα ήταν κατάλ
ληλη νά είρηνεύσει πιά τδν τόπο.

Καί άλήθεια, σέ δλον τδ δρόμο ούτε μιά φορά 
δέ χρειάστηκε νά κτυπηθεΤ δ στρατός του μέ τούς 
Βουλγάρους· άπδ παντού έφθαναν άρχοντες καί φρού
ραρχοι καί προσκυνούσαν καί παράδιναν χώρες καί 
φρούρια. Τέλος ήλθε καί δ άνδρείος καί άλύγιστος 
Κρακράς μέ τά κλειδιά τών τριάντα τελευταίων κά
στρων, καί προσκύνησε καί αύτός.

Ό Βασίλειος, πού ήταν 2χι μόνο μεγάλος στρα; 
τηγδς άλλά καί λαμπρδς πολιτικός, δλους αυτούς τούς 
δέχθηκε μέ τιμές καί τούς έδωσε αξιώματα καί με
γαλεία άνάλογα μέ τή θέση καί τήν άξία τού κα- 
θενός.

"Ετσι έφθασε στήν ’Αχρίδα δπου ήλθε καί πα
ραδόθηκε ή χήρα τού Ιωάννη Βλαδισλάβ μέ πλήθος 
πριγκιπόπόυλα, δρφανά τών δυδ τελευταίων Τσάρων.

Δυδ μόνο βολιάδες έλειπαν άκόμα- δ Νικουλι- 
τσάς καί δ Ίβάτζης.

Είχαν, πάρει καί οί δυδ τά βουνά, αποφασισμέ
νοι νά ρ,ήν Υποταχθούν, Ό Ίβάτζης βμως, πού ήταν

άπδ μεγάλη άρχοντική οικογένεια, έβαλε μέ τδν νού 
του νά μαζέψει γύρω του στρατό, καί δχι μόνο νά 
ξαναξυπνήσει τήν έπανάσταση, άλλά καί νά γίνει 
αύτδς Τσάρος τής Βουλγαρίας.

Στήν πλαγιά τού Βροχωτού, βουνού άπόκρημνου,
: βρίσκουνταν τότε ένα κτήμα τών Τσάρων, ή ΙΙρόνι- 

στα(’). Ήταν σέ μέρος ωραιότατο καί κατάφυτο, καί 
συνάμα φυσικά προστατευμένο άπδ μιά στενή κλει- 

| σούρα δπου περνούσε δ μόνος δρόμος πού άνέβαινε 
: στδ κτήμα, καί δπου λίγοι άντρες άρκοΰσαν νά στα- 
; ματήσουν στρατδν δλόκληρο.

’Εκεί είχε άποτραβηχθεΐ δ Ίβάτζης μέ μερικούς 
1 τολμηρούς συντρόφους, καί λίγο λίγο είχε κατορθώ- 
: σει νά μαζέψει γύρω του άρκετδ στρατδ ώστε νά μή 
; φοβάται τήν έπίθεση τού Αύτοκράτορα.

Μόλις τδ έμαθε δ Βασίλειος έφυγε άπδ τήν Άχρί- 
: δα δπου άφησε στρατηγδ τδν Εύστάθιο Δαφνομήλη,
| καί πήγε στή Διάβολη γιά νά βρίσκεται πιδ κοντά 
! στήν άπόρθητη φωλιά τής έπανάστασης. Μέ δλη του 

τή στενοχώρια καί τδ θυμό, έγραψε τού Ίβάτζη ένα 
γράμμα δπου τού άπόδειχνε πόσο τρελή ήταν πιά ή 
άντίσταση, καί μέ τήν έλπίδα ν’ άποφύγει καινού
ριες αιματοχυσίες, τού πρότεινε νά υποταχθεί, δίνον- 
τάς του τήν υπόσχεση πώς θά τδν δεχθεί καί αύτον 
μέ τιμές καί δόξες δπω; τούς άλλους γενναίους βο
λιάδες.

Ό πονηρδς Βούλγαρος, γιά νά κερδίσει καιρό, 
άποκρίθηκε μέ κολακείες κ’ ευγένειες καί μισές υπο
σχέσεις, χωρίς δμιος νά δεθεί μέ τελειωτική άπάντη- 
ση, καί στδ μεταξύ, κρυφά έξακολουθούσε νά ετοιμά
ζεται γιά τήν έπανάσταση.Ό Βασίλειος τδ ήξευρε καί 
φουρκίζουνταν καί άδημονούσε· μά δ θυμός του πή
γαινε χαμένος, γιατί σ’ έκεΐνα τά κορφοβούνια στρα- 

! τδς δέν μπορούσε ν’ ανέβει.

Ήταν παραμονές τού Λεκαπενταύγουστου.
: Στδ παλάτι του μέσα τής ’Αχρίδας, ό Ευστάθιος

Δαφνομήλης πήγαινε κ’ έρχουνταν άπάνω κάτω 
νευρικά στο δωμάτιό του. Κάθε λίγο σταματούσε 

| στδ τραπέζι του, έπαιρνε ένα ανοιγμένο γράμμα,

* Δεν μπόρεσα νά εξακριβώσω μέ βεβαιότητα που 

; βρίσκουνταν ό Βροχωτός καί ή Πρόνιστα, τό βασιλικό 

; κτήμα τών Τσάρων. Νότια δμω ; τής λίμνης Πρέσπας,

| στο βοννο οπού βρίσκεται τό χωριό Βέτζα, άπάνω άπό 

την κοιλάδα του Ντεβόλ, 8 1 2  ώρες μακριά άπό τήν Κα*

; στοριά και 3 ώρες άπό τήν Κορυτσά, βρίσκεται ένα μικρό 

| τσιφλίκι πού λέγεται σήμερα Προύνιστα· τό μέρος αύτό 

| είναι μαγευτικό, βρίσκεται σέ άπόκρημνο βουνό, καί δέν 

I έχει παρά ένα δρόμο πού άνεβαίνει άπό στενό. Ή  περι

γραφή αύτή άνταποκρίνεται πιστά στήν περιγραφή τοΰ 

κτήματος τών Τσάρων πού μάς άφησαν οί χρονογράφοι. 

"Ωστε δέν είναι άπίθανο ή σημερινή Προύνιστα νά είναι 

ή  βουλγάρίκή Πρόνιστα τού Γ  αιώνα.
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τδ ξαναδιάβαζε, καί πάλι τδ έρριχνε στδ τραπέζι καί 
ξανάρχιζε τδν άνήσυχο περίπατό του. Κάπου κάπου 
πήγαινε στήν πόρτα, έρριχνε μιά ματιά στδ διάδρο
μο, καί πάλι μέ σουφρωμένα φρύδια γύριζε στδ τρα
πέζι του, ξαναχώνουνταν στή μελέτη τής περγα
μηνής, καί πάλι τήν άφηνε καί ξανάρχιζε νά πη
γαινοέρχεται, καί δσο περνούσε ή ώρα, τόσο πιδ νευ
ρικός γίνουνταν.

Τέλος ή πόρτα άνοιξε απ’ έξω κ’ ένας άντρας 
μπήκε.

Ό Λαφνομήλης Ιβγανε μιά φωνή άνακούφιοης 
καί άπλωσε τά δυό του χέρια.

— «Ε πιτέλους!» φώναξε. «Έ λεγα πώς έπα- 
θες τίποτα, Νικήτα, καί άργησες τόσο!»

Ό Νικήτας πήρε τδ χέρι τού στρατηγού καί τδ 
φίλησε μέ σεβασμό.

— «Άργησα, Ευστάθιε Δαφνομήλη, γιατί ήθε
λα νά σου φέρω τίς πληροφορίες πού μού ζήτησες», 
είπε.

— «'Έμαθες τίποτε; Λέγε γρήγορα!» αναφώ
νησε ό στρατηγός παίρνοντας άπδ τδ τραπέζι τήν 
άπλωμένη περγαμηνή : «Οί δικές μου ειδήσεις είναι 
πώς ό καταραμένος αύτός Ίβάτζης μάς παίζει μέ τά 
λόγια του, καί μέ ψευτοϋποσχέσεις γυρεύει νά που
λήσει τδν Αύτοκράτορα. Ξέρεις δμως ποιά είναι ή 
πικρή αλήθεια.

— «Ξέρω,» άποκρίθηκε ό Νικήτας. «Ή  φάρα 
του όλόκληρη βρίσκεται μαζεμένη στήν ΙΙρόνιστα, 
έπίσης καί πλήθος βουνίσιοι πού τού έμεινεν π ι
στοί. Τούς κάλεσε δλους, τάχα πώς θά εορτάσει τήν 
Κοίμηση τής Παναγίας, μά στ’ άληθινά τδ παλάτι 
του είναι εστία καινούριας έπανάστασης.»

— «Καί ό Αύτοκράτορας τδ ξέρει;
— «Τδ ξέρει, καί τρώγεται καί όργίζεται, μά τί 

νά κάνει; Στρατός δέν μπορεί νά άνέβει έκεΐ πάνω 
στδ άετοβούνι τού Βουλγάρου.»

— «Στρατός, όχι βέβαια,» αναφώνησε δ Λαφνο
μήλης, « έ ν α ς  δμως μπορεί. Καί θά πάγω έγώ*.

Τά μάτια τού Νικήτα έλαμψαν.

— «Τδ ήξερα», είπε, «καί γΓ αύτό ήλθα. Μά 
δέ θά πας μόνος σου, Εύστάθιε Λαφνομήλη. θά  πά
ρεις καί δυό συντρόφους, καί ή θά νικήσομε μαζί 
σου, ή θά πέσομε καί οί τρεις.»

'Ο Λαφνομήλης χαμογέλασε.
— «Έσύ, καλά, πιστέ μου Νικήτα,» είπε, «Ιλα, 

Ηά σ’ έχω ανάγκη. Μά ποιος είναι ό άλλος πού θά 
παραδεχθεί ποτέ νά ριχθεΤ σέ τέτοιο θάνατο;»

— «Ό Ίγερινός.»
— «Ό  Μιχαήλ ;»  Μέ άπορία κύταξε ό στρατη

γός τδν πιστό του κατάσκοπο.
— «Ναί, στρατηγέ* ήλθε μαζύ μου. Είχα μισο-

μαντέψει τδ σκοπό σου άπο τδ γράμμα σου, καί τού 
τδν είπα.»

— «Καί θά δεχθεί νά έλθει;
— «θ ά  σέ παρακαλέσει.»
— «Καί ή άρραβωνιαστική του:»
Ό Νικήτας στέναξε.
— «Ή  κακομοίρα!» μουρμούρισε.
— «Τί τρέχει; Τά χάλασαν;»
— «Τί, τδν άρραβώνα; Ό χι, δέν τδν έχάλασαν, 

ούτε θά τδν χαλάσουν.»
— «Λοιπόν;»
— «Τί τά θέλεις, στρατηγέ,» στέναξε πάλι ό 

Νικήτας, «τέτοιος αρραβώνας χειρότερος είναι καί 
άπδ θάνατο.»

— «Δέν ξέχασε ή κόρη τδν άλλο;» ρώτησε ό 
Δαφνομήλης χαμηλώνοντας τή φωνή του.

— «Ό χι, ούτε θά τδν ξεχάσει ποτέ.»
— «Μά.λοιπόν γιατί άρραβωνιάστηκαν;»
— «Γιατί τούς τδ άφησε παραγγελιά πριν πεθά- 

ν ε ι . . . .  ό άλλος.»
— «Ό  Κρηνίτης;»
— «Ναί. Πρίν φύγει έκείνην τή μέρα, έβαλε 

τδν Ίγερινδ νά δρκιστεΐ μαζύ του πώς δποιος άπδ 
τούς δυό γυρίσει ζωντανός θά έπαιρνε τήν Αλεξία 
Αργυρή, καί συνάμα έγραψε τής Αλεξίας πώς τής 
άφηνε παραγγελιά νά πάρει τδ φίλα του. Καί άπδ 
κεΐ πού ήθελε ή κόρη νά κλειστεί σέ μοναστήρι, 
άλλαξε γνώμη* δέ θέλει, λέγει, νά παρακούσει τδν 
πεθαμένο, καί στδ λείψανό του ώρκίστηκε νά κάνει 
τδ θέλημά του. Μέ βαρειά καρδιά τούς άρραβώνιασε 
λοιπόν δ Αύτοκράτορας, μά ήταν άληθηνά κηδεία 
έκεΐνος δ άρραβώνας! Καί άπδ τότε χωρίστηκαν, 
καί δέν τήν ξαναεΐδε ό Ίγερινός.»

—‘ «Πώς αύτό;»
— «Εκείνη πήγε στή Θεσσαλονίκη όπου μένει 

μέ τήν άδελφή του* κ5 έκεΐνος κυνηγά τδν Ίβάτζη.»
— «Καί είναι τώρα έδώ;»
— «Ναί, στρατηγέ.»
— «ΙΙές του νά έλθει.»
Καθώς μπήκε ό Μιχαήλ στήν κάμαρα, ό Λαφνο

μήλης σηκώθηκε νά τον καλωσορίσει, μά κοντοστά- 
θηκε σαστισμένος.

Ό Μιχαήλ ήταν σχεδόν γέρος.
Τδ άναίματο ισχνό του πρόσωπο, άσάλευτο καί 

άγέλαστο, ήταν σά μαρμαρωμένο, σάν άψυχο* μόνο 
στά βουλιαγμένα τους κοιλώματα, σκοτεινά καί ή- 
σκιωμένα, τά μάτια του, φύλαγαν άκόμα μιά σπί
θα ζωής. Τδ άργό του περπάτημα, οί κυρτοί του 
ώμοι, τά ψαρά του μαλλιά, κάτασπρα στά μηνίγγια, 
τδν έκαμναν άγνώριστο.

Ό Δαφνομήλης, κάπως συγκινημένος, θέλησε 
νά κρύψει τήν ΐντύπωσή του,
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— «Κάθισε,νά ξεκουραστείς,» του είπε μέ συμ- 
•πάθεια, «φαίνεσαι κουρασμένος* αργότερα μιλούμε.»

— «Λεν είμαι κουρασμένος,» είπε ¿ Μιχαήλ μέ 
άτονη ήσυχη φωνή, «καί ίσως είναι καλύτερο νά \ 
_μή χάνομε καιρό, Ευστάθιε Δαφνομήλη.» |

— «Τί Ιννοεϊς;»
— «ΙΙώς αν έχεις καμιά έλπίοα νά έκτελέσεις ; 

τδ σχέδιό σου, τώρα είναι περίσταση, στήν έορτ^ ; 
μέσα.»

— «Ξέρεις λοιπδν τδ σχέδιό μου;» ρώτησε δ | 
Δαφνομήλης.

— «Ξέρω πώς είσαι άξιος νά πάς νά μαχαιρώ- ; 
σεις τδν Ίβάτζη στδ παλάτι του μέσα.» \

— «Ναι... μά τδ σχέδιό μου είναι λίγο διάφορε- | 
τικό, δ Αύγουστος τδν θέλει ζωντανό,» είπε δ Δα- 
φνομήλης* καί γυρνώντας στδ Νικήτα: «ΙΙρώτα άπ’ 
δλα δμως πρέπει νά γνωρίζομε τά μέρη έκείνα,» 
είπε, «πήγες ποτέ;»

— «"Οχι,» είπε δ Νικήτας, «μά πήγε δ Μι- ; 
χαήλ.» ί

Ό Δαφνομήλης άναπήδησε.
— «Έ σύ;» άναφώνησε.
— «Έρχομαι άπδ κεϊ,» άποκρίθηκε δ Μιχαήλ.
— «Πήγες νά κατασκοπεύσεις;»
Μίσος έντονο ζωντάνεψε τδ άψυχο πρόσωπο τού 

νέου.
— « ’Όχι,» είπε, «πήγα νά τδν σκοτώσω.» 
- « Τ ί ; »

Έ  φλόγα πού άναψε μιά στιγμή το πρόσωπό του, | 
έσβησε πάλι, καί μέ τήν άτονη φωνή πού τού ήταν : 
πιά σά φυσική, πρόσθεσε:

— «Δέν τδν έπέτυχα* ήταν πάντα περιτριγυσμέ- 
νος, καί ξένους δέ δέχεται.»

Ό Δαφνομήλης έμεινε μιά στιγμή συλλογισμέ
νος* ύστερα είπε μέ άπόφαση :

— «Εμένα θά μέ δεχθεί.»
— «"ίσως,» είπε δ Μιχαήλ, «άν πεις τ’ δνομά ; 

σου.»
— «Καί θά έλθεις μαζύ μου;» |
— «θά  έλθω, Εύστάθιε Δαφνομήλη, μά τήν 

καρδιά του θά τού τήν πάρω έγώ.»
— «θά  κάνης δ,τι σοΰ πω, Μιχαήλ.» \
— «Δέν ξέρω.» ί
— «θά  κάνεις δ,τι σοΰ π ω ;»
Ό Μιχαήλ δέν άποκρίθηκε. Μέ σφιγμένα χεί

λια κύταζε τή λίμνη πού άπλώνουνταν γυαλιστερή , 
καί δλόφωτη κάτω άπδ τδ παράθυρο. : 1

— «Μιχαήλ, μιά μέρα μοΰ ζήτησες μιά χάρη,» ι 
είπε δ στρατηγδς προφέροντας μιά μιά τις λέξεις, 
«καί.σοΰ τήν έκανα...’ καί μοΰ είπες τότε πώς άν : 
ποτέ έχω άνάγκη άπδ τυφλή Αφοσίωση, νά. έλθω ·σέ |

σένα... Ήθελες νά πάς σέ κάποιο μοναστήρι δπου 
βρίσκουνταν. πληγωμένος...»

. Νευρικδς σπασμδς σύσπασε τδ στόμα τού Μι
χαήλ* σήκωσε τδ χέρι του καί σταμάτησε τδ στρα
τηγό.

— «Καλά,» είπε, «θά έλθω.»
— «Καί θά κάνεις δ ,τι σού πώ ;»
— «θά κάνω δ,τι θέλεις.»
Ό Δαφνομήλης άκούμπησε τδ χέρι του στδν 

ώμο του νέου καί μέ συγκίνησε είπε*
— «"Οποιος έλθει μαζί μου πρέπει ν’ άποφασί- 

σει πώς δέ θά γυρίσει ζωντανός.»
— «Τδ ξέρω.»
— «Σκέφθηκες τήν ’Αλεξία;»
Απότομα πήρε δ Μιχαήλ τδ χέρι τού Δαφνομή

λη καί τδ έβγαλε άπδ τδν ώμο του.
— «Ναί,» είπε, «τή σκέφθηκα.» Καί γύρισε νά 

φύγει.
— «Καί άν σκοτωθείς;» τού είπε 6 Δαφνομή

λη;.
Ό' Μιχαήλ είχε φθάσει στήν πόρτα. Χωρίς νά 

γυρίσει είπε *
— «θά  ήταν καλή λύση...» Σήκωσε τήν κουρ

τίνα, μά πριν βγει ρώτησε πάλι. «Πότε φεύγομε;»
— .«’Αμέσως.»
— «Σέ περιμένω έξω,» είπε ό Μιχαήλ. Και 

βγήκε.

(Σταλλο φύλλο τελιώνει). II. Σ . ΔΕΛΤΑ

   ---------

Ο Ν Ε Ι Ρ Ο

Ά.τόψε πλάγιασα βαρύς

Καί ξύπνησα μέ τήν καρδιά /αρ'ι γεμάτη.

Είδα πώς γέννησα παιδί 

καί τδκανα άργάτη.

<

Νά μέγαλώσρ τυΟ καιρού,

αγράμματο τά κόπια μου νά σκίζη, 

μέ τά τραγούδια τού γονιού

τή λάσπη τού φτυαριού του νά σφουγγίζη...

Ν’ άργάση το κορμί του ή δουλειά, 

απ’ τόν ιδρό του ή γίς νά ποτισιή, 

μέ τή γυναίκα του τά βράδι αγκαλιά,

\ά κοιμηθή, νά μή σκεφτή...

<
Απόψε πλάγιασα βαρύς,

Καί ξύπνησα μέ τήν καρδιά χαρά γεμάτη, 

είδα πώς έκανα'παιδί 

άργάτη...

Πάτρα ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΕΚΟΠΟΥΑΟΣ
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τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (Η δρ. , 

τήν τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δεν 

προπλεριόσει τη συντρομή του.

;
2 0  λεφτά το φύλλο. —  Τά περασμένα φύλλα που- ι 

λιοΰνται στό γραφείο μας διπλή τιμή. 1

• X -

Βρίσκεται στήν * Αθήνα σ’ ολα τά κιόσκια, καί στις επαρ

χίες σ’δλα τά Πραχτορεια των ’Εφημερίδων.

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ ΙΑ

Η ΝΙΚΗ TOT κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ. -  ΤΟ 
ΚΡΤΦΟ ΣΚΟΛΕΙΟ.-ΤΑ ΤΠΟΒΡΤΧΙΑ 
TOT ΑΕΣΠΟΤΗ.-ΤΑ ΓΤΑΛΙΑ ΤΟΤΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΤΣ. ft ft ft ft *

κρυφό σχολείο» κ’ είναι ένα είδος λογοδοσία πού δίνει 

στις μαθήτρες του, τό διαβάσαμε μέ μεγάλη προσοχή καί 

συγκίνηση. Μάς δείχνει πώς δούλεψε ό δθρωπος καί ποιές 

άντίδρασες βρήκε στη δουλιά του. Μάς ξεσκεπάζει τά κρυ-
! I » 1 . » > »I φα ελατήρια που κινήσανε τους εχτρούς του σκολείου του. 

ί Μάς ξομολογιέται μέ ειλικρίνεια καί μέ παληκσριά δλες 

ί τις Ιδέες του, δλες τις ελπίδες, δλες τις άπογοήτεψές του. 

ί Μάς δείχνει τήν παληκαριά ποΰδειξε σ’αύτή τήν περίσταση 

I ό ήρωας Υπουργός τής Παιδείας. Μάς δείχνει τόσα καί 

' τόσα πράματα περίεργα κι άπελπιστικά γιά τό πνευματι- 

| κό σκοτάδι πού βασιλεύει καί στήν επίσημη πολιτεία καί 

σ’ ένα αρκετά άξιοσέβαστο μέρος τ ή ; κοινωνίας μας.

Λυπούμαστε πού δέ μά ; περισσεύει στό σημερνό φύλ

λο τόπος γιά νά δημοσιέψουμε μερικά χαραχτηριστικά κο· 

μάτια άπό τό γράμμα του. "Ισιος τό κάνουμε σέ κατοπινό 

φύλλο.

ΤΟΥΣ άπανωτους μπάτσους πού φάγαμε τά ζελευ- 
τάία χρόνια άπό τήν Τουρκία, δεν τους. τής δώσαμε π ί 
σω, μά όπωαδήποτε τους σβήσαμε. Τά αντρίκιο φέρσιμο 
τής Κυβέρνησης ανάγκασε τάν Γκαλήπ κι δλους το ν ; *Ε- 
φέντηδες που βρίσκοννται στην Ά&ήνα νά μη κουρά- 

ζουνται νάνεβαΙνουν τΙς σκάλες των '  Υπουργεία» μας 
νά μας βεβαιώνουνε γιά τή φιλία τής Τουρκίας καί γιά . 

τά μελοξαχαρένια της αίστήματα. Μερικές ήλικίες τής 
εφεδρείας μας, καί ή Τουρκιά αμέσως άλλαξε γλώσσα καί 
φερσίματα.

Νά μήν τά κρύβουμε τά καλά. * 0  κ. Βενιξέλος κέρ- 
δησε μιά νίκη οημαντιχιά. Κ αί μόνο στραβός πρέπει νά
νοι κανείς ή Χαιρόπουλος χιά νά μήν τή βλέπει. Καί 
μόνο κακόπιστο; ή Πώπ πρέπει νάναι γιά νά μή τήν 
ομολογεί.

*

ΣΤΟ  τελευταίο φυλλάδιο του ‘Δελτίου τού Έκπαιδ. 

"Ομίλου» πού βγήκε προχτές ύ κ. Δελμοΰζος δημοσιεύει 

ένα σημαντικό καί πολυσέλιδο γράμμα γιά τό ’Ανώτερο 

ΙΙαρθεναγωγεΐο του Βόλου, πού κλείστηκε γιατί έτσι τό θ έ-  

λησε ένας στενοκέφαλος δεσπότης κ’ ένας πλαστογράφος έ- 

φημεριδατζής.

Τό γράμμα τού κ. Δελμούζου πού επιγράφεται «Τό

*
Γ ΙΑ  τόν Ιπίσκοπο Δημητριάδος πού ξεφύτριοσε προ

στάτης τής γλώσσας, τής θρησκείας καί τοΰ Κούρτοβικ καί 

ενέργησε νά κλειστεί τό σκολειό τού Δελμούζου, διαβάζου

με τάκόλουΟα χρυσόλ,ογα στή «Φωνή τοΰ Λόγου» (“Ετος 

Σ Τ ' άριΟ. 1 3 8 , 25  Σεπτ. 9 1 1 , σελ. 2, στήλη 1 ) :

«Ό  ’Επίσκοπος Δημητριάδος εις μίαν συνέντευξιν. ήν 

έσχε κατά τό έτος 1 9 0 8  μετά συντάκτου τής «Προόδου 

Κωνσταντινουπόλεως» («Πρόοδος» 4  ’Ιουλίου 1908) εκτός 

πολλών άλλων είπε καί τά έ ξ η ; : «τά χρήμα εϊνε τά έδαφος 
επί τον όποιου άν&οϋσιν a t ίδέαι ! ! !* «χωρίς παρα τί
ποτε δεν γίνεται» « Ι /ώ , καί ϋ'έλω νά γραφή τοΰτο, τό 
όποιον λέγω, διά νά γείνω ΔΕΣΠΟΤΗΣ έβαλα καί ετρε- 
ξαν καί έκοψαν καί ερραψαν τρεις Βουλευταί ! των ό
ποιων ή ένέργεια είς παρόμοιας περιστάσεις είμπορεί νά 
παρομοιωϋ'ή μέ τήν άποτελεαματικότητα των υποβρυ
χίων έν καιρφ ναυμαχίας» βτοιούτου είδους υποβρύχια 
άπό τρία τέσσαρα εχει κάΰ·ε επίσκοπος ! h

*
Ή  σκηνή σ’ ένα Θεωρείο τοΰ ’Αττικού θεάτρου. Τε- 

τράδη πρωΐ, κοντά τό μεσημέρι. Ή  υπέροχη Μαρίκα προ

βάρει πάνου στή σκηνή τήν «Ήλεκτρα». Στό Θεωρείο μέ

σα ό Νουμάς κι ό ΓΙαναΟήναιος. Κρατούν κ’ οΐ δυό σχά 

χέρια τους τυπογραφικά δοκίμια. Βγάζει ό ένας τά γυα

λιά του άπό τήν τσέπη του, τά καθαρίζει μέ τό μαντήλι, 

τά κολλάει σιή μύτη του κι άρχινάει νά διορθώνει μέ μο- 

: λύβι. Κι ό άλλος τό ίδιο. Κοιτάζονται χαμογελώντας.

—  Γυαλιά φόρεσες:

— Καί σ ύ ;

—  Νά, τό μόνο θετικό κέρδος τής δουλειάς μσς !...

Βγήκε τό καινούριο βιβλίο του

Ι Δ Α

0501 ΖΩΝΤΑΝΟΙ »

καί πουλιέται δυό δραχμές ατά γραφείο τοΰ 

«Ν0ΪΜΑ». Στό έξωτερικά στέλνεται μέ φρ. 2,25,
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ΜΕΡΙΚΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Φωτιά τής τέχνης, ίρωτιά ψυχής είναι τά δυό 
της μάτια· γεμάτα ποίηση και ζωή. Είναι ξεχείλισμα 
κάποιας δύναμης, κάποιου μυστήριου ή αρχή. Κά
ποιο αίνιγμα σταματημένο στή ματιά της σκεπάζει 
μέ περίσσια περηφάνεια εναν κόσμο δυνατό, άπειρο, 
άφάνταχτο, μιά ζωή ατέλειωτη, γεμάτη πάθη. Τόν 
σκεπάζει περήφανα κ* αινιγματικά σου λέει: Σάν εί
σαι άξιος νοιώσε τον!

Ή  μεγάλη τέχνη είναι άλάκαιρη σαρκωμένη 
στήν υπέροχη αυτή καλλιτέχνιδα· όπως ό καλλιτέχνης 
πού ζωντανεύοντας ένα μάρμαρο, σαρκώνει σ’ αύτό 
τήν ίδια του τή δύναμη.

Πιστή ιέρεια στό βωμό τής τέχνης γονατισμένη 
στέκει μπροστά του πάντα. Τότε σ’ άφίνει νά νοιώ- 
σεις τή μεγάλη της δύναμη, τήν τελειότητά της.

Ό  πόνος, ή χαρά, δ έρωτας, τό μίσος, τό γέλιο, 
τό παράπονο, βρίσκουν έξιδανικευμένη τήν απόδοσή 
τους στήν έκφρασή της, καί μ’ δλο τό πλάτος του 
ξεχειλίζει βαθειά της τό κάθε πάθος.

Ή  Κοτοπούλη δέν υποκρίνεται· ή ήρωΐδα κάθε 
δράματος είναι αύτή ή ίδια. Ό  πόνος τής ήρωΐδας 
είναι πόνος δικός της. Κ’ οί λέξες του συγραφέα 
είναι δικά της λόγια, πού στή βαρειά μελωδική 
φωνή της βρίσκουνε τό χρωματισμό του κάθε αισθή
ματος.

ΙΙοιύς δέν τήν είδε, νά ζωντανεύη τέλεια τήν 
’Ιφιγένεια, καί ποιός δέν πίστεψε κείνη τή στιγμή 
πώς βρίσκεται στούς πεθαμένους κόσμους, στά παλιά 
τά χρόνια;

Ή  δ. Κοτοπούλη είναι, ή ίδανικιά τεχνίτρα τής 
σκηνής.

Όλοι τήν ξέρουμε κι όλοι. τή θαμάζουμε1 σ’ 
όλους μας χάρισε τήν ανατριχίλα καί τήν ίερή συγ
κίνηση τής μεγάλης τέχνης καί μάς πήρε σ’ αντάλ
λαγμα ένα κομμάτι τής καρδιάς μας άγάπη κι ολό
κληρη γεμάτη θαμασμό.

Οί περιστάσες τού σημερινού μας θεάτρου μάς 
κρατούνε μακρυά τήν απόλαυση νά βλέπουμε τήν 
καλλιτέχνιδα στό εγώ της. Πολύ σπάνια τή βλέπουμε 
τραγωδό τή δ. Κοτοπούλη, έκεΐ πού αγκαλιάζει τό 
τέλειο τής τέχνης καί μάς δείχνει άλάκαιρη τή δύ
ναμή της. Ώςτόσο θά τή δούμε τέτοια, μεθαύριο 
στήν τιμητική της. Διάλεξε ένα τέλειο έργο, τήν 
«Ήλεκτρα»· αύτότό διάλεγμα μοιάζει μέ μιά δυνατή 
διαμαρτυρία τής τέχνης της, πού τά ελαφρά έργα 
ζητήσανε νά τήν παρασύρουν. Μά ή δύναμη τής 
Κοτοπούλη είναι μεγάλη καί περήφανη· βαθειά της 
μένει άλύγιστη σέ ρόλους άταίριαστους μά γονατίζει 
σαίρνοντας μπροστά στή μεγάλη Τέχνη.

Τήν Κυριακή τό βράδυ δίνει τήν τιμητική της 
μέ τό υπέροχο έργο τού Χόφμανσταλ, τήν «Ήλέκ
τρα. "Ετσι, μάς ετοιμάζει μιά άληθινή ευτυχία, θά  

1 τήν ξαναδοΰμε υπέροχη τραγωδό καί μιίλιστα στήν 
«Ήλεκτρα».

'Ολόκληρη τή γεμάτη πάθη ζωή της, -πού τήν 
. κρύβει βαθειά της, θά την αφήσει νά ξεχειλίσει όλό- 

τελα. Καί σ’ αυτό το ξεχείλισμα, στό μέταλο τής φω
νής της πόχει κάποιο θέλγητρο κι άγρια γητειά καί 
στή φωτιά των ματιών της θά δούμε ξαναγεννημένη 
τήν «Ήλέκτρα» τήν άληθινή.

Τό τέλειο τής Τέχνης θά τό δούμε τότε ολοφά
νερα σαρκωμένο σ’ αυτήν.

ΑΙΜΙΛΙΑ Μ. ΚΑΡΑΒΙΑ

■  -----------------

ΑΠΟ ΤΗΝ “ΗΛΕΚΤΡΑ,, TOT ΧΟΦ- 
ΜΑΝΣΤΑΛ. -  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΚΗΝΗ 
ΤΗΣ Β' ΠΡΑΞΗΣ: ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΑ. * * * * * * * * * *

ί
I ΧΡΥΣΟΘ. (ανασηκωμένη). Πεθαμένος στα ξένα! 

νεκρός ! θαμένο; στδν ξένον τόπο. Σκοτωμένος καί 
πατημένος άπ’ τ’ άλογά του ! Ά χ , άγνώριστο τδ 
πρόσωπό του, λένε ! Λεν τδ είδαμε ποτέ τδ πρό
σωπό του! Ά μα τονέ φανταζόμαστε, τονέ φαντα
ζόμαστε παιδί. Κ’ είτανε μεγάλος. Να μή μας πό
θησε στδ θάνατό του ! Λέν μπόρεσα νά τούς ρωτήσοη 
στεκόντανε δλοι όλόγυρα. Ήλεκτρα, πρέπει νά πάμε 
νά μιλήσουμε μέ τούς άνθρώπους.

ΗΛΕΚ. (μόνη της). Τώρα πρέπει νά τδ κά
μουμε μεΐς.

ΧΡΥΣΟΘ. Ήλεκτρα, πάμε κεΐ. Είναι δυό, ενας 
γέρος κ’ ενας πολύ νεώτερος· άμα μάθουν πώς Ιμεΐς 
είμαστε οί άοερφές, οί μαύρες αδερφές, θά μάς τά 

; πούνε 3λα.
ΗΛΕΚ. Τί ωφελεί νά μάθουμε περισσότερα ;

. Ξέρουμε πώς είναι πεθαμένος.
| ΧΡΥΣΟΘ. Χά μή μάς φέρουνε ούτε λίγες τρί- 
: χες άπδ τά μαλλιά του, ούτε λίγες τρίχες! Σά νά 

μήν# είμαστε στδν κόσμο πιά, εμείς τά δυδ κορίτσια.
ΗΛΕΚ. Γι’ αύτδ πρέπει τώρα νά δείξουμε πώς 

είμαστε.
ΧΡΥΣΟΒ. Ήλέκτρα!
ΗΛΕΚ. ’Εμείς ! ’Εμείς οί δυδ πρέπει νά τδ 

κάμουμε.
ΧΡΓΣΟΘ. Τί, Ήλέκτρα;
HÀEK. Καλύτερα σήμερα, καλύτερα αύτή τή 

νύχτα.
ΧΡΥΣΟΘ. Τί, άδερφή;
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ΗΑΕΚ. Τ ί; Τδ έργο που έπεσε άπάνω μας, 
άφοΟ δέν μπορεί έκεϊνος νάρθει και άφοΰ δέν πρέ
πει νά μείνει άτέλειωτο.

ΧΡΓΣΟΘ. ΙΙοιό έργο;
ΗΑΕΚ. Πρέπει νά πάμε σύ καί γώ καί νά σκο

τώσουμε τή γυναίκα καί τδν άντρα της.
ΧΡΓΣΟΘ. ’Αδερφή, μιλεΤς γιά τή μητέρα:
ΗΑΕΚ. Γι’ αυτή καί γιά κείνον. Χωρίς άργοπο- 

ρία πρέπει νά γίνει.
('Η Χρυσόθεμη μένει άφωνη).

ΗΛΕΚ. Σώπα! Λόγια δέν πρέπουν· δέν πρέπει 
άλλος στοχασμός, παρά μονάχα: πώς ; Πώς νά τδ 
κάμουμε;

ΧΡΓΣΟΘ. ’Ε γώ ;
ΗΑΕΚ. Ναί. Σύ καί γώ. ΙΤοιός άλλος; Έ χει ό 

πατέρας μας άλλα παιδιά, πού νάναι κάπου έδώ 
κρυμένα κι’ έτοιμα νά μάς βοηθήσουν; Δέν τδ 
ξέρω νάχει.

ΧΡΓΣΟΘ. ’Εμείς οί δυδ νά πάμε; ’Ε μείς; 
Εμείς οί δυό; Μέ τά δυό μας χέρια;

ΗΑΕΚ. "Αφησε τα αδτά σέ μένα.
ΧΡΓΣΟΘ. ’Αν είχες κάνε ένα μαχαίρι.
ΗΛΕΚ. Μαχαίρι;
ΧΡΓΣΟΘ. Ή  ένα πελέκι.
ΗΛΕΚ. Πελέκι; Τδ πελέκι, τδ πελέκι πού σκο- 

τώσαν τδν πατέρα.
ΧΡΓΣΟΘ. Φριχτό ! Τόχεις ακόμα;
ΗΛΕΚ. Τδχα φυλαγμένο γιά τδν άδερφό. Τώρα 

πρέπει νά παίξουμε μεΐς.
ΧΡΓΣΟΘ. Έ σύ; Αύτδ τδ χέρι θά σκοτώση τδν 

Αίγιστο ;
ΗΑΕΚ. ΙΙρώτ’ αυτόν, έπειτα εκείνη. Πρώτα 

αυτή, έπειτα έκεΐνον. ’Αδιάφορο.
ΧΡΓΣΟΘ. Φοβούμαι. Σά νάχασες τά λογικά.
ΗΑΕΚ. Δέν κοιμάται κανείς δξω άπδ τήν κά

μαρά τους.
ΧΡΓΣΟΗ. Νά τή σκοτώσουμε στδν ύπνο καί νά 

ζήσουμε μεΐς έπειτα!
ΗΛΕΚ. Είναι γ ι’αύτδν καί δχι γιά μάς ό λόγος.
ΧΡΓΣΟΘ. Χάρχόσουνα στδ νοΰ σου νάβλεπες 

τήν τρέλλα!
ΗΑΕΚ. Ό  κοιμισμένος είναι θύμα δεμένο. ’ Αν 

οέν κοιμόντανε μαζί, θά το τελείωνα μονάχη. Τώρα 
όμως χρειάζεσαι καί σύ.

ΧΡΓΣΟΘ. (μέ αρνητική χερονομία); Έλέκτρα!
ΗΑΕΚ. Χαί σύ ! Γιατί είσαι δυνατή ! Τί δυνατή 

πού είσαι! Οί παρθενικές σου νύχτες σέ κάμανε δυ - 
νατή ! Τί λιγερή, τί λυγιστή πού είναι ή μέση σου ! 
Μπορείς νά περάσεις άπδ κάθε χαραμάδα, νά πη
δήσεις άπδ τδ παράθυρο! Γιά νά δοκιμάζω τά μπρά
τσα σου ! Τί δροσερά, τί δυνατά πού είναι ΐ Καθώς

μέ σπρώχνεις νοιώθω τή δύναμή τους. "Ο,τι πιάσεις 
μπορείς νά τδ συντρίψεις. Μπορούσες νά σφίξεις μέ 
τά μπράτσα σου έμένα ή έναν άντρα, άπάνω στά 
δροσερά, σφιχτά σου στήθη τόσο, ώστε νά μάς πνι- 

| ξεις. Παντού άπάνω σου έχεις τόση δύναμη ! Ά να - 
; βρύζει σά δροσερδ νερδ άπδ τδ βράχο. Τρέχει μέ τά
■ μαλλιά σου άπάνω στις δυνατές σου πλάτες!

ΧΡΓΣΟΘ. Ά φησέ με!
ΗΑΕΚ. "Οχι: δέ σ’ άφίνω! (Τήν κρατεί). ’Α

γκαλιάζω τδ κορμί σου μέ τά θλιβερά μου, τάχαμνά 
μου χέρια. "Οπως άντιστέκεσαι, δένεις πιο σφιχτά τδν 
κόμπο, θέλω νά τυλιχτώ τριγύρω σου, νά βυθίσω μέ
σα σου τις ρίζες μου καί νά μπολιάσω μέ τή θέλη- 

; σή μου τδ αίμα σου!
1 ΧΡΓΣΟΘ. "Αφησε με! (πηγαίνει πέρα δυό τρία 

βήματα).
ΗΛΕΚ. (τρέχει άγρια κοντά της, τήν πιάνει άπό 

τό φόρεμα). "Οχι!
ΧΡΓΣΟΘ. ’Ηλέκτρα ! "Αφησε μ ε !
ΗΑΕΚ. Δέ σ’ άφίνω. ’Ας μείνουμε σμιχτές έ- 

; δω, δσο πού τδ μαχαίρι, πού θά χωρίση τδ κορμί 
! μου άπδ τδ δικό σου νά μάς δώσει κιόλας τδ θάνα- 
; το, γιατί τώρα είμαστε μεΐς μονάχες σ’ αύτδ τδν 
! κόσμο.

ΧΡΓΣΟΘ. "Ακου με, Ήλέκτρα ! Είσαι τόσο φρό
νιμη. ’Ας φύγουμε άπ’ αύτδ τδ σπίτι, άς φύγουμε 
μακριά.

ΗΛΕΚ. Είσαι δλη δύναμη, έχεις νεύρα σάν που
λάρι, τά πόδια σου είναι λιγνά, εύκολα τά τυλίγω

■ μέ τά μπράτσα μου σά μέ σκοινί. Μέσ’ άπδ τή δρο
σιά τού δέρματός σου, νοιώθω τδ αίμα τδ θερμό, μέ 
τά μάγουλά μου νοιώθω τδ χνούδι έδώ στά νιά σου 
μπράτσα.Είσαι σάν τδν καρπδν τήν ώρα πού ώριμά- 
ζει. Άπδ δώ καί μπρδς θέλω νά είμαι ή άδερφή 
σου, έτσι δπως δέν εΐμουνα ποτέ ή άδερφή σου· θά 
κάθουμαι μέ σέ στήν κάμαρά σου καί θά περιμένω

. τδν άρραβωνιαστικό σου, θά σέ αλείφω μύρα γι’ αύ- 

. τδν καί στδ εύωδιασμένο τδ λουτρδ θά μου κολυ
μπάς σάν κύκνος νιδς καί θά κρύβεις τδ κεφάλι σου 
στδ στήθος μου, πριν ¿κείνος μέ μπράτσα δυνατά σέ 
σύρει, πυρωμένη σά λαμπάδα κάτω άπδ τδ πέπλο, 
στή νυφική τήν κλίνη.

ΧΡΓΣΟΘ. (κλείνει τά μάτι«). "Οχι, άδερφή, όχι. 
: Μήν προφέρεις τέτοιο λόγο μέσα σ’ αύτδ τδ σπίτι.

ΗΑΕΚ. "Ω ναί, άπδ τήν ήμέρα τούτη σοϋ είμαι 
πολύ περισσότερο άπδ άδερφή. θά σέ δουλέβω σά 
σκλάβα σου. "Οταν άρρωσταίνεις θά παραστέκω μέρα 
νύχτα στήν κλίνη σου, θά σέ άερίζω, θά σού φέρνιο 

I δροσερδ νερδ κι άμα έξαφνα θά γείρει'στή. γυμνή 
άγκαλιά σου ένα πλάσμα ζωντανδ καθώς θά σέ τρο- 

> μάζει, έγώ θά σοΰ τδ σηκώςω έπάνω, τόσο ψηλά!
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ώστε τδ χαμόγελό του άπδ ψηλά νά πέσει μέσα στά ■ 
πιο βαθιά, τά πιδ κρυφά τά βάθη της ψυχής σου κ’ 
έτσι νά λιώσει μέσα έκεΐ ή στερνή, ή παγερή ή 
φρίκη μπροστά στδν ήλιο αύτδν και νά μπορείς νά 
κλάψεις δάκρια ιλαρά.

ΧΡΥΣΟΘ. *Ω! φέρε με μακριά άπδ δώ! Πε
θαίνω μέσα σ' αύτδ τδ σπίτι I

ΗΑΕΚ. (πέφτει στά γόνατά της). Τδ στόμα σου 1 
είναι ώραΐο σάν άνοίςεί γιά νά θυμώσει! Άπδ τδ ά- 
γνδ τδ δυνατό σου πρέπει νά πεταχτεΐ σπιθηριστή 
μιά τρομερή κραυγή, τρομερή σάν τήν κραυγή τής 
θεάς του θανάτου! "Οταν κανένας κοίτεται έτσι κά- 
τωθέ σου, δπως τώρα έγώ : δταν ξυπνά ξάφνω κα
νείς καί σε βρίσκει σάν του θανάτου τή θεά άπδ πά
νω του! "Οταν κοίτεται κανείς δεμένος κάτωθέ σου 
καί κοιτάζει πρδς έσένα άπάνω, κοιτάζει μέ χαμένα 
μάτια τδ λιγνδ κορμί σου, καθώς δ ναυαγδ; κοιτά τδ 
βράχο πριν νά ξεψυχήσει.

ΧΡΥΣΟΘ. Ή  πώς μιλεΐς!
ΗΛΕΚ. Ιίρίν φύγεις άπδ αύτδ τδ σπίτι κι άπδ 

μένα, πρέπει νά τδ κάμεις.
(Ή  ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ κάτι θέλει νά πεί).

ΗΛΕΚ. (τής βουλώνει τό στόμα). Λέ σέ φέρνει 
έξω άπδ δώ άλλος δρόμος άπδ τούτον. Λέ σέ άφίνω 
πριν μου τδρκιστεΐς έδώ στόμα μέ στόμα πώς θά τδ 
κάμεις.

ΧΡΥΣΟΘ. Άφησέ με!
ΗΛΕΚ. 'Ορκίσου μου πώς αύτή τή νύχτα θάρ- 

θεις στήν άκρη τής σκάλας, δταν ήσυχάσουν δλοι.
ΧΡΥΣΟΘ. "Αφησέ μ ε !
ΗΑΕΚ. (τήν κρατεί). Κόρη, μήν άστειεύεσαι! Δέ 

θά μείνει σταλαματιά αίμα κολλημένο στδ κορμί 
σου. Γοργά γλυστράς άπδ τδ ματωμένο φόρεμα, μέ 
καθαρό κορμί στδ νυφικδ πουκάμισο.

ΧΡΥΣΟΘ. Άφησέ με!
ΗΛΕΚ. Τόσο δειλή μήν είσαι! Όση φρίκη 

νικάς τώρα, θά σου πληρωθεί μέ φρίκη εύδαιμονίας 
κάθε νύχτα.

ΧΡΥΣΟΘ. Δέν μπορώ!
ΗΛΕΚ. Πές πώς θάρθεις !
ΧΡΥΣΟΘ. Δέν μπορώ.
ΗΑΕΚ. (πέφτει χάμω). Λες, κοίτουμαι μπρός 

σου, φιλώ τά πόδια σου!
ΧΡΥΣΟΘ. (πηδώντας στήν πόρτα του σπιτιού). 

Λέν μπορώ.
ΗΛΕΚ. Καταραμένη ! (μένει μόνη καί μέ άγρια 

απόφαση λέει:) Μονάχη μου λοιπόν!
Κ. ΧΑΤΖΟΙΙΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ παιδαγωγός, μέ τις 
καλύτερες ανατάσεις, ειδικός γιά μικρά παιδιά, 
ζητά Ιδιαίτερα μαδήματα αέ οικογένειες πού 
Φέλοννε νά μορφώσουν τά παιδιά τους φυσικά 
κι άν&ρωπινά. Πληροφορίες στό γραφείο μας.

0 ΑΡΗΓΙΑΝΟΣ"

Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΙΙΟΥΑΟΥ (σβησμένη). 
Άρήγιανε ¡...Ά ρήγιανε!...

Ή  ΓΡΙΑ. Καλότυχο βασιλόπουλο!...
Ό ΒΕΖΙΡΗΣ (κλαίοντας). Λέν έμαράθηκαν ο: 

καημοί μου. Τ’ είναι τδ πού τή δύναμη τούς δίνει— 
Ή  ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (πιό ζωηρή). 

Ά ρήγιανε! Ά ρήγιανε!
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΡΗΠΑΧΟΥ.

Ή  πούλια γέρνει! ή νύχτα π ά ει!

ΙΙοιά αυγή οέ λίγο ξημερόνει; 

πώς κελαΐδάει έτσι τδ αηδόνι; 

τό ρόδο πώς χαμογελάει; 

σέ ποιά λαχτάρα δέν είν’ πούσι; 

ποιά νιότη είναι πού δέ νικάει...

Ή  ΦΩΝΗ. Ά ρήγιανε! Χρυσέ μου Ά ρήγιανε!
Ό ΒΕΖΙΡΗΣ. Ινλάφτε λαγκάδια γαλανά! Μπε- 

τένια πού σάς ήσκιαζεν ή χάρη του, έρημα μπετέ-
, νια κατάμονα ! *Ω καρδιά μου! ώ καρδιά μου!.......

(πέφτει μέ λυγμούς στό ντιβάνι).
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ.

Δέν είν’ κρνμένο πουθενά 

τδ μυστικδ πού Ιχει ή ζιοή.

Τον Ωκεανόν κάτου ή βοή 

τοδ ονείρου κρύβει τήν πνοή 

μά ή νιότη άφόβητα περνάει!

ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ (μπαίνοντας στήν κάμερα 
ώχρό).Άρήγιανε!...Άρήγιανε!...Πούσαι Άρήγιανε!..·

Ή ΒΑΣΙΛΙΣΑ. Παιδί μου...
'Η ΓΡΙΑ. Καλότυχο βασιλόπουλο!...
Ό ΑΡΗΓΙΑΧΟΣ (μπαίνοντας)...
ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ. Ά ρήγιανε; έδώ είσαι; 

(πέφτει στήν αγκαλιά του).
Ή  ΓΡΙΑ (στή βασίλισα δείχτοντας τόν Άρήγια- 

νο). 'Ο σωτήρας του άφέντισα...
Ή  ΒΑΣΙΛΙΣΑ. Εύλογη μένο τδνομά του !...
Ό  ΒΕΖΙΡΗΣ1 (είναι πάντα βυθισμένος στούς 

λυγμούς).

- X -

ΕΝΆΣ ΠΟΛΙΤΗΣ. "Ωρα καλή πατριώτη.
ΑΛΛΟΣ. Γιά. σου· τί χαμπέρια;
Ό Α\ "Ερχουμαι άπδ τή χώρα- μήν τά ρωτάς, 

μαθές. Πήγαινα, πού λες, στά χέρια μου τδ μπεάκέ- 
σι—‘δυδ γαλοπούλες, μέ συμπάθειο—τού δικηγόρου 
μου. Καί πού λες, οί δικηγόροι στά χέρια σέ πρω-

 .  , ■
(*) Κοίταξε άριθ. 4 4 3 ,4 4 4 ,44δ , 4 4 6 , 44 7  καί 448 .
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τοκοιτάνε, μαθές. Τοΰ πάς τίποτες, σοΰ τονέ λέει τδ ; 
λόγο.

'Ο Β\ Καλδ χαμπέρι ώςτόσο. Έφτοΰνο είτανε 
ούλο ούλο;

Ό Γ\ Γιά σας, τάδέρφια.

Ό Α\ Καλό στο. "Οχι, μαθές. Ό ψεύδορκος δ 
γείτονας μου μου Ικαμε μήνυση, γιατί πού λές, λέει 
σώνει καί καλά γιόμησα τδ σακί μου άπδ τδ σωρό 
του άχερο. "Αχερο νά γίνει, μαθές. Πάενα, τάδέρ- 
φι, ίσα μέ τδ μπεσκέσι μου στή χώρα. Καλό στον, 
μου λέει ένας, τί χαμπέρια, κουμπάρε; Καλά, κουμ
πάρε. Τί άλλο άπδ τδ χωριό; Τί νάν του πεις τά- 
δέρφι; Τούπα γιά τδ καματερδ του κουμπάρου πού 
ψόφησε καί τδσφαςε νάν τδ πουλήσει καί τδ μυρί
στηκε ό κόσμος καί δέν αγόρασε. Καί τί πουλεΐς; μοΰ 
κάνει. Δέν πουλάω, του λέω, μπεσκέσι τά πάω στδ 
δικηγόρο, μαθές, γιατί πού λές, δ γείτονας μου δ 
ψεύδορκος μάβάνησε, πού λέει δ λόγος, πώς γιόμισα 
τδ σακί μου άπδ τάχερό του μαθές. "Αχερο νά γ ί
νει. Μπά, μοΰ κάνει* καί τί μπορεί δ δικηγόρος νά 
σου κάνει; έμενα νά τά δώκεις. Καί τί σαι, κουμπά
ρε ; Είμαι λέει·; ό δικαστής, είμαι δ ρενοοίκης, νά 
ποΰμε. Νά, κεΐ κάθουμαι. ’Απάνου σέ μένα κ’ ενοια 
σου. Πάγαινά τα σπίτι μου κ’ Ινοια σου! Καί τά πήα, 
τάδέρφι...

Ό Γ\ Αές νά είτανε αληθινά δ ρενοοίκης;
Ί ) Α\ Χαμπέρι δέν παίρνεις καντοΰκι. Ά μ  

ποιός άκουμπέτι είτανε ; στραβδ μ’ έχεις νά μή ςε- 
τάζιο καί νά μάθο);..

'Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Γιά σας, τάδέρφια.
ΟΙ ΑΛΛΟΙ (μέ σεβασμό). Καλδ στδν κύριο δά

σκαλο.

Ό ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Άπδ τή χώρα έρχεσαι:
Ό Α\ Ναίσκε.
fO ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Τί ακόυσες γιά τδ βασιλόπουλο; 
‘Ο Ά . Γιά τ ί ;

*0 ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Γιά τδ βασιλόπλο. Γιά τδ βα
σιλιά, μαθές.

r0  Α'. Δέν τδ ξέρω έφτοΰνο τδ πράμα../Γ είναι;
Ό 1”. Τί λές μωρέ ; Δέν ξέρεις τδ βασιλιά;
01 ΑΛΛΟΙ. "Οσκε! Τί θά πεί βασιλιάς;

Ό ΛΑΣΚΑΛΟΣ. Βασιλιάς μιορέ είναι δ άρχον- 
τάς μας. Νά, μαθές νά πεϊς δ πάρεδρος. Τδν ξέρτε 
τδ πάρεδρο. *Ε, δ πάρεδρος τών παρέδρων, νά ποΰ
με. Γιατί δουλεύεις, μωρέ έσύ; γιά τδ βασιλιά* γιατί 
πάς στρατιώτης;

01 ΑΛΛΟΙ. Έγώ δέν πήγα.
Ό ΔΑΣΚ ΑΛΟΣ. "Ογιος πήε* γιά ποιόνε π ή ε ; 

γιά τδ βασιλιά. "Ο,τι κάνουμε, γιά τδ βασιλιά τδ κά
νουμε* κ’ έκειδς μάς δίνει τή βοήθεια του. Ά  δέν εί

τανε βασιλιάς, μωρέ, θάχες έσύ χωράφι κ’ έκεϊνος 
τά γίδια του ; έ ;...

01 ΑΛΛΟΙ. *Ωρ* τί λές κύρ δάσκαλε!
Ό ΔΑΣΚΑΛΟΣ. "Ετσι μαθές. Καί δέν ξέρτε τδ 

βασιλιά. Άκούς έκεΐ...
01 ΑΑΑΟΙ. Πού νάν τά ξέρουμε έμεΐς έφτοΰνα, 

κύρ δάσκαλε! Έμεΐς δέν ξέρουμε γράμματα. Καί τί 
λοή£ είναι δ βασιλιάς;

Ό ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Νά, τί λοής. Είναι σάν τδν "Η
λιο στρογγυλδς μά μεγαλήτερος καί φωτάει πιδ πο- 
λύτερο άπδ τδν "Ηλιο καί δέ σβήνει τή νύχτα, μα
θές...

ΟΙ ΑΛΛΟΙ. Τδν είδες του λόου σου κύρ δάσκαλε*.
Ό ΔΑΣΚΑΛΟΣ. "Οσκε. Ακουστά τόχω κ1 έγώ,

: "Οσες βολές πήα στή χώρα, ούλο κοίταζα νάν τονέ 
; ίδώ καί δέν τδν είδα ποτές* τήν άλλη βολά πού εί- 
i μουνα ρώτησα ένανε καί μούπε. «Ό  βασιλιάς ; ά !
| τδ βασιλόπουλο τδχουνεκλειδωμένο»* κ’ ένας άλλο; 

πετάχτηκε* «δάγκωσε τή γλώσσα σου, του είπε* τδ 
βασιλόπλο δέν μπορεί, είναι κοιτάμενο».

01 ΑΛΛΟΙ. Μπά; !  Άρωσταίνει κ’ έδάφτο;
Ό ΛΑΣΚΑΛΟΣ. ΓΩς φαίνεσται. Κ" έσύ κουλοΰ- 

κι πάς κ’ έρχεσαι στή χώρα καί χαμπέρι δέν παίρ
νεις.

! Ό Α'. Έγώ κύρ δάσκαλε, έμαι νοικοκύρης ά- 
j θρωπος, κοιτάου τδ νιτερέσο μου. 
ί Ό ΔΑΣΚΑΛΟΣ. "Ετσι μαθές  ρωτάνε γρου

σούζη καί γιά τδ βασιλιά τους.
Ό Β\ Τί λές, κύρ δάσκαλέ;
Ό Γ'. Καί πού τδν ξέρέΐ έφτοΰνος τδ βασιλιά, 

κύρ δάσκαλε:
Ό Δ'. Σά θέλει Ήλιο, νά, κοτζάμ "Ηλιος κεΐ 

πάνου.
. Ή  ΓΡΙΑ. Καλδ νάχατε, παιδιά μου.

01 ΑΛΛΟΙ. Ώρέ καλδ στή σταβρομάνα.
Ή ΓΡΗΑ. ΙΙούναι τδ κονάκι του κύρ δάσκαλου,

; παιδιά μου;
I Ό  ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Έγώ ’μαι γριά.
■ Ή  ΓΡΙΑ. Μπά, καλδ νάχεις, παιδί μου. Μούπα-
: νε άπδ τή χώρα νά σου πώ καί νά σέ περικαλέσο)
: νά πεις στά παιδιά πώς δ βασιλιάς τους γίνηκε καλά,

Ό ΔΑΣΚΑΛΟΣ. Δόξα δ θεός!
Ή ΓΡΙΑ. Άκουσε δ θεός τά παρακάλια τους|

; καί τδν Ικαμε καλά.
01 ΧΩΡΙΚΟΙ. ̂ Αλήθεια, σταβρομάνα;
Ή  ΓΡΙΑ. Ναίσκε, παιδιά μου. Φτάσανε στή χώ

ρα ο ί κλάψες σας πού είτανε άρωστος κι δλο τδλε- 
ι γ ε : πώς μ’ αγαπάνε στά βιλαέτια μου, πώς μ’ άγα- 

πάνε 1 Κ’ ήξερα πού παρακαλάγατε τδ θεδ καί κα
τέβηκε άγγελος Κυρίου καί τοδφερε τήν ύγειά του ! 
Νά πώς σάς τή χρωστάει τή ζωή του, παιδιά μου.
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ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ. Γιά ίου, σταβρομάνα.
Ή ΓΡΙΑ. θά  τόν ίδεΐτε κιόλας, παιδιά μου... 

θαρθεΐ στό χωριό, θά  σάς τάξει χίλια καλά γιά τήν 
άγάπη σας.

ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ. Καλώς νάρθει, γριά...
Ό ΔΑΣΚΑΛΟΣ. ΙΙότες θάρθεΐ;
Ή ΓΡΙΑ. Αύριο μεθαύριο.
ΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ Κ? είναι σαν τόν "Ηλιο, γρ ι^  δεν 

είνα ι:
Ή ΓΡΙΑ. '<) βασιλιάς; δχι παιδιά μου. Είναι 

ένας άντρας γιομάτος· νά, τόσος ψηλός ίσα μ’ έκεΤ. 
Τόσο χοντρός* μέ κάτι μάτια τόσα* μ’ ένα στόμα τό
σο, πού όλο χρυσά λόγια λέει. θά τόν ίδεΐτε, παιδιά 
μου, θά τον ίδεΐτε. θάρθεΐ και θά σάς τάξει χίλια 
καλά. Χά πέσετε νά τονέ προσκυν,είστε, τάκοΟτε. 
Χά, Ιτσι (τούς κάνει τό σκήμα). Κάμετέ το κ ’ έσεΐς..· 
(οΐ χωρικοί κι ό δάσκαλος τό κάνουν).

Ή ΓΡΙΑ. Έτσι σέ καλό σας* (τούς κάνει χερονο- 
μίες καί λέει).

Τό βολικό οά δέ φελεΐ

κι δ ύπνος δέν τδχει σέ όνειρο.

Νά κοιμηθείτε ώς τόν καιρό 

πού ή αγουρίδα θά γλυκαθεί!

(Χάνεται σιγά ενώ οί χωρικοί κάνουν τεμενάδες).
ΓΙΑΝΠΣ ΚΑΜΠΥΣΗΣ

- — ■ -

ΓΡ Ο,ΤΙ Φ Ε Λ Ε Τ Ε

Τό καινούριο βιβλίο τής κ. Π . Σ. ΔΕΛΤΑ «Τόν καιρό 

τοΰ Βουλγαροκτόνου», δυό τόμοι άπό 21 5  σελίδες δ καθέ

νας, τυπωμένο στή Λόντρα, όμορφοδεμένο καί. μέ εΙκόνες 

τοΰ κ. Δ. Α. Κωσταντινίδη, πουλιέται δρ. 4 ,50 .

—  Δυό διαλεχτοί καί φιλότιμοι εργάτες τής Ε λλη ν ι

κής σκηνής, δ κ. θα ν . Μαρΐκος καί ή κ. ’Αγαθή Περίδη, 

δίνουνε μεσοβδόμαδα στό «’Αττικό θέατρο» τήν τιμητική 

τους μέ τά «Χαμίνια». Δέν πρέπει νά μείνει θέση αδειανή 

κείνη τή βραδιά στό «’Αττικό».

—  Στό σημερνό φύλλο τελιώνουνε τά χερόγραφα τοΰ 
«Άρήγιανου» πού βρίσκουνται στά χέρια μας. Ύ σ τ ε ρ ’ άπό 

ένα δυό φύλλα θά δημοσιέψουμε καί τό μέρος τοΰ « Ά ρ ή 

γιανου» — «απόσπασμα μιας δοκιμής» —  πού δημοσίεψε ό  

Καμπύσης τό 1 9 0 1  στό «Διόνυσο» πούβγαζε μαζί με τόν 

Μποέμ.

—  Τό «ϋε ρΓοίωιάϊε» τοΰ Όσκαρ Ούάΐλδ, μεταφρα

σμένο άπό τόν κ. Α. Μαρπούτζογλου, πουλιέται στά γρα

φεία μας δυό δραχμές.

— Βγήκε δ Δ' αριθμός τοΰ «Δελτίου τοΰ Εκπαιδευτι

κού "Ομίλου*. Περιεχόμενα: Δήλωση τοΰ Έ κ π . Ό μίλου—  

Σπ. Ραμα. «Α π ’ αφορμή τή μελέτη «ό Έκπαιδ. δμιλος καί ! 

οί κίνδυνοι τής καθάρευούσης» —  Α. Δελμούζου. Ά π ό  τό 

κρυφό σχολείο— Α. Μπούτουρα. Μεθεδολογία — Παιδαγω

γική φιλολογία. Μέ τόν Δ' αριθμό κλείνει κι δ πρώτος ; 

τόμο;, τοΰ Δελτίου.

—  Τό γραφείο τοΰ «Νουμδ» είναι ανοιχτό πάντα άπό ί 

τις 2 —5  τάπομεσήμερο. Τις Κεριακές τό πρωί άπό τις ■! 
9 - 1 2 .  ί

| ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
1

Σέ λίγους μήνες ήρθα πάλι στήν ’Αθήνα νάξα- 
ναδώσω έξετάσες. Τόν ξάδερφό μου τόν ξαναθυμή- 

| θηκα μιά μέρα μόνο πού άπάντησα στό δρόμο τό Βε
ι λαδράπα καί μέ ρώτησε γιά κείνον. Ό Βελαδρά- 
I πας δμως ήξερε πιο πολλά άπό μένα : δηλαδή πώς 
ί ό Νίκος είχε στείλει σέ κάπια έφη μερίδα έξοχες έν- 
! τύπωσες άπό τό ταξίδι του. Ή  περιγραφή της Βε- 
| νετιάς κι ό τρόπος πού ένιωσε, λέει, τή Βενετσιάνι- 
| κη τήν τέχνη κάμανε μεγάλη αίστηση σέ βσους κα
ί ταλαβαίνουν άπό τέχνη κι δ ύμνος του στό σύνορο 
ί τής Γερμανίας είτανε μεγαλόπρεπη λυρική έμπνευ

ση. ’Αριστοκρατική. Κατιτίς πινδαρικό καί ντα- 
\ νουντσιακό. «Είναι ζενιάλ ό ξάδερφός σου», μου εί- 
; πε ό Βελαδράπας καί μου έταξε πώς θά μου στείλει 
! τά φύλλα μέ τ!ς ταξιδιώτικες έντύπωσες τοΰ Νίκου.

Τήν άλλη μέρα προτίμησε νά μου τά φέρει ό 
ίδιος γιά νά μή χαθούνε στό ταχυδρομείο. Έλαβε 
μάλιστα τόν κόπο νά μου τά διαβάσει μόνος του. 
Δέν κατάλαβα πολλά πράματα. Τά μισά κιόλας εί
τανε γερμανικά και δυστυχώς κι ό Βελαδράπας δέν 
ήξερε νά μου τά ξηγήσει. Έπειτα άκουγα στήν α
ράδα δνόματα πού δέν τά γνώριζα. Μου φανήκανε 
σάν είδος ψυχοχάρτι, σάν τρισάγιο. Τό μόνο πού κα
τάλαβα καλύτερα είτανε πώς δέν ξέρω ποια εικόνα 
ή ποιό τοπίο θύμησε στό Νίκο κάπιο ποίημα του Βε- 
λαδράπα καί τό παράθεσε.

«Δέν είναι τό καλύτερό μου», μου είπε άφοΰ τό 
διάβασε.

«Έ χετε πολλά γραμένα;» τονέ ρώτησα.
«Τυπωμένα μόνο δυό τόμους λυρικά καί τρία 

δράματα. "Α θέλετε, σάς τά στέλνω.»
Διαμαρτυρήθηκα γιά τήν τιμή πού δέ μου άξι

ζε. 'Ωςτόσο τήν άλλη μέρα μοϋ έφερε πάλι ό ίδιος 
δλους τούς τόμους του μέ άφιέρωση κολακευτική καί 
διαφορετική στόν καθένανε. Δυό άπ’ αύτούς είχανε 
καί τήν εικόνα του μπροστά μπροστά. Τόν ευχαρί
στησα καί τοΰ έταξα πώς θά τούς διαβάσω δλους άμα 
ξαδειάσω. Γιά τήν ώρα έκοψα μιά άπό τί; εικόνες 
καί τήν κάρφωσα στόν τοίχο.

Μιά άλλη μέρα ξαναπέρασε άπό τό σπίτι μου, 
μά δέν κάθισε πολύ όταν τοΰ είπα πώς σέ λίγες μέ
ρες θάδινα έξετάσες. Μοΰ προσφέρθηκε νά μιλήσει σ’ 
έναν καθηγητή πού τονέ γνώριζε στενά καί τήν ή 
μερα πού θά ξεταζόμουνα τονέ βρήκα καί μέ καρ- 
τεροΰσε στήν αύλή του Πανεπιστήμιου. Κάθισε ώς 
τό τέλος κι δταν άκουσε πώς μέ κάμανε προλύτη, 
έτρεξε νά μέ παρηγορήσει κ’ έμεινε μαζί μου ώς τά 
μεσάνυχτα. Τό άλλο τό πρωί ήρθε καί μέ πήρε άπό 
τό σπίτι μου. Μέ φίλεψε καφέ δξω στό «Σωκράτη»,

(*) Κοίταξε άριθ. 442, 443, 444, 445, 443, 447 καί

448.
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πού πήγαμε καί καθήσαμε, μέ δάνεισε ένα δίδραχμο 
άμα είδε πώς εϊμϋυν άπένταρος καί τδ βράδι μού- 
δωσε μπιλιέτο γιά τδ θέατρο. Κοντά στάλλα είτανε 
κ’ ήθοποιδς έρασιτέχνης — μύστης καθώς τδλεγε — 
κ’ έπαιζε τούς ύπερέτες στις κωμωδίες καί στις τρα
γωδίες κανέναν άγγελο.

Έτσι γινήκαμε φίλοι μέ τδ Βελαδράπα. Είταν 
εύγενικδ παιδί, καλή καρδιά. Μόνη του άδυναμία εί
ταν ή άγάπη του στδ θέατρο καί στδ μεγάλο, καθώς 
τδλεγε. θάμαζε τδ Νίκο γιά τήν δρμή τού νού του 
καί τδ βαθύ τής σκέψης του. Ήξερε κ’ έλεγε άπό- 
ξω πολλά ποιήματα του καί ξεχωριστά τού άρεσε 
έκεΐνο πού εΐχε κάμει στδ βαπόρι, δταν πήγαινε νά 
έμπορεφτεΐ στή Σύρα, κι άπδ τις πολλές φορές πού 
τάκουσα τόμαθα καί γώ άπόξω. Πολύ συχνά συλ
λογιζόμουνα τί ευχαρίστηση βρίσκει δ Βελαδράπας 
μ1 έμένα τδν άνήςερο κι άμύητο στά μυστήρια τής 
τέχνης ·κι άπδ τή ντροπή μου άναγκαζόμουνα κ’ 
έλεγα ναί σ’ 3,τι μού δηγότανε, νά βρίσκω ώραίο 
ο,τι μού διάβαζε, νά τού σφίγγω τδ χέρι δταν άκου- 
γα καινούργιο ποίημά του καί μιά μέρα πού μέ νύ
σταξε μέ τδ πρώτο του ποιητικό δήγημα, τή Φεγ- 
γαρώ ή Φεγγάρω δέ θυμούμαι, σάν είδε πώς έδειξα 
πώς συγκινήθηκα: «Βλέπω πώς άρχινάς νά μπαί
νεις στδ νόημα», μού είπε εύχαριστημένος. Κ’ έτσι 
πήγαινα ταχτικά στδ θέατρο κ ’ έπινα συχνά καφέ
δες δίχως νά πλερώνω.

Ό Βελαδράπας είχε πάντα χαρτζιλίκι μπόλικο. 
Ή οικογένεια του κατοικούσε στήν ’Αθήνα κι 6 πα
τέρας του, τελωνιακδς υπάλληλος πρωτύτερα, φαι
νότανε πώς είχε πιο πολλά άπδ τή σύνταξή του. Ή 
κάμαρα τού φίλου μου πού μ’ έπαιρνε καί πηγαίνα
με, αν κι άπάνω στή σοφίτα, είτανε καλά συγυρι
σμένη, καί τδ τσάϊ, πού μάς στέλνανε άποκάτω, έρ- 
χότανε μέ πολλά παξιμαδάκια. Μιά μέρα μέ γνώ
ρισε στή μάννα του καί στήν αδερφή του, νόστιμο 
κορίτσι ώς δεκοχτώ χρονώ, μέ γελούμενα μάτια πού 
δέ μ’ αφήσανε ατάραχο. Τά ρούχα μου δέν είτανε 
τής προκοπής γιά νά έλπίσω νά τής κάμω έντύπω- 
ση, δμως μιά κι δ αδερφός της δέν είτανε πολύ κα
λύτερα ντυμένος, έπαιρνα καί γώ τδ θάρρος νά χτυ
πώ τήν πόρτα του συχνότερα παρ’ δτι ένιωθα τήν 
όρεξη τής συντροφιάς του. Γιατί τού άρεσε νά είναι 
τοσο άτσαλος ένώ, 3πω; φαινότανε, είχε τά μέσα νά 
ντύνεται πιδ ανθρώπινα, δέν μπορούσα νά τδ ξηγή- 
σω. Πώς ό ποιητής δέν είναι δργανική άνάγκη νά εί
ναι καί βρώμικος, καθώς πίστεβα πρωτύτερα γιατί 
έτσι είχα ακούσει, είχα πιά άπόδειξη τδν ποιητή Βι- 
δούρη καί τήν >ελευταία μεταμόρφωση τοΰ ξαδέρ
φου μου. Τδ λόγο τδν έμαθα ύστερότερα άμα σκε- 
τίστηκα πιο στενά μέ τδ Βελαδράπα. Τά χρήματα, 
πού τοΰ έδινε δ πατέρας του νά κάνει ρούχα, τά ξό- 
δεβε γιά νά τυπώνει τά βιβλία του. Κ’ έτσι ταίριαζε 
περσότερο μαζί μου κι άκόμα περσότερο στδν κύκλο 
πού μαζεβότανε άκόμα στδ καφενεδάκι τοΰ Κολονα- 
κιοΰ, δχι ομως τόσο ταχτικά, γιατί δ ποιητής Βιδού- 
ρης έκοψε άξαφνα νά πηγαίνει έκεΐ. Ό  Βελαδρά
πας μέ πήρε καναδυδ φορές κ’ έμένα στδ συγκάθι- 
σμά τους, μά ούτε έκεΐνοι δείξανε προθυμιά νά μέ 
προσέξουν, ουτε καί γώ βρήκα πολλή εύχαρίστηση

στή συντροφιά τους. Τδ καλδ είτανε γιά μέ πώς ή 
οικογένεια τοΰ Βελαδράπα τοΰ είχε μποδισμένο νά 
τούς φέρνει σπίτι του. Μοΰ τδπε παστρικά ή μητέρα 
του μιά μέρα πού άκουσε πώς δέν ύπερετώ καί γώ 
τις Μούσες. Σάν τής είπα μάλιστα πώς κάνω πρα- 
χτική έξάσκηση σέ δικηγόρο καί πώς σκοπός μου 
είναι νά δικηγορήσω καί γώ σέ κάνα χρόνο, σηκώ
θηκα στά μάτια της. Τήν Κυριακή μέ καλέσανε τρα
πέζι κι δ γέρο Πετροδίκης μοΰ φέρθηκε μέ πολύ σε- 
βασμδ καί μιά στιγμή πού ΐλειψε δ Βελαδράπας μού 
είπε πώς καταχάρηκε πού είδε πώς έπιασε δ γιό; 
του φιλία μαζί μου καί μ’ ένα στόμά καί κείνος κ’ 
ή γυναίκα του μέ παρακαλέσανε νά βάλω τά δυνα
τά μου νά τδν πείσω νάφήσει τά ποιήματα, πού εί
ναι καιρδς χαμένος, καί νά δώσει κι αύτδς έξετά- 
σες. Ό Βελαδράπας είτανε γραμένος στή Νομική 
καί τελειόφοιτος άπδ δυοτρία χρόνια.

Τούς έταξα πώς θά πασκίσω, δίχως έννοεΐται 
καί νά στοχαστώ νά τδ κάμω. "Οχι γιατί καί γώ δέν 
εΐμουνα καί δέν είμαι άκόμα τής ιδέας πώς τά ποιή
ματα είναι καιρδς χαμένος, μά άπδ τήν πείρα πού 
είχα άπδ τδν ξάδερφό μου είχα πιά καί τήν πεποί
θηση πώς τάνώτερα μυαλά δέν είναι καμωμένα γιά 
πραχτικές δουλιές. Σωστά ή δχι, πρέπει νά τά τα
γίζει ή κοινωνία γιά τις πνεματικές ύπερεσίες πού 

; τής προσφέρνουν. Άλλά δεν είτανε μονάχα αύτδς δ 
! λόγος. Είχα καί τδ φόβο πώς άν -„ου ξεστόμιζα τέ

τοιο πράμα θά θύμωνε καί θά μού έκοβε όλότελα τή 
φιλία. Κ’ ή φιλία του άρχισε νά γίνεται γιά μένα 
σημαντικότερη, γιατί ή θάλεια, καθώς τή λέγανε 
τήν άδερφή του, άρχισε νά μού αρέσει δλο καί περ

ί -σότερο. Τής άρεσα καί γ ώ ; Αύτδ είταν τδ λιγότερο 
πού μ' έγνιαζε. Φτάνει πώς οί γονιοί της μέ βλέπα
νε μέ καλδ μάτι, πώς δ πατέρας της θυμήθηκε δτι 

' μιά φορά πού είταν Οποτελώνης σ' ένα σκάλωμα τής 
έπαρχίας μου, εΐχε ακούσει γιά τδν πατέρα μου πώς 

: είταν ένας άπδ τούς καλούς νοικοκυρέους καί κομ
ματάρχες. θυμότανε μάλιστα πώς τότες είταν κι άν- 
απρόσωπος τοΰ βουλευτή πού είχε τήν έξουσία. Μού 
γύρεψε πολλές κομματικές πληροφορίες καί τδν εϊ- 

; δα πώς ευχαριστήθηκε άπδ τήν ένημερότητά μου.
Τδ μοναχδ κακδ είταν τά παλιά μου ροΰχα. Λέ μού 

■ άρεσε ποτέ νάμαι κακοντυμένος καί πάντα φρόντιζα 
νάχω μιά φορεσιά νά φαίνουμαι στδν κόσμο. Μά εΐ- 

: χα βλέπεις βάλει χρέη άπδ τις πρώτες μου τις έξε- 
: τάσες καί τά χρήματα, πού έλαβα άπδ τδν πατέρα 

μου γιά νά κάμω ροΰχα, πήγανε σ’ αύτά.
Κ’ έτσι άναγκαζόμουνα κ’ έπλενα τδ σακάκι μου 

! κάθε φορά πού θά πήγαινα στοΰ Βελαδράπα. Πολ
λές φορές κατέβαινε καί μοΰ άνοιγε ή ίδια ή θά- 

! λεια, κάποτε άνέβαινε καί στήν κάμαρα τοΰ άδερ- 
: φοΰ της κι δταν έκεΐνος διάβαζε κανένα ποίημά του, 

ξεκαρδιζότανε στά γέλια, ή άν τύχαινε νά μήν έχει 
| πολλή δρεξη, τδν κοίταζε μονάχα μέ λοξή ματιά 
: πού μάς θύμιζε τή ματιά τοΰ ποιητή Βιδούρη. Καί 
' σά μ' έπιανε καί μένα νά χαμογελώ τήν έβλεπα κ’
\ εύχαριστιότανε καί γιά νά τήν εύχαριστώ καί γώ τδ 
, έκανα συχνότερα άπ’ δτι άξιζε καί σέ περίσταση ά- 
ί κόμα πού άπδ συνήθεια πιά μέ συγκινοΰσαν κάπως 
! τά ποιήματα τοΰ φίλου μου. Ά μα είναι κανείς έρω-



τεμένος γίνεται ρωμαντικδς δίχως νά θέλει. Πολλές ! 
φορές έκεΐ πού δ Βελαδράπας τραγουδούσε τά ξανθά 
μαλλιά τά λυτά στούς ώμους, τά γαλανά όνειρεμέ- 
να μάτια, έκεΐ πού φανταζότανε τήν έρωμένη του 
νά τριγυρνά στούς Παραδείσιους αιθέρες, ή νά φω
τίζει μέ τδ γέλιο της τούς βυθούς τού Ταρτάρου καί ι 
νά μαρμαρώνει τδν Κέρβερο μέ τή ματιά της, μ’ I- ! 
κανε και μένανε νά πέφτω σέ δνειρα, νάλλάζω μέ 
τή φαντασία μου τδ χρώμα τών μαλλιών καί των , 
ματιώνε καί νά βλέπω μιά μορφή πού έμοιαζε τής 
Θάλειας νά βγαίνει γελαστή στήν πόρτα ένδς μι
κρού σπιτιού στήν Ιπαρχία άμα άκούει τά πατήμα
τα μου στή σκάλα, νάρπάζει τά δικόγραφα άπδ τδ 
χέρι μου καί νά μέ φέρνει μέσα σέ μιά καλοσυγυ- 
σμένη τραπεζαρία πού μας καρτερούσε τδ φαγί. Μιά 
μέρα μάλιστα δέν ξέρω πώς μού ξέφυγε καί ξομο-  ̂
λογήθηκα στδ Βελαδράπα παρόμοιο όνειρο. |

«Στδ βάθος μένεις άκόμα πεζότατος», μού είπε 
χαλώντας τά μούτρα του.

«Δέν ξέρεις πώς τή βαριέμαι αύτή τήν άδερφή 
μου», μού είπε μιά άλλη μέρα πού τδν έμπλεξε νά : 
τήν πάει κάπου κ’ έμεινε μαζί της όλο τδ άπόγιομα. ' 
"Οταν τήν έβγαζε περίπατο, τού έκανε μεγάλη εύ- 
χαρίστηση αν τούς έβρισκα στδ δρόμο καί κολλούσα ; 
μαζί τους. «Μ’ έσιοσες», μού έλεγε στδ αύτί. Έ ν - 1 
νοείται πώς καί γώ δέν άφινα ποτέ περίσταση νά 
πάει χαμένη. Όμως ένοιωθα πώς ή θάλεια στενό- ι 
χωριότανε άνάμεσα στούς δυό. Ντρεπότανε τή ντυ- !
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μασιά μας πού λίγο ταίριαζε μέ τή δική της, πάντα 
περιποιημένη καί πάντα μοντέρνα. Όταν τούς έ
σμιγα, προτιμούσε νά τραβούμε βλο στ’ άπόμερα. 
ΙΙολύ- πιο δύσκολα άποφάσιζε νάρθει μαζί μου στδ 
θέατρο. Μιαδυδ φορές πού έτυχε νά τούς μπλέξω, 
φρόντισε κ’ ¿ίοε κάπια φιλενάδα της καί τής φώναξε 
μπροστά μου : «Κρίμα, καημένη, νά μήν καθούμα- 
στε κοντά κοντά». Μ9 έφερε στήν άνάγκη ν’ άλλάξω 
τή θέση μου μέ τή φιλενάδα της. Μιά άλλη φορά 
πάλι, πού 6 άδερφός της είχε μέρος στήν παράσταση 
καί μείναμε μονάχοι στήν πλατεία, δέ δέχτηκε πού 
τής προσφέρθηκα νά πάμε νά τή φιλέψο) ένα γλυκό. 
Πώς ή αφορμή είταν πράματις τά ρούχα μου, τδ 
είδα όταν τέλος κατάφερα νά βρώ ένα ράφτη νά 
μού κάμει μέ πίστωση μιά καλή φορεσιά. Τή φό
ρεσα μιά Κυριακή μέ όλοκαίνουργα παπούτσια καί 
καπέλο τής μόδας καί παρουσιάστηκα στήν πόρτα 
της. 'Η ματιά της άρχισε νά πέφτει άπάνω μου ιλα
ρότερη. Καί δέν έφερε αντιλογία ύστερα δταν δ ά
δερφός της μας τράβηξε στδ Ζάππειο, όπου τού ά
ρεσε νά κάθεται καί νά κοιτάζει τίς όμορφες πού 
σεργιανούσαν. Τή ντυμασιά τού Βελαδράπα φαίνε
ται νά τήν είχε συνηθίσει καί νά μήν τής έκανε πιά 
έντύπωση. Έδειχνε κιόλας πώς είτανε άμελημένη 
έπίτηδες γιά νά ταιριάζει μέ τά μακριά μαλλιά καί 
τδ σφηνάτο μούσι.

(ΑκοΙον&εϊ) Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ


