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Σκεπάστηκε όλη ή μάταιη γιορτή απ’ το ζύγωμά σου, 
Κατάμαυρο πουλί,
Σά νά σ’ άμόλυσε κανείς θεός καί σου είπε—Στάσου 
Αγνάντια απ’ τή φεγγοβολή,

Καί νίκησε την. — ΤΩ καρδιά γεμάτη άπό περίσσια 
Σκοτάδια άσβολερά,
Πώς πέρασε ό καλός καιρός πού μοιρασμένη στα ίσια 
Σ’ είχε ή λύπη καί ή χαρά !
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Μέσα στο σιωπηλό νερό περνούνε καί διαβαίνουν 
Οί χίλιοι δυό ουρανοί,
Τα χρώματα γεννιούνται έκεΐ,τά βλέπω,έκεΐ πεθαίνουν, 
Ή  νυχτιά ôtav φανεί.

Μα τόρα νέες συγκίνησες, ώ λίμνη, δέν προσμένω, 
Μήτε μου πρέπουν πλιό,
Σά μιά γνωστή είσαι άπόκριση καί σαν αγαπημένο 
"Ενα βιβλίο παλιό....
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Στό μονοπάτι πού, ψυχή, θά πλανηθείς απόψε,
Στό μονοπάτι εκείνο τής φραγής,
Ξάμωσε μάσε λουλονδα, ξάμωσε ρόδα κόψε,
Στό δρόμο τόν αδιάφορο πριν βγεις.

Κι αν νά ματιοσεις, ώ ψυχή, γραμένο είναι καί τάρα, 
’Εσύ τό ξέρεις δσο άλλος κανείς,
Τό κάθε πό)ς τριαντάφυλλον αγκάθια έχει γιά δώρα, 
Καί πώς γραμένο σου είναι νά πονεΐς.
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"Ετσι λοιπόν χιμαιρικοί, τά πάντα, ταξιδιώτες,
! "Ετσι περνούν γοργά,

Σάν ένα χέρι άνίλεο χαρές στερνές καί πρώτες,
Μαζί νά κυνηγά!

Κάμποι, βουνά καί ποταμοί καί δέντρα τό ίδιο πάνε, 
Σάν μέσα σέ βυθό,
Μά σά σφυρίζει ή μηχανή εμέ Αποχαιρετάνε,
ΓΙού φεύγω πριν σταθώ..».
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Ρόδα δέν έχεις στά μαλλιά, χιόνι γιά δάφνη ανθίζει 
Στήν κεφαλή σου έσέ,
Τήν άφρισμένη θάλασσα τών πόθων νά θυμίζει,
Πού σέ τυράγνισε.

"Ομως τή θεϊκήν οργή σάν τό λαμπρό Όδυσσέα 
Καί σύ καταφρονάς,
Καί τόρα γι’ άφταστα όνειρα, σέ κύματα μοιραία, 
Τό πλοίο σου κυβερνάς.
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Μέσα στά δάση πάρτε με, πλανεΰτρες Άμαδριάδες, 
Καί, σείς Νεράιδες, μέσα στά νερά,
Καλάμια, εσείς γενήτε μου κρυφοί τραγουδιστάδες, 
Πλατάνια, οξιές καί λεύκες, μιά φορά!

Πάρτε με,έσεις ψηλές κορφές καί σείς ρουμάνια πλάνα, 
Καί, λαγκαδιές έσεΐς, μές στά βουνά,
Νά κόβω τόν αμάραντο πίσω άπό μιά άγρια δράνα, 
Μιάν άβυσσο ν ’ ακούω πού θά ξυπνά...

Παρίσι Μ. Μ ΑΛΑΚΑΣΗΣ
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Η ΑΛΛΗ

Έσύ έδώ αναμεταξύ μα: τό γυρέβεις, δέ μού 
λές : Τί μέ θέλεις: Έρθες τάχα φιτίλια νά μάς 
βάλης ; 'Ηρθες νά μάς τά χαλάσης, πού τά πηγαί
ναμε τόσο καλά : Είχαμε λατρεία ί  ένας γιά τδν 
άλλονε. Καί της είμουνε όσο γίνεται πιστός. Καί 
νά σου άξαφνα πού ή μυτίτσα σου προβέλνει έξυπνη 
καί γελαστή καί περιπαίχτρα, γιατί μόνος έγώ κα
τάλαβα τί πνέμα πού μοΰ τοχει στήν άκρίτσα της 
ή μυτίτσα σου. Καί μέ κοιτάζει καί μοΰ λέει*

— «Σταθήτε καί δώ είμαι ! Βέλο καί γώ τδ 
μερτικό μου.»

Κακή τήν έχουμε, κακή ! Καί τδ χερότερο είναι 
πού σήμερις άμα σέ είδα, σέ αγάπησα λωλά, τριών 
ώρώ κουκλάκι, άδερφούλα τής Μαρία-Έλένης.

19 τον ’Απρίλη, 1911 
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ΚΑΙ ΜΑΓΕΡΑΣ

ΙΙοιδς άπδ σάς δέν τδν ξέρει τδν Άργύρη; Τδν 
Άργύρη τδν Έφταλιώτη:

"Ολοι μας τδν ξέρουμε, θά πήτε. "Ολοι σας τδν 
ξέρετε, θά σάς άπαντήσω, καί δέν τδν ξέρε: κανένας 
άπδ σάς.

Έσεΐς τδν ξέρετε,, θαρρείτε, γιατί τούς στίχους 
του ξέρετε τούς γλυκοχρώματους, γιατί ξέρετε τά 
δηγήματά του τά έριοτοστάλαχτα, γιατί ξέρετε τήν 
'ΙοτορΙα ζου τής Ρωμιοσύνης, τήν όλοζώντανη, 
γιατί ξέρετε τά πεζά του πού τδ ταίρ: τους δέν έ
χουνε.

Κι ώςτόσο τίποτα δέν ξέρετε.
Τδν ξέρετε δηλαδή, έπειδή καί τονέ διαβάσατε* 

τδν ξέρω έγώ, έπειδή καί τδν έφαγα.
Κι άκούτε με τώρα νά σάς τά πώ, γιά νά μά

θετε ποιδς είναι.
Μάγερα σάν τδν Άργύρη μας δέν έχει.
ΙΙιλάφια, γιαούρτια, στουφάτά, μακαρονάδες, 

άστακοσαλάτες, δλα μιά μορφιά σοΰ τά σκαρώνει, 
καί δμως, μπρέ μωρέ παιδιά, τί νά σάς τά μασώ; 
τά μπαρμπουνάκια πλακί πού μάς φτειάνει δ Ά ρ -

γύρης, είναι νά χάσης τδ νού σου. Βέβαια, καί στδ 
πιλάφι, καί στδ γιαούρτι, άκόμη καί στδ στουφάτο, 
άκόμη καί στήν άστακοσαλάτα, τδ νοιώθεις τί μα
στοριά, νά πάρη ό διάολος, πού σοΰ τήν έχει στδ 
φαγί τδ βιομαίϊκο του τδ χέρι. Μά στδ βλογημένο 
εκείνο του τδ πλακί, δέν είναι πιά τέχνη μονάχα, 
είναι τής τέχνη; ή τέχνη, τδ δαιμόνιο τδ θεϊκό, 
είναι κάτι πού τοΰ κάζου καί τδ μεγαλούργησε 
ποιητής.

Στέκεσαι καί βλέπεις, μέσα στο μαγερειό, σκορ
πισμένα στδ τραπέζι κρομμυδάκια, ντομάτες, μαϊ
ντανούς* βλέπεις αλάτια, πιπέρια καί λάδια, λεμόνια 
καί χορταράκια ειδών είδώνε, νά βωτάς τάχα μέ τί 
τρόπο άπ’ ολα τους άφτά θά βγή τάριστούργημα.

Πρόσεξε καί θά καταλάβης. Έ να ένα τά πιάνει, 
τά κοιτάζει, τά κόφτει, ένα ένα τά συγυρίζει, τά 
στρώνει στδ τηγάνι τδ μαγικό, μέ μάτι, μέ δψη, μέ 
στάσιμο πού θά τδ είχε ιερέας δερφικός, καί τότες 
βάζει πιά τδ τηγάνι στή στιά.

Έγώ τδν είδα σάν άρχιζε καί μισόλιωνε τδ 
σμϊγμα τδ θείο, τδν.είδα σάν έπαιρνε καί βουτοΰσε 
τά μπαρμπουνάκια τά σπαρταριστά στδ ζουμί τάφρι- 
σμένο, τδν είδα σά στεκότανε, μέ σουφρωμένα τά 
φρύδια, καρτερώντας τήν ώρα τή μυστική τής δη
μιουργίας.

Τδ ρούφηξα τδ πλακί του μέ αλάλητη γλύκα. 
Τωμιοσύνη στάλαξε ατά σωθικά μου. ΙΙοίημα τοΰ 
Άργύρη μοναδικδ μου χάδεδε τήν ψυχή.

28  τον Τρυγητή, 1900  
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01 ΠΑΣΚΑΛΙΕΣ ΣΟΥ

Τδ ξέρεις τάχα πώς κάθε χρόνο πάω καί σοΰ 
κόφτω στο μπαξεδάκι μου πασκαλιές: Τις βάζω καί 
τις άφίνω στδ γραφειουδάκ: σου άπάνω, κι άμα ξα- 
νάρθη δ Απρίλης, κατεβαίνω, σοΰ κόφτω καινούρ
γιες, σου άλλάζω τί; παλιές.

Ά χ ! πόσο θά ήθελα νά τδ ξέρης! Μά που νά 
τδ ξέρης -εσύ : ΓΤοΰ νά είσαι ;. Λέν είσαι, ά χ ! 
πουθενά.

"Οχι! δ χ ι ! Κάπου είσαι και τδ νοιώθω. Είσαι 
μέσα μου, μόνο μέσα μου ζής καί μέσα μου κάθε 
χρόνο τδ ξέρεις, πώς σοΰ φέρνω πασκαλιές, κι άθά- 
νατη μέσα μου τή μυρωδιά τους μυρίζεις.

11 τον ’Απρίλη, 1911
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Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

*Αχ ! πόσο το λαχταρώ νά μυρίσω κανένα βα

σιλικό τ^ς πατρίδα;.

Έ κ εϊ κάτω νά τονέ μυρίσω, στήν Ελλάδα. 

Πουθενά δέ μυρίζει δ βασιλικός τόσο καλά. Στή 

γλάστρα του καμαρωμένο;, πράσινος και φουντωτός, 

μέ τά μικρά του τά στρογγυλά, τά μύρια τά φύλλα, 

).ές καί τδ ξέρει τί άξίζει.

Κάτω, Ικεϊ κάτω, στήν 1 Αθήνα ή στήν Πόλη, 

στήν Πρίγκιπο ή στήν Κηφισιά, νά μυρίσω τδ βα

σιλικό μας! Έ κ εΐ κάτω, πάντα κανένα χέρι παρ- 
θενικδ θά τδν ποτίζη.

*Α χ! σταθήτε καί μου έρχεται άπδ μακριά ή 

μυρωδιά του καί μεθώ και μου φαίνεται άξαφνα 
πώς ξανανιώνω.

10 του Σταβροΰ, 1911

ΕΜΕΙΣ 01 ΛΊΓΟ

Ε μ είς οί δυό μας περίφημα τάχουμε ψημένα, 

λαμπρά κατέχουμε τήν τέχνη τού φιλιού. Γλήγορα, 

γλήγορα, έλα, σού γνέφω, νά σού πάρο) ένα φιλί 

στδ μαγουλάκι τδ δεξί. "Άλλο ένα, γλήγορα γλή

γορα, νά μή ζουλέψη καί στδ ζερβί τδ μαγουλάκι. 

Πάρε μου ένα καί σύ, νά μήν άπομείνω παραπονε

μένος.

Μά δέ φιλιούμαστε δά όλη ώρα. Ε μείς ξέρουμε 

καί μιλούμε φρόνιμα, σοβαρά. Προσπαθώ κάποτες 

νά τής μάθω λιγάκι τήν ήθική. Τής λέω άξαφνα 

πώς δέν πρέπει νά δαγκάνη, σά δέ θέλει νά τή 

δαγκάνουνε.

— «Τί νά κάμω τότες; Πάντα καί πάντα νά 

φιλώ ;»

— «Νά δαγκάνης κάποτες τή γλωσσίτσα σου 

καί νά φιλής πάντα σου τδν παππού.»

15  τον Σταβροΰ, 1911

- X -
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Ο ΒΑΘΡΑΧΟΣ

Παίζουνε τά δυό παιδάκια, ή Μαρία-Ελένη κι 

ό πρώτος της άξάδερφος, ό Λουκιανός. ’Εκεί πού 

παίζουνε δμως, άξαφνα πάβει τδ παιχνίδι κι Αρχί

ζουνε οί φιλονικίες. Άνάφτουνε. Σηκωμένες οί γρο

θιές. Τά ματάκια τους φωτιά. Καί φωνές καί βρι

σίδι άκόμη! Νά, πόλεμος είναι. Κοντά κοντά ό ένας 

I στδν άλλονε καί πάνε νά χτυπηθούνε, όταν καί τά 

' δυό τους μαζί στέκουνται, κοιτάζοντας περίτρομα 

. χάμω κάτι πού σαλέβει, καί φέβγουνε άντάμα, φο- 

ί βισμένα, τσιρίζοντας*

— «Ό  βαθραχός! 'Ο βαθραχός!»

2 2  του Τρυγητή, 1911 

- X -
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ΕΚΕΙΝΗ

Έ μ ε’ινα μόνη όλομόναχη στήν άκρογιαλιά, πού 

άγιασμένη μού είναι άφότου ήρθες καί τήν τίμησες. 

Τδ βήμα σου δέν έσβησε στδν άμμο. Παντού τδ 

βήμα σου τδ βλέπω. Παντού άκούω τή φωνή σου, 

στδν άέρα πού παίζει μέ τά μαλλιά μου, στδ κύμα 

πού τά πόδια μου λούζει. Πές μου, θυμάσαι κάποτες 

| τή μικρή σου; Τή μικρή σου πού έσένα συλλογιέ

ται παντοτινά: Τά λόγια σου τής είναι ατέλειωτη 

κουβέντα, τής είναι τά γράμματά σου βιβλίο. Ά χ !

! τής είναι ή αγάπη σου ζωή. Γιατί έσένα λατρέβει, 

καί στήν άκρογιαλιά όπου τήν άφησες, μήν τή φαν

τάζεσαι μόνη, όσο έσύ τήν αγαπάς.

2 0  του Σταβροΰ, 1911

- X -
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ΕΚΕΙΝΟΣ

Κοιτάζω τήν ακρογιαλιά μου τήν έρημη καί 

συλλογιοΰμαι τή δική σου, τήν όλοζώντανη. Πότε 

θά σμίξουμε ξανά; "Οταν ήρθες, μού αγίασες έδώ 

τδν ούρανό, τή θάλασσα καί τή γίς. Τώρα πιά δέν 

μπορώ νά μείνω μόνος. Τού κάκου γυρέβω νά διώ 

τδ βήμα σου στδν άμμο, νακούσω τή φωνή σου στδν 

άέρα πού περνά ή στδ κύμα πού παίζει. Τή μικρή 

μου θέλω έγώ, τή μικρή μου ψυχή καί σάρκα, πού 

σάρκα καί ψυχή τή λατρέβω. θέλεις νά σέ συλλο- 

γιοΰμαι παντοτινά, δίχως νά χαίρουμαι τδ πρόσωπό 

σου ; Τήν κουβέντα σου διψώ, τδ βιβλίο τής καρ

διάς σου λαχταρώ νά ξεφυλλίσω. Ή  αγάπη σου 

είναι ή ζωή μου. Τή σιχάθηκα τήν άκρογιαλιά τήν 

έρημη δπου μ’ άφίνεις. θά  πεταχτώ στή δική σου, 

άφού σ’ άγαπώ.

21 του Σταβρου, 1911
ΨΥΧΑΡΗΣ
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Καμιά φορά μου φαίνεται πώς μοιάζιο μ’ έναν 

πού θάξερε πιο καλά απ' άλλους πώς νά ντυθή καί 

πώς νά στολιστή. Μπορούσα νά είμαι είδος Βηιηι- 

ηιοΐ. Μά πού πάει και παίρνει απ’ δλους τούς έμ

πορους και τούς λογής πραματευτάδες τά πιδ όμορφα 

δείγματα γιά ντύματα καί για στολίδια, κ ' ύστερα 

βαριέται νά κάμη φορέματα διαλέγοντας άπδ κείνα· 

κι άλλοι ντύνονται καί στολίζονται μέ τά υφάσματα 

καί μέ τά είδη πού έκεΐνος πρωτοπήρε τά δείγματά 

τους.”Ετσι τήν έζησα τή ζωή μου καί τήν τέχνη μου.

9 0

Τδ ζήτημα είναι πώς νά ξεδιπλωθούμε μέσα 

στδ φυσικό μας καί πώς νά δουλέψουμε καί νά γο- 

νιμοποιήσουμε και νά χρησιμοποιήσουμε τά δικά 

μας τά χαραχτηριστικά, τά όποια, κι αυτά μας τά 

έλαττώματα. Κι όχι νά ζηλεύουμε, καί νά παίρ

νουμε τδ κατόπι, γερμανούς, γάλλους, άμερικάνους, 

έλληνες καί ριομαίους, καί κάθε λογής φράγκους 

καί ξένους.

91

Ή ποίηση στήν έντέλεια δέ βρίσκεται παρά 

μέσα στδ στίχο πού είναι στήν έντέλεια καμωμένος,
■» 9 *0 \ 1 »■ Urn *

ειτε παρουσιάζεται κανονικα και ςαναγυρι^ει δ ιοιος 

μέσα στά μέτρα καί στίς ρίμες, είτε λεύτερος, ακα

νόνιστος, άνυπόταχτος, πολύτροπος. Μά πρέπει ό 

στίχος νά είναι στίχος. Μερικοί άπδ τούς νέους 

ποιητές μας προσέχουνε μόνο στήν ποίηση. Τδ στίχο 

τδν άφίνουν τρύπιο, ξεκάρφιοτο, νερουλό, πλαδαρό, 

λαθεμένο, όπως όπως. Σαν κορμί μέ νόστιμη όψη 

καί μέ μάτια έκφραστικά, άστενικό, ραχητικό, πού 

ποτέ τού δέν έκαμε γυμναστική. Λείπει 6 στίχος δ 

γυμνασμένος, δ σωστός. Τέτοια θά είταν ή έντύ- 

πωση τού μεγάλου κριτικού Sainte-Beuve όταν 

πρωτοβλέποντας στίχους τού Θεόφιλου Γωτιέ, έ 

κραξε * «νΑ ! αύτδς ό ποιητής, μάλιστα ! Αύτδς 

σκαλίζει άπάνω στδ γρανίτη· γύρο του οί άλλοι 

σκαλίζουνε στά σύγνεφα !» Τέτοια θά είταν ή έντύ- 

πωση τού Γκαΐτε άπδ τίς «Odes et Ballades», 

τά πρώτα τραγούδια τού Βιχτδρ Ούγκώ. «Οί γάλ

(*) Κοίταξε άριΟ. 341, 354, 368, 375, 387, 448
καί 44‘Λ

λοι ποιητές— έλεγε τού Έκκερμαν— τήν ξέρουνε τή 

δουλειά τους· έκεΐ πού οί τρελλογερμανοί μας νομί

ζουνε πώς θά χάσουνε τδ ταλέντο τους άν κοπιά

σουνε γιά ν’ άποχτήσουνε μαστοριά στήν τέχνη 

τους». Έ  ποίηση είναι τδ μεταφυσικό, σά νά πούμε, 

μέρος τής τέχνης- δ στίχος, τδ έπιστημονικό1 με

τριέται* τδ στοιχείο τδ mesurable, πού θάλεγε δ 

γάλλος βιολόγος, δ Dantée· τδ κριτήριο τής άλή- 

θειας καί τής ¿μορφιάς. "Ενα κ' ένα κάνουνε δυό.

9 2

Ή  πειθώ. ΙΙοιδς Οάρνηθή τή δύναμή της καί τδ 

δίκιο τη ς: ΙΙοιδς δέ θάνατριχιάση στδνοματής Βίας: 

Καί όμως. Ή'βία μάς δείχνεται σάν ιστορικός νό

μος. Τίποτε δέ γίνεται μέ τή θεληματική τή συγ

κατάβαση· όλα μέ τδ στανιό. Καί σέ τούτο χρω

στάμε τήν προκοπή. Τί θέλετε νά κάμω: Ή  φύση 

καί δ καταναγκασμός, λέει κάπου δ Τσίηε, οί δυδ 

κυρίαρχοι τού κόσμου* δ Κούμπλοβιτς λέει, άπλού- 

στερα: δ καταναγκασμός. Αύτδς είναι ή φύση τής 

ιστορίας!

9 3

’ΰρες ξοδεύω τριγυρίζοντας μέσα στδ νού μου 

θέματα καί σκέδια γιά έργα καί γιά βιβλία τής 

σκέψης καί τής τέχνης πολύτροπα καί πολυσέλιδα. 

Κ ’ έξοφλώ καί ξεθυμαίνω στδ τέλος μ’ ένα λιγό- 

στιχο τραγούδι. "Ετσι κάποιες γυναίκες ξοδεύοντας 

είκοσιπέντε δραχμές ντύνονται μέ τδν ίδιο άέρα τού 

στολιδιού πού θά στοίχιζε σέ άλλες διακόσιες δραχ

μές. Καί μένουν ευχαριστημένες- άν καί κατά βάθος 

μοιρολογάνε τή φτώχεια τους.

9 4

Τδ ποίημα τού νέου * τδ διάβασα. Λεν τού λεί

πει αίσθημα καί τόνος· μά τδ αδασκάλευτο τού στί

χου μ’ ένοχλεί. θά καταντήσουμε, μή φροντίζοντας 

τδ στίχο, νά χάσουμε τήν ποίηση. Γιατί καί ή 

ποίηση έντέλεια είναι' καί δέ μπορεί νά τήν αίσταν- 

Οής παρά σέ στίχο πού είναι στήν έντέλεια γραμμέ

νος. ’Αρχή πού βαραίνει περισσότερο κι άπ’ όλα τά, 

άκρες μέσες, ψευτοφιλοσοφικά δασκαλέματα πού 

πασαλείφουν κάποιους ποιητές, κι απ’ δλες τίς 

ουσίες πού τά στομάχια τους άνήμπορα νά τά χω

νέψουν, καί μόνο μέ παιδιάτικην άφέλεια προβάλ

λοντας κάθε λίγο καί λιγάκι τήν αισθητική τους 

τάχα, πού καταλληλότερο θά είτανε άν μπορούσε* 

νά βαφτιστή άναΐΰ& ψ ανή.
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ *· Π. 
2. ΔΕΛΤΑ: “ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ TOT ΒΟΪλ- 
ΓΑΡΟΚΤΟΝΟΤ,,.- ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕ
ΦΑΛΑΙΟ : “ΝΕΜΕΣΗ,,. * * * * * *

(ϊυνέχεια άπό τό περασμένο φύλλο)

Σάν δλους τούς ορθόδοξους έκείνης τής έποχής, 

είτε "Ελληνες ήσαν είτε Βούλγαροι, ό Ίβάτζης μέ 

δλη του τή σκληρότητα ήταν δμως πολύ θεοφοβού

μενο:.

Αποφάσισε τήν εορτή τού Δεκαπενταύγουστου 

νά τήν εορτάσει εκείνον τδ χρόνο τού 1018, στδ 

παλάτι του τής ΙΙρόνιστας μέ ιδιαίτερη πολυτέλεια, 

καί δλους του τούς συγγενείς, ώς καί τούς πιδ άπο- 

μακρυσμένους, τούς έκάλεσε καί τούς μάζεψε γύρω 

του για να δείξει τδ μεγαλείο καί τή δύναμη τής 
φάρας του.

Βασιλικά τούς υποδέχθηκε καί τούς φιλοξένησε 

στδ παλάτι του* καί τόσος κόσμος μαζεύτηκε, πού 

τδ έξοχικδ αύτδ κτήμα κατάντησε σά μικρή χώρα.

. Ξημέρωσε ό Δεκαπενταύγουστος.

Ένόσο) απάνω στήν ΙΙρόνιστα ό Ίβάτζης δέ- 

χουνταν τά συγχαρητήρια τών αξιωματικών καί τών 

προσκαλεσμένων του κ’ ετοίμαζε πολυτελέστατη τε

λετή, κάτω, στή ρίζα του Βροχωτού, ο: στρατιώτες 

πού φύλαγαν τα στενά είδαν έξαφνα μέ μεγάλη α

πορία τρεις Έ λληνες πού πλησίαζαν άφοβα, χωρίς 

καμιά προσπάθεια νά κρυφθούν. 'Ο ένας φορούσε 

λαμπρή στολή στρατηγού Βυζαντινού.

Οί φρουροί σαστισμένοι τούς σταμάτησαν καί 

τούς ρώτησαν τί θέλουν.

— «Πηγαίνετε στδν Ίβάτζη», διάταξε ό στρα

τηγός, «καί πείτε του πώς ό πατρίκιος Εύστάθιος 

Ααφνομήλης, στρατηγός τή ; 'Αχρίδας, ήλθε νά πα

νηγυρίσει μαζί του.»

Τρεχάτος ανέβηκε ένας στρατιώτης κ1 έφερε τού 

άφέντη του τήν απίστευτη είδηση.

Σάν τδ ακούσε ό Ίβάτζης έμεινε άφωνος άπδ 

τή σάστιση. Λέν τού χωρούσε στδ κεφάλι πώς μπο

ρούσε νά έλθει έτσι άσυλλόγιστα ό Έλληνας στρα- 

τηγός, χωρίς συνοδεία, νά παραδοθεϊ στά χέρια του· 

γιατί δσο καί άν είχαν διακοπεί οί έχθροπραξίες, 

άφότου άρχισε ή αλληλογραφία του μέ τδν Αύτο- , 

κράτορα, πώς ήταν δυνατδ νά φανταστεί δ Δαφνο

μήλης πώς θά τδν άφηνε ποτέ ό Ίβάτζης νά φύγει 

ζωντανδς άπδ τά χέρια του ;
Τόσο άνόητο νά φανταστεί τδ Δαφνομήλη δέν 

μπορούσε· άρα άλλη αιτία πρέπει νά έφερε τδν Έ λ -  ¡ 

ληνα στρατηγό στά νύχια του. Καί τί μπορούσε ή : 

αιτία αύτή νά είναι άλλο άπδ προδοσία ; I

Εύθύς έδωσε διαταγή δ Ίβάτζης νά φέρουν τδ 

Δαφνομήλη. Απάνω καί κάτω στδ δωμάτιό του 

περπατούσε ό βολιάς, γυρνώντας καί ςαναγυρνών- 

τας στδ νού του ρωτήματα καί απαντήσεις, καίδλο 

στδ ίδιο συμπέρασμα έφθανε, πώς γιά νά τολμήσει 

ό Δαφνομήλης μέ τόση άστοχασιά νά παραδοθεί 

στδν έχθρό, πού άμείλικτα είχε πολεμήσει τόσα χρό

νια, θά πεϊ πώς παρατούσε, πώς πρόδινε τδ Βασιλέα 

του... ποιός ξέρει ακόμα τί άλλες προτάσεις τού έ

φερνε ;

Ή  καρδιά του φούσκωνε άπδ υπερηφάνεια καί 

χαρά1 χίλιες μύριες χρυσές έλπίδε; έλαμψαν μπρο

στά του. Μέ τδ λαμπρό Δαφνομήλη σύμμαχο, τί δέ 

θά καταπιάνουνταν, τί δέ θά κατώρθωνε!

Έ  πόρτα άνοιξε καί ό στρατηγό; μπήκε1 ήταν 

μόνος.
’Αρματωμένος ήταν, βέβαια, τά λαμπρά του ό

πλα έλαμπαν άπδ τά πολύτιμα πετράδια στή ζώνη 

καί στδ πλευρό του, μά ήταν μόνος, μ ό ν ο ς  στά 

χέρια τού θανάσιμου έχθρού του.

Άπδ τή χαρά πού χύθηκε μέσα του δ Ίβάτζης, 

δέν μπόρεσε νά βαστάξει* έτρεξε στο Δαφνομήλη, 

τδν αγκάλιασε, τδν έφίλησε, τον καλωσόρισε μέ λό

για κολακευτικά, καί αμέσως τδν πήρε καί τού σύ

στησε τούς σημαντικώτερους άρχοντες τής συντρο

φιάς του, καί μαζί πήγαν στήν εκκλησία δπου πα

νηγυρικά άρχισε ή λειτουργία.

Μέ περιέργεια κύταζαν οί Βούλγαροι τή μόνη 

αύτή ελληνική στολή άνάμεσά τους καί γύρευαν νά 

μαντεύσουν τά σχέδια τού άρχηγού τους. Πώς ό 

Δαφνομήλης δέ θά έβγαινε ζωντανδς άπδ τήν Πρό- 

νιστα, τδ ήξεραν δλοι δσοι γνώριζαν τδν Ίβάτζη· 

μά γι’ αύτδ ίσα ίσα τούς φαίνουνταν ανεξήγητοι οί 

ευγενικοί τρόποι τού βολιά καί τά ζαχαρένια λόγια 

πού δέν έπαυε νά μουρμουρίζει τού Έλληνα στρα

τηγού.
’Αφού τελείωσε ή έκκλησία, δλοι οί προσκαλε- 

σμένοι σκορπίστηκαν καί άποτραβήχθηκαν ό καθέ

νας στήν προσδιωρισμένη του κατοικία.

Τότε ό Δαφνομήλης σίμωσε τδν οικοδεσπότη.

— «Ίβάτζη», είπε χαμηλόφωνα, «ήλθα γιά νά 

πανηγυρίσομε μαζί τήν Κοίμηση τής Θεοτόκου, μά 

ήλθα καί γιά νά σοΰ μιλήσω. Ή  αιτία πού μέ φέρ

νει είναι σπουδαία καί μυστική, καί δσα έχω νά σοΰ 

πώ, άλλος δέν πρέπει νά τ' άκούσει.»

Τότε πιά πείστηκε δ Ίβάτζης πώς οί υποψίες 

του άλήθευαν, πώς ό Δαφνομήλη;, προδότη; τού 

βασιλέα του, ήλθε νά συνεννοηθεϊ μαζί του, ίσως 

καί νά τού παραδώσει τήν ’Αχρίδα.

Διάταξε τούς σωματοφύλακες του ν’ άπομακρυν- 

θούν καί καταχαρούμενος, παίρνοντας άπδ τδ χέρ
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τδ Δαφνομήλη τδν κατέβασε στά περιβόλια καί τδν 

ώδήγησε σ’ ένα μικρδ δάσος δπου τά δέντρα ήταν

τόσο πυκνά πού ούτε νά τούς δεϊ μπορούσε κανένας ;
,  ,  , , . 1 ουτε ν ακούσει τις ομιλίες τους. ι

Πήγαιναν κουβεντιάζοντας, και μέ καρδιόχτυπο ϊ 

περίμενε δ Ίβάτζης ν’ αρχίσει δ Δαφνομήλης τήν ; 

Εεμολόγησή του, δταν του φάνηκε σάν νά κούνησε | 

κάτι μές στά κλαδιά. Μέ μιας του μπήκαν ύποψίες* I 

έρριςε γύρω μιάν άνήσυχη ματιά καί βλέποντας τήν | 

τέλεια μοναξιά καί τή σιωπή τού απόκεντρου ¿κεί

νου μέρους, τον έπιασε φόβος καί αυτόματα άρπαξε 

τοΰ σπαθιού του τή λαβή.

Δέν πρόφθασε δμως νά το σύρει.

Σάν αστραπή δρμά δ Δαφνομήλης άπάνω του, 

τδν ρίχνει χάμω, τδν πλακώνει κάτω άπδ τδ γόνατό 

του καί μέ τή φοβερή του δύναμη κρατώντας τον 

άκίνητο, βουλώνει τδ στόμα του καί του πνίγει τις 

φωνές.

Τήν ίδια στιγμή, άπδ μέσα άπδ τά δέντρα δυδ 

άντρες πετιοΰνται, τυλιγμένοι σέ σκοτεινές κάπες* δ 

ένας, μέ σηκωμένο τδ σπαθί, άκράτητος ρίχνεται 

στδν Ίδάτζη νά τδν σχίσει.

—  «"Οχι, Μιχαήλ, δχι!» φώναξε δ Δαφνομήλης 

γυρεύοντας ν’ άπομακρύνει τδ δπλο. «Μήν τδν σκο

τώσεις, θυμήσου τδ λόγο σου! Τά μάτια του μόνο!»
Μεθυσμένος δμως άπδ τδ μίσος, δ Μιχαήλ ουτε 

άκουε ούτε έβλεπε.

— «Νικήτα!» φώναξε δ Δαφνομήλης.

Μέ μιας δ κατάσκοπος τδν ξαρμάτωσε* μά τότε 

δ Μιχαήλ, έγινε έξω φρένων, καί ξεφεύγοντας άπδ 

τά χέρια τοΰ Νικήτα, έσυρε τδ μαχαίρι του, ξανα- 

ρίχθηκε τοΰ Ίβάτζη, πού άγωνίζουνταν νά ξετινάξει 

τδ Δαφνομήλη άπδ τδ στήθος του, καί σήκωσε τδ 

δπλο του.

Μιά φορά.... δυδ φορές κατέβηκε τδ μαχαίρι.... 

καί τδ άγριο πράμα έγινε. Ό  Ίβάτζης, μέ τά μάτια 

τρυπημένα, τδ στόμα στουμπωμένο γιά νά μήν ά- 

κούονται οί στριγλιές του, άναίσθητος σχεδδν καί' 

σκεπασμένος αίματα, βρέθηκε δεμένος χεροπόδαρος, 

τυλιγμένος στδ μανδύα του, άκίνητος στά χέρια τών 

έχθρών του.

— «Γρήγορα,» ψιθύρισε δ Δαφνομήλης* «Στδν 

πύργο.»

Τότε τδν αρπάζουν οί τρεις "Ελληνες, τρέχουν 

πίσω στδ παλάτι, καί μέ τόλμη άπίστευτη περνοΰν 

άπδ μέσα άπδ τήν αυλή, έμπρδς σέ δλους τούς σω

ματοφύλακες πού σαστισμένοι, άποβλακωμένοι τούς 
άφήνουν νά περάσουν, μπαίνουν στδ σπίτι, άνεβαί- 

νουν τή σκάλα τρεχάτα πάντα, φθάνουν μέ τδν τυ

φλωμένο τους αιχμάλωτο στδ άπάνω πάτωμα, κ’έκεί

ξεσπαθώνουν, άποφασισμένοι νά μήν παραδοθοΰν 

ζωντανοί.
’Ανάμεσα στούς προσκαλεσμένους, άπδ σπίτι 

σέ σπίτι, σάν άστραπή μεταδίνεται ή φρικτή είδηση.

— «Τύφλωσαν τδν Ίβά τζη!»

Σέ μιά στιγμή, τδ χαριτωμένο κτήμα τών Τσά

ρων γέμισε φωνές καί άταξία, πήρε δψη έπαναστα- 

τημένης χώρας.
Ά πδ παντοΰ βγαίνουν Βούλγαροι, τρέχουν, φθά

νουν ώπλισμένοι, ποιδς μέ σπαθί, ποιδς μέ λόγχη ή 

τόξο, άλλοι μέ πέτρες, μέ ξύλα, μέ άναμμένους 

δαυλούς, καί περικυκλώνουν τούς Έλληνες ξεφωνί

ζοντας :
— «Σκοτώσετε τους! Κάψετε, κομματιάσετε 

τους ! θάνατο στούς προδότες ! Σπαράξετε τούς κα

κούργους.»
Μερικοί τρεχάτα έφεραν πίσα καί ξύλα καί ά

χυρα γιά νά τούς κάψουν στήν κάμαρα μέσα δπου 

είχαν κλειστεί.

Άπδ πάνω άπδ τδ παράθυρο δ Δαφνομήλης 

κύταζε άτάραχα τδ έξαγριωμένο πλήθος. Τδ ξέσπα

σμα αύτδ τοΰ θυμοΰ καί τής άγανάκτησης, τδ π ε

ρίμενε, μά δχι τόσο γρήγορα* είχε λογαριάσει πώς 

θά πρόφθασε .κάπου νά δχυρωθεΐ, ίσως καί νά συν - 

θηκολογήσει. Έμπρδς δμως στδ πάθος τών λυσσα

σμένων Βουλγάρων, ούτε στιγμή δέν έχασε τήν ψυ

χραιμία του.

— «Έδώ θά πεθάνομε, παιδιά», είπε στούς συν

τρόφους του, «μά έλεος δέ θά ζητήσομε».

Καί σκύβοντας στδ παράθυρο, άψηφώντας τις 

πέτρες καί τις σα'ίτες πού σφύριζαν γύρω του, έκανε 

νόημα πώς θέλει νά μιλήσει.

— «’Ακούσετε δώ! Σάς μιλώ φρόνιμα λόγια!» 

φώναξε. «Τδν άρχοντά σας δέν τδν τύφλωσα άπδ 

μίσος προσωπικό. Αύτδς είναι Βούλγαρος, τδ ξέρετε, 

κ’ έγώ "Ελληνας, μά Έλληνας δχι τής Μακεδονίας 

ή τής Θράκης, παρά τής άπομακρυσμένης ’Ανατο

λής* τί λοιπδν θέλετε νά έχομε, δ Ίβάτζης κ’ έγώ, 

νά μοιράσομε μεταξύ μα ς;»

Καί βλέποντας πώς μερικοί Βούλγαρο*, σώπαι- 

ναν λίγο λίγο ν’ άκούσουν, έξακολούθησε*

— «Ποιδς άπδ σάς είναι άρκετά μωρδς νά φαν

ταστεί πώς ήλθα άπδ άμυαλιά ή άπδ έχθρα δική 

μου νά ριχθώ σέ τέτοιον κίνδυνο; Γιά έκδίκηση δέν 

ήλθα! Μ’ έστειλε δ Βασιλέας μου!» βροντοφώνησε.

Στά λόγια αύτά οί Βούλγαροι σά νά μούδιασαν 
κάπως* φοβισμένα μουρμουρίσματα πέρασαν άπο 

στόμα σέ στόμα, οί βρισιές λιγόστεψαν, άλλοι έρρι- 

ξαν άνήσυχες ματιές στδ παράθυρο, μερικοί δαυλοί 

έσβησαν.

— «Μ’ έστειλε δ Βασιλέας μου!» έπανάλαβε
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πιο δυνατά ό-Δαφνομήλης, «και δ,τι έκανα, τδ έ 

κανα γιά τδν Άρχοντά μου. "Αν θέλετε νά μά; , 

σκοτώσετε, σά; είναι εύκολο, έδώ είμαστε! Νά μήν { 

ελπίζετε δμω; πώς θά παραδοθοΰμε στο έλεος σας! 

Τή ζωή μας θά τήν πάρετε, μά άφοΰ τήν ακριβο

πληρώσετε πρώτα!»

Μερικές θυμωμένες φωνές ακούστηκαν πάλι, 

μερικά χέρια σηκοιθηκαν απειλητικά* πολλοί δμως 

Βούλγαροι δείλιασαν, μερικοί έφυγαν, άλλοι άπο- 

τραβήχθηκαν παράμερα, καί τρομαγμένοι στάθη- ί 

καν ν’ άκούσουν τά λόγια πού σάν κεραυνούς έρρι- | 

χνε άπδ πάνω άπδ τδ παράθυρό του ό άτρόμητος 

στρατηγός του Αύτοκράτορα.

— «’Αν πεθάνομε, βπως τδ περιμένομε,» φώ- , 

ναςε «θά πεθάνομε χαρούμενοι πώς κάναμε τδ κα- ! 

θήκον μα ς! θά  πεθάνομε εύχαριστημένοι γιατί ξέ- ; 

ρομε πώς ό ’Αφέντης μας καί Βασιλέας μας φρικτά > 
θά μάς έκδικήσει! Γιά κάθε κεφάλι δικό μας, χ ι- | 

λιάδες δικά σας θά πέσουν, καί ποτάμι τδ αίμα σας | 

θά ξεπλύνει τδ δικό μας...»

ΙΊανικος έπιασε τούς Βουλγάρους στά λόγια 

αυτά* τή σκληρότητα τής έκδίκησης του Αύτοκρά

τορα, τή γνώριζαν! ’Ακόμα δέν είχαν ξεχάσει τις 

δέκα χιλιάδες τυφλωμένους πού στά 1014 έστειλε 

πίσω τοΰ Σαμουήλ. Φρικιασμένοι, τρέμοντας, ένας 

ένας άρχιζαν κ’ έφευγαν, τρύπωναν στά σπίτια, 
κρύβουνταν.

Οί γεροντότεροι, πού θεωρούνταν καί πιο φρό

νιμοι, αυτοί πού είχαν δει τις περισσότερες κατα

στροφές καί πού στήν καρδιά τους δέ φύλαγαν πιά 

ούτε τόλμη ούτε έλπίδα, πήγαν τότε άπδ τδν ένα 

στδν άλλο, καί μέ λόγια πειστικά άπόδειξαν στούς 

νεώτερους πόσο περιττή ήταν ή άντίσταση, άφοΰ 

πιά είχε τυφλωθεί καί ό Ίβάτζης.

Σάν έπεισαν καί ήσύχασαν άκόμα καί τούς πιδ 

τολμηρούς, φώναξαν τδ Δαφνομήλη καί τοΰ είπαν 

πώς υποτάσσονται στον Αύτοκράτορα καί παραιτούν

ται άπδ κάθε άντίσταση, φθάνει δ Αύγουστος νά 

τούς δώσει άμνηστεία γενική.

Καί τότε έγινε κάτι πρωτάκουστο στήν ιστορία, 

κάτι άπίστευτο.

Οί τρεις τολμηροί Έ λληνες κατέβηκαν άπδ τδ 

δωμάτιο δπου είχαν κλειστεί, κουβαλώντας πάντα 

τδν τυφλωμένο Ίβάτζη, πέρασαν άπδ μέσα άπδ 

τούς προσκαλεσμένους καί τούς δαμασμένους σωμα

τοφύλακες τοΰ βολιά, βγήκαν άπδ τδ παλάτι καί 

άπδ τά περιβόλια χωρίς νά τολμήσει ένας άπδ τδ 

πλήθος αύτδ τών Βουλγάρων νά έκδικήσει τδν ά

τυχο άρχηγο τους, ούτε κάν ν’ άγγίξει τούς Έ λ λ η 

νες. Έ τσ ι κατέβηκε δ Δαφνομήλης μέ τούς δυδ του 

συντρόφους καί τδν αιχμάλωτό του, πέρασε τήν

κλεισούρα καί τράβηξε γιά τή Διάβολη ανενόχλητος.

’Απίστευτο τοΰ φάνηκε τοΰ Αύτοκράτορα, δταν 
τήν αύριανή, είδε το Δαφνομήλη νά παρουσιάζεται 

μπροστά του μέ τον αίματωμένο τυφλό, τδν άκίν- 

δυνο πιά Ίβάτζη, καί ακούσε τδ τολμηρδ άνδραγά- 

θημα πού τδν ξεφόρτωνε έπί τέλους'άπδ τδν αδάμα

στο έχθρό του.
Γιά νά δείξει τοΰ Δαφνομήλη τήν ευγνωμοσύνη 

του τδν έδιώρισε στρατηγδ του θέματος τοΰ Δυρρά- 

χιου, πού ήταν άπδ τις σημαντικώτερες θέσεις καί 

τις τιμητικώτερες, καί τοΰ χάρισε δλα τά πλούτη 

τοΰ Ίβάτζη.

ΙΙέρασαν μερικές μέρες καί δ Βασίλειος έτοιμά- 

ζουνταν πιά νά φύγει άπδ τή Διάβολη, δταν ένα 

βράδυ κάποιος κτύπησε τήν έςώπορτα τοΰ παλατιού.

Ήταν δ Χικουλιτσάς.
Οί σύντροφοί του όλοι καί οί φίλοι του τον εί

χαν έγκαταλείψει ένας ένας ή είχαν πεθάνετ γιά 

μέρες καί νύχτες μόνος, καταδιωγμένος, πεινασμέ- 

νος, άπελπισμένος, είχε γυρίσει σάν κυνηγημένο 

άγρίμι άπδ κορφοβούνι σέ κορφοβούνι, ώς πού ή 

ψυχή τοΰ ανυπότακτο·» βολιά άπόκαμε, ή θέλησή 

του έσπασε, καί μόνος ήλθε καί παραδόθηκε, ζ η 

τώντας έλεος άπδ τδ Βασιλέα τδν όποιο τόσες φορές 

είχε γελάσει. (*)

'Ο Αύτοκράτορα; δέ θέλησε πιά ούτε νά τδν 

συγχωρήσει ούτε κάν νά τδν ίδεΐ. Καί κείνον καί 

τδν Ίβάτζη, τού; έστειλε άλυσοδεμένους στις φυλα

κές τής Θεσσαλονίκης.

*

Μόνος στδ δωμάτιό του, ένα βράδυ άργά, δ Μι

χαήλ ήταν σκυμμένος στδ τραπέζι του* τδ φώς τού 

λυχναριού πού κρέμουνταν άπδ τή χαμηλή στέγη 

χύνουνταν θαμπδ καί άδύνατο στοΰ νέου τδ γερα- 

σμένο πρόσωπο. Ό  Μιχαήλ τελείωνε ένα γράμμα 

γιά νά τδ δώσει τοΰ άγγελιοφόρου πού πρωί πρωί 

έφευγε γιά τή Θεσσαλονίκη.

«... Ό  Αύγουστος φεύγε: αύριο,» έγραφε, «δι- 

» ευθύνεται νότια* πηγαίνει στήν ’Ακρόπολη τών 

» ’Αθηνών, δπου θέλει στδ ναδ μέσα τής Θεοτόκου 

» νά προσκυνήσει τήν ΙΙολιοΰχο καί νά Τήν εύχα- 

» ριστήσει γιά τήν 'Αγία Της προστασία.

«Έ γώ  δμως δέ θά τδν συνοδεύσω* χθές έδωσα 

» τήν παραίτησή μου.
«Ό  πόλεμος τελείωσε, μπορώ ν’ άποσυρθώ* καί 

» μπορώ νά έλθω πιά κοντά σου άφοΰ ή έκδίκηση

(*) "Οπως καί γώ  ιό Δραξάν, ύ Βασίλειος είχε ξανιι- 
συγχωρήσει τον Νιχουλιτσά καί τόν είχε βγάλει άπό τή 

φυλακή- μά μόλις βρέθηκε ελεύθερος, πάλι είχε ξεκόψει 
καί γύρισε μέ τό Σαμουήλ, όπως είδαμε παραπάνω.
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» εγινε. Τυφλός κ’ έλεεινός, πτώμα άταφο, πάγει δ 

* Ίβάτζης αλυσοδεμένος, στις φυλακές τής θεσσα- 

» λονίκης, ν’ άποζήσει στδ παντοτεινδ σκοτάδι τις 

» μαΰρες του μέρες.

«'Ώστε τίποτα πια δε μέ κρατεί έόώ. Και όμως 

» καμιά χαρά δέν έχω πού έρχομαι κοντά σου. Ή  

» καρδιά μου μαράθηκε, ’Αλεξία, καί ή έκδίκηση 

» δέ μέ πλησίασε σέ σένα.

« 'Οσο ήταν δ αγέρωχος Ίβάτζης δυνατδς και 

» μεγάλος, το μίσος φυσομανούσε μέσα μου, και 

» άλλο δέ συλλογίζουμουν παρά τδ κακούργημά 

» του. Και δταν βρέθηκα μπροστά του, ρίχθηκα μέ 

» λύσσα νά τδν σκοτώσω, νά του πάρω τήν καρδιά. 

» "Αχ, γιατί δέ μ’ άφησαν νά το κάνω; θά ήταν 

» δίκαιο! Και θά ήταν στρατιωτική έκδίκηση’ !

«Μά σάν τδν είδα χάμω, μέ τά μάτια τρυπη- 

» μένα, έρείπιο ζωντανό, δταν συλλογίστηκα τήν 

» πράξη μου... τότε τδν συλλογίστηκα έ κ ε ίν ο ν , 

» τδν τίμιο, τον άσπιλο στρατιώτη, πού πεσμένο άν- 

» θρωπο ποτέ του δέν χτύπησε...

«Και είπα, ’Αλεξία, πώς άν άπδ κεί άπάνω 

» βλέπει τήν πράξη μου, άν ξέρει μέ τί τρόπο τδν 

» έκδίκησα, τδ εύγ’ενικδ έκείνο παληκάρι, μέ πόνο 

» θά κρύβει τά μάτια, θά γέρνει τδ κεφάλι γιά νά 
» μή δει...»

Τδ καλάμι έπεσε άπδ τά δάχτυλά του, κ’ έκρυψε 

τδ πρόσωπό του στά διπλωμένα του χέρια.

Μά δάκρυα δέν ήλθαν νά δροσίσουν τά θερμια- 

σμένα του ματόκλαδα.

Είχαν στερέψει, καμένα στή λάβρα τού καη

μού του.
Π. Σ . ΔΕΛΤΑ

 —

Β ΙΒ ΛΙΟ Θ Η Κ Η  ΦΕΞΗ

Χ φ 4 }κ ες

Έφαρμοζόμενον εις τά σύγχρονα ήθη καί μάλισια τά 

Ελληνικά είναι τό εργον τοΰ Άριστοφάνους «Σφήκες». 

Περιγράφει κωμικώς καί σατυρίζειτήν αγάπην τών δικών, 
ή όποια είχε κυριεύσει τούς αρχαίους, μάλιστα 6έ τήν μα
νίαν τοΰ νά γίνωντοι δικασταί καί νά εξασκοϋν οΰτω κά
ποιον αξίωμα καί ν’ αποκτούν κάποιαν επισημότητα.

Τούς κληρωτούς διχαστάς, οί όποιοι καί αποτελούν τόν 

χορόν τής κωμψδίας, παρουσιάζει ώς σφήκας, γύρω δέ άπό 

ένα γέροντα συνάδελφόν τους, δ όποιος κάδε τι μηχανεύε

ται διά νά εκφύγη τοΰ υιού του καί νά τρ^ξη εις τό δικα- 

στήριον, πλέκεται δ μύθος μέ άλλεπάλληλα επεισόδια καί 
μέ δράσιν μεστήν ζωής καί άληδείας. Ή  μετάφρασις μέ 
φιλολογικήν έμβρίθειαν γενομένη εις ώραίονς καί άρμονι- 

κούς στίχους υπό τοΰ κ. Μάρκου Αύγέρη αποδίδει τήν χά- 

ριν καί τήν ευστροφίαν του πρωτοτύπου.

'Ιβτορέα Ίδέχς

Ή  έξέλιξις τών άνθρωπίνων ιδεών, ΰεολογικώς, με- 

ταφυσικώς καί έπισιημονικώς καί τά εξαγόμενα τών Ιδεών 

τούτων εις θρησκευτικός πίστεις, εις ήθικά δόγματα καί 

εις τάς κοινωνικός έφαρμογάς διατυπώνονται εις τά δύο 

βιβλία τοΰ έργου- τέν Γαβατάμαν καί τόν Άστάρην— πε- 
ριληπτικώς καί κατά τρόπους μεταφορικούς, χωρίς νά πα- 

ραβλαφθή εκ τούτου ή ακρίβεια.
Ώ ς συνάθροισμα καί όλοκλήρωσι; τών ιστορούμενων 

Ιδεών προκύπτει τέλος κεντρική φιλοσοφική ιδέα, εξηγού
σα, ουναρμόζουσα καί ενώνουσα δλας τάς άνέκαθεν κοινω- 
ν.κσς πίστεις καί φιλοσοφικός δοξασία:. Τό πρωτόιυπον 

τοΰτο έργον τοΰ κ. Ίωάννου Ζερβού έξεδόθη εις τήν «Φι

λοσοφικήν καί Κοινωνιολογικήν Βιβλιοθήκην Γ . Φέξη».

ΣΤΟΤ "ΝΟΤ/ΙΛ,, 5 S S H S H  
n u n n  το γρα φ είο

—  —  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  4 ..............—

πονλιοννται τάχάλον&α βιβλία πρός Μ ΙΑ δραχμή τό 
era, έξόν άπδ δσα είναι σημειωμένα με άλλες τιμές.

Γ. X. ΑΒΑΖΟΓ, «Ή  Ματιά».—ΧΑΡ. ΑΧΤΡΕΑΔ1Ι. «Ό 
«Μέγ· Άλέξαντρος».— ΒΑΡΛΕΧΤΗ, «Δόξα καί Ζωή»,— Ρ 
ΑΙΑ II. ΒΟΓΤΙΕΡΙΔΗ, «Δάφνες καί Χλόηj» τοΰ Λ όγγο, 
μετάφρ.), — «Τίμωνας 6 Μισάνθρωπος» τοΰ Λουκιανού (με- 
τάφρ. λ. 50),— «Ό  ΙΙροσκυνητής».— ΡΗΓΑ ΓΚΟΛΨ1Ι.*Τά 
Τραγούδια τοΰ ’Απρίλη» (Δρ. 2).— Π. Σ. ΑΕΛΤΑ «Στοχα

σμοί περί τής ανατροφής τών παιδιών μας» (λ. Γ)1>). — Ε Ι
ΡΗΝΗΣ ΔΕΝΤΡΙΝΟΓ, «Άπό τόν Κόσμο τοΰ Σαλονιού». -  

ΑΙΤΓΡΗ ΕΦΤΑΑΙΩΤΗ, «Φυλλάδε; τοΰ Γεροδήμου».-·- 
ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΖΕΡΒΟΙ*. «Νησιωτικά Τραγοΰόια». -  Κ. 
ΘΕΟΤΟΚΗ, «Τά Γεωργικά τοΰ Βεργίλιου» (λ. διί)·- «Σα- 

κοϋνταλ,α» τοΰ Καλ.λιόάσα (δρ. 1). —  ΙΔΛ, «Σαμοθράκη» 
Δρ. 2). -  ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ. Τραγούδια γιά μιά φω

νή μέ πιάνο, και Μπαλάντες γιά πιάνο, τό κομμάτι Δρ. 1. 

- θ .  ΚΑΤΡΑ1ΙΑΝΗ. «Τά Τραγούδια τοΰ Στρατιώτη» (/.. 

(10). — ΑΝΤΩΝΗ Κ. ΛΕΚΟΙΙΟΓΛΟΓ.«Τό Βιολί».— ΛΛΚΞ. 

1ΙΑΛΛ1Γ, « ‘ Ο έμπορος τής Βενετιάς» (Β* έκδοση). ΛΑΚ

Ε ΑΝΤΡΑΣ ΠΛΙΙΑΜΟΣΚΟΓ. «ΆΗρώπινος Μηχανισμός». — 
Ν. ΠΟΡΙΩΤΗ, «Σαλώμη» τοΰ Ο. Wilde (μετάφρ.). ΣΤ Μ*. 
PAMA, «Τά ΙΙαλιά καί τά Καινούργια». — ΖΙ1Σ1ΜΟΓ ΣΙ

Δ Ε Ρ ΙΚ Ό  Αίας» τοΰ Σοφοκλή (μετάφρ.). —  1ΙΛΙΑ Σ’ΓΑΓ- 
ΡΟΓ, «ΙΙλ,ουτάρχου : Ηερι ΙΙαίδων Αγωγής» (μετάφρ.). — 
ΓΙΑΧΝΙ! Κ. ΣΤΕΦΑΝΙ), «Μπουμπούκια». —  Δ. II. ΤΛΓ- 

ΚΟΙΙΟΓΑΟΓ (δράματα): «Ζωντανοί καί ΙΙεθαμμενοι». -  « ‘ Ο 

"Ασωτος»,— «Οί Αλυσίδες» (δρ. 2;. — ΜΕΝΟΓ Φ1ΑΙ1ΝΤΑ 
«Άπό τούς θρύλους τών Αιώνων», —  «Γραμματική τή ; 

Ρωμαίϊκης Γλώσσας» (Α’ έκδοση).—  Ζ. ΦΓΤΙΑΗ. (δράμα

τα ): «Τό "Εκθετο»,— «Δίχως Ακρογιάλι», —  «Χτισμένο 

στόν Ά μμο».—  ΦΩΤΗ Δ. ΦΩΤΙΑΔ1Ι, «Τό Γλ.ωσσικό Ζήτη

μα».— «Στή «Φοιτητική Συντροφιά» (λ. 50). — ΠΑΝΤΕΛΗ 

ΧΟΡΧ, «Μελάχρα».

Γιά τδ εξωτερικό, λ. 2 5  παραπόνου δ κάϋ'ε τόμος.

ΤΟΜΟΙ περασμένοι τοΰ «ΧΟΓΜΑ» ιεςόν άπό τόν πρώ

το πού δέν υπάρχει κανένα του αντίτυπο) πουλιούντα δρ. 

22 ό ένας γιά τήνΈλλ.άδα καί φρ.χρ. 12.δ0 γιά τό έξωτε- 

τερικό.
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o  Ν ο τ μ τ ι ς !
Κ Λ Θ Ε  Θ Ε Ρ Ι Α Κ Η  i

Ίδιοχτήτης: A  JI T A I '\\01 I O Y A O S  
• - ♦  ·

ΓΡΑΦ ΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ 
♦  ■· ♦

Συντρομή χρονιάτικη: Γιά τήν Ελλάδα καί τήν

Κρήτη όρ. 10. Γιά τό εξωτερικό φρ. χθ· 12 ,50 .— Γιά 

τίς επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ. 

τήν τριμηνία). -Κανένας δέ γράφεται συντρομητής α δέν 

προπλερώσει τή συντρομή τον.

- X -

2 0  λβςρτά τό φύλλο. —  Τά περασμένα φύλλα που

λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

- X -

Βρίσκεται στήν ’Αθήνα σ' δλα τά κιόσκια, καί στις επαρ

χίες σ'δλα τά Ιΐραχτορεΐα τών ’Εφημερίδων.

Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ Ι Α

ΟΙ ΦΙΛΟΠΟΛΕΜΟΙ. -  ΣΟΒΑΡΗ ΚΡΙΤΙ
ΚΗ !...- Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΤ ΣΚΟΤΩΝΕΙ. 
-ΚΥΒΕΛΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΑ. * * * * *

ΤΩΡΑ δρεχτήκαμε και πόλεμο. Και τόν όρέχτηκε ή 
’^ντιπολίτεψη, δηλ. 6 κ. Πώπ, δ κ. ΣκρΙπ, ό κ. Χρό
νος κι ό κ. Γιάνναρος. Σώνει και καλά πρέπει νά πο
λεμήσουμε με τήν Τουρκιά. "Ετοιμοι είμαστε. ΤΙ καρ ■ 
τεροϋμε ; Κι άφοΰ δέν πολεμούμε, όλοφάνερο πιά πώς 
προδίνει δ Βασιλιάς, προδίνει δ Βενιξέλος, προδΐνουμε 
δλοι μας.

*Η  αλή&εια είναι πώς δλοι αυτοί οί κύριοι, έξυπνοι 
αρκετά δλοι reve, δέν τά πιστίόοννε δοα λένε, μά τά 
λένε, γιατί πρέπει νάν τά ποϋνε, γιατί πρέπει μέ κά&ε 
μέσο νά πολεμη&εΐ ή Κυβέρνηση. ΤΙ σημαίνει δν έτσι 
πολεμιέται καί ή πατρίδα τους; Τίποτε παραπάνου δέν 
εκαμε καί ή φαυλοκρατία, κι δμως οί κύριοι αύτοί 
τήν καταριούνται κάΰ·ε μέρα.

*
ΔΥΟ σοβαροί κριτικοί, ό κ. Κύρος τής «Έ στα ;»  κι ό 

κ. Γιάνναρος τής « ’Εσπερινής», κατακρίνανε καί βρίσατε 
γιά μαλλιαρή, ασεβέστατη κι ανόητη τήν αριστοτεχνική 
μειάφραση τής «Ήλέκτρας» του Χόφμανσταλ. 'Επικουρι
κός ήρθε κι ό κ. Μποεμ στό «Σκρίπ». K uloi τςιείς κατα
δικάσανε σέ θάνατο τή μετάφρασή της.

Δικαίωμά τους αύτό. Δικαίωμα του στον καΟένανε 

νάνοηταίνει. Δικαίωμα δμως καί στήν κ. Μ. Κοτοπούλη

I
ι

καί στούς θεατές νά μή συφωνούνε μέ τέτοιους αύστη- 

ρούς δικαστές καί νάχοιιν κι αύτοί τή γνώμη τους.
Ό  κ. Γιάναρνς φοβερίζει πώς «άν έπαναληφθή αύτό 

δλον τό κοινόν θά ξυλοκοπήση καί ηθοποιούς καί θεατά.». 

Έ μ εΐς ελπίζουμε κάτι άλλο. ΙΊώς σιγά σ γά τό κοινόν, 
δσο παίζουνται τέτοια έργα. θά φτάση σέ τέτια μόρφωση 

πού νά ξυλοκοπεΐ άγριώτατα τούς τέτιου; κριτικούς.

<

ΚΙΤΑΝ ενωμοτάρχης τής χωροφυλακής καί είταν άρ
ρωστος. ΙΤα .θυσιάζεται στόν άρχη',ό του καί τού λ έε ι:

— Κ ριε ’Αρχηγέ, είμαι ιευ^αστενικός καί νά μέ 
στείλετε στήν ανώτατη υγειονομική επιτροπή νά μέ ξεχώσει.

*0  κ. Αρχηγός ούτε προσέχει στά λόγια Χι-υ. Τήν 
άλλη μέρα ό ¿νωματάρχης «μετέβη ι ερί τήν μεσημβρίαν 

εις τάς κεντρικάς ενωμοτία:, είοήλθεν έντός τού θαλάμου 
σκεπτ κό., καί άφοΰ έπερίμενε νά εξέλθμ ό 0α'αμοφύ/.αξ 

έξεκρέμασε ιό δπλον ταυ, έστήριξε τήν κάνην αύτοϋ κά

τωθεν τής καρδιακής χώρας κ>· ί πιέσας κατόπιν τήν σκαν

δάλην διά ιού μεγάλου δακτύ'Όυ τούποίώς επυρ ιβόλησε».
Τίποτα ά'λο δέ γράφοιν οί φημε„ιίύες· κανένα σκόλιο. 

Τό ίδιο καί μεΐς. Σέ τέτια μεγ.ί?α εγκλήματα σωπαίνει 

κανείς, σά βλέπει τόση άοτοργία καί τόση θηριωδία.

*
ΚΑΙ οί δυό πρωταγιονήσιρες τή : "Κλλ.. σκηνής, καί ή 

Κυβέλη καί ή Μαρίκα, μάς ικανοποιήσατε αρκετά μέ τίς 
τιμητικές τους παράστασες. Ή  πρώτη μέ τήν «’Ανάστα'η» 

του Τιά.σιόη, ή δειίτερη μέ την «Ήλεκτρα» τού Χ<’φ- 
μανσταλ.

Ή  Κυβέλη ώς Μαπλόβα είταν δ,τι περιμέταμετά είναι. 
'Η καλή, ή διαλεχτή, ή χαϊδεμένη τής σκηνής ιιαί -- τό 

στολίδι της καί τό καμάρι της. *Ή Μαρίκα δμτς ώς Ή 
λεκτρα είχε στιγμές, μεγάλες στιγμές, πού άγγιζε τό τέλειο 

τής Τέχνης, πού σκορπούσε γύρω της δλη τήν ανατριχίλα 
τής μεγάλης τραγωδού. Ή  τιμητική τής Μαρίκα ς μπορεί 

νά χαιρετιστεί ώς σταθμός γιά τό νεοελληνικό θέατρο.

—  —

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
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κ. Γ . Τ. Τά σ-είλαμε. — * *  *  Χαρτούμ. Δεν είναι 
πα>ΐ|καριά νά κόβεις ένα κατεβατό του «Νουμά». νάν τό 
λερώνεις μ\ χυδαίες πρόσω ιικές βρισιές, νάν τό κλείνεις 
σ’ ένα φάκελλο καί νι’ν τό στέλνεις στό γραφείο μας, 
σημειώνοντας ταρταρινικώτατα «επειδή Οά μέ γνωρίσης 
συνιόμως, θεωρώ περιττέ ν νά ύπογράψω ΐνα μή μολύνω 

1 τήν υπογραφήν μου επί τοιούτου περιοδικού», καί δέν 

είναι τίμιο φέρσιμο νά μή βοζεις γραμματόσημο καί νά 
μάς ύποχρεώνεις έτσι νά πλερώτουμε ίμεϊς τά διπλά 

γιά νά διαβάσουμε τίς βριτιές σου.

  _ _ _____

ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ παιδαγωγός, μέ τις 
1 καλύτερες ανατάσεις, ειδικός γιά μικρά παιδιά,
1 ζητά Ιδιαίτερα μαδήματα σέ οικογένειες πού 
| δ'έλουνε νά μορφώσουν τά παιδιά τους φυσικά 
ί κι άν&ρωπινά. Πληροφορίες ατό γραφείο μας.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ 0 1  Μ Ν Ι
Aigburth Drive 

Liverpool 22 .8.1911

ΙΙρός τύν Άρχιμαντρίτΐ)

χ .  Χ ω φ ρ ό ν ο ο

Πατριαρχ. επόπτη τών Σχολών

’Α ξιότ ιμ ε μ. Σ ω φ ρόν ιε,

Στο γράμμα σου πού φάνηκε στον «Ταχυδρόμο» 

τών 30 του περασμένου μηνδ: παρατηρώ γράφει; 

πώ; έγώ έβγαλα άπδ τδ σπίτι μου κάθε τής έθνι- ! 

κή ; γλώσσα; μορφή.

Ί ’ποθέτω, ώ ; λειτουργός τού Χριστού σέβεσαι 

καί λατρέβεις τήν αλήθεια* κΓ δταν άμαρτησεις, 

συνηθίζεις— δπως είναι χρέος σου χριστιανικό -  νά 

ςομολογιέσαι δημόσια τδ κρίμα σου. Έπειδή λοιπόν 

δ,τι έγραψες είναι ψεφτιά, πρέπει μέσα στδν ίδιο 

«Ταχυδρόμο» καί στήν ίδια στήλη καί μέ τά ίδια ' 

ψηφιά (δπως άπαιτεϊ ό γενικός τού πολιτισμού νό- : 

μος) νάν τδ άναιρέσεις καί νά ζητήσεις συχώρεση 1 

δίχως υπεκφυγές καί μέ τεριαστή σέ λειτουργό τού , 

Χριστού ταπεινοσύνη, τυπώνοντας μαζί καί τούτο 

μου τδ γράμμα.

"Αν δέ τό κάνεις, θά σέ καταγγείλω έπίσημα ί 

στά ΙΓατριαρχεία ώς συκοφάντη καί ώς άνάξιο Ιπό- . 

πτη Σχολών, δπου πρώτα πρώτα πρέπει νά διδάσκε
ται ή ’Ηθική.

"Απ’ δ,τι γράφεις γιά τδν κ. Έλευθερόπουλο, ! 

παρατηρώ μέ χαρά μου πώς πολύ σέ άνησυχεϊ τής , 

’Ηθικής τδ κεφάλαιο. Χά δ καιρός τώρα νάν τδ δει-
ι* 9 νςεις μ εργα.

Πρόθυμος 

Ά λ έξ . Π άλλης

- X -

Κ ύ ρ ιε  Ά λ έ ξ  Πάλλη,

Τδν ισχυρισμόν μου έστήριξα έπί τού γεγονδ- ! 

τος, οπερ μ’ ¿βεβαίωσαν στενώτατα συγγενικά μου 1 

πρόσωπα σχετισθέντα μεθ’ υμών, περί τής δυσκο- 1 

λίας ήν αισθάνεται ή θυγάτηρ υμών δμιλούσα έλ- ' 

ληνικά. Έσομαι λίαν ευτυχής μανθάνων δτι ή έλ- ! 

ληνική γλώσσα είναι ή οικιακή υμών γλώσσα καί ή 1 

μητρική τών τέκνων σας καί μετά χαράς θά προβώ ! 

εις σχετικόν δημοσίευμα, άποδίδων τδ ούχί λίαν εύ- 

γενές ύφος τής έπιστολής σας εις δίκαιον έρεθισμόν.

Εύχομαι δ’ έπί τούτιο δπως δ Κύριος άποκα-

λύψη ύμίν τδ Ευαγγέλιο*/ τής αλήθειας καί ένωση 

υμάς τή έθνική δλότητι, ήτις παρ’ άνθρώπων τής 

ύμετέρας αξίας βεβαίως δικαιούται νά περιμένη πρά

ξεις σπουδαιοτέρας ή ένεργείας προ: έπικράτησιν 

άκαθάρτων καί χυδαίων ιδιωμάτων.

Έρρωσθε έν Κυρίω

Ί* Ά ρ χ ιμ . Σ ω φ ρ όν ιος

Έ ν  Κων)πόλει τή 2(>)8 Σεπτεμβρίου 1911

- X -

Aigburth Drive 

Liverpool 2.1 ο .1 911

’Α ξιότιμ ε μ . Σ ω φ ρόν ιε,

Λυπούμαι πού, επειδή έλειπα στήν 'Ελλάδα, τδ 

γράμμα σου τών 8 τού περασμένου μόλις τδ είδα πρδ 

λίγες μέρες.
Άπδ τδ νά σέ βεβαιώσουν περί τής δυσκολίας, 

δπως λες, πού αισθάνεται μιά μου κόρη όμιλώντας 

έλληνικά ώς έκεΐνο πού έγραψες, δηλαδή πώς έ

βγαλα άπδ τδ σπίτι μου κάθε είδος ελληνικό, ή δια

φορά είναι άπειρη. Ώ ς σπουδασμένος στή Γερμανία 

υποθέτω τδ εννοείς άφτό, κΓ απορώ πώς έσύ, ^λει

τουργός τού Χριστού κΓ υπογράφοντας τ’ δνομά σου 

συνοδεμένο μέ τδ σημάδι τού αταβρού, δέν έκαμε: 

άμέσως δ,τι άπαιτεϊ ή τιμή καί τδ δίκιο.
Ε λπίζω  πώς τέλος τώρα συναισθάνεσαι τήν α

μαρτία σου καί θά συμμορφωθείς με τδ γράμμα 

μου τών 2 2 .8 .1 9 1 1.

'Απορώ πώς μέ ριοτάς άν ή ελληνική είναι ή 

μητρική γλώσσα τών παιδιών μου κτλ. Λέν έχεις 

δικαίωμα νά μέ ρωτήσεις μήτε άφτδ μήτε τίποτα 

άλλο.."Οποιος ρωτάει τί κάνει δ κόσμος στδ σπίτι 

το*» λέγεται χωριάτης.

Ώ ς πρδς τά χυδαία κι άκάθαρτα ιδιώματα πού 

άναφέρνεις, είδε; βέβαια πού γράφτηκε στις έφημε- 

ρίδες πώς έγώ τύπωσα <■ Μυστικό Τσιμπούσι» καί 

«στήν άρχή είταν ή κουβέντα» καί «σοφία σούζα» 

καί πολλά άλλα παρόμοια.Όλόκληρη φιλολογία μορ

φώθηκε μέ τέτιες ανοησίες. Άφτά είναι τά χυδαία 

κΓ άκάθαρτα και τά βλάσφημα κΓ άνίερα, καί δέν 

είδα μήτε έλόγου σου μήτε άλλο λειτουργό του Χρι

στού νά σηκώσει μιά φωνή καί νά σταματήσει τδ 

σκάνταλο. Λέ φαίνεται νά τάραξαν κανενός σας τήν 

ησυχία* μέ τή σιωπή σας μάλιστα αφήσατε τά τέτια 

νά πιστέβουνται καί πολλαπλασιάζουνται καί γίνατε 

συνένοχοι τής βλασφημίας.
Τέλος παρατηρώ λές πώς έγραψα μ’ ερεθισμό. 

Τίποτα δέν έγραψα περισσότερο παρ’ δ,τι απαιτούσε 

τδ άμάρτημά σου. ΚΓ άν δμως έγραφα μ’ έρεθισμό, 

θά είταν δικαιολογημένος δ έρεθισμός μου, δπως δά



χαι παραδέχεσαι* έχεϊνο όμως ποί» είναι Ασυγχώ
ρητε είναι όταν λειτουργός του Χρίστου πού Ιχει 

του Κυρίου τ’ όνομα στο στόμα του κάθεται έπίτηδες 

στδ γραφείο του κι* ήσυχα συλλογίζεται πώς νά συ
κοφαντήσει τδ γείτονά του.

Πρόθυμος 
Άλέξ. ΠάλΙης

ΘΕΑΤΡΙΚΑ

Τ ξ Λ ξ Υ Τ Α Ι ^  5 Ρ Γ *
Αεροπλάνο. - ’Ερασιτέχνης.— De effusis. — P ira .

"  Οτα βραδιάζγ), -  ‘Η  Γυναίκα. - ’Ιόλη.
Η  λίμνη που φουσκώνει.

Τά καλοκαιριάτικα θέατρα τής Αθήνας, πού 

αντιπροσωπεύουνε αυτά μονάχα τήν τρεχούμενη θεα

τρική κίνηση δλης τής Ελλάδας, ανεβάζουνε τα τε

λευταία χρόνια μέ περίσσιαν ευκολία κάθε πρωτό

τυπο έργο πού θά τούς παρουσιαστή άπό αθρωπο 

πού τδνομά του στέκεται κάπως γνωστό στήν κοινω

νική ή στή δημοσιογραφική μας ζωή. Βαθήτερο ξέ- 

τασμα τοΰ έργου δέ γίνεται οχι. μονάχα άπό τήν ουσια

στική του μεριά, μά κι απ’ τήν απλή δφη τής σκη

νικής του ισορροπίας. Καί τούτο, οχι βέβαια γιατί 

λείπει τέτοια αντίληψη άπό μέρος τών ηθοποιών, 

αφοί* τίς περσότερες φορές στούς Οεατρίνικους κύ

κλους τά λογής λογής έργα καταδικάζουνται πριν 

παρασταθοΰνε, μά γιατί ή κοινωνική μας ζιοή σέ 

κάθε της εκδήλωση, ακόμα καί στο θέατρο, κρύβει 

μέσα της τό σπόρο μιας γενικής ανειλικρίνειας, μιας 

αφροντισιάς γιά τό σωστό, μιας τάσης γιά κάποιο 

άλληλοκορόϊδεμα μέ σκοπό μονάχα ένα* νά γίνεται ή 

δουλειά γιά τούς δώθε καί γιά τούς κεΐθε. Γιά τούς 

θίασους δηλαδή, πού μέ τέτοιες παράστασες περνούνε 

τις βραδιές τους μέ διάφορες «πρώτες» μαζεύοντας 

λίγα παραδάκια από τούς συγγενείς καί φίλους τώ 

συγραφιάδονν, κι απ’ τήν άλλη μεριά γι’ αυτούς τούς 

ίδιους ουγραφιάδες πού άκοπα δρέπουνε δάφνες, 

χεροκροτήματα, σκηνοβγαλσίματα καί χρονικά εν

θουσιαστικά τού κάθε: φίλου φημεριδογράφου. “Έτσι 

τό λοιπόν ή θεατρική κίνηση στή χώρα μας κατάν

τησε μέσο ψευτοκοινιονικής επίδειξης, δίχως νά έχη 

καμιάν επικοινωνία μέ τήν πραματική Τέχνη πού 

φανερώνεται πάντα σά φλογερός έρωτας σέ κοινωνίες 

μέ νοΐ* που ζυγιάζει, μέ ψυχή ποί* νοιώθει.

Τό αποτέλεσμα τής τέτοιας ευκολίας γιά τό άνέ- 

βασμα πρωτότυπων έργων, είναι τό αμελέτητο καί 

τό αψυχολόγητο τών ήθοπαών, καί ή αδιαφορία 

τών περσότερων πού αδυνατούν δλα νά τά παρακο-

λουθήσουν, κι άκόμα ή τέλειοί έλλειψη μιας κάποιας 

; κίνησης πού είναι αναγκαία γιά έργα τοΰ νοΰ πού 

| πασκίζουνε» ας πούμε, νά φέρουνε στή μέση ζητή- 

I ματα, θέματα, απορίες, προβλήματα πού κάθε μέρα 

θλίβουνε τή ζωή τού άθρώπου. Γιατί ένα έργο δσο 

κι άν είναι πλάσμα μιας ανάβαθης φιλοδοξίας, θά 

κλείνη μέσα του τό εγώ τοΰ συγραφέα, πού ανάγκη 

υπάρχει νά φαίνεται καθαρά στή σκηνική ερμηνεία 

του, γιά νά πιάσου με οί θεατές τήν ουσία τήν άλη- 

| θινή του καί νά νοιώσου με διάφανα τό φόντο του,

! πού άλοίμονο τίς πιύ πολλές φορές είναι τόσο πεζό, 

τόσο ¿ποκρουστικό, τόσο κοινό καί χιλιοπατημενο 

πού άπελπίζει φριχτά γιά τή νόηση τών άθριοπων 

τών γραμμάτων τοΰ καιρού μας καί τήν είδηση πού 

έχουνε: καθολικά γιά τήν Τέχνη. Καθώς γίνεται 

, τώρα, ή άμελετησιά, ή γληγοροσύνη, ή έπιπολαιό- 

, ημα καί ή αφροντισιά ισοπεδώνει δλα τά έργα καί 

: οί τύποι, οί χαραχτήρες, οί διάλογοι, οί έρωτες, οί 

δραματικές σύγκρουσες είναι σά βγαλμένες. άπό τό 

ίδιο καλούπι, καλού π ι πού αντικατασταίνει τήν δποια 

πρωτοτυπία τοΰ συγραφέα, κρυμένη, διαστρεμένη, 

παραξηγημένη, απαρατήρητη τις πιό πολλές φορές 

άπό τόν ηθοποιό, τόν ίδιο κι απαυάλλα/το, τόν άμε—

; τάβλητο σέ δλους τούς τύπους τών εραστών, τών γέ

ρων, τών αδικημένων, τών κωμικών καί τών τραγικών.

’Ίσως ή βαθήτερη αιτία τής τέτοιας αφροντισιάς 

τών ηθοποιών, μπορεί νά βρίσκεται καί στό πώς τά 

έργα τά λεγάμενα πρωτότυπα — αντίθετα πρός τά 

μεταφρασμένα ξένα -δ έν  τούς αγγίζουν τό καλλιτε

χνικό τους διαφέρο, δέν άνασυμποΰν μέσα τους τήν 

ιερή σπίθα τής αγάπης σέ μιά καινούρια ομορφιά 

τής. τέχνης, δέ φέρνουνε: τό μέθυσμα τοΰ αληθινού 

ενθουσιασμού. " λα μέ τή σφραγίδα τής μετριότη

τας μαστορεμένα, έχουνε μιά πρωτοτυπία περίεργη 

σ’ αυτή τή μετριότητά τους, δείχνοντας τό καθένα 

μιάν έλλειψη καθολικής, άρτιας γνώσης τού κόσμοι* 

γύρα μας, τής κοινωνίας, στή θέση πού βρίσκεται,

, στήν κατάσταση πού είναι, στις ανάγκες που έχει, 

στους πόθους, στις ιδέες πού βλέπει, στά ψυχόρμητα 

ί πού τής οδηγούν τό περπάτημα. Κοινωνία καινούρ

για, χωρίς νά έχη στέριες άντίληψες, βάσες φανερές, 

ιδεολογίες κρυσταλλωμένες εξόν από τίς λεγάμενες 

πατριωτικοεθνικές, γεννήματα τής έπιπόλαιης δασκα- 

| λοκρατίας, άναθράφηκε τούς τελευταίους καιρού; καί 

I τό σχημάτισμά τι,ς κανόνισε μέ τά παραδείγματα 

; τής εύρωπαίϊκης κουρασμένης κι αηδιασμένης άπό 

| τή ζωή τήν άληθινή πολυάριθμης αστική; κυινω- 

! νίας, κ' έκαμε δικά της τίς συνήθειες, τίς τάσες, 

ί τούς τρόπους, χά ιδανικά, τους σκοπούς, τη μορφή 

1 τής ζωής τής τάξης εκείνης, καί φυσικά τό είδος τής 

ι πνεματικής της κίνησης.
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Έ τσ ι ή ελληνική τέχνη, βγαλμένη από την ψεύ

τικη κι άνεξέλιχτη ελληνική κοινωνία, μας παρου

σίασε τον τελευταίο καιρό θεατρικά έργα πού στο 
είναι τους τρέμει ή άνειλικρίνεια τής έμπνεψης συνο

δεμένη μέ τή λαχτάρα τής πρόσκαιρης επιτυχίας.

- Ν -

«Γό άεροηλάνον». — «Οί Έρασιτέχναι*. —
«ΰε είϊίιείε». Τρία μονόπραχτα εργα τού κ. Β . 

Κολοκοτρώνη. Δημοσιογραφική αντίληψή τής σα

τυρικής τέχνης. Δρόμοι χιλιοπατημένοι. Έλλειψη 

σκηνικής γνώσης, διάλογος πού σέρνεται σέ γλώσσα 

μιξοκαθαρεύουσα των μορφωμένων «εύ φρονούν- 

των» κουτοαστών.

«Ρίτα» δράμα σέ τρεΤς πράξες του Κ. Δαδό- 
πονλου. ΙΙροσπάθεια για μίμηση τής σύχρονης γαλ

λικής θεατρικής τέχνης. Κοινωνική ιστορία δίχως 

κοινωνικό διαφέρο. Αί στη ματολογ ία κουραστική και 

τάση για μυθιστορηματικό τράβηγμα. Τα ελαττώ

ματα τής ξένης βιομηχανικής θεατρολογίας επαυξη

μένα και βελτιωμένα κατά τρόπο χοντροκοπιάς αλό
γιστης.

« "Οταν βραδνάζη» δράμα σέ μιά πράξη του 

κ. Γ. Δ. Κορόμηλά. "Εργο άπό τά λεγάμενα «λε

πτά». Δίχως ουσία, δίχως βάθος, δίχως ψυχολογία, 

καί δίχως δικιολογία γιά την αφορμή του. Γιά τούς 1 

ανίδεους μέ ζενίθ ψυχολογικής «λεπτότητας». Κοινο-
|

τοπία σέ θέμα καί σέ διάλογο. Καθαρεύουσα φρι

χτής αποκρουστικότητας γιά οποίον έμεινε αμόλευ

τος άπό τούς γλωσσικούς σωβινισμούς μιας ξεφρε- 

νιασμένης άπό αγραμματοσύνη φημεριδογραφίας.

« 'Η  Γυναίκα» κωμωδία σέ στίχους μονάπραχτη : 

του κ. ’Ιωάννη Πολέμη. "Ενας γνωστός ανατολίτι

κος μύθος άκατέργαστος άνεβασμένος στή σκηνή, ά- 

νάμεσα σέ απέραντη στιχοχυσία κι άβάσταχτη τυμ

πανοκρουσία μιας ρίμας αιώνιας, βαρετής, ανούσιας, ! 

γλυτσερής, νέκταρ κι αμβροσία γιά τά βάρβαρα αυ

τιά των ανίδεων επαινετών, θαμαστών καί λιβανιστών.

« Ιόλη» δράμα σέ τέσσερες πράξες του κ. *Αρι
στομένη Προβελέγγιον. Μιαν απλή ιστορία μέ 

ϋ'έοη ψυχολογική. «Εποχή σύγχρονη», κατάτό πρό

γραμμα. "Ομως κατά τήν άλήθεια εποχή πολύ περα

σμένη καί γιά τύ πλέξιμο του μύθου, καί γιά τά πρό

σωπα καί γιά τις ιδέες τους, τούς τρόπους τους, τις 

πράξες τους, εποχή πού πάει νά φτάση τύν ποιητή 

τόν ΐδιο.

«'Η  λίμνη ηού φουσκώνει». Σύχρονη άθη-

ί ναϊκή ιστορία σέ μέρη τρία, χον κ. Ζ . Μ άκρη . Ό

μύθος του έργου πλέκεται γύρω σέ μιάν άπεργία

, άποφασισμένη άπό τούς εργάτες μιας μεγάλης εται

ρίας πού προμηθεύει τό νερό στή χώρα τής ’Αθή

νας. Οί εργάτες ζητούνε καλήτερους δρους γιά τήν 
[ ·

εργασία τους, μά ό διευθυντής τής εταιρίας μ’ ένα 

σύμβουλο, πού άντιμάχυυνται τύν πρόεδρο του συμ

βουλίου τής εταιρίας, γιατί αυτός πασκίζει νά πραγ- 

, ματοποιήση ένα δάνειο στήν εταιρία, κάνουνε πλά

τες στήν άπεργία μέ τήν πονηρή σκέψη νά κατορ

θώσουνε νά πετάξουνε τύν πρόεδρο, γιά νά μείνη 

σ’ αύτούς λεύτερος ύ δρόμος καί πάρουν τήν προ- 

j μήθεια άπό τό δάνειο. Μά ή άπεργία ξεσπά φοβερή 

καί τ’ άποτελέσματά της φέρνουνε καταστροφές. Οί 

δεξαμενές του νερού γκρεμίζουνται, πλημμυρίζει ό 

' τόπος καί πολλοί άθρώποι πνίγουνται. Και τήν ώρα 

πού οί περσύτεροι εργάτες φοβισμένοι, πατούνε τό 

λόγο τους καί ξαναγυρίζουνε στήν εργασία, οί λίγοι 

πιστοί πού μείνανε κλείνουνται στις φυλακές, καί ό 

διευθυντής μέ τύ φίλο του σύμβουλο χαίρουνται τή 

νίκη γιατί ό πρόεδρος τού συμβουλίου άναγκάζεται 

νά φυγή άπό τή θέση του.

Τά δραματικά στοιχεία λείπουν άπό τό έργο. Μά 

τύ ξετύλιγμα τής ιστορίας δίνει στιγμές αληθινής 

συγκίνησης, σ’ όποιους νοκίίθουν .ουσιαστικά τά κοι

νωνικά ζητήματα, που συνταράζουν σήμερα τόν πο

λιτισμένο κόσμο. Τό δέσιμο τής υπόθεσης μέ τό 

σκηνικό παρουσίασμα φανερώνει αν όχι γνώση τής 

τέχνης, μά κάποια προσοχή αξιόλογη που δέ θά εϊ- 

τανε δίκιο νά μην τονιστή. "Ομως μέσα σέ όλα 

αυτά μιά κάποια ρητορική διάθεση, ένας ψευτολυρι- 

σμός, μιά προσπάθεια συβολισμοΰ καί μιά έλλειψη 

βαθήτερης γνώσης γιά τό εργατικό, ζήτημα, χαρα- 

χτηρίζουνε πέρα πέρα τό σκηνυγράφημα του κ. Μά

κρη, πού πρέπει νά χαιρετιστή μόνο σαν ένας δρό

μος απολύτρωσης άπό τά λογής λογής αστικά έργα 

τής ρουτίνας, τής βαριοσύνης, τής άπαγοήτεψης, τής 

ψυχικής μούχλας, τής άνευρης κίνησης πού πλημμυ

ρίσανε καί φέτος τά θέατρα τής ’Αθήνας. ΤΙ «Λί

μνη πού φουσκώνει» δέ μάς δείχνει μονάχα τή διά

θεση τού κάτου λαού που αρχίζει κι αναταράζεται, 

μά φανερώνει πώς ό σπόρος που έπεσε στή φιλολο

γία μας καί στο θέατρο άπό λιγοστούς άξιους συ- 

γραφιάδες δέ βρήκε άγονο χώμα. - έ  κοινωνία πού 

βασιλεύουνε τά ψεύτικα καί σάπια ιδανικά τής νοι- 

κοκυρωσύνης καί πού ή ψυχή της μοιάζει σά μιά 

λίμνη στεκάμενη, σημαδεύεται αγνάντια της μιάν άλλη 

κοινωνία, λίμνη κι. αυτή πλατιά κι ακύμαντη, μά 

πού τό νερό της άρχίζει γιά τήν ώρα ολοένα καί 

φουσκώνει.

Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ TOT ΝΟΥΜΑ
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Ή  θάλεια άρχισε νάρχεται πιό πρόθυμα στό 
θέατρο και δέν τής έφτανε νάχει μόνο μπιλιέτα 
τζάμπα, μά ήθελε και καλές θέσες, στά μπροστινά 
καθίσματα. Καταλάβαινα πώς χαιρότανε κιόλας σά 
δέν κάθιζε μαζί μας ό αδερφός της καί στά διαλέγ
ματα σηκωνότανε τώρα έκείνη πρώτη καί περπα
τούσαμε ένα γύρο στήν πλατεία. "Οσο περισσότερο 
τή γνώριζα, δέν τήν έβρισκα καθόλου βαρετή, καθώς 
τήν έβρισκε ό αδερφός της. ΚαΟάλλο μάλιστα. Ται
ριάζανε οί γνώμες μας σέ δλα καί στή γλώσσα α
κόμα. Το μαλλιαρό τό ιδίωμα, πού άκούγαμε στή 
σκηνή πού έπαιζε ό Βελαδράπας, μας πείραζε καί 
τού; δυό στά νεύρα. ’ Εννοείται πώς έγώ φυλαγό
μουνα νά πώ τή γνώμη μου μπροστά στο φίλο μου, 
μά ή αδερφή του τόν πείραζε κ’ ευχαριστιόμουνα 
μέσα μου. Έπειτα μου άρεσε στή Θάλεια τό μετρη
μένο καί τό πραχτικό μυαλό της. Μού φαινότανε σά 
νάκουγα τή μάννα μου, άμα μού μιλούσε σοβαρά 
γιά πράματα τού κόσμου. Φυσικά, σά βγαλμένη άπό 
τό 'Αρσάκειο, είταν αναπτυγμένη πιότερο άπό τή 
μάννα μου, μά στό βάθος έμενε πιστή, αγνή έλλη 
νοπούλα.'Τή φρονιμάδα της φαινότανε νά τήν ξε
χνούσε μοναχά σάν έβλεπε κανένα νέο καλοντυμένο 
καί καλοκαμωμένο. Ά ν  τηνέ κοίταζε, τής άρεσε νά 
τόν κοιτά κι αύτή. Σιγά σιγά δμως πήρανε ν’ άριέ- 
βουν οί ματιές στούς άλλους. Στό μεταξύ τής είχα 
δηγηθεΐ καί γώ τήν ίστορία μου, τά οικογενειακά 
μου, τά σκέδια μου γιά τό μέλλον καί τά ρέστα. 
"Ηξερα πώς δέν τής άρεσε καί πώς ούτε τό σκεφτό
τανε νά φύγει άπό τήν Αθήνα καί τής είπα πώς 
λογάριαζα νά μείνω νά κάμω εκεί τό δικηγόρο. Κ* 
έτσι σά νά συνεννοηθήκαμε καλύτερα. Καί μιά μέρα 
πού ή δούλα έλειπε κ’ ήρθε μονάχη της καί μού 
άνοιξε τήν πόρτα, καθώς δόσαμε τά χέρια μας, α
νεβήκαμε τή σκάλα χωρίς κανένα; άπό τούς δυό 
μας νάποφασίσει νά τάφίσει πρώτος. Μιά άλλη μέρα 
πάλι στήν κάμαρα τού Βελαδράπα, κάπια στιγμή 
πού έλειψε τούτος, τή βρήκε ή μάννα της άκκουμ- 
πημένη στόν ώμο μου. Φαίνεται δμο>ς νά μήν τό 
πήρε γιά κακό καί δέν έπαψε κι αύτή κι δ γερο 
ΙΙετροδίκης νά μέ βλέπουνε μέ καλό μάτι καί νά 
μέ κρατούνε συχνά νά τρώγω σπίτι τους.

2

Ιίεράσαν έτσι δυοτρείς μήνες. Ε ίχε έρθει τό χ ι
νόπωρο κι δ πατέρας μου μου είχε στείλει χρήματα 
κ1 έκαμα καινούρια φορεσιά. Ί ϊ  θάλεια είταν ευχα
ριστημένη.

Μιά Κυριακή άπόγιομα είχαμε βγει περίπατο 
μέ τά δυό τάδέρφια. Έ κ εΐ πού κόβαμε βόλτες στό 
Σύνταγμα, ή θάλεια παρατήρησε έναν πού πήγαι
νε κάμποσα βήματα μπροστά μας καί μά; τόν έδειξε

(*) Κοίταξε άριθ. 442, 443, 444, 445, 446, ^47, 448,
καί 449.

γιά τήν παράξενη τή ντυμασιά του. Φορούσε βελου
δένιο καφετί κοστούμι· τό σακάκι είτανε μέ δίπλες 
καί μέ ζώνη στή μέση, τό παντελόνι κοντό ώς τό 
γόνα καί στό κεφάλι του είχε ένα μικρό πρασινωπό 
καβούκι μ* ένα φτερό όρθό άποπίσω.

«θά κατέβηκε άπό τό ποδήλατο», είπα.
«Ίταλιάνος θάναι», είπε ή θάλεια.
«Γερμανός, βάζω στοίχημα», είπε ό αδερφός της.
«"Ο,τι κι άν είναι, σέ περνάει, Βελαδράπα· δές 

έχει καί μακριά μαλλιά.»
Γελάσαμε.
«Πάμε νά τονέ δούμε κι άπο μπροστά τί φάτσα 

έχει», ξαναεΐπε ή θάλεια.
Γοργέψαμε τό βήμα καί τονέ φτάσαμε στήν ά

κρη τή ; πλατείας. Μά καθώς γύρισε καί βρέθηκε 
άγνάντια μας, τά χάσαμε κ’ οί τρείς. Ό  άγνωστος 
έβγαλε τό καπέλο του καί στάθηκε μπροστά μας.

«Βρέ, βρε!» φώναξε σέ μιά στιγμή δ Βελαδρά- 
πας καί τόν άγκάλιασε.

Ή  πρώτη σκέψη μου είτανε νά φύγω, άμα τέ
λος υποψιάστηκα καί γώ πώς ό άγνωστος μέ τά γε- 
νάκια, πού φιλιότανε μέ τό Βελαδράπα δέν είταν 
άλλος παρά ό ξάδερφός μου ό Χίκος. Μά κείνος, σά 
νά μήν είχε τρέξει τίποτες αναμεταξύ μας, μού ά
πλωσε τό χέρι κ’ έπειτα στάθηκε ξεσκούφωτος καί 
τεντωμένη μπροστά στή θάλεια.

«Ό  κ. Κ λήμης Μαινάλκας— Νίκος Γκάβρας — 
ή άδερφή μου», σύστησε ό Βελαδράπα;.

'() Χίκος έσκυψε τό κορμί βαθιά κ’ έβαλε τό κα
πέλο του. Ή  θάλεια κοκκίνησε λίγο βλέποντας κά- 
πιους γύρο νά κοιτάζουνε λίγο περίεργα.

«Πότε ήρθες; άπό πού;» ρώτησε ό Βελαδρά- 
πας ένώ κινήσαμε νά περπατούμε προς τά δξω.

«Χτες τό βράδι, άπό τό Μόναχο», είπε ό Χίκος, 
τονίζοντας τήν τελευταία λέξη.

«Ηά μάς φέρνεις εντύπωσες, υλικό, έργα. Τί έ
χεις έτοιμα :» ξαναεΐπε ό Βελαδράπα;.

«Είναι κι ό κ. Κλήμης ποιητής;» ρώτησε ή θά 
λεια κοιτάζοντας τό Χίκο περίεργα πάντα καί λιγά
κι φοβισμένα.

«Μέ συμπαθάτε, δέν άκουσα», είπε κείνος κ*
, ήρθε καί μπήκε ανάμεσα άπό μένα καί τή θάλεια.
! «Ρώτησα — γράφετε καί σείς;» ξαναεΐπε αύτή.

«"Εγραφα άλλοτε», είπε δ Χίκος.
Ό  Βελαδράπας τόν κοίταξε ξαφνισμένος. Κάτι 

; έκαμε νά πεϊ, μά τόν έκοψε ή άδερφή τόυ ρωτών- 
| τας πάλι τό Χίκο:

«Σπουδάζατε στό Μόναχο;»

«Γλεντούσα», άποκρίθηκε κείνος.

«Είναι ωραία πόλις τό Μόναχο. Μιά φίλη μου 
; είτανε πέρυσι έκεΐ.»
ί «Έρχουνται καί χαζέβουν πολλοί έλληνες», εί-
1 πε δ Χίκος.

«Είναι κι δ τάφος τού Όθωνσς μού έλεγε ή φί
λη μου.»

«Μού φαίνεται* άκουσα, νομίζω, κάτι τέτιο.»

« Έ , που τραβάτε;» φώναξε ό Βελαδράπας, σάν 
είδε πώς δέ στρίψαμε κατά τό Ζάππειο, πού μάς 
τραβούσε αύτός.
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«Νά κάμουμε τό γύρο, νά δούμε λίγη φύση», 
είπε ή θάλεια.

«Σήμερα μούγινες ρωμαντική, πού είναι δ τόπος 
γεμάτο; μπλέμπα. Σύρτε σείς, έγώ δέν Ιρχουμαι. 
θά πάω στό Ζάππειο», ξαναεΐπε δ βελαδράπας.

Ή  θάλεια στάθηκε καί μέ κοίταξε: «’ Ας δια
λέξει τότε δ κ. Κλήμης, σά μουσαφίρης πού είναι», 
είπε1 «Τί προτιμάτε τό γύρο ή τό Ζάππειο;» ρώτη
σε τό Νίκο.

«Μού είν’ άδιάφορο· έρχουμαι όπου πάτε», είπε 
κείνος καί τήν κοίταξε.

Μά δ Βελαδράπας τήν τράβηξε άπό τό χέρι κ’ 
έτσι άκολουθήσαμε καί μεΐς.

«Τί άπαίσιο; κόσμος», μουρμούρισε ό Χίκος σάν 
προχωρήσαμε στον κήπο.

Ή  θάλεια τόν κοίταξε : «Είναι καλύτερο; στό 
Μόναχο ;» ρώτησε σάν πειραγμένη.

Ό  Νίκος χαμογέλασε.
«Λέν τό π'.στέβω νάναι κομψότερος έκεΐ δ κό

σμος», ξαναεΐπε ή θάλεια.
«Ά πό δώ — »
«Ά πό τάς Αθήνας; Μά αί Άθήναι φημίζονται, 

κ. Κλήμη. Αί ΆθηναΤαι θαυμάζονται παντού γιά 
τό ντύσιμό τους. Τό λένε κ' οί ίδιοι οί ξένοι πού έρ
χονται. Έ  φίλη μου μού έλεγε πώς δέν είδε ούτε μιά 
γερμανίδα πού νά ξέρει νά ντυθεί.»

«Αντιλήψεις διαφορετικές, δεσποινίς θυμάρη», 
είπε δ Χίκος χαμογελώντας.

Ή  θάλεια κόκκίνησε: «Μέ συμπαθάτε, δέ λέ
γομαι Θυμάρη, κ. Κλήμη.»

«Ούτε καί γώ Κλήμης», είπε ό Νίκος.
«Κλήμης Μαινάλκας», διόρθωσε ό Βελαδράπας.
«Χίκος Γκάβρας», είπε ό Χίκος.
«"Αντε νά χαθείς* έσύ μάς άνακατέβεις, Βελα

δράπα, μέ τά διπλά σου δνόματα», γύρισε ή θάλεια 
στόν αδερφό της.

«Ό πως ακούω τριπλά», πρόστεσε ό Χίκος.
Γελάσαμε δλοι. Τό παρατσούκλι τού φίλου ¡ίου 

έγώ τό πρόδωσα μιά μέρα τής αδερφής του άπό πα
ραδρομή. Τής άρεσε κ ’ έτσι τόν έλεγε πάντα άπό 
τότε.

«"Εδωσες έξετάσες;» μέ ρώτησε ό Χίκος.
«Αιδάχτορας, δμότιμός σου», μέ πρόλαβε κι ά- 

πάντησε δ Βελαδράπας.

Λέν τονέ διόρθωσα, καθώς δέν τονέ διόρθωσα καί 
τότε πού μέ σύστησε στό σπίτι του μ’ αύτόνε τόν τί
τλο. Δέ μ’ είχε προδώσει πώς εΐμουνα προλύτης ού
τε στήν άδερφή του. "Οσο κι ά ζοΟσε στά ύπερπέρα 
γιά τόν έαυτό του, δταν είτανε γιά τούς άλλους δέν 
ξεχνούσε ποτέ τή σημασία τής πραματικότητας.

Άφου κάμαμε ένα δυό σουλάτσα στήν πλατεία, 
ό Βελαδράπας είπε πώς κουράστηκε καί καθήσαμε. 
Ό  Χίκος έβγαλε κι άναψε μιά μικρή πίπα.

«Πές μας λοιπόν πώς πέρασες στό Μόναχο;» 
τονέ ρώτησε ό Βελαδράπας.

«θαυμάσια», άποκρίθηκε.
«Είχατεκαιρό έκεΐ;»  ρώτησε ή θάλεια.
«Αρκετό», είπε ό Νίκος.
«Καί γλεντούσατε δλον τόν καιρό;»
«Τί θέλατε νά κάνω;»

«Όλο μπίρα πίνουνε στό Μόναχο, μού έλεγε ή 
φίλη μου. Πίνατε καί σείς πολλή ;»

«Προτιμούσα τδ κρασί», είπε δ Νίκος.
θυμήθηκα τά κρασιά τού Ζαμπακίδη καί λίγο νά 

τονέ ρωτήσω πώς πήγε τό έμπόριο μ’ αύτά. Μά ή 
θάλεια δέν άφησε :

«Μέ τί τό πίνατε;» ξαναεΐπε. «Ή  γερμανική 
κουζίνα είναι έλεεινή. Έ  φίλη μου δέν μπόρεσε νά 
φάει ούτε μιά φορά τής προκοπής δυό μήνες πού έ
μεινε στή Γερμανία. Οί Γερμανοί είναι, λέει, χον
τράνθρωποι, δέν έχουνε πολιτισμό.»

Ό  Νίκος γέλασε. Έ  θάλεια μού έρριςε μιά μα
τιά, μά δέν είτανε γιά τό Νίκο. "Ηθελε νά μέ κάμει 
νά προσέξω στήν πλα:εία πού σεργιανούσε ό κόσμος. 
Ό  άδερφός της φαινότανε πώς είτανε τίς τελευ
ταίες μέρες έρωτεμένος μέ κάπια πού δέν μπορού
σαμε νά τήν άνακαλύψουμε. Εκείνη τη στιγμή είχε 
πέσει ή ύποψία τής θάλειας κάπου καί γΓ αύτδ μού 
έγνεψε.

«Σέ τσακώσαμε», φώναξα τού Βελαδράπα πού 
είχε ξεχαστεΐ καί φαινόταν πώς δέν άκουγε τί λέ
γαμε.

Κόκκίνησε. Γελάσαμε δλοι.
«Ό  ίδιος, δ αιώνιος μένεις, καημένε», τού είπε 

δ Νίκος πού κατάλαβε.
«θά μάς πεις λοιπόν, τί έγραψες:» ρώτησε ό 

Βελαδράπας γιά νάλλάςει τήν κουβέντα. «Τί γίνε
ται τό δράμα σου;»

«Τδσκισα», απάντησε δ Νίκος.
«Γιατί:»
«ΓιαΛ δέν άξιζε.»
«"Ασε τάστεΐα.»
«Καλά θά κάμεις νά τά σκίσεις δλα δσα έγρα

ψες καί σύ.»

«Μπράβο! IIείτε του τα καί σείς, κ. Γκάβρα!» 
φώναξε ή θάλεια. «Βλέπεις», γύρισε στόν άδερφό 
της, «δέν είμαστε εμείς μονάχα πού σού τό λέμε 
πώς χάνεις τόν καιρό σου. θάσουνα τώρα δικηγόρος.»

«"Ασε, καημένη, τά σαχλά. Φτάνει νά τά λέει 
έ μπαμπάς», τής είπε μέ θυμό δ Βελαδράπας.

«Βλέπεις, τά λέει κι δ φίλος σου. Δέν έχω δί
κιο, κ. Γκάβρα; Δέ θάκανε καλύτερα νά διάβαζε νά 
πάρει τό χαρτί του;» ξαναεΐπε ή θάλεια.

«Ποιό χαρτί;» ρώτησε δ Χίκος.
«Τδ δίπλωμα.»
Ό  Νίκος γέλασε.
«Γιατί γελάτε;»
«Κάθε ρωμιός χρωστά νά πάρει δίπλωμα.»
«Έ σεΐς άκουσα τό πήρατε.»
«Σάς τό χαρίζω.»
«Εΰχαριστώ* έχω τό δικό μου.» Ή  θάλεια χα

μογέλασε.
«Καί τί σάς χρησιμέβει;» χαμογέλασε κι ό 

: Νίκος.
«Τί μου χρησιμέβει; Πώς, δέ χρησιμέβουν τά 

διπλώματα;»
«ΆλλοΟ ναί, στήν Ελλάδα δχι.»
«Γιατί;»
«Α π είχα τε βγει πέρα άπό τό Μπρίντεζι, δέ θά 

ρωτούσατε
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Ή  Θάλεια κοκκίνησε: «Δέ σάς καταλαβαίνω, | 
κ. Γκάβρα», μουρμούρισε.

«Γιά νά μέ καταλάβει κανένα;, δεσποινίς μου, 
πρέπει νά ζεΐ.»

«Καί γώ δέ ζ ώ ;»
«'Όχι μόνο έσείς, μά κανεί; οέ ζεΐ σ’ αύτόν τόν 

τόπο.»

Δεν τέντωσε τά μάτια μονάχα ή Θάλεια, μά κι 
ό Βελαδράπας Εμεινε με το στόμα ανοιχτό.

«Και στού; άλλου; τόπου; ζούνε καλύτερα από 
οώ ; Έχουνε πουθενά αυτόν τόν ουρανό, αυτή τή 
θάλασσα;» Ή  Θάλεια Εδειξε μέ τό χέρι τη; κατά 
τό Φάληρο.

Ό  Νίκο; χαμογέλασε.

«Και γώ όέν το πιστέβω νάχει ή φύση πουθενά 
άλλου τέτιες. γραμμές, τόση μεγαλοπρέπεια», είπε 
κι ό Βελαοράπα; τεντώνοντα; τό χέρι πλατιά και 
φέρνοντας τό μάτι γύρο με κίνημα του κεφαλιού.

«Δέ λέω πώ; λείπει κάπια τραγικότητα άπό το 
τοπεΐο αυτό», είπε ό Νίκο:, «μά Επρεπε νάχει; δει ; 
τι; Ά λ π ε;, τι; κορφέ; (είπε κάπια ονόματα γέρμα- | 
νικά), τού; βράχου;, τά δάση, τάκρολίμνια, τί; ομί
χλες — »

«Ουφ! Άφίστε με καλέ και σεί; μέ τί; ομίχλες 
σας», φώναξε ή Θάλεια- «θά παραβάλω αύτό τό φως \ 
μέ τί; ομίχλες ; Πλήττω πού τί; άκούω.»

Ό  Νίκο; τήν κοίταξε χαμογελώντας : «Έπρεπε ι 
νά τί; δείτε πρώτα.» ,

« Τ ίν α τ ί ; όώ: Σαν καί δέν είδαμε ποτέ μα; ; 
καταχνιά, κ. Γκάβρα: Γιά τί μά; παίρνετε; Έ π εσε | 
πέρσι τό χειμώνα μιά, πού αν κρατούσε καμιά ώρα ! 
ακόμα, Οά πήγαινε σκαστή δλη ή Αθήνα.»

«Δέ μιλώ για τι; αστείε; άθηνέϊκε; Ομίχλες- μι
λώ γιά τις ομίχλες τού βαθιού μοτίοου», είπε ό Νίκο;.

Ή  Θάλεια με κοίταςε. Ό  Βελαδράπας άνοιξε τό 
στόμα.

«Γιά τί; ομίχλες των Άλπολάγκαδων, των ψη
λών κορφών, τή ; Βοριοθάλασσα;. ΛΟτέ; θέλουνε δυ
νατέ; ψυχε; νά τί; βαστάξουν», ξα/ολούθη-σε ό Νίκο;.

«ΙΙήγε; καί στή Βοριοθάλασσα; Είναι όμορφη :» 
ρώτησε ό Βελαοράπα;.

«Μουσική ομορφιά. Έ κεΐ ή φύση δεν κάνει πλα
στική επίδειξη. καθώ; εδώ. Δεν είναι σά σκιαγρα
φία. Δε σέ υπνωτίζει, σέ μεταρσιώνει.»

Ή  Θάλεια γέλασε: «Μιλείτε μέ προκατάληψη ' 
γιά τήν ελληνική φύση. Τό παθαίνουν πολλοί πού 
πηγαίνουνε στήν Ευρώπη. Ξιπάζουνται.»

Ό  Νίκο; χαμογέλασε.

«Σιοπάτε, κ. Γκάβρα», ξακολούθησε ή θάλεια, : 
«θά μού πείτε εμένα γιά τό κλίμα τής ’Αττικής, γι’ ; 
αύτόν τόν δριζοντα πού τονέ θαυμάζουν δλοι οί ξέ- ; 
νοι; Δέ ντρεπόμαστε νά λέτε πώ; ζούν άλλου κα- | 
λύτερα άπό δω;»

«Μέ παρανοήσατε. Δέ σά; είπα πώς άλλού ζοΟ- 
νε καλύτερα- σά; είπα πώ; Εμείς έδώ δέ ζούμε», τό
νισε τά στερνά τά λόγια ό Νίκο;. . ;

«Καλά, τότε νά πεθάνουμε δλοι. Αύτό θά θέλετε;»
«Ό χι αύτό, μά νά τό νιώσουμε πώς δέ ζοΟμε . 

καί τότε θάρχίσουμε νά ζούμε. "Αμα δηλαδή τό κα

ταλάβουμε πώς ή ζωή αύτή δέν είναι άληθινή ζωή, 
άλλά νεκροφάνεια.»

«Καί ποιά είναι άληθινή ζωή ; Στις ομίχλες ; 
γέλασε ή θάλεια.

«Αύτό δέ λέγεται μέ λόγια- τό αίστάνεται κα
νένας», τής άπάντησε δ Βελαδράπας.

Ή  αδερφή του του Εδωσε μιά φάπα ανάλαφρη. 
Γέλασε κι δ Νίκος.

«Γιά τόν Πάλα, άλήθεια, δέ σέ ρώτησα. Τί γί
νεται; τόν είδες.» τονέ ρώτησε σέ λίγο δ Βελαδράπας.

«Πέρασε άπό τό Μόναχο γιά λίγε; μέρες», είπε 
άδιάφορα δ Νίκος.

«Καί πού πήγαινε;»
«Στή Γαλλία.»
«Στή Γαλλία!» είπε ξαφνισμένα δ Βελαδράπας.
«Έ μπλεξε μέκάπιους ρούσσους κ’ Εγινε δημο

κράτης.»
«Στόν εικοστόν αιώνα δημοκράτης!» ξαφνίστη- 

κε πάλι δ Βελαδράπας.
«Καί γώ δημοκράτις είμαι», εΐπε ή Θάλεια, 

«οέν τή χωνέβω τήν άριστοκρατία. "Ολες σήμερα 
σού κάνουν τόν άριστοκράτη. Βλέπεις μπακαλοπού- 
λες καί σού ξεφυτρώνουνε μεμιάς μέ τά φασαμαίν 
στο χέρι. Δέν ξέρετε πώς τις σιχαίνομαι. Νίναι κα
μιά άπό οικογένεια, ύποφέρεται. "Εχει δικαίωμα νά 
τό κάνει.»

«Δέ σού είπε δ Πάλας, δέν ξανάγραψε τίπο
τες;»  ρώτησε δ Βελαδράπας.

Ό  Νίκος κούνησε τούς ώμους.
«Καί σύ τό λέ; άλήθεια πώ; δέν ξαναγράφεις:»
« Τ ί: ψέματα:»
«Αδικείς τήν τέχνη. Τά γράμματα πού είχες 

στείλει στήν αρχή άναστατώσανε τά πνέματα. ΓΓ ή 
σκηνή πού δημρσίεψες άπό τό δράμα σου είταν άρι- 
στούργημα. Μάς Εβαλες δλους κάτω. Τό άναγνώρισε 
κι δ Άβραμίκος κι ας τόν είχες χτυπήσει. Είπε πώς 
φαντάζεται τό δράμα σου σά νέο είδος τέχνης, με
τά μουσικό νά τό πούμε.»

«Ποιός είναι δ Άβραμίκος;» ρώτησε ή Θάλεια.
«Ό  καλύτερος κριτικός μας», είπε δ Βελα

δράπας:
«Ό  μιορότερος», τόν Εκοψε δ Νίκος- «σκολα- 

στικός, δέ νιώθει τίποτες. Κανένας σας δέ νιώθει γρί 
άπό τέχνη.»

Ή  θάλεια δμως βαρέθηκε τις κουβέντες γιά τήν 
τέχνη καί σηκώθηκε.

Σηκωθήκαμε δλοι μας καί σουλατσάραμε δσο 
πού πήρε καί βράδιαζε. "Αμα γυρίσαμε στήν πόλη, 
συνοδέψαμε τή θάλεια <δς τήν πόρτα της.

«Ελπίζω  νά σάς ξαναδούμε», είπε δίνοντας τό 
χέρι της πρώτα στδ Νίκο.

Εκείνος στάθηκε προσοχή, σκύβοντας τό κορμί 
καί κρατώντας τό καπέλο του στό χέρι του: «Ά. σάς 
κάνει εύχαρίστηση», είπε.

Έ  θάλεια μπήκε μέσα καί σάν είδα πώς Εμεινε 
δ Βελαδράπας μαζί μας, σκέφτηκα νάφήσω μονά
χους τούς δυό ποιητές. Δέν είχα καμιά δρεξη νά 
μπλέξω πάλε μέ τό Νίκο καί τό κάλεσμα, πού τού 
Εκαμε ή θάλεια, δέ μου άρεσε πολύ. «*Οχι>, στο
χαζόμουνα, «δ Νίκος πρέπει νά μείνει μακριά.» Μά
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Ικεΐ πού γύρεβα νά βρω μια πρόφαση νά τονέ χωρι
στώ κιόλα, έκεΐνος άδραξε άξαφνα τδ μπράτσο μου:

«ΙΙοΰ κάθεσαι;» μέ ρώτησε.
«Έκεΐ πού καθόμουνα», τσΰ εϊπα ξερά.
«Μπράβο· μου φαίνεται, έχεις έναν καναπέ».
«Μά σκεπάσματα δέν έχω.»
«Μάς δίνει ή σπιτονοικοκυρά σου. Τώρα πάμε 

πουθενά νά φάμε. Βελαδράπα, θά μείνεις βέβαια 
μαζί μας.»

«νΑ μου συμπαθάς, νά σού κάμω κιόλας τδ τρα
πέζι», είπε κείνος.

«Σέ καμιά μπίρα νά πάμε· δέν τρώω ποτέ ζε
στό φαγί τδ βράδι», είπε δ Νίκος.

« Εγώ έχο) νά σμίξω κάπιον», είπα άμα φτά
σαμε στήν μπίρα πού θά μπαίνανε.

«Καί πού θά μ’ Ιβρεις Ιπειτα;» μέ ρώτησε δ 
Νίκος. «Λεν περνάς νά μέ πάρεις άπδ δω;»

Κούνησα τδ κεφάλι κ’ έφυγα μέ τήν ιδέα νά 
μήν ξαναγυρίσω. ΙΓηγα στο ξενοδοχείο νά φάω καί 
γιο κι άπδ κεΐ στδν καφενέ γιά νάβρω καμιά συν
τροφιά. Αέ βρήκα κανέναν κι άποφάσισα νά πάω 
σπίτι μου νά κοιμηθώ. Μά πάλι συλλογίστηκα πώς 
δ Νίκος τδ ήξερε τδ σπίτι καί θά ρχότανε κεΐ. Καί 
να μήν τδ ήξερε, θά τδν έφερνε δ Βελαδράπας. 
Είδα πιά πώς έμπλεξα γι αύτδ τδ βράδι, βαρέθηκα 
νά μένω μόνος καί γύρισα, θέλοντας καί μή στήν 
μπίρα.

(Άκολον&εΐ) Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ

Βγήκε τό καινούριο βιβλίο tοΰ
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καί πουλιέται δυό δραχμές ατό γραφείο τού 
«NOVMA». Στό έξωτερικό στέλνεται μέ φρ. 2,25.
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