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Όπάλινη χλαμύδα σέο»ει 
στή φρίκη επάνω τών νερών 
ή  ομίχλη· ύ βράχο; γέρνει 
στήν αγωνία τών ωρών. 
Τριαντάφυλλα τάγέρι σπέρνει 
ά π ’ το βοννό κι άπο τή δύσι 
καί τής νυχτος ό πέπλο; δέρνει 
το μοναχό το κυπαρίσσι.

Θροοΰν τα φύλλα του ανοιγμένα 
οέ κάποια ένθόμησι παλ'.ά’ 
κι άνιστοροΰν τά περασμένα 
τοΰ βράχου ή γέρικη σπηλιά, 
κάποια κλαδί α μισοκαμένα, 
ή άποκομμένη του κοριρη, 
τά σπλάγχνα του ταίλακωμένα 
μαΰρα, κ ’ ί; πένθιμη μορφή.

’Ατράνταχτο κορμί ειχε στήσει 
σάν άπελάτης στή σκοπιά.
Στην πράσιν’ άγκαλιά ειχε κλείσει 
τής βίγλας τύ στοιχειό. Καί ποιά 
γυρτή φρεγάδα Οάρμενίση 
άπό τον Ιΐόντο ή άτ* τήν Πόλι 
■χωρίς βαΟΐ'ά να χαιρετιση 
ιό δέντρινο τό καρακόλι*,

Κι ιιΰτο περήφανο τύ μάτι 
γυρίζει πέρα ά π ’ τά νερά' 
γλυκομιλήματα τοΰ μπάτη 
τό ξεγελούνε. Μά περα 
ξάφνου μιά μπόρα κι’ αΰλακο>νει 
τάστροπελέκι τύ κορμί του, 
καί φλογισμένη ξεσηκώνει 
καί ρίχνει κάτω τήν κορφή του.

Καμένο πιά τύ κυπαρίσσι, 
καιρού; καί χρόνια ΟλιΙίερά, 
πικρή ζωή είχε καθρεφτίσει 
μέσ’ στά σμαράγδινα νερά.
Μά βρήκε δύναμι νάνθίσπ 
ξανά μέ τήν καρδιά καμένη . .  .
Λέ; ποΰ κανείς γιά νάναζήση 
πρέπει καρδιά νά μήν τοΰ μένη;

Όπάλινη χλαμύδα σέρνει 
στήν φρίκη έπάνω τών νερών 
ή ομίχλη· ό βράχος γέρνει 
σιήν αγωνία τών ωρών. 
Τριανταφυλλί τάγέρι γέρνει 
ά π ’ τό (Ιου»ό κι άπο τή δυσι 
καί τή; ν··/.τό; ό τρόμο; παίρνει 
τυ μοναχό τύ κυπαρίσσ .

Δ . Π . Φ ω ιε ιν ό ς .



82 ΧΡθΝΙΚΑ

Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α  Ε Θ Ι Μ Α

Κ Γ  Ο Π Ο Ι Ο Ν  ± ] Γ Ρ Η
Ο  Θ Α Ν Α Τ Ο Σ

Ξημέρονε τοϋ Άϊ-Γεωργιοϋ κι’ δλοι είχαμε 
χαρά καί πανηγύρι στό σπίτι πρώτα - πρώτα5 
γιατί εΓταν ή γιορτή τοϋ στρατιώτη καί κα- 
βαλλάρη μας Άγιου, ποΰ τόν γιορτάζει δλη ή 
Ήπειρο άπ’ άκρη ώς άκρη, δεύτερα, γιατί δλοι 
οί πιστικοί μας κι’ δλοι οί ζευγίτες μας κι’ ο! 
βαλμάδες καί λοιποί ύπηρέτες τοΟ Σπιτιού μάς 
είχαν δηλώσει δτι θά ϊμεναν στήν δούλεψή του 
καί δέν ϋ·ά είχαμε νά περάσωμε καμμιά συγ
κίνηση, γιατί κάθε φορά ποΰ είταν νά ξερρο- 
γιαστή κάνένας πιστικός μας, ή νά ξεμιστωθ^ 
κάνένας ζευγίτης μας, ή κάνένας υπηρέτης μας 
δλο τό σπίτι ειχε βαρειά λύπη, καί δάκρυζε 6 
πατέρας μου, καί δάκρυζε ή μάννα μου, κι’έγώ 
έκλαιγα, ποΟ χάναμε άπ’ άνάμεσα μας έναν 
δουλευτή μας· τρίτα, γιατί είταν πασκαλόγιορ- 
τα άκόμα, ζύγονε ή άνοιξη στήν άκμή της, 
φούντοναν τά δέντρα καί τά κλαριά, δάσευαν 
καί ψήλοναν τά χόρτα, άνοιγαν τά χιλιοχαρι- 
τωμένα ώριόπλουμα καί πολύχρωμα λουλού
δια καί φτερούγιζαν τρελλά άπό τή χαρά τους 
πέρα-δώθε κι’ άνω-κάτω διάφορα πουλλιά καί 
λαλοΰσαν ώμορφα, καί προπάντων τ’ άηδόνια 
κι’ οΕ κοΰκκοι, τά πλειό χαριτωμένα σύμβολα 
τής πανώριας έποχής· καί τέταρτα, γιατί περι
μέναμε ν’άρθοϋν κάτι πατρικοί μας φίλοι, ’Αρ
βανίτες, γιά ν’ άνανεώσωμε τήν παλιά φιλία 
μέ καινούργια βλαμιά, άδερφοποίηση.

Είταν ν’ άρθοϋν ο! βλάμηδες τοΟ πατέρα 
μου : Ά γο  - Βασιάρης άπό τό Βασιάρι μέ τό 
παιδί του τόν Βεΐζη, δ Σουλεΐμάν Μαρίνος άπό 
τήν Χρυσόδουλη μέ τό παιδί του τόν Μοΰρτο, 
δ Γιάχο-Μπούζης άπό τό Μπούζι μέ τό παιδί 
του τόν Ταφίλη, ό Άβντούλ-μπεης Σελίμης άπό 
τό Δέλβινο μέ τό παιδί του τόν Μέμο, κι’ δ 
Άβντούλ-Ντέμος άπό τοΰς Φιλιάτες μέ τό παι
δί του τόν Τζαφέρη, δλοι ενας κι’ ενας στήν 
τιμή, στήν μπέσα καί στήν καταγωγή,— ά- ί̂νω 
πλειά τήν παλληκαριά καί τά καλά φερσίμα
τα. Ό  λόγος δέ ποΟ θάρχονταν δλοι αύτοί οί

ξακουσμένοι μπέηδες κι’ άγάδες μέ τά παιδιά 
τους έκείνη τήν ήμέρα είταν δτι δλοι αύτοί 
είχαν άνταμωθή μέ τόν πατέρα μου πριν τήν 
πασκαλιά στά Γιάννινα κι’ είχαν ρίξει λαχνό 
σέ ποιό σπίτι νά μαζευτούν γιά τήν καινούργια 
τήν βλαμιά κι’ δ λαχνός έπεσε στό δικό μας.

Ό  πατέρας μου, γυρίζοντας άπό τήν έκ- 
κλησιά παράγγειλε στό κοπάδι νά τοϋ στεί- 
λουν δυό άρνιά καί δυό κατσίκια, άπό τά 
πλειό διαλεχτά, άλλα γιά τό σουβλί κι’ άλλα 
γιά μαγείρεμα, χώρια τά γάλατα, τά τυριά, 
καί τές γαλατόπηττες, γιατί, έξόν τούς φίλους, 
ποΰ περιμέναμε, θά παρακάθονταν στό τραπέζι 
έκείνη τήν ήμέρα, ώς μέρα χρονιάρα, κι’ δλοι 
οΕ ξανασυμφωνημένοι πιστικοί, ζευγίτες, βαλ
μάδες, κι’ υπηρέτες τοΰ Σπιτιοΰ κατά τήν πα
λιά τήν συνήθεια τών παππούδων μας.

Πριν σφάξη 6 πατέρας μου τ’ αρνιά καί 
τά κατσίκια καί τά γδάρη, (είταν φοβερός δ 
μακαρίτης σ’ αύτό τό είδος τής δουλειάς: μπο
ροΰσε νά σφάξη δέκα κριάρια καί νά τά γδά- 
ρη σέ μιά ώρα δλα!) είχαν φτάσει οι φίλοι 
οΕ Αρβανίτες, ποΰ περιμέναμε, άλλοι καβ άλ
λα σ’ άλογα περήφανα κ-.’ ώμορφοσελλωμένα, 
κι’ άλλοι σ’ άψυά μουλάρια, ποΰ ρέμπονταν 
κάνεις νά τά κυττάξη. Ή  μάννα μου κι’ έγώ 
τοΰς υποδεχτήκαμε πρώτοι μέ τοΰς ύπηρέτες 
καί τοΰς ώδηγήσαμε μέ μεγάλες φιλοφροσύνες 
καί τιμές στό μεγάλο τό δοξατο, ποΰ τό εί
χαμε στρωμένο μέ χαλιά, ποΰ είχε φερμένα δ 
πατέρας μου άπό τά βάθυα τής ’Ανατολής.

Έ γώ εΐμουν τότε δέκα έφτά χρονών παλλη- 
κάρι μέ πρώϊμη σωματική άνάπτυξη καί πολΰ 
μεγάλη πνευματική γιά έκείνα τά μέρη τά μι- 
σοάγρια σ’ έκείνη ν τήν έποχή. Άλλά καί τά 
παιδιά τών φίλων δέν είταν μικρότερα μου 
στήν ήλικία, άλλ’ είταν άγράμματα, παραβαλ
λόμενα μ’ έμένα, διότι μόνον άνάγνωση, γρα
φή κι’ δλίγη άριθμητική γνώριζαν κι’ αύτά 
στήν δική μας τήν γλώσσα, τήν Ελληνική, ποΰ 
είναι ή μητρική^γλώσσα στήν Ήπειρο δχι μό
νον τών Ελλήνων, άλλά καί τών τουρκαρβα- 
νίτων, ένψ έγώ είχα τελειωμένο τό γυμνάσιο 
κι’ έγνώριζα, έξόν τά έλληνικά μου, καί γαλ-

ΧΡΟΝΙΚΑ 83

λιχά καί άγγλικά, καί τούρκικα, πράμμα ποΰ 
είταν σπάνιο στόν τόπο μας, τήν Καραμπεριά, 
έκείνο τόν καιρό. Εκείνα φορούσαν κάτασπρες 
πολυλάγκιολες φουστανέλλες, άσπρες φλοκά
τες κι’ άιπρε; σκούφιες στό κεφάλι καί κόκ
κινα τελατινένια τσαρούχια στά ποδάρια, σε- 
λιάχι στήν μέση, δπου φώλιαζαν άπώνα ζευ
γάρι άσημένι* πιστόλια καί πλεΰρα τοΰ σε
λαχιού, άπάνω στά νεφρά κρέμονταν περίτε
χνα δουλεμένες φλωροκαπνισμένες παλάσκες, 
κι’ όλόγυρα στό τελατινένιο ζωνάρι, πού συγ- 
κρατοΰιε τό σελιάχι στήν μεοη, άσημένιες το- 
κάδες πολΰ ώμορφες, ένώ έγώ φοροΰσα άπλά 
φράγκικα καί φαίνομουν μπροστά τους ώς τέ
λεια άντίθεση.

%2ς ποΰ νάρθ^ δ πατέρας μου, ποΰ κατα- 
γένονταν άκόμα στήν έτοιμασία τών σφαγα- 
ριών, οί φίλοι μ’ έρωτοΰσαν διάφορα πράμμα- 
τα, προπάντων πολιτικά, κ’ έδειχναν κάποια 
έκπληξη γιά δσα τοΰς απαντούσα έγώ τό ά- 
μούστακο παιδί. Έ πί τέλους ήρθε κι’ δ πατέ
ρας μου, τοΰς έχαιρέτισε μέ σταυρωτά φιλή
ματα, φίλησε μέ πατρική ά/άπη καί τά παιδιά 
τους στά μάτια καί κά4ησε. Τότε έγώ πήρα τά 
πέντε παιδιά καί βγήκαμε πέρα στήν έκκλη- 
σιά με τά πολλά τά δέντρα καί τοΰς πλατυοΰς 
τοΰς ήσκιους. Έ κεΐ γνωριστήκαμε καλύτερα, 
μιλήσαμε γι’ άρματα καί γιά παλληκαριές. Εί
ταν καί τά πέντε παιδιά ηθικά κι’ άναθραμ- 
μένα μέσα στ’ άρματα καί στές ένδοξες οικο
γενειακές παραδόσες καί στήν παλληκαριά. 
"Ολες μας οΕ δμιλίες στρεφογύριζαν άπάνω - 
άπάνω σ’ ήρωίκά κατορθώματα μας, κι’ ένψ 
έγώ δέν έδειχνα καμμιά περιέργεια καί κανένα 
ένδιαφέρον γιά δια κατορθώματα μοΰ διηγών- 
ταν, έςεναντίας αύτά έθαύμαζαν για δ,τι τοΰς 
έλεγα έγώ : πώς μιά νύχτα κυνήγησα καμμιά 
δεκαριά κλέφτες, ποΰ ήρθαν νά μάς πατήσουν 
τα κοπάδια, τ.ώς πέρασα τό ποτάμι θ·ολό κα! 
καταιβασμένο άπ’ άκρη σ’ ά/.ρη γιά νά γλυ
τώσω έναν, ποΰ κιντύνευε νά πνιγή. πώς έσκό- 
τωσα έναν λύκο λυσσιασμίνο, πού είχε ριχτ^ 
άπάνω μου νά μέ ξεσκίση, καί πώς πήγαινα 
στά Γιάννινα γιά δυό - ήμιση ώρες άπ’ έκεΐ,

ένψ ή άπόσταση είναι έξήμιση ώρες. -'Ύ
στερα ρίξαμε στό σημάδι, πηδήξαμε τές τρεις 
καί ρίξαμε τό λιθάρι. Καί στά τρία τ’ άγωνι- 
σματα δέν έπεσα κάτω. Τότε γυρίζει ενα παιδί 
άπό τά πέντε, δ Ταφίλης τού Ι’ιάχου-Μπούζη 
καί μοΰ είπε συγκινητικά :

— Νά χαρής δ.τι άγαπάς! πέταξε άπό 
πάνω σου αύτά τά διαβολοφράγκικα, γιατί δέν 
μπορώ νά σέ βλέπω μ’ αύτά, καί φόρεσε φου- 
στανελλα ! Είναι άμαρτία νά μή φοράς φου- 
στανέλλα!

Τό κατάλαβα κι’ έγώ δτι εΐμουν μιά άνορ- 
θογραφία άνάμεσό τους, καί γυρίζοντας στό 
σπίτι, φόρεσα άμέσως τές φουστανέλλες μου, 
καί τοΰς έκανα νά εύχαριστηθοΰν δσο δέν μπο
ροΰσε νά γείνη πλειότερο.

Σέ λίγο στρώθηκε τό τραπέζι, πλούσιο α'ζ 
φαγητά, σέ ποτά, σέ καλή καρδιά κι’ άγάπη, 
καί στρωθήκαμε νά φάμε.

'Ύστερα άπό τό φαγητό έλαβε τόν λόγο δ 
Ά γος Βασιάρης κι’ είπε :

— ΟΕ πατεράδες μας είταν φίλοι ώρκ.σμέ- 
νοι στό α’μά τους, καί ςτήν φιλία τους, μά; τήν 
έδωκαν έμάς κι’ έμείς ώρκιστήκαμαν μπροκά 
τους μέ τό αίμα μας καί ζήσαμε τόσον καιρόν 
άγαπημένοι σάν άδέρφια. Σήμερα άςιονομέστε 
νά βάλωμε καί τά παιδιά μας νά ίρκιστοΰν 
μπροστά μας μέ τό αίμά τους δτι θ·ά διατηρή
σουν άλέρωτη τήν πατρική φιλία τους ώς πού 
νά πεθάνουν . . .

Έμείς τά παιδιά σηκωθήκαμε άμέσω; δρθά 
καί σταυρώσαμε τά χέρια.

Μάς έρώτησε δ πατέρας μου ;
— 'Ορκίζεστε;
— 'Ορκιζόμεστε !
Απαντήσαμε καί οΕ έ;η μ’ Ενα στόμα.
Άμέσως τότε δ Άβντούλ - Ντέμος έβγαλε 

άπ’ τό σελιάχι του ένα μικρό καί μυτερό κο
φτερό μαχαίρι κι’ άνοιξε τοΰ καθενός μα; μιά 
μικρή πληγή στό δεξί χέρι καί κίνησε τό αίμα. 
Τότε δλοι μας έτεντώσαμε τά αΕματωμένα χέ 
ρια μα; άπάνω σ’ ένα πιάτο άσπρο, δπου έστα
ξαν δλίγες σταγόνες αίμα άπό τόν καθένα μας 
κι’ άνακατεύτηκαν κι’ έγειναν ένα. Κατ’ αύτόν
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τόν τρόπο έγενήκαμε άδερφοποιτοί - βλάμηδες ! 
Οί γοναΓο' μας μας φίλησαν κα! μας εύχήθη- 
καν τδ « άσπροπρόσωποι > ( φάκε - μπάρδα ). 
Τέλος φιληθήκαμε κι’ έμεΐς συναμεταξύ μας, 
φιλήσαμε τά χέρια χών γονέων μας καί άν- 
ταλλάςαμε διάφορα είδη δπλισμοΟ γι’ ένθύμιο 
τής έρκωμοσίας μας.

— Τδ γαΐμα ! τδ γαΐμα!
Φώναξε ή μάννα μου.
Ό  Γιάχο-Μπούζης τής έδωκε τδ πιάτο μέ 

τδ αίμα. κι’ ή μάννα μου τδ έχυσε σ’ ενα με
ταξένιο μαντήλι, τδ κομπόδεσε κι’ άφοΰ σταυ- 
ροκοπήΟηκε ανέβηκε στδ σκαμνί καϊ τ’ άπό- 
θεκε μέσα στδ εικόνισμα μπροσχά σχήν εικόνα 
χοϋ Άϊ-1'εωργιοΟ.

Ί ’στερα άπ’ αύτήν τήν τελετή τής βλα- 
μιας, πήραμε οί βλάμηδες τ’ άρματά μας καί 
μεταβγήκαμε στήν πλατεία τής έκκλησιάς, 

καθήσαμε στ' αγνάντια κι’ άρχίσαμε νά λέμε 
διάφορες ομιλίες.

’Απ’ όμιλία σ’ δμιλία μάς λέγει δ ΜοΟρτος:
— Ξέρετε πώς γένονταν βλάμηδες άλλον 

καιρδ τά. καλά τά παλληκάρια ;
— Ξέρω ( τοΟ είπα) . . .  Μέ τδν θάνατο 

στήν μέση . . .
Οί άλλοι δεν κατάλαβαν.
—  Πώς με τδν θάνατο στήν μέση ;
— Πώς γένονταν άλλον καιρό;

1 Έρώτησαν.
— Με τδν θάνατο στδ τεψί, άπάνω στ’ α

ναμμένα κάρβουνα, στήν μέση στδ τραπέζι σάν 
άρνί τοϋ φούρνου, κι’ οί βλάμηδες γύρα-γύρα...

Τοΰς είπε'δ ΜοΟρτος, άλλ’ αύτοί "καί πάλε 
δέν καταλάβαιναν.

Τότε τοΰς ξανάειπε δ ΜοΟρτος :
—  "Οπως γενήκαμε έμεΐς σήμερα βλάμη

δες, ο;ρ’ άδέρφια ! γένονται κι’ οί μυλωνάδες... 
γένονται κι’ οί γυναίκες/

Τότε πετ:εται άπάνω ό Σελίμης τοΟ Άβν- 
τούλ-μπεη κα: μάς λέγει :

— Ά ν  είν’ έτσι, τότε έγώ βγαίνω άπ’ τήν 
σημερινή τήν βλαμιά . . .

— Κι’ έμεΐς βγαίνομε !
Είπαν κι’ οί άλλο: οί τέσσερες.

— Θέλετε (τοΰ; είπα έγώ) νά γένωμε βλά
μηδες μέ τδν θάνατο στήν μίση; Πρέπει νά 
ξέρετε δτι έν«ς άπ’ δλους μας θά σκοτωθή καί 
τδ μόνο, πο5 ?/ομε νά κάνωμ* έμεΐς οί άλλοι 
είναι νά τδν κλάψωμε σάν άδερφό.. .

Τότε δ Βείζης τοΟΆγου Βασιάρη είπε : 
Όποιος φοβάται τδν παλιοθάνατο είναι 

γυναίκα ! . . .
— Παρ’ τόν λόγο σου πίσω (τοΟ είπα) καί 

μήν προσβάλης τές μάννες μας, καί τές άδερ- 
φές μας, καί αύριο τές γυναίκες μας. Βλέπεις 
έκείνο έκεΐ τδ βουνό; ’Εκεί πολέμησε ή μάν
να μου μέ τδν Σουλεΐμάν Ταχήρη δυδ ώρες 
καί τδν τσάκισε . . . Κι’ ή μάννα σου, άν βρί- 
σκουνταν στήν ϊΙ·£ση τής δικής μου, τδ ίδιο 
θάκανε, είμαι βέβαιος . . .

— Έ χεις δίκιο (μοΟ είπε δ Βείζ. ς). Συμ- 
πάθησέ με. Ή  παλληκαριά δέν ξέρει άντρες 
καί γυναίκες . . .

— Ή  Τζαβέλλαινα κι’ ή Λένη τοΟ Μπό- 
χσιαρη (είπε ό Τζαφέρης χοΟ Άβνχούλ-μπεη 
Νχέμου), δπως λεν τά τραγούδια, δέν πολεμού
σαν σαν άξια παλληκάρια, καί δέν σκότωσαν 
τοσους δικούς μας Αρβανίτες τδν καιρδ τοϋ 
Ά λή - πασιά;

Τότε δ Μέμος του Άβντοΰλ-μπεη Σελίμη) 
γιά νά μάς κόψη τήν παρέκβαση, μάς είπε:

— Γιαχί χάνετε τά λόγια σας; Είπαμε δτι 
ή σημερινή βλαμιά μας είναι άνάξια γιά μάί( 
είναι πρόστυχη. . . Τήν κάνουν δποιοι. θέλετε 
λοιπδν άντρειωμένη βλαμιά σάν τούτη, ποΟ 
μάς λέγει δ φίλος μ ας ; (εννοώντας έμενα). 
Έμπρδς νά τήν κάνωμε. . .  "Οποιος δέν θέλει 
μπορεί νά τραβηχτή . . .

— Νά τραβηχτή; είπε δ Τζαφέρης.
—  Άνάλαβε τώρα έσΰ τά χρειαζούμενα 

(μοΰ είπε δ Άγος τού Βασιάρή) γιά νά τελείω
ση αύτή ή δουλειά τδ γληγορώτερο ! Θέλω νά 
τδν άντικρύσω μιά ώρα αρχύτερα αύτόν τδν 
παλιοθάνατο καί νά τοΟ δείξω δτι δέν άχνιζω 
μπροστά του !

— Σταθήτε έδώ Ισεΐς (τοΰς είπα) κι’ έγώ 
θά φροντίσω γιά δλα.

ΙΙετάχτηκα στδ σιμώτερο σπίτι τοΟ χωριοϋ
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κι’ έφώναζα άπδ τήν πλοκαριά τής ξαδέρφης 
μου τής Αένης :

— Λέν’ ! Λέν’ !
Στδ φώ-,αγμά μου βγήκε ή Λένη άπδ τδ 

σπίτι και μοΟ είπε μ’ άφέλεια :
— Τί μέ θέλ’ς ;
— Φέρε μου στ’ άγνάννια τής έκκλησιάς 

χήν στρογγυλή τήν τάβλα οα; κι’ έ/α τεψί.. . 
Γλήγωρα.

1 ύρισα πίσω, κι’ ώ; που νά πάγω στοΰς 
φίλους μου, ήρθε κι’ ή Λένη μέ τήν τάβλα καί 
μέ τδ τεψί, τ' άπόβεκε καταγής καί μοΟ είπε :

— Θέλετε καί τίποτε άλλο;
Έκανα τάχα πώς σκέπτομαι κι’ ύστερα 

άπδ λίγο τής είπα :
— Ναι, θέλομε καί κά:ι άλλο άκόμα . . . 

Χά μάς φέρης μιά καλή φτυαριά κάρβουνα ά- 
ναμμένα για ν’ άνάψωμε φωτιά νά ψήσωμε 
£να άρνί . .  .

Γύρισε ή Λένη τρεχάτη στδ σπίτι της καί 
σέ λίγο μάς έφερε μιά φτυαριά άναμμένα κάρ
βουνα, τ’ άπό.Οεκε καταγής κι’ αύτά καί πριν 
γυρίση νά φύγη τής είπα βιαστικά:

—  Ά ε  τώρα, πήγαινε στδ σπίτι σου !
Φεύγοντας ή Λένη, βάλαμε τά κάρβουνα

στδ τεψί καί τδ τεψί άπάνω στήν τάβλα.
— ’Ελάτε τώρα (τοΰς είπα) νά καθήσωμε 

γύρα - γύρα στήν τάβλα, κι’ ύστερα φωνάζωμε 
καί τόν κΰρ-Θάνατο.

— Ποιός άπδ σάς έχει πιστόλα Ιμπροστό- 
γεμη ; . . .

Είπα, γιατί έγώ είχα περίστροφο ποΰ τδ 
άγαποΰσα πολΰ καί Οέν ήίελα να τό βάλω 
στή φωτιά μή χαλάση.

— Έ γ ώ !
Είπε πρώτο; ό ΜοΟρτος καί βγάζοντάς την 

άπο το σελιάχι του. μοΰ τήν έδωκε στό χέρι.
Τήν άδεια ία ά.τά-ω σ’ έναν χοντρό δέντρο 

καί τό μολύβι χώθηκε βαθυά σ-ό αιωνόβιο 
κορμί του.

— Λός μου τδ χαρμπί οου (τού είπα) καί 
μιά ριξιά,

Ό  ΜοΟρτος μοΰ έδωκε τδ χαρμτί του κ’ένα 
φυσέκι χάρπνο μέ μ,λίβι δεμένο, στόν πάτο.

ντου/.μπερια μου 
μωρε παιδιά, 

ντουλμπέαα μου 
μπρε παιδιά, 

νιουλμπέρια μου 
μωρε παιδιά, 

ντουλμπέρια μου 
μωρε παιδιά,

Τήν έγέμισα στήν στιγμή τήν πισχόλα, χήν έ
βαλα στά γόνατά μου κι’ άρχίσαμε τδ έπιθα- 
νάτιο τραγούδι :
« Χαίοε ιτε ι·α χαίρομαι, μωρε παιδια
(ι Κι'οποίον εΰρτ] 6 θάνατος, νιουλμπέρια μου 
a"Ολοι νά ιόν κ'.άψωμε, μ ’Μρ'ε παιδιά,
<ί Σάν γλυκό μα ς άδερψο,
«Με λαμπάδες, με χεριά, 
α Και με μοσκοΜυμιαιά,
« Κα'ι τά μυρολόγια μας,
«Νά γει ουι τραγούδια ior,
«Νά τά λέτε ατούς χοροί’:,
« Γην μεγάλη πασχαλιά, 
is Με τά κόκκιη'. τ ’ αυγά,
«Τά κοράπια τά ώμουφα, ντουλμπέρια ιιου».

Τδ ξαναρχίσαμε πάλε τδ τραγούδι: 
«Χαίρεπτε νά χαίραιμ.ιΐ, μωρε παιδιά, 
α Κι οποίον ενυΐ] ό θάνατος, νιονλπέρια μο ι·.ο.

Κι’ έβαλα τήν γεμισμένη πιστόλα άπάνω 
στ’ άναμμένα κάρβουνα μέ τδ στόμιο πρό; εμέ
να. Άμέσως άρχισα νά στρέφω τδ τεψί Ολό
γυρα, χωρίς διακοπή, ένψ τδ τραγούδι έξακο- 
λουθοΟσε θλιβερδ - θλιβερό κι’ άγριο - άγριο :
« Κ ι’οποιον εύρη δ ϋάναιος, *μωρε παιδί]), 
«'Όλοι ιά  τον κλάψωμε, νιουλμπέρια μου...’»

Τδ τεψί έφερνε γύρα σαν άνεμόμυλος κι’έ- 
μεΐς τραγουδούσαμε άγκαλιασμένοι μέ τδν Θά
νατο, δταν : μπάμ μμμ !  βρόντηξε ή πιστόλα! 
'Ο 0-άνατος μ’ δλόγυμνο σπαθί, μαυροντυμένος 
καί καβάλ/α σ’ άφράτο άλογο παρουσιάστηκε 
ά/ριος καί φοβερό, μπροστά μου κι’ή μύτη τ.ϋ 
σπαθιοϋ του μ’ έγγιόε στδ καλάμι τού δε:ιοϋ 
μου χεριοΟ. Τό αίμά μου άρχισε νά τρέχη σάν 
βρύση άπάνω στήν χιονάτη μου φουστανέλλα, 
κι’έ’/ας φοβερός πόνος μοΰ γράπωσε δλο τό κορμ·'.

Στήν στιγμή ό ΜοΟρτος έσκισε έ'να κομμά
τι ir.b τήν φουστανέλλα του καί μοΰ έδεσε τδ 
χέρι μου γιά νά σταματήσ», τδ αίμα, κι’ ύστε
ρα άφοϋ άγκαλιασττκιμε δλοι καί φιληθήκα
με γλυκά, ώρκιστήκαμε αιώνια φιλία άπάνω 
στό αίματοστάλαχτο -/έρ: μου κι’ έτοι γενή
καμε θανατικοί βλάμηδες!

X .  ΧοηστΟ'Οασί'.ης.
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΡΟΜΑΝΤΣΕΣ
------306------

: ι
Ν Ε Κ Ρ Ο Κ Α - Ι - Κ Ο

Δίπλα στό λειχηνόσκεπο τό βράχο τοΰ γκρεμνού 
ακουμπιστός δέ Οά σκεφτώ τώρα πού ή μέρα γέρνει, 
τή θλίψη τοΰ γδυμνού βουνού, πού ή χειμωνιά τό πέρνει, 
μηδέ τά μαΰρα σύννεφα στις ά'κρες τ’ ουρανού.

Μονάχα έκεΐ στό πέλαγο θ’ αναζητήσω ναύ'ρω 
μές τά καράβια δπου κυλοΰν, στά κύματα αλαφριά, 

έ'να καΐκι μαΰρο 
δπου πηγαίνει έ'να νεκρό στήν ξέμακρη στεριά.

II
Ν Υ Χ Τ Ε Ρ Ι Ν Ο

Άκρογιαλΐς λάμπει θαμπό τοΰ γρίπου τό φανάρι, 
στό φώς του δπου οι τρατάρηδες τά ψάρια ξεχωρίζουν. 
Μές τό πλατύ άντιφέγγισμα πού χύνει τό φεγγάρι 
τοΰ καναλιού τά ρέματα περνούν και κυματίζουν.

Τώρα οι λεπτές στάζουν σκιές άπ’ τ ’ ακρινά κλωνάρια 
τών βάτων δπου ανθίζουνε κι’ άπ’ τά χλωρά τ ’ άγκάθια 
Μέσ’ τό σιμοτό νησί κάποιο σκυλί ά π ’ άνάρια 
γαυγίζει κ’ ηχούν δίπλα μου τοΰ λατομείου τά βάθια.

Α .  Ά κ ρ ο ϋ 'α λ α σ σ ί τ η ς .

-----------------£ ? 0 * 3 -----------------

ΟΤΑΝ ° ° ο ° ° 

ΘΑ ΞΥΠΝ Η ΣΟ ΥΜ Ε  

ΜΙΑ ΜΕΡΑ 0 ° ο

( Ί 1 σκηνή μνήοκει πάλε λίγε; any μές 
κενή. "Υστερα μπαίνει ό Δήμος μέ ξύλινο 
πόδι και μέ δεκανίκι. Τδ αριστερό μέρος τοϋ 
προσώπου του εΐιαι γιομάτο γιατρεμένες πλη
γές. ‘Η  Νανώ τον Ακολουθεί. Μιά άνηονχία 
διακρίνεται οτδ πρόσωπο κα'ι τις κίνησες της).

Σ Κ Η Ν Η  Ε Χ Τ Η

Δ ή μ ο ς  κα'ι Νανώ.
Δήμος. Έ δώ  μ’ άρέσει καλήτεχα . . . στόν 

κήπο ή ζωή είναι πολλή . . .  θά καθήσω στό 
παραΟυρα εκείνο .-. . (Την κοιτάζει στό πρό
σωπο). Σάν ταραγμένη φαίνεσαι. . . "Εχεις 
τίποτα ;

Νανώ. (Κομπιασμένα). Έ γώ  . . . δχι . . . 
δέν έχω τίποτα . .  .

Δ ή μ ο ς .  (Κάθεται στην πολυθρόνα κοντά 
στό παράθυρο). Πήρες γράμμα άπό τούς γο
νείς σου; Πότε θά'ρτουν;
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Ν α ν ώ . (Σκαλίζει σενα έπιπλο). Τήν ερχό
μενη εβδομάδα θά είμαι έδώ . . . Θάρτουμε 
νά κάνουμε μερικό καιρό στό ευτυχισμένο 
σπιτικό σου, μοΰ γράφει ή μητέρα.

Δ ή μ ο ς .  Στό ευτυχισμένο ! ναί, στό ευτυχι
σμένο ! . .  Πάντα καλή είταν ή μητέρα σου... 
Μά ό κ. Μαρίνος, 6 κ. Μαρίνος δ άντι πολε
μικός φιλόσοφος, γιατί δέ μάς ερχεται συχνά, 
άφοΰ τό εξοχικό του άπέχει μόλις δυό βήματα!

Νανώ. ( 'Εξακολουθεί ιά  σκαλίζηι. ΙΙρό 
λίγης ώρας είταν έδώ . . . δέν τόν είδα, μοΰ 
τό είπε ό Καρύδης . . .  Οά ξανάρθη . . .

Δ ή μ ο ς .  Ά ν  ει'τανε σάν κ ι' αύτόν δλοι οί 
άνθρωποι, δέ θά είχαμε πατρίδες, ού'τε εθνι
κά ιδανικά . . .  'I I  μιά μέρα Οά είταν άπα- 
ράλλαχτη μέ τήν άλλη καί Οά περνοΰσε ή ζωή 
μας ήσυχη και άνιαρή. . . (Την κοιτάζει προ
σεχτικά). Μά τί κάνεις έκεΐ ;. . . ’Έλα κον
τά μου.

Νανώ. (Μέ μιά χειρονομία. Χωρίς νά ξέρη 
τι λέει). Δέν μπορώ τώρα. . .

Δ ή μ ο ς .  (Μέ κάποια έκπληξη). Μά τί έ'- 
χ ε ι ς ; . .  . Πώς είσαι έ'τσι καταβλημένη ; . . .

Νανώ. Δέν έχω τίποτα . . .
Δ ή μ ο ς .  Δέ μυΰ λές άλήθεια . . . κάποιο μι

κρό μυστικό μοΰ κρύφτεις . . .
Νανώ. Πώς σοΰ φαίνεται. . . Μικρό μυ

στικό . . .
Δ ή μ ο ς .  (Μέ φροντίδυ). Μήν είσαι άδιά- 

θετη, μήν είσαι άρρωστη ;. . Ιν’ έγώ δέ νοιώ
θω τόν έαυτό μου τόσο καλά. . . δχι πώ; έ'χω 
τίποτα σπουδαίο . .  . αίστάνουμαι κάτι άλλο - 
κοτους χτύπους στήν καρδιά . . . δέν εί
ναι δμως τίποτα . . . .  Είναι τώρα κάμποσος 
καιρός που σέ βλέπω κάποτε νά χάνης τό χα
μόγελο σου καί έ'να σύννεη ο νά πέρνα, σά 
σκιά, άπό τά μάτια σου, τά ώραία έκεΐνα καί 
γαλανά μάτια . . .

Νανώ. (Ms προσποιητή εύ )υμία). Μά πώς 
κάνεις τέτοιου; λογισμούς.. .

Δ ή μ ο ς .  ’Έχεις δίκιο, πώς λέω τίτοιους λο
γισμούς. . .  Ά χω  τήν απαίτηση νά σε βλέπω 
ποντα εύθυμη, έγώ . . .  ό μίτος . . .

Νανώ. (Με συγκίνηση). Μέ κάνεις καί υ
ποφέρω.

Δ ή μ ο ς .  (Mk τρυψερύτητο). Δέ θέλω νά ύ- 
ποφέρης.. . (Κοιτάζει δξου άπό τό παράθυρο, 
που βλέπει στόν κήπο). "Ωχ! τί ώραία ή μυ
ρωδιά τοΰ κήπου, ώς καί σέ μένα δίνει ζωή... 
’Έλα, Νανά» μου, ν ’ άκούσης τή μυρωδιά 
τών λουλουδιών. ( I I  Νανώ πλησιάζει στό 
παράθυρο) ■ Σε τί γλυκούς λογισμούς μέ ριχ
τεί ή γλυκειά αύτή μυρωδιά . . . (Τήν πιάνει 
άπό τό χέρι). Θ υμάσαι. . . χρόνος δέν εΐναι 
άκόμη. . . πόσες φορές σέ περίμενα πίσω άπό 
έκείνο τόν τοίχο . . .  τί δμορφα μυστικά πού 
ξέρει ό τοίχος έκεΐλ’ος . . . καί σύ σά λευκή 
πεταλούδα περνούσες ανάμεσα στά δέντρα 
καί ερχόσουνα . . . Σάν δνειρο πέρασε ό και
ρός έκεΐνος . . . Πέρασε . . .  δέ θά ξανάλθη 
π ιά ... δλα περνοΰν καί δέν ξαναφαίνουνται. .· 
Tit καλά καί τά κακά, ή ευτυχία κ’ ή δυστυ
χία. Mil γιατί νά πέρνα ή ευτυχία; . J .

Νανώ. ’Αλήθεια, γιατί νά περνάς. . .
Δήμος. Τ ί άνάγκη τώρα νά θυμάται κα

νείς καλήτερες μέρες . . . (Ψάχνει στήν τσέπη 
τ'.υ). 'I I  ταμπακέρα μου . . . τήν είδες τήν 
ταμπακέρα μου ; . . .

Νανώ. Θά τήν άφησες μέσα . . . στάσου 
νά σοΰ τήνε φέρω . . .

Δήμος. Τί άνάγκη, τήνε φέρνει ή Δέσποινα.
Νανώ. Θά τήνε φέρω έγώ . . .  ( Μέ μιά 

μικρή όρια'). Θέλω έγώ νά σέ δουλεύω, μόνε 
έγώ . . . (Φεύγει).

Σ Κ Η Ν Η  Ε 3 Δ Ο Μ Η

Δ ήμο; μόνος.

Δήμος. (Ίήν κοιτάζει ώ ιπου χάνεται). Δέν' 
είμαι έγώ ευτυχισμένος, μά δέν είναι κι’ αύ
τή . .  . ’Έχει χάσει τόν άντρα της, τόν άντρα 
που αγάπησε . . .  'Ο Δήμος ό δυνατός, ο ά- 
κέραο;, δέν υπάρχει πια . . . Τώρα υπάρχει 
έ'νας μισός Δήμος, ενας άλλος Δήμος, πού 
δέν (ΐποοκΐ νά είναι σ»ν τόν πρώτο . . . Δια
κρίνω οιό ματ ι της, σιήν ταραχή της πού 
προσ.ΐκΟεϊ νά κρυψη, στις κίνησες της, ιά  
γυρεΗ| ατό μισό τό Δήμο, τόν άκέραιο . .  ,
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(Με πίκρο). Μα δ ακέραιος άπόΟανε. . . (Μ ι
κρή σιγή). Έ χω  χάσει κα'ι τό ηθικό μου σθέ
νος . . . περίεργη ανθρωπότητα! . . . ’Αντι νά 
είμαι τώρα δυνατώτερος στήν ψ\'χή. πιό υ 
περήφανος γιατί μ ’ ευνόησε ή δόξα, είμαι 
πιό ταπεινός, πιό άδύναιος, αδύνατος σάν 
παιδί. . . Ό π ο υ  πάω, .αντί νά θέλω νά δείξω 
τό κομμένο μου ποδάρι, πού μοΰ τδκοψε δ 
πόλεμος, ή τιμή τής πατρίδας, άποτραβιούμαι 
και προσπαθώ νά τό κρύψω, σά νά είναι α ί
σχος μου . . Δέν μπορώ νά τό εξηγήσω αυτό 
καί δμως είναι άλήθεια . \ ,  Καί πιό μεγάλη 
αλήθεια είναι . . . μάλιστα . . . ΙΤρίν πού δέν 
ειμουνα δοξασμένος κ ’ είχα τό πόδι μου καί 
δέν ειταν τό πρόσωπο μου αιματοκυλισμένο 
άπό τό άκάιθινο στεφάνι τής δόξας, πλησία

ζα τή γυναίκα μου μέ θάρρος, μέ εγωισμό, 
βέβαιος πώς τό φιλί μου τής ειταν ποθητό, 
βέβαιος πώς τό κορμί μου τής επιβάλλονταν... 
καί δέ ζητούσα ποτέ τίποτα, δλα τάπαιρνα. 
Τώρα μπροστά της νοιώθω μιά ανεξήγητη 
ταπείνωση . . .  δέν έχω έγώ  καί δλα τά ζητώ 
νά μοΰ δοθούν άπό επιείκεια κ’ ελεημοσύνη.. 
(Σιωπή. Φουχτίάζει τό πρόσωπο με τά χέ
ρια). Καί δμως σά θέλη κανείς νά γίνη γιά 
μιά στιγμή τρίτος καί να εξετάση βαθιά τά 
πράματα, Οά πή μέ άμεροληψία: Είσαι ερεί
πιο, Δήμο, κ ’ ή γυναίκα σου δέν μπορεί ει- 
λικρινά νά είναι ευχαριστημένη [ιέ τό ερεί
πιο. . . Θέλει τό ακέραιο πού δέν είσαι π ιά .. . 
Στήν ταραχή της τό νοιώθω αύτό . . . (Πάλε 
μικρή σιωπή). 'I I  σκληρή άλήθεια φωνάζει 
πώς ή ζωή πρέπει ναύρη τή ζωή, τό άκέραιο 
τό ακέραιο καί τό ερείπιο . . .

Σ Κ Η Ν Η  Ο Γ Δ Ο Η  

Δήμος και Narco.
(Μπαίνει ή Ά ατό) φέρνοντας την ταμπα

κέρα τοΰ Δήιιου. Τοΰ τήνε δίνει. Ό  Δήμος 
παίρνει ενα τσιγάρο κα'ι το ανάβει. Πίνει δυο · 
τρεις ρουφηξιές και τό πετψ. Ί Ι  ΛΓατώ κατα
γίνεται με κάτι. Βρίσκεται σε άφηρημένη κα
τάσταση. “Εξαφνα ό Δήμος λέει).

• Δήμος. Έ λ α  κοντά μου, Νανώ.

Νανώ (Με μικρό άνατααγμό). Δέν τό ή 
θελα . . .

Δ τμος. ( 4εν άντιλήφτηκε). Τ ί είπες;
Λ«ι ώ· (Με γα ιιομεηκη  ψνχοαιμία). Τ ί

ποτα . . . Τίποτα δέν υπάρχει έδώ στόν τόπο 
του . . . καί τό χρειαζούμουνα . . .

Δήμος. Τ ί γύρευες;
Νανώ. Γύρενα . . .
Δήμος. "Ελα κοντά μου τώρα . . . σήμερα 

έχω διάθεση . . . δέ θέλω νά σέ ενοχλήσω. . 
άλλ’ έ'λα νά θυμηθούμε λιγάκι τά παλιά μας

Νανώ. ("Υποπτα). Τά παλιά μας. . .
Δήμος. Είναι τόσο ωραία τά παλιά μας, 

πάντα τά παλιά είναι ωραία . . .  Δ ιέ έ’ξω, τ ί 
ωραίος πού είναι δ καιρός . . , ακούσε πώς 
μοσχοβολά δ κήπος . . . Έ λα  λοιπόν κοντά 
μου . . . Άλλες φορές ερχόσουνα μέ τόση 
προθυμιά . . .

Ν ανώ. (Με προσποιητό χαριτωμέιο νφος) 
Πά! μήπως τώρα δέν έρχουμαι μέ προθυ- 
μιά ; . . . (Κάθεται στό 'έρεισμα τής πολυ
θρόνας τοΰ Δήμοι·).

Δήμος. "Οταν είσαι κοντά μου νοιώθω 
ενα γλυκύ θάλπος. . .

Νανώ. (Κοιτάζει στόν κήπο. ”Υστερα άπό 
μικρή σιγή. Σάν ξεχασμένη σε κάποιο όνει
ρο). Αλήθεια, σήμερα ή μυρωδιά τού κήπου 
μεθά . . . μπαίνει μέσα στήν καρδιά καί ξυ
πνά πόθους. . .

Δήμος. Μοΰ θυμίζει τίς παλιές μέρες . . . 
Τ ί ζωή πού υπήρχε τίς παλιές μέρες. . . Νο
μίζει κανείς πώς χάθηκε πιά έκείνη ή ζωή. . .

Νανώ. (Τόνε κοιτάζει τρυφερό). Γιατί 
σούρχουνται τέτοιες σκεψες, χρυσέ μου . . . 
(M i μικρή ταραχή). Μή μ ίλής γιά τήν παλιά 
μας ζωή . . .

Δήμος. (Με ελαφρό πάθος). Ώ !  μίλα μου, 
μίλα μου εσύ, ν ’ ακούω συχνά τή φωνή σου· 
( Ί Ι  Ναι ώ τόι ε κοιτάζει τώρα μέ άπειρη τρυ
φερότητα). Πώς μέ κοιτάζεις έτσι! . . .

Νανώ, (Σκνορτει κα'ι τόνε φιλεΐ σιό μέτω
πο. Με όρμή). Κοιτάζω τι'ν άντρα μου!

Δήμος. Γιατί μέ φιλεΐς στό μέτωπο ; . .  
Προπη φορά μέ φιλεΐς στό μέτωπο . .  .

ΧΡΟΝΙΚΑ 89

Νανώ. Πρώτη . . .
Δήμος. Τό φιλί τοΰ μετώπου κλείει πε

ρισσότερο σεβασμό . . .
Νανώ. (Συγχυσμένη). Πώς σκέφτεσαι. . . 

τ ι . . .

Δήιιος. (Με πίκρα). Εΐμουν πριν άλλος. . . 
Μά ήρθε ή στιγμή καί ή πατρίδα μου έκή- 
ρυξε τόν πόλεμο . . .  Τό καθήκον μοΰ έ’λεγε 
πώς έπρεπε νά πάγω κ’ έγώ. . .  δέν μπορού
σα νά μήν πάγω, πήγα μάλιστα μέ τόση χαρά, 
μέ τι’τη αυτοθυσία . . . Ό τα ν  δ πόλεμος ε- 
φτασε στήν ακμή του, βρισκόμουνα στήν 
πρώτη γραμμή,πολεμούσα χωρίς νά σκέφτου- 
μαι τίποτε, τίποτε, παρά μόνο τή νίκη τής 
πατρίδας καί ή πατρίδα νικούσε. . . δ εχθρός 
υποχωρούσε σέ δλη τή γραμμή.. . Τό τάγμα 
μας έ’λαβε διαταγή πρώτο νά έπιτεθή έναν
τίον ένός δυνατού φρουρίου καί ωρμησε . .  . 
Σάν τρελλός έτρεχα εμπρός, τά πόδια μου 
εϊτανε γερά καί τά χέρια μου δυνατά . .  . τά 
μάτια μου αγρίεψαν καί δέ συλλογιούμουν 
τίποτα . . .  Έ ξαφνα έ'να βόλι ρίχνει κάτω τό 
σημαιοφόρο μας. . . στέκουμαι μιά στιγμή.. . 
δεύτερη σκέψη δέ μοΰ ήρθε, έτρεξα καί πήρα 
στά χέρια μου τήν τιμημένη σημαία μας καί 
προχώρησα... προχώρησα, πρώτος τήν έστη
σα στά προχώματα τοΰ εχθρικού φρουρίου... 
( Ί Ι  Νανώ τόν ακούει προσεχτικό, τόν κοπά
ζει ατενώς κα'ι φαίνεται πώ ; πάσχει). Ό ταν 
εννοιωσα τόν εαυτό μου νικητή καί τόν α
ξιωματικό άπό πίσω μου νά φωνάζη: εύγε, 
εύγε, σά φάντασμα θεϊκό, σά μαγική φαντα
σμαγορία παρουσιάστηκες εσύ μπροστά μου, 
υπερήφανη γιά τή νίκη μου καί μούδωσες 
έ'να φιλί δυνατό, τό ωραιότερο στεφάνι τής 
δόξας καί γώ χαμογέλασα και ψιθι'ρισα.· δί
κιά σου είναι ή δόξα!. . . ( Ί Ι  ταραχή τής 
Νιινώς μεγα/Mn ει. Τό οτήί)ος της πάσχει δυ- 
τατσ). Τότε ακόυσα έ'να τρομερό κρότο . . . 
είχε σπάσει μιά οβίδα . . . καί δεν εννοιωσα 
πιά τίποτε άλλο . . .

Νανώ. (Τραβιέται λιγάκι πρός τά δπίσω. 
Τό πρόσωπο της δείχνει ενα ξαφτικο ίίανμα-

αμό Με όρμή). Ί Ι  ίστορίι.; σου είναι τόσο 
ώραία, τόσο ίπποτική !

Δήμος. (Πικρό). Τύ τέλος της δμως τόσο 
πικρό, τόσο θλιβερό! . . Πώς χαίρεται ή ψυ
χή μου ν ’ ακούω τόσο ωραία λόγια άπό τό 
στοματάκι σου . . .  Δέ μετανοιώνω γιατί έ
κανα τό χρέος μου στήν πατρίδα, άλλά δέν 
είμαι πιά έκεΐνος πού εΐμουν πριν . . .

Νανώ. (ΡΙχε αρχίσει νά δακρυζη. Τό στή
θος της φούσκωσε. Ή  ταραχή της κα'ι >) συγ
κίνηση της ιφτάσε στό Απροχιίρητο. Ί Ι  συ
νείδηση τήν Επνιγε. Μέ όρμή). Δήμο μου; 
σ’ άγαπώ, πολύ σ ’ άγαπώ. . . . πίστεψε το, 
θέλω νά τό πι στέψης · · · ("Εξαφνα δμως τής 
πιάνει ενα a l/.ο ιηπημ ο , rota'iDsi πω; δε 
λέει τήν αλήθεια, τιιάζει πίσω τό κεφάλι της 
τής πιάνει δυνατό άναφυλλητό και μήν μπο
ρώντας πιά νά μείν}, κοντά στόν άντρα της, 
φεύγει με όρμή. Φεύγοντας τής πέφτει ενα 
γράμμα).

Δήμος. (Σηκώνεται ταραγμένο:). Τί έχει;.. 
Πάσχει; . . . (Κοιτάζει λίγες στιγμές πρός τό 
μέρος που έφυγε ή Νανώ. " Υστερα κάθεται). 
Πάσχει, πάσχει, γιατί κ ι’ αύτή δέν μπορεί νά 
εΐναι δπως πρίν . . .  Ώ !  άγιο πλάσμα, δέ 
φταις έσύ! . . . Βλέπεις έ'να Δήμο μισό κοντά 
σου καί πονεΐς . . . θέλεις νά τοΰ δώσης πα
ρηγοριά, προσπαθείς νά βαστάξης τήν άγάπη 
μέσα στήν καρδιά σου μέ τά δόντια σου . . . 
(Γόνε πιόινουνε κλάματα). Μά ή άγάπη δέν 
κρατιέται στά δόντια, είναι άέρας καί φεύ
γει, φεύγει . . . (Σιωπή. ”Εξαφνα βλ.έπει τό 
γράμμα που έπε^ε άπό τή Νανώ. Πήγαινεt 
και τό παίρνει). "Ενα γράμμα . .  . Θά είναι 
τής μητέρας της . . .  δέν έχει μυστικά από 
μένα. . , ( 'Ίρχετα ι κοιτά στήν πολυθρότα και 
διαβάζει. "Οσο <5ιαβόιζει ταράζεται περισσότε
ρέ, ή ταραχή του μεγαλώνει. Φτάιει στήν υ 
πογραφή. Πέφτει τό γρόμμα άπό τά χέρια 
του. Στέκεται βουβός λίγες στιγμές ch έξαλλη 
κι^τάπαιη, ή σιωπή είναι, φρικιαττική. " Υ 
στερα πειά μιά δυνατή φωνή). Σκύλα! (Πιά
νει τό λ.αιμό του κα'ι πέφτει βαρύς <\ήν πολ.ν- 
ϋρόνα. Ί Ι  φωνή του πνίγεται στό λά)ν ·γα,
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τά μάτια τον μαυρίζουν και μό/.ι; Ακούεται 
νά λίγΐ]). Βοήθεια! σκοτείνιασαν δλα . . .  δε 
βλέπω . . .

Σ Κ Η Ν Η  Ε Ν Α Τ Η

Δήμος y.al Μαρίνος.

Μ αρίνος. (Μπαίνει άπο \ ο μα. Ό  Δήμος 
Ικανέ την τελευταία χίιησί] βαοτώντας την 
καρδιά τον). Φίλε μου! . . Είναι νεκρός/... 
Τήν έβλεπα από μακριά τήν καταστροφή ! . . .  
Δέν τήνε πίστευα τέτοια / . . .  (Σκουπίζει τά

δάκοια τον). Κανένας δέν ειν,ς^ένοχος μέσα 
εδώ... Οί χαρές πέλασαν, ιδού οί λύπες,.Ιδού 
οί συμφορές... Κοιμάσαι λοιπόν, κοινωνία, 
κοιμούνται κιιί τά παιδιά σου, τά θύματα 
σου... Θά'ρτουιε στιγμές πιό ευτυχισμένες. .. 
θά τις διοΰμε έμεΐς, θά τις διοΰν άλλοι .. δέ 
θά υπάρχουνε τότε θύματα.. Θαρθοτ'νε . . . 
θά'ρθουνε, δταν Οά ξυπνήσουμε μιά μέρα /....

(Έ νώ  πηγαίνει κα'ι άιπάζεται οτΰ μέτωπο 
ΐό Δήμο, κ/.είει ή σκηνή).

Α . Γεω ργιάδης

Ο  Σ Τ Α Γ Ρ Ο Σ

Σ τό  δ ιη γημ ,ο το γρά φ ο  X . Χ ρ ισ το β α σ ίλη .

Τώρα-ν- ό μήνας ό σταυρός, τώρα-ν-τά πανηγύρια, 
πού βγαίνουν οί πεντάμορφες, κ ι’ άράδα παν στ'αμπέλια, 
τώρα-ν-πού πάει και ή Χρυσάνθη, πού πάει μέ τά τραγούδια,
καί μέ τραγούδια-ν- έρχεται, καί φέρνει τά σταφύλια, 
άράδα - άράδα τά κρεμνά, κ ι’ άγάλια - άγάλια λέει:
« Κρεμνώ σταφύλια στό καρφί, κόκκινα καί μοσχάτα,
γιά νά τά νέχω τό χειμό, κι’ δλο τό καλοκαίρι,
και τις γιορτές πού Οαρχουνται, σπίτι μας νά μάς γλεπουν,
μπουρλιές - μπουρλιές νά ξεκρεμνώ σταφύλια νά τούς δίνω
νά τρων γριίς νά μ ’ εψκουνται, γέροι νά μ ’ ευλογούνε,
καί νά γλυκαίνουνται ν' οί νιοί, νά μ’ εχουνε. στό νοΰ τους.

Η  Κ Ο Ρ Η

Κόρη μέ τά χρυσά μαλλιά, καί μέ τά μαύρα μάτια, 
μέ τό φεγγάρι μίλαγε καί τό παρακαλοΰσε:
Φεγγάρι χρυσοφέγγαρο, κάνε- μ- καλέ τή χάρη
κι άγάλια πάρ’ τόν δρόμο σοτ1, μήν πας καί βασίλεψες·
τέχω άδρεφόν δπόρχεται καί πάει μέ τά καράβια,
γιά νά μέ φέρνη τά προικιά καί τά καλά στολίδια,
γιά νάμ’ ή πρώτη στό χορό, καί μέσ’ στή χώρα ή πρώτη.

’Ιω σήφ  Ρ αφιόπουλος.
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Σ Ο Ν Ν Ε Τ Α

Η Λ Η Θ Η

Κ αλότυχοι οί νεκροί πού λησμον άνε 
Τ ήν π ίχρ ια  τής ζω ής. "Οντας βυθίση 
Ό  ήλιος καί τό  σούρουπο άκλονθήσχ).
Μ ήν τούς κλαΐς ό καημός Α ου  δ<το; και νάναι. 
Τ έτοιαν ώρα ο ί ψυχές διζούν καί πάνε 
Σ τή ς  λησμονιάς τήν κρυσταλλέ'ΐα  βρύση.
Μά βούρκος τό νεράκι θ ά  μαβρίση 
’Α σ ιά ; η γ ι’ άφτές δάκρυ δ()ε αγαπάνε.
Κ ι’ άν π ιούν θολό νερό ξαναί)ι·μ«ύντ<ιι. 
Δ ιαβαίνοντας λειβάδια  άπό άσφοδή?.ι,
Π όνοι ς  παλιούς ποΰ μέσα τους κοιμούνται.
"Α  δέ μπορής παρά  νά  κλαΐς τό δείλι 
Τούς ζωντανούς τά  μάτια σου άς θρηνήσουν. 
Θέλουν, μά δέ βολεΐ νά λησμονήσουν.

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

«’Αρχόντισσα Ροδίτισσα πώ ς μπήκες ;
Γυναίκες διώ χνει μιά συνήθεια αρχαία 
Ε δ ώ θ ε .»  « Έ χω  ένα άνίψ ι, τόν Εύκλέα,
Τ ρία  αδέρφια, γιό  πατέρα  Ό λυμπιονίκες·
Ν ά μέ άφήσετε πρέπει 'Ελλανοδίκες,
Κ αί έγώ  νά λαμορόσω  μές τά  ώραΐα 
Κορμιά, πού γιά  τό  άγρίλι τοΰ Ή ρακλέα  
Π αλαίβουν, θ ιαμαστές ψυχές αντρικές.
Μέ τές άλλες γυναίκες δέν είμα ι όμοια- 
Σ τόν  α ιώ να τό σόι μ ο υ ' θ ά  φαντάζη 
Μέ τής αντρείας τά αμάραντα προνόμια.
Μέ μάλαμα  γραμμένος τό  δοξάζει 
Σ έ  αστραφτερό κατεβατό μαρμάρου 
"Υμνος χρυσός τοΰ άθάνατοο Πινδάρσσ.»

EXCE LS IOR

Κρύο κρούσταλλο νερό τά  ήλιοφριφ ένα  
Χ είλια  θ ά  όγράνΐ). Ε ΰγενικιά άνθρω πότη 
Θά τούς φιλέψω πλούσιο φαγοπότι,
Κ ορμιά  ά π ’ τήν πλήΟια χάρη άλαφρωμένα, 
’Α γάλματα θεώ ν ζωντανεμένα 
Θάγναντέψουν σ ιή  Ν ί|ΐπρο  έκεΐ τήν πρώτη, 
Τ ής λ ευ ιερ ιά ; αστραφτερή λαμπρότη,
Τ ά  στή θια  θ ά  χ α ρ ο ίν  τά  πονεμέ->α.
Κ ι ι ί  ά\ηφορούν ο ί βλάμηδες λεβέντες 
Σ τ ’ ατέλειωτο φαράγγι δλο χαλί»ι 
Μ ονοσχοίνι μέ γέλοια  καί κουβένιε:.
Μά έχουν ποδάρια  καί καρδιές τσελίκι"
Μά τούς θεριεύει ή ελπίδα  τού θανάτου 
Μέ ιάγιασμένα  δοφ νοσ ιίφ α να  του.

Ο Τ ΜΑ Β Ι Λ Η
ΜΟΥΧΡΩΜΑ

Φυσάει τ ’ αεράκι, μέ άνάλαφρη φόρα 
Καί τές τριανταφυλλιές άργά σαλεύει"
Σ ιέ ς  καρδιές καί σ ιή ν  πλάση βασιλεύει 
Γόδινο σούρουπο, ώρα μυροφόρ ι,
Χρυσή θυμητικώ ν ονείρων ώρα 
Π ού ή ψυχή τή γαλήνη προμαντεύει,
Τ ήν α ιώ νια  γαλήνη, κ ι' «ίγναντεύει 

• Σ ά  γ ιά  στερνή φορά κάθε της γνοιρα 
’Αξέχαστη· ξανθές κρινοτραχήλες 
Ά γά π ες , γαλανά βασιλεμένα 
Μ άτια όγρά κοί φ ιλιά  καί άνατριχήλες 
Καί δάκρυα' πλάνα δώρα ζηλεμένα 
Τ ής ζήσης πού άχ\οσβυέται καί τελειόνει 
Σάν τό ί>αμπό γιουλί πού ολοένα λυόνει.

ΑΝΕ ΜΟΜ ΥΛ ΟΣ

‘Ο κόσμος ιΐν α ι πλανερό μαγνάδι 
Κεντισμένο μέ ρόδα καί μέ βάγια 
Μέ ήλιους καί μασ ιρα  πού τό άπλόνει ή Μ αψ α 
Ά π ά νο υ  στής αλή θεια ς τό σ/.οτάδι.
Σ ’ αγαπούσαμε τόσο έρμο ρημάδι 
Γ ια τί σ ιή  μέση ά π ’ τής ζω ής τά  μάγια  
Σ ιή  ψυχή μας φανέρωνες τήν άγια  
Τ οΰ θανάτου θω ριά , τόν κρύον "Αδη,
Τ ό  τίποτε, κ ι’ ανήξερα στά βάθια  
Τ οΰ εΐναι μας έξύπναες μιά λαχτάρα 
Ν ά γλυιώσουμε ά π ’ δλα μας τά  πάθια ,
Τ ήν πικρή νά ξορκίσουμε κατάρα 
Τ ή ς ζω ής καί νά μποΓμε μονομίας 
Σ τ ' άδυτα τής θ ε ϊχ ή ;  ανυπαρξίας.

ΤΟ ΚΑΡΔΑΚΙ

Τ.” γνοιρα ρεποθέμελα τοΰ αρχαίου 
Ναού στό έρμο άκρυΟαλάσσιο πλάι 
Χ ορταριασμένα κοίτονται. Γελάει 
Γύρου ομορφάδα κόσμου πάντα νέου.
Καί λέω πού άκόμα ά π ’ τήν κορφή τοΰ ώ ραίου 
Βουνού σ ο ΐσ τρα  ντυμένη ροβολάει 
Ί Ι  άρχ ιία  ζιιιή κ ι’ άφτοΰ φεγγοβ»λάει 
Λάμπρος ναός τεχνίτη Κερχυραίου.
Χρυσόνειρο, οέ βλέπω γιατί μ ’ έχει 
Μ αγέψει τό νερο σ ιή ν  κρύα βρύση,
ΓΙού μέσαϋε άπό ι ’ άγιο  χώ μα τρέχει.
Έ τ σ ι ιά ιο ιο ς θ ε ό ς  θ ά  τοχχ) ορίσει 
Κ ι’ δππιος ξένος έχει τό χείλ ι βρέ/,ι ι 
Σ ιά  γονικά του πλάι δέ θ ά  γυ.'ίση,
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Δ Ι Κ Α .  M A S  Ε Λ ΐ  g I K ' 4

Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ  0 I ' .  Κ Α Ι  Τ Ο  Γ Λ Π Σ Χ Ι Κ Ο  ZHTHIV1A

Πολλά γραφήκανε στις εφημερίες γιά τόν 
Πατριάρχη ’Ιωακείμ τόν 1 πού τίμησε τά τε
λευταία αύτά χρόνια τόν Οικουμενικό Θρόνο· 
Μιά λεπτομέρεια μόνο λησμονήθηκε, ιιως νά 
είταν κι’ άγνωστη, ποΰ περισσότερο άπό κάθε 
άλλη άπόδειχνε πόσο προοδευτικός είταν ό 
{^εοπρόβλητος Γέροντας. Ό  φωτεινός του νοΰς 
είδε μέσα στό κέντρο τοΰ σχολαστικισμού καί 
της όπιστοδρομικότητας τήν άλήθεια τής δη
μοτικής μας. Κι’ αν δέν είταν μπασμένος ολό
ψυχα μέσα στό ζήτημα μας, αγάπησε δμως τή 
δημοτική καί τούς έργάιες της, καί έδ/,λωσε 
τήν άγάπη του σέ δημοσιογραφική συνέντευξη 
καί σέ ιδιωτικές έπιστολές, τόν καιρό ίσια Γίΐα 
εκείνο, πού άγρια βρίζανε τήν έθνική μας 
γλώσσα Μιστριώτηδες καί ρασοφόροι, δασκά- 
λοι καί Ιφημερίδες. Δέ φοβούντανε δ Μεγά
λος Γέροντας νά γίνη αντιδημοτικός. ΙΙρώτα 
πρώτα άγαποϋσε τήν άλήθεια. Άν ποτέ τόν 
άκούσαμε σέ διάφορες τελετές νά μιλή πικρά 
γιά τούς δημοτικιστές, ·θ·ά είταν τότε τέτοια ή 
γνώμη του, πού λίγο κατ’ όλίγο φωτίστηκε 
κατόπι. Κι’ αύτό Γσια ισια άποδείχνει πιό με
γάλο καί πιό τρανό τό φωτεινό νοϋ τοΰ μακα
ρίτη Πατριάρχη μας. Χρόνια καί χρόνια έζησε 
μέσα σέ'/α σχολαστικό περιβάλλον. Δέν μπο
ροΰσε λοιπόν παρά άουναίστητα να σκέφτεται 
κι’ αύτός δπως σκέφτονταν το περιβάλλον του. 
Μά δταν ήρθε ή αντίδραση δυνατή καί όρμη- 
τική ξαφνίστηκε καί είδε τό φώς. Καί τό φώς 
αύτό τό γνώρισε πώς είταν ή άλήθα*. Τώρα 
πού δ θεοπρόόλητος δέν ύπάρχη πιά μεταξύ 
μας, κ:’ ιϋ:ε είναι φόβος άπό κομματικό λόγο 
νά άνοιξουν οί ταπεινοί τό στόμα τους γιά νά 
τοΟ ψάλλουν τόν έςέψαλμο, δημοσιεύουμε πα
ρακάτω ενα μέρος άπό τή συνέντευξη του μέ τό 
φίλο δημοσιογράφο κ. Στ. Σταμχτίου. πού δημο

σιεύτηκε στό φύλλο τής «Ακρόπολης» τής21 τοϋ 
περασμένου Σεπτέμβρη καί πού σ’ αύτό ο αλη
σμόνητος Πατριάρχης μας μιλεΐ τόσο θ·ερμά γιά 
τή δημοτική μας γλώσσα. Ή  γνώμη του σχετικά 
γιά τή γλώσσα τοΰ Εύαγγελίου δέν είναι βέ
βαια σωστή καί τά ασήμαντα λάθια πού κάνε1 
μπο ροΰνε νά παραβλεφτοΟνε, άμα γνωρίζουμε 
πώς 6 ’Ιωακείμ οΰτε γλωσσολόγος είτανε, ούτε 
άναγνώστης υποχρεωμένος νά {t-υμάται πώς 
μετάφρασε τή μια λέξη ή τήν άλλη ό κ. Πάλ- 
λης. 'Ύστερα άπό τή συνέντευξη δημοσιεύουμε 
καί μιά ιδιόχειρο έπιστολή του στό φίλο διη- 
γηματογράφο κ. Χρ. Χρηστοβασίλη, πού καί 
σ’ αύτή φαίνεται δ μακαρίτης νά άγαπά τή 
δημοτική μας γλώσσα:

« 'Ο Παναγιώτατος έζητοΟσε διαφόρους πλη
ροφορίας διά τά έλληνικά πράγματα. Αίεταξύ 
τών άλλων ήλθε καί είς τήν Νεοελληνικήν φι
λολογίαν.

— ΜοΟ άρεσουν πολύ, είπε, τά ποιήματα τοΟ 
Παλαμά.

— ϋ ά  είνε μαλλιαρός, τοΰ είπα μειοιών.
— Είνε μεγάλος ποιητής, άπήντησεν. Ή  

γλώσσά του είνε ώραία, πρώτης τάξεως δημοτι
κή, ή όπ.ία μέ ευφραίνει.

— Σας αρέσει η Δημοτική ;
— Διαδάζω μέ μεγαλειτέρα εύχαρίστησι τό 

έργο ποΰ είνε γραμμένο είς τήν Δημοτικήν. 
Είνε γλώσσα ζωντανή καί δέν δύναται παρά 
\ά  έπιζήση.

— Διαβάζετε τόν Ιναρκαβίστα ;
— Μέ μεγάλη εύχαρίστησι παρακολουθώ δ- 

σον δύναμαι τήν Νεοελληνικήν φιλολογίαν. Καί 
τόν Ιναρκαβίστα διαβάζω καί τόν μακαρίτη τόν 
ΙΙαπαδιαμάντη καί ή γλώσσα τοΰ Χριστοβασίλη 
είνε ώραία. Μεγάλας προόδους Ικαμεν ή Νεο
ελληνική φιλολογία.

— Καί δμως, δταν έςερράγη τό γλωσσικόν
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ζήτημα είς τάς ’Αθήνας, μεταχειρίσθη 7αν τό δ- 
νομα τής Παναγιότητος Σας διά νά πολεμήσουν 
τήν Δημοτικήν.

■■—  Έγώ δέν άντεστρατεύθην ποτέ κατά τής 
Δημοτικής. Έγώ κατηγόρισα τήν μετάφρασιν 
τοϋ Εύγγελίου καί τήν γλώσσα τής μεταφράσεως 
τ;ΰ ΙΙάλλη, ώς είϊεχθή. Αύτοί οί άνθρωποι &έ. 
λουν κτύπημα διότι 9-ά καταστρέψουν τήν γλώσ
σαν. Αύτοί έν τίνι δικαιώματι δ μιλοϋν ύπέρ τής 
Δημοτικές δταν δέν τήν γνωρίζουν ; Καί νά 
σάς φέρω άμέσως ενα παράδειγμα άπό τή·/ με- 
τάφρασιν τοΰ Πάλλη. « Ό  ’Αβραάμ, λέγει, « ε- 
κα;ι·» τόν ’Ισαάκ, δ ’Ισαάκ «Ιφκιασε» τόν ’Ι 
ακώβ.» Τί ήτο δ Αβραάμ καί δ ’Ισαάκ νά 
«κάμουν » ; Ζώα ; Διότι μόνον διά τά ζώα 
μεταχειρίζεται ή Δημοτική τήν λέξιν «έκαμε», 
διά τά πήλινα άγγεία τήν λέξιν «Ιφκιασε», διά 
τούς άνθρώπους δμως έχει τήν λέξιν «έγέννησε». 
Πλεΐστα παραδείγματα τοιαϋτα δύναμαι νά σάς 
φέρω. Προσέξατε πολύ διότι οί ά/Ορωποι αύτοί 
δύνανται μέγα κακόν νά κάμουν είς τό έθνος 
καί τήν γλώσσαν.

—  Ή  Παναγιότης σας ύπέρ ποίας γλώσσης 
άποκλίνει;

— 'Γπέρ τής όμιλουμένης. Είμαι ύπέρ τής 
μέσης δδοϋ. Ή  Δημοτική μοΰ αρέσει άλλά είνε 
μόνον διά τούς Έπειρώτας καί Στερεοελαδίτας. 
Ό  Κρητικός εχει άλλο ίοίωμά, άλλο ό Χίος, 
άλλο δ Κύπριος και άλλο δ Μικρασιάτης. Αύτά 
ώς ιδιώματα τά όποια βεβαίως δέν διαφέρουν δ- 
σον π. χ. τών Πρώσσων άπό τούς άλλους Γερ
μανούς — οί Έλληνες συνεννοούνται κάλλιττα 
μεΐαξύ των — θ·ά μείνουν καί θ-ά πλουτίζουν 
μέ τ^ς καλλιτέρας των λέξεις τήν δμιλουμένην.

— Ή  Παναγιότης σας δέν νομίζει δτι έπιβάλ- 
λεται κάποια γλωσσική μεταρρύθμισις καί είς 
τά, έλληνικά σχολεία τοϋ ύποδούλου Ε λλη
νισμού, τά όποια ανηλεώς ό σχολαστικισμός τά 
δέρνει;

— Ό χ ι γλωσσική μεταρρύθμισις, άλλά ριζική 
μεταβολή τοϋ παιδαγωγικοΰ συστήματος χρει
άζεται.»

V
Ίοού ή έπιστολή:

’Εντιμότατε Κύριε X. ΧρηστοβασίΧη, ν- 
γίαινε κα'ι ευτυχεί και εργαζου ε.τ’ άγαΐ)φ.

Κατά τον παοείίϊόντα Λε<έπβοιον— 'Ια
νουάριον άνέγνων έν τώ α Κόομφ » και τι] 
αΦωνγ\ τή; Ηπείρου» τά νμέτερ.ι πατριωτι
κά διηγήματα, ατινα μ '  ηύχαρίστησαν. Κατά 
τήν γνώμην μου δεν είναι δ ’ως αγνά και ά· 
νευ υπερβολών και παρεισάκτων, εχουσιν δ
μω; τό άληϋες και τό φυσικόν, 'Ο  τοιοϋτος 
τρόπος τοΰ γράψειν τήν κοινήν είναι άπ π α
ητός, διότι όντως εχει, ένιό οί φανατικοί οπα
δοί τοϋ νεωτερισμοϋ πλάττουσι τή; φαντασίας 
ανιών πράγματα. Δημιουρ\οϋν νέαν γ/.ώο - 
ο αν, διαπράττοντες ϋανάσιμον αμάρτημα.

Τήν άρχαίαν γλώσσαν δεν δυνάμει)α ν'αρ- 
νηΟώμεν, οϋτε ι ά επαναφέρω μ εν αυτήν ώς 
γλώσσαν κοινήν έν τώ χαίΙό/ω αυτής, Ίά λα
λούμενα Ιδιιύματα ι ή; λ.εγομένης μητρική; εΐ
ναι πολλά, πάμπολλά. ΙΙο'ον έξ αυτών εΐναι 
■ή καθομιλουμένη ; Ουδέν. Καλόν λοιπόν  
νά γράφω νται τά Ιδιώματα ταϋτα πάντα, 
έκ δ έ  της μελέτης τοϋ δλον οϋν τώ  χρόνω  
Ό·ά Λσοκύψ η τό άναζητοΰμενον καί ό'χι 
έκ της φαντασίας τώ ν λεγομένω ν μα λ
λιαρών.

Έ π ί  τούτοις έπ εύχο μα ί σοι παν  ά- 
γαϋ'όν.

Μ πογίαζζΐκιοϊ, tfj // Μ αοιιον 100S.

Τή; υμει. έντιμότητος ευχέτης εις Θεόν

'Ο  Κω ν]πόλεω ς ΙΩ Α Κ Ε ΙΜ .

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ

Ωραίος σάν τόν Όλυμπο καί παλληκάρι 
σάν Ηρακλής. Έσβυοε ή δμορφιά του στό 
κορφοβούνι τής δόξας καί τάγριολούλουδα το
νίζουν ήρωϊκά τραγούδια στήν αφάνταστη παλ- 
ληκαριά. Καί τά τραγούδια αύτά μας θυμί
ζουνε μιά φωτεινή δράση στό παιοίο τή; Σκέ
ψης. Καί στό πεδίο τής Σκέψης ό Λαυρέντιος 
Μαβίλης υπήρξε πιό γιγαντόσωμος, πιό τρανός. 
Στήν ιστορική συζήτηση τής Έλλ. Βουλής, γιά 
τό γλωσσικό ζήτημα άπό τούς πρώτους μίλησε 
μέ παρρησία γιά τή δημοτική μας γλώσσα.
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Από τοΰς πρώτου; χτύπησε τούς Κουλουμπά- 
-κηδες καί τά άλλα άρρωστα κοπέλ'.α τού Μι- 
στριώτη. Άπό τούς πρώτους Εδειξε τό δρόμο 
τοΰ Φωτός στούς πατέρες τοϋ έθ-νου:, τούς με
θυσμένους άπό τό χασίς τής προγονολατρείας. 
Κα! ή γιγαντόσωμη σκέψη του τήν έποχή έ
κείνη χαραχτηρίστηκε γιά προδότρα. Εκείνοι 
£μως ποϋ τόν είπαν προδότη τό Μαβίλη κα! 
πληρωμένο άπό ςή Ρωσσία St θά ψιθυρίσουν 
τώρα άραγε ντροπιασμένοι: Έ τσι δέν πεθαίνουν 
οί προδότες. Ά ν  γίνη αύτό ή ψυχή τού ήρωα 
θά  νοιώση έ'να έλαφρωμό. Ό χ ι γιατί ικανοποι
ήθηκε δ εγωισμός του, άλλά γιατ! μέσα στά 
λίγα αύτά λόγια τής μετανοίας θά διή τήν 
άρχή τής πρόοδου τής φυλής του.

Τό ποιητικό έργο τοϋ Α. Μαβίλη είναι μι
αρό σέ όγκο. Τόσο μικρό ποϋ λέει κανείς, 
τόσες ποιητικές λάμψες είχε μόνο ή ζωή του; 
Εύχούμαστε δλων τών ποιητών οί ποιητικές 
λάμψες νά είναι τόσο λίγες, άλλά κα! τόσο φω
τεινές, τόσο έκτεταμένες. Όπαδός τής Ε πτα 
νησιακής σχολής καί μαθητής τού Σολωμοΰ. 
είχε δλα τά χαρίσματα τοΰ δασκάλου του. 
Εύγένειά στήν έκφραση, περιτέχνηση, μουσική 
κα! έξοχη κομψότητα στή μορφή. Κάθε σιν- 
νέτο του κα! ενας τόμος άπό ποιήματα. Κα: σέ 
κάθε τόμο άπό τά ποιήματα αύτά έλόκληρη ή 
•ήρωική ψυχή τής δοξασμένης του φυλής, πού 
τή βλέπει κανείς ώραία, μεγάλη, όνειριασμένη 
άτ.'ο τήν άρχαία έποχή έως σήμερα.

Μ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΤ ΠΑΤΡΙΑΡΧΚ

Ό λα  καλά κα! άγια. Ά π ’ τήν κηδεία τοΟ 
Πατριάρχη δέν έλειπε τίποτα- οί στολέ; τών 
Επισήμων είταν πολύ χρυσές, τά ράσα τών κα
λογέρων πολύ μαΰρα, τά τάσια τών πυροσβε
στών πολύ κόκκινα καί τά ψηλά καπέλα πολύ 
γυαλιστερά.

Ή  Κυβέρνηση έκαμε θαύματα, ή τελεταρ- 
-χική Επιτροπή τέρατα καί σημεία κα! τά 
ξένα άγήματα ξεπατώθηκαν γιά νά μάς υπο
χρεώσουν.

Κ’ έτσι έπίσημςι έκήδεψαν έπίσημα ένα

έπίσημο λείψανο κα! πάει λέγοντας άπό έπι- 
σημότητα σ’ έπισημότητα ! . . .

Ό  λαός δμως ό Ελληνικός δέν έκήδεψε 
τόν Πατριάρχη του.

Κα! μ’ δσα μπορεί νά γράψη καί ξεγράψη 
ένας τύπος, πού ποτέ δέν είχε τό θάρρος νά 

τήν άλήθεια, ό λαός ό Ελληνικός δεν έτί- 
μησε τήν κηδεία τού Πατριάρχη, γιατί δέν τοΰ 
τό έπέτρεψαν, γιατί στά προσκλητήρια πού 
βγάλαν οί άριστοκράτες είχαν τήν υποσημείω
ση: «οί στέφανοι καί ό λαός άπαράδεχτοι! » 

Έτρεξεν ό κοσμάκης, μά έτρεξε γιά νά 
σεργιανίση, μέ τόν πιό κοινό τρόπο, μιά πομ
πή ασυνήθιστη. Έτρεξε γιά νά διή κάτι πού 
δέ βλέπει κάθε μέρα, κα! μόνο γι’αύτό.

Γιατ! ήξευρεν άπό πρίν πώς θέση γι’ αύτό- 
να δέν ύπήρχεν άλλη, παρά τά κάστρα, τά κε
ραμίδια τών σπιτιών κ’ ή θάλασσα.

Ήςευρε άκόμη πώς χωροφύλακες κι’ άστυ- 
νομικοί είταν έκεί, φρουροί τής άτακτης τά
ξης, ποϋ ύστερα άπό τόσες συνεδρίασες κα- 
τώρθωσε νά όρίση ή περίφημη τελεταρχική 
Επιτροπή.

Δέν « εαπζυσεν ϊνα άποϋ'αυμάατ] τό  ύ 
στατον τήν έξηγίασμένην μορφ ήν 'Ιω α
κείμ τοϋ Γ '» γιατί ό λαός δ Ελληνικός, — 
άς τό μάθουν Soot δέν τόν έγνώρισαν,— είναι 
περήφανες καί δέν πάει δπου τόν διώχνουν, δ
που τόν ποδοπατούν ! Έτρεξε, περίεργος σάν 
πάντα, νά σεργιανίση καί μόνο νά σεργια- 
νίση ! · · .

Άντί νά προσκαλέσουν οί κ. κ. τελετάρχαι 
άπό ένα άντιπρόσωπο κάθε σωματείου γιά νά 
τού δώσουν μπιλιέτο, μπιλιέτο πού μέ τό βυζαν
τινισμό, τή σχολαστικότητα καί τήν άνικανό- 
τητά τους οΰτε στό τέταρτο τών άντιπροσώ- 
πων κατώρθωσαν νά δώσουν, νομίζω πώς θά- 
τανε πιό άξιοπρεπέ; τουλάχιστο γιά τή μνήμη 
ένός Πατριάρχη να δρίσουν μιά θέση ύστερα 
άπ’ δλη τήν πομπή γιά ν’ άκολουθήσουν οί 
αντιπρόσωποι τών σωματείων καί τών κοινο
τήτων έν σώματι καί χωρίς μπιλιέτα.

Οί άντιπρό.ωτοι του λαού ο έ θά τρώγανε 
οΰτε τούς Δεσποτάδες, ούτε τούς τελετάρχας,
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δσο παχουλοί κι’ αν είναι οί πρώτοι, δσο τρυ
φεροί οί δεύτεροι.

Μετά τά τρικαντά κα! τά ψηλά καπέλα 
μποροΰσε νά εχη μιά θέση κ’ ή ρεπούπλικα 
κα! μετά τό φράκο τό σακάκι.

Τό ι ϊκ π α γλ ο ν  ϋ'έσμα» θά κέροι-,ε καί 
δ λαός θά κήδευε τόν Πατριάρχη, τόν Πατέ
ρα το υ !

"Οσο γιά τά μονόκλ τών κ. κ. τελεταρχών, 
άφοΰ συνήθισαν μιά φορά νά μή βλέπουν τοσο 
άνάξια προσοχής πράγματα, δέ θά τάβλεπαν 
κα: πάλι, μ’ δλο τόν καλοκαιριάτικο ήλιο τής 
π?οτ?ρασμένης Κυριακής.

Π. Δ. Μ πεκές.

Με πολλή ευχαρίστηιη δημοσιεύουμε το 
ζωντανό ανιό άρθρο τον χ. ΓΙ. Λ. Μπεκε. 
Έκφράζει μιά διαμαρτυρία τον λαοΰ, πον 
Ιμποδίστηκε νά λάβη μέρος οτήν κηδεία τον 
Πατριάρχη τον. Κ ι’ ό λαός ειχε .περισσότερό 
δικαίωμα δχι μόνο άπό τον; Ιπισημονς, α'.ί.ά 
και άπ’ αυτή άκόμη τήν τελεταρχική επιτρο
πή νά διή τό λείψανο τον Πατριάρχΐ] του. 
Γιατί ό Πατριάρχης ονιε σ τ ο υ ς  έπισήμονς α
νήκει ον τε στήν τελετ αρχική επιτροπή. Αλλα 
στό λαό, πον τόι ε σεβάστηκε και τον αγαπη- 
σε και γ ι’ αύτό τόν ανέβασε στο {ιψηλοτερρ 
θρησκευτικά αξίωμα. Κ ι’ αν δεν έϊισν αυτί] 
η αιτία πού ό λαός έπρεπε να π όρη ολόκλη
ρο; μέρος στήν κηδεία τοϋ Πατριαρχη, τοϋ 
ΤΙαιέρα τον, καθώς πολύ όρθα λεει ο κ. Μπε- 
κέ;, νπαρχε μιά αλλη αίτια πον επρειε ί α 
κά,<η νά σκεφτί) ή τελεταρχική ίπιτροπή, πώς 
ΙνΕί ο; ’ίσια ίσια πού επρεπε νά πάρη /ιερός 
στήν κηδεία rhav ό λί,όΐ. Εΐναι ζήτημα θρη
σκευτικό κα'ι περισσότερο πολιτικό . II με- 
γαλ.οπρέπεια τής κηδείας τοϋ ΓΙατριαρχη στο 
λίγο κόσμο, στό f ιορφωμένο δεν μποροΰσε 
νά κάμη σπονδαία εντύπωση. IIμποροΰσε ό
μως νά κάμη στό λ.αό άνε^ίτηλΐ] εντύπωση. 
Και νά δυναμώση μέσα του το θρησκευτικό 
κα'ι τό έθνικό του αϊοτημα. Βέβαια. Ο Πα- 
τριάρχηε μέσα οτήν ψυχή τοϋ λαοϋ διν είναι 
άνθρωπος δπως ό Κώστας ή ό Γιαννης. ΚΙ- 
ναι κάτι θεοποιημένο, άντιπροσωπευει κι ο-

λας κα\ τήν εθνική παραδοση. Είναι η εθνι
κή παράδοση ό Πατριάρχης. Γ ι’ αύτό ϊσια - 
Ισια έπρεπε δλ.ος ό λαο; τής ΙΙόλ.ης να λαβιJ 
μέρος στήν κηδεία του. Αλ/.α και για ία  γί>ΐ} 
ή κηδεία πιό μεγαλοπρεπή, πιο ίπιβλητικη, 
πιό Ιθιική. Φοβήθηκε δμως τήν αταξία ή τε- 
λεταοχική έπιτυοπή. Σε τέτοια περίσταση 1/ 
άταξία είναι πολ.ύ πιο ώραια απο την ταςη, 
πού δε σ’ άφίνει νά χ,ύσης ενα δακριο γΜ  
τόν έθνικό σου πατέρα. Τών βασι'.ιάδων οί 
κηδείες γίιουνται μεγαλόπρεπε;, γιατί σύποω- 
μο; ό λαός τις παρακολουθεί. Φανταζούμαστε 
ϋν έβλεπε άηό μιά άκρη τήν κηδεία του■ ά  
χοιστιανικιόταιος Ιωακείμ, ποση λ.νπΐ] >Ux 
ενιοιωθε, γιατί δυό τρε'ς άνθρωποι-έμπόδι- 
σαν τό λαό του νά άτολαύση τό πένθιμο με
γαλείο τή; ε κ φ ο ρ ά ;  και νά σκορπίση τήν καρ
διακή του λύπη γύρο άπό τήν άκίι ητν, άλλά 
μεγαλόπρεπη φνσιογνωμία τοϋ μ εγα ο υ  νε- 
κροϋ. ’Αλλά α; μείνη ήσνχιι ή ψυχή τοϋ Π α- 
τοιάρχη, πού άγάπησε τόσο τό λαό. Ία κοκ
καλά του ας μήν τρίξουνε μέσα στο νωπο το ν  
τάφο και άπό τό έρκος τών όδόντων τον ας 
μή ξεφύγη καμιά άρά. 11 τελειαρχικη επι
τροπή ρεκλ.άμαρε τήν κηδεία του και τη μ ε 
γαλόπρεπη μορφή τον. Χιλιάδες φωτογράφοι 
φωτογράφησαν τήν κηδεία τον και ο περιού
σιος λαός τή βλέπει τώρα στους κινηματο
γράφους. Έ κ εΐ έπρεπε μόνο νά τήνε διή.

Α Σ Μ Α  Α Σ Μ Α Τ Ο Ν

Ό  κ. Κ. Φριλίγγο:, γνωστός λόγιος τής 
Σμύρνης, μετάφρασε κα! τύπωσε στή δημοτική 
μας τό λυρικό ποίημα ΎΑσμα ’Αομάτων, ποί* 
άποδίδεται στό Σολωμών. Ή  μετάφραση αύιή 
ψιλοδουλεμένη, δημιουργική, μάς δίνει γενική 
καί καθαρή εικόνα τοΰ φόντου τοϋ εβραίικοι» 
έργου, καμωμένη σέ στίχους καθαρούς κα: 
διάφανους. Ίσως ό σκοπός τοΰ μεταφραστή, 
νά παρουσιάση πιό καταληπτά τό έργο, άλ
λαξε λιγάκι ή πολύ τόν έξωτερικό χρωματι
σμό του καί τό σκεπτικισμό ποϋ τοϋ δίνει ή* 
θεολογία, ίσως νά άλλαξε κι’ αύτή τήν άρχαιο- 
πρέπεια του. Μά δπως μάς τό δίνη βλέπουμε-
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μπροστά μας ενα Ά σμα ’Ασμάτων μέ καθαρές 
Ιννο:ες, λαμτ:ικαρ:σμένο κα: τόσο νοητό, σά 
δημοτίκδ τραγούδ:.

Γ:ά δείγμχ τΐ]ς έμορφίδς τής μετάφρασης, 
δημοσ:εύουμε ενα δυό περ:κοπές:

ΣΟΤΛΑΜΙΘ (<ηό γοοό),

Μαύρη είμαι μά ε ιμ ’ όμορφη,
ώ τής 'Ιερουσαλήμ κοπέλλες.
σάν τά τσαντήρια τοϋ Κηδάρ τά σκοτεινά
σάν τά  ρουμπίνια ποϋ φοράει ό Σολωμών.
Π ώ ς είμ α ι μαύρη μήν καταφρονάιε με.
Ό  ή λ ι ο ς  μον ε χ ε ι .  α λ λ ά ξ ε ι  τή θ ω ρ ι ά .

Τ άδέρφια  μου μ* έμίσησαν
καί μ ’ έβαλαν τ’ αμπέλια  νά φ υ λ ά γ ω ,

κ ι’ &<f ησ’ άφΰλαχτο τόν ίδ ιον έαυτό μου !
ί ΰνηαται τήν άγά.τη r-η:). Ώ  πές μου άγάπη μου,
ποΰ βόσκεις τα κοπάδια σου
καί πρός τό μεσημέρι ποΰ τά  σ αλα γφ ς;
πές μου ν ι  ξέρω νάρΰω  μή χαθώ  στά μαντριά.

σά»" ν' άκοί:η τώρα κα'ι τον άγα.τηιικό τη; το βοοχό, 
νά τή ; μετράς τίς ό μο ργιις  ιη ;  κα'ι νά τής /.£>]: 

« Έ / .’ άνοιξε, νυφούλα μου, 
άγάπη μου καλή. άΟώα περισ ιέρα  μου.
"Ε λ’ άΛΟίξε κ’ εχει δροσά
έτούτ’ ή νύχτα περισσή,
καί τά  μαλλιά μου γέμισαν σταλαματιές.
— Ε ίμ α ι γδυμνή, καλέ μου, 
τά  πόδια  μου πού τά.ιλυνα 
Όά τά μολύνω α  σηκωθώ».
Κ αί μ ’ άπλωσε τό χέρι του καί ιιέ καλοϋσε- 
κ ’ εννοιωσα άπάνω μου τό βάρος του, 
καϊ ξύπνησα, καί ρ ίχτηκα στήν κλειδωνιά 
πού μύριζεν ά*όμα άπό τό  χέρι του, 
μά  ήσκιος tlcuv  κ ’ έφυγε.
Κ αί σύρθηκα άπό π ιαω  του 
κ’ ο ί νυχτοφύλακες μ ’ απάντησαν 
κα ί μέ τυράννησαν πολύ.
Μοΰ πήραν ά π ’ τον ώμο τό δρεπάνι μου 
κ α ί πληγωμένη πρός τά κάστρα μ - ucpiouv.
Ά ν  τύχη, έ.σείς κυπέλλε* μου, 
καί βρή ιε τήν άγάπη μου, 
ώ  σάς όρκιζω  atjce του 
πόσο πονώ καί λυόνω.

ΧΟΡΟΣ  (σ ιή  Σου/.αμίΟ).

Δυό ταμπούς ιΰ ν  καμάρι.
Ε ίνα ι τό διάβα σου όμορφο, 
ο ’ άλαφροαέρνεις τό πασοΰμι σου.
Ό  άφαλός σου σηκωτός, 
σ ιό μ α  δροσόλουσωυ σταμνιού.

E l 'f u  ή κοιλιά σου Οεμοινιά σταριοΰ 
πού δέ σκορπφ γιατ ί έχει κρίνα γ ιά  φραγή. 
Στρογγυλεμένα τά  μεριά σου, γυρισ ιά , 
έργο σοφοϋ τεχνίτη.
Τ ά  δυό βυζιά  σου δυό έλαφάκια γέμελα 
Π ύργος είν’ ό λαιμός σου συντεφένιος.
Τ ής ’Εσεβών τή λίμνη στά ματά / iu  σου κρατείς. 
Π ερήφανη t lv ’- ή μύτη σου σάν τή κορφονλα τοϋ

[ Λιβάνου,
πού τηρφ τή Δαμασκό.
Σάν Καρμηλο ψηλά
τό πλούσιο τύ κεφάλι σου κ ρ α ιε ΐ;,
καί τά  χυμένα σου μαλλιά πορφύρα λές καί τάτλω σες
καί τύλιξε; ac'i δ χ ιυ .ι coo; α ίχ μ ά λ ω ο  τό β υ ιλ ιά .
ΕΤσαι όμορφη, λαχταριστή,
μονάχα γιά  τήν ηδονή π/.ασμένη.
"Εχεις το ψήλος ΐ|οινικιας
κ* ε Ι» π  τσαμπιά τά δυο βυζιά  σου τσουπωτά.

Τ Ο  περιοδικό « Ν εότης » τή : Σμύρνης τύπωσε 
σένα ώραιο μικρό τόμο τό « Ά σ μ α  ’Ασμάτων» τοϋ 
Σολομών τα, μεταφρασμένο άριστοτεχνικά άπό τόν 
ν . Φριλίγγο. Ή  μετάφραση πουλιέται μ ιά  δραχμή. 
Τ ά  κέρδη θ ά  είναι πρύς όφελος τοϋ περιοδικού, 
πού τοοο γερά έργαζεται γ ιά  τύ γλωσσικό μας άγώ- 
να. Γ ι’ α ϊτό  συσιήνουμε σ ιούς δημοτικιστές νά τό
αγοράσουν.

Ή  πριγκήπισσα Μαρία τή ς 'Ε λ λά δα ς, γυναίκα 
τοΰ πρίγκηπ ιι Γεωργίου, περνώ νιας άπο τό νησί 
ΣκίαΟυ, πήγε καί προσκύνησε στόν τάφο τοϋ μεγά
λου μας διηγηματογράφου Α. Π α π αδ ια μ α ν ιη . Ή  
ώρ<ιία ιιϋτή πράξη είναι μ ιά  παρηγοριά  γιά  τούς 
λόγιους, πού β/.επον>ε πώ ς άρχισε καί ή τέχνη 
νά εχ ιιμ ιέ ιιιι ο ιή ν  'Ελλάδα. Ν α διοϋμε ποτε θά  
άρχίοη νά έχ τιμ ιε ια ι λ εδώ.

Τ ΙΙΝ  περασμένη Κυριακή ό φ ίλος μας καί συ- 
νεργα ιης κ. Γ . Ρ ο ιτά κη ς βάφτισε τό χαριτωμένο ά- 
γ ο ^ α - ι ιο ΰ  κ. Ν Σ  ιντοριναίου καί τοβγα/.ε Ivumta- 
Ν ο ιη . "Ολο το άνθος των Λογιών μας ιαρευρεΟηχε 
στή βά φ ιιο η , πού υστέρα ά π ’ αύτή ακολούθησε μιά  
ωραία φιλολογική έσπερίδα.

ΕΝ ΕΚ Α  τής άνιόμαλης κατάαταπης τά Χρονικά 
είχανε διακόψ ει για  δυό μ ή 'ε ς  τήν έκδοση τους. Ό  
ΐ>(Κ'ί αριθμός ϋ ά  β>γij στίς Ιό  τού Γενάρη κ ' ύστερα 
ΙΙά έκόιδουνια ι τα χ ιικ ά  >αΟε 1 ) όπως πα»τα. ’Ε λπ ί
ζουμε πώς ο ΐ άναγ>ώστες μας θ ά  δικαιολογήσουνε 
τήν καθυστέρηση α ύ ιή .

ΣΤ Ο  ποίημα  «Νοχτερινι» τοΰ ’ΑκροΟαλασσίτη 
διάβαζε σ ιό  στίχο 7 σ ιμο τινά  νησ ',  άντί,· σιμό- 
ιό  τηο ΐ.

ΤΥΠΟΙΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Κουραούμ χάν, άρ. 3.


