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Η  «Ν Ε Ο Ε ΛΛΗ Ν ΙΚ Η  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η » δεν προσέχει άπλώς ενα 
έντυπο στά τόσα. πού κυκλοφορούν στήν ’ Αθήνα πάντα στις τελευ
ταίες μέρες τοΰ χρόνου πού φεύγει καί τις πρώτες, τοΰ χρόνου πού 
ερχεται. Φιλοδοξεί νά συγκεντρώσει στις σελίδες, της δ,τι καλύ
τερο προσφέρει ή λογοτεχνία μας στή διάρκεια ενός χρόνου. Δέν 

ξέρουμε ποιά εξέλιξη θά πάρει ή «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη» στα 

προσεχή ετη. Θά προσθέσει βέβαια σελίδες καί θά εντείνει τις 
δυνάμεις της γιά νά δώσει στον “Ελληνα αναγνώστη ενα Ιντυπο, 
εντρύφημα καί ανθολογία μαζί τοΰ πεζού καί τοΰ εμμετρου λόγου. 

Φέτος, άργά άποφασίστηκε ή έκδοση τής Νεοελληνικής Βιβλιο
θήκης καί μέσα στο πολύ μικρό διάστημα πού μάς χώριζε από 

την πρωτοχρονιά τοΰ 1961 συγκεντρώσαμε ο,τι ήτ^ν δυνατό νά 
χωρέσουν οι λίγες αύτές σελίδες τοΰ Α ' τόμου. ’Έχουμε την πε
ποίθηση δτι ο άναγνώστης σ’ ενα έντυπο ζη τεί οχι τό πολύ, άλλά 

τό καλό, κι’ αύτό προσπάθησε νά βρει καί νά παρουσιάσει ή 
Διεύθυνση τής «ΝΕΟ ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ Σ Β ΙΒΛ ΙΟ Θ Η Κ Η Σ».

ΟΙ Ε Κ Δ Ο Τ Ε Σ

ΕκΒοτικό Τυπογραφείο— Δεκέμβριος 1960
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Η Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η  ελληνική ποίηση παρουσιάζει διπλό πρό
βλημα : εσωτερικό κ’ εξωτερικό. Δηλαδή : ενα πρό
βλημα «εξ ΰ,τοκειμένου» κ’ ενα δεύτερο «εξ αντικει
μένου».

Και τό πρώτο μπορεί— και πρέπει— νά χωριστεί σέ δΰο άλλα 
προβλήματα : τό πρόβλημα τής ουσίας και τό πρόβλημα τής 
μορφής. Τό «εξ αντικειμένου» πρόβλημα εκφράζει τη στάση τοΰ 
κοινοΰ τής εποχής μας αντίκρυ στήν ποίηση. Καί, μολονόπου 
πολλά και σοφά και ειπωθήκαν καί γράφτηκαν τά τελευταία 
χρόνια εξ αφορμής τής στάσης αυτής, υπάρχει πάντα τόπος γιά 
ξεσκαλίσματα πλούσια σέ γόνιμα συμπεράσματα. Βέβαιο είναι, πώς 
το δράμα τοΰ σΰγχρονου ποιητικού λόγου παίζεται ανάμεσα σέ δυο 
ήρωϊκά πρόσωπα: τον ποιητή και τον κριτικό. Σπάνιες είναι οί φο
ρές που παρουσιάζεται καί τό πολύτιμο καί άντικατάστατο τρίτο 
πρόσωπο, το ήρωϊκώτερο, ΐ^ως, άπ" δλα: ό αναγνώστης. Μά τά 
περιστατικά τοΰτα δεν είναι μονάχα σπάνια' είναι καί θαυμαστά 
μοναδικά' και αποτελούν μικρά συγκινητικά γενονότα τής πνευμα
τικής μας ζωής, δείγματα συμπάθειας πούμας φανερώνουν ξαφνι
κά, πώς κάπου κρύβεται, κάπου αθόρυβα συντηρεί την ύπαρξή της 
αυτή ή άλλη ψυχή, ή αδερφική, πού κρατεί τό τραγούδι μας κι’ 
εχει την ικανότητα νά τό αισθανθεί ή, τουλάχιστο, νά προσπαθήσει 
νά τό αισθανθεί. Καί μάς είναι προσφιλέστατη ή αδερφική τούτη 
ψυχή. Γιατί σέ καμμιά δέν άνταποκρίνεται βεβαιότητα καί πραγμα
τικότητα η δήλωση εκείνων, πού μέ περισσό καί αδικαιολόγητο 
ναρκισσισμό υποστηρίζουν, πώς γράφουν γιά τον εαυτό τους καί 
μοναχα γιά νά ικανοποιήσουν την αδυσώπητη εσωτερική τους 
άνά/κη. Τίποτε άνεδαφικώτερο από τοΰτο. Ή  τέχνη, δλη ή τέχ
νη πηγάζει καί από τό ένστικτο τής επικοινωνίας, τό ένστικτο τής 
ανακοίνωσης, που ανεβαζει σε ψηλότερα επίπεδα ΐήν κοινωνική 
συμβίωση και σπρώχνει μπροστά τή δημιουργική δύναμη δχι των



αυτοτελών μονάδων, μά των προσώπων πού κατακτούνε την ικα
νότητα νά συνταιριάσουν πολλούς αντίλαλους στην ύπαρξή τους 
και νά πλάσουν μέ την επιβολή καί τη γοητεία τους σύνολα προι
κισμένα μέ τό χάρισμα τοΰ κοινού θαυμασμοί. Κάθε έ'χφραση 
προϋποθέτει τήν ύπαρξη τοΰ γείτονα. Παρατηρήθηκε πολλές φο
ρές, πώς, αν ενας τεχνίτης, ένας ζωγράφος η ενας ποιητής 
ζοϋσε ολομόναχος σ’ ενα έρημο κόσμο χωρίς δυνατότητα επικοι
νωνίας μέ ο,τιδήποτε χωρίς τή συνύπαρξη καμμιάς αναγκαιότητας, 
πολύ γρήγορα θά έ'παυε νά εκφράζεται' κι αν έπίμενε νά 
εκφράζεται, ή πράξη του θά εΐταν πέρα για πέρα ά
σκοπη. “Αλλως τε ή πραγματική τέχνη ξετυλίγεται μονάχα 
μέσα σε προχωρημένα κοινωνικά περιβάλλοντα κι* οι περίοδοι 
τής_ ακμής της συνταιριάζονται μέ την άνθηση των πολι
τειών, μέ την κοινωνική ευμάρεια, μέ την εντατική καλλιέργεια 
των ομαδικών ιδεών, μέ τΙς ανατάσεις πού προωθούν λαούς καί 
τόπους προς τά μεγάλα Ιστορικά πεπρωμένα τους. Καί κάθε τε
χνίτης, πού είναι άξιος τοΰ προορισμού του, δε μπορεί παρά ν’ 
άποβλεπει προς την εξασφαλιση μιας τέτοιας καθολικότητας καί 
προς την κατακτηση τής αθανασίας, πού είναι προέκταση σέ χρό
νο,. παράλληλη ̂ πρός την προέκταση σέχώρο. Κάθε τεχνίτης άξιος, 
τοΰ προορισμού του, δε μπορεί παρα ν’ αποβλέπει στην εκτασιν 

^ ι<̂ 6κει®ι στιΊ δημιουργία μιας γοητείας καί μιας επιβο
λής επάνω στους συνανθρώπους του καί στο γόνιμο άπλωμα τής 
προσωπικότητάς του ίσαμε τίςέπόαενες καί τις μεθεπόμενες γενιές 
καί πάρα περα.̂  Κάθε τεχνίτης, τέλος, άξιος τοΰ προορισμού του 
δε μπορεί παρα να σχεδιάζει μεγάλα έργα καί μεγαλοφάνταστα 
κατορθώματα, προσφέροντας σέ τοΰτη τήν ακάματη προσπάθειά 
του ολο τό Ισωτερικό του θησαύρισμα, χωρίς φειδώ, χωρίς επι
φύλαξη,χωρίς υποχώρηση δλη τήν επώδυνο κατακιημένη εμπειρία 
του, ολη τή δύναμή του. Στο μεγάλο κριτήριο τής ιστορίας θέ
ση έχουν μονάχα^τά μεγάλα έργα καί οι απόπειρες των μεγάλων 
έργων δηλαδη ο,τι δεν είναι μικροχαρη σύλληψη καί μικρόχαρη 
εκτέλεση. Ό,τι δέν άναδίνει τό πνεύμα τοΰ βάλτου, τή στατική 
συνείδηση, την άβουλη" καί αδύναμη πραγμάτωση, τή μικρόπνοη 
έπιδίωξη. Στήν αθανασία έχουν συχνά δικαίωμα οί ’Ίκαροι μέ 
τά συντριμμένα φτερά. Μά δέν έχουν δικαίωμα δσοι δέ μεταχει
ρίστηκαν τα φτερά  ̂τους, γιά νάμή τά συντρίψουν , κι’ δσοι δια
θέτουν μονάχα πούπουλα ή μαραζωμένα κατάγυμνα δέρματα.

I. Μ. Π Α Ν Α Γ1Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ε Π ΙΓ Ρ Α Μ Μ Α  

Σ Τ Ο  Χ Α Ν Ι  Τ Η Σ  Γ Ρ Α Β Ι Α Σ

Ή  Ν ίκη, μες στο διάβα της 
α π ’ της Γραβ ιάς τό  Χ άνι, 
ασπίδα τη  φτερούγα της 
στο γνιο τον Ά νδροντα ον κάνει.
Κ α ι μες στο α ιμα της Τονρκιάς, 
πον χύνεται σιμά τον, 
εβοντηξ ενα της φ τερό  

και γράφει τ ’ δνομά τον !

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Η Σ



Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΤΡΟΥΤΣΟΥ

λ Ι Γ Α  πρόσωπα τής Ε λ λ η ν ι
κής, μά καί τής Παγκόσμι
ας άκόμα 'Ισ τορίας, θά μπο
ρούσαμε νά βροΰμε, πού νά 
συγκεντρώνουν τόσο έντονα 
καί έναλλαχτικά στή δράση 

καί τήν προσωπική τους μοίρα τά  
στοιχεία τοΰ ηρωικού μεγαλείου 
καί τής τραγικής αντίφασης καί 
καταδρομής,όπως τά  συγκεντρώ
νει ή μορφή τοΰ Ό δυσσέα  Ά ν -  
τρούτσου.

Ό  Ρουμελιώτης αύτός σταυ- 
ροητός, ό ηρωας τής Γραβιας, 
ό πανσθενής καί παμφήμιστος 
οπλαρχηγός τοΰ Εϊκοσιένα, λές 
πώς είχε γεννηθή έγκαιρα, πριν 
ακριβώς απ’ τήν ώρα τού Έ λ -  
ληνικοΰ Ξαναγεννημοΰ, γιά νά 
φωτίση  τό στερέωμα τής ’ Ε θν ι
κής μας Παλιγγενεσίας μ’ ένα 
απέραντο φώς παλληκαριάς καί 
όρθοφροσύνης, μά σύγχρονα δυ
στυχώς καί μέ τήν τριβή τής α
τομική; του αξίας, μέσα σ ' έ- 
ναν κύκλο φθονερών συναρτή
σεων καί καταδρομών, μέσα σέ 
ένα πεισματικό, προδοτικό σχε
δόν περιδίνημα τοΰ ηφαιστειώ 
δους ψυχικοΰ κοχλασμοΰ του.

Πολλοί έγραψαν καί πιστεύ
ουν, πώς τό βαφτιστικό του ό 
νομα Ό δυσσέας, πού τοΰ δόθη
κε στήν ’Ιθάκη, ήταν σά νά συμ
βόλιζε προφητικά τή μελλούμε
νη δράση του, σάν αντάξια , α 
ληθινά, ανταπόκριση, μέσ’ στούς 
νεώτερους χρόνους, πρός τήν 
περιπετειώδη καί δυναμική μορφή 
τοΰ  Όμηρικοΰ ήρωα.Στήν πραγ-

γματικότητω δμως, ή δράσιι καί 
ή ζωή  τοΰ Ό δυσσέα  Ά ν τρ ού - 
τσου, θά  μπορούσαν νά χαρα- 
χτηρισθοΰν άριστα  στήν υπο
δήλωση τοΰ βαφτιστικοϋ του ο 
νόματος καί μέ τό δνομα ενός 
Ά χ ιλλέα  ή Άγαμέμνυνα κι ακό
μη ενός Θεμιστοκλή ή καί’Αλκι- 
βιάδη.

Ε ίνα ι πραγματικά σπάνιο καί 
πολυσύνθετο τό κράμα τώ ν  ψυ
χικών Ιδ ιοτή των τής άκρότατα 
θεληματικής κι άρχικής καί πε
ρήφανης προσωπικότητάς του, 
ώστε νά κλείνη μέσα της άπ’ ό
λα αύτά τά  φανταστικά καί ι 
στορικά πρόσωπα, κι άπ’ τόν 
Ό δυσσέα  κι άπ’ τόν Ά χ ιλ - 
λέα κι άπ’ τόν Ά γαμ έμ νο - 
να, καθώς κι άπ’ τόν Θεμιστο
κλή κι άπ’ τόν ’Αλκιβιάδη, κάτι 
δικό τους, κάτι πού ν ’ άπηχή 
στή νεώτερη Ιστορία μας τις ε 
ξάρσεις καί τά πείσματα, τις με
ταπτώσεις καί τά  παραστρατή
ματα τώ ν  θρυλικών αυτών προ
σώπων τοΰ 'Ελληνικού μύθου 
καί τής Ελληνικής ψυχής.

Τό γεγονός είναι, πώς ό νεώ- 
τερος Ό δυσσέας μας, ό γυιός 
τοΰ τιμημένου καί άγνοΰ εθνο
μάρτυρα, τοΰ φημισμένου Ά ν -  
δρέα Βερούση, ή Ά νδρ ίτσου , 
του καταγόμενου άπ’ τις  Λ ιβα- 
νάτες, όχι μόνο ήταν άπόγονος 
μιας ηρωικής Ρουμελιώτικης γ ε 
νιάς, μά τις  εθνικές παραδόσεις 
του τις  τό ν ιζε  καί τ ις  έπλούται- 
νε κ’ ή μητρική άπ’ τήν Ή π ε ι 
ρο γενιά  τής σθεναρής, άκατά.



βλητης, όπως άποδείχτηκε, μά
νας του, τής καπετάνισσας 'Α 
κριβής, τό γένος Τσαρλαμπά. 
’ Αλλά  κι αυτή ακόμα ή ψυχική 
καί σωματική προπαρασκευή του 
μέσ’ σ τόν άρματολισμό καί ή 
πνευματική του ικανοποιητική 
προπαίδευση, μαζί μέ τήν πρα
κτική προγύμναση τοΰ σ τρ α τ ιω 
τικού καί πολίτικου του δαιμό
νιου μέσ’ στήν αυλή τοΰ Ά λ ή -  
πασά τω ν  Γιάννενων, τόν είχαν 
διαπλάσει σ ’ έναν εξοχο αρχηγό 
τής Ελληνικής Επανάστασης, 
ο ’ εναν ανεκτίμητο, φωτεινό, 
σ τ" άλήθ·εια, πλοηγό μέσ’ στά  ε 
πικίνδυνα καί δασύφαλα νερά 
τω ν  πρώτων επαναστατικών εκ
δηλώσεων.

’ Αθλητικός,εύρωστος, κανονι
κός στό ανάστημα, ώκυποδέστα- 
τος, πλατύστερνος, βαθύκομος 
καί δασύς, ελευθερόστομος, άε- 
τομάτης καί γενικά επιβλητικός 
καί ανδροπρεπής στοϋς τρόπους 
καί τή θέα, άφησε στήν κλέφ τι
κη παράδοση εναν θρύλο μονα
δικής λεβεντιάς καί μεγολοσύνης, 
Έ νεσάρκωνε αληθινά τό δημο
τικό όραμα τοΰ άντρειωμένου :

Σάν βράχος ε ΐν ’ ή πλάταις του 
σάν κάστρ ’ ή κεφαλή του 

Καί τά  πλατειά τά  στήθεια  του 
τοίχος χορταριασμένος.

Μολονότι βέβαια ή σ τρ α τιω τι
κή θητεία  του μέσ’ στά σερά
για  τοΰ Ά λ ή  δέ μπορεί παρά νά 
επενέργησε δισυπόστατα στήν ό- 
λη διάπλαση τοΰ χαραχτήρα καί 
τής μορφής του, άφοΰ μάλιστα 
κι ό γάμος του καί ή προίκισή 
του άπ’ τ ις  επιβολές τοΰ Ά λ ή  
στους κατοίκους τής Λιβαδιάς 
έδειχναν τήν ξεχωριστή εκτίμη
ση τοΰ τύραννου σ τόν προστα- 
τευόμενό του (καί σ ’ αύτό τό 
ζήτημα, άς μάς έπιτραπή νά ση
μειώσουμε, πώς έχουμε ύπ’ όψει 
δλα τά  νεώτερα δεδομένα γιά 
τήν ακριβοδίκαιη τοποθέτηση

τοΰ Ά λ ή  στόν ορίζοντα  τής νε- 
ώτερης Ιστορίας μας), πάντως 
όμως τό πατριωτικό άκραιφνές 
του αίσθημα καί ή πηγαία Ε λ 
ληνική του συνείδηση δέ μπο
ρούν ν ’ άμφισβητηθοίν μπρο- ,
στά στήν ώρα τοΰ ξεσηκωμού 
τοΰ Γένους γιά τήν εθνική λευ
τεριά .

Λ ίγα  κείμενα, αν μή κανένα, 
μέ τόση ζωηρότητα καί διαυγή 
καί αποφασιστική διάθεση, δέν 
εκφράζει τόν πόθο τοΰ "Ελλη
νισμού γιά τήν απόκτηση τής 
λευτεριάς, όπως ή περίφημη 
πρός τούς Γαλαξειδ ιώ τες έπι- 
στολή τού Ό δυσσέα τής 22 Μ αρ
τίου 1821. Έ ν α  κείμενο γεμάτο 
παρότρυνση κι ενθουσιασμό, πού 
ξεσπάει μέσα άπ’ τήν ταπείνωση 
καί τό βάρος τής σκλαβιάς, μά 
πού ξέρει κιόλας, μέ τήν έπί· f
γνθ)ση τής πρόσφορης στιγμής, 
νά συμπαρασύρη τούς πολύτι
μους γιά τό κίνημα αδερφούς 
Γαλαξειδ ιώ τες στήν εθνική έπα- 
νάσταση. Οί λόγοι τοΰ Ά ν ιρ ο ύ - 
τσου είναι μιά αδυσώπητη λάβα 
πού κατακαίει τά  στήθια  των 
δειλών καί τω ν  ολιγόπιστων :

« “Ο ,τ ι θά κάμωμε, πρέποντας 
είνα ι νά τό  κάμοψε μιάν ώρα 
άρχήτερα, για τί ύστερα θά χτυ
πάμε τά  κεφάλια μας. Τώρα ή 
Τουρκία είνα ι μπερδεμένη σέ 
πολέμους καί δέν έχει ασκέρια 
νά στείλη καταπάνου μας. Ά ς  
ώφεληθώμεν άπό τήν περίστα- 
σιν όποΰ ό Θεός ακούοντας τά  
δίκαια παράπονά μας, μάς έσ τε ι
λε δ ι’ έλόγου μας· μία ώρα πρέ
ποντας είναι νά ξεσπάση αύτό 
τό μαράζι, όποΰ μάς τρώ γει τήν 
καρδιά. Σ τ ’ δρματα, άδέλφια ! 
ή νά ξϊσκλαβωθούμε ή όλοι νά 
πεθάνουμε" καί βέβαια καλλίτερο 
θάνατο δέν μπορεί νά προτίμηση 
κάθε Χριστιανός καί “Ελληνας».

"Οπως άποδεικνύεται άπό τό 
έγγραφο αύτό, ό Ό δυσσέας, ή
ταν ένας άπό τούς πιό πληρο- *

φορημένους καί κατατοπισμένους 
αρχηγούς καί φιλικούς γιά τήν 
σκοπιμότητα τοΰ κινήματος σ ’αύ- 
τή  τήν ώρα. Τό περίεργο είναι, 
πρός τιμή του, πώς ούτε νύξη 
κάνει γιά όποιεσδήποτε δήθεν 
ένισχύσεις ξένων δυνάμεων, άν- 
τ ίθ ετα  άπό τήν τακτική τοΰ Ύ -  
ψηλάντη στήν προκήρυξη τοΰ 
Ία σ ίο υ  κι ά ντίθ ετα  άπ’ τ ις  πο
νηριές καί τις  πλεκτάνες τοΰ 
Παπαφλέσσα στους προεστούς 
τοΰ Μόριά. Ή  συνείδηση τοΰ 
Όδυσσέα λάμπει πιό παστρική 
καί πιό φωτεινή  άπό όλους τούς 
έκδηλούμενους ήγέτες σ ’ αύτή 
τήν ώρα.

Ή  άποφασιστικότητα καί τό 
ήγετικό του μένος έκδη?ώνον- 
τα ι μέ ανεπανάληπτο αληθινά 
μεγαλείο κατά τήν κρίσιμη σ τι
γμή τής μάχης τής Γραβιάς. 'Η  
στρατηγική του μέριμνα, γιά τις 
ενισχύσεις (όπως τό δείχνει άλ
λο γράμμα του πρός τόν Βσσ. 
Μποϋσγον, τής 3 Μ αΐου 1821) 
κ ’ ή τολμηρή του στάση άπέ- 
ναντι στούς άλλους φοβισμένους 
όπλαρχ-,γούς τής Ρούμελης, τόν 
Πανουργία, τόν Δυοβουνιώτη 
κλπ., μετά τήν άποτυχία τής 
Αλαμάνας καί τό  τραγικό τ έ 

λος τοΰ Διάκου, τοΰ Ή σ α ΐα  
καί τω ν συντρόφων τους, τόν 
άνεβάζουν άλήθεια σέ θέση ή- 
ρωϊκοϋ πρωταγωνιστή  στήν Ι 
στορική μέρα τής 8  Μαΐου 1821, 
όπόταν αύτός προσωπικά, μέ τά 
παλληκάρια πού τόν άκολούθη- 
σαν εθελοντικά στό χορό, τα- 
μπουρώθηκε στό πλινθόχτιστο, 
σαραβαλιασμένο χάνι, γιά νά 
κόψη, όπως καί τόν έκοψε, τό 
δρόμο τοΰ Ό μ έρ  Βρυόνη καί 
τοΰ Κ ιοσέ Μεχμέτ γιά τήν Π ε 
λοπόννησο. Ή  νυχτερινή φυγή 
απ’ τό  χάνι, όπως άργότερα ή 
οργανωτική του έπιμέλεια γιά 
τήν καταστροφή τοΰ Μπαϊράμ - 
πασά στά  Βασιλικά καί ή επι
τήδεια άπ’ αυτόν επιβίβαση τοΰ

κινδυνεύοντος στρατεύματος άπ’ 
τόν όρμο τής Α γ ία ς  Μαρίνας, 
δείχνουν τή συγκερασμένη στόν 
ήρωϊσμό πολεμική φρόνηση, τήν 
αντάξια  ενός επιτήδειου στρα
τηγού, σάν τοΰ Φορμίωνα ή τοΰ 
Δημοσθένη τω ν Α θ η ν ώ ν  ή καί 
τοΰ Βρασίδα τής Σπάρτης. Α 
κόμα κι αυτή ή ενημερωμένη του 
προφυλιχτικότητα κατά τώ ν έχ- 
θρών του, όπως τό πιάσιμο τοΰ 
Νούτσου καί Παλάσκα, καθώς 
προσπαθούσαν νά τόν προκατα- 
λάβουν στό στρατόπεδο τής Δρα- 
κοσπηλιάς, όλα αύτά τόν απο
δείχνουν άνθρωπον περινούστα- 
τον καί ξυπνόν, άρχηγόν άξιον 
τοΰ ονόματος καί τής θέσης του.

Ή τ α ν  επόμενο μέσα στόν α 
διαμόρφωτο καί ζέοντα  κόσμο 
τής "Ελληνικής ’ Επανάστασης, 
όπου οί φ ιλοτιμ ίες καί τά  πάθη 
τώ ν  πολεμιστών συμπλεκόντου
σαν μέ τις  μεθοδικές καί δκαι- 
ρες φιλοδοξίες τώ ν κοτζαμπά
σηδων καί καλαμαράδων, τώ ν 
έκπολιτισμένων καί φραγκομα- 
θημένων Φαναριωτών, τώ ν  αύ- 
τόκλητα παλινοστημένων πολ ιτι
κάντηδων λογίων καί γιατρο- 
φιλοσόφων, καθώς καί τώ ν  αύ- 
ταρχικών καί καταχροιμενων κά
ποτε κληρικών, νά δημιουργη- 
θοΰν όξύτατες παρεξηγήσεις καί 
άντιθέσεις, νά ξεσπάσουν αγρια 
επεισόδια καί στό τέλος κ’ εμ
φύλιος πόλεμος μεταξύ τώ ν  διά
φορων κομμάτων καί μερίδων, 
πού διαμφισβητοΰσαν τά πρω
τε ία  καί τήν Κυβέρνηση τού 
άνελευθέρωτου ακόμα τόπου.
Σ ’ αύτές τις  διαμάχες φθάρηκαν 

πολλές προσωπικότητες καί πολ
λές δυνάμεις τοΰ άγωνιζομε- 
νου έθνους. Π ότε οριστικά, 
πότε παροδικά. Στομώθηκε ό 
Δημ. Ύ ψ ηλάντης. Διακινδύνε
ψαν ό Κολοκοτρώνης καί ό Κα- 
ραϊσκάκης. Άπογοητεύθηκε ό 
Βύρων καί έκμηδενίστηκε ό 
Ά ν τροΰ τσος . Τό δυστύχημα γ ι ’



αυτόν ή ταν, πώς αντιμετώπισε 
άπό τήν αρχή, κι άπ ' αφορμές 
προηγούμενης μεταξΰ τους α ν τ ι
πάθειας, τό  σκοτεινό μίσος τοΰ 
Κωλέτη  καί τήν υπουλη α ν τ ι
μαχία τοΰ φθόνου κατά τής 
προσωπικής αίγλης πού τοΰδι- 
ναν τό φημισμένο γένος, ή ή- 
ρωική του άντρειά, ή έξοχη α 
νω τερότη τα  τώ ν προσόντων, τό 
ά τίθασσο  καί απερίφραστο ύφος 
του. Σ ’ ένα απόσπασμα τής πε
ρίφημης επιστολής του, πού ά- 
ναφέραμε, έγραφε : « 'Κ γώ , κα
θώς τό γνωρ ίζετε καλότατα, α 
γαπητοί μου Γαλαξειδιώ τα ις, 
ήμπορώ νά ζήσω  βασιλικά, μέ 
πλούτια, τιμάς καί δόξας. Οί 
Τοΰρκοι δ ,τ ι  καί άν ζη τήσω  μοΰ 
τό  δίνουνε παρακαλώντας, γ ια τί 
τό  σπαθί τοΰ Ό δυσσέω ς δέν 
χωρατεύει.» Μ ιά τέτο ια  γλώ σ
σα καί μιά τέτο ια  δμως περή
φανη αύταρχικότητα δέν ήτανε 
δυνατόν νά συμβιβασθή, μά ού
τε  καί νά γίνη ανεκτή άπό τις  
διάφορες μετριότητες καί φα
τρίες.

Ό  επικατάρατος Ά ρ ε ιο ς  Π ά 
γος, τό παρδαλό αύτό έκτελε- 
στικό σώμα τής ’ Ανατολικής 
χέρσου 'Ελλάδος, πού έπέπρω- 
το  αργότερα νά διαλυθή άδοξα, 
έπαιξε δολιώ τατο  κατά τοΰ Ό 
δυσσέα παιγνίδι, μέ τις άνόητες 
προσταγές, τά παράλογα σχέδια, 
τήν άκαδημαϊκή κενολογία 
και τήν δοξομανή φλυαρία καί α
νερμάτιστη  άξιωματικότητά του. 
Ά ν  ήταν ποτέ δυνατόν δ Φω
κίων Νέγρης, ή ό επίσκοπος 
Ταλαντίου Νεόφυτος, ή ό λ εξ ι
κογράφος Ά ν θ ιμ ο ς  Γαζής καί 
οί παρόμοιοι, νά καθοδηγήσουν 
έναν Ό δυσσέα  Ά ν τροΰ τσο , ή ν ’ 
αντικαταστήσουν οπωσδήποτε μέ 
τή σφραγιδοκρατία τους τήν 
προσωπική στή Ρούμελη επιβο
λή ενός τέτοιου άρχηγοΰ πού 
τόν ακουγαν καί τρέμαν Τούρ
κοι καί Ρ ω μ ιο ί ! Τ ό  επεισόδιο

τής προσβλητικής ονομασίας του 
σέ χιλίαρχο καί μετά ή κατά τοΰ 
προσώπου του δολοφονική συ
νωμοσία στό σκάφος τοΰ Φισφί- 
ζη  μαρτυρούν γιά  τήν πικρότη
τα  πού δημιούργησαν στήν ψυ
χή του οί χθαμαλές, απρόσεχτες 
καί ασεβέστατες απέναντι του 
εκδηλώσεις τής λεγάμενης πολι
τικής αρχής.

Οί έχθροί του απ’ τήν Κ εν
τρική Διοίκηση δέν χάνουν τήν 
ευκαιρία νά τόν ταπεινώσουν 
κσί νά τόν πληγώσουν βαθύτε
ρα. ‘ Αποδέχονται τήν πρόταση 
τοΰ Ά ρ ε ιο υ  Πάγου καί τοΰ 
στέλνουν αργότερα τόν ’Αλέξη  
Νοΰτσο μέ τόν Χρ. Παλάσκα, 
ναί, μέ τόν αδοκίμαστο Χρ. Π α 
λάσκα, ώς αντικαταστάτη  του ! 
Κ ’ έτσι, ό Ό δυσσέας, σέ μιά 
στιγμή άναπόφευχτου καί ύπερ- 
δικαιολογημένου ερεθισμού τής 
φ ιλαυτίας καί τής περηφάνιας 
του, ή καί τοΰ αισθήματος τής 
προσωπικής σωτηρίας του, αφή
νετα ι νά παρασυρθή στήν πρό
κληση, ή τή  σιωπηλή έγκριση 
τοΰ έγκλήματος. Σ τό αυθόρμητο, 
δηλαδή, σφάξιμο άπ’ τούς π ι
στούς άντρες του τώ ν δυό αυ
τώ ν  ανεπιθύμητων απεσταλμέ
νων τής αθέατης, μακρινής, καί 
σκιώδους σ τ ’ αλήθεια Κεντρικής 
Διοίκησης πού έδρευε στό Μό
ριά. "Επακολούθημα σ ’ αύτό 
τό έγκλημα ήτανε ή δραματική 
αποκήρυξη καί προγραφή τοΰ 
Ό δυσσέα άπό τήν Κυβέρνηση 
μέ τόν ταυτόχρονο άφορισμό 
του άπό τόν τό τε Υ πουργό  τώ ν 
’Εκκλησιαστικών, Έπίσκοπο’Αν- 
δρούσης ’ Ιωσήφ, τόν εύεπίφο- 
ρον αυτόν κι άθώον κατά τ ’ 
άλλα κληρικόν. Έ τ σ ι ,  ό Ό δ υ σ 
σέας, σά νέος μηνίων Ά χ ιλλεύς, 
άποσύρεται τό τε  άπ’ τό ν  άγώνα. 
Π ηγαίνει στή σπηλιά του, στή 
Μ<>ύρη Τρούπα τής Βελίτσας. 
Ε ίνα ι χαρακτηριστικά δμως τά 
ίδ ια  του τά  λόγια γιά τήν τό τε

ψυχολογία το υ : «"Οπου καί δν
σταθώ  δέν απαντώ είμή δολο
φόνους· πώς θέλεις ενας στρα
τιώ της, δστις δέν είξεύρει νά 
μεταχειρίζεται είμή τό  σπαθί 
καί τό  τουφέκι του, νά έχη νά 
ύπερασπίζηται καί κατά τώ ν  
κρυπτών μηχανορραφημάτων, τά  
όποια είνα ι ώς τόσο ι μή φαινό- 
μενοι δαίμονες εις τό  σκότος.» 
( Ί δ ε  ιστορικήν πραγματείαν 
«Ό δυσσεύ ς  Ά νδρ ο ΰ το ς » Κ ω νσ τ. 
Παπαμιχαλοπούλου, 1873,σελ.29).

Ή  Κυβέρνηση, βέβαια, πιεζό- 
μενη άπ’ τά  γεγονότα καί τις  
διαμαρτυρίες τώ ν  οπλαρχηγών, 
επαναφέρει τόν Ό δυσσέα  στή 
θέση τοΰ οΰσιαστικοΰ άρχι- 
στρατήγου τής Ά ν α το λ . Σ τε-
ρεάς 'Ελλάδος. Δ έν θά παρακο
λουθήσουμε δμως ώς τό τέλος 

 ̂ λεπτομερώς τις  μετέπειτα  φά
σεις τής ιστορικής δράσης τοΰ 
Ό δυσσέα  Ά ν τρού τσου  στόν ά
γώνα. Δηλαδή, τήν δράση του 
στήν οργάνωση τοΰ φρουρίου 

, τώ ν  ’Αθηνών, δπου διώρισε
φρούραρχο τόν Γκούρα— άπαρχή 
τοΰ ψυχικοΰ χωρισμοΰ τω ν  καί 
τής έναντίον του στροφής τοΰ 
άπληστου αύτοΰ πρωτοπαλλήκα- 
ρου, πούγινε ό πονηρός ύπο- 
στηριχτής τώ ν  νόμιμων κατα
στάσεων καί δργανο τοΰ Κ ω λέ
τη. Ούτε καί τις διφορούμενες 
καί παρακινδυνευμένες συνεννο
ήσεις τοΰ Ό δυσσέα  (τά  καπά
κια) μέ τόν Κ ιοσέ Μεχμέτ ή τόν 
Όμέρ-πασά τού Έ γριπου  καί σχε
τικά μέ τόν Περκόφτσαλη τις  ε
πιστολές του σ τόν Σουλτάνο καί 
τούς πρέσβεις, πού κατάφερε 
μ ' αύτές τήν άνάκληση καί ε
ξόντωση  τοΰ έπικίνδυνου αύτοΰ 
είσβολέα. Τ ί Θεμιστί'κλειες, 
πραγματικά, άπό άποψη ήθικής 
ευθύνης κ’ έπ ιτηδειότητας, πρω
τοβουλίες καί χειρισμοί, πού κα
νένας άλλος δέν θά  μποροΰσε 
ν ’ άποτολμήση ! Κ ι άκόμα τό 

θ' ευφυές του τέχνασμα γιά τήν

σωτηρία τοΰ Μεσολογγιοΰ στήν 
πρώτη πολιορκία καί τις  άκαρ
πες κ ’ επανειλημμένες προσπά- 
θειές του γιά τή ν  κατάληψη τοΰ 
φρουρίου τής Χαλκίδας, πότε μέ 
δολιεύματα, πού τ ’ άπέφυγε δμως 
ό άγρυπνος Ό μ έρ — πασάς τής 
Κάρυστον, πότε μέ εκστρατείες 
καί πολιορκίες, τ ις  όποιες άβοή- 
θητος άπ’ τήν Κυβέρνηση ένερ- 
γοΰσε ό Ό δυσσέας.

Τ ό  γεγονός είνα ι, πώς μετά τό  
έγκλημα τής Δρακοσπηλιάς ή 
μοίρα τοΰ Ά ντρού τσου  είχε γύρει 
οριστικά στήν τραγική της έκ
βαση. Παρά τήν έκτίμηση πού 
τοδχαν ό Νικήτας, ό Κολοκοτρώ- 
νης, ό Καραϊσκάκης, δ Κώστας 
Μπότσαρης, δ Ύ ψ ηλάντης κι 
άκόμα ό Βύρων, μέ τόν όποιον 
σχεδίαζε συνάναντηση, «ο ί μή 
φαινόμενοι δαίμονες εις τό  σκό
τος» κατώρθωναν νά συκοφαν
τούν τις  πρωτοβουλίες καί τή δρά
ση του καί νά τοΰ παραλύουν 
τήν τόσο προστατευτική γιά τό 
Μόριά παρουσία του στήν Ά ν α τ .  
‘ Ελλάδα, δελεάζοντας τούς πι
στούς του, δπως τόν Γκούρα, ή 
έξαγοράζοντας άλλους κι άφο- 
πλίζοντάς τον βαθμιαία, μέ 
κάθε τρόπο, άπό τούς σ τρ α τιώ 
τες καί τά  παλληκάρια του.

Μπροστά στόν άφόρητο αύτό 
ήθικό διωγμό καί τήν φοβία ί 
σως πού τοΰ δημιούργησαν οί 
συνεχιζόμενες έναντίον του άπό- 
πειρες, δπως αύτές πού τούγιναν 
σ τ ’ ’Ανάπλι, ό πονηρός αύτός 
νεώτερος Ό δυσσέας, τώ ν  διαρ
κών στρατηγημάτων καί έλιγμών, 
έχανε τό  χαραχτηριστικό αύτό 
ρόλο του κ ’ έπαιρνε τήν ψυχο
λογία τοΰ διωκόμενου Θεμιστο
κλή ή Αλκ ιβ ιάδη . "Ως που στό 
τέλος, σέ μιά στιγμή, ρίχτηκε 
μέ μερικά παλληκάρια του στήν 
άγκαλιά τώ ν  Τούρκων, προφέ· 
ροντας τά  βαριά αΰτά λόγια τοΰ 
γογγυσμού καί τής άπογοήτευ-



σης : «Λοιπόν δ ι ’ εμέ ελπίς σ ω 
τηρίας δέν έμεινε πλέον!! ας δ- 
ψωνται οί α ίτιο ι !»

Μ ετά μια μικρή περίοδο ά- 
δρανείας καί μιας άκαρπης ά- 
τυχώς βλέψης νά γίνη κύριος 
τοΰ Καράμπαμπα, ό παλιός ή- 
ρωας της Γραβιάς, έγκαταλειμέ- 
νος σχεδόν άπ’ δλους τούς δι
κούς του, μετανοιωμένος ασφα
λώς στήν καρδιά του κοί πο- 
λιορκημένος στό μοναστήρι τοΰ 
Αη Λ ια  τής Βελιβοΰς κοντά 

σ τις  Λ ιβανάτες, παραδινότανε 
στόν κυβερνητικό στρατό πού 
τό ν  είχαν έξαποστείλει νά τόν 
εξόντωση. Είχε ζητήσει σάν δρο 
τής παράδοσής του καί τοΰ τόν 
είχαν ένορκα υπόσχεσή οί αρ
χηγοί, ό Γιάννης Γκούρας, ό 
Ν ίκος Κριεζώ της, ό Σ τάθης Κα- 
τσικογιάννης, ό Γιάννης Ρούκης, 
πώς δέν θά τόν έθιγαν καθόλου 
ως τήν προσαγωγή του στήν Κυ
βέρνηση γιά νά δικασθή. Γ ι ’αύ- 
τό  προσωρινά τόν άφησε ό Γκού
ρας νά κυκλοφορή ελεύθερα στό 
στρατόπεδο. Μά, δόλια καί βδε- 
λυρά, ό διψασμένος αύτός γιά 
τιμή καί πλούτια παλιός του 
σύντροφος ό ΰπαταχτικός, ό 
Γιάννης Γκούρας, σ ιγά-σιγά  τόν 
περίσφιξε ώς την πανάθλια δια
πόμπευση άπό τόν δχλο τής 'Α 
θήνας κι ώς τή φριχτή νύχτα 
τής εκτέλεσής του στήν 'Α κ ρ ό 
πολη τώ ν  "Αθηνών, άπό τόν άν- 
τιφρούραρχο Γιάννη  Μαμούρη 
καί τρεις άλλους δολοφόνους, 
μεταξύ τώ ν οποίων ό απαίσιος 
Τριανταφυλλίνας.

Ε ίνα ι χαραχτηριστική ή παρά
γραφος τώ ν « ’ Απομνημονευμά
τω ν » τοΰ Μακρυγιάννη μέ τήν 
οποίαν έκδηλώνει, συνοπτικά κ1 

επιγραμματικότατα , τόν απο
τροπιασμό καί τήν άγανάχτησή 
του γιά τό τέλος τοΰ Δυσσέα : 
«Π ήγανε άναντίον του δ δικός 
TOV °  Γ κ°ύρας, τ ό παιδί του, ο 
πού αυτός τόν δόξασε, μπιστεύ-

τηκε καί βγήκε καί παρεδόθη εις 
τό παιδί του. Τόν πήγε εις τήν 
'Α θή να  καί τόν σκότωσε Τ ε 
λείωσε πλέον ο κύριος ’ Κωλέτης 
κι απο τόν τρ ίτον αντίζηλόν του: 
Δυσσέα Ά ν τρ ίτ ζο ,  Ά λ έ ξη  Νοΰ- 
τζο , Χρηστό Παλάσκα, καί τούς 
τρεις  τούς σκότωσε». Εύγενέ- 
στερο καί πιό συγκινημένο αν- 
θρώπινο κλάψιμο, δέ μποροΰσε 
νά γραφτής γ ιά τήν βαθύτερη 
πλοκή καί έκβαση τής δλης Ά ν -  
τρουτσιακής κακοστέναχτης κρή- 
μνισης.

Ά λ λ ’ ή σ τυγνότατα  άπάνθρω- 
πη μορφή τοΰ φόνου μέ τό φο
βερό στρίψιμο, μέ τήν οποίαν καί 
μόνο μέθοδο κατεβλήθη ό λιον- 
ταρόθυμος κρατούμενος χωρίς 
καμμια επίσημη διαταγή γιά τήν 
έκτέλεσή του, τήν τραγική αύτή 
νύχτα τής 5— 6  Ιου ν ίου  τοΰ 
1825, υπερβάλλει, στ* άλήθεια, 
σέ συγκλονιστική σύνθεση καί σέ 
μοχθηρή έφευρετικότητα, κι αυ
τές ακόμα τις  πιό σκληρές καί 
καταπληκτικότερες εκδηλώσεις 
τοΰ Σαιξπηρικοΰ πνεύματος. Γ ε 
νικά δλη ή σκηνοθεσία γιά 
τήν κάλυψη τοΰ εγκλήματος, μέ 
τήν παρουσίασή του σάν πέσιμο 
τάχα του Δυσσέα άπό τά  τείχη 
τοΰ Κουλέ, καθώς προσπάθαγε 
νά δραπετεύση, θυμ ίζει τά φρι- 
κιαστικά έγκλήιιατα τώ ν  ’ Ι τ α 
λών τυραννίσκων στήν ’ Αναγέν
νηση. Έ πέπρω το τό  Ιερό δάπε
δο τής Άκροπόλεως, μετά άπό 
το πανάρχαιο Κυλώνειο άγος, 
νά κηλιδωΟή καί πάλι, στά νεώ- 
τερα χρόνια, άπό ένα τέτο ιο  σ τυ 
γερό κι αποτρόπαιο έγκλημα ! 
“Ίσ ω ς  άκόμα μάλιστα νά μήν έ
γιναν γιά τή  ̂ μνήμη , τοΰ Ά ν -  
τρούτσου οί όφειλόμενοι Έπ ιμε- 
νίδειοι καθαρμοί.

'Οπωσδήποτε, ή έπαναστατη- 
μένη "Ελλάδα έχασε τό τε  ένα πο
λύτιμο στήριγμα, μιά υπέροχη 
μαχητική της δύναμη. Ποιός ξ έ 
ρει ποιά θά ήτανε ή έκβαση αρ

γότερα τώ ν  προσπαθειών κατά 
τοΰ Μπραΐμη καί τοΰ Κιουταχή, 
αν ό Ό δυσσέας, σάν άλλος Κα- 
ραϊσκάκης, δέν άνασύρονταν 
στήν ένέργεια μέ τήν ευλογία ε
νός Ζαΐμη ! Ή  προσωπικότητα 
τοΰ Ό δυσσέα  παρουσιάζει δλα 
τά  χαραχτηριστικά μιας ΰπέρο- 
χης ηγετικής μορφής, άτσαλωμέ- 
νης στή φ ω τιά  καί στήν πύρα 
τώ ν γεγονότων τής κλέφτικης 
ζωής, άναθρεμμένης στό δνειρο 
τής απελευθέρωσης, ποτισμέ
νης στήν επίγνωση τοΰ ιστορ ι
κού παρελθόντος τοΰ Γένους, 
άποφασισμένης στή θυσία, μά 
καί γεμάτης, βέβαια, άπό τις 
προσωπικές φιλοδοξίες καί αξιώ 
σεις, πού θυμίζουν τήν αγέρωχη 
άπαιτητικότητα καί συμφεροντο
λογία τοΰ Άγαμέμνονα. (Σ κ ο τε ι
νό σχέδιο διαμοιρασμοϋ μεταξύ 
αύτοΰ καί τοΰ Γκούρα τώ ν  α 
γρών καί ελα ιώνων τώ ν Α θ η 
νών, όπως τό περιγράφει ό Μα- 
κρυγιάννης, δεσποτισμός κατά 
τώ ν Α θ η ν α ίω ν  προκρίτων κι ά- 
πειλητικό ύφος γιά τήν επιστρο
φή τώ ν  γροσίων του. ”Ιδ ε  έπι- 
στολήν του 13 Φεβρ. 1825: «Κ α ί 
μή φ αντάζεσθε μέ τήν Διοίκη- 
σιν, δτι έγώ είς τό δίκαιόν μου 
βασισθείς δέν φοβούμαι ούτε τόν 
Θ εόν»), Κα ί τέλος άπό τόν χα- 
ραχτήρα του, ένας τολμητίας 
πάντοτε, έπιρρεπής στις αυταρ
χικές ριζικές λύσεις τώ ν  άκρων, 
δπως τό δείχνει στή συνομιλία 
του μέ τόν Κολοκοτρώνη σ τ ’ Ά -  
νάπλι, τό  1824, δπου τοΰ πρό- 
τε ινε  τήν εξόντωση τώ ν  άντιπά- 
λων κοτζαμπάσηδων, μά ό σω- 
φρωνέστατος καί χριστιανικώτα- 
τος Γέρος τοΰ άρνήθηκε διαρρή
δην τέτο-ο σχέδιο (* Ιδ ε  « ’ Απο
μνημονεύματα "Ελληνικής Π α 
λιγγενεσίας», Φωτάκου).

Ό  Όδυσσέας ήταν, έξ άλλου, 
γενναιόφρων καί μεγαλοπρεπής 
καί ήγεμονικώτατος στήν παρά
σταση καί τό περιβάλλον. Ή

έμπιστοσύνη, μέ φόβο καί θαυ
μασμό, πού ένέπνεε στούς ’Ο θω 
μανούς, ή συναναστροφή καί 
σύνδεσή του μέ ξένους, δπως μέ 
τόν Τρελλώνυ, τόν Κάμερον, τόν 
Στάνχωπ, ή μέχρις αρνησιπα
τρίας ή καί έγκληματικότητας 
άκόμα αφοσίωση τώ ν  άνδρών 
του στό πρόσωπό του, ή μετα
δοτικότητα τοΰ προσωπικοΰ του 
θρύλου καί ή άντανάκλαση τώ ν  α
ποστομωτικών καί απότομων λό
γω ν καί απαντήσεων του (δπως 
π.χ. στό Νέγρη : Καί έγώ  θά σέ 
προβιβάσω είς έκατόνταρχον ! ή 
απο γράμμα του στό Δ .Ύ ψ ηλάν- 
τη ,τό  1822: « ’ Εγώ, τό ξαναλέγω, 
έτσι γρ(·φω κι έτσ ι πρέπει νά 
γράφη καί κάθε καλός πα τρ ιώ 
τη ς ’ αν δέν σοΰ αρέσει μή μοϋ 
γράφης, διά νά κάμω καί έγώ 
τό  ίδ ιον », ή άπό γράμμα του, 
στόν Ά ν α σ τ .  Λ όνιον , τό  1824 : 
«Κ ύ ττα ξε  καλά, δ ιότι ή κοντεύει 
νά χαθή ή Π ατρίς ή θά πέση 
είς κανένα χειρότερον ζυγόν, ά 
πό έκεΐνον πού βαστοΰσαν οί 
πατέρες μας. Κύτταξε καλά μήν 
τύχη καί...»), δλα αυτά δείχνουν 
έναν άνθρωπον πλασμένον γιά 
τήν ένάσκηση τής άρχής, μέ άπέ- 
ραντη αυθεντικότητα καί μέ πο
λύ ανεπτυγμένο προσ(οπικό γόη
τρο.

Πρέπει δμως νά προσθέσουμε 
πώς δέν μάς φαίνετα ι νά ήταν 
τόσο άπάνθρωπος καί ωμός, 
δπως τόν περίνραψαν μερικοί. 
Είχε θυμούς καί ξεσπάσματα, 
καί μάλιστα γιά ί.όγους παρα
δειγματισμού, μά ήταν συγκατα
βατικός πρός δλους καί μεγαλό- 
φρων καί διαλλακτικός στούς 
εχθρούς του. Αυτός έσωσε απ’ 
τά  νύχια τοΰ Χάρου, τόν τρο 
μοκρατημένο κομιστή τώ ν κυβερ
νητικών προκηρύξεων, τό Γιάννη 
Λάππα, στή Δρακοσπηλιά. ( ’ Α 
φήστε τον, μιορέ παιδιά, αυτός 
τ ί φ τα ίε ι;) Τ όν Νέγρη, πού ήταν



αδυσώπητος πρίν εχθρός του, 
τό ν  υποδέχτηκε, στήν περίοδο 
ποΰχε χάσει τό πολιτικό του κύ
ρος στήν Κυβέρνηση, μέ φιλο
φροσύνη κ ’ εγκαρδιότητα. Καί 
σ αυτόν ακόμα τόν Γκούρα, τόν 
διαβολικό καί δόλιο ΰπονομευτή 
του, μέχρι τέλους ακόμα τοΰ Ε
γραφε μέ τή ν προσαγόρευση 
« αδελφέ μου Γκούρα »  καί δέν 
έτρεφε μνησικακία γιά  τις  πα
ρεξηγήσεις μεταξύ τους, πού,τις 
είχαν οξύνει μέ τήν αντιπάθεια 
καί α ντιζηλ ία  τους στή διαμονή 
τους στην Ακρόπολη  οι γυνα ί
κες τώ ν δυο οικογενειών τους 
καί κυρίως, ή ψηλομύτα Άσήμω , 
η σύζυγος τοΰ Γκούρα, πού ή
τα ν άρχοντοπούλα, κόρη τοΰ 'Α 
ναγνώστη  Λ ιδωρίκη, προεστού 
τής Λιβαδιάς, καί ποΰ τήν ονό
μαζαν γιά τήν κορμοστασιά καί 
τήν ομορφιά της «  Ν ταλλιάνα »  
απο ένα είδος μακρυοϋ ντου
φεκιού.

'Α π ’ όλη τήν προσεχτική με
λέτη τώ ν  μαρτυριών καί τής δρά- 
σης τοΰ Οδυσσέα δέν Φαίνεται 
πλασμένος νά τρέφη μακρόπνοα 
σχέδια προσωπικής εκδίκησης καί 
μυσαρής βυσοδομίας, σάν τούς 
αντιπάλους του. Μερικές πρά
ξεις  σκληρότητας, όπως αύτές 
πού καταμαρτυρεί κι ό Μακρυ- 
γιάννης, πρέπει νά κριθοΰν μέσ" 
σ τ ’ ανάλογα πλαίσια τώ ν  τότε 
περιστάσεων. Καί πολύ σωστά  ό 
Κάρπος Παπαδόπουλος, στήν 
’ Ανασκευή τώ ν  κατά τοΰ Δυσ
σέα κατηγοριών τοΰ Σουρμελή, 
γράφει : «Μ ή δέν εύρέθησαν εις 
το ιαυτην λυπηράν ανάγκην καί 
ό Θ. Κολοκοτρώνης πολλάκις εις 
τήν Πελοπόννησον, πολλοί &λ- 
λοι οπλαρχηγοί είς διάφορα μέ
ρη καί κατά διαφόρους καιρούς, 
καί ό Στρατάρχης Δ. Ύ ψ ηλάν- 
της (τό  1825) ; » Δέν ύπερέβη, 
συνεπώς, ό Δυσσέας τή σκληρό
τη τα  τώ ν  άλλων οπλαρχηγών. 

’ Αλλά γιά τήν διαλλαχτικότη-

τα  καί τήν μαλακοσύνη του μαρ
τυρούν κι άλλα στοιχεία. Μήπως 
ό Δυσσέας, σχετικά μέ τό επ ει
σόδιο τοΰ κρυψώνα ενός Τουρ
κικού θησαυρού ^,στήν "Αθήνα, 
δέν έδειξε κατανόηση στήν επ ι
τροπή τώ ν  αξιωματικών, πού 
τούς τήν παρουσίασε, σ ’ αύτόν 
καί στόν Γκούρα, ό Μακρυγιάν- 
νης, γιά  τόν εφοδιασμό τοΰ κά
στρου, μέ άποτέλεσμα νά προσ- 
φερη ο ίδιος ό Δυσσέας καί δά
νειο στους ’Α θ η να ίου ς ; Μήπως 
άλλως τε  κι αύτό τό σχέδιό τής 
εξόντωσης μερικών γκαγκαραίων
Αθηναίων, πού είχαν σκεφτή ό 

Δυσσέας μέ τόν Γκούρα καί έτσ ι 
το  περιγράφει ό Μακρυγιάννης, 
δέν άπεφεύχθη εύκολα στις πρώ
τες αντιρρήσεις αύτουνοΰ, σάν 
τούς τις  διατύπωσε είλικρινά 
καί θαρραλέα ; ’Αφήνουμε πώς 
ή όλη αυτή σκηνή δέν αποκλείε
τα ι ν ’ αποτελούσε παρά μόνο καί 
μονο ενα περιπαιγμό ή πείραγμα 
κατά τοΰ Μακρυγιάννη, πού τό- 
ξεραν, δά, οί άλλοι, πόσο αλα
φ ιά ζονταν σέ τέτοιες προτάσεις 
καί ζητήματα. Ή  μήπως στό 
επεισόδιο τής αγοράς καί τής 
διανομής κάποιων τροφίμων δέν 
υποχώρησε ό Δυσσέας στό Μα- 
κρυγιάννη καί δέν τοΰδωσε ό ,τι 
ζητοΰσε γιά τούς άνδρες του, 
παρ’ όλη τή ν όξύτατη, ώς φα ί
νεται, προκλητικότητα καί αυ
θάδεια  τοΰ  τελευταίου ; Πολλές 
λοιπόν άπό τις  ανομίες πού κα
ταλογίστηκαν στό Δυσσέα είνα ι 
πρ ιφανές πώς τοΰ υποβάλλονταν 
μάλλον, μ’ επιμονή καί φορτι- 
κότητα, άπό τούς απαιτητικούς 
καί αρπαγές συντρόφους του, ό 
πως ό Γκούρας καί άλλοι. ’Α ν 
τίθ ε τα , ό Δυσσέας, τό  συχνότε
ρο δείχνει μόνος του μιά α ν τ ί
ληψη  ̂ νομιμότητας, δικαιοσύνης 
καί ευθύνης, ανάλογης, εννοεί
τα ι, με τις  ανώμαλες συνθήκες 
τής τό τε  εποχής.

Κατά τήν ήρεμη καί διεισδυ
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τική ιστορική κρίση, όσων μπο
ρούν νά συλλάβουν τήν προσω
πικότητά του, ένας τέτοιος άν
θρωπος ήταν ό ένδεδειγμένος νά 
έπιβληθή καί νά πρωτοστατήση 
στή στρατιω τική  τουλάχιστο έκ
βαση τοΰ έθνικοΰ απελευθερωτι
κού κινήματος στήν 'Ελλάδα. 
"Ε σ τω  καί στό ίδιο μέτρο μέ 
τόν Κολοκοτρώνη τού Μόριά 
καί τόν Καραίσκάκη τώ ν  λοί
σθ ιων τής "Επανάστασης. Μά, 
άντΐ γ ι ’ αυτή τή μοίρα, τήν ορ
θόδοξα άγνή καί τιμημένη, τό 
πεπρωμένο τοΰ επιφύλαξε τόν 
πολύπλοκο καί πολυώδυνο σ τέ
φανο τής τραγικής χάρης. Ή  
ιστορία  μάς στέρησ* τήν ολο
κληρωμένη άποδοτικότητα τοΰ 
Ό δυσσέα  Ά ντρού τσου  στόν το 
μέα τώ ν  εθνικών υπηρεσιών. 
Μάς τόν παρέδωσε όμως μέ τόν 
τραγικό φωτοστέφανο, σάν έναν 
μοναδικό στά  νεώτερα χρόνια 
ήρωα πού νά στέκετα ι, μέ τή 
μοίρα καί τόν εαυτό του, δίπλα 
στους αρχαίους τραγικούς τύ 
πους, τόν Οίδίποδα, τόν Ά γ α -  
μέμνονα, τόν Α ΐα ντα , τόν Ό ρ έ -  
στη, τόν Πολυνείκη! Κατακλυ
σμός απροσμέτρητων γεγονότων 
καί υπεράνθρωπη πίεση έσωτε- 
ρικών δυνάμεων τόν έξέτρεψαν 
τοΰ κοινοΰ κανόνα. Καί τόν έ 
καναν σκεϋος εκλογής, μαρτυρι
κόν ήρωα, χριστιανικό θύμα.

Ε ίνα ι πολύ χαραχτηριστικό μά
λιστα, πώς τήν τραγική αΰτή 
ύπαρξη τήν περιθέει, σά μέσα σ ’ 
άχνούς καί φωτοσκιάσεις, όπως 
σ τις  αρχαίες τραγωδίες καί μέ 
τήν ίδια  ακριβώς υπερφυσική 
νομοτέλεια, ή λειτουργία τής 
ΑΙσχυλικής ανταπόδοσης, ή τής 
θ ε ία ς  Δίκης! Ό  φόνος τοΰ Νού- 
τσου καί Παλάσκα πληρώνεται 
μέ τό  μαρτυρικό τέλος τοΰ Ό 
δυσσέα. Καί ή στυγνή αΰτή μι- 
αιφονία ξεπληρώνεται ταχύτατα 
καί Ινδεικ τικώ τα τα  μέ τό  άδοξο 
άπό τυφλή σφαίρα τέλος τοΰ

Γιάννη  Γκούρα πάνω στά  τείχη 
τής 'Ακρόπολης, στήν άρχή τής 
μεγάλης πολιορκίας της άπό 
τούς Τούρκους, τό  έτος 1826 καί 
μέ τό καταπλάκωμα, σέ λίγον 
καιρό άπό τότε, στήν κατάρρευ
ση τής στέγης τοΰ Έ ρεχθείου, 
όπου κατοικοΰσαν, τοΰ πεθερού 
του Α ναγνώ σ τη  Α ιδωρίκη καί 
τής κόρης του, χήρας τού Γκού
ρα, τής περίφημης Νταλλιάνας, 
συνυπεύθυνων άσφαλώς καί αυ
τώ ν  στήν ύφανση τής εξόντωσης 
τοΰ Ά ντρού τσου . 'Ε τσ ι, ό πρώ- 
κύκλος τής περιοδείας τής Ν έ
μεσης συμπληρώθηκε άκριβοδί- 
καια καί φανερά. Γ ιά  τούς άλ
λους κύκλους θά μπορή κανείς 
νά ιούς άναζητήση καί νά τούς 
βρή μέσ’ στή σκοτεινή τιμωρία 
τής τύψης καί τοΰ κοινού ανα
θέματος, όμοια καί χειρότερη ί 
σως έναντίον καί τώ ν  άλλων 
συμπρακτόρων τοΰ δράματος.

Ά λ λ ά  καί τά  παράπλευρα τρα 
γικά πρόσωπα τής άφοσίωσης 
καί τού πόνου δέν έλειψαν στή 
δυστυχία τοΰ Δυσσέα. Ή  πικρα
μένη μάνα καί ή άμοιρη σύζυ
γός του παρίστανται μέχρι τ έ 
λους στή ζωή  του μέ τό σπαραγ
μό μιας ‘ Εκάβης καί τήν άγάπη 
καί τρυφερότητα μιας Α ν τ ιγ ό 
νης. Σ τή  μέριμνα τής ’ Ελένης, 
τής συζύγου τοΰ Ό δυσσέα , τό  
γένος Καρέλη άπ’ τούς Καλαρ- 
ρύταις καί παλιάς φίλης καί ά- 
κολοΰθου τής Κυρά-Βασιλικής, 
οφείλετα ι ή διάσωση τώ ν  οστών 
τοΰ ήρωα καί ευτύχησε τέλος νά 
βρή ή ίδια  μέ τήν πανηγυρική 
ταφή τους, τό 1865, καί τήν πε
ρίφημη διάλεξη τοΰ Κ . Παπάμι- 
χαλοπούλου, τό 1875, τήν δικαί
ωση τοΰ συζύγου της καί τήν 
άντάμειψη τοΰ πόνου καί τής 
άφοσίωσης της. Ό  μικρός γυιός 
του, ό δωδεκαετής Λεωνίδας, σάν 
εξόριστος Ά ε τ ιδ εύ ς , είχε στό 
μεταξύ πεθάνει, τό  1836, στή 
Βαυαρία, όπου σπούδαζε μέ &λ-



λα παιδιά αγωνιστώ ν χάρις στή 
μέριμνα τοΰ φιλέλληνα βασιλια 
Λουδοβίκου.

Ό  Ό δυσσέας ’ Αντροΰτσος εΐ- 
ναι τώρα μιά μορφή τρ ιγική 
καί δοξασμένη. Δικαιωμένη πια 
στήν εθνική συνείδηση καί 
τή  νεώτερη ιστορία  μας. Έ γ ιν ε  
ένα αξεχώριστο κομμάτι τής -ψυ
χής μας. Ή τ α ν  δμως ευτύχημα, 
αληθινά, καί γιά τόν παλιό του 
συμπολεμιστή καί σύντροφο 
Γκούρα, πώς ό Μακρυγιάννης 
σ τ ’ ’ Απομνημονεύματά του χάρι
σε καί σ ’ αυτόν, μέ τήν παθη- 
τικώ τα τη  περιγραφή τής τελευ
τα ίας συνομιλίας τους, μέσ’στήν 
τραγική ατμόσφαιρα τής πολιορ
κίας καί τή βραδιά ακριβώς τής 
θανής τοΰ Γκούρα, έ'να φεγγα

ροφώτισμα εθνικής τιμής καί 
δόξας, μέ τό  περίφημο τραγούδι, 
πού άπ ' τ ις  πολλές παρακλήσεις 
τοΰ ίδιου τοΰ τό τραγούδησε δ 
Μακρυγιάννης, σά σέ προαίσθη
ση καί όπτασιασμό :

Ό  ήλιος «βασίλεψε 
— Έ λληνά  μου βασίλεψε —

καί τό  φεγγάρι έχάθη . . .

Σ τή  ζωή τοΰ ήρωα είνα ι δίκαιο 
νά χαρίζωνται τά εγκλήματα.Τό 
ίδιο σχεδόν μας είπε κι ό Μα- 
κρυγιάννης μέ τά ωρα ία  του καί 
μυαλωμένα λόγια :

« Ό  δνθρωπος είνα ι και διά τό 
καλό καί διά τό κακό. "Ό ταν 
κάνη λίγο κακό καί μεγάλο κα
λό, ό Θεός τόν συχωράγει».

Γ. Κ. ΣΤΑΜΠΟΛΕΣ

Α Ν Τ Ι Γ Ο Ν Η

Έσύ, θεέ μου, πού έντυσες μέ παχειές γούνες τις άρκοΟδες
νά μή κρυώνουν μές στούς πάγους τοΟ βορά
κι’ δπλισες τά θεριά τής ζούγκλας
μέ φοβερά δόντια καί νύχια,
έμένα γιατί μ ’ έστειλες
γυμνή καί άοπλη μές στούς άνθρώπους ;

’Αγάπησα ενα δνειρο, καί σύ τό ξέρεις.
Ά π ’ τή σημαία του
δέν είδε τίποτα πιό δμορφο ό ήλιος σου στή Γή, 
ή τρέλλα μου γι’ αύτό
είχε τή λογική τών ποταμών καί τών άνέμων.

"Οταν βίαια μ ’ άρπαξαν άξεστα χέρια 
δέν άφισα νά μου καρφώσουν τήν ψυχή 
πώς κάνουν μέ τις πεταλούδες.
Άνοιχτοφιέρουγη τή φύλαξα
καθώς έσύ, ό Πλάστης μου τήν είχες δώσει.

Τώρα τό ξέρω. Αύριο
μέσα στά μάτια μου περνώντας οί βροχές
θά τά μουσκέψουν σάν δυό σπόρους.
Κι’ δμως άπόψε πού περνώ τήν τελευταία νύχτα μου 
ή σκέψη μου φεγγοβολά σάν τό λαμπρότερο άστρο !

ΕΤμ’ άσπρη σάν τις πέτρες σου άγαπημένη μου πατρίδα, 
έτσι άσπρη κρύψε με βαθιά μέσα στή γή σου.
Μή μοΰ ζητάς νά θυμηθώ καί νά ζυγίσω.
Οί δμορφες μέρες μου ; <3, λίγα χελιδόνια βιαστικά, 
δέν είχα άλλο θησαυρό έξω άπ’ τά δάκρυά μου.
Γ ι’ αύτό κανένας άπ ’ αύτούς πού μέ βασάνισαν 
νά κλαίω δέν μ’ είδε.

P IT A  Μ Π Ο Υ Μ Η  Π Α Π Α  

’ Απ ' τό  ανέκδοτο βιβλίο «Χ ίλ ια  σκοτωμένα κορίτσια»



ΛΗ Ξ ΙΑ Ρ Χ ΙΚ Η  Π Ρ Α Ξ Η

Είμαι πενήντα τέσσερων χρονών 
Τρυπάω τις σάρκες μου 
μέ ισχυρά δηλητήρια νά ήρεμήσω, 
αν έχεις καιρό γιά πόλεμο 
ανοιξέ μου μιά πόρτα 
μέσα άπό τά σκοτεινά περιβόλια 
νά έξαφανιστώ...
θ ά  ήθελα πολύ πάνω στόν τάφο μου 
νά μή μου σχεδιάσουν ένα κεφάλι 
τρυπημένο άπό σφαίρα τρυφερή.

Περιουσία, χειρόγραφο κι άνόητες πράξεις. 
Οίκογένεια, μοναξιά σέ τόσα σπίτια ψαχουλεμένη, 
ηλικία, δέν τή γνωρίζουν δσοι γράφουν ποιήματα. 
Ποιος θά τήν υπογράψει αΰτή τή βεβαίωση ;

"Εχομε στείλει ένα χαρτί 
έχομε στείλει ένα βαρύ μολύβι 
έχομε χάσει τό χέρι πού τά κρατεί...

★

Λ Α Μ Π Ρ Η  Α Π Ο Θ Η Σ Α Υ Ρ ΙΣ Η

Δέ σκορπάω τίποτα άπ ’ τόν πλούτο μου 
δέ δανείζω σέ κανέναν τά αίσθήματά μου 
δέ δίνω νεράκι σ ’ δποιον τό διψα, 
τά κρύβω δλα γιά τόν κόρφο μου.

Σταθήτε άγνωστοι διαβάτες 
νά ξελαφρώσω άπ ’ τά μυστικά μου 
στό κατάπληχτο αύτί σας.
Αύτοί οί ήχοι, αύτά τά βήματα, 
αύτά ταφωνα έρωτηματικά σας 
θέλομε μιά λάμψη άπό τήν τρέλλα μου 
νά έξηγήσουν τή ζωή σας.

Ν ΙΚ Ο Σ  Π Α Π Π Α Σ

Τ Ο  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο  Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α

ΤΟ νεοελληνικό μυθιστόρημα 
χρονιά τώρα  παλεύει νά 
στηριχτεί μέσα στόν κύκλο 

τή ; ισορροπίας καί τής ανανέω
σης. Κληρονόμησε απ’ τόν Κολ- 
λίγα, τόν Βικέλα, τόν Ροΐδη ,τόν 
Κονδυλάκη. τόν Ξενόδουλο καί 
τό ν  Καρκυβίτσα στοιχεία άρε τής 
μιας πριότης αναγνώρισης. Μά 
ώφειλε νά τά  ξεπεράσει.

_ Έ ξω  άπό τήν ψευδαίσθηση 
τής ζωής, τήν εκλεπτυσμένη άν- 
τιλαλιά  τώ ν  συμβάντων, τήν αι
σθητική τοΰ νεορρωμαντισμοΰ 
έπρεπε νά δείξει καί μιαν Λλλη 
δομή. Τή ρεαλιστική παρατήρη- 
ση χωρίς τήν ίλαρότητα, τις  α
κροβασίες καί τις  ω μ ό τη τες .Χ ω 
ρίς τις  εγκεφαλικές περιπλανή
σει?. τις αδιάκοπες μεταπτώσεις 
άπό το σΐ'μβολισμό στό ρωμαν- 
τισμό. 'Ο φ είλε  ν ' απλώσει έξω 
άπό κάποιες φειιγαλέες δραμα
τικές διαθέσεις, τις  συγκεχυμέ
νες κι άπροσπέλαστες ψυ/ογρα- 
φίες, πρός τά  μπρός τούς ιστούς 
του. Ν ’ άντικρύσει θαρραλέα τις 
γήινες καταστάσεις, τις  ανάγκες 
τοΰ ανθρώπου. Νά υμνήσει τό 
δραματικό του αγώνα. Π έρ ' άπ' 
τήν ενδοσκόπηση καί τόν Ισίοτε- 
ρικο μονολογο να εύρυνθεΐ σέ 
μιά πανοραμική καταγραφή τώ ν 
ζοιντανών στοιχείων.'Γοΰτο προσ
πάθησαν καί μερικά τουλάχιστο 
πέτυχαν ελάχιστοι άπ 1 τούς νεώ-

τερους συγγραφείς μας.
Καταμαρτυρώντας δηλαδή με- 

ρικες αλήθειες, εξυπηρέτησαν τήν 
πραγματικότητα τοΰ έλληνικοΰ 
χώρου. Μά κυρίως δέν έπέμει- 
ναν, δσο θαπρεπε, σέ μιά βαθύ
τερη ανάλυση τής πάλης του α 
τόμου ενάντια στις φθοροποιές 
δυνάμεις πού τό  κυκλώνουν. 
Μιας πάλης γ ιά  τήν υπεράσπιση 
τώ ν  ήθικων αξιών τής ζωής,πού 
καθημερνά χωρίς προσχήματα κι 
αναβολές γκρεμίζονται στό χάος 
μιας μακραίωνης τυραννίας.

* * ·*  *
Η  αλήθεια είναι, πώς μέσα 

στά  χρόνια τοΰ τελευταίου πό
λεμου κ' έπειτα, γίνηκε κάποια 
προσπάθεια μεγαλύτερης επ ιμέ
λειας στά  εκφραστικά, τουλάχι
στο μέσα. Τό ύφος έφώ τισε κα
τόπιν και τά  λεπτότερα σκιρτή
ματα μιας τάσης συνδυασμ' ΰ τής 
λυρικής εύαισθησίας μέ τήν εΰ- 
ρυτερη ρεαλιστική παρατήρηση. 
Κα ί τό τε  όμολογημένα γράφ τη
καν άνεκτίμητες αφηγηματικές 
σελίδες.

 ̂Το λυρικό δμως αυτό στοιχείο 
είχε επηρεάσει βαθύτατα πολ
λούς άπό τούς πεζογράφους μας, 
Ιδιαίτερα τούς νέους. 'Α κρά τη 
τος χείμαρρος ώραιολογίας δια 
πότισε τό  χώρο τής πεζογραφίας 
μας. Κ ά τι ανάμεσα μιας λεπτής, 
ευγενικής, μελαγχολική; διάθε-



σης κ’ ενός άδολου, άνετου τρ ό 
που καταγραφής κοινών ή ονει
ρικών περιστατικών, πού μόλις 
ισκιώνουν τήν ουσία τής ζωής.

Πολλές άπ’ αυτές τις  αφηγή
σεις—  μυθιστόρημα καί διήγημα 
ξύπνησαν μ’ εναν απροσδόκητο 
τρόπο τήν προσοχή μας. Τ ις  χα- 
ρήκαμε σέ ώρες πικρής απαντο
χής λησμονώντας φτώχεια καί 
δυστυχία ενός δύσκολου καιροϋ.

"Ομως, ή ώρίμανση ενός χρέ
ους δέν άργησε νά ξυπνήσει επι
τακτικά τήν πνευματική συνείδη
ση τοΰ τόπου. ’ Αρκετοί άπό τούς 
συγγραφείς τής μεσοπόλεμης γε
νιάς καί τοΰ 40 μέ τήν πολύ
τροπη ανησυχία τους, μάς έδω 
σαν χαρακτηριστικά ομοιώματα 
μιας εποχής κινδύνου κι αγρυ
πνίας κι όχι άνεσης καί τρυφε
ρότητας. Μ ιας εποχής δραματικά 
τεταμένης σέ αιχμηρούς τρόπους 
ζωής. Σέ ποικίλες εκδηλώσεις καί 
κάθε άλλο, βέβαια, παρά βε
λούδινης αίσθησης.

Τό δραματικό στοιχείο τής 
νεώτερης πεζογραφίας μας αναν
τίρρη τα  έχει εμπλουτιστεί τόν 
τελευ τα ίο  καιρό άπό τά ρεύματα 
τώ ν  ξένω ν σχολών. Τ ό  γαλλικό, 
τό  αγγλικό καί αμερικανικό μυ
θιστόρημα γνώρισε εύρύτερη άπό 
άλλοτε κυκλοφορία στό τόπο μας. 
Παράλληλα οΐ Ρώσοι κλασσικοί 
διαβάστηκαν άπό τά ελληνικό 
κοινό μέ αληθινή δίψα. Π οτέ 
άλλοτε ό Ν τοστογιέφσκυ, ό Τολ- 
■στόι κι 6  Γκόρκυ δέ γνώρισαν 
μεγαλύτερη κυκλοφορία στήν πα
τρ ίδα  μας.

Βέβαια καμμιά σχέση καί καμ- 
μιά σύγκριση δέν είνα ι μπορετό 
νά γίνει ανάμεσα στό ελληνικό 
καί ξένο αφήγημα. Βρισκόμαστε 
ακόμη στό στάδιο τής προοδευτι
κής εξέλιξης. Τό άποταμίευμα 
τώ ν  ιδεολογικών συστατικών φέρ
νε ι στήν επιφάνεια φανταχτερά 
μόνο εξωτερικά  γνωρίσματα. Ή  
ψυχογραφία άνοιξε φυσικά ενα

πέρασμα καί τώρα  απαιτείτα ι 
κόπος καί μόχθος γιά ν ' απο
κτήσει κ’ή ελληνική πεζογραφία 
τήν ιδιοτυπία της. Ή  απλότητα 
τής ζεστασιάς τής λαϊκής ψυχής 
πολλά εχει νά υπαγορεύσει. Κ ι 
α ξίζει πολύ νά σκύψει πάνω της 
ό τεχνίτης γιά ν ’ ακούσει τό  δυ
νατό σφυγμό της.

*
* *

Δέν είναι δύσκολο νά θυμηθεί 
κανείς πρόσωπα καί έργα δυό 
γενιών, πού πριν άπ’ τό ν  πόλε
μο, στή διάρκεια τής κατοχής 
καί κατόπιν, έστήριξαν επάξια 
τήν πεζογραφία μας μέ ζήλο ψυ· 
χής, σταθερότητα καί φαντασία. 
Ξεπερνώντος τό στάδιο τώ ν  δο
κιμών καί τώ ν  ανιχνεύσεων ώθη - 
σαν αρκετά πρός τά  μπρός τό 
δυσκολοκίνητο βάρος τής νεώ τε
ρης λογοτεχνίας μας.

Τή σκυτάλη αυτή τής ανανέω
σης τοΰ άφηγηματικοΰ μας λό- 
γου, χωρίς βέβαια νά τήν άφή- 
σει άκόμα άπ’ τά  χέρια ή μεγά
λη μεσοπόλεμη γενιά, επιχειρεί 
μέ πολλές σοβαρές ενδείξεις κ’ ή 
επομένη γενιά  τοΰ 40 νά φέρει 
σέ ξέφωτα  λαμπρής έπιτυχίας.

Πολλά είνα ι τά  ονόματα πού 
άρχισαν ήδη νά ξεχωρίζουν μέσ* 
απ’ τό πλήθος, νά κατακτούν 
προσωπικό σχήμα καί τόνο φ ω 
νής. Θεμελιώνουν μέ γενναιότη
τα , θάλεγε κανείς, μέσ’ άπό τή 
σύγχυση τώ ν  ιδεών, τόν έπώδυ- 
νο σάλαγο τής εποχής, τήνάγυρ- 
τε ία  καί τό εμπορικό πάθος 
τής φτήνειας καί τής άπάτης, 
αληθινό έργο. ’ Ανεβάζουν, μα
τώνοντας τήν άφή, σ ’ ενα Ιδα
νικό βάθρο τήν τέχνη.

Μέσ’ απ’ τήν επαναληπτική 
τού τη  άσκηση τοΰ λόγου ξεπε- 
τ ιε τα ι— ισως μέ αργό, συγκρατη
μένο άκόμα ρυθμό—μιά νέα μορ
φή μοντέρνας πεζογραφίας.Έχει

«μφυσήσει κιόλας εκείνο τό α ί
σθημα τής κανονικής στροφής 
πρός τήν τελειότητα  τής κομο- 
νίας καί τής εκφραστικής υπο
βολής. Υπάρχει αρκετή μελαγ
χολία βέβαια, κάποτε κι αρκετή 
νοσηρότητα, πένθιμος ήχος, μά 
δέ μένουμε όλότελα ενοχλημέ
νοι. 'Α ναγνωρίζουμε τήν επιτυ
χία, τή βαθύτερη ποιητική συγ
κίνηση, πού δέ θυσιάζετα ι πιά 
σέ φτηνή αισθηματολογία, σέ 
χαλαρότητες κ' εκζητήσεις ή ά- 
νυπόφορες περιττολογίες.

'Οπωσδήποτε καί οί δυό γενιές 
εφεραν τόν πεζό μας λόγο πέρ' 
άπ ’ τά δρια μιας άπλής προτπ ί- 
θειας. Μίλησαν μ' ενα γνήσιο 
παλμό δημιουργίας, κάθε άλλο 
παρά αμελητέο. ‘ Εκφράστηκαν 
ίσω ς μέ κάποια νευρικότητα στήν 
ταχύτητα τής προβολής. "Ομως 
τό έργο τους άντέχει μέσα στό 
χρόνο. Κ α ί στό σύνολο τής προσ
φοράς αύτής διαγράφεται αρκε
τά  χαρακτηριστικα ενα μεγάλο 
ορόσημο τής νεοελληνικής λογο
τεχνίας. Μά πέρα απ ’ τά νοητά 
τείχη τώ ν  δυό αύτών δημιουρ
γικών εποχών, πού αναντίρρητα 
έδωσαν ϋψος καί μεγαλύτερο ό γ 
κο στό δέντρο τής πεζογραφίας 
μας, παραμένει εκρηκτική, δυ\ α- 
τή σέ φωταύγεια, μέ αληθινά 
διεθνές κΰρος, ή παρουσία τοΰ 
Νίκου ΚαίΓαντζάκη. Ό  μεγάλος 
αύτός Κρητικός ήταν ή ζω ηρό
τερη έκπληξη τώ ν  τελευταίων 
χρόνων τής λογοτεχνίας μας. Τό 
μυθιστόρημα τοΰ Καζαντάκη έ 
χει μέσα του τή δοκιμή δχι πά
νω  σέ κοινά μέτρα, μά τήν αυ
τοτέλεια  μιας προσωπικής άντο- 
χής. Τή μαγεία ενός ρυθμού μέ 
τή μεστότερη αίσθηση τής ενό
τη τας μέσα στή σύνθεση. Αύτής, 
πού μονάχα κλασσικοί συγγρα
φείς μποροΰν κ’ έχουν τό σθένος 
νά στηρίξουν. Νά διαλύσουν δη
λαδή τό άμετατόπιστο γύρω τους

καί νά οικοδομήσουν πραγματικό 
έργο συγκλονιστικής πνοής.

'Ωστόσο, ένα είναι βέβαιο σή
μερα : πώς ή νεοελληνική πεζο
γραφία μας πορεύεται ποτάμι ό
χι άσήμαντο πιά, γιά  νά συναν
τήσει τήν ορμητική, τήν παφλά- 
ζουσα ροή τής παγκόσμιας λογο
τεχνίας. Τ ό  έργο της καθημερ- 
νά καί γνωρίζει πιότερο αναγνω
στικό κοινό. Πολλοί, ιδιαίτερα 
νέοι, σκύβουν γεμάτοι ένθουσια- 
σμό καί διαβαζουν σελίδες τοΰ 
πεζού μας λόγου. Γνωρίζουν ε
κεί μιάν άγνωστη χώ ρ ι μέχρι 
σήμερα γ ι ’ αυτούς. Μιά χώρα, 
πού ό μύθος καί ή πλοκή, πα
σκίζουν μέ κάθε δυνατό τρόπο 
ν ’ αγγίξουν δσο μποροΰν πιό ζ ε 
στά  τήν πραγματικότητα, νά εισ
χωρήσουν μέ συνέπεια κάτω άπ’ 
τήν επιφάνεια, νά μεταφέρουν 
άπ’ τ ’δνειρο καί τή φανταστική 
περιπλάνησί] στοιχεία  δημιουργι
κής αλήθειας.

*
*  *

Κ οιτά ζοντας τό έργο τής με- 
σοπολεμικής γενιάς, τις  θεμελια
κές καταστάσεις, τή  συμπύκνω
ση καί πληρότητα τώ ν  έπιτεύ- 
ξεών της, τήν άνθισή της τέλος, 
πού σφράγισε μιά διάρκεια χρο
νική άρκετά μεγάλη, στέκεις μέ 
θαυμασμό. Σ τρέφεις  τό βλέμμα 
στό ξεκίνημα, στήν πορεία,στήν 
εξέλιξη, στά  εναγώνια  καί πυ
ρακτωμένα προβλήματα πού αν
τιμετώπ ισε, συγκρίνεις καί σ τα θ 
μίζεις τις  δυνάμεις της καί μοι
ραία αναπολείς τά πρότυπα πού 
δημιούργησε.

Υπάρχει βέβαια μιά τεράστια 
διαφορά άπόψεων, ορισμών καί 
νοοτροπίας, άνάμεσα στις γενιές 
πού προηγήθηκαν καί στή σημε
ρινή, πού κι αν βρίσκεται τόσο 
κοντά, πολύ άπέχει άπό τήν ά 
ποψη τής Ιδιοσυγκρασίας, τώ ν  
βλέψεων καί τής πραγμάτωσης·

Ή  μεσοπόλεμη γενιά τοποθέ-



τησε τόν εαυτό της σ ’ένα κλίμα 
δημιουργικής άνανέιοσης,μακρυά 
φυσικά άπό τήν ασυδοσία καί 
την πνευματική άναρχία. Σφυγ· 
μομετρησε πολλές στέρεες δυνα
τό ιη τε ;, έμβά&υνε στις προθέ
σεις της, που ηταν γΐ'ργές κ* ε 
πιτακτικά αναγκαίες! άπομάκρυ- 
νε πολυμεταχειρισμένους τρόπους 
κ εφτασε αναμφίβολα σέ μιά πε
ριοχή αξιομνημόνευτης επιτυχίας.

θεμελιακό προτέρημα τοΰ έν 
τεχνου λόγου είνα ι ή σαφήνεια 
η εξονυχιστική άκριβολόγηση, ή 
εκφραστική τελειότητα  βρίσκει 
στο κριτικό δοκίμιό του ένα έ
δαφος πλούσιο, ώριμο καί κα
τάλληλο για καρποφορία. Π ολ
λές φορές η αυστηρότητα τής 
έννοιας αποβάλλει τό ένδυμά τη ς! 
αποκτά λυρικότητα, γοητεύει μέ 
το ν  καλλίφωνο ήχο της, μέ τόν 
τροπο τη ; πού δέν προσλαμβάνει 
διαστάσεις εκρηκτικές. ΕΚαι κι 
αυτό μια Λεπτομέρεια μέσα στήν 
ολη σύνθεση τοΰ κι,ιτίν.οϋ λό
γου. Μ ας μιλά μέ άσφολτα έλα- 
τηρ.α, μέ πυκνότητα πού δεσμεύει 
και σμικρύνει σωρείαν Εντυπώ
σεων, μεr «τρέπ οντα ς όλο αύτό 
το  στοιχείο σέ θαυμάσιο φανέ
ρωμα, τοποθετημένο μέ ακρί
βεια και συνοχή, μέ άποκαλυπτι- 

δθληση κερδισμένο, 
ελεύθεροι άπό περιορισμούς 

κι εξαρτήσεις άναμετωπίζουμε 
τις  μεγαλύτερες εκφραστικές δυ
να τότη τες γύρο) άπό τρόπους 
μορφής, σχηματισμούς ιδεών,το- 
ποθ.-τησεις καί δογματισμούς.
 ̂ Δ ιάθεση λυρική, εξομολόγηση, 

υφος παλλομενο άπό τή ζωντανή 
αίσθηση, στοχασμός γεμάτος 
φαντασία  και ποίηση. Ή  ερμη
νεία τώ ν  πραγμάτων γίνετα ι όχι 
με τροπο δοκιμαστικό, άλλά μέ 
πειστικότητα υπαγορευμένη άπό 
βαθύτατη μελέτη, οξυδέρκεια 
πνευματική, ανησυχία καί πολύ
χρονη ανίχνευση.

Ο στοχαστής πάσχει πραγμα
τικό μεσα στόν ώκεανό μιας κρί- 
σ*!ίΤ)ζ> εξαντλητικά προβληματι
κής εποχής. Α νησυχεί, θλ ίβε
ται, απογοητεύεται, ζε ΐ έντονα 
τον εσωτερικό του κόσμο, ψαύει 
για μιαν άχτίδα ελπίδας. Κιάπό 
^ουτη προβάλλει αδάμαστος πάλι 
υπερνικώντας τις  θλιβερές κα
ταστάσεις, αισιόδοξος καί το λ 
μηρός,παράφορος μέ φωτεινότη- 
τα  θριαμβική, αιχμάλωτος ενός 
ευτυχισμένου οράματος τελειό
τητας, χιμαιρικής ανάτασης.
_ ιστορικός ρυθμός τής έπο- 

Χης μας στάθηκε ένα θέμα μα- 
κρυτατο, ατέλειωτο. Ό  στοχα- 
στής εξηγεί μ ’ έναν τρόπο εσω 
τερικής απληστίας, θάλεγα, τά  
γεγονότα καί φαινόμενα πού έ- 
πισωρευσε ό σύγχρονος καιοός. 
« ιο σο φ ε ϊ χωρίς, ώστόσο νά "κα- 

Οτωο>?ε-νίζετ,η  ° έ άπ6°σπέλαστες

, Κ Ρ «μ « ρεαλισμού καί παλμός 
αγωνίας γιά τόν άνθρωπο καί 
το πεπρωμενο του στή νή τούτη 
ε.να ι ο στοχαστικός λόγος τώ ν 
περισσοτέρων έργων. Συνδέει τήν 
τραγικότητα  τοϋ καιροΰ μέ τήν 
επινόηση, τήν εφεύρεση, τήν κα- 
τάΗτηοη, τό κραυγαλέο σύνθημα 
της «διακοπής πορείας πρός τά  
μπρος. Ομως, ό άνθρωπος παρ' 
ολ αύτα, δέν είναι άντρείκελο 
ενός συρμοΰ πού οδεύει πρός τή 
σίγουρη καταστροφή. "Εχει ψυ- 
Χη και τούτη άντισ τέκετα ι όσο 
μπορεί στήν έπερχόμενη θύελλα.

ΑλΛα καί  ̂ πέρα τώ ν άνησυ- 
Ζηιικών αύτών θεμάτων άγγίζει 
την κοινωνιολογία μ· ένα πνεύ
μα ερευνάς καί αντικειμενικότη
τας πάντοτε σέ συνάρτηση τής 
αν-Ορωνινης υπόστασης. Ε ξ ε τ ά 
ζει τη  διαμόρφωση τοΰ ση- 
.utpiyoO κόσμου, τήν καταπλη
κτική τεχνική του, τή δράση 
μιας /.ιγοτερης πίστης ποός τά 
ιοανικα, πού πριν μάγευαν τό ν

δνθρωπο καί θεοποιοΰσαν τ ' 
ονειρο. 'Ερευνά, σάν ένας ευαί
σθητος καί βαθιά ούμανιστής τήν 
ανθρώπινη αγωνία, τόν καιοό 
του, πού συλλαμβάνει τις πιό ά- 
π ίθανες ιδέες καί τις  έκτελεϊ μέ 
μαθηματική ακρίβεια, γ ιά νά κ α - 
ταλήξει στήν κατάκτηση όχι τής 
άρετής και μόνο σάν άλλοτε, μά 
στήν ευχέρεια καί τή ζω ική άνο
δο. Μ ιλά άδιάκοπα γιά δικαιο

σύνη κι ελευθερία δικαιώνοντας 
τόν αιώνιο ανθρώπινο αγώνα, 
έξω άπό κανόνες σέ μιά αξιοπρέ
πεια καί βαθύτατη αναγνώριση.

Ό  σημερινός πεζογράφος ε ί 
ναι τώρα γνίίιπτης, τώ ν  τρόπων 
καί τώ ν έκδηλώσπον τής παγκό
σμιας τέχνης επιβάλλεται πάνω 
στήν εποχή του μόνο μέ τήν επί
πονη κι αλάθευτη, τήν ενιαία π ί
στη, τήνένταση καί τήν άγρύπνια.

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ν. Κ Ο Υ Λ Ο Υ Ρ Η Σ



U M A N A  C O M M E D IA

1

Έ γώ , πού γιά μιαν ώρα μόνο 
σ ’ έσένα έχω δοθεί,
παντοτεινά στό θάνατο δοσμένος θαμαί' 
κι* άν όνειρο ή μορφιά σου νά μοΟ γίνει έρθει, 
στόν ϋπνο αύτόν πού λέν πώς θά κοιμάμαι, 
νά  τήν κοιτάξω μέ ποιά ματιά ; 
νά τήν όνειρευτώ καί μέ ποιό νοΰ ;

Ψέμμα τής γής καί ψέμμα τ ’ ούρανοΰ !
"Α  ! τίποτε δέν είμαι,
πάρεξ άψρός στά πέλαγα, τρισκότεινο ,
πού τό αίώνιο τό μηδέν νά καταπιεί με
προσμένει ! Α λ λ ’ δμως, κοίτα, ώ ! θάμα ! ώ ! θάμπη !
μέσ στό στερνό σκοτάδι κάτι λαμπυρίζει
πού δσο καί πάει φουντώνει κι’ άνσβρύζει,
πηγή φωτός ώς ναναι κι’ άντιλάμπει
στό μέτωπό σου, πδχουν μόλις τά φθαρτά μου χείλη άγγίσει.
Έ τ σ ι  ή διπλή μας μοίρα στή γής είναι Υση:
"Ολος δέ θά πεθάνω καί θά ζήσεις δλη, 
μέ τή δροσιά τής νειότης καί τής ομορφιάς τή χάρη, 
έκεΐ, πού άθάνατο τό πνέμα, σ ’ αιώνια σκόλη 
γιορτάζει· αύτό, πού στά φτερά του σ ’ έχει πάρει..

2

Έ γώ , πού τίποτε δέν είμαι,
κάπου τόν ήλιο παραμόνεψα νά βγει,
κι* είδα νά ροδοβάφει τά βουνά ή αύγή,
κι’ ακόυσα καί τή Νύχτα νά καλεΐ με ί
νάρθώ όμοτράπεζος καί νά καθίσω
στά ξεφαντώματά σας τά ιλαρά, θεοί,
πού δόξασαν τής Τέχνης μου οί ναοί,
τόν πλάστη σας νά μέ δεχθήτε ώς ίσο
κι’ έγώ προσκυνητής σας καί κριτής.

’Ή  κάλλιο μου, σάν άμοιβή ποιας αρετής, 
καί σάν άπό ποιά χάρη
ψηλότερη άπό σας ν ’ άναβοήξω τ3 Ώ σ α ννά  μέ τής 
άστροφεγγιάς τή χλσλοή 
τόν Α λω νάρη  ;
στόν "Οποιο, δταν προβαίνουν τό χορό τους σέρνοντας
οί κρινοχέρες οί 'Αρμονίες,
κι’ άκόμα, Πνέμα ν ’ άρμενίσω έλεΰθερο,
στούς Γαλαξίες !

Μ ά καί τόν κόσμο κοίταξα κατάματα,
κι’ είναι τά μάτια μου γεμάτα θάματα,
κι’ είναι μου κι’ ή ψυχή πλημυρισμένη
άπό χαρές καί λύπες, άγωνίες, άγώνες, αϊματα,
μίση κι’ άγάπες κι' όμορφιές σάν ψέματα,
κι’ άπό μυστήρια όλόρθα,— θάλασσα σπαρμένη
κάβους τρομαχτικούς, πού οί ούρανοί δέχουνται οί μπλάβοι,
καί πού μαυρίζουν πίσω τους άτέλειωτα,
πάντα άλλοι κι’ άλλοι κάβοι.

Καί μέσα μου, βαθιά, σάν άπό ποιό μαράζι, 
άπ ’ τήν καρδιά μου τό 
φαρμάκι αύτό, 
πού σ τά ζε ι;

’ Ιούλιος 1943 Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Σ Η Μ Η Ρ ΙΩ Τ Η Σ  (* )

(* ) Τ ό ν  Ό χ τώ β ρ ιο  τοΰ 1944 εφυγε άπό κοντά  μας ό ποιητής τώ ν  
«  Ο νείρω ν ίσκ ιο ι» κ ι’ ά λλω ν  ποιητικών συ λλογώ ν. Μ έ τήν εύκαιρία 
αυτή  δημοσιεύουμε τό  πιό π ά νω  ά νέκδο το  ποίημα, κα τά  π α ραχώ 
ρηση τοΟ ποιητή Γιάννη Κορίδη.



Τ Ο  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο  Β ΙΒ Λ ΙΟ

3Έ τν χ ε  κ ι άλλοτε ή κρ ίση  τον  
β ιβλ ίου  και γεν ικώ ς το ν  ελλη
ν ικ όν  εντύπου  ν 3 απασχολήσει 
ζω η ρώ ς τον  πνευ μ α τικ ό  κόσμο. 
CH  saison m orte εξα κολονθ εϊ. 
Β έβα ια , ή ζοοή ε ίνα ι δύσκολη, 
χρήματα  γ ιά  π ε ρ ιτ τ έ ς  αγορές 
δεν περ ισσεύονν  (κ α ί το  β ιβλ ίο  
ε ίνα ι πά ντα  σ το ν  τό π ο  μας π ε 
ρ ιτ τ ή  αγορά), ή εκ δο τικ ή  κ ίνη 
ση μαρα ίνετα ι, ο ι ά νθ ρω π ο ι 
π ο ύ  γράφουν κά θουντα ι με τά  
χέρ ια  σταυρωμένα κα ι συλλογι
ούν τα ι... τά  περασμένα. I* ια τ ι 
ό λόγος, π ώ ς  η τέχνη  ε ίνα ι μ ιά  
όλότελα  αφιλόκερδη πράξη  ε ί
να ι χω ρ ίς  άλλο, πά ντα  σωστός. 
Μ ά  δέν πα ύει νάναι σω στή  κ * 
η προα ιώ ν ια  δ ια π ίσ τω σ η , π ώ ς  
ό πνευμα τικός  π ο λ ιτ ισ μ ό ς  αν
θ ί ζ ε ι  και κ α ρ π ίζε ι μονάχα σε 
μ ια ν  ατμόσφαιρα  κατανόησης, 
θερμ ή ς στοργής και π ρ ο σ ε χ τ ι
κής άπό τό  π ερ ίγυρο  παρακο
λούθησης. e Ο λο ι λένε π ώ ς  γρά
φουν γ ιά  τόν  εαυτό τους μά λένε 
ψ έματα , γράφουν κα ι γ ιά  τόν  
εαυτό τους κα ι γ ιά  τούς  άλλους. 
'Έ ν α  β ιβλ ίο  π ο ύ  δ ιαβά ζετα ι ε ί
να ι πά ντα  μ ιά  γερή ενεση αυ
το π ε π ο ίθ η σ η ς , α ισ ιοδοξία ς και 
τόλμης γιά  κείνον π ού  τογραψ ε  
Κ ι  δσο π ερ ισσ ό τερα  β ιβλ ία  δια- 
β ά ζουντα ι τόσο  δυσκολότερο γ ί
ν ετα ι τό  κ ρ ιτ ικ ό  α ισ θ η τή ρ ιο  
το ύ  π λα τύ τερου  κο ινού , τόσο  ή 
α πα ίτη σή  του  αντίκρυ σ τό  συγ
γραφέα γ ίν ε τα ι βαρύτερη και 
τόσο  ή σ τά θ μ η  τής  δλης πνευ 
μ α τικ ή ς  ζω ής ανεβαίνει. " Οσο 
π ερ ισσό τερα  β ιβλ ία  δ ιαβάζουν- 
τ α ι— κ 3εννοώ, φ υσικά  τά  β ιβλ ία  
π ο ύ  κ ά τι α ξ ίζου ν— , τόσο  εντο 
νότερα  ορθώ νοντα ι τά  προβλή 
ματα  το ύ  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ , τόσο  δυ
ναμώνει ή δ ιά θεση  τή ς  ερευνάς.

Σ τή ν  α ν τ ίθ ε τη  π ε ρ ίπ τω σ η ,χ ρ ε ι
ά ζετα ι πολύς ηρω ισμός γ ιά  νά 
f.ιπ ορέσε ι ενας ά νθρω πος, κ ι ας 
π ισ τ ε ύ ε ι α π ερ ιό ρ ισ τα  στόν  εαυ
τό  του  κα ι σ τή  μέσα του  δύνα
μη , νά συνεχ ίσε ι μια. π ρ ο σπ ά 
θ ε ια , π ο ύ  το ν  σ τέκ ε τα ι αχάρι
σ τη , γ ια τ ί ε ίνα ι όλότελα αδιά
φορη σ τούς πολλούς.

Τό  β ιβλ ίο  κ ο ιμ ά τα ι σ τό  ράφ ι 
του . Α ύ τό  σημα ίνει, πώ ς , αντί 
νά γ ίν ε ι μ ιά  αφορμή ξαναγεν- 
νημον, μ ιά  αφορμή, εσ τω , σν- 
ζή τη ση ς , πάντα  γόνιμης, μ ιά  
π έτρα  σ τό  τέλμα , απομένει άσά- 
λεν το , ανώφελο, σάν τό  τέλμα, 
απομένει άσάλεντο, ανώ φελο, 
σάν τό  τάλαντο π ού  εκρνβε στή  
γή ό δούλος, ό πονη ρός .‘ Ο συγ
γραφέας κ ο ιτά ζε ι τόν  εκδότη  
π ερ ίλ υ π ο ς * κ ιό  έκδοτης τό  συγ
γραφέα. Χ ρ ε ιά ζο νν τα ι χρήματα, 
γ ιά  νά. τ υ π ω θ ε ί  ενα β ιβ λ ίο  σή
μερα, κα ί, φ νσ ικά , κανείς δε 
μ π ο ρ ε ί νά τά  δώ σει, δταν είνα ι 
βέβαιος από π ρ ιν , π ώ ς  δενπρό- 
κ ε ιτα ι νά π ά ρει 'τ ίπ ο τα . cΩ σ τό 
σο, υπάρχουν κ 3 εκδότες π ο ύ  
τυπώ νουν , τυπώ νουν. Θά π ρ έ 
π ε ι ,  χω ρ ίς  αλλο, νά τούς χρω 
σ τούμ ε  πολλή  ευγνω μοσύνη.3 Ελ  
π ίζο υ ν  ο ι καημένοι, πώ ς  κ ά τι 
μ π ο ρ ε ί νά γ ίν ε ι τό  φ θ ιν ό π ω ρ ο , 
τό  χειμώ να . Κ ά π ω ς  νά τονω 
θ ε ί  ή πνευμ α τική  μας ζω ή .3'Α ς  
τ ό  ελπ ίσου μ ε  και μ ε ΐς . Κ α ι σ τό  
μ ετα ξύ  ας π ού μ ε  κ 3 ενα 7<.όγο 
παραπόνου , άνοίγοντας κά πο ια  
διέξοδο, π ού  δλο ι τή  βλέπουν  
μσ. κανένας 'ίσαμε τώ ρα  δε βάλ- 
θ η κ ε  σοβαρά νά τή  μ ε τα χε ιρ ι
σ τε ί,  σάν α σφ α λισ τική  δ ικλείδα  
σ 3 αυτή τή  φοβερή αγκούσα, 
π ο ύ  κα τα δ ικά ζε ι σέ βέβαιη α
σφ υξία  τό  ελληνικό β ιβλ ίο .

κ. μ .

Τ Ο  Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ

Ο ΙΟ Σ  μπορεί νά μιλήσει γιά τό τέλο; τοΰ ανθρώπου 
πού ξεκινάει γυιινος μέσα σ ’  ενα κόσμο γιομάτο 
δράματα κι αντικατοπτρισμούς σάν κι αυτούς πού 
σκάφτουν τό μυαλό του δταν βρεθεί μονάχος και 

διψασμένος στήν απέραντη έρημο, καί ποιος μπορεί νά βρει 
τό  μυστήριο πού κρύβεται στήν ανθρώπινη ψυχή δταν τά βρά
δια γυρίζει μονάχη στ’ αχόρταγο λιμάνι, τήν ώρα πού δέρνεται 
ό βοριάς καί φλογίζεται τό στήθος οπό τό πάθος ; Ε κείνος 
πού θά  μιλήσει γιά τ ’  ανθρώπινο κοπάδι πού μέσα α αύτό εζησε 
και μεγάλωσε ό Κώστας δίπλα στήν αγάπη τή : γυναίκας τοΰ λι
μανιού, χωρίς αλλο πρέπει νά στραγγίσει σταγόνα σταγόνα τόν 
πόνο τώ ν δυστυχισμένων.

Τά  λημέρια τής παρέας ήταν ή Τοοΰμπα, 6 σταθμός τοΰ 
ηλεκτρικού καί 6 κήπος τοΰ ρολογιού. Σ ’ αυτόν τόν κήπο μα
ζεύονταν τις χαυνωτκές ώρες τον μεσημεριού δταν δ κατακόρυ- 
<ρος ήΚιος περέχυνε τή θάλασσα μέ χρυσό φως. Στό σταθμό έ'- 
καμναν χαμαλίκια, φορτώνονταν τις βαρείες βαλίτσες καί τις 
πήγαιναν ώς τά βαπόρια τής ακτοπλοΐας πού ?|ταν έτοιμα νά. 
σαλπάρουν ή άπ’ αυτά πού γυρνοΰσαν άπό τά ταξίδια τους φορ
τώνονταν πάλι τις βαλίτσες καί οδηγούσαν τούς ταλαιπωρημένους 
επιβάτες γιά τά κοντινά ξενοδοχεία. Τό βράδυ σχεδόν ώς τά με
σάνυχτα γυρνούσαν στούς δρόμους τής Τρούαπας μπαινοβγαίνον- 
τας στά σφαιριστήρια καί στά κακόφηιια σπίτια μαζί μέ ναυτι
κούς δλων τών φυλών, πού ήταν σά χααένα πουλιά στή βραδινή 
πολιτεία. "Επειτα χώριζαν, διαλυόταν ή παρέα κι δσοι είχαν τή 
μάνα τους τραβούσαν γιά κεϊ, κι άλλοι πηδούσαν σέ τίποτα μα
ούνες ή τή βγάζανε τουρτουρίζοντας ανάμεσα στις μπάλες τώ ν 
εμπυρευμάτων. Ό  Κώστας πήγαινε στό σπίτι μιας γριάς πού ε- 
ραβε τσουβάλια στις αποθήκες τοΰ λιμανιού.

'Η  μάνα του πέθανε στό νοσοκομείο, μόνη καί ξεχασμένη.



—  Αν δέν ήταν τοΰ δρόμου δέ θά πέθαινε, ξεμυστηρεύτηκε 
ενα βράδυ σέ κάποιο φίλο του καθώς κοίταζαν τήν ανοιχτή θά
λασσα.

Ή τα ν  καλοκαίρι. Γαλήνη απλωνόταν παντού ένα γύρο. Τό 
φεγγάρι έριχνε γλυκό φως πάνω στ’ άσπρα σκαριά τών φωτισμέ
νων καραβιών, ό Κώστας δμως ένιωθε ταραχή μέσα στό στήθος. 
Πλήθος τά ρωτήματα έτρεχαν και γέμιζαν τό νοΰ του κι από
κριση δέν μπορούσε νά βρει δίπλα στό σιωπηλό σύντροφό του.

— Βαγγέλη, δέ μ’ άκοϋς, κοιμάσαι;
— Σ ’ άκοΐίω μά δέ θέλω νά σοϋ μιλήσω γιά τή μάνα σου.
— Γιατί δέ θέλεις ;
— Γιατί φοβάμαι πώς θά σέ κάνω νά θυμώσεις. Γιατί φοβά

μαι πώς εσύ φταις πού κατηφόρισε ή μάνα σου.
— ’Εγώ, γιατί ;
— Γιατί έπρεπε νά σέ ζήσει πού ήσουν ένας άνηπρόκοπος και 

τεμπέλη;.
— Ή μουν μικρός, Βαγγέλη καί δέν ήξερα. Δέν ήξερα πώς 

ήταν τόσο απλό τό τέλος τοΰ ανθρώπου.
“Ενας κόμπος ανέβηκε στό λαιμό νά τόν πνίξει. Δέν ήταν 

τεμπέλης ό Κώστας. "Οταν ήταν παιδί ήθελε νά μάθει γράμμα
τα. Ό  θάνατος τοΰ πατέρα, τοΰ έκοψε όλότελα Ικείνη τή φλό
γα. Μέ τό ζόρι πέρασε τό δημοτικό. Πήγε σ’ ένα μαραγκούδικο 
καί κάτι έμαθε αλλά τόν διώξανε μόλις μπήκε ή μητέρα του στό 
νοσοκομείο.

— Γιατί νά μέ διώξει δ Στέφανος άπό τό μαγαζί του, άφοΰ 
ήξερε καλά πώς έμεινα στούς πέντε δρόμους.”Ε, λοιπόν, άπό κεΐ 
καί πέρα, δλα ανοίχτηκαν σάν κορδέλλα πού δέ μαζεύεται πιά. 
“Αμα είσαι μόνος χάνεσαι. Πρέπει νά έχεις λεφτά γιά νά ζήσεις 
καί νά σέ υπολογίζουν σ’ αύτό τόν κόσμο. Τοόρα μοΰρχεται στό 
νοΰ εκείνη ή γριά «ου ζητιανεύει μόνο γιά \ά πληρώσει τό νοί
κι της. Τί ξευτελισμό:; Οι πενταροδεκάρες πού βγάζουμε δέ θά  
μας σώσουν. Θά ζήσουμε σάν τά ψωριασμένα σκυλιά πού ένας 
τά κλωτσάει άπό δώ κι άλλος άπό κεΐ. Τό συλλογίστηκα πολλές 
φορές καθώς ξαγρυπνοΰσα ξαπλοομένος στό μουράγιο. Πόσο πε- 
θΰμισα τότες νάχα ένα δωμάτιο καθαρό δικό μου νά ξαπλώσω 
τό κορμί μου πού μέ πονοΰσε. Μά τά νοίκια τά μόνιμα κάθε 
πρώτη τοΰ μηνός δέν είναι γιά μάς καί τά ξενοδοχεία πρέπει 
νά τά προπληρώνεις γιά νά σέ βάλουν μέσα.

— Σώπα τώρα. Παράτα με ήσυχο νά τόν πάρω μιά στάλα.
Ό  άλλως σώπασε, άλλά μέσα στό μυαλό του τριγύριζαν ολα. 

Τά βράδια πού δέν είχαν λεφτά καί χόρταιναν τρώγοντας φροϋ-

τα σάπια άπό κείνα πού πετοΰσαν οΐ χοντρέμποροι 'στά λεμονά
δικα. Καί χόρευαν μέσα του οί παγερές νύχτες πού τόν κρατού
σαν άγρυπνο τουρτουρίζοντας δσο νά φέξει, ν’ άνοίξει ό σταθ
μός, νά μπει στή ζέστη του καί νά δέσει πάλι ή καρδιά του πού 
λύθηκε άπό τό ξεροβόρι.

Μέ τά πρώτα λεφτά πού πιάνουνε πίνουν δυνατό κονιάκ, πού 
στήν αρχή τούς δίνει κέφι καί δύναμη. Μεγάλα τά βάσανα τών 
άνθρώπων σ’ αύτό τό πολύβουο λιμάνι, άλλά κανένας δέν έχει 
καιρό νά σκύψει καί νά τ’ ακούσει.

— Πάμε νά φύγουμε, έκανε ό άλλος γιατί εσύ δέν είσαι κα
θόλου καλά απόψε, παραμιλάς.

— Ποΰ θά πάιΑε ;
— Ξέρω γώ, πάμε δπου νάναι. Πάμε νά χαζέψουμε στά μπι

λιάρδα.

Ο Τ Α Ν  πρωτοπέθανε ή μάνα του έμενε ταχτικά στό σπίτι 
τής γυναίκας τοΰ λιμανιού. Τοΰ τόκοψε δμως αύτό σχεδόν γιά 
πάντα. 'Η  κόρη της είχε μεγαλώσει, τά στήθια της πετάχτηκαν 
σάν άσπρα περιστέρια προσπαθώντας νά λευτερωθούν κάτω άπό 
τό μπλέ θαλασσινό μποΰστο. ”Αν ήταν ξάδερφός τη::, ή τέλος 
πάντων μακρινός συγγενής τους, κάτι θά γινόταν, κάτι θά έλε
γαν στόν κόσμο πού έβλεπε ένα κρειχανταλά ώς εκεί πάνου μέ 
τριμένα ροΰχα καί σκελετωμένα μεριά, ενώ τό κορίτσι ήταν χτε
νισμένο μέ μαλλιά δλο σχάρες πού έφευγαν ώς τό λευκό σβέρκο 
καί φώτιζαν τό ό'μορφο καί στρογγυλό πρόσωπο.

'Η  γριά είχε καρδιά κι άγαποΰσε τούς άνθρώπους. "Ηξερε 
άπό φτώχεια γιατί μεγάλωσε μέσα σ’ αύτήν. Μπορούσε νά τόν 
περιθάλψει εκείνο τόν άχαΐρευτο κι ώστόσο δρφανεμένο νέο μό
λο πού τό δωμάτιο ήταν μικρό. Δέν μπορούσε δμως μέ κανένα 
τρόπο νά τόν μαζέψει γιατί ή κόρη της γυρνοΰσε ολάκερη τή μέρα 
μισόγυμνη μέσα στό σπίτι. Πώς λοιπόν μπορούσε νάχει τόν ξέ
νον άνθρωπο μέσα στά πόδια της δταν μάλιστα κόχλαζε στά 
σωθικά του τό ίδιο τό αίμα τής μακαρίτισσας πού τήν οδή
γησε στις ξένες άγκαλιές καί ύστερα στό θάνατο;

Συχνά, γυρνώντας άπό τή δουλειά της τόν έβλεπε νά πειρά
ζει τις γυναίκες ή νά τί; κοιτάζει μ’ έναν παράξενο ερωτικό πό
θο. Τά μάτια του γυάλιζαν άπό τόν πυρετό ένα βράδυ πού έβα
λε στόν άπόμερο τοίχο μιά άπ’ αύτές πού συχνάζουν έξω άπό 
τά καφέ σαντάν. Αύτό τό πράγμα τό τόσο φυσικό γιά κείνα τά



μέρη καί, γ ι’ αυτούς τούς ανθρώπους δέ θέλησε ποτέ νά τοΰ τό 
συγχωρέσει. Παράξενος κι ακατανόητος φόβος τήν κυρίεψε γιά 
τήν κόρη της πού τήν φαντάστηκε δμοια μέ κείνη τή δυστυχι 
σμένη γυναίκα πού στεκόταν στόν τοΐ/.ο ήτυχη και ύπάκοη άφί* 
νοντας τά β ίρβαρα χέρια νά πιλατεύουν τό κορμί της.

Μ 5 δλα ταΰτα δέν τόν έ'διωξε βάναυσα ή γυναίκα τοΰ λιμα
νιού, Τοΰ είπε νά λείψει μερικές μέρες δσο νά βρίΐ κανέναν 
άπό τούς μεγάλους τοΰ τελωνείου νά τ ίν  βοηθήσει νά βγάλει 
ναυτικό φυλλάδιο.

— ”0/ι, δέ θέλω νά φροντίσεις. Κ ι ούτε πρόκειται νά ξανα- 
πατήσω στό σπίτι σου. Τελείωσε πιά.

Ά λ λ ά  μιά μέρα, ύ ϊτερ ’  από καιρό, αποκαρδιωμένος όλότελα 
κι απελπισμένος άπό τη ζωή του σ τό νΠ ερ ίία , μέσα σέ μιά σ τιγ
μή παροξυσμού καί πόθου φυγής, πεθύμισε νά σπάσει τις χον
τρές αλυσίδες πού τόν εδεναν σφιχτά μέ τή Βρωιίερή καί σερνά
μενη ζωή στή στενόμακρη λουρίδα Τρονμπα —ηλεκτρικός — ρολόϊ 
καί \ά β/εΐ σ τ ’ ανοιχτά σ’ ενα ταξίδι στήν ’ Αφρική να ζήσει ά- 
νάαεσα στούς άραπάδες, στις άραπϊνες, σ τ ’ άγρια κι απάτητα 
μέρη πού δέν υπάρχει συμπόνια, πού δέν υπάρχει συμφέρον καί 
θανάσιμη πάλη γιά τήν εξόντωση τοΰ άνθρωπον. Ύπόβαλε μιά 
αίτηση γιά ναυτικό φυλλάδιο. Τά  χαρτιά δμως δέ βγήκαν ποτέ, 
κι αναγκάστηκε νά ξαναπά*ι στή γυναίκα τοΰ λιμανιού καί νά 
ζητήσει τή βοήθεια της.Εκείνη βρήκε τό γνωστό της τοΰ τελω
νείου, πού ύστερα άπό μέρες τις είπε νά μην ανακατωθεί σ’αύτή 
τή δουλειά για τί ήταν επόμενο νά χάσει τή θέση της μιά πού ό 
προστατευόμενός της είγε δικαστεί γιά κλεψιά.

— Κλεψιά ; "Οχι. Π οτέ !

Η Τ Α Ν  νύχτα σκοτεινή τοΰ χειμώνα. 'Ο  Καιστας μέ τόν ’ Α- 
χιλλέα πήδηξαν σέ μιά βάρκα, τήν έλυσαν  «α ί άρπαξαν τά κου
πιά. Διπλάρωσαν τό εγγλέζικο ποστάλι «Γιβραλτάρ.» και περίμε- 
ναν ορθιοι κρατώντας τήν άνάσα τους. Κάποιος άπό πάνου ά- 
φισε νά πέσει ενα δέμα. Ή τ α ν  ναυτικός τής παρέας καί ήθελε 
νά περάσει υφάσματα ατελώνιστα .'0  φίλος μπήκε στήν άτμάκα- 
το τοΰ «Γιβραλτάρ» καί τράβηξε μ’ άλλους μεθυσμένους ναυτι
κούς νά γλεντήσει μέ τις γυναίκες.

Οι δυο μέ τή βάρκα έλαμναν σιωπηλοί μέ ρότα τις ερημιές 
τοΰ ά.ηου Διονύση περνόντας στις σκιές τών καραβιών γιά νά 
μήν τούς δοΰν άπό τό λιμάνι. Τελικά δμως δέν τή γλύτωσαν.

Ενα, προβολέας φακισε τη θάλασσα ενα γύρο. Μιά ατμάκατος 
τοΰ  ̂λιμεναρχείου έσκισε μ ορμή τά σκοτεινά νερά καί τού: δι
πλάρωσε. Δέ σκέφτηκαν νά φέρουν αντίσταση, ού^  σκέφτήκαν 
να φουντάρουν τό όεμα. Ολα ήταν ανώφελα τήν ταραγμένη 
εκείνη στιγμή. Παραδόθηκαν πιο γλήγορα άπ’ δσο λογάριαζαν 
οι τέσσερις μάντρες τής ατμάκατος. Οί έξη άνθρωποι φτάσανε 
στο λιμάνι δμοια φαντάσματα τής νύχτας πού τά  ξέρασε ή σκο
τεινή θάλασσα.
, λ Ρ  Κώστας καί ο Αχιλλεας πέρασαν άπό δίκη καί φάγανε 
από εννιά μήνες φυλακή. Τό ναυτικό δέν τόν πρόδωσαν κι αυτός 
ομως δέν τούς άφισε χωρίς λεφτά.

Τρομεροί καί απαίσιοι ήταν οί μήνες τής φυλακής, άλλά κα
νένας ποτές δέν τούς θυμήθηκε καί νά τώρα,* υστερ* άπό τόσα 
χρόνια ξαναγυρνοΰσαν σκληροί καί ανελέητοι γιά νά σβήσουν 
μ®σ“  από  ̂την καρδια του το μυστηριακο πόθο, πού τοΰ οδήγησε 
τό χέρι νά υπογράψει τήν αίτηση γιά ναυτικό φυλλάδιο. Ή  υπο
γραφή του μπήκε στό κάτω μέρος ενός χαρτιού πού ήταν ή αλη
θινή καταδίκη  ̂ μιας ψυχής πού προσπαθούσε νά λυτρωθεί από 
τό εφιαλτικό όραμα μιας πανάθλιας καί στερημένης ζωής καί 
να μπει σε μιάν άλλη, σ ενα πολυβουο πλήθος, πού τού ένευε 
και τόν καλοΰσε δπως τοΰ ένευαν καί τόν καλούσαν τό  τρεμάμε- 
να φώτα τών καραβιών πού έφευγαν καί χάνονταν έξω άπό τις 
γλίστρεςτών χεριών που αγκάλιαζαν τό λιμάνι. Σκευωρίες, σκευω
ρίες υφαίνει πολλές ή άτιμη ή θάλασσα.

— Δέ σού είπε ψέμματα ό κύριος, κυρία Μαριάνθη. Κατα
δικάστηκα.

— Δέ θάρτεις στό σπίτι απόψε ;
— ’Ό χι δέ θάρτω . Τ ί νά κάνω ;

Π Ε Ρ Ν Ο Υ Σ Ε  ό καιρός καί μέρα τή μέρα έβλεπες τό καλοκαίρι 
νά φεύγει, νά χάνεται μαζί μέ τήν δμορφη μυρουδιά τής θάλασ
σας κι ερχόταν ο χειμώνας φέρνοντας ρίγος στά ακύμαντα νερά 
καί κυμα δυνατό ε'δερνε τά πόδια τού μουράγιου κουβαλώντας 
διάφορες βρωμιές καί τενεκεδες άπό κονσέρβες πού τις πετοΰ- 
σαν ναυτικοί καί επιβάτες.

Τα κοιτούσε περίλυπα ολα τούτα κείνη ή μπλεμπάγια τοΰ 
λιμανιοΰ κι ό νοϋς της ξέτρεχε σά δαιμονισμένος μέσα σ ’ άσυλα 
και κατω απο σκεπες που επρεπε νά τά είχαν ετοιμάσει οί άνθρω
ποι απο το καλοκαίρι. Δυστυχώς δμως δέν υπήρχε τό παραμικρό



άπάγ/ειο ν3 απλώσει τήν έλπίδα της και να ξεκουραστεί.  ̂ #
Τότες θυμόταν τήν κατάντια της και ουζητουσε για το ανα

πόφευκτο τοΰ θανάτου πού θά  σκέπαζε και θα εσβηνε και θύμη
σες και τύψες καί δνείρατα. <

' _ Έ δ ώ  στήν κιτρινισμένη και βρωμισμενη θαλασσα του λι

μανιου^θα ^θα νου μ - κάπ0ι0ς σΑν άπόηχο τής φωνής τού

π0° Ή  πΐρέα'σκορποΰσε στους τέσσερα άνεμους γιά νά ξαπο-

° Χ%  ά ί έ ρ Τ φ - ο ϋ Γ π φ5 ε 66ς κι ό Κώστας ένιωσε τά  δόντια 
του νά χτυπάνε. ’Έσυρε τά κουρασμένα του βήματα για το σπίτι 
τής νυναίκας τοΰ λιμανιού παραμερίζοντας ολους τους λογου? 
πού τόν κοατοΰσαν μακριά τόσον καιρό. Αγόρασε ενα ψωμ^ 

λ[ν0 Χΰοί. ’Έβαλε πάνω άπο τα τριμενα καλοκαιρινα του 
ρούχα ενα παλτό πού τό βρήκε φτηνό στά παλιατζίδικα, ση*“ ®ε 
τό γιακά, έχωσε βαθειά στό κεφάλι του την τραγιασκα. Χ τύ 
πησε τήν πόρτα καί τοΰ άνοιξε ή κοπέλα γιατί ή μανα της νυ
χτέρευε ακόμη στά τσουβάλια. ,

 Τ ί θέλεις τέτοιαν ώρα ; ροοτησε το κορίτσι.
— ’Ήρτα γιατί σάς πεθύμισα.
— Έ Ιρτες για τί έσφιξε τό κρύο ; / ,
— Γ ια τί δηλαδή δέν ήταν κρΰο τις προηγούμενες μερες, Δεν

είναι ή ιιητέρα σου εδώ ;
— Δουλεύει. „  ,  ̂ ο^ α --
— Θά παραγέρασε. Δ έν είσαι αξια ουτε να τη βοήθησα,.
— Έ σύ  νά κάμεις τή δουλειά σου.
— Πάαε μέσα για τί κάνει κρύο.
— Καί τί μέ νοιάζει ; Έ γ ώ  δέν κρυωνω.  ̂ ,
'Ο  άντρας έκλεισε τήν πόρτα και μπήκαν στο δωμάτιο. 
— Βλέπω τή μάνα σου κάπως βαριά μαα μου. Γ ια τί

θελε_^ι^μα̂ “ ε’1σαι άλήτης χαΐ χαμένος καί γιατί δέν είσαι άξιος

νά οίκονομίσεις φράγκο. λ
— "Οσο καί νάναι τό σαρανταρι, το πενηντάρι το β γ α ζ .

Πολλές φορές καί περισσότερα. Που θα βρε1?; καλυ^ ρ , 
μείνεις στό ράφι, Sv περιμένεις περισσότερό. Τ ο ρ ο δ ε ν  υπαρ 
χουν άρχοντόπουλα πού ψάχνουν για τις σταχτοπούτες.

— Σταμάτα πιά.
— Σ ’ έκανα νά στενοχωρεθεϊς ; ,
 5Ά ν  ξαναμιλήσεις έτσι θά σέ πεταξο;» στο ορομο.

— Θά μιλήσω τής μάνας σου.
—-Τήν έχω δασκαλέψει πολύ καλά. ’Έ τσ ι μόνο τό στόμα σου 

ν ’  ανοίξεις θα φύγεις μέ τις κλωτσιές.
— Ή  γριά μπορεί νά λέει, άλλα δέ σοΰ μοιάζει.Εκείνη είναι 

άνθρωπος.
— Θά τό δοΰμε.
Είπαν κι άλλα πολλά κι ή κοπέλλα δρμησε νά τόν χτυπήσει, 

αλλά χτύπησε δυνατά ή πόρτα.
— 'Η  μητέρα μου.
— Τρέχα άνοιξέ την, γιατί κάνει τρομερό κρύο έξω.
Αυτός έβγαλε τό παλτό καί τό πέταξε πάνω στο  καθαρό κρε

βάτι. 'Η  γυναίκα μπήκε μέσα τυλιγμένη σέ μιά μαύρη μάλλινη 
μπέρτα. Τό  πρόσωπό της ισχνό, τό πετσί κόλλησε πάνω στό κόκ- 
καλο. Γύρω στά μάτια φυτρώσανε μεγάλες ομάδες άπό ψιλές ρυ
τίδες. Περπατούσε αργά, σχεδόν σέρνοντας τά  πόδια της.

— Κάνει ζέστη εδώ μέσα, έκανε β/άζοντας τήν μπέρτα. Ξα
φνικά είδε τόν άντρα πού καθόταν παράμερα σέ μιά καρέκλα, 
τοΰ είπε:

— Πάλι εδώ;
— Ναί, ποϋ ήθελες νά πάγω. Μήπως εχω κι άλλον στόν 

κόσμο ;
— Δε φρόντισες νάχεις, καημένο παιδί. Τ ί νά σοΰ κάνω; είπε 

χαϊδευτικά.
— Τ ί νά μοϋ κάνεις, δταν δλες είναι ψιλομύτες, τί νά πεις. 

Βλέπεις κι εσύ δέ μέ θέλεις.
- Τ ί ;
— Δέν μπορούσαμε οί τρεΤς μας νά μείνουμε σ° αυτό τό  δω

μάτιο; Τ ί καθαρά καί ώραία πού είναι εδώ μέσα. Σάν Πάσχα.
— Κύταξτα καλά δλα σήμερα για τί αύριο δέ θά  σέ βάλω 

μέσα. Π ώς μπορείς νά κοιμηθείς ανάμεσα σέ δυό γυναίκες ;
— Έ ν  τάξει !
Ή  κοπέλλα δέ μίλησε. Έ στρω σε τό τραπέζι καί κάθησαν.
Ό  άντρας πήρε μερικές μπουκές αρπαχτά καί μετά σταμάτη

σε. Ε ίπε πάλι σά νά συνέχιζε:
— Τ ί μυρωδάτα καί ώραία πού είναι δλα. Έ σύ  δμως δέν 

κοιτάς τό συμφέρο σου.
— “ Αμα θέλεις νάρχεσαι κάθε βράδυ νά τρώς.
— ’Ό χ ι δέν έ'χουμε ανάγκη άπό τό φαγητό σου.
Δέ μίλησαν άλλο. ’Έ φ αγα ν σιωπηλά, έ'καναν τό σταυρό τους 

καί σηκώθηκαν.
Ή  γυναίκα ε ίπ ε :



— Μήπως θέλεις νά λουστείς ;  ̂  ̂ a r
 "Οχι, πήγα στά λαϊκά λοντρά. Τ ί διαβοΛΰ ετσι θυ EQ’/β

μουν νά μέ βλέπεις και να με σιχαίνεσαι.
— Αύριο ποΰ θά «α ς  ;
— Αΰριο ; Μά δέ μέ θέλεις εδώ.
— ’ Ανάθεμά σε, ανάξιε. « , » - /
— Μέ βρίζεις. Πες μου τί νά κάμω και τ ι να σου φερω ; 
— Φέρε ou  θέλεις ! Νά έρχεσαι αργά, κρυφά άπό τή γειτο

νιά. Καί υστέρα άπό εμένα. Πρέπει νάπροφυλάξουμε το κορί
τσι. Τό  διοιχάτιο είναι πολύ μικρό. ,

— Τό κοοίτσι μόνο εγώ μπορώ νά το προφυλαξω, μηΐερα. 
Ά λ λ ά  εσύ δέν μπορείς νά καταλάβεις τά βάσανα που τραρίαω

Toaaj^ovia .j $ υμβομ|να τό κορίτσι. Θά μέ κάνεις νά φω-

Va^ °!l Καλά ντέ, εδώ συζητάμε. Δέν είναι ανάγκη νά κάνεις σάν 

τή λυσσασμένη.

Η  Γ Υ Ν Α ΙΚ Α  επεσε στό κρεβάτι της καί αποκοιμήθηκε. Η  
κοπέλλα ξάπλωσε στό ντιβάνι κι ό άντρας χάμου στά σανίδια. 
Οί δυό τους δέν κοιμούνται. Τό δωμάτιο φωτίζετα ι  ̂αμυορα 
άπό τό φώς τοΰ καντυλιοΰ πού καίει μπροστά^ στην εικόνα του 
αγίου Νικολάου. Α π έ ξω  δ βοριάς φωνάςει «όπου κάπου κι υ 
στέρα βυθίζεται σ’  ενα μακρύ ύπνο. Οί δυο άνθρωποι μιλάνε 
σιγανά γιά νά μή ξυπνήσουν τήν κοιμισμένη γυναίκα, αλλά ο 
τόνος τής φωνής τους είναι βίαιος και θυμωμένος.

— Σέ είδανε προχτές στό λιμάνι.  ̂ ν
— Καί τ ί μ5 αυτό. Μήπως σοΰ είπανε πως ηρ^α για την

αφεντιά σου;
— "Ησουν μέ τόν Ά ντρ έα .
— ’Ό χ ι. ν ,
— Μοΰ τό κρύβεις 1 Θά σέ φέρω δμως στα νερα μου. _ 
Θέλει νά τοΰ απαντήσει, άλλά ή γριά γυρίζει πλευρό και της

Ό  άντρας νομίζοντας πώς δέ θά  τοΰ απαντήσει ξαναλέει

μέσ' άπ’ τά δόντια :
— '’Ε γώ  θά σέ φέρω στά νερά μου.
— Καλά, κοιμήσου τώρα.
— Καληνύχτα, Ά νν ίκ α .

Άπλωσε πάλι ή σιωπή μέσα στό δωμάτιο. Τό καντύλι τσι
τσίρισε λίγο, εβγαλε μιά μεγάλη φλόγα κι εσβησε. Αυτόν δέν τόν 
παίρνει δ ύπνος. Σφίγγει τά μάτια. Θέλει νά βήξει μά φοβάται 
μην ξυπνήσει τις γυναίκες. Μέρες τώρα ενας κοντός ξερόβηχας 
γαργαλάει τό λαιμό του. Κάποιος τοΰ είπε πώς αυτός δ κοντό- 
βηχας δέν θά τοΰ εβγαινε σέ καλό. Έπρεπε νά πάει στό γιατρό. 
Καί τό θέλει τό είκοσόφραγκο ή πολυκλινική. Σφίγγεται καί 
γουργουρίζει σά γάτα. Στό τέλος δέν κρατιέται κι αρχίζει νά βήχει.

— Σώπα νά κοιμηθοΰμε, είπε ή γριά. Που πούντιασες ;
Μιλιά. Γυρίζει πλευρό. Τώρα ροχαλίζει ή κοπέλα.
— Σκούντα την νά σκάσει, ξαναλέει ή γυναίκα. Πώς νά δου

λέψω αΰριο δέκα δώδεκα ώρες ;
Άπλωσε ή ησυχία. 'Η  γυναίκα κοιμήθηκε καλά. Άκουγόταν 

απαλή ή αναπνοή πού ανεβοκατέβαζε τό στήθος της. Ή  κοπέλα 
μίλησε πολύ σιγανά.

— Κώστα.
— Τί θέλεις, Άννίκα ;
— Φοβάμαι^ πώς κάτι έχουν τά μάτια μου. Τσιμπλιάζουν καί 

κολλάνε. Πολλές φορές βουρκώνουν καί τρέχουν πηχτά δάκρυα.
— Νά πας νά κοιταχτείς.
— Θέλω λεφτά.
— Αΰριο τό μεσημέρι ελα κάτω νά μέ βρεις νά σοΰ δώσω 

ενα είκοσάρι.
— Δέ θέλωνά τής τό πεις τής μάνας μου γιατί θά λιγοψυχίσει. 

Τά παπούτσια σου είναι χαλασμένα. Τά είδα χτές τό βράδι. 
Είναι ενα ζευγάρι παλιά ανδρικά παπούτσια κάτω άπό τό κρεβάτι 
τής μητέρας.

— “Αχ, ζήση άτιμη. Γιατί δέ θέλεις νά παντρευτοΰμε.
— Κοιμήσου. Καληνύχτα.
— Καληνύχτα, Άννίκα.
Ό  αγέρας επεσε δλότελα καί βροχή βίτσισε τό παράθυρο δυ

νατή. Τά κεραμύδια, λίγο μακρύτερα άπο τό στρώμα τοΰ Κώ
στα άρχισαν νά στάζουν κι ή κοπέλα σηκώθηκε νά βάλει μιά α
λουμινένια λεκάνη. Άλλά γιά μιά στιγμή είδε τό άσπρο πόδι της 
ώς ψηλά στό μοιρό. “Εσφιξε τ' αχείλι του καί σήκωσε τό κεφάλι 
νά ιδεΐ καλύτερα, άλλά τό κίτρινο νυχτικό επεσε καί σκέπασε ακό
μη καί τόν αστράγαλο.

Έφεξε πολύ γλήγορα. Τό πρωί ήταν θολό δταν άνοιξε τά 
μάτια του. ‘Η  γριά είχε φύγει, κι ή κοπέλα σηκώθηκε καί 
φρόντιζε νά ξεσκονίσει τά παπούτσια πού είχε ύποσχεθεΐ στόν άν
τρα. Πιο πέρα ήταν άναμένομαγκάλι μέ λίγα κάρβουνα κατα-



κόκκινα. Τό μπρίκι ήταν χωμένο στή χόβολη. Τραβάει τό παντε

λόνι του.
— Θά βγεις εξ® να ντυθώ ;
— Ντύσου. δε σε βλέπω. , . »
φόοεσε το παντελόνι του καί πήρε νά δοκιμάσει τα παπούτσια

πού τοΰ έδωσε. Σηκώθηκε πάνω κι Ικανέ μερικά β η ^ α .
— Φίνα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπον το μεσημερι θ,ιρ 

θεϊς κάτω νά σοΰ δώσω τό εικοσάρικο.
— Θά εχεις;
— Τί σέ νοιάζει.

Ο Υ Τ Ε  ωυσάει οΰτε βρέχει.Ό ουρανός είναι σάνά μαζεύει νερό.

<ι m - j ·  * :r t r  τ ο Χ
άλλα τώοα τά παπούτσια του, που τα εί/ζε στ ν 
τίί νΰχτα δέν τόν σκοτίζουν πιά. Έ να  Βχ« στό νου του. Να οι
κονομάει τό εικοσάρικο νά τό δώσει στην Άννίκα, κι αυτή ας
to Ικανέ δ.τι ήθελε. Μπορούσε νά την £  νΓ κ ο «“  χτει
πολυκλινική. Ά ,  άν μπορούσε να παει κι «υ τ °ς ν α κ ο ΐτ α χ τ .  
•Αλλά δέν πειράζει. “Ας πήγαινε κείνη. Τραβαει στο δρομοτου. 
Κοιτάζει τόν ούρανό. Σύννεφα μαύρα, ανακατωμεναμ άσπρε, 
λουρίδες κρέμονταν άπό τά άρμπουρα των καραβιών στο λιμάνι, 
αλλά ή Κούλουοη εστελνε μαυρίλα και βροχή.

— Α μ ά ν  θάχουμε μπόρα. ν
Τό κρύο επεσε. Τό χώμα υγρό καί μεσα σϊο ^α θ μ ο  κοσμος 

πολύς. Τά ταξίδ;α κόψανε αρκετά. Αργα και που ξεμυτ

λΐτ°Δυό1 νέοι βγήκαν άπό τό σιδηρόδρομο κρατώντας βαρυ δεμα.
Τούς πλησιάζει.

— Νά το πάμε ;
— Γιά τό «Ίόνιον».
— Δέκα δραχμές.
— Πολλά είναι. , , β
-Δ έ ν  είναι πολλά. Ό  δρόμος είναι μακρύς;και το δεμα βαρυ 
Χωρίς νά περιμένει απάντηση σήκωσε το δεμα και βγήκε απο 

τό σταθμό. Είναι βαρύ και καταλαβαίνει πως δε θ «ν «ς ε ι ω 
τό τέλος. Κι δ καιρός πληχτικός και τον περεχυνει ο  ̂ ίδρωτας. 
"Αν δέν ήθελε τό είκοσόφραγκο τής Αννίκας θά το πετουσ 
καί θάφευγε. Τό στήθος του φλογίζονταν κι ο βηχας «νεβαινε 
νά τόν πνίξει. Τά πόδια του κομμένα, μόλις καταφερνε να τα
σύρει.

— Κουράστηκες ; ρωτάει ήρεμα ό ενας άπό τούς νέους.
— “Οχι. Είναι μακρύς ό δρόμος.
— Νά τό κ’Ιόνιο». Δυό βήματα ακόμη.
*0 Κώστας σήκωσε μέ δυσκολία τό κεφάλι. Ναί, ήταν εκεί 

τό «Ίόνιο^> άσπρο καί ωραίο μέσα στήν πρασινωπή θάλασσα καί 
κάτω απ' τό μουντό ουρανό.

Παράτησε τό δέμα, πήρε τά δυό τάλληρα κι εφυγε πάλι γιά 
τό σταθμό. Κουδουνίζει τά δυό τάλληρα καί περιμένει.’Ανεργία. 
"Αν εΰρισκε άλλα δυό τάλληρα θά έφευγε. Θά πήγαινε νά ξα
πλώσει σ’ ενα παγκάκι. Δέν αντέχουν πιά τά πόδια. 'Η  ώρα εί
ναι ενιάμιση. Είχε ώρα. Ά ν  δέν ήταν άρρωστος δλα θά πήγαι
ναν καλά. Ή ταν  τό φθινόπωρο πού ρίχνει καί μαραίνει τά φύλ
λα τών δέντρων. Φέρνει τό κρύο καί δείχνει τή γύμνια.

— Νάμουν στήν Αφρική νά μαυρίσει τό κορμί μου καί νά 
ζεσταθεί τό κόκκαλό μου, συλλογίζεται. Ό  ήλιος καί ή ζέστη 
στραγγίζουν τις έγνοιες.

Βλέπει ενα φίλο του.
— Δώς μου δέκα δραχμές καί σοΰ τις γυρίζω τό βράδι.
Ό  άλλος μαζεύει δραχμή δραχμή απ’ τις τσέπες του καί τοΰ 

τις δίνει. Πόσο γλήγορα περνάει ή ώρα. Νάτην κιόλας έρχεται ή 
'Αννίκα. Όμορφη καί ψηλή σά λουλούδι. Πόσο χάρηκε πού τήν 
είδε ό Κώστας. Ευτυχώς πού είχε τά λεφτά. Πόσο θάθελε νάχε 
χιλιάρικα νά τής τά χαρίσει. ’Έτρεξε γλήγορα κοντά της, τής 
πιάνει τό βελούδινο χέρι καί τραβούνε γιά τή θάλασσα.

— Νά πας στό γιατρό, Άννίκα.
— Ναί. Πρέπει δμως νά πας κι έσύ.
— Έγώ ; Δέν έ'χω τίποτα εγώ.
— Αυτός δ βήχαςj
— Κρύωσα. Μά δέν αίστάνουμαι τίποτα. Γειά σου, Άννίκα.
— Θ αρθείς τό βράδυ ;
— Γιά νά δοΰμε πώς θά τά καταφέρω.—  Καλά, γειά σου.
Ό  Κώστας μπήκε πάλι στό σταθμό. Ή τα ν  ευχαριστημένος. 

Κάθισε αδιάφορα δίπλα στούς φίλους του πού τόν κοιτούσαν 
παράξενα.

— Ποιά ήταν ;
— Μιά γνωστή μου.
— Πεινώ, είπε κάποιος καί δέν επιασα δεκάρα.
'Η  κίνηση σταμάτησε όλότελα καί μόνο ό εφημεριδοπώλης 

φωνάζει κάπου κάπου γιά νά κόψει τήν ησυχία. Κρυώνει καί 
τρέμει ό Κώστας.

Κάποιος είπε.



— Ά ν  ήμασταν σέ κανένα κινηματογράφο, δέ j>a  κρυώναμε.
— Βρε βλάκα, είναι δυνατό νά μην κρυώνεις orav πείνας ;
Σωπαίνουν.
Ό  αγέρας δρμάει άπό τή μιά πόρτα και χύνεται απο την αλλη. 

Χουχουλίζουν τά χέρια.
'Ο  ενας ειπε : „
— Νά βάλουμε άπό κανένα ψιλό ν’ άγοράσομμε ενα καρβέλι.
— Έγώ δέν έχω δεκάρα, είπε κάποιος. Μόνο δ Κώστας έχει. 

Φορτώθηκε δέμα σήμερα τό πρωί.
— Δέν εχω τίποτα.
— Τ ’άκούμπησε στήν κόμενα.
— Σκάσε.
— Τί, φοβερίζεις ;
— Δέ σηκώνω κουβέντα γιά τή γυναίκα.
— Μωρέ τήν ξέρουμε. Είναι ή κόρη τής ... , , ,
Ό  Κώστας πετάχτηκε πάνω κι άρπαξε ιό φίλο  ̂ του απο το 

λαιμό. Τά δυό κορμιά κυλίστηκαν χάμου. Μερικοί έίρεξαν^ νά 
τούς χωρίσουν κι ενας αστυφύτούς τράβηξε γιά τό κρατητηριο 
απ’ δπου β/ήκανε αργά τό βράδι.

— Πού θά κοιμηθούμε απόψε; _
— Ξέρω μιά μαούνα γιομάτη σταφίδα. Έκεΐ τρύπωσα χτες.
— Πάμε ώς τά λεμονάδικα. Πεινώ. Μπορεί νά οίκονομησου-

με κανένα πεπόνι.
— Δέ βαριέσαι, αΰτή τήν ώρα στά λεμονάδικα δεν υπάρχει 

ψυχή.Άν βρούμε τή μαούνα μέ τή σταφίδα θά περάσουμε καλα.
Τράβηξαν αργά τό θαλησσινό πλακόστρωτο. Προχωρούν προς 

τό λιμεναρχείο. Δέν είχε πολλά φώτα δ δρόμος, καί στή θαλασ- 
σα λιγοστά πλεούμενα ήταν αραγμένα. "Ενα Ιταλικό^ Ρ«™?61 
βουτηγμένο στά φώτα, έφευγε χανόταν έξω απο το λιμάνι, kva 
πεφτάστερο άνοιξε δρόμο καί χάθηκε κι αυτο μεσα στο χάος.

— "Οταν ήαουν παιδί είχα ακούσει άπο τή μανα μου  ̂ πως 
οποίος προλάβει νά ζητήσει κάτι πριν χαθεί τ’ άστέρι, αυτο που 
ζητούσε θά τό άποχτούσε. Ζήτησα πολλές φορές την ευτυχία πε- 
ριμένοντας ώρες καί ώρες στ* ανοιχτό παράθυρο. Δεν την ειδα 
τήν ευτυχία. Κατρακυλούσα άπό καταστροφή σε καταστροφή οσο 
πού έφτασα σ’ αυτή τήν κατάσταση. Δέν μπορούσα νά κατα
λάβω πόσο γλήγορα έρχεται τό τέλος τού ανθρώπου. Αυτο το 
σκέφτηκα καί τότε πού πέθανε ή μητέρα μου μεσα σε λίγες μέρες.

— Τις ακόυσα χ ίλ ιες  φορές τις φιλοσοφίες σου. Ε_γω πεινώ.
— Σώπα. Κάτι μπορεί νά βρούμε νά φάμε. Πού είναι ή 

μαούνα μέ τή σταφίδα ;

— Νά εκεί ; Θά πηδήξουμε σβέλτα χωρίς νά μάς δει μάτι.  ̂
Φτάσανε μέ προφύλαξη καί πήδηξαν μεσα στο σκάφος. Τρύ

πωσαν στ’ αμπάρι κρατόντας τήν ανάσα τους. Φάγανε σταφί
δα καί ύστερα ξάπλωσαν.

Ή  νύχτα είναι παγωμένη. Ό  Κώστας δεν μπορεί νά κλείσει 
μάτι. Τό στομάχι του είναι βαρύ καί τοΰ φέρνει αναγούλα. Η  
σπιρτίλα τής πατημένης σταφίδας τού καίει τά μάτια καί τά 
πλεμόνια. Ό  βήχας ανέβηκε δυνατός καί τοΰ βούλωσε το λαιμό. 

Σηκώθηκε απάνω καί στηρίχτηκε στο περβάζι τής μαούνας. 
Ό  άλλος τού τράβηξε τό πόδι.
— Σκύψε, θά μάς δούνε.
— Δέν μπορώ. Θέλω αέρα. .. ^
"Ενας θρόμβος γέμισε τό στόμα του. Έβηξδ δυνατα και 

ενας κρουνός αίμα έβρεξε τά ρούχα του καί τό ξύλο τής μαού
νας κι δλο άπλωνε πάνω στά χέρια του. 'Ο  άλλος τοΰ κράτησε
τούς ώμους.

— Μή φοβάσαι, ψιθύρισε.
— Δέ φοβάμαι, έκαμε δ Κώστας μέ σβυσμένη φωνη και σω

ριάστηκε πάνω στή σταφίδα.
'Ο  άλλος βλέποντας πώς δέν μπορούσε να κάνει τίποτα, πηΟη-

ξε στό πλακόστρωτο φωνάζοντας.

Γ .  Μ. Π Ο Λ ΙΤ Α Ρ Χ Η Σ

Δ Ι Σ Κ Ο Σ

Σ τ η ν  “Α  λ ε ξ

Ελάχιστος ό φόρος στά λαθραία μονοπάτια 
καί τών συλλογισμών τά  κλαριά μύρια 
είδα άνοιχτά μιά νύχτα δυό θεών τά  μάτια 
νά προσηλώνονται σέ παραθύρια 
σέ παραθύρια μισοσκότεινων κοιτώνων 
δπου κοιμοΰνταν παλαιών καιρών κορασια 
ένώ τά δέντρα θύματα θυελλών κι’ άγώνων 
διαμελίζουνταν μέσ’ στά δικά τους δάσα...

Α Ν Τ Ρ Ε Α Σ  Κ Α Ρ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ



Τ Α Σ Ο Σ  Ελευθερία ή θάνατος

ΚΑΨΑ

Τ Ι Ε Κ Π Λ Η Ξ Η —ΤΙ αναπάντεχο κα- 
τιτίς μπορεί νά περιμένη κανένας, 
βάζοντας το πόδι του άπάνου στο 
μουράγιο μιας πόλης σάν τή Μυτι
λήνη ; "Ολα είναι προεξοφλημένα ! 
Λ ες : δέν είναι ανάγκη νά δουλεύ
ουν τά αισθητήριά μου. Πέφτεις 
■ψόφιος άπάνου σέ μιά καρέκλα, σά 
νά μην ήθελες σηκωθή ποτές, κοι
τώντας δ,τι γίνεται μπροστά σου, 
σάν ενας γέρος απόμαχος, κουρασμέ
νος απ’ τίς παράτες. Καν ή σκέψη 
πώς ενας λωποδύτης σοΰ φερμάρει 
τήν τζέπη δέ σέ δροσίζει με τή 

φχάριστη ανησυχία της. Τίποτα απ’ άφτά τά κίντυνα δέν θέλει 
νοίρτη σέ βοήθεια σου —νά σέ γλυτώση απ’ τό μούδιασμα’ η ατ- 
μόσφαιραεΤναι γεμάτη άπό ασφάλεια...

Ό  ήλιος είναι ή μόνη θέληση πού λυώνει κάθε άλλη, ανα
βρύζοντας εναν καταράχτη άπό φλόγες. ’Απορείς βλέποντας γύ
ρω σου τό κάθε τι, σπίτια, καράβια, μαγαζιά, εμπόρια, υποθέσεις 
πού μαρτυρούν πώς μιά φορά είχαμε θέληση. Τώρα πάει! Το 
χέρι μου μοιάζει πώς δέν είναι σέ θέση νά μετατοπιστή γιά νά 
διώξη τίς μυϊγες πού μοϋ βόσκουν τό μούτρο. Ποιος νά εχη φτιά-



ση δλα αυτά τά βαρειά πράμματα πού μου ψήνουν τό μυαλό νά 

τά κοιτάζω I....
Ά π ό  τό άντικρυνό μουράγιο, κάτι μεγαλα γραμματα απάνω 

ατούς τοίχους μοΰ φωνάζουν τή χ α μ έ ν η  ε ν ε ρ ε ι α  τών αν
θρώπων. Τοΰ κάκου ! Στό παραλυμένο μυαλό μου χειρονομούν 
σάν κωφάλαλα καί δίχως έννοια... Οί άνθρωποι μιλούν σάν ά- 
φιονισμένοι καί βαριούνται νά διορθώσουν δ,τι βγαίνει στραβό 
απ’ τό στόμα τους. Ή  φωνή τους μοιάζει σά νάναι τυλιμένη μέ
σα σέ μπαμπάκι. Κανένας δέ δίνει προσοχή σέ δ,τι λέει άτός του 
ειτε σέ δ,τι άκούγει. Σού μοιάζει πώς πάει νά παραλΰση κάθε 
δέσιμο πού κρατά σφιγμένα τά πάντα συναμεταξύ τους μ’ ενα 

κλειδί άπό θέληση.
Δέν πιστεύεις σέ δ,τι πίστεψες αλλη φορά παίρνοντας μέτρο 

τή θέλησή σου...Ή  'Ιστορία είναι πειά ενας μύθος, γεμάτος άπό 
σκιές σάν άπό φεγγαρίσιο φώς τής αυγής... Τά βαρειά βιβλία, 
πού κλείνουν μέσα τό άλογάριαστο ποσό τής χαμένης ενέργειας 
τών δμοίων μας είναι λές τά ταμεία τής ψευτιάς... Η  πίστη 

πεθαίνει...
“Ολα παν... σβύνουν... Ή  κάψα μοΰ μουδιάζει τό καύκαλο... 

Ό  ύπνος μέ τραβάει μέσα στά άπατα μιας λίμνης άπό πηχτό 

δηλητήριο...

Φ. Κ Ο Ν Τ Ο Γ Λ Ο Υ

Η  Κ Ρ Η Ν Η  Τ Η Σ  Α Ρ Ν Α Σ

Τήν ώ ρ α  πού ΘάρΘη τό  πνεύμα άνελέη το 
νά  κλείσει μ ’ όρμή τό  βιβλίο, 
ά ς ελθει σά ν  γνώ ρ ιμ η , κάποια  πού πρόσμενα  
πνοή σ τό  χρυσάρμ ενο πλοίο.

"Α ς  ελθει. Κ ’ άν εΰρει τό  πλο ίο  σ τό  δρόμο του 
φ ουρτούνα  κ ’ ένά ν τ ιο  ά γέρ ι, 
τό  πλο ίο , τ ’ άπόκοσμο πνεύμα, όρθόπλευρο 
σέ νέα  ζω ή  θά τό  φέρει.

Κ ι ’ άφ ήνοντας π ίσω  τής γής τήν χερσόνησο 
τήν πρόσκαιρη ψεύτικη σφα ίρα , 
π ερ νώ ν τα ς  τό  π λο ίο  τή Σ κύ λλα  τή Χάρυβδη 
θά μπει σέ ζω ή  π λα τυ τέρα .

Κ α ί σάν τώ ν  σ ε ιρή νω ν  τά  μ ά για  σκορπίσουνε 
καί δούμε τό ν  πάμ φ ω το  φάρο, 
θά δοϋμε τό  φώς νά  μάς λάμπει χαρμόσυνο 
στή χώ ρα , στή γή  τΟ ν μακάρων.

Κ α ί τό τε  τά  πλήθη σκιΟν θ ’ άντικρύσουμε 
καί κόσμο γεμ ά το  γαλήνη, 
καί μές τό  λ ε ιβ ά δ ι χ ιλ ιά δω ν  ά σφ όδελω ν 
θά πιούμε ά π ’ τή ς "Α ρ ν α ς  τήν κρήνη.

Γ υ ρ νώ ντα ς  όπ ίσω  τό  βλέμμα, θά κράξουμε !
'Α φ ή σ τε  1 Τ ό  ένά ντιο  ά γέρ ι,
τ ’ άπόκοσμο πνεύμα, μέ πλο ίο  χρυσάρμενο
σέ νέα  ζω ή  θά μας φέρει.

Ν ΙΚ Ο Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Α Κ Η Σ



ΟΙ ΓΕΡΟΙ ΠΡΕΠΕΙ Ν Α  ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ

ΕΝ έπαιρνε μεγάλο μέρος μέσα στό σπίτι 
τοΰ γαμπρού της ή κυρά-Γιαννούλα. Κα
θόταν σέ μιά γωνίτσα καί δούλευε σιω
πηλά. Τά χέρια της εκείνα τά ευλογημέ
να χέρια, καί τί δέν ήξεραν νά κάνουν. 
Εβδομήντα χρόνια πλένανε, σφουγγάρι
ζαν, μαγείρευαν, πλέκαν γιά τούς άλλους. 
"Ήταν κι οί ξένοι. Ή ταν  ολοι οί φίλοι, 
οί γνωστοί, οί γειτόνοι κι οί γειτονισσες. 
Πότε πρόφταινε τόσες δουλείες ή κυρά- 
Γιαννούλα ; Εβδομήντα πέντε χρονώ θά- 
τανε πιά κι ήταν δβάρετη σάν μικρό παι

δί. Καί στό μπακάλι ακόμη νά τήν έστελνε γιά θέλημα δέ θά- 
λεγε δχι.

— Τί όμορφο πουλόβερ, τής είπα μιά μέρα καθώς τήν είδα 
νά πλέκει στήν εξώπορτα έ'να δίχρωμο πουλόβερ.

— Μόλις τό τελειώσω νά σοΰ πλέξω καί σένα γυιέ μου.
— Νά μοΰ πλέξεις, κυρά Γιαννούλα, άλλα νά σέ πληρωσω 

γιά τόν κόπο σου.
Ή  κυρά Γιαννούλα θύμωσε.
— Τί λές, γυιέ μου! Μόνο τό μαλλί νά μοΰ πάρεις. Γειτονοι 

άνθρωποι καί νά μέ πλερώσεις ; Δέν είναι σωστό. Εκείνος που 
μένουν στήν ίδια γειτονιά είναι σάν αδέρφια καί περισσότερό 
απ’ αδέρφια.

Αύτό ήταν τό πιστεύω τής κυρά-Γιαννοΐ’λας. Πόσοι άρρωστοι 
δέν τήν ένιωσαν νά ξενυχτά στό προσκεφάλι τους, πόσες μικρο- 
μάνες δέν τήν είχαν δει νάρχεται μόνη της νά τις βοήθα στό 
δύσκολο έργο τους. Σ ’ δλες τις γειτονιές πούχε γυρίσει είχε άςρί- 
σει τήν ανάμνηση ανθρώπου πού κάνει καλό στούς άλλους χωρίς 
καμιάν αμοιβή.

Ποιος θά μπορούσε νά μήν τήν αγαπά; ποιός θά^ μπορούσε 
νά γίνει δχτρός της ; Κι δμως ή κυρά-Γιαννούλα είχε εναν οχτρό 
πού βάλθηκε νά τή στείλει στόν αλλο κόσμο πριν γίνει τό θέλη
μα τοΰ Θεοϋ.

— Πες τής μάνας σου νά μάς αδειάσει τή γωνιά.
"Η  κυρά-Λένη κύταξε ξαφνιασμέ\η τόν άντρα της. "Ολα τά 

περίμενε απ’ αυτόν. Μόνο τά λόγια πού ξεστόμισε δέν καρτέρα
γε ν’ ακούσει.

— Ή  μάνα μου ; Καί τί σοΰ κάνει ή μάνα μου; Σούφταιξε 
σέ τίποτε ;

— Μοΰ κάθεται στό στομάχι ή παλιόγρια. Βαρέθηκα νά τή 
βλέπω. “Υστερα τί χρειάζεται πού ζ ε ϊ ; Οί γέροι πρέπει νά πε
θαίνουν.

— Μά δέ σ’ ενοχλεί καθόλου. Έπειτα σέ πέντε μήνες περι
μένω παιδί. Ποιός θά μέ ξελεχωνιάσει.

— Θά σέ στείλω στό μαιευτήριο.
— Καί μετά ; Πώς θά τά καταφέρω μόνη μου ν’ αναθρέψω 

παιδί καί νάχω καί τή λάτρα τοΰ σπιτιοΰ.
-Κόψ ε τό σβέρκο σου. "Αλλες έχουν μιά στάνη παιδιά καί 

τά καταφέρνουν. Σ ’ έχει κακομάθει ή παλιόγρια ή μάνα σου.
— Ξέχασες πού σέ γιάτρευε δταν είχες πάθει τύφο ;
— Σκασμός. Αύτό πού σοΰ λέω γιατί θά σ’ αρχίσω στό ξύλο.
Ή  κυρά-Λένη μαζεύτηκε άπ’ τό φόβο. Δέν τόχε σέ τίποτε 

νά τήν δείρει Μήπως ήταν ή πρώτη φορά πού θά τόκανε; Πέντε 
χρόνια τώρα τής είχε ψήσει τό ψάρι στά χείλη. ’ Αν δέν είχε τήν 
μανούλα της νά τήν παρηγορά θάχε λυώσει άπ’ τά βάσανα. Καί 
τώρα ήθελε νά τή διώξει. Ποΰ θά πήγαινε ; Δέν είχε κανέναν 
άλλο στόν κόσμο κι ήταν εβδομήντα πέντε χρονώ. “Ενας κόμπος 
έσφιξε τό λαιμό της κι επειδή φοβότανε νά ξεφωνίσει καί νά βρί
σει τόν άντρα της ξέσπασε σ’ άναψυλλητό.

— Μάνα μου.,.χιλιοπικραμένη μου μανούλα.
— Σκάσε, τής ξανάπε δ άντρας ενώ φορούσε τό σακάκι του. 

“Άσε τις κλάψες γιατί τόχω γρουσουζιά νά μέ ξεπροβοδοΰν μέ 
κλάματα. Σέ δεκαπέντε μέρες, τό πολύ σ'ενα μήνα νάχει ξεκουμ- 
πιστεΐ. Άκοΰς ;

Βρόντηξε πίσω του τήν πόρτα καί τράβηξε στή δουλειά.
Ή  γυναίκα εκλαψε πολλή ώρα κι υστέρα σταμάτησε. Τά μά

τια της ήταν κατακόκκινα μά είχε πάρει πιά τήν απόφασή της.
— Μητέρα, ειπε στήν κυρά-Γιαννοΰλα μόλις γύρισε άπο τό 

θέλημα πού τήν είχε στείλει. Μητέρα πρέπει νά φύγουμε.
— Νά φύγουμε ! Νά πάμε ποΰ ;
— “Οπου καί νάναι. Φτάνει νάμαστε μαζί. Ό  άντρας μου 

θέλει νά σέ διώξει άπό κοντά μου.
Ή  κυρά· Γιαννούλα άνασήκωσε τό τσεμπέρι κι έφτιαξε μιά 

τούφα κάτασπα μαλλιά πού ήταν πεσμένα στό κούτελό της. Τό



πρόσωπό της δεν άλλαξε έκφραση. Είχε τραβήξει τόσα στή ζωή 
της που τίποτε δεν τήν ξάφνιαζε. Πήρε τή σκούπα, τήν Ιβρεξε 
στην ακρη και βαλθηκε νά σκουπίζει αργά καί προσεχτικά. Λες 
και δεν ειχε ακούσει τίποτε. Τό μυαλό της ωστόσο δοΰλευε. Σ ’ 
ολη της τη ζωή ετσι εκανε. Σκεφτόταν δουλεύοντας.

— Δέν ακόυσες, μητέρας;
— “Ακόυσα, παιδί μου.
— Λοιπόν;
— Θά φύγω.

Και μενα ποΰ θά μ’ άφίσεις;
— Έσύ πρέπει νά μείνεις κοντά στόν άντρα σου. Θά πάω 

στο σπιτάκι μου στό χωριό.
— Μά θάχει καταντήσει ρημάδι τώρα. “Υστερα τί θά τρως; 

Δεν είσαι πια ικανή νά ^δργώνεις καί νά σπέρνεις χωράφια.
“ Κάτι θα βρεθεί. "Υστερα πόσον καιρό θά ζήσω ακόμη ; 

Εσυ να κοιτάξεις, κόρη μου, τόν άνθρωπό σου. Καλός κακός 
δικός σου είναι. Αν δέν είχες κι άλλο πλάσμα μέσα στήν κοι
λιά σου  ̂μπορούσες νά τόν άφίσεις νά φύγεις. Τώοα δέν μπορείς. 
Ισως όταν γίνει πατέρας θά φτιάξει λιγάκι. Τό μόνο πού μέ στε- 

νοχωρεΐ είναι πού δε θάχεις κανένα νά σοΰ παρασταθεϊ καί νά 
σε ξελεχωνιάσει. Οί γειτόνισσες δμως είναι καλές καί θά σέ βοη
θήσουν.
, Τέλειωσε to σκούπισμα καί πήγε στήν κουζίνα γιά νά βάλβι 
απάνω το φαί. γαμπρός της ήθελε σά γύριζε τό μεσημέρι νά 
το βρίσκει παντα έτοιμο καί σερβιρισμένο στό τραπέζι.

, 'Π  χυρά-Γιαννούλα άπό κείνη τήν ημέρα βάλθηκε νά ξεπλη
ρώσει ολες της τις υποχρεώσεις. Κι είχε πάρα πολλές, μά τήν α
λήθεια. Ειχε νά βοηθήσει τήν κόρη της νά ετοιμάσει τά ρούχα- 
Λακια του παιδιού που ϋα γεννιόταν. Νά πλεξει χοντρές μάλλινες 
φανελες για τήν ίδια πού τήν είχε μάθει νά τις φορά από μικρή 
γιατί ειχε πάθει βροχίτη. Νά πλέξει τσουράπια ζεστά γιά τόν 
γαμπρό που ΰπόφερε άπό ρευματισμούς επειδή σέ λίγο θάμπαινε 
0 Χ8ι^ωνας. Ακόμη είχε αναλάβει κι άλλες υποχρεώσεις σέ γει- 
τονους. Ενα πουλοβερ τοΰ κύρ-Κώστα, ενα ζευγάρι κουρτινάκια 
της κυρά Ματίνας, ενα φυλαχτό γιά τό άρρωστο παιδάκι τής δι
πλανής χήρας.

, "Ολα επρεπε νά ετοιμαστούν ωζ τήν παραμονή τής ημέρας 
που θαφευγε. "Υστερα είχε νά φτιάξει τό μπογαλάκι της. Δέν 
είχε νά βάλει μεσα πολλά πράμματα. Δυό αλλαξιές ασπρόρουχα, 
το καλο της το φουστάνι πού τόχε είκοσι χρόνια καί τό σάβα

νό της πού μιά φιλενάδα, τής τόχε φέρει άπ’ τόν αη-Τάφο.
Οί γειτόνισσες— ας εϊν’ καλά οί καϋμένες! δλες τις είπαν νά 

παει να μείνει μαζί τους. Κι ή χήρα άκόμη μέ τά τέσσερα παι
διά που έλειπε ολη μέρα τήν παρακάλεσε νά μείνει σπίτι καί νά 
προσεχει τά δρφανά της. Ό  κύριος Δημητρόπουλος δ δικηγόρος, 
το κεφάλι τής γειτονιάς, ήρθε δ ίδιος καί τής είπε νά τής δόσει 
ζταμπα μια καμαρούλα στό σπίτι του. Εκείνη δμως άρνήθηκε.

Δεν ήθελε νά̂  κάνει ρεζιλι το γαμπρό καινά στενοχωρήσει τήν 
κορη της.  ̂Γιατί ήξερε πώς αν εμενε κάπου στή γειτονιά δέ θά 
βασταγε η καρδιά της να μη μιλά στή Λενιώ της καί νά μή χαϊ
δεύει το εγγονι της. Κι ήξερε τί θά τραβοΰσε ή κόρη της δν τό 
μαθαινε ο αντρας. Επειτα έ'νιωθεπώς δέ θά μπορούσε γιά πολύ 
ακόμη νά δουλεύει. Τά χέρια της άρχισαν νά τρεμουλιάξουν καί 
τά μάτια της θόλωναν αγά σιγά. Σέ λίγο δέ θά μπορούσε νά 
πλεκει. Δε θάβλεπε νά περάσει τήν κλωστή στή βελόνα. Νά γινό
ταν λοιπόν βάρος σέ ξένους ανθρώπους ; Τί θά τήν έκαναν; Τό 
πολύ-πολύ νά τήν στέλνανε στό γηροκομείο ή νά τήν άφίσόυνε 
νά σαπίσει καί νά πεθάνει σέ μιά γωνιά. Νά πεθάνει. Γιατί ό
χι , Πιο φοβερος θάναι ο θανατος άπ’ τή ζω ή; Δέν τό πίστευε 
ή κυρά Γιαννούλα. Θά ρχόταν δ άγγελος μέ τά κάτασπρα φτερά 
και θά τής έ'δινε γελαστός τό πικρό ποτήρι. Εκείνη θά τόπερνε 

το* ινε· Μ ^ , * « ρ ά δ α  μόνο θάνιωθε στό στόμα κι υστέ
ρα θά βασίλευε ή αιώνια κι αδιατάραχτη γαλήνη, ή άνάπαυση κι 
η μακαριότητα.

Τ οΧρι0τε μου> κ“νε ν(ί9θει εκείνη ή στιγμή! προσευχόταν κα- 
Όως εβαζε τ αηταφήτικο σάβανο μέσα στό μπόγο της.

, ν“ ξαποστάσει τό κορμί κι ή ψυχή μου. Άπόστασα
πια νά δουλευω άπό τή μέρα πού γεννήθηκα. Έγώ ανάθρεψα τά 
οιπλάρφανα άδερφάκια μου, εγώ άνάστησα τις τρεις μου κοπέλες 
σαν πεθανε ο μακαρίτης δ άντρας μου. Πόσα πατώματα δέν 
σφουγγάρισαν τούτα τά δάχτυλα, πόσες μπουγάδες δέ βάλανε 
πόσες φορές δεν τρυπήθηκαν καί δέ ματώθηκαν απ' τις βελόνες, 
υμως ολα τά ξεχνούσα σάν χάϊδευα τά κεφαλάκια τών παιδιών 

μου καθε βράδυ  ̂καί τό λιγοστό ψωμί γινόταν νόστιμο καί γλυκό 
σαν μελι γιατί το γευόμουνα μέ κείνους π’ αγαπούσα καί μ’άγα- 
πουσαν. Ευλογημένο νάναι τ’ όνομά σου. Καί πάλι, συχώρεσέ με 
που δυο φορές σ’ άρνήθηκα ή αμαρτωλή. Θυμάσαι; Ή  μία ήταν 
σαν πεθανε ή πρώτη μου ή κορούλα’ εκαιγε άπό πυρετό, εβηχε, 
μαραινόταν σά λουλουδι κι ενα πρωί ξεψύχισε στήν άγκαλιά μου 
Μόνη μου τή σαβάνωσα, μόνη μου τήν κήδεψα. Κι άκόμη δταν 
τή Βιργινία μου, τη δεύτερή μου κόρη τή μαχαίρωσε δ άντρας



της άπό ζήλια άδικη σήκωσα τά μάτια μου στόν ουρανό σου και 
φώναξα :— Γιατί μοϋ παίρνεις τά παιδιά μου; αν έφταιξα, τιμώ
ρησε με εμένα... ετσι σοΰ φώναξα, Κύριε. Συχώρεσέ με γιατί ή
μουνα τότες πολύ πικραμένη.

"Ενα δάκρυ έσταξε απ’ τά μάτια της κα'ι τό σκούπισε αμέσως 
μέ τήν άκρη τής μαντήλας της. Δέν έ’πρεπε νά τήν δει ή Ελένη, 
Στήν κατάσταση πού βρισκόταν χρειαζόταν ησυχία. Τή στιγμή 
τοΰ παντοτεινοΰ χωρισμού έ'πρεπε νά σφίξει τήν καρδιά της γιά 
νά δόσει κουράγιο στήν κόρη. Θά τήν παρακαλοΰσε μονάχα νά 
τής στείλει μιά φωτογραφία τοΰ έγγονοΰ της. "Οταν βρισκόταν 
μόνη στό βαπόρι και στό χωριό είχε οσον καιρό ήθελε γιά νά 
κλάψει.

Κι έ'φυγε χαμογελαστή ή κυρά-Γιαννοΰλα τήν άλλη μέρα. Ή  
'Ελένη σπσραζε απ’ τόν πόνο τόσο πού δυό γειτόνισες δέν τήν 
κάνανε καλά καθώς τήν κρατούσαν. Λές καί βρισκόταν στό ξόδι 
τής μάνας της.

— “Ωρα καλή σας.
Είπε σ’ δλους τούς γειτόνους πού είχαν προβάλει στις πόρτες 

γιά νά τήν άποχαιρετήσουν καί τόλεγε μέ τέτιο τρόπο σά νά πή
γαινε στήν αγορά καί θά γυρνοΰσε πίσοο σέ λίγη ώρα. Μονάχα 
πού δέν τούς ρωτούσε αν ήθελαν νά τούς ψωνίσει κάτι. Πριν 
στρίψει τή γωνιά λύγισε λίγο. Σήκωσε τό χέρι καί τούς φώναξε 
μέ τήν ίδια πρόσχαρη φωνή.

— Νά προσέχετε τήν Ελένη μου. "Ωρα καλή σας.
— "Ωρα καλή σας... Δέ θά ξανάκουγαν πιά αύτό τόν χαιρε- 

τιομό. Ή  μαυροφορεμένη σκιά μέ τό κάτασπρο κεφάλι χάθηκε 
στό γύρισμα τοΰ στενοΰ σοκακιοΰ κι ήταν σά νάπαιρνε μαζί της 
ενα φως πιο ευεργετικό άπ’ τόν ήλιο, πιο παρηγορητικό απ’ τό 
φεγγάρι καί τ’ αστέρια.

Κι ή κυρά Γιαννούλα ολομόναχη τώρα περπατούσε τόν στερ
νό της δρόμο. Πήγαινε νά πεθάνει τό θάνατο εκείνων πού γεύ
τηκαν ολες τίς πίκρες τής ζωής χωρίς νά δοκιμάσουν ενα ψίχου
λο χαράς, τό θάνατο εκείνων πού τά δόσαν δλα στούς άλλους 
καί δέν πήραν τίποτε.

Β Α Σ ΙΛ Η Σ  Μ Ο ΣΚ Ο Β Η Σ

ΚΙ Α Σ  Ε ΙΝ Α Ι Η Ω Ρ Α  Μ Ο Υ  Κ ΑΛΗ .

Τά νέφη τοΰ ούρανοΟ τοΰ γαλανού, 
τό κύμα στό άκρογιάλι μέ τή ρίμα.

Ό γ ρ ό  μηνύματα τά κύματα
καί μέ καλοΟν στής θάλασσας τό άραξοβόλι.

Μ εταξω τό μαντήλι τοΰ ούρανοΟ 
τά  νέφη πού καθένα τους μου γνέθει.

Κ ' έλα, καλή μου ’Αργώ, νά μην άργώ.

Καί, "Ικαρε, τά  φτερά σου δόσμου τοΟ ανωθε κόσμου.

Κι άς είναι ή ώρα μου καλή, πού μέ καλεΐ.

I .  Π . Κ Ο Υ Τ Σ Ο Χ Ε Ρ Α Σ

ψ
Γ Ν Ω Ρ Ι Μ Ι  A

Καθώς παιδί πασχίζει πρωτόγνωρες λέξεις 
ενδεα
δοκιμάζω τις νύχτες τ ’ δνομά σου.
Ρωτιέμαι πότε θά τ ’ άντέξω ξέφεγγο
Πότε ή άνάσα μου θά ταξιδέψει σ ’ δλο του τό μήκος
Κι αν ίσως έρθει μεγαλόφωνα,
Κι άν ίσως έρθει φοβισμένο,
Τά  χέρια μου δέχονται καθ’ ένα ξέχωρο γράμμα του 
— προσφορά σου.—
Ρωτιέμαι πότε θά συναντηθούν 
έκπληχτα
— ποιάν ώρα σέ ποιόν τόπο—  
τ όνομά μου μέ τ ’ ονομά σου.

Λ Ε ΙΑ  Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  - Κ Α Ρ Α Β ΙΑ



Ο  Α Ν Α Π Α Ν Τ Ε Χ Ο Σ  θάνατος— κατά τόν κ. I. Μ. Παναγιωτόπουλο 
βχι άπρόοπτος— τοΰ Μιχάλη Καραγάτοη μας στέρησε £να δυνατό 
μυθιστοριογράφο. Ό σ ες  άντιρρήσεις κι άν έχουμε σχετικά μέ τό 
κοίταγμα καί τήν παρουσίαση της ζωής μέσα στό Εργο του, παρα
μερίζουν σήμερα .Ό  συγγραφέας τοΰ «Γιούγκερμαν» μας Εδωσε καί 
άπαράμιλλα ζωντανές σελίδες πού πλούτισαν τήν γραμματολογία  
μας. Παρουσιάστηκε σέ μιά έποχή άπό τις λαμπρότερες γιά τή λο
γοτεχνία μας πού τή δόξαζαν ακόμη ό Παλαμας, ό Σικελιανός,ό 
Ξενόπουλος, ό Βουτυράς ό Καζαντζάκης κ.ά. καί καταφέρνει μέσα  
σέ λίγα χρόνια νά καταλάβει μιά άπό τίς πρώτες θέσεις στή σει
ρά τών νεώτερων λογοτεχνών μας. Τ ά  μυθιστορήματα του διαβά
στηκαν άρκετά καί είναι πολλοί έκείνοι πού πιστεύουν δτι ήταν 
Ενας άπό τούς πιό προικισμένους τής γενιάς του. Μπορεί νά μήν 
Εφερε κανένα καινούριο μήνυμα Εξυσε δμωξ τή σάπια πλευρά τής 
κοινωνίας, μίλησε μέ θάρρος καί δέν πρόδοσε τήν παράδοση άπ* 

«που καί άντλησε τό έργα του.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕ ΒΟΓΚΥΕ (1848—1910)
Π Ε Ρ Α Σ Α Ν  πενήντα χρόνια άπό τό θάνατο τοΰ Γάλλου μυθιστο- 
ριογράφου Εύγένιου Μελκιόρ ντέ Βογκυέ. Μέ τήν εύκαιρία ό κ. Γ. 
Πράτσικας Εγραψε κατατοπιστικό άρθρο στήν έφ. «Καθημερινή» 
άπ ’ δπου παίρνουμε τά έξης: «...'Υπεράσπιζε μέτήνπέννα  του καί 
μέ τό λόγο δλες τίς εύγενεϊς ιδέες καί οΐ νέοι τόν διάβασαν άπλη
στα. Μ ’ άλλα λόγια ήταν μιά ήγετική μορφή τών γραμμάτων στήν 
έποχή του. Εκατοντάδες άρθρα καί μελέτες, καθώς καί μυθιστο- 
ρήματα βγήκαν άπό τήν πέννα του, άλλά Ενα καί μόνο βιβλίο δε
σπόζει τοΰ Εργου του : «Τ ό  ρωσικό μυθιστόρημα». Πριν άπό τήν 
κυκλοφορία αύτοΰ τοΰ βιβλίου ή ρωσική λογοτεχνία ήταν άγνωστη 
οτή Γαλλία. « ‘Ο  πόλεμος καί ειρήνη» τοΰ Τολστόΐ, πού είχε έκ- 
δοθεΐ γιά πρώτη φορά γαλλικά, έκεΐνα τά χρόνια, δέν προκάλεσε 
παρά περιωρισμένο ένδιαφέρον κι ό έκδοτης του δέν πούλησε παρά  
500 άντίτυπα. Έ π ειτ ' άπ* τήν Εκδοση τοΰ βιβλίου τοΰ Ντέ Βογκυέ, 
τό «Πόλεμος καί Ειρήνη» πουλήθηκε σέ 20.000 άντίτυπα ! ( )  και 
σήμερα ή άνάγνωση αύτοΰ τοΰ βιβλίου είναι άπό κάθε άποψη πο
λύ ένδιαφέρουσα καί θά μου ίπιτραπεϊ νά συμβουλέψω δλους έ- 
κείνους πού δέν τό διάβασαν νά τό προμηθευθοΰν...»
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ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Τ Η Σ  λευ τερ ιά ς  τό  σάλπ ισμα  
άντήχησε μ έσα  στή Β ο ιω 
τ ία  τό  Μ άρτη  τοΰ  1821, 
ξησήκωσε γενικά  δλους 
τούς ραγιάδες . “ Α ντρ ες, 
γυνα ίκες, πα ιδ ιά  καί γέρο ι 

προσφέρανε κοσά δύναμη ό κα
θένας τους δ,τι μπορούσανε στό 
εφτάχρονο διάστημα τοΟ ’Αγώνα. 
’Αλλά στά  έπαναστστημένα αύ
τά  χρόνια, ή λαϊκή φαντασία δέν 
θέλησε ν’ άφίση αμέτοχους τούς 
Βοιωτούς όσιους. Τούς έμπασε κι’ 
αύτούς μέσα στόν ’Αγώνα, νά 
λάβουν μέρος ενεργά ένάντια 
στους Τούρκους καί νά γίνουν 
αγωνιστές. ’Αδιάφορο αν οϊ "Α 
γιοι δέν ανακατεύτηκαν άττό έν- 
διιαφέρον στους έπαναστ στημέ
νους "Ελληνες, μά γ ιά  ν’ απαλ
λάξουν τά  μοναστήρια τους άπ ’ 
τους επιδρομείς. Καί στάθηκαν 
οί μοιναδικοΐ ϋποστηριχτές τών 
μοναστηριών, γ ια τ ’ οί καλόγε
ροι σ τις  εχθρικές κατεβασιές, 
φοβισμένοι, τά  έγκαταλείψανε 
στήν τύχη τους, αρκετές φορές.

"Α ς δούμε τ ί μέρος πήρανε ο! 
δσιοι, άφοΰ ή λάκή  παράδοση 
φρόντισε νά μ α : τό  ψυλάξη.

’ I ούνης τοΰ 1821. Οί δυό πασά 
δες ό Ό μ έρ  Βρυώνης κι’ Κιοσέ 
Μεχμέτ, προσπαθούσανε νά πνί
ξουν τήν έπανάσταση-τής Βοιω
τίας μέσα σ τό  αΤμα.

Οί καλόγεροι τοΰ μοναστηριού 
τοΰ Ό σ ιου  Σεραφείμ, σ ΐό  Δομ- 
πό, μόλις μάθανε τό διαγούμισμα 
τής Λειβαδιάς άττό τούς πασάδες, 
φοβηθήκανε δτι θάρχονταν σ ιγό -

σιγά , κι’ ή σειρά τους. Μέ μιας 
έγκαταλείψανε τό μοναστήρι. ’Α 
φού πήρανε μαζί τους δλα τά  
κειμήλια και τά  «ιερά σκεύη» νά 
τά  φυλάξουν ά π ’ τό  κούρσεμα 
τοΰ  νικητή, π εράσανε α ντίπ ερα  
σ τό  Μ όριά.

Σ έ λίγες μέρες έφτασε σ τό  
Δομπό, ένα άπ ’ τά  σκορπισμένα 
στόν Έλικώνα Τούρκικα μπου
λούκια μέ κεφαλή έναν «μπου- 
λούκμπαση». Βρήκανε τό  μονα
στήρι άδειανό. Ά π ’ τό  θυμό τους 
πού δέν υπήρχαν καλόγεροι γιά  
νά ξεσπάσουν τήν όργή τους, θε
λήσανε νά ξεθυμάνουν στήν έκ- 
κλησιά και σ τά  κελλιά. Νά δ
μως. Βρέβηκε κάποιος νά τό υ
περάσπιση μιά κι’ οί πατέρες τ ’ 
άφήαανε οτΛν τύχη ίου. Μ όλις 
μπήκανε οί έπιδρομεΐς μέσα στήν 
έκκλησιά, ξαφνικά συντυχαίνουν 
έναν πανύψηλο γέροντα —  ά- 
ληθινό γ ίγαντα  —  ντυμένο κατά- 
μαυρα, νά στέκη ορθός μπροστά 
στό  Ιερ ό , κρατώντας στό χέρι 
του ένα ραβδί. Άφοΰ τούς κύτ- 
τα ξε  δλους μ’ αυστηρό βλέμμα, 
τους έκανε νόημα μέ τό ραβδί 
του νά βγούνε πάραυτα έξω 
άπ ’ τό καθολικό. Τρομοκρατημέ
νοι οΐ Τούρκοι, καταλάβανε δτι 
ό ρασοφορεμένος τιτανόκορμος 
γέροντας ήταν ό Ό σ ιο ς  Σερα
φείμ. Μέ μιας βγήκανε άπ ’ τήν 
έκκλησιά, χωρίς δμως νά φύγουν 
άπ ’ τό  μοναστήρι. Σκορπιστήκα
νε σ τά  γύρα κελλιά.

Τήν άλλη μέρα τήν αϋγή, ένα 
σύγνεφο μαύρο σκέπασε δλη τήν

4 ίί



περιοχή τοΰ μοναστηριού κι’ Α
στραπόβροντα ταράζανε τό  κα
λοκαιριάτικο -πρωινό. Γύρα δμως 
ό ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Τό 
σύγνεφο ξέσπασε σ ' ένα χαλάζι 
τόσο  ασυνήθιστο σέ μέγεθος, 
σπάζοντας δλα τά  κεραμίδια τών 
κελλιών, ττοΰ κινδυνεύανε νά σκο- 
τω θοΟ νεδσο ιμ ένανε μεσα . Τ ρ ο 
μαγμένοι οϊ Τούρκοι —  νοιώθανε 
πώς ήταν ξέσπασμα οργής τοΰ 
■παττα - Σεραφείμ —  παρακαλού- 
σανε τόν "Ο σ ιο  νά σταματήση τή 
θεομηνία αύτή, δίνοντας ύττόσχε- 
ση νά φύγουν αμέσως. Ό  δσιος 
Σεραφείμ, ακούσε τά  παρακάλια 
τους· κι’ αύτοί κρατήσανε τήν 
υπόσχεσή τους.

Έγκαταλείποντας τρομοκρα
τημένοι οί Τούρκοι τό Δομπό, 
σάν άνηφορίζανε τόν Έλικώνα, 
συΜΧντ&νε κάποιο ομόθρησκό 
τους πουρχονταν τρεχάτος και 
τρομαγμένος επίτηδες νά τούς 
ανταμώσει. Τούς μολόγησε δτι 
καθώς πήγαινε στό δρόμο του 
πάνω οπό βουνό, τόν αντάμωσε 
μισοστρατΐς ένας καλόγερος πού 
έμοιαζε μέ τόν όσιο Σεραφείμ. 
Χωρίς νά χάσει καιρό αύτός, ση
μαδεύει μέ τό καριοφύλλι του νά 
τόν σκοτώσει, άλλά ό καλόγερος 
άδιάφορος κα! ψύχραιμος μέ 
προσταχτική φωνή τοΰ εϊπε αυ
τά :

-—  Μή έγγ ίζε ίς  τό όπλον σου, 
άλλά σπεΰσον κατάδα είς την 
μονήν είπέ είς τούς άλλους νά 
έκκενώσωσι τό μοναστήριον μου 
διότι άλλως δέν θά μείνη κανείς 
έξ αύτών.

Καί άφοΰ ό Σεραφείμ απόσω
σε αύτά χάθηκε μπροστά άπ ’ τά  
μάτια του. Αυτό τόν ανάγκασε 
νά λοξοδρομήσει καί νάρβει νά 
τούς φέρει τήν προσταγή τοΰ 
Σεραφείμ.

Μ’ δλα τά  μέσα αύτή τή φορά 
προσπάθησε ό Ό σ ιο ς  Σεραφείμ

ν’ απαλλάξει τό  μοναστήρι του 
άπ ’ τούς εχθρούς. Τό κοπάφερε. 
Κ ι’ αύτό τό περιστατικό στάθη
κε ό φόβος γ ιά  τις  ύστερνες ε
πιδρομές τοΰ έχθροΰ. Δ έν ξανα- 
ζύγωσε Τούρκος στά μοναστήρι 
τοΰ Δομποΰ.

Θεριστής τοΰ 1823. Ό  Περ- 
κοφτσάλης, άφοΰ έκανε τό στρα
τό  του σέ κολώνες, σκορπίζει άπ ’ 
δπουπερνοϋσε τήν καταστροφή 
καί τό θάνατο. Σ τις  14 τοΰ Ί -  
ούνη έφτασε μιά κολώνα μέ κε
φαλή έφτά μπουλουξήδες σ τό  μο
ναστήρι τοΰ ‘Οσίου Λουκά.

Κάνανε άρχή άπ ’ τους λίγους 
καλογέρους, δσοι βρεθήκανε κει, 
γ ια τ ’ οί περσότεροι τώχανε σκά
σει γ ιά  τήν Αίγινα, Κούλουρη 
καί Μόριά. "Α ν  κι’ αύτους που 
βρήκανε στό μοναστήρι τούς θε
ωρούσανε γ ιά  «ττροσκυνημένους» 
δπως καί τόν ήγούμενο Δωρόθεο 
Παπαγεωργίου, δέν γλυτώσανε 
τό ξύλο καί τούς έξευτελισμούς. 
Ή ρ θ ε  κι’ ή σειρά τοΰ καθολικού. 
Ή  φωτιά σ ’ ενέργεια. Κάψανε τά  
πορτοπαράθυρα, τις  φορητές ει
κόνες, τήν Ώ ρα ία  Πύλη —  ενα 
αριστούργημα ξυλοπελέκητο —  
κι’ δτι άλλο βρήκαν κειμέσα. Τά  
μάρμαρα κι’ οί τοιχογραφίες πά- 
θανε κι’ αύτά ζημιές άπ ' τή φω
τιά. Ύ σ τερ α  βάλανε χέρι  ̂καί 
σ τά  ψηφιδωτά. “Ο σα μπορούσαν 
νά φτάσουν τά  κατάστρεψαν ξή- 
νοντάς τα  μέ τά  για ταγάνια  
τους, μ’ άλλα πού ήταν ψηλότε
ρα καϊ δυσκολόφταστα τά  ντου- 
φεκούσανε. Τά  σημάδια είναι ο
λοφάνερα άκόμα καί σήμερα. 
Στήν επιδρομή αύτήι λένε δτι 
χάθηκε κι’ ή άσημόπλακα γ ιά  
τή χτίση τοΰ μοναστηριού. Μά 
τοΰ καθολικού τά  βάσανα δέν 
τελειώσανε. ΆφοΟ κοεταστρέψανε 
δ,τι ήταν δυνατό, χρησιμοποιήσα
νε τήν εκκλησία γ ιά  σταΰλο. Κει— 
μέσα σ το λ ίζο ν τα ν  μαζύ, ζωντα

νά  κι’ άνθρωποι. Ή  βρώμα δ
μως άπ ’ τά  ζωντανά κι’ ή ζέστη  
τοΰ καλοκαιριού, κάνανε μιά μο- 
λυσμένη ατμόσφαιρα πού άποτε- 
λεσμα ήταν νά πέση ύστερα α
πό μιά βδομάδα θανατικό, και 
νά πεθαίνουν δλημερις πολλοί 
στρατιώ τα ι και νά ψοφάνε τά  ά
λογά  τους.

Αύτό τούς ανάγκασε νά φύ
γουν άπ ’ τό  μοναστήρι, γ ια τί και 
το θανατικό μέρα μέ τή μέρα με
γάλωνε. ’ Επειδή δμως νομίζανε 
ότι τό  μικρόβιο της άρρώστειας 
βρισκότανε μονάχα μεσα στήν 
έκκλησιά, φεύγοντας ̂  αφήσανε 
μπροστά στην πόρτα αρκετά άπ 
τά  ψόφια άλογα. Κλείσανε έτσι 
τήν είσοδο τού καθολικού. Τό 
κάνανε αύτό γ ιά  νιά εμποδίσου
νε τήν είσοδο στούς όμοθρήσκου»; 
τους καί νά τούς προφυλάξουν 
αν τυχαία περνούσανε από κει.

Τό θανοπικό φροντίσανε οι κα
λόγεροι νά τό  έκμεταλλευτοΰνε. 
Δ ιαδώσοαΐ σ ’ δλη τήν επαρχία 
ότι ό "Ο σιος Λουκάς τάχα έρ- 
ριξε τήν άρρώστεια αυτή γ ιά  νά 
γλυτώση τό  μοναστήρι του άπ ’ 
τούς Τούρκους. Ετσι αν καί κά
πως καθυστερημένος έμπαη'ε κι’ 
ό "Οσιος Λουκάς στην ’ Επανά
σταση  !...

A
‘ Ο Κιουταχής τό  καλοκαίρι 

σ τά  1826 άφέντευε στήν επαρ
χία τής Βοιωτίας. Οί ’Αρβανίτες 
του, σκορπισμένοι γ ιά  πλιάτσικο 
σ ’ δλα τά  χωριά περάσανε κι' 
άπ ’ τό  μοναστήρι τού 'Οσίου 
Λουκά. Κάποιος άπ ’ αυτούς, έ
νας Ζοΰλφος, διάλεξε νά κοιμά
ται τή νύχ τα  πάνω στιϊν "Α γ ια  
Τράπεζα. Μήνας Ίούνης, νύχτες 
ζεστές. Δίκιο είχε ό ’Αρβανίτης

ν’ άποζητάει δροσερό μέρος μέ
σα  στήν έκκλησιά.

Μά νά πού δέν χάρηκε γ ιά  
πολύ τό κρεββάτι του. Τή δεύ
τερη βραδυά, κατά τά  μεσάνυ
χτα ξεπετιέται άπ’ τόν ύπνο τρο
μαγμένος και ξεφωνίζοντας άπ ’ 
τούς πόνους, τρέχει μέ μιάς καί 
πάει σ τό  κελλί, κεΐ πού εμενε 
ό άρχηγός τους ."Ηθελε νά παρα_ 
πονεθεΐ δτι, τάχα ό ήγούμενος 
Δωρόθεος, τήν ώρα πού κοιμό
ταν πάνω στήν "Α γ ια  Τράπεζα, 
πήγε καί τόν χτύπησε. Μά σάν 
μπήκε σ τό  κελλΐ τάχασε. Είδε 
τόν άρχηγό του μέ τόν ήγούμενο 
νά τόχουν ρίξει σ τό  φαγοπότι. 
’Ακούοντας ό άρχηγός τό  πάθη
μα τοΰ παλληκαριοΰ του, τόν ει
ρωνεύτηκε λέγοντάς του πως σ ί
γουρα θά ήταν μεθυσμένος. 'Ο  ή
γούμενος —  αύτόν πού κατηγο
ρούσε —  δέν ξεπόρτησε μήτε 
μιά στιγμή άπ ’ τό  κελλί. Πότε 
πήγε καί τόν έδειρε!...

Τό πρωΐ κάνοντας έρευνα ό 
’Αρβανίτης στήν ιέκκλησιά τού 
μοναστηριού γ ιά  πλάτσικο ή γ ιά  
νάβρει ίσως άλλο μέρος γιά  ύ
πνο, σαν άντίκρυσε κάτω στην 
έκκλησιά τής "Αγια- Βαρβάρας, 
τήν εικόνα τοΰ  Ό σ ιο υ  Λουκά  
φώναξε τούς συντρόφους καί τους 
εΐπε:

— I Γιά ώρέ. Πώ αύτό τό  δια- 
ολοκαλόγερο μέ σάπισε σ τό  ξύ
λο ψές νύχτα!

‘ Ο Ζοΰλφος τήν άλλη νύχτα 
φρόντισε ν’ άλλάξει μέρος γιά  
ύπνο. Δέν είχε όρεξη νά ξυλο
φορτώνεται κάθε βράδυ άπ τό 
«διαολοκαλόγερο» πού δέν ήταν 
άλλος άπ ’ τόν Ό σ ιο  Λουκά, και 
πού δέν χοράτευε.

Τ Α Κ Η Σ  ΛΑΠ Π ΑΣ



Ά

Α Υ Τ Α Π Α Τ Ε Σ

Κάποιες στιγμές αλλόκοτες θυμίζεις 
to  γέρο θαλασσόλυκο, πού στέκει 
αμίλητος, μονάχος σ’ ενα βράχο 
ζωσμένον άπό κύματα αφρισμένα, 
και τή ματιά στυλώνοντας στά βάθη, 
εκεί πού τά γαλαζια σμίγουν σ’ ενα, 
μένει μέ τήν ψευδαίσθηση, γιά λίγο, 
πώς διαφεντεύει δρθόπλωρο καράβι.

Άλλί\; στιγμές παράξενες θυμίζεις 
τόν τψη.ίένο απόμαχο, πού πάντα, 
στό σιήθος του φορώντας τά σημάδια 
τή ; πρώτης λεβεντιά: του πρώτος στέκει 
ανάμεσα σ τ” ανώνυμο τό  πλήθος, 
στις αλλαγές φρουράς -αί παρελάσεις 
κι έχει τή φαντασία γιά ιπποκόμο 
τοΰ αγαπημένου ατίθασου φαριοΰ του.

Μαρχονται καί στιγμές πικρές, πού μοιάζεις 
μέ γέρο στό σβηιμένο παραγώνι 
σέ νύχτα παγερή κι’ άνασκσλίζει 
άνώφελα νά βρή στις στάχτες σπίθα, 
είτε ξεσπάς μεμιάς σέ μοιρολόι 
σάν τό μικρό παιδί, πού τούχει σπάσει 
όλότελα παιγνίδι αγαπημένο 
κι αργεί γ ιά νά  ξανάρθει ό Άηβασίλης.

Γ Ε Ρ Α Σ ΙΜ Ο Σ  Π, Α Μ Π Α Τ Η Σ

Μ Ε Σ Κ  Α Λ Ι Ν
Δ ΙΗ Γ Η Μ Α

Με σ α  κεΐ πού κοιμόταν ή γυναίκα μύριζε καπνό καί κο- 
νιάκ ή κάτι τέτιο . ’Ίσω ς, μεσκαλίν. Ά π ό  τούς αύγουλω- 
τούς φεγγίτες χαμηλά στις πλάκες έ'μπαινε άλιώτικο τό 

φώς. Σπασμένο, Μιά δροσερή μούχλα άγγιζε τά πράματα. Ή  γυ 
ναίκα κοιμόταν στή γο^νιά τής γαλαρίας.

— Σόφη, ε Σόφη... Σοφ ία  ξύπνα, μεσημέρι.
Ό  Αύρήλης πού τής είχε φέρει άπώρα τόν καφέ ξανάφυγε 

π ισοπατώντας σάν αγέρας. "Οπως πάντα, ή φωνή του επρεπε ν ’ 
ακουστεί χωρίς νά φανεί ό ’ίδιος. Καθόλου. Προσπάθησε μιά δυό 
φορές νά τήν ξυπνήσει μά δέ τά  κατάφερε, γιατί ή γυναίκα κοιμό
ταν άκόμα βαριά άπό τό ξενύχτι. Α ύ τό  γινόταν κάθε μέρα φέτος 
τό καλοκαίρι.Ό  γέρος φ ρόντιζε γιά δλα. Λ ίγη  ώρα πριν έ'καμε τό 
λογαριασμό τής βραδιάς. Τόσα καί τόσα, δικά του καί δικά της. 
Καλά, πολύ καλά, δλα τοΰ πήγαιναν μπροστά... Μ ετά ξανάρχισε 
τό βάψιμο τής ταμπέλας : «Ν υχ τερ ινή ...» Σκ έφ τετα ι άκόμα τόν 
τ ίτλ ο : «Νυχτερινή  συνάντησις».Τ ί άλλο ; Έ γρα φ ε, εσβηνε μέ κόκ
κινη μπογυ, ξανάρχιζε.

Ή  γυναίκα φαινόταν αύτές τίς μέρες πώς δέχτηκε οριστικά 
νά μπλεχτεί στις «δουλειές» τοΰ γέρου.

Έ τσ ι  εδειχνε...
"Ομως τί μαγειρεύει ό καθένας τους έναντίον τοΰ άλλουνοΰ 

τό ξέρουν μοναχά οί δυό τους, γ ια τί κατά τά  άλλα ό Αύρηλης είναι 
βαρκάρης γνωστός στήν Κόντρα φόσα καί ή εικοσάχρονη «κόρη» 
του, ή Σόφη Σοφία, μιά δμορφη δασκαλοπούλα άπό ξένες γλώσ
σες. Τώρα ; Τώρα δ Αύρήλης φχαριστημένος πού τά κατάφερε 
δπως εϊθελε κάθεται στά πλακάκια κουβαριασμένος —  πίσ(ο 
άπό τήν πόρτα τής γαλαρίας —  μέ κάτι λιγνά διπλωμένα πόδια 
κάτου άπ’ τό κορμί του. "Ησυχος. ’Ανακατεύει μέ τό χέρι στήν 
τσέπη τά  λεφτά, τ ’ ακούει νά γελοκοπάνε. Κ ’ εδωμέσα του, τό 
ίδιο... Χαίρεται. Χωρίς τό φόβο τής πείνας πού βασάνιζε τίς  μέρες 
του. Λ ίγες μέρες πρίν...



“ Εσπασε τήν ταμπέλα στά γόνατά του καί αποφάσισε οριστι
κά: Τό  κέντρο θά  μείνει μυστικό.

"Ο ταν ή Σόφη Σοφία, δπως τή φώναζε 6 Αύρήλης, ξύπνησε 
στή μίνα τοΰ κάστρου —  πού ε ϊτα ν  τό σπίτι της — ή παλίρροια 
φαινόταν κάτου άπό τούς φ εγγίτες χαμηλή.

Α ύ τά  τάβλεπε άπό τό κρεβάτι ζαλισμένη άπό τό  ξενΰχτι.
’Έ κανε ζέσ τη  καί ε ϊτα ν  αρκετά προχωρημένη ή ώρα.
Ή  γυναίκα αιστανόταν δυσάρεστα τήν παρουσία τοΰ γέρου, 

πού περίμενε πίσω άπό τήν πόρτα ν ’ άκούσει τή φωνή της.
— Αύρήλη, νά μέ ειδοποιήσεις στις δυο μέ δυόμιση.
'Ο  γέρος σηκώθηκε χοορίς νά μπει μέσα.
— Καλά.
—  Τ ί θά  μαγειρέψεις;
’ Απόκριση, χωρίς νά τή βλέπει.
— Ψάρι ψητό καί χόρτα σαλά τα .Έ χεις αβγά καί τυρί.
Μπροστά της τά  βράχια μοιάζουν μέ Ινα  κοπάδι δελφίνια 

πού τρέχουνε έτοιμα νά πηδήξουν πάνου στήν παραλία τοΰ πύρ
γου. Δέ τή χωρίζουν άπό τό μπουλούκι τώ ν χαρούμενων άγριμιών 
ούτε πενήντα μέτρα. Τής ήρθε ή επιθυμία νά μπει στό νερό, νά 
τρέξει νά τά φτάσει. Νά παίξει μαζί τους. ’Έ κανε πάλε τίς ’ίδιες 
σκέψ εις: νά φΰγει, νά φύγει μακριά, νά γκρεμιστεί αυτός ό το ί
χος, αυτοί οί τοίχοι... "Ομως γίνανε δλα δύσκολα! Μπερδεύτηκαν 
δλα. Π ώς είνα ι δυνατό νά γλιτώσει σήμερα; Νά τήν αγαπήσει 
ένας άντρας ;

— Αύρήλη τό καράβι πού βλέπω σέρβικο ε ίν α ι ;
— Καλά τό κατάλαβες. 'Ο  «π ρώ τος» του επιθυμεί νά σέ « γ ν ω 

ρίσει». Θάρτει άπόψε.
— ’Απόψε; ροότησε ή γυναίκα πού ή φωνή τοΰ γέρου τήν 

ερέθιζε, καθώς άκουνόταν χωρίς νά φαίνεται ό ίδιος.
Ε ΐτα νε ή ταχτική του. Μπροστά της παρουσιαζόταν πολύ λίγο 

τόν τελευταίο καιρό καί είχε άκόμα λιγότερα τά λόγια του .’Ά σ κ η 
μος, τσακισμένος, ξερός.

—  Τόν άμερικάνο τονε κανόνισα γ ι ’αΰριο. Σ τή ν  Κέρκυρα είναι 
κ’ ενας  ̂σουντανέζος πού «θ έλ ε ι», μ’ αυτός θά μείνει μέρες. Ά ς  
περιμένει τή σειρά του.

‘Η φωνή αυτή τής προξενεί φρίκη.
Θά τή χωρίσει άπό τό γέρο αυτή τή φωνή... Τό πήρε από

φ αση— γρήγορα θά  τό ψοφήσει τό σκυλί...
Β ιάζεται.
’Ά να ψ ε τσιγάρο καί ρούφηξε λίγο παγωμένο καφέ.
’Έ πιασε τά λεφτά καί τά πέταξε μέ άηδία στό συρτάρι. "Ολες

οΐ κινήσεις της νευρικές. Μ ισοντύνεται. Ά π  αυτο τον «προστάτη* 
καί σήμερα ίδιοχτήτη τοΰ κέντρου τής γαλαρίας προέρχονται ολα 
τά  δεινά. Ά λ λ ά  πώς ν ’ άπαλλαγεΐ; Που τη μεγάλωσε μεσα στο 
κάστρο κι αυτουνοΰ δόθηκε άπό δέκα-δώδεκα χρονω.^ Ε ιτανε φυ
σικό σχεδόν νά τήν ξεπαρθενέψει δ γέρος. Ομως σήμερα βλεπει 
πώς έτσι, πήραν τά  πράματα τήν πιο φοβερή τους οψη.

' — Αύρήλη, δπως είπαμε, στις δύο με δΐ'ομιση.^ = /
Μ ετά κατέβηκε τά στενά σκαλοπάτια τής μίνας ακόμα ζα 

λισμένη. Δ έν μπορεί πιά σκέφτεται, δέ θέλει.
'Ολομόναχη.
Τότε, γδύθηκε.
Ά ρ γ ά ,  αργά...
’Έ κλεισε τά  μάτια καί άφησε τον ηλιο να περάσει κατου απο 

τά  βλέωαοά της. Σάν άσπρη ύλη. Ζεστή. Μ ιά μπαλιτσα, ο ήλιος, 
πού κομματιαζόταν σέ άλλες. Μικρές μικρές. Αναρίθμητες. Που 
νοοοπηδοΰσαν μέσα στις κόρες τώ ν ματιών ενω η Σοφή Σόφ ια  
εν ιω θε τή φλόγα τοΰ μεσημεριού νά σφ ίγγει ηδονικά το οωμα της. 
Βούτηξε στό νερό φχαριστημένη πού ξεζαλιζόταν. Και στην ακρη 
τοΰ κάβου Σίδερο φάνηκαν νάρχονται οι βάρκες και τα κοττερα. 
Σ έ  λίγο ή θάλασσα θ ’ αναστατωνόταν απο μοτέρ και φωνές.

'Η  Σόφη Σοφία μέσα άπό τό νερο εκαμε σινιαλα. Η  παρέα 
τώ ν  νέων τοΰ καλοκαιριού πού φεύγει τή φχαριστουσε ως τη σ τ ιγ 
μή πού κάποιος θά  τής ζητούσε νά τ ή ν  ξεμοναχιάσει πίσω απο 
κανένα βράχο, γιά νά τής πει πολλά... Να της ξεμυστηρευτει 
Νά νά... Νά επιμένει καί γιά  τη γλυκεία συνεχεία... Αηδιε.. Συ
νέχεια χωρίς τέλος- · ’Ή ,  ενο τέλος άπό φρίκη. Χωρίς το γλ ιτω 
μό. πού περιμένει... ϊιεσα  της. * » » «

'Ό μ ω ς τούς τόχε «κόψ ει» φέτος το καλοκαίρι και για ε\αν
άνόιια λόγο : γιά  νά μή μάθουν λέξη άπό τή διπλή ζωη της.

Ό  άγγελος τοΰ κάστρου δέ χορατεύει με κανένα. Ε τσ ι του
λάχιστο δείχνει σέ δλους γύρο, ενώ τή βασανίζει ολοένα η σκέψη 
πώς δέ βρίσκεται ανάμεσα τους ουτε ενας ^ικανός να τη βοηθήσει
στά σκέδιά της —  νά ξεπαστρέψουν τον Αυρηλη.  ̂ ,

’Έ βαλε δλη τή δύναμη πού τής απομεινε απο τα  πίκρα αιοττη
ιιατα >tai βουττίξε βαΦια οττ] Ό’αλαοοα.  ̂ . ,

Ό  Αύοήλης παρατηρούσε άπό τούς φ εγγίτες της γαλαρίας 
περιμένοντας. Ανήσυχος πάντα τούτες τίς μεσημεριάτικες ωρες.

"Ετοιμος νά τή φωνάξει. +
* *

Α ύτό  συαβαίνει μέ τή Σόφη Σοφία. ν
Ή  ζω ή  ' ενός ανθρώπου πού είνα ι γνωστός στην πολη του



δσο καί to ρολόι τής αγοράς ή τό καμπαναριό τοΰ 'Α γ ίου  δέ μένει 
απαρατήρητη άπό κανένα. Ναί, ναί... Ά λ λ ά  ποιός σκέφτεται νά 
μάθει τό μέσα τοΰ ρολογιοΰ ή πώς γεννιέτα ι ό ήχος τής καμπάνας ; 
Ή  ζωή τής νέας γυναίκας δέ θάχε κανένα νόημα αν ε ΐτα ν  αύτό 
πού βλέπουν οί άλλοι. Πιό σ ω σ τά : δέ θάχε τό πικρό νόημα τοΰ 
κενοΰ καί τοΰ άδιάφορου, γ ια τί εκεί κατάληξε τις αμέτρητες νύχ
τες τοΰ άπελπισμοΰ τη ς : δέ ζητάει τίποτα άπό κανένα... δέ χρω
στάει τίποτα σέ κανένα .. ούτε σέ κείνους πού μόλις γεννημένη 
τήν πετάξανε μέσα στά καταφύγια τής κοινής σωτηρίας. Μέσα κεϊ 
γεννήθηκε δταν τ ’ αεροπλάνα βομβάρδιζαν τήν Κέρκυρα... Καί 
σήμερα, νάτην κιόλας, μιά γυναίκα είκοσι χρονώ, κάτι παραπάνου 
άπό ωραία : γλυκειά καί καταδεχτική γιά νά μπορεί νά μπαίνει 
σέ όλονών τά όνειρα. Κ ι άντίς, το>ρα, μεγαλώνει μέσα της ή εγκα
ρτέρηση. Μ αζί κ’ ή περιφρόνηση γιά  δλα! "Ολα. Γ ι ’ αύτά, πρώτα, 
τά  βρώμικα λεφτά, πού τής αφήνει κάθε πρωί στό κομμοδίνο δ 
Αύρήλης.

Χωρίς κανένα ή Σόφη Σοφ ία  στόν κόσμο —  τηνέμαθε δ κό
σμος: λίγο χαρούμενη, λίγο μελαγχολική. Λ ιγνή στό σώμα, μά 
πλαστικά δεμένη σάρκα. Καί στό μποΰστο, έκεϊ πιά, νά σπαθίζουν 
μέ λαχτάρα, νά παίζουν άνήσυχα σ ’ ενα διπλό κι δλόρτο κύμα τά 
στέρεα  στήθη της.

Ψη}·ή μελαχρινή, ιδιο σπαθάτο χελιδόνι.
Α ξ ί ζ ε ι  νά τή λογαριάζουν γιά  τήν αντοχή της πού μπόρεσε 

νά μεγαλώνει μέσα στις γαλαρίες τοΰ παλιοΰ βενετσιάνικου κά
στρου άπό τά χρόνια τοΰ πολέμου.

Μονάχη.
Ά π ό  τά  τοΰνελ τή βλέπουν άκόμα σήμερα νά ξεκινάει, άερά- 

τη. Α ρχοντικ ή  κοπέλα. Καί περηφανεύονται δλοι σά νά μοιρά
ζοντα ι μαζί της τή  μισοσκότεινη μίνα, τή μοναξιά καί τά φαντά- 
σματά της.

Ό  θηλυκός φύλακας άγγελός του .
*

Ό  άγγελος τοΰ κάστρου αναδιπλώθηκε στό κρεβάτι κάπως 
ταραγμένος. Ξυπνητέ άπό τις δυνατές φωνές τώ ν  γλάρων. Νέα 
τσακώματα στις φωλιές. Μερικά πουλιά πέφτανε ζαλισμένα στή 
θάλασσα.

Ή  Σόφη Σοφία παρακολουθεί τή φασαρία καπνίζοντας ξα 
πλωμένη. Τά  πουλιά συνεχίζουν τή μάχη τους. Δέν καταλαβαίνει 
τήν αιτία  τοΰ άγριου τσακωμοΰ. Ούτε τής κάνει δρεξη νά σκαρφα
λώσει στούς γκρεμούς νά τά  πλησιάσει, νά δει τί συμβαίνει στις 
φωλιές· δπως εκανε τόν ιδιο καιρό σάν εΐτανε παιδούλα. "Ομως

είνα ι φανερό πώς τά  πουλιά τά  κρατάει κάποιο μίσος, κάποια εν- 
στιχτη  μανία. Μιά εκδίκηση. Φτεροκοπούνε πάνου άπό ενα σημείο 
καί χτυπιόνται.Επίμονα. Φωνές, μέσα στά πανδαιμόνιο, φωνές πού 
ξεχωρίζουν. Γ ιά  κάτι· γ ι ’  αύτό πού υποψ ιάζετα ι: ετσι θά  χωριστεί 
καί ή φωνή τοΰ Αύρήλη. Αυτός φταίει άν είναι πάλε ζαλισμένη άπό 
τό ξενύχτι. Οί φωνές τής τρυπάνε τό μυαλό, γίνοντα ι σκέψεις τυ- 
ραγνικές. Μικρές φλόγες πού σπ ιθίζουν: «ο ί γλάροι ξέρουν νά μ ι
σούνε... μέ λύσσα... αύτό είναι... θέλει δμως νά βρει τήν αιτία . . 
καμιά αιτία... γ ια τί άν υπάρχει κάτι απόλυτο στή ζωή της πού τή 
βασανίζει αύτό είνα ι πώς τή γέννησαν οί άγνωστοι γονείς της 
χωρίς νά τή ρωτήσουν... χωρίς νά ρωτήσουν αύτή τήν ίδια... άλλά 
γ ια τί τό σκέφτετα ι ολοένα... άφοΰ υπάρχει στή ζωή τοΰ α νθ ρώ 
που καί ενα άλλο πιό φοβερό άπόλυτο... πώς δέν μπορεί κανένας 
νά σταματήσει τό πιό σίγουρο μέλλον του...τό βέβαιο θάνατο ... άπό 
τά χέρια της θά  πάει δ Αύρήλης... τίποτα δέ φοβάται πιά... άς 
βρισκόταν ενας άντρας νά τήν άγαπήσει...»

Οί γλάροι μεταφέρουν τή μάχη τους πέρα σ τ ’ άνοιχτά.
Ή  θάλασσα κάτου άπό τούς φ εγγίτες είναι ήσυχη, καθρέ

φτης. Ό  ουρανός τή σκεπάζει μ’ ενα ζω ντανό  γαλάζιο χρώμα.
'Η  Σόφη Σοφ ία  αίστάνεται τήν παρουσία τοΰ γέρου πίσω 

άπό τήν πόρτα τής γαλαρίας. Αύτό τής γεννάει τις εφιαλτικές 
σκέψεις. Ε ίνα ι βέβαιη πώς ό γέρος ξέρει τί βασανίζει τό μυαλό 
της. Μέ μιά γρήγορη κίνηση πετάχτηκε άπό τό κρεβάτι χίορϊς νά 
ντυθεί. Έ τρ ε ξε  άπ’ τή στενή σκάλα καί βούτηζε στή θάλασσα γυ 
μνή

Βαθιά.
Ό λοτσ ίτσ ιδη .
Ε ίνα ι δ μόνος τρόπος γιά νά ξεζαλιστεί άπό τά  δυνατά πιοτά, 

τό τσιγάρο καί τις  δληνύχτιες «γνωρ ιμ ίες».
Π ίσω  άπό τούς φ εγγ ίτες  τά  μάτια τοΰ γέρου δΙ χορταίνουν.
— Σόφη Σοφίααα...
Σ έ λίγο μέσα άπό τό νερό ξεπετάχτηκε ενα πελώριο κεφάλι. 

Δύο πελώρια μάτια. ’ Ορθάνοιχτα- καί βρεγμένα. Μουσκίδι. “ Ενα 
πελώριο στόμα, κόκκινο. Σάν άγριόψαρο. Καί ξεφ ώ νιζε. Π αρα
κλητικά. Μέ ενα βαρύ άγχος μέσα του. Καί ηδονή.

— Σόφη Σοφίααα...
Ε ϊτα ν  δ Αύρήλης πού κολυμπούσε χτυπώντας χεροπόδαρα 

νά τή φτάσει. ’Έ σκ ιζε  αύτή σάν άπελπισμένο, ερωτικό δελφίνι τά  
νερά νά τοΰ ξεφύγει. Ή  θάλασσα άναστατιονόταν, πάφλαζε τό 
■κύμα γύρο τους. Αύτό κράτησε πολύ. "Ωσπου δ γέρος άποκαμιο- 
μένος άπό τ ’  αγκαλιάσματα καί τά κυνηγητά επεσε πάνου στά



βράχια ψόφιος. Κουρασμένος. Έ ν ώ  ή γυναίκα δέ τον φοβόταν 
πιά — τόν θύμωνε. Τόν προκαλούσε. Επίμονα. Τουδειχνε την 
ανικανότητά του. Φχαριστιόταν νά τον βλεπει να ^«οφββει net 
μένα; χάμου. Μέ τά  μάτια του απειλητικα καρφωμένα στο γυμνό 
κορμί της. Χωρίς νά μπορεί... "Ο ταν— έπεφτε ξαναμενη απο π ε ί
σμα κι εκδίκηση πάνου του μ5 ανοιχτά χέρια και ποδιά. Σίγουρη 
πώς παίζει μέ τό έτοιμο πτώμα του... Μπρούμυτα. Ετοιμη κ 
αΰτή νά σφίξει λίγο περσότερο κεΐ στό λαιμό... το σημείο...

Σ τα ιιά τησε. , ,,
Π ίσω  άπό τόν κάβο Σίδερο ακούστηκαν γέλια κοριτοιων. _ ^
Ή  Σόφη Σοφ ία  πετάχτηκε καί βοΰτηξε στη θαλασσα, ενω ο 

γέρος ανέβηκε μπουσουλώντας μισόγυμνος τή σκα/.α και χάθηκε

° Τη Σ έ  λίγο φάνηκαν οί τρεις κοπέλες πού γελούσαν καί δi Μάικλ
"Οπως καθεμέρα τοΰτο τό  καλοκαίρι η # Αλεξανδρουλα και 

η ξαδέοφη της ή Ά ν τ α  προπορεύονταν, ο Μαικλ και  ̂η αδερφή 
τής Άλεξανδρούλας, ή Ράξα, ακολουθούσαν αγκαλιασμένοι. με τα  
χέρια τους περασμένα στή μέση. Τ α  δυο  ̂ ςαδελφια αγαπι 
—  αύτό τό ξέρανε δλοι. Μιά πηγαίνουν ακρη ακρη στα ,  ^  
να βότσαλα,' μιά κολυμπούνε κοντά κοντά παίζοντας. Με φιλία, 
γέλια καί τρυφερά λόγια αγάπης... Η  ^οφη οφια ^αρα/ΐ 
θοΰσε μέσα άπό τό νερό, μακρια, χωρίς να _δινει καμία ^ μ α σ ια  
σ ’ αύτό τόν έρω τα  τοΰ Μάικλ. Τ ά  παιδί,£ τω ν «κ α λώ ν » οικογε
νειών έτσι αρχίζουν τήν ερωτική τους σταδιοδρομία, με tr) μ ικρ ] 
ξαδέλφη. Μάλιστα τά  σημερινά αγόρια, οπως τα  γνωρίζει ηι ίδια 
πού τούς μάθαινε τό χειμώνα ξένες γλώσσες, ουτε στον έρωτα της 
ξαδέρφης δείχνουν αίστηματικά. Διασκεδάζουν πιο πολυ τις_μερες 
τουα πιασμένα σάν ποντίκια στις σεξουαλικες λαιμαργίες τη ηλι- ΖΙ: δ” α ν δ έ ν  , ο ο σ .α θ ο ίν  μέ τό ν  Ι ς ω τ α  νά  μ α λ ώ σ ο υ ν  το  « ν .
πού αφήνει μέσο τους τό  αηδιαστικό ο ι*ο γ ·ν «α κ ο  
Ά ν  δέν εϊξερε τό Μάικλ δέ θάκανε τετιες σκεψεις. Το  ομορφο 
παιδο ό Μάικλ ε ϊτα ν  τόν περασμένο χειμώνα μαθητης της και »  
κουσε απ’ τό γλυκό ροδάνι, τό στόμα του, ςομολογησεις κι ερω 
τόλονα πιο πολλά καί άπό τά  ρήματα της αγγλικής. Ιο τ ε  ε ιτα ν  
« £ & » .  » » ·  Ή  σοβαρή. ’ Από ,ό  ένα αντί ,ο ν  ^ ' ν Γ α  
αλλο βγαίναν. Καί γελούσε το τε σα μεγαλύτερη « a W o w «  , 
γοόνια ' Εϊκοσι σχεδόν αυτή, δέκα δχτω  ο Μαικλ. Ο μ ω *τω ρα  
ΐού τόν βλέπει μέ τή ΡάΒα νομίζει πώς το δικο της σωμα αγκα- 
X  μέσα σ,ό  νεοό... Τ ή  α φ Ιγ Υ »  δ » ν « , «  * a i ,η  φιλει
δϊίως τοΰ τό ζητάει. Μέ =ιά»ος. Ε ίνα ι ομιος 1«ανος ο Μαικλ να 
τή βοηθήσει στά σκεδια της ;

Αμφιβάλλει.
Τά δυο κορίτσια, τήν Ά ν τ α  καί τόν Μάικλ, τούς ακολούθη

σαν πολλοί άλλοι, φίλοι τους άπό τό «Κλάμπ Κ ορφ ιό ΐ» πού 
ανακάτευαν στις κουβέντες τους διάφορες γλώσσες.

Λέγανε δλοι τους, λέγανε, γελούσαν...
’ Π Σόφη Σοφ ία  δλο καί ξανοιγόταν στό πέλαγο καί μόνο 

σάν έφχιγαν ξαναγΰρισε στήν παραλία τοΰ Κάστρου. Εμεινε κεΐ 
μονάχη ώσπου πήρε άπόγιομα καί σωπασαν, αργά, οί μικροί κόρ
φοι. 'Η  παλίρροια τοόρα θ ' αφήσει στα μεσαιωνικά θεμελια τοΰ 
καστέλου τίς νεροκορδέλες τού καλοκαιριάτικου βραδιού. Ίρ ε ϊς . 
Κάτου μιά σταχτιά σταχτιά, στή μέση τήν κόκκινη τής φωτιάς, 
πιο πάνου μιά πράσινη πράσινη τοΰ βαθιού νερού. Ιναί οι τρεις 
τους σάν ένα σιωπηλό μήνυμα πως το>ρα ανεβαίνει από τά  βαθη 
τής θάλασσας ή νΰχτα.

"Ενα φώς έπεφτε αργότερα στά νερά άπό τούς φ εγγίτες τής
'  γαλαρίας.

'Ο  άγγελος τού κάστρου άρχιζε τήν αγρυπνία του ανάμεσα σέ 
μπουκάλια αλκοόλ, σέ στοίβες μισοπιωμένα τσιγάρα καί καπνούς. 
Μέσα στούς μεσαιωνικούς τοίχους μέ τίς υγρές σκιές καί τή σιω
πή. Χ τ ίζε ι έναν κόσμο άπό σπάνια πιοτά καί ονειρο στούς ξένους 
τουρίστες ή αναποδογυρίζει τήν έκπληξη —  πού γεννάει ή γυμνή 
παρουσία της σ’ αύτό τό σκοτεινό λαβύρινθο από στοές καί δια
δρόμους—  σέ μιάν άγνωστη ηδονή. Καί προσπαθεί νάναι άρκ6ιή 
ή νύχτα σέ δλους τούς λαίμαργους ηδονιστές πού περνούν μαζί 
της. Τ ό τε  πού φ τάνει στό πάλαιμα σώμα μέ σώμα —  καί γίνοντα ι 
ολα βαριά σά μολύβι... Έ ν ώ  κανένας στήν Κέρκυρα δέν έμαθε ά 
κόμα ποιος συντροφεύει τόν άγγελο τις θαλασσοφιλημενες νύχτες 
τοΰ καλοκαιριού. Πώς περνάει αύτές τίς νύχτες εϊκοσι χρονώ κο
πέλα, μονάχη της μέ τόν Αύρήλη μές τή γαλαρία. Νύχτες στήν 
Κέρκυρα πού αναστατώνει ό γλυκός πόθος ώς καί τ ' άψυχα,_ έ 
τό τε, τό τε  πιά τί κάνουν ο ί  ά γ γ ε λ ο ι  μ ε  τ ή  σ ά ρ κ α  τ ή ς  
γ υ ν α ί κ α ς ;

Τ ί ; .........................................
Ό  άγγΡλος τοΰ κάστρου υποταγμένος στόν πόθο καί στόν 

τρόμο του γιά τό έγκλημα πού σκεδιάζει καί δ δαίμονας άγρυπνος 
μέσα στόν Αύρήλη βρίσκουν μέρα τή μέρα τόσο καλά τόν «τρόπ ο» 
τους ixs τήν επιχείρηση «Μ Ε Σ Α ΙΩ Ν ΙΚ Η  Η Δ Ο Ν Η » στις γαλαρίες 
τού κάστρου, δσο καί δ κάθε ξένος επισκέπτης τοΰ νησιού, πελά- 

• της τους, τόν πιο σπάνιο, τ ό ν  ά λ λ ο  ε α υ τ ό  τ ο υ ,  άπό τίς
τρυφερές περιποιήσεις τής αμίλητης μελαγχολικής κοπέλας.^

Τ ό  κέντρο «Νυχτερινή συνάντησις» είνα ι κρυφό κι άλλο τόσο
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άπό τίςσφοτΰ°χτε° ^  ^  β“ θιά. Μετά άφησε
στό νεοό τρομαγμένο κεφαλόπουλο νά γλυστρήίει
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μια μεγάλη καραβίδα ζωντανή Κόκκινα’ K «? l i f t  ’ ^π1ασε

ειπωμένα με κείνη τή μέσα ζέστη πού δίνει στό λόγο τό ευγενικό 
αίσθημα τής αφροντισιάς, γιατί τήν ψυχή αποσχολούν ή δική της 
περιπέτεια καί ανησυχία. Τούς διηγήθηκε λοιπον μέ μιά φίνα 
παντομίμα γιά τό κυνηγημένο ψαράκι, γιά τό πως καί πώς γλί- 
το^σε άπ’ τό στόμα τού κακού σκορπιού τής θάλασσας, γιά τόν 
τρόπο πού επιασε τρέχοντας στό βυθό τήν καραβίδα... Σ τή ν  αρχή 
ολα τους εϊ,ταν κατάμαυρα κει κάτου, ύστερα κόκκινα,υστέρα γ α 
λάζια... Γαλ άζια σάν τόν ουρανό καί τήν αγάπη...Μήπως αρέσουν 
στή χαρούμενη συντροφιά τού Μάικλ τά όνειρα;

Χαχάνιζαν δλοι γύρο της καί βέβαια πιό πολύ ή ίδ ια ή Σόφη 
Σοφία πού ξέρει καλά μέ τί είναι δλοι θαμπωμένοι.

Πανζουρλισμός.
Δέκα άνθρωποι κοιτάζουν, φωνάζουν, χειρονομούν. ’ Α νακα

τεύονται. Γέλια καί ξεφωνητά . Μ ετά, απότομη σιωπή. 'Η  Σόφη  
Σοφία προσπαθεί νά ξεφοβίσει μέσα στά χέρια της τήν καραβίδα. 
Οι άλλοι παρακολουθούν σιωπηλοί τήν κάθε κίνησή της πού είνα ι 
άβρή καί προστατευτική γ ι ’ αύτό τό παράξενο άγκαθερό πλάσμα 
τοΰ βυθού. Τό χάϊδεμα τοΰ χεριού καί τό στητό, γυμνό, μπροστά 
τους, σώμα της, κάτι τούς ξυπνάει. Ή  μαστόρισα τής ήδονής είναι 
πιδέξια προσηλα>μένη στό ήμέρωμα τοΰ αγκαθερού τους πόθου.

’ Αμηχανία.
Σ ε  πολύ ακατάλληλη περίσταση ήρθε ή ώρατους νά συστηθοΰν.
Ό  Μάικλ άνάλαβε τήν υποχρέωση.
— Μαμζέλ Σόφη Σοφία, λέει στούς νεοφερμένους προφέ- 

ροντας αργά τό δ'νομα γιά νά τό καταλάβουν.
— Έ έέ , εέέ, εκανε ενθουσιασμένος ό Ζάκ Ζόμπ, Σοφ ί 

Σοφίάάά...
— Σόφη Σοφία, τοΰ ξανάπε ή Ράξα, πού τή γνώριζε βέβαια.
Ό  Μάικλ συσταίνει τώρα στή Σόφη Σοφία τούς φίλους του.
— Ζάκ Ζόμπ, Μαρί Τερέζ, Νικόλ ή φέτος τό καλοκαίρι γιά 

τούς φίλους Σίσσυ, Μ ά ξ -Π ό λ  Σερβάν καί ή σπανιόλα χορεύτρια 
Γκράτσια Μαρία ντέ Μπουένος. Ά ,  ναί, είναι καί ό ποιητής 
Κριστιάν.

—  Π ο ιη τής! εκανε μέ θαυμασμό ή Σόφη Σοφία.
Ό  Μάικλ ψιθυριστά.
— Έ ξισ τανσ ιαλ ίσ τ ! ζέ κοννέ λ ’ όμ... μά δυστυχώς... μουγγός !
Μέ δυσκολία συγκράτησε τό γέλιο της.
- - ’ Α λ ή θ ε ια ;
'Ο  Μάικλ δυνατά.
— “ Ολοι τους παραθεριστές στήν Κέρκυρα, άσσοι τοΰ «τσά - 

μπιον» στό βυθό καί φανατικοί θαλασσόφιλοι.



— “Ωστε... τέσσερις φορές τσάμπιον.
*0  Μάξ, κοντός. Σβέλτος. Μέ ανήσυχα, χλευαστικά μάτια, πού 

δέν κοιτάζουν. Ά νιχνεύουν:
—  Νομίζω, πώς μέ τή μις Σοφία, συναντηθήκαμε κά-α-α-που !
— Ά ,  κάτι θυμούμαι!
Θυμήθηκε, βέβαια. Μά δέ τοΰ τό λέει. Π ερ ιττό . Δ έν  εχτι- 

μούσε τούς ανίκανους νά τή βοηθήσουν.
— Σας βγάζω, λοιπόν, άπό τή δυσκολία, μαμζέλ. Χορέψαμε 

στοϋ «Π ιπ ιλά » ; γουέλ !
Τήν πλησιάζει, πολύ κοντά. Σ τ ’ αυτί, γελώντας.
— Μά κι ενα αλλο βράδυ, εσείς, κ ’ εγώ  μέ τή ροκάνα μου, δια

σκεδάζαμε, σκοτώνοντας τή μουσική...
— Γουέλ, κρεσέλ!
— Τότε πού εσείς, μαμζέλ, γιά δεύτερη φορά, ζητούσατε, βοή

θεια, άπόεναν ξένο ,για τί ξέρετε καλά τή δουλειά σας. Θ έλετε άπό 
μένα, νά στείλω, μαζί σας, στόν Παράδεισο, κάποιον «καλό» χρι
στιανό... Ε ϊσαστε μεθυσμένη' καί μόνο ή καταραμένη κρεσέλ, 
ή ροκάνα μου, φυλάχτηκε στή μνήμη σας. Ή ,  μπορεί κι αΰτή, νά 
προξένησε τίς φοβερές σας σκέψεις! Ό . . .  εγκληματικός της θ ό 
ρυβος.

— Είσαι μυαλό, Μ άξΙ Κ ι εχω καλές συστάσεις γιά  σένα...
— Κρεσέλ ! νά πάρει ό διάβολος. Ν ομ ίζω , πώς έφτασε ή ώρα 

το ύ ... μακαρίτη!
Ε ίχαν πιά δλοι συστηθεϊ μεταξύ τους, μά τό δίλημμα πού βρέ

θηκαν ξαφνικά μπροστά σέ μιά τόσο ωραία, γυμνή κοπέλα δέ λι
γόστεψε στό παραμικρό Α ν τ ίθ ε τα ,  μόλις τώρα συνέρχονται και ά- 
ναρωτιόντα ι πώς συμβαίνει. Ό  μόνος πού φέρνει βόλτες τά μάτια 
του μέ πολλά ερωτηματικά καί άλλες τόσες χαριτωμένες πονηριές 
είναι δ Ζάκ. ’ Ε νώ  τό βλέμμα τοΰ Μάξ - Πόλ Σερβάν, τήν καρφώ
νει μέ επιμονή, ζυγιάζει τά  φερσίματά της. Τής πετάει μέ τό 
τραχύ, κινηματογραφίστικο, μέ τό βίαιο υφος τού γεννημένου 
γκάγκστερ. «Τ σά , τσά, τσά .» ’ Απάντηση δική τη ς : «Τ σ ί τού τσ ίκ .» 
Φ ίν α ! Συνεννοούνται οί δυό τους. 'Ο  Μάικλ τούς κοιτάζει λοξά, 
κάτι αόριστο,μά τρομερό νιώθει γιά τήν ύποπτη συνεννόησή τους. 
Σ έ  κάποια στιγμή τή ν πλησιάζει έπικίντυνα γιά κάτι ακαθόριστο. 
Ή  Σόφη Σοφ ία  τοΰ κάνει εναν ειρωνικό μορφασμό πού τοΰ λέει 
«δ έν  είσαι σύ δ κατάλληλος, γλυκό μου α γόρ ι!»  Καί βουτάει στό 
νερό μέ τήν καραβίδα στά χέρια, φχαριστημένη, γ ια τί βλέπει πώς 
άρχισαν δλα απροσδόκητα καλά: «ή  φωνή τοΰ Αύρήλη θά  κοπεί, 
θά  τήν πάρει νά τή φορέσει δ μουγγός, θά  γίνει γλ έν τ ι».

Μικρή συγχιση στή συντροφιά τώ ν  νέων.

Έ δ ώ  χρειάζεται ετο ιμότητα ,τόλμη .Ή  γυναίκα αυτή ξέρει νά 
βάζει σέ δοκιμασία καί τό διάβολο.Ό Ζάκ Ζόμ.τ,όχι παραπάνω άπό 
είκοσι δύο χρονώ,έ'τρεξε τό κατόπι της γιά νά τή φ τά σ ε ι.Ή  Σόφη 
Σοφ ία  ξανοίγετα ι στό πέλαγο. Τήν κυνηγάει. Οί άλλοι παρακο
λουθούν— κι δ Μάικλ μέ κομένη ανάσα. ’ Αδημονία. Δ έν ξέρει 
πώς νά φερθεί. Μιά παρακολουθεί τά  δυό κεφάλια πού χάνονται 
μέσα στό νερό καί υστέρα ανεβαίνουν γιά νά ξαναχαθοΰνε παί
ζοντας, μιά ρίχνει ματιές αμηχανίας στή Ράξα. Έ ν ώ  οί ξένοι φ ί
λοι τους καί ή Άλεξανδροΰλα μέ τήν "Α ν τα  δείχνουν ενδιαφέρον 
γιά τό κυνηγητό, έτοιμοι νά λάβουν μέρος. Σ έ  ιιιά στιγμή δλοι 
τους χειροκροτούν : «Μπράβο, μπράβο, μπράβο...» Ό  Ζάκ τούς 
φέρνει ψηλά στά χέρια τό προκλητικό του τρόπαιο, σάν ενα ζω ν 
τανό ίνδαλμα τής θάλασσας. 'Η  Σόφη Σοφία γινόταν άγαλμα 
στό ήλιοφώς. “Οταν φτάσανε κοντά τούς υποδέχτηκαν μέ νέα χει
ροκροτήματα: «Μ ράβο Ζάκ, μπράβο Σοφ ί, μπράβο Σό —  Σόφη 
Σ όφ ιά ...»

Ό  Ζάκ τήν έ'στησε δλόρτη άνάμεσά τους.
'Η  Σόφη Σοφία χάιδεψε φιλικά τόν Ζάκ στό πρόσα>πο καί 

τόν φίλησε μεσα σέ ξέσπασμα ενθουσιασμού τή ; συντροφιάς.
Ά π ό  τή στιγμή αυτή βρίσκονται δλοι τους έξω  άπό τίς κανο

νικές συνθήκες τής ζωής.
Τό  έγκλημα γεννήθηκε1 και μαζί του δ έρωτας...

*
* *

Τ ί αίστανόταν δμως δ Μάικλ κανείς δέν μπορούσε νά ξέρει.
Ό  κόσμος γύριζε στά μάτια του. «Δ έν  μπορούσα νά εΐμουν 

εγώ ;..»  σκεφτόταν. Ε ίχε δει αμέτρητες φορές στήν απόμερη θ ά 
λασσα τού κάστρου τή Σόφη Σοφία γυμνή, μά σήμερα ανάμεσα 
σέ τόσο κόσμο τοΰ φαίνεται σάν κάποια άλλη. Προκλητική. Τα 
γυμνό σώμα της δέν έχει πιά τήν οικειότητα πού έ'ρχεται σά φυ
σική παρόρμηση στή θάλασσα. Μοιάζει απαγορευμένο ! Έ /ούρλω - 
σε τά  μάτια κοιτάζοντας ίσια σά νάταν σ τ ’ ό'νειρό του, πού κά
ποιος άλλος τήν κράτησε στά χέρια.Τόν έπιασε θυμός. Μιά συγ
κρατημένη νευρικότητα, πιστεύοντας πώς ίσως τούφταιξε ή Ράξα  
καί δέν έτρεξε πρώτος αυτός νά πιάσει.,.Τί νά π ιάσει; Πάει πιά... 
Έ ν α  κι ε ν α = δ ύ ο ,— γ ι’  αύτό έ'χασε τήν ευκαιρία: χρειαζόταν 
ενός μόνο λεπτού θάρρος.

“ Ομως καί τώρα δέν είνα ι αργά, κάτι πρέπει νά κάμει δ 
Μάικλ κεΐ μπροστά τους. Καί τό καμε πάνω στή ζήλεια του ,γ ια τί 
φαντάστηκε πώς αυτός περσότερο άπό κάθε άλλον είχε τά άρχη- 
κότερα καί βασιμώτερα δικαιώματα πάνου στή... δασκάλα του. 
Γ ια τί δ Ζάκ δέν έ'χει κανένα δικαίωμα— καί θά τό δείξει I



Μ ’ ενα πήδημα βρέθηκε κοντά στή Σόφη Σοφία.
Ή  Ράξα προσπάθησε νά τόν συγκροτήσει, μά τοΰ κάκου.
'Ο  Μάικλ, καί ή Σόφη Σοφία γυμνή.
Ό  Μάικλ είνα ι σά νά μέθυσε μπροστά της.
'Η  Σόφη Σοφ ία  δέν έδειξε φόβο, για τί δέν είςερε τις προ

θέσεις του. / β
Ό  Μάικλ, πού νιώθει σά νά τόν σπρώχνουν ολοι πάνω στο 

γυμνό κορμί της, γίνετα ι αδίσταχτος. Σ τό  δειιτερόλεπτο τής πε- 
ρασε τά  χέρια του στή μέση. Τά  χέρια του είνα ι κόκκινα, πα
θιασμένα, τά  στήθη της είναι κόκκινα τής φωτιάς. Σ έ  μιά̂  ασυ
γκράτητη αισθησιακή διέγερση, δ Μάικλ την αρπαξε ξαφνικά άπό 
πίσω καί βάζοντας τά χέρια του κάτου από τίς^μασχάλες της τις 
επιασε τά  στήθια  πιέζοντας σκληρά τις ρόγες ανάμεσα στά δάχ
τυλά του.

01 άλλοι κρατούν τήν αναπνοή τους.
'Η  μόνη ποΰ ταράχτηκε λιγότερο είνα ι ή Σοφή Σοφία.
Μιά συγκρατημένη κραυγή πόνου βγήκε άπό τό στόμα της, 

τή στιγμή πού τοΰ ξέφυγε παλεύοντας.
— Μάικλ, ε Μάικλ, σοΰ μιλώ, καταλαβαίνεις ;
"Ο λοι τόν εξετάζουν κομματάκι κομματάκι, μέ τά  κίτρινα 

βλέμματα πού τόν ενοχλούν.
— Δέν είμαι υπεύθυνη, Μάικλ, γιά τά αίστήματα καί τις 

παράλογες σκέψεις πού σοΰ προξενώ. Ό  ρεαλισμός σου είνα ι μια 
ωμή καί χωρίς νόημα χειρονομία. Ά κ ου σ το  αύτό καλά, Μάικλ.

Έκούνησε τό κεφάλι του.
— Σοΰ ζη τώ  συγγνώμη...
'Η  φωνή τής Σόφη Σοφίας έβγαινε δύσκολα.
— Νόμισα πώς είχες καταλάβει τουλάχιστο έσυ Μάικλ, γ ια τί 

δέν μπορώ νά κάνω άλιώς, καί γυρίζω  γυμνή...
'Ο  Μάικλ απομακρυνόταν.
'Η  Σόφη Σοφία τον ακολούθησε.
—... γυμνή, Μάικλ...
Ά λλου  τό πρόσωπο.
— . .καί δυστυχισμένη...
“ Εκλαιγε αθόρυβα. "Ο ταν ξανάφερε τό Μάικλ στή συντροφιά, 

χαμογελούσε σέ δλους τρυφερά. Καί στή Ράξα.
— Πάρτον Ράξα, είνα ι καλό παιδί— στό βάθος...
“ Ολοι τους είχαν πολλά λόγια συμπάθειας νά τής ποΰν, αν 

καί δέν καταλάβαιναν τήν αιτία τοΰ παράπονού της.
Ή  Σόφη Σοφία χωρίς νά χάσει καιρό.
— Φίλοι μου, σάς καλώ στόν άντρο τοΰ Μεσαιωνικού Αιόλου...

Τούς δείχνει ψηλά τή γαλαρία, τήν πόρτα, τά  σκαλοπάτια®π’ 
αρχίζουν στό νερό. ^

Τό επεισόδιο τού Μάικλ πήρε, παρόλες τις αντιδράσεις πού 
εδημιούργησε στή συντροφιά, καλό τέλος, κι αύτό χρωστιέται στήν 
κορφιατοπούλα πού τώρα προπορευόταν μέσα στό θάμπος τής 
γυμνότητάς της' καί ολοι τήν ακολουθούσαν, σιωπηλοί, ανεβαί
νοντας τά  σκαλοπάτια τοΰ κάστρου.

Σ έ  κάθε βήμα τούς ελεγε καί κάτι γιά νά τούς διασκεδάσει, 
νά τούς κάμει νά ξαναβροΰν τήν ευθυμία τους.

— Έ δωμέσα  θά δ είτε  πολλά.
Ό  Μ άξ— Πόλ Σερβάν.
— Καμιά αμφιβολία...
— Ναί, σάς λέω, πολλά...
Ό  Μ ά ξ : «ε ίνα ι πολύ ωραίο ποΰ θά  περάσουμε απόψε μ α ζί». 

Ή  Σόφη Σοφία στό Μ ά ξ: «ωρα ίο  νά βάλουμε τις φωνές μ α ζί». 
Ό  Μάξ : «νά  πιούμε, φίλοι μου, μαζί». Ή  Σόφη Σοφ ία  καί πάλε 
στό Μ άξ: «νά  κλάψουμε μ α ζί». Ό  Μ ά ξ: «νά  φωνάξουμε...» Ή  
Σόφη Σοφ ία  τόν δ ιακόπ τει: «...πώς δέν υπάρχει, Μάικλ, πιά, 
παρά ή ελπίδα πού σ ' εκανε νά μεθύσεις, αύτή ή παράλογη ελπί
δα τοΰ γυμνού κορμιού μας».

Ό  Μ άξ— Πόλ Σερβάν σέ δλους.
— Α π ομ ένει νά γδυθούμε κ’ εμείς, γιά νά μπούμε μαζί της, 

στά μυστήρια τής θρησκεία* τοΰ... γυμνού κορμιοΰ μας.
Σ τή  Σόφη Σοφία, πού τή συνοδεύει, αμίλητος, κοντά κοντά 

της, ό Ζάκ Ζόμπ.
— Γοητευτική ή θρησκεία σας μαμζέλ.
“ Ο τ α ν  μπήκαν στό μισοσκότεινο διάδρομο τής γαλαρίας, τά 

βήματά τους ακούστηκαν παράξενα. Τούς φάνηκε σά νά βουλιά
ζουν σέ μιά άγνωστη νύχτα. "Ομως, τό αίσθημα αύτό, πώς βου
λιάζουν, τούς ευχαριστεί, καί πιό πολύ τόν Μάξ, πού μυρίζεται ε
πίμονα στή δροσερή μούχλα τώ ν  τούνελ τό έγκλημα. ‘Ύ ποπτα , 
σιγανά, στή Σόφη Σοφία, σά νά διάβαζε στούς τρόπους της ολες 
τις κρυφές της σκέψεις. -<Λέγε γρήγορα τί ζη τάς άπό μ ένα ; τί 
θέλεις ; ποιός ε ίνα ι; ποΰ; τί δ ίνε ις ;» 'Η  γυναίκα χαμηλόφωνα : 
«"Ολα, σοΰ τά  δίνω ολα. Μή βιάζεσαι, μή...» Ή  εγκληματική 
φυσιογνοίμία τού Μ άξ τήν τρόμαζε. Κάπως άλιώς σκεφτόταν 
αύτή τό θάνατο τοΰ Αύρήλη. “Ενα σβήσιμο, καί τίπ οτ’ αλλο. 
Έ ν ώ  ό Μάξ τής μάτοονε τό βλέμμα "Εβλεπε τις φοβερές συνέ
πειες...

Ή  θάλασσα το βράδι πηγαινοέρχεται στά θεμέλια τοΰ κά 
στρου, δίνοντας κάτι άπό τό μυστήριο τής αΐωνιότητάς της. Λ ίγο



πριν φτάσει τό σκοτάδι σέ κείνες τίς μεριές πού θυμίζουν μεσαιω
νικό τοπίο, ανεβαίνουν μυριάδες χρώματα άπό τό βυθό. Τ α  ριζά 
χρυσοίνουν τότε, πρασινίζουν, πότε μέ ίσκιους, πότε μέ φ ώ τα  τών 
νερών.

’ Αέναα.
Μέσα στά νερά κυματίζει τή μουσική χαίτη του τό βενετσιά- 

νικο λιοντάρι τοΰ 'Α γ ίου  Μάρκου.
Βυθίζεται.
Βυθίζοντας καθρεφ τίζετα ι, αλλάζει ολοένα, μεταμορφώνεται 

σε μακρινούς θρύλους, σέ πανύψηλους ιππότες μέ τις παρθενικές 
κυράδες τους ντυμένες τή βασιλική τους άλουργίδα, σεμνές τής 
ηδονής, διψασμένες, νά ψ ιθυρίζουν στήν παραμυθένια στιγμή τοΰ 
τοπίου τήν αρχοντική άπό έρωτα καί πάθος ιστορία τοΰ νησιοΰ.

Μ ετά πεφτει ή έπαρση τώ ν  χρωμάτο^ν καί μένει ή σιωπή τής 
νύχτας.

Μ ετά καί μετά, τά μεσάνυχτα, δλα γίνοντα ι ωραιότερα, 
γ ια τί τό κάστρο τής Κέρκυρας μοιάζει αδειανό βράχινο παλάτι ή 
φανταστική κατοικία νεκρών. Α ίθουσες άδειες. Ή  φαντασία βέ
βαια θα συμπληρώσει σέ μιά θαυμαστή εντελέχεια τό σκηνικό τοΰ 
θανατου. Νυχτερίδες πετοΰν καί φωλιάζουν κουκουβάγιες. Αυτή 
ή οσμή τοΰ θανάτου είναι ενα έλιξήριο δυνατό, γιά όποιον ξέρει 
πώς πρεπει νά πεθάνει, δπως μαθήτεψε στήν Κέρκυρα ό νυχτε
ρινός διαβάτης.

"Ολα είναι έτοιμα, μές τήν καλοκαιριάτικη νύχτα, γιά θύελλα.
“ Ολα είνα ι σίγουρα γιά διάλυση.
Μεσα κεΐ θά  ξεπροβάλλει (δρτός πάνου στις ντάπιες τοΰ κα- 

στέλου) δ θάνατος— ιππότης, πού εποπτεύει άπό ψηλά τή μεσαιω
νική πολιτεία.

Μισοτελειθ3μένο βλέπει τό εργο τώ ν ανθρώπων καί τούς αφή
νει άκόμα...

*

Οί φωνές τώ ν ξένων, πού φέρνει μαζί της ή Σόφη Σοφία 
στή μίνα, άγκιστραίνονται στά νεϋρα τοΰ Αύρήλη σά γάντζο ι.

— Τ ί διάολο δουλειά τούς θ έ λ ε ι;
'Ο  Αύρήλης είχε σ τα θε ί στούς φεγγίτες άπώρα, καί παρα

κολούθησε δλα τά συμβάντα. Μιά δυό φορές θέλησε νά φωνάξει 
τή Σόφη Σοφία, μά δέ τόκαμε μέ τή σκέψη πώς θά διάλεγε μόνη 
της τό σίγουρο πελάτη. Τώρα βλέπει νά τούς κουβαλάει δλους 
τό κατόπι— τόν κακό καί τόν ψυχρό της χρόνο... Καί πώς νά τής 
μιλήσει, πού αυτός δέν πρέπει νά φ α ν ε ί!

“Ο ταν άνοιξε ή πόρτα τής γαλαρίας καί μπήκε μέσα ή συν

τροφιά, ό Αύρήλης είχε ξαφανιστεΐ, χωρίς νά ξέρει άν πρέπει 
νά χαρεϊ γιά τήν πελατεία ή νά βλαστημηπει.

Ε ίνα ι υποχρεωμένος νά περιμένει πίσω ά.τό τήν πόρτα, ολη 
τί) νύχτα άγρυπνος. ’ Ασίγουρος γιά τά  κέρδη του—- άφοΰ θ ’ ανα
γκαστεί νά διώξει τό σουντανέζο τοΰ ξενοδοχείου « ’ Αχ ίλλειον». 
Και τής τόπε, καί τό ξερει ή ίδια— καί τοΰ τό κάνει επίτηδες νά 
διώχνει τούς καλούς πελάτες... Οί φλέβες του καίνε, γ ια τί δέν 
μπορεί νά βάλει στό κυνηγητό αυτή τή μιξοπάρθενη νεολαία.

Φωνές εφηβικές, πού μυρίζουν άκόμα γαλατάκι...
Ό  Αύρήλης κάθεται στά πλακάκια χάμου κουβαριασμένος κι 

άκουρμαίνεται μιά τίς φωνές, μιά τή θάλασσα πού μυκιέται στούς 
βράχους καί σίγουρα τούς βρίζει.

*

Μεσάνυχτα.
Μεσάνυχτα άπό ψαροκκόκαλα καί φύκια.
Μέ μιά σκιά πρασινωπή, νά μουσκεύει τά  πρόσωπα.
Μέσα στή γαλαρία τοΰ κάστρου διασκεδάζουν, πίνουν μέ 

δίψα τό μποηλιάδο, αρχοντικό κρασί τής Κέρκυρας, αγκαλιάζον
ται, χειροκροτούν τά  σόλα, χορεύουν, σφ ίγγονται τά  μισόγυμνα κορ
μιά,χορεύουν τόν αργό αργό ρυθμό ή τόν σά δαιμονισμένο, άξαφνα, 
όταν τό πίκ άπ παίζει ασταμάτητα μιά φυνέμπο τοΰ Βαρνέτ. Ε ίνα ι 
ο μοντέρνος νεκρικός χορός τοΰ φετινού καλοκαιριού : « “Ολα αφη- 
ρημένα καί απάνθρωπα».

( Πες μας πώς λέγεται 6 χορός σου; Σοφ ί Σόφιά, επιμένει 
ςανα και ςανά η Νικολ, που δείχνει σάν έτοιμη νά ξεψυχήσει στήν 
αγκαλιά Μ ά ξ— Πόλ Σερβάν, μισομεθυσμένη.

Κανένας δέ τής απαντάει. Ε ίνα ι δλοι ηδονικά δοσμένοι στά 
ξεσκισματα τής σάρκας τους— πού νιο)θουν απ’ τούς ήχους τής 
μουσικής. Μονάχα ή Σόφη Σοφία πηγαινοέρχεται καί τούς 
τρατάρει τά  χίλια δυό. αφήνοντας κάθε φορά στή μέση τό χο
ρό της μέ τόν Ζάκ Ζόμπ πού είνα ι δ καβαλιέρος της καί δ μό
νος σιωπηλός, 0 μονος που δεν πίνει.

Ξανά ή φωνή.
—  Π ώς λένε τό χορό σου; πώς;
 ̂Τώ ρα  διαμαρτυρόταν, εκλαιγε, γελοΰσε, τά  γέλια της έ 

σκαζαν σάν σαπουνόσφουσκες. 'Η  φωνή τής Νικόλ άκούγεται 
βραχνή απ’ τά τσιγάρα. Έ χ ε ι αυτή ή φωνή τόν παριζιάνικο 
μόρτικο τόνο τώ ν  Buttes Chaumont πλουτισμένο μέ τό χειρό
τερο άκόμα τόνο τής Πρώτης Αεο^φόρου.

— Τί είνα ι δ χορός σου ; τ ί ;
— Ε ίνα ι αύτό πού δλα τά επιτρέπει, άγάπη μου, τής απαν

τάει δ Μάξ.



—  Π ώς δλα ; τοΰ κάνει μέ έμφαση ή Σόφη Σοφία.
ν, " Ολα,  ̂ σχιμπληοωνει ο Μάς, τ u έπιπρέπει απόψε, αιμο

μιξία, δυνατά πιοτά, φόνο, κακούργημα, όπιο, έγκλημα...
— Αύτό θέλω  ν ' άκου'σω, αύτό, ξεφωνίζει ή Νικόλ η Σίσσυ.

, Οουου... δ'ουου... διψάει γιά ματωμένα παιχνίδια... καί 
ειναι^καλο, πολύ καλό παιδί ό Μάξ, τούς είπε ό Μάικλ.

ν " 0 λ ° ι γελάσανε, εκτός άπό τόν Μάξ καί τή Σόφη Σοφία, 
που συνέχισαν νά κοιτάζονται, ώσπου συμπληρώθηκε ή συνεν
νόηση τους. τό θυμα βρίσκεται πίσω άπ’  αύτή τήν πόοτα ..

- Μ άθετε τα  σημεία συγκρίσεως, τούς πετάει ή Ά ν τ α  πού 
χορεύει Αγκαλιασμένη μέ τήν Άλεξανδρούλα.

- ~  Πάντως, ρ  αθώος χορός μου, θά πρέπει κάτι άλλο νά
σας θυμίζει, απάντησε η Σόφη Σόφια, μέ κάποια εϊρωνία στη  
φωνή. '

Κ ι άλλο, κι ά'λλο, τής είπε ή Ράξα.
η °  ° · · · θάνατος τοΰ βασανιστή, λέει σιγά όΜ άξ.
Οανατος σε όλα τα σκυλιά εμάς, μά θάνατος καί στούς 

γελωτοποιούς...
— Στούς παλιανθρώπους...
— Σ τ ις  τρώγλες...
— Σ τά  παλάτια...
— Θάνατος...
— Ε π ιμ ένω  στά σημεία ουγκρίσεως, ξανάπε ή Ά ν τα .

, Επιμενουμε ! κραυγαζανε ολοι τους, χωρίο νά ξέρουν σέ 
τι, γ ι α τ ί !

Ή  πρασινωπή σκιά— σάν ενυδρείου— θυμίζει αποσύνθεση 
φυτών. Μυρίζει αύτή ή σκιά τή νύχτα. Κάνει τόν άνθοωπο νά 
φαίνεται πώς κάπου εχει έγκαταλείψει τό αληθινό του' πρόσω
πο, γράφεται στό πετσί ολης τής νεολαίας τοΰ αιώνα ή παοα- 
φορα της.

Ό  δίσκος στό πίκ άπ εχει τελειώσει άπώρα κι δμως τά 
ζευγαρια χορεύουν άκόμα αγκαλιασμένα. Π ιό πολύ είνα ι ή θά
λασσα πού ακούγεται νά σπάει στά θεμέλια τοΰ κάστρου καί 
τους παρασερνει. Κλυδωνίζονται. Τούς πιάνει ή ήδονική να ΐ'τία— 
αι-το που ετσι^τό θέλουν. Ά π ό  τό άπόγιομα πού μπήκαν μέσα- 
κει κατι αλλαςε μεσα τους,— τό περιβάλλον αύτό τούς εχει επη
ρεάσει τό δίχως άλλο. “Ολα τούς φαίνονται έτοιμα στόν κόσμο 
να κάμουν τοπο στό μ ηδέν: ό χορός τους είνα ι μιά αναγκα
στική εγκαρτερηση γιά νά μήν έγκαταλείψουν κάτι πού πεοι- 
φρονοΰν.

Τώρα δέν κουβεντιάζουν πιά.

Ό  Μάικλ είναι ζευγαρωμένος μέ τή Ράξα, ό Μ άξ— Π όλ— 
Σερβάν μέ τή Νικόλ, ή Ά ν τ α  μέ τήν Άλεξανδρούλα, ή Μαρί 
Τερέζ μέ τό κίτρινο πιάνο μέ ουρά πού απλώνεται στό βάθος 
τής μίνας σά μεσαιωνικός δράκος κοιμισμένος, ό μουγγός Κρι- 
στιάν μ’  ένα μπουκάλι πιοτό, ή Γκράτσια Μαρία ντε Μπουένος 
μόνη μέ τό χορό της καί ό Ζάκ Ζόμπ μέ... Μέ τή σιωπή ή μέ 
τό τίπ ο τα !... Α νή κ ε ι αυτός— ό μόνος στήν παρέα τους πού α
νήκει— στή σιωπηλή γενιά, τή νέα σιωπηλή γενιά. Δ έν πίνει 
πιοτά, τοΰ φ τάνει ή λεμονάδα. Ε ίνα ι ηρωισμός καί ό'χι δειλία 
νά μπορείς νά βλέπεις μέ τό μυαλό σου ξάστερο τήν αποσύνθε
ση, τήν τραγικότητά της. Νά ξέρεις πώς ετοιμάστηκε τό έγκλη
μα. Νά μήν αμφιβάλεις, δτι ή δικαιοσύνη στέκεται σήμερα α
νίκανη νά προσαρμόσει τούς νόμους της στις απαιτήσεις τοΰ 
καλοΰ, στις απαιτήσεις τοΰ κακού. Αυτο ί οί τυχαίοι φίλοι τοΰ 
καλοκαιριού (άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους, άλλά ικανοί 
νά κάμουν ένα έ'γκλημα) δέ χρειάζονται, απόψε, τό σκιάχτρο 
ενός νόμου πού θά τούς φοβερίσει νά μήν έγκληματίσουν, άλλά 
μιά άλλη μέθοδος ζωής, άλλά μιά διαφορετική μεταχείριση- καί 
τή σιγουριά, πάνω άπόλα, τοΰ αύριο. Αύτά τούς λείπουν, σέ 
οποία τάξη κι αν ανήκουν. Ό  Ζάκ Ζόμπ έ'τσι σκέφτεται, βλέ
ποντας τους στήν «καλύτερη » στιγμή τους : μέσα στό γ λ έ ν τ ι ! 
'Ο  Ζάκ Ζόμπ δέν είνα ι μ’ αυτούς, ό Ζάκ Ζόμπ ανήκει σ’ αύτή 
τήν άλλη, τή μόλις παρούσα, σιωπηλή γενιά, πού είνα ι σοβαρή 
καί πιστεύει σέ κάποιες ανθρώπινες δυνάμεις, σέ κάποιες δυνατό
τητες ζωής. Τήν ασυνήθιστη γιά τούς «ρεβολτέ» τυχαίους φίλους 
του τοΰ καλοκαιριού φιλοσοφία του, τή σπάζει, τήν κομματιάζει 
θλιβερά κάθε λίγο, επίμονα κάθε στιγμή, ή Σόφη Σοφία. Ε π ι 
θυμεί βέβαια κι’ αυτός νά τής εξηγήσει... Μά φοβάται πώς θά 
τής φανεί ανόητος, ρητορικό». Γελοίος. Κλείνεται στή σιωπή του.

Σάν άπιαστη σκιά πάει— έ'ρχεται ή Σόφη Σοφ ία - τόν αγκαλιά 
ζει γιά ένα στροβίλισμα χορού, τού χαμογελάει, ολη γυμνή, ολη 
ένα απατηλό φίλτρο, γιά μιά στροφή, γιά μιά στιγμή" καί τότε—  
α τ ια ιτη —  ιό ν  αφήνει σύξυλο κει στή μέση, γιά νά περιποιηθεϊ 
τούς καλεσμένους της. Δήθεν. Γ ια τ ί είναι προφάσεις τά καμώμα 
τά  τη :, γιά  νά μήν δοόσει συνέχεια στή γνωριμία τους. Αυτός τής 
τό ζη τά ΐΐ, αύτή είναι ανένδοτη. Τήν ώρα πού ό Ζάκ πάει κάτι νά 
τής πει πηδούνε σάν κακές φωτιές οί σκέψεις της. Π ίσω  άπ’ τήν 
πόρτα παραμονεύει ό Αύρήλης. Μιά ιστορία μαύρη άπό φρίκη πού 
χραιάοΐ χρ ίν ια — καί τελειώνει, άπό\ρε τελειώνει. 'Οριστικά.

— Φίλησε με γλυκά Ζάκ,
Γέρνει τό κεφάλι της στο στήθος τοΰ Ζάκ νά τό ξεκουράσει,



τοΰ Πιάνει τρυφερά το πρόσωπό, φερνει χο στόμα τον στό δικό της.
στόμα, τόν φ ιλεΐμέ πάθος, μα δέτούμ ιλεϊ γιά τίποτα . Μ ετά  μάτια
της μισόκλειστα επιμένει νά παρακολουθεί κάθε κίνηοη τού Mdc.

*

Ή  Mt-ρί Τερέζ παίζει στό πιάνο μέ τά δάχτυλα ξερά σόν 
ξύλα. Χτυπούνε αλι>γ«στα τά πλήχ^ρα πού βγάζουν τή μουσική 
μπερδεμένη. Ψελλίσματα ξένη; γλώσσας οέ στόμα ανίδεου. “ Ομω; 
uuio το νευρικό παίξιμο ζητούν δλοι τους: περίεργο, γρήγορο — τί 
πολύ πολύ αργό σάν πεθαμένο, δυνατό πάλι, μιά κακομεταχείριση 
της μουσικής —γι αύτό πού κραυγάζει μέσα της ίηδιασμε%ο. Τό πά
θος τή : κοπέλας πού δέ βρίσκει τρόπο νά εκφραστεί.

Τής τό ζητούν.
— Π .ό πολΰ, άχάμα πιο πολύ...
«Φωνές μάταιες, αποφαίνεται αθέατος ό Αύρήλης, πού μυ

ρίζουν γαλατάκι».
Πίνουν, χορευουν, αναμασούν κουρασμένα μισόλογα.
Οι^ωρες περνούν. Νέα αδημονία τοΰ Αύρήλη. Γ ιά  μιά στιγμή 

να  ςρανεΐ cjti] /'α^αιιάοα xf)c jioqtoc. Θα κάνει μια ^τροστιά'θεια νά 
to δει ή Σό«ίη Σοφία. Τίποτα. Μονάχα δ Μ ά ξ -Π ό λ  Σερβάν υ
ποψιάστηκε τό φαλακρό κεφάλι, πού δέν ξαναφάνηκε : «"Ω σ  ε 
αύτός ε ί 'α ι  ό... φίλος! Καλά!...»

— Π ιό  πολύ. .
’Ασυναίσθητα Ιντρυφοϋν μέ μερικές λέξεις σά νάναι ανίες 

το  σύμβολο τοΰ κενού που νιώθουν μέσα του;,
Μιά δροσερή μούχλα, ενα είδος σάπιου αέρα, πού δμω; τούί 

φχαριστεΐ.
— Μεσκαλίν!

Ή  ατμόσφαιρα ήλεχτρίστηκε.
— Μεσκαλίν !

Η  Σοφη ^Σοφια κερνάει τούς φίλους της τό πιοτό πού μπά~ 
ζει  ̂στη χώρα τών παραμυθιών. Κοιτάζονται μεταξύ τους σά νά 
βλεπει ο ενας τον άλλο γιά πρώτη φορά δίπλα του, σά νά συναν
τιόνται μέσα σ τ’ όνειρο...

Ο Ζακ Ζομπ δε δεχεται το ναρκωτικό. Δεν πίνει, παρακο
λο υ θ ε ί-χ ω ρ ίς  τήν παραμικρή αντίδραση νά σταιιατήσει τό κακό.

— Μεσκαλίν!

Ό  Μάξ-Πολ Σερβάν νόμισε πώς βρήκε τά λόγια πού μπο
ρούσαν να εκφρασουν τήν υπέροχη, τή γοητευτική στιγμή.

/ Ηε ρωτούσαν τίορα « τ ί  θελεις ;»  θ ’ απαντούσα : νά
βρίσκομαι μαζί σας, γ ια τί μαζί σας εχω αύτό πού θέλω. για τί δέ 
θέλω νά είμαι αύιός πού είμαι, γιατί μαζί σας είμαι δ,τι δέν εί

μαι, γιατί, ναί, γ ια τί ε ισ ι ν ιώ θω  πώς δέν είμαι πουθενά.  ̂ Αύτό 
πού πεθυμούσα στή ζωή μου, τό βρήκα απόψε εδώ, κοντά σα ς: 
πουθενά !

'Η  μεσκαλίν χυνόταν απ’ τό  ποτήρι του.
— Έ ,  πρόσεξε! γκρίνιαξε η Ν*;·.όλ πού τής γέμισε τά μούτρα.
— Παρντόν, παρντόν, μαμζέλ.
Τή φίλησε *αί τής είπε.
— Μήπως, παρακαλώ, βρίσκεστε ε· εις μαμζέλ, πουθενά κ α ί.. .  

δέν τό ξέρω;
— Πουθενά, Ικανέ ή Νικόλ
— ’Ή  νομίζει κανείς πώς κάπου βρίσκεται, άφοΰ τό σήμερα 

λέγεται τίποτα, άδειο, πουθενά...
Καί στον Κοιστιάν.
— Τ ί λες έσύ;
Ό  Κοιστιάν πίνει, αδιάφορος.
Ό  Μ ΐξ  αφήνει τή Νικόλ καί σέρνει ·;όν Κριστιάν στή μέση.
— Πέσμου το, μέ τό... μουγνό ποίημά σου!
'Ο  Μάικλ έκανε κάτι νά πεί, νά διαμαρτυρηθεΐ. Ο Μ ας. ^
— ’Ό χι. φίλε, είναι καλύτερη ή μουγγομάρα του, άπό τή βρώ

μικη φιονή σου.
Σταμάτησαν τό χορό καί τόν παρακολουθούσαν ήσυχα, σχε

δόν αδιάφορα. 'Ο  Μόξ- ΓΙολ Σερβάν μασούσε τις λεξεις του, μεθυ
σμένος, Εγκληματικός.

— Φίλοι μου, υποψιάζομαι :ά~.ι γιά τά σημεία συγκρίσεως. 
“Α ν τα  έσύ, ακούσε λοιπόν. Σ ' αυτή τή γαλαρία, πού άλλη μεσα 
στόν ίλ ιγγο δέν είδα στή ζωή μου, μάς τσάκωσαν σάν τά ποντίκια, 
ηλίθια ποντίκια, φίλη μου.

Καί σέ δλους.
— "Οπως πιασμένος στή φάκα τού έ/κληματία εαυτού του ε ί 

ναι ό καθένας μας.
Ό  Μάικλ προσπαθεί καί πάλε νά μιλήσει.
— ’Έ χεις πολύ κακές συνήθειες αγαπητέ μυυ κερκυραΐε, όχι 

λοιπόν, δέν επιτρέπω ν ’ ακουστούν ηλιθιότητες.^
Κάνει μία χειρονομί ί ξεθυ-Αασμένης Απειλής στο Μάικλ καί 

τόν παοατηρεΐ καλά. Μετά πετάει κομματιαζοντας τό ποτήρι του 
στόν τοίχο τής γαλαρίας.

— Έ σύ κάτι μού θυμίζεις...
Πλησιάζει, τον μυρίζεται ολάκερο.
Γέλια άπόλους γύρο, γέλια ικανοποίησης οι*ά του.
— Μόν άμί, φίλε Μάικλ, εσύ μυρίζεις ίν -οτιέ Α α ιεν, μ αλλα 

λόγια πατημένο αποτσίγαρο κι έσύ τοΰ Σα ϊν Ζερμαίν ντέ Πρε...



'Ο  Μάικλ, άδιάφορα.
' 5 — "Ισως.

— δρωμόσκυλο. εγώ είμαι τής Μοντμάρτρ...
Ό  Μάξ, μέ μία χειρονομία τρελοϋ στή Ράξα, t fjc αρπάζει τό 

ποτήρι, σπάζοντάς to su αύτό.
— Χτυπώ to στόχο μου έγώ : σηαεϊα συγκρίσβως δέν ύπάο- 

χουν μέ τά  σκυλιά. Σ τό  μουγγο Κριστιάν.
Χ τήνο ; ποιητη, ο δειλός υπαρξισμό; σου εχασε τή φωνή του 

μπροστά στόν ίλιγγοί
Σ τήν "Α ντα .
— Δέν υπάρχουν. "Α ρ  ια την, Ά ν τ α .

Αρπαξε από το  χέρι τη,- τό ποτήρι και κατέβασε μέ μιά 
ρουφηξιά τή μεσκαλίν.

Ή  Σόφη Σοφία τόν πλη-,ηάζει καί τοΰ τά γεμίζει, κοιτάζοντας 
τον καλά οτά μ ά τια : «ή ώρα σου ήρθε...» Καί ετρεξε στούς φ εγ
γίτες, γ ια τί στά βάθος λυπόταν τώρα  περσότερο τον Αύρήλη, 
παρά αυτό το καθαρμα που θα γινόταν δολοφόνος. Σά νευοοσπα ■ 
στο σύρθηκε κοντά της καί τήν επιασϊ δυνατά άπό τό αποάτσο.

— Έ λ α  °δώ.
— Στή διάθεσή σου Μάξ.
'Ο  Μάξ ψιθυριστά σ τ” αφτί τη;.

Χρειάζεται ακριβώς αυτό που δε μας ειιαθε κανεί:* που φ ω · 
νάζουμε άπόψ3 μέδλη μας τή δύναμη μαζί, αύτό πού γαυγίζουμε...

Π έφ τει στά τέσσερα κάτου.
— Γάβ, γούβ, τά σκυλιά εμείς, γάβ, γάβ...
Σηκώνεται μισογκρεμισμέ^ος.

( Αυτο που δεν μά; εμαθε κάνεις, που ψίονάζουμε καί δέ 
θά  μάθουμε ποτέ νά τό λέμ&...

Μορφάζει, κλαίει. Σπάζει μέσα στά χέρια του δ,τι βρει.
— Ποτέ, κανείς...
— Σέ καταλαβαίνω Μάξ-Πόλ Σερβάν, τοΰ μιλεϊ σιγά ή Σόφη 

Σοφία.

'Ο  Μάξ, χωρίς νά βρίσκει πάντοτε τά  λόγια του.
I I  ne reste rien  a fa ire ... Δε μένει τίποτα νά κάμουμε, τ ί 

ποτα να κυυμε, τίποτα νά ονειρευτούμε' κ’ ή νύχτα ενα ποτάμι 
Βρώμικο είναι πού κουβαλιέται σεό ονμχαν... πού "μας ξεονάει απ’ 
τό ενα σ τ ’ άλλο πιο βαθύ σκοτάδι...

Κλαίγοντας^τώρτ, δείχνοντας τον μουγγο Κριστιάν.
, , Πές το Sail μέ την καψαλισμένη καί τή φριχτή σου γλώσσα 

vu το νιώθουμε, μέ τήν αληθινή φωνή σου πές =το  ποιητή.

Ποιος ζητάει δικαιοσύνη ; Έσύ, Ζ ά κ ; Ξέρασέ την, λοιπόν, νά τή 
δούμε...

, a Π  φαεινή αυτή τους ρίχνει στό κενό. Έ κ ε ΐ πού κάτι άναοθρο 
και άκατανοητο α γγ ίζου ν  κι αύτό βουίζει γιά λογαριασμό 'του. 
Μονάχα βουίζει.

Καί πάλε δ Μάξ.
— "Οσο γιά σένα υπέροχη κοπέλα— είσαι— εχεις εναν άγγελο 

μεσα σου—  μέ φτερά άπό πηγμένο αίμα — είναι δ άγγελος τή : δ·,
 ̂ κής μας — βρώμικης ζωής.

Π ιό δυνατά, πολύ δυνατά.
Ομως, σοΰ χρειαζόταν καί δ δαίμονας...

Σιωπή.
— ... γ ια τί το κακό ζητάει πάντα τήν αμοιβή του...
Αγκαλιάζει άπό τή μέση τή γυμνή γυναίκα καί κάνει μεοικά 

Ρήματα μαζί της, σάν κάτι νά παρασταίνει: τόν ίλ ιγγο πού νιώθει 
ο οολοφονος πριν άπό τό έγκλημα.

~ 2ε '^ 7 ° °  «νθρωπος πού κρύβεται κει πίσω, θά χτυπήσει 
την πόρτα. Δέν ξέρει τί τον περιμένει...

Η  Σόφη Σορία  μένει ακίνητη καί σάν παγωμένη.
, Ο «ΐδιοχτήτης» σου, πού τόν σκέφτεσαι καί τρέμεις τή 

φωνή του, ι*}ά χτυπήσει’ καί τότε θά μέ χρειαστείς...
Τρέχει. Καί σταματάει μπροστά στήν πόρτα, δείχνοντά: την.
— Χτύπα, ελα μέσααα...
Η  Σόφη Σοφία.

— Μάξ, Μάξ Πόλ, καλέ μου.
Ή  αγωνία της εχει μεταδοθεί στή συντροφιά.
Ό  Μάξ μπαίνει πάλε στή μέση τής γαλαρίας.

Μα το ζητημα δε τίθ ετα ι άν μιά γυναίκαι μένει τίμια δ 
ταν πουλάει τή γύμνια της γιά τουρισμό, άλλά Ιάν ικανοποιεί 
ολες tic...

Σ τό  σημείο αν το, πετάχτηκε δ Ζ  ίκ Ζόμπ καί δέν τόν άφησε 
να συνεχίσει. Μέ μιας τόν πήρε στήν άκρη, τοΰ πέταξε δυό τοεϊς 
γρήγορες γροθιές σιά μούτρα, τόν τράνταξε νά ξεζα'λιστεΐ —  καί 
στην παρέα εδωσε το  σύνθημα νά ξαναρχίσει δ χοοό-·

Ό  Μάξ.
. — Ζάκ, δέ%̂  ησυχάζω, δέν θά ησυχάσω. Δέν απορείς έσύ νά 

οεις τι νιωθω^μέσα μου. Είμαι εγώ δ πανικός. Ε ίναι απάνθρωπο 
ισως που τον διαπιστώνω κ’  έδώ, μακριά άπό τό Παρίσι... “Ομως, 
το ν ιω θ ω — εγω είμαι δ ίλιγγος.

Ή  πρασινωπή σκιά σκουραίνει, γίνεται σκέτη σκουριά πού 
μαυρίζει τα πρόσωπα. Κ ι αυτά είχαν πάψει νά σκέφτονται.



Ά ν  βΐταν πιό αδύνατη ή Σόφη Σοφία, θά γονάτιζε μ’ αύτό 
τό ξεσκέπασμα. Τά λόγια τοΰ M at τά νιω&ε άκόμα κολλημένα στό 
πρόσωπο. Χωρίς νά τό περιμένει κανείς, πλησιάζει τό Μάξ Πόλ 
Σερβάν, μέ αγέρωχο ύφος. Ό  Ζάκ υποχωρεί. Ή  Σόφη Σοφία υ 
ποχρεώνει τον Μάξ νά μπει στή μέση. Σεαματάει τή Μαρί Τερέζ 
και τό χορό- Βάζ<;ι στόν Μάξ νά. πιει κι άλλο κι αλλο. Τόν προστά 
ζει νά συνεχίσει. Ά φ ω ν η . Μέ τά μάτια μόνο. Ά λλ ά  νά συνεχίσει...

Μένει δ Μάξ κοιτάζοντάς την σάν χαμένο:.
— Φαινόσουν πώς είχες μεγαλύτερο κουράγιο Μάξ, τοΰ είπε.
Το χαμογέλα ξαναφάνηκε στό γλυκό πρόσωπό της, μέ τά με

γάλα βλέφαρα καί τή θλίψη.
—  Πές κι άλλα, λοιπόν. "Οαα βλέπεις, πίς τα...

— Σιωπάς;

Hijra άπό τήν πόρτα τής γαλαρίας πού βγαίνει στήν πόλη, α
κούστηκαν βήματα καί φωνές δυνατές. Αΰεός πού μιλεΐ κάνει σά 
νά ξερνάει τις λέξεις. *Η γλώσσα του είναι άγνωστη σέ δλους. Δέν 
καταλαβαίνουν τί λέει. "Ομως φαίνεται καθαρά πώς διαμαρτύρεται 
σέ κάποιον πού δέ βγάζει μιλιά.

Θόρυβος.
— Λοιπόν, ό Μάξ Πόλ έ'κανε «δ ιά να ».
Ή  Σόφη Σοφ ία  ετοιμάζεσαι ν ’ ανοίξει τήν πόρτα.
— 'Ο  ιδιοχτήτης «μου » θά φανεί, δπως τον βλέπεις στήν 

εγκληματική σου σκέψη Μάξ.
— Στήν αθώα σ;ιέψη μου...
—  Κοφτο, θά μπει, δπως τόν φαντάζεστε ολοι σας, μαζί μέ 

τόν πελάτη «μου».
ΟΙ ίδιες φωνές απόξω πού επαναλαβαίνονται.
— Μπορώ νά ξεμυοτηρευτώ στούς φίλους, μπορώ ! Έ δ ώ  μέσα 

γίνετα ι τουρισμός μέ τή γΰμνια και τήν πορνεία, ν α ί ! Έ δ ώ  μέσα 
γεννήθηκα, ναί. Έ ζη σ α  μονάχη αου, ναί. "Εζησα ιστορίες βρω
μιάς, ναί. "Ομως δέ μέ ρώτησαν, φίλοι μου αν θέλω. Δέ ζήτησα 
εγώ αύτή τη ζωή. Δέν ξέρω γ ια τί— δταν μέ ξεγεννούσαν ρήμαζαν 
τήν πολιτεία οί μπόμπες. "Υστερα  μεγάλωσα— νά, εξω απ’  αύτή 
τήν πόρτα —είδα νά σέρνουν μπουλούκια τούς μελλοθάνατους — κάθε 
πρωί— γιά έχτέλεση... Ε ΐταν δ εμφύλιος πόλεμος. Καί οί πόρτες 
δλες κλειστές, σκοτεινές.

Μέ ίλιγγο : « ’Ό χ ι, δέν τό ζήτησα εγώ ».
Σ τον Μάξ.
Έ κανες «δ ιά να » Μάξ, χρυσό μου. Μέ ψαράδες καί μ ’ εύγε*

νεΐς, με καλούς οικογενειάρχες πού μοΰ ζητάνε νά τούς Ιοωτευτώ  
με νεοπλουτους ανίδεου; άπό έρωτα, μέ μιξόπαιδα σαν" κι εσάς! 
Μ ε^ ρα φ ορου ς . Ηδονιστές. Επιθετικούς. Μέ... Έ κανες «δ ιάνα » 
Μας ίίολ, χρυσό μου αγόρι.
, Εγκαταλείπει τήν πόρτα, χωρίς ν ’ αφήνει άπό τά μάτια τη; 

τον Μαξ, που τον εχει υποβάλλει.

— Σ  υ ν ε χ ί ζ ε ΐ α  ι...
c γρήγορους βηματισμούς κάνει έ'ναν κύκλο γιά  ν ’ αγκαλιά

σει η Λεςη της ολη τή συντροφιά : σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι .  "Οπως 
γίνετα ι παντα, χωρ ίς  πάντα καί νά φαίνεται. Φέρνει στά χηλή
τη μεσκαλιν και γνέφει στή Γκράτοια Μαρία ντέ Μπουένος νά νο- 
ρεψει. Λ

- Αμίκα μια, φίλη μου Σόφη Σοφία.
Τής πέταξε ή σπανιόλα κι άρχισε τό χορό.
Οί_ καστανιέτες χτυπούν μιά ψηλά, μιά ξυστά στις πλάκες, τά 

ποδιά της σπανιόλας πατούν γερά. Τώρα, πετοΰν. Τό φλογισμένο 
κορμί τεντώνεται. Α ρχ ίζε ι. Τανύζεται ψηλά' καί σταματάει. Σ τα 
ματάει αποτομα, πετάγεται' καί ξαναρχίζει. Ό  χορός τη ; είναι 
ξέσπασμα καί προσταγή.

Αύτό άρέσει σέ δλους.

Μέ φωνές ενθουσιασμού «μπράβο, μπράβο» καί χειροκρο
τήματα. y w

υπέροχο™  ^  γίν° ταν μέ τ °  :/·ορ“  τοΰ τα ύ ρ ο υ »  κάτι

Ά γ ρ ιο  καί δυνατό !

Εξάλλου πίσω άπό τήν πόρτα λιγόστεψε ή φασαρία' καί ή
r f T 1 π°Μ οΗνε Την, ω?β νά Υλυστρήσει κρυφά—καί μαζί της δ 
Μας - Πολ Σερβάν και ο μουγγός Κριστιάν, Έ ν ώ  δ Ζάκ Ζόμπ 
πηγε και κάθησε απόμερα στό μισοσκόταδο, κοιτάζοντα: τήν κοι
μισμένη πολιτεία απ’  τούς φεγγίτες. Ό  άγγελος τον κάστρου τοϋ 
φανερώθηκε τοτε σε μια φανταστική πάλη μέ τό δαίμονα (δπως 
τον ειχε περιγράψει ο Μ άξ) πάνου άπό τις στέγες τώ ν σπιτιών:

, « ,^ ο φ η  Σοφία ξαναφάνηκε στή μισάνοιχτη πόρτα καί έ'καμε 
νόημα να παψει ο χορος: «γ ίνετε  αγάλματα...» τούς ψιθύρισε.

Μετά βγήκε' καί ξαναμπήκε αμέσως σέρνοντας άπ’ τό νέοι 
εναν άντρα κοιλαρα, μέ πλούσιο ντύσιμο, άσπρη φορεσιά, πενην
τάρη και. Ε ιταν ο σουντανέζος «πελάτης» πού λίγο πριν διαμαρ 
τυροταν στον Αυρήλη.

—  Εσείς τ αγάλματα. 'Οποιος δέν αντέχει, μπορεί νά φύγει.
Εφυγαν ο Μαικλ και ή Ράξα, πού κατάλαβαν άμέσαις τί θ ’



άκο?,ουθοΰσε κεΐ μπροστά στά  μάτια του;. Μ αζί τους ή Ά λεξα ν- 
δροΰλα μέ τήν "Α ντα .

Ή  Σόφη Σοφία, στις άλλε; τρεΐς.
— Τ ’ αγάλματα.
Πλησιάζει κοντά στό κρεβάτι. Τώρα προκαλεΐ τόν σουντανέζο 

κοιλαρά μέ χάδια. Μά κείνος τάχε χαμένα καί δέν εκανε πάρα κά
ποιες άβουλες κινήσεις τώ ν χεριών στό κενό.

Βίαια I
Ή  Σόφη Σοφ ία  τόν προκαλοΰσε δείχνοντας τον ειρωνικά στ'ις 

άλλες’ και τόν πότιζε συνέχεια νά τόν μεθύσει. "Ομως 'τή ν  άφηιε 
τσακισμένη μπροστά στό κρεββάτι καί χΰμηξε στήν έξοδο, χωρίς νά 
μπορεί νά καταλάβει. Τρομοκρατημένος.

Ή  Μαρί Τερέζ, ή Νικόλ καί ή Γ;ίράτσια Μαρία ντέ Μπουέ- 
νος, παρακολούθησαν μέ τις πλάτες κολλημένες στόν τοίχο.

Τ ά  ’ χαν κι αύτές παρόλο τό μεθύσι τους χαμένα.
Χωρίς νά ξέρουν τί κάνουν, βοΰτηξαν τόν αναστατωμένο άν 

τρα. Ασυνα ίσθητα . Βλέποντάς τον νά τρέχει, πέσανε πάνου του. 
Καί τόν αγκάλιασαν κ’ οί τρεΐς τους. Κωμικά. Μ ’ ενα σεξουαλικό 
ςεσπασμα, άγαρμπο. Ηλίθιο. Λες και τις προκαλοΰσε 7] αστραφτε
ρή φορεσιά του.

— ’ Εσείς, τ ’  αγάλματα...
t Εξακολουθούσε να τους λεει ξεπνοησμένη, μεθυσμένη, ψ ιθυ

ριστά τοσο, που ο Ζακ Ζομπ, δεν πήρε είδηση τί γινόταν πίσω άπό 
τήν πλάτη το υ . ο άγγελος τοΰ κάστρου πάλευε μέ τό δαίμονα στους 
δρόμους τής εφιαλτικής πολιτείας."Ακούσε τή φωνή του: «Μή λυπα- 
σαΐ Ζακ^ ^οΰ εμπιστεύτηκα το μυστικό μου γιά νά τό έχτιμήσεις. 
Αυτό^ είναι το 8πάγμελμα που διάλεξαν γιά μένα: νά ζώ  γυμνή 
άπό ολα : αύτό πού σέ θλίβει».

ν Ό  Ζάκ άχουγε κοντά του τή Σόφη Σοφ 'α  χωρίς νά γυρίσει 
νά τή δει.

— Ζακ, ζηλεύω τη βαθεια σιωπή σου, εσένα πού είσαι αγνό;, 
μερικού; ανθρώπους πού δνειρεΰονται ήσυχοι κάτου άπ’  αύτές τίς 
στέγες πού ξέρουν νά συγκρατοίν τά  όνειρα.

Σιωπή χαι κάπου κάπου τά γέλια τών μεθυσμένων πίσω του;.
— Ζάκ, φίλησε με Ζάκ... Σέ περίμενα αγαπημένε... γιά νά 

δεις... ολα να τα δεις εδωμέσα τή στιγμή τοΰ θανάτου τους..
Τόν φιλοΰσε αυτή χωρίς νά τόν αφήνει νά δει τί γινόταν μέ 

τον σουντανέζο^ καί τίς τρεις κοπέλες πού τόν είχαν ξαπλώσει χά
μου και τον γδύνανε ξεκαρδισμενες. Μισόγυμνες. Μεθυσμένες τυφλά.

’Αποπάνου του καί οί τρεΐς.
*

*  *

Θά γινόταν πολλή ώρα αί-τό καί άλλη τόση ώοα θά μείνε Α 
2,οφη Σόφ ια  3την αγκαλιά τοΰ Ζάκ Ζόμπ.

"Οταν...

„  Τρέ-οντα ;, βγάζοντας μουγγές κραυγές, κάνοντας σάν τρελό;. 
Ο Κρισηαν. Μπαίνοντας άπό τήν πόρτα πού λίγη ώρα ποίν είχε 

^ ν ο ν τ α ς  από τήν πόρτα πού βγάζει στη θάλασσα...
Η  Μαρι Τερέζ, τρέχει κι αννη τό κατόπι του. Οί δυο αλλ»- 

σκορπίζουν. Ο μισογυμνος κοιλαράς to  σκάει άπό τήν πόρτα πού 
μπήκε ο Κριστιαν. Συγ^ση. "Ομως ή Σόφη Σοφία μένει πεισματικά 
α,ανητη στην αγκαλιά του Ζάκ, χωρίς νά τόν αφήνει νά νυρίσει τό 
κεφάλι του. ^

’ Επιμένει.

- » « " ^ α λ λ η  ^ Ν ικόλ τ θεκει σ τήν πόρτα, τή  στιγμή πού μπαίνει 
ο Μας.

Αναστατωμένος. Μ ί τόν ίλ ιγγο  μέσα του.
— Τοΰ γινε τό κεφάλι λάσπη...
Κ άτι άλλαξε μεσα οτον Μάξ μέ τό έγκλημα.
— Γκρεμίστηκε άπό ψηλά...
Καί στη Σόφη Σοφία, πού δέ τό κουνοΰσε.
— Τώρα το  πτώμα του πάει στή θάλασσα...
Η  ατμόσφαιρα πήρε τό χρώμα τών χεριών τοΰ Μ άξ πού στά- 

ςαν αιμα,^ καθώς ταχε τεντωιιένα, πεταμένα μπροστά. Γεοασμένα 
απο την ayojvia.

— Ά κ οϋ ς;

τά χέρια του πού ταράζονταν άπό σπασμού;.
— Γαξΐδεύει στήν κόκκινη νύχτα...
Α ύτό  πού βουίζει μέσα στή γαλαρία μεγάλωσε.

, , ' Η  άνώΖ* τοϋ εγκληματία γεμίζει μέ δ§υ\ηοές κρίσεις τήν
ατμόσφαιρα. Χυμοΰσε κι έσπαζε πιάτα, μπουκάλια, ποτήρια.

-I Σοφη Σ οφ ι<* δέν αφήνει τόν Ζάκ Ζόμπ νά τόν πλησιάσει 
τον συ 'κρατεί α ολη της τή δύναμη.

—  Μή Ζάκ, σέ παρακαλώ Ζάκ, Ζάκ δχι άλλο κακό...
Ιο ν  φιλει. Προσπαθεί νά χωθεί μέσα στό  σώμα του, έ'τσι γυ 

μνη, κάπου να κρυφτεί.
—-Μή τόν πειράξει; Ζάκ...
Τόν δαγκάνει, άπό ίλιγγο.
—  Έ γ ώ  τόν υποχρέωσα. .
Δευτερόλεφτα περνοΰν.
—  Έ γώ ...
Ο Ζακ τήν σπρώχνει βάναυσα.

— . . .  τελείωσε τό  πάοίυ...



Τήν άπογκρεμίζει.
— ...δπως άξιζε στόν ιδιοχτήτη «μου»...
Βλέποντας την δ Μάς - Πόλ Σερβάν δαιμονίζεται.
Χυμάει.
Αύτή, μέ πανικό.
— ’Όχι,δέν εΐμουν γ ι ’αύτό to  έγκλημα...Ζητούσα εναν άντρα,.. 

τήν αγάπη... κάτι νά μέ σώσει... νά σωθώ  μαζί του ...
Μέ τό πρόσωπό τη ; ν ’ άκουμπάει στις πλάκες. Μέ τά χέρια νά 

μπήγουν τά σπασμένα γυαλιά στό γυμνό σώμα της, σπς φλέβες τώ ν 
χεριών, στά στήθη της.

—  ...άπό δέκα χρονώ κοριτσάκι... μ έτόν πανικό... μ έτή  σκέψη 
στήν καταστροφή...

Αύτό πού βουίζει κει μέσα μεγάλωσε τόσο πού φέρνει σέ δ 
λους τόν ίλ ιγγο. Ή  Σόφη Σοφία φαντάζεται σέ μιά στιγμή πώς 
είναι τό  έβρυο στήν κοιλιά τής μάνας τη ; — καί μέσ s χεΐ κου· 
λονριασμένη ακούει τήν πελώρια ανάσα τούρανού πού βουβουνίζει 
λαχανιασμένος ατό τ ’ αναρίθμητα σμήνη καί τις" εκρήξεις.

— Ουρανέ, είπε τό έμβρυο γιά πρώτη του ομιλία, αύ to είχες 
γιά  μας;

Μέ τήν κραυγή νόμισαν πώς μιά τρομαχτική έκρηξη εσεισε 
τή γαλαρία καί μιά φλόγα σηκώθηκε πάνου ατό  τήν πόλη.

Ή  Νικόλ καί δ Ζάκ Ζόμπ συγκρατοΰν τόν Μάξ.
— Έ γ ώ  τόν υποχρέωσα... καί δέ μετανοώ... μιλώ... εγώ  ή 

τρο)γλοδυτισσα... σα τό λέω εγώ πού είδα καλά... παντού... τό έγ
κλημα... μόνο τό έγκλημα...

Οι δυο άντρες, καί πιασμένες, άβουλες, οί δυο γυναίκες, έχουν 
γυρίσει τις πλάτες τους, σά διαμαρτυρία, γιά δσα έγιναν.

Φεύγουν.
— Ζάκ, Μάξ, Ζάκ, θυμηθήτε, Νικόλ, Γκράτσια, καλές μου, 

ψυλαχτε το πολύ, πώ ; εμεΐς Ιδώ , κάναμε τά καταφύγια τή ; Ιγκαρ 
τέρησης μυστικά κέ·«τρα ηδονής, εδώ, Μάξ, σά νά μή ζοΰμε που
θενά...

Ό  Μάξ, σέ μονόλογο χαμένου στό κενό.
— Ταξιδεύει...
"Η  γυναίκα, άποκαμωμένη, στό εφιαλτικό τη ; όνειρο :
—  ...γ ιά  κει πού εΐταν κάποτε,., γιά  κεΐ πού πήγε τώρα. . 

πού θάναι πάντα...
Ή  γυναίκα μέ τ ’ όνειροαΐμα της ποτισμένο μεσκαλίν, νά κυ

λάει στό βάθος τώ ν τούνελ :
— . . . Π ο υ θ ε ν ά . . .

ΙΑ Σ Ω Ν  4 Ε Π Ο Υ Ν Τ Η Σ

Γ  Α Β Ρ ΙΛ Η Σ

Κα& ως τον είχε ζώ σει η τραμονντάνα  
κι ήταν ατητός σάν άρμπουρο στην πλώ ρη  
— με τό καμάκι ά ν τίσ τηλο— χι εΰώ ρει 
τό σκοτω μένο ψάρι, δμπρός τον ντάνα.

Μ ια ν  Άξαφνη οπηλάδα απ ’ τά σοβράνα 
μαλλιά και γένεια τον άρπαξε με ζόρι 
Κ α ι γιομιαε μαλλιά κα> γένεια ή πλώρη, 
πον πήρε σοταβέντο η τραμονντάνα.

— Μ άΐνα , μω ρέ, νά μάσονμε τις  μονδες 
πρ ιν  μάς πατήσει ο όιαολ.ος και μάς πάρει 
μ ’ αυτόν τόν κερατόκερό του, ίδ ώ  να —

Μ ά εσύ, άπό κάτω , ε&άμαζες που μονδες 
ζωντανεμένο, όρϋό, τόν Π οσειδώνα, 
νά βλαστημάει πελώ ριος μπρος στό Αμπάρι.

Τ Α Κ Η Σ  Τ Σ ΙΑ Κ Ο Σ



Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Εΐνε απέραντο τό  θέμα τής ψυ
χολογίας τού λαού μας. Βαθύ 
και σύνθετο καί δραματικός δσο 
καί ή 'Ελληνική ιστορία πού δια
δραμάτισε πρωταρχικό ρόλο στόν 
καί?· λ 'Ίυ&ν^ρώΐΓίνο’ϊο λ π ίο νό  έ · 
δώ κα·' δυό - τρεΐς χιλιάδες χρό
νια.

Τό νά θελήση δμως κανείς να 
δογματίσει σέ μερικές κρίσεις 
του γύρω άπό τή νεοελληνική ψυ
χονοοτροπία καί νά ίσχυρισθή ό
τι ετσι εΤνε και δέν ήμπορεΐ νά 
εΐναι αλλιώς, θά έττρόδιδε μ’ αύ
τό μιά κακής ποιότητος άπολυ- 
τοδοξία. Τελείως άντιδιαλεκτική 
κα'ι αντιεπιστημονική.

Γιά νά γίνουμε σαφέστεροι, 
παίρνουμε αφορμή γιά  νά έξετά- 
σουμε τόν νεοελληνικό χαρακτή
ρα, άπό τίς  εκδηλώσεις τής φι
λοξενίας ποΰ συνήθως έπιφυλάσ- 
σονται στους ανθρώπους εκεί
νους πού σκέπτονται τό  ρουμε
λιώτικο χωριό, σάν υπεύθυνοι πο
λιτικοί ή κρατικοί παράγοντες, 
προκειμένου νά πάρουν μιά ά- 
μεσώτερη αντίληψη τών άναγκών 
καί τώ ν προβλημάτων τής άγρο- 
τικής υπαίθρου καί νά δώσουν 
ύστερα μιά κάποια λύση στα  
χρόνια ζητήματα τά  άλυτα πού 
μαστίζουν τά  χωριά μας σάν βα- 
ρειές κι’ άκόμα άθεράπευτες πλη
γές.

"Ε  εϊνε αδύνατο νά μή δονη- 
θή ή ψυχή σου άπό μιά ειλικρι
νή συγκίνηση δταν σ τά  πρόσω
πα τών υπευθύνων αρχόντων ή 
τών άνευθύνων φίλων διαπ ιστώ
νεις μιά τέτοια  εγκαρδιότητα 
καί λεβεντιά, πού λες δτι αΰτοί 
οί χιλιοβασανισμένοι άνθρωποι 
τής γης αισθάνονται μιά τέτοια  
προσωπική εύφορία, ώστε τό  πε- 
ρίσευμά της τό μετατρέπουν σέ 
πλατύ χαμόγελο, σέ θερμή χει
ραψία, σέ πλουσιοπάροχη σπ ιτι
κή περιποίηση καί σέ κάθε άλλου 
είδους φιλοφρονήσεις πρός τούς 
ανθρώπους πού τούς κάνουν τήν 
«τιμ ή » νά έπισκεφθούν τό φτω
χικό τους σ τό  βουτηγμένο στή 
λάσπη καί τήν αιώνια κατάρα 
χωριό τους.

Δέν ξέρω αν αύτά πού γρά
φω αποτελούν προσωπικές απα
τηλές εντυπώσεις. Ά λ λά  νομίζω 
δτι θ’ αδικούσε κανείς τήν αλή
θεια δταν ίσχυρίζοντοη» πώς σ τά  
χωριά μας —  καί ιδιαίτερα τά  
ρουμελιώτικα —  ό κόσμος δέν 
διατηρεί άκόμα τό  πατροπαράδο. 
το  έκεΐνο πνεύμα τής πραγματι
κής άρχοντισς πού ξεχειλίζει μέ
σα άπό τά  έγκατα τής καλοκά
γαθης λαϊκής ψυχής' τής ti'U- 
χής αύτης πού απ οτελεί 
τήν ο ύ σ ί σ  τής πραγματικής 
Ελλάδας τοΰ μόχθου, τής τιμής,

τής ηρωικής παράδοσης τής 'Ε λ
λάδας πού πάντα ζωντανή και 
ξύπνια σ τά  μεγάλα μηνύματα, 
Εδωσε τό  βροντερό της παρόν 
σ τ ις  δύσκολες ώρες όλόκληρης 
τής Ανθρωπότητας.

Ναι δέν εΐναι άποπηλό τό  φαι
νόμενο. Εΐναι άληθινή ή βαθύτε
ρη ευγένεια καί ή καλοκαγαθία 
τών άπλών ανθρώπων τοΰ βουνοΟ 
καί τοΰ κάμπου. Γιατί έκεΐ μέσα 
στήν άμόλει/τη άπό τόν ηλίθιο 
έγω ϊσμό τών άρριβιστών τοΰ κέν_ 
τρου άτμόσφαιρα, μέσα στήν ά- 
πείραχτη άπό τή συναλλακτική 
κιβδηλεία όςγροτική καί ορεινή ύ
παιθρο, μέσα σ ’ εκείνα τ ’ ώραΐα 
λίκνα τοΰ νεοελληνικού κλεφτο- 
αρματισμοΰ καί τής έθνικής μαζ 
ύ γε ια ς  τάπ α λλά δ ια ,φ υλά χ τηκ ε 
κατά τό  δυνατόν αγνό καί άδιά- 
φβορο κι’ αρσενικό τό  αίσθημα 
τής φ ι λ ο τ ι μ ί α ς ,  πού ̂  απο
τελεί τόν ώραΐο πυρήνα κάθε ευ
γενικού καί μεγαλόπνευστου πα
τρ ιω τικού  κι άνθρωπιστίκοΟ  ι
δανικού.

"Ο σο κι’ άν σέ στιγμές γενι- 
κώτερης οικονομικής, πολιτικής 
καί ήθικής κάμψης τοΰ τόπου μας 
άντικρύζουμε δύσθημα καί τήν ά- 
ξιολογούμε άρνητικά μέ τόν άρ-

ρω στιάρ ικοπ εσσ ιμ ισμ ό μ αςσάν 
μέτρο τής κρίσης μας, δμως δέν 
πρέπει ν’ άρνιόμαστε, δτι δν κά
τι βαστάει στήν Ε λλάδα  μας ά
κόμα γερό κι’ έλπιδοψόρο εΐνε 
αύτή ή ώραία λαϊκή καρδιά της 
άγροτιάς μας. Γ  ιατί αυτοί οΐ 
άνθρωποι εΐναι πιο κοντά στη  
φ ύ σ η  τήν απονήρευτη την ώ
ραία καί στοργική καί ίση γ ιά  
δλους τούς άνθρώπους φύση πού 
ή δύναμή της, λές κι’ εΐναι μιά 
τεράστια  ραδιενεργός δύναμη, 
αγκαλιάζει καί ισοπεδώνει καί έ- 
ναρετοποιέΐ τούς έργάτες της καί 
τούς κάνει καρτερικούς καί άξιο- 
πρεπεΐς καί περήφανους καί αι
σιόδοξους δημιουργούς, γ ιά  νά 
διδάσκουν πάντοτε στούς κουρα
σμένους, στούς άρρωστη μένους, 
στούς άρνητές δτι άντίπους τής 
φθοράς θά υψώνεται πάντοτε ή 
καινούργια γέννα, άντίβαρο τής 
παρακμής, ή ήθική ύγεία τής α
κένωτης λαϊκής δεξαμενής τής υ
παίθρου, καί άντιστάθμισμα τής 
ψευτιάς ή άλήθεια τής λαϊκής α
γάπης πού «ου γάρ τοι νυν γε- 
κά χθές, άλλ’ άείποτε ζε ΐ κού- 
δείς οΐδέν έξ δτου φάνη...»

Κ. Δ . ΑΒ ΡΑΑΜ

Χ Α Μ Ε Ν Ε Σ  ΕΛΠ ΙΔΕΣ

Δέ θά ξαναγυρίσουν πιά οί πελαργοί
πού έχουν χάσει τό δρόμο τους
γιατί τ’ αχνάρια τους πού έμειναν χαραγμένα
σέ μιά αραχνοΰφαντη γαλάζια λουρίδα
τάσβησε τ5 αγέρι.

Δέ θά ξαναγυρίσουν πιά ο! πελαργοί 
πού έχασαν το δρόμο τους
στό μικρό πορφυρό ναο με τις ζεστες ανταύγειες.
Κι ή επιστροφή είναι θάνατος
πάνου στόν πέτρινο βωμό
μέ ,1; a'ulmes μνήμ,ς. ^  K EpAsa0TH



Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Ι

Αουλοΰδι πού μοσχοβολά;, μέσ’ τήν καρδιά τοΰ δάσου 
φωτιά στά σπλάχνα σου λαλεΐ, σπειρί δροσιάς καί καίει, 
καθώς φιλεΐ τό χάραμα, τής νιότης σου τή χάρη 
κι δ γήλιος ερωτεύεται καί λάμπεται καί λάμπεις.

"Ασπρα φοράς καί λούζεσαι σ’ άγρια νερά παρθένα 
καί τό φεγγάρι ξάγρυπνο κι δλάκερο γραμμένο 
στήν περηφάνεια τών βουνών στ’ άπέριορα τών κάμπων 
καί στών πελάων τούς άφρούς χυτό τοΰ μαλαμάτου 
τά κάλλη σου ζηλεύεται καί τά πουλιά ρωτάει :

Τ ’ είναι τό φώς πού καίγεται στοιχειό μέσ’ στό σκοτάδι; 
Τ ’ είναι χαρά τής νιας ζωής, ή λεφτεριά τοΰ πόνου, 
τοδ λουλουδιοϋ τό φώτισμα σέ κόρφον έρμου βάτου ; 
Είναι νεκρών ανάσταση πού πάτησαν τούς τάφους.

Φύτρο τ’ ’Απρίλη πέρκαλο, μ’ έρωτα ζεΐς κι’ αξιώνεις. 
Καρπίζεις μέ τόν έρωτα καί μ’ έρωτα πεθαίνεις 
καθώς δ πετρομέλισσος στήν άχνα τής καρδιάς σου, 
μεθά μέ τή μοσχοβολιά καί τή χαρά θεριώνει.

Φουντώνεις μέσα στό χιονιά καί σέ χειμώνα νΰχτα.
’Άστρο σέ βλέπει φλέγεται, άγριμικό μερά»ει
κι’ δ σκλάβος ^οΰς λυτρώνεται στό φώς τής ομορφιάς σου.

Ν ΙΚ Ο Σ  Γ . Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο

Θέλω νά μή σβύσεις Φίδια λευκά
τά  σημάδια τώ ν χειλιών μου τά  πόδια σου
άπ’ τό πρόσωπό σου. μοναδική ιδέα

, , *. , τής α ιωνιότητας.
Θελω να μήν ξεχασεις
τά  μάτια μου Π όσα λεπτά
ποΰ εκστατικά σέ κΰταξαν τά  δάχτυλά σου

φτερά πουλιών 
Τά  χέρια μου  ̂ ηδονικών πουλιών,
τά  λατρεύω τά  χέρια μου Τ. , _ ,
γ ια τί αύτά χαϊδέψανε 11 Υήι , Μ·ια μανα γή
τήν ομορφιά σου. ή κυκλική άπαλωσύνη j 7

τής κοιλίας σου.
Ν ά  τ ’ άγαπδς Ώ  ! τό  ζηλεύω, ώ ! τόν μισώ
τά  πόδια σου τό  σκούληκα
ω ! τα  πόδια σου τόν στερνό εραστή σου.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Μ Π Α Λ Α Σ

Τ Ο  Γ Α Λ Α 1 Ε Ι Δ Ι
Ροδο ράφονται τά  γύρω βουνά 

τής Ρούμελης, καθώς πρωΐ-πρωΐ 
μέ τό  φέρρυ-μπώτ ξεκινάμε άπό 
τό  λιμάνι τοΰ Αίγιου, γ ιά  τήν 
παληά ναυτική πόλι τής Ρούμε
λης καί τής 'Ελλάδος τό  Γαλα
ξείδι. Πορφύρες διαγράφονται
γύρω τά  χιλιοτραγουδισμένα
βουνά καθώς ταξιδεύουμε  ̂στόν 
Κορινθιακό. Καλοκαιρινός άττλω- 
νόταν εμπρός μας ό θαλάσσιος 
κόλπος, άπό τά  ακρογιάλια τοΰ 
Μόριά ώς τά  βουνά καί τούς γρα
φικούς βράχους τής Ρούμελης. 
Ή  θάλασσα, γαλήνια, μάγευε δ
λους τούς ταξιδιώτες, πού τα ξ ί
δευαν γ ιά  τό  Γαλαξείδι. Ή σα υ  
καί άρκετοΐ "Α γγλο ι πού δέν έ
κρυβαν τή χαρά τους καί τόν 
ένθουσιασμό τους, πού ύστερα 
άπό τήν άρχαία Ολυμπία θά πή
γαιναν σ τό  Γαλαξείδι καί τούς 
Δελφούς. "Ενας "Α γγλος  άπό τό  
"Εδιμβούργο μας λέει: Δ έν μπο
ρείτε νά φαντασθήτε αύτό πού 
νοιώθουμε μέσα μας δταν τα 
ξιδεύουμε στή χώρα σας, στούς 
άρχα ι ολογ ι κούς χώρους, δταν 
ζούμε σ ’ αυτόν τόν λαμπρό ήλιο, 
στή  χώρα αύτή τών άρχαίων θε
ών. Καί είχε δίκαιο! 'Ολόγυρα 
τό  φλοίσβημα τών οαταλών κυ

μάτων πού προκάλεσε ενα επιβα
τικό πλοίο, ή θαλάσσια αύρα πού 
μάς χάϊδευε ερωτιάρικα, έκαναν 
δλους μας νά αισθανόμαστε μιά 
άνέκφραστη, άπερίγραπτη χαρά.

"Υστερα  άπό διαδρομή διόμι- 
ση ώρών μέ τό  φέρρυ-μπώτ, πλη
σιάσαμε στή δυτική πλευρά τού 
Κρισαίου κόλπου. Έ κεΐ βρίσκε
ται ή γραφική πόλις. Τό Γαλα
ξείδι, πού φθάσαμε, είναι μιά 
πόλις, πού μάς ά γγ ιξε  στήν καρ
διά. "Ολοι μας, λουσμένοι άπό 
τό  θαλασσινό αεράκι καί άπό 
τ ις  δροσιές τοΰ ρουμελιώτικου 
τοπίου τής ιστορικής καί γρα 
φικής πόλεως, ζούσαμε στιγμές 
ενθουσιασμού καί χαράς.

Σ τή  θέα τοΰ Γαλαξειδιού δια
βάζεις ιστορία  χωρίς Κείμενο. 
Σ τ ις  λιτές γραμμές τών βουνών, 
στήν άρμονία τοΰ τοπίου πού 
βρίσκεται, ζής τό  ώράίο καί τό  
αισθάνεσαι. Νοιώθεις άντικρύζον- 
τα ς  τό  Γαλαξείδι πώς ή ζωή εί
ναι ώραία. Μιά ώραιότητα και 
μιά γραφ ικότητα  κυριαρχούν γύ 
ρω μας, καθώς επισκεπτόμαστε 
τό  κέντρον τής πόλεως.

Ή  πόλις είναι κτισμένη στήν 
πασίχαρη παραλία, σ ’ ένα λα
μπρό περιβάλλον, μάς προσελ-



κύει άπό την πρώτη στιγμή. Τά  
σπ ίτια  είναι ώραία καί τό κτίσι
μό τους, οί πόρτες καί τά  πα
ράθυρά τους προκαλοΰν έντύπω- 
σιν. Οί ξένοι τά  περιεργάζονται 
μέ προσοχή και ένδιαφέρον.

‘ Η πινακοθήκη πού είδαμε μέ 
τούς πίνακες, ιστορεί τήν πα
ληά ναυτική δόξα τής πόλεως. 
Ισ το ρ ε ί γεγονότα, πού ξετυλί- 
χθηκαν άπό τό  δέκατο μέχρι τόν 
δέκατο έβδομο αιώνα.

Μοναδικό στοιχείο γ ιά  τήν ι
στορία  τής πόλεως είναι τό  
«Χρονικό τοΰ Γαλαξειδιού», πού 
ανακαλύφθηκε τό  1864 σ τις  
άνασκαφές τής μονής τοΰ Σωτή- 
ρος. Τό έξέδωκε γ ια  πρώτη φο
ρά ό μεσαιωνοδίφης Κ. Σάθας. 
Ή  προτομή τοΰ Σάθα κοσμεί τήν 
μία άττό τις  πλατείες τής πόλε
ως·

Σ τόν ναό τοΰ 'Αγίου  Νικολά
ου, πού έπισκεφθήκαμε, θαυμά
σαμε τό  ξυλόγλυπτο τέμπλο σπα- 
νιώτατης τέχνης.

Διάπρεψε τό  Γαλαξείδι σ τό  
πέρασμα τών χρόνων, γ ιά  τήν με
γάλη άνάπτυξη τοΰ ναυτικοΰ του.

Τ ά  καράβια τών Γαλαξειδιω- 
τώ ν διέσχιζαν τά  παληά χρόνια 
όλη τή Μεσόγειο.

Οί Γαλαξειδιώτες έφοπλισταϊ 
μέ τήν ναυτιλιακή τους πείρα,

πρώτοι αύτοί έφήρμοσαν τό  σύ
στημα τών αύτοασφαλε ιών τών 
πλοίων τους, γ ιά  νά μή φυγαδεύ- 
ωνται τά  άσφάλιστρα σ τις  ξένες 
χώρες.

Κ ατά  τήν διάρκειαν τοΰ Ά -  
γώνος τοΰ 1821 οί Γαλαξειδιώ- 
τες  πρόσιφεραν μεγάλες υπηρεσί
ες στόν ’Α γώνα  τής 'Ανεξαρτη
σίας καί ή πόλις ήταν σημαντι
κό ναυτικό κέντρο, ελεύθερο άπό 
τόν τουρκικό ζυγό.

"Ο ταν άφήναμε τό  Γαλαξείδι, 
ή γοητεία του εξακολουθούσε νά 
μάς κρατάη σέ θαυμασμό. Ι 
στορ ία  καί ποίημα είναι τά Γα
λαξείδι. Καί δπως σέ ένα ώραϊο 
ποίημα ό ά να γνώ σ τη ς  α ισ θ ά 
ν ετα ι τήν αισθητική συγκίνηση 
δ τα ν  νο ιώση  εκείνο τ\οΰ θέλει 
νά πή ό ποιητής, έτσ ι καί το  
Γαλαξείδι σάν ρωμαντικό ώραίο 
ποίημα σοΰ προκαλεί δταν τό  
βλέπης, τήν αισθητική συγκίνησι 
καί τήν χαρά.

'Η γραφικότητά του καί ή 6 -  
μορφιά του απευθύνονται σ τόν 
αισθητικό σου κόσμο μέ έντασι.

Ταξιδεύοντας σ τό  Γαλαξείδι, 
νομίζεις πώς ταξιδεύεις σ ’ ένα 
ώραϊο όνειρο, πού θέλεις νά μή 
σβήση π ο τέ !

Γ. Ο. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ ΟΥ

ί

ΤΟ Π Α Θ Η Μ Α  Τ Ο Υ  Μ Π Α Ρ Μ Π Α  Σ Τ Ε Φ Ο Υ

Ό  Δημητρός Κούτρας μέ τά  
πολά χωράφια καί γιδοπρόβα
τα  σ τό  Καστανοχώρι, ζήλευε τόν 
παπά τοΰ χωριοΰ του, τόν Παπα- 
στεφο, πού σπούδαζε τό  γυιό του 
γ ιά  δάσκαλο, κι’ αποφάσισε νά 
σττουδάση κι’ αυτός τό  μοναχο- 
γυιό του τόν Άντώνη. Μιά δμως 
πού 6 Δημητρός ήταν πλουσιώ- 
τερος άπό τόν Ποηταστέφο, δέν 
ήθελε να σπουδάση τό  μοναχο- 
γυιό του γιά  δάσκαλο, άλλά γ ιά  
καθηγητή, ελπίζοντας νά τόν 
β γά λει ά ρ γό τερ α  καί βουλευ
τή στήν επαρχία  του .

Γ ι’ αύτό, δταν ό Άντώνης έ
βγαλε τό  Γυμνάσιο, ό πατέρας 
του ό Δημητρός τόν έστειλε στό 
Πανεπιστήμιο στήν ’Αθήνα καί 
ύστερα στήν Ευρώπη «γ ιά  με
γάλες σπουδές.»

Καί καμάρωνε μεν ό Δημητρός 
άπό τή μιά μεριά γ ιά  τήν πρόο
δο τοΰ παδιοΰ του σ τά  γράμ
ματα, άλλ’ άπό τήν άλλη μεριά 
τά  χωράφια καί τά  γιδοπρόβα
τά  του λιγώστευαν άπό χρόνο 
σε  χρόνο, για τί μέ τό  νά στέλνη 
σ τό  γυιό του τακτικά χρήματα ά- 
ναγκαζόταν νά πουλάη χωράφια 
καί γιδοπρόβατα καί σ τό  τέλος, 
δταν ό Άντώνης τελείωσε τις  
σπουδές του καί γύρισε άπ’ τήν 
Ευρώπη ό Δημητρός άπό μείνε 
μονάχα μέ τό  σπ ίτι σ τό  χωριό 
καί μ’ ένα χωραφάκι.

Τό γυρισμό τοΰ γυιοΰ του άπ’ 
την Ευρώπη, ό Δημητρός τόν

γιόρ τα σε σ τό  χωριό του μέ ένα 
τρικούβερτο γλέντι όπου, μαζί 
μέ τούς άλλους καλεσμένους, ή
ταν κι’ ό Παπαστέφος κι’ έπά- 
νω σ τό  γλέντι καμαρώνοντας τό 
γυιό του ό Δημητρός τοΰ είπε 
«Χαλάλι σου τά  δσα έκαμα γ ιά  
σένα γυιόκα μου. Είμαι περήφα
νος πού σ ’ έκαμα καθηγητή κι’ 
όχι δάσκαλο καί μακάρι νά σέ 
ίδώ καί βουλευτή.»

Ό  Παπαστέφος, πού ό γυιός 
του ήταν δάσκαλος σ τό  χωριό, 
πειράχτηκε άπ’ τά  λόγια  αύτά 
τοΰ Δημητροΰ καί γ ιά  νά τόν έκ- 
δικηθή γυρίζει πρός τόν Ά ν τώ -  
νη καί τού λέγει: «Κύρ ’ Ά ν τω - 
νάκη πού σπούδασες στήν Ευρώ
πη πές μας πώς λέγεται τό  μέ
ρος πού είμαστε αυτήν τήν ώ
ρ α ;» «Ο ικ ία  ή σ π ίτι» άποκρίθηκε 
ό Άντώνης. «"Ο χι, λέγει ό πα
πάς, λέγεται «άναπαυή» γ ια τί ά
μα γυρίζουν οί άνθρωποι άπό τις  
δουλειές τους έρχονται καί ανα
παύονται σ τό  μέρος αύτό.

Σ έ λίγο, όταν γ ιά  μιά πέρα
σε μπροστά άπό τόν ποτπά ή γά 
τα  τοΰ σπιτιοΰ, γυρίζει πάλιν 
πρός τόν Άντώνη  ό παπάς και 
τοΰ λέγει. «Κ ι ’ αυτό τό  ζώο πώς 
λέγετα ι κύρ’ Ά ντωνάκη ;» Γαλή 
ή γά τα  αποκρίνεται ό Άντώνης. 
Ό χ ι  λέγει ό παπάς. Αύτό τό  
ζώ ο  λέγεται «χαύτρα» γ ια τί κά
νει «χάπ » τό  στόμα του καί χαύ- 
ει τά  ποντίκια. Ξεροκατάπιε σ τε
νοχωρημένος ό Άντώνης, άλλ’ ά .



ττό σεβασμό πρός τόν παπά καί 
τούς καλεσμένους σ τό  γλέντι δέν 
είπε τίποτα.

Ευχαριστημένος ό τταπάς πού 
εφερε τόν Άντώνη  σέ δύσκολη θέ
ση μέ τις  ερωτήσεις του, πήρε 
•περισσότερο θάρρος καί δείχνον
τα ς  στόν Άντώνη  τή φωτιά που 
εκαιγε σ τό  τζάκι τής κάμαρας 
τού λέγει: «Κ ι ’ αύτό έκεΐ πού 
βγά ζει λαμπάδα πώς λ έγ ετα ι;» 
«Πυρά ή φωτιά» άποκρίνεται ό 
Άντώνης. "Οχι, λέγει πάλιν ό 
τταπάς, αύτό λέγεται «χαρά» για 
τί άμα κρυώνουμε πηγαίνουμε κον 
τά  της, ζεσταινόμαστε καί χαι
ρόμαστε», καί γυρίζοντας πρός 
τόν Δημητρό τού λέγει: «Κρίμα 
σ τά  χωράφια καί τά  γιδοπρόβα
τά  σου κύρ Δημητρό μου πού 
ξώδεψες γ ιά  νά σπουδάσης τό  
γυιό σου, περισσότερα ξέρουμε 
ήμεΐς πού δέν πήγαμε στήν Ευ
ρώπη».

Τήν άλλη ήμερα πού ό παπάς 
έργαζότανε σ τό  περιβόλι του, 
ό  Άντώνης σκέφθηκε νά έκδικηθή 
τόν παπά γ ιά  τήν προσβολή πού 
τού εκαμε μέ τίς  εξωφρενικές ε
ρωτήσεις του σ τό  γλέντι καί α
μέσως πηγαίνει σ τό  σπίτι τού 
παπά, πιάνει τή γά τα  τού πα
πά πού γύριζε στήν αυλή τοΰ σπι
τιού, τής δένει στήν οΰρά της 
ενα κομάτι ύφασμα ποτισμένο μέ 
πετρέλαιο, βάζει φωτιά σ τό  ύ
φασμα καί τήν άφήνει ελεύθερη.

'Η γά τα  μόλις κατάλαβε φω
τιά  στήν οΰρά της, άρχισε νά

τρέχη καί σ τό  τέλος μπήκε σ τό  
σπ ίτι καί τρύπωσε άπό koto ά 
πό £να κρεβάτι προσπαθώντας 
νά σβύση τη φωτιά. Ά π ό  τήν 
προσπάθεια της δμως αΰτή πή
ραν φωτιά τά  σεντόνια τού κρε
βατιού καί τό  σπ ίτι φούντωσε 
άπό τούς καπνούς.

Αμ έσω ς ό Άντώνης πηγαίνει 
στόν παπά καί τού λέγει: «Πα
πούλη, ή «χαύτρα σου» μπήκε 
στήν «άναπαυή σου» κι’ άπ ’ τή 
«χαρά » πού εΤχε στήν ούρά της 
έπιασε φωτιά ή άναπαυη σου καί 
τρέξε νά προφτάσης».

Ό  παπάς δμως, πού ούτε καν 
θυμότανε τ ί  είχε είπή στόν Ά ν 
τώνη τό  περασμένο βράδυ σ τό  
γλέντι, δέν μπορούσε νά καττα- 
λάβη τί τού έλεγε ό Άντώνης 
καί τοΰ ζητούσε εξηγήσεις.

Τότε ό Άντώνης τοΰ λέγει: 
«Κρίμα  παπούλη, πού ξέρεις 
περισσότερα γράμματα άπό μέ
να καί δέν κατάλαβες γ ιά  νά τρέ- 
ξης νά σώσης τό  σπ ίτι σου άπ ’ 
τή φωτιά. Τώρα είναι άργά γ ιά  
νά σοΰ εξηγήσω ποιά είναι ή «ά- 
ναπαυή» πιά εΐναι ή «χαύτρα» 
καί ποιά εΐναι ή «χαρά».

’ Επάνω στή συζήτηση όμως 
αΰτή, τό  σπ ίτι τοΰ παπά πήρε 
γ ιά  καλά φωτιά καί ώς πού νά 
πάη έκεΐ ό παπάς δέν μπορούσε 
νά σβύση ή φωτιά καί έτσ ι ό Πα- 
παστέφος μέ τά  πολλά γράμ
ματα καί τίς  εξυπνάδες του έ
μεινε χωρίς σπίτι.

Ξ . Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Π Ρ Ο Φ Η Τ ΙΚ Ο

θ ά  σάς κ υ ττά ξουν πάλι
σά  γ ια τρευ τούν οί πόνοι Π αρθενώνες,
σ έ  σάς οί λυ τρω μ ένο ι θά σηκώσουν τό  κεφάλι,
θρίαμβοι πού προφητικά υψωθήκατε γ ιά  μ έλλοντες  α ιώνες.

Ειρήνη θαναι τό τε  επί τής γης κι ά γάπ η , 
ώ  σ είς  πού σ τεφ ανώ σα τε τό  τινέμα, 
σά  θάχει άπό τό ν  τύραννο άρκετά  καί τό  σατράπη 
ποτίσει ό άνθρωπος τή γης μέ δάκρυ κι αίμα.

Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Ρ Ο Υ Σ

Χριστούγεννα τοΰ ξεσηκωμού

Η Ρ Ο Υ Μ Ε Λ Η , καί μάλιστα 
ή Δυτική, πού είναι καί ή 
περισσότερο Ρούμελη άπό 
όλη χή Στερεά , έπρόσφερε τά  

καλύτερα καί ευτυχέστερα Χ ρ ι
στούγεννα, πού έχει νά αναφέ
ρω ή εθνική μας ιστορία. Ε ίναι 
τά  Χριστούγεννα τοΰ 1822 στό 
ανάλογο μέ τό  Ά ν ά π λ ι τοΰ Μό
ριά, μεγάλο σ τρα τιω τικό  καί 
προσφυγικό κέντρο τής Δυτικής 
‘ Ελλάδας Μεσολόγγι, μέ τό 
θρίαμβο τώ ν ελληνικών όπλων 
έκεΐ, ανήμερα τής "Αγιας Νύ
χτας, έπισφράγισμα μιας πολύ
μηνης εχθρικής πολιορκίας του.

Ο ί παλαιότερες φτωχικές πε
ριγραφές τώ ν  ιστορικών τοΰ ξε 
σηκωμού γιά  τήν Αη λεγάμενη 
πολιορκία τοΰ Μεσολογγίου, 
πλουτισμένες μέ τό  ζω ντανό  
χρωματισμό καί τό  περιγραφικό 
βάθος πηγών μεταγενέστερων, 
έκαμαν γνωστό σέ κάθε "Ελληνα 
καί μάλιστα σέ κάθε ρουμελιώ 
τη, τό  τόσο σπουδαίο εκείνο 
κεφάλαιο τοΰ δλου ‘ Α γώνα .

Δέν ήθελε μέ βίαιη κρούση, 
όταν ακράτητος κατέβηκε άπό 
τή ν  “ Ηπειρο νά πνίξτ| μέ τά  πο
λυάριθμα στίφη του τήν 'Επα
νάσταση, νά καταστρέψη τό Με

σολόγγι ό Ό μ έρ  πασάς. Μέσα 
σ ’ όλο τά φωτοκαμμένο Κάρλελι 
τοΰ χρειάζονταν καί μιά πολι
τεία , άθικτη  κατά τό  δυνατόν, 
γιά τίς  ανάγκες του τίς  στρ  ιτ ι-  
ωτικές. Ά λα ζον ικό ς  κ ι’ αγέρω
χος οτάθηκε μπρος της, κατα
σκήνωσε απέναντι σ τά  χαμηλά 
προχώματά της καί &ρχισε τήν 
πολιορκία, πού πολύ λιγ!χρονη 
τή ν πρόβλεπε! Μά σάν γελάσεη- 
κε οίκτρά στις προβλέψεις του, 
ώρισε γιά  τήν άλωση της γενικό 
γιουρούσι τόν ορθρο τής 2δ Δ ε
κεμβρίου, τήν ώρα πού ο ί Μεσο- 
λογγ ΐτες θά βρίσκονταν, σύμφω
να μέ τή χριστιανική παράδοση 
στις εκκλησίες τους συφάμελλοι 
γιά νά γιορτάσουν τή Γέννηση 
τοΰ Θείου Βρέφους. Τό τε  ήταν 
σίγουρος πώς θαβρισκε τό κά
στρο άφύλαχτο, κ « ί  λοιπόν κα
τόρθωμα εύκολο τό πάτημά του.

Ά λ λ ά  τό Μεσολόγγι σώθηκε 
τήν τραγική έκείνη νύχτα. Τό 
κάστρο του, δχι μόνο άπροστά- 
τευτο δέν έμεινε, άλλά είχε δυ- 
ναμωθή μέ όλες τίς  διαθέσιμες 
δυνάμεις τώ ν  πολιορκημένων. 
Γ ια τ ί  τό σχέδιο τοΰ έχθροΰ τό 
είχε γνωστοποιήση κρυφά στούς



"Ελληνες ό Γεώργιος Γούναρης 
—Ζούκας τό πραγματικό του ό 
νομα Γούναρης ίσως τό επαγγελ
ματικό του— δ μεγάλος παραγ
κωνισμένος άπό τους συγχρό
νους του καί τό μετεπαναστατικό 
Κράτος εκείνος Γ ιανν ιώ της. Ό  
Βλαχογιάννης είχε δημοσιέψει 
κάποτε, ξεσηκωμένο άπό τό  
πρωτόκολλο τής Γραμματείας 
τώ ν  Σ τρα τιω τικώ ν τής 14 Αύ- 
γο-'στυυ 1830, τοΰτο τό  εΰγλωτο 
κ είμ ενο : «Κ ατά  τάς πληροφο
ρίας, τάς όποίας έλαβεν ή Γραμ
ματεία, ό Γεώργιο; Μωανυίτης 
είναι τ ω  όντι έκεϊνος,όστις έσωσε 
τ ό  Μ εσολόγγι άπό τή ν τρομε- 
ράν άπόφασιν τοΟ έχθροΟ, όμο· 
λογήσας τά  σχέδια τώ ν  πελεμί- 
« ν .  Εύρίσκεται ήδη ένταΟθα είς 
μεγάλην ένδειαν διά τάς θυσίας 
του  λοιπόν ταύτας προβάλλει ή 
Γραμματεία νά τ ω  δοθώσι προ; 
άνακούφισιν φοίνικες 1 2 0  ά π ό τό  
Ταμεΐον τής Γραμματείας». Π ι
κραμένος γιά τό ξεκλήρισμα τής 
φ α μ ίλ ια ς  του στής 'Α ρ τα  άπό 
τόν εκδικούμενο Ό μέρ, άλλά 
καί γ ιά  τήν εγκατάλειψή του 
άπό τούς γύρω του άποτραβή- 
χτηκε στό μοναστήρι τής “Αγια  
— Λεούσας, στήν Κλεισούρα τοΰ 
Ζυγοΰ, άποζώντας μέ τά  ελέη 
τώ ν  φιλεύσπλαγχιον Γεραστικών, 
όσο πού πέσανε. Ή  ϊδια  άτυ- 
χία τόν ακολούθησε καί μετά 
θάνατο. 'Η  μνήμη του άγνοήθη- 
κε άπό τούς πάντες —  πλήν τής 
λογοτεχνία ς—- τό δέ Μεσολόγγι, 
σπάταλο σε τέτοιου είδους άνα- 
γνωρίσεις, φειδωλεύτηκε ώς τ ώ 
ρα τήν ανάθεση καί στό Γού · 
ναρη, τό σωτήρα του, μιας α 
ναμνηστικής πλάκας στό πάνθεο 
τώ ν  ήρώων του.

Ό ^έχθρός, ποΰ δλλα περίμενε 
κι* αλλα βρήκε, άνατράπηκε. 
Οί ζημιές του μεγάλες. Σ τή  
ντροπιασμένη φνγή ζήτησε τή  
σωτηρία του. Κα ί καθώς δλοι 
οί δρόμοι ήταν πιασμένοι ρίχτη

κε, γιά νά διαβή πρός βορραν, 
στά  μανιασμένα νερά τοΰ ’ Αχε
λώου, δπου συμπληρώθηκε ή κα
ταστροφή του. Γ ια τί, κατά τήν 
ώραία περιγραφή τοΰ Τρικούπη, 
«ό  πυδμήν τοΰ ποταμοΟ ήτο 
τόσο  λασπώδης καί ή δρμή τοΰ 
ρεύματος τό σ ω  σφοδρά, ώ σ τε ή 
ποταμοπορίσ έφαίνετο αδύνατος. 
Τότε οΐ έπιτηδειότερο! καί το λ 
μηρότεροι Ιππείς στήσαντες τούς 
ίππους τω ν  άκινήτους είς τρεϊς 
στίχους εντός τ .  0  ποταμού κα- 
τέμπροσθεν τοΰ  ρεύματος, Ικο- 
π τα ν όπωσοϋν τήν φοράν αύτοΰ 
καί οϋτω ς οί σ τρα τιώ τα ι κρε· 
μώντες τάς φυσεκοθήκας Ιπ ί τοΰ  
τραχήλου καί άνατείνοντες τάς 
δεξιάς τω ν  βαστώσας τά  τουφέ
κια έπ ιπταν είς τό ν  ποταμόν κά
τω θεν  τώ ν  τρ ιώ ν ακινήτων σ τ ί 
χων είς διαπεραίωσιν· άλλ’ ή 
ρύμη τοΰ  ποταμού έ’σπα τάς 1π- 
ποστιχίας, καί τ ά  ρεύματα π α 
ρέσυραν διά τής δινήσεώς τω ν  
καί τούς ποταμοποροΟντας Ιπ 
πείς καί τούς ίππους τω ν ».

Μ αζί μέ τό Μ εσολόγγι σώ θη 
κε τό τε  καί ή ’Επανάσταση. 
"A v  αύτό, πού στά  τόσο περι- 
φρονημένα άπό τόν εχθρό λα- 
σποτοίχια του κρέμονταν τό τε 
κυριολεκτικά τά  κλειδιά δλης 
τής Ε λλάδας,χάνονταν στά  1822 
θά πνίγονταν καί τό  στά  σπάρ
γανά του άκόμα έθνεγερτικό κί
νημα καί ή χώρα θά ρημάζον
ταν ξανά ολόκληρη. Δίκαια λο ι
πόν οϊ αγωνιστές τοΰ Μεσολογ- 
γιοΰ κρατούσαν σ τή  μνήνη τους 
τό  μεγάλο εκείνο τρόπαιο, πού 
μέσα σ τις  δποιες τραγικές καί 
θανάσιμες άγωνίες τους τό  τ ι 
μούσαν κιόλας σάν τοπικό εθν ι
κό πανηγυρισμό. «Τ ό  π ρω ί (25ης 
Δεκ· 1825) έπανηγυρίσθη ή χαρ
μόσυνος ήμέρα τώ ν  Χριστουγέν
νων καί ή ά άμνησις τής πρό 
τρ ιώ ν έτώ ν γενομένης κατά τή ν  
αύ τήν ή μέραν λαμπρας νίκης έ- 
ναντίον τώ ν  σ τρα τιώ ν τοΟ Όμέρ ΙΩ Α Ν Ν Ο \  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ  Τοπίο (ελαιογραφία)

— πασσα, αΐτινες έφώρμησαν κα
τά  τοΟ αθανάτου τούτου  περι
φράγματος, άλλ ’ αί όποϊαι κατε- 
στράφησαν, καί είς έπονείδιστον 
έπειτα έδόθησαν φυγήν· ’ Εβρον - 
τοφώνησεν αρκετήν ώραν τής 
πυροβολικής ό κρότος, καί τρίς 
έπανελήφθη τής φρουράς μας ό 
τουφεκισμός καθ’ δλην τήν γραμ
μήν του  περιτειχίσματος» πληρο
φορούν «τά  Ε λληνικά  Χρονικά» 
τοΰ Μεσολογγίου (φυλ. 104-105) 
30 Δεκεμβρίου 1825, Τετράδη, 
σελ. 1 ).

Ό  Σολωμός ώνόμασε άπό τό 
περιστατικό έκεΐνο «τή ς  Η μ έ
ρας τής Μεγάλης τοΟ Χριστού» 
τό  Μ εσολόγγι «Ιερό προσκυνητά- 
ρι», πού βαρβάρου ποδάρι ποτέ 
δέν θά τό πατούσε, πάρεξ όταν 
χαλαστή ». Φωνή, αλήθεια, προ
φητική! Τό Μ εσολόγγι πατήθη
κε, άφοΰ πρώτα ανασκάφτηκε, 
κάποια αλλα γιορτόημερα τής 
άνοιξης τοΰ 1826.

Κ . Σ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Σ

Α Π Ο  Τ Η Ν  Σ Τ ' Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΑ  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Τ Ο Υ  1960



Τ Ο  Π Α Λ Ι Ο  Π Α Ρ Α Γ Ο ύ Ν Ι

Α χριστόημερα μάς 
φέρνουν κοντά στις 
νοσταλγίες, στό πα
τρικό, στό χώρο τής 
Ρούμελης καί στό πα

ραγώνι. Οί μέρες αύτές είναι ®' 
φιερωμένες στό γυρισμό, ^.τον 
κάθε γ υ ρ ι σ μ ό .  Γού ξενητεμενου, 
τοΰ στρατοκόποι-, τής νοσταλ
γίας, τώ ν αναμνήσεων π ολα 
σμίγουν στό παληο μαγικό πα- 
ραγώνι. Ή  έποχή μας πολυ κυ
νήγησε τό αρχαιότερο κειμήλιο 
τής ελληνικής οικογενειας, ι.ήν 
πατροπαράδοτη ελληνική Εστία. 
Σ τ ις  μεγάλες πόλεις έσβνσαν οι 
φλόγες του. Π άγωσαν τά  γονο- 
λ ίθ ια  του. Πέρασε στά παρα
σκήνια υστέρα άπό εναν μακρό
χρονο χορό πού χόρεψαν α^ια- 
κοπα οι φλόγες του.^ Τό ελληνι
κό χωριό κράτησε το παραγώνι 
σάν κάτι ιερό στον καιρό μας.

Ή  ελληνική ύπαιθρος συνεχί
ζε ι νά τό διατηρή κ0^"
τσουρα τοΰ λόγγου καί ία  πα
ραμύθια τοΰ παποΰ.

Τό παραγώνι τοΰ χωριού ε ί
ναι ή ποίηση πού θρέφει τίς γε  ̂
ν ιές καί θερμαίνει τήν  ̂ καθαρή 
έλληνική συνέχεια. Αύτές ^τις 
μέρες παίρνει ξεχωριστή  ̂α^ια. 
Ε ΐνα ι ή ώρα του κ ι’ ή άποκο- 
ρύφωση τής ομορφιάς του.

Οί ζεσ τές  στάχτες τού παρα- 
γωνιοΰ θερμαίνουν τά  παληά, 
τόν παιδικό κόσμο, τόν^ πρώτο 
κόσμο, τόν κόσμο τώ ν  ονείρων, 
τής παιδικής φαντασίας καί τώ ν 
θρύλλων πού πλάθοντα ι γιά τά  
παγανά...

Τ ό  παραγώνι f t r a i ό ιερός 
χώρος πού γίνεται μέ κατάνυξη 
τό  ατέλειω το κ ι’ άμίλητο ^·ου- 
βεντολ,όϊ μέ τά  παιχνίδια καί τά 
σχήματα πού κάνουν οί φλόγες. 
Έ κ ε ΐ στή θράκα ψήνεται ό 
σουφλιμάς καί τ ’ άγριοπούλια. 
Ο ί κάπνες αρωματίζουν καί οί 
κάνουλες κεχριμπαρίζουν τό  πα- 
ληό κρασί. Ή  μάνα στό καραού
λι καρτερεί τόν ξενητεμένο 
γυιό της. Ε ίνα ι ή λεπτή ώρα 
τής μητρότητας. Διπλή χαρά μέ 
διπλό καρδιοχτύπι. Τό παραγώ
νι καί τ ’ άντίκρυσμα τής δάκρυ 
σμένης Μάνας. Σ τό  ταπει\ό πα
ραγώνι καταλήγουν κι’ αρχίζουν 
ν ’ άραδιάζουν άναμνήσεις· ‘ Ο 
χώρος του κλείνει τήν πιό με. 
γάλη οικογενειακή έπισημότητα- 

Σ τό  παραγώνι ευτυχισμένα α
κούστηκαν καί άκούγονται τά 
πιό λεπτά παραμύθια της ζωής. 
Τ ά  ματόφυλλα εδώ κάποτε βά
ραιναν μέ τά νανούρισμα στήν 
άγκαλιά τής μάνας. Τ ά  ξύλα 
φ ώ τιζα ν  κι οί φλόγες αχορτα-

Va εγλειφαν τά  λαδωμένα λ ιό 
δεντρα, πού τά  ξετρέλλαιναν με 
τόν χορό τους. Ο ί καλλικάντζα- 
ροι κατέβαιναν άπ’ τ ίς  καμινά- 
δεο νά φάνε τά  γλυκά.

Τά  Χριστόψωμια άραδα δίπλα 
στή ψωμοσανίδα ζυμωμένα μέ 
τήν αγνότητα, τήν παράδοση 
τής ’ Ελληνικής οικογένειας και 
τήν παοάξενη γοητεία  τοΰ γλυ
κού παραμυθιού^ Αύτές τϊςγ ιορ - 
τάσιμες μέρες όλα ξα να ζω ντα 
νεύουν στή φοιτογωνιά. Ε ίνα ι η 
ώρα τής επιστροφής σ τό  π:αρα- 
γώνι. Ή  μαγική του φεγγοβολή 
φ ω τ ίζε ι τά  παληά. Οί ρήγισσες, 
οί μάγισσες οί βασ'λοπούλες, τα  
βασιλόπουλα, οί δράκοι, δ γλυ

κός χυμός τοΰ παραμυθιοΰ πλέ
κουν τό ν  μαγικό θρύλο, πού δι- 
α ιω νίζε ι τό  παραγώνι.^ Η  πρό
οδος τοΰ καιροΰ μας α γω νίζετα ι 
νά τό σβύση. Κ ά τι τέτο ιες  μέ
ρες ή ομορφιά του, ή ποίησή 
του πρέπει νά παίρνη τήν ά τι- 
μητη άξία του. Γυρίζοντες στά  
πατρικά χώματα άς τ ’ άνάβωμε 
δπως μπορούμε. Μέ τήν θύμηση 
μέ τήν νοσταλγία, μέ τό  παληά 
λυχνάρι. Γονα τισ το ί νά συμπή- 
σωμε τήν αρχική του σπίθα, νά 
ζεστάνωμε τή  στάχτη του, σάν 
ταμένοι προσκυνητές στόν ίερά 
Ναό τής 'Ελληνικής ομορφιάς.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Γ Α  Ι  Τ Α Ν Η Σ

1|

Σ Τ Ε Ρ Ν Η  ΣΤ ΙΓ Μ Η

Τήν ωοα τούτη τή θολή, Ώ ,στερνή μουτής ζωής στιγμή
Σκοτάδια χαλασμός, Σπαραχτική βγαι,ω κραυγή,
Ε σένα  γυρεύω. Εσένα προσμένω.

Τά  χέρια μου σ5 αναζητούν
Τ ί σπαραγμός ψυχής 
Μέ τ ’ δνομά σου σβήνω.

ΙΩ Α Ν Ν Α  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 1960

Σέ μιά ανασκόπηση πού γράφεται τις πρώτες μέρες τοΰ Δε
κέμβρη δέν είναι δυνατό ν’ άναφερθοΰν δλα τά  βιβλία πού συνηθί
ζετα ι να κυκλοφορούν μετά τα μέσα τοΰ Δεκέμβρη, άλλ’ άκόμη ούτε 
δσα κυκλοφόρησαν κατά τή  διάρκεια τοΰ χρόνου. Έμεις εδώ σέ 
μιά σύντομη άνασκόπηση δέ μποροΰμε παρά ν’ αναφέρουμε τά  
καλύτερα άπ’ οσα βιβλία είχαν τήν καλωσύνη νά μάς στείλουν οί 
δημιουργοί τους.

Πολλά ποιητικά βιβλία καί φέτος. Γενικά δμως ή πληθώρα 
της παραγωγής δέν προοιωνίζει καί τήν ποιότητα. Διαπιστώνου
με ωστόσο πώς ό τόνος της ποίησης έγινε πιό καθαρός, πιό ψιθυ
ριστός, πιό καθημερινός καί οικείος. Ά π ’ αύτό τό σημείο καί 
μόνο ξεκινώντας, μέσα στ’ αλλεπάλληλα κύματα τής ποιητικής; 
μας παραγωγής μάς σταματούν μερικές φωνές, μερικά στιλπνά 
μέταλλα, πού θά καθιέρωναν πολλούς νεώτερους ποιητές. ’Ελπί
ζουμε πώς κοντά στις λίγες κορυφές, πολύ σύντομα θά φανούν κι’ 
άλλες πού θά δώσουν καινούργιο αίμα στις αρκετά χοντρές ρίζες 
τοΰ δέντρου τής ποίησης.

Πρώτα πρέπει νά σημειωθούν τά «"Απαντα» τών ποιητών 
μας. Είναι ουσιαστική προσφορά στή γραμματολογία μας. Ό  κ. 
Λίνος Πολίτης κυκλοφόρησε τό παράρτημα τοΰ Β ' τόμου τών 
απάντων τού Σολωμοΰ, δ κ. Μ. Περάνθης τά «Ά π α ν τα » τοΰ Μα
βίλη, ό κ. Σπ. Μυλωνάς τις « ’Ωδές» τού Κάλβου, δ κ. Ρήγας Γιαρ- 
ταγάνης τά «"Απαντα» τοΰ Κάλβου σχολιασμένα καί προλογισμέ
να. Στόν Κάλβο είναι αφιερωμένο ογκώδες τεύχος τής Νέας Ε 
στίας. Μαριέττας Έπτανησίας «Άνδρέας Κάλβος», Κώστα Πορφυ
ρή «Καλβικά διάφορα», Κωνστ. Σορδάτου «Άνδρέας Κάλβος» πού 
κανονικά πρέπει ν’ άναφερθοΰν στις μελέτες.

Τέλος δ κ. Άνδρέας Ίωάννου κυκλοφόρησε τήν ανθολογία 
τών Εύβοέων ποιητών καί δ Κύπρος Χρυσάνθης τήν ανθολογία 
«Τραγούδια τής Λευκωσίας».

Α π ’ τούς παλιούς ποιητές πολλοί έδωσαν καί φέτος τό πα
ρόν. Σημειώνουμε τις συλλογές τών Όδυσσέα Έλύτη «"Ε ξη  καί 
μιά τύψη γιά τόν ούρανό», Νίκου Καζαντζάκη, «Τερτσίνες» μ’ επι
μέλεια Ε. X. Κάσδαγλη, ό Γιάννης Ρίτσος κυκλοφόρησε δυό και
νούργιες ποιητικές συλλογές «Γέφυρα» καί Παράθυρο». Ποιήματα 
έξέδωσε καί δ κ. Μηνάς Δημάκης. Ό  κ. ’ Ιωάννης Κουτσοχέρας, 
συνεχίζοντας τήν παράδοση μάς έδωσε τή συλλογή «Καπνόν Ά να - 
θρώσκοντα» μέ μιά προσωπογραφία τοΰ ποιητή καμωμένη άπό τό 

ι Δημήτρη Γαλάνη, καί εξώφυλλο τοΰ Κ . Γραμματόπουλου. Κ α 
πνός Άναθρώσκων» είναι τό βιβλίο τοΰ Γιάννη Βλαχογιάννη, σέ 
στίχους παραδόσεως. Ά π ό  τούς νεώτερους θ’ αναφέρουμε τις συλ
λογές τών Μίλτου Σαχτούρη « Ό  περίπατος», Σαράντου Παυλέα 
«θέληση καί σκιά», Τάσου Παππά, δστερ’ άπ’ τά «Τραγούδια 
τοΰ Πανθανάρες» πού κυκλοφόρησαν τό 1947 εχουμε φέτος τόν 
«Μεσημβρινό». Ή  Λεία Χατζοπούλου - Καραβία τις «Δύο στιγμές 
τοΰ σίδερου», ό Σπΰρος Κόκκινης τήν «Πολιτεία μέ τούς άνθρώ- 

. πους», ό Β. Κραψίτης τήν «Ανοιξιάτικη  μελωδία». Ό  Σίμων Κυ-
ρηναΐος «Πεζοπορία». Έ δώ  δ Πειραιώτης ποιητής δμιλεΐ μέ τούς 
στίχους του κατ’ εύθειαν στήν καρδιά μας. "Ομως μιά πού άνα- 
φερθήκαμε στόν Πειραιά πρέπει νά σταθούμε σέ πέντε ποιητικές 

i, συλλογές 1) τού Δημ. Σουρή «Πειραιώτικα» στίχοι παραδοσια
κοί. Ό  ποιητής άναφέρεται στόν πόνο τών ναυτικών. 2) Τοΰ Στέ
λιου Γεράνη «Παθολογία». Συλλογή χωρισμένη σέ τέσσερα μέρη 
μέ μιά κεντρική ιδέα. 3) Τοΰ Κώστα Γαρίδη «Ανακωχή  μέ τή  
Σιωπή», λεπταίσθητοι στίχοι αισιόδοξου άνθρωπιστικοΰ αισθήμα
τος. Χαραχτηρίζεται ή καλύτερη ποιητική σΛλογή τού ποιητή. 
4) Τοΰ Μανώλη Αλεξίου «Μουσική μέ σπασμένα πλήχτρα». Ό  
κ. Αλεξίου  παρουσιάζεται δστερ’ άπό 25 χρόνια μετά τήν πρώτη 
του έμφάνιση. Ή  ποίηση τοΰ κ. Αλεξίου εχει ένταση καί άνθρω- 
πιά. Ανθρωπιά καί ένταση Ιχει καί ή πέμπτη πειραιώτικη συλλο
γή  τοΰ Στέλιου Μπινιάρη «"Ενας άλλος δρίζοντας». Αναφέρουμε 
άκόμη τις συλλογές Δημ. Χριστοδούλου «Μετά τόν άνακλητικό». 
Τ. Λειβαδίτη «Καντάτα», Στάθη Πρωταίου « Ό  χρόνος Ιξω  άπ’ 
τό φώς», Μέλπως Ά ξ ιώ τη  «Κοντραπάντο», Μ. Σαντοριναίου «Χ ω 
ρίς φεγγάρι», θεοδώρου Ά ρώ νη  « ’Έρχονται τά  χελιδόνια», τοΰ 

I Βασδέκη «Μνήμη τοΰ Δρυμοΰ», τοΰ Β. Γραψίτη «Φωνές στήν έρη
μό», τής Ζέφης Δαράκη, «Τραγούδι τών νέων καιρών», τοΰ Σπ. 
Δαμέσσα « ΤΩρες φυγής», τού Ά θου  Δημούλα « ’Ένδον», τής Ά ν -  

* θούλας Ζόλδερ «Χοές», τοΰ Λουκά θεοδωρακοπούλου «Πηγάδια
καί πηγές», τοΰ Νίκου Καμβύση «Φθινοπωρινό έλεγεΐο», τής Ξα-



βερίας Κανελλοπούλου (Δάφνης) «Ρεμβασμοί^ καί _ στοχασμοί», 
τοΰ Γ. Κωνσταντινίδη «Ποιήματα», ποιήματα με ουσία, του ΐ ια/ 
νη Νεγρεπόντη «Καθημαγμένοι», περιέχουν > ν.7^.λ^γραμο'λα 
ποιήματα. Τού Κώστα Πανόπουλου «Δειλες ώρες», του » .  ΙΙαπα- . 
θανασόπουλου «Ρουμελιώτικα», του Ή ρ. Παπασιδερη «Στίχοι παρ
μένοι άπό τή ζω ή », τής Λένας Παππά «Λαμπιδόνες», του 1. L·.
Zp„pyM ’ « n o i W ·  ·Α “ Μ  Γ . σ . Πατριαχέα · θ . . . τ ο ;  τ »
Μπάλντερ» καί άλλα ποιήματα μεταφρασμένα απδ το Ισλανδικα 
μέ συνεργασία τοΰ ποιητή S.A.M., τού Δημήτρη Σαραντοπουλου 
«Ό  πύργος τής Βαβέλ —  Πολλαπλή προσπαθεια». Επίσης ο Δ . 
Σαραντόπουλος μας έδωσε σ έλεύθερη άποδοση τον «Κύκλωπα».
Ό  Κ . Ζ. Σαρδελής υστερ’ άπό τά διηγηματα «Το^ μεγάλο μην 
μα» δοκιμάζει τίς δυνάμεις του μ έπιτυχία και στην ποιηση.Στό 
βιβλίο του «Αύτοί που αναπαύτηκαν Ιν είρινη» βρίσκουμε στίχους 
μέ πνοή, αίσθημα, ανθρωπισμό. Ό  κ. Δημ ^  
κλοφόρησε τή συλλογή «Τ ά  έπιφανεια». Τό βιβλίο 
ουό σχέδια τοΰ Γιώργη Σικελιώτη και μ εξώφυλλο του Κ. Τσιρ 
πουλου. Ό  Δημ. Στεργίου «Στοΰ λιμανιού τ ψ  οχθη», ο .Σπυρο, 
Τζουβέλης συνεχίζει τή δημιουργικη του εργασία άθορυβ' . «.
τος μάς Ιδωσε τή συλλογή «Ά ν ο ιξη  τών θεων», που δείχνε οτι ο 
ποιητής τους βρίσκεται σέ πολύ καλό δρομο. Ο κ. Φώτης Ευαγγ 
λάτος μέ τήν «Κραυγή σκλάβου» άνοίγει νέους ορίζοντες _στην ως 
τώρα ποίησή του. Ό  κ. Γιάννης Καφούσης « Ωρες σιωπής», ο * .  
Νίκος Ζουμπουλάκης «Τροχοπέδη», ό κ. Γιάννης Μπαρμπαγιαν- 
νης συνεχίζει τό έργο του μέ «Τό  εικόνισμα μου», ο κ. 
Νίκος Συρακος «Σάλπισμα είρηνης», ο * · 
της «Περιμένοντας τή βροχή». Ό  κ. Αλεξης Ζακυθηνός με 
«Στρατιώτη» μάς δίνει ζεστούς στίχους που τον φερνουν στη σ*ι- 
ρά τών καλών ποιητών,, τοΰ Α γγέλο υ  Παρθενη .La n och cees  ia 
musica de los des esperados» «Τό  αίμα της μοναξιας»,^Σατιρικά 
ώινία» τοΰ Βασ. Μπατζόγλου « ’Από την ανάμνηση της αποσ.ο 
λής», τοΰ Κλείτου Κύρου «Κραυγές τής νύχτας». Τέλος αναφέρουμε 
τά  πεζοτοάγουδα τοΰ Δημ. Γαρουφαλιά «Μίμοι». _Ασφαλω,; Ιμει- 
ναν έξω πολλά κι’ άξιόλογα βιβλία. Ά λ λ  ουτε ο χώρος ουτε ο χρ
νος επιτρέπει τήν άπαρίθμησή τους. , , , ,

Ή  πεζογραφία τοΰ 1960 έρχεται πιο συγκροτημένη απο την 
ποίηση τής'ίδιας περιόδου. Παλαιοί καί νέοι πεζογραφοι προβλη-SL? κάνω Λ φλέγοντα « ί γ χ ρ ο »  * · » ■
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Π. Πρεβελάκη, Γιάννη Σκαρίμπα «Τό  Βατερλώ δύο Γελοίων», ή 
γνώριμη τέχνη τοΰ Χαλκιδαίου πεζογράφου βρίσκει τήν καλύτερη 
στιγμή της, ό Πέτρος Μαρκάκης μάς δίνει τό χρονικό τοΰ ’Αλβα
νικού έπους μέ δύναμη καί μεγάλη ειλικρίνεια, ό τίτλος τοΰ βι
βλίου « „ .  Καί επί γής ειρήνη», ό Βασίλης Μοσκόβης «Γενεά έρ
χεται» ζωντανεύει με έξεραιτική δύναμη τούς πόθους καί τίς επι
θυμίες μιάς γενιάς πού είναι δλες οί ελληνικές γενιές. Οί τύποι 
τοΰ βιολιού, γίνονται γνώριμοί μας καί οί περιπέτειές τους μάς 
βασανίζουν, Κώστα Κ οτζιά  «Γαλαρία νούμερο 7». Ό  Κώστας Κο- 
τζιάς^ συλλαμβάνει τή σύγχρονη αναταραχή τής κοινωνίας μας, 
η Λιλικα Νάκου «Γιά μιά καινούρια ζωή», 6 Σπΰρος Πλασκοβί- 
της «Φράγμα», ’Αρκάδιου Αευκοΰ «Δαίμονες καί Σταυροί», "Ελ
λης Αλεξίου «Μέ τή λύρα», ή ποιήτρια κ. Μοάτσου δοκιμάζει τήν 
αφηγηματική της δύναμη στο βιβλίο «Κόρη τής Ευας», ή Μάνα 
Μητροπουλου «Διακοπές», 6 Γιάννης Χονδρόπουλος «Τ ό  πέρασμα 
ενός άνθρώπου», ό ’Ά γγελος Βλάχος ξανατύπωσε τό βραβευμένο 
άπό τήν ομάδα τών 12 μυθιστόρημά του «Ό  κύριός μου ό ’Αλκι
βιάδης». Από τούς νεώτερους μάς έδωσαν βιώσιμα έργα ή Βαρ
βάρα Δράκου «Χαμένα βήματα», ό Γ. Δασκαλάκης «Δύσκολοι δρό
μοι», δ Γ. θωμαΐδης «Ά ν ο ιξη  καί ομίχλη», Είρένα Ίωάννου « Η 
ρωική συμφωνία» σελίδες άπό τόν άγώνα τών Κυπρίων, 6 Πάρις 
Τακόπουλος «Οί άποστάται». ό Σπΰρος Μουρελάτος «"Ενα μοιραίο 
ανώνυμο γράμμα», ή Νέλλη Ίατρίδου «Ή  Στεφανία στό αναμορ
φωτήριο» καί πολλοί άλλοι έξ ίσου άξιοι δημιουργοί έδωσαν φέτος 
βιβλία τους.

Έ ξ  άλλου καί οί διηγηματογράφοι μάς έδωσαν αξιόλογα έρ
γα. Ο Φώτος Γιοφύλλης «Τό  θείο παπούτσι» θαυμάσια σατιρικά 
διηγήματα, ό Γιάγκος Πιερίδης «Οί άλλες φωνές». 6 Χρηστός 
Λεβάντας « Ιστορίες τοΰ Πόρτο Λεόνε» διηγήματα μέ κοινωνικό 
προβληματισμό. Ενας καινούργιος τό ν» ΐ --^ ή ν πεζογραφία z-m. 
Ή Σταυρούλα Μαρκέτου «Στά  θρανιά στήν έδρα», ό κ. Πολύδωρος 
Παπαχριστοδούλου «Στούς ορφικούς δρυμώνες», δ Σώτος Χονδρό
πουλος «Ψυχές καθαρές». Ά π ό  τούς νεώτερους ξεχωρίζουμε τήν 
Κωστούλα Μητροπούλου γιά τά ανθρωπιστικά της διηγήματα «Δυό 
εποχές», τόν Ρένο Άποστολίδη « Ό  γρασσαδόρος καί τά χειρό
γραφα τοΰ Μαξ Τοντ», τής Βούλας Δαμιανάκου «Στήν άνεμοζά
λη», Κ . Μεταλλινοΰ «Κλαυδία», Κύρου Νάρβα « ’Αντίκρυ στό δαί
μονα», Ν. Αιμίλιου «Εικόνες τής ζωής», Παν. Κεραμίδα «Δ ιηγή
ματα» , Ε. X. Γόνατά « Η  Κρύπτη», Ή λία  Λεφούση « ’Επιστροφή 
στ’ άλέτρι» καί πολλά άλλα.
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μ,ερϊα «Τέχνη»·
Η Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Β1ΒΛΙΟ Θ ΚΗ

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Ρ Χ Α Ι

Αυξήσατε τά  έσοδα τής οικο
γένειας σας μέ τήν νέαν πλε- 
κτομηχανή Π Ε ΡΣ Ο Ν . Μπο
ρείτε  νά έχετε ενα ημερομί
σθιον μέχρι 2 0 0  δρχ. τήν η
μέραν εις τό σπ ίτι σας. 
Διδασκαλία δωρεάν. Εΰκολίαι 
πληρωμής. Ζ η τε ίσ τε  μας δω 
ρεάν καταλόγους.

Γαλακτ οποόλαι —
Ζαχαροττλάσται
Τυροκόμοι
Βουστασιάρχαι
Κιηνοτρόφοι

Αυξήσατε τά  έ 
σοδά σας μέ τά 
νέα εργαλεία 
Δ Ι Α Β Ο Λ Ο  
Γαλακτομηχαναί 
— Βουτυρ]χαναί 

Δ Ι Α Β Ο Λ Ο  
’ Εγκαταστάσεις εργοστασίων 
γάλακτος. Μ αλοξέρ βουτύ
ρου, φύλλον αλουμινίου λοΰξ, 
έσάνς. πητιές τυροκομίας, 
γαλακτόμετρα, άλμεκτικαί 
Δ ΙΑ Β Ο Λ Ο  κ.λ.π. μέ δόσεις. 
Ζ η τ ε ί τ ε  μας δωρεάν κατα
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