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Προτι&έμενος νά δημοσιεύσω προσεχώς την έπί τών διαστημάτων της 
'Ελληνικής καϊ τής εν γένει ’ Ανατολικής μουσικής &εωρίαν μον, εφηρμο- 
σμένην έπί τοΰ αΠαναρ μονιού» οργάνου, αναδημοσιεύω σήμερον τήν διά 
πρωτην καί μόνην φοράν εν τή '•‘•Neue M usik Ζ  fitting» τής Στουτγάρ- 
της καί εν τώ  τεύχει αυτής τής 1 Δεκεμβρίου 1926 δημοσιενΰεΐσαν σειράν 
τών 42 μερών, ατινα περιλαμβάνει ή Διαπασών τοϋ «Π αναρμονίον», εις 
έκαστον δε τών οποίων άναλογεΐ ν.αϊ εν τών ισαρίθμων πλήκτρων αυτής.

Τήν σειράν ταύτην τών 42 μερών εδημοσίενσα τότε αμέσως μετά τήν 
κατασκευήν τοϋ οργάνου μου, προλαμβάνων πάσαν τυχόν παράχρηαιν, είτε 
καϊ νφαίρεσιν αυτών, ώ ς εϊχον ϊσχυρονς τότε λόγους νά πιστεύω. ’ Ακόμη 
δε περισσότερον, κα&όσον έν Γερμανία προνόμιον ευρεσιτεχνίας δεν παρέ
χεται εις πνευματικήν εργασίαν, άλλ’  εν αννδναομω τοιαύτης πρός μέσα 
τεχνικά, δπως καϊ &ά έγίνετο βραδύτερον διά κοινής αΐτήσεως εμοΰ καϊ τοϋ 
χ. S tein m eyer, έν τώ εργοστάσιο) τοΰ όποιον, έν τω  O ettingen  τής Βαυα
ρίας ευρισκόμενό), κατεσκενάσϋη τό «.Παναρμόνιον» εις δύο τύπους, ’Ό ρ -  
γκελ καϊ e Αρμονίου μεγάλου καϊ μικρόν.

Ίδου τI προέταξα τότε τής σειράς τών άρι&μών τής διαιρέσεώς μου.

Τήν 29ην ’ Ιουνίου 1924 ετελέσθησαν εν ’Έτιγγεν τής Βαυαρίας τά 
εγκαίνια τοΰ νε'ου μεγάλου τής Βυζαντινής μουσικής οργάνου ( ‘ ). Εις τόν

(‘ ) Βλέπε άρθρον τοΰ καθηγητοΰ Ιν. B iir c h n e r « ? o  οργανον τον καθηγητοΰ κ . Ψάχον 
<5ίά την Βυζαντινήν καί Ανατολικήν Μ ουσικήν» «N eu e  M u sik  Z e itu n g » . Τεΰχος 2 
Σεπτεμβρίου 1924.



εισαγωγικόν μου λόγον, τόν όποιον έξεφώνησα τότε καί δστις έδημο- 
σιεΰθη είς ιδιαίτερον τεΰχος γερμανιστί, έξέθηκα δι’ ολίγων τάς γενι- 
κάς καί θεμελιώδεις βάσεις, έπί τών οποίων στηρίζεται τό σύστημά μου. 
Αί δλίγαι αΰται γραμμαί σκοπόν αυτών έχουσι να δώσωσι γενικήν τινα 
ιδέαν τοϋ συστήματος, έφ’ οΰ στηριχτείς κα^τεσκεΰασα τό δργανόν μου.

Τό σύστημά μου τοΰτο, έπί ιδιαιτέρων νόμων βασιζόμενον, οΰδεμΐαν 
εχει σχέσιν τόσον μέ τήν φυσικήν, δσον καί τήν συγκεκραμένην κλίμακα 
τής μουσικής τής Ε σπ ερίας, αΐτινες άμφότεραι περιλαμβάνονται έν τώ 
συστήματί μου ώς λεπτομερειαι.

01 νόμοι τής Ελληνικής μουσικής είναι έντελώς διάφοροι. Τόσον 
είς τα λειτουργικά μέλη, τά διά τήν λατρείαν τοϋ Ύ ψ ίστου προωρισμένα, 
δσον καί είς τά δημώδη άσματα τοΰ λαοΰ, διεσωθη πιστώς ή φωνητική 
παράδοσις τών αρχαίων μελφδικών τρόπων. Ά π ό  τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τών καθ ’ ημάς διεσφθησαν ζωντανοί τρόποι καθαρώς ελλη
νικοί, μείΓ δλων τών διαστηματικών λεπτομερειών καί ιδιοτήτων αυτών. 
'Η  διά τής φωνητικής παραδοσεως διασφθεΐσα μουσική αυτη, στηρίζεται 
έπί ιδιαιτέρων δλως μελφδικών νόμων. Τήν κλίμακα αυτής, ήτις εΐναι 
πλουσία καί πολυσχιδής άπεκρυσταλλωσα εις 42 μερη έντος μιας δια
πασών. Τά 42 ταΰτα μέρη διεμοίρασα είς τούς επτά τής διαπασών τό
νους, καθορίσας καί τό ΰψος έκάστου τών μεγαλειτέρων καί μικροτέρο^ν 
διαστημάτων, τών όποιων ποιοϋνται χρήσιν ,οι οκτω ηχοι τής Βυζαντι
νής Μουσικής, χωρίς οΰδέν τούτων νά υποβάλω είς συγκρασιν, δπερ θα 
ήτο λίαν εΰχερε'ς, αν ήθελον.

Τά 42 μέρη (ΰψη) τής Διαπασών αποδίδονται έπί τοΰ οργάνου μου 
δ ι ’ ισαρίθμων πλήκτρων, τά όποια διενεμήθησαν οΰτως, ώστε νά περι
λαμβάνονται έν τή έκτάσει μιας παλάμης. ( ‘ )

Σήμερον παραδίδω είς τήν δημοσιότητα τό ΰψος τών 42 τούτων μερών 
διά κλασματικών αριθμών, χάριν δ ευκολωτερου καθορισμού αυτών επί 
τοΰ μονοχόρδου καί διά χιλιοστών, επι χορδής ενος χιλιοστομέτρου.

Έ π ί τή ευκαιρία ταΰτη δέον νά γνωρίσω είς εκείνους, οΐτινες θ  άσχο- 
ληθώσι μέ τούς αριθμούς μου, δτι τά δι’ αυτών καθοριζόμενα ΰψη δέν 
προήλθον έκ μαθηματικών υπολογισμών, άλλ’ δτι ή έπί τοΰ μονοχόρδου 
θέσις έκάστου καθωρίσθη έπί τή βάσει τών διά τής φωνητικής παρα- 
δόσεως διασωθέντων διαστημάτων έν ταίς ϊεραΐς μελφδίαις καί τοις 
ασμασι τοΰ ελλην. λαοΰ.

( ')  Έ κ  τών 4'2 πλήκτρων τά  8 εΐναι λευκά, ϊσα to μέγεθος πρός τά συνήθη τοΰ 
Κλειδοκύμβαλού, τά δέ λοιπά 34 μαϋρα μικρά εΐς δύο σειράς, τήν μίαν υπερθεν 
τής άλλης.





Ά φ = οΰ κατόπιν μακροχρονίου μελέτης έπραξα τοΰτο, καθώρισα ειτα 
και τά αριθμητικά ύψη, προσδιορίσας ταΰτα επί τοΰ μονοχόρδου δια τών 
οικείων κλασμάτων. Είς ταΰτην, τήν έπ'ι τής φωνητικής παραδόσεως 
καί τής πείρας στηριζομένην μέθοδον, άποδίδω υψίστην σημασίαν, διότι έν 
ταΰτη άκριβώς κεΐται κα'ι ή αξία τής εργασίας μου. Ουδεν τών 42 μερών 
είναι αυθαίρετον, οΰτε δέ καί παρηχΟη εξ ετέρου τινός υπολογισμού. 
Π άντα παρήχΟησαν ώς τμήματα ακέραια καί κανονικά έκ τής ολης χορ
δής, κατά τόν νόμον έκεϊνον, καθ ον το μέρος παραγεται εκ τοΰ ολου.

Ή  δι’ άριθμών καθορισθεΐσα μουσική παράδοσις τοΰ Έλλην. λαοΰ 
είς ούδεμίαν εύρίσκεται άντίθεσιν πρός τους νόμους τής ακουστικής. Εν 
τή όσονοΰπω έκδιδομένη θεωρία μου τής Βυζαντινής μουσικής διασαφη
νίζονται πάσαι αί μεταξύ τών τόνων σχεσεις καί αναλογιαι, θελει δε 
καταδειχθή, δτι εις τούς τόνους τής Ελλην. μουσικής δεν δεσπόζουσι 
μόνον μελωδικοί νόμοι, αλλά καί αρμονικοί.

Λογίζομιαι ευτυχής, δτι ή «N eue M usik Zeitung'», ήτις προ εικοσαε
τίας ήδη πρώτη ειχεν άσχοληθή μέ τό τότε αρξάμενον εν Ελλαδι εργον 
μου, προίτη καί αΰθις δημοσιεύει είς τάς στηλας αυτής τήν μέχρι τοϋδε 
άγνωστον εις τούς μουσικούς κύκλους σειράν τών τόνων τής Ε λληνι
κής Διαπασών. Καί τήν σειράν ταΰτην δημοσιεύω έκ καθήκοντος, δπως. 
καταστι σω γνωστάς είς τούς ένδιαφερομένους τάς πολυποίκιλους διαστη- 
ματικάς διαιρέσεις τής Ελληνικής καί τής έν γένει Ανατολικής Μουσι
κής, είς τάς οποίας διαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται ώς λεπτομέρειαι αυτών 
τό τε φυσικόν καί τό συγκεκραμένον σύστημα καί αΐτινες, ως έλεχθη,. 
ούδεμίαν πρός αύτά εχουσι σχέσιν.

Κ ατωτέρω παρατίθημι πίνακα, εν τώ οποΐφ προσδιορίζονται τα οψη; 
τών 42 μερών τής διαπασών τοΰ «ΓΙαναρμονίου», τιθεμένων παραλλήλως. 
καί τών ονομάτων τών φθόγγων, ών γίνεται χρή<τις έν 1 ερμανία,, 
τή Ευρωπαϊκή έν γένει μουσική καί τή Βυζαντινή.

Ή  σειρά τώ ν 42 μερών τής Διαπασών τής Βυζαντινής Μοναικής.
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ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΜ ΠΕΛΕΤ

Meta τόν Σαμάρα καί τόν Κόκκινο, και άλλος αληθινός αρ
τίστας έξέλιπε. Ό  έκλεχτός συνθέτης σωρείας ώραίων τραγου- 
διών, πού μέ τή χάρι των (κράμα λεπτού αισθήματος κι’ αριστο
κρατικού στοχασμού) γαλουχηθήκανε δύο γενεές, πέθανε προ 
λίγου καιρού στό Λονδίνο, δπου διέμενε άπό πολλά χρόνια.

’Αντίθετα πρός τήν σημερινήν έποχή τού άρριβισιιού καί τής 
καλλιτεχνικής νοθείας, ό Έπτανήσιος καλλιτέχνης γεννήθηκε και 
έδρασε στήν πρωτοπόρον εκείνη δσφ καί άγνήν έποχή, δπου ό 
μουσικός, άλλα καί γενικότερα ό καλλιτέχνης, διάλεγε τήν τέ
χνη του άπό ένστικτο, μ' άλλα λόγια άπό άνυπέρβλητη ανάγκη, 
καί γι’ αύτό οί μουσικοί τύποι τής εποχής εκείνης διεκρίνοντο 
έκτος άπό τό ταλέντο τους, δτι ήσαν άκόμη άπαλλαγμένοι κι' 
άπό κάθε ελάττωμα ματαιοδοξίας, θορυβώδους άναδείξεως ή φι
λοκέρδειας, δπως συμβαίνει δυστυχώς στήν έποχή μας δπου ή 
Τέχνη έκπροσωπεΐται (πλήν μερικών έξαιρέσεων) άπό παρανοη
μένους καί δλως διόλου ξένους πρός αύτήν. "Οσοι έγνώρισαν καί 
συνδεθήκανε μέ τόν καλλιτέχνη πού έφυγε, θά θυμούνται μαζύ 
μέ τόν έμπνευσμένον άρτίστα καί τόν άνθρωπο μέ τά πολλά του 
χαρίσματα, τόν μειλίχιο, τόν άριστοκράτη, τόν σεμνό και ειλι
κρινή, πού άποτελούσε ένα πειστικό τεκμήριο δτι ό καλλιτέχνης 
κι’ ό εξαιρετικός άνθρωπος εινε δύο πράγματα συνυφασμένα.

Ό  Ναπολέων Λαμπελέτ ώς μουσικός ύπήρξε προ παντός ένας 
Liediste μέ χαρακτήρα κατ’ έξοχήν λαϊκό. « Ή  γυφτοπούλα» « ή 
Νεράιδες» «i\ ’Άγνωστη» «Τ’ άγέρι τ’ άπαλό» «τό άσμα τού Διός 
καί τής Σεμέλης» εινε δλα τραγούδια μιάς λεπτής έμπνεύσεως, 
καί άγνοτάτου έλλ. χρώματος. Θυμούμαι άκόμη τήν βαθειά εντύ
πωση πού έκαμαν μερικά άπ’ αύτά δταν τό 1925 τά τραγούδησε 
στό Παρίσι ό κ. Θ. Άμούργης.



Πλήν τών τραγουδιών συνέθεσε επίσης καί πολλές χορφδίες 
γιά εκκλησιαστικό χορό, καθώς καί μίαν λειτουργίαν τοΰ Ίω άν- 
νου τοϋ Χρυσοστόμου ποΰ έκτελεΐται συχνά στήν Έλλ. εκκλη
σία τής 'Αγίας Σοφίας τοΰ Λονδίνου.

Εργατικός καί πολύγραφος καθώς ήτο, έδωσε άκόμη καί είς 
τό θέατρον άξιόλογα έργα καθώς εινε τό «Γιασμάκ» «Τό διάβα 
τής Αφροδίτης» ό «Χορός τής σκιάς» «ό Βαλεντίνος» «Ή  Φε- 
νέλλα> ώς καί τό άριστουργηματικό μουσικό μιμόδραμα «Τό 
όνειρο τοΰ Πιερρότου».

Εινε δυστυχώς άναμφισβήτητο δτι μέ τό θάνατο τοΰ Ν. Λαμ- 
πελέτ, χάνεται κι’ ένας άπό τούς πειό ξεχωριστούς συνθέτας 
ποΰ παρήγαγε ή Ελλάς, μέσα στά τελευταία χρόνια τοΰ αίώ- 
νός μας.

Σ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ.

Αί συζητήσεις κα'ι ό θόρυβος ποΰ γίνεται τώρα τελευταία γύρω από 
την ιδέα τής ίδρΰσεως τοϋ εθνικού μελοδράματος μέ έκαμαν νά αναπο
λήσω παλαιά γεγονότα ποϋ σχετίζονται μέ τήν πρώτη συγκροτημένη 
δράσι τοΰ ελληνικοϋ μελοδράματος στήν οποία καί εγώ συνέβαλα κατά τι-

Ή τ α ν  εποχή, ποΰ ό γνωστός μουσικοσυνθέτης Ναπολε'ων Λαμπελέτ 
προσπαθοΰσε νά διδάξη καί νά δώση στάς ’ Α θήνας μιά παράστασι μέ 
Έλληνας τραγουδιστάς, τό έ'ργον τοΰ Κερκυραίου μουσουργοΰ Ξυνδα ό 
«Υ π οψ ήφ ιος Βουλευτής», πράγμα ποΰ έπί τέλους τό κατώρθωσε γιά 
πρώτη φορά νά δοθή στό θέατρο τοΰ Μπούκουρα.

Γήν εποχή εκείνη ό υποφαινόμενος διατηροΰσα έμπορορραφεΐο στήν 
οδό Αγίου Μάρκου, τή δέ συντροφιά μου άποτελοΰσαν τά μέλη τοΰ 
εκκλησιαστικού άνακτορικοΰ χοροΰ.

Τό τραγοΰδι μοϋ ά'ρεσε υπερβολικά καί κάθε βράδυ ή παρέα μου 
καί εγώ συγκεντρωνόμαστε καί τραγουδούσαμε τά διάφορα τραγούδια, ως 
επί τό πλεΐστον καντάδες, εκείνης τής εποχής, άλλά καί μιά σκέψις επί
μονα μάς άπασχολοΰσε, ή ΐδρυσις ενός ευπροσώπου ελληνικού μελο
δράματος.

"Υστερα άπό μακρυνές συζητήσεις έφθάσαμε στό συμπέρασμα δτι τά 
κυριώτερα στελέχη υπήρχαν καί γιά νά λάβη σάρκα καί οστά ή Ιδέα 
αύτή θά  έπρεπε νά εύρεθοΰν χρήματα. Χρήματα δμως δέν ήτο εύκολον 
να εύρεθοΰν καί τότε έλαβα τήν άπόφασιν νά άναλάβω εγώ μόνος μου 
τα έξοδα τοΰ καταρτισμοΰ τοΰ πρώτου ελληνικού μελοδραματικού θιάσου 
καί ετέθην έπί τό εργον τοΰ καταρτισμού τού θιάσου.

Τήν εποχή εκείνη, πρέπει νά σημειώσω, στήν Π λατεία τοΰ Συντάγ-



ματος τραγουδούσαν άκόμη αμανέδες καί ώς είναι ευνοητο εχρειασθη να 
καταβληθούν πολλοί κόποι γιά τόν καταρτισμό τοΰ θιάσου, τών κυρι- 
ωτέρων κατ’ άρχάς προσώπων καί κατόπιν τοϋ κορου. Ιδίως συνηντη- 
σαμε μεγάλες δυσκολίες στήν εξεϋρεσι καί τή συγκρότησι τοΰ γυναικείου 
κόρου. Τέλος κατώ ρθω σα νά συγκεντρά)σω τίς φωνές ποΰ ήθελα κατόπιν 
πολλών κόπων καί σημαντικών εξόδων.

'Ως μαέστρο προσέλαβα τόν αρχιμουσικό Σπΰρο Μπεκατώρο καί ώς 
βοηθόν του γιά τήν προγύμνασιν τών κόρων τή Δ “  Ε λπίδα  Καούκη, την 
κατόπιν σύζυγον τοΰ Λουδ. Λαμπελέτ.

Ό  θίασος άπετελέσθη άπό τήν κ. Αίκ. Λάνδη (ύψήφίονον) άπό τή 
Κέρκυρα, τόν I. ’ Αποστόλου (οξύφωνο) άπό τό Μενίδι, τόν Κωνστ. 
Κωστέλλον (βαρύτονον) άπ’ τό Γαλαξείδι, Μιχ. Μαντζάραν (βαθΰφωνον), 
τόν ’ Αν. Λάνδην (μπουφοκωμικόν) καί άλλα δευτερεΰοντα πρόσωπα, αρ- 
χίσαμεν δέ άμέσως τά τακτικά μαθήματα έπί 6 μήνες.

Μία άπό τίς πρώτες φροντίδες μου ήταν νά προμηθευθώ τό κατάλ
ληλο βεστιάριο άπό τό Μιλάνο, γιά τά διάφορα εργα ποΰ ύπελογίζαμε 
νά άνεβάσουμε καί τό πρώτο εργο ποΰ προετοιμάσαμε ήταν ή «Μπετλή» 
τοΰ Ντονιζέτι. Τήν έποχή εκείνη δλοι οι άσπονδοι φίλοι, γνωστοί και 
άγνωστοι, έλεγαν δτι ή ελληνική μετάφρασις δέν πηγαίνει στή μουσική 
καί διάφορα άλλα άπογοητευτικά λόγια άκουα άπό παντοΰ. Μόνο τά 
θερμά λόγια τοΰ σοφοΰ κ. Ραγκαβή μοΰ έδωσαν παρηγοριά, ό όποιος 
μέ έκάλεσε μίαν ημέρα σπίτι του, μοΰ έζήτησεν διάφορες πληροφορίες γιά 
τό έ'ργον μου, στό τέλος δέ μοΰ είπε . . . «Σ ά ς \)εωρώ ΰπεράνθρωπον, 
διότι καί εγώ μέ δλα μου τά μέσα καί τήν ίσχύν στά 1842 προσεπά- 
θησα νά συγκροτήσω μικρόν μελοδραματικόν θίασον άλλ’ έστάθη άδΰνα- 
τον». Καί δμως ή πρώτη παράστασις ποϋ έδόΟη στάς 20 Δεκεμβρίου 
1888 στό Δημοτικό Θέατρο ’ Αθηνών μπροστά σέ πυκνό άκροατήριο έση- 
μείωσε λαμπρή έπιτυχία, παρευρέθη δέ σ ’ αυτήν καί ολόκληρη ή Βασι
λική Οικογένεια, είς εμέ προσεφέρθη στέφανος κ.λ.π.

Έπηκολοΰθησε 2α καί 3η παράστασις τοΰ έργου τήν 21 καί 22 
Δεκεμβρίο».

Χαρακτηριστικόν τής στενής άντιλήψεως ποΰ επικρατούσε τότε στό 
λαό, είναι τό εξής περιστατικό :

"Ο ταν έζήτησα άπό τόν τότε Δήμαρχο μερικές σημαίες γιά νά διακο- 
σμίσω τό θέατρο κατά τάς ημέρας τών παραστάσεων, δ τότε Δήμαρχος 
κ. Φιλήμων άρνήθηκε νά τίς παραχώρηση, διότι τό έ'ργο δέν ήταν Ε λλη
νικό καί τίποτε δέν μπορούσε νά μεταλλάξη τήν άπόφασί του, οΰτε καί αί 
έξηγήσεις μου δτι οί έκτελεσταί ήσαν "Ελληνες. Τόν παρεκάλεσα δμως νά



παρευρεθή τουλάχιστον στήν παράστασι- και πράγματι ό Φιλήμων ήλθε 
κα'ι στήν πρεμιέρα και τήν έπομιένην έκανε τήν έξης άνακοίνωσι στό δημ. 
συμβούλιο : σάς καθιστώ γνωστό δτι έχομε έλλην. μελόδραμα χάρις στόν 
κ. Καραγιάννη. Ή  δέ πρώτη του παράστασις έστέφθη υπό πλήρους επι
τυχίας. Στάς 24 τοΰ μηνός Δεκεμβρίου άνεχωρήσαμεν γιά τήν Αίγυπτον 
και στις 2 Ίανουαρίου 1889 έδώσαμε στό θέατρο Zizinia τής ’ Αλεξάν
δρειάς τήν πρώτη παράστασι μέ τόν «Υ π οψ ήφιο Βουλευτή». Τό θέατρο 
ήταν κατάμεστο κα'ι ό ενθουσιασμός τοΰ κοινοΰ μεγάλος·

Έπηκολούθησαν καί άλλαι παραστάσεις μέ τήν Λουκία ντί Λαμερ- 
μούρ, τή Φαβορίτα, τήν Κυρά Φροσΰνη. Έ ν  δλψ στήν ’ Αλεξάνδρεια έδώ- 
σαμεν 24 παραστάσεις, κατόπιν έπήγαμεν στό Κ άϊρο δπου έδώσαμεν 8 
παραστάσεις είς τό Χεδιβιάλ θέατρο, δπου επίσης ό ενθουσιασμός τής έλλην. 
κοινότητος ήταν απερίγραπτος. Μεταξύ τών άλλων έπαίχθη καί ό Μ άρ
κος Μπότσαρης ποΰ έκαμε στούς "Ελληνας μεγάλην αΐσθησι. Έ π ρ ό - 
κειτο δέ νά παιχθή καί τήν έπομένην άλλά ό Χεδίβης παρεκάλεσε τόν 
"Ελληνα πρόξενον νά μή παιχθή διότι έθιγε τήν οίκογένειά του. Ό  δέ 
πρόξενος μέ έκάλεσε καί μοΰ άνεκοίνωσε τή θελησί του καί εγώ φυσικά 
συνεμορφίόθηκα καί άντ’ αύτοΰ έξετέλεσα τήν Ύ πνοβάτιδα. Τή βραδυά 
εκείνη αντιπρόσωπος τής ελληνικής κοινότητος μοΰ προσέφερε έπί τής 
σκηνής ασημένιο στέφανο καί μέ προσεφώνησε θερμότατα.

Τήν Ιην Μαρτίου άνεχωρήσαμεν γιά Κων]πολιν. Οι παραστάσεις 
άρχισαν εκεί υπό καλλίστους οιωνούς, ι'πήρχε δμως λογοκρισία καί μάς 
απέκλεισαν μερικά εργα. Έ δώ σαμ ε μ’ δλα ταΰτα εντός 2 1/ 2 μηνών άρ- 
κετάς παραστάσεις μέ πάρα πολύ καλάς εισπράξεις.

Κατόπιν κατήλθαμε στή Σμύρνη καί αρχίσαμε τίς παραστάσεις στό 
θέατρο Καλέργη «Έ δ έμ ». Έ κ εΐ εμείναμε 2 μήνες περίπου. Κατά τό διά
στημα αύτό κατόπιν διαφωνίας έδέχθηκα τήν παραίτησιν καί άποχώρησιν 
έκ τοΰ θιάσου τοΰ διευθυντοΰ τής ορχήστρας κ. Μπεκατώρου, τόν όποιον 
αμέσως άντικατέστησεν μέ μεγάλην έπιτυχίαν καθ’ δλην τήν υπόλοιπον 
περιοδείαν μας ή προγυμνάστρια τοΰ χοροΰ κ. Ε λπ ίδα  Λαμπελέτ. Καί 
κατόπιν επανήλθαμε στάς ’ Α θήνας καί άρχήσαμε τόν Αύγουστο τίς 
παραστάσεις στό νέο Φάληρο δπου εμείναμε 40 ημέρας.

Στό Φάληρο μοϋ συνέβη καί ένα λυπηρά καί καταστρεπτικό εις εμέ 
καί τό έργο μου επεισόδιο. 'Υπήρχε τότε συνήθεια οί ηθοποιοί νά προ
πληρώνονται μιά δεκαπενθημερία καί εγώ μιά Παρασκευή δπου έληγε 
ή δεκαπενθημερία δέν είχα νά πληρώσω. Ειδοποίησα τό θίασο δτι θ ά  τούς 
πλήρωνα τήν έπομένη Κυριακή. Ά λ λ ά  ό οξύφωνος Α ποστόλου , στόν 
όποιον έστειλα μέ τόν υπηρέτη μου ένα μέρος δηλ. 200 δρχ. δέν τάς έδέ-



χθη κα'ι τή βραδυά εκείνη ποϋ είχαμε μεγάλη πιέννα δέν ήθελε νά τρα
γουδήσω. Πρέπει ακόμα νά προσθέσω δτι τή βραδυά εκείνη παρίστατο 
και δ Τρικοΰπης κα'ι άρκετο'ι αξιωματικοί τοϋ ’ Αγγλικού στόλου ποϋ εύ- 
•ρίσκετο αγκυροβολημένος στό Φάληρο καί δ ’Αποστόλου, αν καί έπα- 
νειλημμένως τόν παρεκάλεσα, δέν Ιννοοϋσε νά σύμπραξη στήν παράστασι· 
Έ ξ  αιτίας αϋτοϋ αναγκάσθηκα νά αναγγείλω τήν αναβολήν τής παρα- 
στάσεως γιά τήν επομένην καί νά πώ δτι επιστρέφονται άπό τό ταμεΐον 
τά εισιτήρια. Τό περιστατικό αυτό μέ εκαμε νά σκεφθώ ψυχραιμότερα 
τί έπρεπε είς τό εξής νά κάμω. Τήν εποχή εκείνη εύρισκόμεθα στις πα
ραμονές τών γάμων τοΰ διαδόχου Κωνσταντίνου καί επρόκειτο συνεπώς 
νά γίνουν εορταί. Έ σκέφ θηκα τότε, μή έ'χοντας άλλο έργο νά παρουσι
άσω , νά ζητήσω άπό τό Δήμαρχο Φιλήμονα μιά έπιχορήγησι γιά νά μεί- 
νομεν στάς ’ Α θήνας. Δυστυχώς μοΰ ήρνήθη κατηγορηματικώς. Κατόπιν 
αύτοΰ άπεφάσισα νά πάω στό Παρίσι επ’ εύκαιρία τής εκεί εκθέσεως· 
Παρευθύς λοιπόν, προπορεύτηκα μέ τόν Λουδοβίκον Λαμπελέτ γιά 
τή Μασσαλία καί άπό κεϊ στήν ’ Ιταλία. Στό Παρίσι προσπαθούσαμε νά 
βρούμε θέατρο, αλλά έστάθη αδύνατο. ’ Αναγκασθήκαμε γι’ αύτό νά 
ζητήσουμε θέατρο στή Μ ασσαλία, αλλά καί έκεΐ έστάθη αδύνατο- διότι 
τό δημοτικό Θέατρο επισκευαζόταν, ένώ στό μοναδικό θέατρο «Γυμνά
σιο» έ'παιζε μιά γαλλική εταιρεία καί έτσι άναγκάσί)ηκα νά συμφωνήσω 
μέ τό Γ άλλο εργολάβο νά τοΰ πληρώσω 2.000 φράγκα τή βραδυά ώς 
άποζημίωσι γιά δσες παραστάσεις κάνω. Οί παραστάσεις μου εκείνες έστέ- 
φθησαν άπό εξαιρετική έπιτυχία.

Μετά τό πέρας δέ αυτών ετοιμασθήκαμε νά πάμε στή Ρουμανία διά 
Τεργέστης. Στήν Τεργέστη ήλθα σέ συνεννόησι μέ ενα θεατρώνη τοΰ 
Π ολυθεάματος γιά νά δώσουμε 7 παραστάσεις. Καί τότε έωρτάσαμε μέ 
τήν έκεΐ έλλην. παροικία τούς γάμους τοΰ Διαδόχου. Ε νώ πιον  πολυπλη- 
θοΰς ακροατηρίου παρισταμένου καί τοΰ στρατηγού διοικητοΰ τής πόλεως 
έδώσαμε τό «Μ άρκο Μ πότσαρη» σέ πανηγυρική άλησμόνητη παράστασι.

Κατόπι άνεχώρησα μέ τό θίασό μου μέσφ Φιοΰμε, Βουδαπέστης γιά 
τή Ρουμανία. Δυστυχώς δέν κατορθώσαμε νά ταξειδεύσουμε ποταμοπλο- 
ϊκώς στό Γαλάτσι τής Ρουμανίας καί αναγκασθήκαμε νά μείνουμε σ ’ ένα 
χωριό τοΰ ποταμοϋ ποϋ είχε κατοίκους κατά τό πλεΐστον Ε βραίους καί 
επειδή δέν είχαμε χρήματα γιά τή συνέχεια τοϋ ταξειδιοϋ έζητήσαμε νά 
μάς σταλούν άπό τό γνωστό γραφείο τής Τεργέστης τοΰ κ. Ξυδιά, ποϋ 
μοΰ έστειλε 2.000 φιορίνια καί έτσι ήμπορέσαμε νά φθάσουμε στό Γ α 
λάτσι, άπ’ δπου άμέσως Ιπέστρεψα τά χρήματα.

Στό Γαλάτσι καί Βραΐλα έμείναμε 3 μήνες καί στό διάστημα αύτό



επήγα δυο φορές στό Βουκουρέστι γιά νά εξασφαλίσω 1000 φράγκα τή ν  
παράστασι, χωρίς και νά τό κατορθώσω . Ό  Ρουμανικός τύπος, πρέπει 
νά τό ομολογήσω, έγραψε κολακευτικώτατα γιά τό θίασο, άν καί μέ τούς. 
Ρουμάνους αί σχέσεις μας δέν ήσαν καί πολύ φιλικές.

’Έπειτα μετά προηγουμένην συνεννόησι, έφύγαμε γιά τήν ’ Ο δησσό- 
Ό  πρόξενος τής ’ Οδησσού κατόπιν παρακλήσεώς μου έ'πεισε τήν 'Ε ται
ρεία καί μοΰ έ'στειλε 3 βαγόνια στό χωριό Ρένιο παρά τόν Π ροΰθο.

’ Ιωάννης Καραγιάννης

Τ ά  βαγόνια έστάλησαν μά άν καί έ'πεφτε μεγάλο χιόνι, κατορθώ 
σαμε νά φθάσωμε στήν ’ Οδησσό καί αρχίσαμε τίς παραστάσεις. Έ σ η — 
μειώσαμε εκεί μεγάλη επιτυχία καί εΐχαμεν γενναίες εισπράξεις, διότ* 
οί εκεί "Ελληνες έφιλοτιμήθησαν νά υποστηρίξουν τό θίασο.

'Ο  θίασός μας μάλιστα έκαμε σοβαρό ανταγωνισμό στόν ιταλικό» 
θίασο, πού έ'παιζε τότε στό μεγάλο βασιλικό θέατρο τής πόλεως καί τόν- 
έζημίωσε 70 χιλ. ρούβλια, ποσόν σεβαστόν γιά τήν εποχήν.



Κατά τήν εποχήν εκείνην ή Αύτοκρατειρα μάς εκαμε την πρόταση 
νά δώσουμε μιά ευεργετική παράσταση διά την νήσο Σαχαλινη, που 
ήταν υπό τήν προστασία της πράγμα που δεχθήκαμε εύχαρίστω.ς.

Κατόπιν ή έλλην. κοινότης Ό δησσοΰ  μέ παρεκάλεσε νά δώσω μίαν 
παράστασην υπέρ τής κοινότητος. Έ δέχθην καί επρότεινα νά δοθή μέ 
τό έργον «Λουκία» τοϋ Λαμερμούρ» αλλά γιά τό έ'ργον αυτό είχαν μεγάλες 
αντιρρήσεις τά κυριώτερα μέλη τής κοινότητοιΊ, διότι προ μικροϋ και
ρού είχε δοθεί άπό μεγάλον ιταλικόν θίασον ή παράστασις αύτή καί 
ειχον άμφιβολίες, ώς πρός τήν επιτυχίαν τοΰ έργου.

Ύπερίσχυσεν ή επιμονή μου καί εδώθη ή παράστασις αυτή μέ τήν 
σύμπραξίΛ τής 85 μελοΰς χορωδίας τοΰ Ίταλικοΰ μελοδραματικού) θιάσου 
καί ή έπιτυχία ήτο τεραστία.

Π ροτοϋ φύγω έξ Ό δησσοΰ  ή Έ λλην. κοινότης μοΰ παρέδωσε εντός 
πολυτελοΰς λευκώματος τό κατωτέρω εΐιχαριστήριον έγγραφον.

Π ρο ; τόν κ.
Ίω άννην Καραγιάννην

Διευθυντήν τοΰ ‘ Ελληνικού Μ ελοδραματικού Θιάσου

'Η  Ελληνική Κοινότης Ό δησσοΰ εύφρισύνω ς άκροαααμένη τών Ε λ 
ληνοφώνων μελοδραμάτων, δσα ό υπό τήν ϋμετέραν διεύθυνσιν θίασος έπι- 
τυχώς άνεβίβασεν έπ'ι τής ενταύθα θεατρικής σκηνής, καθήκον αυτής ηγεί
ται ν ’ άπευθύνν) Υμίν, αξιότιμε κύριε, τά εγκάρδια αυτής συγχαρητήρια 
διά τους ευγενεΐς αγώνας, οϋς εξ ιδίας αύτοβουλίας άνεδέχθητε πρός ΐδρυ- 
σιν ευπροσώπου Ελληνικόν Μελοδράματος.

’ Εάν τούς Απαρτίζοντας τόν ϋμέτερον θίασον καλλιτέχνας οι εν Ό δηοοω  
” Ελληνες έπήνεσαν καϊ έπεκρότησαν ενθουσιωδώς ώ ς εκτελεστάς, άθρόυι 
παοιστάμενοι πάντοτε είς τάς γενομένας εκτελέσεις, τον μεγαλείτερον δμως 
καϊ δικαιότερον έπαινον έπεφυλάξαντο δ ι ’ υμάς, τον συμπαθή ιδρυτήν καϊ 
διευθυντήν τοΰ πρώτου Ελληνικού Μελοδραματικού Θιάσου, τήν σύστασίν 
του καϊ τήν άξιοσημείωτον προαγωγήν του όηιείλοντος είς μόνην τήν ϋμε- 
τέραν εθελοθυσίαν καϊ αληθή αύταπάρνησιν.

Έπιχυχόνιες Ύ μ εϊς δ ι ’ άτρύτων κόπων καϊ βαρυτάτων χρηματικών 
θυσιών νά πραγματοποιήαητε πόθον τοΰ κ αθ ’ υμάς ελληνικού κόσμου, 
θειορούμενον τέως άνεκπλήρωτον ήδυνήθητε καϊ τάς είς τό εργον τοΰτο 
συμπαρομαριούσας δυσχερείας τελεσφόρως νά ϋπερνικήσητε καϊ τάς καλλι
τεχνικής απαιτήσεις τών τε ομογενών καϊ τών ξένων νά ικανοποιήσητε 
κατά τό δυνατόν. Δικαίως δθεν, ’ Αξιότιμε Κύριε, άπεσπάσατε μετά τών 
επαίνων και τήν ευγνωμοσύνην τών απανταχού 'Ελλήνων, δσοι, χάρις είς



Ί ψ  Ύ μ ε τέραν φιλόμονσον πρωτοβουλίαν, ηντύχησαν τό πρώτον νά ένω- 
τιαθ·ώσι τής ' Ελληνίδος φωνής, προσαρμοζομένης εν μελοδράματι είς τους 
ήδεϊς τής μουσικής φ&όγγους.

Έπευχόμενοι 'Υ μ ϊν ινα βάλερα καϊ αδιάπτωτος επιτυχία στέφει πάν
τοτε τους υπερ τής 'Ελληνικής σκηνής '  Υμετέρους εϋγενεϊς αγώνας, διατετ 
λονμεν μετά διακεκριμένης πρός ' Υμάς ύπολήψεως.

Έ ν  Ό δ η σ σ φ  tfl 2ϋ Μ αρτίου 1890.
(Έ π οντα ι ύπογραφαί).

Έ ν  τφ  μεταξύ ετοιμάσθηκα νά πάω γιά δεύτερα φορά στήν Κων/πολι 
καί εκεί έδώσαμεν στό θέατρον Μνηματακίου αρκετές παραστάσεις.

Τόσην δέ έντΰπωσιν έ'καμαν είς τό κοινόν, ώστε μάς προσεκάλεσαν 
νά δώσωμε παράστασιν καί στό περίφημο θέατρο τοΰ Γυλδίζ. Σημειω- 
τέον δτι κατά τήν διάρκειαν τής παραστάσεως μέ εύχαρίστησεν ό Σουλτά
νος τρεις φορές δι’ απεσταλμένου, καί μέ ρώτησε διά μέσον ενός Τούρ
κου πασά τί παράσημον μοϋ άπε'νειμεν ή έλλην. κυβέρνησις γιά νά μοΰ 
δοθή ανάλογον.

Ή  στιγμή αυτή γιά με'να ήταν πολύ λεπτή, διότι δέν ήθελα 
νά εκθέσω τό Κράτος μιας δτι δέν ανταμείβει τίς υπηρεσίες τών πολι
τών, καί άπήντησα δτι δέν έμεινα αρκετό καιρό στήν Ε λ λ ά δα  καί δέν 
έδόθη καιρός είς τήν Κυβέρνησιν πρός απονομήν.

Ε π ίση ς μέ έρώτησε ποιούς μουσικούς θεω ρώ  άξιους παρασημοφο- 
ρήσεως.

Είς άπάντησιν παρουσίασα 10 έκ τών καλλιτέρων καί τότε άπένειμε 
.είς αύτβύς καλλιτεχνικά παράσημα, εΐς εμέ δέ τό παράσημο μετζιτιε Δ ' 
τάξεως καί 200 λίρες.

Σέ λίγες μέρες διέλυσα τόν θίασον, διότι τά έ'ξοδα ήσαν πολύ μεγάλα 
καί δέν άνταποκρίνοντο εις τά έσοδα, καί έκτος αύτοΰ δέν είχα πιά άλ
λην περιουσίαν γιά νά τήν διαθέσω γιά τό σκοπό μου αύτό καί έτσι ή 
τελευταία παράστασις ήταν μιά ευεργετική μέ τίς εισπράξεις τής οποίας 
ήμπόρεσα νά πληρώσω μερικά χρέη μου, τυπογραφικά κλπ.

’Έ τσι έτελείωσε ή ευγενική αύτή προσπάθεια νά ιδρύσουμε καί συν
τηρήσουμε στή ζωή γιά δυό περίπου χρόνια έλλην. μελόδραμα.

Έ πιστρέφοντας μετά άπό τήν Κωνσταντινούπολι επήγα στήν ’ Ιταλία 
γιά νά περισυλλέξω τούς διαφόρους ηθοποιούς καί ανασυγκροτήσω 
στάς ’ Αθήνας τό μελόδραμα, δπου καί ό Δήμος ’ Αθηναίων διέθεσε το 
ποσόν τών 10 χιλ. δραχ. γιά νά εΐμπορέσω νά τό κατορθώσω . ’Αλλά 
δυστυχώς τότε ήταν πρωθυπουργός ό Δεληγιάννης καί λόγφ τών πολιτι-



κών μου φρονημάτων, επειδή ήμουν μέ τό κόμμα τοΰ αειμνήστου X. 
Τρικοΰπη, και επειδή δέν έδιδε τήν σχετικήν έγκρισιν 6 τότε Νομάρχης, 
δέν είμπόρεσα νά πάρω τά χρήματα αύτά.

Τήν εποχήν εκείνην από τό Παλάτι μοΰ έστειλαν κα'ι τό σεβαστόν (!) 
ποσόν τών δρ. 300. Τό πράγμα ήθελήσαμεν τότε μέ τόν φίλον I. Καμποΰ- 
ρογλου νά σχολιάσαηιεν γιά τό άστεΐον ποσόν ποΰ ή βασιλική γενναιοδωρία 
ηΰδόκησε νά μάς χορηγήση. Δέν τό έκάμαμεν δμως, περιορισθέντες νά τό 
αναγγείλουμε διά τών εφημερίδων, μέ τήν ελπίδα δτι θά εΰρεθή άλλος 
νά ενίσχυση περισσότερο τήν προσπάθεια μας.

Συνοψίζοντας τις υλικές θυσίες γιά τό σκοπό τοΰ μελοδράματος, 
πρέπει νά σημειώσω δτι συνολικώς δαπάνησα 140 χιλ. περίπου χρυσές 
δραχμές μέ αξίαν 40.000 τοΰ βεστιαρίου ποΰ είχε άγορασθή από τήν 
Ιταλ ία .

Γενικά γιά τήν προσπάθεια εκείνη είμπορεΐ νά λεχθή δτι παρά τάς 
μεγάλας δυσχερείας και τήν κατόπι πρόσκαιρη διάλυσι τοΰ μελοδραματι- 
κοΰ θιάσου, ή ιδέα τοΰ έλλ. μελοδράματος, γιά τήν οποία αγωνίστηκα 
δσο μπορούσα, έρριζοβόλησε κα'ι ό σπόρος ποΰ ρίξαμε έκαρποφόρησε. Τό 
άρχινημένο έ'ργο εσυνεχίσθη άπό άλλους κα'ι έ'τσι άνεφάνη τό νεώτερον 
ελληνικόν μελόδραμα και τώρα στά γηρατειά μου πτωχός εγώ, είμαι μ’ 
δλα ταΰτα πολύ εύχαριστημένος διότι ό σκοπός μου επέτυχε κα! οί μό
χθοι δέν έπήγαν χαμένοι.

Τώ ρα δέ ποΰ άνεκινήθη καί πάλι ή ιδέα τής ίδρύσεως έθνικοΰ μελο
δράματος καί άκοΰσθηκαν πολλές σοφές γνώμες μεγαλοσχήμων καί μή 
μουσικών μας παραγόντων, μοΰ έρχεται καί μένα ή σκέψις δτι ή ΐδρυ- 
σις ενός κρατικού μελοδράματος άξίου τοΰ προορισμού του, ποΰ θά  ήταν 
μιά μεγάλη πρόοδος γιά μάς, δέν έξαρτάται καί δέν εγκειται κυρίως στό 
χρηματικό ζήτημα— βέβαια χωρίς υλικούς πόρους τίποτε δέν μπορεί νά 
γίνη— άλλά είναι κυρίως ζήτημα προσώπων.

’ Αλήθεια, οί ακατάλληλοι άνθρωποι, οί μικροεπιτήδειοι,είμποροΰν κάλ- 
λιστα νά σπαταλήσουν άσκόπως οίαδήποτε μεγάλη έπιχορήγησι, δπως 
καί νά μεταβάλλουν άκόμα τόν οργανισμό σέ ατομική τους επιχείρησι.

Έ ξ  εναντίας λίγοι ανώτεροι άνθρωποι έπί κεφαλής, πραγματικοί 
ίδεολόγοι, δταν βρεθούν, ποΰ νά έργασθοΰν μέ ενθουσιασμό καί αγνή 
πρόθεση γιά τόν ωραίο σκοπό, τότε είναι εύκολο νά παρακαμφθούν καί 
οί μεγαλύτερες υλικές δυσχέρειες καί νά πραγματοποιηθή αληθινά το 
ό'νειρο τοΰ εθνικού μελοδράματος, δπως δλοι μας τό εύχόμαστε καί πο-- 
θοΰμε.

(Π ειραιεύς - Σεπτέμιβριος) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ



"|"0  ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ. Στήν αρχή τον παρόντος τεύχους, δημοσιενομεν ενα άρθρο  
τον κ. Καραγιάννη γιά τό ατομικό τον έ'ργο,—τά πρώτα βήματα τον μελο

δραματικού τον θιάσον.
' Ο κ. ” Ιωάννης Κ. Καραγιάννης έκ τοΰ δήμον Σανίας τής επαρχίας 

Κοινονρίας, εγεννήθηκε ατά 1848. Ά π ό  δώδεκα ετών ηλθε ο τήν ’Αθήνα  
καί τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1866 έπήγε στήν Κρήτην ώς εθελοντής εις τήν 
ανεξαρτητο ομαδα εθελοντών καί ελαβε μέρος οε τριανταδύο περίπον μάχες 
κατόπιν έγκατεστάθη στήν ’Α&ήνα καί έργάσθηκε γιά αρκετά χρόνια ώς 
εμ,πορορράπτης. Γον τελενταΐο καιρό επί δεκαεπτά χρόνια διετέλεσε πρώτος  
δημαρχιακός πάρεδρος Πειραιώς καί τώρα ίδιοτεύει στόν Πειραιά.

Τό άρθρο τον αυτό ερχεται σέ κατάλληλη στιγμή, τώρα ποΰ συζητήται 
καί πάλιν, μέ τήν πρωτοβονλία τοϋ κ. δημάρχον Α θηναίω ν, ή ΐδρνσις 
πλέον Δημοτικοΰ μελοδράματος. Εφ όσον τό κράτος διά διαφόρονς λόγους, 
οικονομικούς κυρίως, δέν αναλαμβάνει τήν πρωτοβουλίαν Ιδρύσεως μονίμου 
έθνικοϋ μελοδράματος, ή χειρονομία τον Δημάρχον μας κ. Σ. Μερκούρη, 
είναι αξία παντός επαίνου. Καί θά έπρεπε σχετικώς νά τονίσω μεν, δτι τό 
Μελόδραμα δεν ιδρύεται με τα χρήματα καί μόνον ή τήν καλήν θέλησιν, 
αλλα κυρίως με τήν ϋπαρξιν ανθρώπων, δυναμένων νά ιδρύσουν καί πρό 
παντος να κρατήσουν το Μελόδραμα. Γιατί, όσα εκατομμύρια καί αν διαθέση 
ό Δήμος ή τό Κράτος, θά πάνε χαμένα, έν περιπτώσει καθ' ήν καί δοθοΰν 
σέ χέρια ανικάνων καί επιτηδείων. Δέν θέλονμε βέβαια νά θίξονμε με τήν 
τελενταίαν λεξιν μας, τα προσκληθέντα ή μή, άτομα άπό τόν κ. Δήμαρχον. 
Κάθε άλλο. Άλλά δέν μποροΰμε νά κρατηθούμε λέγοντας πώς τό μελό
δραμα είναι πρωτίστως, κοντά ατά χρήματα καί ζήτημα προσώπων καί 
ιδίως Γ  εν ιν.οΰ Διευθνντοΰ, Ρεζισέρ καί Διενθνντοΰ ορχήστρας. 'Ο  πρώτος 
καί ο δεύτερος δεν νπαρχουν στον τόπο μας. Τώρα εάν πρόκειται νά ιδρύ
σουμε μελόδραμα, για να λέμε πώς εχονμε καί τέτοιο φροϋτο στόν τόπο μας 
απλώς, είναι άλλο ζήτημα. ’Εμείς θέλουμε τό μελόδραμα, γιά νά εντελή 
κοντά στά εργα τών * Ελλήνων σννθετών καί άλλα τον δ ι ε ϋ ν  ο ν  ς ρεπερ-



τορίον καϊ δχι μόνον τοϋ ’ Ιταλικοΰ. Καλός βέβαια καί ο « Ριγολέτος» αλλά 
κάπως καλύτερος καϊ ό «.Τρίστανν τοΰ Βάγνερ ή ή <C ίίλέκχ ρα» τοϋ Ρ. Σ τρά -  
ονς κλπ. Μόνον εάν θά εΐμεθα εις θέοιν νά ανεβάσουμε καϊ κάτι τέτοια εργα, 
μετά δνό-τρεϊς μήνες έστω, ή μπορεί νά γίνη λόγος και γιά Τόρνοι μονίμου 
Δημοτικού ή Κρατικού Μελοδράματος. ’ Εν εναντία περιπτώσει..............

Q I  ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗ Σ  ΜΟΝΗΣ Τ Η Σ  ΚΡΥΠΤΟΦΕΡΗΣ.— ’ Αρκετός θόρυβος έγινε τίς 
τελευταίες ημέρες στόν ’ Αθηναϊκό τύπο, έξ αφορμής ενός τηλεγραφή

ματος τοϋ ’Αθηναϊκόν Πρακτορείου, κατά τό όποιον, <(ό καθηγητής τής 
Βυζαντινής μουσικής έν τή Μονή τής Κρνπτοφέρης (ίκρόττα  Φεράττα) 
πατήρ Ααυρέντιος ενρε τήν κλείδα, δ ι ’ ής άναγινώσκει τήν μουσικήν τών  
κωδίκων τής Μονής αυτής και διά τής άναγνώσεοίς αυτών νέοι διανοίγον- 
ται δρίζοντες εις τήν Βυζαντινήν μουσικήν».

Πρέπει νά τονίσωμεν τό έξης π ρ άγμ α : °Ό σοι, έκ τών Ευρωπαίων 
Ιδίως, έπεχείρησαν νά μεταγράψουν είς τήν σημερινήν Ευρωπαϊκήν σημειο
γραφίαν άρχα'ια μέλη, δεν μάς έδωσαν ή αντιαισθητικά κατασκευάσματα, 
πον δεν έχουν καμμίαν απολύτως αχέσιν /ιε Βυζαντινόν εκκλησιαστικόν 
μέλος ή γενικά με μουσικόν τοιοϋτον. Δεν εχει κανείς παρά νά παρατή
ρηση τάς γελοιοποιούσας τήν Βυζαντινήν μουσικήν μεταγραφάς τοϋ Ρίμαν, 
είς τά βιβλία τ ο ν :  « D ie byzantinische N otenschrift im 10- 15· Jahrhun- 
dert», «Studien zur byzantinischen M usik» ή ιοϋ Egon Wellesz ·' « B y
zantinische M u sit"  ή τοϋ II. J. IV- Tillyard: «Studies in Byzantine 
M usic», «A  musical study o f  the Hymns o f  Casio,», « The stenographic 
theory o f  Byz. M usic» κτλ., διά νά πεισθή ν.αι διά τήν αξίαν τών μελ
λοντικών μεταγραφών τής Μονής τής Κρνπτοφέρης, χάρις είς τήν εύρεθεΐ- 
σαν κλείδα !

Σχετικώς δμως, ήμποροϋμε νά ποΰμε με τόν σεβαστόν μας κα'ι μονα
δικόν καθηγητήν τής Βνζαντινής μουσικής κ. Κ. Ψάχον δτι «κλεϊς τής 
άναγνώσεως τής γραφής τών αρχαίων μουσικών κωδίκων ουδέποτε νπήρ- 
ξεν, οΰ τε δε καϊ έχάθη διά νά άνενρεθή σήμερον. ( ’Από επιστολήν τοΰ κ. 
Ψάχον είς τήν « Καθημερινήν» — 12 Μαΐου 1932). 'I I  γραφή— συνεχίζει ό 
κ. Ψάχος— δ ι ’ ής ε ’ισϊ γεγραμμένα τά αρχαία Βυζαντινά μέλη εινε στενο
γραφία, ής ή άνάγνωσις καθίσταται εφικτή διά μόνης τής αναδρομικής 
μελέτης τών κατά διαφόρους εποχάς γενομένων αναλύσεων αυτής, αΐτινες 
κατέληξαν είς τό σημερινόν σύστημα, διά τοϋ οποίον τά έν τή στενογραφία 
υπονοούμενα έγράφησαν προ α ’ιώνος καί επέκεινα κ αθ ’ ολοκληρίαν διά



μονσικών φ&ογγοσήμων. 'Η  έκ τής ϋποτι&εμένης λοιπόν άναγνώαεως τών  
αρχαίων κωδίκων μονσική δεν εινε πραγματική, άλλ’ ό σκελετός αυτής, τής 
κνρίως μονσικής έκτελον/ιένης από μνήμης κατά προφορικήν των διδασκά
λων παράδοσιν. Οί ίσχνριζόμενοι δ θ ε ν κ α ί  είνε αρκετοί οί τοιοΰτοι — δτι
άναγινώσκονσι τήν γραφήν τών αρχαίων κωδίκων, δέν άναγινώσκονσι τήν 
πραγματικήν μουσικήν, άλλ’ ώρισμένον αριθμόν φθογγοσήμων, άποτελούν- 
των τον σκελετόν περί τόν όποιον πλέκεται μνημονικώς ή κνρίως μονσική.

Τήν πλάνην ταύτην, καί}’ ομολογίαν τών κορνφών έν τή επιστήμη)
κατέρριψα διά τής «Παραση μαντικής» μον, χωρίς ον δεις τών αμέσως ενδια
φερομένων ν ’ άναιρέσ/] και τό έλάχιστον. Πλάνη λοιπόν μεγίστη, διακωμω
δούσα το ν τ ’ αύτό τήν Βυζαντινήν μουσικήν, τήν διά τής γραφής καί τής 
φωνητικής παραδόσεως διασωθεϊσαν, πλάνη, λέγω, είνε ή διαφημιζόμενη 
ενρεσις τής κλειδός, όμοια πρός τήν πλάνην εκείνων, οΐτινες άγνοοϋντες τήν 
σημασίαν τών εν τοις άρχαίοις χειρογράφοις καί ταϊς άρχετύποις εκδόσεσι 
βραχύνσεων τών λέξεων λ. χ. Μήτηρ (Μρ), θεοΰ (θοΰ ). ’ Ιησούς Χριστός 
θεόν  Υιός (I. X . θ . Υ. Σ.) κλπ. άναγινώσκονσι ταύτας Μηρθοϋ, ’ Ιχθύς κλπ.

Πρόκειται λοιπόν καί έν προκειμένω περι παρενφερονς άναγνώσεως 
τής άρχαίας Βυζαντινής παρασημαντικής, ήν νπεστήριξαν αρκετοί ξένοι, 
άλλοι εκ πλάνης καϊ άλλοι άπό οκοπον, δπως καί ήμέτεροί τινες, έκ μόνης 
πλάνης καί άγνοιας, ίιακηρνττω σννεπώς μ ετ ’ άπολύτον πεποιθήσεως δτι 
οντε περι ανακαλνψεώς τίνος πρόκειται, οΰτε περί ενρέσεως κλειδός τίνος. 
Διότι παν δ,τι πρόκειται νά έκδ οί)ή ον δεν άλλο θέλει έΐσ&αι, είμή φαντα
στική και αυθαίρετος άνάγνωσις δήθεν τής άρχαίας στενογραφίας, έν f] έγρά-

■ φοντο τα βνζαντινα μελη, ης αποτελεσμα ή διακω μωδησις— ώς είπον— τής 
πραγματικής Βυζαντινής μονσικής καί ή σνακότισις τής αλήθειας καί τής 
πραγματικότητος».

'Ημείς δεν έχομεν νά προσθέσωμεν τίποτε άλλο είς τάς άνωτέρω δια-
■ φωτιστικός τον δλον ζητήματος άπόγεις τοΰ κ. Κ. Ψάχον.

^ Π Α Ν Τ Η Σ Ι Σ  Ε Ι Σ  Τ Ο Ν  κ. Θ. Π Ι Ν Δ Ι Ο Ν - ' Ο  άξιότιμος καλλιτεχνικός διευθυντής 
τον « Ελληνικόν Ω δειον» Αθηνών κ. θησενς Πίνδιος, άπαντών είς ήμας 

δι επιστολής τον εις το νπο τον τίτλον « Οί τελειόφοιτοι» Χρονικόν τον πα
ρελθόντος τεύχους, γράφει —  παρεξηγών τήν κεντρικήν ιδέαν τοΰ άρθρου 
μας - δτι «η Μορφολογία καί ή μονσική νπαγόρευαις ανήκουν πρό πολ- 

ίλοΰ (;) είς τά υποχρεωτικά μαθήματα τοϋ «'Ελληνικού ’ Ωδείον». Ή μεΐς , εχον- 
τες υπ oynv τα «Δελτία πεπραγμένων» τών τελευταίων έτών τον Ωδείου a ir



ιον, δεν ευρομεν —  δταν έγράφομεν γιά τούς τελειόφοιτους — ούδε εν ρίσκο μεν 
και τώρα τι το σχετικόν με τά μαθήματα αυτά εις τό «Ε λληνικόν’ ΩδεΊον»· 
’Αλλά, δεν διαμφισβητοϋμεν εστω την ορθότητα τοϋ περιεχομένου της επιστο
λής τον κ. Πινδίον, που μας πληροφορεί γιά μαθήματα τοϋ υπό την διεν- 
Θννσίν τον ’ Ωδείου, χωρίς αν τα να φαινωνται καπον εις τα «Δελτία πεπραγ
μένων» · ’ Εκείνο που μας ενδιαφερει απο την πολν παραξενη ετιιοτολΐ]ν 
τον κ· Πινδίον, είναι τό εξής : Δεν προσπαθεί να αντίκρουση τα περι Σολφέζ 
γραφέντα εις τό αρθρον μας, λησμονεί ν αναφερη τι για την (Οργανολογίαν, 
τήν *Ιστορίαν τον L ied  και τοϋ μελοδράματος, για την Παιδαγωγικήν κλπ.’ 
μαθήματα που έζητούσαμεν είς τό παρελθόν τεΰχος, αλλά μάς γράφει: «φρο
νείτε δτι δλα γενικώς τά ’ Ωδεία τής πρωτενονσης στερούνται υποχρεωτικών 
στοιχειωδών μαθημάτων», εν ώ  ημείς έξ αντιθέτου ελέγομεν: «Κατά την γνώ
μην μας, άφ’ ου δλα γενικώς τά ’ Ωδεία τής πρωτ ενονσης στερούνται υπο
χρεωτικών στοιχειωδών μαθηματων ας, Οργανολογίας, Μορφολογίας, Αισθη- 
τικής τής Μουσικής, μουσικής νπαγορεύσεως, ' Ιστορίας τοΰ L ied  και τοϋ 
μελοδράματος Ιδιαιτέρως διά τους τραγονδιστας κτλ.», ο κ. Πίνδιος αντιγρά
φει τήν ανώτερα) φράσιν μας εως το «μαθηματων» για να μάς αντίκρουση,, 
εν φ  φαίνεται ολοκάθαρα τί άκριβώς εννοοΰμεν με τό «στεροϋνται υποχρεω
τικών στοιχειωδών μαθημάτων ω ς, Οργανολογίας κτλ.». Καθορίζομε ν δηλαδη 
επακριβώς τά μή υπάρχοντα είς τά ’ Ωδεία τής πρωτευούσης μαθήματα. Καί 
κάτι άλλο: Κεντρική ιδέα τοϋ αρθρον μας «01  τελειόφοιτοι» ώς και τον 
άλλον εν συνεχεία «Τά μαθήματα» ήτο : « Είναι άρά γε οί τελειόφοιτοι αρ
κετά μουσικώς μορφωμένοι;»  ’’ Οχι, ήτο ή άπάντησίς μας. Και σαυτό δέν 
μάς άπαντα ο κ. Πίνδιος, γιατί το ξενρει πολν καλα οτι οι τελειόφοιτοι μας 
έχουν ανάγκην μεταβάσεως είς τάς Ενρώπας προς μετεκπαίδευση1 και πλη- 
ρεστέραν μόρφωσιν- ’ Εκτός εάν διά τής «προ πολλοϋ» διδασκομένης Μορφο
λογίας τά πράγματα ήλλαξαν........



ΤΟ ΣΟΛΦΕΖ ΕΙΣ ΤΑ ΩΔΕΙΑ

Τό άσκοπον ίσως καί άγονον τής διδασκαλίας μερικών θεωρητικών μαθημάτων, 
είναι εκείνο πού συντελεί συχνά γιά τήν περιφρόνησιν τών μαθημάτων αυτών. Ώ ς  τό 
μεγαλύτερον δλων τών κακών σχετικώς θ ά  υποδεικνυωμεν τήν μή πρακτικότητα τής 
μεθόδου καί τήν τελείως «χρηστότητα τοϋ μαθήματος τοϋ Σ ολφ έζ (IV  καί V  τεΰχος)

Κυρίως πρόκειται διά τό -ο λ φ έ ζ  ώς υποχρεωτικόν καί δχι ώ ς ειδικόν. Δημιουρ- 
γεΐται δυστυχώς ή έντύπωσις δτι τό κυριαρχούν, εις τά ’ ^ δεΐα , δ ι ’ δλους ανεξαιρέτως 
τούς μαθητάς, είναι τό σολφέζ, άφ 'ου αί απαιτήσεις τών εξετάσεων διά τάς εκτελεστι
κός ικανότητας ώχριοϋν πρό τών απαιτήσεων τοΰ Σολφέζ. Είς δλας τάς προηγμένας χ ώ 
ρας καταβάλλονται προσπάθειαι διά τήν άπλοποίησιν καί τό ξελάφ ρω μ α  άπό τό περιτ
τόν φορτίον τών διδασκόμενων μαθημάτων, τόσο δέ μάλλον άπό φορτίον πού δέν έχει 
είς τήν ζωήν καμμίαν πρακτικήν εφαρμογήν.

:̂ έν θά ήτο λοιπόν άσκοπον νά ύποδείξωμεν τό άγονον καί περιττόν βάρος πού 
επιβαρύνει τίς πλάτες τών δυστυχισμένων μαθητών χωρίς κανένα λό\ον.

Τί είναι παραδείγματος χάριν τό IV  καί V τεΰχος τοϋ Σ ολφ έζ ;
Είναι ή άνάγνωσις είς τά κλειδιά sol καί fa, είς τά τρία είδη τοϋ κλειδιού d o  

καί ή άνάμιξις καί είς τά πέντε κλειδιά.
Ά φίνοντρς κατά μέρος τά κλειδιά sol καί fa , τά  όποια αποτελούν μίαν άπό τάς 

βάσεις τής μουσικής άναγνώσεως, ας στρέψωμεν τήν προσοχήν μας είς τό κλειδί do .
Μέ τό πλέον αυστηρόν ϋφος είς τάς εξετάσεις ζητείται άπό τόν μαθητήν νά κατέχω 

τήν έλευθέραν άνάγνωσιν τόσον κάθε κλειδιού ξεχωριστά, δσον καί τών μικτών.
Μόνο του ξεπετιέται τό έρα>τημα, 1) εχει άραγε είς τήν ζωήν καμμίαν εφαρμογήν 

αύτή ή βαρύτατη εργασία, πού καταντά κ αθαρώ ς παπαγαλιστική άποστήθισις ; καί 
2) ποια τά αποτελέσματα τής εργασίας αυτής;

Είς τήν πρώτην έρώτΐ|σιν ή άπάντησίς θ ά  είναι ή έξης:
’Εξερχόμενος τοΰ ’Ωδείου ό μαθητής δέν θά συνάντησή σχεδόν είς τήν πρακτικήν, 

τούς άλλοτε εχθρούς του. υπό μορφήν κλειδιών d o , τόσο δέ μάλλον ύπό τήν μικτήν 
των μορφήν, εκτός αν θελήσιι νά κάμτ) άρχαιολογικάς έρευνας είς τά άρχεϊα τών χει
ρογράφων καί γενικώς τών άπηρχαιωμένων εκδόσεων τών μεταστάντων είς τήν βα σι
λείαν τών σκιών, διδασκάλων. Α λ λ ά  καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν θά  εύρη άρκετήν 
ποσότητα, παλαιών εκδόσεων πού μετεγράφησαν, πρό πολλοΰ, είς τήν νοητήν δι" δλους 
γλώσσαν τών κλειδιών sol καί fa.

Μ ήπως υπάρχουν τώ ρα  συνθέται πού νά γράφουν είς τά κλειδιά sop ra n o , m e z 
zo  - s o p ra n o , τενόρου ή βαρυτόνου;

’ Εάν όρμώμενοι άπό τοιαύτας αρχαιολογικός ιδέας ήθέλομεν τά ύπερασπίσχι, διατί 
τότε νά μή έκμανθάνωμεν τά παλαιογαλλικά καί μπασοπροφοντικά κλειδιά, κ αθώ ς καί 
τήν σημειογραφίαν; Μέ άλλα λόγια νά μετατρέψωμε τά κ αθαρώ ς μουσικά Ιδρύματα 
είς μουσικο-άρχαιολογικά ινστιτούτα;

Καμμιά δικαιολογία δέν μπορεί νά υπάρξτ) έπί τοΰ προκειμένου. Καί αύτοί άκόμη 
οί άδιόρθω τοι συντηρητικοί οί όποιοι υπεραμύνονται τών πολιτικών δικαιωμάτων αυτού 
τοΰ κλειδιού καί τών παραλλαγών του, άπλώς ώς έκγύμνασιν τού μυαλού, είς τήν πρά- 
ξιν άποθαρρύνονται, διότι οί μαθηταί έπειτα άπό τήν έλευθέραν έκγύμνασιν είς τά 
δυσκολώτερα τεμάχια τών «ειδικών κλειδιών» τοΰ σολφέζ δέν εινε εις θέσιν, a liv r e



o u v e rte , νά άναγνώσουν μελφδίας μέσης δυσχερείας εϊς τά κλειδιά τής κοινής χρήσεως 
tou so l καί fa, γιά νά μή άναφέρωμε to  κλειδί do.

Καί τό συμπέρασμα; Τί μάς λέει ή σκληρά πραγματικότης; Ή  πραγματικότης 
αύτή μαρτυρεί δτι ή δλη εργασία τοΰ IV  καί V τεύχους τοϊι Σολφέζ, περιορίζεται εϊς 
τήν έκ στήθους μηχανικήν έκμάθηαιν μελιρδιών καί ονομασιών κατά μίαν οίανδήποτε 
ώρισμένην κατάταξιν, πράγμα πού αρμόζει μάλλον σέ παπαγάλον παρά σέ άνθρωπον· 
Ή  δέ πραγματικότης αύτή εινε καί ή άπάντησίς είς τήν δοθείσαν ανωτέρω  δευτέραν 
έρώτησιν.

Ε ντεύθεν καί τό συμπέρασμα, δτι παρομοίας φύσεως διδασκαλία τοϋ Σολφέζ, δεν 
μπορεί νά είναι βιώσιμος. Ή  σπουδαιοτέρα παράγραφ ος ή αποτελούσα τόν άκρογω- 
νιαιον λίθον τοΰ Σ ολφ έζ είναι σαθρωτάτη .

Πολύ ολίγη προσοχή εχει δοθεί είς τό ζήτημα αύτό. ‘ Η  έκμάθησις τών διαστημά
των πρέπει νά γίνχ) ή βάσις τοΰ δλου μαθήματος τοΰ Σολφέζ.

Ή  έξ άκοής εκμάθηοις τών διαστημάτων, ό σχηματισμός καί ή ευχερής άνάγνωσίς 
των είς δλα τά εϊδη κα'ι είς δλας τάς βαθμίδας κ αθώ ς καί ή ύπαγόρευσις, πρέπει νά 
γίνεται παραλλήλως μέ τό πρόγραμμα τής μελψδικής άναγνώσεως τοΰ Σ ολφ έζ μέχρι 
τελειοποιήσεως δηλαδή τής a liv r e  ou v erte  άναγνώσεως.

Συγχρόνως, δλη ή πολυετής αύτή εργασία, είνε απαραίτητον νά συντομευθχ) εις 
τρία ετη, νά ελαττωθώ ή άνάγνωσίς είς τά κλειδιά τοΰ d o , (εχοντες ύπ’ δψιν τήν καθα
ρ ώ ς Ιστορική των σημασία) νά καταργηθή ή άνάγνωσίς είς τά μικτά κλειδιά, καί τέλος 
νά αύξηθή κατά τάξιν δ ιαβαθμίσεω ς δυσχερειών, ή ποσότης τών γυμνασμάτων είς τά 
κλειδιά so l καί fa.

Πρέπει έπί πλέον νά δοθ β  δσον τό δυνατόν μεγαλύτερα προσοχή είς τήν τριετή 
υποχρεωτικήν έκμάθησιν τοΰ κλειδοκυμβάλου δι’ δλους τούς φοιτώντας.

Μόνον υπό τοιούτους δρους είναι δυνατόν νά έπιτευχθοΰν θετικά άποτελέσματα.
"Α ς έλπίσωμεν δτι, τό ζήτημα τής διευθετήσεως τοϋ Σ ολφ έζ είς τά μουσικά μας 

ιδρύματα θ ά  προκαλέση τήν σοβαράν  προσοχήν τών μουσικών μας κύκλων, διό τήν. 
άναγκαίαν πλέον κατάρτισιν προγράμματος διδασκαλίας αύτοΰ τοΰ μαθήματος.

ΑΡ· ΚΟΥΝΤΟΥΡΠΦ

Η “ ΜΟΔΙΣΤΡΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ,, ΤΟΥ Κ. X. 

ΧΑΙΡΟΠΟΥΑΟΥ

Ε γ κ α ιν ιά ζω  τήν καινούρια σελίδα τών «Μ ουσικών Χρονικών» γιά τήν έλαφρά 
μουσική μέ τίς «Μ οδιστροΰλες τής ’ Α θήνας» τοΰ κ. X . Χαιροπούλου.

Πριν αρχίσω  νά μιλώ γι’  αύτό θ ά  πώ γενικά πώς τά τελευταία χρόνια ή σύγ
χρονη ελληνική Ό π ερέττα  προώδευσε υπό εποψιν καλαισθησίας. Δέ θά λησμονήσω 
ποτέ τήν εντύπωση πού είχα δταν πρό πέντε νομίζω  ετών ακόυσα καί παρακολούθησα 
μερικά σύγχρονα εργα έλαφράς μουσικής. Μ έσα μου ρώταγα  διαρκώς πού εινε τό λε
πτό τσουχτερό ελληνικό πνεΰμα, τό πνεύμα αύτό τό ειρωνικό πού έθαύμασα στούς αν
θρώπ ους τοΰ λαοΰ παραδείγματος χάριν !



Μερικοί πού τούς έξωμολογήΡηκα τίς σκέψεις μου καί ποϋ είπα πώς κοντά στά 
άλλα εΰρισκα μιάν έλλειψη γούστου μοΰ απάντησαν πώς «αύτά αρέσουν στό κοινό». Τ ό  
πίστεψα - τί νάκανα; - καί δέν ξαναπήγα σέ όπερέττα. Ά π ό  τότε δμως πού ήρθαν ή 
ομιλούσες ταινίες παρατήρησα δτι τό «κοινό» καταλάβαινε καί πολύ καλά μάλιστα τό 
καλό καί άντιλαμβανόταν αμέσως δλες τίς λεπτομέρειες. Κ ατάλαβα πώς δσοι μοΰ μί
λησαν γι’ αύτό τό είχαν αδικήσει. Καί τό περασμένο καλοκαίρι ακόυσα τή ύποδείξε1 
κάποιου φίλου τίς «Θ εατρίνες» τών κυρίων Π ρινέα-Β ιτάλη πού μέ τή δροσιά  τους, τήν 
καλαίσθητη λεπτή μουσική καί τόν εύθυμο ζωντανό διάλογο μοΰ ξανακέντησαν τό εν
διαφέρον γιά τήν ’ Ελληνική Ό περέττα.

Ά λ λ ά  νά κάνω τώ ρα  κριτική γιά τά καλοκαιρινά εργα είνε κάπως αργά. Ά λ λ ω ς  
τε τά έκρινε ίκανοποιητικώτατα. ■ . τό κοινό.

Ή  « Μ οδιστροΰλες» τοΰ κυρίου Χαιροπούλου έχουν δλα τά χαρίσματα πού διακρί
νουν γενικά τήν έμπνευση τοϋ λεπτοΰ συνθέτου: Π ρωτοτυπία στή μουσική ιδέα, εύ- 
γένεια στή μελφδία καί λεπτή καλαισθησία. Ό  κύριος Χαιρόπουλος καί στά πιό μι
κρά πραματάκια πού γράφει είνε ευγενικός κσί μέ γοϋστο. Π οτέ δέ θά  τόν βρή κα
νείς τετριμμένο. Έ τ σ ι  καί τώ ρα : "Ολη ή μουσική είνε λεπτοτάτη, πρωτότυπη καί κα
λαίσθητη. Ά π ό  τό διάλογο Ισως νά λείπη κάποια ζω ηρότης. Ά λ λ ά τ ά  δυό τραγούδια 
«Δέ θά τό μάθ-ης άν σ ’ αγαπώ» καί «"Ο νειρα γιά μιά νύχτα» θ ά  μποροΰσαν ν’ άκου- 
στοΰν εύπρόσωπα παντοΰ. Ά π ό  τό δλο έργο θά  μποροΰσε ίσω ς νά λείψη ή σκηνή 
εκείνη τοΰ γδυσίματος τής Ζ οζώ ς πρό τοΰ κοινοΰ. Δέ συμφωνοΰοε πρός τό γενικό 
διακριτικό πνεΰμα τοΰ έργου ήταν σάν ένα άπομεινάρι τής έποχής πού έλεγα π α ρ α 
πάνω. Χ ωρίς νά λογαριάσωμε πού μέ τήν Ιλλειψι διαλόγου κινήσεως καί δράσεω ς γε
νικά είχε κάτι ιό  μονότονο παρ’ δλες τίς φιλότιμες προσπάθειες τοΰ κυρίου Πρινέα 
νά τή ζωηρέψΤ].

Στούς ρόλους τους πολύ καλοί ό κ. Τρίχας ώς πατέρας τής Ζ οζώ ς. ό κ. Κ οφι- 
νιώτης ώς θαυμαστής τής Φανής καί ή Δνίς Χ αντά, πού είχε στιγμές άληθινοΰ λυρισμού 
Ε π ίση ς έξαίρετοι ή κ. Π ρινέα καί ή αμίμητη κ. Ρούσου καί ό κ. Χ ατζτη χρή στος 
Ό  ρόλος τοΰ μικροΰπαλλήλου γιά τόν κ. Π ρινέα φτωχός. Ά σφυκτιοΰσε! Ό  Π ρινέας 
είνε τύπος κατ’ εξοχήν δημιουργικός. Κ ι’ έδώ  τόν έβλεπε κανείς νά όργα  γιά δημι
ουργία. 'Ο  κ. Κ αντιώτης ώ ς  κούφιος νέος τής αριστοκρατίας πολύ καλός. ’Ενώ βρί
σκω πώς γιά τή Δίδα Δράκου ό τύπος τής σνόμπ δέν πολυταίρισζε. Ή  Δνίς Δράκου 
καί ώ ς φυσιογνωμία άκόμα είνε τό πειραχτήριο, τό ζιζάνιο καί ή ζω ηρή  φύοις πού 
τρέφεται μέ τήν περιπέτεια. Δέν είνε ή κοσμική κοπέλλα πού κι’ άν κάντ| καμμιά 
τρέλλα είνε γιατί κουράστηκε ή χόρτασε τήν κανονική ζωή  καί βαρέθηκε τούς τύπους. 
Τήν πράξη της πρέπει νά τήν έμπνέτ) ή δίψα δχι ό κόρος.

Τό άνέβασμα πολύ φροντισμένο δπως γενικά δ,τι παρουσιάζει ό Μ ακέδος. Κ α
λοβαλμένο άπό μπαλέττο καί χαριτωμένοι στήν εκτέλεση οί χοροί. Ι δ ί ω ς  τδνειρο μετά 
τό μεθΰσι μέ πολλή φαντασία.

Ή  ορχήστρα μελετημένη, πειθαρχική, μέ ταμπεραμέντο, κάνει τιμή στόν έξαίρετο 
μ αέστρο κ. Βιτάλη, τόν ασύγκριτο Διευθυντή της μέ τό καθαρό καί ζωντανό παίξιμο.

ALEX THURNEYSSEN



Η ΦΕΤΕΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΖΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

2τίς φετεινές διεθνείς έορχές τοΰ Ζάλχσμπουργκ (30 ’Ιουλίου - 31 Αύγούσχου) 
ελαοον μέρος ώς διευθυνχαί Ορχήσχρας οί : Ρίχαρδ Σχράους, Μπροΰνο Βάλχερ, Κλέμενς 
Κράους χής ’Όπερας χής Βιέννης, Φρίχς Μπούλ τοΰ  Γκεβάνχχάους καί δ Γάλλος Φίλιπ 
Γκομπέρ, δ Πάουμγκάρχνερ κ. ά.

'Ως ρεζισέρ, οί Μάς Ράϊνχαρχ, Βαλενσχάϊν κ. δ . Είς χό μελόδραμα, ή Λόχε Λέ- 
μαν, ή Αίζινγκερ, ή Σοένε, ή Όνεγκίν, δ Μάγερ, 6 Ρόνχε, δ Μανοβάρνχα κ. ά.

Ίίς έκχελεσχαί οί Ζάκ Τιμπώ βιολί, ή Γκαμπριέλ Τανμπυσιέ πιάνο, (Βρυξέλαι) χό 
κουαρχεχχο Μαϊρεκερ, δ δλλην Λώρης Μαργαρίχης πιάνο, δ Χάρολδ Κρόϋχσμπεργκ κορυ
φαίος χορευχής χής Μεχροπόλιχαν “Οπερας (Ν. 'ϊ'όρκης), δ Φρίνχριχ Βύρερ πιάνο (Λον- 
βΐνον), ή Ρίχχερ— Τσιάμπι χραγοΰδι (Ρώμη) καί πολλοί άλλοι.

2χά δράμα : δ Ά λες. Μωΰση, ή Τίμιγκ κ. ά.
’Εξετελέσθησαν χά μελοδράμαχα «Φ ίγκαρο», «Μαγεμμένος αυλός», «Κοζί φάν Τούχι», 

« ’Απαγωγή άπό χό Σεράϊ» χοΰ Μόχσαρτ, «Φιντέλιο» τοϋ Μπετόβεν, ό «Ίππόχης με τό 
.ρόδο» καί «'Η γυναίκα χωρίς σκιά» χοδ Ριχ. ίτράους, «Όρφεύς καί Ευρυδίκη» χοϋ 
Γκλούκ κ. λ.

Επίσης άπά χήν Φιλαρμονικήν ορχήστραν τής Βιέννης έξεχελέσθησαν διάφορα εργα 
Μπάχ, Μόχσαρτ, Μπεχόβεν, Μπρούκνερ κλπ. ’Από δέ χήν άρχήσχραν καί χορφδίαν χοΰ 
Μηχροπολιχικοδ ναοϋ τοΰ Ζάλχσμπουργκ καί 5πί χήν διεύθυνσιν χοϋ ’Ιωσήφ Μέσνερ έξε- 
τελέσθησαν διάφορες λειχουργίες χών Μόζαρχ, Μπρούκνερ, ή «Δημιουργία» τοΰ Χάϋδν 
καί ή «Μίσσα Σολεμνις» χοΰ Μπεχόβεν.

X.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΖΑΣ ΣΤΙΣ ΦΕΤΕΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΤΟΥ ΖΑΛΤΣΜ ΠΟΥΡΓΚ

Οί γιορτές χοϋ Ζάλχσμπουργκ, τής πιό όμορφης πόλης τής Ευρώπης, τής χαριτωμένης 
παχρίδας χοϋ Μόχσαρτ, είναι φημισμένες σ’ δλο χό κόσμο καί χό ένδιαφέρο ποϋ πρόκα* 
λοϋν είναι δικαιολογημένο άπόλυχα. Λαμβάνουν μέρος σ ’ αύτές οί άσσοι τοϋ γερμανοαυ- 
στριακοΰ θεάτρου, μουσικοΰ καί δχι, γίνουνχαι κοντσέρτα άπά μεγάλους τεχνΐχες χής μου- 
σικής. Ό  Σάλκ , άλλοχε, δ Τοσκανίνι, πέρυσι, δ Φίλιππος Γκωμπερ φέτος μαζύ μέ χόν 
Σχράους, τά Μπροϋνο Βάλχερ, τάν Κλέμενς Κράους (ταχτικούς αύτούς έργάχες χών γιορ
τών) διευθύνουν τήν ορχήστρα τής Βιέννης, πού είναι μιά άπά χίς άςιολογώχερες καί χίς 
πιό έπιμελημένες άρχήσχρες χοϋ κόσμου. Ράϊνχαρχ, Βάλενσταϊν, Κάρλ-χάινς Μάρτιν καί 
άλλα άνόματα φημισμένων σκηνοθεχών ποζάρουν στά προγράμματα. Τελευταία καθιερώ
θηκαν καί καλλιχεχνικά κοϋρσα ποϋ χά κραχανε, πάλι, όνόμαχα γνωσχά. Καί μαζύ μ’ 
αύχά δλα, ή άμορφιά τοϋ τόπου, ή χάρη τής πόλης μέ τά ώραΐο της ποταμάκι, χά Ζάλ- 
τσαχ, τούς δυό χης γραφικούς λόφους, χά ώραϊα κι’ άμορφοχτισμένα σπητάκια, τίς εκκλη- 
σιές χης καί χήν παράδοσί χης.



Σ αυτές τίς γιορτές ποϋ κρατάνε ένα μήνα, σπουδαίο ρόλο ώς πέρυσι έπαιξαν οί 
θεατρικές παραστάσεις τής πρόζας. Τέσσερα-πέντε κομάτια (Γκαΐτε, Ι’ κολντόνι, Χόφμαν- 
σταλ κλπ.) διαλεγμενα άπό τάν Ράϊνχαρτ καί σκηνοθετημένα άπά τάν ίδιο, μ’ Ινα σύνολο 
διαλεγμένο, κεφάλι μέ κεφάλι κι3 6 Ράϊνχαρτ ήξερε κι’ είχε πάντα τή τύχη νάχη στά 
χέρια του τίς πιά μεγάλες δυνάμεις του αύστρογερμανικοϋ θεάτρου— αποτελούσαν ένα θεα
τρικά (εγονός.

Τά δνομα τόϋ Ράϊνχαρτ έχει κάνει τά γύρο τοϋ κόσμου. Τό ϊδιο καί ή φήμη τών σκη
νοθεσιών του τοϋ Ζάλτσμπουργκ καί δλος δ κόσμος έχει δή φωτογραφίες τοϋ Χέρμαν Τί- 
μικ στό Λείπνο δύο κυρίων τοϋ Γκολντόνι μέ τά πιάτο τά μακαρόνια ή τής 'Ελένης Τί- 
μικ που με τήν αγαλματενια της σιλλουεττα παίζει τό ρόλο τής πίστης στό Γέντερμαν.

♦Γέντερμαν», νά μιά παράσταση τοϋ Ράϊνχαρτ ή πιά ξακουστή. Ποϋ τή σκηνοθετεί 
μπρός στά μεγαλοπρεπο Ντόμ τής πόλης ποΰ ή ωραία του τετράγωνη κλειστή,γ ύρω-γύρω, 
πλατεία του μεταβάλλεται σ1 ένα μεγάλο πανηγυριάτικο θέατρο.

'Ο  Γεντερμαν είναι ή μόνη παράσταση πρόζας ποϋ αναγγέλθηκε στά φετεινά πρόγραμ
μα. Καί αναγγέλθηκε σάν νέα σπουδή, καινούργια σκηνοθεσία καί μέ νέα διανομή.

Νά μιλήσουμε γενικά γιά τά σκηνοθετικά εργον τοϋ Ράϊνχαρτ, ποϋ έχει είκοσι χρόνων 
ζωή, ποΰ εΐναι τόσο ποικίλο, πλούσιο καί φημισμένο, ποΰ κατά τή γνώμη μας ωστόσο, 
κοντά στά καλά καί πολλές άμαρτίες φόρτωσε τά θέατρο τής εποχής μας, δέν είναι σημε
ρινή μας δουλειά, i -τά παρακάτου λόγια θά μιλήσουμε γιά τή παράσταση τοΰ Γέντερμαν 
ποΰ παρακολουθήσαμε καί ποΰ μ δλο τοΰτο, δέν ήταν ρ ά  μάς παρά μιά άπογοήτεψη.

Είναι τό παιχνίδι τοΰ θανάτου τοΰ πλούσιου άνθρωπου, στέκει στό πρόγραμμα. "Ας τά 
παρακολουθήσουμε.

"Εχει διώξει τό φτωχά άπ ’ τήν πόρτα του. "Εχει άφίσει νά έξωριστή δ φαμιλιάρης 
χρεώστης του καί βρίσκεται στίς ευτυχισμένες του ώρες, στά πλοΰτο του, στούς δούλους 
του, στούς φίλους τοΰ πλούτου του, τήν άγαπητικιά του. Σέ γέλοια, φαί, πιοτά, μεθΰσι 
καί ξεφάντωμα. Μά νά ! άπά μακρυά, σάν άπ’ τά τέλος τοϋ κόσμου, άπ’ τόν "Αδη, τάν 
ουρανό, άκούγεται νά τάν φωνάζουν. Γεντερμαν ! Γέντερμαν ! ’Ακούει παράξενο σήμασμα 
καμπάνας, ταράζεται. Οί συνδετημονες παραξενεύονται— αύτοί δέν άκοϋνε τίποτα— καί τάν 
περνοϋνε γι’ άρρωστο. Ή  άγαπητικιά του φοβάται. Μά ή φωνή άκούγεται πάντα. Ή  ώρα 
πλησιάζει. Ο Χάρος φανερώνεται. Στόν κίνδυνο, στήν άνάγκη τρέμουν δλοι καί χάνουν- 
ται. Μένει μόνος δ Γέντερμαν, αιχμαλωτισμένος γ ιά  ν’ άκούση τή διαταγή τοϋ Κυρίου- 
Καλείται νά δώση λόγο καί είν’ άνέτοιμος. Τρέμει ποΰ είναι μόνος καί φοβάται. Μά άπ’ 
®λους έχει εγκαταλειφθή. Ό  πιστός του σύντροφος τάν άρνιέται. Ό  συγγενής του τάν άρ- 
νιέται. Καταφεύγει στά έχει του, στά χρυσάφι του, τάν παρά του. Θέλει νά τά πάρη αύτά 
Υιά συντροφιά του στά άπόκοσμο ταξέϊδι του. Φανερώνεται τότε δ μαμωνάς— Τρελλέ, άρ- 
χιτρελλέ γιά ποϋ ; αύτά σοΰ τώχα δανικό καί σοϋ τά περνώ πίσω. Μένει έδώ, έσύ τρα
βάς— ’Απελπισία κυριεύει τή ψυχή του στήν εγκατάλειψη καί τή μοναξιά. Τότε παρουσιά- 
ζουνται τά ’Έργα του. ’ Ισχνά, άδύναμα, άρρωστιάρικα, σέρνουνται. Γυρίζει σ ' αύτά. Ε π ι
καλούνται μαζύ τή πίστη. Τή προσκυνάει. Μία μεγάλη του πράξη. Τά "Εργα του άρθώ- 
νουνται, άντριεύουν. 'Ο  άμαρτωλός πορεύεται στήν εκκλησία καί στήν άπολύτρωσι. Ό  
διάβολος ποΰ έρχεται νά πάρη τή ψυχή του έμποδίζεται άπά τή Πίστη καί τά ’Έργα xo’J 
καί άγαναχτισμένος φεύγει βρίζοντας. 'Ο  Γέντερμαν γυρίζει περιβλημενος άσπρο χιτώνα, 
ξελευτερωμένος άπ’ τ ’ άμαρτήματά του καί άγνός. Προσεύχεται καί άκολουθώντας τον τά 
Εργα του κι’  ή Πίστη πηγαίνει ήρεμος πιά πρός τό Πλάστη καί δικαστή του· Τά τρα. 

γοϋδι των άγγελιυν άκούγεται καί τά μυστήριο τελειώνει.



Ή  σκηνοθεσία τοΰ 'έργου, λέμε π αραπόνου , μας απογοήτεψ ε. Καί μπαίνοντας- στήν ανά
λυσή της θ’ αρχίσουμε άπ ’ τήν ιδέα τών π αραστάσεω ν στό ύπαιθρο.

Κάθε εποχή φτιάνει τή  τέχνη της, τίς φόρμες της κι’  έχει δικό της τρόπο νά εκδη
λώνεται. Ε κ α το ν τά δ ες  χρόνια τώ ρ α , τό θέατρό μας έχει κάνει κι’  αύτό τή φόρμα του 
κι’  έχει κλειστή  στά κουτί τής σκηνής του. Νά τά άρνηθοϋμε αύτά μονομιάς καί νά κ α 
θιερώσουμε, έτσι σ τά  καλά  καθούμενα κάτι άλλ ο , εντελώς άλλοιώ τικο, έστω  κι’ άν αύτά 
είχε ζήσει κι’ είχε ίσω ς φτάσει, είναι έπικίνδυνο καί π α ρ ά τολμ ο . Σ τά  Ζάλτσμπουργκ οι 
ίδιοι οί ήθοποιοί δέν τώχαν χωνέψη. ”Α ς  ήταν άπ ’ τούς πιά μεγάλους τοΰ Ρ άϊνχαρτ. Λέ 
μπορούσαν νά γεμίσουν τό υπαίθριο θέατρό τους καί τό άπεριόριστο τής σκηνής τους, ποϋ· 
ήταν πιά άπεριόριστο κ ι’ ά π ’ δσο μποροΰσε νά είναι ώς καί σ ’  έποχές ποΰ τά ύπαίθρι0 
θέατρο ήταν στήν άκμή του, οί ήθοποιοί τους ήξεραν νά τά ζήσουν καί νά τά γεμίσουν.

Έ δ ώ  ήσαν μικροί, γινόντουσαν μικροί με τά αδέξιο κι’  α τα ίρ ια στο  γιά τά ύπαιθρο παί
ξιμό τους. Γ ινόντουσαν ώ ς καί κωμικοί. 'Η Σ έρβαες, ποΰ έπαιζε τή π αλλακίδα το0 Γέν-
τερμαν, δταν με τά παχουλό της κορμάκι άρχιζε νά τρέχη διά νά διανύση τήν άπ όσταση  
άπό τό κέντρο τής σκηνής ώς τά  πλαϊνά τής εκκλη σίας ποΰ βρισκόντουσαν οί έξοδοι, μαί 
έκανε νά γελούμε. Ή  μάνα του πάλι, έκανε μέ τά άργά καί γεροντίστικο βήμα της, μιά 
ώ ρα  γιά νά φύγ-^ άπ ’ τή μέση. Καί κ α λ ά , π αράστασι σέ ανοιχτά χ ώ ρο μπ ροστά στήν ώ 
ραίαν έκκλησιά. Μά καί δταν ή άκουστική είναι τρομερή ; Καί δταν ύπάρχη άντήχησι. 
ποϋ ή μπερδεύει τά  λόγια τών θεατρίνων ή τά  επαναλαμβάνει κοροϊδευτικά  ; Τί αξία. 
έχει μιά π αράσταση  δταν ή π λα στικ ότη τα , ό ρυθμός τοΰ λόγου, ή μουσική του καταστρέφε- 
ται ; Γενικά τά  σκηνοθετικά σ φ άλμ α τα  τής π αράσταση ς τοΰ Γέντερμαν ήταν πολλά καί 
στοιχειώδη. Τ όσο πού θά τά σκεφτότανε κανείς άν πρέπη νά μιλήση γι’ αύτά, αν δέν ήταν- 
καμ ω μένα  άπ ’ τόν Ρ άϊνχαρτ.

Στήν π αλιά σκηνοθεσία, μιά σκηνή πού είχε παινεθή έξαιρετικά ήταν ή σκηνή τοϋ 
τραπεζιού, εκεί πού δ Γέντερμαν μέ τή π αλλακίδα  του καί τούς φίλους του γλεντάει. Ή τα ν  
διάβαζε κανείς καί άκουε, ζω ντανή  άληθινή καί τά ξεφ άντω μα  τοΰ συμποσίου δημιουρ- 
γοΰσε κατόπι μιάν αδρήν άντίθεσι μέ τή φωνή του Χάρου πού καλοΰσε Γέντερμαν καί τή  
παρουσίασή του.

Τό ξεφ άντω μ α  θέλησε νά τά χρω ματίση  S Ρ άϊνχαρτ στή φετεινή παράσταση  μ’  ένα. 
γελοίο πού άπ λω σε σ ’ δλους τούς παρακαθημένους του τραπεζιοΰ καί ποϋ ωστόσο κάθε 
άλλο παρά ζωντανά ήταν. Τά ένοιωθες πώς ήταν διαβασμένο. Δέκα λεφ τά  τής ώρας ά γ ω - 
νιζόντουσαν έκατά καί περισσότεροι άνθρωποι νά γελοΰν καί 6λο*δλο ποΰ κατάφεραν 
ήταν νά μεταδώσουν τό γέλοιο τους σ ’ άλλους πεντ’ Ιξη τής πλατείας ένώ οί άλλοι, εί* 
μαι βέβαιος, δέ θά καταλάβαιναν  τίπ οτα  άπ ’ αύ τό .

"Ο ταν  π ρω τοακούστηκε τά «Γ έντερμ αν», ή φωνή τοΰ Χ άρου, άκοΰστηκε άπά τά 
βάθος τής εκκλησίας, ή κλήση ήταν βαριά κι’ δπάκωφη κι’  έτσι δποβλητική. Μ ετά ακο
λούθησαν κλήσεις άπά κάθε σημείο τοΰ δρίζοντα , γύρω στό θέατρο, σ ’  ένα δειγματολόγιο 
φωνές καί τότε  άκουες τ ’  άκόλουθα άπά τούς θεατές! Ν ά ! άπ ’ χά καμπαναριά χής άντικρι- 
νής έκκλησιας τά λέει. Νά! άπ ’ χήν επισκοπή, τώ ρα  άπ ’ τήν άλλη  μεριά. Καί μιά γύριζαν 
άπά δώ  καί μιά γύριζαν άπά κεί· Είναι ή άντίληψ η τοΰ Ρ άϊνχαντ ποΰ θέλει νά ένώση 
σκηνή μέ θέατρο μαζύ, θεατρίνους μέ θεατές καί πού εκδηλώνεται τρανώ τερα  σέ άλλες του 
σκηνοθεσίες, δταν τό  πατάρι τής σκηνής γίνεται ένα μέ τή π λατεία, οί ήθοποιοί του κά - 
θουνται στά  θεωρεία ή μπαίνουν άπ ’ τή π λατεία  διασχίζοντας τούς διαδρόμους τοΰ θεάτρου, 
δπως γίνεται καί στό  Γ έντερμαν, δταν έρχεται δ διάβολος γιά νά τοϋ πάρη τή ψυχή. 
Αύτά είναι κ αθαρά  άντιθεατρικό, δχι μόνο γιατί ήθοποιάς είν’  άλλο πραμμα κι’  άλλο θεα



τής, γιατί ποτέ δέν άνακατευόντουσαν μπογιατισμένοι κι* άβαφοι μαζύ, π ράμμα ποδ κα- 
τάστρεφε τήν ίλυζιόν, μά καί γιατί κ ομ μ ατιάζεται ή προσοχή του θεατή, δπως κ ι ’ ή ένώ- 
τητα τής σκηνικής δράσης καί γενικά τοϋ έργου.

'Ωραίος ήταν δ τρόμος ποϋ μεταδόδηκε σ ’ δλους τούς συντρόφους τοΰ γλεντιοϋ πού 
εκδηλώθηκε μέ ρυθμικές κινήσεις καί διαδοχικές καλοβαλμένες πόζες 6λο)ν· Μά πάλι αύτό 
τά στυλιζάρισμα, ποΰ ύπήρχε καί σέ μιά-διό άλλες μονομένες σκηνές, δέν ταίριαζε μέ τά 
τρόπο τής διδασκαλίας τοϋ λοιποΰ έ ρ ρ υ .

'Γ στερώ τερα , δταν ό Γέντερμαν εγκαταλειμμένος άπ ’ δλους ζητάει άπ ’ τούς δούλους 
του νά τοΰ φέρουν έξω  τή κάσσα  του, τά παρά του δηλαδή, γιά νά τάν πάρη αύτάν συν
τροφιά στά τελευταίο του ταξεϊδι, έξη -οχ τώ  άντρες φέρνουν μιά βαριά κι’ ασήκω τη  έξω. 
Ό  Γέντερμαν μιλάει μέ τά χρυσάφι του καί έτοιμ άζετα ι νά τά πάρη μαζύ του. Τότε 
πρέπει νά παρουσιαστή δ μαμωνάς ποΰ θά τοϋ τά κ ρατή ση . Τί γίνεται στήν π αράσταση ! 
'Ο  Γέντερμαν πλησιάζει, ανοίγει τά σκέπ ασμα τής κ άσσα ς κ ι’ άπά μέσα πετιεται Ιν α ςδ ια - 
βολάκος, άπ αράλαχ τα  δπως γίνεται μέ τά  μαγικά κουτιά τής πριοτοχρονιάς. Είναι χρυσά 
ντυμένος κι’  έχει κουδούνια στά  ροΰχα του γιά νά δείχνη πώς είναι χρυσός! Μά τά  κου
δούνια είναι σάν εκείνα ποΰ φοράν οί πιερότοι, ή κ άσσα  ποϋ πρίν άπά λίγο ήταν άσήκωτη  
παρουσιάζεται άδεια καί κάθε έντύπωση ποΰ θά μποροΰσε νά δημιουργήση ή σκηνή χ ά 
νεται.

Σ τά  κουστούμια είδαμε χρώματα ξεθωριασμένα καί λές, μέ καμμιά σκέψη βαλμένα. 
Ό  νατουραλισμός τους έσώκαρε. "Οταν δ διάβολος περνάει— στήν είσοδο κι’ έξοδό του— 
άπ’ τούς διαδρόμους τοΰ θεάτρου, παραμέριζες μήν άκουμπίση άπάνου σου καί σέ λερώση..

Οί μουζικάντηδες ποΰ έρχονταν με τούς συντρόφους τοΰ γλεντιοϋ ήταν κι’  αύτοί 
βρώμικοι. 'Ο  Γέντερμαν πάλι, ήταν πολύ βαριά ντυμένος κι’ αύτά δμως άταίριαστο μέ τό 
απέριττο τής σκηνής, καμωμένης άπό παληωμένα σανίδια καί άσκέπαστα.

Κι’ άς ρίξουμε μιά ματιά  στήν έσω τερική  σκηνοθεσία.
'Ο  Μόϊσι ήταν π άντα  δ αποκλειστικός Ιρμηνευτής τοΰ Γέντερμαν· Μέ τήν έβραίϊκια 

φάτσα, τήν ισχνή σιλουέττα καί τή σουρτή φωνή του θάστεκε κ αλά  στό ρόλο τοΰ άνθρώ- 
που ποΰ φώναζε εγω ιστικά , χαροκοποΰσε ξέγνοιαστα σ τά  άγαθά τοϋ πλούτου καί ποϋ εγ κ α 
ταλειμμένος τώ ρ α , τρέμει μπράς τό θάνατο άνέτοιμος κι’ άδύναμος ν’ άντιμετωπίση τή θεία 
δίκη. Ά λ λ ά  κι’ δ πλούσιος ρυθμός τής μιλιάς καί τοΰ στίχου του, τά  παθητικά του μάτια 
δ λυρισμός του άληθινός ή ψεύτικος αδιάφορο, π άντα έπιβλητικός θά έρμήνευαν ώ ρ α ΐα  τίς- 
σκηνές τοϋ μετανοιωμοΰ, τής πίστης καί τής άπ ολύτρωσης . 'Ο Χ άρτμ αν— ποϋ έπαιξε φέ
τος τά ρόλο του— δέ μπόρεσε νά τά  ζήση δλα αύτά στήν άρχή ήταν σκληρός. Μ ετά, τίς 
σκηνές τής προσευχής καί τής μετάνοιας τίς έπαιξε σά καλόγερος.

'Η Τίμικ, μεγάλη θεατρίνα, ω ραία  καί μέ σπουδαία κρουσταλένια φωνή δέν έδωσε 
τά μεγαλείο τής πίστης. Μέ τά χαμογέλοιο της π ροκλητικό — οικογενειακά τών Τ ίμικ—  
έκανε τήν έντύπωση πώς χαιρότανε γιά τ ά  δεινά τοΰ Γέντερμαν καί ήταν σάν πεισματάρα 
γυναίκα ποϋ χαίρεται γιατί κερδίζει τά στοίχημα.

Ή  μητέρα τοϋ Γέντερμαν δέν ήταν ή γυναίκα ποϋ έπασχε γιά τά γιό της καί ποϋ. 
λαχταρούσε τό ταίριασμα τοΰ δρόμου του μέ τό λόγο τοΰ θεοϋ.

'Η έσωτερική σκηνοθεσία άρμονιζότανε μέ τήν έξωτερική .
*Απ’ δλη  τήν έρμηνεία έλειπε ή γερή δραματική  πνοή και ή ένιαία γραμμή.

ΣΩ Κ Ρ . ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ



Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Α ΠΡΟΣ  ΤΑ “ ΜΟΥ ΣΙΚ Α ΧΡΟΝΙΚΑ,,

Κ α τά  χαί)ήκον δημ οαιεύ ομ εν  τή ν  κ α τ ω τέ ρ ω  έπ ιστολήν τοϋ συ νερ
γ ά το υ  μας κ. Κ . Ψ άχου είς ά π άντη σιν  δη μ οοιευ φ εισώ ν  είς τά  «Θ εα 
τρικά  Χ ρονικ ά» κριτικών τή ς  μουσικής του  είς τ ό ν  «Π ρ ομ η θ έα » , άν 
καί, ό  κ. Μ ιχαήλ Ρ όδά ς , δ  καί δ ιευ θ υ ντή ς τ ώ ν  «Θ. X  », ή το  καί δ 
ά μ έ οω ς  ύ π εΰφ υνος διά  τήν δλ η ν  γενικώ ς ΰλην  τ ώ ν  «Θ εατρικώ ν Χ ρ ο 
ν ικ ώ ν» το υ .

Φ ίλτα τε κ. Π α π α δ ό π ο υ λ ε ,

Ουδέποτε έφανταζόμην δτι θά μοί έδίδετό ποτε αφορμή νά διατυπώσω καί τό έλά 
χιστον Ιστίο παράπονον πράς τά  «Μ ουσικά Χ ρονικά». Καί διά τοΰτο αισθάνομαι βαθυτά- 
την λύπην π ράττω ν  τοΰτο έξ αφορμής της έν τοΐς «θ εα τρ ικ οΐς  Χ ρονικοίς» τοΰ εγκρίτου 
δημοσιογράφου κ. Ι’ οδα άναδημοσιεύσεως τοΰ ρυπαρογραφήματος εκείνου, τοΰ ανταξίου 
τών φρονημάτων καί τών προθέσεων τής κριτικού (δήθεν) τής «Π ρω ίας», τής άκουούσης είς 
τά δνομα Σοφία Σπανούδη-

Γνωρίζετε, φ ίλτατε, ποια είναι ή γνώμη μου προκειμένου περί έλευθέρας συζητήσεως 
καί κριτικής καί τής αύστηροτέρας άκόμη έπί παντάς δημοσιεύματος μου καί έπί πάσης 
γνώμης καί σκέψ εώς μου. Διότι, άπά τής π ρώ της στιγμής τής έν τοΐς Μουσικοΐς Χρονι- 
κ ο ΐ ς ' συνεργασίας μου, ιδιαιτέρως σας π αρεκάλεσα  ποτέ νά μή διστάσητε διά τήν δημοσί- 
ευσιν καί τής αύστηροτέρας άντιγνωμίας, άποφεύγοντες μόνον τήν φιλοξενίαν προσωπικών 
επιθέσεων καί ύβρεων.

Τά τελευταΐον τοΰτο δυστυχώς καί παρά πάσαν προσδοκίαν συνέβη μέ τήν άναδημο- 
σίευσιν τοΰ ρυπαρογραφήματος τής κριτικού (!) τής «Π ρω ίας» έν σχέσει πρός τήν μουσι
κήν μου τοΰ «Π ρομηθέως Δεσμώ του», δστις έδόθη πέρυσιν είς τά Στάδιον. Τ ά  «Μουσικά 
Χ ρονικά» έν πλάτει άνέγραψαν τότε τά  κ α τ ά  τήν δίκην, ήτις έγενετο κατόπιν τής έπί 
εξυβρίσει μηνύσεώς μου κ α τ ά  τής ρυπαρογράφου κριτικού (!), αί δέ έφημερίδες εν έκτάσει 
καί έπί ημέρας εγραφον παν τά σχετικόν πρός τήν δίκην, έκείνην, καθ’ ήν ή διαληφθεϊσα 
ρυπαρογράφος κ α τ ’ έπιείκειαν τών δικαστών κ α τ ε δ ικάσθη ε ίς  α π α λ λ α γ ή ν  αΰτήϊ, μετά 
κλαυθμών καί άδυρμών διαβεβαιούσης, δτι « δ εν  ε ίχ ε  τ ή ν  π ρ ό θ ε σ ιν  νά εξύβριση» ( ! !)

Ή τ ο  λοιπόν περιττή ή έν τοΐς «Μ ουσικοΐς Χ ρονικοίς» άναδημοσίευσις τού μετά βδελυγ
μίας καί περιφρονήσεως άποκηρυχθεντος ύπά τής κοινωνίας ρυπαρογραφήματος εκείνου, 
διότι ούδείς λόγος υπήρχε νά ρυπανθώσι καί ταΰτα , καίτοι οΰχί έν αύτοϊς, ά λ λ ’ έν παραρ- 
τήματι αύτών άνεδημοσιεύθη τά έν λόγιμ ρυπαρογράφημα. Τ οσού τω  δε μάλλον, καθόσον 
ή έν τοΐς Μ ουσικοΐς Χρονικοίς-- φιλοξενία τών θεατρικών Χρονικών έπέβαλεν είς τάν 
δημοσίευοντα ταΰτα  φίλον κ. Μ. Ρ όδαν περισσοτέραν προσοχήν, α λλ ά  καί εύλάβειαν πρός 
τε  τήν διεύθυνσιν τών «Μ ουσικών Χ ρονικών» καί πρός τάν γράφ οντα  τήν παροΰσαν, πράς 
άναδυσφήμισιν τοΰ όποιου ούίέν πιστεύω νά υπήρχε προηγούμενον, ούδε κάν καί ή έλα- 
φ ροτέρα  παρεξήγησις έκ  μέρους τοΰ κ. Ρ οδά.

'Ο  κ. Ρ όδας ήδύνατο νά ηναι εκ λεκτικώ τερος εν τή αναδημοσιεύσει τών περί τοΰ 
«Π ρομηθέως Δεσμώτου» άρθρων καί κριτικών, άφ ’ οΰ μάλιστα τόσα  άρθρα καί τόσαι κρι
τικά!, αύστηραί ϊσω ς, πλήν ά λ λ ’ δμως εύπρεπεΐς καί άμερόληπτοι έδημοσιεύθησαν τότε. 
Διότι ή άναδημοσίευσις έκείνων μόνον, άτινα , ώς δικαιούμαι νά πιστεύω, συμπιπτουσιν ίσως 

: πρός τάς γνο’ιμας καί τάς προτιμήσεις τ*ΰ φίλου κ. Ρ οδα , παρεξηγήσεις μόνον τών άμερο-



λήπτως κρινόντων δύνανται νά π ροκαλέσωσι, τών δποίων παρεξηγήσεων, καίτοι αδίκως 
κατ ’  έμέ, δέν μένουσιν αμ έτοχ α  καί τά  «Μ ουσικά Χ ρονικά», ή Διεύθυνσις των δποίων ού- 
δεμία υπάρχει αμφιβολία, οτι ουδέ καν γνώσιν ελαβε τής λάθρα παρεισφρύσεως τοϋ άθλίου 
ρυπαρογραφήματος.

Βεβαιών ΰμας, φίλτατε, δτι οΰϊεμίαν δι’  εμέ έχει σημασίαν ή άναδημοσίευσις τοϋ έν 
λόγφ  ρυπαρογραφήματος, ποιούμαι άπ λώς τήν παρατήρησιν, δτι τά  «Μ ουσικά Χ ρονικά» 
έπρεπε νά μείνωσιν άμόλυντα άπό τοϋ ρύπου τούτου, άκόμη δέ, δτι καί οί έν αΰτοΐς συ- 
νεργαζόμενοι καθήκον έχουσιν, δπως ιδιαιτέραν δεικνύωσιν εΰλάβειαν πρός τό Περιοδικόν, 
τά όποιον μετά τόσης προθυμίας δημοσιεύει τά  άρθρα καί τάς μελέτας των.

Π αρακαλών, δπως ή παροϋσα μου δημοσιευθή είς τά άμέσιος προσεχές τεΰχος τών «Μ ου
σικών Χ ρονικών», εκ φ ρ ά ζω  τήν ιδιαιτέραν πράς δμας έκτίμ»)σιν καί άγάπην μου καί διατελώ

Φίλος προθυμότατος 

Κ. Α. ΨΑΧΟΣ

ΑΠΟ ΤΑΣ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  Τ Ω Ν  Ω Δ Ε Ι Ω Ν

ΚΡΑΤΙΚΟΝ Ω Δ Ε ΙΟ Ν  Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Σ

'Γπά τών ’Ε ξεταστικώ ν  ’ Ε πιτροπών, τάς όποίας ώρισε τό 'Γπουργεϊον τής Παιδείας, 
άπενεμήθησαν κ α τά  τάς απολυτηρίους έξετάσεις τοϋ λήξαντος σχολικοϋ έτους τά  κάτωθι 
διπλώματα καί π τυ χ ία :

Σχολή Κ λειδοκνμ£άλον.— 1. Δεύτερον βραβεΐον κλειδοκυμβάλου είς τάν άριστοΰ- 
χον διπλωματοϋχον τοϋ σχολ. έτους κ· Π αναγιώτην Κούρτελην, τής τάξεω ς τοΰ καθηγητοΰ 
κ. Τ. Κ ώφμαν.

2. Δίπλωμα σολίστ μέ τάν βαθμόν Ά ρ ισ τ α , κ α τά  πλειοψηφίαν είς τήν Δα Νινή Να- 
μίας, τής τάξεω ς τοϋ καθηγητοΰ κ. Λώρη Μ αργαρίτη.

3. Δίπλωμα σολίστ μέ τάν βαθμόν Λίαν κ αλώ ς παμψηφεί είς τήν Δα Θεανώ Λ εκκοϋ, 
τής τάξεω ς τοΰ καθηγητοΰ κ. Τ . Κ ώφμαν.

4. Πτυχίον διδασκαλίας Κλειδοκυμβάλου μέ τάν βαθμόν Ά ρ ισ τ α  κ α τά  πλειοψηφίαν 
είς τήν Δα Σοφίαν Παρθένη, τής τάξεω ς τοΰ καθηγητοΰ κ. Αίμ. Ριάδη.

5. Πτυχίον διδασκαλίας Κλειδοκυμβάλου μέ τάν βαθμόν Λίαν κ αλώ ς είς τήν Δα ’Έ λσαν 
Χ ατζηαντωνίου τής τάξεω ς  τοΰ καθηγητοΰ κ. Αίμ. Ριάδη.

Σχολή Β ιολ ιον .— Δίπλωμα σολίστ μέ τάν βαθμόν Ά ρ ισ τ α  κ α τά  πλειοψηφίαν είς 
τήν Δα ’Ό λγαν Λ εκκοϋ, τ ή ϊ  τάξεω ς τοΰ κ. διευθυντοΰ.

Δραματική σχολή .—  Δίπλωμα Δραματικής μέ τάν βαθμόν Ά ρ ισ τ α  κ α τ ά  πλειοψη
φίαν είς τήν Δα θεοδώραν Παπαθανασίου, τής τάξεω ς τοϋ καθηγητοΰ κ. Γιάννη Κ οπανά.

Σχολή θεω ρητικ ώ ν μ α θ η μ ά τω ν . —  Τάξις τοϋ καθηγητοΰ κ. Γ. Β ακαλοπούλου :
1. Πτυχίον Α ρ μ ον ία ς  μέ τάν βαθμόν ’Ά ρ ισ τ α  παμψηφεί είς τάν κ· Χ ρήστον Σταματίου.

2. Πτυχίον Α ρ μ ον ίας  μέ τάν βαθμόν Κ αλώς είς τάν κ. Γεώργιον Καρόπουλον.
3. Πτυχίον Έ νοργανώ σεω ς πνευστών οργάνων μέ τάν βαθμόν "Α ριστα  κ α τά  πλειο

ψηφίαν είς τάν κ. Χ ρήστον Σταματίου .
4. Πτυχίον Έ νοργανώ σεω ς πνευστών μέ τάν βαθμόν Ά ρ ισ τ α  κ α τά  πλειοψηφίαν είς 

τάν κ. ’ Αντώνιον Κ αζαντζήν.
5. Πτυχίον ένοργανώσεως πνευστών μέ τάν βαθμόν Κ αλώς είς τάν κ. Γεώργιον Κ αρό

πουλον.
Τάξις καθηγητοΰ Κου Β. θεοφάνους : Πτυχίον ’φδικής μέ τόν βαθμόν Λίαν καλώ ς : 

παμψηφεί είς τάν Λ. Χ ριστόφορον Δαδάκην.



’ Επίσης κ α τ ά  τάς απολυτηρίους εξετάσεις, τάς λαβούσας χώραν περί τά  μέσα τοϋ 
.λήξαντος σχο^ικοΰ έτους καί κ α τά  μήνα ’ Ιανουάριον 1932, άπενεμήθησαν ύπό των οικείων 
’ Ε πιτροπών, των άρισθεισών δπό τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, τά  κάτωθι δ ιπ λώ μ ατα  καί 
πτυχία :

Σχολή κλειδοκύμβαλού .—  1. Δίπλωμα σολίστ μέ τόν βαθμόν "Α ριστα είς τήν Δα 
Έικήν Μάνου, τής τάξεω ς τοΰ καθηγητοΰ κ. Τ. Κ ώφμαν.

2. Δίπλωμα σολίστ μέ τόν βαθμόν Λίαν κ αλώ ς είς τήν Δα Καλιόπην Παπαδημητρίου 
-τής τά ξεω ς τοΰ καθηγητοΰ κ . 'Γ. Κ ώφμαν.

3. Πτυχίον διδασκαλίας κλειδοκυμβάλου μέ τάν βαθμόν Ά ρ ισ τ α  παμψηφεί είς τήν 
Δ α  Καλυψώ Καλπακίδου, τής τάξεω ς τοδ καθηγητοΰ κ. Λ. Μ αργαρίτη.

4. Πτυχίον διδασκαλίας κλειδοκυμβάλου μέ τόν βαθμόν ’Ά ρ ισ τ α  κατά  πλειοψηφίαν 
είς τήν Δα Σοφίαν Κύπρου τής τάξεω ς τοΰ καθηγητοΰ κ. Τ . Κ ώφμαν.

Σχολή Ά νω τέ ρ ω ν  Θ εωρητικώ ν .—  Τάξις τοϋ καθηγητοΰ κ . Γ. Βακαλοπούλου :
1. Πτυχίον Άντιστίξεως μέ τόν βαθμόν "Αριστα κατά πλειοψηφίαν είς τάν κ. Γεώρ

γιον Γεωργιάδην.
2. Πτυχίον 'Α ρμονίας μέ τάν βαθμόν Λίαν κ α λ ώ ς παμψηφεί είς τήν Δα Καλυψώ Κ α λ 

πακίδου.
3· Πτυχίον Α ρ μ ον ία ς  μέ τάν βαθμόν Λίαν καλώ ς παμψηφεί είς τάν κ. Π αναγιώτην 

Κ ούριελην.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
Π αρατηρήθηκε γενικά καί είνε ίστορικώς άποδεδειγμένον, διι ή ’ Ελαφρά Τέχνη 

είχε τις μεγαλείτερες επιτυχίες της σ ’ εποχές δυστυχίας καί κρίσεως, σ ’ έποχές οικονομι
κών δυσπραγιών άκόμη. Ψ υχολογικώς βέβαια  τό φαινόμενον εξηγείται εύκολώτατα Οί 

• άνθρωπ οι ποΰ πιέζονται ολόκληρη τήν ημέρα από καταθλιπτικές φροντίδες καί σκέ
ψεις, στις λίγες ελεύθερες στιγμές τους, ζητούν κάποια ανακούφιση, κάποια λήθη τής 
σκληρής βιοπάλης, τών καθημερινών αγώνων τής ζωή ς.

Γ ι ’ αυτό καί ή εποχή μας δείχνει μιά τέτοια εύνοια στό ’Ε λαφρό μουσικό θέατρο.
"Ε τσι τά «Μ ουσικά Χ ρ ον ικ ά ' αποφάσισαν νά τό προσέξουν καλλίτερα, ν’ ασχο

ληθούν κάπως σοβοροίτερα μ ’ αύτό.
Ό  υποφαινόμενος ποΰ έπεσκέφθηκε τελευταία εναν φίλον καθηγητήν στό σπίτι 

του ηδρε -καί τόν ίδιον απασχολημένο μέ τή σύνθεση μιας όπερέττας μέ τόν επίκαιρο 
τίτλο « Σ έ ξ ά π ή λ » . 'Υ π όθεση  έλαφρή, χαριτωμένη, γεμάτη χιούμορ, είνε μιά διακω- 
μ ώ δω ση  τοΰ όρου αύτοΰ— &ς τό ποΰμε ετσι— καί καταλήγει στό συμπέρασμα δτι 
πρόκειται άπλούστατα περί μιας υποβολής επιτήδεια σκηνοθετημένης άπό τίς έκά- 
στοτε ένδιαφερόμενες. Χ αριτω μένο τό μπαλέττο μέ τό όποιον αρχίζει ή πρώτη πράξη 
καί απολύτως χαρακτηριστική ή σκηνή μέ τούς δύο Ά χέπ ανς ξενοδόχους πού μ αλώ 
νουν ποιός άπό τούς δυό νά πάρη μιάν αρτίστα (τό Σεξ άπήλ) στό ξενοδοχείο του. 
Γενικά λιμπρέττο καί μουσική πολύ πρωτότυπα.

Δοκιμάσαμε νά μ άθω με άπό τόν φίλον συνθέτην πού καί πότε θ ’ άνεβαστή τό 
έργο, άλλά άποτύχαμε. Είνε πιθανόν. . . δτι προεΐδε τήν άθυροστομίαν ιιας.

'Ο π ω σδήπ οτε ή γνώμη μας είνε, δτι θά  ήτο εξαιρετικούς ενδιαφέρον νά γνωρίζχι 
τό κοινόν μας τό πολυσχεδές αύτό ταλέντο καί άπό τήν πλευρά αύτή δεδομένου μάλι
στα  δτι, δσα  ακούσαμε έκτελούμενα στό πιάνο άπό τό έν λόγφ έργο άφίνουν μιά ευ
χάριστη έντύπωσι δροσιάς καί εξυπνάδας καί παρουσιάζουν τόν συνθέτην, καλλιτέχνην 

,πού αισθάνεται τήν ατμόσφαιρα  καί τό περιβάλλον γενικά εΐς τό όποιον ζή.
ο  Δ.



Η Σ Υ Ν Α Υ Λ ΙΑ  Τ Η Σ  κ. Τ Ρ ΙΒ Ε Λ Λ Α

Μετά μεγάλης επιτυχίας έδόθη  τήν 5ην Μαΐου εις τήν αίθουσαν τοϋ 'Ελληνικού 
'Ωδείου, ή συναυλία τής γνωστής καλλιτέχνιδος του άσματος κ. Μ αρίας Τριβέλλα. Τό 
πρόγραμμα πλουσκότατον περιελάμβανε συνθέσεις M oza rt , S ch u b ert , B rah m s, W a g 
n er, F ra n ck , Faure καί έκ τών 'Ελλήνων συνθετών Σπάθη  καί Κ αλομοίρη.

Έ λα φ ρόν  κρυολόγημα ήμπόδισε τήν καλλιτέχνιδα νά δώστ] δλην τήν ευρύτητα 
τής φωνής της καί ή καθαρότης τοϋ φωνητικού της μετάλλου τήν οποίαν είχομεν 
θαυμάσει είς προγενεστέρας της εμφανίσεις ήτο κάπως σκιασμένη. *

Έ ν  τούτοις ή τέχνη της έκάλυψεν έντελώς τό τυχαίον αυτό ατύχημα. Είς τήν 
B erceuse τού M oza rt, είς τά δύο τραγουδάκια τοϋ B rahm s, τοΰ F r a n ck  καί τοϋ 
F aure, τά όποια δέν απαιτούν μεγάλην φωνητικήν έντασιν, ή κ. Τριβέλλα άπεκάλυψε 
δλο τό πλούσιον τάλαντόν της, χειροκροτηθεΐσα ζ ω η ρ ώ ς  έκ μέρους τού έκλεκτοΰ της 
άκροαιηρίου. Ά π ό  τά Έ λληνικά τραγούδια ήρεσε περισσότερον τό «Θ υμάσαι βράδυ» 
τού -π ά θ η  τό όποιον ήναγκάσθη νά έπαναλάβϊ) δίς.

Ή  συνοδεία τού κ A le x  T h u rn e y sse n  είς τό πιάνο, άρίστη.
Γενικώς ή νέα αϋτη έμφάνισις τής κ. Τ ριβέλλα άφήκε τάς καλυτέρας τών εντυ

πώσεων.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ;
(Α ν α γ ρ ά φ ετα ι κάθε βιβλίο, περιοδικόν ή μουσική έκδοσις πού ατελλεται στή 8c.su- 

•θυνσιν τοΰ περιοδικού « Μ ο υ σ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά » ,  Γραμματοθυρίδα 230 "Αθήνας).

Μ ΟΥΣΙ ΚΑΙ Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ :

A r t h u r  M e u l e m a n s ;  L e  p a re , P re lu d e  et S ch e rzo  p o u r  O rch estre  
(P artitu r) E d ition s S c h o t t ,  B ru x elles .

F r a n c o i s  D e m i e r r e ;  24 P re lu d es  γιά πιάνο (Δι' δλους τούς τόνους 
m azeurs et m in eu rs ).

M i k l o s  R o z s a :  V a ria tion s , γιά πιάνο-
J a c q u e s  d e  l a  P r e s l e :  P iece  d e  C o n ce rt, γιά βιολοντσέλλο καί 

πιάνο.
A n d r e  T h i r i e t :  S tances  du m ortel s o u r ire , N o  1) L u  su r  u ne  stele .

2) C u clades — 3 ) F unerajlles_  en  B oh em e— 4) L ’ a b a n d o n n e e  5 ) L,a d e rm iere
•cigale.— 6) Soir d ’ idutnee γιά τραγούδι καί πιάνο έπί στίχων τοΰ G apriel R o issy . 

E d ition s M a u r i c e  S e n a r t ,  2 0 , R u e  du  D ra g o n  —Paris.
Ξ η ρ έ λ λ η : Καινούργια σερενάτα «Κ άτ ’  άπ’ τό κλειστό π αράθυρο >.

» Ό  φυλακισμένος (δραματική σκηνή).
Ψεύτικη καρδούλα. Στίχοι H eine, μετάφρασις Λ. Κουκούλα. Γ ιά

τραγούδι καί πιάνο.
Ε κ δόσεις  μουσικού οίκου Μιχ. Κωνσιαντινίδου, οδός Γλάδστω νος 3, ’ Λθήναι.

ΒΙ ΒΛΙ Α:
Α ω ρ ο υ  Φ α ν τ ά ζ η  : Ξένα μέτρα. ’Έ μμετρες μεταφράσεις τραγουδιών L o r d

B y ro n , Χάϊνε καί Βαλερύ, μέ κριτικά προλογικά σημειώματα τών κ.κ. Ό ρ .  Κ αρα- 
β ία , ’Αποστ. Μαγγανάρη καί Μιχ. Χαννούση. Ε κ δότη ς κ ! Ζερίγγας. ’ Αθήνα.

A h m e t  H a s i m :  Π οιήματα μεταφρασμένα άπ ’ τά Τουρκικά άπ ’ τόν κ. 
Βασίλη Κ ασαπάκη. Έ κ δ ο σ η  «Φιλολογικής πρωτοχρονιάς». Πόλη 1932. Τιμή δρχ. 15.

Ν. Γ . Π ο λ ί τ ο υ :  Έ κ λ ο γ α ί  άπό τά τ ρ α γ ο ύ δ ι α  τοϋ Έ λληνικοΰ λ α ο ΰ .  "Ε κδοσις 
τρίτη π λ ή ρ η ς .

Ν τ ο λ η  Ν ί κ β α :  Φιλημένη (Εϊκονογράφησις τοΰ βιβλίου υπό τοϋ κ. Δ Β α ρ - 
■δακώστα). Τιμή δρχ. 50.



Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α

Είς τήν πρός τόν κ. Μ αλτέζον άπάντησιν τοϋ κ. Ψάχου καί είς τήν έβδόμην γραμ*
4 8

μήν τής 158ης σελίδος τό κλάσμ α  —  L a (Κ ε) διορθωτέον είς : —  L a  (Κ ε).—
ο  9

Είς τόν τίτλον «Αισθητική του χ ορ οϋ »— σελ. 129 του περασμένου τεύχους— νά προσ- 
τεθή τό άρθρον : Ή .

ϊ τ ίχ . 6, σελ 129 : α ν τί; υποβάλω, νά δ ιαβασθή : άναλάβω.
» 8, » 130 : τ ό : καί, νά φύγη.
» 16, * : α ν τ ί ; γυρίζομαι, νά διαβασθή γυρίζομε.
» 27, » : » : σήμερα, νά διαβασθή : εν μέρει.

31, » » : Μ ετά τό : L o u is ,  νά προστεθή : X I V .
> 1, » 131 : αντί : όλιγότερο, νά διαβασθή : όλιγώτερο.
» 7, > 131 : αντί ·' ντροπαλή, νά διαβασθή ·' ευτράπελη Θεά.
» 13. > 131 : μετά τό : γεννουν, νά προστεθή .* και τή μορφή.
> 18, 131 : αντί : στήν, νά διαβασθή : τήν
» 30, » 131 : μετά τό : μάς, νά προστεθή : τό.
> 7, 132 · μετά τό : χορούς, νά προστεθή : τοϋ  είδους αύτοΰ.
» 12, » 133 : αντί : τήν δποία, νά διαβασθή : τόν όποιον.
> 23, > 133 : αντί : στής, νά δ.αβασθή : στις.

8, 134 : μετά τό: έντυσαν, νά προστεθή: κατά τόν  συρμόν τής εποχής.
11, > 134 : αντί : D e s c a r d e s , νά διαβασθή : D e s c a r te s .

> 15, 134 : αντί : είς τούς, νά διαβασθή : στούς.
16, 134 : αντί : ελθωμε, νά διαβασθή · ερ&ωμε.

» 20, 134 : αντί ι "Ο λες, νά διαβασθή : *Ά λλες .
» 28, > 135 : αντί : δταν, νά διαβασθή : δπ ου.

29, » 1 3 5 : αντί : τότε εκεί, νά διαβασθή : και δπου.
> 16, 136 : αντί : έπίπεδον, νά διαβασθή : επίπεδα.
» 21, » 1 3 6 : μετά τό : χορό, νά προστεθή : ετσι.
> 37, 136 : αντί : αί, νά διαβασθή : οι.
* 13, » 1 3 7 : αντί : διαμορφώνει, νά διαβασθή : διαμόρφωσε.

18, > 137 · αντί : τυρανή, νά διαβασθή : τυραννή.
» 1, 1 3 8 : αντί : άπ*, νά διαβασθή : μέ.
> 12, > 138 : αντί : εκεί, νά  ̂ διαβασθή : δπου. 'Ο μ οίω ς αντί : είτε ή, νά 

διαβασθή : μιά.
> 16, » 138 : αντί : χωρίζωμ ε, νά διαβασθή : χωρίσωμε.
> 21, » 138 : αντί : παροδικάς μεταβολάς, νά διαβασθή : παροδικές μετα

βολές.
» 21, » 138 : Μ ετά τό : Είναι, νά προστεθή : ή.
» 6, » 139 : τό : μόλις, νά φύγΐβ.
> 8, » 139 : αντί : ή, νά διαβασθή : οι.
> 11, » 139 : αντί : ήθική, νά διαβασθή : ή'Θ'ΐκό.

13, 139 : αντί : Ιμμεση νά διαβασθή : εμμεσα.
> 23, » 139 : τό ό σ α , νά φύγη.
> 24, 141 : αντί : πολυρυθμία, νά διαβασθή : πολυρρυ& μία.



ΜΟΤΣΙΚΟΝ 
Α Ρ Χ Ε Ι Ο *  
t  ΓΚΡβΚΑ
Κ Μ Μ Μ Μ *

ΕΥΡΙΤΤΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ



Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Ο Π Ο Ρ ΙΩ Τ Η Σ

Ε ΡΓΑ Τ Υ Π Ω Μ Ε Ν Α  Σ Ε  ΤΟΜΟΥΣ

» '  |νΐΕ ΤΗ ψ ΡΗ ΣΓηΕ|Μ «

1911 Ε νρ ιιτ ίδ η ς  :
1932
1911
1912
1932 Σ ο φ ο κ λ ή ς  :
1912 Μ ολ ιέρος  :
1903 Γ ο λ δ ό νη ς
1913 Ι· Ρ ισ π έ ν  :

*  1907 "Ο σκ αρ  Ο ν ά ϊλ δ :  «Σ Α Λ Ω Μ Η »— τραγφδία  : 1° τύπωμα.
*  1916 » » 2ο

1925 » ' ' » » 3°
1917 * «Φ Λ Ω Ρ Ε Ν Τ ΙΝ Η  Τ Ρ Α Γ Ω Δ ΙΑ » σέ στίχους, μέ τήν

«Α Γ ΙΑ  Ε Τ Α ΙΡ Α ».
1916 I . Τ ζ ια χ ό ξα ς  : «Σ Α Ν  ΤΑ Φ Υ Λ Λ Α »— κω μω δία .
1916 Μ. Μ ά τερ λ ιγχ  : «Μ Α Ρ ΙΑ  Η  Μ Α Γ Δ Α Λ Η Ν Η »— δράμα.
1916 Σ ή μ  Μ π ενέλ λ η ς : «Ο  Δ Ε ΙΠ Ν Ο Σ  ΜΕ ΤΑ ΣΚ Ω Μ Μ Α Τ Α » — τραγωδία

σέ στίχους.
1925 «ΞΕΝ Η  Α Υ Ρ Α »— τραγούδια στό ρυθμό τής μουσικής.

β '  Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Η

* 1913 «Ρ Ο Δ Ο Π Η »— τραγφ δία  σέ στίχους.
1925 «Κ Ρ Υ Π Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α  Α Β Α Κ ΙΑ », σέ τρεις γλώσσες.

■* ’ Από τά σημειωμένα μέ αστερίσκους δέν έχουν άπομείνει αντίτυπα.

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Α  Ε ΡΓΑ  Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Μ Ε Ν Α  ΚΑΙ Τ Υ Π Ω Μ Ε Ν Α  Σ Ε  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ι Κ Α

G . G ia c o s a :  «Μ ΙΑ  Π Α Ρ Τ ΙΔ Α  Σ Κ Α Κ Ι»— «Ν ουμάς, 1906, άριθ . 221. 
G a b r ie le  d 'A n n u n z io :  «Η  Τ Ζ Ο Κ Ο Ν Τ Α »— » 1909, άριθ . 344-351.
E tto r e  M o s c h in o :  «Τ Ρ ΙΣ Τ Α Ν Ο Σ  καί ΙΖ Ο Λ Δ Η — τραγω δία  σέ στίχους,— 

«Ν ουμάς», 1912, άριθ. 463-470.
E d . C a la n d r a :  «Η  Κ Υ Ρ Α  Ω Ρ Ε Τ Τ Α »,— «Ν έα Ζ ω ή » τής Ά λεςάντοειας, 

1912, Τ όμος V II , άριθ . 4.
B r a c c o :  «Η  Β Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α » ,— «Νέα Ζ ω ή », 1912, Τ όμος V II, άριθ . 8-12-

«Φ Ο ΙΝ ΙΣ Σ Α Ι»— Τ ραγω δία  σέ στίχους : 1° τύπωμα
2°

«ΙΚ Ε Τ ΙΔ Ε Σ »
«Ε Κ Α Β Η »
«Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α »
«Τ Α  Ε Ρ Ω ΪΙΚ Α  Π Ε ΙΣ Μ Α Τ Α »— κω μω δία  σέ στίχους. 
«Η  Λ Ο Κ Α Ν Τ ΙΕ Ρ Α »— κ ω μ φ δία .
«ΙΣ Π Α Ν ΙΚ Α  Π Α Ρ Α Μ Υ Θ ΙΑ ».



ΕΥΡΙΡΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣίΑΙ

Α Ρ Χ Α Ι Α  Τ Ρ Α Γ Α ι Δ Ι Α  Ο Ρ Α Σ  Τ Η Ν  Ε Χ Ε Ι  Α Ρ Ο Δ Α Σ Ε Ι  Σ Ε  

Σ Τ Ι Χ Ο Υ Σ  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Σ  Ο  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Ο  Γ Ο Ρ Ι Α -  

Τ Η Σ  ®  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Α Ν Α Ο Ε Α Ρ Η Μ Ε Ν  Η Κ Α Ι  Τ Υ Ρ Α Μ Ε Ν Η  

Σ Τ Α  “ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α , ,



« Ό  μεταφραστής εχει μόνος τό δικαίωμα νά έπιτρέπτ| τήν έν ϋεάτρω  % 
8η μ οσί«  αιθούση παράστασιν» τοϋ έργου τούτου.— Ν όμος ,Γ Υ Π Γ ' (άριθ . 34831? 

κερί συγγραφικών δικαιωμάτων τών θεατρικών έργων, ά ρ θ ρ . 1.



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

«Φοίνισσαι» επιγράφεται ή τραγωδία άπό τό Χ ορό τών Π αρθένον, 
π ον σταλμένες άπδ την Τύρο της Φοινίκης νά μείνουνε σκλάβες δου- 
'.λεϋτρες στό Ιερό τον Φοίβου, στους Δελφούς, βρεθήκανε αποκλεισμένες 
μέσα στό πολιόρκημένο κάστρο τών αρχαίων θηβών.

Με τόν ίδιο τίτλο είχε συνθέσει κα'ι ό Φρύνιχος άλλη τραγωδία, 
που γί αύτη άναφέρονν οί φάόλογοι πώς τήν ανέβασε στό θέατρο δ 
Θεμιστοκλής στά 476 π. X . Εϊχε δμως εκείνη άλλην υπόθεση, τήν 
ίδια πον μιμήθηκε ό Αισχύλος στά 472 π. X . με τους «Πέραες» τον.

'Ο  Ευριπίδης στήν τραγωδία τον εΐχεν εμπρός τον τό αίσχυλικό 
πρότυπο τών «Ε π τά  επί θήβαις». °Ό μ ω ς εκείνο έγινε δ σπόρος μόνο, 
γιά νά μεστώσΐ] τών «Φοινισσών» ό πολύκλαδος θύρσος. Πολύκλαδος, 
γιατί στό έργο του αύτό έχει συγκεντρώσει ό Ευριπίδης δραματικά θέ
ματα που άλλοι τραγικοί σέ πολλές μοιράσανε τραγωδίες. Παραβλέπον- 
Ύας τήν αρχαία παράδοση πον ήθελε τήν ’ Ιοκάστη νά πεθαίνη άπαγ- 
χονισμένη αμέσως μετά τήν αποκάλυψη τοϋ άνομου γάμου της μέ τό 
γιό της τόν Οίδίποδα, τήν παρουσιάζει ζωντανή χρόνια ύστερώτερα, 
καί γύρω  σ’ αύτή, ώς τό κνριώτερο πρόσωπο τής τραγωδίας, πλέκει 
τά επεισόδια και δημιουργεί τις περιπέτειες.

Ή  ’ Ιοκάστη προλογίζει καί ιστορεί τά πάθη της, τά πάθη τών Α α-  
βδακιδών καί τής χώρας τοϋ Κάδμον. Αύτή δοκιμάζει νά φιλιώσΎ] τούς  
γιους της, τόν άδικοπράχτη ’ Ετεοκλή και τό διωγμένο Πολυνείκη, που 
έφερε ξενικό στρατό νά πολεμήση τόν αδερφό του, νά κουρσέψω τήν 
πατρίδα του, γιά νά πάρ\) κι αύτός μέ τή σειρά του τής βασιλείας τά 
οκήπτρα- Καί δέν τό κατορθώνει ή δόλια μάννα. Χωρίζονται τάδέρφια, 
καί πάνε 1 'αρχίσουνε τή μάχη, δπου σκοτώνονται οί άρχηγοί τών π ο
λιορκητών και σώζεται τό κάστρο, γιατί, καθώς τό εΐχεν ορίσει ή μ αν
τεία τοϋ Τειρεσία, τό άξιο παληκάρι, ό γιος τοϋ Κρέοντα δ Μενοικέας, 
Επεσε θύμα εξιλαστήριο, αύτοαφαγμένος άπάνω στή σπηλιά τοϋ παλαιοΛ 
δράκοντα, πον εΐχε σκοτώσει ό Κάδμος, ό γενάρχης τής βασιλικής γε
νιάς τών Θηβαίων. Μονομαχούνε δμως οί δυό αδερφοί, γιά νά πάρη 
οποίος ζοϋσε τή βασιλεία' καί σκοτιόνονται κ’ οϊ δυό, και σφάζεται 
απάνω στά νεκρά κορμιά τών παιδιών της η ’ Ιοκάστη. Τότε παίρνει 
ατά χέρια του τήν εξουσία ό Κρέοντας ό αδερφός της, θρηνώντας γιό 
κι αδερφή κι άνίψια' καί προστάζει νά θαφτη ό ’ Ετεοκλής, νά ριχτή 
αθαφτος στά όρνια ό Πολυνείκης, καί νά φύγη εξόριστος, νά μή μο- 
λύνΐ] πιά τό χώμα τής είρηνεμένης χώρας, δ αίτιος δλης τής συφοράς, 
δ τυφλωμένος Οϊ,δίποδας. Καί ακολουθεί τόν πατέρα της στά ξένα ή 
'θλιβερή ’ Αντιγόνη, αποφασισμένη νά θάψη καί τό έρημο λείψανο τον  
αδερφού, θυσιάζοντας γιά χάρη πατέρα καί άδερφοϋ τή μόνη ελπίδα 
που τής έμενε στόν κόσμο, τό γάμο της μέ τόν ΑΓμονα.



Τέτοια είναι ή καθαυτό δραματική ουσία τής τραγωδίας. ’ Ω  ραΐζεται 
δμως πλουσιοπάροχα και με τά δυό άλλα είδη τον ποιητικού λόγου : 
τό επικό καϊ τό λυρικό. Δυό « Άγγελοι» έρχονται, ό ενας ϋστερ’ άπό 
τόν άλλοτε, νά ίστορήσουνε δαα φοβερά γίνονται γύρω στό κάστρο, τήν 
έκβαση τής μάχης, τή μονομαχία τών αδερφών, τό θάνατο τής Ίοκά- 
οτης. 'Η  πάροδος και τά στάσιμα τοΰ Χοροΰ, ποικιλότατα σε ρυθμούς 
καϊ γραφικώτατα στις εικόνες τους, γίνονται ϋμνοι τής παλαιάς δόξας 
τών Καδμείων και ξεσποϋνε σ ’ ευχές καϊ κατάρες. ΤΙρϊν δμως άπό τό 
Χ ορό ακούονται οι λυρικοί άφορισμοί τής ’Αντιγόνης, δταν ό Παιδα
γωγός τής δείχνει, άπό τοΰ παλατιού τή στέγη, τό στρατόπεδο καϊ τους 
αρχηγούς τών πολιορκητών■ Καϊ πάλι ή ’ Αντιγόνη με τά μουσικά της 
μυρολόγια συνοδεύει τή νεκρική πομπή, καϊ ή λυρική της στιχομυθία 
με τόν τυφλό πατέρα κλείνει τό παθητικό δράμα.

((Αί καλλοναϊ τοΰ δράματος είναι αμίμητοι, καϊ ή τέχνη αύτοΰ έξο
χος»— σημειώνει ό δικός μας Δ. Ν. Βερναρδάκης, στήν ιστορική του 
έκδοση με τά σοφά τον, τά τελειαηικά σχόλια στά κείμενο τοΰ Ευρι
πίδη. Καϊ παλαιότερα (5 περίφημος Όλλαντέζος ελληνιστής, ό Ούγος 
Γρότιος (15 83 -1 64 5 ), πον είχε μεταφράσει λατινικά καϊ τό δράμα 
τοΰτο, ’έγραφε: «Ό σ ο  νικά 6 Ευριπίδης τούς άλλους τραγικούς, τόσο 
ξεπερνούν οι «Φοίνισσες» τις άλλες του τις τραγωδίες».

’Ίσω ς τά εγκώμια εκείνα φτάνουνε στήν υπερβολή. Γιατ’ είναι βε
βαιωμένο πώς στά 408 περίπου π. X., δυό ή τρία χρόνια πριν πε- 
θάνη ό ποιητής, δταν πρωτοπαραστάθηκε τό δράμα τοΰτο —  τρίτο τής: 
τριλογίας, δπου πρώτο εΐταν ό «Οίνόμαος» και δεύτερο ό «Χρύοιπα 
πος», χαμένα παλαιόθε και τά δυό —  οί ’Αθηναίοι δώσανε τά δευτερεΐ- 
στόν Ευριπίδη. Καϊ άπό τούς παλαιούς άκόμα χρόνους ή κριτική άγω- 
νίζεται νά τοΰ ·βρή ελαττώματα, διχογνωμεϊ δμως στόν καθορισμό 
τ ο ν ς : -  'Ο  παλαιός σχολιαστής ψέγει τό τελικό παρουσίασμα τον 01- 
δίποδα ' τήν ίδια γνώμη εχει καϊ (5 πολύς ποιητής καϊ κριτικός τοΰ 1Η' 
αιώνα, ό Ααάρπ, ένώ ό ελληνιστής Πατεν (1793 -1876 ) στις «Μελέ
τες τον γιά τούς ’ Αρχαίους Τραγικούς» σημειώνει πώς ίσα ίσα ή σκηνή 
αυτή συνοψίζει καϊ κορυφώνει τό εργο. Σε άλλους δέν αρέσει τό μάκρος 
τον προλόγου. Ό  Γερμανός κριτικός καϊ δραματογράφος Σλέγελ κα
ταδικάζει τή συνάντηση τών αδερφών στό πρώτο επεισόδιο, ενώ άλλοι, 
καϊ μαζί μ ’  αυτούς ό Γάλλος ελληνιστής ’Ερρίκος Βάϊλ, στις «Μελέτες 
του γιά τό ’ Αρχαίο Δράμα» (1897) τή θεωρούν ώς τή δραματικώτερη 
καινοτομία τοΰ αρχαίου θεάτρου. ’ Ακόμα κι ό σοφός μας Μιστριώτης 
στήν «'Ελληνική Γραμματολογία» του βαθμολογεί τίς «Φοίνισσες» ώς 
«δράμα λίαν τραγικόν και κατά τοΰτο όμοιάζον πρός τήν νεωτέραν 
δραματικήν τέχνην, διότι πολλοί φονεύονται: ό Μενοικεύς, οί στρατη
γοί τών πολιορκητών, οί δύο άδελφοι ύπ’ άλλήλων, ή Ίοκάστη αντο- 
κτονεΐ. . . Καϊ δεινά συμβαίνουσιν: άταφος ό Π ολυνείκης... ό Οίδί- 
πονς καϊ συν αύτώ ή ’ Αντιγόνη εκ τής πατρίδος εκβάλλεται». ’ Αλλά, 
σημειώνει ό ίδιος, «ή τειχοσκοπία καλή ώς επική άπεικόνισις, ούχϊ δε 
καί ώς δραματική, καϊ ή σκηνή αυτη τήν πλοκήν τοΰ μύθου δέν προά-



γευ>. Και συμπεραίνει: «Καθόλου ή.τραγωδία εχει προτερήματα, άλλά 
και σκηνικάς άρετάς και πλούτον γνωμολογιών . . .»

Γνώμες δλες υποκειμενικές, τόαο που αν εσβηνε κανείς δ,τι δεν 
αρέσει στόν κάθε κριτικό χωριστά, δέ θά περίσσευε και πολύ άπό τό 
έ'ργο τοΰ Ευριπίδη —  έργο που εγινε οτϋλος και τύπος γιά νά γράψουν 
άργότερα επη και τραγωδίες, μέ τόν ίδιον ή μέ άλλον τίτλο ( ’Αντι
γόνη - Θη6αΐδα- ΟΙδίποδας), τόσοι και τόσοι τεχνίτες, δπως ό ’ Αντίμα
χος, οί Λατίνοι Στάτιος καί Σενέκας, ό ’ Ιταλός ’ Αλφιέρης, οι Γάλλοι 
Ροτρού, Ρακίνας, Δονσί, Αεγκουβέ και άλλοι, νά τό μεταφράση ό ίδιος 
ό Σίλλερ, —  έ'ργο, πού τό είχε συνθέσει ό αρχαίος τραγικός όχι στηριγ
μένος σέ δασκαλικούς κανόνες, παρά οδηγημένος άπό τήν προσωπική 
του δημιουργική πνοή' και τό είχε συνθέσει «τόν καιρό πού δέν υπήρχε 
ακόμα ή αριστοτελική νομοθεσία».

Ή  φράση αύτή ανήκει στόν Ιταλό ελληνιστή Ε. Ρωμανιόλη, τόν 
τόσο ποιητικό μεταφραστή τών αρχαίων τραγικών κ’ έμψυχωτή τών  
νέων διονυσιακών εορτών στό αρχαίο θέατρο τών Συρακουσών. Μέ τό 
ενθουσιαστικό τέλος τοϋ προλόγου του στις «Φοίνισσες» ας κλείση καί 
τό σύντομο τοΰτο σημείωμα :

«Αυτό Θέλησε ολοφάνερα ό Εύριπίδης στις «Φοίνισσες» : νά αυνάξη 
δλα τά επεισόδια πού σχετίζονται μέ τό μϋθο τοϋ Οίδίποδα και νά τά 
ένώοϊ] ώστε νά συγκλίνουνε γύρω  σ’ ενα αισθηματικό κέντρο— τό πά
θος τής ’ Ιοκάστης— αθετώντας κάθε περιορισμό άπό χρόνο, τόπο, πα
ράδοση. Και δλα δσα δέ μπορούσανε νά μποϋνε πραγματικά στή σκηνή 
απάνω, τά ζωντάνεψε μέ την αφήγηση, μέ τήν παρέκβαση, μέ λυρικά 
άναθυμήματα εϊτε άπό τά πρόσωπα είτε άπό τό χορό.

«Και ή φρίκη τοϋ μύθου φωτίζεται δλονθε, γιατί ό ποιητής επιμέ
νει, φτάνει στήν υπερβολή, άκριβολογεϊ, εκεί δπου οι πρόδρομοί τον  
είχανε παρασιωπήσει, άποσκεπάσει, σκιαγραφήσει. 'Ο  ’ Ετεοκλής και δ  
Πολυνείκης στήνονται αντιμέτωποι γιά νά εξηγηθή σ’ δλους μπροστά 
ό άποκρουστικός τοϋ πρώτου κυνισμός· και ή άλληλοσφαγή, κ’ οι πλη
γές που δίνουνε και δέχονται τάδέρφια περιγράφονται μέ αληθοφάνεια 
που γεμίζει ρίγος τήν καρδιά. Και σά νά μήν ίσωνε ή αρχική στό 
θέμα του φρίκη, ό ποιητής βάζει άπό δικόν του τήν παραπανιστή θυ
σία τοϋ Μενοικέα. Καί ούτε μιά ξαστεριάς αχτίδα δέν έρχεται νά 
σπάαη τή σκοταδερή συνοχή τοϋ δραματικού μέρους.

«"Ο μω ς άπάνω σέ κείνη τη φρίκη απλώνει σχεδόν αδιάκοπα ή 
μουσική τό απαλό της χάδι, τήν αρμονική της κάθαρση■ Και μέσα στά 
βαριά ζοφερά επεισόδια τά δραματικά σαλεύει σάν αντίθεση, δλο τό 
χορικό μέρος, τόσο πλούσιο σέ ποικίλματα φυσικά κα'ι μορφικά, και όλά- 
στραφτο άπό εικόνες, κα'ι πολνηχο μέ ώραΐα και τολμηρά μελωδήματα.

«Είναι σάν τό γοργό βοννήσιο ρυάκι πού κρυφοπερνα, μέσ* στά 
όρθόγκρεμα κι δλο σιδερόπετρες φαράγγια, τό τρεχάμενο διάφανο γαϊ
τάνι τών νερών του, δπου καθρεφτίζονται τάμέτρητα ποικιλόχρωμα 
παιχνίδια μα τα τοϋ απέραντου αιθέρα.»

Ν. Π Ο Ρ ΙίΙΤ Η Σ
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Μ Α Ν Τ Ω .— Δ Ο Υ Λ Ο Ι . -Η  Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ ΙΑ  
Η Ν Ε Κ Ρ ΙΚ Η  Π Ο Μ Π Η .— Λ Α Ο Σ .

Σ Η Μ . Οί στίχοι είναι εδώ  αριθμολογημένοι μέ τήν αντιστοιχία τοΰ 
αρχαίου κειμένου, δπ ω ς τό εχει κανονίσει καί έκδώσει στή Ζωγράφειο  Β ιβλιο
θήκη ό Δημήτριος Ν . Β ερναρδάκης.

— Τ α χορικά και αλλα λυρικά μερη τής τραγωδίας, δπως είναι στιχουρ- 
γημένα στήν έκδοση τούτη, τά έχει μελοποιήσει μέ τρόπους καί ρυθμούς 
αρχαϊκούς δ  μουσουργός

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Α. ΨΑΧΟΣ
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Τ Ε Ι Χ Ο Σ Κ Ο Π Ι Α - Χ Ο Ρ Ο Υ  Π Α Ρ Ο Δ Ο Σ

Σ Τ Ο  πρωινό φ ω ς τοϋ ήλιου φαίνονται τά δίπατα προπύλαια τοϋ παλατιού 
τής Θ ήβας. ’Ανοίγεται ή ΰύρα καί προβαίνει ή ΙΟ Κ Α Σ Τ Η , άκκουμπώντας σέ 
^αβδί, στά μαϋρα φορεμένη, καί μέ κουρεμένη κόμη.

ΙΟΚ. ΤΩ εσύ πού λάμνεις τό δρόμο τών άστρων 
τούρανοΰ, καί σέ δίφρα χρυσοστόλιστα,

"Ηλιε, καβάλλα εσύ, κυλάς τή φλόγα 
μέ γλήγορες φοράδες, — ώ, τί δυστυχή 
στή Θή6α αχτίνα τίναξες, εκείνη 
τή μέρα πού έ'φτασ’ έδώ ό Κάδμος, φεύγοντας 
άπ’ τάκρογιάλια τής Φοινίκης! Τότε, 
σάν πήρε αυτός τήν 'Αρμονία, τής Κύπριδας 
τήν κόρη, τόν Πολύδωρο παιδί του 
βλάστησε' κι άπό κείνον, λένε, ό Λά6δακος 
γεννήθη, κι άπ’ αυτόν ό Λάιος. Κόρη 10
τοΰ Μενοικέα λογιέμαι εγώ, κι ό Κρέοντας 
μοΰ ειν’  άδερφός άπό μάννα, κ’ Ίοκάστη 
μέ κράζουν —  έτσι μ’ έβγαλε ό πατέρας μου.
Κι ό Λά'ίος πού μέ πήρε, άτεκνος όντας, 
πού χρόνια μέ είχε στό παλάτι ταίρι του, 
πάει κα'ι ρωτά τό Φοίβο, καί γυρεύει 
κιόλα άγόρια παιδιά νά δή τό σπίτι μας.
Καί είπε εκείνος'' «ώ  βασιλιά τής Θήβας
φοραδομάννας, νά μή σπείρας όργωμα
παιδιών, στοΰ θεοΰ τό πείσμα, γιατί άν κάμής
γιό, θά σέ θανατώση τό βλαστάρι σου, 20



καί δλο θά πλέψη τό σπίτι σου στό αίμα.»
Μ ’ αύτο'ς, στή σάρκα δοσμένος καί πέφτοντας 
στή μέθη, παιδοσπόρισε μαζί μου, 
καί σάν τό'σπειρε, τδνοιωσε τάμάρτημα 
καί τοϋ θεοϋ τήν προφητεία,—-τό βρέφος, 
στό λιβάδι τής Ή ρ α ς  καί στό άκρόβουνο 
τοΰ Κιθαιρώνα, στούς βοσκούς τό δίνει 
νά τό ρίξουν, τό βρέφος, πού τό κάρφωσε 
μέ σοΰβλες σιδερένιες άπ’ τίς φτέρνες,— 
κ’ έ'τσι ή Ε λλάδα τό φώναζε «Οίδίποδα».
Μά τό'βραν οί απελάτες τοΰ Πολΰβου, 
καί σπίτι άμα τό πήγαν, τό απιθώσανε 
στά χέρια τής κυρας τους· Καί τή γέννα 
τή δική μου, εβαλε αυτή στό μαστό της, 
κι ό άντρας της γιά λεχώνα τήν πιστεύει.
Καί μέ ξανθά μάγουλα, ένώ λεβέντωνε
πιά ό γιός μου, ή μόνος τδνοιωσε, ή άπ’ άλλον
τάκουσε, γιά νά μάθη ποιοί τόν κάμανε,
τραβοΰσε πρός τοϋ Φοίβου τό παλάτι,—
κι ό άντρας μου ό Λάϊος, νά μάθη γυρεύοντας
γιά τό ριγμένο αγόρι, αν πιά δέ ζοΰσε.
Καί οι δυό, συναπαντήσανε τά πόδια τους 
στό δρόμο τό σκισμένο τής Φωκίδας.
Κι ό τροχολάτης τοΰ Λάϊου τόν πρόσταζε- 
«Μέριαζε, ξένε, μπρος στούς βασιλιάδες!»
Μά εκείνος πρόβαινε, άλαλος, περήφανος.
Καί μέ τά νύχια, νά, πού τά πουλάρια 
τοΰ άλικοβάφουν τών ποδιών τούς τένοντες. 
Έ τσι,— μά τί νά λέγω δ,τι ειν’ απόξω 
άπό τίς συφορές μου ;— τόν πατέρα του 
σκοτώνει ό γιός, καί παίρνοντας τό αμάξι, 
στόν ΙΤόλυβο τό δίνει πού τόν έ'θρεψε.
Καί δντας τή χώρα δυνάστευε ή Σφίγγα 
μ’ αρπάγματα καί πιά δέν εΐταν ό άντρας μου, 
νύφη, ό αδερφός μου ό Κρέοντας κηρύχνει, 
οποίος βρή τής σοφής παρθένας τό αίνιγμα, 
σ ’ αυτόν νά δαίστ) στεφάνι του εμένα.
Καί τυχαίνει νά τό'βρη ό γιός μου ό Οϊδίποδας



τό αίνιγμα τής Σφιγγός· γι’ αυτό στή χώρα 
τοΰτη γίνεται βασιλιάς, καί άντίμεμα 
τά σκήπτρα παίρνει έδώ τής πολιτείας1 
και άγνωρος στεφανώνεται ό ταλαίπωρος 
τή μάννα πού τόν γέννησε, κι ούτε ήξερε 
κ’ ή μάννα, πώς πλαγιάζει μέ τό γιό της.
Και τοϋ παιδιού μου, αγόρια δυό τοϋ γέννησα, 
τόν ’ Ετεοκλή καί τήν κοσμοακουσμένη 
αντρεία τοϋ Πολυνείκη, καί δυό κόρες, πού 
τί] μιά ό πατέρας τήν εβγαλε ’ Ισμήνη, 
κ’  εγώ τήν πρώτη ’ Αντιγόνη. Μά τόμαθε 
πώς μητρικό στεφάνι είχε αγκαλιά του
αυτός πού δλα τά πάθη, επαθε, ο Οίδίποδας, 60
καί τρομερή σφαγή στά ΐδι« του μάτια
βάζει, αίματοσπαράζοντας τις κόρες τους
μ’ ολόχρυσες καρφίτσες. Καί άμα ισκιώθη
τό γένι τών παιδιώ μου, τόν πατέρα τους
τόν κρύψαν κλειδωμένο, γιά νά μείνη
λησμονημένη ή συφορά πού άλλοιώτικα
σοφίσματα πολλά θά χρειαζόταν.
Καί ζώντας μέσ’ στό σπίτι, καί τή μοίρα του 
κλαίγοντας, μέ κατάρες ξορκισμένες 
τούς γιους του καταριέται, νά μοιράσουνε 
τό σπίτι αύτό μέ σπαθιά τροχισμένα!
Καί αυτοί, σέ φόβο πέφτοντας μή φέρουνε
οί θεοί σέ τέλος τίς εύκές του, αντάμα 70
σάν έ'μεναν κ’  οί δυό,— τά συφωνήσανε
κ’ είπανε, ό πιό μικρός, ό Πολυνείκης,
νά λειψή πρώτος άπ’ τή χώρα θέλοντας,
κι ό ’ Ετεοκλής νά μείνη, καί τά σκήπτρα
ναχη τής γής, χρόνο μέ χρόνο αλλάζοντας.
Κι αυτός πιά στά καμάρια καθισμένος 
τής αρχής, άπ’ τό θρόνο δέ σηκοίνεται, 
μόνο άπ’ τή χώρα τόν ξενιτεμένο 
διώχνει, τόν Πολυνείκη. Καί δταν έ'φτασε 
στό ’Ά ργος έτοϋτος, κ’ έγινε τοΰ ’ Λδράστου 
γαμπρός, πολλές ασπίδες συναθροίζοντας—

Ά ργεΐτες— φέρνει έδώ πέρα' καί αμα ήρθε



στό ι'διο μπροστά τό κάστρο έδώ τό έφτάπυλο,
τά πατρογονικά σκήπτρα γυρεύει 80
καί τά μερίδια του άπ’ τή γης. Μά θέλοντας
νά λύσω τήν άμαχη έγώ, τό γιό μου
νάρθη στό γιό μου άνέγγιχτος τόν έπϊΐσα,
πρίν κρούσουν τά κοντάρια. Καί πώς θάρθη,
μοΰ φέρνει μήνη μα 6 σταλμένος άνθρωπος.
Μα, —  ω Δία, εσύ που θρονιάζεις στά φαράγγια 
τουρανοΰ τά λαμπρά, σώσε μας, χάρισε 
όμονοια στά παιδιά μου. Γιατΐ αν είσαι 
σοφος, δέν πρέπει τόν ίδιο τόν άνθρωπο 
νά μένη αιώνια δύστυχος νάφήνης.

(Ξαναμπαίνει στό παλάτι.)

Φαίνεται ο Δασκαλος τής Αντιγόνης [Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ Ο Σ ] άνεβασμένος στό δώ μα 
επάνω άπό τά προπύλαια, καί μιλώντας πρός τά μέσα.

Π ΑΙ. Ω βλαστάρι λαμπρό τοΰ πατέρα στό σπίτι,
Αντιγόνη, άφοΰ σ ’ άφηκε ή μητέρα νάβγης
άπό τούς παρθενώνες, νάνεβής στό δώμα 90
τοΰ παλατιοΰ τό δίπατο —  μέ τά δικά σου
τά παρακάλια,— γιά νά ϊδής τό ’ Αργείτικο
στράτεμα, στάσου,—  νά καλαγναντέψω πρώτα
τό δρόμο ώς πέρα έγώ, μήπως κανένας
απ τούς πολίτες μάς ξεπρόβαλε στή στράτα,
καί βγή κακό ψεγάδι γιά μένα τό δούλο,
καί τή ρήγισσα εσέ. Μά δλα δσα καλοξέρω,
θά σοΰ ξηγήσω, κι δσ ’ ακόυσα άπ’ τούς ’ Αργεΐτες,
σπονδές σαν πήγα φέρνοντας στόν αδερφό σου
εκεί πέρα άπό δώ, κ’ έδώ πάλε άπό κείνον.

(Ά φ ο ΰ  καλοκοιτάξω τό δρόμ ο .)

Κανένας δμως δέ ζυγώνει στό παλάτι,— 
πέρνα τό πόδι άπ’ τήν παλιά κέδρινη σκάλα, 100
καί ιδες τόν κάμπο, καί πλάϊ στοΰ Ίσμηνοΰ τό ρέμα 
καί στήν πηγή τής Δίρκης,—  τί στρατός οί οχτροί μας!

Φαίνεται ή Α Ν Τ ΙΓΟ Ν Η , λίγο λίγο ανεβαίνοντας άπό μέσα.

ΑΝΤ. Φέρνε τώρα, φέρνε τό γέρικο
στό νέο χέρι,—  βγάλε μου άπάνω



άπό τίς σκάλες τοΰ ποδιοΰ τό βήμα.
ΠΑΙ. Νά, πιάσ’ το, κόρη μου.

(Ή  ’Αντιγόνη ανεβαίνει στό δώμα.)

’ Ανέβηκες συγκαιρα- 
γιατί σαλεύει τό Πελασγικό τάσκέρι, 
καί βάζουν χωριστά τούς λόχους στήν άράδα.

ΑΝΤ. ’Ώ χ ! ' Εκάτη κυρά μου,
τής Αητώς θυγατέρα, 110»
κατάχαλκος δλος ό κάμπος αστράφτει!

ΠΑΙ. Δέν ήρθε φτωχικά δώ πέρα ό Πολυνείκης! — 
μ’ άτια πολλά, βροντώντας, μέ χιλιάδες δπλα.

ΑΝΤ. Τάχα οί πόρτες, οί χαλκόδετοι 
καταρράχτες τών πυλώνων, 
νάναι αρμοσμένοι στις πέτρινες κόψες 
τοΰ κάστρου τοΰ ’ Α μ φ ίονα;

ΠΑΙ. ’Έννοια σου ! φόβο δέν εχει άπό μέσα ή χώρα.
Μ ’ άν θές νά μάθης, πρόσεξε νά Ιδης τούς πρώτους.

ΑΝΤ. Ποιος νάναι ό άσπροφοΰντης
αυτός, πού μπροστά άπό τάσκέρι 120
προβαίνει κρατώντας όλόχαλκη 
στό μπράτσο του ασπίδα;

ΙΙΑΙ. Στρατηγός κυρά μου.
ΑΝΤ. Ποιός είναι; ποιά ή γενιά του;

Μίλησε, γέρο, λέγε πώς τόν κράζουνε;
Π ΑΙ. Αυτός, λογιέται Μυκηναίός τό γένος, καί είναι 

ρήγας στής Λέρνης τά νερά, 6 'Ιππομέδοντας.
ΑΝΤ. ’Έ , ε,

τί κόρδωμα! τί φοβερός πού φαντάζει, 
παρόμοιος μέ γίγαντα γέννα τοΰ βράχου, 
γραμμένος ’ Αστέροπος, (‘ ) άμοιαστος
μέ τό εφήμερο γένος! 130

ΙΙΑ Ι. Είδες κι αυτόν πού περνά τό νερό τής Δίρκης;
ΑΝΤ. ’Άλλη κι άλλοιώτικη ή άρματωσιά του !—

Καί ποιός είναι;

(‘ ) ’Εννοεί τόν Ά ρ γ ο ,  ™ πολυόμματο μυθικό παγιόνι, πού είχε ζω γρα φ ι 
στό επάνω στήν ασπίδα του ό Μυκηναΐος αρχηγός.



ΠΑΙ. Γ ιός είναι τοΰ Ο’ινέα, ό Τυδέας,
καί στά στήθη φορεΐ τόν Α ’ιτωλό τόν Ά ρ η .

ΑΝΤ. Τοΰτος, ε, γέρο ; πού πήρε στεφάνι 
τήν αδερφή τής γυναίκας 
τοΰ Πολυνείκη ; (‘ )
Τί αλλόκοτα (.οπλισμένος! —  σάμπως βάρβαρος.

Π ΑΙ- Είναι δλοι άσπιδοτόμαροι, οί Αίτωλοί, παιδί μου,
καί πρώτοι-πρώτοι στό σημάδι μέ τάκόντια. 140

ΑΝΤ. Μά συ, γέρο, έτσι τοϋτα, καλά πώς τά ξέρεις;
Π ΑΙ. Σάν πήγα τίς σπονδές νά φέρω τοΰ άδερφοΰ σου,

είδα κ’ έμαθα έγώ τά ξόμπλια τών ασπίδων, 
καί άμα τά βλέπω, ξέρω τούς αρματωμένους.

ΑΝΤ. Κι αύτός ποιός, πού διαβαίνει άπ’ τό μνήμα τοΰ Ζήθου 
ό κατάσγουρος, ό άγριος στά μάτια 
νάντικρΰσης λεβέντης,—  
αρχηγός,—  άφοΰ πλήθος όλάρματο 
τοΰ άκλουθάει τά πατήματα;

Π Α Ι. Είναι ό Παρθενοπαϊος ό γιος τής ’ Αταλάντης. 150
ΑΝΤ. ’Αμποτε, αυτόν καί τή μάννα του,

ή ’Αρτεμη πού ροβολάει στά βουνά, 
μέ δοξάρια ας τούς λυοίση κρουσμένους!— 
πού ήρθε τή χώρα μου αύτός νά κουρσέψη.

Π Α Ι. Ά μποτε, κόρη μου! —  Γιατ’ ήρθαν μέ τό δίκιο'
καί φοβούμαι μήν οί θεοί σωστά τό κρίνουν.

ΑΝΤ. Καί ποΰ ειν’  αύτός πού μάννα
μιά γέννησε, κ’ εμένα, 
στήν πολύπονη μοίρα;
Πές μου, καλέ μου γέρο, ποΰ ειν’ δ Πολυνείκης;

Π Α Ι. Έ κεΐ σιμά στόν τάφο τών εφτά παρθένων
τής Νιόβης, παραστέκει πλάι στόν Ά δραστο . 160
Βλέπεις;

ΑΝΤ. Δέ βλέπω καθαρά, μά κάπως βλέπω
τήν είδή τής μορφής καί άπεικάζω τά στήθια.—

Ά νεμόγοργο σύννεφο έγώ, στόν αιθέρα

( ')  Ό  ’Ά δ ρ α σ το ς , γιος τοΰ Ταλαοΰ καί βασιλιάς τοΰ Ά ρ γ ο υ ς  είχε παν* 
τρέψει τή μιά του κόρη, τό Δηϊπυλη, μέ τόν Τυδέα, καί τήν άλλη, τήν Ά ρ γ ε ία , 
;μέ τόν Πολυνείκη. Βλ. καί στίχους 411— 433.



μέ τά πόδια μου ας έπαιρνα δρόμο 
πρός τόμόγενο αδέρφι,— τά χέρια μου, 
στάκριβά μου λαιμά τοϋ διωγμένου τοΰ δύστυχου 
αγκαλιά πιά νά βά λ ω !—
Τί διωματάρης, γέρο, μέ τά ό'πλα τά χρυσά του, 
λάμποντας ίδια τοΰ ήλιου οι πρωινές σαΐττες!

Π ΑΙ. Ειρηνικά θάρθή, χαρές νά σέ γιομίση, 170
στό σπίτι έδώ.

ΑΝΤ. Κι αυτός, γέρο, ποιός είναι,
πού ορθός σέ άσπράλογο άρμα άτός του κυβερνάει;

ΠΑΙ. 'Ο  μάντης δ Ά μ φ ιάραος είν’ αυτός, κυρά μου· 
και σφαχτά πλάι του, αιμοχαρή δροσιά τής γής.

ΑΝΤ. *Ω Σελήνη, ώ  φέγγος χρυσόκυκλό μου, 
τοΰ "Ηλιου θυγατέρα τοΰ λαμπροφόρου, 
τί άτρομα, και φρόνιμα, στούς τρελούς μέσα, 

τάτια κεντρίζει!
Και ποϋ ειν5 αυτός, πού άγρια τόν τόπο έδώ μάς βρίζει, 180 
ό Καπανέας;

Π ΑΙ. Νά τος ! τά εύκολοπάτητα
σημαδεύει τών πύργων,
πάνου κα'ι κάτου τά καστρότοιχα μετρώντας.

ΑΝΤ. ’Ώ, Νέμεση, ώ  τοϋ Δία βροντές βαρύβροντες, 
καί φλογόκαυτο φώς εσύ τοΰ κεραυνοΰ, 
σύ κοιμίζεις τάπάνθρωπο κόμπωμα!—
Ειν’ αυτός, πού σκλάβες, λέει τίς Θηβαιες 
θά πάρη μέ τάρματα, καί στή Μυκήνα, 
καί στή Λερναία Τρίαινα, θά τίς χαρίση 
δοϋλες, άπ’ τοΰ ΙΙοσειδώνα τήν Ά μυμώνη ( ’ ) 

νερό νά φέρνουν!
Τέτοια, μή σώσω, μή σώσω, κυρά μου 190

’Άρτεμη εσύ, χρυσοπλέξουδε κλώνε τοΰ Δία, 
σκλαβιά νά βαστάξω !

ΙΙΑ Ι. "Έμπα μέσα, παιδί μοτι, καί μέσ’ στά δωμάτια

( ‘ ) Ή  Άμυμά>νη, μιά καί αύτή άπό τίς πενήντα κόρες τοϋ Δαναοϋ. Γ ιά  
χάρη καί V1’ άγάπη της ό Π οσειδιόνας, χτυπώντας μέ τήν τρίαινα τό χώμα στόν 
άνυδρο κάμπο τής Λέρνης, κοντά στό Ά ρ γ ο ς , εκαμε νάναβρύστ) τό νερό τής 
πηγής πού έ'λαβε τό δνομα Λερναία πηγή καί Ά μ υμώ νιος ποταμός.



νά μείνης τά παρθενικά σου, άφοΰ ό καημός σου 
γένηκε πιά, και τά είδες αύτά πού ζητούσες.
Γιατί έδώ, σάν άπλώθη τοΰ πολέμου ή άντάρα, — 
ν ά ! στό παλάτι πλήθος έρχονται γυναίκες.
Κ ’ είναι τό θηλυκό κακόγλωσσο τό γένος,
καί μικρή νά τούς δώσης αφορμή γιά λόγια,
σωρό θά ποΰνε· κ’ είναι κάπως καί χαρά τους, 200
σωστό να μή λεν τίποτα ή μιά γιά τήν ά'λλη.

(Κατεβαίνει μέ τήν ’Αντιγόνη μέσα στό σπίτι.)

Έ ρχ ετα ι άπό δεξιά ό Χ Ο Ρ Ο Σ , παρθένες άπό τή Φοινίκη, κάπως ξενικά κα^
ποικιλόχρωμα ντυμένες.

(Στροφή α )

ΧΟΡ. Τό γιαλό τής Τύρος άφηκα κ5 έφυγα,
κορφολόγημα έκλεχτό—  γιά τό Λοξία —
τοΰ νησιού τής Φοινίκης (’ ),
μέ κουπιά περνώντας τόν Ίόνιο  Πόντο,
στοΰ Φοίβου τά μέγαρα νά μείνω σκλάβα,
κάτω άπ’ τίς χιονόλευκες πλαγιές τοΰ Παρνασσού,
οταν άπό τούς περίγιαλους
πολυκάρπιστους κάμπους 210

τής Σικελίας, 
διάβηκεν ό Ζέφυρος πέρα, καβάλλα 
στις πνοές τίς άέρινες,
πού είναι τό τερπνότερο κελάδημα στά ουράνια

( ’.Αντίστροφη α')

τοΰ δικού μας τόπου, — πού μάς διαλέξανε 
τίς πρώτες στά κάλλη, γιά τό Λοξία.

—  Καί στή γή τών Καδμείων
είμαστε δώ πέρα σταλμένες τώρα
στοΰ Λάιου τούς πύργους, πού συγγενεύει
μέ τά πολυφήμιστα τοΰ Ά γήνορα  παιδιά.
Καί στό Φοίβο σάν τάγάλματα 220
τά χρυσόφτιαστα έγ ώ ’ μαι 

τάμα, δουλεύτρα'

( ')  Στ& νησάκι αύτό άπάνω είχανε χτίσει οί Φοίνικες τήν Τύρο.



καί να λούσω άπόμεινε στής Κασταλίας
τό νερό εγώ τήν κόμη μου,
στόλισμα παρθενικό στοΰ Φοίβου τή λατρεία.

(Μεαωδός)

— ΤΏ βράχε πού λάμπεις φέγγος δικόρυφο (‘ ) 
πυρός στούς γκρεμούς σου μέ τ'ις βακχείες 

τοΰ Διονύσου- 
καί σύ, ώ  κλήμα, πού μονοήμερα
στάζεις κρασί, βγάζοντας μέ σταφυλάνθια 230
τό τσαμπί τό πολύκαρπο- 
καί ώ σπηλιές ύπέρθεες τοΰ δράκοντα, (2) 
καί τών θεών ώ  ξέγναντες βουνοκορφές, 
καί ό'ρος χιονοσκέπαστο ιερό μου εσύ,—  
γυροφέρνοντας έκεΐ, στοΰ θεοΰ τό χέρι 
τάθάνατον άμποτες εγώ νά ζήσω 

δίχως τρομάρες, 
σιμά στά μεσόφαλα τοϋ Φοίβου τά φαράγγια, (*) 
σάν ξεκόψω άπ3 τή Δίρκη!

(Στροφή β')

— Μά ήρθε ό ’Ά ρης μανιωμένος
μπρός μου στό τοιχόκαστρο, 240
κ’  αΐμα φονικό μοΰ άνάφτει 
γύρω εδώ, — πού νά μή σώση !
Στοΰ δικοϋ τόν πόνο σύντροφος, 
σύντροφος κι αν κακοπάθη 
ή έφταπύργωτη εδώ χώρα, 
θά'ναι ή γη μου ή Φοίνισσα. —  ’Ά χ  !
Τής Ίώ ς, μάννας μέ κέρατα, 
ίδιο ειν’  αΐμα καί ίδια τέκνα, 
πού τόν πόνο τους πονώ.

( ')  Ε ννοεί τόν Π αρνασσό μέ τίς δυό κορυφές, τή μιά ιερή στόν ’Α πόλ
λωνα, καί τήν άλλη στό Διόνυσο.

(2) ’Εννοεί τόν Π ύθωνα, πού είχε σκοτώσει ό Ά π όλλω νας.
(3) «Ό μ φ α λ ός» , δηλαδή κέντρο τής γής, πιστεύανε οί αρχαίοι πώς εϊταν 

οί Δελφοί.
ΕΥΡ1ΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 2



( ’ Αντίστροφη β')

—  Καί πυκνό στήν πόλη γύρω 250
λάμπει άσπιδοσΰννεφο, 
μάχης φονικής σημάδι, 
πού νωρ'ις θά νοιώση ό "Αρης 
πώς στούς γιούς τοϋ Οΐδίποδα 
σφαγή φέρνει, — άπό Κατάρες! —

7Ω Ά ρ γ ο ς  Πελασγό, τρομάζω 
τήν παληκαριά σου —  άχ ! 
και τοϋ θεοϋ τήν κρίση! —  τί άδικα 
τάρματα δέν άδραξε οποίος
τήν πατρίδα λαχταρά. 260

Π ΡΩ ΤΟ  ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
’Έ ρχεται άπ’  άριστερά  ό Π Ο Λ Υ Ν Ε ΙΚ Η Σ , βαριά  (οπλισμένος.

ΠΟΑ. Εύκολα τών θυροκρατών τά μάνταλα 
μέ δέχτηκαν να μπώ στό κάστρο μέσα.
Καί φόβος μήν πιάνοντάς με στά δίχτυα τους 
μέ άμάτωτο κορμί δέ μ’ άπολήσουν!
Γιά τοΰτο, άς ρίξω τή ματιά μου ολόγυρα 
κείθε κ’  έδώ, μήν είναι κανείς δόλος. . .
Καί, οπλίζοντας μέ τό σπαθί τό χέρι μου, 
τήν τόλμη τοΰ έμαυτοΰ μου θά στεριώσω.

(Γυμνώνει τό σπαθί.)

Έ ϊ ,  ποιός είναι; —  Ά !  ώς καί τούς χτύπους σκιαζόμαστε; 
Φοβερά, φαίνονται δλα στούς γενναίους, 270
σ’  έχτρικό χώμα τό πόδι σά φέρνουνε.
Στή μητέρα έχω πίστη, καί δέν έ'χω 
πάλι, πού έδώ μέ ειρήνη μ’  έ'πεισε νά μπώ.

(Φτάνοντας μπρός στό παλάτι, ξεθαρρεύει.)

Μά νά καί τό άσυλο' είναι σιμά καί οί σκάρες 
τών βω μ ώ ν  κ’ έρμα δέν είναι τά μέγαρα.
Στό σκοτεινό του ντύμα ας ξαναβάλω 
τό σπαθί, κι ας ρωτήσω τ’  ειν’ αυτές έ δ ώ ; —

(Β άζει στή θήκη τό σπαθί.)

Ά π ό  ποιόν τόπο, πέστε μου, γυναίκες



ξένες, σέ σπίτια έλληνικά μοΰ αράξατε;
ΧΟΡ. Φοίνισσα είναι πού μ’ έθρεψε πατρίδα, 280

καί τοΰ πολέμου, οί γιοι απ’ τούς γιους τοΰ Ά γήνορα, 
λάφυρο έδώ μέ στείλανε τοΰ Φοίβου.
Καί, ως νά μας στείλη ό αφέντης γιός τοΰ Οίδίποδα 
στοΰ Λοξία τούς βωμούς καί τά μαντεία, 
ζώσαν οί Άργεϊτες τό κάστρο μέ στράτεμα.—
Πές μου τώρα καί σύ, ποιός είσαι καί ήρθες 
μέσα στής Θήβας τό εφτάστομο πύργωμα;

ΊΤΟΛ. Πατέρας μου ειν’ ό Ο’ιδίποδας, γιός τοΰ Λαΐου,
μέ γέννησε ή Ίοκάστη, τοΰ Μενοικέα ή κόρη,
κι ό λαός τής Θήβας μέ φωνάζει Πολυνείκη. 290

Χ Ο Ρ . ΤΩ γενιά κ’ αΐμα τών παιδιών τοΰ Ά γή νορα , 
πού βασιλιάδες μου είναι, κ’ έδώ μ’ έστειλαν !
Πέφτω γονατιστή και προσκυνώ σε,

(Γονατίζουν δλες.)

βασιλιά μου, σέβοντας τό νόμο τής πατρίδας μου.
Ή ρθες, τέλος πάντων, ήρθες στήν πατρική σου χώ ρα ! —  

(Σηκώνονται.)

’ Ώ, ε ! ώ, έ!
Τρέξε, -κυρά μου, πρόλαβε πρώτη, 
τέντα τις θΰρες νάνοίξης.
Τί στέκεις καί δέ βγαίνεις έ'ξω άπό τάνώγια, 300
στήν αγκαλιά νά πιάσης τό παιδί σου ;

Ή  ΙΟ Κ Α Σ Τ Η  προβαίνει άπό τό παλάτι.

a oK . Γ ιατί κοπέλλες μου ά'κουσα
τή Φοίνισσα φωνή, 
τρεμάμεν’ άπ’  τά τρίποδα γεράματα 
σέρνω τά πόδια μου έ'ξω.

(Βλέποντας άξαφνα τόν Πολυνείκη).

’Ώ, γιέ μου! —  τή μορφή σου άγνάντεψα 
στά χίλια χρόνια, τέλος.
Ρίξε τά χέρια ολόγυρα 
στόν κόρφο τής μητέρας" 
ρίξε, στά μάγουλα καί στό άτριχο 
;τής κεφαλής μου αλώνι,



τα ολόμαυρα τής κόμης σου πλοκάμια 
νά ισκιώσης τό λαιμό μου.

’Ώχ, ώ χ ! πώς εδωκε πιά νά φανής 
άνόλπιστα, αναπάντεχα, 
στήν αγκαλιά τής μάννας!
Τί νά σέ πώ ; —  Μέ κάθε τρόπο, 
καί μ5 έργα καί μέ λόγια, 
πολύμορφη τήν ηδονή 
δώθε κείθε περιχορεΰοντας, —  
πώς τήν άλλοτινή χαρά 
καί τώρα νάπολάψω;

”Ω, γιε μου ! έ'ρμο παράτησες 
τό πατρικό σπίτι, διωγμένος 
άπό συναίματο άδικο στήν εξορία, — 
τί ποθητός στούς φίλους σου, 
τί ποθητός στή Θήβα!
Καί δλο κουρεΰω τή λευκή μου κόμη, 
πάντα θρηνώντας τό χαμό σου εγώ, 
άντυτη, δίχως τά λευκά μου πέπλα, — 
παιδί μου, -— κι ολοσκότεινα 
τά κακόμαυρα τοϋτα 
συναλλάξω κουρέλια μου.
Κι ό γέρος ό αόμματος μέσα, —
γιά μέ, πού μέ ξεζέψαν άπ’ τό σπίτι,
τόμοφτέρουγο αμάξι του, έχοντας
καημό πολυδάκρυτο πάντα,—
χΰμιξε στό σπαθί
να σφαχτή μέ τό χέρι του,
καί στήν κρεμάλα απάνω άπ’ τή σκεπή, —
κατάρες στά παιδιά του βόγγοντας-
κι δλο άχ ! ρεκάζοντας καί κλαίγοντας
κρύβεται στό σκοτάδι.

Ά μ ’  εσύ, γιε μου, 
καί γάμο δά πώς ταίριαζες άκοΰω, 
τήν τεκνοφόραν ηδονή 
σέ ξένο σπίτι νάχης, 
καί ξένα γονικά νά κανακεΰης,—  
αλησμόνητα αυτά στή μάννα

310

320

330



και στό παλαιό τό γένος τοϋ Λαΐου, —  
ξενόφερτη ζημιά άπ’ τό γάμο!
Κ ’ έγώ γιά σένα, οΰτε φώς άναψα 
νά φέξω, δπως ταιριάζει στή χαρά 
κα'ι πρέπει στήν καλομοίρη τή μάννα'
Jim άχαρος συμπεθέριασε 350
δίχως νυφόλουτρα ό Ίσμηνός' 
και άψαλτο άπόμεινε στή Θήβα 
τό δέξιμο τής νΰφης.

’Ώ, πού νά ρέψη ! —  είτε σίδερο, 
είτε διχόνοια, είτε ό κύρης σου αίτιος, 
είτε στό σπίτι τοϋ Οίδίποδα 
κατακόνεψε ο δαίμονας· 
γιατί σέ μένα ξέσπασε δλη ή συφορά!

ΧΟΡ. Φοβερό στή γυναίκα τής γέννας οι πόνοι, 
μά φιλότεκνη πάντα ή λ̂ υχή τής γυναίκας.

ΠΟΛ. Μητέρα, καλοστόχαστος καί αστόχαστος 360
ήρθα δώ μέσα στούς οχτρούς' μ’ ανάγκη 
τήν πατρίδα δλοι νάγαποΰν καί άλλοιώτικα 
νά πή κανείς, —  τάρέσουνε τά λόγια, 
μά εκεί τό νού του εχει- Καί τόσο μ’ επιασε 
φόβος καί τρόμος μήν κανένας δόλος 
μέ θανατώση άπ’ τόν αύτάδερφό μου, πού 
μέ τό σπαθί στό χέρι, καί τά μάτια 
κύκλο γυρναη'τας, άπ’ τήν πό?ιη πέρασα.
Κ ’ έ'να μέ ησύχαζε, —  οί δρκοι καί ή δική σου
ή έγγύηση πού μ’ έ'φερε στά πατρικά
τά κάστρα. Καί πολύδακρος, νά με, ήρθα —
πού ειχα τόσον καιρό! — νά ίδώ τά μέγαρα, 370
καί τούς βωμούς τών θεών, καί τίς παλαΐστρες
δπου ειχα γυμναστεί, καί τό Διρκαΐο νερό, —
πού άδικα μακριά κυνηγημένος
σέ ξένη χώρα ζώ. κ’ αιμα τά μάτια μου
δακρύζουν. —  Μά καημό στόν καημό νάχης,
μέ κομμένα μαλλιά, μέ πέπλα ολόμαυρα,
πάλι σέ βλέπω —  ώ ϊμ έ ! —  γιά τά δεινά μου !
Τ ί φοβερό, μητέρα, ή έχτρα στούς δικούς 
καί φίλους, καί τί δύσκολα ειρηνεύει! —



ΙΟΚ .
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Μ ά τί μοΰ κάνει στό σπίτι ό γεροπατέρας,
βλέποντας τό σκοτάδι; Καί τί οί δυό αδερφές μου; " ” 3 8 0
Κλαϊνε οί καημένες, βέβαια, γιά τό διώξιμό μου;
Τοΰ Οίδίποδα τό γένος κάποιος θεός ρημάζει-.
Γ  ιατι ετσι το άρχισε· ανομα εγώ νά γεννήσω, 
καί τόν πατέρα σου άσκημα νά πάρω ταίρι, 
και νά βλαστήσω εσένα. Ά ς  είναι! Υπομονή 
πρέπει, σ ’ δ,τι είναι άπ’ τούς θεοΰς. Κα'ι νά ρωτήσω 
τά οσα ποθώ, διστάζω, μήπως τή δική σου 
καρδιά πληγώσω· μά μέ σέρνει ή άποθυμιάι 
Μά, ρώτα με δλα’ μήν άφήσης τίποτα.

"Ο,τι ποθείς, μητέρα, αυτό κ’ έμέν’ αρέσει.
Νά· άπ’ δσα ήθελα νάξερα, πές μου τό π ρώ το :—  3 9 0
Τί, νά διωχτής στα ξένα; —  είναι κακό μεγάλο;
Φριχτό' άλλο νά τό λές, κι άλλο είναι νά τό πάθης..
Μ ά πώς; γιά τόν εξόριστο, ποιά ή δυσκολία;
Μια, η πιό μεγάλη, — θάρρος νά μιλάη, δέν εχει—
Σκλάβο τόν είπες, — νά μή λέγη δ,τι φρονεί.
Και τών αρχόντων νά ΰπομένη τίς μωρίες.
Κι αυτό κακό, μέ τους κουτούς νά συγκουτιαίνη,
Μά γιά ιό  κέρδος και τάνάποδα ας δουλεΰη!
Και τρέφουν, καθώς λέν, οί ελπίδες τους διωγμένους.
Μέ καλό μάτι τους θαίρουν, δμως άργοΰνε. 400»’
Μ ά δέν τις δείχνει οΰτε ό καιρός πώς είναι κούφιες; 

’ Αργώντας, βρίσκουν κάποια γλΰκα καί στις πίκρες.
Και πώς περνούσες, πριν νά βρής βιος μέ τό γάμο;
Ποτε είχα γιά μιά μέρα, κ’ έπειτα,— ας μήν είχα!
Μ ά οι πατρικοί, φίλοι, γνωστοί, δέ σέ βοηθούσαν;,
Σύ νάχης ! —  ειδέ στό φτωχό, τίποτα οί φίλοι!
Μά δέ σ ’ ανέβαζε αψηλά ή καλή γενιά;
Κακό, νάσαι φτωχός I Δέ μ’ έθρεφε τό γένος.
Γλυκΰτατο ή πατρίδα, ώς φαίνεται, στόν κόσμο Γ 
Μέ λόγια, ούτε μπορείς νά πής πόσο γλικό’ ναι. 410
Καί πώς πήγες στ’ Ά ρ γ ο ς ; πώς σοΰ ήρθε τέτοια ιδέα; 
Κάποιο χρησμό στόν Ά δρ α στο  έδωκε ό Λοξίας.
Π οιόν; τ ειν αυτο πού μοΰ είπες; Δέν μπορώ νά νοιώοω* 
Μέ κάπρο καί λιοντάρι τις κόρες νά ζέψΤ).

Καί σύ σέ ονόματα θεριών, τ ’ ήθελες, γιέ μου !



ΠΟΛ- Δέν ξέρω- γιά τήν τύχη μου έ'τσι δ θεός μέ είπε.
ΙΟΚ. Σοφός είν’  δ θεός- καί τή νύφη πώς τήν πήρες;
ΠΟΛ. Νύχτα εί'ταν, καί στοΰ Ά δραστου  έφτασα τό κατώφλι.
ΙΟΚ. Ζητώντας στέγη, σαν εξόριστος οδίτης;
ΠΟΛ. Ναί- κ’  υστέρα ήρθε πάλι άλλος διωγμένος.
ΙΟΚ. Ποιος εΐτανε; άφοΰ δύστυχος θάταν καί τοΰτος.
ΠΟΛ. 'Ο  Τυδέας, που ειχε, λένε τόν Οϊνέα πατέρα.
ΙΟΚ. Μά ό Ά δραστος μέ θεριά πώς σας άπείκασε;
ΠΟΛ. Γιατ’ ήρθαμε στά χέρια οι δυό μας γιά ένα στρώμα.
ΙΟΚ. Κ ’ έτσι ένοιωσε τοΰ Ταλαοϋ δ γιος τό χρησμό;
ΠΟΛ. Κ ’ έδωκε τίς δυό κόρες του σ ’ εμάς τούς δυό.
ΙΟΚ. Καί ή μοίρα σου καλή ’ ταν, ή κακή στό γάμο ;
ΠΟΛ. Παράπονο δέν έχω μέ τό γάμο ως τωρα.
ΙΟΚ. Καί πώς στρατό κατάφερες έδώ νά φέρης ;
ΠΟΛ. Στούς δυό γαμπρούς του μ’ δρκο τδταξε ό ’Άδραστος, 

στόν Τυδέα καί σ’ εμένα, ώς πεθερός μου, 
νά φέρη στήν πατρίδα πίσω καί τούς δυό, — 
καί πρώτα εμένα. Κ ’ ήρθαν έδώ πλήθος, 
τών Δαναών καί Μυκηναίων κορυφές, 
χάρη πικρή, μ’ άναγκαστή γιά μένα, 
κάνοντας' γιατί ενάντια στήν πατρίδα μου 
φέρνω στρατό. Μά, στούς θεούς κάνω δρκο, 
θέλανε αύτοί καί έγώ άθελά μου σήκοοσα 
τάρματα ένάντια στούς αγαπημένους.
Μά εσέ ταιριάζει νά εΐρηνέψης, μάννα μου, 
τή μάχη, τούς συναίματους δικούς σου 
φιλιώνοντας, νά βγάλης άπ’ τά βάσανα 
κ’ εμέ, κ’ εσένα, καί δλη μας τήν χώρα.
Το λέει καί τό τραγούδι, μ’ ας τό ειπώ κ’ εγώ' 
πολύτιμο στόν άνθρωπο τό χρήμα, 
καί δύναμη έχει φοβερή στάνθρώπινα.
Γι’  αύτό κ’  έγώ ’ ρθα έδώ, χιλιάδες σέρνοντας, 
λόγχες- γιατί κι δ λαμπρογεννημένος 
άνθρωπος είναι τίποτα, άμα είναι φτωχός.

ΧΟΡ. Καί νά κι δ ’ Ετεοκλής- νά τος, γι’ αγάπες φτάνει. —  
"Ε, μητέρα ’ Ιοκάστη, έργο δικό σου, λόγια 
τέτοια νά πής, πού νά φιλιώσης τά παιδιά σου.

"Ερχεται ό Ε Τ Ε Ο Κ Λ Η Σ  αϊτό δεξιά.



ΕΤΕ.

ΙΟΚ.

ΠΟΛ.

Νά με, μητέρα- κα'ι ήρθα, εσένα κάνοντας
τή χάρη. Τί μπορεί νά γίνη; Κάποιος 450
νά πή ας άρχίση. Γιατί έκεΐ πού άράδιαζα
λόχους ζυγούς στήν περίτοιχη πόλη,
σταμάτησα, γιά νακούσω τή δίκια σου
κρίση, που πείθοντας με νάρθη τοϋτος
απείραχτος, στο κάστρο έδώ τόν έμπασες.

(Λέγει καί ούτε γυρίζει νά 6fj τόν αδερφ ό του.)

Σ τασου ! όποιος βιάζεται δέν έχει καί τό δίκιο, 
μά ό αργός ό λόγος τό σοφό πολύ ώφελεΐ.
Γλύκανε τό άσκομάχημα καί τάγρια μάτια,—  
καί δέ θωρεΐς τήν κοψολαίμα τής Γοργώς 
την κεφαλή,— ταδερφι σου θωρεΐς φερμένο.·—
Καί σύ, στρέψε τήν οψη στόν αύτάδερφο 460
Πολυνείκη- σάν τόν κοιτάς στά μάτια, κάλλιο 
κ εσυ μιλάς, και ακοΰς ο,τι σοΰ λέγει αυτός.
Καί κατι θέλω σοφο νά σας συβουλέψω: —
Α μα φίλος, με φίλο του ανταμώνοντας 

πού τοΰ έχει θυμωμένα, έρθή μάτια μέ μάτια, 
γι αυτα που ηρθε, γι αύτά μονάχα ας νοιάζεται, 
καί τίποτ απ τήν πρίν τους έχτρα ας μή θυμάται.
Δικός σου ο λογος πρώτα, Πολυνείκη μου, 
που ασκέρι Δαναών εσυ ήρθες οδηγώντας, 
αδικημένος, καθώς λές’ κι απ’ τούς θεούς 470
κάποιος, κριτής καί φιλιωτής στήν έχτρα ας γίνη.
Απλός ο λόγος είναι τής αλήθειας,
και ξομπλιαστά ξηγήματα δέ χρειάζεται
to δίκιο. Μοναχό μιλάει. Μά ό λόγος
ο άδικος, μέσα του άρρωστος, θέλει σοφά
βοτανια. Για το πατρικό μας σπίτι,
εγώ τό πρόδλεψα έτσι- θέλοντας, κ’ εγώ
κι αυτός να φυγουμε άπό τήν κατάρα,
πού ό Οίδίποδας ξεστόμισε τότε γιά μάς,
πρόθυμα εγώ ’ φυγα απ’  τή χώρα τούτη,
αφήνοντας τον τής πατρίδας βασιλιά 480
γιά έ'να τοΰ χρόνου γύρισμα, καί πάλι
μέ τή σειρά μου εγώ νά κυβερνώ,—



γιά νά μήν πέσω σ ’ έχτρα καί σέ φτόνο 
μ’  αυτόν, καί κάμϊο ή πάθω τίποτα κακό,— 
πράμα πολύ συχνό. Κι αυτός, σέ τοϋτα 
σύφωνος καί δεμένος μ’ δρκο στούς θεούς, 
άπ’ δσα έταξε τίποτα δέν κάνει, 
μά έχει τό θρόνο μόνος, κι απ’ τά χτήματα 
το μέρος μου. Καί τώρα, έτοιμος είμαι, 
σάν πάρω τό δικό μου,—  καί τό στράτεμα 
μακριά άπό δω νά στείλω, καί νά μείνω 
στο σπίτι μου τό μερδικό μου παίρνοντας, 
κι ά'λλον τόσον καιρό νάφήσω έτοΰτον 
πάλι ξανά, καί μήτε τήν πατρίδα μου 
νά κουρσέψω, μηδέ νά κουβαλήσω 
στούς πύργους σκαλοπάτια μ’ ανεμόσκαλες, —  
πού, σά δέ βρώ τό δίκιο, θά κοιτάξω 
νά τά κάμω. Καί μάρτυρες τούς θεούς καλώ 
σ ’ αύτό — πώς πάντα πράζοντας τό δίκιο, 
άδικα άπ’ τήν πατρίδα διώχνουμαι, άνομα ! —  
Τοΰτα, μητέρα, απλά, τά ειπα δπως είναι, 
κι δχι σωρό κουβάρι λόγια, καί, θαρρώ, 
καί στούς σοφούς καί στούς άσοφους δίκια.

ΧΟΡ. Κ ’ εμένα, αν καί δέν είμαστε σέ χώρα Ελλήνων 
άναθρεμμένες, συνετά μιλάς νομίζω.

ΕΊΈ. Γιά δλους τό ίδιο καλό καί σοφό αν εΐτανε, · 
λογοτριβές δέ θάτανε στόν κόσμο.
Μά στούς θνητούς ούτε δμοιο, οΰτε ίσο τίποτα, 
παρά κατ’ όνομα, ό'χι καί στήν πράξη.
Κ ’ έγώ, μιλώ μητέρα, δίχως τίποτα 

. νά κρύψω. Ώ ς τήν ανατολή τοϋ ήλιου 
στά ουράνια, καί στή γή άποκάτω θάφτανα, 
άνίσως δύναμη είχα, γιά νά πάρω 
τήν πρώτη άπ’ τούς θεούς, —  τή βασιλεία.
Κ ’ έτσι, σ ’ άλλον νάφήσω τοΰτο τάγαθό 
δέ θέλω εγώ, μητέρα, καί γιά μένα 
τό κρατώ. Γιατ’ ειν’ άναντρο, ένας πού έχασε 
τό πιώτερο καί πήρε τό πιό λίγο !
Κοντά σ ’ αύτά, καί ντρέπουμαι, αύτός μέ άρματα 
-φερμένος καί κουρσεύοντας τή χώρα,

490

500



νά πάρη δσα γυρεύει- Οάτο,ν όνειδος 
στή Θήβα, «ν τά κοντάρια τής Μυκήνας 
φοβόμουν, κα'ι νά πάρη αυτός τά σκήπτρα μου 
τόν άφηνα. Μητέρα, έπρεπε τοϋτος 
νάρθή νά συβαστοΰμε, δχι μέ τάρματα!
Γιατί δλα ό λόγος τά νικάει, πού τάχα 
καί τά λεπίδια τών οχτρών θά τάπαιρναν.
Μ ’ άν θέλη στή γή τοΰτη αλλιώς νά μένη,
ας μένη. Αύτ’ δμως δέν τό παραδέχουμαι, —
νάχω εξουσία στό χέρι, καί νά παω
σ’ αυτόν νά σκλαβωθώ; — Λοιπόν, μπρος η φωτιά,
μπρος τά σπαθιά, καί ζέψτε τά φαριά σας,
τόν κάμπο γεμίστε άρματα! τό θρόνο μου
ποτέ μου εγώ σ’ αυτόν δέν τόν αφ ή νω !
Γιατί άν ταιριάζη νάδικής, περίφημα 
κάνεις γιά θρόνο νάδικής- τάλλα ομως 
γραφτό τής μοίρας είναι νά τά σέβεσαι.

Χ Ο ρ. Στά δχι καλά έργα νά καλολογας δέν πρέπει- 
δέν ειν’ αυτά καλά, μ’ άσκημα γιά τό δίκιο!

ΙΟΚ. "Αχ γιε μου, δλα δέν πάνε στά γεράματα
τά κακά, ’ Ετεοκλή μου. Παρά έχει κ η πείρα 
κάτι νά πή κι άπό τά νιάτα πιό σοφό.
Τί αποθυμάς τό δαίμονα, γιέ μου, τό μαΰρο,
τή φιλαρχία ; —  Μή, εσύ ! κ’ είναι άδικη θεά-
καί σέ σπίτια πολλά, σέ καλομοίρες χώρες
μπαινόβγηκε ρημάζοντας τούς φίλους της, —
πού τρελλάθης μέ δαύτη. Κάλλιο τοΰτο, γιέ μου,
νά τιμάς τήν ΐσιάδα, πού πάντα μαζί
φίλους μέ φίλους δένει αύτή, χώρες με χώρες,
συμμάχους μιέ συμμάχους. Γιατί νόμιμο
τό ϊσιο είναι στούς ανθρώπους, καί πάντοτε ενάντια
στό παραπάνω τό λιγώτερο σηκώνεται
καί τοΰ πολέμου κάνει αρχή. Μ ά στούς ανθρώπους
μέτρα καί ζύγια ή ισιάδα χώρια τάβαλε,
καί διόρισε ποσά, καί τάφεγγο τής νύχτας
βλέφαρο καί τό φώς τοΰ ήλιου βαδίζουνε
ίσια τό χρονικό τους κύκλο, καί κανένα
δέ ζηλεύει, μπρος στάλλο άν ταπεινώνεται.
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Κ ’ έπειτα, ήλιος καί νύχτα δουλεύουν, —  καί σύ ένας 
θνητός δέ θά βαστάξης, άπ’ τά χτήματα 
μέρος κρατώντας, μ’ αυτόν ίσια νά μοιράσης;
Κ υστέρα ποϋ ’ ν' τό δίκιο; Τί παρατιμας 
τή βασιλεία, μιάν αδικία καλομοίρη, 
καί τό θαρρείς μεγάλο αύτό νά καμαρώνης 
μέ δόξες; —  μα'ταιο πράμα! —  Ή  μή θέλεις πολύ 
νά κοπιάζης, πολλά έχοντας στό σπίτι μέσα;
Τ ’ ειναιτ τό παραπάνω ; έ'να ξερό όνομα ! —  
μια και περσευει τ αρκετό, στό γνωστικό δμως.
Λεν ταχουνε δικά τους τά πλοΰτη οί θνητοί, 
μόνο, έχοντας, φροντίζουμε τών θεών τά πλοΰτη, 
πού μας τά παίρνουν πίσω σάν τά χρειαστούν 
καί ό πλούτος είναι πρόσκαιρος, στέρεος δέν είναι. 
Μά έλα νά σέ ρωτήσω, δυό λόγια μαζί, 
τί προτιμάς; τό θρόνο; — ή τήν πόλη νά σώσης;
Θά πής τό θρόνο; Μ ’ αν εσέ νικήση αύτός, 
καί τά κοντάρια τών Καδμείων σπάσουν οί λόγχες 
οί Άργείτικες, παρμένο τοΰτο έδώ θά ϊδής 
τό κάστρο τών Θηβαίων, θά ϊδής καί πολλές σκλάβες 
παρθένες κουρσεμένες στά χέρια τοΰ δχτροΰ.
Μαϋρος λοιπόν ό πλοΰτος, πού γυρεύεις νά'χης, 
στή Θήβα θά γενή, κ’  εσύ, φιλότιμος!
Αύτά εσένα λαλώ. —  Κ ’ εσένα, Πολυνείκη, 
λέγω: — Ά μ υαλα  τή χάρη σοΰ έκανε ό Ά δραστος 
καί ασύνετα ήρθες καί σύ νά πάρης τό κάστρο.
Πές μου, αν κουρσέψης τή γή τούτη, —  πού ποτέ 
μή λάχη! — πώς, στό θεό σου, θά στήσης τοΰ Δία 
τρόπαια, καί πώς, χαλώντας τήν πατρίδα σου, 
θά πας νά σφάξης θύματα, καί πώς θά γράψης 
τα λαφυρα σιμά στοΰ ’ Ινάχου τά νερά ;

«Τη Θήβα ό Πολυνείκης έκαψε καί τοϋτες 
«πρόσφερε τίς ασπίδες τάμα στούς θεούς !»
Μή σώση, τέτοια δόξα, τέκνο μου, νά λάβης 
ποτέ σου άπό τούς "Ελληνες! Μ ’ αν νικηθής 
πάλε, καί τήν ξεφύγη τούτος, πώς θά φτάσης 
στο Αργος, μύριους νεκρούς αφήνοντας έδώ;
Καί θά πή κάποιος: «”Ω, Ά δραστε, κακό άρρεβώνα



«πού εφτειαξες! —  πού μάς έσβησε μιας νιόπαντρης 
«ό γ ά μ ο ς !» — Κυνηγάς δυό συφορές, παιδί μου1 
κείνα νά χάσης, και νά πέσης μέσ σ ’ αύτά.
Μά αφήστε τά περίσσια, αφήστε τα- δυό ανθρώπων 
ά'μα σμίξουν οι τρέλες τρομερό κακό!

ΧΟΡ. Τις συφορές αυτές διώξτε, θεοί- καί δώστε
νάγαπήσουνε πιά τοΰ Ο’ιδίποδα τά τέκνα. 590

ΕΤΕ. Φτάνει πιά, μητέρα, ό αγώνας μέ τά λόγια- πάει χαμένος 
ό καιρός, καί δέν τελειώνει τίποτα ή καλή καρδιά.

’ Αλλιώς δέ θά φιλιωθούμε, παρά μ’ ό,τι ειπα- τά σκήπτρα 
νά κρατήσω εγώ, καί νάμαι στή γή τούτη βασιλιάς.
Τίς μακρόλογες όρμήνειες παρατώντας, άφηνέ μ ε ! — 

(Στρέφοντας ν ι“  πρώτη φ ορά  πρός τόν αδερφ ό  του.)

Καί σύ, γκρεμίσου άπ’ τό κάστρο τοΰτο, ε’ιδέ θά σκοτωθής J

ΠΟΑ. (προβαίνοντας δυό βήματα πρός τόν άδερφό.)
’ Από ποιόν; ποιόν τό λεπίδι δέ λαβώνει, πού αν ξαμώση 
φονικό σπαθί σ’  εμένα, δέ θά λάβη δμοια θανή ;

ΕΤΕ. (ειρωνικά καί βάζοντας τό χέρι στό σπαθί.)
Σιμά, κι ό'χι πέρα φεύγεις. Θωρεΐς τί κρατώ στό χέρι;

ΠΟΛ. Βλέπω- ειν’  άναντρο τό πλούτος καί μικρόψυχο κακό- 600
ΕΤΕ. Καί γι’ αύτό ’ ρθες τό χαμένο μέ πολλούς νά πολεμήσης;
ΠΟΛ. Κάλλιο νάσαι φυλαγμένος στρατηγός, παρά θρασύς.
ΕΤΕ. Λογάς είσαι, έχοντας μ’ δρκους τή ζωή σου ασφαλισμένη.
,ΠΟΛ. Πάλε σοΰ απαιτώ τά σκήπτρα καί τό μέρος μου άπ’ τήγη.
ΕΤΕ. Χρέη δέν ξέρουμε- στό σπίτι τό δικό μου εγώ θά μείνω.
ΠΟΛ. Καί άπ’ τό δίκιο μου κρατώντας;
ΕΤΕ. Ναί, είπα- πήγαινε α π ο δ ώ -
ΠΟΛ. *Ω βωμοί εσείς, πατρικοί μου,—
ΕΤΕ· Πού ήρθες σύ νά τούς κουρσέψης,
Π ΟΛ. δέ μ’ άκοΰτε;
ΕΤΕ. Ποιός σ ’ ακούει πού τήν πατρίδα πολεμάς;
Π ΟΛ. *Ω ιερά τών θεών μέ τά'σπρα τά'λογα, —
ΕΤΕ. Πού σέ μισούνε !
ΠΟΛ. διώχνουμαι ό'ξω άπ’  τήν πατρίδα,—  610
ΕΤΕ. Μά ήρθες διώχνοντας έσΰ.
ΠΟΛ. άδικα, ώ  θεοί!
ΕΤΕ. Στή Μυκήνα, μήν καλής τούς θεούς έδώ.
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ΕΤΕ.
ΠΟΛ.

Είσαι άνομος,
Μά οχτρός όχι τής πατρίδας, σάν κ’ εσένα, 

πού μέ γδύνεις καί μέ διώχνεις.
Μά καί θά σέ σφάξω έγώ.

Τί τραβώ, τάκοϋς, πατέρα;
Καί δ,τι έσύ φτειάνεις, τάκούει.

Καί μητέρα, έσύ;
Εΐναι κρίμα, νά τή λες μητέρα έσύ.

Χώρα μου !
2 u  φτάσης στό Ά ργος, κράζε τό νερό τής Λέρνης. 

Πάω, μήν κόβεσαι. —  Μητέρα, σέ παινώ...
Φεΰγα άπό δ ώ !

Φεύγαν τόν πατέρα μου, άσε νά ϊδώ...
Δέ θά τό πετυχης!

Τις παρθένες αδερφές καν...
Οΰτ’ αυτές ποτέ θά ϊδής.

Ώ  αδερφές μου! (520
Τί τίς κράζεις, πού είσαι οχτρός ό πιό μεγάλος; 

Καν έσυ, έχε γειά, μητέρα.
Μαύρη, τέκνο μου, έ'χω γειά.

Γ  ιός σου πιά δέν είμαι.
Εγώ ’ μαι. σέ πολλά βασανισμένη. 

Γιατί αύτός έκεΐ μάς βρίζει.
Μ ’ άντιβρίζουμαι κ’ έγώ!

Ποϋ θά στέκεσαι στούς πύργους;
Τί σέ μέλει νά τό μάθης.

Θάβγω εμπρός νά σέ σκοτώσω.
Ό  ίδιος πόθος μέ κρατεί.

Αχ, η δόλια έγ ώ ! Παιδιά μου, τί θά κάνετε;
"Ο,τι γίνη

θά τό δείξη.
"Ω ! είστε πεσμένοι σέ κατάρα πατρική!

Ά ς  ρημάξη δλο τό σπίτι!
Ξέρε το· αργό πιά δέ μένει 

το σπαθί μου τό αίμοβόρο. Μά, τή γή πού μ’  έθρεψε, 
καί τούς θεούς μάρτυρες κράζω, ποΰ, άτιμος, βαριοκαμένος 630 
διωχνουμαι άπό δώ, σά σκλάβος κι δχι άπό τόν ίδιο καν 
τόν πατέρα γεννημένος, τόν Οΐδίποδα. — Μ ’ άν πάθης



ΕΤΕ.

ΧΟΡ.

τίποτα κα'ι συ, πατρίδα, μήν κατηγοράς εμέ, 
παρ’ αυτόν! ’ Εγώ δέν ήρθα θέλοντας παρά, μέ διώχνουν 
άθελα. —  Και σΰ, δρομάρη βασιλιά, Φοίβε, έχε γειά, 
καί παλάτια, καί συντρόφια, και είδωλα άρνοστολισμένα 
τών θεώ ν,— ποϋ ξέρω αν έχω νά σάς χαιρετήσω πιά!
Μ ’ άγρυπνη έχω άκόμα ελπίδα πώς οί θεοί θά μ’ αξιώσουν, 
σφάζοντας αυτόν νά γίνω βασιλιάς στή Θήβα εδώ !

(Ξεκινάει νά φύγτ|.)

Φυγε π έρα ! Καλά σ ’ έβγαλε ό πατέρας, Πολυνείκη, 
άπό θεοΰ, νά κράζουν τό ϊδιο τή φιλονεικία κ’ εσέ ! 640

(Φεύγει άπό δεξιά. Ό  Πολυνείκης φεύγει άπ ’ αριστερά, 
καί ή Ίοκ άστη  άργοανεβαίνει τά προπύλαια 

νά μπτ| μέσα στό παλάτι.)

Π ΡΩ Τ Ο  ΣΤΑ ΣΙΜ Ο

(Στροφή.)

’ Α π ’ τήν Τυρο έδώ ’ ρθε ό Κάδμος, 
πού ή τετράσκελη δαμάλα 
πέσιμο άσπρωχτο είχε πέσει 
σωστό βγάζοντας τό μάντεμα, — 
καί τό κάστρο αυτός θεμέλια)σε 
γ,ιά νά κατοικήση.
Σιτοφόρο γιά νά χτίση 
τόπον ό χρησμός διόρισεν, 
εκεί όπου ή καλοπόταμη 
δροσιά τοΰ νεροΰ κυλάει
στά πολΰχορτα, βαθύσπορα 650
χωράφια τής Δίρκης-
δπου γέννησε άπ’ τό Δία,
μάννα γέννησε τό Διόνυσο,
πού κισσός περιστεφάνωτος
στριφτός, μέ ισκερά, όλοπράσινα
κλώνια καρπισμένος, βρέφος
τονέ σκέπασε, —  λατρεία
στις παρθένες τίς Θηβαΐες,
σέ γυναίκες μεθοκόπες,
.μέ τό βακχικό /ορό. 660



(Αντιστροφή.)
—  Φονικός εκεί άπ’ τόν Ά ρ η  

δράκοντας, φρουρός σκληρόψυχος,
λ τις πληθόνερες άνάδρες

καί τά ρυάκια τά δροσόχλωρα, 
φύλαγε γύρω γυρίζοντας 
τών ματιών τίς κόρες' 
πού τόν χάλασεν δ Κάδμος 
νά χερονιφτή σάν κίνησε 
στό αίμοβόρο κρανίο ρίχνοντας 
μάρμαρο άπό θεριοφάγο
χέρι (ως τοΰ ειπεν ή διογέννητη 670
δίχως μάννα Παλλάδα)
καί τοΰ σκόρπισε τά δόντια
στά χωράφια τά βαθύσπορα
καί άπό τοΰτα ή γη άναβλάστησε
πρόσωπα βαριά όλαρμάτωτα'
μά ή σφαγή ή σιδερογνώμα
■στή γλυκειά γή πάλι τάστρωσε
μ’ αιμα βρέχοντας τό χώμα,
πού ηλιοφώτιστα στοΰ αιθέρα
τά ειχε δείξει τίς πνοές (‘ ). 680

( ’ Επωδός.)

—  Μά, τής Ί ώ ς  τής πρωτομάννος 
τό γιό, εσέ τόν Έ π α φ ο  (2),

( ')  Οί άνθρωποι πού βλαστήσανε πάνοπλοι άπό τά δόντια τοϋ δράκοντα, 
ο ί  Σπαρτοί, σκοτωθήκανε μεταξύ τους, γλυτώσανε δμ ω ς πέντε, καί άπό αΰτους 
παινεύονταν πώς είχαν τήν καταγωγή τους οί Θ ηβαίοι.

(5) Βλ. καί στίχο 247. — Οί Φοίνικες καί οί Θ ηβαίοι κοινό τους είχανε 
γενάρχη τόν Έ π α φ ο , παιδί τοΰ Διός άπό τήν Ίο ), πού τήν είχε μεταμορφώσει 
σέ βώ δι ό θεός, γιά νά τήν κρύψη άπό τήν "Η ρα. Ό  Έ π α φ ο ς  άπόχτησε κόρη 
χή Λιβύη, καί αύτής ό γιός, ό Βήλος, τέκνα είχε τό Φοίνικα καί τόν Ά γ ή ν ορα . 
Τοϋτον τόν Ά γή ν ορ α  είχε πατέρα ό Κ άδμος, πού σταλμένος γιά νά βρίί τήν 
αρπαγμένη άπό τό Δία πάλι, αδερφ ή  του τήν Εύρώπη, έφτασε στή Β οιω τία  
κ’ έχτισε τή Θ ήβα, — δπως τραγουδεϊ ό Χ ορός έδώ . Γυναίκα πήρε ό Κ άδμος 
τήν 'Α ρμονία, τήν κόρη τής ’ Α φροδίτης άπό τόν ’Ά ρ η , κ’  έ'καμε γιό τόν Π ολύ. 
δ ώ ρ ο ’ καί τοΰτον είχε πατέρα ό Λ άβδακος, ό πατέρας τοΰ Λάϊου, πού άπόχτησε 
τόν Ο ίδίποδα άπό τ ή ν ’ Ιοκάστη.



κράζω σε, ώ  τοϋ Δία βλαστάρι, 
μέ φωνή σέ κράζω βάρβαρη,—  
ώ ! — μέ βάρβαρη ικεσία, 
δράμε, πρόφτασε στή χώ ρα !
Σοΰ τή χτίσανε τάγγόνια, 
και οί θεές οί διπλονόματες, 
ή Περσέφασσα καί ή Δήμητρα,
θεά καλή, παντοκρατόρισσα, 690
καί Γη κοσμοθρόφα, 
δική τους τήν κάμανε.—
Στείλε σΰ τίς πυροφόρες 
θεές, τή χώρα νά βοηθήσης,—  
κι δλα ειν’  εύκολα στους θεοΰς.

Δ Ε Υ ΤΕ Ρ Ο  ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Π ροβαίνει ό Ε Τ Ε Ο Κ Λ Η Σ  άπό τό παλάτι, καί ξοπ ίσω  του 

ερχεται ένας Δ Ο Υ Λ Ο Σ

ΕΤΕ. Σΰρε σΰ, καί τό γιο φέρε τοΰ Μενοικέα,—  
κι αδερφό, τής μητέρας μου τής Ίοκάστης 
τόν Κρέοντα- καί πες του αυτό,—  γιά τά δικά μου 
καί τά κοινά τής χώρας θέλω νά τοΰ πάρω 
τή γνώμη, προτοϋ πάω στή μάχη καί στό ασκέρι. 700

(Βλέποντας τόν Κ Ρ Ε Ο Ν Τ Α , πού ερχεται ανήσυχος καί βαλαντωμένος
άπό δεξιά  )

Μά νά τος! σοΰ γλυτώνει τών ποδιών τόν κόπο- 
τονέ βλέπω- στό σπίτι έρχεται τό δικό μου.

ΚΡΕ. Τί δρόμο πήρα γιά νά σέ ιδώ, βασιλιά μου
’ Ετεοκλή! ’Έ φερα γϋρο τών Καδμείων καί πόρτες 
καί βίγλες, νάβρω ψάχνοντας τό πρόσωπό σου.

ΕΤΕ. Μά κ’ εγώ, Κρέοντα, ήθελα νά σ’ ανταμώσω' 
γιατ’  είδα, τά φιλιώματα πολΰ ’ ναι πίσω,—  
σάν ήρθα έδώ καί μίλησα τοϋ Πολυνείκη.

ΚΡΕ. Πέτεται, ακόυσα, πιό μεγάλος κι άπ’ τή Θήβα,
στοΰ Ά δράστου  τή γενιά καί τάσκέρι άκκουμπώντας. 710
Μ ά τοΰτα άπ’  τους θεούς ας μείνουν κρεμασμένα.
Τ ’ είναι τώρα στή μέση,—  αύτά ήρθα νά σοΰ πώ.

ΕΤΕ. Τ ’ είναι αύτά πάλι; Τί μοΰ λές δέν καλονοκοθω.
ΚΡΕ. Ξέκοψε κάποιος σκλάβος άπό τούς Ά ργεΐτες...



ΕΤΕ. Και λέγει τί, γιά τάποκείθε, πιό καινούριο;
ΚΡΕ· Π ώς δπου νάναι, δ Άργείτικος στρατός, στούς πύργους

γύρω, θά ζώση μ” δπλα τών Καδμείων τό κάστρο.
ΕΤΕ. Λοιπόν, τό κάστρο ας βγάλη τούς αρματωμένους,—
ΚΡΕ. Π οϋ; Είσαι παιδί; δέ βλέπεις τί πρέπει νά βλέπης;
ΕΤΕ. 5'0ξω  απ’ τούς τράφους, τό ταχύ νά πολεμήσουν. 720
ΚΡΕ. Λίγο ειν’  έδώ τό μάζωμα, πάμπολλοι εκείνοι.
ΕΤΕ. Κείνους, τούς ξέρω εγώ' στά λόγια είναι γενναίοι·
ΚΡΕ. Κάποια έχει μέσ’ στούς "Ελληνες αξία καί τΆ ργος.
ΕΤΕ. Έ ννοια σ ου ! μέ κορμιά τους στρώνω εγώ τόν κάμπο !.
ΚΡΕ. Μακάρι! —  αν καί τό βλέπω δύσκολο πολύ.
ΕΤΕ. Δέ θά τό κλείσω εγώ τάσκέρι μέσ’ στό κάστρο.
ΚΡΕ. Μά νά νικήσης κι δλα, αύτό απαιτεί κ’  ή γνώση. ,7 ~ 7
ΕΤΕ. Θέλεις τάχα νά πάρω τίποτ’ άλλους δρόμους;
ΚΡΕ. Ό λους! πριν έ'ρθης μιά φορά σέ κίντυνο.
ΕΤΕ. Τή νύχτα αν τούς χτυπούσαμε, καί μέ καρτέρι; 730
ΚΡΕ. Μόνο, αν έδώ πάλε σωθής άποκρουσμένος.
ΕΤΕ. ’Ίσια μοιράζει ή νύχτα, μά στόν άφοβο 

περίσσια.
ΚΡΕ. Φοβερό τής νύχτας τό σκοτάδι,

σάν πάθης τίποτα κακό!
ΕΤΕ. Μ ’ άν τούς χτυπήσω

μέ τά'ρματα τήν ώρα πού δειπνανε;
ΚΡΕ. Μόνο

ξάφνιασμα θάτανε4 μ’ ανάγκη νά νικήσης.
ΕΤΕ. Βαθειά ή ποριά τής Δίρκης, γιά νά τραβηχτούνε.
ΚΡΕ. Χειρότερα δλα, πάρ’ αν καλοφυλαχτής.
ΕΤΕ. Καί τί; μέ τάλογα άν τούς κάναμε γιουρούσι;
ΚΡΕ. Κ ’ έκεΐ μ’ αμάξια είναι ό στρατός γύρω φραγμένος.
ΕΤΕ. Μά τί νά κάμω; στόν οχτρό νά παραδώσω 740

τό κάστρο;
ΚΡΕ. Διόλου! Σοφός είσαι, καί στοχάσου.
ΕΤΕ. Μά στοχασμός ποιός φαίνεται σοφώτερος;
ΚΡΕ. 'Ε φτά άντρες, λένε, καθώς ακόυσα, άπό κείνους,—
ΕΤΕ. Νά κάμουν τί είναι προσταγμένοι; Ή  δύναμή τους

μικρή ’ ναι.
ΚΡΕ. Νάρχηγοϋν σέ λόχους, καί τίς πόρτες

καλά νά κατακλειοΰν απόξω.
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 3



ΕΤΕ. Κ ’ εμείς τότε
τί κάνουμε; Πιά δέ βαστώ στη στενοχώρια!

ΚΡΕ. Έ φ τά  άντρες χώρισε γι’ αυτούς κα'ι σύ στις πόρτες.
ΕΤΕ. Νάναι αρχηγοί σέ λόχους, ή άντρας κα'ι κοντάρι;
Κ ΡΕ. Σέ λόχους, ξεδιαλέγοντας τούς πιό λεβέντες.
ΕΤΕ. Τδνοιωσα· νά φυλάγουν τίς μπασιές τοΰ κάστρου. 750
ΚΡΕ. Καί τούς συναρχηγοΰς·— ένας δέ φτάνει γιά δλα.
ΕΤΕ. Τούς πρώτους στήν παλληκαριά, ή στή φρονιμάδα;
ΚΡΕ. Στά δυό' —  τίποτα τδνα, σάν τοΰ λείπη τάλλο.
ΕΤΕ. Θά γίνη αύτό. Στό έφτάπυργο σάν πάω τό κάστρο, 

στις πόρτες αρχηγούς θά βάλω, δπως μοΰ λες, 
σταίνοντας ίσους μέ ’ίσους στούς οχτρούς αγνάντια.
Καιρός χαμένος, τδνομα τοΰ καθενός
νά λέγω, ενώ οί οχτροί ζώνουν τό κάστρο κιόλα.
Μ ’ ας φΰγω, μ’ αργά χέρια νά μή μένουμε.
Κι άμποτε νάχω αντίμαχο τόν αδερφό μου, 760
«καί νάβγη αγνάντια, στό κοντάρι νά μοΰ έρθή,
νά τονέ σφάξω, πού ήρθε γιά νά μοΰ κουρσέψη
τήν πατρίδα! —  Μ ’ αν τύχη εμένα συφορά,
τής αδερφής μου τής ’ Αντιγόνης ό γάμος
μέ τό δικό σου γιό, τόν Αΐμονα, σωστό
νά φροντιστή άπό σένα. Καί τόν άρρεβώνα
τόν πρίν, επικυρώνω τώρα πού θά βγω
στόν πόλεμο. Κι αδερφός τής μητέρας μου είσαι: —
τί νά πολυλογώ ; —  δπως πρέπει θρέφε τη,
γιά χάρη μου καί γιά δική σου. Κι ό πατέρας
τό κεφάλι του ας δέρνη, πού τυφλώθηκε
μόνος του. Δέν τό πολυπαίνεψα! Κι αν τύχη, 770
κ’ εμάς μέ τίς κατάρες του θά ξολοθρέψη.
Κ ’ ενα άπραχτο μάς μένει: —  μήν προφήτεμα 
έχει νά πή κανένα ό μάντης Τειρεσίας, 
νά ρωτηθή γιά τοΰτο. Καί τό γιό σου έγώ, 
τοΰ πατέρα σου τό συνόματο θά στείλω, 
τό Μενοικέα, νά φέρη έδώ τόν Τειρεσία.
Καί θάρθη αύτός σέ σένα γλυκομίλητος· 
μά ώς τώρα έγώ ψεγάδιαζα τή μαντική του 
τέχνη σ ’  αυτόν, καί θά μού'χη παράπονα.
Καί στήν πόλη κ’  εσένα, τοΰτο παραγγέλνω, , 780



Κρέοντα- αν εμείς νικήσουμε, τό λείψανο 
τοΰ Πολυνείκη, μή θαφτή ποτέ στής Θήβας 
τή γή· κι οποίος τό θάψη, νά θανατωθή, 
κι ας είναι καί δικός μας. Αυτά λέγω εσένα.—

(Στρέφοντας στήν ακολουθία που.)

Καί στούς δούλους μου: — Φέρτε μου εξω τά'ρματα, 
τήν πάνοπλην αρματωσιά, τί στόν αγώνα 
τοΰ κονταριού ποΰ αγνάντια μας ανοίγεται, 
κιναμε τώρα εμείς μέ δίκιο νικηφόρο.—
Καί στήν πιό χρήσιμη άπ’ τίς Θεές, τήν Προσοχή,
Θά δεηθοΰμε, τό κάστρο νά μάς διαφεντέψη.

■(Φέρνουν ταρματα οί δοϋλοι καί ντύνουν τόν "Ετεοκλή- καί φεύγει αυτός ύστεροι 
αφήνοντας τόν Κρέοντα νά περιμένω καί τό Χ ορό  νά ψέλντ^ ακόμα .)

ΔΕ ΥΤΕ ΡΟ  ΣΤΑ ΣΙΜ Ο

(Στροφή)

Χ Ο Ρ . Ώ  ’ Αρη πολύμοχτε, σύ, τί μέ θάνατο κ’  αΐμα 79©
τόσο παράχορδος πάντα λαγγεύεις 
στά γιορτάσια τοΰ Βάκχου ; —
Μήτε στών ώριων χορών τά στεφάνια, τής νιότης τήν κόμη
ξέπλεχη απλώνεις, σέ λοοτινο αυλόν εναν ήχο νά παίξης,
οπου οί χάρες χορούς δασκαλεύουνε-
μόνο τάσκέρι, οπλοφόρους Άργεΐτες, έδώ σαλαγώντας
πάνου στής Θήβας τή γέννα, έσύ πρώτος χορεύεις
μέ τραγούδι ατραγούδιστο.
Μήτε τοΰ Βάκχου οπαδός τοΰ θυρσόχαρου, ανάμεσα
στά λαφοδέρματα καί τάποχάλινα,
πάνου σ ’ αμάξι τετράζυγο, έσύ τά πουλάρια
κυβερνάς τά μονόνυχα- 800
μόνο καβάλλα χυμας στοΰ Ίσμηνοΰ τό ποτάμι,
τή φυλή τώ Σπαρτών, τής ασπίδας τό θρέμμα,
ντύνεις έσύ μέ χαλκό, νά χορέψη μέ ταρματα αντίμαχη
πάνου στά πέτρινα κάστρα.

Ώ ! τρομερή ’ ναι ή Διχόνοια θεά, πού τά πάθη 
τοΰτα στής χώρας έδώ τούς ρηγάδες μελέτησε, 
νούς πολύπαθους τούς Λαβδακίδες!



(Αντιστροφή j!
—  ’Ώ ! μέ τά φύλλα τά ύπέρθεα, τάμέτρητ’ αγρίμια, 

λόγγε τής Άρτεμης, ώ  Κιθαιρώνα, 
χιονοθρόφο εσύ μάτι! —
πού νά μήν έ'σων’  έσΰ, τό ριγμένο στό χάρο νά θρέψης, 810  
τής Ίοκάστης τό γιό, τόν Οιδίποδα, άπόπαιδο βρέφος, 
δοξασμένο μέ σοΰβλες χρυσόδετες!
μηδέ μ’ άτράγουδα νάρθη τραγούδια ή παρθένα φτερούγα,
τέρας θεώρατο, ή Σφίγγα, τό θρήνος τής χώρας,
στά τειχιά της κουρνιάζοντας,
μέ τά τετράδιπλα άϊτόνυχα, αύτή πού ξαπόστελνε
τήν Καδμογέννητη κλήρα στάπάτητο
φ ως τούρανοϋ, στούς Καδμείους σταλμένη άπ’ τόν "Αδη,
άπ ’  τά τρίσβαθα Τάρταρα.
Τώρα φουντώνει άλλη στρίγλα κακή στό παλάτι 
και στήν πόλη τών τέκνων τοϋ Οιδίποδα γύρω. 820
Μ ά δ,τι δέν είναι καλό, πώς μπορεί τό καλό νάχη μέσα του ; 

“Οχι, δέ γίνεται νάναι
γέννα σωστή γιά τή μάννα, παιδιά πού μέ κρίμα 
είδαν τό φώς γεννημένα άπ’ τό γάμο τόν άνομο 
τοΰ αύταδέρφου μαζί καί πατέρα!

(* Επωδός)
—  Γέννησες, ώ  Γή, τή γέννησες τότε —

βάρβαρο τό'λεγε στόμα καί τάκουσα εγώ στήν πατρίδα —  
τοΰ άγριμοφάγου άλικότριχου δράκοντα 
τή δοντόσπαρτη γέννα, 
ΐήν περίμορφη δόξα τής Θήβας.
Κ ’  ήρθαν οί γιοι τούρανοϋ στόν υμέναιο τής Αρμονίας, 830
καί μέ τή φόρμιγγα ύψώθη τό κάστρο τής Θήβας,
καί άπό λύρα ’ Αμφιόνια ό πύργος,
πλάϊ στήν ποριά, στό διπλάρικο ρέμα τής Δίρκης,
πού τόν κάμπον έδώ τόν άδρόχορτο
μπρος άπ’ τόν Ίσμηνό δροσολούζει.
Κ ’  ή πρωτομάννα ή Ί ώ  μέ τά κέρατα, γέννησε 
τούς βασιλιάδες έδώ τών Καδμείων.
Κ ’  ένώ μύρια αγαθά τά συνάλλαζε μ’ άλλα,
τώρα ή χώρα είναι γύρω κατάστενα 840
μέ στεφάνια πολέμου ζωσμένη.



TP'iTO ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

“ Ερχεται ό Τ Ε ΙΡ Ε Σ ΙΑ Σ , φ ορώντας χρυσό στεφάνι, μέ τήν κόρη του τή ΜΑΝΤΩ 
πού τόν οδηγεί, καί μέ τό νέο παληκάρι, τό Μ Ε Ν Ο ΙΚ Ε Α .

ΤΕ Ι. Περπάτα μπρος, κόρη μου' σέ πόδι τυφλό,
μοΰ είσαι τό μάτι έσυ, σάν τά'στρο γιά τούς ναΰτες.

(Ψάχνοντας μέ τό ραβδί του.)

Στό πλάτωμα έδώ, φέρνοντας τάχνάρια μου, 
πρόβαινε, μή σκοντάψουμε- κι ανήμπορο έ'χεις 
πατέρα! Και μέ τό παρθένο χέρι σου 
φΰλαγέ μου τούς κλήρους, πού πήρα μαζί μου, 
σάν ένοιωσα σημάδια άπ’ τά πετούμενα 
στα ιερά τά θρονιά μου, έκεΐ πού προφητεύω.

(Στρέφοντας πρός τόν Μενοικέα.)

Πές μου, παιδί μου Μενοικέα, τοΰ Κρέοντα γιέ,
πόσος νάναι άπ’  τήν πόλη ό επίλοιπος δ δρόμος 850
για τον πατέρα σου; Γιατί μοΰ κόπηκαν
τά γόνατα καί πιά, συχνοπατώντας μόλις
τά πόδια μου τραβώ.

ΚΡΕ. Γι’ αύτά μή νοιάζεσαι
πια, Τειρεσία. Καλάραξες σιμά στούς φίλους. —

(Π ρός τό Μενοικέα.)

Πιάσ’  τον, παιδί μου έσΰ· τάμάξι πού έφτασε, 
και τοΰ γέρου τό πόδι άγαπα νάπαντέχη 
νά βρϋ ξαλάφρωμα άπό χέρι φιλικό.

ΤΕΙ. Νά, πού ήρθαμε! —  Μά έσύ, τί μέ καλεϊς μέ βία;
ΚΡΕ. Δέν τό ξεχνούμε. Σύναξε τή δύναμη,

καί πάρε ανάσα άπό τήν κούραση τοΰ δρόμου.
ΤΕΙ. Τόντις, παράλυσ’  άπ’ τόν κόπο, ώς νάρθω έδώ, 860

τήν άλλη μέρα, άπό τή φάρα τοΰ ’ Ερεχτέα· 
κ’ έκεΐ ’ ταν, κάτι πόλεμος, μέ τό στρατό 
τοΰ Ευμόλπου (’ ), κ’ έ'δωκα τή δόξα, έγώ, τής νίκης ·

ί1) Ειταν αυτός γιος τοΰ Π οσειδωνα καί βασιλιάς στη Θ ράκη. "Ε φ ερ ε  $πόι 
κεΐ στρατό να πολεμησί} τούς ’Αθηναίους, νικήθηκε ομ ω ς άπό τόν Έρεχΐέ<* 
πού πρόσφερε θυσία τό παιδί του γιά νά σώση  τή χώρα.



στοΰ Κέκροπα τά τέκνα. Κα'ι τόλόχρυσο 
τοΰτο στεφάνι έχω παρμένο καθώς βλέπεις, 
ξεδιαλεγμένο άπ’ τών οχτρών τά λάφυρα.

ΚΡΕ. Παίρνω γιά καλοσήμαδο τό νικηφόρο 
οτεφάνι σου' τί στή φουρτοΰνα πέσαμε 
τών οπλών τών παιδιών τοϋ Δαναοΰ, τό ξέρεις, 
κ’ είναι μεγάλος γιά τή Θή6α ό κίντυνος,

'Ο  βασιλιάς πάει κιόλα, άρματοφορεμένος, 
στή μάχη μέ τούς Μυκηναίους,—  δ· ’ Ετεοκλής· 
και μοΰ άφησε παραγγελία άπό σέ νά μάθω, 
τί  κάνοντας θά σώσουμε τή χώρα μας;

Τ Ε Ι . Γ ιά  τόν ’ Ετεοκλή εγώ, κλείνοντας τό στόμα

θάκρυβα τούς χρησμούς. Μά εσένα, αφοί ζήτας

νά  μάθης, θα  τους πώ. Είναι χρόνια αρρωστημένη,
Κρέοντα, τούτη ή χώρα άφότου ό Λάϊος
παιδί έκαμε στό πείσμα τών θεών, κ’ έσπειρε άντρα
γιά τή μητέρα, τόν άμοιρο Οιδίποδα.
Καί τό αιματόθωρο χάλασμα τών ματιών του,, 
βουλή τών θεών καί στήν Ελλάδα μάθημα! —  
που θέλοντας, μέ τόν καιρό, νά τά σκεπάσουν 
τοϋ Οιδίποδα τά τέκνα, τάχ’ άπ’ τούς θεούς 
μήν ξεφυγουν κρυφά, σάν άμαθοι ελαθέψαν.

Γιατί ουτε δόξες δίνοντας otov κύρη τους
ούτ’ εβγαλμα άπ’  τό σπίτι, τό δυστυχισμένο 
τόν ξαγριώσαν. Καί φριχτές ενάντια τους 
ξεστόμισε κατάρες, κακοπαθιασμένος 
κι ατιμασμένος κιόλα. Πού γιά δαϋτα εγώ, 
τό τί δέν έ'καμα, ώ ! καί λόγια τί δέν είπα; 
κ’ ήρθα καί σ’ έ'χτρα μέ τούς γιους τοΰ Ο’ιδίποδα. 
Καί θάνατος άπ’ άλληλοσφαγή, σιμά τους,
Κρέοντα. Καί γΰρω σέ νεκρούς πολλοί νεκροί 
πεσμένοι, πού τ’ Αργείτικα σμίξανε βέλη 
μέ τά Καδμεία, θά φέρουνε θρήνον πικρό 
στή χώρα τή Θηβαία. Καί σύ, γίνεσαι στάχτη, 
ώ  άμοιρο κάστρο, πάρεξ αν τά λόγια μου 
κάποιος πιστέψη. ’ Εκείνο εΐταν τό πρώτο-πρώτο,—  
κανένας νά μήν είναι δώ τού Οιδίποδα, 
μήτε πολίτης, μήτε βασιλιάς στή Θήβα'
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γιατί τούς μπήκε δαίμονας, καί άνάγυρα
0ά ρίξουνε τό κάστρο. Μ ’ άφοΰ τό κακό ’ ναι
τοϋ καλοΰ αφέντης, άλλος τρόπος γλυτωμοϋ
ένας υπάρχει. Μά νά τόν πώ, —  αύτό δέν είναι 900
οΰτε σ’  εμένα άκίντυνο' παρά πικρό
σ’ αυτούς πού έχουν τήν τύχη, στήν πόλη νά δώσουν
τοϋ λυτρωμοΰ τό φάρμακο· —  καί, χαίρετε,
φεύγω. Κ ’ εγώ ένας στούς πολλούς, άν είναι, ανάγκη,
θά πάθω δ,τι μάς μέλλεται. Τί νά γενή ;

(Κ αί γυρίζει νά φύγΐ|, μά τόν κρατάει ό Κρέοντας.)
Στάσου αύτοΰ, γέρο !

Μή μέ σταματας καθόλου.
Μείνε, τί φεύγεις;

Φεύγει ή τύχη σου, ό'χι έγώ.
(μέ τήν προσταγή στή φωνή του),
Νά πής: τό κάστρο κ’  οί ψυχές πώς θά γλυτώσουν;
Τώρα έσύ θέλεις, μά σέ λίγο δέ θά θέλης!
Καί πώς δέ θέλω τήν πατρίδα μου νά σ ώ σ ω ;
Θέλεις κι άποθυμας νάκούσης τέλος πάντων;
Σέ τί άλλο πρέπει νάμαι πρόθυμος έ γ ώ ; 910
Τότε, θάκούσης τίς δικές μου προφητείες.
Μά τοΰτο πρώτα θέλω καθαρά νά ξέρω, —
ποΰ, ποΰ ειν’ ό Μενοικέας, πού μ’ έφερε δώ π έρα ;
Νά τος! πέρα δέν τράβηξε, καί είναι σιμά σου.

Ά ς  φύγη τότε μακριά άπό τούς χρησμούς μου.
Γιός μου είναι, δέ θά μαρτυρήση δ,τι δέν πρέπει- 
Θέλεις λοιπόν, νά σοϋ τά πώ έδώ μπροστά το υ ;

Ακούοντας θά χαρή κι αύτός στό γλυτωμό μας.
Ά κ ου ε  λοιπόν, τί δρόμο δείχνουν οι χρησμοί μου,

πού σάν τόν πάρετε, θά σοίσετε τή χώρα. 920
Τοΰτον έδώ τό Μενοικέα πρέπει νά σφάξης
γιά τήν πατρίδα —  τό παιδί σου, άφοΰ μονάχος 
τήν τύχη σου καλεΐς.

Τί λόγο μοΰ είπες, γέρο;
Τά δΰα θά γίνουν. Κ ’ είναι άνάγκη νά τά πράξης.

’Ώ , έσύ ! πολλά πού είπες κακά σέ λίγην ώ ρ α !
Γιά σέ, —  μά στήν πατρίδα σωστικά, μεγάλα.
Δέν τάκουσα, δέν ξέρω· —  στό καλό ή πατρίδα !



ΤΕΙ. Δέν είναι τοϋτος ό ί'διος πιά' τά στρίβει πάλε.
ΚΡΕ. Στήν ευκή! δέ μοΰ κάνουν τά μαντέματά σου.

Τ Ε Ι .  ( ε ι ρ ω ν ι κ ά )

Χάθηκε ή αλήθεια, γιατί δυστυχας έσΰ ; 930
Κ ΡΕ . ’Ώ !  στά πόδια σου πέφτω, στ'ις άσπρες σου τρίχες,—
ΤΕΙ. Τί μοΰ προσπέφτεις; Πάντα θά σε βρή τό κρίμα.
ΚΡΕ. Σώπα ' στή χώρα μήν τά πής τά λόγια τοΰτα.
ΤΕΙ. Μοΰ λές νά κάμω τάδικο;—  Δέ θά σωπάσω.
ΚΡΕ. Τί θά μοΰ κάνης; Τό παιδί θά μοΰ σκοτώσης;
ΤΕΙ. Γ ι’ αυτό ας φροντίσουν ά'λλοι. ’ Εγώ θά πώ τό λόγο.
Κ ΡΕ. Κ ’ ή συφορά πώς πέφτει, έμενα κα'ι τοΰ γιοΰ μου;
ΤΕΙ. Σωστά ρωτάς1 καί μπαίνεις στόν αγώνα

τοΰ λόγου. Πρέπει έτοΰτος στά θαλάμια, 
δπου εΐτανε τής γής ή φΰτρα, ό δράκοντας, 
στής Δίρκης τά νερά φρουρός, νά χύση 940
στή γή σφαγμένος τό αίμα τής θανής του, 
θυσία γιά τόν παλιό, στόν Κάδμο ενάντια, 
τοΰ Ά ρ η  θυμό, που τιμωράει τό φόνο 
τοΰ δράκοντα πού φύτρωσε άπ’ τό χώμα.
Κάνοντας τοΰτα, σύμμαχο τόν Ά ρ η
θάχετε. Καί, άν τό χώμα λάβη ανθρώπου
καρπό γιά τόν καρπό, κ’ αΐμα γιά τό αΐμα,
θάχετε ευνοϊκή τή Γή πού στάχυα
χρυσοπερκέφαλα είχε γιά σάς βγάλει,—
τούς Σπαρτούς. Κι άπ ’ τό γένος τοΰτο πρέπει
κάποιος νιος νά πεθάνη, πού άπ’  τά δόντια
τοΰ δράκοντα κρατάει. Κι άπ’ τό γένος 950
τώ Σπαρτών έδωπέρα εσύ μάς μνήσκεις
ακέριος, καί άπό μάννα καί άπό κύρη,
καί οί γιοί σου. Μ ά στόν Αΐμονα είναι δ γάμος
φράχτης γιά τή σφαγή του. Αυτός δέν είναι
λεύτερος πιά' κι άν δέν έπεσε άκόμα
σέ νυφικό κρεββάτι, έχει δμως ταίρι.
Μά τοΰτος, πού ειν’ άσπέδιστο πουλάρι 
σ ’ αυτήν έδώ τή χώρα, σάν πεθάνη, 
γλυτώνει τήν πατρίδα. Καί θά κάμη 
στόν Ά δ ρ α σ το  πικρό καί στούς Άργεϊτες 
τό γυρισμό, ρίχνοντας μαΰρο χάρο



ΧΟΡ.

ΚΡΕ.

ΜΕΝ.

στά μάτια τους, —  τρισένδοξη τή Θήβα !
Πάρε τόν έ'ναν άπ’ τούς δυό θανάτους, 960
και σώσε ή τό παιδί σου ή τήν πατρίδα,

"Ο,τι εΐταν άπό μένα, τό έ'χεις.
(Στήν κόρη του.)

Τράβα
μπρος, κόρη μου, στό σπίτι,— κι οποίος τέχνη 
δουλεΰει πυρομαντική, χαμένος!

Ά ν  τύχη και τούς πή κακά σημάδια, 
κακός γίνεται αυτός σέ δσους μαντεύει.
Μ ’ άν άπό σπλάχνος ψέματα λέη σ’ οποίους 
τοΰ ζητούνε χρησμούς, τούς θεούς ζημιώνει.
Σωστό είταν μόνο ό Φοίβος στούς άνθρώπους 
χρησμούς νά δίνη, πού κανένα δέ φοβάται!

(Καί φεύγει ό τυφλός μάντης, άκουμπώντας τό χέρι στόν ώ μο 
τής κόρης του.)

Έ  Κρέοντα, τί σωπαίνεις άλαλα βαστώντας 
τά λόγια σ ο υ ; Κ ’ εμένα, ό'χι λιγώτερη 
τρομάρα μέ κρατεί . . .

Καί τί νά πή κανένας; 970
Ό σ ο  γιά τά δικά μου λόγια, φανερό ’ ν α ι : —
Ποτέ σέ τέτοια συφορά δέ φτάνω έγώ,
τό γιό μου νά προσφέρω σφαγμένο στήν πόλη.
Φιλότεκνη ή καρδιά τοΰ καθενός άνθρώπου· 
δέ θάδινε κανείς νά σφάξουν τό παιδί του !
Μή μέ βλογήση, οποίος τά τέκνα μοΰ σκοτώνει!
Μά άτός μου,— κα! σέ χρόνια ώριμα φτάσαμε —  
έτοιμος νά πεθάνω, τής πατρίδας σώστης!
Μά, έλα, παιδί μου1 πρίν τό μάθη δλος 6 κόσμος,
τώ μαντολόγων τούς χρησμούς αφήνοντας
τάνέμου, φεύγα τό ταχύτερο, άπό δώθε 980
μισεύοντας. Γιατί θά τά π ή στ'ις άρχές
και στοΰ στρατοΰ τούς πρώτους, άμα πάη
στις εφτά πόρτες και στούς λοχαγούς, αύτός.
Και είναι, αν προφτάσουμε, γιά σένα σωτηρία' 
μ’ αν μείνης πίσω, σβή σαμ ε!— θά σέ σκοτώσουν.
Και ποΰ νά φύγω; σέ ποιά χώρα; ποιόνε φίλο;



ΚΡΕ. Μά, δσο μακρύτερ’ άπό δώ  μπορεί νά φτάσης.
ΜΕΝ. Σωστό ’ ναι νά μοΰ πής εσυ, κ’ εγώ νά πράξω.
ΚΡΕ. Τούς Δελφούς σά διαβής, —
ΜΕΝ. Ποΰ νά φτάσω, πατέρα;
ΚΡΕ. Στή γή τής Αιτωλίας.
ΜΕΝ. Καί κείθε ποΰ νά π ά ω ;
ΚΡΕ. Στή Θεσπρωτία.
ΜΕΝ. Στούς άγιους τόπους τής Δοοδουνης; 990*
ΚΡΕ. Τό βρήκες.
ΜΕΝ. Κι άπό κεΐ ποΰ θάβρω καταφύγιο;
ΚΡΕ. Στήν εύκή τοΰ θεοΰ.
ΜΕΝ. Καί χρήματα, πώς θά'χω;
ΚΡΕ. Θά σοΰ δώσω χρυσάφι.
ΜΕΝ. · Καλά λες, πατέρα.
ΚΡΕ. Καί τώρα, δρόμο.
ΜΕΝ. Ναί, τήν αύταδέρφη σου,

σάν πάω καί- χαιρετήσω, τήν Ίοκάστη λέγω, 
πού πρώτα τό μαστό τής βύζαξα, τή μάννα 
σάν έχασα κι άπόμεινα ορφανός, θά φύγω 
νά σώσω τή ζωή.

ΚΡΕ. Μήν άργής, πάρε δρόμο!
άπό σένα τόν ϊδιο ας μήν έρθή τό εμπόδιο.

(Καί φεύγει βιαστικός άπό δεξιά γιά νά φέρη χρήματα στό  Μενοικέα. Καί! 
τούτος, κάνοντας π ώ ς πηγαίνει μέσα στό παλάτι, ξαναγυρίζει 

άμέσω ς καί λέγει στις γυναίκες.)

ΜΕΝ. Γυναίκες!— τοΰ πατέρα μου τό φόβο 
τί καλά πού τόν έβγαλα, μέ λόγια
ξεγελώντας τον, ώστε νά πετύχω 1000
αύτά πού θέλω ! — πού μέ ξενιτεύει,
χαλώντας τήν καλομοιριά τής χώρας,
καί πέφτει σέ δειλία. Συχωρεμένο
στό γέρο, μ’ άσυχώρετο σέ μένα,
προδότης νά γενώ εγώ τής πατρίδας,
πού μ’ έχει γεννημένο. ’ Εγώ, νά ιδήτε,
τήν πολιτεία θά πάω καί θά γλυτώσω,
καί τήν ψυχή θά δώσω, νά πεθάνω
γιά τοΰτο έδώ τό χώμα. Ντροπή θάναι,
οί λεύτεροι άπό τούς χρησμούς κι ανάγκη



που δέν τούς σέρνει άπό θεοΰ, στημένοι 
στήν ασπίδα κοντά νά μή διστάζουν 
νά σκοτωθούν, απόξω άπό τούς πύργους 
γιά χάρη τής πατρίδας πολεμοίντας· 
κ’  έγώ, πατέρα κι αδερφού προδότης, 
καί τοΰ δικοΰ μου τόπου, εξω άπ’ τή χώρα 
νά φύγω σά δειλός, κι δπου κι άν ζήσω 
νά δείχνουμαι σάν άναντρος.— Μά τό Δία 
τών άστρων, καί τόν αΐμοπότην Ά ρ η , 
πού τούς Σπαρτούς, σά βγήκανε άπ’ τό χώμα 
τούς έστησε στή χώρα τούτη άφέντες! — 
φεύγο)' κι άμα σταθώ στήν άκρην-άκρη, 
στις πολεμίστρες, καί σφαχτώ μέσ’ στό άντρο 
έκεΐ τό μελανόβαθο τοΰ δράκου, 
οπού καί ό μάντης έ'δωκεν όρμήνεια, 
θά λευτερώσω τήν πατρίδα. — Τό είπα.
Καί πάω νά δώσω  μέ τό θάνατό μου 
δώρο στήν πόλη, διόλου τιποτένιο, 
καί θά γλυτώσω άπ’ τά δεινά τή χώρα.
Γιατί άν καθένας πάρη δ,τι μπόρεση 
καλό, καί τό έργαστή, καί στήν πατρίδα 
κοινό τό κάμη, συφορές περνώντας 
πιό μικρές τότε, θά ευτυχούν οί χώρες.

(Καί φεύγει ίϊριστερά, περήφανος, πρός τόν ηρωικό σκοπό του.)

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ
(Στροφή)

ΧΟΡ. Ήρθες, ήρθες, φτεροφόρα,—  
ώ ξελόχεμα τής Γής 
καί τής μαύρης ’Έχιδνας, (‘ ) 
έσύ τών Καδμείων άρπάχτρα’ 
πολυστέναχτη, πολύνεκρη, 
θεριό καί παρθένα, 
κι άγριο τέρας πολεμόχαρο !
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Ο  Ή  "Εχιδνα, τέρας φ οβερό  τοΰ Ά δ η ,  είχε γεννήσει καί ιόν Κ έρβερο, 
τήν Λερναία "Υ δρα , τή Χ ίμαιρα  καί αλλα τέρατα.



Μέ φτερών ανεμοζάλη 
καί μ’ άϊτόνυχα ώμοφάγα, 
πού άπ’ τή χώρα τή Διρκαία 
τούς νιούς άρπαζες ανάερα! 
μέ άκιθάριστο τραγούδι 
καί μ’  άφανισμοϋ κατάρα 
στήν πατρίδα βάσανα έφερνες, 
έφερνες τοϋ φόνου εσύ.
Καί φονιάς πού τάπραξε 
τοΰτα, άπ’ τούς θεούς σταλμένος. 
Μυρολόγια άπό μητέρες, 
μυρολόγια άπό παρθένες 
άναστέναζαν τά σπίτια· 
σύθρηνο τό κλάμα, κλάμα, 
σΰθρηνο τό βόγγο, βόγγον 
άλλος άλλον έ'σκουζε

μέ τή σειρά στήν πόλη.
Καί εΐταν δμοιος μέ βροντή 

ό άχός κ’ οί στεναγμοί τους, 
άπ’ τή χώρα κάποιον άντρα σάν άφάνιζε 
ή παρθένα ή φτερωτή.

( ’ Αντιστροφή)

— Κ ’ ήρθε άργότερα, σταλμένος 
μέ τοΰ Πυθίου τούς χρησμούς, 
ό άμοιρος Οίδίποδας 
στή γή τούτη τών Θηβαίων,— 
χαρά τότε, χάρος υστέρα, 
πού ταίριαζε ό δόλιος 
μέ τή μάννα του κακόγαμο 
γάμο, νικηφόρος 
άπ’  τά αινίγματα σάν ήρθε, 
καί τήν πόλη μόλεψε.
Καί τή σέρνει στά αί'ματα, 
ρίχνοντας τούς γιους του, ό μαύρος, 
μέ κατάρες σ ’ άγρια μάχη.
Νά χαροϋμε, ώ !  νά χαροΰμε! — 
πού έδραμε γιά τή πατρίδα
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στή θανή του, αφήνοντας
θρήνους και δαρμούς στόν Κρέοντα, 1070
γιά νά κάμη νικηφόρα 
τά κλειδιά τής γής τά εφτάπυργα.

’Έ τσι μάννες νάμαστε, άμποτε, 
νάμαστε καλών παιδιών, 
ώ  Παλλάδα αγαπημένη,—  
πού τό φόνο έσύ κατόρθωσες 

τοϋ δράκου μέ λιθάρι, 
σάν παράσυρες τοϋ Κάδμου 

τά φρένα στό έ'ργο κείνο- 
κ’ έ'τσι μ’  άρπαγμούς στή χώρα τούτη χύμη'ξε 
δαιμονοσταλμένη ’ Οργή. 1080

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Έ ν φ  περιμένει εμπρός στό παλάτι ό Χ Ο Ρ Ο Σ  τών Π Α ΡΘ Ε Ν Ω Ν , έρχεται 

άπ ’ αριστερά ενας αρματωμένος μηνητής [Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ ].

Α Γ Γ . Έ ϊ  άπό τό παλάτι! ποιός είναι στις πόρτες;
Άνοίξτε, στείλτε δξω τήν ’ Ιοκάστη! —  ’Έϊ, ξανά 
πάλε! — Τόση ώ ρ α ! —  Μά έ'βγα πιά, κοσμακουσμένο 
ταίρι τοϋ Ο’ιδίποδα, κι ακούσε αφήνοντας 
τά κλάματα και τοϋ καημοϋ τά θρηνολόγια.

Ή  ΙΟ Κ Α Σ Τ Η  προβαίνει άπό τή Ούρα πού ανοίγεται.

ΙΟΚ . ’Ώχ, ακριβέ μου! συφορά μοϋ ήρθες νά φέρης!
Σκοτώθηκε ό ’ Ετεοκλής, πού πάντα βάδιζες 
πλάϊ στήν ασπίδα του έσύ, άμπώχνοντας τά βέλη 
τών οχτρών! Και σάν τί ’ ρθες νά μοΰ πής καινούριο; 
Σκοτώθηκε; ζή τό παιδί μου; Μίλησέ μου! 1090

Α Γ Γ . Ζ ή —  μήν τρομάζης — νά σέ βγάλω άπό τό φόβο.
ΙΟΚ. Και πώς είναι τριγύρω τά εφτάπυργα κάστρα;
Α Γ Γ . Στέκονται άπαρτα. Ή  χώρα δέν πατήθηκε.
ΙΟΚ. Μά κιντυνέψαν άπ’ τ’ Αργείτικα κοντάρια;
Α Γ Γ . Παρά τρίχα νά πής. Μά ό Ά ρ η ς  τών Καδμείων

πήρε τάπάνου μπρος στό Μυκηναΐο κοντάρι.
ΙΟΚ. Γιά τό θεό, έ'να πές μου· γιά τόν Πολυνείκη

τίποτ’ αν ξέρης. Καί γι’ αύτό μέ μέλει! Ά κ όμ α
βλέπει τό φ ώς;



Α Γ Γ .

ΙΟΚ.

Α Γ Γ .

Σοΰ ζή, ως τήν ώρα, το ζευγάρι
τών τέκνων.

’Ώ, καλόμοιρος νά σαι! Καί πώς, 
γύρω πυργοκλεισμένοι, τών ’ Αργείων τάσκέρι 
τάποκρούσατε; Πες μου, —  τό γέρο τυφλό 
μέσα στό σπίτι, νά τρέξω νά τόν εύφράνω 
πού γλύτωσε πιά ό τόπος!
Τοΰ Κρέοντα ά'μα ό γιός, πού γιά τόν τόπο του 
πέθανε θΰμα, στημένος στήν ά'κρη 
τών πύργων, μέ μαυρόδετο σπαθί έκοψε 
τά λαιμά του, —  σωτήριο στήν πατρίδα, — 
λόχους εφτά στις εφτά πόρτες μοίρασε 
καί λοχαγούς παράταξεν ο γιός σου, 
χωσμένοι νά φυλάξουν άπ’  τ’ Αργείτικα 
κοντάρια, τό ιππικό στό ιππικό αγνάντια, 
τούς πεζούς στά κοντάρια αγνάντια, γλήγορα 
μέ τάρματα νά φέρνουν βοήθεια οπου 
κιντύνευε τό κάστρο. Κι άπ’ τά όρθόψηλα 
μπροστήθια ξαναγναντεύουμε τάσκέρι 
τών ’ Αργείων, πού κατέβηκε άπ’ τόν Τευμησό, 
μέ δρόμο νά ζυγώνη άπό τόν τράφο 
σιμά στής χώρας τής Καδμείας τά χτίσματα.
Καί άχολογούσαν σάλπιγγες, παιάνες, 
άπό κείνους άντάμα κι άπ’  τά κάστρα μας.
Κ ’ έ'φερε πρώτος ό Παρθενοπαΐος
τάλλάϊ του —  πήχτρα, ολόρθες τίς ασπίδες τους —
στις Νήϊστες πόρτες: ό γιός κυνηγάρας
μάννας, στή μέση στό σκουτάρι του έχοντας
γνώρισμα γονικό, τήν ’ Αταλάντη
νά ρίχνη κάτω μέ τόξα μακρόσυρτα
τόν Αίτωλό τόν κάπρο. Καί στις πόρτες
τοΰ Προίτου ό μάντης πρόβαινε, ό ’ Αμφιάραος,
φέρνοντας πάνου στό ά'ρμα τά σφαγάρια,
δίχως σημάδια κομπασμένα στά δπλα του,
παρά σεμνά, άζωγράφιστα. Κ ’ ερχόταν
ο άφέντης ό 'Ιππομέδοντας στά Ώγΰγια
θυρόπορτα, μέ γνώρισμα, στή μέση
στό σκουτάρι, τόν Ά ρ γ ο  τόν πολυόμματο,
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που γούρλωνε μέ μάτια πλουμισμένα,— 
τά μάτια πού κοιτούσαν, άλλα κλείνοντας 
μέ τήν ανατολή τών άστρων, κι άλλα 
μέ τό βασίλεμά τους, δπως υστέρα, 
στό σκοτωμό του, μπόρεσα κα! τά είδα.
Κι δ Τυδέας, στις 'Ομολω'ί'δες πόρτες μας, 
σειρά είχε άνάδια, λιονταριού δερμάτι 
κρατώντας στήν ασπίδα του- μ’ άνάσγουρη 
τή χήτη· κα! στό χέρι τό δεξί του,
Τιτάνας Προμηθέας δαυλό άνακράταγε 
νά βάλη έδώ φωτιά. Καί στις Κρηναίες 
πόρτες, τόν Ά ρ η  δ Πολυνείκης σου έφερνε· 
καί στόλισμα στάσπίδι του οί Ποτνιάδες 
φοράδες (*) γοργοπόδαρες σκιρτοΰσανε, 
μέ τεχνικά στριφτάρια άπό τά μέσα, 
κάτω άπό τό χερούλι, σάν τούς κΰκλωνε 
τίς χήτες, πού θαρρούσες κα! λυσσοΰσαν.
Κι άπό τόν Ά ρ η  όχι λιγώτερο άσκιαχτος 
στή μάχη, δ Καπανέας, σιμά στις πόρτες 
τής Ήλέχτρας άράδιαζε τή φάρα του.
Καί γίγαντας, φΰτρα τής γης, στά ξόμπλια 
τοϋ σκουταριού του άπάνου τά όλοσίδερα, 
σήκωνε κάστρο δλόβολο στόν ώμο 
πού μέ λοστούς τό ξεθεμέλιωσε άγρια, —  
νοιώσμα σέ μας τό κάστρο τί θά πάθη.
Κα! στις έ'βδομες πόρτες εΐταν δ Ά δραστος, 
μ’ όχεντρες εκατό πιάνοντας δλο, 
στή ζωγραφιά τής "Υδρας, τό σκουτάρι του, 
πού σήκωνε στάριστερό του μπράτσο, — 
τή δόξα τών Ά ρ γ ε ίω ν  καί στά σαγόνια τους 
οί δράκοι άδράχναν τών Καδμείων τά τέκνα 
μέσ’  απ’ τούς πύργους. —  Κ α! νά ίδώ μοΰ δόθηκε 
δλους αυτούς, σάν πήγα νά μοιράσω, 
στούς κυβερνήτες τών λόχων, τό σύνθημα. —
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Καί πρώτα μέ δοξάρια καί ριχτάρια, 
μέ σφεντόνες μακρόσυρτες χτυπιόμαστε, 
μέ τράκους μέ κοτρώνια. Καί ό Τυδέας 
σέρνει φωνή —  στή μάχη εμείς νικούσαμε —  
κι όίξαφνα ό γιός σου- «ώ  Δαναοί λεβέντες, 
πριν άπ’  αλάργα λιανιστήτε μέ σαϊττιές, 
τί άργεϊτε καί μεμιάς δέ ρίχνεστε δλοι 
στις πόρτες, πεζολάτες κι άλογάρηδες 
άμαξοδρόμοι;» — Κι ά'μα τήν κραυγή του 
άκοΰσανε, κανείς άργός δέν έ'μεινε.
Καί πέφτανε πολλοί μέ ματωμένα 
κεφάλια, κι άπό μάς μπρος στό τοιχόκαστρο 
θενάβλεπες σωρό κουτρουβαλώντας 
χάμου νά ξεψυχάνε' καί μουσκεύανε 
τήν ξερή γή μέ τή ροή τοΰ αίμάτου.
Μά ό Άρκαδινός, κι όχι Άργείτης, τό γέννημα 
τής ’ Αταλάντης, σά δρόλαπας πέφτει 
μέσα στις πόρτες, «φ ω τιά !» βροντοκράζοντας 
«καί δικέλλια!»— τό κάστρο νά γκρεμίση.
Μά ό γιός τοϋ Ποσειδώνα, ό Περικλΰμενος,
εκοψε τήν ορμή τοΰ φρενιασμένου,
λιθάρι στό κεφάλι του άμαξόπλερο
πετώντας, αγκωνάρι άπ’ τά μπεντένια-
καί τήν ξανθή του κάρα τή θρουβάλιασε,
καί τίς ραφές τοΰ ανοίγει τών κοκκάλων,
καί τήν κρασάτη ώς τότε ε’ιδή τοΰ κύλησε
στό αΐμα- καί ζωντανός πιά δέ γυρνάει
πίσω στήν καλοδόξαρη μητέρα του,
τήν κόρη τοΰ Μαίναλου. —  Καί σάν είδε
τίς πόρτες τοΰτες, πώς καλά βαστοΰσανε,
τράβηξε ό γιός σου άλλοΰ, κ’ εγώ άκλουθοϋσα.
Καί βλέπω τόν Τυδέα καί τούς συντρόφους του,
πολλούς - πολλούς, τίς Αίτωλίδες λόγχες
ψηλά, ώς τά δόντια τών πύργων, νά ρίχνουνε,
πού φεύγανε οί δικοί μας άπ’ τίς άκρες
τών μπεντενιών, τρεχάτοι. Μά, σάν κυνηγός,
δ γιός σου τούς συμμάζωξε, καί πίσω
στούς πύργους τούς παράταξε. —  Τόν κίντυνο
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σά διώξαμε από κεΐ, στις άλλες πόρτες 
ξετρέχαμε. Κι ό Καπανέας, πώς να τό πώ 
τί λύσσα ειχε! Τραβούσε μπρός, κρατώντας 
μιας σκάλας μακρολαίμας τά σκαλώματα- 
και τό παινέφτηκε: —  ού'τε ή φριχτή φλόγα 
τοϋ Δία θά τόν άντίσκοβε, ώς τάκρόπυργα 
τό κάστρο νά μήν π άρη ! ’Έκραζε τοΰτα, 
κα'ι αντάμα πετροβάρετος σκαρφάλωνε, 
κάτου άπό τό σκουτάρι τό κορμί του 
συγκλώθοντας, πού δρασκελοϋσε τά ξυστά 
πατήματα, στής σκάλας τά δοκάρια.
Καί νά, τοΰ κάστρου τά στεφάνια πέρναγε, 
δμως τόν κρούει μ’ αστροπελέκι δ Δίας· 
καί ή γή βροντοκοπα, καί δλοι τρομάξαν- 
κι άπό τίς σκάλες σκόρπια τά κομμάτια του 
σφεντονιστήκαν: τό αιμα του στό χώμα, 
στά ουράνια τά μαλλιά, καί σάν τοϋ Ίξίονα 
τόν κύκλο στριφογύρισαν τά χέρια 
καί τά πόδια- καί χάμου περιφλόγιστος 
πέφτει νεκρός- Κι ό Ά δραστος, άμα ειδε 
στάσκέρι οχτρό τό Δία, πήρε καί κάθισε 
τών Αργειτών τάσκέρι όξω άπ’ τόν τράφο. 
Καί νά, οί δικοί μας, δεξιό σάν είδανε 
σημάδι άπό τό Δία, χυμίξαν δλοι, 
πεζοί κι άμαξοδρόμοι, πάνου στάρματα, 
καί στά ταμπούρια μέσα τών Ά ργείων 
σταυρώσαν τά κοντάρια- καί μαζί ήρθανε 
τα κακα ολα : σκοτώνονταν καί πέφταν 
όξω απ τάμάξια, καί τροχοί πηδούσανε 
κι άξόνια πά στάξόνια, στά κουφάρια 
κουφαρια, ως πέρα, δλα μαζί σωριάζονταν. —  
Ετσι μποδίσαμε, ώς τήν ώρα τούτη, 
τό γκρέμισμα τών πύργων. Μ ’ άν καλότυχη 
θά μείνη ή χώρα αύτή, —  στοΰ θεοϋ τό χέρι! 
Γιατι και τωρα κάποιος θεός τήν εσιοσε.

ΧΟΡ. Καλό ναι ή νίκη- μ’  άν καλήτερη έχουν
οί θεοί μας γνώμη, τότε, εγώ καλότυχη !

ΙΟΚ. Καλά κ’ οί θεοί τά φέρανε κ’ ή τΰχη-
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ
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γιατί κ’ οί γιοί μου ζοΰν, κ’ ή χά>ρα γλύτωσε. 
Θαρρώ άπόλαψί ό Κρέοντας ό μαϋρος 
τοϋ γάμου μου τό κρίμα κα'ι τοϋ Οιδίποδα' 
στερήθηκε τό γιο —  χαρά στόν τόπο, 
πίκρα στόν ϊδιο! —  Μά πάλε δηγήσου με' 
τί λεν νά κάμουν τώρα τά παιδιά μου;

Α Γ Γ . Τάλλα, άφησε τα· κ’ έχεις τύχη ώς τώρα.
ΙΟΚ. Τί είπες; νάφήσω ; σέ υποψία πού μ’ έ'βαλες!
Α Γ Γ . Κι άλλο ποθείς, πού γλύτωσαν οί γιοί σου, —
ΙΟΚ. Νάκούσω καί τάπίλοιπα, άν καλοτυχώ.

(Καί τόν πιάνει άπό

Α Γ Γ . Ά σ ε  με- δίχως παραστάτη ό γιός σου, —
ΙΟΚ. Κάτι κρύβεις κακό, καί κρατάς μυστικό.
Α Γ Γ . Κι ας μήν πώ τό κακό μέ τά καλά σου !
ΙΟΚ. Π αρ’ αν μοϋ φύγης στόν αιθέρα φεύγοντας!

Α Γ Γ . Τί δέ μ’  άφηκες, άχ ! μέ χαράς λόγια
νά φύγω, παρά μήνη μα νά πώ κακό;

Ά ν ο μ α  οί γιοί σου μελετήσαν έ'ργα, 
νά χτυπηθούν άπό τάσκέρι ξέχωρα, 
καί σ ’ δλους τούς Άργεΐτες καί Καδμείους 
λόγο είπανε μπροστά, —  πού νά μήν έσωνε!
Κι ό ’ Ετεοκλής αρχή έκαμε, στόν πύργο
ψηλά στημένος, καί τάσκέρι πρόσταξε
νά κάνουν ησυχία γιά νά κηρύξη"
κ ’  είπε: « ΤΩ τής χώρας τής Ελλάδας στρατηγοί,
πού ήρθατε δώ, τών Δαναών οί πρώτοι,
καί λαέ τοΰ Κάδμου, μήν ξοδεύετε άδικα
τή ζωή σας, μήτε γιά τόν Πολυνείκη,
μήτε γιά μένα. Έ γ ώ  θέλω τόν κίντυνο
σέ μάς νά ρίξω, καί μέ τό δικό μου
τάδέρφι μοναχός νά κρούσω τάρματα'
κι αν τό σκοτώσω, μόνος έδώ μένω,
μ’  άν νικηθώ, σ ’ αυτόν θά παραδώσο)
τό θρόνο. Τότε, τόν άγώνα αφήνοντας,
γυρνάτε στήν πατρίδα εσείς, στό ’Άργος,
δίχως έδώ τή ζήση σας νά χάνετε.
Καί τώ Σπαρτών τό πλήθος, πού έχουν πέσει
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νεκροί, πιά φ τάνουν !»— Τέτοια λόγια μίλησε.
Κι ό γιός σου ό Πολυνείκης, άπ’ τάσκέρι 
μέσα πηδώντας, τά λόγια τοΰ παίνεψε, 
κι δλοι μαζί του άλάλαξαν οί ΆργεΤτες, 
κι ό λαός τών Καδμείων, τι δίκια τά έκριναν- 
Καί κάμανε γι’ αύτά σπονδές καί όρκισαν 
τούς στρατηγούς νά συγκαθήσουν ξέμακρα.
Καί ντύναν κι δλα τό κορμί μέ τά δπλα 
τά όλόχαλκα οί βλαστοί τοΰ γέρου Οιδίποδα’
-φίλοι άρματώναν, τώ Σπαρτών οί κάλλιο ι, 
τόν άρχο εδώ τής γης* τόν άλλον οί κορφές 
τοΰ ’Άργους· καί οί δυό σταθήκανε —  λεβέντες! —  
καί χρώμα δέν αλλάξανε, δριμώνοντας 
να ρίξουν τό κοντάρι ό ενας στόν άλλον...
Κι άλλος άλλοΰθε βγαίνοντας οί φίλοι, 
μέ λόγια τούς γκαρδιώναν καί λαλούσανε 
τέτοια :— «Στό χέρι σου είναι, Πολυνείκη, 
τοΰ Δία νά στήσης, νικηφόρος, είδωλο,
-καί δόξα στό Ά ρ γ ο ς  νά χαρίσης.»— Καί άλλοι 
στόν Ετεοκλή: —  « Γώρα μάς είσαι ό ύπέρμαχος 
τής χώρας, καί τής νίκης τό στεφάνι 
κερδίζοντας, κρατείς τά σκήπτρα.»— Τέτοια 
μιλούσαν καί στή μάχη τούς αφόρμιζαν.
Και σφάζανε τάρνιά οι μάντες, καί αγνάντια 

•στις φοΰσκες τών υγρών, τηρούσαν τής φωτιάς 
τ ό  φούντωμα, τό σκάσιμο, τής φλόγας 
τή γλώσσα, πού διπλά δείχνει μαντέματα, —  
νίκης σημάδια, μά καί ποιός θά χάση. —
Μ αν εχης καμιά δύναμη, λόγια σοφά 
καί ξόρκια, δράμε, άπ’ τό φριχτόν άγώνα 
μπόδισε τα παιδιά σου, κ’ ειν’ ό κίντυνος 
μεγάλος, νά μή γίνουν τά βραβεία 
γιά σένα δάκρυα φοβερά, πού σήμερα 
θά στερηθής τά δυό σου παληκάρια ι

(Κ αί φεύγει, ένφ ή Ίοκάστη  περίτρομη ανεβαίνει τά προπύλαια, 
φωνάζοντας :)

ΙΟΚ. Ελα, παιδί μου, εβγ Αντιγόνη μου, άπ’ τό σπίτι 1 
(Καί επειδή άργεΐ νά βγή ή κόρη.)
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Δέ σοϋ είναι τώρα γιά χορούς κα'ι γιά παιγνίδια
μέ τις παρθένες τάραχλο τό ριζικό μας Γ 1280
Δυό πρώτα παληκάρια, τά δικά σου αδέρφια,
πού τρέχουνε στό χάρο, πρέπει νά προφτάσης
μέ τή μητέρα σου, μήν άλληλοσφαχτοΰνε!

Προβαίνει ή Α Ν Τ ΙΓ Ο Ν Η  άπό τό παλάτι.

ΑΝΤ. Ά χ , μάννα μου, μαννοΰλα! τί λαχτάρες πάλε
βογγας γιά τούς δικούς σου μπροστά στό παλάτι;

ΙΟΚ. Πάνε, κόρη μου, παν’ τάδέρφια σου !
ΑΝΤ. Πώς τό είπες;
ΙΟΚ . Θά χτυπηθούν οί δυό τους, άντρας μ’ άντρα.

ΑΝ Τ. Ά λ ο ΐ  μου!
τί λές, μητέρα;

ΙΟΚ. Ό χ ι γλυκά λόγια! —  Μά, πάμε!
ΑΝΤ. Π οϋ; θάβγω άπό τό σπίτι;
ΙΟΚ . Γιά τάσκέρι, πέρα.
ΑΝΤ. Ντρέπουμαι τό λαό. 1290
ΙΟΚ. Ή  ντροπή μάς λείπει μόνο !
ΑΝΤ. Και τί θά κάμω έγώ;
ΙΟΚ . Θά φιλιώσης τάδέρφια.
ΑΝΤ. Καί πώς, μητέρα;
ΙΟΚ. Μαζί μου νά τούς προσπέσης.
ΑΝΤ. Πάμε, τό δρόμο δείξε μου· κι ας μήν αργούμε.

(Κ αί τυλίγεται όπ ω ς-δπ ω ς μέ τόν πέπλο της νάκολουθήση τήν μητέρα.)*

ΙΟΚ. Βιάσου, κόρη μου, βιάσου' γιατί πρίν τής μάχης 
αν προφτάσω τούς γιους μου, στό φώς ή ζωή μου [
Μ ’ αν δέν προκάμης, σβήσαμε! καί σύ πεθαίνεις, 
κ’ έγώ νεκρή μ’ αυτούς νεκρούς χαμού θά πέσω Ε 

(Κ αί φεύγει μέ τήν ’Αντιγόνη αριστερά.)

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο  Σ Τ Α Σ Ι Μ Ο

(Στροφή)

ΧΟ Ρ. Ά χ  ! ώϊμένανε, ώϊμένα !
πώς μοϋ τρέμει ή καρδιά, πώς μοϋ τρέμει άπ’ τή φρίκη, 
καί πώς δέρνει τή σάρκα μου 1300
γιά τή δόλια μητέρα ή συμπόνια, ή συμπόνια!
Ποιό άπ’ τά δίδυμα τέκνα, ποιό τάχα



τάλλουνοΰ θά ματώση,—
άχ, τί πόνοι! άχ, άλοίμονο, Δία καί Γή μου! —  
τάδερφοϋ τό λαιμό, τό κορμί τοΰ αύταδέρφου, 
τά σκουτιά, τά σκουτάρια τρυπώντας ;

Ά χ , βαριόμοιρη έγώ καί βαριόμοιρη, 
ποιό κουφάρι απ’ τά δυό σκοτωμένο θά κλάψω;

Αντιστροφή)

— Ά χ , άλοΐ σου, άλοΐ, χώ ρα !
τά θεριά τά διπλάρικα, οί φόνισσες φρένες, 
μέ κοντάρια μοιράζοντας,
θά αίμοβρέξουν τό χώμα, πεσμένα κουφάρια. 
Κακορίζικοι που ήρθατε κιόλα 
σέ σκοπό μονομάχο!
Βαρ6αρόφωνη έγώ, πολυστέναχτο βόγγο, 
στους νεκρούς ταιριαστό, θά θρηνήσω μέ δάκρυα. 
Ν ά τη ή μοίρα τοΰ φόνου σιμώνει. . .  
τό φως τοΰτο θά κρίνη δ,τι μέλλεται. . .
Χάρος άχαρος είναι τοΰ κΰρη οί Κατάρες! —

(Μ ά βλέποντας τόν Κ Ρ Ε Ο Ν Τ Α  πού έρχεται άπό δεξιά, 
σταματούνε τούς θρήνους.)

Ε Ξ Ο Δ Ο Σ  Κ Α Ι  Κ Ο Μ Μ Ο Σ

Χ Ο Ρ. Μά τόν Κρέοντα, έδώ πέρα στό παλάτι, σκυθρωπός 
βλέπω νάρχεται, κι άς πάψω τάρχισμένα βογγητά. 

ΚΡΕ. ’Ώχ, τί νά κάμω! τί νά πρωτοκλάψω,
τή μοίρα μου ή τήν πολιτεία, πού σύννεφο 
νήν περιζώνει, τέτοιο, καί στόν "Αδη 
τήν ταξιδεύει μέσ’ άπ’ τόν Α χέροντα!
Κι ό γιός μου πάει, πέθανε γιά τή χώρα, 
κι δνομα πήρε άντρειωμένο, μά πικρό 
σ ’  εμένα, πού νά, τώρα, αύτοσφαγμένον, 
άπ’ τούς γκρεμούς τοΰ δράκοντα στά χέρια μου 
τόν πήρα καί τόν εφερα. Καί σκούζει 
τό σπίτι μου δλο, κ’ έγώ ό γέρος έ'ρχουμαι 
τή γριά τήν αδερφή μου, τήν ’ Ιοκάστη 
νά πάρω, γιά νά λοΰση καί τό λείψανο 
νά βγάλη στολισμένο τοΰ παιδιού μου,—
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πού πιά δέν είναι! — Γιατι πρέπει τούς νεκρούς 
τιμώντας, οποίος ζή άκόμα, νά δείχνη 
το σέβας του στο θεό τοϋ κάτω κόσμου.

Χ Ο Ρ . Λείπει Κρέοντα, ή αδερφή σου άπ’ τό παλάτι,,
κι άντάμα μέ τή μάννα ή κόρη, ή ’ Αντιγόνη.

Κ Ρ Ε . Π οΰ; σέ ποιά πάνε συφορά; — ξεδιάλυ.νέ μου...
Χ Ο Ρ . Έ μ αθ ε  πώς οί γιοί της πάνε, οί δυό μονάχοι,

μέ τάρματα νά χτυπηθούνε γιά τό θρόνο.
Κ ΡΕ. Τί λές; κ’ εγώ, νεκροφιλώντας τό παιδί μου, 1340

τόσο πιά δέ συνέφερα; —  νά μήν τ® ξέρω;
Χ Ο Ρ . Ά μ ’ ή άδερφή σου τράβηξε γιά κεϊ πολληώρα,

Κρέοντα- καί πήρε πιά θαρρώ, τέλος κι ό άγώνας 
γιά τή ζωή, μέ τά παιδιά τοΰ Οιδίποδα.

Κ ΡΕ. Ώ ϊμένα! τό σημάδι νά, τό βλέπω, εκείνο
τό πικρό μάτι καί τό πρόσωπο τοΰ άνθρώπου 
ποΰ έ'ρχεται δώ  νά μάς τό πή τί γίνεται.

"Έρχεται άλλος Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  άπ’ αριστερά.

Α Γ Γ . Ά μ ο ιρ ο ς  εγώ! τί λόγο, τί μαντάτα νά σάς π ώ ;
Κ ΡΕ . Σβήσαμε! άνοιξες τά χείλη μ’ άσκημα πρωτόλογα!
Α Γ Γ . Ά μ οιρ ος ! ξαναφωνάζατ ποΰ φριχτά φέρνω κακά. 1350'
Κ Ρ Ε . Καί στά περασμένα πάθη κι άλλα άκόμα θά μάς πής;
Α Γ Γ . Πάνε οί γιοί τής άδερφής σου, δέ θωροΰνε πιά τό φως.
Χ Ο Ρ. ’ Ωχ, ώχ!

μεγάλα πάθη πού μηνάς σ’ εμένα καί στή χώρα!
Α Γ Γ . Ώ  εσείς παλάτια! γιά τούς γιούς τοΰ Οιδίποδα,

τό μάθατε πώς πάνε μέ ίδιες συφορές; —
Χ Ο Ρ. Νά δακρύσουν κ’ οί πέτρες, αν είχανε νού.
Κ ΡΕ . Ώ ϊμένα! βαριοθάνατη, μεγάλη συφορά!

ώϊμέ κακό, δ ταλαίπωρος, δ δύστυχος εγώ!
Α Γ Γ . Κι αν ήξερες καί τάλλα άκόμα τά κακά...
Κ ΡΕ . Καί πώς μπορεί άπό τοΰτα νάναι καί χειρότερα; 1360"
Α Γ Γ . Πέθανε ή άδερφή σου μέ τους δυό της γιούς.
Χ Ο Ρ. Σύρτε φωνή, σηκώστε μυρολόϊ,

καί στό κεφάλι μάρμαρο τούς χτύπους τών χεριών!
Κ ΡΕ. Μαύρη Ίοκάστη, τί τέλος πήρε ή ζωή σου,

κι δ γάμος σου μέ τής Σφιγγός τά αινίγματα! —
Μ ά πώς τών δυό παληκαριών έγινε δ φόνος,



Α Γ Γ .

κι ό αγώνας μέ τάνάθεμα τοΰ Ο Ιδ ίπ οδα —  
πες μου νά μάθω.

Ό σ α  μπροστά στούς πύργους 
γενήκανε καλότυχα στή χώρα, 
τά ξέρεις. Τό περίζωμα τοΰ κάστρου 
μακριά δέν είναι, πού δλα νά μήν ξέρης 
που γίνονται. Μ ’ άφοΰ τά παληκάρια 
τοΰ γέρου Οίδίπου μέ τά χάλκινα δπλα 
στόλισαν τά κορμιά, πήγαν και στήσαν 
καταμεσής στών άσκεριών τάλώνι 
τούς δυό άρχηγούς και διπλοί πολεμάρχοι, 
καθώς σέ άγώνα πού δυό πολεμάνε 
μέ τά κοντάρια. Κα'ι θωρώντας στό ’Ά ργος 
ό Πολυνείκης έβαλε κατάρβς:

Ώ  δέσποινα "Ηρα, —  γιατ’ είμαι δικός σου 
πού πήρα μέ στεφάνι έγώ τήν κόρη 
τοΰ ’ Αδράστου, και τή χώρα του έχω οικιά μου,— 
δώ σ ’  μου τόν άδερφό μου νά σκοτώσω 
καί αντίμαχο τό χέρι τό δεξί μου 
νά αίματοβάψω νικηφόρο!» — άνόσιο 
βραβείο ζητώντας: τάδέρφι νά σφάξη !
Καί σέ πολλούς ή εύκή του έφερνε δάκρυα, 
κ’ έρριξε ό ένας λοξές ματιές στόν άλλονε.
Μά δ ’ Ετεοκλής τό δώμα τής Παλλάδας 
θωρώντας τής χρυσάσπιδης δεήθηκε : —

Ώ  κόρη τοϋ Διός, δώ σ ’ μας κοντάρι 
καλλίνικο μέ τοΰτο έδώ τό χέρι 
νά μπήξω μέσ’ στά στήθια τοΰ άδερφοΰ μου, 
νά τονέ σφάξω, πού ήρθε τήν πατρίδα 
νά μοΰ κουρσέψ η!»— Καί άμα ή δάδα έρρίχτη, 
φονικής μάχης σημάδι, ώς νά ήχοΰσε 
Τυρρηνική σάλπιγγαΙ οί δυό τους δρόμο 
παίρνουνε φοβερό νά χτυπηθοΰνε.
Καί σάν κάπροι άκονώντας τάγρια δόντια, 
μ’ άφρούς στά γένεια μουσκεμένοι, σμίξαν 
καί κρούσαν τά κοντάρια- μά στάσπίδια 
μέσα ζαρώναν, καί άστοχα γλιστρούσε 
τό σίδερο. Κι άν έβλεπε κανείς τους
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πάνου άπ’ τούς γύρους τάλλουνοϋ to μάτι, 
ξάμωνε πρός τό στό'μα μέ τή λόγχη, 
ζητώντας νά τό φτάση. Μά ζυγώναν 
ό'μορφα στά πλουμίδια τών ασπίδων 
τά μάτια, — κ’ ειταν πάντ’ αργό τό δόρυ. 
Και στάλαζε ίδρος σ’  δσους τούς θωροΰσαν 
πιώτερο, πού δειλιοΰσαν γιά τούς φίλους, 
παρά a ^ c  μονομάχους. Καί σκουντώντας 
δ ’ Ετεοκλής μιά πέτρα, πού τό βήμα 
τοϋ έφραζε, μέ τό πόδι, δξω τό βγάζει 
άπ’ τήν ασπίδα- καί μέ τό κοντάρι 
τόν πέτυχε, σάν είδε δ Πολυνείκης 
στό σίδερο πληγή καί φανερώθη' 
τοϋ κάρφωσε τό δόρυ μέσ’ στήν κνήμη,—  
κι άλάλαξε δλο τών Δαναών τάσκέρι.
Κι άμα τόν ώμο του είδε, άπό τό μόχτο 
πού γύμνωσε, μπήγει μ’ δρμή στά στήθια 
τοϋ Πολυνείκη δ πρωτολαβωμένος 
τή λόγχη, καί στοΰ Κάδμου τούς πολίτες 
δίνει χαρά' μά σπάζει εμπρός τό δόρυ.
Καί μένοντας δίχως κοντάρι, πίσω 
πατάει, κι άρπώντας μάρμαρο-κοτρώνι 
τινάζει, καί τάκόντιο δυό στή μέση 
τοϋ σπά' κ’ ή μάχη ζύγιαζε ϊσα κ’ ισα, 
πού χάσανε κ’ οι δυό τους τά κοντάρια.
Καί τότε τά σπαθιά κ’ οί δυό φουχτώνουν, 
χύνονται, τά σκουτάρια σμιχτά ράσσουν, 
καί κάνουν πολύ σάλαγο άπ’ τούς χτύπους. 
Καί ώς τό θυμήθη δ ’ Ετεοκλής, μέ τρόπο 
μπάζει στόν ντόπιο παλαιμό τό δόλο 
τών Θεσσαλών. Ξεφεύγοντας τόν κόπο, 
φέρνει στά πίσω τό ζερβί του πόδι, 
καλά προφυλαγμένος στά λαγγόνια, 
καί τό δεξί του πόδι άντιπατώντας 
μέσ’  άπ’ τόν αφαλό μπήγει τή σπάθα 
κι ώς πέρα στά σφοντύλια τήν καρφώνει. —  
Συγκλίνοντας πλευρά, γαστέρα, δ δόλιος, 
στάζοντας αίμα, πέφτει δ Πολυνείκης.
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ΧΟΡ.

Α Γ Γ .

Κι ό άλλος, σά νικητής κα'ι δοξασμένος, 
πετώντας χάμου τό σπαθί, τόν γδύνει, 
μήν έχοντας τό νοΰ του στόν πεσμένο, 
παρά στήν αρπαγή. Κακό τοΰ βγήκε!
Γιατί σιγανασαίνοντας άκόμα, 
στό θλιβερό του πέσιμο βαστώντας 
τό σπαθί, —  λιγοστά, μά ώς τό συκώτι 
τοΰ Ετεοκλή, τάπλώνει ό Πολυνείκης 
πού εΐταν πεσμένος. Και τό χώμα άρπώντας 
κ’ οί δυό τους δαγκωτό, πέφτουνε δίπλα, 
δίχως κανείς τους νά πάρη τή νίκη.

Ά λ οΐ, γιά πόσα, Οίδίποδα, θρηνώ σε 
δεινά! Καί τήν κατάρα σοΰ αληθεύει, 
καθώς μοΰ φαίνεται ό θεός.

Μ ’ άκουε τώρα, 
κοντά σέ κείνα τά δεινά, καί τοΰτα. —

Έ κ εΐ πού ο! γιοι πεσμένοι ξεψυχούσαν, 
νά, καί προφταίνει ή δόλια τους ή μάννα, 
σερμένη άπό τήν κόρη κι άπ5 τά πόδια, 
πρόθυμα, τά δικά της. Κι άμα τά είδε 
στόν τόπο λαβωμένα καί σφαγμένα, 
σκούζει: —  «Ά χ , παιδιά μου! πάρωρα δώ-πέρα 
φτάνω βοηδρόμα!» —  Καί στό κάθε τέκνο 
γερμένη χώρια, εκλαιγε καί θρηνούσε 
τόν πολύ κόπο τοΰ μαστού, βογγώντας, 
κι αντάμα ή άδερφή συντρόφισσά της:

Ώ  γεροκόμοι τής μάννας! ώ  αδέρφια 
γλυκά, πού μοΰ αφανίσατε τό γάμο !» —
Κι άνάσα μαυρόθάνατη άπ’  τά στήθια
ξεχύνοντας ό Ετεοκλής, ό άφέντης,
ακούει τή μάννα, καί άτονο τό χέρι
τής απιθώνει, καί φωνή δέ βγάζει,
μ’ άπό τά μάτια τής μιλάει μέ δάκρυα, —
σημάδι τής άγάπης. Κι ό άλλος, ζώντας
άκόμα, πρός τήν άδερφή του στρέφει
καί τή γριά του μάννα, ό Πολυνείκης,
και, «Σ β ή σ α μ ε !»— λέει— «μάννα! εσένα κλαίω,
τήν άδερφή, καί τό νεκρό μου αδέρφι-
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φίλος, κ’ έγινε οχτρός· μά πάντα φίλος!
Μά θάψτε με, μαννοΰλα κι αδερφή μου, 
σέ χώμα πατρικό, καί τήν πατρίδα 
πραΰνετε πού οργίστηκε μαζί μου.
Τόσο άπ’  τήν πατρική μου γή νά τυχω, 
κι ας έχασα τό θρόνο. Κ ’  έ'λα, ας κλείση 
τά βλέφαρά μου τό δικό σου χέρι, 
μητέρα!» —  Καί στά μάτια του μονάχος 
τό βάζει απάνω. —  « ’Έχετε γειά- σκοτάδι 
μέ περιζώνει κιόλα. . . »  —  Κ ’ οί δυό αντάμα 
τή ζήση τους τήν ά'θλια ξεψυχήσαν.
Κ ’ ή μάννα, τέτοια συφορά σάν ειδε, 
τρελή απ’ τόν πόνο, αρπάζει έ'να σπαθί τους 
καί πράζει φοβερά- μέσ5 στά γλυκά της τέκνα 
πέφτει νεκρή,—  κ’ οί δυό στήν αγκαλιά της. 
Κι’  ορθός τινάχτηκε ό λαός σέ λόγων 
άμάχη : εμείς πώς δ δικός μου αφέντης 
νίκησε, —  κ’ οί άλλοι, πώς εκείνος. Κ ’ εΐταν 
λογοτριβή στούς στρατηγούς: εκείνοι, 
πώς έδωκεν ό ΙΙολυνείκης πρώτος 
τήν κονταριά,— κι αυτοί, πώς σάν πεθάναν 
κ’  οί δυό τους, πουθενά δέν πέφτει ή νίκη. 

'Ω ς τόσο ή ’ Αντιγόνη άποτραβιέται 
πέρ’ άπ’ τάσκέρι" κι δλοι στά δπλα όρμάνε 
Κ ’ είχαν τό νού τους, ό λαός τοΰ Κάδμου, 
μέ τάξη στις ασπίδες πλάϊ στημένοι.
Καί στό στρατό τών ’ Αργειτών πού άκόμα 
δέν εΐτανε μέ τά'ρματα φραγμένος, 
ξάφνου καθώς χυμίξαμε, κανείς τους 
δέ βάσταξε, μά φεύγοντας στόν κάμπο 
στρωθήκανε, καί τό αίμα έ'ρρεε ποτάμι 
άπ’  τούς νεκρούς πού σώριαζαν οί λόγχες.
Κ ’ εμείς, καθώς νικούσαμε στή μάχη, — 
τάμα άλλοι στήναν, τρόπαιο στό Δία, 
κι άλλοι τάσπίδια άπ’ τούς νεκρούς Ά ργεΐτες 
πού γδύναμε τά στέλναμε στό κάστρο, 
λάφυρα. Κι άλλοι μέ τήν ’ Αντιγόνη 
τά σκοτωμένα λείιμανα έδώ φέρνουν,

1460
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1480>



νά τά κλάψουν οί φίλοι. Και στή χώρα
τούτη οί αγώνες, άλλοι ευτυχισμένοι 1490
βγήκανε, κι άλλοι σκοτεινοί και μαϋροι.

ΧΟΡ. Δέ μάς έρχονται μόνο άκουστά τοΰ σπιτιοΰ 
τά δεινά' γιατ'ι βλέπουμε κιόλα 
στό παλάτι σιμά κα'ι τά λείψανα 
τών τριών πεθαμμένων, πού μέ ίδια θανή 
τόν τρισκότεινον Ά δ η  άποχτήσαν.

“Ερχεται ή νεκρική πομπή, φέρνοντας τούς νεκρούς τών δυό σκοτωμένων αδελ
φών καί τής Ίοκ άστη ς απάνω σ ’ αμάξια  πολεμικά. Καί συνοδεύει ή Α Ν 
Τ ΙΓ Ο Ν Η  μέ γυμνή τήν κεφαλή, μέ τήν κόμη λυτή καί σουρομαδημένα τά 

μάγουλα" καί, ξεστηθιασμένη, δέρνεται θρηνώντας.

ΑΝΤ. Δίχως τάχνά σγουροπλέξουδα μάγουλα 
νάχω κρυμμένα, ουδέ νάναι παρθένας
ντροπαλής κοκκινάδι στήν ό'ψη 1500
κάτω άπ’ τά βλέφαρα ετούτη ή πορφύρα, —
σέρνουμαι Βάκχη σέ λείψανα·
κι άπ’ τήν κόμη τήν μπόλια πετώντας,
λύνω τά κρόκινα πλούσια μου πέπλα
σέ νεκρών πολυστέναχτο ξόδι. Ά χ , ώ ϊμένα! —

Ώ  Πολυνείκη, γεννήθηκες ίδιο 
τό παρανόμι σου ! —  άλοίμονο, Θήβα μου ! —  
κι ό θυμός σου —  ό θυμός; — ό'χι! φόνος στό φόνο 
τό παλάτι τοΰ Οϊδίποδα ρήμαξε, 
σ’ αΐμα φριχτό, σ ’ αίμα ολέθρου κυλώντας.
Ποιά νά συγκλάψη μου; 1510
ποιά μυρολόγα τεχνίτρα στά δάκρυα, στά δάκρυα,
νά καλέσω ; —  άχ, παλάτι, παλάτι! — πού τρίδιπλα
τά συναίματα τοϋτα κορμιά κουβαλώ,
μάννα και γιους,— νά τά χαίρεται ή Στρίγλα!
πού τό σπίτι τοΰ Οϊδίποδα άπό χρόνια τό ρήμαξε,
άμα τόν άγνωρο αχό τής άνήμερης Σφίγγας
εύκολα έσύ τονέ γνώρισες,
και τή μάγισσα σκότωσες,
άχ, πατέρα μου, ώϊμένα!

Ποιά Έλληνίδα ή βάρβαρη, 1520
ή ώς τσίροι άλλος αφέντης



απ’ τό εφήμερο γένος, 
επαθεν ολοφάνερα 

βάσανα άπό τόσα πάθη,
σαν τοΰτα πού κλαΐς, άμοιρη ;

Τάχα ποιό πουλ'ι να κάτση 
σέ δρύ καί σ ’ έ'λατο ψηλά, 

στά κλαδιά τάκρόφυλλα,
θάρθή στους όδυρμοΰς μου, 

πού άπό μάνν’ άρφάνεψα, 
κι αύτό νά συθρηνήση ; —

‘Πού σέ τούτους μύρουμαι 1530
θρήνο καί μυρολόϊ, 

κ’ έρμη κι ολομόναχη
περνώντας τή ζωή μου, 

πάντα θά θρηνολογώ
χύνοντας μαΰρο δάκρυ!

Σέ ποιόν τά μαλλιά μαδώντας νά τά πρωτορίξω ; 
πλάϊ στούς δίδυμους τής μάννας τούς μαστούς, 
πού μέ θρέψανε μέ γάλα, 
ή στά σκοτωμένα αδέρφια, νά σκεπάσω 
τίς θανατερές πληγές ; —

(Στρέφοντας πρός τά προπύλαια φωνάζει.)

Συφορά μου! άπό τό σπίτι πρόβαλε, 
δείχνοντας τήν τυφλωμένην δ'ψη·
-φέρ’ εδώ, γεροπατέρα Οιδίποδα, 1540
τά πολύπαθά σου χρόνια, —
πού δχι μόνο στό παλάτι, παρά κ’ έ'ξω
στόν αέρα, τό σκοτάδι ρίχνοντας στά μάτια σου,
ζωή τραβάς μακρόπνοη.
Μ ’ ά'κουσες;— κι άν γυροφέρνης στήν αυλή 
τά γεροντικά σου πόδια, ή στά στρωσίδια 
κοίτεσαι, βαριόμοιρε!

ί(Καί άνεβαίνει τά προπύλαια γιά νά στηρίξη  τόν τυφλό πατέρα της, τόν 01 - 
Δ ΙΠ Ο Δ Α , πού προβαίνει άπ ’ τό παλάτι, πασπατεύοντας νά βρτ) μέ τό ρ α 

βδί τό δρόμο.)

Ο ΙΔ. Τί μ’ έ'βγαλες, κόρη, μέ βόγγους καί δάκρυα, 
στό φώς άπ’ τό θάλαμο τό σκοτεινό μου,



πού κοίτομουν ; —  οξο) μέ πόδι τυφλό
νάρθώ ψηλαφώντας, —  τόν άφαντον ίσκιον έμενα
στόν άσπρον αιθέρα, —  κουφάρι άπ’ τόν "Αδη, 1550·
κα'ι ονείρου σκιά φτερωμένη . . .

ΑΝΤ. Πικρό μήνη μα τώρα θά λάβης, πατέρα-
τά παιδιά σου τό φως πιά δέ βλέπουνε, 
μήτε ή γυναίκα πού πάντα, κοντά στό ραβδί, 
τό τυφλόποδο πόδι δλο χάδια σοΰ φρόντιζε, —  
άχ, πατέρα μου, ώ ϊμένα!

ΟΙΔ. ’Ώχ, μέ τά πάθη μου ! αύτά νά βογγώ, νά στενάζω μοΰ μένει.
Π ώ ς ; μέ ποιά μοίρα, μαζ'ι τρεις ψυχές άπ’ τόν κόσμο 
λείψανε; — πες μου, παιδί μου. 1559

ΑΝΤ. Μήτε νά βρίσω, μήτε χαρά στό κακό γιά νά δείξω,
παρά μέ πόνο ψυχής σοΰ τό λέγω: βαριά φορτωμένος 
μέ σπαθιά, μέ φωτιά καί μέ φόνισσες μάχες, 
έπεσε άπάνω στά τέκνα σου τάμοιρα ό μαΰρος σου δαίμονας, 
άχ, πατέρα μου, ώϊμένα !

ΟΙΔ. Ώ ϊμέ, —
ΑΝΤ. (Π ικρά χαμογελώντας.)

Και τ ’ είναι τοΰτοι οί στεναγμοί σου ;
ΟΙΔ. παιδιά μου!
ΑΝΤ. ’Ώ, ν α ί! σέ συνεπήρε ή λύπη. —

Κι άν τά τετράζυγα ταρματα άκόμα θωρώντας
τοΰ "Ηλιου γυρνοΰσες νά ίδής τά κορμιά τών νεκρών
μέ τά δικά σου τά μάτια! . . .

ΟΙΔ. Ή  συφορά τών παιδιώ μου ολοφάνερη . . . 1570’
Μά μέ τί μοίρα, παιδί μου, ή γυναίκα μου χάθηκε ή δόλια;

ΑΝΤ. Κάνοντας δλους νά κλαΐνε πικρά, μέ τά δάκρυα 
τά φανερά της, στά τέκνα της έτρεχεν, έτρεχε, 
φέρνοντας νά προσκλαυτή, νά κλαυτή τό μαστό της.
Κ ’ ηύρε σιμά στής Ήλέχτρας τ'ις πόρτες τούς γιους της, 
στό λωτοφόρο λιβάδι, τούς ηύρε ή μητέρα, 
σά μαντρωμένα λιοντάρια πού μάχονταν κιόλα
μάχην ισόπαλη, κ’ εΐταν κ’ οί δυό βουτημένοι
στό αιμα άπ’ τίς λόγχες — σπονδή παγερή τοΰ θανάτου, 
πού έ'παιρνε δ "4δης κι ό Ά ρ η ς  κερνούσε. 1581
Και τό χαλκόδετο άρπώντας σπαθί τών νεκρών άποδίπλα 
μέσ’ στό κορμί της τό μπήγει, και μέ τόν καημό τών παιδιών



ΑΝΤ.

ΚΡΕ.
ΑΝΤ.
ΚΡΕ.
ΑΝΤ.
ΚΡΕ.
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ΑΝΤ.

ΚΡΕ.

πιαστή, ή μέ χώμα νά σκεπάζη, θάναι
θάνατος ή ποινή του- παρ’ ας μείνη
στά όρνια ά'κλαυτος, άταφος, νά τόν φ άν ε ! —
Καί συ, ’ Αντιγόνη, τούς τρίδιπλους θρήνους 
παύοντας τών νεκρών, έ'μπα στό σπίτι· 
καί πέρνα σάν παρθένα, ή μέρα νά'ρθη 
τοϋ καθαρμού άπ’ τό πένθος καρτερώντας 
μέ τού Αΐμονα τό νυφικό κρεββάτι.
Πατέρα, τί φριχτά τραβούμε πάθη !
Π ώς σέ θρηνώ, κι άπ’  τούς νεκρούς περίσσια!
Γιατί δέν είναι άπ’ τά δεινά γιά σένα 
τό έ'να βαρύ καί τάλλο δχι, μά σ’ δλα 
τά πάντα είσαι κακότυχος, πατέρα!

(Στρέφοντας πρός χόν Κ ρέοντα.)

Μά εσένα, τόν καινούριο βασιλιά μας 
ρωτώ· τί βρίζεις τόν πατέρα μου, δξω 
διώχνοντας άπ’ τή χώ ρα ; καί σέ τούτον 
τόν ά'μοιρο νεκρό τί βάζεις νόμους;

Τοϋ ’ Ετεοκλή ’ναι ή προσταγή κι δχι δική μας. 
’ Αστόχαστη· καί σύ μωρός πού τή δεχόσουν!
Π ώ ς; δέν πρέπει νά κάνουμε τά προσταγμένα;

Ό χι, —  αν κακά ’ ναι καί άσκημα παραγγελμένα.
Τ ί ; — -κι άδικα θά πεταχτή στά σκυλιά τούτος;
Γιατί άνομα τοΰ βάζετε σείς τήν ποινή του.
Γιατ’ ήρθε στήν πατρίδα οχτρός, πού οχτρός δέν εΐταν. 
Μά νά ! τό βρήκε άπό τή μοίρα του, καί πάει.
Καί τώρα μέ τό θάψιμό του άς δώση λόγο.
Σέ τί έ'φταιξε, πού γύρεψε τό μερτικό του ;
Τούτος, καί νά τό ξέρης, άταφος θά μείνη.
Θά τονέ θάψω εγώ, κι ας λέγη ό τόπος άλλα.
Τότε, μ’ αυτόν, κ’  εσέ τήν ίδια θά συθάψης.
Δόξα, νά κοίτωνται μαζί δυό άγαπημένοι.
(στήν ακολουθία του.)

Πιάστε τη τούτη, κλείστε τη μέσ’  στό παλάτι!
Ά ς  ερθουνε!. τό λείψανο εγώ δέν τάφήνω.

(Κ αί πέφτει απάνω στό νεκρό τοΰ Πολυνείκη).

’Έκρινε 6 θεός, κοπέλλα μου, δχι μέ τό νού σου.
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ΑΝΤ. Κ ’ έκρινε ακόμα, νά μή βρίζωνται οι νεκροί μας.
ΚΡΕ. Αυτόν κανείς δέ θά σκεπάση μ’ άγιο χώ μ α!
ΑΝΤ. Ναί, Κρέοντα, σ’  ορκίζω, στή νεκρή μου μάννα. 1670
ΚΡΕ. Τοΰ κάκου τυραννιέσαι4 δέ θά τάπολάψης.
ΑΝΤ. Καν άφησε με συ, νά λούσω τό κορμί του . . .
ΚΡΕ. Κι αύτό ’ ναι γιά τή χώρα εν’  άπ’ τά μποδισμένα.
ΑΝΤ- Νά δέσω καν τριγύρω τις φριχτές πληγές του . . .
ΚΡΕ. Σύ νά τιμήσης τό νεκρό ; — μήν τό προσμένης !
ΑΝΤ. ’Αδέρφι μου ! τό στόμα σου καν νά φιλήσω . . .

(Καί χύνεται νάγκαλιάσχι τό λεί\|ιανο, μά τήν αρπάζει ό  τύραννος.)

ΚΡΕ. Στόν άντρα σου μή φερνής συφορές μέ θρήνους,
ΑΝΤ. Τ ί ; ζωντανή θά πάρω εγώ ποτέ τό γιό σου ;
ΚΡΕ. ΓΙολλή σου άνάγκη' τό γάμο πώς θά ξεφύγης,
ΑΝΤ. Κ ’ ή νύχτα κείνη ώς Δαναΐδα (ι) ας μέ λογιάση ! 1680
ΚΡΕ. Είδες τί κρίμα φοβερό; Καί τό καυκιέται!
ΑΝΤ. Ναί, μάρτυράς μου τό λεπίδι καί τό ξίφ ος!
ΚΡΕ. Καί τί σέ βιάζει νά γλυτώσης άπ’ τό γ ά μ ο ;
ΑΝΤ. Μέ τόν πατέρα μου θά φύγω, τόν τρισάθλιο.
ΚΡΕ. Παληκαριές γιά σέν’  αύτά- μά δχι, εΐναι τρέλες.
ΑΝΤ. Καί δέν τό ξέρεις; — καί μαζί του θά πεθάνω !
ΚΡΕ. Φεύγα! τό γιό μου δέ σκοτώνεις! — Στήν κατάρα!

(Καί άνεβαίνει άνήλεος τά προπύλαια, νά μπή μέσα στο παλάτι.)

ΟΙΔ. Παιδί μου, τήν εύκή μου, γιά τή προθυμιά σου . . .
ΑΝΤ. Μ ’ αν παντρευόμουν, κ’ έ'φευγες μόνος, πατέρα;
ΟΙΔ. Μείνε καί χαίρου, κ’ έγώ στρέγω στά δεινά μου. 1690
ΑΝΤ. Καί ποιός γιά σένα τόν τυφλό θάχη τήν έννοια;
ΟΙΔ. Θά πέσω, όπου ’ ναι ή μοίρα μου, νεκρός στό χώμα.
ΑΝΤ. Καί ποΰ ’ ναι ό Οϊδίποδας; ποΰ τά σοφά βρετά του;
ΟΙΔ. Π άω π ιά ! μιά μέρα μέ ύψωσε, καί μιά μέ σβήνει.
ΑΝΤ. Μά πρέπει έγώ νά μοιραστώ τά βάσανά σου.
ΟΙΔ. Ντροπή νά τρέχη μέ τυφλό πατέρα ή κόρη.
ΑΝΤ. Στή φρόνιμη ό'χι, μά καμάρι της, πατέρα.
ΟΙΔ. Φέρε με τώρα, ώς τή μητέρα σου νά φτάσο).

( ')  Δηλαδή : δπως έκαμαν οί κόρες τοΰ Δαναοΰ, έτσι κ’ εγώ  Οά σφ ά ξω  τόν 
άντρα μου τή νύχτα τοΰ γάμου.
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΦΟΙΝΙΣΣΑΙ 5
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Νά, άγγιξε μέ τό χέρι τή γλυκεία γριοΰλα-

(Καί τόν οδηγεί σ ιμ « στούς νεκρούς).

Ω μάννα μου, ώ  στεφάνι μου δυστυχισμένο!
Κοίτεται ή ερμη, πού δλα τά δεινά τή βρήκαν.
Καί ποΰ οί νεκροί μου Ετεοκλής καί Πολυνείκης;
Νά τους, στρωμένοι πλευρό μέ πλευρό κ" οί δυό τους. 
Το τυφλό χέρι βάλε στάθλια πρόσωπά τους.
Νά, στά νεκρά σου αγόρια ζύγωσε τό χέρι.
Ώ  λείψανα γλυκά μου! ερμα, σ’ ερμον πατέρα!
Κ ’  εμένα τής καρδιάς μου αδέρφι, ώ  Πολυνείκη!
Τώρα αληθεύει κι ό χρησμός πιά τοΰ Λοξία.
Π οιός; στά κακά κι άλλα κακά θά πής ακόμα·
Π ώς θά πεθάνω στήν ’Αθήνα εγώ διωγμένος.
Π οΰ ; εσένα ποιός τής ’ Αττικής θά δεχτή πύργος;

Ό  ιερός Κολωνός τοϋ θεοΰ τοϋ άλογάρη(*).—
Μά έ'λα, στήριξε σύ τόν τυφλό σου πατέρα, 
μιά καί θέλεις μαζί του νά φύγης στά ξένα.

Τράβα στήν ερμη ξενιτειά' 
τάγαπημένο χέρι 
φέρε γεροπατέρα μου, 
νά μ’ εχης όδηγήτρα, 
σάν καλοτάξιδη πνοή.
Νά, κόρη μου, ξεκίνησα, —  
γίνου οδηγός μου ή άραχλη.

(Καί στηρίζεται στόν ώ μο της.)

Γένηκ’ άπόγινα άραχλη 
μέσ’ στις Θηβαϊες παρθένες 
εγώ, μά τήν αλήθεια !

Ποΰ τό γέρικο μου άχνάρι νά τό βάλω; 
δώ σ ’  μου, κόρη μου, αντιστύλι.
Δώθε, δώθε άκλοΰθα με, 
δώθε πάτησε τό πόδι, 
καί σάν όνειρο βαστήξου.

1700

1710

1720

(*) Δηλ.. τοϋ Ποσειδιόνα, πού είχε ιερά του ζώ α  τάλογα.
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’Ώχ, τί φριχτό στήν ξενιτειά νά σέρνουμαι!
Μά έμενα πούμαι γέρος, άς μέ διώξουν . . .

’Ώχ, βάσανα! τί βάσανα τραβώ !

Τί βάσανα καί βάσανα ; —  Δέ βλέπει τούς κακούς 
ή Δίκη τοϋ θεοΰ, μηδέ τάστόχαστα έ'ργα 
παιδεύει τών άνθρώπων.

Έ γ ώ  ’ μαι πού μέ ουράνιο 
καλλίνικο τραγούδι 
δοξάστηκα, πού μιάς ξωθιάς 
τάλυτο βρήκα νοιώσμα!

Τής Σφιγγό;. θρηνείς τή δόξα . . .
Τήν άλλοτινή ευτυχία
μήν τή μελετάς· σοϋ άπό μείνε
μόνο τό πικρό μαρτύριο,
απ’ τόν τόπο σου, πατέρα μου, διωγμένος
κάπου θάνατο νά βρής·
Δάκρυα πόθου αφήνοντας 
στις καλές μου, φιλενάδες, 
θά μισέψω άπ’ τήν πατρίδα 
σέ ταξίδι άταίριαστο

γιά μένα τήν παρθένα.

Κρίμα στήν καλή σου γνώση!

Στοϋ πατέρα τά δεινά
δόξα θά μοϋ χαρίση . . .

Κλάψτε με τήν άμοιρη
γιά τοΰ άδερφοΰ τά πάθη, 

πού άθαφτος ό δύστυχος 
μισεύει άπό τό σπίτι!

Μά κι άν γράφη ή μοίρα μου, 
πατέρα, νά πεθάνω, 

νύχτα, μέ τό χώμα έγώ 
θά τόν περισκεπάσω.

Σύρε μέ τις φίλες σου . . .
”Ω ! άς πάψω πιά τό κλάμα·

Δέηση κάμε στούς βωμούς . . .
Χορτάσαν τά δεινά μου.

1730

1740



ΟΙΔ. Στήν απάτητη σπηλιά 
σύρε τοΰ Διονύσου, 
στά βουνά τών Μαινάδων (').

ΑΝΤ. Κ ’ εγώ πότε άπ’ τή Θήβα λαφόδερμα 
γιά στολίδι στόν ώμο φορώντας, 
τόν ιερό τής Σεμέλης χορό
στά βουνά γι’  αυτόν χόρεψα, φέρνοντας 1760
χάρην άχαρη εγώ στούς θεούς;

ΟΙΔ. (Χάνοντας κάθε πιά ελπίδα πώς θ ά  τήν άπομακρύνη άπό σιμά του, 
στρέφει καί λέγει στό λαό :)
Τής πατρίδας μου ώ  πολίτες δοξασμένοι, μέ θιορειτε 
τόν Οιδίποδα, πού βρήκα τά περίφημα βρετά, 
κα'ι άντρας εΐμουν τρ ισμεγάλος, πού έ'σπασα τήν εξουσία 
τής Σφιγγός τής άντροφόνας μοναχός μου,—-τώρα εγώ, 
άτιμος, ξεκληρισμένος, διώχνουμαι άπό τήν πατρίδα!
Μά γιατί τοΰτα νά κλαίω καί τοΰ κάκου νά θρηνώ ; —
Στή θεοσταλμένη μοίρα —  θνητός είμαι —  υπομονή . . .

(Καί φεύγει βαρύκαρδος άπ ’ αριστερά, στη
ρίζοντας τό χέρι στόν ώ μ ο τής Αντιγόνης.·)'

ΧΟΡ. Ώ  ύπερσέβαστη Νίκη θεά,
πάντα εσύ τή ζωή μου κυβέρνα,
καί λαμπρά χάριζέ μου στεφάνια! 1770

(■) ’ Εννοεί τόν Κ ιθαιρώνα, τό ιερό βουνό τοΰ Βάκχου.

HOVSIXON 
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