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ΔΙΑΤΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΘΑ
Δεν είναι εκδοτική φιλοδοξία 6 σκοπός τής εκδόσεως των « ’ Ολυμπιακών» 

άλλ ’  ή αισθητή ανάγκη τής έλλείψεως. ενός σοβαρού περιοδικού, μεταξύ των νέ
ων. Ή  επιθυμία μας δέ νά εξυπηρετήσωμεν τήν νεολαίαν, μας ώθησεν εις τήν 
άπόφασιν αυτήν καί εϊμέθα βέβαιοι πώς τά « ’Ολυμπιακά» θά τΰχουν εύμενεστά- 
της υποδοχής.

Τοϋτο άλλως τε άπεδείχθη από τής πρώτης στιγμής καθ’ ήν εκυκλοφορήσα- 
μεν τάς αγγελίας οπότε τά γραφεία μας κατεκλύσθησαν υπό χιλιάδων συγ
χαρητηρίων επιστολών. Και τά συγχαρητήρια αυτά ήσαν ειλικρινή, διότι πάντες 
έσπευσαν νά μας συνδράμουν εις τό επίπονον αυτόν έ'ργο μας,έγγραφόμενοι συν- 
δρομηταί. Καί κυκλοφορούντο σήμερον τά « ’ Ολυμπιακά» μεταξύ συνδρομτιτών, 
σημειώνουν τό καταπληκτικό ρεκόρ, εις τον περιοδικόν τύπον καί μάλιστα εις τον 
ετήσιον, τής κυκλοφορίας εις 23.000 τεύχη. Ή  μεγάλη αυτή καί ένθερμος ύπο- 
στήριξις τού κοινού, μάς συγκινεί βαθύτατα, και μάς ενθαρρύνει νά υπερπηδή
σω μεν πάτνα σκόπελον εις τό ήθοπλαστικόν καί πνευματικόν έργον μας.

'Υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων, οί όποιοι μέ αγάπην καί θέρμην αφιέρω
σαν τήν ζωήν των εις τήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων καί των τεχνών, άλλ’ οί 
οποίοι δυστυχώς παραγνωρίζονται καί παραγκωνίζονται.Μέ αφετηρίαν τήν σκέψιν 
δτι οί νέοι αυτοί διά μικράς ηθικής ένισχύσεως θά ήδύναντο νά ευδοκιμήσουν καί 
νά άναδειχθούν, έρχόμεθα νά δημιουργήσωμεν διά τού έ'ργου μας αυτού μίαν 
παλαίστραν εις τον πνευματικόν στίβον τής οποίας θά συγκεντρώνονται οΐ νεοι 
είς μίαν εύγενή άμιλλαν. Θά άναδειχθούν οί δοκιμότεροι, αλλά καί οΐ ήττημένοι 
θά  προπαρασκευάζονται διά νέαν πάλην αποφασιστικήν.

ΑΙ εκλεκταί σελίδες τών « ’ Ολυμπιακών» άφ ’ ενός μέν θά τέρπουν τήν νε
ολαίαν καί θά μορφώνουν ηθικώς τον χαρακτήρα της, άφ ετέρου δέ θά εξυπηρε
τούν διά τών εγκυκλοπαιδικών γραμμάτων άπαντα τόν επιστημονικόν κόσμον.

Τά σήμερον κυκλοφορούντο περιοδικά καί λοιπά έντυπα ουδέποτε άφιέρωσαν 
ουδέ καί μίαν σελίδα, διά τήν νεολαίαν, τήν οποίαν διαρκώς, παραγκωνίζουν. Καί 
έτσι ταλέντα επιστημονικά, λογοτεχνικά καί καλλιτεχνικά μένουν άγνωστα, από 
τήν άσυνηδεισίαν μερικών κυρίων. Ή μεΐς έ'χοντες ώς πρόγραμμά μας τήν άνάδει- 
ξιν τών νέων, θά εξακολουθήσωμεν τόν σθεναρόν αγώνα μας, εις πείσμα τών 
αντιθέτων.

Τά « ’ Ολυμπιακά» έρχονται νά συγκεντρώνωσι κατ’ έτος καί νά έμφανίζωσι 
τήν καλυλτέραν εργασίαν τών νέων, νά ενθαρρύνωσι, νά καθοδηγώσι, νά διανοί- 
γωσι τόν δύσβατον δρόμον προς τήν εΰρεΐαν λεωφόρον τής προόδου καί τής άνα- 
πλάσεως. Καί τούτο νομίζομεν ότι κατά τό πλείστον εκατωρθόσαμεν. Είς τήν ε- 
πομένην έκδοσήν μας ήτις θά είνε μετά έν έ'τος πλέον ως άρχικώς όρίσαμεν, άλ
λα πολύ σύντομος θά συμπεριλάβωμεν όλους τούς γράφοντας νέους. Φσικά εν τή 
παρούση δέν άπεκλείσαμεν τούς παλαιούς τά έργα τών οποίων παρ’ όλον τον 
έξωντοτικόν αγώνα όστις διεξάγεται ΐΛε"αξύ των, δέν παύουν από τού νά έχουν 
τήν αξίαν των.

Μέ τήν στερράν καί άκράδαντον πεποίθησιν ότι παραδίδομεν σήμερον είς τό 
Ελληνικόν αναγνωστικόν κοινόν ένα εγκυκλοπαιδικόν ήμερολόγιον, ούτινος η ελ- 
λειψις ήτ° αισθητή, άπευθύνομεν προς πάντας θερμόν χαιρετισμόν.

Π Ο Λ Υ Β ΙΟ Σ ΧΡ· Μ Η ΤΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ 
Π Α Ν Ο Σ Σ. Κ Ο Ρ Π Α Σ



Ν. ΓΚΥΖΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Η Δ Α Σ Κ Α Λ Α

Πόσες φορές αποτραβιέται 
μονάχη πέρα άπ’ τά παιδιά 
καί πικραμένη συλλογιέται 
δσα τής σφίγγουν τή καρδιά 
ώ  τά χρυσά πού έφυγαν νιάτα 
μ’ όνειρα πόσα ήσαν γεμάτα!

Προβιβασμός, υποτροφία, 
κάποια τής τύχης αλλαγή 
δυο τρία χρόνια υπηρεσία 
κι’ ενας λεβέντης μιάν αυγή 
πού θά τήν κλειοϋσε άρχόντισά του 
στό σπίτι του και στήν καρδιά του

Μ ά’  ταν φτο)χό τό σπιτικό της 
καί καρτερούσαν νά θραφούν 
λονιοι κι’ αδέρφια άπ’ τό μιστό της 
και χρέη παληά νά πλερωθοϋν 
κι’  αυτός μικρός δεν ^εςαρκοΰσε 
κι’ δλο πιο μπρος τον εξοφλούσε

’Έχει σβυστεΐ στό πρόσωπό της 
κάθε τής νιότης ωμμορφιά’ 
κι’ οσα διδάσκει στό σκολειό της 
δεν τά πιστεύει εκείνη πιά. 
κι’ δλο και γίνεται ή δασκάλα 
πιο νευρική κα'ι πιό ασπρομάλλα.

’Άλλες μαθήτριες παντρεύτηκαν, 
άλλες, παιδάκια, έγιναν νιές 
από τή μνήμη της σβυστήκαν 
πόσες έδίδαξε γενιές' 
στή νιότη τους π’ άνθει καί δένει 
μετράει τά χρόνια της θλιμμένη

Κ’ ι δμως στήν εδρα της εκείνη 
γιά λευτεριά, γιά δικιοσύνη 
διδάσκει πάντα και κηρύττει 
μέ ραγισμένη τή φωνή 
π’ δλο και βγαίνει πιό βραχνή 
από τό χρόνιο φαρυγγίτη.

ΣΟ Φ ΙΑ Μ Α Υ ΡΟ Ε ΙΔΗ

■)4Q ΤΒΛΗΙΟΓ»ΟΥΝ « I  ΒΟΡΤΑΙ 
ΤΗί ΑΝΗΞΑΡΤΗΣΙΛΧ ΙβΑΧ

Η ΕΘΝΙΚΗ m i  EKRTONTRETHPII
ΑρΦρον ιοΰ κ.ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΧΡ· ρίΗΤΧΟΠΟΥΛΟΥ

Τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ή Γαλλική 
έπανάστασις έσβυνε όριστικώς καί εις τήν 
δυτικήν Ευρώπην έδέσποζε ή λαϊκή κυ
ριαρχία, ήναπτε ή φλός του Έλληνικοϋ 
σπινθήρος καί τό καρυοφύλλι τοϋ ραγιχ 
νικηφόρον άντηχοϋσε εις τά πεδία τών 
μαχών.

Τ π ήρςέ ή Ε λλάς μας μεγά
λη καί είχε απλώσει τάς πτέρυγας της 
μέχρι τής ’ Ασίας 
καί ’ Αφρικής.
Ά λ λ ’ ή άκμή έν 
τώ κόσμψ έχει τά 
δρια της καί ευ
τυχία ούδαμώς ά- 
πολύτως ύπάρχει 
Καί ιδού άπό ’Α
νατολών Αναφαί
νονται πυκνωμένα 
σύννεφα μαϋρα 
καί σκοτεινά τόν 
τρόμον ένσπείρον- 
τα καί κατ’ όλί- 
γον τόν ουρανόν 
τής ένδόςου μας 
πατρίδος καλύπ- 
τουσι μέ θυέλλας 
καί καταγίδας τό 
πάν καταστρέφον- 
τα.

Τετρακόσι» πε
ρίπου έμειναν χρό 
νια τά σύννεφα 
τβϋτα τής άτιμου 
δουλείας άλλ’αϊφ- 
νης ■ ό φοΐνις έκ 
τής τέφρας ή-
γέρθη, καί νέαν ^λάστησιν ή γή μας ί -  
νέδωκε. ΤοΟ "Ελληνος δ τράχηλος άπέ- 
καμεν όποκύπιων, τοϋ ip'/χίου μεγαλεί

ου τής δόςης του άνεμνήσθη, καί τούς 
αγώνας τής άνεςαρτησιίας του παρεσκεύ 
ασε όδηγόν έχων τόν πολικόν τής θρη
σκεία: άστέρα.

Ε κατόν εννέα παρήλθον έτη άφ’  δ- 
του τό πρώτον άνυψώθτβ εν τή Ά γ ια  
Λαύρα ώς σπινθήρ έν μέσψ πυρίτιδος 
τό σύμβολον τής ’ Ελευθερίας μας, ή γα
λάζια σημαία τοϋ σταυροΟ δπό τοΟ Γερ- 

μανοΟ εύλογοΟν- 
τος καί όρκίζον- 
τος τούς πιστούς 
εις τό όνομα τοΟ 
Χριστοϋ καί τοϋ 
Ευαγγελίου, εις 
τό όνομα τής πα
τρίδος καί τής έ- 
λευθερίας νά έν- 
θυμηθώσι τήνΈ λ- 
ληνικήν το)ν κα
ταγωγήν, τήν πα- 
λαιάν τών προγό
νων μας αΐγλην, 
τήν όποιαν άπό 
τεσσάρων περίπου 
αιώνων είχεν ά- 
μαυρώσει καί πε
ριβάλλει διά κα- 
ταθλιπτικής δου
λείας ή σκιά τής 
ήμισελήνου καί ή 
βαρβαρότης τής 
Ά σία ς.

Καί δλέπομεν 
πανταχόθεν σπεύ- 
δοντας εις τήν
φωνήν τής πα- 

τρίόο·", τούς σταυραετούς αυτής τούς 
μή άνεχομένους ένεκα τοϋ υπερήφανου 
αυτών χαρακτήρος νά δουλεύωσιν εις



τούς Τούρκους, καί ζώντας έλευθέρους 
έπί τών άποκρήμνων καί άπροσπελάστων 
της Ελληνικής χώρας όρέων ύπό τό δ- 
νομα τών κλεφτών καί άπολαμβάνοντας 
ποιας τινός τιμής πλησίον τών κυριάρ
χων Τούρκων. Τοσοϋτον δέ τό φρόνημα 
τής πατρίδος καί ή ιδέα τής ελευθερίας 
είχον ρΐί,ωθή είς τάς καρδίας των, ώστε 
δ κλέφτης δ προστατεύων τούς δμογε- 
νείς δπό τήν αιγίδα αύτοΰ άπό τάς κα
ταχρήσεις καί άτιμώσεις τοϋ κατακτη- 
τοϋ άνακράζει μετά πάθους: «Μάνα σοΟ 
λέω δεν μπορώ τούς Τούρκους νά δου
λεύω— δέν ήμπορώ δέν δύναμαι έμάλλια- 
σε ή καρδιά μου.»

Εόρέθησαν άνδρες, οΐτινες εσχον 
τό θάρρος τό άμίμητον νά άποτινάςωσι 
τών σκληρών τυράννων τά δεσμά καί νά 
άνακτήσωσι τήν ελευθερίαν των ήτις εί
ναι ή μεγαλυτέρα άρετή παντός ύπερη- 
φάνου λαοΟ. Καί ήσαν ούτοι οί τήδε 
κάκείσε διασπαρέντες ομογενείς άνά τόν 
βορράν καί τήν δύσιν μή όποκύψαντες 
εις τήν Τουρκικήν δουλοσύνην άλλά 
ζώντες Οπό έλεύθερον άέρα, οί όποιοι 
συνεστησαν τήν περίφημον εκείνην φι
λικήν εταιρείαν έν συννενοήσει μετά τοΟ 
εθνομάρτυρας Γρηγορίου τοΟ Ε ' μυή- 
σαντες είς αυτήν τούς όπωσδήποτε I- 
ξέχοντας είς τά γράμματα καί τό έμπό- 
ριον φιλοπάτριδας όμογενεϊς.

Η έλευθερία τών λαών δεν είναι τι 
τό άπρόσιτον ούδ’ άγνωστον, άλ λ ’ 
ές εμφύτου όπάρχουσα είς δλονζ τούς 
άνθρώπους, ούδέποτε έςαλείφεται ούδϊ 
μαραίνεται μέ τήν πάροδον όσουδήποτε 
χρόνου. Ή  Εθνική όμως ιδέα, άν μή δε
όντως καλλιεργείται περιπίπτει είς νάρ
κην, έ δεσμός χαλαροΟται μεταξύ τών 
ατόμων, καί ή παρακμή τού έθνους έπέρ- 
χεται ραγδαία. Καί πρέπει νά όμολογη- 
θή δτι αν ό πατριωτικός ενθουσιασμός 
δεν όπεδαυλίζετο είς τούς δούλους ρα
γιάδες Ε λλάς σήμερον δέν θά ύπήρχεν. 
Ή τ ο  όμως πεπρωμένον δπό τής θείας 
προνοίας, έθνος τό όποιον τοιούτος έ
τρεφε είς τούς κόλπους αύτοΰ άνδρας 
νά μή άφανισθή άπό προσώπου τής γής 
καί κατόπιν τόσον μακράς δουλείας νά 
άναλάμψη εις τήν οικουμένην καί ζήση

βίον μακρόν.
Ή  σύλληψις τής ιδέας τής Έ π α- 

ναστάσεως ήκούσθη κκτ’  άρχάς ώς εν 
άπλοΰν άπραγματοποίητον ονέιρον. Ό  
ένθουσιασμός δεν έλειπε άπό κανένα. 
Ά λ λ ά  πώς ήδύναντο, ανοργάνωτοι δπως 
ήσαν χωρίς δπλα καί χρήματα νά άπο- 
τολμήσουν μίαν τοιαύτην έςέγερσιν ; 
Καί έτσι ή εθνική ιδέα έκαλλιεργείτο 
μεν είς τάς ψυχάς τών υποδούλων, άλλά 
διά ν? μείνη, ώς έφαίνετο, ιδέα καί δχι 
νά πραγματοποιηθη.

Ή  δψις δμως τήν όποιαν έλάμβανε 
ή κατάστασις τής Τουρκίας, ήλλαξε τά 
πράγματα. Ό  πολιτικός σάλος, ό όση- 
μέραι αυξανόμενος άνεθάρρησε τούς "Ελ
ληνας, οί όποιοι είδον δτι έντείνοντες 
τάς ένεργείας των θά ήδύνατο νά κατορ
θώσουν πολλά. 'Όταν ό ελληνισμός έ- 
θάπτετο, καί τό πέλμα τοΟ κατακτητοΟ 
έδέσποζε τοϋ έθνους, δεν είχε έκλείψει 
ή ίδέα τής Άναστάσεως. Αί ελπίδες Αν
τανακλώνται είς τό δημώδες άσμα : 
«Σώπασε κυρά Δέσποινα, μή κλαίγης μή 
δακρίζης— πάλι μέ χρόνους με καιρούς 
πάλι δικά μας θάναι».

Καί αρχίζει ήδη ένας έλευθερωτι- 
κός αγών. Μεμονομέναι εκδηλώσεις κα
ταπνίγονται υπό τοϋ κατακτητοΟ. Δεν 
λείπει δμως ούτε τά ηθικόν σθένος ούτε 
δ εθνικός φανατισμός, τά δύο αύτά α
παραίτητα στοιχεία τής προπαρασκευήί 
πείθοντα δτι διά τής υπομονής ύπερπη- 
δαται κάθε έμπόδιον καί επέρχεται έκ 
τής τέφρας ή άναγέννησις. Κάτω άπό 
τάς άλύσσεις τοΟ τυράννου τό σθένος 
τοΟ ελληνισμού έχαλυβδώνετο καί ήτοι- 
μάζετο διά τήν μεγάλην έςέγερσιν.

Ή  έπανάστασις αυτή τών Ε λ λ ή 
νων δεν είχε σκοπούς κατακτητικούς. 
Ό  ελλην έπεχείρησε άγώνα ύπερ τής 
άνείαρτησίας του, μή ύποφέρων νά στε- 
νάζη όπό τήν μάχαιραν του κατακτη
τοΟ, καί άπεφάσισε ή νά έλευθερωθή 
διά παντός ή νά ταφή ύπό τά χώματα 
τής ένδόςου πατρίδος του. Μέ τήν βοή
θειαν τέλος τοΰ θεοΰ καί τής συνδρομής 
τών τριών Μεγάλων Δυνάμεων ή 'Ελλάς 
ώρθώθη καί άπειλητική ήττένησεν τόν 
τύραννον. Ά νέστη  έκ τοΟ τάφου καί κα-
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τεπόντισεν τόν εχθρόν, Ά ν  δέ άναλογι- 
σθώμεν τήν σμικρότητα τών ελληνικών 
δυνάμεων κατά ξηράν καί θάλασσαν καί 
τήν άσύγκριτον υπεροχήν τής ’Οθωμα
νικής Αύτοκρατορίας, θά ίδωμεν δτι θεία 
προνοια έπεβλεψεν τον ελληνικόν λαόν 
πρός άνάκτησιν τής άπό αιώνων καταπα- 
τουμένης ελευθερίας του. «Έπέβλεψεν 
κύριος ές ούρανοΟ καί είδε τήν έλληνι- 
κήν άμπελον καί κατήρτισεν αυτήν ήν 
έφύτευσεν ή δεξιά του».
Η Μεγάλη αυτή Έ πανάστασις ύπήρξεν 

το θεμέλιον μιας Ελληνικής φυλής πού 
εδραιώθη διά νά συνέχιση τά λαμπρά 
και υπέροχα εργα τών προγόνιον της, ή 
εστία μιας μεγάλης άναγεννήσεως. Τό 
ηθικόν μεγαλεΐον τό κοσμούν τόν έλλη- 
νικόν λαόν είναι πολύ υψηλόν άπό δτι 
δύναται νά φαντασθή ανθρώπινος νοϋς.

Ε κατόν άκριβώς ετη παρελθόν, ά φ ’ 
ής πλούσιον έβλάστησε έν Έ λλάδι τό 
κρίνον τής έλευθερίας. Αί μεγάλαι επέ
τειοι άποτελοΰσιν διά τούς λαούς στα
θμούς άναμετρήσεως τοΟ παρελθόντος 
καί μελέτης τοΟ μέλλοντος. Είναι ή σο- 
φωτέρα διδασκαλία διά τήν νεότητα, ϊ- 
να διαφύλαξή άμείωτον τήν διά ποτα
μών αίματος κτηθείσαν ανεξαρτησίαν, τό 
μεγάλο αυτό οικοδόμημα τοΟ Ε λληνι
κού άγώνος.

Η Ε λλάς είναι δ πολικός άστήρ 
τής ίνθρωπότητος, ή διδάσκαλος τών 
γραμμάτων καί τεχνών, ή αίωνία τροφός 
τοΟ πολιτισμοΟ,ή υψηλή μεγαλουργός.Ή  
Πατρίς μας ώς είναι σήμερον μετά πα- 
ρέλευσιν μι£ς εκατονταετίας υπόσχεται 
πολλά διά τό μέλλον. Κατά τό διάστημα 
αύτο επετε/.εσεν εργα άΞια προσοχής 
καί θαυμασμού, παρ’ δλας τ ά ς ' έθνικάς 
καταστροφάς, αιτινες πολλάκις καιρίως 
τήν έπληξαν.

Ατυχήματα δμως τοιαΰτα γνωρί- 
νομεν εκ τής ιστορίας, δτι εις κράτη κα
τά πολύ μεγαλύτερα χοϋ ήμετέρου καί 
παλαι καί πρό μικροΟ συνέβτ?σαν. Οί λα
οί οι συναισθανόμενοι τήν υπαρξιν αΰτών 
ζεν αποθαρρύνονται άλλά πάντοτε μετ’ 
ελπίδος άποβλέπουσιν είς τό μέλλον. Π ο
λύ δε μάλλον ό Ελληνικός λαός πρέπει 
νά άτενκ,η εύελπις τό μέλλον καθόσον

άπαράγραπτα δικαιώματα εχεινά διεκ- 
δικήση επι μερών διατελούντων είσέτι 
ύπό τό σκήπτρον τοΟ κατακτητοΟ, έ /ε ι  
νά θραύση τά σκληρά τών δούλων άδε'λ- 
φών μας οεσμά, έχει νά ανάκτηση τήν 
παλαι πριοτευουσαν αύτοΟ, τήν έπτάπυρ- 
γον τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνου πόλιν,τήν 
πλέον τών χιλίων έτών βίον δόξης λαμ- 
πρας διελθοΟσαν, ήτις Ιπέπρωτο έπί ό- 
μωνύμου αύτοκράτορος Κωνσταντίνου νά 
πέση καί παρασύρει έν τη πτώσει της 
πασαν τήν 'Ελληνικήν χώραν.

ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡίΕΡΓΑ

Στο ίδιο διαμέρισμα τρεις άν&ρωποι αυζη - 
τονν. ‘ Ο ενας είναι Γερμανός ό άλλος "Α γ 
γλος καί ό τρίτοςΓάλλος. 'Ο Γερμανός έλεγε.

— Στον τόπο μας οταν τρέχουν τα τραί
να, οί τηλεγραφικοί στύλοι φαίνοννται τόσο 
γρήγορα ό ενας πίσω άπ’ τόν άλλον ωστε 
νομίζει κανείς nob βρίσκεται μέσα σέ δά
σος, μέ όρ&ους κορμούς, γνμνονς άπό φύλ
λα, δπως τόν χειμώνα !

'Ο  ”Αγγλος προσέ&εσε.
—  Σ έ μας, οταν τά τραίνα βάζουν τό 

μάξι,μονμ της ταχύτητος( ή πέτρινες π ινα 
κίδες τών χιλιομέτρων τόσο διαδέχονται 
γρήγορα ή μια τήν άλλη, ώστε νομίζει κάνεις 
δτι βρίσκεται μέσα σ ’ ενα κοιμητήριο γιομά
το μέ επιτύμβιες πέτρες.

— Κ ι’ ό Γάλλος, άφοΰ ακούσε τους άλ
λους, εκανε ενα πούφ! γιομάτο ειρωνεία 
και περιφρόνησι κι’ είπε :

— Αύτά δίν είναι τίποτα ! Μια μέρα 
πήρα τό τραίνο άπό τή Μασσαλία για τό 
Παρίσι. Τή στιγμή τής άναχαιρήσεως, οταν 
σφύριξε ή μηχανή, ταακώ&ηκα μέ τόν σταϋ·- 
μάρχη τής Μασσαλίας, καί στο ϋ-υμό μου, 
σήκωσα τό χέρι νά τόν κ τυπ ή σω . Α ΐ, λοι
πόν τό τραίνο εφυγε τόσο γρήγορα, ώστε τό 
χαστούκι τό 'έφαγε ό σταθμάρχης τον Πα
ρισιού. *

* *cO Κάν  ... σνχνοπλννεταί !
cO Κάν πήγε νά xdvrj ενα λουτρό πατά 

διαταγήν τον γιατρού. *Ό ταν ξαναγύρισε 
είπε στη Σάρρα τη γυναίκα του.

— Τι δυστύχημα ! νΕχασα τό γιλέκο 
μου στο λουτρό.

c Ενα χρόνο αργότερα πήγε πάλι στο 
λουτρό, κατά διαταγήν του γιατρού καί γύ 
ρισε χαρούμενος στη γυναίκα του.

—  Σάρα. τής είπε, ξαναβρήκα τό γι
λέκο μου .

—  Που λοιπόν ;
—  Φαντάσου. Τό είχα άπό πέρυσι φο- 

ρέ*ει μέσα απ ’ τό πουκάμισο μον !



ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΟΣ ΤΑ-ΙΔΙΟΥ

"Ο ταν πρόκειται νά γράψει κανείς ταξι- 
δειωτικές εντυπώσεις, έχει επικρατήσει συ
νήθεια νά ταξιδεύει τουλάχιστο ώ ς τις Ά λ 
πεις. Μ πορούν κατά  συγκατάβαση νά συμ- 
περιληφθοϋν στο δρομολογιο καί μερικά ελ- 
ληνικά μέρη, άλλ’  αυτά  τά  δεύτερα πρεπει 
νά έχουν ιστορία  καί ποίηση ά ια ρ α ίτη τη . Οί 
α ισθη τικοί μας— οί ταλαντούχοι,^φυσικά— αν 
καί ανήκουν και στα  δυο φϋλα, ειαι σπάνιοι, 
κ ι ' οί ενθουσιασμ οί τους ακόμη σπανιώ τεροι: 
θ ά τα ν  λοιπόν άδικ ο , γιά τήν τέχνη, νά έξαν- 
τληθοΰν στις άσημότητες. Ύ σ τ ε ρ  άπ αύτα. 
τί θ ά  μας έδινε ένα ταξίδι άπό τόν Π ειραιά 
ώ ς  τήν Π ρέβεζα; ** *

Σ τή  βάρκα πού μάς μεταφέρει στό καράβι 
άρχισε νά ψιχαλίζη δυνατά. Μεγάλες σταλα
ματιές πέφτουν και ραμφίζουν τό νερό. Ενα 
πλήθος άπό μικρά άφ ω να  κουδουνάκια σκε
πάζουν τήν θ ά λ α σ σα . eH συνεπιβατις μου ε ί 
ναι αναιμική και κρατεί μιά όμπρέλλα. Α λ 
λά σέ λίγο ή αλληλεγγύη της άδημονει. Οί 
δρόμοι μχς, τί κρίμα, θ ά  χωρίσουν: αν  δεν
έπρολάβαινε ή ευγένεια, θ·ά έπακολουγοΰσε 
ε vac στενά , μός· Ίοιρα  καταλαβαίνει κι η̂  ί
δια  π ώ ς σέ τέτοια  βροχερά βράδυα δεν άρ- 
χινοΰνε περιπέτειες, άναπολοϋνται.

*  *

Μ έσα στό  ατμόπλοιο, πιό πέρα άπό τήν 
Π άτρα , γνω ρίζεσαι μ ’ έναν κύριο. Τό παρου- 
σιαστικύ του βαρΰ κι’  ή κοιλιά του σεβάσμια . 
'Ε πειδή  δέν έχεις τή διάθεση  νά τόν γνωρί- 
σηο εσύ, σέ γνωρίζει αυτός. Μενει στά  Γ ιά ν 
νενα (ό Πελλερέν είχε γίνει καί μελετογράφος 
γιά νά μας τά  συνηθίση  μέ γ ιώτα), κι’  εχει 
ξαναπ άει στήν πρωτεύουσα πριν άπό είκο- 
σιπέντε χρόνια. ("Η  μπακάλης, λές, θ α  ναι ή 
κτηματίας). Δέν ένδιαφέρεται οΰτε γιά  τ ' ό 
νομά σου οΰτε γιά τό επάγγελμά σου. ’ Εκεί
νο πού θέλει μονάχα νά μάθη είναι πόσο 
παίρνουν οί βαρκάρηδες στό  κατέβασμα. Η 
απ ορία  του σοΰ φαίνεται μικροπρεπής απέ
ναντι τού υπογαστρίου του, άλλα δέ σοΰ κάνει 
κόπος νά τοϋ άπ αντήσης μέ ένα τρισύλλαβο.—  
Τάλληρο ! τ ' ί ίν ’ αύτό ;— Νά τί ε ίνα ι... μιά 
δυό, τρεις, τέσσερες, πέντε δραχμές... —  Α, 
πεντόφραγκο !— “Ε στω  . (Θ άναι χωρίς αλλο 
ξενομαθημένος ομογενής).— Ν αί, αλ7.ά στήν

Π άτρα ... καί συμπληρώνει μέ μιά π ορομ οίω - 
ση  κλεμμένη άπό τήν Ι σ τ ο ρ ία  τω ν  Λ η στώ ν . 
— Α υτά ήταν μιά φορά! τόν διακόπτεις, αη
διασμένος άπό τις κοινοτυπίες^ Χ αμόγελο ευ
χαριστημένο υποδέχεται τήν απάντηση σου 
κι’ έπεται παύση. Ή  συνέχεια ΰστερ άπό ώ 
ρες, μόλις αφήστε τή Λευκάδα. Ξ αναπαρου- 
σ ιάζεται μπροστά  σου καί σου ξαναπ αρουσι- 
άζει τήν ίδια  απορία  (Μ ήπως;... Μά στήν Η 
πειρο δέν υπάρχει άλλη α ρρώ στια  απ τή φ τ ώ 
χεια). Κι* ΰστερ ’  άπό τήν απόκριση , συμμ ορ
φωμένη μέ τό δικό του τυπικό, κάπως εμπι- 
στευτικά καί σχεδόν φιλικά Ο ταν φ τάσου 
με στήν Π ρέβεζα , να πάρο) τις δυο βαλίτσες 
εγώ καί τήν άλλη εσυ καί να κατεβοΰ^με μ̂  
ένα πεντόφραγκο ό κ α θ έν α ς ... Αλλιώς ^θα 
μοϋ πάρουν δυό πεντόφραγκα!... — Κ υ ττάζω  
τήν αναπαυμένη κοιλιά του, κυττάζω  και τή 
χρυσή του άλυσσίδα, κυττάζω  καί τις τρεις 
βαλίτσες στή  σειρά , κι* απομακρύνομαι. Ού
τε φ ρενοπ άθεια , οΰτε τίποτε, μοναχα πεντε 
δραχμές Ή  λύση τοΰ αινίγματος ήταν πολυ 
μηχανική.

* *
’ Α π οβιβάζεσαι στήν Π ρέβεζα  καί τεντώ 

νεις τά  μάτια γιά νά μή σοΰ διαφύγουν οί 
φυσικές καλλονές της. Δέν άγαπ άς τις δ ια 
μαρτυρίες κι’ έξαλλου δέ θέλεις νά φ ανείς, α 
ναίσθητος σ ’ όσους έχουν τήν περιέργεια ή 
τήν όπ ισθοβουλία  να σέ διαβάζουν. Π είθεσαι 
τελοσπ άντω ν π ώ ς ή Π ρέβεζα  έχει τά  πιό ω 
ραία  τοπία καί τά πιό α κ άθαρτα  μαγαζια^ 
αύτό τό τελευταίο δέν είναι ανάγκη νά σοΰ 
τό υποδείξουν γιά νά τό προσέξης. Τ α ξ ιδ ιώ 
τες, φ αντάροι, χωριάτες, φερμένοι από καθε 
γεωγραφική μετονομασία τής ’ Η πείρου γεμί
ζουν ολοένα τούς στενούς δρόμους πού πηγαί
νουν τεθλασμένοι. Μόνη λαμπρότητα μ^ί 
στήν παλαιότητα τών γύρω  κ τιρίω ν , οί α ξ ιω 
ματικοί. Π ερνοΰν Τσιοι καί καλοντυμένοι, αλ
λά δέν έχουν τήν νεότητα καί τήν άγερωχία 
τής ’ Α θήνας. Ν τόπιοι οί περισσότεροι καί 
παλιοί, έχουν άποτελέσει μέρος τοΰ π ερ ιβά λ 
λοντος καί δέν προσποιούνται πράγματα  που 
τού - λείπουν- "Ο λοι οί δρόμοι βγάζουνε^ στή 
Ρώμη ' άλλ’  έδώ  βγάζουν στό  ρολόι. Ε ίν ενα 
ψηλό πέτρινο τετράγωνο, δίπλα, μοΰ φαίνε
τα ι, σέ μιά έκκλησιά, μέ μεγάλους δείχτες 
καί σημαίνει κάθε τέταρτο. Ο ταν δέν τό 
βλέπης, μ πορείς ν’ άκοΰς τά  τέταρτα  και νά

μήν ξέρης τήν ώ ρα  : είναι κι’ αύτό μιά άγ
νοια άκρι βολογημένη. Κ οντά στήν παραλία 
ΰπάρχβι ένα μεγάλο οίκημα πολυδιαίρετο. ’Ε 
κεί μέσα βρίσκεις τή στρατολογία , τή χ ω ρ ο 
φυλακή, τό τηλεγραφείο. "Α ν τυχόν σού χ.ρει- 
αστοΰν γιά τήν υπόθεσή σου κι’ άλλες υπη
ρεσίες, νάβαι βέβαιος π ώ ς έκεΐ θ ά  τις άνα- 
καλύψης. Είναι μια πολυκατοικία πού στεγά 
ζει όλες τις επισημότητες τοΰ επαρχιακού 
κράτους. Κ άθεσαι σ ’  ένα μαγεριό καί τρώ ς. 
Κ υττάζεις τό ταβάνι, ά π ’ όπου κρέμουνται 
μακρουλά κιτρινιάρικα πεπόνια, κι’  είναι κοι- 
λιασμένο. Α ύτά σοΰ φέρνουν αναμνήσεις γυ
ναικών στήν άσχημη περίοδό τους, καί π ρ ο 
σπ αθείς νά τις διώξης γυρνώντας πρός τόν 
μάγερα πού περιμένει μπρός στό  ειρηνικό 
πρόχωμά του. Σ έ λίγο έρχονται δυό γυναίκες. 
Δέν έχουν χαμηλωμένα τά  μάτια ή άναγκά- 
ζοντα ι νά τά  σηκώσουν γιά νά ίδοΰν τά φ α 
γιά. Ή  μιά αρπ άζει φυσικώτατα  μιά φτερού- 
γα ψημένης κότας καί τήν υψώνει μές άπ ’ 
τό  ταψ ί. Τήν εξετάζει σά  νεοσύλλεκτο πού 
π ρω τοπ άει νά ντυθή καί γυρεύει άναβολή 
τή δείχνει στή  συνοδό της καί ρωτάει τό μα- 
γερα. "Ε πειτα συνεννοείται μέ τήν άλλη καί 
δρασκελάει μαζί της τό κατώφλι. Ό  άνασ- 
κουμπωμένος ήθογνώστης ξβκαρδίζεται ά π ’ 
τά  γέλοια γιά τήν εξυπνάδα πού ετοιμάζεται 
νά πή : — Ά ιν τ ε ,  γιάμ, νά ψουνίσιτι κανιά 
δικάρα ψουμί κι ψίχα σταφύλ ’ νά γιουματί- 
σιτι... Σέ λίγο ό καταστηματάρχης ξεσουφ ρώ - 
νεται καί γίνεται ένα πλατύτατο χαμόγελο. 
Ή  μ εταμόρφ ωση αύτή σοΰ φαίνεται χωρ ς 
λόγο, άλλά θ ά  τήν έξηγήσης. Τήν ίδια  στιγ 
μή, προχωρεί άπ ’  τήν πόρτα  ένα μπουλοΰκι 
καί κατευθύνεται πρός τό έσωτερικό τοΰ μα
γεριού. θ ά ν α ι  καμμιά δεκαπενταριά γυναίκες 
μ" έναν άντρα  επί κεφαλής. Φορούν περίερ
γες στολές κι’  είναι Κερκυραΐες, κ α θ ώ ς  πλη
ροφορούμαι ά π ’ τό γείτονά μου, ένα ροδοκ- 
κόκινο χωριατόπουλό μέ κουρελιασμένα ροΰ- 
χα. Είχε λοιπόν αιτία  γιά νά α ίσιοδοξηση  ο 
καταστηματάρχης" άλλά τί φοβερό πού χρει
άζονται πολλοί γιά νά σέ κάνουν αισιόδοξο! 
Ή  Π ρέβεζα  συντηρείται ά π ’  τούς περαστι
κούς καί τούς δημοσίους υπαλλήλους- Κ ερδί
ζει άρκετά  ά π ’  τή δουλειά της καί μπορούσε 
νά περιποιηθή καλύτερα τόν έαυτο της. Α λ 
λά δέ δίνει πολύ σημασία  στήν εμφάνιση : 
είναι τό μόνο σημείο όπου συμφωνείτε μαζί 
τη ς— καί συγνώμη γιά τόν πληθαιντικό! Γχιρ- 
νώ  στήν προκυμαία μοναχός καί συναντώ  τήν 
ερημική σκιά τοΰ Κ αρυωτάκη . Π εριπλανάται 
δίχιος συντροφ ιά , σκυφτός καί βαρεμένος, κι

άπορεϊ π ώ ς είναι δυνατό νά μην έμπνέεται 
άπ ό  μιά τέτοια ποιητική φύση. Πήγ' ΐνε, πή- 
γαινεκαί δέ θ ’άργήσης νά βρής τήν εξήγηση. 
(Τ ίποτε δέν άργεΤ σ ’ αύτόν τόν κόσμο,καί τό 
τέλος προβλέπεται άπ ’  τήν άρχή).

** *
Ή  βενζινάκατος γιά τήν Β ούνιτσα  φεύγει 

τ ’  άπόγεμα, καί μιά μέρα στήν Π ρέβεζα  σοΰ 
άρκεΐ γιά νά τήν άπολάψ ης. Π ροτιμ άς νά 
πας στή Λευκάδα άπ ό  ξη ράς. "Α μα φτάσης 
στή  Β ούνιτσα, λέει,τό αυτοκίνητο πού θ ά  πά- 
ρης άπό κεϊ θ ά  περάση άπ άνω  ά π ’ τή «σχε
δία ». Σχεδία  ; Ά λ λ ά  μποροΰν νά συ μ βιβα σ 
τούν Σεβάχ  θαλασσινός καί Β ούνιτσα! Ά ς  τό 
δούμε κι’ αύτό ’ συμβαίνουν τόσα  π αράξενα  
πράγματα  στή ζω ή ... Ή  μέρα είναι σήμερα 
φωτεινή κι’ ή θ ά λα σσα  όλότελα άκίνητη, σ ά ν  
τόν άρριοστο πού τοϋ άκροάζεται ό γιατρός 
τήν καρδιά . Ε ίμαστε αρκετοί μέσα στή βεν
ζινάκατο μέ τήν αποθήκη, τά  κ αθίσματα , καί 
τά  κουνήματά τ η ς . Μιά παρέα επιστημόνων 
χαριτολογεί καί διασκεδάζει μέ προπολεμικές 
άναμνήσεις.” Ο λα έχουν αλλάξει άπό τότε, κι’  
ή άλλαγή αύτή προκαλεΐ φιλοσοφικές σκέ
ψεις δ ιά φ ορ ον  διαθέσεω ν . Πλέουμε δίπλα 
στήν ακτή κ ι' οί δασω μένοι λόφοι επιδεικ
νύουν κάτω  άπό τόν προβολέα τοΰ ήλιου ό- 
λον τόν πλούτο τής λαμπής τω ν  πρασινάδας. 
Τά δέντρα  καί τά  χαμόκλαδα έχουν πάρει, 
ΰστερ' άπό τήν πρώ τη  βροχή ένα βαθύ  ζω η 
ρότατο  χρώμα πού δέν έχεις νά τό παρομοι- 
άσης παρά μέ τήν ελπίδα. ’ Εκεί πέρα ζή καί 
συνεχίζεται ένας κόσμος π αραγνωρισμένος 
μές τήν ευτυχία του. 'Υ πάρχουν έκεί κ α τεβα 
τές ρεματιές κατάφυτες πού θ ά  μπορούσαν 
νά μεταφέρουν στό πεζό χωρίς μείωση τούς 
στίχους τοΰ άρχαίου ειδυλλίου. Νά σώ ζω ν τα ι 
όμως άκόμα αίπόλοι κι’ Ά μ αρυ λλύδες στήν 
εποχή τών διατιμημένων συνοικεσίων ; Π άν 
τω ς ή γή εξακολουθεί νά προσφέρεται μέ τήν 
απλοϊκή της π άντα  άνυστεροβουλία Ά ν  ή 
κακία τύφλιοσε τούς ανθ ρώ π ου ς, ό ήλιος ξε 
χύνει τό χρυσάφι του μέ τήν άδιαφ ορία  τοΰ 
ευεργέτη πού συνήθεισε στήν άγνωμοσύνη. 
Τό νερό έχει μιά γαλάζια  πυκνότητα πού τό 
κάνει νά μοιάζη μέ χρωματισμένο γιαλί. Έ δ ώ  
κι’  εκεί π αρουσιάζει ομοιόμορφα ποικίλματα 
πού δίνουν επιφάνεια αραβουργήματος. Ό 
ταν μάλιστα άνοιγοκλείνης μ’ έναν όνειροπό- 
λο υπολογισμό τά μάτια σου, φέρνεις μπρο
στά  σου ποιήματα πού μόνο θ αλάσσιες θ εό 
τητες θ ά  τά  χαίρονταν.

Γ. Κ Ο Τ Ζ Ι Ο Υ Λ Α Σ



Ο Τ Ο ΥΦ ΕΚ ΙΣ Μ Ο Σ  ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Θάμουνα τότε δεκάξη χρόνων. Πλη
σιάζω τά εικοοί πέντε τώρα αλλά θυ
μούμαι τά γεγονότα πού θά αάς διηγηθώ  
σαν νά αυνέβηααν χθες.

7Ηταν Ίανουάριος τοϋ 1814. 'Από  
δυο μήνες, ό εχθρός μάς είχε αποκλείσει 
ατό Σαλβοϋργο, σαν τόν ποντικό στην 
τρύπα τον. ' 0  χειμο')νας ήτο πολύ βαρύς 
και τό χιόνι έπεφτε πολυ συχνά. Περισ
σότερη φθορά έκαμαν στη φρουρά μας ή 
πείνα και τό κρύο παρά οί σφαίρες τοϋ 
εχθρού.

Στο σπίτι μέναμε μόνο εγώ και ή 
μάννα μου. ' 0  πατέρας μον ήτο λοχίος 
σημαιοφόρος σ ’  εναν λόχο τής πολιτοφυ
λακής. "Ενα πρωί ήρθε άπό τά προχώ
ματα ατό σπίτι κι’  άφοϋ φίλησε τή μητέ
ρα μου τήν ερώτηαε γιά μένα. II  μητέ
ρα τον απάντησε δτι δεν είχα γυρίσει α
κόμα άπό τό στρατιωτικό σχολείο, που 
εκείνος με είχε βάλλει. Νά σου, εκείνη τή 
στιγμή γύρισα κ' β /ώ  άπότό σχολείο με 
τό ντουφέκι έπ ’  ώ μον , και με τις μπαλ
λάσκες στή μέση, ευτυχισμένος γιατί ί,οϋ- 
αα, παρ' δλη τή δυστυχία τής εποχής ε
κείνης. ' 0  πατέρας μου με κντταξε κα
τάματα καί μου είπε:

•— Πες μον, παιδί μου, αν έμαθες 
τίποτε άπό τήν τέχνη τοϋ πολέμου

Τοϋ άπήντησα εγώ περήφανα:
— "Εμαθα, μου φαίνεται κάτι πατέρα

μου.
Καί πράγματι ήξερα δτι δε βρισκό

τανε κανείς γύρω σέ ακτίνα δέκα λευγών, 
που νά μπορούσε νά με διδάξη πώς νά 
μεταχειρίζομαι καλλίτερα τό μικρό ιιου 
τουφέκι.

— Γιά νά δούμε είπε ό πατέρας μ ο ν  
στάσου εις ποοσο·χήν. Πολύ καλά. ' Ε
τοιμάσου τώρα προς έφοδον.

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

c0  πατέρας μου φάνηκε πολύ ευ
χαριστημένος άπό τάς κινήσεις μον, άλλά 
δέν είπε τίποτε. " Οταν ή μητέρα μον βγή 
κε και πήγε στην κουζίνα γιά νά τον έ- 
τοιμάοη νά ταιμπίαη κάτι τότε μ ’ αγκά
λιασε καί μοϋ είπε με γλνκύτητα:

— *Ακούσε, παιδάκι μον ό εχθρός 
εφόνευαε πολλούς στρατιώτας μας κι* ά- 
φήκε καί πολλούς πληγωμένους. ' 0  καλ
λίτερος σκοπεντής τοϋ λόχον μας δ Λ α
λονα είναι πληγωμένος ατό στήθος. Π ρέ
πει νά βρούμε εναν άλλον σκοπευτή. ’ Εσύ 
μοϋ φαίνεσαι κατάλληλος θέλεις νά τόν 
άντικαταστήσΐ)ς;

° Η  καρδιά μον άρχισε νά χτυπά πο
λύ δυνατά τά δέ μάτια δάκρυσαν τόσο ώ 
στε δεν μπόρεσα ν ’ άπαντήσω. 'Π  συγκί
νηση αυτή δεν εΐτανε άπό χαρά άλλ* ον- 
τε δμως κι3 άπό φόβο’ κι ο πατέρας 
μον τό κατάλαβε.

cΗ  μέρα πέρασε. Τό βράδυ, ενώ ή 
μάνα μον κοιμώτανε εγώ μέ τό τονφέκι 
στον ώμο πλάϊ στον πατέρα μον , φύγαμε 
γιά τό στρατόπεδο. ’ Ετσι εγεινα στρατιο)- 
της. ° Ενα μήνα δ λα πήγαιναν καλά. Στην 
αρχή έκαμα κάτι μικρές υπηρεσίες χωρίς 
νά κάμω επίδειξη τής σκοπευτικής μον 
ίκανότητος. Αυτό δμως δέν μ5 εμπόδισε 
νά ρίχνω κάτω κάθε αυστριακό στρατιώ
τη πού θά τολμούσε νά προβάλη.

Σκόπευα καλύτερα κι5 άπό τούς πα
λιούς σταατιώτες κι εκείνον που ο η μα
μά, δ ευ a εΐτανε χαμένος.

° Ενα πρωϊ ό λοχαγός τής φρουράς 
φώναξε τόν πατέρα μον καί τοϋ ειπε.

— Αοχία Βιγόρν, κάθε μέρα πον 
περνά ό εχθρός μάς σφίγγει περισσότερό. 
” Α ν εξακολουθήσει ετσι σε οκτώ μερες 
θά εύρίσκεται μέσα ατήν πόλη' πράγμα 
πού πρέπει μέ κάθε τροπο να μη γί-

νη. Λοιπόν διετάχθημεν νά κάμωμεν σή
μερον γενικήν έξοδο.

"Ετσι θά μπορέσουμε νά ενωθούμε 
με τό κύριο σώμα τής Αοννέβς οπότε 
θά χτυπήσουνε τούς Αυστριακούς εκ τών  
όπισθεν.

'Η  διμοιρία σον θά είναι ή εμπρο
σθοφυλακή, λοχία. Πρέπει ή νά νπερφα- 
λαγγίση τον εχθρό ή νά πεθάνη πολε
μώντας.

— 1Ετσι θά γίνη απήντηαε ό πατέ
ρας μον.

'Η  νύκτα εκείνη ήτο τρομερή. 'Ο  
Ιχθρός δέν ξεύρω  πώς είχε μάθει τό 
σχέδιο μας καί μάς υποδέχτηκε μέ βροχή 
σφαιρών. Μδλ.α ταϋτα άντισταθήκαμε η
ρωικά ώς τό βράόυ μέ τόσο πείσμα ώστε 
κανένας άπό μάς δέν ακούσε τό σάλπισμα 
τής ύποχωρήσεως καί δταν πιά ένύκτωσε 
βρεθήκαμε περικνκλωμένοι άπό τόν εχ
θρό χωρίς καμμιά ελπίδα σωτηρίας. Οί 
πολιτοφύλακες δείξανε αφάνταστο ηρωι
σμό και δταν σκοτωνότανε κανείς άπό αυ
τούς ό διπλανός του πολεμούσε γιά δυο.

,Α π ό  μάς δυο μονάχα είχαν μείνει. 
5Επειδή εγώ ήμουνα μικρός θά μέ ξέχα- 
σαν ίσως ή σφαίρες. 'Ο  πατέρας μου άν 
και πληγωμένος άπό μιά σπαθιά στον 
ώμο κρατούσε ακόμη υψηλά τή σημαία.

’Επί τέλους τό τονφεκίδι έπαψε. Τά 
πολεμοφόδιά μας είχαν τελ.ειώσει. Τό τέ
λος πλησίαζε. 'Η  λέξις μέ πνίγει άκόμη 
οταν τό συλλογίζομαι— άναγκαστήκαμε νά 
παραδοθοϋ με.

Αυό ώρες αργότερα μάς φυλακίσανε 
σε μιά μεγάλη έπαυλη πού είχε γλυτώ
σει άπό τά χανόνια.

“Ενας Αυστριακός στρατάρχης μέ τό 
επιτελείο του ήρθε νά δη τούς αιχμαλώ
τους. Διέταξε νά περιποιηθοϋν τούς τραυ
ματίας. Είδε τόν πατέρα μου καί τόν ρώ 
τησε πού ήτο ή σημαία. 'Ο  πατέρας μου 
απήντηαε πώς δέν ήξευρε πού είναι.

— Πολύ καλά άν <5 λοχίας Βιγκόρν 
δέν θυμηθή ώς αύριο πού είναι θά του- 
φεκιαθή ήτο ή άπάντηση τον στρατηγού.

° Οταν έφυγαν ό πατέρας μου μάς 
είπε σιγά δτι δταν είδε νά χάνουμε τή 
μάχη έβγαλε τή σημαία άπό τό κοντάρι 
της, τό έρριξε σ ’ ενα λάκκο καί τό πανί

τό τύλιξε ατό κορμί τον. Μοϋ τό έδωσε 
τότε καί τό έκρυψα ατούς κόλπους μον  
μή θέλοντας νά βρει)ή άπάνω του τήν 
άλλη μέρα πού θά τονφεκιζότανε.

Τό βράδν ό εχθρός ήθελε νά στεί- 
λη λενκή σημαία στο Σαλβονργο προκει- 
μένον νά ζητήση ολιγόωρο άνακωχή γιά 
τήν ταφή τών νεκρών καί ζήτησε ενα 
άπό μάς γιά νά χρήσιμενση οδηγός.

Δέχτηκε κάποιος πού ήξερε τό δρό
μο νά αννοδεναη τόν άξιωματικό.’Ά ξαφ να  
δμως είδαμε πώς δέν είχαμε πανί γιά νά 
δεθούν τά μάτια τοϋ σημαιοφόρον. Μ οϋ 
ήλθε μιά ιδέα επικίνδυνη καί τολμηρή 
πολύ, άλλά άξιζε.

— ' Αν θέλετε είπα έχω πανί γιά νά  
δέσω τά μάτια τού σημαιοφόρου.

Κ ι’ αμέσως έβγαλα τή σημαία, δίπ
λωσα άπό μέσα τό κόκκινο καί τό μπλε 
κι° άφισα νά φαίνεται μονάχα τό άσπρο. 
Ό  πατέρας μον κατάλαβε άμέσως τήν 

$πονηριά μον κι’  εξήγησε στή γλώασα τού  
τόπον μας στον οδηγό, δτι τήν ώρα πού 
θά γίνοννταν οί διαπραγματεύσεις έπρε
πε νά τήν παραδώαη ατούς ίδικούς μας.

Τό φανάρι φώτιζε λίγο καί γι’ αυτό, 
χάρις ατήν θεία Πρόνοια τό τέχνασμά 
μας πέτυχε καί ό αξιωματικός άνέβηκε 
ατό άλογο καί με το μάτια δεμένα εξακο
λούθησε τό δρόμο.

Μονάχα μέ τό μυαλό μπορούσαμε 
νά παρακολουθήσουμε τόν εχθρό πού έ
φερνε τή σημαία μας στο στρατό μας.

' ί /  νύχτα προχωρούσε. 'Ακούσαμε 
τό ρολόι τής Μητροπόλεως νά αημαίνη 
τις ώρες. Καί τέίος ακούσαμε τό τις εϊ 
τοϋ σκοπού. ' Ο άπεσταλμένος τής ανακω
χής είχε επιστρέφει. ’ Εγώ έτρεξα προς
τόν όδηγό.

—  ° Η  σ-ημαία σώθηκε; τόν ρώτησα.
Ναι, άλλά εμείς είμαστε χαμένοι, μοϋ

απάντησε. Κι* άμέσως μοϋ εξήγησε πώς 
τό σχέδιό μας-επέτυχε καί πώς ό άξιωμα
τικός κατόπι τό άνακάλυψε καί γύρισε 
μανιασμένος. Πράγ ματι τόν είδαμε σέ 
λίγο σννοδευόμενο άπό ενα ανώτερο α- 
ξιωματικό, προς τόν όποιον έδειξε τόν ό
δηγό.

— Διατάξατε νά σηΊ,άνονν τό σάλ
πισμα τής θανατώσεως φώναξε ό άξιοο-



ματικός' ό άνθρωπος αύτός θά τονφε- 
χισθή.

—  Λεν εΐταν αυτός, λοχαγέ μου εί
πα ίγο> καί προχιόρησα καί στάθηκα 
μπροστά τον’ εγώ αυνέλαβα αντό τό σχέ
διο...

—  Με ονγχωρεϊτε αξιωματικέ μου, 
είπε ό πατέρας uov. Έ γ ώ  είμαι διοικη
τής τοϋ άποσπάσματος και είμαι υπεύ
θυνος γιά τάς πράξεις τών άνδρών μου...

—  Π ώς λέγεσαι, ρώτησε ό αξιωμα
τικός.

—  Λοχίας Βιγόρν, απάντησε ό πα
τέρας μου.

— Πολυ καλά, λοχία Βιγόρν θά 
τονφεκισθής άμύσως.

—  Μάλιστα λοχαγέ μου πόλεμος εί
ναι. Τή μόνη χάρη που σας ζητώ είναι 
νά τονφεκισθώ άπό τους άνδρας μου.

'Ο  αξιωματικός κοίταξε καλά ora 
μάτια τόν πατέρα μου 'Ε γώ  ετρεξα αμέ
σως κοντά τον γιά νάτοΰ μιλήσω.

’'Εννοούσε νά μ ’ άναγκάση νά τόν 
τονφεκίοω.

Μ ’ αύτό ήτο αδύνατον. Κ ι’ ό πατέ
ρας μου άφοϋ μ 5 αγκάλιασε και με φ ί
λησε μου είπε.

—  Σιωπή, δεν είναι δυνατόν νά μι
λάς ετσι στον ανώτερο σου. "Α ν καί είμαι

πατέρας σου συ είσαι μόνο στρατιώτης 
είμαι διοικητής σου. Μπροστά στον ίχθρό  
δεν είσαι παιδί μου. '  Υπάκονσον. Μας ί-  
δωκχν τά φυσίγγια που είχαν πάρει άπο 
τους πληγωμένους μας. ’Έβαλαν τόν πα
τέρα μου σε άπόστασιν δέκα πέντε βη
μάτων καϊ τότε ό ίδιος σήκωσε το 
χέρι του καί με αυστηρή φωνη διέταξε.

—  Έ πί σκοπόν!
Τό τουφέκι μου επεσε άπό τα χέ

ρια μου.
'Ε τρεξα κοντά τον κι' επεσα ήμιλν- 

πόθνμος στήν αγκαλιά τον.
—  Παιδί μου’ μου είπε, αύτοι θα 

με βασανίσουν πολύ' δεν ξεύρονν νά ση- 
μαδεύσονν. Βασίζομαι σε σένα. Μοϋ δίνεις 
τό λόγο σου; Σ υ σημαδεύεις καλ.ά.—  ’Έλα 
πρός χάριν τής μητέρας σου.

Κ ι ’  ενώ  ε/eye αυτά μ ’  αγκάλιασε 
^καϊ με φίλησε' τά μάτια μου είχαν γεμί

σει δάκρυα κι' ό πατέρας μου δταν έπή- 
γα στή γραμμή με τους άλλους, μοϋ φ ώ 
ναξε.

—  Προσοχή !... ΙΙϋρ ! !..
'Έπυροβόλησα. Τόν σκότωσα !..
Τίποτα παραπάνω.

(Έ κ τοΰ Iαλλικοϋ)

Η ΓΕΝΝΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ  Φ ΙΛ Η Μ Α
τ ο ν  Κ. 9 ΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΝ1ΤΟΥ

Τα *’  Ολυμπιακά* μετάξι· τών επίλεκτων συνεργατών των ονγκαταλίγουν καί τά 
εκλεκτόν μας λογογράφον καί πρώην Υ π ου ρ γόν  τής Π αιδεία; κύριον Θ εϋω ρον  
Βελλιανίτην.
Το κατώτερο) διήγημα οίνε μιά άνάμνηαις π ον 6 εκλεκτός συνεργάτης μας %ήν 
ίγραψε πρΦ ετών πολλών καί άναφερετο( εις τήν Ρωασικήν ζωήν.

"Ό τα ν  ερχεται τό Πάσχα με τις λαμ- . 
πάδες τον καϊ τις χαρμόσυνες κωδονο- 
κρουοίες τον, μου φέρνει μιά γλυκειά ά 
νάμνησι, ενα δνειρο τής παιδικής μον 
ηλικίας.

Δεν είχα σνμπληρώαει ακόμα τά δε
καεπτά μον χρόνια. " Επανα τότε μόλις 
τά μαθήματά μον καί έταξίδενα, δπως 
οϊ Ρώσσοι σπουδασταί, χωρίς ώρισμένο 
σκοπό. 'Η  παραμικρή ασχολία δεν περι- 
ώριζε την έλενθερίαν μον, ήμονν ελεύθε
ρος σάν τό πονλϊ τοϋ θεοϋ καί μπορούσα  
νά πηγαίνω οπουδήποτε, καί νά άπομα- 
κρίνομαι δταν ήθελα νά δώ νέα πρόσωπα  
καί νέες πόλεις.

'Η  φύση λίγο ιιέ απασχολούσε' ή 
καλλονές της μικρή μοϋ έκαναν τότε εν- 
τύπωσι' κόσμους διψούσε ή ψυχή μον,καϊ 
άνθρώπους ήθελα νά βλέπω καί νά γνω 
ρίζω. Ό  θόρυβος τών πόλεων με με
θούσε, καί τά τορνευτά τών χορευτριών 
πόδια μέ συγκινοϋσαν. Μονάχος, μέσα 
στον αγνωσιο μου άκόμα κόσμο, άπελάμ- 
βανα τις ηδονές τής έλενθερίας ι ον. "Ο 
ταν βαρυνόμουνα τήν μιά πόλι, καί με 
κούραζε ή οχέοις τώ ν ανθρώπων που 
γνώριζα , εαπαινα στό πρώτο τραίνο που 
εφενγε καί πήγαινα παρακάτω. ’Έτσι μιά 
μέρα άφοϋ βαρέθηκα τό Χάρκοβο, κατέ
βηκα στήν ιιεσημβρινή πόλι τής Ρωσσίας 
Ροστόβ.

'Η  πόλις αύτή, χτισμένη επάνω στήν 
δεξιά οχθη τον Τανάΐδος, δεν ήταν τότε 
άκόμα μεγάλη, ούτε καί πρόσφερε μεγά
λες διασκεδάσεις" ή αφέλεια δμως τών

κατοίκων μ ’  ευχαριστούσε, καί πιό πολυ 
άκόμη ή κομψές μελαχροινες γυναίκες 
της' είχα καιρό νά δώ μαϋρα μαλλιά. Τό
σα χρόνια στις ακτές τοϋ Νίβα μόνον 
ξανθές πλεξίδες εβλεπα νά στολίζουν τό 
μικρά κεφάλια δπως. εις τήν 'Αρκαδία 
καί τήν νήσο τοϋ Βασιλείου.

’Έμεινα στό σπίτι μιας χήρας συν
ταγματάρχου, πού πέθανε στον Καύκασο, 
τής κυρίας Κλίκωφ, ή όποια επειτα άπό 
τόν θάνατο τοϋ συζύγου της επερνε οίκο- 
τρόφονς. Τό σπίτι πού εμεινα, δεν 7]ταν 
πολυτελές, άλλά εμένα με άρκοϋσαν πολυ 
μικρά πράγματα τότε' ή άξιώσεις τής ή- 
λικίας τών δεκαέξη χρόνων συμβιβάζον
ται εύκολα' ενα σπίτι κοντά στον ποταμό 
πού τόν εβλεπα άπό τό παράθυρό μου 
πλούσιος κήπος καί ενα κομψό περίπτερο 
μέσα σ’  αυτόν μου ήσαν πολυ άρκετά. 
’Ά λλω ς τε εγώ στό σπίτι έπήγαινα δταν 
έπρόκειτο νά κοιμηθώ' τις άλλες ώρες 
εγύριζα στήν πόλι, τρέχοντας τούς δρό
μους ή πλέοντας τόν ποταμό, τό δε βρά
δυ επήγαινα στήν άντίπερα οχθη που 
σύχναζαν πολλές αισθηματικές νέες, γιά 
νά δουν τά φτερά τώ ν ανεμομύλων καί 
τις άγελάδες που επέστρεφαν άπό τήν 
βοσκή.

’Έ να  βράδυ— αύτό σννεβη λίγες μέ
ρες έπειτα άπό τήν άφιξί μον—  επέστρε
φα ατό σπίτι μον, δταν έξω άπ ' αύτό 
στό μικρό χτιστό έδόιλιο, είδα τήν κυ
ρία Κλίκωφ νά κάθεται μέ μιά νέα. " Ο
ταν πλησίασα ή οικοδέσποινα μοϋ σύστη
σε τήν εγγονή τ η ς  Αιουδμίλαν Ά λεξέγε- 
βναν.



Κύτταξα τήν νέα, π ον μοϋ μειδιοϋσε, 
β/.έποντάς με, μέ φωτεινό μειδίαμα. Η  
ταν δεκαπέντε μόλις χρόνων και φορού
σε τό ένδυμα τών τροφίμων τον λυκείου 
μέ την άκομψη μπε/.ερίνα ή οΛοία είναι 
τό κύριο γνώρισμα τών μαθητριών στην 
Ρωσαία. ' Η  άπ/.ή αν τη στολή δέν ε μείω
νε καθόλον την χάρι της. 'Η  Λιονδμίλα 
Ά/.εξέγεβνα δέν ήταν άπό τά συνετισμ έ
να πρόσωπα' ήταν τύπος πολυ διαφορε
τικός, στο δέ πρόοοιπο της καί τά μαλλιά 
της ήταν, δπως λ.έει κάπου ό Χάϊνε, χ υ 
μένη « ή γλυκεία ήρ μία τής θερινής νν- 
κτός». 'Η  έκφραση τοϋ προσώπου της 
ήταν παιδική, αν και ψυχρή και μονότο
νη' τό σώμα της λεπτό, τό δέ μέτωπο 
της στολίζονταν άπό ξανθούς τούλους, έ- 
νώ ατά αβρά της χείλη πλανιόταν ενα έ- 
λ.αφρό καί γλ.υκό γέλ.οιο. 'Ή ταν άπό τους 
τύπους εκείνους που οί Γερμανοί τους ο
νομάζουν « Γρέτχεν)>, τύπος ο όποιος α
ρέσει στους ρωμαντικους ποιητάς καί τους 
ζωγράφους. ’Ε γώ  καί τήν ποίησι και τήν 
ζωγραφική λατρεύω, ίσως δέ γ ι ’ αυτό 
ό τύπος εκείνος μ ’ έκανε τόσες φορές να 
ονειροπολήσω ευτυχία ή όποια διαλύθηκε 
σάν πρωινή ομίχλη.

Ή  Αιουδμίλα έφευγε άπό τό Λύκειο 
γιά τις εορτές τοϋ Πάσχα. Θά έμενε κον
τά ατήν γιαγιά της, όσες μέρες περίπου 
και εγώ ατήν πόλ.ι εκείνη, καϊ στις σκέ
ψεις μον μπήκε άόριστος και γλυκύτατος 
πόθος. Τήν έβλεπα άπό τότε κάθε στιγμή 
είς τό σπίτι μέ τό λευκό της φόρεμα και 
τήν γαλάζια ποδιά της' γευματίζαμε στο 
ίδιο τραπέζι, και ατό περίπτερο τον κή
που μαζί έπέρναμε τό τσάϊ. ’ Εκεί περ
νούσαμε πολλές ώρες τό βράδυ' ή Λιονδ- 
μίλα έπαιζε ρωααικές μελωδίες, πού μά
θαινε ατό σχολείο, καί εγώ έδιάβαζα στην 
γιαγιά της τΙς επιφυλλίδες τώ ν εφημερί
δ ω ν  άλλοτε πάλ.ι μετά τό τσάϊ τις συνό
δευα εις τόν περίπατο' είχα γίνει πολυ 
γνώριμος πιά, καϊ ή οικοδέσποινα μέ θε
ωρούσε, δπως έλεγαν, ώς εγγονό της 
καϊ ώς τέτοιον μέ ένόμιζαν. ' Ο περίπα
τος μας γινόταν στον ποταμό' εκεί έτρέ- 
χαμε ή Αιουδμίλα και εγώ, χωρίς ή για
γιά της νά Αναμιγνύεται ατά παιχνίδια 
μας. Αυτή χαιρόταν νά βλέπη τήν Λ ιονδ-

μίλαν της, τήν μικρή ορφανή της, ευχα
ριστημένη και τήν άφηνε ελεύθερη να. 
πνίξί) τήν πλήξη τον σχολείου, δπως ή
θελε. ’Ε γώ  πάλιν αλ/.αξα συνήθειες' άλ- 
λ.άζει κανένας συνήθειες τόσον εϋκολ.α 
ατήν ηλικία εκείνη! Λεν έπιθυμοϋαα πιά 
νά τρέχω στους δρόμους καί έπροτι- 
μοναα δταν δέν έμενα κοντά ατήν Λ ιου- 
δμίλας νά βλέπω τις άγελάδες πον γυρ- 
νοϋααν άηό τήν βοσκή' έπροτιμοϋαα δμως. 
τό σπίτι καί τό μικρό περίπτερο τοϋ κή
πον, τό όποιον άπό τότε πού ήλθε ή Λ t_ 
ονδμίλα είχε άλλάξει δψι' τά άνθη δέν τοζ, 
έλειπαν ποτέ καί τό άσμα άκουγόταν κά_ 
θε στιγμή' ή μικρή καρδερίνα είχε μετα_ 
δυ')θει σ ’ αυτό τήν δροσιά, καί είχε χύσε^ 
τήν χάρι της.

Ά λλά  καί ή Αιουδμίλα είχε άλλάξει 
δλη" έφαίνετο μελαγχολική, ατό δέ 
πιάνο της δέν έπαιζε τά άφελ.ή τραγού
δια τον σχολείου, άλλά τά ρόδινα δακτυ- 
λ.άκια της ενριακαν στα πλήκτρα τους στε
ναγμούς τής τραβιάτας' από τό παράθυ
ρο μου τήν έβλεπα νά μένη συνεχώς ατό 
βαθύτερο μέρος τοϋ κήπου μόνη, και νά 
κράτη βιβλίο ατό όποιον δμως δέν φαί
νεται καθόλου νά πρυαέχη" ερέμβαζε πε
ρισσότερο. Τήν πλησίαζα είς τόν κήπο 
καί εκεί τής περιέγραφα μέ τά πιο ζωηρά  
χρώματα τήν φύση τής ' Ελλάδος καί τήν 
ηρεμία τών κοι/.άδων της. Αυτή πάλ.ι μοϋ 
διηγόταν τήν ζωή τον σχολείου της. Καί 
ή άφελεΐς εκείνες τισ.ιδικές διηγήσεις μοϋ 
προξενούσαν περίεργη έντύπωσι. Μοϋ κι
νούσαν τό ενδιαφέρον, δαο δέν μοϋ τό ε- 
κίνηααν ποτέ ούτε τά διηγήματα τοϋ Δί- 
κενς, ούτε τά ποιήματα τον Σολωμοϋ.

Μιά μέρα, ήταν ολοφάνερα με/.αγχο- 
λ.ική, μοϋ διτ\γήθηκε αυγκινημένΎ] τόν 
θάνατο τής μητέρας της, που τήν άφησε 
μικρή μόλις επτά χρόνων. Είχε πεθάνει 
προ οκτώ χρόνιαν. Μοϋ περιέγραψε τή 
σκηνή τοϋ θανάτον της τόσον λυπητερά, 
ώατε δταν είδα τα. γαλανά της μάτια γε
μάτα δάκρυα, έκλαψα καί εγώ. Ώ !  τί δέν 
θά έδινα άν μπορούσα τή στιγμή εκείνη 
νά σφογγίαω τά δάκρυα αυτά μέ τά φι- 
λ.ήματά μον.

'Ό ταν μέ είδε νά δακρύζω πρόαθεαε:
—  ” Εχααα τήν μητέρα μον καί άπό

τότε έκλείατηκα μέσα ατό σχολ.εΐο. Σέ 
λίγες μέρες θά ξανακλειατώ πάλ.ι μέσα 
στους τέσσερες τοίχους τον. ΣεΤς είσθε 
ευτυχής' θά φύγετε καί θά μας λησμο
νήσετε είς τήν Ελλάδα θεοδιορ Ά να σ τά -  
αεβιτς.

— Νά αάς λησμονήσω! είπα' δέν ί- 
τόλμησα νά προφέρω άλλη /.έξι άλλά έσ
φιξα θερμά τά ρόδινα δάκτυλ.α τοϋ χε
ριού της.

° Οταν τραβήχτηκα ατό δωμάτιό μου, 
έαβυαα τό φώς καί έπεσα χωρίς νά μπο
ρώ ν ’  αποκοιμηθώ, Έαχο/.ίαζα τις λ.έξεις 
της, προσπαθούσα νά εξηγήσω τήν σημα
σία τών ματιών της" έψιθύριζα: < μέ α
γαπά, άλλως τε θά έπερνε τό χέρι της 
δταν τής τό έσφιξα». Ά π ό  τις σκέψεις 
εκείνες έπεσα σέ όνειροπολ.ήαεις' φαν
ταζόμουν τόν έοιντό μον ήρωα, δτι έσωζα 
τή ζωή τής Λιουδμίλ.ας, δπως ό ήρωας 
κάποιον ουγγρικού διηγήματος πον 
είχα διαβάσει το πρωί. Σκεπτόμουν δτι 
τής έπερνα τόν θαυμασμό της, καί προ
χωρώντας στις όνειροπολ.ήαεις μον φαντα
ζόμουν δτι ήμονν σύζυγος τής Λιονδμι
λάς, τής όποιας τό παιδικό κεφάλι ζω γρα
φιζόταν μπρος ατά μάτια μον , καί τά γα
λανά της βλέμματα μέ έκύιταζαν μέ συμ
πάθεια. Μέ τα όνειροπολήιιατα αυτά, κοι
μήθηκα αργά' τήν άλλη μέρα ήταν μεγά
λο Σάββατο' δταν έπήγα οτό περίπτερο, 
ή Αιουδμίλα καθόταν καί κρατούσε ένα 
μπουκέτο πασχαλιάς, καί εστόλιζε τό τρα
πέζι γιά τή νύχτα τής Άναατάσεως. Τ Ι  
ιιοναξιά μοϋ έδωσε θάρρος' πλησίασα τό 
τραπέζι τήν κύτταζα' είχα σκοπό 
νά τής πώ δτι τήν αγαπούσα, δτι άν 
ήθελε αυτή θά έμενα αίωνία μα
ζί της. 'Αλλά δέν έτόλμησα νά αρθρώσω  
/.έξι. 'Έπειτα άπό λ.ίγο άκούατην.αν τά 
βαρειά βήματα τής οικοδέσποινας πίσω  
άπό τό περίπτερο, δταν δέ βγαίναμε γιά 
τό πρόγευμα, ψιθύρισα ατήν Αιουδμίλα 
λέξεις, πον δέν τις ενθυμούμαι πιά σή
μερα, άλλά ούτε καί λ.ίγα λ.επτά ύστερα 
θυμόμουν άν τής είπα, γιατί βρισκόμουν 
σέ ψυχική ταραχή άσννήθιστη γιά μένα.

Μετά τό μεσημέρι δέν είδα καθόλον 
τήν Αιουδμίλα, δταν δέ κλείστηκα ατό δω 
μάτιό μου μετανοούσα γιά δσα είπα. Ά 

πό τό νοϋ μου περνούσαν σάν σκιές σκέ
ψεις ασαφείς καί θολές, τό δέ στόμα μου 
ψιθύριζε τό δνομα τής Λιονδμίλας. Είς 
τό τσάϊ δέν παρουσιάστηκε γιατί έκοι- 
μήθηκε νά ξυπνήση τήν ώρα τής Ά ν α -  
στάσεως, που θά τίς αννόδενα ατήν εκ
κλησία.

Τήν νύχτα ή καμπάνες τών έκκ/.η- 
σιών μέ έξύπνισαν καί σέ λίγο επήγαμε 
καί οί τρεις στήν λ.ειτονργία. '  I! νύχ
τα ήταν μαγευτική' χιλιάδες άστρα έ/.αμ- 
παν στον ουρανό καί χιλιάδες λαμπάδες 
στή γή' ή καμπάνες ήχονσαν χαρμόαυνα' 
ή γυναίκες είχαν παρατάξει τά πααχα/.ι- 
νά ψωμιά των ατήν πλατεία γιά να τά 
εύλογήση ό παπάς. Στο μεταξύ δ χορός 
Εψελνε τό κ Χριστός Ά νέστη* . IIλ α μ 
πάδες κινιόνταν καί κατά τό αρχαίο χρι
στιανικό έθιμο στήν Ρωσαία οί κοντινοί 
άλληλοασπάζονταν.

—  Χριστός Βοακρές, είπα στήν 
Λ  ιονδμίλα' μοϋ είπε δειλή μερικές λέ
ξεις καί μοϋ έτεινε σέ άσπασμό τά πε- 
τροκεράσινα χείλη της. Έ νόμισα  π ώς έφ
θανε είς τά απόκρυφα τής καρδιάς μον 
τό φίλημα εκείνο! ήταν τοϋ πρώτον  έρω 
τας μον τό πρώτο φίλ.ημα! "Π  ήδονή τής 
στιγμής έκείνης, καί σήμερα ακόμη πού 
τόσοι έπέρασαν χρόνοι δέν έχάθηκε. Τή 
νύχτα δέν κοιμήθηκα σχεδόν. Είχα πυρε
τό καί στριφογνρνοϋσα στο κρεββάτι μου, 
σηκωνόμουν, έπεφτα πάλι, άλλά πουθενά 
δέν εϋριακα ησυχία. Σέ λ.ίγο τό δωμάτιό 
μου έγέμισε άπο φώς' είχε βγή ό ή/.ιος, 
άλλά ή ταραχή μον έξακολονθοϋσε. Τή 
σκιερές σκέψεις uov διέλ.υαε ή ημέρα. 
Κι ’ δμως τό φίλ.ημα εν.εΐνο μέ συντάραζε, 
καί ατήν πνρετώδη αυτή κατάστασι, πή
ρα τήν απόφαση νά ζητήσω  τήν Λιουδ- 
μίλα. Παιδική απόφαση, σε ηλικία που δέν 
λειτουργεί ή κρίση. Ά λλά  τί είναι αυτή ή 
κρίση που τήν παρασιιρει ό πρώτος κλο
νισμός τών αισθημάτων; Τήν απόφασή 
μον τήν πραγματοποίησα...

Η  οικοδέσποινα μέ κύτταξε περίερ
γη , καί σάν νά μέ οΐκτιρε :

—  Νά μεγαλώαης πρώτα, μοϋ είπε, 
καί έπειτα έχουμε καιρό νά ακεφθοϋμε 
γιά τό γάμο σου.

J£v έπερίμενα περισσότερο. Με θε.



ωροϋσαν παιδί, και εγω την στιμην εκεί
νη ήμονν ανδρας. Εβγηκα από το οτζί- 
τι, ετρεξα άσννείδητα τήν πόλι ολόκληρη 
καί δταν γύρισα τήν νύχτα δλοι έκοιμών- 
ταν.Τ'ο πρωί δταν σηκώθηκα, πολυ αργά, 
έμαθα άπό τήν Μάοαα τήν υπηρέτρια, 
δτι ή Κυρία μετέφερε τήν Αιονδμιλα 
στό σχολείο' έμαθα επίσης. δη τήν 
προηγονιιένη ή Αιονδμιλα εκι.αφε πολυ 
και ρωτούσε ποΰ είχα πάει.

Jev μοϋ άπόμενε πια τίποτε' επήγα 
στό περίπτερο και επήρα τά βιβλία μον 
ώς και μιά γαλάζια ταινία με ενα άνθος 
πασχαλιάς μαραμένο άπό εκείνα που εί
χε στολίσει η Αιονδμιλα το τραπέζι της 
Άναστάσεως. Σε λίγο εφενγα ! Ά π ό  τό 
πλοίο ερριξα τά βλέματά μον ατό σπίτι' 
δταν δε αύτό κρύφτηκε πίσω άπό ε
να λόφο, και δεν εβλεπα τήν πόλη δεν εί
χα τήν τόλμη νά συλλογιστώ δτι δέν θά 
’έβλεπα πιά τήν κόρη εκείνη, τής οποίας 
ή γλνκνά μορφή, φαινόταν ακόμη μπρος
στά μάτια μον.

Δέκα ετη κατόπιν, ενώ περιώδενα 
τήν Ρωσσία, καϊ πάλιν πόθησα νά δώ  
τό Ροστόβιον, καϊ τό σπίτι τής Κλίκωφ , 
με τό περίπτερό τον, εκεϊ που μοϋ γεν

νήθηκαν τόσοι πόθοι καϊ τόσα όνειρα. 
CH  πόλη είχε γίνει σχεδόν αγνώριστη' ή 
σννοικία που εμενα ητο βονλεβάρτον' τό 
σπίτι τής Κλίνω')) δεν υπήρχε. Έπλ.ηρο- 
φορήθηκα δμως οτι η Αιονδμιλα επαν- 
τρεύτηκε πιά καϊ δτι ή γιαγιά της είχε πε- 
θάνει. προ τριών χρόνων. Κάποια ημέρα 
είδα τήν Αιονδμιλα μαζι με δυο ολοστρογ- 
γυλα παιδάκια, που τό μεγαλύτερο ήταν 
μόλις πέντε χρόνων. ’ Επέρασα κοντά της 
άλλά δεν μέ εγνώρισε' εΐ,χαν φορτα>θεϊ 
στήν ράχη μου δέκα ακόμη χρόνια καϊ με 
είχαν άλλάξει εντελώς. Λύτη εμενεν ή ί
δια: τό ίδιο μικρό παιδικό πρόσωπο καϊ 
τό αύτό φωτεινό μειδίαμα πλανιόταν στα 
χείλη της, πού ειχα αλ,λοτε αφήσει τον 
πρώτου ερωτάς μον τό πρώτο φίλημα.

Πιά δεν τήν ξαναεϊδα, άλλά διατη
ρώ  ακόμη τήν ταινία καϊ τό μαραμένο 
άνθος αυτά τά ίδια, τα όποϊα βρήκα τό 
πρω ΐ τής άναχ,ωρήοεώς μον εις το περί
πτερο. αύχα. τά μόνα, πού μον εμειναν ά
πό εκείνες τις γλύκες ημέρες, από τις χα- 
ιιένες ελπίδες τον ηαιδικον έρωτα μον, 
τόν όποιον στολίζει ενα μονο τής Ανα
στάσεων τον Χρίστον μας φίλημα.

' Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ - B E  Α Λ Ι A N IT ΤΙΣ

Χ Ω Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
Ή ταν ε  δείλι έρημο, μά τόσο ερημικό 
ενα γλωμό και πένθιμο τοΟ χινοπώρου δείλι 
π’ άθέλητά σου δλ’ ή καρδιά πονούσε καί στ’ άχεΐλι 
σαν πικραμένο σούφερνε τόν αναστεναγμό.. .
Εικόνα γύρω χωρισμοΟ, πικρή καί μαραμένη;
Σαν ενα βράδυ μιά; γιορτής πού σκόλασε γοργά 
καί τέλειωσε και διάβηκε κι ή ερημιά πομ^ν^ι...
Τθ 0 CVc ΟΤΟ ŷ tV07C(bpt 7ZEICC..· ^
Σέ κάποιας λεύκας έρημης τήν πειο ψηλή κορφή 
δυό φύλλα πού άπόμειναν, στό βραδυνό τ ’ αγέρι 
σιγότρεμαν— σαν δυό ψυχές, πού μιας λαχταρας χερι 
πρίν γωριστοΟν ένώνει τες σ ένα στερνό φιλι. 
Κρατώντας τό χεράκι της, τήν κύτταζα μέ πόνο 
κι’ ήταν έ νοϋς μου έρημος καί θλιβερή ή ψυχή.
Γιά μένα, αύτή ήταν δλ’ ή Γης κι’ αύτή ^είχ’ εμένα μονο 
άνδρα, αδελφό καί σύντροφο καί φίλο κ ι ’ εραστή...
Καί λίγο— λίγο τρέμοντας τά δυό τής λεύκας φΟλλα 
σ ’ εν’ άγεριοϋ άνατάραγμα χωρίσανε στερνά... 
ένώ ’πτά ωραία μάτια της ευγενικό έκ,ύλα 
τό δάκρυ, δταν χωρίσαμε κι’ έμεις γιά πάντα πεια...

Γ . Π Ε Α Λ Ε ΡΕ Ν

ΤΟ ΚΟΥΡΜΠΑΝΙ

Μπροστά στον κατήφορο τοϋ εκπο
λιτισμού, στή φόρα που εχει άποκτήσει ό 
άνθρωπος πρός τά εμπρός, μέσα σε τόσες 
νέες άνακαλύψεις, δέν μπορεί νά όπι- 
σθοδρομήση κανείς, να μή παρακολού
θηση τήν εξέλιξη τοϋ πολιτισμού, παρά 
άκολονθεϊ ινφλά τό ρεύμα πού τόν συν
επαίρνει.

Μά ας τρέχει μέ τόση φόρα' δέν 
ξεχνάει δλότελα και τό παρελθόν, τό γε- 
uaro ώραϊες αναμνήσεις, πού τόν κάνει 
νά νοσταλγή κάπου κάπου τόν παληό 
καλό καιρό. Μ ’ δλη τον τήν απλοϊκότητα 
ό καιρός αυιός (έτσι συγκρίνεται μέ τόν 
πολυποίκιλο σημερινό), μάς αρέσει καϊ 
δέν μπορούμε νά τόν ξεχάσονμε, γιατϊ Ά
φησε μερικά γεγονότα τον τόσο βαθειά 
χαραγμένα στή μνήμη τών σημερινών 
ανθρώπων, πού δέν μπορούν νά τά πα
ρατήσουν, γιατϊ έτσι τά καθιέρωσαν οί 
πρόγονοί τους καί πρέπει νά τά σεβα
στούν. ”Ενα άπό τά παληά αυτά έθιμα, 
πολν νόστιμο, είναι κεϊνο πού γίνεται 
κάθε χρόνο στή μνήιιη τού "Αη-Γιώργη, 
σ ' ενα χωριό τής Φαλαισίας, τόν ’Ά κ ο - 
βο, χτισμένοι' σέ μια βουνοπλαγιά από
τομη' βλέποντάς τον άπό μακρνά νομί
ζεις δτι είναι τό ενα σπίτι του άπάνον 
σ τ ’ άλλο σάν ξεπροβάλλουν κάτασπρα α
νάμεσα άπό τά δέντρα.

Α πέναντι τής βοννοπλαγιάς αυτής, 
στήν κορφή ενός λόφον, καμμιά ώρα μα
κρνά άπό τό χωριό, είναι χτισμένος ό 
"Α η-Γιώργης, ενα φτωχικό έρημοκκλη- 
σάκι μέ ενα μεγάλο πονρνάρι απ’ έξω. 
Στή υινήμη του γίνεται σωστό πανηγύρι' 
μαζεύονται εκατοντάδες άνθρωποι άπό 
τά γύρω  χωριά γιά νά γλεντήσουν. ° Οσο 
γιά τό φαγοπότι βρίσκουν εκεϊ άφθονο 
άπό τό «κονρμπάνιυ λεγόμενο.

01 επίτροποι τής εκκλησίας άγορά- 
ζονν ενα βώδι, πού τό πλ.ηρώνει δλο τό 
χωριό μέ σννειοφορά, καϊ τό βράζουν

στά καζάνια άπό τή νύχτα, (Άστε τό 
π ρω ΐ νάναι έτοιμο. ’ Επίσης τό κάθε σπίτι 
είναι υποχρεωμένο νά πάη μιά πιτα ψω- 
μί, (τσονρέκι), λίγο κρασί καϊ μιά χούφτα  
άλάτι γιά τό φαί. Ά λλά τό περίεργο εί
ναι διι ένώ δλο τό χλώριό συνεισφέρει με 
προθυμία γι’ αυτήν τήν ετοιμασία, δμως 
άπαγορενεται οί ίδιοι νά βαλονν 
άπ ’  αυτό στό στόμα τους, καϊ δσοι ακόμη 
ξένοι συνδέονται με τό χωριό εξ αγχι
στείας. Ετσι έχει επικρατήσει το έθιμο 
καϊ κανείς δέν τολμάει νά τό παραβιάση 
σάν νάναι νόμος. Πρέπει άπαραιτήτως 
νά ξοδευτή δλο στους ξένους, πού οί πε
ρισσότεροι έρχονται επίτηδες γι’  αυτό μέ 
σακκονλια καϊ τά πηγαίνουν νοτερά γε
μάτα στά σπίτια τους. Μόλις τελειώσει ή 
λειτουργία, αρχίζει ή διανομή, τοϋ κουρ
μπανιού καϊ άμα είνε λίγοι οί ξένοι τότε 
επαναλαμβάνεται καϊ δνό καϊ τρεις φορές 
τό μοίρασμα ώσπου νά έξαντλη&ή. ’ Εννο
είται δτι, καί οί ντόπιοι δέν μένουν νη
στικοί ονιε κνττάνε τούς αλλονς πον 
τρώνε, άλλά έχουν δικά τους ψητά κλπ. 
Γενικό λ.οιπόν φαγοπότι και γλέντι ώς τό 
μεσημέρι. ·

Ναι, άλλ’  αυτό τό Ιδιότροπο έθιμο 
πώς επεκράτησε ; βέβαια κάποια άφορ- 
μή θά εχη. Αοιπόν άκοϋστε τήν ιστο
ρία τον :

Σ ιά  γεράνια που είμαστε σκλάβοι 
στους Τούρκους, πον ό πατέρας δέν ώ- 
ρίζε τήν γνναϊκα καϊ τά παιδιά τον, τά 
κτήματα τον καϊ τόν ίδιο τόν εαυτό τον 
ακόμη, γιατϊ δλα ήταν στή διάθεση τον 
Τούρκον κατακτητή, [ αδιάφορο αν τώρα 
ξεγ^αο τήκαν δλ’  αν τά καϊ πιάσαμε φι
λίες.!, ζοϋσε κάποιος καλός χριστιανός, 
άπό τόν ’Ά κοβο, μέ τή γνναϊκα τον καϊ 
τό παιδί τον, εκεϊ κοντά στον αΑη-Γι- 
ώργη, σ’ ενα καλύβι πού χρησίμευε γιά 
κατοικία σ’ αυτούς, στά πρόβατά τονς 
και στ’ άλ/.α ζώα τονς.



cO Τούρκος ζήλεψε τήν ησυχία τοϋ 
γεροτσοπάνη κι’ αποφάσισε νά τόν πλη- 
γώαη βαϋειά.

Μάθανε δυο Τοϋρκοι κυνηγοί δτι ε- 
χει παιδί ό γέρος καί γιά νά μπορέσουν 
νά τον αρπάξουν δτι είχε καί δέν είχε, 
σκεφτήκανε νά τό αιχμαλωτίσουν ώστε ν° 
άναγκαστή νά τους δώση λύτρα γιά νά 
τό σώση. Ξεκινάνε λοιπδν ενα ώμορφο 
άνοιξιάνικο πρωί, χαρά Θεοϋ, καί πάνε 
κατά τό καλύβι' μά λίγο πριν φθάσουν 
εκεί καθώς περνούσαν από ενα δάσος 
τους μυρίστηκαν τά μαντρόσκνλλα καί 
τρέχουν προς τό μέρος τους ουρλιάζον
τας. 'Ο  γέρος πον είχε τό φόβο ύποψιά- 
άατηκε καί λέει τοϋ παιδιοΰ τον άμέσως 
νά κρυφτή : ίκεΐνο δεν ενρισκε άλλον 
πρόχειρότερα καί χώνεται ατήν κουφάλα 
ενός πανώριμον δέντρου που ήταν εκεί 
κοντά.

Έ π ί τέλους φθάνουν οί κυνηγοί καί 
ζητάνε άπό τό γέρο τό παιδί, μ' αυτός 
τους λέει δτι τώχει στείλει στο χωριό' ποϋ 
νά τόν πιστέψουν δμως οί αίμοβόροι' 
ψάχνουν μόνοι τους δώ  καί κεΐ, τίποτε. 
Έ ν ω  απελπισμένοι πιά σηκώθηκαν νά 
φύγουν, βλέπουν τά κυνηγιάρικα σκυλιά 
τους νά γαυγίζουν γύρω άπό τήν κονφά- 
λα τοϋ δέντρου, γιατί είχαν μυριοτή τό

παιδί, σάν νά τους καλοϋααν νά πάνε νά 
ίδοϋν. «Μ α ό Θεός λέει, αγαπάει τόν κλέ
φτη, αγαπάει καί τόν νοικοκύρη».

Μόλις τούς είδε ό γέρος νά πηγαί
νουν κατά κεΐ τά -χρειάστηκε' αρχιναει 
τά στανροκοπήματα στον "Αη-Γιωργη  
καί τάζει νά σφάξη χό βώδι του καί νά 
τό μοιράαη στους ξένους, χωρίς να φαη 
κανείς άπ ’  τή γεννιά τον, αν γλντωση 
τό παιδί τον άπ’ τών Τούρκων τά χέ
ρια.

Κατά καλή τύχη τον, στήν κορφή 
τοϋ δέντρου καθόταν ενας αετός' οί κυ
νηγοί, νομίζοντας πώς τά σκυλιά γαυγί
ζουν τόν αετό, θυμώσανε καί τά κτυπη- 
σανε, φωνάζοντας «εμείς δεν κυνηγάμε 
πουλιά\, άλλ’  ανθρώπους». Κ ι ’  έτσι έφύ- 
γανε Άπρακτοι.

'Ο  καϊ·μένος ό γέρος άφον γλύτωσε 
καί τούτη τή φορά τό παιδί τον, αμέσως 
θυσιάσε τό βώδι τον καί τό μοίρασε κα
θώς είχε τάξει. 'Αλλά για να δείξη τη 
μεγάλη τον ευγνωμοσύνη στον Α η-Γι- 
ώργη, κάθε χρόνο στή μνήμη του, εσφα- 
ζε καί άπό ενα βώδι.

'Έτσι λσιπόν εξακολουθεί καί μέχρι 
σήμερα τό έθιμο αυτό καί ποιος ξερει 
αν δέν ληαμονηθή ποτέ.

Α Ε Α Α  Μ Η Τ Σ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ

EAM&Q HWHTPIM
Κ Α Λ Η Ν Υ Χ Τ Α

Καληνύχτα λοιπόν μαγεμένο ακρογιάλι 
που ή σελήνη σε λούζει με φώς ολόχρυσο 
καληνύχτα καί συ που σκορπάς άπό πέρα 
τής ψυχής μου τά σκότη, αστεράκι λαμπρό.

Καληνύχτα βαρκούλα πον  τ ’  άσπρα σου πλάγια 
τό κρυστάλινο κϋμα χαϊδεύει φιλεΐ 
καληνύχτα καί συ γνώριμό μου δρομάκι 
που χαρούμενο, πάντα σε περνούσα, πουλί,

Σ Ο Φ ΙΑ  I. Μ Α Ν Τ Ζ Α Ρ Η

■ Χ ΙΗ Υ Ρ Ν Ε -Ι 'Κ Β Ι Η Θ Ο Γ Ρ Α φ ΙΒ Ζ

ΤΟ ΑΡΝΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
"Α σπρη μου πέτρα τοϋ γιαλοί 
μαλαματένια βοΰλα 
νά σέ χαρή ή μανοϋλα σου 
ποΰ σ ’ έχει μοναχοϋλα.

HVABIOV

"Ενας χαμάλης στάθηκε μπροστά 
■στήν πόρτα τής Μαρίνας τοϋ Ρεμπέτη μ’ 
ένα αρνί στον ώμο, στολισμένο μέ ά 
σπρα βουάλια, μπλίρίς χρυσές, και χρω
ματιστές κορδέλλες. ’Ή τανε μεγάλη Πέμ
πτη κ’  jot γαμπροί στέλνανε στα πεθε
ρικά τό αρνί τοΰ Πάσχα.

Ή  γειτόνισσά της ή Μαργή τοΰ Χά- 
φτη έβαλε τις φωνές :

—  Μωρή Μαρίνα, ’ Ασπασώ, κα- 
τεβήτε, σάς στείλανε τ’  αρνί καλέ !

Δέκα-δέκα κουτρουβάλισαν τις σκά
λες μάνα καί κόρη. Ή  μάνα μιά παχειά 
ροδοκόκκινη γυναίκα μέ μεγάλα μάτια, 
τρία πρισγούλια κάτω άπό τό πηγούνι 
καί κόκκινο χέρια.

—  ’Άχου ! ξεφώνησε, κ’  εινε καί τά 
χέρια μου βαμμένα άπό τ ’ αυγά, έλα για
βρούμ, φέρτο μέσα νά πάρης καί τό μπα
ξίσι σου.

Ή  ‘ Α σπασώ— ένα δαιμονοκόριτσο 
γεμάτο ομορφιά, δροσιά καί ζωή, χαμο
γέλασε καί ρώτησε φωναχτά :

—  ΓΙοιός σοΰ τό'δωσε νά τό φέρης ;
Ό  χαμάλης απάντησε :
—  Ό  Στέλιος, τζάννεμ, ό αλευράς ! 

Τό αρνί κατεβάστηκε άπό τόν ώμο τοϋ 
χαμάλη κι’ άρχισε νά φωνάζη. Τά παιδιά 
τό περιτριγύρισαν.

—  Μή καλέ ! Ά  ! Γιά νά σάς πώ. 
Τί μαζευτήκατε εδώ ; Γάμος είνε ; Μή 
χειρότερα Θέ μου! Εΐπεν ή Μαρίνα κα
μαρωτή καί χαρούμενη.

'Η  γειτόνισσά πλησίασε :
—  Μέ τό καλό νά σάς στείλη πιά 

καί τά στέφανα, Μαρίνα μου.
Ή  πεθερά χαμογέλασε :
—  Τί νά σοΰ πώ κοκώνα μου" τέ

τοιο παλληκάρι ό θεός νάτόχτι γερό. 
Πόσες φορές μαθές ήμπε στο σπήτι μας 
καί μάς ήστειλε τέτοιο άρνί^!

"Υστερα γύρισε στήν κόρη της.
—  Πήγαινε καλέ ’ Ασπασώ μου να 

πλυθής νά σιαχτής νά μην άποφανή κ 
είσαι άνω κάτω. ξέρεις Μαργη μου, ή- 
κανε τά τσουρέκια μοναχή τση εφέτος. 
Ποΰ νά τά προφτάξω ούλα εγώ πιά. ^

'Η  Μαργή ήθελε κουβέντες κι δλο 
κοντοστεκόντανε :

—  Χρυσοχέρα σάν τή μάνα τση 
νά μήν άβασκαθή. Π ώς σέ καμαρονω 
’ Ασπασώ μου, μήτε κόρη μου νάτανε, Νά 
ξέρης μοναχά παιδάκι μου να τονε πολι
τεύεσαι γιατί ό άντρας θέλει γαληφιά. 
Μά έσϋ δά είσαι μέ τετρακόσια, σαν τή 
μάνα σου. ’Έχο) νά το κανω κερα μου 
γιά τή νοικοκυραδοσύνη σας.

Μάνα και κόρη χαϊδεύανε τη Μαρ
γή κατασυγκινημένες :

—  Ευχαριστώ Μαργή μου γι αυτό 
κι’ εμείς σέ ξεχωρίζομε. Καλέ δέν είδες 
εκείνη τήν Εΰλαμπώ μέ τή μιάνα τση στό 
σαχνισάνι ; Τί ζουλοφτονες ! Ουτ ένα 
καλώς τά δέχτηκες δέ μου πανε

Ή  Μαργή αφορμή ήθελε :
—  ’Έννοια σας κι’  αυτές μέ την



κακία τουξ θά μείνουνε. Δέν είδες ένα 
χτικιάρικο βερεμιασμένο αρνί πού τσή 
στείλε ό γιαβουκλοϋς τση. Θαρρείς πώς 
εχει εφτά λογιώ παραξυμό. Π ώς θά 
τό φάνε καλέ Χριστάκι μου.

'Η  Μαρίνα έσκυψε άπό τήν πόρ
τα νά δή κ’ ύστερα ψιθύρισε :

—  Αυτές τρώνε καί τά κούφια κα
ρύδια ! Πεινασμένες Μαργή μου ! Στό 
ξένο πράμα τό μάτι τως πομένει. Εκείνα 
τά παιδιά τση σά λιμασμένα γυρίζουνε 
πίσω άπό τό ματζουντίή σάν θά περάση.

Τήν κουβέντα τήν διέκοψε ό άν
τρας τής Μαργής πού ήρθε άπό τήν εκ
κλησία τής Α γ ία ς Μαρκέλλας εκεϊ κοντά 
στό Δαραγάτσι.

—  Α πλώσατε πάλι τήν πετσέτα 
βλέπω !

—  Καλέ Παντελή, μή χειρότερα !
—  ’Έ λα, έλα, ας τά λοΰσα! Τά δώ 

δεκα βαγγέλια άπό τό πρωΐ τ ’ αρχίσατε !
'Η  Μαργή μαζεύτηκε.
—  Πάμε, πάμε. Καλέ τί άνθρωπος!
Ή  Μαρίνα μπήκε μέσα μέ τήν κόρη

της κι3 αρχίσανε τό καθάρισμα τοΰ
σπητιοϋ. ’Έπρεπε νά φέξη δλο τό σπήτι 
γιατί θά περνούσε ό γαμπρός νά δή τί 
έντΰπωσι εκανε τό ρεγάλο του.

Τό Μεγάλο Σάββατο— μετά τήν
πρώτη διάσταση — δέκα ή ώρα πρωΐ, ή 
Μαρίνα γύρισε άπό τήν εκκλησία και
χτύπησε τήν πόρτα τής Μαργής τοϋ
Χάφτη.

— Καί τοϋ χρόνου. Σούφερα νε- 
ρατζόφυλλα άπό τό «ανάστα ό θεός» νά 
λουστής γιά τόν πονοκέφαλο. Κι’ άκου- 
με, σέ κομμάτι θάρθη, ό άνηψιός μου 
δ Πανάνης νά σφάξη τ’ άρν'ι κ’ υστέ
ρα άπό τήν ’Ανάσταση έλα μέ τόν 
Παντελή νά πάρωμε μιά σοϋπα. Θάναι 
κ’ άτός του ξέρεις ! ’Έλα νά παραστα
θής πούσαι γουρλίδισα.

Ή  Μαργή συγκινήθηκε,
—  Ευχαριστώ μάτια μου. Θάρθχο 

μετά χαράς σου.
—  Μετά τίς δώδεκα τή νύχτα ό 

κόσμος γύριζε άπό τήν ’ Ανάσταση μέ τ ’ 
άναμμένα κεράκια γιά νά φέρη τ’ ά’γιο 
φώς στό σπήτι του. Πολλοί καί πολ
λές άκολουθούσαν τή λιτανεία τής ’Α-

ναστάσεως πού έπερνε τό δρόμο καί γύ
ριζε δλη τή γειτονιά καί πιό μακρυά 
άκόμα, φτάνει νά τόθελε ένας άπό τούς 
εφόρους νά περάση μπροστά άπό τήν 
πόρτα του.

Σ τό σπήτι τής Μαρίνας τό τρα
πέζι στρωμένο, ή λάμπα ή μεγάλη άνα- 
μένη, ή μαρουλοσαλάτα στήν εντέλεια, τό 
κρασί, τό ψωμί, ή σοϋπα άχνιστή καί 
μοσκομυρωδάτη.

Ό  Στέλιος δ άλευράς πλάϊ στήν 
πεθερά, ή κόρη άπό τήν άλλη κοντά του 
καί άντικρύ δ πατέρας της ενας άγαθός 
χριστιανός άμίλητος καί ή γειτόνισσα 
μέ τόν άντρα της. Ή  Μαρίνα πολύ 
στενοχωρημένη φυσούσε κι’ άναβε δλη. 
Δέν έλεγε τίποτα γιατί ντρεπότανε, άλλά 
ήτανε πύρ καί μανία εναντίον τοϋ 
φούρναρη πού δέν έφερε άκόμη τό ψητό.

—  Ή  πόρτα χτυπά είπε στή Μαρ
γή. 0άναι δ φούρναρης. ’ Αν δέ τό καλό
ψησε νά βρή καράβι νά φύγη.

’Έτρεξε έξω ένώ οί άλλοι έτρωγαν 
τή σούπα τους. Ξαφνικά μπαίνει μέσα 
εξαγριωμένη :

—  Καλέ τρεχάτε νά δή τε ! Ή β ο ί  
χολοπερέχυση! Αύτό είνε καλέ τ’ ωραίο 
άρνί πού ήτανε άφρός ;

Ή  κόρη τής ειπε :
— Καλέ μαμά. Αύτό δέν είναι τό 

δικό μας δέ βλέπεις τόν ταβά ;
Τά μάτια τής .Μαρίνας άνάψανε σάν 

φωτιές.
—  Ή β ο ί ! Νά δής πού δ φούρ

ναρης ήκανε λάθος καί τό πήγε τσή 
Εύλαμπώς ! Νά δ ταβάς τση! Ά π ό  τή 
βρωμουσιά τόν έκατάλαβα.

Ούτε δ Προμηθέας σάν έβλεπε νά 
τρώη τά σηκώτια του δ γύπας δέν έβαλε 
τέτοιες φωνές.

—  Τρεχάτε ούλοι. ΕΙνε καλές νά το 
φάγανε ή φρενιασμένες.

Μπροστά ή Μαρίνα, ξωπίσω ό σύ
ζυγος, ή κόρη ό γαμπρός, ή Μαργή μέ 
τόν άντρα της ξεκίνησαν γιά τό άντι- 
κρυνό σπήτι.

'Η  μάνα τής Εύλαμπώς, ή ’Αγγε
λικά), μιά ξερή, χλωμή μακρομύτα βγήκε 
στό παράθυρο σάν χτυπήσανε τήν πόρτα 
της :

—  Τίναι καλέ, τί πάθατε τέτοια 
ώρα ; Τρόμαξα, χριστιανές μου.^

Ή  Μαρίνα πνιγμένη φιόναξε :
’ Ο φουρνάρης μάς ήφερε λάθος τόν 

ταβά σας καί σάς ήδωκε τόνε δικό μας.
— ’Έ ! καί γι’ αύτό χαλάς τήν 

καρδιά σου ! Χαράς το. Ε μείς κυρά μου 
φάγαμε κι’ άποφάγαμε. Δέν πειράζει τό 
ίδιο κάνει. ’ Αρνί καί άρνί. Μή χειρό
τερα !

Ή  Μαρίνα δέν κρατήθηκε πιά. 
Ξέχασε καί γαμπρό καί δλα :

—  Μωρή λιμάρες, τό φάγατε πού 
νά φάτε τ’  άντερά σας καί τά ση/.ιότια 
οας. Στραβωμάρα είχατε νά δήτε πώς 
δέν ήτανε ό γλυτσοταβάς σας ;

Ή  Άγγελικώ χτύπησε τό παρά
θυρο .·

—  Ά μ ήτε στό βιάβολο λαμπριάτικα 
λωλασερβάλιες. Κι’ έκλεισε τό παραθυ
ρόφυλλο.

Σάν γυρίσανε σπήτι δλοι, εξακολού
θησε ή τραγωδία μέ ξεμάλλιασμα τής 
Μαρίνας καί κλάμματα τής κόρης της.

—  Ά χ  ! ή ψυχή μου ! Καλέ γρου
σούζικο μάτι τό ’ δε σάν τό φέρνανε !

ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Κ άπ οιος σ χ ολ α στικ ές  ε'.δε σ τ ’ όνειρό 
του π ώ ς  π ά τη σε  ένα κ αρφ ί καί τήν άλλη 
μέρα βγήκε στόν  δρόμο κουτσαίνοντας. “ Ε 
νας άλλος σχ ολ α στικ ός π οΰ  τόν εί<5ε, κ ι ' 
έμ α θ ε  τΐ τοΰ συνέβηκε του είπ ε :

— Μ ά καΰμένε καί σ ύ ; γιατί κοιμάσαι 
ξυ π όλη τος ; . . .

* *
Κ ά π οιος  σχ ολ α στικ ός έκεί ποΰ κολυμ 

π ού σε κινδύνεψ ε νά πνιγή, κ ι ’ ώρκίστηκε 
νά μή ξαναμπή σ τό  νερό . . .  . α ν  δέν μάθη 
κολύμπι !

* *
"Ε νας σχολα στικ ός ε ί ίε  στο  δρόμο τβν 

γιατρό τον  και κρύφτηκε π ίσ ω  ά π ’ ένα το ί
χ ο . Κ άπ οιος τβν ρώ τη σ ε  γ ιατί τβ κάνει αύ- 
τύ , κ ι ' ό σχ ολ α στικ ός άπ οκρίθηκε :

—  Ε χω  καιρβ ν ’ ά ρ ρ ω σ τ ή σ ω  καί ντρέ- 
π ουμαι νά  τβν δ ώ  !

** *
Κ ά π οιος  σχ ολ α στικ ός γέμ ισε τβ π ιθ ά ρ ι 

του μέ κ ραβί καί τβ σφ ράγισε . Ό  δούλος

του δμ ω ς τβ τρύπ η σε άπό κ ά τω  καί έπινε 
κ ά θ ε τόσο  δταν δ ιψ ού σε . "Ο ταν ό σχολα 
στικ ός τβ ξανάνθιζε καί είδε π ώ ς  τβ π ιθ ά ρ ι 
ήταν ώ ς  τή μέση , δέν μπ ορού σε νά καταλάβη  
π ώ ς  έγινε ή κλοπή.

— Δέν κυττάς μ ή π ω ς σού τ ’ άνοιξαν 
καί τό έπιναν άπό κ ά τω  ; ε ίπ ε  κ άπ οιος 
πουτυχε έκ εί.

Κ ι ’ ό σχολαστικ ός άπ άντησε.
— Ά μ α θ έ σ ε α τ ε , δέ  βλέπ εις δτι δέν 

λείπει άπβ κ ά τω , ά λλ ’ άπό π ά ν ω  το κ ρασί ;
** #

"Ε νας σχολα στικ ός βλέπ οντας σ  ένα 
δέντρο π ολλά σπ ου ργίτια , έττρω σε άπό κ ά 
τω  ένα πανί κ ι ’ άοχισε νά κουνάς X0 J κορμό 
γιά  νά π έσουν  νά τά  μβζέψ ^ '. . . .

•* *
Μ ιά μέρα π εζοπ ορού σαν  ένας σχολα 

στικ ός , ένας φ αλακ ρός, κ ι ’ ενας κουρεύς. 
Τήν νύκτα στάθηκαν κάπου κι ά π οφ ά σ ισ α ν  
νά μείνη κ α θ ένα ς μέ τή σειρά  του άγρυπνος 
έπ ί τ έσσ α ρ ες  ώ ρ ες  νά φυλάη τούς άλλους 
π οΰ  θ ά  κοιμούνται. Ρίξανε λοιπόν κ ΐή ρο  
κι’ έιυχε ή β ά ρδια  στόν  κουρέα  π ρ ώ το , στβν 
σχολαστικ ό  δεύ τερο καί στβν φαλακρό τρ ίτο . 
Ο κουρέας φ υλάγοντας τή βάρδια  του σκε- 

φ θη κε νά π αίξη  ένα παιγνίδι στόν σχολα
σ τικ ό , καί τοΰ ξύ ρισε τό κ εφ άλ ι. Κ ατόπιν 
δέ δταν ήρθε ή σ ειρ ά  του, τόν ξύ π νη σε γιά 
τή βά ρδια  του. Ό  σχολαστικ ός ση κώ θη κε 
κι ’ έκαμε νά ξυ στή , είδε π ώ ς  δέν εχει ούτε 
μιά τρίχα στό  κεφάλι νόμ ισε, π ώ ς  είναι ο . . .  
φαλακρός καί μουρμούρισε χαμογελώντας :

—  Β ρε τόν βλακέντιο τόν κουρέα ! Α ν 
τί νά ξυπνήσι] έμενα γιά νά φ υ λ ά ξω  δευτε- 
ά ες  βά ρδια , ξύπνησε τόν φ αλακρό. Καλα 
λοιπ όν τήν έχω  !

* *
Δ ιδύμ ω ν ά δελ φ ύ ν  ό ένας άτιεθανεν 

Σ χολαστικ ός ά π αν τή σας τβν ζώ ν τα  τον ρώ - 
εη σε :

—  Σύ ά π έθ α νες ή ό αδελ φ ός σου  ;
** *

Εις σχολαστικόν  εύρισκόμενον στήν 
Ε λ λ ά δ α  έγραψ ε κ άπ οιος συ μ π α τρ ιώ τη ς του 
νά τοΰ άγοράσΐ) μερικά βιβλία . Ό  σχολα
στικός δμ ω ς άμέλησε καί δταν γύρισε στήν 
π α τοίδα  του ε ίπ ε  στόν  συ μ π α τρ ιώ τη  του 
δικαιολογούμενος :

— Ξ έρεις φίλε μου, τήν έπ ιστολ ή  που 
μ ο ΐσ τειλ ες  γιά τά  β ιβλία  . . . .  δέν τήν έ-, 
λ αβα  !



ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ..
Οί λίμνες τής- Γενησαρέτ καί τ ή ς  Τιβεριάδας,  
τ ά  ρόδα τοΰ  Γεθσημανί, τ ά  κρίνα τ η ς  κοιλάδας .
Σέ ξ έ ρ ο υ ν  είσαι τών παιδιών χαμόγελο ,  και άκτινα  
τών γ υ ν α ικ ώ ν  τ ά  χέρια Σου,  δυο θαύματα κ= έκεινα,  
δ τ α ν  τ ’ άνοίγης άπλωτά, θαρρεί κανείς  τ η ν  πλάση 
όλόκληρην ή αγκάλη Σου πώς θέλει ν ’ άγκαλιάση.
Σ τ ό  Βασιλέα ό Κύριος με τ έ τ ο ιο  δέν έφάνη 
στήν κορυφή τοΰ 1’αβαών άχτινωτό  στεφάνι  
σάν τ ό  δικό Σ ο υ - τοΰ  Θαβώρ τ ’ άρμονικά τ ά  ύψη 
δέν έχουν τοΰ  μετώπου Σου τ ό  μεγα λ είο ’ ποιά θλίψη, 
δάκρυ τοΰ  φεγγοβόλου Σου ματιού φέρνει τήν  άκρη ; 
Ά π ’ τοΰ Σαβά τ ο ύ ς  θησαυρούς πιο τίμιο τ έ τ ο ιο  δάκρυ!  
Κ ’ έμπρός Σου χαμηλώνεται,  καί φτωχική άπομένει  
τού  Σολομώντα κ’ ή έκκλησιά ή φεγγοβολισμένη I»
Κ’ ή φύση κ’ ή φτερουγιαστή κ’ ή ριζωμένη, έλύθη,
πείστηκε καί λογίστηκε
Καί τών πουλιών τ ά  πλήθη, ·
τ ά  περιστέρια,  ολόλευκα καί μυστικά καί θε'ια,
τρα γού δησα ν  προφητικά τή δ ό ξ α  τού Μεσσία !

Κ Ω 2Τ Η Σ Π ΑΑΑΜ ΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ! ΕΚΔΡΟΜΑΙ

M Y S T P A S
Είναι ακόμη νύχτα' τό φεγγάρι σβννον- 

τας πίσω άπό τις κορφές τον Τανγέτον μας 
άφίνει σύντροφο τό σκοτάδι πον δεσπόζει 
πιά παντού. Τνλιγμένοι σε χονδρά παλτά, 
γιατί μας κτνπονσε μιά απότομη υγρασία, 
μπαίνονμε οτό αυτοκίνητο πον τρέχει πιά 
γρήγορα ανάμεσα σέ απότομες χαράδρες και 
πλατείες κοιλάδες, ανεβαίνει υψώματα, περ

νά γέφνρες και τέλος μπαίνει σ* ενα πλατν 
δρόμο τοΰ θεαματικόν κάμπον τής Σπ άρ
της.

€0  ήλιος εχει πιά προβάλλει μ 9 ολη του 
την μεγαλοπρέπεια, και ή πρώτες τον χρν- 
σές ακτίνες μας &αμπώνονν. Α ριστερά μας 
υψώνεται πανίσχυρος ό Ταΰγετος και δεξιά  
απλώνεται σέ μιά φαντασμαγορική οψι 6



τι βρίσκονται εκεΐ γιά νά μαρτνροϋν στόν ε
πισκέπτη πώ ς κάποτε ζοϋσαν άνθρωποι' 
Καί όταν κανένας ξεφυλίοσει την ιστορία κα· 
διαβάσει την παληά δόξα τοϋ Μνστρά, βλέΐ 
ποντας τά σημερινά ερείπια, οικτίρει τόν  
πανδομάτορα χρόνο που δέν σεβάσθηκε τά 
κειμήλια ένός πολιτισμού που δόξασε την 
cΕλλάδα.

Καί άπ ολα τά κλέη τον Μνστρά, που 
ρήμαξαν στό διάβα τα>* αιώνων. δέν απομέ
νουν παρά οι εκκλησίες του, πολύτιμα στο
λίδια τοϋ παρελθόντος Σταματάμε στήν ω 

ραία «Περίβλεπτο» γ 
που κτίστηκε στα 
τέλη τοϋ 14ου αΐοί
νος. "Ολες οί τοιχο- 
χογραφίες διατηροϋ 
νται σχεδόν ακέραι
ες , και είναι οί πιό 
σπουδαιότερες από 
άποψι τέχνης. Έ -  
κεΐ κοντά,σάν φρου 
ρός υψώνεται ενας 
πύργος, που οί πε- 
λώρηοι τοίχοι του 
φαίνονται οάν νά 
αίωροϋνται στο κε
νό, έτοιμοι άπο 
στιγμή σέ στιγμή 
νά γκρεμιστούν.ίίαι 
δμως βαστάζονται 
έκεΐ τόσους αΙώνεςΓ 
Πιό πέρα βρίσκε- 
ταιή «Κοίμησις τής 
Θεοτόκου»,πον δλες 
οί τοιχογραφίες της 
είνε παρμένες και 
παριστάνουν κομ - 
μάτια απ’ τό βίο 
τής Παναγίας.

Σ έ  πιό καλύτε
ρη κατάστασι απο 
τις άλλες είναι ή 
Μητρόπολις,*” Αγιος 
Δημήτριος » που 
κτίστηκε τό 1310  
άπό τόν μητροπολί
τη Νικηφόρο Μο- 
σχόπουλο. 3 Απέναν
τι της ενρίσκεται ή 
«Ευναγγε λ ί σ τ ρ ια 
( 14ος α ιώ ν)  καί 
κοντά σ' αυτήν οι 
*c’Αγιοι Θεόδωροι»
(1296).

Σ έ  λίγο μπαί- 
νουμεα τήν περιοχή  
τοϋ Βροντοχίου.

Εδώ είναι τό * Α 
φεντικό» ή πιό π α - 
λαιοτέρα εκκλησία 

Η Π Ε Ρ ΙΒΛ ΕΠ ΤΟ Σ (1 2 8 0 ) .  Οι γρ α φ ι -

καταπράσινος κάμπος, ενώ πιό πέρα μια με
γάλη σειρά άπό λεϋκες δείχνει τό πέρασμα 
τοϋ Ευρώτα. Τό αυτοκίνητο τρέχει, γιά νά 
σταματήση επειτα άπό δυόμισυ ωρών δια
δρομή κάτω άπό τήν δοξασμένη πρωτεύουσα  
τοϋ δεσποτάτου τον Μωρέως, κοντά στόν ση
μερινό μικρό Μνστρά.

Γρήγορα ανεβαίνομε πρός τόν ιερο χώρο. 
σταματώντας κάθε τόσο μπρος στα χαλάσ
ματα τών σπιτιών. 3Ε κεϊ σώζεται ενας  ̂τοΓ- 
χος, πιό πέρα ενα τζάκι καί κάπον^ άλλον 
ενα διαμέρισμα μισογκρεμισμένο, που λες δ-

κοι τροϋλοι και τά 
θαυμάσια χρυσό - 
βουλα τών Παλαιο- 
λόγων δίνουν μιά 
περισσή λαμπρότη
τα. Τό ενα δείχνει 
τήν παράδοσι τοϋ 
Μ νστρά άπό τόν 
Βιλλαρδονΐνο στόν 
Μιχαήλ Παλαιολό- 
γο καί τά άλλα τρία 
τόν 3Ανδρόνικο καί 
Θεόδωρο Παλαιολό- 
γο, και τόν Χριστό.
Περνάμε μιά μισοε- 
^ειπωμένη αψίδα 
καί άντικρύζωμε 
τόν περικαλλή ναό 
τής «Παντανάσσης» 
που κτίστηκε τό 
14 4 4  άπό τόν I .
Φ^αγκόπουλο/ Η  ά
πειρες τοιχογραφίες 
της είναι μεγάλης 
καλλιτεχνικής αξί
ας. Στόν νάρθηκα  
βρίσκεται ή εικόνα 
ένός άρχοντα κάτω  
άπό τήν οποία ή ε
ξής επιγραφή. « Έ -  
κοιμήθη ό δούλος 
τοϋ θεοϋ και τοϋ 
πανεντνχεστάτον δε 
σπότον Κ ω νσταντί
νον τοϋ Παλαιολό- 
γον Μανουήλ Αά- 
σκαρης ό Χ αντζί- 
κης άπό κτίσεως 
κόσμον 6 9 5 3 » , και 
άπό κάτω είναι ό 
τάφος τον. Σ έ  άλ- 
λλη πλευρά είναι ό 
τάφος τής Θεοδώ
ρας τής γνναίκας 
τοϋ Κωνσταντίνον  
τοϋ Παλαιολόγον.
3Α πό τό άντρον τής 
< Παντανάσσης» βλέ
πει κανείς καθαρά  
τό μεγαλειώδες θ έ 
αμα τής κοιλάδος
τοϋ Ευρώτα. Τό μάτι τοϋ παρατηρητον αχόρ
ταγο χανεται στο άπειρο, καί ή φαντασία 
ξαναγνριζει στα λαμπρά χρόνια τής βνζαν- 
τινής εποχής.

Μεγαλύτερη δμως είναι ή χαρά τον ε- 
πισκεπτη σάν μπαίνει στά ανάκτορα, τών 
Βυζαντινών αντοχρατόρων. Μιά ηνλη μπρο- 
στά. πον στα χρόνια έκεΐνα έκλειότανε μέ σί
δερα, φαίνεται νά ήταν εμπόδιο γιά τνχόν 
εχθρικές προσβολές. Τά σημερινά ερείπια 
τών παλατιων, φανερώνονν τήν πρώτη τους

αίγλη. Θρόνοι, κιονόκρανα, καθίσματα, δι
κέφαλοι αετοί, μαρμάρινοι παραστάτες, είνε 
οί αψευδέστεροι μάρτυρες τής πολντελείας 
τών ΒνζαντινΑν. Χαλάσματα πολύτιμα, πον  
γεννοϋν στήν ψνχή μας ανώτερα σνναισθή
ματα, καί μάς βαπτίζονν σ 3 ενα νέο μνστή- 
ριο, στόν Βνζαντινό πολιτισμό. Τελευταίο 
τώρα μένει τό φρούριο. * Ανεβαίνουμε καί σ’ 
αύτό πατώντας στά συντρίμια τοϋ ένδοξον 
Μυστρά. Σώ ζεται τό πλειστον καί είναι στό 
υψηλότερο μέρος σέ ϋψος 621 μέτρων . Λίγο

Η Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Η  (Α Γ . ΔΗ Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ)



πιό κάτω εΰρίοκεται ^ '  Αγία Σοφ ία», χτι 
ομένη στα 1 3 5 0  άπά τόν Μηχαηλ Κομνηνο. 
Ό  ποιητής λέγει γιά το Κάστρο :

Ευρε βουνί παράζενον, απόκομμα εις όρος..
ωρισεν απάνω στο βουνί, κι εκτιαεν ενα

κάοτρο
καί Μιζι&ρα τ* ώνόμασεν, διότι τό κρά

ζουν όντως.

Και πράγματι άπό τή ·&·έσι του είναι επ ι
βλητικό! , ,

Ή  ιστορία τον Μ νστρα εχει τις πιο Λαμ
πρές σελίδες. Έ βά στα ξε τήν αίγλη του αρ
κετούς αιώνες, εως τις άρχές τής Έ π ανα- 
ατάσεως, οπότε πιά εϊχε χάσει τήν περισσό
τερη τον δόξα, γιά νά πέση εντελώς και να 
γίνη ονντρίμια. Μά καί μισογκρεμισμένος δεν 
έχασε τήν άξια του. Στέκει εκεί, και με τά 
πολύτιμα χαλάσματα του μιλάει στήν ψνχή 
τον επισκέπτη, δλο τον τό ένδοξο παρ,λ&όν.

Γυρνώντας κανείς ανάμεσα στή νεκρή αυτή 
πολιτεία γίνεται μελαγχολικός. σάν συλλογί
ζεται τά χρόνια τής άκμής τών Βυζαντινώ ν  
αντοκρατόρων, ενώ σύγχρονα ζωντανεύει με 
τήν φαντασία τον, τόσες καί τόσες παληες 
δόξες, τονς Παλαιολόγονς, τονς Λασκάρηδες, 
τους Κατακονζηνονς και τονς Φραντζήδες.

Καί σάν περάσουν ο λα αν τά άπό τή μνήμη  ̂
του ·&■’ άπομακρνν·9·ή άπό τόν ιερο χώρο μ 
ενα βαρύ άλγος ατήν καρδιά, άλλα και με συ
γκίνηση καί θαυμασμό γιά τά χρόνια εκείνα.

Π Ο Λ Υ Β ΙΟ Σ  ΧΡ. Μ Η Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  

ΤΟ Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  Κ .Λ Ε Μ Α Ν Σ Ω

" Ενα π ρω ί, ατό “Καί ντ’ Όροαί*, ό Πον- 
ανκαο'ε ελτ,γε ο* ενα φίλο τον πολιτευτη .

—  “Εχω κάμει κι3 εγώ κλασσικές σπονδές, 
ομολογώ δμως πώς δεν τολμώ ν' άναμετρη&ω 
μί τόν Κλεμανοώ. Τήν ημέραν πον πήγαμε μαζν 
νά παραδώσωμε ο ιόν στρατάρχη Ζόφρ τήν  ̂οτρα- 
τραχική ράβδο' τά έχασα κυριολεκτικώς^ μπρος 
ατήν πολυμάϋεια τον συντρόφου μον. Θ&λεγε κα
νείς πώς εχει ζήοει ατήν εποχή τοί Δηιιο-
σ·&έ\ονς. . . >

Πραγιιανικώς ό Κλε^ιανσω ελατρενε την αρ
χαιότητα. ' Η αΐϋόυσα πον ίδέχετο τονς έπιοκέ- 
πτας τον ήταν γεμάτη άπ» κομψοτεχνήματα αρ
χαίας ελληνικής τέχνης. Συγχρόνους λογοτίχνας 
onανίως διάβαζε. ' Η  μοναδική τον σχεδόν πνευ
ματική τροφή ήσαν οί αρχαίοι Ελληνες ονγγρα- 
ψεϊς. ’ Οταν το βράδυ τοϋ θανάτου τον Φελίξ 
Φώρ, ενας συντάκτης τής · Αυγής*, ετρεξι να 
τόν παοαχαλέπΐ] )'ά γράγΐ] κανένα σχετικό αρ&ρο 
τόν ενρήκε πον έδιάβαζε τόν 'Όμηρο... Κι’ δταν

ό συντάκτης τον ανήγγειλε ϊί τόν ήΰελε, η 
ποώτη του φράοις ήταν : , , ,

— Κι'ήταν ανάγκη καί-μένε να μ* ■■■ Ζ“ - 
ρίσΐ]ς έτσι απότομο, από τήν Λανσικα !

** *

Σ ’  εναν διάδρομο τοϋ Μεγάρου τής Γερου
σίας οί Κλεμανοώ καί Βαρ'εν μιλούσαν κάποτε 
γιά τις παληές των ιστορίες.

— Τήν εποχή τής πρωθυπουργίας σας, η- 
ιιουν αντιπολιτευόμενος, λέει ό Βαρεν.

—  Καί εγώ επίσης.
— Πώς κι3 εσείς /.. Μα σεις εεσαστε τότε

τιοιοϋυπονργός !
—  Τί σχέση εχει αν τό ; 'Αντιπολιτευόμουν

δλονς ... τονς υπουργούς μου !

** *

Κάποτε πάλι στη Γερουσία, κατά τήν διάρ
κειαν τής ονιεδριάσεως, κάποιος γερουσιαστής 
ό Σενλόγκ, ε/βγάζε ενα ατέλειωτο λόγο. Σε μιά 
δεδομένη στιγμή, οί φίλοι τον τοϋ φώναίαι .

—  Δεν έκάνετε διακοπή γιά νά ςεκουρα- 
σθήτε ...

—  "Οχι, ευχαριστώ ... Δεν κουρασϋηκα ...
— Τότε γιά νά ... ξεκουραο&οϋμε εμείς, 

τον έφώναςεν ό Κλεμανοώ.

** *

'Ο  Τίγρις δεν χαρίζει *&στ*να σε κανένα. 
'Ως και αυτοί οί πλησιέστατο £ τον συγγενείς ίο- 
κίμαζαν συχνά τή δηκτικότητα τον πνεύματός
του. , .. 0,

Μιά μέρα i  αδελφός του Αλβέρτος, πον
give δικηγόρος, πήγε νά τόν έπισκεφΰή. _ _

—  Τί συμβαίνει ; τόν ερώτηαεν ο Αλε-
μαναώ. , , , ,

—  θά&ελα νά ιιον δωσ}]ς μια συμρον/.ή ...
ΕΙιιαι άρρωστος.

—  Δεν είμαι πειά γιατρός !
—  ’ Υπήρξες δμως άλλοτε. Καί σήμερα ερ- 

youai ν’ απευθυνθώ στον γιατρό.  ̂ _
—  Μίλα. Είσαι άρρωστος, ωρ*ϊα .. .  ί <■

αίσϋάνεσαι ;
—  Μι* παράξενη κομμάρα.
—  "Εργάοβυ.
— Καί μιαν ανυπόφορη ανία .. ·
—  ’ Ανίαν είπες : Τότε δταν δημηγορης στο 

δικαστήριο, φρόντιζε νά εχης ... βουλώσει προη
γουμένως τ’ άφτιά σου γιά νά μην ακονς τους 
λόγους σον !...

* *

'Ό ταν ήταν διενϋνντής τής “Αυγής* <5 Κλε
μανοώ είχε τοίχο κολλήσει οτήν αϊΰουοα τής εφη- 
μερίδος τήν εξής ειδοποίηση : _ ,

«Ο ί κ. κ, συντάκται παρακαλοννται να μη 
φεύγουν ... προτού ερϋουν !

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

ΑΠ Ο Τ Ο  Η Ρ Ω Ί ’ ΚΟ Ι Ε Σ Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι

Τ ά παρατειθέμενα απ οσπ άσματα  τών 
επιστολών τοΰ Ία κ ω β ά κ η  Ρίζου-Ν ε- 
ρουλοΰ, τοΰ άρχηγοϋ τώ ν  Μ εσολόγγι- 
τώ ν  κατά τήν μοιραίαν εξοδον, εί- 
κονίζουν μιά άγνοιστη σελίδα τής 
ιστορίας ώ ς πρός τήν κατάστασιν  τής 
'Ε λλάδος κατά τούς χρόνους τής έ- 
π αναστάσεω ϊ·

Αί έπιστολαί απευθύνονται πρύς τόν 
καθηγητήν A. B etant είς τήν Γ ε 
νεύην καί είναι ίδι*)τικοΰ ενδιαφέ
ροντος. Κ α τω τέρω  π αραθέτομεν  α 
π οσπ άσματα  μόνον εχοντα σχέσιν 
μέ τόν αγώ να  τής ανεξαρτησίας.

Π ίζα  6 ’Απριλίου 1826

Κΰριε

Νέαι ειδήσεις εξ 'Ελλάδος μοΰ ήλ
θαν άπό τό Λιβόρνον, ’Αγκώνα, Τεργέ
στην καί Βενετίαν καί εκ Κέρκυρας, Ζά
κυνθο υ καί Μεσολογγίου.

Επιστολή έκ Μεσολογγίου μέ ημε
ρομηνίαν 6 ’ Απριλίου, άγγέλει δευτέραν 
έφοδον τοΰ έχθροϋ τής 3 ’Απριλίου, κατά 
τής μικράς νήσου Κλείσοβας ποΰ είναι 
απέναντι τοϋ Μεσολογγίου. Ή  θαλασ
σινή αϋτη προσβολή τήν οποίαν διηύθυνε 
ό αρχιστράτηγος καί διοικητής τής Ρού
μελης (Ευρωπαϊκή Τουρκία) Μεχμέτ- 
Ρεσίτ-Πασσας καί δ γαμβρός τοΰ Ίμπρα- 
ήμ, Μουχαρέμ Μπέης καί ό Γάλλος-Se- 
ves διήρκεσεν άπό τό πρωϊ ως τό βρά
δυ. Πεντακόσιοι γενναίοι ύπερασπισταί 
τοΰ σχεδίου αυτού, επί κεφαλής τών ο
ποίων ήτο 6 περίφημος στρατιωτικός 
αρχηγός Κίτσος Τζαβέλας έκ Σουλίου, ά- 
πέζρουσαν καί κ^τέστρεψαν τά ’ Ασια
τικά στρατεύματα τοΰ Ρεσσΐτ Πασσά 
καί δύο ολόκληρα τάγματα τοΰ Αιγυ
πτιακού στρατοΰ.

Δ Υ Ο  Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Ε Σ

Ό  Ρεσίτ πασσάς έ.τληγο'ιθη είς τό 
, γόνυ, ό δέ γαμβρός τοΰ Ίμπραήμ πασσά 

καί ο Seves έφονεύΟησαν. Τήν έπομέ- 
νην τής προσβολής, ό ελληνικός στόλος 
άπό πολεμικά πλοία, 20 πυρπολικά καί 15 
«μυστικά» πού είναι μικρά πλοία, έ’φθασε 
καί έκτύπησεν άμέσως τόν μεγάλον στό
λον τοΰ έχθροΰ. Ή  ναυμαχία διήρκεσε 
δύο ήμερόνυκτα. Κατά τάς έκ Κερκύρας 
καί Ζακύνθου επιστολάς, δύο φρεγάται 
έκάησαν, επτά βρίκια έβυθίσθησαν καί 
τά άλλα άπέπλευσαν διά τόν κόλπον τών 
Πατρών. Τό Μεσολόγγιον είναι εκτός 
κινδύνου καί εάν ό Φαβιέρος έλθη τό 
ταχύτερο, 6 Ίμβραήμ- Πασσάς θά κατα- 
συντριβή ...

Ποιήσατε τά αναγκαία διαβήματα 
καί απαντήσατε μου. Έ άν ή έπιστολή 
σας δέν μέ εύρη εδώ, θά «φίσω  εντο
λήν εις ένα φίλον μου νά μοΰ τήν στείλη 
εις Γενεύην. "Εμπλεο: ευγνωμοσύνης,
ποΰ θά διαρκέση καθ’ δλην μου τήν 
ζωήν, διατελώ, Κύριε, ό ειλικρινής καί ά- 
φοσιωμένος φίλος σας.

Ίακωβάκης Ρίζος.

’ Ιδού καί ή δευτέρα επιστολή τοΰ 
ιδίου :

’ Αγαπητέ υιέ καί ανεκτίμητε 
φίλε,

Τήν ημέραν ποΰ έ'λαβα τήν τελευ- 
ταίαν επιστολήν σας, έμαθα λαμπρά νέα 
διά τήν πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου. 
Έσκέφθηκα τήν ημέρα αυτή, ποΰ ήτο 
καί ήμερα ταχυδρομείου, νά σάς γράψω 
καί νά σάς τά ανακοινώσω., άλλά ήταν 
τόσα μεγάλα, καί τόσον άνοηερα άπό τάς 
ελπίδας μιας, ώστε ένόμισα άναγκαΐον νά 
άναβάλλω έπί τρεις ημέρας τήν επιστο
λήν διά νά τά έπαληθεύσω. ’ Επειδή δέ



καί τά άλλα δυο ταχυδρομεία της Π α
ρασκευής καί τής χθες εφεραν τας αυτας 
ειδήσεις, μέ περισσοτέρας λεπτομερειας 
καί επιστολάς ποΰ έγράφησαν εκ Κέρ
κυρας, Ζακύνθου, Καλαμων, -αγιαδος 
καί ΓΙρεβέζης καί εστέλλοντο εις Αγ
κώνα, Τεργέστην, Ρώμην, Βενετίαν,  ̂ ν 
ταϋθα καί Αιβόρνον νομίζω o n  είναι 
καιρός νά σας τ’ ανακοινώσω, ως αυ- 
θεντικάς.

’Έπειτα άπό τήν άλωσι τής νήσου 
Βασιλάδι καί τής πόλεως του Ανατο
λικού, ποΰ απέχει εξ μίλλια απο το ε̂  
σολόγγι, μιας πόλεως άτυχους, οπου ο 
θηριώδης Αιγύπτιος διεπραξε φρικαλέας 
πράξεις, διετάχθη καί δεύτερα έφοδος 
κατά τοΰ Μεσολογγίου. Ή  φρουρά του 
δμως την άπέκρουσε, προξενησασα κα
ταστροφήν εις τους προσβαλλοντας. Μ  ̂
τά τρεις ημέρας πάλιν άπεπειραθη, αλλα 
πάλιν άπέτυχε. Μανιώδης = διεταςε κολ 
τοίτην έφοδον. Διακόσια αβαθη πλοία 
κατάλληλα διά τό μέρος εκείνο, φεροντα 
υιαχητάς, καί. προστατευομενα^ απο τον 
ίνθρικό στόλο, έπέπεσαν κατα.του Με 
σολογγίου άπό τό μέρος τή- α/.«σση-, 
ενώ συγχρόνως ό Ίμβραημ , διηυθυνε 
αυτοπροσώπως νέα έφοδο απο τη ξηρά.

Οί πολιορκούμενοι, δσοι μπορούσαν 
νά φέρουν δπλα, ήσαν μόνον τε_σσερες χι
λιάδες.’ Από τάς τρεις χιλιάδάς των εχθρών 
οί οποίοι προσέβαλλον εκ της θαλασσής, 
έμειναν μόνον πεντακόσιοι. Μεταξύ ταη 
ωονευθέντων άναφέρεται και ο Ιΐανουσ 
σος Σεβρώνης, ’ Αλβανός τήν καταγωγήν, 
συνταγματάρχης του Τουρκικου_ στρα 
τοϋ, καί ενας έκ τών αρχηγών των Αλ
βανικών στιφών. Ή  φρουρά εκυριίυσε 
πεντηκοντάδας έχ τών άβαθων πλοίων. 
Τό αυτό δυβτυχώς διά τους Τούρκους 
τέλος ειχε καί ή έφοδος της ξηρας· 
χασαν μέγαν αριθμόν άνδρών, είχον και 
τό αίσχος νά Ιδοΰν ενα απο τους πα
πάδες "των, Μεχμέτ-Πασσάν ονομοζομε- 
νον, αίχμαλωτιζόμενον σέ αια έξοδο των 
πολιορκουμένων. Διάδοσις οτι επ ηγωι 
καί ό Ίμβραημ Πασσάς.^ Αι τελευταιαι 
καί νεώτεραι έπιστολαι εκ Κερκνρα,

ναφέρουν προσέτι τήν αφιξιν του Ελ
ληνικού στόλου, τήν άνάκτησιν του Βα- 
σιλαδιοϋ καί τήν απαγωγή πολεμοφοδίων 
καί ζωοτροφών εις τήν πόλιν. Λεγουσι 
μάλιστα καί πολλά διά τόν Φαβιερον, 
δτι μετά 2.500 άνδρών, τοΰ τακτικού 
στρατού καί 5.000 παλληκαριων υπο 
τόν Γκούραν καί τόν Κ'ιτσον Τζαβελαν, 
επελθόντες εγκαίρως, συνέτριψαν^ τον 
ΑΙγύπτιον, αλλά ή εΐδησις εχει αναγκην 
καί επιβεβαιώσεως.

Άναμένομεν ειδήσεις περι μεγάλων 
στρατιωτικών έργων, και αμα τάς λ j ω 
•θά σπεύσω νά σάς τας μεταδώσω το τα- 
χύτερον. Ένθαρρυνθήτε, αγαπητέ μου 
καί άγάλλεσθε. ’ Εγώ αν καί καταβεβλη
μένος άπό τά ιδιωτικά μου δεινά, τά πε
ριφρονώ και τα λησμονώ.

Ή  θριαμβεύουσα πατρίς είναι ε
κείνη ποΰ διαλύει τά πυκνά νέφη της 
θλίψεως, τά δποία πιέζουν τήν καρδιαν 
μου. Χθες εμαθον δτι δ κύριος Ευναρ- 
δος εδωσεν πολυτελές γεύμα εις την 
Φλωρεντίαν πρός πανηγυρισμόν των 
ενδόξων νικών τής γενναίας  ̂Φρουράς 
τοΰ Μεσολογγίου. ’ Ελπίζω μετά 20 ημέ
ρας νά άναχωρήσω καί νά ελθω να σας
άσπασθώ.  ̂ χ

Δέν εχω λόγους να έκφράσω την 
ευγνωμοσύνη μου, πού μοϋ ένέπνευσεν η 
επιστολή σας. Π ώς νά ίκφρασω το αί
σθημα αύτό μέ λόγια κοινά και «τ ρ ιμ 
μένα ; "Οταν θά εχω την ευτυχίαν να 
σάς δώ καί νά σας ομιλήσω, τοτε ϋα  I- 
δήτε τί ήσθάνθη ή καρδία μου οταν α- 
νεγίγνωσκα τας επιστολάς σας.

’Έχετε τήν καλωσύνην, κύριε, σάς 
καθικετεύω, νά εξερευνήσετε κατά το δυ
νατόν τά αϊτια τής άνεξηγητου, κατ εμε, 
σιωπής τοΰ κυρίου καθηγητου Αλβέρ
του S chott.
Κύριε σάς άσπάζομαι μυριάκις. Χαίρετε.

Ό  άφοσιωμένος καί ειλικρινής 
φίλος σας. 

ΙΑ Κ Ω Β Α Κ Η Σ Ρ ΙΖΟ Σ

G DE LYS

ΠΩΣ ΠΕΘΛΙΠΟΥίΊ ΤΑ ΠΒΛΛΗΚΗΡΙΗ

Στή λίγη φωτιά, άπό χλωρά ξύλα 
που εκαιγε στο τζάκι, ζέσταινα τΙς βρεγ
μένες μπότες μον.

’Έ ξω  άκοΰγονταν τά γελοία τών 
στρατιωτών. Είχαν ξεριζώσει πατάτες α
πό την παγωμένη γη καϊ τώρα τις ψήνανε 
μέσ' στη στάχιη. cO Μινιάρ, ενας παριζι- 
άνος μάγκας, σύντροφος στόν πόλεμο μον 
προσέφερε την πρώτη που ψήθηκε.

Ειχε πέσει χιόνι καϊ μας έδερνε δυ 
νατό κρύο' γ ι' αύτό την δέχθηκα με με
γάλη ευχαρίστηση εισι ζέστη που ήταν.

Τό βράδυ σταματήσαμε επειτα άπό 
μιά κοπιαστική πορεία που κάναμε. Η 
μουνα έτοιμος νά ξαπλωθώ γιά νά ξε
κουραστώ λιγάκι μά ή βραχνή φωνή τον 
ταγματάρχου μας, μ ’ έκανε νά πεταχτώ.

—  Λοχαγέ, μοϋ είπε. ’ Εκεϊ μπροστά 
μας είναι τό χωριό Μ πρϊ-αυρ-Μ άρν. 
Μάθαμε πώς οί Πρώσσοι δέν κάνανε ά- 
κόμη κατοχή. Πρέπει νά πάτε γιά κατα
σκόπευση. Ά λλά  νά προσέχετε πολυ νά 
μή γίνη καμμιά συμπλοκή. 'Αν σάς είναι 
δυνατόν προχωρήστε ώς τϊς έχβρικες 
γραμμές κατοπτεύοντας τϊς θέσεις τους, 
καϊ γυρίστε νά μάς πληροφορήσετε.

— Πολυ καλά κύριε ταγματάρχη.
— Οί άνδρες σας είναι ξεκουρασμέ

νοι άφοϋ άνεποινθησαν ΐξη  ώρες. Άλλά  
προσέχετε: Νά άποφύγετε κάθε συμπλοκή.

—  Πολυ καλά κ. ταγματάρχη, οντε 
ντουφεκιά δεν θ ’ άφήσω νά ρίξη κανείς.

—  Νά τό σύνθημα·. Σεβέρτ-Σατον- 
τίν. Χαίρετε και καλή επιτυχία.

Σε δέκα λεπτά είμαστε έτοιμοι. 'Ο  
ταγματάρχης κύτταξε τους άνδρας μον 
που ήααν χλωμοί καϊ σιωπηλοί, άλλ' α
ποφασισμένοι και είπε :

—  Τι λεβέντες !
Μονσφιξε τό χέρι' αυτό μον εδωκε 

πολυ θάρρος. "Α ν και ή πορεία ήτο δύσ
κολη δέν αργήσαμε νά φθάσονμε ατό χω
ριό Μπρί. Πήγαμε μεσ’  απ' τά χωράφια 
γιατϊ δ δημόσιος δρόμος ήτο έπικύνδινος 
καϊ ήταν επόμενο νά προδοθονμε.

Οί πρόσκοποι με ειδοποιήσανε πύ>ς 
τό χωριό δεν είχε καταληφθεί άπό τον 
εχθρό. Περάσαμε τό χωριό γρήγορα και 
σάν βγήκαμε εξω άρχίσαμε πάλι κανονικό 
βάδισμα, Σέ λύγο άντικρύσαμε τήν σκιά 
ενός φρουρόν.

Έ φαίνονταν πώς δ στρατός ήτανε 
κρυμμένος πίσω απ ' ενα ϋψωμα και 
σκεπτόμουνα μέ τι μέσον νά. κάμω κατό- 
πτευσι.

—  Ά φίσατε εμένα, λοχαγέ μου, μοϋ 
σφύριξε στ’ αντϊ ό Μινιάρ' εγώ θά τά κα- 
ταφέρω, ξέρω άπ ’ αυτά καϊ δέ φοβούμαι 
τονς ΙΙρύ>σαους. Αέν πρόφτασα νά τοϋ 
άπαντήσο), κι* 6 Μινιάρ χάθηκε στό σκο
τάδι. "Ολοι μας παρακολουθούσαμε με 
προσοχή τάς κινήσεις τον εχθρικού σκοποϋ 
εως δτου έξαφνα εχάθηκε! ’Ά ρα γε  γιατϊ; 
μήπως μάς είδε και πήγε νά ειδοποίηση; 
Πέρασε ενα τέταρτο.

— 'Έ φθασα λοχαγέ μον... ακόυσα μιά 
φωνή. Ξετινάχτηκα" ήταν δ Μινιάρ πονχε 
γυρίσει χα)ρϊς θόρυβο.

— Νά πώς είναι τά πράγματα , μον 
είπε. Τέσσαρες σκοποϊ είναι βαλμένοι σέ 
τέσσαρα μέρη εκεϊ εμπρός, τονς τρεϊς πον 
σννήντησα τονς ξεπάστρεψα...

—  Τους σκότωσες!
—  Με τήν ξιφολόγχη! Είμαι όμως 

τής γνώμης νά οπισθοχωρήσουμε γρήγορα
—  Ναι ναι!



\4ρχίοαμε άμέσως νά φεύγουμε. 'Ο  Μι- 
γιάη πήγαινε εμπρός. "Αλλά μόλις φτάσα 
ιιε στό χωριό παρουσιάστηκε ταραγμένος 

—  Οί Πρώσαοι έρχονται άπ ’  τ ’ άλλο 
μέρος και θά μας βάλλόννε σε διο φωτιές 
' Ο κίνδυνος ήταν αναπόφευκτος' άν γυρί
ζαμε πίσω θά μας επιανε το κύριοσώμα, 
άν προχωρούσαμε θά μάς άντίκρυ^,ε ή ε
μπροσθοφυλακή. ’Ήλπιζα πως αυτή θά 
περνούσε απ’ τό χωριό Μπρι χαί θα πή
γαινε είς οννάντησιν τοΰ κυρίου σώματος.

Πλάι μας ήτανε μιά εκκλησία. Διέταξα 
τους άνδρες νά κρυφτοϋνε μέσα. Σε λίγο 
ακόυσα τους Προιοσους να περνούν και 
νοτερά πάλι ησυχία. ' Ο Μινιάρ μ έπληαί- 
ασεκαί μοϋ ψιθύρισε στ’  αυτί.

— Κατάλαβα τό σχέδιο τονς. "Ενας 
λόχος εμενε ατό χωριό και φαίνεται μας 
περίμενε.

— ” Ας καθήσον με εδώ απάντησα α
ναστενάζοντας, με τήν ελπίδα πως αύριο 
θά φύγουνε.

'Ο  Μινιάρ δμως κατάλχβε το κόλπο 
και άφοϋ κατόπτευσε λίγο, μοϋ ε ιπ εότι  
οί Πρώσαοι βάλανε άπό ενα φρουρό σέ 
κάθε δρόμο.

'Επομένως ή φυγή ήτο αδύνατος. 
Περί μέναμε δλ η τήν ημέρα. Μιά μέρα 
φριχτής άγωνίας και πείνας. Οί άνθριοποι 
άρχίσανε νά μουρμουρίζουν. Ε γώ  ομοκ 
έκανα τόν κονφό. Πολλοί εξεδήλο)οαν ε
πιθυμία νά παραδω θούν μά κάνεις δεν 
επέμενε

— Φθάνει πιά φώναξε αίφνης ενας 
υψηλός, θά πάγω νά παραδοθώ. Ά μ έσώ ς  
τόν σταμάτησα, άλλ ’ αυτός άφοϋ διάταξε 
λίγο είπε με θυμό:

—  θ ά  μ ’ άφήαετε νά περάσω
—  'Οχι, τοϋ απάντησα καϊ έβγαλα 

τό σπαθί μον. ’ Εκείνος όπισθοχώρισε 
και εκαμε νά βγάλη τήν ξιφολόγχη τον 
άλλά δέν πρόφτασε' κάποιος τόν αφόπλι
σε ατό λεπτό. ’ Π ιο δ Μινιάρ.

— ’Όχι έτσι, είπα, φιλαράκο μον, 
πεινάς, πεινούμε όλοι άλλά πρέπει νάκά- 
ιιονιιε υπομονή. Ό  στρατιώτης δέν απήν
τηαε ατό λόχο δμως εβραζε ή αγανάχτησι 
απ' τήν πείνα.
Τό βράδυ τούς είπα:

—  Παιδιά πρέπει νά φύγουμε διότι

δεν απορούμε ν’ άνθεξονμε περισσότερο 
Στις δέκα μαζεντήκαμε και προχωρήσαμε 
δ ενας πίσω  άπ ’ τόν αλλονε. Είχε ομίχλη 
καϊ μάς βοηθούσε πολύ. ”Εξαφνα είδαμε 
εξω  άπ’  ενα φωτισμένο παράθυρο παρα- 
θυρο ενα σκοπό πού κντταζε προς το 
στρατό μας.

— Περιμένετε είπε ό Μινιάρ, αυτόν 
τόν διορθώνω εγώ. Ρίχτηκε μέα’ τήν τά
φρο καί προχώρησε με τα γόνατα) δταν 
Ιφταοε κοντά οιόν εχθρό τινάχτηκε και 
τόν άρπαξε άπ ’ τό λαιμό. Αυτός εκαμε νά 
ξεφύγη άλ/ά τά χέρια τον Μινιάρ τόν έ
σφιγγαν. Τέλος επεαε.

’Έκαμα τότε σημείο με τό χέρι κι’ δ 
στρατός προχώρησε. Μπροστά ατο φωτι- 
σιιένο παράθυρο είδαμε τους Πρώσσονς 
νά κοιμούνται ήσυχα. Ενας απ τονς δι
κούς μας δεν βάσταξε και σήκωσε τό του 
φέκι τον. Ευτυχώς ομως δεν τράβηξε Αν 
έριχνε θάμααταν χαμένοι.,. Μια τουφέκια 
ξύπνησε τονς Πρωσσους οι οποίοι κατα- 
τρομαγμένοι ρίξαν τά δπλα τους και χωρίς 
δρονς παραδωθήκανε. Τονς βιάζαμε νά 
περπατούν γρήγορα, γιατί άκουαμε κρότο
άπό πίσω μας.

Τέλος φθάσαμε ατό στρατό μας μα 
εκεί μάς περίμενε άλλη συμφορά. ’ Επει
δή δέν ήξερα τό σύνθημα  ό σκοπός με (5ι- 
έταξε νά σταματήσω' εγω ε,ητησα να 
γνωρ'σθώ  άλλά τοΰ κακόν αυτός επυρο- 
βόληαε! ' II  σφαίρα δεν πήρε μένα, μα 
χτύπησε τόν 3Ιινιαρ στο στήθος. Τνχο- 
μαχώντας δ κακομοίρης μοΰ είπε:  ̂ ^

—  Μή τιμωρησετετο σκοπο π  οι κόν
τεψε νά σάς ακοτωση, λοχαγέ μον.  ̂
Σεβάσθηκα' τήν επιθυμία τον. Κ ι ’ δ σκο
πός αυτός που συγχώρεσα, έχαθηκε πιό 

' υστέρα γιά νά με αώση. Γιά δεύτερη φορα  
έοώθηκα χάρι στόν Μινιάρ.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Ο  Δ ΙΗ Γ Η Μ Α

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ . . .

Ό κ . 3 Αν. Φράγκος έγεννή&η έν ΆΌ'ή- 
ναις τό 1 9 0 6 , άλ* ή καταγωγή τον είναι α
πό τήν νήσο Κάρπα&ο τής 3 Ιτ  αλοκρατ θυμέ
νης μαρτυρικής Δωδεκάνησου. Τό 1 0 2 7  νε- 
ώτατος έξέδωκε τά «Κριτικά-Σημειώματα». 
Παρουσίασε μελετάς εις τό « 'Ημερολόγιον 
Θεσσαλονίκης» τοϋ 1 9 2 7  καί τό Δωδεκανη- 
σιακόν> τής 3Αλεξ ανδρείας τοΰ 1930 . 3Εδη· 
μοσίευσβ διηγήματα κυρίως αντιπολεμικά 
είς τά’ περιοδικά ^Πρόοδος» τοΰ Σικάγου, 
« Αγών» τών Παρισίων, «*Αλεξανδρινή Τ έ
χνη» τής * Αλεξανδρείας, « Π ατρευς» τών Π α- 
τρών, και *Νέα Τέχνη» τών 3 Α&ηνών.

Τά σούρουπο είχε περάσει κι’ ή νύ
χτα προχωροΰσε άργά-άργά τό δρόμο 
της. "Αγριος ό βορηάς ούρλιαζε Ι ;ω  άδι- 
άκοπα σ ’ ενα άπαίσιο κι’ άνατριχιαστι- 
κό σφύριγμα, πότε έντονο καί πότε πα
ραλυμένο, ένω ή βροχή έπεφτε άδιάκο- 
πη.

'Η άστράπες σάν φωτεινοί καταρ
ράχτες φαίνονυντα κάθε τόσο, νά σχί
ζουν τά σκοτάδια τής νύχτας, νά φωτί
ζουν γιά λίγο το άντίσκηνο μέσα άπ ’ 
τις χαραμάδες του κι’ υστέρα νά χά- 
νωνται πάλι στ ’ άπειρο, ένψ άδιάκοπες 
βροντές τίς άκολουθοΟσαν.

Τά φανταράκια τοΟ συνοριακού 
σταθμού μαζεμένα κείνο τό βράδυ στο 
φυλάκιο τους ά π ’  τις γύρω σκοπιές, 
τουρτούριζαν διαρκώς άπ’ τό κρύο, στρι- 
μωγμένα τό ενα πάνω στό άλλο, γύρω 
άπ’ τή μικρή φωτιά πούκαιγε άπό νωρίς 
στή μέση τοΰ άντίσκηνου, πού χρησίμε
υε γιά φυλάκιο στίς προελάσεις...

Ή ταν άλλοι νέοι, παιδιά άμούστα- 
κα άκόμα, κι’ άλλοι λίγο πιό μεγάλοι, 
μά κανένας δέν φαίνουνταν παραπάνω 
άπό τριαντάρης. Κάποτε άπλωναν τά 
χέρια τους γιά νά τρίψουν τά μάτια τους 
ϊιώχνοντας τή νύστα ή γιά νά τυλιχτούν 
καλύτερα στίς μαντύες τους, μά περισ

σότερο γιά νά ζεσταθούν στίς μικρές 
άναλαμπές τής φωτιάς.

Τό ^ράδυ Ικεΐνο δεν ήταν σάν δλα 
τά άλλα πού 7tέρασαν καί πού θά περ
νούσαν άκόμα ϊσως πολλά... Βράδυ άλη- 
σμονητο, σάν χριστουγεννιάτικη παρα
μονή πού ήταν, κι’ έ καθένας άπ’ αυ
τούς, γύριζε πίσω τή σκέψη του, στό 
κοντινό ή μακρυνό του παρελθόν, στό 
σπίτι του, στους δικούς του κ ι ’ έβλεπε 
σάν όνειρο, νά περνάς μπροστά στά μά
τια του, ενα κομμάτι τής περασμένης, 
τής ευτυχισμένης καί— ποιος Ξέρει;— τής 
άγύριστης ϊσως ζωής του...

Φαίνουνταν δλοι βυθισμένοι στίς 
σκεψεις τους κι5 άπορροφημένοι στόν ε
αυτό τους. *0 άρχιφύλακας ένας 5μορ- 
φος ςανθός λοχίας, ελυσε πρώτος τή σι
ωπή. Τί συλλογάσθε μωρε παιδιά σάν 
γρηούλες; Δεν λέτε κανένα παραμύθι, 
καμμιά ιστορία νά περάσ^ ή ώρα μ*ς κι’ 
αύριο έννοια σας, θά γλεντήσωμε καλά. 
'Ό λα  διπλά θά τάχωμε καί ρόφημα καί 
συσσίτιο καί κουραμάνα. Θάχωμε άκόμα 
τσιγάρα καί γλυκά, άφοΟ τό πήρε καί ή 
«ήμερησία διαταγή τοΰ Στρατηγείου* 
εΐ7ίε, τονίζοντας τά τελευταία του λόγια.

Σάν άπό λήθαργο οί φαντάροι άφυ- 
πνίσθηκαν άπ’ τή φωνή τοΰ άρχιφύλακα 
κι ’  άρχισαν νά τόν κυττάζουν παράϊενα- 
άλλοι μ’ έκπληςη κι’ άλλοι μ’  άπορία.

Μά φωνή του άκούστηκε πάλι 
σε λίγο βαρειά κι’ έπιτακτική τώρα.

— ’ Εμπρός Αάμπη πές μας σύ καμμιά 
ιστορία σου.

Ό  Λάμπης, Ινας ώμορφος νέος μέ 
ωραία καί συμπαθητικά χαρακτηριστικά, 
παιδί άκόμα στήν δψη, σάν «Γιαννάκι» 
πού ήταν, σήκωσε άμέσως τά μάτια του 
καί μεσ’ άπ’ τό βάθος τής άφηρημάδας 
του κύτταςε μηχανικά τούς συναδέλφους



του σάν νά ήθελε να ξεφύγ-g άπό καμμιά 
«άγγαριά», μά τά κατέβασε γλήγορα 
μπροστά στήν επιμονή κι’ άνυπομονησία 
πού διάβασε στά μάτια του; κ ι ’ άμέ- 
σω ; άρχισε άργά άργά τήν ιστορία του.

—  Πάνε πολλά χρόνια άπό τότε 
άρχισε νά λέει. Στή μικρή επαρχιακή 
πόλη πού ζούσα, γνώρισα κάποτε μερι
κού; μικρούς φίλου; μου.Ή ταν τρία παι
δάκια τής ίδια ; πάνω-κάτω ηλικία;, μά 
λίγο μικρότερα άπό μένα. Τά δύο άγό- 
ρια καί τό τρίτο κορίτσι. Ζούσαμε δλοι 
στήν ίδια γειτονιά. Αυτά μαζί είχαν 
μεγαλώσει, μαζί πήγαιναν στό σχολείο 
και μαζί έτρεχαν κι’ έπαιζαν κάθε μέρα. 
Μόνο ενα; υπνο;, πού λένε, τά χώριζε.

Πέρασαν δυό-τρία χρόνια και ή εύ
θυμη συντροφιά τών παιδιών χώρισε, 
γιατί τό ενα άγοράκι, σάν πλούσιο 
πού ήταν, άφησε γλήγορα τά δημό- 
μόσια σχολεία πηγαίνοντα; στά «ιδιω
τικά» δπω; δλα τά πλουσιόπαιδα, γιά νά 
μάθουν καλλύτερα γράιιματα και καλ- 
λύτερου; τρόπους... Τ ’ άλλα, φτωχό
παιδα άκολούθησαν τά δημόσια πού 
δσο νά μή μάθαιναν καλά γράμμα
τα και καλούς τρόπους δεν ήθελαν όμω; 
καί μηνιάτικα... Μά άν τά χώρισαν τά 
σχολεία δεν τά χώρισεν κι’ ή άγάπη 
τους και έτσι πάντα τά βλέπαμε τις 
Κυριακές καί τις σχολάδβς νά παίζουν 
καί τά τρία μαζί, πότε στόν αυλόγυρο 
τής εκκλησίας, και πότε στή μικρή πλα- 
τεοΰλα τής γειτονιάς.

Ά λ λ ά  τά χρόνια περνούσαν. Η ά- 
μέριμνη παιδική ηλικία πέρασε καί τήν 
διαδέχθηκαν τά χρόνια τοΰ έφηβου. Οι 
παληο'ι φίλοι, νέοι τώρα, συναντιόντου
σαν τά βράδυα πότε στά κατώφλια καί 
πότε στά ώμορφα μπαλκονάκια τών σπι- 
τιών του; καί συζητούσαν. ΙΙροσπαθού- 
σαν νά κερδίσουν στή συζήτησι δτι έ 
χασαν τόσα χρόνια στά παιχνίδια. Τήν 
καρδιά καί τήν προτίμησι τή ; παιδική; 
τους φίλη; πού τόσο τραβούσε τώρα καί 
τού; δύο...

Καί ή φίλη του;, τού; άκουγε πάν
τα μ3 εύχαρίστησι καί προθυμία, μοιρά- 
ζοντα; τή στοργή τη ;, μή τυχόν ή προ
τίμηση ή ή εκλογή τη ; στεκόταν πλά

νεμα στό ένστικτό της.
Μιά μερα ή μικρή πόλη άναστατώ- 

θηκε. Γενική έπιστράτευση είχε κηρυ- 
-/θή σ ’ δλη τή χώρα καί, δάσκαλοι και 
παπάδες, καλοϋσαν τό λαό στή σωτηρία 
τή ; πατρίδα;. Τό φτωχόπαιδο παρουσιά- 
σθηκε άμέσως καί ντύθηκε ά π ’ τούς πρώ
τους. θαφευγε μάλιστα μέ τήν πρώτη 
άποστολή. Τό πλουσιόπαιδο βγήκε «άνί- 
κανο> γιατί βρέθηκε νά πάσχη άπό κά
ποιο κληρονομικό νόσημα, δπω; είπαν 
οί γιατροί. Μά πριν φύγουν ή άποστο- 
λέ; δ φτωχό; νέο; κατάφερε νά παν- 
τρευτή γλήγορα-γλήγορα τή φίλη τους, 
έτσι γιά πείσμα καί εΐρωνία τής άνικα- 
νότητος τοϋ άλλου, πού άδικημένος άπ’ 
τή ζωή, χτυπημένος άπ’ τή μοίρα, καί 
περιφρονημένος άπ ’ τόν έρωτα, ζήτησε 
τή λύτρωση καί τήν ευτυχία, στήν αυτο
κτονία καί τόν θάνατο.

Οί κακιές γλώσσες τής γειτονιάς, 
λέγανε πώς τό καινούργιο άντρόγυνο άπ 
τί; πρώτες μέρες άρχισε τις γκρίνιες. 
Στήν άρχή δεν το πίστεψα. Τό ύποψιά- 
στηκα άργότερα δταν κάποτε περνώντας 
άπό τό νεκροταφείο τήν είδα στόν τά
φο τού άλλου, νά σκορπίζη μαζί με λίγα 
λουλούδια καί λίγα δάκρυα, και τό πί
στεψα τελειωτικά δταν έμαθα άπ’ τό 
φύλακα τοϋ νεκροταφείου, πώ; αύτό δεν 
συνέβαινε γιά πρώτη φορά.

Ό  Λάμπη; πήρε μιά βαθειά άνάσα, 
ήπιε λίγο νερό ά π ’ τό παγούρι του κι’ 
έκρυψε το πρόσωπό του στά χέρια του. 
’ Ηθικοί πόνοι τόν συγκλόνιζαν μέσα σ ’ 
άναφυλλητά. Ί σ ω ;  ή ιστορία του, νά 
ήταν ή ίδια του, ή ζωή, κι’ ένας άπ 
τούς ήρωες της, αύτό; ό ίδιος. Ποιος 
ξέρει...

’Έ ξω  ή βροχή είχε λιγοστέψει τώ 
ρα, μά δ άγέρας φυσούσε άκόμα μανια
σμένος. Μιά στιγμή κάποιος ψάχτηκε 
λίγο, καί τράβηξε άπ’  τήν τσέπη του 
ένα τσαλακωμένο τσιγάρο. Στό άντίκρυ- 
σμα του τά μάτια δλων άστραψαν σάν 
νά ηλεκτρίστηκαν καί στηλώθηκαν πά
νω του. Τό άναψε, τράβηξε μιά ρουφη
ξιά γεμάτη εύχαρίστηση κι’  υστέρα τδ- 
δωσε στόν πλαγινό του και τό τσιγάρο 
άρχισε γλήγορα-γλήγορα νά κάνη τό

γύρο τών στρατιωτών σάν λουλάς χασι- 
κληδων, μέσα σέ σκοτεινό οπό^ειο...

Η σιωπή βασίλευε σ τ ’ άντίσκηνο. 
Ίή_ διέκοψε δμως ξαφνικά ή φωνή τοϋ 
Ισιφτη ένός τολμηρού καί καλού στρατι
ώτη δχι διαβασμένου σάν τού; άλλου; 
μά πολυ ε;υπνου, άπό κείνους πού σπου
δάζουν καλά μέσα σϊήν πείρα τής ζωής.

_ — ’ Εγώ παιδιά, δεν θά σάς πώ ιστο
ρία, γιατί εκείνες πού ξέρω τις ξέρετε 
καί σεις ή δεν σά ; ένοιαφέρουν καί τό
σο. θ ά  σάς δεΐ;ω  Ομως κάτι πούφτασε 
στά χέρια μου άπ’ τ ’ άλλο φυλάκιο καί 
πάνω σ ’ αύτό θά κάνουμε δλ,οι μαζί μιά 
ιστορία, τήν ιστορία τή δική μας.

 ̂ Και στά εκπληκτικά μάτια τών συ- 
ναοελφων του, πού δεν καταλάβαιναν ά- 
κομα τι ήθελε καλά-καλά νά τούς πή, 
εογαλε ευλαβικά ά π ’ τόν κόρφο του, ε- 
να χαρτί τυλιγμένο καί τό ξεδίπλωσε 
πάνω στά γόνατά του. Μπροστά τους α
πλώθηκε ένας χάρτης, σάν πίνακας ζω 
γραφικός, πού στή μέση του είχε μιά 
μαύρη σημαία καί στόν φόντο τη ; μυριά- 
δε; μικρών καί ρακένδυτων παιδιών, πού 
..ητοϋσαν τήν παραμονή τή ; μεγάλη; 
'ΐορτής, του; πατερε; του;, τού; άδελ- 
φούς τους, τούς προστάτες του ;, πού 
χρόνια τώρα λείπανε στά διάφορα μέ
τωπα...

—  Πέντε χρόνια παιδιά, πέντε ολό
κληρα χρόνια, άκούστηκε πάλι νά λέη 
ή χοντρή φωνή τού Τσίφτη, λείπω άπ ’ 
τά σπίτι μου καί κάθε τόσο τό παιδάκι 
μου, πού̂  δεν τά γνώρισα άκόμα, στις 
παρομονες τών μεγάλων γιορτιών, τό !-  
οιο παράπονο ξεχύνει στά γράμματα τής 
μάνας του... Κι’ δλο με ρωτούν άν θά 
είμαι τοϋ χρόνου μαζί τους. Μά πέρασαν 
χρόνια καί δεν ξέρω άν τούς ξαναϊδώ...

Οί φαντάροι σκεφτικοί καί σιωπη
λοί ακόυσαν τά τελευταία λόγια τού 
Τσίφτη καί βυθίστηκαν καί πάλι στής 
σκέψεις του;. Τή γαλήνη τή ; σιωπή; 
καί τή ; νύχτα;, τάραζε κάπου-κάπου, 
κάποιο; ξερά; βήχα; ή κανένα; βαθύς 
άναστεναγμός τους.

Έ  χριστουγεννιάτικη παραμονή εί
χε γιορτασθή κ ι ’ είχε περάσει στό χ α 
ράκωμα με ιστορίες. Έ  νύχτα είχε πε
ράσει πιά. Ή  βροχή είχε πάψει κι’ ί  
ουρανός άρχιζε νά ξαστερίζ^, ενώ ή αυ
γή φάνηκε νά ροδίζη στις κορφές τών 
βουνών. Ό  άγέρας έφερνε τώρα άσθενι- 
κούς τού; πρώτους χτύπου; μιας χρισ- 
τουγενιάτικη; καμπάνα; άπό κάποιο' μα- 
κρυνο χωριό, ενώ τά κανόνι άρχιοε πάλι 
νά σφυρίζη άδιάκοπα...

Ά θήναι
A. Ν. Φ Ρ ΑΓΚ Ο 2
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ΤΟ ΚΛΕΜΜΕΝΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

CH  δις Εϋρη Βαρίκα άπό τήν Κ άρπαθο  
τής Δωδεκάνησου, <5«σκ άλα, στό Μπενάκειο 
ίδρυμα τής Κηφισριάς, είναι άπό τις νέες δι- 
ηγηματογράφους που καλλιέργησαν τό π α ι
δικό διήγημα.

Τό «Κλεμμένο τριαντάφυλλο» είναι άπό 
τά λίγα που γνώρισε ή παιδική μας λογοτεχ
νία. Έ μ εϊς είμαστε ευτυχείς γιατί πρωτοπα. 
ρουσιάζουμε με τά «*Ολυμπιακά*—  αυτός 
άλλως τε είναι και ό σκοπός τής έκδοσής 
μας— τήν νεαρά διηγηματογράφο, τό μέλλον 
τής όποιας διαγράφεται λαμπρό.

Ξεχωριστός άπ’ δλα τά παιδιά τής 
τρίτης τάξης ήταν δ Δημήτρης.Τό καμάρι 
τής τάξης μου. Πάντα καθαρός και σιγυ- 
ρισμένος. Ή  ποδίτσα του αν καί χιλιο- 
μπαλωμενη άστραφτε από καθαριότητα' 
τά ποδαράκια του ξυπόλυτα χειμώνα κα
λοκαίρι, ποτέ δέν τά είδα λερωμένα. Τά 
νΰχια καί τά μαλλιά του κομμένα στή ρί- 
ζα.

Σάν έμπαινε κανείς ξένος στήν τάξη 
μου, τό πρώτο παιδί πού θά χάδευε ήταν 
δ Δημήτρης. Ποιος ξέρει μπορεί κι3 ή 
φυσιογνωμία του νάταν εκείνη πού σέ- 
κανε νά τόν προσέξης άπό τήν πρώτη 
στιγμή. Γαλάζια μάτια γεμάτα αθωότη
τα, ροδοκόκκινα μάγουλα καί παχουλά. 
Στό  στόμα του ξεδιάλυνες τό χαμόγελο 
τής καλωσύνης. Σάν παιδί ποΰταν ποτέ 
δέν τόν είδα νάρθη καί’νά μοΰ προδώ- 
στ) κανένα. Ούτε δ ενας μέ κλώτσησε, 
ούτε ό άλλος μέ τσίμπησε δπως δέκα φ ο
ρές τήν ώρα τάκουα άπό τούς άλλους. 
Πολλές φορές τόν έ'βλεπα, καθισμένη 
στήν καρέκλα μου, νά βγάζη κάτι άπό 
πάνω μου καί νά μέ ξεσκονίζη σιγά σι
γά πού νά μήν πέρνω είδηση. Καί έκανα 
τή σύγκριση μέ τούς άλλους συμμαθητές 
του, πού γιά νά μέ κολακέψουν επιδεικ
τικά, μοΰ διόρθωναν τόν γιακά μου ή 
τόν στράβωναν επίτηδες γιά νά μοϋ τόν 
φτιάξουν καί νά τούς πώ τό ευχαριστώ. 
Βέβαια, τό ευχαριστώ τής δασκάλας κάτι 
λέει γιά τά παιδιά...

Στό μάθημα πρώτος. Μά ποτέ δέν 
πρόσεξα νά κοκορεύεται γι’ αύτό. ’ Απε
ναντίας σαν μάλλωνα κανένα γιά τήν ά - 
μέλειά του, τόν έβλεπα πού κατέβαζε αυ
τός τό κεφάλι, κοκκίνιζε, σάν νάταν δική 
του ή κατσάδα. ’Αφήστε πιά σάν ήταν 
γενική ή αταξία, επομένως καί ή επίπλη
ξη γενική. Τότε αύτός σάν νάταν δ ίδιος 
δ ένοχος, τόν έβλεπες νά σουρώνη τά μά
τια του, καί νά ζητά τήν συγχώρηση. 'Ο 
μολογώ πώς πολλές φορές τήν γλύτωσαν 
πολλοί μέ τήν μεσιτία τοΰ Δημήτρη. Μά 
ήταν αδύνατο νά τοΰ άρνηθής κάτι πού 
σοΰ ζητούσε. Ξαίρω καί γώ, ή γλυκιά του 
φωνή, δ τρόπος εκείνος πού σοΰ μιλού
σε, τά εκφραστικά του μάτια πού επιβε
βαίωναν πώς δτι έλεγε τώλεγε χωρίς υ
ποκρισία σέκαναν νά μή τοΰ χαλάς ποτέ 
τό χατήρι. Φτωχό τό κακόμοιρο, τό φ τω 
χότερο στήν τάξη. Μά δμως τίμιο' θυ
μάμαι πού καμμιά φορά τύχαινε νά βρή 
καμμιά δεκάρα στό διάλειμα καί τό ά- 
κουγα πού ζητοΰσε, βγάζοντας τόν λαιμό 
του, νά βρή τόν νοικοκύρη της. "Ενα α
πομεσήμερο τελειώνοντας τό μάθημα τόν 
φώναξα νά μέ περιμένη λιγάκι νά τακ
τοποιήσω τούς καταλόγους κι’  άλλες μι- 
κροδουλειές τοΰ σχολείου. Τελείωνε πιά 
ή δεύτερη τριμηνία, μά γιά πρώτη φ ο
ρά μ’  απάντησε αρνητικά. Κυρία, ή μα
μά μου είναι άρρωστη’ μούπε νά τρέξω 
γρήγορα σάν σχολάσω.

Δέν πειράζει τοϋ λέω, κρατάω τή 
Μαρία' έφυγε τρεχάτος. ’Έ πεσα μέ τά 
μούτρα στή δουλειά προσθέτοντας καί δι
αιρώντας τούς βαθμούς τών παιδιών* 
καμμιά φορά γιά νά τελειώνω γρηγορό
τερα, έβγαζα μέ τό μυαλό μου τόν γενικό 
βαθμό, κι’ αύτό γινότανε στούς επιμελέσ
τερους,πού πάντα θάβγαιναν κερδισμένοι.

Ξαφνικά ένα άνοιγμα δυνατό τής 
εξιόπορτας μέκαμε νά σταματήσω, γυρί
ζοντας νά δώ ποιος ήταν τέτοια ώρα,, 
βλέπω τόν Δημήτρη χλωμιασμενο, νά

τρέχη σάν έλαφάκι, καί νά κρύβεται πί- 
σω απ την πόρτα τοΰ γραφείου μου. Δέν 
προφθασα νά ρωτήσω τί τρέχει, κι’ ένας 
ηλικιωμένος άντρας μέ ροζιασμένο ραβδί 
στό χέρι, φάνηκε στή βεράντα καί ρω 
τούσε τή Μαρία, μέ μιά αγριοφωνάρα !

—  Παναγία μου ! ! Ποΰ χώθηκε ; 
ποΰ χώθηκε τό παληόπαιδο ;

Σάν αντικρυσε μένα μέ χαιρέτησε 
μ’ δλη τήν αξιοπρέπεια κι’  άφοϋ μοΰ έ
κανε γνωστή τήν ταυτότητά του, πώς 
ήταν δ περιβολάρης τοΰ τάδε μεγαλόσ- 
πιτου,  ̂μ’ έξιόρκιζε νά τιμωρήσω αυστηρά 
τό παληόπαιδο. γιατί έκαμε τό μεγάλο 
έγκλημα νά κόψη τό σπάνιο τριαντάφυλ
λο πούταν στην είσοδο τοΰ περιβολιού. 
Μ δλη τήν ταραχή μου, πήρα ήρεμο 
ύφος και για νά άποφύγω τήν δργή τοΰ 
δήμιου, τόν εβεβαίωσα πώς αύριο δλη 
τήν ημέρα άπό τό πρωί ώς τό βράδυ θά 
τόν είχα νηστεία. Μά κείνος δέν δροσί- 
στηκε μ αύτο, κι’ ήθελε να τοϋ δείξω, 
ποΰ ειχε κρυφτή τό παιδί, γιά νά ξεθυ- 
μαντ) απάνω του, δπως έλεγε.

Κατόρθωσα μέ τήν πολιτική μου νά 
τον φερω στήν εξώπορτα. Μά φεύγον
τας μοϋ φώναξε.

Δέν κάμνει τίποτε ή νηστεία κυρά 
δασκάλα. Τό ξύλο, τό ξύλο αύτό βάζει τή 
γνώση.

— ’Έ  ! κακομοίρα παληά χρόνια!—

3 Εκλεισα τήν πόρτα κι’ άφοϋ έβγα
λα τό παιδί άπό τήν κρύφτη του άρχισα 
δασκαλικά νά τό συμβουλεύω, πώς αύτό 
πού έκαμε ήταν μεγάλο κακό, καί πώς δ 
Θεός τόν είδε άπό ψηλά. "Οσο τοΰ μίλα
γα τόσο τά δάκρυα κύλαγαν ποτάμι. Τδ- 
βλεπα πούταν μετανιομένο καί τό πονοΰ- 
σε ή ψυχή μου. Μ ’ δλο τό ράισμα τής 
καρδιάς μου τ’ άροότησα τήν αιτία πού 
τδκοψε,

—  Δέν έχετε σείς τριαντάφυλλα παι
δί μου; τδ'κοψες γιά νά παίξης ; νά κά
νης τράκες ;

Μ’ άνέβλεψε μέ τά δακρυσμένα του 
μάτια καί σιγά ψιθυρίζοντας μούπε

—  Δέν ήθελα κυρία νά παίξω, δχι ! 
άρέσουν πολύ τής μάννας μου, καί τώρα 
πού είναι άρρωστημένη δέν τρά>ει, ούτε 
πίνει, μά σάν τής πάρω κανένα λουλουδά
κι πού κόβω άπ’ τό δρόμο, τήν βλέπω 
πού τό μυρίζεται. ’Αλήθεια κυρία, τδ- 
περνα γιά τή μάννα μου γιατί τά έχει 
συνηθίσει πολύ επειδή στήν πατρίδα μας 
την Αστυπαλιά τής Δωδεκανήσου είχαμε 
πολλά ώμορφα τριαντάφυλλα στό περι
βόλι μας...

Συγκινήθηκα κατάκαρδα, κι’ άφοϋ 
τό φίλησα στ’ αθώα του μάτια, τ’ άφη
σα νά φύγη δίνοντάς του ένα γαρύφαλο, 
τό μόνο πού ειχα στό βάζο μου, γιά τήν 
άρρωστη μάννα του...

Κηφησιά
Ε ΥΡΗ  Β Α ΡΙΚ Α

ΕΙΧΑΝΕ ΖΗΣΕ Ι  ΚΑΠΟΤΕ...

Είχανε ζήσει κάποτε στους μύθους
Δεσποινες πράες κι’ ώραΐες παιδοϋλες χαρωπές...
Κ ι’ άνάγλυφα τά οικόσημα στις ιερές λυκήθους 
με τήν τέφρα τών Προγόνων πού ήσαν χθες.

’ Ανθίζουνε, καί τ ’ άμωμα τά έραλδικά τους φιόρα 
μ εύγενεια άλλαζονεύονται άνθηρή...
...Κι ενα εκκρεμές— σχήμα καρδιας— μες τήν επίσημη ώρα, 
νεκρωθη, τοϋ θανάτου τήν ιερή...

Μεσολόγγι ΓΈΡ. Δ . Κ Α ΣΟ Λ Α Σ



ΝΟΣΤΑΑΓΙ Ε Σ.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  Σ Τ Η Ν  Π Α Τ Ρ Ι Α Α  ΜΟΥ
^  κ · Γιάννης ΛΙοριδης άπό τήν Κάσσο 

τής Δωδεκάνησον, ανώτερος νπάλληλος στήν 
Τράπεζα ΑΌ'ηνών, είναι και αντός άπό τονς 
ν$ονς λογιονς μας που άφιέρωσαν τή ζωή  
τονς στην καλλιεργεια τών γραμμάτων.

Τα  « Ολνμπιακα» είναι ευτνχή ττου συγ
καταλέγουν τον κ. Μ ορίδην μεταξύ τών εκ
λεκτών νέων σννεργατών των.

Ό  κόσμος χαίρεται και γλέντα ά- 
διακοπα, καί οί πιό κεντρικοί δρόμοι 
της πολυθόρυβης προ:>τεύουσας είναι 
πλημμυρισμένοι άπό πρόσωπα χαρούμε
να κι’ ευτυχισμένα. ’ Απόψε ό Χριστός 
καί Θεός μας γεννιέται καί ολόκληρη ή 
άνθριόπινη οικογένεια πανηγυρίζει τή με
γαλύτερη γιορτή της, τή γέννηση τοΰ 
Σωτήρα μας.

«Καλήν εσπέραν άρχοντες» ψάλλει 
ολοκόκκινο από τό τσουχτερό κρύο τοΰ 
Δεκέμβρη ό πιτσιρίκος τής γειτονιάς 
κτυπώντας αδιάκοπα τό καμπανέλλι ποΰ 
σφυχτοκρατά στα παγωμένα του χέρια 
καί «Καλήν εσπέραν άρχοντες» ανταπαν
τά μέ τά μισοδακρυσμένα άπό τήν συγκί
νηση ματια του ο γέρο οικοδεσπότης μέ 
τά κάτασπρα μαλλιά.

Καταμεσίς τοΰ δρόμου άπό τό πιό 
μεγάλο ως το πιό μικρό, άπό τό ξυπόλυ
το άλανάκι ώς τόν κομψευόμενο φοιτητά- 
κο, ένας ένας ξεχωριστά ή καί πολλοί 
μαζί ψάλλουν τά Χριστούγεννα, καί μιά 
μυριόστομη λαλιά αντηχεί στά πέρατα 
τής οικουμένης. «Χριστός γεννάται σή
μερον εν Βηθλεέμ τη πόλει...»

ΙΙαραστρατημένος κι’ έρημος καί γώ 
χωρίς πρόγραμμα καί προορισμό βρέι*}η-

κα γιο λίγο μέσα στό θόρυβο καί τή βουή 
δλου αύτοΰ τοΰ κόσμου ποΰ πανηγυρίζει 
καί γλεντά μ’ ένα άκράτητο ενθουσιασμό 
καί κέφι, καί ποΰ ξέρει πώς στό γυρι
σμό στό σπίτι του θάβρη τ’  άδέλφια 
του καί τους γονείς του γιά νά γιορτά
σουν μαζί τήν άγια αυτή μέρα.

Η καρδιά μου πλακωμένη άπό ένα 
άναπάντεχο πόνο άφισε τή ψυχή μου 
πλημμυρισμένη άπό νοσταλγία νά πετά- 
ξη πίσω στά παληά καί ευτυχισμένα 
χρόνια ποΰ παιδί καί γώ τότε βρισκό
μουνα στό τόπο μου κοντά στους γο
νείς μου στάδέλφια μου καί σ ’ δλους μου 
μου τούς φίλους.

Καί βλέπω, βλέπω ολοκάθαρα σάν 
ναταν χθες άκόμα, νά ξετυλίγουνται 
μπρός στά μάτια μου οι ό'μορφες καί 
ευτυχισμένες στιγμές ποΰ περνούσαμε 6- 
λοι μαζύ στό χωριό μας τις άγιες αυτές 
ημέρες. Καί μεΐς έλέγαμε τά κάλλαντα 
καί τά Χριστούγεννα στό χωριό μας καί 
μεΐς έμαζεύαμε στόλδια άπό κάθε δμορ- 
φο σπιτάκι τοΰ χωριοΰ μας.

Μά ή στιγμές αυτές εκεί πέρα ήταν 
άνείπωτες καί μεθυστικές στιγμές ποΰ τίς 
έκανε πιό ευτυχισμένες ό καθάριος άέ- 
ρας ποΰ φυσοΰσε μέσα άπό τους μοσχο- 
βολισμένους κήπους τοΰ χοοριοΰ μου.

Τό βράδυ μαζευόμαστε ενωρίς σπί
τι μας καί στό τραπέζι πριν άρχίσωμε 
νά τρώμε ή μάννα μας ή ή γιαγιά μας 
θά'κανε πρώτα τήν προσευχή της γιά νά 
εύχηθή χρόνια πολλά στό ξενητευμενο 
μας πατέρα Υ.Γ έπειτα σέ δλους μας μα
ζί’. Τήν ά'λλη μέρα τό πρωί θά φοροΰσα-

με τά γιορτινά μας κι’ ό "A η Δημήτρης πλημμυρισμένη άπό νοσταλγία μελαγχο-
μέ τά ψηλά κυπαρίσσια του καί τά φρε- λοΰμε καί δακρύζαμε αυτές τίς ημέρες,
σκοασπρισμένα καλντερίμια του μάς πε- ποΰ μάς φέρνουν τόσες καί τόσες άνα-
ρίμενε μέ άνοιγμένες διάπλατα τίς κατα- μνήσεις μιας ευτυχισμένης ζωής ποΰ πέ-
πράσινες πόρτες του. ρασε τόσο γρήγορα.

«Χριστός γεννάιαι σήμερα...» άδελ- Χρόνια παληά καί ευτυχισμένα σεις
φωμένοι δλοι μαζΰ τότε πανηγυρίζαμε τή πού ένανουρίζατε τή σκέψη μου μέ τά
γέννηση τοΰ Θεοΰ μας στό τόπο μας, γλυκύτερα όνειρα, πετάξατε, εφΰγατε πειά.
στό χωριό μας, στό σπίτι μας, στό μέρος Καί στή θύμησή σας ένα δάκρυ κυ-
ποΰ καί μεΐς γεννηθήκαμε καί ποΰ γνω- λα άπ’ τά μάτια μου πού τό φέρνει ή
ρίσαμε τόν κόσμο. δική σας ή νοσταλγία αξέχαστα τοΰ νη-

Καί τώρα σκορπισμένοι οι περισσό- σιοΰ μου χρόνια.,,
τεροι στήν ξενητειά, μέ τήν ψυχή μας ΓΙΑΝ Ν Η Σ Μ Ο ΡΙΔΗ Σ

Σ Τ ^ Λ ^ Γ Μ Τ ^ Τ ^

Έλαχε σείς π ευγενικά μες την καρδιά φυλάτε 
κάποιο θλιμμένο μυστικό σαν φώς καί άγιο μύρο 
κι’ έσεϊς ~ι ’ ά.~ζό τόν πόνο σας καθόλου δεν μιλάτε 
νά δήτε πόσο μοιάζουμε μ ’  δ/’  δσα ζοϋν τριγύρω.
Νά! πέρα ώς πέρα αμίλητα, τρισάπαλα σταλάζουν 
ή ώμορφιες, τά χρώματα , η λάμψες καί τ ’ αγέρι, 
σάν τις γνχές μας που σκιρτούν καί λυώνονν και στενάζουν 
μ ’ ενα καϊ·μό που στέρνουνε σέ μακρυσμ έ ν α  μέρη.

Τί κι’ αν θά κλάψης τώρα πιά ; Ώ  στάλαξε ψυχή μον. 
δλα σταλάζονν γύρω μας, χαρούμενα, θλιμμένα, 
ήρεμα, αγνά. πονετικά, σάν τή χλωμή μορφή μου 
κι’  δλα κυλιούνται πιό στερνά, νεκρά ζεματισμένα.
Ώ , μες τους κόσμους τίποτα αιώνιο δεν θά μείν,η. 
σταλιές σταλιές οί έρωτες θά πέφτουν, καί τά κάλλη, 
ώς πού ν ’ άρχίσ/j ό θάνατος μιά γαλήνια νά χύνη 
κι’  ή λησ μονιά ξοπίσω του ν ’  άπλώνη μαύρο σάλι.

Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Σ ΙΩ. Τ Σ Α Κ  Α Σ ΙΑ Ν Ο Σ

Π ΡΩ ΤΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Πρωΐ. Μες ατού γραφείου τήν ησυχία 
τά νεύρα μου ναρκώνει ή ραθυμία 
Στή γειτονιά τά τραμ τρίζουν στριγγά, 
καθώς περνάν και χάνονται γοργά.
Στό άγνάντιο σπίτι άπό π ρω ί ξύπνησαν 
καϊ τίς δονλ.ειές τονς πάλιν άρχινήσαν.
Zcb δλόφωιο γραφείο ψυχή καμμιά, 
νά μοϋ κρατήσει τώρα συντροφιά.
Κ ι’ δλο μες στοϋ γραφείου τήν ησυχία 
τά νεύρα μου ναρκώνει ή ραθυμία...

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Κ ΙΣ Κ Η Ρ Α Σ .



ΑΙΡΙΙΛΙΑ ΑΑΦΓΙΗ

Ζ Η Τ Ω Ν Τ Α Σ  Ε Λ Ε Ο Σ  ΑΠ Ο ΤΟ Χ Ι Ν Ω Π Ο Ρ Ο
Ξερόφυλλα σοΰ έστρώσανε, Χινόπωρο, 
κι’ άνθους χλωμούς στ’ ωραίο σου τό κεφάλι 
σοΰ πλέξανε' κι’ έτσι νεκρό, σοΰ έρρίξανε 
τής συμφοράς τό σκήπτρο στήν αγκάλη.

Θλιμμένε βασιλιά ! τό χιλιομΰριστο 
πού είχες εσύ στεφάνι, εχει σκορπίση 
στόν άνεμο' καί τά μαλλιά χρυσόξανθα 
τοΰ μαρασμοΰ ή φθορά οοΰχει μαδήσει.

Κι’ έτσι χλωμό κι’ άφανισμένον σ’ έσυραν 
τραγουδιστάδες θρηνεροί καί πάνε.
Μά εσένα ώς στάζει κόμπο, κόμπο τό αίμα σου, 
κόκκινοι άνθοί στή στράτα σου σκορπάνε.

Νεκρώσιμους μαντατοφόρους στείλανε 
σέ χώρες μάκρυνες τά χελιδόνια,

νά διαλαλήσουνε πώς δλα εσύ τά θέρισες 
άπό τήν πλάση τών ανθών τά κλώνια.

Γιά τή φριχτή αδικία πού σούγεινε, 
πώς είμαι υπόλογος κι’  εγώ τό νοιώθω, 
γιατί μιά νύχτα τήν πορφύρα σου έσκισα 
μέ τής καταστροφής κι’ εγώ τόν πόθο.

Καί πάτησα καί χόρεψα πυρρίχιο 
σά μεθυσμένη Ήλεκτρα στό σταυρό σου.
Σέ κέντησα, καί πρόσμεινα καί τό αιμα σου 
μέ τό νερό νά βρέξη άπ’ τό πλευρό σου.

Κι’ άντίς, εσύ μέ ρόδα μέ στεφάνωσές, 
μέ ρόδα, μέ χρυσάνθεμα, μέ ντάλιες, 
κι ’  έστειλες πεταλούδες καί μέ χάΐδεψαν 
άνοιγοκλειώντας τά φτερά ώς βεντάλλιες.

Ευχαριστώ σε' ένδυμα γάμου έφόρεσα 
κι’ έρχομαι στολισμένη στή χαρά σου.
’ Ιδού, Νυμφίε, καί τής ψυχής τό κάνιστρο 
βαθύ γιά νά δεχτή τήν προσφορά σου.

’Έλεος ! πού τό βέλος μου εσύ δέχτηκες 
κατάστηθα καί πάντα ώς παλληκάρι.
Γιά τής ευχαριστίας τό δείπνο δέξου με 
στερνή κλητή στών λουλουδιών τή χάρη.

A IM . Σ Τ Ε Φ . Δ Α Φ Ν Η

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Χρόνια παληά πον σβύαατε με τόσες αναμνήσεις 
παίδίά μιας έρωτόπαύης ζωής ευτυχισμένης, 
διαβαίνετε σαν όνειρα άπό τα μάτια τώρα  
και άφίνετε αναλαμπές χαράς μας περασμένης'

Τά αδέλφια αας μάς δέχτηκαν ακόμη γηρασ μένους" 
πο&ονς κι ’  όρμες πον είχαμε στη νειότη μας εκείνη 
τά λ.ιγοστέψαν μονομιάς' τά άλλα &ά μάς εϋρονν 
σκελεθρωμένα σώματα στην νεκρική μας κλίνη.

Μά δσα κι’  αν περάσετε πάντ" άσβεστες #ά μείνουν 
μέσα στό νον μας οί στιγμές τής πρώτης ευτυχίας, 
και τά γλ.νκόηχα φιλιά νεανικών ερώτων 
με τα τρελλά μας όνειρα κάποιας αγνής φιλίας.

Π ΟΛΥΒΙΟ Σ ΧΡ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.



Σ Τ Α  ΧΡΟΝΙΑ Τ Η Σ  ΣΚ Λ Α Β ΙΑ Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ!
Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ϋΡΩΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

Γεώργιος Β ούλγαρης, δ γεννα ίος  ' Υ δραίος. — Ή μέραι δόξης  
'Ο  Χ ο νσ ε ΐν  πασαας και ό Π ασβάνογλονς. Οί Υ δ ρ α ίο ι  μ οϋ  

είναι π ολ ύτιμ οι» . Οί στιγμές τοϋ  θανάτου.

Η  "Υδρα είναι ή χώρα τών μεγά
λων άνδρών. Οί Κονντονριώται, οί Μια- 
ούληδες και τόσοι άλλοι δνομαστοί τής 
Έπαναστάσεως ανδρες κατάγονται άπό 
αυτήν. Μέσα δμως στους τόσους ήρωας 
ποΰ τήν έμεγάλωααν καί τήν έκαναν ξα
κουστήί, κατέχει μιά μεγάλη θέση και ό 
Γεώργιος Βούλγαρης.

0  μεγάλος αυτός ήρως τής ιστο
ρίας μας έγινε γρήγορα, άπό παιδί ακό
μη, ένδοξος. Έ γεννήθη τό 1769 καί τό 
1785, σε ήλ.ικία δηλαδή 16 ετών ήτο τέ
λειος ναυτικός. Προαελ.ήφθη μάλιστα καί 
στόν 5Οθωμανικό στόλο, α π ’ δπου έπρό- 
κειτο νά θριαμβεύαη. Τήν εποχήν έκείνη 
υπήρχαν εις τήν Κωνστατινούπολ.ιν κατά 
δεκάδας οί λεγόιιενοι παλικαράδες οί ό 
ποιοι γνρίζοντες στους δρόμους έπρο- 
καλ.ονσαν τόν κόσμο σέ μονομαχία.

Μιά μέρα περνώντας ό Βούλγαρης 
άπό ενα στενό, ίδέχθη μιά τέτοια πρό- 
κ/.ησι άπό κάποιον παλληκαρα. Χ ωρίς  
χασομέριες με iua γροθιά τόν επέταξε 
κάτω. Τό γεγονός έγινε γνωστόν καί δλοι 
έφοβονντο τόν γζνναΐον '  Υδραϊον. Τό 
ειιαθε καί δ Ναύαρχος Χονσεΐν Πασαας 
καί διέταξε νά τόν φωνάξουν γιά νά τόν 
καμαρώοτ], 'Ο  Βούλ.γαρης παρονσιάσθη 
καί τόσο δ Χ ονσεΐν Πασαας ενθουσιάσ
τηκε ώστε τόν κράτησε μαζί του, γιά νά 
τόν ανεβάσω σέ λ.ίγο καιρό στά άνώτερα 
αξιώματα τον ναυτικού. 'Ο  ήρωάς μας 
εβαινεν πλέον πρός τήν δόίαν.

Τό 1744 δ γνωστός στήν ιστορία

Πασβάνογλονς επαναστάτησε καιά τοϋ 
Σουλτάνου, ό όποιος έστειλε εναντίον του 
τοΰ Χουσεΐν Πασσα μέ αρκετό στρατό. 'Ο  
Πασβάνογλονς εφοβήθη έπίθεσιν, γιατί 
δέν είχε παρά λίγες χιλιάδες στρατόν, καί 
διά νά έξέ/.θη άπό τήν δύσκολ.ον θέαιν 
του κατέφυγε στόν δόλο. ’Έ δωσε σ ’ ενα 
έμπιστό τον ενα γράμμα, μέσα ατό όποιο 
εδήλωνε υποταγή πρός τόν Χονσεΐν, για 
νά τό δώαη στόν Παοαά, καί ενώ αυτός 
θά άπηαχολεϊτο μέ τήν άνάγνωση τής ε
πιστολές, ό δολοφόνος νά τόν κτυποναε. 
'Ο  άπεσταλμένος έφθασε ατό στρατόπεδο 
καί έζήτηαε νά δη τόν Χονσεΐν. Ώ δηγή - 
θη πρώτα εις τό υπασπιστήριο δπου δ 
Βούλ.γαρης σννέλαβεν άμέαως νπονοίας 
γιά τά σχεδιαζόμενα.

Αέν είπε δμως τίποτε καί διέταξε να 
τόν άφήαονν νά προχωρήση στό δωμάτιο 
τον ΙΙασσα. Συγχρόνως αυτός έκρύφτηκε 
πίσω άπό κάτι παραπετάσματα, παρακο
λουθώντας δ/.7]ν τήν κίνησι,καί έτοιμος νά 
σπεύση γιά τήν ζωή τον κυρίου τον. Ο 
δολοφόνος έδωσε τό γράμμα καί δ Χ ο ν 
σεΐν άρχισε νά τό διαβάζη. Καί ενώ δ 
Πασαας καθώς ήτο απορροφημένος άπό 
τό διάβασιια, δέν πρόσεχε γύρω  τον, δ 
έμπιστος τον Πασβάνογλον βγάζει μια 
πιστόλα καί τήν κατευθύνει πρός τόν Χ ο ν 
σεΐν. ’Έ ν ριπή οφθαλμού δ Βούλ.γαρης 
πετιέται άπό τήν κρύπτη τον καί κτνπάει 
τό χέρι τον δολοφόνον πον κρατούσε τήν 
πιατόλ.α. Μιά λυσσώδης μονομαχία μετα
ξύ τών δύο αυτών, έβγαλ.ε νικητή τόν

ΑΠ’ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΓΓ. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ



Βούλγαρη, ενώ ό άλλος επεφτε κάτω νε
κρός. ' Ο Χονσεΐν έκπληκτος γιά δ/.α αυ
τά αγκαλιάζει τον αωτ ήρα τον καί τόν 
φιλεΐ παράφορα.

Ό  δρόμος προς την δόξαν είναι πιά 
γιά τόν ' Υδραίο ηρωα ελεύθερος. 'Ο  
πασσάς yia νά δείςη την ευγνωμοσύνη 
νη τον διέταξε νά χαιρετήσουν τά κανόνια 
τόν σωτήρα τον , και επειτα με τήν φωτιά 
τής έκδικήσεως όραά κατά τοΰ Βιδινίον 
και τό κυριεύει. 'Ο  Πασβάνογλονς εσκο- 
τώθη.

*
* *

'Ο  Βούλγαρος ήτο πλέον τό δεξι χέ
ρι τοΰ Χονσεΐν, ό οποίος κοντά σ’ αυ
τόν αγαπούσε και δλονς τους, '  Υδραίους. 
Κάποτε είδε δνό '  Υδραίους δεμένους ά
πό τό κατάρτι ενός πλοίον νά εργάζον
ται εισι κρεμασμένοι’ κάποιος Τούρκος 
άπό μΐσος άφίνει τό σκοινί που εκρέμον- 
το λ.ιμένο καί οί '  Υδραίοι πέφτουν κάτω 
νεκροί' δ πασσάς cοργισμένος διατάσσει 
καί τοΰ φέρνουν μπροστά τον κακούργο 
καί με τό σπαθί τον τοΰ πέρνει τό κε
φάλι.,

—  01 ' Υδραίοι μοΰ είναι πολύτι
μοι, ελεγξ πάντα δ Χονσεΐν.

Πολλές φορές άπό τότε δ Βούλ.γα- 
ρης εδειξε τήν αφοσίωσή τον στόν κύριό 
τον, κερδίζοντας περισσότερο τήν εμπι
στοσύνη του. Σε λ.ίγο καιρό κατείχε τά 
μεγαλ.ύτερα άξιώματα και είχε γίνει πάμ- 
πλουτος. 'Ο  Χονσεΐν Πασσάς τοϋ χάρισε 
αμύθητα πλούτη, τοΰ δώρησε πολλά μι
κρά νησιά και τοΰ εχτισε ενα παλ.άτί στήν 
"Υδρα. 'Ο  Χονσεΐν καταγόμενος άπό 
γονείς Χριστιανούς, ήτο φίλ.ος τών χρι
στιανών και τούς αγαπούσε νπερβολ.ικά, 
περισσότερο δε τους ' Υδραίους άπό τόν 
Βούλγαρη τόν όποιον ε'κανε διοικητή τής 
πατρίδος του.

Στή νέα του αυτή θέση ό ήρωας 
μας εδειξε σπάνια προτερήματα. ’ Επέβα
λε εις δλονς τήν πειθαρχία καί τήν τάξι 
καί άπηγόρενσε τήν όπλοφορία. Οί Ιχ- 
θροί τον έναντιώθηκαν καί γιά νά δεί
ξουν δτι δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις 
του, ενα βράδν άρχισαν νά πυροβολούν 
στόν αέρα. 01 πολ.ιτοφύλακες τονς σννέ- 
λαβον καϊ τούς ώδήγησαν στόν Βούλγαρη.

Ή  ποινή πον τονς έπέβα/.ε ήτο αυστηρά, 
άλλά τό απαιτούσε ή κατάστασις. Τριακό
σια κτυπήματα με τό μαστίγιο κάθε μέρα 
εως δτον πεθάνονν. Ί Ι  τιμωρία διήρκεαε 
τέσσερες ημέρες, δταν τήν τελευταία μέρα 
τήν ώρα τής μαστιγώσεως, τήν όποιαν 
παρακολ.ουθοϋαε άπό τό Διοικητήριο δ 
ίδιος δ Βούλγαρης, άντήχηααν χαρμόσυνα 
οί καμπάνες. Τότε κάποιος άν ήγγειλε στόν 
Βούλγαρη δτι ή γυναίκα τον έγέννησε 
αρσενικό παιδί. "Ολος ό κόσμος ζητω 
κραύγαζε.

' Ενας άπό τονς μαστιγών ο μένους, δ 
Μανροπαιδης, ζήτησε χάρι. 'Ο  καλός ' Υ 
δραίος σκέφτηκε, γιά τό έύτνχες γεγονός 
τον σπιτιού του , νά χαρίση τήν ποινή, 
μά γιά παραδειγματιομό, έσφιξε τήν ψυ
χή του και διέταξε :

—  Νά συνεχισθή τό μάστιγα)μα.
° Ο Μανροπαιδης και οί σύντροφοί 

τον ήταν σε λ.ίγο νεκροί.
Ά π ό  τότε ή δπλοφορία άπηγο- 

ρεύθη όριοτικώς καϊ ή τάξις τοΰ νησιού 
άπεκατεστάθη. 'Όλ.α πιά επ-ηγαιναν καλά 
και ή πρόοδος ήταν γενική σε δλονς τονς 
κατοίκονς.

* *

'Η  ζωή τοϋ Βούλ.γαρη περνούσε ή- 
σνχη κοά ευτυχισμένη, μέχρις δτον γέρος 
πιά άπό τούς πολλούς τον κόπους, τρα
βήχτηκε σ ’ ενα του κτήμα, γιά νά ζήση 
τόν λ.ίγο του καιρό με τϊς ώραϊες αναμ
νήσεις τού παρελθόντος. Στις 10 Α ύγου
στον τοΰ 1812 άρρώστησε βαρειά. CH  η
μέρες περνούσαν καϊ ή κατάστασις τον 
έχειροτέρευεν. Οί '  Υδραίοι παρακαλον- 
σαν δλ.οι τόν*θεό γιά τή ζωή τού αρχοντός 
των. Μά ό Χάρος ήταν αποφασισμένος 
και στίς 23 Αύγούοτον. δνό εβδομάδες 
άφ ’  δτον άρρώστησβ, μετέλ.αβε τών μ υ
στηρίων καϊ ήρεμος 'έκλεισε τά μάτια.

Στό άκουσμα τοΰ θανάτου τοΰ με- 
γάλον αυτού πατριώτου οί ' Υδραίοι έκλα- 
ψαν πικρά τόν ένδοξο ήρωά τους, Οί καμ
πάνες, ηχούσαν γιά μέρες ολόκληρες λυπη
τερά. Είχε λ.είψει ενας μεγάλος άνδρας. ά
πό τούς ένδοξοτέρονς τοϋ αίώνος τον.

Π Ο Α. Μ Η ΤΣ.

F E R X A N D E  F E R C N

0 Χ Ο Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Χ Ι Λ Ι Α  Ε Ν Ν Ι Α Κ Ο Σ Ι Α  Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α
Ορθια, μπροστά σέ μιά απ’ τις γα

λαρίες μέ τά μεγάλα κρύσταλλα, ή Ε 
λένη πρόσεχε μέ λύπη τή σουφρω
μένης λίγο ρόμπα της άπ’ τό βαρύ μαν
τό , π’  ερχόταν νά τ ’  άφίσει στή ντου
λάπα- είχε στή διάθεσή της μέσ’ τήν πε- 
ριποιημένη θήκη, τό μαύρο τούλι πού- 
ταν κεντημενο από κόκκινο, ύστερα ση- 
κωγοντας τό χέρι της, μέ τή βοήθεια ε
νός μικρού χτενιού, φούσκοοσε, ενα κύκλο 
από μικρές  ̂ξανθές μπούκλες π’ έλαμπαν 
απ το αποτομο φώς τών λεκτρικών.

Κατόπιν, έφυγε, φορώντας τά ωραία 
αργυρά της ποδήματα, γιά νά βρει τούς 
δύο φίλους της, πού έπρεπε νά συναν
τήσει. Η μουσική είχε κυριαρχήσει στή 
σάλα ανακατωνε τους χορευτές καί μπέρ
δευε τις κίτρινες, πράσινες, κόκκινες, 
φούστες μ ένα σκοτωματικό βαρύ ποτό. 
Γι αυτήν μόνο, ειταν δλη ή διασκέδαση. 
’Ακούοντας τίς στροφές πού έκαναν οί 
νότες, η Ελένη γελάει έκπληκτη" γιά μιά 
στιγμή, νόμιζε πώς βρισκόταν σ ’ ιππο
δρόμιο.

Δέν έλλειψαν τά κτυπήματα π’ άλ
λαζαν τυπικά τά μιμήματα, τό μούγκρι- 
σμα τού ψευτοκλαμματος τής τρόμπας 
και το τελευταίο λαμπίρισμα τών γέλιων 
δλης τής ορχήστρας.

Μόλις σταμάτησε ή μουσική, τότε 
άναψαν τά φ ώ τ α : οί σκοποί άνοιξαν τίς 
ξύλινες πόρτες, απάνω στό ντάνσικ μέ 
βιολέτινο φώτισμα.— Τανκό.— Ή  ορχή
στρα, μέ τίς στενακτικές της χορδές, τρα
βιέται, άφίνοντας στή σάλα ένα μεγάλο 
κενό, καθάρισε μέσα τίς σκοτεινές γω 
νίες καί περίμενε στή φωτεινή δέ
σμη, μερικά ζευγάρια. ’ Αστραφτερά δα- 
χτυλίδια καί περιδέραια, φωσφορισμός

τών φουστανιών, τρεχάμενα τά μαργαρι
τάρια, τρεμάμενοι διαμαντένιοι θώρακες, 
σαν τα λέπια, ατμοδικά φτερύγια τών 
τραβηκτικών καί πεταχτών, φέρνουνται 
περιτυλιγμένα γύρω σ ’ αυτήν, σάν τά με
γάλα μαύρα φύκα τών ανθρώπων" οί γυ
ναίκες στέναζαν κάτω άπ’ τά διπλά μά
τια της μουσικής καί τής επιθυμίας των..

Ή  σάλα γεμάτη άπό φώτα' ή Ελένη, 
κάνει τό γύρο καί γυρεύει τούς φίλους 
της- μά δέν τούς είδε.

Αλλ’ δταν ή μουσική ξανάρχισε, ε
νας νέος υποκλίθηκε μπροστά της' στήν 
αλλόκοτη υπόκλιση πού έκαμε, διέκρινε 
ένα ξένο' μ« προτού άκόμα δει τό πρό
σωπό του, είταν στά χέρια του, ανήσυχη 
νά γυρίσει, νά στριφογυρίσει, νά πηδή- 
ξει, νά λυγίσει καί νά ξαναλυγίσει τό σώ 
μα της.

Υστερ άπ’ αυτό τό χορό, τόν ειδε 
στο πρόσωπο" λεπτός, μέ λίγο μαζεμμένο 
αέρα, τά ξανθόσταχτα μαλλιά του σκέπα- 
,αν ένα κρανίο μισς ωραίας φόρμας, δυο 
μάτια πανω στό δέρμα, σάν δυό λίμνες 
γαλάζιες-άνοικτές, μάτια γλυκά καί θλι
βερά. Μιλούσε μ’ ένα τόνο εξωτερικό δυ
νατό τόνο, μουσικό.

Ενας Σλαύος σίγουρα, καί, γιά τήν 
Ελένη, Σλαύος πού εξισωνόταν Ρώσσος.

Τοΰ είπε.
Καί διόρθωσε.
—  Ό χι, Έ θουανός.
—  ”Α  ναί ; . . .
—  Δέν είναι τό ίδιο πράμα, έξήγη- 

σε' δχι τό ϊδιο κάθε φορά. Μά πολλές 
νέες Γαλλίδες δέ ξέρουν πούναι ή ’Εθου- 
ανία. Καί σεις, δεσποινίς, ξέρετε ;

Είπε, πώς ήξερε, καί τό πρόσωπο 
τού νεου φώτισε, δταν ή Ελένη προσδι-



ώρισε γεωγραφικά, τήν τοποθεσία τής 
χώρας του.

Ξαναχόρεψαν, καί πάλι, ΰστερ* άπ’ 
τό χορό, ξανακουβέντιασαν.

Τής είπε πώς εϊταν αεροπόρος. Ή  
'Ελένη, μέ τήν ίδια δρεξη πούχουν δλες 
οΐ γυναίκες γιά τά επικίνδυνα επαγγέλ
ματα τόν περισκεπτοταν μ’ ένδιαφέροντο. 
Μέ μέτριο ανάστημα καί λεπτό, δέν μπο
ρούσε νά τόν άποκαλέσει, παρ’ ενα ασθε
νικό πουλί. Μά κάτι τις μέσ’  τά μάτια, 
ω ς τόσο πολύ γλυκό, καί μέσ’ τό βαθου- 
λωμένο πρόσωπο ξεσκέπαζε τή δύναμη 
τήν ύπομονητικότητα. Φανέρωσε ενα ση
μάδι πληγή: πού διπλασίαζε τό δεξί του 
φρύδι, κι’ είπε ανήσυχα :

—  ΈνΘύμιο μιας καταστροφής.
Σαν ευαίσθητη πούταν ή Ελένη,

εδειχνε κάποια συγκίνηση καί ψιθύρισε:
—  Οχι σπουδαία ή καταστροφή ! 

εκείνη πούρθε υστέρα, σπουδαιότερη . . .
—  Έ ,  τό λοιπόν ;
Ή τα ν ε  καθισμένοι' ή νέα π αρα

τηρούσε τό πρόσωπό του πούταν ζαρω 
μένο άπ’  τή σκέψη , σάν ενα ταραγμένο 
νερό άπ’ τό μπάσιμο ένός χαλικιού. "Ενα 
ταγκό πρόβαλλε γιά πρόσκλησή του,σάν 
πετυχημένη θελιά ξερίζωσε μερικά ανο
μήματα άπ’ τις καρέκλες. Μά ό χορευτής 
της φαινότανε σά νά μή βλέπει τίποτα, 
τίποτα νά μην ακούει.

Ή  Ελένη ξανάπε :
—  Κατόπι, λοιπόν, τί συνέβηκε ;
Ξετίναξε τή συγκίνησή του, μ’ ένα

σήκωμα τών ώμων, καί διέγραψε ένα χα
μόγελο πού, άπ’  τά χείλη δέν ακτινοβό
λησε ώς τά μάτια.

— Νά, είχαμε ένα πανικό, αυτή τή 
μερα, κάμποσο μακρυά, πρός τά δυ
τικά στό . . . (ή Ελένη δέν πρόφερε τδ- 
νομα ποΰθελε) στή Ρωσσία . . . — ’Έ κα
μα ολες τις προπαραοκευές έκεί κάτα> τό
τες. Ή  ετοιμασία είχε ακόλουθα ύστερα 
άπ’ ένα βάρβαρο κατέβασμα . . . Έ γ ώ  
ήμουν ανήσυχος' δ μηχανικός μου λίγο—  
πώς τό λέτε : — «ζαλισμένος» ναί. Ε 
πί τέλους καμιά καταστροφή. Ά λ λ ’ έμείς. 
οι δυό όλόμονοι, χωρίς ένα χωριό μπρο
στά κ’ η ετοιμασία χάλασε.

«Γυρεύουμε, βλέπουμε : τίποτα . . .

Δέν υπάρχει μιά στέγη, ένας ά'νθρωπος, 
ένα κτήνος. Τί νά γίνει ; . . . Απελπιζό
μασταν λίγο, δπου άξαφνα, ένας χωρικός 
ζύγωσε, κι’  άπό πίσω του, μιά βοδάμα- 
ξα, νά τραβιέται άπό δυό βόδια. Τόν 
χαιρέτησα ! Τρέχουμε πρός τόν άνθρωπο: 
εξηγούμε : μά έμενε δίχως νά μιλήσει, μέ 
δύσπιστο άερικό. Τό ρωτούμε σέ πόσα 
βέρτσια εϊταν τό άλλο χωριό. Μάς δεί
χνει μιά απόσταση άρκετά μεγάλη. Μάς 
περγελούσε, μπορώ νά πώ. Π ώς ένας 
χωρικός μέ τή βοδάμαξά του ειχε μπο
ρέσει νά βρεθεί σ ’ εκατοντάδες χιλιόμε
τρα α π ’ τό χιοριό του,πέτε ; χωρίς άλλο, 
δέν ήθελε νά συγχιστεί ούτε καί νά μάς 
βοηθήσει.

«Μόνο στή θεωρία μας, φιγουρά- 
ρετε, κατάλαβε πώς δέν είχε τίποτα νά 
κάμεΓ κι’ δλο βλαστημώντας, μάς βοή
θησε στό νά μεταφέρουμε τήν ετοιμασία 
μέ τά βόδια, μας πέρασε μπροστά καί 
τόν μιμόμασταν στό δρόμο.

«Είχα περικυ/.λώσει τό μέτοοπό μου 
μέ μιά σκεπτικότητα" ό φίλος μου έκαμε 
τό ίδιο μέ τό χέρι του. Ειμασταν ευχα
ριστημένοι ν’ άφήσουμε τήν τόσο καλή 
διήγηση. Αυτές οί μαύρες οί σκέψεις ε
νόσω πέφτουν, ξέρετε, κάμουν ύστερα, 
δτι μπορεί κανείς νά βρει τόσο καλό, τό
σο ωραίο ! Εΐναι ευτυχής, σάν μιά με
γάλη χαρά πού θά σάς έφθανε, νά ξερι- 
ζιόσει τή χλόη μέ τις μπότες της, κ’ ή 
γή πού έπρεπε νά σάς σκοτώσει θέλον
τας νά σάς αγκαλιάσει πάρα πολύ, επα
νέρχεται σάν ένας φίλος' έχει κανείς φ θ ό 
νο νά σκύψει σ ’ αυτήν καί νά τήν σιγο- 
χαϊδέψει.

«Κ ’ ύστερα, εϊταν αλήθεια, μιά ώ - 
ραία μέρα, μιά μέρα άπό πάνω γαλάζια 
κι’ άπό κάτω πράσινη' έβλεπε κανείς τή 
ζέστη νά λάμπει. Κι’ άπό παντού υπήρ
χαν σάν άεροτήρια γλυκά στόν άέρα . . . 
Τάξηγώ άσκημα . . . εϊταν μιά άνοιξιά- 
τικιη μέρα, τί ! . . . Δέν ξέρετε τή Ρ ω σ
σία, δεσποινίς ; . . . ’Όχι ; . . . ΤΩ, τό 
τε, δέν εξηγηθώ πιά τίποτα, γιατί τήν 
άνοιξη στή Ρωσσία, πρίπει νά τήν δει 
κανείς γιά νά τήν καταλάβει . . .

« ’Έ τσι, περπατούσαμε άρκετά ευχα
ριστημένοι, σάς βεβαιώ’ εγώ παρά τό λ«-

βωμα στό κεφάλι πού άρχιζε νά μέ πο- 
νει καί δ μηχανικός μου μέ μπανταρι- 
σμένο τό χέρι. "Οταν άξαφνα, άρχισα νά 
λιγοευχαριστιούμαι' νόμιζα πώς εϊταν ό 
πυρετός π5 ερχόταν, ύστερα, κράκ, νιώθω 
κάτι σάν ένα σταμάτημα τής καρδιάς, δ
ταν βρίσκεται σέ φόβο, ξέρετε, μιά άγω- 
νία . . . "Ο λ ’ αυτά, σ’ ένα χιλιοστό τού 
δευτερόλεπτου μπορεί νά εϊταν, κι’ έτσι 
χωρίς νά μπορώ νά εξηγήσω γιατί, 
γυρνούσα σ ’ ένα πόδι πάνω.

«Εϊταν καιρός ! Ό  χωρικός μας 
ειχετό χέρι στήν τσέπη του, καί στό πρό
σωπο ή στραβομουτσουνιά τού φόνου 
τών ανθρώπων, πού δέν είναι καλοχτυ- 
πημένη στις περίπτωσες αυτές. Τελείωσα 
γιατί μέ κατάλαβε ! . . . Ρίχτουμαι απά
νω του' πιάνω τό περίστροφο στήν τσέ
πη του καί μένουμε έκεί, μιά στιγμή, 
στό νά βλεπόπαστε' τέσσερα μάτια πού 
έβλεπαν εκείνο πού δέ διακρίνεται δλες 
τις μέρες . . .

«Συνέρχομαι. Τοΰ χαλαρόνω τά 
μάτια. Τοΰ λέω (νομίζω πιά πώς θάρ- 
χίσω τά γέλια): «Πέρνα μπρός,πατεράκι. 
Είναι, δπως στις κατρίλλιες, πρέπει ν ’ 
αλλάξει ή θέση κάπου-κάπου».

«Δέ γνωρίζαμε τό δρόμο, μά δέν μπο
ρούσαμε παρά νά κάνουμε αύτό, δέν ειν’ 
έτσι ; Ά ρχισε λοιπόν νά περπατάει 
μπροστά καί μείς άπό πίσω, μέ τό περί
στροφο στό χέρι.

«Μά έκεί δέν εϊταν τό πιό τρομερό!»
Ό  νέος σταμάτησε μιά στιγμή. Ή  

μουσική έπνιγε τή σάλα κάτω άπ’ τά κύ
ματά της. Μέσ’ τ’ ανακατωμένα κορμιά, 
φαινόταν ένα πρόσωπο γνιοστό, άπ ’ έδώ 
κι’ άπ’ εκεί, σάν ένας πλεούμενος φελλός 
στό λόφο μιας φλόγας.

Ή  Ελένη, μέ κεντημένη τήν καρδιά 
απ’ τή μικρή αύτή σύγκρουση, πού ειχε 
μιλήσει ό χορευτής της, καί μέ μισάνοι- 
κτα τά χείλη, τούρριχνε τά μάτια τής α
γωνίας, καί ρώτησε.

—  Τί συνέβηκε λοιπόν, ύστερα ; . .
Μά ή μουσική ξετρελλαμένη σκέπαζε

τις φωνές. Ό  νέος φώναζε, δπως φωνά
ζει κανείς στήν οχθη τής θάλασσας, γιά 
νά νικήσει τόν κρότο τών νερών.

—  Περιμέναμε λιγάκι...

Ή  φουριώδικη θύελλα τής εξέλι
ξης, ξανάρχισε :

—  Περπατούμε λοιπόν πίσω. Μά 
δέν ήμουνα διόλου ευχαριστημένος, άπό 
τίποτα' ό βρωμερός άνθρωπάκος ειχε 
δουλέψει δλη τήν άνοιξη μ’ ένα κτύπημα.

«Περπατούμε κάμποσο, τόσο, πού 
ρωτιόμουνα αν ό οδηγός μας δέ γύρευε 
νά μάς χάσει, δταν, επί τέλους, διακρί
νουμε τις πρώτες στέγες ένός χωριοΰ.

Μά νά ό άνθροοπός μας πού άρχισε 
νά βραδύνει, νά γογγύζει, προφασίζοντας 
τήν κούραση καί δέν ξακολούθησε νά 
προχιορεί παρά μέ τήν άπειλή τών περι
στρόφων στή διεύθυνσή του.

«Φτάνουμε αντίκρυ στά πρώτα κα
λύβια' ψυχή στό δρόμο' καί στά κατώ- 
φλια τών σπιτιών δέν εϊταν κανένας' 
ούτ’  ένα τραγούδι πετεινού, ού’τε γαύ- 
γισμα κανενός σκυλιοΰ υπήρχε' ή σιωπή, 
μιά σιωπή πούμοιαζε νά βαραίνει τις σό- 
λες τών παπουτσιών μας, σά νά μάς στα
ματούσε' ναί, μπορώ νά πώ ακόμη, μιά 
σιωπή πού μέ φόβιζε άξαφνα.

«Ά λλά, τί, απαραίτητα ϊπρεπε νά 
βρεθεί βοήθεια' προχωρούμε κι’  άλλο. 
Καί .πουθενά κανείς ! Οί άνθρωποι α
κόμη, κατάλαβα, γιατί είχαν μείνει πολ
λοί κεΐ κάτω, βέβαια. Μά δέ βρίσκεται 
μιά γυναίκα, ούτ ’  ένα παιδί δέν υπάρ
χει' κι’ αύτό, εϊταν δλως διόλου έκτακτο, 
γιατί μέσ’ τά Ρώσσικα χωριά, δπως σ’ 
δλα τά χωριά τοΰ κόσμου, άμα συμβεί 
τίποτα στό δρόμο, ή κανάϊα προστρέχει 
κ5 οί πανούργοι βγαίνουν στις πόρτες.

«Τότε, άξαφνα, τά σπίτια αυτά πού 
μάς βλέπαν δίχιος νά ποΰν τίποτα μάς 
έπαιξαν ένα πανούργικο άποτέλεσμα. Τά 
πόδια καί τά χέρια μου παγώσανε καί 
τό δέρμα μου δλο εϊταν— πώς νά πει κα
νείς— σηκωμένο . . . ναί, είναι ή άληθι- 
νή λέξη. ’Ά φ η σα  στό σύντροφό μου νά 
φυλάει τόν άνθρωπάκο, καί διευθύνθηκα 
πρός τό πρώτο σπίτι πού ή πόρτα του 
εϊταν μισάνοικτη.

«Κ τυπώ στήν ξύλινη παλιά πόρτα 
πούταν γδαρμένη στήν ακρη ά π ’  τά 
τσιγκρανίσματα τών γάτιον' καμιά α 
πάντηση' κτυπώ πιό δυνατά' καί σπρώ
χνω θορυβώδικα τήν πόρτα, κάμνοντας



μεγάλο κρότο γιά νά μοΰ διοσει θάρρος. 
Δέ βλέπω τίποτα άπ ενα τραπεζάκι, κι’ 
ενα θρανίο, μά σέ λιγάκι ένας γελοίος 
θόρυβος, κατάλαβα πώς εΐταν άπό μΰ- 
γες, άπό πολλές μΰγες, και τότες, βλέπω 
στό βάθος τής σάλας, μέσα σέ μιά κοι
λότητα, επάνω σ’ ένα είδος κρεβατιού, 
ένα σώμα διπλωμένο στά δύο, μέ πρό
σωπο κατάμαυρο.

«Βγήκα πιό γρήγορα παρά πού μπή
κα, σας βεβαιώ. Μά δίχως άλλο έπρεπε νά 
βρίσκαμε κάποιον' καί χωρίς θάρρος, α
κροποδητί, μπήκα σ ’  ένα άλλο άχυρό- 
σπιστο . . . »

"Ενας νεκρός’ τό πρόσωπό του φαι
νότανε πιό μεγάλο, πιό βαθουλό' καί στό 
μάτια του μέσα δέν υπήρχε καθόλου τό 
μπλε, παρά τό γκρίζο.

Άναρροφοϋσε τό σάλιο του σάν νά 
πονούσε ό λαιμός του, άνάσαινε :

« ’ Εκεί, εΐταν κάποιος μ’ έτοιμη τή 
νεκρική τουαλέττα: καθισμένος σέ μιά 
καρέκλα, δίπλα, ένα σώμα γυναικείο πού 
βαστοΰσε τήν κοιλιά του μέ τά δυό του 
χέρια' και κατά γής, ένα μικρό παιδάκι 
ξαπλωμένο, μέ διπλωμένο τό χέρι κάτ’ 
άπ’ τό κεφάλι' θά  νόμιζε κανείς πώς 
κοιμόταν αν τό πρόσωπό του δέν εΐταν
μελανιασμένο...

Βγήκα τρέχοντας καί φωνάζοντας... 
μιά φωνή, πού σά νά μοί'σχιζε τό στόμα, 
τόσο, πού δέν μπορούσα νά τό κλείσω...

« Τότε καταλάβαμε, γιατί τό χωριό 
εΐταν τόσο άτάραχτο, τόσο ήσυχο' δλοι 
είχαν πεθάνει.. . . »

Ή  Ελένη ανατρίχιαζε μέσ’ τήν

τούλινη, κεντημένη ωραία ρόμπα της. 
Άνάπνεε μέ βία τήν ενθαρρυντική ζωη
ρή μυρουδιά τοΰ γαρούφαλλου π ’  άνοιγε 
στόν ώμο της, καί ρώτησε, κάπως πλη
χτικά :

—  Τί εΐταν λοιπόν;
—  Τΰφος, άπάντησε δ νέος, λα

κωνικά.
«Καί δέ βρίσκεται ού'τ’  ένα χοοριό, 

ξέρετε, άπ’  τά τόσα-
«Τΰφος !>
Κ ι ’  άμέσως, βλέπει τή νέα τόσο κι- 

τρηιασμένη, ποΰταν σάν άποσπασμένη 
άπ’ τό βραχνά της.

—  ΤΩ ! γιατί τό διηγηθήκατε
δέ ξέροι’ συγγνά>μη δεσποινίς. Δέν πρέ
πει πιά νά σκεφθώ . . .  ΤΩ ! . . συγγνώ
μη, συγγνώμη ! . . .

— Δέν πρόκειται γιά σάς νά μοϋ 
ζητείστε συγγνώμην, απάντησε κείνη, με 
μιά φωνή τρεμά(1ενη, οχι’ αναμφίβολα 
όμως, υπάρχουν άτομα πού ζητούν τήν 
συγγνώμη, νά ζητήσουν συγγνώμην σε 
σάς, σέσέμα, καί σ ’ άλλους πολλούς, . . ■ 
νά . . . τέτοια πράγματα σάν κι’  αυτά, 
πού τάδατε καί μποροΰν νά συμβοΰν . . . 
δέ ξέρω νά τά καλοεκφραστώ, μά μοΰ 
φαίνεται . . .

Σήκωσε τά μάτια του καί «ψήλωσε 
λιγάκι τούς ώμως του σ ’ ένδειξη άγνοιας: 
καί καθώς μέσ’ τή σκοτεινιασμένη σχε
δόν σάλλα, οι προβολείς ένωναν δυό μο
νοπάτια τ ’ αέρα τοΰ φεγγαριού, έκαμε 
τή γελοία μικρή υπόκλισή του, καί σκύ- 
φτοντας μπρος άπ’ τήν Ελένη :

— 'Γανκό, δεσποινίς . . .

Μ ετάφραση ά π ’  τά Γαλλλικά 
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΙΔΗ

ΝΤΟΛΗJM1KBA

Η ΛΕ-Η ΠΟΥ ΤΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝΕ
Μ Ο Ν Ο Π Ρ Α Κ Τ Η  Σ Α Τ Υ Ρ ΙΚ Η  ΚΩΜΩΔΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΑ. , , ΠΡΩΤΟΙ
Δ ίΔ Α Ξ Α Ν Τ Ε Σ

Φ ρειδερίκος Καθηγητής, ·ϊ0 χρόνων , τύπος αγαθού  άστοϋ  οϊκογενειάρ-
Κ αλπ οΰ ζος δ ιαγω νισμ οί τώ ν  π εριοδικ ώ ν  καί τώ ν  έφημε -

ρ ιδω ν  τοΰχουν όλότελα  νερουλιάση  τβ κεφάλι καί πού Ά .Π α ν τόπ ου λ ος  
απ ορροφ η μ ένος σ  αύτά  εχει ςεχάση  καί τήν γυναίκα 
καί τήν κόοΐ] του .

Μ ελπομένη . Γυναίκα του , 40 χρονών . Μ οντέρνα γυναίκα πού  α π ' τβ
(Μ ελπ ό) ίσα μ ε τβ  βράδυ  γυρίζει 6 ξ ω ·κ α ί  άνακατέβεται Φ ιλιώ

στην κίνηση τώ ν  συλλόγων γιά τίς έλευ θερίες καί τά  δι- 
κ α ιώ μ ατα  τής γυναίκας. ~ Ο ικονόμου

Λ ιλι1 Κόρη τους, 17 χρόνων , λιγάκι κουτή έτοιμη νά πιστέψ η
σ τά  λόγια  καί σ του ς ορκους τοϋ π ρώ του  τυχόντος δανδή  Π ώ ς  Κ ονταξή

Κ ος Μ ονυελίδης Σ ίκ  τΰ π ος, 40 χρονών , γραματεϋς τοϋ Συλλόγου τής «Ε 
λευθερίας τής Γ υναίκ ας». Κ . Ο ίκονομίδης

Μ α ρία -Λ ου ΐζα  Μ οντέρνο δουλικό, η λ ίθ ιο , π οΰ  π ρ ο σ π α θ ε ί  νά μήν υ σ τε 
ρεί σ έ  τίτοτε ά π ’ τίς  «υ ρ ά δες  του . Σ .  Ά να γιάν νη

Ε Π Ο Χ Η  Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η  Σ Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α
Δ ιάκ οσμ ος

Τ ·  σαλόνι^ τοϋ σπ ιτιοΰ  τοΰ Κ αλπ ού ζου . Δ εξιά  δ υ ·  πόρτες: ή π ρώ τη  φέρνει στήν 
κρερατοκαμ αρα  του ανδρογύνου καί ή δεύτερη στβ  γραφ είο ’  β ιβλιοθήκη  τοΰ Κα- 
λωνυςου ,  ̂ Α ριστερά_ <5υο π όρτες  επ ίση ς : ή πρώτη  τοΰ  δω ματίου  τής Λ ιλή ς καί ή 
αλλη, στη  γω νία  του β ά θ ου ς  καί συγκοινωνεί μέ τό  σπ ίτι. Σ το  β ά θ ο ς  βεράντα- 
μ π αλκ ονι. Στή δεξ ιά  γω νιά  του β ά θ ου ς  π ιάνο  καί γύρω  στου ς τοίχους κάντρα δ ιά 
φ ο ρ ω ν  μ ου σου ργώ ν . Σ τή  βεράντα  ψ άθινο  φουρνιμέντο. Μ προς δ εξ ιά  ένα μ ικ ο · 
γραφ ειακι κυρίας καί τη λέφ ω νο. ’Α ρ ιστερ ά  κ αναπ ές, δυό π ολυ θρόνες καί τρα π ε
ζά κ ι. Δ ιά φ ορ ά  άλλα  μ ικροπραγματάκια  καί έπ ιπ λ α . "Ο λα  αύτά βαλαένα  μέ αενά- 
λη ακ αταστα σία  καί σκ ονισμ ένα . '

( Μ ε τό άνοιγμά τής αυλαίας φαίνεται ή 
ύπηρέτρια να μηαίνη απ την δεύτερη αρι
στερή πόρτα κρατώντας ενα δίσκο με τό 
πρόγευμα. Σχεδόν ταντόχρονα ανοίγει η 
πόρτα τής κρεβατοκάμαρας τοϋ Καλπονζου  
καί πετιέται με τις πντζάμες ε ξω ) .

Φρ. (Μ έ δννατή φωνή και χειρονομών
τας). Μ αρία . . .  Μ αρία ... τρέξε . ..  γρή
γορα  ...

Υ π η ρ . (Τρομάξει κ ι’ άφίνει νά πέοη ό 
δίσκος που κρατά χάμ ω ). Χ ρ ιστός  καί Π α 
ναγιά . . .  κύριε ... τί τρέχει ;

(Σχεδόν ταντόχρονα ανοίγουν ή 
πόρτες καί προβάλλουν τά κεφάλια τους τρο

μαγμένες ή Διλή καί ή Μέλπω, φορώντας 
ννκτικά).

Τ ό Μ ονόπρακτο αυτό παίχτηκε γιά π ρώ τη  φορά άπό τό θ ία σ ο  τώ ν  Ν έων στο  Π αν- 
κρατι απο τις 17— 19 Ιουλίου 1929 κι’  έπαν^λήφφη οτή ν Μ άνδοα  τοΰ Ά τ τ ικ  πϊγλ J  
22— 29 Αύγουστου 1930, μέ τούς Λ. Θ εοδωρίδην, Φιλώ Οικονόμου, Φ λώρα Β ορδώνη Ό μ ε ? -  
τσενκο, Κ αιτη Βεροινη. * ·’ ■

-  ί



Μ ελ. Καλέ τί γίνεται .
Λ ιλ. Μ αμά μου ... σεισμός ... β οή 

θεια  ■·. „ , , , ·,( ' Ακούγονται άπ εξω  φωνές Λονστρου... 
<‘ H  ' Αφροδίτη» τό καινούριο περιοδικό ... ή 
« ’Αφροδίτη... » ,

Φρ. Τ ρέξε Μ α ρ ία ... τρε ;ε  γρήγορα λοι
πόν ... τρέξε νά προφτάξης τό λούστρο ...
( Ή  υττηρε ρια γέλα). ^

Φρ. Τι γελάς βρέ χάχα ... ε! τι γελάς 
θ ά  πάς νά μ’  άγοράοης τό περιοδικό γιά
δχι ; ·.· ,

Υ π η ρ . Μέ συγχωρειτε κύριε ... παιο α-

!' f0< '('Η  Μαρία βγαίνει εξω. Ό  Φρειδερίκος 
κάθεται άποκαμ(ομένος πάνοι σέ μιά κα
ρέκλα) .

Σ Κ Η Ν Η  ΔΕ Υ Τ Ε Ρ Η  
(01 Ίδιοι έκτος τής Μαρίας)

Μελ. (Προχωρώντας μέσα ατό δωμάτιο 
και χάνοντας τό σταυρό της)  Ή μ α ρ το ν  
Θεέ μου ... Καλέ τί έπαϋες ; Έ λ ι  στά  καλά 
σου άνδρα  μου ..· Τί ρεζηλίκια είναι αυτά ..
’Έ τ σ ι  κάνουνε ;

Λιλ. (Προχωρώντας κι αυτη). Και γω
πού νόμ ισα  π ώ ς γίνουνταν σεισμός! Μ όνο ή 
τρομάρα  πού πήρα ...

Μελ. Κ αλά λέω εγώ νά φαναξουμε ενα
παπά νά σέ δ ιαβάση  ··, _

φ 0_ (Θ υμωμένα). Τόν παπσ να τον 
φ ω νάξουμε καλλίτερα γιά σένα ... ίσω ς μπό
ρεση αυτός νά σέ σιοφρονίση ...  ̂ ^

Μελ. ’Ά κ ου  εκεϊ αναίδεια! Ινυιταςε αοι- 
αντροπιά  ... ’ Εμένα νά σω φ ρονίση  λέει και 
δέν κυττάζει καλλίτερα τόν εαυτό τον που 
τάχε’ χάσει όλότελα μέ τά αινίγματα καί μέ 
τής λύσεις τους ...

Φρ. "Οχι, γιατί εσύ βλεπκις πας πισιο 
μέ τις θεω ρίες σου γιά τής ελευθερίες τής 
γυναίκας ...

Μελ. Είσαι τρελλός άνδρα  μου .. .
Φρ. ’ Ε γώ  είμαι τρελλός γιά εσύ πού ο 

λημέρα τρέχεις στούς δρόμους καί φ όρτω σες 
στοΰ πετινοϋ τήν ούρά τό νοικοκυριό σου ... 
Κ ύττα έκεί χάλια (κ τυπ ά  μέ τό χέρι του τό 
τραπέζι καί σηκώνει σκόνη) ... Βλεπεις ; 
Σύννεφα ολόκληρα σκόνη σηκώνουνται . ._. 
κύτταξε . . .  (ξετινάσει διάφορα πράγματα τον 
γραφείου) ... Τ ά βλεπεις έ ! κυρΚΧ μου το 
βλέπεις ; Πάψε λοιπόν νά μιλάς και νά γυ- 
ρεύης ρέστα. Έ γιο  τουλάχιστο δεν π ειράζω  
κανέναν λύοντας αινίγματα  καί γρίφους ... 
’Έ τ σ ι  μ' αρέσει ...

Μελ. Ά  ! έτσι λές εσύ ; Μά γιά ρω τα  
καί μένα ... ρ ώ τα  τήν κόρη σου ... Ναί γιατί 
δέν μιλάς ; Ά π ’  τόν καιρό .. τόν ανα θ εμ ατι
σμένο αύτό καιρό πού σ ’ έπιασε ή μανία νά 
λύνης γρίφους καί αινίγματα δέν σ ενδια 
φέρει πιά γιά τίποτε έδώ  μέσα ... Ζοϋμε π ε
θαίνουμε ... τρώ με ... πεινάμε ... ήμαστε ά ρ 
ρω στοι ... έσύ πέρα βρέχει ... ό κύριος ανε
βοκατεβάζει τά λεξικά άπ ' τής βιβλιοθήκες

του καί ψάχνει νά βρή τής_ λέξεις . . .  Ετσι 
δέν είναι κύριε ; ή μήπως κάνω  λάθος ;

Λιλ. (Π ον ίσαμε τή στιγμή αυτη χα
σμουριέται ακουμπισμένη στήν πόρτα τοϋ 
δωματίου της). Έ λ α  Μ αμακα .. .  (Τ ή ν  πλη
σιάζει) ... μην θυμ ώ νεις ... Έ λ α  άφησε τον 
μπαμπά ... (τήν τραβά πρός τό δωμάτιο
της)· „ „  .

Μελ. ’Ό χ ι, οχι ασε με .. ασε με να του 
ψάλλω . . .  (ξεγλυστρα άπ’ τά χέρια τής Αιλής 
καί πλησιάζει πάλι τόν Φρειδερίκο). Η  μή
π ω ς νόμισες κύριε π ώ ς ή γυναίκα είναι 
σκλάβα  ... έ ! Ναί εσένα μιλώ ... Γ ιά  δούλες 
μάς περνάς ; Π άει πιά ό καιρός αύτος ... 
Π άει πέταξε τό πουλάκι ... Τ ώ ρα  ενα σον κι^ 
ένα μου. Ξ εσκονίζεις έσύ ; Αλλο τόσο  και κι 
εγώ ... Μ αγειρεύεις ... καί γ ώ  ! ...* Αμ ! τι 
νόμισες κύριε Κ αθηγητά  (ειρωνικά) των λυ- 
σεω ν καί τώ ν  α ιν ιγμ άτω ν  ...

Σ Κ Η Ν Η  Τ Ρ ΙΤ Η  
( Οί ίδιοι καί ή Μαρία)

‘Η  Μαρία μπαίνει κρατώντας το περι
οδικό. Περπατά άργά καί βλέπει τής εικό
νες του) .

Φο. Έ λ α  κουνήσου λοιπόν ... Δέν τό 
πήρα καί γιά τά μούτρα σου ... Δός το έδώ .. 
( σηκώνεται και της το περνει απ το χέρι)· 
Καί σύ (γυρίζοντας πρός τή γυναίκα του)  
κάνε μου τήν χάρι νά μ ’ άφίσης ήσυχο και 
νά πας νά βγάζης τούς λόγους σου στα  σ ω 
ματεία  σας ... ά ϊντε μπρος δίνε του ... κυ
ρία  (ειρωνικά) άποτυχούσα πρόεδρος τώ ν  
«Έ λ εθ ευ ριώ ν  τής Γυναίκας» ... (Κ ά θ ετα ι)  
( Ή  Μελπομένη κάτι πάει νά πή μα την 
τραβά ή Λιλή καί τήν βάζη μέσα στό δωμά
τιο της. " Υστερα γυρίζει στέκεται λίγο πανω  
άπ ’ τό κεφάλι τοϋ πατέρα της βλέποντες τό 
περιοδικό και πηγαίνει κι’ αυτή στό δωμά
τιό της. Ή  Μαρία μαζεύει μέσα στήν ποδιά 
της τά σπασμένα) .

Σ Κ Η Ν Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η
(  Φρειδερΐκ ος-Μαρία)

Φο. ( ’Αφον φυλλομετρήσει λιγο το π ε
ριοδικό, προσηλώνεται σέ μιά σελίδα καί 
διαβάζει δυνατά καί σάν νά άπαγγέλει) „ ..
«Έ π τ ά  γράμμ ατα  μαζύ μ’ ένα κάπα κι ένα 
σίγμα ... τοΰ καθένα  παντρεμένου τό α ιώ νιο  
τό δείγμα ... * Τι είναι τούτο ,* (σηκώνεται 
και κάνει μερικές βόλτες επαναλαμβάνοντας 
τό αίνιγμα άργά, άργά καί κνττάζοντας α- 
φηρημένα γύρω του) ...

Βρέ Μ αρία ... ξέρεις έσύ τί είναι :
Υπηρ. (ξαφνιασμένη). Π οιό πράγμα

κύριε ; t
Φ ο. Ν ά τό κάπα και τό σίγμα  ...
Υ πηρ. (ειρωνικά). Γ ράμμ ατα  τοΰ αλ 

φαβήτου  κύριε ...
Φρ. Ε ίναι κτήνος .. (μονόλογων) κτή

νος ... κτήνος ... κάπα ... σ ίγμ α  ... (μετρών
τας με τά δάκτυλα) . . .  ενα, δυο, τρια, τέσ-

οερ α , πέντε έξη ... ( λυπημένα)  δχι δέν είναι 
αύ τό  ... Έ π τ ά  πρέπει νάναι ...

Υ π η ρ . Π οιά κύριε ;
Φρ. Τά γράμματα ...
Υπηρ. Π οιά γ ρ ά μ μ α τ α ;..
Φρ. Τ α γραμματα  βρέ πού γυρεύουμε.
Υ π η ρ . ( Μή καταλαβαίνοντας). Μ ήπως

«Ιναι στό  γραφείο σας ...  κυττάξατε νά μήν 
ταχετε πετάξει κατά λάθος στό  καλάθι ...

Φρ. Ά ς  τό διάβολο βλάκα ... Μά σ τ ά 
σου (μονολογώντας). Κ αλάθι ... κάλαθος ... 
κάπα ... σίγμα ... (μετρώντας) ένα. δύο, τρία, 
τέσσερα , πέντε, εξη,^έπτά ... 'Ε π τά  μπράβο 
τό  βρήκα .., μά παλι δχι ... τί σχέσι έχει τό 
καλάθι με τό δείγμα καί μέ τόν παντρεμέ
νο : ... Έ  Μ αρία βρίσκεις έσύ νάχει καμμιά 
σχέσι ;

Υπηρ. Δέν καταλαβαίνω  κύριε τί θέλετε 
νά πήτε ...

Φρ. Ά μ  ! τί καταλαβαίνες έσύ γιά νά 
καταλάβης κι’ αύτό καμήλα . . .  (μονολογών). 
Ά  ! Ά  ! καμήλα ... κάμηλος κάπα σίγμα ... 
(μετρώντας) 1, 2, 3 ,4 ,  5, 6, 7 ... Β έβαια  κα
μήλα . . .  αύτό είναι ... Μ ήπως δλοι οΐ π α ν 
τρεμένοι δέν είναι σω στές  καμήλες στήν υ
πομονή ...

Υ πηρ. Τί λέτε κύριε ποιά  καμήλα είναι 
παντρεμένη καί ποιός π αντρεμένο; καμή
λ α  ; ...

Φρ. Σ κ άσε ζώ ο ν  ... μή μέ διακόπτης ... 
δέν καταλαβαίνεις έσύ ...

Υπηρ. Καλά κύριε, φτάνει πού καταλα
βαίνετε σείς . . .

Φρ. Ξεκουμπίσου άπ ’ έδώ  ...  φύγε ...
{‘Η  Μαρία φεύγει).

Σ Κ Η Ν Η  Π Ε Μ Π Τ Η

(  Φρειδερΐκ ος ' ύστερότερα)  
ή Μέλπω καί ή Λιλή

Φρειδ. (μονολογώντας) Ά ς  τό διάβολο., 
π ώ ς  μέ συγχίζει αύτό τό παληοκόριτσο ... 
Μ ά  δέν φταίει αύτή ...  τί νοιώ θει . . .  έκείνη 
η γυναίκα μοι» τα κάνει ολα ... έκείνη μέ τής 
θ εω ρίες  της για την ελευθερία τής γυναίκας 
καί της εξυπνάδες της ... άπό Μ αοιγώ  μάς 
τήν έκανε Μ αρία Λ ουΐζα  . . .  ή δεσποινίς Μ α- 
ρία  Λ ουιζα  . ..  καπέλλο μέ φτερό καί μετα 
ξω τή  κάλτσα ... Κ ι’  άκόμα στάσου  νά δοΰμε.. 
Σ ιγά  σιγά  άςια  είναι νά μάς τήν καθίση  καί 
στήν πολυθρόνα ... Ή  μοντέρνα γυναίκα βλέ
πεις ... (Ξύνει ι ό  κεφάλι του) Μ ά λίγο έλειψε 
μέ τήν φ ασαρία  αύτή νά ξεχάσω  τήν λέξι ... 
Τ ι λεγαμε λοιπόν ; καμήλα .. κάμηλος .. 'Ε 
π τά  γράμματα  κάπα, σίγμα  .. Μά δέν μ π ο
ρεί νάναι αύτή .. Α ύτός λέει όλοι οί π αντρε
μένοι μά δέν είναι δλοι σάν  καί μένα .. 
Εχει καί πιό έξυπνους .. κι’  αύτοί δέν είναι 

καμήλες .. Β έβαια δέν μπορεί θ άνα ι .. (ξινα - 
• διαβάζει). Έ π τ ά  γράμματα μαζύ μ’ ένα κάπα 
* ι, , ν̂α σ ^ΥΡα ·· τ °ϋ  καθένα  παντρεμένου τό 
α ιώ νιο  δείγμα .. Τί μπορεί νάναι αύτό τό α ι
ώ ν ιο  τό δείγμα .. ;

("Ανοίγει ή πόρτα και μπαίνει ή γυναί
κα τον κομψά ντυμένη).

Μελ. Κ αλημέρα.
Φ ρ. Καλημέρα.
Μελ. Δέν βγήκε ή Λιλή ακόμη; (προχαι-

ρει και καθεται στον καναπέ)
(  Ο Φρειδερίκος δέν άπαντά).
Μελ. Σ ’ ερ ω τώ  δέν βγήκε ή Λιλή ;
Φρ. Καί γώ  δέν σου απ άντησα  .. ΒΡ.έπει- 

πολυ καλά π ώ ς δ ιαβά ζω .
Μελ. Κ αί μ αύτό τ ί : Θά μπορούσες καλ

λίτερα να μον πής ένα ναί γιά ένα δχι .. Δέν 
χάλασε ό κόσμος ...

Φρ. Τί είπες ; Κ όσμος .. κόσμος .. (μο
νολογώντας) Κ άπα... σίγμα... (μετρώντας) 1,2, 
3, 4, 5, 6, .. Δέν είναι οΰτε αύτό ... Ά ποτ'υ -' 
χία ... Ά ς  τό διάβο?.ο ...

Μ ελ. Π οιός νά πάη στό  διάβολο .. ‘Ο 
ρίστε ευγένεια .. Ν ά σου πετύχη κομψός κύ
ριος ...

Φρ. (.μονολογώντας) ... Κομψός ., κύρι
ος .. καί τά δυό κάπα καί σίγμα ... (μ π ρώ ν- 
τας) 1, 2. 3, 4,^5, 6, ... Ο υφ νά πάρη ή ό ρ - 
γη .· κι’ αύτά έξη γράμματα  έχουν ... Μ ά τήν 
πίστι μου θ ά  τρελλαθώ  ..

Μελ. Μ ήν φ οβάσαι καί δέν έχεις φ όβο ... 
Είναι ποΰναι τό κεφάλι σου κλούβιο ..

Φρ. Σ ό  δικό μου τό κεφάλι είναι κλού- 
βιο γιά τό δικύ σου γεμάτο αέρα κοπανιστό., 
ε .' άλλά δέν φταις έσύ, φταί .. (σκέφτεται) 
στάσου  στάσου  .. Τ ί είπεε .. ; κλούβιος : 
Κ άπα .. σίγμα . .  (μετρώντας) 1 , 2, 3, 3 , δ, 6 , 
7, £ .. Ν ά^πάρη ό διάβολος νά πάρη .. Τοίρα 
βρίσκ ω  κι’  ένα π αραπ άνω  .. (αρχίζει νά ξ'α- 
ναδιαβάζη, μά διακόπτεται απ' τήν Μαρία 
που μπαίνει μέσα λαχανιασμένη).

Ύ π η ρ . Κύριε, κύριε τό β ρ ή κ α ... τό 
βρ ή κ α .

Φ ρ. Τί βρήκες βρέ ζώον;
\ πηρ. Α ύτό πού γυρεύατε.

Φρ. Λέγε λοιπόν τί είναι;
Υ πηρ, (γελώντας ηλίθια). Τό φ αράσι, 

κύριε, τό  φ αράσι.
Φρ. Ά ς  τό διάολο ζ ώ ο ν .. .  Βλάκα... Ξε- 

κουμπήσου...
(Ή  Μ αρία φεύγει καί μπαίνει ή Λι 

πού πλησιάζει σιγά, σιγά , τή μητέρα της).
Μελ. ̂  (Σ τή ν  Λιλη) ’Έ λα  κόρη μου κά

τσε .. κ ι ' ας τον πατέρα  σου .. τρελλάβ·ηκε 
ό κακομοίρης .

( Ή  Αιλή κάϋ·εται κοντά της).
Φρ. (Ά κ ούγοντα ; τήν τελευταία λέξι) .. 

Κ ακομοίρης .. Κ άπα καί σίγμα  .. Μά έχει κι’  
αύτός πολλά γράμματα  .. κρίμα .. πάε 
δικα ..

Μελ. ’Α λήθεια  μιά πού τό θυμήθηκα 
Δέν μοϋ λές μήπως έφερε σήμερα κανένα 
γράμμα γιά μένα ό ταχυδρόμος :

Φρ. Έ π τ ά  γράμμ ατα  ... έπτά γράμιια- 
τα  ...

Μελ. Τι είπες .. πόσα  γράμματα  ;
Φρ. Ναί έπτά γράμματα  .. μ* ένα κάπα 

κι ένα σίγμα .. Π έστε μου, γιά τήν αγάπη 
τού Θεου καί τής Π αναγίας .. ξέρετε καμμιά 
λεςι με έπτά γράμματα πού νάχει ένα κάπα 
κ ι’  ένα σίγμα κάί πού νάχει σχέσι μέ τούς 
παντρεμένους ..

Μ ελ. (Θυμωμένα) Δέν ξέρω  τίποτε καί



να μ ’ άφ ίσης ήσυχη ..  ̂ ,
Φρ- (περιφρονητικά), Αμ - τι ξερής ε

σό  εκτός άπ ό  τής θεω ρίες σου .. =
(ακούγεται κάποιος κρότος απ, εξω σαν 

νά σπάζη κάτι).
Λ ιλ. (πετιέται απάνω τρομαγμένη) ...

Μ αμάκα μου .. μαμά .. σεισμός ■·
Μελ. Η σ ύ χ α σ ε  παιδί μου .. δεν είναι 

τίποτε .. Μην φοβάσαι, .. Κ ύτταξε έκεϊ π ω ς
κιτρίνιασε ά π ’ τό φ όβο της .. ,

Φρ. (μονολογώντας) Κ ιτρίνιασε .. Ιίο ιος
κιτρίνιασε .. κιτρίνιασε .· κίτρινος .. κ ίτρι
νος πυρετός .. Κ απ α καί σίγμα  .. (μετρούν 
τας) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... Ουτε αυτός δεν
είναι . . .  , ,  , , - ο ____ , :

Λιλ. (π ο ν  συνερχεται ατ το φορο της).
ΤΙ ήταν τότε αυτό? ό κρότος

Μελ. Κ ύτταξε νά δης .· κάτι θ α σπ α σε
πάλι ή Μ αρία Λ ου ιζα . c _ ,  .  -  =

('JJ Αιλή βγαίνει ενω ο Φρειδερίκος ε
ξακολουθεί νά μονολογή).

Φρ. Κ ρότος .. κρότος .. Ν α παλι καπα
και σίγμα  (μετρώντας)  1, 2, ό, 4, J, ϋ ... 
λι έΐη  γράμματα  (λυπημένος)  άνθρακες ο
■θησαυρός .·

( Ή  Αιλη ξαναγυριζει).
Λιλ. Είχες δίκηο μαμά, δέν ηταν σει- 

σμός . ενας λοΰστρος φαίνεται πεταξε μια 
πέτρα κι” έσπασε έ'να κεραμίδι ..

Μελ. Δέν σοΰ τώ π α  εγω.
Φ ο. Κ εοαμίδι έ σ π α σ ε .,  κεραμίδι .. κέ

ρ α μ ο ς . . επτά 1. επτά .. τό βρήκα . .κ έ ρ α 
μος ήτανε. Θ ρίαμβος .. νικη . . επιτυχία . 
(κτύπο, τά χέρια του) κέραμο^ .· . ,

Μελ. Κ εραμίδα ποΰ σοϋπεσε στο κεφά
λι άνδρα  μου .. > α -

Φ ο . Σ ώ π α  εσύ *· το ρρηκα ..
Μελ. Π οιό ;
Φ ρ. Τ ό κεραμίδι .. ,
Μελν Δέν είσαι καλα . .  άνθ ρω π ε μου 

ζουρλάθηκες στ* αλήθεια  τήν φορά  τούτη ..
Φο Β έβαια  .. βέβαια δικ η ο  εχεις .. Δεν 

είμαι καλά .. Τί σχέσι μπορεί ναχη το κ ερ α 
μίδι μέ τούς παντρεμένους . . Τ ι  κρίμα .. 
δικά χάοηκα .. (ξύνει τό κεφάλι του).

Κ Λ Η Ν Η  Ε Κ Τ Η

(01 ΐδιοι καί Μαρία)

(Μπαίνει ή Μαρία και φέρνει ενα γράμ-

^ Υ π .  (Προχωρώντας προς την Αιλή)...  
Δεσποινίς Λιλή έφεραν γιά  σάς  ένα γραμμα. 

Λιλ. (πέρνοντάς το) ευχαριστώ  ..
( Ή  Μαρία φεύγει). _ _ ,
Λιλ. θ ά ν α ι τά  εισιτήρια που μου ϋπο- 

σχέθήκε ό Κοκός .. (προχωρεί προς τον πα
τέρα τηςI ε ! Μ ιταμπάκα .. Θ α  πάμε στο  θ έ 
α τ ρ ο  απόψε Π αίζουνε τόν «Κλέφτη του
Μ π έρστα ϊν . „  , ,

Φρ Τό θέατρο  λές ; Λεν εχω καιρό κι
,ϊπ ειτα  τόν είδαμε τόν «Κ λέφτη» (μονολο-

Ιώντας. .. Κλέφτης .. Κ απα και σ ίγμ α  ..  
'Ε π τά  γράμμ ατα  ... Έ π τ α . Δεν είναι όμ ω ς  
αύτό ., τί πάει νά πή κλέφτης .. Δεν σημαίνει

τίποτε „  Πατε{?ούλη μ01, .. (χαϊδεύοντας τον)
Έ λ α  μήν γίνεσαι κακός .. ας παμε .. ε α  ..

Φο (σηκώνεται θυμωμένος).  Ουφ αδελ
φέ ! . Και σείς γινήκατε ανυπόφορες .- Δεν 
άφίνετε τόν άνθρωπ ο ήσυχο μια στιγμή  %« 
δου>έψη. Μέ σκοτίσατε πια Α στε με στα 
νάλια μου .. Ο υτε νά κάτσω  δεν μπορώ  π ια
£  σαλόνι .. «Π οΰρ .. πούρ» η 
«νού . γρυ» ή άλλη απο κει .. μου ράνατε το 
κεα:ά}ι ΰου ταιιπούρλο. Θ ά παο> να κλεισ ο
ιιέσα στό γραφείο μου .. Ο υφ ^
μπαίνει μέοα στο δωμάτιο της βιβίιονη
κης).

Σ Κ Η Ν Η  ΕΒΔΟ Μ Η  

(Μέλπω-Λιλή)

Μελ. Είδες ; Ε ίδες χάλια ; .. Κ αμάρωσε
τόν πατερούλη σου .. νά α ύ τ ο ς   ̂ είναι α ν θ ρ ω -
πος ποΰ τοΰ έδω σα  οτι είχα και δεν ε χα 
Τέτοιοι είναι όλοι οι ανδρ^ / β„ .  ί
μερά όντα ... λές κι’ ήμαστε :ου, .;

(Στό διάστημα αυτο που η Μέλπω μι 
λα ή Αιλη προχωρεί και καθεται στο γρα
φείο, ανοίγει9 τόν φάκελλο και £
τά εισιτήρια. Δέν βρίσκει τίποτε παρα,ενα  
γράμμα που άρχίξει νά διαβαξη. ° αο * β°  
χωρεΐ τό διάβασμα τόοο φαίνεται ταραγ

f Μελ. Μά έννοια σου καί ή βασίλεια τους_ θ α  
πέστι σέ λίγο .. θ ά  χαθή σαν της τόσες άλλες, 
καί τότε .. α ! τότε θ ά  δής τους 
θ ά  μάθουν επιτέλους π ο σ α  απ ίδια  βα*βι ο

σαΧ Λιλ. (Βάζοντας τής φωνές) -
μαμάκα μ ο υ .. μαμά .. (κλαίει μ αναφ
τό) .. ό άτιμος .. ό κλέφτης ■■ _ ,

Μελ. (Τρομάξει και σηκωνεταικαι η 
πλησιάζει) Τί έπαθες κορη μου .. Μίλα πα 
μου τ ι ^ ε χ ε ι ^ ^ ^ ρ ^ Ζ  ηΛντα  ̂ Μ,ιμα μου ...

μαμ<\ ΐελ " "(ΤήΙ^χαϊδεύίι λίγο κι άπό κεΐ 
π έ ο ΐ ι  καί διαβάζει δυνατά τό γράμμα) ...
«Δεσποινίς Λιλή .. Μέ μεγάλη [>ου λυπη 
άναγγέλω δτι οί γονείς μου μου 
έπ· οΰδενί λ ό γ ω θ ά σ υ ν ε ν ν ο η σ α ν  
noν μας. "Ο σα  μεσα και εαν 
διά  νά τούς άναγκασω  να μεταβαλου ϊ  
νην υπήρξαν μάταια. Κ ατόπιν της a e vrl ° « ^  
των αυτής, είμαι αναγκασμένος με μεγάλη 
μου θλίψι νά σάς αναγγείλω ο τ ι  ενας τετ ς 
γάμος δέν θ ά  είνε δυνατός και κατά  συνε 
πείαν σάς παρακαλο> να με συγχωρήσετε -  
Κ οκό- » .. (πετώντας τό γραμμα) .. Ε

’  ' . .y5r,rr ■ Άνό ιιτ ιι που είσαι κα- και γιαυτο κλαις , ·■ Γ Α νοΤ ΊΙ . τ αι
ϋμένη νά κλαΐς για εναν α νδρα .·  Δεν είνα
α ϊτό ς  θάνα ι κανένας άλλος .. ελα .. -

3λα πάψε νά κλαΐς .. κατεργάρα πού μοϋ τά- 
κρυβες τόσο  καιρό ..

Λιλ. (Κλαίγονται πάντα) .. Μά .. ιιά .. 
μαμ άκα  μου ., δέν είναι έτσι πυύ τά λές .. 
Λ έν  είναι έ'τσι ..

Μελ. Αυτό μάς έλειπε το'ιρα νά μήν εί
ναι κ ι’  έτσι ..

Λιλ. Ναι μαμάκα μου .. δέν τόν αγα 
π ού σα  μόνον τόν Κοκό .. Μ αμά μου .. μά ..

Με/.. Τί μά ;
Λιλ. Νά .. πίστεψα στά  λόγια του καί .. 

μαμά μου .. ντρέπουμαι νά στό  πώ  .. ντρέ- 
π ο υ μ α ι .

Μελ. Λέγε παιδί μου .. λέγε .. άνοιξε 
τή ν καρδιά σου στήν μάλ’α σου .. πού σ ’  α 
γ α π ά  καί σ έ  πονεΐ .. λέγε μου .. πές μου τα 
όλα  ..

Λιλ. Μ αμάκα μου .. ήμουνα .. ήμου
να ή ...

Μελ. Λέγε λοιπόν τί ήσουνα ;
Λ ιλ. ’Ή μ ουνα  ή ερωμένη τοΰ Κοκοϋ ..
Μελ. θ εέ  μου ! ..Τί συμφορά είναι καί 

τούτη .. Τί κακό μάτι μάς είδε παιδί μου .. 
Π οιός μάς καταράστηκε ... Δέν μπορώ  ... 
πνίγουμαι .. θ ά  λ ιπ οθυμ ίσω  .. ‘ Η  καρδιά 
μου .. "Αχ ! .. (στριγκλίζει) .. άχ .. αέρα ..
(πέφτει σε μιά πολυ&ρόνα).

Σ Κ Η Ν Η  Ο Γ Δ Ο Η

(Οί Ϊδιοι Φρειδερίκος)

( Ανοίγει η πόρτα του γραφείου καί 
μπαίνει ό Φρειδερίκος. Φορεϊ γυαλιά καί 
κρατά ενα χονδρό βιλλίο).

Φρ. Δέν μοϋ 
κλίζετε έτσι .. ε ! .. τί π άθατε ; θ ά  μ ’ ά φ ) '. /  
σετε νά δουλέψω γιά δχι ;

( Ή  Λιλή σιγοκλαίοντας σηκώνεται καί 
μπαίνει οτό δωμάτιό της, ή Μέλπω ξεφω νί
ζει λίγα άκόμα «άχ ! αχ !  ή καρδιά μου» συ
νέρχεται καί γυρίξει σ ’ αυτόν κνττάξοντάς 
τον Ό'υμωμένα).

Μελ, Έ λ α  ν’ άκούσης .. γέρο ξεκουτιά
ρη που χάθηκες μέσα στούς γρίφους καί στά 
αινίγμ ατα  .. ελα_ ν’ άκούσης τά  χάλια, μας 
έλα νά δης που κατάντησε ή τιμή σου π'ού 
φύλαργες σαν ιερό κειμήλιο..

Φρ. (μονολογώντας) .. Κειμήλιο .. κει
μήλιο .. “Εχει κάπα μά δέν εχει ρΐγμα .. Τί 
κρΤμα πά*ι κι* αυτή ..

Μελ. Π αναγία μου σώ σε  μας .. Βρέ ά ν 
δρα  μου τρελλάθ·ηκες πιά ; Μ ουρλάθηκες 
σ τά  σ ω σ τά  , Δεν ακοΰς ; Δεν είσαι πατέρας ■ 
Ή  Λιλή μας .. (σηκώνεται καί τόν πλησιά
ζει) .. Ά κ ο ΰ ς  ή Λιλή μ α ς .,  κατεστράφηκε .. 
ατιμάστηκε .. πάει την πήρε ο κακός δ ρ ό 
μος ζ . .

Φρ. (Μή προσέχοντας) .. Κ ακός .. Va- 
κος .. σ ίγμα  .. κάπα .. Μά πήγε νάχη κι ’ αυ
τός ό ευλογημένος πέντε μ οναχ αγράμ μ ατα  ..
( άγανακτισμένος) .. κακοχρονονάχη ..

Μελ. Κακοχρονονάχη .. ό Κ οκός ..

Φρ. Α φοΰ τό θ ές  .. κακοχρονονάχη ό  
Κ οκος , Μά στάσου  στάσου  .. Κ οκός .. πέντε 
κι αυτός ..

Μελ. Νά τέτοιες πέντε νά τοίίρθοννε .. 
(μουντζώνει προς τό βά θος).

Φρ. (εξακολουθεί) Μά εγώ χρειάζουμαι 
επτα ..

Μελ. Εσένα άνδρα μου σού χοειάζον- 
ται δχι επτά .. άλλά έπτά χιλιάδες . .  Βλάκα., 
ήλίθιε .. δάσκαλε .. κουτέ ..

Φρ. Κουτέ .. κουτέ .. ό κουτός .. κάπα, 
σίγμα .. (μετρώντας) 1 , 2, 3, 4, 5, 6 , Π άει κι’ 
ο κουτός ούτε αυτός δέν μοΰ κάμνει ..

Μελ. Είσαι κτήνος.
Φρ. Β έβαια  .. κτήνος .. α ς δοκιιιάσα» άλ 

λη μιά φορά  . .  (μετρώντας) 1, 2, 3, 4, 5, (» .. 
Έ ξ η  κι’ αυτός .. δλα έξη ..

Μελ. (άγανακτιαμένη) .. Τ όν  κακό σον  
τόν καιρό ..
» καιρός Δέν μοΰ κάμνει ..
εχει κ ι’  αύτός έξη ..

Μελ. Ε ξη  καί ξερός .. γέρο φαφούτη ..

Σ Κ Η Ν Η  ΕΝ Ν Α Τ Η  

(Οί ίδιοι Μαρία)

Υπηρ. (Μ παίνοντας). Κυρία ήρθε ό  κ. 
Μ ονυελίδης καί θέλει λέει νά σάς δή γιά τό 
σω μ ατείο  ..

Μελ. (σηκώνται και άλλάξοντας τόνο)
Ο κ. Μονυελίδης είπες ; ..

Υπηρ. Μ άλιστα κυρία.
Μελ. (κυττάξει γύρω της). Π έρασε τον 

" ί σ α  Μ αρία -Δ ου ΐζα  .. Π έρασε τον μέσα καί 
ρτον έδώ  .. (σαν νά σκέφτεται). Μ όνο άρ- 

• οπόρησε τον λιγάκι .. νά σιάξουμε έδώ  τό 
, ·ιά τ ιο .. Τί ντροπή θ εέ  μου .. τί άκ ατα - 
στ^Λ <* ··

ν Η  Μαρία φεύγει).
Φρ. " Α μ ! έχει καιρό νά κυττάξης καί 

λίγο τό σπήτι σου .. Μ όλις προφταίνεις νά 
βγάζη ς λόγους καί νά, τρέχης στής συνεδριά
σεις καί στά  σωμ ατεία  ..

Μελ. ’ Ε σύ νά πάψης . .  άκοΰς ; νά 
πάψης καί νά βουβαθή ς ... γέρο κουρκού-
τη -  ,

Φρ. Β έβαια  έγινα τώ ρα  καί κουρκούτης., 
κουρκούτης .. (μονολογών) .. κάπα σίγμα . 
κουρκούτιον .. κουρκούτης .. (μετρώντας) 1,
2, 3, 4, δ, 6, 7, 8, 9, 10. Ούφ ! κι’ αυτή ... 
α ς πάει στό  διάβολο .. δέκα γράμματα  .. τρία 
π αραπ άνω  . .

Μελ. Ά ιν τ ε  τώ ρ α  .. δίνε του .. τς>άβα.. 
κι’  άς τά  όκτώ  .. τά δέκα .. καί τά εξη .. 
θ ά ρ θ ε ι  ξένος ά ν θ ρ ω π ος καί σύ άκόμα φ ο ρ ίς  
πυτζάμες... τά  χάλια σου.,

Φρ. Ά λ λ ο  πού δέν θέλω  καί γ ώ .. .  "Αμ! 
τί νόμισες π ώ ς έχω καμμιά δρεξι νά δ ΰ  τ «  
μοΰτρα τοϋ κυρίου Μονυελίδη σου ;

Μελ. Μ πρός.. δίνε του ., καί πιό γρήγορα 
πόύ περπατάς σάν  νάσαι σ ω σ τό ς  κάβουρας

Φρ. Κ άβουρας., κάβουρας.. Κ άπα σίγμα.



έχει κι’ αύτός π α ρ απ ά ν ω ., μα στάσου νά δού
με πάλι.. (μπαίνει. μέσα).

( Ή  Μέλπω κάνει πώ ς κάτι διορθώνει 
κι’ υστέρα άφοϋ ρίξει μιά ματιά γύρω της 
βγάζοντας ενα άνακονφιατικό, ωχ, κάθεται 
στόν καναπέ).

Σ Κ Η Ν Η  Δ Ε Κ Α Τ Η

(Μέλπο- Μαρία χαί Μονυελίδης)

Μπαίνει ή Μαρία, εισάγει τον χ. Μονν- 
ελίδη. .)

'Υπηρ. Ώ ρεΐστε  περάστε κύριε Μονυε
λ ίδη ... άπ ’  έδώ ,,.

Μ ον. (μπαίνοντας) ευ χαριστώ ...
(Ή  Μαρία φεύγει xai ό Μοννελίδης προ

χωρεί πρός τήν Μέλπω).
Μον. Καλημέρα σας μαντάμ. . κομέν βού 

πορτέ βού
Μελ. Μ πονζούρ... κύριε Μονυελίδη... μερ- 

σί, πολύ καλά:., έ βού :
Μ ον. Φ ώτ ντε μιό... μερσί, μαντά Μελπό!
Μελ. Κ αθήστε παρακαλώ.
Μον. (ενώ  κάθεται π ΐά ϊ της)... Μίλ παρ- 

ντόν πού σ ά ς  ενοχλώ τόσο π ρω ΐ άλλά βλέπε
τε ή υπ ηρεσία ...

Μελ. Φέτ.. Φ έτ .,κ όμ  σέ βού... Λ οιπόν τί 
νέα έχετε ;

Μον. Καί π ρ ώ τα ,π ρ ώ τα .. 'Η  κυρία Κουνου- 
πίδου π αρετή θη  χθ?ς ά π ’ τήν υποψηφιότητα 
της κι’  έτσι πιά (χαμογελώντας) τήν φορά 
αύτή ή εκλογή σας είνε βέβαιη.

Μελ. Ώ  ! σάς ευχαριστώ  πολύ γιά δλους 
τούς «όπους πού κάνατε γιά μένα.

Μ ον. Κ αθήκον μου.
Μελ. Τί νά σάς π ώ .. λυπούμαι γιά τήν 

παραίτηση  της κυρίας Κουνουπίδου.. Ή τ α ν  
δραστήρια  γυναίκα., μά έδώ  πού τά λέμε.. θ ά  
μπορούσε νά κάνη καί κάτι π αραπ άνω ...

Μον. Αύτή είνε καί ή δική μου γνώμη..
Μελ. Μέ κολακεύετε...
Μον. Κ άθε άλλο κυρία Κ αλπούζου... ’ Ε 

σείς μέ κολακεύετε μάλιστα... Τιμή μου νά ε
χω τήν ΐδια  γνώμη μέ τήν γνώμη μιάς τόσο 
έξυπνης δραστήριας καί χαριτωμένης κυρίας.

Μελ. Β ρίσκετε ;
Μον. Δυστυχώς δέν είμαι μόνο έγω  πού τό 

λέω ... όλος ό κόσμος εχει νά κάνη γιά τήν ε
ξυπνάδα  σας .. καί γιά τήν υπεροχή σ α ς .. ..  
Μ ήπως είμαι αδιάκριτος ;

Μελ. (αντάρεσκα) Ό χ ι  καθόλου, ίσα.... 
ίσα... λέγετε..

Μον. Κ ι’ υστέρα ό κόσμος αύτός..- σάς 
λυπάται κυρία μου..

Μ ίλ. Μέ λυπάται ; γιατί ;
Μον. 'Επιτρέψ τε μου νά μήν σάς απ αν

τήσω ..
Μ ίλ, Ό χ ι , δχι.. Θ έλω νά ξέρω  τί λένε 

γιά μένα... Ή  γνώμη τού κόσμου μοϋ είνε 
πάντοτε πολύ ενδιαφέρουσα

Μον. Ά ν  είνε Ιτσ ι— τότε καλά., θ ά  σας 
τό πώ .. Ό  κόσμος λοιπ όν .j, ό  κόσμος αύτός

ποΰ σάς θαυμάξει.,. σάς λυπάται ταυτόχρονα: 
γιατί.-..

Μελ. Γ ιατί ;
Μ ον. Νά γιατί., εχετε άνδρα  ένα τόσο  

ηλικιωμένο ά νθρω π ο.
Μελ, (αναστενάζοντας], Καί νάταν μόνο 

αύτό«.
Μον. Τι θέλετε νά πήτε ;
Μελ. (συνέρχεται). Τ ίπ οτε., τίποτε κάτι έ- 

λεγα μόνη μ ο υ ..
Μον. (έξακολονθώντας) ενα τόσο ήλικι- 

ομένο άνδρα .. καί ένα ά ν θ ρ ω π ο  εργατικό πού- 
ά π ’ τό π ρ ω ΐ ’ίσαμε τό β ρ ά δ υ ..— αύτό τουλά
χιστο φαντάζεται ό κ όσμος.— θάναι άπορρο- 
φημένος μέ της θ εω ρίες καί τής μελέτες το »

Μελ. Ναί, μάλιστα... μελετά, πολύ.
Μον. Καί θ ά  κουράζεται πολύ..

Μελ. (άφηρημένα). ,Ναι πολύ... πάρα πολύ-
Μον. Τί κρίμα...
Μελ. ’Αλήθεια τί κρίμα.
Μον. Έ ν ώ  μιά γυναίκα σάν καί σ ά ς ...  

σ τή  ω ραιότερη  περίοδο τής ζοιής της, θάπ ρε- 
πε νά ειχε πλάΐ της ένα άνδρα  γεμάτο ζ ω ή ... 
κάποιον πού νά τής μιλά έξαλολουθητικά γ ιά  
τήν άγάπη .. που νά τήν...

Μελ. Ώ  πάψετε κ. Μ ονυελίδη.. πά\|ιετε...
Μον. Κ ι’ δμ ως κυρία μου., αύτή είνε ή 

ά λ ή θ εια -.'Ε ά ν  ήμουν εγώ  στή θ έσ ι του., ώ  
π όσο διαφορετικά φαντάζομαι π ώ ς θ ά  περι- 
ποιόμουνα μιά γυναίκα σάν  καί σάς., Θά τής 
έλεγα., πόσο λαχταρώ  νά βλέπω  τά ώ ρα ϊα  μά
τια  σας, τό θεκτικό σας χαμόγελο., καί πόσο 
θ ά  μεθούσα άν δάγκωνα τά κερασένια χεί
λια σας...

,1/ελ. (άφηρημένα)... Αλήθεια ό Φ ρειδερί
κος ποτέ δέν θ ά  μοϋ μιλούσε έτσι ωραία..
.Μον. Π οιός είνε πάλι αύτός ό Φρειδερίκος ;

,1/ελ. Ό  άνδρας μου ;
,1/ον. ό άνδρας σας ; Μά βέβαια  αύτός: 

ποτέ δέν θ ά  σάς μιλούσε έτσι... Είνε τόσο  ά- 
πορροφημένος στό δ ιάβα σμ α  του... κι’ έπειτα 
είνε καί ηλικ ιω μένος..

Μελ Καί τί θ ά  τής λέγατε άκόμα ;
,1/ον. Θά τής έλεγα.. (σχέφτεται).. Φτάνει 

κυρία.. Ναί κυρία μου, φτάνει τό άπαλό χάϊ
δεμα τώ ν  μ ατιώ ν σας., γιά νά κάνη τήν καρ
διά  μου νά σκ ιρτίση  άπό χαρά.

,1/ελ. Π όσο ώ μ ορφ α  ξέρετε νά μιλάτε στής 
γυναίκες.., μέ λιγώνετε.

Μον. Μ άλιστα π όσο ώμορφα.. κι’ άκόμα 
ξέρω  κι’  άλλα πολλά.. Θ ά τής έλεγα... (σ * * -  
φτεται).. θ ά  τής έλ εγ α .. ’ Ε μπρός α ς χαροϋ- 
με τήτ ζω ή  μας.. Ά ς  γλεντήσουμε, τί άλλο θ  
πή ή ζω ή  παρά ένα αιώ νιο  γλέντι... "Ε ρως . 
Ά γ ά π η ., τί θείες λέξεις ! !...

( Ή  Μέλπω τόν άχούει μέ μισόχλειστα 
μάτια ενώ ό Μοννελίδησ δοο μιλά τ να ο καί 
πλησιάζει τό πρόσωπο τον σ ’ αντήν).

,1/ελ. Π όσο  γλυκά μιλάτε...
,1/ον. Έ χ ετ ε  δίκηο... πολύ δ ίκ η ο .., Σ ά ς  

βλέπω καί τρέμω  άπό χαρά . Ν ο ιώ θ ω  τήν 
ζεστή  άναπνοή σας. νά μοΰ χαϊδεύη απαλά τό  
π ρόσω π ο μου κι’  ή άναπνοή μου στα μ α τά .

Ο Λ Υ Μ Π ΙΑ Κ Α

,1/ελ. Π όσο  δυνατά κτυπά ή καρδιά  μ ου ..
^Ι°ν. (Πλησιάζοντας πιό πολύ χαί αγκα

λιάζοντας την), Νάμαι κοντά  σας.,νάμαι δίπλα 
^ “ ς κ 1*ατώ επιτέλους... Έ λ α  πέσε μέσ* 

τήν αγκαλια μου.. Είμαι ευτυχισμένος., θ έλ ω  
νά σού π ώ  τήν γλυκειά έκείνη λέξη...

,1/ελ. (σάν νπνοτιαμένη).,  Π έσ ’ μου την.
,1/ον. Σ ’  αγαπώ.. Δός μου τά χείλη σ ο υ ., .
Μελ. Π άρτα .
(*Αγκαλιάζονται και φιλιούνται)

Σ Κ Η Ν Η  Ε Ν ΔΕ Κ Α ΤΗ  

Οι ίδιοι Φρειδερίκος

(2 τ ό  διάστημα πον ήΜέλπω χαί ό Μονυ- 
ελιδης φιλιοϋντάι, ανοίγει ή πόρτα κόί μπαί
νει μέσα στό δωμάτιο άπορροφημένος μέ τήν 
ανάγνωση ένός λεξικού, ό Φρειδερίκος. Δέν 
τον αντιλαμβάνονται. Ό  Φρειδερίκος κάνει 
λιγα βήματα, ώς τήν μέση τής σκηνής, ση
κώνει τό κεφάλι τον καί βλέπει τήν γυναίκα 
του στήν αγκαλιά τον Μονυελίδη. Βγάζει μια 
δυνατή φωνή κι' άφίνει τό βιβλί; νά πέση 
απ τά χέρια τον).

^β· Α τ ιμ ο ι .,.  Π ρόστυχοι.
, , ' ®  Μέλπω χαί ό Μονυελιδης ξεπετιουνται
ΐ η ^νω ταυτόχρονα ξεφωνίζοντας φοβισμένοι).

Μελ.(κρύβονταςμε τά χέριατης τόπρόσωπο) 
Π αναγία  μου.. Σ υμφ ορά  μου... ό άνδρας

μου... Ε ίμαι χαμένη___
Μον. (ψ ελλίζοντας τρομαγμένος). 
Σ υγνώ μη ν κύριε... ή θ ε λ ....

Φρ. Π α λ ιά ν θ ρ ω π ε ., ελεεινέ... Σ ώ π α .. .  
(πεπτει σέ μιά καρέκλα τσακισμένος).θεέ  μου 
τι συμφορά ! . . .  τί ντροπή ..', (λνπημένα)...

1 Ρε^ηλΐκι... νά γίνω  στά  πενήντα μου χρό-
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νια ... κ ερ α τά ς .,.
( Ή  Μέλπω στέκεται φοβισμένη. Ό  

Μοννελίδης κάτι προσπαθεί πάλι νά ψελ- 
λίση).

,1/ον. Δηλαδή κύριε.. Συγνώμην.... ή
θ ε λ α ... ν ά . . .

Φρ. (Μ ονολογώντας),,. Κ ερ α τά ς ,. κερα- 
τΰς... γίνηκα χ ερ α τά ς .. (σαν κάτι νά σκέ
φτεται).. Κ άπ α.. σ ίγ μ α ., (μετρώντας) 1, 2, Η, 
4 ,5 ,6 ,7 ,... Σ ω σ τ ά .,  σ ω σ τ ά ..  Έ π τ ά  είναι (ση
κώνεται καί τρέχει μέσα στήν βιβλιοθήκη  
φέρνει τό περιοδικό xai διαβάζει δννατά, 
μαζυ, μ ένα κάπα καί ένα σ ίγ μ α .... τοΰ κα
θένα  παντρεμένου τό α ιώ νιο  τό δείγμ α ..»

(Λέγοντας αύτό ξύνει τό κεφάλι χου χαί 
κάνει μέ τά μαλλιά του δαο μικρά χερατά- 
κια. Στό διάστημα αύτό ή Μέλπω καί ό Μο- 
ννελίδης τόν κνττάζουν περίεργα καί χωρίς 
νά καταλαβαίνουν)*..

Φρ. (Συνεχίζοντας). Κ ερατάς... Β έβα ια ,, 
αύτο είναι Εΐ'ρηκα.. Εύρηκα... (χοροπηδών
τας καί πηγαίνοντας πρός τόν Μονυελίδη). 
Λ  ; Κύριε μου σάς ευχαριστώ  σάς ευχαριστώ  

πολύ ... ΙΙάρα  πολύ... Χ άρ ις  σέ σάς ’ βρήκα 
τήν λέξη πού γύρευα ά π ’ τό π ρ ω ΐ . .  Τή λέξη 
πού μου χρειαζότανε .. Νά σάς φιλήσιο... 
Κ ερατάς (τόν φ ιλώ ).. Αύτό ήτανε τό κάπα 
και τό σ ίγ μ α .. Ε ύ ρη κ α ,. Νίκη.

( Εξακολουθεί να χοροπηδά καί νά ξε· 
φωνάζει γεμάτος χαρά, ενώ σιγά-σιγά πέφτει 
ή αυλαία).

Α Υ Λ Α Ι Α

Α θ ή ν α  Α π ρ ίλ η ς  1925

Ν Τ Ο Λ Η Σ  Ν ΙΚ Β Α Σ

Σ ΤΟ  ΞΟΔΙ

J  Of Λ ς τρεις άρ γά  τά σ ή μ α ν τ ρ α  βαρούνε,  

λείψανο νέο μ έσ’ τό χ ω ρ ιό  ξοδιάζουν,  

τϊς χάρες του σέ στίχους ά ρ α ό ιά ζο νν  

κι όλες οι κορασιές βουβά ϋρη νο ΰ νε .

Και τί γλυκά τά όγρά τονς μάτια πον ναι ! 
τά' παλληκάρια αντίκρυ τά κοιτάζουν 
κι’ ανάμζσ ’  ά τ ι ’  τά  δάκρυα .-τ’  ολο στάζουν 
κάπου κι5 αυτές τους νιούς γλυκο&ωροννε.
‘ Αντάμα μέ τό θάνατο κ ι’  ή φύση ,
/ ( « σ ’ στό κορμί τον ν.άί/ε νέου κρυμμένη, 
το αιώνια ατελεκοτο έργο, της νιραίνει.
Καί κεΐ, πον μιά ζωή πάει νά σβνση, 
άπειρες λάμπουν μεσ ’  τών νιών τά μάτια, 
ώ ριμες πια να βγουν στής γης τά πλάτια.

Σ Ο Φ ΙΑ  Μ Α Υ Ρ Ο Ε ΙΔ Η



Τ Α  Ε Ο ΙΜ Α  Τ Η Σ  Μ Α Χ Η Σ

ΤΗ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΗ ΤΗΣ ΜΗΝΗΣ

Τά μοιρολόγια τής Μάνης είναι ενα 
απο τά πολυτιμότερα κειμήλια τής δημώ
δους γραμματολογίας, προϊόν τής γυναι
κείας Φαντασίας και ευαισθησίας. Εις την 
Μάνην κατ’ άρχαιοτατον έθιμον ουνα- 
θροίζονται εις τό σπίτι τον αποθανοντος 
αί γυναίκες%, και τόν μοιρολογούν. Αυ
τό γίνεται τήν δευτέραν τήν τρ ίτην,τήν  
έννάτην καί τήν τεσσαρακοστήν ημέραν 
άπό τοϋ θανάτου τον. 'ίΓ  ευκαιρία νά 
μοιρολογούν παρουσιαζεται συχνά εις τας

γυναίκας τής Μάνης άψ’ ενός μεν ένεκα 
των φ υ σ ι κ ώ ν  θανάτων, άφ ετέρου δε εκ 
τών φόνων καϊ τών εκδικήσεων. Αί Μ α- 
νιάτισαι είναι θανμάσιαι ως πρός την ευ
χέρειαν τής διατυπώσεως τοϋ στοίχου καί 
τής εΰρέσεως τής ομοιοκαταληξίας. Παρα- 
θέτομεν έδώ αποσπάσματα ποιημάτων 
καΰαρώς Μανιάτικων. Πολλά εξ’ αυτών 
εδημοσιεναε προ βΟ ετών εις συλλογήν ή 
η αείμνηστος Σταυρούλα Ραζελ,ον.

δ ί σ τ ι χ α

'Ά νοιξε χείλι ιιου πικρό, καρδιά φαρμακωμένη 
και π έςτά  λόγια ,τονξαιρες και πουσουν μαθημένη

Μάτια κι' άν εστεγνιόσατε πάλι μεταγιομίστε 
και γλώσσ’ άν ελησμόνησες πάλι μεταθνμήσον

’  Α ναθεαά τον τόν καιρό τόν φειεινό τον χρόνο 
ο πον μοϋ τόν έφύιεψε μεο' τήν καρδιά τόν πόνο.

Αναθεμάτον τόν καιρό, τόν -/οόν’ όντας γυρίςει^ 
π άλλους τους σμίγει ό Θεός κι άλλους τονς έχωρν,ει.

Πάλι άστραπ'ες, πάλι βροντές, πάλι νερό καί χιόνια 
πάλι καινούργια κλάμματα καινούργια μοιρολόγια.

Α ύτοϋ τον νέου τωνομα στό χιόνι ηταν γραμμένο 
τό πήρε ό ήλιος κι’ ελυωαε εις τό νερό κι’ έχάθη.

“IT μάνα κάνει τό παιδί κι’ ή μοίρα το μοιραίνει^
κι ’ δπως τοϋ γράφει γράφεται, κι’ όπως τον πή πεθαίνει

Jkv είναι κρίμα κι’  άδικο ποΰ γίνεται στον κόσμο 
νά στέκουν τά παληά βουνά νά πέφτουν τα καινούργια;

Νά χεραιτίσω ήθελα μά πρώτα θά ρωτήσω  
αν είναι χαρά νά χαρζθώ ή λύπη νά θρηνήσω.

Νά χεραιτήσω ήθελα μά πρώτα νά ρωτήσω  
άν ήρθε κείνος πώλειπε Αλέγρο νά μιλήσω

” Ηθελα νάχω στήν καρδιά ενα παραθυράκι 
νά τάνοιγα νάτώκλζινα, νά βγαίνει τό φαρμάκι.

Ποτέ νά μήν ειπή κανείς πώς ό κανμός παλιώνη 
οποτε τόν σνλλογιστής σάν τή φωτιά φουντώνει.

Τώρα ’ηοτασε τό τέρμενο κι’ ώρα ή πικραμένη 
που θά μάς άποχωριστής λαμπάδα μον γραμμένη.

Δέντρα μον μήν ανθίσετε, κάμποι μή λονλουδίστε 
καί σείς πουλιά τής άνοιξης μή γλυκοκελαϊδίστε 
Τί χάθηκε ενας νη?>ς καλός, κι’ ολα νά λνπηθήτε.

Μέσα ή καρδιά μον με πόνεΐ, μά δέν ήξέρω  τί Ιχει 
κάνε πουλί τήνε τσιμπά, κάνε θεριό τήν τρώγη  
κάνε μαχαίρι δίκοπο είνε καί τήνε κόβει.

’Ό ποιος μέ ίδή στήν πόνον γή, λέει δεν εχω πίκρα 
μά γώ , ‘ χω στήν καρδούλα μον φαρ μηκερή σαΐτα’ 
μά γώ , ’ χω μέσα στήν καρδιά πόρτες καί παραθύρια 
καί μαγεριό ατά οωτικά π ’  ανάβει δίχως ξύλα.

'Ο  Χάρος κι δ μαυροφονιάς μαζί) σνμπερπατοϋνε 
σ ’  ενα τραπέζι τρώγανε, μ ’  ενα ποτήρι π ίναν  
κι’  ό "χάρος λέει τοϋ φονιά και ό φονιάς τοϋ χάρον:
Έ σ ν  τοϋ δίνεις άρρωστιά τόν πέρνεις δέν τόν πέρνεις 
μά γό> τοϋ δίνω ντουφεκιά τόν πέονω δίχως άλλο.

Καί τί παράπονο έχουμε ιιεϊς μέσ ’ τόν απάνω κόσμο 
που με τόν ήλιο βλέπομε καϊ μέ τό φώς δειπνούμε;
Στόν ’Ά δη  αέρας δέν φνσσά καί ό ήλιος δέν προβαίνει 
εκεϊ συνδυό δέν περπατούν, συντρεΐς δέν κουβεντιάζουν

Στοϋ χάρου τις λαβωματιές βοτάνια δέν χωρούνε 
μήτε γιατροί γιατρεύουνε μήτ' άγιοι βοηθούνε ' 
γι.ατ’ είνε ή σκάλα τον γκρεμός καί πέλαγο ή ανλή τον 
κι’  άν πάει γιατρός θέ νά πνιγή, παπάς θά πέση κάτω.

Τόσα καλά που κάνει ό θεός κι’ ενα καλό δέν κάνει 
νά κάμη τό γιαλό στερηά τόν "Α Λ ^ ιονοπ ά τι, 
νά βλέπη ή μάνα τό παιδί μιά Λ Β Ι  και μιά νύχτα 
και νά ν’  ή μέρα ’ ξάμηνο καί ίΛύΓ ή νύχτα χρόνος.

Ά .τό σ π α σ μ α  από τά «Λ ακωνικά Π ερίεργα» Σ . Κ απ ! 

Μ άς έστάλησαν υπό τής δίδος Σ οφ ίας Μ άντζαφη



Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

Η ΡΩΜΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
τοΰ κ. Κ· I. Π Α Π  A X I K C A A O  Υ

Τήν εποχή, που ή Ε λλάς είχε ύ- 
ποκύψει σχή Ρωμαϊκή κυριαρχία, όλό- 
κληοη ή Ρώμη καί γενικά ή Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία ηταν σκλάβα στά γράμμα
τα, τίς τέχνες καί τον πολιτισμό τών αρ
χαίων Ελλήνων. Ή τα ν  ή φωτεινή έ- 
στία άπό τήν όποία έςεχύνετο τό φώς 
τοΰ πολιτισμού σ ’ ολόκληρο τον τότε 
κόσμο. Ο- Ρωμαίοι μάλιστα έθεο>ροΰσαν 
τήν ’Αθήνα κέντρο πολιτισμού καί μορ- 
φώσεως, δπως έμεΐς σήμερα θεωρούμε 
τό Παρίσι. "Οπως σήμερα θεωρούμε μορ 
φωμένο τό άτομο πού ξέρει λίγα Γαλλι
κά, έτσι καί τότε, εκείνους ποΰ μιλούσαν 
τήν Ελληνική γλώσσα. Κάθε μόδα, κάθε 
τέχνη, έπαιρνε τά μοντέλα της άπό τήν 
’ Αθήνα, άκόμη δε καί τίς ονομασίες τίς 
Ελληνικές. Ή  Ρωμαία ντόμινα

άκολουθ οΰσε τυφλά τίς συνήθειες, 
τούς τρόπους καί τόν στολισμό τον 'Ε λ
ληνικό. Ή  μόνη διαφορά ήταν, δτι οί 
Ρωμαίες ντόμινες έπρόσεχαν πολύ τήν 
έξωτερική έμφάνιση καί μάλιστα έπεδίω- 
καν τό σοβαρό, τό πλούσιο, τήν άςίοπρέ- 
πεια καί τό τουπέ. Είναι μυθικά τά στο
λίδια τώς Ρωμαίων γυναικών. Ό  Λουκια
νός, καί ό’ Αριστοφάνης,ό Μένανδροςκαί ό 
ΠλαΟτος, έ Κάτουλος καί ό Τερέντιος 
μας δίνουν ζωηρή εικόνα τής άρχαίας 
Ρωμαίας.Είδικώτερα εξετάζει τό ζήτημα 
έ Λουκιανός, 6 όποιος φαίνεται, δτι έ- 
πρόσεςε δλες τίς λεπτομέρειες τοΰ Ρ ω 
μαϊκού καλλωπισμού.

’ ’Ετσι βλέπουμε δτι τό κοκεττάρι- 
σμα τό σημερινό δεν είναι τίποτε μπρο
στά στο κοκετάρισμα μιας Ρωμαίας 
ντόμινας. Γιά νά καλλωπισθή τότε μιά

γυναίκα ήθελε δχι μονάχα πολλά ίξοδχ  
ύπηρέτριες πολλές, άλλά καί υπομονή 
καί χρόνο μεγάλον. “Αφινε κάθε άλλη 
φροντίδα καί έπεδίδετο αποκλειστικά 
στό στολισμό. Τό σπίτι καί τό δωμάτιο 
τής Ρωμαίας γυναίκας ήταν ενα κομμω
τήριο. ’ Από τούς άρχαίους Λατίνους καί 
ελληνες συγγραφείς γνωρίζουμε δτι γιά 
νά ίποκτήση ή Ρωμαία ντόμινα πρόσω
πο καλό, εβανε άπό βραδύς καταπλάσμα
τα βρεγμένου ψωμιοΟ, τά όποία έπλενε 
τό πρωι άπό τό πρόσωπά της μέ γάλα 
ίνου ή ύπηρέτρια με τό όνομα «Σκαφί- 
διον» καί’τίς έβαζε τή πούδρα (παπάλη) 
καί τό κόκκινο χρώμα, βοηθουμένη άπό 
τήν υπηρέτρια με τό όνομα «Φιάλη». Ή  
δούλη «Στίμμη» έβαφε τά φρύδια της 
κυρίας της με ενα μαύρο κατασκεύα
σμα, τό όποιον έγίνετο άπό σκόνη στίμ- 
μι, καπνιά καί νερό, γιά νά γίνη δμοια 
μέ τή «βοώπιδα "Η ρα». Ή  «Μ αστίχη» 
έδινε στή κυρία της μαστίχη γιά νάκα- 
θαρίση τά δόντια της, τά όποια έπρόσε- 
χε πάντα νά είναι καθαρά. Ή  «Ν άπη» 
έβαφε τά μαλλιά μαϋρα καί ξανθά, ή 
«Κάλαμις» έκανε τό όντουλασιόν, τό δε 
σιδέρωμα τών μαλλιών, ό «ψεκάς» με 
λάδι νάρδον έβρεχε τίς τρίχες τής κώμης 
ένώ ή «Κύππασις» έπλεχε αυτήν σέ πλο
κάμους καί έφτιαχνε τόν ηαάηπι(κόλυμ- 
βον). ’ Αρώματα κατεσκεύαζαν άπό κρόκο 
νάρδο, κυδώνια καί πικρά μύγδαλα. Ό  
Κάτουλος σ’ ένα ποίημα του προτρέπει 
τή γυναίκα στό στολισμό τής κώμης ώς 
έξής:

.... c in ge  tcm pora floribus 
suave olentis am araci, ....

"Ενα έπίγραμμα λέγει γιά τά 
μαλλιά τής κεφαλής καί τίς πλεξούδες: 

ΓΙνα μή τής κεφαλής σου ή άληλιμ- 
μένη κώμη
τήν μεταξωτήν έσθήτα εϊς τούς ώμους 
σου λερώνη,

άλλοτε σοί το προεΐπον, σοί τό λέ
γω νΰν άκόμη

τών βοστρύχων σου τόν δγγον άς 
κρατεί στερρώς βελόνη.

Γιά τό κάτοπτρο ν τών κυριών, τό 
όποιο ήταν απαραίτητο στή κόμμωσή 
των, έλεγε ό Σενέκας, δτι έ στοίχιζε πε
ρισσότερο από τήν προίκα τήν όποια έ
δινε ή πολιτεία στίς θυγατέρες τών στρα
τηγών. Τό κάτοπτρο έκρατοϋσε ή δούλη 
«Άάτρις» ή άλλος άκόλουθος τής κυρί
ας, δπιος τό έπίγραμμα αύτό :

Μή νόμιζε εξευτελιστικόν, δσον καί 
άν είναι

τοιοΰτον, τό προτείνειν τό κάτ'οπτρον. 
Εις σέ άρμόζεί νά είσαι δούλος τής 

παιδίσκης.
Γιά άρωματισμό τοϋ στόματος έμασσού- 
σαν φύλλα σελίνου. Ή  συνήθεια αυτή 
καί σήμερα παρατηρείται, άλλ’ έχει άν- 
τικατασταθή τό σέλινο με τά γαρύφαλλο. 
Μιά άλλη ύπηρέτρια ή «Κλειώ» έφρόν- 
τιζε νά στολίζη τήν κεφαλή τής κυρίας 
της με άνθη καί στεφάνι. 'Γο «Χαρμίον» 
ήταν .ή μανικιουρίστρα, πού έπεριποιείτο 
τά νύχια καί τά δάκτυλα, στά όποια ή 
«Σπατάλη» έπερνούσε 16 δακτυλίδια,δύο 
σε κάθε δάκτυλο, έκτός άπό τά μέσα. Αυ
τή έφρόντιζε και γιά τά βραχιόλια καί 
σκουλαρίκια καί είχε καί τήν έπιμέλεια 
τοΰ ίεροΰ τής ’Ίσιδος.

Τήν άνωτάτη επιμέλεια τοΰ ιματισ
μού είχε ή «Δροσώ» στίς διαταγές τής 
όποιας ύπήκουαν άρκετά κορίτσια. Γιά 
τίς καθημερινες ειδήσεις καί πληροφορί
ες ύπηρχε τό «Γραφίδϊον», ή γραμματεύς 
δηλαδή τής κυρίας. Τά ραντεβού των δέν 
έχρειάζοντο πολλές διατυπώσεις, ένα δα
γκωμένο π. χ . σύκο ήταν ισοδύναμο με 
τή πιό έκτενέστερη σημερινή έρωτική έ- 
πιστολή, ή όποια παρ’ δλη τήν έκταση 
της παρουσιάζεται π ο| Μ »φ ορεί χωρίς 
νόημα καί λογικό είρμ^β?® *'

Τό πρόγευμα ( je n ta ^ ^ iira ) έσέρ-

βιραν δυό παιδιά μ* Αιγυπτιακή ενδυμα
σία. Πλήθος άλλων όπηρετών καί Υπη
ρετριών άνήκε στή διάθεση καί ύπηρεσία 
τών γυναικών. "Οταν έβγαινε ή Ρωμαία 
ντόμινα έξω έπαιρνε μαζί της μεγάλη ά - 
κολουθία. Πολλές φορές τήν έπήγαιναν 
μέσα σε ένα φορείο, τό όποιον έκρατού- 
σαν δούλοι. Τόση ήταν ή πολυτέλεια καί 
οί μεγάλες διατυπώσεις τής έξόδου της, 
ώστε ήταν ζήτημα γιά μιά Ρωμαία ν’ 
ποφασίση νά κάμη καί τόν παραμικρό 
κι’ άπόμερο περίπατο Ό  μεγάλος τή·ς 
άρχαιότητος φαρσερ ’ Αριστοφάνης έΧεγε- 
είρωνευόμενος τίς γυναίκες «χαλεπή τοι 
γυναικών έςοδος».

Σάν τίς γυναίκες άρχιζαν σιγά-σιγά 
νά καλλωπίζονται καί οί Ρωμαίοι άνδρες 
'Γούτο τό βλέπουμε σ’ δλη τή Ρωμαϊκή 
άριστοκρατία καί μάλιστα στους αυτο- 
κράτορες. Ό  ’Ιούλιος Καίσαρ ήταν ά 
περιφημότερος κομψευόμενος δανδής, 
πού τίς περισσότερες ώρες του έσπατα- 
λούσε στή τουαλέττα του, τό κραγιονά- 
ρισμα τών ματιών του, τών χειλιών, τών 
παρειών καί τό κατσάρωμα τών μαλλιών. 
Είχε έπειτα άπ’ αύτό τόση επιτυχία στίς 
κατακτήσεις του, ώστε οί στρατιώτες του 
κάποτε έτραγουόοΰσαν γι’ αύτόν: «πολίται 
φυλάξετε τίς γυναίκες σας !» δταν κά
ποτε έπήγε νά ϊοή τον φίλο του βασιλέα 
τής Βιθυνίας, τόσο πολύ παραξενεύτηκαν 
οί Βιθυνοί γιά τή θυληπρέπειά του, ώστε 
τόν είπαν «βασίλισσα τής Βιθυνίας».

Τόν Καίσαρα τόν έπέρασε στήν πο
λυτέλεια καί στήν κομψότητα ό αυτοκρά 
τωρ Έ λιογάβαλος, ό όποιος έγινε αυτ»- 
κράτωρ 14 έτών καί έδολοφονήθη 18 έ- 
νών. ΤΗταν ένα τρελλόπαιδο ποΰ δλο τόν 
καιρό του έπέρασε στά λούσια, τά ό-ργια 
καί τίς διασκεδάσεις. Ή  φορεσιά του ή
ταν πάντα πολύτιμη, μεταξωτή ή χρυσο- 
δφαντη καί στολισμένη μέ πολύτιμους λί
θους. Τά διαμαντικά καί τά κοσμήματα, 
του τά έζήλευε κάθε Ρωμαία γυναίκα. 
Πάντα μετεχειρίζετο ϊρώματα καί διά
φορα έλαια. Τό βάψιμο τών ματιών καί 
τών χειλιών του ήταν μοναδικό.

Ή  ένωση τών «άμιμητοβίων» τήν ό
ποια είχε συστήσει ή Κλεοπάτρα καί ό 
’ Αντώνιος στήν ’ Αλεξάνδρεια, έπεδίωκε τά



γλέντια, τα δργια, τή τρυφηλότητα, τή 
χλιδή. Ά νδρες καί γυναίκες σχή Ρώμη 
ήσαν ενα. Γιά χούς άνδρες δμως δεν ισ
χύει τοΟτο σέ εύρεΐα κλίμακα, δσο για 
τίς γυναίκες.

Δεν είναι τίποτα ή σημερινή πολυ
τέλεια τών γυναικών, μπροστά στήν μυ
θική πολυτέλεια καί καλλωπισμό τών Ρω
μαίων γυναικών,οί όποιες δεν έγνώριζαν 
οΰτε συζυγικά, οΰτε οικογενειακά καθή
κοντα, άλλά πώς νά. σχολίζωνται καλλί
τερα γιά νά κάμουν μεγαλύτερη εντύπω
ση στους άντρες. Τά ονόματα Κλεοπάτρα 
Μεσσαλίνα, ΙΙορκία, Κορνηλία, έμειναν 
στήν ιστορία υποδειγματικά.

Κ Ω ΣΤΑΣ Κ Ι Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο Α Α Ο Υ

ΕΡΗΜΙΑ

Πανάκια πού σβυνόσαστε 
στό πέλαγο έ'να-ενα 
κάτι μοΰ πέρνετε μαζΰ 
στά έρημα τά ξένα.

Μά εσείς οπου γυρίζετε 
μέ της νοτιάς τά κύματα, 
μηδέ ψυχές μοϋ φέρνετε 
μηδέ καί χαιρετίσματα.

ΤΙ. Ν ΙΡ Β Α Ν Α Σ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΒΕΪΕΙΙ Μ

ΑΓΓ. ΘΕΟΔΠΡΟΠΟΥΛΟΫ ΤΟΠΕΙΟ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Α Υ Τ Ρ Ω Μ Ο Σ

Οι βάτοι αμαλ.τοπράσινοι καϊ οί τράφοι 
κι’ δλα τ ’ αγκάθια ατήν παντέρημη ίξοχή, 
κ ’ εν’  ανθισμένο δέντρο ατό χωράφι 
το λούζει μιά ανοιξιάτικη βροχή...

Καρδιά μον άκατανόητη, ποΰ τή βρήκες 
τόση γαλήνη, τόση απαντοχή ;
Τής έγνοιας σου έκονρνιάσαν τάχα οι σφήκες 
και τοΰ πελάον κα'ύμοΰ σον ή στοναχή ;

Π οΰθ  ’  ερχεται ή ελπίδα, σάν άηδόνι, 
σά σκέψη ευτυχισμένων ποιητών,
Περήφανη καρδιά, τΐ σε φτερώνει 
κατά τό δρόμο τώ ν αητών ;

— Πέρ’  ά π ’ τό δρόμο τώ ν άητών , μιά χώρα  
κι δλο ή ψνχή μον κι’ δλο τή ζητεί.
Κι’  ή χώρα αστράφτει μ ’ δλα της τά δώρα 
στό ροδοφώς τον ονείρου προβφερτή.

Σκιές-ψνχές (πώς νά τονς πώ :) οΐ άνθρώποι 
στά ίπποτικά ντυμένοι, με φτερό 
στό κεφάλι γαλάζιο. Φεγγερό 
τό πρόσωπό τους είναι... Κ ι’ όλοι οι τόποι

τήν αγάπη ευωδιάζουν, τήν ειρήνη... 
r Ο φόβος τοΰ θανάτου εδώ δέ ζή, 
και ή “Ωρα τό φαρμάκι της δε χύνει 
μέ τήν Α ν ία  μαζί.

Έ  σκέψη εδώ) πετάει μακαριόιιένη, 
δε σέρνεται σά φίδι, ταπεινή, 
κι’ έδώ ή άοάχνη ή θλίψη δέν υφαίνει 
τό μαύρο της πανί.

Έ δ ώ  άνεμίζεΐ κάτασπρη σημαία 
με τής ελιάς επάνω τό κλαδί, 
κι’ άφρόντιδη ή ζωή παντοΰ και νέα 
σάν τό πουλϊ τ’  άηδόνι κελαηδεΐ...

... Στή χώρα τής Χαράς, που ζοΰν οί άνθρΛποι 
μες στ’ όνειρο ντυμένοι καϊ ατό φώς , 
σκιές-ψνχές (πώς νά τονς πώ  ; ) , καϊ οι τόποι 
παραδειοόκηπος κρυφός,

άχ, νάταν νά κερδίσω τέτοια νικη, 
ξεφεύγοντας τή Μοίρα τή βαρειά, 
επάνω άπό τής γης τήν καταδίκη 
νά πάω, μέ γιατρεμένη τήν καρδιά !

ΣΤΕΦ . ΔΑ Φ Ν Η Σ



ΕΛΛΗ ΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜ ΑΤΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Είχα τσάντα τήν ιδέα δτι έ μορφωμέ
νος άνθρωπος ποϋ δέν μπορεί να συγκρά
τηση τϊς δρμές του, νά χαλιναγώγηση τά 
πάθη του, κι’ άνίσχυρος άφίνεται νά τόν 
παρασέρνη ή κακή έπιθυμία στό βοΟρκο 
τής φιλήδονης ζωής καί τής κραιπάλης 
είχα λέω τήν ιδέα πώς ενας τέτοιος άν
θρωπος δεν παραλλάζει άπό τό κτήνος!

Επίμονα στριφογυρίζει στό μυαλό 
του ή ιδέα τής σαρκικής άπόλαψης κ’ οί 
έπιθυμίες του τόν κρατοΟν, σά φίδια περι- 
τυλιγμένα στό κορμί του, σκλάβο τής η 
δονής. Ζή χωρίς ευγενικά συναισθήματα, 
άνήμπορος νά ύψωθή άπό τή γή στόν ά 
πειρο ουρανό, άνύμπορος νάνοιώση μέ τή 
καρδιά του τήν ίδανικότητα. Ά π ’ αύτή 
λοιπόν τήν 5ψη τή συχαινόμουν τή γυναϊ 
κα, γιατί αυτή ξελογιάζει καί ανάβει 
στόν άνδρα τούς καϊμούς.

Ά π ό  τόν καιρό πού μεγάλωσα κι’  άρ
χισα νά καταλαβαίνω άπόφυγα τή γυναί
κα δσο μοϋταν μπορετό. “Οταν συλλογι
ζόμουν πώς μποροΟσα νά παρασυρθώ σε 
μιά ζωή π’ άποχτηνώνει, ένοιωθα φρίκη...

Ά λ λ ά  θαρεΐς πώς, ή καρδιά τ ’ άν- 
θρώπου είναι πλασμένη ν’ άγαπά. ’Έ πλα 
θα μέ τή φαντασία μου ενα αιθέριο πλά
σμα καί τό άγαποΰσα. Ή ταν  τό ίνδαλμά 
μου.Κι’ ήταν ή καρδιά μου διαρκώς πλημ- 
μμυρισμένη ά π ’ άγάπη γ ι ’ αύτό. Κι’ αύ
τή ή μεγάλη μου άγάπη καθοδηγούσε τή 
σκέψη μου στήν έμπνευση κάθε καλού, 
αύτή ρύθμιζε κάθε μου πράξη.

Τήν έβλεπα νά μού χαμογελά ικανο
ποιημένη, μά άνήσυχη καί ταραγμένη σέ 
κάθε πράξη μου κακή...

Κι’ ήρθε μιά μέρα π’ άναπάντεχα 
πρόβαλλε στόν δρίζοντα μου ενα μικρό 
άστράκι. Καθώς άρχισε ν’ άψηλώνη νά 
μεσουρανή τόσο καί πιό πολύ μεγάλωνε,

Τ Ο Υ  κ. Π Α Γ ΙΟ Υ  Γ Ο Λ Η Τ Λ

πέρνοντας λάμψη περισσή κι’  δμορφάδα- 
Ά π ό  τή θεία χάρη του τρεμόσβυστες άν- ; 
ταύγειες σκορπιζόντουσαν όλόγυρα φτά
νοντας στήν σκοτεινιασμένη καρδιά μου 
σά λόγια παρήγορου Αγγέλου.

Ή  Σοφία, μικρή άκόμα παιδούλα, 
στάθηκεν ικανή ν’ άποτραβήξη τή σκέψη| 
μου άπό τό αίθέριο καί φανταστικό δημι
ούργημα τής πρώτης μου άγάπης καθώς' 
οι συμπυκνωμένοι υδρατμοί σκορπίζονται! 
στ ’ άντίκρυσμα τοΰ ήλιου, κι’ είχεν αύτή 
μόνη τή δύναμη νά με κάνη νά νιώσω τήΐ 
πραγματική άγάπη.

Ά λ λ ά , ήταν κ ι’ ό φίλος μου έ Μί- 
νως, πού τήν άγαποΟσε τρελλά. ΙΙολλες 
φορές μοΟ τήν είχε περιγράψει μέ ζωη
ρό χρωματισμό, με πάθος φλογερό. Στήν 
άρχή δέ θέλησα νά τήν προσέςω, καθώς ί 
δεν τήν πρόσεχε κανένας άλλος εκτός άπό 
τό φίλο μου. Ά λ λ ά  τά μικρό προσωπάκι 
μέ τήν άδολη ματιά καί τήν άθωότητα πού 
τό περίχενε μέ τράβηξεν άμέσως, καθώς 
τό λούλουδο εύωδιαστό άποτραβά τήν 
τρελλή πεταλούδα. Τί μποροΟσα νά κά-| 
μω; Ακολούθησα τό δρόμο π ’ ανοιγόταν' 
μπροστά μου τυφλά.

, 'Η  καρδιά μου πούταν γιά τόσο και-1 
ρό σφαλισμένη καί πού πλανιόταν άνά-1 
μεσα σ ’ δνείρατα. άνοιςε τώρα γιά τό και* 
νούριο αίσθημα, τ ’ άληθινό. Καρτερικά 
ύπόμενα νά λυώνω άπό τό πόνο, χωρίς νά 
τολμώ νά πώ σε κανένα τό μεγάλο μυστι 
κό μου. Ποιός άλλωστε θά μπορούσε νά μέ 
νιώσει; “Ολοι θά μέ καταδικάζανε. Δεν 
ήταν μικρό τό κακό. ’Ήμουν προδότης 
τής φιλίας μας. Αύτό δέν θά μπορούσα 
νά τ ’ ανεχτώ. Δέν ήθελα νά πικράνω τόν 
νκαλύτερό μου φίλο. Ά λ λ ω σ τε  πέντε δλό 
κλήρα χρόνια βάραιναν πιά πολύ τή δι
κή μου πλάτη. "Ενας μεγάλος έγώ τί ζη-

το Οσα άνάμεσά τους; Τί θά μποροΟσα νά 
περιμένω άπό άγνή κοπελλιά; Μικροί κ ι ’ 
οί δυό ταιριάζανε, θάταν μιά μέρα εύτυ- 
χισμενοι στήν άγάπη πού τούς Ενωνε. 
ΜοΟ ήταν τελείως άδύνατο νά ϊούς χωρί
σω, γιά νά πάρω άνάμεσά τους μιά θέση.
Ενιωθα τόν έαυτό μου άνίσχυρο νά έπι- 

χειρήσω ενα τόσο μεγάλο έγκλημα. Kt’ 
έρχόταν στιγμές πού νευριασμένος Ισφι- 
γκα τά χέρια μου σε γροθιά με τόση δύ
ναμη πού σύντριβα καί σκέψη μου κακή 
και έπιθυμία, καί μεσ ’ τό δυνατό πόνο αύ 
τοΟ το0 σφυςίματος γαλήνευα καί ξεχνιό
μουν. Κ ι’ έτσι ή άγάπη μου γιά τή Σ ο 
φία στεκόταν μυστική, ϊδια με τήν άγνήν 
άγάπη τοΟ φανταστικού πλάσματός μου.

Κ ι’ δμως τά πράγματα άλλαξαν.

Συχνά στις φεγγαρόλουστες βραδυέ5 
πού έμενα έςω καθώς περιφερόμουν ά σ 
κοπα στη πόλη με τή σκέψη μου σ ’ έκεί
νη, μιά δύναμη άκαθόριστη, σά δυνατός 
μαγνήτης, τραβούσε τά βήματά μου στήν 
ομορφη μικρή πλατεία δπου βρισκόταν 
τό πλούσιο σπιτικά της. Φλεγόμουν άπό 
τήν έπιθυμία νά περάσω άπό κεΐ προτοΟ 
παραοοθώ στόν ΰπνο καί ν’ άναπνεύσω τό 
μεθυστικό άρωμα π ’ άναδινόταν στό περι
βάλλον της στήν άτμοσφαίρα μέσα στήν 
όποία γλυκά καί ξένοιαστα κοιμόταν τά 
μικρό άγγελουδάκι. ’Έβλεπα τό μικρό 
αύτό με τή φαντασία μου παραδομένο στή 
άγκαλιά τοΰ ϋπνου, προστατευμένο στί; 
πλατειές του φτεροΟγες, με τά μικρά κι’ 
άπαλά του χεράκια άκίνητα στά λευκά 
σεντόνια, τ άθώο του πρόσωπο νά φωτί
ζεται άπό το χλωμό φως τοΟ φεγγαριοϋ 
πού περνοΟσε άνάμεσά άπό τις γρύλιες.

Καί ΰστερα ήσυχος βυθισμένος διαρ
κώς μέσα σε δνειρα πήγαινα στό σπίτι 
κι’ ό ύπνος μού έρχόταν πιά γλυκός.

Αλλοτε πάλι δταν νωρίς ξυπνούσα 
άπά κακούς έφιάλτες, σηκωνόμουν κ’ έ- 
τρεχα νά 6ρώ τή γαλήνη κοντά της. "Ο 
σο τήν πλησίαζα τόσο περισσότερο ένιω
θα τή συνείδηση μου ήσυχη.

"Ετσι καί μιά χειμωνιάτικη νύχτα, 
πού δέν έρχόταν ό ύπνος καί με έτάρα- 
ζαν κακά προαισθήματα, άποφάσισαν νά 
σηκωθούν. Παράδοξα δμως, άν κ’ ε!-/α

άρκετά πλησιάσει δεν ένιωθα πάνω μου 
ισχυρή καθώς άλλοτε τήν επίδρασή της. 
Φοβήθηκα πώς κάτι έκτακτο συνέβαινε 
καί τάχυνα τά βήμα μου. "Οταν άντίκρυ- 
σα τό σπίτι τό είδα βυθισμένο στό σκο
τάδι.

Βρισκόμουν μπροστά στό μικρό ζα 
χαροπλαστείο ακριβώς κάτω άπό τό πα
ράθυρό της, δταν ςαφνικά μιά άποπνιχτι- 
κή μυρωδιά με χτύπησε κατά πρόσωπο- 
Κάτι καιγόταν.ΙΙρωτοΟ άκόμη καλοξετά- 
σω τί γινόταν είδα μικρά σύγνεφα καπνού 
νά πηδούν άπό τήν πόρτα τοο ζαχαρο
πλαστείου πούταν καί τ ’ άχώριστο κέντ
ρο τής φιλικής μας συντροφιάς, ένώ τρε- 
μουλιαστές πράσινες φλόγες άρχισαν νά 
φαίνωνται δειλά-δειλά 

’Έ χασα ξαφνικά τήν ψυχραιμία μου,καί 
σά νάπαψε τό μυαλό μου νά λειτουργεί 
στάθηκα άκίνητος ένώ δ καπνός με χτυ
πούσε στό πρόσωπο καί με ζάλιζε. Καί 
σε λίγο έπεσα βαρύς στά πεζοδρόμιο. 
Ά π ’  αύτή μου τήν πτώση συνήλθα. Σ η 
κώθηκα με κόπο προσπαθώντας νά 
κρατηθώ νά στά πόδια μου. Τρε- 
κλίζοντας, με βαρύ τά κεφάλι άπό 
τούς πνικτικούς καπνούς καί τή ζάλη τού 
κτυπήματος, έφθασα στούς κήπους τής 
μικρής πλατείας. Δεν άργησε νά μ εσ ;ν ε - 
φέρη τά μοσχομυρισμένο καθαρό άέρι. 
Νόμιζα πώς ςυπνούσα άπά λήθαργο βαθύ. 
Δεν μποροΟσα νά πολυστέψω δτι γινόταν 
γύρω μου, καί νομίζοντας δτι βρισ/.όμουν 
άκόμη σ<ε κόσμους δνείρου πού ;εγελά, 
έτριψα τά μάτια μου. Ά λ λ ά  δεν δνειρευό 
μουν' ή φριχτή άλήθεια ήταν δτι τό σπί 
τι τής Σοφίας καιγόταν, καί τό μικρό ά- 
γγελούδι έτρεχε κινδύνευε ϊσως. Καί τρε- 
λλός άπ’ αύτή μου τή σκέψη ώρμησα στή 
πόρτα της κι’ άρχισα νά τή χτυπώ μέ δύ
ναμη, με παραφορά. Κείνη τή στιγμή 
περνοΟσε καί ό σκοπός. Ή  φωνή τής συ- 
ρίχτραςτου μεγάλωσε τήν τρέλλα μου, 
καί τά μάτια μου πεταγόνταν άπ’ τις κό
γχες. Στά παράθυρο τοϋ επάνω πατώματος 
πρόβαλλε μισόγυμνη ή Σταματίνα,ή ύπη- 
ρετριά τους. Δέ χρειάστηκε πολύ νά κοί- 
ταλάβη τί γινόταν. Άκούγοντας τή λέξη 
«πυρκαϊά» βλέποντας τούς καπνούς πού 
πιά πυκνοί τώρα σηκώνονταν,άποσύρθηκε



ξεφωνίζοντας τρομαχτικά με τή χαραχτη- 
ριστική διαπεραστική γυναικεία φωνή,γε 
μάτητρόμο και λαχτάρα. Γρήγορα οι κά
τοικοι τοΟ σπιτιού ντυμένοι δπως - δπως 
βγήκαν στό δρόμο. Μιά θανάσιμη αγωνία 
ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους. 
Νά κοιμάται κανείς ήσυχος, ξέγνοιαστος, 
καί νά ξυπνά άπό τό φάσμα τραγικού θα
νάτου είναι άφάνταστο. Χωρίς νάχουν 
άκόμη συνέλθει, σαστισμένοι, φρόντιζε δ 
καθένας γιά τόν έαυτό του. Σε παρόμοιες 
τραγικές στιγμές ποΰ καί τό πιό πιστό 
σκυλί χάνει τόν άφέντη του, δεν γνωρίζει 
δ πατέρας το παιδί, ούτε ή μάνα τήν κό
ρη. “Ολοι τους ενα μονάχα βλέπουν μπρο 
στά τους,άποκλεισιικά τόν δικό τους έαυ
τό, κι’ αυτόν προσπαθοϋνε νά σώσουν. Γό 
αΐστημα τής αυτοσυντήρησης τούς σπρώ- 
γνει δυνατά στό λυτρωμό, στή σωτήρια 
καί μόνο σάν περάσει ή πρώτη εντύπωση 
κ5 ησυχάζουνε κάπως τά νεϋρα, άρχνίζει 
πιό κανονική ή λειτουργία τοϋ μυαλοϋ. 
Καί τότε γεννιούνται τά μεγάλα αισθή
ματα τοΰ άλτρουίσμοϋ και τής αυτοθυσί
ας καί πολλές φορές κείνοι ποΰ λίγο 
πρωτύετρα δεν φρόντιζαν παρά γιά τ ά 
τομό τους θυσιάζονται γιά νά σώσουν τούς 
άλλους με τή δική τους καταστροφή. 
Πιο δυνατό τό αίσθημα τής καρδιάς κά
νει νά υποχωρεί τά αίσθημα τής φιλοζωί- 
ας

Τό ίδιο έγινε κ* έδώ. Μόλις πατη- 
σαν τό πόδι τους μ5 ασφάλεια στά ύπαι
θρο, μακρυά άπό τό μέρος τής καταστρο
φής, ακόυσα τή μητέρα νά ξεφωνιζη 
σπαραχτικά:

— Τή Σοφία, τό παιδί μου! Προσπά
θησε νά χυθή ανάμεσα στίς φλόγες π α- 
ρ·/ισαν νά περιζώνουν τό σπίτι, άλλά τή 
συγκράτησαν. Ταραγμένη καί γεμάτη ά- 
γωνία λιποθύμισε.

Σαστισμένος δέν εΐ/,α κ’ έγώ προσε- 
ξει πώς ή Σοφία δέν είχε κατεβεΐ μα ,̂ί 
με τούς άλλους. Πήρα μιά βαθειά άνα- 
πνοή, τυλίχτηκα καλά στό παλτό μου κι 
άπ’ τήν έλάνοιχτη πόρτα ώρμισα σάν 
σίφουνας.

Τ ’ αρνάκια δταν τά πηγαίνουν στή 
σφαγή δεν βελάζουν τόσο σπαραχτικά, 
ούτε τό βώδι μουγκρίζει τόσο θλιβερά

δταν σφιχτοοεμένο προαιστάνεται τό θά- j 
νατο πού πλησιάζει, ^.ασθενισμενη κι ; 
άδύνατη ή λεπτή φωνή της έφτανε στ’  j 
αύτιά μου σπαραχτική, ξέσχιζε τήν καρ- ? 
διά καί μοϋ θόλωνε τό μυαλό. Βιαζόμουν 
άπό φόβο μήπως καί δέν προκάνω. Τί I 
φρίκη! αύτό τ ’ άσπρο πλασματάκι άνά- 9 
μεσα στίς φλόγες τής κόλασης καί τοϋ j 
έξολοθρεμοΰ. “Αν καί δέν γνώριζα τίς | 
διαιρέσεις τοϋ σπιτιοϋ, άπό τίς πνιγμέ
νες φωνές της ώδηγήθηκα στά δωμά
τιό της. -

Ή  φωτιά προχωρώντας τώρα, μ ό - : 
λις έφτανε στό δωμάτιό της. ’ Α χόρτα- ; 
γες φλόγες πού διαπερνούσαν άπό κάτω ’ 
τά πάτωμα φούντωσαν τή δίφυλλη πόρτα ; 
καί τά κουφώματα δλόγυρα. Τό τέρας 
τρομερά κι’ απαίσιο μ’ δλάνοιχτο τό συ- j 
•/αμερό του στόμα πλησίασε τήν άγνή 
κοπελλιά. ’ Ανάμεσα στό βαθύ σκοτάδι ή.ί 
πρώτες φλόγες σε βαθυγάλαζες πύρινες j 
γλώσσες, σά σατανάδες π ’ όρθώνονται., 
μπροστά σου άπ’ δλοϋθε, φώτιζαν παρά- ; 
ξενα μ’ αναλαμπές καί περίεργα φωτοί- } 
σκιερά σχήματα τό δωμάτιο. Σε μιά πα
ρόμοια άναλαμπή πού δυνάμωσε τίς φλό- ί 
γες κατώρθωσα νά διακρίνω τό κρεββα- 1 
τάκι της στά βάθος τοϋ δωματίου. Δεν 
ξεχώριζε πιά ή φωνή του σπαραχτικά,. : 
ε!γε ξεσπάσει σ ’ Ινα κλάμμα παραπό-|  
νου, σ ’  ενα κλάμμα νευρικό.

Ό  καπνός άρχισε νά μέ στενόχω
ρη' κουλουριαζόταν σαν φιοι στό λαιμό’ 
μου, το στήθος μου βάραινε, ή αναπνοή 
μου σταματοΟσε. Ά ρ χ ιζα  νά ζαλιζουμαί- 
Μέ μιά προσπάθεια τήν πλησίασα, τρά- 
βηία τά σκεπάσματα καί τό σωματάκι 
της κόλλησε πάνω στό κορμί μου. Σπαο- ■ 
ταροϋσε σάν τά ψάρι καί έκλαιγε.

'Ολόγυρα μάς έζωναν ή φλόγες. Δυ- J 
νάμωνε ό θόρυβος άπό τά άναμμένα δο- « 
κάρια πού πέφτανε, τούς τοίχους πού 
γκρεμιζόταν, τά πατώματα π ’ άρχισαν 
νά ύποχωροϋν. Καί τό τριζοβόλημα τής 
φωτιάς, πού "Αδης άχόρταγος ζητούσε 
νά τά καταπιή δλα, ερχόταν στό ζαλι
σμένο μυαλό μου, σά νεράιδας τραγούδα 
ξωτικό. Νά πεθαίνη κανείς εστω καί τό
σο τραγικά, φρικιαστικά βαστάζοντας; 
στήν άγκαλιά του αύτό τό Θείο δώρο εΐ-

ναι ύπέροχο. Μαζί νά βγάζουν τίς τελευ
ταίες σπαραχτικές κραυγές, γεμάτες ά- 
πελπισία καί τρόμο, μαζί νά παραδίνου
νε τό πνεύμα σάν γίνουν όλοκαύτωμα. 
Κι’ οί άγνές τους ψυχές, λαμπίκαρισμέ- 
νες, σ’ αύτό τά φλογερά καμίνι, καθάριες 
σάν τό χρυσάφι καί τά μπριλάντια, μαζί 
νά πέρνουν τά δρόμο γιά τήν αιωνιότητα, 
σφιχταγκαλιασμένες.

’Αλλά, σ’ αύτες- τίς στιγμές, πού 6 
καπνός σοΰ φέρνει μιά γενική παραλυσία 
στίς στιγμές πού νοιώθεις τή φωτιά νά 
σε ζώνει, καί πού τά πόδια σου καίνε 
πατώντας πάνω στ’ άναμμένα κάρβουνα, 
θεριεύει μέσα ή άγάπη γιά τή ζωή πού 
σ ’ άφίνει καί τό αΐστημα τής αύτοσυν- 
τήρησης, άφοϋ άνώφελα ζητάς τό λυτρω
μά άπό τό ΙΙαντοδύναμο χέρι. Τέτοιες 
σκέψεις πλάνες δε σε ξεγελοΟν γιά νά 
γλυκάνουν τίς στερνές στιγμές τής ζωής 
σου, άποτραβώντας τή σκέψη σου, άπό 
τήν πραγματικότητα.

"Οσο κι’  άν βασανίζω τό μυαλό μου 
δέν καταφέρνω νά καλοθυμηθώ πώς έγι
ναν τά πράγματα, πώς λευτερώθηκα άπ’ 
αυτή τήν κόλαση. Συγχισμένα σά σ’  ό 
νειρο πού χάνεται άπό τή μνήμη στό 
φώς τής ήμέρας, δέν μπορώ ν’ άναπαρα- 
στήσω δσα έγιναν.

Έ  άντλία πούχε στό μεταξύ κατα" 
φτάσει κι’ εξακόντιζε τό σωστικά νερό μέ 
μεγάλη δύναμη, θαρρώ πώς σχημάτισε ε
να ρεϋμα άέρα πού ερχόταν ά π ’  έξω. 
^ασθενισμένος, σωριάστηκα πάνω στό πά
τωμα π’ άρχισε νά καίγεται δταν αύτό τό 
ρεΰμα μέ χτύ π ησ3  στό  πρόσωπο, καί μού- 
δωσε λίγη δύναμη. Σύρθηκα σά φίδι. Κ ι’ 
δταν άμορφος δγκος τά κουλούριασμά μας 
κύλισε στά δρόμο έπαψε δ θρήνος τών δι 
κών της, πού μάς θαρρούσαν καί τούς δυό 
χαμένους.

Τρέξανε νά μάς σηκώσουν. Στό ύπαι 
θρο μέ τόν καθαρόν άέρα ξαναβρήκα τόν 
χαμένο έαυτό μου καί τρεκλίζοντας άπό 
τή συγκίνηση καί τήν μεγάλη μου προ
σπάθεια, πού μ’ είχε καταβάλει απομα
κρύνθηκα χωρίς νά με προσέξουν.

"Ολοι τους πρόσεχαν τή Σοφία ' δέν 
μπορούσε κανένας ν’ άφιερώση τίς πρώ

τες στιγμές τής συγκίνησης στά μικρά η 
ρώα.

'Η φωτιά έντοπίσθηκε τά ξημέρωμα 
τα' τήν είχαν σβύσει, άφού είχε κατα
στρέψει τό μισό κτίριο.

Οί ίδιοι κακοί εφιάλτες καί τά κα
κά προαιστήματα -τού μ’ είχαν ξυπνήσει 
τό βράδι καί μ’ έσπρωςαν στό σπίτι πού 
καιγόταν, με συντάραξαν καί δταν 
προσπάθησα νά βρώ στά.ν ύπνο τή γαλή
νη.

Παράδερνα άνήσυχος. Ό  πυρετός 
μοϋ φλόγιζε τό κεφάλι καί μούχε κάνει 
τά πρόσωπο κατακόκκινο. Δίπλα μου πα
ράστεκε ή μεγάλη μου άδερφή. Σέ μιά 
στιγμή έπειτα άπό νέα δοκιμή τοϋ θερ
μομέτρου άκουσα τή μητέρα νά λέη: 
«Τριανταοχτώ, τριανταεννιά, τώρα σαράν
τα».

’ Αρχιζα νά παραμιλάω. Καθώς μοϋ 
λέγανε κατόπιν, πεταγόμουν άπ’ τό κρεβ- 
βάτι μου ξεφωνίζοντας: «Μεριάστε δει
λοί άνθρώποι. ’ Εγώ θά τήν σώσω. “ Οχι δέ 
θά καή, δέ θά καή !» Κι’ έπεφτα κάτω 
βαρύς. Τά μάτια μου άρχισαν νά θολώ
νουν, τ ’ δλοκόκκινο πρόσωπό μου έκαι
γε σάν τ ’  άναμμένο σίδερο, καί ή άνα- 
πνοή μου γινόίαν βαρειά.

'Ο  γιατρός, πού τρέξανε νά φέρουν 
μοΰ έκανε κάποια ένεση καί μοΰ έδωσε 
νά πάρω ένα φάρμακο. ’Ησύχασα κάπως 
καί μέ πήρε δ ύπνος. ’Αλλά καί κεί 
διατηρήθηκεν ή ίδια άγωνία. ’Έβλε
παν οί δικοί μου στίς συχνές παραλλαγές 
τοϋ χλωμιασμένου προσώπου, δλων τών 
συναισθημάτων τήν έκφραση, άγωνίας, 
λύπης, χαράς. Κοντά στό σούρουπο ξύ
πνησα. Είχα γίνει μούσκεμα στόν ιδρώτα 
Ό  πυρετός είχε μετριαστεί... Κάποια 
στιγμή χτύπησαν στήν πόρτα.

— "Ενας ξένος μ’ ενα μικρό κοριτσά
κι, είπε ή μικρότερη άδερφή μου πού 
πρόβαλε στό παράθυρο νά δη ;

— Καί τί θέλουν ρώτησεν, ή μητέ·- 
ρα μου.

— Μούπαν νά τούς άνοίξω, θέλουν 
νά ρωτήσουν κάτι...

Καί έπειτα άπό λίγο με ρωτούσε:
— θέλουν νά σι δοΰν... τί νά τούς πώ;



—  Έ μενα; ποιος είναι λοιπόν.,.
•— Δέν μοΟ είπαν τ ’  όνομά τους. 

Μέ ρώτησαν μόνο πώς είσαι κι’ αν θά 
μπορούσες νά τους δής.

Δέν μποροΟσα νά φανταστώ πώς 
θάταν Έκείνη ! Ό  νοΟς μου είχε πάει 
στό Διοικητή τοΰ Πυροσβεστίου, πούχε 
πιο καλά άντιληφτει τή γενναία μου 
πράξη, καί πίστεψα πώς έρχόταν νά με 
συγχαρΐ).

Κι5 δταν είδα τή Σοφία να μπαίνη 
ντροπαλά στό δωμάτιό μου μαζί μέ τόν 
πατέρα της, άλλαξαν δλα γύρω πέρνον- 
τας μιά πρόσχαρη δψη. Μέσα μου πε- 
ρίχύθηκεν ή γαλήνη, κι’ εβλεπα δλα τά 
πράγματα νά πέρνουν ενα ροοινο χρώμα. 
"Ενοιωθα τόν έαυτό μου καλλίτερα κον
τά σ ’  αυτό τόν ’Ά γγελο πού ή παρου
σία του στάθηκε τό πιό δραστικό φάρ
μακο στής παραζάλης τή φριχτή άρρώ- 
στειά.

‘Ο πατέρας της κάθισε κοντά μου. 
’Έ βαλε τ ό ' ζαρωμένα καί τρεμουλιαστό 
άπό τά γηρατειά χέρι του στο μέτωπό 
μου, καί μούπε με μισοσβυσμένη φωνή.·

—  Είσαι ενα γενναίο παιδί... γλύ
τωσες τή μοναχοκόρη μου άπό ενα τρα
γικό θάνατο, γλύτωσες και μά:, τά γο
νικά της, άπό μιά ζωή βασανισμένη καί 
στερημένη πού θά μάς έβρισκε χωρίς τό 
θησαυρό μας. Ά φ η σ έ  με γενναίο παιδί, 
νά σέ φιλήσω σάν πονεμένος πατέρας, 
γιατί σ ’ έοχλα βζθειά στήν καρδιά μοί', 
σ ’ αγαπώ σάν τό ίδιο το παιδί μου

Σκύβοντας το γέρικο κεφάλι του μέ 
τϊς λευκόξανθες τρίχες ενα χοντρό δά
κρυ κύλισεν ολόθερμο στό μάγουλό μου, 
καί μούφερε κάποια παράξενη άνατρι- 
χίλα.

'Η  Σοφία καθόταν άντίκρυ μου, 
σχεδόν άμίλητη. 'Η καταραμένες φλό
γες, παρ’ δλο τους τό πείσμα, δεν μπό
ρεσαν νά βλάψουν τό δροσερό της πρό
σωπο.

Κι’ αργότερα δταν σηκώθηκαν νά 
φύγουν μούδωσε τό κρινόλευκο χεράκι 
τη : σ’ άποχαιρετισμό. Με πόση λαχτά
ρα τό έκρυψα κάτω άπό τά χέρια μου, 
πού δέ μούκανε καρδιά νά τ ’ άφίσω. ΜοΟ 
φαινόταν πώς είχα πιαστεί άπό έναν

πραγματικό άγγελο, πού έτοιμαζόταν νά 
πετάξη στήν αιθέρια πλάση, καί δεν ή 
θελα νά τόν άποχωριστώ' έπιθυμοΟσα 
νά πετάξω μαζί του σάν εξαγνισμένος. 
Ά φ τα σ τ η  χαρά στιγμής ευτυχισμένης 
πού γρήγορα σβυέται σάν δνειρο, σάν 
τόν ατμό στό φύσημα τ ’ άνέμου. Σέ μιά 
στιγμή πού γιά πρώτη φορά τά καστανά 
μάτια της στηλώθηκαν επάνω μου, έ
νιωσα κάποιο θάμπωμα, πού μ’  έκανε νά 
δακρύσω.

Φύγανε πέρνωντας μαζί τους τή χ α 
ρά πού μ’ είχαν φέρει.

Πέντε ολόκληρα χρόνια πέρασαν ά 
πό τότε. Πήγαινα ταχτικά στό σπίτι τής 
Σοφίας. Οί δικοί της πούχαν άπό καιρό 
νοιώσει τό αίσθημά μου δεν επαψαν νά 
μέ περιβάλλουν με τήν ίδια έμπιστοσύνη 
κι’ άγάπη. Μήπως δέν μ’  ανήκε ουσια
στικά; Δεν ήμουν καί τόσο άποκρουστι- 
κός κι’ οί δουλείες μου πήγαιναν καλά' ■ 
ούτε κινδύνευε νά περάση κοντά μου 
στερημένη ζωή. Γιατί νά προτιμούσαν 
κάποιον άλλον κι’ δχι έμένα ;

Δέν είχαμε ποτέ μιλήσει γι’ αύτό 
το ζήτημα, κ ι ’  δμως εβλεπα νά ζωγρα
φίζεται στήν έκφραση τοΟ προσώπου 
τους ή συγκατάθεση.

Καί κείνη; Μ ’ άγαπούσε; Δέν ξέρω 
αν κείνο πού τήν έφερνε κοντά μου ή
ταν ή άγάπη ή ό σεβασμός πού μου 
χρωστούσε, ισχυρός τόσο πού νά πνίγη 
μέσα της κάθε άλλο αΐ'στημα. ’Ή θελα 
νά μάθω άν θυμόταν τόν φίλο μου τόν 
Μίνω, τόν γνώριμο τών παιδικών της 
χρόνων, πού δέν είχε πάψει νά τήν άγ α 
πά τρελλά καί παράφορα, χωρίς νά τρ ί 
ψη τώρα πιά καμμιάν ελπίδα. Πολλές 
φορές πού τύχαινε νά τήν έπισκεφτώ μα
ζί μέ τόν φίλο μου τήν εβλεπα νά στέκη 
μπροστά του μ’ άπάθεια, άσυγκίνητη, 
Ινώ κείνος τάχανε κυριολεχτικά.

Δέν τόλμησα ποτέ νά τής πώ λό
για άγάπης. Ή τα ν  δμως φανερό πώς 
είχ ’ άντιληφτεϊ τό αίσιημά μου, καί γι’ 
αύτό βασανιζόμουν μέρα νύχτα: μ’ αγα
πά; θά μ’ άγαπήσει; Συχνά τήν εβλεπα 
βυθισμένη σέ ρεμβασμούς, σέ σκέψεις. 
Ποιόν τάχα νά σκεφτόταν ;

Μιά μέρα κεΐ πού ξεφυλλίζαμε ενα 
άλμπουμ φωτογραφειών βρήκε μιά παλιά 
μου φωτογραφία ποδχαμε βγάλει μαζί 
μέ τό Μίνω. Ή τα ν  πολύ έπιτυχεμένη. 
ΜοΟ τή ζήτησε γι’ άνάμνηση τών παι
δικών μου χρόνων και χωρίς τήν παρα
μικρή ύποψία τής τήν εδωκα.

Τό ίδιο άπόγευμα πού πήγα σπίτι 
της τή βρήκα σκεφτική καί άμίλητη. 
Τήν πλησίαζα πατώντας στις μΟτες τών 
παπουτσιών μου, χωρίς νά κάνω τόν πα
ραμικρό θόρυβο, γιά νά τής σφαλήσω τά 
μάτια. Είχα αύτό τό θάρρος !

Φτάνοντας πάνω άπό τό σγουρό- 
μαλλο κεφαλάκι της κοκάλωσα. Κρα- 
τοΟσε στά χέρια της τή φωτογραφία 
πού τής είχα δώσει λίγες ώρες πρωτύ
τερα. Μ’ ενα φύλλο χαρτιοΟ είχε σκε
πάσει τό πρόσωπό μου καί δεν άπόμενε 
παρά το κεφάλι τοϋ Μίνου.

Χλώμιασα στ’ άντίκρυσμα τής πι
κρής άλήθειας. Λύγισαν τά γόνατά μου. 
Βυθισμένη στό ρεμβασμό της δέν μπό- 
όεσε ν’ άντιληφτή τή βαρειά μου άνάσα, 
τόν στεναγμό πού μοΟ ςέφυγε, τό βαρύ 
κι’ άργό βήμα μου' καθώς άποχωροΟσα 
άπ ’ τό δωμάτιό της κατιορθωσα νά συγ
κρατηθώ, καί νά φθάσω στο σπίτι μου.

Είχαμε συμφωνήσει νά πάμε στόν 
κινηματογράφο κείνο τό βράδυ. Π ώς 
μποροΟσα νά φανώ συνεπής ; Ε ίπαστούς 
δικούς μου πώς ήμουν άδιάθετος κ ι ’ έ
πεσα άπό νωρίς.

Δεν μπόρεσα νά ήσυχάσω αύτή τή 
βραδυά. Ξέταζα τά πράγματα άπ’ δλες 
τϊς μεριές. ’Ήμουν δυστυχισμένος ! Ναυ- 
αγοϋσαν τόσες ελπίδες καί τόσα δνεί- 
ρατα ! Δεν μποροΟσα νά τήν κάμω σύν
τροφο τής ζωής μου τώρα πού γνώριζα 
πώς ύπόφερε άγαπώντας ενα άλλον. Έ  
ίδεα πώς ήταν δυνατό νά μ ’ άπατά με

τόν καλλύτερό μου φίλο, μ’ έκανε ν’ ά - 
νατριχιάζω. Δεν μποροΟσα νά τή σπρώ
ξω τόσο χαμηλά έγώ πού τήν άγάπησα 
με τόση θέρμη, άγνά, ιδανικά, λεύτερα 
άπό ταπεινωτικές χυδαιότητες καί σαρ- 
κολατρίες.

Ζαλισμένος άπ ’ αύτές τϊς σκέψεις 
πήρα τή μεγάλη μου άπόφαση. Καί 
τήν άλλη μέρα πήγα καί τής τήν άνα- 
κοίνωσα θαρρετά. Στήν άρχή άρνήθηκε 
με μεγάλη επιμονή. "Οταν δμως τήν 
ξανάγκασα νά όμολογήση πώς τόν άγα- 
ποΟσε, μ ’ άνοιξε τή μεγάλη καρδιά της :

«Ναί, τόν άγάπησα, γιατί μιά δύ
ναμη με τράβηξε άπό τήν πρώτη στιγμή, 
άπό τότε πού δεν γνώριζ’  άκόμη τ! 
θά πή άγάπη. Μ ’ είχαν ήλεχτρίσει τά 
μάτια του ... Ά λ λ ά , μήν επιμένεις ν’ ά- 
ποοεχτώ την καινούρια σου θυσία. ΣοΟ 
χρωστώ τόσα πολλά, γιατί νά σέ κάμω 
νά όποφερης ; Ζέρω πώς μ’ άγαπάς ! 
Η θυσία σου δέν μπορεί νά γίνη δεκτή. 

— «Καίθαρρεΐς πώς θά όποφέρω λιγώτε- 
ρο δταν θά βλέπω νά μαραζώνης άπό τόν 
πόνο, δταν θά συλλογάμαι πώς άγαπάς 
ενα άλλον !»-— « ’Ό χι ! έσένα μόνο θ’ ά- 
γκπώ ... ό άλλος δεν έχει θέση κοντά 
μου !).>

Δεν μποροΟσα νά τής μιλήσω γιά 
τήν απαίσια σκέψη πού μ’ άνάγκασε 
νά πάρω τή μεγάλη άπόφαση. Έπέμεινα 
τόσο πολύ, τήν παρακάλεσα μέ τέτοια 
θέρμη καί στό τέλος δέχτηκε ...

Δεν γκρέμισα τόν ίνδαλμά μου. 
Κράτησα τήν άγάπη μου ψηλά δπως τήν 
ένοιωθα: Καί ό μεγάλος μου πόνος σβύ- 
νει καθώς τούς βλέπω τόσο ταιριασμέ
νους, καί ευτυχισμένους ! Ό  πόνος μςΟ 
φέρνει μιάν άνέκφραστη χαρά.

Πάτρα : . 1η Φεβρουάριου 1930
Π. ΓΟ ΛΕΤΑΣ



Ν Α Π .  Π Α Π Α Γ Ι Ω Ρ Γ Ι Ο Υ

Π Η Λ ί η  Π Ε Ρ Ι Σ Τ Α Τ Ι Κ Α
- Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ  ΑΠΟ ΤΗ ΖΟΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΘ1Α—

Σήμερα, στά χρόνια πού βρίσκομαι 
■θυμήθηκα άνεπάντεχα τήν τρελή ζωή 
πού άρχισα, παιδί αμούστακο άκόμα, εκεί 
στό πατρογονικό μου. Εκείνα τά χρόνια 
στάθηκα σωστό ζιζάνιο, δέν ειχα άφίσει 
πέτρα γιά πέτρα στή θέση της, ενα ελε
εινό τρελόπαιδο ήμουνα. Δεκατριώ χρ ,̂- 
νώ πού καί μολοντούτο άρχισε νά φωλιά- 
ζη μέσα μου ένας σατανάς πού μ3 έ
σπρωχνε σ ’ ακαταλόγιστους πόθους κι α
νήθικες ιδέες.

Μαζί μέ τ ’ άλλα θυμήθηκα πού εί
χα βάλει στό μάτι μιά γριά πού ’ χεκά- 
πιο ψιλικατζίδικο σ ’ ένα στενοσόκακο 
τής γειτονιάς μας.

Μιά γριούλα φουκαριάρα ήταν ένα 
ερείπιο τοΰ βίου εκεί, ολομόναχη, γερον
τοκόρη δά,αμίλητη, θεοσεβούμενη γυναί
κα. Ό  θεός τό ξέρει πώς βρέθηκε στήν 
κατοχή της εκείνο τό ψιλικατζίδικο, ένα 
δωματιάκι μέρα νύχτα ολοσκότεινο, σά 
μιά τρύπα υπόγειου. Έμεινε κεΐ μέσα 
ολόρθη, πίσω άπό ’ να ξύλινο ντουλάπι, 
κοιτάζοντας μ’ έ'να βλέμμα σιωπηρό, σά 
λυπημένο δξω στό μελαγχολικό στενό. 
Ειχε καί μιά παλιοβιτρίνα, ένα φτωχικό 
σανίδι μέ άραδιασμένα λογής-λογής μι- 
κρομαζώματα— μιά στίβα καραμέλες σέ
μπλέ χαρτάκια, κάτι μολιβένιοι στρατιώ
τες καί καβαλάρηδες, δυό-τρία άφτοκί- 
νητάκια καί κάμποσα ξενικά μεταχειρι
σμένα γραμματόσημα, ανάκατα μέ ξεβα- 
μένες χαλκομανίες.

Ειχα μπει κάνα δυό φορές στό μα
γαζί της, μαζί μέ μιά θεία μου, μακαρί- 
τισσα τόρα' δλες τίς φορές ή θειά^ μου 
αγόραζε κουβάρια γιά πλέξιμο, κι ’ ή γριά 
Μερόπη ανέβαινε μέ προσοχή στό σκα
μνί της, κατέβαζε κείαν τά μακρουλά 
κουτιά άπό χαρτόνι, πού ’ χαν όλοτρίγυρα 
ένα πράσινο χάρτινο σειρήτι. 'Ό σο διάλε

γε ή θειά μου έγώ καθόμουν κοντά στό 
ντουλάπι άπό πού χωρισμένα μ’ ένα τζά
μι φάνταζαν διάφορα μικροπαιχνιδακια, 
κάτι σουγιαδάκια, πέννες, καθρεφτάκια^ 
ιδανικά τής παιδιάτικης φαντασίας μου. 
’Έ νιωθα μέσα μου πόθο απέραντο γιά 
όλ’  άφτά πού αποτελούσαν τήν περιουσία 
τής φτωχο-Μερόπης. Ά φ τή  μιά φάτσα 
αδύναμη κιτρινιάρα μέ μακρουλό στενό 
πρόσωπο και χωμένα μάγουλα, έδειχνε 
μεγάλη περιποίηση στους λιγοστούς δά 
και συνηθισμένους πελάτες της. Κατέβα
ζε τά κουτιά έψαχνε ν’ ανακαλύψει δτι 
τής ζητούσαν, κ’  έγώ περιτριγύριζα τό 
καμαράκι κείνο, πού ειχε τέτοιο θησαβ- 
ρό γιά τήν ηλικία μου.

Τότες ήταν πού ειχα μιά ξέχωρη μα
νία γιά τά μεταχειρισμένα πολύχρωμα 
γραμματόσημα. Είχανε βρεθεί στά χέρια 
μου κάμποσα άπό δάφτα, καμιά ογδον
ταριά χιλιοπιασμένα ξενικά γραμματόση
μα, πού ’ χα δλα μεσα σ ένα ξύλινο τε
τραγωνικό κουτί. Έ πειτα οικονόμησα έ
να βιβλίο, ένα σαραβαλιασμένο άπομει- 
νάρι τής εφημερίδας τών «Νόμων» καί 
τά *βανα κεΐ μέσα. Τά φύλαγα μέ 
προσοχή, κάθε τόσο τά έβγανα, τά πλω- 
να, τά ξεχώριζα κράτος-κράτος, διαλέγον- 
τάς τα, κ’ έπειτα πάλι τά μαζεβα προσε
χτικά σάμπως νά ’ κανα θαρρείς κάνα 
σοβαρό έργο. Γλήγορα μοΰ μπήκε στο νοΰ 
ή ιδέα πώς έπρεπε νά ’ βρισκα κι άλλα, 
νά πλούτιζα τή συλλογή μου, νά παιρνα 
κανένα μπουκαλάκι γόμα νά τά κολοΰσα 
στό βιβλίο. Μά πού νά ’ βρίσκα;... Κι’ 
άμέσως συλλογίστηκα τό ψιλικατζίδικο 
τής κυρά Μερόπης! Θυμήθηκα τά γραμ
ματόσημα της, τά μπουκαλάκια κείνα μέ 
τή γόμα τ ’ άραδιασμένα σε μια σανίδα, 
ίίετάχτηκα άπ’ τή χαρά μου, δέν ήξερα 
τί έκανα, κι άπάνιο στον ένθουσιασμο μου

έκανα τοΰ κόσμου τούς πήδους. «Μωρέ 
ιδέα!» έλεγα. «Σοΰ  είμαι έ'νας— μωρέ ιδέ
α!». Καί δόστου καί βρίσκομαι στό δρό
μο κι άρχινάω μιά τρεχάλα γιά τό ψιλι- 
κατζίδικο! «ΓΙώ πώ πώ, κοίτα εκεί ιδέα 
πού σοΰ τήν είχα... φώναζα σάν παλ,αβός.

Θυμάμαι σά ταν τόρα, πού άπ’ τή 
σαστισμάρα μου έπεσα πάνου σ ’ έναν κύ
ριο, δ,τι έστριβα μιά γωνιά, μέ φόρα πά
νου σ ’ ένα σοβαρό άσπρομάλλη κύριο μέ 
χρυσά γυαλιά, μείναμε κ ’ οί δυό γιά λίγο 
κειδά χάμου, κοιτάζοντας δ ένας τόν άλ
λον, “όπου  σηκώνει κείνος τό χέρι του 
καί δασκαλικά, μοΰ λέει: «Πρόσεχε" νά 
προσέχεις άλλη φορά, βρωμόπαιδο. Μοΰ 
’ δωσες μιά μέσ’ στό στομάχι μου... Νά 
προσέχεις κοίτα καλά, έ» Κ ’ έγώ δίνο:> έ
ναν πήδο, βρίσκουμαι δυό μέτρα πέρα, 
γυρίζω καί τοΰ βγάνω τή γλώσσα λέγον
τας του ένα: «Ψίτ, ψιτ! Γιά ακούστε δώ, 
μέ συχωρείτε, δέν τό ’ θελα, δέν τό ’ κανα 
άπό σκοπού— έχω μιά ιδέα μιέσα μου! Νά 
μέ συμπαθάτε, μά άλλη φορά... ναι, ναι, 
καί βέβαια πού θά προσέχω. Χέ χέ! Καί 
τοΰ ’δωσα μέ βιασύνη γιά τής κυράς Με
ρόπης. Σάν έφτασα στάθηκα άπό ’ ξω, έρ- 
ριξα μιά ματιά στή βιτρίνα διακρίνοντας 
«τό  βάθος, πίσω άπ’ τό ντουλάπι τής 
γριάς Μερόπης πού μέτραγε κάτι ψιλά,πού 
τά ’ βανε στίβα στίβα, κάτι πενταροδεκά
ρες δά τής εποχής, δλο της τό ξόδεμα 
τής μέρας. «’ Αχ νά μπορούσα νά ’ μπαί- 
-να μέσα. Βολτάριζα πάνω κάτω, ολοένα 
μπρός στό μαγαζί της έστεκα, δέ μοΰ 
’ κανε καρδιά νά φύγω. Καί ναί, δπως 
τά γράφο) έτσι, γίναν. Μηδέ μιά φορά 
δέ σκέφτηκα νά μεταχειριζόμουνα τά λε
φτά πού μοΰ δώσανε άπό τό σπίτι εΐμου- 
να τόσο διαβολόπαιδο.

Καί λοιπόν πήρα κουράγιο νά
’ μπαινα καί νά ζήταγα δτι μοΰ κατέβαι
νε, τίποτα σκουλαρίκια γιά τήν υπηρέτρια 
μας, ό διάολος τό ξερε ! "Οπου μέ προ
λαβαίνει ένας γερομπασμένος, κάπιος με
σόκοπος άνθρωπάκος, πού μπήκε
στό μαγαζί της κι άρχισε νά ψω
νίζει. ’Ακόυσα πού λέγανε γιά κουμπιά 
μανικετιών, γιά κορδόνια, γιά διάφορα. 
Τέντωσα τ ’ αφτί μου ν’ ακούσω τήν
κουβέντα τους. Τόν είχα φούρκα

τούτουνε τόν φλύαρο! Μάλιστα ειχε στρογ 
γυλοκθίσει δ κύριος μ’ δλη του τήν απά
θεια, λέγοντας τοΰ κόσμου τίς κουταμά
ρες. Σσ! Ά κ οΰς εκεί, μόλις τ ’ αποφάσι
σα, νά σού καθίζει ή αφεντιά του μέ δά- 
φτηνε τήν παλαβή, καί νά σοΰ στήνει 
ψιλή κουβέντα!

«Οί νόμοι, οΐ νόμοι τό παν οΐ νό
μοι», τόν ακόυσα νά λέει, βγάζοντας έ
να μαντήλι καί καθαρίζοντας τά γιαλιά 
του «Δέ λειτουργούν, τί τά θέλετε, κι* 
άς φωνάζουν κι άς λένε δτι θέλουν οί 
κύριοι βουλεφτάδες μας. Νά χαθούν κι’  
άφτοί! Είδατε τίποτα καλό τόσα χρόνια 
τόρα εσείς; Πέστε μου, σάς ρωτώ. “Ολα 
θά φκιάξουν, δλοι θά εργαστούν, κι δλοι 
κι δλοι γιά τό πορτοφολάκι τους, 
φροντίζουν, πού νά τούς πάρει δ διά
βολος καί νά τούς σηκώσει! Ά μ ,  
τούς πρέπει δά. Χά χά! Ά ς  ήταν ένας 
μονάχα, Οχι άλλο τίποτα, ένας μονάχα 
πού νά ’ βαζε τά πράματα στίι θέση τους, 
καί βλέπατε άν δέν τόνε προσκυνούσα. 
Μάλιστα σάς δίνω τό λόγο μου προκα
ταβολικά— θά τόνε προσκυνούσα σά Χ ρι
στό Μά, αστεία πράματα. Έ δ ώ  πέρα, 
δλοι κλέφτες, παλιολωποδύτες καί κατερ- 
γαρέοι είναι; κανείς δέν έχει πιά συνεί
δηση' μάβρη άλήτ'ϊεια άφτή, ή μή μπάς 
καί δέ συμφωνάτε τοΰ λόγου σας; Ώ  μά 
ορίστε, νά, δέστε καί μονάχη σας τί 
γράφουνε τά σημερινά φύλλα. Πώς; Ά  
δέ βλέπετε; Έ ,  νά σάς τά πώ έγώ' πού 
λέτε ένανε βουλεφτή πιάσανε, έναν κ. ο ιλα
ρά ώς εκεί χάμου, πού χρέος του ήτανε 
νά χτυπάει κάθε βρωμοδουλιά, νά τσε- 
κουρέβει πάσα ατιμία γιατί...—ιό φίλη 
μου άκοΰτε δώ ;— γιατί λέει καταχράστη- 
κε «τοϋ δημοσίου θησαβροϋ!» Νά άνθρω 
ποι, νά προκοπή. Ούτε τρίχα παραπάνου' 
είδατε λοιπόν πράματα τήν σήμερο μέρα; 
Μά ποΰ πάμε λοιπόν, πού βαδίζουμε; 
Σκεφτήκατε εσείς άφτό ποτέ; είμαστε γιά 
πνίξιμο. Ναί, ναι, άφτό πού σάς λέ(ο μή 
θέλετε ν ά τ ' άρνηθήτε. Έ δώ , νά, πάρτε 
τό γυόκα μου, ένα παιδαρέλι άκόμα, α 
μούστακο, δ,τι ξεπετάχτηκε πού βάνω τ’ 
αδύνατα δυνατά νά τόνε φέρω στόν ϊσιο 
δρόμ ο.Ά μ  δέ ! Στοϋ κουφού τήν πόρτα... 
'Όλο ξενύχτια, δλο παλιογν(οριμί.ς, γ?.έν-



τια αμφίβολα και τά τέτια είναι. Μωρέ 
κοίταξε ν ’  αλλάξεις, κοίτα νά γίνεις άν
θρωπος τής προκοπής, νά σοΰ βγάζουνε 
άβριο τό καπέλο, τίποτα, χαμπάρι άφτός 
"Ενας ρέμπελος κακοηθέστατος, και— 
διόλου απίθανο— καί χρεώστης άκόμα. 
"Α  δά, επόμενο κι άφτό. "Εξοδα δώ, έ
ξοδα εκεϊ, λεφτά εΐναι, φέβγουνε, χάνουν- 
ται. Και νά ή αναπαραδιά πού τροίει τόν 
άνθρωπο πού τόνε ρίχνει μέ τά μοΰτρα 
στήν κλεψιά. Πιστέι|ηε με πού σάς τό λέ
ω  εγώ, κάπιος λείπει άπ’  τήν κοινωνία 
μας μέ στιβαρά χέρια, πού θά τά ’ βά
ζε δλα στή θέση του. Ναί. XI χί' ε, ας 
πηγαίνω τόρα, καλές δουλιές φίλη μου, 
κι άς τ ’ άλλα, τι νά γίνει, δεν τό ’ παμε 

- ά'λλωστε οί νόμοι, τό παν οί νόμοι...»
Επιτέλους ξεκίνησε, πήρα αναπνοή» 

τόν είδα πού προχώρησε καί χάθηκε, κι 
αποφασιστικά μπήκα στό μαγσζάκι.

« ’Ή θελα κάτι χάντρες γιά κομπολόι 
άρχισα νά λέω, μά ή Μερόπη μέ σταμά
τησε μ’ ένα χαμόγελο.

« ’Ά ,  καλώς μου το τό παιδί— νά σέ 
χαρώ— κάθεσαι μιά στιγμή νά πεταχτώ 
ώς τοΰ μπακάλη, δυό βήματα, νά πάρω 
καφέ; "Αβριο είναι κλειστά, σκόλη, δέ 
θάργήσω, δυό λεφτά. "Ελα νά σέ χαρώ, 
καί να δεις εγώ... θα σοΰ δώσιο κάτι 
χάντρες..».

— Ό  διάολος έ'βανε τό χέρι του, μοΰ 
παρουσιάστηκε μέ τέτια έφκαιρία, πού 
πήγα νά κρεπάριο απ’ τή χαρά μου.

«Π ώς, μ’ έφχαρίστηση, τί λέτε δά, 
σπουδαίο πράμα* είναι νά ροοτάτε; Καί 
βέβαια πού κάθομαι έ'να δυό λεφτά, μιά 
κι’  άβριο έχουμε σκόλη, νά πάτε, νά πά
τε, δέν είναι λόγος».

Καί νά ’μαι γώ μονάχος μέσα σέ 
κείνον τόν μικρό παράδεισο, βλέποντας 
τις χαλκομανίες καί τά γραμματόσημα, 
•κρεμασμένα μπρος στά μάτια μου. Έ β 
γαλα άπ’ τήν πόρτα τό κεφάλι μου, τήνε 
παρακολούθησα μέ τά μάτια πού μπήκε 
στό πέρα μπακάλικο.

Μιά ταραχή ένιωθα μέσα μου, ένα 
χτυποκάρδι, μιά παλαβή χαρά. "Ετρεξα 
στις μόστρες Ξεκόλλησα αράδα πολλά 
γραμματόσημα. Τά ’ χωνα στις τσέπες 
μου, « Ά ,  μωρέ ιδέα, μοορέ τύχη!» μονο

λογούσα καί στό νοϋ μου χόρεβαν ό κύ
ριος μέ τά χρυσά γυαλιά, τό παιδαρέλι 
του τό ξεπεταμένο, ως καί τά φανταστικά 
σκουλαρίκια τής δούλας μας. Μήτε μιά 
φορά δέ συλλογιστικά πώς έτοϋτο έδώ 
πού έκανα εΐτανε μιά κακή πράξη, μιά 
βρωμοδουλιά πού στερούσα τήν καημε- 
νοΰλα κείνη άπ’  τά λίγα παραδάκια της. 
Κοίταξα βιαστικά, έρριξα μιά ματιά στά 
ντουλάπια, καί ξεχοορισα κάτι μπουκαλά- 
κια γόμα, πήρα ένα καί τό ’χωσα στή 
τσέπη τοΰ πανταλονιού μου. Καί βγήκα 
τότε καί κάθισα άπό ’ξω  καί τήνε περί- 
μενα, μ’ ένα αφελέστατο ύφος, τόσο αμέ
ριμνο, σά νά ’ χα κάνει τήν καλύτερη? 
πράξη τοΰ κόσμου.

Καί λοιπόν νά, φάνηκε, ’ ρχότανε μέ 
γλήγορα-γλήγορα γεροντίστικα βήματα, 
«Μ πράβο, νά ’ σαι καλά παιδί μο\>, ό θεός 
νά σοΰ δίνει δύναμη' τί θές, τί μοΰ ζή
τησες; ά ναί, κόλλες διαγωνισμού έ;»

« ’Όχι κυρά Μερόπη, κάτι χάντρες 
έλεγα ν ’ αγόραζα, κάτι χάντρες γιά κομ- 
πολογάκι. Φυσικά θά έχετε, δέν είναι 
έτσ ι;»

«Νά ψάξω, νά ψάξω πουλάκι μου» 
σίγουρα θά ’ χω, αν μπορεί νά μήν έχω»-

Μά δέν ειχε τέτιες πού ζήταγα εί
χανε τελέψει, είχανε ξοδεφτεί, νά, μόλις 
λίγο προτήτερα.

«Σ άς έφχαριστώ, ώ, δέν πειράζει—- 
Ιδέα κ’ ετούτη γιά κομπολογάκι, έ ; Τί. 
’ θελα νά πώ, τά γραμματόσημα πόσο τά 
πουλάτε; Δηλαδή πιά είναι ή τιμή τους, 
ακριβά έχουν;»

«Μ ά, χρυσούλι μου, έχω καί φτηνά 
κι’ άκριβά,πώς, έχω, σ ’ δλες τις τιμές. 
Ά ν  ήθελα νά κοίταγα...»

« "Α  μπά, δέν είναι λόγος, έτσι 
ρώτησα. Χαχά, Χαίρετε».

Καί τράβηξα, χαρούμενο πουλί, γιά 
τό σπιτικό μου καί κλείστηκα ώς τό 
βράδι μέσα κολλόντας γραμματόσημα.

Χαί, ναί ναί, κάπιος σατανάς κου
νιότανε μέσα μου, άλλη εξήγηση δέν 
βρίσκω.

Δέν πέρασε πολύς καιρός, έν’ άπο- 
γεματάκι, καθώς κατηφόριζα τήν οδό 
Σολωμού, σκόνταψα πάνου σέ μιά γυναι
κούλα, μιά μεσόκοπη, πού φόραγε ένα.

σταχτί, φτωχικό φόρεμα, βαστάζοντας ε
να  μπόγο ρούχα, Ό  μπόγος θά βάραινε 
τόνε σήκωνε μέ δυσκολία, τό αίμα είχε 
μαζωχτεί στά μάγουλά της. Παραμέρισα 
καί πέρασε. Κατεβαίναμε τόν ΐδιονε δρό
μο, στό ίδιο πεζοδρόμι, κι’  άσυναίστητα 
τήν είχα ολοένα μπρός μου, ώσπου μοΰ 
έβαλε ιδέα. Κι’ όπως δέν είχα καί καμ- 
μιά επείγουσα δουλιά, τίποτα πού νά μέ 
βιάζει, τήν παρακολούθησα πού ’φτάσε 
ώς τήν οδό Πατησίων' έκεί, στή γωνιά, 
στάθηκε, άκούμπησε τό μπόγο σ ’ ένα χα
μηλό παραθυράκι, τόνε διόρθωσε, πήρε 
βαθιά αναπνοή, καί τόν ξαναφορτώθηκε, 
τραβόντας μέ τό ίδιο βήμα τό δρόμο της.

Δέν ξέριο πώς, μοϋ κούνησε τήν πε
ριέργεια, μοΰ ’ ρθε ή ιδέα πώς νά μήν 
τήν άφήσω, μιά καί τήν παρακολου
θούσα ένα τέταρτο τόρα. Περάσαμε δλη 
τήν οδό καί βρεθήκαμε στό σταθμό τού 
υπόγειου σιδερόδρομου. Θάτανε ώς σαρα- 
νταπέντε χρονών, παχιά, στρογγί'λοπρό- 
σωπη, μέ πεταχτά στήθεια, σερβιτόρα ί
σως σέ κάνα τρίτης σειράς ρεστώράν, 
ό θεός τό ξέρει τί.

Χώθηκε σέ μιά \>υρίδα τρίτης θ έ σ η ς  
κι’ ακόυσα πού ζήτησε εισιτήριο μ’ επι
στροφή. Κ αθώς έκανε νά βγει, μ ’ άντί- 
κρυσε, ποιός ξέρει τί σκέφτηκε, καί* μέ 
πλησίασε. Ά κ ου σ α  νά μοΰ λέει.

«Τί λέτε κ’ έλόγου σας, προκάνω νά 
κατέβω στό Φάληρο, στό Νέο δηλαδή, νά 
πάω άφτά τά ρούχα σέ κάποιο συγγενικό 
μας σπίτι και να μαι πάλι διοχάμου 
πάνω-κάτω στις εφτά;»

’ Εγώ πήρα σοβαρό ύφος, έκανα 
πώς τάχα σκεφτόμουνα.

«Άπάνω-κάτα> στις εφτά;>
«Μ ά ναί*.
«Χούμ, σίγουρα πώς δχι. Σάς λέω 

αδύνατο νά πάτε στό Φάληρο' στό συγγε
νικό σας άφτό σπίτι, μιά τέτια χασομέρια, 
καί νά βρεθήτε στις εφτά πάλι έδώ. Τ ό 
σο άστείο».

Καί κοίταζα μ ’ ολοένα πιότερη πε
ριέργεια τό μπόγο της.

«Λέτε; ΤΙ ατυχία; Καί νά ξέρατε τί 
ανάγκη πού ’ ταν νά βρίσκουμαι στις εφ
τά έδώ !»

'Ομολόγησα πώς ήτανε σπουδαία

ανάγκη' νά βρεθεί τήν ώρα πού ’ λέγε 
στή θέση άφτή, ούτε συζήτηση, έπρεπε 
νά ’ ρχότανε.

«Συγνώμη, μή τυχόν μένετε στό 
Φάληρο ; Τόρα πού τήν κοιτάω μοϋ φαί
νεται πώς τήν έχω ξαναϊδεί' μήπως μπό- 
ρεγα νά τής χρτισιμέψω σέ τίποτα ; Ή 
μουνα τόσο πρόθυμος. Λόγου χάρη. . . 
χμ, λόγου χάρη τής πήγαινα εγώ τό δέ
μα άν ήθελε, λέγουμε Μαρθίας, Πέτρος 
Μαρθίας. *Ω συγνώμη κιόλας, χίλιες φ ο 
ρές, γιά τό θάρρος μου, μά... Πέστε μου 
μόνο τό δρόμο καί τόν άριθμό».

«Σ τ ’ αληθινά τό ’ λεγα άφτό; "Ε  μά 
τότε χίλια έφχαριστώ! "Α , δέν ήξερα ά 
πό τί λαβύρινθο τήν έβγαζα, κ’ έφτυχώς 
δέν εινε μακριά, μπά, ποιός ξεστόμισε τέ- 
τιο λόγο. θ ά  κατεβεΐτε πού λέτε, θά πά
ρετε τό πρώτο σοκάκι μετά τή γέφυρα 
αριστερά θά προχωρείστε, θά στρίψετε. 
"Ενα μεγάλο κόκκινο σπίτι είναι, μιά 
βίλλα μέ τά ούλα της. Πφ! τόσο έφκολο 
νά τούς βρει κανείς, λέγουνται Πετρακό- 
πουλοι, οικογένεια θ . I. Πέτρακόπουλου».

«Έ φχαριστώ, δόστε μου τό δέμα, 
κατάλαβα. Μείνετε ήσυχη, τί λέτε. Πιστέ- 
βω νά ματαϊδωθοΰμε, καί βέβαια πού 
δέν τήνε βλέπιο γιά στερνή φορά. Έ ξα λ 
λου άς μέ μάθει καί καλυΓερα, δέν είμαι 
ένας οποιοσδήποτε, ένας τενεκές, είμαι 
φοιτητής τής φιλολογίας' στή τελεφταία 
τάξη».

Τής πέταξα μιά τέτια ψεφτιά καί 
κείνη τήν έχαψε, είδα τα μάτια της ν’ 
ανοίγουν άπό τόν θαβμασμό. Μοΰ ’ δ ώ 
σε τό χέρι της σφίγγοντας τό δικό μου 
μέ θέρμη, αιστάνθηκα δλον τόν ϊδρωτά 
της νά πασαλείφεται απάνω του — χω
ρίσαμε.

Τήν έβγαλα άπό ’ ναν τόσο μεγάλο 
λαβύρινθο τήν κυράτσα, αιστανόμουνα 
μιά αβάσταχτη χαρά γιά τό απόχτημά 
μου.. Ναί, δέν ήμουνα στά συγκαλά μου, 
καθόλου μάλιστα' ορίστε με ή άφεν- 
τομουτσουνάρα μου πού κατάκλεβε μιά 
γυναικούλα τού λαού, τής βούταγε άναν- 
τρα κάτι άνάξια λόγου μικροπράματα, 
κάτι κουρελοπανικά έκεί, μιανής πεντά
ρας αξίας— ώ, ναί, εϊμουνα γιά σω φ ρο
νιστήριο. Γιατί καί βέβαια πού δέ θά



θά τά πήγαινα εκεί ποΰ έπρεπε νά πάνε. 
Μ όνο' κατέβηκα κάπου στό σταθμό, *αί 
στρώθηκα σ’ ενα παγκάκι. Βαστοϋσα 
τόν μπόγο, ή περιέργεια νά ’ βλεπα τι έ
κρυβε μέσα του, μοΰ ’ φερνε ενα δυνατό 
μούδιασμα. Δυό φημεριδάδες κειδά μπρο
στά, διαλαλοϋσαν τις εφημερίδες τους, 
εβαναν τό ’ να τους χέρι στ’ αφτί άνοι
γαν μιά στοματάρα τόση,—  ε, εσείς πιο 
σιγά δέ μπορείτε νά ουρλιάζετε. Σά νά 
μέ παραζαλίσατε θαρρώ», πήγα νά τους 
φωνάξω.

’Έ μπασα μέ τρόπο τό χέρι σέ μιά 
σχισμάδα, όλοϋθε έπιανα πανικά, κάτι 
παλιοπουκαμίσες αδερφέ, σίγουρα καμ- 
μιά πλύστρα θάτανε. Μοΰ ’ρθε μιά τέτια 
αναπάντεχη φούρκα! Κ ’ εγώ που λογά
ριαζα δτι θά ’ βρισκα τίποτα άξια λόγου... 
”Α , πρέπει ν’ απαλλαχτώ άπό δάφτα, 
συλλογίστηκα καί σηκά’ θηκα μέ τό μπό
γο ί και πήγα ϊσα γραμμή στόν πρώτο 
αστυφύλακα πού απάντησα.

«Γιά κοιτάτε δώ, βρήκα ετούτο δά 
τό πράμα κειδαχάμου, ό θεός τό ξέρει 
τ! νά ’ ναι, μ’ έβαλε σέ μπελά, σάς παρα
καλώ, πάρτε το και κάνετέ το δ,τι θε

λήστε σείς. Δέν τό ’ χω καμιά δ'ρεξη πιά 
νά τό βλέπω μπροστά μου, σάς λέω μοϋ 
κάθεται στό στομάχι. ’ Αρκετά μέ βασά
νισε μιισή ώρα τόρα. Ό ρίστε το!»

Καί λοιπόν ό αστυφύλακας έτυχε νά 
’ ναι καλό παιδί, μέ συμπάθησε, βεβαίωσε 
κι’ άφτός πώς μ’ ειχε βάλει σέ σοβαρό 
μπελά έτοΰτος δ τρισκατάρατος μπόγος 
— κύριος οίδε ποιανού λέτ;ου νά ’ τανε. 
Δόστε μοϋ το, θά φροντίσω εγώ, μείνετε 
ήσυχος. Ιίαρακαλώ' χαίρετε»

’ Επιτέλους γλύτωσα αδερφέ! Μ πο- 
ροϋσα νά πάρω τήν αναπνοή μου, είχα 
σκάσει πιά. Μοΰ ’ χε δώσει μια τέτια χα
σομέρια! Χί χί... Φαντάσου τόρα κείνηνε 
κεικάτου τήν παλιοχοντρέλα, πού ή άχνα 
της μύριζε σκόρδο ανάκατα μέ μαστίχα, 
νά νομίζει πώς έγινε μιά χαρά ή δουλιά 
της! ’Έ , ας μήν ήθελε στό κάτω-κάτω νά 
’ ναι πάλι στίς εφτά στό σταθμό. Καλή 
σοΰ ήταν, δλα τά ’ θελε, νά μή τυχόν 
καί ξεχαστεί τίποτα. Λοιπόν τό δ,τι εγι- 
νε στήν καμπούρα της, σσσ!

Καί τράβηξα προς τ’ άπάνου κι’ ά- 
νακατέφτηκα μέ τό πλήθος, μέ μιά αδι
αφορία απέραντη.

’Α νέκδοτο) Ν Α Π Ο Λ Ε Ω Ν  Π Α Π Α Γ ΙΩ Ρ Γ ΙΟ Υ

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

’ Αργοπεθαίνει χλωμοφωτισμένο τό 
δειλινό, άφίνοντας τριγύρω τίς τελευταί
ες μισόσβυστες αναλαμπές πού τυλίγουν 
τήν ολάνθιστη φϋσι μ ’ ένα παράξενο 
φώς. Ή  θάλασσα σαλεύη απαλά τά γα
λάζια νερά της και τό φλοίσβισμα τους 
σπάει στό κατάλευκο ακρογιάλι

Στό πέλαγος τ ’  άσπρο πανάκι κά
ποιας βαρκούλας μοιάζει μέ περήφανο 
κύκνο πού τόν λικνίζουν τά γαληνεμένα 
κύματα. Καθισμένη σ ’  ένα βραχάκι άφί- 
νω τή σκέψι μου νά πετάξη μέ τά απαλά 
τοΰ ρεμβασμού φτερά σέ κάποια χώρα 
μακρυνή πού αγγελούδια μέ όλόασπρα 
φτερά τήν κατοικούν . . .

Μά νά αντίκρυ μου ενα μεγαλόπρε
πο θέαμα. Το ασημένιο φεγγάρι υψώνε
ται άπό τή θάλασσα στόν γαλάζιο ου
ρανό. Ή  πρώτες του άκτίνες γλυστράνε 
στά νερά σάν άσή μ ί. . .

“ Ενα άγεράκι ρυτιδώνει τήν θάλασ
σα πού παίζει ένα τρελλό χορό μέ τις̂  α 
κτίνες τοΰ φεγγαριού. Καί μακρυά άπό 
ενα άπόμέρο βραχάκι φθάνει δ γλυκός 
σκοπός ενός τραγουδιοΰ. Ή  σκέψη μου 
ξανοίγεται σέ καινούργιους τοπους καί 
τά θαιιπά άπ’ τόν λογισμο μάτια μου 
πλανιόνται στό άπειρο πού βρίσκεται 
μπροστά μου . . .

ΣΩ Φ ΙΑ  I. Μ Α Ν Τ ΖΑ Ρ Η

Σ Τ Ο  Π Ε Ρ ΙΘ Ώ Ρ ΙΟ  ΓΗ Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Η Κ Υ Ρ Α  Φ Ρ Ο Σ Υ Ν Η  ΚΑΙ  T O  Q I K T P 0  Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Η Σ

Χ ίλια  κ αν ιάρια  ζάχαοι θά 
ρ ίξω  μέσ’  τήν λίμνη 
γιά νά γλυκάντ) τό νερό, 
νά πι Γ| ή κυρά— Φροσύνη.

ί
Ποιος δεν ξέρει και δεν έχει άκούσε 

τά  λόγια αύτά τον λα'ικοϋ τραγουδιοΰ νά 
ψέλνηται άπό χιλιάδες στόματα ; cΗ  πε
ρήφανη άρχοντοποΰλα, που ιιε τά γλυκά 
μάτια της ένέπνευσε τόν έρωτα σέ όλους 
όσοι την άντίκρνααν, επέπρωτο νά έχη 
οίκτρό τέλος.

"Ενα δακτυλίδι ήτο αιτία νά γίνη γνω 
στός δ έ'ρωτας της προς τόν Μονχτάρ,καί 
νά πεισθή ό Ά λ ή ς  να τήν ιτνιζη μαζί με 
άλλες 16 χριστιανοποϋλ.ες. ” Ας ίδονμε πως 
έχουν τά πράγματα , και πώς ό Μουχτάρ 
πρωτογνώρισε τήν Φροσύνη.

Κάποια μέρα ήτο προσκεκλημένη σε 
κάποιο αρχοντικό ελληνικό σπίτι, στό ό 
ποιον ήτο και δ Μουχτάρ. ’ Εκεί έγνωοί- 
σθηααν. 'Η  Φροσύνη θέλοντας νά κινη- 
θή άπό τή θέση της} μπερδεύτηκε καί έ
πεσε κάτω. Πρόθυμος ό Μουχτάρ έσπευ- 
σε νά τήν σηκώση ψυθιρίζοντάς της ερω
τικά λόγια. Καί αυτή που ατά χέρια του 
ένιωσε τήν θεία ηδονή νά τής προκαλή 
ρίγη καί τήν καρδιά της νά πάλλη δυνα
τά, άφησε τά μάτια της νά ί,ποσχεθοΰν 
κάτι άόρισιο στόν Μουχτάρ.

Καί οί δυό τονς στήν ματιά που αλ
λάξανε, ένιωσαν ένα πύρινο αίσθημα νά 
καίη τίς καρδιές τονς, ένιωσαν τόν έρω
τα που άπό καιρό όνειρεύοντο. Τά χείλη 
των διψούσαν ήδονικά φιλήιιατα που δέν 
άργησαν νά δοθοΰν. 'Ο  Μουχτάρ συχνά 
άπό τότε έπεακέπτετο τήν Φροσύνη σπίτι 
της, καί μαζί) πιά ώρες ολόκληρες περ
νούσαν ευτυχισμένοι, μέχρις ότου ή Φρο- 
αύνη του παραδόθηκε. 'Ο  καιρός περνού
σε καί οί ερωτευμένοι ήσαν ευτυχείς για- 
τ\ κανείς ποιε δεν έμαθε τήν αγάπη τονς

Η ΓΥΝΑΙΚΑ Π ΟΥ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΤΟΝ ΕΡΟΤΑ

ονιε καί τά δυό παιδιά τής Φροσύνης που 
δεν νποψιάζουνταν τίς επισκέψεις τοϋ 
Μουχτάρ.

Κάποια μέρα, ή γλνκειά άρχοντοπον- 
λα ζήτησε από τόν ερωμένο της νά τήν 
βεβαίωση δτι τήν άγαπά. Αυτός τής ώρ- 
κίζετο αιώνια πίστι, άλλά ή Φροσύνη δέν 
έπείθετο. Καί καθώς τόν φιλούσε είδε 
στό χέρι τον ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 
τής γυναίκας του. cΟ Μουχτάρ βλέποντας 
την νά τής άρέση τής τό χάρισε γιά από
δειξη τής αγάπης του, π αρ ’  δλον τόν φό
βο που είχε μήπως τό μάθη ό πεθερός 
τον. Καί παρ’ δ λ η τή μυστικότητα πού 
έκρατήθη ή άγάπη τονς μαγεύτηκε καϊ 
έφτασε ατά αυτιά τον Ά λή . Γιά μεγαλύ
τερη άπόδειξη ό έμπιστός του Ταχίρ τοϋ 
έφερε και μερικά γράμματα που είχαν 
αλλάξει. ’ Οργισμένος ό Ά λή ς, με τήν μα
νία τής έκδικήαεως, έσχεδίααε μιά δολ.ο- 
φονιγ,ή άπόπειρα κατά τοΰ γνιον τον ένα 
βράδυ, ή όποια άπέτνχε.

Γεμάτος ζήλεια, γιατί ή Φροσύνη προ
τίμησε τόν γνιό του άπ ’  αυτόν, σχεδίασε 
καί νέα απόπειρα, πού άηέτνχεν πάλι. 
” Εξαλλος πιά άπεφάσισε νά τήν πνίξη. 
Καί ή ευκαιρία δεν άργησε νά δοθή. 
Κάποιο βράδι έγίνετο ένας άρχοντικός 
γάμος στό παλάτι τον Ά λ ή , καί ή Φρο- 
σύνη ήταν καλεσμένη. Ή  υπηρέτρια τής 
γυναίκας τον Μουχτάρ σέρβιρε γλυκά, καί 
ή Φροοννη άπλωσε, τό χέρι πον είχε τό 
δακτνλίδι, γιά νά πάρη. CH  νπηρέτρια τό 
άνεγνώριαε καί έτρεξε καί τό είπε ατήν κν- 
ρά της.

Αυτή κλαίοντας γιά τήν άπιστία τον 
συζύγου της με μιά γ^ριατιανοπούλα, ζη τώ 
ντας εκδίκηση, έξομολογή’θη τόν πόνο της 
σέ μιά της φιλενάδα, τήν γυναίκα τον Βε- 
λ.ή πασσά. Καί ή δυό τονς παρουσιάστη
καν α τον Ά λ ή  καί άφοϋ τοΰ φανέβωοαν



τόν έρωτα τοϋ γυιοϋ του με την «.άπιστη» 
τοΰ ζήτησαν εκδίκηση.” Εκλαψαν, έγονάτι- 
σαν καϊ τόν παρεκάλεσαν μέχρις δτον τοϋ 
πήραν την υπόσχεση. 'Ο  Ά λή ς δεν μπό
ρεσε νά κρατηθή και άπό τό μίσος τον 
γιατί ή Φροσύνη τόν έ'βριζε καί δεν έδέχε- 
το τόν έρωτά τον, έ'δωσε στίς διό γυναίκες 
τόν Οθωμανικό δρκο, πού είναι απαρά
βατος γιά κείνον που τόν δίνει. 'Ο  Αλής 
είχε πιά δεσμευθή καί επρεπε γρήγορα  
να εκτελέση τήν απόφασή τον.

— ' Ορκίζομαι νά εκδ’.κη&ώ τϊς άπι
στες, είπε και τό πραγματοποίησε. Εις τάς 
.9 Ίανοναρίον τοϋ 1801 τό βράδι 17 χρι- 
στιανοποϋλες σννελαμβάνοντο καί δεμένες 
εσέρνοντο στό παλάτι τοϋ Ά λ ή . 'Η  Φρο
σύνη οδηγήθηκε μπροστά τον καϊ αυτός 
με τήν απειλή τοΰ θανάτου προσπάθησε

νά τήν κάνη δική τον. Τά χάδια το ν , οι 
ικεσίες τον καί οί απειλές δ ε ν  στα&ηκαν 
Ικανάς νά πείσονν τήν ώραια άρχοντοπον- 
λα πού πάντα τού- ελεγε, σάν εκείνος τήν 
απειλούσε.

—  Προτιμώ τόν θάνατο Ά λή , άπό 
τ’ άγρια σου χέρια.

Καί άφοϋ καμμιά προσπάθεια τοϋ 
Τούρκον —  Πασαά δέν εκαρποφόρησε, 
οί «.άπιστες'» ρίχτηκαν στή φυλακή, για 
νά πνιγοΰν τήν άλλη νύχτα όλες μαζι στη
λίμνη. _ 3

Ή  κνρά Φροσύνη ή γλνκειά αυτη 
άρχόντισα τοϋ έρωτος στήν ψνχή τον λαού 
εχει δικαίωσή γιά τή στάση της. Ά γάπ η  
σέενα Τούρκο,άλ/.α και δέν εγινε ο στοχος’ 
μιας αίχράς άπολανσεως τό σ ο ν  πον τήν 
ποθούσαν καϊ ζητούσαν τόν έρωτά της.

Π Ο Λ Υ Β ΙΟ Σ  Μ -— Σ

Ι Κ Ε Σ Ι Α

Πάρε ιιε τώρα, που άκόμα αισθάνομαι, 
νδ,μαι ενα σφριγηλό άτλαζένιο κρίνο, 
πού ενα μεθύσι με τή θέα, τό μύρο μον 
καί ιιιά ηδονή μπορώ νά σοΰ τη δίνω.

Πάρε με τώρα πού τά λεΊα μον πέταλλα 
άπό μιά τάση ένδόμνχη τεντώνουν, 
που νά δειχτούν ελκυστικά παιδεύονται 
κι’ από τόν πόθο νά τ’ άγγίξης "λιώνουν.

Πάρε με πριν ή άνθένια ή σάρκα μου 
α π ’ τή συρμή τού χρόνον μαραζώση 
πριν γίνει ανίκανη κι’  ανήμπορη, 
δ,τι σοΰ δίνει τώρα νά σοϋ δώση.

Πάρε μου τώρα, πονμαι ααν το ξέχειλο 
ποτήρι καί μπορώ νά σε μεθύσω  
προτού νά ν ι ώ ο Ο ) , θέ μον, δτι τόν οίκτο σον 
μπόρεσα μοναχά νά σνγκινήσω.

Αέ θέλω ναρθη τό αύριο, πού ανήμπορος 
τήν πόρτα σον θα κρονσω διακονιαρης, 
νά νιώσω τήν ταπείνωση, απο λύπηση 
πώς άνοιξες καί μέσα νά με πάρης

PITA Ν. Μ  Π Ο Υ  Μ Η

ΑΠΟ ΤΟ  ΤΑΞΙΔΙΩ ΤΙΚΟ  ΜΟΥ ΗΜ ΕΡΟΛΟΓIΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σε λίγο ό uίευκός Πύργος κ ι ’  ή Θεσσα
λονίκη  ̂χάθηκαν καί γρήγορα, βρεθήκαμε 
στό ΑΙγαϊο κι’  άκόμα γρηγορότερα στή 
θάλασσα τον Μαρμαρά. ° Ηταν ή έπιστρο 
φή με τις ανακατεμένες, σνγχιομένες θν- 
ιιισες... ή Θεσσαλονίκη,., οί δικοί μον... 
ό Λευκός Π ύργος... τό Επταπνργιο... 
οι vcoJiiaoioL φίλοι... τα &εαζρα... ο ί  ηθο
ποιοί... ή εκδρομές...

Καθισμένος στή γέφυρα, θαυμάζον
τας την απέραντη θάλασσα, δοκιμάζω 
νά βάλω σε τάξη τις θύμισες αυτές νά 
τονς εμποδίσου τό άνακάτωμα μέσ ’  στό 
μναλό μον, προσπαθώντας νά μάθω τέ
λος πια απ δλες τραβά περισσότερο τή 
σνμπαθεια μον... Ομως ενα κουδούνι- 
ο μα με διακόπτει... Και με μιας, ό ήχος 
αυτός σχηματίζει μέσα μου μιά τέτοια εν
τύπωση ωστε αθθλά μον ό νοΰς μον πέ
τα σε μιά παράσταση κάποιον θιάσου δ
που δίχως νά χτυπήσει τό κουδούνι τοϋ 
νποβολέως είχε άνοιχθεϊ ή αυλαία'....

Ηταν η ώρα τοϋ φαγητού, τον 
συνηθισμένου φαγητού τών βαποριών 
δπου προεδρεύει πάντα ό πλοίαρχος. ' Ο 
αγαθός αυτός άν&ρωπάκος δλο καί ρητο
ρεύει. Η  εσωτερική πολιτική τόν άνη- 
σνχεΐ υπερβολικά... Μιλά γιά απεργίες, 
γιο βουλεντικες εκλογές, ένοικιοστάσια... 
Είναι πραγματι πολν διασκεδαστικός..,. 
δμως δέν πρέπει πιά ν ’ αμφιβάλουμε, 
προχωρούμε γιά τήν Πόλη... Κεΐ κάτω 
μ δλα ταΰτα, λίγα μίλια μακρύτερά μας 
βρίσκεται ή Σμύρνη, τά νησιά κι’  άπό τ3 
αριστερά μας η Ελμαδα.... Α ν  τό δέν έιι- 
ποόίζει τόν πλοίαρχο νά εξακολονθεϊ τις

διατριβές τον καί δέ θά τόν κατηγορούσε 
κανείς άν ελεγε πώς ή πολιτική τόν απα
σχολεί περισσότερο απ’ τό τιμόνι τον...

Τό πλοίο δέ θά προσέγγιζε σέ κα
νένα μέρος ώς τή Κωνσταντινούπολη. Τή 
φορά αυτή λνπόμοννα που δέν είχα πέ
σει σέ κανένα τής γραμμής, προσεγγί
ζοντας σ ’ ολες τις ενδιάμεσες σκάλες πρά
γμα πού παρ’ δλη τή βραδύτητά τον  
φαινόταν γλήγορο, στό λιμάνι τής βοσπο- 
ριανής βασίλισσας...

Μέ κάθε γύρισμα τον έλικα ή τό 
σο κοντινές καί ζωντανές θύμισες δίναν 
τόπο στήν αγωνία τής επιστροφής. ’Έ 
πρεπε νά ξαναρχίσονμε τή συνηθισμένη 
ζωή, τις ίδιες συνήθιες, ν ’  άκοϋμε τά ί
δια θέιιατα καί νά βλέπουμε τά ίδια πρό
σωπα...

'Π  θάλασσα ήταν μονότονη... 'Ο  <5- 
ρίζοντας άδειος, κί’  εκτός άπ' τις όνσες 
τις μαγευτικές τοϋ ήλιον, δέν υπήρχε τί
ποτε, τίποτ’ άλλο άπ’ τό γεν μα, τό δει
λινό τό δεϊπνο καί τις φλυαρίες τοϋ πλοι
άρχου. Ά π ό  καιρό σέ καιρό περνούν ά
πό μπροστά μου κι* άλλοι ταξιδιώτες 
στενάχωρημένοι ΐσα)ς κι’  αυτοί. " Οσο 
γιά μένα, τό π/οϊο αν τό, δμοιο μέ κείνο 
πονχα ελθει, μοϋ φαίνεται σάν ενα πλεού
μενο κλουβί, ενα είδος φυλακής δπον 
γευόταν κανείς τή πικρή μελαγχολία της 
επιστροφής, ενώ τ’  άλλο κείνο πον με 
πήγε, ώ ! εκείνο ήταν ή χαρά τής αναχώ
ρησης, ή αγαλλίαση τής αρχής.

Τιάρα στις θύμισες μου άπ ’  τή Θεσ
σαλονίκη, τήν Ελλάδα, άνακατώνονται



-

κάθε λεφτό κι’  άλλες..ι Κι' ή θάλασσα, 
που στόν πηγαιμό ξυπνοΰσε με τον απέ
ραντο όρίζοντά της, τα όνειρά μόυ, τίς 
ελπίδες μου, μον φαίνεται τώρα σάν ε ν ’ 
άπέραντο άδειο διάστημα, ερημικό, ακυ- 
θρωπό, κατανυκτικό...

Βρισκόμαστε μπρος στή)' Πόλη. 
^Στήνεται μπροστά μας με τά πελώρια 
γκρίζα κτίριά της, καί τονς πολλούς μι- 
ναρέδες. ’ Αριστερά, τά μεγαλόπρεπα 
■τζαμιά της Ά γ ια — Σόφιάς μάς χνττοϋν  
ειρωνικά άπ' τό νψος τους. Αεξιά, κεΐ 
κάτω , τά ανάκτορα τον Νολμά Μπαγτσέ 
καϊ τοΰ Τσιραγάν στέλνουν τό μυαλό μας 
αακρνά, σε χρόνια περασμένα, δπου μέ

σα ατά πελώρια αύτά μαλαματοστόλιατα 
παλάτια κνριαρχοΰσε ή τρυφή κι ή προ
στυχιά. ‘ Η  σκέψη φτϊρωτη άθελά μας 
τρέχει στά χαρέμια, στους εύνού'/ους, 
ατούς Σουλτάνους...

* * * * " J  ̂ # " * ’ " <
—απλωιιει’ος στ ’  αυτοκίνητο ξαναβλέ

πω  την Πόλη, όμοια δπως την είχα αφή
σει πριν τρεις μήνες... ' / ?  πραγματικό
τητα με- κάνει σχεδόν ν' αμφιβάλλω γιά 
τίς θύμισες κι’ ή μελαγχολία π ’  αφήνουν 
τά χαμένα πρόσωπα καϊ πράγματα με 
την ε'ζαντλητί’/.ιά αναισθησία της...

Π Ο ΛΗ , 24 )9)1!)28
A. Ν. Π Α Π Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ

ΤΟ ΟΝΕ ΙΡΟ  ΜΟΥ

Χ αρισμένο στόν  μοναδικό^μου 
φίλο Π άνο Τσενέ

Σάν αστραπή εσβύσανε ή άπειρες ελπίδες 
καϊ χάθηκαν ατό πέρασμα τοϋ χρόνου τά όνειρά μου' 
τόσα καϊ τόσα διάβηκαν μπροστά μου καλοκαίρια 
πον συμφορές εακόρπιααν ώϊμε - είς τήν καρδιά μον.

Ν ιώθω νά φεύγη ή δύναμη γρήγορα απ’ τό σώμα' 
τά νειάτα με αφήσανε τά γειρατειά πλακώνουν, 
τά στήθη. μου φουσκοίσοινε απ' τά στενάγματά μον 
κι ’  απ’ τήν μεγάλη άπε'κπιαιά τά μάτια δλο βουρκώνουν.

Τά χέρια μου εκέριασαν, τά μάγουλα αύλακώοαν 
καί βαρετή πιά έγινε άκόμη κι’ ή ζωή μου’ 
δεν ή μπορώ ο ντε σ’ αυτό τό κτύπημα ν ’  άνθέξω  
πού μουδωκε αλύπητα ή μοίρα ή δική μου.

Καϊ τώρα ανυπόμονα προσμένω λυτρωτή μου 
τόν χάρο ναρθη με χαρά αυτόν θά άγκαλιάσω 
καϊ με αβυαμένη τήν πνοή θά σύρω ώς τόν τάφο 
τό βήμα μου, μέσα εκεί θά μπω νά ξεκουράσω.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Ρ Α Δ Υ Ν Ο Σ  
(Π Ο Λ Υ Β ΙΟ Σ  Μ Η Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ )

ΣΚΛΑΒΑ ΤΩΡΑ
Περιτριγυρισμένη άπ τά κατάφυτα 

βουνά κι’ άπ’ τή θάλασσα πού παιχνι
διάρα ξεσποϋσε στήν αμμουδιά, φαινό
τανε σάν ενας πύργος μέ σ α σ ’ όλά ν ί h σ τ ο υ ς 
κήπους. Γεμάτη ομορφιές καμάρωνε πε
ρήφανα. Ή  εξοχές της πλημμυρισμένες 
ζα>ή ξαναγεννούσανε τόν καθένα. Κομ
μάτια καταπράσινα άπό αμπέλια μέ τά 
πολύχρωμα και κρύα σταφύλια, δένδρα 
γερμένα άπ’  τά φροΰτα.

Θεώρατες έληές καταπςάσινες και 
πολύκλωνες. Κόκκινα στρώματά έδώ άπό 
παπαρούνες, πράσινα έκεΐ άπό τά δρο
σερό χορταράκια. Παντού ή γή ευωδιά
ζει. 'Η  άπειρες μυρωδιές τών άγριολου- 
λουδιων ξυπνούσανε καινούργια αισθή
ματα σέ κάθε πονεμένη καρδιά. 'Η  ζωή 
γι νότανε πιό ποθητή και πιό γλυκειά. 
Τά μελωδικά τραγούδια τών πουλιών 
βρίσκανε αντίλαλο σέ κάθε ψυχή καί πε- 
τώντας άπό κλαδί σέ κλαδί σκορπούσανε 
τή χαρά καί τήν ευθυμία. Φωνίτσες μι
κρών ευτυχισμένων παιδιών γεμίζανε τόν 
άγέρα, πού αυτός, απαλός καί παιγνιδιά- 
ρικος χτυπούσε στά μαγουλάκια τους.

Κι ’ ό ήλιος θερμός καί λαμπερός 
τ αγκάλιαζε δλα γλυκά ! Τώρα ! . . σκλά- 
βα, μέσα στά ϊδια βουνά, στήν ϊδια θ ά 
λασσα πού ξεσπά μυστηριώδικα, κρύβον
τας τόν πόνο καί τή φρίκη μιας τραγι
κής μέρας, βρίσκεται ερημωμένη καί μα
τωμένη, ίσως γιά πάντα! “ Ισως ποτέ πιά 
στίς μαγικές της εξοχές δέν θά χαμογε- 
λάση ή Ελευθερία !

Ολα νεκρά πιά. Τίποτα δέν άπο-
μένει.

Τά δένδρα, γυμνά μοιάζουνε στό 
σκοτάδι μέσ’ τή βασιλεία τής σιωπήΰ 
σάν^ φαντάσματα. Τ ’ άμπέλια δέν πρα
σινίζουνε καί στά ποτάμια δέν άκού- 
γεται τό μουρμούρισμα των κρυσταλλέ
νιων νερών.

Μονάχα αγριολούλουδα κι’ ανάρια 
κελαδήματα πουλιών. Κι’ αύτά ό'μως μα
ραμένα καί παραπονιάρικα. Οί δρόμοι 
έρημοι, φέρνουνε πιό φοβερή καί πιό 
φριχτή τήν  ̂εικόνα εκείνης τής μέρας σέ 
κά&ε άνθριοπου φαντασία.

"Ολα βουβά. “Ολα νεκρά!
Καί μέσα σ ’ αυτήν τήν βουβαμάρα 

καί τή νεκρική σιγή κλαίει μερόνυχτα τ ’ 
άδικοσκωτομένα παιδιά τηΰ ! . . .

’ Α θή να  Α Ν Τ ΙΓ Ο Ν Η  Σ .  Π Ε Τ Ρ Α Κ Η

ΚΛΑΨΕ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ
Κλάψε καρδιά μου τό χαμό τής ευ

τυχίας σου, κλάψε . . Τά δάκρυα θά σ’  
άλαφρώσουν κι’ ό πόνος θά σ ’ άφτ^ση 
γιά πάντα . . .

Κλάψε καρδιά μου τήν άχαρη νειό- 
τη σου, πού τή φαρμάκωσε ή άπαγοήτε- 
ψι . . . χάθηκε πιά γιά σένα ή χαρά . . . 
τά ολόχρυσα πουλιά τής ευτυχίας σου πέ- 
ταξαν τρομαγμένα σέ χώρες μάκρυνες, 
κι’ άπόμεινε έρημη ή θερμή φωλιά τους.

Σβύσανε καί μένα άπό τότε τά όνει
ρα μου κι’ ερημώθηκε ή πονεμένη μοτ» 
καρδιά. Καί τώρα πού μέ πλημΰρισε ή 
δυστυχία μόνο στά χείλη μου θά πλανιέ
ται τό ψεύτικο γελοίο · . · μά σί> φτωχή 
μου καρδιά πάντα θά κλαΐς . . .

Χάλκη 1929
ΔΑ Ν Α Η  Ε Φ Ρ Α ΙΜ ΙΔΟ Υ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Τής μέθης τήν λαμπάδα 
στή γιορτινή λαμπράδα 
σάν πάντα θέ ν '  ανάψω' 
μ ’ αυτήν πάω νά θάψω

Τήν δόλια μου ψυχή.
Γιά δέστε, τραγουδάω  
και ΛουΛουόα ακορπάαr  
μά κάθε ενα. τραγούδι 
τοϋ πόνου είναι λ^ουλοΰδι 

σάν νεκρική ευχή.
Γέλα παλιάτσε, τώρα  
νά κ/.αΐς δεν είναι ίόρα 

καϊ δίχως νά πάψω 
γελώ-γιά νά μήν κλάψω,

με γέλοίο σάν τρελλης...
Μά τέτοιο γέλοιο εϊν’ κλάμμα 
π ’  αστείρευτο εχει νάμα'
Καϊ ποιος ποτε ροηάει 
ποιος τάχα άνηαυχάει

γιά δάκρυ άμαρταΰης
Πέραν Μ Ο Ν Α Β Α Ν Ν Α



ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ

Ή τα ν  ’Απρίλης. Γιόρταζε γιορτή μεγάλη ή πλάση 
καί κάποιον ύμνο στή ζωή τό πάρκο έτραγουδοΰσε.
Γύρω χυμένη μιά χαρά ' με χρισαφένιο τάσσι 
παντού γαλήνη όνειρευτή τό δειλινό έκερνοΟσε.

Καί πέρασες τό πιό λαμπρό μέσ’ τή γιορτή λουλούδι,
Στο πέρασμά σου αλλόκοτα μύρια βιολιά χτυπάνε 
πήραν τόν ήχο τά_πουλιά τόν κάμανε τραγοΟδι 
καί καθ’ αυγή κάθε βραδύ τό σιγοτραγουδάνε.

Κηφισσιά 1929
ΒΑΣΣΟΣ ΒΑΡΙΚ Α

ΣΑΝ ΠΡΩΤΑ
Σε μιάν άπόμερη γωνιά θά καρτερώ σαν πρώτα 
— ώρες γλύκες, τής προσμονής άτέλειωτο μεθύσι—  
θά φαίνεται χαρούμενος ό δρόμος με τά φώτα, 
κ ’  ή θλίψη γιά τήν άργητα μόλις φανείς θά σβύσει.

Θά πάρουμε τό γνώριμο τό δρόμο μεσ’ τό δείλι, 
κι’  οί ςένοι’ πού μάς είδανε τόσες φορές, θά ποΰνε 
κάτι κρυφά, αΉ μας γελοϋν σά μακρυνοί μας φίλοι, 
κ’ έσύ θά σκύβεις ντροπαλά καθώς θά χαιρετούνε.

Κ ι’ δταν θέ νά χωρίσουμε με τήν καρδιά θλιμμένη, 
θά ςαναρθώ στή γειτονιά σιγά νά τραγουδήσω' 
κ’  έσύ στο παραθύρι σου πού θά φωτα σκυμένη 
σάν ποώτα, θά με καρτερείς νά σε καλονυ/τίσω.

ΦΙΑ. Κ ΑΤΣΙΠ Η Σ

ΓΛΥΚΕΣ  ΑΝΗΣΥΧ ΙΕΣ

Π ώς δίχως κάλεσμα στό νοϋ μ ’  ερχόσαστε τό <5ε//.ί 
έτσι, .κ δς άπροακάλεατες, εράνου λές κυρίες 
μιά- μιά αράδα κι* όμοιες οτειράκα σε κηδείες 
σάν πιστωτές πολυ κακοί, σά δίχως τρόπους φίλοι!

"Ε να χαμένο ραντεβού, δυο λόγια που ξεφύγαν 
πά ατό θυμό, και άγρυπνο μ ’  άφήκανε μιά νύχτα, 
ενα μπιμπλό που ράγισα, κι’  νοτερά μιά σφυρίχτρα 
που τα βουίζει δλα αυτά στό νοϋ μ' άλλα που αμίγαν

Γλύκες ανησυχίες, σείς, στόν έρχομό σας κλαίω 
δμως ετούτη τη στιγμή, αν δέν υπήρχε -λέω- 
αύτος δ μώβ δ φάκελ 'λος, τι θάβρισκα νά καίω ;

’ Αθήνα Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  Χ Α Ν Ν Ο Υ Σ

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Σ Ε Λ I Δ Ε Σ

Β Α Σ Σ Ο Ι  ΚΑΙ  Τ Α Ν Α Γ Ρ Α  Κ Α Ν Ε Α Α Ο Υ
Α ν μπορούμε νά κανχηθοϋμε δτι 

λιατηροϋμε κάτι αϊτό τόν άρχαϊο μας πο
λιτισμό, αυτό άσφαλώςεΐναι οΐ χοροί τους 
οποίους παραλαβαμε άπό τους προγόνους 
μας. Γιατί οπο)ς εμείς σήμερα έχουμε τις 
διασκεδάσεις μας τους χορούς ιιας, και 
τοσα άλλα μοντέρνα κέντρα αναψυχής, 
έτσι καϊ οί αρχαίοι είχαν τους δικούς των.

Οί χοροί δμως εκείνων ήσαν άσνγκρί- 
τως ανώτεροι ά π ’ τους σημερινούς, οί 
οποίοι δέν είνε άλλο τίποτα παρά μιά 
εκλαικενσις έπειτα άπό πολυχρόνια μετα
μόρφωση που επέδρασε πάνω τους. Δέν 
#ά μποροΰααν ομως οί σύγχρονοι χοροί 
να φανερυισονν ολη τήν καλλιτεχνία τών  
παλαιών, άν δέν ήσαν οί ειδικοί που μέ 
την τέχνη τους νά δημιουργήσουν, δτι ιιέ 
τό πέρασμα τώ ν αιώνων εσβυσε. Καϊ εις 
την περίπτωση αύτή , βρέθηκαν ό β  Ισ

σός καί ή Τανάγρα Κανέλλου πον κατώρ- 
θωσαν νά δώσουν μιά ζωογόνο πνοή σ ’ 
ενα πολιτιαμο που κουρασμένος άπό τις 
ςενικές επιδράσεις, μεταμορφωμένος τό 
π λεία τον ε κλίνε πρός τή δνσι τον.

Και δεν είναι μικρό πραγιια νά ά~ 
να^ησ/j κανείς γερααμένο οργανισμό. 
Χρειαί,εται μελετη, εφαρμογη καί ιιακοή 
άσκηση για να μπορέσϊ] νά δη ιιιουργήαη 
κατι τό θετικό καί αξιόλογο. " Οσο κι’  αν 
τό φαντάζονται πολλοί άναατημένο θεω- 
ρητικώς τό άρχαϊο πνεύμα, τόσο δύσκολο 
είναι στήν πράξη. Γι’ αύτό καί πολλές

TCOOCL CIJIOJISLQEQ Q,7ZOZV%(lV. ° Ο
Β ίοοος Κ.ανελλοζ οικοζ, μαί,υ με τήν iu - 
πνενσμένη σύζυγό τον , τήν Αμερικανίδα  
Τανάγρα, άφοϋ τά περισσότερα χρόνια 
τής ±ωής τους τα αφιέρωσαν σέ μιά γό- 
νιμη εργασία, τήν ανάσταση τοϋ αρχαίου

R1 ΑΡΥΗ ΑΗ Χ



πολιτισμού, παρουσιάστηκαν και μ'ε καλ
λιτεχνικές παραστάσεις ζήτησαν νά φ νσή -  
ξονν απ' τον ανεξάντλητο ενθουσιασμό 
τονς στην άρχαιότητα, κι’ άπό τόν πλ.οϋτο 
τής μελέτης τους σ3 αυτήν, νέα δημιονρ - 
γική πνοή οτόν κόσμο.

Είναι γεγονός πώς ή πρώτη εμφά
νιση τον ζεύγους Κανέλλον αφισε τις πιο 
καλύτερες εντυπώσεις, άφοϋ ό κοαμος έ
βλεπε πώς ενας άνεκμετάλλινος θησαυρός 
κνλονσε μπροστά του και περίμενε μία 
ώθηση γιά νά άποδώση ωφέλιμους πνεν-

Π Α ]Ϊ Κ Η Ι Γ»ΥΤ*ΦΗ

ματικούς καρπούς. _
Ό  Καννέλλος εκανε προπαγάνδα  

μεταξύ τον λαοΰ και κατόρθωσε νά το ν  
έλκναη τήν αγάπη τον πρός τήν αρχαιό
τητα. "Εδωσε άκόμη παραστάσεις σέ πολ
λά αρχαία θέατρα καϊ έσχημάτισε γύρω  
του μιά καλλιτεχνική άτμόοφαιρα με απεί
ρους θαυμαστός. Στήν Μεγαλοπολη 
πον εχει τό μεγαλήτερο αρχαίο θέατρο 
καϊ χωρεΐ κατά τόν Παυσανία σαραντα- 
πέντε χιλιάδες θεατές— εδωσε την πρώ
τη τον παράσταση στις 17 Α ύγουστον

τυρός καϊ Νύμφη. 5Ιερά  πομπή πρός τι
μήν τής “Η ρας. Χ ορόδραμα: ‘ Η  επιστρο
φή τοϋ Ό ρέστου. Πινδαρική ώδή. Ό ρει-  
άδες καϊ πολλά άλλα. ”Επίσης τό ζεϋγος 
Κανέλλον παρέστησε καϊ ατήν ’ Επίδαυρο 
καϊ εξακολουθεί κάθε χρόνο νά δίνη εορ
τές οιήν Ελευσίνα. ’Ό λες οί παραπάνω  
γιορτές καθιερώθηκαν ετήσιες, καϊ είναι 
αύτό μιά τρανοτάτη άπόδειξις τών αποτε
λεσμάτων που ϊφερε ή διδασκαλία τον κ. 
Βάσσου καϊ τής κ. Τανάγρας Κανέλλον. 
Είναι πάλι γνωστές ή εορτές πού δίνουν 
καϊ εδώ στά θέατρα τοϋ Αιοννσον καϊ τοϋ 
Η ρώδονς τοϋ ’ Αττικού.

’Ό σοι παρακολούθησαν, έστω καί 
μιά άπό τίς παραστάσεις τοΰ Κανέλλον, 
δεν είναι δυνατόν παρά νά σνγχινήθηκαν 
απο τό άφθαστο καλλιτεχνικό τονς παίξι
μο. Κα  σ’  αύτό τό σημείο πρέπει νά ε- 
παινέσονμε τήν ευγενική τους διάθεση για 
τϊ ξενρουν νά παρουσιάσουν κάτι καλό 
πον θά ευχαριστεί τόν κόσμο. Στ'ις δοξα-

1930. Η  εορτή αυτή ύπήρ'ξε κυριολεκτι
κούς αριστούργημα. Τό ζεϋγος Κανέλ.λον 
με τήν καλλιτεχνική τον ομάδα χάρισαν, 
στις τόσες χιλ,ιαδες θεατών πού τούς παρη- 
κολονθησαν και τούς χειροκρότησαν, στι
γμές πού δεν λησμονοΰνται ενκολα.

Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο σέ εμ
φάνιση. Παραθέτουμε ενα μέρος τον : Ά -  
ρχαϊος ΰμνος στόν Άπόλλ,ωνα. Διάφορες 
σκηνές μεταξύ Ερμοΰ καί Δρνόπης. 
Προσευχή στό βωμό τον Πανός. Παρέλα- 
σις τον ΓΙανός. Χορός Σατνρων. Σύριγξ  
καϊ Παν (δλαι αί σκηνα'ι τοΰ ερωτός των). 
Μουσικός αγώνας Πανός καϊ ’Απόλλωνος 
ΙΙαρέλασις τοΰ ΙΙανός τών Σατνρω ν και 
τών Νυμφών. ’Αρχαίοι ’Αρκαδικοί χοροί. 
'Ηρωΐδες, 'Οπλίτης, άρχαΐον πένταθλον, 
παιάν καϊ παρέλααις τής Νίκης.

Τόν ’ Οκτώβριο επίσης έδωσαν πα
ράσταση στό αρχαίο θέατρο τον ’Ά ρ γο υ ς . 
Και έκεΐ με πολ.ύ πλούσιο πρόγραμμα: 
Κυκλικό χορευτικό άσμα στόν οΐβο. Σά-
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ηιιένες ορχήστρες των μεγαλύτερων θεά
τρων που κληρονομήσαμε απο τους 
προγόνους μ ας, ό Βάοσος καϊ ή Τανάγρα 
Κανέλλον άφησαν στο πέρασμά τονς χρυ
σές αναλαμπές τής καλλιτεχνικής των δύ
ναμης καϊ τής μεγάλης λατρείας των στήν 
' Ελληνική άρχαιότητα. Ξακουσμένοι όχι 
ίΐόνον στήν ' Ελλάδα, αλλά καϊ ο τήν ’ Αμε
ρική., στήν οποία είναι πασίγνωστοι γιά 
τήν υπέροχη καλλιτεχνική τονς αξία, ερ
γάζονται διαρκώ; μέχρι; δτου κατορθώ
σουν νά διαδώσουν παντού και νά καθιε - 
ρώαονν τά αγνά αρχαία ελληνικά έθιμα.

Λουσμένοι και οί δυο άπδ τό μϋρο 
τής ’ Ελληνικής κλασσικής τέχνης, ιεραπό
στολοι μιας μεγάλης ιδέας, τρέχουν παν
τού καϊ διαδίδουν τήτής ζω ή ’ Αρχαιότητος. 
Ανό τέτοιοι λοιπόν θαυμαστοί καλλιτέχναι 
πον ξεδιαλ.υνουν τό πυκνό σκοτάδι τή: 
ά μαγείας και ανοίγουν τά μάτια τοϋ κό
σμον  σ’ ενα λαμπρό παρελθόν, δυο μΰσ- 
ται τής ιερής τέχνης, δ'εν πρέπει νά μεί
νουν χωρίς τήν ηθική υποστήριξη όλων 
τώ ν δνναμένων. 'Η  Μεγαλόπολις, τό ’ Α ρ
γος, ή ’ Επίδαυρος καϊ ή Έ λενσϊς εαπέν
σαν νά καθιερώσουν ώς ετήσιες τϊς έορ- 
τες τοϋ ζεύγους Κανέλλον. Και δείχνει αύ

τό πόσο βαθειά εννοιωσε ο κόσμος τήν 
θαυμαστή προσπάθεια τών καλλιτεχνών.

Ά/.λά δέν άρκοϋν ή τοπικές μονάχα 
ενισχύσεις. Χρειάζεται νά έλθη αρωγός, σέ 
μιά τέτοια προσπάθεια, καϊ τόΚράτος πον 
πολλά θά εχη νά ώφεληθή άπ ’ αύτή τον 
τήν εκμετάλλευση. Μερικές πληροφορίες 
μας φέρνουν ώς τετελεσμένο το γεγονός 
τής ιδρύσεως « ’ Ακαδημίας άρχαίον χοροϋ 
καί χοροδράματος>-■ που σκοπό εχει νά 
διδάξη μαθηιάς γιά τϊς καλλιτεχνικές πα
ραστάσεις. θ ά  γίνη δε αύτή ή ’ Ακαδημία 
κέντρο όλου τυϋ ςενον κόσμον πον θα 
μελετά τήν Ελληνική τέχνη. 'Ιδρντάι της 
άναφέρονται οι μεγαλύτεροι διανοούμενοι 
καϊ επιστήμονες όπως ό Κουροννιώτης, 
έφορος αρχαιοτήτων, Παπονλιας καθηγη
τής ΙΙανεπιστημίον, Παλαμάς ακαδημαϊ
κός, και πολλοί Άλλοι, θ ά  νπάρχονν δε 
γιά τ ή ν  προπαγάνδα, έπιτροπαί σέ όλα τά 
κέντρα τοϋ εξωτερικού.

Εϊμεθα βέβαιοι, πώς έπειτα άπό όλα 
αυτά, όλοι οι αρμόδιοι θά κινηθούν, και 
ότι θά έκδηλωθή μεγάλη ή σνμπάθεια 
τοϋ κοινοϋ γιά τους διό φημισμένους καλ
λιτέχνες μας ποΰ μέ τόν καιρό θά δοξά
σουν άκόμη τήν 'Ελλάδα στόν ξένο κόσμο.

Ά γ γ ε λ ο ς  Βραδυνός

Συνειθισμένοι iu t  καιρό στον ςεπεσμό τόν διαρκή 
— ψοφίμια, πού τά πέτα;αν μιά νύχτα μες τούς δρόμους 
σατανικά σαρχάζουμεν άρχές, θεσμούς καί νόμους 
κι’ ώς πάμε τόν κατήφορο δε λέμε: «Σχάσου! Ά ρ κ εΐ» ...

Κι οδτ ενα δάκρυ μας κυλά, σάν δροσοστά /α  της αυγής 
καθώς στριφογυρίζουμε σε μυστηρίων έρέβη.
Μέσα στή χαύνωση τό ’ Εγώ συντρίβεται και ρέβει, 
ένα σκουπίδι άσήμαντο, πού τό πατάν στή γης.

Ως τόσο, κι άν καποια βραδυά, δίχως νά δώσουν προσογή 
γελώντας, τό φορτώσουνε στής Δημαρχίας τά κάρο, 
αύτό, ποϋ ζώντας γνώρισε μύριες φορές τό χάρο, 
βουβά κι’ αδιαμαρτύρητα στό Σύμπαν θά χαθεί.

Τ Ε Υ Κ Ρ Ο Σ  Α Ν Θ ΙΑ Σ

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗ ΓΗ Μ ΑΤΑ

ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΛΟΥΣΙΟΣ

Πανικός μεγάλος ατό χρηματιστήριο. 
Κόαιιος πολύς μαζωγμένος στο πεζοδρο- 
μιο, παρακολουθούσε με μεγάλ.ο ένδιαφ'ά
ρον στή μηχανή, τό άνεβοκατέβαα μα τών 
τιμών.

Πολλά ψυθιρίζονταν απέξω. . .
'Ο  Γιαννίδης ό μεγάλος δ τραπεζί

της, <5 φόβος καϊ τρόμος τ ή ς  πιάτσας, 
δεν μπόρεσε νά κανονίση τις διαφορές 
τον. Είχε μείνη πολύ Ανοιχτός ! Θεά- 
νοιχτος !

Μέ τό ζώρι πλήρωσε ατήν πιρασμέ- 
νην έκκαθάρησι... Δεν μπόρεσε ομως να 
βαατάξη καί στήν τωρινή... "Εφαγε γερό 
τράκο...

Τό 'ίδιο κι* ό Φλαγκιώτης κι* ό Θυ
μένης κι δ Νιάτας. Αέγαν πώ ς ξαφανί- 
στηκε δ Στρίγγος ! ' Αλλοι λέγαν πως
μπάρκαρε α  ενα βαπόρι γιά τόν Περαία. 
’Άλλοι πάλι πώς φύτεψε δνό σφαίρες ατά 
μυαλά του...

'Η  διαδόσεις περνάν καϊ δίναν!
—  Τά μάθατε; Κ ι* δ Κωαταντάρας 

δεν εΊναι καλά. νΕχετε τό νον σας ! Τά 
μάτια σας τέσσαρα !

Τρομερή καταστροφή! Στήν αίθουσα 
μέσα, οί χρηματισταϊ νευρικοί, χαλούσαν 
τόν κόσμο !

Μαζωγμένοι δλοι τους, οτριμωγμένοι 
ό ενας απάνω στόν άλλο, φώναζαν τρο
μερά, κάνοντας μεγάλες, τεράστιες χειρο
νομίες.

” Εβλεπες τους μεσίτες, νά τρέμουν 
σαν νενρόαπαατα δεξιά κι’ αριστερά, μη 
ξεύροντας καϊ κείνοι πον πρεπει να. πανε!

Στό πανδαιμόνιο αντό τών φωνών, 
τό διαρκές κουδούνισμα τών τηλεφώνων 
καϊ (5 θύρνβος πού εκαμε ή μηχανή, πού 
δεν μπορούσε να. προω&άαη τό ξακολου- 
θητικό άνεβοκατέβαα μα τών τιμών, συμ
πλήρωνε τήν εικόνα.

τ ο ν  χ. Κ . Η.

Στήν είσοδο κόσμος πολύς χάζεβε,. 
παρακολ.ουθώντας τό άγριό ξεφωνητό  
τών χρηματιστών, καϊ μικροί υπάλληλοι 
φώναζαν δυνατά μά πολύ δυνατά τους- 
παραφεντάδες τονς γιά επείγουσες διατα
γές. Τρομερό πανδαιμόνιο!

Οί Αστυνόμοι σφύριζαν απαίσια προ
σπαθώντας, στι άδικα δμως, ν ’ απ ο μα
κρύνουν τό πανικόβλητο εκείνο πλήι^ος.

*
*  *

Σά λείψανο χλωμός ό κυρ Γιάγκος: 
ό μπακάλης, χωρίς να μππορή νά διευ- 
θύντ] τόν εαυτό τ ου, κουβαλιέται αθελ.α, 
άπ ’ τό άγριο πλήθος...

Σκουντίγματα. . . καυγάδες . , . βλα
στήμιες . . . αόριστες φ ω νές. . .

Σπρώχνοντας οί άστννόμοι, τον βγά- 
λαν κι’  αυτόν εξω , ιιαζϊ ιιε τοσονς άλ
λους . .

Ύδχε βάλει στό κεφάλι τον άπό και
ρό: Νά παίξη στό χρηματιστήριο !

"Αδικα ό γείτονάς του ό τραπεζίτης: 
Οίκονομίδης, προσπαθούσε νά ι οϋ γν -  
ρίστ] τό κεφάλι!

Τονχε μπή στα γερά ή Ιδέα. Α δ ύ 
νατο νά ξεριζωθή.

Λεν βάσταξε πιά !
Μάζεψε μερικές οικονομίες πονχε 

στή απάντα, παράτησε τό μαγαζί τον στα 
τσιράκια, τήν κάσα στό γνιό και κατ εν-, 
θεία στό γραφείο τον τραπεζίτη.

Με χίλια δυό ζώρια, γιά νά τόν ξε- 
φορτωθή μάλλ.ον τονκαμε τό χατήρι : { 
Τοϋ άγόρασε χίλιες Αγγλικές.

Χαρούμενος, γύριαε στό μαγαζί. ^
“ Ενα σωρό πελάτες περίμεναν τή 

σειρά τονς νά ψοννίτονν. Λεν τά πολνκα- 
τάφερναν τά τσιράκια. Ό  γνιός δεν ήταν

σβέλτος στό ταμείο.
—  Παλιόπαιδα, μουρμούρισε. Μια 

στιγμή έλειψα και τά κάματε θάλ.αασα! 
Φ τοϋ νά μοϋ χαθήτε ζαγάρια!

'Έβγαλε μονομιάς τή ζακέτα του, 
φόρεσε και βιαστικά βιαστικά τή μπρο- 
στέλλ.α.

—  Τί θέλετε κύριε;
Πρϊν σχεδόν νά πάρη τ»?<’ άπά"··»σι, 

αρπαξε τή χαρτοαακκοϋλα, ρουτηςε τήν 
■σέσουλα στή ζάχαρη, έβαλε τά δράαια στή 
ζυγαριά. Μονομιάς βγήκε σωστή.

— Έ αεϊς κύριε ; . . .  Κ ι ’ έαεϊς ; . . . 
Έαεϊς', Κ ι’ έτσι αμέσως μέ τή γληγορά- 
δα τον καϊ τή σβελτοσύνη του , τούς ετέ- 
λειωαε στό λεφτό δλους . . .

*
* *

Τή νύχτα δλη δέ μπόρεσε νά κ λεία η 
μάτι! Φανταζόταν τόν εαυτό τον πλ.ούσιο, 
πολύ πλούσιο. Τό σπίτι τον στολ.ισμένο μέ 
τά πιό ώραια έπιπλα! Τόν ίδιο ντυμένο 
μέ κοστούμια τής τελευταίας μόδας ! Τά 
παιδιά τον τρίλκα! Κι’ επειτα, αυτοκίνη
τα, αμάξια, μαγείρισες, δοϋλες, μεσιές, 
θέατρα, φέστες, γιορτές, χρήματα . . . Προ 
παντός χρήμ ατα . . .

— ” Ω ! Αλήθεια. Τί ευλογημένο τό 
χρήμα, σκεφτόταν. Δίχως αύτό δ καθένας 
είναι δονλ.ος τοϋ άλλον, σάν καϊ μένα ώς 
χθές τό βράδυ. Βάλε τοϋτο, δώσε κείνο! 
Αυτό μ * αρέσει, κείνο μοϋ βρωμά... Γύ- 
βΐσε μέ αηδία άπ ’ τήν άλλη μπάντα γιά 
νά διώξη τις σκηνές πον τον γίνονταν 
σχεδόν κάθε μέρα.

Έ νώ  τώρα. . . .
Χαμοχέλασε. Τώρα τέλεψαν πιά τά 

βάσανα!
Αύτά κι’  αύτά σνλλογιζόταν ό κύρ 

Γιάγκος δλ.η τή νύχτα και μόλις άργά, 
σχεδόν χαράματα τόν πήρε ό νπνος.

Μάταια κτνποϋσε τό ξυπνητήρι στις 
πέντε. ” Αδικα τόν εα:τρωχνε ή γυναίκα 
τον. 'Ή ταν πιά τραπεζίτης.

Σηκώθηκε στις εννιά. Ντύθηκε άργά 
άργά μέ τό κέφι τον, ενώ ή γνναϊκα τον 
σταβροκοπιώταν διαρκώς γιά τό τόσο 
ασυνήθιστο γεγονός.

Κατέβηκε στό μαγαζί.

Τά τσιράκια ρεμπέλευαν στά σοκάκια. 
Ούτε σκούπισαν, οντε τακτοποίησαν, ούτε 
τίποτε . . .

Δέν τά μάλλωσε δπως θακαμε άλλες 
φορές. Τί τόν ένοιαζε αλλ.ωστε\ Κάνα δυό 
εβδομάδες θά τά κρατούσε άκόμη κι’ s- 
πειτα . . .

Τί, θά ξανάκαμε τόν μπακάλη;
” Α ! μπά μπά\ 'Ο  θεός φνλ.άξει !
Περίμενε νά γίνη δέκα. Πετάχθηκε 

στον Οϊκονομίδη.
’Ή τανε τυχερός! Κέρδιζε . . .
’Έβαλε καϊ τοϋ πήραν κι’  άλλες Α γ 

γλικές, παρά τίς σνμβουλ.ές τοϋ τραπε
ζίτου, δτι ή πιάτσα « άρχισε νά βρωμά».

Κάθησε στό γραφείο σχεδόν ώς τό 
μεσημέρι. *Ή ταν κι’  αλλοι πολλοϊ έκεΐ. 
"Ενα σωρό ! Μιλούσαν διαρκώς δλο μέ 
νούμερα, μέ λέξεις άγνωστες γιά κείνον 
κάτι εκφράσεις πού δέν τις πολυκαταλά- 
βαινε :

Ντονμπλέδες άπό πάνον, ντουμπλέ- 
δες άπό κάτου, μπαξίσια αν θέλ.εις νά δί- 
ν?]ς, μπαξίσια άν θέλ.εις νά παίρνης, στιλ.- 
λάναα, ρεπόρια1 ντεπόρια, τάχους επιτό
κια . . . 'Ό  ενα σωρό πράγματα.

'Έκαμαν δονλιές αναμεταξύ τονς, ε
νώ  δ γραμματικός τις κομφίρμαρε, λογα
ριάζοντας μεσητεία κι* άπ* τά δύο μέρη.

Έ κάπνιζαν άκατάπανστα !
Τό γραφείο ειχε γεμίσει καπνούς πού 

τον ζάλ.ιζαν τό κεφάλι. Δέν 'έβγαζε λέξι 
άπό τό στόμα τον. Μά θά μάθαινε κι* 
αυτός τίς εκφράσεις, θ ά  ρωτούσε τό βρά- 
δυ ιδιαιτέρως τόν Οϊκονομίδη.

'Ηκαφέδες έδιναν κι* έπαιρναν: Βα- 
ρύγλνκοι, μέ ολίγη, σκέτοι, ταάγια, λεμο
νάδες, γκαζόζες! Τά τηλέφωνα κτυποϋσαν 
δαιμονισμένα κάθε λ.ίγο. Α πορούσε κι* δ 
ίδιος πώς κατάφερναν νά μιλοϋν μέ τέ
τοιο θόρυβο. "Ενας μικρός διαρκώς ανέ
βαινε πάνω, καϊ σημείωνε πάντοτε τίς 
τιμές σ’  ενα μαυροπίνακα κρεμασμένο 
στόν τοίχο, ενώ τά σχόλια τών πελατών 
έδιναν κι’ έπαιρναν.

—  Λέ στ’  αλεγα !  *0  ίνιφιέζ ιΤ-αι 
γιά πάνω  ! Τδμαθα έμπιστίνΊ-'οις ; θ  ι 
ξαναρχίσουν ή διαπραγματεύ ε ς . . .

—  Πάει ή Λόντρα  ! Μούχλιασε', θ  ι 
απάση άγρια. 'Αμαρτωλοί πον φύγετε. . .



ΤΙ έχουν νά πάϋουν οί όσιέδες !.
Γινόταν άγρια συζήχησις άπ' τους 

<(μαλτζίδες».
Θά βγή ν’ άγοράση ή μπάνκα 

επατό διακόσιες χιλιάδες νχαμπλέ. Θά βά- 
νη 40-50 γρόσια μονομιάς πάνω !

—  Τό καλό που οάς 0·έλω κλειατήτε. 
Δε ϋα μπορείτε νά βρήτε οντε πεντακο- 
σάρι. Θά γυρίζετε στους σαράφιδες νά 
r/jjJαγοραζετε μιά μιά, δπως τήν πά&ατε 
προπερσν ! CH  καφέδες δός τον καϊ πη
γαινοέρχονταν, ή συζητήσεις μεγάλωναν, 
οι καπνοί γίνονταν πυκνότεροι.

Τοϋ πιάστηκε τό κεφάλι.
Δέ μπόρεσε νά βαστάξη. Κατέβηκε 

κατω. °Έ ξω  6 κόσμος έξακολου&οϋσε νά 
οχολιάζη τις τιμές. Πήρε μιά μεγαλόπρε
πη στάση ανάλογη με τό καινούργιο του 
επάγγελμά καί υπερήφανος καμάρωνε τόν 
εαυτό του. Βαρέθηκε.

—  ”Α ς πάω νά δώ καί τό μαγαζί. 
Αεν ησύχασε δμως οντε κεϊ,

— Χάϊντε Iιάννη, ώς τή μπόρσα 
καϊ ρώτα τι κάνει ή λόντρα.

Δέν πρόφ&ασε νά ελ&η ό Γιάννης, 
κι' εστειλε τόν Κ ώστα. Κι' επειτα τό γνιό.

Ξεπεσμένες με τή σειρά ή τιμές. "Η  
τελευταία τον ξάφνιαε γιά καλά. Γίνηκε 
μονομιάς κίτρινος, σάν τό λεμόνι. Τίναξε 
γλήγορα γλήγορα τή μπροστέλλα καϊ πε- 
τάχτηκε τρέχοντας στό χρηματιστήριο. 
Πανικός . . . Τρομερή καταστροφή ! . . . 
Τόν είχαν κλείση κιόλας! Πάνε τά κέρδη, 
παν καί τά καπάρα ! Καϊ τό χειρότερο 
απ' δλα είχε μείνη κι ’  άνοιχτός καμιά 
διακοσαριά λίρες. Τόν έβαλαν κι ’  υπέγρα
ψε ενα μπόνο.

Σάν παραλυμένος, κατέβηκε τρικλί
ζοντας τϊς σκάλες. Μιά ζαλάδα, μιά σκο
τοδίνη δέν τόν άφηνε νά σκεφ&ή τίποτε. 
ΤΗταν πιά πτώίΐα.

Κ ι* επειτα . . . Πλή&ος, φωνές, κα
κό, χαλασμός. 'Ο  αέρας άπ° εξω τόν ε- 
φερε στά συγκαλά τον. ’Έ ριξε μιά τελεν 
ταί.ι ματιά στήν απαίσια μηχανή κι’ επει- 
Xα σά νά τό πήρε άπόφασι, έγνρισε άργά 
άργά τό δρόμο πον δέν επρεπε νά πάρη 
ποτέ . . .

Π Ο ΛΗ  1930

Ν ΙΚΟΣ ΣΚ Α ΡΜ Π Ο ΥΝ Η Σ

Τ Ο  Ι Τ Α Ρ Α Π Ο Ν Ο Τ Η Σ  Ζ Ω Η Σ  Ι Ο Υ
Ευτυχισμένα χρόνια ... Μεγάλωνα σάν  

τα λουλούδια τής άνοιξης τρισευτυχισμένη σ* 
ενα απέραντο ωκεανό ευδαιμονίας... 3Αμέρι- 
μνη σαν πεταλούδα πέταγα στις πρασινάδάς 
τοϋ Μάη και ρουφοϋσα στό μέλι τών λου- 
λουδιών άψβ'αστη ευτυχία..

Σάν τό μικρό πουλάκι που χαρούμενο τι
τιβίζει στα κλωνιά τών δεντριών σκορπών
τας ολόγυρα την γλυκεία του μελωδία, ετσι 
και γώ με τά λευκά τής φαντασίας μου φτε
ρά έτρεχα σέ χρυσοστόλιστα παλάτια έχοντας 
οϋριον άνεμον τήν ελπίδα...

ΙΙοτε δέν φανταζόμουνα πώ ς τό άν&ο- 
στόλιστο τής ευτυχίας μου περιβόλι, # ά  μα- 
ρανόταν τόσο γρήγορα, και τό δροσερό τής 
άνοιξης αγέρι, πού μ 9 αποκοίμιζε απαλά, νά 
φύγη και νάρ&η ή ψύχρα τοϋ χειμώνα...

Κ ι3 ετσι μιά μέρα αναπάντεχα , βαδίζον
τας στόν ατέλειωτο δρόμο τής ευτυχίας ένιω
σα κύματα αγριεμένου άνεμου νά με περνούν 
και νά με ρίχνουν στήν άβυσσο τής δυστυχίας. 
Και μέσα στό φουρτουνιασμένο πέλαγος πού  
βρίσκομαι δυστυχισμένη τώρα , Ό-ρηνώντας 
γοερά τήν περασμένη μου ευτυχία μάταια 
προσπα&ώ νά φ&άσω σέ λιμάνι γιά ναϋρα> 
λίγη παρηγοριά...

Τώρα πιά στή σκοτεινή φυλακή τής δυ
στυχίας πού μ 3 εχει ρίξει ή άσπλαχνη μοϊρα , 
συλλογιέμαι τήν πρώτη μου χαρά... ό πόνος 
πλημμυρίζει τήν καρδιά μου κι3 αδιάκοπα 
κλαίω... Θά ξανάβρω πάλι τή χαμένη μου ευ
τυχία; Ό'ά γυρίσουν ξανά ή παλιές καλές στι
γμές; &ά ξανάλ'&'η Κίίνη ή μέρα ποϋνιωσα  
Ό'εΐο παλμό στά στή&εια; νΑ οχι!

Και μένω τώρα μόνη χωρ'ις ίλπίδες, 
ζητώ ντας ανώφελα τήν πρώτη μου ευτυχία . 
Τοϋ κάκου, γλυκεία ήμερα γιά μένα 6έ &άρ- 
&η. Εμεινα μονάχα νά ζώ  μέσα σ 3 όνειρα 
στήν ψεύτικη αύτή πλάση πού μοϋ χάρισε 
τόση πίκρα και τόση δυστυχία...

Ά & ή να  Α Ν Θ Ο Υ Α Α  Β Ο Υ Α Γ Α Ρ ΙΔ Ο  Υ

Ε Κ Λ Ε Κ Τ Ο Ι Σ Τ ΙΧ Ο Ι

ΤΑ Μ Α Τ Ι Α  Τ Η Σ
Μάτια γλυκά πού λάμπετε σάν ούρανοΰ άστέρια  
κι’ έλπίδες  ζω ν τ α ν ε ύ τ ε  σ’ απελπισίας σ τ ιγ μ έ ς ,  
μάτια πού όνειρα τρελλά  πλάθετε μέσ’ τ ό  νοϋ μας  
καί φέρνετε παρηγοριά σέ δ ύ σ τ υ χ ε ς  καρδιές.

Α σ β έ σ τ η ν  μού ανάψατε φωτιά μέσα σ τ ά  στήθη  
πού μοϋ τ ά  λιώνει ό πυρετός  μιας φλόγας μυστικής*  
κι’ ά π ’ τ ή ς  ψυχής μου τ ’ ά δ υ τα  έ βγ ά λ α τε  τ ο ύ ς  πόθους  
κάποιας πού μέ μεγάλωσε ά χ τ ί δ α ς  φωτεινής.

Θ Υ Ε Λ Λ Α
Σύννεφα μαύρα άπλώσανε σ τ ό ν  ουρανό άπάνω
καί άστραπές τ ό ν  σ χ ίζο υ ν ε  μέ κρότο άπ” άκρη σ ’ άκρη
τ ά  κύματα άγριέψανε ορμητικά σηκώνουν,
οί μανιασμένοι άνεμοι δλα γύρω νεκρώνουν,
καί μέ μοϋ σχίζει τ η ν  καρδιά τού  πόνου μαύρο δάκρυ .

Ή ν ύ χ τ α  άπλώθη ή παγερή. 'Η θάλασσα φουσκώνει
καί τ ά  σ τ ο ιχ ε ιά  τ η ς  τ ’ άγρια σέ μέ τώρα ξ ε σ π ά ν ε ’
δώ τ ή ν  μικρή βαρκούλα μας βρ ο ν τέ ς  τ ή ν  σ υ ν τ α ρ ά ζ ο υ ν
κει τήν  χ τ υ π ά ή  θύελλα νερά τ η ν έ  σκεπάζουν,
καί μπρος σ τ ο ύ ς  βράχους  μέ όρμή άθελα τήν  κυλάν^.

Σκοτείνιασε  ό ουρανός καί μέσα ή ψυχή μου 
βογγάει σάν τή θάλασσα, κι’ όλο πονει ή καρδιά μου.  
οί άγριεμένοι άνεμοι καί τ ’ άφρισμένο κύμα 
μέ περιζώνουν,  λές  ζ η τ ο ύ ν  νά σκάψουνε τ ό  μνήμα  
κι’ ά ντί  τ ό  φως τήν  σ κ ο τειν ιά  νάβρω παρηγοριά μου

Ώϊμέ ή άγρια θάλασσα θέλει μέσα στά  βάθη
νά μέ κρατεί,  καί γρήγορα ζ η τ ά  νά μοϋ στέρηση
ότι ή καρδιά μου πιό πολύ τώρα έχει άγαπήσει.

(’Ανέκδοτα) ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΡΑΔΥΝΟΣ
(Πολύβιος Μητσόπουλος)

ΣΕ  ΠΕΘΑΜΕΝΟ ΦΙΛΟ
Είχα ένα φίλο μιά φορά, τ ό ν  έχω Μάσει τώρα.
’ Από καιρό ξεκίνησε γιά μακρινό ταξ ίδ ι ,
καί ποιός τ ό  ξαίρει άν έφτασε στοϋ ονείρου του  τή χώρα*
— Τή θύμυση του τ ή ν  κρατώ σά γάμου δαχτυλίδι .

Είν’ ή ζωή πολύ σκληρή, τήν  ώρα έ τ ο ύ τ η ,  αλήθεια,  
μά πιό πολύ γι ’ α υ τόν  πού κλαίει μ’ ό λ ο υ ς  μαζί  κι’ ώ σ τ ό σ ο  
δέ βρίσκει μ έ ς ’ τ ο ν  πόνο το υ  θερμά νά γείρη στήθεια  
— "Ω δέ μπορώ νά μείνω πιά, θορθώ νά σ ’ άνταμώσω!

Γ. ΚΟΤΖΙΟΥΑΑΣ



V
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ΤΟ ΠΒΛΗΤΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ

Ε ις τό μέσον περίπου της ανατολικής πλευράς τον 
Μεσσηνιακον κόλπον είναι η 3 Αρεόπολις, ή πρω 
τεύουσα τής δυτικής Μάνης. Πλησίον καί πρός 
Νότον τής 3 Αεροπόλεως υπάρχει βαθεϊα ψάραγξ 
χωρίζονσα τήν δυτικήν Μάνην εις δυο Ισα σχε
δόν τμήματα., τήν εξω Μάνην άποληγουσαν εις 
τό 3Αλμνρό, άπο τόν όποιον αρχίζει ή Μεασηνι- 
ακή γή, καί τήν Μέσα Μάνην άποληγουσαν είς  
τήν απότομον άκραν τον Τενάρcv τήν γείτονα 
αυτήν τής 3Αφρικής. Τό έπίνειον τής 3Αεροπό/.ε- 
ω ς είναι τό λιμάνι χωριό ήμίσειαν ώραν βορειό
τεροι' κείμενον και ενούμενον μ ετ3 αντής διά δύο 
ανηφορικών οδών έλισσοιιένων επί τής πλευράς 
τοΰ οροπεδίου. Τό Αιμένι υπήρξε ή πατρίς τών 
Μανρομιχα/.ών, δεν εχει δε περισσοτέρας τώντριά- 
κοντα οικιών μερικαί τών όποιων έχουν ήδΐ] εκ 
τής πολνκαίριας καταρρεύσει, και κατοικοννταιδ- 
λαι υπό φ ίλων τής οίκογενείας, ναυτικών τό ε
πάγγελμα. Το Λιμάνι εινε φυσικός λ.ιμήν, άρκετά 
βαθύς εχων απέναντι καί είς τό βάθος τον όρί- 
ζοντος τά Μεσσηνιακό. βουνά. ° Oh] ή παραλία 
του, δπως καϊ δλες ή παραλίες τής Μ άνης, ε ί 
ναι βραχώδης καί τελειώνει είς γωνιώδη άκρην, 
επί τής οποίας λευκάζει το εκκλησίδιον τοϋ ' Α 
γίου Σώζοντος αυντηρούμενον υπό τώ ν ευλαβών 
κατοίκων τον χω ρίον και περιέχων τά οστά πολ
λών μελ.ών τής Μανρομιχαλικής οίκογενείας. 
Πλησίον τον έκκλησιδίου είναι υψηλοί κρημνοί 
επί τών όποιων δεοπόζει σκοπιά (τάμπια) ήτις  
σώζεται ακέραια σχεδόν καί ή όποια έκτίσθη κα
τά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας καί τής 
πειρατείας. Ε ίς τό λιμάνι, καί ακριβώς είς τήν 
καμπήν τής παραλίας της πρός τήν τσίπαν, υ 
πάρχει μικρό μοναστήρι, τής Βρεττής λεγόμενον 
άνήκον είς τούς Μαύρο μι χάλονς- Πρό τον μονα
στηριού καί δύο ιιέτρα μακράν τής θαλ.άσσης είς 
τό χωματώδες μέρος τής παραλίας υψώνεται πε
λώριος φ οϊνιξ περί τόν οποίον υπάρχει ό άκό- 
Χονθος μύθος. *1δού πώς τόν διηγούνται.
«Μιά φορά τό μοναστήρι τής Βρεττής ήταν τών 
Παναναγαίων* ενας άπ3 αυτούς πού ήταν ytaQoig 
εκοιιιότανε μιά νύχτα καλοκαιρινή μέσα στή βέ- 
ρκα στήν άκρογνιαλιά τον μοναστηριού. Τά μεσά

νυχτα ξυπνάει έξαφνα γιατί τον φάνηκε πώς 
κάποιος έλαμνε τά κουπιά. Κοιτάζει καί τί νά 
δή; ΓΈ να σωρό νεράιδες ή μακαρίτισσα ή κυρά 
του δταν ήτο μικρό παιδί. 'Η  νεράιδες άμα κα
ταλάβουν κανένα πώς τ ις  δή τον πγίγουν στή οτι- 
γμή. ν Εκαμε λοιπόν πώς κοιμάται καί στάθηκε 
ακίνητος χω ρίς νά βγάζη τσιμουδιά κρατώντας 
καί τήν άναπνή του.'Ωστόσο ή νεράιδες εκαμναν 
τά κουπιά κι3 ή βάρκα πετοϋσε σαν άσρταπή, 
ώς πού άράξανε στήν 3Αραπιά. 3Εκεϊ ή Ν εράι
δες φορτώσανε κονρμάδες καί υστέρα πόλι έφυ
γαν. "Αμα φθάσανε σ3 ενα διάστημα μιά άπό τίς  
Νεράϊδες είπε νά ρίξουν τόν ψαρά στή θάλασσα. 
Μά πάλι ή Παναγία τόν βοήθησε καί ή άλλες 
Νεράιδες δεν παραδέχθηκαν τήν ιδέα τής άδελ- 
φής τονς. Τί τονς εκανε ό κακομοίρης γιατί νά 
τόν πνίξουν; νΙσα, ισα τον χρωστούσαν καί χάρι 
γιά τή βάρκα τον. " Αλλως τε αυτός κοιμόταν 
ξένοιαστος καί οντε τίς  πήρε καθόλου χαμπάρι. 
Τόν άφηκαν λοιπόν άπείραχτο καί κείνος ό κα
κομοίρης πού δση ώρα τίς  άκουγε ετρεμε άπό τό 
φόβο τον πήρε θάρρος.

Φτάνουν τέλος σ3 ενα τόπο άγνωστο καί τότε 
ή Νεράιδες ξεφόρτωσαν τούς κονρμάδες καί νο
τερά άξαφνα ό ψαράς βρέθηκε χω ρίς νά τό κα- 
ταλάβη οτό Αιμένη στήν άκρογιαλιά τοϋ μονά- 
στηριον' εκεϊ ή Νεράιδες είχαν γίνει άφαντες. 
Ξημέρωσε* σηκώνεται καί δοξάζει τήν Παναγία, 
πού τόν γλύτωσε, νστερα πήρε τήν κολοκύθα κι 
άρχισε νά βγάζη τά νερά πού είχε κάνει ή βάρ
κα στό νυχτερινό ταξεϊδι τών νεραιδών. Κι3 εκεϊ, 
πού ήταν σκνμμένος κι3 εχννε τά νερά κοιτάζει 
καί απέναντι βλέπει στόν πάτο τής βάρκας; mΕ 
ναν κονομά. Λίχο^ς άλλο ή Ν εράιδες θά τον άφη- 
καν γιά νά τόν πειράξουν. Τόν παίρνει κι3 αύτός 
καί τον πέτα εξω στή στερηά, γιατί άν τόν ερ~ 
ρίχνε στό πέλαγος, δεν ήξερε πάλι τί μπορονσε 
νά τον βγή μπροστά καμμιά μέρα στό ψάρεμα. 
‘ Ο κονρμάς επεσε στήν ακρογιαλιά καί επειδή ή
ταν άπό χέρια ξω τικών δεν απορούσε νά πάη χα
μένος καί με τόν καιρό γίνηκε αύτός ό πελώριος 
σημερινός κουρμάς. Μ 3 αύτό τόν μνΰο σχετίζει» 
ό λαός τήν ύπαρξη τον κονρμά είς τ 9 ακρογιάλι

ζής Βρεττής. 3Ανάμεσα στά σπίτια τοϋ Αιμενίον, 
έςεχει τό Παλάτι τον ΙΙετρόμπεη. 3Απέχει άπο 
τή θάλασσα περί τά εκατό βήματα. eΗ  πρό αύ- 
τον καί μέχρι τής άκτής εκτααις είνε λιθόστρω
τος.. Τό Παλάτι τον Πετρόμπεη ή άπλώς τό Πα- 
λατι όπως λεει ό λαος είναι μεγάλ.η καί ενρεϊα 
οικοδομή ν.αί άν λάβη κανείς ν π 3 δψει τούς χρό
νους κο,τά τους όποιους εκτίσθη ευρίσκει αύτό 
ω ς κατάλληλον διά την διαμονήν τον ήγεμόνος 
τής Μάνης. Ενρισκεται εις καλήν κατάστασιν άν 
καί οί ιδιοκτηται τον απονσίαζαν σνχνά. 3Αοι- 
σττρά δταν εισερχόμενα είς τό Παλάτι συνέχον
ται με αύτό δυό χαμηλοί οίκίσκοι, ό ενας κατά 
μήκος τής κνρίας οικοδομής, ό δε άλλος κά&ετος 
ώστε το σννολον σχηματίζει ενα μεγάλο Γ. 3Από 
την άλλη άκρη τον δωματίου μέχρι τον μέσον 
τής προιόιρεοϊς τον εκτείνεται άνδρον, δνό μισν 
μέτρων περιπον ιημονς καί περίφρακτον. Τό 
ανδρον αντό είναι ω ς είσοδος τον παλατιού. 
Εισερχόμενα εις τόν πρώτον όροφον περιλαμβα- 
νομενον μεταξύ δνο βόλων έκ τών όποιων ό ενας 
τόν χωρίζει άπό τον υπογείου, ό δε άλλος άπό 
του δευτερου ορόφου. Ο πρώτος δροφος άποτε- 
λεϊται από δύο δωμάτια. 3Ανεργόμενοι είς τόν 
δεύτερον σνναντωμεν υπό τον θόλ.ον στενήν σο* 
λίταν. 'Ο  Ούλο; αυτός  ο όποιος είναι πάτωμα 
τοΰ δευτέρου όροφον είναι ατρωμένος με πλάκες. 
Εδώ είναι τά δωμάτια τών οποίων τά λείψανα 

τής πολυτελείας τά μι διαφόρους γλυφάς στολι- 
ομένα ώ ς τώρα κούφια πλέο: ξύλα μαρτυρούν
πε τον περασμένου μεγαλείου. Ή  οροφή είνε 
αρκετά κομψή. Ε ίς  τήν μεσημβρινήν, άκρην τον 
κτιρίου νψούμενοι, ολίγον οί τοίχοι σχηματίζουν 
■μικρόν πύργον άνω&εν του όποιον είνε τό δώμα

πού συγκοινωνεί με τόν πυργίσκον διά κλίμακος 
τής όποιας μόνον ό τύπος σώζεται επί τοϋ τοί
χον . Τό παράθνρον τοϋ πύργον εϊνε ώχυρομένον 
0ι3 έπάλξεως μετά πσλ,εμοθνρίδων. Ε ίς δλην τήν 
ανατολικήν πλευράν τοϋ παλατιού <5έν υπάρχει 
παράϋνρον. Ύ π ό  τήν πετρίνην κλίμακα τοϋ 
πρώτου, ορόφου υπάρχει τετράγοινος οπή ώς τό- 
μιον φρέατος' αύτή δε είνε είσοδος τής Γούβας 
υπογείου φυλακής είς τήν οποίαν επί Τουρ ο- 
κρατείας ο Μπέης έτιμώρει δοους εκαιναν ορισμέ
να άδικήματα ° Οποιος είσέλΰει στό παλάτι τονΠ ε- 
τρόμπεη πού σώζει άκόμη τά ίχνη τής παληάς 
τον δόξης κατέχεται υπό παραδόξου προαισθή
ματος δ,τι θά σνναντήοΊ] τόν Μπέην ή κανένα ά
πό τούς υιούς τον τούς γίγαντας αντνύς τής έ- 
παναστάσεως. ’ Αλλά πάντοτε ή προσδοκία αυτή 
διαψεύδεται β/Λποντας τό γυμνόν καί έρειπομένον 
πλέον Παλάτι πού άλλοτε άντηγονσε άπό ωραίους 
λόγους αγνής φιλοπατρίας. Ποϋ είνε ή ένδοξη 
έκείνη γενναιά ή άκαταπάύστως άοχολουμένη διά 
τήν άπελενθέρωσιν τής δούλης Ελλάδος! 3ίεταξύ 
τώ ν τοίχων εκείνων σννεκροτήθ}]σαν διασκέψεις 
αί όποϊαι έπέδρασαν έφ 3 όλοκλήρον τοϋ μέλοντος 
τής Ελλάδος. 31 Αν ή σημερινή κατάστασις πού 
ενρισκεται τό παλάτι τοϋ Πετρόμπεη είνε ειχών 
τής άνθρωπίνης ματαιότητος καί γεμίζει τήν  
ψνχήν τσϋ θεατοϋ με/Μγχολίαν, είναι δμως καί 
τής δόξας μεγαλόφωνοι> λείψανον ή οποία μόνη 
είνε άθάνατος είς αντόν τόν κόσμον.

Άπεστάλησαν νπό τής δίόος  
"Σοφίας Μάντζανρη

( 3Από τά Λακωνικά περίεργα)
(Ε. Καπετανάκον)

ΝΕΚΡ ΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ

Κλαψτε θρηνήστε, τίς φτωχές αγάπες πού μαραίνουν 
στή πρώτη νειότη βιαστικές, σά χλόη, σέ λειμώνες' 
λουλοΰδια ποΰ πρωτά'νθισαν, κρυφά μέσ’  τούς ανθώνες, 
και τωρα πού νεκροσταλλοΰν" ξερόφυλλα απομένουν . . .

Ασπρες, γαλάζιες, ώμορφες κηδεύουντ’ απ ’ τό χρόνο . . . 
χωρίς τραγούδια νεκρικά, στή σκοτινιά τραβάνε' 
γιά λίγο μόνο ή θύμηση τίς άκλουθά μέ πόνο 
και νά ή καρδιές σ’ όνείρατα καινούργια άναζητάνε.

ΓΙΗΝΝΗΣ ΜΠΥΡΙΔΗΣ



Σ Τ Ρ Ο Φ Η

Παραμονή.—  Της κόρης μ ’ αναμένει, 
τό χεΐλι, ποΰ άνθονέρι θά χυθεί 
ατό ξερό στόμα μον και θ ’  άπλωθεϊ 
πάνω μον ώς ίσκιος ρόδον άλλη ειμαρμένη.
Παραμονή.— Λαμπάδα εΊν* αναμμένη 
στις νεκρές μον ώρες η ώρα .-τον θ' άρθή.
Γραΐα ψνχΐ/, ξεσκέβρωσε κι* ορθή 
βλέπ ιο τόν ήλιο π ο ΰ t)a σε θερμαίνει!
τών παθών μον τα φρύγανα συνάζω  
α τής θέλησης τά καίω τήν αυλή.
Τ ά κ α κ ο  ν έ λ ο ι ο  κ α θ α ρ ό ς  θ α  ο ι ά ξ ω

καί στό φιλί θά οβύσω τή χολή.
Προς τον κορμιού της τήν ανατολή 
προσευχή τήν ελπίδα μον τινάζω!

Μ Α Ν Ω Λ Η Σ Κ Α Ν Ε Λ Λ Η

Η Π Ο Ρ Ε Ι Ε Σ

Πάνε τώρα θαρρώ πενι* εξη χρόνια, 
οταν έπ ρω τοιήγα  στρατιώτης, 
θνμάααι τά χαχένια τά χιτώνια 
πον πήρα α π ’ τήν ’Αθήνα σαν Ιππότης 
κι’  εφνγα με*χαρά τήν άλλη μέρα 
νά πάω  ν’ αγωνιστώ στον "Εβρο πέρα.

Σέ λίγο ή Πατριωτική δρεξη μον 
εχάθηκε σχεδόν μετά ενα μήνα.
Κύρτωσε ό γιλνός τό έρμο κορμί μου, 
τόσο καιρό ατά βάσανα, στήν πείνα, 
στίς νύχτες με τα. χιόνια, στίς πορείες,
Κ ι’  άκόμα σιον Λυχίον τις τιμωρίες

'Ως τόσο πιά καί κείνο τό μαρτύριο, 
ετέλωσε θυμάμαι παρ’ ελπίδα 
κι* ενα πρω ΐ ιιέ τό ερμο απολυτήριο 
γυρίσαμε και μεΐς γιά τήν πατρίδα, 
ρίχνοντας άπό πίστα ενα λιθάρι 
νά μη ςαναγνρίσονμε φαντάροι.

Πέρασαν τόσα χρόνια πιά άπό τότε 
θ,ιρρώ π ε ν ι '  εξη χρόνια ά ιά νον  κάτον 
Κ ι’  αχί δλο τό θυμάμαι πότε πότε 
τό γιλ.υό, τό βάρος τον θανάτου, 
καί δέν ξεχνώ τίς τόσες τιμωρίες 
και κείνες άχ! εκείνες τ'ις πορείες.

Θ ΩΜ ΑΣ Λ Α Λ Α Π Α Ν Ο

ΓΠ. Ν. ΓΛΗΓΓ-ΊΝ^ΡΗΖ

ΦΘ ΙΝΟ ΠΩ ΡΟ

Κάθε φορά με τά ί δ ι α  σνναίπτηιιατα 
ταλαιπωρούμε τή φτωχή ψνχή μας.—
Κάθε, που τό φθινόπωρό μάς ερχεται 
δεμένο στό συρτό σκοπό τής ρίμας.—
Είμαστε αναγκασμένοι νά τονίζουμε 
τό περσινό' κλαημένο μας τραγούδι.—
(Π άνω σε νέο σιημόνι ίδιο σχεδίασμα 
κ * ίδια ή ουσία ντυμένη σ’ άλλο φλούδι.)
Κ  έρχονται πάλι νά μάς βρουν οί άνάμνησες, 
πον μάς γεννά τό νοτισμένο χώμα, 
κάθε, πον πέρασε, μά στέκει άξέχχσιο 
κι’  δλα τά, πον μάς σνγκ ινινν ακόμα.
Τά πρωτοβρόχια πον μάς άνοικίνησαν 
τ ’ άγουρα άκόμα εκείνα αίατήματα μας, 
τά τρελλά τής αγάπης παιγνίδιαμαία, 
ξένα γιά μας ατά πρώτα βήματα μας.
Καί κάποια δάκρυα πρόωρα, δπον άνάβλυααν 
και κύλησαν με βία μές άπ ’  nx μάτια, 
δταν ενα πρω ΐ ξάιφνον άντικρύσα με 
δλες μας τις ελπίδες σέ κοιιάτια.—
Στό πρώτο εκείνο λαφιασμένο ξύπνημα,
(τήν τραγική μετάπτωση στήν ύλη) , —  
ποΰ ανοίχτηκε μπροστά μας σέ αποκάλυψη 
τής ώριμης ζωής διάπλ.ατη ή Πύλη...

Α Π . Ν. Μ Α Γ Γ Α Ν Α Ρ Η Σ



Η ΝΗΣΟΣ ΚΡΑΝΑΗ

"Ο ταν κάνεις έ.τισι'.εφ&ή τά Γ ύ θ ειον , έ 
κεΐ κοντά  στήν π αραλία  καί σέ απ όσταση  τβ 
πολύ εξήντα  μέτρω ν άπ ό  τήν ξη ρά , θ ά  δή 
ενα μικρό ν η σά κ ι. Γ ιά  τους πολλούς φ υ σ ι 
κά , πού αγνοούν τό ώ ραίον  του π α ρ ελ θ όν , 
μένει π ολλές φ^ρές απ αρατή ρη το . Μά γιά  ε 
κείνους ποΰ  είτε  ξεΰρουν κάτι τι άπ ό  τήν 
ιστορ ία  του , είτε εινε ρ ομ αν τικ οί τβ μικρό 
αύτβ κομματάκι τής γης πού ή π ερ ιφ έρειά  
του δέν είνε μεγαλύτερη άπό π εντακ όσια  μ έ
τρα , θ ά  τούς τραβήξη τήν π ροσοχή  καί χ ω 
ρίς άλλο "θά τούς κάνη νά σύρουν τά  βήματα 
τους ώ ς  έκεί.

‘ Η Ιστορία  του δέν ανάγεται σέ  λίγες 
εκατοντάδες χρόνων π ρ ίν , άλλά  σέ π αλα ιό- 
τερα  άκόμη χοόνια  γιατί συνδέεται με τήν 
άφορμή  τοϋ Τρακκοΰ πολέμου , πού τόσο  υ 
π έροχα  μάς τόν π εριγράφ ει ό “Ο μη ρος. "Ο 
ταν ό  Π άρις έκλεψε τήν β α σ ίλ ισ σ α  τάιν Σ π α 
ρτια τώ ν , τήν πανέμορφη Ε λ έν η , φ εύγοντας 
νύκτα άπό τή Σ π ά ρτη , έκανε τόν π ρίιτο  του 
σ τ α θ μ ό  γιά νά ξεκ ιυ ρ α σ τή , σ τό  ώ μ ορφ ο  αύ
τό νησάκι τοϋ Γυθείου  πού λέγεται Κ ρα νά η . 
.ίΤαί κ ατά  τήν ίδ ια  π α ρ ά δοση , τό  βράδι εκεί
νο στό  π οιη τικό π εριβάλλον  τοΰ νησιού  τό 
Π ραξιτέλειο  σώ μ α  τοϋ Π άριδος έν ώ θη κ ε μέ 
τό “Α φ ρ οδ ίσ ιο  σ ώ μ α  τής Ε λ έ ν η ς , κ ά τω  ά 

π ό  τά  λαμ π ερά  α στέρ ια  καί κοντΑ στόν  φ λ ο ί
σ β ο  τής θ ά λ α σ σ α ς .

“ Ε κτισε μ άλ ιστα  έκεί ό Π άρις καί ναό 
τοΰ έρ ω τος ώ ς  εύγνωμοσύνη , τόν όποιον κα- 
τέσΕρεψε ό Μ ενέλαος γυρίζοντας νικητής 
άπ ό  τήν Τ ροία , μαζί μέ τήν Ε λ έν η , καί έκ
τισε στό  ίδ ιο  μέρος ναό είς τήν θ εά  Ν εμεσιν

Τό νησάκι αύτό είναι δτι υπέροχο μπο
ρεί νά φ α ν τα σθ ή  κανείς. Κ λείνει μέσα  του 
τόση π οίη ση , δ σ ο  κανένα σχεδόν άλλσ μέρος 
τής Ε λ λ ά δ ο ς .

Καί δχι μόνον χρησίμευσε, τό ώ ραίο  α υ 
τό νη σάκι, ώ ς  τόπ-ις ενός ω ρα ίου  ειδυλλίου 
άλλά καί χρησιμεύει γιά τούς νεω τέρους ώ ς  
ή μόνη κατάλληλη το π ο θ εσ ία  πού πλέκονται 
τά  π ιό  άγνά μά καί π οιη τικά  όνειρα . Έ κ εί 
οι σύγχριν^ι ερωτευμένοι τοΰ Γ υ θείου , όρκί- 
ζονται α ιώ ν ια  πίστη στήν άγάπη τους^ καί 
έκεί τρϊγ^ υδούν τά  ώ ρα ία  καί π α θη τικ ά  τρα 
γ ν ύ δ ια τ ιΰ  έρ ω τα . Κ άνοντας κανείς κ ατά  τβ 
ή λ ιοβασίλεμ α , τήν ώ ρ α  πού τό σούρουπο 
σκορ^ί',ει γύρω  μιάν άχνάδα , μιά βόλτα 
γΰρω  στό  νησάκι, ν ιώ θ ε ι δλη τήν ποίη ση του . 
Κ αί δταν πάλι κάθεται σ τά  πέτρινα  π αγκά
κ ια  τοιι καί άπολαμβάνει τήν απογευματινή 
δ ρ ο σ ιά , α ισθ ά ν ετα ι τήν ψυχή του  νά τοΰ ξε - 
φεύγη καί νά π ετά  σέ άλλο κόσμο πι® ρω-

(Η ΝΗΣΟΣ ΚΡΑΝΑΗ

μαντικό πιό ποιητικό.
Μερικές βάρκες πού κάνουν τήν βόλτα 

τοΰ νησιού καί σκορπίζουν τά γέλοια καί 
τά τραγούδια τών διασκεδαστών, στήν ήρεμη 
άκρογυαλιά, κάνουν τόν περηπατητή τής 
Κρανάης, νοσταλγ» μιας άλλης ζωής. 'Ο  “Ο
μηρος ποΰ μέσα στά ποιήματα του περιγρά
φει μέ εμπνευσμένη φαντασία γιά τίς ώμορ- 
φιές τής Ελληνικής γής, άσφαλώς θά πέρα
σε καί ά π · τ ·  νησί αύτό. Σήμερα στό νησά
κι δέν βρίσκεται παρά ένας πΰργος στή μέση 
λίγα σπιτάκια καί μερικά δένδρα. Καί δμως 
παρ’ δλα δτι είναι πενιχρό σέ έμφάνιση, 
έχει έν τοΰτοις μιά πιό βα-θειά ση

μασία. Ά π ό  τή μιά μεριά ή θάλασσα καί 
άπό τήν άλλη τά βουνά, δέν μποροΰν παρά νά 
έμπνεύσουν στόν επισκέπτη ένα άπέραντο 
αίσθημα, έστω καί άν είνε ό πιό ψυχρός, ό 
πιό πεζός.

Ά λ λ ά  έκτός άπό αύτά ή Κρανάη έχει 
καί τήν ιστορία της κατά τήν έπανάσταση 
Οί Τουρκαλβανοί, οί όποιοι τότε είχαν κατα
λάβει τήν Λακωνία, έσκέφθησαν νά έπιτε- 
θοϋν κατά τής Μάνης, άλλά πρίν έκριναν 
καλόν νά στείλουν κατασκόπους στό κάστρο 
τής Μπαρδοΰνιας γιά νά μάθουν τί στρατό 
είχαν οί Μανιάτες. Οί Γυθειώται δμως, οί 
όποιοι έπληροφορήθησαν τίς ενέργειες τών 
κατασκόπων, έπενόησαν ένα άρκετά ευφυές

σχέδιο πού πέτυχε. Μάυεψαν δηλαδή όσες 
βάρκες είχαν καί τίς έγέμισαν όπλισμένους 
άνδρες. Οί βάρκες ήρχοντο άπό τό κάτω μέ
ρος τού νησιοϋ καί φθάνοντας είς τό βόρειο 
έβγαζαν τά πληρώματά τους, τά όπσία άμέ
σως έτρεχαν άπό τό άντι'θετο μέρος καί έμ
παιναν σέ άλλες βάρκες. Έ τσ ι ή πρωτότυπος 
αυτή άποβίβασις διήρκεσε τέσσερες ήμέρες' 
Οί κατάσκοποι τών Τουρκαλβανών, οί όποι
οι είχαν παρακολουθήσει όλη αύτή τή σχη- 
νή κατατρομαγμένοι άνέφεραν στούς αρχη
γούς των δτι τριάντα χιλιάδες στρατός τούς 
περίμενε στό Γύθειο. Αύτό ήταν άρκετό γιά 
νά κάνη τούς Τουρκαλβανούς σέ λίγες μέρες 
νά άδειάσουν δλη τή Λακωνία.

Στήν έποχή αύτή τής Τουρκοκρατίας, 
ή Κρανάη ώνομάζετο Μαραθονήσι, πιθανώς 
απο τα πολλά μαραθα πού εφυτριοναν έκεί. 
Σήμερα βρίσκεται σιήν κατοχή τής οικογέ
νειας Τζανετάκη ή όποία έχει κτίσει τόν 
πύργο πού σώζεται άκόμη.

Αύτή είναι μέ λίγα λόγια ή ιστορία τής 
Κρανάης, τοΰ ποιητικού αύτοΰ νησιοΰ ποΰ 
υπήρξε τό καταφύγιο τοϋ Πάριδος καί τής 
Ελένης, * αί πού μέ όλες τίς χιλιάδες τών 
χρόνων πού πέρασαν έξακολουθεί ακόμη νά 
διατηρή τήν παλιά του αίγλη.

Αύγουστος 1930 Πς X. Μς

ΣΤΟΝ ΙΚΑΡΟ
' J

Τ ί  τάχα αν τά φτερά σ ο υ  ο  ήλιος διάλυσε. 
Ικαρε, κι ’ α,ν σε σκέπασε το κΰμα, 

οταν ό αέρας στερεά επατήθηκε 
κι ασκεπαστ η πνοη σον είν ’  άπό μνήμα ;

Τι κι αν ανντριμμι πεφτει αυτός που τόλμησε 
σε πέλαο, σε γκρεμό, σε νφαίατειον, δπον, 
όταν αννος θα ζήσει με τό πνεύμα τον , 
που θα σαρκώνουν τά εργατα τοΰ ανθρώπου;

Τι κι’ αν αυτός που αγάπησε κι’ επόνεσε, 
βρίσκει τον κοσμο εχθρό στα ιδανικά τον, 
οταν ό κόσμος θά δουλεύει σκλάβος του, 
καί δέ 0·ά ζεϊ παρά τό θέλημά τ ου;

ΓΕΡΑΣ. ΣΠ ΑΤΑΛΑΣ



Ρ Ε Μ Β Α Σ Μ Ο Ι
Δ ί χ ω ς  ψ υ χ ή ,  δ ί χ ω ς  ζ ω ή ,  ό μ ο ι α  ν ε κ ρ ό ς  ζ ε μ έ ν ω ,  
μ ο ϋ  π α ρ α λ ύ ν ο υ ν  οί  α ρ μ ο ί  κ α ί  τ ό  κ ο ρ μ ί  ξ υ λ ι ά ζ ε ι ,  
μ έ σ α  σ έ  τ ά φ ο  π α γ ε ρ ό  θ α ρ ρ j  μ 5 έ χ ο υ ν  θ α μ μ έ ν ο ,  
κ α ι  τ ό  σ κ ο τ ά δ ι  τ ο ϋ  φ ρ ι χ τ ο ύ  θ χ ν ά τ ο υ  μ έ  σ κ ε π ά ζ ε ι .

Τ ό  φ ώ ς  τ ο ϋ  ή λ ι ο υ  π ο ύ  χ τ υ π ά  σ τ ά  μ ά τ ι ^  μέ  ξ υ π ν ά ε ι  
χ ά ν ο ν τ α ι  τ ώ ν  ο ν ε ί ρ ω ν  μ ο υ  χ ι μ α ι ρ ι κ έ ς  ε ι κ ό ν ε ς ,  
κ ι ’ ό α ω ς  ή σ κ έ ψ η  τ ί ς  ζ η τ ά ,  τ ρ ε λ λ ά  τ ί ς  κ υ ν η γ ά ε ι  
κ α ι ν ο ύ ρ ι ο υ ς  φ έ ρ ν ο ν τ α ς  π α λ μ ο ύ ς  kl ’ ο δ υ ν η ρ ο ύ ς  ά γ ώ ν ε ς .

Μέ λύσσα τώρα πολεμά ό κόσμος  τ ή ς  ψυχής μου 
μέ τ ί ς  κακές άποθυμιές κα'ι τ ί ς  παλιές μου σκέψεις,  
π α σ χ ίζ ο ν τ α ς  γιά νά σβυστή ή φλόγα τ ή ς  όρμής μου 
αύτή πού έδυνάμωσε τ ό σ ο  γλυ κ ές  ο ρέ ξε ις .

Τό κύμα πούταν ήρεμο άρχίζει νά φουσκώνει  
καθώς φουσκώνουν οί παλμοί τ ά  πληγωμένα σ τ ή θη - 
τ ό ν  γ ε λ α σ τ ό  τ ό ν  ούρανό σύγνεφο τ ό ν  θολώνει  
καθώς θολών'  ή ταραχή τών λογισμών τ ά  πλήθη.

Κι’ άντί  νά βρώ στό  ξύπνημα τήν  πρώτη μου ήσυχία  
μ’ άφήκανε οί ρεμβασμοί τήν  άγρια παραζάλη,  
μπαρούτη κι άσ βεσ τη  φωτιά δέ πιάνουνε φιλία, 
φ έ ρ ν ο υ ν  κι’ ή σκέψεις ή α γ ν έ ς  μέσ5 τ ά  κορμιά τήν  πάλη

II. ΓΟΛΕΤΑΣ


