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ΠΑΛΙΑ ΖΑΚΥΘΟΣ

ΟΙ ΒΙΤΟΠΟΥΛΕΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ

"Εξι ήταν άπό δαύτες. Βοή, χαρά, πειρασμός καί μπελάς 
τοΰ ζακυθινού καντουνιού. Έδώ καί πενήντα χρόνια, τήν έπο
χή πού πέθανε ό αδερφός τους — ό Μίμης ό Βίτος, ό ράφτης— 
ή πρώτη, ή Δημητρούλα, ήταν είκοσιδυό χρονώ, κι’ ή τελευ
ταία, ή Άγγέλικα, δώδεκα. Οΐ άλλες—Κεβή, ’Όρσολα, Μαρία, 
Άλεξάντρα —άπό είκοσι ΐσιαμε δεκατεσσάρων. 'Η μιά άπό τήν 
άλλη εΐχε πάντα διαφορά δυό χρόνια. Ούτε μήνα περισσότερο· 
Γιατί ταχτικά, σά μηχανή, ή Βίταινα έκανε παιδί κάθε δεύτε
ρο χρόνο. Πρώτα τό Μίμη, έπειτα εν’ άλλο θηλυκό πού τής 
πέθανε μωρό, κΓ έπειτα τις άλλες έξι πού ζοΰσαν. Κι’ ή φά
μπρικα έκλεισε, γιατί ό πατέρας εΐχε παραγεράσει.

Μ’ άν δέν έκανε πιά παιδιά, ό γέρο-Βίτος δούλευε άκό
μα γιά νά τρέφη τά έφτά πού εΐχε. Στό κατώι τοΰ σπιτιού του, 
πού ήταν άπό τά πιό μεγάλα τοΰ καντουνιού, διατηρούσε ένα 
μαγαζάκι — μπακάλικο μαζί καί ψιλικατζίδικο —καί κέρδιζε άρ- 
κετά. Τό γιό του, άφού τόν έμαθε λίγα γράμματα, τόν έβαλε 
σέ τέχνη. Οί θυγατέρες του δέν ήθελε νά δουλεύουν, δέν τό 
καταδεχότανε. Τις έστελνε, γιά λίγον καιρό καθεμιά, στό «πού- 
μπλικο», κι’ έπειτα τις κρατούσε στό σπίτι νά βοηθάνε τή μάν
να τους, πού τότες εΐχε πάντα κι’ ένα μωρό. Καί μόνο άφοΰ 
πέθανε ό γέρος, καί τό μαγαζάκι του έγινε ραφτάδικο τοΰ Μί
μη, πού πήρε άπάνου του τήν οικογένεια, οί μεγαλύτερες κο
πέλλες ύποχρεώθηκαν άπό τόν άδερφό τους νά στρωθούν στή 
δουλειά, κι’ άλλη ρέλιαζε, άλλη έκανε κουμπότρυπες ή έρρα- 
βε κουμπιά, άλλη σιδέρωνε, κι’ ή μεγάλη, πού ήξερε καί πε
ρισσότερα γράμματα, έγραφε τά νούμερα, δταν ό ράφτης ε 
παίρνε μέτρα, καί κρατούσε τούς λογαριασμούς. "Οσο γιά τή



μικρότερη, παιδούλα τότες, αύτή πήγαινε τΙς φορεσιές στούς 
πελάτες, κι’ ήταν ή μόνη πού έβγαζε λεφτά «δικά της», γιατί 
πάντα τής έδιναν καμμιά δεκάρα γιά τόν κόπο της ή κανένα 
άσημένιο είκοσάρι.

'Έτσι καλοζούσαν, μικρονοικοκυρίστικα, κι’ άφοΰ πέθανε 
ό πατέρας. Μά ό ξαφνικός καί πρόωρος θάνατος τού αδερ
φού — ό κακόμοιρος ό Μίμης πέθανε άπό περιτονίτη σέ τρεις 
ήμέρες —ήταν μεγάλη συμφορά. Μιά γριά μάννα μ’ έξι θηλυκά 
έμεναν έρημες, άπροστάτευτες καί χωρίς κανένα πόρο ζωής. 
Τί νάκαναν γιά νά ζήσουν; Νά διατηρήσουν τό ραφτάδικο δέν 
μπορούσαν. ’Άλλο τίποτα νά κάμουν—μέρλα, κεντίσματα, άρ- 
γαλειό—δέν ήξεραν. Νοίκιασαν λοιπόν τό κατώι τους, είκοσι- 
πέντε δραχμές τό μήνα, σ’έναν ταβερνιάρη, καί σταύρωσαν τά 
χέρια. Μαυροφορεμένες, λυπημένες, άνόρεχτες, κλεισμένες, 
κουτσόζησαν ένα·δυό μήνες. ’Έπειτα άρχισαν νά πεινούν. Τό 
νοίκι τού κατωγιού δέν έφτανε ούτε γιά ψωμί—τόσα στόματα! 
Γύρεψαν τότε δουλειά άπό ραφτάδες, γιά νά κάνουν πάλι δ,τι 
ήξεραν—νά ρελιάζουν, νά ράβουν φόδρες, νά κολλούν κουμ
πιά—κΓ ή δεύτερη, ή Κεβή, άποφάσισε νά μπή καμαριέρα σ’ 
εν’ άρχοντικό τής γειτονιάς. ”Ε, ή κατάσταση κάπως καλυτέ
ρεψε. 'Ένας ράφτης, άν κι’ άντίζηλος άλλη φορά τοΰ άδερφού 
τους, λυπήθηκε τις έρημες καί τούς έδινε δση δουλειά μπορούσε 
στό σπίτι. Ή Κεβή πάλι τούς άφινε τό μισθό της ολάκερο— 
δυό τάλλαρα τό μήνα — χωριστά δσα φαγώσιμα τούς κουβα
λούσε άπ’ τό άρχοντικό, χαρισμένα ή καί κλεμμένα, κάθε φο
ρά πού πήγαινε στής μάννας της.

Γιά λίγο πήγαν καλά. ’Έτρωγαν καί κρέας βραστό κάθε 
Πέφτη καί ψητό στό φούρνο κάθε Κυριακή. Μά υστέρα ό ρά
φτης, πού τοΰ περίσσευαν έργάτες, δέν τούς παράδινε δουλειά, 
ώς που έπαψε σιγά- σιγά νά τούς δίνη. Καί μιά μέρα, καθη- 
μερνή, ξαφνικά, ή Κεβή γύρισε στής μάννας της άναμαλλια- 
σμένη, ξαναμμένη, κλαμένη, κρατώντας καί τό μπογαλάκι της.

— Μ’-έδιωξε ή κυρά μου! τούς εΐπε χωρίς περιστροφές.
— Γιατί, μωρή, γιατί;
— Τής φάνηκε πώς τάχω μέ τόν άδρεφό της.·
— Τής φάνηκε, μωρή, ή τάχες άλήθεια ;
— Έγώ;! Στά μάτια μου!

Ή Κεβή ορκίστηκε ψέμματα. Τάχε καί τά παράχε μέ τόν 

άδερφό τής κυράς της, "τόν σιόρ-Άντρέα, ένα σαραντάρη, λεύ
τερο, παραλή καί χαροκόπο. Κι’ έκείνη τήν ήμέρα ’ίσα-’ίσα ή αρ
χόντισσα, πού άπό καιρό εΐχε ύποψίες, τούς έπιασε στά πράσ- 
σα. Τήν άρπαξε άπ’ τά μαλλιά, τής άστραψε δυό μπάτσους καί 
τής εΐπε νά ξεκουμπιστή νά φύγη στή στιγμή.

— Τέτοια πράμματα δέν τά θέλω στό σπίτι μου, φώναξε καί 
τοΰ άδερφού της. Έγώ τήν εΐχα γιά καμαριέρα· άν έσύ τή θέ- 
λης γι’ άγαπητικιά, νά πηγαίνης στό σπίτι της. Κοντά είναι.

Καί νά, τό ίδιο βράδυ, άργά, ό σιόρ-Άντρέας χτύπησε τήν 
πόρτα τής Βίταινας. Ή ταβέρνα ήταν κλειστή, τό καντούνι έρη
μο. ’Άνοιξε ένα παράθυρο πόνου άπό τήν πόρτα κι’ ή γριά ρώ
τησε σιγά:

— Ποιος εΐναι;
— Έγώ.,.Ό Άντρέας ό Ψάθης πές τής Κεβής· θέλω νά τής 

πώ ένα λόγο.
— Νά ίδώ, έκαμε ή γριά, γιατί μοΰ φαίνεται πώς έπεσε.

Καί κλείνοντας τό παράθυρο, άφησε τό σιορ -’ Αντρέα νά 
περιμένη.

Καμμιά άπό τις Βιτοπούλες δέν εΐχε πέσει. Μά ή μάννα 
εΐπε τό ψέμμα, γιατί δέν τής άρεσε καθόλου αύτή ή βίζιτα.

— Τί σέ θέλει, μωρή; έκαμε πνιχτά καί βιαστικά, μέ. τις γρο
θιές σφιγμένες πάνω άπ’ τό κεφάλι τής Κεβής. θά τόν διώξω!

— ’Όχι, γιά τό θεό ! παρακάλεσε ή Κεβή. Αφέντης εΐναι, δέν 
κάνει. Καί ποΰ ξέρεις τί θέλει νά μου πή.;., Νά μέ χαρής, άνοι- 
ξέ του !

— Μά...
— Μάννα! κάμε μου τή χάρη!..

θέλοντας καί μή—δέν ήταν ώρα γιά συζήτηση—ή Βίταινα 
κατέβηκε τή σκάλα, ξαμπάρωσε τήν πόρτα κι’ εΐπε:

— Κόπιασε. Δέν έτίεσε άκόμα.
Ή Άλεξάντρα, στό κεφαλόσκαλο, εΐχε βγάλει τή λάμπα — 

τή μόνη πού ύπήρχε άναμμένη σ’ δλο τό σπίτι—κι’ άφοΰ ό σιορ 
Άντρέας άνέβηκε τή σκάλα — ξοπίσω του ή Βίταινα —τού έψεξε 
γιά νά περάση στή σάλλα.

— Κάτσε, άφέντη μου. Τώρ’ άμέσως, έφτασε.
Άψε-σβύσε, ή Κεβή συγυρίστηκε, συμπιάστηκε καί, άπό τήν 

κρεβατοκάμαρα πού ήταν μαζεμένες δλες, κάτω άπ’ τό φώς 
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ένός καντηλιού, μπήκε στή σάλλα, δπου ήταν ή λάμπα κι’ ό σιόρ 
Άντρέας.

— ”Ω ! άφέντη μου...πώς ήταν έτοΰτο;...
— Καλησπέρα, Κεβή. "’Ήρθα...

Δέν ακόυσαν τίποτ’ άλλο. 'Η πόρτα κλείστηκε κι’ έκεΐνοι οί 
δυό έμειναν στή σάλλα ώς μισή ώρα. ’Έπειτα ή Κεβή, μέ τή 
λάμπα, τόν κατέβασε ώς τήν πόρτα, τόν ξέβγαλε, άμπάρωσε 
κι’ άνέβηκε δλη χαρά καί γέλια.

— Είδες πού ήθελες νά μοΰ τόν διώξης; είπε τής μάννας της 
μπροστά στις άδερφές της. Ό άνθρωπος μοΰ έφερε τό μιστό 
μου, καί διπλό μάλιστα, γιά νά μοΰ ξεπλερώση τούς μπάτσους 
πού έφαγα άδικα τό πρωί. Όρίστε !

Καί τούς έδειξε τέσσερα τάλλαρα άσημένια, πού τάδεσε 
σ’ ένα μαντήλι καί τάχωσε στόν. κόρφο της.

— Τά φυλάω, έξακολούθησε. μά δικά σας είναι. Δέ θέλω τί
ποτα γιά τόν έαυτό μου, γιατί καί ρούχα έχω καί παπούτσια.

— Τί καλός ό καϊμένος ! έκαμε ή ’Όρσολα. Είδες έκεΐ νά σοΰ 
φέρη τά λεφτά σου ό ίδιος;...

— Καί μάλιστα μοΰ είπε πώς θάρχεται κάπου-κάπου νά μέ 
βλέπη, είπε ή Κεβή. θέλει νά γνωρίση καί σας. ’Αλήθεια εΐναι 
πολύ καλός άφέντης. Τώρα θάχουμε κι’ έναν προστάτη, φτωχές 
κοπέλλες κι’ έρημες καθώς άπομείναμε.

— ’Έτσι έ; έτσιέ; έκαμε ή μάννα μέ συγκρατημένο θυμό. Καί 
τί θά πή ό κόσμος, νάρχεται τοΰτος - έδώ στό σπίτι μας, τώρα 
μάλιστα πού δέν έχει νοικοκύρη;

— ’Ώ, μάννα ! φώναξε ή Κεβή· γέρος άνθρωπος εΐναι, γείτο
νας, άφέντης... τί θά πή ό κόσμος ;

— Γέρος άνθρωπος; Εΐναι δέν εΐναι σαρανταπέντε χρονών ό 
σιόρ-Άντρέας ό Ψάθης, τόν ξέρω έγώ. Καί τί παναπή άφέντης; 
Τόσο τό χειρότερο. Ό άφέντης, λέει ένας λόγος, εΐναι κάρ
βουνο πού, άν δέ σέ κάψη, θά σέ μουντζουρώση.

— ”Ω μάννα I μή λές τώρα ύπερβολές...
— Ναί, ύπερβολές!...Λοιπόν έμένα μοΰ φαίνεται πώς τοΰτος- 

έδώ μας έμουτζούρωσε κιόλας. Τής κυράς σου δέν τής φάνη
κε πώς τάχετε· θά τό είδε μέ τά μάτια της. Ειδεμή πώς θάχε 
τοΰτος-έδώ τόση πρεμούρα καί καλοσύνη; Νάρθη νύχτα, νάσοΰ 
φέρη τά λεφτά ό ίδιος, νά σοΰ δώση τά διπλά. Ά, Κεβή, δέ μέ 
γελάς έμένα !..Μας πήν έφτιασες !

Ή Κεβή τίναξε τό κεφάλι της κι’ άπότομα εΐπε :
— ’Έ, καλά, τάχουμε, καί μέ τοΰτο;

'Η μάννα ξέσπασε:
— Μώρή άτιμη;! μωρή βρώμα; Τό λές κιόλας μέ τόση ξα- 

διαντροπιά;..Κι’ ή τιμή σου; ή τιμή τοΰ σπιτιού σου; Τί, έπειδής καί 
δέν έχεις πατέρα κι’ άδερφό, σοΰ φαίνεται πώς μπορείς νά κά
νης τοΰ κεφαλιοΰ σου; Καί καλά νάταν μ’ ένα νέο τής σειράς 
σου, άπό άγάπη. Είσαι είκοσι χρονώ κοπέλλα, στή βράση σου, 
θάλεγα στό διάολο! Μά μ’ ένα γέρο άφέντη, γιά λεφτά, μωρή, 
γιά λεφτά ; Φτού σου !

— ’Όχι μόνο γιά λεφτά, άποκρίθηκε άτράνταχτη ή Κεβή.
— Άμή γιά τί άλλο; Μήν τόν άγάπησες, μάτια μου, κιόλας;
— "Οχι, κάθε άλλο, μά... μοΰ έταξε πώς, άνίσως τοΰ κάμω 

παιδί, θά μέ πάρη μέ στεφάνι.
’Άλλο τοΰτο πάλι! "Ως έκεΐ λοιπόν εΐχε φτάσει ή βρώμα; 

Τοΰ εΐχε δώσει καί τήν παρθενιά της; Καί τώρα εΐχε στήν κοι
λιά της τό σπόρο του, καί περίμενε νά πιάση καί νά τοΰ κάμη 
παιδί; ’Ώ, συφορά καί μαυρίλα ! ώ, ντροπή κι’ άψηφησιά !... ΚΓ 
ή μάννα έβρισε, άφρισε, τραβομαλλήθηκε, έκλαψε, βόγγησε, καί 
στό τέλος—άλήθεια ή ψέμματα — έπεσε ξερή.

ΚΓ δλ’ αύτά μπροστά στις άλλες. Έκεΐνο τόν καιρό, στά 
λαϊκά σπίτια, οί γυναίκες, δταν δέν ήταν άντρες μπροστά, μι
λούσαν έλεύτερα, χωρίς νά τίς νοιάζη άν άκουγαν καί νέες ή 
άνήλικες κοπέλλες. «Καλύτερα, έλεγαν, νά μαθαίνουν τόν κό
σμο άπό τώρα». ’Έτσι ούτε γιά τή μικρή Άγγέλικα—δώδεκα 
χρονώ παιδούλα—τάποψινά δέν ήταν πρωτάκουστα. "Ολα τά- 
ξερε κΓ αύτή. Γιατί πόσες φορές δέν εΐχε άκούσει τή μάννα 
της νά συμβουλεύη τίς μεγάλες, νά τούς λέη γιά κοπέλλες πού 
χάθηκαν δίνοντας τήν τιμή τους χωρίς στεφάνι σέ παλιανθρώ
πους, άφεντάδες ή λιάπηδες, πού τίς ξεγέλασαν είτε μέ λε
φτά, είτε μέ ψεύτικα ταξίματα.

Άλλά νά ποΰμε τήν άλήθεια, οί Βιτοποΰλες, «άστόχαστες» 
σάν τήν άδερφή τους, ήταν τώρα μέ τό μέρος της. Δέν τολμοΰ- 
σαν άκόμα νά τό πουν, έξαιτίας πού ή μάννα τους έκανε τέ
τοιο κακό, εΐχαν δμως τήν ιδέα πώς ή Κεβή εΐχε βρει τήν τύχη 
της. Λίγο ήταν νάχη «προστάτη» έναν τόσο καλό καί πλούσιο 
άφέντη; Τίς εΐχαν θαμπώση προπάντων τ’άσημένια του τάλλα
ρα. Μ’ άκόμα, κατάβαθα—κΓ αύτό ίσως δέν θά τδλεγαν ποτέ— 
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ζήλευαν τήν άδερφή τους πού εΐχε τώρα έναν άγαπητικό. Κι*  
αύτές κοπέλλες «στή βράση τους» δέν ήταν; ’Όχι βέβαια ή 
Άγγέλικα, ούτε ή Άλεξάντρα· μά ή Δημητροΰλα, ή Όρσολα 
κι’ ή Μαρία μπορούσαν νάχουν προ πολλοΰ. "Οσο ζοΰσε δμως 
ό πατέρας τους κι’ ό άδερφός τους, ήταν πολύ περιορισμένες· 
ούτε στό παράθυρο δέν έβγαιναν, έκεΐ πού οί άλλες κοπέλλες 
τής γειτονιάς έβγαιναν καί στις πόρτες. Κι’ ούτε μιά φορά στή 
ζωή τους δέν έντΰθηκαν μ ά σκ α ρ ε ς τά Καρναβάλια, νά πάνε 
νά χορέψουν στά Καζίνα ή στις Κυβαλκίνες. Ποτέ τους δέν έζύ- 
γωσαν άντρα, ούτε νιό, ούτε μεσόκοπο, ούτε γέρο. Δέν τις ήξε
ραν κάν γιά νά τίς κυνηγήσουν, άφοΰ δλο σχεδόν τόν καιρό 
ήταν κλεισμένες στό σπίτι, άθέατες. Μ’ αύτός ό περιορισμός 
τίς έκανε, τώρα πού ήταν έλεύτερες, νά θέλουν νά ξεθυμάνουν. 
Καί τό κάτω-κάτω δέν εΐχαν έξασφαλισμένο ούτε τό καθημερι
νό τους φαί. Μέ ξερό ψωμί μόνο θά ζοΰσαν;

— θά τής περάση τής μάννας, είπε πρώτη τής Κεβής ή ’Όρ
σολα.

— θά τό χωνέψη, είπε κι’ ή Δημητρούλα.
— Καί θά σοΰ δώση τήν άδεια νά τόν δέχεσαι, είπε κι’ ή 

Μαρία.
Κι’ αύτό έγινε. 'Η Βίταινα τό χώνεψε. "Ενα πράμμα πού 

έγινε μπορούσε πιά νά ξεγίνη; Τό μόνο πού εΐχαν νά κοιτά
ξουν ήταν πώς νά βγάλουν άπ’ τή ζημιά τή μεγαλύτερη ώφέλεια. 
Κι’ ή άδεια δόθηκε, κι’ ό σιόρ-Άντρέας άρχισε νά πηγαίνη στό 
σπίτι ταχτικά.

Ετσι ή ζωή άπότομα άλλαξε. Οί κοπέλλες δέν ξαναγύρε- 
ψαν άπό ράφτη δουλειά καί καμμιά δέν έσκέφθηκε νά μπή κα
μαριέρα σ άρχοντικό. Εβγαλαν τά ολόμαυρα, άνοίξανε τά πα
ραθυρόφυλλά τους, πού ένα χρόνο σχεδόν τάχαν μισόκλειστα, 
«λιμπρέτο», κι’ έβγαιναν στά παράθυρα —τρία εΐχε στή φάτσα 
τό σπίτι δλη τήν ώρα. Ήταν άδύνατο νά περάση κανείς άπό 
τό καντούνι τής Βίταινας, χωρίς νά ΐδή μιά τούλάχιστο άπό 
δαύτες. Συχνά καί κάτω στήν πόρτα. Τίς έμαθε πιά ό κόσμος· 
Κι’ άπό τότε οί Βιτοπούλες ήταν ή βοή, ή χαρά, ό πειρασμός 
κι ό μπελάς του καντουνιού....

* 
* *

Ηταν όμορφες κι οι εξι. Κι’ έμοιζαν μεταξύ τους περισσό- 
τερο άπ’ δ,τι μοιάζουν συνήθως άδερφές άπό τήν ’ίδια μάννα 

καί τόν ίδιο πατέρα — ά, ήταν τοσο τίμια η κακομοίρα η Βίταΐ- 
να ! "Ολες τους μελαχροϊνές, μελαψές μάλιστα, μέ κατάμαυρα 
μάτια καί μέ πυκνά, σγουρά,’ κατάμαυρα μαλλιά. Ράτσα. Κι’ 
δλες ψηλές καί γεμάτες. Μόνο πού παρουσίαζαν δυό ποικι
λίες, γιά νά πούμε έτσι, άπό τρεις καί τρεις: Ή Δημητρού
λα, ή ’Όρσολα κι’ ή Άλεξάντρα, ήταν «μακρουλές». Είχαν 
μακρουλά κάπως πρόσωπα, μακρουλά στήθη καί μακρουλούς 
γλουτούς. Ή Κεβή πάλι, ή Μαρία κι’ ή μικρή Άγγέλικα ήταν 
«στρογγυλές»: Πρόσωπα όλοστρόγγυλα μέ λακκάκια στά 
μάγουλα, στήθη σά ροδάκινα — μικρότερα ή μεγαλύτερα κατά 
τήν ήλικία —καί γλουτοί σά σφαιρικά καρπούζια. Μά καί στις 
δυό ποικιλίες, ή σάρκα ήταν τό ίδιο άφθονη, σφιχτή καί 
σφριγηλή. Φυσικά, ή ομορφιά τους δέν εΐχε τίποτα τό λεπτό, 
τό έξευγενισμένο : χοντρή, χτυπητή λαϊκή ομορφιά, καθαυτό 
σαρκική, ικανή νά τραβά μόνο τούς φιλήδονους, τούς «υλι
στές». Γι’ αύτό καμμιά Βιτοπούλα δέν εΐχ’ έμπνεύσει ποτέ 
άγνό αίσθημα· μόνο δυνατούς πόθους, καί μάλιστα σέ ήλικιω- 
μένους σάν τόν Άντρέα.

Ή πιό όμορφη άπ’ δλες ήταν ή «μακρουλή» ’Όρσολα. Εΐ
χε τό πιό ψηλό μπόι, τά πιό μεγάλα μάτια καί τά πιό άφθο
να μαλλιά. Σγουρά, φουντωτά, έκαναν τό πρόσωπό της νά 
φαντάζη μέσα σ’ ένα ολόμαυρο φόντο, κι δταν τάφινε ξέ
πλεκα—πού τό συνήθιζε, δένοντάς τα μόνο μέ μιά κόκκινη 
κορδέλα—έπεφταν σάν ποτάμι ώς τή μέση της. Μ’ αύτές οί 
«μαλλοΰρες» ήταν τό πιό κοινό τους χαρακτηριστικό. Μακρου
λές ή στρογγυλές, δλες εΐχαν δασύ τό κεφάλι. Ορθιες, σγου
ρές, χοντρές, άνυπόταχτες, οί τρίχες τους θρασομα.νούσαν. 
Καί μαζί μ’ αύτές, θάλεγες, θρασομανούσαν κι’ ολάκερα τά 
σαρκωμένα καί μελαψά κορμιά, γεμάτα ζωή καί σφρίγος. Τά 
πρόσωπα ώστόσο ήταν άνέκφραστα. Τά μάτια κοίταζαν σάν 
έκπληκτα, σάν περίεργα ή σάν άφηρημένα. Ωρισμένως δέν 
εΐχαν πολύ τό άνθρώπινο. Κι οί όμορφες αύτές κοπέλλες έ
μοιαζαν μέ όμορφα ζώα πλασμένα μόνο γιά τήν ήδονή καί, 
φυσικά, γιά τή μητρότητα. ’Όχι ένα, άλλά δέκα παιδιά μπο
ρούσε ή Κεβή νά κάμη τοΰ Άντρέα. Μά δέν τδχε βέβαια σκο
πό. ’Έτσι τόπε τής μάννας της γιά νά έλπίζη καί κανένα στε
φάνι.

"Ετσι καμωμένες, οί Βιτοπούλες θύμιζαν τό ζώον τής
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Γραφής τό μάχλον, τό δζονάγριμαίου. Μόνο ή μι
κρή, ή Άγγέλικα, εΐχε κάποια έκφραση πιό ανθρώπινη. Αύτή 
γελούσε τουλάχιστο, ένώ οί άλλες μόλις χαμογελούσαν ή έ
μεναν άγέλαστες. Άπό τίς «στρογγυλές» κι’ ή Άγγέλικα, 
ήταν όλοστρύγγυλη, μιά μπάλα, μέ χοντρές γάμπες καί πε
λώρια γιά τήν ήλικία της στήθη. Ώρισμένως δέν θάργούσε κΓ 
αύτή νά βρή άγαπητικό. Οί «σάτυροι» τήν ξέτρεχαν κΓ άπό 
τώρα. Κι’ έπειδή σά μικρή έβγαινε περισσότερο — αύτή έκανε τά 
ψώνια καί τά θελήματα — πολλοί τήν ξεμονάχιαζαν στό δρό
μο ή σέ κανένα μαγαζί, καί τής έπρότειναν νά πάή στό σπίτι 
τους ή νά τούς μπάση στό διτςό της. Μά ή Άγγέλικα άρνιόταν.

— Είμαι μικρή άκόμα, έλεγε γελώντας.
"Ολοι πιά ήξεραν πώς ό Άντρέας ό Ψάθης εΐχε τήν Κε- 

βή. Καί λογάριαζαν πώς τό παράδειγμά της θ’ άκολουθοΰσαν 
άργά ή γρήγορα κΓ οί άλλες. Γι’ αύτό ήταν τόσο άπόκοτοι, 
δχι μόνο στή μικρή μά καί στις μεγάλες. Οί άφεντάδες, οί πα- 
ραλήδες, τούς έστελναν φανερά μεσίτρες ή τούς μιλούσαν οί 
ίδιοι άμα τίς πετύχαιναν στήν πόρτα. ΚΓ οί πιό νέοι δοκίμα
ζαν νά τίς φέρουν στά νερά τους κάνοντας τούς ί ν α μ ο ρ ά- 
τ ο υ ς. Τίς γλυκοκοίταζαν, τούς πετοΰσαν λογάκια, τούς έστελ
ναν γραμματάκια, καί τό βράδυ τούς έκαναν σερενάτες. Κά: 
ποτέ, δυό συντροφιές, ποΰ οί άρχηγοί τους είχαν στό μάτι τήν 
’Όρσολα καί γι’ αύτήν έκαναν τή σερενάτα, ήρθαν στά λόγια 
καί στά χέρια, καί στό τέλος «έπαιξαν τά σμπάρα». Ή γει
τονιά, νύχτα ώρα, άναστατώθηκε. ΚΓ οί νοικοκυράδες κατα
ριόνταν τίς Βιτοπούλες:

— Νά χαθούν, τά βρομοθήλυκα!.. Καλά κάθουνταν κρυμ
μένες τόσον καιρό. Τώρα βγήκαν στή φόρα. Έ, βέβαια, δέν 
έχουν κανένα νά τίς περιορίζη. ΚΓ ή μάννα τους κάνει τά μυα
λά τους.

’Άλλη φορά, ένας νεαρός κόντες, λιγάκι νταής, πού ένδια- 
φερόταν γιά τή Δημητρούλα, έσπασε στό ξύλο κάποιον άντί- 
ζηλο κάτω άπ’ τά παράθυρά της. Μά κΓ άντρες τοΰ καντου
νιού, χωρίς νάχουν τίποτα μέ τίς Βιτοπούλες, τό θεωρούσαν 
προσβολή νά συχνοπερνούν νέοι άπό άλλες γειτονιές, καί συ
χνά γίνουνταν γι’ αύτό καυγαδάκια. «Μπελάς» τελοσπάντων 
γιά τό καντούνι. ’Άς πήγαινε στό καλό κΓ ή «δόξα» πώς εΐχε 
τόσο πολυζήτητες κοπέλλες, κΓ ή χαρά πού έδινε τό θέαμά τους !

‘Ωστόσο οί Βιτοπούλες, ένώ ήταν άποφασισμένες ν' Ακο
λουθήσουν τό δρόμο τής Κεβής, δέν έκαναν άκόμα τίποτα. Σάν 
τήν Άγγέλικα, άπαντούσαν στίς πρότασες μ’ ένα μεγάλο 
δχι. ’Ή έπρόβαλλαν τόσο μεγάλες άπαίτησες, πού ήταν άδύ- 
νατο νά ικανοποιηθούν. ’Άξαφνα ή ’Όρσολα μήνησε σ’ έναν 
άφέντη: «’Άς μοΰ δώση χίλια τάλλαρα κι’ είμαι δική του». 
Χίλια τάλλαρα; Καί ποιος βουρλίστηκε νά τά δώση γι’ άγα- 
πητικιά, τή στιγμή πού μπορούσε νάχη μιά φτώχιά παρθένα 
μ’ έκατό, μέ πενήντα; Δέν ήταν μόνο ή ’Όρσολα όμορφη στόν 
τόπο! Άλλά έκείνη, φαίνεται, ένόμιζε πώς ήταν μονάχη. Τό 
ίδιο κΓ οί άδερφές της. ΓΓ αύτό περίμεναν νά τούς παρουσια- 
στή ή έκτακτη τύχη πού τούς άξιζε. Ή Κεβή, έλεγαν τώρα, 
εΐχε βιαστεί πολύ...

’Επιτέλους ή τύχη αύτή παρουσιάστηκε γιά τήν ’Όρσο
λα. Μπορεί νά μήν ήταν καί τόσο έκτακτη, μά ή κοπέλλα 
ύποχρεώθηκε νά τή δεχτή γιά τέτοια. Μιά μέρα, ό Άντρέας 
είπε τής Κεβής:

— "Ενας φίλος μου, ένας άδερφικός μου φίλος, εΐναι μουρ
λός γιά τήν ’Όρσολα. Πές της, καϊμένη, άν θέλη νά τόν έχει 
δπως έσύ έμένα.

— Γιά νά τοΰ κάμη παιδί; γέλασε ή.Κεβή.
— Ναί...δσο μουκαμες καί σύ.
— Ποιος εΐναι;
— Ό κόντε-Παύλος ό Μάρκορης... θά τόν έχεις άκουστά... 

μεγάλη φαμίλια...
— Ναί. Μά πού τήν εΐδε;
— Πέρασε άπό δώ μιά-δυό φορές... τού εΐπα κΓ έγώ...
— Εΐναι μεγάλος;
— Σάν καί μένα... λίγο μεγαλύτερος.
— Λεύτερος ;
— ’Όχι, παντρεμένος.
— Κακό αύτό...μπορεί νάχουμε ιστορίες.
— Καμμία ! Ή γυναίκα τού Μάρκορη εΐναι πιά γριά καί πα

ραδέχεται νάχη ό άντρας της καί κοπέλλες.
— Ά 1 θάχη κΓ άλλες ;
— ’Όχι. Μιά πού εΐχε, τήν πάντρεψε μέ τόν καρροτσιέρη του. 

Σ’ αύτό είναι λεύτερος.
— Καλά. Τόμου εΐναι έτσι, τόμου εΐναι κΓ άδερφικός σου 
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φίλος, θά τό πώ τής ’Όρσολας. Δέν ξέρω δμως άν θά παρα
δεχτή, γιατί έψτούνης, μάτια μου, τά μυαλά έχουνε πάρει άέρα.

— Τί δηλαδή;
— Γυρεύει χίλια τάλλαρα...
— ”Ω, εΐναι πολλά ! Έσΰ ποΰ είσαι φρόνιμη, πες της πώς 

δέν εΐναι βολετό νά τά βρή. Στό Παρίσι είμαστε;
ΚΓ ή Κεβή μίλησε τής ’Όρσολας.

— χέρω ποιος εΐναι, είπε αύτή. 'Ένας μέ μαΰρά μπαρμπε- 
τόνια, στή ήλικία τοΰ Άντρέα. Πέρασε μιά μέρα καί μέ είδε 
στήν πόρτα. Μέ χαιρέτησε μάλιστα καί μέ ρώτησε: «Τί κάνει 
ό Άντρέας; εΐναι φίλος μου». — «Δέν είμαι ή Κεβή, τοΰ κάνω, 
είμαι ή Όρσολα». Καί μπήκα μέσα. ’Άν εΐναι αύτός, μ’ άρέ- 
σει. Μά εΐναι πλούσιος;

Συζήτησαν τό πράγμα άπ’ δλες τίς μεριές. Ή ’Όρσολα, 
άκούγοντας :πόσα θάχε άπό τόν κόντε-Παΰλο, είπε δχι. 'Η 
Κεβή τή φαγώθηκε. Κι’ έπιτέλους εΐπε κι’ ή άδερφή της:

— ’Έ, τόμου εΐναι άδερφικός φίλος τοΰ Άντρέα, θά κάμω 
τό σταυρό μου καί θά τ’άποφασίσω.

Τήν κακομοίρα τή μάννα ούτε τή ρώτησαν. "Ήθελαν νά 
τό βρή τελειωμένο δπως τότε μέ τήν Κεβή. Καί μιά γιορτή, 
τ’ άπομεσήμερο, ό Άντρέας τούς πήγε τόν κόντε-Παΰλο μέ τά 
μαΰρα μπαρμπετόνια.

'Όπως τάχαν συμφωνημένα, τόν δέχτηκαν σά φίλο του. 
Δέν είχε τό δικαίωμα ό Άντρέας νά πάη δποιον ήθελε στό 
σπίτι τής κοπέλλας του; Ή Βίταινα δέν εΐπε τίποτα. ΚΓ 
δλες οί Βιτοπούλες, άπό τή Δημητρούλα ίσαμε τήν Άγγέλικα, 
συγυρισμένες, καλοχτενισμένες, μαζεύτηκαν στή σάλλα. Μιά 
φιλική βίζιτα, ένας μεγάλος άφέντης πού τούς έκανε τήν τι
μή νά πάη νά τίς γνωρίση. Μά τί νά πή κΓ ή μάννα; ’Έκανε 
νά προσβάλη τόν Άντρέα;

Ό κόντε-Παΰλος τάχασε πού είδε τόσες όμορφες μαζί. 
Τίς κοίταζε μία-μία κΓ άρχισε ν’άμφιβάλλη άν ό φίλος του 
εΐχε δίκιο κι’ άν άλήθεια, άπό τις λεύτερες, ή πιό όμορφη ήταν 
ή ’Όρσολα...’Έτσι δπως έμοιαζαν, μελαψές δλες, άναψοκοκ- 
κινισμένες καί μαυρομαλλοΰσες, ήταν βέβαια δύσκολο νά ξε
χωρίση κανένας τήν καλύτερη. Μά γιατί δέν ήταν μιά άπό τίς 
δυό μεγάλες «στρογγυλές» μέ τά ροδάκινα-στήθη; κΓ άφοΰ ή 
Κεβή δέν ήταν έλεύτερη —τί κρίμα, άλήθεια ! — γιατί νά μή διά- 

λέξη τή Μαρία, δεκάξη-δεκαεψτά χρονώ κοπελλάρα, πού φαι
νόταν σάν είκοσι, κΓ εΐχε καί μιά θαυμάσια έλιά στ όλο- 
στρόγγυλο μάγουλο ; Δηλαδή, νά λέμε τήν άλήθεια καί νά μήν 
ξεροκοκκινίζουμε— συλλογιόταν ό κόντε-Παΰλος — τό περφέ- 
το, τό τέλειο, θάταν ή μικρή Άγγέλικα, ή θραψερή μέ τό γε- 
λούμενο μουτράκι — τό μόνο έξυπνο κεϊ-μέσα — άν ήταν δυό 
χρόνια μεγαλύτερη. Είχαν δμως τή χάρη τους κΓ οί «μακρου
λές». ΚΓ δσο τίς έβλεπε, τόσο έπαιρναν στά μάτια του τά 
πρωτεία. 'Υπόσχουνταν μεγαλύτερη, διαρκέστερη ήδονή, οί μα
κριές καί μαλακές τους γραμμές. ΚΓ άπό τή Δημητρούλα πού, 
δπως νά πής, δέν εΐχε πιά τόση φρεσκάδα, κΓ άπό τήν άγί- 
νωτη άκόμα Άλεξάντρα, τή λεπτότερη άπ’ δλες, ώρισμένως 
πιό όμορφη ήταν ή Όρσαλα, δεκαεννιά χρονώ τώρα, πού 
έκτος άπό τά θαυμάσια έκεϊνα μαλλιά, εΐχε καί τά πιό όρθια, 
τά πιό ξεπεταγμένα μακρουλά στήθη. Μέσα στις έξι άδερφές, 
αύτή ήταν ό μέσος όρος, πού συνδύαζε δλα τους τά σω
ματικά χαρίσματα κι’ άντιπροσώπευε τόν χτυπητό αύτόν οικο
γενειακό τύπο. ΚΓ ή λαγνεία τοΰ μεσόκοπου κάντε σταμάτησε 
όριστικά στήν ’Όρσολα. Κάθησε κοντά της στόν καναπέ— 
πρωτήτερα καθόταν κοντά στήν Κεβή—καί ϋστερ’ άπό λίγες 
άδιάφορες κουβέντες, τής εΐπε :

— Μπορώ, κυρά μου, νά σοΰ πώ ένα λόγο κρυφό;.. Επιτρέ
πεις, Άντρέα, νά περάσω σέ μία άλλη κάμερα μέ τήν κου
νιάδα σου;

Ή Βίταινα ήταν στήν κουζίνα γιά νά κάμη καφέδες.
— Εύχαρίστως! εΐπε ό Άντρέας ένθαρρυντικά.
— Εύχαρίστως ! εΐπε κΓ ή Κεβή.,.έπιταχτικά.

ΚΓ οί δυό έκεΐνοι πέρασαν σέ μιά μικρή κάμαρα, τήν πιό 
συγυρισμένη άπ’ δλες, δπου κοιμόταν ή Κεβή μονάχη της ά- 
φότου εΐχε τόν Άντρέα. Έκεΐ τόν δεχόταν δταν πήγαινε, δυό 
τρεις φορές τήν έβδομάδα, βράδυ πάντα, μά όχι καί νύχτα.

— Σοΰ εΐπε, κυρά μου, ό Άντρέας ;
— ’Όχι.,.ό Άντρέας δέ μοΰ εΐπε τίποτα. Κάτι δμως μοΰ εΐπε 

ή Κεβή...
— Καί εΐσαι σύμφωνη ;
— Δέν ήξέρω άκόμα...μπορεί...

’Έτσι άρχισε ή κρυφή όμιλία τους, έκεΐ στή μέση τής κα
μαρούλας, δπου στάθηκαν ορθοί κΓ οί δυό. Καί δέν έβάστα- 
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ξε πολύ. Τής "Ορσολας τής άρεσε άκόμα περισσότερο ό κον
τές μέ τά μαύρα μπαρμπετόνια άμα τόν εΐδε κι’ άπό κοντά· 
και δέν έφερε πιά μεγάλες δυσκολίες. Σέ τρία λεπτά τά συμ
φώνησαν δλα, φιλήθηκαν κιόλα στό στόμα — «ό άρραβώνας» 
είπε ό κόντες—καί γύρισαν στή σάλλα πριν γυρίση ή Βίται- 
να μέ τούς καφέδες.

Σέ λίγο οί δυό άντρες έφυγαν. Γιά τή μάννα ή βίζιτα έμει
νε άπλώς φιλική. Καί τό ίδιο βράδυ, άργά, άφοΰ κοιμήθηκε τό 
καντούνι καί τό σπίτι, ό κάντε Παύλος, κουκουλωμένος μέ τό 
χοντρό του παλτό, ξαναπήγε.

Μόνο οΐ κοπέλλες ήξεραν τό μυστικό. Ή μάννα ούτε ύπο- 
ψία. ΚΓ άφοϋ αύτή κοιμήθηκε βαθιά, ή Κεβή έπεσε νά κοιμη- 
θή στό κρεβάτι τής "Ορσολας, κΓ ή ’Όρσολα έμεινε νά περι- 
μένη τό φίλο της. θά τόν δεχόταν στήν ωραία καμαρούλα τής 
Κεβής. Ή Δημητρούλα, ή Μαρία— κΓ ή "Ορσολα τίς άλλες 
βραδυές—κοιμόνταν στή μεγάλη κρεβατοκάμαρα μέ τή μάν
να τους. 'Η Άλεξάντρα κΓ ή Άγγέλικα έστρωναν στή σάλ
λα. "Ετσι ήταν ή «τάξη» τού σπιτιού άπό τότε πού ή Κεβή 
εΐχε φίλο. ’Απόψε άλλαζε λίγο...

Ενα έλαφρό χτύπημα στήν ξώπορτα, πού τάκουσε μόνο 
ή Ορσολα. Κατέβηκε μέ τή λάμπα, άνοιξε καί, σιγά-σιγά—- 
γιά τή μάννα μόνο —ξανανέβηκε μέ τόν κάντε. Χωρίς νά τούς 
ίδή κανένας, άπό τό κοριντόρο μπήκαν στή μικρή κρεβατοκά
μαρα. ΚΓ έκεΐ πού τ’ άπομεσήμερο έγινε ό «άρραβώνας», τώ
ρα έγινε ό «γάμος». Ή λαμπίτσα εΐχε κατεβεΐ ώστε μόλις νά 
φωτίζη, καί κάθε τόσο ή "Ορσολα ψιθύριζε:

— Σιγά, άγάπη μου, σιγά- μας άκοΰνε άπό τή διπλανή... ή 
μάννα μου... σιγά !

Ό κόντες, φοβισμένος χωρίς νά θέλη, μετρίαζε τήν ορμή 
καί κατέβαζε τή φωνή του σέ ψίθυρο—κΓ εΐχε μιά βροντερή 
φωνή, πού δύσκολα τήν έκανε νά μήν άκούγεται—μά κΓ έκεί
νη έπνιγε τίς κραυγές της, γιατί δέν ήθελε νά τήν άκούσουν 
οΰτε οί άδερφάδες της. 'Υστερ’ άπό δύο σχεδόν ώρες — 
πλησίαζαν μεσάνυχτα — ό κόντες κουκουλώθηκε πάλι μέ τό 
παλτό του κΓ έφυγε κρυφά δπως εΐχε πάει. 'Η "Ορσολα, πού 
μισοντύθηκε βιαστικά, τόν κατέβασε γιά ν’ άμπαρώση. ΚΓ δ
ταν ξανανέβηκε, βρήκε στήν καμαρούλα, μέ τά νυχτικά τους, 
δλες τίς άδερφές της. Γιατί καμμιά δέν εΐχε κοιμηθεί. Καί μό· 

λις άκουσαν βήματα στό κοριντόρο καί στή σκάλα, σηκώθη
καν κΓ έτρεξαν νά ίδοϋν, νά μάθουν. Ό «γάμος» τούς φαί
νονταν κάτι φοβερό κΓ άνησυχοϋσαν γιά τήν καϊμένη τήν "Ορ
σολα...

— Καλά ντέ! τούς έλεγε κείνη σοβαρή σά θυμωμένη. Μέ 
βλέπετε ζωντανή, πηγαίνετε νά κοιμηθήτε.

Τίς έδιωξε καί κράτησε μόνο τήν Κεβή, γιά νά τής διηγηθή 
κάποιες λεπτομέρειες. Οί δυό «παντρεμένες» ξαπλώθηκαν στό 
ίδιο κρεβάτι κΓ έμειναν άγρυπνες σιγοκουβεντιάζοντας ώς τά 
χαράματα. Συζήτησαν καί πώς θά τό μάθαινε ή μάννα. Καί 
συμφώνησαν νά μήν τής ποϋν τίποτα, παρά ν’ άφήσουν νά τό 
μάθη μέ τόν καιρό μονάχη της. Μπορούσε μιά μέρα νά μήν τό 
μάθη ;

ΚΓ αύτό μάλιστα έγινε γρήγορα. Τήν τρίτη φορά πού ξα
ναπήγε ό κόντες, ή Βίταινα, λιγάκι άνήμπορη, εΐχε άγρυπνία. 
"Αξαφνα, άπό τή διπλανή, άκουσε κάποιο θόρυβο, κάποιο ψί
θυρο. ’Απόρησε λίγο: κόντευαν μεσάνυχτα καί ποτέ ό Άν- 
τρέας δέν έμενε τόσο άργά- ούτε ήταν ημέρα του γιά νά πάη. 
Δέν άνησύχησε δμως περισσότερο· υστέρα θά ρωτούσε... Αλ
λά σέ λίγο τήν έπιασε πόνος καί φώναξε τήν "Ορσολα, πού 
ήταν πάντα ή προθυμότερη, νά τής κάμη ένα ζεστό. Δέν έλα
βε άπάντηση. ’Ανασηκώθηκε τόιε καί, στό φώς τής καντήλας, 
στό άλλο κρεβάτι, στή θέση τής "Ορσολας, εΐδε βαθιοκοιμισμέ- 
νη τήν Κεβή. Μπά ! κΓ ή "Ορσολα πού ήταν; Μέσα βέβαια, 
στήν κάμαρα τής Κεβής. Μά μέ ποιόν ; Μ’ άντρα σιγομιλοΰσε 
άπό δίπλα...

Κατάλαβε αμέσως. Τής τήν έφτιασε κΓ ή "Ορσολα ! Φίλο 
έπιασε κΓ αύτή ή προκομμένη. "Ας τη καί θά ίδή!.. Άπό.τό θυ
μό τής πέρασε κΓ ό πόνος. Άφουγκράστηκε. ΚΓ δταν τούς άκου
σε νά βγαίνουν καί νά κατεβαίνουν, δπως άκουγε καμμιά φο
ρά τήν Κεβή καί τόν Άνΐίρέα, σηκώθηκε καί παραφύλαξε τήν 
«προκομμένη» στό κεφαλόσκαλο.

— Μάννα μου ! έκαμε αύτή καθώς τήν εΐδε άνεβαίνοντας σά 
φάντασμα- καί άπ’ τό φόβο κόντεψε νά τής πέση ή λαμπίτσα-

'Η Βίταινα τής τήν πήρε άμέσως, τήν άπίθωσε σέ μιά πα
λιά κονσόλα πού είχαν έκεΐ έξω — άπομεινάρι τού ραφτάδικου 
— κΓ άρπαξε τήν "Ορσολα άπ’ τίς μαλλούρες:

— Μωρή !.. ’Έλα μου δώ!.. Τά καλά τής άλληνής καί σύ ;...

399398



Μέ ποιόν παλιάνθρωπο ήσουν έκεϊ μέσα ; ποιόν ξέβγαλες με
σάνυχτα, μέ τό πουκάμισο; Λέγε!...

Άποσπάστηκε ή ’Όρσολα, τήν έσπρωξε κα'ι τραβήχτηκε. 
Η μιά παντούφλα τής είχε φύγει καί σταύρωσε στό γυμνό της 

στήθος μιά σκαμπαβία πού εΐχε βάλει πάνω άπ’ τό νυ
χτικό της.

— Μέ παλιάνθρωπο; εΐπε θαρρετά καί ξετσίπωτα. Κάνεις 
λάθος! Ήμουν μέ τόν κόντε-Παΰλο τό Μάρκορη!

— Μπά; μπά;... Γι’ αύτο μας τόν κουβάλησε έδώ ό άλλος; 
δέν τουφτανε νάρχεται μόνος του; Καί πώς έσύ παραδόθηΧες 
σ’ άντρα, χωρίς κάν νά ρωτήσης τή μάννα σου;

— Μά σέ ρώτησε ή Κεβή; Καί μένανε ό κόντε-Παΰλος μοΰ 
έταξε νά μέ πάρη μέ στεφάνι άμα τοΰ κάμω παιδί. Γιατί θά σέ 
ρωτούσα;

— Παιδί;! Τοΰδωσες παναπή καί τήν παρθενιά σου; ”Ω, συ
φορά μου ! ώ, μαυρίλα μου !..

Οί φωνές ξύπνισαν δλες τις κοπέλλες, πού έτρεξαν έντρο
μες νά ίδοΰν τί συμβαίνει. Κι’ δπως τήν άλλη φορά μέ τήν Κε
βή, ό καυγάς έγινε μπροστά τους. Καί πάλι ή μάννα έβρισε, 
άφρισε, τραβομαλλήθηκε, έκλαψε, βόγγησε, καί στό τέλος— 
αύτή τή φορά βέβαια στά ψέμματα—έπεσε ξερή.

Άλλά καί πάλι τής πέρασε, καί πάλι τό χώνεψε. Καί πολύ 
πιό γρήγορα άπό τήν άλλη φορά. "Ο,τι έγινε ξεγίνεται; Νά 
ίδουμε μόνο τί δίνει κι’ αύτός ό κόντες...

Ή ’Όρσολα εΐπε, τής μάννας δέν τής φάνηκαν καί λίγα, 
ή άδεια δόθηκε κι’ ή καινούργια «κατάσταση» άναγνωρίστηκε: 
Άπό κείνη τήν ήμέρα, ό κόντε-Παΰλος ό Μάρκορης πήγαινε 
στής Βίταινας φανερά δπως κι’ ό σιόρ-Άντρέας. Σέ λίγο μα
θεύτηκε καί στό καντούνι καί στή γειτονιά. Τδμαθαν κΓ οί άλ
λοι κυνηγάρηδες. Καί σκάση δσοι είχαν στό μάτι τήν ’Όρ
σολα πού τήν έχασαν, ώ, σκάση !

* * *
"Ολοι λέγανε πώς έτσι θά πήγαινε τό πράμμα : Μία-μία, 

οί όμορφες Βιτοπούλες θά έβρισκαν άπό έναν άγαπητικό—γιατί 
δχι κΓ άπό δυό;—ώς που θάφτανε κι’ ή σειρά τής Άγγέλικας, 
πού στό μεταξύ θά μεγάλωνε.

Μά ξαφνικά, άναπάντεχα τό πράμμα άλλαξε. Καί νά μέ 
τί περίεργο τρόπο;

/

Ό Νιόνιος ό Κούσουλας, ένα «ψευταρχοντόπουλο» τής γει
τονιάς—τόν έλεγαν έτσι ψιατ’ εΐχε παράδες, ντυνόταν καί ζοΰ- 
σε σάν άρχοντόπουλο, μά δέν ήταν άπό τζάκι, δέν εΐχε τ ί τ ό
λα κι’ άρμες —έβαλε στό μάτι τή Μαρία. Τής έγραψε ραβα
σάκια, τής έστειλε μεσίτρα, τής έκαμε καί μιά σερενάτα μέ τό 
αύγουστιάστικο φεγγαρόφωτο. Μά ή Μαρία άνένδοτη. Στά ρα
βασάκια δέν άκοκρίθητε, τή μεσίτρα τήν έδιωξε καί, τή νύχτα 
τής σερενάτας, τή στιγμή πού ό Νιόνιος τραγουδούσε:

Μαρία λέν τήν Παναγιά,
Μαρία λέν καί σένα,

βγήκε μιά στιγμή στό παράθυρο καί τοΰ πέταξε ένα γέλιο 
σαρκαστικό. Ό Νιόνιος τδβαλε πείσμα. Καί μέ τήν τόλμη πού 
τοΰ έδινε ό έρωτας, μιά μέρα πού τήν πέτυχε στήν πόρτα, τήν 
έσπρωξε, μπήκε στό Ϊντρόϊτο, κι’δταν εκείνη γύρισε έκπλη
κτη καί θυμωμένη νά τόν ρωτήση τί θέλει, έκλεισε καί τής εΐπε:

— θέλω νά γίνης δική μου! Πάρ’το άπόφαση, δέ θά σάφήσω 
ήσυχη ποτέ.

Τότε, πού λέτε, τής ήρθε τής Μαρίας σάν έμπνευση, σά 
φώτιση θεοΰ. Κι’ άντίς νά γυρέψη χίλια τάλλαρα σάν τήν ’Όρ
σολα :

— Δική σου; έκαμε χαμογελώντας. Εύχαρίστως, μά μόνο μέ 
στεφάνι.

— ”Ω! καί γιατί έσύ, μάτια μου, θέλεις στεφάνι; Μέ στεφάνι 
έχει τόν Ψάθη ή άδερφή σου ή Κεβή καί τό Μάρκορη ή ’Όρ
σολα ;

— Οί άδερφάδες μου εΐναι άλλες κι’έγώ είμαι άλλη. Μά κι’ οί 
δικοί τους εΐναι άλλοι κι’ έσύ εΐσαι άλλος!

Αύτός ό λόγος έκαμ’ έντύπωση τοΰ Νιόνιου. Τόν συλλογί
στηκε πολύ, πολύ. Καί στό τέλος βρήκε πώς ή Μαρία...εΐχε δί
κιο. Γιατί; Ουτ’ έκεΐνος δέν θάξερε νά πή καλά-καλά. ’Ήξερε 
μόνο πώς ή Μαρία ήταν γι’αύτόν κάτι άπαραίτητο. Κι’ έπειδή, 
άπό τάλλο μέρος, κατάλαβε πώς ήταν άδύνατο νά τήν κάμη 
δική του μ’ άλλο τρόπο, τό ψευταρχοντόπουλο άποφάσισε νά 
τή στεφανωθή.

Αύτό δέν πρέπει νά φανή καί τόσο παράξενο. Καί λιγότερο 
έρωτευμένος νά ήταν, ό Νιόνιος ό Κούσουλας δέν θά έδίσταζε 
πολύ νά τό κάμη. Άπό τόν καιρό τής Βενετοκρατίας, πού οί 
νόμπιλοι τοΰ τόπου είχαν δλα τά προνόμια, δέν έχανε άκό-

400 401



μα τότε κάθε ’ίχνος τιμής μιά λαϊκή φτωχοψαμίλια, δταν ένα 
κορίτσι της δεχόταν χωρίς στεφάνι έναν κόντε, έναν άφέντη. 
θάλεγε κανένας πώς αύτή ή άντίληψη επικρατούσε, κι’ ώς έδώ 
καί πενήντα χρόνια, άπό άταβισμό. ’Έτσι κι’ ό Νιόνιος ό Κού- 
σουλας, άπό λαϊκή φαμίλια—άδιάψορο άν εΐχε παράδες—δέν 
θεώρησε άτιμωτικό νά κάνη νόμιμη γυναίκα του, τό κάτω-κάτω 
στή μεγάλη άνάγκη, ένα κορίτσι ποΰ δυό άδερφές του ήταν πα
ράνομες άφεντάδων.

Καί στάλθηκε μ’ δλους τούς τύπους τό προξενιό, ό γαμ
πρός μπήκε στό σπίτι έπίσημα, φορέθηκαν τά δαχτυλίδια, καί 
τό στεφάνωμα ορίσθηκε γιά τό Νοέμβρη.

— Νά, μωρές ! έλεγε στίς κόρες της ή Βίταινα- μονάχα ή Μα
ρία έχει μυαλό, θά πάρετε κάνε καί σείς οί άλλες, οί λεύτερες, 
τό δρόμο που σάς δείχνει, ή θά κάμετε σάν τήν Κεβή καί τήν 
’Όρσολα, τίς μουρλές;

— ’Έ, άν βρεθή καί γιά μάς κανένας Νιόνιος; άπαντοΰσαν οί 
άλλες· καί ποιος στραβός δέ θέλει τό φώς του;

Τό στεφάνωμα έγινε μιά Κυριακή βράδυ στό βιτέϊκο, στε
φάνωσαν μάλιστα τήν «κουνιάδα» τους κι’ οί δυό άφεντάδες— 
γιατί ήταν τό έθιμο τοΰ τόπου ν’ άλλάζουν τά στεφάνια πολ
λοί—κι’ ή Μαρία, πρώτη Βιτοπούλα, βγήκε τιμημένη νύφη άπ’ 
τό πατρικό της καί πήγε νά καθήση μέ τό γαμπρό καί τή μάν
να του στό...ψευταρχοντικό του σπίτι.

Άλλά περισσότερο κι’ άπό τό γάμο τής Μαρίας, σήκωσε 
τήν οικογένεια—κι’ ώς έκεΐ πού δέν εΐχε ονειρευτεί ποτέ—τό 
κάζο τής Κεβής. Αύτή, μάτια μου, υστερ’ άπό λίγον καιρό, βρέ
θηκε μέ παιδί στήν κοιλιά. Τό φύλαξε σάν τά μάτια της. Κι’ 
ένα μεσημέρι τοΰ Γενάρη τό γέννησε σάν τήν κόττα. Ήταν 
ένα παχουλό, χαριτωμένο άγοράκι, ’ίδιος ό σιόρ-Άντρέας, πού 
τόν ξετρέλλανε. Κι’ άπ’ αύτή τή\ πατρική τρέλλα έπωψελήθηκε 
ή Βίταινα.

— Δέν έταξες, στοχάζουμαι, τής θεγατέρας μου, τοΰ είπε, 
νάν τή στεφανωθής άμα σοΰ κάμη παιδί; Κι’ έντο, σοΰ τόκαμε! 
Σερνικό, ϋγιο καί Ψάθη φτυστό. Τί άλλο θέλεις;

— Δέν έταξα, νά σέ χαρώ, τέτοιο πράμμα τής Κεβής, άπο- 
κρίθηκε ό πατέρας· μά καί τί θά τής έκανε τό στεφάνι; Τόπαι
δί δικό μου εΐναι, καί τόμου εΐναι τό παιδί, θαναι κι’ έκείνη 
δσο ζώ. Ντούνκουε;

— Τό ξέρω, έκαμε ή Βίταινα, γι’ άγάπη τοΰ γιου σου, θά 
στεφανωθής τή μάννα του τήν ώρα πού θά ψυχομαχάς. ’Έτσι έ
καμαν τόσοι. Μά δέν εΐναι κουταμάρα, βουρλτσία; Δέν εΐναι 
καλύτερα νάν τή στεφανωθής άπό τά τώρα, καί νά μήν πή 
ποτέ κανένας τό γυό σου μοΰλο;

Αύτό λοιπόν τό συλλογίσθηκε πολύ-πολύ κΓ ό σιόρ Άν- 
τρέας ό Ψάθης. «Δίκιο έχει ή Βίταινα 1» είπε κΓ αύτός. Καί 
κοντολογίς, τό στεφάνωμα έγινε σ’ ένα μήνα. Αύτό δμως πιό 
άνεπίσημα άπό τό άλλο, σχεδόν κρυφά. Ό γαμπρός, μιά νύ
χτα, πήρε τό παιδί του καί τήν Κεβή στό σπίτι του — δχι βέ
βαια στής άδερφής του, μά σ’ άλλο πού νοίκιασε ξεπίτηδες. 
Γιά πολύν καιρό, κανένας άπ’ τούς δικούς του δέν ήξερε πώς 
τήν είχε στεφανωμένη. "Υστερα τό έμαθαν δλοι, κΓ ή Κεβή, 
εύτυχισμένη πιά, καμάρωνε σάν Ψάθαινα.

Ούτε αύτός ό γάμος δέν πρέπει νά φανή παράξενος. Πολ
λοί άρχοντες, έκεϊνο τόν καιρό, γιά νά νομιμοποιήσουν τ’άνα- 
γνωρισμένα παιδιά τους, στεψανώνουνταν τίς «κοπέλλες» πού 
τούς τά είχαν κάνει, είτε στό τέλος τής ζωής τους—τήν ώρα 
πού ψυχομαχούσανε, δπως είπε ή Βίταινα —εϊτε νωρίτερα. Με
ρικοί τό έταζαν κιόλα στή δυστυχισμένη πού τούς έδινε τήν 
παρθενιά της —γι’ αύτό κΓ ή Κεβή τό είπε ψέμμα στήν μάννα 
της —μά οΐ περισσότεροι τό έκαναν σπρωγμένοι μόνο άπό τήν 
άνάγκη τών πραγμάτων.(*)

(*) Είναι ή περίπτωση καί τοΰ ποιητή Σολωμοϋ. 'Ένας μεγάλος Ζα- 
κοθινός κόντες τόν έκαμε μέ μιά φτωχή κόρη τοΰ λαοΰ, πού τή στεφα
νώθηκε κατόπι γιά νά τόν νομιμοποιήση.

Πριν περάσουν δυό χρόνια, παντρεύτηκε κΓ ή μεγαλύτε
ρη, ή Δημητρούλα, μ’ έναν καλό νέο τής σειράς τοΰ Κούσου- 
λα, μακρινό συγγενή του. Κι’ αύτός τδκανε χωρίς κανένα δι
σταγμό, τή στιγμή πού ή μιά άδερφή της είχε ξάδερφό του κΓ 
ή άλλη κοτζάμ Ψάθη. Άπό τίς έξι λοιπόν Βιτοπούλες δέν έ
μεναν πιά λεύτερες, παρά ή «μακρουλή» Άλεξάντρα, δεκαε
φτά τώρα χρονώ, κι’ ή πάντα ολοστρόγγυλη ’Αγγέλικα, πού 
εΐχε κλείσει τά δεκαπέντε.

’Έ, αύτών τών μικρών οί τύχες έμελλε νά είναι μεγάλες. 
Καί τοΰτο έξαιτίας τής ’Όρσολας. Γιατί ό κόντε-Παΰλος τή 
χόρτασε μιά φορά καί, έπειδή δέν τοΰ εΐχε κάνει παιδί, τήν 
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άφησε μέ τή μεγαλύτερη εύκολία, πρός μεγάλη χαρά τής Βί- 
ταινας, πού έφευγε έτσι άπ’ τό σπίτι της κΓ ή τελευταία άτι- 
μία. Μά μέ τή μεγαλύτερη εύκολία παντρεύτηκε τότε κι’ ή ’Όρ
σολα. Στό σπίτι τής Μαρίας τή γνώρισε ό Δεμάρας, ένας σα- 
πουνάς έκατομμυριοΰχος δσο λίγοι άπ’ τούς κόντηδες. Τόν 
τρέλλανε, δχι τόσο ή ομορφιά της, δσο ή μεγαλοπρέπεια τοΰ 
παραστήματος της· κι’ έπιδειχτικός καθώς ήταν, σκέφτηκε νά 
στολίση μέ δαύτη το νιόχτιστο μέγαρό του στήν Πλατεία Ρού
γα. Ουτ’ έδωσε πεντάρα ό σαπουνάς πού τήν εΐχε πρώτα ό 
Μάρκορης. Τή δουλειά του γύρευε νά κάμη. Καί μά τήν άλή- 
θεια, ή δουλειά του έγινε περίφημα : Ή όμορφιά τής ’Όρσο- 
λας, μεγαλωμένη τώρα άπ’ τά πολλά λοΰσα, στόλισε τό μέγα
ρο τόσο καλά, ώστε σέ λίγο ήταν ένα άπό τά «άριστοκρατικώ- 
τερα» τοΰ τόπου. 'Όλοι μαζεύουνταν στά σαλόνια του, καί νιό- 
πλουτοι καί παλιοί εύγενεϊς. Κονεέσσες καί κοντεσσίνες άνα- 
κατώνουνταν έκεΐ μέ γυναίκες καί κόρες μεγαλεμ πόρων. Οΰτε 
οί «έπίσημες» έλειπαν: ήνομάρχαινα, ή δημαρχίνα, ή φρουραρ- 
χίνα, ή προεδρίνα, ή λιμενάρχαινα. ΚΓ ή ’Όρσολα ή Βιτοπού- 
λα έγινε ή Δεμάραινα μέ τδνομα. ’Άς τήν κοροΐδευαν γιά 
τήν άγραμματοσύνη της· άς διηγούνταν ένα σωρό άνέκδοτα 
είς βάρος της. Ή όμορφιά της, πού έλαμπε μέσ’ στόν πλοΰτο, 
τήν έκανε σεβαστή. ΚΓ δλοι οί «λέοντες» τών σαλονιών τήν 
κορτάριζαν, πρός μεγάλη χαρά τοΰ σαπουνα πού σηκώνουνταν 
έτσι τά φόντα του.

'Η ’Όρσολα πήρε κοντά της καί τίς δυο μικρές της άδερ- 
φές. ΚΓ ή Βίταινα νοίκιασε τό σπίτι καί πήγε νά καθήση μέ 
τήν Κεβή, γιατί τήν ήθελε κΓ ό σιόρ-Άντρέας. 'Η Άλεξάντρα 
λοιπόν κΓ ή Άγγέλικα ζοΰσαν κΓ αύτές στό μέγαρο τοΰ Δε- 
μάρα, εΐχαν δασκάλους καί δασκάλες, καί λουσαρίζουνταν 
«άριστοκρατικά» σάν τήν άδερφή τους, πού τίς έβγαζε ταχτι
κά περίπατο—στή Στράτα-Μαρίνα, στό Ψήλωμα, στις δυό Πλα
τείες—τίς πήγαινε στά καλά σπίτια πού τήν προσκαλοΰσαν, 
καί τίς παρουσίαζε καί στά σαλόνια της δταν εΐχε κόσμο. 
Τό άποτέλεσμ'α ήταν «φυσικό κΓ έιτόμενο» : Τίς έρωτεύθηκαν 
οί καλύτεροι γαμπροί τοΰ τόπου. 'Ένας άπ’ αύτούς, ό κόντε 
Μεζας, πήρε τήν Άλεξάντρα ϋστερ’ άπό δυό χρόνια. ΚΓ ϋστερ’ 
άπό τέσσερα, παντρεύτηκε κΓ ή Άγγέλικα τόν Άγουστιάτη, 
πού αύτός δέν ήταν κόντες, εΐχε δμως μεγάλη περιουσία, κΓ 
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ή οίκογένειά του ήταν παλιά κΓ άριστοκρατική δσο καί τών 
τιτλούχων. ·

’Έτσι άρχισαν κΓ έτσι τελείωσαν οί έξι Βιτοπούλες μέ τή 
σαρκική όμορφιά, ή βοή, ή χαρά, ό πειρασμός κΓ ό μπελάς 
τοΰ καντουνιού τους. Καμμιά φορά ή μάννα τους, πού ύπέρ- 
γηρη μά γερή, μεγάλωνε τάγγόνια της στοΰ Ψάθη, συλλογι
ζόταν τίς τύχες τους καί συμπέραινε :

«— ΚΓ δμως ή Κεβή μου έκαμε τήν άρχή. Ποιος νά μοΰ τδ- 
λεγε κείνη τήν ήμέρα πού μοΰ γύρισε ντροπιασμένη άπ τό 
άρχοντικό πού δούλευε καί πήγα νά τήν πνίξω... Αλήθεια, ό 
πρώτος τίμιος γάμος ήταν τής Μαρίας μου. Μ’ άν ήταν μόνο 
αύτή, θά παντρεύουνταν δλες φτωχά σάν τή Δημητρούλα. θά- 
παιρνε ποτέ ό Δεμάρας τήν ’Όρσολα, άν δέν λογάριαζε πώς 
συγγενεύει έτσι μέ τόν Ψάθη; Καί κοντά στήν Όρσολα, θά- 
βρισκαν τέτοιους γαμπρούς ή Άλεξάντρα κι ή Αγγέλικα; Η 
Κεβή, ή Κεβή εΐναι ή πηγή. Αύτή, πού μοΰ φάνηκε μιά στιγμή 
πώς μας βούλιαζε, μας άνέβασε στά μεσοούρανα I. . »

(1935) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΑΟΣ
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών
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ΚΛ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΜΕΡΟΣ Β”.

Ο Ε Θ Ν ΙΚΙΣΤΗΣ

1) Τό Έγώ καί τό "Εθνος

Έγωτιστής, εξουσιαστικός, πιστεύοντας βαθειά δτι πρώτη 
άξια τής ζωής εΐναι ό άγώνας καί ούσία της ή ένέργεια, έχον
τας άκόμα πεισθεϊ δτι τή μεγαλύτερη σχετικά έλευθερία τήν 
κερδίζει ό άνθρωπος άναγνωρίζοντας τούς δεσμούς του μέ τούς 
άλλους, ήταν φυσικό ό Δραγούμης μέ τά βασικά του όρμέμφυ
τα και τις θεμελιακές αύτές άντιλήψεις ν’ άντικρύση καί τήν 
ένοια τοΰ έθνους καί νά τήν έξετάση δχι άντικειμενικά, άλλά 
πάντα, δπως καί δλα τ’ άλλα, σχετικά μέ τόν έαυτό του. Τό 
έθνος εΐναι ένα γεγονός πού όρθώνεται μπροστά του κάθε 
στιγμή, είτε στήν ψυχή, είτε στή σκέψη του, είτε σέ όλόκληρο 
τό άτομό του. 'Ωστόσο, δταν έξετάζη ό Δραγούμης τή σχέση 
τοΰ άτόμου του μέ τό έθνος, ούτε στά ϊδια συμπεράσματα κα
τασταλάζει κάθε φορά, ούτε αισθάνεται κάθε φορά ίδια τή σχέ
ση του μέ τό έθνος. Συναισθηματικός περισσότερο παρά νοο- 
κρατημένος, άντικρύζει τό έθνος δχι τόσο σύμφωνα μέ ορισμέ
νες σταθερές ιδέες ή μέ ένα σταθερό αίσθημα, δσο σύμφωνα 
μέ τίς διαθέσεις πού κυριαρχούν μέσα του τή μία ή τήν άλλη 
στιγμή. Πότε ύποτάζει όλότελα τό έγώ στό έθνος, καί πότε 
πάλι, σάν ειλικρινής έγωτιστής, ύποτάζει—καί τοΰτο γίνεται 
πολύ συχνότερα—τό έθνος στό έγώ.

'Όπως κάθε κοινωνία, συλλογίζεται ό Δραγούμης, δταν άν- 
τικρύζη σάν έγωτιστής ή σάν άρχικός τό έθνος, δπως κάθε άν- 
θρώπινη ομάδα, έτσι καί τά έθνη, δέν ύπάρχουν καθ’ έαυτά, 
δέν εΐναι πραγματικότητες χωριστές άπό τά άτομα καί πού 
τά ξεπερνούν, άλλ’ ύπάρχουν γιά τά άτομα, γιά νά Ικανοποι-

406 

οΰν τά άτομα τίς άνάγκες τους, γιά ν’ άναπτύσσουν τίς ίκανό- 
τητές τους καί ν’ άνθοβολοΰν. Τά έθνη εΐναι στάδια γιά κάθε 
λογής άνθρώπινες όρμές καί ένέργειες. «Δέ λογαριάζω τό έθνος 
μου παρά τό πολύ γιά τό όργανό μου». «Κι’ έκεΐνος άποκρί- 
νονταν- έξακολούθει νά άπλώνεσαι, νά μεγαλώνης σά Φυτό μέ
σα στήν άσκημισμένη Ρωμιοσύνη. Σκοπό άς μήν έχης πάντα, 
παρά έσύ ό ’ίδιος νά είσαι ό σκοπός σου, άφοΰ άγαπάς τόν 
έαυτό σου». Τά έθνηδέ χρησιμεύουν παρά μόνο γιά νά ξοδεύουν 
τά άτομα τή δύναμή τους. «Ήταν όλοφάνερο πώς αύτοί οί νέοι, 
μήν ξέροντας άκόμα ναύροΰν τρόπο γιά νά ξοδέψουν δλη τους 
τή δύναμη, παραστράτιζαν συχνά άπό τήν ένέργεια τήν πολι
τική στήν κοινωνική κατήχηση......

Κέντρο καί βάση καί σκοπός τοΰ άτόμου εΐναι πάντά τό 
έγώ. «θέλω νά ζώ μέσα στό έθνος μου γιά τόν έαυτό μου». 
«"Ας φτειαστή τό έθνος μου καί άς πέση έπειτα- άλλά πρέπει 
νά φτειαστή γιά νά βγάλω έγώ κάτι τί έλληνικό, κάτι δικό μου. 
’Έτσι αισθάνομαι τώρα- τί σημαίνει άν εΐναι σωστό ή δχι, άφοΰ 
έτσι εΐναι».

Τό έγώ εΐναι ή ύπέρτατη, ή μόνη άλήθειά. «Χωρίς αιτιολο
γίες, χωρίς ιδανικά, χωρίς σκοπούς, έγώ είμαι καί πρέπει 
έ γ ώ νά ξαπλωθώ χωρίς νά συλλογίζωμαι τίποτε άλλο. "Ετσι 
μπορεί κάτι καλό νά βγή γιά τό γένος μου». «Κοπιάζω πάντα 
γιά τόν έαυτό μου...Δουλεύοντας γιά τόν Ελληνισμό, δουλεύω 
γιά τόν Ελληνισμό μου, δηλαδή δουλεύω γιά τόν έαυτό μου, 
δουλεύω γιά νά νοιώσω καλλίτερα τόν έαυτό μου».

Μά, καί γιά νά ξεδιπλώση καί νά ξεχύση τό έγώ του ένας 
έγωτιστής, γιά νά βάλη σέ κίνηση καί γιά νά ίκανοποιήση τό 
κυριαρχικό ένστικτό του, μπορεί νά βρή πιό κατάλληλους άν
θρώπους άπ’ τούς τριγυρινούς του καί έδαφος πιό κατάλληλο 
άπότόέθνικό; «’Αλλά έγώ είμαι ένας καί έγώ θάάκουμπήσω, 
γιά νά στηρίξω τή δύναμή μου καί νά τή φανερώσω, θά άκουμ- 
πήσω άπάνω στούς γύρω μου άνθρώπους. Καί οί γύρω μου 
άνθρωποι εΐναι οί 'Έλληνες». Τό έθνος δέν εΐναι παρά όργανο 
καί έπειδή ό 'Έλληνας έγωτιστής γεννήθηκε μές στό έλληνικό 
τό έθνος, σ’ αύτό άναγκαστικά θά ξαπλώση τή δύναμή του. Σέ 
δποιο άλλο έθνος καί άν γεννιόταν τό ίδιο θάκανε. «Ζώ μές 
στό έθνος μου, δχι γιά τό έθνος μου. 'Όλα τό ίδιο εΐναι».

Τό έθνος δμως δέν εΐναι μόνο τό πιό κατάλληλο έδαφος 
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γιά νά καλλιεργήση τό έγώ του καί νά τό ξεχύση στους γύρω 
του, ένας έγωτιστής. Εΐναι γόνιμο και γι’ άλλο άκόμα λόγο· 
γιατί πολλαπλασιάζει μές στήν ψυχή τοΰ έγωτιστή τήν ένέρ- 
γεια, τόν κάνει νά ζή πιό έντονα καί γεμάτα, δηλαδή πιό ώραΐα. 
Τά έθνη εΐναι πηγές ένέργειας, οί πιό πλούσιες καί οί πιό άστέ- 
ρευτες, καί γιά,όποιον θεωρεί τήν ένέργεια πρώτη άξια τής 
ζωής, γιά όποιον πιστεύει ότι ένέργεια εΐναι ή ζωή, άπαραίτητα 
γιά νά διαμορψωθή ό άνώτερος τύπος τοΰ άνθρώπου καί τής 
ζωής. «Ό έθνικισμός εΐναι μορφή τής ένέργειας. Ή ϋπαρξις ένός 
έθνους εΐναι δλη ένέργεια». «Οί ένεργητικοί άνθρωποι δέν μπο
ρεί νά εΐναι παρά οί έθνικισταί, είτε τό ξέρουν είτε μή, δέν 
μπορεί παρά νά ζοΰν άνάμεσα στό έθνος τους καί έκεΐ νά ξο
δεύουν τή δύναμή τους καί έκεΐ νά παίρνουν δύναμη». ’Αντίθε
τα, οί «διεθνιστές» εΐναι «στοιχεία θανάτου» γιά τόν τόπο τους. 
Τούς ένδιαφέρουν μόνο οί ιδέες, πιό εύκολες άπό τή δράση, δλη 
τους τήν ένέργεια τήν ξοδεύουν στό νά γράφουν βιβλία, καί 
τοΰτο—τό νά γράφουν βιβλία — δπως καί τό νά μήν ένεργοΰν 
έθνικά, δέ φανερώνει, κατά τό Δραγούμη, παρά μόνον άνημπο- 
ριά καί κούραση.

Στήν παραγωγή ένέργειας καί όχι τόσο στό καθαυτό πο
λιτικό τους περιεχόμενο βρίσκεται ή άξια τών έθνικών ιδανικών. 
Αύτά προκαλοΰν τούς πολέμους που άντρειεύουν, πού καλλι- 
τερεύουν τά άτομα, αύτά ξεχύνουν μιά έπική πνοή, μιά δίψα με
γαλείου στή ζωή τών ατόμων, αύτά δίνουν καί στούς λίγους, τούς 
«έξαίσια κουρασμένους» ή, τούς δχι κουρασμένους, πού έρχον
ται στιγμές, δμως, καί χαλαρώνεται μέσα τους ή ζωή, τά τραν
τάγματα έκεΐνα, τίς φτιαχτές έκεΐνες ταραχές, τίς τόσο ήδονι- 
κές γιά ένα έγωτιστή, δταν τόν «συνεπαίρνουνκαί τόν τυλίγουν 
όλοΰθε». Τέλος, τά έθνικά ιδανικά δημιουργούν, ή μάλλον εΐναι 
μία μέθοδος ζωής, μία φιλοσοφία, μιά energetique generale, κα
θώς τήν λέγει ό Thibaudet, κατάλληλη καί γιά τήν άτομική καί 
γιά τήν ομαδική ζωή.

Καί ή φιλοσοφία αύτή εΐναι ή πιό ζωντανή, ή πιό καρπε
ρή, γιατί στηρίζεται στό έγώ καί στό έθνος, στά μόνα ζωντα
νά γιά τόν άνθρωπο πράγματα. «’Αραγε θά ταξιδέψω άργό- 
τερα στό σώμα τής γής; ’Όχι, δέν εΐναι άνάγκη, γιατί μέ τόν 
έαυτό μου καί μέ τό έθνος μου δλα τάμαθα». «Ή γή δέν εΐναι 
τίποτε άλλο, παρά ή γεωγραφία, δηλαδή μία άπό τίς πολλές 

τίς έπιστήμες, άλλά δέν εΐναι τίποτε ζωντανό γιά μένα, εΐναι 
ψόφιο, δσο ψόφια εΐναι kai ή χημεία καί μικροβιολογία. Ζων
τανά πράγματα γιά τόν άνθρωπο εΐναι μόνον δύο ό έαυτός 
του καί τό έθνος του. Μ’ αύτά τά δύο ύπάρχουν δλα 
τάλλα. Μ’ αύτά τά δύο ό άνθρωπος εΐναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Πάντως, αύτά τά δυό έφταναν γιά νά ξυπνήσουν τά πιό 
πλούσια αισθήματα καί συναισθήματα, γιά ν’ άνοίξουν τούς 
πιό πλούσιους κρουνούς στήν ψυχή τοΰ Δραγούμη. Τό έθνος 
δέν τό άντικρύζει μόνον μέ τό νοΰ, θεωρητικά, σάν ένα τέ
λεια όργανωμένο άτομο πού θέλει νά καθορίση καί νά ξέρη 
πώς καθορίζει κάθε φορά τή σχέση του μέ μιά τόσο σπουδαία 
πραγματικότητα, άλλά καί μέ τήν ψυχή, άλλά καί μ’ δλες τίς 
θολές καί σκοτεινές, μ’δλες τίς άσόνείδητες, γιά τοΰτο, ίσως, 
δμως, καί πιό ισχυρές, δυνάμεις πού ύπάρχουνε μέσα μας. ’Άλ
λωστε, έτσι δέ μένει — χωρίς νά τό θέλη, αύτή τή φορά — καί πι
στός στό θεμελιακό άξίωμα τοΰ έγωτιστή πού προστάζει νά αι
σθανόμαστε δσο γίνεται πιό πολύ καί δσο γίνεται πιό πολύ ν’ 
άναλυόμαστε; Καί άκόμα, τό άδιάκοπο αύτό πήγαινε έλα άπό 
τό αίσθημα στή νόηση καί άπό τή νόηση στό αίσθημα, δέν εΐναι 
ό ίδιος ρυθμός τής άνθρώπινης ζωής, ή τουλάχιστον, ό ρυθμός 
τής ζωής, δπως λειτουργεί στά άτομα τά κάπως καλλιεργημέ
να; «Στά σχολεία δταν άκούω παιδιά τοΰ έθνους μου νά τρα
γουδούν παληά γνωστά.τραγούδια, μέ σέρνουν άβάσταχτα οί 
μυστικές φωνές μου, τόσο πού τυφλόνομαι γιά τ’ άλλα πράμα
τα τοΰ κόσμου».

Ποιές εΐναι οί μυστικές τοΰτες φωνές; "Αν θέλουμε νά μεί
νουμε στή λέξη, κάθε τί πού ή ζωή τών προγόνων μας καί ή δι
κή μας ζωή σέ όρισμένο τόπο, άνάμεσα σέ όρισμένους άνθρώ
πους, καταστάλαξαν μέσα μας καί πού δέ μπορεί πέρα ώς πέ
ρα νά τό ξεκαθαρίση πάντα ό νοΰς. Εΐνε οί πεθαμένοι; Εΐνσι 
ή γή, τ’ άκρογιάλια; ό ούρανός, οί ίδιες χαρές καί οί ίδιες λύ
πες, εΐναι δτι ϊδια άπάνω κάτω σκεπτόμαστε καί αισθανόμα
στε μέ άλλους άνθρώπους, τά παιδικά χρόνια καί τά νειάτα 
μας; Εΐναι οί πιό γλυκοί καί οί πιό σκληροί καί οί πιό άσύντριφτοι 
δεσμοί μας μέ άλλους, κάτι πού μάς ξεπερνά καί πού μένει 
καί στό όποιον ύποταζόμαστε θέλοντας καί μή; Εΐναι έρωτας, 
εΐναι πάθος; «'Όλα ήθελα νά τά μάθω· διψοΰσα γνώση, γιατί 
στά υψη, έκεΐ πού στεκόμουν, άπό κάτω άπό τόν ούρανό καί 
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άπό τόν ήλιο τό μεσημεριανό καί μέσ’ στόν άνεμο, πού μέ τύ' 
λίγε, ή αγάπη μου γιά τό νησί ήταν έρωτας καί μ’ έκαιγε. ’Ή
θελα νά μάθω κάθε γωνιά, κάθε κώχη, κάθε άκρη τοΰ νησιού, 
καί κάθε πέτρα καί πετραδάκι, κάθε φυτό καί κάθε ζωντανό. 
’Ήθελα νά φιλήσω τόν άέρα, πού χάΐδευε μέ τέτοια όρμή τό 
ψηλοβούνι. ’Ήθελα νά μετρήσω τά ϋψη καί τά βάθη, νά λογα
ριάσω τά μάκρη καί τά πλάτη, νά φωτιστώ, νά μάθω τ’ άπό- 
κρυφα δλα καί δλα τά μυστικά, νά βάλω τ’ αύτί μου παντού, 
νά γρικήσω τίς φωνές, ν’ άκούσω τά παλιά καί τά πολύ πολύ 
παλιά, νά τρέξω όλοΰθε νά πηλαλήσω, νά δω τόπων ομορφιές 
γιά νά χαροΰν τά μάτια μου, νά μάθω κάθε κατατοπιοΰ τό ό
νομα, νά γνωρίσω τούς νησιώτες δλους, νά νοιώσω τήν ψυχή 
τους, νά μάθω τί ήταν πριν τό νησί καί τί εΐναι τώρα καί ίσως 
τί θά γίνη υστέρα, τί τοΰ μέλλεται τοΰ νησιού νά γίνη, καί νά 
πλαγιάσω χάμω, ν’ άκουμπήσω τ’ αύτί μου στό χώμα νά νοιώ
σω τούς παλμούς, τή ζωή καί τήν ψυχή τοΰ άγαπημένου καί 
ν’ άγκαλιάσω τίς κατάξερες τίς πέτρες, τίς γυμνές, νά τίς φι
λήσω· ώ δίψα μεγάλη καί καυτερή γιά τή γνώση, ώ έρωτα λαύ
ρα, μέ πήρες δλον έκεΐ στήν άκρη τοΰ βουνοΰ ένός νησιού ά
γαπημένου.

Καίό Σαμοθρακίτης δλο έλεγε τά πράματα πού μ’ άρεσαν 
καί τά παλιά μοΰ φαίνονταν νέα».

Εκφράζεται διαφορετικά καί τό βαθύτερο θρησκευτικό 
αίσθημα, ό χριστιανός δταν ζητή τήν πλέρια ένωσή του μέ τό 
θεό, καί εΐναι τίποτε άλλο ό έρωτας δταν ό έρωτευμένος καί
γεται άπό τή δίψα νά γίνη ένα μέ τήν ούσία τοΰ πλάσματος 
πού άγαπα, καί ό πόθος έκείνου πού νοιώθοντας πώς μιά καί 
ϊδια ψυχή, ένας καί ϊδιος θεός ζή μέσα σ’ δλα, σέ ολάκερη τή 
χτίση, ζητεί νά καταλύση τά σύνορα τοΰ έγώ, καί νά γίνη ένα 
μ’ έκείνη;

’Έρωτας δέν εΐναι ό θαυμασμός, καί δέ γεννιέται άπ’ τή 
συμπόνεια κάποτε καί δέ γέννα πάντα συμπόνεια; «.Κάθε 
πέτρα έλληνική, τί εύγενική πού εΐναι!» Μά καί ή δυ
στυχία τοΰ έλληνικοΰ έθνους πόση εύγένεια έχει καί κείνη ! 
Μπορεί νά μήν άγαπά κανείς τό έθνος του δταν εΐναι εύτυχι- 
σμένο. Άλλά δταν δυστυχή; «’Αγαπώ τή δυστυχία τοΰ έθνους 
μου». «Δέ θά τά άγαποΰσα βέβαια τόσο (τά μέρη αύτά) (■), (*) 

(*) Τή Δυτική Μακεδονία, δταν ήταν άλΰτρωτη.

άν δέ χάνονταν έτσι ό έλληνισμός τους· μέ νοσταλγία λαχτα- 
ροΰσε κείνη τήν ώρα τό χώμα τό έλληνικό πού τό πατοΰν ξέ
νοι». Άγαπα τό έθνος τό έλληνικό ό Δραγούμης γιατί ξέρει τόν 
πλοΰτο καί τήν άξια του, γιατί ξέρει δτι εΐναι ένα ξεχωριστό 
όμαδικό έγώ πού θέλει ν’ άνθοβολήση καί νά τρανέψη, ή, καί 
νά ζήση άπλώς μέ κάποια άνεση καί μέ κάποια άξιοπρέπεια, 
καί περηφανεύεται γιά τό έθνος του, καί αισθάνεται βαθύτατη 
καί εύγενικώτατη συμπόνεια δταν τό έθνος του δοκιμάζεται καί 
πονή : «Δέ μέ μέλει άν βάζω σέ δύσκολη θέση μιά κυβέρνηση 
πού δέν τή σέβομαι, δέν εΐμαι καμωμένος γιά τήν κυβέρνηση ή 
γιά τό κράτος, έγινα γιά τό έθνος, καί τό ξέρω έπειδή γι’ αύτό 
ίσα ίσα πονώ».

Σέ μιά τέτοια ένταση φτασμένο τό έθνικό αίσθημα κατα
λύει αύτόματα κάθε φραγμό άνάμεσα στή συνειδητή θεώρησή 
του καί στίς άσυνείδητες ορμές πού μάς σπρώχνουνε κατ’ αύτό, 
γεμίζει άλάκερο τόν άνθρωπο, γίνεται κάτι άκέραιο καί άκομ- 
μάτιαστο, γίνεται νόμος, φύση, έπιταγή. «Είτε έχουμε είτε μή 
συνείδηση τοΰ έθνισμοΰ μας, έλληνες είμαστε κι’ ή ζωή μας μνή- 
σκει έλληνική». «Γιά νά εΐμαι "Ελληνας δέν εΐναι άνάγκη νά 
τό νοιώθω ή νά τό συλλογίζωμαι δλη τήν ώρα. Είμαι "Ελλη
νας, θέλοντας καί μή, ξέροντάς το καί μή». «Είμαι ένας μέ τόν 
έλληνισμό καί δέ χωρίζομαι καί δέν είμαι ένας». «Τώρα δέν 
εΐναι άνάγκη πιά νά χαλνώ τοίχους γιά νά φτάσω στό έθνος 
μου. Τώρα δέν συλλογίζομαι ποιος είμαι, άν είμαι, έγώ ή τό 
έθνος ή τίποτε. Δέν είμαι έγώ· καί, δταν συλλογίζομαι, οί συλ
λογές καί οί σκέψεις μου εΐναι χωρίς νά τό ξέρω έθνικές. Δέν 
ξεχωρίζομαι πιά άπό τό έθνος μου καί ούτε ξέρω πώς έτσι είναι 

τό πράγμα».
Τώρα πιά ό έγωτισμός συνταιριάζεται άβίαστα μέ τόν έθνι- 

κισμό καί στό έθνος βυθίζει τίς ρίζες του τό έγώ γιά ν’ άνθοβο
λήση καί νά καρπίση. «Σηκόνομαι, ξανοίγω καί άνθοβολώ άμα 
νοιώθω τόν έλληνισμό». Έδώ φτασμένος ό έθνικιστής δέ μπο
ρεί νά φανταστή γιά τόν έαυτό του άλλη ύπόσταση άπό τήν 
έλληνική. «Κι’ άν άλλάξη μόνο έλληνικώτερος μπορεί νά γίνη». 
Ή κίνηση τής ζωής άπό τό έγώ στό έθνος καί άπό τό έθνος στό 
έγώ, έγινε μιά φυσική λειτουργία: «Είμαι σέ φυσιολογική κατά
σταση, δταν αίσθάνωμαι τόν έαυτό μου ένα ίμέ τούς άνθρώ- 
πους τοΰ έθνους μου». «Μπορεί ή μία μέ τήν άλλη οί έκδηλώ-
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βεις αύτές τής εθνικής ζωής νά μαλώνουν. Μά τί τόν νοιάζει 
τί άνταγωνισμούς έχουν μεταξύ τους; Σ’ αύτόν μέσα ένώνον- 
ται, γιατί δλη ή ζωή τοΰ έθνους του εΐναι ζωή δική του».

Ταυτισμός πλήρης· τό έθνικό αίσθημα πού παίρνει έδώ μέ 
τήν έντασή του καί μέ τήν πληρότητα του τή φύση αισθήματος 
θρησκευτικού, θά μπορούσε νά μεταχειριστή έδώ καί θρησκευ
τική γλώσσα. Είμαι όμοούσιος μέ τό έθνος μου, θά μπορούσε 
νά πή ό Δραγούμης, σάρκα άπό τή σάρκα του, αίμα του. Τό
σο ή ταύτισή του μέ τό έθνος του φτάνει νά γίνη όργανική. Καί 
τό λέγει, άλήθεια, μέ λόγια πού δείχνουν δλη τή μυστική, δλη 
τή σωματική, θάλεγες, ένωσή του μέ τό έθνος. «’Αγάπησα τή 
φυλή μου δταν είδα πώς γεννήθηκα σάν άνθος άπό μέσα της, 
συμπύκνωμά της. Τήν άντιπροσωπεύω δλην, τά δνειρά της εΐναι 
όνειρά μου καί έλπίδες μου οί έλπίδες της. "Αν έχασε τήν έλ- 
πίδα της θά τής δώσω τή δική μου, καί πάλι άπ’ αύτήν θά πά
ρω έλπίδα έγώ, άν άπελπιστώ. ’Άν δέν έχει τώρα ιδανικό ή όνει
ρο κανένα ή φυλή μου, θά τής δώσω τά δικά μου όνειρα καί 
ιδανικά, καί πάλι δμως τή δύναμη γιά νά τά πλάσω τά όνειρά 
μου καί τά ιδανικά μου, μέσα της θά τάβρω. Άν κουράστηκαν 
τά μάτια της καί δέ βλέπουν καί δέ διακρίνει τί δυνάμεις έχει 
μέσα της, θά τίς δείξω έγώ, άφοΰ έγώ μέ τά δικά μου μάτια 
βλέπω καί τίς διακρίνω. ’Άν φόβος τήν πήρε, θά τής δανείσω 
τήν άφοβία τή δική μου. "Ο,τι τής λείπει θά τής τό δώσω έγώ, 
καί πάλι δ,τι μοΰ λείπει έμένα, άπό κείνη θά τό πάρω. Γιατί 
είμαστε ένα. Λαχταρώ πάντα νά τής μεταγγίζω κάτι δικό μου 
καί άπ’ αύτήν νά παίρνω κάτι άλλο, σάν ήλεκρισμό...! ’Άν εί
μαι φιλόδοξος, ή δόξα μου θέλω νά εΐναι ένα μέ τή δόξα τοΰ 
έθνους μου. "Ο,τι βγάλω θά εΐναι δικό μου καί δικό του. Καί οί 
ξένοι άς μας κρίνουν, άδιάφορο μέ τί τρόπο. Βέβαια δέ θά βια
στώ έγώ νά πάγω νά δικαιολογηθώ σ’ αύτούς, ούτε θά τούς 
έξηγήσω τίποτε γιά τό έθνος μου».

ΚΛ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Oscar Wilde

ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ ΘΑΛΑΜΟ

Τα φιλντισένια χέρια της στα φιλντισένια τρέχαν 
κλειδιά σέ μιαν άρμονικιι τον πιάνου φαντασία, 
καθώς τ' άχτιδοβόλημα τής λεύκας, σά θροοΰνε 
τά φύλλα τ’ άργυρόχρωμα, χλωμά, μ' αδιαφορία, 
ιί σάν άφρος σ’ άνήσυχη θάλασσα που κυλάει, 
όταν ιό κύμα στο γιαλό μέ δύναμη ζεσπάη.

Και τά χρυσά της τά μαλλιά στόν τοίχο έπάνω γέρναν 
τό χρυσαφένιο, σά λεπτό χνούδι πούνε πλεγμένο 
στό δίσκο άπ' τό χρυσάνθεμο έτσι γλυκά που λάμπει, 
ιί σά ιιλιοτρόπι πού γυρνά τόν ήλιο ν' άνταμώση, 
όταν τής νύχτας σκορπιστή τό σκότος τό θλιμμένο 
καί φωτοστέφανο λαμπρό τόν κρίνο στεφανώση.

Καί τά γλυκά τα χείλια της στά χείλια τά δικά μου
έκαιγαν, οάν τό ρουμπινί τό φώς στήν κρεμασμένη
τιί λάμπα πού φεγγοβολεϊ μέ χρώμα πορφυρένιο, 
ή τών ρωδιώνε τίς πληγές π’ δλο καί στάζουν αίμα, 
ή τήν καρδιά τού ασφοδέλου, οπού ’νε ποτισμένη
κι όγρι'ι άπ τού κόκκινου κρασιού τό αίμα τό χυμένο.

I

Ο ΤΑΦΟΣ TOY KEATS

”Εφυγε πεια τού κόσμου αυτού τήν άδικία, τίς λύπες, 
καί κάτω άπό τό γαλανό τόν ουρανό ησυχάζει.
Τόν άρπαζεν ό θάνατος, όταν άκόμα νέα 
ήταν ή άγάπη κ’ ιί ζωή' κ' έδώ κοιμάται τώρα
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εκείνος πον ήζαν ό πειό νειός άπ ολονς ζονς μαρζύρονζ. 
Τό μνήμα ζον κυπαρισσιού ίσκιος δέν ζό σκεπάζει, 
οϋζε ζόν μοιρολόγησε κάνεις σζό θάναζό ζον, 
Μά μενεξέδες ζαπεινοί t πον μέ δροσιά δακρύζουν, 
σζά κόκκαλά ζον νφαίνοννε μιάν αλνση ανθισμένη.
Ω, ζην περήφανη καρδιά πον έχάθη άπό ζόν πόνο! 

Σάν ζής Σαπφώς μελωδικά γλνκά χειλάκια ζόσο! 
’Ω έσν ζωγράφε—ποιηζη ζής Αγγλικής μας χώρας! 
Αθάναζό σον ζ’ ονομα ! Δάκρυα σάν ζά δικά μον 

νωπή θά διαζηρήσονμε ζην ώρηα θύμησή σον!

IMPRESSION DU MATIN

Γαλάζιος και χρνσάφινος ό Τάμεσις ζό βράδυ, 
σέ γκρίζα έχει μεζαβληθή μιάν αρμονία ζώρα' 
μιά φορζηγίδα έγλύσζρηοε σζά παγερά νερά ζον 
κι άπομακρννεζαι σιγά ζής χαραυγής ζην ώρα.

Η όλόψνχρη πον άπλώνεζαι όγριιν ομίχλη γύρω 
έχει σάν ΐσκιονς ζών σπηζιών ζονς ζοίχονς μεζαβάλει, 
γιγάνζιος ό καθεδρικός ναός ζον Αγιον Παύλον 
πάνω άπ’ ζην πόλι ώς όραμα καί φάνζαομα προβάλλει.

’Τσζερα ξάφνον άρχίνηοε μιά χλαλοη σιονς δρόμους 
ζής πόλης πον κοιμόζανε καί ζώρα πειά ξυπνούσε.
Μέ μιας οι δρόμοι έγέμισαν, κ' ένα πουλί σζίς σζέγες 
έπέζαξε ζίς άψηλές καί γλνκοκελαϊδονσε.

Κάποια γυναίκα, κάζωχρη σζήν οψι ζης, θλιμμένη, 
πον ζής φιλούσε ζό πρωϊνό φώς ζ' άχρωμα μαλλιά ζης, 
κάζω άπ’ ζό αχνό ζον φαναριού ζό φώς περπάζαε μόνη 
καί φλόγα είχε σζά χείλια ζης καί πέζρα σζίϊν καρδιά ζης!

(Μεταφρ.) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΥΚΗΣ

Η ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ

Πρόσω π α:

ΠΑΥΛΟΣ X. Τριανταπέντε χρόνων: «άνθρωπος τοΰ κόσμου». 
ΚΛΑΥΔΙΑ νΟχι τριάντα’ νεώτατη—γΓ αύτόν τό λόγο—άκόμη.

Τό κύριο δωμάτιο στό ιδιαίτερο μικρό διαμέρισμα τοΰ Παύλου X. 
Αίθουσα πολύ περιποιημένη. "Επιπλα διαλεγμένα μέ λεπτότατη καλαι
σθησία : χαλιά, καθίσματα, τραπεζάκια, ράφια, μπιχλιμπίδια. Μικρή 
βιβλιοθήκη στά δεξιά, δπου, πρός τήν κώχη, άνοίγεται μιά θύρα. Τό 
παράθυρο—πού βλέπει στό δρόμο —βρίσκεται στό βάθος. Ή κυρία 
είσοδος είναι αριστερά’ υποτίθεται πώς υπάρχει—άπ’έκεΐ—μικρός προ
θάλαμος. Στό άνοιγμα τής αύλαίας ό Παύλος κ’ ή Κλαυδία βρίσκονται 
άκόμη σ’ αύτήν άκριβώς τήν είσοδο. *0  Παύλος προηγείται λίγο, έκεί- 
νη είναι στό κατώφλι..
ΠΑΥΛΟΣ (σαστισμένος, νευρικά). ’Αργήσατε... άργήσατε πολύ...Μά 

Θά σάς περίμενα, Θά σάς περίμενα ώς τή συντέλεια του κόσμου...‘Όπως 
πάντα.... ’Ελάτε, έλάτε λοιπόν.... (κινείται σάν άνθρωπος πού προσφέρει 
δ,τι βρίσκεται γύρω του).

ΚΛΑΥΔΙΑ (Κομψότατη’ ξανθειά oxygenee. Ή στάση της εΐναι στήν 
άρχή διατακτική. Γρήγορα δμως δείχνει σταθερότητα, δίχως καμμιά πρόθε
ση νά παραστήση—δπως συμβαίνει σ’ δμοιες περιστάσεις—τή γυναίκα πού 
άντικρύζει μέ φόβο τό βάραθρο πού τήν έλκύει). Ως τή συντέλεια του 
κόσμου ! Δέν πιστεύω νά μέ περιμένατε στις όχτώ, στις δέκα, τή νύχτα.

ΠΑΥΛΟΣ Ναί....δχι.... Θά σάς περίμενα πάντως.
ΚΛΑΥΔΙΑ Τόση σπατάλη ύπομονής; κρίμα. Θά ’ταν δμως δυνατό 

έτσι άργά νά Θαυμάσω τους περίφημους αύτούς πίνακες ; (Στρέφει γύρω 
τό βλέμμα). Και τώρα πού έξω Θριαμβεύει ό ήλιος, βρίσκω πώς ό φωτι
σμός έδώ ύστερε?. (Δείχνει πρός τό παράθυρο). Γιατί τόσα παραπετάσμα
τα ; ’Έχετε προτίμηση γιά τή βαρειά διακόσμηση....

ΠΑΥΛΟΣ Τό άπαιτεϊ ό ρυθμός. ’Αλλά ή πινακοθήκη εΐναι στήν 
πλαϊνή αίθουσα. Φωτίζεται άπλετα. ‘Όλα έκεΐ έχουν διασκευαστεί γι’ 
αύτόν άποκλειστικά τό σκοπό....Καθήστε.

ΚΛΑΥΔΙΑ (κάθεται σ’ ένα μικρό, στρογγυλό, δίχως ερεισίνωτο κάθι
σμα). Πινακοθήκη ολόκληρη λοιπόν. Καί θά ’ναι πιό πλούσια άσφαλώς 
άπ δσο φανταζόμουν, (άπειλώντας πονηρά). Μάς τό κρύβατε, μάς τό κρύ
βατε ώς τώρα....
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ΠΑΥΛΟΣ Μήν πιστέψετε δμως πώς δσα έργα έχω εΐναι δλα θαυ
μάσια ή εξαιρετικά...

ΚΛΑΥΔΙΑ Τρία Picasso, τέσσερα του Γαλανή, ένα Manet καί τώ
ρα αύτό τό πολυφημισμένο τοΰ Γουναρόπουλου... Μιά τέτοια συντροφιά 
θά ’ναι άσφαλώς άξια πλαισιωμένη.

ΠΑΥΛΟΣ (μέ κάποια στενοχώρια). Ναι, τοΰ Picasso, τοΰ Γαλάνη.... 
έτσι εΐναι. (αλλάζοντας τόνο)· Πόσον άργήσατε δμως!...

ΚΛΑΥΔΙΑ Μά εισαστε λοιπόν βέβαιος πώς θά ερχόμουν;
ΠΑΥΛΟΣ ’Αμφιβάλλετε; ’Απόλυτα. ’Ήθελα νά ’ρθήτε· Τό ήθελα 

μ’ δλη τή δύναμη τής σκέψης μου. Άπ τίς τέσσερις μετρούσα τά λεπτά. 
Παρακολουθούσα νοερά κάθε σας κίνηση Πότε βγήκατε άπ τό σπίτι, 
πότε περάσατε τή μιά οδό, πότε τήν άλλη. Πότε τ’ αύτοκίνητό σας χα
λάρωνε τήν ταχύτητα στίς στροφέσ, πότε ριχνόταν στή λεωφόρο...

ΚΛΑΥΔΙΑ ’Άν σάς συνέβηκαν δλ’αύτά, εΐναι σωστή τραγωδία.
ΠΑΥΛΟΣ ’Όχι. Ατέλειωτες μονάχα στιγμές. Καί φωτίζονταν 

άπ τή φυσιογνωμία σας, τό χαμόγελό σας...
ΚΛΑΥΔΙΑ Μήν τά λέτε έτσι. Δέ συνήθισα νά σάς άκούω.νά μι

λάτε σ’ αύτό τόν τόνο. Μέ ύποχρεώνετε νά ’μαι δειλή, έπιφυλακτική· 
σάν νά βρίσκουμαι μπρος σέ ξένον άνθρωπο. Έγώ σάς γνωρίζω άλ- 
λοιώτικο.

ΠΑΥΛΟΣ Αλήθεια, μέ γνωρίζετε;
ΚΛΑΥΔΙΑ Καί πώς όχι ; θά ήμουν τώρα έδώ ;
ΠΑΥΛΟΣ θά εισαστε. θά ’θελα νά εισαστε. Καί στό βάθος μέ 

γνωρίζετε καθώς είμαι. 'Όπως έγώ εσάς...
ΚΛΑΥΔΙΑ Ναί; Άπό πότε;
ΠΑΥΛΟΣ Άπό πάντα. Άπ’ δταν σάς πρωτογνώρισα. Άσφαλώς 

καί πριν....
ΚΛΑΥΔΙΑ Τί χαριτωμένα πού τά λέτε!...
ΠΑΥΛΟΣ Δέ μπορεί νά ’ναι διαφορετικά.
ΚΛΑΥΔΙΑ Τί ;
ΠΑΥΛΟΣ Ή άσυγκράτητη αύτή ψυχική—ή δπως άλλοιώς θέλετε 

νά πήτε—συγγένεια. Τό κάτι έκεϊνο πού ύποχρεώνει έναν άνθρωπο νά... 
(δυστάζει).

ΚΛΑΥΔΙΑ Νά ;
ΠΑΥΟΣ Νά αισθάνεται πώς ύπάρχει γύρω του, κάπου, πώς εΐναι 

μοιραίο, αναπόφευκτο νά συναντήση μιά μέρα τό πρόσωπο, τό μοναδι
κό, τό τέλειο έκεϊνο πρόσωπο...

ΚΛΑΥΔΙΑ Βέβαια. 'Όλ*  αύτά τά ξέρω. Καί σάς συμβαίνουν τώρα; 
’Έτσι ξαφνικά ;

ΠΑΥΛΟΣ Σάς εΐπα. Εΐστε...
ΚΛΑΥΔΙΑ Τό μοναδικό, τό τέλειο κι δλα τ’ άλλα. Μήν έπαναλαμ- 

βάνεστε. Άλλά φίλτατε, χάνουμε καιρό. Φυσικά δσα λέτε εΐναι πολύ έν- 
διαφέροντα- μόνο δέ βρίσκω γιατί διαλέξατε αύτό έδώ τό δωμάτιο. Σπίτι 
σας εΐναι βέβαια καί μπορείτε μέ κάθε άνεση νά ξεγυμνώσετε, ν’ άπο- 
καλύψετε μιά δεύτερή σας δψη. Σάς παρακαλώ δμως ν’ άναβάλετε. Ήρθα 

γιά τόν περίφημο πίνακα τοΰ Γουναρόπουλου, στό φιλόξενο έρημητήρι 
τοΰ φίλου μας Παύλου X. Τοΰ γνωστού μας Παύλου X.

ΠΑΥΛΟΣ ’Έτσι ; Τοΰ γνωστοΰ σας Παύλου, (μειδιώντας). ‘Ένας 
φορτικός τύπος αύτός ό κύριος.

ΚΛΑΥΔΙΑ Γιατί ;
ΠΑΥΛΟΣ Μιά ψεύτικη φυσιογνωμία, ένα είδος manequin, μιά 

κουρδισμένη μηχανή, ένα κωμικό άντρείκελο, μιά σκιά, ένα κενό διακο- 
σμητικό πρόσωπο...

ΚΛΑΥΔΙΑ ’Όχι, δχι : δέ σάς έπιτρέπω. Μέ προσβάλλετε. Μιλάτε 
ανάρμοστα γιά ένα συμπαθέστατο φίλο, γιά έναν οικογενειακό μάλιστα 
φίλο· έναν άνθρωπο πού ό άντρας μου έκτιμάει, τόν θεωρεί ύποδειγμα- 
τικό, εύχάριστο καί, ώς ένα σημεϊό, έξυπνο.

ΠΑΥΛΟΣ (υποκλίνεται) 'Υποχρεωτικός.
ΚΛΑΥΔΙΑ Δέν έχετε βλέπετε δικαίωμα νά άρνήστε ή νά κατα

στρέφετε κάτι πού πραγματικά υπάρχει —έστω κι άν σάς άνήκει, ή εΐναι 
δικό σας κατασκεύασμα.

ΠΑΥΛΟΣ Κι δταν έγώ ό ίδιος ξέρω τί παριστάνει αύτό τό δικό 
μου κατασκεύασμα; πόσον ψέμμα εΐναι συνυφασμένο στήν ύπόστασή του;

ΚΛΑΥΔΙΑ ’Άσχετο. Τό χρησιμοποιήσατε άλλωστε γιά νά κρύβε
στε. Αύτό δέ λέτε; ΟΙ άλλοι λοιπόν, έγώ, ό άντρας μου, οί φίλοι, δέ 
βλέπουν παρ’ αύτό’ τό έμπιστεύονται καί τό έκτιμοΰνε. Τό θέλετε ή δχι 
εΐστε μονάχα ό γνωστός μας Παύλος καί κανείς άλλος...

ΠΑΥΛΟΣ Λοιπόν σάς λέγω πώς δέν εΐμαι. Καί τό ξέρατε· τό ξέ
ρετε.

ΚΛΑΥΔΙΑ Άρνούμαι. Δέ βρίσκω τό λόγο γιατί έπρεπε νά τό ήξε
ρα ή νά τό ξέρω, (σηκώνεται'. Φίλτατε Παύλε... Ή πινακοθήκη σας...

ΠΑΥΛΟΣ Μά σταθήτε, σταθήτε. Μή βιάζεστε. Μήν ξεχνάτε, άλ
λωστε. Δέν πρόκειται γιά τήν πινακοθήκη μου. Δέ συμφωνήσαμε τίποτε 
παρόμοιο, θά περνούσατε...

ΚΛΑΥΔΙΑ (μ’ έκπληξη), θά περνούσα;!...
ΠΑΥΛΟΣ Νά δήτε τέλος πάντων τό φημισμένο αύτό έρημητήριο 

μου, τό φανταστικό άντρο....
ΚΛΑΥΔΙΑ Αλήθεια;
ΠΑΥΛΟΣ Καί τό τελευταίο φυσικά άπόκτημά μου. Τόν πίνακα 

πού δέν μπορούσε παρά νά ’ναι ή άφορμή....
ΚΛΑΥΔΙΑ ’Ά έτσι; (κάθεται σ’ άλλο πιό άνετο κάθισμα). Μά γιατί 

δέ συντομεύετε περισσότερο; Μήτε γιά τό έρημητήριο πρόκειται : πρό
κειται απλά γιά σάς τόν ίδιο, γιά τόν άγνωστο γνωστό μου κύριο Παύ
λο X., καί—φυσικά—τό φανταστικό άντρο δέ μπορούσε παρά νά ’ναι ή 
άφορμή....Αύτά δέ σκέπτεστε;

ΠΑΥΛΟΣ Μοΰ τό άπαγορεύετε ;
ΚΛΑΥΔΙΑ (μέ πολύ περίσκεψη). Όχι*  μονάχα εΐνε έκπληκτικό. 

(σιωπή). Δέ θά τό φανταζόμουν ποτέ...
ΠΑΥΛΟΣ (σπεύδει νά σύρη τό κινητό τραπεζάκι μέ τά ποτά και τά 

διάφορα άλλα λεπτεπίλεπτα fruits glaces, petits fours καί τά ρέστα πρός 
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τδ μέρος της. Προσφέρει μ’ απαράμιλλη τέχνη. Έπειτα κάθεται—δχι πολύ 
μακρυα της., Σιωπή. "Οση χρειάζεται γιά τή μικρή τελετή : τό πολύ 
πολύ ένα «ευχαριστώ» ένα «παρακαλώ»). Λοιπόν δέ βλέπετε πώς δλα έδώ 
μέσα αναμένουν εσάς; Πώς τίποτε άπ δλ’ αύτά δέ θά ’ταν άληθινό, δέν 
θά ύπήρχε άν του άφαιρούσατε έσεΐς τήν άτέλειωτη, τήν άπέραντη αύτή 
αναμονή; Δέ νοιώθετε πώς μήτε έρημητήριο, μήτε πινακοθήκη, μήτε ό 
γνωστός φίλος σας κύριος Παύλος X., θά είχαν λόγο νά υπάρχουν, άν 
ό άλλος,, ό Παύλος πού προσποιείστε τώρα δτι άγνοεϊτε, δέν τούς έμφυ- 
σουσε αύτή τήν άναμονή, αύτή τή λατρεία....

ΚΛΑΥΔΙΑ Τή λατρεία !...Χαριτωμένο !
ΠΑΥΛΟΣ (μέ τόν ϊδιο οίστρο). Κάποτε θυμάστε; είπατε γιά ένα 

φανταστικό άντρο: ένα μυθικό περιβάλλον...φρόντισα νά γίνη· φρόντισα 
νά μάθετε πώς είχε γίνη.

ΚΛΑΥΔΙΑ ’Όχι: δέ θυμούμαι τίποτε...
ΠΑΥΛΟΣ Αγαπάτε τή μεγάλη τέχνη. Τίς έξαίσιες φαντασίες 

συμβολισμένες σέ σχήματα καί χρώματα πάνω σέ κορνιζαρισμένα τετρά
γωνα πανιού. Επρεπε ν’ άποκτήσω δσους περισσότερους καί παραδο- 
ξώτερους πίνακες... Τρεις Picasso, πέντε Γαλάνη...

ΚΛΑΥΔΙΑ Τέσσερις.
ΠΑΥΛΟΣ Ναι: τέσσερις πρέπει νά ’ναι. Καί τόν τελευταΐον άκόμη: 

εκείνον πού έμελλε οριστικά πιά νά σάς πείση νά δήτε σέ μένα τόν άλ
λον...

ΚΛΑΥΔΙΑ Γιά φαντασθήτε λοιπόν τί πεζότητα!....
ΠΑΥΛΟΣ Πεζότητα;
ΚΛΑΥΔΙΑ Μά βέβαια. Αύτή ή εμπορική προθυμία σας· ή ετοιμό

τητα νά προμηθεύεστε—γιά τή μεγάλη άναμονή—δσα οί άλλοι, έγώ, νο
μίζαμε πώς ήσαν κάτι τό φυσικά άπαραίτητο σ.τή ζωή σας, κάτι, πού ι 
δίχως αύτό, δέ θά είχατε ένδιαφέρον κ’ ’ίσως οντότητα. Κρίμα, θά μπο
ρούσατε μέ τήν ’ίδιαν εύκολία νά ’χετε άποκτήση μιά Cadillac, μιά βικτώ- 
ρια μέ θαυμάσια κατάλευκα άλογα. Δέν τό σκέφτηκα...

ΠΑΥΛΟΣ ’Αστειεύεστε;
ΚΛΑΥΔΙΑ Καθόλου. ’Αρχίζω μάλιστα νά ένδιαφέρομαι πολύ.

Ωστε κι δσα λέγουν γιά σάς, δσα προσπαθείτε νά λένε γιά σάς 
ΠΑΥΛΟΣ ’Όχι δά...
ΚΛΑΥΔΙΑ Έγίνονταν γιατί τά έλεγα έγώ. Κι εύθύς ώς τά ’λεγα 

έγώ. Παρακολουθήσατε βήμα βήμα τή φαντασία τή δίκιά μου. ’Ίσως νά 
•μήν ύπάρχει τίποτε άλλο γύρω σας, πού νά μήν τό ύπέδειξα... ’Έτσι 
εΐναι;

ΠΑΥΛΟΣ—Δέν ξέρω. 'Ό,τι θέλατε, δ,τι σκεπτόσαστε ήταν ’ίσως ή 
δίκιά μου θέληση κ’ ή δίκιά μου σκέψη.

ΚΛΑΥΔΙΑ Μιά άμοιβαία συνεννόηση μήπως;
. ~ ΠΑΥΛΟΣ ’Ασφαλώς. Τίποτε λιγώτερο. Κι έτσι ή ζωή μου δέ μπο
ρούσε νά ’ναι παρά εκείνη πού σείς θέλατε.

ΚΛΑΥΔΙΑ Κρίμα! ’Άν τό ήξερα, άν είχα τή συναίσθηση....(διστά
ζει) ποιός ξέρει...
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ΠΑΥΛΟΣ Τί ; πέστε.
ΚΛΑΥΔΙΑ θά προσπαθούσα νά σάς ύποβάλω κάτι πού νά’ταν 

πιό συγκινητικό, πιό ένδιαφέρον....
ΠΑΥΛΟΣ Κλαυδία !
ΚΛΑΥΔΙΑ Γιατί, στό κάτω-κάτω, δλη ή. άξια σας περιορίζεται 

τώρα στό ν’ άποκτάτε πράγματα πού εΐναι τρομερά εύκολο και στους 
άλλους νά έχουν. 'Η κοινωνική θέση σας, τά μέσα σας... Δέ βρήκατε 
βέβαια κανένα έμπόδιο γιά τό άντρο, μήτε γιά τή συλλογή τών πινά- 
κων. Είναι πράγματα τόσο κοινά...

ΠΑΥΛΟΣ (πειραγμένος). Κοινά; ίσως. Όχι δμως γιά τούς κοινούς.
ΚΛΑΥΔΙΑ Διαφωνώ! Γιά τούς κοινούς, γιά τούς κοινότατους. ’Αλ

λοίμονο στό Γαλάνη, στόν Picasso, άν φτιάχναν τά έργα τους πιστεύον
τας πώς θά τά πουλήσουν σ’ έξαιρετικούς άνθρώπους.

ΠΑΥΛΟΣ Δέ σάς καταλαβαίνω. Άλλά γιατί κουράζεστε; Γιατί 
ασχολείστε μ’ δλ’ αύτά;

ΚΛΑΥΔΙΑ Ξέχασα. (σκέπτεται τάχα). ’Ά, ορίστε. Πώς λοιπόν δέν έπι- 
νόησα κάτι άλλο γιά σάς. Πώς δέ σκέφθηκα τίποτε περισσότερο άπ’ δ,τι 
βρισκόταν εϋκολα γύρω μου... Δέ μέ βοήθησε διόλου ή φαντασία. Λυ- 
ποΰμαι. , . . „ ,

ΠΑΥΛΟΣ Καί τί νά φαντασθήτε; Ζούμε κ’ οί δυό τήν ίδια ζωη. 
Τί θέλετε τά παιγνιδίσματα κείθε άπ τήν περιοχή σας, κείθε άπ τούς 
όρίζοντές μας; ’Ή μήπως θά σάςσυγκινούσαν οί γνωστές, οί συνηθισμένες 
έκστάσεις κ’ οί άρρωστημένες ήρωίκές ανοησίες....

ΚΛΑΥΔΙΑ Πώς είπατε;
ΠΑΥΛΟΣ Γιά νά έγκαταλειφθήτε στό τέλος, άπογοητευμένη, στήν 

πραγματικότητα πού θά ’χατε άπό πρόθεση άγνοήσει...
ΚΛΑΥΔΙΑ Νά έγκαταλειφθώ!...
ΠΑΥΛΟΣ Ναι. (πλησιάζει). Άλλά ξεχάστε τα. Σας περίμενα. Τό- 

σον καιρό σάς περίμενα. Τό ξέρετε. Τά μάτια, τά όμορφα μάτια σ<ας, 
τά χείλη, έστω κλειστά, βουβά, δείχνουν, έδειχναν πάντα πώς τό ξέρε
τε. ’Ήρθατε... ήρθες (προσπαθεί νά πιάση τά χέρια της).

ΚΛΑΥΔΙΑ (τόν εμποδίζει. Διαλέγει στό κινητό τραπεζάκι ένα petit 
four). ’Ά, τώρα λέτε καί κάνετε πράγματα πού δέν τά σκέφτηκα καθό
λου. Ή άμοιβαία συνεννόηση έπαψε.

ΠΑΥΛΟΣ ’Όχι, δχι...
ΚΛΑΥΔΙΑ Ακούστε: θά σάς πώ κάτι (απειλώντας) καθήστε ήσυ

χος. (Κυττάει γύρω σά νά κυνηγάη τή σκέψη της). Λοιπόν, νά :... Οταν 
ήμουνα μικρούλα, ένα κοπελούδι τό σοδά, έντεκα, δώδεκα χρονώ, μιά ά 
θώα, όλότελα άπονήρευτη ύπαρξη.... (στενάζει) θεέ μου....

ΠΑΥΛΟΣ Τί συμβαίνει;
ΚΛΑΥΔΙΑ Τίποτε. Ή συγκίτηση. θυμάμαι, βλέπετε, τόν κήπο, τήν 

παλιά μας έπαυλη. "Ενας κόσμος ολόκληρος. Τό κέντρο τού κόσμου τότε 
γιά μένα. Ένός κόσμου, φυσικά, πού δέν απλωνόταν πολύ πέρα άπ 
τούς γνωστούς δρόμους, τά γύρω σπίτια, τή συνοικία, τά δρια τέλος 
πάντων τής πόλης. ’Έτσι κι οί ορίζοντες τής θάλασσας, δταν τήν άντί-



κρυζα, ήταν τό τέλος τής οικουμένης.
ΠΑΥΛΟΣ Οι ορίζοντες, φυσικά....
ΚΛΑΥΔΙΑ Καί τά βουνά, γύρω, τής χώρας που κλείνανε τή δίκιά μου 

πραγματικότητα. Κείθε άπ αύτά φανταζόμουν πώς πλανιόντουσαν μόνο 
νεράιδες καί χοροπηδόυσαν κόκκινοι καί πράσινοι νάνοι, σέ μιά άκαθό- 
ριστη χρυσή κι άσημωμένη ομίχλη γιομάτη. άστέρια : δπως στόν ούρα
νό τή νύχτα, δταν έστρεφα ψηλά τό μικρό καστανό, σγουρό κεφαλάκι....

ΠΑΥΛΟΣ Καστανό....
ΚΛΑΥΔΙΑ Ναί· μή βλέπετε τώρα. Τά γαλανά μου μάτια.... 
ΠΑΥΛΟΣ Γαλανά;
ΚΛΑΥΔΙΑ—Γαλανότατα. ’Έτσι ήσαν τότε. ’Άν άλλαξαν,—πώς τά 

βλέπετε; γκρίζα σκούρα,’ίσως;—πήραν άσφαλώς τό χρώμα τής.... συννε
φιάς πού μέ τριγυρίζει : τό φαινόμενο δέν εΐναι σπάνιο. Άλλά μή μέ 
διακόπτετε.

ΠΑΥΛΟΣ ’Όχι, σάς άκούω.
ΚΛΑΥΔΙΑ Λοιπόν ό χώρος μου ήταν πολύ περιορισμένος, φτω. 

χου. Ό άλλος δμως, ό φανταστικού, ήταν άσύγκριτα έξαίσιος, πολύ ποιη. 
τικός καί μού ’δίνε άφορμές γιά άτέλειωτες ονειροπολήσεις....

ΠΑΥΛΟΣ Αύτός ό ύποθετικός κόσμος πού λέτε, ύπάρχει πάντα...
ΚΛΑΔΙΑ Ισως, άλλά εσείς δέν τόν έπιτρέπετε. Ξεχνάτε τίς 

άρρωστημένες άνοησίες καί τή στερνή άπογοήτεψη. Δέν πειράζει. ’Ήθε
λα δμως νά σάς πώ καί γιά τό συντριβανάκι του κήπου μας (σιωπή)· 
Σιμά του, πάνω σ’ ένα στυλό, βρισκόταν ένας μικρός, πήλινος, κόκκινος 
φαύνος...

ΠΑΥΛΟΣ Χαριτωμένο.
ΚΛΑΥΔΙΑ Γιά σκεφθήτε. 'Ένας φαύνος πού, στή φαντασία μου— 

εννοείται—γινόταν δ,τι έγώ ήθελα. ΤΗταν αίφνης ένας παράξενος άνθρω
πος πού χε μαρμαρωθή άπ τά μάγια μιάς νεράιδας. Ήταν άλλοτε ό 
χρυσωμένος πρίγκηπας πού μιά άπαίσια στρίγγλα εΐχε στήν έξαψη της 
μεταμορφώσει. Κάποτε τόν έβλεπα, κοιμωμένη μ’ όρθάνοιχτα μάτια, 
νά κινήται: νά άλλάζη όλότελα, νά γίνεται κάα άνάμεσα σ’ άγγελο καί 
υπέροχο άθλητή πού μου χαμογελούσε καί μού έδειχνε τάχα, πάνω 
απ τα δέντρα, πέρα άπ τά γύρω βουνά, χώρες παραμυθένιες όλανθισμέ- 
νες δπου θά μέ οδηγούσε. ’Άλλοτε πάλι έβλεπα νά παίρνη ό φαύνος, 
τήν τραγική μορφή τού καθηγητή τών ελληνικών...

ΠΑΥΛΟΣ Τού καθηγητή;
ΚΛΑΥΔΙΑ Ναί, ένας άξιόλογος. άνθρωπος, νέος πολύ τότε, νεώ- 

τατος μάλιστα, άσχετο άν σέ μας—στήν τάξη—έδινε τήν έντύπωση άγρι- 
α,θρώπου. (γελάει). Αύτά μέ βλέφαρα άνοιχτά. Στόν ύπνο μου δμως συ- 
νεβαινε συχνά νά πηδάη, νά τρέχη, νά καγχάζη τό πήλινο άγαλμα, διό
λου μεταμορφωμένο, σωστός φαύνος άκόμη. μέ τό άπαίσιο μούσι του, 
τά τραγισια πόδια, τ’ άπίθανα του αύτιά... Τό ένα αύτί θυμάμαι, εΐχε 
θραυστή άπ τίς πετριές πού ρίχναν άπ τό δρόμο τ’ άλητόπαιδα. Τόν 
έβλεπα νά πλησιάζη ολοένα καί νά μέ άρπάζη στό τέλος, καθώς έγώ 
φώναζα, πάλευα μ’ έφιαλτικήν άπελπισία... (παραξενεμένη τάχα, κυττάει

τόν Παύλο). Αλήθεια, γιατί δέν άφήνετε μούσι ; , , ,
ΠΑΥΛΟΣ (ψηλαφεί άθελα τό πρόσωπό του). Έγώ; Λέτε πως πρεπεί;
ΚΛΑΥΔΙΑ Είμαι βέβαιη· βά σάς πήγαινε θαυμάσια.
ΠΑΥΛΟΣ Μήπως έχω τίποτε πού μοιάζει τού φαύνου σας;
ΚΛΑΥΔΙΑ ’Όχι. ’Ακούστε άλλωστε. Τις πιότερες φορές ό φαύνος 

δέ νικουσε-στόν ύπνο μου δλ’αύτά-.Τόν κυλούσα καταγής, τόν μαστίγω
να, τόν τυραννούσα μ’ δ,τι δήποτε: μέ κλαδιά, μέ καρφιά, μέ τις μα
κριές καρφίτσες τής μητέρας, πυρωμένες επίτηδες... Τόν πατούσα έπειτα 
έτσι (δείχνει πώς) μέ τά μικρά μου πόδια...

ΠΑΥΛΟΣ (κυττώντας) Τά μικρά, τά μικρά σας... πόδια...
ΚΛΑΥΔΙΑ Μαρτυρούσε τό ζώο. άλλά έπνιγε τά ούρλιαχτα. Ε

βλεπα τά κόκκινα μάτια του νά δακρύζουν: κόκκινα δάκρυα, φυσικά.
ΠΑΥΛΟΣ Αξιολάτρευτο άγγελικό πλάσμα.
ΚΛΑΥΔΙΑ ’Έπειτα... ’Ά ναί: έπειτα τού πρόσταζα τά πιό άπιθα- 

να πράγματα....
ΠΑΥΛΟΣ Υπέροχο μαρτύριο.
ΚΛΑΥΔΙΑ Ερχόταν νά κουλουριαστή στά πόδια μου : γινόταν κά

τι λιγώτερο άπ τό σκύλο ή τή γάτα τοΰ σπιτοΰ. Έκεΐνο δμως πού με 
παίδευε καί τώρα άκόμη μέ παιδεύει, εΐνα. πώς δέ μπορούσα να φαντα
στώ τίποτε άλλο άπ δσα γιά τήν τιμωρία τοΰ φαύνου εΐχα χίλιες φο
ρές επινοήσει. Πώς τό έξηγεϊτε έσείς; "Ηταν άδύνατο νά σκεφτω 
κάτι άλλοιώτικο, πρωτάκουστο, έξωφρενικό που άν έκεΐνος το υπεμενε 
θά κατόρθωνε νά γίνη γιά μένα, λιγώτερο σιχαμερός και κακομοιριά- 
σμένος... ο , . - ,

ΠΑΥΛΟΣ 'Ωραίο τό παραμύθι σας. Βρίσκω δμως πως τις λίγες 
έστω φορές πού στόν ύπνο -σας δέ νικούσατε τό πήλινο θΰμα, ή δταν 
έκεΐνο έπαιρνε τή μορφή τοΰ καθηγητή καί τοΰ άγγελικου πριγκηπα που 
είπατε... βέβαια.... τότε δέ θά σάς στενοχωρούσε καθόλου μια τέτοια 
έγνοια.

ΚΛΑΥΔΙΑ Τό φοβόμουν...
ΠΑΥΛΟΣ 'Όπως έμένα, τώρα;
ΚΛΑΥΔΙΑ Εσάς;! Τί σχέση έχετε έσείς;... ,
ΠΑΥΛΟΣ Καμμιά άσφαλώς. ’Άλλωστε άν ύπήρχε άμυδρή-άμυδρη 

μιά τόση δά ύπόνοια συσχέτισης, τί θά ήμουν; Ό μαστιγωμένος φαυ
νος· ό φαύνος πού κυλιέται καταγής, κλαίει, πνίγει τίς κραυγές του και 
σπαράζει κάτω άπ τ’ άξιολάτρευτα, μικρά σας πόδια...

ΚΛΑΥΔΙΑ Δέ σάς συμβουλεύω νά τό πιστέψετε. Μέ τά δσα είχα 
φανταστή γιά τό μαρτύριο του... ~

ΠΑΥΛΟΣ Τό νοιώθω. Τό αισθάνομαι άπόλυτα. Δέν κρατάτε βε- 
βαια στά χέρια τίς πυρωμένες μακρυές καρφίτσες, μήτε τά καρφιά και 
τ’ άλλα σύνεργα. 'Ως τόσο νοιώθω τόν πόνο....

ΚΛΑΥΔΙΑ ’Ά ! φίλτατε, δέ θέλω νά κλάψετε. Μήτε νά τό προσ
παθήσετε κάν... ’Όχι. (κυττώντας τον σάν ξαφνιασμένη) θεέ μου, πώς θα 
σάς πήγαινε άλήθεια τό μούσι! Δέν τό εΐχα σκεφθή.

ΠΑΥΛΟΣ—Τό θέλετε; (σηκώνεται) ’Έχω έδώ κάπου κάτι παρό-
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μοιο (πλησιάζει πρός τό βάθος δπου βρίσκεται μιά μικρή αριστοτεχνικά 
σκαλισμένη κονσόλα. ’Ανοίγει τό πάνω συρτάρι). Άπομεινάρια τοΰ καρ
ναβαλιού. Μάσκες, κομφετί, κορδέλλες, ξεφτισμένοι φιόγκοι..;θέλετε νά μέ 
βοηθήσετε; ('Η Κλαυδία πλησιάζει σιγά) Βλέπετε;

ΚΛΑΥΔΙΑ Μπά! τί τά φυλάγετε;
ΠΑΥΛΟΣ Λουλούδια ξερά άκόμη....
ΚΛΑΥΔΙΑ (πού ρίχνει μιά ματιά στό περιεχόμενο τοϋ συρταριού). 

Κι’ αύτό ; (δείχνει).
ΠΑΥΛΟΣ ”Α ναι. 'Ένα άθώο μικρό γοβάκι...
ΚΛΑΥΔΙΑ 'Ένα γοβάκι λιλά.,.Τί παράξενος άνθρωπος είστε !...
ΠΑΥΛΟΣ Κουρέλια, ξεσκίδια.. Νά κ’ ή μάσκα! (Βγάζει καί δει. 

χνει μιά τραγική κίτρινη, γιαπωνέζικη μάσκα. Οί τρύπες γιά τά μάτια—αμυγ
δαλωτές—είναι κομμένες μέ πολύ αισθητά πλάγια κλίση. Οί παρειές είναι 
εξογκωμένες κι απαλά ρόδινες. Τό μέτωπο, υπερβολικό κάπως, εΐναι γυμνό. 
Δεξιά κι αριστερά του βρίσκονται ώς τόσο δυό τούφες κατάμαυρες μαλλιών. 
Στό άπάνω χείλι μιά υπόνοια μουστακιού. Στό πηγούνι άλλη κατάμαυρη 
τούφα πού παριστάνει τό γένι). Μοιάζει;

ΚΛΑΥΔΙΑ ’Απαίσια.
ΠΑΥΛΟΣ (Φορεϊ τή μάσκα). Ό φαΰνος σας...
ΚΛΑΥΔΙΑ (Σηκώνοντας ώς τά μάτια της τά χέρια). ”Α!... Μέ τρο

μάζετε !....
(Τό τέλος στό άλλο τεύχος) ΑΛΚ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Σκέψεις καί παρατηρήσεις

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Τελευταία, άπό διάφορα μέρη, άκούγονται πολύ συχνά γύ
ρω μας κάποιες έπίμονες συστάσεις, πού δείχνουν πόσο παρε- 
ξηγημένα εΐναι πολλά πράγματα στόν τόπο μας.

Χρειάζεται, έπαναλαμβάνουν κάποιοι, στούς άνθρώπους 
πού γράφουν, νά βγήτε άπ τόν έαυτό σας, ν’ άφήσετε αύτόν τόν 
έγώϊστικό ναρκισσισμό, νά στρέψετε τά μάτια σας στήν κοι
νωνία πού ό πόνος κ’ ή δυστυχία της πλημμυρίζουν τόν άέ- 
ρα, αύτήν τήν κοινωνία νά περιγράφετε στό έργο σας, τήνάθλιό- 
τητα πού άναπηδάει άπό παντοΰ, άν θέλετε νά δημιουργήσετε 
κάτι πού θά συγκινήσει καί τούς άλλους, άν θέλετε τό έργο σας 
νά άναγνωριστεϊ καί νά ζήσει, άν θέλετε νά έργασθήτε γιά τήν 
καλύτερη αύριο τής άνθρωπότητας καί νά μήν εΐσθε άνώφελοι 
καί άχρηστοι, πού δέν γράψουν παρά λόγια μοναχά, ίσως ω
ραία, μά περιττά γιά σήμερα. Δέν εΐναι καιρός, τήν κρίσιμη 
αύτή στιγμή γιά ποιητικούς όραματισμούς, γιά έσωτερικές άτα- 
ζητήσεις, γιά μιά τέχνη ούδέτερη.

Μοΰ φαίνεται, πώς οΐ συστάσεις αύτές εΐναι όλωσδιόλου 
άχρηστες γιά τόν άληθινό δημιουργό, γιά τόν έλεύθερο πνευ
ματικό άνθρωπο πού δέ μπορεί νά δημιουργήσει μέ συνταγές 
καί κανόνες πού τοΰ δίνουν οί άλλοι, ή σύμφωνα μέ τίς άπαι- 
τήσεις καί τή μόδα μια<*  έποχής, άφοΰ δέ ζήτα τό έφήμερο, μά 
τό αιώνιο. Ό δημιουργός εΐναι έσωτερικά έλεύθερος δταν δη
μιουργεί καί δέ μπορεί παρά νά τραβήξει τό δικό του δρόμο 
ύπακούοντας μοναχά στήν έσωτερική φωνή του. Δέν άντιγρά- 
φει τή ζωή, ούτε τούς άνθρώπους, τά ξαναπλάθει. Δέν εΐναι ό 
φωτογράφος τής Α ή Β κοινωνίας, τέτοιας άκριβώς πού τή βλέ
πουμε, άλλά ό δημιουργός μιας κοινωνίας τέτοιας πού τήν είδε, 
τέτοιας πού θά ήθελε νά εΐναι κάποτε. Κανείς δέν άρνεΐται
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πώς ό δημιουργός εΐναι ένα άτομο τής κοινωνίας μέσα 
στήν όποια ζεϊ, αναπνέει τόν άέρα της, νοιώθει τά όνειρά της, 
τις ιδέες της, τίς ανησυχίες της, μά άλλοτε βρίσκεται σέ άντί- 
θεση μ’ δ,τι τόν τριγυρίζει, κι άλλοτε, παίρνοντας αύτό πού εΐναι 
γύρω του, τό ξαναπλάθει βάζοντας τή σφραγίδα τής μεγαλο- 
φυΐας του καί μάς τό δίνει κάτω άπ τή μορφή τής αίωνιότητος. 
Πάντα είναι έλεύθερος καί πάντα έτοιμος νά ξεπεράσει δλα τά 
δρια, δλα τά σχήματα, νά φύγει άπ τό ύπαρκτό στό μή ύπαρ- 
κτό, άπ τό γνωστό στό άγνωστο, νά τά άνατρέψει δλα, νά τ’ 
άρνηθεϊ δλα γιά νά δημιουργήσει καινούργιους κόσμους, παρά
ξενους άνθρώπους, νέες ζωές, πλάσματα γοητευτικά ή άπαί- 
σια, ένα σάμπαν τέλος στηριγμένο μοναχά στή δημιουργική του 
ικανότητα, στήν άνεξήγητη μεγαλοφυΐα του. "Ετσι γιά νά δη
μιουργήσει πραγματικά χρειάζεται νά ξεχάσει, δτι πρέπει νά 
κηρύξει, νά έκθέσει θεωρίες στό έργο του γιά νά διορθωθεί ή 
Α ή Β κοινωνία, νά πάρει μιά θέση κι’ αύτή νά ζητήσει νά ύπο- 
στηρίξει. ’Ακριβώς αύτή ή στάση εΐναι ή πιό άδύνατη πλευρά 
στά έργα καί τών πιό μεγαλοφυών συγγραφέων, δπως παρα
τηρεί ό Zweig κρίνοντας τόν Τολστόη σάν καλλιτέχνη. ’Ενώ τό 
άγγλικό μυθιστόρημα δέν εΐναι παρά ή ποίηση τής ζωής καί 
τών πραγμάτων. Κι ό Proust κ’ οΐ Σκανδιναυοί καί τόσοι άλλοι 
δέν εΐναι παρά μονάχα καλλιτέχνες καί ποτέ κήρυκες ιδεολο
γιών.

’Έτσι είτε ναρκισσεύεται ό συγγραφέας, είτε μίλα γιά τούς 
άλλους, ένα κάνει πάντα ή καί πρέπει νομίζω νά κάνει, δημιουρ
γεί έργο τέχνης. Αύτός εΐναι ό κύριος προορισμός του. Καί σέ 
κάθε έργο τέχνης ύπάρχει πάντα ό ίδιος ό δημιουργός καί κα
νείς δέ μπορεί νά καθορίσει μέ άκρίβεια καί στό πιό άντικειμε- 
νικό άκόμα έργο πού άρχίζει καί που τελειώνει τό έγώ καί τό 
μή έγώ. Δέ μεγαλώνει λοιπόν τή δυστυχία τών άνθρώπων, μοΰ 
φαίνεται καθόλου, εκείνος πού σκύβει στό «άνεξάντλητο έγώ» 
γιά νά βρει τήν έκφραση κι ούτε κλείνει τήν ψυχή του στή ζωή 
καί τις δυστυχίες της ό κάθε υποκειμενικός δημιουργός πού δέ 
μπορεί παρά νά εΐναι ό άνθρωπος πού άγαπα τούς άνθρώπους καί 
θέλει τήν εύτυχία τους. Ή τέχνη ούτε έξυπηρετεΐ άμεσα ούτε 
βλάπτει τήν μιά ή τήν άλλη κοινωνική τάξη. "Αν θελήσει νά πρα
γματοποιήσει ένα τέτοιο σκοπό, τότε δίχως άλλο παύει νά εΐναι 
τέχνη καί σπάνιες ίσως φορές έπέτυχε μιά τέτοια της πρόθεση.
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Εΐναι έπόμενο πώς μπορεί υστέρα άπ δλ’ αύτά νά νόμΐ- 
στεΐ, δτι ό μοναδικός προορισμός του συγγραφέα καί γενικά 
κάθε καλλιτέχνη, εΐναι νά κλειστεί στόν έαυτό του, νά μή κοι
τάζει διόλου πέρα άπ τό έργο του, άπ τό έγώ του καί νά πε
ράσει άνάμεσα στή ζωή καί τούς άνθρώπους ψυχρός καί άδιά- 
φορος σάν ξένος. Μά ένα τέτοιο εΐναι άδύνατο καί άπραγμα- 
τοποίητο, άφοΰ σέ κάθε έργο καί τό πιό ύποκειμενικό άκόμα 
ύπάρχει ή ζωή καί ό άνθρωπος, ό κόσμος. Έκεΐνο πού θέλου
με νά δείξουμε εΐναι δτι δέ μπορεί νά παίρνουμε ώς μέτρο τής 
άξίας κάθε συγγραφέα καί κάθε καλλιτέχνη, τό άν στό έργο 
του έκλεισε τή δυστυχία τής ζωής ή δχι, τό άν εΐναι ύποκειμε- 
νικός ή άντικειμενικός, τό άν εΐναι τέλος τέτοιος ή τέτοιος. 
Έκεΐνο πού μάς ένδιαφέρει εΐναι νά δούμε, πέρα άπ αύτά, άν 
εΐναι ένας πραγματικός δημιουργός κι άν μάς έδωσε ένα άλη- 
θινό έργο τέχνης.

Εΐναι άλήθεια δτι ύπάρχουν συγγραφείς πού έχουν μιά 
δράση καί πέρα άπ τό καθαρά λογοτεχνικό τους έργο, κι άλλοι, 
πού άπό ιδιοσυγκρασία, σκύβουν μέσα τους, δέ μπορούν νά 
δράσουν. Στούς πρώτους άνήκει ό Gide, ό Malraux, στούς δεύ
τερους ό Proust, ό Valery γιά ν’άναφέρω μερικά γνωστά ονό
ματα. Μά δλοι αύτοί, εΐναι στό λογοτεχνικό τους έργο καλλι
τέχνες, άκολουθούν έλεύθερα τό δρόμο τους, εΐναι άληθινοί δη
μιουργοί κι δχι φωτογράφοι καί κήρυκες ιδεών, δπως νομίζω 
χρειάζεται νά εΐναι δλοι οί πραγματικοί δημιουργοί, εΐναι τέλος 
ποιηταί γιατί ή ποίηση ήταν καί θά εΐναι πάντα τό «κλειδί τής 
ζωής καί κάθε μεγάλης λογοτεχνίας».

ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Κ. ΧΑΛΔΑΙΟΥ «’Αποστολής Καρλάς», (μυθιστόρημα), ’Αθήνα 1935.

Στό μυθιστόρημα αύτό κινούνται ολίγα πρόσωπα : ό ’Αποστολής 
Καρλάς, ό Πέτρος ’Ιωνάς, ή Σουαζίνα στό πρώτο επίπεδο*  οί σπιτικοί 
τους καί οί φίλοι, στό δεύτερο έπίπεδο.

Ό Καρλάς εΐν’ ένας νέος άνέραστος καί μοναχικός. Ζητώντας νά 
λυτρωθή άπό τή μόνωσή του, νά γεμίση τό ψυχικό του κενό, άγαπά τή 
Σουαζίνα, μιά όποιαδήποτε Σουαζίνα. ’Άν αύτή έχη ελαττωμένη τήν κοι
νωνική της ύπόληψη, τούτο δέν έχει σημασία γιά τόν Καρλά, τού όποιου 
εΐναι επιτακτική ή ψυχική άνάγκη νά γεμίση τό κενό τής ύπάρξεώς του. 
Άλλά δέν πρόκειται κυρίως γιά αγάπη, τό άπαλό καί σιγότρεμο αίσθη
μα*  έκεΐνο, πού κατέχει τόν Καρλά εΐναι κυρίως τό πάθος, μιά άγάπη 
τυφλή καί εξημμένη. Ό Καρλάς, εΐναι ζωγράφος. Μέ ίση δύναμη καί πά
θος κυνηγάει τό άπιαστο πουλί του ιδανικού στήν τέχνη. Φτωχός λεχρί
της, παντρεύεται τή Σουαζίνα. *Η  Σουαζίνα δμως άλλα ήλπιζε καί άλ
λα βρήκε, καί μιά πού δέ συμφωνεί ν’ άκολουθήση τόν άντρα της στήν 
ήρωίκή καί καρτερική πείνα, πού συνοδεύει τίς ιδανικές καλλιτεχνικές 
του άναζητήσεις, ρίχνεται στήν άγκαλιά τού πρώτου πειρασμού, συνδέε
ται μέ τόν Ιωνά καί άπατά τόν άντρα της. Άλλά δέν παύει νά τόν ά
γαπά. Ο Ιωνάς εΐναι φίλος τού Καρλά, στη γυναίκα τού οποίου δίνει 
τήν εύτυχία, μιά εύτυχία τού ψωμιού καί τού λούσου.

Παρακολουθούμε τόν*  Καρλά πώς ξεπέφτει ήθικά συγχωρώντας 
τά παραστρατήματα τής γυναίκας του καί μάλιστα άναγνωρίζοντάς τα 
σάν ένα καθεστώς νόμιμο, ένώ ψυχικά στέκεται άπείραχτος, πάντα ά- 
γαπάει τή Σουαζίνα. Γύρω του κανείς δέν έννοεΐ αύτόν τόν άνθρωπο, κα
νείς δέ θέλει νά τόν έξηγήση. Ή διαγωγή του άποτελεΐ ένα ήθικό σκάν
δαλο γιά τούς άλλους, ένώ θά έπρεπε, παραμερίζοντας τό ήθικά άνεπί- 
τρεπτο νά δώσουν άνεπιφύλακτη τήν άνθρώπινη δικαίωση στό πάθος του. 
Διότι ό Καρλάς, δπως καί κάθε άνθρωπος, εΐναι ούσιαστικά ένας άν
θρωπος καί δχι μιά ηθική μονάδα. Αύτό μάς δίνει νά καταλάβουμε ό 
συγγραφέας πού παρατηρεί μέ άγανάκτηση, δτι ό ήθικός ταρτουφισμός 
τής κοινωνίας δέ φτάνει νά έννοήση καί νά έξηγήση τόν άνθρωπο, πού 
γι’ αύτό μένει μόνος καί άταίριαστος.

Ετσι ή δικαίωση τού Καρλά επιβάλλεται καί εΐναι ψυχολογική. 
Αλλά καί ή Σουαζίνα καί ό ’Ιωνάς δέν άφήνουνται μέ τά ήθικά τους 

στίγματα, διότι παρουσιάζουνται νά μετανοούν γι αυτό πού κάνουν καί 
διότι άν εΐναι άνήθικοι έξαγνίζουνται μέ τήν άγάπη τους, πού παραμέ
νει στό βάθος ζωντανή, τής μέν πρός τόν άντρα της, τού δέ πρός τό 
φίλο.

Ούσιαστικά αύτά τά τρία πρόσωπα παρουσιάζουνται άξια τού οί
κτου μας. Εΐναι άδύνατοι άνθρωποι,πού δέν έχουν τό θάρρος νά κοι
τάξουν κατάματα τήν άντίφαση άνάμεσα στήν ήθική σάν κοινωνική 
προστακτική καί στήν ψυχική ζωή τους, τή διευθυνόμενη άπό μίαν άτο
μική προστακτική. 'Οδηγούμαστε νά τούς κοιτάξουμε μέ άγάπη αύτούς 
τούς πονεμένους, τούς δεσμώτες στά πάθη }ους άνθρώπους καί άντί νά 
τούς ρίξουμε τό λίθο τού άναθέματος γιά τόν ήθικό τους έκτροχιασμό, 
νά εύλογήσουμε τά παθήματά τους, γιατί αύτά μάς χρησιμεύουν γιά νά 
γνωρίσουμε πλουσιώτερα και βαθύτερα τόν άνθρωπο. ' Οσοι εΐναι γύρω 
τους, δέ μπορούν νά τούς έννοήσου^, διότι εΐναι άνθρωποι τυλιγμένοι 
στό νυσταλέο κανόνα τής ήθικής συνήθειας ή άνθρωποι τής λογικής, πού 
δέν καταλαβαίνουν πόσο άντιφατικό πράγμα εΐναι αύτό τό δν πού ονο
μάζεται άνθωπος,—ή εΐναι άνθρωποι τών πρακτικών μέτρων καί υπολο- 
γισμών πού δέ μπορεί τό μυαλό τους νά συλλάβη πόσο κυριαρχικό εΐναι 
τό παραλογικό στοιχείο στή ζωή μας. Αύτοί οί άνθρωποι, οί συγγενείς 
καί οί φίλοι τών τριών ήρώων, άντιπροσωπεύουν τό κοινωνικό βλέμμα 
πού βρίσκει ένοχή έκεΐ, πού δέν ύπάρχει παρά δίκιο*  τό δίκιο τού νά ζή 
κανείς έλεύθερα τή ζωή του. Καί βρίσκουν ένοχή έκεΐ, πού χρειάζεται 
συγγνώμη, συμπάθεια.

θά ήθελα νά μή ζητάη ό συγγραφέας νά εΐναι οί γύρω στούς ήρωες 
άνθρωποι καλύτεροι άπ δ,τι δέ μπορούν νά εΐναι: νά έξηγουν καί νά συγ
χωρούν... θά ήθελα πιό σκληρό άκόμα τό κοινωνικό βλέμμα άπέναντι 
στούς δυστυχισμένους βέβαια, άλλά πρωτόγονα καί άντικοινωνικά αύτό. 
νομούς στά αίσθήματά τους ήρωες. θά ήθελα νά τούς κοιτάζουν οί άλ
λοι μ’ ένα βλέμμα, πού μαστιγώνει καί πού καίει μέ τήν ειρωνεία. Γιατί 
αύτό άκριβώς εΐναι ή ειρωνεία: ή διόρθωση μιάς ισορροπίας, πού τή βλέ
πουμε, δτι έχει χαλάσει*  καί αύτή ή ισορροπία άκριβώς λείπει άπό τά 
πρόσωπα (Καρλάς, Ιωνάς, Σουαζίνα), πού τραυούν μέ κλειστά μάτια πρός 
τή βίωση τού πάθους των.

θά ήθελα άκόμη νά εΐναι λιγώτερο ξεκαθαρισμένη ή άντίθεση, πού 
παρουσιάζει τό ψυχολογικό άπό τό ήθικό εΐναι τών ήρώων. Λιγώτερο ν’ 
άπολογήται ό συγγραφέας γι’ αύτή. "Ενας συγγραφέας δέν έχει κα
θήκον νά π α ρ ο υ σ ι ά ζ η’ έτσι μέ προλόγους καί έπιλόγους καί νά χ α- 
ρακτηρίζη φωναχτά τίς πράξεις τών ήρώων του. Πρέπει ν άποσύρε- 
ται καί ν’ άφήνη νά πέφτουν ή νά ύψώνουνται στή συνείδησή μας μόνοι 
τους. 'Η παρέμβαση τής λογικής σκέψεως, πού χαρακτηρίζει καί ξεκαθα
ρίζει, βλάπτει, διότι μετατοπίζει τό μυθιστόρημα άπό τήν ίδιόνομη περιο
χή του πού εΐναι ή καθαρή εικονιστική περιοχή. Η καθαρή τέ
χνη στέκεται στό γεγονός, δτι ή εικόνα άποβαίνει καί μόνον αύτή δικαιού
ται ν’ άποβαίνη φορέας νοήματος, τό όποιο μετατοπίζεται στό περιθώριο 
καί άφαιρεΐται άπό τήν εικόνα, δταν, έπειδή δέ μπορούμε νά πλουτίσουμε 
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τήν εικόνα μέ άρκετό περιεχόμενο, ύπογραμμίζουμε τίς πράξεις τών προ. 
σώπων καί τίς υπομνηματίζουμε.

Ό κ. X. προσπαθεί νά είναι έντελώς σαφής, νά μή μάς άφήση καμ- 
μίαν άμφιβολία σχετικά μέ τήν ποιότητα τών προσώπων του. Έγώ δμως 
θά προτιμούσα νά μήν είμαι τόσο πολύ ώδηγημένος στις σκέψεις καί 
τίς έκτιμήσεις μου. 'Η τέχνη έχει πάντοτε άνάγκη άπό κάποιο ήμίφως γιά 
νά ζήση. Στό πολύ φώς σκοτώνεται. Καί ό κ. X. φωτίζοντας ισχυρά τό 
λογοτεχνικό χώρο κινδυνεύει νά βγή έξω άπό τά σύνορα τής τέχνης.

θά ήθελα, δταν τελείωνα τήν άνάγνωση του τόμου, νά μπορούσα 
νά καλλιεργήσω τίς μορφές, νά τίς έπεξεργασθώ μέσα μου. Έγώ, σάν 
άναγνώστης, δέν έχω κρατήσει μέσα μου τίποτε, δέν έχω νά κάμω τίποτε, 
δταν δλα είναι λυμένα καί ώρισμένα.

Πρέπει ώστόσο νά ομολογήσουμε, δτι τό σπουδαιότερο μέρος του 
βιβλίου είναι αύτές οί έξηγήσεις. Πολλές άπ’ αύτές είναι λαμπρές. Άλ
λά δέν είναι γιά τούτο λιγώτερο περιττές, θά προτιμούσα νά ήταν πιό 
καλλιτεχνική ή άπεικόνιση τών γεγονότων καί τών προσώπων, διότι δπως 
έχει θέσει τά πράγματα ό κ. X., ό ερμηνευτής είναι άνώτερος άπό τόν 
καλλιτέχνη. Ή τέχνη εΐναι μιά άπεικόνιση πού θέλγει καί μαγεύει τό 
νου καί τήν καρδιά, πού αιχμαλωτίζει μέ κάποιο θάμβος, μέ κάτι τό άσύλ- 
ληπτο καί απροσδιόριστο πού ξεπερνάει τό συλλαμβανόμενο καί τό 
προσδιορισμένο. Είναι μιά άπεικόνιση πού φωτοβολεί αύτόνομα, χωρίς 
τήν έπικουρία καθαρών άνεικονικών ερμηνειών.

Τό έργο του κ. X. έχει άπό ένα μέρος μόνο μιάν ιδιαίτερη θέση 
στά νεοελληνικά γράμματα. Είναι τό πρώτο βιβλίο, δπου τίθεται καθα
ρά καί συνειδητά μπροστά μας τό μονωμένο καί άπαραλλήλιστο, τό ά- 
συνταίριαστο καί τό ερμητικό άτομο. Τό κακό δμως εΐναι, δτι αύτή τή θέ
ση δέν άφήνει ό συγγραφέας νά τήν άντιληφθουμε ήμεΐς μόνοι μας....

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗ, Πώλ Βαλερύ «Εύπαλϊνος». ’Αθήνα, 1935.

Ύπάρχουν βιβλία πού μπαίνει κανείς στόν κόσμο τους έπειτ’ άπό 
μιά τυπική διανοητική προετοιμασία. Καί ύπάρχουν άλλα, πού εΐνε τε
λείως άναφομοιώσιμα άπό τόν άναγνώστη, δταν έκείνος δέν έχει άπο- 
βάλλει έντελώς δλη τήν άποκτημένη διανοητική του πανοπλία, δταν δέν 
παροπλισθή έντελώς άπό τίς τάρες τής σκέψεώς του καί δέν έχει γίνει 
αγνός καί έτοιμος νά εΐναι καινούργιος. ‘Ένα τέτοιο βιβλίο εΐναι ό «Εύ- 
παλίνος» τού Βαλερύ, πού τελευταία ή δ. Λαμπρίδη παρέδωκε στό Ελ
ληνικό κοινό. ’Απευθύνεται σέ λίγους άνθρώπους πού έχουν τή δυνατό
τητα νά άφήσουν κατά μέρος τόν έαυτό τους τής συνηθισμένης ώρας 
καί νά δώσουν στό βλέμμα τους τό πνευματικό εκείνη τήν άγνότητα 
πού μόνο ένα παιδί μπορεί νά ρίξη στά πράγματα, καθώς αύτά τοΰ 
προσφέρονται γιά πρώτη φορά, σάν νά γίνηκαν κι αύτά τά πράγματα 
επίτηδες έκείνη τήν ώρα γιά νά τά πρωτοδή καί νά τά πρωτοχαρή. Ό 

«Εύπαλίνος» μοΟ έκαμε τήν οιϊσθηση δτι είναι μιά <συμφωνία Αγνότη
τας» πού παίζεται μέσα στά μισοδιάφανα ήλύσια τέχνης τήν ώρα κά

ποιας αύγής.Δέν ξαίρω κατά πόσον μπόρεσα νά είμαι έτσι καινούργιος καί 
πρωτόπλαστος, ώστε ν’ άκούσω έκεΐνο πού μοϋ δίνει τό έργο, έκεΐνο 
δηλ. πού άπό τά πράγματα δίνει δχι τήν ύλη, άλλά ένα κατάλοιπο άφής· 
δχι τό σχήμα, άλλά τό αιθέριο ιχνογράφημά τους· εκείνο πού δίνει άπό 
τίς ιδέες δχι τό λογικό τους σχήμα καί τή συνέπεια, άλλά τό μουσικό 
τους κραδασμό μέσα στά πάναγνα άδυτα του πνεύματος.

Άλλά δποιος εΐναι κλασσικώς Ικανός νά συλλαμβάνη τά πρά
γματα μόνο μέσα στις χούφτες του καί νά ζητάη άπό τίς ιδέες τό λό
γο καί τό ώρισμένο τέρμα, άς πάη σέ άλλες χώρες, διότι εΐναι κλασσι. 
κώς άνίκανος*  διότι έδώ εΐναι ή χώρα τοΰ άγνου προβλήματος, πού στέ
κεται μετέωρο, ή καλύτερα, πού περνάει άπό μπρ0£. μας σάν ένα φω
τεινό μετέωρο. Δέν εΐναι παγερό καί άποκρυσταλλωμένο καθώς τό βλέ
πουμε νά περνάη, άλλά πρωτεϊκό, μέσα στό διάφανο χάος του...

Πώς μπορεί νά γίνη κριτική γιά τό έργο αύτό, πού εΐναι ποίημα τής 
μουσικής σκέψεως; Πώς μπορεί νά ύποστή άνάλυση αύτός ό ποιητικός στο
χασμός, πού άντί τών λουλουδιών προσφέρει τά μύρα τους, άντί τών πρα
γμάτων τήν καλλιτεχνική τους τ ή ν ε λ λ α στήν ψυχή μας;

Ύπάρχουν έργα δπου ή κριτική εΐναι βεβήλωση.
Π. ΣΠΑΝΔ.

Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ, «Φυγή*  (δράμα), ’Αθήνα 1935.

Άπό ώρισμένα έργα πού σημειώνουν στή σκηνή μιάν «εξαιρετική επι
τυχία»—γιά νά λεχθεί ύστερα πώς τό «μεγάλο» έργο τό δημιουργεί τό κοινό 
— συμβαίνει—μάς μένει πιό πολύ στήν έντύπωση ή πρόσοψή του, έκεΐνο δηλ. 
πού w είδαμε σάν άρχιτεκτονική καί σάν κίνηση. Τό ύφος του, ό διά
λογός του μέ τή γοητεία καί τή φυσικότητά του, λυγίζει καί θρυμματί
ζεται κάτω άπό τό βάρος τού εξωτερικού μύθου. ’Έτσι, μέ τό νά μάς 
συγκινεΐ περισσότερο έκεΐνο πού βλέπουμε παρά έκεΐνο πού ά κ ο 0- 
μ ε εΐναι σά νά μήν προσέξαμε τό καθαυτό έργο. Στή μνήμη μας καταρ
ρέει κ’ έξαφανίζεται τό ήθικό του, τό πνευματικό του οικοδόμημα.

‘Η «Φυγή» τού κ.θ. Νικολούδη — παρ’δλους τούς ένδοιασμούς πού 
δικαιούται κανείς νά έχει προκειμένου νά καταλήξει σέ συμπεράσματα 
γιά ένα έργο σάν κι αύτό προτού άκόμα νά λάβει τήν ολοκλήρωσή του 
στή σκηνή—έπιτρέπει στόν άναγνώστη νά προσέξει ένα διακοσμητικό 
βάθος, μιά ώρισμένη τάξη τής κοινωνίας μας πού διατηρεί τούς τύπους 
τής αύστηρής οικογενειακής άγωγής, μέ τό ιδιαίτερο ύφος της. Τόν κό
σμο πού δέν παράδωσε στη φθορά τού χρόνου τίς συνήθειες καί τίς ήθι. 
κές του ύποθήκες, αύτόν πού δίνει δλη τή θερμή άτμόσφαιρα στό έρ
γο τοΰ κ. θ. Ν., μπορεί νά μή τόν συναντούμε κάθε μέρα γύρω μας. Μά 
θέλω κ’ έγώ μαζί μέ τό συγγραφέα νά παραδεχτώ πώς άληθινά ύπάρ- 
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χει και πώς τόν νιώθουμε πιό κοντά μας, μονάχα έλληνικό, τώρα πού 
τόν βλέπουμε ζωγραφισμένο, τόσο παραστατικά ύπογραμμισμένο. Πρό
σωπα σάν τή Μαρία Παρίση καί σάν τό γιατρό Ιάκωβο Περάλη, σάν 
τό «διπλωμάτη έν διαθεσιμότητι» Νικόλαο Γαλανό καί σάν τήν κοσμι
κή κυρία Καίτη Αράλη, φέρνουν μέσα τους τή συγκίνηση μιας 
έποχής, πού ένδεχόμενο νά πέρασε γιά όλους τούς άλλους, όχι δμως 
καί γιά όσους πού—προεκτείνοντας ίσαμε τά πρόσωπα αύτά τίς άναλογίες 
του εαυτού τους,—θέλουν άκόμα νά τή συνεχίζουν καί νά τή ζούν.

’Έχω τήν έντύπωση πώς έδώ στό βόρειο τμήμα τής Χώρας μας 
αίσθανόμαστε πιό πολύ τήν ιδιαίτερη πνοή πού βγαίνει άπό τή «Φυγή», 
καί πώς νιώθουμε τό πνεύμα τής κεντρικής γραμμής του μύθου του. 
Γιατί δέν εΐναι πολλά χρόνια πού ή κοινωνία μας έζησε μιάν άνάλογη 
άπό ώρισμένη πλευρά ύπόθεση. Ό Πέτρος Λαυρέντης μηχανικός, έκ- 
πρόσωπος μιας εταιρίας πού άνάλαβε τήν άνοικοδόμηση μιας πόλης, 
κατηγορεϊται γιά διαχειριστικές άνωμαλίες. Ή εταιρία «ύπέβαλε ψευδείς 
καταστάσεις στό ύπουργεϊο γιά τίς οίκοδομούμενες πόλεις». Ό Πέ
τρος δικαιολογείται στή φίλη του Χριστίνα—τή σχεδόν μνηστή του—πώς 
«δέν έκλεψε άπό τή δυστυχία τών προσφύγων» παρά κατέληξαν «στήν 
κατάχρηση καί γιά νά τούς δοθούν καλλίτερες συνθήκες ζωής, καί γιά 
νά μείνει κάποιο κέρδος βέβαια στήν εταιρία». Αύτό λέγεται «κοινώς 
κλοπή». Ναι, άλ?.ά «τό Δημόσιο—συνεχίζει--δέν τούς έδινε τά μέσα νά 
κάνουν τίποτε τό βιώσιμο, τίποτε τό άνθρωπινό γιά τούς πρόσφυγας. 
Μέ τίς τιμές τού 'Υπουργείου, θά τούς έχτιζαν σπίτια άπό λάσπη καί 
δρόμους άπό άμμο». Καί ό Πέτρος, «τούλάχιστον αύτό, δέ θά τό έκανε 
ποτέ», γιατί έλπιζε γιά μιά στιγμή «ότι θά τά έβγαζε πέρα». Κι όταν 
«οί πιστοί του εργολάβοι τού είπαν πώς καταστρέφεται καί πώς παίρ
νει τήν εταιρία στό λαιμό του» σκέφθηκε πώς δέν ύπήρχε άλλη λύση 
παρά «νά κλέψουν άπό τά ύλικά καί νά χτίσουν τίς πόλεις είς βάρος 
τών προσφύγων». Αύτό δμως δέ θά τό έκανε ποτέ.. Εΐναι άλήθεια πώς 
δέ βλέπουμε σ’ ένα παρελθόν μιάν δποια δράση πού νά δικαιώνει τή 
δήλωση τοΰ Πέτρου πώς αύτός τούλάχιστο δέ μπορούσε νά κάνει· ένα 
τέτοιο πράγμα άφού «έμόχθησε γιά τήν πραγματικήν άποκατάσταση 
τών προσφύγων», «Μέσα στήν ιδέα μιάς οριστικής άποκαταστάσεως 
τών προσφύγων έσυγχέοντο κι άλλες χίμαιρες, νά γίνει ξακουστός μη
χανικός νά γίνει πλούσιος. Πώς νά πάλαίσεις άλλοιώς σήμερα άν μείνεις 
φτωχός;» Τό συμπέρασμα εΐναι δτι καταδικάστηκε κ’ έμεινε δυό χρόνια 
στή φυλακή. Φυσικό ήταν νά ναυαγήσει ή ιδέα τού άρραβώνα τής Χρι
στίνας πού τή βλέπουν τώρα μέ πολλή συμπάθεια—δπως δά καί πριν— 
όσοι σύχναζαν στό σπίτι της, καί προ πάντων ό σεμνός καί καλότατος 
Μ. Δροτίδης, ό γεωπόνος.

Τό δραματικό σημείο δέν εμφανίζεται πουθενά άκόμα. Τό έργο 
εξακολουθεί νά διατηρεί δλο τό ένδιαφέρον του κ’ έξελίσσεται μ’ 
δλη τήν άνεση καί τή φυσικότητα πού μαρτυρεί καί θαυμαστή σκηνική 
οικονομία καί γνώση θεατρική. Καί τό ούσιαστικώτερο εΐναι δτι ώς τή 
στιγμή αύτή (τέλος τής δεύτερης πράξης) δέν άπορροφά τήν προσοχή 

μας τόσο ό έξωτερικός μύθος (δ,τι θά βλέπαμε) δσο ό κόσμος τών 
Ιδεών, οί ψυχικές κινήσεις τών κυριώτερων προσώπων, αύτό δηλ. τό 
πνευματικό ύπόστρωμα πού κυριαρχεί καί πού φυσικά προαπαιτεί μιάν 
ωριμότητα καί μιά καλλιέργεια γιά νά τό νιώσουν δσοι τό παρακολου
θούν. Δέν εΐναι λιγώτερο χαρακτηριστικό καί τό γεγονός άκόμα πώς 
άμέσως άπό τήν τρίτη πράξη ή σκέψη τού (ύποτιθεμένου) θεατή ζητεΐ 
ν’άνακαλύψει τά αίτια τής φυγής τής Χριστίας, τής στροφής 
της σέ μιάν ώρισμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Τή βλέπουμε τώρα μονά
χη της στό ισόγειο μικρού σπιτιού στό Ν. Φάληρο, πού χρησιμεύει γιά 
άτελιέ. ’Έχει έγκαταλείψει τούς δικούς της καί προσπαθεί νά ζήσει μέ 
δ,τι τής δίνει τίμια ή τέχνη. Λέγουν πώς διακόπτεται ή συνοχή μέ τήν 
άντικειμενική άλήθεια άπό τή στιγμή πού πάμε ν’ άποσπάσουμε τά πρό
σωπα καί τά πράγματα άπό τή φυσική τους κοίτη, γιά νά τά τοποθετή
σουμε σ’ ένα επίπεδο δικό μας, ύπερβατικό. ‘Ομολογώ πώς δέν είμαι 
καθόλου μέ τή σχολή τού άπόλυτου νατουραλισμού. Ή έπέμβαση τού 
συγγραφέα—δταν βέβαια δέ γίνεται ·μέ τήν έκδηλη πρόθεση νά κηρύξει 
ή νά έπιβάλει ένα δόγμα, παρά μόνο γιά νά φωτίσει έκείνη τήν πλευρά 
τού καλλιτεχνήματος, τού έργου, πού δέ μπορεί, ενώ θά έπρεπε άκρι
βώς, νά προσέξει ό θεατής, ό άναγνώστης,—ή έπέμβαση αύτή καί σω
στή καί άπαραίτητη είναι. Καί στήν τρίτη πράξη τής «Φυγής» ύπάρχει 
ή φιλοσοφική θεώρηση πού πρέπει νά κλείνει μέσα του τό κάθε έργο.

Στό πρόσωπο τής Χριστίνας δέν έπιτρέπεται θαρρώ, νά βλέπουμε 
τήν πρώην μνηστή μέ τίς θλίψεις της, παρά τόν άνθρωπο πού θεω
ρεί, πού φέρνει μέσα του τό καταστάλαγμα μιάς πείράς ζωής. Εΐναι 
κατακτημένη τάχα άπό μιά μελαγχολία, εΐναι άπελπισμένη, εΐναι άπο- 
γοητευμένη; Γιατί νά όνομάσουμε τό χαρακτηριστικό της γνώρισμα; Μάς 
άρκεΐ ό άνθρωπος, ό σωστός άνθρωπος πού παθαίνεται. Ή Χριστίνα 
σά γυναίκα δέ μπορούσε νά σταθεί ψηλότερα, ν’ άπαλλαγεΐ άπό τήν 
εύπάθεια καί τήν εύαισθησία της. Δούλεψε, πάλαιψε, κΓ δπως λέει ή 
ϊδια «δέ θά λύγιζε ή ψυχή της άν ένιωθε λίγη άλήθεια γύρω της, λίγο 
φώς στό βάθος τού όρίζοντος, λίγη όμορφιά». Λίγη καλή θέληση καί λίγη 
ειλικρίνεια χρειάζεται γιά νά κάνουμε κάθε στυγμή δικά μας αύτά τά 
λόγια, δσοι ζούμε καί νιώθουμε τήν άθεράπευτα στυγνή νεοελληνική 
πραγματικότητα. 'Η Χριστίνα εΐναι ό συναισθηματικός άνθρωπος πού 
χωρίς ν’ άφήνει τό νού της νά τρέχει στή χίμαιρα μιάς δικαίωσης, αύτο- 
εξαφανίζεται, γιατί νιώθει κάθε στιγμή πώς δέν έχει τή δύναμη νά ξε- 
περάσει τόν έαυτό της. Κ’ έδώ βρίσκεται τό άνθρώπινο δράμα.

Γ. Δ.

Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ «’Αστέρια» ποιήματα.

‘Ο κ. Σαραντάρης έμφανίζει μιά καινούργια ποίηση. Μέ τήν παρά: 
δόση τή Νεοελληνική τή δένει μονάχα μιά οπωσδήποτε κανονική στι- 
χυυργική σέ στίχους άνισοσύλλαβους. Κατά τά άλλα δέν ύπάρχει έπα- 
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φή. 'Η χρήση του έιτιθέτου π. χ. παρουσιάζει μιά απροσδόκητη πολλές 
φορές σύζευξη μέ τό προσδιορισμένο : νήπια, καρδιοχτύπια, σπαρταριστή 
μητέρα, μελιχρός οργασμός, γλαυκός ύπνος, μυθική καρδιά, εύπιστη ήμέ- 
ρα κ. ά. Αύτός ό ξαφνιστικός συνδυασμός έπεκτείνεται καί σ’ άλλες γε
νικά συζεύξεις.

Ό ποιητής μ’ αύτό τόν λεκτικό τρόπο άποσκοπει σέ μιά άμεση, 
βραχυλογική ύποτύπωση, μά δέ νομίζω πώς τό πετυχαίνει. Ό νους 
μπορεί έρευνώντας νά βρή, μεσ’ άπ τό δαιδάλωμα αύτό, τό μυστικό νή’ 
μα, δχι δμως καί ή αίσθηση. Ή εικόνα γίνεται θολή καί πολλές φορές 
άκατανόητη :

* Δέν ονειρεύτηκα ποτέ τό χρόνο 
καί τή συντροφιά του....

Αύτό επιγράφεται : «Τοϋ χρόνου άνάγλυφη εικόνα» 
ύπνος 
γλίσχρος ύμνος 
ή μέρα παρέρχεται 
καυχάται ό ήλιος I... .

Καί πολλά τέτοια. "Ομως δλ’ αύτά, πού αποκομμένα άπό τή θέ
ση τους δέ λένε τίποτα σχεδόν τό συγκεκριμμένο καί τό άπτό, στή συγ
κρότησή τους σέ ολοκληρωμένα ποιήματα άφήνουν, ύστερα άπό δεύτε
ρο καί τρίτο διάβασμα, μιά εντύπωση ίδιάζουσα. θά μπορούσε κανείς 
νά πή, πώς αύτή ή ποίηση, άντί νά αίσθητοποιή τό άσύλληπτο καί τό 
άφηρημένο, πάει νά έξαύλώση τό αισθητό :

Τώρα ή χαρά κ’ ή λύπη 
σέβονται τήν ψυχή, 
κ’ έχουν σιωπή αιώνια 
άγνάντια στή δική μας περιωπή (’Όλυμπος)

Μάς διεγείρει κάτι σά νεφέλωμα, πού δέν μπορείς νά του δώσης 
περιεχόμενο, δρια, όνομα, κάτι σάν καί κείνο πού άφήνει στήν ψυχή μας 
ή μουσική. Δέν τήν καταλαβαίνω αύτή τήν ποίηση, δμως ομολογώ δτι 
μου άρέσει. Γ. ΘΕΜ.

ΜΑΡΙΝΑ ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ «Περμανάντ». 'Ηράκλειο.
Αύτή ή σειρά τών οκτώ πεζογραφημάτων μέ τό χυμό τής ζωής 

πού περικλείουν, τήν πειθαρχημένη γλώσσα τους καί τή ζωγραφική τους 
διάθεση, άποτελοϋν -μιάν εύοίωνη άφετηρίαν γιά τή νέα συγγραφέα. Θά 
ομολογήσουμε άμέσως πώς δέν προτιμούμε—δπως στό πρώτο πεζογρά
φημα της πού δίνει καί τόν τίτλο στό λιγοσέλιδο βιβλιαράκι της—τά κομ
μάτια τής σχηματοποιημένης κυκλικής ζωής, στά όποια ή συγγραφέας, 
θέλει νά πάρη μιά στάση ιδεολογική, νά παρουσιάσει τίς άντιθέσεις τής 
ζωής στό ταξικό, στό κοινωνικό επίπεδο. Κι αύτό, γιατί γίνεται φανερή 
μιά πρόθεση, ένα καθορισμένο άπό πριν ήθικό τέρμα, μιά κατασκευή 
διανοητική. ’Αντίθετα έχει δλη τήν έκτίμησή μας τό περιγραφικό μέρος 
αύτή ή ζωγραφική διάθεση πού συναντούμε στις περισσότερες σελίδες, 
μέ τό φυσικό καί ζωντανό τόνο. Ή συγγραφέας ξέρει νά προσέξει μιά 
λεπτομέρεια, ένα έθιμο, μιά παράδοση, κι άκόμα νά δώσει δλη τήν κί- 
τηση σέ μιάν εικόνα άπό τήν όποια πάντα δέ λείπει μιά συγκίνηση.

Γ. Δ.
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ΧΡΟΝΙΚΑ
*** Ό κ. Σπΰρος Μελάς σέ μιά συνέντευξη, πού έδωκε τελευταία στή γαλ

λόφωνη εφημερίδα τοΰ Κάιρου «La Bourse Egyptienne» άνάμεσα στά άλλα 
εΐπε «χωρίς δισταγμό» ότι άπ τούς Γάλλους συγγραφείς έκεϊνος πού σήμε
ρα έπιδρά ξεχωριστά στό πνεΰμα τών συναδέλφων του καί τών νέων είναι ό 
Andre Gide. ’Ίσως ό Γάλλος συνομιλητής παραδέχτηκε τή διαπίστωση αύτή 
τοΰ "Ελληνα συναδέλφου του. ’Εμείς δμως θά παρακαλούσαμε τόν κ. Μελά 
νά μάς πει πιό συγκεκριμένα ποΰ βλέπει αύτή τήν επίδραση τοΰ Gide, γιατί 
δλοι ξαίρουμε δτι ό συγγραφέας τών «Faux monnayeurs» είναι άπό πολύ 
λίγους καλά γνωστός στόν τόπο μας καί τό έργο του είναι ολόκληρο σχεδόν 
άμετάφραστο στή γλώσσα μας.

*** Κυκλοφόρησε τελευταία τό πρώτο τεΰχος τοΰ γαλλοφώνου περιοδικού 
«L’Hellenism e Contemporain». Περιέχει μεταφράσματα ολόκληρα ή σέ άπο- 
σπάσματα έργων νεοελληνικών άναγομένων στόν κύκλο τής λογοτεχνίας καί 
τής νεοελληνικής σκέψεως. Ή εκλογή τών κομματιών, πού μεταφράζουνται, 
είναι σχεδόν έπιτυχής. Ή εύθύνη, τήν όποια άνέλαβε τό περιοδικό αύτό απέ
ναντι στήν έλληνική λογοτεχνία καί τήν έλληνική διανόηση είναι μεγάλη, 
διότι ή προσοχή τήν οποία θά ζητήση νά έπισύρη άπό τούς ξένους πρέπει 
νά άμειφθή μέ μιά ανάλογη προσφορά. Καί δταν ό ξένος μέ τήν έκλεπτυσμέ- 
νη περιέργειά του άναζητήση κάτι πού νά στέκεται έκεϊ ψηλά, δπου αύτός 
συνήθισε νά βρίσκη τό έκλεκτό καί δέν τό βρή παρά πολύ κάτω, στό χώρο 
τοΰ κοινοΰ καί τοΰ συνηθισμένου, ή εύθύνη ολόκληρη θά πέση στό περιο
δικό, τό όποιο εφόσον θέλει νά εξυπηρέτηση πραγματικά τήν έλληνική λο
γοτεχνία καί τήν έλληνική σκέψη θά έπρεπε νά ίκανοποιή άπόλυτα έναν 
προχωρημένον άναγνώστη. Μιά πρόχειρη εκλογή θά έκαμνε μεγάλο κακό.

Εύχόμαστε καί έλπίζόυιιε, δτι ό «Σύγχρονος Ελληνισμός» θά προσφέ- 
ρη πάντοτε στόν ξένο άναγνώστη δ,τι άληθινά έκλεκτό, χαρακτηριστικό καί 
πρωτότυπο έχει νά παρουσιάση ή πνευματική καί καλλιτεχνική Νέα Ελλάδα.

*** 'Η έταιρία «Ντάντε Άλιγκιέρη» τής Θεσσαλονίκης έκανε τήν έναρξη 
τής σειράς τών διαλέξειον της μέ τόν έορτασμό τής δισχιλιετηρίδας τής γεν- 
νήσεως τοΰ Όρατίου μέ ομιλητή τό γνωστό έλληνιστή καί συνεργάτη τοΰ 
περιοδικού μας καθηγητή κ. Κάρολο Μπριγκέντη καί θέμα «Όράτιοςό ποιη
τής τής άθανάτου Ρώμης».

ΣΧΟΛΙΑ
Ό νεαρός Κρητικός έπιστήμονας κ. Β. Τωμαδάκης μέ αξιέπαινο ζήλο, έξα- 

κολουθεϊ τήν ά ρ χ ε ι α κ ή καί λ α ογ ρ α φ ι κ ή έργασία του στό περιοδι
κό δημοσίευμά του «Νεοελληνικόν άρχεϊον». "Εχουμε δλη τή διάθεση νά δε
χτούμε, δτι ύ έργασία του καί τών συνεργατών του καί άπηκριβωμένη είναι 
καί αύθεντική (ωστόσο άν υπάρχουν καί σφάλματα, τούτο άπόκειται στούς 
ειδικούς νά τό κρίνουν). 'Ημείς προσέξαμε κυρίως στις άλλες του φιλο
λογικές εργασίες πού δημοσιεύει στόν ίδιο τόμο, διότι αύτές παρουσιάζουν
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ένα γενικιότερο ένδιαφέρον. Έκεΐνο πού μάς κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σ’ 
αυτές εΐναι ό τόνος τού πεπεισμένου άνθρώπου, τού άνθρώπου δηλ. πού ένώ 
εΐναι τόσο νέος δέν έχει καμμιά υποψία, δτι μπορεί και νά σφάλλεται κά
που σ’ αύτά. πού γράφει, δ,τι δμως προξενεί δχι πειά έντύπωση, άλλά κα
τάπληξη εΐναι ή τραχύτητα τών χαρακτηρισμών πού δχι σπάνια κάνει γι’ 
ανθρώπους, οί όποιοι δέν είχαν ποτέ τίποτε νά μοιράσουν μαζί του καί τό 
μόνο κακό πού έκαμαν ήταν, δτι είχαν τήν αφέλεια νά τού στείλουν τό βι
βλίο τους ή τό περιοδικό τους. Ό κ. Τωμαδάκης δέ διστάζει νά έμπαίζη, 
νά εξευτελίζη τούς αναξίους κατά τή γνώμη του συγγραφείς καί καθιερώνει 
κατ’ αύτόν τόν τρόπο ήθη ανάρμοστα σέ πολιτισμένους άνθρώπους.

Οι «Μακεδονικές Ημέρες» φρονούν, δτι ό ρηξικέλευθος νέος έπιστή- 
μονας θά μπορούσε νά εΐναι έπιρυλακτικιότερος και δταν ύποτεθή άκόμα, δτι 
οι άλλοι εΐναι χυδαίοι καί δτι θά ήταν δυνατό νά πή τά ίδια μ’ αύτά πού λέει 
πραγματα καί νά κάνη τίς ίδιες παρατηρήσεις σ’ έναν τόνο πιό νηφάλιο 
καί σ’ ένα ύφος πιό πολιτισμένο.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ «Ποιήματα» (’Αλεξάνδρεια 1935). Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 

«Ό Βερναρδάκης καί τό γλωσικό» (Μελέτη) ’Αθήνα 1935. ΡΙΤΑΣ Ν. 
ΜΠΟΥΜΗ «Οί σφυγμοί τής σιγής μου» (ποιήματα) ’Αθήνα 1935. Ν. ΤΩ- 
ΜΑΔΑΚΗ «Τά σοννέτα τού Μαβίλη» Χανιά 1935. Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗ *'Η  βιο
γραφία του καί ό ποιητής» Χανιά 1935. Ρ. VALERY' «Εύπαλϊνος» (μετάφρ- 
Έλλης Λαμπρίδη) ’Αθήνα 1935. ΑΛΚΗ ΚΩΤΣΑΚΗ «Οί κατακτητές» (πεζο
γράφημα) ’Αθήνα 1935. ΠΕΤΡΟΥ Ν. ΑΞΙΩΤΗ «Ό γυιός τού πόνου» (δρά
μα) Θεσσαλονίκη 1935. Κ. ΜΠΑΣΤΙΑ «Τ’ αλιευτικά» ’Αθήνα 1935. ΑΓΓΕ
ΛΟΥ ΔΟΞΑ «’Απόψε στίς 8 1)2» (διηγήματα) ’Αθήνα 1935. EMILE VAE- 
RHAREN «Οί πρωινές ώρες καί οί ώρες τού άπομεσήμερου» (Ποιήματα, 
μετάφρ. Μάρκου Τσιριμιόκου) ’Αθήνα 1935. ΑΝΤΩΝΗ ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ 
«Οί ϊσραηλϊται τής Θεσσαλονίκης (μελέτη) ’Αθήνα 1935. ΠΑΝΑΓ. ΜΑΥΡΕΑ 
«Αύλητρίς*  (ποιήματα) ’Αθήνα 1935. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ A. ΤΡΟΒΑ «Κυκλάμινα» 
(ποιήματα) ’Αθήνα 1935. ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ «Οί πρώτες ρίζες» (μυθι
στόρημα.) ’Αθήνα 1935. Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ «’Από τόν ’Απόλλωνα στόν 
’Απόλλωνα τής Ρόδου» (διάλεξη) ’Αλεξάνδρεια 1935. Γ. ΡΙΤΣΟΥ «Πυραμί
δες» (ποιήματα) έκδ. Γκοβόστη ’Αθήνα 1935.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Νέα Γράμματα», «Νεοελληνικά Γράμματα», «L’Hellenisme contempo- 

rain», «Τό χρονικόν τού βιβλίου», (έκδοση Γκοβόστη), «Ή φλόγα», «Κυπρι
ακά Γράμματα», «Πάφος», «Μακεδονόπουλο», «Γενική έλληνική βιβλιογρας ία» 
«Νεοελληνικόν Άρχεΐον», «Libre» (τού καθηγητού κ. Louis Roussel Mont- 
pellier), «Διάβασέ με», (τεύχος 33).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
«Νέα 'Ημέρα» (Άθήναι) «Νέοι Καιροί» (Πείραιεύς) «Νέα Ημέρα» 

(Πύργου ’Ηλείας) < Καστοριανή ζωή» (Καστοριά) «Μακεδονική ήχιο» (Βέρροια).


