Η ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880-1922)

Oι καλλιτεχνικ ς αντιλ ψεις
και τ σεις που κυριαρχον
στην ελληνικ λογοτεχνα
στα τ λη του 19ου και στις
αρχ ς του 20ο αι. εναι
ντονα επηρεασµ νες απ
τα ισχυρ ευρωπαϊκ ρεµατα της εποχ ς. Στην ποηση κυριαρχε ο συµβολισµς
και ο παρνασσισµς στην
πεζογραφα ο ρεαλισµς, ο
νατουραλισµς, η ηθογραφα, εν! ο αισθητισµς επηρε ζει και τα δο εδη.
O συµβολισµς θεωρε
O λογοτεχνικ ς κ κλος του περιοδικο Εστα
τι η τ χνη πρ πει να εναι
ανεξ ρτητη απ εξωκαλλιτεχνικ ς σκοπιµτητες. Επιδι!κει τη µουσικ υποβλητικτητα
του ποιητικο λγου παρουσι ζοντας τις ιδ ες και τα συναισθ µατα µ σα απ πυκν
σµβολα. Παρ λληλα µε το συµβολισµ αναπτχθηκε και ο παρνασσισµς, ο οποος
χαρακτηρζεται κυρως απ την επιδωξη της µορφικ ς τελειτητας και το ζωηρ ενδιαφ ρον για τα καλλιτεχνικ δηµιουργ µατα της αρχαιτητας. O αισθητισµς προβ λλει
την οµορφι ως ψιστη αξα, αποσυνδ οντας την τ χνη απ τη ζω .
Oι περισστεροι πεζογρ φοι στρ φηκαν στη ρεαλιστικ απδοση της πραγµατικτητας. Στη ροµαντικ ροπ προς το φανταστικ και τον υποκειµενισµ ο ρεαλισµς αντιτ σσει µια ροπ προς την «αντικειµενικ » παρατ ρηση και καταγραφ της πραγµατικτητας. Oι κυραρχες τ σεις της εποχ ς συνδ ονται µε την ηθογραφα, που αναπαριστ
εξιδανικευµ να τα θη της ελληνικ ς υπαθρου, και το νατουραλισµ, ο οποος επιδι!κει
την πιστ αναπαρ σταση της πραγµατικτητας, δνοντας µφαση στη µεγ λη επδραση
του περιβ λλοντος στην ανθρ!πινη ζω .

* Βασικ ς πληροφορες γρω απ τους εκπροσ!πους, τα λογοτεχνικ ρεµατα και τις τ σεις της περιδου θα βρετε στην Ιστορα της Nεοελληνικς Λογοτεχνας και στο Λεξικ λογοτεχνικν ρων.

° ∂øƒ°π√™ µ π∑À∏¡√™

™ÙÔ ¯·Ú¤ÌÈ
«Tο µνον της ζω ς του ταξδιον», το ωραιτερο σως δι γηµα του Γ. M. Bιζυηνο, επικεντρ!νεται στην εµπειρα ενς παιδιο, που πιστεει καταλεπτ!ς τις ιστορες που του χει αφηγηθε
ο αγαπηµ νος παππος του. Tο απσπασµα που ακολουθε αποτελε το εισαγωγικ τµ µα του
διηγ µατος και φανερ!νει τη γοητεα αλλ και τη σγχυση που προκαλον οι ιστορες αυτ ς
στη συνεδηση του παιδιο, καθ!ς συνδυ ζονται µε τις συχν ς του επισκ ψεις στα δυτα του
σουλτανικο χαρεµιο.

Ÿτε µ’ εστρατολγουν* δι$ το %ντιµον των ραπτν επ$γγελµα, ουδεµα υπσχεσς

των ενεποησεν επ της παιδικς µου φαντασας τσον γοητευτικν εντ*πωσιν, σον
η διαβεβαωσις τι εν Κωνσταντινουπλει %µελλον να ρ$πτω τα φορ%µατα της θυγατρς του Βασιλ%ως.
Εγνριζον πολ* καλ$ τι «οι βασιλοπο*λες» %χουν εξαιρετικν τινα αδυναµαν
εις τα ραφτπουλα, µ$λιστα, ταν αυτ$ ηξε*ρουν να τραγουδο*ν τους επανους
των θελγτρων αυτν, εν ρ$πτουν τα «βλατι$»,* µε τα οποα στολζουσι τα κ$λλη
των.
Εγνριζον πως, ταν ερωτευθ καµα βασιλοπο*λα µε το ραφτ$κι της, δεν χωρατε*ει5* µνον ερωτε*εται εις τα γερ$5 και αρρωστ$5 και π%φτει στο κρεβ$τι5 και γνεται του θανατ$5 και κανες ιατρς δεν ηµπορε να την ιατρε*ση, καµι$ µ$γισσα να την
φ%ρη στα καλ$ της. – 6σπου φων$ζει επ τ%λους τον πατ%ρα της η βασιλοπο*λα και
του το λ%γει παστρικ$ παστρικ$: «Πατερ$κι µου,  το ραφτπουλο που τραγουδ$
τσον ε*µορφα,  θα πεθ$νω!».
O βασιλε*ς $λλο παιδ δεν %χει. Τι να κ$µη; Φορε την κορνα του στο κεφ$λι, και
πηγανει στα πδια του ραφτπουλου και «Στον Θε και στα χ%ρια σου!» του κρ$ζει!
«Κ$µε µου την χ$ρη να π$ρης την κρη µου. Κ$µε µου την χ$ρη να γενς γαµβρς
µου. Αλλ$ δεξε δα πρωτ*τερα και καµι$ παλληκαρι$, δι$ να µην π%σω απ την υπληψ µου, ωσ$ν βασιλ%ας οπο* εµαι».
Το ραφτπουλο, του φανεται πως %χει σκαλσει στον λαιµ του καν%να στυφ
µ%σπιλο* και δεν ηµπορε να καταπι. Η αλθεια µως εναι τι δεν %χει να καταπι
* εστρατολγουν: συγκ%ντρωναν βοηθο*ς, συνεργ$τες * βλατι: πολ*τιµα µεταξωτ$ υφ$σµατα, συνθως
πορφυρο* χρµατος * δεν χωρατεει: δεν αστειε*εται * µσπιλο: µο*σµουλο
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τποτε, γιατ ως και το σ$λιο του εξερ$θη µες στον λ$ρυγγ$ του. Τσο πολ* εφοβθηκε σαν εδε τον βασιλ%α µε την κορνα!
O βασιλε*ς µε την κορνα το* «παπαρζει»* τον µο, και το ρωτ$ να του ειπ και
καλ$: τι εναι $ξιο το ραφτπουλο να κ$µη. Περιµ%νει δε µε ενδµυχον χαρ$ν ν’
ακο*ση τι ο επδοξος γαµβρς του εναι $ξιος να κατεβ$ση καν%να ζωνταν λεοντ$ρι απ τα βουν$,  να σκοτση καν%να δρ$κοντα,  να κυριε*ση καν%να βασλειο.
Το ραφτπουλο εις το µεταξ* επρε θ$ρρος, αλλ$ δι’ αυτ δεν %χασε και τον νου
του να πα να «πετσοκβεται» µε τα θηρα, δι$ να γνη γαµβρς της Μεγαλειτητς
του. Το ραφτπουλο εναι εν γ%νει ειρηνικς $νθρωπος. Και επειδ τα καταφ%ρει
καλ*τερα ταν ψ$λλη, παρ$ ταν οµιλ, αποκρνεται προς τον βασιλ%α τραγουδιστ$
τραγουδιστ$ και του λ%γει πως εναι $ξιο και δυνατ
«να ρ$ψη τα νυφι$τικα χωρς ραφ και ρ$µµα».
«Καλ$, βρε $τιµε!» β$λλει µε τον νου του ο βασιλε*ς, ο οποος δεν συγκινεται
πολ* πολ* απ τα τραγο*δια. «Θα σου δεξω εγ πς ξεµυαλζεις το παιδ µου, αφο*
δεν %χεις ενς λεπτο* παλληκαρι$ µες στα στθη σου!» Bπειτα βλ%πει το ραφτπουλο µε κ$τι $σχηµες µατι%ς, και – «Πολ* καλ$» του λ%γει «κυρ γαµβρ%! Ρ$ψε µου λοιπν σαρ$ντα φορεσι%ς νυφι$τικες, καθς ταιρι$ζουν εις µαν βασιλοπο*λαν και πρσεξε να µην τ*χη και διακρνω καµαν ραφν και καµαν κλωστν πουθεν$! Φρντισε µως να τας %χης ετοµους α*ριον πρω πρω, πριν εβγ ο λιος, γιατ αλλις – σου
κβω το κεφ$λι!».
Και ο βασιλε*ς µε την κορνα δεν χωρατε*ει αυτν την στιγµν. Το %χει π$ρει
απφασιν ο φιλδοξος $νθρωπος να σκοτση το ραφτπουλο, για να δση την κρη
του εις καν%να µεγαλοσι$νο!*
Κατ’ ευτυχαν το ραφτπουλο %χει σγουρη τη δουλει$ του και δεν σκοτζεται πολ*
πολ*. ∆ιτι εναι – $λλοι µεν λ%γουν υις, $λλοι δε λ%γουν εγγονς της Νερ$ιδας. Και
%χει µαν δακτυλθραν µε π$το, την οποαν ποτ% δεν αφαιρε απ το δ$κτυλν του.
Dλην εκενην την εσπ%ραν τργει και πνει και διασκεδ$ζει. Επ$νω εις τα µεσ$νυκτα που κοιµο*νται ο «µ$στορης» και οι «καλφ$δες»,* εβγ$λλει την δακτυλθραν
απ το δ$κτυλν του, παρνει µαν χρυσν τρχαν που %χει αυτο* µ%σα φυλαγµ%νην,
και καει την ακρτσα της εις την φλγα του λυχναρου. Εκε παρουσι$ζεται εµπρς
του η χρυσµαλλη Νερ$ιδα…
– Τι στενοχρια %χεις, αγ$πη µου;
– Το και το, αποκρνεται το ραφτπουλο, λ%γοντας την ιστορα.
Η χρυσµαλλη Νερ$ιδα, που του %χει τ$ξει να το γλιτνη οσ$κις κινδυνε*ει,
* «παπαρζει»: αγγζει, σκουντ$ * µεγαλοσινος: $τοµο µε υψηλ κοινωνικ θ%ση, κ$τοικος της πρωτε*ουσας * καλφδες: µαθητευµενοι βοηθο (συνθως ρ$φτη  τσαγκ$ρη)
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Θλεια Φλωρ-Καραα, Κωνσταντινο πολη

χτυπ$ τα λευκ$ της χερ$κια τρεις φορ%ς, και –διες εσ*!– σαρ$ντα λευκονδυµ%να
Νεραϊδπουλα, το Fνα ευµορφτερο απ’ το $λλο, µε κ$τι γλυκ$ τραγο*δια, µε κ$τι
µαργιλικα* λυγσµατα εις τον α%ρα, θ%τουν κ$θε µα εµπρς εις το ραφτ$κι τα πολυτιµτερα υφ$σµατα της οικουµ%νης.
Το ραφτπουλο κφτει και οι νερ$ιδες ρ$φτουν5 και ρ$φτουν και τραγουδο*ν και
αστεGζονται και πειρ$ζουν το ραφτπουλο καµι$ φορ$ τσον ερωττροπα, τσον
γαργαλιστικ$, που, αν δεν τον η µητ%ρα τους εκε κοντ$, θα του %παιρναν το νου του
χωρς $λλο. Μα η χρυσµαλλη Νερ$ιδα τες προσ%χει, τες οδηγε και τες παρακινε, και
τελεινουν τα νυφι$τικα, πριν λαλσ’ ο πετεινς, πριν %βγ’ ο λιος.
Μλις προφθ$νουν να φ*γουν οι Νερ$ιδες, να και ο βασιλ%ας που εµβανει µε την
κορνα στο κεφ$λι και µε τους δηµους καταπδι του: %ρχεται να σφ$ξη το ραφτπουλο! Αλλ$ εκε που εµβανει βλ%πει τες σαρ$ντα νυφι$τικες φορεσι%ς κρεµασµ%νες εις το σχοιν, χωρς ραφ και ρ$µµα, και θαµβνουνται τα µ$τια του: το χρυσ$φι και το µαργαριτ$ρι, που %χουν επ$νω κεντηµ%νο, αξζει λο του το ψωροβασλειο!
O βασιλε*ς µε την κορνα δαγκ$νει τα χελη του. Παρνει το ραφτπουλο απ το
χ%ρι, το πηγανει στο παλ$τι και του δδει την κρην του, και τελεινει η ιστορα.
Τα*τα π$ντα µοι τα διηγετο ο π$ππος µου, και µοι τα διηγετο ωσ$ν να εχον
συµβ χθες ακµη, ωσ$ν να συν%βαινον αν$ π$σαν στιγµν εις τον κσµον. Ενθυµο*µαι δ’ %τι και σµερον µε πσην παιδικν υπερηφ$νειαν εισλθον πρτην φορ$ν
* µαργιλικα: ναζι$ρικα, παιχνιδι$ρικα
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εις την πλιν ως νεοσ*λλεκτος του «εσναφου»* των ραπτν, αναλογιζµενος τι
µετ$ τινας ηµ%ρας θα εξλαυνον* εκ της δι’ ης επεζοπρουν τρα π*λης εν θρι$µβω,
συνοδε*ων την ωραιοτ%ραν βασιλοπο*λαν εις το χωρον µου. Και το*το µοι το υπ%δειξεν ο παππο*ς. Και επειδ ο παππο*ς το δι’ εµ% ο πλ%ον κοσµογυρισµ%νος και
κοσµοµαθς $νθρωπος, επστευον τους λγους του µ%χρι κεραας.*
Εν το*τοις εχον παρ%λθει αρκετο µνες απ της αφξες µας και τποτ’ ακµη
δεν κατωρθθη. Εναι αληθ%ς τι ο µ$στορς µου τον αρχιρ$πτης της Βαλιδ%-Σουλτ$νας και, επειδ εγ µην ο µικρτερος των συµµαθητν µου, µε %στελλε τακτικ$ εις
το παρ$ τον Βσπορον παλ$τιον αυτς πτε φ%ροντα µ%γαν «µπγον»* επ κεφαλς,
πτε δε υπ µ$λης την µεταξνην και χρυσκροσσον «σακο*λαν», µε τα κατ$στιχ$*
του εν αυτ. Πολλ$κις λοιπν διλθον δι$ πολυτελν στον, και δι$ σκιερν διδων
εισ%δυσα εις τους µαγικο*ς και µυροβλους* «δαερ%δες»* του χαρεµου της Βαλιδ%Σουλτ$νας. Αλλ$ αι υπ$ρξεις, προς ας ηρχµην εις σχ%σεις εν αυτ, σαν κυρως οι
µα*ροι ευνο*χοι,* µε το πλατ*τατον αυτν στµα, µε τους µεγ$λους οδντας απαισως λευκ$ζοντας µεταξ* των χονδροειδν χειλ%ων των, και µε κ$τι $γρια βλ%µµατα,
που µε %καµναν να τρ%µω απ την φρκην µου. Ενοτε θελον –οι βασιλοπο*λες αναµφιβλως– να εκφρ$σουν ιδιαιτ%ραν τιν$ ευαρ%σκειαν προς το ραφτπουλ των. Ττε
ο πλ%ον φοβερς µα*ρος %πιανε το πλ%ον φοβερ «καµτσκι»,* %νευε προς εµ% και
%µβαινεν εµπρς. Εγ τον ηκολο*θουν µε το βλ%µµα επ του εδ$φους. Bνας δε*τερος
µα*ρος µε %να δε*τερο «καµτσκι» µε ηκολο*θει κατ$ πδας. Τοιουτοτρπως, µεταξ*
των δ*ο εκενων δηµων, προεχρουν εις τα ενδοτ%ρω του χαρεµου, εν τω οποω
µως δεν %βλεπον τποτε $λλο, πλην του εδ$φους, πο* µεν στιλπνο* πως αι $ρισται
των χορν αθουσαι, πο* δε κεκαλυµµ%νου υπ βαρυτµων ταπτων.
Αλλ’ ε$ν δεν %βλεπον, κουον τουλ$χιστον. Hκουον γυναικεας φων$ς και γ%λωτας και αστεϊσµο*ς βανα*σους και *βρεις ασ%µνους απευθυνοµ%νας προς τον προ
εµο* βαδζοντα «Κισλαραγ$ν», ο οποος εφναζε π$σαις δυν$µεσι να κρυβσι φε*γουσαι κατ$ την προσ%γγισν µου αι αµφπολοι* και οδαλσκαι* της Σουλτ$νας,
τ*πτων* ανηλες δι$ της µ$στιγς του τας τολµσας να παρακ*ψωσιν πισθεν των
θυρν και των παραπετασµ$των, πως δωσι τσον πλησον των %να αρσενικν
$νθρωπον. O µετ’ εµ% ακολουθν Αιθοψ το*το µεν µε προεφ*λαττεν απ του να
γνω αν$ρπαστος υπ των πισθεν λαθραως και αψοφητ* ακολουθουσν, το*το δε
µε παρεµνευε µην τολµσω και υψσω τους οφθαλµο*ς απ του εδ$φους και βεβη* εσνφι: σιν$φι, συντεχνα * θα εξ!λαυνον: θα %βγαινα %φιππος  σε ποµπ * µχρι κεραας: µε κ$θε
λεπτοµ%ρεια, απολ*τως * µπγος: δ%µα απ ρο*χα τυλιγµ%να σε *φασµα * κατστιχα: κατ$λογοι * µυροβλοι: µυρωδ$τοι, ευωδιαστο * δαερδες: δωµ$τια, διαµερσµατα * ευνοχοι: ευνουχισµ%νοι φ*λακες του
χαρεµιο* * καµτσκι: µαστγιο * αµφπολοι: ι%ρειες, θεραπαινδες * οδαλσκαι: σκλ$βες θαλαµηπλοι στο
χαρ%µι * τπτων: χτυπντας * αψοφητ: αθρυβα
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λσω δι$ του «γκιαουρικο*» µου βλ%µµατος* τα ιερ$ θ*µατα, τα προορισµ%να να
θυσιασθσι ποτ% εις στιγµιααν τιν$ ιδιοτροπαν του µεγ$λου των Κυρου.
Εν τω µ%σω τοιο*των συγκινσεων %φθανον τ%λος εις τον προς ον ρον.*
Αλλ’ εκε, εις το τελευταον δωµ$τιον, εν ω µε $φηνον οι µα*ροι κλεοντες πισθ%ν
µου την θ*ραν, τι νοµζετε τι µ’ επερµενε; Καµα ροδανθς* ξανθκοµος βασιλοπο*λα, ετοµη να πετ$ξη απ την χαρ$ της εις την αγκ$λην µου; Τποτε, απολ*τως
τποτε εντς του δωµατου. Εντς του τοχου µως, δι’ ου το δωµ$τιον το*το συνεκοιννει προς $λλο, µ’ επερµενε να τον θωπε*σω,* παπαρζων αυτν, ωσ$ν να το η
ερωµ%νη µου, σανδινος κ*λινδρος, κατεσκευασµ%νος ο*τως, στε να περιστρ%φεται
εν τη θ%σει του περ κ$θετον $ξονα, χωρς να σε αφνη να ιδς εκ των πλαγων εις το
παρακεµενον δωµ$τιον. Μλις τον εθπευον, ως ανωτ%ρω, και µια λεπτ, πολ*
λεπτ φων, ηκο*ετο %σωθεν:
– Hλθες, αρν µου;
– Μ$λιστα, «Σουλτανµ»!
O σανδινος κ*λινδρος εστρ%φετο περ εαυτν, παρουσι$ζων τρα προς εµ% εις το
αντθετον µ%ρος του µικρ$ν θυρδα, τις τον %καµνε να φανεται ως ερµ$ριον.
«Πατσουλ», µσχος, $µβρα και λα των Ινδιν τα αρµατα εµοσχοβλουν πισθεν
της θυρδος εκενης. Βεβαως θα τον αυτο* µ%σα η βασιλοπο*λα µου! Hνοιγον την
θ*ραν εναγωνως και εντς του περιστρεφοµ%νου το*του µικρο* ερµαρου µε υπεδ%χετο µυροβλον και ορεκτικν καν%να «µοχαλεµπ», καν%να «µπουρ%κι»  «µπακλαβ$ς»,  $λλο τι γλυκ*τατον πρ$γµα απ εκενα, τα οποα δεν %χουν µεν γλσσαν,
αισθ$νεσαι µως, $µα τα ιδς, τι σοι λ%γουν επανειληµµ%νως «φ$γε µε». Το*θ’ περ
και %πραττον εγ, εννοεται, χωρς πολλν διατυπσεων.
Μαν ηµ%ραν, µλις ετελεωσα την ευχ$ριστον τα*την ενασχλησν µου, και η
λεπτ εκενη φων µε ερωτ$ ε$ν θ%λω και $λλο τποτε καλ*τερο.
– Dχι, Σουλτανµ, $λλο τποτε καλ*τερο απ σ%να δεν θ%λω.
– «Iφεριµ»,* αρν µου! Μεγ$λος εσαι, µεγ$λος;
Ετοιµαζµην να της επω τι εµαι τσος, στε ηµπορο*σα να %µβω εις το ερµαρ$κι εκενο, να κλεσω την θυρδα, να δσω %να γ*ρον εις τον κ*λινδρον και να ευρεθ ωσ$ν «µπουρ%κι» εµπρς εις τους οφθαλµο*ς της. Αλλ$ ο µα*ρος ευνο*χος, ο
οποος εις το µεταξ* εχεν εισ%λθει χωρς να τον εννοσω, εξεστµισεν *περθεν της
κεφαλς µου $σεµνον *βριν, αποπνξας την φωνν εις τον λ$ρυγγ$ µου.
Η καηµ%νη µου η βασιλοπο*λα %πρεπε να λ$βη την απ$ντησιν απ το $γριον, το
φοβερν του στµα!
* γκιαορικο βλµµα: βλ%µµα του αλλθρησκου * εις τον προς ον ρον: στον καθορισµ%νο προορισµ *
ροδανθ!ς: ρδινη, τριανταφυλλ%νια * να τον θωπεσω: να τον χαϊδ%ψω * φεριµ: ε*γε, µπρ$βο
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– Μεγ$λος, ε; χα, χα, χα! %κραξεν ο Κισλ$ρ αγ$ς γελν σαρδνιον γ%λωτα. Εναι
τσο µικρς ακµα, που για να τον κρεµ$σω αψηλ$, στα µ$τια σου, επαρ$γγειλα καινο*ριο σκαµν να πατση π$νω.
Bπειτα µοι %νευσε* να τον ακολουθσω…
Τρα, ε$ν συν%βαινε να %χη η Βαλιδ%-Σουλτ$να, πως $λλοτε βασιλες τινες της
Ασας, εις κ$θε θ*ραν του παλατου της %να σοφν γραµµατ%α, διατεταγµ%νον να εκθ%τη
εις λιπαρτατον* *φος λγου παν ,τι συν%βαινε περ εαυτν, δεν αµφιβ$λλω τι %καστος
αυτν ανεξαιρ%τως θα εσηµεωνεν εις το χρονικν του τι εγ και κατ’ εκενην την ηµ%ραν εξλθον εκ του χαρεµου, πως π$ντοτε, µε τον %να ευνο*χον εµπρς, εκσοβο*ντα*
τας οδαλσκας µακρ$ν της ψες µου, µε τον %τερον ευνο*χον κατπιν, αµυνµενον
τας πισθεν προσπαθο*σας να µε σ*ρωσιν απ του φορ%µατος. Εγ µως διαβεβαι
τι, αφ’ ης στιγµς ο φοβερς εκενος «αρ$πης» επεν τι παργγειλε «καινο*ριο σκαµν» δι$ να µε κρεµ$ση, απ’ εκενης της στιγµς το %δαφος του δωµατου, εν ω ευρισκµην, υπεχρησεν αφνης υπ τους πδας µου και εγ κατεκρηµνσθην εις $ψοφον* σκοτεινν χ$ος µε τον λιγγα της κεφαλς, µε την λιποθυµαν της καρδας, ην
αισθανµεθα ονειρευµενοι τι ππτοµεν, ππτοµεν, ππτοµεν απ αµετρτου *ψους
αποτµου βραχµατος, να διεκφ*γωµεν τον επαπειλο*ντα την ζων ηµν κνδυνον
εκ µ%ρους τερατδους τινς καταδικτου.
Πς ευρ%θην π$λιν εις το εργαστριν µας, περ το*του αδυνατ να δσω ακριβες πληροφορας. Τιν%ς των συµµαθητν µου %λεγον τι %χασα τον δρµον απ την
φοβ%ραν µου, τιν%ς τι %χασα και το µυαλ µου. Εγ τους $φηνα να αστεGζωνται.
Μνον ταν εσηκθησαν οι προ εµο* κοµσαντες και αυτο «µπγους» εις το παλ$τι,
και ρχισαν να φλυαρο*ν πως τ$χα και αυτο %φαγαν γλυκσµατα απ το στρογγυλν, το περ τον $ξον$ του κινητν εκενο ερµ$ριον, και τι το δωµ$τιον µεθ’ ου συνεκοιννει στρεφµενον δεν το η αθουσα  ο κοιτν της βασιλοπο*λας, αλλ$ το
«κελ$ρι» του χαρεµου, και τι η γλυκεα, η πολ* γλυκεα εκενη φων, δεν το της
αγ$πης µου της βασιλοπο*λας, αλλ$ του γηραλεοτ$του ευνο*χου του παλατου –
µνον ττε κατεξαν%στη* το ασθηµα της φιλοτιµας µου και εµ$λωσα µε λους, και
περιλθον εις τοια*την προς αυτο*ς δι$στασιν, στε ο*τε τους οµλησα καν %κτοτε.
Dτι δεν εξαναπ$τησα εις το χαρ%µι εννοεται αφ’ εαυτο*. ∆ιτι, σον και αν εθλιβµην αναλογιζµενος τι η βασιλοπο*λα µου τκεται* πισθεν του στρογγυλο*
ερµαρου παρ$ τας χθας του Βοσπρου, $λλο τσον δεν εκαταλ$µβανα διατ δεν
%στελνε τ%λος π$ντων τον πατ%ρα να µε ζητση δι$ σ*ζυγν της, πως %καµαν λες
οι βασιλοπο*λες που εγνρισεν ο π$ππος µου.
* νευσε: %κανε νηµα * λιπαρτατον: λαµπρτατο, κοµψτατο * εκσοβν: αυτς που διχνει, εκφοβζει
* ψοφον: αθρυβο * κατεξανστη: εξεγ%ρθηκε απ αγαν$κτηση * τ!κεται: λεινει, µαρανεται
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Μετ$ την θλιβερν εκενην απογοτευσιν, η αηδς και ανιαρ$ µονοτονα του πρακτικο* βου, αι δυσχ%ρειαι του αρχαρου περ τα στοιχεα της τ%χνης µοι εφανοντο
δ*ο και τρεις φορ$ς βαρ*τεραι. Υπ το β$ρος αυτν ρχισα να καχεκτ* και να
µαρανωµαι καθειργµ%νος* εκε, εντς του Τσαρσου της Σταµπο*λ πισθεν των σιδηρν πυλν του Κεµπετσ-Χανου, προς τους µολυβδοσκεπες του οποου θλους
αν%πεµπον ο δυστυχς τρα ουχ πλ%ον θελκτικο*ς χους ερωτικν ασµ$των, αλλ$
τους κλαυθµο*ς και οδυρµο*ς παιδικς, καρδιοβρου* νοσταλγας!
Γ. Βιζυηνς, Νεοελληνικ διηγ µατα, Eρµς

* να καχεκτ: να γνοµαι καχεκτικς, να αδυνατζω * καθειργµνος: φυλακισµ%νος, περιορισµ%νος * καρδιοβρος: αυτ που «τρει» την καρδι$
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∆’ ·ÁÓ¿ÓÙÂÌ·
Η καθηµεριν ζω και τα θιµα της τοπικ ς κοινωνας της Σκι θου αποτυπ!νονται µε αντιπροσωπευτικ τρπο στο δι γηµα «Τ’ αγν ντεµα», που δηµοσευσε ο Παπαδιαµ ντης το 1899.
Παρ λληλα µε την ηθογραφικ περιγραφ των ανθρ!πινων τπων, η οποα επικεντρ!νεται
στην αναχ!ρηση των ναυτικ!ν, διαγρ φονται, µε χ ρη και απλτητα, δι φοροι κοινωνικο
ρλοι και αντιλ ψεις της εποχ ς.

∂π$νω στον βρ$χον της ερµου ακτς, απ παλαιο*ς λησµονηµ%νους χρνους,

ευρσκετο κτισµ%νον το εξωκκλσι της Παναγας της Κατευοδτρας.* Dλον τον χειµνα παπ$ς δεν ρχετο να το λειτουργση. O βορρ$ς µανεται* και βρυχ$ται αν$ το
π%λαγος το απλωµ%νον µαυρογ$λανον και βαθ*, το κ*µα λυσσ$ και αφρζει εναντον
του βρ$χου. Κι ο βρ$χος υψνει την πλ$την του γγας ακλνητος, στοιχει ριζωµ%νο
βαθι$ στην γην, και το ερηµοκκλσι λευκν και γλαρν, ως φωλι$ θαλασσαετο*, στεφαννει την κορυφν του.
Dλον τον χρνον παπ$ς δεν εφανετο και καλγηρος δεν ρχετο να δοξολογση.
Μνον την ηµ%ραν των Φτων κατ%βαινεν απ το *ψος του βραχδους βουνο*, απ
το λευκν µοναστηρ$κι του Αγου Χαραλ$µπους, σεβ$σµιος, µε φτερουγζοντα κ$τασπρα µαλλι$ και κυµατζοντα βαθι$ γ%νια, %νας γ%ρων ιερε*ς, «ως νεοττς* της $νω
καλι$ς* των Αγγ%λων», δι$ να λειτουργση το παλαιν λησµονηµ%νον ερηµοκκλσι.
Εκε ρχοντο τρεις-τ%σσαρες βοσκο, βουνσιοι, αλειτο*ργητοι, αλιβ$νιστοι,* ρχοντο
µε τις φαµλιες των, τις αν%βγαλτες και $πραχτες, µε τα βοσκπουλ$ των τ’ αχτ%νιστα
και $νιφτα,* που δεν ξευραν να κ$νουν το σταυρ τους, δι$ να αγιασθο*ν και να
λειτουργηθο*ν εκε5 και εις την απλυσιν της λειτουργας ο γηραις παπ$ς µε τους
πτερυγζοντας βοστρ*χους* εις το φ*σηµα του βορρ$ και την βαθεαν κυµαινοµ%νην
γενει$δα, κατ%βαινε κ$τω εις τον µ%γαν απλωτν αιγιαλν, αν$µεσα εις αγρους
θαλασσοπλκτους βρ$χους, δι$ να φωτση κι αγι$ση τα αφτιστα* κ*µατα.
Τον $λλον καιρν ρχοντο, συνθως την $νοιξιν, γυνακες ναυτικν και θυγατ%ρες, κ$τω απ την χραν, µε σκοπν ν’ αν$ψουν τα κανδλια και παρακαλ%σουν την
* Κατευοδτρα: προσωνυµα της Παναγας, µε την %ννοια τι κι αυτ αποχαιρετ$ αυτο*ς που αναχωρο*ν * µανεται: φυσ$ει µε µανα * νεοττς: νεογ%ννητο πουλ * καλι: φωλι$ * αλιβνιστοι: σοι δεν
παρακολουθο*ν θεα λειτουργα * νιφτα: $πλυτα * βστρυχοι: πλεξο*δες * αφτιστα: αβ$πτιστα
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Παναγαν την Κατευοδτραν να οδηγση και κατευοδση τους θαλασσοδαρµ%νους
συζ*γους και τους πατ%ρας των. Ωραες κοπ%λες µε υποκ$µισα κκκινα µεταξωτ$, µε
τραχηλι%ς* ψιλοκεντηµ%νες, µε τους χυτο*ς βραχονας και τα στθη τα γλαφυρ$,
ρχοντο να ικετε*σουν δι$ τα αδελφ$κια των, που εθαλασσοπνγοντο δι’ αυτ$ς, δι$
να τις φ%ρουν προικι$ απ την Πλιν, στολδια απ
την Βενετι$ν, κειµλια απ την Αλεξ$νδρειαν.
«Π$ντα να ’ρχωνται, π$ντα να φ%ρνουν». Βοϊδ$κια
λογικ$, που ργωναν αντ της ξηρ$ς την θ$λασσαν5
φρνιµα, πως τα δ*ο εκενα τ%κνα της ιερεας της
∆µητρος,* τα µακαρισθ%ντα. Νεαρα γυνακες ρεµβ$ζουσαι και µητ%ρες συλλογισµ%ναι ρχοντο δι$ να
καθσουν και αγναντ%ψουν.
Iµα εχαν φωτισθ τα νερ$,  οψιµτερα, αφο*
εχαν περ$σει κι αι Απκρεω, συνθως περ την βP
εβδοµ$δα των Νηστειν, αφο* εχαν γευθ πλ%ον
αχινο*ς και στρεδια αρκετ$, οι ναυτικο µας επ%βαιναν εις τα βρκια,* εις τις σκο*νες* των, κι εµσευαν5 επγαιναν να ταξιδ%ψουν. Τον καιρν εκενον, καρ$βια και γολ%τες «%δεναν» µεσο*ντος του
φθινοπρου. Oι θαλασσινο µας αγαπο*σαν πολ*
της εστας την θαλπωρν,* τον καπνν του µελ$Βασλειος Χατζς, Κατπλους
θρου,* και το θ$λπος της αγκ$λης. Και ταν επανρχετο η $νοιξις εις την γην, ττε αυτο επ%στρεφαν εις την θ$λασσαν.
Εσηκνοντο στα πανι$ τα αιµωδιασµ%να* και ναρκωµ%να απ την µακρ$ν ραστνην* σκ$φη αν$ δ*ο  τρα την αυτν ηµ%ραν5 και η σκο*να %φερνε βλτες εις τον
λιµ%να, αν το εναντος,  και ο*ριος αν το, ο $νεµος. Η β$ρκα επερµενε διπλαρωµ%νη %ξω εις την προκυµααν. O καπετ$νιος δεν ετελεωνε τους αποχαιρετισµο*ς εις
την οικαν5 και ο λοστρµος εµ$κρυνε τις παινετ$δες* εις τα καπηλει$.* Κι η β$ρκα
επερµενε. Και ο µο*τσος* %χασκε καθµενος %ξω, επ$νω εις το κεφαλσκαλον. Και ο
νεαρς να*της, στις εχεν %λθει µε τον µο*τσον τρα απ την σκο*ναν, που τον στα
πανι$, εγνετο $φαντος. ∆*ο $λλοι σ*ντροφοι, περασµ%νοι στα χαρτι$, ναυτολογηµ%-

* τραχηλις: ανογµατα του πουκ$µισου * τα τκνα της ιερεας της ∆!µητρος: ο Κλ%οβης και ο Βτωνας
* βρκια, σκονες: εµπορικ$ πλοα * θαλπωρ!: ζεστασι$ * µλαθρον: κατοικα * αιµωδιασµνα: µουδιασµ%να * ραστνη: χρνος ξεκο*ρασης * παινετδες: %παινοι * καπηλει: οινοποτεα * µοτσος: µαθητευµενος να*της
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νοι, %λειπαν. Κανες δεν ξευρε πο* σαν. Και µ%σα εις το πλοον, οπο* %φερνε βλτεςβλτες κι εστρ%φετο ως δεµ%νον περ κ%ντρον αρατον –το κ%ντρον το µ%σα εις τας
καρδας και τας εστας των ναυτικν– $λλος δεν το ειµ ο πηδαλιο*χος, ο µ$γειρος,
κι %νας επιβ$της, ξ%νος κι %ρηµος, εις τον οποον εχαν ειπε, «τρα, στη στιγµ, να,
τρα-τρα θα φ*γουµε», κι εχε µπαρκ$ρει, ο $νθρωπος, απ δδεκα ρας πριν.
O πλοαρχος %πρεπε να β$λη εµπρς την καπετ$νισσαν5 αυτ φειλε να προπορευθ, επειδ τον τυχερ, β%βαια5 κι %τσι απεφ$σιζε να µπαρκ$ρη. Τ%λος εσυµµαζε*ετο ο
λοστρµος, ανεκαλ*πτοντο οι δ*ο απντες σ*ντροφοι, εξεκολλο*σεν ο πλοαρχος, %πεφταν τροµπνια* αρκετ$, τροµπνια απ το πλοον, τροµπνια %ξω απ την πλιν5
%κοφταν, εψαλδιζαν τες βλτες* ταχ*τερα, συντοµτερα, ως να εσφγγοντο δι$ να
κψουν την αρατον εκενην κλωστν, το λεπτν ισχυρν νµα, ως µαν τρχα ξανθς
µακρ$ς κυµατιζο*σης κµης5 και το σκ$φος %βαλλε πλρην προς βορρ$ν.
Την ηµ%ραν εκενην, και τας $λλας ηµ%ρας της αρχς του %αρος, καραβ$νια* γυναικν, ασκ%ρια, φουσ$τα* γυναικν ανερπον, αν%βαινον, ανρχοντο επ$νω στην
ρεµατι$ν, το ρ%µα-ρ%µα τον ελικοειδ δροµσκον, στις διαχαρ$σσεται αν$ τους
λφους τους τερπνο*ς µε τας χιλι$δας των ελαιοδ%νδρων, τον αειθαλ πρασινφαιον
στολισµν της µεγ$λης κοιλ$δος µε τας ρ$χεις, µε τας κορυφ$ς, µε τας εσοχ$ς και
εξοχ$ς, ανεττερον απ την κυµατζουσαν ποδι$ν της βοσκοπο*λας του βουνο*,
πολυπτυχτερον απ την χρυσοκ%ντητον εσθτα* της ν*µφης. Επ$νω εις τον βρ$χον
της ερµου βορινς ακτς, πλησον εις το λησµονηµ%νον παρακκλσι της Παναγας
της Κατευοδτρας, εκε εγνετο το µ$ζεµα των γυναικν, η σ*ναξις η µεγ$λη.
Ττε %λαµπον µε µεγ$λες φωτι%ς τα κανδλια της Παναγας της Κατευοδτρας. Η
γραα Μαλαµτσα, η κλησ$ρισσα του αγου Νικολ$ου, %βαλλε τις φων%ς5 %κανε το
κακ… εµ$λωνε µε λες τις γυνακες. Αυτ επρε το καλαθ$κι της, την ρκα* της, τ’
αδρ$χτι* της, και λθεν απ τον $γιον Νικλαον επτηδες, κατ$ παραγγελαν του κυρ
Αγγελ, του επιτρπου,… δι$ να µαλση τις γυνακες τις ευλαβητικ%ς (αλµονον! η
ευλ$βει$ µας εναι για το συφ%ρο, %λεγε σεουσα την κεφαλν), να µην το παρακ$νουν
και χ*νουν λ$δια πολλ$ και καταλαδνουν το %δαφος του ναο*, και τα στασδια, και
τ’ αναλγι, και τα δ*ο-τρα παµπ$λαια βιβλα που σαν εκε, και τα µαν$λια,* και τον
τοχον, και το τ%µπλο, και τις ποδι%ς, και αυτ$ς τας αγας εικνας. Αλλ’ οι γυνακες
δεν την $κουαν. Τι χρει$ζονται τσες φωτι%ς, σαν πυροφ$νια, εφναζεν η γρι$
Μαλαµτσα. Αυτ εχε µ$θει απ τον γ%ροντ$ της, τον παπα-Γερ$σιµον, τι οι φωτι%ς

* τροµπνια: πνευστ$ µουσικ$ ργανα * βλτες: ναυτικς ρος που δηλνει αλλαγ πορεας ιστιοφρου
* καραβνια: οµαδικ%ς πορεες * ασκρια, φουστα: µεγ$λο πλθος * εσθ!τα: φρεµα * ρκα, αδρχτι:
παραδοσιακ$ µ%σα για το γν%σιµο του µαλλιο* * µανλια: κηροπγια
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των κανδηλιν πρ%πει να εναι µικρ%ς, τσες δα, σαν λαµπυρδες. Του κ$κου. Κανες
δεν την κουε.
Oι ορµαθο των γυναικν οµ$δες-οµ$δες, συγγενολγια… διεσπεροντο εις
µικρο*ς χθους, εις πτυχ$ς του βρ$χου, αν$µεσα εις θ$µνους και χαµκλαδα, εις
µ%ρη υψηλ$ και εις µ%ρη υπνεµα5 ρχοντο µε τα καλαθ$κια τους, µε τα µαχαιρδι$
τους… διτι πολλα εξ αυτν ησχολο*ντο να βγ$λουν αγριολ$χανα… µε τα προγε*µατ$ τους τα σαρακοστιαν$, και αφο* εχαν αν$ψει τα κανδλια της Παναγι$ς, αφο*
εχαν κ$νει µετ$νοιες στρωτ%ς πολλ%ς, κι εχαν κολλσει αφιερµατα εις την εικνα,
κι εχαν χορτ$σει τ’ αυτι$ τους απ τας νουθεσας της γρια-Μαλαµτσας, εστρνοντο
εκε εις την δροσερ$ν χλην κι αγν$ντευαν κατ$ το π%λαγος.
Τα βοσκπουλα εκενα, τ’ $γρια και αχτ%νιστα κι απλοϊκ$, που τις %βλεπαν απ
µακρ$ν σαν σκιασµ%να, απορο*σαν κι %λεγαν:
– Κοτα τις! στα µ$τια %καµαν.
Ως τσον αι γυνακες των θαλασσινν αγν$ντευαν. Ιδο* το βρκι του καπετ$ν-Λιµπ%ριου του Ληµνιο*5 εχε σηκωθε στα πανι$ αργ$ την ν*κτα5 µε το απγειο της νυκτς
η*ρε το ρ%µα και απεµακρ*νθη κι εχνεψε. Κατευδιο καλ. Η προσευχ των µικρν
παιδιν τους ας εναι η πνο στα πανι$, στα ξ$ρτια του καραβιο* σας… στο καλ,
στο καλ!
Ιδο* το καρ$βι του καπετ$ν-Σταµ$τη του Σ*ρραχου. Υπερφανα, καµαρωµ%να,
αδελφωµ%να τα δυο, αυτ κι ο πλοαρχς του π$νε να µας φ%ρουν καλ$, να µας
φ%ρουν στολδια. Στο καλ, πουλ µου, στο καλ!
Ιδο* και η γολ%τα του καπετ$ν-Μανλη του Χατζηχ$νου… Η ψυχ µου, η πνο
µου, να εναι π$ντα στα πανι$ σου, ωσ$ν λαµπ$δα του Επιταφου, να διχνη τα
µα*ρα, τα κατακκκινα τελνια, πριν προφτ$σουν να κατακαθσουν στα πιν$* σου.
Σ*ρε, πουλ µου, στο καλ, και στην καλ την ρα! Στο καλ!…
Να κι η σκο*να του καπετ$ν-Αποστλη του Βιδελν, καινο*ριο σκαρ, η τ%ταρτη  π%µπτη την οποαν κατορθνει εντς δεκαετας να σκαρση, µ’ λην της τ*χης
την καταδροµν. Bπεσε πολ* γιαλ, δεν την η*ρε καλ το απγειο κι $ργησε. ∆ιακρνεται το πλρωµα, οι $νθρωποι σαν ψ*λλοι, που πηδο*ν εµπρς κι οπσω στην
κουβ%ρτα.* ∆ο*λευ$ τα, καπετ$νιο µου! Η Παναγι$ µπροστ$ σας! Στο καλ, στο
καλ!
– Παιδι$ µου, κορτσια µου, αρχζει να οµιλ η γρι$ Συρραχνα, παλαι$ καπετ$νισσα5
µε το ραβδ$κι της και µε το καλαθ$κι της στο χ%ρι, µε τα ογδντα χρνια στην πλ$τη
* πιν: ναυτικς ρος, τ%ρθρα του πλοου * κουβρτα: το κατ$στρωµα του πλοου
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της, µπρεσε κι αν%βη τον ανφορον και λθε δι$ να καµαρση, σως δι$ τελευτααν
φορ$ν, το καρ$βι του γιου της που %φευγε. Ξ%ρετε τι µεγ$λη χ$ρη %χει και πσο καλ
%καµε στους θαλασσινο*ς αυτ το εκκλησιδ$κι της Μεγαλχαρης;
– Πς δεν το ξ%ρουµε, επαν αι $λλαι, ας %χη δξα το νοµ$ της!
– Το εξωκκλσι αυτ αγωσε και µ%ρωσε λο το $γριο κ*µα5 πρωτ*τερα εχε κατ$ρα λος αυτς ο γιαλς.
– Γιατ;
– Βλ%πετε κενον τον βρ$χο, κ$τω στο κ*µα, που ξεχωρζει απ’ το γιαλ;… που
φανεται σαν $νθρωπος µε κεφ$λι και µε στθια; … που µοι$ζει σαν γυνακα; Εκενη
εναι το Φλανδρ.
– Ναι, το Φλανδρ, επεν η υπερεξηκοντο*τις Χατζηχ$ναινα. Κ$τι %χω ακουστ$
µου. Εσ* θα το ξ%ρης καλ*τερα, θεια-Φλωρο*.
– Το βλ%πετε κι εναι ξ%ρα, επεν η Φλωρο*, η Συρραχνα5 µια φορ$ κι %ναν καιρ
ταν $νθρωπος.
– Iνθρωπος;
– Iνθρωπος καθς εµες. Γυνακα.
Αι $λλαι κουον µε αποραν. Η γρι$ Συρραχνα ρχισε να διηγται.
«Στον καιρ των παλαιν Ελλνων, τον µα κρη αρχοντοπο*λα, που την %λεγαν
Φλ$νδρα  Φλανδρ. Η Φλανδρ εχε νοµατιστε* %τσι, καθς µου ’πε ο πνεµατικς,
απ$νω στον Αϊ-Χαρ$λαµπο5 σο τον θυµο*µαι, µακαρα η ψυχ του. Hµουν µικρ
κορτσι, δδεκα χρον, και µ’ επγε η µ$να µου να ξαγορευτ* τη Μεγ$λη Τετρ$δη… τι να ξαγορευτ, εγ τποτα δεν ξερα, τα ξερ$µατ$ µου… το τι µλεε ο πνεµατικς δεν αγροικο*σα,* φωτι$ που µ’ %!… Το νηµ$ του δεν το καταλ$βαινα, τα
λγια τα θυµο*µουν κι *στερ’ απ χρνια… το κορτσι πρ%πει να ’ναι φρνιµο και
ντροπαλ, να ’ναι υπ$κουο, να µην κοιτ$ζη τους νιους, ν’ αγαπ$ τον κ*ρη του και τη
µανο*λα του5 και σαν µεγαλση, και δση ο Θιος και παντρευτ, µε την ευκ των
γονιν της, $λλον να µην αγαπ$ απ’ τον $νδρα της.
»Μφερε το παρ$δειγµα των παλαιν Ελλνων… οι παλιο Bλληνες, που προσκυνο*σαν τα εδωλα… Κενον τον καιρ τον µια που την %λεγαν Φλ$νδρα  Φλανδρ. Φλανδρ θα πη Φιλανδρ. Φιλανδρ θα πη µια που αγαπ$ τον $νδρα της.
Φλανδρ την επαν, Φλανδρ βγκε. Αγ$πησε ολψυχα τον $νδρα της, σο που
%χασε τ’ αγαθ$ του κσµου, και %γινε π%τρα γι’ αυτ. Τον καιρ εκενο το %νας καραβοκ*ρης, µορφο παλληκ$ρι, κι αγ$πησε το Φλανδρ, και την εγ*ρεψε, και της
%δωσε αρραβνα. Σαν της %δωσε αρραβνα, εσκ$ρωσε* καινο*ργιο καρ$βι5 και σαν
* εχε νοµατιστε: εχε ονοµαστε * να ξαγορευτ: να εξοµολογηθ * αγροικοσα: $κουγα, καταλ$βαινα * εσκρωσε: %φτιαξε
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εσκ$ρωσε το καρ$βι, %γινε κι ο γ$µος5 και σαν %γινε ο γ$µος, %ριξε το καρ$βι στο
γιαλ, κι εµπαρκ$ρισε κι επγε να ταξιδ%ψη.
»Ττε το Φλανδρ λθε ν’ αγναντ%ψη, σαν καλ ρα, σ’ αυτν τον %ρµο το γιαλ.
Ξεκολλο*σε η ψυχ της που %φευγε ο $νδρας της5 δεν µπορο*σε να το βαστ$ξη, να
στυλση την καρδι$ της. Αγν$ντεψε το καρ$βι που %φευγε, κι %κλαψε πικρ$ κι %πεσαν τα δ$κρυ$ της στα κ*µατα5 και τα κ*µατα επικρ$θηκαν, κι εφαρµακθηκαν, και
θ*µωσαν, κι αγρεψαν κι εθ%ριεψαν… και στο δρµο τους που η*ραν το καρ$βι, %πνιξαν τον $νδρα της Φλανδρς, κι %γινε αγυρισι$ του… Και το Φλανδρ ρθε και
ξαναρθε σ’ αυτν τον %ρµο γιαλ κι εκοταζε κι αγν$ντευε… κι επερµενε, κι εκαρτερο*σε, κι απ$ντεχε… Π%ρασαν µνες, π%ρασε χρνος, π%ρασαν δυο χρνια, π%ρασαν τρα… και το καρ$βι πουθεν$ δεν εφ$νηκε… και το Φλανδρ %κλαψε, και καταρ$στηκε την θ$λασσα, και τα µ$τια της εστ%γνωσαν, και δεν εχε πλια δ$κρυ να
χ*ση… και παρακ$λεσε τους θεο*ς της που ταν εδωλα, π%τρες, να της κ$µουν τη
χ$ρη να γνη κι αυτ εδωλο, βρ$χος, π%τρα… και το ζτηµ$ της %γινε και την %καµαν
βρ$χο, ξ%ρα… µε το σκµα τ’ ανθρωπιν, που τρβηκε και φθ$ρηκε απ’ τα κ*µατα
*στερ’ απ χιλι$δες χρνια5 και το ανθρωπιν σκµα φανεται ακµα, και να ο βρ$χος εκε, η π%τρα που θαλασσοδ%ρνεται και χτυπ$ και βογγ$ απ$νω της το κ*µα… κι
η φων της, το βογγητ της γνεται %να µε το βογγητ της θ$λασσας… Να η ξ%ρα εκε.
Αυτ ’ναι η Φλανδρ.
»Rστερα µε χρνια πολλ$, σαν ρθε ο Χριστς ν’ αγι$ση τα νερ$, για να βαφτιστ
η πλ$ση, µια χριστιαν αρχντισσα, η Χατζηγι$νναινα, που εχαν σκαρσει τα παιδι$
της δυο καρ$βια, %ταξε στην Παναγα, κι %χτισε αυτ το παρακκλσι, για το καλ
κατευδιο των παιδινε της… Ας δσ’ η Παναγα και σµερα να ’ναι καλ κατευδιο στους $νδρες σας, στ’ αδ%ρφια σας, και στους γονιο*ς σας».
– Φχαριστο*µε5 οµοως και στα παιδ$κια σου, θεια-Φλωρο*.
O λιος εχαµλωσε κατ$ το βουνν, τα πρτα πλοα εχαν γνει $φαντα προ ρας5
και η τελευταα γολ%τα, µικρν κατ$ µικρν, εχνευεν εις το µ%γα π%λαγος. Τα συγγενολγια και τα φουσ$τα* των γυναικν, µε τα καλαθ$κια και τα µαχαιρ$κια τους,
διεσπ$ρησαν* αν$ τους λφους κι %βγαζαν καυκαλθρες και µυρνια, κι %κοφταν
φτ%ρες κι αγριοµ$ραθα. Σιγ$-σιγ$ κατ%βη ο λιος εις το βουνν και αυτα κατλθον
εις την πολχνην.
Η νυκτεριν α*ρα εσ*ριζεν εις τα δ%νδρα, και οι λογισµο των γυναικν επετο*σαν µαζ της κι %στελλαν πολλ$ς ευχ$ς εις τα κατ$ρτια, εις τα πανι$ και εις τα εξ$ρτια των καραβιν. Και βαθι$, εις την σιωπν της νυκτς, τποτε $λλο δεν ηκο*σθη ει
* φουστα: εδ το πλθος * διεσπρησαν: διασκορπστηκαν
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µ το λ$ληµα του νυκτερινο* πουλιο* και το $σµα µιας τελευταας συντροφι$ς ναυτικν, µελλντων ν’ αναχωρσωσι α*ριον: «Σ*ρε, πουλ µου, στο καλ – και στην
καλ την ρα!».
Α. Παπαδιαµ$ντης, /παντα, τµ. 3, ∆µος
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O ¶·¯‡˜ Î·È Ô ∞‰‡Ó·ÙÔ˜
Πρωτοδηµοσιευµ νο το 1883, το σντοµο δι γηµα του Tσ χωφ παρουσι ζει µε ανθρωπι , χιοµορ και λεπτ παρατ ρηση τις ανθρ!πινες σχ σεις (και την αλλοτρωσ τους) στο περιβ λλον
των γραφειοκρατ!ν της τσαρικ ς Pωσας.

™το σιδηροδροµικ σταθµ του τσ$ρου Νικολ$ου συναντθηκαν δυο φλοι. Bνας

παχ*ς κι %νας αδ*νατος. O Παχ*ς µλις εχε γευµατσει στο σταθµ, και τα χελια του,
γεµ$τα λπος, γυ$λιζαν σαν γινωµ%να β*σσινα. Μ*ριζε κρασλα κι $ρωµα. O Αδ*νατος µλις κατ%βηκε απ το βαγνι, φορτωµ%νος µε βαλτσες, µπγους και κιβτια.
Αναδινταν απ π$νω του µια µυρουδι$ απ χοιροµ%ρι και κατακ$θια καφ%. Πσω
απ τη ρ$χη του ξεµ*τιζαν µια αδ*νατη γυνακα µε µακρουλ πιγο*νι, η γυνακα του,
κι %να ψηλ γυµνασιπαιδο µε µισοκλεισµ%να τα µ$τια, ο γιος του.
«Πορφ*ρη!», αναφνησε ο Παχ*ς βλ%ποντας τον Αδ*νατο. «Εσ*; Αγαπητ% µου,
αγαπητ% µου! Χρνια και ζαµ$νια!»
«Bλα Χριστ% και Παναγι$!», επε %κπληκτος ο Αδ*νατος. «Μσια! Παιδικ% µου
φλε! Απ πο* %ρχεσαι;»
Oι δυο φλοι αλληλοασπ$στηκαν τρεις φορ%ς %χοντας καρφωµ%να ο %νας στον
$λλον τα δακρυσµ%να µ$τια τους. Bµειναν κι οι δυο ευχ$ριστα κατ$πληκτοι.
«Καλ% µου φλε!», $ρχισε να λ%ει ο Αδ*νατος µετ$ τον ασπασµ. «Πο* να το περιµ%νω! Να, αυτ εναι µια %κπληξη! Κοταξ% µε λοιπν καλ$! Τι µορφος που µουνα!
Τι γοητευτικς και δανδς! Αχ, κι εσ*, Θε% µου! Πς εσαι λοιπν; πλο*σιος; παντρεµ%νος; Εγ, πως βλ%πεις, παντρε*τηκα… Να, αυτ εδ εναι η γυνακα µου, η Λουζα, το γ%νος Β$ντσενµπαχ… Λουθηραν… Κι αυτς εναι ο γιος µου, ο Ναθαναλ,
µαθητς στην τρτη τ$ξη. Αποδ, Ναθ$νια, εναι ο παιδικς µου φλος! Φοιτο*σαµε
µαζ στο Γυµν$σιο!»
O Ναθαναλ σκ%φτηκε λιγ$κι κι %βγαλε το καπ%λο.
«Στο Γυµν$σιο φοιτο*σαµε µαζ!», συν%χισε ο Αδ*νατος. «Θυµ$σαι το παρατσο*κλι που µας εχαν βγ$λει; Εσ%να σε φναζαν Ηρστρατο, επειδ %καψες µε το τσιγ$ρο %να δηµσιο βιβλο5 κι εµ%να Εφι$λτη, γιατ µου $ρεσε να εµαι µαρτυρι$ρης. Χο,
χο… Τι παιδι$ που µασταν! Μη φοβ$σαι, Ναθ$νια! Πγαινε κοντ$ του… Κι αποδ
η γυνακα µου, το γ%νος Β$ντσενµπαχ… Λουθηραν».

[106]

O Π Α Χ Υ Σ Κ Α Ι O Α ∆Υ Ν ΑΤ O Σ

' ν τ ο ν Τσ  χ ω φ

O Ναθαναλ σκ%φτηκε λγο και κρ*φτηκε πσω απ τον πατ%ρα του.
«Λοιπν, πς περν$ς φλε;», ρτησε ο Παχ*ς κοιτ$ζοντας µε ενθουσιασµ τον
φλο του. «Υπηρετες ακµα; Πο*;»
«Υπηρετ, αγαπητ% µου! Bχω τον γδοο βαθµ, κοντε*ει δυο χρνια τρα. Πρα
και το παρ$σηµο Στανισλ$βα.* O µισθς εναι µικρς… Ε, δξα να ’χει ο Θες! Η
γυνακα µου παραδνει µαθµατα µουσικς, κι εγ, συµπληρωµατικ$, φτι$χνω ξ*λινες
ταµπακι%ρες. Πολ* καλ%ς ταµπακι%ρες! Τις πουλ$ω %να ρο*βλι τη µα. Αν κ$ποιος
π$ρει π$νω απ δ%κα, ττε, καταλαβανεις, του κ$νω και σκντο.* Κ$πως τα καταφ%ρνουµε. Υπηρετο*σα, ξ%ρεις, σ’ %να τµµα, αλλ$ τρα πρα µετ$θεση για εδ, ως
τµηµατ$ρχης, στον διο Oργανισµ… Λοιπν, εσ* πς τα πας; Σγουρα θα εσαι πια
σ*µβουλος; Ε;»
«Dχι, αγαπητ% µου, αν%βα πιο ψηλ$», επε ο Παχ*ς. «Bχω δη φτ$σει µυστικς
σ*µβουλος… Bχω δυο παρ$σηµα».
O Αδ*νατος ξαφνικ$ χλµιασε, %µεινε σ*ξυλος κι αµ%σως *στερα το πρσωπ του
παραµορφθηκε σ’ %να πλατ* χαµγελο. Bδειχνε σαν να %βγαζε σπθες απ τα µ$τια
και το πρσωπ του. Το σµα του µαζε*τηκε, καµπο*ριασε, στ%νεψε… Oι βαλτσες
του, οι µπγοι και τα κιβτια κουβαρι$στηκαν, ζ$ρωσαν… Το µακρ* πιγο*νι της
γυνακας του %γινε ακµα πιο µακρουλ. O Ναθαναλ στ$θηκε τεντωµ%νος σε στ$ση
προσοχς και κο*µπωσε λα τα κουµπι$ της στολς του…
«Εγ, εξοχτατε… Χαρω πολ*! Φλος, ας πο*µε, παιδικς και να που, ξαφνικ$,
µεταµορφνεστε σ’ %ναν τ%τοιον $ρχοντα! Χι, χι».
«Φτ$νει λοιπν, π$ψε!», επε µορφ$ζοντας ο Παχ*ς. «Γιατ αυτ το *φος; Εγ κι
εσ* εµαστε φλοι απ παιδι$ κι αυτ εδ η δουλοπρ%πεια δεν %χει καν%να νηµα!».
«Προς Θεο*… Τι, εσες…», κρυφογ%λασε ο Αδ*νατος, ζαρνοντας πιο πολ*
ακµα. «Η ευµ%νεια της εξοχτητ$ς σας… εναι σαν ζωογνα δροσι$… Να, εξοχτατε, αποδ ο γιος µου ο Ναθαναλ… η γυνακα µου η Λουζα, Λουθηραν, ας
πο*µε…»
O Παχ*ς θελε να αντιδρ$σει κ$πως, αλλ$ στο πρσωπο του Αδ*νατου ταν
ζωγραφισµ%νος τσος σεβασµς, τση γλυκ$δα και τση ευλαβικ ξιν$δα, που στον
Μυστικ Σ*µβουλο %φερναν αναγο*λα. Bδωσε το χ%ρι του στον Αδ*νατο να τον αποχαιρετσει κι %στρεψε τα ντα του.
O Αδ*νατος, πι$νοντας το χ%ρι, %σφιξε τα τρα δ$χτυλα, υποκλθηκε απ το κεφ$λι ως τα πδια και γ%λασε χαιρ%κακα, σαν Κιν%ζος: «Χι, χι, χι». Η γυνακα του χαµο-

* παρσηµο Στανισλβα: %να απ τα καττερα παρ$σηµα της τσαρικς Pωσας, απονεµταν κατ’ αρχαιτητα * σκντο: %κπτωση
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γ%λασε. O Ναθαναλ %συρε το πδι του σε στ$ση προσοχς και το πηλκιο απ το
κεφ$λι του %πεσε κ$τω. Hταν και οι τρεις ευχ$ριστα κατ$πληκτοι.
I. Τσ%χωφ, Η αγ πη και 32 λλα διηγ µατα,
µτφρ. Β. Ντινπουλος, Βιβλιοπωλεον της Εστας
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∆ηµοσθ"νης Κοκκινδης, Αντθεση
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O ∑ËÙÈ¿ÓÔ˜
O Zητι$νος (1896) του Kαρκαβτσα, να απ τα σηµαντικτερα µυθιστορ µατα του ελληνικο
19ου αι!να, τοποθετεται στο µεταχµιο αν µεσα στο νατουραλισµ και τη λαογραφικ ηθογραφα. Tο απσπασµα που επιλ ξαµε παρουσι ζει τις διαδικασες µησης των παιδι!ν ενς χωριο
της ηπειρωτικ ς Eλλ δας στην τ χνη της επαιτεας και της εξαπ τησης, δραστηριτητες που
παραδοσιακ αποτελοσαν την αποκλειστικ απασχληση των κατοκων του χωριο.

O Κστας Τζιρτης και Τζιριτκωστας, κατ$ τη συνθεια που %χουν στη Ρο*µελη να

σµγουν το επθετο µε τ’ νοµα, ταν απ τπο που συµµαζνει στα στεν$ του σ*νορα
λην την ασυµµ$ζευτην ιστορα της ελληνικς ζητιανι$ς. Στην εποχ του εσυνθιζαν
εκε, ταν οι ακµαοι $ντρες %λειπαν στα ταξδια και οι γυνακες %ξω στις περγυρα κρεµνραχες* εβολ$κιαζαν* τα φθισικ$* αραποστια τους, οι εβδοµηντ$ρηδες να συν$ζουν
τα παιδι$ στο χοροστ$σι* και να τα γυµν$ζουν στης ζητιανι$ς τα καµµατα. Κ$τω απ
τ’ ασπρµαλλα εκενα µ%τωπα, που εταπενωσεν ο πολυκαιρινς εξευτελισµς5 κ$τω
απ τα πρσωπα εκενα, που παραµορφωµ%να επ%τρωσεν η αδι$κοπη πλαστοπροσωπα5 εµπρς στις σακατεµ%νες κορµοστασι%ς, που παρ$λλαξεν χι του χρνου το γοργοτρ%ξιµο, χι της αρρστιας η κρυφ εν%ργεια, χι του καιρο* η ξαφνικ επιρρο, αλλ$
το πεσµα, εγυµναζταν η νεολαα, η ελπδα και χαρ$ του χωριο*, να εναι $ξια, αν χι
καλ*τερη των πατ%ρων της. O Κουτσοκουλστραβος χορς ταν το κυριτερο γ*µνασµα εκενες τις ηµ%ρες. Τα παιδι$ κρατντας και απ %να µπαστο*νι εγ*ριζαν χεροπιαστ$ κι επροσποιο*νταν απ µια σωµατικ βλ$βη. Bνα %κανε τον κουτσ5 και ανεβοκατ%βαζε το κορµ του σε κ$θε βµα, σαν το %µβολον αν$µεσα στα µετ$λλινα πλευρ$ της
τρµπας. Iλλο %κανε τον θετυφλο κι εβηµ$τιζε ρχνοντας εµπρς το µπαστο*νι,
πασπατε*οντας µε την $κρη του τη γη, µπως τ*χει %ξαφνα ψλωµα  λ$κκωµα, κρεµνς  χτος,* κοτρνι*  κορµδενδρο, και π%σει και τσακισθε ο ταλαπωρος! Κι %δειχνε ζωγραφιστ στο πρσωπ του την αµφιβολα και τον τρµον ενς τυφλο*. Τρτο
%κανε τον παρ$λυτο5 ακουµπο*σε στη γη τις δ*ο παλ$µες, εσκωνε µε πηδµατα γοργοπδαρου λαγο* τα νεκρ$ και αλ*γιστα ποδ$ρια του, σ*νωρα* ψηλνοντας τα µ$τια
καθαρ$ και $δολα και χ*νοντας στο δροσοπεριχυµ%νο πρσωπο θλψην µερη και
* κρεµνραχες: απτοµες πλαγι%ς * εβολκιαζαν: ξεσπ*ριζαν, καθ$ριζαν * φθισικ: µεταφορικ %κφραση,
ατροφικ$ * χοροστσι: τπος που γνονται χορο * χτος: χθη * κοτρνι: π%τρα* σνωρα: ταυτχρονα
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ασκητικν, υποµον στου Θεο* το θ%ληµα, του δικαιοκρτη και παντοδ*ναµου! Iλλο,
νεραϊδοπαρµ%νο τ$χα, εψλωνεν ολρθο το κορµ κι εβ$διζε µε ολτρεµο σµα κ$νοντας %να βµα εµπρς και δ*ο πσω και τρα δεξι$, αριστερ$ τ%σσαρα5 θελεν εκε να
π$ει κι επγαινεν αλλο*5 εδοκµαζε να γυρσει δεξι$, και αριστερ$ εγ*ριζεν5 επροσπαθο*σε να συµµαζ%ψει τα σκ%λια του και τ’ $νοιγε5 να διπλσει τα χ%ρια του και τ’ $πλωνε ξ*λα ξερ$ κι εβηµ$τιζε µε τρ%µουλα λων των µελν, λες και εχε τους αρµο*ς ξεχαρβαλωµ%νους. Iλλο %λεγε πως του πραν οι νερ$ιδες στη ρεµατι$ της Κ$ναλης τη φων
απ φθνο και $πλωνε τον λαιµ του κι εσο*φρωνε τα χελη µε αγνα, θ%λοντας να
λαλσει και βγ$ζοντας ανατριχιαστικν ο*ρλιασµα µ%σ’ απ τον στενχωρο λ$ρυγγ$
του. Iλλο %κανε τον µονοπδαρο κι εταλ$ντευε το σµα του αν$µεσα στις πατερτσες,
σαν βρωµερ κουρ%λι στο ανεµοφ*σηµα. Και $λλα δ%κα-εκοσι %καναν $λλες δ%κα-εκοσι αρρστιες σωµατικ%ς, πολλ%ς υπαρκτ%ς και πολλ%ς αν*παρκτες ακµα στον κσµο.
Εν τα παιδι$ %τσι εγυµν$ζονταν, για ν’ απατσουν τα φιλ$νθρωπα αισθµατα
των συνµοιν τους αργτερα, %νας απ τους γερντους, παιγνιδι$ρης ξακουσµ%νος
και γλυκφωνος, ορθοκρατντας τρχορδη λ*ρα στα γνατα, εφρντιζε µε το τραγο*δι να ελαφρνει τους σηµερινο*ς κπους και να δεχνει αξιοζλευτη και τρισευτυχισµ%νη τη µ%λλουσα ζω τους. Με φων παραπονι$ρικη, συγκρατητ, µοντονη5
µε µικρ γοργ$δα στην αρχ5 µ’ %να ξαφνικ χαµηλοψλωµα %πειτα5 κι %πειτα µε
χαµλωµα στρωτν, ολισο µακρυλαρκι, %λεγε τραγο*δι ταπειν, ντπιον σο και η
λαψ$να* της ξερς πλαγι$ς και σαν εκενη $νοστο, φτωχικ, ψειριασµ%νο. Κι εσυνδευε το τραγο*δι του µε µοντονο και συγκρατητ και παραπονι$ρικο γρνιασµα της
λ*ρας του. Και µε το τραγο*δι του %δειχνε στα παιδι$ τα περγυρα ξερ$ και $χαρα
βουν$ της πατρδας τους, τη Γη τη µητρι$ και την ολοστ%ρφευτη.* Επαροµοαζε µε
κατ$ρα Θεο* και τρισαν$θεµα τη γ%ννησ της, περνντας πσω αγγελφερτος στου
Σ*µπαντος τη γ%ννηση, ταν το Παν ταν Χ$ος και Μηδ%ν. O Θες, %λεγεν, ηθ%λησε
να πλ$σει ττε τον Κσµον. Επρεν %να κσκινο µεγ$λο και το εκρ%µασε σαν σ*γνεφο στην $βυσσο. Bπειτα παρνοντας χµα µε το χ%ρι %ριχνε στο κσκινο, κουνντας
το επ$νω-κ$τω. Το χµα φυσικ$, το καλ και το γνιµο, %πεσε κ$τω κι εγ%µισε την
$βυσσο κι %ξαφνα εφ$νηκεν η Γη, πολ*καρπη και πανρια. Bµειναν τ%λος στο κσκινο µνον οι π%τρες και τα χ$λαρα.* Και, οργισµ%νος ο ∆ηµιουργς, γιατ δεν εσυλλογσθηκεν απ πριν να µοιρ$σει κι εκενα δκαια, εκλτσησε το κσκινο κι εχ*θηκαν τ’
αποµειν$ρια λα µαζ σ’ %ναν τπο. Και ονµασεν ο Θες τον τπον εκενον Κρ$κουρα, που θα ειπε καταραµ%νον σαν τη µτρα της Σ$ρας.
Αλλ’ ο τραγουδιστς δεν %λεγεν αυτ$ για να δειλι$σει τους ακροατ%ς του. Απεναντας, σαν εµπνευσµ%νος ψ$λτης του παλιο* καιρο*, αδρ$χνοντας απ την ταπενωση
* λαψνα: σφαλαγγχορτο, σιν$πι * ολοστρφευτη: εντελς $γονη * χλαρα: βρ$χια
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το *ψος και απ τον φβο την αντρεα, ερχταν για µιας γλυκοχρυσστοµος, κι εν
εκαταριταν τη Γη, εµακ$ριζε τα παιδι$ της. Dταν οι δι$βολοι, %λεγε, ηθ%λησαν να µοιρ$σουν τη Γη σε βασλεια, καν%νας απ’ αυτο*ς δεν εδ%χθηκε να π$ρει στο κρ$τος του
τα Κρ$κουρα. Τ’ $φηκαν αµοραστα κι εκηρ*χθηκαν εξουσιαστ%ς και προστ$τες τους
λοι.
Αλλ$ τπος που %χει τ%τοιους προστ$τες, ευτυχισµ%νος και παµµακ$ριστος, επρσθετεν ο γ%ροντας. O κ$τοικς του δεν θα πειν$σει, ο*τε θα διψ$σει ποτ% στον αινα.
Τα χ%ρια του δεν θα γνωρσουν ποτ% το σταβ$ρι* του αλετριο* το $γριο και το στειλι$ρι* της αξνας5 δεν θα µαραθο*ν τα χρυσ$ του νι$τα ξεκολλντας ριζιµι$* λιθ$ρια
και δεν θ’ αυλακωθε το µ%τωπ του απ τη σκ%ψη. ∆εν θα λιποψυχσει µπως ο λβας
το* κ$ψει τα σπαρτ$, µπως η ξηρασα το* µαρ$νει τα σταφ*λια, µπως η βροχ το*
χαλ$σει τα µποστ$νια.* Iλλοι θα τα σκεφθο*ν και $λλοι θα φυτ%ψουν το αµπ%λι που
θα πιει αυτς το κρασ5 $λλοι θα σπερουν και θα θερσουν το σιτ$ρι που θα φ$γει το ψωµ5 $λλοι θα µαζ%ψουν τις ελι%ς και $λλοι το λ$δι του. Αυτς %να µνον θα
%χει σκοπ, να γυρζει τον κσµο απ’ Ανατολ σε ∆*ση
και, µε την %µπνευση του παντοδ*ναµου οδηγο* του, ν’
απατ$ τον κουτκοσµο και να γυρζει πλουτοφορτωµ%νος στο σπτι του.
Bτσι τους %λεγε κι %τσι τους ορµνευεν ο γ%ροντας.
Και ο παρ$δοξος χορς σε κ$θε του τραγουδιο* τµµα,
σε κ$θε της λ*ρας του πα*λα, ερχταν κουτσοκουλοστραβοβηµατζοντας κι ετραγουδο*σε µε φων παραπονι$ρικη και συγκρατητ και µοντονη:
Θες σχωρ σ’ τη µ να σου
δος µου λιγ κι αλερι,
να φτι σω µια κουρκοτη.*
:να, δο, τρα!…
Θες σχωρ σ’ τον κρη σου,
δος µου λιγ κι λ δι,
να ρξω στην κουρκοτη.
:να, δο, τρα!…

Κωνσταντνος Βολανκης,
Χωρι του Πηλου

* σταβρι: το µεγ$λο ξ*λο του αρτρου που συνδ%ει το ζυγ µε το υν * στειλιρι: το ξ*λο της αξνας
* ριζιµι: βαθι$ ριζωµ%να * µποστνι: λαχανκηπος * κουρκοτη: χυλς απ αλε*ρι και νερ

[111]

Η Ν Ε Α Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Η Σ Χ Ο Λ Η (1 8 8 0 - 1 9 2 2)

Θες σχωρ σ’ τη β βα* σου,
δος µ’ να κρεµµδι,
να ψ σω µε το λ δι,
να ρξω στην κουρκοτη,
για να την φ ω βρ δυ.
:να, δο, τρα!…
Σ’ αυτ το µοναδικ σχολεον ο Τζιριτκωστας γργορ’ αναδεχθηκε κι εθαυµ$σθηκε. ∆εκαχροντης δεν ταν ακµη και $ρχισε να πλουτζει µε ν%ους βηµατισµο*ς
αλλκοτους και αφ*σικους τον Κουτσοκουλστραβο χορ5 να προσθ%τει στα ζητι$νικα τραγο*δια του ν%α µ%τρα και πρωτ$κουστα ζητµατα. Η σεβαστ µορφ των
γερντων, που %καναν τη ∆ωδεκ$δα του χωριο*, %φριξεν απ απορα και χαρ$ για το
ν%ον $στρο που αν%τειλε τριλαµπ%ς να φωτσει την πατρδα τους. Τα κκαλα του
Πηλαλοµο*τρη, του Καλλιγοψ*λλη, του Παστρογωνι$, που εβαρυκοιµνταν στης
Παναγι$ς τον αυλγυρο κουρασµ%ν’ απ τα πολλ$ ταξδια και την $µετρη δξα, εσ$λεψαν συγκβουρα,* ταν $κουσαν τον ν%ο ζητι$νο, που ερχταν να θαµπσει τη
µνµη τους. Και τα µπαστο*νια τα κρεµασµ%να στους τοχους των σπιτιν εταρ$χθηκαν κι εκενα µε ιερ φρικαση, αβ%βαια ποιο τ$χα θα τιµηθε να συντροφ%ψει στο
πρτο του ταξδι τον ν%ον αρχιθεοµπαχτη.* Και ο Τζιριτγιωργας, ο πατ%ρας του,
εσκωσε µε ειλικρνεια, πρτην σως φορ$ στη ζω του, τα χ%ρια, ευχαριστντας
εγκαρδιακ$ τον Θε, που του %στειλε τ%τοιο παιδ, να συνεχσει το στ$διο και να τιµσει το σπτι του. Πριν µως αποφασσει να βγ$λει στο ταξδι τον γιο του ο καλτυχος
πατ%ρας, τον %κραξε σ’ %να παρ$µερο δωµ$τιο του σπιτιο*, τ$χα πως θα του µιλσει
µυστικ$. Εκε τον %βαλε να καθσει κατ$χαµα και του επε να γυρσει τα µ$τια. Και,
γυρζοντας τα µ$τια ο µικρς, εδε για πρτη φορ$ τσον ολοφ$νερα την παλαι$
ρζα και κατ$σταση της οικογενεας του.
∆εν ταν αληθιν$ βαρυστολισµ%νο το δωµ$τιο. Bνα µνο τραπ%ζι σαρακοφαγωµ%νο,* στρωµ%νο µε µ$λλινο χρωµατιστ τραπεζοµ$ντιλο, ακουµπο*σε στον %να τοχο
µ’ %να κτρινο σπειρωτ νεροκολκυθο επ$νω. Ξ*λινος καναπ%ς απλαδοστρωµ%νος
%πιανε τον $λλον τοχο. ∆υο µεγ$λες κασ%λες απ καρυδι$ µε παρ$δοξα χοντροσκαλσµατα %πιαναν τον τρτο5 κι εκρ%µονταν απ την αταβ$νωτη σκεπ π%ντε-δ%κα πλ%χτρες ξεροκ*δωνα, µε τα φ*λλα τους ακµη και το χνο*δι, και δ*ο κλ$ρες µπουρν%λες* µε τη σκνη καθισµ%νη σαν αχνς επ$νω στην γαλαζµαυρη π%τσα τους. Dµως
πσω απ τη µαυρισµ%νη πρτα και περγυρα στους τοχους εδεν ο µικρς να κρ%µο* ββα: γιαγι$ * συγκβουρα: µ%σα απ τους τ$φους * αρχιθεοµπαχτης: αρχιαπατενας * σαρακοφαγωµνο: παλι ξ*λινο τραπ%ζι, φαγωµ%νο απ το σαρ$κι * µπουρνλες: κορµηλα
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νται απ τα καρφι$, µε τ$ξη και ηλικα βαλµ%να, λων των ειδν και λων των σχηµ$των τα µπαστο*νια. Μερικ$ χυτ$, ολισα επ$νω %ως κ$τω5 $λλα γυριστ$, $λλα
διχαλωτ$5 µερικ$ στην $κρη µε ρζα χοντρ5 το*το µε κµπους5 εκενο στραβ5 το %να
ξεφλουδισµ%νο5 το $λλο ακµη µε τα δαγκµατα των σκ*λων5 το $λλο διατηρντας
στη ρ$χη του τις γραµµ%ς, που %κοβε µετρντας ποιος ηξε*ρει τι της ζως ετε του
επαγγ%λµατς του αξιοθ*µητον ο µακαρτης αφ%ντης του5 µισοτσακισµ%νο το*το,
λυγισµ%νο εκενο. Dλα σαν στη σκνη περιτυλιγµ%να, σαν σε σ$βανο του καιρο*, και
βυθισµ%να στη σιωπ και τον *πνον, πως τα πλα πολεµιστο* τρισ%νδοξου, κρεµασµ%να εκε για µνµη του αθ$νατη και αξιοµµητο παρ$δειγµα της γενε$ς του.
Και αληθιν$, για το αξιοµµητο παρ$δειγµα της γενε$ς ταν τα µπαστο*νια εκε
κρεµασµ%να και ο Τζιριτγιωργας για το*το %φερε το παιδ, να τα ιδε, πριν %βγει στο
ταξδι, και να π$ρει διδ$γµατα. Καθ%ν’ απ εκενα εχεν επ$νω του ιστοραν ση και
καλ*τερη απ το δρυ του Αχιλλ%α. Καθ%να εχε συντροφ%ψει τον πατ%ρα, τον
π$ππο, τον προπ$ππο του, σε λα τα φαρµ$κια και τις κακοπ$θειες της ζητιανικς
ζως5 στη βροχ και το κρ*ο του χειµνα5 στον λιο και το κ$µα του καλοκαιριο*.
Τον εστριξε να περ$σει ρ%µατα παγωµ%να5 τον εβοθησε να ξεκρεµ$σει απ τα σχοινι$ τ’ ασπρρουχα και απ τα παραθ*ρια κουρτνες και απ τους φο*ρνους κουλο*ρια5 να τιν$ξει απ τα δ%ντρα πωρικ$ στις πονηρ%ς ηµ%ρες της πενας και, δυναττερο απ την εφτατµαρη ασπδα του Ααντα, επροφ*λαξε το σµα του αφ%ντη του
$τρωτον απ κ$θε τροχισµ%νο σκυλδοντο και κ$θε πεινασµ%νου λ*κου αγριοχ*µισµα. Τυφλν τον οδγησε στα µαρµαρ%νια σκαλοπ$τια5 κουτσν τον επ%ρασε µ%σ’
απ τις αγορ%ς5 κουλν τον εστριξε5 παρ$λυτο τον εκρεβ$τωσε5 φοβισµ%νον τον εφ*λαξε5 τολµηρν κ$ποτε τον πλισεν υπερ$νθρωπα. Και χρνια ολκληρα εδεν λες
του τις πλαστοπροσωπες, λες τις παραλλαγ%ς. Iκουσεν λα του τα ψ%µατα5 λα τα
συχωρολγια. Και ποιος ηξε*ρει αν αυτ το µπαστο*νι δεν του φερε στον νου εκενο το τεχνικτατο σακ$τεµα και στα χελη εκενη την εξυπντατην ευχ.
O Τζιριτγιωργας εκοταζεν αφαιρεµ%νος %να µε τ’ $λλο τα κρεµασµ%να τρπαια
και σεβασµς $µετρος επληµµ*ριζε την καρδι$ του και τα στθη του εβ$ρυναν, σαν
µυλπετρα, στην προγονικν εκενη δξα. Σαν πουλ$ρι ασ%λωτο που γοργοτρ%χει
στον κ$µπο, %τρεχεν ο νους του γεροζτουλα στα περασµ%να κι %βλεπε %να µε τον
$λλον τους προγνους αφανισµ%νους απ την κακοπ$θεια και αγνριστους απ την
ψευτι$. Πσα υπφεραν οι δ*στυχοι, για να φ%ρουν εκε που %φεραν την οικογ%νει$
τους! Ξυλι%ς %φαγαν, δαγκµατα µαντρσκυλων εβ$σταξαν, κλτσους αλγων, σπρωξι%ς και γροθοκοπµατα µεθυσµ%νων. Iκουσαν σφυργµατα των παιδιν του δρµου, πι$τα ολ$κερα εδαν να σπ$σουν στα κεφ$λια τους απ δουλικ$5 µε κ$τουρα
να περιχυθο*ν, µε κπρο ν’ αλειφθο*ν εβ$σταξαν. Επ%ρασαν ακο*ραστοι θ$λασσες
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και ποτ$µια5 κ$µπους και ρη και βουν$ εδρασκ%λισαν. Σε χρες και χωρι$ και
καλυβ$κια εκνεψαν.* Εδ%χθηκαν την πλο*σια ελεηµοσ*νη του $ρχοντα και το
µονλεφτο της χρας. Bφαγαν τ’ αποφ$για του αφ%ντη και του δο*λου5 %πιαν το
αππιµα* του γερο* και του αρρστου. Εκοιµθηκαν στον στ$βλο και τον αχερνα5 εµπρς στο κατφλι της πρτας και τον ν$ρθηκα της εκκλησι$ς5 στου βουνο* το
δι$σελο* και στο γο*πατο* κατακαµπς.* Αληθιν$, τι υπφεραν οι δ*στυχοι, τι υπφεραν!
A. Kαρκαβτσας, O Zητι νος,
Bιβλιοπωλεον της Eστας

* εκνεψαν: διανυκτ%ρευσαν * αππιµα: υπλειµµα απ ποτ * δισελο: στεν π%ρασµα αν$µεσα σε
λφους * γοπατο: βαθο*λωµα, γο*βα * κατακαµπς: στη µ%ση του κ$µπου

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ËÙÈ·ÓÈ¿ ·ÍÈÔÛ¤‚·ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Û·ÙÈÚÈÎ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ K·ÚÎ·‚›ÙÛ·;

2

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ· ÌÂ ÙË Ï‡Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ÙˆÓ
˙ËÙÈ¿ÓˆÓ;

3

°È·Ù› Ù· Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· ÙˆÓ ·Ï·ÈﬁÙÂÚˆÓ ˙ËÙÈ¿ÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û·Ó «ÎÚÂÌ·ÛÌ¤Ó· ÙÚﬁ·È·»;

4

EÓÙÔ›ÛÙÂ ÙÈ˜ ÔÌËÚÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ÂÈÚˆÓÈÎ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ K·ÚÎ·‚›ÙÛ· ÌÂ ÂÈÎﬁÓÂ˜ ˙ËÙÈ¿ÓˆÓ
Ô˘ ¤¯ÂÙÂ ‰ÂÈ. EÓÙÔ›˙ÂÙÂ ‰È·ÊÔÚ¤˜;
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ÿ·Ì‚ÔÈ Î·È ·Ó¿·ÈÛÙÔÈ
Τα ποι µατα αν κουν στην ποιητικ συλλογ Yαµβοι και αν$παιστοι (αριθµο 28, 37), που
εκδθηκε το 1897. Χαρακτηριστικ στοιχεα τους εναι τα δο εδη µ τρου που χρησιµοποιε ο
ποιητ ς, το µεγαλπνοο φος και η σνθεση της αρχαας µε τη σγχρονη παρ δοση.
28

37

ªε πελ%κι αστραπµορφον

∏

η αλ*πητη Επιστµη
χτυπ$ει και σπ$ει το Εδωλο
και το ρχνει συντρµµι.

γη µας γη των $φθαρτων
αερικν* και ειδλων,
πασχαρος* και υπ%ρτατος
θες µας εν’ ο Απλλων.

Κι *στερα γνετ’ εδωλον
εκενη µες στην πλ$ση
ξαναγεννντας $θελα
,τι ρθε να χαλ$σει.

Στα εντ$φια λευκ$ σ$βανα
γυρτς ο Εσταυρωµ%νος
εν’ ολµορφος Iδωνις*
ροδοπεριχυµ%νος.

Κι %τσι αλυσδες γ*ρω µας
παντο*, σκοτ$δια θεα.
Κ$θε Αιτα, µυστριο5
κ$θε Αλθεια, θρησκεα.

Η αρχαα ψυχ ζει µ%σα µας
αθ%λητα κρυµµ%νη5
ο Μ%γας Παν* δεν π%θανεν,
χι5 ο Παν δεν πεθανει!
Κ. Παλαµ$ς, /παντα, τµ. 1, Μπρης

* αερικ: ξωτικ$ * πασχαρος: ολχαρος * 'δωνις: ν%ος µε εξαιρετικ οµορφι$ * Παν: µυθικς τραγµορφος θες
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∂ƒ°∞™π∂™

1

∂ÍÂÙ¿ÛÙÂ ÙË ÌÂÙÚÈÎ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÙË Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙÂ ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙË˜ ÔÈËÙÈÎ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜.

2

¶ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÛÙÔ Â›‰ˆÏÔ (·Ú. 28);

3

ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ Î·È ÙË˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜ (·Ú.
37);

4

™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· È‰È·›ÙÂÚË ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ‹ ¤ÓÙ·ÛË. ¶Ô‡ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ
·ÔÛÎÔÂ› (·Ú. 37);

5

∆È Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó Ô ∞ﬁÏÏˆÓ·˜, Ô Õ‰ˆÓÈ˜, Ô ª¤Á·˜ ¶·Ó Î·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ
Ô›ËÌ· (·Ú. 37);

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô›ËÌ· ÛÂ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜
·ÁÁÂ›ˆÓ Î·È ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ Î·È, ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ, ÂÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ¤Ó· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎﬁ ÌÔ˘ÛÂ›Ô.

Κωνσταντνος Παρθ"νης, Χορς
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⁄ÌÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·
Τα αποσπ σµατα που ακολουθον αν κουν στην ποιητικ σνθεση του Κ. Παλαµ Η φλογ%ρα του βασιλι$ (1910), που χωρζεται σε «∆!δεκα Λγους». Στον «Τρτο Λγο» ο Βασλειος ο
Βουλγαροκτνος κατεβανει νικητ ς απ τη Μακεδονα στην Αθ να, για να προσκυν σει την
Παναγα την Αθηνι!τισσα στον Παρθεν!να. O ποιητ ς συνθ τει, µε αυτ την αφορµ , να
λυρικ µνο στον αρχαο να της οµορφι ς και του ελεθερου πνεµατος.

∂σ* ’σαι, που κορνα σου φορες το Βρ$χο; Εσ* ’σαι,

Βρ$χε, που το να κρατ$ς, κορνα της κορνας;
Να%, και ποιος να σ’ %χτισε µες στους ωραους ωραο,
για την αιωνιτητα µε κ$θε χ$ρη Εσ%να;
Σ’ εσ% αποκ$λυψη ο ρυθµς, κ$θε γραµµ και Μο*σα5
λγος το µ$ρµαρο %γινε κι η ιδ%α τ%χνη, και ρθες
στη χρα τη θαυµατουργ, που τα στοχ$ζεται λα
µε τη βοθεια των Ωρν* των καλοµετρηµ%νων,
ρθες απ$νου απ’ τους λαο*ς κι απ$νου απ’ τις θρησκεες,
κυκλπειε, λυγερκορµε και σα ζωγραφισµ%νε.
[…]
Να%, τα θ%µελ$ σου εσ% δεν εναι ριζωµ%να,
σα να τη ’γγξαν τρσβαθα την τ%λειωση* του κσµου,
µηδ% το µ%τωπ σου εσ% π$ει π%ρα απ τα γν%φια,*
σαν πυραµδας κολοσσς απ$νου σ’ ερµοτπι
της Αφρικς. Αν$λαφρα κρατ$ν εσ% στου α%ρα
τη διαφαν$δα τη γλαυκ των Oλυµπων* τα χ%ρια.
Κι η αρχοντικ κορφ σου εσ% δχως θρασ$* να π$ει
για να χαθε στ’ απ%ραντα που µ$τι δεν τη φτ$νει,
το Πνε*µα προς τ’ απ%ραντα ξ%ρει απαλ και φ%ρνει.
Εσ%να δε σε χτσανε τυραγνισµ%νων χλοι,*
καµατερ$* ανθρωπµορφα, σπρωγµ%να απ’ τη βουκ%ντρα*
φαρµακερ$ κι αλ*πητα, δυν$στη αιµατοπτη.
* +ρες: µυθολογικ%ς θετητες * τλειωση: τελεωση * γνφια: σ*ννεφα * οι Oλµπιοι: οι δδεκα θεο του
Oλ*µπου * θρασ: θρασ*τητα * χλοι: ανοργ$νωτα πλθη * καµατερ: ζα που εκτελο*ν εργασες
* βουκντρα: µακρ* ξ*λινο ραβδ µε αιχµ, για να κεντρζει τα βδια στο ργωµα
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Εσ%να µε το λογισµ κι εσ% µε το τραγο*δι
σε υψσαν των ελε*θερων οι λογισµο εκε που
και ο Νµος σαν πρωτγινε της Πολιτεας προστ$της,
µε το ρυθµ πρωτγινε, κι ταν κι αυτς τραγο*δι.
[…]
Κι ακο*στε! Πρ%πει κι ο $νθρωπος, κ$θε φορ$ που θ%λει
να ξαναβρε τα νι$τα του, να ’ρχεται στο ποτ$µι
της Oµορφι$ς να λο*ζεται. Σ’ λα µπροστ$ τα ωραα
να στ%κεται αδιαφρευτα* και γκαρδιακ$* να σκ*βει
προσκυνητς, ερωτευτς, τραγουδιστς, διαβ$της.
Κι αφο* λων π$ει ταξµατα και µεταλ$βει απ’ λα,
π$λι και π$ντα να γυρν$ σ’ εσ%να µ’ %ναν *µνο.
Μ’ εσ%να το ξαν$νιωµα του κσµου ν’ αρχιν$ει,
του κσµου το ξαν$νιωµα µ’ εσ% να παρνει τ%λος.
Κ. Παλαµ$ς, /παντα, τµ. 5, Μπρης

$γγελος Γιαλλινς, O Παρθεννας πριν απ την αναστλωση

* αδιαφρευτα: χωρς να κ$νει διακρσεις * γκαρδιακ: µε την καρδι$ του
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Κωστ!ς Παλαµς

∂ƒ°∞™π∂™

1

°Ú¿„ÙÂ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ÁÈ· Î¿ıÂ ·ﬁÛ·ÛÌ· Î·È ‚ÚÂ›ÙÂ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ È‰¤· Ô˘ Ù· Û˘Ó¤¯ÂÈ.

2

¶ÔÈÂ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂÈ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ﬁÛ·ÛÌ· Î·È Ò˜ ·˘Ù¤˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ‚·ÛÈÎ‹ È‰¤· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜;

3

∆È ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÔÈ· ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›;

4

µÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ˘ÌÓÔ‡Ó ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ˆ˜ ¤ÚÁÔ Ù¤¯ÓË˜.

5

EÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÔÔ›· ÂÍÈ‰·ÓÈÎÂ‡ÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¯·ÈﬁÙËÙ·
Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜.

¢IA£EMATIKE™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Î·È
ÂÍÂÙ¿ÛÙÂ ÛÂ ÔÈÔ ‚·ıÌﬁ Ô ÔÈËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ·˘Ù¿ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙÔ
Ï˘ÚÈÎﬁ ÙÔ˘ ‡ÌÓÔ.

◆

O ¶·Ï·Ì¿˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚıËÎÂ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙÔÓ ÏÔ˘ÙÈÛÌﬁ ÙË˜ ‰ËÌÔÙÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ó· ÂÈ‰Â›ÍÂÈ ·Ú¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÔÈËÙÈÎ¿
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. EÍÂÙ¿ÛÙÂ ·Ó ÛÙË ºÏÔÁ¤Ú· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ÊÈÏﬁÏÔÁﬁ Û·˜, ÎÂ›ÌÂÓ· ·ﬁ ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÙÈÎ‹˜.

◆

∞Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÔÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÌÂ ÙÔ ÊÈÏﬁÏÔÁﬁ Û·˜ Î·È ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙˆÓ
∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ÎÚﬁÔÏË.
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∫.¶. ∫ ∞µ∞º∏™

ºˆÓ¤˜
Το ποηµα «Φων ς» γρ φτηκε το 1904. Αν κει στα συµβολικ καβαφικ ποι µατα και χει ως
βασικ θ µα του τη λειτουργα της µν µης. ∆ιαπν εται απ νοσταλγικ λυρικ δι θεση για
αγαπηµ να πρσωπα και εµπειρες του παρελθντος.

πδανικ%ς φων%ς κι αγαπηµ%νες

εκενων που πεθ$ναν,  εκενων που εναι
για µας χαµ%νοι σαν τους πεθαµ%νους.
Κ$ποτε µες στα νειρ$ µας οµιλο*νε5
κ$ποτε µες στην σκ%ψη τες ακο*ει το µυαλ.
Και µε τον χο των για µια στιγµ επιστρ%φουν
χοι απ την πρτη ποηση της ζως µας –
σα µουσικ, την ν*χτα, µακριν, που σβνει.
Κ.Π. Καβ$φης, Ποι µατα, τµ. 1, Yκαρος

∂ƒ°∞™π∂™

1

™Â ÙÈ ·ÔÛÎÔÂ› Ë ¯Ú‹ÛË ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙÔ Ô›ËÌ·;

2

OÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· ﬁÓÂÈÚ· Î·È ÛÙË ÛÎ¤„Ë ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Û·Ó ‹¯Ô˜. °È·Ù› Ô ÔÈËÙ‹˜
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù˘¯‹ ÙË˜ ·Ó¿ÌÓËÛË˜;

3

™¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Î·È ÙË˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜.
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ŸÛÔ ÌÔÚÂ›˜
Oι παραιν σεις που απευθνει ο Κ.Π. Καβ φης αναφ ρονται τσο στον εαυτ του σο και σε
κ θε αποδ κτη του ποι µατος και υποδεικνουν µια ηθικ στ ση και µια µετρηµ νη κοινωνικ ζω . Το ποηµα γρ φτηκε το 1913.

∫ι αν δεν µπορες να κ$µεις την ζω σου πως την θ%λεις,
το*το προσπ$θησε τουλ$χιστον
σο µπορες: µην την εξευτελζεις
µες στην πολλ συν$φεια του κσµου,
µες στες πολλ%ς κινσεις κι οµιλες.

Μην την εξευτελζεις πηανοντ$ς την,
γυρζοντας συχν$ κι εκθ%τοντ$ς την
στων σχ%σεων και των συναναστροφν
την καθηµερινν ανοησα,
ως που να γνει σα µια ξ%νη φορτικ.
Κ.Π. Καβ$φης, Ποι µατα, τµ. 1, Yκαρος

Aντ&νης Απ"ργης, Εν τω µην Αθ ρ
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∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÂ› ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘; ™˘Û¯ÂÙ›ÛÙÂ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ÌÂ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ
ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜.

2

∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙÂ ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜
ÛÙÔ Ô›ËÌ·.

3

¶ÔÈÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ›¯Ô; ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ
ﬁÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·˘Ùﬁ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿;

4

¶ÔÈÂ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÌÔÚÔ‡Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ÔÈËÙ‹, Ó· Â˘ÙÂÏ›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹
ÙÔ˘ ·ÙﬁÌÔ˘; °Ú¿„ÙÂ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓﬁ Û·˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÈ˜ ‰È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ ÁÈ· Ù· ·ÙÔÌÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÙÈ˜ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Â˘ı‡ÓÂÈ Ô ∫·‚¿ÊË˜. ∞Ó·ÊÂÚıÂ›ÙÂ È‰›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó
ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ Û·˜ ·ﬁ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì¤ÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË
ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹.

Η Αλεξνδρεια στις αρχ"ς του αι&να (Αρχεο Ε.Λ.Ι.Α.)
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∫.¶. ∫ ∞µ∞º∏™

™Ù· 200 .Ã.
Το ποηµα «Στα 200 π.Χ.» εναι το προτελευταο που δηµοσευσε ο Κ.Π. Καβ φης (1931) και
φανερ!νει την ειδικ σχ ση του ποιητ µε την ιστορα. Πρκειται για να φανταστικ µονλογο ενς :λληνα ο οποος ζει στα 200 π.Χ. στις περιοχ ς του «ν ου» κσµου που σχηµατστηκε
απ τις εκστρατεες του Μ. Αλεξ νδρου. O οµιλητ ς διαβ ζει αρχικ την επιγραφ που συνδευε τα λ φυρα απ τη µ χη του Γρανικο, τα οποα αφι ρωσε ο Μ. Αλ ξανδρος στον Παρθεν!να: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡOΣ ΦΙΛΙΠΠOΥ ΚΑΙ OΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΗΝ ΛΑΚΕ∆ΑΙΜOΝΙΩΝ ΑΠO ΤΩΝ
ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΤΩN TΗΝ ΑΣΙΑΝ ΚΑΤOΙΚOΥΝΤΩΝ. Στη συν χεια κ νει µια επισκπηση των ιστορικ!ν γεγοντων που συντελ στηκαν πριν απ 130 χρνια, σχολι ζοντας ειρωνικ την ρνηση
των Λακεδαιµονων να συµµετ σχουν στη λαµπρ πανελλ νια εκστρατεα εναντον των Περσ!ν, µε τη δικαιολογα τι η σπαρτιατικ παρ δοση τους εµπδιζε να π ρουν µ ρος σε εκστρατεα στην οποα δεν ταν οι διοι αρχηγο.
«Αλ%ξανδρος Φιλππου και οι Bλληνες πλην Λακεδαιµονων–»
Μπορο*µε κ$λλιστα να φανταστο*µε
πως θ’ αδιαφρησαν παντ$πασι* στην Σπ$ρτη
για την επιγραφν αυτ. «Πλην Λακεδαιµονων»,
µα φυσικ$. ∆εν σαν οι Σπαρτι$ται
για να τους οδηγο*ν και για να τους προστ$ζουν
σαν πολυτµους υπηρ%τας. Iλλωστε
µια πανελλνια εκστρατεα χωρς
Σπαρτι$τη βασιλ%α γι’ αρχηγ
δεν θα τους φανονταν πολλς περιωπς.*
Α βεβαιτατα «πλην Λακεδαιµονων».
Εναι κι αυτ µια στ$σις. Νιθεται.*
Bτσι, πλην Λακεδαιµονων στον Γρανικ5
και στην Ισσ µετ$5 και στην τελειωτικ
την µ$χη, που εσαρθη* ο φοβερς στρατς
που στ’ Iρβηλα συγκ%ντρωσαν οι Π%ρσαι:
που απ’ τ’ Iρβηλα ξεκνησε για νκην, κι εσαρθη.
* παντπασι: εντελς * περιωπ!: σπουδαιτητα * νιθεται: µπορε να γνει κατανοητ, εξηγεται
* εσαρθη: διαλ*θηκε, εξοντθηκε
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Κι απ’ την θαυµ$σια πανελλνιαν εκστρατεα
την νικηφρα, την περλαµπρη,
την περιλ$λητη, την δοξασµ%νη
ως $λλη δεν δοξ$σθηκε καµι$,
την απαρ$µιλλη*: βγκαµ’ εµες5
ελληνικς καινο*ριος κσµος, µ%γας.
Εµες5 οι Αλεξανδρες, οι Αντιοχες,
οι Σελευκες, κι οι πολυ$ριθµοι
επλοιποι* Bλληνες Αιγ*πτου και Συρας,
κι οι εν Μηδα, κι οι εν Περσδι, κι σοι $λλοι.
Με τες εκτεταµ%νες επικρ$τειες,*
µε την ποικλη δρ$ση των στοχαστικν προσαρµογν.*
Και την Κοινν Ελληνικ Λαλι$*
ως µ%σα στην Βακτριαν την πγαµεν, ως τους Ινδο*ς.
Για Λακεδαιµονους να µιλο*µε τρα!
Κ.Π. Καβ$φης, Ποι µατα, τµ. 2, Yκαρος

* απαρµιλλη: ασυναγνιστη * επλοιπος: υπλοιπος * εκτεταµνες επικρτειες… των στοχαστικν
προσαρµογν: οι στχοι αναφ%ρονται στις ν%ες συνθκες που διαµορφθηκαν µε τη δηµιουργα των µεγ$λων ελληνιστικν βασιλεων και την αν$µιξη των πολιτισµν, µ%σα στις οποες, στοχαστικ$, αναπροσαρµστηκε ο ν%ος ελληνικς κσµος * Κοιν! Ελληνικ! Λαλι: η ελληνικ γλσσα που καθιερθηκε και διαδθηκε στις χρες της Ανατολς

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙËÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›·; ¶ÔÈ· ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù¿ ÙË˜ ·ÍÈÔÏÔÁÂ› ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚ· Î·È ÁÈ·Ù›;

2

°È·Ù› ÔÈ §·ÎÂ‰·ÈÌﬁÓÈÔÈ ·Ô˘Û›·˙·Ó ·ﬁ ÙËÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÂÎÛÙÚ·ÙÂ›· Î·È Ò˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ,
130 ¯ÚﬁÓÈ· ÌÂÙ¿, ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜;

3

¶ﬁÛ· Î·È ÔÈ· ¯ÚÔÓÈÎ¿ Â›Â‰· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ô›ËÌ·;

4

µÚÂ›ÙÂ Ù· Â›ıÂÙ· Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ô›ËÌ·.
¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

µÚÂ›ÙÂ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÈ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ Ô›ËÌ·, ·ﬁ ÙÔ
‚È‚Ï›Ô ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙË˜ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‹ ÂÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈÂ˜. ªÂÏÂÙ‹ÛÙÂ Ò˜ ·ÍÈÔÔÈÂ› Ô
∫·‚¿ÊË˜ ÙÈ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ËÁ¤˜, ÔÈÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÏ¤ÁÂÈ, ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È ÙÈ ÙÔÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÛÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘.

[124]

° ƒ∏°√ƒπ√™ • ∂¡√¶√À§√™

O Ù‡Ô˜ Î·È Ë Ô˘Û›·
Μετ την :νωση των Επταν σων µε την Ελλ δα (1864), ο Kερκυραος δικαστ ς ∆αρ ζης
θεσε τον εαυτ του στην υπηρεσα της Ελλ δας και διορστηκε παρχος στην Πελοπννησο.
O διορισµς του δνει την ευκαιρα στον Ξενπουλο να σκιαγραφ σει τις αντιλ ψεις και το
θος των Eπταν σιων αριστοκρατ!ν, οι οποοι, επηρεασµ νοι απ τα αγγλικ κυρως πρτυπα, επ µεναν στην τ ρηση των τπων, που δεν απασχολοσαν β βαια καθλου το νεοσστατο
ελληνικ κρ τος. Το δι γηµα δηµοσιετηκε το 1944.

∂

π Αγγλικς Προστασας,* ο Γερασιµ$κης ο ∆αρ%ζης, απ τους νµπιλους* του
νησιο* του, ταν διορισµ%νος στην Κ%ρκυρα δικαστς.
Εχαν να λ%νε για τον ακ%ραιο χαρακτρα του, την αξιοπρ%πει$ του και την τυπικτητα. Π$ντα ντυµ%νος στο καντνι* –µιγρ%α (ζακ%τα), ψηλ καπ%λο, $σπρη γραβ$τα και µπαστο*νι µε χερο*λι χρυσ– δεν ανεχταν την παραµικρ παρ$βαση, την
παραµικρ παρ$λειψη, την παραµικρ αµ%λεια στο καθετ. Αυστηρς στον εαυτ του
σο και στους $λλους, θελε να κ$νει και τη ζω του πρτυπο τιµς κι αρετς.
Dταν ενθηκε η Εφτ$νησο µε την Ελλ$δα, ο ∆αρ%ζης χ$ρηκε πολ*, γιατ’ ταν
πατριτης και ριζοσπ$στης* κρυφς. Θερησε µως χρ%ος του να παραιτηθε απ
δικαστς. «Με διρισε η Αγγλα –εχε συλλογιστε ο µη µου $πτου* $νθρωπος– µα µε
θ%λει τ$χα κι η Ελλ$δα; Αν µε θ%λει, ας µε µαταδιορσει».
Αλλ$ κι η «Ελλ$δα» τον θελε. Εχε τσο καλ%ς πληροφορες! Με τη διαφορ$ πως,
αντ για δικαστ, προτµησε να τον διορσει %παρχο σ’ %να µ%ρος του Μορι$.*
Επτηδες, βλ%πετε, τα πρτα χρνια της Bνωσης –που ταν και τα πρτα χρνια
της βασιλεας του Γεωργου– γινταν αυτ η «ανταλλαγ»: %στελναν διοικητικο*ς
υπαλλλους στην Εφτ$νησο Ελλαδτες, και στην $λλη Ελλ$δα διαλεχτο*ς Εφτανσιους.
Πρθυµα δ%χτηκε τη ν%α θ%ση ο ∆αρ%ζης. Τη θερησε µ$λιστα πολ* τιµητικ γι’
αυτν. Κι ορκστηκε να β$λει τα δυνατ$ του για να το δεξει και σαν %παρχος, πως
το ’χε δεξει και σα δικαστς. Bπειτα, εχε και τη φιλοδοξα να κ$νει τους Ελλαδτες
* Αγγλικ! Προστασα: το καθεστς της αγγλοκρατας στα Επτ$νησα * νµπιλοι: ευγενες, αριστοκρ$τες * ντυµνος στο καντνι: κοµψς * ριζοσπστης: οπαδς του ριζοσπαστικο* κµµατος που επιθυµο*σε την Bνωση µε την Ελλ$δα * µη µου πτου: πολ* ευασθητος * Μορις: Πελοπννησος
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της επαρχας του να ιδο*ν, να γνωρσουν στο πρσωπ του τον «επτανησιακ πολιτισµ». Θα ’ταν τρα δ%κα φορ%ς αυστηρτερος, τυπικτερος, αξιοπρεπ%στερος,
δικαιτερος, ηθικτερος. Bπαρχος! %λεγε. Μα δεν εναι παξε-γ%λασε. Bπαρχος θα
πει µικρς βασιλι$ς. Και βασιλικ%ς αρετ%ς %πρεπε ν’ αναπτ*ξει τρα ο σιορ-Γερασιµ$κης, αφο* θα ’χε και βασιλικ%ς τιµ%ς… Bπαρχος, τι δι$ολο! Σα να λ%µε Πρεβεδο*ρος* επ Βενετοκρατας. Ε, λοιπν, ο Πρεβεδο*ρος επ Βενετοκρατας ταν µικρς
βασιλι$ς. Φαντ$σου, ταν %φτανε στο νησ, τον %παιρναν και τον πγαιναν στο παλ$τι του µε µπαλντακνο (ουρανα) σαν $γιο εικνισµα! Μα µπως πγαινε παρακ$τω
σε τιµ%ς και δξες ο Ρεζιντ%ντες* επ Αγγλικς Προστασας; Και µπως τρα, µετ$
την Bνωση, ο Νοµ$ρχης ο Ελλαδτης δεν ταν πρσωπο ιερ; Αδι$φορο αν του
$ρεσε αυτουνο* η «αφ%λεια» κι αν %βγαινε στο δρµο και λιγ$κι σαν-φασν.* Oι
$νθρωποι εκε π%ρα τον τιµο*σαν σα να φορο*σε χρυσ$…
Ε, χρυσ$ χι, ο Γερασιµ$κης ο ∆αρ%ζης δε θα φορο*σε ποτ%. Μα και ποτ% δε θα
του %λειπε η µιγρ%α κι η ψηλοκαπελαδο*ρα. Α, µνο γιακ%τα και ψ$θινο καπ%λο δε
θα ’βαζε ο κ*ριος Bπαρχος. Μα ο*τε στο βαπρι ο*τε στην εξοχ!…
Iµα %λαβε το διορισµ του, πγε στη Νοµαρχα, παρουσι$στηκε στο Νοµ$ρχη και, µε
χλιες τσιριµνιες,* µ’ επσηµη ευγλωττα, µα και µε βαθι$ συγκνηση, τον παρακ$λεσε να διαβιβ$σει στην Κυβ%ρνηση την $πειρη ευγνωµοσ*νη του για τη µεγ$λη τιµ,
και την %νορκη υπσχεσ του πως θα φαινταν $ξιος. Επε πολλ$, πολλ$. O Νοµ$ρχης, ο διαλεχτς Ελλαδτης, τ’ $κουσε µε υποµον και µ’ ελαφρ χαµγελο. Bπειτα
του επε σαν-φασν:
– Εµ το ξ%ρουµε, κ*ριε ∆αρ%ζη, πως θα κ$µετε το χρ%ος σας.
– Και κ$τι παραπ$νω!, φναξε ο ν%ος Bπαρχος.
– Γι’ αυτ πια τι να σας πω;, %κανε ο Νοµ$ρχης σηκνοντας τους µους. Εναι στη
δι$θεσ σας.
Απογοητε*τηκε λιγ$κι απ’ αυτ τη γλσσα ο ∆αρ%ζης, µα %κρινε καλ να µη δεξει τποτα5 και ρτησε απλ$:
– Τρα… πτε θα φ*γω;
– Μα, υποθ%τω… µε πρτη ευκαιρα.
– Πς;… ∆ε θα ’ρθει πλοο να µε π$ρει;
Με κπο ο Νοµ$ρχης κρ$τησε τα γ%λια του. Κι αποκρθηκε:
– Dχι, κ*ριε ∆αρ%ζη, χι. ∆εν εναι δυνατ. Το Κρ$τος µας, βλ%πετε, δεν εναι

* Πρεβεδορος: Αρµοστς της Ινιας Πολιτεας επ Ενετοκρατας * Ρεζιντντες: Αρµοστς της Ινιας
Πολιτεας επ Αγγλοκρατας * σαν-φασν: χωρς να τηρε τους τ*πους (γαλλισµς) * τσιριµνιες: φιλοφρονσεις, κοπλιµ%ντα
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Αγγλα, ο*τε Βενετα. Π$νε εκενα που ξ%ρατε. Θα φ*γετε µε το βαπρι της γραµµς, πρτη θ%ση, κι η Κυβ%ρνηση θα σας πληρσει απλς τα «οδοιπορικ$»* σας.
– Το διο εναι! ∆εν πειρ$ζει! Με συγχωρετε, κ*ριε Νοµ$ρχα! ∆εν ξερα!
Bγινε κατακκκινος για την γκ$φα του ο ν%ος Bπαρχος. Να µην το συλλογιστε
πως η µικρ, φτωχ Ελλ$δα δεν µπορο*σε να κ$νει τ%τοιες πολυτ%λειες! Μπα! και µε
το βαπρι της γραµµς, πρτη θ%ση, το διο δεν ταν; Iµ’ αν%βαζε %να σινι$λο* στο
κατ$ρτι, ν$το! Και, δι$ολε, το σινι$λο δεν κστιζε τποτα: µια παντιερο*λα,* %να
κοµµ$τι παν…
Ετοιµ$στηκε τ%λος π$ντων και µπαρκαρστηκε* στο πρτο βαπρι και θα ’φευγε
απ’ το νησ του για το Μορι$.
Σινι$λο µως δεν εδε ν’ ανεβ$σουν πουθεν$.
«Ε, συλλογστηκε, δεν µπορε αµ%σως αµ%σως… Bχουν τρα τη φασαρα… Iµα
ξεκινσουµε…»
Ωστσο, για καλ και για κακ, δεν %παυε να το θυµζει, κ$νοντας τρπο ν’ ακο*γεται µες στο βαπρι τ’ νοµ$ του κι ο ττλος του. Πτε το ’λεγε, το φναζε ο διος:
«ο κ*ριος Γερ$σιµος ∆αρ%ζης, Bπαρχος…». Πτε προκαλο*σε µια προσφνηση απ
$λλον: «Κ*ριε Bπαρχε!…». Κι ταν τ%λος ενµισε πως λο πια το βαπρι, απ’ τη
γ%φυρα ως τ’ αµπ$ρι, %µαθε ποια προσωπικτητα κουβαλο*σε στην %δρα της, ησ*χασε κ$πως και κ$θισε σε µιαν $κρη.
Αλλ$ του κ$κου. Το βαπρι εχε ξεκινσει, και καν%να σινι$λο δεν αν%βαινε να
πληροφορσει τις ακτ%ς και τις θ$λασσες πως ταξδευε µ’ αυτ %νας $ρχοντας. Πολ*
περεργο πρ$µα! Μα το ξ%χασαν αυτο οι $νθρωποι;…
Ρτησε τον καµαρτο:
– Σινι$λο… γιατ δεν εβ$λατε;
– ∆εν ξ%ρω, κ*ρι% µου, του αποκρθηκε ο καµαρτος5 δεν εναι δικ µου δουλει$.
Θα λ$βετε µ%ρος στο πργευµα;
Ρτησε το λοστρµο:
– Παντιερο*λα;… πτε θα π$ει η παντιερο*λα;
– Μα τι, αποκρθηκε ο θαλασσινς. Καραντνα* %χουµε;
Ρτησε κι $λλους, τα δια.
«Α, µα δεν εναι δουλει$ το*τη δω!», συλλογστηκε µε αγαν$χτηση ο κ. Bπαρχος.
Και µια και δυο, ανεβανει στη γ%φυρα και παρουσι$ζεται στον καπετ$νιο.
O θαλασσινς αυτς ταν %νας απ τους πιο ντµπρους* και τους πιο σαν-φασο-

* οδοιπορικ: τα χρµατα που απαιτο*νται για τη µεταφορ$ του στον τπο διορισµο* * σινιλο, παντιερολα: σµα, εορταστικ σηµαι$κι ως %νδειξη τι το πλοο µεταφ%ρει επσηµο πρσωπο * µπαρκαρζοµαι: µπανω στο πλοο * καραντνα: υγειονοµικ κ$θαρση * ντµπροι: ευθες χαρακτρες
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νστες Ρωµιο*ς. Ποτ% του δε θα ’χε ιδε τ%τοιον στη ζω του ο $ρχοντας ∆αρ%ζης, ο*τε
στο νησ του, ο*τε στην Κ%ρκυρα.
Φαντ$σου, να βλ%πει µπροστ$ του %να νµπιλο, µε µιγρ%α, µε ψηλ καπ%λο, και να
µη σηκνεται καν να χαιρετσει! Να µη βγ$ζει ο*τε το κασκ%το* του καθιστς!
– Κ*ριε πλοαρχε…
– Oρστε!
– Εµαι ο κ. Γερ$σιµος ∆αρ%ζης, πρην δικαστς και νυν %παρχος…
– Χαρω πολ*!
– Και ταξιδε*ω υπ την ιδιτητ$ µου!
– Μ$λιστα, χαρω πολ*. Και τι αγαπ$τε;
– Μα… τι ν’ αγαπ$ω; ∆εν ακο*σατε τι σας επα: Ταξιδε*ω υπ την ιδιτητ$ µου!
– ∆ηλαδ;
– Ως Bπαρχος! Τι $λλο θ%λετε να σας πω;
– ∆εν εννο… εξηγηθετε, σας παρακαλ… Bχετε καν%να παρ$πονο;
– Βεβαιτατα! Bχω το παρ$πονο, κ*ριε πλοαρχε, τι παρελεψατε %ναν τ*πον και
µαν τιµν οφειλοµ%νην!…
O καπετ$νιος $ρχισε να βρ$ζει:
– Oυφ!… εξηγηθετε λοιπν!
Hταν πια προσταγ. Κι ο Γερασιµ$κης ο ∆αρ%ζης σκωσε το χ%ρι του κι %δειξε
ψηλ$:
– ∆εν αναπετ$σατε επ του ιστο* το σµα!
– Α!;
Επιτ%λους ο καπετ$νιος εχε καταλ$βει. Κι αφο* κοταξε πρτα καλ$-καλ$ τον
$νθρωπο µε τη µιγρ%α, ξαφνικ$ %βαλε τα γ%λια. Μα κ$τι γ%λια!
O Γερασιµ$κης κοκκνισε σα ζεµατισµ%νος αστακς.
– Γιατ γελ$τε; Αυτ εναι η δικαιολογα σας; Ωραα, κ*ριε πλοαρχε, σας συγχαρω!
Τρα µλις ο καπετ$νιος σηκθηκε. Α, µα τον εχαν πι$σει κι αυτν τα δαιµνια.
Εχε π$ψει να γελ$.
Κι επε τονζοντας τα λγια του %να %να:
– Αµ, αν ταν να β$ζουµε σινι$λο κ$θε φορ$ που κουβαλο*µε τραγι$ σαν του
λγου σου –%παρχος, λ%ει– χαχαχο*χα!… Iσε µε συχο, χριστιαν% µου!…
Η ιστορα δεν αναφ%ρει την απ$ντηση του Γερασιµ$κη του ∆αρ%ζη.
Εγ µως υποθ%τω πως θα %κανε ταχτικ µεταβολ και θα κατ%βηκε χωρς λ%ξη.
Κι αυτ το κρνω απ’ τα κατοπιν$ που αναφ%ρει η ιστορα.
* κασκτο: ναυτικ καπ%λο
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Με τ’ $λλο βαπρι ο Γερασιµ$κης ο ∆αρ%ζης γ*ρισε στο νησ του, παρουσι$στηκε
αµ%σως στον κ. Νοµ$ρχη και του επε:
– Παραιτο*µαι! Εγ, σαν Επτανσιος, δεν εµαι µαθηµ%νος %τσι, και µου εναι
κ$πως δ*σκολο να µ$θω τρα στα γερ$µατα. Ας µ$θουν απ σας τους Ρωµιο*ς τα
παιδι$ µας!
– Ω! µα για %ναν τ*πο κ$νετ’ %τσι σεις;, φναξε ο κ. Νοµ$ρχης $µα %µαθε την
αιτα.
– Μ$λιστα!, αποκρθηκε θαρρετ$ ο πρην δικαστς. Εγ µουν και εµαι τυπικς,
γιατ %χω την ιδ%α τι ο τ*πος µαρτυρε την ουσα. Iµα δεν υπ$ρχει εκενο, δεν υπ$ρχει ο*τε αυτ. Dταν οι καπετ$νιοι σας βρζουν τους επ$ρχους σας τραγι$, επειδ
τους θυµζουν µια στοιχειδη παρ$λειψη, θα πει τι κι οι %παρχο σας δεν κ$νουν το
χρ%ος τους  βρσκουν τον µπελ$ τους ταν το κ$νουν. Εγ ο*τε να µην το κ$νω θα
µπορο*σα, ο*τε να βρω τον µπελ$ µου θα θελα. Και παραιτο*µαι!
Η παρατησ του %γινε δεκτ µε λ*πη5 µα ο Γερασιµ$κης ο ∆αρ%ζης ιδιτεψε* µε
χαρ$ σ’ λη την επλοιπη ζω του.
Γ. Ξενπουλος, Ο ποπολ ρος και λλα διηγ µατα,
Αδελφο Βλ$σση

Φραντσ"σκο Πτζε, Η Κρκυρα µε το φρο ριο

* ιδιτεψε: %παψε να ασκε δηµσιο αξωµα
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∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÔ ·Í›ˆÌ· Â›¯Â Ô ¢·Ú¤˙Ë˜ ÛÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú· Î·È Ò˜ ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘; ∆È Â›‰Ô˘˜
¿ÓıÚˆÔ ÙÔÓ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ •ÂÓﬁÔ˘ÏÔ˘;

2

∏ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ¢·Ú¤˙Ë ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÌË ÛÔ‚·Úﬁ ÚﬁÛˆÔ, Ì¤Û·
ÛÙÈ˜ Ó¤Â˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜. ∆ÂÎÌËÚÈÒÛÙÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ
ÎÂ›ÌÂÓÔ.

3

O Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ù‡Ô Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÓÔÔÙÚÔ›·.
Ã·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙÂ ÙÔÓ, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·ﬁ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ¢·Ú¤˙Ë.

4

O ¢·Ú¤˙Ë˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰¤· «ﬁÙÈ Ô Ù‡Ô˜ Ì·ÚÙ˘ÚÂ› ÙËÓ Ô˘Û›·» Î·È, Î·ıÒ˜ ÔÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙÔ˘
‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ‚·ÛÙ¤˜, ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È. ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÂ› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË;
¢ÒÛÙÂ ¤Ó· ‰ÈÎﬁ Û·˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ·.

5

¶ÔÈ· ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ô •ÂÓﬁÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÔÈÂ˜ ¯ÚÔÓÈÎ¤˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ¿ ÙÔ˘;

¢IA£EMATIK∂™
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◆

∏ ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ¢·Ú¤˙Ë ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ EÙ·Ó‹ÛÈÔ ·ÍÈˆÌ·ÙÔ‡¯Ô ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ·ÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜
(1809-1864). µÚÂ›ÙÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌﬁ ÛÙ· ·ÁÁÏÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ· ∂Ù¿ÓËÛ· ÙÔ 19Ô ·È. ·ﬁ ÂÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈÂ˜ ‹ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÂÙ·ÓËÛÈ·Î‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜.

◆

ªÂÏÂÙ‹ÛÙÂ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ πÛÙÔÚ›·˜ Û·˜ ÙËÓ ÂÓﬁÙËÙ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙË˜
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË˜ ÂÙ·ÓËÛÈ·Î‹˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó
ÛÙË ÌÂÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ∂ÏÏ¿‰·.

◆

™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜
∞ÁˆÁ‹˜, ‰ÒÛÙÂ ÌÂ ıÂ·ÙÚÈÎﬁ ÙÚﬁÔ ÙËÓ ˘ﬁıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜. ªÔÚÂ›ÙÂ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ,
Ó· ÚÔÛ·ÚÌﬁÛÂÙÂ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÛÂ ÓÂﬁÙÂÚÂ˜ ÂÔ¯¤˜ Î·È Ó· ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙË ıÂ·ÙÚÈÎ‹ Û·˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.
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∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˘
O πατ ρας ασκε την πατροπαρ δοτη τ χνη του αγιογρ φου, µως ο γιος του τον πικρανει,
καθ!ς δεχνει απρθυµος να συνεχσει την δια τ χνη και προτιµ την ελευθερα της αγροτικ ς
ζω ς. Το φλ γον ζ τηµα για τον πατ ρα εναι να συνεχσει ο γιος την οικογενειακ παρ δοση
και γι’ αυτ αρνεται να δεχτε τι το καλλιτεχνικ ταλ ντο οτε κληρονοµεται οτε διδ σκεται. Το ηµιτελ ς αυτ δι γηµα αποτελε προσχ διο του ολοκληρωµ νου διηγ µατος «Oι δυο
αγ πες», που δηµοσευσε ο Κ. Θεοτκης το 1910.

O πατ%ρας εδο*λευε %να ιστρισµα,* %να κνισµα τ’ Αϊ-Νικολ$ου µικροστ, για προ-

σκ%φαλο κρεβατιο*, κι ο γιος του εκαθτουν στο πλευρ του προσεχτικ$ κοιτ$ζοντας τη
δο*λεψη. Το*τος ταν %νας ν%ος ψηλς ως εκοσι χρονν,
εν ο πατ%ρας εχε περ$σει τα πενντα. Γ*ρω στο δωµ$τιο που νταβ$νι δεν εχε ταν ακουµπηµ%νες  κρεµασµ%νες αγιογραφες, παλι%ς $λλες για διρθωµα, $λλες ατ%λειωτες, κι $λλες %τοιµες. O ζωγρ$φος εφορο*σε τα
χωρι$τικα ρο*χα, ξυπλυτος µε µα*ρα σκαλτσο*νια5*
εκρατο*σε στο χ%ρι %να µακρ* καλ$µι και µια τ$βλα µε
χρµατα γ*ρω και µια χουφτι$ πιν%λα που ο διος τα
κατασκε*αζε απ φτερ$ ορνιθιν.
«Βλ%πεις», επε του παιδιο* του, «για το κρεατ χρει$ζεται κοκκιν$βαρη* και κτρινο, οι µαγο*λες γ%νονται
λγο πλιο κκκινες, και τα µ$τια µε µα*ρο. Αλλ$ το
χρµα πρ%πει να ’ναι πηχττερο για το πρσωπο,
β$νεις λιγτερον κρκο αυγο*».
«Εκατ$λαβα», αποκρθηκε το παιδ, «µα η επιστµη
εναι δ*σκολη. Το χ%ρι µου δεν ακο*ει και δεν κ$νει ,τι
του προστ$ζω».
Ανδρ"ας Παας, Η Στα ρωση
«Σιγ$ σιγ$», του ’πε χαµογελντας ο πατ%ρας, «%τσι
και ’γ ταν µ’ εδδαχνε ο πατ%ρας µου ο συχωρεµ%νος5 µα κενος ξερε περσστερο
την τ%χνη, λες και τα ζωγραφσµατ$ του εµιλο*σαν5 δεν επρφτακε να µου παραδ-

* ιστρισµα: αγιογραφα * σκαλτσονια: πλεκτ%ς κ$λτσες * κοκκινβαρη: χρωµατικ υλικ
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σει λα τα µυστικ$ κι %µεινα στο µισ δρµο: µως µ$θε κι εσ* ,τι ξ%ρω». Και σα να
’χε θυµηθε κ$τι που να τον %βιαζε. «Α», %σµιξε, «πρ%πει να σωθε και το*το κι η θ*ρα
µε τον “δε $νθρωπος”,* θα ’ρθουν την $λλη βδοµ$δα να την π$ρουν για το Στρινλα5* κ$θισε εσ* κ$µε τον κ$µπο κτρινο, πως µπορ%σεις, µα πρσεξε µη λερσεις τα
σουσο*µια* του Χριστο*. Θα γ%νει κτρινος καθς π$ντα».
O ν%ος αναστ%ναξε5 και χωρς να αποκριθε επγε στην αγκων της κ$µαρης,* εσκωσε απ τη γης τον τενεκ% του καρυδλαδου, εσµωσε* στο παρ$θυρο, %βγαλε απ
%να χ$ρτινο σακκο*λι %να απλχερο χµα κτρινο, κι %πειτα $ρχισε να τ’ αλ%θει µε λ$δι
µ’ %ναν π%τρινον κπανο σε µα µαρµαρ%νια πλ$κα. Κι %τριβε κι %τριβε ρυθµικ$.
Το χ%ρι του µως εργαζτουν µηχανικ$, αλλο* ταν ο νους του. Ανανογιτουν* τ’
$λλα τα παιδι$ του χωριο*, που ως τσο %σπερναν τη γης, εκυβερνο*σαν τα ζευγ$ρια τους,* εδο*λευαν στον ανοιχτν αγ%ρα, εν εκενος ταν σκλαβωµ%νος οληµ%ρα
στους τ%σσερους π*ργους, κι εργαζτουν περιττ$ δχως να καταφ%ρνει τποτα, %πειτα εθυµτουν στους κ$µπους τους χορο*ς που ’κ$ναν τα κορτσια βσκοντας τα ζα
τους, που οι $λλοι τα ’βλεπαν κ$θε µ%ρα, εν εκενος µλις απ µακρι$, πηγανοντας
να παραδκει σε κ$ποιο µοναστρι µιαν εικνα, σκλαβωµ%νος στην αυστηρ θ%ληση
του πατ%ρα. Κι ως τσο το χ%ρι του επηγαινοερχτουν οκν$ οκν$* απ$νω στην πλ$κα
αλ%θοντας το χρµα.
«Φτ$νει τρα», του ’πε ο αγιογρ$φος εν %βαζε τ’ Aϊ-Νικολ$ου του τα µ$τια, και
χωρς να γυρσει το πρσωπο5 «α παιδ µου, ακµα δεν εκατ$φερες ο*τε το*την την
απλ δουλει$. Λυσε τρα το χρµα στο πιν$κι* και κ$θισε να χρωµατσεις προσεχτικ$ το ιστρισµα».
O ν%ος ξαναναστ%ναξε αλλ$ υπ$κουσε.
«Θα σου µ$θω την τ%χνη θ%λεις και δε θ%λεις, µπορες και δεν µπορες. Μ’ αυτνε
θα ζσεις και συ5 και σ’ %χω κιλας µον$κριβο, $ρα και κατ$ρα µ’ $φηκε ο π$ππους
σου, να µην αφσω να χαθε απ το σπτι του η τ%χνη, απ τ’ Αλε*κι στο Σιδ$ρι* σ’
λες τις εκκλησι%ς του νησιο* εναι των παπο*δων% µας τα ιστορσµατα, επαλισανε
απ τον καιρ και απ το λιβ$νι, µα φανεται ακµα η τ%χνη τους των παλιν5 πο* να
τη φτ$κουµε µως. Πρσεξε µη σου στ$ζει το λ$δι απ$νου στο πρσωπο5 πρσεξε!
Ναι, %νας προπ$ππους σου εδο*λευε και στη χρα και στα νησι$ και στα χωρι$, κι
ταν $νθρωπος $γιος, κι ενστευε σαν εζωγρ$φιζε κι εναι θαµατουργ$ λα τα κονσµατ$ του και τα ’χουν ντυµ%να µ’ ασµι [ ] και µε χρυσ$φι λ%νε. Και θα π$ψουν να
γ%νονται στο σπτι µου οι $γιοι, σαν κλεσω τα µ$τια, για να λεψει και η ευλογα τους;
* «δε νθρωπος»: τα π$θη του Χριστο* * Στριν!λα: χωρι της Κ%ρκυρας * σουσοµια: χαρακτηριστικ$
προσπου * αγκων! της κµαρης: γωνα του δωµατου * εσµωσε: πλησασε * ανανογιτουν: σκεφτταν
* εκυβερνοσαν τα ζευγρια τους: ργωναν τη γη µε τα βδια τους * οκν: αργ$ * πινκι: πι$το * Αλεκι, Σιδρι: χωρι$ της Κ%ρκυρας
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Κωνσταντνος Θεοτκης

Πρσεχε πρσεχε! µου τα λερνεις λα5 χι %τσι, στεγντερο το πιν%λο, σφο*γγισε µε
το παν τ’ αυλ$κια, %χε επιµ%λεια5 σο χειρτερα το κ$νεις, τσος κπος περσστερος
σπου να µ$θεις, και περσστερος και για µ%να ν’ αποτελεισω τη θ*ρα5 αγιογραφικ θα µ$θεις, µου εναι ακριβ και αλλουνο* δεν %χω να τηνε διδ$ξω. Dσα ξ%ρω θα
τα µ$θεις, κι αν εσαι καλς, σε στ%ρνω και σ’ %να σκολει  στη χρα  π%ρα, κατ$
πς τα φ%ρνει η τ*χη. Χτµα* δεν %χεις αρκετ, για να ζιεις χωρς να δουλε*εις5 µη
θ%λεις να κ$µεις και συ το σκαφτι$  τον αργαστηρι$ρη,* για να τρως τον παρ$* του
κσµου και ν’ αδικε*εις5 το*τη εναι η δουλει$ σου η πατροπαρ$δοτη».
Bτσι ορµνευε ο αγιογρ$φος τον υγι του, λο δουλε*οντας τον Αϊ-Νικλα του.
Εχε τρα αποτελεισει την ψαρι$ γενει$δα του αγιο*, εχε β$λει τα κκκινα χελια,
και το εικνισµα τουν τρα ζωερ µε τα µα*ρα µ$τια του, µε το γελ$µενο στµα,
λος [ ] χοντρ$ εργασµ%νος, αλλ$ µε απλτη και µε αγ$πη. «Κοτα», επρστεσε, «τον
$γιο –την ευκ του να ’χοµε– δεν εβγκε καλ*τερος απ τ’ $λλα». «Dλο γελ$ει», αποκρθηκε ο ν%ος, ξυντας µε το χοντρ πιν%λο τη ζωγραφι$ το* «δε ο $νθρωπος».
Μα τρα εβρ$διαζε, κι ο αγιογρ$φος εσφγγισε τα πιν%λα του, τα ’πλυνε µε σαπο*νι, και τ’ απθωσε* µαζ µε την τ$βλα του και το καλ$µι του απ$νου στο λιγδερ*
παρ$θυρο. Bπειτα επε του γιου του5 «Σκοτεινι$ζει5 $φησε και συ τα χρµατα, τρα
,τι %καµες %καµες. Πγαινε να π$ρεις λγον α%ρα, π$ρε και δυο δεκ$ρες να πας στ’
αργαστρι, αν θ%λεις, και µη λεψεις απ το σπερν5* θα π$ω και ’γ στην εκκλησι$
µου, σε λγο %ρχεται κι η µ$να σου απ κ$τω».
O ν%ος δεν αποκρθηκε, µα η χαρ$ εζωγραφστηκε στο πρσωπ του, βιαστικ$
εκατ%βηκε τη σκ$λα του σπιτιο* κι ευρ%θηκε ξω.
Πρτα πρτα εκοταξε ολγυρ$ του, σα σκοτισµ%νος απ την πολ*ωρη κλεισο*ρα, κι %πειτα επρε το δρµο κατ$ τον ανφορο.
Στο χωρι ταν κνηση εξαιρετικ και µ$λιστα τα παιδι$, αγρια και κορτσια,
επηγαινοερχνταν κι %τρεχαν ζητντας παντο* κλαρι$ για κ$ψιµο, και τα σριαζαν
µπροστ$ στα σπτια χαρο*µενα φων$ζοντας, παρακινντας το %να τ’ $λλο, χαλντας
τους φρ$χτες και τα στεγ$σµατα των καλυβιν, αψηφντας τα µαλµατα των γυναικν και των γερντων που µε χολ* τα κοταζαν.
Κ. Θεοτκης, Κορφι τικες ιστορες, Κεµενα

* χτ!µα: περιουσα * αργαστηριρης: µαγαζ$τορας * παρς: χρµατα * απθωσε: τοποθ%τησε * λιγδερ: βρµικο * σπερν: εσπερινς * χολ!: θυµς
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∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ¤Ì·ıÂ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Ô ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚﬁÔ ÙËÓ ·ÛÎÂ›;

2

¶Ò˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ Ô ÁÈÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘;

3

°È·Ù› Ô ÁÈÔ˜ ÓÈÒıÂÈ «ÛÎÏ·‚ˆÌ¤ÓÔ˜»; ¶ÔÈÂ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔ Ì˘·Ïﬁ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ·
Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ﬁÛÔ ¯ÚﬁÓÔ ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘;

4

°È·Ù› ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÙﬁÛÔ ÔÏ‡ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÁÈ· ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ı· ·ÛÎ‹ÛÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘;
¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘;

5

¢‡Ô ÎﬁÛÌÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ì˘·Ïﬁ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ› Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ˙ˆ‹. °Ú¿„ÙÂ Ù· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Î·ıÂÓﬁ˜ Î·È Û˘ÓÂ¯›ÛÙÂ ÙÔ [·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙÔ] ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ £ÂÔÙﬁÎË, ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË Ô˘ ÈÛÙÂ‡ÂÙÂ ﬁÙÈ ı· ÂÈÏ¤ÍÂÈ
Ô Ó¤Ô˜.

¢IA£EMATIK∂™

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™

◆

∂ÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ ¤Ó·Ó ·ÏÈﬁ Î·È ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ó·ﬁ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÌÂ ÛÎÔﬁ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙË˜ ·ÁÈÔÁÚ¿ÊËÛË˜ ¿ÏÏÔÙÂ Î·È ÙÒÚ·. ∞Â˘ı˘ÓıÂ›ÙÂ ÛÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ £ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Î·ÙÂ˘ı‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜
·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜.

◆

O ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‰Â¯ÙÂ› ÙÔ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ
·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË Ù¤¯ÓË ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡
Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÛÎÂÊÙÂ›ÙÂ ÙÈ ı· Î¿Ó·ÙÂ ÂÛÂ›˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡,
ÚÔÛ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ ÙË˜ ‰ÈÎ‹˜
Û·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.
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¶ÚÒÙÂ˜ ÂÓı˘Ì‹ÛÂÈ˜
Σε αυτ το απσπασµα, απ τον πρ!το τµο του αυτοβιογραφικο ργου της Πηνελπης
∆ λτα παρουσι ζεται η αµφθυµη στ ση του µικρο κοριτσιο απ ναντι στην αυταρχικ αλλ
και γοητευτικ µορφ του πατ ρα, εν! συγχρνως διαφανεται ο αγ!νας της συγγραφ ως ως
εν λικης να συµφιλιωθε µε την απρσιτη «θετητα» που, πως η δια αναγνωρζει, υπ ρξε «η
τελευταα µεγ λη αγ πη» της ζω ς της.

∆ ον πατ%ρα, εµες τα παιδι$ τον φοβο*µασταν π$ρα πολ* για να µπορο*µε και να

τον αγαπο*µε. Τον τρ%µαµε. Σαν %µπαινε ο πατ%ρας στο σπτι, τσιµουδι$ δεν ακο*ουνταν στο σπουδαστριο, σο µικρ$  µεγ$λα και αν µασταν. Αν τ*χαινε και βρισκµαστε στην εσοδο για να δο*µε την ρα  για καµι$ δουλει$, την ρα που $νοιγε ο πατ%ρας µε το κλειδ του και %µπαινε, πηγαναµε φρνιµα και τον χαιρετο*σαµε
(δε µας φιλο*σε, απλς µας χαιρετο*σε µ’ %να: «Ε, κ$τι εδ; Πες να σερβρουν γργορα, βι$ζοµαι»). Και φε*γαµε βιαστικ$, µη µας βρει καν%να ψεγ$δι.
Θυµο*µαι την επιβλητικ του παρουσα, το µεγαλεο του, την οµορφι$ του, το
ψηλ, δεµ%νο αλλ$ λεπτ κορµ του, σιο σαν λαµπ$δα, τα πυκν$ και σγουρ$ µα*ρα
µαλλι$ του, τα γ%νια του, µα*ρα και αρκετ$ µακρι$, κοµµ%να τετρ$γωνα, κατ$ την
ττε µδα, τα µεγ$λα αµυγδαλωτ$ του µα*ρα µ$τια που πετο*σαν φωτι%ς, «τα ωραα
Μπεν$κικα µ$τια», πως %λεγε η µητ%ρα µου στα γερ$µατ$ της, π$ντα µε λαχτ$ρα
και συγκνηση. Τον θυµο*µαι που %µπαινε στην εσοδο και γ%µιζε, λες, αµ%σως το
σπτι5 θυµο*µαι το θαυµασµ µου για τον «πατ%ρα», την υπερηφ$νεια, και συν$µα τη
βα να εξαφανιστο*µε, µη µας βρει καµι$ν αιτα για κατσ$δα  µπ$τσο.
Oι µπ$τσοι στο πρσωπο ταν συχνο, δνουνταν ε*κολα και θυµο*µαι ακµα
τρα το ασθηµα της ντροπς, του εξευτελισµο*, σο και της ζ$λης που ακολουθο*σε κ$θε µπατσι$, που πηγαινο%φερνε το µυαλ µας. Μας µπ$τσιζε ο πατ%ρας κ$ποτε, αλλ$ σπανιτερα απ τη µητ%ρα, που ζο*σε περισστερο στο σπτι και τιµωρο*σε
συνεπς συχντερα και ευκολτερα.
O πατ%ρας ταν βαιος, θυµδης,* αυθαρετος, κοτζ$µπασης.* Εκενο που θελε
το θελε και το επ%βαλλε. ∆ι%ταζε. Και οι $λλοι υπκουαν. Επιβ$λλουνταν. Και οι
$λλοι υποχωρο*σαν. Hταν αφ%ντης. Κ$ποτε τ*ραννος. Μα ταν βαθι$ ευγενς. Και
* θυµδης: ευ%ξαπτος * κοτζµπασης: εδ αυταρχικς αρχηγς της οικογ%νειας
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ταν τµιος στη σκ%ψη σο και στις δοσοληψες.* Και ταν ειλικρινς, και ταν υπερφανος, σιος, αλ*γιστος, αµελικτος στο ζτηµα «συνεδηση». Το νιθαµε µεις τα
παιδι$, και το %νιωθαν λοι που τον ξεραν. O πατ%ρας ταν «χαρακτρας».
Αργτερα τον γνρισα και τον εξετµησα. Ως το τ%λος της ζως του µου %µεινε θετης απλησαστος. Μα µου %µεινε
και η τελευταα µεγ$λη αγ$πη
της ζως µου, κ$τι σαν λατρεα,
σαν θρησκεα. Bκλαψα χ$ριν
του φοβερ$. Bκλαψα λη µου
τη ζω. Μου επιβλθηκε π$ντα
και µε τυρ$ννησε, ξ%ροντας και
µην ξ%ροντας. Και ως το τ%λος
β$ρυνε η θ%ληση και η τυραννα του στη ζω µου. Και µως
%µεινε η τελευταα µεγ$λη
αγ$πη της ζως µου.
Θυµο*µαι µια µ%ρα, %να
µεσηµ%ρι (µουν κ$που 9-10
ετν;) %νας στρειδ$ς $νοιγε
στρεδια στην πσω πρτα του
σπιτιο* µας (στο καινο*ριο,
Νκη Ελευθεριδη, Α γουστος µεσηµρι
δικ µας σπτι) και ο πατ%ρας
%τρωγε µερικ$, και λο $νοιγε στρεδια ο στρειδ$ς και τ’ αρ$διαζε στην πιατ%λα για το
τραπ%ζι, και δι$λεγε καν%να ο πατ%ρας και το %τρωγε. Και αφο* γ%µισε η πιατ%λα, τα
µ%τρησε ο πατ%ρας, µ%τρησε πσα εχε φ$γει και του τα πλρωσε %ξι γροσ$κια* τη
δωδεκ$δα, αντ τ%σσερα που τα πλρωναν $λλη φορ$.
«Εναι µεγ$λα και πολ* φρ%σκα», µου επε ανεβανοντας την πσω σκ$λα προς την
τραπεζαρα. O στρειδ$ς εχε ευχαριστσει µ’ %να χαµγελο που πγαινε ως τ’ αυτι$
του, χτυπντας καρδι$ και µ%τωπο επανειληµµ%νως.
«Τον πλρωσες;», ρτησε η µητ%ρα, σαν µπκαµε στην τραπεζαρα.
«Ναι».
«Πσες δωδεκ$δες;»
«Τσες». Και της επε.
«Και πσα τα πλρωσες;»
«Bξι γροσ$κια τη δωδεκ$δα».
* δοσοληψες: εµπορικ%ς συναλλαγ%ς * γροσκια: γρσια, τουρκικ$ νοµσµατα
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Πηνελπη ∆λτα

ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ

«Καηµ%νε Μανλη! Τ%σσερα εναι η τιµ τους».
«Εναι µεγ$λα και πολ* φρ%σκα».
«Iσχηµα %κανες! Πολ* $σχηµα! Bτσι τον κακοµαθανεις, και θα γυρε*ει στο µ%λλον π$ντα %ξι γρσια!»
«Ωχ, καηµ%νη γυνακα! Πς θα ζσει και αυτς, αν δεν πληρσεις τον κπο του
και τον καιρ του;», καλβουλα επε ο πατ%ρας.
O λγος αυτς ταν %νας σταθµς στη ζω µου. Ως ττε δεν εχα σκεφθε, παζαρε*οντας, πως τ*χαινε συχν$, για χρτα και $λλα, παρ$ πς να κ$νω την οικονοµα
του σπιτιο* και να κ$νω τα καλ$ µου, να κψω το γροσ$κι του πουλητ που χτυπο*σε την πρτα. Πρτη φορ$ εδα και την $λλη µερι$ του προβλµατος, πως κοντ$
στην οικονοµα µας στ%κουνταν και για τον $λλο η αν$γκη να ζσει, να βγ$λει το
ψωµ του, να πληρωθε η εργασα του κατ$ την αξα της.
Και λ$τρεψα τον πατ%ρα µου σαν κ$τι αντερο. ∆εν τον πλησαζα µως. ∆εν τον
αγαπο*σα µε τρυφερτητα. Bστεκε πολ* µακρι$ µας, θετης απρσιτος, µα θετης.
Π. ∆%λτα, Πρ!τες ενθυµ σεις, Ερµς

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·ÙÂ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·; TÈ
Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹;

2

TÈ ¤Î·ÓÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙË˜ ÎﬁÚË˜ ÙÔ˘ Û·Ó «ıÂﬁÙË˜»;

3

°È·Ù› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎﬁ ÌÂ Ù· ÛÙÚÂ›‰È·; TÈ ¤Ì·ıÂ Ë ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· ·ﬁ ·˘Ùﬁ;

4

H ·ÊËÁ‹ÙÚÈ· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ﬁÙÈ Ë ÌËÙ¤Ú· «˙Ô‡ÛÂ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÙÈÌˆÚÔ‡ÛÂ
Û˘ÓÂÒ˜ Û˘¯ÓﬁÙÂÚ· Î·È Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚ·». °È·Ù› ÙﬁÙÂ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÂÌÓ¤ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Êﬁ‚Ô ÛÙ· ·È‰È¿, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙË˜ OÈÎÈ·Î‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÚﬁÏÔ Ô˘ Â›¯Â Ë ÌËÙ¤Ú· ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙËÓ ·ÏÈﬁÙÂÚË ÂÔ¯‹. ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ Â›ÛË˜
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜.
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°È·Ù› ‚·ıÈ¿ ÌÔ˘ ‰fiÍ·Û·
O Σικελιανς στο δοξαστικ αυτ ποηµα βι!νει να µυστικ συνασθηµα χαρ ς και αλληλεγγης. Η συναισθηµατικ του αυτ δι θεση ενδυναµ!νει την υψηλ ποιητικ του πνο και τον
συµφιλι!νει ακµα και µε τον ακαταµ χητο εχθρ του ανθρ!που, το θ νατο. Το ποηµα δηµοσιετηκε το 1938.

°ιατ βαθι$ µου δξασα και πστεψα τη γη

και στη φυγ δεν $πλωσα τα µυστικ$ φτερ$ µου,
µα ολ$κερον ερζωσα το νου µου στη σιγ,
να που και π$λι αναπηδ$ στη δψα µου η πηγ,
πηγ ζως, χορευτικ πηγ, πηγ χαρ$ µου…

Γιατ ποτ% δε λγιασα το πτε και το πς,
µα εβ*θισα τη σκ%ψη µου µ%σα στην π$σαν ρα,
σα µ%σα της να κρ*βονταν ο αµ%τρητος σκοπς,
να τρα που,  καλοκαιρι$ τριγ*ρα µου ετε µπρα,
λ$µπ’ η στιγµ ολοστργγυλη στο νου µου σαν οπρα,*
βρ%χει απ’ τα β$θη τ’ ουρανο* και µ%σα µου ο καρπς!…
Γιατ δεν επα: «Εδ η ζω αρχζει, εδ τελεινει…»
µα «Αν εν’ η µ%ρα βροχερ, σ%ρνει πιο πλο*σιο φως…
µα κι ο σεισµς βαθ*τερη τη χτση θεµελινει,
τι ο ζωντανς παλµς της γης που πλ$θει εναι κρυφς…»
να που, ,τι στ$θη εφµερο,* σα σ*γνεφο αναλινει,*
να που κι ο µ%γας Θ$νατος µου γνηκε αδερφς!…
I. Σικελιανς, Λυρικς βος, τµ. 2, Yκαρος

* οπρα: φρο*το * εφ!µερο: πρσκαιρο * αναλινει: διαλ*εται
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'γγελος Σικελιανς

∂ƒ°∞™π∂™

1

¶ÔÈÂ˜ Â·Ó·Ï‹„ÂÈ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›ÙÂ ÛÙÔ Ô›ËÌ·; ∆È ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÌÂ ·˘Ù¤˜ Ô ÔÈËÙ‹˜;

2

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ËÁ‹ ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·ﬁ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÙË˜
‰‡Ó·ÌË;

3

¶ÔÈ· ﬁ„Ë ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Ô ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÁÈ·Ù›; ¶ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹
ÙÔ˘ ‰È¿ıÂÛË Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Ë ·Ó·ÊÒÓËÛ‹ ÙÔ˘ «Ô Ì¤Á·˜ £¿Ó·ÙÔ˜ ÌÔ˘ Á›ÓËÎÂ ·‰ÂÏÊﬁ˜».

4

¶ÔÈ· ÛËÌÂ›· ÛÙ›ÍË˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ· Î·È ÙÈ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜;

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

µÚÂ›ÙÂ Ù· Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›ÛÙÂ Ù· ÌÂ ÙÈ˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ›‰È· Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ· Ô ÔÈËÙ‹˜; ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ
Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ º˘ÛÈÎ‹˜.

Νικ λαος Oθωναος, "νοιξη στην Oτη
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∫ ø™∆∞™ µ ∞ƒ¡∞§∏™

OÚ¤ÛÙË˜
Το ποηµα αυτ γρ φτηκε το 1914 και εναι να σον το που δι πεται απ το πνεµα του παρνασσισµο, µιας τεχνοτροπας που επηρ ασε την πρ!τη περοδο της ποιητικ ς δηµιουργας του
Κ!στα Β ρναλη. O ποιητ ς, που ταν κλασικς φιλλογος, καθ!ς και µεταφραστ ς του
αρχαου δρ µατος, καταπι στηκε µε τον κσµο και τα σµβολα της αρχαιτητας µε δηµιουργικ και τολµηρ τρπο.

™%λινα τα µαλλι$ σου µυρωµ%να,

λ*σε τα να φανες, ως εσαι, ωραος
και διξε απ το νου σου πια το χρ%ος
του µεγ$λου χρησµο*, µια και καν%να
τρπο δεν %χεις $λλονε! Και µ’ %να
χαµγελον ιδ%ς πς σ’ %φερ’ %ως
στου Iργους την π*λη ο δρµος σου ο µοιραος
το σπλ$χνο ν’ αφανσεις που σ’ εγ%ννα.
Κανες δε σε θυµ$τ’ εδ. Κι εσ* µοια
τον εαυτ σου ξ%χαν%* τον κι $µε*
στης χρυσς πολιτεας τα σταυροδρµια
και το %ργο σου σαν να ’ταν $λλος κ$µε.
Bτσι κι αλλις θα παρνει σε απ πσου*
για* το αµα της µητρς σου για η ντροπ σου.
Κ. Β$ρναλης, Ποιητικ , Κ%δρος

* ξχανε: ξ%χασε * µε: πγαινε * θα παρνει σε απ πσου: θα σε ακολουθ$ * γι: 
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ΟΡΕΣΤΗΣ
O

Κστας Βρναλης

∂ƒ°∞™π∂™

1

∞ÊÔ‡ ‚ÚÂ›ÙÂ ÙÈ˜ ÔÌÔÈÔÎ·Ù·ÏËÍ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂÏÂÙ‹ÛÙÂ:
·) ÙË ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÛÔÓ¤ÙÔ˘
‚) Î·È ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ‹ ÚˆÙÔÙ˘›· ÙÔ˘˜.

2

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ OÚ¤ÛÙË Î·È ÁÈ·Ù› ÙÔ ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿
Î·È ÙË ÓÂﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘;

3

¶ÔÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‚ã ÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ Ô›ËÌ·;

4

∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ÔÈ‹Ì·Ù· ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÛÔÓ¤ÙÔ˘ ÛÂ ·ÓıÔÏÔÁ›Â˜ ‹ ÔÈËÙÈÎ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ Û·˜.

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

µÚÂ›ÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ OÚ¤ÛÙË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ì˘ıÔÏÔÁ›· Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÍÈÔÔÈÂ› ÙÔ Ì‡ıÔ Ô µ¿ÚÓ·ÏË˜.

Κωνσταντνος Παρθ"νης,
Η µχη του Ηρακλ µε τις Αµαζνες
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¡ ∞¶√§∂ø¡ § ∞¶∞£πø∆∏™

¡˘¯ÙÂÚÈÓfi
Το ποηµα δηµοσιετηκε το 1939 και σκιαγραφε µε λυρικ υποβλητικτητα µια νυχτεριν εικνα αποχωρισµο. Η σκην διαδραµατζεται κ τω απ το φως του φεγγαριο, που συντροφεει
τη µοναξι του ποιητ .

Œνα φεγγ$ρι πρ$σινο, µεγ$λο,

που λ$µπει µες στη ν*χτα, – τποτ’ $λλο.
Μια φων, που γρικι%ται* µες στο σ$λο*
και που σε λγο πα*ει, – τποτ’ $λλο.
Π%ρα, µακρι$, κ$ποιο στερν σινι$λο
του βαποριο* που φε*γει, – τποτ’ $λλο.
Και µνο %να παρ$πονο µεγ$λο,
στα β$θη του µυαλο* µου. – Τποτ’ $λλο.
Ν. Λαπαθιτης, Τα ποι µατα, Γαβριηλδης

* γρικιται: ακο*γεται * σλος: φασαρα

∂ƒ°∞™π∂™

1

∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎﬁ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ˘Ô‚ÏËÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ. ªÂ
ÔÈ· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎ¿ Ì¤Û· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ô ÔÈËÙ‹˜ ·˘Ùﬁ ÙÔ ·ÈÛıËÙÈÎﬁ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·;

2

¶Ò˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹; ™˘Ó‰¤ÛÙÂ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ ÌÂ ÙË ÁÂÓÈÎ‹
·ÙÌﬁÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜.

3

°Ú¿„ÙÂ ÌÂ ‰ÈÎﬁ Û·˜ ÙÚﬁÔ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÂÏÏÂÈÙÈÎ¿ Ô ÔÈËÙ‹˜.
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ΝΥΧΤΕΡΙΝO
Ο

Ναπολων Λαπαθιτης

¢IA£EMATIKH

◆

¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∞

∆Ô Ô›ËÌ· ¤¯ÂÈ ÚﬁÛÊ·Ù· ÌÂÏÔÔÈËıÂ›. ∞ÎÔ‡ÛÙÂ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ﬁ ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¡Ù·Ï¿Ú· Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ ªÔ˘ÛÈÎ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ Ô˘
·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ë ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹.

Γι&ργος Γουναρ πουλος, Γυναικεα µορφ
µε δ ο πρσωπα στη θλασσα
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