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Διαδρομές 2010

Τα αριστουργήματα των Χριστουγέννων

Σπάνια κείμενα των κορυφαίων της λογοτεχνίας
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Ξενόπουλου, Σουρή, Κόντογλου,
Γαλάτειας Καζαντζάκη, Βικέλα κ.α.
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Αντί προλόγου
Αναπόφευκτες οι συγκρίσεις με την εποχή της μετριότητας και της προχειρότητας

Ο πλούτος των κειμένων των κορυφαίων
νεοελλήνων λογοτεχνών
νεοελληνική λογοτεχνία, οι κορυφαίοι μας συγγραφείς, πεζογράφοι, διηγηματογράφοι,
χρονογράφοι, ποιητές, μάς
έχουν κληροδοτήσει πλούσιο
και συνάμα κορυφαίου επιπέδου έργο με
αφορμή τις μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας.
Για τα Χριστούγεννα και όλο το Δωδεκαήμερο υπάρχει τεράστιος πλούτος, σε πλήθος
αλλά και πνευματική αξία, πεζών και ποιημάτων, που είτε έχουν εκδοθεί σε βιβλία,
είτε έχουν δημοσιευτεί στα περίφημα φιλολογικά περιοδικά που κυκλοφορούσαν στα
τέλη του 19ου και μέχρι περίπου το μέσο του
20ου αιώνα αλλά και στις εφημερίδες της
ίδιας εποχής.
Ένα μικρό μέρος αυτού του πλούτου
επιχειρούμε να παρουσιάσομε στη φετινή
ετήσια έκδοση των «Διαδρομών», συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκινήσαμε
πριν από δύο χρόνια για τη συστηματική
ανάδειξη στοιχείων της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Η έκδοση των «Διαδρομών» έχει μια
σχετικά πολύχρονη ιστορία. Ξεκίνησε τα
Χριστούγεννα του 1992, όταν ο αείμνηστος
Αλέξανδρος Μυκωνιάτης αποφάσισε να
δώσει στους δημοσιογράφους της «Π» τη
δυνατότητα να παρουσιάσουν οι ίδιοι μια
εορταστική έκδοση, με αφορμή το τέλος του
χρόνου. Φαίνεται ότι καταφέραμε να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας
έδειξε γι αυτό και το εγχείρημα επαναλήφθηκε και τα επόμενα χρόνια. Την παράδοση αυτή συνεχίζει τώρα ο Αθηναγόρας
Μυκωνιάτης.
Οι «Διαδρομές», λοιπόν, εκδίδονται
ανελλιπώς από το 1992. Και από τα Χριστούγεννα του 2007, την έκδοση δηλαδή με
τον τίτλο «Διαδρομές 2008», άρχισαν πλέον
να παίρνουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα, με
την ανάδειξη στοιχείων της λογοτεχνίας μας.
Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρούμε να προσεγγίσομε τα κείμενα κορυφαίων νεοελλήνων λογοτεχνών, διηγήματα,
χρονογραφήματα, μελέτες, ποιήματα, ακόμη
και σάτιρα, με αναφορά στις εορταστικές
μέρες που διανύομε, ή δημοσιευμένα ημέρες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, στις
εορταστικές εκδόσεις της εποχής.
Πρόκειται για σπάνια, κυρίως, κείμενα,
γραμμένα ή δημοσιευμένα από το 1871 έως
το 1952, τα οποία κατά κανόνα δεν έχουν
παρουσιαστεί στις εκδόσεις των έργων των
λογοτεχνών μας. Είναι αναδημοσιεύσεις,
είτε από τα λογοτεχνικά και φιλολογικά περιοδικά των τελευταίων δεκαετιών του 19ου
αιώνα και των πρώτων του 20ου, είτε από
τις εφημερίδες της ίδιας εποχής.
Ανάμεσά σ’ αυτά επιλέξαμε και γνωστά
κείμενα που σηματοδότησαν το έργο μερικών εκ των κορυφαίων Ελλήνων διηγηματογράφων. Για παράδειγμα, στα κείμενα του

H

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη συμπεριλαμβάνομε, εκτός απ’ αυτά που είχαν δημοσιευτεί στα έντυπα με τα οποία
συνεργαζόταν, και τα πολύ γνωστά του
«Στο Χριστό στο Κάστρο» και «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη». Όμως κι αυτά
αναδημοσιεύονται από την πρώτη τους
πηγή, από τις εφημερίδες και τα περιοδικά
που πρωτοδημοσιεύτηκαν.
Εκτός από τα κείμενα του Άγιου των ελληνικών γραμμάτων, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στο τεύχος αυτό συμπεριλάβαμε
δείγματα γραφής, του Κωστή Παλαμά, ποιήματα και πεζά, του Γρηγορίου Ξενόπουλου,
του Ιωάννη Πολέμη, του Φώτη Κόντογλου,
του Σπύρου Μελά, του Γεωργίου Σουρή, του
Δημητρίου Βικέλα, του Κώστα Κρυστάλλη,
του Θεόδωρου Βελλιανίτη, του Γιάννη Ψυχάρη, του Μπάμπη Άννινου, του Τίμου Μωραϊτίνη, του Άγγελου Τανάγρα, του
Αριστομένη Προβελέγγιου και πολλών
άλλων.
Αλλά και των Κρητικών συγγραφέων,
του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη, του “πατέρα” του ελληνικού χρονογραφήματος
Ιωάννη Κονδυλάκη, της Γαλάτειας Καζαντζάκη, του Ιωάννη Δαμβέργη, της
Καλλιρρόης Παρρέν.
Ειδικά για τον Σουρή διευκρινίζομε ότι
δεν συμπεριλαμβάνομε τα σατιρικά του
στιχουργήματα από τον περίφημο
«Ρωμηό», τα οποία είχαμε παρουσιάσει
στην περσινή έκδοση, αλλά άλλα άγνωστα
έμμετρα από τις εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής του. Επίσης, τα περισσότερα από τα χρονογραφήματα του
Κονδυλάκη είχαν δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Εμπρός» των Αθηνών, της οποίας
υπήρξε για πολλά χρόνια αρχισυντάκτης
και καθημερινός χρονογράφος.
Συνολικά παρουσιάζομε 70 αριστουργηματικά κείμενα, πεζά ή ποιήματα, 30 λογοτεχνών (ανάμεσα στα οποία και δύο
ξένων συγγραφέων τα οποία είχαν δημοσιευτεί στην Ελλάδα). Φυσικά δεν φιλοδοξούμε ούτε να παρουσιάσομε όλη τη
συγγραφική δουλειά της εποχής σε σχέση
με τις εορτές, ούτε φυσικά όλους τους μεγάλους συγγραφείς. Η παρουσίαση είναι
εντελώς ενδεικτική. Τα κείμενα αποτελούν
πραγματικά μαθήματα για το σήμερα, την
εποχή της εύκολης και γρήγορης «πληροφόρησης» και «γνώσης». Καλύτερα της μη
πληροφόρησης και της μη γνώσης…Μαθήματα για το σήμερα που τα σκουπίδια όχι
μόνο στην ενημέρωση αλλά και σ’ αυτή
ακόμη την υψηλή αποστολή της έκδοσης
ενός βιβλίου, περισσεύουν. Ίσως σήμερα το
πιο εύκολο πράγμα είναι να εκδώσει κάποιος ένα βιβλίο που θα του αποφέρει πρόσκαιρα κέρδη… Οι ζημίες όμως στο
επίπεδο που επιχειρεί να εισβάλλει είναι
πολύ περισσότερες. Θα λέγαμε ότι αντί-

στοιχα με τα πρωινάδικα και τα κουτσομπολίστικα της τηλεόρασης, τα σκουπίδια
του τύπου και του ραδιοφώνου, υπάρχει η
σαβούρα στο βιβλίο. Γιατί, δυστυχώς, αυτή
είναι η εικόνα, συνολικά, της κοινωνίας σε
μια εποχή παρακμής, στην οποία κυριαρχεί το εύκολο, η «δουλειά του ποδαριού»
και η επιδίωξη για χρήμα, περισσότερο
χρήμα, με όποιον τρόπο…
Φυσικά υπάρχουν οι πολύ σοβαρές
προσπάθειες, σε όλα τα επίπεδα του γραπτού λόγου. Όμως, δυστυχώς, μοιάζουν να
είναι μειοψηφία. Αλλά, φανταζόμαστε, ότι
όπως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, έτσι και
το μέτριο και το κακό δεν μπορεί να διαρκούν. Καταρρέουν μαζί με κάθε εφήμερο
και ψεύτικο.
Τα περισσότερα κείμενα από αυτά που
αναδημοσιεύομε είχαν γραφεί για τις εφημερίδες και τα περιοδικά του τέλους του
19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Οι περισσότεροι από τους κορυφαίους μας λογοτέχνες παράλληλα δημοσιογραφούσαν.
Άνθρωποι υψηλού πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου, άριστοι γνώστες και χειριστές της ελληνικής γλώσσας. Ο λόγος και
τα κείμενα τους ήταν πραγματικά μνημεία
ορθού λόγου. Γι αυτό και οι Έλληνες,
ακόμη κι αν ήταν λιγότεροι εκείνοι που πήγαιναν στο σχολείο, κατανοούσαν καλύτερα την ελληνική γλώσσα. Γιατί
διδάσκονταν, μάθαιναν, γνώριζαν, από τέτοιες πένες. Σήμερα αυτό αντικαταστάθηκε
από την ημιμάθεια. Άνθρωποι που γνωρίζουν ελάχιστα γράμματα και ακόμη λιγότερο προσπαθούν να διαβάσουν, είναι
εκείνοι που κατευθύνουν το επίπεδο της
γνώσης των νεοελλήνων, είτε μέσω των
εφήμερων ηλεκτρονικών και έντυπων
μέσων είτε ακόμη και μέσω των εκδόσεων.
Και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι θεωρούν τους εαυτούς τους αυθεντίες, νομίζουν πως κατέχουν τα πάντα, είναι
αναγνωρίσιμοι – στο δρόμο τους χαιρετούν- και γι αυτό πιστεύουν ότι έχουν το
δικαίωμα να γράφουν και να μιλούν δημόσια για ό,τι (δεν) ξέρουν....
Δυστυχώς η εποχή μας, η εποχή της μετριότητας, δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί
αν δεν υπήρχαν και οι αποδέκτες όλου
αυτού. Αν θέλετε, η εποχή μας δεν θα μπορούσε να ανεχτεί τις μετριότητες κάθε είδους αν οι ίδιοι οι πολίτες επέλεγαν κι
απέρριπταν τον κακό και αγράμματο δημοσιογράφο ή τον αγράμματο συγγραφέα
του ποδαριού και της αρπαχτής, το κακό
έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο και το κακό
βιβλίο. Αλλά όσο κυριαρχούν οι μετριότητες στο χώρο της υποτιθέμενης ενημέρωσης
και γνώσης, τόσο η κοινωνία μας θα χαρακτηρίζεται από το μέτριο.
Και σ’ αυτό όλο το ελληνικό σχολειό –
σ’ όλα τα επίπεδά του- με τους δασκάλους

του, έχει μεγάλη ευθύνη. Έχει ευθύνη γιατί
έχομε κακή ενημέρωση, μέτριες εκδόσεις,
μέτριους πολίτες, άρα και μέτρια εκπροσώπηση στην αντιπροσωπευτική μας Δημοκρατία.
Δεν αναζητούμε ένα εξιλαστήριο θύμα,
ούτε θεωρούμε ότι όλοι οι δάσκαλοί μας
είναι μέτριοι. Αλλά μια κοινωνία που θέλει
να προχωρεί πρέπει από την παιδεία να
ξεκινά. Κι όταν η πορεία δεν είναι σωστή,
είναι λάθος η εκκίνηση.
Μ’ αυτές τις μελαγχολικές επισημάνσεις, που προκύπτουν από τις αναπόφευκτες συγκρίσεις, παραδίδομε την ετήσια
έκδοση των «Διαδρομών». Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη σημειώνομε ότι προσπαθήσαμε
να
παρουσιάσομε
ομαδοποιημένα τα έργα του κάθε συγγραφέα. Για παράδειγμα, τα κείμενα του Παπαδιαμάντη είναι όλα μαζί, του Παλαμά
κ.ο.κ.
Αυτονόητο είναι ότι σ’ όλες τις περιπτώσεις διατηρούμε την ορθογραφία των
αρχικών κειμένων, εκτός αν υπήρχε κάποιο
οφθαλμοφανές τυπογραφικό λάθος. Διευκρινίζομε, επιπλέον, για να μην υπάρξει
παρεξήγηση ότι η λέξη «βόδια» στον τίτλο
και το κείμενο του Ιωάννη Κονδυλάκη, στη
σελίδα 38, είναι γραμμένη με ωμέγα και
δεν πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους:
«βώδια».
Διατηρώντας τη μορφή του κειμένου,
αναδημοσιεύομε και τους υπέρτιτλους ή
υπότιτλους που υπήρχαν σε πολλά απ’
αυτά, π.χ., «Χριστουγεννιάτικο», «Πρωτοχρονιάτικο», «Το αριστούργημα της ελληνικής Φιλολογίας», κλπ. Είναι επίσης
φυσικό κάποιοι τίτλοι να επαναλαμβάνονται σε αυτοτελή κείμενα γραμμένα και δημοσιευμένα σε δύο διαφορετικούς αιώνες
και σε μια περίοδο 81 ετών. Ακόμη, αφήνομε την υπογραφή όπως είχε δημοσιευτεί,
κάτω από το κείμενο. Για παράδειγμα, ο
Γιάννη Ψυχάρης υπέγραφε μόνο με το
επώνυμο του, παραλείποντας το μικρό του
όνομα, ακόμη και το αρχικό του.
Επίσης, στη σελίδα 40 υπάρχει το ένα
από τα δύο κείμενα του Ν. Καζαντζάκη, το
οποίο έχει υπογράψει ως Κάρμα Νιρβαμή,
όπως ήταν το φιλολογικό ψευδώνυμο που
χρησιμοποιούσε στα πρώτα έργα του.
Φυσικά στο τέλος της έκδοσης αυτής,
όπως άλλωστε κάθε χρόνο, συμπεριλαμβάνεται και ο δημοσιογραφικός απολογισμός
του έτους που αποχαιρετούμε.
Καλή ανάγνωση και Καλή Χρονιά, με
Υγεία και επίτευξη των στόχων του καθενός.
Αλέκος Α. Ανδρικάκης
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Έργο του Νικηφόρου Λύτρα, 1872

Τα Κρητικά κάλαντα
αχυά ταχυά ‘ν’ αρχιμενιά, ταχυά ‘ν’ αρχή του χρόνου,
Πρώτα που βγήκεν ο Χριστός ‘ς τη γης κ’ επεριπάθιε
Κι εβγήκε κι εδιαλάλησε ‘ς ούλους τση ζευγολάταις.
Ο πρώτος που τ’ απάντηξε ήτον άγιος Βασίλης.
- Αγιε Βασίλη δέσποτα, καλό ζευγάριν έχεις.
- Καλό το λέω, αφέντη μου, καλό και βλοημένο
Απού το βλόησ’ ο Χριστός με το δεξιόν του χέρι,
Με το δεξιό, με το ζερβό, με το μαλαμματένιο·
Το μαύρο και το μελισσό, που ‘νε στεφανοκέρι.
- Να σε ρωτήξω δέσποτα· πόσα μουζούρια σπέρνεις;
- Μετά χαράς, αφέντη μου, να σου τα μολοήσω·
Σπέρνω σταράκι δώδεκα, κριθάρι δέκα πέντε,
Ψαραίς και ρόβι δεκοχτώ κι’ απονωρής ‘ς το σταύλο.
Μ’ αλήθεια κάτω ‘ς το γιαλό, κάτω ‘ς το περιγιάλι,
μουζούρι στάριν έσπειρα κι έναν πλατύ πινάκι.
Κι’ εκεί τ’ ανεδιαστήκανε λαγούδια και περδίκια.
Στένω πλακιά, στένω βροχιά να πιάσω τα περδίκια,
Μηδέ λαγούδιαν έπιασε μηδέ περδίκιαν είδα.
Μα θέρισα κι’ αλώνεψα χίλια μουζούρια ‘κάμα,
Με τ’ αποσκυβαλίδια μου χίλια και πεντακόσια.
Μα αλήθει’ όντεν αλώνευγα και ο Χριστός επέρνα,
Κι’ εκεί που στάθηκε ο Χριστός χρουσό δεντρόν εβγήκε.
Κι’ απάνω η κορφίτσαν του χρυσή κι’ ολόχρουσ’ είνε
Και κάτω η ριζίτσαν του όλο κι’ ολάργυρ’ είνε.
Κι απάνω ‘ς την κορφίτσαν του πέρδικα κακκαρίζει,
Κακκάριζε, κακκάριζε κι αν κηλαϊδής κηλάιδε,
Κι εγώ θα χτίσω εκκλησιά με δεκοχτώ καμάραις,
Κάθα καμάρα το κερί, και κάθε δυό λαμπάδα
Και κάθε τρεις και τέσσερις ώρηα, πανώρηα βρύσι.
Και όσοι διαβάταις κι’ α διαβούν, περάταις και περάσουν
Να πίνουν το κρυγιό νερό τον Κύριο να δοξάζουν.
Οσ’ άστρ’ είνιε ‘ς τον ουρανό και φύλλα εις τα δέντρα
Τόσα ψιλά ποκομισα να καταλύσ’ αφέντης.
Θωρείς εκείνην την κορφή, την άλλη την παρέκει;
Εκεί κοιματ’ αφέντης μας μαζί με την κεράν του.
Και ποιος θα μπη και ποιος θα βγη να μας τόνε ξυπνήση;
- Βάλε πανιέρι κάστανα, πανιέρι μοσκοκάρυα
Κι εγώ θα μπω κ’ εγώ θα βγω να σας τόνε ξυπνήσω.
Ξύπνησε’ αφέντη, ξύπνησε να φάμε και να πιούμε,
Να φας από λαγού μερί κι’ απ’ αγριμιού τη μέση·
Μα’ παμε δα τ’ αφέντη μας κι’ ας πούμε τση κεράς μας.
Κερά μαργαροτράχηλη και φεγγαρομαγούλα
Και κρυσταλλένια του Μαϊού και πάχνη ‘που τα χιόνια,
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Απού τον έχεις τον υγιό, το λευκοκανακάρη.
Λούεις τον και χτενίζεις τον κ’ εις το σκολειό τον μπέμπεις.
Κι’ ο δάσκαλος τον έβαλε να του καλαναρχήση,
Κι εξέπεσεν του το κερί κ’ έκαψε το χαρτίν του
Κι έκαψε και την κάρτσαν του την πολυξομπλιασμένη,
Απού την εξομπλιάζανε η τρεις βασιλιοπούλαις.
Που ‘βαν’ η μια τον πόθον τση κ’ η γι άλλη τη δουλειάν τση
Κ’ η τρίτη η καλλίτερη βάνει την ομορφιάν τση.
Κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ’ ένα χρουσό βεργάλι
Και η κερά δασκάλισσα με το μαργαριτάρι.
Παίρνει τον παραπόνεσι το φόρος φόρος πάει
Κ’ οι γι άρχοντες του λέγανε· - Μωρέ μοσκοδαρμένε Και τα μικρ’ αρχοντόπουλα· - Μωρέ μαγκλαβισμένε.Είπαμε δα και τση κεράς ας πούμε και τση βάγιας·
Αψε βαγίτσα το κερί και βάγια το λυχνάρι
Για ιδέ και για συντήρηξε ίντα θα μας εδώσης·
Απάκι γη λουκάνικο γη από μερό κομμάτι
Κι απού τη μαύρην όρνιθα κιανέναν αυγουλάκι
Κι’ απού το κασελάκι σου κιανέναν τσικινάκι,
Κι’ απού το κρασοπίθαρο κιαμιάν κουπιά κρασάκι,
Κι’ απού το λαδοπίθαρο έναν κάρτο λαδάκι.
Μ’ ακόμη δεν τον ηύρηκες το μάνταλο ν’ ανοίξης,
Να μας εδώσης τίβοτσι κ’ ύστερα να σφαλίξεις;
Κι αν είνε με το θέλημα, χρουσή μου περιστέρα,
Ανοιξε την πορτέλα σου να πούμε καλή σπέρα.
Κι επά ’που καλαντίσαμε καλά μας επλερώσα,
Καλά να’ νιε τα έχην των και τ’ αποδόματάν των.
Κι’ αν έχουν θηλυκόν παιδί καλή μοίρα να κάμη,
Πάλι κι’ αν είν’ ασερνικό ’ς τη σέλα καβαλάρης
Να σειέται, να λυγίζεται να πέφτη το λογάρι,
Να το μαζόνου οι γι άρχοντες να κάνου δαχτυλίδια
Και τα μικρ’ αρχοντόπουλα μικρά παρανυχίδια.
Τέσσερα πέντε γράμματα γράφει η γι άλφα βήτα,
Οσοιν κι αν απομένετε έχετε καλή νύχτα.
Καλή σας αρχιμενιά,
Τα ρίφια και τ’ αρνιά σας θηλυκά
Και τα κοπέλια σας ασερνικά.
(Από το έργο “Ασματα Κρητικά
μετά διστίχων και παροιμιών”
που εξέδωσε ο Αντώνιος Γιάνναρης
στη Λειψία το 1871)
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Στο Χριστό, στο Κάστρο

ο Γιάννη το Νυφιώτη και
τον Αργύρη της Μυλωνούς τους έκλεισε το
χιόνι απάν’ στο Κάστρο,
τ’ μπέρα πάντα στο
Στοιβωτό τον ανήφορο τ’
ακούσατε;
Ούτως ωμίλησεν ο παπα-Φραγκούλης
ο Σακελλάριος, αφού έκαμε την ευχαριστίαν τού εξ οσπρίων κι’ ελαιών οικογενειακού δείπνου, την εσπέραν της 23
Δεκεμβρίου του έτους 186… Παρόντες
ήσαν, πλην της παπαδιάς, των δύο αγάμων θυγατέρων και του δωδεκαετούς
υιού, ο γείτονας, ο Πανάγος ο Μαραγκούδης, πεντηκοντούτης οικογενειάρχης, αναβάς δια να είπη μίαν καλησπέραν και να
πίη μίαν ρακιά, κατά το σύνηθες, εις το
παπαδόσπιτο, κι’ η θεια το Μαλαμώ η
Καναλάκαινα, μεμακρυσμένη συγγενής,
ελθούσα δια να φέρη την προσφοράν της,
χήρα εξηκοντούτις, ευλαβής, πρόθυμος να
τρέχη εις όλας τας λειτουργίας και να
υπηρετή δωρεάν εις τους ναούς και τα
ξωκκλήσια.
- Τ’ ακούσαμε κι’ ημείς, παπά, απήντησεν ο γείτονας ο Πανάγος· έτσ’ είπανε.
- Τι είπανε; Είναι σίγουρο, σας λέω,
επανέλαβεν ο παπα-Φραγκούλης. Οι βλοημένοι, δεν θα βάλουν ποτέ γνώση. Επήγαν
με τέτοιον καιρό να κατεβάσουν ξύλα,
απάν’ απ’ του Κουρούπη τα κατσάβραχα,
στο Στοιβωτό, εκεί που δεν μπορεί γίδι να
πατήση. Καλά να τα παθαίνουν!
- Μυαλό δεν έχουν, αυτός ου κόσμος, θα
πω, είπεν, η θεια το Μαλαμώ. Τώρα οι
αθρώποι γινήκαν απόκοτοι.
- Να είχανε τάχα τίποτα κ’μπάνια μαζί
τσ’; είπεν η παπαδιά.
- Ποιος τους ξέρ’; είπεν η θεια το Μαλαμώ.
- Θα είχανε, θα είχανε κουμπάνια, υπέλαβεν ο Πανάγος ο μαραγκός. Αλλοιώς δε
γένεται. Πήγανε με τα ζεμπίλια τους γεμάτα. Και τουφέκι θα είχαν και θηλειές
στένουν για τα κοτσύφια. Είχαν πάρει κι’
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αλάτι μπόλικο μαζί τους, για να τ’ αλατίσουν για τα Χριστούγεννα.
- Τώρα Χριστούγεννα θα κάμουν απάν’
στο Στοιβωτό τάχα; είπε μετ’ οίκτου η παπαδιά.
- Να μπορούσε κανείς να τους έφερνε
βοήθεια; εψιθύρισεν ο ιερεύς, όστις εφαίνετο κάτι μελετών μέσα του.
Ήτον έως πενηνταπέντε ετών ο ιερεύς,
μεσαιπόλιος, υψηλός, ακμαίος και με αγαθωτάτην φυσιογνωμίαν. Εις την νεότητά του
υπήρξε ναυτικός, κι’ εφαίνετο διατηρών
ακόμη λανθανούσας δυνάμεις, ήτο δε τολμηρός και ακάματος.
- Τι βοήθεια να τους κάμουνε; είπεν ο
Πανάγος ο μαραγκός. Απ’ τη στεριά, ο
τόπος δεν πατιέται. Έρριξε, έρριξε χιόνι, κι’
ακόμα ρίχνει. Χρόνια είχε να κάμη τέτοια
βαρυχειμωνιά. Ο Άη-Θανάσης έγιν’ ένα με
τα Καμπιά. Η Μυγδαλιά δεν ξεχωρίζει απ’
του Κουρούπη.
Ο Πανάγος ωνόμαζε τέσσαρας απεχούσας αλλήλων κορυφάς της νήσου. Ο παπαΦραγκούλης επανέλαβεν ερωτηματικώς:
- Κι’ απ’ τη θάλασσα, μαστρο-Πανάγο;
- Απ’ τη θάλασσα, παπά, τα ίδια και
χειρότερα. Γραιολεβάντες δυνατός, φουρτούνα, κυαμέτ. Όλο και φρεσκάρει. Ξύδι
μοναχό. Πού μπορείς να ξεμυτίσης όξ’ απ’
το λιμάνι κατά τ’ Ασπρόνησο!
- Από Σοφράν, το ξέρω, Πανάγο, μα
από Σταβέτ;
Ο ιερεύς επρόφερε ούτω τους όρους
Sopra vento και Sotto vento, ήτοι το υπερήνεμον, και υπήνεμον, εννοών ειδικώτερον
το βορειοανατολικόν και το μεσημβρινοδυτικόν.
- Από Σταβέτ, παπά… μα είναι φόβος
μην τόνε γυρίση στο Μαΐστρο.
- Μα… τότε πρέπει να πέσουμε να πεθάνουμε, είπεν ως εν συμπεράσματι ο ιερεύς. Δεν είναι λόγια αυτά, Πανάγο.
- Ε! παπά μ’, ο καθένας τώρα έχει το
λογαριασμό τ’. Δεν πάει άλλος να βάλη το
κεφάλι του στον τρουβά, κατάλαβες, για να
γλυτώσ’ εσένα.

Ο παπα-Φραγκούλης εστέναξεν ως να
ώκτειρε την ιδιοτέλειαν και μικροψυχίαν, ης
ζώσα ηχώ εγίνετο ο Πανάγος.
- Και τι θα πάθουνε το κάτω-κάτω;
επανέλαβεν, ως δια ν’ αναπαύση την συνείδησίν του ο μαραγκός. Να, θα είναι χωμένοι σε καμμιά σπηλιά, τσακμάκι θα ’χουν
μαζί τους, ξύλα μπόλικα. Μακάρι να μου
’χε κι’ εμέ η Πανάγαινα απόψε στην παραστιά μου τη φωτιά που θε ν’ έχουν αυτοί.
Για μια βδομάδα πάντα θα είχανε κουμπάνια, και δεν είναι παραπάν’ από πέντε
μέρες που αγρίεψε ο χειμώνας.
- Να πήγαινε τώρα κανένας να λειτουργήση το Χριστό, στο Κάστρο, επανέλαβεν ο
ιερεύς, θα είχε διπλό μισθό, που θα τους
έφερεν κι’ αυτούς βοήθεια. Πέρσι, που ήταν
ελαφρότερος ο χειμώνας, δεν πήγαμε…
φέτος που είναι βαρύς…
Και διεκόπη, ως να είπε πολλά. Ο αγαθός ιερεύς είχεν ήθος ανθρώπου λέγοντος
οιονεί κατά δόσεις, ό,τι είχε να είπη. Εκ των
υστέρων θα φανή ότι είχε την απόφασίν του
και ότι όλα τα προοίμια ταύτα ήσαν μεμελετημένα.
- Και γιατί δεν κάνει καλόν καιρό ο
Χριστός, παπά, αν θέλη να πάνε να τον λειτουργήσουν στην εορτή του, είπεν αυθαδώς
ο μαστρο-Πανάγος.
Ο ιερεύς τον εκύτταξε με λοξόν βλέμμα,
και είτα ηπίως του είπε:
- Ε! Πανάγο, γείτονα, δεν ξέρουμε,
βλέπω, τι λέμε… Πού είμαστε ημείς ικανοί
να τα καταλάβουμε αυτά!... Άλλο το γενικό,
και άλλο το μερικό και το τοπικό, Πανάγο…
Η βαρυχειμωνιά γίνεται για καλό, και για
την ευφορίαν της γης, και για την υγείαν
ακόμα. Ανάγκη ο Χριστός δεν έχει να πάνε
να τον λειτουργήσουνε… Μα όπου είναι μερική προαίρεσις καλή, κι’ έχει κανείς και
χρέος να πληρώση ας είναι και τόλμη
ακόμα, και όπου πρόκειται να βοηθήση κανείς ανθρώπους, καθώς εδώ, εκεί ο Θεός έρχεται βοηθός, και εναντίον του καιρού, και
με χίλια εμπόδια… Εκεί ο Θεός συντρέχει
και με ευκολίας πολλάς, και με θαύμα
ακόμα, τι νομίζεις, Πανάγο;… Έπειτα, πως
θέλεις να κάμη ο Χριστός καλόν καιρόν,

αφού άλλες χρονιές έκαμε, κι’ ημείς από
αμέλεια δεν πήγαμε να τον λειτουργήσουμε;
Όλοι οι παρόντες ηκροάσθησαν εν
σιωπή την σύντομον και αυτοσχέδιον ταύτην διδαχήν του παπά. Η θεια το Μαλαμώ
έσπευσε να είπη:
- Αλήθεια, παπά μ’, δεν είναι καλό
πράμα αυτοδά, θα πω, ν’ αφήνουν τόσα
χρόνια τώρα το Χριστό αλειτούργητο την
ημέρα της Γέννας του… Για τούτο θα μας
χαλάσ’ κι’ ου Θεός!
- Κι’ είχαμε κάμει κι’ ένα τάξιμο πέρυσι το Δωδεκάμερο, αλήθεια, παπαδιά;
είπεν αίφνης, στραφείς προς την συμβίαν
του ο ιερεύς.
Η παπαδιά τον εκύτταξεν ως να μην
ενόει.
- Οπού ήταν άρρωστος αυτός ο Λαμπράκης, επανέλαβεν ο ιερεύς, δεικνύων τον
δωδεκαετή υιόν του. Θυμάσαι το τάμα που
κάμαμε;
Η παπαδιά εσιώπα.
- Έταξες, αν γλυτώση, να πάμε, σαμπροστά, να λειτουργήσουμε το Χριστό, την
ημέρα της εορτής του.
- Το θυμούμαι, είπε σείουσα την κεφαλήν η παπαδιά.
Τω όντι, ο μόνος υιός του παπά, ο δωδεκαετής Σπύρος, ον αυτός απεκάλει ειρωνικώς και θωπευτικώς Λαμπράκην, ένεκα
της άκρας ισχνότητος και αδυναμίας, εξ ης
έφεγγεν οιονεί το προσωπάκι του, είχε κινδυνεύσει να αποθάνη πέρυσι τας ημέρας
των Χριστουγέννων. Η παπαδιά, ήτις ήγγιζεν ήδη το πεντηκοστόν, και τον είχε μόνον
και υστερόγονον, κατόπιν τεσσάρων επιζόντων κορασίων, ων αι δύο πρώται ήσαν
υπανδρευμέναι ήδη, και μετά οκτώ γέννας,
ων αι δύο διδύμων, και πέντε θανάτους, η
παπαδιά είχε τάξει, αν γλύτωνε το αγόρι
της, να υπάγη του χρόνου να λειτουργήση
τον Χριστόν.
Το ενεθυμείτο και το εσυλλογίζετο προ
ημερών, και απ’ αρχής της ομιλίας του
παπά αυτό μόνον εσκέπτετο.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Αλλ’ έβλεπεν ότι εφέτος θα ήτο δυσκολώτατον, φοβερόν, ανήκουστον τόλμημα,
ένεκα του βαρέος χειμώνος, και εφρόνει ότι
ο Χριστός θα ήτο συγγνώμων και θα παρεχώρει νέαν προθεσμίαν.
Εν τούτοις, γνωρίζουσα την συνήθη τακτική του παπά, ως και την ισχυρογνωμοσύνην του, απεφάσισεν ενδομύχως να μη
αντιλέξη. Και ου μόνον τούτο, αλλά και
άλλο τι ηρωικότερον και εις πολλούς απίστευτον· όπου αποφασίση να υπάγη ο
παπάς, να υπάγη κι’ αυτή μαζύ του.
Ήτο γυνή δειλοτάτη, αλλά μόνον ενόσω
ευρίσκετο μακράν του παπά. Όταν ήτο
πλησίον του παπά της, ελάμβανε θάρρος, η
καρδίας της εζεσταίνετο, και δεν εφοβείτο
τους κινδύνους. Εάν τυχόν ανεχώρει ο
παπάς, χωρίς αυτής, να υπάγη εις το Κάστρον, η καρδούλα της θα έτρεμεν, ως το
πουλάκι το κυνηγημένον. Αλλ’ εάν την
έπαιρνε μαζί του, θα ήτο ησυχωτάτη.
Η μεγάλη κόρη, η εικοσαέτις, το Μυγδαλιώ, ενόησεν αμέσως τα τρέχοντα, και
ήρχισε, παρά το πλευρόν της μητρός της
καθήμενη, πλησίον της εστίας, να ολολύζη
ταπεινή τη φωνή, εις το ους της μητρός της.
- Πού θα πάτε, θα πω; Παλαβώσετε, θα
πω;… Με τέτοιον καιρό!... Να πάτε στο Κάστρο! Ωχ! καϋμένη… Τι να γείνω;
Η νεωτέρα κόρη, η δεκαεξαέτις, το
Βασώ, αρχίσασα και αυτή να εννοή, υπεψιθύρισε:
- Τι λέει;… θα πάνε στο Κάστρο;… Και
άρχισες τα κλάμματα! Μουρλάθηκες!
Σιώπα, θα με πάρουν κι’ εμέ μαζί… θα με
πάρετε, μα;…
- Σουτ! Λ’φάξτε! είπεν αυστηρώς η παπαδιά.
- Τι τρέχει; είπεν η θεια το Μαλαμώ,
ακούσασα τους ψιθυρισμούς εκείθεν της
εστίας.
- Τίποτε, Μαλαμώ, είπε με αυστηρόν
βλέμμα ο παπάς· ησύχασε. Πανάγο, είπε
στραφείς προς τον γείτονα τον μαραγκό,
ευρών εύσχημον τρόπον να τον αποπέμψη,
δεν πας, να χης την ευχή, να πης του
μπαρμπα-Στεφανή του Μπέρκα, να ’ρθή
από δω, τόνε θέλω να τ’ πω;…
Ο Πανάγος ο μαραγκός ηγέρθη υψηλός,
μεγαλόσωμος, ολίγον κυρτός τινάξας τα
σκέλη του.
- Πηγαίνω, παπά, είπε. Θέλω κι’ εγώ να
πάω να ιδώ μη μώ ’χη τίποτα η Πανάγαινα
για να φάμ’ απόψε.
- Πήγαινε να του πης πρώτα, κι’ ύστερα
γυρίζεις και τρώτε.
- Η ευχή σας! Καληνύχτα, παπαδιά.
Κι’ εξήλθε.
- Τι λέει, θα πω, είπεν η θεια το Μαλαμώ, μετά την αναχώρησιν του Πανάγου,
θα πας στο Κάστρο, παπά;
- Να ιδούμε τι θα μας πη κι’ ο
μπαρμπα-Στεφανής ο Μπέρκας.
- Ηγώ, ένας-ιμ, είπεν η θεια το Μαλαμώ, α θε πας, έρχουμη.
- Κι’ ηγώ, είπεν η παπαδιά.
- Δεν είναι για να ’ρθής εσύ, παπαδιά,
είπεν ο ιερεύς. Φτάνει που θα κακοπαθήσω
εγώ… Δεν πρέπει να λείψουμε κι’ οι δύο
απ’ το σπίτι.
- Ηγώ τώ ’καμα του τάμα, είπεν η παπαδιά.
- Μα αν πάω εγώ το ίδιο είναι.
- Δεν είμαι ήσυχη αν δεν είμαι κουντά
σου, παπά μ’, είπεν η παπαδιά.
- Κι’ ημάς πού θα μας αφήσετε! έκραξε
με δάκρυα εις τους οφθαλμούς το Μυγδαλιώ.
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- Σιώπα, καϋμένη, είπε το Βασώ. Θα με
πάρ’νε κι’ εμένα μαζί, σιώπα!
- Ναι, εσένα σ’ φαίνεται πως είσ’
ακόμα μικρή, χαδούλα μ’! Γιατί έτσ’ σ’ μάθανε. Δε φταις εσύ! είπε το Μυγδαλιώ, εκχύνουσα την ενδόμυχον ζήλειαν της επί τη
τύχη της αδελφής της, ήτις ως μικροτέρα,
δεν είχε κρυφθή ακόμη, ήτοι δεν απείργετο
της κοινωνίας ως αι προς γάμον ώριμοι και
απέλαυε σχετική τινός ελευθερίας.
Ο μικρός Λαμπράκης είχε πέσει εις τον
τράχηλον της μητρός του.
- Θα με πάρετε κι’ εμένα μαζί, μάννα;
εψιθύρισε, περιπτυσσόμενος τον λαιμό της.
- Τι λες, χαδούλη μ’! Τι λες, πιδί μ’;
απήντησε φιλούσα αυτόν η παπαδιά. Εγώ,
αν πάω, για σένα θα πάω, γυιε μ’· κι’ αν
απομείνω, για σένα θ’ απομείνω, γυιόκα μ’,
για να μην κρυώσης. Όπως αποφασίση ο
παπάς σ’, μικρό μ’. Τώρα συρ’ να πης την
προσευχή σ’ και να κάμης μετάνοια τ’
παπά σ’, να πλαγιάσης, για να μη μαργώνης, κανάρι μ’!
- Ναι, θα πας· αμ δε θα πας! έκραξε το
Μυγδαλιώ, απαντώσα εις έν ρήμα της μητρός της.
- Σιωπάτε! ακόμα δεν αποφασίσαμε τίποτε, κι’ εσηκώσατ’ επανάσταση, είπεν ο
παπάς. Να ιδούμε τι θα μας πη κι’ ο
μπαρμπα-Στεφανής.
Είτα, στραφείς προς την παπαδιά.
- Μας φέρανε τίποτε λειτουργιές, μπάριμ;
Η παπαδιά έδειξε δια του βλέμματος,
σκεπασμένας με ραβδωτήν δίχρουν σινδόνα, τας ολίγας προσφοράς, όσας είχαν

φέρει εις την οικίαν του ιερέως τινές των
ενοριτισσών, μέλλουσαι να μεταλάβωσι την
επαύριον, παραμονή των Χριστουγέννων. Η
θεια το Μαλαμώ τας είχεν ιδεί προ πολλού,
και προσεπάθει να τας ξεσκεπάση, οιονεί
με τας ακτίνας του βλέμματος, να μαντεύση ως πόσαι ήσαν.
- Μας βρίσκεται και τίποτα παξιμάδι;
ηρώτησεν πάλιν ο ιερεύς.
- Θα έμεινε κάτι ολίγο απ’ της Παναγιάς. Όλο τα Σαρανταήμερο ζυμώνουμε κη
τρώμε απ’ τα βλογούδια, είπεν η πρεσβυτέρα.
Βλογούδια ήσαν οι μικροί σταυροσφράγιστοι αρτίσκοι, οι προσφερόμενοι υπό των
ενοριτών εις τους οίκους των ιερέων κατά
το Σαρανταήμερον. Αντί όμως αρτίσκων, αι
περισσότεραι ενορίτισσαι, κατά τους τελευταίους χρόνους, επροτίμων να προσφέρωσιν απλούν άλευρον, και δια τούτο η
παπαδιά είπεν, «εζύμωναν απ’ τα βλογούδια».

[[[
Βήμα ηκούσθη εις τον πρόδρομον.
Ηνοίχθη η θύρα και εισήλθεν ο μπαρμπαΣτεφανής ο Μπέρκος, υψηλός, στιβαρός,
εξηκοντούτης, με παχύν φαιόν μύστακα, με
σκληρόν και ηλιοκαές δέρμα, φορών πλατύν κούκκον και καμιζόλαν μαλλίνην βαθυκύανον, με το ζωνάρι κόκκινον, δύο
πιθαμές πλατύ. Κατόπιν τούτου εφάνη και
άλλη μορφή ορθή, ιστάμενη παρά την
θύραν. Ήτο ο Πανάγος ο μαραγκός, όστις
αν και είχεν αφήσει την καλήν νύκτα,
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ειπών, ότι θα μετέβαινεν οίκαδε να δειπνήση, ουχ ήττον κεντηθείσης, φαίνεται, της
περιεργείας του να μάθη τι τον ήθελαν τον
μπαρμπα-Στεφανή τον Μπέρκον, ανέβη και
πάλιν εις την οικίαν του παπά.
- Καπετάν-Στεφανή, είπεν ο ιερεύς, τι
λες, μ’ αυτόν τον καιρό, μπορεί κανείς να
πάη στο Κάστρο, με τ’ βάρκα, Σταβέτ;
- Από Σταβέτ;… Με τ’ βάρκα;… Στο
Κάστρο;… ηκούσθη από της θύρας ως
καινή τις πρωθύστερος και ανάστροφος
ερωτηματική ηχώ. Ήτο ο μαστρο-Πανάγος
ο μαραγκός, με την κεφαλήν προέχουσαν
εις το ανώφλιον, με την μίαν πλευράν οιονεί κολλημένην επί του παραστάτου.
Αλλ’ ο μπαρμπα-Στεφανής, μόλις
ήκουσε την ερώτησιν του ιερέως, και χωρίς
να σκεφθή πλέον του δευτερολέπτου, με
την χονδρήν, ταχείαν κι’ εμπερδειμμένην
προφοράν του ανέκραξε:
- Μπράβο! Μπράβο! Ακούς! Ακούς! Στο
Κάστρο; Μετά χαράς! Όρεξη να ’χης, όρεξη
να ’χης, παπά!
- Να, άνθρωπος! είπεν ο παπάς. Έτσι
σε θέλω, Στεφανή! Τι λες, είναι κίνδυνος;
- Κίντυνος λέει; Ντιπ, καταντίπ, καθόλ’!
Εγώ σας παίρνω απάνου μ’ παπά! Μονάχα
πως μπορεί να κρυώσετε, τίποτε, τίποτε
άλλο. Θα ’ρθή, κι’ η παπαδιά θα ’ρθη κι’
άλλος κόσμος, πολύς κόσμος; Η βάρκα
είναι μεγάλη, κατάλαβες, παίρνει κη
τριάντα νομάτοι, κη σαράντα νομάτοι, κη
μ’ ούλες τις κουμπάνιες σας, με τα σέγια
σας, με τα πράματά σας. Κι’ η φουρτούνα
τώρα, κατάλαβες, όσον πάει κη πέφτ’.
Ταχιά θα ’χουμε καλωσύνη, μπονάτσα,
κάλμα. Όλο κη καλοσ’νεύει, να τώρα καλοσύνεψε!
Ως δια να ψεύση την διαβεβαίωσιν του
γέροντος πορθμέως, οξύς συριγμός παγερού
βορρά ηκούσθη, σείων τα δένδρα του κήπου
και τους ξυλοτοίχους του μαγειρείου, επί
του σκεπαστού εξώστου της οικίας, αι ύελοι
δε και τα παράθυρα απήντησαν δια γοερού
στεναγμού.
- Να! ακούς; Καλοσύνεψε! είπε, καγχάζων θριαμβευτικώς, ο μαστρο-Πανάγος.
- Σιώπα εσύ, δεν ξέρ’ς εσύ, ανέκραξεν
ο Στεφανής. Εσύ ξέρ’ς να πελεκάς στραβόξυλα και να καρφώνης μαδέρια. Αυτή
είναι η στερνή δύναμη της φουρτούνας, είν’
αέρας που ψ’χομαχάει. Αύριο θα μαλακώσ’ ο καιρός, σας λέω εγώ! Μπορεί να
’χουμε ακόμα και καμμιά μικρή χιονιά, δε
σας λέω, μα ημείς από Σταβέτ, ανάγκη δεν
έχουμε.
- Και σαν τόνε γυρίση Μαΐστρο; επέμεινεν ο μαραγκός.
- Κη χωρίς να τόνε γυρίση στο μαΐστρο,
εγώ σ’ λέω, πως από την Κεχριά κι’ εκεί
θεν’ έχουμε θαλασσίτσα, είπε, τρίβων τας
χείρας ο Στεφανής. Αυτά είναι αποθαλασσιές και δε λείπουν, κατάλαβες, κι’ ο κόρφος μπουκάρει ολοένα, κι’ ούλο στρίβει.
Μα δε μας πειράζ’ ημάς αυτό. Εγώ σας
παίρνω απάνου μ’, ο Στεφανής σας παίρνει απάν’ τ’!
- Μπράβο, Στεφανή, τώρα μ’ έκαμες ν’
αποφασίσω. Ήπιες ρακί; Τράβα κι’ άλλο
ένα, είπεν ο παπάς.
- Έχω πιει πέντ’ εξ ως τώρα, έτσι να
’χω την ευχή σ’, παπά.
- Πιε κι’ άλλο ένα να γίνουν εφτά.
Ο μπαρμπα-Στεφανής ερρόφησε γενναίαν δόσιν εκ της μικράς φιάλης, της πάντοτε κενουμένης και ουδέποτε στειρευούσης,
του ιερατικού μελάθρου.
- Είσαστ’ έτοιμοι; Είσαστ’ έτοιμοι;
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είπεν ακολούθως. Πήρες τα ιερά σ’, παπά,
τα χαρτιά σ’ ούλα, τα ’χεις έτοιμα; Έχετε
τίποτε πράματα να σας κουβαλήσω, για να
’μαστ’ α-σένιος;
- Από τώρα; είπεν ο παπα-Φραγκούλης.
- Από τώρα! Τι λες; Να είμαστ’ απρόντο, παπά; Εγώ στες δύο θα ’ρθω να
σας φωνάξω, κι’ εσείς να είσαστ’ α-λέστα.
Διάβασε, τι θα διαβάσης, παπά, κη στες
τρεις να μβαρκάρουμε.
- Εγώ θα είμαι ξυπνητός απ’ τη μια,
είπεν ο ιερεύς, γιατί έχω το ξυπνητήρι
μου… κι’ έπειτα είμαι και μοναχός μου ξυπνητήρι. Μα στες τρεις είναι πολύ νωρίς.
Να χαράξη, Στεφανή, και να μπαρκάρουμε.
- Στες τρεις, στες τέσσαρες, παπά, για
να μην πέση ο αέρας, να τον έχουμε πρύμα
ως τες Κουκ’ναραιες, να ’χουμε μέρα
μπροστά μας. Από κει ως το Μανδράκι, κι’
ως τον Ασέληνο, τραβούμε σιγά-σιγά με το
κουπί. Από κει ως τις Κεχρεαίς κι ως την
Αγία Ελένη, θα μας παίρνη αγάλι-αγάλια
με το πανάκι. Κι’ απ’ την Αγία Ελένη κι’
εκεί, αν δεν μπορέσουμε, να μ’ντάρουμε…
- Ε, ύστερα;
- Εγώ θαλασσώνω και βγαίνω στη στεριά, και σας τραβώ με τη μπαρούμα ως τον
Άη-Σώστη.
Εκάγχασαν όλοι προς τον αστεϊσμόν
του απλοϊκού ναύτου, ο δε παπάς, όστις
εφοβείτο και αυτός την τροπήν του ανέμου
εις το μέρος περί ου ο λόγος, παρετήρησε
προς παραμυθίαν των ακροατών:
- Μα, εγώ λέω, ότι θα μπορέσουμε στεριό να τραβήξουμε στην ακρογιαλιά, τον
κρεμνό τον ανήφορο. Όσο ψηλά κι’ αν το
στοίβαξε το χιόνι στα βουνά, στες ακρογιαλιές ο τόπος πατιέται.
Έμειναν σύμφωνοι να έλθη ο λεμβούχος
να τους δώση είδησιν εις τας τρεις, δια να
ετοιμασθούν, και εις τας τέσσαρας να εκκινήσωσιν. Ο παπα-Φραγκούλης διέταξε να
πεθώσιν εις σάκκους αι προσφοραί, όσας
είχε, και τινά δίπυρα, και εις δύο μεγάλα
κλειδοπινάκια έθεσεν ελαίας και χαβιάρι.
Εγέμισε δύο επταοκάδους φλάσκας με οίνον
από την εσοδείαν του. Ετύλιξε εις χαρτία
δύο ή τρία ξηροχτάποδα, και μικρόν κυτίον
το εγέμισεν ισχάδας και μεγαλόρρογας σταφίδας. Τα δύο παπαδοκόριτσα, με τα παράπονα και τους γογγυσμούς της η μία, με
τους κρυφίους γέλωτας και την ελπίδα της
συμμετοχής του ταξιδιού η άλλη, έβρασαν
όσα αυγά είχαν, ως τέσσαρας δωδεκάδας,
και τα έθεσαν εις τον πάτον ενός καλαθίου,
το οποίον απεγέμισαν είτα με δύο πρόσφορα τυλιγμένα εις οθόνας, με κηρία και
με λίβανον. Προσέτι ο παπα-Φραγκούλης
είχε παρακαλέσει τον μπαρμπα-Στεφανήν
να περάση από τα σπίτια δύο εμποροπλοιάρχων φίλων του, εκ των παραχειμαζόντων
με τα πλοία των εις τον λιμένα, να τους παρακαλέση εκ μέρους του να του στείλουν, αν
τους ευρίσκετο, ολίγον κρέας σαλάδο, εξ
εκείνου το οποίον μαγειρεύουν εις τα πλοία
τα εκτελούντα μακρούς πλόας. Εκείνοι, φιλοτιμηθέντες, έστειλαν δύο μεγάλα τεμάχια,
έως πέντε οκάδας τα δύο.
Όλας ταύτας τα προμηθείας έκαμνεν ο
παπάς προβλεπτικώς δια τους αποκλεισθέντας εις το βουνόν από την χιόνα, περί ων
έγεινε λόγος εν αρχή, καθώς και δι’ εαυτόν
και τους μεθ’ εαυτού συνεκδημήσοντας προσκυνητάς, καθ’ όσον ενδεχόμενον ήτο να θυμώση και πάλιν ο καιρός, και να τους κλείση
ο χειμών εις το Κάστρον, αν εν τοσούτω
έμελλον να φθάσωσιν εις το Κάστρον σώοι
και υγιείς.
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Πριν κατακλιθή, ο παπα-Φραγκούλης
έστειλε μήνυμα εις τον συνεφημέριόν του τον
παπ’-Αλέξην, όστις άλλως ήτο και ο εφημέριος της βδομάδος, ότι δεν θα ήτο συλλειτουργός την επιούσαν, παραμονήν των
Χριστουγέννων, εν τω ενοριακώ ναώ, καθόσον απεφάσισε, συν Θεώ βοηθώ, να υπάγη
να λειτουργήση τον ναόν του Χριστού εις το
Κάστρον.
Είχαν πάρει είδησιν αφ’ εσπέρας δύοτρεις ενορίτισσαι, γειτόνισσαι του παπά,
διότι ο Πανάγος, εξελθών, ανεκοίνωσε το
πράγμα εις την γυναίκαν του, και αύτη το
διηγήθη εις τας γειτόνισσας. Επίσης και η
θεια το Μαλαμώ εστάλη να φέρη είδησιν εις
τον κυρ-Αλεξανδρήν τον ψάλτην, μεθ’ ο
εξελθούσα έσπευσε να προσηλυτίση δύο ή
τρεις πανηγυριστάς και άλλας τόσας προσκυνητρίας.
Όταν έμελλον να επιβιβασθώσιν, ευρέθησαν δεκαπέντε άτομα. Η απόφασις του
παπά και η γενναιότης του μπαρμπα-Στεφανή, μετά την πρώτην έκπληξιν, ενέβαλε
θάρρος εις άνδρας και γυναίκας. Ήσαν δε
όλοι εξ εκείνων, οίτινες συχνά τρέχουσιν, άρρητον ευρίσκοντες ηδονήν, εις πανηγύρια και
εις εξωκκλήσια. Ήταν ο παπα-Φραγκούλης,
μετά της παπαδιάς, της Βάσως και του Σπύρου, ο μπαρμπα-Στεφανής μετά του δεκαεπταετούς υιού του, όστις ήτο και ο ναύτης
του, η θεια το Μαλαμώ, ο κυρ-Αλεξανδρής ο
ψάλτης, τρεις άλλοι πανηγυρισταί και τέσσαρες προσκυνήτριαι. Την τελευταίαν στιγμήν προσετέθη και δέκατος έκτος.
Ούτος ήτο ο Βασίλης της Μυλωνούς, ο
αδελφός του Αργύρη, του αποκλεισμένου
από τας χιόνας. Ήλθεν εις την αποβάθραν με
σάκκον πλήρη τροφίμων και με άλλα τινά
εφόδια δια την εκδρομήν. Ιδών αυτόν ο ιερεύς.
- Πώς το έμαθες, Βασίλη, του λέγει.
- Το έμαθα, παπά, απ’ τον μαστρο-Πανάγο τον μαραγκό.
- Τι ώρα και πού τον είδες;
- Κατά τις δέκα τον ηύρα εις το καπηλειό του Γιάννη του Μπούμπουνα. Είχε φάει
ψωμί κι’ εβγήκε αν πιη δυο τρία κρασιά με
το ισνάφι. Έλεγε, πως αποφασίσατε να πάτε
στο Κάστρο, και σας εκατάκρινε για την
τόλμη. Μα εγώ το χάρηκα, γιατί ανησυχώ
για κείνον τον αδερφό μου, και θέλω να ’ρθώ
μαζί σας, αν με παίρνετε.
-Ας είναι, καλώς να ’ρθής, είπεν ο ιερεύς.
Εξέπλευσαν. Εστράφησαν προς το μεσημβρινοδυτικόν του λιμένος, έβαλαν πλώρη
το ακρωτήριον Καλαμάκι. Ο άνεμος ήτο βοηθητικός, και ο πλους ευοίωνος ήρχιζε. Ναι
μεν εκρύωναν πολύ, αλλ’ ήσαν όλοι βαρέως
ενδεδυμένοι. Ο παπάς εκάθισεν εις το πηδάλιον, φορών την γούναν του. Η πρεσβυτέρα είχε το σάλι της το διπλό, η θεια το
Μαλαμώ είχε το βαρύ γουνάκι και την κουζούκα της. Ο μπαρμπα-Στεφανής ήτο με την
νιτσεράδα του, με τον κηρωτόν πίλον του, με
τον ιμάντα δεδεμένον υπό του πώγωνα, με
τα μακρά πτερύγια σκεπάζοντα τα ώτα, και
ο υιός του Σπύρος, ο καλούμενος κοινώς το
Μπερκάκι, με τας πρεκνάδας και με τα
βούλλας εις το πρόσωπον, ήτο με τα μανίκια
της μαλλίνης καμιζόλας του ανασφουγγωμένος ως τους αγκώνας.
Ευτυχώς δεν εχιόνιζεν, αλλ’ ο άνεμος ήτο
παγερός. Αίθριος ο ουρανός, σταυρωμένος
από τον βορράν. Η σελήνη ήτο εις το πρώτον
τέταρτον και είχε δύσει προ πολλού. Τα
άστρα έτρεμαν εις το στερέωμα, η πούλια
εμεσουράνει, ο γαλαξίας έζωνε τον ουρανόν.
Ο πήχυς, η άρκτος και ο αστήρ του πόλου

έλαμπαν με βαθείαν λάμψιν εκεί επάνω. Η
θάλασσα έφρισσεν υπό την πνοήν του βορρά,
και ηκούοντο τα κύματα πλήττοντα μετά
ρόχθου την ακτήν, εις ην μελαγχολικώς
απήντα ο φλοίσβος του ύδατος περί την
πρώραν της μεγάλης και δυνατής βάρκας.
Έκαμψαν το Καλαμάκι και ακόμη δεν
είχε χαράξει. Ήρχισε μόλις να γλυκοχαράζη
πέραν της αγκάλης του Πλατανιά. Έφεξαν
εις τον Στρουφλιά, αντικρύ του τερπνού και
συνηρεφούς δάσους των πιτύων, εξ ου η
θέσις ονομάζεται Κουκ’ναραιές. Τότε οι επιβάται είδον αλλήλους υπό το πρώτον φως
της ημέρας, ως να έβλεπαν αλλήλους πρώτην
φοράν. Πρόσωπα ωχρά και χείλη μελανά,
ρίνες ερυθραί και χείρες κοκκαλιασμέναι. Η
θεια το Μαλαμώ είχεν αποκοιμηθή δις ήδη
υπό την πρύμνην, όπου έσκεπε το πρόσωπόν
της με την μαύρην μανδήλαν ως την ρίνα, με
την ρίνα σχεδόν ως τα γόνατα. Ο κυρ-Αλεξανδρής είχε πάρει δύο τροπάρια παραπλεύρως αυτής ονειρευόμενος, ότι ήτο ακόμη
εις την κλίνην του και απορών πώς αύτη εκινείτο ευρύθμως, ως βεφικόν λίκνον. Ο υιός
του παπά, ο Σπύρος, έκαμνε συχνές μετάνοιες, και όσον αίμα είχεν, είχε συρρεύσει
όλον εις την ρίνα του, ήτις ήτο και το μόνον
ορατόν μέλος του σώματός του. Η παπαδιά,
εν τη ευσεβεί φιλοστοργία της, είχε κρίνει,
ότι ώφειλε να τον πάρη μαζί, αφού δι’ αυτόν
ήτο το τάξιμον. Τον απέσπασεν αποτόμως
της κλίνης, τον ένιψε και τον ενέδυσε με
διπλά υποκάμισα, δύο φανέλλας, χονδρόν
μάλλινον γελέκιον, διπλούν σακκάκι κι επανωφόρι, και περιετύλιξε τον λαιμόν του με
χνοώδες ολομάλλινον μανδήλιον, ποικιλόχρουν και ραβδωτόν, μακρό, καταπίπτον επί
το στέρνον και τα νώτα. Τώρα, παρά την
πρύμνην, αριστερόθεν του παπά καθήμενη,
αριστερά της είχε τον Σπύρον, και ζητούσα
αυτομάτως να ψηλαφήση τους βραχίονας και
το στήθος του, δεν εύρισκε σχεδόν σάρκα
υπό την βαρείαν σκευήν, δι’ ης είχε περιχαρακώσει τον υιόν της.
Ο παπάς, όστις δεν είχεν αποβάλει την
φαιδρότητά του, ουδ’ έπαυε ν’ ανταλλάση
αστεϊσμούς και σκώμματα με τον μπαρμπαΣτεφανή, στρεφόμενος προς αυτήν ενίοτε
της έλεγε:
- Να, γι’ αυτόνε το Λαμπράκη, το γυιό
σου, τα παθαίνουμε αυτά, παπαδιά!
- Κη τι πάθαμε, με τ’ δύναμ’ τ’ Θεού;
απήντα η παπαδιά, ήτις κατά βάθος πολύ
ανησύχει με αυτό το παράτολμον ταξίδιον.
Ευτυχώς η παρουσία του παπά τής έδινε
θάρρος.
- Δε μ’ λες, παπαδιά, είπε με την τραχείαν φωνήν του ο μπαρμπα-Στεφανής, θελήσας ν’ αστεϊσθή και με την πρεσβυτέραν,
δε μ’ λες, γιατί λένε: «Κύρι’ ελέησον! παπαδιά πέντε μήνες δυο παιδιά!»
-Γιατί, μαθές, το λένε; απήντησε χωρίς να
πειραχθή η πρεσβυτέρα. Πάρε παράδειγμα
από μένα. Οχτώ γέννες, δέκα παιδιά.
- Θα πη, το λοιπόν, πως οι παπαδιές
είναι πολύ καρπερές. Μα γιατί;
- Γιατί οι παπάδες δεν λείπουν χρόνοχρονικής από κοντά τους, είπεν η θεια το
Μαλαμώ.
- Να, το Μαλαμώ πάλι το κατάλαβε,
είπεν ο παπάς· δεν σας τώ ’λεγα εγώ; Εσύ
κι’ ο εξάδελφός σου ο Αλεξανδρής (εννοών
τον ψάλτην) έχετε μεγάλον νου.
Ο παπάς δεν έπαυε να αστεΐζεται με
όλας τας εν τω πλοιαρίω ενορίτισσές του.
Εις την μίαν έλεγε: «Μα κείνος ο Θοδωρής
(εννοών τον άνδρα της) κοιμάται όταν τα
φτιάνη αυτά τα παιδιά;» Εις την άλλην:

«Μα δεν είναι καμμιά, που να μη θέλη παντρειά! Εγώ έχω στεφανωμένα, τριάντα χρόνια τώρα, παραπάν’ από διακόσια
ανδρόγυνα, και καμμιά δεν ευρέθη να πη
πως δεν θέλει!»
Αλλά το κυριώτερον θύμα του παπαΦραγκούλη ήτον ο Αλεξανδρής ο ψάλτης.
Έξαφνα τον ηρώτα:
- Δε μου λες, Αλεξανδρή, τι θα πη, τώρα,
στην καταβασία των Χριστουγέννων, «ο
ανυψώσας το κέρας ημών»; Ποιος είναι
αυτός ο ανυψώσας;
- Να, ο ανηψιός σας, απήντα ο κυρ-Αλεξανδρής, μη εννοών άλλως την λέξιν.
- Και τι θα πη «Σκύλα Βαβυλών της βασιλίδος Σιών»; ηρώτα πάλιν ο παπάς.
- Να, σκύλλα, Βαβυλών, απήντα ο ψάλτης, νομίζων, ότι περί σκύλας πράγματι
επρόκειτο.
Ταύτα ελέγοντο ενόσω ήτο υπήνεμος η
βάρκα, με τας κώπας βραδυπορούσα, δεξιόθεν παραπλέουσα τον Ανάργυρον και την
Ασέληνον, αριστερόθεν πελαγωμένη αντικρύ
των Τρικέρων και του Αρτεμισίου. Ο παπαΦραγκούλης εκάθητο κυβερνών εις το πηδάλιον, οι άλλοι εβοήθουν εις την κωπηλασίαν.
Και αυτός ο κυρ-Αλεξανδρής, αν και αδζαμής περί τα ναυτικά πράγματα, ησθάνθη την
ανάγκην να κωπηλατήση δια να ζεσταθή. Κι’
η θεια το Μαλαμώ εκωπηλάτησε σχεδόν επί
ημισείαν ώραν. Ευτυχώς, αν κι’ εκρύωναν
όλοι, και αι ψυχραί ριπαί αι κατερχόμεναι
από των χιονοφόρτων ορέων, εξύριζαν τα
ώτα και τους λαιμούς των, είχον όμως τους
πόδας θερμούς, το ευεργετικόν τούτο αποτέλεσμα της γειτνιάσεως του πόντου. Ο
ήλιος είχε προβάλει από τα σύννεφα επ’ ολίγας στιγμάς (ήλιος με δόντια – γρηά με τα
χταπόδια! ανέκραξεν ο Λαμπράκης), διότι
ενώ την νύκτα ηθρίαζε κι’ εγίνετο «ο ουρανός καντήλι», την ημέραν συνήγοντο πάλιν
τα νέφη και ο βορράς εφαίνετο υποχωρών
εις τον απηλιώτην, ως να ηπειλήτο βροχή·
αλλά μόλις επρόβαλε, κι’ εφάνη ως να
έβλεπε ποία ήτο η υψηλοτέρα και εγγυτέρα
κορυφή εκ των καταλεύκων ορέων ολόγυρα,
η του Πηλίου ή η του Όθρυος, δια να σπεύση
το ταχύτερον να κρυφθή. Αλλά τα νέφη σωρευθέντα πάλιν τον απήλλαξαν του κόπου
τούτου.
Η ακριβής απόστασις από του μεσημβρινού λιμένος έως το βορεινότερον άκρον της
νήσου, όπου έπλεον, θα ήτο ώς δέκα ναυτικών μιλίων. Ο παπάς έβλεπεν, ότι ήθελον νυκτώσει, πριν φθάσωσιν εις το Κάστρον. Ήτο
μεσημβρία ήδη, και δεν έφτασαν ακόμη εις
την Κεχρεάν την ωραίαν μελαγχολικήν κοιλάδα, με τας ελαιοφύτους κλύτας, με τον
Αραδιάν, τον πυκνόν δρυμώνα της, με το
ρεύμα και τας πλατάνους και τους νερομύλους της. Όταν έφθασαν εις την Κεχρεάν, συνέβη εκείνο το οποίον ο μεν κακομάντης
Πανάγος προέλεγεν, ο δε Στεφανής, δεν
ηγνόει, και ο παπα-Φραγκούλης προέβλεπεν.
Είτε τροπή εις τον μαΐστρον ήτο, είτε αποθαλασσιά και «μπουκάρισμα του κόρφου»,
τα κύματα ήρχισαν να ογκούνται κατάπρωρα του μικρού σκάφους, και η βάρκα με
το λευκόν πανίον της, και με τον φλόκον και
την αντένα της, ήρχισε να σκιρτά επί των
κυμάτων, ομοία με Ελληναλβανόν χορεύοντα ηρωικούς χορούς, με τον λευκό χιτώνα ανεμίζοντα, με τον ένα βραχίονα
τριγωνοειδή εις την μέσην, με τον άλλον
υψιτενή και παίζοντα τα δάκτυλα. Αι γυναίκες ήρχισαν να δειλιώσι.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Η θεια το Μαλαμώ ηρώτα τον παπάν
αν δεν ήτο καλόν ν’ αποβιβασθώσι και
ανέλθωσιν εις την Παναγίαν την Κεχρεάν
να λειτουργήσωσιν, όπως εορτάσωσιν εκεί
τα Χριστούγεννα. Ο κυρ-Αλεξανδρής, ζαλισθείς, εζάρωσεν εις μίαν γωνίαν, και οι
άλλοι επιβάται μεγάλως ανησύχουν. Μόνον
δύο άνδρες δεν εδειλίασαν, ο μπαρμπαΣτεφανής και ο παπα-Φραγκούλης.
Είς των επιβατών επρότεινε ν’ αράξωσι
προσωρινώς εις την Κεχρεάν, εωσότου κοπάση ο άνεμος. Ο Στεφανής και ο ιερεύς
συνεννοούντο δια νευμάτων. Απείχον
ακόμη από το Κάστρον υπέρ τα τρία μίλια.
Δύο μέσα ηδύναντο να δοκιμάσωσιν, αν τα
εύρισκον τελεσφόρα· ή να συστείλωσι τα
ιστία και να προχωρήσωσι με τας κώπας,
καταφρονούντες τον αφόρητον, δια τας γυναίκας μάλιστα, σάλον περιβρεχόμενοι από
τα θραυόμενα και εισπηδώντα εις το σκάφος κύματα, ριγούντες και δεινώς πάσχοντες, ή ν’ αποβιβασθώσιν εις την ξηράν και
να δοκιμάσωσιν, αν θα εύρισκον δρομίσκον
τινά, όχι πολύ πλακωμένον από την χιόνα,
ώστε να είναι βατός εις ανθρώπους. Πτυάρια και αξίνας δύο τρεις είχε πάρει μαζί
του ο Βασίλης της Μυλωνούς, προβλέπων,
ότι ίσως θα εχρησίμευον δια ν’ ανοίξη δρόμον προς ανεύρεσιν του αποκλεισμένου
αδελφού του. Ο παπα-Φραγκούλης απεφάνθη, ότι, αφού εξάπαντος θα ενύχτωναν,
κάλλιον θα ήτο να δοκιμάσωσι το πρώτον,
διότι κέρδος θα ήτο, είπεν όσον ολίγον και
αν ηδύναντο να προχωρήσωσι δια θαλάσσης, και ύστερον θα είχον καιρόν να καταφύγωσι και εις την δευτέραν μέθοδον.
Ήδη, ο ήλιος, επιφανείς ακόμη μίαν
φοράν, έκλεινε προς την δύσιν. Ήτο τρίτη
και ημισεία ώρα. Και ο ήλιος εχαμήλωνεν,
εχαμήλωνε. Και η βαρκούλα του μπαρμπαΣτεφανή, με το ανθρώπινον φορτίον της,
εχόρευεν επάνω εις το κύμα, πότε ανερχομένη εις υγρά όρη, πότε κατερχομένη εις
ρευστάς κοιλάδας, νυν μεν εις την ακμήν
να καταποντισθή εις την άβυσσον, νυν δε
ετοίμη να κατασυντριβή κατά της κρημνώδους ακτής. Και ο ιερεύς έλεγε μέσα του την
Παράκλησιν όλην, από το «Πολλοίς συνεχόμενος» έως το «Πάντων προστατεύεις». Κι
ο μπαρμπα-Στεφανής εστενοχωρείτο, μη δυνάμενος επί παρουσία του παπά να εκχύση
ελευθέρως τας αφελείς βλασφημίας του, τας
οποίας εμάσα κι’ έπνιγε μέσα του, υποτονθρύζων: «Σκύλιασε ο διαολόκαιρος, λύσσαξε! Θα σκάσης, αντίχριστε, Τούρκο! Το
Μουχαμέτη σου, μέσα!» Κι’ η θεια το Μαλαμώ, ποιούσα το σημείον του σταυρού,
έλεγε το «Θεοτόκε Παρθένε», κι’ επαναλάμβανεν «Έλα, Κ’στέ μου! βοήθα, Παναϊά
μ’!» Και τα κύματα έπληττον την πρώραν,
έπληττον τα πλευρά του σκάφους και εισορμώντα εις το κήτος εκτύπον τα νώτα,
εκτύπον τους βραχίονας των επιβατών. Και
ο ήλιος εχαμήλωνεν, εχαμήλωνε. Και η βαρκούλα εκινδύνευε ν’ αφανισθή. Και η
απορρώξ βραχώδης ακτή εφαίνετο διαφιλονικούμενη την λείαν προς τον βυθόν της
θαλάσσης.
Τέλος ήρχισε να σκοτεινιάζη. Ενύκτωσεν ακριβώς την στιγμή καθ’ ην θα έβλεπον αντικρύ το Κάστρον, ου απείχον τώρα
δύο ακόμη μίλια. Νέφη συσσωρευμένα
προς ανατολάς ημπόδιζον να φανή το παρήγορον φέγγος της σελήνης. Αλλ’ ο άνεμος, αντί να πέση, εδυνάμωνε και αγρίευε
και εθέριευε, και ο πλους κατέστη αδύνατος τού λοιπού. Δεν έβλεπον πλέον ούτε
μπρος, ούτε δεξιά τίποτε, ειμή δύο όγκους

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
φαιούς, αμαυρούς. Ευτυχώς ο μπαρμπαΣτεφανής εγνώριζε καλά το μέρος.
- Εδώ, εδώ, είν’ ένα λιμανάκι παπά,
κατ’ απ’ το Πρυί, αποκάτ’ απ’ την Αγία
Αναστασία, στα Μποστάνια.
- Θυμάσαι καλά, Στεφανή;
- Όπως ξέρ’ς η αγιωσύνη σ’ τα γράμματα τσ’ εκκλησιάς απ’ όξου, παπά, έτσι
κι’ εγώ τα ξέρ’ απ’ όξου τα λιμανάκια,
τους κάβους, κη τσ’ αμμουδιές, όλες τις ξέραις κη τα γρίφια κη τα θαλάμια.
Και προσήγγισαν με πολύν κόπον και
αγώνα και βάσανον, βρεγμένοι, θαλασσοπνιγμένοι, μισοπαγωμένοι.
- Εκεί, εκεί, διαναστάει.
Υπήρχεν έν θαλάσσιον μάρμαρον, ως
φυσική αποβάθρα, πότε καλυπτόμενον από
το κύμα, πότε ανέχον υπεράνω της θαλάσσης. Την φοράν ταύτην το εκάλυπτε και
δεν το εκάλυπτε το κύμα. Επλησίασαν και
ησθάνθησαν πάραυτα το ευάρεστον αίσθημα της παύσεως του σάλου και της
προσεγγίσεως εις σκεπαστόν κι’ ευλίμενον
μέρος.
- Πάντα κατευόδιο! είπε ποιών το σημείον του σταυρού ο κυρ-Αλεξανδρής,
όστις τότε εξεζαλίσθη κι’ εστάθη εις τους
πόδας του.
Επήδησαν είς είς έξω· εξεφόρτωσαν τας
αποσκευάς και ηλάφρυναν την βάρκαν.
Ανάμεσα εις το μάρμαρον και εις την κρημνώδη ακτήν εσχηματίζετο μικρά αμμουδιά, όση θα ήρκει δια να σύρη αλιεύς την
ψαροπούλαν του, γυρμένην από την μίαν
πλευράν, να κοιμηθή θεωρών τους αστέρας.
- Τώρα να σύρουμε τη βάρκα, παπά,
είπεν ο μπαρμπα-Στεφανής, κι’ ύστερα οι
άνδρες να φορτωθούμε όλα τα πράματα,
και ν’ αρχίσουμε σιγά-σιγά ν’ ανεβαίνουμε.
Ας πάρουν κι’ οι γυναίκες ό,τι μπορούν.
- Να τώρα τι άξιζε να ’χα το μ’λάρι
μαζί μ’, είπεν ο Βασίλης της Μυλωνούς·
σου είπα, μπαρμπα-Στεφανή, να το μπαρκάρουμε· δε θέλησες.
Έσυραν την λέμβον. Ήναψαν τα δύο
φανάρια που είχαν. Ο Βασίλης έλαβε τα
πτυάρια και τας αξίνας του, και απομακρυνθείς προσωρινώς ήρχισε να κατοπτεύη
πού θα εύρισκε μονοπάτι όχι πολύ πατημένον από την χιόνα, ώστε να δύνανται οι
άνθρωποι να βαδίσωσιν. Από το μέρος
εκείνο ως το Κάστρον, το οποίον διεκρίνετο
ως πελώριος αμαυρός όγκος υψηλά προς
Βορράν, η οδός δεν ήτο πλέον της ώρας,
αλλ’ εις ην κατάστασιν ήτο τώρα ο δρόμος
από τας χιόνας τις οίδε αν θα ήρκει και το
τριπλάσιον του χρόνου όπως φθάσωσιν.
Εδείπνησαν όλοι επί ποδός με δίπυρα και
με ελαίας και έπιον ολίγον οίνον ή ρακήν.
Ο Βασίλης επανελθών ανήγγειλεν, ότι
ανεύρε το μονοπάτι, πλακωμένον πολύ από
την χιόνα, αλλ’ ότι με πολύν κόπον, αν προπορεύωνται δύο άνθρωποι και ξεχιονίζουν,
ελπίζει να φθάσουν εις το Κάστρον, το γρηγορώτερον… έως τα μεσάνυκτα. Εφορτώθησαν τας αποσκευάς. Ο κυρ-Αλεξανδρής
έλαβε το ένα φανάρι και μία των γυναικών
το άλλο. Ο Βασίλης της Μυλωνούς, ο
μπαρμπα-Στεφανής και ο υιός του έλαβον
τα πτυάρια και τας αξίνας, και προπορευόμενοι ήρχισαν να ξεχιονίζωσιν. Ο δρομίσκος ανήρχετο έρπων εις τον κρημνόν
κατ’ αρχάς, είτα κατήρχετο εις έν παραθαλάσσιον κοίλωμα. Επάτουν προσεκτικώς,
ως να εμετρούσαν τα βήματά των. Η σελήνη είχεν απαλλαγή από των νεφών και
προσεπάθει να φέξη τον δρόμον με το
κρυερόν φως της. Ενίοτε έχαναν το χά-

ραγμα του δρόμου, απεπλανώντο κι’ ευρίσκοντο αίφνης επί της κορυφής πελωρίων
βράχων, κάτω των οποίων άβυσσος ήνοιγε
το στόμα της, και πάλιν κατέβαινον με τρεμουλιαστά γόνατα, κρατούμενοι εκ των πετρών και των θάμνων. Ανείρπον εις τον
κρημνόν, ως μικρόν κοπάδιον αιγών αποπλανηθέν και απαγόμενον οπίσω εις την
μάνδραν από τους δύο βοσκούς του, οίτινες
το αναζήτησαν κρατούντες φανάρια, και
μακρόθεν αν τους έβλεπε τις, ηδύνατο να
τους εκλάβη ως συστρεφόμενον κρικωτόν
τέρας, φωσφορίζον την κεφαλήν και την
ουράν, με τους δύο φανούς. Με όλον το ξεχιόνισμα, το οποίον εννοεί τις πόσον ατελώς ενηργείτο, επάτουν ενίοτε σφαλερώς,
κι’ εχώνοντο ως το γόνυ και ως τον μηρόν
εις την χιόνα.
Επλησίαζε μεσάνυκτα, όταν έφθασαν
υπό την γέφυραν του Κάστρου, μισοπνιγμένοι, παγωμένοι, αλμυροί από την θάλασσαν και λευκοί από χιόνα, μελανιασμένοι
τα χείλη, αλλά θερμοί την καρδίαν.
Εκεί επάνω, πριν διέλθωσιν την γέφυραν από την σιδερόπορταν του Κάστρου,
ηκούσθησαν φωναί.
- Ποιοι είστε; Ποιοι είστε;
Και αντήχησε βαρύς ο τριγμός των
εσκωριασμένων στροφέων, ως να εδοκίμαζέ τις να κλείση έσωθεν την σιδηράν
πύλην. Ηκούσθη δε και μικρός κρότος, ως ο
της υψώσεως σκανδάλης τουφεκίου.
- Καλοί! Καλοί! Πατριώτες! απήντησεν
ο μπαρμπα-Στεφανής. Μα εσείς ποιοι
είστε;
- Πέτε μας τα ονόματά σας!
- Ημείς είμαστε… ήρχισεν ο μπαρμπαΣτεφανής, και συγχρόνως δια του βλέμματος εσυμβουλεύετο τον παπάν.
- Μπα! Αυτή είναι η φωνή τ’ αδελφού
μου, ανέκραξεν ο Βασίλης της Μυλωνούς.
Και είτα εντείνας την φωνήν.
- Αργύρη! εγώ είμαι!... εφώναξε.
- Τόσο καλλίτερα… μας έβγαλαν κι’ από
έναν κόπο, εψιθύρισεν ο ιερεύς.
Ανέβησαν εις το Κάστρον, όπου συνήντησαν τον Αργύρη της Μυλωνούς και τον
σύντροφόν του, τον Γιάννην τον Νυφιώτην.
Ούτοι εν ολίγοις διηγήθησαν πώς τους
έκλεισε το χιόνι επάνω στο Στοιβωτό, όπου
ετρύπωσαν δύο νύκτας εις μίαν σπηλιάν, και
πώς την προχθές, ήτοι εις τας 22 του μηνός,
ελθόντες τους απηλευθέρωσαν εκείθεν, εκτοπίσαντες μεγάλους όγκους χιόνος, δύο αιγοβοσκοί, ο Γιαλής, ο Κόνιζας και ο Γιώργης ο
Μπάντας, οίτινες και ευρίσκοντο την στιγμήν ταύτην με όλον το αιπόλιόν των εις το
φρούριον.
Το φρούριον τούτο, όπερ αλλαχού περιεγράψαμεν, ήτο γιγαντιαίος βράχος, φυτρωμένος εκεί παρά το πέλαγος, προεκβολή της
γης προς τον πόντον, ως να έδειχνε η ξηρά
τον γρόνθον εις την θάλασσαν και να την
προεκάλει· φοβερός μονοκόμματος γρανίτης,
αλίκτυπος, όπου γλαύκες και λάροι ήριζον
περί κατοχής, διαφιλονεικούντες πού αρχίζει η κυριότης τού ενός και πού σταματά η
διακαιοδοσία τού άλλου. Προσφιλής σκοπός
του Βορρά και των γειτόνων του, του Καικίου και του Αργέστου, ως το στάδιον ευρύ
εκτείνεται αναμέσον της Χαλκιδικής, του
Θερμαϊκού, του Ολύμπου και του Πηλίου·
μεμονωμένος υψιτενής βράχος, εφ’ ου οι κάτοικοι εξ ανάγκης είχον κλεισθή δια φύλαξιν
κατά των πειρατών και των βαρβάρων, εγκαταλιπόντες αυτόν έρημον μετά το 1821,
ότε εκτίσθη η σημερινή μεσημβρινή πολίχνη.
Μέχρι προ ολίγων ετών εσώζοντο ακόμη
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οικίαι τινές με τας στέγας και τα πατώματά
των, εντός του φρουρίου, αλλά τελευταίον, η
ολιγωρία των δημοτικών αρχών, ο όκνος των
ανθρώπων εις το να επισκέπτωνται το Κάστρον συχνότερα, και η ασυνειδησία ολίγων
τινών συλαγωγών, πλεονεκτών ή οικοδόμων,
είχε καταστήσει ερειπίων σωρόν το Κάστρον. Εντεύθεν αμελήσαντες και οι εφημέριοι της σημερινής πολίχνης, άφηνον από
ετών ήδη τον Ναόν της Χριστού Γεννήσεως
κατ’ αυτήν την ημέραν της εορτής.
Ο ναός της Χριστού Γεννήσεως ήτο η παλαιά μητρόπολις του φρουρίου. Ο ναΐσκος,
προ εκατονταετηρίδων κτισθείς, ίστατο
ακόμη ευπρεπής και όχι πολύ εφθαρμένος. Ο
παπα-Φραγκούλης και η συνοδεία του φθάσαντες εισήλθον τέλος εις τον ναόν του Χριστού και η καρδία των ηστάνθη θάλπος και
γλυκύτητα άφατον. Ο ιερεύς εψιθύρισε μετ’
ενδομύχου συγκινήσεως το «Εισελεύσομαι
εις τον οίκον σου», και η θεια το Μαλαμώ,
αφού ήλλαξε την φ’στάνα της την βρεγμένην
και εφόρεσεν άλλην στεγνήν, και το γ’νάκι
της το καλό, τα οποία ευτυχώς είχεν εις αβασταγήν καλώς φυλαγμένα υπό την πρώραν
της βάρκας, έδεσε μέγα σάρωθρον εκ στοιβών και χαμοκλάδων, και ήρχισε να σαρώνη
το έδαφος του ναού, ενώ αι γυναίκαι αι
άλλαι ήναπταν επιμελώς τα κανδήλια, και
ήναψαν μέγα πλήθος κηρίων εις δύο μανουάλια, και παρεσκεύασαν μεγάλην πυράν
με ξηρά ξύλα και κλάδους εις το προαύλιον
του ναού, όπου εσχηματίζετο μακρόν στένωμα, παράλληλον του μεσημβρινού τοίχου,
κλειόμενον υπό σωζομένου ορθού τοιχίου
γείτονος οικοδομής, κι’ εγέμισαν άνθρακας
το μέγα πύραυνον, το σωζόμενον εντός του
ιερού βήματος, κι’ έθεσαν το πύραυνον εν τω
μέσω του ναού, ρίψασαι άφθονον λίβανον εις
τους άνθρακας. Και «ωσφράνθη Κύριος ο
Θεός οσμήν ευωδίας».
Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος, και ήστραψεν επάνω εις τον θόλον ο Παντωκράτωρ με
την μεγάλην και επιβλητικήν μορφήν, και
ηκτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίας γλυφάς τέμπλον, με τας
περικαλλείς τής αρίστης βυζαντινής τέχνης
εικόνας του, με την μεγάλην εικόνα της Γεννήσεως, όπου «Παρθένος καθέζεται τα Χερουβείμ μιμουμένη», όπου θεσπεσίως
μαρμαίρουσιν αι μορφαί του θείου Βρέφους
και της Αμώμου Λεχούς, όπου ζωνταναί
παρίστανται αι όψεις των αγγέλων, των
μάγων και των ποιμένων, όπου νομίζει τις,
ότι στίλβει ο χρυσός, ευωδιάζει ο λίβανος
και βαλσαμώνει η σμύρνα, και όπου, ως εάν
η γραφική ελάλει, φαντάζεταί τις, επί μίαν
στιγμήν, ότι ακούει το «Δόξα εν υψίστοις
Θεώ».
Εν τω μέσω δε κρέμαται ο μέγας ορειχάλκινος και πολύκλαδος πολυέλαιος, και
ολόγυρα ο κρεμαστός χορός, με τας εικόνας
των Προφητών και Αποστόλων, υφ’ ον ετελούντο το πάλαι οι σεμνοί γάμοι των χριστιανών ανδρογύνων. Και ολόγυρα αι
μορφαί των Μαρτύρων, Οσίων και Ομολογητών. Ίστανται επί των τοίχων ηρεμούντες,
απαθείς, οποίοι εν τω Παραδείσω ευθύ και
κατά πρόσωπον βλέποντες, ως βλέπουσι
καθαρώς την Αγία Τριάδα. Μόνος ο Άγιος
Μερκούριος, με την βαρείαν περικεφαλαίαν
του, με τον θώρακα, τας περικνημίδας και
την ασπίδα, φαίνεται ολίγον τι εγκαρσίως
βλέπων και κινούμενος και δρων, εις τα
δεξιά του ναού, εκεί όπου διατρυπά με το
δόρυ του τον επί θρόνου καθήμενον ωχρόν
Παραβάτην. Πελιδνός ο παράφρων τύραννος, με το βλέμμα σβύνον, με το στήθος αι-
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μάσσον, μάτην προσπαθεί ν’ αποσπάση
από το στέρνον του τον οξύ σίδηρον, και
εξεμεί μετά της τελευταίας βλασφημίας
και την μιαράν ψυχήν του. Γείτων της τρομακτικής ταύτης σκηνής παρίσταται γλυκεία και συμπαθεστάτη εικών, ο Άγιος
Κήρυκος, τριετίζον παιδίον, κρατούμενον εκ
της χειρός υπό της μητρός του, της Αγίας
Ιουλίττης. Δια δώρων και θυσιών εζήτει ο
διώκτης Αλέξανδρος να ελκύση το παιδίον,
και δια του παιδίου την μητέρα. Αλλ’ ο
παις, καλών την μητέρα του και υποψελλίζων του Χριστού το όνομα, έπτυσε τον τύραννον κατά πρόσωπον, κι’ εκείνος
εξαγριωθείς εκρήμνισε το παιδίον από της
μαρμαρίνης κλίμακος, όπου συνέτριψε το
τρυφερόν και δια στεφάνους πλασθέν κρανίον.
Και εις την χιβάδα του ιερού βήματος,
υψηλά, εφαίνετο στεφανωμένη υπό Αγγέλων η των Ουρανών Πλατυτέρα. Και κατωτέρω, περί το θυσιαστήριον, ίσταντο,
άρρητον σεμνότητα αποπνέουσαι, αι μορφαί των Μεγάλων Πατέρων, του Αδελφοθέου, του Βασιλείου, του Χρυσοστόμου και
του Θεολόγου, κι’ εφαίνετο ως να έχαιρον,
διότι έμελλον ν’ ακούσωσι και πάλιν τας
ευχάς και τους ύμνους της Ευχαριστίας, ους
αυτοί εν Πνεύματι συνέθεσαν. Πέριξ δε και
εντός και εκτός εικονίζετο περιτέχνως όλον
το Δωδεκάορτον και τα Τάγματα των Αγγέλων και η Βρεφοκτονία, και οι κόλποι του
Αβραάμ και ο Ληστής, ο επί του Σταυρού
ομολογήσας.

[[[
Όταν έφθασαν εις το Κάστρον και εισήλθον εις τον Ναόν του Χριστού, τόσον
θάλπος εθώπευσε την ψυχήν των, ώστε, αν
και ήσαν κατάκοποι, και αν ενύσταζον τινές
αυτών, ησθάνθησαν τόσον την χαράν τού να
ζώσι και του να έχωσι φθάσει αισίως - εις
το τέρμα της πορείας των, εις τον ναόν του
Κυρίου, ώστε τους έφυγε πάσα νύστα και
πάσα κόπωσις. Οι αιπόλοι, ευρόντες ενασχόλησιν και πρόφασιν όπως καπνίζωσι καθήμενοι και ενίοτε όπως εξαπλώνωνται και
κλέπτωσιν από κανένα ύπνον, τυλιγμένοι με
τες κάπες των παρά το πυρ, είχον ανάψει
έξω δύο πυρσούς, τον ένα έμπροσθεν του
ιερού βήματος, τον άλλον προς το βόρειον
μέρος. Εντός του ναού η θερμότης ήτο λίαν
ευάρεστος, τη βοηθεία των έσωθεν κα έξωθεν πυρών. Και είχον σωρεύσει παμπόλλας
δέσμας ξηρών ξύλων και κλάδων οι εκεί
καταφυγόντες αιπόλοι, με τας ολίγας αίγας
και τα ερίφιά των, όσα δεν είχον ψοφήσει
ακόμη από τον βαρύν χειμώνα του έτους
εκείνου, οι τραχείς αιπόλοι, οίτινες είχον
σώσει και τους δύο υλοτόμους εκ του αποκλεισμού της χιόνος. Και είτα ο ιερεύς έβαλεν ευλογητόν, και εψάλη η λιτή τής
μεγαλοπρεπούς εορτής, μεθ’ ο ο κυρ-Αλεξανδρής ήρχισε τας αναγνώσεις, και όσοι
ήσαν νυσταγμένοι απεκοιμήθησαν σιγά εις
τα στασίδια των, (Α! έμελλον άρα του Προφητάνακτος οι θεσπέσιοι ύμνοι από ψαλμών
να
καταντήσωσιν
ανάγνωσις
νυστακτική, και ως ανάγνωσις να παραλείπωνται όλως, ως φορτικόν τι και παρέλκον!), βαυκαλιζόμενοι από την έρρινον και
μονότονον απαγγελίαν του κυρ-Αλεξανδρή.
Ο αγαθός γέρων ήτο εκ του αμιμήτου εκείνου τύπου των ψαλτών, ων το γένος εξέλιπε
δυστυχώς σήμερον. Έψαλλε κακώς μεν,
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αλλ’ ευλαβώς και μετ’ αισθήματος. Κανέν
σχεδόν κώλον δεν έλεγεν ορθώς, ούτε μουσικώς, ούτε γραμματικώς. Πότε έν και
ήμισυ κώλον τα ήνου εις έν, πότε δύο και
ήμισυ τα διήρει εις τέσσαρα. Αλλά προτιμωτέρα η αμάθεια της δοκησισοφίας…
Αλλ’ ότε ο ιερεύς εξελθών έψαλλε το
«Δεύτε ίδωμεν πιστοί, πού εγεννήθη ο Χριστός», τότε αι μορφαί των Αγίων εφάνησαν
ως να εφαιδρύνθησαν εις τους τοίχους.
«Ακολουθήσωμεν λοιπόν ένθα οδεύει ο
αστήρ», και ο κυρ-Αλεξανδρής ενθουσιών
έλαβε την υψηλήν καλάμην και έσεισε τον
πολυέλαιον με τας λαμπάδας όλας ανημμένας. «Άγγελοι υμνούσιν ακαταπαύστως
εκεί», κι’ εσείσθη ο ναός όλος από την
βροντώδη φωνήν του παπα-Φραγκούλη
μετά πάθους ψάλλοντος. «Δόξα εν υψίστοις
λέγοντες τω σήμερον εν σπηλαίω τεχθέντι»,
και οι άγγελοι οι ζωγραφιστοί, οι περικυκλούντες τον Παντοκράτορα άνω εις τον
θόλον, έτειναν το ους, αναγνωρίσαντες οικείον αυτοίς τον ύμνον.
Και είτα ο ιερεύς επήρε καιρόν, και ήρχισε να προσφέρη τω Θεώ θυσίαν αινέσεως.
Αίφνης ηκούσθησαν φωναί έξωθεν του
ναού. Εξήλθον τινές των ανδρών να ίδωσι
τι τρέχει. Εξήλθε κι’ η θεια το Μαλαμώ, κι’
ο κυρ-Αλεξανδρής έμεινε με τα γυαλιά εις
τα όμματα, βλέπων προς την θύραν αριστερά του, και διέκοψε την ψαλμωδίαν. Ο
παπάς έρριψεν αυστηρόν βλέμμα προς τον
ψάλτην και τον εκάρφωσεν εις την θέσιν
του.
Τας φωνάς είχον ρίξει ο είς των αιπόλων και ο είς των υλοτόμων, οίτινες έτυχον
καθήμενοι παρά τον πυρσόν, ανατολικώς
του ναΐσκου. Δια των φωνών τούτων είχον
απαντήσει εις τινάς κραυγάς ελθούσας απ’
αντικρύ, εκ της θαλάσσης.
Εκεί, εν μέσω του Κάστρου και της βραχώδους ακτής του Κουρούπη, εσχηματίζετο
επισφαλής όρμος, ο Μικρός Γιαλός. Αι
κραυγαί ήρχοντο ακριβώς εκ της γειτονίας
των αποσπασμένων βράχων και σκοπέλων
υπό την φοβεράν ακτήν του Κουρούπη.
Παρήλθε πολλή ώρα εωσού εννοήσωσι
τι τρέχει. Όλοι σχεδόν οι εκκλησιαζόμενοι
είχον εξέλθει του ναού. Έμειναν μόνοι ο ιερεύς, όστις εκρατείτο ακλόνητος εις το
χρέος του, φορεμένος ήδη τα ιερά άμφια,
ετοιμαζόμενος να προσέλθη εις την προσκομιδήν, και ο κυρ-Αλεξανδρής, τον οποίον
εκράτει το βλέμμα του ιερέως.
Εν τούτοις, κατ’ εικασίαν μάλλον ή εκ
βεβαίας πληροφορίας, ενόησαν, ότι εκεί,
υπό τον Κουρούπη, είχε προσαράξει πλοίον,
από του πελάγους ερχόμενον. Η σελήνη είχε
δύσει, και ο πυρσός δεν έρριπτε πόρρω το
φως. Έβλεπον αμυδρώς εκεί απέναντι, εις
απόστασιν μιλίου σχεδόν, επί του μαυρισμένου όγκου των αλικτύπων βράχων, έβλεπον σώμα τι αμυδρώς κινούμενον,
μελανώτερον των βράχων. Αντήχουν εν τη
σιγή της νυκτός, μεγεθυνόμεναι από τας
ηχούς, κραυγαί αγωνίας και ταραχής,
όμοιαι μ’ εκείνας τας οποίας εκχύνουσι κινδυνεύοντες άνθρωποι ή ναυαγοί σαστισμένοι.
Οι άνδρες έσπευσαν να ρίψωσιν επί της
πυράς όσα κλαδία είχον πρόχειρα ακόμη
σχηματίζοντες ογκωδεστέραν την φλόγα.
Άλλο μέσον βοηθείας δεν είχον ταχύ.
Εν τούτοις ο Στεφανής ο πορθμεύς και
ο Μπάντας και ο Νυφιώτης ο Γιάννης και ο
Αργύρης και ο αδελφός του έλαβον ανά ένα
δαυλόν και τα δύο φανάρια, και απεφάσισαν να κατέλθωσι τρέχοντες εις τον Μικρόν

Γιαλόν. Αλλ’ εάν ο κρημνώδης δρομίσκος
δεν ήτο χιονισμένος, θα εχρειάζετο σχεδόν
ημισεία ώρα δια να κατέλθη τις εκεί από
το Κάστρον, και τώρα οπού ήτο χιονισμένος, και ήτο νυξ, τρίτη ώρα μετά τα μεσάνυκτα, ούτε μία ώρα δεν θα ήρκει. Εις μίαν
δε ώραν ηδύναντο να κατασυντριβώσι δεκάδες πλοίων και να πνιγώσιν εκατοντάδες
ανθρώπων.
Ουχ ήττον οι άξεστοι εκείνοι άνθρωποι,
εκ της αυθορμήτου εκείνης φιλανθρωπίας,
ήτις είναι οιονεί φυσική ορμή, ως συμπάθεια της σαρκός προς την σάρκα, και είναι
το πρώτον και τελευταίον αίσθημα το συγκινούν την καρδίαν, μετά την πρώτην έκπληξιν, και πριν προφθάσασα πνεύση η
παγερά πνοή της φιλαυτίας και αδιαφορίας, οι άνθρωποι, λέγω, έλαβον τους δαυλούς των κι’ έτρεξαν έξω της πύλης και της
γεφύρας, και ήρχισαν να τρέχωσι τον κατήφορον.
Οι λοιποί, μείναντες επάνω, ησχολούντο
ν’ ανανεώσιν ολονέν την φλόγα, μη παύοντες να ρίπτωσι ξηρά κλαδιά εις το πυρ.
Ο ιερεύς εβράδυνεν επίτηδες εις την
Πρόθεσιν, κι’ εμνημόνευσε την πρωίαν εκείνην όσα ονόματα είχεν αποθαμμένα, ου
μόνον τα ιδικά του και των ελθόντων πανηγυριστών, αλλά και όλων των ενοριτών
του, ου μόνον όσα είχε γραφτά, αλλά και
όσα εκ μνήμης εγνώριζεν· εγνώριζε δ’ εκ
μνήμης όλα τα ονόματα της πολίχνης, αποθαμένα και ζωντανά. Εδεήθη και υπέρ διασώσεως του κινδυνεύοντος πλοίου περί ου,
χωρίς να ζητήση εξήγησιν, αμέσως είχεν εννοήσει τα συμβάντα.
Τέλος αι κραυγαί μικρόν κατά μικρόν
έπαυσαν, ησυχία επήλθεν. Εφάνη, ότι βωβή
συμφορά είχεν ενσκήψει, ή ότι η δυσχέρεια
έλαβε πέρας. Δύο άλλοι άνδρες ανησυχήσαντες εξήλθον έως την Αγίαν Κυριακήν,
πέραν της ξυλίνης γεφύρας με δύο πυρσούς
εις τας χείρας.
Παρήλθεν ολίγη ώρα· ο ιερεύς αργάαργά εμβήκεν εις την λειτουργίαν, ελπίζων
να ήρχοντο εν τω μεταξύ και οι απόντες.
Αλλ’ η λειτουργία προυχώρει, και ψυχή δεν
εφαίνετο. Τέλος εις το «Μετά φόβου
Θεού», επέστρεψαν πρώτοι οι τελευταίοι
εξελθόντες προς επισκόπησιν, είτα εισήλθεν
ο μπαρμπα-Στεφανής και οι μετ’ αυτού καταβάντες εις τον αιγιαλόν, και μετ’ αυτών
τρεις άγνωστοι με ναυτικά ενδύματα και με
κηρωτούς επενδύτας. Έφθασαν όλοι ακριβώς όπως ασπασθώσιν τας εικόνας και λάβωσι το αντίδωρον.
Ενώ ο κυρ-Αλεξανδρής ανεγίγνωσκε το
«Ευλογήσω τον Κύριον», οι άνδρες εξηγούντο ταπεινή τη φωνή τα συμβάντα. Το
εξοκείλαν πλοίον ήτο το γολεττί του καπετάν-Κωνσταντή του Λημνιαραίου, αυτοπροσώπως παρόντος εκεί. Ο ίδιος, ανήρ
μεσήλιξ, βραχύς το σώμα, με αδρόν μύστακα, διηγείτο τα εξής: προ δύο ημερών
ήτο προσωρμισμένος εις την Δάφνην, τον
μεσημβρινόν όρμον του Αγίου Όρους, αλλ’ ο
βορειάς, τον εξούριασε, αι αλυσίδαι των αγκυρών του εκόπησαν υπό της βίας του ανέμου, και παρεσύρθη δια μιας δέκα μιλίων
μακράν. Μάτην προσεπάθησε με όλας τας
δυνάμεις του να προσεγγίση εις τον Κουφόν, τον γνωστόν όρμον της Συκιάς, του μεσαίου λαιμού της Χαλκιδικής, όπου άμα
εισπλεύση τις δεν βλέπει πλέον πόθεν εισέπλευσεν, αλλ’ όπου δυσκόλως εισπλέει τις.
Ο όρμος ομοιάζει με λίμνην μεσόγειον, μη
έχουσαν ορατόν στόμιον, τόσον είναι ασφαλής. Και το γολεττί ξυλάρμενον, μετά μα-

ταίας προσπαθείας, παρεσύρθη υπό της
τρικυμίας προς τας νήσους, όπου την νύκτα
εκείνην των Χριστουγέννων οι αγωνιώντες
ναυβάται είδον έξαφνα φως, ως φάρον οδηγούντα αυτούς τους πυρσούς, ους είχον
ανάψει έμπροσθεν του ναΐσκου του Χριστού οι τραχείς αιπόλοι. Ο πυρσός εκείνος
εφάνη προς αυτούς ως θείον πράγματι
θαύμα, ως να εθερμαίνοντο περί αυτόν
αγραυλούντες οι ποιμένες εκείνοι ακούσαντες το «Δόξα εν υψίστοις».
Επλησίασαν, φερόμενοι μάλλον ή πλέοντες, προς το μέρος τούτο, και τότε εκινδύνευσαν να κατασυντριβώσιν εις τους
βράχους του Κουρούπη. Ευτυχώς, δι’ επιτηδείου χειρισμού, απέφυγον την καταστροφήν, κι’ εκάθισαν το σκάφος εις τα
ρηχά, επί της άμμου, όπου τόσον καλά ήτο
εξησφαλισμένον, όσον δεν ηδύνατο να είναι
με τας δύο αγκύρας του, τας μεινάσας ως
ομήρους εις τον βυθόν του όρμου της Δάφνης.
Έφεξεν ο Θεός την χαρμόσυνον ημέραν,
και οι αιπόλοι εφιλοτιμήθησαν να σφάξωσι
και ψήσωσι δύο τρυφερά ερίφια, ενώ οι
υλοτόμοι είχαν φέρει από το βουνόν πολλάς δεκάδας κοσσύφια αλατισμένα· και ο
καπετάν-Κωνσταντής ανεβίβασεν από το
γολεττί, το οποίον ουδένα κίνδυνον διέτρεχεν, όπως ήτο καθισμένον, αν δεν έπνεε
νότος από της ξηράς να το απωθήση προς
το πέλαγος, ανεβίβασε δύο ασκούς γενναίου οίνου και έν καλάθιον με αυγά και
κασκαβάλι της Αίνου και ημισείαν δωδεκάδα όρνιθας και μικρόν βυτίον με σκομβρία. Και έφαγον πάντες και ηυφράνθησαν,
εορτάσαντες τα Χριστούγεννα μετά σπανίας μεγαλοπρεπείας επί του ερήμου εκείνου βράχου. Την νύκτα εκοιμήθησαν εν
μέσω αφθόνων πυρών, με αρκετά δε σκεπάσματα και καπότες, όσα και οι εκ της
πολίχνης πανηγυρισταί είχον φέρει μεθ’
αυτών, και οι αιγοβοσκοί είχαν εις το Κάστρον και ο εκ Λήμνου φιλότιμος καραβοκύρης εκόμισεν από το πλοίον του.
Την επαύριον ο άνεμος εκόπασε, το
ψύχος ηλαττώθη πολύ κι’ επωφελούμενοι
την ανακωχήν του χειμώνος απεφάσισαν ν’
απέλθωσιν. Ο μπαρμπα-Στεφανής και ο
υιός του μετά δύο άλλων βοηθών επανήλθον
εις την μικράν αμμουδιάν υπό τα Μποστάνια, καθείλκυσαν την λέμβον, επέβησαν
αυτής, και κάμψαντες το Κάστρο, την έφερον από Σοφράν εις το βορειανατολικόν
μέρος. Τη βοηθεία της δυνατής βάρκας του
μπαρμπα-Στεφανή και της μικράς φελούκας του Λημνίου κυβερνήτου, τόσοι βραχίονες συμπονήσαντες, δεν εβράδυναν να
ξεκαθίσωσιν από την άμμον το γολεττί, το
οποίον δεν είχε πάθει τίποτε, αλλ’ εφαίνετο
ως μαλακώς πλαγιασμένον και αναπαυόμενον κατόπιν πολλών κόπων. Και αποχαιρετίσαντες τους αιπόλους, επεβιβάσθησαν
οι μεν εις το γολεττί, οι δε εις την βάρκαν,
πότε ρυμουλκουμένην, πότε ρυμουλκούσαν,
και με ιστία και με κώπας πλέοντες, δια της
βορειανατολικής οδού την φοράν ταύτην, ως
συντομωτέρας και ευπλοωτέρας εις την κάθοδον, έφθασαν - εις την πολίχνην.
Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
14 Δεκεμβρίου 1891
(Πρωτοδημοσιεύθηκε στη φιλολογική
“Εστία” το 1892)
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H χτυπημένη
ις του Γιάννη της Παντελούς
το στενό έβγαινε μια Καντίνα
με τον λευκόν φερετζέν και το
γιασμάκι της, και τούτο πολύ
συχνά, σχεδόν κάθε μήνα. Την
είδε δύο φοραίς με τα μάτια
της η γρηά Παντελού, και ο υιός της ο
Γιάννης, και διάφοροι άλλοι γείτονες.
Ήτον ένα κατάλυμα, παλαιά οικία καταρρεύσασα, χωριζομένη δια του στενού από της οικίας εν η κατώκει η
γραία μετά του υιού της και της νύμφης της, είτα ένας αυλόγυρος έρημος
μ’ ένα φούρνον τον οποίον από πολλού έπαυσε να κολλά η γερόντισσα,
και δύο ετοιμόρροποι οικίσκοι ακατοίκητοι, όλα έρημα και σκοτεινά.
Της νύμφης της, Γιάνναινας, “της
είχεν έρθει άτυχα” εβεβαίου η γρηά
Παντελού. Μίαν εσπέραν οπού είχε
καταβή εις το κατάλυμα μοναχή της,
βλέπει έξαφνα την Καντίνα λευκόπεπλον, με το μέτωπον, την ρίνα και τας
σιαγώνας σκεπασμένα, με τα όμματα
σπινθηροβολούντα, κ’ εκάθητο ως
καλή νοικοκυρά εις την αγκωνήν του
ερειπίου, επί τινος λίθου, καπνίζουσα
το μικρό τσιμπουκάκι της, και πως της
έπρεπε τω όντι! Ήτον άλλως η μόνη οικοκυρά του μέρους, διότι αφού ο
χώρος είχε μείνει από ετών έρημος ανθρώπων, επόμενον ήτο να ευρεθή μία
καντίνα να λάβη κατοχήν. Η παράδοσις έλεγεν ότι, το πάλαι, ότε είχον οικήσει τούρκοι εν τη νήσω, ο χώρος
ούτος και πολλά κύκλω οικόπεδα ανήκον εις ένα αράπην, όστις έτρεφεν ουκ
ολίγας γυναίκας, και το κατάλυμα
τούτο ήτον ακριβώς το χαρέμι του.
Είνε αληθές ότι των τούρκων οι νεκροί
γίνονται την νύκτα ζωντανοί σκύλοι,
αλλ’ ίσως η μία των γυναικών του
αράπη να ήτον εις το κρυφόν χριστιανή, και αν και εξεβαπτίσθη δια της
μετά του απίστου κοινωνίας, δεν είχε
κατορθώσει να γείνη εντελώς τούρκισσα.
Άμα είδε το απίστευτον θέαμα, η
πτωχή γυνή, έτρεξε με τρεμούσας κνήμας, με την γλώσσαν κρεμαμένην έξω,
λευκή ως σινδών, έτρεξεν επάνω εις
την οικίαν, κ’ έπεσεν αμέσως εις την
στρωμνήν πυρέσσουσα. “Της ήρθε
άτυχα”. Είχε χτυπηθή. Και δεν της
επήρε μεν η καντίνα την μιλιά της,
διότι με την γλώσσαν παραλυθείσαν
δεν εδυνήθη ν’ αρθρώση κραυγήν, αλλ’
έμεινε τραυλή διά βίου. Επί τρεις
μήνας και πλέον την εδιάβαζεν ο ιερεύς της Παναγίας της Κεχρεάς, και
κατ’ αρχάς αι φωναί της ήσαν ακατάληπτοι. Ύστερον όμως ο τραυλισμός
εμετριάσθη, και ηδύνατο μετά δυσκολίας να εκφράζη τι επεθύμει. Αλλά πέπλος βαθύς ηπλώθη επί της διανοίας
της, όμοιος μ’ εκείνον όστις έκρυπτε
τους χαρακτήρας της μορφής της Καντίνας.
Η πενθερά της “την είχε ‘μόσιμο”,
τόσον πού την αγάπα. Και την ηγάπα
δημοσία, εις το φανερόν, δεν το έκρυπτεν. Η γειτόνισσά της, η γρηά Περ-
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μάχου, ηγανάκτει και διεμαρτύρετο
κατά της τόσης αδυναμίας της ομήλικός της προς την ασθενήν νύμφην.
Διότι η πτωχή Γιάνναινα, τριακοντούτις γυνή, ωχρά, αναιμική εξ αρχής,
εφύλαττε την στρωμνήν επί μήνας, επί
μήνας πολλούς, μετά την όψιν του
φαντάσματος. Της έλεγεν· “ε! σαν πεθάνη, και τι τάχα θα ξελευτερωθή...”.
Αλλ’ η γραία Παντελού ούτε αστεϊσμού χάριν ηδύνατο ν’ ακούση τοιαύτην ευχήν εκφερομένην. Ν’ αποθάνη η
νύμφη της; Mη γένοιτο! Και είχεν
άλλην νύμφην;
Και όμως, μ’ όλους τους απαισίους
κρωγμούς της γρηάς Περμάχους, η
Παντελού δεν έπαυε να την έχη έμπιστον, να της λέγη όλα τα μυστικά της.
Μίαν πρωίαν, ελθούσα παρά την
θύραν της καλύβης, όπου κατώκει η
απαίσιος γραία, υπό την φυλλοχροούσαν κληματαριάν, της είπεν ότι η
νύμφη της είχε περάσει την νύκτα
πολύ άσχημα, ότι δις ήλθεν εις κίνδυνον, ότι “ακόμα λίγο και θελα-σώση”,
ότι εξύπνησαν τα μεσάνυκτα τον εφημέριον διά να την μεταλάβη, και ότι
μόλις τώρα τα χαράγματα ησύχασεν
ολίγον και απεκοιμήθη. Αλλ’ ότι
ακόμη είνε φόβος, φόβος και κίνδυνος.
Στρέψασα τότε η γρηά Περμάχου
πολυσήμαντον βλέμμα προς την συνηλικιώτιν και ομότριχά της, της λέγει·
- Σα σ’ ακούω, γειτόνισσα! Θα φάη
κι’ άλλη ψωμί!...

[[[
Εντούτοις η ταλαίπωρος γυνή υπέφερε και ήτον άξια οίκτου. Έπασχεν
από συνεχή πνιγμονήν, είχε λήδους λιποθυμίας, παραμιλήματα, έκλαιε κ’
εκπόπτετο άνευ αιτίας παννυχί, υπό
τον σκληρόν εφιάλτην. Ετραύλιζεν,
ετραύλιζε πάντοτε. Εφώναζε αίφνης·
“Να την! την βλέπω”. Εφαντάζετο ότι
βλέπει πάντοτε την καντίνα με τον φερετζέν κοι με το τσιμπουκάκι της.
Έκραζεν, έξυπνος η κοιμωμένη, την
κόρην της και την ενηγκαλίζετο. Η κορασίς αύτη ήτο απαράλλακτον αντίτυπον της μητρός της, μικρογραφία της
αυτής εικόνος. Μακρά, ισχνή, λευκοτάτη, κηρόπλαστος. Εν τούτοις η
μάμμη της δεν την ηγάπα. Επροτίμα
τον αδελφόν της, τον μικρόν Πολυχρονάκην, τετραετές παιδίον “με τέσσαρα
μάγουλα” ακριβές αντίγραφον του πατρός του.
O χρηστός ούτος νοικοκύρης, γεωργοκτηματίας εκ των πρώτων της
νήσου, επαρχιακός σύμβουλος, βραχύσωμος, παχύς, προγάστωρ, επανήρχετο πάντοτε την εσπέραν από το
χωράφι (συνήθως ήρχετο πολύ μετά
την δύσιν του ηλίου, ενίοτε δυό-ώραιςνύχτα), κουρασμένος, πεινασμένος,
ολιγόλογος, αλλ’ όχι και οργίλος ούτε
παράξενος. Δεν ηρώτα ποτέ την πάσχουσαν πως επέρασε την ημέραν,
αλλά και δεν εγόγγυζε ποτέ ούτε πα-

ρεπονείτο διατί να είνε άρρωστη.
Είχεν εργασίας, είχε σχέδια, ειργάζετο
ο ίδιος, αλλά και δεν έπαυε να έχη παραγυιούς, να δανείζεται και να πληρώνη ημεροκάματα. Είχε δύο τρεις
ελαιώνας λαμπρούς, φθονετούς, κ’ εύρισκε τους δανειστάς προθύμους.
Εφαντάζετο ότι η προθυμία αυτή ήτο
εκ σεβασμού και αβροφροσύνης προς
αυτόν, ως πρόκριτον εκ καλής οικογενείας του τόπου. Όλον τον χρόνον δεν
του έλειπαν οι εργάται. Είχε δύο
βουνά ολόκληρα να καλλιεργήση. Είχε
να ξανοίξη, να ξεσκαλώση, να θαμνέψη, να βοτανίση, να φυτέψη, να θηλιάση, να οργώση. Έπειτε είχε να
συγκομίση τους καρπούς, να εκθλίψη
τα έλαια, να πατήση τας σταφυλάς.
“Καιρός του φυτεύσαι και καιρός του
εκτίλαι”. Εδανείζετο λοιπόν κ’ επλήρωνε. Έλεγε “παίρνωντας και δίνωντας”. Συνήθειαν δεν είχε να
λογαριάζεται ποτέ, αν και έδιδεν εις
τους τόκους ό,τι του επερίσσευεν. Οι
δανεισταί του, ως εκ της οφειλομένης
αβροφροσύνης προς αυτόν, ως εκ προγόνων προεστώτα του τόπου, δεν τω
έλεγαν ποτέ· “Έλα να λογαριασθής”.
Δεν εφαντάζετο ότι όλα και όλα τα
χρέη του θα υπερέβαινον ποτέ τα χίλια
τάλληρα. Εις την πρώτην ελαιοφορίαν
είχε σκοπόν να τα εξαρτήση όλα.
Αλλά μίαν εσπέραν πολύ δυσαρέστως
εξεπλάγην όταν, επανελθών από το
χωράφι, εύρεν εις την θύραν του τοιχοκολλημένην αγωγήν “περί πληρωμής
δραχ. 19,892 και 8500 εντόκως, από
της επιδόσεως μέχρις εξοφλήσεως”. Ο
αυθάδης κλητήρ, όστις μόνος αυτός
ετόλμησε να λησμονήση την οφειλομένην προς τον απόγονον των προεστώτων αβρότητα, παρεπονέθη ότι δεν
εύρισκε ποτέ τον εναγόμενον, ότι ήτον
αιωνίως εις το χωράφι, ότι ποτέ ούτε
κατά Κυριακήν δεν κατέβαινεν εις την
αγοράν, και επειδή αι γυναίκες δεν
ήξευραν να υπογράψουν ούτε ήθελαν
να δεχθούν το έγγραφον, προεικάζουσαι ότι θα ήτο φοβερόν τι, εκόλλησε
την αγωγήν επί της θύρας, κ’ επήγε να
πίη το ορεκτικόν του.

[[[
Και είνε παραδεδεγμένον ότι μία
δυστυχία δεν έρχεται ποτέ μόνη της.
Μόλις είχε παρέλθει μην από του ανεξηγήτου παθήματος της γυναικός του,
και η αγωγή του εκοινοποιήθη. Εννοείται ότι, αν και ήτο επαρχιακός σύμβουλος, δεν εννόει τίποτε από
δικαστικά πράγματα, και οι δικολάβοι
τον εξεμεταλλεύοντο όπως ήθελαν
αυτοί. Έπαυσε τους εργάτας διά να
πληρώνη τους δικηγόρους. Η γρηγά
Παντελού ήλθεν εις την ακμήν να μετανοήση ότι έπαυσε να κολλά τον
φούρνον, ας ήτο και μήτηρ συμβούλου
επαρχιακού. Δεν της ήρκουν τα άλλα
βάσανα, είχε και την γραίαν στρίγλαν
την γειτόνισσάν της, ήτις δεν έπαυε να
επαναλαμβάνη την σκληράν επωδόν·

“Θα φάη κι’ άλλη ψωμί!”.
Και αυτή, την νύμφην της, “την είχε
‘μόσιμο”. Ηδύνατο ν’ ακούη τοιούτον
κακόηχον κρωγμόν; Μίαν ημέραν
έχασε την υπομονήν και της λέγει·
“Για να σου πω, γειτόνισσα, δε μ’ αρέσει να μ’ το λες αυτό”. Τότε η γραία
στραφείσα της απεκρίθη· “Το ξέρω δα
πως αμόνεις στ’ όνομά της, γειτόνισσα· μα ησύχασε, το όνομά της δε θα
χαθή!”.

[[[
Ήτον ημέρα Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, και η γρηά Παντελού,
επιστρέψασα εκ της λειτουργίας, όπου
είχεν ακούσει ταις “γενεαίς δεκατέσσαρες” ανέβη εις την οικίαν. Η ασθενής ανέκειτο επί της στρωμνής παρά
την εστίαν, και η μικρά Αικατερίνη καθημένη παρά το προσκέφαλόν της της
εκράτει την χείρα. Η γρηά Περμάχου
είχεν έλθει να κάμη την συνήθη πρωϊνήν επίσκεψιν να δώση κανέν ψευτογιατρικόν εις την πάσχουσαν και να
πίη την φασκομηλιά της με το πετιμέζι· οκλάζουσα εις μίαν γωνίαν αντικρύ της εστίας, ομοία με την
κουκουβάγια, προσήλου τους μεγάλους οφθαλμούς της επί την ασθενή,
και κατεμέτρει τους προϊόντας βαθμούς της φθοράς επί του προσώπου
της. Είτα ηγείρετο και κατέβαινεν εις
την καλύβην της και η γρηά Παντελού,
την προέπεμπε συνήθως μέχρι της κλίμακος. Τότε η Περμάχου επανελάμβανε ταπεινή τη φωνή την προφητείαν
της, “ότι θα φάη κι άλλη ψωμί”, η δε
γραία διεμαρτύρετο ασθενώς κατά της
επιμονής της.
Και την ημέρα εκείνην το αυτό συνέβη, και το παράδοξον, ότι μόλις εσηκώθη
η
Περμάχου,
ευχομένη
“περαστικά” κατά το σύνηθες, και η
ασθενής εστήλωσε τα ώτα, προσβλέπουσα δια της ημικλείστου μεινάσης
θύρας προς τον εξώστην, καθ’ ην διεύθυνσιν εξήλθον αι δύο γραίαι.
Ήκουσε τους ψιθυρισμούς των, και η
όψις της έγεινε πελιδνοτέρα η όσον
ήτο. Διέκρινεν άρα την δύσηχον φράσιν
της γραίας κακομάντιδος;
Στραφείσα τότε προς την κόρην
της, μετά κόπου και δυσκολίας της
είπε τραυλίζουσα· - Αχ! παιδί μου,
εγώ έχω ως τώλα πεθελά, και σύ από
δω κ’ εμπλός θα έχης... Και εστάθη. Τι θα έχω; ηρώτησε μετά παιδικής περιεργίας η παιδίσκη.
Η ασθενής ανένευσεν, ως να ήθελε
να είπη· “Άφησέ τα τώρα, δεν είναι
καιρός”. Αλλ’ η μικρά επέμεινε.
- Τι θα έχω, μητέρα; - Τι να σου
πω, παιδί μου, εψιθύρισεν η πάσχουσα, ο Θεός ξέλει.
Ίσως ήθελε να είπη “μητρυιάν”,
αλλά δεν είχε το θάρρος ν’ αρθρώση
την λέξιν.
- Γιατί μητέρα, επανέλαβεν η παιδίσκη, είπες πως έχεις πεθερά, σαν να
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μην εισ’ ευχαριστημένη. Και δε σ’ αγαπάει η μαμμίτσα μου;
H ασθενής έσεισε την κεφαλήν,
αλλά δεν είπε λέξιν.
- Η μαμμίτσα μου, μητέρα, την
ακούω εγώ πολλαίς φοραίς, που λέει
της θειά-Περμάχους πως σ’ έχει ‘μόσιμο. Δεν μου λες, μητέρα, τι θα πη
αυτό, να έχη κανείς έναν άνθρωπο μόσιμο; - Θα πη παιδί μου, εμορμύρησεν
η ημίπληκτος, πως άμονη τάχα στ’
όνομά του.
Η κορασίς δεν ενόησεν εντελώς.
- Και τι θα πη ν’ αμόνη στ’ όνομά
του; - Θα πη να παίλνη όλκο στ’ όνομά
του, πως λένε καμπόσοι μα το Θεό, μα
την Παναγιά... - Α! κ’ η μαμμίτσα μου
αμόνει στ’ όνομά σου; - Θεός ξέλει... Την άκουσα, μητέρα, να το λέη της
θειά Περμάχους, κι’ η θειά Περμάχου
τας έλεγε... Η ασθενής έκαμε κίνημα
όχι περιεργείας ή ανυπομονησίας διά
ν’ ακούση, αλλά μάλλον αποτροπιασμού όπως μη ακούση τα λεγόμενα. Η
μικρά εξηκολούθησε χωρίς να εννοήση·
-... Της έλεγε· “Ε! γειτόνισσα, γειτόνισσα! θα φάη κι’ άλλη ψωμί...”. Δε
μου λες, μητέρα, τι θα πη να φάη κι
άλλη ψωμί; Αλλ’ η δύστηνος γυνή είχε
γείνει πελιδνοτάτη, και τα ομματά της
είχον την αλαμπή εκείνην στιλπνότητα,
την οποίαν ο λαός ονομάζει βασίλεμμα
των ματιών, και οι οδόντες της έμειναν
συνεσφιγμένοι.
- Τι έχεις, μητέρα, τι έχεις; έκραξεν
η Αικατερίνη”.
Την στιγμήν εκείνην επέστρεψεν η
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γραία Παντελού, αφού είχε προπέμψει
μέχρι της κλίμακος την γηραιάν φίλην
της.
- Κουράγιο, νυφούλα μου, κουράγιο, είπεν ιδούσα την έκτακτον ωχρότητά της, και μη μαντεύουσα τί είχε
λεχθή. Η ασθενής κατέβαλεν υπεράνθρωπον αγώνα, και συνήλθε. Δεν εξέφερε κανέν παράπονον. Εβίασεν
εαυτήν να μειδιάση προς την πενθεράν
και προς το θυγάτριόν της. Η γραία
επανέλαβε και πάλιν·
- Δεν έχεις τίποτε. Κουράγιο, νυφούλα μου, κουράγιο!
Πτωχή γυνή! υπέφερεν ως μάρτυς.
Είχε γείνει θύμα της άγαν ταύτης φιλοστοργίας της πενθεράς της. Τόσον
την ηγάπα, ώστε την είχεν απομακρύνει από τους εξ αίματος συγγενείς της.
Δεν επέτρεπεν εις την μητέρα και τας
αδελφάς της να έλθωσι να την νοσηλεύσωσιν. Αυταί αι ίδιαι παρεπονούντο πικρώς κατά της ομαίμονος, την
απεκάλουν ξεχωρισμένην. Έλεγαν ότι
η πενθερά της κατώρθωσε να την ξεχωρίση από τον κόσμον. Η γραία έβαλε
μαναφούκια και εις τα δύο μέρη. Εις
εκείνας έλεγεν ότι η νύμφη της δεν τας
θέλει να έρχωνται και ότι είνε μία παράξενη, μία ανάποδη... Εις ταύτην παρίστα ότι η μήτηρ της και αι αδελφαί
της την εδυσφήμουν πάντοτε, και διά
τούτο τας κατηγοράτο εξ όλης ψυχής.
“Η λοχεμμέναις, ή στειρεμμέναις, ή
αχρόνιασταις. Αντί να χαρούν που
μπήκε σε τέτοιο σπίτι η αδελφή τους,
την εζηλοφθονούσαν κτλ.”. Την νύκτα

η γραία έρεγχε, καθώς ο Ιωνάς εν
καιρώ της τρικυμίας, και δεν εσηκώνετο να δώση το ιατρικόν εις την νύμφην της, ή να της ψήση τουλάχιστον εν
θερμόν ποτόν. Τον υιόν της τον είχε
πείσει ότι δεν ήτο ανάγκη να καλέση
τον ιατρόν εις την οικίαν. “Οι γιατροί
δεν ξέρουνε τι τους γίνεται, καλλίτερα
τα καταφέρουν η γυναίκες. Με τα ψευτογιατρικά είδαμε πολλούς να γιατρευτούνε”. Και ήρχοντο καθ’ εκάστην
τρεις ή τέσσαρες ψευτογιάτρισσαις εις
την οικίαν, ων μία ήτο η γραία Περμάχου, ήτις έλεγεν ότι με τας αλοιφάς θεραπεύονται αυτά τα νοσήματα, και όχι
με τας επωδάς και τα περίαπτα,
καθώς ισχυρίζονται αι άλλαι. Και σχεδόν καθ’ εκάστην την έτριβε με κηραλοιφήν, και της ήλειφε τα πλευρά,
επιφωνούσα· “Κηραλοιφίτσα να το
γιάνη!”.

[[[
Θλιβερά ανέτειλαν τα Χριστούγεννα διά την μικράν Αικατερίνην. Ο
κόσμος εώρταζε και η μήτηρ της εψυχομαχούσε! Και ο πατήρ της δεν
έπαυσε να δικάζεται με τους δανειστάς και άφησε την οικίαν άνευ οψωνίων, δια να πληρώση τους δικολάβους.
Και η γραία Παντελού ήτο απαρηγόρητος, λέγουσα ότι δεν ήθελε να χάση
την νυφούλα της, οπού την είχε ‘μόσιμο!”. Και η γειτόνισσά της η Περμά-

χου ηγωνίζετο να την παρηγορήση
επαναλαμβάνουσα οτι “θα φάη κι άλλη
ψωμί!”.

[[[
Εκοιμήθη η δυστυχής υπό την κηπάρυσσον αντικρύ του ωραίου περιβολίου του συζύγου της, του
συγκειμένου εξ λαιώνος, αμπέλου και
κήπου, το οποίον οι δανεισταί θα εξέθετον μετά ένα μήνα εις πλειστηριασμόν. Ουδέν ήττον η γρηά Περμάχου,
διακαώς ποθούσε να εύρη παρηγορίαν
δια την λευκότριχον φίλην της (ήτις
έχασε την νυφούλα της, οπού την είχε
‘μόσιμο) ήρχισε να τρέχη δεξιά και
αριστερά, προς αναζήτησιν συζύγου
δια τον Γιάννην της Παντελούς. “Και
αν εφοβέριζαν να βγάλουν τα υποστατικά του στη δημοπρασία, τάχα τι;
Αυτός είχε πολύ βιό, ήτον και προκομμένος...”. Και η μικρά Αικατερίνη είχεν
ακριβώς τόσην ηλικίαν, όση ήρκει δια
να αισθάνεται την δυστυχίαν της και
να κλαίη. Η μήτηρ της, δια των πραγμάτων, δεν είχε βραδύνει να της δώση
απάντησιν εις την αφελή ερώτησίν της
περί του “τι θα πη να φάη κι άλλη
ψωμί”.
Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
(“Αττικόν Μουσείον”,
Χριστουγεννιάτικο
Αφιέρωμα, 1890)
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την ταβέρνα του Πατσοπούλου, ενώ ο βορράς εφύσα,
και υψηλά εις τα βουνά
εχιόνιζεν, ένα πρωί, εμβήκε
να πίη ένα ρούμι να ζεσταθή
ο μαστρο-Παύλος ο Πισκολέτος, διωγμένος από την γυναίκα
του, υβρισμένος από την πενθεράν
του, δαρμένος από τον κουνιάδον του,
ξορκισμένος από την κυρά-Στρατίναν
την σπιτονοικοκυράν του, και φασκελωμένος από τον μικρόν τριετή υιόν
του, τον οποίον ο προκομμένος ο θείος
του εδίδασκεν επιμελώς, όπως και οι
γονείς ακόμη πράττουν εις τα "κατώτερα στρώματα", πως να μουντζώνη,
να βρίζη, να βλασφημή και να κατεβάζη κάτω Σταυρούς, Παναγιές, κανδήλια, θυμιατά και κόλλυβα. Κι
έπειτα, γράψε αθηναϊκά διηγήματα!
Ο προβλεπτικός ο κάπηλος, δια να
έρχωνται ασκανδαλίστως να ψωμίζουν αι καλαί οικοκυράδες, αι γειτόνισσαι, είχε σιμά εις τα βαρέλια και
τας φιάλας, προς επίδειξιν μάλλον,
ολίγον σάπωνα, κόλλαν, ορύζιον και
ζάχαριν, είχε δε και μύλον, δια να
κόπτη καφέν. Αλλ' έβλεπέ τις, πρωί
και βράδυ, να εξέρχωνται ατημέλητοι
και μισοκτενισμένοι γυναίκες, φέρουσαι την μίαν χείρα υπό την πτυχήν της
εσθήτος, παρά το ισχίον, και τούτο
εσήμαινεν, ότι το οψώνιον δεν ήτο

σάπων, ούτε ορύζιον ή ζάχαρις.
'Ηρχετο πολλάκις της ημέρας η
γριά - Βασίλω, πτωχή, έρημη και ξένη
στα ξένα, ήτις δεν είχε προλήψεις κι
έπινε φανερά το ρούμι της. Ήρχετο
και η κυρά-Κώσταινα η Κλησάρισσα,
ήτις εβοηθούσε το κατά δύναμιν εις
την εκκλησίαν ισταμένη πλησίον του
μανουαλίου, δια να κολλά τα κεριά,
και όσας πεντάρας έπαιρνε την Κυριακήν, όλας τας έπινε, μετ' ευσυνειδήτου ακριβείας, την Δευτέραν, Τρίτην
και Τετάρτην.
Ήρχετο κι η Στρατίνα, νοικοκυρά
με δύο σπίτια, οπού εφώναζεν εις την
αυλόπορταν, εις τον δρόμον και εις το
καπηλείον όλα τα μυστικά της, δηλ.
τα μυστικά των άλλων, και μέρος μεν
αυτών έμενον εις την αυλήν, μέρος δε
έπιπτον εις το καπηλείον, και τα περισσότερα εχύνοντο εις τον δρόμον, κι
εξενομάτιζε τον κόσμον, ποία νοικάρισσα της καθυστερεί δύο νοίκια,
ποίος οφειλέτης της χρεωστεί τον
τόκον, ποία γειτόνισσα της επήρεν ένα
είδος, δανεικόν κι αγύριστον.
Ο μαστρο-Δημήτρης ο φραγκορράφτης της εχρωστούσε τρία νοίκια, ο
μαστρο-Παύλος ο Πισκολέτος πέντε,
και τον μήνα που έτρεχεν, εξ. Η
Λενιώ, η κουμπάρα της, της πέρασε
δευτέραν υποθήκην με δόλον εις το
σπίτι, και τώρα ήτον ανάγκη να τρέχη

εις δικηγόρους και συμβολαιογράφους, δια να εξασφαλίση τα δίκαιά
της. Η Κατίνα, η ανεψιά της από τον
πρώτον άνδρα της, της είχεν αφήσει
ένα αμανάτι δια να την δανείση δέκα
δραχμάς, και τώρα, ακτά την εκτίμησιν δύο χρυσοχόων, απεδείχθη, ότι το
ασημικόν ήτο κάλπικον και δεν ήξιζεν
ούτε όσα ήξιζαν τα δύο φυσέκια με
τες σκουριασμένες μπακίρες - που,
αφού, κατά την συνήθειάν της (αυτό
δεν το έλεγεν, αλλά ήτο γνωστόν),
έβγαλεν έξω το γερο-Στρατήν, τον
άνδρα της, την κόρην της, την Μαργαρίταν και την εγγονήν της, την Λενούλαν, ήνοιξε την κρύπτην, απέθεσεν
εκεί το ενέχυρον, έβγαλε το κομπόδεμα, έλαβε τα φυσέκια, και τα ενεχείρισε με τρόπον, οπού εσήμαινε να
τα δώση και να μην τα δώση, κι εφαίνετο ως να εκολλούσαν τα χέρια της,
εις την πτωχήν την Κατίναν.
Η Ασημίνα, η παλαιά νοικάρισσά
της, τραγουδίστρα το επάγγελμα,
όταν εξεκουμπίσθη κι έφυγε, της
εχρωστούσε τρία μηνιάτικα και εννέα
ημέρας. Και τα μεν έπιπλα, οπού
έπρεπε κατά δίκαιον τρόπον να τα
εκχωρήση εις την σπιτονοικοκυράν, τα
παρέδωκεν εις τον κούκον της, τον τελευταίον αγαπητικόν της, που να τσάκιζε το πόδι της, να μην είχε σώσει
ποτέ... Και εις αυτήν δεν έδωκεν άλλο

τίποτε, παρά ένα παλιοφυλαχτόν εκεί,
λιγδιασμένον, και της είπε μυστηριωδώς, ότι αυτό περιείχε Τίμιον Ξύλον...
Σαν εγκρεμοτσακίσθη και έφυγε, το
ανοίγει και αυτή εκ περιεργείας, και
αντί Τιμίου Ξύλου, τί βλέπει;... κάτι
κουρέλια, τρίχες, τούρκικα γράμματα,
σκοντάματα, μαγικά, χαμένα πράματα... Τ' ακούτε σεις αυτά;
Εισήλθε, ριγών, ο μαστρο-Παυλάκης και εζήτησεν ένα ρούμι. Το παιδί
του καπηλείου, οπού τον ήξευρε καλά,
του είπε
-Έχεις πεντάρα;
Ο άνθρωπος έσεισε τους ώμους με
τρόπον διφορούμενον.
-Βάλε συ το ρούμι, είπεν.
Πως να έχει πεντάρα; Καλά και τα
λεπτά, καλή η δουλειά, καλό και το
κρασί, καλή κι η κουβέντα, όλα καλά.
Καλλίτερον απ' όλα η ραστώνη, το
ντόλστσε φαρ νιένττε των αδελφών
Ιταλών. Αν εις αυτόν ανετίθετο να συντάξη τον κανονισμόν της εβδομάδος, θα
ώριζε την Κυριακήν δια σχόλην, την
Δευτέραν δια χουζούρι, την Τρίτην δια
σουλάτσο, την Τετάρτην, Πέμπτην και
Παρασκευήν δι εργασίαν, και το Σάββατον δια ξεκούρασμα. Ποιός λέει, ότι
αι εορταί είναι πάρα πολλαί δια τους
ορθοδόξους Έλληνας, και αι εργάσιμοι
είναι πολύ ολίγαι;
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Αυτά τα λέγουν όσοι δεν έκαμαν
ποτέ σωματικήν εργασίαν και ηξεύρουν μόνον δια τους άλλους να θεσμοθετούν.
Ακριβώς την ώραν ταύτην ήλθεν απ'
αντικρύ ο Δημήτρης ο φραγκορράφτης,
δια να πίη το πρωινόν του. Μόνην παρηγορίαν είχε, να κάμνη αυτά τα συχνά
ραξιδάκια, καθώς τα ωνόμαζε. Διέκοπτεν επί πέντε λεπτά την εργασίαν
του, δέκα φοράς την ημέραν, και ήρχετο να πίνη ένα κρασί. Έπαιρνεν εργασίαν από τα μαγαζιά και εδούλευεν
ως κάλφας εις το δωμάτιόν του.
Εισήλθε και παρήγγειλεν ένα κρασί.
Είτα, ιδών τον Παύλον
-Βάλε και του μαστρο-Παυλάκη
ένα ρούμι, είπεν.
Ως από Θεού σταλμένος, δια να
λύση το ζήτημα της πεντάρας, μεταξύ
του πελάτου και του υπηρέτου, εκάθισε πλησίον του Παύλου και ήρχισε
τοιαύτην ομιλίαν, η οποία ήτο μεν συνέχεια των ιδίων λογισμών του, εις δε
τον Παύλον εφάνη ως συνηγορία υπέρ
των ιδικών του παραπόνων.
-Που σκόλη και γιορτή, μαστροΠαυλέτο, φίλε μου, είπεν ούτε καθισιό,
ούτε χουζούρι. Τ' Άη-Νικολάου δουλέψαμε, τ' Άη-Σπυρίδωνα δουλέψαμε,
την Κυριακή προχθές δουλέψαμε. Έρχονται Χριστούγεννα, και θαρρώ, πως
θα δουλεύουμε, χρονιάρα μέρα...
Ο Παύλος έσεισε την κεφαλήν.
-Θέλω κάτι να πω, αλλά δεν ξέρω
για να τα σταμπάρω περί γραμμάτου
μαστρο-Δημήτρη μου, είπε. Μου φαίνεται, πως αυτοί οι μαστόροι, αυτοί οι
αρχόντοι, αυτή η κοινωνία πολύ κακά
έχουνε διωρισμένα τα πράγματα. Αντί
να είναι η δουλειά μοιρασμένη ίσια τις
καθημερινές, πέφτει μονομιάς και μονομπάντα. Δουλεύουμε βιαστικά τις
γιορτάδες, και ύστερα χασομερούμε
εβδομάδες και μήνες τις καθημερινές.
-Είναι και η τεμπελιά εις το μέσο,
είπε μετά πονηράς αυθαδείας το παιδί
του καπηλείου, ωφεληθέν από μίαν
στιγμήν, καθ' ην ο αφέντης του είχεν
ομιλίαν εις το κατώφλιον της θύρας
και δεν ηδύνατο ν' ακούση.
-Ας είναι, τί να σου κάμη η προκομμάδα και η τεμπελιά; είπεν ο Δημήτρης. Το σωστό είναι, πολλά
κεσάτια και ολίγη μαζωμένη δουλειά.
Καλά λέει ο μαστρο-Παύλος. Άλλο αν
είμαι ακαμάτης εγώ, ας πούμε, ή ο
Παύλος, ή ο Πέτρος, ή ο Κώστας ή ο
Γκίκας. Εμένα η φαμίλια μου δουλεύει, εγώ δουλεύω, ο γυιός μου δουλεύει, το κορίτσι πάει στη μοδίστρα.
Και μ' όλα αυτά, δεν μπορούμε ακόμα
να βγάλουμε τα νοίκια της κυραΣτρατίνας. Δουλεύουμε για την σπιτονοικοκυρά, δουλεύουμε για τον
μπακάλη, για τον μανάβη, για τον
τσαγκάρη, για τον έμπορο. Η κόρη
θέλει το λούσο της ο νέος θέλει το καφενείο του, το ρούχο του, το γλέντι
του. Ύστερα, κάμε προκοπή.
-Υγρασία μεγάλη, μαστρο-Δημήτρη,
είπεν ο Παυλέτος, αποκρινόμενος εις
τους ιδίους στοχασμούς του. Υγρασία
κάτω στα μαγαζιά, χαμηλό το μέρος,
η δουλειά βαρειά, ρεματισμοί, κρυώματα. Ύστερα κόπιασε, αν αγαπάς, να
αργάζης τομάρια. Το δικό μας το τομάρι άργασε πια, άργασε...

διΑδΡΟμΕς
-Καλά αργασμένο το δικό σου, μαστρο-Παύλο, αυθαδίασε πάλιν ο υπηρέτης, αινιττόμενος ίσως τας μεταξύ
του Παύλου και του γυναικαδέλφου
του σκηνάς.
Είτα εισήλθεν ο κάπηλος. Ο μαστρο-Δημήτρης απήλθε, να επαναλάβη
την εργασίαν του και η ομιλία έπαυσεν.
Ο μαστρο-Παύλος αφέθη εις τας
φαντασίας του. Σάββατον σήμερον,
μεθαύριον παραμονή, την άλλην Χριστούγεννα. Να είχε τουλάχιστον λεπτά
δια να αγοράση ένα γαλόπουλο, να
κάμη και αυτός Χριστούγεννα στο
σπίτι του, καθώς όλοι! Μετενόει τώρα
πικρώς, διότι δεν επήγε τας τελευταίας ημέρας εις τα βυρσοδεψεία να
δουλεύση και να βγάλη ολίγα λεπτά,
δια να περάση πτωχικά τας εορτάς.
"Υγρασία μεγάλη, χαμηλό το μέρος, η
δουλειά βαρειά. Κόπιασε να αργάζης
τομάρια! Το σικό μας το τομάρι θέλει
άργασμα!"
Είχεν ακούσει τον λαϊκόν μύθον δια
τον τεμπέλην, οπού επήγαιναν να τον
κρεμάσουν, και όστις συγκατένευσε να
ζήση υπό τον όρον να είναι "βρεμένο
το παξιμάδι". Εγνώριζε και την άλλην
διήγησιν δια το τεμπελχανιό, το
οποίον ίδρυσε, λέγουν, ο Μεχμέτ Αλής
εις την πατρίδα του Καβάλαν. Εκεί,
επειδή το κακόν είχε παραγίνει, ο επιστάτης εσοφίσθη να στρώνη μίαν
ψάθαν, επί της οποίας ηνάγκαζε τους
αέργους να εξαπλώνωνται. Είτα έβαζε
φωτιάν εις την ψάθαν. Όποιος επροτίμα να καή, παρά να σηκωθή από την
θέσιν του, ήτο σωστός τεμπέλης και
εδικαιούτο να φάγη δωρεάν το πιλάφι.
Όποιος εσηκώνετο και έφευγε το πυρ,
δεν ήτο σωστός τεμπέλης και έχανε τα
δικαιώματα. Τόσοι Βαλλιάνοι, τόσοι
Αβέρωφ και Συγγροί, εσκέπτετο ο μαστρο-Παύλος, και κανείς εξ αυτών να
μην ιδρύση παραπλήσιόν τι εις τας
Αθήνας!
Ο μαστρο-Παυλάκης επεριδιάβασεν ακόμη δύο ημέρας και την άλλην
ήτο παραμονή. Το γαλόπουλο δεν
έπαυσε να το ονειροπολή και να το
ορέγεται. Πώς να το προμηθευτή;
Αφού ενύκτωσε, διωγμένος καθώς
ήτον από το σπίτι, απετόλμησε και
ήλθεν από ένα πλάγιον δρομίσκον και
ήτον έτοιμος να χωθή εις το καπηλείον. Ο νους του ήτο αναποσπάστως
προσηλωμένος εις το γαλόπουλο. Θα
εχρησίμευε τούτο, εάν το είχε, και ως
μέσον συνδιαλλαγής με την γυναίκα
του.
Εκεί, καθώς εστράφη να εμβή εις
το καπηλείον, βλέπει εν παιδίον της
αγοράς, με μίαν κοφίναν επ' ώμων,
ήτις εφαίνετο ακριβώς να περικλείη
ένα γάλον, αγριολάχανα, πορτοκάλια,
ίσως και βούτυρον και άλλα καλά
πράγματα, Το παιδίον εκοίταζε δεξιά
και αριστερά και εφαίνετο να αναζητή
οικίαν τινά. Ήτο έτοιμον να εισέλθη εις
το καπηλείον δια να ερωτήση. Έπειτα
είδε τον Παύλον και εστράφη προς
αυτόν.
-Ξέρεις, πατριώτη, του λόγου σου,
που είναι εδώ χάμου το σπίτι του κυρΘανάση του Μπελιοπούλου;
-Του κυρ-Θανάση του Μπε...
Αστραπή, ως ιδέα, έλαμψεν εις το

πνεύμα του Παύλου.
-Μούπε τον αριθμό και το εξέχασα
τώρα γρήγορα έπιασε σπίτι εδώ
χάμου, σ' αυτόν το δρόμο... τον είχα
μουστερή από πρώτα... μπροστήτερα
καθότανε παρά πέρα, στο Γεράνι.
-- Του κυρ-Θανάση του Μπελιοπούλου! αυτοσχεδίασε ο μαστρο-Παύλος να, εδώ είναι το σπίτι του. Να
φωνάξης την κυρα-Παύλαινα, μέσα
στην κάτω κάμαρα, στο ισόγειο... αυτή
είναι η νοικοκυρά του... πως να πώ;
είναι η γενειά του... τη έχει λύσε-δέσε,
σ' όλα τα πάντα... οικονόμισσα στο
νοικοκυριό του... είναι κουνιάδα του...
μαθές θέλω να πω, ανιψιά του... φώναξέ την και δώσε της τα ψώνια.
Και βαδίσας ο ίδιος πέντε βήματα,
κατά την θύραν της αυλής, έκαμε πως
φώναξε
-Κυρά-Παύλαινα, κόπιασ' εδώ να
πάρης τα ψώνιαμ που σου στέλλει ο
κύριος... ο αφέντης σου.
Καλά ήλθαν τα πράγματα έως
τώρα. Ο μαστρο-Παυλάκης έτριβε τας
χείρας και ησθάνετο εις την ρίνα του
την κνίσαν του ψητού κούρκου. Και
δεν τον έμελλε τόσον δια τον κούρκον,
αλλά θα εφιλιώνετο με τη γυναίκα
του. Την νύκτα επέρασεν εις εν ολονύκτιον καφενείον και το πρωί επήγεν
εις την εκκλησίαν.
Όλην την ημέραν προσεκολλήθη εις
μίαν συντροφιάν, έπειτα εις μίαν
άλλην παλαιών γνωρίμων του, εις το
καπηλείον, όπου έμεινε τας περισσοτέρας ώρας ανοικτόν, με τα παράθυρα
κλεισμένα, και επέρασε με ολίγους μεζέδες και με αρκετά κεράσματα.
Το βράδυ, αφού ενύκτωσε, επήγε
με τόλμην από τας πολλάς σπονδάς
και από την ενθύμησιν του κούρκου
και έκρουε την θύραν της οικογενείας
του. Η θύρα ήτο κλεισμένη έσωθεν.'
-Καλησπέρα, κυρα-Παύλαινα, εφώναξεν απ'έξω, χρόνους πολλούς. Πώς
πήγε ο γάλος; Βλέπεις, εγώ πάλε;
Ουκ ην φωνή, ουδέ ακρόασις. Όλη η
αυλή ήτο ήσυχος. Τα ισόγεια, αι τρώγλαι, τα κοτέτσια της κυρα-Στρατίνας,
όλα εκοιμώντο. Ο σκύλος μόνον εγνώρισε τον μαστρο-Παύλον, έγρυξεν ολίγον και πάλιν ησύχασεν.
Υπήρχον εκεί εκτός από το ψυχομέτρι τριων ή τεσσάρων οικογενειών,
οπού εκατοικούσαν εις τ' ανήλια δωμάτια, δύο γίδες, δώδεκα όρνιθες, τέσσαρες γάτοι, δύο ινδιάνοι και πολλά
ζεύγη περιστερών. Αι δύο γίδες ανεχάραζαν βαθιά εις το σκεπασμένο
μανδράκι τους, αι όρνιθες έκλωζον
υποκώφως εις το κοτέτσια τους, τα
περιστέρια είχαν μαζωχθή εις τους περιστερώνας περίτρομα από το κυνήγι,
οπού ήρχιζον εναντίον των την νύκτα
οι γάτοι. Όλοι αυτοί οι μικροί θόρυβοι
ήσαν το ροχάλισμα της αυλής κοιμωμένης.
Πάραυτα ηκούσθη κρότος βημάτων
εις το σπίτι.
-Έ, μαστρο-Παύλε, είπε πλησιάσασα η κυρα-Στρατίνα, νάχουμε και
καλό ρώτημα... Τί γάλος και γαλίζεις
και γυαλίζεις και καλό να μούχης,
ασίκη μου; Είδαμε κι επάθαμε να σκεπάσουμε το πράμα, να μη προσβαλθή
το σπίτι... Εκείνος που ήτον δικός του
ο γάλος, ήλθε μεσάνυκτα κι εφώναζε,
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έκανε το κακό, και μας φοβέριζεν
όλους, κι η φαμίλια σου, επειδής τον
είχε κόψει το γάλο, μαθές, και τον είχε
βάλει στο τσουκάλι, βρέθηκε στα
στενά... κλειδώθηκε μες στην κάμαρα,
και δεν ήξευρε τι να κάμη... Είπε και
ο κουνιάδος σου.. καλό κελεπούρι
ήτανε κι αυτό, μαθές... και επέρασεν η
φαμίλια σου όλην την ημέραν κλειδομανταλωμένη μέσα, από φόβον μην
ξαναέλθη εκείνος πούχε το γάλο και
μας φέρη και την αστυνομία... ήτον
φόβος να μην προσβαλθή κι εμένα το
σπίτι μου. Άλλη φορά, τέτοια αστεία
να μην τα κάνης, μαστρο-Παυλάκη.
Τέτοια προσβολή να λείπη από το
σπίτι μου, εμένα, τ' ακουσες;
Ο μαστρο-Παύλος ηρώτησε δειλά
-Τώρα... είναι μέσα η φαμίλια μου;
-Είναι μέσα όλοι τους, κι έχουνε
κλειδωμένα καλά, και το φως κατεβασμένο, δια τον φόβο των Ιουδαίων.
Κοίταξε, μη σε νοιώση από πουθενά,
κείνος ο σκιάς ο κουνιάδος σου, πάλε...
-Είναι μέσα;
-'Η μέσα είναι, ή όπου είναι
έφθασε... να, κάπου ακούω τη φωνή
του.
Ηκούσθη, τω όντι, μία φωνή εκεί
πλησίον, ήτις δεν υπέσχετο καλά δια
τον νυκτερινόν επισκέπτην.
-Έ, μαστρο-Παυλίνε, έλεγε, καλός
ήταν ο γάλος...
Ποίος ήτον ο ομιλήσας, άδηλον.
Ίσως να ήτο ο μαστρο-Δημήτρης ο γείτων. Δυνατόν να ήτο και ο φοβερός γυναικάδελφος του μαστρο-Παύλου.
-Και να μην πάρω κι εγώ ένα μεζέ;
παρεπονέθη ως τόσον ο άνθρωπός
μας.
Τι σου χρειάζεται ο μεζές, μαστροΠαυλάκη μου; επανέλαβεν η Στρατίνα.
Τα πράματα είναι πολύ σκούρα. Άφσε
τα αυτά. Δουλειά, δουλειά! Η δουλειά
βγάζει παλληκάρια. Ό,τι έγινε-έγινε,
να πας να δουλέψης, να μου φέρης
εμένα τα νοίκια μου. Τ' ακούς;
-Τ' ακούω.
-Φέρε μου εσύ τον παρά, κι εγώ, με
όλη τη φτώχεια, την θυσιάζω μια γαλοπούλα και τρώμε.
Ηκούσθη από μέσα βραχνός μορμυρισμός, είτα φωνή μικρού παιδιού
είπε
-Την υγειά σου, μάτο-Πάλο, τεμελόκυλο, κακέ πατέλα. Τόνε φάαμε το
λάλο. Να πάλε κι εσύ πέντε, κι άλλε
πέντε, δέκα!
Προφανώς ήτον μέσα ο φοβερός ο
γυναικάδελφος, και είχε δασκαλέψει
το παιδί να τα φωνάζη αυτά.
-Μη στέκεσαι στιγμή, μαστρο-Παυλέτο, είπεν η Στρατίνα το καλό που
σου θέλω! Δρόμο τώρα, και μεθαύριο
δουλειά, δουλειά!...
Ηκούσθη κρότος, ως να εσηκώθη
τις από μέσα, και να επλησίαζε με
βαρύ βήμα προς την θύραν.
-Δρόμιο, επανέλαβε μηχανικώς ο
Παύλος, συμμορφούμενος εμπράκτως
με την λέξιν... δρόμιο και δουλειά!
ΑλΕξ. ΠΑΠΑδιΑμάντης
(Πρωτοδημοσιεύτηκε
το 1896 στην χριστουγεννιάτικη
«Ακρόπολι»
του Βλάσση Γαβριηλίδη)
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Τ᾽ Μπουφ᾽ του π᾽λι
οίαν να είχε καλήν τύχην
ο καπετάν Στέφος ο Γιαρούς, και του ήρχοντο
όλα βολικά εις αυτόν τον
κόσμον; Ποτέ δεν υπήρξεν άνθρωπος τόσον τυχερός,
όσον
αυτός.
Από
μίαν
Παληοκαϊάσα, είδος βομβάρδας ή κολυακιάς, οπού του είχεν αφήσει ως αζήλευτον
κληρονομίαν ο πατέρας του, απέκτησε
τώρα μίαν τεραστίαν σκούναν μεγίστης
χωρητικότητος-επειδή η μόδα ήτον, εις τας
ημέρας μας, ν’ αρματώνουν ως σκούνες
και τα μεγαλείτερα θαλασσινά σώματα.
Αλλοι έλεγαν ότι είχε συνήθειαν, εκάστοτε,
όταν επρόκειτο να μπαρκάρη από τον λιμένα, να βάζη την γυναίκα του, την Σινιώραν, να προπορεύεται πρώτη ως την
βάρκαν, κι αυτός ν’ ακολουθή, επειδή
εκείνη είχε καλό ποδαρικό. Και όταν είς
γείτων, διαβασμένος κάπως παρετήρησεν
ότι αυτό ήτο δεισιδαιμονία, ο παπ’ Αβέρκιος ο ερημίτης, απήντησεν ότι την δοξασίαν ή την συνήθειαν αυτήν επικυρώνει κ’
η Αγία Γραφή. “Επί τω ποδί μου ευλόγησέ
σε Κύριος ο Θεός”, είπεν ο Ιακώβ εις τον
Λάβαν τον πενθερόν του.
Αγαπούσε πολύ το πλιάτσικο, ο βλογημένος. Ο,τι του έπεφτε στην πλώρην του,
δεν το άφινε. Είτε εις το πέλαγος, είτε εις
όρμον, όπου και αν προσήγγιζε, παν ναυτικόν είδος, το οποίον... ήθελε ευρεθή στον
δρόμον του, άρμενον ή κάνναβιν ή ξύλον,
το μετεχειρίζετο ως λάφυρον πολέμου.
Πλήν τούτο, ίσως το συνείθιζον και άλλοι
ναυτικοί, και, δια να είπωμεν την μαύρην
αλήθειαν, ποτέ δεν έλειψεν από τον ναυτικόν μας κόσμον, αυτή η στοιχειώδης πειρατία. Και όμως- οι άλλοιποτέ δεν
ημπορούσαν, όπως ωμολόγουν οι ίδιοι, να
“κεφαλώσουν”· δεν εσήκωναν δηλαδή άνω
την κεφαλήν, από τας καταδρομάς της
τύχης.
Αλλά δια τον καπετάν Στέφον όμως, η
κλεψιά του έβγαινεν εις καλόν.
Τον ενθυμούντο όλοι, όταν ήσαν παιδιά εις το δημοτικόν σχολείον και εις την
α’ του ελληνικού· διότι ως εκεί επήγαιναν
συνήθως τα καπετανόπουλα του τόπου.
Δεν υπήρχεν όνειδος και χλεύη, δεν
υπήρχε παραγκώμι και αναγόρευμα, το
οποίον να μην του έρριπτον κατάμουτρα.
Συνήθως τον ωνόμαζον “σαλιάρα” ή
“μπουκαπόρτα” ή “μάπα κεφάλι”. Αλλά
τώρα, όταν τον έβλεπαν και τον εζήλευαν,
θα ηδύναντο να είπωσι προς αλλήλους.
“Ούτος ήν όν έσχομεν ποτέ εις γέλωτα και
εις παραβολήν;”.
Οσον αφορά την Σινιώραν, την καπετάνισσαν, όλ’ οι άνδρες την εθεωρούσαν
ως πολύ καλόκαρδην, όταν την έβλεπαν
ανοιχτοπρόσωπην, κοκκινομαλλού, χονδρήν ως ξυλίνην καρούταν, να κάθεται
σχεδόν διαρκώς επί του κατωφλίου της
εξώπορτας του σπιτιού, χωρίς να κάμνη
τίποτε. Αι γυναίκες την έλεγαν “απασάλωτη, αναφάνταλη, αστάνευτη”. Ελεγαν
ότι εξακολουθεί και τώρ’ ακόμα, σχεδόν
πενηντάρα, να βάπτη τα μαλλιά της με
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“ακνά”. Επειδή, όταν της τα έβαπτε μικράς κόρης η μάνα της, το πράγμα δεν
ελογίζετο εις όνειδος.
Αυτή όμως θα ηδύνατο ν’ απαντήση
ότι τώρα ήτο λογικώτερον να τα βάπτη.
Και τωόντι, ποτέ δεν εχαλούσε η καρδιά
της, ούτε δι’ αυτό ούτε δι’ άλλο τίποτε.
Ελεγε μόνον. “Ποτέ δεν βάζω κακό στον
νού μου, κι όλα μου έρχονται δεξιά”.
Πώς να μην είνε καλόκαρδη, και πώς
να μην της έρχονται δεξιά, αφού ευθύς
μετά τον γάμον της, όταν απέθανεν η
πρώτη γυναίκα του, και την επήρε χηρευμένος ο Στέφος (η μακαρίτις εκείνη επέζησε μόνον έως τον δέκατον μήνα μετά
τον γάμον της), και τόσον μόνον εχάρη,
όσον δια να κυοφορήση, να φέρει έν βρέφος εις τον κόσμον και να αποθάνη λεχώ
η Σινιώρα δεν εδίστασε, καθώς έλεγαν, να
υπάγη με αντικλείδι μίαν νύκτα, ν’ ανοίξη
το έρημο κι άχαρο σπίτι της μακαρίτισσας
(το οποίον εκληρονόμησε ο σύζυγος, διότι
επέζησε το νεογνόν), να κλέψη τα νυφιάτικα ρούχα της νεκράς, και να τα φορέση.
Απ΄εδώ φαίνεται ότι δεν είχε προλήψεις, η
“καλοκόκκαλη”. Ποτέ δεν έβαζε κακό στον
νου της, και της ήρχοντο όλα δεξιά. Μια
τοιαύτη, επόμενον ήτο να έχη και “καλό
ποδαρικό” δια τον σύζυγόν της.
Οσον δια τον καπετάν Στέφον, οι τωρινοί πλοίαρχοι είχον ξεχάση πλέον όλα τα
παλαιά εγκώμια, και τον περιέγραφον
μόνον ως “μπούφον”. Το όρνεον εκείνο, ως
διηγούνται, φύσει ανίκανον να κυνηγή,
όπως κάμνουν τ’ άλλα αρπακτικά, κάθεται επί κλάδου ή επί βράχου, όπου η
μαύρη μορφή του συγχέεται και γίνεται έν
με το βάθρον και με την σκοπιά του, ανοίγει μίαν σπιθαμήν το πλατύ και λαίμαργον στόμα του, και τα καϋμένα τα
πουλάκια, απατώμενα από τον μέλανα
γνόφον, καθώς πλέουν εις το κενόν, έρχονται ωσάν τυφλά και πέφτουν μέσα εις
το χάσκον, το σπηλαιώδες στόμα του
μπούφου. Ούτω πως του ήρχοντο όλαι αι
υποθέσεις, όλαι αι επιχειρήσεις, του Στέφου. “Σαν τ’ μπούφ’ του π’λι”. Οπως στον
μπούφον το πουλί.
Οι άλλοι πλοίαρχοι, επί μήνας καθήμενοι εις τον Γαλατάν, ή εις τους λιμένας του
Ευξείνου, δεν εναυλώνοντο. Αυτός μόλις
έφθανε, εύρισκε ναύλον.
Αλλοι, ικανώτεροι αυτού θεωρούμενοι
ναυτικοί, μόλις απέπλεον, εύρισκον τους
καιρούς εναντίους. Αυτός εύρισκε πάντοτε
πρίμον τον άνεμον. Οι άλλοι εναυλώνοντο
προς 95 εκατοστά του φράγκου. Αυτός
προς 1,05. Οι άλλοι δεν εγλύτωναν από
“σταλία” και άρνητα εις το εκφόρτωμα.
Αυτός εξεφόρτωνεν αμέσως. Οι άλλοι
συχνά εφουρτουνιάζοντο, ή ευρίσκοντο εις
την ανάγκην να κάμουν αβαρίαν· εις αυτόν
ποτέ δεν συνέβη.
Μίαν φοράν, ενώ ευρίσκετο εις το χωρίον του, συνέβη έν εβραιοκάϊκον, ξωριασμένον ίσως από την Σαλονίκην, να φθάση
έρημον εις τας ακτάς της νήσου. Ητο μικρόν σκάφος παλαιόν, σαθρόν, άχαρι.
Οταν η επί των Ναυαγίων επιτροπή το

έβγαλεν εις την δημοπρασίαν, όλ’ οι άλλοι
το επεριφρόνησαν, και μόνος ο Στέφος
προσέφερεν ευτελή τιμήν. Το ηγόρασεν
αντί εβδομήκοντα περίπου δραχμών, ως
καύσιμον ξυλείαν. Την άλλην ημέραν παρουσιάζεται είς παλαιός, ξεπεσμένος γριπάρης, και προσφέρεται, αν το
επεσκεύαζεν ο αγοραστής δι’ εξόδων του,
να το ενοικιάση και να το μεταχειρισθή
προς αλιείαν, με συμφωνίαν να δίδη εις
τον καπετάν Στέφον το τρίτον του προϊόντος του ακαθάριστον. Αφού το παρέλαβε, το έκαμε τράταν, και ήρχισε να
ψαρεύη. Κατά τους μήνας του χειμώνος
εκείνου, συνέβη να πέση τόσον άφθονον
ψαρικόν εις τους αιγιαλούς της νήσου,
ώστε ο καπετάν Στέφος εις το μερίδιόν
του επήρεν, εις 67 ημέρας, 1300 δραχμάς.
Εις το πλάγι ενός βουνού, εις το μέρος το
πλέον άγονον και άνυδρον, ο Στέφος,
έδωκε τρεις λίρας εις πτωχόν χωρικόν και
ηγόρασεν εκτεταμένον αγρόν.
Μόλις έβαλε να καλλιεργήσουν το
κτήμα, και την τρίτην ημέραν οι εργάται
ανεκάλυψαν άφθονον βρύσιν εις μίαν γωνίαν. Επί είκοσι χρόνους ο πρώην ιδιοκτήτης δεν είχε παύσει ν’ ανασκαλεύη όλον
το έδαφος και ποτέ η σκαπάνη του δεν
έτυχε να κτυπήση εις την θαυματουργόν
φλέβα! - Τινές είπον, ότι ανεκαλύφθη και
μεταλλείον εντός του αγρού εκείνου αλλά
τούτο ίσως ήτο υπερθεματισμός.
Τίς οίδε πόσον είχε λάβη το μυστηριώδες μαγικόν, το περίαπτον αυτό της ευτυχίας; Μία γραία, ήτις εφαίνετο να γνωρίζη
πολλά πράγματα, διηγείτο τον βίον και
την πολιτείαν δύο παλαιών γυναικών γνωρίμων της.
- Κλεφτρίνες, πλειό, κακές κλεφτρίνες,
παιδάκι μ’! Τ’ ακούς εσύ, όποτε έφερνε
μπόρα, κι όλες η νοικοκυράδες κ’ η αργατίνες ή παρακατινές, που μάζευαν της
εληές στον κάμπο, εφορτώνονταν βιαστικά
τα κοφίνια τους κ’ έτρεχαν για το χωριό,
αυτές η δύο μαυροφόρες, η Γιαρούδαινα
κ’ η Τούρκα η μάνα της, έπαιρναν της
κόρες τους κ’ έτρεχαν για τα χωράφια! Ο
λύκος στην ανεμοζάλη, πλειό...
Αύται υπήρξαν αι δύο τροφοί του Στέφου, η μάνα του κ’ η κυρούλα του. Από
αυτάς είχε λάβη ως φαίνεται το μυστικόν
περίαπτον της ευτυχίας.
Μίαν χρονιάν, εν τοσούτω, της παραμονές των Χριστουγέννων, είχεν εκτεθή εις
το καφενείον Λασκιώτη, εις το παραθαλάσσιον μία εικών αυτοφυούς ζωγράφου,
μάλλον χρωματιστού, ναύτου ήτις παρίστανεν επί μακράς οθόνης τεραστίαν
σκούναν, πλέουσαν με φουσκωμένα τα
πανιά. Επί των κεραιών της-εφαίνετο μια
περίεργος μορφή, έν άγνωστον είδος ζώου,
με στόμα μέγα ανοικτόν, και γύρω εις την
μορφήν ταύτην νέφος ζωϋφίων πτερωτών,
τα οποία έπιπτον εις το χάσκον στόμα.
Τί εσήμαινεν η εικών αυτή; Πολλαί συζητήσεις εγίνοντο.
- Θα είνε τελώνιο που κάθησε στα
πινά της σκούνας, έλεγε είς.
- Θα είνε θαλασσινό όρνιο, που γητεύει

τα πουλιά, έλεγεν άλλος.
- Είνε θαλασσαετός!... είνε σακκάς, πελεκάνος!
- Είνε... γλάρος!
- Μωρέ είνε μπούφος! είπεν είς γηραιός θαλασσινός.
- Μα γιατί έχει σαν ανθρώπινο μούτρο;
Τας ημέρας εκείνας ο καπετάν Στέφος
ο Γιαρούς επεριμένετο να φθάση, δια να
κάμη Χριστούγεννα εις το χωρίον. Ηλθεν η
παραμονή και δεν εφάνη. Η μεγάλη
σκούνα δεν επρόβαλεν ανάμεσ’ από τα
δύο νησιά να εισέλθη εις τον λιμένα. Τί
έγεινε; Μήπως εφουρτουνιάσθη ο καπετάν
Στέφος κ’ επόδισε πουθενά; Θα ήτο απίστευτον.
Ολοι ανησύχησαν, μόνον η Σινιώρα, η
καπετάνισσα, δεν εξέφρασε καμμίαν ανησυχίαν. Είχε νυχτώσει. Εβαλε τα παιδιά
της να κοιμηθούν. Κοντά τα μεσάνυχτα,
άνοιξε το παράθυρον. Τρικυμία εμαίνετο
έξω. Ο βορράς εσύριζε.
Ηκουσε συριγμόν τροχαλίας και κρότον αλύσεως. Μέγας όγκος εφαίνετο εις
τον λιμένα αντικρύ του παραθύρου της.
Μεγάλη βάρκα, φέρουσα φανόν, απεσπάσθη από τον μέγαν όγκον, κ’ επλησίασε με
βαρείαν κωπηλασίαν εις την προκυμαίαν.
- Καλώς σ’ ηύρα, καπετάνισσα! έκραξε
μία φωνή από την βάρκαν.
- Καλώς την αγάπη μ’ τη χρυσή! έκραξεν η κοκκινομαλλού, αναγνωρίσασα την
φωνήν του συζύγου της.
Την επαύριον ο καπετάν Στέφος επήγεν εις το καφενείον. Είς αστείος μεταξύ
των συναδέλφων του ναυτικών τον εφαντάζετο (πράγματι αυτός είχε δώσει νύξιν
εις τον χρωματιστήν, πώς να τον ζωγραφίση) καθήμενον ώς επί κλάδου, επί της
κεραίας και των εξαρτίων του ιδίου
πλοίου του με κεφαλήν μπούφου και με
ανθρωπίνην κατά τα άλλα όψιν, ανοίγοντα
μίαν πήχυν το στόμα και μέσα εις το μαύρον χάσμα να πίπτουν ως τυφλά, ωσάν
πτερωτά πουλάκια τα χρυσά και αργυρά
νομίσματα.
Ο απλοϊκός ζωγράφος έβαλεν εις πράξιν την ιδέαν, κ’ εσχεδίασε μεγάλην σκούναν ν’ αρμενίζη πλησίστιος. Επάνω εις το
κατάρτι της το πρυμναίον εζωγράφισεν
ένα μέγαν ανθρωπόμορφον μπούφον,
ωσάν καρφωμένον επί της κεραίας, με ηλίθιον μειδίαμα εις την όψιν και εις το
στόμα του το χάσον ως άδης, βροχηδόν,
αγεληδόν, πτεροφόρα και πτηνοειδή έπιπτον, αμέτρητον πλήθος ναπολεόνια, τούρκικες λίρες, βενέτικα φλωριά, ρηγίνες και
κολωνάτα.
Ο καπετάν Στέφος είδε την εικόνα και
την επήνεσε.
- Μπράβο του μάστρο-Γιαννού, την
κατάφερε, είπε· κέρασέ τον ένα ρακί!
Κ’ έρριψε μίαν πεντάραν εις το τραπέζι.
Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
(“Σκριπ”, Σάββατο 25
Δεκεμβρίου 1904)
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Τα λιμανάκια
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έλος, αφού έφερε πολλές βόλτες εντός της παραθαλασσίας
αγοράς
του Βώλου, ο καπετάν
Ηλίας της Μπαμπλένως
–και που να θυμηθή
όλας τας παραγγελίας όσας του είχον
φορτώσει από το νησί οι καλοί πατριώται του! Έπρεπε να ήτον ο νους
του κατάστιχος του Δελχαρόγιαννου
του Χασάπη, ή έπρεπε να ήτον αποθήκη παλαιών πραγμάτων του γέροΠανά, δια να τα ενθυμήται όλα, με
αύξοντα αριθμόν, με είδος και ποσόν,
και με όνομα. Άλλος του είχε δώσει
προκαταβολήν πενήντα λεπτά δια να
του αγοράση ένα τρυγολογον ή ένα
κυρτόν σουγιάν, «γκέκαν»καλούμενον, και άλλος του είχε δώσει δύο
δραχμάς δια να του φέρη μισή δουζίναν πιάτα. Άλλος του είχε παραγγείλη
λαιμοδέτη, άλλος καπέλλον, και άλλος
ένα κεφαλοτύρι. Ο Γιάννης ο Αντώνατος του είχε παραγγείλη μιαν σβάρναν δια το ισοπέδωμα των βώλων του
χώματος μετά το όργωμα, κ΄η Μαργαρώ της Πασσίνας του είχε δώσει
λεπτά δια να της ψωνίση κουντούρες
κόκκινες ή παντόφλες μυτερές.
Αφού εψώνισεν όλας τας παραγγελίας, όπως ενεθυμήθη, και τας επί
πιστώσει και τας επί προκαταβολή,
και του έμειναν ακόμη 1.20 από τα
ξένα λεπτά, όσα είχε βάλη χωριστά
εις μιαν σακκούλαν, και τας έβαλεν
εις το αριστερόν θυλάκιον του γελέκου, δια να επιστρέψη το μικρό τούτο
ποσόν εις πάντα όστις θα το απήτει –
μα δεν ήτον το μυαλό του ρωλόι για
να τα ενθυμείται όλα. Ένας νους κι
αυτός ρωμέικος –εμβαρκάρισεν εις
την Βρατσέραν, ως τρεις ώρες νύκτα,
με σκοπόν ν’ αποπλεύση μετά τα μεσάνυκτα.
Εξημέρωνεν η 30 Δεκεμβρίου.
Ο καιρός ήτον γλυκύς και μαλακός. Είχε κάμη σφοδρόν χειμώνα προ
των Χριστουγέννων.
Ο καπετάν Ηλίας ελογάριαζεν ότι
θα είχε καιρόν να φθάση, το αργότερον, την εσπέραν της παραμονής του
Αγίου Βασιλείου, εις την μικράν νήσον
του, απέχουσαν περί τα τριάντα ναυτικά μίλια από τον Βώλον.
Και με όλα τα εναντία και τα ενδεχόμενα, και αν τυχόν θα ηναγκάζετο, από παρακαιρόν, να πλησιάση
εις κανέν από τα προσφιλή λιμανάκια
του, τα εντός του κόλπου ή τα έξω, εις
το πέλαγος –επειδή ήτο πολύ συντηρητικός, και προβλεπτικός, ως κυβερνήτης πλοίου, και δεν του ήρεσκε
ν’αρμενίζη την νύκτα αφ’ εσπέρας,
ειμή μόνον μετά τα μεσάνυχτα, όταν
θα είχεν ημέραν εμπρός του. Τα λιμανάκια ταύτα δεν εχρειάζοντο κατάστιχον δια να καταριθμηθώσιν. Ήσαν
η Χονδρή Άμμος, το Ελαφοκκλήσι, ο
Άι-Σώστης, το Απάγκιο καο ο Χαμο-

Ο Ηλίας της Μπαμπλένως ήτο
χρηστός και ειλικρινής άνθρωπος.
Μίαν μόνην απιστίαν είχε κάμη όταν
ήτο πάρα πολύ νέος –το κρίμα του το
είχεν εξομολογηθή τότε εις τον πνευματικόν, κι έκτοτε το διηγείτο εις
πολλούς ανθρώπους. Με το δασκάλευμα ενός γεροντοτέρου, όστις εφαίνετο να είνε πεπειραμένος περί τα
τοιαύτα, είχαν καταχρασθή δεκάδας
τινάς κεραμιδίων από τα πλινθοποιεία των Ωρεών. Αλλά μόλις είχε διαπραχθή η κλοπή, όταν έκυψεν ο
Ηλίας να λύση την μπαρούμαν της
φελλούκας δια να ανέλθη εις το
πλοίον, τεραστία σμέρνα αναπηδήσασα από ένα χάραυλον ή θαλάμι
εκεί πλησίον, του έφαγε τρομερά τα
κρέατα της ωλένης της δεξιάς, με
τους θηριώδεις οδόντας της.
Αυτή ήτον η πρώτη και τελευταία
φορά δια τον νεαρόν τότε ναυτικόν.
Η σμέρνα είχεν αποσταλή θεόθεν ως
τιμωρός. Και μετά εικοσαετίαν ύστερον ο Ηλίας εδείκνυε τας ουλάς του
φοβερού δήγματος εις όλους προς
όσους διηγείτο το γεγονός, το οποίον
ήτο αληθέστατον ως φαίνεται.
γιαλός. Και δεν θα ήτο βεβαίως
ανάγκη να προσεγγίση εις όλα, όπως
άλλοτε του είχε συμβή. Αλλά τώρα
έπρεπε να ευρίσκεται την παραμονήν
του Αγίου Βασιλείου εις την νήσον
του, δια να αποβιβάση όλα τα εμπορεύματα και τας παραγγελίας, δια να
εορτάσουν οι άνθρωποι την Πρωτοχορνιάν με χαράν και υγείαν.
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Αφού έπλευσε πέντε μίλια εντός
του κόλπου, εις τας τρεις μετά τα μεσάνυχτα, εσηκώθη άνεμος, ο οποίος
εφαίνετο να έρχεται από άλλα μπογάζια από τα στενά τα μεταξύ Ευβοίας και της Στερεάς. Ο άνεμος αυτό
δεν ήταν πολύ σφοδρός, ούτε κυρίως
εναντίος, αλλ’ήτον οχληρός. Επειδή
ήτον νύχτα ακόμη –ήθελε τρεις ώρες
να χαράξη, τέσσερες ως που να βγη ο
ήλιος –κ’ επειδή ήτον χειμώνας καιρός ο καπετάν Ηλίας, δια το ασφαλέστερον εγύρισε την πλώρην προς τον
Γραίον, κατά την στεριάν, κι επήγε κι
ήραξεν εις την Χονδρήν Άμμον.
Μόλις ηύρε τον βυθόν η άγκυρα κι
ο άνεμος εφάνη ότι εκόπασαν εντός
του κόλπου. Η βοή έπαυσε να έρχεται
έξωθεν, από το στόμιον του μικρού
όρμου. Ο κυβερνήτης της βρατσέρας,
δια να μη χασομερά, εσαλπάρισε
πάλιν, ισσάρισε τες μπούμες των δύο
καταρτιών, τας όποιας μόλις είχε μαΪνάρει, έβαλε πλώρην προς ανατολάς
κι έπλευσε προς το Τρίκκερι, το υψηλόν ακρωτήριον, το κλείον τον Παγασητικόν.

Αλλά πριν φθάση ακόμη εκεί, και
πριν δυνηθή εις τας πρώτας ακτίνας
του ηλίου ν’ αντικρύση τας κοκκινωπάς οικίας του γραφικού χωρίου, εις
το ύψος του λόφου, ο άνεμος εφάνη
ότι ετράπη προς ανατολάς και ήρχετο
αντίπρωρα εις την βρατσέραν. Ακόμη
δεν είχε χαράξει καλά! Ο καπετάν
Ηλίας της Μπαμπλένως εστράφη αριστερά, κ’ επήγε κ’ έρριψε την άγκυραν εις το Ελαφοκκλήσι, τον μικρόν
ωραίον λιμενίσκον. Ίσως εκεί ήσαν οι
Αφέται των αρχαίων.
Ο άνεμος ήτο πράγματι απηλιώτης, και όσο πήγαινεν εφρεσκάριζε. Ο
Ηλίας της Μπαμπλένως είχε τόσα εμπορεύματα εις το αμπάρι –ορύζια,
καπνά, πάστες, βαρέλια ρωμιού και
ρακίου –τόσας παραγγελίας εις την
κάμεραν της πρύμνης. Δεν τον έμελεν
αν αυτός ή το σκάφος εκινδύνευε, τον
έμελεν όμως πολύ δια τα πράγματα
τα ξένα.
Η βρατσέρα του ήτο συγχρόνως η
Πάραλος και η Σαλαμίνια της της μικράς νήσου. Όπως λέγουν ότι εις περασμένους χρόνους, αν δεν έστελλεν
ο Ιμάμης της Προύσσης μήνυμα ότι
έκαμε φεγγάρι, δεν ηδύνατο ο Σουλτάνος να κάμη μπαϊράμι, και ας ήτον
εις όλον τον κόσμον ορατόν από δύο
ή τριών ημερών το φεγγάρι οφθαλμοφανώς, ούτω, αν η βρατσέρα του καπετάν Ηλία δεν κατέπλεεν εις την
μικράν νήσον να φέρη τα τόσα οψώνια, σχεδόν δεν θα ηδύναντο οι κάτοικοι να κάμουν Χριστούγεννα ή
Πρωτοχρονιάν ή Λαμπρήν.

[[[
Ευτυχώς, μετά την ανατολήν του
ηλίου, ο λεβάντης ήρχισε να καταπραϋνεται, είτε εκόπασεν, ολοσχερώς. Ο καπετάν Ηλίας, όστις είχεν
εξέλθει με την βαρκούλαν εις τα
ολίγα βράχια τα οποία έκλειον τον
όρμον προς ανατολάς, και ησχολείτο
να μαζώξη κοχύλια και πεταλίδας
όπου έβοσκαν εκεί εν αφθονία εις τον
ίσκιον του θαλασσίου βράχου, μετά
λύπης αφήκε το προσφιλές λιμανάκι
του –ήτο μια ποιητικωτάτη μικρά αγκάλη του εδάφους, όπου ημέρευαν τα
άγρια κύματα κι εγυάλιζε γαλανά ο
πόντος –κι εξέπλευσε πάλιν προς
ανατολάς. Τώρα θα εξήρχετο πλέον
εις το ανοικτόν πέλαγος, και ο Θεός
βοηθός!
Πολύ χορευτικόν και με αποτόμους λικνισμούς ήτο το πέραμα
εκείνο. Αχαλίνωτον, με τας λευκάς
χαίτας των κυμάτων, αδιακόπως ορθουμένας και αναπηδώσας, πλέον
άγνωστον δρόμον προς τον ατελεύτητον υγρόν κύκλον βαίνον προς το
άπειρον, προς την αιωνιότητα, το πέλαγος, αναχόρταγον, είχε φάγη πολλά
σκάφη και σκελετά, πολλά σκαριά
πλοίων, και πολλά κουφάρια ανθρώπων. Αι καλαί οικοκυράδες, αι ευλαβείς χριστιαναί, γύρω εις τα χωριά
και εις τας νήσους, εμαγείρευαν εξαιρέτως τον ορφόν, την συναγρίδα, και
όλα τα μεγάλα οψάρια, αλλά που να
δοκιμάσουν την γεύσιν, να κυττάξουν
το φαγί στ’ αλάτι! Τα νόστιμα οψάρια
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εκείνα ήτο πιθανόν να είχαν θίξει πνιγμένους ανθρώπους, και ποία καλή χριστιανή θα τα έβαζε ποτέ στο στόμα της!
Αφού έκαμψεν η βρατσέρα το Τρίκκερι, και είχεν απομακρυνθή ως εν μίλιον εις το πέλαγος, ήρχισε να λικνίζεται
πολύ δυνατά πλευρόθεν, εξ αριστερών
προς τα δεξιά. Ο άνεμος είχε ψηλώσει
και τον επήγε γραίον.
Ο κυβερνήτης διέταξε τον ναύτην και
τον μούτσον του να ποδίσουν, και στραφέντες εισέπλευσαν εις τον Άι-Σώστην,
τον φερώνυμον όρμον, και ηγκυροβόλη-

σαν. Α! τώρα αντίκρυζαν την ωραίαν καταπράσινην νήσον όπου ήτον ως παράδεισος φυτευμένος ανάμεσα εις τα
τέσσερα πέλαγα, τα οποία την έβρεχαν
ως οι τέσσαρες ποταμοί το πάλαι τον
κήπον της Εδέμ. Δεν ήσαν μακράν
πλέον. Απείχον δέκα μίλια, και να έσκαζεν ο εχθρός, ως την άλλην ημέραν, την
31ην όλοι οι άνεμοι θα εκόπαζον, και η
βρατσέρα θα κατευοδώνετο εις τον
πλούν της.
Ενύκτωσεν ήδη. Ο Ηλίας της Μπαμπλένως είχεν απόφασιν πριν φέξη η

άλλη μέρα, μετά το μεσονύκτιον κοντά
τα χαράματα να πλεύση εις το ποθητόν
τέρμα του ταξιδιού του.
Πράγματι, ο Άϊ-Σώστης τους εβοήθησε, και δεν εχρειάσθη πλέον, όταν
απέπλευσαν περί το λυκαυγές, να προσεγγίσουν και εις τα άλλα δύο λιμανάκια, ούτε εις το Απάγκιο ούτε εις τον
Χαμογιαλόν. Ήτο γαλήνη κατά τας
πρωινάς ώρας. Αλλά το σκάφος δεν
επροχώρει, όθεν έδεσεν γιουντέκι με την
φελλούκαν, κι ερρυμουλκούσαν το
πλοίον κωπηλατούντες, ο καπετάν

Ηλίας και ο ναύτης του. Μόνος ο μικρός
μούτσος έμεινεν επί της βρατσέρας κρατών το πηδάλιον.
Ατυχώς, όταν τους επήρεν η δυτική
ακτή του νησιού, πελαγίσιος άνεμος
σφοδρός ήλθε πάλιν εξ αριστερών, και
ήρχισε να κλυδωνίζεται θλιβερά το μικρόν σκάφος. Ο Ηλίας της Μπαμπλένως
και ο ναύτης του έλυσαν το γιουντέκι,
ανήλθον επί της βρατσέρας, κι εχειρίσθησαν τα άρμενα και το πηδάλιον.
Εμαϊνάρισαν τα πανιά κι έμεινε το
σκάφος ξυλάρμενον.

Να διαπλεύση τις όλον τον κόλπον
και το πέλαγος, ν’ αράξη εις τρία λιμανάκια –την Χονδρήν Άμμον, το Ελαφοκκλήσι και τον Άι-Σώστη –μονο εις
τ’Απάγκιο και εις τον Χαμογιαλόν να
μη προσεγγίση –να φθάση, από κάτω
από την Σκιάθον, και αντί να σε προστατεύση η χαριτωμένη ακτή του
ωραίου νησιού, να σε κλυδωνίζη και να
σε χορεύη διαβολικόν χορόν ο πελαγίσιος άνεμος! Και μάλιστα να εξημερώνη
η Πρωτοχρονιά, και να κοντεύη η μέρα
της παραμονής να βραδιάση! ω, αυτό,
ήτο μεγάλη ατυχία, πρέπει να το ομολογήσωμεν.
Και αν τουλάχιστον ηδύνατο ο καπετάν Ηλίας, όπως έσωσε τον εαυτόν
του, τους ανθρώπους του και το σκάφος να σώση όλας τας παραγγελίας
και τα εμπορεύματα! Φευ! ευρέθη δια
πρώτην φοράν εις την ζωήν του, εις
την σκληράν ανάγκη να κάμη αβαρίαν,
μερικήν! Κι εν πρώτοις εβύθισε σιμά
εις την ακτήν τρία βαρέλια ρώμι, τα

οποία όμως ήτο βέβαιος ότι θα επανευρίσκοντο σχεδόν αλώβητα την επιούσαν, όταν θα έπαυεν η τρικυμία!
Η βρατσέρα ήτο εν αγωνία, μόλις
δύο μίλια μακράν του λιμένος, αντικρύ
εις μίαν κρημνώδη ακτήν, πλην δεν
ηδύνατο να πλησιάση. Είτε έρριψεν εις
την θάλασσαν ένα σάκκον με ρύζι, και
δυο κάσσες με σαπούνια. Το αμπάρι
άδειασεν αρκετά, κι εξαλάφρωσε το
σκάφος.
Ας έσωζε τουλάχιστον τας παραγγελίας! Αλλά πίσω εις την καμπίναν,
σιμά εις τ’άλλα οψώνια, ήτο μια δέσμη
από χαρτόνι γεμάτον από βαρέα σίδερα, εργαλεία, και από πάνω ήτον
ένα ψαλίδι, το οποίον είχε παραγγείλη
εις τον καπετάν Ηλίαν, να της φέρει
από τον Βώλον, η Μαριώ η Μαλλίνα.
Ο ναύτης κατά διαταγήν του κυβερνήτου, έρριψε το βαρύ τούτο πράγμα εις
την θάλασσαν. Και μαζύ με τ’ άλλα σίδερα, επήγε και το ψαλίδι στον πάτον.
Ω, να το έβλεπεν η Μαριώ η Μαλλίνα,

πως κατεποντίσθη ούτω το ψαλίδι της,
πόσα θα έκοβεν η γλώσσα της εναντίον
του καπετάν Ηλία.
Πλην, από πάνω από τα σίδερα και
το ψαλίδι, εις την ιδίαν δέσμην, ήσαν
κι η κουντούρες, η κόκκινες, μυτερές,
της Μαργαρώς της Πασσίνας. Εξ
απροσεξίας του ναύτου επήγαν κι η
κουντούρες μαζί με τα σίδερα. Ο καπετάν Ηλίας επρόφθασε και τας είδεν
εν ακαρεί ως πτερωτάς, παλλομένας,
πριν βυθισθούν εις το κύμα. Ω, πόσον
ελυπήθη! Και τι λόγον θα έδιδεν εις
την γειτόνισσάν του, την Μαργαρώ της
Πασσίνας;
Το μόνον πράγμα εξ όλων των παραγγελιών το οποίον εκ προθέσεως έρριψαν εις την θάλασσαν, ήτο η «σβράνα,
οιονεί χερσαία σχεδία από χονδράς σανίδας δεμένας με σίδερα, η αγορασθείσα
κατά
παραγγελίαν
του
ζευγηλάτου, Γιάννη του Αντώναρου.
Και την ώραν όπου η βρατσέρα ήρχισε
τέλος να στεγάζεται από τον άνεμον,

και να εισέρχεται εις τον λιμένα, βασίλευμα του ηλίου, ενώ παρέκαμπτε το
Καλαμάκι, τον κάβον όστις κλείει εκ
δυσμών τον λιμένα, ο καπετάν Ηλίας,
του εφάνη ότι έβλεπε μιαν κάπαν και
μίαν ανθρώπινην κατατομήν, ισταμένην
επί του βράχου και χειρονομούσα προς
το μέρος της βρατσέρας. Επίστευσεν ότι
θα ήτο ο Γιάννης ο Αντώναρος, όστις
βεβαίως ηρώτα μακρόθεν τον κυβερνήτην αν του έφερε την σβάρναν. Αλλά
την φωνήν την έπαιρνεν ο άνεμος.
Όταν όμως η βρατσέρα επλησίασεν,
άμα ενύχτωσεν, εις τον βράχον του
Επάνω Μαχαλά, ο Ηλίας της Μπαμπλένως ήκουσεν ευκρινώς την οξείαν
φωνήν της Μαργαρώς της Πασσίνας,
της γειτονίσσης του.
-Θυμήθηκες να μου φέρης της κουντούρες, καπετάν Ηλία;
Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
(«Η Νέα Ζωή» της Αλεξάνδρειας,
Ιανουάριος 1907)
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Τα συχαρήκια
ρεις χαράς είχε την ημέραν
εκείνην η κυρία Γαλάτσαινα του Κασσανδριανού χήρα του μακαρίτου
ομονύμου πλοιάρχου, αποθανόντος πρό τινων ετών πτωχού μετά πολλάς επιχειρήσεις.
Η πρώτη ήτο ότι είχεν αρραβωνίσει προ
ολίγων ημερών την κόρην της την
Μυρσούδαν με καλόν γαμβρόν, τον Βασίλην τον Μπόνον.
Η δευτέρα ήτο ότ σήμερον πρωτοχρονιάν εώρταζε την εορτήν του ονόματός του ο ίδιος ο γαμβρός της. Η
τρίτη ήτο ότι έμελλον να τελεσθώσι
την εσπέραν της αυτής ημέρας τα “εμβατίκια” του γαμβρού εις την οικίαν
της.
Η ιδέα της κυρά Γαλάτσαινας ήτο
να είχον τελεσθή τα “εμβατίκια” αφ’
εσπέρας την νύκτα του παλαιού χρόνου προς την ανατολήν του νέου έτους
όπως ήτο πρέπον. Αλλά τα συμπαθερικά επέμεναν να αναβληθώσι τα εμβατίκια δια την νύκτα της εορτής
προς την 2 υανουαρίου. Οι λογαριασμοί βλέπετε των συγγενών του γαμβρού δεν συμοφωνούν καθ’ όλα τα
μέρη πάντοτε με τους λογαριασμούς
της μητρός της νύμφης. Ο λογαριασμός της κυρά Γαλάτσαινας έλεγεν
ότι αν εφελούντο τα εμβατίκια αφ’
εσπέρας της παραμονής, μεθ’ ό ο
γαμβρός θα ήτο κατά το έθος ελεύθερος να επισκέπτεται δις και τρις την
αρραβωνιαστικήν του εις την οικίαι
της (ειμπορούσε, μάλιστα αν ήτο
αδιάκριτος και να το στρώση “όττα
πήττα” εις το σπήτι της νύμφης) η
μήτηρ της νύμφης θα εγλύτωνε από
κάμποσα γλυκύσματα και δώρα τα
οποία ήτο υπόχρεως να κουβαλήση εις
τας οικίας των συμπεθερικών. Εν
πρώτοις αυτή η εορτή του ονόματος
του γαμβρού θα ήγετο εις την οικίαν
της νύμφης. Δεν ήτο τότε η κυρα Γαλάτσαινα υποχρεωμένη να κουβαλήση
ολόκληρον μέγα πυνίον μπακλαβά εις
την οικίαν της συμπεθέρας της αλλά
μεγάλα ταψιά από ζαχαροχαμαλιά
και άλλα τραγήματα εις τας οικίας
των αδελφών και των θείων του γαμβρού και συγχρόνως να κερνά αυτή
όλην την ημέραν εις την οικίαν της δια
την εορτήν του ονόματος και πάλιν
την εσπέραν να έχη άλλα μεγάλα βάσανα δοκιμαστήρια και ακροσφαλή,
εις την οικίαν της όπου θα ετελούντο
τα “εμβατίκια”.
Αλλ’ ο λογαριασμός των συμπεθερικών ελέγει ότι δεν ήτο πρέπον να
φύγη από την μητέρα του ο γαμβρός
να εορτάση την ημέραν της εορτής
του, πριν στεφανωθή ακόμη εις την οικίαν της νύμφης. Του χρόνου ότε θα
εστεφανώνετο ας εορτάση εις την οικίαν της νύμφης την οποίαν θα έπερνεν αύτη προίκα με γειά της με χαρά
της. Αλλ’ εφέτος δια τελευταίαν
φοράν ας μείνη ακόμη πλησίον της

Τ

μητρός του. Θα ήτο σκάνδαλον να
έφευγε.
Τα χαϊμαλιά “τα κρυφά” τα είχαν
φάγει ήδη οι συμπέθεροι όλοι, όπου
τους επέτρεψε να φάγουν ο ίδιος ο
γαμβρός. Διότι αυτός ο γαμβρός ο Βασίλης ο Μπόνος, άμα είδε το ωραίον
γανωμένον και στίλβον συκίον, γεμάτο
από ευώδη και προκλητικά, λευκά και
ροδοκοκκινισμένα χαμαλιά έβγαλε
από την ζώνην το λάζον του, μακράν
μάχαιράν την οποίαν έφερε πάντοτε
εις την μέσην και καρφώσας δια μιάς
τέσσερα ή πέντε χαμαλιά, ήρχισε να
καταβροχθίζη κόπτων αυτά με τους
προσθίους οδόντας αλωνίζων με την
γλώσσαν και παραπέμπων αμέσως εις
τον ουρανίσκον χωρίς να τα μασσά με
τους τραπεζίτας του. Αι αδελφαί του
και οι γαμβροί του τον επέπληξαν δι
αυτό αλλ’ αυτός δεν ηννόει τας παρατηρήσεις των. Αυτός δεν ήτο ο γαμβρός; Δική του δεν ήτο η νύμφη; Δικά
του και τα προικιά. Δικά του και τα
χαϊμαλιά και όλοι οι μπακλαβάδες
και όλα. Τα χαϊμαλιά μάλιστα τοιαύτην είχον συμβολικήν έννοιαν. Εσήμαιναν τα άλλα χαϊμαλιά τα
περίπτερα. Ησαν φυλακτικά τα οποία
του έστελλεν η πενθερά του, δια να μη
τον ιδή κακό μάτι, μη τύχη και τον
αβασκάνη κανείς.
Αλλά τα κρυφά χαϊμαλιά δεν θα
ήρκουν και αν επέτρεπεν ο γαμβρός
να τα φάγουν όλα οι συγγενείς. Τώρα
με τα “εμβατίκια” ήτο καιρός δια τα
άλλα δώρα τα επίσημα. Και τα συμπεθερικά δεν θα εταιριάοντζο ποτέ
εάν η συμπεθέρα ήθελε να τους το
“πάη καπότο” οικονομούσα με τρόπον
να εγίνοντο τα “εμβατίκια” αφ’ εσπέρας, δια να δικαιολογηθή ότι δεν θα
εκουβαλούσε νέα πράγματα εις τας 5
ή 6 οικίας των στενοτέρων συγγενών
του γαμβρού της του Βασίλη.
Αλλως τα φανερά, τα επίσημα
επήγαιναν μαζί με τα “εμβατίκια” τα
οποία ήσαν αυτό τούτο φανέρωσις και
επισημοποίησις του αρραβώνος και τα
κουφά ουδέν άλλο ήσαν ειμή αναγκαίον εφόδιον και συμπλήρωμα της
τελετής του αρραβώνος, της νυκτός
εκείνης καθ’ ήν είχε κατορθωθή τέλος
μετά πολλά βάσανα “να δέσουν πανδρειαίς”.
Ω αυταίς η πανδρειαίς πόσα φαρμάκια την είχαν ποτίση την κυρά Γαλάτσαινα και πως της είχαν ψήση το
“ψάρι στα χείλια”. Κατόπιν από την
πρώτην προξενιάν μετά πολλά ψι-ψι
και πολλαίς αβανιαίς και κατηγορίαις
αφού ραδιούργα γύναια έβαζαν στα
λόγια τον γαμβρόν και της συμπεθέρες και έψαλλαν πολλά ανάποδα εγκώμια εναντίον της πενθεράς και της
νύμφης κατορθώθη τέλος να ορισθή η
ημέρα του Σαββάτου της δευτέρας
ημέρας των Χριστουγέννων, δια να
“δέσουν πανδρειαίας”. Η κυρά Γαλάτσαινα εφύλαττεν άκραν μυστικότητα

αλλά όλη η γειτονιά το ήξευρε σχεδόν
σίγουρον. Εις τους μαχαλάδες καταλάβανε, εις τους μιρκούς τόπους η μια
γειτόνισσα είνε κατάσκοπος της άλλης
γειτόνισσας. Οι τοίχοι ακροώνται τα
παράθυρα βλέπει, αι θύρα μαρίζονται,
οι “πετεινοί” των καπνοδόχων σείουν
τας λοφιάς με τοιούτον τρόπον ώς να
κατενεύουν τάχα ότι εννόησαν.
Την εσπέραν του Σαββάτου ήναψεν η κυρά Γαλάτσαινα το μέγα
οκτάγωνον φανάρι, φανάρι καραβίσιο
το οποίον ευρίσκετο από τον καιρόν
που είχε καράβι ο μακαρίτης ο άνδρας της. Είχον συνέλθει εις την οικίαν της ο αδελφός της ο Γέρο-Λάζος
και η κυρά-Λάζαινα η νύμφη της και
η Μπόζαινα η αδελφή της και ο Μπόζας ο γαμβρός της. Οι τέσσαρες και
αυτή όλοι πέντε έκαμαν τρεις σταυρούς και εξεκίνησαν εις το σκότος της
νυκτός.
Εάν δεν ήσαν πέντε θα ήσαν τρεις
ή επτά ή εννέα. Μονός αριθμός πρέπει
να είνε οι συγγενείς της νύμφης, όσοι
θα υπάγουν να ανταλλάξουν αρραβώνα εις την οικίαν του γαμβρού, όχι
ποτέ ζυγός αριθμός. Αγνοώ τον λόγον
και πολλοί τον αγνοούνε, κατά τον
στίχον του αειμνήστου Παπαρρηγοπούλου.
Εκαμνε ψύχος και ήτο ελαφρά χιονιά. Επροπορεύτο ο Μπόζας κρατών
το φανάρι, δευτέρα ήρχετο η κυρά
Γαλάτσαινα, φέρουσα τον δίσκον με
τα γλυκά, πέντε κούπες όλον από κυδώνιον και μύγδαλον και μαστίχιον.
Τρίτος ήρχετο ο γέρο Λάζος, κατόπιν
η Λάζαινα η σύζυγός του, και τελευταία η Μπόζαινα.
Ητο δεκάτη η ώρα και ήτο ελπίς
ότι είχον αποκοιμηθή όλοι οι γείτονες.
Αλλά μόλις κατέβηκαν εις το σοκάκι
και πάραυτα ηκούσθη ελαφρός τριγμός παραθύρου υπανοιγόμενου. Η
γειτόνισσα η Μαριώ η Μπαλωματού,
υπώπτευε δι’ όλης της ημέρας ότι
έμελλε την εσπέραν εκείνην να γίνη ο
αρραβών της Μυρσούδας της κυρά
Γαλάτσαινας. Αι υποψίαι της εκρατύνθησαν πολύ ότι αφού ενύκτωσεν
ήκουσε και ησθάνθη τον γέρο Λάζον
με την συμβίαν του και τον Μπόζαν
με την φαμελιάν του ανερχομένου εις
την οικίαν της χήρας Κασανδριανού.
Επιθυμούσα να βεβαιωθή δεν επλάγιασε, μόνον έμεινε έως τας δέκα παραμονεύουσα έως ού είδε τα πέντε
άτομα με το φανάρι εξερχόμενα εις
νυκτερινήν εκδρομήν. Τότ δεν της
έμεινε πλέον αμφιβολία και την επιούσαν ενώ ο γαμβρός θα ετρακάνζε
καρφώνων με την μακράν μάχαιράν
του τα κρυφά χαϊμαλιά αυτή θα διηγείτο το πράγμα εις όλην την γειτονιάν.
Το σπίτι της Μπόναινας ήτο αρκετά μακρυά κατά τας διαστάσεις
του χωριού και κατά το μέτρον με το
οποίον εμετρούσαν τας αποστάσεις οι

νησιώται, απείχε δηλαδή περί τα διακόσια βήματα. Αφού παρήλθον πολλάς οικίας σκοτεινάς και ..... κατά το
φαινόμενον αλλά των οποίων τα παράθυρα έτριζαν άμα τη προσεγγίσει
των, καθώς είχε τρίξει και το παράθυρον της Μαρίας της Μπαλωματούς,
οι πέντε αντιπρόσωποι της μνηστής
έφθασαν εις έν στενόν και δυσώδες
σακκάκι και άμα εισήλθαν εκεί είδαν
μέγαν λύχνον να φέγγη από μέσα από
το γυαλί ενός παραθύρου έχοντας
ανοικτά τα παραθυρόφυλλα. Εκεί ήτο
το σπίτι του γαμβρού και τους επερίμεναν.
Ανέβησαν εις την οικίαν της Μπόναινας όπου ευθύς ήνοιξεν η θύρα και
εισήλθε πρώτος ο Μπόζας, κρατών το
φανάριον δια να είνε καλορίζικον το
ανδρόγυνον να κάμη όλο γυιούς. Δευτέρα η Λάζαινα η νύμφη της Γαλάτσαινας ήτις είχε λάβη τα γλυκά εις
τας χείρας της τώρα δια να έχη όλο
γλύκαις και χαραίς το ανδρόγυνον.
Αύτη η Λάζαινα πολύ νεωτέρα του
ανδρός της συνέβαινε να έχη αμφοτέρους τους γονείς της ζώντας και δι’
αυτό επροτιμήθη να κρατήση τα
γλυκά δια να έχη πολλήν ζωήν το ανδρόγυνον. Τετάρτη εισήλθεν η Μπόζαινα .... Τρίτος εισήλθε ο γέρο Λάζος
δια να γεράση το ανδρόγυνον. Τετάρτη εισήλθεν η Μπόζαινα “ανδρογυναίκα” δια να δείξη την αρμονία
των δύο φύλων. Πέμπτη και τελευταία εισήλθεν η πεθερά, δια να δείξη
την υπακοήν και την υποταγήν της
νύμφης εις τον γαμβρόν. Η κυρά Μπόναινα δεν είχε παραλείψη να βάλη ένα
τσεκούρι ανάποδα αλλ’ εις μέρος
κρυφόν όπου να μη φαίνεται υποκάτω
εις τον καναπέν. Τούτο εσήμαινε ότι
αν υπήρχε και καμμιά βασκανιά δεν
έπρεπε να τολμήση να βγή εις το φανερόν και να ενεργήση. Μετά το
“καλώς ήρθατε” και το “καλώς σας
ηύραμε” η κυρά Λάζαινα απέθεσε τον
δίσκον με τα γλυκά επί της ετοίμης
τραπέζης και όλοι εκάθησαν με το
“καλώς ανταμωθήκαμε”. Μετ΄ολίγα
λεπτά της ώρας όλοι εσηκώθηκαν όρθιοι και ο γαμβρός υψηλός, ξανθός,
νέος, φορών τα κυριακάτικα αφού
έκαμε τρεις σταυρούς ενώπιον του εικονοστασίου της οικίας, προσελθών
εις την κυρά Γαλάτσαιναν έκαμε μετάνοιαν και της ησπάσθη την χείρα
εγχειρίζων άμα αυτή και μέγα μεταξωτόν μαδήλιον χρωματιστόν, εις μίαν
γωνίαν του οποίου ήσαν ρομποδεμένα
γυναικείον δακτυλίδιον και ένδεκα
χρυσά φλωρά. Συγχρόνως η Γαλάτσαινα τον ησπάθη εις την παρειάν
και του εφόρεσε εις το δάκτυλον της
αριστεράς χειρός δακτυλίδιο το
οποίον είχε φέρη μαζί της.
Ακολούθως ο Βασίλης ο Μπόνος
επλησίασεν ένα έκαστον των άλλων
τεσσάρων συγγενών της μνηστής του
και ασπαζόμενος την δεξιάν των τους
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εφίλευσεν ανά έν φλώριον τρύπιον με
κόκκινην ταινίαν δεμένον ή ανά μίαν
λίραν αγγλικήν ή τουρκικήν. Τον καιρό
εκείνον υπήρχον ακόμη εις χείρας του
πτωχού λαού φλωριά και λίραι.
Ελαβον, όλοι γλυκόν και ήπιαν μαστίχα ή ρεσόλιον, ευχηθέντες τα “καλορρίζικα” τα “τίμια στέφανα”. Είτα
εστρώθησαν εις δείπνον, και οι άνδρες
έφαγαν καλά, αι δε γυναίκες εγεύθησαν με άκρα χείλη. Και είτα ετέθησαν
εις ενέργειαν δύο μεγάλαι φιάλαι
οίνου. Και ο Μπαρμπα-Λάζος και ο
Μπόζας έπιναν γερά και επλήθυναν
τας ευχάς και τα συγχαρητήρια και
ετραγουδούσαν.
Σ’ αυτό το σπίτι πούρθαμε
πέτρα να μη ραΐση
Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού
χίλια χρόνια να ζήση.
Χίλια καλώς ωρίσατε
φίλοι μ’ αγαπημένοι,
κι’ από καιρού χαρούμενοι
και καλοκαρδισμένοι.
Ακμαία ήτο η ευθυμία και υπήρχεν
εκατέρωθεν καλή διάθεσις, μόνον έν
κακόν σημείον εφάνη το οποίον έκαμε
όλους να μελαγχολήσουν. Ο γέροΛάζος όταν έπινε εσυνείθιζε να ομιλή
με πολλάς χειρονομίας. Ενεκα του
ελαττώματος τούτου ανέτρεψε απροσέκτως τον μέγαν λύχνον επί της τραπέζης του δείπνου. Ο λύχνος έσβυσεν
η δε συντροφιά θα έμενεν εις το σκότος αν δεν υπήρχε το κανδήλιον το
καίον ενώπιον των αγίων εικόνων, ως
και δύο κηρία αναμμένα επί της
εστίας.
Δια να μετριάση την κακήν εντύπωσιν ο γέρω-Λάζος υπεσχέθη να βαπτίση αυτός το πρώτον παιδίον, το
οποίον θα εγεννάτο εκ του συνοικεσίου
και να είνε και γυιός. Αφού είχε χύσει
το λάδι είπεν· αυτός το έβλεπεν καλόν
σημείον, διότι λάδι θα έχυνε και εις την
βάπτισιν του παιδίου.
Την ιδίαν στιγμήν εκρούσθη η θύρα
της οικίας.
Ο μικρός υιός της Γαλάτσαινας
παιδίον 9 ετών ο Χρίστος, είχε γελασθή με χίλια ψεύματα την εσπέραν υπό
της μητρός του, ότι ο αρραβών θα ανεβάλλετο δια το άλλο Σάββατον. Είχε
αποκοιμηθή αφού έφαγε πολλά γλυκά,
και έλαβεν υπόσχεσιν ότι θα φάγη περισσότερα την επαύριον. Είχε την
απαίτησιν να είνε και αυτός είς εκ των
ανδρών όσοι θα επήγαιναν “να δέσουν
της πανδρειαίς” εις του γαμβρού το
σπήτι. Η μήτηρ του το υπεσχέθη κατ
αρχάς ελπίζουσα ότι θα ήσαν επτά
τουλάχιστον οι συγγενείς, όσοι θα πήγαιναν δια την υπόθεσιν. Αλλ’ αφού οι
συγγενείς του γαμβρού, οίτινες εκανό-
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νιζον τα τοιαύτα παρήγγειλαν ότι ο
αριθμός ωρίσθη εις 5 η Γαλάτσαινα μη
δυναμένη να αφίση απ’ έξω άλλους
ηλικιομένους συγγενείς, ευρέθη εις την
ανάγκην να αποκλείση τον ανήλικον
υιόν της.
Ο μικρός απεκοιμήθη αναμασσών
τα τόσα γλυκά και τας υποσχέσεις,
ενωρίς πριν έλθουν ακόμη εις την οικίαν τα δύο συγγενικά ανδρόγυνα.
Αλλά περί το μεσονύκτιον αφού εχόρτασε τον ύπνον εξύπνησε και βλέπει
την αδελφήν του ημιπλαγιασμένην
παρά την εστίαν, βλέπουσαν εμβωδώς
το φθίνον πυρ και μελετώσαν την
ιδέαν του γάμου. Η Μυρσούδα δεν είχε
ύπνον και οι λογισμοί της και τα ξυπνητά όνειρά της τα οποία επλησίαζαν
να γίνουν πράγματα, επετούσαν προς
την οικίαν εκείνην του αρραβωνιαστικού της, όπου ευρίσκοντο τώρα η
μήτηρ της και αι θείαι και οι θείοι της.
Διότι είνε κάτι το παράξενον βλέπεις
να πανδρευθή ο άνθρωπος. Πρέπει να
καμαρώνης και να δαγκώνης τα χείλη
σου να μη γελάς. Από το σπίτι έξω δεν
βγαίνεις αλλά μόλις θα προβάλλης εις
το παράθυρον δα να ποτίσης την γάστραν με τα λουλούδια μόλις θα φανής
εις τον εξώστην δια να γεμίσης το κανάτι νερό από την στάμνα ευθύς ο κόσμος δηλαδή η γειτόνισσες σου
φωνάζουν “Με τσ’ γειαίς Μυρσούδα”.
Τότε τι να πης να κάμης τον κουφόν;
Θα σου φωνάξουν δυνατώτερα. Να
πης “φχαριστώ”; θα ανοίξης το στόμα
σου και σαν το ανοίξης θα γελάσης
χωρίς να θέλης. Οσο και να καμαρώνης θα χαμογελάσης δεν μπορείς. Είνε
κάτι ...... βλέπεις να πανδρευθή ο άνθρωπος.
Είδε λοιπόν ο μικρός την Μυρσούδαν να ρεμβάζη και την θέσιν της μητρός του την βλέπει κενήν. Τινάζει τότε
το πάπλωμα πετιέται επάνω και βάζει
της φωνές. Πού είνε η μάνα; Eπήγαν να
δέσουν της πανδριαίας και αυτόν τον
εγέλασαν μέσ’ τα μάτια; Η αδελφή του
δεν ειξεύρει πως να ειπή ψεύματα με
πιθανότητα. Γουρούνα βρωμούσα. Την
πιάνει από τα μαλλιά της τα τραβά
δυνατά. Την θανατώνει από τον πόνον.
Κλαίει εκείνη και δοκιμάζει να κρατήση τα χέρια του. Επί τέλους επικαλείται ένα ψεύμα, προς βοήθειάν της.
Η μητέρα επήγε στην εκκλησίαν.
Θα γίνη πάλιν σήμερα, την Κυριακήν,
νύκτα βαθειά η λειτουργία καθώς
προχθές τα Χριστούγεννα.
Είνε τώρα τρεις από τα μεσάνυκτα.
Δεν τον εξύπνησε δια να μη τον
κρυώση. Αλλά τώρα, τώρα θα φέξη και
θα υπάγη και αυτός στην εκκλησία.
Ο μικρός εκόντευε να πιστεύση.

Αλλά κατά συγκυρίαν βλέπει εκεί υπό
κάτω από τα εικονίσματα επί μικρού
τραπεζίου την προσφοράν που είχε η
μητέρα του από προχθές φυλαγμένην
δια να την προσφέρη σήμερα εις την
εκκλησίαν. Η προσφορά ήτο εκεί τυλιγμένη εις λευκόν προσόψιον. Αν η
μητέρα επήγαινε εις την εκκλησίαν θα
την έπερνε μαζί της.
- Την εξέχασε η μητέρα την προσφορά, εδοκίμασε να ισχυρισθή η Μυρσούδα.
- Ψέμματα λές. Γουρούνα. Γουρούνα.
Και έκαμε πάλιν να την αρπάξη
από τα μαλλιά. Η Μυρσούδα έδεσε
σφικτά το λευκόν τουλουπάνι της και
το κατεβίβασεν έως τα φρύδια δια να
προφυλάξη τα ωραία καστανά μαλλιά
της.
- Η προσφορά επανέλαβεν η Μυρσούδα συγκεντρούσα όλην την γυναικείαν λογικήν εις τον νουν της, η
προσφορά έγινε δια την ημέραν που
θα δέσουν της πανδρειαίς. Αφού απομείναμε αυτό το Σάββατο τώρα την
προφοράν θα την φάμε ‘μεις. Κι η μητέρα θα ζυμώση άλλη το άλλο Σάββατο, για να την πάη στην εκκλησία
δια την ημέραν που θα δέσουν της
πανδρειαίς.
- Ψέμματα δεν με γελάς. Γουρούνα.
Είχεν εξασθενίση πολύ και ίσως θα
επείθετο. Αλλά τότε ενεθυμήθη ότι αφ’
εσπέρας υπήρχεν επάνω εις το ίδιον
τραπέζι μέγας δίσκος και ο δίσκος
αυτός έλειπε τώρα απ’ εκεί. Εκ τούτου οδηγούμενος εκύτταξε επάνω εις
το ράφι και είδεν ότι έλλειπαν απ’ εκεί
αι 5 ή 6 κούπες γλυκού όπου υπήρχον
το βράδυ.
Τότε ο μικρός έβαλεν αγρίαν κραυγήν. Και ήρπασε τα δύο κλώνια ή τα
άκρα του κεφαλοδέσμου της αδελφής
του προσπαθών να την ξεμανδηλώση.
- Ψεύτρα. Γουρούνα πήγαν να δέσουν της πανδρειαίς.
Ο μικρός εφόρεσε τα ενδύματά του
και εζήτησε να φύγη. Ηθέλησε να
υπάγη και αυτός εις την οικίαν του
γαμβρού. Εν τη παραφορά του δεν
εφοβείτο πλέον ούτε τους Καλικαντζάρους ούτε τα φαντάσματα.
Η αδελφή του κλαίει φοβείται να
μείνη μοναχή της. Ο μικρός δεν την
ακούει ανοίγει την θύραν εξέρχεται.
Εκείνος γυρίζει. Εκείνη τρέχει κατόπιν
του.
Αναψέ μου το φανάρι τώρα ευθύς
τώρα γιατί...
Και την εφοβέριζε με τον γρόνθον
του.
Το φανάρι το επήρεν η μητέρα.
Κάτσε παιδάκι μ’ πού θα πας.

Τώρα όπου είνε θαρθούνε πίσω.
Του έλεγε πολλά αλλ’ εκείνος επέμενε. Ισως επί τέλους ο φόβος των Καλικαντζάρων θα τον έκαμνε να γυρίση
πίσω, αφού έκαμνε ολίγα βήματα εις
τον δρόμον αλλά την στιγμήν εκείνην
ηκούσθη φωνή κάτω από τον εξώστην.
Τί έχετε, θα πώ; έλεγεν η φωνή.
Θειά Χρυσή δεν ακούς; είπεν η
Μυρσούδα θέλει να πάει στη πανδρειά.
Η θεία Χρυσή ήτο πτωχή και έρημη
χήρα κατοικούσα εις μικρόν θάλαμον
εις το ισόγειον της οικίας. Είξευρε τα
περί του αρραβώνος και ηγάπα την
κόρη και την μητέρα της. Ητο δε μακρινή συγγενής του γαμβρού.
Για να σου πω παιδί μου Μυρσούδα, είπεν, ήρθε κανένας από το
σπίτι του γαμβρού να σου πάρη τα συχαρήκια.
Οχι.
Πώς ξέχασαν οι μουρλοί. Για να
σου πω, έχω εγώ ένα μικρό φαναράκι.
Τώρα το ανάφτω, και να πάμε μαζί με
το Χρίστο και να ΄ρθω πίσω να σου
πάρω τα συχαρήκια. Κλειδώσου μεσ’
το σπίτι και μη φοβάσαι.
Εκρουσαν την θύραν της οικίας της
Μπόναινας ο Χρήστος έγινε δεκτός
διότι αφού εδέθησαν πλέον οι αρραβώνες ήτο πλέον αδιάφορον αν ήαρχοντο και άλλοι περιττοί ή άρτιοι.
Εφίλησαν τη θειά Χρυσή ήτις τους
συνεχάρη πρώτη και επανελθούσα
μόνη μετ’ ολίγα λεπτά επήρε τα συχαρήκια της Μυρσούδας ήτις την “ασήμωσε” ήτοι της έδωκε αργυρούν
νόμισμα.
Η ημέρα του αγίου Βασιλείου εορτάσθη καλώς εις τας οικίας της μιας
και της άλλης συμπεθέρας. Η Μυρσούδα δεν επρόφθανε να κάμη φουστάκια. Η κυρά Γαλάτσαινα δεν
επρόφθανε να φιλεύη όλον τον κόσμο
φουσκάκια χαμαλιά στραγάλια γλυκό
και μεγάλες σταφίδες από ραζακί σταφύλι. Μερικοί από τους επισκέπτας
ήρχοντο δις και τρεις λέγοντες ότι η
πρώτη φορά ήτο δια τον αρραβώνα, η
δευτέρα δια την εορτή του γαμβρού
και η τρίτη δια τα “εμβατίκια”.
Τα “εμβατίκια” διεξήχθησαν λαμπρώς. Ερρανον τον γαμβρόν με κοφέτα
και με ορύζιον. Μέγα συμπόσιον παρετέθη και ο γέρο Λάζος όστις επρόσεχε πλέον εις τας χειρονομίας του
έκαμε τόσον κέφι ώστε μεταξύ δυο
τραγουδιών δεν έπαψεν εκάστοτε να
φωνάζη.
Ας φέξη.
Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
(“Σκριπ”, Τετάρτη
1 Ιανουαρίου 1914)
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Το αριστούργημα της ελληνικής Φιλολογίας

Η Υπηρέτρα
ην εσπέραν της παραμονής των
Χριστουγέννων του έτους... η δεκαοκταέτις κόρη του Ουρανιώ το
Διόμικο, μελαχροινή νοστιμούλα,
εκλείσθη εις την οικίαν της ενωρίς,
διότι ήτο μόνη.
Ο πατήρ της, ο ατυχής μπάρμπα-Διόμας, αρχαίος εμποροπλοίαρχος πτωχεύσας, όστις κατήντησε να γίνη πορθμεύς εις το γηράς του, είχε
επιβή της λέμβου του περί μεσημβρίαν, όπως
πλεύση εις την νήσον Τσουγκριάν, τρια μίλια
απέχουσαν και διαπορθμεύση εκείθεν εις την
πολίχνην εορτάσιμους τινάς προμηθείας. Υπεσχέθη ότι θα επανήρχετο προς εσπέραν, αλλ’
ενύκτωσε και ακόμη δεν εφάνη.
Η νέα ήτο ορφανή εκ μητρός. Η μόνη προς
μητρός θεία της, ήτις της εκράτει άλλοτε συντροφιάν, διότι αι οικίαι των εχωρίζοντο δι’ ενός
τοίχου, εμάλλωσε και αυτή μαζί της διά δύο
στρέμματα αγρού και δεν ωμιλούντο πλέον. Η
νεάνις εκάθητο πλησίον του πυρός, το οποίον είχεν ανάψει εις την εστίαν, περιμένοντας τον πατέρα της, και εκράτει το ους τεταμένον εις
πάντα θόρυβον, εις τα φαιδρά άσματα των ποίδων της οδού, ανυπόμονος και ανησυχούσα πότε
ο πατήρ της θα έλθη.
Αι ώραι παρήρχοντο και ο πτωχός γέρων δεν
εφαίνετο. Το Ουρανιώ είχεν απόφασιν να μη κατακλιθή, αλλ’ έμενεν ούτως ημίκλινος, πλησίον
της εστίας.
Παρήλθε το μεσονύκτιον και ήρχισαν ν’αντηχώσιν οι κώδωνες των ναών, καλούντες τους
χριστιανούς εις την ευφρόσυνον της εορτής ακολουθίαν.
Η καρδιά της νέας εκόπηκε μέσα της.
-Πέρασαν τα μεσάνυκτα, είπε, κι ο πατέρας
μου!...
Συγχρόνως τότε ήκουσε θόρυβον και φωνάς
έξωθεν. Η γειτονιά είχεν εξυπνήσει και όλοι
ητοιμάζοντο διά την εκκλησίαν.
Η δύστηχος Ουρανιώ δεν αντέσχεν, αλλ’
έλαβε την τόλμην να εξέλθη εις τον σκεπαστόν
και περίφρακτον υπό σανίδων εξώστην της οικίας, όπου κρυπτομένη εις το σκότος προέβαλε
διά της θυρίδος την κεφαλήν.
Μία γειτόνισσα, λάλος και φωνασκός, είχεν
εγερθή πρώτη και αφύπνιζε διά των κραυγών
της τους γετίονας όλους, όσων ο ύπνος ανθίστατο εις των κωδώνων κρότον, προσπασθούσα
να εξυπνίση τον άνδρα και τα παιδιά της. Ο σύζυγός της Νταραδήμος είχεν ανάγκην μοχλού
δια να σταθή εις τους πόδας του.
Η θύρα της οικίας των ήτο αντικρυτης του
μπάρμπα Διόμα. Το Ουρανιώ έβλεπε καθαρώς
απέναντι της την γυναίκα αυτήν κρατούσαν φανόν, φωτίζουσαν οικτιρμόνως τα σκότη της οδού
δια τους διαβάτες και τους γείτονας. Διότι το
σκότος ήτο βαθύ και ελαφρός άνεμος έπνεεν,
όσος ήρκει για να μεταφέρει εκ των χιονοσκεπών βουνών το ψύχος και τον παγετόν εις τας
φλέβας των ανθρώπων.
Κατ’ εκείνην την στιγμήν διήλθεν άνθρωπός
τις, ον ιδούσα και αναγνωρίσασα η Ουρανιώ,
δεν ηδυνήθη να μη μειδιάση.
-Πως! κι ο Αργυράκης πάει στην εκκλησιά;...
εψιθύρισεν.
Ο Αργυράκης της Γαρουφαλιάς, όστις είχε το
προνόμιον να προσωνυμάται, από του ονόματος
της συζύγου του, είχεν ειπή άλλοτε και το λόγιον
έμεινε παροιμιώδες όποτε πάω στην εκκλησία
βάϊα μοιράζουνε. Αλλά την φορά ταύτην τον
εξύπνησε βιαίως η Γαρουφαλιά και τω επέταξε
να υπάγη εις την εκκλησίαν, διότι είδε καποιον
όνειρον, είπεν. Εφοβείτο μήπως η γύφτισες
(υπήρχον αντικρύ του οικίσκου των πέντε ή εξ
καλύβοι γύφτων, νεοφωτίστων) έκαμαν μαγείας
εναντίον της. Και αν αυτή επάθαινε τίποτε,
Θεός να φυλάη! ποία άλλη θα εκόλλα τον φρου-

Τ

ρόν, η μέραις που έρχονται τώρα του Αϊ -Βασίλη κλπ. εις όλην την γειτονιά; Ολον δε το άτομον της ενεθύμιζε την μητέρα εκείνην των σαράντα Δράκων του παραμυθιού ήτις εφούρνιζε
με τας παλάμας και επάνιζε με τους μαστούς.
Ο ευπειθής Αργυράκης όστις μόλις έφθανε
μέχρι των ώμων του αναστήματός της, ηγέρθη,
εφόρεσεν εις την κεφαλήν του τον γιοργούλη
του, εζώσθη το κόκκινον ζωνάρι του, τρεις σπιθαμάς πλατύ, υπέδησεν εις τους πόδας τα πέδιλά του και εξήλθεν εις την οδόν.
Ταυτοχρόνως είχεν εξέλθει και ο Νταραδήμος, όστις έπιασεν ομιλίαν με τον Αργυράκην
της Γαρουφαλιάς.
-Τώρα μ’αρέσεις, γείτονα, τω λέγει... μην είσαι αλιβάνιστος όπως είνε κατά τα σκοίνια (καταισχύνη). Το φεγγάρι δεν είνε τώρα παν τς Ελληνες (πανσέληνος), να φοβάσαι τον ίσκιο του
τη νύχτα...
Τοιαύτα Ελληνικά ωμίλει ο Νταραδήμος.
- Τι να κάνωμε, να σ’ορίσω γείτονα; απήντησε
ταπεινοφρόνως ο Αργυράκης.
Και ο Νταραδήμος κατέβη εις την οδόν, προηγουμένης της συζύγου του, κρατούσης πάντοτε
τον φανόν.
- Δεν ξέρουμε· να ήλθε τάχα ο γείτονας; είπε
την στιγμήν εκείνην η σύζυγος του Νταραδήμου
και ρίπτουσα εκφραστικόν βλέμα προς την οικίαν του μπάρμπα-Διόμα.
-Σωπάτε, είπε φέρων τον δάκτυλον εις το
στόμα ο Αργυράκης είπαν πως βούλιαξε...
- Τι; είπεν η σύζυγος του Νταραδήμου.
Ο Αργυράκης ητοιμάζετο να διηγηθή πώς και
πού τα άκουσεν, αλλά την αυτήν στιγμήν γοερά
και σπαρακτική κραυγή ηκούσθη από σιγηλής
οικίας προς ην εβλέπον οι τρεις ομιληταί.
Από του σκεπαστού και περιφράκτου εξώστου, η δυστυχής το Ουραννιώ είχεν ακούσει την
λέξιν του Αργυράκη, και αφήκε την κραυγήν
εκείνην.
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Η άστοργος θεία, ήτις από έτους και πλέον
δεν είχε καλημερίσει την ανεψιάν της, ήκουσε
την γοεράν κραυγήν, λησμονήσασα τότε τα δύο
στρέμματα του αγρού, έτρεξε προς βοήθειαν της
περιαλγούς κόρης.
Περί την μεσημβρίαν της αυτής ημέρας ο ατυχής μπάρμπα-Διόμας είχε φορέσει μεχρι των
ώτων καταβαίνον το παμπάλαιον φέσι του, είχεν ενδυθή την τσάκαν του και το εμποδίτικο
βρακί του και καταβάς εις τον αιγιαλόν, έλυσε
την μικράν ελαφροτάτην και υπόσαθρον λέμβον,
και λαβών τας κόπας ήλουνε προς την μεσημβρινώτερον κειμένην μικράν νήσον Τσουγκριάν.
Μόνη έμεινε η Ουρανιώ εις την οικίαν και μόνος ο μπάρμπα-Διόμας επέβαινε της λέμβου
του, ναύτης ο αυτός και κυβερνήτης και πρωρεύς.
Ναυτίλος από της δωδεκαετούς ηλικίας του,
ο μπάρμπα-Διόμας απέκτησεν αμοιβαδόν σκούνας γολέτταις και βρίκια, ύστερον όμως υπεβιβάσθη εις βρατσέραν και τέλος τέλος έμεινε κύριος της μικράς ταύτης λέμβου, δι’ ης εξετέλει
βραχείας αλιευτικάς ή πορωθμευτικάς εκδρομάς. Τα περισσεύματα των κόπων του τα έφαγαν άλλοι πάλιν φίλοι ατυχήσαντες και αυτοί
εις τας θαλασσίας επιχειρήσεις των. Εις το γήράς του δεν τω έμεινεν άλλο τι, ειμή σιδηρά
υγεία, δι’ ης ηδύνατο ακόμη ν’αντέχη εις τους
θαλασσίους κόπους, χάριν του επιουσίου άρτου
εργαζόμενος.
Ενίοτε, ελλείψει ομιλητού, διηγείτο τα παράπονά του εις τους ανέμους και εις τα κύματα.
-Πήγα δα και στην Αθήνα, σ’εκείνο το Ιππομαχικό, και μώδωκαν, λέει, δύο σφάκελλα να
πάω στο Σοκομείο να παρουσιασθώ στην Πι-

τροπή· πήγα στην Πιτροπή, ο ένας γιατρός με
ηύρε γερό, ο άλλος σακάτη, κι αυτοί δεν είξευραν... ύστερα γύρισα στο υπουργείο και μου είπαν σύρε στο σπίτι σου, κ’ εμείς θα σου στείλωμε την σύνταξί σου. Σηκώνομαι, φεύγω,
έρχομαι εδώ, περιμένω, περνάει ένας μήνας, έρχονται τα χαρτιά στο λιμεναρχείο, να πάω λέει,
πίσω στην Αθήνα, έχουν ανάγκη να με ξαναϊδούν. Σηκώνω τριάντα δραχμές από ένα γείτονα, γιατί δεν είχα να πάρω το σωτήριο για το
βαπόρι, γυρίζω πίσω στην Αθήνα, χειμώνα
καιρό, δέκα μέρες με παίδευαν να με στέλνουν
από το υπουργείο στο Ιππομαχικό, κι από το
Ιππομαχικό στο Σοκομείο, ύστερα μου λένε· πάαινε και θα βγή η απόφασι. Σηκώνομαι, φεύγω,
γυρίζω στο σπίτι μου, καρτερώ... είδες εσύ σύνταξι; (απηυθύνετο προς υποτιθέμενον ακροατήν), άλλο τόσο κ’ εγώ. Επήρα κ’ εγώ την πηρέτρα και πασκίζω να βγάλω το ψωμί μου.
Πηρέτρα η υπηρέτρια ήτο το όνομα της λέμβου, όπερ αυτός της έδιδε.
Και παύων να μονολογή ήρχιζε να τραγωδή
διά της τραχείας και μονοτόνου φωνής του.
“Βασανισμένο μου οκρμί, τυραγνισμένα νειάτα”....
και δεν έλεγεν άλλον στίχον.
Καταπλαύσας εις την τερπνήν νήσον Τσουγκριάν, ο μπάρμπα-Διόμας εφόρτωσεν επί της
“Υπηρέτρας” πέντε ή εξ ζεύγη ορνίθων, κοφίνους τινάς ωών και τυρού δύο ή τρεις ινδιάνους,
και άλλα τινά πράγματα και ητοιμάζετο να
λύση τα απόγεια της λέμβου και ν’αποπλεύση.
Αλλά την στιγμήν εκείνην προσήλθεν ο κουμπάρος του Σταθερός, ο ποιμήν του Τσουγκριά, και
τον παρεκάλεσε να του κάμη την χάριν να παραλάβη οχληρόν συμπλωτήρα... “υιόν υποζηγίου”, ώριμον προς επίσαξιν... όπως κομίση αυτόν προς έναν των πολυαρίθμων κουμπάρων
του εις την πολίχνην.
Ο μπάρμπα-Διόμας εσυλλογίσθη το βάρος και
έρριψεν αμήχανον εις το στενόχωρον και την
ελαφρότητα της “Υπηρέτρας”, αλλ’ επί τέλους
εσκέφθη ότι μια δραχμή, ο ναύλος του οναρίου
ήτο κάτι δι’ αυτόν, ήτο ο καπνός και ο οίνος των
τριών σχολασέμων ημερών των Χριστουγέννων,
και απεφάσισε να παραλάβη τον πώλον.
Ο κουμπάρος Σταθερός ευχαριστηθείς τον
εφίλευσεν ολίγα αυγά, μίαν μυζήθραν, και ο
μπάρμπα-Διόμας επιβιβάσας τον πώλον έλαβε
τας κώπας και έστρεψε την πρώραν προς τον
λιμένα.
Απεμακρύνθη, έκαμε πανιά, και διανύσας
υπέρ το εν μίλιον, απείχεν εξ ίσου σχεδόν του
Τρουγκριά και της πολίχνης. Καίτοι βορειοδυτικός ο άνεμος, Γραίος υπεβοήθει εκ πλαγίου το
ιστίον, διότι ο μπάρμπα-Διόμας έδιδε βορειοδυτικήν προς την λέμβον κατεύθυνσιν.
Αλλ’ ο πώλος, όστις έβοσκεν ησύχως το χόρτον του και δεν εφαίνετο ν’ανησυχή πολύ περί
του διάπλου, αίφνης εσήκωσε τον πόδα, έδωκεν
άτακτον λάκτισμα εις την σανίδα... και το μαδέρι της ευθραύστου και υποσάθρου λέμβουδιερράγη. Το ύδωρ ήρχισε να εισρέη εις το κύτος. Η λέμβος ήρχισε να βυθίζεται.
Ταχύς ως η αστραπή, ο μπάρμπα-Διόμας,
απέβαλέ το βαρύτερον φόρεμα, τον αμπά του,
τον οποίον είχε φορέσει μόνον εν όσω εκάθητο
εις το πηδάλιον, έγειρε προς το μέρος της σκότας του πανιου αριστερά, εκρεμάσθη επί της
πλευράς του σκάφους και κατώρθωσε να μπαττάρη την λέμβον.
Μέγας έγεινεν ο θρήνος υπό την ανατραπείσαν τρόπιδα. Ορνιθες, ινδιάνοι, κόφινοι και ο αίτιος της συμφοράς, ο πώλος, όλα κατήλθον εις
τον πυθμένα.
Ο μπάρμπα-Διόμας, όστις εκολύμβα ως έγχελυς, είχε και στήριγμα την ανατραπείσαν “Υπηρέτρα”, την οποίαν ημπόδισε να βυθισθή.

Περί τας δύο ώρας έμεινεν ούτως ο
μπάρμπα-Διόμας επίστομα επί των πλευρών
του σκάφους, κρατούμενος δια των χειρών από
της τρόπιδος, μη τολμών να στηριχθή όλος επί
των σανίδων, διότι η λέμβος θα εβυθίζετο.
Τέλος περί την αμφιλύκην, ενόσω υπήρχεν
αρκετόν φως, όσον έρριπτεν η ανταύγεια των
χιονοσκεπών πέριξ ορέων, εφάνη μακρόθεν εν
ιστίον.
Ο μπάρμπα-Διόμας ήρχισε να φωνάζη με
όσην δύναμιν τω έμεινεν ακόμη.
Ο άνεμος ήτο βοηθητικός δια το ερχόμενον
πλοίον, όπερ έτρεχεν εξ ανατολών προς δυσμάς.
Ητο μέγα τρεχαντήριον φορτωμένον.
Αι φωναί του μπάρμπα-Διόμα δεν ηκούοντο·
ο άνεμος των ώθει μακράν προς τον λίβαν.
Αλλά το τεχαντήριον επλησίαζε και ο μικρός
μαύρος όγκος της ανατραπείσης λέμβου διεκρίνετο ως φωλεά αλκυόνος επί των κυμάτων.
Καθόσον όμως επλησιάζεν, ηδύνατο ν’ακουσθώσιν και αι φωναί. Διότι το ανατραπέν σκαφίδιον, ωθούμενον υπό των κυμάτων, είχε μετατοπισθή πολλάς δεκάδας οργυιών προς τα
νοτιοδυτικά, και ο γέρων ναυτικός συνέβαλε και
αυτός εις τούτο διά των χειρών και των ποδών.
Τέλος το τρεχαντήριον προσήγγισε και απέλυσε την λέμβον. Ο μπάρμπα-Διόμας ήκουσε
κώπας πλαταγούσας πλησίον του, αλλά μόνον
ήκουσεν. Ευθύς κατόπιν ελιποθύμησεν.
Οι δύο κωπηλάται ανέσυραν τον μπάρμπαΔιόμαν παγωμένον και ημιθανή και ατον ανεβίβασαν εις το τρεχαντήριον.
Αφού τον ήλλαξαν τα ενδύματα δι’ εμπνοών
και προστρίψεων προσεπάθησαν να τον ανακαλέσωσιν εις την ζωήν.
Ο κυβερνήτης διέταξε να στρίψωσι πρώραν
προς τον λιμένα, όπως τον αποδώσωσι νεκρόν ή
ζώντα εις τους οικείους του.
Τέλος ο πτωχός ναυαγός ήνοιξε τους οφθαλμούς.
Οι καλοί ναύται ηθέλησαν να τω προσφέρουν
πούνες και άλλα θερμά ποτά.
Αλλ’ άμα ανοίξας τους οφθαμλούς ο
μπάρμπα-Διόμας, δια του πρώτου βλέμματος
είδε βαρέλια.
Το πλοίον ήτο φορτωμένον οίνους.
- Όχι πούνες, όχι, είπε δια πνιγμένης φωνής,
κρασί δώστε μου!
οι ναύται τω προσήνενκον φιάλην πλήρη ηδυγεύστου οίνου, και ο μπάρμπα-Διόμας την ερρόφησεν απνευστί.
Υπέφωσκεν η ημέρα των Χριστουγέννων και
η θεία εις μάτην προσεπάθει να παρηγορίση την
σφαδάζουσαν υπό άλγους Ουρανιώ.
Αλλ’ η σύζυγος του Νταραδήμου ελθούσα
τότε ανήγγειλεν ότι ο μπάρμπα-Διόμας εναυάγησε μεν, αλλ’ εσώθη και ότι έφθασεν υγιής.
Ο Αργυράκης και άλλοι τινές αγρόται είχον
ίδει, φαίνεται, μακρόθεν την ανατραπείσαν λέμβον, και εκείθεν διεδόθη ότι ο γέρων επνίγη.
Αλλ’ επειδή ενύκτωσε, δεν είδον και το σωστικόν και οινοφόρον τρεχαντήριον.
Ο μπάρμπα-Διόμας, ελθών μετ’ ολίγον και ο
ίδιος, ενηγκαλίσθη την κόρην του.
Ω, πενιχρά αλλ’ υπερτάτη ευτυχία του πτωχού!
Το Ουρανιώ έχυνεν ακόμη δάκρυα, αλλά δάκρυα χαράς. Ο πατήρ της δεν την είχε φέρει,
ούτε αυγά, ούτε μυζήθραις, ούτε όρνιθες, αλλά
της έφερε το σκληραγωγημένον και θαλασσόδαρτον άτομόν του και τας δύο στιβαράς και
χελωνοδέρμους χείρας του, δι’ ων ηδύνατο
ακόμη επί τινα ίτη να εργάζηται δι’ εαυτόν και
δι’ αυτήν.
Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
(“ΣΚΡΙΠ”, Τρίτη 1 Ιανουαρίου 1929)
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Χριστούγεννα

νθρωπός τις, όχι γέρων
ακόμη, είχεν απογοητευθή
ενωρίς από την ζωήν και
ήτο αποφασισμένος να την
εγκαταλείψη. Εις την μελαγχολικήν του απομόνωσιν περιέμενε την ταχθείσαν στιγμήν,
όταν κίφνης, μιαν εσπέραν, όλοι της
πολεως οι κώδωνες αντηχούσι διάτοροι και από του καταφωτίστου γειτονικού Ναού ακούεται ψαλλόμενον
άσμα πανηγυρικόν.
Ητο η παραμονή των Χριστουγέννων.
Ισταται και ενωτίζεται έκπληκτος.
Οι γλυκείς αυτοί και γνώριμοι ήχοι

Α

θερμαίνουσι την ψυχήν και επαναφέρουσιν εις την μνήμην του δια μιας τα
παιδικά του έτη, ότε ήτο τόσον αθώος,
ευτυχής και ευχαριστημένος. Παιδίον
πάλιν, νομίζει ότι από των ουρανίων
θόλων, των σπειρομένων ήδη με αστέρας, καταφθάνει μέχρι των ώτων του η
υμνωδία των αγγέλων, και η ελπίς
γοητεύει τα στήθη του ακόμη μίαν
φοράν και την σκυθρωπήν του μορφήν
φωτίζει μειδίαμα φευγαλέον, ως η
μουσική η εκπνέουσα εις τον κενόν.
Ο νέος αυτός Φάουστ δεν ήμην
εγώ. Αλλά... και ποιος εξ ημών δεν
εδοκίμασέ ποτέ αίσθημα παρόμοιον·
και εις τίνος απογοητευμένα στήθη η

συναυλία η δονούσα την παγωμένην
ατμόσφαιραν της χειμερινής εορτής,
δεν ενεστάλαξε παρηγορίαν και δεν
τον έκαμε να ψελλίση το του Τεύτονος ποιητού: “Εχει γλυκείας στιγμάς η
ζωή!”. Και ποιος δεν είδε παρελαύνοντα τότε μετά των ήχων τα παιδικά
του ετη, τα οποία, όσον δυστυχή και
αν υπήρξαν πραγματικώς, τω φαίνονται ως εκ της αποστάσεως η Ευτυχία
αυτόχρημα, όμοια προς τον μεμακουσμένον εκείνον οικίσκον τον εν μέσω
των φυλλωμάτων, προς τον οποίον την
παραβάλλει ο Αλφόνσος Κάρρ;
Και ποιος δεν ησθάνθη τότε την
πτεροφυΐαν εκείνην την ψυχικήν, ήτις
μετεωρίζουσα αυτόν υπεράνω του
άχρου παρόντος, τω δεικνύει ένθεν και
ένθεν, το παρελθόν και το μέλλον,
αγλαά εξ όλων των χρωμάτων, δι’ ων
ο χρωστήρ της φύσεως ποικίλλει τον
ορίζοντα κατά την δύσιν και την ανατολήν;
Το Πάσχα, η μεγάλη της ανοίξεως
εορτή εις την χώραν του ηλίου πληροί
τας καρδίας ευφροσύνης τρελής και
συναγείρει τον κόσμο εις το ύπαιθρον.
Αλλά κατά τα Χριστούγεννα, έξω χιονίζει και παρά το γλυκύ θάλπος της
εστίας γίνεται η εορτάσιμος συνάθροισις. Είνε δια τούτο η κατ’ εξοχήν
οικογενειακή εορτή και δια τούτο
υπενθυμίζει την παιδικήν ηλικίαν.
Εκτός τούτου, υπάρχει και μια ανεπτυγμένη κοινωνική τάξις αρκετά πολυάριθμος και εις αυτήν την χώραν
του ηλίου, ήτις ακολουθεί τα έθιμα της
Δύσεως και τρέφεται εκ των βιβλίων
της. Εις τας οικίας αυτάς σπινθηροβολεί το δένδρον των Χριστουγέννων την
διανομήν των δώρων διαδέχεται παιδικός χορός και το τέϊον συνοδεύει
πουδίγκα.
Τα Χριστούγεννα των είνε πλέον
Δυτικά Χριστούγεννα, η χαρά των
παίδων και εις τας ψυχάς των η εορτή
έχει εκτοπίσει το Πάσχα, το οποίον ο
λαός εορτάζει εις το ύπαιθρον με
αμνούς οβελίας και με πυροβολισμούς.
Αλλά και αν τα έθιμα ταύτα είνε
νέα και οι μόλις παλαιότεροι ανατρέχοντες εις τα παιδικά των Χριστούγεννα δεν τα ευρίσκωσι τόσον
λαμπρά, και αν ακόμη υπάρχη μέγα
μέρος κόσμου επιπροσθούντος και
ασυγκινήτου εις τα έξωθεν εισαγόμενα - τα Χριστούγεννα εν τούτοις
συνδαυλίζουσι δι’ όλους αναμνήσεις
γλυκείας παιδικάς.
Τούτο έγκειται εις την φύσιν ταύτην της εορτής.
Ο Ιησούς είνε παιδίον. Ο Ιωσήφ και
η μήτηρ του επαγρυπνούσιν άνωθεν
του εν τη φάτνη, όπου εγεννήθη. Ανωθεν του σπηλαίου, εν της ψυχρά αιθρία
του Δεκεμβρίου, λάμπει ο αστήρ των
Μάγων δια ζωηρού φωτός. Ούτος
μόνον περιβάλλει δι’ ουρανίας αίγλης
την τρυφεράν αλλά ταπεινήν, ανθρωπίνην εικόνα της φάτνης. Η αναπνοή
των βοών και των προβάτων θερμαίνει

το νεογέννητον· οι καλοί ποιμένες έρχονται με τας κυρτάς των ράβδους να
το προσκυνήσωσι και οι Αγγελοι αοράτως ψάλλουσι: Δόξα εν Υψίστοις
Θεώ.
Ο Χριστός εγεννήθη. Αλλ’ εν παιδίον μόνον κατάκειται εν τη φάντη
έχον πατέρα και μητέρα και μας φαίνεται απλούν και φυσικόν το μέγα γεγονός. Ολοι πιστεύουν και δοξάζουν.
Κανείς δεν φιλοσοφεί, κανείς δεν
κλαίει. Η αργυρά ακτίς του αστέρος
εισδύει εις το βάθος της ψυχής μας
και την πληροί ηρέμου φωτός. Ο Χριστός εγεννήθη. Αυτό είνε σήμερον
όλον. Καμία εορτή δεν μας έκαμε μεγαλητέραν εντύπωσιν, ότε ήμεθα παιδία και αυτή μόνη μας κάμνει πάλιν
παιδία. Η εικών της οικογενειακής
σκηνής, την οποίαν ασπαζόμεθα εις
την Εκκλησίαν την ημέραν εκείνην,
επέδρασε πολύ εφ’ ημών. Ημεθα
όμοιοι με το ιερόν παιδίον, το εστεμμένον δια χρυσού ακτινωτού... Ταύτα
μας συνεκίνουν τότε, ταύτα μας συγκινούσι τόρα, ανακαλούμενα υπό των
κωδώνων και των ασμάτων των Χριστουγέννων.
Αλλά πόσον απέχομεν του να συλλάβωμεν την πραγματικήν σημασίαν
της εορτής, της συνδεδεμένης με μυρίους μύθους και μυρίας προλήψεις παιδιόθεν εις το πνεύμα μας! Διότι είνε
δύσκολον ν’ ανασπασθώσι τα ερριζωμένα, να διαλυθώσι τα νέφη της αποθεώσεως, τα καλύπτοντα όλων των
μεγάλων την κοιτίδα και να ίδωμεν
γυμνόν και μέγα ό,τι παρουσιάζεται
σήμερον εις τους ψυχικούς οφθαλμούς.
Αλλ’ είνε καιρός. Η υμνωδία των
αγγέλων ας σιγήση· θέλομεν ν’ ακούσωμεν τόρα την φωνήν της αληθείας·
ας σβεσθή ο αστήρ των Μάγων, διότι
εις την ψυχήν μας αυγάζει τόρα άλλο
ανέσπερον φως. Ας λησμονήσωμεν και
αυτό το κρίνον του Εαγγελισμού, διότι
ημείς δεν έχομεν χρείαν να παριστώμεν δια τοιούτω εικόνων το θείον μεγαλείον της προκειμένης γεννήσεως.
Ειμεθα πλέον εις θέσιν να γνωρίζωμεν
και να πιστεύωμεν οτι εν τω παιδίω
της φάτνης ενσαρκούται το μέγα
πνεύμα, εφ’ ω συνειργάσθησαν όλοι οι
παρελθόντες αιώνες, δια την πρόοδον
και την ευτυχίαν των μελλόντων. Το
θείον εκείνο παιδίον έζησεν, ηνδρώθη,
εδίδαξε και απέθανεν υπέρ της διδασκαλίας του. Αλλά δια τούτο η διδασκαλία
εσώθη,
έζησε
και
αντελαλήθησαν εις τας επελθούσας
γενεάς οι πρωτάκουστοι της αγάπης
και της γλυκύτητος λόγοι, εξελθόντες
από τα μελίρρυτα χείλη του παιδίου
εκείνου!
Μεγάλη ημέρα, σε υμνούμεν και σε
δοξάζομεν! Η αυγή σου ήτο αυγή νέας
εποχής· και τις οίδεν αν μέχρι συντελείας θα λάμψη ποτέ επι του πλανήτου μας άλλη ομοία σου!
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
(“Ακρόπολις Φιλολογική” 1871)
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Αναξία!
Α

Συνηντήθησαν, το πρώτον ήδη μετά μακρόν χωρισμόν εις την οδός Ερμού, έξωθεν
του καταστήματος του κ. Πατσιφά από του
οποίου εκείνη εξήρχετο, εν ω εκείνος ητοιμάζετο να εισέλθη.
Εις το πρώτον βλέμμα ανεγνωρίσθησαν.
Ο νέος εφάνη ευθύς διατεθειμένος να
χαιρετίση την παλαιάν του ερωμένην. Αλλ’
εκείνη επί στιγμήν εδίστασεν... Εσκέφθη
ότι δεν έχει το δικαίωμα να το κάμη.
Ητο ήδη υπανδρευμένη μετ’ άλλου...
Και εν μειδίαμα μόνον προς τον παλαιόν εραστήν, θα ήτο απιστία προς τον
σύζυγον.
Εν τη στιγμιαία ταύτη σκέψει την κατέλαβεν ο χαιρετισμός του Παύλου...
Και ήτο τόσον ωραίος ο χαιρετισμός
του, τόσον γλυκύ το μειδίαμα του, τόσον
χαρίεσσα η υπόκλισίς του!... Η Αμαλία
εταράχθη, εδίστασεν, εκλονίσθη... Α, βεβαίως θα υπελείπετο ολίγος έρως εις τα
βάθη της καρδιάς της διά τον Παύλον.
Το πάθος της δεν είχε σβεσθή εξ ολοκλήρου· εκ του μικρού δ’ εναπομένοντος
σπινθήρος...
Και ως εξ αυτομάτου τω έτεινε την
χείρα.
Συνωμίλησαν επί πολλήν ώραν αντιμέτωποι ιστάμενοι εκεί επί του πεζοδρομίου
εν ω τους διηγκώνιζον οι διαβάται, συνωμίλησαν ως φίλοι καλοί, χωρισθέντες και
επαναβλεπόμενοι. Αντήλλαξαν ταχέως τα
περί αλλήλων νέα. Εκείνος τη είπεν ότι
προ ολίγων ημερών επέστρεψεν εκ Παρισίων με δίπλωμα μηχανικού. Εκείνη τω
είπεν ότι ενυμφεύθη έναν καλό, ο οποίος
την επήρε χωρις προίκα, έτσι πτωχή καθώς ήταν, από έρωτα. Είνε γιατρός, καλέ,
και κατοικούν εκεί-κάτω κατά του Δεληγιάννη το σπίτι, οδός Ζήνωνος αριθμός 75.
“Θα λάγβω την ευχαρίστησιν να έλθω
να σ’επισκεφθώ” είπεν ο Παύλος.
“Και εγώ θα χαρώ πολύ, αν μου κάμης
αυτήν την τιμήν. Μπορεί να φαντασθής
πόσον χαίρω που σε ξαναβλέπω...
Και όταν έλειπες, εγώ ποτέ δεν σ’αλησμόνησα. Η καϋμένη η μητέρα πάντα τόνομά σου είχε στο στόμα της. Και τόρα
δεν θα φανής βέβαια έτσι σκληρός να με
μ’αφήσης. Θάλθης στο σπίτι... δεν θάθλης;
-Ω, βέβαια.
-Ναι... μα μιαν ώρα που να μην ήνε εκεί
ο άντρας μου... Θέλω κάτι να σου πω...
Ελα αύριο το βράδυ από τας εννηά κ’
εκεί... οδός Ζήνωνος...”.
Εδωσε τον λόγον του και απεχωρίσθησαν. Του Παύλου ανεπτερώθησαν αι ελπίδες εκ του τελευταίου της λόγου, τον
οποίον εύρισκε πολύ, μα πολύ σκανδαλώδη. Να ήνε μόνη της; Και διατί άραγε;...
Μήπως τον ηγάπα ακόμη;
... Κακόμοιρε σύζυγε! Ποιος να ήτο
άραγε αυτός ο δυστυχής; Κρίμα να μη την
ερωτήση τόνομα του!

Β

Οδός Ζήνωνος, αριθμός 75. Ο αριθμός

ούτος είνε προσηλωμένος επί μιας οικίας
μεγάλης με τέσσαρα πατώματα.
Εις το δεύτερον πάτωμα κατοικούσι
δύο νεόνυμφοι. Είνει ο ιατρός Ανδρέας
Συρίκος, ο οποίος ενυμφεύθη προ ολίγων
μόλις μηνών “ένα κορίτσι φτωχό από
έρωτα”, καθώς λέγουσιν αι γειτόνισσαι,
μη φαινόμεναι πολύ δυσμενείς προς την
ένωσιν ταύτην.
“Γιατί τάχα η καϋμένη η Αμαλία;
Κορίτσι μάλαμμα. Δεν άξιζε τέτοια
τύχη;
-Ακούς λέει! και που θαύρισκε την καλλίτερη ο κύρ γιατρός; Να πάρη τάχατες
παράδες; Αμ αυτός δεν έχει χρεία!”.
Και δεν είχον άδικον. Η Αμαλία ήτο
κόρη πολύ ωραία και εφαίνετο πολύ σεμνή. Ανήκεν εις πτωχήν λαϊκήν οικογένειαν· αλλ’ είχε κατορθώσει να σπουδάση
εις το Αρσάκειον, διά της φυσικής της δ’
ευφυΐας είχεν αποκτήσει την έξιν του καλού κόσμου, εν αέρα μεγαλείου, πολύ
ανωτέρου της θέσεως της. Επειτα ο νέος
ιατρός την ηγάπησεν· άνθρωπος δε ανεξάρτητος ως ήτο και απότολμος, δεν εδίστασε να την νυμφευθή. Είχε σχηματίσει
την ιδέαν ότι θα έζη μαζί της ευτυχής.
Ητο όπως την ήθελεν. Αυτός δεν εννοούσε να πωληθή εις μίαν προίκα. Η κόρη,
την οποίαν θα ωνόμαζε σύζυγόν του,
ήθελε να οφείλη την ευτυχίαν της εις αυτόν μόνον και όχι εις τα χρήματά της.
Ενόμιζεν-απλαί θεωρίαι- ότι αν ο έρως
συνυπήρχε μετά της ευγνωμοσύνης, η οικιακή αρμονία θα ήτο πλήρης.
Και μολαταύτα... την ώραν εκείνην της
εσπέρας μόνη η νεαρά σύζυγος εις την οικίαν, ανήσυχος και με καρδίαν πάλλουσαν, εκάθητο παρά το ημίκλειστον παράθυρον και κατώπτευε τα σκότη της οδού...
Περιέμενε κρύφα ένα άνδρα, ο οποίος άλλοτε ήτο εραστής της. Και οποία αρά γε
ευφρόσυνος σκέψις διήρχετο αστραπιαίως
την ιδίαν εκείνην ώραν δια του νου του
αγαθού συζύγου, τον οποίον το φιλάνθρωπον έργον του εκάλει μακράν παρά
τας κλίνας ασθενών και επιθανατίων!...
Ο Παύλος, πολύ προ της ωρισμένης
ώρας εννοείται, εξεκίνησεν από του καφείου Χαραμή και διηυθύνθη προς την
οδόν Ζήνωνος. Εσπευδε προφυλακτικός
και ανήσυχος, ως προς αληθή ερωτικήν
συνέντευξιν. Οταν έφθασε προ του αριθμού 75, τον οποίον μετά δυσκολίας ανεκάλυψεν εν μέσω του ημίφωτος, μια σκέψις τον ανεχαίτισεν. Η οικία είχε τέσσαρα
πατώματα και δύο εισόδους. Πόθεν
έπρεπε να εισέλθη, του έπρεπε ναναβή
τίνα έπρεπε να ζητήση;... Διάβολε! να μη
τω είπη το επώνυμόν της!... Την στιγμήν
εκείνην του δισταγμού ηνοίχθη ανωθεν
του εν δρύφακτον... Καλόν σημείον... Μετ’
ολίγον γυναικεία φωνή σιγηλή τον εκάλει
εξ ονόματος.
Την συνέντευξιν διέπνεε τόνος υψίστης
τρυφερότητος. Τον εδέχθη εις μίαν αίθουσαν, πολύ φιλοκάλως διεσκευασμένην εν
τη οποία υπερμεγέθης ανθοδέσμη εξ ιων
διέχεε λεπτή ηδυπαθή ευωδίαν. Μετά τας
πρώτας αμοιβαίας φιλοφρονήσεις και διαβεβαιώσεις, η συνομιλία μετέπεσεν εις

ερωτικήν εξομολόγησιν. Εφ’ όσον αι λέξεις εγίνοντο τρυφερώτεραι εκατέρωθεν,
ή μεταξύ των δύο απόστασις εσμικρύνετο.
... Εννοείται ότι όταν υπάρχη θέλησις
και από τα δύο μέρη, υποβοηθεί δε το αίσθημα η περίστασις, η μόνωσις, το ερωτικόν παρελθόν, δεν ελλείπει το θάρρος,
ώστε οι λόγοι να γίνωνται ολοέν τρυφερώτεροι και η απόστασις μικροτέρα. Και
ιδού διατί εις την έκφρασιν σ’αγαπώ, την
τρυφερωτάτην, η απόστασις εξεμηδενίσθη
και η Αμαλία ευρέθη εις τας αγκάλας του
Παύλου...

Γ

“Ανδρέα!
-Ω Παύλε!
- Τι γίνεται, βρε αδελφέ! τρία χρόνια
κοντεύουν που έχω να σε ιδώ. Ελα δω...
κάθησε λοιπόν να τα πούμε”.
Ο Ανδρέας Συρίκος εκάθησε πλησίον
του φίλου του. Η σκηνή συνέβαινε, μίαν
σχεδόν εβδομάδα μετά τα προδιηγηθέντα,
εν ενί ζυθοπωλείω, όπου συνηντώντο δύο
φίλοι στενοί άλλοτε, αλλα χωρισθέντες επί
πολύ και σχεδόν λησμονηθέντες, όπως
συμβαίνει συχνάκις. Εις διάστημα ολιγώτερον του τετάρτου ώρας επανεύρον συνομιλούντες και βλεπόμενοι, όλην την άλλοτε φιλίαν και οικειότητα. Ηρχισαν τας
αναμνήσεις των, τας πληροφορίας των, τα
νέα των, τας διαχύσεις των. Ο σύζυγος της
Αμαλίας και ο ερωμένος της ήσαν φίλοι
εγκάρδιοι, εξ εκείνων οι οποίοι δεν έχουν
προλήψεις και δυστροπίας και παρά τοις
οποίοις η συννενόησις επέρχεται ταχεία
και πλήρης.
Επί τέλους ο Ανδρέας εύρε καιρόν ναναγγείλη το σπουδαιότερον νέον του.
“Το ξεύρεις δα, καϋμένε Παύλε”, είπε
προς τον φίλον του, “εγώ τόρα ενοικοκυρεύθηκα.
-Μπα, αλήθεια είσαι παντρεμένος;
-Ω, ναι, είνε τρεις μήνες τόρα. Πήρα ένα
κορίτσι πολύ καθώς πρέπει. Είνε αλήθεια
ότι ούτε παράδες πήρα, ούτε εσυγγένεψα
με τους ντιστεγκέ· αλλά μένα, ξέρεις, μου
φθάνει η Ευτυχία του σπιτιού μου”.
Η συνομιλία εξηκολούθησεν ούτως περί
του γάμου. Ο ιατρός εφαίνετο πολύ ηυχαριστημένος εκ των κατ’ αυτόν και προσεπάθει να καταστήση κοινωνόν της ευτυχίας ταύτης και τον φίλον του. Δια των
ζωηροτέρων χρωμάτων περιέγραψε τας
αρετάς της συζύγου του και το θέλγητρον
του οικογενειακού βίου. Τον προσεκάλεσε
να υπάγη όποτε θέλη ναντιληφθή αυτών
των πραγμάτων ιδίοις όμμασιν. Ωμίλει
ολοέν περισσότερον ένθους και θερμός,
έως ου διεκόπη υπό του Παύλου, ανυπομονήσαντος να διακηρύξη ότι το καθ’
εαυτόν ουδέποτε θα ενυμφεύετο και τόρα
μάλιστα που έχει μπλέξει με μια παντρεμένη παληά του αγαπητικιά.
“Και σε δέχεται;”, ηρώτησεν ο Ανδρέας.
“Με δέχεται, βέβαια της ώρες που λείπει ο άνδρας της, τον οποίον μάλιστα δεν
γνωρίζω καθόλου ούτε τονομά του.
- Ούτε τονομά του; Τον εχθρεύεσαι, τον
ατιμάζεις και δεν τον ξέρεις. Αυτό το

πράγμα πρώτη φορά το ακούω. Πως συμβαίνει έτσι; Πολύ μυστηριώδες και ρομαντικόν μου φαίνεται.
- Και είνε απλούστατο, να. Ετυχε την
πρώτη φορά που την είδα να μη μου πη το
όνομα του ανδρός της. Μου έδωκε την οδόν
και τον αριθμό του σπιτιού της και πήγα
χωρίς να χρειασθώ το επώνυμόν της. Κατόπιν ανοίξαμε ερωτοκουβέντα και ήλθαμεν
αμέσως εις σχέσεις τρυφεράς.
Αϊ, πήγαινε τότε να την κάμω να προφέρη
ποτέ μπροστά μου το όνομα του συζύγου
της, ένα όνομα εκεί το οποίον εκηλιδώναμεν;
Δεν ερώτησα δε και κανένα άλλον· πρώτον
από προφύλαξι και δεύτερον από σκέρτσο,
από ιδιοτροπία. Μου άρεσε αυτό το μυστήριον, αυτό το άγνωστον, και διετήρησα μέχρι σήμερον την άγνοιαν μου. Είνε μια βδομάδα τόρα που πηγαίνω σ’ένα ξένο σπίτι,
βρίσκω μια παληά μου αγαπημένη και
περνώ μαζί της καμμιάν ώραν ευτυχής. Παρακάτω δεν ειξεύρω τίποτε.
-Είδα τρελούς, παιδί μου, μα κανένα
σαν κ’εσένα. Τι δουλειά κάνει ο άνδρας
της, ξεύρεις, τουλάχιστον;
-Αυτό μάλιστα είνε γιατρός. Αυτές της
ημέρες μάλιστα με της πολλές αρρώστιες,
ο γιατρός βγαίνει και το βράδυ και έτσι η
Αμαλία βρίσκει καιρό και με δέχεται
πολύ συχνά.
-Αμαλία είπες;... Και που κάθεται;
-Πέρα κατά του Δεληγιάννη το σπίτι,
οδός Ζήνωνος.
-Τι αριθμός;
-Εβδομηνταπέντε.
Ο Ανδρέας έκρυψε γενναιότατα και τεχνικώτατα την συγκίνησίν του. Προσεποιήθη τον εύθυμον, τον τρελόν... Ηρχισε να
συγχαίρη τον Παύλον δια την ευτυχία του.
Εκολάκευσε τον εγωϊσμόν του· τον εμακάρισε, τον κατέκτησε διά της κολακείας και
του θαυμασμού. Ωμίλησε μετά τόσης τέχνης, ώστε όταν εις το τέλος τω εζήτησεν,
ωσεί αστειευόμενος, να το πάρη καμμιά
βραδυά να τον συστήση εις την ερωμένην
του, ο Παύλος, ουδέν υποπτεύσας, εφάνη
αφελής και προθυμότατος.
“Αφ’ ού θάλθω εγώ στο δικό σου σπίτι
να ιδώ την ευτυχία σου, έλα και συ στο
δικό μου να ιδής την δική μου. Τότε θα
ιδούμε ποιος από τους δυό είνει ο ευτυχέστερος... Ευχαρίστως! Αύριον το βράδυ ανταμώνουμε εδώ και πηγαίνουμε μαζί.
- Να μη την ειδοποιήσεις μάλιστα να μη
φέρη καμμιά δυσκολία.
-Δε ντρέπεσαι! μήπως θα την ιδώ ως αύριο το βράδυ;”
Ούτω συνεφώνησαν την συνέντευξιν.
Ο ιατρός, εν όλη του τη σπαρακτική
λύπη, έχαιρε βλέπων το σχέδιόν του επιτυγχάνον ανευ πολλής δυσκολίας. Οταν
εχωρίζοντο, ο Παύλος τω είπε.
“Καλ’ Ανδρέα, δεν μου έδωκες την διεύθυνσί σου, νάλθω κ’ εγώ να σ’ευρώ.
Που κάθεσαι;
-Οδός Ζήνωνος, δεν είπες;”
Η απάντησις ήτο πικρά και απότολμος.
Αλλ’ ως ήτο βέβαιος ο ιατρός, ο Παύλος
δεν υπώπτευσε τίποτε και επίστευσεν εις
παρανόησιν:
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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“Δεν σου λέγω για το δικό μου· για το
δικό σου.
-Α, για το δικό μου; Καλέ, το ξεύρεις.
-Εγώ; όχι!
-Καλά, θα το μάθης αύριο.

Δ

Την επομένην εσπέραν- ήτο Κυριακή τω
Αποκρέω- πιστός εις τα συμπεφωνημένα ο
Παύλος ήρχετο και παραλάμβανε τον φίλον
του διά να τον οδηγήση παρά τη ερωμένη
του.
Αλλα ξεύρεις τι συμβαίνει; είπεν ο Ανδρέας πριν εκκινήσωσιν, ως την στιγμήν εκείνην τω επήρχετε αιφνίδιαν σκέψις, “δεν είνε
σωστό να πάγω έτσι καθώς είμαι”. Μπορεί
να με γνωρίζη εκείνη ή να με ιδή κανείς άλλος και δεν θέλω... Γιατρός νέος είμαι· τώρα
σχηματίζω την πελατεία μου. Τόρα συσταίνομαι εις τον κόσμο. Το παραμικρότερο
σκάνδαλο- και ξεύρω’ γω τι μπορεί να συμβή
στο σπίτι της αγαπημένης σου; μπορεί να με
καταστρέψη... Αποκρηαίς είνε... δεν κάμνει να
μεταμφιεσθώ ολίγον, έτσι χωρίς μάσκα, και
ναλλάξω τόνομά μου;”
Εις την πρότασιν ταύτην αν και την εθεώρει όλως περιττήν, ο Παύλος δια το αστείον
δεν έφερε καμμιάν αντίρρησιν. Μετέβησαν
αμέσως εις το κουρείον του κ. Φιλιππίδη, ο
οποίος ανέλαβε προθύμως την μεταμφίεσιν
του ιατρού. Ο Ανδρέας Σιρίκος, ο εξυρισμένος με τον λεπτόν μύστακα, και την ανεπιτήδευτον κομψήν ενδυμασίαν, απόψε εγένετο
Νικόλαος Σιμόπουλος με παχύν μελανόν μύστακα με οξύ γένειον, με χρυσάς διόπτρας
και με πολύ σοβαροτέραν όψιν του συνήθους.
Η μεταβολή συνετελέσθη πλήρης και απα-

τηλή. Ο Παύλος δεν εδύνατο να κρατήση τον
γέλωτα, βλέπων ούτως αγνώριστον τον φίλον
του. Και ο Ανδρέας επίσης εμειδία... αλλ’
εκείνος ήξευρε πόσω φαιδρά τω ήτο η αστειότης!
Μελαγχολική συννεφώδης και ψυχρά ήτο η
νυξ. Επί των καθύγρων πεζοδρομίων αντενακλάτο πενθίμως το φως των φανών. Εις τας
διασταυρώσεις των οδών έκαιον πυραί ρητίνης, αφ’ ών ανεδίδετο πνιγηρός καπνός. Εδώ
κ’εκεί μόλις ηκούετο ο κρότος του τυμπάνου,
το χαρακτηριστικώτερον γνώρισμα των αθηναϊκών απόκρεω. Από πολύ ολίγων οικιών
εξήρχετο καταπνιγόμενος ο θόρυβος της εορτής. Θλιβεραί απόκρεω... όχι κατά πολύ αντίθετοι προς τας σκέψεις του Ανδρέα.
Η Αμαλία τους υπεδέχθη ευθύνως εν τη μικρά αιθούση. Ο Ανδρέας έπαιζε το μέρος του
τεχνικώτατα. Είχεν αλλοιώσει την φωνή του
και το ήθος του εν γένει, έθλιψε δε μετά πολλής δειλίας την χείρα, την οποίαν τω έτεινε
φιλόφρων η σύζυγός του. Ούτε σκιά υπονοίας
εκ μέρους εκέινης. Αλλ’ εκείνος πως έμεμεν
ενεός, παρατηρών από της γωνίας του την
Αμαλίαν... Πόσον ήτο χαρίεσσα, πόσον
ωραία, πόσον φιλάρεσκος και περιπαθής!
Εις αυτόν, τον σύζυγόν της, ποτέ, ποτέ δεν
εφάνη τοιαύτη... Και έπρεπε να επιστρέψη εκ
Παρισίων ένας Παύλος εκεί, εις παλαιός του
φίλος και παλαιός της ερωμένος, χωρίς να το
ηξεύρουν, δια να την ίδη υπό την θαυμαστοτέραν της όψιν,- χύνουσαν αίγλην μαγείας
από οφθαλμών εξαισίων, προσφέρουσαν λέξεις μελισταγείς από στόματος ροδοχρόουνα την ίδη άφωνος αυτός και αγνώριστος εν
τη γωνία με ξένον όνομα, με ξένον πρόσωπον, με ξένον ήθος, εν τη δυστυχεστέρα του
βίου του στιγμή!

Η μεταξύ των τριών συνομιλία εστράφη
περί κοινά και τετριμμένα. Ωμίλησαν περί
του ψυχρού χιονώδους καιρού, περί των πτωχών μεταμφιεσμών, περί των αθλίων διασκεδάσιν. Περί των ασθενειών περί της αποτυχίας του Κομιτάτου...
Ο Παύλος επεδείκνυε χαίρων το πνεύμα
της ερωμένης του, προκαλών τας ευφυείς της
παρατηρήσεις· ακόμη δε περισσότερον το
κράτος, το οποίον ίσχυεν επ’ αυτής, τον βαθμόν της ελευθερίας ον έχαιρε, προκαλών τας
τρυφεράς της λέξεις και τας θωπείας της αύτας...
Αλλ’ ήτο πλέον καιρός... Ο Παύλος προέβη
μέχρι φιλήματος. Τις υπήρχεν ανάγκη να βασανίζηται επί πλέον ο Ανδρέας;
Έκπληξις. Εν μια στιγμή ο μύσταξ, το γένειον και τα δίοπτρα του Νικολάου Σιμοπούλου ευρέθησαν επί του δαπέδου· επεφάνη δε φοβερά και άγρια η μορφή του
Ανδρέου Σιρίκου, οία δεν ηκούσθη ποτέ εν τη
μικρά εκείνη αιθούση:
“Αναξία! είσαι αναξία!”
Απηυθύνετο προς την σύζυγόν του. Εν τη
φοβερά του ψυχολογική στιγμή, η λέξεις αύτη
τω ήλθε μόνη εις τον νουν και την επέπτυσε
δις κατά πρόσωπον της ατίμου γυναικός. Την
επρόφερε και ενόμιζέ τι ότι εξερχομένη
εσπάρασσε το στήθος του και εξέσχιζε τον
λάρυγγά του.
“Αναξία! είσαι αναξία!”
Και κατηυνάσθη παραχρήμα. Απαθής κατόπιν εστράφη προς τον φίλον του και τω είπεν:
“Η ερωμένη σου είναι η σύζυγός μου.
Αλλά βλέπεις ότι δεν θέλω να κάμω εδώ
μέσα και άλλο κακούργημα... Ειξεύρω καλά
ότι συ δεν πταίς... Φύγε απ’ εδώ! φύγε απ’
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εμπρός μου δια πάντα... Βλέπεις πόσον κακόν πράγμα είνει να έχη κανείς ερωμένην,
χωρίς να ειξεύρη το όνομα του συζύγου της”.
Και με την τελευταίαν ερώτησιν ιχνογραφήθη επι της μορφής του εν φρικώδες μειδίαμα. Ο Παύλος έφυγεν. Αλλά το μειδίαμα
του ατυχούς φίλου του τον παρηκολούθησε
και νομίζει ότι τον παρακολουθεί ακόμη, ως
αινώνιος και αφόρητος τύψις.
Την ιδίαν εκείνην νύκτα η ωραία άπιστος
επεστράφη εις τους γονείς της. Αναξια της
ευτυχίας, την οποίαν απήλαυε παρά τω συζύγω της, έλαβε παρ’ αυτού γενναιοφρόνως
τα ενδύματά της και εν μικρόν χρηματικόν
βοήθημα, και κατέπεσε εις την προτέραν της
αφάνειαν ελευθέρα να καλλιεργήση του
Παύλου τον έρωτα και άλλων ακόμη.
Και έμεινε μόνος εις την έρημον οικίαν ο
Ανδρέας, άνευ φίλου, άνευ συζύγου, ανεύ τέκνου, άνευ ονείρων, με ψευσθείσας ελπίδας,
καταρώμενος τας γυναίκας και ευρίσκων
μαύρην, ως η νυξ εκέινη την ζωήν!...
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Ησαν θλιβεραί Απόκρεω, αι εφετειναί
Απόκρεω εν Αθήναις. Ο καιρός, η πτωχεία, αι
ασθένειαι, οι θάνατοι, συνέτειναν ώστε να
εορτασθώσι μετά περισσής αθυμίας και ψυχρότητος. Το δε κοινωνικόν τούτο σκάνδαλον
πνεύσαν ως παγερός άνεμος τας ημέρας
εκείνας, εκυκλοφόρει από στόματος εις
στόμα δια των ομίλων διά των κέντρων, δια
των αιθουσών, επιτείνον την γενικήν κατήφειαν και προκαλούν μελαγχολικούς ρεμβασμούς.
Γ.Δ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
(“Εκλεκτά Μυθιστορήματα” 1890)

Επαρχιακή Φιλανθρωπία
γεινεν εξαίφνης σιωπή. Οι χαρτοπαίκται εκυττάχθηκαν έκπληκτοι.
Τις εζήτει εις το καταγώγιόν των ο
ιερεύς; Εις την χαμηλήν ασβεστόχριστον αίθουσαν με την θερμήν και
πνιγηράν ατμοσφαίραν, με τας
θολάς λυχνίας, με την πρασίνην τράπεζαν, με
τους σωρούς των νομισμάτων· εις τους παλμούς του κέρδους, εις τας υβρεις, εις τας βλασφημίας, εις τας έριδας τι ήθελεν η σεμνή και
γαλήνιος εκείνη μορφή με την λευκήν γενειάδα και το κατάμαυρον ένδυμα;
Έκλεισεν εν τούτοις την θύραν οπισθέν του
ο ιερεύς και επροχώρησεν. Εκαλησπέρισε και
εζήτησε την άδειαν να καθίση. Του έκαμαν
τόπον ευσεβάστως. Τον εγνώρισαν όλοι· ήτο
ο παπα-Φιλητάς ο ίδιος, ο εφημέριος της γειτονικής εκκλησίας. Καλός χρυσός άνθρωπος.
Ποτέ δεν είχεν ακουσθή αυτός διά κανέν
ελάττωμα. Η παρουσία του εις το χαρτοπαικτείον εγέννησε μυρίας υποψίας εις τας ψυχάς όλων εκεί...
“Αϊ, παιδιά μου” τοις είπεν ευθύς ο παπάΦιλητάς· “μη ντρέπεσθε, ξακολουθάτε το παιχνίδι σας. Σαν παραμονή που ξημερώνει αύριο, ήλθα να σας τα κόψω κ’ εγώ ένα χέρι ένα χέρι μονάχα - έτσι για να πω μαζί σας
και του χρόνου. Θέλετε;
- Θέλουμε, λέει; Ό,τι ορίζεις δέσποτά μου!
Οι παίκται ανεκουφίσθησαν. Ο κόπτης ενεχείρισεν εις τον ιερέα την χαρτοδεσμίδα, ευθύς ως είδεν ότι έστεργον όλοι ευχαρίστως
την μικράν αυτήν παρένθεσιν. Ο ιερεύς ανέσυρε τότε εκ του κόλπου του εν βαλάντιον
και το απέθηκεν επί της τραπέζης, χωρίς να
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το ανοίξη. Ανέμιξε κατόπιν με αρκετήν αδεξιότητα τα χαρτία, έλαβεν εν το ενέπηξεν εις
το μέσον της δεσμίδος και εσταμάτησε.
“Βάνετέ μου τόρα” είπε· “σηκόνω όσα θέλετε και όπου θέλετε”.
Οι θεματισταί εφάνησαν πρόθυμοι:
“Δέκα φράγκα στον άσσο.
- Και δέκα στο ρήγα.
- Κι’ αυτά στο πέντε.
- Και τούτα ‘δω στο τρια.
- Και τούτα...
- Ελάτε, γεια σας, παιδιά μου” έλεγεν ο ιερεύς με μειδίαμα, βάνετε. Ένα χεράκι μοναχά
για το καλό· δεν έχει τέρτσο-τίρο και πάρολι.
Όποιος θέλη να με παίζη, ας βάνη από τώρα.
Σηκόνω όσα όσα”.
Τα θέματα έπιπτον τώρα βροχηδόν:
“Στη δάμα, Δέσποτά μου.
- Στον άσσο.
- Στο φάντε.
- Εδώ κ’ εγώ.
- Κι αυτά”.
Έβαλαν όλοι. Έγεινε πάλιν σιωπή, και όλοι
περιέμειναν με αγωνίαν να γυρίση πλέον τα
φύλλα ο κόπτης. Πρώτην φοράν που έτυχε να
παίξουν με άγιον άνθρωπον και καθ’ ένας
επίστευεν ότι τώρα θα γνωρίση την τύχην του.
Εμπρός λοιπόν, να ιδούμε ποιος θα έλθη φάτσα. Ποιός θα χάση και ποιος θα κερδίση στο
παράξενο αυτό παιχνίδι... Και εις την σιωπήν
της προσδοκίας ηκούσθη έξω οργίλος ο μυκηθμός του βορρά, σείσαντος την οικίαν όλην
και συρίξαντος διά των οπών και των ραγάδων εκείνων οξέως εις τα ώτα των συνηγμένων εκεί, οιονεί λέξεις τινάς συμπαθείας και

ελέους, τας οποίας όμως κανείς δεν ήκουσε
την στιγμήν εκείνην... Μόνος ο ιερεύς ήτο,
φαίνεται συνειθισμένος εις την μυστικήν
γλώσσαν του βορρά... Αφήκεν επί της τραπέζης τα παιγνιόχαρτα, χωρίς να τα γυρίση· έριψεν εν βλέμμα ταχύ επί των κύκλω συνεσωρευμένων χρημάτων, ως να τα υπελόγισε, και
ηυχαριστημένος ητένισε κατόπιν ένα ένα τους
περί αυτόν συμπαίκτας. Όλη των η απορία
εζωγραφήθη εις τα βλέμματα, τα οποία προσήλουν σιωπώντες επί του ιερέως. Τι συνέβαινε λοιπόν;
“Παιδιά μου” τοις είπε· “θα σας παρακαλέσω μιά χάρι. Πήτε πως ήλθατε όλοι τέρτσον
πητε πως εχάσατε ολ’ αυτά που μου έχετε
βαλμένα... Για σας είνε μικρή η ζημία, μα για
μένα μεγάλη η χάρι, και για κάτι άλλους
ακόμα μεγαλήτερη... Ο Θεός θα σας το πλερώση, γιατί ελεείτε πτωχούς. Όχι λίγες οικογένειαις και από τη γειτονιά μας εδώ βρίσκουνται σε αθλία κατάστασι. Η φτώχεια
ετούτο το χρόνο ρήμαξε τον τόπο. Φιλανθρωπία, παιδιά μου, φιλανθρωπία... Μη ληπηθήτε
τα λεπτά σας, γιατί αληθινά πιάνουν τόπο.
Μέρα που ξημερώνει αύριο θα τα μοιράσω
στους φτωχούς και στους δυστυχισμένους, να
φάγουν, να ζεσταθούν και να γιορτάσουν σαν
Χριστιανοί. Εγώ είμαι φτωχός· ό,τι πειά κάμετε σεις· ποιος από τους πλουσίους μας, που
δίνουν μονάχα για να γραφτούν τα ονόματά
τους, θα ακούση το φτωχό παπά της ενορίας
σας; Ο Θεός βλέπει την πραξί σας, κ’ εγώ δεν
θα λησμονήσω τα ονόματά σας, σαν θα
σταθώ αύριο μπροστά στην Αγία Τράπεζα”.
Συγκίνησις ιερά κατέλαβε τους ανθρώπους

εκείνους. Αι λέξεις του ιερέως τους έκαμαν
να ριγήσωσι. Διαρκούσης της διακεκομμένης,
της παρακλητικής ομιλίας του, ηγέρθησαν
όλοι και τον περιεστοίχισαν μετά σεβασμού.
“Πάρ’ τα. Δέσποτά μου, παρ’ τα” ήκουες
εφ’ όλων τα στόματα· και η φωνή των ανθρώπων εκείνων, των εμπαθών, των αγρίων,
αντήχει τώρα μαλακή, ταπεινή, κατανύσσουσα. Εις τους οφθαλμούς του αγαθού ιερέως ανέβλυσαν δάκρυα ευγνωμοσύνης.
“Ευχαριστώ, παιδιά μου, ευχαριστώ”,
έλεγε· και η χείρ του εσύναζε τρέμουσα τα
χρήματα, τα οποία ώθουν προς αυτόν γύρω
οι χαρτοπαίκται. Αφ’ ου τα έκαμεν όλα ένα
σωρόν, επί του πρασίνου σκεπάσματος της
τραπέζης, ήνοιξε το βαλάντιόν του και το
επέδειξεν. Ήτο κενόν. Οι συμπαίκται δεν είπον τίποτε. Ο ιερεύς επανέλαβε:
“Ευχαριστώ, παιδιά μου, ευχαριστώ. Έχω
καλή τύχη. Και του χρόνου”.
Εφύλαξε τα χρήματα εις το βαλάντιόν του,
εφύλαξε το βαλάντιον εις τον κόλπον του και
εκινήθη να φύγη. Έκυψαν όλοι τότε και
ησπάσθησαν μετ’ ευλαβείας την ευεργετικήν
του χείρα. Διά κανέν των κέρδος δεν ησθάνθησαν ακόμη οι χαρτοπαίκται εκείνοι τόσην
αγνήν χαράν...
Ο ιερεύς απήλθε. Και ο οργίλος βορράς
εξηκολούθει να σείη την οικίαν και να συρίζη
δια των οπών και των ραγάδων οιονεί λέξεις
συμπαθείας και ελέους, τας οποίας όλοι
ησθάνοντο απ’ εκείνης της στιγμής...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
(Φιλολογική “Εστία”, 1891)
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Η κουλούρα
όνος είς τα ξένα, είνε φυσικόν να ενθυμήται κανείς, κατά τας μεγάλας
εορτάς περισσότερον, την
πατρίδα και την οικογένειαν.
Αλλ’ εμέ πολύ ολίγον επείραζεν η νοσταλγία αυτή, αφ’ ού κατά το Πάσχα και
τα Χριστούγενα επροσκαλούμην τακτικά
από ένα συμπολίτην μου, τον Μανθαίον
Γρίβην -Θεός σχωρέσ’ τον!- του οποίου η
οικία τας ημέρας αυτάς ήτο, θα έλεγες, ένα
κομμάτι Ζακύνθου, ως διά μαγείας ευρεθέν
εις τας Αθήνας.
Συνήντων εκεί- μάλιστα εις το μέγα δείπνον της παραμονής των Χριστουγέννωνόλους σχεδόν τους παρεπιδημούντας ζακυνθίους εξ όλων των αθηναϊκών συνοικιών
συναθροιζομένους, από του επιφανούς πολιτευομένου, του κατέχοντος εκέι την προεδρείαν, μέχρι του αφανεστέρου, του
αποζώντος εκ της κιθάρας και του βιολίου
του και περιμένοντος ταπεινώς εις τον διάδρομον να μας διασκεδάση. Εις το μέσον
της ευρείας τραπέζης περιέμενε την μάχαιραν αποστίλβουσαν πλησίον της, κουλούρα
μεγάλης ακτίνος, ευωδιώσα, ορεκτική, ζαχαρόπλαστος και καταστόλιστος. Κατά τα
έθιμα του τόπου μας, αφ’ ού συνηθροιζόμεθα όλοι μετεφέραμεν την κουλούραν εν
πομπή εις το μαγειρείον. Εκεί επί της
εστίας ήσαν τοποθετημένα σταυροειδώς
δυο ξύλα καιόμενα, τα οποία εικόνιζον
συμβολικώς τον Αδάμ και την Εύαν προ
της ελεύσεως του Χριστού, καιόμενος ειας
τας φλόγας της Κολάσεως.
Ανωθεν των ξύλων αυτών εκρατείτο η
κουλούρα, ερρίπτετο δε δια της οπής της
μίγμα οίνου και ελαίου, το οποίον έσβυνε
την φωτιάν, ως σύμβολον της ευσπλαγχνίας,
δια της οποίας ο Χριστός ερχόμενος σήμερον εις τον κόσμον, έσωζεν από τον Άδην
τους πρωτοπλάστους. Εψάλλαμεν κατόπιν
το τροπάριον της Γεννήσεως, ότε η οικία
αντηχούσε από την αρμονίαν του εκκλησιαστικού μέλους, και ελαμβάναμεν όλοι
μαζί την κουλούραν την οποίαν μετεφέραμεν πάλιν εις την τράπεζαν. Εκεί τόρα ο οικοδεσπότης έκοπτεν εις καθένα το κομμάτι,
το οποίον έτυχε να κρατή κατά την μεταφοράν, και ανεφαίνετο η κιτρινωπή ψύχα
της κουλούρας, επί της οποίας ανεδεικνύοντο αι μαύραι σταφίδες, και όλοι την
εσκάλιζαν με το πηρούνι ή το μαχαίρι,
μήπως ήθελον συναντήσει το ηϋρεμα, ήμισυ
ναπολεόνιον, το οποίον εις τον τυχηρόν ο
γέρω -Γρίβης εξώφλει ευθύς, και μάλιστα
εις την τρέχουσαν τιμήν του χρυσού, το
εφύλαττε δ’ ευλαβώς, διότι αυτό το ίδιον
νόμισμα έκρυπτε κάθε χρόνον. Μετά την τελετήν ετρώγαμεν το δείπνον, το οποίον,
κατ’ απαράβατον έθος απετελείτο από
βραστά λάχανα, ελλείψει των ζακυνθινών
βερτζότων, συνωδευμένα από χαβιάρι μαύρον κυρίως, ελαίας και άλλα νηστήσιμα. Η
τράπεζα ήτο πάντοτε πλουσιωτάτη εις επιδόρπια, τρωγάλια και οπώρας ξηράς. Ο
οίνος έρρεεν άφθονος· οι δε ευλαβέστεροι
τον έρροφων κατά παλαιόν έθιμον δια μίσχου σελίνου, εκ του οποίου επίτηδες υπήρχεν εκεί. Ηρχιζαν τότε αι προπόσεις και τα
τραγούδια. Η ζακυνθινή καντάδα έπερνε
και έδιδε και κατά καιρόν εψάλλοντο τροπάρια χριστουγεννιάτικα, όχι ολιγώτερον
της καντάδας μελωδικά. Μ’ εμάνευε προ
πάντων το πανηγυρικόν εκείνο: Χριστός
γεννάται δοξάσατε, τον ήχον του οποίου μικρός όταν ήκουα, ενόμιζα ότι ανοίγει ο ουρανός.
Μου συνέβαινε πολλάκις να βλέπω ανθρώπους μίαν μόνον φοράν τον χρόνον τα-
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κτικά, την εσπέραν της παραμονής των Χριστουγέννων εις την οικίαν του Μανθαίου
Γρίβη.
Μεταξύ αυτών ήτο και ο κ. Γεώργιος
Κόρτης, υπάλληλος προ ετών του υπουργείου της Δικαιοσύνης. Ανθρωπος ήσυχος
και τυπικός, δεν εγνώριζε παρά το σπίτι
του και το γραφείον του· επειδή δε εγώ
ούτε με το σπίτι του είχα σχέσιν, ούτε εις τα
υπουργεία ποτέ πηγαίνω, ούτε τουλάχιστον
ήμεθα γείτονες, επερίμενα εν έτος ολόκληρον να τον ιδώ, καθώς είπα, να μου ανακοινώση τα νέα του ή να συνεχίση έξαφνα
την διακοπτείσαν ομιλίαν του.
- Θυμάστε πέρσι που μου λέγατε....
Διότι, σημειώσατε, ήξευρεν ο Κόρτης να
συνομιλή και ήτο δύσκολον να λησμονήση
κανείς ό,τι μιαν φοράν θα τω έλεγεν. Η
μορφή του ήτο πολύ συμπαθής· ωραίον το
ανάστημα, παρά τα πεντήκοντα έτη ακόμη
ευλύγιστον το σώμα, τα χαρακτηριστικά
κανονικά, η επιδερμίς του υπέρυθρος με
ολίγας ρυτίδας, η δε ορθία κόμη του και το
οξύ γένειόν του κατάλευκα. Είχον μίαν έκφρασιν γλυκύτητος και ευγενείας οι οφθαλμοί του οι γαλανοί, οι οποίοι πολύ συχνά,
εις οιανδήποτε λυπηράν ανάμνησιν υγραίνοντο. Φαίνεται ότι διά τον κ. Κόρτην η
συγκίνησις είχε γίνει έξις· ήτο ευπαθής ο
άνθρωπος και προς τας ελαχίστας περιστάσεις. Αυτήν τουλάχιστον την εντύπωσιν
μου έκαμνε που τον έβλεπα μια φοράν το
χρόνο, την παραμονήν των Χριστουγέννων·
αν τοιούτος ήτο και τας άλλας ημέρας δεν
το ηξεύρω. Οπωσδήποτε ήτο εμψυχωμένη
και ζωηρά η συμπεριφορά του και η συνομιλία του παρείχε την ιδέαν ανθρώπου ειλικρινούς, αγαθού, με την καρδίαν
υπερεκχειλίζουσαν πάντοτε και εις όλα τα
αισθήματα προσκλινή. Μια γλυκεία μελαγχολία τον εστόλιζεν. Εις ταύτα πρέπει να
προσθέσω ότι και ο νους του ήτο αρκούντως καλλιεργημένος· μολονότι δε υπάλληλος, και μάλιστα δημόσιος, ήτο όμως
άνθρωπος γραμματισμένος, έχων το μέτρον
των καλών του αισθημάτων και δίδων τον
λόγον της φιλοκαλίας του.
Αφ’ ού απετρώγαμεν, όταν η ποικίλη
και σύμφυρτος ολομέλεια της τραπέζης εξεχωρίζετο εις ομάδας εκ προσώπων μάλλον
σχετικών προς αλλήλα, απετελούμεν τακτικά, εις την αυτήν γωνίαν πάντοτε, ένα
μικρόν κύκλον πνευματικώτερον-δώσατε
οιανδήποτε θέλετε σημασίαν εις την λέξινκύκλον εκ κυριών και κυρίων έχοντα επικεφαλής τον κ. Κόρτην. Ημείς ούτε επαίζαμεν, ούτε ετραγωδούσαμεν· συνωμιλούμεν
απλώς. Αλλά δεν διασκεδάζαμεν ολίγον με
αυτό, όταν είχαμεν ένα Κόρτην να διευθύνη
την ομιλίαν... Ενθυμούμαι λαμπρά την όψιν
της ευρυχώρου αιθούσης· την ιδίαν κατ’
έτος κατά την ιδίαν ώραν. Αταξία επί της
τραπέζης μάκτρων και ποτηρίων και φιαλών, την οποίαν ολοέν αγωνίζονται αι υπηρέτριαι να τακτοποιήσουν. Τα σιγάρα
αναμμένα και ο καπνός θολόνει βαθμηδόν
την ατμόσφαιραν. Τα κηρία γύρω εις τον
κρεμαστόν λαμπτήτα καμένα σχεδόν έως
την μέσην. Οι άνδρες, και όχι τα καθαρώτερα στοιχεία της συντροφιάς, περιστοιχίζουσι τον πολιτευόμενον. Οι νέοι
συνοδευόμενοι υπό δύο κιθαρών και ενός
βιολίου, ορχήστρας ζακυνθινής, τραγωδούσι.
Τα δύο διβάνια κατειλημμένα υπό των πολυφάγων, οι οποίοι φουσκωμένοι και ακίνητοι χωνεύουν εν μακαριότητι. Ο
οικοδεσπότης κ. Γρίβας κατενθουσιασμένος
εκ του θορύβου βηματίζει άνω κάτω και εκβάλλει από καιρού εις καιρόν μίαν φωνήν:
- Α, καϊμένο Τζάντε!
Και αυτή η εικών παρουσιάζεται προ

των οφθαλμών μου ζωηρά, οσάκις ενθυμηθώ τον κ. Κόρτην- τον οποίον από του
θανάτου του γέρω -Γρίβη δεν επανείδα
πλέον- και την διήγησιν, την οποίαν μίαν
τοιαύτην εσπέραν έκαμεν εις το παράμερον
και φιλήσυχον κύκλο μας.
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Λέγουν συχνά- ήρχισεν ο κ. Κόρτης- ότι
τα Χριστούγεννα είνε φαιδρά εορτή, επειδή
τάχα μας υπενθυμίζει ζωηρότερ’ από κάθε
άλλην την παιδικήν μας ηλικίαν, όταν ήμεθα
ευτυχείς. Αλλά τι να σας πω... Εις εμένα
δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει·
μάλιστα το αντίθετον. Κ’ εγώ κάτα τα Χριστούγεννα ενθυμούμαι βέβαια ζωηρότατα
τα παιδικά μου χρόνια· αλλά τα χρόνια
αυτά ήταν δυστυχισμένα, πολύ δυστυχισμένα, και τα Χριστούγεννα προξενούν από
τότε μίαν μελαγχολίαν ακατανίνκητον. Αχ!
πόσας αναμνήσεις λυπηράς ξυπνουν εις την
ψυχήν μου αυτές η μέρες και προ πάντων η
αποψινή... Ήμουν ένα παιδί ωχρό και ξανθό
τότε, ιχνό, καχεκτικό, με το λαιμό μου
πάντα δεμένο από χελώνια.
Κανείς δεν μ’αγαπούσε, κανείς δεν
μ’εθώπευε. Συγγενείς δεν είχα εις το σχολείον δεν πήγαινα, διότι η υγεία μου δεν το
επέτρεπε. Ο πατέρας και η μητέρα μου
είχαν ίσως όλη τη διάθεση να μ αγαπούν,
αλλά δεν εύρισκαν καιρό. Είχαν και αυτοί
τα δικά των. Ηταν η εποχή των μεγάλων
των καυγάδων. Αδύνατον είνε να φαντασθήτε τι εγίνουνταν κάθε μέρα στο σπίτι
μας. Εφώναζαν, εκτυπούνταν, εχαλούσαν
τον κόσμο. Τη νύκτα πολύ συχνά μας εξυπνούσαν-εμένα και μίαν αδελφή μικρούλα
που είχα· πέθανε δέκα χρονών- μας ξυπνούσαν η φωνές τους και πολλές φορές
σήκοναν όλη τη γειτονειά στο ποδάρι. Τι
ήταν η αφορμή της καθημερινής αυτής λογομαχίας, δεν ειμπορούσα τότε να εννοήσω
καλά, ούτε και έως τόρα έμαθα ακριβώς.
Μου φαίνεται ότι επρόκειτο περί ζηλοτυπίας, είχε ξεφυτρώσει δε εις την μέσην και
εν άλυτον οικονομικόν ζήτημα. Ο πατέρας
μου τα είχε ταιριάξει με την καμαριέρα και
εις τον ίδιον καιρό εζητούσε να πωλήση ένα
σπίτι, δια το οποίον εχρειάζετο η συγκατάθεσις της μητέρας μου. Αυτό ήταν όλο, αν
θυμούμαι τόρα καλά, σας λέγω, από τας
συχνάς διηγήσεις της μητέρας μου, η οποία
είς κάθε άνθρωπον που ήρχετο στο σπίτι,
άλλο δεν έκαμε παρά να διηγήται την ιστορία της και να κατηγορή τον πατέρα μου.
Εκείνον όμως ποτέ δεν τον άκουσα να πη
λέξι σε ξένο πρόσωπο. Είνε η αλήθεια.
Ηταν καλός και αξιοπρεπής χαρακτήρ
ο δυστυχισμένος ο πατέρας μου αν και είχε,
καθώς φαίνεται, και ένα σωρό αδυναμίες
και δεν ήξευρε να επιβληθή ούτε στον
εαυτό του, ούτε πολύ περισσότερον εις τους
άλλους. Η μητέρα μου είχε γίνει τίγρις ανήμερη γι’αυτό τον άνθρωπο. Τί της έκανε κ’
εγώ δεν ξέρω. Τόσω σκληρά του εφέρετο,
τόσο φαρμάκι έσταζε στη ζωή του, που θα
έλεγε κανείς οτι αυτός ο άνθρωπος, με τον
οποίον συνέζη, ήταν ο ασπονδότερος της εχθρός.
Ενα πράγμα περίεργο...
Βλέπετε λοιπόν καθώς σας έλεγα ότι οι
γονείς μας δεν είχαν καιρό να μας αγαπούν.
Η αδελφή μου δεν εννοούσε τίποτε· αλλ’
εγώ ήμουν εις ηλικίαν που μ’εβασάνιζαν
φοβερά και μ’επηρέαζαν ολέθρια οι σπαραγμοί αυτοί. Το σπίτι μας μου εφαίνετο
μελαγχολικό και μαύρο, δεν έβλεπα ούτε
μίαν ημέραν ευτυχίας και έμενα άγρυπνος
και δυστυχής για καιρό, όσες φορές έβλεπα

τον πατέρα μου και τη μητέρα μου να έρχωνται στα χέρια και τους υπηρέτας να
προσπαθούν να τους χωρίσουν... Εκλαιγα
συχνά μονάχος μου και πολλές φορές
μ’έπιανε στην καρδιά ένας παλμός δυνατός. Καμμιά διασκέδασι. Ενας δάσκαλος
σοβαρός που ήρχετο και μου έκαμνε μάθημα· ένας υπηρέτης που μου έκαμνε κατά
το δειλινό έναν περίπατο μελαγχολικό ως
τον Άγιο Χαραλάμπη· εν’ αμαξάκι που πηγαίναμε κάθε τόσο στην εξοχή και τίποτ’
άλλο... Αυτή είνε η παδική μου ηλικία που
μου ενθυμίζουν τα Χριστούγεννα. Αλλά και
αυτά όλα θα ήταν μικρό πράγμα, αν τα
Χριστούγεννα δεν μου θύμιζαν κάθε χρόνο
αυτά τα ίδια Χριστούγεννα... τα φοβερά
Χριστούγεννα του 1849.
Εκαθήσαμε στο τραπέζι να κόψωμε την
κουλούρα. Να, έτσι ήταν το τραπέζι μας,
όπως αυτό που φάγαμε απαράλλακτο. Στη
μέση η καταστόλιστη κουλούρα, γύρω τα
φρούτα και τα γλυκίσματα. Η γαβάθα με
τα βερτζότα που άχνιζαν και το μαύρο χαβιάρι στρωμένο στα πιατάκια.
Επάνω σ’ένα τραπεζάκι το εικόνισμα
της Γεννήσεως μ’ένα λαμπρό αστέρι επάνω
στο μικρό Χριστό και μ’ένα αγιοκέρι αναμμένο εμπρός στο εικόνισμα. Είχαμε απόψε
και ένα-δύο φίλους του σπιτιού. Εγώ εκάθησα στην αψηλή μου καρέκλα χωρίς γέλοιο, χωρίς χαρά, μ’ένα προαίσθημα
φοβερώτατο. Ελέγαμεν, θυμούμαι, στην
υπηρέτρια να βάλη τα ξύλα στη φωτιά διά
ναρχίσωμε τη συνειθισμένη τελετή,- όταν
άναψε άξαφνα ο καυγάς του πατέρα και
της μητέρας... Ιδατε ποτέ πως ανάπτει κανένας σωρός από ξεράδια; Πρώτα ανάπτουν ένα δύο, που νομίζεις ότι θα
σβύσουν· αλλά ο καπνός που βγάζουν δεν
σ’αφίνει να ιδής ότι έπιασαν και άλλα δύο
από πίσω τους... Και ολοένα ο σωρός ανάπτει και ο καπνός σε πνίγει. Άξαφνα ξεπετιούνται και γλώσσες. Η φωτιά εθέριεψε·
αναβαίνει προς τα επάνω με μια δύναμι
ακατάσχετη, διαβολική.
Ούτε και συ δεν το πιστεύεις ότι εχρειάσθη τόσω λίγος καιρός διά να ανάψη ολότελα... Και είνε πλέον αργά δια να την
σβύσης και στέκεσαι με σταυρωμένα τα
χέρια... Απαράλλακτα συνέβη και με τον
καυγά του πατέρα μου και της μητέρας
μου· λίγοι μορφασμοί στην αρχή και λίγα
λόγια... βαθμηδόν τα λίγα έγειναν πολλά·
και γρήγορα, πριν το εννοήσουμε καλά, ο
καυγάς άναψε σε τέτοιο σημείο, που δύσκολα ειμπορεί κανείς σας να φαντασθή.
Ποτέ ακόμη δεν τους είδα τόσω τρομερούς,
τόσω μανιώδεις τους δύο δυστυχείς αυτούς
ανθρώπους. Ορκον θα το είχαν απόψε. Δεν
έμεινε τραπέζι, δεν έμεινε πιάτο, δεν έμεινε
κουλούρα... Οι υπηρέται έτρεξαν με όλη την
απάθεια του συνειθισμένου. Οι ξένοι μας
σηκώθησαν και έβλεπαν έκπληκτοι, χωρίς
να ξεύρουν τι να πουν, τί να κάμουν. Τέτοιες στιγμές αδύνατον είνε να τες ενθυμηθή κανείς με κάθε λεπτομέρεια. Τί έγεινε
κατόπι δεν ξέρω καλά. Θυμούμαι μονάχα
ότι εκείνη τη στιγμή ο πατέρας μου μπήκε
στο γραφείο του, το οποίον εσυγκοινωνούσε
με την τραπεζαρία, και η μητέρα μου έπεσε
στον καναπέ με τα νευρικά της. Εγώ
έκλαιγα. Οι ξένοι άρχισαν να συνέρχωνται
και μαζύ με τους υπηρέτας να προσφέρουν
βοήθειαν. Μου έμεινεν εις την εντύπωσιν ως
κρωγμός ορνέου απαίσιος η βραχνή φωνή
ενός απ’ αυτούς που έλεγεν ολοένα, σα να
είχε χάσει κάθε άλλη λέξι:
- Μην κάνετε έτσι, κυρία Κατίνα... μην
κάνετε έτσι, κυρία Κατίνα... μην κάνετε....
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Μας εξάφνισε από το άλλο δωμάτιο ένας δυνατός πυροβολισμός. Ετρέξαμεν όλοι. Βρήκαμε τον πατέρα μου
επάνω στο χαλί, άψυχο, με το κεφάλι αιματωμένο, με το πιστόλι ακόμη στο χέρι του να καπνίζη... Τον είδα και τον θυμούμαι καλά. Το ένα του μάτι ήταν ανοικτό και θολό.
Είχε ξεψυχήσει... Αλλοίμονον! Και ο κόσμος που άκουσε
τον κρότο θα τον πήρε δια τον πυροβολισμό της χαράς, ο
οποίος από τα περισσότερα σπίτια εις τον τόπον μας αναγγέλλει το κόψιμο της κουλούρας.

[[[
Επέρασε πολύς καιρός από τότε- επανήρχισε ο κ. Κόρτης μετά μικράν διακοπήν.- Εμεγάλωσα, παντρεύθηκα, ευτύχησα, είδα πραγματικώς φαιδρά και ευλογημένα
Χριστούγεννα εις τη ζωή μου. Και όμως είνε αδύνατο κάθε
χρόνο να μη θυμηθώ τα παληά, τα φοβερά Χριστούγεννα
του 1849. Σας είπα, νομίζω, δι’ένα εικόνισμα της Γεννήσεως
που είχαμε πάνω στο τραπεζάκι... μ’ένα κερί... Αι, είνε αδύνατο να μη θυμηθώ σα σήμερα το αστέρι που εκρέμουνταν
επάνω από το παιδί, όπως τώβλεπα εκεί ζωγραφιστό και το
θολό και άψυχο μάτι του πατέρα, όπως τον είδα για τελευταία φορά. Αυτά τα δύο σημεία με ακολουθούν και χωρίς
να θέλω καρφόνω τα μάτια μου επάνω τους εις το κενόν,
και μου σπαράζεται η καρδιά... Α, ναι, έπρεπε εγώ, θα λέτε
με το νου σας- να μην ξαναφανώ πλέον εις τραπέζι χριστουγεννιάτικο, όπως το αποψινό.
Έτσι είνε... Αλλά δεν ηξεύρετε ότι υπάρχουν και μερικοί
δυστυχείς άνθρωποι εις τον κόσμον, οι οποίοι αγαπούν να
ξύνουν την πληγήν των και οι οποίοι ευρίσκουν μιαν ευχαρίστησι πικρή εις της ψυχής των τον σπαραγμόν; Δι’ αυτούς
τους ανθρώπους πρέπει να αναποδογυρισθή το περίφημον
λόγιον του Δάντου: “Είνε μεγάλη ηδονή- θα έλεγα εγώ- η
ανάμνησις των δυστυχών ημερών εν τω καιρώ της ευτυχίας”.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
(“Αττικόν Μουσείον”, 30 Νοεμβρίου 1891

ΤΟ ΠρΩΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΟυ Γρ. ΞΕνΟΠΟυλΟυ, ΓρΑΜΜΕνΟ ΣΤΑ 1884 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕυΜΕνΟ ΣΤΑ 1896

Ο θάνατος του Διδασκάλου
Διδάσκαλος ψυχορραγεί· ο Διδάσκαλος θ’ αποθάνη. Περί την κλίνην εκείνην του θανάτου, εννενήκοντα
περιίπτανται έτη, μεστά αγώνων και
αναμνήσεων. Ολισθαίνουν διά του
παραθύρου το γαλακτώδες φως της
πρωίας, θωπεύει την πολιάν μορφήν του πρεσβύτου. Μόλις διαγράφεται το κατισχνόν του
σώμα υπό τα σκεπάσματα, απολλύμενον εν
τω μέσω της ευρείας κλίνης, μεταξύ των
υπερμεγέθων προσκεφαλαίων. Σιγηλός είναι
ο κοιτών. Πρό της παλαιάς εικόνος της Θεοτόκου, μία κανδύλα κυανή διαχέει ωχράν και
πένθιμον λάμψιν. Πλήν εφ’ όλων δεσπόζει εν
γλυκύ, εν αγγελικόν μειδίαμα, ανήσυχον, τρεμοσβύνον ως άστρον, επί των χειλέων του
ετοιμοθάνατου.
Ποίαν άραγε ελπίδα εγκλείει το μειδίασμα
τούτο; Ιδού του γέροντος παλαιμάχου της
ζωής όλοι οι πόθοι εκπληρωμένοι. Ο ιερεύς
προ μικρού εύρε την συνείδησίν του διαυγή
και καθαράν, ως τα κρυστάλλινα δίοπτρα, τα
οποία συνείθιζε να φορή τόσω συμπαθώς. Η
θρησκεία, ως μήτηρ το μάλλον αγαπημένον
αυτής τέκνον, τον εσκίασεν ήδη με τας ισχυράς και παρηγόρους αυτής πτέρυγας... Η γηραιά σύζυγός του, πλήρης αγάπης τρυφεράς,
περιφέρει μετ’ αγωνίας εντός του κοιτώνος
ένα λευκόν κεκρύφαλον και μίαν μαύρην λύπην. Μετά τον θάνατόν του, εις καμμίαν ημέραν των εξήκοντα ετών του συζυγικού των
βίου, δεν θα εύρη η χήρα μίαν καν ανάμνησιν
πικράν... Ο υιός του, ο τόσω καλός, υπό το
παραδειγμά του αυξηθείς, προηγήθη αυτού
εις τον ουρανόν, επί της γης μίαν σύζυγον, την
νύμφην του, της οποίας τα δάκρυα, παρά την
κλίνην καθημένης εν αφώνη λύπη, ήστραπτον
πολυτιμώτερα αδαμάντων... Οι εγγονοί του, οι

O

νέοι και ευέλπιδες της οικογενείας βλαστοί,
προ μικρού προσήλθον και κατησπάσθησαν
τας χείρας του, εδέησε δε νάπαχθώσι δια της
βίας έξω, μακράν, ίνα μη διαταράττωτσι τον
γέροντα οι γοεροί ολοφυρμοί των... Η μικρά
πόλις, διαρκούσης της ασθενείας του, πολλαχώς εξεδήλωσε την προς τον διδασκαλόν της,
τον πνευματικόν πατέρα των τέκνων της, λατρείαν. Το δελτίον της υγείας του, το οποίον
εδημοσίευσεν η εφημερίς, διέτρεχον μετ’ αγωνίας και υγρών οφθαλμών οι τόσοι παλαιοί
μαθηταί... Ειρηνική και ευσκιόφυλλος αναδενδράς, καλύπτουσα ως πράσινον παραπέτασμα το παράθυρον, απαμβλύνει τας ακτίνας
του ολοέν ενδυναμουμένου φωτός, και βυθίζει
εις ημίφως το άδυτον του κοιτώνος εκείνου,
αγίου ωσεί ναού. Και περί την κλίνην εκείνην
του θανάτου εννενήκοντα περιίπτανται έτη,
μεστά αγώνων και αναμνήσεων.
Αλλά το μειδίαμα εκείνο εκφράζει ανησυχίαν, προσδοκίαν τινά αγωνιώδη, μίαν ελπίδα
γλυκείαν, μυστικήν, αβεβαίαν, ως εάν επαπείλεττο η διάψευσίς της. Τι θέλει λοιπόν, ακόμη
ο Διδάσκαλος, τι περιμένει, τι φοβείται, τι ελπίζει; Ας ανοίξη το στόμα του το ωχρόν και ας
ακουσθή η βραχνή του φωνή.
Ας διατάξη! όλοι οι οικείοι του, όλοι οι φίλοι του, η πόλις ολόκληρος, είναι έτοιμοι να
τον υπακούσωσιν.
Α! όχι! ό,τι ζητεί ο Διδάσκαλος, καμμία ανθρωπίνη δύναμις δεν ημπορεί να τω παράσχη·
τον κίνδυνον, όστις απειλεί να πικράνη την τελευταίαν του στιγμήν, κανείς, ούτε όλης της
ζωής του η ευτυχία, δεν δύναται ν’ αποτρέψη.
Διότι η αγάπη, η τρυφερά ενθύμησις, η αδιαφορία, η αχαριστία είναι πράγματα ανεξάρτητα της θελήσεως των ανθρώπων, και ενός
εκάστου, και όλων ομού...

Και είχεν εν τούτοις την αξίωσιν ο γέρων
Διδάσκαλος να τον αγαπά εκείνος, ο τελευταίος του μαθητής! Ησθάνετο προς αυτόν, γεροντικήν τινα αδυναμίαν, και κρίμα να μη τω
την φανερώση ποτέ! Το ήξευρε, το προησθάνετο, ότι αυτός θα ήτο ο τελευταίος του μαθητής, ο τελευταίος νους, εφ’ ου συνεκέντρου
τας υστάτας ακτίνας του ετοιμοσβέστου φωτός του... Και να μη τον αγαπήση! Κατά το
διάστημα της ασθενείας του να μην έλθη ο
αχάριστος να τον ίδη! Ω, και τόρα θ’ απέθνησκεν άνευ του ευγνώμονος φιλήματος και του
δακρύου του τελευταίου του μαθητή!...
Έπταιεν αρά γε αυτός ή εκείνος; η αχαριστία
του μαθητου, ή η ανικανότης του διδασκάλου;
Ω, τι λυπηρόν! αυτός, ο εν τω μακρώ του σταδίω διαπαιδαγωγήσας γενεάς, να μείνη αίφνης ασθενής, άοπλος, ανίσχυρος, να εμπνεύση,
ως άλλοτε μετά της υγιούς παιδείας την αγάπην και την αρετήν!... Αλλά μη είχεν άδικον;
μη θα ήρχετο σήμερον; Εφαίνετο νέος αγαθών
αισθημάτων. Δεν ήτο δύσκολον να τον
ηγάπα... Και όλα αυτά, - χωρίς να ομιλήση
διόλου ο Διδάσκαλος. Εξέφραζε το μειδίαμά του εκείνο το ανήσυχον και οι οφθαλμοί του οι ολάνοικτοι, οι
στρεφόμενοι συχνά προς την θύραν εις τον
ελάχιστον κρότον, χωρίς να κινήται η κεφαλή...
Παρήλθεν ολίγη ώρα και ιδού ανοίγεται η
θύρα. Εκτοπίζεται η αυλαία. Εις νεανίας εμφανίζεται, προβαίνει αψοφητεί και πλησιάζει
την κλίνην. Είναι εκείνος. Επί του ευγενούς
του προσώπου διαχείται η ωχρότης και η συγκίνησις. Το μέτωπόν του αποστίλβει εξ ιδρώτος και οι ολόξανθαι τρίχες του φαίνονται
ωσεί φρικιώσαι. Η ενδυμασία του ατημέλητος
ως ταξιδιώτου, και τα χονδρά του υποδήματα
είναι εσκονισμένα. Οι υγροί οφθαλμοί του ρί-

πτουσιν εκτός του θαλάμου την γαλανήν των
μαρμαρυγήν. Ο γέρων τον είδεν. Εις την είσοδόν του, τον εκλόνισεν εις παλμός χαράς, της
τελευταίας βεβαίως εν τη ζωή του. Αλλ’ απέσβεσε το μειδίαμα εκ των χειλέων του, και
έτεινε προς τον νεανίαν την λυπόσαρκον χείρα
μετ’ αξιοπρεπούς σοβαρότητος, ως τον απεχαιρέτιζεν άλλοτε μετά το μάθημα... Ο τελευταίος μαθητής εγονυπέτησε λύζων και κατέβρεξε την χείρα του θνήσκοντος διδασκάλου
με δάκρυα και με φιλήματα. “Έχε την ευχή
μου, παιδί μου, έχε την ευχήν μου, ο Θεός να
μη λησμονήση ποτέ την χαράν που μου...”. Η
τελευταία λέξις δεν ηκούσθη· τόσον ασθενής
ήτο η φωνή του διδασκάλου. Και απέσυρε την
χείρα του και απέστρεψε προς τον τοίχον το
πρόσωπον, δια ν’αποκρύψη την συγκίνησίν
του. Τόρα μάλιστα θ’απέθνησκεν ήσυχος, ως
πτηνόν. Το οικοδόμημα της επί γης ευτυχίας
του επεστεγάσθη.
Ο τελευταίος του μαθητής τον ενθυμείτο,
τον ηγάπα... Αυτό εζήτει να ίδη, και τίποτε
περισσότερον. Ο αληθής διδάσκαλος μένει διδάσκαλος μέχρι της εσχάτης του πνοής. Αυτή
μόνον τον παρηγορεί και τον ικανοποίει η ευτυχία· ότι ποτέ δεν εσβέσθη το φως του και
ότι εδυνήθησεν αι τελευταίαι του ακτίνες να
θερμάνωσιν όπως και αι πρώται.
Α, ήτο ευτυχής, πολύ ευτυχής. Δόξα σοι ο
Θεός...
Ο Διδάσκαλος αποθνήσκει: ο διδάσκαλος
απέθανεν! Από της κλίνης εκείνης του θανάτου, απέπτησαν, το εν κατόπι του άλλου, εννενήκοντα έτη, μεστά αγώνων και αναμνήσεων...
ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
(“Φιλολογική Ηχώ”,
18 Μαΐου 1896)
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Τα Χριστούγεννα της πατρίδος μου
ραία, ιδιόρρυθμα, ποιητικώτατα Χριστούγεννα! Υπό τον
ταπεινότατον τύπον μιας μικράς και αφελούς οικογενειακής εορτής, εγκλείουν τον
υψηλότερον
συμβολισμόν.
Ομοιάζουν με τα απλά εκείνα και ολιγόστιχα
ποιήματα-με το “Ιον” του Γκαίτε, παραδείγματος χάριν, -τα οποία, ενώ ομιλούν περί των
κοινοτέρων πραγμάτων, προσιτά και εις τα
κοινοτέρας ψυχάς, αποκαλύπτουν προ των
εκλεκτών ολόκληρον τον κόσμον της Ιδέας.
Φαντασθήτε, ότι η εορτή μας αρχίζει από
το μαγειρείον,-ναι, από το ταπεινόν μαγειρείον... Εκεί πρώτα συναθροίζεται όλη η οικογένεια, δια την τελετήν της κουλούρας. Και
αυτό δεν ενθυμίζει αμέσως την ταπεινήν Φάτνην, εις την οποίαν εγεννήθη ο Χριστός.
Η τελετή γίνεται την νύκτα της παραμονής,
επάνω κάτω την ιδίαν ώραν των αληθινών,
των πρώτων Χριστουγέννων, την ώραν κατά
την οποίαν αντήχησεν εις την Βηθλεέμ ο
ύμνος των Αγγέλων και των Ποιμένων.

Ω

Η κουλούρα είνε έτοιμη. Μικρή η μεγάλη,
πλουσία η πτωχή, θα έχη παντοτε τα στολίδια της, το νόμισμά της την χάριν της, την
ευωδίαν της... Κάτι τι ως εικών του Χριστού,
αδιάφορον τίνος τεχνίτου ή εκ τίνος ύλης.
Πριν κοπή, μεταφέρεται εις το μαγειρείον
και αποτίθεται υπερ της εστίας.
Η εστία είνε αναμμένη. Δύο ξύλα, σχηματίζοντα σταυρόν, καίουν με φλόγα ζωηράν, η
οποία εξέρχεται εκ του μέσου της κουλούρας.
Τότε πλησιάζει ο οικοδεσπότης, χύνει
επάνω εις την πυράν έλαιον και οίνον και η
πυρά σβύνει, διαχύνουσα νέφος καπνού...
Το νέφος τούτο περικαλύπτει το μέγα μυστήριον, το οποίον αναπαρεστάθη συμβολικώς εις τον μαγειρείον.
Τα δύο εκείνα ξύλα είνε προπάτορες ο
Αδάμ και η Εύα, καιόμενοι εις τας φλόγας
της κολάσεως. Αλλ’ ιδού γεννάται απόψε ο
Χριστός και σβύνει την κόλασιν των αμαρτωλών. Το έλαιον και ο οίνος συμβολίζει την
θείαν ευσπλαχνίαν, η οποία ηυδόκησε να
στείλη τον Λυτρωτήν.

Ούτω και εις την παραβολήν του Ευαγγελίου, έλαιον και οίνον χύνει ο ευσπλαγχνικός
Σαμαρείτης επί των πληγών του εμπεσόντος
εις τους ληστάς...
Τότε, εις σημείον υπερτάτης χαράς, ρίπτεται εις πυροβολισμός και αμέσως αντηχεί
ψαλλόμενον υπό μικρών και μεγάλων, ο
ύμνος της Γεννήσεως. Θρίαμβος!
Η κουλούρα κρατουμένη υφ’ όλων, μεταφέρεται εν πομπή εις την τραπεζαρίαν, αποτίθεται εις το μέσον της τραπέζης, και κόπτεται.
Καθείς λαμβάνει το τεμάχιον, το οποίον
έτυχε να κρατή εις την τελετήν. Θεωρείται ο
ευτυχέστερος, αν το κομμάτι που περιέχη το
νόμισμα, αν του πέση το ηύρεμα, όπως λέγουν εκείν.
Και αρχίζει το δείπνον, και παρατείνεται
φαιδρότατον, ζωηρότατον, αληθώς εορτάσιμον. Αποτελείται όλω από σαρακοστιανά.
Αλλ’ η τράπεζα εκείνη είνε τόσον στολισμένη, τόσον πλουσία, τόσον λαμπρά και φωτεινή, ώστε κανέν άλλο οικογενειακόν συμ-

πόσιον, όλον το έτος, δεν ειμπορεί να παραβληθή προς το σαρακοστιανόν της νυκτός
των Χριστουγέννων.
Η αντίθεσις από τον καπνόν και το μυστήριον του μαγειρείου, εις τον πλούτον και την
αίγλην της τραπεζαρίας, είνε μεγάλη... Νομίζει κανείς ότι βλέπει εξηπλωμένον θριαμβεύοντα, φωτίζοντα τον Χριστιανισμόν, την
Διδασκαλίαν του “νικήσαντος τον κόσμον”,
αφ’ ου εγεννήθη εις μίαν Φάτνην!...
Και η νυξ’ προχωρεί εν ευθυμία και χαρά.
Αραιοί και μεμακρυσμένοι αντηχούν ολοέν
οι πυροβολισμοί του θριάμβου... Και ο ουρανός είνε συνήθως ακέφελος, και επί της βαθυκυάνου του γαλήνης λάμπουν οι αστέρες
με την θείαν λάμψιν του αστέρος των Μάγων...
Ω, τα ωραία, τα ιδιόρρυθμα, τα ποιητικώτατα Χριστούγεννα της πατρίδος μου!
Γρηγόριος Ξενόπουλος
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου
1897)

Ο αστήρ της Βηθλεέμ
ι Μάγοι οδοιπορούν δια να προσκυνήσουν τον νεογέννητον Βασιλέα. Εν τη σκοτία της χειμερινής
νυκτός, ο Αστήρ φωτίζει και οδηγεί τα βήματά των. Κινείται και
τον ακολουθούν και ίστανται,
όταν κ’ εκείνος έστη επάνω ου ην το Παιδίον κείμενον”. Εισήλθον τότε εις το σπήλαιον της Βηθλεέμ και λατρεύσαντες
προσέφερον τα συμβολικά των δώρα: τον
χρυσόν, τον λίβανον και την σμύρναν.
Ανωθεν εμειδιά ιλαρός ο αστήρ και κατηύγαζε δια των μαγικών του ακτίνων την
μεγάλην σκηνήν της Φάτνης.
Εκτοτε κατά το διάστημα των αιώνων
ποσάκις δεν έλαμψε εις τα πνευματικά
στερεώματα ο ίδιος Αστήρ! Ποσάκις δεν
απησχόλησε τους ανθρώπους, τους φωτισθέντας από το φως της θείας Γεννήσεως,
ποσάκις δεν έλαμψεν εις τας ψυχάς, ποσάκις δεν εθέρμανε τας καρδίας! Η θρησκευτική ποίησις τον έψαλε μεταξύ των
μεγίστων και ιεροτάτων αυτής συμβόλων,
η δε χριστιανική τέχνη τον απινδαλμάτισε
ζηλοτύπως δια των λαμπροτέρων της χρωμάτων, φως μέγα εν τη σκοτία της μυστηριώδους νυκτός, συνοδείαν ακτίνων
χρυσών εις το ανήκουστον άσμα των Αγγέλων και των Ποιμένων... Αλλά και των

Ο

βεβήλων οι στοχασμοί ποσάκις δεν εκινήθησαν προς την υπερφυά και οδηγήτριαν
αυτήν λάμψιν! Κι εν ως της επιστήμης οι
θετικοί μύσται - άλλης θρησκείας λειτουργοί - προσεπάθησαν να υποτάξουν
εις τους κύκλους των υπολογισμών των
και τον Κομήτην τον αναφανέντα κατά
την εποχήν της Γεννήσεως του Χριστού,
ποσάκις και οι βάρβαροι ποιηταί, οι θεραπεύοντες άλλο, εκτός της χριστιανικής
πίστεως ιδανικόν, ποσάκις δεν εσυμβόλισαν το υπέρτατον τούτο Ιδανικόν δια του
Αστέρος της Βηθλεέμ, λάμποντος σταθερώς εν τη σκοτία της ζωής των και οδηγούντος τα βήματά των, όπως τα βήματα
των Μάγων!!
Αλλά προς ποίον Σπήλαιον; προς
ποίον νεογέννητον Βασιλέα και Λυτρωτήν;
προς ποίον Ουρανόν;
Ω, πόσον περισσότερον από τον
Αστέρα των ποιητών με συνεκίνησεν εις
την ζωήν μου ο Αστήρ της Εκκλησίας,
όπως τον είδα τοσάκις τότε, κατά την ευτυχή εποχήν των αγνών συγκινήσεων, πριν
γίνω βέβηλος κι εγώ, όταν η καθαρότης
της παιδικής ψυχής μου επέτρεπεν ακόμη
την είσοδον εις τα Αγια των Αγίων... Ο ιερεύς προ της Προθέσεως των Δώρων,
όμοιος προς Μάγον προσκυνητήν, ητοί-

μαζε τα του Μυστηρίου. Η κόγχη εκείνη, η
χαίνουσα εις τον τοίχον του Ιερού εσυμβόλιζε το σπήλαιον και την Φάτνην. Επί
χρυσού δισκαρίου απετίθετο του λευκού
άρτου το τετράγωνον, το μέγα σύμβολον
της Ενσαρκώσεως.
Και άνωθεν αυτού, επί του δίσκου,
εφηρμόζοντο τα δύο διεσταυρωμένα τόξαμικροσκοπικός θόλος ουρανού, από το
κέντρον του οποίου έλαμπεν ανηρτημένος
κομψός αργυρούς αστερίκας. Ητο ο Αστήρ
της Βηθλεέμ. Και ο ιερεύς συγκεκινημένος εψιθύρζε: “Και ελθών έστη επάνω ου
ην το παιδίον κείμενον...”. Ω του μυστηρίου! Η κόγχη ηυρύνετο προ των παιδικών
μου ομμάτων των ευσεβών και ηνοίγετο
ως ουρανός, και εφωτίζετο δια θείου
φωτός και έβλεπα τον Αστέρα, τον ίδιον
Αστέρα της Βηθλεέμ, να λάμπη άνωθεν
του Σπηλαίου, όπου έκειτο ο νεογέννητος
Βασιλεύς... Ναι τον είξευρα τότε τον νεογέννητον αυτόν Βασιλέα και Λυτρωτήν,
και τον ουρανόν προς τον οποίον θα με
ωδηγεί τον ήξευρα. Δι’ αυτό με συνεκίνει
τόσον ο συμβολισμός της Εκκλησίας, όσον
δεν με συνεκίνησε κατόπιν ποτέ ο συμβολισμός της ποιήσεως...
Μόνο τώρα τελευταίως επανείδα τον
αστέρα της Βηθλεέμ με την πρώτην εκεί-

νην, την παλαιάν συγκίνησιν. Τον είδα
επάνω εις μίαν νεότευκτον Σημαίαν. Και
μου εφάνη ότι παραστέκω πάλιν τον ιερέα
ενώπιον της προθέσεως των Δώρων. Ητο η
Ελληνική, η κυανόλευκος σημαία· αλλά
τον ουρανόν της εις μίαν γωνίαν εκάλυπτε
πορφύρα, ως ανατολής και επί της πορφύρας έλαμπεν εις λευκός αστήρ με μίαν
ακτίνα επιμηκεστέραν, ο Αστήρ της Βηθλεέμ.
Ω, το ειξεύρω πάλιν το σπήλαιον, προς
το οποίον οδηγεί ο αστήρ αυτός και τον
νεογέννητον Βασιλέα ειξεύρω, και τον
οποίον μας καλεί να προσκυνήσωμεν, τον
ουρανόν πρςο τον οποίον αυτός θα μας
οδηγήση τον ειξεύρω!
Δι’ αυτό επανεύρον μετά τόσον καιρόν
αγνήν την συγκίνησιν των παιδικών μου
χρόνων! Κάτι μέγα εγεννήθη και πάλιν.
Ο Αστήρ φωτίζει και οδηγεί τα βήματά μας. Η Κρήτη εορτάζει Χριστούγεννα!

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
(ΣΚΡΙΠ” Παρασκευή
25 Δεκεμβρίου 1898)
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Χριστουγεννιάτικο
’εγνώρισα Βρέφος. Ημου παιδί κ’ εγώ τότε,
οκτώ-δέκα χρονών, κ’ ενθυμούμαι πολύ ζωηρά
την πρώτη στιγμή που σε είδα, στην αγκαλιά
της μητέρας σου κάτω απ’ το κιόσκι του κήπου
σας. Αντί αυτό το αγιόκλημα και τη γιασεμιά
που βλέπεις τώρα, το εσχημάτιζε τότε ένας
φουντωτός βαθυπράσινος κισσός, κατώτερος από γαλάζια λουλούδια. Τάλλα γύρω τα όπως βλέπεις, διότι
ποτέ σχεδόν δεν άλλαξε μέσα στον κήπο στο διάστημα
των δεκαοκτώ αυτών χρονών.
Ούτε και’ μεις δεν αλλάξαμε πολύ.
Είνε παράξενο, πολύ παράξενο, αλλά πρέπει να μου
το πιστεύσης, και ας μη μου πιστεύης τίποτε συ...
Δεν έμοιαζε καθόλου με τους μάγους που πηγαίνουν
να προσκυνήσουν τον νεογέννητο Βασιλέα.
Κανένα αστέρι δεν ήλθε να σταματήση επάνω από το
κιόσκι σου. Τίποτα, μα τίποτα δεν έλεγε στην παιδική
μου ψυχή, που δεν εγνώριζε ακόμα προαισθήματα, ότι
σε λίγο θα ιδώ τη νεογέννητη Βασίλισσά μου...
Και όμως! Η ανεξήγητη έκστασις που μ’επλημμύρισε
τότε μπροστά στο Βρέφος, δεν ήταν, όχι, δεν ήταν διαφορετική από την έκστασι που αισθάνθηκα πάντα, που
αισθάνομαι και τώρα, μπροστά στην πανεύμορφη Κόρη.
Διότι και το Βρέφος μου εφάνη παρόμοια εύμορφο,
καταπληκτικό κ’ ήταν γραφτό μου να σ’αντικρύσω από
την πρώτη, στιγμή με θαυμασμό...
το κοραλλένιο σου στοματάκι μόλις το είχαν στολίσει
τα πρώτα μαργαριταράκια. Αλλά στα μάτια σου ήταν
αναμμένη πια η φωτιά της ζωής, και από τες ολόμαυρες
κόρες, και από τα μαργαριταρένια ασπράδια, και από
τες στριφτές μακρυές βλεφαρίδες, ακτινοβολείτο το ίδιο
φωτεινό μυστήριο, που σκορπάς τριγύρω σου και τώρα.
Οταν εσίμωσα και σε είδα εκεί, μέσα στα ολόασπρα
τούλια και στες αφράτες δαντέλλες, με το μικρό χρυσόξανθο κεφαλάκι και με τα τοσούτσικα χεράκια-ήσουν
γυρισμένη προς το μητρικό στήθος-αλήθεια μου φάνηκες άπλαστο, ασχημάτιστο, αστείο πλασματάκι, κ’
ήμουν έτοιμος να γελάσω.
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Αλλά, μόλις σήκωσες επάνω μου τα μάτια σου, -μη
γελάσης!- ετρόμαξα.
Ηταν κάτι που δεν το περίμενα. Δεν ήτο δυνατόν να
φαντασθώ ότι ένα βρέφος μπορούσε να έχη τέτοια μάτια- τα μάτια σου! Και ως να μην επίστευα στα δικά
μου, άνοιξα το στόμα κ’ επλησίασα να κυττάξω καλλίτερα.
Ενθυμούμαι ότι η μητέρες μας εγέλασαν.
-Το καϋμένο, είπε η δική μου, δεν είδε ποτέ του τόσο
πολύ μικρό παιδί...
Τόσο μικρό;
Ή μήπως τόσο μεγάλο;
Αλήθεια, ούτε πριν, ούτε έπειτα, ούτε ποτέ μου δεν
είδα πιο μεγάλο και πιο θαυμαστό. Και σήμερ’ ακόμη,
συ είσαι το μεγαλείτερο και το θαυμαστότερο παιδί απ’
όσα γνωρίζω. Αλλά μη νομίζης ότι γι’αυτό μόνο σου
είπα προτήτερα πως δεν αλλάξαμε πολύ και’ μεις...
Ω γλυκειά μου αγάπη! Να ήξευρες πόσες φορές σ’εμίκρυνα με τη φαντασία μου, ώστε να χωρέσης πάλι στα
ολόασπρα τούλια και στες αφράτες δαντέλλες της βρεφικής σου φορεσιάς!
Πόσες φορές σε ξαναείδα, όπως την πρώτη· φορά μικρούλα στην αγκαλιά της μητέρας σου, στο κιόσκι του
κήπου, ανάμεσα στο βαθυπράσινο κισσό, τον φουντωτών και κατάστερον από γαλάζια λουλούδια!...
Και μόνο τα μάτια σου δεν κατώρθωσα ποτέ μου να
μικρύνω με τη φαντασία!
Οχι· αυτά δεν μικραίνουν αυτά λάμπουν όπως τα
ήξευρα και τα βλέπω όπως τα είδα. Έτσι, απαράλλακτα.
Από πότε λοιπόν άναψε μέσα των η φωτιά της ζωής;
Από πότε άρχισαν ν’ακτινοβολούν το φωτεινό μυστήριον που με κρατεί για πάντα αιχμάλωτο τους;

και όταν φθάνω γλυκά- γλυκά ως την πρώτη στιγμή,
που σε είδα- που με είδες, καλλίτερας- στοχάζομαι ότι
όπως οι Μάγοι στο θείον Βρέφος, έτσι σου επρόσφερα
κ’ εγώ, από την στιγμή την πρώτη, ω νεογέννητη και αιωνία Βασίλισσα, τον λίβανον και την σμύρναν της Αγάπης μου!
Γρηγόριος Ξενόπουλος
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 1906)

Σ’εγνώρισα Βρέφος.
Αλλά δεν γνωρίζω ούτε μια στιγμή στη ζωή μας, που
να σ’ εκύτταζα χωρίς έκστασι χωρίς λατρεία. Και όταν
αναπολώ τους δεκαοκτώ αυτούς τελευταίους χρόνους,

Η κούκλα της νύφης
ΔΙΗΓΗΜΑ
πατέρας της αναγκάστηκε να την
αρραβωνιάση, πριν κλείση ακόμα
τα δεκατέσσερα. Και, μικροκαμωμένη καθώς ήταν-κοντή προπάντων, για την ηλικία της-η Χρυσή
φαινόταν σαν παιδούλα που μπορούσε ακόμα να παίζη και με κούκλες. Κι
όμως την ξέτρεχαν για νύφη κι από μικρότερη! Γιατί τάχα; Η ξανθή ομορφιά της
τους τραβούσε; Τα μεγάλα, τα φωτεινά γαλανά της μάτια, που ήταν πια μάτια καμωμένης γυναίκας;... ή τα φουσκωμένα της
κιόλα στηθάκια-το μόνο σημάδι που έδειχνε πως το κορμάκι εκείνο είχε αρχίσει να
το μεταμορφώνη η μάγισσα ήβη;
Τίποτ’ απ’ αυτά! Κι’ άσχημη νάταν η
μικρή Χρυσή, το ίδιο θα την ξέτρεχαν και
θα τη γύρευαν. Γιατί, απλούστατα, ήταν η
μοναχοκόρη του Μούρκου, του πλουσιώτερου χτηματία μέσα στο νησί. Ούτ’ εκείνος
δεν ήξερε τί είχε. Αμπέλια, χωράφια, λιοστάσια, σπίτια και μετρητά. Είχε αφήσει
τελευταία το χωριό του κι’ είχ’ έρθει να
κάτση στη χώρα, να χαρή τα πλούτια του.
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Αγόρασε και συγύρισε ένα μεγάλο σπίτι
στη γειτονιά του Αη-Λαζάρου, στην αρχή
σχεδόν της χώρας-θάλεγες πώς δεν τολμούσε ακόμα να μπή και παραμέσα ο αρχοντοχωριάτης-κ’ εγκαταστάθηκε με τη
χήρ’ αδελφή του την Αγαθή, και με τη
Χρυσή. Αλλους κοντινούς δεν είχε. Η γυναίκα του πεθαμένη από χρόνια. Και λογάριαζε να παντρέψη τη μοναχοκόρη του,
άμα γινόταν δεκάξη χρονώ το λιγώτερο,
και να πιάση αγγόνια και δισέγγονα, αν
ήθελε ο Θεός...
Μα λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο, που
σ’ αυτή την περίσταση ήταν η φήμη του μεγάλου του πλούτου. Και τη μοναδική του
κληρονόμα, την ανήλικη, την έβαλαν στο
μάτι-κελεπούρι, βλέπεις-κάθε λογής νέοι,
κι’ αρχοντόπουλα και παιδιά του λαού.
Κάθε μέρα όλοι τούτοι βρισκόταν στον ΑηΛάζαρο για να τη βλέπουν, ή την έπαιρναν
ξοπίσω, το πρωί που πήγαινε σχολειό της
και το βράδυ που γύριζε σπίτι της. Επειτ’
άρχισαν τα προξενιά. Δεν περνούσε βδομάδα, που να μην έχη ο γέρο-Μούρκος και

μια πρόταση. Πότε γελούσε-από τα τώρα,
καλέ; -και πότε θύμωνε. Μα για φαντάσου
να του τη γυρεύουνε και τριαντάρηδες!...
Στο τέλος ήρθαν κ’ οι απαγωγές, δηλαδή οι απόπειρες.
Μια μέρα, που η Χρυσή είχε πάει σ’
ένα σπίτι της γειτονιάς, να μελετήση με μια
συμμαθήτρα της, ο αδερφός αυτηνής ο μεγάλος-συνεννοημένος, βέβαια, με τους δικούς του-την πήγε στην κάμαρά του και
της είπε, γονατιστός στα πόδια της, πως τη
λάτρευε, πως ήθελε να την πάρη γυναίκα
του και πώς... θα πέθαινε, αν τούλεγε όχι.
Η καημένη η Χρυσή φοβήθηκε και του
είπε “ναί”. Εκείνος τότε της δήλωσε πως θα
την κρατούσε από κείνη την ημέρα. Α, όχι!
δεν το εννούσε έτσι η Χρυσή. Επρεπε τώρα
να την αφήση να γυρίση στη θειά της και
στον πατέρα της. Κι’ έκαμε τόσα παρακάλια και στο τέλος τόσα κλάματα, που αυτή
τη φορά φοβήθηκε ο νέος και την άφησε.
Μα κι’ ο γέρο-Μούρκος τα χρειάστηκε,
όταν έμαθε αυτό το περιστατικό. Οχι μόνο
δεν άφησε τη Χρυσή να ξαναπάη σε κανένα

σπίτι, παρά την τράβηξε κι’ από το σχολειό, την περιόρισε στο σπίτι του και τη
φώναζε με θυμό, όταν την έβλεπε να
βγαίνη ακόμα και στο μπαλκόνι. Μόνο στο
περιβόλι, που είχε ψηλά μουράγια, την
άφηνε να τριγυρίζη όσο ήθελε. Κι’ όμως
λίγο έλειψε να του την κλέψουν κι’ από το
περιβόλι! Ενα βράδυ, κάποιο αρχοντόπουλο, που πρωτύτερα συχνοπερνούσε απ’
τον Αη-Λάζαρο κ’ η Χρυσή είχε αρχίσει να
το καλοκοιτάζη, βρέθηκε άξαφνα μέσα στο
περιβόλι, μπροστά της. Εκεί, της είπε καθαρά, πώς, επειδή τη γύρεψε απ’ τον πατέρα της κι’ αυτός δε θέλησε να του τη
δώση “γιατ’ήταν ακόμα μικρή”, θα την
έπαιρνε τώρα με το χέρι του και την προσκαλούσε να τον ακολουθήση.
- Πού; έκαμε η Χρυσή.
- Στο σπίτι μου!
- Από πού;
- Από την καγγελόπορτα.
- Μα είναι κλειδωμένη!
- Τη σκαρφαλώνουμε... Απόξω μας περιμένει η καρότσα. Ελα!
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Η κούκλα της νύφης
ΔΙΗΓΗΜΑ
- Α, όχι! Δε θέλω!
Δοκίμασε να την πείση, να την τραβήξη,
να της βουλώση το στόμα. Του αντιστάθηκε, πρόφτασε να βγάλη και μια φωνή.
Και τ’ αρχοντόπουλο φοβήθηκε και σκαρφάλωσε την καγγελόπορτα μονάχο.
“Τρίτη δε θα τη γλυτώση!” σκέφτηκε ο
γερο-Μούρκος, άμα έμαθε κι’ αυτό το περιστατικό. Κι’ έφτασε στο συμπέρασμα
πώς δεν ήταν άλλο ριμέντιο: Μικρή-ξεμικρή, έπρεπε να την παντρέψη μ’ ένα νοικοκυρόπουλο του γούστου του, και να ησυχάση. Αλλοιώτικα, κινδύνευε να τη δώση,
θέλοντας και μη, σ’ όποιον την πρωτάρπαζε. Πολύ δηλαδή ήθελε; Να, και τώρα
από τρίχα...
Το νοικοκυρόπουλο του γούστου του
ήταν ο Τώνης, ένας από τους τρεις γιούς
του φίλου του του Λάγκα. Χωριάτης κι’
αυτός, κατοικούσε στη χώρα από χρόνια,
είχε τον τρόπο του καλά, κι’ ήταν ο μόνος
που δεν είχε στείλει προξενιά για κανένα
του γιό στην τετράπλουτη. Μα, κάθε φορά
που έβλεπε τον πατέρα της, τον κοίταζε
στα μάτια, σαν κάτι νάχε να του πή που το
κατάπινε... Ε, αυτό του τόπε μια μέρα ο
Μούρκος ο ίδιος:
- Καημένη Θοδωρή, εσύ έχεις πολλούς
γιούς, να σου ζήσουνε. Μου δίνεις ένα και
μένα, που δεν έχω;
- Ποιόν θέλεις; ήταν ο πρώτος λόγος του
Λάγκα.
- Μα... τον Τώνη. Μου κάνει καλύτερα
στα χρόνια, κι’ έπειτ’ αυτό το παιδί τόχω
βάλει στην καρδιά μου.
Tα συμφώνησαν άψε-σβήσε, χωρίς, εννοείται, να ρωτήσουν ούτε το γαμπρό, ούτε
τη νύφη. Ο Τώνης του Λάγκα, που ήταν δεν
ήταν είκοσι χρονώ, θάμπαινε στου Μούρκου σώγαμπρος και νοικοκύρης. Θα βοηθούσε τον πεθερό του στο κουμάντο της
περιουσίας του. Αυτή θάταν η μόνη του
δουλειά, που θα τη μάθαινε κιόλα στα χέρια του. Κι ο γάμος θα γινότανε το γρηγορώτερο, για “να ησυχάσουν τα πάντα”.
Ο Τώνης τάκουσε με χαρά μεγάλη. Δεν
ήταν μόνο γιατί θα πλούτιζε σαν κανένας,
παρά γιατί θάπαιρνε και μια κοπέλλα, που
από μια-δυό φορές που τηνε ίδε, του είχε
φανεί πως θάβγαινε όμορφη. Το κεφάλι της
μάλιστα με τ’ ανοιχτό, ξάστερο πρόσωπο,
τα ξανθά μαλλιά και τα ουρανιά μάτια-ένα
κεφάλι σχεδόν μεγαλίστικο-ήταν όμορφο κι
από τώρα. Δεν έμενε παρά να ψηλώση και
να μεστώση και το κορμί. Κι’ αυτό-τι
ωραία!-θα γινόταν στην αγκαλιά του, με τα
φιλιά και με τα χάδια του...
Η Χρυσή όμως τάκουσε μαδιαφορία. ‘Η
μια καινούργια κούκλα της έλεγαν πως θα
της φέρουν την Κυριακή, ή τον Τώνη για
γαμπρό, το ίδιο σχεδόν της έκανε. Αλήθεια,
τόξερε πως θα την πάντρευαν μιά μέρα,
και γρήγορα μάλιστα. Μ’ αυτό δεν το ποθούσε, δεν το λαχταρούσε ακόμα καθόλου.
Αλλες, και μικρότερές της, όλο εκεί είχαν
το νού τους. Δε μιλούσαν παρά γι’ αγάπη,
δεν ονειρεύουνταν παρά το γάμο. Είχαν
αγαπητικούς, λάβαιναν κι’ έστελναν ραβασάκια, καμμιά φορά άλλαζαν με τους νιούς

και φιλιά. Η Χρυσή τίποτα. Ούτε καταλάβαινε τί γούστο έβρισκαν σ’ αυτά οι φιληνάδες της, τότε, στο σχολείο. Ηταν παιδί
ακόμα η Χρυσή, να! Το μεγάλο ένστικτο
μπορεί νάταν έτοιμο, μα δεν είχε ξυπνήσει.
Κι’ όταν τη ρώτησαν αν της άρεσε ο Τώνης
του Λάγκα-που ήταν, αλήθεια, ένα νόστιμο
παλλικάρι, μελαχρινό, χοντροδεμένο, στιβαρό-είπε ναι, όπως θα τόλεγε και για ένα
φουστάνι ή για ένα φαΐ.
Ούτ’ έβρισκε καμμιά σπουδαία διαφορά από τον Τώνη ως τ’ αρχοντόπουλο
που δοκίμασε να την κλέψη απ’ το περιβόλι, ή ως τον αδερφό της συμμαθητριάς
της που ήθελε να την κρατήση στο σπίτι
του. Δηλαδή η μόνη διαφορά ήταν που τον
Τώνη τον ήθελαν ο πατέρας της κι’ η θειά
της. Μα η Χρυσή θα δεχόταν κι’ όποιον άλλον ήθελαν αυτοί.

[[[
Εγιναν λοιπόν τ’ αρραβωνιάσματα, κι’
από την Κυριακή εκείνη ο γαμπρός μπαινόβγαινε λεύτερα. Ηταν της Σταυροπροσκύνησης κι ως τη Δευτέρα του Πάσχα θα
γινόταν το στεφάνωμα. Σ’ αυτές τις λίγες
εβδομάδες έπρεπε να γίνουν όλες οι ετοιμασίες. Και μιά από τις δυσκολώτερες,
ήταν η ετοιμασία της Χρυσής για το ρόλο
της νύφης.
Την είχε αναλάβει αποκλειστικά η θειάΑγάθη, κ’ εκεί που έρραβαν, τοποθετούσαν, δεν έπαυε να γκρινιάζη, να τρώγεται
την ανιψιά της πώς φερνόταν ψυχρά στο
γαμπρό και πώς έπρεπε να ζεσταθή λίγο
μαζί του, για να μη νομίζη κι’ εκείνος πώς
τον έπαιρνε μόνο για να ευχαριστήση τον
πατέρα της.
- Και μήπως γι’ αυτό δεν τον παίρνω;
απαντούσε η Χρυσή.
- Δεν τον αγαπάς, παναπή;
- Ού! σαν το χιόνι στον κόρφο μου!
- Να χαλάσουμε λοιπόν το γάμο και να
σ’ αφήσουμε να σε κλέψη ο “πρώτος τυχών”...
- Οχι καλέ! Σου αστειεύτηκα.
- Γιατί λοιπόν δεν του δείχνεις και λίγη
αγάπη;
- Μα τί να του κάνω; πώς δείχνεται η
αγάπη; Δεν ξέρω...
- Πρώτα πρώτα να του μιλής πιο γελαστή· όχι με μουτζοντούρο, σα νάναι οχτρός.
Κι όταν φεύγη και σε φιλάη, φίλα τον και
σύ καλά, σκαστά, με την καρδιά σου! όχι
έτσι, σα ν’ασπάζεσαι το εικόνισμα!
- Α, δε μπορώ! δε μπορώ! Εγώ δεν
ξέρω φιλιά! Κι’ άσε με, σε παρακαλώ,
μη με κάνης καμμιά ώρα και τον
βρίσω!
- Αυτού σούλειπε!
- Θα τον βρίσω!
“Απελπισία τελοσπάντων από
δαύτη! συλλογιζόταν η καημένη η
θειά-Αγάθη. Και δεν είναι πάλι τόσο
μικρή! Στο χωριό, στον καιρό μου, δεκατέσσερω χρονώ κοπέλλες είχαν και παιδί.
Μά τί, πίσω πηγαίνει ο κόσμος, αντίς να
πηγαίνη μπρός;”
Κι’ όταν ήταν στο σπίτι ο Τώνης, η

θειά όλο έγνεφε της ανιψιάς της, όλο τη
σκούνταγε, όλο της ψιθύριζε, πότε για να
του μιλήση πιο θερμά, πότε για να γυρίση
κοντά του-αν εκείνη τραβιόταν, καμμιά
στιγμή που ο γαμπρός την παραζύγωνεπότε για να τον φιλήση πιο “σκαστά” και
πότε για ν’ αφήση το “μουτζοντούρο” της...
Ο Τώνης έπιανε πολλά απ’ αυτά τ’
απελπισμένα γνεψίματα και στην αρχή,
κρυφά ή φανερά, γελούσε. Του φαινόταν
τόσο νόστιμο κι αυτό! Επειτα όμως, βλέποντας πως η νύφη αργούσε πραγματικώς
να μαλακώση μαζί του-γιατί την πεισμάτωναν και τα γνεψίματα της θειάς “μπροστά στον ξένον άνθρωπο” κι αγρίευε χειρότερα-ο γαμπρός άρχιζε να παρεξηγή και
να φαντάζεται άλλα των αλλών. Μη δεν τον
ήθελε; Μην τον έπαιρνε με τη βία; Μην

αγαπούσε κιόλα κανέναν άλλον, απ’ αυτούς που την ξετρέχαν ίσαμε χτές;
Δεν έλεγε όμως τίποτα. Εκανε μόνο ό,τι
μπορούσε για να κερδίση την αγάπη της
Χρυσής, που αυτός, τώρα, την αγαπούσε
αληθινά. Και περίμενε να ιδή και να
ποϊδή...
“Κάπου θα σκάση κ’ αυτή η σφεντόνα,
συλλογιζόταν. ‘Η θα πέση καμμιά μέρα στην
αγκαλιά μου, ΄θα με βρίση και θα με διώξη...
Ποιός την ξέρει! Σιγανό ποτάμι κι’ αυτή...”
Ηταν λοιπόν ερωτοχτυπημένος με τη μικρούλα, για νάχη τώρα την υποψία και το
φόβο ο Τώνης. Αλλοιώς, θάταν βέβαιος κι’
ήσυχος, όοπως στην αρχή, πως η μικρούλα
θα μεγάλωνε στην αγκαλιά του.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Κι’ ήρθε η Μεγάλη Εβδοάδα, και δεν
έμενε να γίνη, παρά μόνο σχεδόν το νυφικό
φουστάνι.
Τη χάρηκε πολύ η Χρυσή εκείνη τη
θαυμάσια στόφφα που της έφερε ο πατέρας της, γαλάζια με μικρά-μικρά ασημένια
ανθάκια. Και τα σειρήτια, και τα τιρτίρια,
και τα κουμπάκια, κι’ όλα. Τί βασιλικό φόρεμα που θα γινόταν! Κοντόμεσο, μακρύ,
με στενό μπούστο και με φούστα πλατειά,
φουσκωτή. Κι’ απάνω απ’ το γαλάζιο, ο
άσπρος πέπλος με τα λεμονάνθια. Ετσι
ντύνανε κείνο τον καιρό τις νυφάδες, κι’
όχι στα κάτασπρα, όπως σήμερα.
- Μα θα φτάση; ρώτησε άξαφνα η
Χρυσή, άμα θαύμασε κάμποση ώρα το
ύφασμα.
- Ού, και θα περισσέψη! τη βεβαίωσαν
η θειά-Αγάθη κ’ η ράφτρα.
- Αλήθεια; έκαμε η Χρυσή με μιάν
αστραπή στα μάτια· θα περισσέψη;
Κι’ αδίσταχτα πρόσθεσε:
- Τότες να μού δώσης κι’ ένα κομμάτι,
να κάμω ένα φόρεμα της κούκλας μου!
Τ’ ήταν πάλι τούτο;
Κατάπληξη, φόβος και τρόμος. Η θειάΑγάθη έκαμ’ ευθύς ένα “σούτ!” και κοίταξε γύρω πόρτες και παράθυρα... Δε
ντρεπόταν; Νύφη και να γυρεύη κουκλόπανα; Για φαντάσου, ναρχόταν εκείνη τη
στιγμή ο γαμπρός και ν’ άκουγε τέτοιο
πράμα! Ω, μά θάχανε “κάθε ιδέα”!
- Και τί, θάκουγε κανένα κακό; είπε η
Χρυσή που σάστισε μια στιγμή μα συνήλθε
αμέσως. Θέλω να κάμω της κούκλας μου
ένα νυφικό φόρεμα, όμοιο με το δικό μου.
Ας τακούση όποιος θέλει! Δε δίνω λεφτό
τσακισμένο!
Η θειά-Αγάθη άπλωσε τα χέρια.
- Σώπα! για τόνομα του Θεού!
- Δόστε μου, να σωπάσω!
Δεν ήθελαν να της δώσουν. Η θειά
έλεγε πως ήταν “βουρλισία” η ράφτρα πως
ήταν “αμαρτία”. Η Χρυσή όμως δεν έπαυε
να γυρεύη, να παρακαλή, να φοβερίζη:
- Κι’ εγώ δεν παντρεύουμαι! Αν δε μου
δώσετε για την κούκλα μου, δε θα σταθώ
να μου κάμετε ούτε το δικό μου!
Στο τέλος, έβαλε τα κλάματα. Ποτάμι
απ’ τα γαλανά της μάτια τα δάκρυα! Μ’
αυτό ήταν πια γουρσουζιά! Ακούς να της
κόβουν το νυφικό, κι’ αυτή να κλαίη;!
- Ούτε το διάολο να ιδής, ούτε το
σταυρό σου να κάνης, μουρμούρισε μια
στιγμή η θειά-Αγάθη.
Και γνέφοντας της ράφτρας:
- Δός της, της είπε, να μας ξεφορτώνεται!...
Ω, τη χαρά της νύφης! Εβγαλε αμέσως
απ’ το συρτάρτι του κομμού την κούκλα
της-μια μεγάλη κούκλα, που η ίδια η θειά
της της την είχε χαρίσει την προπερασμένη
Πρωτοχρονιά-κι’ άρχισε, με χίλια κανάκια
και γλυκόλογα, να της παίρνη μέτρα για
να ιδή πόσο ύφασμα χρειαζόταν. Ηθελε
μάλιστα να της το κόψουν πρώτα πρώτα.
Μ’ αυτή η χάρη δεν της έγινε. Και μόνο
αφού έκοψαν το νυφικό, της έδωσαν τα
κομμάτια που περίσσεψαν.
Τα πήρε η Χρυσή, μέτρησε, λογάριασε,
έκοψε ένα κουκλοφόρεμα απαράλλαχτο με
το δικό της-σ’ αυτό τη βοήθησε λιγάκι κ’ η
ράφτρα-και στρώθηκε αμέσως να το ράψη.
Δεν μπορεί κανείς να πή πως δεν ήταν
χαριτωμένο: η ράφτρα με τη θειά να της
ράβουν το νυφικό της, κι’ αυτή, η νύφη,
κοντά τους, να ράβη το νυφικό της κούκλας κοντά της! Κι’ από το ίδιο ύφασμα,

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
με τα ίδια σειρήτια, τιρτίρια και κουμπάκια! Η θειά-Αγάθη όμως δεν τόβρισκε
παρά γελοίο κι’ αταίριαστο. Κι’ όλο μουρμούριζε, κι’ όλο τρωγόταν, κι’ όλο κορόϊδευε, και πάντα πρόσεχε-φόβος και τρόμος!-μη μπή κανένας στην κάμαρα κ’ ιδή
“τέτοιο πράμα”, δικός ή ξένος, αδιάφορο.
Τί θάλεγε, να το μάθαινε, η γειτονιά, ο κόσμος; Αμ ο πατέρας; άμ ο πεθερός, άμ ο
γαμπρός; Θεός φυλάξοι!...
Ωστόσο, αφού πέρασε καμμιά ώρα, η
θειά, που είχε πέσει στη δουλειά με τα
μούτρα-νυφικό θάκαναν, όχι αστεία!-ξέχασε πια τη νύφη και τα κουκλόπανά της.
Το ίδιο κ’ η ράφτρα. Κ’ η Χρυσή, κατευχαριστημένη, αφού έκανε και την πρώτη
δοκιμή, έπεσε κι’ αυτή στη δουλειά της με
τα μούτρα. Νυφικό της κούκλας της θάκανε, όχι αστεία! Και τρύπωνε, και ξήλωνε,
και δοκίμαζε, και διόρθωνε, και γάζωνε, με
μιά σοβαρότητα, με μια σπουδαιότητα,
που για καμμιά ετοιμασία του γάμου δεν
είχε δείξει. Καθισμένη σε μιάν άκρη, είχε
στήσει κοντά της, σ’ ένα σκαμνάκι, και τη
μεγάλη κούκλα και, καθώς έρραβε τη γαλάζια στόφφα που είχε το χρώμα των ματιών της, γύριζε κάθε τόσο και κοίταζε την
“κορούλα της”, καθώς την έλεγε, και πότε
της χαμογελούσε μονάχα, και πότε της πετούσε και κανένα γλυκόλογο:
- Χρυσό μου... αγάπη μου... ψυχούλα
μου... ιδές, ιδές τι ωραίο φόρεμα που σου
κάνω!... Νυφούλα θα γίνης και σύ, νυφούλα!...
Ηταν σαν ένα ξέσπασμα στοργής μητρικής. Η παιδούλα, με το κοιμισμένο
ακόμα ερωτικό ένστικτο, πριν γίνει γυναίκα, ήταν κιόλα μητέρα.
Αξαφνα ακούστηκαν βήματα. Κι’ η
φωνή της δουλίτσας απέξω:
- Ο κύριος Τώνης!
- Δυστυχία μου! έκαμε η θειά, που στη
στιγμή τα ξαναθυμήθηκε όλα. Κρύψε την
κούκλα! κρύψε τα κουκλόπανα! Γρήγορα!...
Ηταν επιταχτική στο μεγάλο της τρόμο.
Τρομοκράτησε και τη Χρυσή την ίδια. Σηκώθηκε κι’ αυτή, πετάχτηκε, μάζεψε το
φουστανάκι, τα κουρέλια, άρπαξε και την
κούκλα της, τάχωσε όλα μαζί στο ανοιχτό
ακόμα συρτάρι του κομμού, τόκλεισε με
κρότο και πισοπλατώντας, στάθηκε εκεί
μπροστά, τη στιγμή ακριβώς που άνοιγε η
πόρτα κι’ έμπαινε στην κάμαρα ο Τώνης.
Καμμιά δεν είχε συνέλθει ακόμα. Ούτε
η Χρυσή. Κι’ ο γαμπρός, με τις υποψίες,
κατάλαβε αμέσως πως κάτι έτρεχε, πως
έπεφτε σε ακατάλληλη ώρα-κι ας ήταν
κοντά μεσημέρι-και, το χειρότερο, πως η
Χρυσή κάτι είχε κρύψει στο κομμό, που
στεκόταν κιόλα και το φύλαγε, σα να φοβόταν μην πήγαινε κανείς ν’ ανοίξη και να
το ιδή...
Τί ήταν πάλι αυτό το μυστήριο; Γιατί η
ράφτρα, σκυφτή, δάγκανε ταχείλι; Γιατί η
θειά-Αγάθη χαμογελούσε με κόπο, δείχνοντας ένα πρόσωπο χλωμό; Και γιατί η Χρυσή
είχε το ύφος ανθρώπου που τον πιάνουν
στα πράσσα;
Ε, όχι, φτάνει πιά! Αυτή τη φορά ο Τώνης θα μιλούσε.
- Χρυσή, ρώτησε αυστηρά· τί έκρυψες
εκεί μέσα;
- Τίποτα! αποκρίθηκε η Χρυσή μ’ ένα
βλοσυρό βλέμμα.
- Κάτι έκρυψες! ξανάπε ο Τώνης. Μόλις
άκουσες πως ήρθα, το πέταξες στο συρτάρι
και τόκλεισες με βία. Τί ήταν αυτό, που δεν
έκανε να το ιδώ εγώ;

- Τίποτα!
- Ανοιξε, λοιπόν, εκείνο το συρτάρι...
- Δεν έχω ανάγκη ν’ ανοίξω κανένα συρτάρι.
- Μην έλαβες κανένα γράμμα;...
- Γράμμα; Δεν λαβαίνω εγώ γράμματα!
- Καμμιά φωτογραφία λοιπόν;
Ε, μ’ αυτό πήγαινε πολύ! Η Χρυσή ετοιμάστηκε “να βρίση και να διώξη”. Την πρόλαβε όμως η θειά Αγάθη, που έκρινε πως το
παιδί είχε δίκιο να υποψιαστή ό,τι-ό,τι, και
πως το καλύτερο που είχαν να κάμουν, έτσι κόκκινα, κι έτσι κατακόκκινα-ήταν να
του πούν όλη την αλήθεια.
Κι’ άρχισε με γέλια:
- Γράμμα; φωτογραφία; Τί λες, παιδάκι
μου;... Οχι, να σε χαρώ!... Να, να σ’ το πώ:
η Χρυσή έπαιζε τώρα δα με την κουτσούνα
της. Χα, χα, χα! Πολεμούσε να της κάμη ένα
νυφικό φόρεμα σαν το δικό της. Κι’ άμα σ’
άκουσε, ντράπηκε να την ιδής και... Ελα,
Χρυσή! άνοιξε το κομμό να ιδή ο Τώνης τι
τούκρυψες!
- Οχι!
- Ναι σου λέω!
- Δεν ανοίγω!
Το πείσμα της Χρυσής, το περήφανο, το
ακατάδεχτο, βάσταξε ακόμα λίγο. Μα
έπειτα έπεσε. Κι ανοίγοντας με θυμό το
συρτάρι, έβγαλε την κούκλα και τα κουκλόπανα και τα πέταξε όλα πάνω στο τραπέζι, σα να του τα πετούσε στα μούτρα:
- Ορίστε!
Ω, Θέ μου! Αυτό ήταν;...
Ο Τώνης ντροπιάστηκε για την άδικη
υποψία του και μετάνοιωσε για τα κακά
του λόγια. Και για να κρύψη, φαίνεται, τα
ταπεινωτικά αυτά συναισθήματα, καμώθηκε χαρά κι’ ενθουσιασμό:
- A, τι όμορφη κούκλα!... Τρέλλα είναι!...
Γιά, γιά, να την ιδώ!
Την πήρε στα χέρια του, την κοίταξε στα
μάτια-γαλανά ήταν και τα μάτια της μεγάλης κούκλας-την ξάπλωσε στην αγκαλιά
του, την ξανασήκωσε ψηλά:
- Μα τι όμορφη που είναι!... Ξέρεις, μ’
αρέσουνε και μένα οι κούκλες... Ελα, πάμε
μέσα να τη ντύσουμε μαζί!
Με την κούκλα πάντα στα χέρια, πέρασε
στη διπλανή σάλα. Κ’ η Χρυσή, σ’ ένα επιταχτικό γνέψιμο της θειάς, πήρε τα κουκλόπανα και τον ακολούθησε.
Διατηρούσε ακόμα το “μουτζοντούρο”
της, αλλά της άρεσε που ο Τώνης αγαπούσε
τις κούκλες σαν κι’ αυτήν, κι’ από μέσα της
άρχισε να μαλακώνη.
- Είδες τι ωραίο φόρεμα μου κάνουν; του
είπε, καθώς καθόνταν μαζί στον καναπέ.
- Το ξέρω, της αποκρίθηκε, το φόρεμά
σου. Με τον πατέρα σου δεν ψωνίσαμε το
μεταξωτό; και δε μούδειξες χτες το φιγουρίνι;... Μόνο, έλα τώρα να ιδούμε το φόρεμα
πούκαμες της κούκλας. Της πάει καλά;
- Μου φαίνεται...
- Βόηθα!
Τον βοήθησε, για να ντύση την κούκλα με
το καινούργιο φουστάνι-για δοκιμή, γιατί
δεν ήταν τελειωμένο-κι’ έπειτα ξανάρχισε
τους θαυμασμούς του:
- Μα τί χαριτωμένη κουκλίτσα!... Ποτέ
μου δεν ξανάειδα!... Είναι μεγάλη κοπέλλα,
όχι μπεμπέκα σαν άλλες... Ιδές, ιδές τι
όμορφο μουτράκι!... Ψυχή μου!
Και φίλησε την κούκλα στο μάγουλο.
Η Χρυσή δεν μπόρεσε πιά να βαστάξη:
γέλασε. Της φάνηκε τόσο αστείο-μα κι
όμορφο-να φιλά ένας άντρας ένα μάγουλο
από βαμμένη πορσελάνα!

2010

- Γιατί γελάς; της είπε κείνος. Εσύ τάχατες δεν τη φιλείς;
Κι’ εξακολούθησε να παίζη με την κούκλα. Δεν τόκανε με σκοπό, για να πικάρη
την αρραβωνιαστικιά του. Απεναντίας, στην
αρχή θέλησε να την ευχαριστήση μ’ αυτό,
να την ικανοποιήση για κείνη τη σκηνούλα.
Επειτα το βρήκε γούστο. Παίζουν καμμιά
φορά κ’ οι μεγάλοι μ’ ένα όμορφο παιχνίδι,
σαν παιδιά. Και το κάτω κάτω παιδί δεν
ήταν κι’ ο Τώνης;
Σήκωνε και κατέβαζε τα χεράκια της
κούκλας, την έβαζε να καθήση, την έκανε να
στέλνη φιλάκια, κολλούσε το μάγουλό της
στο μάγουλο της Χρυσής και κάθε τόσο τη
φιλούσε, μάααα!
- Νάμουν κι’ εγώ έτσι όμορφη! έκαμε μια
στιγμή η Χρυσή.
- Αλήθεια; ζήλεψες; την πείραξε κείνος.
Οχι, καθαυτό δεν είχε ζηλέψει η Χρυσή.
Εβρισκε όμως τώρα πως ο Τώνης το παράκανε.
- Φτάνει πια με την κούκλα, του είπε σε
λίγο. Δεν τη βαρέθηκες καημένε;
Τότε μόνο του μπήκε του Τώνη η ιδέα να
την πειράξη, να την κάμη να ζηλέψη.
Κι’ άρχισε πάλι να μιλά της κούκλας, να
τη χαϊδεύη, να την αγκαλιάζη και αν τη
φιλά... στ’ αλήθεια.
Η Χρυσή τον κορόϊδευε· εκείνος τη δουλειά του. Του μιλούσε, τον ρωτούσε· δεν της
αποκρινόταν. Τον έσπρωχνε με το χέρι· την
έσπρωχνε κι εκείνιος με το πόδι:
- Ασε με λοιπόν! Πήγαινε μέσα να σου
προβάρουνε το φόρεμα!...
Τραβήχτηκε σαν αποσβολωμένη. Τον κοίταζε βλοσυρή. Μια στιγμή, τα γαλανά της
μάτια βούρκωσαν. Δεν ήξερε πιά τί να πή
και τί να κάνη.
Επιτέλους, χωρίς να το θέλη κι’ αυτή, χωρίς να το καλοσκεφτή-έτσι, σα να την κινούσε κάτι από μέσα της, άλλο από τη θέλησή της και τη σκέψη της-όρμησε.
Του άρπαξε απότομα την κούκλα, την
πέταξε με θυμό στην αντικρυνή πολυθρόνα,
και πέφτοντας μονομιάς στην αγκαλιά του,
του είπε:
- Εμένα θέλω ν’ αγκαλιάζης και να φιλάς!
όχι αυτή... την ψεύτικη!
Είχε ξυπνήσει η γυναίκα. Το μεγάλο ένστικτο μέσα της μιλούσε.
Κι’ ο Τώνης, για πρώτη φορά σφίγγοντας
και φιλώντας τη μικρή που μεγάλωνε στην
αγκαλιά του, συλλογιζόταν:
“Η σφεντόνα έσκασε. Ηταν έτοιμη να με
βρίση και να με διώξη, μα έπεσε στην αγκαλιά μου!”

[[[
Από την ευτυχισμένη εκείνη μέρα-Μεγάλη Δευτέρα ήταν-η Χρυσή δεν ξαναθυμήθηκε την κούκλα της. Είχε, για να παίζη,
τον Τώνη... Ωστόσο, το περιστατικό μαθεύτηκε στη γειτονιά και στη χώρα, και για πολύν καιρό κατόπι διηγιόνταν με γέλια, πως
η μοναχοκόρη του Μούρκου ήταν τόσο μικρή, όταν ο πατέρας της την πάντρεψε “για
το φόβο των Ιουδαίων”, ώστε απ’ τα κοψίδια του νυφικού της έντυσε νύφη και την
κούκλα της.
Μά που νάξεραν!...
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
(“Νέα Εστία” έκτακτο τεύχος για τα
Χριστούγεννα του 1931”
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Χριστούγεννα
A’

Αν είν’ η άνοιξις γιορτή ‘ς της φύσεως τα κάλλη,
Ειν’ η γιορτή σπητιάτικο Μαγιάπριλό μας πάλι.
Καλώς μας έρχεσθε, γιορταίς με τα καλά τα χίλια!
Εμπρός σας λάμπει από χαρά και πάστρα η φαμίλια,
Θυμάτ’ ο πλούσιος το φτωχό, η φτώχια αναγαλλιάζει,
Κι’ ηχολογά το καπηλειό, κι’ η σάλα ευωδιάζει.
Ξέγνοιαστο παίζει το παιδί ‘ς το σπήτ’ ή ‘ς το σοκκάκι,
Και το κορίτσι ντύνεται καινούριο φουστανάκι,
Ο γέρος πάει ‘ς την εκκλησιά, κι’ η τρέλλα του λεβέντη
Ολη τη ‘μέρα την περνά ‘ς άλλη εκκλησιά: ‘ς το γλέντι.
Μ’ απ’ όλους πιο βαθύτερα σε χαιρετώ εσένα,
Μελίγλωσση γιορτούλα μας, Χριστούγεν’ ανθισμένα!
Αν είν’ η άνοιξι γιορτή ‘ς της φύσεως τα κάλλη,
Είν’ η γιορτή σπητιάτικο Μαγιάπριλό μας πάλι.

B’

Παιδάκι την καρδούλα μου τη νιώθω μέσ’ τα στήθη,
Ολο ζωή, σαν το Χριστό την ώρα που ΄γεννήθη.

Με κουβεντούλαις άσωσταις, γλυκειαίς σαν καραμέλαις,
‘Η να σου λέη αγνάντια σου για το ξανθό παιδί σου
Δυό χρόνων γυναικούλα σου, ο έρως της ζωής σου.
Και να σ’ αρχίζη ακούραστη ο πάππος φλυαρία,
Των Χριστουγέννων μια γνωστή πανάρχαια ιστορία...
Αχ, άχ, Χριστουγενιάτικο της φαμελλιάς τραπέζι
Πού ταίρι ταίρ’ η όρεξι με την αγάπη παίζει!

Ε’

Την άδολη παραμονή, την τρισευτυχισμένη!
Γιορτή που χαίρεται κανείς βαθειά, γιατί προσμένει.
Εις τον καθρέφτη του σπητιού, εκεί που τον λουστράρει,
Η δούλα η ροδοκόκκινη κυττάζει με καμάρι
Τι χείλη θαχή αύριο, τί στήθη, ο ξάδερφός της...
Η κόρη κάνει δοκιμή του νέου φορέματός της,
Και λογαριάζει το παιδί ταις ‘μέραις πώχει σχόλη.
Ενώ ο Κύριος τραβά ‘ς την αγορά που όλη
Συγυρισμένη, όλη βοή, ορεκτική, γεμάτη,
Φέρνει γαργάλισμα ‘ς τ’ αυτί, και θάμπωμα ‘ς το μάτι,
Και φρενιασμένων έρωτα ‘ς το τρυφερό στομάχι·
Και συλλογίζετ’ η κυρά ταις βίζιταις πού θάχη.

Με σέρνουν, την πρωτοχρονιά, δυό μαγισσών τα κάλλη:
Βαρειά η μία με μεθά, και μ’ εμορφαίν’ η άλλη
Η μία Τύχη λέγεται, κι’ η άλλη Ελεημοσύνη.
Γίνομαι, κάθ’ αποκρηά, τρελλών καϋμών καμίνι,
Ολ’ η καρδιά μου έρχεται ‘ς τα πόδια, για θεό μου

Την άδολη παραμονή! την τρισευτυχισμένη!
Γιορτή που χαίρεται κανείς βαθειά, γιατί προσμένει.

Εχω Κυρίαι, το χορό, κι’ ο νούς ‘ς το ντομινό μου.
Οταν γιορτάζω ανάστασι, θέλω τον κόσμον όλο
Ενα χειλάκι να γενή για μένα μυροβόλο·
Ομως, εσείς, Χριστούγεννα, με κάνετε παιδάκι,
Διψώ σπητιάτικη γωνιά, κι’ αδελφικό λογάκι.

Σε είδ’ απόψε ‘ς τώνειρο, της νιότης μου στολίδι.
Χριστόψωμα εζύμωνες ‘ς ένα μικρό σκαφίδι.

Και βρέφος την καρδούλα μου τη νιώθω μεσ’ τα στήθη,
Ολο ζωή, σαν το Χριστό την ώρα που εγενήθη.

Γ’
Τί φως και χρώμα κ’ εμορφιά να είχ’ εκειό τ’ αστέρι
Οπού ‘ς την κούνια του Χριστού τους μάγους έχει φέρει!
Ποιός άγγελος το διάλεξε για τέτοιο ταχυδρόμο!
Τ’ άλλα τ’ αστέρια θάβλεπαν το φωτεινό του δρόμο,
Κι’ από τη ζήλεια θάτρεμαν... Αστέρι, σε ποιά χώρα
Του απεράντου σ’ ουρανού να λαμπυρίζης τώρα;
‘Η παντοδύναμη φθορά μην έσβυσε το φώς σου;
Ή μήπως είσ’ αθάνατο κι’ εσύ, σαν το Χριστό σου;
Δεν καταβαίν’ η λάμψι σου εδώ ‘ς τα χώματά μας;
Για όλα τ’ άστρα, αλλοίμονο! δεν είνε η ματιά μας...
Και μόνον όταν τα λαμπρά Χριστούγεννά μας θάμπουν,
θαρρώ πως η ακτίνες σου μέσ’ την ψυχή μου λάμπουν.
Τί φως και χρώμα κι’ εμορφιά να είχ’ εκειό τ’ αστέρι
Οπού ‘ς την κούνια του Χριστού τους Μάγους είχε φέρει!
Αχ, άχ, Χριστουγενιάτικο της φαμελλιάς τραπέζι
Πού ταίρι ταίρ’ η όρεξι με την αγάπη παίζει!

Δ’
Τα ποτηράκια ηχούν γλυκά, λαμποκοπούν τα πιάτα,
Γύρω φαιδρά γεράματα και προκομένα νιάτα!
Κούρκος ‘ς τη μέση ολόζεστος μοσχοβολά, ροδίζει,
Και τρέχει ολούθε το κρασί και κελαδεί κι’ αφρίζει.
Και να θωρής αγνάντια σου δυό αδερφαίς, δυό τρέλλαις,

ΣΤ’

Ησουν σκυμμένη, και λυτά τα φουντωτά μαλλιά σου
Με μια χάρι άταχτη σκορπίζονταν ‘μπροστά σου
Τα χέρια σου ζυμώνονταν, θαρρούσα, ‘ς το ζυμάρι,
Κι’ απ’ τα μαλλιά σου έσταζεν ιδρώς μαργαριτάρι.
Απόστασες κι’ επόνεσες, σταμάτησες, αλήθεια,
Και μια ματιά σου μ’ ούρριξες, σα ‘ναλεγες: βοήθεια!
Ηταν παιγνίδι η δουλειά, ‘σα’ ζύμωσα μ’ εσένα,
Και σε λιγάκι επρόβαλαν χριστόψωμ’ αφρισμένα.
Είν’ η ζωή, αγάπη μου, του ζυμαριού η σκάφη:
- Μαζή να το ζυμώσουμε, μόνο μαζή εγράφη...

Σε είδ’ απόψε ‘ς τ’ όνειρο, της νιότης μου στολίδι·
Χριστόψωμα εζύμωνες ‘ς ένα μικρό σκαφίδι.

Ζ’
Εσείς, που ζήτε μακρυά σε παγωμένα μέρη,
Ακούστε δέκα στίχους μου, γεμάτους καλοκαίρι.
Ξέρω μια χώρα η άνοιξι σαν ήλιος εκεί πέρα·
Η χειμωνιά καμμιά φορά μαυρίζει τον αιθέρα,
Σα νέφος διαβατάρικο, και φεύγει· απρίλις πάλι.
‘Σ αυτή τη χώρα ο Χριστός γεννιέται μ’ όψι άλλη.
Δεν έρχεται με τούρτουρα, σαβανωτός σε χιόνι,
Ούτε σε γούνα ‘Ρωσσική το πρόσωπό του χώνει,
Ούτε μπροστά σε μια γωνιά, πεσμένος ‘ς το βιβλίο
Να το ξεχάση προσπαθεί ‘ς το διάβασμα το κρύο.
Μα μέσ’ τους δρόμους χύνεται, ‘ς τον ουρανό ξεχνιέται,
Dolce far niente τραγουδεί, γλεντά, κι’ αποκοιμιέται.
Εσείς που ζήτε μακρυά σε παγωμένα μέρη
Ακούστε δέκα στίχους μου γεμάτους καλοκαίρι.

Η’

Νάμουν του σταύλου έν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι
Την ώρα π’ άνοιξ’ ο Χριστός ‘ς τον ήλιο του το μάτι!
Να ιδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του,
Το στέμμα των ακτίνων του γύρω ‘ς το μέτωπό του,
Να λάμψω από τη λάμψι του κι’ εγώ ‘σα διαμαντάκι,
Κι’ από τη θεία του πνοή να γίνω λουλουδάκι.
Να μοσχοβοληθώ κι’ εγώ από την ευωδία
Πού άναψε ‘ς τα πόδια του των Μάγων η λατρεία,
Να ιδώ την Αειπάρθενο, να ιδώ το πρόσωπό της
Πώς εκοκκίνησε, καθώς πρωτόειδε το μικρό της,
Οταν λευκό, πανεύοσμο το προσωπάκι εκείνο,
Της ‘θύμισ’ έτσι άθελα του Γαβριήλ τον κρίνο...
Νάμουν του σταύλου έν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι
Την ώρα π’ άνοιξ’ ο Χριστός ‘ς τον ήλιο του το μάτι!
Κωστής Παλαμάς
(“Μη χάνεσαι”, 25 Δεκεμβρίου 1882)
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Ω! μέσα γεννιέται ένας Θεός!
Και το κορμί μου γίνεται ναός,
Δεν είνε, ως πρώτα φάτνη ταπεινή,
Μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί,

Το μέτωπό μου φέγγει ‘σαν τ’ αστέρι,
Φανήτε ‘ς τον Θεόν, ήρθεν η ώρα,
Απ’ τάγνωστα και μυστικά σας μέρη,
Ω Μάγοι, φέρτε του τα πλούσια δώρα.
Φέρτε του μάγοι - η Μοίρα έτσι το γράφει -

Ένας Θεός

2010

Μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί,
Και το κορμί μου, φάτνη ταπεινή,
Βλέπω κι αλλάζει, γίνεται ναός·
Ω! μέσα μου γεννιέται ένας Θεός!

Τη σμύρνα της ελπίδος, το λιβάνι
Της πίστεως, της αγάπης το χρυσάφι!
Μυστήρια τέτοια ανθρώπου νους δεν βάνει!
Κ’ εσείς αιώνιοι Θρόνοι, αγγελούδια,
Στην καρδιά μου - στην κούνια του - σκυμμένα,
Με της αθανασίας τα τραγούδια
Υμνολογήστέ την θεία γέννα

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
(“Αττικόν Μουσείον”
Χριστουγεννιάτικο Αφιέρωμα, 1890)

Σατιρικά γυμνάσματα
ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΑΔΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ

1

Στόνα χέρι την απολλώνια λύρα
και στάλλο τουρανού ταστροπελέκι·
τρικυμισμένη σου η ζωή και η μοίρα.
Απ’ το κάστρο του Λόγου σου δε στέκει
μιά πέτρα στο διαβάτη να σε κράζη·
- Φήμη, εσύ κάστρο του έχτισες, και στέκει. -

4
Όχι λόγια χοντρά και λόγια κούφια·
μ’ όλους και με κανένα δεν ταιριάζουν.
Πούθε κρατεί του κάθε αχρείου η σκούφια
κραχ’ το με λόγια που να ξεσκεπάζουν·
πες τη ντροπή του τάδε και του δείνα:
τα λόγια πότε αέρας, πότε σφάζουν.

7
Ανήμπορος ας είμαι κι ας με τρώει
στην πολυθρόνα τη στενή δεμένο
με ασκητικό στα χέρια κομπολόϊ
κορμιού η ψυχής κάποιο κακό κρυμμένο.
- Μάννα, ειμ’ εκειός που βλέπει όσα δε βλέπεις·
στο πόδι σου το παραστρατισμένο

Όλα, πρόσωπα, τζάκια, τούτα, εκείνα,
τα δεφτέρια μας άνοιξε ολονών
και το στόμα σου διάπλατο, κι αρχίνα

εγώ οδηγός· ακκούμπησε· μου πρέπεις.
Στη στράτα την καλόστρωτη ο γκρεμός,
στα μάτια σου το θάμπωμα μιας σκέπης,

και ψάλλε τα νεκρών και ζωντανών,
νοικοκυρέων και κατεργαρέων,
και των αρχόντων, και των πιο τρανών.

αερικού ξεγέλασμα το φως
που το θαρρείς χαμόγελο της μέρας,
προδότης ο προστάτης σου· κι αυτός

Στήσου προφήτης, ρίξου των Εβραίων!

ο δοξολογητής σου λάγνο τέρας!

2

5

8

Άϋλος πνοή απαλή, μιάν αύρα σε είχε.
Του ζωντανού του Λόγου παλληκάρι,
πλάσου κι ορθώσου κι αρματώσου, ω Στίχε!

Πολεμάς να στυλώσης, κυβερνήτη,
με τα καράβια και με τα φουσσάτα
της Πολιτείας το σαλεμένο σπίτι.

Η ψυχή σου με του κορμιού τη χάρη
κι ας λάμψη στυλωμένη στον αιώνα·
η σάρκα η αργασμένη θα τον πάρη

Του κάκου ιδρώνεις, έμπα σ’ άλλη στράτα,
το νου μας πρώτα στύλωσε και χτίσε,
και πρωτ’ απ’ όλα αλφαβητάρι κράτα.

της αγριλιάς τον κλώνο στον αγώνα.
Ω Στίχε, ή ριζωτός ή φτερωτός,
μιας γυμνασμένης δύναμης εικόνα.

Δάσκαλος γίνε, αλήθεια αν ήρωας είσαι.
Σε μιά Βαβέλ δεμένους μας κρατάνε
κακά στοιχειά· το μάγεμά τους λύσει

Τη Σάτιρα κι ακόμα την ταράζει
το διάβα σου, απ’ την άβυσσο η φωνή σου
τη χαρά και το θάνατο μοιράζει.
Σαν το μάρμαρο, Αρχίλοχε, της γης σου,
λαμπερή και σκληρή, δεν τη χαλάει
Χάρος κανείς τη δόξα τη δική σου·
Ολόρθη με τον Όμηρο πλάϊ πλάϊ.

Και μήτε με τα σκιάχτρα της νυχτός
να τριγυρνάς του φεγγαριού υπνοβάτης·
είσαι της μέρας αδερφοποιτός.
Ζήσε και με τον ήλιο ανοιχτομάτης.

3

Φασουλήδες, μακριά κ’ εσείς, παλιάτσοι!
Στην αστόχαστη πλέμπα μην πλερώνεις,
Σατιριστή, του σκλάβου το χαράτσι.
Σίδερο ο στίχος για να τον πυρώνης.
Σημάδεψε και τρύπησε και δείρε,
τα νύχια σου, αϊτού νύχια· σκούξε, γκιώνης.
Και πόμπεψε και μεσ’ στη λάσπη σύρε
της αμαρτίας την πόρνη· και γοργά
και τόρνιο σαΐτεψέ το· αυτό μας πήρε
το νου, τη γνώμη, την παλληκαριά·
Αλλοιά σας, ψεύτες, άμυαλοι, κιοτήδες!
Σατιριστή κ’ εκδικητή, καρδιά!

και στα χείλια οι καρδιές μας πάλε ας πάνε·
σύμμετρα υψώσου, πύργε της ζωής!
Τρανοί κι αν είναι οι τάφοι, τάφοι θάναι·

Οι κηφήνες, οι βάτραχοι, κ’ οι ακρίδες.
Τρανοί, πολιτικοί, γραμματισμένοι,
στις αφρόντιστες μέσα εφημερίδες,
ένα πλήθος ανίδεοι και στρημμένοι,
καθένας τους ανάξια τ’όνομά σου
σημάδι μιας τυφλής χτυπιάς το σταίνει.
Κ’ εσένα· πάντα το περπάτημά σου
προς το καμπαναριό, να τ’ανεβής·
κι ανεβαίνεις· τα πλάτια ολόγυρά σου,
στα πόδια σου ένας κόσμος αρνητής.
Του κόσμου, κι αν το θείο δεν βρέχεις μάνα,
σημαίνεις - πιο τρανός ζωντανευτής μια καινούρια θρησκεία με νέα καμπάνα.

στον ήλιο τόπο θέλουμε κ’ εμείς.

6

Ανήμπορος εγώ είμαι και με τρώει
στην πολυθρόνα τη στενή ριμμένο
με ασκητικό στα χέρια κομπολόϊ
κορμιού η ψυχής κάποιο κακό κρυμμένο.
Τη σκηνή της αρρώστιας μου έχω στήσει
στο παραθύρι ομπρός· κ’ εκεί που μένω,
το μεσημέρι, το πρωί, και η δύση
σε γκαρδιακή ανταπόκριση με σμίγουν
με μιά πλατειά σα μαγεμένη φύση.
Μα του γερού τα μάτια δεν ξανοίγουν
όσα βλέπω στα ολόακρα τουρανού·
τη ματιά μου ξαφνίζουνε, μου πνίγουν

Μήτε οι παλιάτσοι, μήτε οι φασουλήδες.

9

Το τύραννου συντρίφτε τους χαλκάδες,
μα με το συντριμμό τους μη μεθήστε·
πάντα η πλάση από σκλάβους κι αφΕντάδες.
Κ’ ελεύτεροι, αλυσόδετοι θα ζήστε.
Γιατι’ είναι κάποιες άλλες αλυσίδες,
είναι για σας, τις φέρνω· γονατίστε!
Σας πρέπουν, λυτρωμένοι, λυτρωτήδες,
αλυσοδέστε τη χρυσή σας νιότη,
σας φέρνω τις θυσίες και τις φροντίδες·
τ’όνομά τους Αλήθεια και Ωραιότη,
Ταπεινοσύνη, Γνώση, Υπακοή.
Σ’ ένα πρόστασμ’ ακούνε, στερνοί, πρώτοι,
του κόσμου οι νόμοι, κι άνθρωποι και λαοί.

αστρικά και φαντάσματα το νου.
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Μιά κιθάρα ορφική παρατημένη
τη φλόγα που σκορπάν τα δάχτυλά μου,
σα γυναίκα το πάθος, την προσμένει.
Αποπάνω μου, γύρο μου και χάμου,
παντού ειν’ η πλάση ανάβρυσμα ομορφιάς,
αγάπης νερομάννα ειν’ η καρδιά μου.
Πάω με το συγνεφάκι της βραδιάς,
πάω με της πεταλούδας τα φτερά,
ψυχή της ορθρινής ανθοευωδιάς,
ντροπή της κόρης, του παιδιού χαρά...,
Πως αλλάζουν και εικόνα και αρμονία;
Ένας Αλκίδης μέσα μου βροντά·
- Ξύπνα, κ’ εμπρός! οι σταύλοι να του Αυγεία!

11

Της φλόγιζε κ’ η αγάπη την καρδιά
και το χεράκι απλώθηκε της νιας
να κόψη ένα κλαδάκι απ’ τα κλαδιά
της πυκνοφουντωμένης μυρσινιάς.
Κ’ η μυρσινιά της είπε· - Ω κόρη, μη!
Ζω τώρα μια ζωή υποταχτικιάς,
όλο το βιος μου θα μου χρειαστή,
να χαρίσω ούτε φύλλο δεν μπορώ,
δεν είμαι τώρα του έρωτα δεντρί,
της εκδίκησης είμαι το ιερό,
Στα κλωνάρια μου κάποιος αποκάτου
μου εμπιστεύτηκε κάποιο θησαυρό,
σπαθιά, μαχαίρια· Αρμόδιος τόνομά του. -

12

Του διαλεχτού η του πλήθους, θες δε θέλεις,
κι όποια σκέψη ταράζεις και καρδιά,
σα σκάλισμα στην πέτρα μιας Πεντέλης,
στο Λόγο απάνου δούλευε γερά
και γνωστικά το στίχο σου, τεχνίτης·
αλλοιώς, μιας Λάμιας τέρατα παιδιά
πάντα όσα τραγουδάς κι όσας κηρύττεις.
Η Μούσα ειν’ η θεά της ομορφιάς
κι ο στίχος του σοφού ρυθμού μαγνήτης.
Σε χρυσάφι και σμάλτο να κερνάς
το θείο πιοτό· σ’ όποιο ποτήρι και όπως,
ποιητής δεν είσαι, αν το κρασί γυρνάς·
κάπελας θάσαι ή θάσαι χαροκόπος.

13

(Η ζωή μου περνά σκυμμένη σκλάβα
μεσ’ στου βιβλίου το μαλακό χαρέμι).
Ψυχή μου, πέτα ασκλάβωτη, και τράβα,
σε καρτεράν οι θάλασσες κ’ οι ανέμοι.
(Η ζωή μου, κουλουριαστό σκουλήκι,
κ’ ενός ίσκιου το γγίξιμο το τρέμει·)
Με ολανοιγμένην αγκαλιά μια Νίκη
σε προσμένει στου δρόμου σου την άκρη.
Ψυχή, ας ουριάζουν καταπόδι οι λύκοι.
(Η ζωή μου περνά σκυμμένη σκλάβα
μεσ’ στο βιβλίου το μαλακό χαρέμι.)

31
Ψυχή μου, πέτα ασκλάβωτη, και τράβα,
σε καρτεράν οι θάλασσες κ’ οι ανέμοι.
(Η ζωή μου, κουλουριαστό σκουλήκι,
κ’ ενός ίσκιου το γγίξιμο το τρέμει·)
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Χαλκόπλαστος για πάντα καβαλλάρης
ο στοχασμένος να Κολοκοτρώνης!
- Το φύσημά σου που θα ξαναπάρης;

Με ολανοιγμένην αγκαλιά μιά Νίκη
σε προσμένει στου δρόμου σου την άκρη.
Ψυχή, ας ουρλιάζουν καταπόδι οι λύκοι.

Kάπου το χέρι απλώνεις· που τ’απλώνεις;
- Μακριά, πολύ μακριά, πέρα, αλλού πέρα!
Σ’ ταγνά· δεν τα πατάς, δεν τα ζυγώνεις·

(Η ζωή μου περνά, κ’ είναι το δάκρυ
μιας αρρώστιας, ο βόγγος μιας ασκήμιας.)
Θα τραβήξης προς των Καιρών τα μάκρη,

στον πόλεμο, στων όλων τον πατέρα,
στη ρίζα, στην αγράμματη σοφία,
στην κλεφτουριά, στου Τούρκου τη φοβέρα! -

Ψυχή, κάτου απ’ τη σκέπη της Πολύμνιας.

- Και γύρο σου κι ομπρός σου η Πολιτεία
με τα λογής παλάτια τα πλατιά,
σκολειά, καζάρμες, θέατρα, υπουργεία; -

14

Η τύχη μας αντάμωσε τους δυό
μια στιγμή στην ακάθαρτη αγορά.
Είχα τριάντα χρόνια να σε διώ,
είσουν εσύ της νιότης μου η χαρά.
Μας γελάσαν ξανά οι φευγάτοι χρόνοι,
και βιαστικά κι απάντεχα εκεί δά
των ερώτων ταθάνατο τ’αηδόνι
ξανάρχισε το θείο κελαϊδισμό·
στον κήπο να! ταγιόκλημα φουντώνει,
να το κορμί σου το λαχταριστό...
- Χοντρή γυναίκα τσακισμένη εσύ,
και σωμένος ψαρότριχος εγώ! Και χωριστήκαμε ήσυχα. Η ζωή.

15

Πεθαίνω· γύρο ελάτε οικληρονόμοι
να μοιράσω ταμοίραστο το βιός μου·
της Τέχνης οι κορφές πολλές και οι δρόμοι.
- Της άρπας μου ψυχή η ψυχή του κόσμου·
στα χέρια σου την άρπα την αφίνω.
- Σ’ εσένα δίνω, (το είχα σαν το φως μου),
των κρυμμένων καημών το μαντολίνο.
- Παρ’ εσύ τη βουνήσια απλή φλογέρα·
- Κ’ εσύ την τραχειά σάλπιγγα. - Και κείνο·
το βούνευρο για σένα. - Εσύ εδώ πέρα
Χρυσό κοντύλι θάβρης φυλαμένο·
- Μα εσύ; Μα εσύ μολέβεις τον αέρα·
σ’ εσένα την κατάρα μου! - Πεθαίνω.

16

Μακάριοι που πεινάν και που διψάνε
Δικαιοσύνη. Μια τύφλα εδώ νικά.
Όσα μπροστά τραβάν παραπατάνε.
Τα μάτια σου, Ομορφιά, τα ουρανικά
πότε κοντόφωτα είναι πότε κλειούνται·
εδώ τ’αντίκρεια και τα γκαρδιακά
ξεχάνουν και δειλιάζουν κι απαρνιούνται.
Εδώ τα δώρα από την Καλοσύνη
σ’ ανάξιους ασυλλόγιστα σκορπιούνται.
Όμοια το φως ή τη φωτιά της δίνει
σε πονηρούς η αγάπη και σε αγνούς.
- Μόνη άσφαλτη, όλη μάτι, ω Δικαιοσύνη,
όλη αντρειά, όλη θύμηση, όλη νους!

M’ αποκρίθη. - ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ·

18

- Μπροστά η ζωή, κι όποια ζωή· το πίσω
πάντα ειν’ αστένεια κ’ είναι χαλασμός·
ήρωα, φοβάμαι να σ’ ακολουθήσω,
ο λόγος σου ειν’ αξήγητος χρησμός. - Ο λόγος μου η ξεγύμνωτη ειν’ αλήθεια,
κ’ η αλήθεια είναι σεισμός και πειρασμός,
σαλπίστε τον το λόγο μου στα πλήθια.
Πίσω και πίσω, πάλε απ’ την αρχή!
Ροδοζαχαρωμένα παραμύθια,
αθώα για σας δεν είναι πια η ψυχή.
Χτύπα, απαρνήσου, λάβωνε, βλαστήμα,
σβύσε, ξανά ν’αναστηθής, φυλή! - Το Εικοσιένα; - Αστοχασιά και κρίμα! -

19
Ο κόλακας κι ο ψεύτης χαλασμοί σου,
της αμαρτίας πατρίδα, άμυαλη Μάννα,
του κόσμου είσαι το σκύβαλο· απελπίσου!
Σε λυώσανε τα χάϊδια τα λαοπλάνα
στου κόλακα τα χέρια και στου ψεύτη·
χτυπήστε τη νεκρώσιμη καμπάνα!
Η ψυχή μου με το θυμό παντρεύτη·
δε στρώνω στο κιβούρι σου πορφύρα
το δεκαπεντασύλλαβο του Κλέφτη.
Χορδή στη σιδερένια μου τη λύρα,
σκληρή και λαμπερή σαν το διαμάντι,
ταίριασα κι άλλη μιά· για σένα πήρα
το τρίστιχο απ’ την Κόλαση του Δάντη!

20

- Ποιητή, και η λυρική σου τούτη οργή
του κάκου, αγιάτρευτο είναι το μαράζι,
δεν πότισε στην έρμη στέρφα γη
βροχή και δεν την έδειρε χαλάζι.
Του σύγνεφου του αξέσπαστου η μαυρίλα
το ξενύχτι των άθεων δεν ταράζει.
Σάλεψε η σαϊτιά σου κάποια φύλλα,
και στο διάβα της μούγγρισε κι ο αέρας,
και τίποτ’ άλλο· η λυσσασμένη σκύλλα
τρέχει άγγιχτη κι απείραχτο το τέρας.
Σαν και πάντα, πιοτό και πανηγύρι. - Αρχίλοχος δεν είμαι· είμαι ο πατέρας
που ξανά τους Αρχίλοχους θα σπείρη.
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
(“Ο Νουμάς”), 6 Ιανουαρίου 1908)
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Χριστούγεννα
Και με πατά κάθε αγριμιού και κάθε ανθρώπου φτέρνα,
και είμαι μια χώρα, και το φως με λούζει και η δροσιά,
σμίγουν αταίριαστες φωνές απάνου μου η ταβέρνα
πλάϊ πλάϊ κ’ η εκκλησιά.

Τα είδωλα και οι ξωτικές και τα δαιμονικά,
της νύχτας μέσα μου ο λαός κυλιέται και σκορπιέται,
και μέσα στη χιλιόδιπλη καρδιά μου μια σπηλιά,
κι ένας Χριστός ολόφωτος γεννιέται.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ (“ΣΚΡΙΠ”, Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 1910)

Πρωτοχρονιάτικα δώρα
υμούμαι με το φως που ριχν’ η
μνήμη του παλιού καιρού. Το
πρώτο μου πρωτοχρονιάτικο
δώρο. Ένα τόπι. Ένα τόπι στα
χέρια ενός παιδιού, φτερό ενός
πουλιού. Πως μ’ εκείνο η κίνηση,
το τρέξιμο, το ρίξιμο, το πιάσιμο, να το
πετάς και να το ξαναδέχεσαι, πίσω που
να τρέχης εξωφρενικός και να σου ξαναγυρίζη σαν ερωτεμένο μαζί σου, το παιγνίδι, μ’ ένα λόγο, η ποίηση. Το
φαινόμενο, που στηρίζουν επάνω κ’ εξηγούν ο Σίλλερ και άλλοι καλολόγοι φιλόσοφοι την πηγή και τη φύση της
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το τόπι που
δίνει του παιδιού στιγμές σαν εκείνες
που μας παρουσιάζει στην ιδεατήτων τελειότητα, απειρομέγεθες, ο Ευφορίωνας
στην Ελένη του δευτέρου Φάουστ που
τόσο ωραία, τώρα τελευταία, μας την ξανάδωκε στη γλώσσα μας ο ποιητής Θρασύβουλος Σταύρου.
Στον άλλο χρόνο το δώρο μου το πρωτοχρονιάτικο μου φάνταξε ωραιότερο
από το πρώτο. Μια κρυσταλλένια σφαιρούλα που νόμιζες, φεγγοβολούσανε
μέσα της φειδωτά όλα τα χρώματα του
ουράνιου τόξου. Έμενα με καρφωμένα
απάνου της μάτια. Ακίνητος. Θαμπωμένος από τα χρώματα που μου γοήτευαν
τα μάτια, καθώς θα μου γοήτευε το
στόμα ένας γλυκός καρπός. Η χάρη του
στατικού ύστερ’ από το δυναμισμό που

Θ

γεννούσε το τόπι. Η περισυλλογή. Ο
ρεμβασμός στην πρώτη του εκδήλωση.
Ο πρώτος μαγνήτης της καλλιτεχνικής
φαντασίας. Αλλοίμονο. Το τέλος της
σφαιρούλας μου ελεεινό. Μου έπεσε κ’
εξαφανίστηκε σ’ ένα βορβωρομένο κατάμαυρο αυλάκι.
Τον άλλο χρόνο. Ένα κουτί γεμάτο από
ξυλένιους καλοσκάλιστους μεγαλόσωμους στρατιώτες. Το κουτί μου το πρόσφερε η ξαδέλφη μου η Αννίκα. Ευλογημένη η θύμησή της, αλαφρό το χώμα που
κοιμάται. Όλο το πλάτωμα ενός μεσιανού παραθύρου που δεν έβλεπε στο
δρόμο το έγδυσα από τα λογής αντικείμενα, βαζάκια, μυρουδιά, χτένια, καθρεφτάκια, που του αλετίζουνταν οι ξαδέρφες μου, κ’ έστησα εκεί το στρατόπεδό
μου. Μέρα νύχτα, ξεχασμένος από τον
κόσμο, γερμένος, καπετάνιος, πολέμαρχος, έβαζα στη γραμμή τους στρατιώτες
μου, τους επύκνωνα σε τάγματα και
συντάγματα, τους αραίωνα ακροβολιστικά, σύμφωνα με τα παραδομένα της
στρατηγικής του καιρού και παραταγμένους τους έσπρωχνα στη μάχη, τους
έδινα το θρίαμβο ή το θάνατο. Σπουδαιότερες και ωραιότερες στιγμές δε θυμούμαι άλλες να πέρασα στη ζωή μου.
Στον άλλο χρόνο, φυσικά, το δώρο, από
τη θειά μου, ήταν ένα σπαθάκι. Τα κατορθώματά μου ττου περασμένου χρόνου
μου δίνανε δικαίωμα στην στραταρχική
σπάθα ή ράβδο, το ίδιο κάνει.

Σ’ αυτό το μεταξύ πήγαινα στο σχολείο προκόβοντας περισσότερο στα δικά
μου τα αισθήματα παρά στα μαθήματα.
Μολαταύτα είχα την ανάγκη ενός φύλακα, μιας ντάσκας, καθώς τότε λέγαμε
για τα βιβλία μου. Η άλλη μου ξαρδεφούλα η Λενιώ, δούλεψε υπομονητικά,
μήνες ολόκληροι, για να μου κάμη μποναμά ένα φύλακα που να βάζω μέσα τα
βιβλία μου.
Φύλακα από μαύρη τσόχα που είχε
κεντήσει επάνω του ένα ωραίο ανθοστέφανο, τον ουρανό με τ’ άστρα καθώς
τότε μου φάνταξε. Όμως ο φύλακας λίγο
καιρό κράτησε τα βιβλία. Τον μετουσίωσα. Έγινε στα χέρια μου δεσποτική
μίτρα. Στο πρόγραμμα των παιγνιδιών
που τα έπαιζα μέσα στο σπίτι μόνος μου,
ολομόναχος, χωρίς να αισθάνομαι την
ανάγκη συντρόφων, ήταν και η εκκλησία.
Λειτουργούσα στην ωραία Πύλη του ιερού αρχιεπίσκοπος “Κύριε, επίβλεψον εξ
ουρανού και ίδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην”. Η μίτρα μου πήγαινε στο
κεφάλι εξαίσια.
Στον άλλο χρόνο εδέησε να μπη στη
μέση ο μεγαλείτερος αδερφός. Ο παραστάτης μου και προστάτης στα πρώτα
χρόνια μου. Τέλος πάντων δεν έπρεπε να
μένω παντοτεινά παιδί. Μεγάλωνα. Μου
χρειάζονται πράγματα σκοπιμότερα,
χρησιμότερα. Και να. Ο μποναμάς της
πρωτοχρονιάς ένας βιβλιοφύλακας, δερμάτινος, γυμνός, αυστηρός, δωρικός, επι-

βλητικός. Τόνε φόρτωνα στη ράχη μου
και τραβούσα για το σχολείο. Δε μου
απόμεινε καμμιά ξεχωριστή του ανάμνηση. Κάτι ουδέτερο.
Τον άλλο χρόνο, ο αδερφός μου, φιλόβιβλος πάντα, μου χάρισε τα Παραμύθια
του ξακουσμένου Δανού, του Άνδερσων
ένα καλοτύπωτο βιβλιαράκι, με ζωγραφιές. Το “Παιδάκι καιι ο Χάρος” μου
ανοίξανε τα μάτια στον παραμυθένιο κόσμο της φαντασίας. Ποτέ δε λησμωνώ το
παππί που κυττάζοντας τα περίγυρα
στην πόρτα της αυλής του έκφραζε γοητευμένο: “Μα τι μεγάλος που είνε ο κόσμος!”. Και τον κύκνο που γεννημένος
ανάμεσα στις κότες και στα παππιά,
διώχνονταν και από εκείνες και από
αυτά, γιατί στις κότες περνούσε για
παππί και στα παππιά για κότα.
Τον άλλο χρόνο δε θυμούμαι να μου
χάρισε τίποτε. Όμως παρακολουθούσα
με καρδιοχτύπι, δεν ξέρω γιατί, τα παιγνίδια της μικρής σαν εμένα γειτονοπούλας μου, της Ιουλίας, με την κούκλα της.
Και άρχιζα μαζί να γυρίζω προς τα περασμένα και να μου φαίνωνται καλύτερα
από τα τωρινά. Και ρέμβαζα με το τόπι,
με τη σφαιρούλα, με τους ξυλένιους
στρατιώτες, με το σπαθάκι, με τον κεντισμένο φύλακα, με τον Άνδρσων, και με
την Ιουλία...
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
(“Εμπρός”, Παρασκευή 1
Ιανουαρίου 1925)

Ο χορός της Πρωτοχρονιάς
Πρωτοχρονιά. Καλή καρδιά. Καλοσημαδιά.
Για την Πατρίδα πρωτανοίχτε το χορό, παιδιά!
Το τραγούδι του ξένου χορευτή·
που ήρθε μια μέρα στο χορό σας να πιαστή,
μην το ξεχάτε, βρε παιδιά. Κι’ αν είναι αλλότριο
Βάλτε του νιάτα Ελληνικά και πέστε τους - Ψυχή.
γίνε τραγούδι και για μας και υψώσου, προσευχή!
- Ύστερ’ απ’ την αγάπη του Θεού
είν’ η αγάπη της Πατρίδας. - Η Πατρίδα!
Να ζης χωρίς πατρίδα δε μπορείς.
Ακόμα κι’ αν την αρνηθής.
Είτε ριζώσης κάπου σε γωνιά μιας γης,
είτε φεγγοβολά στου ονείρου σου το νου
τόπος που θα σου ταίριαζε, μια μακρύ η
Ατλαντίδα.
όπου εσύ πας κι όπου σταθής.
το ρίζωμα ή τη χίμαιρα πατρίδα θα τα πης.

Το τραγούδι του ξένου χορευτή
που ήρθε μια μέρα στο χορό σας να πιαστή.
γεννήστε το, μεθήστε το, με τη φωνή την ντόπια.
Και ούριος χρόνος, βρε παιδιά βάλτε φωτιά στα τόπια!
- Ξανά, ω Πατρίδα μου, μ εσέν από τα ξένα σμίγω.
Της εξορίας όλα τ’ αρώματα είναι λίγα
μπροστά στο φυλλαράκι αυτό της καρδιάς που κρύβω
μέσα στα δάχτυλά μου και το τρίβω
ξανοίγοντας σε δυνατή και στα δεινά σου εμπρός μου.
Φιλώ σου τ’ άγια χώματα, που είναι χαρά του κόσμου:
με της αγάπης τη δροσιά να ζη ολανθιστά
και με το αίμα ποτιστά που στάζει το η θυσία.
Κι’ είναι ακόμα ο άνθρωπος, το να του χρωστά
στον Έρωτα και στο Μεσσία!
Πρωτοχρονιά. Καλή καρδιά. Καλοσημαδιά.
Για την Πατρίδα πρωτανοίχτε το χορό. παιδιά!
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
(“Εμπρός”, Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 1925)
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Ο Ηρώδης
ις την συνοικίαν ήτο γνωστός με το
όνομα Ηρώδης, υπό το οποίον είχε
λησμονηθή το αληθές του όνομα και
ολίγαι εκ των νοικοκυράδων, αίτινες διερχόμεναι τον εκαλημέριζον,
εγνώριζον ότι εις τα μητρώα των
αρρένων και εις το ταμείον των συντάξεων
ήτο εγγεγραμμένος με το επίθετον Γουναράς.
Εγνώριζον μόνον το κύριόν του όνομα Θεμιστοκλής και ούτω παρέκαμπτον την ανάγκην να τον αποκαλώσι κατά πρόσωπον “κύρ
Ηρώδη”, το οποίον εθεώρουν πάντα προσβλητικόν.
Διατί επωνομάσθη Ηρώδης; Ουδείς το
εγνώριζε, πολύ δε ολιγώτερον ο ίδιος, διότι
αυτά τα πράγματα, όπως και κάτι άλλο, οι
αμέσως ενδιαφερόμενοι τα μανθάνουν τελευταίοι.
Ο κύρ Θεμιστοκλής ήτο πενήντα πέντε περίπου ετών άνθρωπος, άγαμος, αποζών από
σύνταξιν δημοσίου υπαλλήλου και κατοικών
από δέκα ετών εις δύο ημιϋπόγεια δωμάτια
της οδού Σκουφά. Ητο μεγαλόσωμος ανήρ.
Αλλά μια ασυμμετρία μεταξύ του θώρακος
αυτού και των σκελών, τα οποία ήσαν βραχεία και χονδρά ως ελέφαντας, κοιλία προέχουσα και ανασύρουσα πάντοτε την περισκελίδα άνω των αστραγάλων, ούτως ώστε
να φαίνωνται ερυθραί περικνημίδες χονδροειδείς εντός υποδημάτων τεραστίων, κεφαλή
στρογγύλη ως όλμος, με μάτια τα οποία καθίστων άγρια ερυθρά βλέφαρα και πυκνά
και προέχοντα φρύδια, με μουστάκια ψαρά
προβαλλόμενα απειλητικώς, με το κάτω χείλος παχύ κρεμάμενον, πάντα ταύτα απετέλουν αγριωπήν γελοιογραφίαν. Ισως δε η
μορφή αύτη έδωκεν εις κανένα αστείον την
έμπνευσιν να τον ονομάση Ηρώδην.
Το βέβαιον είνε ότι ο κ. Γουναράς ήτο
αγαθώτατος άνθρωπος, αγαπών την ανάπαυσιν, τον ναργιλέν, το καλόν, αλλά προ
πάντων το πολύ φαγητόν, τα γλυκίσματα
και τα παιδάκια. Μετά καλόν γεύμα και
εναργιλέν η μεγαλειτέρα του απόλαυσις ήτο
να ομιλή με τα παιδάκια τα μόλις ψελλίζοντα άτινα συνηθρίζοντο προ των παραθύρων του. Ούτω δε όλα τα παιδιά της συνοικίας, τα κάτω των επτά ετών, ήσαν σχεδόν
διαρκώς κρεμασμένα εις τα σίδερα των παραθύρων του. Και τόσην οικειότητα είχον
μαζί του, ώστε όταν εύρισκον την θύραν
ανοικτήν, εισώρμων όλα και απετέλουν διαβολικόν θόρυβον ή ανερριχώντο ως γατία εις
τους ώμους του Ηρώδου, όταν τον εύρισκον
καθήμενον ή εξηπλωμένον. Ο δε Ηρώδης ουδέποτε εθύμωνεν, αλλά τουναντίον εγέλα
τον καλοκάγαθον και ηχηρόν γέλωτά του,
τον οποίον εγνώριζε όλη η συνοικία.
Τα εγνώριζε δε όλα με τα ονόματα και τα
παρατσούκλια των και τον ήκουες αναφωνούντα εν μέσω του πανδαιμονίου των παιδίων·
- Βρε Ποντικομαμή, δεν ντρέπεσαι να σε
βάζη κάτω ο Τσιρόκωστας; - Θα πέσης,
Κλειάκι, και θα κτυπήσεις!- Α! όχι, όχι το
ψαλίδι, άφης το στη θέσι του! - Θα σε κάμω
ντά, Τοτό.
Να υποθέσω ότι κανείς εκ των γνωριζόντων την μεγάλην του όρεξιν, εφοβήθη ότι θα

Ε

κατεβρόχθιζε καμμίαν ημέραν τα τρυφερά
εκείνα πλάσματα και, αγνοών την ιστορίαν
του Κρόνου τον ωνόμασεν Ηρώδην, του
οποίου την ιστορίαν εγνώριζε;
Το βέβαιον είνε, ότι τα παιδία, καίτοι μόνον υπό το όνομα τούτο τον εγνώριζον, αντί
να τον φοβώνται, τον ηγάπων ως κοινόν
θείον ή πάππον και όταν δεν τον εφώναζαν
μπάρμπα, τον απεκάλουν Ηρώδην, χωρίς το
κύριε μάλιστα. Οταν δε εξήρχετο τον περιεκύκλουν με βόμβον μελισσών, αναρριχώμενα
και προσκολλώμενα εις τα σκέλη του και
μίαν ημέραν μάλιστα ενέδωκεν εις το βάρος
η περισκελίς του, εν μέση οδώ, προς μεγάλην διασκέδασιν των διαβατών και αυτού
του ιδίου. Και όταν τον έβλεπον ερχόμενον,
συνηθροίζοντο προ της κατοικίας του με
κραυγάς: “Ο Ηρώδης! ο Ηρώδης!” και έτρεχον προς υπάντησίν του ή τον ανέμενον ορχούμενα εις τον κονιορτόν της οδού.
Η φιλία όμως εκείνη δεν ήτο εντελώς πλατωνική. Ο Ηρώδης την συνετήρει διά μικρών
δώρων, γλυκισμάτων, πενταρών. Κατ’ έτος
δε, τα Χριστούγεννα, όλοι οι μικροί του φίλοι μεταβαίνοντες του έψαλλαν τα Κάλανδα.
Και αντήχει παταγώδης ο γέλως του Ηρώδου, όταν ήκουε τον γνωστόν στίχον·
Δια Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης
Αμέσως εταράχθηκε κ’ έγεινε θηριώδης.
- Αλλη μια φορά. Ξαναπέστε το αυτό! έλεγεν ο Ηρώδης κατακόκκινος από τους γέλωτας.
Και οι μικροί επαναλάμβανον τον στίχον
πολλάκις, εκάστοτε δε αντήχουν οι καγχασμοί του Ηρώδου, οίτινες ηκούοντο από το
Κολωνάκι.
Αλλ’ ο μικρόκοσμος της συνοικίας ενεθουσιάσθη με τον Ηρώδην, όταν ούτος εσκέφθη
να κάμη Δένδρον των Χριστουγέννων, το
οποίον εστόλισεν με παντοία στελπνά δώρα.
- Μωρέ, τί Ηρώδης είν’ αυτός πού τον
αγαπούν έτσι τα παιδιά; έλεγεν ο γείτων
μαραγγός.
Εκτοτε ο Ηρώδης είχε κατ’ έτος εις τα δωμάτιά του Δένδρον.
Πέρυσι δε αφού του είπαν, ως συνήθως τα
κάλανδα, ανήγγειλεν εις τους μικρούς ότι
την επιούσαν θα εγίνετο η διανομή των δώρων, τα οποία ήσαν πλουσιώτερα των παρελθόντων ετών.
Την εσπέραν δε ενώ ητοιμάζοντο να κατακλιθή και η αντανάκλασις του φωτός απετέλει διαφόρους παιγνιώδεις μαρμαρυγάς
επί των χρυσοχάρτων του Δένδρου, μια μελεγχολική σκέψις του ήλθεν. Αν απέθνησκεν
αίφνης τί δάκρυα θα έχυναν τα κακόμοιρα
τα παιδάκια! Και σχεδόν εδάκρυσεν εκ τρυφεράς συγκινήσεως.
Αλλ’ έπειτα όταν έπεσεν εις την κλίνην
μία άλλη ιδέα τον έκαμε να γελάση. Και
έπειτα εψιθύριζε με τρυφερότητα μητρός.
- Τα κακόμοιρα! Τα κακόμοιρα!
Και τόσον δυνατά εστέναξεν, ώστε έσβυσε
το κερί του, χωρίς να το θέλη.
Αξημέρωτα ήρχισαν να συρρέουν εις τα
παράθυρα τα παιδία της συνοικίας, τα
οποία καθ’ όλην την νύκτα ονειρεύοντο τα
χρυσά δώρα του Ηρώδου.
Τα παράθυρα ήσαν κλειστά ακόμη και οι

μικροί προσεπάθουν να διατρυπήσουν δια
του βλέμματος το παραπέτασμα και ίδουν
το μαγικόν Δένδρον το οποίον τόσα πράγματα υπέσχετο. Τινές, με την ζωηρότητα της
παιδικής φαντασίας, διετείνοντο ότι έβλεπον
ένα χρυσό σπαθάκι ή μίαν κούκλαν με ξανθά
μαλλιά. Αλλ’ έπειτα ηναγκάσθησαν να ομολογήσουν ότι δεν έβλεπον τίποτε και την
απογοήτευσιν διεδέχθη ανυπομονησία. Μα
διατί εβράδυνεν ο Ηρώδης ν’ ανοίξη το παράθυρο;
- Του φωνάζομε; είπεν ο επιλεγόμενος
Τσιρόκωστας.
- Οι άλλοι εδίσταζον να επιδοκιμάσωσι
την πρότασιν. Η μικρά Κλειώ μάλιστα, ήν ο
Ηρώδης απεκάλει θωπευτικώς “Κλειάκι”,
είπε·
- Θα θυμώση.
- Δεν θυμόνει, είπεν άλλος.
Και με παιδικήν λογικήν προσέθηκε·
- Προχτές δεν μας είπε να τον ξυπνήσωμε
την άλλη μέρα το πρωί;
Ο συλλογισμός ήτο ακαταγώνιστος και
αμέσως ήρχισαν να φωνάζουν, υψούντες
βαθμηδόν την φωνήν:
- Ηρώδη! Ηρώδη!
Αλλ’ επειδή ο Ηρώδης δεν ήκουσεν, ήρχισαν και να κτυπούν εις το υέλωμα. Περίεργον όμως, ο Ηρώδης δεν ήκουε. Μήπως είχε
φύγει;
Ο λεγόμενος Γώγος, όστις ήτο και ο μεγαλείτερος εξ όλων, επλησίασεν εις την θύραν
και την ώθησε. Παραδόξως δε η θύρα ενέδωκε και ήνοιξεν.
Ολος ο εσμός των παιδίων εισώρμησεν.
Το Δένδρον ήτο εις το πρώτον δωμάτιον,
εις το δεύτερον δε ο Ηρώδης, κοιμώμενος.
Τα παιδία όταν τον είδον εσταμάτησαν εις
την μεσαίν θύραν και εψιθύρισαν:
- Κοιμάται!
Και έμειναν εκεί αμφιρρέποντα και βλέποντα δια του ενός μεν οφθαλμού το Δένδρον, δια δε του άλλου τον Ηρώδην. Αίφνης
ο Γώγος εφώναξε δειλώς πως:
- Ηρώδη!
Τόσον δε τολμηρόν και απροσδόκητον
εφάνη τούτο εις τους άλλους, ώστε εγέλασαν και ετράπησαν εις
φυγήν. Αλλ’
έπειτα πάλιν
σιγά-σιγά επανήλθον και δύο
τρεις συγχρόνως
ανεφώνησαν:
- Ηρώδη!
Περίεργον
όμως, ο κοιμώμενος έμενεν
ακίνητος.
Απετόλμησαν
και επλησίασαν εις την
κλίνην, εφώναξαν, έσεισαν τον γέροντα,
έν μάλλιστα εκ
των
μικροτέρων
ανέβη εις την κλίνην· αλλ’ ο Ηρώδης έμενεν

ακίνητος, ως νεκρός. Τοιαύτη ιδέα επήλθε
και εις τον Γώγον, όστις είπε ταπεινοφώνως·
- Μην πέθανε;
Εις τους άλλους ουδεμίαν έκαμεν εντύπωσιν η φράσις αύτη, διότι πολύ αόριστον
ιδέαν είχον περί του θανάτου. Αλλ’ ο Τσιρόκωστας, του οποίου η μάμμη είχεν αποθάνει
προ ολίγου καιρού, εγνώριζε τουλάχιστον
τούτο, ότι οι νεκροί αναχωρούν δια να μη
επανέλθουν, οι δε ζώντες καταλαμβάνουν
την περιουσίαν των. Και αφού εκούνησε τον
Ηρώδην, φωνάζων προς αυτόν, είπε
- Θα πέθανε.
Η μεγάλη λέξις, δια του τρόπου καθ’ όν
επροφέρετο, επέφερε κατάπληξίν τινα και
απορίαν μάλλον εις τον εσμόν των παιδίων.
Αλλ’ αντί θρήνων, ως προέβλεπε μετά τόσης συγκινήσεως ο Ηρώδης, συνέβη κάτι
άλλο. Αίφνης οι μικροί, οίτινες δεν έπαυον
να παρατηρούν δια του ενός οφθαλμού το
Δένδρον, είδαν τον Τσιρόκωσταν, αναιβασμένον εις μίαν καθέκλαν και πυρετωδώς
αποσπώντα τα δώρα. Τότε ώρμησαν όλα εν
βοή και ήρχισε λεηλασία απερίγραπτος.
Αίφνης, εν μέσω του θορύβου, ηκούσθη
μιά φωνή γνωστή “Βρέ παλιόπαιδα!” και
ενεφανίσθη εις την είσοδον του κοιτώνος ο
Ηρώδης με μακράν πουκαμίσαν.
Αι μικραί χείρες παρέλυσαν, χωρίς ν’ αφήσωσιν όμως ό,τι εκάστη εκράτει. Ο δε Ηρώδης σείων την κεφαλήν είπε·
- Αύτη ‘νε η αγάπη, παλιόπαιδα, πούχετε
στον κακομοίρη το γέρο; Ού, να χαθήτε!
Εκαμα τον πεθαμένο για να σας δοκιμάσω, κ’ εσείς, αντί να με κλάψετε, ερριχτήκατε να με κλέψετε! Να χαθήτε, μικροί εγωισταί, μικρά ζώα!
Αλλ’ έπειτα, βλέπων την αμηχανίαν των
παιδίων, εγέλασε τον ηχηρόν και καλοκάγαθον γέλωτά του και είπε·
- Νά πώς γίνεται ο Ηρώδης θηριώδης!
Διαβάτης
(Ιωάννης Κονδυλάκης)
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Σάββατο 25 Δεκεμβρίου
1899)
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Ο Γενή-Μανώλης
πό τινών ημερών ευρισκόμην εις
το Μόδι της Κυδωνίας, χωρίον
κατοικούμενον από χριστιανούς
και Τούρκους, ολίγους Τούρκους, απομονωμένους εν μέσω
πολλών χριστιανών, διότι όλα
τα γύρω χωρία κατοικούνται αποκλειστικώς από χριστιανούς.
Διηρχόμην τον καιρόν μου κυνηγών.
Μίαν ημέραν δε, επιστρέφων από το κυνήγι
κατά το δειλινόν, εισήλθα εις την παρά το
χωρίον μικράν κοιλάδα, την οποίαν
επλήρου ο θόρυβος των καταγινομένων εις
το ληομάζωμα. Τούρκων και Τουρκισσών
καιτά το πλείστον. Του όλου δε θορύβου
εδέσποζεν η φωνή νεαρού Τούρκου, όστις
αναιβασμένος εις υψηλήν ελαίαν, της
οποίας απέκοψεν έναν ξηρόν κλάδον,
ετραγούδει συγχρόνως εις τον σκοπόν της
εποχής:
Τέσσρα φύλλα έχει η καρδιά,
Τα δύο μούχεις καϋμένα...
Αλλ’ έξαφνα ο θόρυβος εκείνος διεκόπη
και το άσμα του Τούρκου έπαυσε χωρίς να
συμπληρώση τον στίχον. Παρετήρησα δε
μίαν κίνησιν εις το λαγκάδι, ως να
κατέλαβεν ανεξήγητος πανικός τους προ
μιας στιγμής τόσον ησύχους χωρικούς. Ο
επί του δένδρου Τούρκος κατέβη μετά
σπουδής, κατακρημνισθείς σχεδόν και
έγινεν άφαντος τρέχων όπισθεν των
φρακτών. Δύο ή τρία λευκά γιασμάκια
φευγουσών
χανουμισών
διέκρινα
κυματίζοντα... ως ιστια, εις τον αέρα, ενώ
μια άλλη, κρυπτομένη όπισθεν χονδρού
κορμού ελαίας, ήρχισε να φωνάζη με φωνήν
ανήσυχον, καλούσα φαίνεται, το παιδί της;
Mωρέ Μπραΐμη! άι, Μπραΐμη!
Μία δε αραπίνα κατάμαυρη, φεύγουσα
προς το χωριό έσυρε και μίαν αίγα· αλλ’
επειδή η γίδα δεν ηκολούθει, την εγκατέλιπε και έφυγεν ακατάληπτα κραγάζουσα.
Επλησίασα μετά προφυλάξεως, αρχίσας ν’ανησυχώ κ’ εγώ, μάλιστα όταν είδα
ένα των Τούρκων, όστις κρατών τουφέκι,
εφάνη ως ενεδρεύων όπισθεν ενός ξηροτοίχου.
Κατά την εποχήν εκείνην ήσαν συχναί
αι δολοφονίαι και αι αντεκδικήσεις μεταξύ
χριστιανών και Τούρκων, τούτο δ’ εδικαιολόγει ακόμη περισσότερον την ανησυχίαν
μου.
Επροχώρησα εν τοσούτω προσέχων εις
τον όπισθεν του ξηροτοίχου κρυπτόμενον
και έχων έτοιμον το τουφέκι μου.
Αλλ’ όταν επλησίασα, ώστε να με διακρίνη καλά ο Τούρκος εκείνος, εσηκώθη
αφήσας επί του τοίχου το όπλον του και
μειδιών μου είπε:
- Η αφεντιά σου ‘σαι; Βαλαΐ, άσκημα
εφοβηθήκαμε;
- Γιατί φοβηθήκετε;
-Ντρέπομαι να σου τα πω, απήντησε
πλησιάζων , χωρίς να πάρη το τουφέκι του.
Αντζαίπικο πράμμα, μα το Θεό!
Και παρατηρήσας γύρω, είπε:
-Δεν απόμενε ψυχή σ’όλα τα ληόφυτα.
Κι αυτά μας τάκαμε η αράπισσα, που σε
είδε και σ’επήρε για το Γενή Μανώλη. Μα
του μοιάζεις αληθινά. Δεν σεβλέπαμε και
καλά γιατ’ ήσαν οι εληές από μπρος κι επι-

του οποίου τα κατατόπια εγνώριζε καλώς,
περιεφέρετο, ως λύκος καιροφυλακτών να
δολοφονήση και άλλον. Δια τούτο δε το λάθος της αραπίνας, ήτις με εξέλαβεν ως τον
αρνησίθρησκον εκείνον, τοσούτον ενέσπερε
πανικόν εις τους ελαιώνας.
Αφού μου διηγήθη πάντα ταύτα ο Μοδιανός τούρκος, μου είπε, φοβούμενος μήπως με δυσηρέστησε δι’ όσα είπε κατά του
νεοφωτίστου, τον οποίον τόσον ηγάπων και
επροστάτευον οι ομόθρησκοί μου:
- Να σου πω δεν είνε και κακός ο Μανώλης· μόνο είνε στσι κουζουλάδες του
απάνω· νέος βλέπεις... τούδωκε κι αέρα το
Χουκιουμέτι, απού δεν τονε πιάνε, κ’ εγίνηκε κακός μπελάς στην κεφαλή μας.
Οσοι είχον φύγει και κρυβή εδώ κ’ εκεί,
επανήρχοντο σιγά σιγά, αφού εβεβαιώθησαν ότι ο εμφανισθείς ένοπλος δεν ήτο ο
Μανώλης. Αι χανούμισσαι εμουρμούριζον
αράς κατά του αρνησιθρήσκου, οι δε άνδρες ήσαν στενοχωρημένοι, εντρεπόμενοι
διότι τους είδα, χριστιανός εγώ, να φοβούνται τόσον έναν άνθρωπον. Και μόνον η
αραπίνα εγέλα ηλιθίως, διασκεδάζουσα με
τον φόβον της όστις διεψεύσθη ως τρομακτικόν όνειρον.

Α

[[[

στέψαμε την κουζουλή την αράπισσα. Ω διάολε ντροπή!
- Μα ποιος είν’ αυτός ο Γενή Μανώλης;
-Δεν τονε γνωρίζεις;
- Όχι, πρώτη φορά ακούω τ’όνομά του:
-Αϊ, κάτσε το λοιπόν να σου πω είντα
μας τρέχει και θα δης πως έχομε και δίκηο
νάχωμε το νου μας.
Εκάθησα επί των χόρτων και ο αγάς,
αφού εξήγαγεν από την ζώνην του ταμπακέραν εκ νοστοχάρτου και μου έδωκε να
στρήψω σιγάρον διηγήθη την ιστορίαν του
Γενή Μανώλη.

[[[
Ο φέρων το παράξενον τούτο όνομα ήτο
Μοδιανός 25 περίπου ετών, μωαμεθανός
προ ολίγου καιρού, χριστιανός δε κατά την
εποχήν εκείνην. Εχθρευόμενος ένα ομήλικον
και ομοχώριόν τούρκον, τον επυροβόλησε
πεντάκις μίαν ημέραν με πολύκροτον και
απήλθεν εις τας Αθήνας, όπου εβαπτίσθη,
μετονομασθείς από Μουσταφάς Μανω΄λης.
Αλλ’ εν Αθήναις ευρισκόμενος, έμαθεν ότι
ο εχθρός του, και του βαρέως πληγωθείς,
δεν απέθανεν, αλλ’ εθεραπεύθη. Τότε επέστρεψε κρυφίως εις Κρήτην και μίαν παρασκευήν εισήλθεν εις το Μόδι, κρύπτων
υπό το καπότον του βραχύκανον γκρά.
Το καφενείον του χωρίου, όπου ευρίσκοντο οι τούρκοι κατά την ώραν εκείνην,
ήτο παράμερα εις το άκρον του χωρίου.
Και ο Γενή Μανώλης, κρυβείς όπισθεν
ενός φράκτου απέναντι της θύρας του κα-

φενείου, επερίμενε. Οταν δε εξήλθε το
θύμα του, του εφώναξε:
-Το ρεβόλβερο δε σε σκοτόνει, για να
δούμε και το γκρα!
Ο δυστυχής άνθρωπος εκινήθη δια να
επιστρέψη εις το καφενείον, αλλά δεν
επρόφθασε, διότι η σφαίρα του Μανώλη
τον εύρεν εις την πλευρά και τον εξήπλωσε
νεκρόν. Οι άλλοι εντός του καφενείου τούρκοι, εννοήσαντες ποίος ήτο, δεν ετόλμησαν
να εξέλθουν. Πράγματι δε ο Μανώλης έμενεν ενεδρεύων δια να φονεύση και άλλον.
Εκτοτε περιεφέρετο εις τα χριστιανικά
χωρία της Κυδωνίας, φυγόδικος, απειλών
να εξοντώση τους Μοδιανούς τούρκους. Οι
χριστιανοί, αίτινες τον εφώναζον Νεοφώτιστον, όπως οι Τούρκοι τον απεκάλουν Καινούργιον (Γενή) Μανώλην, τον εθεώρουν ως
σπουδαίον απόκτημα της χριστιανωσύνης,
όχι τόσον δια το απόκτημα καθ’ εαυτό,
όσον δια το πείσμα των Τούρκων. Δια
τούτο ου μόνον άσυλον του παρείχον και
τον απέκρυπτον από την εξουσίαν, αλλά
και όταν επάνω εις τον Ομαλόν τον συνέλαβεν απόσπασμα χωροφυλάκων, οι χωρικοί τον απέσπασαν δια της βίας από τας
χείρας αυτών. Επειδή δε και οι χωροφύλακες ήσαν χριστιανοί, καθόλου παράξενον να
ενέδωκαν προθύμως εις την βίαν των χωρικών.
Το γεγονός τούτο απεθράσυνε τον Καινούργιον Μανώλην, όστις πολλούς άλλους
Μωαμεθανούς εκακοποίησε, κατήντησε δε
ο τρόμος προ πάντων των Μοδιανών τούρκων, διότι συνήθως περί το χωρίον αυτών,

Ολίγας ημέρας μετά το περιστατικόν
τούτο εγνώρισα τον Καινούργιον Μανώλην
εις το γειτονικόν χωρίον, όπου ήτο προσκεκλημένος εις ένα γάμον. Και ενώ αμέριμνος
εχόρευε, κατέφθασαν χωροφύλακες και
επεχείρησαν να τον συλλάβουν· αλλά κ αι
πάλιν οι χωρικοί τον ελευθέρωσαν και εξυλοκόπησαν τους χωροφύλακας, οίτινες
ετόλμησαν να θίξουν ανθρωπον εκπροσωπούντα μίαν νίκην, της χριστιανωσύνης
κατά του μωαμεθανισμού.
Επί τέλους όμως το πολύ θάρρος κατέστρεψε τον δημοφιλή φυγόδικον. Είχεν
εκτείνει τας εκδρομάς του μέχρι των προθύρων των Χανίων, όπου μίαν ημέραν συνελήφθη και ωδηγήθη εις τας φυλακάς.
Εκεί τον επανείδα τυχαίως μετά ένα
μήνα, προβάλλοντα την κεφαλήν από την
θυρίδα της πύλης των φυλακών.
- Μπα! τι γίνεσαι, Μανώλη; του είπα.
Ο εξωμότης συνωφρυώθη και επρόσφερε μίαν βρωμεράν ύβριν:
- Μουσταφά με λένε. Τούρκος εγεννήθηκα και τούρκος θ’ αποθάνω!
-Ωστε ετούρκεψες πάλι;
-Ναι, ετούρκεψα, μου απήντησε με τραχύτητα προκλητικήν.
Επειτα παρατηρήσας γύρω του και
ιδών ότι ουδείς τον ήκουε, εμειδίασε με το
πλήρες κυνισμού μειδιαμά του και εψιθύρισε:
-Τζάνε μου, ετσά καλλίτερα. Οπούχει
δύο αγαπητικές έχει χαρά μεγάλη- Οντε
μαλώνει με τη μια πααίνει με την άλλη.
Στον κάτω κόσμο θα με συνορίζουνται δυό:
ο Μουχαμέτης και ο Χριστός.
Ι. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
(“Εθνικόν Ημερολόγιον” Σκόκου,
1903)
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Tα παιδία παίζει

K

άπου εις την αρχαιότητα ετέλουν μίαν εορτήν την οποίαν
ωνόμαζον “Εκατομφόνια”.
Κατά τας ημέρας ταύτας τελούνται εις τον χριστιανικόν
κόσμον εορταί, αίτινες ηδύνατο κατ’ αναλογίαν να ονομασθούν “Μυριοφόνια”. Διότι, αληθώς, κατά τας ημέρας
ταύτας, γίνονται μυριάδες φόνων και καταστροφών. Εις πάσαν οιανδήποτε οικίαν,
όπου υπάρχουν παιδία, κατάκεινται και
ισάριθμα ή διπλάσια και τριπλάσια πτώματα, οικτρώς κρεουργημένα και παραμορφωμένα, πτώματα ανθρωπίσκων ξυλίνων,
μικροσκοπικών αλόγων και παντοίων ζώων,
μετά συντριμμάτων διαφόρων σκευών, επίσης μικροσκοπικών. Προ ολίγων ημερών
εωρτάζετο η μνήμη της σφαγής των νηπίων
υπό του Ηρώδου. Αι εορταί των δώρων και
των αθυρμάτων έρχονται ευθύς κατόπιν ως
δια να δοθή η ευκαιρία της εκδικήσεως εις
τα νήπια. Τα θύματα γίνονται θύται. Αφού
παίξουν ολίγον με τον μικρόν πιερότον, τον
οποίον έλαβον ως δώρον και τον οποίον
υπεδέχθησαν με πηδήματα χαράς, θ’ αρχίσουν να τον κατακομεταχειρίζωνται, ως να
δοκιμάζουν την αισθητικότητά του. Θα τον
αποκεφαλίσουν, θα τον ακρωτηριάσουν κ’
επί τέλους θα καταληφθούν υπό περιεργείας να ιδούν τι έχει μέσα. Και η παιδική
περιέργεια θα ξεκοιλιάση τον ατυχή πιερότον, όστις έπειτα θ’ απορριφθή εις μίαν γωνίαν άμορφος και οικτρός. Το δε παιδίον θα
ζητήση νέον άθυρμα, το οποίον θα υποστή
την αυτήν τύχην.
Την τέρψιν της εκπλήξεως και της αποκτήσεως θα συμπληρώση η ηδονή της καταστροφής. Διότι η καταστροφή δεν ικανοποιεί απλώς την περιέργειαν του παιδίου,
αλλά και καθ’ ευατήν δίδει μίαν έντονον
ηδονήν, το συναίσθημα της κυριότητος και
της δυνάμεως. Το άθυρμα είνε το πρώτον
απόκτημα, εις το οποίον έχει απόλυτον κυριότητα το παιδίον και την υπερηφάνειαν
της κυριότητος ταύτης αισθάνεται όταν το
θρυμματίζη και το καταστρέφη.
Αλλ’ εν γένει, ότως παραδέχονται εκ
συμφώνου οι φιλοσοφήσαντες περί των παιδίων και των αθυρμάτων, τα παιγνίδια είνε
κληρονομία αρχεγόνων έξεων του ανθρώπου. Και κατά συνέπειαν εις την ηδονήν της
καταστροφής πρέπει να ίδωμεν και μίαν
κληρονομικήν ανάγκην καταστροφής και
βασάνου. Εντεύθεν και η σκληρότης των
παιδίων προς τα ζώα.
Οι άρρενες είνε επιρρεπέστεροι των κορασίων εις την καταστροφήν και μάλλον
αψίκοροι. Η αγάπη του κορασίου προς την
κούκλαν προέρχεται εξ ιδιαιτέρου ενστίκτου. Κατά τον Χάτμαν, το παιγνίδι της
κούκλας είνε η πρόδηλος εκδήλωσις του
Ασυνειδήτου, του φυσικού προορισμού του
θήλεος. Αλλος εκ των ασχοληθέντων ειδικώς
εις την μελέτην των παιδιών και αθυρμάτων, λέγει ότι τα κοράσια δεν αφοσιούνται
μόνον εις αληθείς πλαγγόνας, αλλά και όταν
δεν έχουν μεταχειρίζονται και περιποιούνται ως πλαγγόνα εν οιοδήποτε αντικείμενον,
πράγμα το οποίον παρετηρήθη και εις είδος
τι πιθήκων. Η κούκλα έχει τόσον σπουδαίον
θέσιν εις τον βίον των θηλέων, ώστε κοράσιον χωρίς κούκλαν είνε δυστυχός όσον και
μήτηρ χωρίς τέκνα. Η κούκλα δεν είνε
πράγμα, δεν είνε αντικείμενον, αλλά πρόσωπον, το οποίον το παιδίον ανατρέφει και
επιπλήττει ή θωπεύει, όπως επιπλήττουν ή
θωπεύουν αυτό.
Η παιδιά της κούκλας δεν προέρχεται

από απλήν μίμησιν, ως άλλαι παιδιαί, εις
τας οποίας οι μικροί πιθηκίζουν τους μεγάλους. Αν ήτο μίμησις, θα έπαιζαν κούκλες
και οι αρσενικοί. Αλλ’ ακριβώς εις την παιδίαν αυτήν αρχίζει η διάκρισις των φύλων.
Τ’ αγόρια αρέσκονται να παίζουν τους
στρατιώτας, να διευθύνουν άλογα, να έχουν
σπίτια δια να λάβουν την ευχαρίστησιν να
τα κεταδαφίσουν, και τα παραπλήσια.
Αλλά το μητρικόν ένστικτον δεν προφυλάττει και αυτάς τας πλαγγόνας από τα
καταστρεπτικά ένστικτα των παιδίων. Ολίγαι γυναίκες υπήρξαν εις την παιδική των
ηλικίαν συντηρητικαί όσον η βασίλισσα Βικτωρία, ήτις διετήρησεν 132 από τας πλαγγόνας με τας οποίας έπαιζε κατά τους παιδικούς της χρόνους.
Και η βιομηχανία, ήτις υπηρετεί και εκμεταλλεύεται την ανάγκην ταύτην της παιδικής ηλικίας, υποβοηθεί προ πάντων την
ηδονήν της καταστροφής. Τα παιδιά δεν κοπιάζουν πολύ δια να τα συντρίβουν. Οι βιομήχανοι της Φραγκφούρτης και της Βιέννης
τα κατασκευάζουν τόσον εύθραστα, ώστε
πολλάκις καταστρέφονται αφ’ εαυτών.
Η βιομηχανία των αθυρμάτων έχει λάβει
επί των ημερών μας κολοσσιαίαν ανάπτυξιν. Τα είδη των φθάνουν εις ποικιλίαν
άπειρον. Απομιμούνται την ζωήν εις όλας
αυτής τας αφελείς εκδηλώσεις. Κοινά δε
κατέστησαν τα κινούμενα και φωνούντα
αθύρματα. Δια των εφαρμογμών μάλιστα
του φωνογράφου έχομεν σήμερον και λαλούντα αθύρματα. Το μυστήριον δε των μηχανικών παιγνιδιών εξεγείρει ακόμη ζωηροτέραν την περιέργειαν του παιδίου να ίδη τι
έχει εις την γαστέρα του ο ανθρωπάκος,
όστις πιεζόμενος σκούζει: “Μαμά, παπά!” ή
ο μικρός αράπης, όστις δεικνύει γελών την
κατακόκκινην γλώσσαν του.
Αλά κατά τους φιλοσόφους παιδαγωγούς, τα καλλίτερα αθύρματα είνε τα
απλούστερα, τα ολιγώτερον περίπλοκα, τα
οποία αφίνουν εις την φαντασίαν του παιδίου να εργασθή, να επινοήση, να προσθέση.
Τα σημερινά αθύρματα έγιναν παρά πολύ
τέλεια και περίπλοκα, ώστε να είνε καθ’
υπερβολήν σοφά και σύνθετα δια την παιδικήν απλότητα. Το άθυρμα πρέπει να χρησιμεύη ως αφορμή δια να διεγερθή και
πλάσση τους ποιητικούς της κόσμους η παιδική φαντασία.
Το άθυρμα εκτείνεται εις όλην την ιστορίαν του ανθρωπίνου πολιτισμού. Είνε ο πολιτισμός της παιδίας, ήτις δι’ αυτού έφθασε
μέχρι της τέχνης, του θεάτρου και των
ακουστικών τεχνών. Η τέχνη και τα καλλιτεχνικά έργα είνε η παιδία και τ’ αθύρματα
των μεγάλων, μετά των διαφόρων αγωνισμάτων, του πολέμου, του χορού, της χαρτοπαιξίας και αυτής της ερωτοτροπίας του
φλέρτ, κατά την σύγχρονον διεθνή έκφρασιν.
Εις αρχαιοτάτους τάφους παιδίων ευρέθησαν αθύρματα. Τόσον δε συνεδέοντο με
την ζωήν και την χαράν των παιδίων τα
παιγνίδια, ώστε η στοργή των γονέων δετήρησε και κατά τους πρώτους αιώνας του
χριστιανισμού την εθνικήν συνήθειαν να τίθενται εις τους τάφους των παιδίων τα προσφιλή των αθύρματα. Εις τάφους μαρτύρων
του χριστιανισμού ευρέθησαν πλησίον παιδικών σκελετών πλαγγόνες και κωδωνίσκοι
πλησίον της μικράς χειρός, ήτις έπαιζεν άλλοτε με αυτά.
ΔΙΑΒΑΤΗΣ
(Ιωάννης Κονδυλάκης)
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Παρασκευή 31
Δεκεμβρίου 1904)
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Ο Ηρώδης
ις μίαν βιογραφίαν του Ιιμέν έχω
αναγνώσει ότι ο ποιητής των “Βρυκολάκων” απεστρέφετο τα άνθη και
τα παιδία. Και το πράγμα, όσον και
αν είνε παράδοξον, δεν φαίνεται απίθανο δια ποιητήν όστις δεν έχει τίποτε το κοινόν με τους ποιητάς των Ανθολογίων
και του οποίου η αυστηρά και στρυφνή μορφή
δεν θα εταίριαζεν εις το πρόσωπον πάππου,
όπως τον εννοεί ο Ουγκώ, όστις έγραψε την “Τέχνην” να είνε τις πάππος”.
Ιδού λοιπόν άνθρωπος όστις αναμφιβόλως δεν
θα έκρινε πολύ αυστηρώς τον Ηρώδην, όστις
διέταξε την σφαγήν των νηπίων κατά την γέννησιν του Ιησού.
Αλλά και εδώ εις τας Αθήνας εγνώρισα ένα
άνθρωπον, όστις χωρίς να είνε ποιητής απαισιοδόξων και ζοφερών δραμάτων, δεν συνεμερίζετο
το γενικόν αίσθημα εναντίον του Ηρώδου. Εξ
εναντίας τον ήκουσα πολλάκις να λέγη:
- Α! να είχα την εξουσίαν του Ηρώδου, Θεός
σχωρέσοι τον!
Μη υποθέση δε κανείς ότι δεν ήτο θρήσκος
και ευσεβής άνθρωπος. Αλλ’ εις το ζήτημα της
σφαγής του Ηρώδου είχε τας επιφυλάξεις του.
- Βέβαια ο σκοπός του, δηλαδή να συμπεριληφθή και ο Ιησούς εις την σφαγήν, ήτο ανοσιούργημα δια το οποίον του ανήκει πλήρης η κατάρα της ανθρωπότητος. Αλλ’ άραγε εις την
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σφαγήν εκείνην μόνον ο φόβος δια τον θρόνον
του τον παρεκίνησεν; Εγώ υποθέτω ότι ο άνθρωπος εκείνος δεν υπέφερε, όπως εγώ, τον θόρυβον και τας άλλας ενοχλήσεις των παιδίων·
και κατά τούτο δεν διστάζω να δικαιολογήσω
και την σφαγήν του αυτήν, αφού ο γεννηθείς Θεάνθρωπος δεν ήτο δυνατόν να πάθη, πριν η ανδρωθή και διδάξη εις τον κόσμον την αλήθειαν.
Δια τούτο και άγγελος Κυρίου προλαβών παρήγγειλεν εις τον Ιωσήφ να’ναχωρήση εις Αίγυπτον μετά του παιδίου και της μητρός αυτού.
Τον εγνώρισα εις το γραφείον μιας εφημερίδος, όπου έφερε μίαν διατριβήν εναντίον κάποιου δημοδιδασκάλου.
- Τι έχετε με τον δάσκαλον; τον ηρώτησα πριν
αναγνώσω την διατριβήν.
- Το θηριοτροφείον του είνε απέναντι του
σπιτιού μου και είμαι δυστυχής άνθρωπος.
- To θηριοτροφείον του!
- Μάλιστα το θηριοτροφείον του.
Λέγω το σχολειόν του θηριοτροφείον διότι δεν
έχω εκφραστικωτέραν λέξιν δια να παραστήσω
ό,τι γίνεται εκεί μέσα. Αν ήτο θηριοτροφείον
πραγματικόν, θα είχαμεν οι γείτονες και κάποιαν ησυχίαν, ενώ τα δικά του θηρία δεν μας
αφήνουν ούτε στιγμής ησυχίαν. Γιατί να μην έχω
την εξουσίαν του Ηρώδου!
Μετά, τινάς ημέρας, συνηντήθημεν επί του
τροχιοδρόμου. Εις την Γαργαρέταν ανέβη κεκάθησε πλησίον μας μία πτωχογυναίκα, κρατούσα

νήπιον, το οποίον έκλαιεν απαρηγόρητα.
- Ορίστε τώρα, δεν ήκαμε καλά ο Ηρώδης;
μου έλεγεν ο συνταξειδιώτης.
Και τόσον του εξηρέθισαν τα νεύρα αι κραυγαί του νηπίου, ώστε είπε προς την γυναίκα.
- Τι σου χρωστούμε τώρα, εμείς νακούμε
αυτή τη μουσική;
- Τι να του κάμω κύριε; είπεν η μήτηρ.
- Ξέρω γω τι να του κάμης; Πέτα το! Καϋμένε Ηρώδη, τι καλά που έκαμες!
Όταν δε μετ’ ολίγον ήλθεν ο υπάλληλος δια
τα εισιτήρια του είπε με θυμόν:
- Βρε αδελφέ, γιατί δεν τα βάζετε αυτά τα
βρωμόπαιδα σένα βαγόνι ιδιαίτερο να μη βασανίζουν τον κόσμο!
Τον απεκάλουν Ηρώδην. Εις τοιούτον βαθμόν
έφθανεν η υποστροφή του προς τα παιδία, ώστε
συγκατοικήσας με την χήραν αδελφήν του, την
ηνάγκασε μετ’ ολίγας ημέρας να ζητήση αλλού
κατοικίαν, διότι είχε μικρά παιδιά.
- Εγώ, μου έλεγε, δεν παντρεύτηκα μόνον και
μόνο για να μη κάμω παιδιά. Ο άνθρωπος εις
την μικράν του ηλικίαν είνε το ατελέστερον των
ζώων και το οχληρότερον. Ενώ όλα τα ζώα, σχεδόν άμα γεννηθούν, δύνανται να ζήσουν μόνα
των, ο άνθρωπος διέρχεται έτη και έτη εις νηπιώδη κατάστασιν, κατά την οποίαν μόνον
ανοησίας κάνει και λέει και μόνον ενοχλήσεις
προξενεί. Α! ο Ηρώδης ήξερε τι έκανε.
Θα ήτο τότε τεσσαρακοντούτης. Αλλά με την

ηλικίαν, ως πολλάκις συμβαίνει, μετέβαλεν
ιδέας περί γάμου και μίαν ημέραν κάποιος κοινός γνώριμος μεσταμάτησε καθ’ οδόν και μου
είπε:
- Δεν τάμαθες; Ο Ηρώδης παντρεύεται.
- Μπα!
- Το επερίμενες αυτό; Εν όσω ήτο νέος ήτο
κατά του γάμου και τώρα πενηντάρης παντρεύεται!
Όχι μόνον σύζυγος έγινεν αλλά και πατήρ.
Και προ καιρού τον είδα εις το Ζάππειον σκυμμένον επάνω εις το αμαξάκι νηπίου, προς το
οποίον κάτι έλεγε τραυλίζων παιδικάς λέξεις:
- Έλα λοιπόν να τον δης το γυιό μου! εφώναξεν όταν με είδε. Έλα να τον δης και να μου πης
αν δεν είνε μια χαρά.
Τα μάτια του ήσαν υγρά από τρυφερότητα
και έλαμπον από υπερηφάνειαν.
Έκυψα και εγώ εις το αμαξάκι και είδα ένα
καχεκτικόν πλάσμα, το οποίον, αφού έκαμε παρατεταμένον μορφασμόν πόνου, ήρχισε να
κλαίει με φωνήν γατίου.
- Αι σώπα, σώπα! έλεγεν ο πατήρ προσπαθών
να κινήση ως κούνιαν το αμαξάκι.
Και φαίνεται ότι έπαυσεν εντελώς να αναφέρη τον Ηρώδην.
ΔΙΑΒΑΤΗΣ
(Ιωάννης Κονδυλάκης)
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου
1906)
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Αρχαιολογία των Χριστουγέννων
χουν και τα Χριστούγεννα αρχαιλογίαν. Αλλ’ εις την Ελλάδα, όπου
όλοι είμεθα πολύ ή ολίγον αρχαιολόγοι, ένα μόνον εγνώρισα αρχαιολόγον αυτού του κλάδου·
αρχαιολόγον των Χριστουγέννων.
Ερευνητής καθ’ υπερβολήν ευσυνείδητος,
περιώρισε τας μελέτας και τας ερεύνας του
μόνον εις εν σημείον της Χριστιανικής ιστορίας· την γέννησιν του Χριστού. Είχε την
φιλοδοξίαν να διαφωτίση όλας τας λεπτομερείας του μεγάλου εκείνου γεγονότος και
τούτο θα ήτο αρκετόν δια να θεωρήση τον
επί της γης προορισμόν του εκπληρωθέντα.
Κατά την πρώτην μας όμως συνάντησιν,
ενώ προδήλως είχε την πρόθεσιν να μ’εκπλήξη με τας ανακαλύψεις του, ενόμισα
προς στιγμήν ότι θα συνέβαινε το εναντίον.
Μου ανέφερεν ως ιδικήν του ανακάλυψιν
τα ονοματα των τριών Μάγων.
Αλλ’ όταν του είπα ότι τα ονόματα των
σοφών εκείνων Χαλδαίων ήσαν προ πολλού
γνωστά και ότι πας τις ηδύνατο να τα εύρη
εις το Εορτολόγιον, όπου η Εκκλησία τους
έχει κατατάξει μεταξύ των Αγίων, εκίνησε
την κεφαλήν μειδιών και είπε:
- Αν ανεκάλυπτα αυτά, θ’ανεκάλυπτα
τον ήλιον μέρα μεσημέρι. Αλλά τα ονόματα
που ξέρετε και ξέρει όλος ο κόσμος δεν
είνε τα αληθή ονόματα των τριών Μάγων,
οίτινες είδαν τον Ιησούν εις την φάτνην.
- Ώστε η Εκκλησία τους τιμά υπό ψευδή
ονόματα;... Σοβαρόν αυτό!
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- Πολύ σοβαρόν! Αλλά χάρις εις τας ιδικάς μου ερεύνας η ιστορία έχει εις την
διάθεσίν της τ’αληθινά ονόματα των τριών
Μάγων.
Μου είπε δε τρία ονόματα Συροχαλδαϊκά, τα οποία ομολογώ με ντροπήν, ότι
ελησμόνησα. Επειδή δε φαίνεται, δεν
έδειξα όσον επερίμενε θαυμασμόν, είπε με
το μειδίαμα ανθρώπου, όστις είνε βέβαιος
περί του τελικού του θριάμβου.
-Καλά τέλος πάντων δια τα ονόματα των
Μάγων. Αλλά τα ονόματα των καμήλων,
της οποίας εκαβαλίκευσαν οι Μάγοι τα
γνωρίζετε;
Περιττόν να σας είπω ότι είμενα ενεός.
-Τα γνωρίζει κανείς; επανέλαβεν ο σοφός.
- Δεν μου φαίνεται πιθανόν. Εγώ τουλάχιστον μόλις ενθυμούμαι το όνομα ενός
σκύλου που είχα προ δέκα ετών και είνε
δυνατόν να γνωρίζω τα ονόματα καμήλων
που υπήρξαν προ 1900 ετών εις την Χαλδαίαν;
- Λοιπόν τα ξέρω εγώ, είπεν ο αρχαιολόγος με την επίσημον υπερηφάνειαν, ήτις
αρμόζεις εις τας μεγάλας ανακαλύψεις.
Τα ξέρω εγώ και αυτά.
Και με φωνήν βραδείαν και καθαράν
επρόφερε συλλαβήν προς συλλαβήν αλλά
τρία Συροχαλδαϊκά ονόματα.
-Και τα ονόματα των ποιμένων, οίτινες
πρώτοι εισήλθον εις το σπήλαιον;
- Ούτε αυτά, είπα κατάπληκτος και κα-

τησχυμένος.
- Λοιπόν να τα μάθης και αυτά.
Και εσυλλάβισεν άλλα τρία παράξενα
ονόματα. Αλλ’ ούτε αυτά υδηνήθην ναπομνημονεύσω· όταν δε μετά τινα έτη ηθέλησα να πάρω σημείωσιν των δώδεκα εκείνων ονομάτων ήτο πλέον αργά, διότι ο
σοφός είχεν αποθάνει εις το φρενοκομείον
όπου τον είχον κλείσει παρεξηγήσαντες την
σοφίαν του.
Αλλ’ εκτός του ζητήματος των ονομάτων,
υπάρχει και άλλη διχογνωμία δια την
οποίαν δεν εσκέφθην εγκαίρως να ζητήσω
την γνώμην του Έλληνος αρχαιολόγου.
Εκ ποίας ύλης ήτο η φάτνη εις την οποίαν
ετέθη μετά την γέννησίν του ο Ιησούς; Είνε
ζήτημα και αυτό; θ’αναφωνήσετε. Από τι
άλλο ηδύνατο να είνε κατασκευασμένη η
φάτνη εκείνη παρ’ από ξύλον; Εις όλον τον
κόσμον η φάτνες είνε από ξύλον.
Και όμως υπάρχει ρητή μαρτυρία του
Αγίου Ιερωνύμου, ότι η φάτνη της Βηθλεέμ
ήτο εξ αργίλου. Και είνε βέβαιον ότι εις την
Παλαιστίνην το ξύλον είνε σπανιώτερον
από την άργιλον. Αλλ’ εξ άλλου εις την
Ρώμην φυλάσσονται λείψανα της αγίας
φάτνης και τα λείψανα ταύτα είνε ξύλινα.
Κατ’ ανάγκην λοιπόν ή ο Άγιος Ιερώνυμος
δεν ευρίσκεται εν τη αληθεία ή τα λείψανα
της Ρώμης δεν λέγουν την αλήθειαν. Προς
λύσιν της αμφιβολίας ταύτης τα εξήτασεν
επ’ εσχάτων κάποιος ειδικός εις την χριστιανικήν αρχαιολογίαν. Ανεκάλυψε δε επ’

αυτών μίαν Ελληνικήν επιγραφήν, ήτις φέρει εις δύσκολον θέσιν την περί αυτών παράδοσιν. Η επιγραφή αύτη είνε χριστιανική,
αλλά κατά 600 τουλάχιστον έτη μεταγενεστέρα της γεννήσεως του Χριστού· αναφέρονται δε εις αυτήν τα ονόματα των αγίων
Δημητρίου του Θεσσαλονικέως, Ευστρατίου
και Ευσταθίου και Σιοινίου του μάρτυρος.
Λοιπόν ή η επιγραφή είναι σύγχρονος με
την φάτνην και η φάτνη τότε δεν είνει σύγχρονος με την γέννησιν του Χριστού· ή η
επιγραφή εχαράχθη επί της φάτνης, η
οποία ήτο ήδη αρχαία. Αλλ’ αν η φάτνη ήτο
ήδη αρχαία, δεν εθεωρείτο ως άγιον λείψανον. Διότι αν εθεωρείτο άγιον λείψανον
ποιος Χριστιανός θα ετόλμα να χαράξη επ’
αυτής επιγραφήν, άσχετον μάλιστα προς
την ιστορίαν αυτής;
Τούτο θα ήτο βεβήλωσις.
Επομένως τα ξύλινα λείψανα της Ρώμης
δεν λέγουν την αλήθειαν, πράγμα άλλως
ουχί σπάνιον εις τας συνηθείας των τοιούτων λειψάνων. Αλλ’ αν τα λείψανα της Ρώμης δεν είνε γνήσια δεν σημαίνει ότι και το
ζήτημα λύεται κατά την αντίθετον γνώμην.
Το ζήτημα αν η φάντη ήτο από άργιλον ή
ξύλον, μένει ζήτημα. Αλλά δεν νομίζω ότι
θα μας εμποδίση να εορτάσωμεν όπως
πάντοτε τα Χριστούγεννα.
ΔΙΑΒΑΤΗΣ
(Ιωάννης Κονδυλάκης)
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Τρίτη 25 Δεκεμβρίου
1907)
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H αποχώρησις
! εκείνην πρωΐα της 1 Ιανουαρίου
τι αηδής είνε όταν κανείς επιστρέφη εις το σπίτι του όχι μόνον
χαμένος, αλλά και κερδισμένος
από την πρωτοχρονιάτικην παννυχίδα! Συνήθως η ατμόσφαιρα
είνε ομιχλώδης και η υγρασία της εισδύει
μέχρι των οστών. Οταν μάλιστα κανείς έχη
χάσει, η υγρασία εκείνη είνε ανυπόφορος,
κορυφόνουσα το συναίσθημα της αθλιότητος,
το οποίον αισθάνεται ο βασίζων εις τας
οδούς με τα θυλάκια κενά, κατόπιν ολονυκτίων χαρτοπαικτικών περιπετειών και μεταπτώσεων από τους κέρδους εις την ζημίαν
και από την ζημίαν εις το κέρδος. Η αθλιότης εκείνη είνε σύνθετος από μεταμελείας
και πείσματα· μεταμέλειαν διότι δεν περιορίσθησαν εις το κέρδος το οποίον κατόπιν
έχασαν με όσα είχον· μεταμέλειαν διότι
έπαιξαν εκεί, αντί να παίξουν αλλού, ή και
διότι απλώς έπαιξαν ή διότι έπαιξαν ούτως
ή άλλως.
Ολοι έχουν εις τας σκέψεις των εν “αν” το
οποίον συστρέφεται ως ακοίμητος σκώληξ.
Αν έκαναν τούτο ή εκείνο, θα ήσαν κερδι-
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σμένοι ή τουλάχιστον δεν θα έκαναν. Αν δεν
κάνουν εκείνον τον ηλίθιον να κόψη ή αν
έκανε ένα “φω-τιράζ” ή αν έκαναν “σουΐτ” ή
παρηκολούθουν την “σειράν” και εφυλάσσοντο εις την “έντερμιτάνς”... χίλια τοιαύτα
“αν”, χίλιαι τοιαύται μεταμέλειαι, αίτινες εις
το ρυπαρόν φως της υγράς αυγής σταλάζουν
εις την ψυχήν την αηδίαν της ζωής.
Βλέπουν τους άλλους ωχροπρασίνους εκ
της αγρυπνίας και των συγκινήσεων να βαδίζουν εις τον λασπωμένον δρόμον ως ναυάγια της οργιώδους νυκτός και βλέπουν εις
την αθλιότητά των, ως εις καθρέπτην, την
ιδικήν των αθλιότητα. Βέβαια και αυτοί είνε
ομοίως ωχροπράσινοι και παρουσιάζουν
αυτό το ελεεινόν θέαμα.
Αισθάνεσθε σπασμόν ναυτίας και εντρέπεσθε τους τοίχους οίτινες σας βλέπουν εκατέρωθεν και με την πρωινήν των κατήφειαν
φαίνονται ως να σας ελεεινολογούν ή να σας
εμπαίζουν:
- Τι σας μέλει; Κερδίζεις στην αγάπη.
Ενώ περνάς, ενώ σύρεσαι εις τον δρόμον,
μία υπηρέτρια τινάζει τάπητας και η σκόνη
σε περιλούει δια να σου αυξήση το αίσθημα

της κακομοιριάς. Και δεν έχεις την δύναμιν
να την επιπλήξης, την παλιοβρώμα που τινάζει στα μούτρα του κόσμου τα κουρέλια
της. Σχεδόν φοβείσαι μήπως σου απαντήση:
- Εγώ σου φταίω; Ας μην έπαιζες. Και είνε
τόσον ορθόν αυτό. Βέβαια ας μην έπαιζε και
ας επήγαινε ταχύτερα να κοιμηθή, δια να μη
τον ίδη η ημέρα εις αυτήν την κατάστασιν.
Εν τούτοις κάποιος εκ των συρομένων εις
τους δρόμους κατά την ώραν εκείνην διέρχεται πλησίον του, τον καλημερίζει και του
λέγει “χρόνια πολλά”. Του απαντά με μισό
στόμα. Αλλ’ ο άλλος φαίνεται ζωηρός και
εύθυμος και τον ερωτά πώς επήγε ο Αης
Βασίλης.
- Ελεεινά. Εχασα τα μαλλοκέφαλά μου.
Εσύ;
- Εγώ κάτι έκαμα.
Και έπειτα, ως να εφοβήθη μη του ζητήσουν δανεικά, προσθέτει:
- Οχι μεγάλα πράμματα και τα περισσότερα εις χρέη.
Επειτα έρχονται εξ αποστάσεως οι ήχοι
της μουσικής, ήτις περιέρχεται την πόλιν
ανακρούουσα το εωθινόν. Και ηχούν εις την

ακοήν του ως οι καγχασμοί του Μεφιστοφελούς οι φαιδροί εκείνοι ήχοι.
- Ωραία εισερχόμεθα εις το νέον έτος και
περιμένομεν επειτα να πάμε καλά.
Εις τα πρόθυρα ενός ναού βλέπει ανθρώπους ερχομένους να λειτουργηθούν.
- Ιδού και άνθρωποι οι οποίοι εκοιμήθησαν όπως κοιμούνται πάντοτε και εξύπνησαν εις την τακτικήν των ώραν, χωρίς να
υποστούν τον πυρετόν της οργιώδους νυκτός.
Επί τέλους φθάνει εις την κατοικίαν του,
η οποία φαίνεται είπερ ποτέ ψυχρά και ενθυμείται την φράσιν την οποίαν είπεν ο αιχμάλωτος βασιλεύς του Πόντου, όταν οι Ρωμαίοι τον εισήγον εις την ειρκτήν: “Ψυχρόν
βαλανείον”.
Εις τον ύπνον του συνεχίζονται αι χαρτοπαικτικαί περιπέτειαι της παρελθούσης νυκτός. Και εις τον ύπνον του.... κερδίζει.
ΔΙΑΒΑΤΗΣ
(Ιωάννης Κονδυλάκης)
(“ΕΜΠΡΟΣ”,
Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 1907)
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Επί γης ειρήνη
λα σχεδόν του κόσμου τα φύλλα
εδημοσίευσαν την εικόνα της Σέλμας Λάγερλεφ, ήτις έλαβε το βραβείον Νομπέλ. Το έλαβε δια την
λογοτεχνικήν της εργασίαν· αλλα’
αν το βραβείον Νομπέλ ήτο βραβείον κάλλους ασφαλώς δεν θα το ελάμβανε. Η Σέλμα Λάγερλεφ είνε ηλικιωμένη
κυρία, ανδροπρεπούς μορφής εις την
οποίαν σώζεται η σοβαρότης, ην είχεν εις
τας παραδόσεις της, όταν ήτο διδασκάλισσα. Τόσην ανδρικότητα έχει η μορφή
της, ώστε το άνω χείλος της φαίνεται ως
ξυρισμένον. Και ίσως ξυρίζεται. Αι γυναίκες αυτού του τύπου έχουν συνήθως μικρόν
μύστακα και αραιόν γένειον. Δεν λέγω ότι
το τρίχωμα του προσώπου είνε απαραίτητον εις τας γυναίκας αίτινες γράφουν· ενδέχεται να έχουν τριχωτόν το πρόσωπον
και γυναίκες αίτινες δεν γράφουν, αλλά
γράφει ο σύζυγός των· είνε όμως σχεδόν
κανών να είνε ανδρογυναίκες όσαι γράφουν και έχουν κάποιαν ευφυΐαν.
Η κυρία Στάελ ήτο τόσον άσχημη, ώστε
ωμοίαζε μάλλον με άνδρα άσχημον. Η κυρία Σάνδη δεν είχε μύστακα, αλλ’ εκάπνιζε
και είχε διαφόρους άλλους ανδρικούς τρόπους.
Πορχθές μου έτυχεν εν των διηγημάτων
της κυρίας Λάγερλεφ, επιγραφόμενον “η
θεία ειρήνη”. Είνε από τα λεγόμενα Χριστουγεννιάτικα και από τον τίτλον του
προέβλεπα ότι θα περιέχη ανιαρά ηθικολογήματα. Αλλ’ η περιέργειά μου να ίδω αν
δικαίως την εβράβευσεαν υπερίσχυσε και
το ανέγνωσα. Και δεν μετενόησα. Η εντύ-

O

πωσίς μου ήτο ότι το βραβείον δεν επήγε
χαμένον. Το διήγημα εκείνο, καίτοι έχει κάποιαν αταξίαν ύφους και χαλαρότητα ειρμού, περιέχει ωραία πράγματα, πολύ
ωραία μάλιστα.
Θα ήθελα να το μεταφράσω ολόκληρον·
αλλ’ επειδή είνε πολύ μακρόν δια την στήλην ταύτην, περιορίζομαι να σας δώσω
μίαν ιδέαν. Και με τούτον θα σας δώσω και
κάτι επίκαιρον δια την ημέραν των Χριστουγέννων. Εις την οικίαν ενός ευπόρου
Σουηδού χωρικού ετοιμάζουν το γεύμα των
Χριστουγέννων. Η χαρά της εορτής λάμπει
εις όλα τα πρόσωπα. Και αυτός ο γέρων
είνε εύθυμος και ζωηρός και γελά με το
παραμικρόν. Χρειάζονται βίτσες λυγαριάς
και ο γέρων αποφασίζει να μεταβή μόνος
του εις το δάσος να τας κόψη. Οι γέροντες
έχουν την μανίαν να κάνουν τα πράγματα
μόνοι των. Δια να μη τον ίδουν δε ο γαμβρός και οι υιοί του και τον εμποδίσουν,
δια να μεταβούν αυτοί, εξέρχεται από την
οπισθίαν θύραν.
Είνε βράδυ και χιονίζει. Οταν δε έφθασεν
εις το δάσος ο γέρων η χιών έπιπτε τόσον
πυκνή, ώστε τον ετύφλωνε.
Μίαν στιγμήν μάλιστα παρ’ ολίγον να
τον αποπνίξη η χιονοθύελλα. Εως ου εύρη
και κόψη ο γέρων τους κλάδους της λυγαριάς τους οποίους εχρειάζετο είχε νυκτώσει. Και η χιών εξηκολούθει να πίπτει τόσον πυκνή, ώστε δεν εφαίνετο τίποτε.
Ο γέρων εκίνησε δια να επιστρέψη. Αλλ’
όταν επροχώρησε κάμποσον ενόησεν ότι
αντί να εξέλθη εκ του δάσους, είχεν εισχωρήσει βαθύτερα.

Στρέφεται προς τα οπίσω· αλλά μετ’ ολίγον εννοεί πάλιν ότι έχασε την διεύθυνσιν
και στρέφεται προς το αντίθετον μέρος.
Αλλά πάλιν βλέπει ότι αντί να πλησιάζη
ως το άκρον του δάσος προχωρεί εις το βάθος αυτού. Ευρίσκεται εις πλήρη παραζάλην και αρχίζει να χάνη το θάρρος του. Επί
πλέον ήρχισε και να κουράζεται και ηναγκάσθη να καθήση. Αλλά μόλις εκάθησεν
ησθάνθη ότι τον κατελάμβανεν ύπνος, ο θανάσιμος ύπνος του ψύχους. Σηκώνεται λοιπόν, και κάνει νέαν απόπειραν να εύρη τον
δρόμον του, αλλά και πάλιν αποκάμνει και
αναγκάζεται να καθήση. Εκ νέου δε αρχίζει να τον καταλαμβάνη η νάρκη.
Τώρα όμως του φαίνεται ευχάριστον ν’
αποκοιμηθή και να μη ξυπνήση πλέον.
Και φαντάζεται τι θα γίνη κατά την κηδείαν του και τι θα είπη ο εφημέριος εις
τον επικήδειον τον οποίον θα του εκφωνήση. Αλλ’ έπειτα η ιδέα ότι ίσως υποτεθή
ότι ήτο μεθυσμένος εξεγείρει την υπερηφάνειάν του. Και αποτινάξας την θανάσιμον νάρκην σηκώνεται πάλιν. Αλλά δεν
προχωρεί πολύ. Αι δυνάμεις του δεν αντέχουν πλέον.
Ας γείνη ό,τι γείνη. Διακρίνει ένα κοίλωμα υπήνεμον και πίπτει εις αυτό. Μόλις
δε έπεσεν αισθάνθη ότι πλησίον του έρεγχε
κάποιον ζώον, το οποίον αποσυρθέν ολίγον
εξηκολούθησε τον ύπνον του. “Είνε αρκούδα”, εσκέφθη ο γέρων και απεκοιμήθη,
χωρίς ν’ ανησυχήση.
Οι οικείοι του εξήλθον προς αναζήτησίν
του με δάδας· αλλά μετά πολλάς και ματαίας ερεύνας επέστρεψαν απηλπισμένοι.

Αλλά την επιούσαν, ημέραι των Χριστουγέννων, ο γέρων επανήλθε σώος και αβλαβής. Και η πρώτη του φροττίς ήτο να οργανώση εκστρατείαν κατά της αρκούδας ης
είχεν αποκαλύψει το καταφύγιον.
Είχον δε περικυκλώσει το μέρος τούτο,
ότε αίφνης η άρκτος εξορμήσαντα εκτύπησε τον γέροντα δια του ποδός της και
τον αφήκε νεκρόν· και έφυγεν ως αστραπή,
χωρίς να προφθάσουν να την πυροβολήσουν.
Και όταν ο νεκρός εκομίσθη εις την εκκλησίαν, ο ιερεύς είπε:
- Δικαίως ετιμωρήθη. Παρεβίασε την
θείαν ειρήνην της ημέρας, την οποίαν το
άθλιον εκείνο θηρίον εσεβάσθη.
ΔΙΑΒΑΤΗΣ
(Ιωάννης Κονδυλάκης)
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Παρασκευή 25
Δεκεμβρίου 1909)
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Tι λέγουν τα βώδια
Εις την πατρίδα μου υπήρχεν άλλοτε και
ίσως υπάρχει ακόμη μεταξύ των αφελών
χριστιανών η ιδέα ότι τα βώδια μιλούν εις
μίαν ωρισμένην στιγμήν του έτους· η στιγμή
δε αυτή είνε, εκείνη κατά την οποίαν εγεννήθη ο Χριστός. Επειδή εις εκ των προγόνων
των παρέστη κατά την γέννησιν του Ιησού
εις το σπήλαιον της Βηθλεέμ, εδόθη εις τους
απογόνους άνωθεν το δώρον του λόγου,
αλλά μόνον διά μίαν στιγμήν.
Το δώρον, ως βλέπετε, έχει αμφίβολον
αξίαν και ολίγον συνετέλεσεν εις την πρόοδον της ρητορικής. Άλλως τε και εξ εκείνων
οίτινες επίστευον και πιστεύουν εις αυτό το
θαύμα, ουδείς δύναται να το διαβεβαιώση,
ως μάρτυς ο οποίος το ήκουσε με τ’ αυτιά
του. Ομοίως πιστεύεται ότι κατά την νύκτα
της Αναλήψεως σχίζονται και ανοίγουν διά
μίαν στιγμήν οι ουρανοί. Και ενώ πολλοί το
λέγουν, ουδείς το είδε· και αν παρουσιασθή
κανείς διατεινόμενος ότι το είδε, δυσκόλως
θα γίνη πιστευτός. Αυτά τα πράγματα τα είδαν και τα ήκουσαν πάντοτε άλλοι, άνθρωποι τους οποίους κανείς δεν γνωρίζει και διά
τούτο όλοι τους πιστεύουν χωρίς συζήτησιν.
Αλλ’ εγνώρισα και ένα, εις την πατρίδα
μου πάντοτε, ο οποίος είχεν ακούσει τα βώδια να μιλούν τα ήκουε μάλιστα τακτικά.

Ο άνθρωπος εκείνος ωνομάζετο Συρμαλής·
ήτο χωρικός, αλλ’ ούτε από τους πλέον ευσεβείς, ούτε από τους πλέον φιλαλήθεις εις
το χωριό του. Κατ’ έτος, ως έλεγε την νύκτα
των Χριστουγέννων διενυκτέρευεν εις τον
σταύλον του κατά τα μεσάνυκτα εγέμιζεν
έξαφνα από φως ο σταύλος και τα βώδια
εστέκοντο ως εκστατικά. Συνέβη μάλιστα να
νομίση, χωρίς να δύναται, να το βεβαιώση,
ότι εκίνουν τον δεξιόν εμπροσθινόν πόδα, ως
να έκαναν τον σταυρόν των. Έπειτα ήρχιζαν
να ομιλούν ως άνθρωποι. Αλλ’ η συνδιάλεξίς
των δεν διήρκει πολύ.
Ως επί το πολύ δε έλεγον πράγματα συμφέροντα εις τον Συρμαλήν ή εξυπηρετούντα
την κακολογίαν του εναντίον εκείνων, τους
οποίους δεν εχώνευε. Μίαν φοράν λ.χ. τα
ήκουσε να λέγουν:
- Eίνε δίκιο τώρα και σωστό να λεγώμεθα
ημείς βώδια και να λέγεται άνθρωπος ο Νικολής ο Πριναράς;
Και επί ημέρας εγέλων οι χωριανοί εις βάρος του Πριναρά, ο οποίος αληθώς δεν ήτο
πολύ νοημονέστερος από ένα βώδι, αλλά του
οποίου το μεγαλείτερον ελάττωμα ήτο ότι
είχε διενέξεις κτηματικάς με τον Συρμαλήν.
Αλλ’ ενώ κατ’ αρχάς τα βώδια του Συρμαλή του έλεγον ευθύμους κακολογίας περί

των άλλων, ήλθε και έτος, κατά το οποίον
ωμίλησαν και περί αυτού διά να του είπουν
δυσάρεστα πράγματα. Είχε χρεωθή εις ένα
τοκογλύφον και εντός ολίγων ετών τόσον είχεν εξογκωθή το χρέος του, ώστε δια να το
εξοφλήση δεν θα έφθανεν εντός ολίγου ολόκληρος σχεδόν η περιουσία του.
Ο τοκογλύφος ήρχισε να τον πιέζη· έπειτα
του εκίνησεν αγωγήν και εφοβέριζε να του
πωλήση εις πλειστηριασμόν την περιουσίαν
του. Ο Συρμαλής τον εύρε και τον παρεκάλεσε να μη πετάξη τα παιδιά του στον δρόμον διά χρέος, το οποίον του είχε πληρώσει
διπλάσιον. Ο τοκογλύφος όμως έμενεν
άκαμπτος και αμείλικτος.
Δια τούτο ο Συρμαλής εισήλθε πολύ κατηφής εις τα Χριστούγεννα. Την δευτέραν
ημέραν των Χριστουγέννων κάποιος συγγενής του τοκογλύφου τον συνήντησε και γελών τον ηρώτησε:
- Τι είπανε τα βώδια εφέτος, Γιώργη;
- Είπανε πως αν μου κάμη την κατάσχεσι
ο μπάρμπας σου δεν θα βγάλη το μήνα. Και
να του το πης.
Αλλ’ η απειλή δεν έπιασε τόπον. Ο τοκογλύφος επέμεινεν εις την απόφασίν του.
Μετά τινάς ημέρας τον συνήντησεν ο Συρμαλής. Ήτο τρομερά εξαγριωμένος.
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Το δένδρον
ον δένδρον των Χριστουγέννων
εισχωρεί
κατ’
έτος
περισσότερον εις τα Ελληνικά
έθιμα ώστε να δυνάμεθα να
προΐδωμεν ότι θα ριζοβολήση
οριστικώς εις την Ελλάδα.
Τούτο σκανδαλίζει πολλούς και επί πολύ
ακόμη θα υπάρχουν οι κατακρίνοντες ως
ξενομανίαν αυτήν την απομίμησιν.
Αλλ’ ότι το δένδρον των Χριστουγέννων
είνε ξένον έθιμον δεν σημαίνει τίποτε, αφού
είνε ωραίον. Αν επρόκειτο να εισαγάγη εις
την ζωήν μας τίποτε το άσχημον, ή τίποτε το
νοσηρόν, τότε η κατηγορία του ξένου και
οθνείου θα ήτο σοβαρά και δικαιολογημένη.
Αλλά δεν πιστεύω να ευρίσκεται κανείς ο
οποίος να διατείνεται ότι το δένδρον των
Χριστουγέννων δεν είνε από τα ωραιότερα
και αθωότερα συγχρόνως έθιμα, τελείως δε
προσαρμοζόμενον εις την εορτήν την οποίαν
συνοδεύει.
Αλλ’ ούτε έρχεται ν’ αντικαταστήση και
εκτοπίση ή διαστρέψη έθιμον Ελληνικόν
σχετικόν με τα Χριστούγεννα, ότε θα ήτο
δικαιολογημένη η αντίδρασις εναντίον του
παρεισάκτου. Τα Χριστούγεννα εις την
Ελλάδα δεν έχουν κανένα χαρακτήρα
ιδιαίτερον, εκτός εάν θεωρηθή ως χαρακτήρ
η έλλειψις παντός ιδιαιτέρου χρωματισμού,
παντός κοινωνικού χαρακτήρος. Είνε μόνον
μεγάλη θρησκευτικήν εορτή, την οποίαν
εορτάζομεν εις την εκκλησίαν, όπως πάσαν
άλλην θρησκευτικήν εορτήν. Εάν δεν είχε τα
Κάλανδα δεν θα είχε καμμίαν κοινωνικήν
εκδήλωσιν, κανέν κοινωνικόν έθιμον. Αλλ’
ούτε οικογενειακόν χαρακτήρα έχει. Εάν η

Τ

οικογένεια κατά την ημέραν αυτήν
συνέρχεται περί πλουσιωτέραν τράπεζαν,
τούτο και μόνον δεν αρκεί διά να την
ονομάζωμεν οικογενειακήν εορτήν.
Αφού δε θέλομεν και καλά να την
κάμωμεν και οικογενειακήν και κοινωνικήν
εορτήν, όπως την έχουν όχι μόνον οι
καθολικοί και οι διαμαρτυρόμενοι, αλλά και
οι ορθόδοξοι Ρώσοι, διατί να μη
δανεισθώμεν και όσα έθιμα συντελούν εις το
να της δίδουν αυτόν τον χαρακτήρα; Όπως
εορτάζομεν τώρα τα Χριστούγεννα περνούν
ομοιόμορφα και μονότονα. Αν ανατρέξη η
μνήμη μας εις το παρελθόν δεν σταματά εις
καμμίαν χρονολογίαν Χριστουγέννων, παρά
διά να ναμνησθή ίσως κι μίαν δυσπεψίαν.
Κατά τα άλλα η σειρά των Χριστουγέννων
τα οποία επεράσαμεν αφήνει εις την μνήμην
μας μόνον ομοιόμορφα θαμβά σημεία. Και
είνε αξιοθαύμαστοι οι συγγραφείς μας οι
οποίοι εδημιούργησαν ολόκληρον φιλολογίαν από αναμνήσεις σχετικάς με τα
Χριστούγεννα. Αλλ’ ο έχων το θάρρος και
την υπομονήν ν᾽αναγνώση αυτάς τας
διηγήσεις θα ίδη ότι αναφέρουν πράγματα
τα οποία ηδύναντο να συμβούν και καθ’
οιανδήποτε άλλην χρονολογίαν. Ο μόνος των
πολλάκις Χριστουγεννιάτικος χαρακτήρ είνε
ότι οι συγγραφείς των εφρόντισαν
ν᾽αναφέρουν ότι συνέβησαν κατά την εορτήν
των Χριστουγέννων.
Αλλά κατά του δένδρου των Χριστουγέννων αντιτάσσεται και η αιτίασις ότι
γίνεται αφορμή να κόπτωνται τα έλατα και
να καταστρέφωνται τα δάση. Αλλ’ εις τας
χώρας όπου έχουν το έθιμον του δένδρου

έχουν και την μεγαλειτέραν ευλάβειαν και
αγάπην προς τα δένδρα και τα δάση. Εδώ
δε όπου κατ’ έτος καίονται τόσαι εκτάσεις
δασών, ο φόβος μας μήπως κοπούν ολίγα
έλατα διά μίαν ωραίαν εορτήν καταντά
κωμικός φαρισαϊσμός. Δύναται μάλιστα
να υποστηριχθή ότι το έθιμον του
δένδρου ίσως θα συντελέση εις το
ν᾽αγαπώμεν και να σεβώμεθα
περισσότερον τα δένδρα και τα δάση,
όπως γίνεται εις τα βορείους χώρας
της Ευρώπης. Ίσως δε τούτο θα
μας οδηγήση και εις το να
διακόψωμεν την μονοτονίαν με
την οποίαν γίνεται η αναδάσωσις· και αντί διαρκώς και
παντού να φευτεύωνται πεύκα, να σκεφθούν οι αναδασωταί ότι χρειάζονται και τα έλατα
και, ότι υπάρχουν και
άλλα
είδη
δένδρων εκτός
των πεύκων

ΔΙΑΒΑΤΗΣ
(Ι. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ)
(“ΕΜΠΡΟΣ”,
Πέμπτη 25
Δεκεμβρίου 1914)

- Τώπαν τα βώδια και δεν το πίστευσες.
Λοιπόν τώρα σου το λέγω εγώ που δεν είμαι βώδι. Δεν θα βγάλης όχι το μήνα, αλλά
την ημέρα τη σημερινή.
Και τον ήρπασεν από τον λαιμόν, ενώ το
άλλο του χέρι εκινείτο εις, το στηθός του να
σύρη όπλον.
Ο τοκογλύφος έτοιμος να λιποθυμήση,
είπε:
- Γιώργη, μη με σκοτώσης. Συλλογίσου τι
μέρα είχαμε χθες.
- Εσύ δεν το συλλογίζεσαι;
- Σου δίδω προθεσμία.
- Όχι προθεσμία, θέλω να μου χαρίσης
τους τόκους που μου ζητάς παραπάνω.
Ο τοκογλύφος εδίσταζεν. Αλλά νέον σφίξιμον του λαιμού του υπό της σιδηράς χειρός του Συρμαλή επετάχυνε την απόφασίν
του.
- Ας είνε, σου τους χαρίζω.
- Επί γης ειρήνη λοιπόν, είπεν ο Συρμαλής
και τον αφήκε.
ΔΙΑΒΑΤΗΣ
(Ιωάννης Κονδυλάκης)
(“ΕΜΠΡΟΣ”,
Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 1910)
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Εορτή πλήξεως
όσαι χιλιάδες ανθρώπων
ευρέθησαν χθες εις τους
δρόμους των Αθηνών
χωρίς να γνωρίζουν τι να
κάνουν, ως να ευρέθησαν
έξαφνα εις μίαν απέραντον έρημον; Ο συννεφώδης και υγρός
καιρός δεν επέτρεπε να μείνη κανείς εις
το ύπαιθρον ή να μεταβή εις καμμίαν
εξοχήν και τα συνήθη καταφύγια των
ανθρώπων οίτινες δεν έχουν οικογένειαν
και των ξένων και παρεπιδήμων, των
οποίων ο αριθμός είνε μέγας, ήσαν
κλειστά. Ολα κατάκλειστα, πλην των..
οινοπωλείων, νομίζω. Τα οινοπωλεία,
φαίνεται, αφέθησαν ελεύθερα νανοίγουν
δια να συμπληρούν τααποτελέσματα της
Κυριακής αργίας. Οι μικροί υπάλληλοι
του εμπορίου να χρησιμοποιούν την
αργίαν δια να γίνωνται μέθυσοι.
Κατά τον πόλεμον παρετηρήθη ότι οι
Ελληνες τραυματίαι εθεραπεύοντο με
εξαιρετικήν ταχύτητα και ασφάλειαν.
Τούτο δ’ απεδόθη εις το ότι είνε πολύ
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σπάνιοι εις την Ελλάδα οι αλκοολικοί. Αν
η εξήγησις αύτη είνε αληθής, εις μέλλοντα
πόλεμον
θα
χάσωμεν
αυτό
το
πλεονέκτημα, διότι ο αλκοολισμός, χάρις
εις την Κυριακήν αργίαν θα έχη κάμει
προόδους.
Ο περί Κυριακής αργίας νόμος
ανεθεωρήθη υπό της Βουλής αλλ’ η αργία
ήτις μεταβάλλει κατά τας μεγάλας εορτάς
τας Αθήνας εις την ανιαρωτέραν των
πόλεων, έμεινεν άθικτος. Είνε, φαίνεται,
το σάκρο σάντο των κοινωνικών
αναμορφώσεων της Κυβερνήσεως. Και
έως ου έλθη άλλη Κυβέρνησις και άλλη
Βουλή, αι πόλεις της Ελλάδος θα
διέρχωνται τας μεγάλας εορτάς με αυτόν
τον πληκτικόν και πένθιμον τρόπον.
Χιλιάδες ανθρώπων περιεφέροντο εις
τους δρόμους ασκόπως, μόνον δια να
σκοτώσουν τας ανιαράς ώρας. “Ολην την
ημέραν έτρεχα σαν τρελλός με τα τραμ”
μου είπε κάποιος Ελλην εκ του
εξωτερικού ο οποίος ήλθε να περάση τα
Χριστούγεννα εις την πρωτεύουσαν της

Ελλάδος.
Αλλος, εντόπιος αυτός, τον οποίο
συνήντησα εις την οδόν Σταδίου, μου
είπεν:
- Είμαι ξεθεωμένος
Και εφαίνετο τωόντι κατάκοπος.
- Θα έχω διανύσει εκατόν πενήντα
χιλιόμετρα, χωρίς ναβγω από τας Αθήνας.
Ολη την ημέρα περπατώ σαν την άδικη
κατάρα. Πού να πάω; Εμπήκα σένα
κινηματογράφο και μέπνιξεν η βόχα. Και
δεν τελειόνει αυτή η ημέρα. Με αυτήν την
μωράν αργίαν την έκαμαν κυριολεκτικώς
μεγάλην ημέραν. Αμα δεν παίζει κανείς
χαρτιά ή δεν πίνει, είνε καταδικασμένος
να τρέχη στους δρόμους ως ο
περιπλανώμενος Ιουδαίος.
Τα μόνα καταφύγια ήσαν οι
κινηματογράφοι. Αλλά πού να χωρέση
τόσος κόσμος εις τους κινηματογράφους;
Κατ’ ανάγκην έμεινε πολυάριθμον
περίσσευμα δια να πλήττη εις τους
δρόμους. Μερικοί επέρασαν όλην σχεδόν
την ημέραν και την εσπέραν εις τους

κινηματογράφους. Αν δεν υπήρχον και οι
κινηματογράφοι, θα ήτο φόβος να
συμβούν κρούσματα οξείας μελαγχολίας.
Είδα τουλάχιστον ένα γνωστότατον
Αθηναίον ο οποίος ευρίσκετο εις τα
πρόθυρα τοιαύτης καταστάσεως.
- Καλά τα έγραψες, μου είπε για το
δένδρον των Χρισουγέννων. Πρέπει να
γενικευθή αυτό το έθιμον εις την Ελλάδα.
Αλλά το καλλίτερον δένδρον δια τα
Αθηναϊκά Χριστούγεννα θα ήτο εκείνο εις
το οποίον θα κρεμούσαμεν τους δημιουργούς αυτής της φρικτής καταστάσεως.
Ελπίζω όμως να το δούμε αυτό το
δένδρον. Είνε ένα στη μέση της πλατείας
του Συντάγματος πολύ κατάλληλον.
ΔΙΑΒΑΤΗΣ
(Ι. Κονδυλάκης)
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Σάββατο 27
Δεκεμβρίου 1914)

Η τύχη
Τύχη είνε η μόνη
θεότης ήτις επέζησεν
εκ
της
αρχαίας
θρησκείας.
Την
πιστεύομεν σήμερον
όσον την επίστευον οι
αρχαίοι και ίσως περισσότερον. Μόνον
αυτή ανεδείχθη αθάνατος εκ των
Ολυμπίων. Κατά μέγα μέρος εις αυτήν
αποδίδομεν την διεύθυνσιν του κόσμου
και των ανθρωπίνων πραγμάτων.
Απόδειξις αι λέξεις ευτυχία και
δυστυχία, αίτινες αποτελούν τους δύο
πόλους της ζωής. Είτε ευμενής, είτε
δυσμενής μας είνε η ζωή, εις την τύχην
το αποδίδομεν. Είμεθα ευτυχείς ή
δυστυχείς, τυχεροί ή άτυχοι. Μεταξύ
των δύο τούτων άκρων υπάρχει μέγα
πλήθος μετρίων καταστάσεων. Αλλά
και οι ευρισκόμενοι εις το μέσον τούτο
δεν διαφεύγουν την εξάρτησιν από την
θέλησιν και τας ιδιοτροπίας της τύχης.
Εις διάφορα συμβάντα της ζωής των
βλέπουν τον μυστηριώδη δάκτυλον της
τύχης. Ολα τα απρόοπτα, τα έξω του
υπολογισμού συμβάντα της ζωής των
ταποδίδουν εις την τύχην, ως
ευτυχήματα ή δυστυχήματα.
Ωστε μετά τον Δημιουργόν η Τύχη
κατέχει την μεγαλειτέραν θέσιν εις την
ζωήν μας. Και όσοι ακόμη εννοούν τον
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Θεόν ως διευθύνοντα και τας ελαχίστας
λεπτομερείας της ζωής, ομιλούν περί
ευτυχημάτων και δυστυχημάτων και
λέγουν ότι έχουν ή ότι δεν έχουν τύχην.
Αλλ’
υπάρχει
τίποτε
το
πραγματικόν εις αυτήν την λέξιν ή είνε
μόνον λέξις, όπως είπεν ο Βρούτος περί
της αρετής;
Πολλοί της ηρνήθησαν πάσαν
υπόστασιν.
Η ηθική φιλοσοφία επαναλαμβάνει
από πολλού ότι η τύχη εκάστου
ευρίσκεται εις τα χέρια του και ότι από
ημάς εξαρτάται να γίνωμεν ευτυχείς ή
δυστυχείς.
Αλλ’ όσοι βαθύτερον εμελέτησαν τα
φαινόμενα τα αποδιδόμενα εις την
τύχην και αποβλέπουν μάλλον εις την
αλήθειαν παρά εις τον συμφέρον των
ηθών, ηναγκάσθησαν να αναγνωρίσουν
ότι υπάρχουν τυχεροί και άτυχοι αλλα’
ότι ως δύναμις εξωτερική ωρισμένη δεν
υπάρχει εκείνο το οποίον αποκαλούμεν
Τύχην. Oπως οι άλλοι είπον ότι η τύχη
εκάστου υπάρχει εις τα χέρια του, ούτοι λέγουν ότι η τύχη εντός ημών, όχι
όμως όλων, αλλ’ ωρισμένων ατόμων. Οι
τυχεροί δεν ευνοούνται υπό εξωτερικής
τινος μυστηριώδους δυνάμεως, αλλ’
έχουν εντος αυτών την δύναμιν ήτις
τους οδηγεί ασφαλώς και επιτυχώς εις

την ζωήν.
Η ύπαρξις τυχερών και ατυχών ατόμων επιβάλλεται δια μυρίων γεγονότων
τα οποία διακρίνουν ωρισμένους ανθρώπους ως τυχερούς και άλλους ως
ατυχείς. Πώς άλλως να εξηγηθή ότι
στρατιωτικός λαβών μέρος εις τριάκοντα πέντε μάχας και πολεμήσας καθ’
όλην του την ζωήν δεν επληγώθη ποτέ,
ενώ άλλος επληγώθη εις όλας τας μάχας εις τας οποίας έλαβε μέρος.
Αλλ’ έτι μάλλον ενδεικτικά είνε τα
πολυάριθμα παραδείγματα ανθρώπων
κατωτέρας νοημοσύνης, πολλάκις δε
και μικροτέρας ενεργητικότητας, οίτινες επιτυγχάνουν εις όλας τας επιχειρήσεις των, ενώ άλλοι νοημονέστεροι
και ενεργητικώτεροι αποτυγχάνουν.
Αλλά που τέλος πάντων υπάρχει
αυτή η δύναμις αφού δεν υπάρχει εις
την διάνοιαν και την ενέργειαν των ανθρώπων;
Εδράζει, μας λέγουν εις το υποσυνείδητον και δια τούτο δεν έχομεν την
συνείδησιν του τρόπου καθ’ ον λειτουργεί. Είνε πρόβλεψις και διαίσθησις
υποσυνείδητος. Το ορμέμφυτον προβλέπει και διαισθάνεται ως κινδύνους
και χωρίς να έχωμεν συνείδησιν της
ενεργείας του, μας οδηγεί να τους αποφεύγωμεν ή μας διευθύνει ασφαλώς εις

τας επιτυχίας. Αυτή η δύναμις εις άλλους είνε πολύ, εις άλλους ολίγον και
εις άλλους ουδόλως ανεπτυγμένη. Ιδού
η τύχη και ιδού διατί υπάρχουν τυχεροί
και άτυχοι.
Αλλ’ οι άνθρωποι δεν θα παύσουν
ποτέ να πιστεύουν εις μίαν εξωτερικήν
δύναμιν μυστηριώδη, ήτις παρεμβαίνει
εις την ζωήν των ανθρωπων, δια να ευνοή τους μεν και να καταδιώκη τους
δε. Και αν παύσουν ποτέ να πιστεύουν
εις ό,τιδήποτε υπερφυσικόν, θα εξακολουθούν να πιστεύουν εις την Τύχην,
δια να της αποδίδουν όλα τα παρά
τους ανθρωπίνους υπολογισμούς συμβαίνοντα. Μη δυνάμενοι ναποδώσουν
εις τον Θεόν όσα θεωρούν άδικα και
παράλογα, θα τα εξηγούν δια της επεμβάσεως της Τύχης. Ούτω δε θα έχουν
και ένα υπεύθυνον κατά του οποίου να
παραπονούνται δια τας απρονοησίας
και τας ανοησίας των και από τον
οποίον να περιμένουν όσα ημέλησαν να
επιδιώξουν.
ΔΙΑΒΑΤΗΣ
(Ι. Κονδυλάκης)
(“ΕΜΠΡΟΣ”
Πέμπτη 1 Ιανουρίου 1915)
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Χριστουγεννιάτικο
Κείμενο του Ν. Καζαντζάκη (Κάρμα Νιρβαμή)
ταν για πρώτη φορά εμπήκα
στο Μουσείο, στη πρώτη σάλα,
που έχουν εκτεθεί όλα τα έργα
της γλυπτικής, η ψυχή μου αναταράχτηκε, βαθειά κι εξαφνιάστηκε σαν να είδε ξαναμαρμαρωμένες
πάλι όλες τις ώρες του πόνου και όλες
τις στιγμές των διονυσιακών παραληρημάτων, που επέρασε στη ζωή της.
Μπράτσα, που απλώνονται κάτασπρα
κι απελπισμένα, στόματα, που μισανοίγονται για ν’ αναστενάξουν και δεν
μπορούνε, παιδάκια, πούναι γονατισμένα και προσεύχονται, φαύνοι πεσμένοι πίστομα, που χαμογελούνε το
σαρκικό χαμόγελο των πρωτογόνων
επιθυμιών και πέρα στη γωνιά ο νέος
ο δυνατός με τη δάφνη στο κεφάλι,
που τον αγκαλιάζει το αιώνιον θήλυ
και τον φιλεί με το στόμα και του σπαράζει τα στήθη με τα νύχια –όλες μαρμαρωμένες στιγμές της νεωτέρας
ψυχής, που υποφέρει στον πόνο και
πιο πολύ στη χαρά και στην αγάπη.
Εσπάσανε οι γραμμές της ελληνικής
αρμονίας κι ασχημίσανε από το βάρος
της νεωτέρας ζωής τα κορμιά των ανθρώπων και των θεών.
Η Καρυάτις του Rodin σωρειάζεται
κάτω από το βάρος της στέγης –γιατί
οι ώμοι της έγιναν πειο λεπτοί και πειό
ευαίσθητοι και η στέγη έγινε πειό μεγάλη.
Κι άθελα κυττάζοντάς την θυμάται
κανείς εδώ την Καρυάτιδα την σεμνή
και περήφανη του Ερεχθείου τους
ώμους τους δυνατούς και σαρκώδεις
και τις γραμμές των μηρών της, που
σιγοπλέκουν μέσα στον αλαλαγμό των
μαρμάρων τον ήρεμον ύμνο της ζωής.
Πηγαίνετε στο Λούβρο και κυττάξετε τ’ αγάλματα τα ελληνικά. Και πηγαίνετε στο Λουξεμβούργο και ιδέτε
τα σημερινά.
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Εκεί η ηρεμία, το χαμόγελο, που
συνοψίζει επάνω στα χείλη την ολύμπια χαρά του οργανισμού. Εκεί τα
ωραία ζώα με τα δυνατά μπράτσα, με
τα στενά μέτωπα, με την πανώρηα αντίληψι του ανθρωπίνου προορισμού.
Βλεπεις τους εφήβους, στέκεις μπροστά των κι από το κορμί τους όλο αναδίδεται η προσευχή: νάσαι ωραίος,
ευφυής, υγιής και πλούσιος.
Και χαμογελούνε. Πόσον είχεν
άδικο ο Βάγνερ να λέγη πως και τα
ερείπια ακόμη του ελληνικού κόσμου
μπορούν να μας κάμουν τη ζωή υποφερτή!
Όχι μπροστά σ’ ένα έφηβο μαρμαρένιο, μπροστά σ’ ένα κεφάλι σπασμένο Αφροδίτης, μπροστά στον
Απόλλωνα και στον Βάκχο –νοιώθεις
όλη την αθλιότητα και την ασχήμια του
νεωτέρου κορμιού –του κορμιού σου,
και της νεωτέρας ψυχής –της ψυχής
σου.
Πίσω από τα στενά τους μέτωπα
ξανοίγονται οι μεγάλοι ορίζοντες του
Ιδανικού της ζωής, νάσαι ωραίο ζώο
και ωραίος θεός, ν’ ανεβαίνης στον
Όλυμπο και να φιλής τις θεές, να μην
υπάρχη μεγάλη απόστασις θεού και
ανθρώπου, ν’ ακολουθής και ν’ αγγίζης το άρμα του Διονύσου και να
γελάς και να μεθάς με τον γέρο Σειληνό.
Τι θα χρησίμευε στην Αθηνά να
ξέρη τους πάγους των πόλεων και να
γνωρίζη την ασχήμια του Θρακός;
Γιατί ν’ ανεβή στον Παρθενώνα και να
διαταράξη το ξεφάντωμα των ώμορφων θεών ο κοντός εκείνος και άσχημος και σημίτης απόστολος;
Και μήπως έχει βαθύτερα σημασία
απ’ ό,τι μας λένε οι δάσκαλοι, η τραγική εκείνη μορφή του Οιδίποδος, που
εγέμισε από φόβο και οίκτο τις ψυχές

των προγόνων; Ποιός ξέρει –ίσως είναι
έγκλημα να μαθαίνη κανείς, ίσως είναι
αιμομιξία να εμβαθύνη κανείς στα μυστήρια της μητέρας Γης, ποιος ξέρει αν
το ψέμμα δεν είναι προτιμότερο, ανθρωπινότερο από την αληθεια; Η επιστήμη εχρεωκόπησε, εκήρυξε τώρα
τελευταία ο Βrunetiere εν ονόματι της
θρησκείας. Η επιστήμη εχρεωκόπησε,
εκήρυξεν ο Νίτσε εν ονόματι της δυνάμεως και της ωμορφιάς. Ο ενθουσιασμός για την επιστήμη, που είχε
κυριεύσει τις ψυχές τώρα και πενήντα
χρόνια έπεσε, είδαμε οι καρποί της
γνώσεως ήσαν τα μήλα τα χρυσά του
Δάντη, πούναι γεμάτα στάχτη μέσα –
κι ενοιώσαμε πως το δέντρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού δεν
έχει καμμιά σχέση με το δένδρο της
ζωής.
Η επιστήμη εχρεωκόπησε, αφού κατέστρεψε κι ασχήμισε την ψυχή. Μας
έσεισεν αρκετά, ώστε να μην έχωμε
πλειά παρηγοριά μας την ελπίδα μελλούσης ζωής. Αλλ’ όσα μας έδειξεν
έφθαναν για να μας κάμουν ανυπόφορη τη γήινη ζωή.
Κι έτσι βλέπομε τη σημερινή ψυχή
να συσπάται απελπισμένη σ’ όλας τας
εκδηλώσεις της νεωτέρας τέχνης. Η
οδύνη, η παραμόρφωσις που προξενεί
η βαρειά και αλύπητος εργασία η νευρικότης –αυτές είναι οι τρεις χαρακτηριστικές νότες της γλυπτικής σήμερα.
Κυττάξετε στο μουσείο του Λουξεμβούργου.
Ο άγιος Σεβαστιανός σπαράζει από
τους πόνους, ένας χριστιανός μάρτυς,
άσημος, αηδής, είναι ξαπλωμένος και
πεθαίνει, μια γρηά κλαίει και φιλεί το
εγγόνι της. Κι έπειτα η Δαναΐς του
Rodin, που δεν μπορεί πλειά να γεμίζη
το σταμνί της κι’ όλο το βλέπει ν’αδειάζη, πεθαμμένη από την κούρασι και

την απελπισιά –φρικώδες –γιατ’ είναι
αληθινό σύμβολο της ψυχής μας μπροστά στο πηγάδι της Αληθείας.
Έπειτα, νέοι που πεθαίνουν, η Εύα
που κλαίει γιατί αμάρτησε –κι αν
υψώνεται κάπου εκεί η Γαλάτεια ολόγυμνη, είναι μια παραφωνία μέσα στον
μαρμαρένιο ύμνο του πόνου. Η πανώρηα γύμνια της έπρεπε αλλού να πάη,
υπόβαθρο να γενή στην Αφροδίτη της
Μήλου, συντρόφισσα στη γύμνια του
Απόλλωνος του Μπελβεντέρ –και όχι
να υψώνεται ύβρις και πρόκλησις μέσα
σε τόσους, που κλαίνε.
Κι επάνω απ’ όλη αυτή την αίθουσα –σαν να την αγιάζη και να την
εξηγή η μεγάλη ζωγραφιά του Cormon,
o Kάιν.
Ο Κάιν δυνατός, υψηλός, άγριος,
πηγαίνει μπροστά μέσα στην έρημο,
διωγμένος από το πατρικό σπίτι και η
φαμελιά του έρχεται από πίσω. Οι
γυιοί του δυνατοί κι αυτοί και άγριοι
παρακρατούν τις αδελφές και γυναίκες τους, η γρηά μάννα κάθεται απάνω
στο φορείο πούναι γεμάτο κουρέλια κι
αξίνες και σίδερα Θα’ναι βράδυ. Ο
Κάιν πηγαίνει μπροστά μ’ανορθωμένα
τα μαλλιά του με την αξίνη στη μέση
του, αιματωμένη ακόμη από το αίμα
τ’αδερφού –και μπροστά του απέραντη η ερημιά, απειλητική και μυστηριώδης.
Συμβολίζει, για μένα, τον νεώτερον
άνθρωπον ο Κάιν αυτός ο απελπισμένος και περήφανος και τον αγαπώ ως
αγαπούμε, ό,τι μοιάζει μ’ εμάς.
Διωγμένοι κι εμείς από την θερμότητα του πατρικού σπιτιού, γιατί σκοτώσαμε ό,τι συμβόλιζε την ευσέβειαν
και την υποταγή, μακρυά απ’ την
αγάπη του Θεού, μπροστά στο μυστήριο του Αγνώστου –πηγαίνομε κουρασμένοι, ελεεινοί, απαρηγόρητοι κι
ανίκητοι. Και από τα βάθη τα πειό μυστικά, κι ίσως και τα πειό ώμορφα του
είναι μου, μούρχεται να τονίσω τον
ύμνο του Κακού. Ο Εωσφόρος έχει περισσοτέρα ποίησι, όταν υψώνη το μέτωπο γκρεμισμένος, παρά ο Γαβριήλ
όταν το ταπεινώνη νικητής. «Είμαι το
πνεύμα το αιώνιο που αρνείται» είναι
ωμορφότερο από το «γεννηθήτω κατά
το ρήμά σου»και το αίμα, που βοά του
αδελφού μέσα στ’ αυλάκια της γης
γεννά μέσα μου περισσοτέρους θεούς
παρά όλα τα «Ωσανά εν Υψίστοις»,
που θ’ ακουστούνε τώρα επάνω από
την «φάτνη των αλόγων».
(«Πινακοθήκη», Δεκέμβριος 1907
–Ιανουάριος 1908).
Ο πίνακας του Φερνάντ-Αν Πιέστρ
Κορμόν (Fernand-Anne Piestre Cormon)
με τίτλο «Η φυγή του Κάιν ενώπιον της
Κατάρας του Ιεχωβά» (Cain ﬂying before Jehovah's Curse), περ. 1880, Μουσείο Ντορσέ, Παρίσι.
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Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Ο Χριστός - λυρικό δράμα
(Απόσπασμα)
ΟΥΠΙΚΑΡΗΣ Οσοι είναι κατηχούμενοι, να φύγουν!
Γυναίκες και παιδιά να φύγουν!
Σημαδιακοί, θεατρίνοι, αρώστοι,
κι όσοι κρυφά με αρσενικά για θηλυκά δαιμόνια σμίγουν
κι όσοι δε νοιώθουν την καρδιά τους καθαρή, να φύγουν!
Φευγάτε απ’ τα στασίδια,
σηκωθήτε απ’ τις πλάκες, προχωράτε!
Κατεβήτε απ’ το γυναικίτη!
Πλημμύρισαν οι ταπεινές σας μοίρες και ξεχειλίζετε!
Κι άλλα, αδερφοί μου, ελέη του Θεού μας, δε χωράτε!
Αι φρουροί της σιωπής, σταθήτε ομπρός στις θύρες
και ξεχωρίζετε.
Στέκει ο Χριστός σαν το ψωμί καταμεσίς του δρόμου.
Και λιμασμένοι απάνου του χοιμούν
φτωχοί, τυφλοί, σακάτες και φαμέγοι.
Κι αφτός σπλαχνίζεται και σε όλους διαμελίζει
το σώμα του και δε διαλέγει!
Μα ως τα τραπέζια σηκωθούν,
ο φοβερός ξεδιαλεγμός αρχίζει!
Το έλεος κ’ η καλωσύνη πιά δε μας χωρούν
κ’ η χάρη του Θεού σα Στρατηγίνα μας βιγλίζει!
Διαλέμε στη φριχτή τη δεύτερή του γέννα,
τα θρασεμένα στον αγώνα αντρίκια στήθια,
τα γόνατα τ’ αδρά και τα γαλήνια φρένα.
Κράζει απ’ τα μνήματα ο Θεός: Βοήθεια!
Και τον ακούν οι διαλεχτοί και φρίσσοντας κινούν
μαζί του ν’ αργαστούν τη σωτηρία!
Φευγάτε, ν’ απομείνουν πια με το Χριστό μονάχοι
στη μυστική, μεγάλη Ακολουθία!
Γόνα το γόνα τους να σμίξουν και το νού
σα στρατηγοί, πριχού ν’ αρχίσει η μάχη!

μας πνίγουν τα κορμιά μας!
Σαν τα ξαφτέρουγα, γιομάτα φως και φτέρουγες,
γοργά φτεροκοπούν, χτυπούν τα σωθικά μας!
ΨΑΛΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Ω Κύριε, σύντριψε τα πόδια μας
για να χορεύουν
παντοτινά μπροστά σου!
Και σπάσε τούτη τη θνητή καρδιά, σα στάμνα,
για να χυθεί η ψυχή, μεμιάς, στη θάλασσά σου!
ΕΝΑΣ ΠΙΣΤΟΣ Ο θόλος του ναού σαν ουρανός σηκώνεται
κι οι μαύρες πέτρες φως φεγγοβολούν και σύφλογα
τα πολυκάντηλα αποπάνου μας σαλεύουν!
Σκιρτούν τα πέτρινα σταφύλια στις κολόνες
κι ο αγριοπερίστερος στον άμβωνα χτυπάει,
κλαγκάζοντας, τα δυό κυπαρισσόφτερά του!
Κι από το τέμπλο το χρουσό, θλιμένοι, αμίλητοι,
κατηφορούν στη γης οι δώδεκα αποστόλοι!
ΑΛΛΟΣ ΠΙΣΤΟΣ Απ’ το στασίδι, ασάλευτος αητός,
βιγλίζω
Ανοίγει η στέγη τ’ ουρανού και κατεβαίνει
μεσ’ σε λευκό σεντόνι η μυστική Οπτασία.
Και τέσσερεις μεγάλοι αγγέλοι απ’ τις άκρες
με τρόμο την κρατούν και την πιθώνου αγάλια
στην πράσινή μας γης, σαν κόρη λιγωμένη.
ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ Ιερουσαλήμ! Ιερουσαλήμ!
Γ. ΠΙΣΤΟΣ Θωρώ τις άγιες
καστρόπορτες στην αυγινή να λάμπουν πάχνη.
Τα σπιτικά πλαντούν στην καταχνιά κ’ οι δρόμοι,
σα φλέβες φως, κλαδίζουνται κι ο τρούλος μόνο
της εκκλησιάς ψηλά φλογοβολάει, σαν αίμα.

ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ Καθάρισε ο ναός!

ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ Ιερουσαλήμ! Ιερουσαλήμ!

ΤΥΠΙΚΑΡΗΣ Αρχίζει η μυστική μεγάλη Ακολουθία!
Αρχίζει η μυστική μεγάλη Ακολουθία!
Οσοι πιστοί!

ΤΥΠΙΚΑΡΗΣ Αδερφοί, τον ιερό μη λαχπατάτε κύκλο!
Με τρόμο, με χαρά, πιαστήτε απ’ τα στασίδια!
Και σβύστε τα κεριά, να λάμψουν στο σκοτάδι
του Θεού τα ιερά αγωνίσματα και τ’ άγια πάθη.
Το πνέμα ανέβη σαν κρασί στην κεφαλή σας!
Και νά, τα χώματα σκορπούν απ’ τα ματόφυλλα,
λυτρώνεται η ματιά, και σμίγουν με χαρά
τα μακρυνά, σαν αδερφοί ξενητεμένοι.
Ποχαμηλώσαν τα βουνά κ’ οι κάμποι φάνηκαν,
οι θάλασσες στα πόδια σας βογγούν κι ο ακίνητος
καιρός με υποταγή στις φούχτες σας στρουφίζεται
σα μια περγαμηνή με πορφυρά σημάδια.
Κι αγγέλοι ξεκινούν, σαν κτίτορες κρατώντας,
στις ανοιχτές παλάμες τους, με τα τρεχούμενα
νερά και με τα σπίτια, τα τειχιά, τα λιόφυτα,
την άγια πόλη που σκοτώνει τους προφήτες.
Πάνου στις στέγες πιά και στα βουνά ξημέρωσε
και κατεβαίνει η πρώτη Κυριακή του Πάσχα
στα σπίτια, τρέμοντας, γιατί στο μνήμα κοίτεται
τρεις μέρες τώρα μοναχός ο Γυιός του ανθρώπου!
Μάταια προσμένει μιάν καρδιά ναρθεί, να σκύψει
στο χώμα και γλυκό ν’ αρχίσει θρήνο απάνου του.
“Μάνα! σιγά, πνιχτά, απ’ το μνήμα κράζει, Πέτρο!
“Μαρία!” Ψυχή δεν απαντάει μονάχα οι βάρβαροι
φρουροί βαριά στο χώμα του αποπάνου τ’ άρματα
καταχτυπούν, και παίζουν τα φτωχά σκουτιά του!

Ζυγώσετε με πίστη, φόβο, αγάπη!
Το σώμα κ’ αίμα του Χριστού στο
δισκοπότηρο
πηδάει και με βαράει φτεροκοπώντας,
λές
κ’ ένας αητός τη φούχτα μου ξεμασκαλίζει!
Παρακαλώ σας, αδερφοί, γοργά σιμώνετε
Πιά δεν μπορώ!
Και σείς απ’ το χορό,
οι ψαλτάδες, κατεβήτε!
ΕΝΑΣ ΠΙΣΤΟΣ Αχ! άχ! να μεταλάβω χύνουμαι,
μα δεν μπορώ, τρομάζω!
ΑΛΛΟΣ ΠΙΣΤΟΣ Μέσ’ στο ψωμί και στο κρασί, τα μάτια
σου
θωρώ κι ανατριχιάζω!
ΤΥΠΙΚΑΡΗΣ Κύριε! Κύριε!
Κατέβα στο άγιο Δισκοπότηρο,
σαν καβαλάρης στο άλογό του!
Κατέβα σα φωτιά να καθαρίσεις
του ανθρώπου την καρδιά και τα νεφρά και το μυαλό του!
Κατέβα κάρβουνο αναμένο, και σφηνώσου
αναμεσός στα χείλια του, να προφητέψουν!
Κατέβα, Αόρατε, στη γης και με ψωμί και με κρασί
σαρκώσου!
Σιγή, σα νυχτοπούλι απάνου μας κουρνιάσου!
Είμαστε εμείς, μέσ’ στη ζεστή φωλιά της Εκκλησιάς,τ’
αυγά σου!
ΨΑΛΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣ Δε μας χωρούν, στενέψαν πια τα
σύνορα της γης

ΠΙΣΤΟΣ Αχ! ένα σπίτι πάει μπροστά και μεγαλώνει!
ΤΥΠΙΚΑΡΗΣ Το ανώγειο που μαζώχτηκαν οι μαθητάδες
με φόβο, το πουρνό της Κυριακής, ανοίγεται
μπροστά σας! Κάντε, αδέρφια, υπομονή, μη βιάζεστε,
και τώρα θα φανού οι κιοτήδες στο κατώφλι!
Ποιός τη γυναίκα ανεζητάει και ποιός την τράτα του
την ψαρική, και ποιός το γυιό του μεσ’ στην κούνια!
Κ’ ένας δε βρέθη σαν πιστό σκυλί να σκάψει

τα χώματα και να φωνάζει τον αφέντη!
Β. ΠΙΣΤΟΣ Αχ! μια γυναίκα ασκώνεται απ’ την κλίνη·
λάμπει σαν το αναμένο το κερί, χλομή κι ωραία·
Μεγάλε Τυπικάρη, εσύ που μέσ’ στα φρένα
πάσα κρατάς της τελετής την τάξη, μίλησε!
ΤΥΠΙΚΑΡΗΣ Τούτη η Μαρία η Μαγδαληνή ‘ναι, με τα
εφτά
δαιμόνια. Τούτη καβαλάροι σ’ ελεφάντους,
σε αλόγατα και σε καμήλες, καραβάνια
κι άλλοι από τάξιμο πεζοί κι άλλοι απ’ τη θάλασσα,
τρικάταρτα φορτώνοντας καράβια, εκίνααν,
από τα πέρατα της γης, να τη φιλήσουν.
Μα στο κατώφλι της μιας μέρα που στεκόταν
βαμένη κι άπλωνε το δίχτυ του θανάτου,
γλυκά χαμογελώντας στους διαβάτες, άξαφνα
απ’ την πλατιά των εραστών τη στράτα, νά,
τον Κύριο μοναχό θωράει να ξεπροβαίνει.
Φέγγουν τα πόδια του σα δυό φτερά και κοίτεται
μέσ’ στο αψηλό του μέτωπο βαθιά, γαλήνιος...
ο νούς του και καλός, σα χορτασμένος λιόντας.
Τρεμάμενη η Μαρία ακουμπάει στον παραστάτη
και με ψιλή φωνή, σαν του πουλιού, που φρίσσοντας
στα μάτια τα γλυκά του αστρίτη κατεβαίνει,
η αμαρτωλή, ζεστή γυναίκα ξεφωνίζει!
Πραγός προσπέρασε ο Χριστός και ρίχνει απάνου της
τα μάτια· σκίρτησαν τα σωθικά της πόρνης,
μωρό ως να λάχτισε το ρημαγμένο κόρφο!
Το σπίτι παρατάει με το βαθύ κρεβάτι
και δίχως της αυλής τη θύρα να σφαλίξει,
χοιμάει ξοπίσου του φωνάζοντας: Ραβή,
Ραβή, λυπήσου με, Καλέ, και κοίταξέ με!”
Και στάθηκε ο θεός στη γης, χαμογελώντας.
Μαγδαληνή, σαν τον Ιορδάνη σε τυλίγει
φλογάτος, γαληνός, ο βραδυνός αγέρας!
Η πόρνη του Θεού βαφτίζεται, αδερφοί μου!
Βαφτίζεται την ώρα αυτή η καρδιά του ανθρώπου!
Στα πόδια του τα μύρα χύνει, τα μαλλιά της
ξεμπλέκει και γελάει και κλαίει, το Θεό κρατώντας.
“Ποτέ, ποτέ, δεν είχεν η αμαρτία, φωνάζει,
κ’ η πιο γλυκειά, Ραβή, την εδικιά σου γλύκα”.
Τώρα, σιωπή, αδερφοί, ν’ ακούσουμε τί λέει!
(“Αλεξανδρινή
Τέχνη”, 1928)
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γδόντα ένα! χαίρετε, Πανέλληνες και πάλι...
απόστρατοι, επίστρατοι, εθνοφρουροί πολίται,
εμπρός! με υπερήφανο κι ολόρθο το κεφάλι
με τον καινούριο χρόνο μας μες’ στ’ άρματα χωθήτε.
Τ’ ογδόντα ένα, Ελληνες, δεν παίζει, δεν γελά...
με μπαταρίαις και βρονταίς μπάμ μπούμ κατρακυλά.

Δεν φέρνει βασιλόπηταις και τούρταις και μπουρέκια,
απ’ όποιο μέρος κι αν διαβή μυρίζει μπαρουτίλα,
και μες’ στα χέρια του κρατεί σπαθιά κι’ αστροπελέκια...
Το βλέπω και στο σώμα μου γροικώ ανατριχίλα.
Κυττάξετέ το, έρχεται αγριωπό και ντούρο,
κι’ είναι φωτιά και μπούμπερη καθώς τον Κουμουνδούρο.
Ογδόντα ένα! τι χαρά! είναι πολέμου χρόνος!
Τελείωσαν τα ψέμματα, κομμένο το γελέκι...
θα δοξασθή το έθνος μας, θα δοξασθή κι ο θρόνος,
και από τώρα στέφανα για ‘μας η δόξα πλέκει.
Πως δεν θα γίνη πόλεμος κανένας μην ειπή,
γιατί αμέσως σ΄είκοσι κομμάτια θα κοπή.

2010

Ογδόντα ένα! πόλεμος, αίμα, καπνός και μπόρα!
λούσα, γλυκά ας λείψουνε μές’ στην αντάρα τούτη,
κι’ ας ήναι άρματα βαρειά τα μοναχά μας δώρα,
και στης κυρίαις δώσετε φυσέκια και μπαρούτι.
Απ’ άκρη σ’ άκρ’ ο χαλασμός, επίστρατοι πολίται,
φτερώσετε τα πόδια σας, ανάψετε, καήτε.
Να! Να! ακούω γύρω μου φωναίς, βοή και κτύπους...
Αν της Σφιγγός κατήντησε το ζήτημά μας γρίφος,
μα ο μικρός Αλέξανδρος σαν βασιλειάς Οιδίπους
θέ να τον λύση άφευκτα τον Μάρτη με το ξίφος.
Εμπρός λοιπόν! τι κάθεσθε με χέρια σταυρωτά;
ή μήπως τα νομίζετε και τούτα χωρατά;
Ογδόντα ένα! χαίρετε σείς, του πολέμου γέροι,
το “λιγερόν και κοπτερόν” με λαύρα τραγουδάτε·
σεις πρώτοι μέσα ‘στ’ άγια προγονικά μας μέρη
με Αγιοβασιλειάτικαις σφυρίκτραις θέ να πάτε.
Ζήτω λοιπόν ο πόλεμος!... βροντή και γιαταγάνι,
κι Ογδόντα ένα γράψετε με κόκκινο μελάνι.
Souris
(Γ. Σουρής)
(“Μη Χάνεσαι”, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 1880)

O χαρτοπαίκτης της Πρωτοχρονιάς

Π

ρωτοχρονιά και πάλι... αρχίζουν τα χαρτιά
ας ξαναδοκιμάσω της τύχης τα γραμμένα,
ας πάω να σκοτώσω στον Άσσο τη νυχτιά
μήπως τα φέρ’ η τύχη και βγάλω τα χαμένα.

Πέρσυ θαρρώ στον Ρήγα μου’φυγαν πεντακόσα,
πρόπερσυ στο δεκάρι ακόμη εκατό,
αντιπροπέρσυ πάλι στον Φάντε άλλα τόσα,
και κάθε νέο χρόνο πεντάρα δεν κρατώ.
Mα τώρα θα κερδίσω... γι’ αυτό δεν αμφιβάλλω,
μ’ εκείνη τη φαγούρα που νιώθω μεσ’ στο χέρι
πιστεύω τα χαμένα τριπλά πως θα τα βγάλω...
Άη Βασίλη βόηθα ενός πτοχού κεμέρι.
Πηγαίνω σε μια Λέσχη που παίζουνε χαρτιά,
ένας Συνταγματάρχης τα κόβει στα γεμάτα,
όλοι με χαιρετούνε με μια λοξή ματιά
κι ευθύς για με προστάζουν να έλθη τσοκολάτα.
Βάζω κι εγώ στον Άσσο και ροδοκοκκινίζω,
στην χαρτοσιά την τρίτη ο άσσος βγαίνει σότος,
πάρολι τον πηγαίνω και τον ξανακερδίζω,
του τον πηγαίνω σέτε κι ο Άσσος πάλι πρώτος.

Η όψις μου αλλάζει, σηκόνομαι, θυμόνω,
ξεσχίζω πέντε Άσσους και τους τσαλαπατώ,
και ο Συνταγματάρχης με κάνει και πληρόνο
την κάθε τσοκολάτα προς φράγκα εκατό.
Πάνε τα κέρδη, όλα, πάνε και τα δικά μου,
κι εσκόπευα να βγάλω μ’ αυτά εφημερίδα...
μα τώρα; παν στο βρόντο τα τόσα σχέδιά μου,
και μένω με του κέρδους μονάχα την ελπίδα.
Τύχη καμμιά για μένα θαρρώ πως δεν υπάρχει
ούτε εις την πασσέτα, ούτε στο Λασκενέ...
Ακούς εκεί να παίξω με τον Συνταγματάρχη;
δεν πήγαινα να πάιξω εις έναν καφενέ;
Η μέρα ξημερόνει, παράταις και κανόνια,
και κούρκοι μες στους φούρνους μυρίζουν και καπόνια
Και να! τ’ογδόντα πέντε πρωί πρωί με βλέπει
τον Άσσο να δαγκώνω χωρίς λεπτό στην τσέπη.
Γ. Σουρής
(Φιλολογική ‘’Εστία’’, 1 Ιανουαρίου 1885)

Καλά εγώ το είπα πως θα κερδίσω φέτος,
και τι καλά που είναι κανένας να κερδίζει
να κάθεται απάνω στον καναπέ ανέτως,
να πίνη τσοκολάτα και πούρο να καπνίζη!
Κερδίζω χίλια φράγκα και όλοι με συγχαίρουν,
μα κι ο Συνταγματάρχης με βλέπει και γελά,
και άλλη τσοκολάτα προστάζει να μου φέρουν...
Τι χρόνος είνε τούτος! τι κέρδη! τι καλά!
Η ώρα είνε δύο... θα πάιξω ως να φέξη!
τι μποναμάδες σ’ όλους τους φίλους θα μοιράσω!
αλλ’ όμως παρ’ ελπίδα σε χαρτοσιαίς πεντ’ έξη
ο κυρ Συνταγματάρχης μου έκοψε τον Άσσο.
Η ώρα τρεις... μου φεύγουν φράγκα χρυσά διακόσα!
Τρείς ήμισυ... μου πέρνει κι εξήντα κολονάτα!
Τέσσερες... σαβουρόνει ακόμη άλλα τόσα,
κι αμέσως άλλη μία μου φέρνουν τσοκολάτα.

Οι χαρτοπαίκτες
Πίνακας του Paul Cezanne
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Αη-Βασίλης
Αη-Βασίλης έρχεται, αδέλφια μου, πηλάλα
με όλους τους προγόνους μας στο σβέρκο του
καββάλα,
με μίαν διακοίνωσιν εκ μέρους του Σουλτάνου,
κι ορματωμένος κ’ υψηλός ως κέδρος του Λιβάνου.
*
Αη-Βασίλη Τσελεπή, για πες μου στο θεό σου,
πως μας θωρείς ακίνητος;... που τρεχ’
ο λογισμός σου;
που είναι το ραβδάκι σου, ή κόταις σου
κι η πήτταις;
που είνε τα τραγούδια σου κι η τόσαις
άλφαις-βήταις;
*
-Δεν έχω στόμα να σου πω και γλώσσα να μιλήσω,
κι ούτε θα κάτσω γελαστός για
να σας τραγουδήσω.
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Από πολέμους έρχομαι, σε πόλεμο πηγαίνω,
και το ραβδί μου έγεινε σπαθί ξεγυμνωμένο.
*
-Αφήστε της τσαμπούναις σας, αφήστε της ροκάναις,
κι ακούστε της Αγιάς Σοφιάς της ξακουσταίς καμπάναις.
Εφέτος αίματα διψώ και σπαραγμούς και φόνους...
αυτός ο χρόνος πούρχεται αξίζει χίλιους χρόνους.
*
Είπεν αυτά και άστραψαν τριγύρω του μαχαίρια,
κι ενώ εγώ επρόσμενα με σταυρωμένα χέρια
για να μου κάμη μποναμά κανένα ζαχαράτο,
μου δίνει μια εις το Σταυρό και με ξαπλόνει κάτω.
*
Συ σώσε, ω θεάνθρωπε, κι εμείς και την Ελλάδα
από του Αη-Βασίλη την τόση αγριάδα.
Σουρής
(“ΤΟ ΑΣΤΥ”, 1 Ιανουαρίου 1886)

Τίνος “μοιάζει”
Ενός μπαμπά ταρσενικό παιδί
τον κόσμο σε σκοτούρα πάντα βάζει,
και όποιος ευτυχήση να το δη
θα εύρη πως με κάποιον λίγο μοιάζει.
Τημια μοιάζει κάποιου με φτερά,
την άλλη ’μοιάζει κάπως την μητέρα,
αλλά κανείς δεν είπε μια φορά
πως ’μοιάζει και λιγάκι του πατέρα.
Και του μπαμπά του κόλλησε μαράζι
να εύρη το παιδί του τίνος μοιάζει.
Γ. ΣΟΥΡΗΣ

Η Παππαδιά
Η κυρά ενός παππά
ένα διάκο αγαπά
και πολύ μ’αυτόν τα έχει,
και ο άνδρας της κυττά
τα πολλά της χωρατά,
μα για τούτον πέρα βρέχει.
ΣΗΜ.- Αμφότερα τα ποιήματα ταύτα απεσπάσθησαν, ευμενώς
παραχωρηθέντα ημίν προς δημοσίευσιν, εκ της οσονούπω εκδοθησομένης συλλογής του δημοφιλούς ποιητού, εκ δύο τόμων,
εξ ών ο εις θέλει περιέχει τον πολυθρύλητον Δον-Ζουάν και
έτερα ανέκδοτα ποιημάτια, εφάμιλλα την χάριν, την φαιδρότητα και την πρωτοτυπίαν προς τ’ανωτέρω.
Επερνούσε μια χαρά
έως ότου μια φορά
έγινε παπάς βαρβάτος
και ο διάκος ο αφράτος.
Κι’ ο παππάς της ο φτωχός
διόλου δεν εφθόνησε
και ο ίδιος μοναχός
τον εχειροτόνησε.
Τίγκι, τούγκ... μεγάλη σχόλη.
Άξιος! φωνάζουν όλοι,
νέοι, γέροι και παιδιά!...
Μα με όλο της το νάζι
Υπεράξιος φωνάζει
τρεις φοραίς κ’ η παππαδιά.

Γ. ΣΟΥΡΗΣ
(“Ημερολόγιον Σκόκου” 1888)

Για τα
χαρτιά

ξω οι χαρτοπαίκται και τα χαρτοπαικτεία...
εγέμισαν με τούτους και δρόμοι και χαντέτα.
Ας κλείση κάθε Λέσχη κι’ ας ρίξουν στη φωτιά
κλητήρες κ’Αστυνόμοι του τζόγου τα χαρτιά
*
Ας λείψει μία τέτοια πληγή και συμφορά...
το Λαύριον σας φθάνει να χάνετε παρά...
σας φθάνουν τόσοι κλέπται και τόσοι λωποδύται,
μη θέλετε κ’ εις άλλα την τύχη σας να δήτε.
*
Ας κλείση κάθε Λέσχη σε τούτο τον καιρό...
στο διάβολο η ντάμα η πίκα κι η καρό.
Τα ψέμματα τελειόνουν σας λέμε νέτα σκέτα,
κι ο μπακαράς θα λείψη για πάντα κι η πασσέτα.
*
Θα τρέχω άνω κάτω και δεν θα επιτρέπω
ούτε στραβή κοντσίνα ή πρέφα ή σκαμπύλι
και όπολον πατριώτη με τράπουλα θα βλέπω
θα του τραβώ στη μούρη ξανάστροφο σφοντύλι.
*

E

Κανένας δεν θα κόψη και τη δική μου φόρα,
κι αν έκλεισαν της Λέσχαις πολλαίς φοραίς ως τώρα
και άνοιξαν κατόπιν και κόβουν φανερά,
δεν είνε παίξε γέλα και τούτη τη φορά.
*
Αλλοίμονο σ’εκείνον που τον ιδώ να παίζη
για χωρατά κι αλήθεια σε πράσινο τραπέζι.
Εις το γνωστόν Δελτίον, προς μάθημα των άλλων,
ονόματα θα γράφω μικρών τε και μεγάλων.
*
Τοιαύτα θυμωμένος ο Στάϊκος φωνάζει,
και τα χαρτιά του τζόγου στα μούτρα μας τινάζει,
κι οι τζογαδόροι στέκουν με χέρια σταυρωμένα...
διαταγή Σταΐκου και τα σκυλιά δεμένα.
*
Και τρέχει των κλητήρων το κόκκινο ασκέρι,
και κάθε χαρτοκόπτου του κόβει τον αέρα,
κι ενώ παντού της Λέσχαις σφαλούν με βουλοκέρι
ευθύς καινούργιαις πάλι ανοίγουν παραπέρα
Γ. ΣΟΥΡΗΣ
(“ΤΟ ΑΣΤΥ”, 5 Μαρτίου 1889)
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Παληά Χριστούγεννα
Ω χρόνοι του παληού καιρού, ευτυχισμένοι χρόνοι!..
Έξω γοργοπετούμενο, κυνηγημένο χιόνι
- λευκά φτεράκια απ’ του βοριά βγαλμένα της φτερούγεςτα κεραμίδια επάστωνε κ’ ελεύκανε της ρούγες,
και μεσ’ στο σπίτι, ολόγυρα στο στοργικό μαγκάλι,
άλλοι σε χαμηλά σκαμνιά και σταυροπόδι άλλοι,
ακούγαμ’ ανυπόμονοι κι’ από παληά συνήθεια
της άγρυπνης γερόντισσας τα τόσα παραμύθια.
Καλή ώρα σαν και σήμερα παραμονή ήταν πάλι,
τέτοιος βοριάς, τέτοια χιονιά, τέτοια νυχτιά μεγάλη.
- Απόψε, ειπ’ η γερόντισσα, δεν έχει παραμύθι
θέ να πλαγιάσωμε νωρίς, γιατί, προτού τ’ ορνίθι
διώξη τους καλλικάντζαρους, στην εκκλησιά θα πάμε.
Μα κάτι που συχνά πυκνά σαν όνειρο θυμάμαι
γιατ’ ήμουν άβγαλτο παιδί και πάνε τόσα χρόνια,
Απόψε θε να σας το πω·
Του Τούρκου η καταφρόνια
έπνιγε κάθε μας χαρά· σκλαβιά, λαχτάρες τρόμοι·
πριν σκοτεινιάση ερήμωναν κ’ εσώπαιναν οι δρόμοι
και μέσα στην καταδρομήν, εβγήκε ένα φιρμάνι
καμπάνα σε καμπαναριό ποτέ να μη σημάνη.
Ερχόνταν η καλόγρηα στου καθενός το σπίτι
και για τον όρθρον έκραζε κάθε καλό ενορίτη
στην άγια γέννα του Χριστού να πάη να μεταλάβη.

Τα δώρα
των μάγων
Το βρέφος αναπαύεται στη φάτνη του· στο πλάγι
σκορπίζουν δώρα κατά γης γονατιστοί τρεις Μάγοι·
αυτός την σμύρνα- ευωδιαστό της Αραβίας χορτάρι
κι αυτός χρυσάφι ατίμητο
Γλυκοχαράζ η ημέρα
η Πούλια τρέμει γέρνοντας και σχίζουν τον αγέρα
άσματα κ’ύμνοι αρμονικοί αγγέλων που αλαλάζουν
με κάποια μυστική χαρά τα πρόβατα βελάζουν
και σαν απάωροι οι βοσκοί φόβους κι ελπίδες κλώθουν
για κάτι που κρυφοθωρούν, για κάτι που δεν νοιώθουν
και με λαχτάρα βιαστικοί να προσκυνήσουν τρέχουν.
Κι όσα ψυχή έχουν μέσα των κι όσα ψυχή δεν έχουν
απ’ το βουνό τ’αθώρητο κι ως το μικρό λιθάρι
κι από το δένδρο το ψηλό κι ως τ’άβγαλτο χορτάρι
νοιώθουν μια κάποια δύναμι που νέα ζωή χαρίζει.
Μονάχα ο Νους ο ακούραστος απ’όλα ξεχωρίζει.
Το βρέφος αναπαύεται στη φάτνη του στο πλάγι’
σκορπίζουν δώρα κατά γης γονατιστοί τρεις Μάγοι
οι τελευταίοι απ’ τους παληούς, πρώτοι μέσα στους
πρώτους
Μα ο Νους ο δυσκολόπιστος ολόρθος στο πλευρό τους
Κρίνει τα δώρα κατά γης και λέει:
“Η σμύρνα εκείνη
κάποτε μέσα στον τάφο του το σώμα του θα πλύνη·
και το λιβάνι, όταν Θεός Αυτός θα βασιλεύη,
εκείνο, ευωδιαστός καπνός στο θρόνο του θ’αναίβη
μα το χρυσάφι τι ζητά στα πόδια του και τούτο;
δεν θα νικήση τάχα Αυτός τον Μαμμωνά τον πλούτο;”
Ετσι τα δώρα κρίνει ο Νους. Μια ξάφνου λάμψι εχύθη,
μια λάμψι θεία κι ‘ απόκοσμη σαν από ήλιων πλήθη,
και το χρυσάφι αστραφτερό μέσα στην λάμψι εκείνη
σαν ζωντανά αναδεύτηκε, χρυσό ποτήρι εγίνη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
(“ΣΚΡΙΠ”, Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 1926)

Εσηκωθήκαμ’ όλοι μας, δυστυχισμένοι σκλάβοι,
κι’ επήγαμε στην εκκλησιά. Μα ο όρθρος πριν αρχίση
ο καϊμακάμης πρόσταξε καθ’ εκκλησιά να κλείση,
Χριστούγεννα να μη γενούν, κείνο το χρόνο. “Φθάνει!
πολλές φορές γεννήθηκε, καιρός για να πεθάνη·
πηγαίνετε στα σπίτια σας, αλλοιώς τι σας προσμένει
το νοιώθετε, το ξέρετε”!
Σκυφτοί κ’ δακρυσμένοι
γυρίσαμε στο σπίτι μας, σπρώξαμε την αμπάρα
και μ’ ανιστόρητο καϋμό και με φρικτή τρομάρα
και με καρδιά πούχε η φτωχή στης λύπες αποστάσει,
σταυρώσαμε τα χέρια μας εμπρός στο εικονοστάσι
και φοβισμένοι εψάλαμε της Γέννας το τροπάρι...
Ήτανε θαύμα ή όνειρο; ήταν η θεία του χάρι
που διάλυνε και σκόρπισε της πίκρας μου το νέφος;
Δεν ξέρω· ξέρω μοναχά πως είδα κάποιο βρέφος
μέσα σε λάμψι ηλιόφωτη, και τ’ άκουσα να κράζη
“Χαρήτε, σκλάβοι! λευτεριά για σας γλυκοχαράζει!
“θε νάρθη μέρα ποθητή κι’ αβράδυαστη θα μένη
“που η εκκλησιά χαρμόσυνη καμπάνα θα σημαίνη!
“και σεις θε να πηγαίνετε χαρούμενοι, τρεχάτοι
“θε νάρθη μέρα ποθητή!”.
Κ’ ήρθε παιδιά μου, νά τη.
ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 1911)
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ωρός βιβλία. Ο γέροντας, σκυμμένος στα χαρτιά του
χρόνια σπουδάζει, δείχνοντας μέσ’ στη θολή ματιά του
θολώτερη τη σκέψι του. Της φύσεως όλοι οι νόμοι
στο νού του πηγαινόρχονται κ’ είνε του νού του οι δρόμοι
και μακρυνοί κι’ ατέλειωτοι, ούτε στερνοί ούτε πρώτοι,
όλοι και πρώτοι και στερνοί. Η αρχή του κόσμου; σκύτη·
το τέλος; σκύτη· κ’ η ζωής; σκύτη βαθειά κ’ εκείνη·
κι’ αν κάπου λάμπη μια αστραπή, σαν αστραπή και σβύνει
κ’ η σκοτεινιά διπλιάζεται.
Σκυμμένος στα χαρτιά του
χρόνια σπουδάζει, δείχνοντας μέσ’ στη θολή ματιά του
θολώτερη τη σκέψι του και την ελπίδα λίγη,
όσ’ η στιγμή της αστραπής.

Σ
Tα
Χριστούγεννα

Με μιας η θύρα ανοίγει,
στρέφει τα μάτια ο γέροντας, το μέτωπό του υψώνει,
βλέπει να μπαίνη γελαστό το πειό μικρό του εγγόνι.
Καθώς στη σκοτεινή σπηλιά, που βάτοι τηνε φράζουν
ακούγεται ο αντίλαλος όταν τ’ αρνάκια κράζουν
τόσο, που λές μέσ’ στης σπηλιάς τ’ αχώριστο σκοτάδι,
είνε λειβάδια μαγικά και βόσκει ένα κοπάδι,
έτσι στα γέλοια του παιδιού που τάχε ο πόθος στείλει
μεσανοιχτά αντιλάλησαν του γέροντα τα χείλη,
που λες στη γέρικη καρδιά, σπηλιά σκοτεινιασμένη,
πόθος χαράς παιδιάτικης από καιρού απομένει.
Απλωσ’ ο γέρος, το παιδί στα γόνατα να πάρη.
- Παππού, μια χάρι σου ζητώ κ’ είνε μεγάλη χάρι.
- Ν’ ακούσω.
- Τα χαράγματα, με του Χριστού τη γέννα,
θέλω να πάω στην εκκλησιά, όμως μαζί με σένα·
θάν’ η χαρά μου πειό πολλή μια που κοντά σου θάμαι.
Παππού μου, μη μου τάρνηθής, θέλω μαζί να πάμε.
Γιατί σωπαίνεις; Θύμωσες;
Ω! ποιός παππούς θυμώνει
όταν μια χάρι του ζητά το γελαστό του εγγόνι;

του παππού

Ξημέρωσε· σκορπίζονται τα ονείρατα τα πλάνα·
χαρμόσυνη της εκκλησιάς εσήμανε η καμπάνα.
Σφιχτοκρατώντας ο παππούς το εγγόνι του απ’ το χέρι
συλλογισμένος ξεκινά στον όρθρο να το φέρη.
Χαράζ’ η αυγή λευκόφωτη, μα ο νούς του δε χαράζει,
βαθειά και μαύρη σκοτεινιά τους λογισμούς του φράζει.
Πού είνε το φώς; πού κρύβεται η Αλήθεια που γυρεύει;
Η Αλήθεια! χρόνια την ζητά κ’ η σκέψι του στειρεύει.
Πού είν’ η Αλήθεια;...
Εφθάσανε στην εκκλησιά. Το εγγόνι
εμπρός σε κάποιο εικόνισμα τα χέρια του σταυρώνει.
Παμπάλαιο το εικόνισμα: ψηλά, χρυσό έν’ αστέρι,
στη φάτνη βρέφος φωτεινό-το βρέφος ποιός δεν ξέρει;
στώνα πλευρό του ο Ιωσήφ, στ’ άλλο πλευρό η Παρθένα.
Στρέφει τα μάτια του ο παππούς θαμπά, μισοσβυσμένα
στο εγγόνι. Τα παιδικά ματάκια αντιφεγγίζουν
όχι τη λάμψι των κεριών που ολόγυρα φωτίζουν
μα κάποια λάμψι μυστική που απ’ την καρδιά του βγαίνει...
Ω! να η Αλήθεια, να το φως· η πίστις η κρυμμένη
μέσα στα σπλάχνα των παιδιών.
Ο γέροντας δακρύζει,
σκύβει, φιλεί το εγγόνι του το εικόνισμα αντικρύζει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 1914)
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Tα Χριστούγεννα
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

έχρι του θαλάμου μου φθάνουσιν οι
ήχοι των τραχυφώνων τυμπανίων. Οι
παίδες της γειτονιάς μου ανακρούουν
αυτά και συνοδεύουν δια του αθιγγανικού τούτου οργάνου, το αφελές Χριστουγεννιάτικον άσμα, το μονότονον,
ως φωνή ασθμαίνοντας. Και των ντεφιών δε οι ήχοι και
των ασμάτων αι μονότονοι κραυγαί δεν είναι ξένοι εις
τα ώτα μου. Από μικρό παιδάκι ακόμη, τους ακούω πάντοτε την ημέραν ταύτην. Κόκκινα από το ψύχος, με τα
κρυσταλλωμένα χεράκια τους, τα παιδιά της γειτονιάς
μου, έρχονται τόσα χρόνια τώρα και ανακρούουν το όργανόν των και μας ψάλλουσι:

Μ

Καλήν εσπέραν άρχοντες - αν είνε ορισμός σας,
Χριστού την θείαν γέννησιν - να ‘πω ‘ς τ’ αρχοντικό σας.
η δε μονότονος, η τρεμουλιαστή φωνή των ακόμη και
σήμερον, ότε τα χρόνια διεσκόρπισαν όλην εκείνην την
απλοϊκήν ποίησιν, ήτις μας περιέβαλλε, προτούν οι ξανθοί μας ίουλοι μεταβάλωσι χρωματισμόν, φθάνει ως γνώριμος μελωδία, εξεγείρουσα παλαιά όνειρα, παιδικάς
αναμνήσεις, και άκοντα με σύρει προ του παραθύρου
μου ίνα ίδω το μεγάλο τους ποικολόχρωμο φανάρι, το
οποίον, όταν έλθη η εσπέρα θα αναφθή και από φιλικής
εις φιλικήν οικίαν μεταφερόμενον θα φωτίση τους μικρούς αοιδούς, οίτινες θα αναγγείλωσι το “Χριστός γεννάται σήμερον”.

Καλώς ήλθατε, μικροί μου τραγουδισταί, με τα χρυσοποίκιλτα ντέφια σας και με το ωραίο σας αστέρινο φανάρι, ομοίωμα του ουρανίου αστέρος, του φωτίσαντος
τον δρόμον των μάγων της Περσίας εις την φάτνην, ίνα
προσκυνήσωσι τον γεννηθέντα υιόν της Παρθένου. Καλώς
ήλθατε, μικοί μου αοιδοί, να μοι αναζωπυρήσητε εσβεσμένους πόθους, να μοι επαναφέρετε γλυκείας αναμνήσεις. Καλώς ήλθατε, μικρά του χειμώνος χελιδονάκια, να
μου υπενθυμήσετε ότι έρχονται τα χρυσά μας Χριστουγέννα, η μεγάλη μας εορτή, η μεταβάλλουσα τον άνδρα
εις παιδίον, αρκούμενον εις μίαν θωπείαν, εις ένα τραγούδι, εις ένα μόνον χριστόψωμον.
Πανταχού σήμερον ζωηραί μού παρουσιάζονται αι εικόνες των Χριστουγέννων, από του χορού των παιδίων,
μέχρι του γειτονικού μου κλιβάνου, του περικυκλουμένου
από τας θεραπαινίδας των πέριξ οικιών. Από του φούρνου τούτου βλέπω αφράτα μοσχοβολούντα τα χριστόψωμα με τα ψαλιδισμένας άκρας, τους κομψούς
σταυρούς των και τα ολόχρυσα κάρυα, μεταφερόμενα
εντός κανίστρων εις τους οίκους, ένθα τα αναμένει η οικοδέσποινα και οι ξανθοί άγγελοί της οίτινες με ανοικτούς οφθαλμούς, με ροδιζούσας τας παρειάς εκ της
χαράς και της περιεργείας, παρηκολούθουν τον μετασχηματισμόν της ζύμης εις χριστόψωμον. Ολοι ησθάνθημεν την μυστηριώδη αυτήν χαράν, ήτις κινεί τας μικράς,
ως λεπτοκάρυον, καρδίας των παίδων, και όλοι επληρώθημεν ευδαιμονίας, από την θέαν μόνον των χριστοψώμων, η ευδαιμονία δε αύτη αντηνακλάτο επί των

προσώπων μας, όπως εις κρυσταλλίνην λίμνην αντανακλάται η διαγελώσα πέριξ φύσης και τα πράσινα βουνά
και οι λευκοί οικίσκοι. Ολη δε αυτή η απαστράπτουσα
των οικογενειών χαρά, όλη αυτή η περί τον κλίβανον κίνησις, όλοι αυτοί των ντεφιών οι ήχοι και τα άσματα των
παίδων μοι αναγγέλλουσιν ότι ήλθον μέσα εις την καρδιά του χειμώνος, μέσα εις το ψύχος του Δεκεμβρίου, σαν
απριλιάτικο τριαντάφυλλο ριχμένο μέσα εις του χειμώνος τα χιόνια, τα χρυσά, τα ροδοβαμμένα Χριστούγεννά
μας.
Ηλθαν τα Χριστουγέννα! Πόσαις φοραίς με πάλλουσαν καρδίαν, με προσδοκίαν βαπτισμένην εις όνειρα παιδικά, αγνά σαν τα χρόνια μας που επέρασαν, λευκά σαν
τα χιόνια τα σκεπάζοντα σήμερον τα βουνά μας, δεν επερίμενα τα Χριστούγεννά μου. Μακράν από την πίεσιν
του διδασκαλικού βλέμματος, έρριπτα τον βιβλιοφύλακά
μου εις την πρώτην τυχούσαν γωνίαν, και χειράφετος
ανεστάνουν τον πατρικόν μου οίκον, και ενέτειον την δύναμιν των φωνητικών μου οργάνων, ίνα εκδηλώσω ζωηροτέραν την χαρά, ήτις με κατείχε, και ασθμαίνων, και
ερυθρός από της χαράς ερριπτόμην εις την αγκάλην της
μάμμης μου, και εδεχόμην τα θερμότερα φιλήματά της,
και κεκμηκώς κατόπιν από τα παιγνίδια, εκοιμώμην
ήσυχα ήσυχα, μέχρις ότου τα μεσάνυκτα το σήμαντρον
της γειτονικής εκκλησίας θα με εξήγειρε και θα με έφερεν εις τον ναόν, ίνα ακούσω τον όρθρον και τους μελιφθόγγους ψελλισμούς του φέροντος ακόμη τον τσουμπέ
ψάλτου, με το μικρό φεσάκι εις την κεφαλήν, με την

23-72_Layout 3 28/12/2009 7:29 ΜΜ Page 47

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

2010

εξοιδημένην ρίνα και την προέρχουσαν γαστέρα, αλλά
τόσον γλυκείαν, τόσον μελαγχολικήν φωνήν έχοντα ψάλτην της εκκλησίας μας. Τα χρόνια μετέβαλον τα πάντα·
η λευκή μικρά εκκλησία μένει ακόμη εις την θέσιν της,
αλλά το σήμαντρον της δεν ηχεί πλέον· την νύκτα μήτε
ο παχύσαρκος ψάλτης πληροί αυτήν με τους ψαλμούς
του. Η ψώρα του ξενισμού κατεβρόχθισε και τα θρησκευτικά μας ακόμη έθιμα. Ενθυμούμαι άλλοτε, προτού
αποδημήσω εις χώραν μακράν, την νύκτα ταύτην των
Χριστουγέννων, όλοι ανέμενον το σήμαντρον να τους
εξεγείρη από της κλίνης, προτού ακόμη εις τα βουνά της
Αττικής φανούσιν αι ροδόχροοι εκείναι ταινίαι, αι αγγέλλουσαι την έλευσιν της πρωίας, προτού ακόμη να
σβύσουν τα άστρα· την ώραν εκείνην, ην θαυμασίως
απεικόνισεν ο εύστομος της Κερκύρας ψάλτης.
Οπου δεν άκουες φωνή, δεν έβλεπες διαβάτη
·
Είχε τον ύπνο αποδεχτή καλύβι και παλάτι,
Δεν επερνούσαν τα πουλιά, που σύσκοια είχαν βάλει,
Σκέπη θερμή την ίδια του φτερούγα στο κεφάλι
Κ’ ήταν το χόρτο, το κλαρί κι’ ο ανθός την ώρα ‘κείνη,
Του μαμουδιού προσκέφαλο, της πεταλούδας κλίνη
Τ’ αρνί στη μάντρα πλάγιαζε, τ’ αγρίμι στη μονιά του,
Ολα τα πλάσματα, Θεέ, στον ίσκιο σου από κάτω.
Και μέσα σ’ αυτήν την ησυχία της φύσεως, εις την
ερημίαν των οδών, αίφνης ηκούετο το σήμαντρον χαρμοσύνως αντηχούν, αι οικίαι εφωτίζοντο, αι θύραι ηνοίγοντο η μία κατόπιν της άλλης, τα χαρτοφάναρα
προέκυπτον και αι οικογένειαι εν συνοδεία μετέβαινον
εις τον ναόν, καθ’ όλην δε την οδόν ηκούοντο κούφα βήματα και εορτάσιμος γλυκύς τις ψίθυρος, όστις καθίστατο μυστηριώδης ως εκ της προκεχωρηκυίας ώρας,
και εκ των από διαστήματος εις διάστημα ριπτόντων
ασθενές ερυθρόν φως μικρών χαρτοφανάρων των φωτιζόντων την άγουσαν προς την λευκήν εκκλησίαν, ήτις με
τους χαρμοσύνους ήχους του κώδωνός της προσεκάλει
τους Χριστιανούς εις πανηγυρισμόν της μεγάλης του χριστιανισμού εορτής. Την ώραν ταύτην η μετάβασις εις
την εκκλησίαν έχει κάτι το ποιητικόν και μυστηριώδες·
η ψυχή ανυψούται και φέρεται επί των άϋλων πτερύγων των θρησκευτικών παραδόσεων, διασχίζει την ομίχλην των αιώνων και φέρεται εις την Ιουδαίαν, εις την
μικράν πολίχνην της Βηθλεέμ, ένθα πρασινίζει η ελαία,
κυλά τα αργυρά του νερά ο Ιορδάνης, και βρέχει την
χώραν, ην τόσω γλυκά, τόσον ωραία περιέγραψεν ο Νάτσων την χώραν
Οπου ο ήλιος ο ξανθός πάντοτε την στολίζει,
Π’ ο ποιο γαλάζιος ουρανός γλυκά τήνε σκεπάζει
Κ’ η τρικυμία κ’ η βοή ποτέ δεν την ταράζει.
Που τα πουλάκια κελαϊδούν και μοναχά το χιόνι
Των γαλαζένιων της βουνών ταις άκραις στεφανόνει.
Νομίζει κανείς άνοιξε παντοτεινή πως θάλλει,
Γιατί και τον Δεκέμβριο τ’ αηδονάκι ψάλλει,
Γιατί το κύμα του γιαλού ποτέ του δεν παγόνει
Και γιατί η δάφνη πάντοτε στον ρύκκα φουντόνει,
Και τα αστέρια τ’ ουρανού, που σαν διαμάντια
μοιάζουν,
Με τα τριαντάφυλλα της γης θαρείς
πως κουβεντιάζουν.
Και ειν’ η νύχτες χαρωπαίς και αρωματισμέναις
Και η αυγαίς ροδοξανθαίς σαν τρυφεραίς παρθέναις.
Και κατά την ώραν ταύτην αναμετρά την επελθούσαν μεταβολήν εν τη όψει του κόσμου, αφ’ ης ο γεννηθείς εις την μικράν της Ιουδαίας πολίχνην, εις την φάτνην
των αλόγων, επαναστάτης, ανέτρεψε τας κοινωνικάς, τας
θρησκευτικάς και πολτικάς προλήψεις, ηνώρθωσε την
καταπεσούσαν κοινωνίαν, κατέστησε σφιγκτοτέρους
τους οικογενειακούς δεσμούς και απηλευθέρωσε το υποδεδουλωμένον πνεύμα της ανθρωπότητος.
Ολαι δε αύται αι φιλοσοφικαί σκέψεις, ας γεννά η
νυξ και η τέλεσις της λειτουργίας, διαλύονται με την
ανατολήν του ηλίου και τους ήχους του κλειδοκυμβάλου,
οίτινες μας αναμένουσι κατά την επιστροφήν από της
εκκλησίας εις τον οίκον μας.
Τα Χριστούγεννα πανταχού της γης είνε καθαρώς οικογενειακή εορτή. Δεν έχουν μήτε τον εκνευριστικόν πυ-

47
ρετόν της πρώτης του έτους, του ελκύοντος μικρούς και
μεγάλους πέριξ της πρασίνης τραπέζης, ούτε την ταραχώδη εορτήν του Πάσχα, με τα βάρβαρα έθιμα των πυροβολισμών και τας κραυγάς των μεθύσων. Είνε ήρεμος
και ιλαρά εορτή, ως η μορφή του Χριστού εν τη εικόνι
του Ρούμπενς, και θερμή ως η φάτνη ένθα εγεννήθη. Δεν
έχει τίποτε ταραχώδες περιορίζεται εντός της οικίας. Τα
τρίζοντα εν τη εστία ξύλα και θερμαίνοντα την οικίαν, οι
γλυκείς ψιθυρισμοί πέριξ δαψιλεστέρας του συνήθους
τραπέζης, ο ήσυχα ήσυχα ρέων ξανθός οίνος, τα χαμόγελα, η φαιδρότης, τα άσματα και έπειτα παρά την
εστίαν η ανάγνωσις, ιδού τι αποτελεί σήμερον την εικόναν των Χριστουγέννων εν Αθήναις.
Αλλοτε ήτο ποικιλωτέρα· την νύκτα, ότε επέστρεφεν
από την εκκλησίαν η οικογένεια, παρετίθετο ο ινδιάνος
και εκόπτετο από του πρεσβυτέρου της οικίας το Χριστόψωμον. Σήμερον όλα ταύτα δια τας Αθήνας τουλάχιστον σώζονται ως ανάμνησις παραχωμένης ιστορίας.
Διατί; Διότι επάθαμεν διανοητικήν μαλάκυνσιν, και δεν
αισθανόμεθα πλέον την στοργήν προς τας εθνικάς μας
παραδόσεις και εις τα εθνικά μας έθιμα. Δεν έχομεν πεποίθησιν επί τας ιδίας ημών δυνάμεις και ζητούμεν
ξένας. Αλλαχού η δράσις του έθνους τελείται εξ αυτού
του εθνικού βίου, το δε πνεύμα εκδηλούται και λαμβάνει χαρακτήρα καθαρώς εθνικόν. Αυτό θα ειπή εθνικός
βίος. Το ζην τινα με τας εθνικάς παραδόσεις, το δραν
τινα ανθρώπους γινόμεθα ολίγον πίθηκες. Εν είδος του
πιθηκισμού τούτου είνε η εξαφάνισις των εθίμων μας,
και μάλιστα των θρησκευτιμών μας εθίμων, των ποιητικών μας εθίμων. Σήμερον η νυκτερινή λειτουργία, η τελουμένη εις ανάμνησιν της εν νυκτί γεννήσεως του
Χριστού έπαυσε! Τι ωφελήθημεν εκ τούτου; Ουδέν. Αλλαχού, όπως εις την ομόθρησκόν μας Ρωσσίαν, όπου η
θρησκεία έλαβε εθνικόν χαρακτήρα, τα θρησκευτικά
ταύτα έθιμα και οι τύποι διατηρούνται μετά της μεγαλειτέρας στοργής, δι’ αυτό δ’ εκεί η θρησκεία εγένετο η
μεγάλη πολιτική δύναμις και βαθύ αίσθημα.
Ενθυμούμαι μετά συγκινήσεως ακόμη πως αναμένουσι την εορτήν των Χριστουγέννων εν Ρωσσία· από του
ανακτορικού παλατίου μέχρι της τελευταίας και εν τη
γη κεχωσμένης καλύβης. Και εκεί τα χριστόψωμα και
εκεί τα μικρά χοιρίδια παρασκευάζονται δια την νύκταν
της εορτής. Τα γλυκύσματα ευωδιάζουν και το δένδρον
των Χριστουγέννων κοσμείται με τας ερυθράς και τας
κυανάς ταινίας με τα κίτρινα κηρία και με τα δώρα,
άτινα προσφέρει η οικοδέσποινα εις πάντας τους εν τω
οίκω. Η αίθουσα ένθα τοποθετείται η Γιόλκα, ως καλείται το δένδρον των Χριστουγέννων εν Ρωσσία, κλειδόνεται, και οι μικροί του οίκου κρυφά, κρυφά, από τας
οπάς των κλείθρων προσηλούσι το μικρο γαλανό ματάκι των δια να ιδούν το κατάφορτον δώρων δένδρον, όπερ τους στέλλει ο Χριστός. Ουδείς
εισέρχεται μέχρι της στιγμής, καθ’ ην οι κώδωνες πηρώσουν με τους ήχους των την κοιμωμένην και ηρεμούσαν πόλιν. Εξω το χιόνι
απλούται και εν τοις ναοίς ψάλλεται η λειτουργία. Ολοι μικροί και μεγάλοι μεταβαίνουν
εκεί, όπως ενωτισθώσι τα θαυμάσια μέλη της
ρωσικής μουσικής, και πλήρεις αγαλλιάσεως
επιστρέφουν εις τον οίκον. Η αίθουσα της
Γιόλκας αστράπτει από το φως των κηρίων.
Το μαγευτικόν αυτό δένδρον περίχρυσον περικυκλούται. Η δεσποινίς κάθεται προ του
κλειδοκυμβάλου και αρχίζει το χριστουγεννιάτικο τραγούδι:
Ηλθαν τα Χριστούγεννα - τα χαριτωμένα
Με χρυσά χαρίσματα - μυριοστολισμένα.
Και βλέπετε όλους εκείνους τους γέροντες με
τας λευκάς γενειάδας να γίνωνται παιδία και τα
παιδία να γίνωνται σοβαρώτερα από τους γέροντας, και μέσω των γελώτων και μέσω των
ασμάτων έκαστος λαμβάνει το δώρον του, και
επιχύνεται μια παιδική, μια χριστιανική αγαλλίασις εις όλον τον οίκον, από της γραίας δεσποινίς μέχρι του τελευταίου υπηρέτου, και τα
άσματα ακολουθεί χορός και ευωχία, και λησμονούνται αι βιωτικαί μέριμναι, και φεύγουν οι πόνοι και η
χαρά αρωματίζει τας ώρας ταύτας και η αγαλλίασις

λαμπρύνει την οικογένειαν, ήτις απήλαυσε την γλυκυτέραν των απολαύσεων. Την εορτήν ταύτην την έψαλλον
όλοι σχεδόν οι ποιηταί της Ρωσίας, την απεικόνισαν όλοι
οι συγγραφείς της, την εζωγράφισαν οι μεγάλοι της καλλιτέχναι.
Οτε δε ανατέλλει ο ήλιος και αι χρυσαί του ακτίνες,
αίτινες φαίνονται ως να απώλεσαν την θερμαντικήν των
δύναμιν, επιχυθώσιν επί των λεπτών λόφων, τότε τα έλκυθρα ζεύγνυνται,τα μετάξινα διάπια τίθενατι όπισθεν
των ίππων και συνδέονται μετά του ελκύθρου, και σπεύδουν προς τας ευρείας οδούς, αίτινες βρέθουσι κόσμου,
και σχηματίζεται μια μακρά, μια ατελεύτητος άλυσσος
ελκύθρων, διολισθαινόντων ως αστραπή εν μέσω των λεπτών συννέφων της χιόνος, ην ήγειρε το διερχόμενον έλκυθρον, και μέσω αυτού του νέφους διακρίνεις τας
ερυθράς εκ του ψύχους μορφάς, με τας εκ μηλωτής
πάσας κυρίας, αίτινες κατά την ημέραν ταύτην των Χριστουγέννων διαγωνίζονται με την ελκυθροδρομίαν, εν δε
αποθαυμάζεις την αστραπιαίαν ταχύτητα του διολισθαίνοντος ελκύθρου χειροκροτήματα και επευφημίαι
αντηχούσιν. Ολη δε αύτη η ταραχή, όλα αυτά τα χειροκροτήματα προήλθον διότι ανετράπη έλκυθρον τι, αι δεσποινίδες έπεσαν επί της χιόνος και εγένοντο εκ της
πτώσεως ταύτης τρυφεραί αποκαλύψεις. Βλέπεις ούτως,
θαυμάζεις την εντέλειαν της κνήμης των και άκων
κρούεις εις θαυμασμόν τας παλάμας. Ούτω περνά εν
μέσω της χαράς και εν τω οίκω και εν ταις οδοίς η μεγάλη του χριστιανισμού ημέρα.
Ποσάκις παρεστάθην εις εορτάς τοιαύτας εν τη ξένη.
Αλλ’ εν μέσω των ασμάτων και των χειροκροτήσεων και
των επευφημιών και της λαμπρότητος, εγώ αναμιμνησκόμην την μικράν λευκήν εκκλησίαν της πατρίδος μου,
με το ηδύφθογγον σήμαντρόν της, όπερ την ημέραν ταύτην με εξήγειρε του ύπνου και ωδηγούμην εκεί ίνα
ακούσω την θείαν λειτουργίαν και μεταλάβω των αχράντων μυστηρίων. Επειτα ήρχοντο τα φιλήματα της μητρός
μου, η χαρά των αδελφών μου, αι θωπείαι του πατρός
μου. Ολα αυτά τα οποία παρήλθον, όλα αυτά άτινα εξηφάνισεν ο χρόνος και ο θάνατος· τώρα και η νυκτερινή
λειτουργία δεν τελείται πλέον, αλλά και χωρίς αυτά,
καλώς ήλθατε, χρυσά Χριστούγεννα, να μου επαναφέρητε ζωηράς τουλάχιστον εις την μνήμην μου τας εικόνας των παιδικών μου ημερών.
Θ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
(“Αττικόν Μουσείον” Χριστουγεννιάτικο
Αφιέρωμα, 1890)
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Μια γελοιογραφία το κεντρικό θέμα του “ΣΚΡΙΠ” την Πρωτοχρονιά
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ά του 1930. Το “οικονομικόν ζήτημα” και τότε στην πρώτη γραμμή...
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Η πήτα του Μπαϊραχτάρη
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ

ατά την νεανινικήν μας ηλικίαν όλοι οι τότε δημοσιογραφούντες είμεθα και ολίγον
χαρτοπαίκται. Όταν ετελειώναμεν την εργασίαν μας εις
τα γραφεία μας, μετεβαίναμεν εις μίαν εμπορικήν λέσχην “Ερμής” λεγομένην και εδοκιμάζαμεν την τύχη μας.
Η λέσχη αυτή ευρίσκετο εις την γωνίαν
των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους, εκεί δε
αφίναμεν συνήθως τα τελευταία πεντάδραχμά μας. Η εμπορική αυτή λέσχη με το
αρχαϊκόν όνομα ήτο απλούστατα χαρτοπαχτικήν υπό την προστασία του Ερμού. Τα
χαρτοπαιχτεία τότε ελειτούργουν ελεύθερα. Κάθε γωνία κεντρικού δρόμου είχε
και το ιδικόν της. Όλα δε έφερον το εύφωνον όνομα της λέσχης. Εσύχναζαν εις καθένα από αυτά διαφόρων τάξεων άνθρωποι, από των ανωτάτων μέχρι των
περιφήμων τραμπούκων της πλατείας των
Ηρώων. Μεταξύ αυτών ήσαν οι αεριτζήδες
και οι κράχτες, τους οποίους εστρατολογούσαν οι διευθυνταί των λεσχών. Αυτοί
έπαιζαν μεν, αλλά δια να δίνουν μόνον
μπρίο εις το παιγνίδι. Έχαναν ή εκέρδιζαν,
δι’ αυτούς ήτο το ίδιο, διότι εις το τέλος
ελογαριάζοντο με την διεύθυνσιν το καθημερινόν τους μέρισμα.
Οι κράχτες αυτοί και οι αεριτζήδες δεν
ήσαν όπως ειμπορούσε να υποθέση κανείς
τραμπουκαρία. Ήσαν άνθρωποι καλοντυμένοι, φρασκοξυρισμένοι, με ωραίες γραβάτες, με λουστρίνια παπούτσια, περιποιητικοί εις τους πελάτας και πρόθυμοι δι’
όλα. Μόνον μετεβάλοντο όταν συνέβαινε
κανένα έκτροπον ή καμμία διαμφισβήτησις
εις το τράβηγμα του χαρτιού, ότε φυσικά
έπαιρναν τομέρος του μπάγκου και επενέβαιναν ως διαιτηταί προς λύσιν της διαφοράς. Κατά τα άλλα ήσαν υποχρεωτικώτατοι άνθρωποι. Εις τον “Ερμήν” όμως δεν
συνέβαιναν ποτέ έκτροπα. Ήτο, όπως έλεγαν τότε, αριστοκρατικόν κέντρον. Εκεί
εσύχναζαν καθώς πρέπει θαμώνες, έβλεπε
δε κανείς γύρω εις το πράσινο τραπέζι
πρώην υπουργούς, υπασπιστάς του βασιλέως, βουλευτάς, δικαστικούς, μεγαλεμπόρους, αξιωματικούς και άλλους ομοίας τάξεως ανθρώπους. Εις άλλας λέσχας τα
πράγματα ήσαν κάπως διαφορετικά· εκεί
μεγάλον ρόλον έπαιζεν η σκαλέτα και ο
παίζων ήτο βέβαιο εκ των προτέρων ότι θα
άφινεν εις την πρασίνην τράπεζαν ότι είχε
και δεν είχεν. Εκ τούτου συχνά συνέβαινον
διαπληκτισμοί, σπασίματα κεφαλών και
καμμιά φορά επαρουσιάζοντο και οι κάννες των πιστολίων. Η αστυνομία δεν επενέβαιναν εις αυτάς τας οικογενειακάς διενέξεις των χαρτοπαικτών. Τους άφινε να
λύουν μεταξύ των τας διαφοράς· άλλωστε
τι να πρωτοέκανε και η αστυνομία, αφού
όλη η πόλις είχε μεταβληθή εις ένα απέραντον χαρτοπαίγνιον.
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Εις τον “Ερμήν” λοιπόν μετεβαίναμεν
μετά τα μεσάνυχτα και επερνούσαμεν προ
της πρασίνης τραπέζης, ως είχε καθιερωθή
να λέγεται αύτη τότε. Ο μπακαράς ο λαισκενές και η πασσέτα έδιναν και έπαιρναν
έως το πρωί. Η λέσχη προσέφερεν εις τους
παίκτας δωρεάν σοκολάτα και τσουρεκάκια. Λαμπρά φωτισμένα, λαμπρά θερμασμένα τα σαλόνια της, σοκολάτα, τσουρέκια, καλή συντροφιά και τράπουλα εις
ενέργειαν αποτελούσαν ό,τι ειμπορούσε
κανείς να επιθυμήση, κατά μίαν κοπιαστικήν δημοσιογραφικήν εργασίαν. Την παραμονήν της Πρωτοχρονιάς η εμπορική λέσχη
ο “Ερμής” ευρίσκετο εις όλην του την δόξαν. Είχε διακοσμηθή η κεντρική αίθουσα
με λουλούδια και δεν επετράπη να εισέλθουν άλλοι εκτός των τακτικών της θαμώνων.
Εκεί υπήρχαν την νύκτα εκείνην όλοι οι
περίεργοι αθηναϊκοί τύποι, τους οποίους
δεν ειμπορούσε να συναντήση κανείς πουθενά αλλού. Ενθυμούμαι έναν νομικόν σύμβουλον υπουργείου, κοντόν και ισχνόν με
αραιά φαβοριτάκια, ο οποίος ουδέποτε
απουσίαζεν από τας συνεδριάσεις, όπως
τας έλεγεν. Είχεν ωρισμένην θέσιν εις το
τραπέζι, την οποίαν κανείς δεν καταλάμβανεν. Αυτός δεν εποντάριζε ποτέ του περισσότερον από ένα τάλληρον. Έφευγε δε
πάντοτε τα ξημερώματα. Ήταν ένας άλλος
ταγματάρχης του ιππικού Γιαννάτος καλούμενος από την Κεφαλληνίαν, ο οποίος
επήγαινεν όλα για όλα. Αυτός, όταν του
ετύχαινε χαρτί, αλλοίμονο στο μπάγκο· τον
εσήκωνεν ολόκληρον και μας άφινεν
υγείαν. Εύθυμος χαρακτήρ, έλεγε πολλά
αστεία. Εις ένα συνάδελφόν του, ο οποίος
είχεν εγγραφή φοιτητής, δια να του δείξη
ότι δεν είχε πατήσει ποτέ του εις το Πανεπιστήμιο, του είπε κάποτε:
- Δεν μου λες, σε παρακαλώ, συ που ξέρεις το Πανεπιστήμιο, το άγαλμα του Ρήγα
είνε δεξιά ή του Πατριάρχη, γιατί έχω την
ιδέα ότι ούτε απ’ έξω είδες το Πανεπιστήμιο ποτέ σου.
Ένα βράδυ είχε διαβολεμένη τύχη· όλο
οχτάρια και εννιάρια ετραβούσε. Ο μπαγκιέρης ο οποίος ήτο και αυτός Κεφαλλωνίτης, σιγά-σιγά εβλασφημούσε το ρόδον το
αμάραντον. Ο επίλαρχος, θυμωμένος ολίγον, του έκαμε την παρατήρησιν:
- Mωρέ Γερασιμάκι, πάψε πειά να βλαστημάς το ρόδο το αμάραντο. Καλά να χάνουμε στον μπακαρά τον παρά μας, μα δεν
πάει να χάνουμε και την ψυχή μας με τις
βλαστήμιες σου.
Ο μπαγκιέρης έπαψε να βλαστημάη. Από
την ώρα όμως εκείνη άλλαξε το παιγνίδι
και εκέρδιζεν ο μπάγκος. Τα κέρδη του
επελάρχου είχαν αρχίσει να εξαφανίζωνται
και αυτός να στενοχωρήται. Ότε επί τέλους
λέγει εις τον μπαγκαδόρον:

- Γερασιμάκη, παιδί μου, για πες εκεινό,
πως το έλεγες, το ρόδο το αμάραντο.
Το βράδυ εκείνο είχαμεν συγκεντρωθή
όλοι από τας ένδεκα. Επρόκειτο να κοπή η
βασιλόπηττα και έπειτα ν’ αρχίση ο μπακαράς. Ο επίλαρχος, ο νομικός σύμβουλος,
ο Μιχαλάκης Κατσίμπαλης, ο Στεφάνωρ,
όλοι ήσαν εκεί·ο Σουρής επέρασε και με
επήρεν από το γραφείον και λέγοντας διάφορα καλαμπούρια μετέβημεν και εμείς εις
την λέσχην. Μέχρι του γραφείου μας είχε
φθάσει η πληροφορία ότι ο πρωθυπουργός
Δηλιγιάννης είχε διατάξει όπως η αστυνομία κλείση όλας τας λέσχας, διότι προ
τριών ημερών ένας αξιωματικός έχασε πολλάς χιλιάδας και ευρέθηκε εις την ανάγκην
να πωλήση δύο σπίτια του για να πληρώση
τα χρέη του. Η γυναίκα του, μία κυρία από
ιστορικήν οικογένειαν, είχεν υπάγει εις τον
πρωθυπουργόν και του παραπονέθη, διότι
αφέθηκαν έτσι ελεύθερα τα χαρτοπαίγνια,
κι καταστρέφοντο τόσοι οικογενειάρχαι. Ο
Δεληγιάννης απεφάσισε τότε, καθώς μας
έλεγαν από το υπουργείον των Εσωτερικών, να άρη μόνο το κοινωνικόν σκάνδαλον
από του μέσου και να κλείση όλα τα χαρτοπαίγνια. Κανείς όμως από εμάς δεν επίστευεν εις τα διαδιδόμενα.
Ήταν επί τέλους και παραμονή της Πρωτοχρονιάς, που το έθιμον επέτρεπε να δοκιμάζη κανείς την τύχην του. Και εις την
λέσχην αυτήν την γνώμην είχαν και δεν παρετηρείτο καμμία ανησυχία.
- Λόγια της καραβάνας, έλεγεν ο Στεφάνωρ· ποιος είνε αυτός που θα κλείση τις λέσχες και θα μας κόψη την διασκέδασι;
Με πολλήν ευθυμίαν εκόπη η βασιλόπηττα και το φλουρί έλαχεν εις τον Στεφάνορα.
Ερροφήσαμε και από ένα ποτήρι σαμπάνια και εστρωθήκαμε στον μπακαρά. Ο
επιλάρχος επήρε τον πρώτο μπάγκο και
άστραφτε από χαρά.
- Σήμερα, έλεγε, θα ξεπαγκάρω τη λέσχη.
Μαζύ μ’ αυτόν εικερδίζαεν όλοι. Επικράτει γενική ευθυμία· ο Σουρής, ο οποίος
εκάθητο κοντά μου, σε κάθε εννιάρη που
επαρουσίαζεν ο Γιαννάτος μου έλεγε:
- Έκανε η Ελευσίνα στάρι.
Αλλ’ εν ω το σαλόνι είχε γεμίσει από γέλοια και αστειότητας, έξαφνα ακούσαμε
κάτι στη σκάλα που έμοιαζε σαν ποδοβολητός.
- Μπράβο, είπεν ο επίλαρχος· εμυρίστηκαν πως χάνει ο μπάγκος και έρχονται και
άλλοι να μαζέψουνε κέρδη.
Εγελούσαμε με τα αστεία του επιλάρχου· έξαφνα όμως μπαίνει κάτωχρος ένας
αεριτζής και μας λέγει:
- Σηκώστε τις τράπουλες και τις φύσες
γιατί πλάκωσε η αστυνομία. Έως ότου
όμως εκτελεσθή η παραγγελία μπαίνει
μέσα ο Μπαϊραχτάρης με τις χονδρές μπό-

τες του και με ένα κατάμαυρο πρόσωπο
που εφαίνετο σαν μπαρμπερίνος.
- Αλτ! μας εφώναξε· μη κουνηθή κανένας
από τη θέση του, προσεκάλεσε δε μόνον
τους αξιωματικούς να εξέλθουν αφού
επήρε πρώτα τα ονόματά τους. Η αστυνομία κατέσχε τις φύσες, τα χαρτιά και τα
χρήματα του μπάγκου. Εμείς είχαμε μείνει
κόκκαλο. Οι αεριτζήδες και οι κράχτες ξεροκατάπιναν. Ο αρχικλητήρας της αστυνομίας Νάκος έβλεπεν αυτούς σαν να ήθελε
κάτι να ανακαλύψη στα πρόσωπά τους.
Έξαφνα εσταμάτησε προ ενός εξ αυτών
και του λέγει:
- Μωρέ Πετηνάρη, και συ μου είσαι εδώ,
στολισμένος σαν γαμπρός, κ’ εμείς σε ζητούμε τόσες ημέρες; και τον άρπαξεν από
τον γιακά.
Ο Πετηνάρης, καθώς εγνώσθη κατόπιν,
τα είχε κάνει θάλασσα εις του Καραουλάνη
το οινομαγειρείον όπου συνέτρωγε με μίαν
γνωστήν Ιταλίδα Πιπίνα λεγομένην, διότι
μία άλλη παρέα εις την θέα της ετραγουδούσε ένα γνωστό τότε τραγούδι: “ο Πιπίνος και η Πιπίνα”. Όταν δε έφθασαν εις την
στροφήν. “Πιπίνα σε λατρεύω”, ο Πετηνάρης, προσβληθείς εις το φιλότιμο, εσφενδόνισε τα πιάτα κατά της αδούσης παρέας
και έσπασε κάποιου το κεφάλι. Επηκολούθησε καυγάς και εις το οινομαγειρείον έγιναν όλα άνω-κάτω. Η αστυνομία τον εζητούσε και τον επέτυχεν εις την εμπορικήν
λέσχην ο “Ερμής”.
Ο Μπαϊραχτάρης αφού ετελείωσε τας
διατυπώσεις της κατασχέσεως, μας είπε:
- Τώρα εσείς, κύριοι, τραβάτε στα σπίτια
σας και κυττάτε καλά να μη σας βρούμε σε
κανένα χαρτοπαίγνιο, γιατί θα πάτε όλοι
στο φρέσκο.
Ο Σουρής κ’ εγώ εβγήκαμεν από τους
πρώτους και όπου φύγει-φύγει.
- Μωρέ ώρα που την ηύρεν ο Μπαϊραχτάρης να μας χαλάση τη μανέστρα· ο
Γιαννάτος την στιγμήν εκείνην είχε ένα
εξάρι και ένα δυάρι στο χέρι του.
Επήραμεν αργά την οδόν Πινακωτών και
κατελήξαμεν εις ένα φιλικό σπίτι του
Σουρή, όπου είμεθα προσκεκλημένοι. Εκεί
είχαν κόψει προ πολλού την βασιλόπηττα
και έπαιζαν διάφορες κυρίες και νέοι το
τριανταένα με πενταροδεκάρες, όπως εγίνετο τότε εις τα νοικοκυρόσπιτα των Αθηνών. Η νοικοκυρά μας επλησίασεν με πολλή
ευγένεια και μας είπε:
- Γιατί σεις ήρθατε έτσι αργά; κάπου αλλού θα εκόψατε τη βασιλόπηττα, βέβαια.
- Εμάς, απαντά ο Σουρής, μας έδωσε
κυρά μου, την χυλόπηττα ο Μπαϊραχτάρης.
Θ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
(“ΕΜΠΡΟΣ”,
Σάββατο 1 Ιανουαρίου 1927)
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H συμβουλή της καμπάνας
ιαν φοράν ήταν ένας νέος και
είχεν αποφασίσει να νυμφευθή.
Αλλά διά να επαναπαύση την
συνείδησίν του ηθέλησε να συμβουλευθή
ένα φρόνιμον και πολύπειρον φίλον του.
Υπήγε λοιπόν και τον ηύρε.
- Αγαπώ μίαν νέαν και την θέλω γυναίκα
μου.
- Πάρε την, αποκρίνεται ο φίλος του.
- Αλλ’ οι γονείς μου δεν την νοστιμεύονται και δεν θέλω να τους λυπήσω.
- Μη την πάρης.
- Αν δεν την πάρω θα είμαι δυστυχής
όσο ζω.
- Πάρε την.
- Το κακόν είνε ότι είμεθα και οι δύο
πτωχοί και δεν ηξεύρω πως θα την ζήσω
αν την πάρω, διότι είνε καλομαθημένη.
- Μη την πάρης λοιπόν.
- Αλλά με αγαπά και την αγαπώ. Θα
εργασθώ και θα ζήσωμεν.
- Πάρε την.
- Αν όμως αποκτήσωμεν οικογένειαν, τι
θα γείνη τότε; Πως να την πάρω χωρίς
λεπτόν;
- Mη την πάρης.
- Είνε τόσον εύμορφη και καλή!
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- Πάρε την.
- Φοβούμαι μή με κατηγορήση ο κόσμος
αν την πάρω.
- Μη την πάρης.
- Πάρε την! Μη την πάρης!... Δός μου
μίαν συμβουλήν σωστήν. Είπέ μου, τι θα
έκαμνες συ εις την θέσιν μου;
- Άκουσε, φίλε μου. Ό,τι και αν σε συμβουλεύσω εγώ, δεν αξίζει. Ιδού τι θα έκαμνα εις την θέσιν σου. Όταν σημάνη ο
εσπερινός θα επήγαινα εις τον αυλόγυρον
της εκκλησίας και θα έκαμνα ό,τι μου
ειπή η καμπάνα.
- Αλλ’ η καμπάνα δεν ομιλεί.
- Ομιλεί εις όποιον ηξεύρει να την
ακούση. Πήγαινε και δοκίμασε.
Επλησίασεν ίσα-ίσα η ώρα του εσπερινού. Πηγαίνει ο νέος προς την εκκλησίαν.
Αρχίζει να σημαίνη. Ω του θαύματος! Η
καμπάνα ομιλεί τω όντι. Τίγκ, τόγκ, τίγκ,
να την πάρης, τίγκ, τόγκ, τίγκ, να την πάρης, τόγκ, τίγκ, τόγκ να την πάρης, να την
πάρης, να την πάρης!
Πηγαίνει αμέσως ο καλός σου, ευρίσκει
την νύμφην, δίδει τον λόγον του και μετ’
ολίγας ημέρας γίνονται οι γάμοι.

Εννοείται ότι ήτο προσκεκλημένος και ο
φίλος του, προς τον οποίον ο γαμβρος
εξέφραζε την άπειρον ευγνωμοσύνην του
διά την καλήν συμβουλήν του. Τον ήθελε
μάλιστα και κουμπάρον, αλλ’ εκείνος με
κανέναν τρόπον δεν συγκατένευσε.
Μετά εν περίπου έτος ο γαμβρός επεσκέφθη τον φίλον του. Ήτο κατηφής και
εφαίνετο καταβεβλημένος.
- Ωραία συμβουλή, λέγει, μου έδωκες
πέρυσι. Σε ήκουσα και την επήρα, οπού
να μη την είχα ιδεί ποτέ.
- Πολύ λυπούμαι να σε βλέπω μετανοημένον, αλλά συμβουλήν βεβαίως εγώ δεν
σου έδωκα.
- Δεν με συνεβούλευσες να κάμω ό,τι
μου ειπή η καμπάνα;
- Τούτο, ναι, σου το είπα.
- Λοιπόν η καμπάνα μου είπε να την
πάρω. Την επήρα και την έπαθα.
- Δεν πιστεύω να πταίη η καμπάνα. Δεν
θα την ήκουσες καλά.
- Πως δεν την ήκουσα; Μου εφώναζε: να
την πάρης, να την πάρης!
- Πολύ το αμφιβάλλω. Πήγαινε να την
ακούσης καλά και έπειτα έρχου να μου
παραπονήσαι.

Ανεχώρησε στενοχωρημένος ο άνθρωπος
και επέστρεφε περίλυπος εις την οικίαν
του. Η εκκλησία ήτο εις τον δρόμον του, η
δε ώρα του εσπερινού επλησίαζεν. Ήτο
βέβαιος ότι είχεν ακούσει εξαίρετα προ
ενός έτους την φωνήν της καμπάνας λέγουσαν: “να την πάρης”. Ηθέλησεν όμως
να βεβαιωθή και πάλιν, διότι τον είχε
σκανδαλίσει ο δισταγμός, τον οποίον εξέφρασε περί τούτου ο φίλος του.
- Αρχίζει να σημαίνη. Τίγκ, τίγκ!... Περίεργον! Το λέγει καθαρά η καμπάνα. Να
μη την πάρης, τίγκ, τίγκ, να μη την πάρης,
μη, μη, να μη την πάρης!
Ο άθλιος ήκουε και εσυλλογίζετο: Μη
δεν ήκουσα τω όντι καλά πέρυσιν; ή μήπως και πέρυσιν και εφέτος η καμπάνα
άλλο δεν έλεγε παρεκτός ό,τι αυτός επεθύμει:
- Τι μου πταίει ο φίλος μου, έλεγεν
αναχωρών.
Ανόητος εγώ ν’ ακούσω την συμβουλήν
της καμπάνας.
Εκ Παρισίων!
Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ
(“Ημερολόγιον Σκόκου”, 1891)
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Oι στίχοι της Πρωτοχρονιάς
α κίτρινα και τα κόκκινα και τα πράσινα χαρτία, άτινα άλλοτε επλημμύριζον το γραφείον μου κατά τας πρώτας
ημέρας του έτους, γεμάτα από ευχάς
διατυπουμένας διά στίχων οτέ μεν
αφελών και αξέστων, οτέ δε εχόντων
αξιώσεις τεχνικωτέρας υφής, σπανίζουν εφέτος σημαντικώς. Από έτους εις έτος ο αριθμός των ελαττούται και κατά την εφετινήν Πρωτοχρονιάν μόλις
δύο ή τρία εξ αυτών ετόλμησαν να φανούν, ανούσια
και ξεθωριασμένα, χωσμένα αιδημόνως μεταξύ των
άλλων χαρτίων. Αντιπρόσωποι εθίμου παρακμάσαντος και εκλείποντος, κάμνουν την εντύπωσιν πρεσβύτου ή μισοκόπου εισερχομένου με το σάλιον επ’
ώμων εις κατάστημα νεωτερισμών. Το χρωματιστόν
χαρτίον με τας εμμέτρους ευχάς των ατόμων και των
συνομοταξιών, όσαι έχουν απαιτήσεις φιλοδωρήματος κατά την πρώτην του Νέου Έτους παρά του κοινού, αντικατεστάθη υπό του γράφοντος την ευχήν:
“o διανομεύς της εφημερίδος τάδε, εύχεται έτη
πολλά” με την ευθάδη ξηρότητα επιταγής: “πληρώσατε εις τον κομιστήν τόσα”.
Και όμως προξενεί λύπην η εξαφάνισις μιας παλαιάς συνηθείας, ήτις χωρίς να ήνε επιβλαβής, ήτο
μάλιστα ευεργετική. Ευεργετική δε διττώς, υποκειμενικώς και αντικειμενικώς. Το ενόχλημα και δια
του επελθόντος νεωτερισμού μένει αμετάβλητον
κατ’ ουσίαν. Αλλ’ ο τύπος της αιτήσεως κατά την
πρώτην περίστασιν είχε το πλεονέκτημα να κινή την
θυμηδίαν και να καθιστά προθυμότερον και γενναιότερον το φιλοδώρημα. Αν δε μερικά εκ των στιχουργημάτων τούτων εκακομεταχειρίζοντο την
Μούσαν, αυτή συνειθισμένη εις τας βιαιοπραγίας
τας προερχομένας εκ πολλών και διαφόρων αγερώχων Ορφέων και μεγάλων αυτής ιεροφαντών, ηδυνατο να παραβλέπη επιεικώς τας εξ απειρίας
αμυχάς των ταπεινών ραψωδών της Πρωτοχρονιάς.
Το έθιμον του να ζητούν δώρα παρά του κοινού
κατά την Πρωτοχρονιαν οι νομίζοντες ότι προσφέρουν εις αυτό κατά την διάρκειαν του έτους μερικάς
εκδουλεύσεις, ταχυδρομικοί και τηλεγραφικοί διανομείς, οδοκαθαρισταί, φανοκόροι, υπηρέται καφενείων, ξενοδοχείων, κουρείων κ.λπ. είνε παλαιά. Ο
πολιτισμός δε, δια της δημιουργίας νέων αναγκών
του βίου και νέων προς αυτάς συναφών υπηρεσιών,
πολλαπλασιάζει οσημέραι τ’ απαιτητικά ταύτα
επαγγέλματα. Φαντάσθητε ότι εφέτος μεταξύ των
άλλων παρουσιάσθη ζητών αμοιβήν ο “βοηθός του
οδηγού του οδοστρωτήρος!”. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα ευρεθούν εις δύσκολον θέσιν, εάν θελήσουν να εξακριβώσουν τίνας υπηρεσίας παρείχεν εις
την κοινωνίαν ο φέρων τον μακρόν τούτον τίτλον·
δεν θ’ απορήσουν όμως οι σύγχρονοι, αν μετά τούτο
εις προσεχή τινά Πρωτοχρονιάν εμφανισθή να ζητήση
φιλοδωρήματα παρά του κοινού και “ο διδάσκαλος
της καλλιγραφίας του αριστερού ψάλτου του μητροπολιτικού ναού” ή “ο χρωματιστής των κιγκλίδων του περιβόλου του Αστεροσκοπείου”. Άλλως τε
η αξίωσις των ζητούντων φιλοδωρήματα κατά τοιαύτην ημέραν βασίζεται αποκλειστικώς εις την ιδικήν των κρίσιν και αντίληψιν περί της σημασίας των
παρεχομένων παρ’ αυτών εις το κοινόν εκδουλεύσεως. Όθεν μεταξύ των λοιπών περιοδευσάντων ανά
την πόλιν προ πέντε ή εξ ετών και ζητούντων τον
μποναμάν των ηβουλήθη να παρουσιασθή και ο... νεκροθάπτης, νομίζων ίσως εν πεποιθήσει ο άνθρωπος
ότι παρέχει και αυτός εκδολεύσεις αξίας λόγους εις
τους ζώντας, φυλάττων καλώς τους παραδιδομένους
εις αυτόν νεκρούς και αποτρέπων ούτω πολλάς ενοχλήσεις, ιδίως εις του κληρονόμους. Αλλά φαίνεται
ότι η υποδοχή, ην εύρε κατά την ημέραν εκείνην των
ιλαρών εντυπώσεων, δεν ήτο ποσώς ενθαρρυντική
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και η απαίσιος εμφάνισις δεν επανελήφθη κατά τα
εφεξής έτη.
Εύλογοι και δίκαιαι εθεωρήθησαν ανέκαθεν αι
απαιτήσεις των διανομέων των εφημερίδων και περιοδικών. Οι καθ’ εκάστην εν ώρα θέρους και χειμώνος, από του όρθρου μέχρι νυκτός βαθείας
περιερχόμενοι πάντα τα σημεία της πόλεως πτωχοί
υπηρέται του καθημερινού και περιοδικού τύπου,
κομίζοντες εις τους συνδρομητάς την απαραίτητον
πνευματικήν τροφήν των καθημερινών ειδήσεων, των
παγκοσμίων νέων, των κρίσεων επί των διαφόρων
πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων και των προϊόντων της φιλολογικής παραγωγής, εδικαιούντο να
τύχωσι κατά το τέλος του έτους αντιμισθίας τινός
δια τους κόπους των. Ήδη από των πρώτων ετών,
καθ’ α ο τύπος ήρχισε βαθμηδόν να μορφώνεται και
να συστηματοποιήται εις την χώραν μας, οι διανομείς των διαφόρων φύλλων απέκτησαν το δικαίωμα
να ζητώσι κατά την ημέραν της πρώτης του έτους
φιλοδώρημα παρά των συνδρομητών περιερχόμενοι
τους οίκους αυτών και διανέμοντες χρωματιστά ευχετήρια δελτία. Κατ’ απαράβατον κανόνα τα δελτία
ταύτα ήσαν έμμετρα, συνηθέστατα δε ήσαν συντεταγμένα εις τόνον πατριωτικόν, είτε θρηνούντα ελεγειακώς τας τύχας της πατρίδος, είτε εξυμνούντα τα
κλέη αυτής και χαιρετίζοντα την μέλλουσαν αυτής
δόξαν, εξεθείαζον δε τας αρχάς της εφημερίδος, ην
έκαστον αυτών αντεπροσώπευεν· εσχολίαζον υπό το
πνεύμα αυτών τα σύγχρονα πολιτικά γεγονότα·
έκαιον λιβανωτόν προς την Κυβέρνησιν και εξετόξευον μερικούς μύδρους κατά της αντιπολιτεύσεως,
ή τανάπαλιν, αναλόγως της κομματικής εκάστου
χροιάς. Επειδή δε οι διανομείς δεν διετέλουν εις σχέσεις με τας Μούσας, την σύνταξιν των στιχουργημάτων τούτων ανέθετον εις τους περί την ποίησιν
καταγινομένους, γνωστούς και αγνώστους. Ο Αχιλλεύς Παράσχος διηγείτο ότι το πρώτον του στιχούργημα ήτο το ποιηθέν παρ’ αυτού τη αιτήσει του
διανομέως εφημερίδος συντασσομένης παρά του
αδελφού του, δια των στίχων δε τούτων απεκαλύφθη
πρώτην φοράν το ποιητικόν του τάλαντον. Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής δεν απηξίωσε να συμπεριλάβη
εις την πολύτιμον συλλογήν των έργων του και τα
συντεθέντα παρ’ αυτού στιχουργήματα χάριν του
διανομέως της Ευνομίας, ην διηύθυνε, και άλλων
ακόμη.
Αλλά και έτεροι κορυφαίοι της ποιητικής χορείας
της παρελθούσης γενεάς ο Ζαλοκώστας, ο Ορφανίδης, ο Γεώργιος Παράσχος έγραψαν πρωτοχρονιάτικα στιχουργήματα χάριν πτωχών διανομέων,
κυκλοφορήσαντα ανωνύμως εις παρωχημένην εποχήν.
Δια να λάβουν σαφεστέραν και μάλλον συγκεκριμένην ιδέαν οι αναγνώσται περί του ποιού και
του χαρακτήρος της ιδιαιτέρας ταύτης ποιητικής παραγωγής θα παραθέσω δείγματα τινά αυτής γνήσια,
ειλημμένα εκ χρονογραφικής επιθεωρήσεως δημοσιευθείσης εις παλαιόν φιλολογικόν περιοδικόν. Ο ευφυής χρονογράφος έσχε την αγαθήν επίνοιαν να
περισυλλέξη και ν’ αποθησαυρίση στροφάς εκ των
κυκλοφορησάντων εμμέτρων δελτίων των διανομέων
των εφημερίδων κατά την πρώτην του έτους 1864. Η
χρονολογία αύτη είνε αξιομνημόνευτος εις την ιστορίαν του ημετέρου έθνους. Μετά την οκτωβριανήν
μεταπολίτευσιν επηκολούθησε μακρά περίοδος
σάλου, αναστατώσεως, αναρχίας. Η φιλαρχία και η
διχόνοια κατεσπάραττον το έθνος και αι οδοί της
πρωτευούσης εβάφησαν δια του αίματος αδελφοκτόνου αγώνος. Εις την οικτράν ταύτην κατάστασιν
έθεσε τέρμα η έλευσις του θεία συνάρσει εκλεγέντος
νέου βασιλέως, όστις ήδη από του Οκτωβρίου του
1863 αναλαβών τα σκήπτρα επεχείρει μετά των

συμβούλων του να παγιώση την διασαλευθείσαν
τάξιν και να θέση τα θεμέλια νέου καθεστώτος με
νέας βάσεις και νέον ρυθμόν πολιτικού βίου. Πάντες
δε απέβλεπον μετά στοργής εις την ίριδα ταύτην της
γαλήνης και της ευημερίας, προσπαθούντες να λησμονήσουν την θύελλαν και τας αποτροπαίας σκηνάς
του σπαραγμού και της αιματοχυσίας. Τα αισθήματα ταύτα ήσαν λίαν ζωηρά και λίαν πρόσφατοι αι
εντυπώσεις, ώστε φυσικώτατα εύρον απήχησιν εις
τα πρωτοχρονιάτικα στιχουργήματα των ταπεινών
της πολιτικής θεραπόντων. Εκφράζονται δε πάντα
ταύτα με το ύφος του μεγαλορρήμονος λυρισμού και
με την ρωμαντικήν χροιάν, ήτις περιέβαλλε τους λόγους και τας πράξεις της εποχής εκείνης.
Ιδού τινα των κειμένων. Αποτελούν περίεργον
χορόν εφημερίδων, ων εκάστη διαλαλεί δια στόματος
του διανομέως της το φρόνημά της και τας εκδουλεύσεις της.
Ο Εθνοφύλαξ, γαύρος πάντοτε και οιστρηλατούμενος από το ενθουσιώδες εμβατήριον του Γεωργίου
Παράσχου, - “με το κράνος βαρύ στο σκοτάδι, με την
λόγχη σε χέρι θρασύ” τονίζει ως εξής το εγκώμιόν
του:
Oυδέποτε τον πρωτόν μου προορισμόν παρέβην,
Εξήλεγξα τα σφάλματα εκάστου μετά θάρρους,
Και άφθονον απέρριψα το μίσος και την χλεύην
Εις όλους τους αρχομανείς και τους αρχολιπάρους.
Πολλάκις προσεπάθησα να κάμω καν ανθρώπους
Όσους ανθρώπων εαυτούς καλούν αντιπροσώπους.
Οι δύο τελευταίοι στίχοι, ως παρατηρεί ευστόχως
ο αποθησαυρίσας την στροφήν χρονογράφος, περιέχουν τω όντι επιτυχή και επιγραμματικήν δηκτικότητα.
Το “Εθνικόν Φρόνημα” εξηκολούθει να είνε πολεμικόν και επαναστατικόν. Ακούσατε:
Mε την ευγενή σημαίαν έκτοτε του Οκτωβρίου
Ο συντάκτης μου του έθνους το κειμήλιον φρουρεί,
Τας απάλξεις εγκολπούται (!) του αντέχοντος
φρουρίου
Κ’ εις τα σκότη μ’ αναμμένην θρυαλλίδα γρηγορεί.
Η αναμμένη θρυαλλίς μαρτυρεί ότι η εποχή των
τηλεβόλων Κρούπ και Κανέ και των ευλογημένων
προμηθευτών δεν είχε φθάσει ακόμη εις τον τόπον
μας.
Ο Ευαγγελισμός καυχάται και αυτός δια τας
επαναστατικάς του δάφνας, αμείλικτος κατά των
εναντίων, ομολογών μετά θαυμαστής αταραξίας ότι
διεδραμάτισε πρόσωπον Ενυούς κατά τον πρόσφατον σπαραγμόν: Το φύλλον του, ως βεβαιοί:
Επαρηγόρει τον λαόν κ’ ηυλόγει τας θυσίας
Κ’ εστόλιζε τα μνήματα με άνθη των μαρτύρων,
Εθρήνει όσους έπεσον υπέρ ελευθερίας
Και ήναπτε τον πόλεμον, το μίσος διεγείρον.
Ο επαναστατικός άνεμος εξακολουθεί. Ιδού η
Αθηνά, η φερώνυμος της θεάς της φρονήσεως οια
φθέγγεται δια του διανομέως της:
Ότε ο ξένος ήρχισε να πλήττη την πατρίδα,
Πρώτη ερρίφθη προπετώς (!) εις την παλαίστραν
κάτω,
Κ’ εις τον Δυνάστην φέρουσα την πρώτην καταιγίδα
Τριάντα χρόνους μετ’ αυτού εκτύπα κι εκτυπάτο.
Φεύ! όταν ήνοιξε χορόν πολέμου ήτο νέα,
Αι μάχαι την εγήρασαν και τώρα είνε γραία!..
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Ο ξένος και ο δυνάστης εννοείται ότι ήσαν επίθετα αναφερόμενα εις τον
Όθωνα. Αλλ’ οπόσον σκληρά η ομολογία η περιεχομένη εις τους δύο τελευταίους στίχους. Κρίμα αληθώς να γηράση η καϋμένη η Αθηνά και το χειρότερον να
γηράση αδιόρθωτος! Κρίμα να μη ζήση μέχρι των ημερών μας να ιδή ρέοντα τα
δάκρυα των θεατών εις τα θερινά θέατρα διά τας διατραγωδουμένας εν αυτοίς
τύχας του ξένου και του δυνάστου!
Υπό σφοδρών επαναστατικών αισθημάτων διεπνέοντο και τα Παναθήναια.
Αλλ’ ο διανομεύς, ο διερμηνεύων εμμέτρων την γνώμην των, φαίνεται απογοητευμένος. Το Οκτωβριανόν μεγαλούργημα δεν επέφερε τα ποθητά αποτελέσματα· η τυραννία φεύ! εξακολουθεί να κυριαρχή, οι πατριώται καταδιώκονται
και ο στιχουργός θρηνεί ελεγειακώτατα:
Πλην αφού την πλάνην είδα του χρυσού μου ενυπνίου
Να διαδεχθή μικρότης τόσα έργα ευγενή
Και ψυχράν ν’ αφίση τέφραν ο κρατήρ του Οκτωβρίου,
Η ψυχή μου κουρασμένη την απάτην της θρηνεί.
Κατ’ αυτόν λοιπόν τον τρόπον ποίος ήλπιζε να ζήση;
Tις επίστευε να πνεύση αύραν πάλιν φθισικού,
Και ο Πατριώτης Τύπος ένα δάκρυ του αν χύση,
Να μαραίνεται δεσμώτης, να στενάζ’ εις φυλακήν;
Όλοι ήσαν επαναστάται κατά την περίεργον εκείνην εποχήν· όλοι επόθουν να
συμμετάσχουν της δόξης του μεγαλουργήματος του Οκτωβρίου, όπερ καλή τη
πίστει παρεβάλλετο προς τα έργα του Αρμοδίου, του Θρασυβούλου και του Πελοπίδα. Και τόση ήτο η τύφλωσις - ίσως και ο φόβος - ώστε ολίγους μήνας πρότερον, ότε εγένετο το δημοψήφισμα δια την
εκλογήν του νέου βασιλέως, ευρέθησαν μεν αρκετοί, οίτινες εψήφισαν ως άξιον δια τον θρόνον της
Ελλάδος τον Μέγαν Ναπολέοντα, μολονότι τεθνεώτα από ημίσεως αιώνος, αλλ’ εις και μόνος ψηφίσας υπέρ του Όθωνος!
Και όμως υπήρχον και οι μη παραφερόμενοι εκ
του κοινού πάθους και οι κρίνοντες ηρεμώτερον
και σωφρονέστερον τα πράγματα. Ιδού, λόγου
χάριν, πως εξεφράζετο ο διανομεύς της συντηρητικής Παλιγγενεσίας:
Λύχνος μικρός αλλ’ άσβεστος η Παλιγεννεσία,
Όπου ο κίνδυνος οξύς, το βάραθρον ετοίμον,
Την αμυδράν ακτίνά της επέχυνε ταχεία,
Ινα εκφύγη η Πατρίς τον όλεθρον η τλήμων.
Δεν επτοήθη ισχυρούς, δεν έκλινε το γόνυ
Εκεί όπου ο όμιλος ο ώνιος ερπύζει.
Των δημοκόπων τας κραυγάς δεν εφοβήθη μόνη,
Αλλ’ άφισε τον συρφετόν τον φαύλον να υβρίζη.
Υπήρχον δε και οι τολμηρότεροι, οίτινες είχον
το θάρρος να αντεπεξέρχωνται με τον γέλωτα του
σαρκασμού κατά των ισχυρών της ημέρας. Τοιούτος είνε ο διανομεύς του Φιλοπάτριδος Έλληνος:
Eάν σας ηυχόμην, χάριν παραδείγματος, ευθύς
Να επέλθη ησυχία κ’ ευνομία εις τον τόπον,
Να τεθή εις την οικείαν αυτού θέσιν ο καθείς,
Οι καλοί να προκριθώσι τέλος των κακών ανθρώπων,
Να περιφρονήτ’ ο φαύλος, ο χρηστός πλην να
τιμάται,
Θα εθύμωνον βεβαίως οι θερμοί επαναστάται.
Αν προσέθετον να λείψουν από την πτωχήν πατρίδα
Αρχολίπαροι κηφήνες, στίφη κοιλιών κενών,
Να μη ίδω πλέον όσα επί έτος όλον είδα
Κ’ ισχυρόν να σύρη ρεύμα εις βαθύν ωκεανόν
Της Ελλάδος μας τας βδέλλας... τότε, ω! πλην μη γελάτε,
Θα μ’ εξύλιζον βεβαίως οι θερμοί επαναστάται.
Υπήρχον δε και οι φιλόσοφοι, οίτινες περιφρονούντες τα σύγχρονα πολιτικά
γεγονότα έστρεφον το βλέμμα ετάζοντες τα σκοτεινά βάθη του μέλλοντος και
πλάττοντες ρόδινα όνειρα. Τοιούτος, έχων αναμφισβήτητον αρμοδιότητα ως εκ
του τίτλου της εφημερίδος, ην αντεπροσώπευεν, ήτο ο διανομεύς του “Μέλλοντος”. Η στροφή αυτού περί του μέλλοντος, υπενθυμίζει μακρόθεν τους ορισμούς
του Παπαρρηγόπουλου εν τω “Φανώ του Κοιμητηρίου”· αλλ’ είνε τόσον γριφώδης, ώστε ούτε τότε βεβαίως ενόησαν ακριβώς, ούτε τώρα θα εννοήσουν αυτήν
οι αναγνώσται:
Mέλλον! πλην τάχα άδυτα του μέλλοντος τα βάθη,
Πεπερασμένη ύπαρξις, υψιτενή τα πάθη,
Ο νους χαμαίζηλος, μικρός εν τω παρόντι κείται,
Εάν την ύλην η φθορά δεσμεύη νυν θαρρείτε.
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Αλλ’ ο σκοτεινός αυτός Νειτζε ή Σοπεγχάουερ γίνεται κάπως σαφέστερος
εις επομένους στίχους, οίτινες, μολονότι εξηρθρωμένοι, περιέχουν κάποιον
νόημα:
Όταν το μίσος σαρωθή, όταν η κοινωνία
Δεν δείται θρόνων και στρατών, τοτ’ η ευημερία
Με την ειρήνην θρόνον της, με στέμμα την ελπίδα,
Με την αγάπην σκήπτρόν της, δόρυ τε και ασπίδα
Θα άρχη επί των εθνών της όλης υφηλίου.
Ευτυχείς οι μέλλοντες να ίδουν την πραγματοποίησιν του ονείρου τούτου!
Εν τούτοις ιδού και εις άνθρωπος αμέριμνος, όστις μη ασπαζόμενος το πομπώδες και έμπλεων μεταφορών ύφος των συναδέλφων του, ζητεί το φιλοδώρημά του με ήθος πράον και οικείον. Είνε δε ούτος ο διανομευς της σεβασμίας
Πανδώρας, του φιλολογικού περιοδικού, το οποίον εμόρφωσε και έτερψε την
κοινωνίαν της παρελθούσης γενεάς, και του οποίου αποκλειστικώς σχεδός
συντάκτης κατ’ εκείνους τους χρόνους ήτο ο νυν κορυφαίος εν τη πολιτική κ.
Στέφανος Ν. Δραγούμης:
Mόνος εγώ, κυρίαι μου, και φίλοι αναγνώσται,
Μόνος εγώ δεν έρχομαι πολιτικός κεκράκτης
Να εκφωνεύσω απηνώς τ’ αβρότατά σας ώτα.
Μόνος εγώ καταλιπών και όρη και πεδία
Προσέρχομαι φιλομειδής άγγελος ευτυχίας.

Τα εις τον προτελευταίον στίχον αναφερόμενα όρη και πεδία, άτινα ξενίζουν βεβαίως τον σημερινόν αναγνώστην, είναι υπαινιγμός των δύο αλληλομαχομένων επαναστατικών φατριών, των Ορεινών και Πεδινών, κληθεισών
ούτω κατ’ απομίμησιν των πολιτικών κομμάτων της Εθνοσυνελεύσεως κατά
την Γαλλικήν Επανάστασιν, της οποίας αι πράξεις ελαμβάνοντο ως υπογραμμός υπό των αρειμανίων ηρώων των Ιουνιακών.
Άλλα λείψανα δεν διεσώθησαν εκ της πρωτοχρονιάτικης φιλολογίας του
1864. Αλλά τα παρατεθέντα είνε αρκετά όπως παράσχωσι πλήρη την εικόνα
του εθίμου και του χαρακτήρος ενταυτώ της εποχής. Αξιοσημείωτον εν τούτοις είνε ότι κατά τους χρόνους εκείνους τους φλογερώς επαναστατικούς ο
τύπος ησθάνετο την υποχρέωσιν να λογοδοτή προς το κοινόν άπαξ του έτους,
έστω και διά στόματος των διανομέων του· ενώ σήμερον απαξιοί να το
πράττη ίσως εξ υπεροψίας διά την πρόοδόν του, ίσως - το πιθανώτερον - και
διότι αγνοεί αυτός ο ίδιος τι πρεσβεύει.

Αθήναι, Αύγουστος 1908
ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ
(“Εθνικόν Ημερολόγιον” Κ.Φ. Σκόκου, 1909
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ις ένα του σονέττον βολταϊρίζον
παλαιότερος Γάλλος ποιητής, ο
Σουλαρύ, παριστά το βώδι και τον
γάϊδαρον - τα δύο ζώα άτινα η
αγιογραφική τέχνη της Δύσεως συνηθίζει ν’ απεικονίζη παρά την
αγίαν φάτνην - γογγύζοντα· και μεμφιμοιρούντα κατά την επίσημον στιγμήν της
ενανθρωπήσεως του Λόγου. Ενώ εν ουρανοίς ο χορός των αγγέλων αναμέλπει το
Ωσαννά προς το Ύψιστον και ευαγγελίζεται
ειρήνην επί γης, εν ανθρώποις ευδοκίαν, οι
δύο-τετράποδες φιλόσοφοι αποτελούν μίαν
παραφωνίαν σκεπτικισμού. Το βώδι συλλογίζεται προφητικώς ότι οι πλευραί του θα
χρησιμεύσουν ως ευωχία εις το συμπόσιον
του εν Κανά γάμου· ο δε γάϊδαρος προβλέπει ότι τας ιδικάς του πλευράς θα μαλακώση το ρόπαλον την ημέραν της
θριαμβευτικής μετά βαΐων και κλάδων εισόδου του Μεσσίου εις τα Ιεροσόλυμα.
Κάτι άλλο παρέλειψεν· ο ποιητής. Εάν
παρά το σπήλαιον της Βηθλεέμ ευρίσκετο
τυχόν και κανείς ορνιθών φιλοξενών δυστυχισμένον τι ζευγέρι γάλλων, με περισσότερον βεβαίως δικαίωμα αυτό θα εταλάνιζε
την μοίραν του. Διότι είνε ζήτημα αν εις το
γαμήλιον συμπόσιον του Κανά παρεκάθισαν
και αβροδίαιτοι Άγγλοι περιηγηταί διά να
ζητήσουν μπιφτέκια, άδηλον δε αν εις το
menu του γεύματος - με όλην την οργιαστικήν πολυτέλειαν οπού εφαντάσθη ο Βερονέζε - περιελαμβάνετο μπέφ-ά λα mode και
όχι σπανακόρυζον. Είνε δ’ ωσαύτως αμφίβολον αν κατά την ημέραν της πολιτικής
διαδηλώσεως της προηγηθείσης και προκαλεσάσης τας σκηνάς του Πάθους, το ονάριον
το φέρον επί των νωτών του τον επευφημούμενον απόγονον του βασιλικού γένους
του Δαβίδ εδέχθη περισσοτέρους ραβδισμούς από όσους η πρόγονός του όνος του
Βαλαάμ, η φθεγξαμένη προς τον κύριόν της
με ανθρωπίνην φωνήν, ίσως διά να εκδικηθή
τους ανθρώπους οι οποίοι τόσον συχνά και
φθέγγονται και φέφονται ως το γένος της.
Αφ’ ετέρου δε είνε εξηκριβωμένον ότι μόνον
κατά την ημέραν της γεννήσεως του Σωτήρος πίπτουν υπό την μάχαιραν των δημίων
των ασυγκρίτως περισσότεροι γάλλοι παρ’
όσοι έπεσον το 1870 εις τα μυριόνεκρα
πεδία ων μαχών του Σεδάν, του Μάρς - λα
Τούρ και του Ραϊσόφεν.
Αλλ’ αν τα ζώα, κατά το λέγειν του φιλοπαίγμονος ποιητού έδειξαν εχθρικήν δυσπιστίαν, οι άνθρωποι, οι οποίοι τιτλοφορούνται
ζώα λογικά, έδειξαν ευπιστίαν αξιοθαύμαστον. Οι αγραυλούντες ποιμένες, οι μόνοι
μάρτυρες του συντελουμένου υπερφυούς
θαύματος, έμειναν ενθουσιασμένοι· έφυγον,
λέγει ο ευαγγελιστής “δοξάζοντες και αινούντες τον Θεόν επί πάσιν οις ήκουσαν και
είδον, καθώς ελαλήθη προς αυτούς”. Έσπευσαν να κοινολογήσουν την είδησιν ως ανυπόμονοι ρεπόρτερ και αν από τον πολύν
ενθουσιασμόν των δεν εφωταγώγησαν τα
πέριξ δια της πυρκαϊάς δάσους τινός τούτο
συνέβη ίσως διότι, δεν υπήρχον δάση εις την
αυχμώδη Ιουδαίαν, είτε και πότε δεν υπήρχεν ακόμη η πολιτισμένη συνήθεια να
καίουν τα δάση οι ποιμένες.
Ακόμη δε περιεργότερον είνε ότι οι άνθρωποι εφάνησαν εις αυτήν την περίστασιν
πολύ υπομονητικώτεροι του ετέρου των δύο
τετραπόδων του ακριβώς φημιζομένου διά
την υπομονήν του. Όχι μόνον επίστευσαν οι
άνθρωποι, αλλ’ είχαν την καρτερίαν να περιμένουν ακόμη και σήμερον την εκπλήρωσιν της ουρανίου επαγγελίας.
Aλλά τι επαγγελία ήτο αυτή! Προγνωστικόν Καζαμία ήτο; Αγόρευσις υπουργού
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των Οικονομικών; Τηλεγράφημα τελευταίας
ώρας απογευματινής εφημερίδος: Χίλια εννεακόσια ένδεκα έτη παρήλθον έκτοτε και η
ευαγγελισθείσα εις τον κόσμον ειρήνη, η μεγάλη ρήσις του τεχθέντος εν Βηθλεέμ “αγαπάτε αλλήλους” εισήχθη ως θεμελιώδης
βάσις εις την ηθικήν της εκπολιτισθείσης ανθρωπότητος, εσημειώθη εις την νομοθεσίαν
των λαών, ανεγράφη εις την Κατήχησιν, περιελήφθη εις τα καταστατικά των διαφόρων
φιλανθρωπικών συλλόγων, αλλά και κατεπατήθη διαρκώς όσον ουδεμία ποτέ υγειονομική διάταξις του Ιατροσυνεδρίου.
Ο βωμός του Άρεως είνε ο μόνος όστις
δεν κατελύθη με την πρόοδον του καιρού. Ο
πόλεμος δεν έπαυσεν ουδ’ επί μίαν στιγμήν
μεταξύ των ανθρώπων. Επί αιώνας αιώνων
γενεαί γενεών, κατεσπάραξαν αλλήλας, πόλεμοι, φυλετικοί, πόλεμοι κατακτητικοί, πόλεμοι θρησκευτικοί, πόλεμοι φιλοδοξίας, δεν
αφήκαν ούτε μίαν σπιθαμήν της επιφανείας
της γης άβρεκτον εξ αίματος. Η μάχαιρα
του ολέθρου δεν εστομώθη ποτέ. Και όταν
εξηντλήθησαν τα άλλα αίτια του αλληλοσπαραγμού, οι άνθρωποι επενόησαν ως και
το γλωσσικόν ζήτημα δια να ξεκοιλιάζωνται
αμοιβαίως...
Αδιακόπως η Εκκλησία δέεται Ειρήνη
πάσι! Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου! Ειρήνην τω κόσμω σου δώρησαι! Την
επικαλούμεθα, την αναμένομεν και δεν έρχεται ποτέ. Παραμένει ένας αντικατοπτρισμός εκφεύγων διαρκώς, ως να ήτο τα νερά
της Στυμφαλίας ή η άροις των βασιλικών
σταύλων. Απηυδημένον δε και αποβλακωμένον το ανθρώπινον γένος μετά τόσους αιώνας προσδοκίας, κατήντησε να μην έχην
καν συνείδησιν της ιδέας της ειρήνης.
Διότι επί τέλους τι είνε αυτή η ειρήνη;
Είνε εκείνη την οποίαν προσφέρουν τζάμπα
αι Δυνάμεις εις την Τουρκίαν και δεν την
καταδέχονται οι Νεότουρκοι; Είνε αι δύο ξιφολόγχαι του μύστακος του Κάϊζερ; Είνε το
κατάπλασμα της μολόχας, το οποίον εφεύρεν η φαρμακευτική των Μεγάλων Δυνάμεων διά τα διπλωματικά κρυολογήματα
και το ωνόμασε Συνέδριον της Χάγης; Είνε
τα νέα Ντρήτνωτ, τα οποία θα φτιάσωμεν
και ημείς μαζί με την Αγγλίαν και με την
Γουατεμάλαν; Είνε ο Κερίμ αγάς; Είνε ο κ.
Μιστριώτης; Είνε οι συνωμόται του Αγίου
Βαρθολομαίου και του Αγίου Νικολάου;
Είνε ο πετσοκομός των δεκατεσσάρων χιλιάδων βλαχοδημάρχων των πεσόντων υπό
το φάσγανον του νόμου περί Κοινοτήτων;
Ωρισμένως το... μαρκονογράφημα το εκπορευθέν από τον θρόνον του Σαβαώθ κατά
την αξιομνημονεύτον νύκτα της Γεννήσεως
θα παρεξηγηθή από τους αγγέλους του. Ο
Ύψιστος οφείλει επί τέλους να μας διαφωτίση περί των διαθέσεών του όχι μόνον εξ
οίκτου, αλλά και χάριν της ιδικής του αξιοπρεπείας. Διότι με αυτήν την επ’ άπειρον
εκκρεμή και ασαφή επαγγελίαν του καταντά να ομοιάζη κάπως με τον παππάν
εκείνον εις το “Λιξούρι” του Λασκαράτου,
τον φωνάζοντα προς τους συμπλακέντας
συμπολίτας του.
- Ειρήνη υμίν... που ο διάολος να σας
πάρη!

ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ
(“ΕΜΠΡΟΣ” Κυριακή
25 Δεκεμβρίου 1911)
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δώρον της Πρωτοχρονιάς
ρο μικρού επανήλθεν
εκ της εορτής, ην τελούσιν οι αστοί των
Αθηνών αποχαιρετίζοντες το λήγον και
υποδεχόμενοι το νέον
έτος. Αντήχουν έτι εις τα ώτα του οι
δούποι των τυμπάνων και οι οξείς συριγμοί,τα πολυώνυμα κρόταλα και όλη
εκείνη η παράφρων συναυλία
των αλλαλαγμών, των γελώτων,
των ασμάτων. Ενόμιζεν,
ότι ευρίσκετο έτι εν
μέσω του πλήθους
των διωκτών του
1880.
Και
μεθ’ όλην
εκείνην την
μέθην, μεθ’
όλην
την
παράδοξον
εορτήν της
χαράς
η
μορφή του
ήτο κατηφής
και
μελαγχολική.
Ήνοιξε
το παράθυρόν του, ίνα
αναπνεύση
αέρα καθαρώτερον.
-Είδες εκεί; εμονολόγει,
κοσμήματα, χρυσόν, δώρα, βιβλία;
Ήθελα και εγώ ν’
αγοράσω
κάτι,
αλλά με τι; με την
πίστωσιν του ξενοδόχου μου ή με τας δεκαπέντε δραχμάς, τας
οποίας οφείλω δι’ενοίκιον εις τον κ. Κανδύλην. Και εκείνος ο ατυχής! Εγώ με την μίαν μου
σωζομένην ακόμη δραχμήν, είμαι ευτυχής άνθρωπος ενώπιόν του. Ο κ.
Παύλος είνε εις την φυλακήν δι’ έν συνάλλαγμα χιλίων δραχμών, ως έμαθα
σήμερον. Ωραίαν πρωτοχρονιάν θα
κάμη και αυτός και η οικογένειά του.
Είδες κλείσιμο η πόρτα και τα παράθυρά των; ως να είνε θλιμμένοι. Το
χρέος, λέγει, το έκαμε δια τας ανάγκας
των. Τι καλός αδελφός, αλλά και πόσον
πάσχει; Πού να προφθάση με τον μισθόν
του ολομόναχος; Τρεις ημέρας τώρα δεν
είδα ν’αγοράσουν άλλο παρά ψωμί. Και
πάλιν καλά, αν το στερηθούν κ’ εκείνο;
Το σπητάκι των είναι υποθηκευμένον.
Προηγουμένως εκάθηντο και εις τα τρία
δωμάτια, αλλά δια να ενοικιάσουν το
ιδικόν μου περιωρίσθησαν επτά άνθρωποι εις δύο μόνον. Είνε τόσα πολλά τα
έξοδα! Και εγώ να στενοχωρούμαι ότι
δεν έχω χρήματα δια να πετάξω. Τόσα
που εξοδεύθησαν σήμερα εις τον αέρα

Π

εκεί κάτω, τόσας πληγάς ημπορούσαν
να θεραπεύσουν...
Και εσκέπτετο ούτως επί μακρόν,
ιστάμενος όπισθεν των ημικλείστων
παραθύρων του, ο νεαρός φοιτητής Ανδρέας Ορφανός, ενώ αι ακτίνες της σελήνης εφώτιζον τους θολωμένους
οφθαλμούς και την ωχράν του όψιν.

[[[
Αίφνης άμαξα εσταμάτησεν εις
απόστασίν τινα από της θύρας. Δεν
ήτο τούτο σύνηθες εν τη αποκέντρω
εκείνη συνοικία διό και μετά περιεργίας παρατηρών είδε γυναίκα υψηλήν
και ευσταλή κατερχομένην εκ της αμάξης και προχωρούσαν μετά δειλίας.
Αφού εξήτασε δυο τρεις προηγουμένας θύρας, έστη προ της οικίας του. Ο
Ανδρέας είδε τότε δια της οπής του
κλείθρου την γυναίκα εκείνην, εισελθούσαν εις τον διάδρομον, κύψασαν
προ της απέναντι θύρας της χήρας
Κανδύλη και θείσαν δια της ραγάδος
λευκόν τι αντικείμενον...
Τις ήτο λοιπόν η γυνή αύτη, η αψοφητί βαίνουσα και φοβουμένη μη φωραθή; Δεν τω ήτο απολύτως άγνωστος.
Κάπου την είχειν ιδή. Και τι εσήμαινεν
άρά γε το λευκόν αντικείμενον, το μετά
τόσης προσοχής και φόβον τεθέν υπό την
θύραν της πτωχής οικογενείας;
Άκρα τις λευκή υπεφαίνετο. Ο Ανδρέας ηθέλησε να μάθη. Ήνοιξεν αθορύβως, προυχώρησεν ενδοιάζων δύο τρία
βήματα, έκυψε και ανέσυρεν υπό την
θύραν, μικρόν λευκόν φάκελλον ανεπίγραφον και μόλις συγκεκολημένον. Τον
έθλιψε, και εν τω άμα ηνοίγη. Έθηκε
τους δακτύλους του εν αυτώ και εξήγαγε δύο χαρτονομίσματα των 28 δραχμών.
Ήτο λοιπόν η χάρις του ελέους, ήτις
είχεν επισκεφθή, ούτω μυστηριωδώς,
την πάσχουσαν οικογένειαν...
Τότε ανεμνήσθη, ότι η υψηλή και
ωραία εκείνη δέσποινα ήτο πλουσία
αριστοκράτις γνωστή εν Αθήναις ουχί
επί καταμύσει των βλεφάρων, δι’ ής νεόπλουτοί τινες του όχλου διαγωνίζονται
προς τα νεογέννητα κυνάρια, αλλά δια
την αληθή ευγένειαν του πνεύματος και
της καρδίας της.

[[[
Ητοιμάζετο να επαναθέση τον φάκελον δια της ραγάδος, ότε η ...προαύλιος θύρα ηνοίγη και εισήλθον.
-Καλησπέρα Ανδρέα! Έτοιμος;Εμπρός. Θα περάσωμεν καλά απόψε. Θα
δειπνήσωμεν μαζύ, πηγαίνομεν εις του
Νίκου, και καταλήγωμεν εις του θείου
μου, όπου θα κοπή επισήμως η βασιλόπηττα. Και έπειτα αν θέλης, κάμνομεν
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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μίαν επιθεώρησιν των καφενείων, όπου
ο κόσμος χαρτοπαίζει ως τρελλός.
Σύμφωνοι ε;
-Όχι.
-Διατί;
-Δεν ημπορώ. Άφησέ με, καϋμένε,
μοι απήντησε συγκεχυμένως. Εγώ έφαγον... αν θέλεις, έρχομαι αργότερα και
σας ευρίσκω. Δεν έχω όρεξιν. Έπειτα
έχω ένα βάρος ’ς το κεφάλι...
-Αυτά να τα λέγης αλλού. Μελαγχολίαις πάλι; Να σηκωθής γρήγορα,
διότι με όλην μου την πείναν, είμαι
άξιος να μην το κουνήσω απ’ εδώ έως
το πρωί, αν δεν με συνοδεύσης. Ορίστε
διάκρισις! Δεν μου το υπεσχέθης από
το πρωί;
-Είνε απόλυτος ανάγκη να μείνω.
Έχω μίαν κατεπείγουσαν εργασίαν.
-Να διαβάσης Φαρμακολογίαν; Δεν
ντρέπεσαι; Σήκω.
-Αδύνατον.
-Με στενοχωρείς, Ανδρέα. Σου ορκίζομαι ότι... θα έλθης και αμέσως. Εμπρός, πάρε το καπέλο και το
επανοφώρι σου.
Την στιγμήν εκείνην η θύρα της
χήρας Κανδύλη ηνοίγη και μικρός παίς
προσήλθεν.
-Η μητέρα σας παρακαλεί, κύριε
Ανδρέα...
-Δια το ενοίκιον παιδί μου; Θα σας
το φέρω εγώ αύριον ή την Παρασκευήν.
Μου έτυχε κάτι...
-Όχι, κύριε Ανδρέα. Μου είπε αν θα
βγήτε έξω απόψε, να μας αφήσετε το
κλειδί σας δια να καθαρίσουν μέσα.
Τώρα θα πλύνουν και εδώ, είπε, δεικνύων τον διάδρομον.
-Καλά, παιδί μου. Το κλειδί θα είνε
εις την πόρταν. Ευχαριστώ.
-Κρίμα να μην έχω σήμερον χρήματα να της πληρώσω το ενοίκιον.
Αλήθεια, λήγει την Δευτέραν εις τας
πέντε του μηνός, αλλά, μέραις που
είναι...
-Θέλεις να σε δανείσω; Ευτυχώς δεν
είναι πολλά και ημπορώ.
-Όχι. Περιμένω ολίγα χρήματα.
Άλλως τε γνωρίζεις την μανίαν μου.
Προτιμώ να πωλήσω το επανωφόρι μου
παρά να δανεισθώ, έστω και από σε
τον μόνον μου φίλον.
-Ωραία μανία! Δεν επιμένω. Αλλά
σήκω λοιπόν να πηγαίνωμεν. Αρνείσαι
πάλιν; Να τώρα, ανοίγουν την απέναντι
θύραν, θέλουν να καθαρίσουν και σου
το είπαν μάλιστα δια να εννοήσης ότι
πρέπει να φύγης. Είνε γυναίκες και εννοείς ότι, δεν ειμπορούν να σφουγκαρίζουν εμπρός σου.
Ούτω, κατώρθωσα να αποσπάσω
τον Ανδρέαν εκ του δωματίου του, εν ω
τον εκράτει άγνωστος αιτία, ως ηνόησα
εκ της θλίψεως και της ταραχής του.

[[[
Ο Ανδρέας ήτο το ασχημότερον
μέλος της συναναστροφής μας, ήτις εν
γένει συνέκειτο από ασχήμους. Κατεχράτο δε επί τοσούτον του δικαιώματος τούτου, όπερ η φύσις απένειμεν εις
τους άνδρας, ώστε και δι’ αυτούς τούτους εχρησίμευεν ως όρος... άνευ συγκρίσεως. Δεν θα το ανέφερον, αν μη
εφοβούμην ότι η έλλειψις μικράς τινος
περιγραφής της μορφής του θα υπεν-

νόει και αυτόν ωραίον, ως όλους τους
μυθιστορικούς ήρωας. Αλλ’ ήτο ευφυής,
χαριτολόγος και γλυκύτατος την φωνήν
τα δε προτερήματα ταύτα τον καθίστων ευάρεσστον και αγαπητόν προς
τας κυρίας.
-Διατί δεν παίζετε κ. Ανδρέα; τώρα
κερδίζει ο επόμενός σας. Αν εκάμνατε
σεις...
-Βαρύνομαι κυρία μου. Δεν μου
αρέσουν και τόσο τα χαρτιά...
-Κύριε Ανδρέα, επανέλαβεν η παρ’
αυτόν καθημένη, τα χρήματα όπου κερδίζει ο κύριος απ’ εδώ θα ήσαν ιδικά
σας. Τι ιδιοτροπία! Εχάσατε μιαν
δραχμήν και απηλπίσθητε; Δότε μοι
γρήγορα πέντε δραχμάς, ιδού και εγώ
άλλας τόσας. Θα γινομεν σύντροφοι.
Πώς; Σκέπτεσθε; Αρνείσθε!
-΄Οχι. Δέχομαι μετά χαράς, απήντησε δια τόνου διαψεύδοντος τους λόγους του.
Εστράφην και τον παρετήρησα έκπληκτος. Ήτο κάτωχρος και έσυρε μετ’
οδύνης σχεδόν εκ του θυλακίου του, μικρόν λευκόν φάκελλον. Εν αυτώ περιήχοντο δύο χαρτονομίσματα των 28
δραχμών. Εξήγαγε και ήλλαξε το εν.
-Τι διάβολο! εσκεπτόμην. Μοι έλεγεν ότι δεν είχε παρά μίαν, την απωλεσθείσαν,
δραχμήν.
Και
ώφειλε
δεκαπέντε. Είνε άρά γε φιλάργυρος
ή...;
Ο λανσκινές εξηκολούθει και οι δύο
σύντροφοι έχασαν εννέα δραχμάς. Εις
εκάστην απώλειαν το χρώμα του Ανδρέου μετεβάλετο και εγώ, όστις ήμην
συνηθισμένος εις την αμετάπτωτον
αυτού εν ταις συναναστροφαίς φαιδρότητα, δεν ηδυνάμην να εξηγήσω την
αιτίαν.
Αλλ’ αίφνης ήλλαξεν η τύχη.
Οι σύντροφοι εκέρδησαν άπαξ, δις,
τρις, δεκάκις, εικοσάκις. Η σύντροφος
συνήγε τα χρήματα, ο Ανδρέας εμειδία.
Και ότε ανεχωρήσαμεν εκ της οικίας
του Νίκου, ο φίλος μου είχεν εν τοις θυλακίοις του καθαρόν κέρδος εκ του μεριδίου του, δρ. 95.
Εις την οικίαν του θείου μου ο Ανδρέας, άνευ παροτρύνσεως πλέον, μετέσχε του χαρτοπαιγνίου. Εκέρδησεν,
εκέρδησε και εκεί.
Μετά το μεσονύκτιον, μετέβημεν
εις τα διάφορα καφενεία, όπου η επιδημική μανία ήτο εις φοβεράν επίτασιν. Αληθή παραφροσύνη. Ο Ανδρέας,
παίκτης εμμανής, εγώ θαυμάζων θεατής και η τύχη ακατάσχετος βοηθός
του...
-Καληνύκτα Ανδρέα! Δεν πιστεύω
να έχης κανέναν παράπονον κατά της
τύχης. Αύριον μου λέγεις ακριβώς τα
κέρδη σου.
-Καληνύχτα. Ακριβώς... εψιθύρισε
καθ’ εαυτόν ο Ανδρέας, χάνω μίαν
δραχμήν!

[[[
«Κυρία Κανδύλη.
Εσωκλείστως ευρίσκετε χιλίας διακοσίας εξήκοντα δραχμάς. Σας ανήκουσιν εξ ολοκλήρου και δύνασθε να
τας διαθέσητε όπως κρίνητε καλήτερον».
Ο Ανδρέας έθηκεν όλα τα εν τοις

θυλακείοις του χαρτονομίσματα εντός
του γνωστού μας λευκού φακέλλου, ον
επιμελώς συνεκόλησε και επέγραψε.
Είτε εξελθών εις τον διάδρομον, έθηκεν
αυτόν μετά προσοχής αλλά και μετά
δυσχερείας ένεκα του όγκου του, υπό
την θύραν της οικοδεσποίνης του.
Έξω εις την οδόν, ηκούοντο έτι διακεκομμένα τινά άσματα, βήματα ταχέα
και η υπόκωφος βοή της παννυχιζούσης πόλεως. Εντός δε της οικίας, βήματα βραδέα αντήχουν εν τω
γειτονικώ δωματίω.
Εν μέσω της γενικής χαράς της παραμονής του νέου έτους, καθ’ ην όλοι
διεσκέδαζον, εχόρευον, εγέλων, έπαιζον, μόνη η δύσμοιρος χήρα δεν ηδύνατο να κοιμηθή. Εσκέπτετο τον εν τη
φυλακή υιόν της...
Την επαύριον ο Ανδρέας ηγέρθη
βραδέως. Τω εφαίνετο, ότι ποσώς δεν
εκοιμήθη, τόσον ήτο κατεπεπονημένος.
Και εν τούτοις, ματαίως προσεπάθει να
περισυναγάγη τας αναμνήσεις της χθες,
αίτινες διέφευγον αυτόν ως σκιαί ονείρου.
Αίφνης ήκουσεν έξω εις τον διάδρομον κραυγάς χαρμοσύνους.
-Παύλε μας! Παύλε μας! έκραζον τα
τέκνα της χήρας Κανδύλη. Και επήδων
και εγέλων ως τρελλά. Παύλε μας! έλεγεν η δεκαοκταέτις αδελφή του Κατίνα, η μαμά εξύπνησε πρωί, μας
εφίλησεν όλους και μας είπεν, ότι ο
Θεός μας έστειλεν ένα δώρον δια την
πρωτοχρονιάν και πηγαίνει να μας το
φέρη. Συ ήσο το δώρον, Παύλε μας!
προσέθηκε κλαίουσα εκ της συγκινήσεως και της χαράς.
Ο Ανδρέας ανεμνήσθη τότε όλης της
χθεσινής ιστορίας και παρήλθον ως
σκιαί προ της φαντασίας του, η ωραία
ελεήμων, ο φάκελλος, η επίσκεψίς μου,
το χαρτοπαίγνιον, τα κέρδη του και ο
φάκελλος πάλιν.
-Δόξα σοι ο Θεός! εψιθύρισεν ενώ
δάκρυ ευδαιμονίας εκυλίετο από των
οφθαλμών του. Ιδού και μία περίπτωσις καθ’ ην η τύχη ήνοιξε τα μάτια της.
Και εν τούτοις δεν τα ήνοιξε δι’αυτόν, διότι μετά τινας ημέρας επώλησε
το επανωφόριόν του δια να πληρώση
τας δεκαπέντε δραχμάς του ενοικίου
του.

[[[
Εδώ θα ετελείωνε βεβαίως η ιστορία του φίλου μου Ανδρέα, εάν αι αναγνώστριαί μου δεν είχον την δικαίαν
απαίτησιν, να ίδωσι και ένα έρωτα τουλάχιστον, αφού ουδέ μονομαχίας ουδέ
φόνους φοβερούς περιείχεν η διήγησίς
μου.
Λοιπόν έπεται συνέχεια.
Ότε μοι διηγήθη ταύτα, -μετά τριετίαν ακριβώς –ο ιατρός κ. Ανδρέας
Ορφανός, ήτο ερωτευμένος.
-Υπάρχει, βεβαίως, μοι έλεγεν μυστηριώδης τις ειμαρμένη, ήτις οδηγεί
τον άνθρωπος διά παραδόξου αλληλουχίας συμβεβηκότων εις ωρισμένον τι
τέρμα. Μετά την ευεργεσίαν ήν ο Θεός
απένειμε, δι’ εμού εις την ατυχή εκείνην οικογένεια, νομίζεις ότι ησθανόμην
χαρά εγώ; Όχι. Ανεξήγητοι τύψεις εβάρυνον την συνείδησίν μου. Ενόμιζον ότι
ήμην ένοχος προς αυτήν και ανάξιος
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των ευλογιών της. Έπρεπε να υποκλέψω το μυστικόν της ελεημοσύνης;
Έπρεπε να διακυβεύσω το ιερόν εκείνο
χρήμα εις το χαρτοπαίγνιον; Αληθώς,
είχον σκοπόν και εάν έχανον να τ’αποδώσω, αλλά... δεν είμαι έκτοτε όπως
έπρεπε να είμαι. Όταν βλέπω ιδίως την
Κατίναν, τότε ταράσσομαι περισσότερον. Μοι μειδιά χαιρετώσα με και
τότε... αισθάνομαι εν εμοί μιαν γλυκυτάτην ανακούφισιν... ήτις...
-Προέρχεται εξ έρωτος! Με σκότισες με τα ελληνικά σου! Δεν μου λέγεις,
αδελφέ, ότι είσαι ερωτευμένος ή νομίζεις ότι δεν το γνωρίζω εδώ και έξ
μήνας; Τί πηγαίνεις, ιατρός άνθρωπος,
και τριγυρίζεις την οικίαν της;
-Σε βεβαιώ, ότι δεν το κάμνω δι’
αυτό.
-Το πιστεύω. Αλλά σου αρέσει ή
όχι; Ναι. Λοιπόν πάρε την, ασχημάνθρωπε! ο Παύλος κερδίζει τώρα. Δεν θα
έχης πολλά βάρη. Έπειτα, είναι κορίτσι
χαριτωμένο.
-Έχεις δίκαιον. Θα σκεφθώ. Μοι
είπεν αναχωρών.

[[[
Μετά μεσημβρίαν εώρταζεν η πόλις
την παραμονήν του νέου έτους 1884
και μυριάδες ανθρώπων επήγαινον και
ήρχοντο εν τη Ερμαϊκή οδώ.
Μόνος ο Ανδρέας έλειπε. Διότι
ούτος υπολογίσας όλα τα μειδιάματα,
όσα κατά καιρούς τω απέτεινεν η Κατίνα, επείσθη τέλος πάντων ότι, όχι
μόνον αυτός την ελάτρευεν, αλλά και
εκείνη τον ηγάπα.
Τη έγραψε τότε θερμοτάτην και περιπαθεστάτην επιστολήν, ερωτών αυτήν
αν ήτο ελευθέρα και αν έπρεπε να ελπίζη ότι θα την ονομάση σύζυγόν του.
Η απάντησις δεν εβράδυνεν: «Έλθετε αύριον να μας ευχηθήτε δια το
νέον έτος»τω απήντησεν η Κατίνα. Ο
Αδρέας την εύρε κάπως παράδοξον.
Αλλά την επαύριον μετέβη εις επίσκεψιν της οικογενείας Κανδύλη.
Ουδείς ξένος ήτο εκεί. Η μήτηρ, ο
Παύλος, η Κατίνα και τα μικρά, τον
ανέμενον.
-Κύριε Ανδρέα, τω είπε δεξιουμένη
αυτόν, η χήρα Κνδύλη, σας οφείλομεν
εν δώρον της Πρωτοχρονιάς. Ιδήτε την
χθεσινήν σας επιστολήν και ιδήτε μιαν
άλλην, ήτις προ τριετίας έσωσε τον υιόν
μου εκ της φυλακής. Έχουσι το αυτό
γράψιμον... Το δώρον το οποίον θα σας
κάμωμεν είνε η αγάπη, η ευγνωμοσύνη
όλων μας.
-Και η Κατίνα! προσέθηκεν ο Ανδρέας, ασπαζόμενος την χείρα της μητρός και ατενίζων ένδακρυς προς την
θυγατέρα.
Την λύσιν του οικογενειακού τούτου
δράματος, αντιγράφομεν εκ τινος παρελθόντος φύλλου πρωινής εφημερίδος:
«-Ετελέσθησαν χθες οι γάμοι του
ιατρού κ. Ανδρέα Ορφανού μετά της
δεσποινίδος Κατίνας Κανδύλη. Παράνυμος ην ο κ....»
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ
(περιοδικό «Εκλεκτά
Μυθιστορήματα», 30 Δεκεμβρίου
1884)
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Τρομερά Χριστούγεννα

A
Miαν εσπέραν του Απριλίου, δύο
ιστιοφόρα, υπό ουρίου φερόμενα ανέμου, εισέπλεον εις τον όρμον της Αρίκας.
Το εν, φέρον επί της υψίστης κεραίας
την βρεττανικήν σημαίαν, ήτο πλοίον
οκτακοσίων τόννων, ογκώδες μάλλον,
αλλά στερεόν. Προυχώρει μετά σοβαρότητος άγγλου δημαρχικού παρέδρου,
υποχωρούν εις το κύμα, χωρίς εννοείται
να χάνη τι της αλλάζονος, ακάμπτου και
γαύρου αυτού φυσιογνωμίας. Το έτερον
ήτο γολέττα τρικάταρτος, ελαφρά και
κομψή, με τα λευκά της ιστία εστιλβωμένα, το κατάστρωμα καθαρόν, τα σχοινία κατραμωμένα και αποστίλβοντα, τας
πλευράς κεχρωματισμένας, ως ει προ
μικρού εξήρχετο του ναυπηγείου. Έπλεε
μετά χάριτος πτηνού, ηπόρει δε τις τι να
θαυμάση περισσότερον, την κομψότητα
ή την αμίμητον ευκινησίαν του. Ως θαλάσσιον πτηνόν ωλίσθαινεν επί των μεγάλων κυμάτων.

Πέραν εις τον ορίζοντα, ο ήλιος εβυθίζετο εις την θάλασσαν, ύστατον εκπέμπων ασπασμόν προς τας χιονοσκεπείς κορυφάς της Κορδιλλιέρας.
Αίφνης η νυξ εκάλυψε τον ορμίσκον.
Μακρόθεν ηδύνατο τις να διακρίνη την
Αρίκαν εκ των ολίγων φώτων τα οποία
διεπέρων ήδη την σκοτίαν. Τα όρη εσκοτίσθησαν και εις την κορυφήν εκάστου
κύματος παρήχθησαν λάμψεις φωσφορικαί, όμοιαι εν τη μαρμαρυγή των προς
εκατομμύρια πυγολαμπίδων· ενόμιζε τις
ότι ο ουρανός των τροπικών απετίναξεν
εις την θάλασσαν την χρυσήν κόνιν των
απειραρίθμων αυτού αστέρων.
Τα δύο πλοία εχάρασσον τας αυλακάς των επί της θαλάσσης, μέσω της
αναφλέξεως ταύτης. Ενόμιζε τις ότι λίθοι πολύτιμοι ανέβλυον υπό τας πρώρας
των. Από καιρού εις καιρόν πιτυλίσματα
σπινθηροβόλα αναπηδώντα, έπιστον επί
του καταστρώματος και εφώτιζον αυτό
προς στιγμήν. Όπισθεν αυτών εσχημάτιζον ατελεύτητον γραμμήν φωτεινήν.
Μεγαλοπρεπώς έβαινε το αγγλικόν
προς την διεύθυνσίν του. Το Άλμπατρός,
- το γαλλικόν δηλαδή - υπό την οδηγίαν
του πλοιάρχου του, αναλαβόντος τον οίακα, εσκίρτα μετά χάριτος και ευπει-

θείας ίππου ευγενούς.
Θέλων να ειρωνευθή την βαρύτητα
του νησιωτικού ή και απλώς χάριν παιδιάς, διήρχετο μετ’ ευθάδους ακριβείας
υπ’ αυτόν τον πρωμαίον ιστόν του συνταξειδιώτου του και περιέπλεεν αυτό.
Ενίοτε μάλιστα ο πλοίαρχος διηύθυνε το
πλοίον του κατ’ ευθείαν προς το αγγλικόν, κατά δε την ψυχολογικήν στιγμήν,
δια μιας στροφής του οίακος, επανέφερεν αυτό εις την προτέραν γραμμήν, εις
απόστασιν εκατόν είκοσι οργυιών μόνον, ως ει ήθελε να καταλάβει αυτό εξ
εφόδου. Το “Μαίρυ-Άννα” εισέπλευσεν
ήδη εις τον όρμον, ηγκυροβόλησε και
έστη ακίνητον. Το Αλμπατρός διελθόν
διά της πρύμνης το αγγλικού, ήγγισε
σχεδόν αυτήν, ο δε κυβερνήτης του
ηκούσθη λέγων μεγαλοφώνως:
- Προσοχή, παιδιά μου, όλοι μαζύ
και τακτικά· να δείξουμε σ’ αυτόν τον
Εγγλέζο πως ξέρουμε τη τέχνη μας καλλίτερα κι από ένα άγγλο μοίραρχο.
Και το ελαφρόν σκάφος διωλίσθησε
μεταξύ του Μαίρυ-Άννα και αμερικανικού τινος ατμοπλοίου, πλαγίως ηραγμένου επί της δεξιάς πλευράς. Ηκούσθη
γαλλιστί:
- Ρίψατε την άγκυραν!

Κρότος αλύσεως αντήχησεν. Η θάλασσα ηνοίχθη υπό το βάρος της αγκύρας βυθισθείσης παταγωδώς: ότε δε και
τα ιστία συνεπτύχθησαν και αι πρώραι
των τριών πλοίων ευρέθησαν ακριβώς
εις ευθυγραμμίαν, ζητωκραγυή θαυμασμού ανήλθεν εκ του αμερικανικού.
Κατά την στιγμήν ταύτην ακριβώς,
ανερχομένη προς τον ουρανόν επεφάνη
όπισθεν της υψίστης κορυφής των Άνδεων η σελήνη, κατακλύσασα διά του
μελαγχολικού της φωτός την σχεδόν
αποκοιμημένην πόλιν, τον ορμίσκον και
τα επί των αργυρών και χρυσών κυμάτων ταλαντευόμενα πλοία.

B
Ήσαν τότε οι χρόνοι καθ’ ους οι γάλλοι ναύται άσπονδον έτρεφον μίσος
κατά των Άγγλων, των της χθες έτι φίλων μας, των της αύριον ίσως.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Εις τας ακτάς της Βρετανίας και
εις τους επί του Ωκεανού λιμένας μας,
επί τω ονόματι και μόνω της Αγγλίας
αι κεφαλαί εξήπτοντο.
Έτσι και σήμερον ουκ ολίγοι των
παλαιμάχων θαλασσινών μας αισθάνονται σφύζον το αίμα των εις τας
φλέβας και την καρδίαν να σκιρτά επί
τη θέα ενός γκοντέμ αισθάνονται κνισμούς εις τας χείρας και αστραπαί
εξέρχονται των οφθαλμών των επί τη
αναμνήσει των μαχών, ας άλλοτε συνεκρότουν εις τους ξένους λιμένας, πεδία
ταύτα μάχης πρόχειρα δια τους αντιπάλους τούτους τους νομιζομένους
ασυνδιαλλάκτους.
Των εμπορικών πρό πάντων πλοίων
τα πληρώματα ελληλεσφάζοντο εφ’ οιαδήποτε προφάσει, τόσω μάλλον καθ’
όσον ενεθαρρύνοντο κρύφα και υπ’
αυτών των αξιωματικών των.
Έπρεπε να ίδη τις οποία βλέμματα
αντήλλασσον οι τελευταίοι ούτοι, όταν
ένεκα υποθέσεων ετύγχανον αντιμέτωποι εις το κατάστημα φορτωτού τινός
ή προμηθευτού.
Τη επαύριον λοιπόν του κατάπλου
των, πέντε ή εξ ναύται του Αλμπατρός
προσεβλήθησαν, επ’ αυτής της προκυμαίας, υπό δεκάδος ναυτών του
Μαίρυ-Άννα και εδέχθησαν εν από τα
μάλλον αξιοσέβαστα ξυλοκοπήματα εξ
όσων προσεφέρθησαν ποτέ επί των
ακτών του Ειρηνικού από των χρόνων
του Πιζάρρου.
Μαθών τα διατρέξαντα ο γάλλος
πλοίαρχος, ο νεανίας τον οποίον είδομεν παρά τον οίακα του πλοίου του,
συνεκράτησε την οργήν του. Την επομένην Κυριακήν, άμα τη αυγή, έστη επί
της γεφύρας, παρακολουθών μετά
προσοχής τα συμβαίνοντα επί του αγγλικού. Περί την εννάτην δέκα άνδρες
επέβησαν της μεγάλης λέμβου του
Μαίρυ-Άννα. Αποταθείς τότε προς το
πλήρωμά του: - Παιδιά, λέγει αυτοίς,
σήμερον η μεγάλη βάρκα βγαίνει ‘ς τη
ξηρά. Πόσοι από σας για τη μεγάλη
βάρκα; - Έννηα φθάνουμε, καπετάνιε.
- Αρκεί. Σας επιτρέπω να πάρετε μαζύ
σας τας ράβδους σας. Και... καλή διασκέδαση!
Οι ναύται επέβησαν της λέμβου γελώντες. Πολλοί παρέλαβον και τας
ναυτικάς των μαχαίρας.
Η συμπλοκλή υπήρξε δεινή. Την
φοράν όμως αυτήν, οι Άγγλοι επέστρεψαν ηττημένοι. Πέντε ανέλαβον πληγωμένους εκ του πεδίου της μάχης οι
δε λοιποί δεν ήσαν εις καλλιτέραν κατάστασιν.
Η σύγκρουσις υπήρξε τρομερά. Και
οι μεν και οι δε ωπλισμένοι διά ράβδων, ας ηδύναντό τις ρόπαλα μάλλον
ναποκαλέση, εμάχοντο επί ώραν ολόκληρον χωρίς να υποχωρήσωσιν.
Εις των ανδρών του Αλμπτρός, γίγας το είδος είχεν εκλέξη δι’ ίδιον εαυτού λογαριασμόν δύο άγγλους ως αντιπάλους. Σχεδόν αποκτείνας αυτούς
και θέσας εκτός μάχης, συνεπλήρωσεν
εν ροπή οφθαλμού την ήτταν της Αλβιώνος.
Ο Γουίλλιαμς Κλαίρκσων, ο πλοίαρχος του Μαίρυ-Άννα κατελήφθη υπό
λύσσης όταν επανέφερον αυτώ τα λείψανα του πληρώματός του. Ούτως
ώστε αμέσως την επαύριον κατωρθώ-
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σας να συναντηθή μετά του Παύλου
Μπαναλέκ, κυβερνήτου, συν Θεώ του
Αλμπατρός.
- Κύριε, λέγει αυτώ, οι ναύται σας
προδοτικώς επετέθησαν χθες... - Με
συγχωρείτε, έσπευσε να διακόψη ο
Μπαναλέκ, προκειμένου περί προδοτών, τοιούτοι δεν είνε οι άνδρες μου·
προδόται είνε οι ατίμως αντεπεξελθόντες την παρελθούσαν εβδομάδα
δέκα εναντίον εξ...
Συνδιάλεξις υπό τοιούτους όρους
δεν ηδύνατο βεβαίως να μην καταλήξη
εις διάρρηξιν των διαπραγματεύσεων.
Μετά τινά όθεν λεπτά ηκούσθη ο
Μπαναλέκ λέγων μεθ’ ύψους ευγενεστάτου:
- Πας αξιωματικός της πατρίδος
μου, κύριε, ευρισκόμενος αντιμέτωπος
προς αξιωματικόν της υμετέρας, θεωρεί εαυτόν ευτυχή. - Εν άλλοις λόγοις
με προκαλείτε; - Νομίζω ότι πολύ
αργά το αντελήφθητε. - Έστω, κύριε.
Αύριον, εις τας επτά, θα αναμένω υμάς
και τους μάρτυράς σας επί της προκυμαίας. - Θα είμαι. - Αλλά προσέξατε!
Επειδή η μάχη δεν θέλει συγκροτηθή
κατά θάλασσαν, αι πιθανότητες είνε
υπέρ εμού.
Ο Γουίλλιαμς Κλαίρκσων στρέψας
τα νώτα προς τον Γάλλον απήλθεν εις
τα ίδια.
Δύο περίπου ώρας μετά ταύτα επιστρέφοντες εις τα πλοίαν των, οι δύο
πλοίαρχοι, επέβαινον σχεδόν ταυτοχρόνως, εκάτερος της ιδίας λέμβου. Η
θάλασσα ήτο τετραγμένη. Καίτοι καθ’
όλα τα φαινόμενα δεν επέκειτο τρικυμία, τα κύματα διαδέχοντο άλληλα,
από στιγμής εις στιγμήν καθιστάμενα
αγριώτερα και βαθύτερα. Δυσκίνητοι
προυχώρουν αι λέμβοι. Τα πάντα εν
τούτοις έβαινον κατ’ ευχήν μέχρι της
στιγμής καθ’ ην έφθασαν εγγύς των
δύο πλοίων. Την στιγμήν ακριβώς ταύτην καθ’ ην η λέμβος του Μαίρυ-Άννα
προσήγγιζε την κλίμακα, κύμα λαθραίως υπεισδύσαν ανύψωσεν αυτήν
εκ της δεξιάς πλευράς και εν ροπή
οφθαλμού πάντες οι επιβαίνοντες αυτής ερρίφθησαν εις την θάλασσαν.
- Στη θάλασσα! σώστε τους πνιγμένους, παληκάρια, είπεν αταράχως ο
Μπαναλέκ στρέφων τον οίακα, και
τεντώστε ‘λίγο το σχοινί για να μη
φθάσουμε αργά.
Δια τριών ή τεσσάρων κωπηλασιών
οι Γάλλοι έφθασαν εις τον τόπον της
καταστροφής.
- Ε! μα δεν βλέπω τον Εγγλέζο μου!
είπεν ο Μπαναλέκ εγειρόμενος· μήπως
δεν ξεύρη να κολυμβά: Kαλά, αλλά δεν
έχει το δικαίωμα να πνιγή ογληγορώτερα από αύριον βράδυ. Ό,τι και αν
συμβή δεν θα του το επιτρέψω.
Ε! σεις, ψαρέψετέ μου όλαις αυταίς
ταις φώκιαις κι εγώ πέρνω απάνω μου
τον καπετάνιο τους.
Και άνευ αργοπορίας, ο νεαρός
Βρεττανός ρίπτεται εις την θάλασσαν
λέγων: - Να τος, νά τος!
Οι ναύται του Αλπατρός δεν ήργησαν να περισυλλέξωσι δεξιά και αριστερά τους τέσσαρας κωπηλάτας του
Μαίρυ-Άννα. Ο δε Μπαναλέκ, εν
τούτω τω μεταξύ, καίτοι η θάλασσα
ήτο εξηγριωμένη, δις και τριες βυθισθείς, κατώρθωσε να σώση τον

Κλαίρκσων, όστις άλλως τε είχε παντελώς απολέση τας αισθήσεις.
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Τρεις μετά ταύτα ώρας, ο άγγλος
πλοίαρχος ηγγέλλετο επί του Αλμπατρός. Εγερθείς ο Μπαναλέκ μετέβη εις
προϋπάντησίν του και υπεδέχθη αυτόν
προ της θύρας του δωματίου - Πλοίαρχε, είπεν ο Κλαίρκσων τείνων την
χείρα τω γάλλω ναύτη, επιτρέψατέ μοι
να σας ευχαριστήσω . - Δια τι;... ηρώτησε μετ’ απορίας ο νεαρός κυβερνήτης.
- Αλλά, απήντησεν ο Κλαίρκσων
απλούστατα, διότι μοι εσώσατε την
ζωήν. - Α μπα! δεν αξίζει τον κόπον να
σας πω μη μενομίζετε καλήτερον αφ’
ό,τι πράγματι είμαι. Εάν σας έσωσα,
έπραξα τούτο, διότι αύριον θα μονομαχήσωμεν. - Α ναι, αλήθεια1 - Το είχατε λησμονήσει; εγώ όμως όχι. Και αν
ανετρέπετο η ιδική μου λέμβος, πολύ
θα δυσηρεστούμην να πνιγώ προ της
μονομαχίας. Σκεφθείς ότι σεις επίσης
θα ελυπείσθε πολύ εάν εν πληοκύμα
σας εστέρει την ευχαρίστησιν την
οποίαν θα λάβητε αύριον το πρωί,
απεφάσισα να ριφθώ εις την θάλασσαν. Ώστε ουδεμίαν ευγνωμοσύνην μου
ωφείλετε. - Όχι δα, όχι δα! καπετάνιε.
- Βεβαιότατα· τα πράγματα έχουν ως
είχον την τιμήν να σας τα είπω, προσέθετο ο Μπαναλέκ θέτων τας χείρας
εις τα θηλάκιά του, ίνα μη παρασυρόμενος λάβη την υπό του άγγλου φιλικώς τεινομένην δεξιάν. - Επιμένετε
λοιπόν πολύ να κτυπηθήτε μαζύ μου;
υπέλαβεν ο Κλαίρσκων. - Βεβαιότατα.
- Έστω, αλλά δεν δύνασθε να μ’ αναγκάσητε να σας δώσω ικανοποίησιν
προτού λάβετε την χείρα την οποίαν
σας προσφέρω. Άλλως τε δεν θα μονομαχήσω αν πρότερον δεν αποδεχθήτε
την ευγνωμοσύνην μου. - Περίεργος
άνθρωπος, περίεργος άνθρωπος! Ιδού
σφίγξατε λοιπόν την χείρα μου, ας
γείνη κι’ αυτό. Αλλά θα μονομαχήσετε.
- Μα το ναι! ανέκραξεν ο άγγλος ριπτόμενος εις τας αγκάλας του Μπαναλέκ.
Μεθ’ όλον το σαρκαστικόν αυτού
ύφους ο γάλλος πλοίαρχος, ησθάνθη
εαυτόν συγκινηθέντα υπό του ρωμαλέου εναγκαλισμού του αντιπάλου του.
Εσκέπτετο ότι ανά πάσαν ώραν, ανά
πάσαν στιγμήν, περίστασις ομοία της
του Κλαίρκσων ηδύνατο να εκθέση την
ζωήν αυτού, ότι επί τέλους η ζωή αυτη
είχεν ακόμη ικανά θέλγητρα, ώστε να
ωφείλη τις ευγνωμοσύνην εις άνθρωπον, έστω και Άγγλον, όστις έσωσεν
αυτήν. Την επαύριον εις τον τόπον της
μονομαχίας, ο Κλαίρκσων ευνοηθείς
υπό της τύχης επρόκειτο να πυροβολήση πρώτος. Ουδόλως διστάσας έρριψεν εις τον αέρα. Μεθ’ ο, ρίψας το πιστόλιόν του και σταυρώσας τάς χείρας
επί του στήθους, ανέμενε.
- Α! όχι, ανέκραξεν ο Μπαναλέκ.
Δεν μονομαχούσι κατ’ αυτόν τον τρόπον, κύριε· το αγνοείτε ίσως τούτο,
διότι εις την πατρίδα σας η μονομαχία
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είνε άγνωστος· πλην δεν γίνεται ούτω.
- Επυροβόλησα, πλοίαρχε, ουδέν έχετε
να ειπήτε. Είνε η σειρά σας τώρα,
απήντησεν ο Κλαίρκσων μετά της μεγαλειτέρας ψυχραιμίας. - Ναι, αλλ’
ωφείλετε κατ’ εμού να σκοπεύσητε! Ουδείς λόγος τιμής με εξαναγκάζει εις
τούτο. - Εν τούτοις εγώ δεν δύναμαι
να φονεύσω άνθρωπον, ο οποίος αρνείται να μου διαρρήξη το κρανίον!
Κύρι Κλαίρκσων, γεμίσατε το πιστόλιόν σας διά να επαναλάβωμεν. - Ουδέποτε, κύριε! Μήπως έχω το δικαίωμα να πυροβολήσω καθ’ υμών; Όχι μόνον το δικαίωμα, αλλά το καθήκον, άπαξ δεχθέντες την μονομαχίαν. Ουδέποτε! επανέλαβεν ο Κλαίρκσων. Δύναμαι αξιόλογα να σας εξαναγκάσω,
ανέκραξεν ο Μπαναλέκ, βαδίζων ευθέως κατά του αντιπάλου του.
Ουδ’ εκινήθη ούτος. Οι μεγάλοι και
διαυγείς αυτού κυανοί οφθαλμοί, εφ’
ων ανεγίνωσκέ τις ακράδαντον την
αποφασιστικότητα, ητένιζον απαθώς
τους οφθαλμούς του Μπαναλέκ. Είτα
είπε βραδέως:
- Kαι υμείς αυτός, κύριε, δεν έχετε
το δικαίωμα να προσβάλετε την ζωήν
μου. - Διάβολε! ανέκραξεν ο Μπαναλέκ, ρίπτων και αυτός το όπλον του
κατά γης, ‘σαν να έχη δίκηο!
Και έστρεψε τα νώτα προς τον Άγγλον. Αλλ’ αμέσως επέστρεψεν εις τα
βήματά του και τείνων αυτώ την χείρα
τω λέγει:
- Eίνε η σειρά μου τώρα, κύριε, εγώ
οφείλω να σας ευχαριστήσω. Δι’ ολίγων λέξεων με απετρέψατε από του να
διαπράξω πλείονα του ενός εγκλήματα... - Ελάτε δα! είπεν ο Κλαίρκσων,
εγνώριζον καλώς ότι είσθε ανήρ!
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Από της στιγμής ταύτης ο Μπαναλέκ και ο Κλαίρκσων κατέστησαν φίλοι στενώτατοι. Κατά τον χρόνον της
επί της περουβιανής παραλίας προσορμίσεώς των, συνέδεσαν φιλίαν
αληθή, αρξαμένην το πρώτον δι’ αμοιβαίων φιλοφρονήσεων. Καθ’ εκάστην
αντήλλασσον επισκέψεις. Και τα πληρώματα αδελφοποιούντο, επιφυλασσόμενα εν τούτοις ενδομύχως όπως επαναλάβωσι τας σφαγάς ευθύς άμα αι
περιστάσεις ήθελον επιτρέψη αυτοίς
την ανανέωσιν των εχθροπραξιών.
Πλην η φιλία των δύο αντιπάλων
της χθες υπήρξε διαρκής. Την ώραν
του απόπλου αυτών υπεσχέθησαν αλλήλοις συνέντευξιν εις Ευρώπην, παρατεταμμένον ανταλλάξαντες εναγκαλισμόν.
Εξ μήνας μετά ταύτα, ο Μπαναλέκ
φθάσας εις Νεόκαστρον συνήντησεν
αίφνης τον Γουίλλιαμς, όστις ηδυνάτει
να εκφράση την χαράν ην ησθάνετο.
Θα μείνω εδώ δέκα πέντε ημέρας,
είπεν ο Μπαναλέκ ευθύς μετά τον
πρώτον εναγκαλισμόν, και έπειτα σε
πέρνω μαζύ μου δια να γνωρίσης την
μαμά-Μπαναλέκ, η οποία σε περιμένει
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με μεγάλην ανυπομονησίαν! μόνον
αυτό σου λέγω!
- Έλα, πάμε’ς του γέρω Κλαίρκσων,
απεκρίθη γελών ο άγγλος ναυτικός, να
δης πως σ’αγαπούνε όλοι!
Κλαίρκσων ο πρεσβύτερος, γέρων
υψηλός, τρέφων μακράν και κατάλευκον γενειάδα, υπεδέχθη τον Μπαναλέκ
μετά μεγάλης θερμότητος, κατ’ αναλογίαν πάντοτε, διότι, εκ μέρους ενός
Μασσαλιώτου η υποδοχή ηδύνατο κάλλιστα να εκληφθή παγετώδης· πλην
έκαστος έχει την ιδιοσυγκρασίαν του.
Η δεσποινίς Μαίρυ Κλαίρκσων, κόρη
δεκατετραέτις, θελκτικωτάτη ως είνε
αι αγγλίδες όταν θέλωσι, παρουσιάσθη
τω Μπαναλέκ, όστις τη είπε μετά της
συνήθους αυτώ αφελείας: - Μις Μαίρυ,
εις το εξής θα σας αγαπώ τριπλά, πρέπει να το ξεύρετε· πρώτον, διότι είσθε
αδελφή του Γουίλλιαμς, έπειτα, διότι
είσθε αξιαγάπητος και τέλος διότι αν
δεν είσθε ξανθή, θα ωμοιάζατε, καθώς
‘μοιάζουν δύο μαργαριτάρια με την μικράν αδελφήν μου, την Αννέταν. - Είμαι πολύ ευτυχής, κύριε πλοίαρχε,
απήντησεν η νεαρά κόρη με αγγλικήν
όλως σοβαρότητα, ότι ομοιάζω προς
την αδελφήν ανδρός τόσω εντίμου,
οποίος είσθε υμείς. Και έτεινε την μικράν της ροδόχρουν χείρα, ήτις εχάθη
εντός τας ευρείας και θερμής παλάμης
του νεαρού ναύτου.
Αδιάλειπτον απετέλεσαν γοητείαν
αι δέκα πέντε αύται ημέραι και τόσω
ταχέως διέρρευσαν, ώστε οι δύο φίλοι,
ότε ήλθεν η ώρα του αποχωρισμού,
ενόμιζον ότι μόνον από της προτεραίας
είχον συναντηθεί.
Εις Ρέννας, ένθα κατώκει η μήτηρ
του πλοιάρχου του Αλμπατρός, η υποδοχή υπήρξε μάλλον μεσημβρινή, δηλαδή εκφραστικωτέρα, πλην εξ ίσου
εγκάρδιος. Απ’ αυτής της δευτέρας
ημέρας η Αννέτα απεκάλει τον Γουίλλιαμς μεγάλον της φίλον. Διηγήθη
αυτώ βρεττανικάς παραδόσεις, διεσκέδασεν αυτόν δια της παιδικής της χάριτος και στωμυλίας. Και ενταύθα, ως
εις Νεόκαστρον, αι ημέραι αφίπταντο
ταχείαι, κατά δε την ώραν του αποχωρισμού η δεσποινίς Μπαναλέκ έτεινε
χαριέντως το μέτωπον προς τον φίλον
του αδελφού της, όστις λάμπων εκ χαράς και ερυθριών, έθεσεν επ’ αυτού
φίλημα ηχηρόν. Και επανήρχισαν τα
ταξείδια. Οι δύο φίλοι υπεσχέθησαν
αλλήλοις να συναντώνται οσάκις επανέρχονται εις την ξηράν· όταν δε ποτε
τα πλοία των ετύγχανε να συναντηθώσι κατά θάλασσαν, εξήρχοντο εις
τον πλησιέστερον λιμένα και εκεί εν
μέσω ατελευτήτων διασκεδάσεων συνέσφιγγον μεταξύ δύο ποτηρίων οίνου
τους δεσμούς της αδελφικής ταύτης
φιλίας. Ούτως ώστε ημέραν τινά απεφάσισαν να γείνωσι πράγματι αδελφοί,
όπερ άλλως δεν ήτο δυσκατόρθωτον,
αφού η δεσποινίς Μαίρυ δεν εγνώριζεν
ανά την υφήλιον θελκτικώτερον τζέντλεμαν του Μπαναλέκ, η δε Αννέτα ουδέποτα συνήντησε νέον τόσω διακεκριμένον όσω ο σιρ Γουίλλιαμς
Κλαίρκσων. Ειλικρινώς ειπείν, αι δύο
αύται οικογένειαι ελάτρευον ήδη αλλήλας και απεφασίσθη ενώπιον των
γονέων, ότι μετά το πέρας των ταξειδίων τα οποία έμελλον να επιχειρήσω-
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σιν ο Γουίλλιαμς και ο Παύλος, διπλοί
θα ετελούντο γάμοι. Ο Μπαναλέκ
έμελλε να επανέλθη εις Περουβίαν. Ο
Κλαίρκσων επρόκειτο να ταξειδεύση
εις Νέαν Υόρκην και εκείθεν ναπέλθη
εις το Ακρωτήριον. Αφού εγένοντο
πάντες οι υπολογισμοί συνεφωνήθη μεταξύ των δύο ναυτικών, να σφίγξωσι
τας χείρας αλλήλων μετά παρέλευσιν
επτά μηνών εις την νήσον Αγίαν Αικατερίνην, ότι ο μέλλων να φθάση εκεί
πρώτος θα ανέμενε τον έτερον και ότι
ο Γουίλλιαμς θα προσεπάθει να θέση
όσον τάχιον τέρμα εις το ταξείδιόν του
όπως, επανερχόμενος εις Ρέννας, τελέση τους γάμους του.

Ε
Επτά το λοιπόν ή οκτώ μήνας μετά
ταύτα, το Μαίρυ-Άννα εκανιοβόλει
χαρμοσύνως εις απόστασιν διακοσίων
μιλίων από της νήσου Αγίας Αικατερίνης. Ήτο η 25 Δεκεμβρίου.
Ως καλός Άγγλος, ο Κλαίρκσων
προητοιμάζετο όπως εορτάση τα Χριστούγεννα αναγγείλας εις το πλήρωμά
του ότι την εσπέραν εκείνην θα εγίνετο έκτακτος διανομή τροφίμων και
πενταπλασία θα παρήχτο ποσότης οινοπνεύματος.
Ως προς τους αξιωματικούς, ο πατροπαράδοτος χήν ανέμενεν αυτούς.
Το ταλαίπωρον πετεινόν διετηρήθη εν
τη ζωή και επαχύνθη τραφέν μετ΄επιμελείας διά την περίστασιν ταύτην. Ο
αρχιμάγειρος αφεθείς εις τας πτήσεις
της φαντασίας του, κατέβαλεν ολόκληρον την μαγειρικήν του τέχνην.
Γιγαντιαίων διαστάσεων πλάμπούτινγκ έμελλε να συνοδεύση το πελματοβάμον, τα δε παστά κρέατα να
διανεμηθώσιν εν αφθονία· προσθέσατε
εις ταύτα παντοία ζυμαρικά· φαντασθήτε υψηλόν πύργον εκ φιαλών σκωτικού οινοπνεύματος, ζύθου, κονιάκ,
ρακής, καμπανίτου και θέλετε λάβη
αμυδράν ιδέαν των επί του αγγλικού
ιστιοφόρου παρασκευαζομένων. Τη
εβδόμη ακριβώς ώρα, παρεκάθησαν εις
την τράπεζαν. Πριν καθεσθή ο Γουίλλιαμς Κλαίρκσων, πληρώσας τα κύπελλα πάντων και υψών το εαυτού.
- Την ώραν ταύτην, κύριοι, λέγει, οι
εν Νεοκάστρω συγγενείς μας και οι εν
Ρένναις φίλοι μας προπίνουσιν εις
υγείαν των ναυτών και εύχονται αυτοίς κατευόδιον. Ας πίωμεν και ημείς
εις υγείαν των, εκφράζοντες συνάμα
την λύπην μας ότι δεν ηδυνήθημεν να
φθάσωμεν ταχύτερον εις Αγίαν Αικατερίνην, ένθα ηθέλομεν εορτάσει τα
Χριστούγεννα μετά του αδελφού Μπαναλέκ.
Πάντες εξεκένωσαν τα κύπελλα αυτών και το γεύμα ήρξατο. Ουδέν, εκτός
αν απαριθμήση τι δύναται να πίη, εκπλήττει περισσότερον τον Γάλλον, από
του να ίδη τι δύναται να φάγη εις Άγγλος.
Η νυξ αυτη των Χριστουγέννων
υπήρξε καθ’ όλα τελεία. Ο χην, το

βόϊον κρέας, τα εδέσματα, το πλάμπούτινγκ και τα παρομαρτούντα κατεβροχθίσθησαν μετά θρησκευτικής κατανύξεως. Μεθ’ ο ήρξατο η εκκένωσις
των φιαλών.
Τοσαύτα είχον μέχρι τούδε καταβροχθίση ώστε έπρεπε να πίωσι μέχρι
μέθης ίνα κατωρθώσωσι την χώνευσιν
το σούτων και τοιούτων φαγητών. Περί
το μεσονύκτιον ετελούντο όργια. Καίτοι ο ουρανός ήτο κεκαλυμμένος υπό
νεφών πυκνοτάτων διευθυνομένων
προς βορράν, ή θάλασσα ήτο αρκούντως ηπία και ο άνεμος έπνεε ούριος.
Σελήνη δεν υπήρχε, το δε σκότον ήτο
βαθύ. Επί του καταστρώματος και εις
την τράπεζαν των αξιωματικών η μέθη
ελάμβανε διαστάσεις κραιπάλης. Η
πενταπλή ποσότης του εις τους ναύτας
δοθέντος οινοπνεύματος δεν ήθελεν
αρκέσει όπως μεθύση αυτούς εις βαθμόν τοιούτον, αν ούτοι δεν είχον προνοήση από τινος καιρούς να κάμνωσιν
οικονομίας από του καθημερινώς παρεχομένου αυτοίς, όπως εν ανέσει εορτάσωσι την μεγάλην των Χριστουγέννων ημέραν.
Ούτως ώστε εν τέταρτον μετά το
μεσονύκτιον, πάντες ομοφώνως απεφάσισαν ν’αναβάλωσι διά την επαύριον πάσαν σοβαράν φροντίδα. Περιέδεσαν ασφαλώς τον οίακα του
πηδαλίου, ίνα μη το πλοίον παρεκλίνη
της διευθύνσεώς του, και... ό,τι βρέξη
ας κατεβάση!
- Έ! κι’ αν καμμιά ξαφνική μπόρα
πέση επάνω’ς αυτά τα κατάρτια πούνε
φορτωμένα πανιά! Τί γλέντι! εψιθύρισε
γηραιός αρχιπλωτήρ ολιγώτερον των
άλλων οινοβαρής. - Αμ’ δεν στοχάζεσαι
και τί μονότονη θα ήτανε η τέχνη μας αν
δεν κάναμε πότε και πότε καμμιά παλαβομάρα; απήντησεν ο πηδαλιούχος.
Και επανήρχισαν να πίνωσι, να πίνωσι ακαταπαύστως! οι άνδρες επί του
καταστρώματος, οι αξιωματικοί εν τω
δωματίω, έχοντες πάντα τα φατνώματα
κεκλεισμένα.
- Κι έπειτα ο Χριστός του οποίου
εορτάζομεν την γέννησιν, μας διαφυλάττει... είπε γελών ο ναυπηγός.
Αυτη υπήρξεν η τελευταία προφερθείσα επί του Μαίρυ-Άννα, κατά την νύκτα εκείνην, λογική φράσις. Η κραιπάλη
έλαβε μετ’ ολίγον τρομακτικάς διαστάσεις. Άσματα κακοήθη, με φρικωδεστέρας έτι επωδούς αντήχουν τη δεκάκεισε.
Υπαξιωματικός τις διηγείτο τους έρωτάς του· και οποία διήγησις! έτερος
αποπειραθείς να χορευση, προσέκοψε
και ταλαντευθείς εξηπλώθη, ίνα μη
πλέον εγερθή, επί σωρείας φιαλών αίτινες εθραύσθησαν υπό το βάρος του. Οι
λοιποί εξηκολούθουν πάντοτε να πίνωσιν, αδιακόπως. Ο ζύθος, το κονιάκ, ο
καμπανίτης τα πάντα εξηντλήθησαν.
Μόνον το οινόπνευμα εκυκλοφόρει έτι
και δι’ αυτού επλήρουν τα κύπελλα,
ευήθως καγχάζοντες. Και ετίθεντο στοιχήματα άνευ εννοίας, και ανόητοι αντηλλάσσοντο ευφυιολογία. Ως εκ θαύματος δεν ήσαν πάντες αναίσθητοι εκ
της μέθης.
Ο Κλαίρκσων, ο αποφασιστικώτατος
πότης του λιμένος του Νεοκάστρου, αντείχεν έτι καλώς και μόνον τον πρώτον
υπασπιστήν είχε πλέον συμπότην. Πλην
η ατμόσφαιρα του δωματίου εν τω

οποίω ελάμβανε χώραν η κτηνώδης
αύτη κραιπάλη κατέστη τόσω βαρεία
ώστε ησθάνησαν την ανάγκην ν’ αναπνεύσωσι καθαρόν αέρα. Ανήλθον λοιπόν επί της γεφύρας. Η νύξ ήτο υπέρ
ποτέ ζοφερά. Ο άνεμος ηδεν επί των
σχοινίων το αιολικόν αυτού άσμα. Το
Μαίρυ-Άννα εστέναζεν υποκώφως και
ωσεί οιμωγαί ανεδίδοντο εκ των πλευρών αυτού. Η νυκτερινή αύρα εθώπευεν
ευχαρίστως την κεφαλήν του κυβερνήτου, όστις έστη προς στιγμήν ίνα απολαύση την ζωογόνον ταύτην δρόσον.
Αλλ’ αίφνης, ουδενός κρότου προαγγείλαντος την προσέγγισιν έτερου πλοίλου,
οικούσθη κραυγή βροντώδης: Στρέψατε
το πηδάλιον! κάτωτά πανιά... όλα!
Πλην το πρόσταγμα δεν είχεν έτι
δοθή και φρικώδης ηκούσθη διάρρηξις.
Ουδέν δύναται να παραστήσω παρόμοιον κρότον. Ας φαντασθή τις ότι δύναμις ανωτέρα καταρρίπτει και εκριζώνει, αιφνιδίως και διά μιάς, μέγα δάσος
και ίσως λάβη αμυδράν τινα ιδέαν του
ακουσθέντος απαίσου τριγμού. Εν τη
ζοφερά μάλιστα εκείνη νυκτί ήτο έτι
τρομερώτερος.
Εάν τα άψυχα όντα είχον την ιδιότητα να εκπέμπωσιν ωρυγμούς, αυτη θα
ήτο η καταλληλοτέρα λέξις προς παράστασιν της υπάτου πόνου κραυγής την
οποίαν ανέπεμψε το πλοίον, συντριβέν,
ρηχθέν εις δύο, του οποίου οι ιστοί κατέπεσαν μετά πατάγου. Επί τω απαισίω
τούτω θορύβω σύμπαν το πλήρωμα του
Μαίρυ Άννα ανήλθον εσπευσμένως επί
της γεφύρας, εκτός εννοείται των μη δυναμένων πλέον να εγερθώσιν. Οι ναύται
επήδησαν προς την πρώραν. Βλασφημίαια ηκούσθησαν, κραυγαία απελπισίας.
- Βοήθειαν βρωμοεγγλέζοι! Καγχασμός
ηκούσθη τότε εκ στόματος αναδίδοντος
οσμήν οίνου - French ship! ανέκραξε τις
δι’ ύφους σαρκαστικού, τίποτε περισσότερον, το πλοίον είνε γαλλικόν! - Εμπρός! εμπρός! εκραύγασεν ο Γουίλλιαμς
Κλαίρκσων, του οποίου την μέθην δεν
ήρκεσε να διαλύση το φρικώδες τούτο
δράμα. Και το Μαίρυ Άννα εξηκολούθησεν ησύχως τον πλούν του, ουδ’ επί
στιγμήν ανακόψαν την πορείαν αυτού
όπως παράσχη βοήθειαν εισ τους ταλαιπώρους ναυαγούς.

ΣΤ
Την πρωίαν της επαύριον, άμα τη
ανατολή του ηλίου, εν των εξαρτίων του
βυθισθέντος πλοίου ευρέθη περιπεπλεγμένον επί της δεξιάς αγκύρας του αγγλικού. Εις το άκρον μακρού σχοινίου
συρομένου και επιπλέοντος της θαλάσσης, διεκρίνετο σανίς αφ’ ης ήτο χρυσοίς
γράμμασι κεχαραγμένον το όνομαν:
Αλμπατρός!!!

CAMILLE DEBANS
(Μετάφρασις Ιω. Α. Ζυγομαλά).
(“Αττικόν Μουσείον”
Χριστουγεννιάτικο
αφιέρωμα 1890).
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Παληά Xριστούγεννα
κόσμος γυρίζει... Επέρασαν πολλά χρόνια
από τον καιρόν της Ιστορίας ταύτης, την
οποίαν αι γλυκείαι ημεραί των Χριστουγέννων μου έφερον εις τον νουν, εντός του
οποίου εκοιμάτο τόσον βαθέως, όσον κοιμούνται τόρα τα σεβαστότερα αυτής πρόσωπα παρά την ρίζαν υψηλής πλατάνου, υπό το
βάρος απλού σταυρού, εις το ερημικόν εξωκκλήσιον
της οικογενείας μας, εκεί πέραν, εις την Ρούμελην.
Ημην παιδίον. Ο αδελφός μου και η αδελφή μου
δεν ήταν πολύ μεγαλήτεροί μου.
Εφιλοξενούμεθα προ πολλών ημερών εις την εξοχικήν έπαυλιν του μακαρίτου θείου μας, συζώντος
ουχί μακράν επαρχιακής πόλεως, εν τη οποία ητένισα πρώτην φορά το φως της ημέρας, μετά της γηραιάς
αδελφής
τουτης
αγαπημένης
Βάβως-απομεμονωμένος του κόσμου, διά λόγους
τους οποίους ούτε τόρα ακόμη δύναμαι να εξηγήσω,
αν και πολλοί τον απεκάλουν ιδιότροπον, πράγμα
το οποίον δεν τον ημπόδιζεν όλως διόλου, από του
να ήνε ο καλλίτερος φίλος, εις εκείνους οι οποίοι τον
εγνώρισαν.

Ο

[[[
Εξημέρωναν Χριστούγεννα. Έξω έπεφτε από
βραδύς το χιόνι με τ’ασκί, και ο άνεμος εβογκούσε
όλην τη νύχτα εις την χαμηλήν στέγην της επαύλεως.
Οι απομεμακρυσμένοι ήχοι των κωδώνων της πολίχνης, μόλις έφθανον μέχρις ημών, ότε αφυπνίσθημεν εκ της θερμής στρωμνής μας.
Ο μπάρμπας εκάθητο από το ένα μέρος της γωνιάς, και από τ’άλλο η Βάβω.
Είχαν ξυπνίσει προ πολλού, και εθερμαίνοντο
προς της εστίας, ο μπάρμπας καπνίζων πάντοτε το
μακρύ του τσιμπούκι, και η Βάβω ανοιγοκλείουσα
κατά διαλείμματα την αργυράν της ταμπακέραν, ίνα
ροφήση ολίγον ταμπάκον.
Η αφύπνισίς μας εξεδηλώθη δια ζωηρών κραυγών, εις τας οποίας η Αγγέλω, η ψυχοκόρη της
Βάβως, προσέδραμε πάραυτα να μας ενδύση, προβλέπουσα λίαν συνήθεις σκηνάς ταραχών αλλ’ ατυχώς είχομεν αναπηδήσει της κλίνης ημίγυμνοι, και
ετρέχομεν εν μεγάλη ζωηρότητι ανά πάσας τας γωνίας του ευρυχώρου δωματίου, εξαφανιζόμενοι άλλοτε μεν υπό την κλίνην, άλλοτε δε εισερχόμενοι
εντός μεγάλου δουλαπίου, εν τω οποίω είχον αποταμιευθεί διάφορα είδη απεξηραμένων καρπών,
προς μεγίστην απελπισίαν της δυσκινήτου Αγγέλως,
ήτις έτρεχεν ασθμαίνουσα προς αναζήτησίν μας,
μ’ένα πανταλόνι, μ’ένα υπόδημα ανά χείρας.
Δεν ηργήσαμεν να καθίσωμεν τέλος προ της σπινθηροβολούσης εστίας, αποδεχόμενοι ευχαρίστως
γλυκείας γεροντικάς θωπείας, συνοδευομένας μετά
ουχί ευκαταφρονήτων τεμαχίων λουκουμίου, ενώ το
μπρίκι δια τον καφφέ ήρχιζε να ψάλλη το γλυκύ
μουρμούρισμά του.
Επειδή ο καιρός μας είχεν αποκλείσει, και ήτο
αδύνατον να εκκλησιασθώμεν κατά την επίσημον της
ημέρας εκείνης λειτουργίαν, η Βάβω μη λησμονούσα
τα χριστιανικά της καθήκοντα, μας έφερεν όλους
προ του μικρού εικονοστασίου της επαύλεως, εν τω
οποίω, μεταξύ των άλλων αναριθμήτων εικονισμάτων, ενθυμούμαι ακόμη και μίαν μεγάλην τετράγωνον σανίδα, παριστώσαν τον νέον Αγιώργη, ένα
πελώριον φουστανελλά, με παμμέγιστον φέσι, και
με κλάδον ελαίας εις την χείρα, άξεστον έργον χωρικού ζωγράφου, αντιγράφοντος, όσον το δυνατόν
πιστώς, προσωπογραφίας εκ του τυχόντος φύλλου
Αθηναϊκής εφημερίδος.
Άνηψε εκεί η Βάβω μίαν μεγάλην λαμπάδα, και
ήρχισε σταυροκοπουμένη να υποψιθυρίζη τα πατερημά της. Όλοι την εμιμήθημεν, εις εμέ δε ο μπάρμπας κατ’ εξαίρεσιν την νύκτα εκείνην επεφόρτισε

την ανάγνωσιν ενός Αποστόλου, όστις εννοείται απετέλει λίαν σοβαρόν μέλος εν τη μικρά μας βιβλιοθήκη.
Ευλογημέναι στιγμαί!
Ομολογώ ότι δεν ησθάνθην έκτοτε εν τω βίω μου
την γλυκείαν απλότητά σας.
Μετά την προσευχήν ο μπάρμπας μας εκουκούλωσε καλά και τους τρεις με τα μικρά μας επανωφόρια, επήρε μια μικρή γαβάθα υπό την μασχάλην
του και μας επήρε μαζή του ν’αρμέξωμε τη γίδα
μας, και να ροφήσωμε την λίαν ποθητήν αφρή του
γάλακτος, εν τη οποία πάντοτε τα πρωτεία κατείχεν
ο μεγαλείτερος αδελφός μου, και του οποίου την
πολλήν καλοσύνην εννοείται ότι εγώ μόνον κατεχρώμην πάντοτε.
Εξω έπεφτε σωρός το χιόνι· ούτε βουνά, ούτε
ράχες, ούτε κάμπο εξάνοιγές που ένα λευκό σεντόνι
είχε σκεπάσει την εξοχή.
Η Σούτά μας, της οποίας είμεθα και βοσκοί ανά
τους αγρούς κατά τας θερμάς ημέρας, ως μαλτέζικη
γίδα όπου ήτο, της είχομεν κατασκευάσει ιδιαιτέραν
θερμήν καλύβην, εστρωμένην με άφθονον ξηρόν χόρτον, και την αγαπούσαμεν τόσο πολύ, εις τρόπον
ώστε εις στιγμάς αυθορμήτων διαθέσεων ιππασίας,
πολλάκις εδέχετο, εν άκρα πάντοτε υπομονή, τα
νώτα μας επί της ράχεώς της.
Αλλά πάντα ταύτα εν μεγάλη μυστικότητι, και
μακράν των βλεμμάτων του μπάρμπα, δια την αγάπην του οποίου η Σούτα ημπορούσε να καυχάται
πάντοτε ... αν ηδύνατο.
Οταν μας είδεν εισερχόμενος έτρεξε ζωηρώς βελάζουσα, και ακολουθουμένη υπό της δυάδος των
τέκνων της- δύο ασπρόμαλλα κατσικάκια, με μικρά
κατάλευκα σκουλαρίκια, των οποίων ελάβομεν την
φροντίδα να στολίσωμεν τον λαιμόν δια πλατειών
ερυθρών ταινιών, ως μικροσκοπικών κωδωνίσκωνπρος την μεστήν άλατος βαθουλήν παλάμην του
μπάρμπα.
Το άλας διεδέξατο γενναία δόσις κριθής, και ενώ
η αγαπημένη μας Σούτα επέπικτε λαιμάργως επ’
αυτής, ο μπάρμπας ετοποθέτει την γαβάθαν προ των
σκελών της, και μετ’ ολίγον εν τω στενώ της καλύβης χώρω ηκούσθη ο ευφρόσυνος ηχος του γάλακτος, πίπτοντος εντός της γαβάθας.
Η Αγγέλω ίστατο εκεί που πλησίον φωτίζουσα
την σκηνήν με τον μακρυλαίμην κανδηλιέρην ανά
χείρας, και με ανοικτόν υπέρ το δέον στόμα, όπερ
δεν δύναμαι ν’αποκρύψω ότι δε συνέβαινε και εις
ημάς τους άλλους, με την διαφοράν όμως ότι μόνον
το ιδικόν μας εκοινώνησε λίαν συχνά μετά του περιεχομένου της γαβάθας, ενώ το ιδικόν της αν και
εδοκίμασε κατά την επιστροφήν μας, ενώ μετέφερε
την γαβάθαν, να μας μιμηθή, ατυχώς όμως απέτυχε
διότι ο κανδηλιέρης, καίτοι εξέπνευσεν εις το πρώτον σφοδρόν ρεύμα του ανέμου, επρόφθασεν όμως
να την προδώση εις του οφθαλμούς μου διά της τελευταίας αναλαμπής του, και ούτω επ’ αυτοφώρω
συλληφθείσα η γαβάθα μετήλθεν εξ ολοκλήρου εις
τας απαιτητικάς χείρας μου, με όλον αυτής το περιεχόμενον.
Ηδη η φωτιά ανέδιδε ζωηράς φλόγας εις την
εστίαν.
Επί της προετοιμασθείσης ανθρακιάς μακρύς
οβελός, κατάφορτος από παχείας ξυλόκοτας- το
εσπερινόν κυνήγιον του επιστάτου του κτήματος,
ενός Βασίλη Σπαραγκιά, επιδεικνύοντος από τον
τόνον της φωνής μέχρι των ελαχίστων κινήσεων του
σώματος, την Γιαννιώτικη καταγωγήν του- έτριζε
στρεφόμενος υπό της ερυθράς χειρός της Αγγέλως.
Το λίπος των σαρκών σταλάζον αδιακόπως επί
των ανθράκων ανέδιδεν ανά το δωμάτιον ελαφράν
κνίσσαν εις την οποίαν ενεργόν μέρος ελάμβανον και
οι ενοχλητικοί ρώθωνες του κυνηγετικού σκύλου του
επιστάτου, του Μούργου- μεθ’ ου αι σχέσεις μας δεν

ευρίσκοντο εις ουδόλως ομαλήν κατάστασιν, εμαρτύρουν δε τούτο, τα σήματα των οδόντων του επί
των ενδυμάτων μας, και αι πολλαί μελαναί ραβδώσεις επί του δέρματος εκείνου- ανακινούντος ζωηρώς την ουράν, ως να εζήτει θωπείας οφειλομένας
παρά της χονδρής χειρός του αυθέντου του, όστις
συσπειρούμενος παρά την πυράν, με την βαρείαν
κάππαν του, ανεφώνει κατά διαλείμματα, εν τη διαχύσει των κυνικών αισθημάτων του, με την ιδιάζουσαν Γιαννιώτικην προσφορά του:
- Τι λέει ο Μούργος!... τι λέει ο Μούργος!

[[[
Και επροχώρει ούτω μακρά, ατελείωτος, πληκτική, η νυξ των Χριστουγέννων, και το επί της
εστίας εκκρεμές εξηκολούθει τον μονότονον παλμόν
του, και εδιπλασίαζε τους μυκηθμούς έξω ο άνεμος.
Ο οβελός εξηκολούθει στρεφόμενος υπό της Αγγέλως, της οποίας οι ημίκλειστοι οφθαλμοί, και τα
παρατεταμένα χασμήματα ανέφαινον ακράτητον
τάσιν προς ύπνον.
Ολοι ησθανόμεθα την ανάγκην να λέγωμεν κάτι,
για να περνά η ώρα, μόνον η Βάβω εκάθητο σκεπτική, ροφώσα αραιότερον τόρα τον ταμπάκον της,
και θωπεύουσα μηχανικώς πως με την γεροντικήν
της χείρα την μακράν άτακτον κόμην της κεφαλής
μου.
Ο επιστάτης ήθελε κάτι να λέγη πάντοτε, χωρίς
να το κατορθώνη ποτέ, αρχίζων και μένων με την
αυτήν στερεότυπον φράσιν του, κολλημένην εις τα
εξωδηκότητα χείλη του:
- Καρδιά χειμωνιού· δεν είνε παίξε γέλασε, γλέπεις...
Και όμως υπήρχε μεταξύ μας, ένας όπου ημπορούσε να μας κρατήση εξυπνους μέχρι πρωΐας.
Και αυτός ποιός άλλος ήτο, ειμή η αγαπημένη
Βάβω, η οποία έζησε στα δοξασμένα χρόνια του παληού καιρού, αιχμαλωτισθείσα εις την ηρωικήν του
Μεσολογγίου έξοδον, και μεταφερθείσα μαζή με τα
άλλα γυναικόπαιδα μακράν της Πατρίδος, εις τα
μέρη της Θεσσαλίας, ένθα απώλεσε και τον έτερον
των οφθαλμών, και ελευθερωθείσα τέλος, μετά πολλάς σκληράς περιπετείας εν μέσω του εχθρού της
πατρίδος, υπό του μακαρίτου πατρός της-ενός Ζαχαρία Σταΐκου,- αγνώστου αγωνιστού, εξ εκείνων οίτινες εχυσαν το αίμα των χάριν της ελευθερίας.
Πόσας λύπας είχεν υποστεί, και πόσα ήξευρεν, η
καϋμένη η Βάβω.
Αυτά απάνω κάτων, ενώ ακουμπούσα την κεφαλήν επί των γονάτων της ανεκύκλουν εις τον στενόν
μου εγκέφαλον, εν μέσω της γενικής σιγής, και μη
αμφιβάλλων, ότι η Βάβω μόνον εις τον λαμπρόν ορίζοντα των παλαιών της αναμνήσεων θα ήτο βυθισμένη, την διέκοψα αποτόμως εκ των βαθέων
λογισμών της ερωτήσας με την αφέλειαν της ηλικίας
μου:
- Είχατε Χριστούγεννα τον παληό καιρό, Βάβω;
Εχαμογέλασε και ώσει ευχαριστηθείσα εις την
ερώτησίν μου, διότι θα επανήρχετο εις προσφιλές δι’
αυτήν θέμα, εξέβαλε προς στιγμήν βαθύν στεναγμόν,
και ανεφώνησε μετά πικρίας:
- Παληά χρόνια! παληά χρόνια!
Και ύστερα, ωσει απετείνετο καθ’ εαυτήν μάλλον, η είς την ερώτησίν μου, εξηκολούθησε να λέγη:
- Περάσατε περάσατε τόσο γλήγορα, αλλά ποιος
μπορεί να σας ξεχάση τόσο εύκολα.
Σαν σήμερα, παιδιά μου, τέτοια νυχτιά εγιορτάσαμε κ’ εμείς μια φορά στο Μεσολλόγι Χριστούγεννα, προσκυνούμε τη Χάρι του.
Μας έζωνε σαν στοιχειό το κάστρο ο Κιουταχής
αντάμα με τον Ομέρ Βριώνη.
Αντρες, παιδιά, και γυναίκες ακόμα εξημερονότατε τες τάπιες, χωρίς να παύη το τουφέκι και το
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κανονοβολίδι από μέσα κ’ απόξω. Τι αμέτρητο
ασκέρι ήταν εκείνο, Παναγία μου!
Ενας έπεφτε και δέκα εξυφυτρώνανε στον τόπο
του. Μα όσοι κι αν ξεφύτρωναν το βόλι μας ήταν
αλάθευτο πάντα. Κάθε τουφεκιά και μια ζωή εθέριζε.
Δεν θάμουνα δέκα χρονών κορίτσι, και τα θυμάμε ακόμα σαν τόρα.
Δεν ήτανε μια φορά και δυό που είδα να κυλισθούνε μπροστά μου χιλιάδες τουρκικές μπόμπες.
Το σπίτι μας τώχαν κάμει κομμάτια, και τες είχαμε
συνειθίσει που δεν μας έμελλε και τόσο.
Εσήκωνες τα μάτια σου στον ουρανό, κ’ έβλεπες
τες μπάλες νάρχωνται κάτω ή μια πάνω στην άλλη
σαν βροχή.
Μια μέρα εκεί που καθώμαστε στο κατώγι για
περισσότερη προφύλαξι, πέφτει μια στη στέγη του
σπιτιού μας, τρυπάει το πάτωμα και σπάει εμπρός
στα μάτια μας. Ενα κομμάτι κόφτει και τα πέντε
δάκτυλα μιας Βραχωρίτισσας γειτόνισσάς μας, που
απ’ το φόβο της εξεψύχησε την ίδια ώρα. Ένα άλλο
πέρνει στο κεφάλι μια Σουλιώτισσα, που αν δεν
επρόσθανε να βάλλη το μανδύλι της στη τρύπα, θα
σκορπούσαν τα μυαλά της στο χώμα. Αργότερα
ένας χειρούργος γιατρός της έβαλε κολοκύθι στο κεφάλι, κ’ έθρεψε κ’ έζησε καιρό.
Τέτοιες γυναίκες είχαμε εκειά τα χρόνια, με καρδιά ατσαλένια, και τέτοια απίστευτα θάμματα σαν
της Σουλιώτισσας, παιδιά μου, έγειναν πολλά στην
εποχή μας.
Εσίμωναν τα Χριστούγεννα, κ’ εβλέπαμε τα σκυλιά να κόβουν έξω στα λιοστάσια τες εληές κάθε
μέρα χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορούσαν να τες κάνουν.
Καθώς μαθεύτικε στα ύστερα, εκάνανε μεγάλες
σκάλες για ν’αναιβούνε στο κάστρο.
Ο Θεός, δεν θέλησε να μας πάρουν τα σκυλιά
αυτή την ίδια νύχτα, που εγεννιώνταν το παιδί του,
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και βρέθηκε ένας χριστιανός και ήρθε προς το μέρος
μας, και μας το φανέρωσε πως οι Τούρκοι είχαν
βουληθεί να κάμουν γιουρούσι στο κάστρο την ώρα
που θα λειτουργώμαστε στες εκκλησιές.
Οι δικοί μας δεν έδειξαν κανα σημείο πως είχαν
μάθει το μυστικό, μονάχα κρυφά κρυφά ετοιμάζονταν. Αχ! τι αλησμόνητη νυχτιά ήταν εκείνη! Τι
καρδιοχτύπι ενοιώσανε τα στήθη μας!
Τα παλληκάρια εσυνάχθησαν από βραδύς σκωμμένα, ήσυχα, στες τάπιες, με χαμηλωμένα τα καρυοφίλια, και με τα γιαταγάνια λαχταριστά στα
φκιάρια απ’ το τρόχισμα. Εγώ η ίδια εκείνη την
ημέρα είχα τροχίσει του πατέρα μου, που απ’ τη
μέρα που άναψε το τουφέκι δεν τον είχα δει νάρθη
στο σπίτι ούτε μια φορά. Μια νύχτα στη τάπια του
έμενε· εκεί έτρωγε, εκεί εκοιμώτουν.
Εκείνη τη νύχτα όλο το Μεσολλόγι έμεινε άγρυπνο, στο πόδι, μ’ένα δάκρυ στα μάτια, με μια ευχή
στο στόμα:
- Θάνατος στον τύραννο της πατρίδας.
Κατά τα μεσάνυχτα άνοιξαν η γυναίκες τες εκκλησιές, κι άρχισαν να σημαίνουν όλαις η καμπάνες
δυνατά, για να ξαπατήσουν τους Τούρκους.
Κατά τα ξημερώματα, οι Τούρκοι έκαμαν το γιουρούσι. Τους άφισαν κι ακούμπησαν καλά-καλά
τες σκάλες στο κάστρο, κι άρχισαν ν’ανεβαίνουν.
Δύο τρεις απ’ αυτούς επάτησαν απάνω.
Αξαφνα μέσα στη μεγάλη εκείνη σιγαλιά και νεκρωμάρα της νύχτας, μια καταχθόνια βοή αντήχησε,
σαν να την ξέρασε η κόλασι, και μια φλόγα μεγάλη
εφώτισε ανάμεσα σε πυκνό καπνό, και στο βαθύ
σκοτάδι, χιλιάδες κορμιά στον αέρα. Είχαν βάλει
φωτιά στο λαγούμι, πούχαμε σκάψει κρυφά, κ’ εξέσπασε μέσα στ’ασκέρι των Τούρκων.
Την ίδια ώρα τα καρυοφίλια και τα τρυμπόνια
έσκουξαν από το κάστρο, και η σκάλαις αναποδογυρισθήκανε κάτω στο βαθύ χαντάκι πούταν ολόγυρα στο κάστρο.

Τι χαλασμός είχε γίνει εκείνη τη νύχτα.
Το πρωί, σαν έφεξε ο Θεός την ημέρα, χιλιάδες
κορμιά δίχως κεφάλια, χέρια άπειρα κομμένα και
σχισμένα σκόρπια κεφάλια εκύκλωναν το κάστρο.
Τότε έψαλλαν δοξολογίαις στες εκκλησίες, κ’
εγιορτάσαμε αδελφωμένοι όλοι τ η γέννα του Χριστού μας, με μια μεγάλη χαρά στα στήθη, με μια
ολόχαρη φωνή στο στόμα:
- Και του χρόνου στην Πόλι, να δώση ο Θεός...
“Περάσανε, περάσανε εκειά τα χρόνια, τόρα”
εψιθύρισε με παράπονο η Βάβω, σφογγίζουσα δια
της σκελετώδους χειρός της ένα λησμονημένο δάκρυ,
από την αρχήν της διηγήσεώς της, εις την ζαρωμένην όψιν της, και εσίγησε λίαν συγκεκινημένη.

[[[
Η φωτιά ανέδιδεν ήδη την τελευταίαν αναλαμπήν της, ο κανδηλιέρης ερριπεν ημίσβεστον το φως
των τεσσάρων θρυαλλίδων του επί της εστίας, ως
να ενύσταξεν από την διήγησιν της γραίας, ενώ
ημείς όλοι εμένομεν άφωνοι, διατελούντες εισέτι
υπό την εντύπωσιν των λόγων της.
Μόνον η Αγγέλω είχε κλίνει την κεφαλήν επί του
στήθους, κ’ερρόγχαζεν ησύχως εν υψίστη ευδαιμονία.
Εξω ο άνεμος εβογκούσε ακόμη, οι αλέκτορες
ετόνιζον το πρωϊνόν των άσμα, θορυβούντες εν τω
παρακειμένω ορνιθώνι, και αι πρώται ωχραί ανταύγειαι της ηούς έστερον τας υέλους του μικρού
παραθύρου της επαύλεως, δια μέσου των οποίων
εφαίνετο πίπτον, πίπτον πάντοτε το χιόνι κατά πυκνάς νιφάδας...

ΜΗΤΣΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
(“Εκλεκτά Μυθιστορήματα”,
23 Δεκεμβρίου 1890
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Χριστούγεννα της Στρουγγοκαλύβας
- Ολόβολη μια κερασιά ξερρίζωσε ο Θανάσης,
Τα περιβόλια, ωρέ παιδί μ’, επήγες να χαλάσης;
- Πλάνεψα ως την Τρανταφυλλιά, γύρισα όλη τη χώρα
Από το γιόμα ως τώρα.

Τί εμάθαν τον αφέντη μας οπώγλυφαν στα γέννα
Και το θυμούνται χρονικής, παιδιά, τα βλογημένα,
Κι αν δεν το γλύψουν το ψωμί την ώρ’ αυτή, βελάζουν,
Σα γνωστικά να κράζουν.

- Κι ο πλάτανος τι τώφταιγε του Θόδωρου, πατέρα;
Γιά τήρα τον ξαπλωταριά από τον τσάρκο ως πέρα,
Γιά απόψε ο έρμος τράνευε, χόντραινε τόσα χρόνια
Στον ήλιο και στα χιόνια.

Και τώρα φέρτε τα δεντρά και το κρασί, το λάδι,
Για να παντρέψω τη φωτιά ακόμ’ αυτό το βράδυ.
Τι γέρασα κ’ είν’ άγνωρο του χρόνου τί με βρίσκει.
Λίγη ζωή μου μνήσκει.

- Τον εύρηκα στην ποταμιά, στον πόρο του Τζοβάρα,
Νιός είνε, όμως τον ξέρανε παράκαιρα η κατάρα,
Τ’ αστροπελέκι αυλάκωσε τη μαλακιά του φλούδα,
Τώφαε τη ρίζα η σούδα.

Πρώτα παντρεύω σε, φωτιά, με τούτο το πουρνάρι,
Οπώχει το κορμί στοιχιό και δράκο το κλωνάρι,
Ωσάν αυτό χιλιόχρονη να ζάς, να μη γεράζης,
Να καίς παντού, να βράζης.

- Α, νάτος κι ο Καρκάντζαλος, στον ώμό του έχει πάρει
Και μας το φέρνει στο μαντρί χιλιόχρονο πουρνάρι,
Καλά τον λεν Καρκάντζαλο, τι ασυσταγιά δεν έχει,
Μέρα και νύχτα τρέχει.

Σου δίνω και τον πλάτανο με τα πλατιά τα φύλλα,
Παντού ν’ απλώνης γύρα σου και στα ψηλά καπνίλα,
Να δείχνεσαι πως πάντα ζάς, και ζάν μαζί σου ανθρώποι
Σε πόλη ή βοσκοτόπι.

- Τάχ’ από πού το κουβαλάει ο χριστογεννημένος;
- Δε με φοβίζει ο Ζάλογγος, ας είνε χιονισμένος,
Σαν αντρειωμένος τον πατώ, τα δέντρα όλα του παίρνω
Και στο μαντρί τα φέρνω.
- Ο Δίπλας πάλι, ομορφονιός, πούθ’ έρχετ’ εδώ κάτου;
- Ερχεται από τα Φλάμπουρα πώχει συγγενικά του.
Αυτός για τα χριστόψωμα επήγε οχ την αυγούλα.
- Και για καμμιά ξανθούλα.
- Ρίχνετε ακόμα στη φωτιά κλαρούδια, ρίχνε
Χρήστο,
Σ΄έκαψ’ εκείνο το δαυλί, Γεροκαψάλη, σβύστο,
Νάσο, πετάξου εσύ να ιδής τα ζωντανά στη
στάνη
Και τι καιρός θα κάνη.
- Κυρ Γάκη, ξεφεγγάρωσε, και με το χιόνι
τώρα
Απ’ άκρη σ’ άκρη μια χαρά άσπριζ’ η Βαλαώρα,
Κ’ είνε μια βούβαση βαθιά στη γη, στα ουράνια πάστρα
Και λάμπουν πλήθια τ’ άστρα.
Τα ζωντανά μές το
μαντρί κλειστά καταλαγιάζουν,
Στον τσάρκο κάπου μοναχά
μικράκια αρνιά βελάζουν,
Είνε τα γρέκια τους ζεστά και τρών κλαρί τα πράτα
Κομμένο οχ τα Ζερβάτα.
- Τώρα στρωθήτε ολόγυρα, παιδιά, κι ακουρμαστήτε·
Του κόσμου ο αφέντης ο Χριστός,-να μή το λησμονήτε,Γεννήθηκε σε μια σπηλιά που ζωντανά μαντρίζαν,
Τ’ αρνιά τον χουχουλίζαν.
Μές από τότες βλόγησε κάθε βοσκού κοπάδι
Και σαν απόψε αόρατος γυρνά μες το σκοτάδι
Και παίρνει αράδα τα μαντριά, κοπάδια όπου φυλάνε,
Ρωτώντας πως περνάνε.
Για δαύτο την Παραμονή να μη πεινάν τα πράτα.
Νάχουν περίσσια τη θροφή, νάνε ζεστά, χορτάτα,
Να μη τα βρίσκη ο αφέντης μας τα μαύρα παγωμένα
Και νηστικά αφημένα.
Και τούτο ακουρμαστήτέ το, -δεν είνε παραμύθι,Κατόπι όχ τα μεσάνυχτα και με το πρώτο ορνίθι
Στη μάντρα ένα χριστόψωμο να γλύψουν φέρτε γύρα
Γαλάρια, αρνιά και στείρα.

Τρίτα, φωτιά, την κερασιά σου δίνω συγγενάδι,
Να σε φυλά από Παγανά ως των Φωτών το βράδυ,
Και με παλιό τριέτικο κρασάκι σε ποτίζω,
Με λάδι σε ραντίζω.
Από τη στρουγγοκάλυβα ποτές να μη μου λείπης,
Τι μού είσαι της χαράς ζωή κι οχτρός τρανός της λύπης,
Να σ’ ανακράζω να μ’ ακούς, να βάζης και μου κρένης,
Γλυκά να με θερμαίνης.
Να ζήσετε χρόνια πολλά κι απίκραντα παιδιά μου,
Σαν τα ρουπάκια του Ζυγού, σαν τα βουνά του Γράμμου,
Να μη σας εύρουνε ποτές τα έρημα τα γέρα!
- Να ζάς κι εσύ, πατέρα!

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
(Από τη φιλολογική “Εστία”, 1894)
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αίρετ’ η γη, γιορτάζουν τα ουράνια,
στης εκκλησιαίς τα σήμαντρα βοΐζουν
καίουν παντού λαμπάδες και λιβάνια,
πιστοί και άπιστοι πανηγυρίζουν.

Μα μες στα πέλαγα, σ’ερημονήσι,
που ο σχίνος πρασινίζει κ’ η ερείκη
κ’ είνε σωροί παμπάλαιοι τα φύκη,
στέκει σκοτεινιασμένο ερημοκκλήσι.
Ενα εικόνισμα ξεθωριασμένο
κι από τα χρόνια μυριοτρυπημένο·
ενα καντήλι που ανθρώπου χέρι
δεν τ’άναψεν από το καλοκαίρι.

Tα
Χριστούγεννα

Η θάλασσα γύρω τριγύρω αφρίζει
οι άνεμοι σφυρίζουν μεσ’ στα βράχη
και μέσα στην εικόνα τη μονάχη
σαράκι ακούραστο απαίσια τρίζει
Ενα παράπονο, θαρρείς, αχνίζει
βαθύτατο απ’ τα χείλη της εικόνος·
και μόνος του το ακούει, το πέρνει ο χρόνος
που στα ρημάδια μέσα φτερουγίζει.
Αλλ’ έξαφνα μεσ στα συννεφιασμένα
πλάγη, που η δύσι άγρια λάμπει
κ’ οι άπατοι αντιφεγγίζουν κάμποι,
εφάνη πλοίο με πανιά σχισμένα.
Και παραδέρνει στην ανεμοζάλη
κι ο ναύτης ρίχνει θλιβερό το μάτι,
αλλά στ’ ατέλειωτα τριγύρω πλάτη
το ποθητό λιμάνι δεν προβαλλε
Ενα ερημόνησο- στεριά μονάχη
σε τόσο πέλαγος- στέκει εμπροστά των.
Εδώ βυθίζουνε την αγκυρά των
κ’ ηχολογούν βαριά σπηλιαίς και βράχοι.
Τους πέρνει με στοργή στην αγκαλιά της
η γέρικη εκκλησία, σαν τη μητέρα,
που στέκει και προσμένει νυκταμέρα,
να φθάσουν απ’ τα ξένα τα παιδιά της.
Εκείνοι με λαμπάδες την φωτίζουν,
με πράσινα κλαδιά τηνέ στολίζουν,
και χύνουν ευωδία τα λιβάνια
και ψαλμωδιαίς πετούνε στα ουράνια.

του ναύτη

“Χριστός γεννάται”! αντηχεί του ναύτη
η λιγερή φωνή στην ερημία,
ενώ βογγά στη στέγη η τρικυμία
κι ο μέγας ουρανός βροντά κι αστράφτει.
Ψάλλουν, προσεύχονται: “Χριστός γεννάται”!
και πόθου μυστικού το δάκρυ τρέχει
και η θαλασσινή των όψι βρέχει,
γιατί καθείς το σπίτι του θυμάται.
Και μεσ’ στην προσευχή των τους εφάνη
πως το εικόνισμ’ ακτινοβολούσε
και σαν τη νύφη τους χαμογελούσε
μες στο βουνίσιο του χλωρό στεφάνι
Οταν ετέλειωσαν τη δέησί των
είχε κοπάσει κι η ανεμοζάλη
κ’ εσιγοστέναζε το μαϊστράλι
ευνοϊκό στην αναχώρησί των.
Α. Προβελέγγιος
(“ΣΚΡΙΠ” Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 1985)
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Το δώρον του τυφλού

Μ

έσα εις το σκότος,
όπου
είχε
καταδικασθή να ζη
πολύν χρόνον ακόμη
ο Τέλης, δεν είχε

καμμίαν άλλην παρηγορίαν, καμμίαν
άλην ανακούφισιν από την παιδικήν
φωνήν της γυναικός του.
Ολ’ η ζωή του, ολ’ αι ψυχικαί του
δυνάμεις,
ενόμιζες
πως
είχαν
συγκεντρωθή μέσα εις το ακουστικόν
του τύμπανον, από το οποίον έπαιρνε
την υπομονήν, το φως, την ελπίδα, έως
ότου να έλθη η ώρα της εγχειρήσεως

του καταρράκτου του.
Και λαχταρά σύσσωμος εις την
σκέψιν, ότι θα επανίδη μίαν ημέραν
τα γαλανά της εκείνα μάτια, που
εκαθρέφτιζαν τόσον διάφανα της
ψυχής της την καλωσύνην και τόσον
υγρά της καρδιάς της την φλόγα.
Ανετρίχιαζε βαθειά μέσα εις τα
σπλάχνα του από τον ακοίμητον
πόθον ν’ αντικρύση και πάλιν τα
ολόξανθα εκείνα μαλλιά της, που
τώρα τα χαϊδεύει μόνον ξέπλεκα και
τα φιλεί παραφόρως. Φλέγεται όλος
να επανίδη και πάλιν τα μικρά

μαργαριταρένια δόντια της, που της
έδιδαν την αθώαν εκείνην παιδικήν
όψιν, όταν εγελούσεν άλλοτε με την
καρδιά της.
Αχ! αντί όλων αυτών των
θησαυρών του, που είχε χάσει ένα
χρόνον τώρα ο ταλαίπωρος, δεν του
έμενε παρά μόνον η φωνή της, η
βελουδένια παιδική φωνή της, μέσα
εις τα φτερά της οποίας άκουε, ναι,
άκουεν, α τρεμολάμπη κάποτε η αγνή,
η αγγελική ψυχή της εις την περιπαθή
του Μπετόβεν μουσικήν, όταν με τα
κρινόλευκα δάκτυλά της, ωσάν με
κάποιο μαγικό ραβδί, ημέρευε τας
πλέον ανυποτάκτους, τας πλέον
δυστρόπους συμφωνίας.
- Οταν τραγουδής, της έλεγε, δεν
με μέλλει ότι δεν σε βλέπω, Μαίρη
μου! Γιατί τότε γίνεται μέσα μου,
ωσάν μια παράδοξος εναλλαγή
αισθήσεων. Ακούω την ψυχήν σου, και
βλέπω την φωνήν σου!
Επειτα με πόσην χαράν θα
επανέβλεπε τον καλόν του φίλον, τον
πιστόν του σύντροφον των φοιτητικών
του χρόνων, τον αφωσιωμένον εκείνον
συνάδελφόν του, που δεν τον είχεν
αφήσει ούτε μίαν ημέραν, ούτε ένα
βράδυ, εις το διάστημα της ασθενείας
του, χωρίς να τον επισκεφθή, χωρίς να
τον παρηγορήση, χωρίς να του
διαβάση κάθε νέον βιβλίον, και την
τακτικήν εφημερίδα του.
Ο καλός του εκείνος φίλος! Μήπως
δεν είχε δι’ αυτόν θυσιάσει όλας τας
διασκεδάσεις του, όλας τα εσπερίδας
του, και μήπως δεν κατεδικάζετο και
αυτός να περνά την βραδυά του μαζύ
του, αυτός ο αγαπών την ζωήν και τον
κόσμον;
Και μέσα εις τον τρισκότεινον
ουρανόν της ζωής του, τα δύο αυτά
αδελφωμέν’ αστέρια, ωσάν δύο
σύμβολα του έρωτος και της φιλίας,
τον εφώτιζαν, τον ωδήγουν μακράν
από το χάσκον βάραθρον της
αυτοκτονίας.
Κ’ εζούσεν ο Τέλης με την ελπίδα
να τους επανίδη, να τους αποδείξη με
την ψυχήν του εις τα μάτια, την
ευγνωμοσύνην του και την αγάπην,
όταν ύστερ’ από δύο μηνών
θεραπείαν ακόμα, θα εγίνετο η
εγχείρησις του καταρράκτου κατά τον
μήνα Φεβρουάριον.
Οσον επλησίαζεν ο χρόνος της
εγχειρήσεως, τόσον ο δυστυχής
τυφλός
ελαχτάριζεν
από
ανυπομονησίαν και έκαιεν από τον
πόθον του φωτός. Αχ! να ειμπορούσε
να έβλεπε τα Χριστούγεννα και
αυτός, δια να εορτάση με την Μαίρην
του και τον φίλον του, με τα μάτια
του ανοικτά!
Διατί τάχα να μη επισπεύση ο
ιατρός την εγχείρησιν εις τας αγίας
αυτάς ημέρας; Και να ημπορούσε να

τους κάμη δώρον την όρασίν του, τα
δύο μάτια του!
Μήπως και αυτή η Μαίρη, δεν του
είχεν ειπεί προχθές:
- Τι τα θέλω εγώ τα διαμάντια, που
θέλεις να μου κάμης δώρον! Διαμάντια
για μένα είνε τα δύο σου μάτια!
Αν λοιπόν χωρίς να της είπη τίποτε,
δια να της κάμη μίαν ευάρεστον
έκπληξιν,
έκαμε
κρυφίως
την
εγχείρησιν, και το βράδυ, εκεί που
ωμίλουν οι τρεις, τους έλεγεν ότι
βλέπει!
- Α! τι θαυμάσιον χριστουγεννιάτικο
δώρο θα τους κάμω! εσκέπτετο.
Και την άλλην ημέραν, ενώ η
σύζυγός του έλειπεν, εκάλεσε κρυφά
τον ιατρόν, και τον παρεκάλεσε να
κάμη χωρίς άλλο την εγχείρησιν, δίχως
όμως να το ανακοινώση εις κανένα.
Ο ιατρός επείσθη τέλος, όταν
μάλιστα είδεν ότι ο ασθενής του ήτο
έτοιμος να καλέση άλλον ιατρόν.
Η εγχείρησις έγεινε καθ’ όλα
επιτυχής. Ο Τέλης έβλεπεν. Εκρυψε τα
δύο του μάτια εις δύο μαύρα
ματογυάλια κι’ επερίμενε το εσπέρας,
που ήτο παραμονή των Χριστουγέννων
να εύρη ευκαιρίαν να κάμη το παιγνίδι
της εκπλήξεως εις την γυναίκα του και
εις τον φίλον του.
- Η καλή μου Μαίρη πόσον θα χαρή,
εσκέπτετο, με το δώρον που θα της
κάμω χωρίς να το περιμένη!
Και το εσπέρας, το πολυπόθητον
εσπέρας ήλθε τέλος.
Πώς εβάστηξε να της το κρύψη, πως
την έβλεπε, πως έβλεπε ταθώα γαλανά
της μάτια, πως εκαμάρωνε τα χρυσά
μαλλιά της, πως εθαύμαζε τα
κατάλευκα δόντια της χωρίς να μιλήση!
Εκρατήθη με πολύν αγώνα, διότι
ήλεθε ναπολαύση την δραματικήν
σκηνήν και ο καλός του φίλος, ήθελε να
εορτάσουν το άστρον των μάγων με το
άστρον του φωτός του!
Ηλθε τέλος υστερ’ από το δείπνον.
Κατά την συνήθειάν του εκάθισε δίπλα
εις το πιάνο, δια να στρέφη τα φύλλα
της μουσικής. Η Μαίρη έπαιξε τα
“Χριστούγεννα” του Φώρ, με την
αθώαν, την αγγελική φωνή της.
- Κακούργοι, σας βλέπω!
Κ’ ετινάχθη από τον καναπέ κατ’
επάνω των, δια να πνίξη και τα δύο
εκείνα κεφάλια, που είχεν ιδεί να
σμίξουν εις ένα μακρόν, λάγνον φίλημα.
Κι’ ενώ ο φίλος του άφωνος, κατάπληκτος, ωχρός, έπεσεν εις μίαν
καρέκλαν, εκείνη εκρημνίσθη ωσάν
νεκρά ανάσκελα με μίαν κραυγήν
άναρθρον πνιγομένου ανθρώπου.
- Πάρε για δώρο τώρα, αθλία, δύο
μεγάλα ρουμπίνια! και με τους όνυχάς
του εσπάραξε τα δύο πτωχά
‘ματωμένα του μάτια!
Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
(“Εστία”, Χριστούγεννα 1898).
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Η
Παναγία
του
Τούσα
Mπότσαρη

έσα εις το Μέγα Σπήλαιο, το
άσπλαχνο μαχαίρι του εχθρού
εμάντρισε χιλιάδες τα γυναικόπεδα.
Καπετάνισες, αρχόντισες, φτωχές
και πλούσιες φαμελιές άλλες, από
κάθε του Μωριά χωριό, εκεί εστριμώχθηκαν ίσες
και όμοιες. Στην εκκλησία, στα κελιά γύρω, στα
υπόγεια, τις αποθήκες και τα κελάρια, στην
ξέσκεπη αυλή ακόμα, σωριασμένα κοίτωνται
γεράματα σεβαστά, φημισμένα ονόματα, κάλλη
δροσερά, χρυσά νιάτα. Ολος ο ηθικός πλούτος του
επαναστατημένου ραγιά εκεί μέσα βρίσκεται. Και
απ’ έξω, στις βίγλες και τις τάπιες άγρυπνοι σαν
τους δράκου που φυλάγουν τον κήπον του
παραμυθιού,
κάθωνται
και
βιγλίζουν
αρματοζωσμένοι οπλοφόροι. Αρχηγός τους ο
Τούσας Μπότσαρης.
Τώρα όμως ο άμοιρος Σουλιώτης δεν φυλάγει
μόνον τα γυναικόπαιδα του ραγιά. Φυλάγει και της
καρδιάς του το πάναγνο βλαστάρι. Μιαν εβδομάδα
πριν, εκεί εμπήκε να προφυλαχθή αρχοντική
φαμελιά των Καλαβρύτων.
Κ’ είχε μαζί καύχημα και στολίδι της, ωμορφοθυγατέρα
δεκαπεντάχρονη,
μεγαλομάτα,
λαμπρομέτωπη, χρυσάφι τα μαλλιά στο κεφάλι,
αμέτρητες οι χάρες του κορμιού.

Μ

Την είδεν ο Τούσας κ’ εξαφανίσθηκε. Κάποια
εικόνα σεβαστή, μεγάλου Ευαγγελιστού καλλιτέχνημα, ήρθεν ευθύς στην πύρινη φαντασία του
συμπληρωμένη από το αίσθημα του ζωντανού και
του υπεράνθρωπου. Την είδε και απόμεινεν εκεί
άτολμος και ονειροπόλος σαν να είδεν όραμα.
Και τώρα βγαίνει σιτς βίγλες, ανεβαίνει στις
τάπιες, μιλεί με τα παληκάρια, κυτάζει τ’άρματά
του και ξεχνιέται δίγνωμος και αναποφάσιστος.
Λουλούδι μυστικό αρωματίζει την τραχύτατη
ύπαρξή του η κόρη, αλλά δεν φαίνεται πουθενά
γύρω του. Ο ναός μέγας, χιλιόχρονος, σκυθρωπός,
έκρυψε την αβίαστη αγκαλιά του το αβρό πλάσμα
των Καλαβρύτων, όπως και το καλλιτέχνημα του
Ευαγγελιστού. Και στην ανοιχτή πύλη του στέκει
νυχτόημερα φύλακας αυστηρός, αδέκαστος η τιμή.
Ο Σουλιώτης ποθεί να ήσαν πέντε, δέκα
χιλιάδες τούρκοι μπροστά εκεί, να χυθή με το
δαμασκί απάνω τους, να κάψη και να θερίση
κορμιά, πέρα να διαβή στο ποθητό του όνειρο. Πως
να πατήση όμως τον αόρατον εκείνον φύλακα που
του έστησεν εκεί ψηλόν σαν Όλυμπον και δυνατόν
σαν δράκοντα η κοινωνική παράδοσις; Ωιμέ δεν
γίνεται! Μια στιγμή εχάραζεν η αυτή και πάλιν
εσκοτείνιασε στη καρδιά του Μπότσαρη. Και
ακόμη μελαγχολικός, άτολμος ακόμη και

ονειροπόλος βλέπει τους σκυθρωπούς τοίχους με
μισητόν σεβασμόν, βγαίνει στις βίγλες, ανεβαίνει
στις τάπιες, μιλεί με τα παληκάρια του, κυτάζει
τ’άρματα του λυπητερά! Τι τον οφελούν και αν
είνε τόσον λαμπρά και αν είνε τόσον αστόμοτα,
αφού δεν δύναται να βοηθήσουν της ψυχής του τον
ακοίμητον πόθο;
Tέλος ένα κοντόβραδο το σήμαντρο τρανολαλή
τον εσπερινό. Τον ακούει ο Τούσας Δευτέρας παρουσίας σάλπισμα και σηκώνεται κάτωχρος, τρέχει στην εκκλησιά. Στην πύλη όμως προβάλει
έξαφνα το μαύρο ράσο του ηγούμενου.
-Πως εδώ, καπετάνιε; δεν μπαίνει άνδρας εδώ·
του λέγει με αυστηρή φωνή.
Εστάθηκε κρυοπαγωμένο το παληκάρι.
- Συμπάθησέ με, γέροντα· λέγει φιλώντας το
χέρι του· συμπάθησέ με. Ήρθα να ιδώ την Παναγιά.
Ταπεινός γυρίζει πίσω στ’αχνάρια του, βγαίνει
έξω από το Μοναστήρι. Και ο ίδιος ακόμη δεν γνωρίζει αν είχε Παναγιά την εικόνα του Ευαγγελιστού ή την αρχοντοθυγατέρα των Καλαβρύτων.
Α. ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ
(“Εστία”, Χριστούγεννα 1898)
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Χριστούγεννα στα χιόνια
λος ο κόσμος είνε κάτασπρος και τα μικρά
χιονισμένα σπιτάκια, κάτασπρα και αυτά,
φαίνονται σαν να είνε από σκαλισμένο
μάρμαρο. Ολη η ολοτρόγυρα ωραία φύσις
κοιμάται ακόμη και δεν ταράζει την ησυχία
της τίποτε άλλο από το λάλημα κανενός κόκκορα,
που επαναλαμβάνεται από αυλή σε αυλή.
Πάνου όμως από την ασπρίλα αυτή λάμπει ένας
αστροκεντημένος και καταγάλαζος ουρανός.
Κανένα άλλο φως δεν φαίνεται σ’ όλο το χωριό
από τα χαρωπά αστέρια και από το καντύλι της
εκκλησίας του αντικρυνού λόφου κ’ έτσι μονάχο
εκεί πάνου φαίνεται και αυτό σαν ένα άστρο που
βρίσκεται χαμηλότερα από τα άλλα.
Ολα τα σπίτια είνε κλειστά και κατασκότινα, οι
χοριάτες κοιμούνται ακόμη. Σιγά, σιγά ένα ασπροκόκκινο φως αρχίζει να φαίνεται στην ανατολή και
τ’ αστέρια ένα, ένα να χάνωνται· τότε ταράζει την
ησυχία της νύχτας, ένα χαρωπό χτύπημα της
καμπάνας
της
εκκλησούλας
του
λόφου.
Ξημερώνουνε Χριστούγεννα και το ήσυχο και
χαρούμενο χτύπημα της καμπάνας προσκαλεί τους
χωριάτες στην πρωινή λειτουργία, και βλέπεις,
λίγο, λίγο ν’ ανοίγωνται η πόρτες του σπιτιού και
οι χωριάτες αλλαγμένοι με τα σχολιανά τους ρούχα
και τυλιγμένοι μέσα στις ζεστές καπότες τους,
μαζή με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, ένας
με τον άλλο να βγαίνουνε από τα σπητάκια τους
και να πέρνουνε χαρούμενοι τον ανήφορο που πάει
στο εκκλησάκι.
Μια πόρτα ακόμη μένει μονάχα σφαλιστή· είνε
του Λάμπρου του πρώτου λεβέντη του χωριού.
Τέλος ανοίγει και αυτός την πόρτα του και στέκει

O

στο κατώφλι με το λεβεντικό ανάστημά του και με
τα καστανιά μαλλιά του ακόμα άταχτα και
κυττάζει με λύπη και πόνο την ολόγυρα κάτασπρη
φύσι:
- Το κρύο αυτό την έφαγε, και τώρα απλόνεται
όλη αυτή η ασπρίλα τριγύρω λες και είνε το
σάβανό της, μουρμουρίζει μονάχος.
- Καλημέρα Λάμπρο, δεν είσαι για την
εκκλησιά, του φωνάζει ο μπάρμπα Γιάννος,
περνώντας κοντά του και του διακόβει το
συλλογισμό.
- Τώρα θαρθώ! εγώ δεν έχω γυναίκα και
παιδιά! και φτάνω γρήγορα, του αποκρίθηκε με
κάποια πίκρα στη φωνή.
Στολίστηκε και το παλληκάρι και πήρε τον
ανήφορο. Την ώρα που έφτασε στο εκκλησάκι
άρχισε πάλι να χτυπάη η καμπάνα και ο παππάς
στεκάμενος στην ωραία πύλη εμπρός με το
Ευαγγέλιο στα χέρια έλεγεν “ευλογημένη η
Βασιλεία...”. Τα ωραία λόγια της λειτουργίας, το
μύρο του λιβανιού, η χαρούμενες όψες των
ανθρώπων, η μεγάλη γιορτή, έκαμαν και τον
Λάμπρο χαρούμενο και έδιωξαν από τη ψυχή του
την ώρα εκείνη κάθε άλλο καϋμό.
Οταν έβγαιναν τα δεύτερα Αγια και όλοι
σκυμένοι εσταυροκοπιούντο, άκουσε πίσω του ένα
βαθύν αναστεναγμό, γύρισε γοργά, γοργά και είδε
την Ασήμω του, που την νόμιζε για πάντα χαμένη,
γονατισμένη κοντά του να προσεύχεται και να
βρέχη τις πλάκες της εκκλησούλας με δάκρυα
χαράς.
Δεν μπορούσε να πιστέψη τα μάτια του· η τόση
ευτυχία τούκοψε τη λαλιά και γονάτισε κι αυτός

κοντά της και άρχισε να προσεύχεται, ενώ όλος ο
άλλος κόσμος άντρες και γυναίκες αφού φίλησαν
της εικόνες και μεταλάβανε αρχίσανε να φεύγουνε
αλλάζοντας ευχές για τα Χριστούγεννα.
Ο θόρυβος αυτός ξύπνησε και τις δυο ψυχές τις
ενωμένες στην προσευχή, σηκώθηκαν και αυτοί και
πιασμένοι από το χέρι φτάσανε στην πόρτα.
Ολοι τους κύτταξαν με απορία, γιατί προ
καιρού στην αρχή του χειμώνα είχε έρθει στο
χωριό η είδησι από τη πόλι, πως η Ασήμω η
λεβεντονιά και η αρραβωνιαστικιά του Λάμπρου
που πήγε στη χώρα για να γιατρευτή, πέθανε μέσα
σένα νοσοκομείο.
Την ώρα εκείνη που βγένανε από την
εκκλησούλα φώτιζαν απ’ αγνότητα την ολόλευκη
πεδιάδα, η πρώτες αχτίδες του ήλιου και της
άλλαζαν το άσπρο σάβανο που πριν φόρεσε, σε
φόρεμα
νυφικό
στολισμένο
με
άσπρα
τριαντάφυλλα και ατίμητα πετράδια, την ώρα αυτή
και τα πουλιά αρχίσανε να ψέλνουνε ύμνους στον
ερχομό της ημέρας και όλη η φύσις γιόρταζεν
διπλή γιορτή, τη γέννησι του “Σωτήρα”, και την
ένωσιν δύο αγαπημένων ψυχών που έσμιξαν για
πάντα εκεί πάνου την ώρα της ανατολής της
μεγάλης ημέρας.
Ειρήνη Νικολαΐδου
(“Εφημερίς των Κυριών”,
23 Δεκεμβρίου 1901)
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TαΧριστούγεννα του Αδάμ
ταν ο πατήρ του ανθρωπίνου γένους
είδε κλειομένην όπισθέν του την πύλην
του Παραδείσου, και η πυρίνη ρομφαία
του Αρχαγγέλου μεγαλοπρεπώς, κραδαινομένη τον απεμάκρυνε, έρριψε το
βλέμμα προς την νέαν γήν, την οποίαν επρόκειτο να διατρέξη και την οποίαν έκτοτε, ίνα
ζήση, ώφειλε να καταβάλλη και να καθυποτάσση καθ’ εκάστην!
Τα δένδρα δεν είχον πλέον την αυτήν αρμονικήν και υποτακτικήν όψιν, άγρια και πυκνά
εξήπλωναν τους κλάδους των ως βραχίονας δια
να ανακόψωσι την δίοδον του ανθρώπου, η γη,
όλως νέα, δεν ήτο πλέον ομαλή και δεν εκοσμείτο από λειμώνας όπως η της Εδέμ, αλλ’
απότομος με όρη υπερύψηλα και σχιζομένη εις
χαράδρας βαθυτάτας, θερμή ακόμη και αχνίζουσα από τον σχηματισμόν της. Υψών τους
οφθαλμούς προς τον Ουρανόν ο Αδάμ δεν ανεγνώρισε πλέον τας ελαφράς και διαφανείς νεφέλας τας οποίας διέσχιζον συνηθροισμένας ή
διεσπαρμένας λευκαί πτήσεις αγγέλων· αλλ’
είδε νέφη βαρέα και σκοτεινά διασχιζόμενα υπό
κεραυνών απαισίων τα οποία εφαίνοντο ως βαρύνοντα επ’ αυτού δια να τον κατασυντρίψωσιν. Επαναφέρων τα βλέμματά του επί της γής
και διακρίνων εις τα υψηλά χόρτα, κινήσεις
ζωής σβεσθείσης, ηθέλησε να καλέση τα ζώα εις
τα οποία αυτός ο ίδιος είχε δώσει ονόματα· φοβεροί μυκηθμοί υπήρξεν η απάντησις· κρότοι
βεβιασμένοι ετάραξαν τας συστάδας. - Προς
στιγμήν, εις το άκρον των δασών είδεν έρποντας λέοντας, τίγρεις και λύκους με αιμοδιψή
στόματα και οδόντας λάμποντας και εχρειάσθη
ίνα αποκρούση την επίθεσίν των, να υψώση το
βαρύ ρόπαλον, το οποίον το Χερουβίμ του είχε
δώσει. Ολίγον αργότερον η χαρίεσσα αγγέλη
των αντιλοπών και των ελάφων, των ειθισμένων
να λαμβάνωσι την τροφήν από των χειρών του,
ανεπήδησε και διεσκορπίσθη με κραυγάς τρόμου επί τη θέα του.
Τότε, δια πρώτην από του πταίσματός του
φοράν ο Αδάμ έκλαυσε και είπε:
- Ιδού πως το πταίσμα μου, μετέβαλε την
Φύσιν!
Μία χείρ ήγγισε τον ώμον του και στραφείς
είδε την Εύαν, την σύντροφόν του. Είχεν, εν τάχει περιβληθή κάλλυμά τι εκ φύλλων συκής επί
του οποίου η χρυσή της κόμη εκυμάτιζεν ως
ακτίνες ηλίου και εάν η μορφή της ήτο λυπημένη ακόμη δια την δυστυχίαν ής είχε γίνει
πρόξενος, εχρωματίζετο ήδη από τον πυρετόν
του αγνώστου και την περιέργειαν του μέλλοντος.
- Ελα, εψιθύρισε, πρέπει να απομακρυνθώμεν των τόπων τούτων, αίτινες είνε πολύ πλησίον του εγκλήματός μου και της τιμωρίας του.
Από εδώ διακρίνω ακόμη τας χρυσωμένας κορυφάς του Κήπου και βλέπω μεταξύ των δάνδρων πυριφλεγή την ρομφαίαν. Ας φύγωμεν,
διατρέχοντες την γήν, να ίδωμεν τί υπάρχη εκείθεν των δασών και των ορέων και να ζητήσωμεν καταφύγιον εις τον οποίον θα ήτο δυνατόν
να στεγασθή το λίκνον των τέκνων μας.
Ο Αδάμ εστράφη πάλιν προς την Εδέμ.
Ηκουσε με προσοχήν τας αργάς μελωδίας αι
οποίαι ανήρχοντο από της γής εις τα άστρα και
παρετήρησε την γλυκείαν και αιγλήεσσαν λάμψιν η οποία από του ουρανού έπιπτεν εις την
γήν ταύτην. Ησθάνθη την καρδίαν του σκιρτώσαν απέλπιδα, προς την μόνην ταύτην πατρίδα
την οποίαν ουδεμία άλλη ποτέ θανεπλήρου και
έκαμε έν βήμα προς τα φλογερά τείχη, αναχαιτισθείς υπό πνοής του Πλάστου, η δε Εύα προσέθεσε:
- Μη παρακούης μίαν φοράν έτι, υιέ της Ερυθράς γής, αλλ’ υποτάχθητι εις την διαταγήν του
Παντοδυνάμου!

O

Και έστρεφεν ήδη προς την
μέλλουσαν οδόν βλέμματα
πλήρει επιθυμίας.
Και ο Αδάμ λαβών
αυτήν από της χειρός
απεμακρύνθη
μετ’ αυτής·
ήσαν ακόμη
μόνοι εις
τον
κόσμονεβάδισαν
δε προς
την χώραν ήτις
κείται
δυτικώς
της
Εδέμ
και ήτις
έκτοτε
εκλήθη
Χαναάν.
Εφ’ όσον
προυχώρουν,
εξεπλήττοντο
από την γήν
αυτήν την τόσης
διαφόρου μεγαλοπρεπείας και τόσου
μεγάλου μυστηρίου.
Οταν διήρχοντο διά μέσου
των δασών η Εύα συχνάκις απεμακρύνετο του συντρόφου της δια να ανακαλύψη κάτι νέον και ευτυχής, με κραυγάς χαράς και εκπλήξεως έφερε καρπόν τινα τον
οποίον εδείκνυε και προσέφερε εις τον σύζυγόν της. Τώρα ηδύναντο να δοκιμάσωσι όλα
τα προϊόντα της γής, αφού με την αθανασίαν
των επλήρωσαν το δικαίωμα τούτο.
Εάν που η πυκνότης των δασών ηραιούτο και
δια του ατέρμονος των πεδιάδων παρηκολούθουν τον κυανούν ρούν μεγάλου τινός ποταμού,
η Εύα δεν ηδύνατο ν’ αντιστή εις το να βυθίση
τας χείρας της ενίοτε δε καιτ ο σώμα της όλον
εις τα διαυγή ύδατα. Διασκεδάζουσα συνελάμβανε μεταξύ των δακτύλων της τούς εν τω
ύδατι παίζοντας ιχθύς και τους εσήκωνε εις τον
αέρα αφίνουσα αυτούς να πέσωσι πάλιν ως αργυραί αστραπαί.
Αφού εδάδισαν επί μακράς ημέρας, έφθασαν
εις κοιλάδα τινά κειμένην εις την σκιάν λόφου
καταφύτου εξ ελαιών και συκών. Εις το κάτω
μέρος του λόφου τούτου, ηνοίγετο σπήλαιον
βαθύ, εις το άνοιγμα του οποίου εκρέμαντο
πλήρει καρπών κλώνοι των δένδρων. Ο Αδάμ,
επειδή εις το μέρος τούτο εύρε τι ίνα κατευνάση την πείναν του, ωνόμασε την χώραν ταύτην και το σπήλαιον “Οίκον του Αρτου” το
οποίον Εβραϊστί λέγεται Βηθλεέμ.
Εισελθούσα και αναπαυθείσα εις το σπήλαιον τούτο η Εύα έφερεν εις φως το πρώτον
της τέκνον το οποίον ήρχιζε κα θηλάζει με χαράν διότι διέβλεπε εις τούτο την εξιλέωσιν της
αμαρτίας.
Ενώ λοιπόν η μήτηρ και το νεογνόν εκοιμώντο ο προπάτωρ μας είδε όραμα.
Ενόμισεν ότι το άντρον κατηυγάζετο υπό
Φωτός, το οποίον ήξευρεν ότι είχεν ιδεί να είνε
μόνον η σκιά των βη μάτων του Θεού. Εις την
λάμψιν αυτήν εσχηματίζοντο και εκινούντο μορφαί-μια γυνή καθημένη και κρατούσα παιδίον
επί των γονάτων της. -Η γυνή αύτη δεν ήτο η
Εύα και το παιδίον δεν ήτο το ιδικόν του. Αμφότεροι δε είχον εις το μέτωπον την σφραγίδα
του θείου, την οποίαν ο εκ του πνεύματος του
Ιεχωβά πλασθείς άνθρωπος ηδύνατο ακόμη να
διακρίνη. Γονυπετήσας ο Αδάμ προσεκύνησε τα

όντα ταύτα, όταν δε ανηγέρθη παρετήρησεν ότι δύο ζώα είχον
πλησιάσει το χόρτον το
οποίον εχρησίμευεν ως
λίκνον του νεογεννήτου. Ησαν είς βούς
και είς όνος και
ενεθυμήθη ότι
τα είχεν ονομάσει ούτω
όταν ο Πλάστης τα υπέδειξεν εις
αυτόν μεταξύ των
άλλων. Ο
όνος
εφύσα σιγά
δια
των
ρωθώνων
του θερμαίνων με την
θερμήν αναπνοήν του τα
μέλη του μικρού και ο βούς
γονατίσας έτεινε
προς αυτό το
στέρνον του δια να
τοις μεταδώση ολίγον
εκ της ζωής του.
Τότε ο Αδάμ ήκουσεν
άσματα ηδύμολπα και τους
ήχους των κωδωνίσκων οι οποίοι
προαναγγέλλουν τα ποίμνια και αμέσως βοσκοί εισήλθον και εγονυπέτησαν προς του
Παιδίου.
Εψιθύριζον ύμνον τινά αργόν,
ομοιάζοντα άσμα και προσευχήν και εδείκνυον προς αλλήλους την κοιτίδα και
τα δύο ζώα γελώντες και συγκεκινημένοι
από την χάριν της εικόνος
ταύτης.
Μετά τούτο, ηκολούθησαν κραυγαί οδηγών,θυμώδεις μυκηθμοί καμήλων κουρασμένων-ο
γδούπος δεμάτων εκφορτουμένων και εις τον
ουδόν του σπηλαίου τρεις άνδρες περίεργοι
την όψιν ανεφάνησαν. Ο είς λευκός την μορφήν
με χαρακτηριστικά λεπτά και ευθέα φωτιζόμενα υπό κυανοπρασίνων ως η θάλασσα
οφθαλμών, έφερε κόμην ξανθήν και ήτο εξ
εκείνων οι οποίοι οψέποτε θα έζων εις τας όχθας του ποταμού Ωκεανού πέραν το Ερκυνίου
δρυμού και των Σκυθικών ερήμων. Η δορά
μιας άρκτου εκάλυπτε· το υψηλόν και ρωμαλέον σώμα του. Ο δεύτερος παρουσίαζε χαρακτηριστικά πεπλατυμένα, πλαγιόφθαλμος
και κιτρίνου ρώματος, έσειε κινών την κεφαλήν του μικρόν πλόκαμον ο οποίος ανεπήδα
μεταξύ των ώμων του. Ητο ενδεδυμένος δια
μανδύου λάμποντος και απαλού την αφήν,
όλου πεποικιλμένου δια δρακόντων, χιμαιρών
και φυτών παραδόξων και ήρχετο εκ των βαθών της Ανατολής, εκ των χωρών όπου ο ήλιος
ανατέλλει από της θαλάσσης και όπου οι λαοί
κατασκευάζουσι τα υφάσματα με την μέταξαν
ήν νήθουσι σκώληκες. Οσον αφορά τον τρίτον
δεν διέκρινέ τις την μορφήν του της νυκτός,
διότι ήτο μέλαινα ως αύτη, αλλ’ υπό τα βλέφαρά του εκινούντο εν λευκώ, αι σκοτειναί
κόραι των οφθαλμών του και εις τας σιαγόνας
του έλαμπον οδόντες απαστράπτοντες.
Αντεπροσώπευεν εκείνους οίτινες ημέραν
τινά θα εγεννώντο από του Χάμ. Και οι τρείς
είχον εστεμμένα τα μέτωπά των με χρυσάς
τιάρας και ήσαν μάγοι σοφώτατοι εις τα μυστήρια των αστέρων.
Η οπτασία αύτη εξηφανίσθη... αλλά το Παιδίον ήτο πάντοτε επί των γονάτων της μητρός

του. Ακτίς απείρου γλυκύτητος έπιπτεν επί
του προσώπου του και ελάμβανε παρ’ Αυτού
μείζονα λάμψιν. Ο Αδάμ εγείρων τους οφθαλμούς είδεν ότι η λάμψις αύτη ανήρχετο δια
μέσου του σκότους σχηματίζουσα φωτεινήν
οδόν ήτις κατέληγεν υψηλά εις τον ουρανόν
εις λάμποντα αστέρα ομοιάζοντα πύλην ανοιγομένην εις το Απειρον. Κατά μήκος της οδού
ταύτης άγγελοι ανήρχοντο και κατήρχοντο
αδιακόπως φέροντες προς τα άνω προσευχάς
και προς τα κάτω δώρα. Ζωηροί και χαίροντες ως υπηρέται καλού κυρίου αντήλασσον
συναντώμενοι μειδιάματα επιδεικνύοντες εις
αλλήλους τας χείρας των πλήρεις...
Ο Αδάμ παρατηρών με μεγαλειτέραν προσοχήν τον αστέρα είδε το σχήμα μεγάλου φωτεινού σταυρού...
Μεταβολή τις επήλθε εις το πνεύμα του
ονείρου τούτου. Μιά οικία ηγείρετο εις την θέσιν του σπηλαίουι, μικρά και τετράγωνος με
προπύλαια εκ κιόνων·-τράπεζαι μαρμάριναι
στερεούμεναι εις τον τοίχον κατά την είσοδον εδείκνυον ότι ήτο αύτη η κατοικία του
Κουΐν-του Μάρκου Πολλίου, αγορανόμου
κατά την υπατείαν του Νέρωνος Κλαυδίου
Καίσαρος και του Αντιστίου Βίτου. Αόρατος
δύναμις ηνάγκαζε τον Αδάμ να παρατηρήση
εις το εσωτερικόν της οικίας ταύτης και οι
οφθαλμοί του ηδύναντο να βλέπωσι δια μέσου
των τοίχων·- Διέκρινεν εις το βάθος δωματίου
τινός απομεμαμεκρυσμένου υπό το φέγγος
λυχνίας, γυναίκα τινα καθημένην και λικνίζουσαν βρέφος.
Αγγελος κρυπτόμενος υπό τας μεγάλας του
πτέρυγας εστέκετο πλησίον της, επί της ταινίας δε του μετώπου του μια λέξις ήτο γεγραμμένη με χαρακτήρας απαστράπτοντας.
Η μήτηρ ως εν γνώσει της αοράτου ταύτης
παρουσίας, έκαμε το σημείον του σταυρού και
το πύρ το λάμπον εις την γωνίαν ενώπιον
αγάλματός τινος της Εστίας εσβέσθη αποτόμως...
Η λατινική οικία, εξηλείφετο, εξητμίζετο εις
νέφη, άτινα εκ νέου συγκεντρούμενα, συμπυκνούμενα ανηγείροντο εις φρούρια ογκώδη
και κυρίαρχα δεσπόζοντα την χώραν. Τα
βλέμματα του Αδάμ διεπέρων ευκόλως τα
τείχη, ανεκάλυπτον το υψηλόν δώμα με τας
αψιδοειδείς κρύπτας όπου η αυτή σκηνή ανεβίου μια γυνή, έν παιδίον, έν λίκνον όλα συνενούμενα υπό τας πτέρυγας του με το επί του
μετώπου σημείον Αγγέλου.
Και το σημείον τούτο ήτο “ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ”.
Τότε εις τους οφθαλμούς του πρωτοπλάστου εξετυλίχθησαν όλαι αι μέλλουσαι σκηναί
αι την Γέννησιν του Σωτήρος υπενθυμίζουσαι....
[[[
Κάποια κίνησις έγεινεν εις το σπήλαιον της
Βηθλεέμ-ο υιός της Εύας αφήκε οξείαν κραυγήν και το όραμα του Αδάμ εξηφανίσθη. Αλλ’
ησθάνετο καλώς εκ της ηδύτητος της πνοής
ήτις εθώπευε το μέτωπόν του ότι Αγγελός τις
είχε πετάξει από πλησίον των· ηννόησεν ότι
εις όλας τας χώρας καθώς και εις όλας τας
εποχάς του κόσμου ήτο πάντοτε ο Αγγελος
των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ πλησίον του λίκνου.
(“ΕΜΠΡΟΣ”,
Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 1907)
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Πρωτοχρονιάτικο

ε το 1908 αρχίζει ο
φίλος ο Νουμάς την
έχτη του τη χρονιά.
Πέντε χρόνια, με τον
αγώνα, στη βράση
μέσα του πολέμου,
από τη μιά μεριά τους δασκάλους που
οι τρόποι τους οι χαριτωμένοι δε μοιάζει ακόμη ναττικίσανε, από την άλληε! ας το πούμε, αθρώποι κι αφτοί-τους
δικούς μας, που μερικοί για σίγουρο
θα πεινούνε, αφού τρώγουνται κι αναμεταξύ τους πέντε χρόνια να βαστάξη
περιοδικό γραμμένο, σώσε, Κύριε, στη
δημοτική, πές πως λογαριάζει πενήντα
χρόνια σε κάθε άλλο μέρος της οικουμένης. Μπράβο στους φίλους. Μπράβο
και στο Νουμά. Χρειάστηκε θυσία,
ενέργεια, καλοσύνη; χρειάστηκε το μεγαλήτερο απ’ όλα, η αγάπη, για να
κατορθωθή. Συνεργάστηκε με τη δύναμή του ο καθένας. Μας ήρθανε ο
καθένας με την ίδια την αφοσίωση. Να
μην ξεχνούμε και τον άξιο το διεφτυντή, που την ξέρει περίφημα την
τέχνη να σου σκαρώση μια φημερίδα.
Ετσι χαρήκαμε και μείς κάποια ένωση,
κάποια ενότητα. Λαμπρό σημάδι κι
αξίζει με χρυσά γράμματα να το χαράξουμε σήμερα, πρωτοχρονιά.
Και τί καινούρια νομίζετε τώρα να
μας φέρη το 1908; Εγώ νομίζω πώς
θάματα θα διούμε. Θα πιάσουνε πιά
κ’ οι δάσκαλοι να διαβάζουνε το
Νουμά. Δεν το λέω στα μπόσικα. Το

Μ

λέω, γιατί έχω και την απόδειξη πως
μας διαβάζουνε. Δημοσιέφτηκε τώρα
τελεφταία κάποιο άρθρο πολύ σημαντικό.
Στην Κωνσταντινούπολις. Του κ.
Καραδημητρόκογλου. Γράφει πως δεν
πρέπει να μας βρίζουνε. Δεν ταιριάζει.
Να μας διαβάζουνε. Πιο σωστό. Εφκολο πράμα η βρισιά. Δε θέλει κόπο.
Μας κάνει και καλό. Διάβασμα, ίσια
ίσια διάβασμα! Και-αμεροληψία. Ετσι
το κατάλαβε και ο κ. Παπαθεωρίδης.
Σ’ αυτό απάνω παινά ο κ. Καραδημητρόκογλους τον κ. Παπαθεωρίδη. Κατάστρωσε, λέει, αλάκαιρη κριτική για
Τ’ όνειρο του Γιαννίρη. Πότε όμως;
Aφού το διάβασε. Βέβαια. Ο μόνος
τρόπος για να κρίνη κανένας. Να κρίνη
με το κύρος του. Και σε ποιό συμπέρασμα τάχα φτάνουνε αδερφικά ο κ.
Καραδημητρόκογλους μαζί με τον κ.
Παπαθεδωρίδη; Σε δυό. Με την κριτική πάντα, με την αμεροληψία. Με το
διάβασμα. Νά. Πώς είμαι ο στερνός
στερνός απ’ όλους τους γραφιάδες και
συγραφιάδες. “Ο έσχατος των συγγραφέων”. Πώς ούτε από δημοτική δε
νοιώθω. Δημώδους.
Αφτό μου θυμίζει έναν επαρχιώτη
εδώ που έβγαλε μια μέρα μια φυλλάδα με τον τίτλο· Reponse moderee a
unlibelle infame. Στο Παρίσι αμέσως
γελάσανε. Στην Πόλη δε γελούνε
ακόμη. Δεν πειράζει. Εμένα και τούτο
μου φαίνεται σαν αρχή πολιτισμού, να

διδάχνουνε σοβαρά σοβαρά, να το
ανακαλύψανε, πώς προτού μιλήσει κανείς για έναν άνθρωπο της πέννας, καλήτερο να διαβάση και τα βιβλία του.
Στάλλα βέβαια πως ακολουθούνε τα
παλαιϊκά, τα ηρωϊκά τα συστήματα.
Εκείνα τα Χατζηδάκικα, τα παινεμένα. Φτάνει να μισώ ένα πρόσωπο, κι
ό,τι κάνει, ό,τι λέει, για πέταμα. Ωστε
το κατηγορητό, ακόμη κι αν υποθέσης
πώς μπορεί νάχη δίκιο δώθε κείθε ο
κατηγορητής, δεν πιάνει τον τόπο του.
Δε μάθανε ακόμη την τέχνη την παρισιάνικη. Μαργιόλικη τέχνη. Μα τι νόστιμη! Από την πρώτη πρώτη σελίδα
πιάνεις κι όλο έπαινους καταστρώνεις.
Ζεφυράκι που σε χαδέβει και διαβαίνει. Διαβάζεις και γίνεται η καρδιά
σου γαρουφαλάκι. Μπρε παιδιά, να
διαβάσω ακόμη! Ραχάτι μονάχο.
Αξαφνα στρίβει ο κάβος και σε δέρνει
κατάμουτρα η μπόρα, με μια λέξη.
Ο κ. Καραδημητρόκογλους, μαζί
του κι ο κ. Παπαθεωρίδης, την τέχνη
αφτή δεν την κατέχουνε. Φυσικά όμως,
μια και δε γυμναστήκανε ούτε στην
τέχνη τη μικρή, τί πέραση μπορεί νάχη
και η κριτική τους για έργα της τέχνης;
Καμιά. Μα είναι κ’ οι δυό τους έξυπνοι αθρώποι. Εχει ελπίδα να διούμε
καλήτερα κατόπι. Σήμερα μας διαβάζουνε. Μας διαβάζουνε και μας βρίζουνε. Αβριο θα μας διαβάζουνε, θα
μας παινούνε κ’ έπειτα μονάχα θα μας
βρίζουνε. Μεθάβριο πια θα μας δια-

βάζουνε, θα μας καταλαβαίνουνε και
βρισίτσα δε θα ξεστομίζουνε.
Τί λέγαμε; Πώς θάματα θα γίνουνε
στα 1908.

[[[
Οι δικοί μας τώρα τί θάματα θα
μας καταφέρουνε για τον καινούριο το
χρόνο; Δεν πρέπει να μείνουνε πίσω.
Πρέπει να θαματουργήσουνε και του
λόγου τους. Τον τρόπο ίσια ίσια
θαρρώ πώς τους τον έδειξε ο Νουμάς
στην πρώτη του τη σελίδα. Κάτω από
τον τίτλο, δεξιά, μας είχε βάλει, εδώ κ’
ένα μήνα, κάποιο ρητό του Σολωμού.
Αριστερά πάλε είχε βάλει και κάτι
δικό μου. Να με βάλη εμένα, σαν παλιός πολεμιστής που κατάντησα πιά
στα γεράματά μου, άς είναι και δε
λέω τίποτα. Μα να στέκουμαι στην
ίδια γραμμή, έτσι, με το Σολωμό, δεν
κάνει. Τάλλαξε και του συμβούλεψα
να διαλέξη καμιά φρασούλα του Βηλαρά. Καλήτερα ταιριάζει, αν και ο
Βηλαράς, δηλαδή, χωρίς γλωσσολογίες,
χωρίς τα χίλια μας τα τωρινά επιστημονικά μαραφέτια, είπε, από τα 1812,
στο περίφημο γράμμα του προς το Σοφολογιώτατο, απαράλλαχτα εκείνα
που σας κοπανίζω από τα 1888 ίσα με
τα 1908. Είκοσι χρονάκια. Σ’ αυτό,
στο να καταγίνουμαι σε ορθογραφίες
και γραμματικές, μοιάζω τουλάχιστο
με το Βηλαρά, και κάπως τρώγεται να
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με βλέπετε μαζί του, ταίρι ταίρι. Κοιτάξτε μάλιστα τι γράφει· “Κάθε
γλώσσα έχει τους φυσικούς της κανόνες”. Ορίστε; Νά της κιόλας κ’ η περίφημη λέξη· ο κανόνας! Συμφωνούμε ή
δε συμφωνούμε, ο Βηλαράς κι ο αιρεσιάρχης; Να μου μάθετε τον κανόνα,
παιδιά, και θα μου τα μάθετε όλα μ’
έναν κόπο· την ανεξαρτησία, την
τέχνη, την επιστήμη-και την Αγάπη.
Αν τα μάθετε αφτά, τότες πια σας
δίνω και γώ την εφκή μου. Μα σαν τι
εφκή νάναι τούτη; Παράξενη, πρωτότυπη εφκή. Αμέ, πώς να μην είναι,
αφού μιλώ σε Ρωμιούς, στον πιο έξυπνο λαό της οικουμένης; Τους έφκουμαι, φανταστήτε, να μην είναι από δω
κι ομπρός τόσο έξυπνοι. Να μη νομίζη
ο καθένας πως είναι ο μόνος έξυπνος.
Να μη μας κεραβνοβολά ο καθένας,
για να μας ταποδείξη, μια πρωθυπουργική γραμματική του κεφαλιού
του. Τί ανάγκη έχετε, αφού χρόνια και
χρόνια κοπιάζω να σας την καταφέρω
τη μικρούτσικη, την ασήμαντη δουλίτσα της γραμματικής; Εσείς να χαζέβετε και να μου αφίνετε σε μένα την
άχαρη την τέχνη, που δεν είμαι δα και
πεισματάρης. Να μ’ ακούγατε όσο
εγώ είμαι πρόθυμος να σας ακούσω,
καιρός τώρα που θα είχαμε στα γεμάτα και την ένωση και την ενότητα.
Πρέπει χωρίς άλλο να τις απολάψουμε. Γραμματική-άχ! και τι κόσμους, τι κόσμους ηθικούς, τι... μα τί
δεν έχει μέσα της μια τέτοια λέξη!γραμματική θέλει ένα έθνος για να
γίνη έθνος, και βάλτε το μια και σώνει
με το νού σας πως δίχως γραμματική,
δε θα κάμετε τίποτα, ούτε παιδιά.

[[[
Γοργοπερνούνε τα χρόνια τα διαβολεμένα. Στοχαστήτε πόσα περάσανε αφότου υπάρχουνε οι Ελληνες
στον κόσμο. Κι ά δεν είτανε αφτοί, δε
θα είμαστε σήμερις ούτε μείς-ούτε
ίσως κανένας! Για τούτο φρονώ πως
δεν πρέπει να ξεχνούμε τους πεθαμέ-
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νους. Πώς ταιριάζει να τους θυμούμαστε ακόμη ολοένα, μάλιστα σαν έρχεται η πρωτοχρονιά, να μας δώσουνε
θάρρος. Επειδή φρονώ πώς βγαίνει
από τον τάφο η ζωή. Για να πάμε ομπρός, απαραίτητο από κάπου να ξεκινήσουμε και το κάπου, μια και
ξεκινούμε, βρίσκεται πάντα πίσω.
Από το τίποτα δε βαστούμε. Αμα δεν
έχει παρελθό, μήτε μέλλο δεν έχει. Το
λοιπόν την αρχαιτότητα να λατρέβουμε. Να μή μου την αγγίξη κανείς,
ούτε οχτρός, ούτε φίλος. Πώς να τη
λατρέβουμε όμως; Με τί τρόπο και με
τί νου; Με τί πρωτοτυπία; Τα είπαμε
δα κι άλλες φορές. Σήμερα, μου πλημμύρισε η αρχαιότητα την ψυχή, γιατί
στους αρχαίους τους καιρούς βασιλέβανε οι Μούσες οι λεφκές. Οι Μούσες
όμως είναι γυναίκες. Και χρωστούμε
στη γυναίκα αιώνιο έναν Υμνο.
Τη γυναίκα, την προσκυνώ για
πολλούς, άπειρους λόγους. Για χίλιες
της αρετές. Κ’ η πρώτη πρώτη, που
είναι-ή που περνά πώς είναι-αδύνατη.
Μή λησμονούμε τι λέει ο μεγαλήτερος
ίσως της Γαλλίας ο ποιητής για την
καρδιά τη γυναικήσια· ton coeur qui
dement tes formes intrepides, η καρδιά σου, δηλαδή, που είναι πάντα μαλακώτερη από κείνο που κάποτές σου
δείχνεις. Κι αν είναι αφτό αλήθεια,
τότες όχι μόνο την προσκυνώ, μα
μπρούμυτα πέφτω στα γόνατά της,
επειδή εγώ έχω έρωτα-και τι έρωτας;
ξεφρενιασμένος, ακράτητος, ολοδύναμος-για τους αδύνατους, για τους
φτωχούς, για τους παθιασμένους, για
τους αρρώστους, για τους σακατεμένους, για τους κουτσούς, για τους
στραβούς, για τους κουφούς, για τους
χτικιασμένους, για τους μολεμένους,
για τους απελπισμένους, για τους
αποφασισμένους, για τους άχρηστους,
για τους ξετελειωμένους, για τους
πνιγμένους, για τους φουρτουνιασμένους, για τους ανίκανους, για τους μίζερους, για τους αδικημένους, για
τους τσαλαπατημένους, βουλιασμένους, στραγγουλισμένους, τσακισμένους,
σκοτωμένους,
για
τους
άσκλερους, για τους αγαθούς, για

τους μπουνταλάδες, για τους τζουτζέδες-αμάν! πήτε μου κι άλλα στο Θεό
σας, να τα βάλω, να γίνουνε βουνό. Το
βουνό της Καλοσύνης. Ερωτας, νά.
Ερωτας που με ξετρελλαίνει. Ο ίδιος
ο έρωτας που μας στήνει όρθιους και
πάμε. Ο έρωτας ο πρωτόπλαστος κι ο
πρωτοπλάστης. Εμένα έτσι μου αρέσει, να αγαπώ έτσι εμένα μου στρέγει
να πονώ παντοτινά. Κι ας έρθη κανείς
να μου αποδείξη πως έτσι εγώ δε νοιώθω, πως δεν έχω το δικαίωμα να
νοιώθω έτσι. Θα τον αγαπήσω κι
αφτόνε, γιατί δε θα μπορέση να μου
ταποδείξη-κι αμέσως πάει κι αφτός
μαζί με τους αδύνατους που λογαριάζουμε πιο απάνω.
Να διήτε τώρα και το πιο νόστιμο,
πως η Αδύνατη μας έμαθε τη μόνη
Δύναμη. Βλέπω και το ενάντιο του
Εγωϊσμού το λένε στις μέρες μας αλτρουϊσμό. Μπόσιξη ξερή λέξη, περιωρισμένη όσο γίνεται. Κούφια. Ο
αλτρουϊσμός σημαίνει πως όξω από
τον εαφτό μας συλλογιούμαστε, αγαπούμε κάποιον άλλονε, μα ένανε μονάχα, τον έτερο, που ενοούσανε οι
αρχαίοι, τον alterum που κρύβγεται
μέσα στον όρο αλτρουϊσμός. Εμένα δε
μου φτάνει. Αλλοϊσμός θέλω να είναι.
Θέλω να τους συλλογιούμαστε, θέλω
να τους αγαπούμε τους άλλους, όχι
τον άλλονε. Ολους να τους αγαπούμε,
ώστε κι ολοϊσμό να μου τον κάμετε,
θα λιώσω από τη χαρά μου. Μικρή,
μικροκέφαλη, στενοκέφαλη, στο διάολο, διόλου νιτσέϊκη φιλοσοφία, μα
για μένα έχει ένα καλό, που είναι τουλάχιστο δική μου. Από κάτω από τη
σκούφια μου τη βρήκα.
Είναι και η φιλοσοφία της Γυναίκας. Ποιός από του κόσμου την αρχή,
περισσότερο χίλιες φορές από μάς,
έβαλε σε πράξη τον αλλοϊσμό; Η Γυναίκα. Και προσέξτε, παρακαλώ, πως
αλτρουϊσμός δεν είναι το αίστημά της,
παρά σωστός αλλοϊσμός. Γιατί αφτή
αφοσιώνεται, θυσιάζεται στους άλλους. Αφτή έχει σπλάχνα για κάθε
πόνο, έχει δάκρια για κάθε θλίψη.
Αφτή γιατρέβει παντοτινά την ανθρωπότητα όλη. Αδύνατος είναι ο άντρας,

που δίχως τη Γυναίκα δεν ημπορεί.
Αφτή μας έδωσε τη δύναμη την αληθινή, μας βύζαξε αφτή με τον αλλοϊσμό που νικά, επειδή ως τώρα χωρίς
τους άλλους δεν είδαμε τίποτα να νικήση, επειδή χωρίς την αγάπη, που
από τα στήθια της Γυναίκας τρέχει
σαν το ποτάμι, επειδή χωρίς την καλοσύνη που με την καλοσύνη θρέφεται η γυναίκα και θρέφει, πράμα δε
θα στεκότανε στον κόσμο, δε θα στεκότανε μήτε ο κόσμος μήτε ο άθρωπος στην απανωσιά της γης.
Ενα δάκρι πρέπει να πέση απάνω
στην Ελλάδα, θεόρατο δάκρι σπλαχνικό, να ποτίση τα χώματα που διψούνε, να δροσίση τις ξεραμένες τις
καρδιές. Το δάκρι εκείνο θα σβήση τα
φιλότιμα τα ξαγριωμένα, θα σβήση
τους θυμούς, θα ξανοίξη μέσα μας
λούλουδο της απαραίτητης αλληλοαγάπης, της απαραίτητης συνεργασιάς.
Και το δάκρι αφτό ποιός τόχυσε και
ποιός ακόμη θα το χύση, όξω από τη
Γυναίκα; Γιατί, να ξανάρθουμε πιά,
με το συμπάθειο και στο ζήτημα και
στη γλώσσα και στο Νουμά και στο
1908, ποιός περισσότερο από τη Γυναίκα μπορεί να μας βοηθήση; Ποιός
συνεπαίρνεται πιο γλυκά για μια
Ιδέα, ποιός, ποιός μας βάζει φτερά;
Εγώ τουλάχιστο δυό φορές ταξιώθηκε
στη ζωή μου, από στόμα γυναικήσιο
να μη τ’ ακούσω, πώς θα νικήσουμε.
Τί άλλο θέλετε; Θάματα έκαμε κι όλο
κάνει. Εγώ λέω το λοιπό να μαλλώνουμε, να μην κατσουφιάζουμε, παρά
ν’ αγαπούμε. Ν’ αγαπούμε και το
Δάκρι το αθάνατο, που ύπαρξη σπέρνει, και το μάτι όπου λάμπει τέτοιο
ένα Δάκρι τέτοιο ένα Φώς. Αφού
είναι μάλιστα πρωτοχρονιά, χρόνια
πολλά και φτυχισμένα ελάτε να της
εφκηθούμε της Γυναίκας-ή της Ιδέας
που ένα είναι-για το 1908 και πέρα
πέρα.

ΨΥΧΑΡΗΣ
(“Ο Νουμάς” 6 Ιανουαρίου
1908)
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ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑΙ

Πολεμικά Χριστούγεννα
Ι- ΣΤΟ ΣΠΗΤΙ
Ξημέρωμα
Πρωΐ
καμπάνες γοργά σημαίνουν δια την Μεγάλην εορτήν, τα
Χριστούγεννα. Μεγάλοι και μικροί πηγαίνουν
εις
την

H

Εκκλησίαν.
Ενα ώμορφο, ωχρό κοριτσάκι δεν
χοροπηδά όπως άλλοτε, δεν γελά, δεν
ψάλλη τα Κάλαντα. Ο μπαμπάς του
λείπει εις τον πόλεμον. Θυμάται με
πίκρα την στιγμή, ένα δειλινό, που το
επήρε στην αγκαλιά του και το έσφιξε
επάνω στο αμπέχονο και στη φυσιγγιοθήκη και το εφίλησε ζεστά, πονετικά. Από τότε δεν το είδε, δεν
έννοιωσε τα χάδια του, δεν του έφερε
κανείς παιγνίδια.
Αλλά θυμάται τη στιγμή αυτή τι
της είπεν η διδασκάλισσα. Να παρακαλή την Παναγίαν να φυλάττη τον
μπαμπά της. Και πηγαίνει σιγά - σιγά
στη κρεβατοκάμαρα και εμπρός εις το
εικόνισμα της Παναγίας ψιθυρίζει μια
θλιμμένη προσευχή.
Μεσημέρι
Στο τραπέζι φέρνουν το Χριστόψωμο και το ροδοψημένο κούρκο.
Αλλά μία θέσις εις το τραπέζι λείπει.
Ολοι κυττάζουν, ο ένας τον άλλον, δια
να παρηγορηθούν, αλλ’ ανώφελα.
Η οικοδέσποινα δεν έχει όρεξιν να
εγγίση τίποτε. Λείπει ο άνδρας της, το
στήριγμά της, η αγάπη της. Εκείνος
τώρα ποιος ξεύρει σε τι ξερό βράχο θα
πεινά, θα κρυώνη, θα ταλαιπωρείται.
Και το τραπέζι που αντηχούσε πέρυσι τέτοια μέρα από αλαλαγμούς
χαράς, από ευχές και γέλοια, στέκει σε
μια σιγή νεκρική, το εορτάσιμο τραπέζι.
Δειλινό

Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους.
Η αδελφή συλλογίζεται τον αδελφό
της - τον σύντροφό της από την πρώτη
σχεδόν πνοή. Πάντα μαζή της, με μια
γαληνιαία αφοσίωσι την συντροφεύει
εις τον αγώνα της ζωής. Και τώρα που
οι άλλοι εορτάζουν τα Χριστούγεννα
στα πολυθόρυβα κέντρα, αυτή σκυμμένη επάνω στο κλειστό πιάνο, στην
ίδια θέσι που ενώ αυτή έπαιζε εκείνος
τραγουδούσε, περνά την πιο γλυκερά
εορτή με μια βαθειά μελαγχολία, με
ένα προαίσθημα ανατριχιαστικό.
Μεσάνυχτα
Χριστούγεννα
Αμίλητη η μητέρα, κακοπαθιασμένη κατόπιν αγωνίας δύο μηνών δια
το μόνο της παιδί που είνε στον πόλεμον. Εχει ημέρες πολλές να λάβη ειδή-

σεις του. Εις το τελευταίον του
γράμμα της έγραφεν: “Αύριον, μητέρα,
θα έχουμε άλλη μάχη. Αν τύχη και
πάθω τίποτε, μη κλάψης. Να σκοτώνεται κανείς για τη Πατρίδα είνε ο πιο
γλυκός, ο πιο τιμημένος θάνατος”. Και
μένει συλλογισμένη σε μια παληά πολυθρόνα και βυθίζει τα μάτια στο
Αγνωστον και φαντάζεται το παιδί της
να κλονίζεται σ’ ένα σύννεφο που
υψώνει η οβίς και τα μάτια της δακρύζουν.
ΙΙ. ΣΤΗ ΜΑΧΗ
Χαράματα
Προ ολίγου εγεννήθη ο Χριστός, ο
μέγας Ελευθερωτής σωμάτων και
ψυχών. Είνε και αυτός, ο αφανής
στρατιώτης, ένας ελευθερωτής της Πατρίδος. Και ορμά εις την μάχην. Ο πόλεμος! Ενα διαρκές πανηγήρι ζωής και
θανάτου. Μέσα εις τον καπνόν της
μάχης, εις της ομοβροντίες, εις το σύριγμα των σφαιρών - τραγούδια υπερήφανα, γιγάντια - εορτάζει την
μεγάλη εορτή αντικρύζων τον θάνατον,
κάτω από τας πτυχάς της Σημαίας δια
να φέρη μια παντοτεινή, μεγάλη εορτή
σε χιλιάδες δούλους αδελφούς του τα Χριστούγεννα της Ελευθερίας.
Πυροβολεί αδιάκοπα. Εσυνήθισε
στη φωτιά.
Τώρα που πολεμά, αισθάνεται ότι
ζη, ότι αξίζει να ζη.
Μεσημέρι
Εις την μεγάλην αίθουσαν του Νοσοκομείου επάνω εις τα κρεβάτια είνε

ξαπλωμένοι ωχροί οι τραυματίαι.
Ακούεται η καμπάνα του εξωκκλησιού. Οι Νοσοκόμοι - λευκοί άγγελοι
παρηγορίας - πηγαινοέρχονται. Αυτός
με ένα παράσημον πληγής στο στήθος,
μένει καρφωμένος στο κρεββάτι.
Δίπλα του μερικά μισομαραμένα
άνθη. Κάποιο άγνωστο φιλάνθρωπο
χέρι τα έφερε κοντά του. Τα βλέπει
και θυμάται κάτι άλλα άνθη που ένα
χέρι πολύ γνώριμο, χέρι που το εστόλιζεν ο αρραβών, του τα έδιδε την
στιγμήν που έφευγε για τον πόλεμο.
Εξαφνα ανησυχεί. Λυπάται που
είνε μέσα σε τέσσερας τοίχους, ενώ οι
σύντροφοί του μάχονται δια την Πατρίδα. Κλείνει τα μάτια δια να μη
βλέπη το θέαμα αυτό. Και οραματίζεται μάχης ορυμαγδόν· ένα σφίξιμο
κατ’ αρχάς των χειλέων από θυμό διαφαίνεται και το διαδέχεται ένα γλυκό
μειδίαμα - μειδίαμα νίκης.
Δειλινό
Εις μίαν άλλην αίθουσαν του νοσοκομείου, ένας άτυχος σύντροφός του,
χαροπαλεύει. Δεν είχε την τύχη να
δεχθή εχθρικό βόλι. Υπουλος και ζηλόφθονος ο θάνατος τον παρεμόνευσε
και ημέρες τώρα κρατεί σφιχτά το
θύμα του.
Το κρύο της νύχτας τον εδολοφόνησε. Και ζηλεύει τους τραυματίες,
τους τιμημένους αρρώστους, ενώ
αυτός, αιχμάλωτος μακροβίων, ξεψυχά. Και μεθαύριον όταν τους οικείους του θα ερωτούν εις ποία μάχη
εσκοτώθη, αυτοί θα συστέλλωνται, θα

εντρέπονται σχεδόν να ειπούν ότι ξεψύχησεν από πνευμονία.
Χριστούγεννα. Αι πτέρυγες του θανάτου απλώνονται βαρειές. Μία σκιά
χύνεται γύρω. Ο άρρωστος κάτι θέλει
να ειπή· δεν ειμπορεί· η δύσπνοια τον
πνίγει. Ο πυρετός που τον εφλόγιζεν,
υποχωρεί τώρα εις το ρίγος του θανάτου.
Μία θλίψις δια τον άδοξον θάνατον
χύνεται εις τα πελιδνά χείλη του, που
τα συσπά ο ρόγχος της αγωνίας.
Εξεψύχησε. Τον πέρνουν γοργά γοργά, αφού τον εσκέπασαν μ’ ένα
σινδόνι, οδηγούν το πτώμα εις το προαύλιον δια να αποδοθή εις την κοινήν
μητέρα - την Γην.
Νύκτα
Αντήλλαξαν, μόλις ξύπνησαν, χαρούμενες ευχές οι στρατιώται. “Στη
Πόλι σαν σήμερα να γιορτάσουμε, παιδιά” έλεγαν γελαστοί.
Η σάλπιγξ εσήμανε. Θα πολεμήσουν. Μιά απέραντη γραμμή κυκλώνει
το βουνό. Και επιτίθενται με ορμήν
κατά του εχθρού.
Η μονομαχία του πυροβολικού έληξεν. Εσίγησαν τα εχθρικά πυροβολεία.
“Εμπρός, παιδιά! Εμπρός!” φωνάζει
ξιφήρης προελαύνων ο λοχαγός. Κια
τότε ακολουθούν όλοι ζητωκραυγάζοντες με προτεταμένας λόγχας.
Ο γενναίος στρατιώτης έπεσεν ενδόξως με τρεις πληγάς - και τας τρεις
εις το στήθος.
Τον έθαψαν - εκεί που έπεσεν
ακριβώς - δύο τρεις συνάδελφοί του,
ενώ οι άλλοι επροχώρουν νικηταί.
Πέριξ του ερημικού τάφου του σιγή
κρατεί παγερά. Ούτε καμπάνα εξωκκλησιού, ούτε όπλων κλαγγή, είνε πονετικό γυναικείο χέρι.
Νέκρα. Ο ήλιος, κρυμένος και
αυτός. Γύρω πεταμένα - μια σάλπιγξ
ραγισμένη, ένα μισογεμισμένο ντουφέκι, ένα ματωμένο πιλήκιο. Επεσαν
κατά την έφοδον. Είνε των σκοτωμένων τα τιμητικά σάβανα, που απλώνονται στους τάφους των.
Ενα μικρό λόφωμα νωπού χώματος, με δύο ξύλα άσπρα δεμένα βιαστικά με ένα σπάγγο εις σχήμα
σταυρού και με μολύβι γραμμένο το
όνομα του ήρωος.
Τρία - τέσσαρα κοράκια διαγράφουν μεγάλους μαύρους γύρους
επάνω από ένα πτώμα κοκαλιάρικου
αλόγου. Χαμόκλαδα τσαλαπατημένα,
κοκκινίζουν κάπου κάπου από αίμα.
Ο θάνατος κυριαρχεί.
Γύρω εις τον τάφον του ήρωος,
άλλοι όμοιοι, εγκαταλελειμμένοι,
τάφοι.
Χριστούγεννα!
Δ.Ι.Κ.
(“Πινακοθήκη 1913”
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Tα Χριστούγεννα του Αμερικάνου
ιατί αυτός ονομάζεται Αμερικανος;
ερώτησα τον Παξινόν οδηγόν μου,
ενώ επιπόνως ανερριχώμεθα εις τον
λόφον του Αγίου Ισαύρου. Και ο
Παξινός οδηγός μου έτυχε φλύαρος
και μου διηγήθη ολόκληρον ιστο-

Γ

ρίαν.
- Να, έτσι· τον λεν’ Αμερικάνο, επειδήτις και
πήγε στην Αμερική· έμεινε δέκα- δέκα πέντε χρόνια σ’ένα μέρος, Παστόν, Μπαστόν, κάπως έτσι
το λένε.
- Πηγαίνουν λοιπόν και οι Παξινοί στην Αμερική;
- Κάπου-κάπου κανένας. Αυτός, να σ’ορίσω,
έφυγε εξ αιτίας από μια κοπέλλα π’αγαπούσε,
τζα, την ξέρεις και του λόγου σου, εκείνη τη Ζαχαρένια, που φωνάξαμε στην Υπαπαντή. Είδες
πούπες του λόγου σου για την καθαριότητα του
σπιτιού, ήγουν που σάρεσε πολύ, και βγήκε
εκείνη και μας φίλεψε κοπολίτσια, που λέμε’ μεις
εδώ αυτά τα λουλούδια· του λόγου σου τάπες κυλάμια, κυκλάμια, κάπως έτσι.
- Όμορφη κοπέλλα, αλήθεια, μου, ενώ ανερριχώμεθα τον λόφον.
- Τώρα όμμορφη μ’έξη παιδιά και με φτώχεια χειρότερη απ’ τη δική μου! να την έβλεπες
αυτή τότε, εδώ και δεκάξη χρόνια και νάλεγες·
Ζαχαρένια αλήθεια ήτανε· κόρη του παπά-Σίμου,
είδες εκεινού του παπά, που μας πήγε στην Υπαπαντή, πούπες του λόγου σου· “Αυτός είναι σωστός παπά-Φλέσσας”.
- Και τώρα, ποιόν έχει άνδρα η Ζαχαρένια;
-Έχει ένα καλό παιδί, το Παρεδρίτσι, που
λέμε ημείς· έτσι το παρονομάζομε, γιατί ο πατέρας του ήτανε μια φορά πάρεδρος· τ’όνομά του
είναι Τζώρτζης Μιτσάλης, συγγενεής του Δημάρχου.
-Και γιατί δεν επήρε τον Αμερικάνο;
-Έτσι· δεν τον ήθελε ο παπάς· του φαίνονταν
ακαμάτης και φαντασμένος· θέλησε καλύτερα το
Παρεδρίτσι· ήτανε φρόνιμο παιδί, είχε και κάμποσα δένδρα· τότε είχαμε και σοδειές ταχτικές
σου λέει το καθημερινό του δε θα του λείψη· η
κοπέλλα όμως κ’ η μάννα της, η παπαδιά, ήθελαν
τούτον τον Αμερικάνο, να πούμε· και τούτος πάλε
ζουρλαίνονταν για τη Ζαχαρένια· από μικρό παιδί
την αγαπούσε· τώξερε όλος ο Λογγός, κ’ είχε να
κάμη με τη ζούρλια του. Τη ζήτησε δυο-τρεις
φορές, δεν του την έδωκαν· ύστερα τη ζήτησε το
Παρεδρίτσι, του την έδωκαν. Η παπαδιά κάτι θέλησε να πη, μα ο παπά -Σίμος δε χωρατεύει, είναι
Παργινός· έπιασε την πρεσβυτέρα, της έδωκε ένα
χέρι ξύλο, κ’ ένα γερό φοβέρισμα της Ζαχαρένιας·
γίνηκαν οι αρραβώνες· ανήμερα των Χριστουγέννων ήτανε. Και τότε ο άλλος, τούτος να πούμε ο
αμερικάνος-Αργυρός είναι η γενηά του- γίνηκε
άφαντος· μπήκε σ’ένα καΐκι που πήγαινε
στ’Αλεύκι, και τον εχάσαμε. Δυο χρόνια έκαμαν
οι γονέοι του να μάθουν αν ζη. Απάνω στα δύο
χρόνια ήρθε ένα γράμμα από την Αμερική στο
γιατρό τον Ανεμογιάννη, και ήρθε κ’ ένα χαρτί να
λάβη ο Βασίλης ο Αργυρός δέκα λίρες, που τις
έστελνε ο γυιός του απ’ την Αμερική, τούτος να
πούμε ο Αμερικάνος. Και ήλεγε το γράμμα στον
πατέρα του να τόνε συγχωρή που έφυγε χωρίς να
τους αποχαιρετίση, και τώρα είναι καλά και έχει
καλή δουλειά και με το θέλημα του Θεού θα τους
συνδράμη.
Και εις το τέλος ήλεγε· “ας όψεται ο παπά Σίμος, μα θάρθη μέρα να βαρέση το κεφάλι του”
σαν να πούμε για το πλούτος.
Το πήρε το γράμμα ο Αργυρός και γύρισε
Γάϊ και Λογγό, που λέει ο λόγος, και τώδειχνε·
πήγε στη Λάκκα, στα Μαγαζειά, στη Φοντάνα και
τώδειχνε, κεδειχνε και τις λίρες· και ο καθένας
έλεγε τα δικά του. Πήγε και στην Υπαπαντή και
τώδειξε της παπαδιάς· φύλαξε μια ώρα πωλειπε
ο παπάς και το Παρεδρίτσι. Η παπαδιά τώβαλε
κατάκαρδα πως χάσανε τέτοιο γαμβρό, και τάβαλε με τον παπά. Από τότε άρχισε η γκρίνια στο
σπίτι του παπά -Σίμου, ήρθανε και κακές χρονιές, οι εληές δεν έδιναν τίποτε, τσ’επλάκωσαν

και τα παιδιά, κάθε χρόνο και γέννα- η φτώχεια,
αφέντη μου φέρνει πολλά κακά. Καιμόλον τούτο
ο Αμερικάνος κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες κ’ένα
γράμμα, κ’ ένα πακέτο λίρες. Ο Βασίλης ο Αργυρός κατάντησε άρχοντας μεγάλος, έρριχνε δεκάρα
στο δίσκο και κάθε χρόνο και καινούργιο πλατοβράκι όλοι τώβγαναν το καπέλλο· “καλημέρα
κυρ-Βασίλη”.
Το Παρεδρίτσι το καϋμένο δούλευε όσο μπορούσε, μια τι να σου κάμη! άμα δε θέλει ο Θεός!
Κατάνταγε με τη δίκοπη να ψιλώνη ξένες
εληές. Καταλάβαινε και τη γκρίνια που ήταν στο
σπίτι εξ αιτίας του, και της Ζαχαρένιας τα μούτρα, και της παπαδιάς τα λόγια τα φαρμακερά,
όταν ήβλεπε τη γυναίκα του Αργυρού με καινύργιο φουστάνι, κάθε λίγο και πολύ.
Κι όλο στο χειρότερο πήγαιναν ετούτοι, κι
όλο επερρίσσευε η γκρίνια. Του τώδειχναν φανερά του γαμβρού πως ήτανε μετανοιωμένοι που
δεν επήραν τον Αμερικάνο. Ως κι ο παπά-Σίμος
τάρριξε και δεν είχε εκείνα τα όφρυδα πούχε
πριν. Περνούσανε μήνες, χωρίς να δείρη την παπαδιά.
Κοντά το Πάσχα το Παρεδρίτσι στενοχωρήθηκε πολύ που δεν είχε να πάρη ούτε ένα μανδήλι
της γυναικός του, κι αποφάσισε να δανεισθή· μα
από ποιον; οι αρχόντοι μας παίρνουν χίλια τα
εκατό, και τ’αρνί και το τομάρι· ξέπεσε στον Αργυρό, τον πατέρα του Αμερικάνου· πήγε τρέμοντας ο θλιμμένος-δανείσθηκες ποτέ σου, αφέντη;
αν δανείσθηκες ξέρεις τι πάει να πη χρέος· κάλλιο ο άνθρωπος να μένη νηστικός, παρά να πέφτη
σε χρέος· μα ανάθεμα τις περιστάσεις πες.
Μολοντούτο, ο Βασίλης ο Αργυρός δεν του
φέρθηκε κακά· του τάδωκε με δύο τα εκατό (το
μήνα πα να πη) και δυό ξέστες λ άδι.
Χαμογέλασε μονάχά μ’έναν τρόπον, που τώσφαξε το Παρεδρίτσι· και φεύγοντας έλαβε απόφασι να περιμένη ως τον Αύγουστο, κι αν η
σοδειά πάη κακά, να το σκάση κι αυτός για την
Αμερική· ή να χαθή ή να ζήση μια μ έρα σαν άνθρωπος κι αυτός.
Μολοντούτο, αφέντη μου, οι ανθρώποι απελπίζουν, ο Θεός δεν απελπίζει. Ας έρθη εκείνον το
χρόνο μια σοδειά, ευλογία Θεού· οι γερόντοι δεν
τη θυμούντανε ποτέ· άλλο να σου λέω, κι άλλο να
τώβλεπες· φύλλα δεν έβλεπες, όλο καρπός· και τί
καρπός! λες και τον είχανε στο γυαλί, τεφαρίκι·
χαίρονταν η ψυχή σου.
Οι φτωχοί δεν πίστευαν τα μάτια τους· το
Παρεδρίτσι έκανε το σταυρό του, και-όπως ήταν
το θλιμμένο μαθημε΄νο στη δυστυχία- από μέρα
σε μέρα πάντεχε πως θα πέσουν. Μα να σου
κάμη ο Θεός έναν Αύγουστο βροχερό κ’ένα θερτή
χιονάτο, αλήθεια, κι ας έρθη να δώση κάθε δένδρο
κι αλεσιά· να· μα τον Άγιο που μας βλέπει· κάθε
δένδρο κι αλεσιά· και τι αλεσιές! μια -μισή ξέστα,
δυό ξέστες, δυο και γαλόνι· ακούς εκεί δυό και
γαλόνι!’
Πιασ’ τους πίλιο τους Παξινούς και το Παρεδρίτσι το θλιμμένο. Αλέθοντας και πουλώντας,
και οικονομούντανε απ’ όλα· πήραν γέννημα, ντύθηκαν, έφκιασε ράσο ο παπάς, βελέσι η παπαδιά,
άλλα βελέσι η Ζαχαρένια, ένδυσαν τα παιδιά
τους- χαρά Θεού, αλήθεια. Εβλεπες τη Ζαχαρένια
και γύριζε με το καλαθάκι γελαστή, γελαστή· γελούσε κι η παπαδιά, κι ο παπά-Σίμος πήρε
όφρυδε πάλε. Και το Παρεδρίτσι καλοκάρδισε το
μαύρο· είπε κι αυτό να κάμη μια φορεσιά ρούχα
καλά, κέβαλε στην πάντα εκατό δραχμές· μα
άλλο είχε στο νου του· ήθελε να πληρώση το
χρέος του Αργυρού, που τώχε κρυφά από τη γυναίκα τουκαι την πεθερά του· ο παπάς μοναχά
τώξερε.
Επήρε το λοιπόν μια φθηνή φορεσιά, έβαλε
τα άλλα στην τσέπη, και πήγε στο Γάϊ, που κατοικούσε τώρα ο Βασίλης Αργυρός· είχε ψηλώση
βλέπεις κι αυτός και κατοικούσε στο Γάϊ· είχε
σαν να πούμε γραφείο· ποιος; ο Βασίλης, που δεν
ήξερε δυό άλφες· μα τι κάνει η λίρα, αφέντη!
Πάει το λοιπόν το Παρεδρίτσι και βρίσκει τον
κυρ Βασίλη, να κάθεται σαν τραπεζίτης στο τρα-

πέζι και να φουμάρη· μα και το Παρεδρίτσι δεν
τώρριχνε κάτω· ξέρεις τι πα να πη, να πληρώνης
χρέος και πριν λήξη μάλιστα η προθεσμία; είναι
μεγάλη χαρά, αφέντη, μεγαλύτερη παρά αν δεν
είχες διόλου χρεωθή.
Να πούμε την αληθεια, ο Βασίλης δεν είτανε
κακός άνθρωπος· το δέχθηκε καλά το Παρεδρίτσι.
- Ηρθα, λέει κυρ-Βασίλη, να σου γυρίσω
εκέινα τα όβολα· έκαμε ο Θεός κ’ ευκολύνθηκα.
- Μα γιατί να βιασθής, αδερφέ, του λέι ο Βασίλης· τι ανάγκη ήτανε;
-Aϊ! είπα, λέει το Παρεδρίτσι, καλύτερα να
τα φέρω, μην έχεις κ’ η αφεντιά σου καμμιάν
ανάγκη.
Σ’αυτό έσφαλε το Παρεδρίτσι.
-Ανάγκη! λέει ο κυρ-Βασίλης, κύριε ελέησον·
ακούς ανάγκη! ας είναι καλά ο Αμερικάνος· (έτσι
τον έλεγε κι αυτός το γυιό του, από καμάρι). Και
τώρα δα, που θάρθη κι όλα με το ελεύθερο να ζητάτε ό,τι θέλετε.
- Θάρθη! είπε το Παρεδρίτσι, και το τσάκισε
κύρος ιδρώτας.
-Θαρθη δα· δεν το ξέρεις; είναι τώρα μια
εβδομάδα που μου τώγραψε θετικά· πριν τα Χριστούγεννα θα τον έχομε στους Παξούς· μια φορά
ήσαστε φίλοι· να ιδούμε τώρα, θα σε γνωρίση;
Αυτός τώρα γυιέ μου, άλλαξε· μας έστειλε τη φωτογραφία του εδώ και δύο χρόνια, μα δεν τώμοιαζε, γιατί ήταν κάπως ανήμπορος, όταν την
έβγαλε. Αφησε δα από γλώσσες και από κόσμο!
Αυτός τρώει όλο με υπουργούς εκεί στην Αμέρικα που είναι. Τούχανε και μια προξενειά-μα να
μείνουν εδεπά που τα λέμε- από ένα καλό πρόσωπο- ο πατέρας της είναι, σαν να πούμε, κολονέλλος- μα ξέρεις αυτός... ας είναι δα, ας έρθη με
το καλό....”.
Ο κυρ-Βασίλης είχε όρεξι να πη ακόμα, όπως
κάνουνε οι γονείς, άμα καμαρώνουνε τα παιδιά
τους· μα το Παρεδρίτσι δενε ίχε δύναμι νακούση
άλλα· πλήρωσε γλήγορα το χρέος· ο κυρ-Βασίλης
άνοιξε μια κασσαφόρτε γεμάτη λίρες και χαρτιά
και τώδωκε πίσω το χαρτί· το Παρεδρίτσι το πήρε
κ’ έφυγε σα χαμένο, χωρίς να χαιρετίση μήτε.
“Θάρθη, σου λέει, ο Αμερικάνος στους Παξούς!
και πότε; τώρα που είδαν στο σπίτι κάποια ησυχία, τώρα που και η παπαδιά και η Ζαχαρένια
κόντευαν να τον λησμονήσουν!
Αϊ! τελείωσε· δεν τώθελε ο Θεός να πάρη
αυτός τη Ζαχαρένια· αμαρτία έκαμ ε, που την
αφαίρεσε απ’ τον Αμερικάνο, και να τον έχη και
φίλο! και να ξέρη την αγάπη που είχανε! κι αυτός
να μπη στη μέση σαν πειρασμός, να τους χωρίση!
κρίμα μεγάλο του φαίνονταν πως είχε κάμη και
πεπρωμένο δεν ήταν να τη χαρή ήσυχος· γυναίκα
του την έκαμε, παιδιά έκαμε με δαύτη, μα-τώνοιωθε καλά το Παρεδρίτσι- το νου της, την καρδιά της, δεν την είχε κάμη δική του. Αυτός ήτανε
σαν τύραννος εκεί μέσα, και ο Θεός ήθελε να τον
παιδέψη γι’αυτό· και νάσου! τη στιγμή που του
φάνηκε πως θα ζήση τέλος ευτυχής, αυτή τη
στιγμή διάλεξε ο Θεός για να τον βασανίση·
ακριβά θα πληρώση τη λίγη χαρά της τελευταίας
χρονιάς· ο Αμερικάνος θα νάρθη στους Παξούς·
όμμορφος, καλοντυμένος, σπουδασμένος, κοσμογυρισμένος και το μεγαλύτερο πλούσιος, γεμάτος
λίρες· θα πάη στην Υπαπαντή να λειτουργηθή· θα
ρίξη στο δίσκο λίρα· όλος ο κόσμος θα παραμερίζη και θα τον χαιρετάη ποιος ξέρει αν δεν τον
βγάλουν και βουλευτή! Και η Ζαχαρένια θα τα
ιδή όλα αυτά. Και ποιος θα κρατάη τότε την παπαδιά! Και τι θάναι αυτός, το Παρεδρίτσι, μπροστά του, με λίγες ψωροεληές, που του φάνηκε
πως κάτι είναι!
Και τι μισόλογα ήτανε εκείνα του Αργυρού;
πως τάχα ο γυιός του δεν παντρεύεται, γιατί έχει
στο νου του τη Ζαχαρένια; Αχ! ας έρθη και ήρθε
λοιπόν! θα ιδής τι σκυλί είναι κι αυτός· χρόνια
τώρα τα βαστάει σα γάϊδαρος όλα· μα ας έρθη
και ήρθε· ας ρίξη μια ματιά στη Ζαχαρένια, ας πη
ένα λόγο η στρίγγλα η παπαδιά, και τότε βλέπουμε τι θα πη Παρεδρίτσι απελπισμένο!

Έτσι του φαίνονταν του κακομοίρη, πως μπορούσε να κάμη κακούργημα. Μα εγώ, αφέντη,
σ’αυτόν τον κόσμο ένα πράμμα έχω καταλάβη·
πως άλλοι γεννιώνται ψοφίμια, και άλλοι γεννιώνται όρνια και τρώνε τα ψοφίμια· και το Παρεδρίτσι, καθώς φαίνεται, δεν μπορούσε να γίνη
από πρόβατο λύκος· μα κι ο Θεός εις το τέλος
στένει τα λυκοσίδερα του. Οσο να φθάση στην
Υπαπαντή το Παρεδρίτσι, είχανε κάπως αλλάξη
τα μυαλά του, σαν να τον ησύχασεν ο δρόμος, κ’
έλαβε μιαν απόφασι πίλιο λογική. “Τώρα σκέφθηκε, δεν θαπω τίποτα για τον Αμερικάνο είτε
έρχεται, είτε δεν έρχεται· κι άμα έρθη και ιδώ
πως δεν μπορούμε να ζήσωμε και οι δυό στον
ίδιον τόπο, το σκάζω και πάω στην Αμερική· αν
έκαμε λίρες αυτός ο ακαμάτης κι ο ξεμυαλισμένος, δε θα κάμω εγώ!”
Και ήθελε στην απόφασι αυτή να ησυχάση·
μα είχε ακόμα να τραβήξη πολλά.
Σε δυό-τρεις μέρες ο ερχομός του Αμερικάνου διαδόθηκε σ’όλο το νησί· ο κυρ-Βασίλης
έβαλε τρουμπέττα, που λένε· κι από Γάϊ ως
Λάκκα άλλη κουβέντα δεν εγινότανε μπορώ να
σου πω· πως θάρθη ο Αμερικάνος, πως θα φέρη
μιλλιούνια, πως τρώει με υπουργούς, πως δε θέλησε να παντρευτή στην Αμερική, γιατί είχε το
νου του στου Παξούς· κι όλα όσα έλεγε ο πατέρας του, παίρνανε δρόμο και μεγαλώνανε από
στόμα σε στόμα· γιατί ο λόγος, αφέντη, είναι σαν
αυτό το ρέμμα βλέπεις· στην πηγή του είναι μικρό
και ήσυχο· όσον πάει μεγαλώνει, πλαταίνει, βροντάει, ακούεται μακρυά, και δεν παύει νακούεται,
παρά όταν ξεθυμάνη, στη θάλασσα, σαν να πούμε
με τον καιρό. Ετσι και τότε ο κόσμος δεν είχε
κρατημό. Άλλοι λέγανε να τον κάμουν δήμαρχο,
άλλοι βουλευτή, και οι γονείς που είχανε κοπέλλες κ’ είχανε κάποια χάρι, είτε προίκα, λέει ο
λόγος, είτε ομμορφιά, είτε τίποτε εξυπνάδα, αμέσως έβαλαν στο νου τους να τον κάμουνε γαμπρό· και δος του λιβάνια, και δος του παρακάλια
του Βασίλη και της Βασίλαινας κι αυτοί καμάρωναν σαν γύφτικα σκεπάρνια.
Η παπαδιά και η Ζαχαρένια έπεσαν να πεθάνουν· ο παπά-Σίμος δεν ήξερε τι να κάμη· καμμιά φορά έλεγε στην πρεσβυτέρα του:
- “Μωρή ζουρλή, τι είσαι ζουρλή κακομοίρα;
αν τον έπαιρνε τότε η Ζαχαρένια, δεν θα πήγαινε
κι αυτός στην Αμερική και δεν θα γινότανε αυτό
που γίνηκε τώρα, που να μην είχε γίνη κι αυτός
και συ και η κόρη σου αντάμα”!
-Να μην είχε γίνη εσύ και ο γαμβρός σου! τώλεγε η παπαδιά, και να μην είχατε βρεθή, να πάνδρευα την κοπέλλα μου, όπως της άξιζε, κι όχι να
μαραίνη η φτώχεια τέτοια κάλλη.
Κόπιασε τώρα ναύρης άκρη με τις γυναίκες.
Το Παρεδρίτσι γίνηκε από τότε βουβό και
κουφό· λες και περπατούσε χωρίς νάχη ζωή· όλο
σκέπτονταν, σκέπτονταν και τίποτε άλλο.
Τέλος πάντων ένα απόγιομα από Κυριακή, ο
τηλεγραφητής έδωκε στον κυρ-Βασίλη έναν τηλέγραφο και τούπε: “καλώς να τον δεχθής, ο γυιός
σου είναι στην Κέρκυρα, κι έρχεται με το βαπόρι·
αύριο σιτς δυό-μιση-τρεις από τα μεσάνυχτα
θάναι εδώ”.
Καταλαβαίνεις τι γίνηκε τότε· όλος ο Γάϊς στο
ποδάρι· κατεβήκανε κι απ’ το Λογγό, ήρθανε κι
από τη Λάκκα πολλοί· ο καφενές του Σγόμπου
μήλο δε χωρούσε· κ’ έκαμε κ’ ένα κρύο! παραμονές των Χριστουγέννων, βλέπεις, καρδιά του
χειμώνος· και όλοι αυτήν την ομιλία· άλλοι βγήκανε συγγενείς του, ξαδέρφια, συμπεθέροι· άλλοι
βρίσκονταν παλαιοί του φίλοι· και ο καθένας θυμούντανε ένα λόγο του ή ένα παιγνίδι του ή μ ια
διασκέδασι που κάμανε μαζί· άλλοι έδειχναν κάτι
που τους είχε χαρίση... τι κάνει ο έρμος ο παράς,
αφέντη! Οι περισσότεροι έλεγαν πως τώδειχνε
από μικρός που θα γίνη μεγάλος άνθρωπος, άλλοι
πάλι έλεγαν “ποιός τώλπιζε απ’ αυτό το παιδί!
δεν εφαίνονταν αδερφέ”!
Οι γυναικούλες πάλε, , πούχανε μαζωχθή στα
γειτονικά σπίτια, λογαριάζανε την πανδρειά του.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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-Έρχεται λέει, για να παντρευτή στους Παξούς, τάχα ποια έχει στο μάτι; ποιάς καλότυχης
να δουλεύη η μοίρα της!
Και σιγά-σιγά λέγανε τ’όνομα της Ζαχαρένιας.
-Μα τώρα, αυτή είναι πανδρεμμένη και με
παιδιά.
- Αϊ καλά είσαι· έλεγε η άλλη· φτάνει ένα
λόγο να πη και δεν την χωρίζουνε τάχα! η παπαδιά, γυιέ μου, στέκεται απίκου”.
Άλλη πάλι μεγαλύτερη, τους έλεγε να σωπάσουν και να μη λένε πράματα που δε γίνονται, γιατί είναι και αμαρτία να τα λένε.
Και που μπορώ να σου ειπώ του κόσμου τις
κουταμάρες όλαις!
Να μη τα πολυλογούμε, η ώρα επλησιάζε·
πολλοί εκύτταζαν τα ρολόγια τους και λογάριαζαν: Τώρα είναι στ’Αλεύκι, τώρα περάει τον
κάβο- μπιάνκο, τώρα ξεγνάντισαν τη Λάκκα”.
Ο Βασίλης και η Βασίλαινα δεν εφαίνονταν
ακόμα· περίμεναν στο σπίτι τους απάνω.
Κάποια ώρα οι βαρκάρηδες ξαγνάντισαν το
φως του βαποριού κ’ έτρεξαν να ειδοποιήσουν
τους γονείς του: “Εφτασε, έφτασε”.
Καρδιοχτύπι είχαν όλοι, και δικοί του και
ξένοι.
Ο Βασίλης και η Βασίλαινα κατέβηκαν στο
μώλο. Ητανε τυλιγμένοι με γούνες Αμερικάνικες, κ’ ένα σωρό στολίδια· δυό -τρεις πήγαιναν
μπροστά με τα φανάρια· η βάρκα του τελωνείου,
για μεγαλύτερη, ήταν στρωμένη και στολισμένη
με φαναράκια· μπήκανε μέσα οι Βασιλαίοι, μπήκανε και οι πλουσιώτεροι από τους συγγενείς
του, και πριν το βαπόρι φθάση στην Παναγία,
εξεκίνησαν· ξεκίνησαν και κάμποσες άλλες βάρκες μαζί, τώρα μιλούσανε όλοι σιγά· που το
κακό που γίνεται τις αλλες μέρες:
Το βαπόρι φουντάρισε την άγκυρα, που
σπάνια φουντάρει· όλοι είπαν πως τώκαμε για
τιμή του Αμερικάνου. Με ησυχία πλησίασαν οι
βάρκες· κι άμα κανείς έκανε κάπως θόρυβο, ο
κυρ-Βασίλης εφώναζε:
-”Ησυχα, ήσυχα, μωρέ παιδιά, μην του φανούμε βάρβαροι, γιατί αυτός είναι μαθημένος
από άλλον κόσμο”.
Και οι άλλοι έλεγαν ο ένας στον άλλον:
“ήσυχα, ήσυχα, μωρέ παιδιά”.
Έτσι με ησυχία σαν εκείνη που δεν κάνουνε
μήτε στην εκκλησία, ανεβήκανε στο βαπόρι· ανέβηκε πρώτος ο πάτέρας του, έπειτα η μάννα του,
ύστερα ανέβηκε ο τελώνης και κάτι άλλοι υπάλληλοι, που φοβούντανε μη γίνη βουλευτής. Ανέβηκα κ’ εγώ από περιέγεια με τους πρώτους,
για να τον ιδώ· εγώ ήμουνα τιποτένιος άνθρωπος, θα πη, μα είχα κ’ εγώ περιέργεια, βλέπεις.
Εις το βαπόρι οι ναύτες δεν έκαναν τόση ησυχία,
κι αυτό μας φάνηκε σαν παράξενο· ως τόσο ο
πατέρας του’ρώτησε ένα ναυτόπουλο:

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
- Να σου πω, πατριώτη, που είναι αυτός ο
πλούσιος που έρχεται απ’ την Αμερική;
- Ο πλούσιος απ’ την Αμερική; δεν ξέρω
κύριε, να ‘ρωτήσετε τον καμαρότο· είπε ο ναύτης.
Ο κυρ-Βασίλης μπροστά και η κυρά -Βασίλαινα μπράτσο και οι άλλοι ακολουθώντας, προχωρήσαμε λίγο, σκοντάβοντας σε κάθε λογής
μπαγάγια του βαποριού· λίγο παρέκει, ο κυρΒασίλης σταμάτησε πάλι και’ ρώτησε δυό καλοενδυμένους που φαίνονταν επιβάται της
πρώτης θέσεως.
- Να σας πως, κύριοι· που είναι αυτός ο
πλούσιος ο Παξινός που έρχεται από την Αμερική; ξέρετε:
- Πλούσιος, Παξινός! είπεν ο ένας στον
άλλον· α! ναι· θα λέτε αυτόν τον άρρωστο που
εμπήκε στην Κέρκυρα· κάτω είναι’ ρωτάτε τον
καμαρότο.
- Άρρωστος! είπαμε όλοι σαν νάπεσε κεραυνός· άρρωστος είναι;
Κι ο κυρ-Βασίλης με τη φωνή παραλλαγμένη, εψιθύρισε· “όχι άρρωστος” και με τρεμουλιαστό βήμα προχώρησε στην πρώτη θέσι.
Η κυρά-Βασίλαινα έμεινε απάνω και’μεις
όλοι μείναμε ακίνητοι κυττάζοντας προς τη
σκάλα, σαν να είχανε παγώση όλα μας τα μέλη.
Κάποια ώρα φάνηκε ο κυρ-Βασίλης σέρνοντας στο μπράτσο του σαν ένα βαρύ επανωφόρι,
όπως μας φάνηκε στην αρχή στο μισοσκόταδο.
Και μάλλον τούτο αυτός ήτανε ο Αμερικάνος, ο
περίφημος Αμερικάνος, πώπαιζε με τις λίρες.
Άλλο που σου τον παριστάνω, αφέντη, κι άλλο
να τον είχες ιδή τότε· τώρα κάτι σέρνεται λίγο,
που τον βλέπεις· ο αέρας των Παξών των ωφέλησε και τούδωκε κανένα χρόνο ζωή ακόμα· μα
να τον έβλεπες τότε! μέσα από το απανοφώρι
επρόβαλε ένα προσωπάκι τόσο δα, και κίτρινο
σαν τις λίρες του που να τώλειπαν. Και τίποτε
άλλο δεν έβλεπες από άνθρωπο· ρούχα, γούνες,
κακούμια, χειρόχτια, όσες θέλεις. Αγάλια αγάλια σύρθηκε κοντά μας και με μια φωνή βραχνή
είπε στη μάννα του “καλώς την ηύρε”, εκείνη
ήτανε σαν απολιθωμένη, και μόλις, όταν έπεσε
στην αγκαλιά της, ξύπνησε κι άρχισε να τον αγκαλιάζη, να τον φιλή και να κλαίη, κλαϋμματα
δυνατά, με φωνές, σαν να δεχότανε λείψανο, και
όχι γαμπρό, όπως τον επεριμέναμε.
Ημείς οι άλλοι μείναμε κάπως μακρυά σαστισμένοι. Πρώτος ο πατέρας του έλαβε κάποιο
θάρρος και μας είπε πως “το ταξίδι τον εζάλισε
λίγο” τάχα ήτανε έτσι από τη θάλασσα, και
ύστερα είπε στο γυιό του:
- “Να, παιδί μου· δε γνωρίζεις τους φίλους
σου; τόσα χρόνια, τώρα, τζα, που να τους θυμάσαι”!
Κι άρχισε να λέη του καθενός τόνομα. Επλησιάσαμε και μεις τότε και του πιάσαμε το χέρι·

μα δύναμι δεν είχε ούτε να μας σφίξη το χέρι,
ούτε να μας μιλήση· λείψανο σωστό· μόνον
έλεγε κανένα ευχαριστώ, και ύστερα είπε:
- “Πάμε, γιατί κάνει κρύο”.
- “Πάμε, πάμε· είπε και ο κυρ-Βασίλης, και
αύριο να καλοξημερώσωμε τον χαιρετάτε, παιδιά. Είναι κομμάτι ζαλισμένος από τη θάλασσα,
κοντζάμι ταξίδι βλέπεις, από τον άλλον κόσμο”.
Και ημείς είπαμε μέσα μας:
-”Και για τον άλλον κόσμο”.
Καβάλλα, πες, τον καταβάσανε στη βάρκα,
κ’ εκεί ακούμπησε απάνω στη μάννα του, και η
βάρκα κίνησε σιγά-σιγά για να μη τον ταράξη.
Εννοείται, πριν φθάση η βάρκα του τελωνείου
είχαν φθάση στη σκάλα άλλες βάρκες και είχαν
δώση την είδησι:
- “Ο Αμερικάνος είναι άρρωστος”- “ο Αμερικάνος πεθαίνει”.
Πολλοί μάλιστα έλεγαν και πως είναι πεθαμένος· ώστε που, όταν εφθάσαμε στη σκάλα,
τους βρήκαμε όλους βωβούς και ήσυχους μόλις
άκουγες κανένα ψιθυριστό. Ο κυρ-Βασίλης είπε
πάλι δυνατά πως “είναι κομμάτι ζαλισμένος από
το ταξίδι και θα πάνε σπίτι, και αύριο με το
καλό τον χαιρετάτε”.
Και κίνησαν, μπροστά το λείψανο- σαν να
πούμε- και πίσω η συνοδία βωβή, όσο που έφθαναν στη θύρα του κυρ-Βασίλη και τον αναίβασαν
απάνω οι γονείς του. Τότε διαλυθήκαμε, και
τότε λύθηκε και η γλώσσα μας· αϊ! και νάσουνα
τότε νάκουγες και να καταλάβαινες τι είναι ο
άνθρωπος! μηδέ κοιμήθηκε κανείς εκείνο το
βράδυ! Ως το πρωί ο καφενές του Σγόμπου γεμάτος· και τι να σου πω, αφέντη! ο άνθρωπος
είναι κακός· όση χαρά εφαίνονταν, όταν τον καρτερούσαν, διπλή εζωγραφίζονταν τώρα σε όλους·
και θαρρώ πως τούτη η δεύτερη χαρά ήτανε η
αληθινή.
Και ποιος να πρωτοπή τώρα, και ποιος να
πρωτογελάση με τις λίρες και με την προκοπή
της Αμερικής! θαρρούσες πως ο καθένας απαλλάχθηκε από φοβερό βάρος, που είχε στην καρδιά του, και πως τώρα όλοι ένοιωθαν τον εαυτό
τους ευτυχή.
Και ο καθένας ρώταγε τι αρρώστια νάχη·
και ο καθένας έλεγε ό,τι του κατέβαινεν εις
βάρος του δυστυχισμένου.
Δεν είδαμε την ώρα να ξημερώση και να’ρωτήσωμε τους γιατρούς:
- Τι έχει, γιατρέ; θα πεθάνη;
Και οι γιατροί απαντούσαν με αδιαφορία:
-Φθίσις φαίνεται πως είναι· από καταχρήσεις ίσως, από μεγάλους κόπους, από κακή ζωή·
ίσως αν είχε έλθη πρωτήτερα, θα ωφελείτο από
το κλίμα· και πάλε ειμπορεί να αναλάβη κάπως
και να ζήση λίγον καιρό ακόμα.
Το πρωί, βγήκε και ο πατέρας του να αγοράση κόττες και αυγά.
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- Τι κάνει, ο κυρ-Βασίλης; τον ερωτούσαν.
-Καλά είναι, έλεγε ο κυρ-Βασίλης, έτσι
ήτανε λίγο ζαλισμένος από τη θάλασσα· τώρα
είναι καλά, πολύ καλά· αύριο νάχωμε υγεία,
θάρθη στην Εκκλησία.
Μα που εκκλησία, που Χριστούγεννα! δε
βαρειέσαι! Στην εκκλησία πήγε που πήγε το Παρεδρίτσι το καϋμένο, γερό-γερό και ζωηρό. Πήγε
και η Ζαχαρένια, και η παπαδιά· και-παράξενο
πράμμα!-ήταν χαρούμενες κι αυτές.
Το μεσημέρι γίνηκε στου παπά-Σίμου του
Κουτρούλη ο γάμος.
Ο παπά-Σίμος ως τότε δεν είχε πη τίποτε,
γιατί έμελλε να λειτουργήση· όταν όμως έκατσαν
στο τραπέζι κ’ έφαγαν και έπιε και δυό-τρια
καρτούτσα. Αντιπαξιωτικό, τότε που ξανακάηκε
για τη γκρίνια της παπαδιάς· και μπροστά στο
γαμπρό λέει:
-Σ’άρεσε, μωρή λέει, ο Αμερικάνος τώρα;
ήθελες να τον έχης γαμπρό; άϊ;
H παπαδιά δεν έλεγε λέξι, μα ο παπάς θύμωνε από τα ίδια του τα λόγια, κι όσο έβριζε,
τόσο άναφτε, όσο που σηκώθηκε από τραπέζι κι
άρπαξε έναν πλάστη, από κείνον που πλάθουν
τα φύλλα για τις πήττες, και που την πονεί και
που τήνε σφάζει την καλή σου την πρεσβυτέρα·
όσο φαρμάκι είχε ποτισθή τόσον καιρό, τώβγαλε
εκείνην την ώρα.
Η παπαδιά άλλο δεν έλεγε-”κάτσε, ευλογημένα, τούλεγε, ποιος τον ήθελε άρρωστον και
ποιος είπε για γαμπρό! ας είναι καλά το παλληκάρι, πώχομε, να μας ζήση· σύχασε, παπά μου,
κι είναι χρονιάρα μέρα· μπα! ξορκισμένος νάναι
κι αυτός και οι λίρες του, μας ήφερε σε σύγχυσι
τέτοια μέρα”. Κι όλο με το καλό τον έπαιρνε τον
παπα-Σίμο, γιατί καταλάβαινε το άδικό της.
Έκαμε και η Ζαχαρένια να μπη στη μέση,
έφαγε και κείνη το μερδικό της· και τότε μοναχά
ησύχασε ο παπάς. Κάτσανε πάλει στο τραπέζι,
τους εμέθυσε όλους ο παπά-Σίμος, μέθυσε και
το Παρεδρίτσι, και το βάλανε στο τραγούδι· αϊ!
λέγανε:
Παξοί κι Αντιπάξοι,
Λόνδρες δεκάξη·
Γάϊ και Λογγό,
Παρίσια δεκοχτώ
Μπορώ να σου πω, πως ο αληθινός γάμος
της Ζαχαρένιας έγινεν εκείνο το βράδυ. Και το
πρωί τόσο ήτανε ευχαριστημένοι, οπού λυπήθηκαν στ’αληθινά και τον κακομοιρη τον Αμερικάνο.
Κι αλήθεια, αφέντη, όσο αξίζει η πατρίδα,
δεν αξίζει ο κόσμος όλος, και σωστά το λέγανε
οι παληοί μας: Παξοί κι Αντιπάξοι
Λόνδρες δεκάξη.
(Εγράφη τω 1901)
ΑΝΤ. ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗΣ
(“Ημερολόγιον Σκόκου” 1913)
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Χριστούγεννα

ατωμένα και φέτος και
πολεμικά τα Χριστούγεννα! Και ο χρόνος που
κλείει τα δοσοληπτικά
βιβλία του έχει αναγράψει με πύρινα γράμματα
εις κάθε του σελίδα την πένθιμην ιστορίαν
του καθημερινού αιματοκυλισμού της δυστυχισμένης ανθρωπότητος.
Ο,τι είχεν αφήσει ο πρώτος χρόνος του
πολέμου εις την ζωήν, ό,τι είχε μείνει εις
νεότητα και δύναμιν και ακμήν δια το
μέλλον της ανθρωπότητος, ό,τι ημπορούσε
να δίδη την ελπίδα διά μίαν ανάστασιν
των τόσον σκληρώς δοκιμασθέντων λαών,
εδεκατίσθη, κατά τον χρόνον αυτόν απελπιστικά και αμείλικτα.
Εκατόμβαι από εκατομμύρια νεκρών
και ανικάνων πλέον διά ζωήν και δράσιν,
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ποταμοί από αίματα, ωκεανοί από δάκρυα, κραυγαί από στεναγμούς και πόνους, ιδού η οδυνηρά εικών που παρουσιάζει εις το πέρασμά του το πένθιμον, ο
δεύτερος χρόνος του πολέμου.
Η Ευρώπη, η οποία επί τέλους δεν κατοικείται ούτε από βαρβάρους, ούτε από
ανθρωποφάγους, η Ευρώπη με την εξέλιξίν της του νεωτέρου πολιτισμού, με στυλοβάτην της, την θρησκείαν της αγάπης,
με τύπον και υπογραμμόν της Εκείνον
που εγεννήθη ως άνθρωπος δια να αποθάνη ως Θεός επάνω εις ένα σταυρόν, η
Ευρώπη αυτή, η αναλαβούσα να εκπολιτίση και εκχριστιανίση την Οικουμένην
ολόκληρον, παριστά θέαμα προ του
οποίου είνε μηδέν οι φρικωδέστεροι πόλεμοι του αγριωτέρου παρελθόντος.
Δεν ειξεύρω πώς θα απολογηθή εις την

ιστορίαν η χριστιανική ανθρωπότης της
σήμερον και πώς εννοούν το πνεύμα του
χριστιανισμού εκείνοι, οι οποίοι εν ονόματι του ήρωος της θρησκείας της Αγάπης, εξακολουθούν να αιματοκυλίσουν
τους λαούς, υπέρ της ευτυχίας των
οποίων δήθεν αγωνίζονται.
Αλλά είς τι θα χρησιμεύση η υποτιθεμένη αυτή ευτυχία, εάν δεν θα μείνουν
πλέον παρά οι απόκληκροι και οι ανίκανοι της ζωής δια να την απολαύσουν; Εις
τί θα χρησιμεύση η επέκτασις των ορίων
αυτών ή εκείνων, όταν οι πληθυσμοί θα
αραιωθούν τόσον ώστε μέσα εις τα Κράτη
που θα επεκταθούν, δεν θα μείνουν παρά
σκιαί θανάτου, πλανώμεναι εντός ερειπίων; Είς τί θα χρησιμεύσουν αι νίκαι,
όταν η νεότης, η δύναμις και η ελπίς των
λαών, θα δέχεται τα δάφνινα στεφάνια

των αγώνων της επάνω εις τα ψυχρά μάρμαρα των τάφων; Εις τί θα χρησιμεύσουν
οι θρίαμβοι των όπλων, όταν η επιστήμη,
και η τέχνη και κάθε ωραιότης της ζωής
θα έχουν τόσον εκμηδενισθή, ώστε μετά
πάροδον αιώνων να γίνη δυνατή πάλιν η
αναγέννησις και επικράτησίς των.
Ητο λοιπόν προφήτης ο Τολστόη, των
αγρίων καταστροφών της σήμερον όταν
εκήρυσσεν εις το Ευαγγέλιόν του τον πόλεμον εις την τέχνην των όπλων, όταν
ύψωνε το γεροντικόν ανάστημά του εναντίον της στρατιωτικής θητείας, όταν αποστολικώτατα συνεβούλευεν εις τους αδελφούς του, ως ωνόμαζε τους συμπατριώτας
του, να εξεγερθούν και αντιδράσουν κατά
της ιδέας του πολέμου;
“Κατεδαφίσατε τα σύνορα, ισοπεδώσατε και αδελφοποιήσατε τους λαούς,
δια να γίνετε χριστιανοί” εκήρυττεν ο
μέγας πολίτης, ο αληθής χριστιανός. Το
Συνέδριον της Χάγης υπήρξεν η πρώτη
απήχησις του κηρύγματός του, και οι διάφοροι αγώνες των ειρηνοφίλων ήτο έργον
της διδασκαλίας του. Αλλ’ η φιλοδοξία
των αρχόντων της γής, εξουδετέρωσε γρήγορα τα χριστιανικά διδάγματα του μεγάλου αποστόλου της αγάπης και οι ειρηνόφιλοι, αν και απειράριθμοι εις τους
δύο Κόσμους, δεν είχαν όμως επιβάλει το
κύρος των ακόμη και επεκτείνει τας ενεργείας και την διδασκαλίαν των εις τας
λαϊκάς τάξεις, τα μεγάλα αυτά θύματα
των πολέμων.
Ο σοσιαλισμός εξ άλλου, του οποίου θεμελιώδης αρχή είνε η προστασία του
λαού, υπέστη χρεωκοπίαν του χειροτέρου
είδους, κατά τον πόλεμον αυτόν. Ο αρχηγός των σοσιαλιστών της Γαλλίας, ο διάσημος Ζωρές, εδολοφονήθη, ως γνωστόν,
την ημέραν καθ’ ήν επεσκέφθη τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας, δια να του συστήση να μη κηρύξη τον πόλεμον. Και αι
χιλιάδες των σοσιαλιστών των δύο αντιμαχομένων ομάδων, είτε διότι πιέζονται,
είτε και διότι η ιδέα της Πατρίδος με την
οποίαν ετροφοδοτήθη ως τώρα η ανθρωπότης, αντίκειται ακόμη εις το δόγμα του
Τολστόη “Κάτω τα σύνορα” ετάχθησαν
συνήγοροι του αδελφικού αλληλοσπαραγμού των λαών.
Και η ανθρωπότης εξακολουθεί να κυλίεται εις το αίμα της, η γή να σπείρεται
με κόκκαλα και ο ουρανός της αγάπης να
σκεπάζεται οπίσω από καπνούς ανθρωποκτόνων οβίδων και φονικών και απανθρώπων εφευρέσεων.
Σήμερον δε που δια τρίτην φοράν ήρχισεν ο πόλεμος αυτός, η ημέρα των Χριστουγέννων μας ενθυμίζει την Ενανθρώπισιν του Θεού και την ταπείνωσίν του
και τον μαρτυρικόν του θάνατον δια την
επικράτησιν της αγάπης και της αλληλεγγύης εις τον κόσμον, έρχεται εις τον νούν
μας η σκέψις και εις το στόμα μας η ερώτησις: Είνε άρά γε χριστιανοί εκείνοι, που
εξακολουθούν να ποτίζουν την γήν με
αίμα και δεν σταματούν περίτρομοι προ
του παγκοσμίου αυτού ολέθρου;
Κ. ΠΑΡΡΕΝ
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Κυριακή 25 Δεκεμβρίου
1916),
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Aιώνιες ιστορίες
γυναίκα χτύπησε την πόρτα με το ανάστροφο του
χεριού κ’ έβαλε το αυτί της ν’ ακούση. Βήματα
από πόδια ξυπόλυτα ακούστηκαν κι ο σύρτης τραβήχτηκε, ενώ συγχρόνως τα βήματα απομα κρύνθηκαν. Όταν η γυναίκα γύρισε το πόμολο και μπήκε, ο
άντρας που βρισκόταν μέσα είχε κιόλας πλαγιάσει στο
κρεβάτι του, και περίμενε κυτάζοντας την πόρτα. Στη θέα
της γυναίκας απόμεινε αδιάφορος. Κανένα κίνημα, που να
δείχνη ένα οποιοδήποτε αίσθημα. Κι η γυναίκα, κι αυτή το
ίδιο, - δίχως να πη λέξη πλησίασε στο κρεβάτι και κάθισε
στο γύρο.
- Βρέχει; ρώτησε ο άντρας.
- Όχι, αλλά κάνει κρύο.
Η έκφραση της γυναίκας ήταν μελαγχολική, ενώ το μάτι
της καθώς το γύριζε στην κάμαρα ήταν ψυχρό και
υποψιάρικο.
Ο άντρας ξαπλωμένος ανάσκελα με τα χέρια πίσω στο
κεφάλι χασμουρήθηκε...
- Που πας; τη ρώτησε μέσα από το χασμούρημα.
- Στην πόλη...
- Να κάνης;
- Δουλειές... σ’ αυτό κυτάχτηκαν κι ο άντρας γελώντας
δυνατά άπλωσε τα χέρια του.
- Έλα, της είπε.
Η γυναίκα έσκυψε και φιλήθηκαν.
Καθώς την αγκάλιασε το γυμνό του χέρι άγγιξε το κρύο
αδιάβροχό της. Το μάζεψε ευτύς μέσα στην κουβέρτα.
- Πω, πω, κρύο! είπε. Σύ θα ξεπαγιάσης. Έτσι θα πας
κάτω; τη ρώτησε μ’ ενδιαφέρο.
- Έτσι.
- Είσαι τρελή... θα πάρης καμιά πούντα. Γιατί δεν έχεις
το πανοφώρι σου;
- Γιατί ήθελα να φορέσω το αδιάβροχό μου... μα δες, δεν
μου πάει ωραία;
- Έλα, ξανάπε ο άντρας...
Φιλήθηκαν πάλι...
- Βγάλε το καπέλο σου, της έλεγε ανάμεσα στα φιλιά...
- Όχι, αποκρινόταν αυτή.
- Γιατί;
- Γιατί θα φύγω.
- Μην είσαι κουτή.
- Όχι, όχι, θα φύγω, αλήθεια.
- Βγάλε το καπέλο σου... και τη φίλησε θερμά,
ψιθυρίζοντας ένα τρυφερό ερωτόλογο.
Η γυναίκα έβγαλε το καπέλο της...
- Και το μουσαμά σου.
- Μ’ αγαπάς; είπε δειλά η γυναίκα.
- Μόνο σένα αγαπάω.
- Αλήθεια; μα λές αλήθεια;
- Μόνο σένα... μόνο σένα - και τη φιλούσε και της χάδευε
το κεφάλι και τα μαλλιά, ελαφρά με τρυφερότητα, και την
κυτούσε στα μάτια.
- Πόσα σ’ αγαπώ... πόσο σ’ αγαπώ, τούλεγε η γυναίκα
και του φιλούσε τα χέρια... Μα σύ δε μ’ αγαπάς..., και τον
κύταξε με χαμόγελο ενώ τα μάτια της γιόμισαν δάκρυα.
- Έχω και κανέναν άλλο ν’ αγαπώ όξω από σένα· είπε
ο άντρας, απλά... Μόνο σένα έχω...
- Μπορεί... είπε η γυναίκα συλλογισμένη...
- Έλα βγάλε το πανοφώρι σου... μην κάθεσαι μ’ αυτό.
Και βάλθηκε να της ξεκουμπώνη το γιακά. Τα ζεστά του
χέρια άγγιξαν το λαιμό της... Μια αιφνήδια ευτυχία
πλημμύρισε την καρδιά της...
- Να κλείσωμε... του είπε...
Πήγε στην πόρτα, έβαλε το σύρτη και γυρίζοντας
ξεκούμπωνε το πανοφώρι της. Τον κρυφοκύταξε... ήταν
ανασηκωμένος και κρατούσε τη γραβάτα του και την
επιθεωρούσε σφυρίζοντας...
- Θα πάη στο κάλεσμα της Καίτης, συλλογίστηκε η
γυναίκα... Φαινόταν πως είχε εντελώς ξεχάσει την παρουσία
της... Η γυναίκα ένοιωθε ένα άδειο... και συνάμα αηδία και
πίκρα θανάσιμη...
Τι ανυπόφορη δυσφορία ένοιωθε μένοντας... αλλά ούτε
να φύγη δεν ήθελε... με ξεκούμπωτο το αδιάβροχό της και
τη ζώνη σούρνοντας πήγε στο τραπέζι του κ’ έψαχνε τα
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χαρτιά του... πως ήθελε να φύγη αλλά έμενε... θάμενε... όλο
έτσι γίνεται... τέλος πάντων είναι κάτι άλλο αυτού που
ζητά... τί κοινές οι ώρες που περνούν μαζί...
- Θα πας στης Καίτης; τον ρώτησε αδιάφορα από κει
που στεκόταν...
- Θα πάω. αλήθεια τι ώρα είναι; ξέρεις; την ρώτησε με
βιάση.
- Τεσσερισήμιση...
- Διάολε... πως πέρασε η ώρα... και πετάχτηκε. Ψέματα,
ήταν μόλις τρεις, αλλά τώπε έτσι για να τελειώνουν μιά ώρα
αρχήτερα.
- Είσαι βέβαιη;
- Βεβαιότατη - Τί ώρα θα πάς;
- Στις πέντε... αλλά τώρα πρέπει να σηκωθώ... όσο να
ξουριστώ... να ντυθώ... είπε ο άντρας.
- Προφτάνεις... του είπε η γυναίκα. Κούμπωσε το ρούχο
της, έβαλε τη ζώνη της και πήγε στον καθρέφτη να φορέση
το καπέλο της... σα να μην είχε προηγηθεί τίποτα - σα να
μην είχε πάει να κλείση την πόρτα... σα να μην είχε
δοκιμάσει το κύμα εκείνο της ευτυχίας στην ιδέα πως
θάμεναν μαζί το απόγεμα όλο...
- Φρίκη!... ψιθύρισε σιγά καθώς κυταζόταν στον
καθρέφτη.
- Τί φρίκη, πού είναι η φρίκη;
- Στο κεφάλι μου,... πού αλλού!...
Δε με ξέρεις, δε σε ξέρω,
υποφέρεις, υποφέρω
άρχισε να τραγουδά ο άντρας και καθιστός έψαχνε να
βρη τις καλτσοδέτες του.
Δε με ξέρεις, δε σε ξέρω,
υποφέρεις, υποφέρω,
τον συνόδευε δεύτερη φωνή η γυναίκα.... Το καπέλο της
δεν το φόρεσε, παρά έτσι καθώς ήταν ντυμένη πήγε και
ξάπλωσε στο κρεβάτι του...
- Κατεβαίνουμε μαζί, του είπε... κι άναψε ένα τσιγάρο
- Καλά, είπε εκείνος.
Η γυναίκα κυτάζοντας στο ταβάνι βάλθηκε να
συλλογιέται κείνα τα ίδια που είχε συλλογιστή εκατομμύρια
φορές, σ’ αυτή την ίδια κάμαρα...σ’ αυτό το ίδιο κρεβάτι...
πώς ο άνθρωπος αυτός δεν της έδωκε ποτές ό,τι την έκαμε
να τον αγαπήση... κι αν της τόδωκε ήταν μέσα σε μιά στιγμή
- να έτσι σαν αστραπή... - μ’ ένα κύταγμα, μ’ ένα κίνημα...
εκεί ναι, της δίνει ακέρια ό,τι ζητά από τον έρωτα, αλλά
μόνο έτσι. - Όλα τ’ άλλα είναι κοινές λεπτομέρειες... συχνά
φριχτές... φέρνουνται σαν ξένοι... πολλές φορές σαν εχθροί άβυσσο ανάμεσά τους - καμμιά συνεννόηση... ξένοι, ολότελα
ξένοι... Και πάλι από την αρχή... κάποτε ξαναβρίσκουνται
μαζί... κυτάζουνται στσα μάτια... γελούν, λένε τον πρώτο
λόγο έπειτα από την καταστροφή... ο λόγος που αυτός της
λέει είναι η ευτυχία - τη στιγμή εκείνη δεν υπάρχει καμιά
ευτυχία να μετριέται μ’ αυτή που νοιώθει. Που βρίσκει τον
τρόπο να την καταπείθη;... πως της δίνει σ’ εκείνη τη στιγμή
μια πραγματικότητα ανώτερη από κάθε πλάσμα της
φαντασίας της!... Έπειτα όμως; εκείνο που ακολουθερί
αμέσως;.. Γιατί ν’ αλλάζη μέσα του τόσο εύκολα το αίσθημα;

Γιατί τόσο εύκολα να τον χάνη; ολότελα να τον χάνη; Ν’
αλλάζη τόσο;... σε τίποτα σε τίποτα να μη μοιάζη... Αυτός
που με μιά λέξη μόνο την πείθει για όλα... ο ίδιος μπορεί να
της γίνη ξένος... αντιπαθητικός... σαν όλους... τότες που για
το τίποτα την εξευτελίζει, την ταπεινώνει χωρίς καμιά
δυσκολία... πάνω στην κουβέντα μπροστά σ’ άλλους... τις
στιγμές αυτές, το ξέρει καλά, δεν είναι η γυναίκα που μαζί
της είναι συνδεδεμένος... είναι ο οποιοσδήποτε που τον
ενοχλεί. Κι όμως ξέρει επίσης καλά πως κανένας άλλος δεν
αξίζει την αγάπη της... Γιατί; Γιατί είναι έτσι... δηλαδή έτσι
της φαίνεται, κι αυτό φτάνει... όταν μιλάη για τον έρωτα...,
είναι σαν ν΄ακούη αυτή ένα τραγούδι... ένα παθητικό
τραγούδι... άλλος μιλάει έτσι; όχι. Κανείς. Αυτός δεν έχει την
ίδια αποκλειστικότητα, θα μπορούσε ν’ απασχοληθή με την
πρώτη γυναίκα που του τύχαινε. Δίχως προτίμηση... μ’
όποια να’ναι... μόνο να του φερθή θερμά σώνει... όχι ότι
κυνηγά τις γυναίκες... όχι, κυνηγά κι αυτός κάτι άλλο... η
διαφορά είνε πως εκείνος ψάχνει παντού να το βρη ενώ
αυτή ψάχνει διαρκώς στο ίδιο μέρος.
- Πόσο θάθελε να του τα πη όλα τούτα... να εξηγηθούν,
να μη γελιούνται σε τίποτα... Η πραγματικότητα ήταν
ανυπόφορη... Δεν του μίλησε ποτέ... τίποτε απ’ ό,τι της
περνά από το μυαλό δεν του λέει... Η αγανάκτηση, η ανάγκη
να ξεσπάση την παρακινεί κάποτε... αλλά η περηφάνεια της
κρατά τη γλώσσα σε μιά σιωπή όλη πείσμα... τίποτα δε
φανερώνει από κείνο που συλλογιέται. Κι αυτό γίνεται
χρόνια... να του τα πη... αλλά αν σηκώση τους ώμους
αδιάφορα; αν φανή πως τον κουράζουν αυτές οι
αισθηματολογίες; τότε πρέπει να χωρίσουν... πρέπει να μην
ξαναγυρίση... είναι δυνατόν αυτό; αδύνατον!... μονάχα ένα
δεν ξέρει· άραγε αν διακόψη, η δυστυχία της θάναι
μεγαλείτερη από τη δυστυχία που περνά όντας μαζί του;
- Ποιος ξέρει... κι όμως η ύστερη αυτή απόφαση... λάμπει
κάποτε στο νου της με απερίγραπτη αγαλλίαση... Ίσως είναι
το μόνο όνειρο της πια αυτό... Κάποτε ρωτιέται· ποιάναι η
αληθινή του δύναμη, η ικανότητα να ξέρη τι έχει αξία με
τόση καθαρότητα, ή η αδυναμία της να πέφτη
ακατάπαυτα;.. Ό,τι παίρνει από τη σχέση τους αυτό δεν
είναι παρά η άσκημη καρικατούρα από το πράμα που ζη
στο κεφάλι της... ε, λοιπόν... γιατί δε μιλά; - γιατί δεν μπορεί
να μιλήσει... γιατί δεν θέλει να του πη πως έχει ανάγκη από
την αγάπη του... όχι δεν έχει ανάγκη... ούτε την αγαπά, ούτε
τον αγαπά... είναι δύο άνθρωποι που συναντιούνται από
συνήθεια... τίποτε άλλο - μπορεί να πάη στης Καίτης... όπου
θέλει... κι αυτή μπορεί να κάνη το ίδιο, όπου της αρέσει...
Από κει που ήταν ξαπλωμένη τον παρακολουθούσε να
ετοιμάζεται. Την είχε τέλεια λησμονήσει... Άνοιγε τα
συρτάρια του - έβγαζε ό,τι του χρειαζόταν... Πλύθηκε,
ξουρίστηκε. - Όταν ήταν πια να πάρη το καπέλο του η
γυναίκα σηκώθηκε.
- Πάμε; τον ρώτησε.
- Πάμε.
- Ξέρεις,... του είπε καθώς κατέβαιναν, όταν σούπα πως
είναι τεσσερισήμιση δεν ήταν παρά τρεις... ώστε μη
βιάζεσαι...
- Θα πάω στο καφενείο να διαβάσω καμιά εφημερίδα...
είπε εκείνος δίχως να ενδιαφερθή γιατί τόκαμε αυτό.
Όση ώρα πήγαιναν μαζί δεν είπαν λέξη· χώρισαν κ’ η
γυναίκα τράβηξε τον κατήφορο... Γιά μιά στιγμή στάθηκε
στο ύψωμα κ’ είδε ένα γύρω τη θέα που απλωνόταν... Ο
χειμωνιάτικος ήλιος, προς τη δύση πια, είχε φανεί μέσα από
τα σύννεφα και φώτιζε μ’ ένα χλωμό ζεστό φως την πόλη...
Έκλεισε τα μάτια της κι ανάσανε βαθυά τον κρύο αέρα που
μύριζε πεύκο.
- Να μπορούσε να φύγη... τι καλά!...
- Λούλα! ακούστηκε η φωνή τ’ αντρός, και τον είδε
νάρχεται...
Έκαμε να φύγη... για μιά στιγμή έκαμε να φύγη... δεν
τόκαμε... Στεκόταν και τον περίμενε κ’ η καρδιά της
χτυπούσε γεμάτη προσδοκία...

ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
(“Ο ΝΟΥΜΑΣ”, 1923)
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Tα χρόνια περνούν...
ο ρυθμικόν, μονότονον τικ-τακ
του ωρολογίου ακούεται μέσα
εις την σιωπήν του γραφείου
σαν θλιβερός επικήδειος των τελευταίων ωρών του έτους. Ο
άνθρωπος με τα γκρίζα μαλλιά και με το
αυλακωμένον μέτωπον, που το έχουν σκάψει στο πέρασμά τους αι θλίψεις, ενώ περιφέρει το θλιμμένο του βλέμμα ένα γύρω
σαν κάτι να ζητά εις το έρημον δωμάτιον,
φαίνεται βυθισμένος σε πικρούς λογισμούς.
Κάποτε το βλέμμα του σταματά σε ένα κινέζικο βάζο, που έχει σκαλισμένη επάνω
μια μικρή κινεζούλα με ένα ομπρελλίνο.
Αλλοτε - είνε χρόνια πολλά από τότε - το
κινέζικο αυτό βάζο ήταν γεμάτο από
άσπρα λουλούδια και από χρυσάνθεμα τακτοποιημένα από κάποιο αγαπημένο χέρι
και η μικρή κινεζούλα εχαμογελούσε. Μα
τότε επάνω εις το γραφείον υπήρχε και
ένας χρωματιστός φάκελλος, που είχε
ανοιχθή με βία για να διαβασθή το μυρωμένον γράμμα, που του έλεγε να την περι-
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μένη στας δώδεκα τα μεσάνυκτα, για να
υποδεχθούν με ένα φίλημα αγάπης τον
καινούργιο χρόνο, που θα εγεννάτο εκείνην
την ώραν ακριβώς. Τι ώρες αγωνιούδους
προσδοκίας επέρασε εκείνο το ευτυχισμένο
βράδυ. Τα τέταρτα δεν επερνούσαν. Το
ωρολόγι, αυτό το ίδιο ωρολόγι, εκτυπούσε
με οκνηρίαν και το τικ-τακ ήτο βραδύ και
ασθενές, σαν να ήταν, πράγματι, τα τελευταία κουρασμένα βήματα του χρόνου που
είχε πειά γηράσει. Ενδεκα. Ολο ένδεκα
έλεγε το ωρολόγι. Ενας αιών είχε κυλίσει
από την στιγμήν που είχε λάβει το γράμμα,
και το ωρολόγι έλεγε ένδεκα. Δια τους ανθρώπους, που είνε είκοσι ετών και περιμένουν και βιάζονται, οι ωροδείκται όλων των
ωρολογίων σταματούνε ως να συνωμοτούν.
Μια τέτοια συνωμοσία έβλεπε και αυτός.
Και σε μια στιγμή που η κορυφωθείσα
αδημονία του του εσκότισε τον εγκέφαλον,
παρακινούμενος από κάποια ανόητη παιδική σκέψη, άνοιξε το τζάμι του ωρολογίου
και... ώθησε τον ωροδείκτην.

Εις τον πυρετόν της αγωνίας του εφαντάσθη πως με το μικρό του δάκτυλο ημπορούσε να ωθήση τον χρόνον ή να
μετακινήση το σύμπαν. Δώδεκα παρά τέταρτο!
Ανέπνευσε. Αδιάφορον αν δεν ήταν δώδεκα παρά τέταρτο...
Αυτά συλλογίζεται ο άνθρωπος με τα
γκρίζα μαλλιά καθώς περιφέρει το θλιμένον βλέμμα του γύρω εις το έρημον δωμάτιον. Είνε και τώρα πρωτοχρονιά. Αλλά
το κινέζικο βάζο δεν έχει άνθη. Ριγμένο σε
μια γωνιά χρησιμεύει για αποθήκη αχρήστων χαρτιών και παλαιών σπασμένων
κουμπιών. Η μικρή κινεζούλα με το ομπρελλίνο φαίνεται πολύ δυσηρεστημένη γι’
αυτό και δεν χαμογελά πλέον.
Αλλά και στο γραφείο δεν υπάρχει κανείς χρωματιστός φάκελλος. Και ο ωροδείκτης τρέχει, τρέχει σαν να καταδιώκεται.
Τα λεπτά, τα τέταρτα περνούν βιαστικά. Ο
θλιμμένος άνθρωπος, που δεν περιμένει
κανένα πλέον, θα ενταφιάση σε λίγο και

την τελευταίαν του ελπίδα. Δώδεκα παρά
δύο λεπτά. Μετά δύο λεπτά θα έχη γηράση
κατά εν έτος ακόμη. Η θλίψις του σφίγγει
την ψυχήν, το πένθος απλώνεται γύρω του
και μέσα εις τον πυρετόν, που του φέρνει
η θανάσιμος αγωνία, ξαναγίνεται παιδί
αλλά παιδί λυπημένο και απελπισμένο και
με την ίδια πάλι ανόητη σκέψι ανοίγει το
τζάμι του ωρολογίου και... γυρίζει πίσω τον
ωροδείκτην κατά μίαν ώραν. Ενδεκα...
Αλλά μια άσπρη τρίχα που εφύτρωσε
έξαφνα εις τον κρόταφον, του ψιθυμίζει
στο αυτί. “Πάτε, κύριε, μια ώρα πίσω”.
Εβαλε κανείς άνθη στο κινέζικο βάζο;
Οχι; Τότε γιατί από το πρόσωπο της μικρής κινεζούλας κυλά μια σταλαγματιά νερού; Αστειεύεσθε κύριε; Αυτό είνε δάκρυ
καθαρό δεν τον βλέπετε;
ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Παρασκευή 1
Ιανουαρίου 1925)

Παληά και νέα Χριστούγεννα
νθυμούμαι ήταν-χρόνια τώρα-παραμονή Χριστουγέννων εγώ υπηρετούσα εις την Μοίραν των
Γυμνασίων και ήμην της βάρδιας
επί της “Υδρας” του παληού θωρηκτού που σαπίζει τώρα κάπου εις τον Ναύσταθμον.
Δεν θα έκαμνα ακόμη μια φορά Χριστούγεννα με της δύο λευκομάλλαις κεφαλαίς, που μ’εκύτταζαν στο πατρικό τραπέζι μ’όλην την λαχτάρα των γεροντικών
ματιών των!... Αϊ! μας αγαπούσαν και μας
κάποιοι άνθρωποι που τώρα κλείνει εν ειρήνη ένας βουβός πέτρινος θόλος εις το νεκροταφείον Αθηνών...
Χρόνια και χρόνια από τότε... Ας είνε ειρήνη εις τον ύπνο των!
Εκείην την βραδυά λοιπόν, ο εν υπηρεσία
συνάδελφός μου απηλπισμένος διότι τον
έκλεισε μέσα ο διάδοχός του, είχε πέσει να
κοιμηθή από τας οκτώ ακόμη και έμενα
μόνος εις το σιωπηλόν καρρέ.
Καθισμένος εμπρός εις το τζάκι, όπου
έκαιε δυνατή φωτιά κοκ, ωνειροπολούσα
με αφηρημένα μάτια, νανουριζόμενος από
το πάφλασμα του κύματος έξω εις τα
πλευρά της “Υδρας” και το κροτάλισμα της
βροχής εις τα σκοτεινά τζάμια του καρρέ.
Εβλεπα απέναντι εις τον καθρέπτη να
σχεδιαγραφήται αόριστα η σιλουέτα μου,
ένα χλωμό πρόσωπο (ήμην τόσο άρρωστος
πάντοτε εις τα νειάτά μου) πλαισιωμένον
από μαύρα γενάκια και άφηνα την φαντασίαν μου να ξεχνά την δυσάρεστην στιγμήν
και να πλάττη το μέλλον όπως θέλη.
Εσκεφτόμουν το μέλλον. Το άγραφον βιβλίον που ανοίγετο τότε εμπρός μου, τι
άραγε θα έγραφε η μοίρα εις τα άσπρα του
κατεβατά...
Πάντα δεν είχαν την ιδέαν πως θα ήμουν
μακρόβιος. Το ελεεινόν στομάχι που μου
έκοβε το θάρρος και τα γόνατα, μου εστέ-
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νευε πάντα τον ορίζοντά μου. Και γι’αυτό
ειργάζομην όσον ειμπορούσα περισσότερον
ν’αφήσω κάτι από το πέρασμά μου. Αδιάφορον αν δεν αξίζει. Είχα την συναίσθησιν
ότι κάτι έπρεπε να κάμω κ’ εγώ.
Ωνειρευόμην ν’αποδώσω εις φράσεις και
εις λέξεις το ωραίον.
Το επροσπάθησα αυτό με όλην την δύναμίν μου και μ’ολα τα εμπόδια. Διότι το
πνεύμα τότε εις το Ναυτικόν ήτο εναντίον
όλων εκείνων που εγίνοντο γνωστοί από
κάποιαν καλλιτεχνικήν ενασχόλησιν.
Διανοητικότης εκείνου του καιρού, η
οποία δεν θα εκπλαγώ πολύ αν είνε, ακόμη
και τώρα, διότι βέβαια δεν είχεν ως ελατήρια τον πόνον δια το Ναυτικόν.
Ειμπορούσες να χάφτης μυίγαις από το
πρωί ως το βράδυ, να παίζης χαρτιά, να χορεύης να μην κάνης απολύτως τίποτε...
Αλλά να είχες κάποιο καλλιτεχνικό πασσατέμπο... Α! αυτό απηγορεύετο.
Ε τες αυτού όμως ακόμη ήμουν και...
ερωτευμένος. Ας έχη καλό όπου και αν ευρίσκεται η κομψή κοπελλούλα που μ’
έκαμε τότε να της γράφω ποιήματα... Τώρα
είνε αποκαταστημένη. Ευτυχισμένη σύζυγος και πειό ευτυχισμένη μητέρα. Ευγνωμονώ την τύχην ότι δεν συνετέλεσε να μου
χαλάση την μόνην κατάστασιν για την
οποίαν ήμην καμωμένος εγώ. Την μακαρίαν
κατάστασιν του γεροντοπαλληκάρου. Θα
ήτο δυστυχής κ’ εκείνη κ’ εγώ απείρως περισσότερον ακόμη αν ενώναμεν τας τύχας
μας....
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Εμεινα ώραις πολλαίς το βράδυ εκείνο
των Χριστουγέννων εμπρός εις την αναμμένην φωτιά έως ότου η καμπάνα της τετραωρίας εσήμανε μεσάνυκτα με τους
οκτώ μεταλλικούς της κρότους.
Εσηκώθηκα τότε και εγώ να χωθώ εις

την καμπίνα μου απέναντι της αριστεράς
πόρτας εκατέρωθεν της οποίας είχα γείτονας των Τυπάλδον και τον Θεοφανίδην,
αποστράτους ναυάρχους σήμερα και τους
δύο.
Επειτα από τόσα χρόνια παραμονήν Χριστουγέννων, καθισμένος πάλι απόψε σε μια
βαθειά πολυθρόνα και με ένα μεγάλον καθρέπτη απέναντί μου, δεν είξευρα γιατί,
ξαναβρίσκω εις την μνήμην μου εκείνην την
λησμονημένην εποχήν. Την φέρνει η σιλουίττα που βλέπω εις τον καθρέπτη βέβαια...
Τώρα όμως είμαι εις το σπίτι μου πειά,
κοντά εις το γραφείον μου, γεμάτο από
στοίβες χαρτιών και βιβλίων, εις τα πλάγια
του μετώπου απλώνονται έντονες άσπρες
πινελλιές και φορώ πολιτικά πλέον.
Επειτα από την Μικρασιατικήν καταστροφήν αφ’ ού εδούλεψα κ’ εγώ τρία έτη,
όσο ειμπόρεσα ως αντιπρόσωπος της Ελλάδος εις μίαν διεθνή επιτροπήν, όπου κανείς άλλος δεν είχε δεχθή να έμπη αφ’ ου
την τελευταίαν στιγμήν της καταστροφής
έδωσα εις το Ελληνικόν Κράτος, αντί να
της κρατήσω, όιπως τόσοι άλλοι τριάντα χιλιάδες λιρών, που δεν του ανήκον (οι αρμόδιοι γνωρίζουν καλά την υπόθεσιν) οι
διάφοροι φυγάδες των μικρασιατικών πεδίων κατάκοιτοι ακόμη από εξανθηματικόν
τύφον, που έφτασαν διευθύνων το Λοιμοκαθαρτήριον, με απεμάκρυναν και εθεώρησαν ότι αι υπηρεσίαι μου ήσαν πλέον περιτταί.
Μόνον εντράπηκαν και οι ίδιοι γι’αυτό
όπου έκαναν και μαζί με την αποστρατείαν
μ’επροβίβασαν εις τον ανώτερον βαθμόν.
Τότε επικράθηκα. Αλλά σήμερα τους ευγνομονώ. Ηθέλησαν να μας βλάψουν και
μ’ευεργέτησαν. Διότι η στιγμή αυτή υήρξεν
αποφασιστική διά την ζωήν μου. Δεν ήμην
άνθρωπος να κυνηγήσω χρήματα. Το φιλο-

λογικόν έργον μου έως τώρα έδιδε κάποιο
μέτρον του ότι ειμπρούσα να αποδώσω.
Καλόν ή κακόν... Αδιάφορον.
Ό,τι ειμπόρεσα έκαμα εις την απόδοσιν
του ωραίου. Όσαις ημέραις μου έμεναν θα
τας αφιέρωνα πλέον εις την έρευναν του
αληθινού.
Μια νέα επιστήμη υψώνετο επάνω εις τα
ερείπια του πνευματικού, συγχεομένη ακόμη
μ’αυτόν, επιστήμη εντελώς ακόμη άγνωστος
εις την Ελλάδα και διά την οποίαν οι περισσότεροι ωμιλούσαν με χαρακτηριστικά σηκώματα των ώμων και χαρακτηριστικά μουδιάσματα.
Εφιλοδόξησα αφήνων κατά μέρος κάθε
μωροφιλοδοξίαν και φιλοχρηματίαν, παραβλέπων τους ανοήτους και τους μωρούς, εν
πλήρει επιγνώσει της αληθείας της νέας
ιδεολογίας, να συντονίσω τον τόπον μας με
την πρόοδον αυτήν. Και το έργον μου δεν
υπήρξεν επί ματαίω.
Η Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών και το περιοδικόν της λαμβανόμενα σοβαρώς υπ’
όψιν από όλα τα επιστημονικά κέντρα του
εξωτερικού δεν κινούν πεια ούτε των ανοήτων τα μειδιάματα. Και αι ρίζαι που έβαλαν από τεσσάρων ετών είνε τόσο βαθειαίς,
ώστε αγαπώ να ελπίζω ότι και όταν λείψω
εγώ δεν θα παύσουν να υπάρχουν.
Δεν ειξεύρω ακόμη πόσα μου μένουν
Χριστούγεννα. Βέβαια, δεν θα ξαναπεράσω
άλλα πεια με την στολήν του αξιωματικού.
Οταν όμως έλθη η ώρα να φύγω, θα
φύγω με την συναίσθησιν ότι όχι μόνον δεν
έβλαψα, αλλά και ότι κάτι επετέλεσα. Και
αυτό το κάτι δεν θα πάγη επί ματαίω.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Σάββατο 25 Δεκεμβρίου
1926)
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Το χαμόγελο του βρέφους
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
τη σαντορινιά ταβέρνα, στενώ του
αγίου Σπυρίδωνος, λίγο πιο πάνω,
ακόμα έπινε ο Μιχάλης, ο Μωραΐτης.
Τα πορτοπαραθυρόφυλλα είχανε
κλείσει, τα φώτα όλα είχανε σβύσει,
εκτός από το γκάζι του μπεζαχτά και οι τελευταίοι κρασοπατέρ ες αφού αλλάξανε χιλιάδες ευχές, για τη μεγάλη μέρα που
ξημέρωνε, θυμήθηκαν τέλος τη γυναίκα τους,
από τη γυναίκα τους τ’αξύριστα μάγουλά
τους και τράβηξαν στα κουρεία, που δούλευαν ακόμα, το γνωστό παραμονιάτικο νυχτέρι. Ο Μιχάλης ο Μωραΐτης δε θυμήθηκε
τίποτα απ’ όλα αυτά. Είτανε τέσσερα χρόνια
πειά που δεν τον έννοιαζε για κουρείο· τόσα
είχε να ξυριστή και να κόψη τα μαλλιά του.
Τα κατάμαυρα γένεια του, αχτένιστα, κατσαρά και ανακατεμμένα, πέφτανε προς την
κοιλιά του, σαν πετραχήλι, και στο ψηλό μέτωπό του, με τις πολλές βαθειές ζαρωματιές,
κατέβαινεν ένα συννεφο από μαλλιά. Μέσα
στους καπνούς των τσιγάρων, στο βάθος της
ταβέρνας, σ’ένα τελευταίο τραπεζάκι, τυλιγμένος στα κουρέλια του, έμοιαζε με πλάσμα
κακού ονείρου. Τα μάτια του άστραφταν,
κάθε τόσο, στα μισοσκότεινα, μουρμούριζε
στον εαυτό του, έτριζε κάποτε τα δόντια, χτυπούσε τη γροθιά του στο τραπέζι, το ποτήρι
με το βιδάνιο χοροπηδούσε και ο κάπελας
εύρισκε αφορμή να γκρινιάση.
-Ελα τελείωνε, Μωραΐτη, θα σφαλίσουμε!
Θα μας κόψουνε κι άλλο πρωτόκολλο.

Σ

[[[
Τον άνθρωπο, μολαταύτα, δεν τον έλεγαν
Μωραΐτη. Κανείς δεν ήξερε ποιό είτανε το
παράνομά του, μπορεί μάλιστα και ο ίδιος να
το είχε ξεχάσει. Και με το Μοριά δεν είχε
άλλη σχέση, παρά πως τον μισούσε μ’όλη του
την καρδιά, μ’όλη του την ψυχή, με το πάθος,
από ένα περιστατικό, που είτανε αποφασιστικό για τη ζωή του. Από μια ταπεινή δουλειά του χεριού είχε κερδίσει στην Αμερική
μερικά παραδάκια· κι απ’ τη γυναίκά του,
την Αγγελική, ένα δουλικό, αφράτο, νόστιμο,
πεταχτό, είχε πάρει κάτι μικρές της οικονομίμες· και σκέφτηκε ν’ανοίξη μπακάλικο. Για
καλλίτερα φαντάστηκε να πάρη κι ένα συνέταιρο και συλλογίστηκε τον Θανάση, ένα
φίλο του, από κάποιο χωριό του Μωριά που
είχε κάτι κουτσολεπτάκια κι αυτός και φήμη
αγίου. Το μαγαζί άνοιξε, σε μια μακρυνή συνοικία και ο καλός σου ο Θανάσης, σ’ένα
χρόνο, καταφέρνει να πάρη του Μιχάλη και
το μαγαζί και τη γυναίκα. Το πώς έγινε, μια
τέτοια δουλειά, ο Μιχάλης ακόμα δε μπορεί
να καταλάβη. Εμπλεξε πρώτα με τα δικαστήρια· τούφαγαν ό,τι κι αν είχε στη μπάντα,
χωρίς αποτέλεσμα.
Και ύστερα έμπλεξε με τ’αγκίστρια, με τα
φοβερά αγκίστρια της φτώχειας, της άγριας
φτώχειας. Θα μπορούσε να τους ξεφύγη, να
παλαίψη σαν άλλοτε, να τραβήξη πάλι το
κατω-κάτω, για την Αμερική. Δεν είχε όμως
χάσει το μπακάλικό του μόνο και την γυναίκα του. Είχε χάσει πεια και το ηθικό του,
την πεποίθηση στον εαυτό του, όταν είδε να
τον πετανε σα σκουπίδι στο δρόμο και δεν
έννοιωσε τη δύναμη να εκδικηθή. Αυτό είτανε! Να εκδικηθή. Έπρεπε να εκδικηθή! Με
μαχαίρι! Με πιστόλι! Με ό,τιδήποτε! Με το
χέρι του! με το δικό του χέρι! Τι τα ήθελε τα

δικαστήρια;
Επρεπε μοναχός
του να γίνη κριτής και μπόγιας! Αυτές η
σκέ-

ψεις
του
τριβέλιζαν το
μυαλό από το
πρωί ως το
βράδυ, τον βασάνιζαν
τον τυραννούσαν. Και τώρριξε στο κρασί. Και κατάντησε γλήγωρα χαμένο κορμί, χωρίς στέγη, χωρίς παπούτσι,
χωρίς παράνομα. Πρώτα έπαψαν να τον
γνωρίζουν όσοι τον ήξεραν. Και ύστερα τον
έμαθαν πάλι όλοι: είτανε ο Μιχάλης ο ούζος,
που δεν έβλεπε ποτέ ξεμέθυστος ήλιο, αυτός που έβριζε δυνατά σα μεθούσε τοςυ μωραΐτες, χωρίς κανένας να ξέρη γιατί, μέσα
στο δρόμο και στα μαγαζιά, τέλος μία μεγάλη διασκέδαση της μορταρίας του λιμανιού. Σαν τον έβλεπαν νάρχεται τρικλίζοντας του φώναζαν για να τον κουρδίζουν.
-Μωραΐτη! Μωραΐτη!
Κι αυτός εσκύλλιαζε κι άφριζε και τους πετούσε πέτρες.
- Δεν είμαι, μωρέ μωραΐτης! Τι με βρίζετε;
Δεν είμαι μωραΐτης. Είμαι κινέζος. Δε βλέπετε
της κοτσίδες μου;
Κι έτσι τούμεινε να λέγεται Μωραΐτης. Και
κανείς δεν ήξερε, κανείς δε μπορούσε να μαντέψη την κρυφή πληγή του Μιχάλη.

[[[
Τα μεθύσια του είχαν μιαν αρχή, ένα λόγο,
πάντα τον ίδιον. Επρεπε να πιή για “να γίνει
πάλι άνθρωπος” να βρη το χαμένο του θάρρος και να φερθή τέλος “σαν άντρας”, να πάη
να τον σκοτώση κι αυτόν κι αυτή, την άτιμη!
Μια μέρα μάλιστα, τώρα τελευταία, σηκώθηκε και τράβηξε να εκτελέση τη σκοτεινή
του φοβέρα. Ηξερε το σπίτι, πέρα στη γούβα,
ένα σπιτάκι με χαμηλή μάντρα. Κατάφερε να
την πηδήση και από μια μισανοιχτή πόρτα
πούβλεπε στην αυλή θα γλιστρούσε μέσα,
πρώτα θάπνιγε την Αγγελική, “αυτή την τιποτένια” που τάκανε πλακάκια με τον άπιστο σύντροφο και ύστερα θα πήγαινε στο
μπακάλικο και θα κάρφωνε στην καρδιά του
μωραΐτη το μαχαίρι που κρατούσε σφικτά

μέσα στο κουρελιασμένο πουκάμισό του, κατάσαρκα.
Κάποιος γείτονας όμως χτύπησε την
αυ-

λόπορτα,
μια κλάψα
μικρού παιδιού
ακούστηκε.
Ο Μιχάλης ξαναπήδησε τη μάντρα και, καθώς είτανε σκοτάδι, μόλις είχε νυχτώσει, μπόρεσε
να φύγη χωρίς να τον μυριστούν. Είχε προφτάσει μολαταύτα να κάμη κάτι σοβαρό. Να
βγάλη το κλειδί από την κλειδαριά της πόρτας πούβλεπε στην αυλή και να το πάρη μαζύ
του.
Απ’ αυτή την ημέρα το σχέδιό του άλλαξε.
Η κλάψα του μωρού τον έκανε να σκεφτή
αλλοιώτικα. Θα σκότωνε το παιδί, “αυτό το
μούλικο”! Θα τ’αγαπούσανε πολύ, θα τους
κόστιζε, θα χύνανε ποτάμια δάκρυα, η καρδιά τους θα λαχτάριζε σαν τη δική του, την
ώρα που βρέθηκε πεταμένος στο δρόμο, σα
σκουπίδι! “Αυτό μάλιστα! Αυτό πρέπει να
κάνης Μιχάλη!” Και τώρα, στη σαντορινιά ταβέρνα, μέσα στους καπνούς των τσιγάρων και
τους καπνούς του κρασιού ο Μιχάλης ο Μωραΐτης τώχει αποφασισμένο πειά. Σαντέτοια
μέρα αυτός είτανε νοικοκύρης άνθρωπος, με
όλα τα γαθά στο σπίτι του, το σουσάμι από
τα χριστόψωμα το γέμιζε με μια ορεκτική
ευωδία και η Αγγελική με τα μπράτσα της
ανασκουμπωμένα, φρέσκη, αφράτη, γλυκειά,
χαρούμενη του αράδειαζε τα ρούχα του, καθαρά, σιδερωμένα, μοσχομυρισμένα ν’αλλάξη
πρωΐ-πρωΐ, να πάνε στην εκκλησιά. Και
τώρα;... Ένας χαμένος άνθρωπος, να ζητιανεύη για να πίνη, νηστικός, βρωμιάρης, περίγελο των παιδιών!
Να γιατί τα μάτια του αστράφτουν στα μισοσκότεινα, γιατί μουρμουρίζει στον εαυτό
του, γιατί τρίζει τα δόντια και χτυπάει τη
γροθιά του στο τραπέζι. Ο κάτελας του φωνάζει πάλι:
-Έλα, τελείωνε, Μωραΐτη, θα σφαλίσουμε!...
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Ο Μιχάλης πλήρωσε, βεβαιώθηκε πως το
κλειδί κρέμεται πάντα με μια χοντρή κλωστή
από το λαιμό του, πως το μαχαίρι δεν τούπεσε πουθενά και βγήκε στο δρόμο. Είτανε

νύχτα βαθειά, χωρίς άστρα και ο βορριάς του
τρυπούσε τα κόκκαλα. Δεν καταλάβαινε τίποτα και είπε στον εαυτό του: “Θα κοιμώνται σ’αυτό το ίδιο κρεββάτι, σ’αυτά τα
στρωσίδια που έχω αγορασμένα με τον
ιδρώτα μου! Δικαιοσύνη!
Ποιος διάολος ξέρει που μπορεί να υπάρχη;
Στη Νέα Υόρκη όμως... α, όλα κι όλα! Στη
Νέα Υόρκη βρίσκεις δικαιοσύνη! Και στο Σικάγο! Αυτός ο Ιταλός, ο Φραντζέσκος που
σκότωσε με το ξουράφι την Προζερπίνα, Σεραφίνα, Κοντσετίνα... στάσου να ιδής. Μα τι
μου χρειάζονται τώρα; στο διάολο κι αυτός
και η δικαιοσύνη! Θα κάνουνε καλά Χριστούγεννα, η σκύλλα με τον άτιμο το μωραΐτη! Το παιδί!...
Το κλειδί!... Αυτό είνε!...” Στο κεφάλι του
γύριζαν οι καπνοί και το βήμά του γινότανε
ολοένα λιγώτερο σίγουρο. Η καρδιά του κάποτε άρχισε να φτερουγίζη, να κτυπιέται
μέσα στο στήθος. Είχε φτάσει στη γούβα, στη
χαμηλή μάντρα, στο σπίτι. Χωρίς κι αυτός να
ξέρη, καλά-καλά, τι κάνει πιάστηκε με τα δυό
του χέρια, σκαρφάλωσε και πήδησε μέσα με
πολύ κόπο. Η παλάμες του ξεγδάρθηκαν κι
έτρεχαν αίμα. Μέσα όμως ο Θανάσης με την
Αγγελική, θα κοιμώτανε πολύ βαθειά, για να
μην ακούσουν το βαρύ πέσιμό του· ίσως είχαν κουτσοπιή από βραδύς, για τα προεόρτια. Ο Μιχάλης τράβηξε από τον κόρφο του
το κλειδί, άνοιξε σιγά-σιγά την πόρτα και
μπήκε μέσα. Στα πόδια του κρεββατιού είτανε η κούνια του παιδιού. Είτανε το πρώτο
πράμμα που είδε. Φρενιασμένος τράβηξε το
τουλουπάνι και το φως του καντηλιού έπεσε
στο πρόσωπο του μωρού. Με τις γροθίτσες
σφιγμένες απάνω στο στήθος το βρέφος κοιμώτανε γλυκά κι ένα χαμόγελο, αγγελικό, ουράνιο έφεγγε στα χείλη του και σα να φώτιζε
όλη την κούνια. Ο Μιχάλης, κρατώντας την
αναπνοή του, το κύτταζε, το κύτταζε, το κύτταζε, για πολλήν ώρα. Κάποτε κατάλαβε κάτι
ζεστό να κυλάη στα μάγουλά του. Έβαλε το
χέρι του να ιδή. Από τα μάτια του έτρεχαν
δάκρυα και το στήθος του άρχισε ν’ανεβοκατεβαίνη γρήγωρα, σπασμωδικά. Για ποιο
λόγο έκλαιγε, για πρώτη φορά, ύστερα από
τέσσερα χρόνια, δε μπορούσε ούτε κι αυτός
να καταλάβη. Αυτό το βρεφικό χαμόγελο σαν
να του είχε φωτίσει την καρδιά, σαν να την
είχε καθαρίσει από σκοτάδια αιώνων, σαν να
είχε γίνει ένα θαύμα! Τραβήχτηκε, σιγά-σιγά,
έκλεισε την πόρτα, ξαναπήδησε τη χαμή μάντρα και βρέθηκε στο δρόμο. Είτανε κουρασμένος, το κεφάλι του έκαιγε, το στόμα του
φαρμάκι. Επεσε σε μια γωνιά και ξαπλώθηκε
κατάχαμα. Και τότε του φάνηκε πως είχε
μπροστά του ένα άλλο βρέφος, ακόμα ωραιότερο, ξανθό, με μεγάλα μάτια, κι ένα γλυκό
χαμόγελο, που άρχισε να σκορπίζη τη νύχτα,
να φωτίζη το δρόμο, τον ουρανό και τη γη
όλη, ένα χαμόγελο γεμάτο αγάπη και καλοσύνη. Και δεν μπορούσε να καταλάβη αν τώκαναν έτσι τ’αυτιά του ή άκουγε στ’αλήθεια
καμπάνες να κτυπούν κατανυκτικά και να μιλούν σαν με ανθρώπινη φωνή: “Αγαπάτε τους
εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους
υμάς!”. Ο Μιχάλης έκανε το σταυρό του κι
αποκοιμήθηκε.
Και το χώμα έγινε στρώμα πουπουλένιο.
Και ο ύπνος του ήσυχος και γλυκός, ύπνος δικαίου.
ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ
(“ΕΜΠΡΟΣ”
Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 1917)
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Παραμονή με τη Νίτσα

τώρα, μάλιστα! Το πετύχατε,
κύριοι! Να ελεήσετε τον
άλλον... Θα τόχετε για μικρή
δουλειά... Ε, λοιπόν, γελιώσαστε.
Ητανε κάμποσες γύρω μου, την ώρα που η
κουβέντα είχε φτάσει σ’ αυτό το λεπτό σημείο.
Γύρευαν, άντρες και γυναίκες, κοιτάζοντάς με
στα μάτια, μ’ απορία κι’ επιμονή στενόχωρη, να
εξηγήσω αυτά τα τελευταία μου λόγια.
Τι να τους έλεγε κανένας; Η εξήγηση θα μας
πήγαινε πολύ μακρυά. Και δεν ήμουνα καθόλου
βέβαιος πως ήτανε σε θέση να παρακολουθήσουν
όλοι και προ πάντων όλες. Αντίκρυ μου σε παχουλό, αφράτο δάχτυλο, ένα χοντρό πριλλάντι,
πέταγε φωτιές, απ’ τη χρυσή φάτνη του, κόκκινες, γαλάζιες, πράσινες...
Το είχα ιδή, κάποιες φορές, μετά τη λειτουργία
και το κήρυγμα, στο πλατύσκαλο της Μητρόπολης, αυτό το μπριλλάντι, να βουλιάζη στο τσαντάκι, να βγαίνει με φτηνή μονέδα και να τα μοιράζη στα κουρελιάρικα πλάσματα, που
μιξόκλαιγαν στα σκαλιά:
- Να συχωρεθούν τα πεθαμένα σου... Δεν έχω
τα ματάκια μου, ο άμοιρος.
Κι’ έπειτα η κυρία, έχοντας πληρώσει το φόρο
της σ’ αυτή τη βιτρίνα της επαγγελματικής δυστυχίας, που είναι το χλωμό σύμβολο της άλλης,
της κρυφής, που δε θα τη μάθουμε ποτέ, κατέβαινε τα σκαλιά, σίγουρη για την ψυχή της. Και
τραβούσε στ’ αμάξι της, αεράτη, τριζάτη μέσα
στο μεταξωτό της, αφράτη στο μετόπωρό της, να
πάη ν’ ανταμώση το φλερτάκι της. Τι θα μπορούσα να εξηγήσω σ’ αυτήν για το πόσο δύσκολο
είναι να ελεήσης κάποιον; Μα τι να λεγε κανένας
και στους άλλους; ...

[[[
Ξαφνικά θυμήθηκα, ότι ο Ιησούς ελάλει εν παραβολαίς: Εντυνε την αλήθεια του με παραμυθάκια πολύ απλά και σύντομα, σαν καλοκάγαθος
παππούς, που θέλει να τον νοιώσουν τα εγγονάκια του με τ’ άπηχτο μυαλό. Μα πού να βρης
αυτή τη θεία διάθεσι, αυτή την ουράνια χάρη...
Είχα μια ιστορία, που θα μπορούσε να εξηγήση
κάπως αυτό που θέλησα να πω για την ελεημοσύνη. Μα δεν ήτανε διόλου παραμύθι. Ητανε δική
μου, κομμάτι της ζωής μου. Και τ’ αποστρέφομαι
πολύ αυτό, να ιστορώ τον εαυτό μου.
Ομως τα μάτια δεν παύανε να με βλέπουν μ’
απορία, να γυρεύουν επίμονα να ξαστερώσω τα
λόγια μου. Μπλέχτηκα, ήταν αδύνατο να ξεφύγω.
Κι’ άρχισα να μετανοιώνω πικρά για τη συζήτηση
που άνοιξα:
- Ε, λοιπόν... Εκαμε το μπριλλάντι, σχεδόν ειρωνικά - έτσι θα μας αφήσετε στο σκοτάδι;...
- Θάχετε, τουλάχιστον, την υπομονή να μ’
ακούσετε ως το τέλος;... Ητανε κάποια νύχτα, που
γνωρίστηκα μαζί της...
- Ιστορίες θ’ αρχίσετε τώρα - έκαμε με βαρειά
φωνή ένας κύριος κάποιας ηλικίας μ’ αυστηρό
παρουσιαστικό.
- Με συγχωρείτε - είπε - μα δεν έχω άλλον
τρόπο να ζωτανέψω την έννοιά μου. Θέλετε να
διακόψω; Αλλο που δεν γυρεύω.

[[[
Σαν κύμα ομαδικού σαδισμού σηκώθηκαν οι
κραυγές:
-Οχι!... Οχι!... Εξακολουθήτε!...
- Ητανε σε κάποιον απ’ αυτούς τους δρόμους,
που δεν έχουν τίποτα το ξεχωριστό... Που την
ημέρα βλέπετε μαγαζιά μ’ αποικιακά, με μπακαλιάρους και ρέγγες, με σακκιά ρεβύθια κι ένα
μπουκαλάκι λάδι Καλαμών, δείγμα, που κρέμεται στην πόρτα... Μα τη νύχτα, δεν ξαίρω γιατί,
ξαφνικά γίνονται ύποπτοι... Μέσα στο αμφίβολο

φως τους γλυστρούν κάποιες σκιές, ανεμίζουν κάποια φουστάνια, χτυπούν με πένθιμο ρυθμό κάποια στραβοπατημένα τακούνια...
Για τις σκοτεινές ψυχές, που αναδεύονται με
την αγωνία του αύριο, σ’ αυτούς τους δρόμους,
ένας φοβερός τύπος, ένα βράδυ, στο κρασί απάνω
έλεγε: “Αυτές δεν πρέπει να τις ζυγώνουμε νωρίς... Ν’ αφήνετε να περνούν τα μεσάνυχα... Τότε
δεν έχουν αξιώσεις... Είναι απελπισμένες πια...”.
Γι’ αυτό το σοφό οικονομικό υπολογισμό άξιζε
κανένας να του φέρη το μπουκάλι στο κεφάλι...
τέλος πάντων...
Σ’ έναν τέτοιο δρόμο, περνώντας τυχαία, μια
νύχτα, τη βρήκα μπροστά μου. Με σταμάτησε στο
σκοτάδι, χωρίς να πη μια λέξι. Δυό κόρες, που
φωσφόριζαν σαν της γάτας, πάσχιζαν να ξεχωρίσουν τη μορφή μου. Μυρουδιά αιθέρα πολιόρκησε
βαρειά την όσφρησί μου, ξυπνώντας ξαφνικά στη
θύμησή μου δραματικές εικόνες χειρουργείου...
- Η ιστορία σας- είπε το μπριλλάντι, εκνευρισμένο - αρχίζει να γίνεται ασφυκτική.
- Σας νοιώθω, πληρέστατα, κυρία!.. Αλλά τι θέλετε να γίνη; Αυτό με τη μια ή την άλλη μορφή,
αποτελεί παγκόσμια πραγματικότητα του σύγχρονου πολιτισμού...
Το παλιό παραμύθι του Μινώταυρου είναι ολότελα λανθασμένο. Κανένας δε σκότωσε το τέρας.
Κι’ από τότε οι λαβύρινθοι έχουν πολλαπλασιαστή σ’ όλες τις μεγάλες πολιτείες κι’ αυτά τα τέρατα ροκανίζουν, τις νύχτες, και καταβροχθίζουν
χιλιάδες γυναίκες... Ωστόσο δεν έχω καμμιά δυσκολία να διακόψω.
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Το κύμα του ομαδικού σαδισμού ξαναφούσκωσε:
- Οχι!... Οχι!... Συνεχίστε!...
- Η γυναίκα τέλος κάτι μου είπε... Εκαμα όμως
που δεν τ’ άκουσα. Θέλετε απ’ το σκοτάδι, θέλετε από την κατάστασί της, δε μπορούσα να
προσδιορίσω ούτε ηλικία, ούτε καν μορφή. Μούκανε βαθειά εντύπωσι το φουστάνι της, παλιό φόρεμα νυχτερινής τουαλέττας με φαγωμένα στρας,
ερείπια γαρνιτούρας, που την είχε σφίξει στη
μέση με πρόχειρη ζώνη, αυθαίρετη.
Αυτό το φουστάνι με σπάραξε. Τίποτα δε δίνει πιο δραματικά την εικόνα του ξεπεσμού από
το επίσημο ρούχο, συρμένο στο πεζοδρόμιο από
πλάσμα που βούλιαξε στα κατακάθια. Ενας ζητιάνος με πρασινισμένο ζακέ, σφιγμένον, αντί για
κουμπί, μ’ ένα σπαγγάκι, αυτό, για μένα, είναι το
ανάγλυφο της δυστυχίας.
- Αφήστε το ζητιάνο, σας παρακαλώ - είπε μια
χλωμή κυρία, που χτυπούσε στο τραπέζι τα δαχτυλάκια της, ανυπόμονη - και πέστε μας για τη
γυναίκα.
- Αρχίζει, βλέπω, να σας ενδιαφέρη κάπως...
Καλό σημάδι...
Την εμφάνισή της έκανε ακόμα πιο σπαραχτική
μια χιλιοτριμμένη γούνα που φορούσε πάνω από
την παλιά τουαλέττα. Στα μαδημένα μέρη, το πετσί, που πρόβαλλε γυμνό, της έδινε το ύφος άρρωστου, ψωριασμένου ζώου.
Δεν ξαίρω γιατί - όμως αυτό το παθαίνω πάντα
μπροστά σε τέτοια πλάσματα - συλλογίστηκα τις
πιο αγαπημένες γυναίκες που γνώρισα, την ίδια
τη μάννα μου, τις αδερφάδες μου...
Εκανα πως δεν άκουσα την πρότασή της... Και,
μάλιστα, κάτι περισσότερο: πως δεν κατάλαβα
ποιου είδους γυναίκας ήτανε. Ομως αυτά τα μάτια της γάτας, που φωσφόριζαν, με κοίταζαν
τώρα μ’ αγωνία, προσμένοντας απόκριση:
- Ερχεσθε μαζί μου, δεσποινίς - της είπα - να
περπατήσουμε λιγάκι;
- Είναι αργά - έκαμε ξέψυχα - κι’ είμαι πολύ
κουρασμένη... πρέπει να πάω σπίτι...
- Μένετε μακρυά;
- Οχι, εδώ στης θείας μου.. Αλλά, βλέπετε, σή-

μερα έκαμα πολλούς δρόμους...
-Θα πάρουμε ταξί... Θα πάμε ως την Ακρόπολη... Η νύχτα είναι τόσο γλυκειά... Θάθελα λίγο
να μιλήσουμε... Στύλωσε πάλι τα μάτια της
απάνω μου. Διάβασα το στοχασμό της: “Πελάτης
ρωμαντικός... Ας πάω... Η βραδυά μου είναι χαμένη, έτσι κι’ έτσι...”.
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Εγειρε το κεφάλι στο στήθος μου. Κατέβασα
το τζάμι για ν’ αραιώσω τη μυρουδιά του αιθέρα.
Ενα κύμα συμπόνιας που φούντωνε μέσα μου
άρχισε να πλάθη και να της προσφέρη το παραμύθι:
- Από την πρώτη στιγμή σας αναγνώρισα, δεσποινίς... Το μάτι μου σας έχει πάρει σε κάποιο
γραφείο... Μα δε θυμούμαι πού ακριβώς... Είσαστε δακτυλογράφος... Δε γελιέμαι, νομίζω...
Ανασηκώθηκε. Κάποια φώτα μπήκανε για μια
στιγμή στ’ αμάξι. Ενα πρόσωπο χλωμό, μακρουλό, σουρωμένο. Δεν απόμεναν παρά δύο
πράσινα μεγάλα μάτια, θολωμένα τώρα, με τη
μεθυστική ενέργεια του υγρού, λείψανα παλιάς,
εμορφιάς, λησμονημένα εμβλήματα πεσμένης αυτοκρατορίας. Με κοίταξε καλά. Ενοιωσα πως για
μια στιγμή θάθελε να μου φωνάξη ποια είναι, να
με βγάλη από κάθε πλάνη:
- Μα σας θυμάμαι... τώρα θυμάμαι καλά... της είπα - φυσιογνωμιά γνωστή... Είσαστε δακτυλογράφος..
Τα μάτια της μεγάλωσαν. Και το καραβάκι άρχισε να ταξιδεύη στη θάλασσά τους. Αρπαξε το
παραμύθι, σαν δώρο βαρύτιμο. Και τόζησε στα
γεμάτα. Και το ζήσαμε μαζί. Ητανε το έλεος, που
θέλησα να κάμω, σαν άνθρωπος, σ’ ένα πλάσμα
του Θεου, μια νύχτα που η καρδιά μου είχε ανοίξει, σαν θύρα οίκου σπλαχνικού, που ξαίρει να
δεχτή τη δυστυχία.
Δεν μου είπε ποτέ ποια είναι, ούτε μου ιστόρησε το παραμικρό από την πραγματική ζωή της.
Μέρα με την ημέρα πλούτιζε το παραμύθι. Στο
τελλάρο που της είχα δώσει, αυτή κέντησε καινούργια ζωή, με μετάξια ονείρου. Άλλαξε τέλεια.
Η μορφή της έλαμψε, τα μάτια της γίνανε σαν
δροσάτα ζουμπούλια. Και δεν μύριζε πια αιθέρα.
Βλεπόμαστε ταχτικά. Μούδειχνε (από μακρυά)
το γραφείο που δούλευε και τις φίλες της. Και
συχνά τη συνώδευα ως “της θείας της”. Ητανε
σπίτι για ραντεβού κι αυτή μια γυναίκα που
ζούσε απ’ τη φιλοξενία της. Ομως την είχε μπάσει κι’ αυτή στο παραμύθι και κρατούσε τέλεια
τη θέση της:
- Η Νίτσα (ήτανε τ’ όνομα της νέας) - μούλεγε
κάθε τόσο - είναι η καλύτερη ανηψιά μου... Δε μ’
έχει πικράνει ποτέ.
Δεν είχα μείνει ποτέ στης θείας. Ετρεμα μέσα
μου μην περάση την καλωσύνη για διαφορετικό
ενδιαφέρον. Μάταια όμως. Η Νίτσα ήτανε σίγουρη, πως είμαι τρελλός από έρωτα γι’ αυτήν.
Και μου τώδειξε, με τρόπο τραγικό την παραμονή
των Χριστουγέννων.
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Είχα σκεφθή - κι’ εδώ θα σας παρακαλέσω να
προσέξετε λιγάκι κυρίες και κύριοι, που μιλάτε
για ελεημοσύνη - πως θάδινα κάποια χαρά σ’
αυτή τη νέα, που η ζωή την άφησε κουρέλι, από
τους δικους της μακρυά, κάμποσα χρόνια τώρα,
χωρίς καμμιά στοργή, χωρίς ζεστασιά σπιτιού, αν
την έπαιρνα να πάμε κάπου, τη νύχτα της παραμονής, να περάση ανθρωπινά. Τις άλλες χρονιές
αυτή τη νύχτα την είχε περάσει με τα “κορίτσια”
στης θείας της και με τύπους “παλληκαράδων”
που μεθούσαν και στο τέλος τις αλλάλιαζαν στο
ξύλο. Θέλησα να τη συνοδέψω κάπου “σαν κυρία”
ν’ ακούση ένα τραγούδι, να ευθυμήση μ’ ανθρώπους ήμερους, ν’ ανοίξη την καρδιά της. Φαινό-

τανε πως τόθελε πολύ. Και πρόσμενε αυτό το
βράδυ, με λαχτάρα.
Της είχα φτιάσει ένα φουστανάκι σεμνό, μα νόστιμο. Φρόντισα για τα μαλλιά της και τα νύχια
της. Και δίχως να λογαριάσω σκάνταλο, την πήγα
σ’ ένα ταβερνάκι κοσμικό, που είχε δέντρο, κατάφωτο αστραφτερό από στολίδια, το Χριστό στη
φάτνη, με τ’ άστρο και τους μάγους. Ατμόσφαιρα
σπιτιού. Οι κιθάρες είπανε τα κάλαντα. Η Νίτσα
δάκρυσε, μούσφιξε το χέρι. Το αποτράβηξα με
τρόπο: Είπαμε, όχι παρεξηγήσεις!... Αρχισε να
πίνη απανωτά. Την άφησα να κάνη ό,τι της έλεγε
η καρδιά της. Φώναξε τις κιθάρες. Τα μάγουλά
της είχαν ανάψει. Τραγούδησε ρεμπέτικα. Και
κάποια στιγμή θέλησε να χορέψη χασάπικο. Απ’
όλα τα τραπέζια με μυδραλλιοβόλησαν μ’ ειρωνικά χαμόγελα.
Την πήρα και φύγαμε.
Τρίκλιζε, όταν κατεβήκαμε απ’ το ταξί. Την
ανέβασα “στης θείας της”.
- Και του χρόνου - της είπα, σφίγγοντάς της το
χέρι - όπως επιθυμούσα.
Κι έκανα να φύγω:
- Πού πας; - φώναξε, κατάπληχτη.
- Στο σπίτι μου.
Ζύγωσε αναμμένη:
- Δεν μ’ αγαπάς;
- Δε σου είπα ποτέ τέτοιο πράγμα;
- Κι’ αυτά όλα... γιατί τάκανες τότε;
- Για να σου δώσω λίγη χαρά, παιδί μου... Είναι απλό!...
- Δηλαδή, ελεημοσύνη... αι;
Στρίγγλισε άγρια - τώρα θα ιδής τι την κάνω
εγώ την ελεημοσύνη σου.
Κι’ αρπάζοντας το ψαλλιδάκι πούκοβε τα νύχια της, άρχισε να το μπήγη φρενιασμένη, έξαλλη
στο ταφτά του φουστανιού της και να το κάνη
φυτήλια, να το ξεσκίζη αλύπητα. Ανεμίζοντας τα
κουρέλια, ώρμησε κατά πάνω μου, σαν αγρίμι της
ζούγκλας, ξεφωνίζοντας:
- Φύγε, να μη σου βγάλω λουρίδες και σένα!
Χάσου από μπροστά μου... και συ... και η ελεημοσύνη σου... Και να μη σε ξαναϊδούν τα μάτια
μου!..
Κατέβηκα τις σκάλες με βαρειά καρδιά, για το
κακό που της είχα κάμει. Ελεημοσύνη, κυρίες και
κύριοι... Τι δύσκολο πράμα, να θρέψη κανένας τον
εγωισμό του με την ταπείνωσι του άλλου... χωρίς
ούτε αυτός να νοιώση πως ταπείνωσε, ούτε ο άλλος πως εταπεινώθη.
Μα το μπριλλάντι τούτη τη φορά δε μίλησε:
Αυτοθαυμαζότανε στον αντικρυνό καθρέφτη.
ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 1947)
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Το άδωρο δώρο

υπάμαι μ’ όλη μου την ψυχή τα παιδάκια που έχουν “πρακτικούς” γονείς,
-γονείς που τους κάνουν την πρωτοχρονιά μόνο “χρήσιμα” δώρα, καινούργια
ρούχα,
καινούργια
παπούτσια κι άλλα παρόμοια πράγματα που
έτσι κι αλλοιώς θα τους τα προμήθευαν μία ή
άλλη ημέρα σ’ αντικατάστασι των φθαρμένων.
Τα λυπάμαι γιατί μαραίνουν μέσα τους μια
από τις μεγαλύτερές τους λαχτάρες και τους
στερούν μιά από τις πιο έντονες χαρές τους: τη
λαχτάρα και τη χαρά των παιχνιδιών.
Εμένα, τις παιδικές μου πρωτοχρονιές τις δηλητηρίασε, όλες, η στέρησι, ως δώρων, παιχνιδιών που λαχταρούσα ν’ αποκτήσω, που παρακαλούσα τους γονείς μου να μου τ’
αγοράσουν-και που εκείνοι δεν μου τα έδωσαν
ποτές.
Δεν ήταν από φιλαργυρία, κι’ ακόμα λιγώτερο από ανέχεια, πού δεν τόκαναν. Τα παιχνίδια άλλως τε που ποθούσα δεν ήταν ακριβά
γιατί στη μικρή αρκαδική κωμόπολη όπου ζούσαμε τα εμπορικά δεν είχαν στις βιτρίνες τους,
ως πρωτοχρονιάτικα δώρα για τα παιδιά, παρά
τόπια, τσίρκες, φασουλήδες που όταν τους πίεζες την κοιλιά έβγαζαν μια μικρή φωνούλα σα
να πονούσαν, σφυρίχτρες, χαλκομανίες, χρωματιστές μπίλλιες, μολυβένιους στρατιώτες, βατραχάκια που τα κούρντιζες και πηδούσαν-κι
άλλα παρόμοια φτηνοπράματα που θα μπορούσα κι’ εγώ ο ίδιος να τ’ αγοράσω αν μ’
άφηναν να ξοδέψω τα λεφτά που μάζευα τα
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Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά γυρνώντας
στα συγγενικά μας σπίτια και ψέλνοντας τα
Κάλαντα. Αλλά ούτε αυτό δεν το επέτρεπαν οι
γονείς μου. Ηταν γι’ αυτούς-για τον πατέρα
μου ιδίως-”ζήτημα αρχής”, όπως έλεγε: της αρχής ότι τα λεφτά που πάνε στ’ άχρηστα πράματα είναι “πεταμένα λεφτά”, ότι τα λεφτά,
για να ξοδευτούν, πρέπει “να πιάνουν τόπο”.
Από την αρχή αυτή ο πατέρας μου δεν παρεξέκλινε ποτέ του,-τουλάχιστο για μένα. Ηταν
μέσα στο πρόγραμμα της ανατροφής μου, πού
την είχε αναλάβει αυτός, και που συνίστατο
στο να με κάνη να γίνω ένας άνθρωπος “θετικός και οικονόμος”, όπως ήταν κι’ ο ίδιος.
Δεν έγινα-δόξα σοι ο Θεός! ούτε το ένα, ούτε
το άλλο, αλλά το φταίξιμο δεν είναι του πατέρα μου. Εκανε ό,τι νόμιζε πώς θα συνέτεινε
σ’ αυτό-κι’ ό,τι μπορούσε. Και μπορούμε-αλλοίμονο!-πολλά πράματα...
Πιστεύοντας, μαζί με τους “αρχαίους ημών
προγόνους” ότι “νούς υγιής εν σώματι υγιεί”
είχε καθιερώσει να παίρνω κάθε πρωί μουρουνόλαδο (που το είχε σε μεγάλη υπόληψι) να με
περιλούζη η υπηρέτρια ολόκληρον με κρύο νερό
μόλις ξυπνούσα και να κοιμάμαι κατά γής,
έχοντας ως μόνο στρώμα ένα χωρικό χράμι που
το άγριο μαλλί του έφερνε φαγούρα στα πόδια
μου. Πλάϊ στη σωματική αυτή σκληραγώγησι
(που είχε ως μόνο αποτέλεσμα ν’ αρπάξω μια
βρογχίτιδα από την οποία δεν μπόρεσα ν’
απαλλαγώ σ’ όλη μου τη ζωή), καλλιέργησε και
την ψυχική μου σκληραγώγησι όταν διεπίστωσε

ότι φοβόμουν τα στοιχειά, τα φαντάσματα και
το σκοτάδι μέσα στο οποίο παρουσιάζονταν με
υποχρέωνε να πηγαίνω τα βράδυα σ’ ένα
έρημο και τρισκότεινο δωμάτιο του σπιτιού και
να μη γυρίζω παρά μόνο αφού μετρούσα (και
μετρούσε κι αυτός) ίσαμε τα πεντακόσια·
απαιτούσε από τους συγγενείς μου να μη μου
δωρίζουν βιβλία με ιστορίες και ζωγραφιές
“γιατί γέμιζαν τα μυαλά μου αέρα” και, τα χειμωνιάτικα βράδυα, κοντά στη φωτιά του τζακιού, με υποχρέωνε να διαβάζω και να μαθαίνω
απ’ έξω ένα βαρετό και στεγνό βιβλίο που μου
είχε αγοράσει-το “Γεροστάθη”-αντί να μ’
αφήνη ήσυχο να ζωγραφίζω με τα χρωματιστά
μολύβια μου μάχες, καράβια και άγρια θηρία
όπως μου άρεσε, ή να προβάλλω στον τοίχο, με
τον ίσκιο των συμπλεγμένων δακτύλων μου,
ζώα κι ανθρώπους, ή, ακόμα, να ονειρεύουμαι
“τί θα έκανα όταν θα μεγάλωνα”...
Γιατί και γι’ αυτό ακόμα είχε προνοήσει ο
πατέρας μου. Οταν του είπα κάποτε πως θάθελα να γίνω αξιωματικός του ναυτικού, μου
είχε απαντήσει σαρκαστικά ότι “με τα σπαθιά
και με τα σειρήτια δε γεμίζει η κοιλιά” και μου
είχε δηλώσει γιατί με προώριζε: Ηθελε να τον
διαδεχθώ μια μέρα στη δουλειά του. Και γι’
αυτό, μου είπε, δεν χρειαζόμουν πολλά γράμματα. Το σχολαρχείο αρκούσε.
- Εχεις γρόσα; Εχεις γλώσσα! ήταν το συμπέρασμά του.
Για να γίνω άξιος αυτού του προορισμού
ήθελε να είμαι “δυνατός στα μαθηματικά” (στα
οποία εγώ έμενα πάντα μετεξεταστέος), μ’
έπαιρνε κάθε τόσο στην αγορά μαζί του για να
μάθω “πώς ψωνίζουν”, κυρίως όμως προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μου εμφυτέψη το
πνεύμα της οικονομίας και της αποταμιεύσεως.
Στο ζήτημα αυτό ήταν ανεξάντλητος σε συμβουλές και σε παραδείγματα. Μου πιπίλιζε το
μυαλό με το μύθο του μυρμηκιού και του τζιτζικιού, μου τόνιζε πόσο είχε δηλητηριάσει τη
ζωή των γονέων του ένας μεγάλος ξάδελφός
μου με το να μην κάνη τίποτε άλλο παρά να
πετάη τα λεφτά, να παίζη μαντολίνο και να
γράφη ποιήματα (βλέπεις, παιδί μου, που μπορεί να καταντήση ο άνθρωπος; μου υπογράμμιζε), και μου διηγείτο σαν κάτι το αξιοθαύμαστο κι αξιοζήλευτο την ιστορία ενός μικρού
παιδιού που είχε πάει να ζητήση δουλειά από
ένα μεγάλο τραπεζίτη-”Ρότσιλντ ονόματι”-και
που εκείνος, αφού στην αρχή το έδιωξε, το
πήρε στην Τράπεζά του “όπου σιγά-σιγά έγινε
μέγας και πολύς και τέλος παντρεύτηκε και την
κόρη του Ρότσιλντ”, μόνο και μόνο γιατί είδε το
παιδάκι όταν έφευγε από το γραφείο του, να
σκύβη στο πάτωμα και να περιμαζεύη μια πεταμένη καρφίτσα!
- Βλέπεις, παιδί μου. Αυτό νάχης παράδειγμα! κατέληγε να μου συνιστάει ο πατέρας
μου-ως εάν σε κάθε παιδί που σκύβει και μαζεύει μια πεταμένη καρφίτσα να υπάρχη η πιθανότητα να έχη την ίδια τύχη...
Παράλληλα με τους έμμεσους αυτούς τρόπους διδαχής της οικονομίας και της αποταμιεύσεως, ο πατέρας μου είχε και τους άμεσους.
Ενας απ’ αυτούς ήταν ο κουμπαράς μέσα στον
οποίο με υποχρέωνε να ρίχνω-σα μέσα σε
Καιάδα-όλες τις δεκάρες, όλες τις δραχμές που
μου έδινε ο ίδιος κάθε φορά που ήθελε να μ’
αμείψη για κάτι ή που μάζευα, όπως είπα, τραγουδώντας τα Κάλαντα. Ο σπουδαιότερος
όμως, ο πιο σπαραχτικός για μένα, ήταν του
“δώρου” της Πρωτοχρονιάς. Σ’ αυτό ο πατέρας
μου ξεπερνούσε κάθε “πρακτικό” πατέρα, γιατί
αντί του “χρησίμου” δώρου έκανε κάτι πολύ τε-

λειότερο στο είδος αυτό. Είχε εφεύρει το
άδωρο δώρο.
Το δώρο αυτό μου το έκανε κάθε πρωτοχρονιά-και με την ίδια πάντα ιεροτελεστία.
Το πρωί, ντυμένος τα καλά μου τα ρούχα,
πήγαινα στο γραφείο του να του φιλήσω το
χέρι και να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Ο πατέρας μου μού ανταπέδινε τις ευχές μου, με φιλούσε στο μέτωπο κι ύστερα μου έλεγε:
- Και τώρα το δώρο σου!
Σηκωνότανε από τη θέσι του, φώναζε της μητέρας μου: “Αγγελική, φέρε τον κουμπαρά του
παιδιού!” κι’ όταν η μητέρα μου τον έβγαζε
από ένα κλειδωμένο κομό και τον έφερνε, τον
τοποθετούσε μ’ επισημότητα πάνω στο τραπέζι
και μ’ ένα μικρό σκερπανάκι, έδινε ένα χτύπημα στον πήλινο κουμπαρά μου και τον θρυμμάτιζε, σκορπίζοντας τριγύρω όλο το περιεχόμενό του: χάλκινες δεκάρες, ασημένια
εικοσαράκια και πενηνταράκια, μερικές ασημένιες δραχμές και τρία ή τέσσερα τάλληρα.
Καθίζοντας σε μια καρέκλα, μετρούσε τα λεφτά κι αν, όπως συνέβαινε, το ποσό ήταν λιγώτερο από εκατό δραχμές, έβγαζε από την τσέπη
του και το συμπλήρωνε.
Αυτό ήταν η πρώτη πράξι... του δράματος.
Η δεύτερη ήταν η αλλαγή όλων αυτών των
κερμάτων μ’ ένα κολλαριστό κατοστάρικο που
το έβγαζε αργά και μεγαλόπρεπα από το πορτοφόλι του, λέγοντας:
- Αυτό όλο το ποσό, παιδί μου, είναι δικό
σου!
Η τρίτη πράξι ήταν το... ξαναβάλσιμο του κατοστάρικου στο πορτοφόλι του, αλλά σε μιάν
άλλη θέσι, και η αναγγελία:
- Μ’ αυτό, παιδί μου, θα σου αγοράσω μια
μετοχή δανείου εις χρυσόν! Είναι το καλύτερο
δώρο γιατί όχι μόνο δεν καταστρέφεται με τον
καιρό αλλά και αποφέρει τόκον. Ετσι όταν θα
τελειώσης το στρατιωτικό σου, δεν θάχης μόνο
τα χρήματα που αξίζουν οι μετοχές αλλά θάχης
και περισσότερα.
- Είδες τι καλό μπαμπά έχεις και πώς σε
σκέπτεται; συνεπλήρωνε η μητέρα μου. Ευχαρίστησέ τον και να προσεύχεσαι, παιδί μου στο
Θεό να κόβη μέρες απο σένα και να του τις
δίνη χρόνια, ακούς; Και τώρα, πήγαινε να παίξης στην αυλή...
Εσκυβα το κεφάλι, ψιθύριζα χωρίς θερμότητα ένα “ευχαριστώ, μπαμπά” κι έφευγα σα
βρεγμένο γατί για να πάω όχι να παίξω στην
αυλή αλλά να κλάψω τα λεφτά του κουμπαρά
μου κι όλα τα παιχνίδια που θα μπορούσα
νάχα μ’ αυτά.
Ενα χρόνο όμως-θυμάμαι-επαναστάτησα.
- Θέλω τα λεφτά του κουμπαρά μου! άρχισα
να φωνάζω με λυγμούς. Θέλω τα λεφτά μου!
Γιατί μου τα παίρνετε;
Η μητέρα μου καταθορυβήθηκε. Περίμενε τη
στιγμή που ο πατέρας θα μ’ άρχιζε στα χαστούκια-ή που θα πάθαινε αποπληξία από το
θυμό του. Ο πατέρας όμως δε θύμωσε. Περιωρίστηκε να μ’ ακούη-κυττάζοντάς με μ’ ένα
βλέμμα γεμάτο έκπληξι πρώτα, απογοήτευσι
ύστερα, και, στο τέλος, βδελυγμία. Αφού με
κύτταξε έτσι καλά-καλά, κούνησε το κεφάλι
του και είπε στη μητέρα μου-συντετριμμένα:
- Πολύ φοβάμαι, Αγγελική, ότι φέραμε ένα
τέρας στην κοινωνία. Ο Θεός να με βγάλη
ψεύτη, αλλά να μου θυμάσαι ότι αυτό το παιδί
θα τελειώση μια μέρα στην κρεμάλα.
ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ
(“ΕΜΠΡΟΣ”, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 1948)
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Ο Καπετάν Πέτρος κι’ ο Μαχμούτ εφέντης

Η

καΐκια και καράβια. Μα δεν τα
ναυλώνανε ξένοι αλλά οι ίδιοι οι
Αϊβαλιώτες. Μ’ αυτά ταξιδεύανε τα λάδια και τα σαπούνια τους, που ήτανε τα
καλύτερα στον κόσμο, όπως άκουσα να λένε και
στη ....
Άλλα απ’ αυτά ταξιδεύανε στην Πόλη, άλλα
στη Σμύρνη, και τα πιο μεγάλα ταξιδεύανε στη
Βλαχιά και στη Ρουσσια. Καμμιά φορά πηγαίνανε κι ίσαμε το Μισίρι και στο Γρικάτι. Τα μικρά σκαριά ήτανε αχταρμάδες τρερνίκια σοκολίδες, μπιζαντούπιες, πισάματα πίνεις. Τα
μεγάλα ήτανε μπουρμπάδες με σάπιες σκάφες,
με πλώρη λοξή σαν τους αχταρμάδες και με
τάκο (καθρέφτη) πίσω στην πρύμη. Η αρματωσιά τους ήτανε δυο άλμπουρα τόνα με σταυρώσεις τ’ άλλο με μπούμα. Καραβόσκαρα δεν είχανε οι Αϊβαλιώτες. Καραβόσκαρα με δυό και
τρία αμπάρια ερχόντανε στ’ Αϊβαλί από άλλα
μέρη για να φορτώσουνε ή για να ξεφορτώσουνε
διάφορες πραμάτειες, γιατί ήτανε μεγάλη και
πλούσια πολιτεία, κι εύρισκε κανένας απ’ όλα
τα πράγματα.
Ο καπετάν Πέτρος ο Κορνιάγούρος πρώτα ταξίδευε χρόνια στη Μπραϊλα φορτωμένος λάδια
δικά του, κότερα είχε πάρε-δόσε μοναχά μόνος
με την Πόλη. Στην Πόλη είχε πολλές γνωριμίες,
τον ξέρανε Ρωμιοί και Τούρκοι και τον είχανε σε
μεγάλη υπόληψη γιατί εκτός που ήτανε σοβαρός
άνθρωπος και κουβαρντάς, αλλά και στο παρουσιαστικό ήτανε επίσημος, μεγαλόσωμος,
ομορφάνθρωπος, λες κ’ ήτανε από πασάδικο
σόι.
Όπου να ρωτούσες τον ξέρανε. Οι Τούρκοι τον
λέγανε Αϊβαλικλή Πέτρο ή ασμπουντάν Πέτρο.
Η μπομπάρδα του άραζε πάντα στο ίδιο μέρος,
και ξεχώριζε ανάμεσα στα λογής-λογής πλεούμενα, που μερμηγκιάζανε μέσα στο λιμάνι,
όμορφο σκαρί, αρχοντικό σαν τον καπετάνιο.
Βαμμένα με μεράκι, καθαρό, κουβέρτα καθρέφτης πανιά, πάντα καινούρια, ξάρτια, άγκυρες,
καδένες, όλα σαν ζωγραφιστά. Ο τάκος της πρύμης ήτανε ομορφοσκαλισμένος με πλουμίδια σοβαρά σαν νάτανε κανένα σκαλιστό προσκυνητάρι καμωμένο από μάστορη ταλιαδούρο, με
δυό περιστέρια που βαστούσανε με τις μύτες
τους μια κορδέλλα όπου έγραφε: τους μέλλοντας πλέειν διαφύλαξον Κύριε”.
Μια φορά έτυχε να βρεθούνε στην Πόλη δυό
Αϊβαλιώτες καπετάνιοι, ο Πέτρος Καρνιαγούρος
κι ο Νικόλας ο Κοντογιώργης ο Γρίτσας, άλλο
σχέδιο αυτός, ξερακιανός, ευκολομίλητος, χωρατατζής. Πηγαίνανε και φουμάρανε ναργιλέ σ’
έναν καφενέ στο Χαδιαρόχανο. Καθόντανε κι οι
δυο με τα μαρκούτσια στο να χέρι με τα κομπολόγια στο άλλο. Ο Γρίτσας είχε τόση χάρη
στην κουβέντα του κι ο άλλος είχε τέτοια σαλταναλίκι στο παρουσιαστικό του, που πηγαίνανε
πάντα και καθόντανε κοντά τους ειδών-ειδών
ανθρώποι, θαλασσινοί, έμποροι και γραμματικοί.
Εκεί λοιπόν που κουβεντιάζανε, έγινε μια παρεξήγηση στην άλλη άκρη του καφενέ, σηκώθηκε
μια αναμπουμπούλα, κι όλος ο κόσμος μαεύτηκε
να δει τι έγινε. Μοναχά οι δυο καπετάνιοι απομείνανε στον τόπο τους. Η φασαρία, αντί να καταλαγιάσει πλήθυνε, ως που τραβήξανε μαχαίρια να σκοτωθούνε. Τότε σηκώθηκε με την
ησυχία του ο καπετάνιος Πέτρος, βαρύς και
πήγε κοντά και μοναχά που τον είδανε οι μαλωμένοι, σταματήσανε τον καυγά. Ο Καρνιαγούρος άρπαξε τον έναν, αυτόν που έκανε τον
πιο παλληκαρά, σαν να ήτανε κανένα σακκί
άχυρο και τον σφεντόνισε με τέτοια δύναμη που
έκανε τρεις -τέσσερις τούμπες, κι ύστερα σηκώθηκε απάνω σαστισμένος, κι έτρεχε από ‘δω κι
από κει, ως που βρήκε την πόρτα κι έγινε καπνός από τον φόβο του. Στο μεταξύ, ο άλλος
που την γλύτωσε, ένας Αρμένης, αντί να τον ευχαριστήσει, πέταξε το μαχαίρι και τον χτύπησε

ξόφαλτσα στο ποδάρι, κι ως να καταλάβουνε τι
έγινε, χάθηκε κι αυτός από τον καφενέ. Ο Καρνιαγούρος πήγε και κάθισε στον τόπο του κι
έπιασε και φουμάριζε σαν να μην γίνηκε τίποτα.
Στο μεταξύ φτάξανε οι ζαμπιέδες μ’ έναν ονμπασή (ενωματάρχη). Ο ον-μπασής ήτανε ένας
χοντρός μαυρομούστακος μεγαλάνθρωπος. Σαν
έμαθε τι έκανε ο καπετάν Πέτρος, πήγε κοντά
του και τον χαιρέτισε γελαζούμενος, και πιάσανε
και κουβεντιάζανε. Από κείνη τη μέρα δέσανε
μεγάλη φιλία. Ο Μαχμούτ εφέντης, ο λεγόμενος
Λουμάς, νερό έπινε πια στ’ όνομα του Καρνιαγούρου, γιατί κοντά στον θαυμασμό που είχε σ’
αυτόν για τη μεγαλοπρέπεια οπού είχανε τα
φερσίματά του και γιατί δεν έβγαινε άπρεπος
λόγος από το στόμα του, είχε μάθει κι από πολύν κόσμον σε τι εκτίμηση τον είχανε τον καπετάν Πέτρο. Όποτε πήγαινε στην Πόλη ο Καρνιαγούρος, από την παρέα του δεν έλειπε ο
Λουμάς-εφέντης. Τον Αρμένη τον έπιασε κι θα
τον σκότωνε, μα ο καπετάνιος τον παρακάλεσε
να τον αφήσει κι έτσι έκανε. Αυτά γινήκανε στα
1898 τον Ιούνιο.
Στα 1903 παραμονές τα Χριστούγεννα, ξαναβρεθήκανε πάλι οι δυο καπετάνιοι, ο Καρνιαγούρος κι ο Γρίτσας, μαζί με τον Μαχμούτ
εφέντη και πήγανε να φάνε στον Γαλατά στην
ταβέρνα του Μπουγιούν Αϊβαλί που μοναχά του
πουλιού το γάλα δεν εύρισκες. Αλλά οι δύο Αϊβαλιώτες νηστεύανε, γιατί ήτανε σαρακοστή, κι
ο Μαχμούτ εφέντης νήστευε κι αυτός μαζί τους,
δεν ήθελε να φάγει κρέας. Σαρακοστιανά φαγιά
τα λέγανε, μα τέτοια σαρακοστή είνε καλύτερη
από Λαμπρή. Ειχανε όσο λογιών χαβιάρι, μούρα
και πατερμαλίδικο χταπόδι τουρσί και ξερό, ψημένο στα κάρβουνα, μύδια, στρείδια, φούσκες
καλόγνωμες, καραβίδες, αλλά τουρσιά σαλατικά,
ρετσέλια. Ητανε καλοφαγάδες εκείνοι οι μακαρίτες. Γι’αυτό κι ο Μαχμούτ που ήτανε από φυσικό του φαγάς παράφαγε κείνη τη μέρα. Από
κει τραβήξανε στον καφενέ. Εκεί που πίνανε
καφέ, ο Μαχμούτ εφέντης άλλαξε όψη, τα μάτια
του γουρλώσανε, έπεσε το φλυτζάνι από το χέρι
του, έγυρε, έγυρε κι απόμεινε ξερός απάνω στην
καρέκλα. Τον κτύπησε νταμπλάς. Ήτανε ανήμερα τ’αγίου Σπυρίδωνα.
Από κείνη τη μέρα άλλαξε ο καπετάν Καρνιαγούρος. Αυτός που δεν έκλαψε ποτέ του, ολοένα δάκρυζε, κι όλοι απορρήσανε. “Τον πήραμε
στο λαιμό μας τον άνθρωπο”, έλεγε και ξανάλεγε στον καπεταν Νικόλα. “Έσκασε από τα θαλασσινά, γιατί δεν ήτανε συνηθισμένος”. Υστερα
έλεγε πάλι συλλογισμένος: “Φαίνεται πως δεν
έκανε να νηστέψει, να κάνει σαρακοστή μαζί
μας, γιατί ήτανε αλλόθρησκος. Ο Θεός οργίσθηκε. Ετσι μου είπε ο παπά Κουστουλίδης”.
Αυτή η ιδέα τον έτρωγε σαν σαράκι. Εκεί που
καθότανε και φουμάριζε, μουρμούριζε: “Κρίμα
στον άνθρωπο! Κρίμα στον άνθρωπο! Κι ύστερα
λένε Τούρκος κι αβάπτηστος! Μπρε, μπρε, μπρέ!
Εγώ να πέσω σε τέτοιο σεκλέτι! Αδερφός μου
νάτανε πάλε δεθα με κόστιζε έτσι... Μωρέ, τι
πάθαμε, χρονιάρες μέρες! Ουφ,! Ουφ!”.
Σε λίγες μέρες κάνανε πανιά τα δυό τα καΐκια, η μπορμπάδα, του καπετάν Πέτρου και το
τσεσνίκι του καπετάν Νικόλα του Γρίτσα, για
νανε στο Αϊβαλί τα Χριστούγεννα.
Μέσα στο μπουνά;ζι αρμενίσανε με λίγον
αγέρα και με πολλή βροχή. Ο καιρός ήτανε λεβάντες. Άμα ήβγανε στον Μαρμαρά ο αγέρας
δυνάμωσε.
Κατά τις 10 πριν από το μεσημέρι ο καιρός
γύρισε στο σορόκο και φουρτούνιασε, με αστραπές κι αστροπελέκια. Ο ουρανός γίνηκε κατάμαυρος σαν να νύκτωσε. Μουδάραανε τα πανιά
και βαστούσανε πλώρη απάνω στο Καπού Νταγάν. Μπροστά πήγαινε η μπορμπάδα κι από
πίσω πήγαινε το τσεσνίκι. Μα σε λίγο η θάλασσα δεν έστηνε στα πανιά και μέσα σε κείνο
το σκοτάδι έχασε το ένα καράβι τάλλο. Τ’αστρο-

πελέκια μουγκρίζανε απάνω από το μανιασμένο
πέλαγο. Η θάλασσα του Μαρμαρά, που είνε
ήρεμη και χαρούμενη με καλόν καιρό είχε γίνει
αγνώριστη μελανή σαν νάτανε ενεκατεμένη με
άμμο. Σήκωσε κάτι σκοτεινά βουνά π’ανεβοκατεβαίνανε και κυλούσανε κατά τον Βοριά, φόβος
και τρόμος, λες και βρισκόσουνα στη Μαύρη Θάλασσα. Η μπορμπάδα πάλευε παλληκαρίσια σηκωνότανε με το μπαστούνι στον ουρανό, και ξανάπεφτε βαριά σαν Βουβάλα αγριεμένη, με τη
φαρδειά κοιλιά της αμπώχνοντας τα νερά που
βράζανε ένα δικό της. Θαρρείς πως η οργή της
θάλασσας έβγαινε από τα έγκατά της, από το
ύστατο βάθος της, γιατί αυτό το κλειστό πέλαγο
έχει βάθος μέχρι 500 μέτρα. Τα νερά μπαίνανε
από την πλώρη βγαίνανε από την πρύμη, κι είχανε πάρει τα μουσαμαδένια παραπέτα και τον
σκύλο του καραβιού.
Ο καπετάν Καρνιαγούρος ήτανε τυλιγμένος
με μια νιτσεφάδα. Τον έδερνε το χαλάζι, τον
σκεπάζανε οι θάλασσες μα αυτός δεν έδινε πεντάρα. Είχε περάσει πολλά τέτοια και χειρότερα.
Με τη μαΐστρα και με την μπούμα η μπομπάρδα
αγαντάριζε, αμπονε με τις φουσκωτές μάσκες
της τα βουνά που πέφτανε απάνω της. Λίγο πριν
από το βασίλεμα του ήλιου φάνηκε μια άγρια
αντιφεγγιά κατά τον μπουνέντε, σαν να ανασηκώθηκε λίγο εκείνη η μαυρίλα που πλάκωνε τον
κόσμο κι ο αγέρας λασκάρησε. Μπροστά κι από
.... φανήκανε τα Μαρμαρονήσια.
Ο καπετάνιος ορτσάθηκε καλά γιατί η μπομπάρδα ξέπεφτε με τα λίγα πανιά που αρμένιζε,
και μπήκε μέσα στο μπογάζι ανάμεσα στη στεριά και στα νησιά και πήγε και φοντάθησε πίσω
από το ένα , που βρίσκεται πιο κοντά στη στεριά και που το λένε Πασά-Λιμάν. Ο Καρνιαγούρος είχε ποδίσει κι άλλη φορά σ’ αυτό το νησί,
κοντά σ’ ένα μοναστήρι της αγιάς Παρασκευής.
Σαν φουντάρανε και μαϊνάρανε τα πανιά, ο
καπετάνιος είπε: “Όποιος πνίγηκε, μετάνιωσε!
Εξών από τον σκύλο, άνθρωπος δεν πνίγηκε.
Από τις δυο βάρκες είχε απομήνη η μία απάνω
στην κουβέρτα. Την ρίξανε στη θάλασσα κι
έβγαιναν όξω δυο νοματέοι και πήγαιναν στο
μοναστήρι κι ανάψανε κεριά. Γυρίζοντας βγάλανε βελέντζες για να σκεπασθούνε και ένα πάπλωμα για τον καπετάνιο, γιατί τα δικά τους
ήτανε βρεγμένα. Καθήσανε εκεί πέρα δυό μέρες.
Ο καπετάν Γρίτσας δεν φάνηκε.
Την τρίτη νύχτα ο αγέρας έπεσε ολότελα κι
έβρεχε ως την αυγή. Ο καιρός γύρισε στον Βοριά. Κάνανε πανιά και την ίδια μέρα περάσανε
το Τσανάκ-Καλέ. Ο καιρός ήτανε καθαρός, χωρίς σύννεφα. Την ώρα που βασίλευε ο ήλιος βρισκότανε βορεινά από την Τένεδο, κι εκείνοι την
ώρα είδανε το τσεσνίκι του καπετάν Νικόλα που
πήγαινε στο γιαλό, μαζί με ένα άλλο καΐκι. Τον
φουνιάξανε και πέσανε κοντά και πήγε ο Καπετάν Γρίτσας με τη βάρκα απάνω στη μπομπάρδα. Τους είπε πως τον καιρό που χωρισθήκανε αυτός τράβηξε ανοιχτά από τα
Μαρμαρονήσια, και με όλο το στραπάτσο που
έφαγε όλη τη νύχτα, δεν πόδισε, ως που έφτασε
στον Τσανάκ-Καλέ. Εκεί φουντάρησε και κάθησε και περίμενε τον καπετάν Πέτρο, γιατί του
είπανε πως η μπομπάρδα δεν είχε περάσει
ακόμα. Και πως βαρέθηκε πια να τον περιμένει
κι’ είχε κάνει πανιά λίγο πριν να περάσει ο
Καρνιαγούρος από το Τσανάκ-Καλέ. Το καΐκι
του δεν έπαθε καμμιά ζημιά.
Σαν σκοτείνιασε, ο χιονιάς κατέβηκε με τα
παιδιά του, όπως λένε οι θαλασσινοί. Τα δυό
καΐκια πέσανε από κάτω από την Τένεδο, και,
κει ξημερωθήκανε. Καθήσανε και την άλλη μέρα,
της Αγίας Αναστασίας, της Φαρμακολύτριας. Ο
καιρός ήτανε ο ίδιος και χειρότερος. Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, προπαραμονή Χριστούγεννα, προσμένανε κισμέτι και κρύο τάντανο!
Κάνανε τον σταυρό τους και φύγανε με λίγα πανιά, σχεδόν ξυλάρμενοι, ως που καβατζάρανε

τον Καρά-Μπαμπά. Από κει ορτσάρανε και πηγαίνανε γιαλιό, ως που φτάξανε αντίκρυ από τα
Μεσχονήσια. Ο χιονιάς κατέβαζε ανεμόβροχο
από το Καζ Νταν που στεκότανε αποπάνω τους
ανταριασμένο και μελανιασμένο, στεφανωμένο
με τα σύννεφα της χιονιάς. Ο αγέρας χυνότανε
βαρύς σαν κρύο μολύβι μεσ’ από τις νεφαγιές
του βουνού κι έκανε τη θάλασσα να βράζει, και
μπατάριζε τα δυό καΐκια να τα καϊναντίσει* κι
ας αρμενίζανε μοναχά με τους φλόκους και με
τα μεγάλα πανιά, πολύ μουδιασμένα. Φτάνοντας εκεί που είπα, τα δώσανε στα πρύμα και
προφτάξανε και μπήκανε μέσα στο Ταλιάνι πριν
να καλοσκοτεινιάσει. Τα ρέμματα τραβούσανε
κατά μέσα στο μπουνάζι τ’ Αϊβαλιού. Σε λίγη
ώρα, νύχτα πια, φουντάρανε και τα δυό μαζί, το
τσερνίκι στ’ Αγγελή τον Γιαλό κι η μπομπάρδα
στην Κάτω Χώρα. Αφού τα βολέψανε όλα
απάνω στα καΐκια, βγήκανε όξω οι γεμιτζήδες κι
ο καθένας πήγε στο σπίτι του.
Η πολιτεία ήτανε χαρούμενη και πανηγυρική,
μ’ όλο που φυσούσε ο χιονιάς παγωμένος και
βούιζε στα σαχνισίκια. Τα καμπαναριά φεγγοβολούσανε από τη φωτοχυσία. Στους δρόμους
γυρίζανε τσούρμα από παιδιά με τα φανάρια,
και λέγανε τα κάλαντα.
Την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του ο καπετάν Καρνιαγούρος, η πόρτα ήτανε ανοιχτή και
τα παιδιά λέγανε τα κάλαντα.
“Ιδού όσαν σας είπαμεν όλην την ιστορίαν του
Ιησού μας του Χριστού Γέννησιν την αγίαν. Και
σας καλοσωρίζομεν, πέσετε κοιμηθήτε ολίγον
ύπνον τόχετε και πάλιν σηκωθήτε, και βάλετε τα
ρούχα σας εύμορφα ενδυθήτε στην εκκλησίαν
τρέξε, με προθυμίαν υπήτε...”.
Κι ο καπετάν Πέτρος, αφού άλλαξε ασπρόρουχα, πλάγιασε και κείνος και πήρε λίγον ύπνο
και μ’ όλο που ήτανε αγρυπνισμένος σηκώθηκε
με τις καμπάνες που χτυπούσανε χαρμόσυνα
από δώδεκα καμπαναριά. Ο κόσμος βούιζε χαρούμενος στους δρόμους και πήγαινε στις εκκλησιές οι πόρτες των σπιτιών ήτανε ανοιχτές
και μπαινοβγαίνανε κορίτσια κι αγόρια ντυμένα
με τα καλά ρούχα τους. Τα τραπέζια ήτανε
στρωμένα και περιμένανε να απολύσει η λειτουργία για να πάνε να φάνε οι νυκοκυραίοι. Ο
καπετάν Πέτρος έβαλε τα καλά σαλβάρια του
ρούχα ακριβά και σοβαρά. Έριξε στις πλάτες
του τη βαρειά γούνα του, έστριψε το μουστάκι
του και πήγε στην εκκλησιά μαζί με τη γυναίκα
του, με τους δυό γυιούς του και την κόρη του.
Όλοι τους εύμορφοι και χαρούμενοι. Άμα απόλυσε η εκκλησιά και ετελειώσανε τα καλωσορίσματα, γυρίσανε στο σπίτι.
“Κι ευθύς, όταν γυρίσετε εις το αρχοντικό σας,
ευθύς τραπέζι στρώσετε, βάλτε το φαγητό σας,
και τον σταυρό σας κάνετε, γευθήτε ευφρανθήτε
δώστε και κανενός φτωχού οπου να υστερείται”.
Μ’ όλη τη χαρά που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με τη Γέννησί του ο καπετάν Πέτρος ήτανε
στενοχωρημένος. Από τον νου του δεν έφευγε ο
καϋμένος ο Μαχμούτ εφέντης, ακόμα και μέσα
στην εκκλησιά. “Ήμαρτόν σοι Κύριε”, μουρμούριζε, για έναν αλλόθρησκο να το πάρω τόσο βαρειά, σα νάτανε αίμα μου, σαν νάτανε αδερφός
μου! Μα άραγες ο Χριστός ήρθε σε τούτον τον
κόσμο μόνο για μας τους βαφτισμένους, και δεν
ήρθε για ούλον τον κόσμο, για κάθε άνθρωπο
που έχει καλή ψυχή, τι Τούρκος, τι Ρωμιός; Ο
Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ανάπαψε και συγχώρεσε και τον Μαχμούτ εφέντη,
που είχε ψυχή πιο καλή από μας τους Χριστιανούς”.
*Να τ’ αναποδογυρίσει
ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥΣ
(“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου
1952)
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1
Το 2009 θα μπορούσε να είναι η χρονιά της Κρήτης εάν προχωρήσουν τα μεγάλα έργα όπως ισχυρίζεται ο Γιώργος Σουφλιάς!
Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, από το Ηράκλειο στις συζητήσεις που
έχει με φίλους του δεν έκρυψε την αγωνία του για τα πολιτικά
πράγματα, ενώ είπε στους συνδαιτημόνες του ότι θα προχωρήσουν
τα έργα για τα οποία προσωπικά έχει δεσμευτεί και κυρίως οι οδικοί άξονες και το αεροδρόμιο Καστελίου.

πράγματα. Η Κρήτη δεν έχει σπουδαία εκπροσώπηση-μόνο ο Μαρκογιαννάκης αναβαθμίστηκε-ενώ το Ηράκλειο δέχθηκε νέο ισχυρό
πλήγμα καθώς για δεύτερη συνεχόμενη φορά μένει χωρίς υπουργό!

8
Καλύτερες τιμές από το Ηράκλειο βρίσκουν οι καταναλωτές στα
ράφια των σούπερ μάρκετ στο…Λονδίνο. Οι τιμές σε βασικά είδη
διατροφής στην Αγγλία βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι
στην Κρήτη, ενώ ακόμη και ελληνικά προϊόντα, όπως το γιαούρτι,
πωλούνται σε τιμές φθηνότερες από την Ελλάδα.

9
Χρήμα στην αγορά με την επιτάχυνση των διαδικασιών εκταμίευσης των 28 δις ευρώ από τις τράπεζες, αποφάσισε να ρίξει η κυβέρνηση, ανοίγοντας έτσι το πρώτο παράθυρο για διορθωτικές κινήσεις στην οικονομική πολιτική. Η επιτάχυνση των διαδικασιών
εκταμίευσης των χρημάτων με στόχο να αντιμετωπίσει η χώρα την
κρίση, αποφασίστηκε στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής υπό τον πρωθυπουργό.

10
Το αεροδρόμιο Καστελλίου εξαγγέλλει ο Γ. Σουφλιάς

2
Ο προτεινόμενος Κεντρικός Οδικος άξονας Κρήτης είναι ένα έργο
τεχνικά εφικτό, είναι δαπανηρό (το κόστος ανεβαίνει στα ύψη) και
θα λύσει προβλήματα στις μεταφορές της Κρήτης. Αλλά δεν μπορεί
να γίνει χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών!
Αυτό δείχνει καταρχήν η προκαταρκτική μελέτη που ανέθεσε η
Περιφέρεια και με βάση την οποία θα αποφασιστεί εάν μπορεί να
προχωρήσει ή όχι μία προμελέτη και μελέτη ώστε να ξεκινήσει ο
σχεδιασμός του νέου άξονα.

3
Απρόθυμοι να καλλιεργήσουν τη γη τους εμφανίζονται χιλιάδες
αγρότες της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας, πολλοί είναι όσοι δεν
ξέρουν τι να καλλιεργήσουν και όλοι είναι απογοητευμένοι είτε
επειδή δεν “πιάνουν” τιμές τα προϊόντα τους, είτε διότι παραμένουν στα αζήτητα.
Τα βασικά προϊόντα της χώρας μας από λάδι, μέχρι σιτηρά και
από κηπευτικά μέχρι κρασί, δεν αποδίδουν τα προσδοκόμενα εισοδήματα στους αγρότες, αντίθετα η καλλιέργεια τους δημιουργεί παθητικό στα αγροτικά νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα.

5
Τις συνθήκες πολέμου που βίωσε εκείνος και το πλήρωμα του
όταν το πρωί της περασμένης Παρασκευής Σομαλοί πειρατές επιχείρησαν λυσσαλέα να καταλάβουν το δεξαμενόπλοιο “Κρήτη-Επισκοπή” περιγράφει στην “Π” ο Hρακλειώτης πλοίαρχος Βαγγέλης
Μέχρι και ρουκέτα εκτόξευσαν οι πειρατές που ήταν πάνοπλοι
με υποπολυβόλα και καλάσνικοφ. “Ήταν η πιο δύσκολη εμπειρία
στην καριέρα μου”, λέει ο καπετάνιος που έχει στο ενεργητικό του
άπειρα ταξίδια με πλοία-μεγαθήρια και έχει περάσει “αλώβητος”
από τυφώνες και κυκλώνες σε θάλασσες άγριες και επικίνδυνες.

6
Στο σκοτάδι εξακολουθούν να κινούνται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη δολοφονική επίθεση στη διασταύρωση των οδών Ζαΐμη
και Κουντουριώτη στα Εξάρχεια. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 72 προσαγωγές και δέκα άτομα συνελήφθησαν για κατοχή αντικειμένων,
άσχετων όμως με την επίθεση.

7
Ανασχηματισμό ισορροπιών επιχειρεί ο Κώστας Καραμανλής,
παίζοντας το τελευταίο του χαρτί για την ανατροπή του πολιτικού
κλίματος. Ο πρωθυπουργός αν και έκανε περιορισμένες αλλαγές,
έβαλε κάποιους νέους πολιτικούς κι απέπεμψε Αλογοσκούφη, Φώλια και Κοντό, απεδείχθη ότι είναι δέσμιος των νεο-βαρώνων, οι
οποίοι και διατήρησαν τα χαρτοφυλάκιά τους: Μπακογιάννη, Σουφλιάς, Παυλόπουλος και Αβραμόπουλος, δεν μετακινήθηκαν στο
ελάχιστο και μάλλον ευνοήθηκαν, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα

Δυσοίωνες για την πορεία της απασχόλησης αναμένεται να είναι
οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, καθώς
η ανεργία θα σημειώσει άνοδο.
Η ανεργία, που σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κινήθηκε στο 7,2% για το 2008, αναμένεται να φτάσει στο 9,2%, ενώ
στις προβλέψεις του περασμένου Νοεμβρίου ήταν 8,2%.
Μείωση αναμένεται και στον τουρισμό -κλάδο που απασχολεί
επισήμως 400 χιλιάδες ανθρώπους: Το πλέον αισιόδοξο σενάριο
προβλέπει μείωση της κίνησης το 2009 κατά 30% και παράλληλη
μείωση τιμών κατά 30%.

11
Δραματικές είναι πλέον οι εξελίξεις στην άλλοτε ισχυρή ΚΣΟΣ,
μετά την παραίτηση τεσσάρων εκ των επτά μελών της διοίκησης,
στο “φόντο” της “αξιοποίησης” της ακίνητης περιουσίας της κοινοπραξίας. Ο Μανώλης Γαβαλάς και τα μέλη της “ομάδας” του,
κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους κατά τη διάρκεια άλλης μίας θυελλώδους συνεδρίασης της διοίκησης. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΣΟΣ Γιάννης Πιτσιδιανός δηλώνει ότι δεν έχει κάνει κάτι
μεμπτό για να παραιτηθεί, λέει ότι θα συμβουλευθεί τους αρμόδιους δικηγόρους, προφανώς ελπίζοντας ότι θα αντικαταστήσει
όσους παραιτήθηκαν, από τους αναπληρωματικούς τους.

12

κρίση που έχει παγώσει τις αγοραπωλησίες ακινήτων, οι τιμές παραμένουν υψηλές.
Στο μεταξύ “στον αέρα” βρίσκονται οι μεγάλες συμφωνίες που είχαν γίνει το περασμένο καλοκαίρι με επενδύσεις εκατομμυρίων
ευρώ για αγορά ακινήτων.

15
Εως και 30% πιο φθηνά, πωλούνται φέτος τα πακέτα διακοπών
για την Κρήτη. Οι προκρατήσεις από την γερμανική και αγγλική
αγορά, είναι μειωμένες 30% και 40% αντίστοιχα. ενώ οι μεγάλοι τουρ
οπερέιτορς, λόγω της κρίσης, πιέζουν συνεχώς για εκπτώσεις.
Κερδισμένοι του τουρισμού είναι φέτος η Τουρκία και η Τυνησία.
lΤην ολοκληρωτική καταστροφή, με μία από τις μεγαλύτερες
ποσότητες εκρηκτικής ύλης που έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί στην
Κρήτη, επεδίωκε και κατάφερε το άτομο που τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του αδερφού και του πατέρα του 37χρονου που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του
43χρονου Μ. Γαβαλά τον Απρίλιο του 2007 στο Βοριά Μονοφατσίου.

16
Δύο 24ώρα μετά τη φοβερή έκρηξη στο Βοριά Μονοφατσίου που
ισοπέδωσε διώροφη κατοικία της οικογένειας του 37χρονου, ο
οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του 43χρονου κτηνοτρόφου, ο αδερφός του θύματος Γιάννης Γαβαλάς λύνει
την σιωπή του και προχωρεί σε σοβαρές καταγγελίες για την σοβαρή υπόθεση της δολοφονίας, ενώ η χήρα Γαβαλά ζητά να σταματήσει η σπίλωση της μνήμης του συζύγου της.
lΓια τις αρχές Φεβρουαρίου προσδιορίστηκε να εκδικαστεί στο
Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του δήμου Ηρακλείου κατά
του ΟΛΗ για την παραχώρηση της παραλιακής και των κτηρίων
του στους ιδιώτες!

17
Την εθνική οδό Χανίων-Σητείας θα αποκλείσουν από μεθαύριο και
άγνωστο μέχρι πότε στα σημεία της Παντάνασσας Ηρακλείου και
του Πλατανίου Ρεθύμνου οι αγρότες της Κρήτης, συμμετέχοντας
στις κινητοποιήσεις του κλάδου που πραγματοποιούνται σε όλη τη
χώρα.
Με τον τρόπο αυτό οι αγρότες επιχειρούν να εκφράσουν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει: Τα προϊόντα τους είτε παραμένουν στα αζήτητα, είτε πουλιούνται σε εξευτελιστικές τιμές κάτω
του κόστους παραγωγής. Τα χρήματα των επιδοτήσεων δεν επαρκούν για να τα βγάλουν πέρα ολόκληρη τη χρονιά οι αγροτικές οικογένειες. Μέσα στον τελευταίο χρόνο το επάγγελμά τους εγκατέλειψαν 19.000 αγρότες σε όλη τη χώρα.

Η ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η υγεία του
εξαιτίας της μάχης που δίνει τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο,
έχει εντείνει την αγωνία όλων για τη ζωή του εφοπλιστή Περικλή
Παναγόπουλου, που βρίσκεται από το πρωί στα χέρια των απαγωγέων του. Η είδηση της απαγωγής του “πατριάρχη” της ελληνικής ναυτιλίας, έχει προκαλέσει σοκ στους επιχειρηματικούς κύκλους
και την κοινή γνώμη, ενώ έχει κάνει και τον γύρο του κόσμου από
τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

13
Νεκρός με πολτοποιημένο το κεφάλι βρέθηκε ο 63χρονος Ελληνοαιγύπτιος που είχε απαχθεί προχθές το βράδυ στο Ελληνικό. Ο
Αντώνιου Μιχαήλ ήταν πάντως ο άνθρωπος που έκανε την προηγούμενη δεκαετία την Αστυνομία να... παραμιλά με τη δράση του
και είχε κάνει και τους πιο έμπειρους αξιωματικούς σε θέματα ναρκωτικών να λένε ότι με την εμφάνισή του στην χώρα μας τα πρώτα
χρόνια της δεκαετίας του 90, “χιόνιζε καθημερινά κοκαΐνη” στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.
lΣε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση των λύτρων στην απαγωγή
του εφοπλιστή Παναγόπουλου, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται
στα χέρια των απαγωγέων του.
Νέες πληροφορίες που έγιναν γνωστές χθες βράδυ (χωρίς να επιβεβαιώνονται φυσικά), ανέφεραν πως το ποσό που ζήτησαν οι
απαγωγείς ήταν πολύ περισσότερο από τα 40 εκ. ευρώ .

14
Περισσότερα από 1.000 νεόδμητα διαμερίσματα παραμένουν
αδιάθετα στο Ηράκλειο, όμως παρά την συνεχιζόμενη οικονομική

18
Ξέσπασμα οργής” αναμένεται να κάνουν οι χιλιάδες αγρότες στην
Κρήτη και την ηπειρωτική χώρα, που κατεβαίνουν στους δρόμους
πιεσμένοι από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει.
Όλα τα αγροτικά προϊόντα είτε μένουν στα αζήτητα, είτε πωλούνται κάτω του κόστους

19
Μεγαλειώδεις αγροτικές κινητοποιήσεις, από αυτές που έχει να
ζήσει η Κρήτη από τις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90, ξεκινούν στο
Ηράκλειο και τα Χανιά.
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Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα της χώρας, αναμένεται να
ανακοινώσει η Οικονομική Διϋπουργική Επιτροπή της κυβέρνησης,
που συνεδριάζει σήμερα. Μεταξύ των μέτρων που θα εξεταστούν
στη συνεδρίαση είναι η καταβολή αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ
λόγω ακαρπίας, των παραγωγών ελαιόλαδου και άλλων προϊόντων. Επίσης, η αύξηση του ΦΠΑ στο 12% στα βασικά προϊόντα της
χώρας (συγκαταλέγεται το ελαιόλαδο) και το πάγωμα για ένα
χρόνο των αγροτικών χρεών.

τιδράσεων από την πλευρά όχι μόνο των παραγωγών, αλλά και
των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. “Συναγερμός” έχει
“σημάνει” και στον κομματικό μηχανισμό της Ν.Δ.

2010

οι αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τον αποκλεισμό της εθνικής οδού
στα Λινοπεράματα.

29
Παρά τις απίστευτες πιέσεις και τις αφόρητες παρεμβάσεις πολιτικών και μη παραγόντων, 1.500 αγρότες της Κρήτης με 300 φορτηγά και τρακτέρ, φθάνουν στο λιμάνι του Πειραιά για να κάνουν
συλλαλητήριο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τη Βουλή.
Οι αγρότες έχουν σκοπό να καταθέσουν το ψήφισμα με τα αιτήματα τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αν και ο υπουργός Σωτήρης Χατζηγάκης έχει γίνει άφαντος!

21
Ένα βήμα πίσω μετά την εξαγγελία των μέτρων για τον αγροτικό τομέα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρη Χατζηγάκη, κάνουν τώρα οι αγροτοσυνδικαλιστές του νομού Ηρακλείου, με την επιφύλαξη να δουν την εφαρμογή τους στην Κρήτη,
ανά προϊόν.

22
Σε νέες κινητοποιήσεις οδηγούνται οι αγρότες της Ανατολικής
Κρήτης, καθώς από τις διευκρινήσεις που δίδονται για την εφαρμογή του «πακέτου Χατζηγάκη» δεν φαίνεται να ικανοποιούνται
τα αιτήματα τους.

23
Την Πέμπτη αναμένεται να καλέσουν σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις τους αγρότες της Ανατολικής Κρήτης οι Ομοσπονδίες
Αγροτικών Συλλόγων των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, αν ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Χατζηγάκης δεν δώσει
σαφείς απαντήσεις στο πανελλήνιο συντονιστικό όργανο των
αγροτών κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αθήνα.

24
Αναδιπλώνεται” τώρα η κυβέρνηση για το λιμάνι στο Νότο, ξεκαθαρίζοντας πως η δημιουργία του δεν είναι στις άμεσες προθέσεις του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Αυτό μεταφέρει στο Ηράκλειο ο γραμματέας του υπουργείου κ.
Βλάχος, υποστηρίζοντας παράλληλα πως αν και εφόσον η τοπική
κοινωνία θελήσει, μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου ένα λιμάνι-διαμετακομιστικό κέντρο που θα εκμεταλλεύονται ξένοι ιδιώτες για
το…καλό της τοπικής κοινωνίας.

25
Στους δρόμους βγαίνουν και πάλι οι αγρότες του νομού Ηρακλείου, συμμετέχοντας στον πανελλήνιο ξεσηκωμό του κλάδου, καθώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
αγνοεί, στην κυριολεξία, τα κρητικά αγροτικά προϊόντα!
Το Υπουργείο άφησε εκτός του πακέτου Χατζηγάκη των 500
εκατ. ευρώ όλα τα κρητικά προϊόντα, ξεσηκώνοντας “θύελλα” αν-

26
Αργά το μεσημέρι άρχισε η διανομή των τευχών της μελέτης
ανάπλασης της Παλιάς Πόλης την οποία παρέλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, που αναμένεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ζητήσουν την αναβολή της συζήτησης του κρίσιμου αυτού θέματος. Στο σύνολο της η δημοτική
αντιπολίτευση έχει εξεγερθεί από την τακτική που ακολούθησε η
δημοτική Αρχή, που επέλεξε την τελευταία στιγμή να στείλει τα
τεύχη με το περιεχόμενο της μελέτης εγκαίρως ώστε να έχουν τη
δυνατότητα να ενημερωθούν για το περιεχόμενο μιας πρότασης,
η ψήφιση της οποίας θα αλλάξει τις αναπτυξιακές δυνατότητες
της πόλης για τα επόμενα χρόνια. Οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης μιλούν με σκωπτικό τρόπο για τους χειρισμούς της δημοτικής Αρχής, που όπως τονίζουν ενώ διέθεσε δημοτικά χρήματα
καλύπτοντας τα έξοδα των μελετητών της Παλιάς Πόλης, για να
ενημερώσει αποκλειστικά τα μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης, γύρισε την πλάτη στις υπόλοιπες παρατάξεις τους οποίους
όχι μόνο δεν ενημέρωσε, αλλά ούτε μοίρασε εγκαίρως τα σχετικά
ενημερωτικά τεύχη στα οποία περιγράφεται ο σχεδιασμός για την
ανάπλαση της Παλιάς Πόλης.

27
Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αποκλεισμό της εθνικής οδού
στο ύψος των Λινοπεραμάτων φαίνονται οι αγρότες του νομού
Ηρακλείου, οι οποίοι επανήλθαν σε κινητοποιήσεις που χαρακτηρίζονται από όγκο και μαχητικότητα.

28
Τη στήριξη των βουλευτών, του περιφερειάρχη, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των δήμων όλης της Κρήτης ζητούν τώρα

30
Εδώ και μήνες το υπουργείο Οικονομίας έχει υποσχεθεί τα χρήματα για να φτιαχτούν οι δρόμοι, αλλά οι νομαρχίες ακόμη τα περιμένουν! Ήδη με επιστολή οι τέσσερις νομάρχες της Κρήτης ζητούν να συγκληθεί άμεσα η Γενική Συνέλευση των νομαρχών αν η
Κυβέρνηση δεν προχωρήσει μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου στην καταβολή του ποσού των 120 εκατομμυρίων που οφείλει από το 2008
για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού Δικτύου.

31
Έτοιμος να αλλάξει ριζικά δομές και αρμοδιότητες είναι ο δήμαρχος κ.Κουράκης που θα κάνει αλλαγές και σε επίπεδο προσώπων τις επόμενες ημέρες. Εκείνο που προέχει πάντως είναι οι πολιτικές, λέει ο δήμαρχος.
«Ο πολιτισμός, η καθημερινότητα, η κυκλοφορία και η κοινωνική
πολιτική είναι πλέον πρώτης προτεραιότητας ακούγεται να λέει
τώρα τελευταία στους στενούς του συνεργάτες ο Γιάννης Κουράκης. Και προσθέτει σε αυτούς τους τομείς το πράσινο Ηράκλειο,
τα πολεοδομικά, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα ευρωπαϊκά
προγράμματα”.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1

2
Σε πανελλήνιο θέμα αναδείχθηκε η κινητοποίηση των αγροτών
της Κρήτης στην Αθήνα, μετά τη σκληρή επίθεση που δέχθηκαν
από ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.
Οι αγρότες έχουν τώρα την υποστήριξη όλων των φορέων όχι
μόνο της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης χώρας.
Η κινητοποίησή τους εξελίχθηκε το βράδυ σε παλλαϊκή συγκέντρωση στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, από τους πολίτες
που αντιδρούν στην ωμή επίθεση της Αστυνομίας εναντίον των
αγροτών και των βουλευτών.

Παρά τις απίστευτες πιέσεις και τις αφόρητες παρεμβάσεις πολιτικών και μη παραγόντων, 1.500 αγρότες της Κρήτης με 300 φορτηγά και τρακτέρ, έφθασαν νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά
για να κάνουν συλλαλητήριο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και τη Βουλή. Οι αγρότες έχουν σκοπό να καταθέσουν το ψήφισμα
με τα αιτήματα τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αν και ο υπουργός Σωτήρης Χατζηγάκης έχει γίνει
άφαντος!
Ο κ. Χατζηγάκης αναχώρησε εσπευσμένως για Βρυξέλλες, μία
μέρα πριν το προγραμματισμένο ταξίδι του, μετά από όργιο παρασκηνιακών διεργασιών που όμως δεν απέτρεψε την απόβαση
των Κρητικών στον Πειραιά.

3

Άγριο φονικό με θύμα αλλοδαπό συγκλονίζει
το Λίσταρο
lΣε μία νεοαναγειρόμενη οικοδομή, πολύ κοντά στο σημείο όπου
εντοπίστηκε το φλεγόμενο πτώμα του άνδρα που δολοφονήθηκε
και επιχειρήθηκε να εξαφανίσουν τα ίχνη του, φέρεται να κρύβεται
το μυστικό του πρωτοφανούς εγκλήματος που αποκαλύφθηκε το
πρωί, δύο χιλιόμετρα έξω από το Λίσταρο Μεσαράς.

Μετά από όργιο διαπραγματεύσεων, μέσα σε καταστάσεις κρίσιμες και διαρκώς εναλλασσόμενες που απασχολούσαν μάλιστα
το πανελλήνιο, αλλά και δίκτυα του εξωτερικού, η συντονιστική
επιτροπή της κινητοποίησης αποφάσισε τελικά το μεσημέρι την
αναχώρηση των αγροτών από τον Πειραιά, έχοντας πάρει νωρίτερα τις διαβεβαιώσεις του αναπληρωτή υπουργού Δημόσιας Τάξης Χρήστου Μαρκογιαννάκη, ότι πρώτα θα αποχωρούσαν τα
ΜΑΤ. Η αποχώρηση των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων έκανε
τους αγρότες να νιώσουν ικανοποιημένοι, όπως και η αποδοχή
του αγώνα τους από την Κοινή Γνώμη. Έτσι, επέστρεφαν το
βράδυ στο Ηράκλειο με «ψηλά το κεφάλι», μέχρι που οι δηλώσεις
του κ. Μαρκογιαννάκη αναζωπύρωσαν την οργή των αγροτών.

4
Στο μικροσκόπιο των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
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μπαίνει τώρα το περίφημο πακέτο Χατζηγάκη ύψους 500 εκατ
ευρώ, που λειτούργησε σαν πυροσβεστήρας στις τελευταίες
αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Σωτήρης Χατζηγάκης δεν έπεισε την Ευρωπαία επίτροπο Μάριαν Φίσερ Μποέλ, για το νόμιμο των διαδικασιών καταβολής
των “αποζημιώσεων”. Κι ο εκπρόσωπος της επιτρόπου, ο Μάικλ
Μαν, δήλωσε ότι “η Επιτροπή αναμένει συμπληρωματικά στοιχεία από τις ελληνικές Αρχές, τα οποία θα εξετάσει και θα αποφανθεί για το είδος των ενισχύσεων”.

5
Η κυβέρνηση επαναφέρει το αφορολόγητο όριο των 10.500
ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα αυξήσει την φορολόγηση τσιγάρων και ποτών σε μια προσπάθεια να τονώσει τα
δημόσια έσοδα. Ο ελάχιστος φόρος στα τσιγάρα από 75% αυξάνεται στο 80%, ενώ η αύξηση στα ποτά είναι 20%.

6
Αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατέθεσαν οι γονείς του
φοιτητή Μ. Χορευτάκη με το σκεπτικό ότι το Δημόσιο ευθύνεται
για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις που οδήγησαν στην πρόωρη αποφυλάκιση του δολοφόνου του γιου τους.
Η οικογένεια του αδικοχαμένου παλικαριού διεκδικεί το ποσό
του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ. Η
αγωγή κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες από τους δικηγόρους
της οικογένειας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου.

7
Η ισχύς εν τη ενώσει και μακριά από «λεονταρισμούς» είναι το
μήνυμα που θέλησαν να περάσουν οι βουλευτές Ηρακλείου της
Ν.Δ κατά την συνάντηση με τη διοίκηση του δικηγορικού συλλόγου
Ηρακλείου αναφορικά με το θέμα του Εφετείου στο Ηράκλειο.

8
Μη μας προκαλούν, μη μας βάζουν σε πειρασμό! Έχουμε αποδείξει τι μπορούμε να κάνουμε οργανωμένα και με αυτοσυγκράτηση για να διεκδικήσουμε τα αιτήματα μας”.
Αυτά τονίζει σήμερα μιλώντας στην “Π” ο επικεφαλής των αγροτικών κινητοποιήσεων, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων νομού Ηρακλείου Ζαχαρίας Σπυριδάκης, ενόψει της συνάντησης την Πέμπτη με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.

9
Χρήμα στην αγορά με την επιτάχυνση των διαδικασιών εκταμίευσης των 28 δις ευρώ από τις τράπεζες, αποφάσισε να ρίξει η
κυβέρνηση, ανοίγοντας έτσι το πρώτο παράθυρο για διορθωτικές
κινήσεις στην οικονομική πολιτική. Η επιτάχυνση των διαδικασιών
εκταμίευσης των χρημάτων με στόχο να αντιμετωπίσει η χώρα την
κρίση, αποφασίστηκε στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής υπό τον πρωθυπουργό.

10
Μποϊκοτάζ προτρέπει ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης να κάνουν οι καταναλωτές, σε όσες εταιρίες επιχειρούν
να κερδοσκοπήσουν. Ο υπουργός θέτει ταυτόχρονα ως πρωταρχική του προτεραιότητα την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και
των καρτέλ τονίζοντας την πρόθεση του υπουργείου να εποπτεύσει την αγορά.

11
Νέο πλήγμα στην εικόνα της κυβερνητικής πλειοψηφίας και σοβαρό εσωκομματικό πρόβλημα στη ΝΔ δημιουργεί η πρόθεση του
βουλευτή Αργολίδος της ΝΔ Γιάννη Μανώλη, να υποβάλει και μετά
την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την οικονομία την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, μετά την
αποδοκιμασία του από τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.Σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Μπακογιάννη, η οποία δεν
αντέδρασε επισήμως, ζήτησε από το Μέγαρο Μαξίμου να αποδοκιμάσει τον κ. Μανώλη.

12
Ούτε η εκδίκαση της υπόθεσης της “17Ν” δεν προβλημάτισε
τόσο τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές της Αθήνας, όσο αυτή
των Ζωνιανών. Εδώ και αρκετές εβδομάδες εξελίσσεται μαραθώνιος διαβουλεύσεων ανάμεσα στον Άρειο Πάγο, το Εφετείο Πειραιά
και την ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό κατάλληλης δικαστικής αίθουσας
από άποψη χωρητικότητας και ασφάλειας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικώς με απόφαση του προέδρου του Εφετείου Πειραιά η εκδίκαση θα γίνει στην Αθήνα τέλη Μαρτίου.

83
13
Έντονη είναι η ανησυχία μεταξύ των πολιτικών και των υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του
ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει της επίσκεψης των ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι θα τσεκάρουν την ποιότητα του συστήματος ελέγχου των κοινοτικών επιδοτήσεων το οποίο διαθέτει η χώρα μας

14
Η ανακοίνωση σαφέστατων απαντήσεων στα συγκεκριμένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου και η ενημέρωση της πολιτική ηγεσίας του Υπουργείου απευθείας από τους αγρότες για το αδιέξοδο
στον αγροτικό τομέα, είναι οι στόχοι που θέτουν τώρα οι συνδικαλιστές, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρη Χατζηγάκη στην Κρήτη.

15
Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες η Κρήτη φέρεται να διαδραματίζει ρόλο σε υποθέσεις απαγωγών. Μόλις τον περασμένο
Αύγουστο οι διωκτικές Αρχές των Χανίων προχώρησαν στην σύλληψη 40χρονου σερβιτόρου, ο οποίος φαίνεται να είχε εμπλοκή
στην απαγωγή του βιομηχάνου Γιώργου Μυλωνά. Το μοιραίο λάθος του να προβαίνει σε πανάκριβες αγορές με τα προσημειωμένα
χαρτονομίσματα των λύτρων οδήγησαν τις αστυνομικές Αρχές
στον 40χρονο που δεν άργησε να ….σερβίρει στο πιάτο ονόματα
συνεργών και διευθύνσεις. Έξι μήνες μετά και ενώ συνεχίζονταιυπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας- οι έρευνες για την απαγωγή του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου, η Κρήτη φέρεται να
επανέρχεται στο στόχαστρο των διωκτικών Αρχών.

16
Ποσότητα αρσενικού (ισχυρή τοξική καρκινογόνος ουσία), που
υπερέβαινε τα ανώτατα όρια ουσιών υψηλής τοξικότητας, βρέθηκε στο φαγητό που καταναλώνουν οικογένειες της Μεσαράς, οι
οποίες έχουν θερμοκήπια. Η διαπίστωση έγινε στο πλαίσιο της
επιδημιολογικής μελέτης που έγινε στην περιοχή για την επίδραση
των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία.

17
Κορυφώνεται η αγωνία για τον 26χρονο Ηρακλειώτη Νίκο Χαραλαμπίδη που εδώ και οχτώ ημέρες δεν έχει δώσει σημεία ζωής.
Χθες έγινε γνωστό ότι το τελευταίο στίγμα του εντοπίστηκε μέσω
του κινητού του τηλεφώνου στις 8.30 το πρωί της 10ης Φεβρουαρίου, την περασμένη Τρίτη, στην Αθήνα. Το στίγμα αυτό καταγράφεται μέσω της κεραίας κινητής τηλεφωνίας που καλύπτει
την περιοχή στo σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Την συγκεκριμένη ώρα
και στον συγκεκριμένο τόπο καταγράφεται η τελευταία τηλεφωνική δραστηριότητα από το κινητό του 26χρονου. Στις 10 το πρωί
της ίδιας ημέρας η αδερφή του Εύη του τηλεφωνεί προκειμένου να
μάθει αν ταξίδεψε καλά. Η κλήση παραμένει αναπάντητη και μετά
το τηλέφωνο απενενεργοποιείται.

18
Το ένα μετά το άλλο κλείνουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κρήτης, τα οποία, λόγω έλλειψης διδασκόντων, δεν μπορούν να
ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών τους. Το πρόβλημα, όμως,
δεν εντοπίζεται μονάχα στα δύο Παιδαγωγικά τμήματα, Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης, και το Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, αλλά σε όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος.

19
Άκρως επιβαρυντικό είναι το πόρισμα των επιθεωρητών του
ΟΓΑ που κλήθηκαν μετά από εισαγγελική παρέμβαση να “ξεσκονίσουν” τα αρχεία των δήμων Τεμένους και “Ν. Καζαντζάκη” με
αφορμή έρευνα που διεξάγεται από την Ασφάλεια Ηρακλείου για
κύκλωμα εκμετάλλευσης αλλοδαπών από ιδιωτικό γραφείο εξυπηρέτησης στο Ηράκλειο.

20
Οσο περίπου μας στοιχίζει μια έξοδος δύο ατόμων για φαγητό,
δηλαδή 80 ευρώ, χρειάζεται ένας Βρετανός τουρίστας για να μπει
στο αεροπλάνο να έλθει στην Κρήτη και να κάνει διακοπές μιας
εβδομάδας, μένοντας σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα τον Απρίλιο ή
τον Μάιο. Την ίδια στιγμή, έρευνα του ΙΤΕΠ και στο αεροδρόμιο
Ηρακλείου, έδειξε ότι η ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην
Κρήτη, φθάνει τα 87 ευρώ και είναι η υψηλότερη όλων.

lΜία από τις σοβαρότερες υποθέσεις απόπειρας εμπρησμού
χαρακτηρίζεται από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και την Ει-

σαγγελία η ενέργεια σε βάρος του καταστήματος «Ζάρα» στην οδό
Δαιδάλου τις πρώτες πρωινές ώρες.

22
Τρομοκρατικό χτύπημα στο Ηράκλειο, φοβάται η ηγεσία της
Αστυνομίας. Διαταγή που έφτασε πριν από λίγες ημέρες στην
Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, καλεί τους διοικητές των Τμημάτων να προχωρήσουν σε μέτρα και ενημέρωση του προσωπικού για τα κτήρια που στεγάζονται εκτός Μεγάρου, αλλά και να
είναι εντατικότερες οι περιπολίες σε κτήρια και υπηρεσίες της πόλης. Η διαταγή μάλιστα αναρτήθηκε και σε πίνακα ανακοινώσεων,
προσβάσιμο στους πολίτες.

lΗ κρίση που μαστίζει και τον τουριστικό τομέα της Κρήτης,
διαγράφοντας μια κακή, κατά τις επίσημες δηλώσεις, χρονιά, ανοίγει το δρόμο για την παραχώρηση ή την ενοικίαση τουριστικών μονάδων σε όλο το νησί σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες, μηδέ των
Τούρκων εξαιρουμένων. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες της “Π”,
σε μερικές περιπτώσεις ξενοδοχεία, ακόμη κι από τα θεωρούμενα
μεγάλα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια πρωταγωνιστούσαν στη
διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος του νησιού, πέρασαν
στον έλεγχο ξένων ομίλων, Γάλλων ή Γερμανών.

23
Πλήρεις φακέλους με τις μελέτες για το αεροδρόμιο Καστελίου
παραδίδει σήμερα στους βουλευτές και τους τοπικούς φορείς ο
Γιώργος Σουφλιάς, ζητώντας στον επόμενο μήνα να καταθέσουν
τις απόψεις και τις θέσεις τους, ώστε να προκηρυχθεί άμεσα ο διεθνής διαγωνισμός. Το αεροδρόμιο, που θα είναι τα επόμενα χρόνια το μεγαλύτερο έργο που θα γίνει στην Ελλάδα, με κόστος πάνω
από 1,5 δισ. ευρώ, θα κατασκευαστεί με ιδιωτικά κεφάλαια κατόπιν σύμβασης που θα υπογράψει το Ελληνικό Δημόσιο με τις εταιρείες που θα το αναλάβουν.

24
Επιτέλους σοβαρές μελέτες και σχέδιο για το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου! Ο κ. Σουφλιάς παρουσιάζει ένα πλήρη φάκελο
μελετών και διαδικασιών, ώστε να δημοπρατηθεί μέχρι τον Μάιο το
μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην Κρήτη και ένα από τα πιο εντυπωσιακά, που θα γίνουν το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα. Με
κόστος 1,5 δισ. ευρώ, το αεροδρόμιο θα κατασκευαστεί με σύμβαση
παραχώρησης και αν όλα πάνε καλά θα λειτουργήσει το 2014.

25
Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκονται τρεις ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται σε μία ανατριχιαστική υπόθεση βιασμού
ενός 13χρονου κοριτσιού που συνέβη σε μεγάλο κεφαλοχώρι,
κοντά στο Ηράκλειο. Τα δύο αγόρια κατηγορούνται ότι βίασαν διαδοχικά την ανήλικη, ενώ το τρίτο αγόρι κατηγορείται για συνέργεια
στο βιασμό καθώς ήταν παρών και βιντεοσκοπούσε με το κινητό
του τηλέφωνο τις σκηνές της φρίκης.

26
Η δικαστική εμπλοκή και στη συνέχεια η παραίτηση του Γιάννη
Κεφαλογιάννη από τη θέση του συμβούλου του πρωθυπουργού,
περιέχεται στην έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση
στην Ελλάδα, εντοπίζοντας φαινόμενα διαφθοράς και κρίσης των
θεσμών. Η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε ενώ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον η υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, κάνει επίσης αναφορά στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου, στα επεισόδια του
Δεκέμβρη στο κέντρο της Αθήνας, στην ανεπάρκεια του σωφρονιστικού συστήματος, αλλά και στα Μέσα Ενημέρωσης, τονίζοντας
ότι υπάρχει ανεξαρτησία αλλά και ότι είναι ελεύθερη η κριτική
προς την κυβέρνηση.

27
Η παραμονή, όπως όλα δείχνουν, του Βασίλη Τσιατούρα στη
θέση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ δημιουργεί νέα δεδομένα στις επικείμενες κρίσεις της αστυνομίας στο νησί κυρίως αναφορικά με τους
αξιωματικούς που φέρεται να διατηρούν καλές σχέσεις μαζί του,
το μέλλον των οποίων θα ήταν αβέβαιο με την αποστρατεία του.
Καταλυτικός ωστόσο θα είναι ο ρόλος του αναπληρωτή υπουργού
Δημοσίας Τάξης Χρήστου Μαρκογιαννάκη που θα επιδιώξει να έχει
τον πρώτο λόγο στην “έδρα” του.
Μετά από μια 4ωρη σχεδόν συνεδρίαση - σε κλίμα έντασης-ο κόσμος και τα μέλη του Δ.Σ ξεκαθάρισαν ότι δεν αποδέχονται το συγκεκριμένο μάστερ πλαν του ΥΠΕΧΩΔΕ για το αεροδρόμιο.
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ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

2010

ΜΑΡΤΙΟΣ
1
Τροχαίο δυστύχημα τη νύχτα στην περιοχή της Γέργερης
με θύμα σύμφωνα με πληροφορίες έναν κάτοικο της περιοχής. Σύμφωνα με την αστυνομία νεκρός είναι ένας 40χρονος, ο οποίος επέβαινε σε ένα όχημα τύπου κλούβα το
οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο.

2

Προστριβές οικονομικής φύσεως με την Αρχιεπισκοπή
Κρήτης φέρεται να κρύβονται πίσω από την αιφνιδιαστική
μετακίνηση του αρχιμανδρίτη Απόστολου, από τη θέση του
ηγουμένου της Μονής του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, στην
Ανώπολη. Αυτό προκύπτει από διαφορετικές έγκυρες πηγές που αναφέρουν ότι η μεγάλη σύγκρουση ξεκίνησε με
φόντο τις παιδικές κατασκηνώσεις που σχεδιάζει στην περιοχή η Αρχιεπισκοπή.

ναι “σαρωτικές”, δεδομένου ότι η νομάρχης επιδιώκει να δώσει σε
όλους ευκαιρίες.

υπάλληλος που είχε καταδικαστικές αποφάσεις ως αξιωματούχος
του Δήμου Ηρακλείου.

Ένας από τους πιο γνωστούς κρεοπώλες του Ηρακλείου τον
οποίο αναζητούσαν οι Διωκτικές Αρχές Ηρακλείου, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, συνελήφθη πριν από
μερικές ημέρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής για απάτες ύψους εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ.

Σε άμεσο κίνδυνο βρίσκονται περισσότερα από 2000 σπίτια στο
Ηράκλειο, τα οποία έχουν χτιστεί πάνω στις ζώνες των ρεμάτων, και
που απειλούνται από τον εφιάλτη μιας ισχυρής νεροποντής η οποία
μπορεί να προκαλέσει ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.

9

10

Τα οφέλη από την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου Καστελίου είναι τόσο μεγάλα που υπερκεράζουν τις όποιες συνέπειες
θα έχει η κατασκευή και λειτουργία ενός τόσο μεγάλου έργου. Αυτό
ξεκαθαρίζει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που στάλθηκε
επιτέλους στους τοπικούς φορείς.

11
Η επερχόμενη κρίση στον τουρισμό επιβεβαιώνεται και στην τουριστική έκθεση του Βερολίνου. Οι κρατήσεις από την γερμανική
αγορά εμφανίζουν τώρα μείωση έως 30%, οι τουρ οπερέιτορ πιέζουν
τους ξενοδόχους για εκπτώσεις που φτάνουν το 35-40% ενώ η Τουρκία φαίνεται ότι θα είναι ο νικητής της φετινής τουριστικής χρονιάς.

12
Το φυσικό αέριο που θα έρθει στην Κρήτη είναι το επόμενο μεγάλο
φιλέτο για τους επιχειρηματίες που αναζητούν να επενδύσουν και
να κερδίσουν.
Ήδη, μετά τις ανακοινώσεις του κ.Χατζηδάκη για επίσπευση του
έργου, μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας φυσικού αερίου στη νοτιοανατολική Μεσόγειο ετοιμάζονται για
να πάρουν το μεγάλο έργο του σταθμού στην Κορακιά!

3
Τη σφραγίδα του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών για
θέματα Δημόσιας Τάξης Χρ. Μαρκογιαννάκη έχουν οι φετινές
κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας από το βαθμό του αρχηγού
του Σώματος και κάτω. Μπορεί ο κ. Μαρκογιαννάκης να μην
κατάφερε ν αναδείξει στον ανώτερο βαθμό της αστυνομικής
ηγεσίας τον αξιωματικό που ο ίδιος επιθυμούσε να δει ως αρχηγό της Αστυνομίας, μπόρεσε όμως να “επιβάλει” κατά ένα
μέγιστο βαθμό τους αξιωματικούς που ο ίδιος ήθελε σε καίρια
πόστα, αγνοώντας ακόμη και τηλεφωνήματα υπουργών που
ήθελαν διακαώς να προχωρήσουν συγκεκριμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί στην ιεραρχία.

4

Το σχέδιο Σουφλιά για το αεροδρόμιο Καστελίου απορρίφθηκε το βράδυ ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και
τη λαϊκή συνέλευση των κατοίκων!

5
Από “χρυσό” μοιάζουν να είναι τα προϊόντα που πωλούνται στα
σούπερ μάρκετ του Ηρακλείου, αφού αυτά πωλούνται ακόμα και
100 % ακριβότερα σε σχέση με την Αγγλία και την Γερμανία.
Οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό έχουν ήδη
αρχίσει να ρίχνουν σημαντικά τις τιμές τους, ενώ η μία εταιρία μετά
την άλλη, ακολουθούν το “ράλι καθόδου” των τιμών.

6
Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις
καθώς η χώρα μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προθεσμίες που
δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων
της ενιαίας ενίσχυσης με τους νέους χάρτες μέχρι τις 15 Μαΐου και
το αργότερο (με ποινές) έως τις 9 Ιουνίου.

7
Οι τίτλοι τέλους σε μια εποχή που ο ΟΦΗ είχε συνεχή παρουσία
στην Α Εθνική με χρονιές στις οποίες πρόσφερε μεγάλες χαρές στο
ηρακλειώτικο και γενικότερα το κρητικό ποδόσφαιρο, μπήκαν το
βράδυ στο Παγκρήτιο

8

Το νέο διοικητικό σχήμα της Νομαρχίας ανακοινώνει σήμερα η κ.
Σχοιναράκη. Η νομάρχης έχει καλέσει στο γραφείο της τους έξι αντινομάρχες, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις επικείμενες αλλαγές. Με βάση τις ως τώρα ενδείξεις, οι αλλαγές αναμένεται να εί-

13
Μία απίστευτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία των Αρχανών. Λίγες ώρες μετά τον απροσδόκητο χαμό ενός
21χρονου παλικαριού που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο, η μητέρα του κατέρρευσε και πλέον δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή,
νοσηλευόμενη στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στενοί συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί δεν μπορούν να συνέλθουν από το σοκ των διαδοχικών χτυπημάτων της οικογένειας
Ματαλιωτάκη που από τη μία θρηνεί για το χαμό του 21χρονου και
από την άλλη προσεύχεται για τη ζωή της μητέρας.

15
Για πρώτη φορά μετά από χρόνια η σκιά της βεντέτας απλώνεται
για τα καλά πάνω από τα Περιβολάκια Κισσάμου. Το νέο μακελειό
με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες αναζωπύρωσε τον κύκλο αίματος που είχε ανοίξει το 1987 ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες οικογένειες. Οι όρκοι για εκδίκηση και αφανισμό της αντίπαλης «φαμίλιας» ανατριχιάζουν και τους πιο ψύχραιμους. Από το μεσημέρι του
Σαββάτου οπότε και σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή, αστυνομικές δυνάμεις έχουν «ζώσει» το χωριό.
Σήμερα μάλιστα τα μέτρα της αστυνομίας αναμένεται να είναι
δρακόντεια ενόψει της κηδείας του αδικοχαμένου 25χρονου.

16
Με “βόμβα μεγατόνων” που αναμένεται να σκάσει μετά την
έναρξη της τουριστικής περιόδου, μοιάζει στην αγορά του Ηρακλείου
και γενικότερα της Κρήτης το πρόβλημα των ακάλυπτων επιταγών.
Η μία επιχείρηση μεταδίδει στην άλλη το πρόβλημα της, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο ντόμινο, οδυνηρό για όσους συμμετέχουν σε
αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 20% των επιταγών που κυκλοφορούν στην αγορά είναι καλυμμένες στην ώρα τους, ενώ γνωστές επιχειρήσεις του Ηρακλείου δεν μπορούν να καλύψουν επιταγές της τάξεως των 800 ευρώ.

17

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες αναμένεται να βρεθεί ο
υπάλληλος της Περιφέρειας Κρήτης, που πλαστογράφησε επιταγές
του λογαριασμού του φράγματος Αποσελέμη.
Το πόρισμα του οικονομικού επιθεωρητή Κρήτης “καίει” τον υπάλληλο-υπόλογο, ενώ επιρρίπτει ευθύνες και στην Περιφέρεια Κρήτης
για αμέλεια, μετά την αποκάλυψη μιας παλιότερης υπεξαίρεσης από
τον ίδιο υπάλληλο-αφήνει υπόνοιες για το πώς χειρίστηκαν την όλη
υπόθεση-καθώς και για το πώς τοποθετήθηκε ως υπόλογος ένας

18

19
“Έκρηξη” προσφορών και εκπτώσεων στα εισιτήρια και τους ναύλους στο δρομολόγιο Ηράκλειο – Πειραιάς, σηματοδοτεί αυτή τη
φορά η κάθοδος της SuperFast στις γραμμές της Κρήτης. Η “ναυμαχία” ήδη έχει ξεκινήσει, από την οποία είναι πολύ πιθανό να βγει χαμένη μία εκ των τριών εταιρειών. “Σηκώνει” τελικά η γραμμή Ηράκλειο – Πειραιάς (αν και …φιλέτο), τρεις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είναι
το μεγάλο ερώτημα των στελεχών και των υπαλλήλων τους, την ώρα
που οι προσδοκίες για κάθετη πτώση των τιμών, από την πλευρά
των επιβατών και των επαγγελματιών, είναι υψηλές.

20
Μεγάλες ανατροπές σηματοδοτεί στην πόλη, η μελέτη ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, σε μια ευρύτατη περιοχή την οποία χαρακτηρίζει “γενικής κατοικίας” και “ξεριζώνει” από αυτήν δεκάδες
εμπορικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη μελέτη της Παλιάς Πόλης,
σε πολλές περιοχές όπως αυτή του Αγίου Μηνά, την πλατεία Κορνάρου, τον Αγιο Δημήτριο, τον Αγιο Τίτο, αλλά και περιμετρικά των
Τειχών, η μελέτη εξαιρεί μια σειρά από εμπορικές δραστηριότητες,
“νεκρώνοντας” περιφερειακά το ιστορικό κέντρο, ενώ ταυτόχρονα
απογειώνει την αγορά στον λεγόμενο “σταυρό” της πόλης.

21
Ψίχουλα” δίνει στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Χατζηγάκης. Συνοδευόμενος από τους υφυπουργούς και το επιτελείο του υπουργείου
ο κ. Χατζηγάκης προήδρευσε θυελλώδους σύσκεψης που διήρκησε
πέντε ώρες, αλλά λίγο πριν φύγει είπε στους αγρότες που διαμαρτύρονταν ότι δεν είναι ο Αη Βασίλης.

22
Μέχρι και απευθείας βιασμούς μικρών παιδιών, ακόμα και βρεφών, μπορούσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά οι χρήστες site
με την επωνυμία «παιδιά, το φως της ζωής μας». Μεταξύ των χρηστών φέρεται και ένας 27χρονος Σκωτσέζος που διαμένει στην περιοχή των Γουβών και συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αθήνας. Ο νεαρός αμέσως
μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
.

23

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγαν πέντε κτηνοτρόφοι από την Κρήτη
που στρέφονται κατά της ευρείας κυκλοφορίας βρετανικής εφημερίδας “Sunday Telegraph” και του διάσημου δημοσιογράφου Colin
Freeman. Η φωτογραφία των πέντε «φιγουράρει» εν αγνοία τους σ
ένα άκρως δυσφημιστικό ρεπορτάζ για την Κρήτη με αφορμή την
υπόθεση των Ζωνιανών.

24
Οι μεγάλοι tour operators που ελέγχουν τον διεθνή τουρισμό, δεν
φαίνονται διατεθειμένοι να βγουν χαμένοι από την τουριστική κρίση
και έθεσαν εκβιαστικά και στην ελληνική κυβέρνηση θέμα επιδότησης των πτήσεων για να αυξήσουν τα τσάρτερ στην χώρα μας
.

26

Δεν πείσθηκαν οι πρατηριούχοι της Κρήτης από τα στοιχεία που
παρέθεσαν οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων, με τα οποία εξηγούν για
ποιο λόγο παρατηρείται διαφορά στις τιμές των πρατηρίων του νησιού με της υπόλοιπης Ελλάδας.
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Ανοιχτές πόρτες προς όλους τους εμπλεκόμενους διατηρεί η νέα
ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ, που έχει δηλώσει τη πρόθεσή της να συμμετέχει στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία. Τις επόμενες ημέρες συναντάται με τον Υπουργό Παιδείας, Άρη Σπηλιωτόπουλο, μετά από
πρωτοβουλία του ίδιου.

υψηλά επίπεδα παρά τις προσφορές, στην διαφήμιση, στις επιδοτήσεις πτήσεων, στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής αλλά
και στον εγχώριο τουρισμό, ελπίζουν οι τουριστικοί φορείς της
Κρήτης, οι οποίοι μετείχαν σε ημερίδα που οργάνωσε ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, στο ξενοδοχείο “Ατλαντίς”. Θέμα ήταν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον
κρητικό τουρισμό

Στην επιθετική πολιτική τιμών για την διατήρηση της πελατείας μας, στην διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών σε

Ακόμα και αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα ενδέχεται να
ζητηθούν-εφόσον κριθεί επιβεβλημένο- στο πλαίσιο των μέτρων

28

29

30

ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην Εθν. Ελλάδος και το Ισραήλ, την 1η Απριλίου, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

31

Έναν Γολγοθά χωρίς τέλος ανεβαίνει τα τελευταία πέντε χρόνια μία 50χρονη γυναίκα σε χωριό της Μεσαράς. Άγρια χτυπημένη από τον ανήλικο γιο της κατέφυγε στην Αστυνομία πριν
από λίγες ημέρες για να ζητήσει βοήθεια από τους αστυνομικούς
της περιοχής της στην προσπάθειά της να βρει μία λύση στα δισεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1
Με κατάσχεση ακόμη και πλαστικών γλαστρών προσπαθεί το Ελληνικό Δημόσιο να καλύψει τις μαύρες τρύπες των ταμείων του. Ηρακλειώτης έπεσε από τα σύννεφα όταν ενημερώθηκε από γείτονες ότι
στην πόρτα της οικίας του είχε θυροκολληθεί κατασχετήριο για «οχτώ
μεταχειρισμένες πλαστικές γλάστρες» που είχε στην αυλή του. Η κατάσχεση αφορούσε χρέος που είχε εξοφλήσει στην Εφορία από το
2005.

9
“Πάγο” στην περιβόητη επένδυση της Μονής Τοπλού βάζει η
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που με απόφαση της
ακυρώνει τα μεγαλεπήβολα σχέδια της Βρετανικής εταιρείας.

Εκτός ελέγχου κινδυνεύει να τεθεί η κατάσταση στα Λιβάδια Μυλοποτάμου μετά την αιματοχυσία που σημειώθηκε σε καφενείο του
χωριού, ανάμεσα στα μέλη δύο μεγάλων οικογενειών της περιοχής.
Ένας 67χρονος πυροβόλησε στο πρόσωπο και στο πόδι 73χρονο
συγχωριανό του, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό. Νωρίτερα ο δράστης είχε ζητήσει τηλεφωνικώς την
παρέμβαση της Aστυνομίας, όμως το κακό είχε γίνει όταν κατέφθασε το πρώτο περιπολικό.

Κακήν κακώς” πήραν πίσω τη μελέτη του αεροδρομίου οι μελετητές και το στέλεχος του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Παπαγιαννάκης που βρέθηκαν χθες στη Νομαρχία, προκειμένου να ενημερώσουν τους φορείς για τα “θολά” σημεία, τις παραλείψεις και τα κενά του έργου.

3

17

Θρίλερ στη ΝΔ, καθώς επίκειται να συζητηθεί στην ολομέλεια
της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, σύστασης «προανακριτικής
επιτροπής» για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την
υπόθεση των άγονων γραμμών (ενδεχόμενο αδίκημα πρώην υπουργού Αιγαίου Αρ. Παυλίδη)

“Καταπέλτης” για τον 31χρονο Ζαχαρία Λαγουδάκη, τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι σκότωσε αναίτια τον φοιτητή Ε. Χορευτάκη το Μάη του 2008 στο Ρέθυμνο είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου, μέσα από το οποίο
ξετυλίγονται καρέ- καρέ τα γεγονότα που προηγήθηκαν της άδικης
δολοφονίας του φοιτητή, ενώ καταρρίπτονται οι όποιοι ισχυρισμοί
του δράστη, χωρίς να αναγνωρίζεται κανένα ελαφρυντικό για τον
Ρεθυμνιώτη δολοφόνο.

5
Τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας του 47χρονου οικοδόμου Ηλία
Μάνου μέσα στο σπίτι του, στο Μασταμπά, αναζητά η Αστυνομία,
κάνοντας λόγο για απύθμενο μίσος του δράστη προς το θύμα.

6
Ισορροπία τρόμου για την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, καθώς ένα βήμα πριν το Ειδικό Δικαστήριο βρίσκεται πλέον ο πρώην
υπουργός Αριστοτέλης Παυλίδης. Η Βουλή-και με τις ψήφους των
“γαλάζιων” βουλευτών-αποφάσισε τη συγκρότηση Προανακριτικής
Επιτροπής που θα διερευνήσει τις καταγγελίες Μανούση εις βάρος
του Δωδεκανήσιου βουλευτή.
lΦονικός σεισμός χτυπά την ορεινή περιοχή Αμπρούτσο της Ιταλίας και ειδικά την πρωτεύουσα της, Λ’ Ακουίλα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 100.

7
Ποινικές διώξεις κατά εμπόρων, αλλά και τραπεζικών στελεχών
ασκήθηκαν από τον εισαγγελέα μετά την αποκάλυψη μεγάλης απάτης με επιταγές, θύμα της οποίας είναι ένας Ηρακλειώτης επιχειρηματίας.
l-Γιαγιά 90 ετών που πάσχει από Αλτσχάϊμερ κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Χανίων για απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών σε σωφρονιστικό κατάστημα της Κρήτης όπου ήταν έγκλειστος ο γιος της.

8
Παράταση μέχρι το τέλος του μήνα, δίνει ο δήμος για την κατάθεση ενστάσεων στη μελέτη ανάπλασης της Παλιάς Πόλης, μετά το
έντονο ενδιαφέρον συμπολιτών μας να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της.

Διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της μελέτης, ενός από τα πιο μεγάλα αναπτυξιακά έργα του Ηρακλείου, που αφορά στη νέα παράκαμψη της πόλης, που προβλέπεται να κατασκευαστεί νότια της εθνικής οδού. Τα χρήματα θα διατεθούν από τα κονδύλια του Βόρειου
Οδικού Αξονα, τα οποία αυξήθηκαν από 6 εκ. ευρώ σε 8 εκ. ευρώ.

16
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4

15

“Πάγωσε” την περιβόητη επένδυση της Μονής Τοπλού
η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας που με
απόφασή της ακυρώνει τα μεγαλεπίβολα σχέδια της
βρετανικής εταιρείας
lΞεσηκωμός στο Ρέθυμνο για τη διαγραφή Σχοινά με την κατηγορία της ανεπίτρεπτης κριτικής στην κυβέρνηση.

10
Μεθοδεύσεις στο παρασκήνιο για τη διαγραφή του, κατήγγειλε
ο Κώστας Σχοινάς στο Ρέθυμνο. Ο πολιτευτής της ΝΔ, έκανε σκληρές δηλώσεις, μιλώντας για ρεβανσισμό, ενώ στο Ρέθυμνο το κλίμα
είναι εκρηκτικό καθώς οι φίλοι του Κ. Σχοινά ετοιμάζουν δυναμικές
κινητοποιήσεις, στρεφόμενοι και εναντίον εσωκομματικών αντιπάλων του πολιτευτή.

11
Φόβους για αναβίωση βεντέτας μετά από 32 χρόνια εκφράζουν
οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Ανθρωποκτονιών της Αθήνας που
διερευνούν την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός 73χρονου από την Ασή Γωνιά, ο οποίος πριν από 32 χρόνια είχε σκοτώσει συγχωριανό του,
στην πόλη του Ρεθύμνου

12
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος υποβιβασμού ολοκληρώνεται
για τον ΟΦΗ. Το μοιραίο που μετά το ματς με τον Λεβαδειακό έμοιαζε αναπόφευκτο για την Κρητική ομάδα, ήλθε τελικώς στην προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος με την μαθηματική επιβεβαίωση της πτώσης.

13
Με μία μεσοβέζικη απόφαση το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου προσπάθησε να προσπεράσει το σκόπελο της περιβαλλοντικής μελέτης του αεροδρομίου Καστελίου.

14
Στην αγορά του φυσικού αερίου που ανοίγει και για την Κρήτη
θέλει να μπει με κάθε μέσο η Αίγυπτος. Από τις συνομιλίες που είχε
στην Αίγυπτο ο υπουργός Ανάπτυξης κ.Χατζηδάκης προέκυψε για
μια ακόμη φορά το ενδιαφέρον των Αιγύπτιων να πάρουν εκείνοι
την μεγάλη δουλειά με το φυσικό αέριο.

Στελέχη της γαλλικής κρατικής εταιρείας Aeroports de Paris βρέθηκαν στην Κρήτη, σε μια προσπάθεια να προετοιμαστούν για τον
διαγωνισμό του αεροδρομίου Καστελίου, έργο για το οποίο ενδιαφέρονται και οι Γερμανοί της Hochtief! Ο γαλλο-γερμανικός ανταγωνισμός όπως εξελίσσεται, αναμένεται να είναι πολύ σκληρός καθώς και οι δύο κολοσσοί θέλουν να μπουν στο έργο του
αεροδρομίου και όχι μόνο.

18
Απαντήσεις για το πώς και πότε επιτέλους θα τελειώσει το
φράγμα Αποσελέμη, αναζήτησαν τα στελέχη του Ταμείου Συνοχής
που ήρθαν στην Κρήτη και ήλεγξαν το έργο. Το φράγμα που έπρεπε
να είχε τελειώσει από... πέρυσι και δεν θα είναι έτοιμο ούτε τον Φεβρουάριο του 2010, είναι “στο κόκκινο” και το Ταμείο Συνοχής προς
το παρόν δεν έχει ανακοινώσει ποινές ή συστάσεις προς την χώρα
μας, αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα

19
Σαν κύριος έφυγε από τα κρατητήρια και το Αστυνομικό Μέγαρο
Ηρακλείου νεαρός κρατούμενος για υπόθεση ναρκωτικών.
«Έσπασε» τα μέτρα ασφαλείας του Μεγάρου και «πέταξε» χωρίς
κανείς να τον σταματήσει προς την ελευθερία. Αστυνομικοί που άργησαν αλλά κατάλαβαν την… απουσία του, τον εντόπισαν λίγες
ώρες μετά. «Θα επέστρεφα με ταξί» φέρεται να τους είπε εκείνος
.

20
Η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ, απειλείται
από χρέη εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το κέντρο του ΟΚΑΝΑ στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο χώρο του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου, δεν έχει ακόμη ανοίξει.

21
Σημαντικές ανακατατάξεις που αναμένεται να ταράξουν τα νερά
και στη γραμμή Ηράκλειο – Πειραιάς προετοιμάζονται στο χώρο της
ακτοπλοΐας από τις εταιρείες του κλάδου οι οποίες επιδιώκουν να
ενισχύσουν τη θέση τους, ενόψει μάλιστα της κρίσης που ήδη άρχισε να “χτυπά” το Αιγαίο.

22
Με το... κιάλι ψάχνουν τους τουρίστες, ξενοδόχοι και καταστηματάρχες στις τουριστικές περιοχές της Κρήτης. Τα περισσότερα συγκροτήματα και μαγαζιά δεν έχουν ακόμη ανοίξει, ακόμη και 5αστερα
ξενοδοχεία δίνουν δωμάτια με 20 ευρώ, ενώ οι επιχειρηματίες αγωνιούν και δεν γνωρίζουν αν θα βγάλουν τα έξοδά τους τη φετινή σεζόν.
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Πακέτο μέτρων για την πάταξη της αισχροκέρδειας στην αγορά
των καυσίμων ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης. Κοστολογικοί έλεγχοι σε όλο το κύκλωμα των πετρελαιοειδών, επιβολή προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων και δημοσιοποίηση των παρανομούντων, τοποθέτηση ταμειακών
μηχανών και συστημάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια, αυτόματοι πωλητές βενζίνης που θα λειτουργούν εκτός ωραρίου είναι ελάχιστα μόνο από τα μέτρα που θα ισχύσουν τους επόμενους μήνες.

Λινοπεραμάτων πραγματοποίησαν 8 μοναχές της απόλυτης επιρροής του Αποστόλου, πρώην ηγουμένου της μονής Αγίου Θεολόγου Ανώπολης ο οποίος ήδη μονάζει στη νέα μονή του Μοχού !

28
Έτοιμοι να …καταρρίψουν τις δύο σοβαρότερες δικογραφίες της
πολύκροτης υπόθεσης των Ζωνιανών, δηλαδή αυτή που αφορά
στη φονική ενέδρα της 5ης Νοεμβρίου 2007 αλλά και εκείνη της
σπείρας των ΑΤΜ, εμφανίζονται με την έναρξη της δίκης στο Εφετείο Αθηνών οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

2010

30
Την άποψή τους πως η Μαρία Θεοδοσάκη και το παιδί που κυοφορούσε θα ζούσαν εάν είχε διαγνωστεί έγκαιρα από τους γιατρούς του Βενιζελείου το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, εξέφρασαν οι ιατροδικαστές που έκαναν νεκροψία στην άτυχη
γυναίκα προς τους συγγενείς της 33χρονης “Στο μικροσκόπιο” τίθεται ο ιατρικός φάκελος της άτυχης εγκύου, μετά την καταγγελία
ότι είχε «αλλοιωθεί».

24
Μετά τις περίφημες πιέσεις Μπλερ, τώρα πιέζουν και οι…Αμερικάνοι για το Τοπλού! Αυτό διαρρέουν οι Αγγλοι που θέλουν να
κάνουν την επένδυση στο Τοπλού παρά την απόφαση του ΣτΕ.

25
Εβδομάδα εξελίξεων από σήμερα για τα πολιτικά πράγματα της
χώρας.H τύχη της νέας δικογραφίας για τις άγονες γραμμές, η εξέλιξη και άλλων υποθέσεων σκανδάλων αλλά κι ακόμη ο χρόνος των
εθνικών εκλογών, θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί τις προσεχείς ημέρες επί του
πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής.

26
Σε κύκλωμα εμπορίας όπλων και ναρκωτικών οδηγεί τις αστυνομικές Αρχές του Ηρακλείου η σύλληψη ενός Ρεθυμνιώτη που θα
παρέδιδε σε καθορισμένο ραντεβού ένα καλάσνικοφ και τρία κιλά
χασίς έναντι του χρηματικού ποσού των 12.000 ευρώ.

27
Απόδραση… μέσα από το μοναστήρι της Αγίας Φωτεινής των

Στις 28 Απριλίου ξεκίνησε στο Εφετείο Αθηνών
η πολύκροτη δίκη των Ζωνιανών

29
“Βόμβα μεγατόνων” για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, βάζει η μελέτη ανάπλασης της Παλιάς Πόλης, καθώς ανακύπτει μείζον θέμα για τους ακάλυπτους χώρους όλων των οικοδομών, οι οποίοι μετατρέπονται σε κοινόχρηστους.

Η άτυχη Μαρία Θεοδοσάκη-Βουλγαρίδη, έγκυος
στον 8ο μήνα “έσβησε” αβοήθητη στο Βενιζέλειο
Νοσοκομείο

ΜΑΪΟΣ
1
“Ξελασπώνουν” οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί
κυρώσεις για οποιεσδήποτε παραβάσεις, έστω και αν εκκρεμούν δίκες σε βάρος τους, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

2
Ξεκινά η διάθεση των αναδρομικών εσόδων που αντιστοιχούν
στους δήμους του νομού Ηρακλείου και φτάνουν στο συνολικό
ποσό των 3.327.377,63 ευρώ.

3
Ασέβεια στο μνημείο και πρόκληση στην ίδια την Ιστορία της πόλης, αποτελούν οι τσιμεντένιοι στύλοι που κατασκεύασε ο ΟΛΗ
πάνω στο παραθαλάσσιο Τείχος, στο πλαίσιο των έργων του Οργανισμού Λιμένος στην περιοχή.

298 , υπέρ της παραπομπής ψήφισαν 146 βουλευτές, ενώ κατά ψήφισαν 144, “παρών” 3 και βρέθηκαν και 5 λευκά ψηφοδέλτια.

5
Τάξη στο εφημεριακό καθεστώς των νοσοκομείων, με τμήμα αιχμής την Μαιευτική κλινική του Βενιζελείου, όπου βρήκαν τραγικό
θάνατο πριν λίγες ημέρες η 33χρονη Μαρία Θεοδoσάκη και το αγέννητο παιδί της, επιχειρεί να βάλει η ΔΥΠΕ Κρήτης.

6
Με ένα ογκώδες και ειρηνικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, οι αγρότες της Κρήτης διαδήλωσαν για τα αιτήματα
τους, χωρίς ωστόσο να πάρουν απαντήσεις από την κυβέρνηση και
τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

7
Ο σύζυγος της 33χρονης Μαρίας Θεοδοσάκη, της άτυχου εγκύου
που «έσβησε» στο Βενιζέλειο μιλά αποκλειστικά στην «Π». «Μου
είπε ότι πεθαίνει και μου ζήτησε να προσέχω το παιδί μας.

8
Πρωτοφανές πραξικόπημα στην πολιτική ζωή του τόπου χαρακτηρίζεται η απόφαση της κυβέρνησης που εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά τη νύχτα, να αναστείλει τις εργασίες της Βουλής λόγω... των
Ευρωεκλογών.

9
Αποζημίωση θα ζητούν στο εξής από τη ΔΕΗ οι ξενοδόχοι του
Ηρακλείου για τις πολύωρες διακοπές ρεύματος που συχνά
προκαλούν σοβαρές ζημιές στις μονάδες τους σε μηχανήματα,
υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές, αντλίες κ.λ.π.

10
Ως μία φοβική κοινωνία της οποίας οι πολίτες έχουν από ελάχιστη έως ανύπαρκτη εμπιστοσύνη στην Αστυνομία και στη Δικαιοσύνη σε σχέση με τους τρόπους καταπολέμησης της εγκληματικότητας δείχνει σήμερα η Κρήτη με βάση τα αποτελέσματα
δημοσκοπικής έρευνας σε δείγμα 1011 νοικοκυριών της Μεγαλονήσου.

4
Με έξι διαρροές από το κυβερνητικό “στρατόπεδο” η Βουλή
απέρριψε τη νύχτα την πρόταση για παραπομπή του πρώην
υπουργού κ. Αριστοτέλη Παυλίδη στο Ειδικό Δικαστήριο. Ψήφισαν

11
Τραγικό αποδείχτηκε το μεροκάματο για έναν πενηντάχρονο
που συμμετείχε σε εργασίες στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λίγο πριν τις

εφτά το απόγευμα ο άτυχος πενηντάχρονος, χτυπήθηκε από
πλωτό γερανό, όταν επεχείρησε να μεταβεί από το ρυμουλκό που
χειρίζονταν, σε βάρκα για να μεταφερθεί στη στεριά

12
Παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα, αλλά και τους ελέγχους
αρμόδιων υπηρεσιών, κάποιοι επιτήδειοι εξακολουθούν να εκδίδουν
πλαστά και εικονικά τιμολόγια αγροτικών προϊόντων, να τα καταθέτουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με σκοπό να εισπράξουν από το κράτος και να μοιραστούν παράνομα την επιστροφή ΦΠΑ!!

13
Λίγοι εισπράττουν τα υψηλά ποσά και οι δεκάδες χιλιάδες τα «ψίχουλα» των αγροτικών επιδοτήσεων, σύμφωνα με τις αναλυτικές
καταστάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δόθηκαν
στη δημοσιότητα μέσω ειδικής ιστοσελίδας και προκαλούν θύελλα
αντιδράσεων μεταξύ των παραγωγών.

14
Οι διαταγές πληρωμής «πνίγουν» πολλούς από τους επιχειρηματίες του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης, τους οποίους «κυνηγούν», καθημερινά πλέον, οι δικαστικοί επιμελητές, για να τους επιδώσουν τα σχετικά προγράμματα.

15
“Αναμέτρηση” και στο Ηράκλειο θα επιδιώξουν οι κ.κ. Καραμανλής και Παπανδρέου στη μάχη των εντυπώσεων για τις ευρωεκλογές. Πρώτος θα έρθει ο πρωθυπουργός (το ερχόμενο Σάββατο ή
την Κυριακή) συνδυάζοντας και την θεμελίωση του νέου κτηρίου για
τον ENISA που κατασκευάζεται στο ΙΤΕ, ενώ o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει σε ανοικτή συγκέντρωση την τελευταία εβδομάδα.
lΣε πλήρη σύγχυση οδηγεί η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών
τους μαθητές του Γυμνασίου, αφού από το Δημοτικό είναι ακόμα
ακατάρτιστοι στη σημερινή τους γλώσσα. Αυτό υποστηρίζει σε συνέντευξη του στην «Π» ο μεγάλος δημοτικιστής Εμμανουήλ Κριαράς,
ο οποίος προσθέτει ότι θα έπρεπε να καταρτιστεί εκ νέου το σχολικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου.

16
Σοκ στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου έχει προκαλέσει η είδηση
της αυτοκτονίας ενός 40χρονου πολιτικού μηχανικού για οικονομικούς λόγους, όπως όλα δείχνουν.
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17
Αυτοκτόνησε επειδή του έκοψαν την σύνταξη. Ο λόγος για
65χρονο από χωριό του Ηρακλείου, ο οποίος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του όταν ενημερώθηκε ότι δεν του χορηγούν την σύνταξη που περίμενε πώς και πώς.

18
Σε «καραντίνα»-τουλάχιστον για προληπτικούς λόγους- αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες ημέρες δύο Kρητικοί που φέρονται
να συνταξίδευαν με την πτήση του 19χρονου Ελληνοαμερικανού
φοιτητή το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Νέα Υόρκη
στην Αθήνα.

19
Δολοφονημένος και απανθρακωμένος βρέθηκε τελικά ο 50χρονος επιχειρηματίας Γιάννης Κυπριωτάκης που είχε πέσει θύμα
απαγωγής. Το πτώμα εντοπίστηκε τα ξημερώματα ενώ λίγο πριν
βρίσκονταν ακόμα σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις της αστυνομίας
για την απελευθέρωση του.

87
20
Νέα τροπή στις έρευνες των διωκτικών αρχών δίνει η εκτίμηση
του ιατροδικαστή Μανόλη Μιχαλοδημητράκη ότι ο 50χρονος επιχειρηματίας Γιάννης Κυπριωτάκης είχε δολοφονηθεί ώρες πριν παραδοθούν τα λύτρα.

21
Τα ίχνη των εκτελεστών που δολοφόνησαν και έκαψαν τον
50χρονο Γιάννη Κυπριωτάκη αναζητά η Ασφάλεια Ηρακλείου. Η μαφιόζικη δολοφονία δείχνει στους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ
ανθρώπους αποφασισμένους, γεμάτους μίσος.
lΝα υψώσουν το πολιτικό τους ανάστημα, εκπληρώνοντας
στην πράξη τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για το θέμα του
Εφετείου, κάλεσε δημόσια τους βουλευτές του νομού, η διοίκηση
του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

22
Τα ευρήματα από τις πρώτες λίστες των τηλεφωνικών επικοινωνιών του 50χρονου Γ. Κυπριωτάκη εξετάζουν με πολλή προσοχή οι αστυνομικοί της Υ.Α Ηρακλείου, εκτιμώντας πως σε αυτά
είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται το μοιραίο λάθος που θα προδώσει τους απαγωγείς και μετέπειτα δολοφόνους του Ηρακλειώτη
επιχειρηματία.

24
“Φύλλο και φτερό” έκαναν οι αστυνομικοί διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνδέεται με την
υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 50χρονου επιχειρηματία Γιάννη Κυπριωτάκη.

lΑπό τα λύματα του Ηρακλείου θα ποτίζονται χιλιάδες στρέμματα γης και το αστικό πράσινο της πόλης! Το φιλόδοξο σχέδιο της
δημοτικής Αρχής για επεξεργασία των λυμάτων του Βιολογικού
έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να δώσει αποτελέσματα σε ένα
χρόνο από τώρα.

25
Σοκ στην κοινή γνώμη από την άγρια δολοφονία του
απαχθέντα επιχειρηματία Γιάννη Κυπριωτάκη

Δύο γιατρούς του Βενιζελείου, που έπρεπε να βρίσκονται στο
νοσοκομείο, εκείνοι όμως εφημέρευαν τηλεφωνικά από το σπίτι
τους, “καίει” το πόρισμα της ΕΔΕ, για το θάνατο της 33χρονης Μαρίας Θεοδοσάκη και του μωρού της, που δεν πρόλαβε να γεννηθεί.

26
Απανωτά κρούσματα διαρρήξεων στο κέντρο και τα προάστια
του Ηρακλείου τρομοκρατούν τους πολίτες και προβληματίζουν
την Αστυνομία που φαίνεται πως δεν μπορεί να βρει λύση στο
πρόβλημα που παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

27
Ανάχωμα στην έλευση των ξένων πολυκαταστημάτων στο Ηράκλειο θα αποτελέσει το εμπορικό κέντρο που θα στεγάσει ντόπιους επιχειρηματίες. Στα σχέδια του Εμπορικού Συλλόγου και της
επταμελούς επιτροπής που συστάθηκε γι αυτό το σκοπό είναι η
δημιουργία μιας πολυμετοχικής εταιρείας, στην οποία θα συμμετέχουν όσοι καταστηματάρχες επιθυμούν.
lΜάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση των Ζωνιανών αναγκάστηκε να παραδεχτεί στο δικαστήριο ότι τον είχαν προσεγγίσει
συγγενείς κατηγορούμενου προκειμένου να τον πείσουν για την
αθωότητα του εμπλεκομένου με σκοπό να «στρογγυλέψει» την κατάθεση του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά.

28
Δύο φορές ακριβότερα από τον αρχικό προυπολογισμό θα κοστίσει το φράγμα Αποσελέμη, ενώ το επιπλέον ποσό των
71.000.000 που υπολογίζεται πως απαιτείται για την ολοκλήρωση
των έργων, θα καταβάλλουν οι Έλληνες φορολογούμενοι και όχι το
Ταμείο Συνοχής.

29
Νέα ένταση με κωμικοτραγικές διαστάσεις στις σχέσεις δήμου
Ηρακλείου και Οργανισμού Λιμένους, πυροδοτήθηκε μετά την επιβολή προστίμου, ύψους 103.000 από την Πολεοδομία προς τον
Οργανισμό, για τα έργα που κατασκευάζονται στο Μπεντενάκι.

30
Τον αλλοδαπό που έκοψε το νήμα της ζωής του 23χρονου από
τη Συρία στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων αναζητά η Αστυνομία.
Όπως όλα δείχνουν κίνητρο του εγκλήματος ήταν η διεκδίκηση
μιας γυναίκας.
lΕλεύθερος αφέθηκε με απόφαση της Δικαιοσύνης ο Βρετανός
Τζων Χόγκαν, ο άνθρωπος που πριν από λίγα χρόνια ενώ έκανε
διακοπές στην Ιεράπετρα, πήδηξε από το μπαλκόνι του δωματίου
του στο κενό, αγκαλιά με τα δύο παιδιά του με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του γιου του Λίαμ

ΙΟΥΝΙΟΣ
1
Η «Π» αποκαλύπτει το επίσημο πόρισμα της ΕΔΕ που παρέδωσε
ο καθηγητής Χειρουργικής Γιάννης Μελισσάς, για τις συνθήκες του
θανάτου της Μαρίας Βουλγαρίδη-Θεοδωσάκη και του αγέννητου
παιδιού της και τις ευθύνες των γιατρών που την παρακολουθούσαν στο νοσοκομείο ή από το... σπίτι τους.

2
Στην ευρύτερη περιοχή των Γουβών και της Χερσονήσου εστιάζεται η αστυνομική έρευνα σε σχέση με το “κρησφύγετο” των απαγωγέων και δολοφόνων του 50χρονου επιχειρηματία Γιάννη Κυπριωτάκη.
lΣε συναγερμό τέθηκαν αργά το βράδυ οι υγειονομικές Αρχές
όταν το κέντρο συντονισμού που λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό,
ειδοποιήθηκε για ένα ύποπτο περιστατικό γρίπης.

3
Αλλοδαπό που μένει στο Ηράκλειο και φαίνεται να γνώριζε τον
50χρονο Κυπριωτάκη, αναζητούσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας,
θεωρώντας ότι έχει ρόλο “κλειδί” στην υπόθεση που έχει σοκάρει
το Πανελλήνιο.
-Αγριες νύχτες βιώνουν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικοί στις
τουριστικές περιοχές της Χερσονήσου και των Μαλίων. Αν και βρισκόμαστε στην έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, τα παρατράγουδα έχουν ήδη αρχίσει με τους αστυνομικούς να μην προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα από τα διαδοχικά επεισόδια, άλλα
σοβαρά και άλλα τραγελαφικά.

4
Παραλίγο τραγωδία το απόγευμα με θύμα ένα αγοράκι 12 ετών
που έπαιζε στον προαύλιο χώρο ενός νηπιαγωγείου στον Μασταμπά. Ο μικρός Αριστείδης στην προσπάθειά του να μπει στο
χώρο του νηπιαγωγείου για να παίξει με τους φίλους του έπεσε
από το φράχτη και εξαιτίας της πτώσης του ένα σίδερο κάρφωσε
τον αριστερό του μηρό και βγήκε από το γοφό!

5
Τρεις δεσμεύσεις για την Κρήτη ως πρωθυπουργός, ανέλαβε από
το Ηράκλειο ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος εμφανίστηκε με την
σιγουριά του νικητή.

6
Ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου στον πρώην γενικό αστυνομικό διευθυντή Κρήτης Αντώνη Βιτωράκη για την μοιραία επιχείρηση της 5ης Νοεμβρίου 2007 στα Ζωνιανά που είχε ως αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό του ειδικού
φρουρού Στάθη Λαζαρίδη και τον ελαφρύ δύο συναδέλφων του.

7
Καθαρή νίκη με πάνω από 4% διαφορά από τη ΝΔ, πέτυχε στις
εκλογές το ΠΑΣΟΚ, προδιαγράφοντας έτσι και την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.

8
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στην Κρήτη καθώς η άνοδος του ΠΑΣΟΚ
συνδυάστηκε με την πανωλεθρία που έπαθε η ΝΔ στις περισσότερες περιοχές με πρώτο το νομό Ηρακλείου όπου “έπιασε” ένα από
τα χειρότερα ιστορικά της ποσοστά(22,4%).

9
Ανω-κάτω έχει γίνει η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας,
η οποία αδυνατεί να διαχειριστεί τα ιστορικά χαμηλά στο νομό ποσοστά των Ευρωεκλογών.

10
Τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η
τοπική Aστυνομία ήρθε να επιβεβαιώσει για άλλη μία φορά η νέα
ληστεία στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ στην οδό Βύρωνος στο κέντρο του
Ηρακλείου.
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11
Από τους τουρίστες της τελευταίας στιγμής, θα κριθεί η πορεία του τουρισμού τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αφού κανείς
δεν γνωρίζει πως θα κινηθούν οι κρατήσεις τις επόμενες ημέρες,
παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες εκπτώσεις συνεχίζονται υπό την
πίεση των πρακτόρων.

15
Μεγάλο ήταν το ποσοστό αποχής στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
lΠερισσότεροι από 100 μάρτυρες κατηγορίας από τους 185
συνολικά παρέστησαν στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου όπου ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης της
μαζικής δηλητηρίασης από σαλμονέλα 127 ατόμων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον Ιούλιο του 2005.

2010

λερ”, ανακάλεσε τελικά ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος.

23
Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της Μονής Τοπλού. Η Ολομέλεια Εφετών Κρήτης αποφάσισε ότι δεν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από ειδικό εφέτη ανακριτή.

24
16
Εκατοντάδες κτηνοτρόφοι και γεωργοί από δεκάδες χωριά του
νομού Ηρακλείου, εμφανίζονται να είναι μπλεγμένοι στη δίνη του
μεγάλου σκανδάλου της παράνομης επιστροφής ΦΠΑ που συγκλονίζει την Κρήτη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων
που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, το Ελληνικό Δημόσιο φαίνεται να
έχει καταβάλει στους επιτήδειους ποσό ύψους 56 εκατ. ευρώ.

Το δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει πλέον η υπόθεση της κομπίνας με τις συντάξεις στο ΤΕΒΕ στο τοπικό παράρτημα, που
είχε αποκαλύψει η “Π”. Η υπάλληλος που εμπλέκεται και αποδέχθηκε μάλιστα την ενοχή της, καλείται σε απολογία ενώπιον
της ανακρίτριας Ηρακλείου.

17
πό τους τουρίστες της τελευταίας στιγμής θα κριθεί
η πορεία του τουρισμού τον Ιούνιο και Αύγουστο
στην Κρήτη

12
Η αντίστροφη μέτρηση για να ξεκινήσει ένα από τα δύσκολα
εγχειρήματα, για το οποίο έχει δεσμευθεί η δημοτική Αρχή στην
πόλη, έχει αρχίσει, καθώς προχωρούν οι συζητήσεις για την ανάδειξη και ανάπλαση του Δουκικού Ανακτόρου στα Λιοντάρια.
lΛύση στον επί 50 χρόνια άλυτο γρίφο του «υπέροχου ανθρώπου», Νας, κατάφερε να δώσει η διατριβή του Κρητικού
ερευνητή, Κωνσταντίνου Δασκαλάκη. Όπως εξηγεί, σε συνέντευξή του στην «Π», ο ερευνητής του Μπέρκλεϊ, ο οποίος έχει
εργαστεί στη Microsoft και ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το ΜΙΤ,
η επιστημονική κοινότητα ακολουθούσε όλες αυτές τις δεκαετίες
λάθος κατεύθυνση, από την οποία ο ίδιος αποφάσισε να αποκλίνει…

13
Λύσεις για να μειώσει το κόστος του έργου του αεροδρομίου
Καστελίου αναζητεί το ΥΠΕΧΩΔΕ αφού οι κατασκευαστικές εταιρείες πιέζουν για δημοπράτηση κάτω από 600 εκατομμύρια
ευρώ.

14
Δίκη Ζωνιανών: Πρωτοφανής για τα δικαστικά χρονικά χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Πειραιά την παραίτηση της συζύγου του ειδικού φρουρού Στάθη
Λαζαρίδη από την πολιτική αγωγή. Το θέμα αυτό, που ως γνωστόν προκάλεσε έντονες συζητήσεις, επικέντρωσε το ενδιαφέρον της έδρας κατά την εξέταση της Μαρίας Λαζαρίδη που κλήθηκε να καταθέσει χθες στην αίθουσα του Εφετείου Αθηνών.

Ονόματα εφοριακών υπαλλήλων, “επιχειρηματιών” πώλησης
εικονικών και πλαστών τιμολογίων και πάρα πολλών αγροτών,
συμπεριλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία την οποία αναμένεται να υποβάλλει στην Εισαγγελία Ηρακλείου η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, στο πλαίσιο του μεγάλου σκανδάλου παράνομης
επιστροφής ΦΠΑ σε “παραγωγούς” της Κρήτης.
-Σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής, ήταν το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών για τον Αλέκο Αλαβάνο, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτηση του από πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτής, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της
Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

18
Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδά,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, προκάλεσε το μεγάλο
σκάνδαλο παράνομης είσπραξης επιστροφής ΦΠΑ, που συγκλονίζει την Κρήτη.

19
Η ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η ήττα στις ευρωεκλογές προκαλούν ακόμη βαθύτερο ρήγμα στην παράταξη της
ΝΔ. Στην παρατεταμένη κρίση του κυβερνώντος κόμματος ήρθε
να προστεθεί μια ακόμη πράξη του “γαλάζιου δράματος” καθώς
αντικαταστάθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από το πρώτο θερινό τμήμα της Βουλής οι βουλευτές Ηρακλείου της Ν.Δ. Λευτέρης Αυγενάκης και Κώστας Μπαντουβάς που «τόλμησαν» εγγράφως να γνωστοποιήσουν την απόφαση τους ότι δεν θα
ψηφίσουν νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή και θα περιλαμβάνει τροπολογία για την «αναβάθμιση» του Εφετείου Μυτιλήνης.
l“Κάτω από τη μύτη” των ατόμων που τον απήγαγαν όπως κατήγγειλε- ξέφυγε ένας 62χρονος επιχειρηματίας από τα
Χανιά. Η εξαφάνιση- απαγωγή έγινε λίγα μέτρα από το σπίτι του
επιχειρηματία που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Χανιά.

20
Στην αυτοκαταστροφική πορεία που ακολούθησε το κόμμα
και στο αποκαλυπτικό παρασκήνιο των όσων συνέβησαν τους
προηγούμενες 6 μήνες αναφέρθηκε ο Αλέκος Αλαβάνος στην τοποθέτησή του στην γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

21
Ορατός είναι ο κίνδυνος, ξενοδοχειακές μονάδες του Ηρακλείου να βάλουν λουκέτο, όπως προέκυψε από την έκτακτη γενική συνέλευση της Ενωσης Ξενοδόχων.

22

Σοκ στο πανελλήνιο αλλά και στο δικαστήριο
προκαλεί η απόφαση της συζύγου του ειδικού
φρουρού Στάθη Λαζαρίδη να παραιτηθεί
από την πολιτική αγωγή

Τρεις δικηγόροι και τρεις υπάλληλοι του δήμου Ηρακλείου
έχουν κληθεί σύμφωνα με πληροφορίες να δώσουν εξηγήσεις στο
πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που έχει διατάξει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Ηρακλείου σε σχέση με το πόρισμα του
Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τις
παρατυπίες που διαπιστώνονται στη λειτουργία του γραφείου
αλλοδαπών του δήμου Ηρακλείου, την περίοδο από τον Ιούνιο
έως το Δεκέμβριο του 2006.
lΤην παραίτηση του μετά από ένα εβδομαδιαίο “πολιτικό θρί-

25
Σε ελεύθερη πτώση κινείται ο τουρισμός και τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο που παραδοσιακά είχαμε πληρότητες της τάξης
του 100%, κάτι που φέτος φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός για
τους επαγγελματίες του κλάδου.

26
Ανω-κάτω ξανά η αγορά εν μέσω οικονομικής κρίσης από τη
νέα φοροεπιδρομή. Εμποροι και επιχειρηματίες κάνουν λόγο για
επιδείνωση του αρνητικού ψηχολογικού κλίματος, ενώ οι καταναλωτές βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα με πρόσχημα την αύξηση των τιμών στα καύσιμα.

27
Πυκνώνουν οι φωνές αντίδρασης για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, όσο οι κάτοικοι ενημερώνονται πληρέστερα για
τις επιπτώσεις του έργου στην περιοχή.

28
Την κακουργηματική κατηγορία της διατάραξης ασφάλειας αεροσκαφών με πρόθεση αντιμετωπίζει ένας 27χρονος άνεργος
που συνελήφθη από άνδρες του τμήματος Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου επειδή την προηγούμενη νύχτα
σημάδευε με λέιζερ τον πιλότο αεροσκάφους που βρισκόταν στη
φάση της προσγείωσης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

29
Προσχεδιασμένη επίθεση “βλέπουν” πίσω από την αιματηρή
συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ στις φυλακές Κορυδαλλού
με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων Ζωνιανών, συγγενείς των κατηγορουμένων.

lΣε τραγωδία κατέληξε το γαμήλιο γλέντι μιας οικογένειας
από το Ρέθυμνο. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η γιαγιά και
ο θείος της νύφης εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε
μετωπικά με διερχόμενο φορτηγό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα μάνα και γιος, 73 και 37 ετών αντίστοιχα. Είναι
τραγικό ότι η άτυχη ηλικιωμένη είχε χάσει άλλους δύο γιους σε
τροχαίο.

30
Σε κομβικό σημείο βρίσκονται πλέον οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση της δολοφονίας του 50χρονου επιχειρηματία Γιάννη Κυπριωτάκη. Για πρώτη φορά μετά από 42 ημέρες
απόλυτης σιωπής, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση
φέρεται να εισέρχονται στο τελικό στάδιο για την εξιχνίαση της.
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ΙΟΥΛΙΟΣ
1
Μπροστά σε μια νέα «παγίδα» βρίσκονται τώρα χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
Το Κράτος, με στόχο να εισπράξει χρήματα και να εγκλωβίσει
τους ιδιοκτήτες, τους καλεί σε “τακτοποίηση” και όχι νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών σε οικοδομές. Παράγοντες της αγοράς ακινήτων καταγγέλλουν ήδη την όλη διαδικασία επισημαίνοντας ότι
αυτό θα είναι η απαρχή μιας συνεχώς εισπρακτικής διαδικασίας.

2
Άρχισαν να «σκάνε» οι πρώτες ακάλυπτες επιταγές στον τομέα
του τουρισμού κατά τη φετινή περίοδο. Πρώτοι είναι οι ιδιοκτήτες
λεωφορείων και επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων, που οδηγούν στο “δρόμο” για τον Τειρεσία συνεργαζόμενους μικροεπιχειρηματίες όπως του χώρου των συνεργείων αυτοκινήτων
Η “κορύφωση” αναμένεται το Νοέμβριο, που λήγει μεγάλο μέρος των επιταγών επιχειρήσεων από το χώρο του τουρισμού.
Ασφυκτική είναι η κατάσταση και στο κέντρο του Ηρακλείου.

3
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της απαγωγής του
εφοπλιστή Παναγόπουλου με την Κρήτη να έχει καταλυτική συμμετοχή. Τρεις Ρεθυμνιώτες ανακρίθηκαν έως τις πρώτες πρωινές
ώρες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Οι δύο προσήχθησαν στη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, σε Αγία Γαλήνη και πόλη Ρεθύμνου αντίστοιχα. Πρόκειται για δύο κουμπάρους που είχαν κατηγορηθεί
για την ένοπλη ληστεία στην Εθνική Τράπεζα στο Τυμπάκι, τον Αύγουστο του 2002.

7
Οικογενειακή επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών έστησαν σύμφωνα με την αστυνομία πατέρας και δύο γιοι, κτηνοτρόφοι στο
επάγγελμα, από το χωριό Φουρνή του νομού Λασιθίου.
Σε ποιμνιοστάσιο ιδιοκτησίας τους, αστυνομικοί του Λασιθίου
εντόπισαν ποσότητα περίπου 8,5 κιλών χασίς, ενώ πιστεύουν ότι
τα εμπλεκόμενα μέλη είχαν προλάβει να «σπρώξουν» στην πιάτσα
περισσότερα από 18 κιλά χασίς.

8
Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη διαφαινόμενη διαπλοκή
του Διευθυντή των αγροτικών φυλακών Αγιάς στα Χανιά και προϊσταμένου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Μιχάλη Κυριακάκη με τον «εγκέφαλο» της εγκληματικής οργάνωσης Παναγιώτη Βλαστό.
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο Μ. Κυριακάκης με απόφαση του
υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Δένδια. Ο Κυριακάκης φέρεται ότι
είχε μεγάλη «οικειότητα» με την σύζυγο του «εμπνευστή» και «οργανωτή» της απαγωγής Παναγόπουλου, Άννα Χήρα.

9

κατάσταση για τα όσα του καταλογίζονται.

15
Έχασε τη μάχη για τη ζωή ένας 42χρονος από το Καλό Χωριό
του δήμου Αγίου Νικολάου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε
τροχαίο. Ο άτυχος δικυκλιστής δεν φορούσε προστατευτικό κράνος όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό 47χρονο από τη Λατσίδα.
Ο 42χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ηρακλείου όπου εισήχθη στη ΜΕΘ. Δυστυχώς όμως χθες υπέκυψε
στα τραύματά του.

16
Δεκτή εντός των ημερών αναμένεται να γίνει η παραίτηση Μελά
από το Πανεπιστημιακό. Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει υποβάλει την παραίτηση του από τις 6 Ιουλίου στον υπουργό Υγείας,
επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.
Η παραίτηση μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αποδεκτή, ωστόσο οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει στη θέση
του, αφού θεωρεί ότι ολοκλήρωσε τα έργα που είχε δρομολογήσει,
ενώ απαντώντας σε επιστολή του Σωματείου Εργαζομένων, σημειώνει ότι μηδενίζουν το έργο που έχει γίνει.

Μια διετία εκτιμούν οι εκπρόσωποι της δημοτικής Αρχής, ότι θα
χρειαστούν για να ολοκληρωθούν οι μελέτες για τις τρεις μεγάλες
πολεοδομικές ενότητες του δήμου που υπογράφηκαν σήμερα. Αντίστοιχο θα είναι και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για
την ένταξη των περιοχών αυτών στο σχέδιο πόλης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προσκρούσουν στην γνωστή γραφειοκρατία
του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου έχουν μέχρι σήμερα βαλτώσει σημαντικές μελέτες του Ηρακλείου.

10
Σε θυρίδα που είχε ανοίξει στα τέλη Δεκεμβρίου σε τραπεζικό
κατάστημα του Ρεθύμνου πιστεύουν οι αστυνομικές αρχές ότι
έκρυβε μέρος των λύτρων από την απαγωγή Παναγόπουλου ο
32χρονος Μανόλης Σκαρλάτος. Δυστυχώς η νυκτερινή αιφνιδιαστική έρευνα της αστυνομίας απέβη άκαρπη, καθώς ο 32χρονος
είχε αδειάσει τη θυρίδα την τελευταία φορά που την επισκέφθηκε,
στις 25 Μαίου.

12

Έντονη φαίνεται πως είναι η εμπλοκή των Κρητικών
στην υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή
Παναγόπουλου

5
Καταλυτικό ρόλο επιχειρησιακά είχαν στην απαγωγή Παναγόπουλου, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο από τους τρεις εμπλεκόμενους Κρητικούς. Πρόκειται για τον 24χρονο Απόστολο Πετράκη από την Επισκοπή Ρεθύμνου και τον 32χρονο Μανόλη
Σκαρλάτο από την Αγία Γαλήνη.
Στον τρίτο, στον 38χρονο Γιάννη Θεοδωράκη, αποδίδεται περιφερειακός ρόλος. Και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή, όπως και
οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι τους.

6
Στην Κρήτη εκτιμά η Αστυνομία ότι μπορεί να βρίσκεται μεγάλος μέρος των λύτρων της απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ένα ποσό,
περίπου της τάξεως των 10-15 εκατομμυρίων ευρώ, να τα μετέφερε στο νησί ο 32χρονος Μανόλης Σκαρλάτος από την Αγία Γαλήνη, ο οποίος σύμφωνα με τους ίδιους φέρεται να είναι ο συντονιστής όλων των ενεργειών στην απαγωγή του Παναγόπουλου.

«Άστραψε και βρόντηξε» ο αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας
Τάξης Χρήστος Μαρκογιαννάκης με αφορμή την επιχειρούμενη εμπλοκή του στην πολύκροτη υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης,
όπου σε καταγεγραμμένη συνομιλία του Διευθυντή φυλακών της
Αγιάς Μιχάλη Κυριακάκη με την Άννα Χήρα αναφέρεται το όνομα
της συζύγου του πολιτικού.
Στην επίμαχη συνομιλία, ο Κυριακάκης υποστηρίζει ότι είχε
απευθυνθεί στην σύζυγο του κ. Μαρκογιαννάκη που υπηρετεί στο
πολιτικό του γραφείο για κάποιο «ρουσφέτι» που αφορούσε όμως
σε άλλη υπόθεση, στη μετάθεση ενός αποφοίτου της Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας, στα Χανιά.

13
Δικαστικός αναλαμβάνει για πρώτη φορά τα ηνία της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), έπειτα από την αιφνίδια αντικατάσταση του μέχρι τώρα διοικητή της, πρέσβη Ιωάννη Κοραντή.
Το τιμόνι της Υπηρεσίας παίρνει ο αντεισαγγελέας Εφετών Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, μέχρι σήμερα εποπτεύων των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και επικεφαλής εισαγγελέας της υπηρεσίας δίωξης οργανωμένου εγκλήματος.

14
Στα ίχνη συγκεκριμένων Κρητικών οδηγούν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών οι πληροφορίες που τους θέλουν να “τροφοδοτούσαν” με όπλα και εκρηκτικά, μέλη του συνδικάτου του εγκλήματος
αλλά και άτομα που φέρονται να ανήκουν σε περιφερειακές τρομοκρατικές οργανώσεις. Την ίδια ώρα στην αθωότητα του επιμένει ο 32χρονος Μανόλης Σκαρλάτος που έχει μεταχθεί στις φυλακές Ιωαννίνων. Ο ίδιος βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική

Έκπληξη προκάλεσε η παραίτηση Μελά από
τη διοόικηση του ΠΑΓΝΗ

17
Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι στις καταγεγραμμένες συνομιλίες της ΕΥΠ, μέλη του συνδικάτου του εγκλήματος συζητούν
για την απαγωγή και δολοφονία του 50χρονου επιχειρηματία
Γιάννη Κυπριωτάκη, τον περασμένο Μάιο.
Στις 20 Μαΐου ο Παναγιώτης Βλαστός και ο Μανόλης Σκαρλάτος συζητούν για την απαγωγή και δολοφονία του Κρητικού επιχειρηματία, ενώ σε συνομιλία της 25ης Μαΐου η Πολυτίμη Γεωργά
ενημερώνει τον έγκλειστο σύντροφο της Γιάννη Σκαφτούρο για τον
εντοπισμό της γκαρσονιέρας που διατηρούσε το θύμα στο κέντρο
του Ηρακλείου.

19
“Eκρηξη” στις διαταγές πληρωμών και στις κατασχέσεις, κυρίως
για ποσά μικρότερα της τάξεως των 12.000 ευρώ, καταγράφεται
στο Ηράκλειο μέσα στο πρώτο επτάμηνο του 2009. Είναι συγκλονιστικό ότι από τις αρχές του έτους μέχρι και τις 15 Ιουλίου από
το Μονομελές Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου είχαν εκδοθεί συνολικά 5.048 αποφάσεις διαταγής πληρωμών, όταν για
ολόκληρο του 2008 είχαν εκδοθεί 3.050.

20
Ασφυκτικός είναι ο «κλοιός» της κρίσης στην αγορά του Ηρακλείου και ουδείς μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις το φθινόπωρο,
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όταν θα έχει ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος με σημαντική μείωση των εσόδων συγκριτικά με πέρυσι.
Επιχειρήσεις που μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν υγιείς, τώρα
κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν. Πολλά μικρά εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου κλείνουν και οι πρώην ιδιοκτήτες τους, «κυνηγημένοι» από τα χρέη, ψάχνουν να βρουν μεροκάματο σε μια
αγορά γεμάτη ανεργία.

έχουν αναλάβει την επανεξέταση των αρχαιολογικών ζωνών. Τα
μέλη της επιτροπής, αναμένεται να “χτενίσουν” σε όλη τους την
έκταση τις αρχαιολογικές ζώνες, για να δουν από πρώτο χέρι την
κατάσταση που επικρατεί και παράλληλα να ενημερωθούν από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τις αλλαγές που πρέπει να
δρομολογηθούν.

24

21
Σαν «βόμβα» έσκασε στο δικαστικό και δικηγορικό κόσμο της
Κρήτης η είδηση της άσκησης επείγουσας πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος δικαστικού λειτουργού που υπηρετεί
στο Ηράκλειο επειδή φέρεται να είχε σχέσεις με τον ελεγχόμενο διευθυντή των αγροτικών φυλακών της Αγιάς Μιχάλη Κυριακάκη και
την σύζυγο του «εγκεφάλου» του συνδικάτου του εγκλήματος,
Άννα Χήρα. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε, την πειθαρχική έρευνα θα διενεργήσει ο εισαγγελέας Εφετών Κρήτης. Πάντως η ελεγχόμενη πρωτοδίκης θεωρείται εξαίρετη δικαστικός, ακριβοδίκαιη και με βαθιά κατάρτιση.

Το κατεστημένο της «ανδροπαρέας» στις ένοπλες ληστείες,
«έσπασε» για την Κρήτη η κινηματογραφική απόπειρα ληστείας
που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο κατάστημα της Αγροτικής
Τράπεζας στο Ασήμι. Η κουκούλα ενός εκ των τριών ενόπλων φέρεται να έκρυβε τις μακριές μπούκλες μίας γυναίκας, σύμφωνα με
τις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων στην αστυνομία. Αν και οι ένοπλοι κουκουλοφόροι έμειναν τελικώς με την …όρεξη, η απόπειρα
ληστείας είχε πολλά εντυπωσιακά στοιχεία που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβληματίζουν τις διωκτικές Αρχές.

26

22
Δεν έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο ο 33χρονος από τα Μάλια ο
οποίος προσβλήθηκε από τη νέα γρίπη που εξελίχθηκε σε πνευμονία και παραμένει διασωληνωμένος στην Εντατική. Ο ασθενής,
είχε υψηλό πυρετό για μέρες, ωστόσο δεν πήγε εγκαίρως στο νοσοκομείο, παρά τις συστάσεις ιδιώτη γιατρού που τον εξέτασε. Ο
ασθενής εργάζεται σε οικογενειακή επιχείρηση με ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα και καθημερινά ερχόταν σε επαφή με τουρίστες.

Ταλαιπωρήθηκε χθες τα ξημερώματα, γκρουπ 150 Ηρακλειωτών
που ταξίδευαν με αεροσκάφος της Aegean για Κωνσταντινούπολη,
αφού τελικά η πτήση δεν έγινε και όσοι δεν ακύρωσαν την εκδρομή,
μεταφέρθηκαν οδικώς στον προορισμό τους μέσω Αλεξανδρούπολης. Το ταξίδι ακυρώθηκε, καθώς οι Αρχές του τουρκικού αεροδρομίου, αρνήθηκαν την προσγείωση. Η εταιρεία προσφεύγει στα δικαστήρια κατά της διοίκησης του τουρκικού αεροδρομίου.

27

23
Συναγερμός έχει σημάνει στη Λότζια, καθώς εντός των ημερών
αναμένονται στο Ηράκλειο τα μέλη της επιτροπής του ΚΑΣ που

Την αισιοδοξία ότι μπορεί να δρομολογηθούν αλλαγές, για την
περικοπή των γιγαντιαίων ορίων των αρχαιολογικών ζωνών,
άφησε πίσω της η επιτροπή των μελών του ΚΑΣ που βρέθηκε σή-

2010

μερα στο Ηράκλειο, για το σκοπό αυτό. Είναι ίσως η πρώτη φορά,
που οι τοπικοί φορείς, με πρώτο το δήμο Ηρακλείου, βλέπουν....
“φως” για την αποκατάσταση μιας βαθειάς κοινωνικής αδικίας.

28
Με την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ’ εξακολούθηση διώκεται ο 36χρονος αστυνομικός του ΤΑΕ Ηρακλείου που
συνελήφθη να έχει στην κατοχή του 4000 ευρώ σε προσημειωμένα
χαρτονομίσματα. Η σύλληψη του έγινε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας. Η υπόθεση έφθασε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία
47χρονου πολίτη σε βάρος του οποίου είχαν εκδοθεί εντάλματα
για καταδικαστικές αποφάσεις.

29
Η έλλειψη κλινικών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων, συζητήθηκε σε σύσκεψη στη ΔΥΠΕ Κρήτης.
Καινούρια κρεβάτια στο Ηράκλειο παραμένουν αχρησιμοποίητα,
ενώ τουλάχιστον εκατό κρεβάτια πανελλαδικά βρίσκονται σε
αχρηστία λόγω έλλειψης προσωπικού. Την ίδια στιγμή, συνεχώς
αυξάνονται τα κρούσματα της νέας γρίπης.

31
Υψηλά εισοδήματα, μεγάλες ιδιοκτησίες, ακόμα και μετοχές σε
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, συνθέτουν το βασικό περίγραμμα του
“πόθεν έσχες” των βουλευτών του νομού Ηρακλείου.
Ο μέσος όρος των εισοδημάτων κυμαίνεται περίπου στα
130.000 ευρώ, ωστόσο υπάρχουν και βουλευτές που δηλώνουν
κοντά στις 30.000 εισόδηματα. “Πλουσιότερος” βουλευτής σε επίπεδο εισοδημάτων εμφανίζεται ο κ. Κώστας Μπαντουβάς, ενώ τα
χαμηλότερα εισοδήματα παρουσιάζει ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης.
Με πολλές ιδιοκτησίες ο Μανόλης Κεφαλογιάννης και ο Γιάννης
Σκουλάς. Όπως είναι γνωστό, ο Α. Αλαβάνος είναι από τους πλουσιότερους πολιτικούς αρχηγούς.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2
Αλλάζει ο σχεδιασμός για το φυσικό αέριο που πρόκειται να μπει
στον ενεργειακό σχεδιασμό για την Κρήτη. Ο υπουργός Ανάπτυξης
θα δώσει το πράσινο φως για τον τύπο του αερίου που θα έρθει
στην Κρήτη με βάση την μελέτη που έχει παραγγλεθεί, αλλά ήδη η
κυβέρνηση…λοξοκοιτάζει προς τον συμπιεσμένο τύπο όπου τα
συμφέροντα και τα λεφτά είναι πολλά και μεγάλα.

3
Μακελειό το απόγευμα στον Κουτσουρά του δήμου Μακρύ Γιαλού. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός αλλοδαπός έχοντας
διαγράψει μια τρελή πορεία έπεσε σε ομάδα προσκόπων, τραυματίζοντας σοβαρά περισσότερα από 11 παιδιά, ηλικίας από 10 έως
15 ετών. Τρία παιδιά μεταφέρθηκαν εκτάκτως στα νοσοκομεία του
Ηρακλείου και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται ως ιδιαιτέρως
σοβαρή.

4
Στην τιμή παραγωγού των 55 λεπτών το κιλό αγοράζει η ΚΣΟΣ
τα επιτραπέζια σταφύλια 15-17 χιλιοστών ρώγας, που απευθύνονται στην αγορά της Γερμανίας. Τα εξωτερικά συνεργεία θα βγουν
στα αμπέλια για τη συγκομιδή αύριο Παρασκευή. “Η αγορά είναι
φέτος πάρα πολύ δύσκολη”, δηλώνει ο πρόεδρος της ΚΣΟΣ Μανώλης Γαβαλάς.

5
Χωρίς εμβόλια του πνευμονιόκοκκου έχουν μείνει τα φαρμακεία
του Ηρακλείοιυ, λόγω του πανικού για τη νέα γρίπη, που έχει οδηγήσει στην αγορά όλων των εμβολίων. Οι λίστες με τα ονόματα ανθρώπων που θέλουν να προμηθευτούν το εμβόλιο, αυξάνονται κατακόρυφα, μετά την απόφαση του υπουργείου Υγείας, να
συνεχίσουν να διατίθενται από τα φαρμακεία.

6
Οι Έλληνες επισκέπτες, έχουν αρχίσει να τονώνουν την τουριστική κίνηση, σε όλη την Κρήτη. Από τις αρχές Αυγούστου, πολλά
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, έχουν υψηλές πληρό-

τητες, ωστόσο, οι επισκέπτες κάνουν παράπονα για τις τιμές που
πληρώνουν στο φαγητό και τους καφέδες τους.

7
Θα “βουλιάξουν” και φέτος τον Δεκαπενταύγουστο τα νησιά
που έχουν απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Ηράκλειο και οι
ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής, δύσκολα θα βρουν δωμάτιο
αλλά και εισιτήρια. Λόγω των κρουσμάτων της νέας γρίπης, μειωμένη είναι η ζήτηση συμμετοχής σε κρουαζιέρες.

9
Ποντίκια και κουνούπια το καλοκαίρι, πλημμύρες το χειμώνα
αποτελούν την καθημερινότητα όσων κατοικούν γύρω από τον Ξηροπόταμο! «Θα αρρωστήσουμε. Δεν μπορούμε ούτε να ανασάνουμε», λένε οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι θέτουν ζήτημα υγιεινής, όχι μονάχα για τους ίδιους αλλά για όλους τους Ηρακλειώτες.

ναία επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο θα συμπεριλάβει και τα 109.000 στρέμματα του Ηρακλείου.

13
Ένοπλος ληστής πυροβόλησε τρεις φορές και τραυμάτισε
56χρονο στα πόδια για να του πάρει 100 ευρώ! Το απίστευτο περιστατικό έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων μπροστά στα μάτια του γιου τού 56χρονου.

16
“Νησί-πάρτι” χαρακτηρίζουν οι ξένοι την Κρήτη. Το νησί που κάποτε διαφήμιζαν ως κοιτίδα του πολιτισμού, της ιστορίας, αλλά και
των καταπληκτικών τοπίων, σήμερα... δυσφημείται παρουσιαζόμενο ως άνδρο ξενυχτιού, ναρκωτικών.Τώρα την σκυτάλη πήραν οι
ολλανδικές εφημερίδες οι οποίες έβαλαν στο στόχαστρο την Χερσόνησο που... κολλάει την ασθένεια των Μαλίων.

10
Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, δεν υπάρχει δημόσια διοίκηση,
υπάρχει κομματική διοίκηση, αναφέρει ο υποδιοικητής Γιάννης
Τζαγκαράκης, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει να μην
ανανεωθεί η θητεία του που έληξε. Και ο πρόσφατα παραιτηθείς
διοικητής Χρήστος Μελάς, δηλώνει ότι το ΠΕΠΑΓΝΗ δεν λειτουργούσε με τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης, ενώ το Σωματείο
Εργαζομένων σαμπόταρε συνεχώς τις προσπάθειες που γινόταν
για την ανάπτυξη του νοσοκομείου.

11
Το ποσό των 450.000 ευρώ επιδίκασε το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Ηρακλείου, ως αποζημίωση για ψυχική οδύνη στους γονείς του αδικοχαμένου 10χρονου Μανόλη Μαρκάκη, που πέθανε πριν τέσσερα
χρόνια στη διάρκεια εγχείρησης αφαίρεσης αμυγδαλών. Το ποινικό
δικαστήριο δεν έχει γίνει ακόμη, καθώς η δίκη έχει αναβληθεί πολλές φορές.

12
Σε 23 περίπου μήνες, το Ηράκλειο αναμένεται να αποκτήσει αυτό
που του έλειπε δεκαετίες! Ο δήμος προχωρά επιτέλους σε μια γεν-

17
Στην τιμή των 40 λεπτών κατρακύλησαν τα επιτραπέζια σταφύλια!
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου
και της ΚΣΟΣ, κ. Μανώλης Γαβαλάς, ανησυχεί μήπως τα δεδομένα
της αγοράς ρίξουν την τιμή σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα!
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των πολιτών οι οποίες θα εμβολιαστούν πρώτα κατά του ιού της
νέας γρίπης Α (Η1Ν1), σύμφωνα με κοινή θέση που υιοθετήθηκε σήμερα από εμπειρογνώμονες των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σε ανακοίνωση της ότι στα χρόνια
προβλήματα υγείας συμπεριλαμβάνονται οι αναπνευστικές και καρδιοαγγειακές, ασθένειες, οι οποίες μειώνουν την δράση του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού.

18
Δυναμικές κινητοποιήσεις για να διεκδικήσουν το εισόδημα που
τους αξίζει, ετοιμάζουν οι αγρότες του νομού, οι οποίοι παρακολουθούν, ανήμποροι να αντιδράσουν, την καθοδική πορεία που σημειώνει η τιμή του επιτραπέζιου σταφυλιού.

19
Ξεκίνησε η επιστροφή του ειδικού φόρου πετρελαίου στους
αγρότες, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Το ποσό της επιστροφής θα είναι διαθέσιμο στους λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα, σύμφωνα με τα αρμόδια
υπουργεία, ενώ συνολικά η επιστροφή της διαφοράς του φόρου
για το τρέχον έτος φτάνει τα 120 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι όλοι
οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (ενεργοί και συνταξιούχοι) που έχουν
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

20
Ακόμα και δημόσιοι υπάλληλοι θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, κατηγορούμενοι για το φοβερό εργατικό ατύχημα που είχε σημειωθεί το Μάρτιο του 2006
στο πυρηνελαιουργείο Γιαννούλη.
Τρία και πλέον χρόνια από την τραγωδία που παρ’ ολίγον να
στείλει στο θάνατο τέσσερις βιοπαλαιστές, η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου 2009.

21
Πάνω από 100.000 ευρώ πρόστιμο αναμένεται να επιβληθεί
στην ΚΣΟΣ καθώς από έλεγχο που διενέργησε κλιμάκιο του ΙΚΑ
διαπιστώθηκε ότι στο νέο συσκευαστήριο στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου εργάζονται περίπου 250 ανασφάλιστοι!

26
Πάνω από 100.000 ευρώπρόστιμο αναμένεται να
επιβληθεί στην ΚΣΟΣ για την υπόθεση των ανασφάλιστων εργαζομένων

23
Επιπλέον προσωπικό αναμένεται να προσλάβει το αμέσως προσεχές διάστημα ο δήμος Ηρακλείου προκειμένου να καλύψει εποχιακές ανάγκες. Από την Υπηρεσία Καθαριότητας θα προσληφθούν 50 εργάτες και 10 οδηγοί, ενώ 51 υπάλληλοι διαφόρων
ειδικοτήτων θα προσληφθούν για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

24
Στα ύψη αναμένεται να εκτιναχθούν οι βάσεις για την εισαγωγή
σε τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, λόγω του αυξημένου αριθμού
των αριστούχων. Στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων βρίσκονται η Ιατρική Αθηνών- η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 19.500
μόρια-, η Νομική Αθηνών και το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο
Μετσόβιο.

25
Τα άτομα άνω των 6 μηνών με χρόνιες ασθένειες, οι έγκυες γυναίκες και το ιατρικό προσωπικό, είναι οι κατηγορίες προτεραιότητας

Το κλείσιμο των οικονομικών υπηρεσιών του νομού αναμένεται να
αποφασίσουν οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου στην ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου που πραγματοποιείται το ερχόμενο Σάββατο 29 Αυγούστου στις 11 το πρωί στην αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΣΗ.

27
Ψεκαστικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου PZL κατέπεσε περί τις 12.45 μ.μ., δύο με τρία μίλια δυτικά του αεροδρομίου
της Κεφαλονιάς. Νεκρός ανασύρθηκε ο χειριστής του, σμήναρχος
Στέργιος Κωτούλας. Το αεροσκάφος προσέκρουσε σε καλώδια υψηλής τάσης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς.

28
Στα νησιά και στο σύνολο του παράκτιου χώρου της Ελλάδας
επιχειρεί να βάλει τάξη το ΥΠΕΧΩΔΕ που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το κείμενο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον
Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά, το οποίο δίνεται σε δημόσια διαβούλευση.

31
Την παρέμβαση του εισαγγελέα Ηρακλείου προκάλεσε η χθεσινή
πρωτοφανής και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατούσε στο
νομό Ηρακλείου με τα συνεχή βραχυκυκλώματα, τις εκρήξεις και
την πολύωρη συσκότιση. Ο κ. Μαρκάκης διέταξε, τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης για το θέμα την οποία ανέθεσε στον
πταισματοδίκη.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1
Διαδικασία-εξπρές επέλεξε για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου ο
Γιώργος Σουφλιάς σε μια προσπάθεια να είναι συνεπής με τις αρχικές του εξαγγελίες και κυρίως να προλάβει την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
Ο υπουργός προχώρησε στη δημοπράτηση του αεροδρομίου χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες και στοιχειώδη ενημέρωση της τοπικής
κοινωνίας. Η αναγγελία Σουφλιά προκάλεσε αντιδράσεις και οι δήμαρχοι, καθώς και οι κάτοικοι δηλώνουν αιφνιδιασμένοι.

2
Εκλογές με διάγγελμα του από το Μέγαρο Μαξίμου εξήγγειλε ο
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Όλο αυτό το διάστημα ο
πρωθυπουργός είχε να διαλέξει μεταξύ δύο εφιαλτικών σεναρίων.
Και επέλεξε τις πρόωρες εκλογές οι οποίες καθιστούν αβέβαιο
ακόμη και το δικό του πολιτικό μέλλον.

Ο κ. Παπανδρέου έκανε άνοιγμα στους μετριοπαθείς και αναποφάσιστους ψηφοφόρους, λέγοντας «σας καλώ να συμβάλουμε όλοι
στη μεγάλη εθνική προσπάθεια, και σε μια νέα ενότητα των Ελλήνων για το μέλλον, μαζί μπορούμε και μαζί θα πετύχουμε».

4
Η σφαγή των... αμνών άρχισε στη Νέα Δημοκρατία! Μετά τον Θ.
Ρουσόπουλο και τον Μιχ. Λιάπη, η σειρά του Γ. Βουλγαράκη ήρθε
σήμερα να ανακοινώσει, προλαμβάνοντας ίσως τις κινήσεις του κ.
Καραμανλή, ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές, χρησιμοποιώντας μάλιστα σκληρούς χαρακτηρισμούς όπως “κανιβαλισμό” και
“ανθρωποφαγία”.

6
Μια θέση στις υποψηφιότητες του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, αναζητούν δεκατρείς εν δυνάμει υποψήφιοι, οι οποίοι κατέθεταν αιτήσεις κυριολεκτικά μέχρι και το τελευταίο πεντάλεπτο της διαδικασίας.
Η επικείμενη νίκη του ΠΑΣΟΚ, έχει προκαλέσει εντονότατο ενδιαφέρον σε πληθώρα “μνηστήρων” που βλέπουν ακόμα και την
υποψηφιότητα χωρίς ουσιαστική δυνατότητα εκλογής, για τη θέση
του βουλευτή, αρκετά δελεαστική.

7
Μέχρι και τις “εφεδρείες” της αναγκάζεται η τοπική Νέα Δημοκρατία να επιστρατεύσει, προκειμένου να καταρτίσει το ψηφοδέλτιο της στο Ηράκλειο.
Η ανακοίνωση του ψηφοδελτίου έχει προς το παρόν μετατεθεί
για το τέλος της εβδομάδας, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και
πρόσθετες καθυστερήσεις.

3
Ψήφο αυτοδυναμίας για ν’ αποφύγει η χώρα τις περιπέτειες, ζήτησε σήμερα από την Αθήνα στην γιορτή για τα 35 χρόνια του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσιάζοντας το όραμά του για μια
άλλη Ελλάδα.

8
Τα ψηφοδέλτιά του ανακοινώνει μεθαύριο το ΠΑΣΟΚ, ενώ χωρίς
ουσιαστικές αλλαγές αναμένεται το ψηφοδέλτιο στο Ηράκλειο.
Στο μεταξύ, μάχη έχει ξεσπάσει στα πολιτικά στρατόπεδα για το
ντιμπέιτ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει άμεσα τις επί-

σημες αποφάσεις του.

9
Προσωπική θα είναι η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Παπανδρέου
και Καραμανλή, αφού η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να προχωρήσει σε ντιμπέιτ μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών.
Η τηλεοπτική μάχη αναμένεται σφοδρή, με δεδομένο πως θα επιτρέπονται οι διακοπές, ο διάλογος αλλά και οι αψιμαχίες.

10
Έντονο παρασκήνιο και διαβουλεύσεις προηγήθηκαν πριν τις
ηχηρές καρατομήσεις στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ που ανακοινώθηκαν σήμερα. Εκτός ψηφοδελτίου της Αιτωλοακαρνανίας, έμεινε ο
πρώην υπουργός Χρήστος Βερελής, οι Πάχτας, Πασβαντίδης και
Νεονάκης, ενώ η σύνθεση του ψηφοδελτίου Επικρατείας θα ανακοινωθεί μετά την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στη ΔΕΘ,
πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα.

11
Σοκ και…αμηχανία προκάλεσε η απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να θέσει εκτός ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ τον Κώστα Σημίτη!
Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έκανε δεκτή την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί της Α' Πειραιά ή της Α' Αθήνας, καθώς
επιθυμούσε να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

13
Ελπίδα και προοπτική στους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αλλαγή της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ο Γιώργος Παπανδρέου εξήγγειλε τα πρώτα πέντε
νομοσχέδια που ως κυβέρνηση θα καταθέσει, με στόχο την στήριξη
του εισοδήματος, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προστασία των δανειοληπτών, την διαφάνεια, αλλά και την πράσινη
ανάπτυξη.
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ρεσίες και στα κίνητρα που θα δώσει το κράτος για επενδύσεις.

15
Την “πονηρή” προεκλογική περίοδο βρήκε η Κτηματική Εταιρεία
του Δημοσίου-που κωλυσιεργούσε 1,5 χρόνο-να προχωρήσει στην
‘αξιοποίηση’ του φιλέτου της πρώην Αμερικάνικης Βάσης των
Γουρνών!

16
Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε βάρος
ενός 19χρονου κατηγορούνται πέντε γιατροί του Βενιζελείου Νοσοκομείου. Όπως αποκαλύπτεται στο κατηγορητήριο, αν και σε
κρίσιμη κατάσταση και με ορατό το φόβο των επιπλοκών, ο
19χρονος μεταφέρθηκε από τη ΜΕΘ σε κοινό θάλαμο μαζί με άλλους έξι ασθενείς.

17
Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου της MIG Ανδρέα Βγενόπουλου, ο οποίος ενέπλεξε το υπουργείο Εξωτερικών στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αεροπορική σύνδεση Αθήνα-Κωνσταντινούπολη, την οποία εξυπηρετεί
η Aegean Airlines.
Aποκαλύφθηκε άλλη μία κραυγαλέα απάτη της επικεφαλής του
υπουργείου Εξωτερικών, λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν εξαιρέσαμε κανέναν,
απαντά το ΥΠΕΞ.

18
Τα “κρυφά τους όπλα” βγάζουν στη μάχη για την μεγάλη αναμέτρηση οι δύο “μονομάχοι” των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου.
Ο Γ. Παπανδρέου με τον αέρα και των τελευταίων γκάλοπ που
δημοσιοποιήθηκαν σήμερα επιχειρεί άνοιγμα και προς τα “δεξιά”
αλλά και προς τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ θέλοντας να κατοχυρώσει την
αυτοδυναμία που φαίνεται να κερδίζει οριστικά.

20
Την ενίσχυση του τουρισμού με κίνητρα, υποδομές, σωστή προβολή, τόνωση της επιχειρηματικότητας, ζητούν από το νέο κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης.
Όπως επισημαίνουν, η επόμενη ημέρα για τον τουρισμό πρέπει
να στοχεύει στις καλύτερες υποδομές, στις αναβαθμισμένες υπη-

21
Μόνο η... μονομαχία των πολιτικών αρχηγών και οι ερωτήσεις
που υπέβαλαν “ζέστανε” κάπως το σημερινό ντιμπέιτ που διήρκεσε πάνω από 3,5 ώρες. Η ασφυκτική διαδικασία και οι όροι που
επιβλήθηκαν ακύρωσαν τους δημοσιογράφους, μετέτρεψαν για μια
ακόμη φορά την τηλεμαχία σε... μονολόγους χωρίς ουσία και απολύτως ανιαρούς!

22
Για ογδόντα λεπτά της ώρας, συνομίλησαν σήμερα το βράδυ οι
κ. Καραμανλής και Παπανδρέου, αλλά δεν έδωσαν ξεκάθαρες
απαντήσεις για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους Ελληνες, κάνοντας... μπαλάκι τις διαχρονικές ευθύνες για την χώρα.

23
Αβέβαιο παραμένει το μεγαλόπνοο σχέδιο επέκτασης του Σχεδίου Πόλης στο Ηράκλειο, παρά την πρόθεση της δημοτικής Αρχής
να το προχωρήσει.
Όπως αποκαλύφθηκε σήμερα στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης
του Συλλόγου Οικιστών, αν και ο δήμος Ηρακλείου προχωρά σημαντικές μελέτες που θα ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη τριετία, αμφίβολο είναι το πότε αυτές θα εγκριθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

24
Σοκ προκαλεί η ομολογία των απαγωγέων του Γιάννη Κυπριωτάκη για το στυγερό έγκλημα τους. Σύμφωνα με τις ομολογίες
τους, μέχρι την τελευταία στιγμή ο Γιάννης Κυπριωτάκης εκλιπαρούσε για τη ζωή του. Οι σπαρακτικές εκκλήσεις του όμως δεν
πτόησαν στο ελάχιστο τους δολοφόνους του που δεν έδειξαν
έλεος.

25
“Εντολή αυτοδυναμίας” ζήτησε σήμερα από το Ηράκλειο ο Γιώργος Παπανδρέου που…εξόρκισε τον εφησυχασμό και την αδράνεια
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που μπορεί να δημιουργήσει το κλίμα ευφορίας από τις δημοσκοπήσεις. “Οι εκλογές δε κερδίζονται με τις δημοσκοπήσεις, αλλά στις
κάλπες”, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μίλησε στην μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει κάνει τα τελευταία 16 χρόνια το Κίνημα στην Κρήτη.

27
Φανερά καταβεβλημένος εμφανίστηκε σήμερα στην ομιλία του
στο Ηράκλειο ο Κώστας Καραμανλής. Σε μια ομιλία που δεν ξεπέρασε το μισάωρο, ο πρωθυπουργός θέλησε να πείσει πως έχει τη
δύναμη και τη θέληση να υλοποιήσει όσα δεν υλοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια.

28
Τους ισχυρισμούς που προέβαλε στην απολογία του στην Ασφάλεια Ηρακλείου επανέλαβε ενώπιον της β’ ανακρίτριας Ηρακλείου
ο 33χρονος Γιάννης Σταυρουλάκης. Ο 33χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στη δολοφονία και ισχυρίζεται ότι οι συγκατηγορούμενοι
του απειλούσαν τον ίδιο αλλά και το μονάκριβο γιο του.

29
Στο αγόρι που «ανάστησε» με θυσίες και κόπους για να του «θερίσει» τη ζωή «ένας τσαμπουκάς σαν τον Λαγουδάκη» αναφέρθηκε
σήμερα με δάκρυα στα μάτια η Ειρήνη Χορευτάκη που με την κατάθεσή της συγκλόνισε τους πάντες. Ήταν η πρώτη φορά που η
μητέρα του 20χρονου αντίκριζε πρόσωπο με πρόσωπο το δολοφόνο του γιου της. «Αφήστε με να τον δω. Δεν τον έχω ξαναδεί»
είπε, διαπερνώντας με το πύρινο βλέμμα της τον άνθρωπο που
της στέρησε το μονάκριβο γιο της.

30
Αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ χάρη στη βοήθεια όπως είπε του Καραμανλή, προέβλεψε σήμερα από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του
ΛΑΟΣ. Τόσο στην ομιλία του όσο και λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη
Τύπου που έδωσε, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι εδώ και πολλά χρόνια δύο οικογένειες κυβερνούν την Ελλάδα και απλά μεταβιβάζουν την εξουσία.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1
Ο βαρόνος της κόκας, ιδιοκτήτης καφετέριας που έφερνε την
κόκα από την Βολιβία, συλλαμβάνεται από τους αστυνομικούς. Ο
48χρονος Ηρακλειώτης είχε κάνει τη Βολιβία δεύτερη χώρα του και
χαρακτηρίζεται ως «βαρόνος» στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
στο Ηράκλειο και μέρος της αλυσίδας των καρτέλ που διακινούν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη λατινική Αμερική στην Ευρώπη.

4
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετατρέπει τις εκλογές ο Γιώργος
Παπανδρέου. Η αναμενόμενη νίκη του ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σε
απόλυτο θρίαμβο καθώς η διαφορά από τη ΝΔ ξεπερνά τις 10 μονάδες στέλνοντάς την στα χαμηλότερα ποσοστά της μεταπολιτευτικής της ιστορίας.

5
Την απόδοση ευθυνών σ’ όσους ευθύνονται για την συντριβή της
ΝΔ, ζητούν με δηλώσεις τους οι τέως υπουργοί Μιχάλης Λιάπης και
Σάββας Τσιτουρίδης, ενώ ο Γιώργος Σουφλιάς, εναντίον του οποίου
έχει ξεσηκωθεί η βάση του κόμματος, παραιτείται από βουλευτής,
δηλώνοντας ότι αποχωρεί από την πολιτική. Την αποχώρησή του
όμως από την πολιτική, ανακοινώνει και ο άλλοτε “τσάρος” της οικονομίας, Γιώργος Αλογοσκούφης.

6
Κλίμα υπέρ της υποψηφιότητας της Ντόρας Μπακογιάννη, φαίνεται να διαμορφώνεται ανάμεσα στα στελέχη της ΝΔ αν και πολλοί εξακολουθούν να στηρίζουν τον Κ. Καραμανλή, εκφράζοντας
την άποψη ότι πρέπει να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος.
Χαρακτηριστικό είναι πάντως, ότι τα τοπικά στελέχη προβάλλουν την ανάγκη ενότητας.

7
Πολλή δουλειά, απόλυτη προσήλωση στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλαγές και ανατροπές, αλλά και σύγκρουση με κατεστημένα
συμφέροντα και αντιλήψεις, ζητά από τους υπουργούς του ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

8

Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές και ο
Γ. Παπανδρέου είναι ο νέος πρωθυπουργός
της χώρας

Στα πρότυπα του ηλιοθερμικού σταθμού της Σεβίλλης στην
Ισπανία, γίνεται στην Ανατολική Κρήτη η μεγαλύτερη επένδυση
στην Ευρώπη! Πρόκειται για τον ηλιοθερμικό σταθμό στην Αγία
Τριάδα του δήμου Λεύκης στο Λασίθι, που θα εγκατασταθεί σε
έκταση 1000 στρεμμάτων και θα δίνει ενέργεια τουλάχιστον 20 Μεγαβάτ! Το διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε ο δήμος Λεύκης, κέρδισε η πολυεθνική εταιρεία “NUR-MOH” η οποία και θα δίνει το παραγόμενο ρεύμα στο δίκτυο της Κρήτης, ενώ θα πληρώνει στο δήμο
796.000 ευρώ ετησίως. Ο σταθμός στο Λασίθι είναι σχεδόν διπλάσιος από τον πρώτο πανευρωπαϊκό που ξεκίνησε να λειτουργεί φέτος στη Σεβίλλη της Ισπανίας (11 Μεγαβάτ).

9
Και δεύτερος επιχειρηματίας αυτοκτονεί για να “γλιτώσει” από
τα χρέη! Με διαφορά μόλις λίγων ωρών, δύο γνωστοί επιχειρηματίες από την ίδια περιοχή του Ηρακλείου, αυτοκτονούν με διαφορετικό τρόπο, αλλά για τον ίδιο όπως όλα δείχνουν λόγο...
Όλα τα θέματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων τίθενται στη συζήτηση που έχουν στην Κωνσταντινούπολη οι πρωθυπουργοί της
Ελλάδας και της Τουρκίας, Γιώργος Παπανδρέου και Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση κρατά περισσότερο από μία ώρα και η εντύπωση που αποκομίζει ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι ότι ο κ. Ερντογάν διαθέτει την πολιτική βούληση για να βοηθήσει στην επίλυση
των προβλημάτων, αλλά, όπως είπε, αυτό πρέπει να το κάνει και
πράξη.

11
“Μπουρλότο” στην απερχόμενη διοίκηση του ΟΛΗ, βάζει η επιβλέπουσα μηχανικός του Οργανισμού που καταγγέλλει σωρεία κακοτεχνιών στο έργο του παραλιακού δρόμου το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια του ΠΕΠ Κρήτης με 1
δισεκατομμύριο δραχμές (3 εκατ. ευρώ!).

12
Ο Ηρακλειώτης επιστήμονας, καθηγητής του ΜΙΤ, Δρ. Γιώργος
Αποστολάκης, προτείνεται από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, για τη θέση του μέλους στην Επιτροπή
Ελέγχου Πυρηνικής Ενέργειας!
Η έρευνά του πάνω στην ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων και η ακαδημαϊκή του καριέρα, με θέση στο Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια στο ΜΙΤ, τον καθιστά τον ιδανικό άνθρωπο για την ιδανική θέση!

13
Στο μεγάλο γήπεδο της κομματικής βάσης της ΝΔ μεταφέρεται
πλέον η αντιπαράθεση των υποψηφίων για την εκλογή του προέδρου
της ΝΔ μετά από τη συμφωνία των κ.κ. Ντόρας Μπακογιάννη, Αν-
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τώνη Σαμαρά, Δημήτρη Αβραμόπουλου και Παναγιώτη Ψωμιάδη.
Από τον κ. Καραμανλή ζητείται τώρα να παραμείνει στην ηγεσία και
μετά τις 7 Νοεμβρίου, μέχρι να γίνει η εκλογή για να εγγυηθεί την διαδικασία αλλά και για να μην είναι το κόμμα ακέφαλο.

14
Μια ανώνυμη καταγγελία οδηγεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου τους γονείς μιας 22χρονης με βαριά νοητική στέρηση και επιληπτικές κρίσεις. Στην καταγγελία αναφέρεται ότι έδεναν το κορίτσι σε μία καρέκλα και το άφηναν εκεί ώρες ή και ημέρες. Στη
δικαστική αίθουσα έμελλε να αποκαλυφθεί ένα οικογενειακό δράμα
με σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις.

15
Ποινή-καμπάνα επιβάλει το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του 10χρονου Μανόλη Μαρκάκη.

ρενοχλούσε σεξουαλικά” γυναίκες που πήγαιναν στη Μονή του
Αγίου Ιωάννη, στην Ανώπολη!

19
Οι βιοτεχνίες και ειδικότερα οι μικρές, ατομικές επιχειρήσεις δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα από την οικονομική κρίση στο νομό
Ηρακλείου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Επιμελητηρίου
Ηρακλείου, οι βιοτεχνίες που έκλεισαν μέχρι τώρα φέτος, είναι περισσότερες από όσες άνοιξαν. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των
βιομηχανιών του νομού Ηρακλείου που έβαλαν λουκέτο.

20
Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της νεότερης ιστορίας του
διέρχεται ο αγροτικός τομέας της Κρήτης. Η παντελής έλλειψη ρευστότητας στα αγροτικά νοικοκυριά σε συνδυασμό με την πλήρη
ανασφάλεια για το μέλλον, αποθαρρύνουν τους παραγωγούς και
τους εξωθούν, κυρίως τους νέους, μακριά από τους τόπους που
γεννήθηκαν.

21
Ο 37χρονος κατηγορούμενος στο συνδικάτο του εγκλήματος,
Γιώργος Τρομπούκης-ο «λαλίστατος» της συμμορίας- «καρφώνει»
ως οργανωτή της απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου τον 35χρονο Ρεθυμνιώτη, Απόστολο Πετράκη. Σύμφωνα
με πληροφορίες στην συμπληρωματική απολογία του, ο Τρομπούκης ισχυρίζεται ότι ο Παναγιώτης Βλαστός που θεωρείται από
την αστυνομία ως ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης, δεν
είχε συμμετοχή στην αρπαγή του εφοπλιστή, όμως είχε επικοινωνήσει μαζί του μέσα από τη φυλακή για να τον βοηθήσει στο «ξέπλυμα» των λύτρων.

22
Ποινή-καμπάνα επιβάλλεται στους
δυο κατηγορούμενους στην υπόθεση θανάτου
του 10χρονου ΜανόληΜαρκάκη

16
Παρά την τραγική κατάσταση της οικονομίας, ο Γιώργος Παπανδρέου δεσμεύεται να κάνει πράξη τα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά! Από το βήμα της Βουλής, ο πρωθυπουργός κάνει ειδική
αναφορά σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής δράσης, θέτοντας στόχους και χρονοδιαγράμματα, ενώ ζητά τη συμμετοχή όλων
των πολιτών-ανεξαρτήτως του αν ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ- στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που αναλαμβάνει η κυβέρνησή του.

18
Σοκ προκαλούν καταγγελίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και αφορούν στο πρόσωπο του ιερομόναχου Απόστολου.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες αυτές ο πατέρας Απόστολος “πα-

Έκτακτες κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία φέρνει η καρατόμηση
Τσιατούρα μετά την γκάφα της ΕΛΑΣ στα Εξάρχεια.
Ο Μ. Χρυσοχοΐδης ζήτησε και πήρε την παραίτηση του Αρχηγού
της ΕΛΑΣ, τη θέση του οποίου θα καταλάβει ο επιθεωρητής νοτίου
Ελλάδος, αντιστράτηγος Λευτέρης Οικονόμου.
Μεγάλο όμως είναι το ενδιαφέρον και για την Κρήτη, καθώς τις
μετρημένες καρέκλες εξουσίας διεκδικούν πολλοί «μνηστήρες».

23
Ιστορική ανατροπή για τα δεδομένα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί η
εκλογή Γραμματέα Εθνικού Συμβουλίου.
Ο προτεινόμενος από τον Γιώργο Παπανδρέου για Γραμματέας
Εθνικού Συμβουλίου Σωκράτης Ξυνίδης εκλέγεται τελικά, με σχετική όμως πλειοψηφία 180 ψήφων, ενώ ο “αντάρτης” συνυποψήφιος του Γιώργος Παναγιωτακόπουλος λαμβάνει 124.

25

Πολλά προβλήματα σε ολόκληρη την Κρήτη προκαλεί η κακοκαιρία. Οι κεραυνοί που πέφτουν «λαβώνουν»» την ΔΕΗ, η οποία
με τη σειρά της «παραλύει» αφήνοντας στο σκοτάδι αρκετές περιοχές σε ολόκληρη την Κρήτη. Προβλήματα προκαλούνται και
στους δρόμους που μετατρέπονται σε λίμνες, αλλά και στις ελιές
που έχουν προσβληθεί απ’ το δάκο.

26
Κεραυνός είναι για τον 33χρονο από τα Λιβάδια η ετυμηγορία
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Χανίων για την αιματηρή
επίθεση σε βάρος των τριών αστυνομικών, στην χασισοφυτεία
στις Μαλάδες.
Το δικαστήριο τον καταδικάζει σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για
την κατηγορία της καλλιέργειας χασίς με τη χρήση όπλου, ενώ του
επιβάλλεται ποινή κάθειρξης 30 ετών-κατά συγχώνευση-για τις
τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας αλλά και για τις κατηγορίες της
παράνομης οπλοχρησίας και οπλοφορίας.
l«Παγώνουν» όλες οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ που προκηρύχθηκαν μετά τις 4 Οκτωβρίου, μέχρι να κατατεθεί στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ανακοινώνει ο
υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης. Ο κ. Ραγκούσης ανακοινώνει πως καταργείται η συνέντευξη, η βαθμολόγηση της
οποίας συνέβαλε στη γενική αξιολόγηση του υποψήφιου.

28
Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τους τρομοκράτες. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, είχε το σθένος να σηκώσει το υπηρεσιακό του
όπλο και να πυροβολήσει προς την πλευρά των δραστών, σημαδεύοντας τον ένοπλο που βρισκόταν πλησιέστερα. Ο λόγος για
τον 21χρονο δόκιμο ειδικό φρουρό Στέλιο Μανουδάκη από την
Κρήτη, έναν από τους έξι αστυνομικούς που τραυματίζονται κατά
τη νέα τρομοκρατική επίθεση σε βάρος του Αστυνομικού Τμήματος της Αγίας Παρασκευής.

29
Το “πάγωμα” των αγροτικών χρεών για τρία χρόνια, χωρίς την
επιβάρυνση από τόκους ανακοινώνει ο υφυπουργός Οικονομίας
Σταύρος Αρναουτάκης στους εκπροσώπους των αγροτών της
Κρήτης. Όπως λέει ο κ. Αρναουτάκης η αποπληρωμή των δανείων
θα γίνει μετά την τριετία με δεκαετή ρύθμιση.

30
Από μηδενική βάση θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για το αεροδρόμιο Καστελίου! Η κυβέρνηση και το υπουργείο Υποδομών
προσανατολίζεται στο να ακυρώσει το διαγωνισμό του αεροδρομίου Καστελίου και 30 ακόμη μεγάλων έργων με πρώτο την επέκταση της Αττικής Οδού!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1
Ανακοινώνεται πως 42χρονος Ηρακλειώτης που πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή στην Εντατική του Βενιζελείου
Νοσοκομείου είχε προσβληθεί από τον ιό της νέας γρίπης. Ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.
Το γεγονός ωστόσο ότι αποδείχτηκε θετικός στον ιό της νέας γρίπης περιπλέκει τα πράγματα και προβληματίζει το Εθνικό Κέντρο
Επιχειρήσεων Υγείας. Και την Κρήτη έχουν στα σχέδιά τους για
επενδύσεις οι Λίβυοι που ξεκινούν ένα πενταετές πρόγραμμα ανοικοδόμησης με 100 δισεκατομμύρια δολάρια!
Η επίσκεψη του Λίβυου υπουργού υποδομών στο δήμαρχο Ηρακλείου έγινε για να συζητηθεί η αδελφοποίηση μιας λιβυκής πόλης
με το Ηράκλειο, αλλά στην πραγματικότητα οι Λίβυοι ψάχνουν μία
πόρτα για να έρθουν και να επενδύσουν στην περιοχή μας.
Οι Λίβυοι ξεκινούν από το Ηράκλειο εξαιτίας του ότι ο κ.Κουράκης έχει αναπτύξει μια σταθερή και φιλική σχέση με τον Saif Al-Islam Gaddafi, τον γιο του Λίβυου ηγέτη ο οποίος σύμφωνα με το διεθνή Τύπο έχει ήδη πάρει το δαχτυλίδι της διαδοχής από τα πατέρα
του Μουαμάρ Καντάφι και είναι εκείνος που έχει εμπνευστεί το σχέδιο των επενδύσεων

2
Την πρόθεση του να επιβάλει έκτακτη εισφορά στα κέρδη των
επιχειρήσεων ανακοινώνει στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Ο ΣΕΒ δεν εκφρά-

ζει κατ' αρχήν αντιρρήσεις με την επιβολή ενός τέτοιου μέτρου.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του
ΣΕΒ ο υπουργός Οικονομικών τονίζει: «Οι ανακοινώσεις θα γίνουν
μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης
πρότασης, η οποία επιχειρεί να συνδυάσει τη δέσμευσή μας για ένα
έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης με μία πρόταση αναδιανομής και ευθύνης, που πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή από την ελληνική κοινωνία».

3
Εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο , αλλά τα
σαρώνουν οι πρώτες βροχές! Δεν περνούν ούτε 25 μέρες από τις
σοβαρές καταγγελίες που έκανε η επιβλέπουσα μηχανικός του ΟΛΗ
για κακοτεχνίες στα έργα του λιμανιού και η κ.Σαχινίδου επιβεβαιώνεται με τον χειρότερο τρόπο!
Ο παραλιακός δρόμος άρχισε να…υποχωρεί, τα νερά δεν φεύγουν , ακόμη και τα δέντρα φαίνεται πως έχουν πρόβλημα!
Στον ΟΛΗ έχουν αφήσει στο έλεος του καιρού τα έργα που μοιάζουν να έγιναν πρόχειρα και με σοβαρές ελλείψεις και κακοτεχνίες
όπως κατήγγειλε στο έγγραφο, που είχε αποκαλύψει στις 12 Οκτωβρίου η “Π”, η κ.Σαχινίδου.

4
Τους γενικούς και ειδικούς γραμματείες (από τους ογδόντα) σε
τρία υπουργεία, τα Οικονομικών, Οικονομίας και Περιβάλλοντος

ανακοινώνει η κυβέρνηση. Πρόκειται για το πρώτο κύμα παρόμοιων
ανακοινώσεων, με το οποίο λύνεται η σχετικώς μακρά εκκρεμότητα,
η οποία προκάλεσε κριτική από την αντιπολίτευση, αλλά και ενδοκυβερνητική γκρίνια.

5
Έλλειμμα 9,4% του ΑΕΠ, ύφεση 0,3% αλλά και πληθωρισμό 1,4%,
προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2010. Το προσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή, φέρνει αυξήσεις 10% στη φορολογία των ποτών
και των τσιγάρων αλλά και αναπροσαρμογές μισθών και συντάξεων
της τάξεως του 1,5%. Διάλογο για το Aσφαλιστικό και άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προαναγγέλλει η κυβέρνηση με τον Γ. Παπακωνσταντίνου να χαρακτηρίζει βόμβα στα θεμέλια της Οικονομίας το τεράστιο δημόσιο χρέος το οποίο θα φτάσει στα 300 δισ.
ευρώ στο τέλος του 2009 και στα 325 δισ. ευρώ το 2010. Στους μισθούς και στις συντάξεις του 2010, θα δοθούν αυξήσεις 1,5%.

6
Ελέγχους στα οικονομικά στοιχεία νοσοκομείων της Κρήτης πραγματοποιούν αυτές τις ημέρες επιθεωρητές του υπουργείου Υγείας,
ενώ οι έρευνες εστιάζονται κυρίως σε περιπτώσεις υπερκατανάλωσης ή αδικαιολόγητης χρήσης φαρμακευτικών ουσιών και αναλώσιμων, προμήθειες, διαγωνισμούς, απευθείας αναθέσεις κ.α. Εντωμεταξύ, τιμολόγια για όλες τις συναλλαγές που έχουν
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μεσολαβήσει, μέχρι να φθάσει στον Ελληνα καταναλωτή προϊόν
πολυεθνικής εταιρίας ζητά το Δημόσιο σε μια προσπάθεια να ελέγξει και το όργιο υπερτιμολογήσεων στον ιατρικό εξοπλισμό.
Διασυνδέσεις με ποινικούς και γενικότερα με άτομα του υποκόσμου διερευνά η αστυνομία εάν είχαν τα δύο αδέρφια από χωριό του Μυλοποτάμου που συνελήφθησαν γιατί στο ποιμνιοστάσιό τους βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων, τα οποία αναμένεται να
ταξιδέψουν στην Αθήνα για να εξεταστούν στα εργαστήρια της
ΕΛΑΣ.

9
Ένα ολοκληρωμένο πακέτο ήπιων παρεμβάσεων που αποκοπεί
στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής των Ζωνιανών με στόχο την τουριστική επισκεψιμότητα καθόλη τη διάρκεια του έτους προβλέπει η προμελέτη που παραδίνεται στα χέρια του κοινοτάρχη Κώστα Παρασύρη η δωδεκαμελής ομάδα επιστημόνων του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. “Μοναδικός σκοπός μας είναι να αλλάξουμε την πορεία του τόπου μας”, δηλώνει ο κοινοτάρχης, εκφράζοντας την
ικανοποίηση του για την αξιόλογη δουλειά που έχει γίνει.

11
Κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μοναχός της Μονής του Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη ξυλοκοπείται άγρια και τραυματίζεται σοβαρά από Αμερικανό πεζοναύτη στην περιοχή Tampa
της Florida των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Το περιστατικό αποτελεί ένα από τα πρώτα θέματα των ειδήσεων στα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και τις
εφημερίδες της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι ότι αμερικανικό κανάλι διακόπτει τη ροή του προγράμματός του προκειμένου με
έκτακτο δελτίο ειδήσεων να ενημερώσει τους τηλεθεατές του για
το αιματηρό συμβάν με θύμα τον Ηρακλειώτη ιερέα.

12
Tις μοναδικές μέχρι σήμερα μινωικού τύπου τοιχογραφίες που
έχουν βρεθεί στο Ισραήλ, οι οποίες είναι παρόμοιες σε στιλ με αυτές που βρέθηκαν στο Αιγαίο (Κρήτη και Σαντορίνη) και χρονολογούνται πριν από 3.600 χρόνια περίπου, ανακαλύπτουν επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Χάιφα, οι οποίοι πραγματοποιούν
ανασκαφές στην πόλη Τελ Κάμπρι.

13

τις περιπτώσεις μη αναπροσαρμογής των τελών και επεσήμανε
ότι έχει τη δυνατότητα να τα καλύψει.

17
Διπλό έγκλημα διαπιστώνουν πυροσβέστες και ο ιατροδικαστής
Αντώνης Παπαδομανωλάκης, ο οποίος κάνει νεκροψία στα άψυχα
σώματα των δύο αλλοδαπών που βρίσκονται καμένοι σε τρώγλη
στην περιοχή του Γιοφύρου.
Οι δύο αλλοδαποί είχαν δεχθεί τσεκουριές στο κεφάλι σύμφωνα
με τον ιατροδικαστή. Η Αστυνομία πάντως την πρώτη ημέρα είχε
αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια.

18
Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι τέσσερις φοιτητές που
συλλαμβάνονται για τα επεισόδια που σημειώνονται κατά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Σε βάρος των τεσσάρων ασκούνται ποινικές διώξεις σε βαθμό
κακουργήματος και παραμένουν κρατούμενοι μέχρι αύριο οπότε
και αναμένεται να απολογηθούν.
Ο συνήγορος υπεράσπισης των συλληφθέντων υποβάλει μήνυση για την βάναυση κακοποίηση δύο εκ των κατηγορουμένων
από αστυνομικούς.

19
Αυστηρούς ελέγχους στα μητρώα αγροτικών εκμεταλλεύσεων
που αποτελούν το «εργαλείο» υπολογισμού και καταβολής των
επιδοτήσεων, θα πραγματοποιήσουν στην Κρήτη ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Κομισιόν προγραμματίζουν να φθάσουν στην Κρήτη τη Δευτέρα για να παραμείνουν
τουλάχιστον τρεις μέρες στους νομούς Ηρακλείου και Χανίων.

Το σύστημα των υπουργικών αποφάσεων για κατ΄ εξαίρεση καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ σε παραγωγούς, τέλειωσε.
Αυτό δηλώνει στη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Μιχάλης Καρχιμάκης απαντώντας σε ερώτηση βουλευτού της αντιπολίτευσης.
Μόνο ό,τι προβλέπεται στον ασφαλιστικό κανονισμό του ΕΛΓΑ
θα αποζημιώνεται, επισημαίνει ο κ. Καρχιμάκης, προσθέτοντας ότι
το όλο ασφαλιστικό σύστημα του ΕΛΓΑ βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαιτίας των
κατ΄ εξαίρεση ενισχύσεων, με πελατειακή λογική, που εφάρμοσε η
προηγούμενη κυβέρνηση.

25
Ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος ταξιδεύει στην Αμερική με την έκθεση "Οι καταβολές του El Greco: η ζωγραφική εικόνων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη".
Η έκθεση, την οποία παρουσιάζει το Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο στη Νέα Υόρκη, περιλαμβάνει μοναδικές κρητικές εικόνες του
15ου και 16ου αιώνα και πρώιμα έργα του Κρητικού καλλιτέχνη.

26
Αισιόδοξη για την αποτελεσματικότητα του υπό κατάθεση νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, εμφανίζεται στη Βουλή η υπουργός Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη.

27
Μείωση κερδών σε σύγκριση με πέρυσι παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του εννιαμήνου Ιανουάριος – Σεπτέμβριος
2009 των Μινωικών Γραμμών και της Attica Group όπως ανακοινώνεται επίσημα από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αντίθετα, αύξηση
παρουσιάζει στους τζίρους και τα κέρδη της η ΑΝΕΚ.

15

Ο δήμαρχος Ηρακλείου περιστοιχιζόμενος από τους συνεργάτες του ανακοινώνει την πολιτική μη αυξήσεων στα ανταποδοτικά
τέλη επισημαίνοντας ότι αυτό γίνεται με κόστος-με ρίσκο λένε πολλοί-καθώς ο δήμος έχει αυξήσει τια δαπάνες του, έχουν αυξηθεί οι
μισθοί των υπαλλήλων, ενώ θα προσληφθούν και άλλοι 150 το
προσεχές διάστημα. Πάντως ο κ.Κουράκης δε λέει σε λεπτομέρειες
από πού θα προέλθουν τα χρήματα που ‘χάνει’ ο δήμος σε αυτές

24

Χωρίς προσωπικό είναι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας της
Κρήτης, που καλούνται να νοσηλεύσουν βαριά περιστατικά της
νέας γρίπης, ενώ τα εμβόλια του πνευμονιόκοκκου εξαφανίστηκαν
για μια ακόμη φορά από τα φαρμακεία του Ηρακλείου.
Απύρετοι είναι οι μαθητές της Εμπάρου που έχουν τα συμπτώματα της νόσου, ενώ με απόφαση του υπουργείου, το Δημοτικό
κλείνει για μια εβδομάδα.
Στο μεταξύ, ένας 40χρονος Βούλγαρος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων πεθαίνει χτυπημένος από τη νέα γρίπη.

Εδώ και ενάμιση μήνα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και δεν έχουν λείψει λεπτό από το πλευρό του
ιερείς της Κρήτης.
«Τον αγαπώ και τον συμπονώ», λέει στην «Π» ο Αρχιεπίσκοπος
Κρήτης, κ. Ειρηναίος. Ευχές για γρήγορη ανάρρωση στέλνει ο λαός
του Ρεθύμνου και τοπικοί άρχοντες που εκφράζουν με διάφορους
τρόπους τη συμπαράστασή τους.

16

εμβόλια παρουσιάζονται ελλείψεις
Ανακαλούνται οι άδειες των κολεγίων από την υπουργό Παιδείας, η οποία θα προχωρήσει στην επανεξέταση του συνόλου των
φακέλων

20

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Άνθιμου, ο οποίος πάσχει από σακχαρώδη
διαβήτη και υποβλήθηκε την περασμένη Τρίτη σε ακρωτηριασμού
του κάτω άκρου.

Σκληρή στάση έναντι των εργολάβων και όσων καθυστερούν τα
έργα εγκαινιάζει ο δήμος που κινεί τη διαδικασία έκπτωσης εναντίον όσων δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους!
Σε 5 τουλάχιστον περιπτώσεις σημαντικών έργων που αφορούν
στην πόλη-με πρώτο το δρόμο της Κνωσού-ο δήμος κινεί τη διαδικασία μέσω ειδικών προσκλήσεων και εξωδίκων εναντίον εργολάβων, αλλά και κατά Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και της ΔΕΗ που
δημιουργούν τεράστια προβλήματα στα έργα. Ετσι, ο εργολάβος
κηρύσσεται έκπτωτος αφού προηγήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος
Η περίπτωση της λεωφόρου Κνωσού είναι η πιο χαρακτηριστική: το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου έχει ολοκληρωθεί, αλλά
από τη διακλάδωση της Φορτέτσας μέχρι και την περίφραξη του
Βενιζελείου-ούτε 200 μέτρα!-η εργολαβία μοιάζει με το γεφύρι της
Άρτας.

2010

Χωρίς προσωπικό είναι οι ΜΕΘ της Κρήτης που
καλούνται να νοσηλεύσουν βαρειά περιστατικά
λόγω γρίππης

22
Συλλαμβάνεται από αστυνομικούς του Βόλου στους οποίους και
παρουσιάζεται οικειοθελώς μαζί με τους δικηγόρους του ο 29χρονος Ηρακλειώτης ο οποίος κατηγορείται για το στραγγαλισμό της
πρώην φίλης του πριν λίγες ημέρες στη θεσσαλική πόλη.
Σε βάρος του εκδίδεται ένταλμα σύλληψης, έχει ασκηθεί δίωξη
σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και
αναμένεται να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή.

23
Αρχίζει ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού ασθενείς με χρόνια νοσήματα, εγκυμοσύνη δεύτερου και τρίτου τριμήνου - άνθρωποι που φροντίζουν βρέφη κάτω των 6 μηνών και
αιμοδότες - ενώ λόγω της αυξημένης προσέλευσης του κόσμου
σχηματίζονται ουρές σε νοσοκομεία, ενώ ήδη σε κάποια κέντρα τα

29
Ο κ. Σαμαράς, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα, κερδίζει μια
κούρσα η οποία έμοιαζε στην αρχή χαμένη.
Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο 7ος κατά σειρά πρόεδρος της ΝΔ
που αναδείχθηκε από τη βάση, σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία με
εντυπωσιακή συμμετοχή.
Η κ. Μπακογιάννη σαρώνει στην Κρήτη, χάνει έχασε την Αθήνα
όπου ναι μεν την στηρίζουν οι βουλευτές, αλλά δεν την ψηφίζει ο
λαός!

30
Δύο υποθέσεις με γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους κάτω από
αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και τα έως τώρα στοιχεία
δεν αποκλείουν να πρόκειται ακόμη και για ισάριθμα εγκλήματα,
απασχολούν τους λιμενικούς της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου το τελευταίο διάστημα
Η τελευταία «ανοιχτή» υπόθεση που καλούνται να διαλευκάνουν
οι αρμόδιοι λιμενικοί αφορά στην γυναίκα που βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή να επιπλέει πνιγμένη 3-4 ναυτικά μίλια στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Καρτερού.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1
Η πρώτη δημόσια αντίδραση εκδηλώνεται από τους τραπεζίτες
στις πολιτικές πιέσεις “να πέσει χρήμα στην αγορά” προκειμένου
να υπερβούμε ταχύτερα την οικονομική κρίση. Οι τράπεζες γίνονται πάντα ο εύκολος στόχος, τονίζουν οι τραπεζίτες βγαίνοντας στην αντεπίθεση, μετά τη σκληρή κριτική.
Κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής χρονιάς οι τράπεζες βοήθησαν χιλιάδες ιδιώτες και επιχειρήσεις λένε, ενώ τονίζουν τον καθοριστικό ρόλο των ελληνικών τραπεζών στην αγορά ελληνικών
ομολόγων για τη στήριξη του δημοσίου χρέους.

2
Χιλιάδες στρέμματα ανύπαρκτων αμπελιών δηλώνονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του ΕΛΓΑ, από κατοίκους του νομού Ηρακλείου με σκοπό την είσπραξη αποζημιώσεων για τις…ζημιές που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις του περασμένου
Σεπτεμβρίου.

3
Με κραχ απειλείται η αγορά του Ηρακλείου, εάν δεν καταβληθούν άμεσα οι αγροτικές επιδοτήσεις συνολικού ύψους 200 εκατ.
ευρώ σε 64.150 νοικοκυριά δικαιούχων του νομού. Γεωργοί και κτηνοτρόφοι έχουν εκδώσει επιταγές, προσδοκώντας όπως κάθε
χρόνο τις επιδοτήσεις, με ημερομηνίες τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου.

6
Ένταση και επεισόδια μικρής έκτασης στο κέντρο του Ηρακλείου
σημαδεύουν την πορεία στη μνήμη του αδικοχαμένου μαθητή
Αλέξη Γρηγορόπουλου. Αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων, εγκλωβίζουν στο πάρκο Θεοτοκόπουλου ομάδα
νεαρών αντιεξουσιαστών με σκοπό τον “αφοπλισμό” τους με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άγρια συμπλοκή.
Εκατοντάδες ήταν οι πολίτες που κάνουν το εμβόλιο της νέας
γρίπης, στα εμβολιαστικά κέντρα της Νομαρχίας Ηρακλείου και
του Ιατρικού Συλλόγου, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά, ενώ οι
υγειονομικές Αρχές ζητούν από τον κόσμο να επισπεύσει τον εμβολιασμό του, καθώς η έξαρση της πανδημίας αναμένεται μέσα
στις γιορτές.

7
Σοκ στους Ηρακλειώτες που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης
προκαλεί η εικόνα μικρών παιδιών να επιτίθενται με πέτρες και
ξύλα στα ΜΑΤ και να προβαίνουν σε φθορές σε βάρος της Νομαρχίας Ηρακλείου και του Δικαστικού Μεγάρου, λίγο μετά τη λήξη
του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.
Το βράδυ, παρά τα τερτίπια των αναρχικών που αιφνιδιάζουν
τις αστυνομικές δυνάμεις αλλάζοντας κατεύθυνση στην πορεία, ο
ασφυκτικός αστυνομικός κλοιός δεν επιτρέπει την πρόκληση σοβαρών επεισοδίων.

8
Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτηρίζεται τώρα από τους ειδικούς η
σωτηρία του φοινικοδάσους στο Βάι και των εκπληκτικού φυσικού
κάλλους συστάδων φοινικοειδών σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπως του Πρέβελη και του Άγιου Νικήτα, από το σκαθάρι που
έχει ρημάξει πάνω από 2.500 φοίνικες σε όλο το νησί.

10
Ένταση στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, όπου συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης του “ματωμένου γάμου”, πυροδοτεί η κατάθεση φίλης της κατηγορούμενης νύφης, η οποία προσπαθεί να ανατρέψει το προφίλ του “καλού
παιδιού” του θύματος, όπως έχει περιγραφεί ο άτυχος Γιώργος Ιντζεΐδης.

11
Με ομάδες ταχείας επέμβασης απαντά η Αστυνομία στην αύξηση της εγκληματικότητας στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδος. Παράλληλα, προβλέπεται ειδικός σχεδιασμός αντιμετώπισης της εγκληματικότητας από τις υπηρεσίες του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη σε εγκληματογόνες περιοχές της περιφέρειας και της πρωτεύουσας.
Στο Ηράκλειο η ζωοκλοπή, οι κλοπές και οι διαρρήξεις αποτελούν το μεγάλο “αγκάθι” για την τοπική Αστυνομία, όπως προκύπτει από τα σχέδια της εγκληματικότητας που παραδόθηκαν από
την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ μετά
από εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

13
Οι παραγωγοί του Ηρακλείου είναι οι πρώτοι που θα χάσουν
χρήματα από τις νέες επιδοτήσεις, εκτιμούν πλέον οι κοινοτικοί
υπάλληλοι. «Η Ευρώπη πάντως θα συνεχίσει και μετά το 2013 να
επιδοτεί την γεωργία της, αλλά πρέπει να ξεχάσουμε το σημερινό
μοντέλο των επιδοτήσεων» υποστηρίζει το Γραφείο Βρυξελλών της
ΠΑΣΕΓΕΣ, που τονίζουν ότι δεν θα υπάρχουν πλέον ιστορικά δικαιώματα. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ Μ.
Γαβαλάς υποστηρίζει ότι αυτή την εβδομάδα θα αρχίσει η καταβολή των επιδοτήσεων.

14
Δέσμη μέτρων με στόχο την προώθηση βαθέων διαρθρωτικών
αλλαγών σε βάθος 4ετίας με στόχο την ανασυγκρότηση της χώρας
εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός κηρύσσοντας την έναρξη του εθνικού
κοινωνικού διαλόγου.
Οι αποφάσεις, που θα προκύψουν από το διάλογο αυτό θα ξεκινήσουν το αργότερο στα τέλη του Φεβρουαρίου λέει ο κ. Παπανδρέου, δίνοντας και τον χρονικό ορίζοντα της διαδικασίας.
«Μέσα σε τρεις μήνες θα πάρουμε τις αποφάσεις εκείνες που
δεν ελήφθησαν για δεκαετίες ολόκληρες», τονίζει χαρακτηριστικά
επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξουν γρήγορα αποφάσεις,
μπροστά στον κίνδυνο να βουλιάξει η χώρα από το χρέος. «Το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο, αφορά κυριαρχικά μας δικαιώματα» λέει,
σημειώνοντας ότι είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ «αλλάζουμε ή βουλιάζουμε».
Ο κ. Παπανδρέου προσδιορίζει το πρόγραμμα σταθερότητας σε
τετραετή βάση και θέτει ως στόχο να μειωθεί το έλλειμμα στο 9%
το 2010, σε 7% το 2011, σε 5% το 2012 και κάτω από το 3% το
2013.
Ο πρωθυπουργός επιτίθεται στην προηγούμενη κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι φυγομάχησε και τονίζει ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα της Ελλάδας, αυτή τη στιγμή, είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας.

15
Χρειάζονται δύο ώρες συζήτηση παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας για να συμφωνήσουν οι πέντε πολιτικοί αρχηγοί στην
αντιμετώπιση της διαφθοράς αλλά και στην αναγκαιότητα αλλαγής του νόμου περί ευθύνης των πολιτικών.
Αντίθετα δεν βρίσκουν κοινά σημεία συμφωνίας σε άλλα κρίσιμα
θέματα όπως ο τρόπος χρηματοδότησης των κομμάτων, το μαύρο
πολιτικό χρήμα, οι προμήθειες του Δημοσίου, ο εκλογικός νόμος
αλλά και το θεσμικό πλαίσιο των Μέσων Ενημέρωσης.

9
Ο Θανάσης Καρούντζος επιλέγεται για τη θέση του Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, μετά από μια πενταετή απουσία.
Το πλοίο FESTOS PALACE που είναι αγκυροβολημένο στον Πειραιά καταλαμβάνουν μέλη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, αποτρέποντας την επιβίβαση οχημάτων και επιβατών.

16
Το ένα μετά το άλλο, δέχεται τα πλήγματα από το εξωτερικό η
ελληνική οικονομία, που παρά τις προσπάθειες, δείχνει αδύναμη
μπροστά στην κρίση. Η Standard & Poor’s, ένας από τους τρεις μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης προχωρά σε νέα
υποβάθμιση της οικονομίας μας, στα χνάρια της κίνησης στην
οποία είχε προχωρήσει πρόσφατα ο οίκος Fitch. Μάλιστα η S&P
αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο και για νέα ανάλογη κίνηση στο προ-

σεχές μέλλον, καθώς διατηρεί την οικονομία μας υπό παρακολούθηση για αρνητική αξιολόγηση (negative credit watch).

17
“Διάτρητος” δείχνει ο διαγωνισμός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, για οχτάμηνες συμβάσεις, σύμφωνα με μία ακόμα καταγγελία που έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες.
Με βάση την καταγγελία, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
εμφανίζονται διπλά έγγραφα με κοινό περιεχόμενο, κοινούς αριθμούς πρωτοκόλλου, αλλά διαφορετική κατάταξη υποψηφίων για
προσλήψεις στο νοσοκομείο.

18
Την μεγαλύτερη αύξηση εσόδων στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας επιδιώκει τώρα η κυβέρνηση με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα τεθεί σ’ εφαρμογή από τον Μάρτιο.
Ο υπουργός Οικονομικών προαναγγέλλει μεγαλύτερα βάρη σε
εισοδήματα και μερίσματα, προαναγγέλλοντας ακόμα και … προείσπραξη των μελλοντικών φόρων στα ακίνητα –από όσους έχουν
τη δυνατότητα να τους προκαταβάλουν με αντάλλαγμα κάποια
έκπτωση ή και μελλοντική απαλλαγή.

20
Φοβερή έκρηξη σημειώνεται αργά τη νύχτα στο πυρηνελαιουργείο που βρίσκεται στα Ανω Καστελλιανά, με θύματα δύο εργαζομένους στην επιχείρηση.
Τρεισήμιση χρόνια μετά την έκρηξη που είχε σημειωθεί στο πυρηνελαιουργείο Γιαννούλη, με θύματα πάλι εργαζομένους, ένα νέο
συμβάν συγκλονίζει ολόκληρη την Κρήτη.
Ενας 35χρονος Ελληνας, κάτοικος της περιοχής, που εργαζόταν
στο πυρηνελαιουργείο, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας υποστεί εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Ελαφρύτερα έχει
τραυματιστεί και ένας αλλοδαπός.

21
Εξελίξεις για το θέμα του Εφετείου προαναγγέλλει ο υπουργός
Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης στη διάρκεια της συνάντησης που
έχει στην Αθήνα με τους βουλευτές και τις διοικήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων της Κρήτης.
Ο υπουργός αναφέρει ότι θα ανακοινώσει την απόφαση του
αμέσως μετά την συνάντηση που θα έχει το επόμενο χρονικό διάστημα και με τους αυτοδιοικητικούς του νησιού, υπογραμμίζοντας
ότι η κυβέρνηση είναι εκείνη που αποφασίζει και κυβερνά.

22
Δεν έχει προηγούμενο η φετινή ταλαιπωρία των αγροτών για
την είσπραξη των επιδοτήσεων τους… Λίγα εικοσιτετράωρα πριν
τις γιορτές εισπράττουν μόλις το 60% των χρημάτων τους, με “ταμειακή διευκόλυνση” και με σημαντικές κρατήσεις. Πληρώνουν όλοι
τις Ενώσεις για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, παρά τις κατά
καιρούς υποσχέσεις ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν θα
πλήρωναν.
Οι περισσότεροι εισπράττουν “ψίχουλα” που δεν θα τους φθάσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και να περάσουν τις γιορτές.

23
Την πόρτα της εξόδου από το Δημόσιο, βλέπουν πλέον οι υπάλληλοι που ενεπλάκησαν σε δύο σκανδαλώδεις υποθέσεις τις οποίες
είχε φέρει στο φως η “Π”. Ο ένας υπάλληλος που παραδέχθηκε
ότι εισέπραξε τις περιβόητες επιταγές από το φράγμα Αποσελέμη,
απολύθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ υπάλληλος της Νομαρχίας Ηρακλείου που είχε εμπλακεί στην υπόθεση με τα πλαστά βουλγάρικα διπλώματα, παύθηκε για έξι μήνες.

27
Με στόχο να μην χαθεί ούτε μια μέρα από το 2010 ο Θανάσης
Καρούντζος ετοιμάζει ριζικές αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα της
Περιφέρειας. Η πρώτη του κίνηση αιφνιδίασε καθώς ζήτησε τις
παραιτήσεις όλων των στελεχών της Περιφέρειας που είναι στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο, καθώς και την παραίτηση των στελεχών
της Αρχής Διαχείρισης-μιας υπηρεσίας κρίσιμης για το ΕΣΠΑ και
την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Είχε δει ότι υπήρχαν
αδικίες οι οποίες έπρεπε να αρθούν.
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