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Έργα της ιδίας που κυκλοφορούν από
τις εκδόσεις µας:

Αναζητώντας µιαν υπογραφή:
Ο Άγιος Γεράσιµος» είναι έργο του El
Greco; Εκδόσεις «Πικραµένος», 2014,
Πάτρα.
H βιογραφία της Λουίζας Pιανκούρ:
«Πεθαίνουµε ἐκεῖ ποὺ ἀγαπᾶµε!»,
Εκδόσεις «Πικραµένος», 2015, Πάτρα

Η βιογραφία του Παύλου Μελά:
«Ἔµεινα ἐκεῖ ἐκτελῶν τὸ πρὸς τὴν πατρίδα καθῆκον», Εκδόσεις «Πικραµένος», Β΄ έκδοση, 2015, Πάτρα

H βιογραφία της Πηνελόπης ∆έλτα:
«Πρέπει ὁ θάνατός µας νὰ ὠφελήσει σὲ
κάτι, εἰδεµὴ εἶναι ἄχρηστος», Εκδόσεις
«Πικραµένος», Β΄ έκδοση, 2016, Πάτρα
Η εργογραφία της Πηνελόπης ∆έλτα:
«Ὅ,τι καὶ νὰ κάνεις, ὅ,τι καὶ νὰ κάνω,
οἱ ψυχές µας εἶναι ἕνα»,
Εκδόσεις «Πικραµένος», 2016, Πάτρα

Η βιογραφία του Ίωνα ∆ραγούµη:
«∆ὲν ἔκαµα στὴ ζωὴ ὅ,τι ἤθελα, µὰ τόσο
µπόρεσα!», Εκδόσεις «Πικραµένος», Β΄
έκδοση, 2017, Πάτρα

Για αναλυτική παρουσίαση και αυτοβιογραφικό σχολιασµό του πλήρους έργου
της Πηνελόπης ∆έλτα παραπέµπουµε
στην έκδοση:
Μίτση Σκ. Πικραµένου, Η εργογραφία
της Πηνελόπης ∆έλτα: Εκδόσεις «Πικραµένος», 2016. – 544σ.· 14 x 23,5 εκ.
ISBN 978-960-6628-71-9

∆εκαοκτώ κείµενα της Πηνελόπης ∆έλτα παρουσιάζονται
εδώ. Άγνωστα αλλά όχι ανέκδοτα, µια κι έχουν δηµοσιευτεί
σε περιοδικά έντυπα από το 1910 έως το 1922. Για την
ύπαρξη κάποιων από αυτά είχαµε πληροφορίες από τη δεκαετία του 1950, µια και τα είχε εντοπίσει —προφανώς στο
αρχείο της— ο ευσυνείδητος επιµελητής της Αλληλογραφίας
της, ο Ξενοφών Λευκοπαρίδης. Κανένας µελετητής ωστόσο
δεν είχε κάνει τον κόπο να ερευνήσει στις βιβλιο- θήκες και
να δει συστηµατικά τα παλαιά περιοδικά ή τις εφηµερίδες
που αναφέρονταν.
Τα κείµενα φανερώνουν την ενασχόληση της Πηνελόπης
∆έλτα µε θέµατα που δεν γνωρίζαµε. Τον προσκοπισµό, που
τράβηξε την προσοχή της, παρόλο που δεν το είχε µοιραστεί
µε τον Ίωνα ∆ραγούµη, µια και την περίοδο της στενής τους
γνωριµίας δεν είχε ακόµα ιδρυθεί. Αλλά και τα άλλα της ενδιαφέροντα που είχαν προκύψει από την επίδραση του αιώνια αγαπηµένου της, όπως την ταξιδιωτική λογοτεχνία και την
προετοιµασία του δικού της αναγνωστικού. Τέλος, τη σύγχρονή της ιστορία µε τις σπαρακτικές µαρτυρίες που συγκέντρωσε η ίδια στη Μακεδονία.
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Exof

Η Μίτση Σκ. Πικραμένου γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα. Σπούδασε γαλλική φιλολογία
και κατόπιν βιβλιοθηκονομία. Πήρε το διδακτορικό της από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών. Παράλληλα, της ανατέθηκαν συγκεκριμένες εργασίες από διάφορους φορείς
(Βουλή των Ελλήνων, Μουσείο Μπενάκη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εταιρεία Κερκυραϊκών
Σπουδών, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό
Αρχείο) ή και ιδιώτες.
Η εργογραφία της Μίτσης Σκ. Πικραμένου περιλαμβάνει περισσότερες από 6.000 σελίδες
σε μονογραφίες και έργα υποδομής (ευρετήρια, βιβλιογραφίες, έντυπους καταλό- γους βιβλιοθηκών κ.ά.)
Από το 2011 στράφηκε στη λογοτεχνική
γραφή με ιστορικά μυθιστορήματα ή μυθιστορηματικές βιογραφίες και διατηρώντας
πάντοτε το φιλέρευνο και φιλομαθές ενδιαφέρον της για τα ζητήματα και τις προσωπικότητες που καταπιάνεται.
Απευθυνόμενο στο ευρύ κοινό, χωρίς πλέον
αυστηρό επιστημονικό χαρακτήρα, αλλά ως
αποτέλεσμα εκτεταμένης και εργώδους μελέτης αρχείων και πρωτογενών πηγών προέκυψε προοδευτικά το πολύτομο εκδοτικό της
εγχείρημα «Αλληλένδετες Βιογραφίες».
Αφώτιστα στοιχεία των ζωών και των δράσεων των ηρώων, του Παύλου Μελά, της Πηνελόπης Δέλτα, του Ίωνα Δραγούμη και της
Λουίζας Ριανκούρ, αναδεικνύονται στο λογοτεχνικό κείμενο μέσα από την πρωτοπρόσωπη
αφήγηση των χαρακτήρων. Παράλληλα αποκαλύπτονται η διαπλοκή των χαρακτήρων και
οι σχέσεις τους με τα τεκταινόμενα μιας εποχής εν πολλοίς αθησαύριστης ως προς τις
πραγματικές συνθήκες.
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Επιµέλεια έκδοσης: Μίτση Σκ. Πικραµένου
Τίτλος: Πηνελόπη ∆έλτα: Άγνωστα κείµενα
E–mail επιµελήτριας: mitsipik@yahoo.gr

Πρώτη έκδοση: Ιούνιος 2018, Εκδόσεις «Πικραµένος»
ISBN: 978–618–5342–06–7
Αρ. Έκδοσης: 107 / 2018
Τυπογραφικές διορθώσεις: Κατερίνα Τσιούµα
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Προλογικά
Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ∆ΕΛΤΑ ανήκει στο ευρύ κοινό, τους αναγνώστες της. Είναι αναµφισβήτητα η συγγραφέας που κράτησε
για εκτεταµένο χρονικό διάστηµα τα σκήπτρα της αναγνωσιµότητας στην Ελλάδα. Και είναι πάντοτε επίκαιρη, όπως
αποδεικνύουν οι συνεχείς επανεκδόσεις των έργων της.
Εκτός από τα γνωστά και πολυδιαβασµένα έργα της,
υπάρχουν και τα άγνωστα κείµενά της, που παρουσιάζονται
εδώ. ∆εν είναι ανέκδοτα όµως. Έχουν όλα δηµοσιευτεί σε
περιοδικά έντυπα (εφηµερίδες και περιοδικά) από το 1909
έως το 1922. Είναι σηµαντικά, γιατί παρουσιάζουν τη σύνδεση της συγγραφέως µε την καθηµερινότητα.
Αποδεικνύουν και κάτι ουσιαστικό. Το ότι η Πηνελόπη
∆έλτα δεν υπήρξε µόνον µία εµπνευσµένη και αποµονωµένη
λογοτέχνιδα. Υπήρξε ένας ευρύτερα πνευµατικός άνθρωπος
της εποχής της και, ίσως, εάν η υγεία της δεν την είχε προδώσει, να ήταν ακόµα ενεργότερο µέλος στην κοινωνία.
∆εν είναι βέβαιο ότι είναι τα µοναδικά άγνωστα σ’ εµάς
κείµενα της Πηνελόπης ∆έλτα. Ενδέχεται να υπάρχουν κι
άλλα, γιατί οι πηγές που διαθέταµε ήταν ελάχιστες. Προέκυψαν ωστόσο δηµοσιεύµατα για τα οποία ξέραµε ότι είχαν
υπάρξει, χωρίς κανένας να τα έχει δει. Εντοπίστηκαν άλλα
κείµενα, τελείως άγνωστα, που κανένας δεν είχε αναφέρει.
Ταυτίστηκαν και αποδίδονται στους συγγραφείς τους δύο
σύντοµα κείµενα, που υποτίθεται ότι είναι βιβλιοκρισίες και
είχαν δηµοσιευθεί µε ψευδώνυµα. Το ένα είναι της Πηνελόπης ∆έλτα και το άλλο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Αναφέρεται κι ένα άρθρο του ∆ήµη Πετροκόκκινου, που
προέκυψε από δύο επιστολές της Πηνελόπης ∆έλτα. Κι
ακόµα δηµοσιεύεται ένα σύντοµο κείµενο που είχε περιληφθεί αρχικά σε συλλογή διηγηµάτων της συγγραφέως και
στη δεύτερη έκδοση του συγκεκριµένου έργου αφαιρέθηκε.
Η έκδοση γίνεται στη γλώσσα και στην ορθογραφία που
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ΤΑ Α Γ Ν Ω Σ ΤΑ Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η Σ Δ Ε ΛΤΑ

χρησιµοποιείται στην αρχική δηµοσίευση, µε ελάχιστες επεµβάσεις. Χρησιµοποιείται δηλαδή η πολυτονική γραφή, που
χρειάστηκε να διορθωθεί κάποιες φορές. Αυτό συνέβη στις
περιπτώσεις που δεν ήταν µε κεφαλαίο γράµµα η λέξη µε την
οποία άρχιζε νέα πρόταση µετά από σηµείο στίξης. Κατά τον
ίδιο τρόπο αφαιρέθηκαν κάποια αποσιωπητικά, όχι όλα.
Το σηµαντικό στοιχείο, όµως, που παρουσιάζεται µόνον
εδώ —και επιµένω σ’ αυτό— είναι ότι τα µικρής έκτασης
κείµενα δεν έχουν υποστεί γλωσσική ή ορθογραφική ενοποίηση ή οποιαδήποτε διόρθωση. Όπως είναι γνωστό, όλα
τα έργα της Πηνελόπης ∆έλτα έχουν δεχθεί την επιµέλεια
του Αργύρη Εφταλιώτη και κυρίως του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Όσα εκδόθηκαν µετά τον θάνατό της επίσης έχουν
διορθωθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που έθεσε ο Τριανταφυλλίδης κι αυτό δηλώνεται από τους επιµελητές τους.
Τα κείµενα παρουσιάζονται «ορφανά», δίχως δηλαδή τις
επεξηγήσεις που προκύπτουν από τη µελέτη τους. Αυτές
είναι πολλές και συνδυάζονται µε τη ζωή της συγγραφέως
και τις συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγµή της δηµιουργίας τους. Ερµηνεύουν φυσικά και ποιος είναι ο λόγος της
συγγραφής καθενός ξεχωριστά, αλλά και τι ακριβώς προσπαθούσε να επισηµάνει ή να αποδείξει η συγγραφέας.
Αυτές τις πληροφορίες µπορεί να εντοπίσει ο ενδιαφερόµενος στο πόνηµά µου «Ὅ,τι καὶ νὰ κάνεις, ὅ,τι καὶ νὰ κάνω, οἱ
ψυχές µας εἶναι ἕνα»: Η εργογραφία της Πηνελόπης ∆έλτα,
απ’ όπου ανατυπώνεται το παρόν, προκειµένου να έχει την
αυτοτέλεια που του αξίζει. Αρκετά στοιχεία επίσης, τα οποία
συνδυάζονται µε τα άγνωστα κείµενα της Πηνελόπης ∆έλτα,
θα συναντήσει ο αναγνώστης στο έργο µου «Πρέπει ὁ θάνατός µας νὰ ὠφελήσει σὲ κάτι, εἰδεµὴ εἶναι ἄχρηστος»: Η βιογραφία της Πηνελόπης ∆έλτα.
Καλή ανάγνωση!
Μίτση Σκ. Πικραµένου
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ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σαν Παραμυθάκι

MIΑ ΦΟΡΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ἔµορφη καὶ γλυκειὰ καὶ

περήφανη. Μὰ ἡ κακὴ µοίρα ζήλεψε τὴν ὀµορφιά της καὶ
φύσηξε ἀπάνω της µιὰν ἀντάρα τέτοια, ποὺ ἔσπασε ἡ βασιλοπούλα καὶ σωριάστηκε κ’ ἔσκυψε τὸ κεφάλι.
Καὶ τὴν εἶδε ἕνα πνεῦµα καὶ σπλαχνίστηκε τὴν ὀµορφιά
της καὶ τὴν ἀπέραντη ἐρηµιά της, καὶ τὴ ρώτησε τί θέλει νὰ
τῆς κάνη.
«∆ῶσ’ µου µόνο δύναµη νὰ σηκώσω τὸ κεφάλι» εἶπε ἡ
βασιλοπούλα, «µὴ µὲ δοῦν καὶ ἄλλοι πῶς µοῦ τὸ λύγισε ἡ
µοίρα».
Καὶ τὸ πνεῦµα φύσηξε ἀτσάλι µέσα της, καὶ σηκώθηκε
ὄρθια, ὁλόιση, ἀλύγιστη καὶ δυνατὴ ἡ ὄµορφη βασιλοπούλα.
Μὰ τὸ ἀτσάλι πάγωσε κ’ ἔπηξε καὶ στερέωσε ὁλόγυρα
στὴν καρδιά της, καὶ ἡ ὄψη της µαρµάρωσε ὅπως ἦταν τὴν
ὥρα ποὺ τῆς τὸ φύσηξε τὸ πνεῦµα.
Καὶ τράβηξε ἡ βασιλοπούλα τὸ δρόµο της µὲ σηκωµένο
ἀλύγιστο κεφάλι. Μὰ ὅλοι οἱ βασιλιάδες καὶ ὅλα τὰ βασιλόπουλα δὲν µπόρεσαν πιὰ νὰ µαλακώσουν τὸ σκληραµένο της
πρόσωπο, καὶ τὸ στόµα της δὲ γέλασε πιὰ ποτέ.
Γιατί τὴν ὥρα ποὺ πάγωσε τὸ ἀτσάλι γύρω στὴν καρδιά
της, ἡ λύπη εἶχε µείνει µέσα.

— 11 —
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ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ

Στα έλατα του Πάρνηθα
HTΑΝ ΓΕΜΑΤΟ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ. Στὴν Ἀττική, τέτοιες νυχτιὲς τοῦ

Ἰουνίου, ἡ φύση ὅλη σὲ φωνάζει ἔξω. Κ’ ἔτσι, τὴν νύχτα
ἐκείνη, διάφορες παρέες βγῆκαν µὲ «σηµεῖο κατευθύνσεως»
τὶς κορυφὲς τῶν τριγυρινῶν βουνῶν.
Γιὰ τὸν Πάρνηθα σχηµατίσθηκαν δύο παρέες· ἡ µιὰ θ’
ἀνέβαινε ἀπὸ τὸ Τατόι καὶ θὰ κατέβαινε ἀπὸ τὸ Μενίδι, καὶ
ἡ ἄλλη, ἡ δική µας, θὰ ἀνέβαινε ἀπὸ τὸ Μενίδι καὶ θὰ κατέβαινε ἀπὸ τὸ Τατόι. Θ’ ἀνταµωνόµαστε ὅλοι στὴν κορυφὴ
νὰ δοῦµε τοῦ ἥλιου τὴν ἀνατολή.
Ξεκινήσαµε ἑπτὰ ἀπὸ τὸ Στροφίλι· οἱ ἄλλοι πέντε σύντροφοι µᾶς περίµεναν στὴ χώρα. ∆ύο ζεµπίλια µᾶς ἐσυνόδευαν φουσκωµένα, παραγεµισµένα κεφτέδες, πορτοκάλια
καὶ ἄλλα εὐκολοφάγωτα καλά. Φύγαµε µὲ τὸ τραῖνο τῶν 9
γιὰ τὰς Ἀθήνας· µὰ ἀµέσως στὴν Κηφισιὰ πρώτη ἀναποδιά·
ἕνας ἀπὸ τοὺς συντρόφους µας, µαραµένος ἀπὸ τὴ ζέστη τῆς
ἡµέρας, µᾶς παρατοῦσε. Γιὰ νὰ µᾶς γλυκάνει τὴν ἀπογοήτευση, µᾶς κουβαλοῦσε ἕνα µεγάλο κουτὶ τσοκολάτες τοῦ
Γιαννάκη, πολυτέλεια ποὺ οὔτε τὴν εἴχαµε ὀνειρευθεῖ.
Ὕστερα ἀπὸ τὰ εἴκοσι λεπτὰ ποὺ τὸ τραῖνο, ἢ µᾶλλον τὸ
κάρο τῆς Κηφισιᾶς µᾶς ὑποχρεώνει νὰ περιµένοµε στὸ
σταθµό, µὲ πολλὰ σφυρίγµατα καὶ λαχανιάσµατα, ξαναφεύγουµε γιὰ τὸ Μαρούσι.
Ἐκεῖ ἕνας πρόσκοπος, ἡλιοκαµένος λεβέντης, σιµώνει καὶ
χαιρετᾶ κάποιο γνωστό του.
«Γιὰ ποῦ;» τὸν ρωτοῦν.
«Γιὰ τὴν Πεντέλη· πᾶµε παρέα νὰ δοῦµε πῶς σηκώνεται
ὁ ἥλιος ἀπὸ κεῖ πάνω».
Ὥστε δὲ θὰ µείνει παραπονεµένη καὶ ἡ Πεντέλη!
Ἕνα σφύριγµα, καὶ δυό, καὶ τρεῖς, καὶ πολλὰ ἄλλα, καὶ
λαχανιαστὰ ξαναπαίρνοµε τὸν κατήφορο.
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