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Τριζοβολάει ή στιά από τά κούτσουρα και στή 
φλόγα τους τό σκοτεινό χαμώγι. λάμπει.

Σέ μια κασσέλα παραστιάς κουβαριασμένη ή λν- 
γερή τό σκόνταμα το φοβερό τής θυγατέρας μελετά 
καί πιάνει την τό παράπονο, ξεχύνει. κάποιο μονό- 
σκοπο θρηνητικό μοιρολόγι τής γενιάς. ’Έφτασε ή 
Δάφνη σιή φραγή καί γροίκησε τό Μηρη-κ) θρηνερό 
στό δάσο; νά ξεχύνεται καί θέλησε νά κονεοσιαθή. 
Αε στάθηκε. ΙΙαρά διαβαίνοντας άργά ακούσε τής 
μάνα; της τή φωνή.

«Φωλιάζει ή φουρτούνα κατοι άπό τή στέγη μου. 
Κ* ή καταχνιά της βαραίνει μου τό στήθος».

Καί σάν έπρόβα/.ε ή Δάφνη στό κατώφλι μέ τό 
σταμνί στόν ώμο.

«Γΰρε τή θύρα, κριματερή, κι’ άκαρτέρει το λόγο 
ποΰ θά σοΰ κραίνω». Ειπε της ή Μάνα μέ σοβαρό 
τό πρόσωπο.

Έτρόμαξε στό άκουσμα ή Δάφνη καί βλέποντας 
τή μάνα της χλοημή, τά μάτια βγαλμένα άπό τίς 
κόχες, μ’ άγρια τήν έκφραση έπάνιασε.

« Μ άνα μου !__» μουγκοφώνη σε.
«Μή μέ -ζυγας . . . τί τό κρίμα σου θά μέ μο- 

λέψη, Μουρλή !....» ξεστομάει ή Γριά φαρμακερά.
Στάσιμο.
Κι’ άπέ θρηνολογάει.
«Θεό δέν έχεις, σκρόφα. . . π ’ έπάτησες τά πάντα 

δίχως νά λογιάσης τίς όρμήνιες μου . . .  σ’ άνά-
στησα νά γεύομαι φαρμάκια . . . άπλοήσου !__ Σέ
ποιανού άγκαλιά άνεβλόητη στήν αμαρτία έπεσες !» 
Καί μονομιάς σηκώθηκε αγριεμένη, τήν άρπαξε άπό 
τό χέρι καί τήν έ’συρε σιμά στό κόνισμα.

«Μολόγα μου πώς στάθηκε !....».
Κι’ δπως στεκότουν άσάλευτη ή Δάφνη, δίχως νά

βγάλη άχνα κ’ έπινε τόν πόνο τών λόγων π  η> ι ής 
άλΰχτα ή Μάνα της, τής ξαναείπε ή Γριά.

«Γνώρα έχεις πώς δέ -λαθεύω εγώ . . . μισ· > ; ι 
στί| ρούγα νά γροίκησα... Άνάπαιγμα !... Κρίνε μονΙ 
μπροστά σιήν άγια εικόνα τό κρίμα σου τό ανίερο, 
νά τ’ άκοΰσουν κ’ οί ΐσκοι τής ξακουστής γενιάς 
σου π ’ έδώ στά θέμελα είναι θαμμένοι κι άναι οι-
γίσουν στόν ξεπεσμό τόν άτιμο !....».

«Λέν άκοϋς πού σοΰ κραίνω ;....» τής ροντησε 
άγροικά ή Γριά καί τήν άδράχτει άπό τά μαλλιά 
καί τί] σέρνει χάμω μ’ δλη της τί| δΓ'ναμι.

«Θά σέ ξεκάνω . . . άτιμη . . . άπλοήσόυ ! . .». 
Βογγάει της βραχνά καί τήν έσπρωξε πέρα μέ 
δΰναμι.

«Χάσου στής νύχτας τά σκοτάδια νά μ Γ) σέ ;α- 
ναδή πιά μέρα...». Έμίλησε της θλιβερά καί σω- 
ριάστη μπρος τό κόνισμα και λύθηκε σέ κλάμα.

Στάσιμο.
Ό  αέρας τοΰ πελάγου βούιζε μές τά δεντρά ποΰ 

θρηνήσανε φρικιάζοντας. Ή  Μάνα γύρισε καί κοί
ταξε βουβή κατά τή θυρα, άκρουμάστη βαθυά κι’ 
άπέ ειπε φαντασιασμένη.

«Πεθαμένα μου θυμητικά !... Λεν ξημέρωσε ή 
τιμωρία...».

Ή  Δάφνη πισωπάτησε στό άκουσμα τρομασμένη
καί στυλώθη στον τοίχο μήνα καί πέση.

«Μάνα μου !...» τής μίλησε μοιρολογητά.... Καί 
πάσχισε κάτι νά τής πή κ’ ή φωνή της ξεράθηκε στό
λάρυγγα καί στήν όψι της γράφτηκε ό θλιβερός
ήσκιος μιάς άπελπισμένης άπόφασις. Καί σά νά κου
βέντιαζε μοναχή της βαθυά, πώς σά μιλά σέ όνειρο.

«’Άκουμε, μάνα . . . άκουμε . . . μιά τέτοια
νύχτα τόνε βρήκα . . . άρρωστο στό δάσος . . .
τόν περιμάζεψα στό εριιο σου τό φτωχικό . . . καί 
τοΰ στάθηκα μάνα!...»

«Αυτόν πού βγήκε φυγόδικος; τής έκανε ή Γριά. 
Κ* ή φωνή της έτσι έκρουσε στή βαθυά σιγαλιά 
πού τρόμαξε καί τή Δάφνη.

«Ναί» άπολοήθη της ή Δάφνη μέ πνιγμένη ανα
πνοή. Κι’ άπέ πρόστεσε.
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«Μά. τέτοια νύχτα βαθυά ή λύπη μέσφιξε . . . 
στό στρώμα του ξαγρύπνησα!... παρέστεκα καί τοϋ 
έβαζα κρύα νερά στό κεφάλι... νά τοϋ πέση ή κά
ψα... σέ όνειρο μαγευτικό £ γύριζε ό λογισμό; του... 
τί μοΰ πήρε τό χέρι... και μέσυρε πάνω του καί μέ 
κοίταξε μάγάπη... Είχες πάει νά καλέσης τό για
τρό... δταν άνάγειρα δίπλα του... μιάν ανοιξιάτικη 
πνοή άνθισε στό φουσκωμένο στήθος μου... ένώ τό 
χείλη του ρουφοΰσαν τά χείλια μου. Τό σώμα μου 
έτρεμε, ενώ άντίκρυζα τόν ήλιο... παράξενη ανα
τριχίλα νά γροίκησα σάν ξύπνησα κείδα τά στήθια 
στεγνά μαραγκιασμένα... τά χείλια μαδημένα... τά 
ροϋχα ματωμένα!..

«Συφορά μου!... εμουγγρισε ή Γριά καί σφίγγον
τας μέ λύσσα τίς γροθιές της κατά' τά γύφτικα.

«Κατάρα»...

«Μήν τόνε καταριέσαι μάνα!.:. Γυναίκα μου θά 
γενής μοΰ είπε, τής μοίρας βλέπεις θέλημα είτανε...»

Κ’ ή Γριά ετσι πώς είχε βουτημε'νο τό κεφάλι 
στίς χούφτες της κέκλαιε έλεε της κουνώντας τό κε
φάλι θλιβερά.

«Βοτάνι δέ χωράει οτοΰ πόνου μου τή λαβω
ματιά!. .

Φονιά! έχώνεψες στή χόβολη τό αγνό κρίνο!... 
στά γονικά σου πιά δέ θά γυρίσης ! κουβέντιασε 
σιγαλά σά στόν εαυτό της ή Γριά.

Κιάπέ τής έκραινε μάποφασιστινή τήν δψι.
«Γροίκα, κριματερή τή βουλή μου τή στερνή.»
«Σϋρε κέβρετον... κιάν σέ στεφανωθή μέ δόξα 

καί τιμή γύρισε στό φτωχικό σου... κιάν δχι στή- 
στου άμάχη... τί βούλομαι νά τόν έκδικηθής, μιά 
καί συγκυλά στήν άβυσσο τό ξακουσμένο τής γενιάς 
μας δνομα... καί χάσου!...

Έδραμε ή Δάφνη κατά τό σταυρό όποΰ οί βωϊ- 
δολάτες σταλίζανε καί τούς ρώτησε.

«"Ωρες καλές!., κατέχετε ποΰ βρίσκεται ό Χαρα
μής.»

«Μήν τόν άναζητάς... τί έχάθη άπό μέρες καί τόν 
ζητάνε οί δικοί! τής άποκρίθηκαν.

«’Ά , Μάνα μου... ά, έμοΰγκρισε κέπιασε τό κεφά
λι της ή νιά.

Έκρουσε της βαρυά τά λογικά ό άπάντεχος χα
μός τού έδικοΰ, ποΰ σάλεψαν τά συλλοϊκά της. Στό 
σκοΰψιμο τάπάντεχο αλαφιαστήκανε κ’ οί βωϊδολά- 
τες καί συγκοιταχτήκανε.

«Τί τάχα νάπαθε;»
V  1

Μουρλή ή ζ\άφνη δρομάει τίς μέρες στά βουνά, μι- 
λει στα δάσα τα δεντρά καί τά κρεμάμενα νερά,

διαβαίνει τόρθολίθια κι άναρωτά τά πέλαγα πού
βρίσκεται δ δικός καί χύνεται σέ κλάμα θρηνερό
χτυπά τά στήθια της καί σέρνει χοΰφτες τά μαλ
λιά της.

Κάποιες νύχτες βαθυές βαρά μέ πιμονή τό σή
μαντρο τής εκκλησίας νά τό γροικήση 6 δικός καί 
σύρη καί τήν πάρη, τί τόνε καρτερά!

Jos^ Maria de Heredia

Η AfUPOfllEiA ΣΤΟ ΤΕΡΑΣ

Ξεμαλλιάρα καί δετή στό βράχο ή κόρη ή Κηφοπούλα, 
τών μικρονησιών τών μαύρων, ζωντατή άκόμα,ώϊμένα! 
πικροκλαίει καί χτυπάει, ενώ βογκάει στά χαμένα, 
τή βασιλικιά της σάρκα, φρίκης πού περνάει τρεμούλα.

Ό  τεράστιος ώκεανός, πού δέρνει ή τρικυμία, κου
κούλα

δριμύ σάλιο κυματίων τής φτεί στά πόδια τά κρυω-
[μένα,

παντοΰ βλέπει, μέσ’ άπ’ τά ματόκλαδά της τά
[κλεπμένα,

ή αναρίθμητη καί μπλάβα κι’ άστατη νά χάσκει γούλα

'Ωσάν άπ’ αστροπελέκι βρόντημα σέ ουρανό μαΰρο· 
μονομιάς άντιλαλεΐ χλιμίντρισμα καθάριο, λάβρο. 
Άνοιξαν τά μάτια της. Γεμίζουν τρόμο κι’ απορία.

Γιατι ό Πήγασος, μέ στέριο πέταγμα πού φέρνει
[ζάλη,

φάνηκε κι’ απλώνει, ολόρθος κάτ,ω άπό τό γιο τοΰ
[Δία,

πά στή θάλασσα τή σκιά του τή γαλάζια, τή μεγάλη. 
Schiller

Ν  Η  Ν  I 7?

Ναί, καί τ’ 'Ωραίο πού ύποτάζει θνητούς καί θεούς
[θά πεθάνει,

δέ συγκινα τό χαλκένιο τό στήθος τοϋ Στύγιου Δία. 
Μιά φορά μόνο τής σκιάς τόν αφέντη εμάλαξ’ ή

[Άγάπη,
πά στό κατώφλι δμως κάλεσε πίσω τραχιά τή δω-

[ρεά του. >
Μήτε θεράπεψε τοϋ ώραίου νιοΰ τήν πληγή ή Αφροδίτη 
δπου τοϋ χάραξεν άγρια στό σώμα τό πέρκαλλο ό

[κάπρος.
Μήτε ή άθάνατη τό θειον ήρωα γλύτωσε μάννα, 
δταν τή Μοίρα του πλέρωσε πέφτοντας στίς Σκαιές

[Πύλες·
μόνο άπ’ τή θάλασσα βγήκε μέ τοΰ Νηρέα δλες τίς

[κόρες
καί τό παράπονο γιά τόν παλήκαρον άρχισε γιό της.
Γιά ίδές θρηνοΰν οί θεοί καί θρηνοΰνε κ’ οί θέαι-

[νες δλες,
γιατί τ’ 'Ωραίο άπολείπει, γιατί καί Τέλειο πεθαίνει. 
'Ώστε στό στόμα τών ερατεινών στέκει ώραΐο μοι-

[ρολόγι,
μιά καί στοΰ ΙΙλούτωνα τό Ποταμό κατεβαίνει βουβό.

Γιώ ργος Φιλήντας.
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( Σ κ ίτ σ ο  μ ε λ έ τη ς )
Qualis artifex!

Τόν ερχόμενο μήνα θά γιορτάσουν στη C h a r m e s  
στά Βόσγια τά πενήντα χρόνια τής γέννησης τοΰ έν
δοξου πολίτη τής Γαλλίας ακαδημαϊκού και βουλευ
τή Παρισσιοΰ Μωρίς Μπαρρές. Θά φέρουν κλάδο 
δάφνης νά στεφανώσουν τήν προτομή Λού εστι/σαν οι 
ϋαυμαστές τον οτήν πλατεία τής μικρής κωμόπολης 
τής Λωρραίνης και ό Ά νρή  ντε Ρενιέ με τον Ά λ -  
μπέρ Ρ έτζιο ϋά πλέξουν τδ εγκώμιο και ϋά  άναλυ- 
σουν τδ έργο τον.

Ό  Μπαρρές εΐναι μιά άπδ τις επιφανέστερες καί 
πολυπλοκώτερες διάνοιες τής σημερινής ΓαλΜας. Πνεΰ
μα ανήσυχο, άνοιξε καινούργιους δρόμους στήν τέχνη 
και έβγαλε μαθητές, που τιμοΰν τά γαλλικά γράμ
ματα.

Στήν Ιστορία τής Γαλλικής Φιλολογίας δ Ρενε 
Ντουμήχ τδν ονομάζει δννατδ στυλίστ και κολορίστ 
και άνθρωπο, πον εχει συχνά δυνατές πεννιές και 
δυνατές εκφρασες. Τδ περίεργο είναι πύ)ς είναι ό μό
νος γάλλος κριτικός μαζί με τδν Λανσδν, που δέν 
τόν κλονίζει τδ βαρΰ εργο τοΰ Μπαρρές. Ό  Ντου- 
μήν. πλανιέται. Ξεχνά πώς σε παλιά χρόνια, δταν στή 
Μασσαλία — τότες ήτο καϋηγητής τοϋ έκεΐ Λυκείου— 
δ Έ ντμόν Ροστάν, παιδί είκοαυδύο χρονώ, έγραψε 
μιά σαχλή κωμωδία, τους «Δυό Πιερόττους» σέ ενα 
άρθρο τον με τδ ψευδώνυμο τοϋ Ρενε Ντορλάκ, εγρα
ψε κολακευτικώτατα γιά τδν τότες μαθητή τον.’Έ πει
τα άπδ καμμιά εικοσαριά χρόνια δ Ροστάν τόν υπο
δέχονταν στή Γαλλική ’Ακαδημία.

'Ο  Μπαρρες εΐναι κολορίστ καϊ στυλίστ μεγάλος, 
άλλά εΐναι καί έσωτερικδς συγγραφέας. Εΐναι με
γάλος άνατόμος τής ψυχής καί σ’ αυτό τδν παρο
μοιάζω μέ τόν "Ιψεν. ’Ακολουθεί τίς παραμικρότερες 
ενέργειες τών κυττάρων του μέ μάτι ξένου κ’ οί ψυ
χικοί μηχανισμοί τοΰ έχουν άποκαλύψει δλα τους τά 
μυστικά, κ’ εχει σκουντίξει κάθε ανάλυση, κάϋε ενέρ
γεια 'καί κάϋε πάϋος στδ άπροχώρητο. ’Άνθρωπος 
που διάβασε κι αγάπησε τδν Χέκελ και τδν Στράους 
καί πέρασε κάμποσες μέρες αλησμόνητες στδ σπίτι 
τοϋ Ρενάν. Μαθητής τοϋ Γκαΐτε μόνο as μερικά ση
μεία. Ό  ημίθεος τής Βαημάρης σπάνια άναδιφοΰσε 
με λεπτομέρεια τίς ψυχές. Έκεΐνος είναι σχεδιαστής. 
Κάνει σκελ.ετους — καί τέτοια εΐναι τά εργα του — 
πον τούς συμπληρώνει ό εκλεκτός άναγνώστης κατά 
τή φαντασία του.

Ό  Μπαρρές σέ πολλά σημεία μοιάζει τδ Στένταλ. 
Ό  έξοχος ζωγράφος καί προπάντων ό μοναδικός 
άποδότης τής μάχης τοΰ Βατερλά), είναι συγγενική

του ψυχή. "Οπως έκεΐνος καί ό Μπαρρες αγαπά να 
ψάχνη, νά γγίζη, νά ψηλαφά παντοΰ τίς ψυχές, που 
συμπονά ή θαυμάζει κ’ έπειτα μέ τή μεγαλ.ητερη 
ντελικατατέτσα νά τίς άφήνη σ’ ενα μαλθακό άκουμπισμα.

* *

Τδ εργο τοΰ Μπαρρές ξεχωρίζεται σέ τρία μέρη.
'Η  πρώτη περίοδο βάσταξε άπδ τά 22 χρόνια του 
ώς τά 34. Τότες έχουμε τήν πρώτη σειρά τών έρ
γων τού, πού τριγυρίζουν ολόγυρα άπό τή θεωρία 
τής Καλλιέργειας τοΰ Έ γώ .

Σ τ ή ν  άρχή πέντε έξη μήνες έβγαζε τίς «Μ ελανιές» 
φιλολογικό περιοδικό, πού τό συνέταζε άπδ τήν άρχη 
ώς τδ τέλος δ ίδιος μέ ένα σωρό ψευδώνυμα, γιά νά. 
φαίνεται δτι γράφουν πολλοί. ’Εννοείται πού δέν πή
γε μπροστά κι δ φτωχός Μπαρρές τδ άφήκε νά 
σβύση άπό μαρασμό κ’ έγεινε συντάκτης τοΰ «Βολ- 
ταίρον». Τήν ημέρα έγραφε κύρια άρθρα, κριτικές 
καί χρονογραφήματα καί τδ βράδι πήγαινε στοΰ φί
λου τον C h a r l e s  M a u r r a s

Στδ φτωχικό αυτό σαλόνι μαζεύονταν τά σπανιώ- 
τερα ταλέντα τής εποχής. Τήν προεδρεία τήν είχε δ 
Ζάν Μωρεάς καί τδν τριγυρνοϋσαν δ Μωρίς Μπαρ
ρές, δ J u l e s  T e l l i e r ,  δ C h a r l e s  L e  G o ff lk ,
6 P a u l  G u ig o u ,  δ R a y m o n d  d e  L a  T a i -  
16de, δ S t a n i s l a s  L e  G u a i t a  καϊ δ M a u 
r ic e  B o u e h o r  καί μιλούσαν καί έθιγαν αία τά 
φιλολογικά θέματα. Κουρέλιαζαν ονόματα σεβαστά, 
καί άνέβαζαν στά ουράνια άγνωστους νέονς, μά πού 
έβραζε μέσα τους ή φωτιά τής τέχνης καί ήθελε 
μόνο μιά άφορμή γιά νά εκδηλωθή. Σέ λίγο ό χά
ρος πάγωσε τδ χαμόγελο πολλών άπ’ αυτούς. Τδ 
J u l e s  T e l l i e r  στδν τάφο τδν άκολ.ούθηοε δ 
P a u l  G u ig o u  καί τδ λαμπρό παιδί δ R a y m o n d  
d e  L a  T a i lh e d e ,  ποιητής μέ μεγάλο μέλλον. 'Ο  
Μπαρρές ’έμεινε σχεδόν μονάχος. Καί τήν ημέρα 
πού τδν> άρπαξε δ θάνατος μέσα άπό τα χέριά τον 
καί τδν άγαπητότερο φίλο S t a n i s l a s  L e  G u a ’i t a  
άφήκε νά τοϋ ξεφύγονν αυτά τά λόγια.

«*Ω! ατέλειωτη ερημιά τής υπεροχής!»
■Καί ουνεδέθηκε πιώτερο μέ τδν αριστοκράτη 77ε- 

λοποννήσιο δπως ονόμαζε τόν Μωρεάς.
Στά 18S8 βγήκε τδ πρώτο του βιβλίο. Εΐταν εϊκο- 

σιέξη χρονώ τότες. «Μπρος στά μάτια τών Βαρβά
ρων». Τήν ίδια χρονιά τυπώθηκαν καί οί «’Οκτώ 
μέρες στοΰ κ. Ρενάν» καί «δ Κήπος τής Βερενίκης 
Τό τελευταίο αύτό εργο μαζν μέ τδ «Μπρδς ατά 
μάτια τών Βαρβάρων» καί τδ «"Ενας ελεύθερος άν
θρωπος» άποτελοϋν τήν θαυμάσια τριλογία τής Καλ- 
λ.ιέργειας τοϋ Έγώ."Ο Μπαρρές άπαιτεΐ άπδ τίς εξαι
ρετικές φύαες έγωϊσμδ μεγάλο, σχεδόν άπόλυτο. Καί
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προχωρεί. Φθάνει σε σημείο νά μή λογαριάζι; και 
τονς νομούς και γράψει «Ίον εχθρό τών νόμων». 
Μά έξαφνα ακέκεται. Καλά, πώ; είναι δυνατόν το 
άτομο νά μην ύπακονση σε κανένα νόμο. Μήπως 
ολα αντα αντνχη και εφαρμοοιοϋν δε θά οδηγήσουν 
την πολιτεία στην τελεία αναρχία ;

* *

Αύτό άκριβώς τό δίλημα, αυτή ή υπερβολική αγά
πη μιας θεωρίας ανεφάρμοστης ανάγκασε τό Μ παρ
ρές να ιαξειδεψη. Λ</ ο ύ ό κύαμος δεν συμβιβάζον
ταν με τά γούστα τον, άφον η πολιτεία δεν κυβερ
νιόνταν άπύ σοφούς δπως το άπαιιοϋοε <5 ίδιος, έπρε- 
πε τώρα αύτύς κατ’ ανάγκην νά σνμβιβασιή και νά 
αννθηκολογηαη. Η  μεταβολή θά ε'ιταν άπόιομη. Κα'ι 
για να ελθη φυσικά κα'ι άβίαοτα έπρεπε ιά περάιτι 
καιρός. Καϊ δ καιρός γιά νά περασ/ι γλήγορα και 
ευχάριστα έπρεπε νά ταξειδέψη. Καϊ σιά ταξειδια ακρι
βώς αύτά, στήν ’Ισπανία, στήν Ίια/.ία, στήν Έλλά- 
δα, χρωστούμε τϊς τελειότερες πενιάς- ποϋ έγραψε άν. 
θρωπος τών γραμμάτων ώς τοΊρα. Ί'υύλάχιοτον σι ή 
Γαλλική φιλολογία δεν υπάρχει δεύτερος τεχνίτης τής 
πέννας νά ’έφτασε τήν ηρεμία, ιούς ρυθμούς, τή μου
σική, τή φρασεολογία τού Μπαρρές.

’’Αγθρω πος τοϋ γούστου, ζωγράφος μοναδικός πή 
ρε άπό τό κάθε μέρος ποϋ κάρφωσε γιά ενα δενιε. 
ρόλεπχο τά μάτια τον ένα σκίτσο τέλειο καϊ μάς τό 
έχυσε οτήν ψυχή μας γιά νά τό έγκολπωθοϋμε.

’Αβιαστές, σφικτοδεμένες, σπάνιες, λ.αξενμένες, ρνθ 
μικές οί φράσες του, υψώνονται σάν άνάγλνφα.Οϋτε 
ό C h a t e a u b r i a n d  μέ τό χείμαρρο τής εύγ/.ωττίας 
του καϊ μέ τήν ώραΐα μουσική τής λέξης, οντε ό 
Λοτϊ ατά ώραιότερά τον εργα, δπως στόν « "ίαλανδό 
Ψαρά.» οτι/ « A z y a d ^ »  και στον «Π ροσκυνητή  
τοϋ ’A yκορ», ο νη  αύτύς ό Φρρμαντέν στό «Ν το - 
μενϊκ» κατόρθωσαν νά μας κάνουν ν’ αγαπήσουμε 
μιά σκέψη, ένα ρεμβασμό, ένα τοπεΐο δπως το θειο 
κοντύλι τοϋ Μπαρρές. Τότες ή σκεπτομένη αριστο
κρατία έτριψε τά μάτια της στό νέο θαϋμα και κον_ 
τά ατό μαγικό βιβλίο «τοϋ Α ίματος, τής ήδονί ς 
καϊ τοϋ ■θανάτου» είδε τό φώς κ ’ ενα άπό τά ϊιε- 
γαλήτερα αριστουργήματα τής πογκόσμιας φιλολογίας 
το A m o r i  e t  d o lo r 'i  s a c r u m » .

Ή  ζωή τής αϋτοκράτειρας Ελισάβετ πού «τρέχει 
πίσω από τη σκια τής Ευτυχίας χωρϊς.ποτέ νά ιή φιά- 
σή» και η ζωή στή Βενετία εΐναι κομάτια πού θά 
σεβαστούν οί αιώνες. Στόν πρόλογο τοϋ έργου αύτοϋ 
γράφει. «Πρέπει νά ζήση κάνεις καϊ νά ζήση πολύ.
-ΛOf σχηματιση σιγα, σιγα. μια ιδέα τοϋ κύαμον αρμο
νική καϊ τελεί α καϊ 'έπειτα νά δοκι/ιάσι/ κάθε καρπό 
καϊ κάθε πίκρα. . .

Επειια ιελενταΐο ερχεται το «Ταζεϊδι τής Σ πάρ-  
τ ν^ ’> ,«« περιγραφές τελείες ελληνικών τοπείων, μέ 
όνειρα κάτω άπό τά ερείπιά της. Θαυμάζει, τά έλλη- 
ιικά έργα, άλλά δέν τόν ονγκινονν θέλει αύτός ψυ· 
χή γαλλική νά ιού κεράσι/ τήν αθανασία σέ μάρμαρα 
γαλλίίά γιά νά κλάψ]], και γυρνά πίσω οιι/ Γαλλία.

' -*

Εδώ άκριβώς αρχίζει τύ τρίτο και τελευταίο μέρος 
τον έργου τοϋ Μπαρρές. Γώρ ι εχει γίνει πατρκότης 
και εθνικιατης ως τα κοκκαλα καϊ γράφει μέσα σέ 
τρία χρόνια δυό έκλεκιά βιβλία, τό «Σ τή ν  Ύ π η -  
ρηαία τής I  ερμανίας > καϊ τήν «Κ ολέτ Μποτός». 
Ίό άτομο πού τό ήθελε ελεύθερο στήν άρχή, τώρα 
τό νποτάζη στόν αιώνιο νομο ιοί' φυλετικόν δέντρου. 
Είσαι 1 άι/.λος, πρέπει νά μείνης ιός τό \έλος τέτοιος. 
— ιά δ ιό βιβλία πον άνάφερα παραπάνω μέσα σέ 
μοναδικές σελίδες ξεινλίσσονται οϊ νεώχερες ιδέες τον.

Ίό επεισόδιό που εοκλάβο^ε ένα μεγάλο κοιιάιι 
τής Αλοαιίας και Αωρραίνης οτύ 1 έρμανικό ζνγό, 
τού χρησιμεύει ιός παράδειγμα γιά νά μάς δείξη δτι 
η 1 α/./.ική ψνχή κα'ι σκλ.αβωμένΐ] άκόμα νποδουλόνει 
τύ δεσπότη της μέ τήν άνώιερη της τέχνη καϊ καταγωγή.

Κάθε σελίδα ιιναι και μιά αποκάλυψη. Τό φυλε
τικό δέ» τρο κατά τύν Μπαρρές είναι αιώνιο. Μέσα 
σΐίΐ κνιταρα κάθε ανθρώπου βογγοϋν οί πόνοι κα'ι 
οί κατάρες, κοχλάζουν τά μιση κ’ οί άγάπες τής φυ
λή, τ ου και τόν προτ ρεπουν νά δράση. Ό  χείμαρρος 
προχωρεί ακατάσχετος καϊ άλιομονο στήν αδύνατη 
ΨνΧ>Ι, πού θά ξερριζιοθή γιά νά πνιγή στ'ην κοσμο- 
πολιτιστική ι,απίλα.

—τήν πατρίδα του ύ Μπαρρές είναι ό Μόνος.
« Εδώ σι η Λωρραίνιι κανένας άνθρωπος δέν μπορεί 
νά με αντικατααίήση. Είμαι ό ’Απόστολος που ήρ- 
τα νά ξυπνήσω τις κοιμισμένες ψυχές από τό ληθαργικό 
τους ύπνο. . . Λ  ραϊστώ στιγμές ευτυχισμένες στήν Το
λέδη, σι 'ην Καρδονη, σι η Ρώμη, oci| Βενετία καϊ ο’ 
αύιή άκόμη -ιή Σπάρτη καϊ δέ θά πεθάνω πριν πα
τήσω τις άπάτητες κορφές τών Ίμαλαΐων, άλ.λά έδώ 
στύ φτωχικό μου χωρώ, δπου κάθε πέτρα, κάθε δεν- 
τράκι, κάθε κόκκος ιΧναι καϊ μιά σκέψη γαλλική, έδώ 
που ασπρίζουν τα κόκκολα τών πατέρων μας ατούς 
ήσυχους τάφους, εδώ Οιι ανεγείρω τύ μνήμά μον!»

Ε ξ άλλον η θεα Αθηνά σ ύ ταξεΐδι που έκανε 
οτη Σπάρτη, τοΰ είπε αυτα τα λόγια, πού άποκαλν- 
πτουνε δλη τήν ψνχτ\ τοϋ Τεχνίτη.

«Μείνε έκεΐ που σ' έχει προορίσει ή μοίρα αου.
Δ εν έχεις ν απόκρυψης οντε νά π  αραμορφώσ^ς εκεί
νο που φωλιάζει μέσα στήν καρδιά αον. Κάτσε στά 
νότια τής Γαλ.λίας νά πολεμήσης γιά τήν ομορφιά 
μον, γιατί αλλοίμονο!— δεν εΐναι γραφτό σου νά 
ζήσης πολν.»

ΧΡΟΝΙΚΑ 211

** *

Ό  Μωρϊς Μπαρρές οιά πενήντα χρόνια τής ζωής 
τον ε\δε δλα τον σχεδόν το. όνειρα πραγματοποιού
μενα.

2 \ή  Γαλλία και στύ εξωτερικό εχει φανατικούς 
θαυμαστές.

Καϊ δμως . . . .
Γνρευω  τήν άτΌρμή τιϊς π,κί?α? τον τίϊς «(,τε'&εί’'  

της στό πρόσωπό του τό αγέρωχο, που έχει κατι 
το μνατηριώδιγ.0  ν.α'ι το τραγικό μαζι. Α ομίζει καίει, 
δτι τόν σπαράζει ένα όνειρο δόξας, πον δέ θά μπόρεση 
ποχές νά άποχτήση. 'Ο Μωρις Μ.ταρρες είναι ενας 
άπο τούς πιό μεγάλους άότιατες τής Γαλλίας κα 
ίσως τοϋ κόσμου. ΙΙρ'ιν πεθα<’η θέλει να κράτηση 
τήν τνχη της στά χέρια τον. Βουλευτή; ονειρεύεται 
νά γίνη δικτάτορα;. Και τατες η σημερινί] I αλλια 
πρέπει νά γν.ρεμίση ν.αϊ στά ερείπια της έπάνω να 
νψωθτ\ κολοσσιαία ή μορφή Του, καϊ να χτίσ\\ μέ 
τονς μαθητές του τήν καινούρια Γαλλία, μεγάλη -  
7τνει·ματΓ/ή μητέρα τοϋ κόσμου.

Μάρτης 24 Πέτρος Νεβάδας.

Λ. Τ Ο Λ Σ Τ Ο Η

TO  ZQNTANO ΠΤ2/ΛΑ

Π Ρ Α Ξ Η  Ε '.  

ε ι κ ο ν λ  π ρ ώ τ η

(Α ίθουσα σ’ ένα ύποπτο  ξενοδοχείο Τ ραπέζι και γι ρω 
του πελάτες, πού π ίνουν τσ ά ι καί κονιάκ. Μ προστά αλλο 
τρ α π έζ ι- κοντά του κάθετα ι ό Φ έγγιας, ξεπεσ ιιένις καί κου
ρελιάρης. Π λά ι του κάθετα ι ό Πετουσκώβ, δνΟρωπι'ς γλυκός 
καί προσεκτικός, μακρυά [ΐαλλια και ΰψος αφηρΐ]ϊ-ένο. 
Καί ο ί δυό ε ίνα ι λ ιγάκ ι ζαλισμένοι).

Π ετουοκώβ. -  Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ! . . . 
Αύτο θά πή αληθινή άγάπη. Κ’ εκείνη ;

Φ έγγιας.— Νά!.. Ά ν  αύτά τά αισθήματα γε\- 
νιούντανε σέ μιά κόρη τή; οειρά; μας κα'ι θυσίαζε 
δλα γιά εκείνον πού ά/απα ! Μά σε μια Γυφιισσα! 
μεγαλωμενη μόνο μέ τήν άγαπη τοΰ παρα . . . ενας 
ερως τόσον άφιλοκερδί];! Ιά  δίιει δλα κα'ι δέ ζητεί 
τίποτε... ΓΙρύ πάντων, uiin') ή αντίθεση είναι πα
ράξενη !...

Π ετουοκώ β.— Ναί, είναι αυτό πού συμβαίνει κα! 
στή ζωγραφική. Γιά νά έπιιύχης δυνατό κοκ/.ινο, 
πρέπει νά βάλη; πράσινο τριγύρω. Μά δέν πρόκι ιται 
γΓ αύτο . . . καταλαβαίνω.

Φ έγγιας.— Μοΰ φαίνεται πώς αύτο είναι το κα- 
λήτερο πραγμα πού έκανα... Μιά πράξη, δπου έβαλα

τήν καρδιά μου: δέν έπωφελήθηκα άπο τήν άγάπη 
της... Καί ξέρετε γ ια τ ί;

Π ετουοκώ β.—  Γ ια τ ί; Γιατί τή λυπηθήκατε.
Φ έγγιας.— ’Ώ  δ χ ι! Δέν τήν λυπήθηκα ποτέ μου. 

Αισθανόμουν πάντα γιά εκείνην ένα θαυμασμό, κι 
δταν τραγουδούσε, δπως θα τραγουδή βέβαια Λαι 
τώρα, στεκούμουνα σχεδόν μπροστά της μέ λατρεία. 
Δέ θέλησα νά την κατασιρέψω, απλούστατα γιατί 
την αγαπούσα μέ άγάπη άληθινη και δυνατή ! Και 
τώρα μοΰ μνησκει μιά καλη, πολυ καλη ενθυμιση... 
(Πίνει).

Π ετουοκώ β.—  Ώ ! καταλαβαίνω... Ειταν ενας 
έρως ιδανικός!...

Φ έγγιας.— Άκονστε τί θά  σάς πώ.... Είχα πολλές
άγάπες στη ζωή μου. Μιά φορα μαλιστα ειμουνα 
πολύ έρωτεμήος μέ μιά έμορφη γυναίκα. Ειμουνα 
μάλιστα έρωτίμ=νο; κτηνωδώς.... Μ’ εδωσε μια συ
νέντευξη καί δέν πήγα γιατί δέν ήθελα νά φερθώ 
άτιιια στον άντρ'ί της. Και είναι παρ δθ;θ, τωρα 
πού τύ συλλογιοΰμαι, αντί νά είμαι ευχαριστημένος 
πού φέρθηκα τόσο τίμια, μετανοώ σα νακαμα κανένα 
άαάρτημα. Μέ τή Μάσσα, μοΰ συμβαίνει το ενάντιο, 
είμαι ευτυχισμένος, χαίρουμαι γιατί δέ λέρωσα το 
αίσθημα μου. Μπορώ νά ξεπέσω περισσότερο, μπορώ 
να πουληθώ, μπορώ νά ψειριάσω καί νά ψωριάσω, 
αΰτό δμως τύ διαμάντι θα λαμπη παντα κ η αχτί
δα τοΰ ήλιου πού το φεγγει θά είναι παντα 
μέσα μου.

Π ετουοκώ β.— Τ ί γ ίνετα ι;
Φ έγγιας.— Δέν ξέρω κι’ ουτε θέλω νά τό μάθω. 

Ό λα  αύτά άνήκουν σέ μιά άλλη ύπαρςη, που δε 
θέλω νά τήν άνακατώνω μέ τή σημερινή μου
ζωή.

(Σ ’ ενα τραπέζι στό βά θος άκοΰγουνται γυνα ικησ ιες φωνές. 
Ό  καταστηματάρχης φέρνει έναν αστυνομο και φεύγει μαζυ 
του. Ό  Φ έγγιας κ α ί ό Πετουσκώβ, κάθουνται, κοιτάζουν ι 
οκοννε κ α ι δέ λένε τίποτα).

Π ετουοκώβ. -  (Ά<ρΰ ξαναγένηκε ησυχία). *Ώ · 
Τ ί παράξενη ζωή πού ζήτε!

Φ έγγιας.— Καθόλου, είναι ολως διολου απλη !..· 
’Εμείς δλοι μέσα στύ περιβάλλον μας, μέσα στο 
περιβάλλον δπου γεννήθηκα, έχουμε μπροστά μας 
τρεις δρόμους, μόνο τρεις. Νά γίνουμε δημοσιοι 
υπάλληλοι, νά κερδίσουμε δηλαδη χρήματα και να 
περισσέψουμε τήν προστυχιά, που μάς τριγυρίζει 
αύτο το συχάινούμουνα! ίσως να μήν ειμουν άξιος 
νά τό κάμω. Τύ συχαινούμουν δμως τρομερά! Ό  
δεύτεοος δρόμος είναι εκείνος, οπου πολέμα κάνεις 
αύτήν τήν προστυχιά- πρέπει δμως νά είναι ήρως 
καί δ!ν είμαι τέτοιος. Μνησκει τώρα δ τρίτος: νά 
ξέχνα κανείς τον εαυτό του, να πίνη, να ζευγαρωνη, 
νά τραγουδή' διάλεξα αύτύν τον δρομο και βλεπετε 
πού κατάντησα ! (Πίνει).
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Πετουοκώ β. Και ο γάμος; Έ γώ  θά εΐμουνα 
ευτυχής αν είχα μιά καλή γυναίκα. Μιά γυναίκα 
κατάστρεψε τί] ζωή μου.

Φ έγγιας.—  Ο γάμος!... Ή  γυναίκα μου εϊτανε 
γυναίκα ιδανική. Zfj άκόμη. Μά τί νά σοΰ π ώ ; 
Ξέρεις το σταφύλι που βαζουν στό κρασί τοΰ μήλου 
γιά νά τό κάμουν ν’ άφρίοη, αΐ λοιπόν . . . αύτό 
έλειπε, δεν υπήρχε τέτοια λαχτάρα στή ζωή μας... 
Ηθελα νά ξεχασω, και τοτε άρχισα νά κάμω αναν

δρίες. ξέρεις καλά πώς άγαποΰμε τόσο τούς άλλους, 
δσο καλό τούς κάμουμε κα'ι τούς μισοϋμε τόσο, δσο 
τούς κάμουμε κακό. Κ’ εγώ, τής έκαμα κακό! Ό σο 
για εκείνην, μοΰ φαίνεται πώς μ’ άγαποΰσε. 

Π ετουοκώ β .— Γ ιατί σάς φαίνεται;
Φέγγιας. Το λεγω έτσι, γιατί δέν είχε τίποτε 

αύτη πού να μοΰ σκλαβώση τήν ψυχή, καθώς τδκαμε 
ί] Μασσα. Αλλ αδιαφορο. Ειταν έγκυος, έτρεφε τό 
παιδί της, κ εγώ έφευγα άπό τό σπίτι και γύριζα 
μεθυσμένος. Και γι αυτό ϊσια ίσια, σιγά σιγά έπαυα 
να τήν άγαπώ. (Μέ ύφος εκστατικό). Βέβαια, έτσι 
είναι. Είναι καθαρό. Αγαπώ τήν Μάσσα, γιατί τής 
έκαμα παντα καλο και οχι κακό!... Έ τσ ι είναι, κα'ι 
γι αυτό τήν αγαπώ. Και την άλλη, τήν τυράννησα, 
δχι γιατί δεν-τήν άγαποΰσα.... Μά βέβαια, γιατί 
δεν w]v ■ αγαποΰσα..,. Ζουλευα, ειν’ αλήθεια, μά μοΰ 
πέρασε γρήγορα αύτό.

(Π λησιάζει ο Αρτέμιεβ* τα  μουστάκια του είναι ξουρι- 
μένα, φορεΐ κοκάρδα κα'ι ροϋχα παλιά  κα'ι μπαλωμένα).

Αρτέμιεβ. Καλη όρεξη ! (Χαιρετά τόν Φέγγια.) 
Συνδεθήκατε μέ τόν καλλιτέχνη, τόν ζωγράφ.... 

Φέγγιας. (Ψυχρώς). Ναί, συνδεθήκαμε. 
Α ρτέμ ιεβ .— (Στον Πετουσκώβ). Λοιπόν, τελειώ

σατε τήν εικόνα;
Π ετουοκώ β.—  Ό χ ι, δέ γένηκε.
Α ρτέμ ιέ ,\  (Καθεται). Μήπως σάς ενοχλώ ;

(Ό  Φ έγγιας καί ό Πετουσκώβ σιωπούν).

Π ετουοκώ β.—  Ό  Θόδωρος Βασίλιεβιτς μοΰ διη
γείται τή ζωή του.

*Α ρτέμ ιεβ .—  Ε ίναι μυστικό ;... Νά μή σας ενοχλώ 
λοιπόν. Εξακολουθείτε, δέ σάς έχω άνάγκη. Γου
ρούνια !

(Πηγαίνει σ ένα πλαγινό τραπέζι καί παραγγέλνει μπίρα· 
Παρακολουθεί τήν ομιλία τοΰ Φέγγια καί τοϋ Πετουσκώβ). 

Φ έγγιας.—  Δέ μ’ αρέσει αύτός ό άνθρωπος. 
Π ετουοκώ β .— Τοΰ κακοφάνηκε.
Φέγγιας. Τό ϊδιο μέ κάνει! Μοΰ είναι αδύνατο, 

δέν μπορώ νά μιλήσω μπροστά σ’ ενα τέτοιον άν
θρωπο μαζυ σας είναι άλλο πράμα, είμαι ήσυχος. 
Λοιπόν τί έ'λεγα ;

Π ετουοκώ β. Μοΰ λεγάτε πως ζουλεύατε. Πώς 
λοιπόν χωρισθήκατε άπό τή γυναίκα σας;

Φ έγγιας.— Ά !  (Σκεπτικός). Είναι παράδοξη ιστο
ρία. Ή  γυναίκα μου παντρεΰθηκε.

Π ετουοκώ β .— Χωρίσατε;
Φέγγιας.— Ό χ ι ! (Χαμογελά). Είναι χήρα.
Π ετουοκώ β.—  Ώ  ! Πώς αύτό ;
Φ έγγιας.—  Βεβαιότατα, χήρα, έγώ, δέν υπάρχω 

π ιά !...
Π ετουοκώ β .— Μά εΐναι αδύνατο !
Φ έγγιας.— Μάλιστα, είμαι πτώμα. (Ό  ’Αρτέμιεβ 

σκύφτει καί άκούει πιό προσεκτικά). Σέ σάς, μπορώ 
νά σάς τό πώ- έπειτα πέρασε πολύς καιρός καί δέν 
ξέρετε τό αληθινό μου οικογενειακό όνομα. Νά τί 
έτρεξε : δταν εξάντλησα πιά τή γυναίκα μου, δταν 
σπατάλησα δ,τι κι’ αν είχα καί κατάντησα ανυπόφο
ρος, κάποιος βρέθηκε νά τήν υποστήριξή. Μή φαν- 
ταζεσθε καμμιά προστυχιά. Ό χ ι /  εϊτανε φίλος μου, 
ένας εξαίρετος άνθρωπος, δλως διόλου τό αντίθετο 
μου. Έ γώ  έχω περισσότερα κακά παρά καλά, κ’ 
εκείνος είναι ένας άνθρωπος τίμιος, σταθερός, τα
κτικός τέλος έχει όλες τίς αρετές. Γνώριζε καί άγα
ποΰσε τή γυναίκα μου άπό μικρό παιδί, κι’ δταν 
έκείνη μέ παντρεΰθηκε, αύτός τό πήρε πρό οφθαλ
μού.... Αργότερα δμως, δταν γένηκα ένας άθλιος 
καί τήν έκαμα νά ύποφέρη πολύ . . . άρχισε νάρχε- 
ται συχνότερα στό σπίτι’ έγώ ό ίδιος τόν τραβούσα. 
Ή  γυναίκα μου άρχισε ν’ αγαπά τόν παλιό της 
φίλο' τότε βουτήχθηκα πιά στή λάσπη ώ; το λαιμό 
καί άφησα τή γυναίκα μου.... Κατόπι βρέθηκε ή 
Μασσα, και τοτε εγω ό ίδιος τούς πρότεινα νά παν- 
τρευθοΰν- δέ θέλησαν, μά σιγά σιγά κατάντησα άνοι- 
κονόμητος καί στό τέλος......

Π ετουοκώ β.—  Καθώς πάντα.
Φ έγγιας.—  Ό χι, είμαι βέβαιος, τό ξέρω πολύ 

καλά, έμειναν άγνοί. Εκείνος, είναι ένας άνθρωπος 
θρήσκος, καί γάμος δίχως τήν ευχή τής εκκλησίας 
είναι γι’ αύτόν άμάρτημα. Τότε μοΰ ζήτησαν τό 
διαζύγιο. Έ πρεπε νά πάρω τό λάθος έπάνω μου 
καί νά περάσω άπ’ δλες εκείνες τις ψευτιές, δέν 
μπόρεσα νά τό κάμω. Πιστέψατε με, μοΰ εϊτανε πιό 
εύκολο νά σκοτωθώ, παρά νά πώ ψέματα! Καί 
εϊμουνα έτοιμος νά τό κάμω- μά κάποιο πρόσωπο 
μέ λυπήθηκε καί μοΰ είπε: «Δέν είναι άνάγκη».
Τότε τά βολέψαμε. Έστειλα ένα γράμμα καί τούς 
άποχαιρετοΰσα, καί τήν άλλη μέρα, στήν ό'χθη τοΰ 
ποταμοΰ βρήκαν τά ροΰχα μου, τόν πορτομονέ μου, 
τά γράμματα μου.... Κ ’ επειδή δέν ξέρα) νά κο
λυμπώ......

Π ετουοκώ β . — Καί τό πτώμα ; άφοΰ δέν τό 
βρήκαν;

Φ έγγιας.— Καί δμως! πιστέψατε πώς τό βρήκαν ! 
Υστερα άπό μιά εβδομάδα, βρήκαν κάποιο σώμα . . . 

παρακάλεσαν τή γυναίκα μου νά έ'ρθη νά τό έξε- 
ταση . . . ένα σώμα δλως διόλου παραμορφωμένο . . . 
έρριξε μιά ματιά. «Αύτός ε ΐν α ι;... Ναί, αΰτός εΐναι».
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Καί τελείωσε. Μέ θάψανε κ’ εκείνοι, παντρευθήκανε 
καί ζοΰνε τώρα ευτυχισμένοι. Ό σο γιά μενα, να, 
ζώ καί πίνω. Χθες άκόμη, πέρασα κοντά άπό τό 
σπίτι τους. Τά παράθυρα εϊτανε φωτισμένα... Μια 
σκιά φάνηκε έπάνω στούς . μπερδέδες.... Μερι
κές φορές μοΰ φαίνεται σκληρ > . . . άλλες πάλι δε 
μέ πειράζει.... Τό σκληρότερο είναι όταν δεν έχω 
δεκάρα. (Πίνει).

’Α ρτέμιεβ  — (Πλησιάζει). Σάς ζητώ συγγνώμην, 
ακόυσα τήν ιστορία σας.... Μία ιστορία πολυ παρα- 
ξενη άλήθεια, καί μάλιστα μιά ίστορια χρήσιμη.··· 
Είπατε πώς εΐναι σκληρό πράμα νά μήν έχετε δε
κάρα.... ’Αλήθεια εΐναι πολύ σκληρό. ’Αλλά σείς 
στή θέση πού βρίσκεσθε, δέν έπρεπε ποτε να στε-
ρήσθε χρήματα. Ά φοΰ είσθε πτώμα, αί λοιπόν......

Φ έγγιας.— Παρακαλώ! δε μΛησα εσάς!... Δε 
χρειάζουμαι τίς συμβουλές σας.

’Αρτέμιεβ. — Κ ' έγώ έπ μένω νά σά; τίς δώσω. 
Είσθε πτώμα, επειδή δμως είσθε ζωντανός, τί εηα ι 
ή γυναίκα σας καί ό άλλος, που ζοΰνε τοσο εΰτι~ 
χισμένοι; Εΐναι δίγαμοι και το λιγωτερο που μπο- 
ροΰν νά πάθουν, είναι νά έξορισθυΰν στή Σιβηρία. 
Λοιπόν, γιατί νά μήν έχετε χρήματα ;

Φ έγγιας .— Σάς παρακαλώ νά μέ άφήσετε ήσυχο. 
’Α ρτέμ ιεβ .— Γράψτε τους άπλούστατα ένα γραμ

ματάκι, ή σά θέλετε, άφήστε με νά τό γράψω έγώ. 
Δόστε μου τή διεύθυνση . . .  δε θά μετανοιωσετε 
κατόπι....

Φ έγγιας.— Σάς ξαναλέγω νά φύγετε, δέν είπα
τίποτε σέ σάς.

‘Α ρτέμιεβ .—  Ό χ ι, μά τό είπατε φωναχτά' νά κ’ 
ενας μάρτυρας. Το παιδί σάς άκονσε που είπατε πως 
είσθε πτώμα.

Τό π α ιδ ί.— Δέν ακόυσα τίποτε.
Φ έγγιας.— Προστυχόμουτρο !
’Αρτέμιεβ . Έ γώ , πρόστυχος!... Αί αστυνόμε!

Μία κατάθεση.
( Ό  Φ έγγιας σηκώνεται καί θέλει νά  φΰγΐ)· Ό  Α ρτέμιεβ 

τόν κρατεί κ α ί ό άστυνόμος φθάνει).

Ε Ι Κ Ο Ν Α  Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Η

(Σ τήν  έξοχή. Μ ία ταράτσα σκεπασμένη μέ κισσό). 
Λ ίζα .— (Έγκυος). Τό τραίνο έφθασε- θά έρθη 

σέ λιγάκι.
Μ ίοα .— Ποιός θά  έρθη ;
Λ ίζα .— Ό  μπαμπάς.
Μ ίοα .— Ό  μπαμπάς θά έρθη ;
Λ ίζα .— C ’ e s t  e t o n n a n t  c o m r a e  il 1’ 

a im e . . . .  T o u t  a  f a i t  e o m m e  s o n  p e r e .
’Ά ν ν α  Δ ημητρ ιγέβνα . — T a n t  m ie u x .  S e  

s o u v i e n t - i l  d e  s o n  p e r e  v e r i t a b l e .

Λ ίζα .—  (Άνασιενάζει). Δέν τοΰ είπα άκόμη τη 
άλιήθεια. Κάποτε λέγω πως δεν πρεπει να τοΰ την 
πώ καί κάποτε πώς πρέπει να τοΰ τα πώ ολα. Γι 
λέτε σείς, μητέρα ;

’Ά νν α  Δ ημητρ ιγέβνα .— Μοΰ φαίνεται, Λιζα, πως 
αύτό έξαρτάται άπό τά αισθήματα σου. Ρώτησε τήν 
καρδιά σου, καί θά σοΰ πή πώς και ποτε πρεπει 
νά μιλήσης. Είναι παράδοξο πώς ή στέρηση κατα- 
πραΰνει τόν άνθρωπο! Όμολογω πώς ο Φέγγιας, 
πού τόν γνώριζα άπό παιδί, μοΰ είταν έναν καιρό 
δυσάρεστος. Τώρα δμως, το.ν θυμούμαι σαν έναν 
άνθρωπο χαριτωμένο, ένα φίλο τοΰ Βίκτωρος, σαν 
έναν άνθρωπο άφωσιωμένο, δ όποιος, αν καί φερ- 
θηκε ενάντια οτό νόμο και στη θρησκεία, θυσίασε 
δμως τόν έαυτό του γιά έκι ίνους πού αγαπούσε. 
"Ο,τι θέλουν ας ποΰν, ή πράξη του αυτη είναι 
ώραία ' — Πιστεύω πώς ό Βίκτωρ δε θα  ξεχαση 
νά μοΰ φέρη μαλλί, δέν μ’ έμεινε σχεδόν καθολου. 
(Πλέχει).

Λ ίζα .— Νάτος έρχεται. (Ακούεται δ κροτος τών 
τοοχών καί τών κουδουνιών. Σηκώνεται και πηγαί
νει στήν άκρη τή; ταράτσας). Ποιος είναι μαζυ του , 
Βλέπω ένα γυναικήσιο καπέλλο μεσα στό αμαξι!... 
Ά ! ή μητέρα! έχω χρόνια να τήν διώ.

(Π ηγα ίνει στήν πόρτα. Μ παίνουν ο Καρένιν κ α ί η Αννα 
Π αυλόβνα).

’Ά ν ν α  Π αυλόβνα .— (Φιλεΐ τή Λίζα κα! τήν 
Ά ννα  Δημητριγέβνα). Με συνάντησε ο Βίκτωρ και 

■ μέ πήρε μαζύ του.
’Ά ν ν α  Δ ημητρ ιγέβνα .— ’Έκαμε πολυ καλα.
’Ά ν ν α  Π αυλόβνα .—  Τόν βρήκα στό δρόμο καί 

είπα : «Νά μιά περίσταση γιά νά πάγω να τούς 
διώ· τόσες φορές άνέβαλα αύτήνα τήν επίσκεψη».· 
Κα'ι ήρθα / Ά ν  δέν μέ διώξετε, θά  μείνω ϊσια μέ 
τό βραδινό τραίνο.

Κ αρένιν.—  (Φιλεΐ τή γυναίκα του, τή μητέρα του 
καί τόν Μίσα). ’Ώ  ! πόσο είμαι εύτυχισμένος! Συγ- 
χαρήτε με. Αύριο δεν είναι αναγκη να παγω στην 
πόλη.

Λ ίζα .— Τ ί καλά δυό μέρες! Εΐναι τόσο σπάνιο ! 
Θά κάμουμε ένα μικρό ταξίδι, ϊσια μέ τό μοναστήρι, 
τί λέτε;

’Ά ν ν α  Π αυλόβνα .— (Β)επει το παιδί). Πώς μοιά
ζει τόν πατέρα του; Τ ί παλληκαρι/ Φτάνει να κλη
ρονόμησε άπό τ ν μπαμπά του μοναχα την καρδια !

Ά ν ν α  Δ ημητριγέβνα .—  ’Ό χι τήν άδυναμία του.
Λ ίζα . — Ό λα , δλα! Κι’ ό Βίκτωρ είναι τής Ιδέας 

μου. Κ ι’ δμως άν τόν παιέρα του τόν άνατρέφανε 
καλά άπό μικρό παιδί....

’Ά ν ν α  Π αυλόβνα .— Δέν ξέρω τί λές. Μά δεν 
μπορώ νά τόν σκεφθώ χωρίς νά κλάψω.
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Λ ίζα . Κ εμείς το ίδιο. Πόσο έξιδανικεύθηκε 
μέσα σιή σκέψη μ ας!

Α ννα  Π αυλόβνα.— Φυσικά.
Λ ίζα .— Πώς δλα φαίνουνται γιά μιά στιγμή 

αδιόρθωτα, κα'ι πώς δλα άξαφνα διορθωθήκανε!
Α ννα  Δ ημητριγέβνα .— Λοιπόν Βίκτωρ, εη-ερες 

τό μαλλί ;
Κ α ρένιν .—· Βέβαια τά έφερα δλα ! (Παίρνει τόν 

σάκκο και τόν άδιάζει). Νά τό μαλλί, μιά κολώνια, 
και γράμματα. "Ενα γράμμα τοΰ δικαστηρίου γιά 
σενα. (Τό δίνει στήν γυναίκα του). Λοιτιόν Ά ννα  
Παύλοβνα, νά σά; οδηγήσω στήν κάμαρη σας. Πρέ
πει κι εγω νά βουρτσισθώ πρ'ιν τό φαγί. Λίζα, τί 
λε; να δώσουμε στην 'Αννα Παυλόβνα, τήν επάνω 
κάμαρη, στήν κώχη ; (Ή  Λίζα χλωμή, μέ τρεμάμενα 
χέρια βαστά τό χαρτί κα! διαβάζει). Λίζα, τί εχ-ις ; 
Τ ί είναι αυτό τό χαρτί ;

Α ΐζα . — ’Ώ  ! Θεέ μου, είναι ζωντανός. Πότε λοι- 
πον θ απαλλαχθώ άπό αύτόν ; Βίκτωρ, τί σημαίνει 
αύτό ; (Κλαίει).

Βίκτω ρ. (Παίρνει τό χαρτί και τό διαβάζει). 
Φρίκη !

’Ά ν ν α  Δημητ ρ ιγέβ να .— Μά τί τρέχει ; Πέστε 
μου....

Β ίκτω ρ.—  Είναι φρίκη ; ’Εκείνο; ζή, εκείνη είναι 
δίγαμος κ έγώ εγκληματίας. Είναι μιά διαταγή τοΰ 
εισαγγε/εα, ζητεί τη Λίζ·.τ νά πάγη στό σπίτι του.

’Ά νν α  Δημητριγέβνα. -  Τί τρομερός άνθρωπος ! 
Γ ιατ! τόκο·.με αυτό ;

Βίκτω ρ. Ό λα είτανε ψέματα . . . ψέματα.
Λ ίζα .— Ω ! τον μισώ ! Δέν ξέρω πιά τί λέγω. 

(Φεύγει μέ κλάματα Ό  Καρένιν τήν ακολουθεί).
Ά ν ν α  Π αυλόβνα. — Μά πώς είναι ζωντανός; 
’Ά ν ν α  Δ ημητριγέβνα .— Τό ήξερα έγώ καλά, 

από τή τιγμή ποΰ e Βίκτωρ ανακατώθηκε μ’ αυ
τούς τούς άνθςώπ υς, τό είπ ι εγώ πώς θά τόν πα
ρασιτούνε μέσα στή λάσπη. Και γενηκε καθώς τό 
έλεγα- δ λ ε ί τ α ν ε  ψέμ ιτα, ψέματα.

·—->-a-<RrG> ΕΓΙ—

7Κ Γ ΙΟ Κ Η Ρ Ι7Κ

Σ τό ν  χ .  Γ ιώ ρ γο  Κ ό χ χ ιν ο .

Ε λ ά τ ε  νά πεθάνουμε, πρίν ο ί καϋμοί μας σβ-.'σουν 
πριχοϋ τ ’ άπαλοχάϋδευτο ζεσΜ  τοΰ πόνου χέρι, 
πού μας κρατά καί μ ά ; λ ιγα  σάν κίτρινες λαμπάδες, 
μας ρι^ΐ] στην παραγω νια , τά  ΙΙάΟη ολτας περάσουν.

Ε λάτε, τώ ρα η Εκκλι ,σιά είν* προσευχές γιομάτη 
την ο ρ α  πού Όα ψέλνουνε τό : eH ζω ή έν τάφω  . .
Α ς γείρουν νά σταλάζουνε συά μάρμαμα ot ψ υχές μας 

σαν αγιοκέρια , ξαφνικό πού τά  φυσήξυ αγέρι . . .

Π α ρ α σ κ ευα ς .

Από τό  νέο τόμο τοΰ Κωσυή ΙΙαλαμά , 01 Κ α η μ ο ί τη ς  
Λ ιμ νο & ά λασσα ς  καί τά Σ α τυ ρ ικ ά  Γ υ μ ν ά σ μ α τα , πού τΰ- 
πο>σε τό εκδοτικό κατάστημα τοΰ κ. Φέξη, παίρνουμε τ  > 
παρτ-'ά τω  ώραΐο ποίημα

ο m m m w m M

Τα χέρια μου δεν είναι σάν τάρπάγια,
κα! δεν κρατάν, δέ δίνουν λυτρωμό,
ξέρουνε μόνο τήν ’Ιδέα και τό Ρυθμό,
αΟανατα και τά δυό νά τά ζευγαρώνουν,
κα! ξέρουν άπό μάϊσσα κάποια μάγια,
και ξερουν τον άφρό νά πιάσουν,
πού σβύνεται σιά δάχτυλα τοΰ καθενός κα! πάει
στην πέτρα εικόνα η άγαλμα σιόν μπρούντζο νά τόν

(πλάσουν
κι αχαλάστο το πλάσμ αύτό νά κελαϊδάει.

’Ωϊμένα ποΰ μέ σέρνει 
ή γνώμη μου ή τρελή !
Σαν περιστέρι λαβωμένο παοασίρνει
σιήν αγκαλιά μου μ%α τήν αμαρτωλή,
το κάθϊ μου παιδάκι' μαραμένα,
κι’ αποσωμένα και γυμνά
και τάχα αναστημένα και ξανά
ξεψυχισμένα πιό σκληρά, κα! με'σα εδώ πιό ξένα.

Μή [ιέ καταριέστε, και γιά σάς θά ύφάνω....
— Σέ ξωθιάς δασκάλας έκαμα σκολειό, 
πήρα τό φεγγ ίρι χτένι κα! τ') πλάνο 
φώς .τοΰ αποσπερίτη κράτησ’ αργαλειό.—

Μή με καταριεστε, και γιά σάς θά ύφάνω 
γνέματα, κουβάρια, πνέματα, στοιχειά, 
και πανια ασημ-νια και χρυσά θά κάνω 
σάν άπο τόν "Ηλιο κι’ άπ’ τήν Ευτυχία”.

Και στ’ άί>ώα κορμιά σας θά τά ράψω άπάνω, 
της Αυγής μιά αχτίδα θάχω γιά κλωνιά, 
κι’ δλα θά σάς ντύσω -και θά σάς ζεστάνω, 
κι’ δσα φέγγουν θά είναι μπρος σέ σάς άχνά.

Και θά γίνω οί Μοίρες, οί χαιίστρες Μοίρες, 
τά φορέματά σα; θάματα τή; γής, 
ζώνε; κα! χιτώνες, πέπλοι και πορφύρες, 
τοϋ βραδιοΰ τ’ αστέρια, τά ιθια  τής αύγής/

 : & 6·
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ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ

'Ο  κ. ΊΙλ ίας Βουτιερίδης γράφει στά τελευταία 
Π α να & ή να ισ /μιά κριτική, γιά  τίς «Νησιώτικε; Τστο- 
ρίε,» πού τύπωσε τό κατάστημα τοΰ κ. Φέξη, τοΰ 
Άργύρη Έφταλιώτη. Στήν κριτική αύτή ύ κ. Βου- 
τιερίδης λέει άπάνο) κάτω πώς δταν πρωτοβγήκαν ο! 
«Νησιώτικες 'Ιστορίες» ειταν κάτι, άκόμη τό διήγη
μα τότε δέν είχε πάρει τό σημερινό τύπο του, μά 
τώρα είναι ασήμαντε; ηθογραφίες, χωρίς τ^υχολογία 
'■ενα βαθμό παραπάνου άπό προσπάθειες κουραστι
κές μαθητευομένου». Καί τελειώνει: . . . οί «Νησιώ
τικες 'Ιστορίες» καταντούν βιβλίο κουραστικό, χωρίς 
κανένα δικαίωμα καί κανένα στήριγμα νά λογαρια- 
στή άπό τήν τέχνη.

Νά μιά κριτική πολύ άδικη, πού καλήτερα θάτανε 
νά μή γραφή. Γ ιά νά μή άποδειχτή άκόμη μιά φορά 
δτι δέν μάς όδηγάει ή λογική, παρά κάποια ϊσως 
προσωπική άντιπάθεια ή κάποια νευρικότητα, πού 
δέν μπορεί κανείς νά νοιώση πού οφείλεται. Έ κεΐ
νος, κατά τή γνώμη μου, πού θάκρινε τίς «Νησιώ- 
κες ιστορίες» τοΰ Έφταλιώτη, ϊσως έλεγε πώς δέν 
είναι σήμερα σπουδαία πράγματα, πώς υπάρχουνε 
διηγήμανα άλλα ασύγκριτα δυνατώτερα, μά πώς κι’ 
αύτές στήν εποχή τους εϊτανε μιά πέτρα τοΰ θεμέ
λιου πού χτίσιηκε κατό τι ή πεζογραφία μας, πού 
αξίζει τόν κόπο. Γ ι’ αύτό ϊσια-ΐσια πρέπει νά χρω
στάμε κάποια ευγνωμοσύνη στό συγγραφέα καί έ'να 
κάποιο στοιχειώόικο σεβασμό στό πρόσωπό του, που 
εχει δημιουργήσει μερικά εργα δχι γιά πέταμα. Ιόν 
καιρό μάλιστα πού βγαίνανε μάς δείχνανε ένα δρό
μο, πού δσο κι’ άν ειταν κοντά μας, δέν τόνε βλέ
παμε, τό δρόμο τόν ελληνικό πού έπρεπε νά π< ρη 
τό διήγημά μας-—ιό όυνατώτερο καί το πιό ευπα
ρουσίαστο είδος τής Λεώτερης μας φιλολογίας μαζί 
μέ τή λυρική ποίηση, πού δυστυχώς δμως λατρεύα 
πολλούς ξένους θεούς.— Γ ι’αύτό καί μόνο αξίζει νά εξε
ταστή άπό τόν κ. Βουιιερίόη τό έ'ργο τοΰ Αργυρή 
Έφταλιώτη μέ περισσότερη ψυχραιμία καί δχι 
άπόλυτα.

Γ ιάννος Γαρμπής.

  % » :—

Θ Ε Α Τ Γ Ι Κ Α

Ο χ. Ι ΙΑΓΙΑΊ-ΩΝΧΚν

Εΐναι έ'νας άπό τούς καλήτερους κωμικούς τοϋ 
έλλ. θεάτρου. ΙΙρώτης τάξης χαρακτηριστής. Έκείνο 
μάλιστα πού κάνει εξαιρετική ένιύπωση σιήν λεπτή 
τέχνη τοϋ αγωνιστή αύτοΰ τής σκηνής είναι τό ντύ
σιμο του, οί διάφορες σιλονέτες του, που θα τις 
ζούλευε 6 άριστοτεχνικώτερος γελοιογράφος. ’Έχει

δμω; καί τά ελαττώματα του. Ισως μαλιστα να 
μήν εΐναι καί ελαττώματα, αλλά ένα μέσο γιά νά 
δώση περισσότερη ζωή καί κίνηση στό ρόλο που 
παίζει. Έ νώ  είναι τόσο φυσικός στή φαινή του, τά 
σχήματα, τίς στάσες, τά έμπα, τά έβγα του, κάνει 
τή σειρά τοϋ λόγου αφύσικη. Αναποδογυρίζει τίς 
φράσες, έπαναλαβαίνει πολλε; φορές με ο ι κες λεξε, 
καί προσθέτει δτι τον κατέβη, ανάλογα μέ τή διά
θεση του καί τή διάθεση τοΰ άκροατηρίου. Αύ:ό δέ 
μοϋ φαίνεται σωστό. Γιατί άμέσως ο χαρακτήρας 
παίρνει ένα καραγ/αόάκο ύ.ρος καί ή λεπτή τέχνη 
τοΰ δ uνα τοϋ υποκριτή παθαίνει μιά κάποια λεγοιο- 
π ίηση. Έ ν α :, π3ύ θά ή Μ ε  ό κ. ΙΙαπαϊωάνης νά 
στέτεται στήν :ιεριωπή πού τοΰ π.··:πει, θά  τόνε 
συμβούλευε νά μή βγαίνη διόλου άπο τό κείμενο. 
Καί έ'να άκόμη χαρακτηριστικό τοΰ κ. I [απααοάννη. 
Ό ταν δέ μιλή είναι έκφραστικώτερος, παρά δταν 
μιλή. Ε'να, πιό ;εγάλος, πιο δυνατό;, πιο υπέροχος. 
Δείχνει πώς κατέχει τή μιμική τέχνη στό άνώτερο 
της σημείο.

II Δα Μ ΚΟΛΛ'ίΒΑ

Eivui ή δινατώτερη γυναικεία μορφή τής « Ε λ 
ληνική; Όπερέττας». Μέ πολλή ζωή, πολύ έκφραση 
καί πάρα πολλή χάρη. Ό τα ν  τήν πρωτοεΐδα πρό 
τρία χρόνια στή σ/.ηνή τοΰ Βαριετέ τήνε βρήκα υπερ
βολική καί κάπως άφύσικη. Σάν τήν ξαναείδα στό 
Αμφιθέατρο μέ τό θίασο τοΰ Αομπάρδου δέ διά- 
κοινα σημαντική πρόοδο στήν τέχνη της. Αλλα τωρα 
πυύ τήν ξαναβλέπω τήνε βρίσκω, αν δχι τέλεια, 
πολύ δμω; τελειοποιημένη. Οί υπερβολές έπεσαν, 
ή ομιλία της πήρε φυσι·<ώτερο τόνο, οί κινήσες της 
στό χορό καί στά άλλα τσακίσματα είναι τέλειες, 
μορφώνουν πρώτης τάςη; καλλιτεχνικές γραμμές. Ια  
μάτια της ζωηρά, εκφραστικά, έξυπνα, σοΰ μιλοϋνε 
δλε; τί; γλώσσες, τή γλωσσά της λύπη-, και τής χα
ρά:, τή; άπογοήτευση; καί τή; πονηριάς, της αθωό
τητας καί τής ειλικρίνειας, τής άγάπης καί τοϋ μί
σους. Ό π ω ; θέλη ό ρόλος καί ή ψυχολογική στιγμή. 
ΤΙ φωνή της εΐναι γλυκειά, μελωδικιά μπορεί νά πή 
κανείς. Ε ίναι αλήθεια πώς δέν είναι ικανή γιά τούς 
χαμηλούς, τούς πολύ χαμηλούς τόνους, άλλ’ έχει μέσα 
της ζωή καί οί παλμοί της σοΰ μιλοϋνε στήν ψυχή, 
σου υποβάλλουνε, σέ κάνουνε νά σκεφτής, σέ ώθοϋνε 
οένα γλυκό μυστήριο. Γενικά άν μιλήση κανείς γιά 
τή Δα Κόλλυβά: Δέν έφτασε άκόμη στό άκρότατο 
σημείο τής τέχνης της. 'Ω ; πάστα είναι υπέροχη, εί
ναι χρυσάφι πού πρέπει άκόμη νά δουλευτή πολυ. 
Καί θά δουλευτή γιατί σπάνια βλέπουμε ήθοποιό 
ν’ άγαπά τό j o  πιστά καί τόσο πολύ τήν τέχνη του. 
Κάποιος τή χαρακτήρισε σάν άκατάστατη μεγαλο- 
φυΐα. Κα! εΐναι αλήθεια. II ομιλία της, που τις
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περισσότερες φορές είναι φυσική, παίρνει έναν τόνο 
αφύσικο δταν σοβαρεύεται, ένώ δταν πα'ζτ) είναι 
αμίμητη. Πολλές φορές σοΰ θυμίζει τήνΚυβέλη, δταν 
χτυπά to  ποδι της και μιμιέται τό πολύ μικρό κο
ρίτσι. Μπορεί να είναι επίδραση. 'Η  Δα Κόλλυβα 
θα μάς φαινότανε φέτος πολύ πιό δυνατή, πολύ πιό 
τεχνίτρα, αν είχε έφάμιλους συναγωνιστέ;. Στήν τόση 
της ζωή, κίνηση και στό τό το της θέλγητρο, ή ζωή 
εκείνων πού παίρνουν τά πρόσωπα τών εραστών εί
ναι νεκρή καί φυσικά άπ’ αύτό βλάφτεται. Γιά συ
ναγωνιστές της ήθελε ένα Χρυσόμαλλη, ένα Μυράτ, 
ένα Μήτσουρα.

If Δα Τ Ρ ΙΦ ΪΛ Λ Α Κ Η

Πρεπει νά πώ μερικά λόγια και γιά ιή φιλόπονη 
αύτή νέα. Είναι μιά καλή ηθοποιός. 'I I  φωνή της 
δυνατή, ανεβαίνει κα! κατεβαίνει δλους σχεδόν τούς 
τόνους. ’Έχει δμως τό ελάττωμα νά είναι ξερή και

νά μή σοΰ μιλή στήν ψυχή. Οί κίνησες, ό χορός της 
πολλές φορές πολύ καλοί, άλλά νομίζει κανείς πώς 
επιθυμεί νά ξαφνίση τό ακροατήριο μέ σβέλτα πε
τάγματα, όχι ρυθμικά κινήματα κα! ξετινάγματα 
τών ποδιών, χεριών κα! τών λοιπών μελών της. Ά φοΰ 
είναι τόσο καλή ηθοποιός κα! τραγουδίστρα, μπο
ρούσε κάνε!; νά τήνε συμβουλεύση: Τό τραγούδι δέν 
είναι μιά σκέτη κα! ξερή απόδοση τής νότας κα! 
τοϋ ήχου, θέλει κάποια έκφραση, έναν παλμό, μιά 
ζωη, πού νά εΐναι ή ψυχή τοϋ τραγουδιστή. Οί κι- 
νήσες και ό χορός δέν εΐναι ξεχαρβάλωμα τών πο
διών, χεριών κα! λοιπών μελών τοΰ σώματος, άλλά 
παραστατική άπόδοση τοΰ ήχου, τής νότας, μέ ρυθμό 
και δσο παίρνει μέ απαλότητα. Γενικά ή Δα Τρι- 
φυλλακη εΐναι μία ηθοποιός άξία συγχαρητηρίων. 
Δέν είναι χρυσή πάστα δπως ή Δα Κόλλυβά, ούτε άκα
τάστατη μεγαλοφυΐα, άλλά μιά ώραία μετριότητα, 
πολυ άναγκαία γιά τήν «Ελληνική Όπερέττα».

Ό  Θεατρικός.

Ι Δ Ι Κ Α  Μ Α Σ  Κ Α! Ξ Ε Ν Α

— ® ----------------

Ο Ι ΔΑΣΚΑΛΟΙ Μ Α Σ

Τ ην προπερασμένη Παρασκευή καμμιά δεκαπενταριά δα- 
σκάλοι μαζευτήκανε στό Σύλλογο γ ιά  νά  σκεφτοΰνε γ ιά  τή 
γλώσσα τώ ν σχολικών βιβλίω ν. Ό  κ· Δ. Ο ϊχονομ ίδης ε ίχε  
τό  λόγο κ α ί πρότεινε τά  εξής σ ο φ ά (!): Ή  γλώσσα τών δ ι
δακτικώ ν βιβλίω ν πρέπει νά  εΐναι ά ιλ ή  στά δημοτικά  σ χο 
λεία , {'ψηλότερη στά σχολαρχεία κ α ί ίψ η λότερη  (στό 
ανά σ τη μα ;) άκόμη στό γνμνάσιο, μέ τέτοιο τρόπο δηλ πού 
α ρχίζοντας άπό τή δημοτική νά φτάση μ ιά  μέρα στή 
γλώσσα τοϋ Ξενοφώντα. Σ τήν  πρόταση αΰτή γίνηκε μακριά 
συζήτηση κι’ άποφασίστηκε ή γλώσοα τώ ν δημοτικώ ν σχο
λείω ν νά  ε ίνα ι μ ιά  άπλή καθαρεύουσα, πού ν’ άνεβαίνει 
στά σχολαρχεία, εω ; οτου φτάση τοΰ Ξενοφώντα· 'Ορίσιε 
λοιπόν, δεκαπέντε· δασκάλοι μαζευτήκανε σέ μιά α ίθουσα  
καί πήραν τρανή απόφαση, χω ρίς νά λάβουν ο ΐ δύστυχοι 
ύπόψη τους τή ζω ή τριγύρο τους, πού δέν μπορεί νά τούς 
άκούση. Ά λ λ ά  ποΰ ακούστηκε κ. κ. δασκάλοι, έ'να ελληνικό 
σχολείο νά εχη τρεις, τέσσερις και πέντε γλώσσες ; Σέ π ιό  
μέρος τοϋ κόσμου διδάσκεται αλλη γλώσσα στό δημοτικό 
σχολείο κι’ αλλη στό σχολαρχείο κ ι’ άλλη στό γυμνάσιο ; 
Ή  γλώσσα ένός έθνους δέν εΐναι μ ία ;  Έ  ; πολύμαΟοι, νά 
μή νομίζετε πώ ς τό  ύφος εΐνα ι ή γλώ σσα ; Γ ιατί μόνο τό 
ύφος αλλάζει, δσο προχιοροΰν ο ι τάξες καί ό τρόπος τής 
έκφρασης. Ο χι ομως και ή γλώσσα, ή γραμματική , ή φ θογ- 
γολογία, ή ούσία της. Δέν τό ξέρ ετε  αύτό ; ’Αλλά τότε τ ί  
ξέρετε, σπ ιθαμ ια ίο ι ; Ν ί παίρνετε α στείες καί δονκιχω τικές 
άποφάσες καί νά  βοηΟείτε ν '; αποξεραίνονται τά  κ φ χ λ ια  
τώ ν π α ιδ ιώ ν  μας. Ή  συζήτηση κ α ί ή απόφαση τών δασκά

λων, τώ ν  δεκαπεντε σοφών, ο ί αρχα ίο ι ε ίχαν εφ τά —μάς 
απελπ ίζει όλους διολου γ ια  το δασκαλικό σώμα καί κλαίουμε 
τά  χάλια του καί τήν κοινω νία  πού τό άνέχεται.

Ο Θ ΡΙΑ Μ Β Ο Σ Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ ΙΙΣ

Ο Εκπαιδευτικός "Ομιλος, τό σοφό σωματείο τή ς ’Α θ ή 
νας, που δουλευει γ ια  τήν προκοπή τή ς εκπαίδευσης μας 
και γ ια  την επικράτηση τής δημοτικής μας γλώσσας, εδωσε 
τραπέζι σέ οχτώ  σοφούς ελληνιστές, στόν κ. Π ερνώ , κ α θ η 
γητή τής "Σ χολής τώ ν  ’Α νατολικών Γλωσσών» τοΰ ΙΙα ρ ι- 
σιοΰ, τόν Π ρύτανη τοϋ Π ανεπιστήμ ιου τοΰ Στρασβούργου 
κ · Ε ρχαρτ, τον κ-Τουμπ,τον’Ολλανδό συγγραφέα τοΰ «Βι.’ζαν- 
τινοΰ ΙΙολιτισμοϋ· κ. Έ σ σ ελ ιγκ , τόν ’Ιταλό  θαυμαστή τών 
τραγουδιώ ν μας κ. Ταβολίνη, τόν Ά γ γ λ ο  Δόναλδ Μπάρρος, 
τό ν  ερευνητή τοΰ κρήτικοΰ πολιτισμού, τόν Γερμανό γλωσσο
λόγο Μ αας και τόν κ Συνόδιο  ΙΙαπαδημητρίου , αντιπρό
σωπο τοΰ Π ανεπιστήμ ιου τή ς Οδησσός. Ή  συνομιλία άπάνω 
στό τραπέζι σέ πο ιά  γλώσσα νομίζετε πώ ς έγινε, λογιώ τατοι 
τής πόλης μας ; Ελληνες, Γ άλλοι, Ρώσσοι, Γερμανοί,’Ολλαν
δοί, "Α γγλοι, ’Ιτα λο ί, άνταλλάξανε τ ίς  σκέψες τους στή δη
μοτική, σ’ αύτή δηλαδή πού τόσο ασυλλόγιστα έσεΐς περι- 
φρονείτε καί καταδικάζετε. Καί δέν είταν μόνο ενας θρ ίαμβος 
αύτός τής δημοτικής μας γλώσσας νά μ ιλ ιέτα ι ά π ’ δλους 
τούς αντιπρόσωπους, πού καθίσανε στό τραπέζι, άλλά καί 
θρ ία μβος τοΰ νέου ελληνισμού. Ο ι α ναγνω ρισ μένο ι. αύτοί 
ά νθρω ποι τής σκέψης, δέν ήρθανε νά  κοπανίσουνε σάν άλλοι 
τά  τριμμένα π ιά  λόγια γ ιά  τούς πρόγονους καί τή  δόξα τους
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κ α ί μ’ αύτό νά  μάς ντροπιάσουνε άκόμη μιά  φορά, άλλά 
μιλήσανε γιά  τό νεώτερο ελληνισμό, γ ιά  τ ις  αρετές του, γιά  
τήν πρόοδο κ α ί τόν προορισμό του τόν  εκπολιτιστικό.

I I  Ι) Π Ε ΙΡ Ο Σ

Ή  λογία  κυρία  ’Ελπινίκη Μ. Μ αυροκορδάτου τύπωσε 
ενα κομψό λεύκωμα μέ τόν τίτλο  « Ή  ’Ή πειρος» . 'I I  ύλη 
του εΐνα ι πολύ καλή. Στήν «Ή π ειρ ο »  συνεργαστήκανε ό κ. 
Χ „ . Χ ρηστοβασίλης, ό κ. Δ. Σάρρος κ α ί πολλοί άλλοι δό
κιμοι κάλαμοι. "Ενα τέτο ιο  λεύκωμα πρέπει νά ύποστηριχτή 
όχ ι μόνο άπό τούς άνθρώ πους τών γραμμάτων, άλλά και 
άπό τούς ένγένει φιλαναγνώστες.

Τ Ο  ΧΕΟ Ε Ρ Γ Ο  ΤΟ Υ  Α Ν Τ Ι’ΕΓΕΒ

Ό  γνωστός κ α ί δημοτικός στή Ρω σσία  διηγηματογράφος 
Λ εωνίδας Ά ντρ έγεβ , δημοσίευσε ενα μεγάλο μυθιστόρημα 
—τύ πρώτο του μεγάλο μυθιστόρημα—μέ τόν τίτλο « Αλέ- 
ξαντρος Γκεγκούλεφ». 'I I  ύπόϋεση του εΐνα ι παρμένη άπό 
τά  συμβάντα τοΰ 1 9 0 5 -1 9 0 8 , τήν έποχή δηλαδή αύτή πού 
πολλές καί διάφορες ληστρικές συμμορίες κατάκλεφταν τον 
απλοϊκό ρωσσικό λαό, μέ τό πρόσχημα πώ ς εΐνα ι ύποστη- 
ρ ιχτές τών δικαίων του . Τ ύ  καινούριο αύτό μυθιστόρημα 
τοΰ Ά ντρ έγεβ  δέν κρίνεται ευνοϊκά άπό τήν κριτική.

II Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ  ΤΟΥ Τ Σ Ε Χ ί.Β

Δημοσιεύτηκε ό Α '. τόμος τής « Α λληλο γρ α φ ίας , τού Ρώσ- 
σου συγγραφέα Ά  Τσέχω β. Στήν «Α λληλογραφία» αύτή 
περιλαμβάνουνται γράμματα, πού έστειλε ό διηγηματογράφος 
σέ διάφορους λογίους καί άλλα πρόσωπα άπό τό  Ι87β έως 
τό  1887, τή ν  έποχή ΐσ ια -ΐσ ια  πού άφησε τό ιατρικό του 
επάγγελμα καί βαφτίζονταν συγγραφέας. Σ τά  γράμματα 
α ύ τά ’βλέπει κανείς τή μετριοφροσύνη τού Τ σέχω β γιά  τύ 
έργο του καί τήν απορία του γ ιά  τά  κέρδη πού τού έφερ
ναν τά  δ ιηγήματα  του·

Ο Ρ Ε Ν Α Χ  Κ Α Ι I I  ΑΔΕΛΦΗ Τ Ο Υ

Ό  κ. Ε . Λ οκρουά δημοσιεύει στόν παρισινό Χ ρ ό νο  μερι
κές νεανικές του άνάμνησες άπό τή Σ υρία . Αντιγράφουμε 9 
τ ίς  παρακάτω  γραμμές σχετιζόμενες μέ τό Ρενάν, πού είχε 
στείλί) ή Γαλλική κυβέρνηση στή Σ υρία  γ ιά  άνασκαφές. 
Τ όν ένδοξο συγγραφέα τών Φ ιλο σ ο φ ικ ώ ν  δ ια λό γω ν , συνώ- 
δευε καί ή  άγαπητή  του αδελφή Ά νρ ιέττα , έκείνη πού στή 
μνήμη της άφιέρωσεν ό Ρ ενά ν  τή Ζ ω η  το ν  Ιη σ ο ΰ . Διέστε 
τόν χαραχτήρα  κ α ί τίς σχέσες τών δυό άδελφών :

ο.... Ε ίτα ν  λ ιγάκ ι σάν πα ιδ ί στά χέρια  τής αδελφής του. 
Αύτή τόν έβοηθοΰσε γ ιά  νά ντυθή , τόν  έδενε τή γραβάτα 
του κα! τόν έβίαζε τήν ώρα τοΰ φαγιοΰ, νά καθήση στό 
τραπέζι. Ε ίτα ν  περισσότερο μητέρα παρά  αδελφ ή. Συχνά  
τόν έμάλλωνε καί τού έκαμε ζωηρές παρατηρήσες. ’Εκείνος 
έδικαιολογώνταν κ α ί ζητούσε συγγνώμη, πολύ ά πλά  καί μ’ 
έναν τρόπο συγκινητικώ τατο. “Ο τι εγραφε τό  δ ιάβαζε ή 
αδελφή του ή τόν έβαζε νά  τής τό  διαβάζω- Τοΰ έλεγε τή 
γνώ μη της, σαφά κ α ί καθαρά, ν ' εκείνος πάντα  σχεδόν άκο- 
λουθοϋσε τίς συμβουλές της. Ή  Δεσποινίς Ρενάν ε ίχε  κάμει 
τ ϊ ;  ίδ ιες  έπάνω  κάτω  σπουδές μέ τόν άδελφό τη ς- ένοιω θε 
λ ιγάκι άπό φοινικικά, μιλοΰσε λατινικά, εΐξευρε έλληνικά 
κα θώ ς καί κάμποσες εύραπαϊκές γλώσσες. Ε ιτα ν  απανω  κάτω

ό άντρας τή ς οίκογενείας. Ε ίχ ε  ιδέες πολύ καθαρές σέ όλα 
τά  ζητήματα, καί δέν παρασέρνουνταν άπό τίς ίδιες θρη
σκευτικές δρμές πού ξεσήκωναν τόν αδελφό της Κατά βά
θος, τήν ένόμιζαν πάντα  θετικ ίστρια . ’Ε θαύμαζε τέλος πολύ 
τόν άδελφό της κ α ί ε ίχε  συγκεντριόστ) άπάνω  του δλη τήν 
τρυφερότητα της.

Ε ιχε  ύποφέρη πολύ στά νειάτα  της. Δασκάλισσα κοντά, 
σέ μιά  μεγάλη οικογένεια, αναγκάστηκε νά μεινη πολύν 
καιρό στήν Π ολω νία , ν’ άφήσΐ) τόν άδελφό της πού ειχε 
μονάχη της άναθρέψη καί ν ’ άποχω ριστη απ  τούς δικούς 
της. Ε ίτα ν  γυναίκα αυστηρή καί σοβαρή, ν' έδειχνε άπέναντι 
στούς ξένους μιά  καθηγητική ψ υχρότητα».. .

Δ ΙΓ Ε Ν Η Σ  Α Κ Ρ ΙΤ Α Σ

Σχετικά μέ τό σύλλογο Διγενή Ακρίτα, που συ- 
στήθηκε τήν πρώτη Μαρτίου στήν I Ιόλη μας, μας 
στείλανε μιά επιστολή μέ τήν υπογραφή έ'νας Εν
διαφερόμενος, κα! μάς ριοτοΰνε, γιατί ό σύλλογος 
αύτός, πού Ιδρύθηκε άπό τούς λογοτέχνες τής πόλης 
μα;, διαλύθηκε πρ!ν άκόμη νά καλοσυστηθή ; «Μή
πως, ρωτά ό επιστολογράφος, κάθε καλό κα! κάθε 
ωραίο, πού μπορεί νά ωφελήση τούς λογίους μας 
καί ένγένει τήν κοινωνία μας, δέν μπορεί νά έ’χη 
τόν τόπο του κα! σέ μάς έδώ ; Ποιά εΐναι τά αίτια 
πού καταστρέψανε μιά καλή σκέψη ; Μήπως ή κυ- 
ριώτερη αιτία εΐναι πώς δέν μπορούμε νά συμφω
νήσουμε εμείς οί Ρωμιοί σέ μιά ίδέα ή εισχωρήσανε 
ευθύς εξαρχής στά μέλη τοϋ Διγενη Ακρίτα τά 
σκουλήκια τής μικροφιλοτιμίας, μικροφιλοδοξίας κα! 
τό κυνήγημα τών αξιωμάτων; Οσα διαδιδουνται 
έδώ κ’ έκεΐ γιά τά αίτια τής διάλυσης τοϋ Διγενή 
’Ακρίτα, μόνο άπαγοήτευση μποροϋνε νά μάς φέ
ρουν κα! νά μάς άναγκάσουνε νά λυπηθοΰμε άκόμη 
μιά φορά τόν έαυτό μας κα! νά τόν κρίνουμε άνά- 
ξιο κα! άνίκανο γιά κάθε συνεννόηση γιά νά καλ- 
λιεργηθή τό καλό, τό ωραίο καί τύ ωφέλιμο».

Στόν κ. επιστολογράφο άπαντοϋμε μέ λίγες λέξες. 
Ό  Διγενής ’Ακρίτας, δέ διαλύθηκε. Το έναντίο μά
λιστα, έργαι-,εται πολυ καλα και τωρα επεξεργάζεται 
τό καταστατικό του, πού θά ύποβάλη σέ λίγες μέ
ρες στήν Κυβέρνηση. Καμμιά σοβαρή διαφωνία δέ 
γίνηκε μεταξύ τών μελών του. "Ενα δυό μόνο μέλη 
του δυσαρεστήθηκαν κα! παραιτήθηκαν γιά τόν ένα 
ή τόν άλλο λόγο καί τίποτα παραπάνω. Αύτό γίνε
ται πάντα καί παντοϋ καί δέν μπορεί νά επίδραση 
σένα σωματείο μέ άρχες, Ό σ ο  γιά τήν μικροφιλο- 
δοξία, τή μικροφιλοτιμία κα! τό κυνήγημα τών άξιω- 
μάτων, πού αναφέρει 6 επιστολογράφος, κι’ αύτά 
δέν είναι άληθινά. Τά μέλη τοΰ Διγενή ’Ακρίτα 
εΐναι άνώτερα άπό τέτοια μικροπράματα. 'Ο  σκο
πός τους εΐναι νά δουλέψουνε γιά  τή γλώσσα, τή 
λογοτεχνία, τήν εκπαίδευση καί γιά κάθε ωφέλιμο 
κλάδο στήν κοιναννία μας κα! τό έθνος, χωρίς νά



224 ΧΡΟΝΙΚΑ

άπο βλέπουνε σέ τιμές ατομικές και άλλα τέτοια κου- 
ρουφέξελα. ’Αλλά θά έρωτήση ό επιστολογράφος, 
γιατί τότε διαδίδουνται κα'ι μάλιστα σέ πλαιύ κύκλο. 
’Ακριβώς δέν ξε'ρουμε. Μποροΰμε δμως νά φαντα
στούμε πώς υπάρχουν παντοΰ κα'ι πάντοτε οί επί
βουλοι, οϊ μοχθηροί, οί κεράτσες, πού τούς πειρά
ζει ένα ώραΐο έργο πού δέν τό δημιούργησαν αύτοί. 
Ό  επιστολογράφος άς βεβαιωθη τό λοιπόν πώς ό 
Διγενής ’Ακρίτας ζή καί βασιλεύει καί πώς θά  επι
τυχή τά σκοπό του τόν ώραΐο καί ωφέλιμο μέ τόν 
καιρό, άφοΰ μεταξύ τών μελών του συγκαταλέγουν- 
ται σοβαροί, πού διαπρέψανε στά γράμματα καί 
τίς επιστήμες καί έχουν αποκτήσει όνομα στό πανελ
λήνιο καί έξω άκόμη άπό τό πανελλήνιο.

ΕΝ Α  ΒΙΒΛΙΟ

’Α πό τί)ν Ά μ ισ ό  μάς έρχετα ι μ ιά  αγγελία , γραμμένη στί| 
δημοτική γλώσσα άπό ένα δάσκαλο — φαινόμενο αλήθεια  — 
τόν  κ Ν· Τσαμοΰνδαλη. Ό  προοδευτικός αύτός δάσκαλος 
βλέποντας τά  χάλια  ιώ ν  συναδέλφων του κα'ι τούς κατατρεγ
μούς πού παθα ίνουν άπό τούς διάφορους τσορμπατζήδες καί 
κομμάτάρχητες, έγραψε μερικά διηγήματα, γ ιά  νά παραστήση 
τή ζω ή τους, τούς διωγμούς πού π αθα ίνουν  κ α ί δλα τά  λ ο ι
πά , πού καταβαραθρώ νουν τί) θέση τοϋ δασκάλου. Φ αίνεται 
πώ ς τό  βιβλίο τοΰ κ. Τσαμοΰνδαλη θ ά  έχη αρκετό ένδια- 
φέρο καί τό  περιμένουμε γιά  νά ποΰμε ευρύτερα τή γνώμη 
μας. Ό  τίτλος του είνα ι : «Χαρακτήρες κ α ί δ ιηγήματα  ά π ’ 
τή διδασκαλική ζωή»

ΑΛΛΗΛ6ΓΡΑΦ ΙΑ

Κον Β. Ά π ρ . ΙΙέρ α ν .— Καλή είνα ι ή μετάφραση, άλλά τό 
έργο δχι. Διαλέξτε καλούς λογογράφους Προσμένουμε νά 
μάς στείλετε τίποτα  καλό.

Κον Κον. ’Ακατάλληλο τό ποίημα  σας. Καί δμω ς μάς 
φαίνεται πώ ς κάτι μπορείτε νά γράψ ετε άν καταγίνετε. 
Σ τείλατε μας νέα σας έργα.

Κον Π . Ε - Σταυροδρόμι.— Γνω ρίζουμε τό  χρέος μας. 
Ά λ λ ά  δέν πήραμε ίσ ια  μέ τώ ρα  ούτε τά  Δ υο  α δέλφ ια  
ούτε τό  τελευταίο έργο τοΰ κ. Ψ υχάρη . Δέν τά  γνωρίζουμε 
λοιπόν. Αύτή ε ίνα ι ή α Ιτία  πού δέ γράψαμε γ ι’ αύτά . Τ ί
ποτα  άλλο.

Κον Δ· Ν . Ν η χω ρ ι.— Ε ίνα ι πολύ κακό νά  παρουσιάζη 
κανείς ξένη έργασία γιά  δική του. Τό π ο ίημα  πού μας στεί
λατε δέν μπορεί νά  λογαργιαστή γ ιά  δικό σας, μολονότι έχετε 
άφαιρέσει τήν ομοιοκαταληξία καί αλλάξει τό  ρυθμό τοΰ 
"Ο ραμα  χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ η ς  ν ύχ τα ς , το ν  Μ αλακάση. Ό τ α ν  ό 
Μαλακάσης λέει :

Βασιλεμένοι ο ΐ ουρανοί στά άρχα ία  παλάτια
Καί σείς :

Σ τ ’ άρχαία τά  παλάτια  βασίλεψαν ο ί ούρανοί.
Λέτε άκριβώς τό  ίδ ιο  πράμα. Δημοσιεύουμε ολόκληρο τό 

ποίημα  τοΰ Μ αλακάση κ α ί κάνετε σεις τήν σύγκριση. "Αν 
πραγματικά  δέν κλέψατε, άλλά θελήσατε νά μάς γελάσετε, 
δέ θ ά  κατορθώ νατε σπουδαία  πράγματα. Εύκολα μπορεί νά 
γελαστή κανείς, άφοΰ τό κεφάλι του δέν μπορεί νά  είναι 
β ιβλιοθήκη.

Βασιλεμένοι οί ούρανοί στ’ άρχαία παλάτια 
Ή λιοι, φεγγάρια, άστέρια, σκοτεινά.
Στών υπογείων άνάμεσα τά μονοπάτια,
Τά μνήματα ξεχωρισμένα, τά σερνά.

Σάβανα υφαίνουν γύρωθε τ’ άγρια σκοτάδια, 
Σάν τών κοράκων τά φτερά τάστραφτερά,
Καί παραμέσα τής άράχνης τά μαγνάδια, 
Νεκράνθια πά στά κρούσταλλα νερά.

Πολεμιστάδες μήν ξυπνάτε, μή, τίς νέες, 
Πολύφωνοι μέσα στή νύχτα κεραυνοί,
Δέν ήταν σάν εσάς αιώνιες, ο! ώραΐες,
Κ’ οί άστραπές τους έγιναν τόρα καπνοί.

Τοΰ κάκου περιζώνετε τά άρχαία παλάτια,
Ποτέ σας δέ θά φτάσετε, ποτέ, ώς έκεΐ,
Ποΰ κάνουν μόνον, κάποτε, σκύμένα μάτια, .
Γην εύλαβητική τους προσευκή.

Ας πέσουν πάλε τά σκοτάδια ολόγυρα τους,
Κι ας πάι|>ουν οί κραυγές τών κεραυνών,
Κι άπάν άπό τούς σφραγισμένους των θανάτους 
Τά δίχτυα άς τρίζουν μοναχά τών αραχνών.

Κον Λ. II . ’Α θήνα. — Π ήραμε τό γράμμα σας καί συμμορ- 
φωνούμαστε μ* αύτό. Έ ρ γ ο  σας δυστυχώ ς δέν πήραμε. "Ισως 
νά  παράπεσέ Δέ μάς στέλνετε, άν σάς περισσεΰτ], κανένα 
αλλο αντίτυπο ; Δέ μάς στέλνετε κ’ ενα δυΰ π ο ιήματα  σας 
γ ιά  τά  Χ ρονικά ; Περιμένουμε.

Κον. Δ. Μ. Σταυροδρόμι — Θ ά σάς απαντήσουμε μέ το 
ταχυδρομείο . Π ροκαταβολικά σάς λέμε πώ ς τά  λόγια  σας 
είναι ω ραία  σάν. . · καταλάβατε καί φω τεινά  σάν δυο ά 
στρα, πού φω τίζουν πολλές φορές σκοτεινές μελαγχολίες.

Κο Μ. Ψ . Χ ίο .— Γράμμα κ α ί συδρομή πήραμε. Σ ά ς ά- 
• παντουμε γιά  δσα μάς γράφετε μέ τό  ταχυδρομείο.

ΑΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ
Τ Η Σ

ΚΤΗΠΛΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
Α Α Ν Ε Ι Ο Υ  1 9 0 4  

Ε ίνα ι α ί άαφαλέατεραι, α ί καλλίτερα!,, 
αί αυμφερώτεραι δλων.

ΙΙω λ ο ϋ ν τα ι ντΐό  τή ς  Λ α ϊκ ή ς  *Ο θ ω μ α ν ικ ή ς  ΙΙ ια τώ α εω ς .

Τιμή 2  Λ . Τουρκίας.
Χ ο υ ρ ιε τ  Χ ά ν , 1 3 —1 5 , Κ ω ν σ τα ν τιν ο ύ π ο λ ις .
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