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θανατικά στή χώρα πλάκωσε!
Δαμάζει νιούς; μαραίνει νιές, 
καί μαυροφόρεσ’ δλ’ ή χώρα . . .  
Ρ/;μάξαν γειτονιές, ρημάξανε! 
κι δσες σωθήκαν γειτονιές, 
κι αυτές προσμένουν νάρθ’ ή ώρα.

‘Ολημερίς λιβάνια καίγουνε 
κι δλονυχτίς στις έκκλησιές, 
παρακαλοΰν παιδιά κα'ι γέροι· 
μά στοΰ χωρίου τους τά ρημόστρατα 
πάντα μ’ άφράτες κορασιές 
διαβαίνει έ Χάρος χέρι χ έ ρ ι. . .  " "

Ψάχνουν γιατροί τά γιατροσόφια τους, 
καί γιά νά φύγουν οί έχτροί 
στίς έκκλησιές καίνε λαμπάδες.
“Ολα τοΰ βρόντου πάνε·—στ’ άδικα
γιατρολογοϋσαν οί γιατροί
καί λειτουργούσαν οί παπάδες.

Σ τό  σ υ γγρ α φ έα  τώ ν  « Π α ρ α μυθ ιώ ν»
κ ι 9 α γ α π η τό  φ ίλο  Α .  Γ εω ργιά δη

α φ ιερώ νω  α υ τό  τό  π α ρ α μ ύ θ ι .

Μές τδ κελλί συμμαζωχτήκανε 
οί πρώτοι προύχοντ’ οί δυό-τρεΐς, 
πουν’ άπο φύτρα κι άπό σόϊ.
Κ’ ήρθε ό Μαθιός t  Πρωτομάστορας, 
ό Άρχοντοστάθης κ’ έ Πετρής 
π ’ έχουν τις λίρες κομπολόι

Κ ’ είπ’ ό καθένας άπ’ τούς Άρχοντες
2σο τ’ άδρύ του τδ μυαλό,
δσο πού κόφτει, δσο πού φτάνει.
Καί βγάλαν κράχτη, βγάλαν κ’ έκραξε 
πώς νά μερέψω τδ χωριό, 
καί βρήκαν στδ κακό βοτάνι.

Καί βγήκε έ κράχτης, βγήκε κ’ έκραξε 
στις γύρω γύρω γειτονιές, 
πώς βρήκαν στδ κακδ βοτάνι, 
κ’ οί νιές τδ κράξαν στις βαρύκοες 
γριές, κι αύτές πάλι στίς νιές, 
δσο πού κόφτει, δσο πού φτάνει.
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Τήν άλλη μέρα οί Άρχόντοι βγάλανε
ιά  μαΰρα, κ’ έβαλαν ξανά
τούς κατιφέδες τά γελέκια,
καί τά λουστρίνια γιέ μου, βάλανε
καί βάλανε μπροστά ζουρνά
καί πίσω βάλαν τουμπελέκια . . .

Καί πήγανε, πού λές, καί πήγανε, 
μπροστά δ ζουρνάς, καί πίσω αυτοί, 
καί πίσω τους τά τουμπελέκια, 
καί σέ βουνά καί βράχους φτάσανε, 
δπου φωλιάζουν άετοί 
κι ακροβατούνε τά λελέκια.

Έ κεΐ, στούς βράχους τούς παράξενους 
καί στά γεράνια τά βουνά, 
μ’ δνειρεμένα μάτια, μόνη, 
μαντολογά γητέφτρα γύφτισσα, 
κι άν πή τδ λόγο της, ξανά 
δ λόγος της δέ δευτερώνει.

Τδ μαρτυράν έκεΐνοι πούδανε 
στά μάγια της τή γιατριά : 
πώς βρήσκει έκεΐνον π ’ έχει κλέψει, 
π’ έχει μαντέψει καί γιά θάνατο, 
καί γιά ζωή καί παντριά, 
π’ Ιχει μαντέψει καί γιατρέψει,

Μέ ξόρκια μυστικά καί βότανα 
πού δέν τά ξέρουν οί σοφοί, 
μέ τδ τετράφυλλο τριφύλλι, 
πάσα κακό : τδ νυχτοΐσκιωμα, 
τδ μάτιασμα καί τδ καρφί— 
έξω απ’ έμάς κι άπδ τίς φίλοι ! ..

Κ’ είπε ή μαντέφτρα : "Ας πάψη τ’ δργανο! 
Γροικώ τδ κλάμα ένδς παιδιοϋ 
σέ μιά κοιλιά!—Σιμά μου έλάτε.—
Καί φύσηξε τριγύρω, κ’ έσκυψε 
πάνω σέ ντύματα φιδιοΰ 
κ’ είπε:—"Οπως ήρθατε θά πάτε!

—’Έβαλε δάχτυλ’ 6 Μεγάλος μας !
— Κυρά, τά λόγια σου πικρά . . .
—Πικρή καί μαύρ’ είν’ ή αλήθεια!

'Όλα μοΰ λένε κι δλα μοΰπανε 
κάλλιο τά στήθια rac νεκρά, 
παρά ζωή σέ τέτοια στήθια!

— Μές τδ χωριό σας διαφεντέβετε 
τά μαΰρα μάτια τά γλυκά 
κάπιου παπά, παπά καί διάκου.—
Τά σύνεργά της πάλι τάραξε, 
κ’ είπανε «ναί» τ’ άρχοντικά, 
κ’ είπε ή γητέφτρα : — 'Όλα τοΰ κάκου !—

— Μέσα σέ σπίτι, σ’ αρχοντόσπιτο,
φεγγοβολάει έξωτικά
μιά κόρη—Γήλιος καί Φ εγγάρι!—
Χλώμιασε μόν’ δ Πρωτομάστορας,
μεϊναν βουβά τ’ άρχοντικά,
κ’ είπε ή μαντέφτρα:— Όποιος θά πάρη,

Τδ λόγο τδν άξεμολόγητο 
σίδερο άς κάμη τήν καρδιά, 
κι έ λόγος μου δέ δευτερώνει ! —
Κ’ είπε δ Μαθιδςδ Πρωτομάστορας:
— Μονάχο αφήστε με, παιδιά· 
κ’ έμέ τ’ αύτί μου δέν ιδρώνει !—

Καί μοναχό του τδν αφήσανε . . .
Νά πή κανένας δέν μπορεί 
τί τρέχει στά συλλοϊκά του . . .
Σάν ξαναβγήκε δ Πρωτομάστορας,
είταν τδ χρώμα του κερί
καί καλαμιές τά γόνατά του ! . . .

Γυρτά τά μάτια, καί στά χείλη του 
τ’ άχνά ξεψύχησε ή φωνή :
— Καταραμένη νάν’ ή ώρα !
Κ’ είπε ξανά :—Δέν κάμω τίποτα ! 
τοΰ Πρωτομάστορα ή τιμή 
άξίζει έφτά φορές τή χώρα!—

Καί βγήκε δ κράχτης πάλι κ’ έκραξε 
στίς γύρω γύρω γειτονιές 
πώς δέν τδ βρήκαν τδ βοτάνι.
Κ’ οΐ νιές τδ κράξαν στίς βαρύκοες 
γριές, κι αύτές πάλι στίς νιές, 
δοο πού κόφτει, δσο πού φτάνει........

"Ομηρος Μ πεχές
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■ΜΙΓΜΑ Ί’ίΙΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΊ* APABANJOV

(  Κ είμ ενο  )

Ον ουλα t(t (ιλλα χωοια οΰισα και το 
Αραβανί άνομπρό φικαρέ (*) ητουν. Ά ς τά 

εκατό χρόνους κι όμπρό κανείς σό οΜμπόλ’ (2) 
dev (3) έρχότουν- ούλα έκεί jdnch*av(4) 
τσιφτσιλίχ. ( ') Αφ ως άυστση λίγο σερπεζ- 
λιΖ(") «ρχεψαν νά έρτουν σόοΐΐιμπόλ’. Έροϋ(7) 
μί πολλά ζαχμέτσα Ο  γαζάνσαν (lJ) ’λίγα πα- 
ρίγια. (10)

ΙΙάν τό ’να τό χωριό έχ’ καί άπ’ ενα ζε- 
νεέοΐΐ. (“ )

Άραβανιώται τά πολλά γαϊφετζίραι. ('-) 
Γουρζονιώται ααπωντζίραι. (13) ϋελμεοΐΐίται 
οάουντζίραι. (*4) Βαρτακαινιώται μείχανετζί- 
ραι. ('·’) Μαλακοπιώται μπακάλ. (,β) . . .

Βεργιά σά μότουρ, Sa τόπος χέμεν (Π) κα
νείς ds πομνίώκες· οΐ'λα ερχουνται σό 
οίκμπόλ’.

“Ενα παιρί (18) οντεν’ ένή τό πολύ άέκα 
πέντε χρονοΰ ερχεται έροΰ κάρε ( '“) τας (20) 
άέκα, dexa πέντε χρόνους γαζαντίοΐΐ’ (21) λίγα 
παρίγια (**) καί παίν’ σό χωριό. Σέ d ;κα 
df?xa πέντε χοόνους τά γαζάνσε τά παρέγια 
χαρτζεφ (- ') τα καί πέρχ όιοπερίρια (24) άς τό

(1) λέξις τουρκική
(” ) ™ σ π 0° τής φ ω νής, τρέπετα ι ε ίς  eh 

ο  (τ) ή ν  πόλ ch (τ) ήμ  π ό λ ’
(3) τό δ προφέρετα ι έν Ά ρ α β α ν ίφ  ώς d 

γαλλικόν.
(4) παρατατικός τοΰ ζά ζω  =  πο ιώ
(ό) λ . τουρκική
(6) λ. τουρκική

/ο I ^ Φωνηέν'των τρέπετα ι ε ίς  ρ
(ο) λ. τουρκική
(9) ,  >

(10) »
(Π) *
(12) » »

(Π α ρ ά φ ρ α σ η )

Οπως δλα τά άλλα χωριά οΰτω καί τό 
Άραβάνιον πρίν ήτο πτωχόν. Ά πό  εκατό 
χρονιά καί ’μπρος κανείς δέν ερχόντανε στήν 
Πόλι· δλοι έκεΐ έκαναν τόν γεωργόν. Ά φοΰ 
(ώς) έδόθη λίγη λευθεριά άρχισαν νά έρθουν 
στήν Πόλι. Έ δώ  μέ πολλούς κόπους κερδί
σανε λίγα χρήματα.

Κάθε χο)ριο εχει καί άπό μία τέχνη.

 ̂ 0 ί  Άραβανιώται οί πολλοί καφετζίδες, 
οί Γουρδονιώται σαπουντζίδες. Οί Δελμε- 
σίται ξυλάδες. Οί Φερτεκλίδες καπέλοι. Οί 
Μαλακοπίται μπακάλιδες , . ,

I ώρα (τια ημέτερα μερη σχεδόν κανείς 
δέν μνησκει* δλοι έρχονται στήν Πόλι.

'Έ να  παιδί δταν γίνη τό πολύ 15 χρόνων 
έρχεται εδώ, καθεται 10— 15 χρόνιά, κερδί
ζει λίγα χρήματα καί πάγει στό χωριό. Τά 
χρήματα που κέρδισε οε 10— 15 χρόνια τά 
έξοδενει καί παίρνει διάφορα πράγματα διά 
τόν εαυτόν του, διά τούς συγγενείς του καί

(13)
(14)
(1δ)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20) 
(21) 
(22)
(23)
(24)

λ .τ ο ν ρ χ ιχ  ή

ϊδε σημ. 7

τό 0 πρό δύο φωνηέντων τρέπετα ι ε ίς  ρ 
λ. τουρκική
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γιαυτό τ’ άς τά χησήμια, (io) τ’ και άς τό νά 
φέρ’ τό νύφ’ κα'ι μόνο- γιομών τα σ’ εν’ έρ- 
γυό σαντούχια (20) κα'ι παίν’ σό χο)ριό. -Εροΰ 
τό άπάνω τ’ τό κάτω τ’ κιρλιοϋ τό χιωρήτ’ 
έκεΐ νίοΐΐκεται παοΐίάς. Φορέν’ σηγαντί<Λ. (21) 
ΐλλε (28) ως νά φέρ’ τό νύφ’ Όικιέται στέκεται 
τό πολύ ενας χρόνος, τό πήρε τό τράχωμα 
τρώγ’ το σόνρα (20) έρχεται πάλ’ σό chi-μπόλ’ 
κάθεται τρία τέσσερα χρόνους πάλ’ παίν’.

'Ά μ α  άέρια ούλα άς τό έχουν τουκιάν 
σερνικό! (30) άέ παίνουν σό χωριό κα! φερί- 
οίικουν τά ’ναΐκες τουν άς τό χωριό ζάτι (81) 
δντενε ζενλιντίζουν (32) πομνίεΐΐκουν έροΰ.

Τρία τσεοΐΐήτσα (33) χωριά νται σά μότουρ’ 
τά τόπους, φουκαέρια (34) ζενκίνια (*5) και 
πολύ ζενκίνια. Τά πολύ ζενκίνια πομνί- 
εΐΐκουν σό οΐΐιμπόλ’ άέ παίνουν σό χωριό 
ον το επκαν Βαρτακαινιώται κα! Όανακιώται.

Κα! άπ’ ένα χωριό δντενε φύγουν τά ζεν
κίνια πομνίσκουν τά φουκαρέραι* πάλ’ για 
βάοΐΐ γχαβάοΐΐ γαζαντίεΐΐ νίοΐΐκουνται ζεν
κίνια πάλ’ τά πολύ ζενκίνια πομνίσκουν σό 
οΐΐιμπόλ’ κα! ούτσα σό Ανατολή χερδαΐμ 
πομνίσκουν τα φουκαρέραι.

ϋέργια Άνατολιώται πήγαν πολΰ όμπρό 
σό οΐΐιμπόλ’ ούλα τουτσάρ (36) Άνατολιώται 
νται χεκίμια, (37) άμπουκατσά (38) πολλά με
γάλα κανείνες γετιοΐΐάίρσαν.

(25) λ. τουρκική

(26) ·»
(27) »
(28) »

(29) »

(30) (άρ) σενικοι ένώ  προκειμένου περ ί άρσρ- 
ν ιχοΰ  λέγεται αρσενικό

(31) λ , τουρκική
(32) « « ·

(33) .

(34) «
(35) «

(36) « »
(37) «
(38) «

διά τήν νύφη πού θά  φέρτ). Τά γεμίζει σέ 
1—2 σανδοΰκια, κα! πάγει στό χωριό. Έ δώ  
έκεΐνον πού θεωρείτε λερωμένον (τό εξωτερι
κόν του) έκεΐ γίνεται πασάς' φορεΐ, καλλω
πίζεται πρό πάντων έως δτου φέρει τή νύφη, 
νυμφεύεται, στέκεται τό πολύ 1 χρόνο, τρώγει 
τό τράχωμα πού πήρε κα! έπειτα έρχεται 
πάλι στήν Πόλι, κάθεται 3 —4 χρόνια κα! 
πάλι πηγαίνει.

Άλλά τώρα έπειδή δλοι έχουν κατάστημα 
οί άνδρες δέν πηγαίνουν στό χωριό κα! φέρ
νουν τις γυναίκες των άπό τό χωριό κα! φυ
σικά δταν πλουτίσουν μνήσκουν έδώ.

Τριών ειδών χωριά είναι στά δικά μας 
τά μέρη' φτωχοί, πλούσιοι, κα! πολύ πλού
σιοι. Οί πολύ πλούσιοι μνήσκουν στήν Πόλι- 
δέν πηγαίνουν στό χωριό δπως τό καναν οί 
Φερντεκλίδες κα! οί Τυανεΐς.

Κα! δταν άπό ένα χωριό φύγουν οί πλού
σιοι μνήσκουν οί φτωχοί, πάλι σιγά σιγά κερ
δίζουν γίνονται πλούσιοι, πάλιοί πολύ πλού
σιοι μνήσκουν στήν Πόλη, κα! έ'τσι πάντοτε 
στήν Ανατολή μνήσκουν οί φτωχοί.

Τώρα οί Άνατολΐται πήγαν πολύ μπρος 
(προοδέυσαν) στήν Πόλι, δλοι οί έμποροι εΐναι 
Άνατολΐται* ιατρούς, δικηγόρους, πολλούς με
γάλους άνθρώπους άνέδειξαν.

Ν . Κ εχα γιό π ο υ λο ς
δ ικη γόρος

 — ^ —

P O E S I E  P E  L A  M O R T

Στή σκόνη μου, αστό γλέφαρο, τό μάγουλο μον
j άπάνω,

ϋά περπατήξτε, στή σβνατη καρδιά μον , δίχως
[πόνο.

Τ ’ άοτρο τό ροδοκόκκινο κα'ι.τό χλωμό φεγ-

[γά9ιμέρα και νύχτα άπάνω μον σάν τόν όπάλλιο
[λίθο,

da χύνουνε τύ κνμα τονς, τάλικογάλανο
[τονς.

χαλώντας με παντοτινά μαζί τονς νά ξεχάσω.
Μά οί σκέψες μον θά ζήοονμε τονς πεθαμ-

[μένονς χρόνους.
( 'Αβδονί.άχ Α . Τζεβδετ) Σ τρ α τη ς  Λ ί'& ίώ της
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K T S P n K O W K T S
--------- Κ¥Η---------

1 °

' Απόψε μές τόν ύπνο μου, στ’ όνειροφάντασμά μου,
Έθεώρουν πώς έίνηκεν ή νιότη μου καΐκι,
Τό τσιμπεράκι μου πανί, τό χέρι μου τεμόνι,
Κ’ έγώ καραοκύργευα κ’ έπήγαινα στήν Πόλη.
Τή Σάμο περιόριζα, τή Χίον έϊέβαινά την 
Νά ώ τό ρόον μ’ άν άνθη, τύ μήλο μ’ άν μυρίζη,
Τύ σκρινολουλλουάκι μου, αν άθθολουλουΐζη.
Μοΰε στήν Σάμον, ήτηξα, μοΰε στήν Χίον έϊάην,
Μοΰε στήν Πόλη έπόσωσα, μοΰε στό Σαλονίκι, ·
Μόνον ωσάν νά βρέθηκα εις ώριο περιόλι 
Θωρώ τό ρόο μου κι’ άθθεΐ, τό μήλο μου μυρίζει,
Τό σκρινολουλλουάκι μου άθθεΐ σάν λουλλουΐζει,
Μ’ ώς τόσον έξησπάστηκα, έξύπνησα κι’ ήγέρτην,
Κι’ έπόμεινα μέ τή χαρά, χωρίς νά πάρω χάρη.

2 “

— Μάννα, χιονίζουν οί στεριές, χιονίζουν τά λαγκάϊα,
Χιονίζουν κι1 οί Ανατολές, κα! θά βραχή τό ξένο.
Βραχοΰν-θέλουν τά ροΰχά του λύσουσι τ’ άρματά του,
Μάννα νά τό καλέσωμε τό ξένον εις τό σπίτι 
— Κόρη, ψωμ! δέν έχομε, τό ξένο τί τό θέλεις;
— Μάννα, τό κουλλουράκι μου σώνει μ’ έμέ κι5 εκείνο.
— Κόρη, νερό δέν έχομε, τό ξένο τί τό θέλεις;
—Μάννα, τό τηγανάκι μου σώνει μ’ έμέ κι’ εκείνο 
— Κόρη, ρουχά δέν έχομε, τό ξένο τί τό θέλεις;
— Μάννα τό φουστανάκι μου σώνει μ’ έμέ κι’ εκείνο.

    —------
Ο Φ Ο ΙΝ ΙΚ Α Σ

κούση μιά παραταμένη κωδωνοκρουσία, συν- 
τροφευμένη άπό θορυβώδικα σαλπίσματα 
τρομπεττών. Έννοιωσε δ ίδιος ένα σεισμό 
κάτω άπό τά πόδια του. Έκείνη δεκατεσσάρω 
χρονώ εΐτανε γυναίκα πιά. Τό στήθος της 
μεστωμένο κι’ ολοστρόγγυλο, φαινότανε σά 
νά περίμενε μικρά αχόρταγα στόματα κα'ι 
χεράκια, πού άκατάπαυστα νά χαηδεύουν κα'ι 
οί εύ'ρωστοι γόφοι της προμαντεύανε μιά

Γνωριστήκανε πρώτη φορά στοΰ παππά, 
τήν έποχή πού βγαίνουν οί φράουλες. Είχε 
δει ώς τώρα πολλά κορίτσια, έννοιωσε δμως 
άμέσως πώς είταν άληθινό κορίτσι. Μονάχα 
δέν τολμούσε νά πή τίποτα, κ’ έκείνη τόν 
περιγελούσε γιατ! εΐτανε μαθητούδι. Γύρισε 
δμως φοιτητής. Τήν έπιασε τότε άπό τή 
μέση κα! άγκαλιάζοντας την τήν έκανε νά 
δή άναρίθμητα πυροτεχνήματα κα! νά ά-
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μητέρα ράτσας. Τά χρυσά μαλλιά της, απαλά 
σά μέλι πού χύνεται, πέφτανε σγουρά σά στα
λαματιές βροχής στό μέτωπο της. Τά μάτια 
της άστραφταν, τό δέρμα της εϊτανε δρο' 
σερό κι’ απαλό στήν αφή σά δέρμα γαντιού. 
Εϊτανε άρραβωνιασμένοι, φιλιοΰντανε σάν 
πουλάκια στόν κήπο, κάτω άπό τή φιλύρα, 
στό δάσος, κ’ ή ζωή τούς φαινότανε λειβάδι 
πλούσιο σέ χόρτα πλημμυρισμένα άπό ήλιο. 
Ειταν δμως υποχρεωμένος νά δώση πρώτα 
έξετάσες μηχανικού τών μεταλλείων κα'ι νά 
σπουδάση δέκα χρόνια, μαζί μέ τό απαραί
τητο ταξείδι στό εξωτερικό. Δέκα χρόνια 
ειταν πολύ!

Τό φθινόπωρο έφυγε γιά τό Ούψαλ. Γύ
ρισε τό ακόλουθο καλοκαίρι στοΰ παππά. 
Είταν ομορφότερη άπό άλλοτε. Γύρισε τρία 
καλοκαίρια στήν άράδα, τό τέταρτο εϊτανε 
χλωμή, μικρές κόκκινες γραμμές άσχήμιζαν 
τά φτερούγια τής μύτης της καί τό στήθος 
της δέν είχε πιά τήν ολοστρόγγυλη πλατύ- 
τητά του. Τό έκτο καλοκαίρι έπήρε σίδερο 
καί τό έ'βδομο έ'φυγε γιά τά λουτρά. Τό 
δγδοο ύπόφερε άπό πονόδοντο κι’ άπό νευ
ραλγία. Τά μαλλιά της χάσανε τή λάμψη 
τους, ή φωνή της έ'γινε διαπεραστική, ή μύτη 
είχε παραμορφωθή άπό μικρά μαύρα σημό
δια, τό στήθος της έγινε πλάκα, τό βάδισμα 
χαλαρό καί τά μάγουλα της βαθούλαναν. Τό 
χειμώνα τής ήρθε νευρικός πυρετός κι’ άναγ· 
κάστηκε νά κόψη τά μαλλιά της. "Οταν ξανα- 
βγήκαν είταν πιά μελαχρινή. Άγάπησε μιά 
ξανθή δεκατεσσάρω χρονώ, σιχαινούντανε τίς 
μελαχρινές, καί παντρεύτηκε μέ μιά μαυρι
δερή εικοσιτεσσάρω, πού φόρεσε στό γάμο 
της κλειστό φόρεμα. 'Ωστόσο τήν άγαπούσε. 
Ό  Ιρωτας του δέν είταν δπως άλλοτε ορμη
τικός' είταν ήσυχος καί σταθερός καί τίποτα 
δέν τάραζε τήν εύτυχία τους στή μικρή πόλη 
τών μεταλλείων. Άπόχτησε δύο άγόρια, ό 
άντρας δμως επιθυμούσε πολύ έ'να κορίτσι. 
Κ’ ήρθε αλήθεια ένα κοριτσάκι, μιά ξαν- 
θούλα. Είταν ό θησαυρός τοΰ πατέρα, ή 
κόρη τών ματιών του. Μεγάλωσε κ’ έμοιασε

τής μητέρας της. Σέ ηλικία οχτώ χρονώ εϊ- 
τανε ζωντανό πορτραΐτο τής τελευταίας στίς 
καλές της μέρες τής νεότητα; της. Ό  πατέ
ρας, δταν εύρισκε μιά στιγμή έλεύτερη, μο
νάχα γιά τό κορίτσι του φρόντιζε. Ή  μη
τέρα κοίταζε μονάχα τό νοικοκυριό τού σπι
τιού της καί τά χέρια της είχανε χοντραίνει. 
Ή  μύτη έγινε πλακουτσή, οί κρόταφοι της 
βούλιαξαν καί τό σώμα της καμπούριασε. 
Τό άντρόγυνο βλέπονταν μόνο τήν ώρα τοΰ 
φαγιού καί τή νύχτα. Ποτέ δυσάρεστη γρίνια 
δέν τάραζε τό σπίτι τους, δέν είταν δμως 
δπως άλλοτε. Ά λλ’ ή κόρη έδινε στόν πα
τέρα τή χαρά. Θά έλεγε σχεδόν κανείς πώς 
είταν ερωτευμένος μαζί της. Τοΰ φαινότανε 
σά νά έβλεπε τη μητέρα νά ξαναγεννιέται 
καί σά νά τοΰ χαμογελούσε καί πάλι σ’ δλη 
τήν άφραστη δροσιά τη; ή πρώτη γλυκεία 
εμφάνιση τοΰ σπιτιού τοΰ παππά. Εϊτανε 
σχεδόν ντροπαλός μπροστά της καί δέν έμ
παινε ποτέ στή κάμαρα της δταν ντύνουνταν. 
Τήν έλάτρευε. "Ενα πρωί έμεινε στό κρεβ
βάτι καί δέ θέλησε νά σηκωθή. Ή  μητέρα 
νόμισε πώς έκανε τήν άρρωστη γιά νά μήν 
πάη στό σκολειό, ό πατέρας δμως έστειλε νά 
φωνάξη τό γιατρό. Ό  άγγελος τοΰ θανάτου 
ήρθε νά κάνη τήν επίσκεψη του, είχε διφθε- 
ρίτη. “Ενας άπό τούς γονιούς έπρεπε νά φύγη 
έξ ανάγκης γλήγορα μέ τά γερά παιδιά. 
"Εμεινε λοιπόν ό πατέρας στήν κάμαρη τής 
μικρής άρρωστης, πού τόσο ξαφνικά έγινε 
τοΰ θανατά. Τά χρυσώματα τών κάδρων, 
τ’ ασημένια αντικείμενα τής τουαλέττας μαύ
ρισαν άπό τού; άτμούς τού θείου. Ό  πατέ
ρας έχανε τό νοΰ του στίς άδειες κάμαρες 
καί τή νύχτα μόνος στό συζυγικό κρεββάτι, 
νόμιζε πώς εϊτανε χηριός. Αγόραζε παιχνίδια 
τής μικρής κι’ αύτή χαμογελούσε πού τόν 
έβλεπε νά χορεύη τόν Καραγκιόζη στήν άκρη 
τοΰ κρεββατιοΰ. Ρωτούσε ποΰ είταν ή μαμά 
καί τάδέρφια της. Ό  πατέρας έβγαινε στό 
δρόμο γιά νά βλέπη τή μαμά άπό τό παρά
θυρο καί νό στέλνη φιλιά στά παιδιά. Ή  μη
τέρα τηλεγραφούσε μέσα άπό τά τζάμια μέ
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φύλλα κόκκινου καί γαλάζιου χαρτιού. Μιά 
μέρα ή μικρούλα δέ θέλησε πιά νά κοιτάξη 
τον Καραγκιόζη κ’ έπαψε νά χαμογελά. Δέν 
μποροΰσε πιά νά μιλήση. Ή ρ θ ’ ό θάνατος, 
ήρθε νά την πνίξη μέ τά μακριά του καί 
σκελετωμένα χέρια. Ή  πάλη δμω; είταν επί
μονη καί σκληρή. Τότε ήρθ’ ή μητέρα! Τό'χε 
βάρος στη συνείδηση της, πού άφησε τό 
παιδί της. νΩ ! τί Ολίψες, τί σπαραγμοί!

Σάν ήρθ’ ό γιατρός νά κάμη τή νεκροψία 
τής μικρούλας, ό πατέρας δέν ήθελε νά στέρ- 
ξη, ούτε ν’ άφήση νά τής κάνουν κακό μέ τά 
μυτερά εκείνα νυστέρια, γιατί γ ι’ αύτόν δέν 
είταν πεθαμένη. ’Αναγκάστηκε δμως νά παρα
δεχτή, δμως εννοιωσε μιά επιθυμία νά δαγ- 
κάση καί νά χτυπήση τό γιατρό.

Έχτισε στόν τάφο της έ'να μνημείο καί 
πήγαινε τόν πρώτο χρόνο ταχτικά κάθε 
μέρα νά τό βλέπη. Τόν άλλο πήγε πιό άριά. 
Είχε πολλές δουλειέ; κι’ ό καιρός έτρεχε. Τό 
βάρος τής ήλικίας άρχισε νά τόνε καμπου- 
ριάζη, τά βήματα γινόντανε πιό βαριά κ’ ή 
λύπη λιγόστευε μέ τόν ^αιρό. Καμιά φορά 
ντρέπονταν πού δέν έννοιωθε πιά τήν ϊδια 
λύπη, έπειτα ήρχονταν ή λησμονησιά. Ά π ό 
χτησε άκόμα δυό κόρες, δέν είταν δμως σάν 
έκείνη πού τόσο ξαφνικά είχε πετάξει, ποτέ 
δέν μποροΰσε ν’ άντικατασταθή.

Ή  ζωή εϊτανε βαριά. Τό χρυσάφι άνεπαί- 
στητα είχε έξαφανισθή ά.τό τη νεαρή γυ
ναίκα, πού άλλοτε είταν όμορφη δσο καμιά. 
Τό χρυσάφι είχε έξαφανισθή κι’ άπό τά έπι
πλα, πού είταν άλλοτε τόσο δροσερά καί τόσο 
γυαλιστερά. Τά παιδιά παραμόρφωσαν τάση- 
μένια δώρα τοΰ γάμου, κάνανε μεγάλα 
τσαγκρουνίσματα στό κρεββάτι κ’ είχαν κου- 
τσάνει τίς καρέγλες. Τό μαλλί άπό τόν κα
ναπέ καί τό πιάνο πολλά χρόνια δέν άνοί- 
χτηκε. Τό τραγούδι έφυγε άπό τίς κραυγές 
τών παιδιών κ’ οί φωνές εϊχανε γίνει βρα
χνές. Τά μικρά ονόματα είχανε βαλθή κατά 
μέρος μέ τά φορέματα τών μπεμπέδων, τά 
χάδια γίνανε σπάνια. Αρχίσανε νά γερνούνε 
καί νά κουράζουνται. Ό  πατέρας δέν είταν

πιά στά πόδια τής μητέρας, καθότανε στήν 
παλιά πολυθρόνα του καί τήν άφινε νά τοΰ 
φέρνη σπίρτα σάν ήθελε νάνάψη τήν πίπα 
του. Ό  έρωτας καί τό περιβάλλον δλα εϊ- 
χανε γεράσει.

"Οταν ό πατέρας έγινε πενήντα χρονώ, ή 
μητέρα πέθανε. Τότε ξαναφανήκανε στά μά
τια του δλα τά περασμένα. "Οταν εκείνη ή 
δυστυχισμένη μορφή, συντριμμένη άπό τόν 
άγώνα τής ζωής, στρεβλωμένη άπό τήν πάλη 
τοΰ θανάτου, τοποθετήθηκε στή γή, ή κόρη 
μέ τά δεκατέσσερα χρόνια ξύπνησε στή μνή
μη του. Έκλαψε τότε έκείνη πού έχασε έδώ 
καί τόσον καιρό, κ’ οί θλίψες έφεραν τίς τύ- 
ψες τής συνείδησης. Άλλά δέ φάνηκε ποτέ 
κακός στήν καλή γριά μητέρα, κι’ αυτή, ή 
κόρη τοΰ σπιτιού τοΰ παππά, πού ποτέ δέν 
τήν είχε καταχτήσει, γιατί κατάχτησε μονάχα 
τή γυναίκα τών εικοσιτεσσάρω χρονώ μέ τή 
δροσιά τήν καταστραμμένη άπό τή χλώρωση, 
τού φάνηκε πιστή, τόν είχε λατρέψει! Α λή
θεια αύτήν έκλαιε, αν κ’ ή γριά μητέρα, ή 
καλή της κουζίνα κ’ οί ακούραστες περιποίη- 
σε; της είχαν κι’ αύτές έ'να μέρος στή θλίψη 
του. Μά ή θλίψη του είταν άλλη. Άφότου 
έχασε τή γυναίκα του έγινε πιό διαχυτικός 
μέ τά παιδιά. Μερικά είχαν πετάξει τώρα 
από τή φωλιά, έμεναν δμως άκόμα στό σπίτι 
τά άλλα. Ά φοΰ έναν ολόκληρο χρόνο κού
ρασε τούς φίλους του μέ βιογραφίες τής πε
θαμένης, συνέβηκε κάτι έχταχτο. Είδε μια 
κόρη, μιά ξανθούλα δεκαοχτώ χρονώ, τό πορ
τραΐτο τής γυναίκας του στά δεκατέσσερα 
χρόνια της. Τοΰ φάνηκε σάν οιωνός τοΰ ου
ρανού, πού τόν ελεούσε, πού ήθελε επιτέλους 
νά τοΰ δώση τήν πρώτη του γυναίκα. Τήν 
άγάπησε γιατί τής έμοιαζε. Ξαναπαντρεύτηκε 
λοιπόν. Είχε τέλος πάντων τό πρώτο άντι- 
κείμενο τής άγάπης του ! Άλλά τά παιδιά, 
προπάντων τά κορίτσια, έδειχναν άποστροφή 
στή νέα μητριά. Ντρεπόντανε να τήν κοιτά
ξουν, τούς φαίνονταν πώς ή ένωση αύτή εϊτανε 
μιαρή. Έ φυγαν δλα άπό τό πατρικό σπίτι 
καί χαθήκανε μές τόν κόσμο, τό καθένα στό 
δρόμο του.
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Είταν ευτυχισμένος! Προπάντων δμως 
είταν υπερήφανος γιατί μιά νέα θέλησε νά 
ένωθή μαζί του.

—Ξανάνοιωσε, έλεγαν οί παλιοί του φίλοι.
Ύ στερ’ άπό έ'να χρόνο ή κυρία εκανε 

παιδί. Δέν εϊτανε πιά συνηθισμένος στή 
φωνή τών παιδιών κ’ ήθελε νά κοιμάται ήσυ
χος. 'Η  κυρία εκλαψε σά μετακομίστηκε στήν 
κάμαρα του. Πώς εύρισκε τίς γυναίκες οχλη
ρές ! Έ ξω  άπ’ αύτό ή νέα ζοΰλευε τήν 
πρώτη. Στήν εποχή τών αρραβώνων τους, 
είχε τήν αφέλεια νά της πή πώς έμοιαζε τής 
πεθαμένης. Τής διάβασε μάλιστα τήν ερω
τική τους αλληλογραφία. Τώρα πού έμεινε 
μονάχη, θυμοΰνταν πολύ καλήτερα δλα αύτά 
τά πράγματα καί προπάντων πώς είχε κλη
ρονομήσει τά θωπευτικά ονόματα τής πρώ
της. Εϊτανε λοιπόν ένα είδος αναπληρωτή. 
Αύτό τήνε θύμωνε κ’ έβαλε σ’ ενέργεια δλα 
τά μέσα πού μπορεί κανείς νά φανταστή γιά 
νά τόν προσέλκυση. Ό  άντρας της στό τέλος 
έννοιωσε μεγάλη αηδία. "Οταν έκανε τή 
σύγκριση στή μοναξιά του, ή νέα του γυ
ναίκα νικόντανε σέ δλη τή γραμμή. Δέν εΐ- 
τανε τόσο γλυκειά δσο ή πρώτη καί τοϋ έρέ- 
ίΗζε τά νεΰρα. ’Άρχισαν έπειτα θλιβερά 
όνειρα μαζί μέ ιή λύπη τών παιδιών, πού 
είχε διώξει άπό τό πατρικό σπίτι. Αίστάνον- 
ταν πώς είχε φερθή άπιστα στή μακαρίτισσα. 
Ή  οικογενειακή του εστία δέν είχε πιά θέλ
γητρα γ ι’ αύτόν. Είχε φερθή ανόητα, μά δτι 
έγινε δέν μποροΰσε πιά νά ξαναγΐνη. Ά ρ 
χισε νά πηγαίνη στό ξενοδοχείο κ’ ή κυρία 
γένηκε μανιώδης.

— Τήν είχε άπατήσει! Είταν ένας γερομα- 
σκαράς, άλλά θά έκανε καλά νά προσέξη' 
ένας γερογυναικάς σάν κι’ αύτόνα δέν έπρεπε 
νάφίνη τή νεαρή του γυναίκα ολομόναχη- 
αύτό μποροΰσε νά τοΰ είταν πολύ επικίν
δυνο.

— Ά !  αλήθεια! Θά τής έδειχνε λοιπόν αν 
είτανε γερογυναικάς.

Κάθησε πάλι σπίτι του, άλλ’ είταν τώρα 
εφτά φορές χειρότερα. Δέν ήθελε νά τή βοηθή 
τη νύχτα νά κουνήση τό μικρό κ’ είχε τήν 
αξίωση νά μένη ό μπεμπές μόνος του στήν 
κάμαρα τών παιδιών.

— Ευχαριστώ, δέν είχε φερθή έτσι μέ τά 
παιδιά τής πρώτης.

Μαρτυροΰσε άπό πλήξη. Δυό φορές φαν
τάστηκε πώς έβλεπε τό φοίνικα νά ξαναγεν- 
νιέται άπό τήν τέφρα τής κόρη; τών δεκα- 
τεσσάρω χρονώ, πρώτα στό κοριτσάκι που 
πέθανε, ύστερα στή δεύτερη γυναίκα του. 
Στό εξής δέν ύπαρχε πιά στήν καρδιά του 
παρά ή πριότη, ή κόρη τοΰ σπιτιού τοΰ 
παππά ,στήν εποχή πού βγαίνουν οί φράου
λες, κάτω άπό τή φιλύρα, μές τό δάσος, 
εκείνη πού ποτέ δέν απόλαψε. Τώρα πού ό 
ήλιος τής ζωής του άρχισε νά βασιλεύη, οί 
μέρες του πάντα ολιγόστευαν, μόνο πιά τήν 
εικόνα «τής γριάς καί γλυκείας μαμάς» διά- 
κρινε, πού είταν τόσο καλή γιαύτόν καί γιά 
τά παιδιά, πού ποτέ δέ γρίνιαζε, πού ειταν 
άσκημη καί καθότανε στήν κουζίνα καί μπά
λωνε τά δερματένια βρακιά τών άγοριών καί 
τά φουστάνια τών κοριτσιών. Σάν πέρασε ή 
μέθη τοΰ θριάμβου καί τά μάτια του άνοι
ξαν ώστε νά δή καθαρά τά πράγματα, ρώ
τησε τόν ϊδιο εαυτό του αν ή «γριά μαμά» 
δέν είταν αλήθεια ό φοίνικας, πούχε πετάξει 
τόσο γαλήνιος κι’ ό'μορφος άπό τή στάχτη 
τοΰ πουλιοΰ τών δεκατεσσάρω χρονώ, άφοΰ 
κλώσησε ταύγά του κ’ έβγαλε τό πούπουλο 
τοΰ στήθους του γιά τά πουλάκια του, πού 
τάθρεψε μέ τό αίμα του ώς τή σαγμή τοΰ 
θανάτου του.

ΙΙολύν καιρό συλλογίστηκε κι’ δταν στο 
τέλος άνάπαψε στό προσκέφαλο τό δΰστυχο 
κεφάλι του, τό κουρασμένο, γιά νά κοιμηθή 
τόν αιώνιο ύπνο, είχε κατορθώσει νά πειστή 
πώς έτσι είταν τό πράμα.
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Λ Ε Α Ν Τ Ρ Ο Υ  Π Α Λ Α Μ Α  2*a τραγούδια  τον 
Λοριάνου. Μέσα σέ μιά μικρή συλλογή καί 
λοτυπωμένη, έκλεισε 6 κ. Λεάντρος Παλα 
μας, έ'νας άπο τούς πιο νεαρούς μας ποιητές, 
λίγα του ποιήματα, τά περισσότερα έντυ- 
πώσες τής ξενιτειας. ‘Ο στίχος τους είναι 
καλοδουλεμένος καί ρυθμικός, ποικίλος καί 
στολισμένος με ωραίες ποιητικές λέξες. Πνοή 
δυνατή δέ διακρίνω, κάπου-κάπου έ’νας αλη
θινός καί άφκιασίδωτος λυρισμός σοΰ κέντα 
βαθιά τή χορδή, άλλά και κάπου-κάπου σέ 
διαθέτει κακά ένας πεζός στίχος. Πιό κακά 
άκόμη σέ διαθέτουνε μερικές παραξενιές, ποΰ 
τώρα τελευταία κατάντησαν αρρώστια στούς 
νεώτερους μας ποιητές. Στό ποίημα Κ υρια 
κές απαντούμε:

Τ ις  Κ υριακές, τ ις  νοσταλγούσες Κ υριακές 
καί άλλοΰ:

Σ τή  λευκή θ λ ίψ η  τών πεζοδρομίω ν _
Πώς μποροΰμε νά φανταστοΰμε νοσταλ

γούσες Κυριακές καί λευκή θ λ ίψ η  τών 
πεζοδρομ ίω ν;

Ό  κ. Λέαντρος Παλαμας, πού είναι ένας 
ποιητής με μέλλον καί νοιώθει τήν τέχνη 
περισσότερο άπό πολλούς γεροντότερους του, 
μάς ξαφνίζει καμιά φορά σά μιμιέται ξένους 
συμβολιστές καί λέγει λόγου χάρη :

Ζή κάποια  κόρη, κάποια  κόρη, κάποια  κόρη, 
Μά κάποια  κόρη πριγκηπέσσα  . . . 

κ α ί:
’Α γαπημένη, αγαπημένη , αγαπημένη 

Τί χρειάζεται αύτή ή άκομψη έπανά- 
ληψη ; Παραξένευε κι’ άκόμη δταν τήν έ 
κανε ό μεγάλος Βερλαίν, πού οί στίχοι του 
έχτός πού κλειοΰνε μιά μαγική μουσική 
κ’ ένα άνατριχιαστικό ρυθμό, παριστάνουν 
και τίς λεπτότερες ιδέες.

Σ ’ ένα άλλο ποίημα απαντώ τό έξής έξά- 
στιχο :

Τ ά όκνά κα ΐκ ια  
Μέ τά  βαρ ιά  χαλ ίκ ια

ΙΙού πλέουν άργά  βουλευτικά πρός τή Λιοζάννη. 
Μ ’ έσέ καϋμέ,
Ξεπροδούσαμε 

Κ ι’ α π ’ τοΰ νεροϋ κ α ί τοϋ [5ρ«διοΰ μέσα στήν
[πλάνη.

Γιατί έδώ νά μνήσκη κουτσό τό πρώτο τρί 
στίχο;

’Έξω άπό τά μικρά αύτά παραστρα:ή 
ματα τά «Τραγούδια τοΰ Λοριάνου» κλειοΰ
νε ποιήματα πού διαβάζουνται μέ ευχαρίστη
ση καί πού δειχτούνε πώς ό κ. Λέαντρος 
Παλαμας θχ μάςγράψη μιά μέρα πρώτης 
γραμμής στίχους. Ά πό τά «Τραγούδια τοΰ 
Λοριάνου» δημοσιεύω τό παρακάτω, πού 
εΐναι τόσο άπλο καί κρύβει μέσα του τόση 
ειλικρίνεια :

Μιάν άγάπη παλιά θά θυμηθώ  :
Μάρθα την έφωνάζαν Άλαρνά)
Στο οικοτροφείο τό παλιό που ασάλευτο κοι

τούσε
Κοντά στόν ποταμό τό Ροδανό 
Ή  Μάρθα, αφρόντιστη μαθήτρα κατοι

[κοΰσε.
Κι ανήλικοι γιατί· 'μαστέ κι οί δυό, 
Ξενητεμένοι, δίχως συντροφιά,
Μές τής πολύτροπης ζωής τόν άμαθο τό

[ράλο,
Είπαμε τή μικρή μας τήν καρδιά 
Σ ’ έρωτα μέσα νά ταιριάζουμε μεγάλο.
Κι άκύμα— πόσος πέρασε καιρός !—
Τά πηδηχτά τακούνια της θωρώ,
Νά νά τά γροικώ στά μαριιαρένια πεζοδρόμια

[άπάνω
Χά σέρνουνε τόν ξύλινο χορό
Κάτου άπ' τό κοριτσένιιι βήμα της τό πλάνο.
Πήγαινε— πόσος πίραοε καιρός !—
Στ' άκρόλιμνο τήν κάθε Κυριακή
Και πίσω πάντα γύριζε νά ίδή μήν τή ζυ-

[γόνω
Γιατί 'ταν μιά μαθήτρα απλοϊκή 
Κ ί άκακα λόγιαζε τόν πονηρό τόν πόνο. 
Γύριζε πίσω πάντα γιά νά ίδή 
Κ ' ερριχνε τίς μικρές μικρές ματιές
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Που μέοα τον νοήματα κρατούσανε μεγάλα . . .  
Τον απέραντου έρωτα πόσες φορές 
Ρονφήξαμ' ετσι τή μικρότερη τή στάλα!
Στον τόπο συν νά γύρισες και σύ 
Τώρα; Δέ σέ ξεχνώ, δέ σέ ξεχνώ,
Μαθήτρα παιδικότροπη, διαβατική άγαπούλα, 
'iJ Μάρθα, Μάρθα, Μάρθα μου Άλαρνώ  
Που μου ξυπνάς τήν πρώτη αφάνταστη τρε-

[μονλα.

Γ ιά ννος Γ α ρ μ π ή ς

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  Σ Τ Ρ Ι Ν Τ Μ Π Ε Ρ Γ

Μέ τό θάνατο τοΰ Αύγουστου Στρίντμπεργ, 
χάνει ή παγκόσμια φιλολογία ενα άπό τούς 
πιό δυνατούς της αντιπρόσωπους καί καλ 
λιεργητές, καί ή σουηδική το άστέρι της. 
Ιΐνεΰμα ανήσυχο και παρατηρητικό, ψυχο
λογικό καί φιλοσοφικό, μπήκε στά βάθια τοΰ 
κοινωνικού οργανισμού καί δπως ό Ζολά 
βρήκε τίς κακίες του καί τίς χτύπησε μέ τόν 
άγριώτερο καί βιαιότερο τρόπο. Μιά άπό τίς 
φοβερώτερες κακίες θεώρησε τόν έγωϊσμό 
τής γυναικός νά θίλη νά φανή μεταλήτερη 
άπό τόν άντρα χωρίς νά ϊχ η  τά προσόντα 
καί νά γίνεται μάλιστα εμπόδιο στή φυσική 
του πρόοδο καί άνάπτυξη. Καί χτύπησε τή 
γυναίκα, άν δχι πάντα δικαιολογημένα— κα
μιά φορά αρνητικά—μέ δλη τή δύναμη τής 
ψυχής του καί τή δύναμη αύτή τή μεγά
λωνε ή ασύλληπτη του τέχνη. Πού όπαδός 
τού Ζολά, νατουραλιστής, ποΰ νιτσεϊστής, 
πού συμβολιστής, ποΰ ρομαντικός, ποΰ σο
σιαλιστής, ποΰ μιμητής τής τεχνοτροπίας τοΰ 
’Αμερικανού Πόε, ί  Στρίντμπεργ εϊτανε 
περισσότερο τεχνίτης ή φιλόσοφος. Παρα
τηρητής τής ψυχής καί προπάντων τής γυ 
ναικείας, πού τίς περισσότερες ίσως φορές 
τήν έβλεπε μέ φακό, πού είχε κατασκευάσει 
ή δυστυχισμένη του ζωή καί ή κακή έπί- 
δραση τής γυναικός στόν κοινωνικό του 
βίο. Ό  συγγραφικός του οργανισμός είταν 
έ'να καθρέφτισμα τού κοινωνικού του όργανι- 
σμοΰ. ‘Ο πρώτος παρακολουθεί τό δεύτερο

σέ δλες του τίς φάσες. Καί γι’ αύτό σ’ όλό- 
κληρο τό έργο του τόνε βλέπουμε εκδικητή 
τοΰ αδικημένου τάχα άνδρικοΰ φύλου. Καί 
δ τρόπος τής εκδίκησης του είναι νά έξευ- 
τελίση τή γιναΐκα, παρουσιάζοντάς την 
μέ τά πιο μαΰρα καί τά πιό απαίσια 
χρώματα. ‘Η Αάουρα στόν «Πατέρα» πού 
δημοσιεύτηκε στό δεύτερο τόμο τών Χρο
νικών, είναι τό ιδανικό τής σκληρότη
τας, κατακρεουργεί τόν άντρα της, τόν 
’Ίλαρχο, χωρίς νά νοιώση τίποτε άλλο, παρά 
μόνο τήν ικανοποίηση τής γυναικείας της 
ψυχής. ‘Η Τζούλια στή «Δεσποινίδα Τζού- 
λια» εΐναι ή γυναίκα πού πέφτει στό βόρ - 
βορο, γιατί έτσι τό θέλει ή ψυχή της καί τό 
ταπεινό κατασκεύασμα της. ιΟ Στρίντμπεργ 
κατάτρεξε τή χειραφέτηση τών γυναικών μέ 
τόν πιό βίαιο τρόπο, τον πιό έξυβριστικό. 
Γι’ αύτό πήγε στό δικαστήριο, άθωώθηκε 
δμως γιατί υποστήριζε μιά ίδέα, πού είναι 
άκόμη σήμερα κοινωνικός θεσμός: ή γυναίκα 
πρέπει νά είναι γυναίκα καί νά περιορίζεται 
αποκλειστικά στά καθήκοντα της. Πέραν 
άπό τά καθήκοντα της ή γυναίκα είναι 
παρεκτροπή.

‘Ο Στρίντμπεργ, ό πιό παραγωγικός τών 
Σκανδιναυών λογογράφων, άποτελοΰσε μαζί 
μέ τόν Τψεν καί τδ Μπιέρσων τήν τραγική 
τριάδα τών ψυχρών χωρών, πού μέ τά τρία 
αύτά αστέρια τής τέχνης έπιδράσανε στό 
λοιπό κόσμο έντονα. ‘Η τριάδα αύτή, δχι 
τόσο μέ τή φιλοσοφική της ροπή, δσο μέ τή 
λεπτότητα έπεξεργασμένη καί κανονική της 
τέχνη, έχει καταπλήξει καί θαμπώσει τόν 
κόσμο. Καί σ:ό θέατρο, προπάντων σ’ αύτό, 
έδωσε ενα νέο τραγικό φύσημα, πού τό μιμή- 
θηκε δλόκληρος κόσμος δραματικών λογο
γράφων. ‘Η μεγαλήτερη άξια τοΰ έργου τοΰ 
Στρίντμπεργ βρίσκεται στή δραματική του 
δημιουργία, πού μπορεί κανείς νά πή & συγ 
γραφέας τής «Δεσποινίδας Τζούλιας» έδωκε 
σ’ αύτή τόν τελειώτερο τύπο τής τέχνης του.

Έ  ζωή τοΰ Στρίντμπεργ υπήρξε πολύ δυ
στυχισμένη. Γεννήθηκε στή Στοχόλμη στδ
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1849. Φοίτησε στό πανεπιστήμιο τής Ού
ψαλ, άλλά δέν είχε τά μέσα νά πάρη τό δί
πλωμα του κι’ αναγκάστηκε νά γίνη έσωτε- 
ρικός προγυμναστής σένα Λύκειο. Δέν μπό
ρεσε δμως έκεΐ νά μείνη πολύν καιρό. Τόνε 
τραβούσε ή φιλολογική δημιουργία. Δυό 
χρόνια κατέγινε μέ τή δημοσιογραφία. 
Έ γραψε σέ διάφορες έφημερίδες. Ά πό  τότε 
έγραψε πολλά δραματικά καί άλ?α έργα. 
Στό 1874 διορίστηκε ύποβιβλιοθηκάριος. 
Στδ 1882 τύπωσε τό «Καινούριο Βασίλειο». 
Μέ τό έργο του αύτό πείραζε δνομαστικά 
πολλά γνωστά πρόσωπα καί γ ι’ αύτό κίνησε 
έναντίον του τήν δργή πολλών καθώς καί 
τών φιλολογικών του έχθρών. Ό  Στρίντμπεργ 
αναγκάστηκε νά ταξειδέψη. Περιηγήθηκε 
πολλά μέρη τής Ευρώπης καί γύρισε στήν 
πατρίδα του γιά νά παρευρεθή στή δίκη 
πού κίνησαν έναντίον του έξαιτίας τών διη
γημάτων του« Οί παντρεμμένοι». Ή  δίκη 
αύτή έκανε τό βιβλίο αύτό τοΰ Στρίντμπεργ 
δημοτικό καί διαβάστηκε πολύ. Ά ν  καί τρο
μερός μισογύνης, άγάπησε μιά νέα καί παν- 
τρέφτηκε. "Υστερα άπό λίγα χρόνια τήν εχώ- 
ρησε δμως καί ζοΰσε μέ τά παιδιά του μονά 
χος. Τά οικονομικά του είταν πάντα στενά
χωρα. Δέν είχε τά άπαιτούμενα έξοδα νά 
έπιστρέψή άπό τήν έξοχή καί νά κάνη κ’ ένα 
ταξείδι στή Γερμανία, πού τόν προσκαλοΰ- 
σαν οί φίλοι του. Οί δανειστές του τον έπίε- 
ζαν. Τά έργα του δέν τά δεχόταν κανένα 
θέατρο, γιατί οί έχθροί του θά τά πολεμού
σανε καί θά διατυμπάνιζαν πώ; προσβάλ
λεται ή ήθική: Γιά νά ζήση λοιπόν έκανε τό 
ζωγράφο. Οί συμπατριώτες του γελούσανε 
μέ τήν κατάσταση του καί άν δέν είχε παι
διά θά αύτοχτονούσε. Έ τσ ι Ιζησε ί  μεγάλος 
συγγραφέας καί έτσι έχτιμήθηκε άπό τήν 
πατρίδα τρυ ώς τίς τελευταίες του μέρες. 
Στό σβύσιμο τών ημερών του άρχισε ν’ ,άνε- 
βαίνη στήν έχτίμηση τοΰ κόσμου καί νά 
διορθώνουνται τά οικονομικά του. Γένηκε 
γι’ αύτόν έθνικός έρανος δταν γιόρταζε τήν 
63ετηρίδα του. "Ολα τά θέατρα τότε έπαιξαν

τά έργα του γιά νά μαζευτή κάμποσο χρήμα 
γιά τόν άδικημένο συγγραφέα. Ό  Στρίντμπεργ 
δμως δέν μποροΰσε νά χαρή τά καλά πού 
τοΰ πρόσφερναν. Αρρώστια βαριά τον είχε 
κατάκοιτο. "Οταν τά πλήθη αναγνώρισαν 
τή μεγάλη άξία τού συμπατριώτη τους καί 
μετανοιωμένα θαρρείς περνούσαν κάτω άπό 
τό σπίτι του καί ζητωκραυγάζανε, έκεΐνος 
μόλις μπόρεσε νά βγή στδν έξώστη μαζί μέ 
τά παιδιά του, καί μέ τίς λίγες δυνάμες του 
πού έφευγαν νά άπολ όση  τήν ύστερη καίείρω- 
νική χαρά. Μόλις πρόφτασε νά διή πώς τό 
Ιργο του έπιβλήθηκε καί έχτιμήθηκε. Καί 
πέθανε τόν περασμένο μήνα παρηγορημένος. 
Ό  Στρίντμπεργ, καλλιέργησε δλα τά ειδη 
τής λογοτεχνίας. Τά Ιργα του είναι τά εξής : 
«Α. Rome», δράμα πού παίχτηκε στδ 1870. 
«Έρμιόνη» τραγωδία μέ 5 πράξες. «Προ- 
γραμμένος» έπίσης τραγωδία, Αρνησίθρη
σκος» δράμα. Στά 1879 τύπωσε ένα μυθι
στόρημα, «Τήν κόκκινη κάμαρα» πού καυ
τηρίαζε μέ τό βιαιότερο τρόπο τήν κοινωνία, 
καί έβαζε τδ ρεαλισμό στή φιλολογία τής 
Σουηδίας. Τό έργο αύτό χτυπήθηκε πολύ, 
άλλά έχτιμήθηκε άπό τούς λίγους. «Μαιτρ 
Όλόφ» τραγωδία. Τό «Μυστικό τοΰ Ζιλλέ»πού 
παίχτηκε στά 1882. «Ή  γυναίκα τοΰ Ρέγκς». 
«Τό βασίλειο». Στά 1884 «Οί παντρεμμένοι» 
διηγήματα, «Τύψη συνείδησης», μυθιστόρημα 
«Οί κάτοικοι τοΰ Χέμσο» συλλογή άπό διη
γήματα, «Tshandala», μυθιστόρημα στά 
1887. «‘Ο πατέρας» δράμα. Στά 1888 «Οί 
Σύντροφοι» καί ή «Δεσποινίδα Τζούλια». 
Τό δράμα αύτό είναι τό άριστούργημα τοΰ 
Στρίντμπεργ. Στά 1889 «‘Ο πιστωτής»
«Τό ταξείδι τοΰ Πέτρου Μπονέρ», «Τά κλει
διά τοΰ ούρανοΰ», «‘Ο ΙΙαρίας» «Σιμούν» 
«‘Η δυνατώτερη άπό τίς δύο». Τά «Advent» 
τό «Medsommar» τό «Πάσχα» ό «Νεκρι
κός χορός» καί άλλα.

Α .
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Τ Α  Α Γ Ρ Ι Ο Λ Λ α Υ Λ Ο Υ Δ Α

'Ο  κ . Ε υγέν ιο ς  Κ λ εμ ά ν  ε  σ τε ίλ ε  τη ν  π α ρ α κ ά τω  
κ ρ ιτ ικ ή  επ ισ το λ ή  σ τον  π ο ιη τ η Ν . Σ α ντο ρ ινα ΐο } γιά  
τό γνω σ τό  π ο ιη τ ικ ό  το υ  εργο  τά  « *Α γριολούλουδα»

Κ ύριε Ν ϊκο Σαντοριναΐε

‘Η νωπή κα'ι μυρωμένη ανθοδέσμη τών 
«Α ΓΡΙΟΛΟΓΛΟΓΔΩΝ» σας ήρθε καί μέ 
βρήκε στήν έξοχή δπου αναπαύομαι τις θε
ρινές ημέρες. Ήμουνα σέ περιβάλλον άρμο 
νικώτατο γιά νά άναπνεύσω τήν εύωδία κα'ι 
νά άπολάψω τά χρώματα. Κι’ έτσι θά σας 
έλεγα ευχαριστώντας σας, πώς έδοκίμασα 
γεμάτα δλη τήν χάρη τήν σύγχρονα πρω
τόγονη καϊ λεπτή.

’Ελπίζω -μοΰ γράφατε- δτι ίσως νά δια 
βάσετε μία άς είναι μία κλασική γραμμή 
στίς ζωγραφιές, στίς τοποθεσίες καί στά 
αίστήματα τά φυσιολατρικά, πού προσπάθησα 
νά περιγράφω. Επιτρέψατε μου νά σας βε
βαιώσω πώς ή έλπίδα σας ήτανε πολύ με- 
τριόφρονη, καί πώς άρκετά ποιήματα τής 
μικρής συλλογής σας μπορούνε σύμφωνα μέ 
τή γνώμη μου νά παραβληθούν μέ τά πιό 
ομορφα τής ‘Ελληνικής’Ανθολογίας. Μέ με
ρικές γραμμές ζωγραφίζετε μιάν εικόνα τέ
λεια, γιατί ξέρετε νά διαλέξετε τήν ουσιώδη 
λεπτομέρεια καί χαρακτηριστική· μέ λίγες 
λέξες έκφράζετε μιάν ιδέα, ένα αΐστημα πού 
ένσαρκώνουνται καί έντυπώνουνται στήν 
ψυχή έκεινοΰ πού σας διαβάζει. Κινείτε καί 
συγκινεΐτε τήν καρδιά καί τή φαντασία μέτούς 
ακοντισμούς σας καί ή συμφωνία άναδίνεται 
μόνη της μέσα στό νόημα καί πνεΰμα πού 
ζωηρεύετε στά ποιήματα σας. Τά ποιήματα 
πού μ’ αρέσανε είναι:

Στίς «Αυγής καί τοϋ δειλινού», τό II  
Εικόνα πού τήν είδατε καλά καί τήν περι- 
γράψατε καλύτερα· ώς βουκολικό έξαίρετο, 
II  ποίημα γεμάτο γλυκειά μελαγχολία 
πού έμπνέει ή ήρεμη φύση στή λιγόζωη 
ύπαρξη τοΰ άνθρώπου, V III ώραία ειδυλ
λιακή ζωγραφιά δπου σέ άρμονικούς στί

χους συνδιάζεται τό αποκλειστικά κλασικό 
μέ μίαν παθιάρικη εύαισθησία σύγχρονη.

Στά «Μονόφυλλα» τό νΐάθωότατο έσωτει 
ρικό τής φτωχούλας κοπέλας πού ράβει τις 
νύχτες τά προικιά της στό φώς τού λύχνου. 
V III έρμητική σαρκική λαχτάρα τών παλ- 
ληκαρών σάν δούνε μιά καλοκαμωμένη κο
πέλα νά σφουγγαρίζει τά σκαλιά. Πολύ 
ζωηρό κι’ άσήκικο· θυμίζει ώς σύλληψη καί 
έχτέλεση ένα δυό ποιήματα τοΰ «Ταμπουρά 
καί Κόπανου» τοΰ κ. Α. Πάλλη.

Στίς «θαλασσιές» V 'Ωραίο σονέτο μέ 
συμβολισμό πολύ έκφραστικό . . .  Ό  Μόλυβος 
IV  Τρεις ωραίες στροφές γιά τά λευκά 
πανιά τών καραβιών.

«’Απρίλης» χαριτωμένο ποίημα πού θυ
μίζει τήν γλυκειά ωδή τοΰ R onsard , Mi- 
gnone, allons voir si la rose e t c . . .

Στά «Νυχτολούλουδα» καί τά τρία ποιή 
ματα μοΰ φαίνουνται πολύ δμορφα, μά προ
πάντων τό I I  τό όποιον κλείνει τό βαρύ καί 
βαθύ αΐστημα έμπρός στά όνειρα καί τά 
πάθη τών περασμένων πού πέθαναν καί τά 
όποία άναστήνουνταιγιά λίγες στιγμές στήν 
ένθύμηση καί πάλε χάνουνται στό κενό άφί- 
νοντας πισωθέ τους μόνο μάταιες λύπες.

Ό  «’Εργάτης» ιδεαλισμός τής ένέργειας 
τοΰ έργάτη πού δημιουργεί σέ ρυθμό πρωτό
γονο καίύπερήφανα άψηλόπρεπο.

Σχεδόν δλα τά ποιήματά σας παρουσιά
ζουν κάποιαν πρωτοτυπία στή σκέψη καί 
στήν έκφραση. 'Ωστόσο έχει μερικά έδώ κ’ 
έκεΐ άρκετά κοινά (banales). Ά λλα  πάλι 
δπως τό (II) καί τό (IV) στά «Μονόφυλλα» 
μ’ Ινα συμβολισμό αβέβαιο καί συγχυσμένο 
χωρίς μεγάλο νόημα καί σκοτεινά.

Έπιτρέψατέ μου νά προστέσω καί μιά 
συμβουλή. Προσπαθήσετε τώρα νά δώσετε 
στήν έμπνευση σας περισσότερη άφθονία 
καί άνάπτυξη καί θά δείτε τότε μέ περισσό- 
τερην αίσθηση τά θαυμάσια, τις σχέσες καί 
τις άντίθεσες πού υπάρχουνε άνάμεσα στήν 
έξωτερική φύση καί στήν άνθρώπινη ζωή.
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Προσεύχομαι καλά διά τό φιλολογικόν 
μέλλον σας δπου ευρίσκεται στήν Αυγή του 
καί μάς υπόσχεται ώραιοτάτην ήμέρα.

Δεχθείτε Κύριε μαζύ μέ τά συγχαρητήριά 
μου τή βεβαίωση τής έχτίμησης μου.

Eng Clement 
prof au Lycee de Nice

 —rnrnmm*· ♦ --------

Σ Τ Ι Χ  01 

I
To φαρμάκι πον με χέρια με κερνάς άφρο-

/ πλασμένα
Ώ ς  την νατερνη τό πίνω και πικρή αταλα-

\ ματιά,
Με χαμόγελο στά χείλη, με τό νον τρελλό

[γιά σένα 
Και μ ’ όλόγ^αρη ματιά.

Δός μον κι’ άλλο! Σε λατρεύω! Θά τό πιω
[χωρίς μιλιά 

Ί Ι  ζωή πον με γνρεύεις εΐτανε, ξανθή
[δική σον

Με την χάρισαν μιά μέρα τά γλνκά σον τά
[φιλιά

ΙΙάρ' την, άφον θέλεις, π ίσον.

Κι’ αν τά μάτια μον κλαμμένα δής τήν ωρα
[τήν στερνή μον 

Μή θαρρείς πώς ή ψνχή μον γιά τήν τύχη της
[πονεΐ.

Κλαίω πον καρδιά δεν θά 'βρΐ]ς άλληνα σάν
[τή δική μον 

Και θά μείνης ορφανή! 
Λ . Π ράσινος

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο

m  Η Α Ρ Ε Τ Η  a

—Τί έχεις κόρη μου καί κλαίς καί βαρυα-
[στενάζεις

σένα ν’ τά ροΰχα σου καλά καί τά μετα
ξωτά σου

—Φωτιά νά φάη τά ροΰχα μου καί τά μετα
[ξωτά μου

6 άγαπός μοΰ πάντησε μέ τά κακά χα μ 
πάρια

—έγώ κόρη παντρεύγουμαι, τήν Κεριακή
[βλογοΰμαι

κ ι’ ά θίλης καί περηφανής κουμπάρα μου
[θά’γείνης.

Τρεις μέρες έστολίζονταν τρεις νύχτες τρεις
0 ,„ , , [ήμερες
βάζει τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι

[στήθη
τήν όχετνρα τήν πετσιλή βάζει γαϊτανο-

[φρύδι
κινάει νά πά σ:ήν έκκλησιά νά πάη νά στε-

[φανώση
Ξωθιές τήν πάν άπό μπροστά, νεράιδες άπό

[πίσω
καί μές τή μέση ή Αρετή σάν στραφτερό

[ρουμπίνι
Σά ζύγωσε στήν έκκλησιά, σκυφτεί καί

[μπαίνει μέσα 
Παπάς τήν είδε κι’ έσφαλλε, διάκος κι’ άπο-

[σβολώθη
καί τά μικρά διακόπουλα έχάσαν τά χαρ

τ ιά  τους
— Ψάλλε παπά σάν πούψαλλες διάκο καί

[καλανάρκα 
καί σείς μικρά διακόπουλα ευρήτε τά

[χαρτιά σας. 
Γ α μπρ ό ς—παπά κι’ άν χριστιανός κι’ άν 

[είσαι βαφτισμένος 
παράμερα τά στέφανα βάλλετα τής κουμ

πάρας.
Ν ύ φ η —άντε μάνα νά φύγουμε κι’ άντε νά

[πά διαβοΰμε 
κι’ έγώ τδδα στόν υπνο μου, στήν υπνο-

[φαντασιά μου 
χρυσόν άητό μοΰ δώσανε καί πάλι πήραν

[μου τον
( Έ κ  της ονλλογής μον)

Β . Μ . Κ ο ν το ύ δ η ς
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ΑΪΚΑ JVIAZ ΚΑΙ ΞΕΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ βΙΑΓΟΝΙΣΜΟΥ

Ό  ’Ε κπα ιδευτικός Ό μ ιλ ο ς  προκηρύχνει δ ια 
γω νισμό γ ιά  αλφ αβητάριο . Δημοσιεύουμε τούς 
δρους του γ ιά  νά γίνουνε γνω στοί κ α ί σέ κείνους 
άπό τούς πολίτες πού θ ά  θελήσουνε νά  πάρουνε 
μέρος :

1) Τ ό ’Α λφαβητάριο πρέπει νάχη δλη τήν ά>α- 
γνω στική ΰλη τοϋ πρώτου χρόνου, δλδ. τό δεύτερό 
του μέρος νά τό αποτελούν π α ρα μυθά κια  κ α ί δ ιη - 
γ η μ α 'ά κ ια  κ α ί πο ιη μ α τάκ ια  γιά  τά  πα ιδ ιά . 
2) Π ρέπει νά  δ ιδάσκετα ι σύγκαιρα  διάβασμα  καί 
γρά ψ ιμο . 3). 'Ο  καθένας πού θ ά  γράψ η, είνα ι λεύ
τερος νάκολουθήση όποιαδήποτε άπό τ ίς  νεώτερες 
μέθοδες τή ς π ρώ της άνάγνω σης θέλει, μπορεί 
άκόμα νά προτείνη κ α ί δ ική  του. Μόνο ή μέθοδο 
τοϋ γραμματισμού ε ίνα ι απαράδεχτη . 4) Τό περ ιε
χόμενο τοϋ β ιβλ ίου , άκόμα καί ο ί μ ικρές φρασούλες 
πού θ ά  δ ιαβάζοντα ι άρχή άρχή , πρέπει νάχουν 
κάποιο νόημα, ένότητα κ α ί ένδιαφέρο γ ιά  τά π α ι
δ ιά  καί νά  σ χηματίζοντα ι γρήγορα  μ ικρά  δ ιηγη- 
ματάκια . δ ) Ή  γλώσσα πού θ ά  δ ιδαχτή  δχι μόνο 
μέ τό ’Α λφ αβητάριο  παρά  κ α ί σ’ δλο τό δημοτικό 
σ κολειί είνα ι ή κ ο ι ν ή  ό μ ι λ ο υ μ έ ν η .  Κ ι’ 
ά π ’ αύτή πρέπει νά ε ίνα ι παρμένο δλο τό υλικό 
τού β ιβλ ίου . Κ άθε είδος χειραγώ γηση τοϋ πα ιδιού  
πρός κάποια  κ α θ α ρ ι σ μ έ ν η  ή δ ι ο ρ θ  ω - 
μ έ ν η τάχα  γλώσσα ά ποκλείετα ι, καθώ ς καί τά 
δ ιαλεχτικά  στο ιχεία . Τό μόνο δ ιό ρ θω μ α  π α ιδ ική ς 
γλώσσας, πού εχει νά κάνη ή πρώ τη γλωσσική 
διδασκαλία , είνα ι νά  διδάσκη τήν πανελλήνια  προ
φορά τών λέξεων ά ντ ίς τή δ ια λεχτική , δηλ. τό 
π τ ά μ ,  θ ά  μ ά θη  τό π α ιδ ί νά τό λέη π ο τά μ ι ,  τό 
α κ λ ί, σ κυλί, τά κ τσ ά , κ ο υ κ ιά .  Τ ίποτε άλλο. 6) 
Τ ά χειρόγραφα πρέπει νά σταλθοϋν στά γραφεία  
τού ’Εκπ. 'Ο μ ίλ ο υ , όδός Λέκα 4 ώς τήν  31 Δεκεμ
βρίου 1912. Κ άθε χειρόγραφο νά δ ιακρ ίνετα ι μέ 
κάποιο ρητό ή άλλο σ ημάδι, πού νά ύπάρχη καί 
στό σφραγισμένο φάκελλο μέ τδνομα τοϋ συγγρα
φέα. 7) Τ ά ά λφ αβητάρ ια  θ ά  τά  κρίνη επ ιτροπή 
άπό ειδ ικούς. Τ ά όνόματά τους θ ά  δημοσιευθοϋν 
τό Γεννάρη τοϋ 1913. 8) Σ τό  συγγραφέα τοϋ β ι
βλίου, πού θ ά  βραβευτή, θ ά  δοθούν χ ίλ ιες  δραχ. 
Τό β ιβλίο  του θ ά  τυπω θή  καλλιτεχνικά  μέ έξοδο 
τοΰ 'Ο μ ίλου . Ό  συγγραφέας θάχη  άκόμα 50 0)ο 
άπό τά  καθαρά  κέρδη δσο πουλιέτα ι τύ β ιβλίο .

ΕΝΑ ΠΑΡΑΣΗΜΟ

Σ τ ίς  άρχές τοϋ Μάη ό «Ταχυδρόμος» μάς δ ίνει 
τη σπουδαία  είδηση πώ ς ό καθηγητή ς τή ς Μ. τοϋ 
Γένους Σ χολής κ. Β. Μ υσ τακ ίϊης, πήρε παράση
μο άπό τήν Έ λ λ . Κυβέρνηση. ’Ιδού πώ ς γράφει 
τήν είδηση . « Κ ύχαρίστως άναγγέλλομεν οτι ό έλ- 
λογιμώ τατος κ. Β . Μ υστακίδης, ό π ολυμ α θής κα- 
θη γη τή ς τή ς Μ. τοϋ Γένους Σ χολής καί ύποδιεύ- 
θυντής τοΰ ένταΰθα  αύτοκρατορικού Μουσείου, έ
τυχε τής υψηλής τ ιμ ή ς  νά παρασημοφ ορηθή ύπό 
τής έλλ, Κυβερνήσεως δ ιά  τοΰ χρυσοΰ Σταυρού 
τού Τ άγμ ατος τοϋ Σω τήρος. >

Γ ιά  νά επιβεβαιώσουμε^»’ εμείς τήν πολυμάθεια  
τοϋ κ. Μ υστακίδη κ α ί γ ιά  νά άποδείξουμε πόσο 
δ ίκ α ια  κ αμ ιά  φορά ή έλλ. Κυβέρνηση μο ιράζει 
παράσ ημα , δημοσιεύουμε μερικές σοφές φράσες 
τοϋ κ. Κ α θηγη τή , πού τ ίς  δανειζούμαστε άπό τά  
μ α θήμ ατα  του στή μεγαλονόματη σχολή. Τ ίς  φ ρά 
σες αύτές είχε τήν καλωσύνη νά μάς στείλη κά 
ποιος άπό τούς μαθητές του. « Ό  Κάρολος έζησε 
μέχρι τοΰ θανάτου του». (Π αραπάνω  δυστυχώς δέν 
μπόρεσε νά ζήση), « ....έγένετο  έρμαιον Τούρκων 
πειρατώ ν κορσάρων». (Υ π ά ρ χο υ ν  καί πειρα τές 
πού δέν είνα ι κορσάροι). « 'Ο  αύτοκράτω ρ μετά 
διετή  άπουσίαν έπέστρεψεν ε ίς  τό Β υζάντιον μάλ
λον άπογοητευμένος, δ ιό τ ι πάντες ο ί έν Κ ω ν/πόλει 
διηρω τώ ντο όποιον τό όφελος». (Γ ι’ αύτό έτέ- 
στρεψε μάλλον άπογοητευμένος;) Ό  Σουλτάνος 
διέταξε νά ορύξουν υπονόμους κ α ί γενικήν έφοδον» 
(Νά ορύξουν κ α ί γενικήν έφοδον ;) «Έ γένετο  φω- 
τα ψ ία  έν τε τφ  στρατφ  κ α ί τφ  στρατοπέδφ  >. Ό  
κώδηξ ούτος ήτο ό πληρέστερος, δ ιότι άπέβλεπεν 
ε ίς  δλους τούς κλάδους αύτοΰ». «Τό ισπανικόν τά- 
ληρον ε ίνα ι είκοσάφραγκον, τούλάχιστον εΐνα ι δηλ. 
τετράκ ις φράγ/.ον». «Δέν είσήρχετο λέξις τ ις  είς 
τήν γλώσσαν τω ν >. ( Ό  κ. κ αθηγητή ς μ ’ αύτό εν
νοεί" δέν έβγαινε λέξη άπό τό στόμα τους). «Τό 
τραύμα κατέπαυσεν έν Π α ρ ισ ίο ις» . (Κ αταπαύει τό
τρ α ύμ α ;) « λαμπρά  χρήματα  έλαβε». (Μ ήπως
μ ’ αύτό θ έλ ε ι νά πή· καλούς παράδες πήρε ;) 'Η  
Σ α βο ΐα  εκχω ρεί τήν Σ ικελ ία ν  αντί τής Σ α ρ δη ν ία ς 
μετά τοΰ αύτοκράτορος> (’Εξεχώρησε λοιπόν καί 
τόν αύτοκράτορα ; Ν ά ένα πρωτόφανο πράγμ α  στήν 
ιστορ ία). «Οί Γ άλλοι ήσαν έρμητικιότατα κλεισμέ
νοι έν Π α ρ ισ ίο ις  ύπό τών Γερμανώ ν».
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« Ό  Εϋξεινος Π όντος, δστις ήτο θάλασσα τουρκική
καί στενή έγένετο έκτοτε έλευθεροπλοΐα». «  ά π ’
αύτών θ ά  έξήρτατα ι τά  πάντα». «  κ α ί ή ’Α γγλία
κ α ί ή Γ ερμα νία  κ α ϊ ή ’Ιτα λ ία , τά βόρεια  νησ ιω τι
κά κράτη δηλ.» . (Ν ομίζουμε πώ ς ό κ. Μ υστακίδης 
έγραψε κ α ί γεω γρα φ ία . Μ πράβο του!) «— έγένετο 
κύριος όλης σχεδόν τής ήμ ισ εία ς χώ ρας, τό όποιον 
νεύει πρός τήν Γ αλλίαν».

Τ ά  λ ίγα  αύτά άπό τά  πολλά δείγματα  τής πολυ- 
μ ά θ εια ς τοΰ κ. Μ υστακίδη, βεβαιώνουν πώ ς ό άν
θρω π ος πολύ δ ίκ α ια  πήρε τό  παράσημο τοΰ Σ ω τή 
ρος. Μ αζί μέ τά  μα ργα ρ ιτά ρ ια  αύτά μάς στείλανε 
καί τά  εξής, πού άνήκουνε σέ άλλο άξιο καθηγητή  
τή ς μεγαλανόματης σχολής. « Ό  άήρ ό γρονθοκο- 
πών τάς κορυφάς τών δένδρων καί ρίπτω ν τά φυλ- 
λα  ε ίς τά ς δεξαμενάς τώ ν αμπέλω ν». «Δέν θ ά  γ ίνη ς 
άφ ικόμετος ε ίς τό χείλος τή ς έννοιας, έάν δέν γ ί- 
νης τελεκόσας τάς μελέτας σου». «Π ίνων τό σερμ- 
πέτιον τής μαρτυρ ίας σου».

ΤΖΟΒΑΝΗ ΠΑΣΚΟΛΗ

Τόν περασμένο μήνα πέθανε ό ’Ιταλός πο ιητής 
Τ ζοβάνη Π άσκολη. Ε ϊτανε άπό τούς καλύτερους 
κ α ί νειότερους ’Ιταλούς πο ιητές κ α ί λογαριάζεται 
ισότιμος τού Δανούντσιο. Τ ήν πρώ τη του εμφάνιση 
έκανε ό Π άσκολη στά 1892 μέ τήν π ο ιη τικ ή  συλ
λογή Myricae.

€ΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ

‘Ο κ . Λέων Σεσέ σένα άρθρο του στό < Μ ερκιούρ 
ντέ Φ ράνς», μάς λέει ποιό  εϊτανε τό μοντέλο, πού 
χρησίμευσε στό γλύπτη  Δ αβίδ ν τ’ Ά ντέρ  γ ιά  νά 
κάμη τό κορίτσ ι πού κλα ίει στόν τάφο τοΰ Μάρκου 
Μ πότσαρη. Μ ιά Κυριακή περπατώ ντας μέ τό Β ί
κτωρ Ούγκώ συνάντησε στήν όδό Μ ονπαρνάς ένα 
κοριτσάκι, λυγνό, χλω μό, μαραμένο, άλλά μέ 
ώ ρα ία  χαραχτηρ ισ τικά  κ α ί τό πήρε στό εργαστήρι 
του κ α ί τοΰ χρησιμέυσε γ ιά  μοντέλο στό κορίτσι 
πού θρηνεί στόν τάφο τοΰ μεγάλου άγοννιστή.

ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑΝΗ

Στό ίδ ιο  περιοδικό ό Γουσταΰος Κάν γράφοντας 
γ ιά  τούς ούμοριστές, μ ιλ εΐ καί γ ιά  τόν Ε λληνα 
γελοιογράφο Γ αλάνη . Λέει π ώ ς ή τέχνη του πάν
τοτε τελειοπο ιείτα ι άπό χρόνο σέ χρόνο, - τ ί ς  έκ- 
δηλιόσες του υπάρχει ό οίστρος τή ς τέχνης, τοΰ 
σφρίγους κ α ί τής προσω πικότητας.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟ

2 ύ ς  12 τοΰ Μάη ή υπέροχη δραματική  μας καλ- 
λ ιτέχν ιδα  Μ αρίκα Κοτοπούλη, έ'καμε στό θέατρο 
της στήν ’Α θήνα  Νέα .Σκηνή—φιλολογικό μνη

μόσυνο γ ιά  τό δάσκαλο τη ς Χ ρησιομάνο. Π α ίχ τη 
καν τά  «Τρία  φ ιλ ιά  > άπό ήθοποιούς μα θητές τού 

ίδεολόγου λυρικού καί τό ποσόν πού μαζεύτηκε 
θά  χρησιμεύση γ ιά  νά στηθή ό άνδριάντας τοΰ 
πο ιη τή  τή ς «Α ύτοκρατείρας Έ λισσάβετ» σ τό 
θέατρο τή ς Μ αρίκας Κοτοπούλη.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΦ ΙΓΕΝΕΙΑΣ

Τόν περασμένο μήνα δόθηκε στή Γαλλική Κ ω μω 
δ ία  τό κλασικό έργο τού Ζάν Μ ωρεας, ή ’Ιφ ιγ έ 
νεια, πού ενα ώ ραΐο μέρος τη ς είχαν άλλοτε δημ ο
σιεύσει τά Χ ρονικά». Ή  Γ αλλική  κρ ιτική  είνα ι 
διχασμένη γ ιά  τήν έπ ιτυ χ ία  της. Κ αί τό έ’να  μεν 
μέρος τν;ς βρήσκει τό έργο θαυμάσιο κ α ί άνώτερο 
τής «’Ιφ ιγένειας»  τοΰ Ρ α κ ίνα , τό άλλο ψυχρό καί 
μέ σημαντικά  ελαττώ ματα. Ο ί ή θ ο π ο ιο ί έβαλαν 
δλα  τά δυνατά τους γ ιά  νά τό άνεβάσουνε στήν 
π ερ ιω πή  του. Τ ό άκροατήριο  δμω ς έμεινε ψυχρό 
καί καθώ ς λέγει ό Ά δό λφ ο ςΜ π ρ ισ ώ ν  στόν π α ρ ι
σινό «Χρόνο» μδλη του τήν προσπά θεια  δπω ς χει- 
ροκρότήση θερμ ά  τό δημ ιούργη μ α  ένός άπό τούς 
π ιό  σ υμπαθητικούς πο ιητές τής Γ αλλ ία ς, ληθαρ- 
γούσε μέ τρόπο σχεδόν άποδοκιμαστικό.

Ο ΑΔΡΙΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΡΗ

‘I I  1. Σύνοδος τής ‘Ε λλάδας ενέργησε νά μή 
σ τηθή ό άνδριάντας τού σοφοΰ Κ αΐρη στήν πατρ ίδα  
του Ά ν τρ ο . Μέ τόν τρόπο αύτό θέλησε νά έκ- 
δ ικ η θ ή  ένα σοφό πού είχε έλεύτερη σκέψη. Τ ί 
μαΰρος μεσαιωνισμός!

ΑΓΟΝΕΣ

Π ρέπει νά  όμολοχήσουμε πώ ς τά  σχολειά μας 
άν στά γρά μμ ατα  βρίσκουνται άκόμη π ίσ ω , άν 
χρησιμεύουν περισσότερο γ ιά  νά σκοτώνουν τά 
μυαλά τους τά  π α ιδ ιά  παρά  νά τά αναπτύσσουν, 
στή γυμναστική δμω ς έδειξαν μ ιά  πρόοδο τόσο 
σ ημ αντική , τόσο τεράστια , αν λάβης ύπόψει 
σέ π ιά  κατάσταση βρικόμασταν πέρσυ καί πρό- 
περσυ, ώστε καταπλήσσεται κ ανείς .Ο ί άγώ νες πού 
γενήκανε στό Β αφεοχώ ριο εϊτανε μ ιά  λαμπρή 
άπόδειξη τή ς προόδου κ ι’ άν εξακολουθήσουμε νά 
εργαζόμαστε συστηματικά, θ ά  φτάσουμε σέ τέ 
λειο άποτέλεσμα. Μ πράβο σ τούς διδασκάλους.



ΧΡΟΝΙΚΑ

Α Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Κ« Φ. Τσ. Νοβορρω- 
σίσκη—‘Η απάντηση στό έρώτημα σας κατά 
τή γνώμη μας είναι ή έξης: Γιατί δέν έχουμε 
μεγάλους λογογράφους, ποΰ νά μποροΰνε νά 
έπιβληθοΰνε στήν κοινή ευρωπαϊκή γνώμη· 
Μά κι’ αυτούς πού έχουμε, πού ίσως μπο
ρούσανε νά είναι γνωστότεροι στήν Ευρώπη, 
καί νά γίνεται γιά τό δνομα τους κάποιος 
πλατύτερος λόγος, τούς άδικεΐ ή έλλειψη 
κριτικής μέ σύστημα. Είδατε ποτέ έναν 
τόμο πού νά έχ^ τά πορτραίτα τών άξιων 
λογογράφων μας; Στά περιοδικά γίνεται λό
γος καθώς καί στίς έφημερίδες, μά τά δύο 
αύτά δργανα δέν έχουνε διάδοση στούς ξέ
νους λαούς. "Ενας τόμος συγκεντρωτικός θά 
έδινε μιά φωτεινή εικόνα σέ κείνους άπό 
τούς ξένους πού γνωρίζουνε ‘Ελληνικά καί 
θά υποχρέωνε πολλούς νά ένασχοληθοΰνε 
στά γράμματα μας καί νά μεταφράσουνε 
τούς άξιους. ‘Ο τόμος 6 κριτικός θά τούς 
όδηγή ποιούς πρέπει νά διαβάσουνε καί νά 
μεταφράσουν.

Γ. Φ. Τσοτύλι—’Απάντηση δέν πήραμε. 
Γιατί; Περιμένουμε άνυπόμονα.

Σ. I. Σταυροδρόμι—θά  σάς δοΰμε. Είναι 
πολύ εύχάριστο έκείνο πού έγινε. Στό άλλο 
φύλλο θά γράψουμε.

Α Ι ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΙ  ΟΜΟΑΟΓΙΑΙ

Τ Η Σ  Κ Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Η :  I I 2I E 11S  0Μ Η 1Ι Α2
ΔΑΝΕΙΟΥ 1904

Ε ίνα ι α ΐ άαφαλέατεραι, αΐ καλλίτεραι, αί 
ουμφερώ τεραι δλων,

Π ωλοϋνται νιιο  τή ς  Λ α ϊκής Ό & ω μ. Π ιοτώ- 
αεως. Τ ιμή 2 Λ . Τ ουρκίας. Χ ουρ ιετ Χ άν, 13—15.

Δ Η Λ Ω Σ Ε Σ

Καθώς βλέπουν οι αναγνώστες τα φύλλα 
τών «Χρονικών» 20 κα! 21 βγαίνουνε μαζί. 
Επίσης θά βγούνε μαζ! κα! οί αριθμοί 22 
κα! 23 τήν 1η ’Ιουλίου.

— ΙΙαρακαλιοΰνται οί συδρομητές μας ποί' 
δέν πλέρωσαν άκόμη τή συδρομή τους νά 
τήν πλερώσουν. Τούς θυμίζουμε πώς δ χρό
νος τελειώνει στ'ις 15 ’Ιουλίου. Τούς θυμί
ζουμε επίσης πώς είναι πολύ άδικο νά καθυ- 
στερεΐται ή συδρομή ενός φιλολογικού περιο
δικού, πού οί είσπράξες του είναι τόσο φτω
χές. Θά μας υποχρεώσουνε τό λοιπόν άν κά
νουνε τό καθήκον τους.

— Στό φύλλο 19 κάτω άπό τύ διήγημα, 
ή «Μουρλή» ξεχάστηκε νά μπή τό όνομα 
τού συγγραφέα. Συγγραφέας τής «Μουρλής» 
είναι ό άξιος διηγηματογράφος μας Γκοΰρας 
Άλητοΰργητος.

—"Οσοι μάςστέλνουνε γράμματα ή συδρο- 
μές νά προσέξουνε στή διεύθυση μας:
Rue Kamondo, Youssoufian Han, Impri- 
m erie P. ANGELIDES.

—’Από τώρα κα! στό εξής τά «Χρονικά» 
θά βγαίνουνε μέ δεκάξη σελίδες. Γ  Γ αΰτό 
άνεβάζουμε λιγάκι κα! τη συδρομή, πού τήν 
ορίζουμε σέ σαράντα γρ. Μέ πιό μικρή 
συδρομή δυστυχώς δέν μπορούνε νά βγούνε. 
Ά πό  τήν πρώτη τού Αύγουστου πού αρχίζει 
καινούριος χρόνο;, θά βγάζουμε κα! πολυ
τελή έκδοση σέ πρώτης τάξης χαρτί. Ή  
συδρομή τής έκδοσης αύτής θά εΐναι 120 
γρ. "Εως τώρα στήν έκδοση αύτη γραφή
κανε καμμιά εικοσαριά. ‘Όποιος άλλος θέλει 
τόν παρακαλοΰμε νά μάς ειδοποίηση.

ΥΠ ΕΥΘ Υ ΝΟΣ

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Τ ύποις : Π . Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Ο Υ  κ α ι Σ ΐα ς  — Γ αλατά , όδώ Καμόντο.


