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'0  γιατρίς Κωνσταντινίδης είχε Ελθει στή 
μικρή πόλι μας ξαφνικά καί χωρίς νά τόν 
περιμένη κανείς.

ΙΊΕχε συστατικό γράμμα σέ ένα πλούσιο 
έμπορο, ποΟ στό σπίτι του μαζευόμαστε τα
χτικά γιά νά περάσουμε τίς βραδυές, καί τήν 
ΐοια μέρα παρουσίασε καί τό συστατικό του 
αύτό.

Ά πό ποιόνα ήταν τό συστατικό καίτί έλεγε 
κανείς μας δέν ήξερε. ΆφοΟ δέν μάς τό είπε 
ό έμπορος, άφοΰ ό γιατρός ποτέ του δέν μας 
τό άνάφερε, δέν ένομίσαμε κ’ έμεις πρέπον 
νά ρωτήσουμε. Ούτε τότε, ούτε έπειτα άπό 
τά παράξενα, ποΰ συνέβησαν μέ τόν γιατρόν 
αύτόν.

Ούτε άπό ποΟ ήρχονταν έμάθαμε. Ά λλος 
έλ εγε  άπό τό Παρίσι, δπου έσπούδαζε, άλλος 
άπό τήν ΙΙόλι, δπου έκιμνε χρόνια τόρα τόν 
γιατρό. Ό  ίδιος δμως ό γιατρός ποτέ δέν 
μάς είπε καθαρά πόθεν ήρχονταν.

Τόν είδαμε τήν ίδια βραδυά ποΟ ήρθε. Υ 
ψηλός, λ ιγνός,μ έ  π ολλές ρυτίδες κ α ί ζαρω μα
τιές στό μέτωπο, μέ δυό βαθυές δίπλες στήν

Σ το ν  ά δελφ ό  μ ο υ  Γ ιώ ρ γο  Κ .  Ρ ο ντά κ η

κάθε άκρη τοϋ χειλιού του, λίγες καί άραιές 
τρίχες στό μουστάκι, άνοιχτό μέτωπο καί μαλ
λιά, θαρρείς, τραβηγμένα πρός τά πίσω, φαί- 
νουνταν σάν άνθρωπος συννεφιασμένος πάν
τοτε. Κάποτε, κάποτε έφερε τό δεξί του χέρι 
μπροστά στά μάτια καί μέ τό μεγάλο δάχτυλο 
στόν ένα καί τόν λιχανό στόν άλλο κρόταφο 
τούς έσφιγγε μέ δύναμι.

Αύτό δέν βαστούσε πολύ ώρα, γιατί αμέ
σως. σάν κάτι νά θυμούντανε, άφηνε τό χέρι 
του νά πέστ( γλήγωρα κάτω καί μάς κοίταζε 
τότε μέ τή σειρχ δλους άνήσυχα, σάν νά μας 
ρωτούσε μέ τό βλέμμα του.

Ή  κίνησί του αύτή, ποΰ πολλές "ορές έπα- 
ναλήφθηκε, τό πρώτο βράδυ δέν μάς έκαμε 
καί πολλή έντύπωσι. Νομίσαμε πώς είχε πο
νοκέφαλο άπό τό ταξίδι καί τή θαλασσοτα
ραχή, ποΰ έγινε τίς ημέρες έκν.νες—είχε 
έλθει τό Μάρτη, έπειτα άπό ένα φοβερό τα
ξίδι, καθώς μας έλεγε. Τίς άλλες βράδυ! ς 
έπειτα, είτε συνηθίσαμε τήν κίνησί του, είτε 
νομίζαμε πώς τόν βαστάει δ πονοκέφαλος ά
κόμα, δέν θελήσαμε νά προσέξουμε περισσό-
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σότερο. Καί δταν έκαμνε τήν ίδια κίνησι μιά 
έβδομάοα-δυ1. κατόπι, είχαμε τόσο συνηθίσει, 
ποΰ απορήσαμε μάλιστα πώς μας έοωκε.τήν 
έξήγησι, δτι· τόν πονοϋσαν τά μάτια του άπό 
τό φώς τής λάμπας, ποΟ τόν χτυπούσε στό 
πρόσωπο.

Είχε μιά φωνή σάν κουρασμένη, μά πολύ 
συγκινητική. Δέν μιλούσε πολλά, μ ί σάν ώμι- 
λοΰσε φαίνουνταν ποΰ μέ αρκετή δυσκολία 
εδρισκε τ'ις λέξεις, πρό πάντων μερικές, τις 
κοινότερες λέξεις,τό άποδίδαμε δμως δτι, δπως 
έμεινε στό Παρίσι, είχε ξεχάσει τά ελληνικά.

Τό είπε '/.αί ό "ίδιος μάλιστα μιά φορά, δταν 
έφαίνουνταν πιό στενοχωρημένος άπό άλλοτε 
σάν πιό νευρικός, καί μας διηγούνταν πώς ή 
δούλα ξεσκόνισε καί έπλυνε καί καθάρισε τό 
σπίτι του, άπό τίς μυΐγες, τίς κόρυζις, τούς 
ψύλλους, τίς ραχνιές καί τίς άράχνες.

* *
#

Νομίζαμε ποο ήρθε γιά νά μείνη στήν πόλι 
μα,ς γιά 5·—.6 ήμέρες. Έ τσι μάλιστα μας είπε 
.ό ϊ^ιος στήν άρχή. Αύτές τίς μέρες τίς πέ- 
,ροΜε, στό σπίτι τού εμπόρου κ. Κ.,ποΟ τόν 
συμπαθούσε καθώς καί ή κυρία του καί δλη 
τ&υ ή οικογένεια. ’Αρχίσαμε νά τόν συμπα
θούμε καί έμείς £λοι, ποΰ κάθε βράδυ μαζευό- 
μασθε στό σπίτι έκείνο, πότε νά περάσουμε 
τίς βραδυές παίζοντας μπριτζ ή μάους, πότε 
νά διασκεδάσουμε μέ συνομιλίες καί μέ μου
σική.

Μπορώ νά πώ μάλιστα, ποΰ χαρήκαμε, σάν 
στις έξ ήμέρες έπανω, ό γιατρός μας είπε πώς 
άπεφάσισε νά μείνη όριστικά στήν πόλι μας 
καί πώς έγραψε νά τού στείλουν τά έργα- 
λεΐα του γιατί ήταν χειρούργος. Χαρτιά πολύ 
σπάνια έπαιζε, ούτε τά άγαποΰσε· όμιλητικός 
δέν ήταν, στή διασκέδασι δύσκολα Ιρχουνταν, 
ώστε τή χαρά μας αύτή, άφοΰ δέν μποροΰσε 
νά γίνη τής παρέας μας, μόνο ή συμπάθεια 
μας στό νεοφερμένο γιατρό μποροΰσε νά δι- 
καιολαγήση. ' ,,

“Οταν έγινε γνωστή ή άπ'όφασι τοΰ για
τρού, δλη ή πόλι άρχισε νά μιλή καί νά

βγάζη συμπεράσματα. 'Ως τότε ή πόλι μας 
είχε δυό γιατρούς. "Ενα γέρο μά καλό επι
στήμονα καί ένα νέο. Μέ τόν Κύριο Κ. ό γέ
ρος είχε μαλλώσει, μέ τό νέο, ποΰ δέν άξιζε 
ούτε άπό έπιστήμη ούτε άπό χαρακτήρα ό κ. 
Κ. δέν είχε σχέσεις. ’Άρχισαν λοιπόν νά λέ
γουν, πώς δλα ήσαν συμφωνημένα, πώς έκεΐ
νος έφερε τό νέο γιατρό γιά νά άντιπολιτευθή 
τούς άλλους δυό, πώς δσα έλεγαν ώσά μέ τά 
τόρα ήταν προφάσεις καί όλοφάνερο είναι 
πώς καί δλοι οί άλλοι έμείς εϊμεθα σύμφωνοι καί 
κάμουμε έπίτηδες πού δέν τά ξεύρουμε.

Έ πειτα  έλεγαν πώς τόν έφερε ό κ. Κ. 
γιά νά έτοιμάση γαμπρό γιά τίς κόρες του 
ποΰ θά ήταν τότες ή μεγαλύτερη 14— Γ5 
χρονώ - ή  γιά τήν κόρη ένός άλλου Κυρίου 
τής συντροφιάς μας, καί έχτιζαν επάνω σέ 
αύτό ανώγια %»ί κατώγια..

Αύτά έγιναν άφορφή νά κοιτάξουμε πώς ό 
γιατρός φορούσε βεργέττα καί θά ήταν ή άρ- 
ραβωνιασμένος ή παντρεμένος. Κάποιος μά
λιστα τόλμησε νά τόν ρωτήση καί έκεΐνος 
άπάντησε ποΰ πιθανώτερο ήταν τό δεύτερο, 
έφερε τό χέρι στά μηνίγγια, παραπονέθηκε 
γιά τό φώς τής λάμπας καί έπειτα άπό δυό 
λεπτά έφυγε νά κοιμηθή, λέγοντας πώς ήταν 
κουρασμένος.

Καταλάβαμε πώς δέν ’ τοΰ άρεζε νά μιλή 
γιά τή γυναΐκά του, δπως καί γιά τό παρελ
θόν του. ’Απ’ αύτό βγάλαν πάλιν μερικοί χ ί
λια συμπεράσματα. Πώς τήν άφησε καί έ
φυγε. Πώς τήν πήρε μόνε γιά τήν προίκα 
τής νά πάγν} νά σπουδάση, άλλά θά ήταν 
καμιά άγράμματη καί άξεστη χωριατο- 
πούλα, ποΰ ντρέπουνταν νά μας τό όμολο- 
γήστ;, ή νά τήν φέρη, κ*ί χίλιες άλλες φλυα
ρίες.

Τό βέβαιο είναι πώς ή κ. Κ. τοΰ βρήκε τό 
σπίτι, τό επίπλωσε δπως—δπως, ήλθαν σέ κα
νένα μήνα καί τά χειρουργικά -του έργαλεΐα, 
έσιαξε τό σαλόνι-τής ύποδοχής του καί άρχισε 
νά δέχεται.

Τόν βρήκαν καί μιά μεσόκοπη δοΰλα νά 
παστρεύη τό σπίτι και νά μαγειρεύη, μά δέ
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θέλησε ό γιατρός καμιά φορά νά μείνη ή 
δούλα στό σπίτι του τήν νύχτα. Έ πρεπε ν ί  
έρχεται πρωί-πρωί καί νά φεύγη τό βράδυ, 
θά  τό έκαμνε γιά νά λείψουν οί κερατσιές 
τοΰ κόσμου καί βρίσκαμε πώς ό γιατρός είχε 
δίκαιο.

* *
■> *

Πέρασαν έξι μήνες καί είχαμε συνηθίσει 
πιά τόν γιατρό. Ήρχουνταν καί αύτός ταχτικά 
μαζί μας, έλεγε δυό-τρία λόγια, πολύ σπάνια 
έπαιζε μάους, σάν ήταν καί έλειπε κανένας 
καί δέν μποροΰσε νά γίνη τό τραπέζι τού 
μάους, ή έβλεπε, είν’ άλήθεια άφηρημένος 
κάπως, τό μπρίτς. ποΰ παίζουνταν παρέκει. 
Ποτέ δμως ?έν κάθουνταν περισσότερο άπό 
τίς δέκα ή ένδεκα. Έ φευγε κάπως άπότομα, 
μή άκούοντας κάθε παράκλησί μας.

Τδν χάναμε μόνο τις συννεφιασμένες μέ
ρες, δταν έβρεχε, ή δταν γίνουνταν καμιά 
μπόρα. Τόν πείραζε, έλεγε, στά νεΰρά του 6 
καιρός ό κακός καί δέν έβγαινε. Έμενε 
σπίτι του.

’Απορήσαμε τό λοιπόν πολύ, δταν μιά τέ
τοια βροχερή βραδυά, τό Σεπτέμβριο, τόν εί
δαμε νά έρχεται στό σπίτι τοΰ κ. Κ. χωρίς 
όμπρέλλα. Τό σπίτι του ήτανε καμμιά πε- 
νηνταριά βήματα παρακάτου. Καί είχαμε δί
καιο νά απορήσουμε, γιατί οί άστραπές ήτανε 
συχνές, οί βροντές άκούουνταν φοβερά, καί 
αύτόν τόν καιρό προπάντων δέν έβγαινεν έξω 
ό γιατρός.

Κ’ έμείς οί άλλοι μόλις εϊμεθα τρεΐς-τέσσε- 
ρεις έκτός άπό τήν οικογένεια τοΰ κ. Κ.

Τόν ύποδεχθήκαμε μέ άναφωνήσεις: «Πώς 
τό έπαθε! Κάποιος φοΰρνος γκρέμισε!» καί 
μερικά τέτοια άστεΐα πού δέν τόν έκαμαν καί 
πολλή έντύπωσι. Κάθισε σέ μιά άκρα στό σα
λόνι, άφοΰ είπε δυό-τρεΐς μασημένες λέξεις, 
άναψε ένα τσιγάρο καί μας άφησε έμάς νά 
συνομιλούμε γύρω στό μεγάλο τραπέζι καθι
σμένοι, ποΰ πίναμε τόν καφέ μας.

Καφέ έ γιατρός δέν έπινε. Μόνο λίγο τσάι 
μέ πολύ νερό μέσα, καί έκείνο δχι τόσο

συχνά.
Εϊμεθα λίγοι καί δέν μπορούσαμε νά κά

μουμε δυό τραπίζια, τά συνηθισμένα τοΰ 
μπρίτς καί τοΰ μάους. Μιλούσαμε λοιπόν, ή 
καλύτερα άφήναμε τό μικρό άγοράκι τού κ. 
Κ. ένα άγόρι 12 χρονών έπάνω-κάτω, νά μάς 
διηγείται πώς έσκότωσε μετά πολλά ένα 
σκορπιό.

"Ολοι γελούσαμε μέ τό φόβο, πού ζωγρα- 
φίζουνταν άκόμα στό πρόσωπό του καί μέ τή 
διήγησί του, πόσα προφυλακτικά μέτρα έλαβε 
γιά νά τόν σκοτώση. Πώς στάθηκε άπό μα
κρυά καί τόν κτύπησε μέ τήν παντούφλα άφοΰ 
τόνσημάδευσε,πώς δέν ήταν βέβαιος άν σκοτώ
θηκε καί πώς άναγκάσθηκε, γιά νά διή μή 
τυχόν είναι ζωντανός κάτω άπό τήν παντού
φλα, νά πάρη ένα μπαστούνι νά άναποδογυ- 
ρίση τήν παντούφλα.

—Θά σέ έτρωγε τό θηρίο, βλέπεις! είπε 
κάποιος άπό μας ειρωνικά.

Ό  μικρός δένπρόφθασε νά άπαντήση. Κά
ποια φωνή σοβαρή καί μισοκομμένη άκού- 
σθηκε.

— Ό  μικρός έχει δίκαιο νά φοβάται. Οί 
σκορπιοί ya'i σκοτωμένοι άκόμα έκδικιοΰνται 
έκείνους, ποΰ τούς σκότωσαν.

Ή ταν ό γιατρός. Γιά ν’ άκούση τή διή- 
γησι είχε σηκωθή άπό τή θέσι του καί άγά- 
λια άγάλια είχε έλθει κοντά μας. Καί μέ πολύ 
ένδιαφέρο τά άκουσε δλα, μόνο τά πειράγμα- 
τά μας στό μικρό, τον δυσαρέστησαν φαί
νεται.

Είτε γιά τήν παραδοξολογία πού είπε, είτε 
άπό τήν έπήρεια τοΰ καιρού στά νεΰρά του, 
δπως μας έλεγε άλλοτε, φαίνουνταν σάν σέ 
κάποια ταραχή, γ ι’ αύτό κάθισε μέ μεγάλη 
προθυμία στήν πρώτην άδεια καρέκλα, πού 
είδε στό τραπέζι κοντά μας.

'I I  κυρία... θέλησε νά άστειευθή μαζί του.
—Αύτό πού μάς λέτε θά μοιάζη κάπως μυθι

στόρημα. Τό «δ νεκρός ποΰ σκοτώνει».
Τά γέλοια μας σάν νά τόν πείραξαν. Έ 

βαλε τό χέρι του δπως συνήθιζε—ή λάμπα 
ήταν άντικρύ του άκριβώς—καί χωρίς αύτή
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τή φορχ νχ τό κατεβχση, είπεμέ σοβαρότητα 
ποΰ μας έκοψε δλη τήν όρμή ποΰ είχαμε για 
νά γε'/ άσουμε.

—Καί ομως είναι άληθινό. Εΐναι άληθινή 
ιστορία. Νά σας τήν διηγηθώ γιά νχ διήτε 
πως δέν είναι παράδοξα λόγια. Μακάρι νά 
ήταν έτσ ι! Οί σκορπιοί καί σκοτωμένοι εκδι
κιούνται.

—"Αμα κανείς τούς βράση καί πιή τό 
ζουμί τους γιά καφέ' δπως έγινε στά Ταταΰλα, 
είναι χρόνια τόρα! είπε κάποιος μας.

— Δέν είν’ αυτό. Δέν είν’ αστείο. ’Εκδι
κιούνται πολύ χειρότερα. Πολύ σκληρότερα 
Κακουργότερα άκόμη. Δέν είχε καταβάσει τό 
χέρι του καί έσφιγγε τούς κροτάφους του μέ 
δύναμι.

ΚοιταχΟήκαμε άναμεταξύ μας. Κάτι θά 
συνέβαινε. Κάτι τρομερό θά ήξευρε ό γιατρός.

—Καί δέ μας διηγείσαι αύτήν τήν ίστορία, 
γιατρέ ;

Κατέβασε γιά μιά στιγμή τό χέρι του μά 
δέν μας είδε στά μάτια. Κοίταξε μιά στήν 
δροφή, έβαλε πάλι τό δεξί του χέρι στή συνη
θισμένη θέσι καί ε ίπε:

— Νά σας τήν διηγηθώ . . .  Τί ξεύρετε ; . .  
άκοΰστε.

* *
*

«Πέρασε πολύς καιρός. ΙΙέντε ή έξι χρόνια 
άπό τότε. Ό  φίλος μου ό Νίκος είχε γυρίσει 
άπό τά ΓΙαρίσια δπου έσπούδασε γιατρός. 
Είχε σπουδάσει δυό κλάδους, νευρολογία καί 
χειρουργική.

Τή νευρολογία τή σπούδασε γιατί έλεγε 
πώς έμεΐς οί "Ελληνες εϊμεθα νευρασθενικοί? 
είτε γιατί ο πολιτισμός πού δεχτήκαμε δέν 
έγινε άπό φυσική έξέλιξι, άλλά μας ήλθε καί 
μάς έκόλλησε, ένφ εϊμεθα άπροετοίμαστοι 
στήν κοινωνική μας άνάπτυξι, είτε άπό κακή 
διατροφή. Εϊμεθα ό λαός, ποΰ τρέφεται όλιγώ
τερο καί πυΟ κοπιάζει σωματικώς καί διανοη- 
τικώς περισσότερο, καί αύτό φέρνει τόν νευρι
κό συγκλονισμό, ποΰ μας χαρακτηρίζει. Τό 
κακό αύξάνει μέ τήν κληρονομικότητα καί

έτσι μετά δυό-τρεΐς τό πολύ γενεές, δλε; οί 
δνομαστές καί ίστορικές μας οικογένειες έκ- 
φυλίζουνται. 'Η  απότομη εισαγωγή πολιτι
σμού, ποΰ μας ήταν άγνωστος ώς τώρα, σπά
νει ές άλλου τήν κανονική πορεία τής φυλής, 
τοΰ άτόμου καί τής οίκογενιίας καί Αναποδο
γυρίζει τά νεύρα, έκείνου πού τόν δέχεται 
καί θέλει νά φθάση στό επίπεδό του, χωρίς νά 
έχη διατρέξει δλους τούς διάμεσους σταθμούς. 
Εδρισκε πού θά είχε πολλές μελέτες νευρο- 
λογικές νά κάμη στόν 'Ελληνισμό, γ ι’ αύτό 
σπούδασε καί τά νευρικά καί ψυχιατρικά, 
άφοΰ τελείωσε τά χειρουργικά.

Άλλά τοΰ χρειάσθηκαν όκτώ χρόνια με
λέτη, καί μελέτη δχι παΐξε-γέλα:ε. Έ ζησε 
στό Παρίσι, μπορώ νά σάς πώ χωρίς νά τά 
διή, χωρίς νά τό ξέρη. Μόνος του, μέ έργασία 
καί 15 καί 18 ώρών τήν ήμέρα πολλές φο
ρές, μέ άδιάκοπη μελέτη. Δέν τρέφουνταν ίσως 
καί καλά, για :ί δέν είχε καί πολλά χρήματα. 
Ζοΰσε μέ οικονομία, άλλά βαστοΰσε 6 δργανι- 
σμός του, άν καί κάποτε θυμούνταν τί ύπέφερε 
ό πατέρας του γιά νά μαζεύση τχ λίγα χρήματα, 
ποΰ τόν άφήκε γιά κληρονομιά, καί σκέπτουν- 
ταν πώς δέν ήταν μόνο τχ χρήματα ή κληρο
νομιά ποΰ τόν άφησε, άλλά καί κάποιος νεύρο 
σεισμός, άπό κληρονομική άτροφία, ποΰ δέν 
τού είχεν έκδηλωθή άκόμα μά ποΰ δέν θά 
άργοΰσε νά δείξη τήν άναπόδραστη έπήρειά 
του, άφοΰ καί αύτός δέν έφρόντισε, δέν είχε 
τά μέσα νά τόν πολεμήση στόν έαυτό του 
πρίν νά φανή.

Μάλιστα τόν έδυνάμωνε μέ τή δίαιτά του.
Μόλα ταΰτα έπέμενε έως τέλος. Καί 

έπέτυχε νά πάρη τό δίπ) ωμα, τά διπλώματά 
του καλύτερα, καί νά πάγη στήν Πόλι.

Γιά νά πάρη τήν άδεια νά κάνη τό γιατρό 
έχασε έξι μήνες. Τρέχα έδώ, τρέχα έκεΐ. Ζη
τούσε νά εύρη τχ μέσα νά πάρη τήν άδεια 
μιχ ώρα άρχύτερα, νά τόν έξετάσουν. Δέν 
ήταν καί εύκολο τότε. Στό τέλος τά κατάφερε 
Μά δέν ήσύχασε. Έ πρεπε νά εύρη μέρος ποΰ 
θχ άποκατασταθή γιατρός, νά πιάση σπίτι, νά 
ιό έπιπλώση, καί μέ τά λίγα χρήματα ποΰ 
είχε, ή δουλειά δέν ήταν εύκολη.
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Άποκαταστάθηκε μέ τά πολλά σέ ένα 
χωριό στό Βόσπορο, έπειτα άπό άγωνία ενός 
όλοκλήρου χρόνου, ποΰ τόν ηύρε πιό έκνευ- 
ριστικό άπό τά οκτώ χρόνια τοΰ Παρισιοΰ.

"Οταν σιάχθηκε κομμχτι καί δημοσίευσε 
τή ρεκλάμα του, άγάλια άγάλια άρχισαν νά 
τού έρχωνται καί άρρωστοι. Αίγοι, εΐναι άλή- 
Οεια, άλλά σέ ένα χρόνο έπάνω ήρχισε νά 
βγάζη τά έξοδά του καί νά ήσυχάζη ό φί
λος μου.

Ά λλά ποΰ ησυχία 1»
# *

*

—Καί ό σκόρπιός, γιατρέ, μέ τή έκδί- 
κησί του;

— θά  έλθη καί έκεΐνος, είπε ό γιατρός μέ 
μιχ φωνή παράδοξη κάπως.

Είχε καθήσει πλάγι μου καί άκΛ>σα τά 
πόδια τοΰ γιατρού νά κινιοΰνται, νά τρίβουνται 
στό πάτωμα καί άναμεταξύ των, νά τρίζη ή 
καρέκλα, καί σκέφθηκα, δτι άπό τήν άγωνία 
νά εύρη τίς λέξεις, ποΰ τόν χρειάζουνταν Οά 
έκινοΰσε μηχανικά τά πόδια του, ένω τά δυό 
δάκτυλα, ό μεγάλος καί ό λιχανός έσφιγγαν 
έπίμονα τούς δυί του κροτάφους.

Καί ό γιατρός έξηκολούθησε:
#

# *
Στό χωριό ποΰ άποκαταστάθηκε άρχισαν 

νά τόν νομίζουν γιά γαμπρό περιζήτητο. Είχε 
άποκτήσει μερικές σχέσεις καί συνήθησε νά 
συχνάζη στά σαλόνια. Ή  σχετική του ήσυ- 
χία τοΰ έφερε τήν διάθεση τής όμιλίας καί 
ήταν πολύ διαχυτικός καί περιποιητικός. Τόν 
ήξευραν γιά άνύπαντρο καί τόν περιτριγύριζαν 
γιά νά τόν κάμουν γαμπρό, οί γονείς πρό πάν
των τών κοριτσιών. Αύτό σάν νά τόν διασκέ
δαζε καί νά τόν εύχαριστοΰσε. Γιά τίς μελέ
τες του τοΰ έχρειάζονταν μιά εσωτερική στό 
σπίτι του γαλήνη καί έλεγε πώς ή παντρειά 
θά τού έφερνε τήν άνάπαυσι έκείνη καί τήν 
περιποίησι ποΰ θά τοΰ έδιδε τόν καιρό νά 
άφοσιωθη στίς μελέτες του.

Μιά καλή γυναίκα, μιά ήσυχη νοικοκυρά 
9ά τόν έγλύτωνε άπό πολλές φροντίδες τοΰ

σπιτιοΰ καί θά τόν άφηνε μερικές ώρες τήν 
ήμέρα στό σπουδαστήριο καί στίς παρατηρή
σεις του.

Αύτές οί σκέψεις τόν έκαμαν νά άφήνη νά 
λέγεται πώς σκοπεύει νά παντρευθή γλήγορα 
καί έπειδή τό χωριό μικρό καί ή κοινωνία 
άνάλογη, φρόντιζαν οί γνωστοί του νά τοΰ 
εδρουν τήν νύφη, προβάλλοντας, έννοεΐτα·, 
πρώτα-πρώτα ποιός τήν /.όρη του καί ποιός 
τήν άνεψιά του, άν είχε. 11ροτάσεις δέν τοΰ 
έκαμναν άπ’ εύθείας, άλλ’ έτσι άπ’ έξω άπ’ 
έξω τό έδήλωναν.

Ό  Νίκος χαμογελούσε καί κοίτταζε νά 
κάμη μοναχός του τήν έκλογή.

Καί τήν έκλογή τήν έκαμε, χωρίς βέβαια 
νά λείψουν καί οί δυσαρέσκειες γιά τήν προ- 
τίμησι ποΰ έδωσε οί δυσαρέσκειες δέν τόν έκό- 
στισαν πολύ, γιατί ή έκλογή του ήταν ή να. 
λύτερη καί αύτό τόν εύχαριστοΰσε καί τόν 
άποζημίωνε.

'Οδηγούμενος άπό τίς σκέψεις του πού σάς 
άνάφερα, ζήτησε νά εύρη μιά άπό οικογένεια 
δπου ή έξέλιξι στή σημερινή της θέσι καί στό 
κοινωνικό περιβάλλον καθείς καί στό έκπο- 
λιτιστικό έπίπεδον έγινεν όμαλά, δσον είναι 
δυνατόν νά γίνη αύτό, καί δχι άπό άπότομον 
μετάπτωσι καί πήδημα. Περιουσία, προίκα 
μεγάλη, ή Ά ννα δέν είχε· είχε δμως μιά δρο
σερή δμορφιά καί κανονική σωματική άνά
πτυξι, ξανθή καί ροδοκόκκινη σάν τριαντά
φυλλο, καί τά 17 της τά χρόνια άνθιζαν σέ 
πλούσια έκδήλωσι ζωνικότητος μέ δλο τό 
σφρίγος καί τό χυμό τής νιότης. Ή  διανοητι
κή της άνάπτυξι ήταν σύμμετρη χωρίς νχ 
γίνη σέ βάρος τής σωματικής, καί σ’ αύτό ό 
γιατρός δέν γελιοΰνταν. Τόσο μάλιστα ποΰ 
δλοι δικαίωναν τήν έκλογή τοΰ γιατροΰ έστω 
καί άν είχαν κόρες ή άνεψιές καί άδερφές για 
παντρειά.

Πιό εύχαριστημένος άπ’ δλους ήταν ό για
τρός γιά τήν έκλογή καί καθημερινά περ- 
νοΰσε μερικές ώρες σέ συνομιλία μέ τήν άρ- 
ραβωνιαστική πάντοτε πιό εύτυχισμένος, καί 
άπό τδν ηθικό κόσμο, ποΰ άνεύρισκε στήν 
καρδιά τής Άννας. Τίς μελέτες του στό άνα
μεταξύ τις είχε παραιτήσει καί ή ήδονή τής 
συνομιλίας μέ τήν Ά ννα, τόν έκαμνε νά ξε
χνά κάθε άλλη σκέψι. Έ λεγε πώς είχε καιρό 
νά δοθή στίς μελέτες του, έπειτα μέ δλη του 
τήν ήσυχία ,ϊάν θά γίνουνταν, μετά όλίγους 
μήνες ό γάμος.
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Κάποτε-κάποτε θύμωνε μέ τόν έαυτό του 
γιά τόν καιρό ποΟ Ιχανε—Ιτσι έλεγε έπάνω 
στό θυμό του τότε—μέ τήν άρραβωνιαστίκή 
του καί τήν συνομιλία της. Mi ό θυμός του 
δέν βαστοΰσε καί πολύ. Μόλις έφερνε στό 
νοΟ τουτό άγγελικδ έκείνο πρόσωπο, ποΰ τόν 
περίμενε μέ τό χαμόγελο στό στόμα, ό θυμός 
του κόβουνταν μέ τό σπαθί, έπαιρνε τό κα- 
πέλλο του καί μιας καί δυό τραβούσε στό 
σπίτι της ν* τήν εύρη.

Τέσσαρες μήνες, τούς ευτυχισμένους μήνες 
τής ζωής του, πέραζε έτσι ό γιατρός.Ένοιωθε 
καινούργιο αίσθημα, ποΟ οέν το ψυχολογοΟσε 
ό ίδιος, ή καλύτερα δέν ήθελε νά τό ψυχολο- 
γήση. Τό άφηνε νά κάμη τόν δρόμο του καί 
άφήνονταν νά παρασυρθή καί ό Ιδιος.

Δέν ήταν παράδοξο. Στά μικρά του τά 
χρόνια πριν νά πάγη στό Παρίσι τις γυναίκες 
τίς γνώρισε μόνο άπό άνάγκη. Στά Παρίσια 
ή χρηματική άνάγκη τδν έβίασε νά μή τίς 
γνωρίση σχεδόν καθόλου. Ρωμαντικ'.ς δέν 
ήταν, άλλά κα'ι μιά τέτοια γλυκυά συνανα
στροφή τοΟ έδιδε μερικές στιγμές ευτυχίας, 
ποΟ δέν είχε γνωρίση έως τά τόρα, ή ποΰ 
δέν σκέφθηκε καν άν ύπάρχουν.

Έ πειτα  τοΟ άρεζε πάλιν νά είναι έρωτε- 
μένος, για πρώτη φορά στή ζωή του. Τδ ένό- 
μιζε καί αύτό σάν κάποια έξέλιξι τοΰ έγώ 
του, ίσως κάπως δψιμη—πλησίαζε στά τριάντα 
τότε—μά άρκετά δικαιολογημένη μέσα στδ 
περιβάλλον ποΟ έζησε. Ά ν  ή ζωή του ήταν 
διάφορη, πιθανόν νά έρωτεύονταν, ένόμιζε, 
άρχύτερα. Λόγου χάριν δταν ήταν είκοσι 
χρονών.

Ίσως μάλιστα τό αϊσθημά του τότε νά 
ήταν πιό άτροφικό, πιό επιπόλαιο. Τόρα τοΟ 
φαίνονταν βαθύτερο, ήρεμώτερο καί πιά εξα
πλωμένο. Κυρίευε δλο του τό έγώ, σέ δλες 
του τίς έκδηλώσεις. Καί δ γιατρός ήταν πιό 
εύχαριστημένος.

Καλύτερα έπρεπε νά πώ πιό έρωτεμένος.
Ασυγχώρητα έρωτεμένος, θανάσιμα. . .»

*
* *

Έ  προσοχή μας είχε κορυφωθή. Κοιτά

ζαμε δλοι τό γιατρό, ποΰ μας διηγούνταν 
τήν ιστορία, κατάματα. Κατάματα είναι ή 
λέξι ποΰ δέν φανερώνει τό πράγμα, γιατί τό 
χέρι του δέν είχε κατεβή άπό τή θέσι του 
καί τοΰ σκέπαζε τά μάτια. Ό  γιατρός πολύ 
κινιοΰνταν στήν καρέκλα καί τόρα μάλιστα 
π ο ' είχε προφέρει έκείνο τό θανάσιμα, μέ έ'να 
άλλόκοτο βαθύτατο τής φωνής τόνο και είχε 
παύσει νά δμιλή κανένα-δυό λεπτά, δ θόρυ
βος τών ποδιών του άκοΰουνταν πιό κα
θαρά.

Ή  κ. Κ. βλέποντας πώς δ γιατρός είχε τό 
χέρι του μπροστά στά μάτια τόν έρώτησε.

— Νά κατεβάσουμε, γιατρέ, τήν λάμπα, 
νά μή σάς πειράζει τό φώς ;

Μέ τό αριστερό του τό χέρι έκαμε ένα άρ- 
νητικό κίνημα, κάποια άπάντησι νά μή κι 
νηθή κανείς καί ξανάρχισε πιό σπασμωδικά, 
και πιδ γλήγορα. Σάν νά βιάζουνταν νά τε- 
λειώση.

*
* #

«Ή  εύτυχία του δέν βάσταξε καί πολύ. Ό  
γάμος θά γίνουνταν τδν Νοέμβριο καί μιά 
μέρα ζεστή τοΰ Σεπτέμβρι, στίς 18τοΰμηνός 
σάν καί σήμερα, τό άπόγευμα δ γιατρός πήγε 
στής άρραβωνιαστικής του.

Τόσο συχνά έπήγαινε ποΰ μόλις τόν άνοι
ξαν, ούτε έτρεξε ή δούλα νά ειδοποίηση τήν 
κυρία της καί τήν Ά ννα. Ή ταν τοΰ σπιτιού, 
δ γαμπρός βλέπεις. Ανέβηκε κι’ δ γιατρός 
ίσ:α έπάνω. Άνοιξε τό δωμάτιο ποΰ εύρισκε 
συνηθισμένα τήν άρραβωνιαστική του, τό κα
θημερινό σαλονάκι, δπως τδλεγαν. Δέν άκουσε 
τό καθημερινό καλημέρισμα καί σάν νά ξα 
φνίστηχε. Γύρισε στό πλάγι καί είδε τήν 
Ά ννα  πλαγιασμένη στόν καναπέ. Είχε σύρει 
λίγο τήν μιά μαξιλάρα καί είχε άκουμπήσει 
τό κεφάλι της έπάνω. Κοιμούντανε ήσυχα, 
τό ένα χέρι κάτου άττό τό κεφάλι της, τδ άλ
λο ξαπλωμένο στό σώμα δπως ήτανε γυρμένη 
καί γυρισμένη πρός τά έξω. Α παλά άπαλά 
άνεβοκατέβαινε τδ στήθό της, λίγο άνοιγμένο 
καί ξεκουμπωμένο έπάνω στδ λαιμό άπό
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ζέστη. Καί τά χείλια ανοιγμένα σέ ένα χ α 
μόγελο, ’9 !  τδ τελευταίο χαμόγελό της. Τό 
τελευταίο.· ·

Οί μποΰκλες τών ξανθών μαλλιών της 
σκέπαζαν δπίσω τόν τράχηλο, τόν ώμο, τήν 
μαξιλάρα... 1

Ό  γιατρός, ό Νίκος, τήν είδε /.αί έτσι χω
ρίς νά θέλη πλησίασε άργά καί σιγά-σιγά. 
Δέν ήθελε νάτήν ξυπνήση. Δέν τήν είχε διή 
ποτέ τόσο όμορφη, τόσο άγνή, τόσο ελκυ
στική. Καί τό χαμόγελο έκείνο! Νά μήν τό 
χάση.

Γονάτισε κοντά της καί σταύρωσε τά χέ
ρια. Καί τήν κοίταζε . . .  τήν κοίταζε.

Έξαφνα . . . φρικτή στιγμή ! Μέοα άπό τά 
μαλλιά της, άπό τόν τράχηλο έπάνω, φά
νηκε νά προχωρή έκεΐνος ! . . .»

I · *
* *

Κανείς μας δέν έρώτησε ποιός. "Ολοι, μπο
ρώ νά πώ, δτι δέν άναπνέαμε, είχαμε τήν 
άγωνία τής προσοχής, μά κανείς δέν βιά
στηκε νά διακόψη τό γιατρό γιά νά βεβαιω- 
θή ποιός ήταν έκεΐνος, άν καί δ γιατρός 
τόρα μιλούσε μέ πολλή, μά άκατανόητη δυ
σκολία καί δλοι μας είχαμε καταλάβει πώς 
«έκεΐνος» θά ήταν δ σκόρπιός!

*
* *_  \ . ί  · *«.

«Ξεύρετε» είπε δ γιατρός έπειτα άπδ μι 
κρή σιωπή, «πώς τόν Σεπτέμβριο προπάντων 
βγαίνουν άπ’ τίς φωλιές τους καί περιπατούν. 
Τό Σεπτέμβριο. Καί ήταν 18 τοΰ μηνός. Δέν 
τδ ξέχασα. Καί δεν θά τό ξεχάσω . . .

Καί προχωρούσε άργά άνέβηκε στό ρόδινο 
μάγουλο μέ τά βρωμερά του πόδια, εμπρός 
οί δυό λαβίδες καί τήν ούρά τήν φαρμακερή 
σηκωμένη. Σάν νά ζητοΰσε μέρος πού νά 
κτυπήση. Νά διάλεγε . . .

Ό  γιατρός τόν είδε. Στήν άρχή δέν κατά
λαβε, θαρρείς. Έμεινε άφωνος μέ τά μάτια 
καρφωμένα. "Οταν προχώρησεν ολίγο δ 
σκόρπιός, σηκώθηκε άθόρυβα μονομιάς έπά
νω. Κάτι τοΰ έσφιξε τήν καρδιά. Τά μαλλιά 
του σηκώθηκαν δρθιά . .  . Δέν ά νέπνεε..·

Είχε παγώσει τό αίμά του. Παράλυσαν τά 
νεύρα- θέλησε νά φωνάξη, άλλά δέν μπό
ρεσε. Δέν-ήταν κύριος τών νεύρων του. Νά 
κινήση τδ χέρι του ζήτησε νά τραβήξη τήν 
Ά ν ν α . . .  τίποτε. Μόνο ένοιωθε πώς οί γύροι' 
τών ματιών του μεγάλωναν, στρογγύλάίναν... 
Τό βλέμμα του καρφωμένο στό σκορπιό ποϋ, 
προχωρούσε διατακτικά καί άργά.·.. Καί» 
ένοιωσε τήν άγωνία τής φρίκης νά’βλέπη τό> 
σκορπιό νά προχωρή μέ υψωμένη τήν ούρά 
πρός τό στόμα . . .  Πρός τό χαμόγελο ! Έ κεΐ 
θά ήθελε νά κτυπήση . . .  στά χείλια νά 
μπήξη τό φαρμακερό κεντρί.

Τόν έβλεπε φανερά πιά δ γιατρός τδν 
σκοπό του καί δέν μποροΰσε νά κάμη τίποτε... 
ούτε νά φωνάξη ούτε νά κινηθή. Καί τό χα 
μόγελο έκείνο τδ άγγελικό δέν έπαυε. Σ ’ έ- 
κεΐνο προχωρούσε δ σκόρπιός...

"Οταν έγθασε τέλος κοντά στά χείλια πει- 
ραγμένος, φαίνεται, άπό τήν πνοή της, πού 
τόν άγγιξε, καί τότε στρογγύλαιναν οί λα
βίδες καί συμμαζώχτηκαν τά ζευγάρια τών 
ποδιών δεξιά καί αριστερά του, σάν νά ζη 
τούσαν νά στερεωθοΰν στό ροδοκόκκινο έδα
φος καί σηκώθηκε άπειλητικώτερη ή ούρά... 
Τελείωσε. Μετά μισό δευτερόλεπτο ίσως, τό 
κέντημα θά είχε γίνει καί το χαμόγελο θά 
έσβηνε στοΰ θανάτου τόν πάγο.

Τί γένηκε τότε καλά καλά δέν θυμούμαι... 
δ Νίκος, δέντό ένόησε καί έκϊίνος. Ένοιωσε 
κάποιο δυνατό πόνο, κάποιο κλονισμό, κάποιο 
σεισμό σέ δλο του τδ μυαλό, σάν κάτι νά 
έσπασε έκεΐ μέσα καί πιδ γλήγωρο άπδ τήν 
ούρά τοΰ σκορπιού, τό χέρι του μέ μιά κί- 
νησι άπότομη καί ταχύτατη μέ τήν έξωτε- 
ρική πλευρά του έρριψε τό σκορπιό στό πά
τωμα μακρυά καί δ γιατρός έτρεξε καί τόν 
πάτησε».

*
* *

Άνασάναμε δλοι. Ό  γιατρός έστάθηκε 
περισσότερο αύτή τή φορά. Δέν τολμούσαμε 
δμως νά τόν ρωτήσουμε τίποτε γιατί είχαμε 
έννοήσει πώς δέν τελείωσε ή διήγησί του 
καί περιμέναμε.
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« Έ  Ά ννα  άπό τήν κίνησι τοΰ χεριού πού 
τήν ?θ:ξε είχε ξυπνήσει καί άνακάθισε γιά 
μια στιγμή, έπειτα έτρεξε στό γιατρό. Μά 
φαίνεται πώ; ή δψι τοΰ γιατροΰ θά ήταν 
τότε πολύ τρομερή. Μέ τχ μαλλιά όλόρθα, 
κατακίτρινος, μέ ζαρωματιές στό μέτωπο, λ ι 

γνός καί άπαίσιος ήταν σαν φάντασμα. Τόν 
είδε έτσι στό φώς καί φοβήθηκε· στάθηκε σέ 
δυό βήματα, μετέωρη, άναποφάσιστη. Έ  
πειτα μέ τρόμο τόν έρώτησε.

—Τί έχεις, Νίκο ;
Στήν φωνή της ένόμισε ποϋ ξαναβρήκε τή 

φωνή του καί έκεΐνος. Έ καμε μια δυνατή 
προσπάθεια, Ισήκωσε τό πόδι του, τής έδειξε 
τόν πατημένο σκορπιό καί είπε μέ φωνή 
βραχνή ποΰ μόλις άκοΰουνταν.

—Ό  σκόρπιός . . .  Καί σωριάστηκε στό πά
τωμα αναίσθητος.

(Λέν τελειώ νει) Δ . 77. Φωτεινός

Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Κ ’ Η Ν Ε Ρ Α  Ι Δ Α
(Διπλή Μίμηση)

‘Α φ ι ε ρ ω μ έ ν ο  σ τ ό  α γ α π η μ έ ν ο  ζ ε υ γ ά ρ ι  

Κον καί Καν Γ ΙΑ Ν Ν ΙΟ Υ .

Ε ίς  'Α θ ή ν α ς .

Ά πό τό χωριό ξεκίνησεν ό Γιάννης,
Ά πό  τό χωριό, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,

Ξένοιαστος πέρνα λαγκάδια καί δρυμώνες,
ξένοιαστος πέρνα, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,

Καί σέ μιά πηγή, μιά κρουσταλλένια άνάβρα,
Καί σέ μιά πηγή, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,

Πάει νά πιή νερό, τή δίψα του νά σβύση,
Πάει νά πιή νερό, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,

Κ= έκεΐ πού έπινε καί πού δροσολογοΰσε,
Κ’ έκεΐ πού επινε, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή.

Νά καί πρόβαλε μέσα άπό τά καλάμια,
Νά καί πρόβαλε, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή 

Λευκαστράγαλη καί κυματομαλλοϋσα,
Λευκαστράγαλη, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,

Κόρη τοΰ νεροΰ, Καμαρωτή, Νεράιδα,
Κόρη τοϋ νεροΰ, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή.

Καί τοΰ μίλησε, λόγια γλυκά τοΰ λέγει,
Καί τοΰ μίλησε, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,

Λόγια τής καρδιάς καί λόγια τή: αγάπης,
Λόγια της καρδιάς, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή 

Κ’ ερωτεύτηκεν ό Γ κά νης τή Νεράιδα,
Κ’ ερωτεύτηκε, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή.

Και γιά τό χωριό ξεκίνησε νά πάτ|,
, Καί τό χωριό, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή.

Γής μητέρας του τή γνώμη νά ρωτήση,
Τής μητέρας του, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,
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Κ’ ή μητέρα του, πολύξερη γυναίκα,
Κ’ ή μητέρα του, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,

«Πάνε πάρτηνε τήν ώμορφη Νεράιδα,
Πάνε πάρτηνε, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή 

«Φέρτη στό χωριό καμάρι νά τήν εχω»
Φέρτη στό χωριό, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή.

Τρέχει στήν πηγή, στήν κρουσταλλένια άνάβρα,
Τρέχει στήν πηγή, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή.

Μά δέν είναι πιά ή ό'μορφη Νεράιδα,
Μά δέν είναι πιά, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,

Μόν’ στήν ερημιά, τή μυστικιά τοΰ δάσου,
Μόν’ στήν ερημιά, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,

Κάποιος Σάτυρος, πίσω άπό τά καλάμια,
Κάποιος Σάτυρος, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή, 

Λιανοτράγουδο, σιγό τραγούδι λέγει,
Λιανοτράγουδο, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή. 

«Συβουλάτορα ή Πάναγνη ή Ά γάπη·
Συβουλάτορα, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή,

«Μόνο τήν καρδιά καί μόνο αύτή γνωρίζει» . . .
Μόνο τήν καρδιά, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή.

Σύρε στό χωριό, Γιάννη καημένε Γιάννη,
Σύρε στό χωριό, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή 

Κ’ ή μαννούλα σου Νύφη σέ παζαρεύει,
Κ’ ή μαννούλα σου, κοντή, Νεραντζούλα φουντωτή;

Χ αλέπι τό Ξαΰό, 7 ’Ιουνίου 1912 Ν . Ά μ ο ν ρ γ ια ν ό ς

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ

Είναι δυό λογιών ή συλλογή κι’ ή δημο
σίευση τών δημοτικών τραγουδιών μας. Ή  
μιά είναι πολύ εύκολη : Γράφει κάνεις σ’ ένα 
βιβλίο δημοτικά άσματα, δπως τ’ άκούει άπό 
τόν εναν κι’ άπό τόν άλλον, καί τά δημο
σιεύει. Πολύτιμη έργασία, άλήθεια. άλλ’ αύτή 
ή έργασία είναι γιά τούς δλίγους, είναι γιά 
τούς καταγινομένους, γιά τούς ειδικούς, γιά 
τούς κριτικούς τών δημοτικών τραγουδιών μας, 
άπό τούς όποιους θά ξεφυτρώση μιά μίρα ό 
άνορθωτής τους. Ή  άλλη είναι πολύ δύ

σκολη : Εξετάζει τά δημοτικά τραγούδια μας 
στίχο πρός στίχο, τ ’ άναλύει, βρίσκει τί περιτ
τεύει, καί τί λείπει άπό ενα τραγούδι, κι’ 
έκείνο ποΰ περιττεύει, τό πετάε;, ώς ξένο, κι’ 
εκείνο, ποΰ λείπει, τρέχει νά τό ζητήση σ’ 
άλλες παραλλαγιές τοΰ ίδιου τραγουδιού, ποΰ 
τό λέν ή σ’ άλλα χωριά τής ίδιας έπαρχίας, 
ή σ’ άλλες επαρχίες. Αύτό τό έργο είναι πολύ 
βαρύ, πολύ δύσκολο, κι’ έχει καί μεγάλη εύ- 
θύνη καί άπέναντι τών δημοτικών τραγουδιών, 
αύτών καθεαυτών, καί άπέναντι τής ιστορίας 
μας, ποΰ άντιπροσωπεύουν αύτά τά τραγούδια 
μας, Έ γώ, έδώ καί δώδεκα χρόνι*, καταπιά
στηκα άπό ένα είδος δημοτικών τραγουδιών, 
τώ> Ιοτο^ιχών, ποΰ έπίτηδες ώνόμασα « '£ -



ΙΌ ΧΡΟΝΙΚΑ

τά  μήλά  σου,λυμπίστηκα, καί τύ κρεμ νύφ ο -ΰ ν ικ ά  ’’Ασματα»  διότι έδιάλεξα μόνον έ- 
κεΐνα, ποϋ άναφέρονταν στόν ιστορικό βίο τοΰ 
Έθνους μα; άπό τήν ήμέρα, ποϋ Ιπεσε ή 
Πόλη στά χέρια τών Τούρκων, κι’ έπαψε νά 
ύπάρχιg τό Κράτος τό έλληνικό, ώς τήν ή
μέρα, ποΟ άρχισε ή ελληνική επανάσταση 
τοΟ 1821. Έ κανα μιά κριτικοΐστορική έκδοση 
πλειίτερο άπό έκατόείκοσι τραγούδ α καί τά 
πέταξα στήν δημοσιότητα. Τρΰς χιλιάδες σώ
ματα ρουφήχτηκαν σ: λίγες μέρες άπό τόν 
Ελληνισμό, άλλά δυστυχώς ή αρμόδια Ά ρχή 
ουτε ενόησε κάν τό έργο μου, οί1 λόγιοι μας 
δέν είχαν άπαιτούμενη πείρα νά κρίνουν τήν 
μεγάλη του έθνική χρησιμότητα, κι’ ένας μό
νος, άκριβώς έκεΐνος, ποΰ είχε δλη τήν ικα
νότητα καί δλα τά, εφόδια νά έκιιμήση τούς 
κόπους μου καί τήν επιτυχία μου σ’ έκείνο τά 
έργο μου, καί γιά .τό όποιο δέν Οχ πάψω 
ποτέ νά καυχώ μαι... νά τό είπώ; Έζήλεψε 
τό κατόρθωμά μου καί τήν άνϊλπιστη έπιτυ- 
χία μου καί άντί νά τό έξάρη καί νά χειρα
γώγηση έκείνη τήν συλλογή μου, ποΰ έγώ 
ξ ρω τί τράβηξα γιά νά μπορέσω άπό πέντε 
καί δίκα χωριστά κομμάτια ενός καί τοΰ αύ- 
τοΰ τραγουδιοΰ νά βγάλω τό άκέριο, είχε τό 
θράσος νά μέ κατηγορήσω !!! Ά λλ’ οί άδι
κες κατηγορίες πέρασαν κι’ Εξατμίστηκαν, 
τό δέ έργο μένει καί θά μείνη ώς μαρτύριο 
καί παράδειγμα σ’ έναν άλλον κριτικό τών 
δημοτικών τραγουδιών μας, ποΰ θάρθί) ύστερα 
άπό μένα νά έξακόλουθήση τό έργο μου.

.Αύτά, ποΰ γράφω έδώ, μοΰ έδωκε άφορμή 
τό δημοτικό τραγούδι « ΙΙαράμνημο» τής 
συλλογής τοΰ κ. Β. Μ. Κοντούδη^ ποΰ έδη- 
μοσίευσαν τά «Χ ρονικά» στό τελευταίο τους 
φυλλάδιο.
. Αύτό τό δημοτικό τραγούδι, ποΰ παρου·* 
σιάζει ό συλλογέας του, ώς ϊνα  τραγούδι, 
είναι σύνθετο ή, νά είποΰμε καλύτερα, συγ- 
κραμένο άπό. τρία τραγούδια στήν άράδα. 
Γιά νχ εννοήσουν οί αναγνώστες μας καλύ
τερα, παραθέτω όλόκληρο αύτό τό τραγούδι.

Ί  — Μηλίτσα, πούσαι στό γκρεμνό, στά μήλα
[φορτωμένη,

[βούμαι,
— Καί σάν φ οβάσαι τόν κρεμνό, ελα τό μονο

π ά τ ι,
Τ ό μονοπάτι μ ’ έβγαλε σέ μιά  ρημοκλησίτσα,

5 βλέπω σαράντα μνήμα ια . αδέρφ ια , κι" άξα-
[δέρφια

κ ι’ ένα μικρό μνημόπουλο ξεχω ριστό ά π ’ τ ’
[άλλα,

δέν τοδα χαί τό πάτησα  άπάνω  πτό κεφάλι, 
ακούω τό μνήμα καί βογγα καί βαρυαναστε-

[ν ά ζ ε ι:
- Τ ί  έχει;, μνήμα  μ ’, καί βογγας καί βαρυα- 

[ναστενάζεις.
10 μήν ε ίν ’ τό χώ μ α  σου βαρύ κ ’ ή πλάκα σου

[μεγάλη;
—Δέν ε ίν ’ τό χώ μα  μου βαρύ κ" ή πλάκα

|μ ο υ  μεγάλη, 
μόν’ ή ρ θ ε ; καί μέ π  ίτησ ε; άπάνω  στό κε-

[φάλι.
τάχα δέν εΐμουν ν' έγώ  νιος. δέν εΐμουν παλ- 

, [ληκάρι, 
τάχα  δέν έπερπάτηξα τές νύχτες μέ φ ε γ γ ά ρ ι;

15 Καί νύχτες έπερπάτηξα κ ι' αύγές έγύρι-
[σα τες

κ ι’ αλήθεια  τές μελαχρινές έγλυκοφίλη-
[σα τες.

—Τ ές λύπες σου ή ρθες κ’ έχυσες δω νά στό
[λυποστάσι, 

γιά  νά άπολύιόνης τές ψ υχές, ποΰ κοίτονται
[στό χώμα.

—Αύγές μήν έρθης νά μέ ίδής, οΰτ’ άπομε-
[ση μέρια,

20 παίρνε τήν στράτα τές νυχτιές κ ’ έρχου μέ
[τό φεγγάρι 

καί κλαΐγέ με πονετικά, κλαιγέ με π εθα -
[μένα

22 νά  ξαποστάσ’ ό θρήνος μου, τόβ ουγγη τό  νά
[πάψη,

Βλέπομε οτι τό τραγούδι αύτό, άπαρτί- 
ζ^ται άπό 22 στίχους.

Τό πρώτο τραγούδι είναι τής «Μηλίτσας» 
Στήν Ήπειρο είναι κοινότατο καί χορεύεται. 
Απαρτίζεται αύτό καήεαυτό άπό τούς άκό- 
λουθους 14 στίχους.:
j  ' .  i “ Γ

I  — «Μηλίτσα, πού είσαι στόν κρεμό στά μήλα
[φορτωμένη,

«Τά μήλά σου λυμπίζύμαι καί τόν, κρεμό 
■ - [φοβούμαι
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— •Κ αί σαν φοβάσαι τόν κρεμόν, έλα τό μο
ν ο π ά τ ι

«Νά μέ χορτάσης φ ίλημα, νά σέ φορτώσω
[μήλα».

5 Έ π ή ρ α  τό στρατί-στρατί, στρατί τύ μονο
π ά τ ι,

Τ ό μονοπάτι μ ’ έβγαλε μές στής Μ ηλιάς
[τήν ρ ίζ α . , .  

’Α ρχίζω  έγώ  λά τήν φ ιλώ  κ ι’ αύτή νά  μ άγ-
[καλιάζχι.

Μοΰ δ ίνει μήλα αμέτρητα, στύν κόρφο μου
[τά βάνω,

Κάνω νά  φύγω , δέν μπορώ , τά  μήλα μέ βα
θα ίνο υν .

10 — «Πάρε, Μ ηλιά μ" τά  μήλά σου, τά  μοσκο-
[μυρωδάτα,

«Κι’ έγώ θ ά  γύρω  δίπλα σου, σάν κουρασμέ
ν ο ς ,  ποΰ είμαι,

«Νά κο ιμ η θώ  στήν ρ ίζα  σου, στήν ρ ίζα
[τοΰ κορμοΰ σου, 

«Ν άσ’ αγκαλιάζω  όλο ιυχτής, νά σέ φ ιλώ  ώς
[στό γιώ μα,

14 K ui πρύς τύ γέρμα  τού ήλιού τά  μήλά σου
[νά τρώγω».

Τό δεύτερο τραγούδι είναι κι’ αύτό τοΰ 
χοροΰ κι’ αύτό ήπειρώτικο, ύπό τ’ δνομα: τό 
«Π αραπονεμένο μνήμα*.

1 Σαββάτο  μέρα πίναμε, τήν Κ υριακή ολη
[μέρα

Κ αί τήν Δευτέρα τό π ρω ΐν  έσώ θκε τό κρασί
[μας.

Κ ι’ ό Ιναπετάνος μ ’ έστειλε κρασί νά πάω
[νά φέρω.

Έ π ή ρ α  τό στρατί-στρατί, στρατί τό μονο
π ά τ ι,

5 Τ ύ μονοπάτι μ ’ έβγαλε ψ ηλά  σ’ έρημοκ-
[κλήσι

Κ ι’ έκεΐ είταν τρ ία  μνήματα, τά  τρ ία  στήν
[άράδα,

Ε ίταν  κ ι’ εν άλλο ξέμακρα, ξεχωριστό άπο
[τ’ άλλα,

Δέν τό ε ίδα  καί τό πάτησα  στά μάτια καί
]στα φρύδια,

Κ ι' άκούω τύ μνήμα  νά βυγγάχι, νά βαρυα-
[ναστενάζη:

10 — «Τ’ έχεις, Μ νημούρι, καί βογγ^ς καί βα- 
[ουα\ α στενάζεις; 

«Μήν ε ίν ’ τύ χώ μ ά  σου βαρύ κ ι’ ή πλάκα 
[σου μ εγ ά λ η ;

— «Δέν ε ίν ’ τύ χώ μά  μου βαρύ κ ι’ η πλάκα
[μου μεγάλη

«Βογγάω, ποΰ μ ’ έπάτησ^ς στά μάτια  και 
Ιστά φρύδια,

«Τάχα όέν εΐμουν κ ι’ έγω  ν ιό ς ; δέν εΐμουν
[παλληκάρι ;

15 «Τάχα δέν έπερπάτησα νυχτιές χω ρίς φ εγ 
γ ά ρ ι ;

— Π οιός είσαι σύ, ποΰ πάτησα στά μάτια 
[καί στά φ ρύδια  

«— Έ γ ώ  είμα ι ό Γ ιάννος ό Μ ακρής ό χιλιο-
[παινε μένος,

«Ποΰ u.’ έσκοτωσαν μ’ ά π ισ τ ιά ο ί σκύλλοι οί
[’Α ρβανίτες

19. «Μέ τρ ία  παλληκάρια  μου, ποΰ κοίτονται
[σιμά μου».

Μ ’ έπήρε τό παράπονο κ ’ άρχίνησα  νά
[κλαίγω

Σ κύφ τω  στύ μνήμα μέ κα ίμύ  καί χύνω μαΰ-
[ρ α δ ά κ /υ ά

Καί τύ φ ιλιώ  πονετικά  στά μάτια  καί στά
[φρύδια,

Κ ι’ άπέκει πίσω  γύρισα στρατί τύ μονοπάτι
Κ ι’ ε ίπα  τοΰ Καπετάνου μου τύ τ ί ήκουσα

[καί τ ί είδα,
Κ ι’ έπάψαν τά  λαλούμενα, κ ι επάψαν τα

[τραγούδια,
Γ ια τ ’ είταν μοναχαδερφύς τοΰ Καπετάνου ό

[Γιάννος,
Π οΰ πάτησα τό  μνήμά  του στά μάτια  και

[στά φρύδια.

Πώς ανακατεύτηκαν αύτά τά δυό τραγού
δια; Τήν έξήγηση μάς τήν δίνουν τχ κοινά 
ήμίστιχα 5° τοΰ ένός καί t>° τοΰ άλλου:

«  Τό μ ονοπ ά τι μ  ’ έβγα λε  . . . »  

ποΰ άντί ν’ άκολουθήϊη στό πρώτο τήν συνέ
χεια του:

«μες στής Μ ηλιάς τη ν  ρ ίζα »

έπήδηξε στό ήμίστιχο τοΰ δευτέρου:

«ψ ηλά  σ ’  έρημ οχχλήσ ι

Κι’ έτσι τά δυό τραγούδια έγειναν ένα. 
Έρχομαι τώρα στό τρίτο τραγούδι, ποΰ 

ενώθηκε κι’ αύτό κατά τόν ίδιον τρόπο στ’ 
άλλα δυό.

Τό τρίτο αύτό τραγούδι άρχίζει άπό τόν 
στίχο 15" τή; Συλλογής τοΟ Κοντούδη. Τό 
τράβηξε ό 14°ς στίχος:

« Τάχα δεν έπ ερ π ά τη ξα  τες νύχτες  μέ φ εγ -
[ γά ρ ι ; »
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ποΰ ε χ ε ι σ τενή  σ χέσ η , σάν σ υνέχε ια , μ έ  τόν 

Ι ο  σ τ ίχ ο  τοΟ τρ !του  τρ α γο υ δ ιοΰ :

• Κ αί νύχτες έπερπ ά τη ξα »  . . .

Τό δτι αύτδ τό τρίτο τραγούδι είναι ξένο 
πρός τό δεύτερο, δπως καί τδ δεύτερο πρός 
τά πρώτο, καταφαίνεται καί άπό τήν γλώσ- 
σά του:

«Καί νύχτες έπερπάτηξα κ ι’ αΰγές έγΰρισά
[ιες.

«Μ’ α λή θεια  τές μελαχροινές έγλυκοφι-
[/.ησα τες.»

Ή  γλώσσα αυτών τών στίχων είναι νη- 
σιώτικη, καί δχι κοινή ηπειρώτικη, δπως είναι 
τών δυό πρώτων τραγουδιών. 'Η ηπειρώτικη 
γλώσσα, ποΰ είναι γλώσσα δλου τοδ Χέρσου 
Ελληνισμού τής Ευρώπης, εκτός τής Τσα
κωνιάς καί τής Μάνης, δέν λέγει ποτέ «έγύ- 
ριαά τες, έγλνκ οφ ίλη οά  τες» άλλά «τές έγν -  
ριαα, τές έγλνκοφ ίληοά». Ά ρ α τό  τρίτο συγ- 
κραμένο τραγούδι, πού οέν τοΟ ξέρω τήν άρ
χή, καί θά είναι χωρίς άλλο κανένα ελεγείο 
(μυρολόγι), είναι τραγούδι νησιώτικο. 'Ομο
λογώ δτι δέν Ιχω μεγάλη πείρα στά νησιώ- 
τικα, καί δέν μπορώ νά ξέρω τήν άρχή του.

ΙΙισχεύω απέδειξα δτι τό «Παράμνημο» 
τής Συλλογής τοΰ κ. Κοντούδη δέν είναι Ινα 
αλλά τρία τραγούδια, συγκραμένα τό Ινα μέ

τά άλλο έξαιτίας τών δμοιων ήμιστίχων, άλλ’ 
δσοι καταγίνονται σέ δημοτικές συλλογές, 
για τά όποιο θά έπισύρουν μιά μέρα τήν εύ- 
γνωμοσύνη τοϋ Έθνους, δέν Ιχουν κάμμιά 
άνάγκη νά λάβουν 6π’ δψει τά γραφόμενά 
μου, άλλά νά εξακολουθούν τδ έθνάρεστο 
έργο τους, συμμαζεύοντας τά τραγούδια μας 
δπως τ άκοϋν άπδ τόν Ιναν κι’ άπό τον άλ
λον, δσο γιά τό ξεδιάλεγμα καί τά ξεκαθάρι- 
σμα, θάρθουν οί αρμόδιοι έθνικοί κριτικοί, ποΰ 
θά τά ξεδιαλέξουν καί θά τά ξεκαθαρίσουν 
καί θ’ άνορθώσουν τά συντρίμμια, πούναι σκορ
πισμένα έδώ κι’ έκεΐ, σέ τέλεια άριστουργή- 
ματα τοΰ Πνεύματος τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ, 
ποΰ είναι & ποιητικώτερος Λαός τοΰ Κόσμου.

Καί γιατί νά μήν είναι; Ποιά έθνος Ιχει
τϊτοιο μεγάλο παρελθόν, καί τέτΟιο φώς, καί
τέτοιες τραγικές περιπέτειες, δσο τδ έλληνικά 
’Έθνος;

Κατά τήν γνώμην μου, δσοι κάνουν συλλο
γές δημοτικών τραγουδιών, δημοτικών παρα
δόσεων, δημοτικών παραμυθιών καί άλλων 
δημοτικών μνημείων, μιά μέρα θά άνακηρυ- 
χτοΰν οί μεγαλύτεροι ευεργέτες τοΰ έλληνι- 
κού Πνεύματος καί τής ιστορίας τής Ε λλ η 
νικής Ζ ω ή ;!

X . Χρηστοβασίλης

Ο Κ Ω Σ Τ Α Ν Τ Η Σ

Ό  Κωσταντ'νος κοίτεται, κεΐται και μαραγκιάζει, 
δυό μάτια τόνε λάβωσαν, και γλυτωμό δέν έχει.
Ί !  μάννα τόν παρηγορεΐ κ ι’ ό Κωσταντής τϊ| λέει :
Μάννα μ’ κόρα-ναι ή άνοιξη, τώρα ν- τό καλοκαίρι, 
τώρα-ν- πού ήοκιώνουν τα βουνά, πού οί κάμποι λουλουδίζουν, 
ποοχουνται τά χρυσά πουλιά, τά μαΰρα χελιδόνια, 
πορχουνται κ’ οί. καλές γιορτές, τά ομορφα παναγνρια' 
τώρα-ν- πού βγαίνουν γι όμορφε;, πού βγαίνουν καί χορεύουν.
Μάννα μ’ γυαλίζει ή θάλασσα, κ ι’ αστράφτει τ’ ακρογιάλι, 
οί βάρκες πάνε κ’ ερχουνται, καί τ’ αψηλά καράβια 
καί μένα ή έρμη ή βάρκα μου, στέκεται καί σαπίζει.
Πότε μαννά μ’ Λά γιατρευτώ, μάννα μ’ πότε Οά γιάνω, 
τά ροϋχα μ πάλε νά ντυθώ, τά κεριακάτικα μου, 
να βγώ σαν πρώτα στο χορό, νά πάω σιά παναγυρια, 
νά μέ τη ράνε οί γιόμορφες, τις προξενιές νά στέλνουν 
χαί σύ νά μήν τις δέχεσαι, π ίσον νά τις γυρίζης;

’Ιω σ ή φ  Ρ αφτόπουλο f
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α  1 Κ Α  A * A S  Κ Α Ι  Ξ Ε Ν Α

Τ Ο  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ ΙΚ Ο  Τ Ο Υ  Π Ρ . Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ

Καθώς ύποσχεθήκαμε σέ προηγούμενο 
φύλλο, δημοσιεύουμε παρακάτω τό Καταστα
τικό τοΰ «Προοδευτικού Κέντρου», γιά νά 
γίνη γνωστό σέ δσους επιθυμούνε νά βοηθή
σουν τό σκοπό του:

Κ Ε * * · Α Λ Α Χ Ο  Α '

Σκοπός και μ ίοα

"Αρϋρ. 1 —Συστήνεται στήν Πόλη Σύλλο
γος, τδ Π ροοδευτικό Κ έντρο, μέ σκοπό νά 
έργαστή γιά τήν καθιέρωση τής δημοτικής 
γλώσσας σέ δλες τις έκδηλώσες τής ’Εθνι
κής ζωής.

Ά ρ ϋ ρ .  2 . — Μέσα γιά τήν έπιτυχία τοΰ 
σκοποΰ του ό Σύλλογος όριζεt δημόσιες όμιλιες, 
έκδοση βιβλίων,εφημερίδας, περιοδικοΰ καταρ
τισμό βιβλιοθήκης, διαγωνισμούς, καί δ,τι 
άλλο θά κρίνη κατάλληλο γιά τό σκοπό του.

Ά ρ ϋ ρ .  3 .—  Ό  Σύλλογος συστήνει τμή
ματα : λογοτεχνικό, εκπαιδευτικό, έπιστημο- 
νικά καί δ ποιο άλλο μέ τδν καιρό Οά κρίνη 
χρήσιμο.

3 1  · 1 *  A  Α .  Τ  Ο  U

Μ έ λ η

’Ά ρ ϋ .  4 .—Μέλος μπορεί νά γίνη δποιος 
έκλεισε τά 20 του χρόνια καί παραδέχεται τά 
σκοπδ τοΰ Συλλόγου.

’Ά ρ ϋ ρ . 5 . —"Οποιος θέλει νά γείνη μέ
λος, προτείνεται άπό δυό μέλη, τδ δνομά του 
τοιχοκολλιέται στό κατάστημα τοΰ Συλλόγου 
δεκαπέντε μέρες, καί ψηφίζεται τήν πρώτη 
κατοπινή συνεδρία. Γίνεται δεκτός άν πάρη 
τά δύο τρίτα τών ψήφων.

’Ά ρϋ·ρ . 6 .—Κάθε μέλος πληρώνει στά τα
μείο τοΰ Συλλόγου 5 γρ. τά μήνα.

’Ά ρϋ 'ρ . 7 .—"Ενα μέλος πού χρεωστεϊ τή 
συνδρομή τοΰ περασμένου μηνάς δέν εχει δι
καίωμα νά ψηφίζη.

’Ά ρϋ ·ρ . 8 .—Τό συμβούλιο διαγράφει κάθε 
μέλος, πού χωρίς δικαιολογημένη αιτία άρ- 
νιέται τρεις μήνες νά πλερώση τή συν
δρομή του.

’Ά ρ ϋ ρ .  9 . — Ό  Σύλλογος έκλέγει καί 
έπίτιμα μέλη. Τά επίτιμα μέλη δέν είναι υπο
χρεωμένα νά πληρώνουνε συνδρομή.

Ά ρ ϋ ρ .  1 0 . Στό άναγνωστήριο του ό Σύλ
λογος δέχεται καί άνήλικους, δταν είναι συ
στημένοι άπό δυό μέλη καί ένόσω συμμορ- 
φώνουνται μέ τούς κανόνες τής καλής συμπε
ριφοράς.

Διοίκηση.
Ά ρ ϋ ρ -  11 .—Τά Σύλλογο τόνε διοικεί Ινα 

Συμβούλιο άπό έφτά μέλη, δηλαδή τέσσερεις 
Συμβούλους, Ινα Γραμματέα, Ιναν Ταμία καί 
Ιναν Έφορο τοΰ Καταστήματος.

’Ά ρ ϋ ρ . 1 2 ,— Τό διοικητικό Συμβιύλιο 
συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 μέρες καί νωρί
τερα δταν είναι άνάγκη.

”.4ρ#ρ. 1 3 . —"Οταν Ινα μέλος τοΰ Συμ
βουλίου παραιτηθή, τδ Συμβούλιο διορίζει 
άλλον στή θέση του.

’Ά ρ ϋ ρ .  1 4 .— "Αμα Ινα μέλος του Συμ
βουλίου λείψη, χωρίς λόγο, άπδ πέντε συνε
δρίες στή σειρά λογαριάζεται παραιτημένο.

’Ά ρ ϋ ρ .  1 5 .— Στδ Συμβούλιο καί στό Σύλ 
λογο προεδρεύουν οί τέσσαρεις Σύμβουλοι μέ 
τή σειρά, άπό τρεις μήνες ό καθένας, είς 
τό Συμβούλιο, μέ όλοψηφία, ν’ άναθέση σ 
Ιναν άπ' αυτούς νά κρατήστ; περισσότερο 
τήν προεδρεία.

’Ά ρ ϋ ρ .  i e . - Γ ιά  νά γίνη άπαρτία τοΰ 
Συμβουλίου χρειάζουνται τέσσαρα μέλη. Ά ν
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/είψη ό Πρόεδρος τόν άντικατασιαίνει ενας 
άλλος Σύμβουλος.

"Α ρϋρ. 1 7 .—Τό Διοικητικό Συμβούλιο εκ
λέγεται γιά Ινα χρόνο τό πρώτο δεκαπεντά- 
μερο τοΟ Μάη, μέ μυστική ψηφοφορία και μέ 
άπόλυτη πλειονοψηφία.
'Ά ρ ϋ ρ . 1 8 .—'Όσα μέλη, οέν συμπλήρωσαν 
Ενα χρόνο άπό τήν έγγραφή τους, οέν έχουν 
τό δικαίωμα νά ψηφίζουν στήν εκλογή τοΟ 
Συμβουλίου. Τό άρθρο αύτό έχει κύρος άπ’ 
τή άρχή τοΰ δεύτερου χρόνου.

’Ά ρϋ 'ρ . 1 9 .— Ή  άλληλογραφία καί τά 
έγγραφα τοΰ Συλλόγου υπογράφονται άπ’ τόν 

.Πρόεδρο καί άπ’ τό γααμματέα κ*1 σφρα
γίζονται.

Συνεδρίες.
’Ά ρ ϋ ρ . 2 0 .— Ό  Σύλλογος συνεδριάζει 

τακτικά μιά φορά τό μήνα κι’ δταν τό Συμ
βούλιο τό νομίσιβ άνάγκη ν ' δταν 25 μέλη τό 
ζητήσουν γραπτώς. ’Αν τά μέλη τοΰ Συλλό
γου είναι λιγώτερα άπό 50, τότε φτάνει νά τά 
ζητήσουν τά μισά.

’Ά ρϋ 'ρ . 2 1 .—’Απαρτία κάνουν 16 μέλη. 
Ά ν  δλα τχ μέλη τοΰ Συλλόγου είναι λιγώ
τερα άπό 24, τότε φτάνουν τχ δύο τρίτα.

Ά ρϋ ·ρ . 2 2 . —Κάθε άπόφαση τοΰ Συλλό
γου παίρνεται μέ άπόλυτη πλειονοψηφία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε '

Οικονομικά.
’Ά ρ ϋ ρ .  2 3 .—Κάθε έξοδο τοϋ Συλλόγου 

προτείνεται άπότό Διοικητικό Συμβούλιο καί 
ψηφίζεται άπ’ τό Σύλλογο.

"Α ρϋρ . 2 4 . —Ό  ταμίας μπορεί νά κρά
τη, γιά πρόχειρα έξοδα, ϊσ:αμε πέντε λίρες. 
Τά περισσότερα άπό πέντε λίοες ποσά τχ 
καταθέτει σέ μιά Τράπεζα πού θχ όρίση τό 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 Ε Τ '

Άναϋ·εώρηση.
’Ά ρ ϋ ρ .  2 5 .—Τό Καταστατικό αύτό μπο

ρεί ν’ άναθεωρηθή ύστερα άπό ένα χρόνο, άν

τό ζητήσουν 25 μέλη, καί πριν άπ’ τό χρόνο 
άν τό ζητήσουν 50, χωρίς ν’ άλλάξη ό σκο
πός τοΰ Συλλόγου. Ά ν  τά μέλη τοΰ Συλλό
γου είναι λιγώτερα άπό 100, τό^ε σώνουν 
γιά τήν πρώτη περίπτωση τό ένα τέταρτο τών 
μελών, γιά τή δεύτερη τά μισά.

Ο Π Ρ Ω Τ Ο Σ  Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Τ Ω Ν  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν

Πρέπει νά σημειωθή μέ ιδιαίτερη προσοχή 
ένα φιλολογικό γεγονός πού συμπληρώθηκε 
μέ τό τελευταίο φυλλάδιο τών «Γραμμάτων» 
τής Αλεξάντρειας. Τό λογοτεχνικό περιοδικό 
αύτό μπόρεσε νά συμπληρώσω ένα χρόνο τής 
έκδόσεως του νικώντας δλες τις άντίξοες περι
στάσεις και τα εμπόδια. Γιά τό διαλεχτό κό
σμο τής λογοτεχνίας τό περιοδικό αύτό είναι 
ιδιαιτέρα άγαπημένο γιατί έσήκωσε μέ δυνατό 
yip', άψηλά τήν σημαία τής ειλικρίνειας καί 
τής έκλεκτικότητος. Γραμμένο άπ’ τήν άρχή 
ώς τό τέλος στή δημοτική γλώσσα και μέ 
προσοχή πολλή στό διάλεγμα τής ΰλης δέν 
περίμενε βέβαια τήν ύποστήριξη τής κοινωνι
κής ρουτίνας ούτε τών πλουσίων καί φτωχό
τερων τσορμπατζήδων, καθώς καί ή ίδια ή 
διεύθυνσις τοΰ περιοδικού τό κηρύττει μέ δύ
ναμη. Γι’ αύτό οί ίδρυταί άγωνίστηκαν μόνοι 
μέ αύταηάρνηση καί επιμονή καί έτσι κα- 
τώρθωσαν τό σημαντικό έργο. Έ ω ς τώρα καί 
άλλες άπόπειρες καθαρών λογοτεχνικών περιο
δικών θάφτηκαν πολύ πρόωρα γι’ αύτό τό έργο 
τών «Γραμμάτων» έχει σημασία ξεχωριστή 
επειδή καίθχ εξακολούθηση μέ ζωή καί δύνα
μη. Έ τσι ή διεύθυνσις καί οί ίδρυταί του είνε 
άξιοι γιά πολλά θερμά συγχαρητήρια καί μά
λιστα γιά μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί έξόν 
άπό άλλα λογοτεχνικά έργα μέ άξια πού 
περιέχουνται στόν καλλιτεχνικό αύτό τόμο 
έγινε φροντίδα ν’ άναδημοσιευθοΰν καί τά 
έργα τοΰ Γρυπάρη μέ τάξη καί τώρα μπορεί 
κανείς νά τά εύρη χωρίς ν’ άνασκάφτη δεξιά 
κι’ άριστερά.

Α . 'Α χρο & α λα σ σ ίτη ς
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Π ω λ  φ  ο  ρ

Ή  γαλλική ποίηση, ύστερα άπό τά ψηφί
σματα, πού έκαναν δλοι οί επίσημοι καί οί 
άνεπίσημοι συγγραφέϊοες, άπόχΐησε επ ιτέ 
λους τόν ύπατό της (prince) στό πρόσωπο τοΰ 
Πώλ Φόρ, πού έρχεται ν’ άντι/.αταστήση τόν 
Αέοντα Διέρξ, πού άπέθανε πρίν άπό λίγον 
καιρό.

Πολλοί λίγοι άπό εκείνους, πού παρακο
λουθούν τή γαλλική Φιλολογία στόν τόπο 
μας, Οά γνωρίζουν τό έργο τού ποιητή Πώλ 
Φόρ, πού φέρεται παντοΰ αύτές τίς ήμέρες 
στή Γαλλία τ’ δνομα κ’ ή εικόνα, καί γρά- 
φουνται τόσα άρθρα στό γαλλικόν Τύπο υπέρ 
καί κατά. Αύτό συμβαίνει ϊσως γιατί έσυνη- 
θίσαμε, παρά πολύ δ,τι άρχίζει νά έπισημοποιή 
κάπως ό καιρός και ό τίτλος τού ’Ακαδημαϊ
κού. "Οπως καί άν έχη τό πράγμα, τό ζή
τημα είναι δτι ό ποιητής τών Γαλλικών 
Μπαλλαδων (ballades francaiscs) είναι ό 
άνθρωπος τής ήμέρας στή Γαλλία κ ι’ όλό- 
κληρος ό γαλλικός δγκος τών γραφόντων 
δέν όμιλε', παρά γ ι’ αύτόν. Γι’ αύτό δέν είναι 
άσκοπο κι’ ό φιλόμουσος ελληνικός κόσμος 
νά λάβη μιά Ι7. ί α τοΰ άνθρώπου καί τού έρ
γου έκεΐνου πού τιτλοφορείται σήμερα ύπα
τος τών ποιητών τής Γαλλίας.

* *
ν. *

Ό  Πώλ Φόρ έγεννήθηκε στχ 1872 στό 
Ρέμς (R eim s). Δέκα οχτώ ετών, δίχως χρή
ματα καί δίχως προστασία έσχημάτισε τό 
«Θέατρο της Τ έχνη ς», δπως ώνόμασε τό 
μ:κρό του θέατρο, πού έπαιζε έργα άγνώστων 
σ’1 έκείνη τήν έποχή, πού θεωρούνται σήμερα 
ώς δόξες τών Γαλλικών Γραμμάτων. Στό μι
κρό θέατρο τού Πώλ Φόρ, πού μεταφέρονταν 
άπό χτίριο σέ χτίριο, ό Μπελέν, ό Μετερλίγκ, 
ό Ρεμιντέ-Γκουρμούν, ό Πιέρ-Γκιράρ, ό Κά
ρολος Μωρίς, καί άλλοι έγνωρίστηκαν μέ τό 
κοινό. Νέις τότε ό Πώλ Φόρ καί άσημος, 
ζοΰσε στή Λατινική Συνοικία, σχετίζονταν 
μέ τούς νέους κι’ δσους ποιητάοες διψούσαν

δόξα καί δέν άπέφευγε νά πίνη μαζί μέ τόν 
φτωχό Μπερλαίν, στά μικρά καφενεδάκια τής 
Συνοικίας δπου έστηνε τό θρόνο της ή Νέα 
Ποίηση.

s.- Στά 1897 ή Εταιρεία τού Γαλλικού Έρμή 
(Mercure de France)^ πού, έκδίδει καί τό 
γνωστόν όμώνυμο περιοδικό, έφερε στή.’δημο
σιότητα και τή φήμη τό νεανικνν έργο τού 
Ποιητή, πού είχε μαζέψει δημοσιευμένα κι’ 
άδημοσίευτα ποιήματα ύπό τόν τίτλο «Γαλ
λικές Μ  παλλάδες». Σ ’ έκείνη τήν έποχή 
πού ή γαλλική Ποίηση, έλευτερωμένη άπό 
τούς ρωμαντικούς, ζηΐοΰσε τό Συμβολισμό 
καί τό Χρωματισμό (nuance),- τήν υψηλό
τερη κι’ άριστοτεχνική της έκφραση, όδηγού- 
μενη άπό τόν Μπωντελαίρ, τόν Μαλλαρ- 
μέ, καί τούς άρχηγούς τής ιδέας τής πλα
στικότητας, δπως είταν δ Έρεντιας ,καί άλλοι, 
τό βιβλίο τοΰ άγνωστου ποιητή στούς πολλούς 
έπροξένησε άληθινή επανάσταση, κατακρί- 
θηκε κ’ έπαινέθηκε σέ βαθμό πού έφερε τόν 
Πώλ Φόρ στό ύψος καί στήν φήμη τών γνω- 
στοτέρων ποιητών τής Γαλλίας. Οί άνθρωποι 
πού έκουράστηκαν ν’ άναζητοΰν στούς στίχους 
τοΰ Μαλλαρμέ τήν υψηλή .έκφραση καί τό 
εύγενικό αίσθημα, πού λέγονταν δτι έκρυβαν, 
οί άνθρωποι, πού στενοχωρούνταν μπροστά 
στήν τέλεια πλαστικότητα καί τήν καλλονή 
τών στ!χων τών «Τροπαίων», τού Ερε- 
ντια, δπως στενοχωριέται κανείς μπροστά σ’ 
ενα τέλειο, άλλά ψυχρό άγαλμα, οί άνθρωποι 
πού δέ συμμερίζονταν τίς ιδέες καί δέ/ έβλε
παν τόν κόσμο δπως δ Μπωντελαίρ, αίστάν- 
θηκαν μιά άληθινή άνακού^ιση, δπως τό κα
λοκαίρι σ’ ένα ρέμα δροσερού άγέρα, σκύβον
τας άπάνω στή ρυθμική πεζογραφία τού 
νέου Ποιητή. Μέσα στίς «Γαλλικές Μ παλ- 
λάντες» οί κουρασμένοι άπό τήν συνθετικό- 
τητα τής Γαλλικής Ποίησης, άνέπνεαν τό 
δροσερό άνεμο τής έξοχής καί τή; θάλασσας, 
άφιναν τήν ψυχή τους στήν πλειό άπλή καί 
πιό ώραία άπόλαυση τών πλέον θελκτικών 
συναισθήσεων.

Ή  ποίηση τού Πώλ Φόρ είταν σάν ένα γα-



16 ΧΡΟΝΙΚΑ

λήνιο καθαρό ρεύμα, πού καθρέφτιζε Ιξιδα- 
νικευμένα δλα τα τοπεια, πού περνούσε. "Οσο: 
έσκυβαν έβλεπαν 2ναν ουρανό γαλανό, έβλε
παν τα δάση καί τά χω ρ ά  καί τον όρίζοντα. 
Τά τραγούδια τοΟ Πώλ Φορ είταν ή αιώνια 
ποίηση, γιατί δέν είταν τίποτε συνθετικό, έκ- 
ζητημένο, τεχνητό. Οί χορδές τής Αύρας του, 
είχαν τούς τόνους τοΟ ’Απόλλωνα καί τούς 
πόνους της φλογέρας τοΰ Γαλατικού Πάνα. 
Αύτός ό άνθρωπος, άπλός, δπως δλες οί μεγα- 
λοφυϊες, έτραγουδοΰσε δ,τι έβλεπε κι’ δ,τι αί- 
στίνονταν. Έ κανε τήν ωραιότερη δημιουρ
γία, χωρίς νά ύποψιάζεται δτι δημιουργεί. 
’Αντέγραφε τή Φύση. Τήν είχε μέσα στήν 
ψυχή του κ’ ή ψυχή του είταν μέσα σ’ δλην 
τή Φύση. Είταν πράος, δπως είναι ή έξω- 
τερική έκφραση κάθε ύψηλοΟ. Είταν άπλός 
μέ τή βαθύτερη συνθετικότητα. Είχε κοινές 
λέξες γιά νά τραγουδάη τίς πιό βαθειές 
άπόχρωσες τής ζωής, γιά νά συγκινάη. Τρα
γουδούσε:

Μ i<i κόρη πέΟανε
—πέΟανε απάνω στις άγάπες της.
Τήν έφεραν στύ χώμα 
—σιό χώμα, τό ξημέρωμα.
Τήν ξάπλωσαν μόνη 
— μόνη στό νεκροκρέβατό της,
Έγνρισαν χαροΐίιιενοι 
—χαρούμενοι μέ τύ ξημέρωμα. 
Τραγούδαγαν χαρούμενα 
— Χαρούμενα καθένας μέ τη οειρά του : 
«Αύτη ή κόρη πέΟανε 
—πέΟανε άπάνω στίς άγάπες της.
«Κ’ έπήγαν στα χωράφια 
—στά χωράφια δπως δλες τις ημέρες.. .»

* #
*

’Από τότε δ Πώλ Φόρ Ιγεινε ό διδάσκα
λος τής νέας ΙΙοίησης. Οί νέοι ποιητάδες, πού 
σκιρτοΰσε στήν ψυχή τους ή αιώνια ποίηση, 
έπήγαν πρός αύτόν, ώς πρός ένα μεγάλον 
διδάσκαλο. Λέκα τέσσερα βιβλία, πού έπάλ- 
λονταν μέσα έλόβολη ή ψυχή τής Γαλλίας, 
— τής ίπποτικής, τής ευγενικής, τής άγροτι-

κής, τής θαλασσινής Γαλλίας—ανέβασαν τόν 
Πώλ Φορ στή θέση, πού -οΰ έπρεπε. Ό  
θάνατος τοΰ Λιόντα Αιερξ τόν έφερε ύπα
τον τών ποιητών. Πρίν λίγες μέρες στό 
Λούνα-Πάρκ, σέ μιά μακριά αίθουσα, πεντα
κόσια άτομα άπάνω κάτω παρευρίσκονταν 
στό γεύμα πού δίνονταν πρός τιμήν τοΰ νέου 
ύπατου, γεύμα πού προέδρευε ό γνωστός μας 
Ζάν Ρισπέν. Οί πλειότεροι νέοι, πού δέ 
θ’ αργήσουν νά φτάσουν στή δόξα. Ό  Πώλ 
Φόρ, ντυμένος μέ τήν αιώνια του ένδυμασία, 
πού ή μόδα της είναι τόσο παλιά, μέ τά με
γάλα κατάμα^ρα μαλλιά του, συγκινημένος 
παρευρίσκονταν σ:ό θρίαμβό του. Τηλεγρα
φήματα έρχονταν κατά τήν διάρκεια τοϋ 
γεύματος άπό τούς άπόντες ποιητάδες νά 
σνγχαροΰν τόν τιμώμενο συνάδελφό τους. Ό  
λόγος τοΰ Ζάν Ρισπέν, αύτού τοΰ Στέντορα 
τής φωνής, μέ δλον τόν θόρυβον κα'. τά χει
ροκροτήματα, κατώρθωσε νά άκουσ:ή άπό 
τούς πεντακόσιους αύτούς συνδαιτυμόνες σέ 
μιά άποθέωση τοΰ Ποιητή. Ό  Ζάν Ρισπέν 
έχαιρέτισε τήν παντοτεινή ποίηση, πού θά 
ζήση, κι’ άν σβηστή άκόμα τ’ δνομα τοΰ 
Ποιητή στά στόματα καί στίς ψυχές τοΰ 
Λαοΰ, πού βρήκε τόν τραγουδιστή του. Οί 
νέοι έχαιρέτισαν τό διδάσκαλό τους, πού ή 
τανε δικός τους ό θρίαμβός του. Οί πεντακό
σιοι αύτοί άνθρωποι δλων των σχολών ένώ- 
θηκαν χειροκροτοΰντες τόν Ποιητή, πού δέν 
άνήκε σέ καμμιά σχολή. Ή  σαμπάνια καί 
τ’ άλλα τά κρασιά έπεσφράγισαν τό τέλος 
τοΰ γεύματος, κ’ ύστερα έφυγαν δλοι εύχα- 
ριστημένοι γιά τό δίκαιο θρίαμβο ένός συνα- 
δέρφου τους.
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