


ϊ ώ *  μ1  συντροφιά πού τό κάθε
*«l 8t« « e w 6 « t -άπ6 « m p * *  J S ^ y ^ Z . m  γ  Ψ  0i*0v° ^  " " τ ή ρ η σ ή  του

Fgm^Za 686; Έ γνατ(α:, 351. . ^  ,
~ '·' · ' - 5 - -  _  _ _  _  . ^ 1 °  ρ ^ 1 0 3 ? * * ·1·" Λ · 7' -; ' Ά.^ ί* / *··

Λ^ΑΛ^^Λ^ΛΛ^ΛΑ.

Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο
Α ΙΕ Υ βΥ Ν Ε Τ Α Ι ΑΠΟ Σ Υ Ν Τ Ρ Ο Φ ΙΑ  ΣΥ Ν ΕΡΓΑ ΤΩ Ν

«Κ@@Μ«@@Μ
*Μ Γ ίΙΑ  *  . *  ΑΡ. I  « Μ »  © Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η  «iKJefr N A B S  1932

S C  H IL L E R

A S V O I M X J L T Z X Q  Τ ^ Α Ϊ * 0 3 Ρ Α Ϊ

i

•  ( A H  DER QUELLE SASS DIS KNABi>

Κάθονταν έν’  ̂άγοράκι σέ μιαν άκρα στο ποτάμι 
^  Καί στ*φανι από λουλουδια προσπαθούσε γιά νά κάμη,
ψ  ^  τοΰ φύγανε άπ’ τά χέρια, τό νερό τά παρασέρνει

τά φτωχά, ξεφυλλισμενα εδώ χτυπάει κι’ εκεί τά φέρνβι
στών κυμάτων τό χορό.

Τά θωρώ μέ ψυχής πόνο και βαθειά μου αναστενάζω, 
τάχα κείνο τό ποτάμι δέν ομοιάζει τή ζωή μου ; 
τά λουλούδια πού κυλάνε κ’ εκεί κάτω τά κυτάζω 
μέ τήν άχαρη τή νιότη δέν ομοιάζουν τή δική του

νά χαρώ πού δέν μπορώ ;

Μ ή ρωτάτε γιατί κλαίω στής ζωής μου τόν ’Απρίλη !
’ Αν η άνοιξη σκορπάει χάρη ελπίδες ζωή κάλλη,
Α ν  η φυσις ομιλάει μέ τ’ άόρατά της χείλη 

Κι αν τή χαίρουνται δλοι οί άλλοι....μά σέ μένα, σάν προβάλλει
Μόνο θλίψες μοϋ γεννάει.

Πώς μπορεί νά βαλσαμώση τής καρδούλας μου τόν πόνο 
’ Αφοϋ, κείνη πού λατρεύω κι’ άν κοντά μου πάντα νοιώθω 
δμως θά μοΰ λείπει αίώνια’ ’Άδικα τά χέρια απλώνω ' 
στήν εικόνα της,... άχ ! μένω μέ τόν άσβεστο μου πόθο

Κ 5 ή καρδοϋλά μου πονάει.

Αφησε μόνάκριβή μου τά παλάτια, τά καλά σου 
Kt έλα κατω ποϋ θε ναυρης μιάν αγάπη φλογισμένη 
Μάζεψα γιά νά σκορπίσω άφθονα στήν αγκαλιά σου 
ανοιξιατικα λουλουδια....ελα, μια καρδιά προσμένει

Μήν τής δείξης απονιά.

“Ακούσε πώς κελαϊδάνε τά πουλιά μέσα στά δάση 
Τό νερό πώς κελαρίζει καί στις πρασινάδες στρίβει 
"Ενα τρυφερό ζευγάρι μπορεί δλα νά ξεχάση 
Καί νά ζήση ευτυχισμένο. Ναί, τοϋ φτάνει ένα καλύβι

·Α< τό Γ ερ μ ανέ Κα1 ° έ τ0ΰΤ0’ μΐά ^ VLd·
Δ. Κ. ΒΟΓΑΖΛΗΧ



ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Περνάν τά χρόνια μέ τά χρόνια’ o i «όνοι, 
ανωθε μας τιναχτά αστροπελέκια, 
βαριά μάϊ ζώ νουν Μόνο τό τραγούδι, 
εορτάσιμο βοίσμα γλυκών στίχων, 
οπως τοΰ Μάη  ̂τά λούλουδα ποϋ ανθούνε 
χι οπως τήν α»οιξι τά γλυκά αηδόνια, 
αντικινάει κι* αναψτερώνει εντός μας 
μέ νέαν όρμήν αιώνια τήν καρδιά μας.

θάνατος χαί Ζωή o i  άλυτο κόμπο 
παΛαιουν αιώνια. Κι ώ! Μόνο έσύ, τραγούδι, 
Τις συμφορές πραΰνεις καί τις νίκες 
εξευγενίζει?· καί βαθιά στοΰ ανθρώπου 
τήν τραγική καρδιά, ώς πνεύμα σηκώνεις 
Θεοτικο τήν άνεστέρεβην ελπίδα.

Κωατ. Καραβίδας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τον φίλον ποιητή Γιάννη ΑαμηΧάτη.

Μας Ιφυγες καί σύ καί πας στή χώρα 
της λησμονιά?. Ω ραία, τρισωραία, 
εσρυστήκε^, πεΦαίνοντας γενναία 
στοΰ Δορυλαίου τις κορφές μιάν ώρα, 
κι επεταξε ή ψυχή σου, ή λευκοφόρα 
πισω από τών ονείρων τήν αυλαία.
Στον τάφο σου —τών Βάρδων Ά νιλλέα— 
2.τηΛΐ| λευκή, άπό πεντελήσια δώρα.

Σκίζοντας τών αιώνων τά σκοτάδια, 
ας^ λεει στή γ*νιά τή θύμησή σου. ’
Κι αν στοΰ ασφοδέλου φτάση ταΛειβάδια 
«τό μ,ουχρουμα τοΰ δειλινού ή ψυχή σου 
και παει νά πιή στής λησμονιας τή' βρύση 
του Δρίσκου ο αδερφός θάν τή φιλήση.

Εμμ, Τσαγχαράχης

' '  '  ; : · ? Μ  - .....
“ Α Π Ο Γ Ο Η Τ Ε Ψ Η ’ ,

Γιά τάψηλά βουνά δέν είμαι έγώ
τί οί τοακάλοι 4ΐέ σκιάζουνε κ’ oi λύκοι.
Έ να  μαύτούς νά γίνω δέν μπορώ, 
κι" ούτε φτιαγμένος είμαι άπό ταελί/.ι.

Έγώμαι γιά τόν κάμπο δουλεφτής 
σκυφτός πίσω άπ' τάλέτρ,ι τώ *α,γ*ίΐΛ» - * « » 
καί μόν* σά γέρνω. οκνός .όνειρεφτής„ „,„ 
γιά τάψηλά χρυσόνειρα νά υφαίνω.

“ Η, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΜ Μ Α*

PA 40Y ΧΑΤΖΝΝΑΣΗ

S άπό δυό γλυ^φ. mayjQya μάτια
χαί τό'λα^τάρισμα τδβ^κβρι^Γστϊκου κορμιού, 

__ΙΟλη ή δροσιά τού περβολιού 
χα ί τάηδονιούή γλυκιά λαλιά 
στή σιγαλιά.

V £ μ ;: < Τ' 1 .J >, ό V : 'Qt) *3
Τής λέφκας τάργολύγισμα,. 
τό λύγισμα
τών δέντρων άπ* τό βάοσς του κάμπου, 
μου πλημμυράνε τή νέα φωλιά, ?
Χαρά ! Χαρά !
Στ’ άνεμοστρυφογύριομα καί πάλε μάρπαξε ή

[Ζωή
καί πλημμυρά ή καρδιά μου νειάια.

Τό χωριουδάκι τό μικρό
κ 'ή  καμαρούλα μου· ίή στενή 

γιά μένα ό κόσμο? ό πλατύς 
Γ λέντα  παλιά

γλυκά φιλιά ■.. - μ  
σάς ξαναζώ 

Τρελλά μεθύσια, μουσικές !
χίλιες κΟπέλλές ξωτικέ!; *

στή γλύκα ενός1 κλεφτού φιλιού. 
Τρεχάματα στις αμμουδιές

στούς κάμπους πράσινες χαρές
δάση «υκνά, Ιερουργικά 

γιά με τά μάτια τά γλυκά 
καί ή δροσιά τοΰ περβολιού.

Αάμπης Γ αχήνΚ/ς
—̂  ί» «■ ■■

ΠΕΖΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΦΕΥΓΟΥΝΕ ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΝΤΑΙ
•-W

£ να πανώριο παλιό δειλινό μιά; Μαγίάτικιας μέρας, ιό  Θυμάμαι σάν τόρα, 
κρατώντας ό ενας τόναλλο σάν άθώα παιδιά χέρι y έρε, περπατούσαμε 

Οώ στ άχρογιάλι τοΟ καλού μας παλιού καί ρομάντζα γιομάτοι» Φαλήρ'ου;.
Ερημιά ήτανε γύρω καί μονάχα τ’ αγέρι, σιγαλά, χαδεμένα τό κΰμα καλοΰσε 

στα μικρά χαλικάκια, πού ήσαντε άσπρα καί μάβρα καί λσγής άλλα χρώματα καί 
καϋαρια καί λεία, δπου λαμπανε ωραία στί'ς στερνές, καί χρυσο-ροδισμένεςΑ σά φλόγα, 

r ■ TC5 ^ ιου κα“ οά μαργαρίτες, γιά μάς καμωμένοι καί στοωμένοι
στό δρομο, πού στά ουράνια παλάτια της θείας γυναίκας καί μητέοας τοί> κοσαου, της 
άγαπης, τραβούνε.

Kal τό κύμα μέ φλοίσβο ψιθύριζε καί τ’ άγέρι τά κομένα μαλιά σου φιλούσε, 
xt δλα γυρω^ γιά μάς κουβεντιάζανε λέγαμε, τή δική μας άγάπη μέ τή θεία σβηστή 
τους φωνή πώς δμνούσανε. Τό θυμάσαι; Στήν ψυχή μου άκόμα ζωντανή τήν εικόνα φυ
λάγω καί μού φαίνεται — να! παλιά μου άγάπη καί γυναίκα σά» δλες— πώς σά σήμε- 
ρις ε!ν« ή βραδιά τής άγάπης Ικείνη χι άς «εράσανε χάμποσα χρόνια.

** *
Στήν άφράτη άμμουδιά τό σακάκι μου σούστρωσα τό λεφκί φόρεμά σου μή 

άπ’ τήν άμμο λερώσης xal ξαπλώσαμε κεί, έγώ στήν άμμο, σά στρώμα άπαλό τό κορ
μί μου ποϋ δέχτηκε, σύ στό χέρι μου άπάνω στή δική μου άγκαλιά.

Γιά θυμήσου τό κΰμα πού μέ χάδι άπαλό μέ τόν άσπρον άφρότου τά μικρά σου 
σκαρπίνια φιλούσε, σά μπουχέτο λουλούδια λεφκά πού άπ’ τά μάκρια τής θάλασσας 
στήν άγνότή σου νάφερνε. σά μιά πάλεφκη νύφη λόγια μύρια καί χάδια γλυκά τής ά
γάπης νά σούλεγε, μέ τό θείο γλυκόηχο τραγούδι τοΰ φλοίσβου στίς ψυχές μας βα
θιά, πού τό νιόθαμε νά μάς λέγη τ’ άμίλητα λόγια, τή ζωή πού έφραίνουνε καί πού 
φέρνουνε πάντα τή γλυκιά τή χαρά.

Σάν παιδούλα τρελή άπό χαρά, τά πλατιά τά χαλίκια στά νερά μέ μανία πε- 
το&σες, χ ι δλο θύμωνες πιότερο καί γλυκιά κι όμορφότερη άφ’ δτι ήσο γενόσουνε, 
σά θωροΟσες στά γαλάζια νερά τά χαλίκι, πώς μονάχα ώς δυό πηδηξιές νά πετύχη 
μποροϋσε καί ζητούσες νά φτάξης τΙς πέντε, πού στήν τύχη ή δική μου πετρίτσα είχε  
κάνη.

Καί ποθούσε ή άγκαλιά μου νά πάψη γιά πάντα τό παιχνίδι, πού άπ’ άφτήνα
μακριά σ’ είχε πάρη, μά £λα πάλε πού ή ψυχή μου ποθούσε καχιωμένο νά βλέπη τό
μικρό προσωπάκι, πού γενότανε πιόμορφο, καί στ’ άλήθια σοΰ λέω, τό θυμάμαι χαλά
πώς πολί λαχταρούσα μήν πετύχης άφτό, πού άπό μιά σου τρελήν ιδιοτροπία ζητούσες,

** *
Τόρα πιά στά καλά κουρασμένη είχες Ιρθη κοντά μου, κα1.....ναΙ, κεΐ, πού ή 

δύση τό γίγανταν ήλιο μέ στεφάνια, πλεγμένα άπό ρουμπίνια διαμάντια κ:’ άπ’ δτι 
στόν κόσμο άλλο ώραίον όπάρχει, στολισμένα μέ χρώματα μύρια, μιά κορώνα είχε  
κάνει στόν ούράνιον άφτόνε θεϊκό βασιλιά, πού κ’ ή γΐς χίλια  μύρα, στό λαμπρό πέ
ρασμά του, σκορπούσε, τό μικρό τρυφερό προσωπάκι μέσ’ τά χέρια μου πήρα, μέ τά 
μάβρα, σάν πίσα μαλιά,μέ τά μάτια τά τόσο μεγάλα, πού χανόταν κανένας στέ μαβί τους 
τό χρώμα— τέτιο Ενα άπειρο είχανε, θεέ μου!, πού ήταν Ιδιο μ’ αύτό τούρανοΰ—καί.... 
στό στόμα, στά χείλή του τ’ άλικα κείνα....rQ! τΐ χείλη! τί στόμα γλυκό!

*
* *

Δέ θυμάμαι τί είχε  γίνει κατόπιν οδτε ή ώρα πδς είχε περάσει. Άμϋδρά 
μόνο σώζω μιά νάρχη, μιά γλυκιά μιά φιλήδονη νάρκη, πού τό εΐνέ μου είχε  σκλα-
β'ώση. Τίποτ’ άλλο στ* άλήθια σοΟ λέγω τίποτ’ άλλο δέ σώζω, δέν ξέρω. ......  ναί,
άφτό μόνο καλά τό θυμάμαι* ροδαλό τό βελούδο είχε γίνει στό λεφκό πρόσωπό σου, 
μέ τΙς μπούκλες τώ μάβρω μαλιωνε Απαλά, πού τό χάδεβα, τό γλυκό μήν ταράξω 
όνειρό σου, πού λιπόθυμη σκεδόν έθωρούσες.

Τό σκοτάδι βιαστικά προχωρούσε κι δλα μάβρα φαινούντανε πιά. Σοΰ είχα  
δείξη τή νύχτα μέ τρόμο καί ψιθύρισα στή σιγαλιά, γιά τή νύχτα πού γλήγορα  
ήρθε κι έδιωξε δλη τή θεία όμορφιά,κι είπα, σέ μάς καμιά μέρα,...ποιος ξέρει;...Ό χι, 
μούπες, θυμάσαι; ποτές μή μιλάς τέτια λόγια αφού ξέρεις καλά τΙς καρδιές μας πλη
γώνουνε.

** Φ
Πόσα χρόνια περάσανε τόρα νομίζεις;.... Ποιός νά θυμάται! Κι δμως καλά τή 

θυμάμαι τή βραδιά τής άγάπης έκείνη.
Γύρνα δές τά χαλίκια καί τ’ άσπρο ποΟνε τό ίδιο παιχνιδιάρικο κύμα, Νά κ’



ή δύση, δέν βίν’ Ιίιβ  ή κορώνα του τρανοΰ τούρανοΰ βασιλιά;....  Μόνο δίπλα μου δέν
είσαι συ παλια γλυκια μου άγάπη......

? Ρ' Φρ; Φρ” ' Τό χ Ομα τί νά λέη;... θάτανα μιά ξωτικιά: "Όχι κΟμα άφρολου-
αμένο, ητανε γλυκιά παρθένα μέ κατάμαβρα μαλιά. * - .

,,έ νηΛ, ? . μ·0δ Ψ*£λν« « 4 δέν ! κθύω· Ή τ ο » , μ ί«  Ό χ ι  σου είπα ήταν παρθένα
μέ κορμί σα μιάς νεράιδος, ητανε πανώρια κόρη ποΰχε χείλη άλικα στό μικοό, σά
ά » 5 Γ  £ ’ στ.°ματα^  πο0Χε ® 2να «ροσωπάκι σάν τόν κρίνο, σάν τόν άσπρό σου 

φρο, δυο μεγαλα, τετια ματια., σαν το χρώμα τό δικό σου σάν τό χρώμα τ’ ούρανοΰ. 
Μ ίκουσες γλυκό μου κΟμα; κι δμως σϋ κάτι άλλο λές. κάτι πού. έπρεπε νά ξέοω
κ* δμως τορα τό μαβαίνω  ρ ν ρ

Ν*1 πιστό κ* άγαπημένο, είνε δλα διαβατά. Φέβγουνε καί χάνουνται.

8MGHERJCPANO.S) *

Σ Τ Ο Ν  Π Ο Ν Ο

χ ι μ ’1 λ ά ν " '  ‘ 6 > e , a ‘ « 4 »  * * ^ Λ ·

, ’ί00 μ °ι*ζεις μέ λουλοΰδι γυρμένο απάνω στό κλωνί του, ώγοέ καί σκυ
θρωπέ άδερφε τοΰ άγγέλου τής χαράς!

-■ή( w . i I S U ' i . p L t * · ,4 ν  0 ύ ρ “ ’"ί> Λ  ί» μ »  «*? η ,  ρρ»χή

«  τ » ? » 2  i f & J S *  *  θ , ί  *  *ύ" 'χΙ" ’ S’ “ s « ·  *Μ»“  *>· *
ν - ,,ί  Δέ ? έΡν, ει« *®μμΐά παρηγοριά στοΟ σκοτεινοΰ σου πέπλου τΙς πτυγές, 
οτεναγμούς·°Υε ρυ“ 30υ; Αέ μπορείς νά ταράξης τό στήθος μου παρά 'μέ

Τήν καρδιά μου δέ μπορείς νά τήν άγγίςης παρά πληγώνοντας την:
„ * ·  Μ! ξ α μ ώ ν ε ις  κάνοντας με νά σκό5ω. Τά δάκρυά μου κυλούνε,σέ φο-  

οοΟμαι καί δμως σ αγαπώ, ω θλιμμένε σύντροφε τή; ψυχής μου.
Λαί^σ άγαπώ δπως αγαπώ τής νύχτα; τΙς σκιές.

τ Ις ά χ τ Τ ? ε ί* ή ς 1 ^ ίδ α ς εφα’ * ?? δια^έπω τΙς άν*λ*μπές τής χαράς;
JE)a δταν θελιάς, παιδί τ’ ούρανοΰ.

vitc μ°υ τρεμ£1 μ? ^  θ“ ^  σπά!7^ς· Μί'7’ άπό τ'0 σκοτεινιά ποΰ απλώνεις γυρωμου, τα ματια μοδ υψώνονται πρός τό φώς, ποϋ προσκαλεΐ ό πόθος μου;

θεσσολονίκη 1922.
«% 
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ΗΤΑΝΕ ΓΡΑΦΤΟ ΤΗΣ

Ι ^ ^ γ ά λ η  κι άσυνϊίθϊΐ, χεΐνο τό βράδ-j, χΕνηση στά χω ριί: Ά ξίνα στβ βράδυ 
άλησμονητο σούρουπο, σημαδιακιά. Τρίτη μέρα! ’

Με τό λ ιοβασίλεμα;·;ή γολέτα τοΟ Καπετάν Στρατή. πρωτοτάξειδο καράβι είνε  
πΐαση - ρ λ ο ,  μ «ντίς^να πάρη μέ τό δρσα τό πράτιγο καί νά φουντάρη, γύρισε πλώρη 
στο Λ α^ ρετο  —  Η  αρωστο από λοιμό ή πεθαμένο είχε μέσα τό καράβι!.. ..
vol ναλ ^ ° μ0’ ωί >τ° μο0τ?°’ δλο τ4 πλήρωμα τοΰ καραβιοΰ, ήτανε χωρια-

,- ?αθε;ας, βεοαια, προσμενε με λαχταρα τόν έδικό του. Ποιός ε ίν ’ άρρωστίστ- 
ποιος πεθανε^ στο καραβι; Καθένας φοβάται γιά τόν έδικό του, κ ι’άνησυνά
-  μ σουοουπο βρήκε δλο κοντολογής, τό χωριό στόύς δρόμους. Γυναΐκεί στά ere

Π Ϊ Κ * * '  στά σταυΡ°δρ0Ι11α όΡθέ* ^ « ν ε  μέ νευρικότητα κι’ άγωνία 
, · ϊ°_ σ0!>αΡα ^  άντρες μα^ωχτηκανε στό Καφφενείο τής Πλατέας καί πεοωέ- 

^ονταςνεα, άλλοι ρουφάνε το ναργελέ τους, άλλοι καπνίζουνε τή πίπα τους καί άλ
λοι τραδανε τόν ταμπάκο τους 1 αι αλ
-  e 'Ο Γιώργης ό Κούρκουλας ξεκίνησε πεζός γιά τό Λαζαρέτο, μά θάκαμνε άκόατ-

μια topa να γυρίση δσο γερά κι’ άν ήτανε τά πόδια του

•ψάρεμα'0  ^  τθύί 5ΐδ νά? τε» Αίμαναρχείου, έλειπε δξω γιά

^Σέ λίγο ό κύριος δγειονόμος φάνηκε ν’άνεβαίν^ άπ’ τήν Πλατέα βιαστικόν πέ
ρασε με νευρικότητα καί βία, τόσο, ποΰ ούτε τό δάσκαλο δέ χαιρέτισε τό δάσκα> ® 
που μονο πως δεν έκοιμόντουσαν μαζύ, τόσες φιλίες είχανε, ^
ΐ7·Λ_  1θν2, ί>(ύτ'ίΙσε> αλήθεια ό δάσκαλος σιάζοντας τά γυαλιά του έίιαστικά· Κυρ 
Κώστα, μονο κείνος είχε τόσην οίκειοτητα μαζύ του, ωστε νά τονέ φωνάζη μέ τό μι-

" i s . ' " *  “ Ρ"  6Τ* " ν ίμ “ «  Γ ι « ' Ρ ί - μ ^ . ϊ ί θ ί  . 6 . .
_ Ε ίχε πάρη τό δρόμο τής άνηφόρας καί, καθένας πιά, άρνιζε νά καταλαβαίυν, 

πως πάει στο σπήτι τής Κυρά Καλής τά κακό μαντάτο, στής Κυρά-Καλης ποΰ ό μα* 
καρίτης, ο αντρας^ της απο χρονιά πάρεδρος στή Κοινότητα είχε θέση προύνοίτα 
στο χωρίο κι είχ  αφήση καλό πεθαίνοντας όνομα. 'Όλοι τόνε θυμούνται τόν Κυρ 
Ιτρατη. Ηταν αλήθεια φυλαργυρος κι έντερεσάτος ό μακαρίτηο μά κι’ αυτός ΐταν  
ε/.εινο5 που σ ολους τους Εμποροπλοίαρχους Ιδινε τΙς σερμαγϊές — μέ τό άίΤταίωτό 
του εννοείται — δμως αδιάφορο· τό καλό τδκανε μ;ά φορά « ‘.ημίωτο
- , Τ ά χ ’ αυτός, δυνατός κομματάρχης, οέ φρόν'τιζε πάντα νάχη μπόλικο σιτάρι κι’
i W a c  'Ο ? Τ 1*  τ0 Νησί: κα! τ0'^ «^ύτερους ά μ ΐ  6πάλληλουςΡ τής
ε,ουσίας, Ο ιόιος δε φιλοξενούσε παντα στ’ αρχοντικό του κάθ’ έπίσημο ξένο κι’ 
ετσ,ι ε%νε ονομα καλο στό χωριό καί σ’ δλο τό νησί; W  %

^Ταχα τωρα ο γυος του, στήν Αθήνα ποΰ σπουδάζει, δέ κάνει δλες τΙς εύκο- 
λίες των χ^ωριανωνε του. * &υκο

^ υ^ 5 ^ ^ * ^ ^ ^ 7 υναίκα· ,καταδεχτικίά και καλόκαρδη. Καρδιά δέν 
πίκρανε στη ωη της, χατηρι δεν εχει χαλάση. Τ’ άρχοντόσπητό της ε!ν άνοιντό στή

e ta  μάλίατα μέ δίΧά^  5ξ6δΐ δέ -  
Ό  γαμπρός της ό Καπετάν Παρίσης δέ είχε τρεΤς άσημοκαπνισμένες καν™λ6£-

w S  Z t l S .  ” “ r i“ ϊή  Κ “β“δτ" ”0»“. ™ i -  t » * P * ip » v , i  γ ιά  «



Χρυσή καρδιά, τό παλληκάρι, καί χουβαρτάς. Σάν έτσουρμάρισε τά καράβι τοΰ 
δέν refjpe δλο χωριανούς στά πλήρωμα καί τούς προπλγ]ρωσε μάλιστα διά μηνιάτικα, 
γ ΐά  ν’ άφήσουνε χα ρ τζιλίκι στά σπήτια τους;

Κ α ί τά Φωτεινώ, ή γυναϊκά του; Δέν ήταν τό καμάρι τοΰ χωριοΰ;
.. \  V > J - *φ Η*

Γύριζε άπό τά πρώτο της ταξεΐδι ή Γολέτα τοΰ Καπετάν-Παρίση. Ό λ ο ι κατε- 
βήκανε στά Μώλο γ ια  νά δεχτοΰνε τούς δικούς τους.

’ Ηταν άκόμα στά πανιά ή Γολέτα, δταν ό 'Υγειονόμος άνέβηκε πάνω τήν Ιπ ε-  
σκέφτηκε καί νά ποΰ ξαφνικά Ιπροδάρισε κ ι’ εβαλε πλώρη γ ι«  τά Ααζαρέτο. Κακά  
σημάδι —  Γ ια  άρρωστο άπά λοιμό είχε μέσα, γ2ά πεθαμένο.

Μ ά παόνε;
Ό  κ. Υγειονόμος πέρασε άπ’ τήν Πλατέα βιαστικός καί πήρε τό δρομο _ τής 

άνηφόρας, ίσ ια  γ ιά  τό σπήτι τής Κυρά-Καλής. Σταμάτησε στήν ξώπορτα τοΰ κήπου 
μέ δισταγμό γ ιά  μιά στιγμή μά ύστερις αποφασιστικά μπήκε μέσα.

Ή τ α ν  πχά βέβαιο πώς τό Φωτεινώ τής Κυ ρά-Κ αλή ς, ή γυναίκα τοΰ Καπετάν  
Παρίση γ ιά  ήταν άρρωστη γ ιά  ήτανε νεκρή στά καράβι.

Σέ λίγο, δλο τό χωοιό κοντολογής, άντρες καί γυναικόπαιδα ήσαντε κάτω άπά 
τά σπήτι τής Κυρά Κ α λή ς, κ ι’ ή ξώπορτα τοΰ κηπαριοΰ κόντεβε νά σπάση άπά τΙς
σμπρωξιές. ,

Ά δ ικ α  ό Κύρ Γιάννης, ό έπιστάτης κρατά τήν πόρτα μ δλη τή γερική του δύ
ναμη καί παρακαλα τόν κόσμο ν’άλαριέψη, δέ βαριέσαι, νά ποΰ περισσότερο άπ’ δλους 
έπιμένει δ Παπά Μανώλης. Τ ή  μ ιά τά βάζει μέ τά γύρωθε του κόσμου, ποΰ τόνε 
σπρώχνει, τήν άλλη μέ τον Ιπ ισ τά τ η  ποΰ δέν αφήνει στήν άγιότητά του νά μπή.

—  Ά ν ο ιξ ε  εύλογημένε, νάχης τήν ευχή μου! Ό τ ι  κακά κ ι’ άν ϊγινε, έγινε πιά  
τή γλωσσά σου νά φας» ακούονται μερικές σιγανές φω;ές άπ’ τά πλήθη —  τώρα 
π ιά..... δ,τι έγεινε, εγεινε: πρέπει νά μπω έγώ γ ιά ν ά  φέρω τήν έξ ύψους παρηγορίαν.

—  Ό χ ι  Παπά μου! δχι, νάχω τήν ευχή σου, θά γιομίση τό σπ ήτι1 δλο τά
χωριό είναι δςω· δέ βλέπεις;

Ό  Παπάς μέ τό Ινα  χέρι τομ κρατώντας τά κάγγελα τής ξώπορτας μέ τάλλο  
χαϊδεύοντας νευρικά τά ψαρά γένια του, φωνάζει θυμωμένα.

—  Ε π ικ α τά ρ α το ς νάσαι, δέν έμεινε πιά ούτε ύπακοή ούτε σέβας στόν Κλήρο; 
θ έλει νά φύγη, μά πώς;
Τριγύρω του φράζουνε τό δρόμο τά πλήθη καί τονέ σπρώχνουνε. Ε ! τόρα 

πιά ξέσπασε κ ι’ ό θυμός τοΰ Παπά Μανώλη, ή έπιβολή τοΰ ίεροΰ «χήματός του δέν

άρκοΰσε. „ . _ , „
 Μ ά εύλογημένοι χριστιανοί! λιγά κι σεβασμό —  καί δοκίμαζε σπρώχνοντας

νά ξεφύγη, μ’ αδιαφόρετα.
Τ ά  γένια του κουνιούνται νευρικά· σ’ Ιν α  δυνατό σπρώξιμο ξεσκίζει καί τά 

ράσο του πού κάποιος φαίνεται θά τά πατούσε.
—  Ε ίς  τό πΰρ τό έξώτερον ! κατάρρρρ....αμένοι! καί σηκώνει άπειλητικά τή

μαγκούρα του.  ̂ ,
Ό λ ο ι πιά γελάνε γιά τόν Παπά καί θαρρεί κανένας πώς έχουνε ξεχαση γιατί

βρεθήκανε έκεΐ.
—  Ό ψεσθε έν ήμέρ<£ κρίσεως !
Ό  δάσκαλος, πειραχτήριο άνυπόφορο, παίρνει τό μέρος τοΰ Παπά γ ιά  νά 

δώση στή σκηνή άστειότερη δψη.
—  Μ ή σκύλετε τάν διδάσκαλον! φωνάζει μισογελώντας πονηρά κάτω άπό τά 

φουντωμένα μουστάκια του,
Μά ό Παπάς καταλαβαίνει τό πείραγμα.
—  Οί σκύλοι νά φάνε καί σένα καταραμένε! Μασσώνε!

Σέ λίγο ξαφνικά σάν κΰμα, όλος έκεϊνος ό άνθρώπινος δγκος όπισθοχώρησε 
αυθόρμητα. Ε ξώ π ορ τα  ε ίχ ’ άνοιξη γ ιά  νάβγή ό κ. Υ γειονόμος. Ξεχάστηκε αμέσως 
ό Παπάς καί ξεχασμένος ξέφυγε, ,πίάς ξέρει τί ςώρκια ψυθιρίζωντας στούς διαβόλους, 
ποοχοίνε κυριέψη τό ποίμνιό του.

Κάτι,ψυθίρισε βγαίνοντας, μά δέν άκούστηκε άπ’ δλους.
Χίλιες' Ιρώτησές διασταυρώνονται στά πλήθη καί χίλιες άβέβαιες απάντησες.
Το κακό μιά φορά είχε γίνη στό Φωτεινώ τής Κυρά-Καλής, αύτά ήτανε τό 

βέβαιο.' - ·.■
Μά πέίάνε; πνίγηκε; είν’ άρρωστη; κανείς δέ μποροΰσε νά βεβαιώση καί τό έν- 

διαφέρρ. λά\· ή νευρικότητα είχανε φτάσει στό κατακόρυφο.
Ε ίχε πεθάνη τά Φωτεινώ. Τά βεβαίωσε άργά σ’ δλους ό Μπάρμπα Γιάννης ό 

Βοριάς. Τό είχε άκούση καθαρά άπό τό στόμα τοΟ ύγειονόμου, ποΰ τώλεγ* βγαίνον
τας στό δάσκαλο' μά λεπτομέρειες κανένας δέν ξέρει; Είναι στό καράβι τό λείψανο 
"rf τό ρίξανε στή θάλασσα;

Κ'.’ δλο τό χωριό πήρε πάλι τόν κατήφορο πρός τήν Πλατέα κατά πόδι τοΰ 
δασκάλου καί τοΰ Υγειονόμου.'

"Υστερις άπά λίγη ώρα ό δάσκαλος δηγάται κάτω στήν Πλατέα, δτι μπόρεσε νά 
μάθη άπό τόν 'Γγειονόμο.

Ή τανε βέβαιο πιά. Τά Φωτεινώ τής Κυρά Καλής είχε πεθάνη. Στή Σαλονίκη 
τήν είχαν πιάσει κακόηθοι πυρετοί καί πέθανε στά ταξεΐδι, λίγα μίλια μακρυά άπό τή 
στεριά.

Κ’ ή συζήτηση καί τά σκόλια έξακολουθούσανε.
Είναι νύχτα πιά: Στά πεζούλια άντίκρυ άπά τά φώς τοΰ ανοιξιάτικου φεγγα

ριού ποΰ ανατέλλει άπ’ τή θάλασσα οί γειτόνισες έξυμνοΰνε τά καλά τής μακαρίτι- 
σας καί σχωρνοΰνε δλες τις πράξες της, δσες κρίνουνε κοκές, κι’ αύτές άκόμα τις 
&/&ύϊς της μέ τόν παληό λιμανάρχη, κι’ άλλα, «Ό  άποθανών δεδικαίωται» καί τελιώ- 
νανε πάντα, μέ τό «θεός σχωρέστήνε»

Μά ή κυρά Γαρο-ύφαλιά μιά χοντροκομμένη πενηντάρα, κόκκινη σάν παπαροΰνα 
καί γλωσσοκοπάνα, δσο δέν παίρνει, ε ίχ ’ ενα βάρος στήν καρδιά της. Κάτι ήθελε νά 
π | ,  μά ό φόβος μή τυχόν καί δέν άκουστεΐ εύνοϊκά, τήν Ικανέ νά τό φέρνη δόλτα, μέ 
τέτοιο ΐρόπο,1 ποϋ ή πρώτη πετριά γιά  τήν κακογλωσιά καί τήν καταλαλιά νά μή φανή 
πώς ρίχτήκέ'άπ’ αύτήνα.

— ΑΙ! έλεγε, δτι έγινε πιά εγινε   Ιτσι τώφερε ή Μοίρα......
Μ ά.......
Κ ι’ έξακολούθοΰσε.
w  Τί νά πώ ή καϋμένη; κολάζεται κανείς ό θεός νά συχωρέση καί τήν πε

θαμένη καί τούς ζωντανούς  ημαρτον Χριστέ μου! αναστενάζει βαθιά κι’ έξακολουθά.
—  Γραφτό της ήτανε νά πάη έτσι!., ή καϋμένη!.... καί βλέπει γύρωθε.
— Ποιος θά τώλεγε!.... Τδ καϋμένο τό Φωτεινώ ποϋ δέν άφηνε ούτε λειτουργία 

ούτ’ εσπερινό, ούτε προηγιασμένη, ούτε αγρυπνία κι’ έτρεχε σ’ δλα τά ξωκλήσια
σούρουπο κι’ αύγή, ν’ άνάφτει τίς καντήλες καί νά καθαρίζη!  πιάς θά τώλεγε!......
νά πάη ετσι αδιάβαστη καί αμετάλαβη!

ΑΙ! καί σύ τώρα μή λες μεγάλα λόγια  «Έ λεον θέλω καί ο ϋ  θυσίαν» είπεν
ό Χριστός μας. θ ά  τηνέ σώσουν τά ψυχικά της καί ή θεοσέβειά της, διάκοψε ή Καλ
λιόπη τού Γαλατά, διαβασμένο καί θρήσκο κορίτσι!

Δέ 6ατίθδσ3 πιά ή κερά Γαρόυφαλιά. Ή  άντιπολίτεψη τής έρέθισε τά νεϋρα.
— Αί κορίτσι μου! πολλά Ιχεις διαβασμένα καί πολλά ξέρεις, μά είσαι άκόμα 

μικρή καί δέν έχουνε δβ τά μάτια σου!...... Καί τό Λενιώ τής Μεσταρκοΰς Ιτσι δέν
πήγε; Έ ξη  μηνώνε Ιγγυα ήτανε καί κείνη καί ταξείδεψε. Έ  κακοπέρα rq στό καράβι 
τή λίγισε καί πήρε κι’ άθώα ψυχή στό λαιμό της.



— Δέν είναι σωστό νά ταξειδεύουνε οί γυναίκες. Τί; καί μίνα τά ίδια, νιόπαν
τρη, δέν ήθελε ό μακαρίτης μου ναΐ καί να! νά μέ μπαρκάρω;

Ή  πετριά είχε πιά ριχτή· μένανε τά σκυλιά νάρχίσουνε τά γαυγίσματα. κι’ 
αρχίσανε τώρα ή κάθε μιά νά λέει τδ κοντό της καί τδ μακρύ της*

—  Τώλεγα γώ, ή καϋμένη, τής Κυρά-Καλής: μήν άφησες τδ Φωτεινώ νά τα- 
ξειδέψή! Τδ; Έ δειχνε π ιά .,,.. ή κοπέλλα· ήταν Ιξη μηνωνε, μά δέ μ’ άκουςε. θ ά  τήν 
ώφελήση, μ’ ελεγε τό ταξεΐδι, τό ίδιο κα! τό Φωτεινώ, τδ ίδιο κι’ ό καπετάν Παρίσης.

«’Ό ν  βούλετα ι μω ρα ίνει άπωλέατ) Κ ύρ ιο ς». Δοξασμένο τδνομά τουκαί σταυ- 
ροκοπιέται ευλαβικά ή κυρά Γαρόυφαλιά.

— Ε ίχε δά καί τήν άφορμή της. Δέ θυμώσαστε πόσο ε ίχ ’ άδυνατίσ^ι τώρα 
τελευταία; ’Αγνώριστη, καλέ, είχε γίντβ.

—  ΤΗτανε γραφτό της συμπεράνενε δλες μαζΰ οί γυναίκες.
Μά ή Κυρά Γαρόυφαλιά ξέρει νά λέει τά σΰκα, σϋκα καί τί} σκάφη σκάφη.
Τί γραφτό της καί ξεγραφτό της; 'Ολοφάνερη δά είν’ ή αλήθεια: άν δέν τα- 

ξείδευε δέ θά έχανε τήν ψυχή της άμετάλαβη κι’ άδιάβαστη!, «Όψονται ήμέραν κρί- 
σ'εως»!

Καινούρια πετριά καινούρια γαυγίσματα.
Στό λαιμό τους τήν πήρανε/

— Ό  θεός καί ή ψυχή τους;
— θούς κύριε φυλακή τό στόμα μου  ...................................................................

· · * > · · * · ·  9 ................................... .......

*  *

Μεγάλη δχλοβοή κάτω στό Φαρδύ. Θάτανε τώρα τέσσερις ώρες τής νύχτας.
Τό λείψανο! Τδ λείψανο! ακούεται παντοϋ κα! ξεπορτίζει δλο τδ χωριό.
θάτανε ακόμη ή «πομπή» στό τρίστρατο κα! τδ μισό χωριό είχε μαζευτεί στό 

σπήτι τής Κυρά-Καλής.
Πολλές γυναίκες συγγενήδησσες κα! γειτώνισσες τής Κυρά-Καλής είχανε μπή 

στό σπήτι παρηγορήτρες, δεν ελειψε ούτε ή άμια Ξεφαντώ ή μοιρολογήτρα.
Κόκινα κα! κουρασμένα, δγρά, άπ’ τό κλάμα τά μάτια τής Κυρρά-Καλή.;, τό 

γέρικο ριτιδωμένο πρόσωπό της καταλυπημένο, ξέπλεγα τάσπρα της μαλλιά κρατών
τας, άντ! νά κρατιούνται, άπ’ τή μαύρη μαντήλα της, μετάδιναν αμέσως σ’ δλωνε τά 
πρόσωπα τή θλίψη. Στενάγματα συγκρατούμενου πόνου ακούονται άπό παντοΟ. 'Όλα 
τά έπιπλα τοΰ σπήτιοΟ κα! τά στολίδια, καθρεύτες, φωτογραφίες, μπουφέδες, έχουνε 
σκεπαστεί πρόχειρα.

Μόν’ ή καντήλα στό εικονοστάσι καίει κά! μιά λάμπα στό μεσαίο τραπέζι.
—  'Γπομονή, Κυρά-Καλή! κάνε κουράγιο!
— Ζωή σέλόγου σου!
Κα! κάθε γυναίκα ποΰ έμπαινε έλεγε κι’ άπόνα παρήγορο λόγο, ύστερα, έπι- 

βλητικιά σιγαλιά ποΰ τή διακόπτανε μόνο μερικά στενάγματα κι’ οί πνιγμένοι λιγμο! 
τής Κυρά-Καλής.

Ή  νεκρική πομπή είχε φτάσει πιά.
Ή ταν συγκινητικιά ή στιγμή ποΰ πέρασε τήν αυλόπορτα κι’ άνέβαινε τή σκάλα. 

Ό λω νε τά μάτια δακρυσμένα.. Πνιγμένα στους λυγμούς κα! στ’ άναφυλλητά τά ξεφω- 
νήματα τής'κυρά-Καλής κα! τών συγγενώνε της.

Κι’ ή κυρά Γαρόυφαλιά κλαίει δυνατά καί στενάζει.

(τό τέλος στάλλο φύλλο)

A N D R f i  T H K U R I E T  M e t .  Δ Η Μ Ο Υ  Κ Α Β  >Υ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
-------- ~ΧΧ~--------

Η Λαυρεντία ντε Σουΐζ, «ν καί είχε πάρει άνδρα γερο, παραπονιάρη και σχεδόν 
ξεκουτιασμενο ενώ η ιδια μόλις ήταν εικοσιοχτω χρονών, εξακολουθούσε ωστόσο νάνε 
τίμ ια  και νά σέβεται τόν ίερόν δεσμόν, όπως λένε οί παππάδες. Κα! νά πήτε δτι τδ- 
κανε επειδής δέν ήταν ελκυστική κ ι’ ώμορφη ; Ό χ ι  δά, ήτανε πολύ πολύ νόστιμη, 
έπειτα αγαπούσε τόν κόσμο, τές διασκεδάσεις καί τήν καλοπέρασι έν γένει. Μάλιστα 
πρεπει νά προσθέσωμε γιά έπαινό της, οτι στον κοσμικό κύκλο πού έσύχναζε ήταν ή 
μόνη ίσως πού δέν είχε εραστή ή τουλάχιστον ένα θαυμαστή νά τήν κορτιζάρει. Σ ’ δ. 
λες τες άλλες δέν τές έλειπε αυτό το φρούτο καί γενικά αν κανείς ήθελε νά εξετ άσ... 
λίγο βαθύτερα τόν κύκλον αυτό θά  παρατηρούσε δτι αυτό πού ονομάζουμε «συζυγική 
πίστιν» δέν τό θεωρούσανε εκεί πέρα γιά κάτι πολύ σπουδαίο. “Οταν δέ κανένας χω θ ν 
σέ μιαν ατμόσφαιρα γεμάτη άπο τά μικρόβια τοΰ έρωτα, πάντα πρέπει νά παραδεχθοΰμίΐ 
δτι θάχΐ| μέσα του ιιιάν αρκετά δυνατή δόσι αρετής γιά  νά μήν κωλήση κ ι’ αυτός Έ ξ 1' 
άλλου καί ό άνδρας^ της 6 κ. Ρμόν ντε Σ ο υ ίζ  βέβαια δέν θαυτοκτονονσε αν τυχόν μιά 
μέρα μαθαινε πώς η γυναίκα του τον απάτησε. Α υτός δ ξακουσμένος αιγυπτιολόγος, 
μή έχοντας καί παιδιά  είχε απορροφηθή ολάκερος άπό τά συμβόλαια τής έκτης αιγυ
πτιακής δυναστείας και έτσι, όπως είχε δουλειά μόνο με μούμιες καί παπύρους είχε γίννι 
μιά μούμια καί η καρδιά του. Αφινε λοιπόν ελεύθερη τήν γυναίκα του ιιέρα καί νύχτα 
νά διαθέτη τόν καιρό της δπως τής εσόφιζε.

Ά ν  λοιπόν ή κυρία Σ ουΐζ  έμεινε φρόνιμη δέν ήταν ό λόγος δτι τής έλειψαν οί 
ευκολίες. Ούτε πάλιν έλειψαν αυτές σέ κάποιον_ κύριον Ροζέ Ααμπρουνή, ; ακόλουθο 
στο υπουργείο καί ποιητή δταν ειχε ελεύθερες ώρες. Αυτός ο νέος διπλωμάτης, γλυκός 
μ ένα εξωτερικό ελκυστικό, σχεδόν αμούστακος τού ήτανε αδύνατο νάντισταθή στήν 
παρθενική ώμορψιά τής Λαυρεντίας καί τήν ακολουθούσε παντοϋ, δπου μπορούσε νά 
τη -  συναντήσηστά five  ο’ c lok , στά κέντρα, στες εσπερίδες, στό σπίτι της, έξω ά π’ αυτό. 
Ο ταν μάλιστα η Λαυρεντία δεχότανε στό σπίτι της εφροντιζε νά πάγη πρώτος καί νά 

μείνη τελευταίος γιά νά τής· κάνει μερικά κομπλιμέντα καί μέ χαμιλή φωνή νά τής 
κάνει πλατωνικές καί σκεπασμένες έξωμολογήσεις.Έκείνη τάκουγε μέ' μισό αυτί κ’έπειδής 
•ήξερε προς ποΰ θέλει νά τραβήξη ό κύριος Ροζε, μ ' δλον οτι τ ίν  εύρισκε αρκετά έξυπνο, 
περιποιητικό καί εύγλωττο μέ τό παραπάνω άλλα ήξερε μ’ ένα βλέμμα της νά τονέ 
βάζει στην θεσι του, όταν μαλιστα περνούσε τα σκομμενα ή άπο τά λόγια επιχειρούσε 
νά φτάση σέ κανένα έργο, σέ καμμιά χειρονομία.

Κ ι’ δμως δέν ήτανε αναίσθητη. "Οταν ό θαυμαστής της τήν παρακαλούσε, 
τής μιλούσε μέ γλύκα ή σάν συμβολικός ποιητής πού ήτανε τής ψ ιθύριζε κανένα ποι- 
ηματακι, αισθανότανε μιαν αφθαστη ευχαρίστησι μεσα της, καί μιά ευχάριστη ανατρι
χίλα κατακυρίευε δλο το εινε της. Ά λ λ ’ ήτανε πολύ ντροπαλή καί τον υλικόν έρωτα 
τον συχαινοτανε κυριολεκτικά. Σ ίίυτο το κεφαλαίο δέν μπόρϊσε νά κατανίκηση μιάν 
αποστροφή πού άναμφιβόλως φαίνεται νά είχε τήν ρίζα τη ς ' στά γεροντικά ξεσαλιά- 
σματα τοΰ άνδρός της στους πρώτους μήνες τοΰ γάμου των. Κ ’ επειδή διαισθανότανε 
δτι αργά η γρήγορα καί ό Ροζέ μοιραίως άν τοΰ έδινε τό πρώτο τό φ ιλ ί θά  αινούσανε 
προς τά έκεΐ γ ι ’ αυτό έτρεμε ολάκερη κ ι’ αισθανότανε κρυάδες στήν σκέψι δτι μπορούσε 
αργά ή γρήγορα νά τοΰ παραδ οθή.

Μά ό δρόμος τής άγάπης εινε κατηφορικός κ ι’ δταν τολμήσης τό Α θέλοντας 
κα! μή θά  πας στό Β χωρίς νά είσαι σίγουρος καί νά μκορής ά π ’ αρχής νά όρίσης το



τό σημείο ποΰ θά  σταθή? καί θάσαι σέθέσι νά πής τό μή παρέκει. Α υτό τό π α θ α ί
νουν δλες αδιάφορο αν είνε δειλές ή τολμηρές. Αυτό Ιπαθε καί ή Λαυρεντία.

“Ε ν α  βράδυ τόσο τήν παρακάλεσε καί μέ τόση ζέση δ ποιητής ποϋ αυτή μέ 
γενναιοφροσΰνη τοΰ έδωσε φιλικά το χέρι. Έ μ ε ιν ε  ομως έκπληκτη, δταν αυτός άντί 
νά τό σφίξη τής τό φίλησε. Θύμωσε, έκλαψε μά δέν εινε πώγεινε ή πρώτη αρχή! τό 
άλλο βράδυ μετά χίλια παρακάλια καί σοφιστίες τοΰ Ροζέ δ α  τό χειροφίλημα δέν 
εινε τίποτε, και δ τ ι μεγαλοποιεί δλα....τοϋ έπέτρεψε καί το δεύτερο καί τό τρίτο χειρο
φίλημα. Ά λ λ ’ άπό μέσα της δρκιζοτατε δτι δέν θά  τοΰ έπέτρεπε τίποτε ||ά5άπολύτως 
τίποτε περισσότερο.

*0 Ροζέ όμως δέν ήτανε τής ίδιας γνώμης, θυμότανε διαβάζοντας τό βιβλίο τοΰ 
Ό β ιδ ίο υ  »Τήν Τέχνη τής αγάπης» τά λόγια τοΰ λατίνου ποιητή.

O scu la  q u i su m p s it , s i  n o n  c o c te ra  s u p s it  
H a c e  q u o q u ae  q u ae  d a ta  s u n t ,  p e rd e re  d ig n u s  e s t.

Π οΰ θ ά  μπορούσαμε νά τό μεταφράσωμε πάνω κάτω μέ τό δίστυχο.
Μετά τό πρώτο τό φ ιλ ί αν πής νά σταματήσης 
Ε ίσα ι λωλός, δέν σάξιζε κι ’ αυτό νά τ 5 απόχτησης.

Ό  Ροζέ γνωρίζοντας αυτό εννοούσε νά χτυπήση τό σίδερο ενόσοι ήνανε ζεστό 
ακόμα, καί γ ι’ αυτό μέρα μέ τήν ημέρα γινότατε καί απαιτητικός. ’Εξάλλου ή κυρία 
Σ ουΐζ  μδλες της τές διαμαρτυρίες καί τές αρνήσεις, ωσάν γνωστική γυναίκα πούτανε, 
δέν μποροΰσε όπόταν έσκεπτότανε πιο ψύχραιμα νά μή παραδεχθή δτι ή λογική τών 
πραγμάτων ήταν αυτή καί δέν μπορούσε νάνε άλλη. "Ε πειτα  «νοιοόθετα μιά ένοχη 
περιέργεια άρχισε νά τήν γαργαλίζη. Στό αναμεταξύ άπό τό χει ροφίλημα, τά πράγματα 
προχώρησαν σ’ ενα φ ιλί στό μέτωπο. Λ ίγο κατόπι δ Ροζέ, μιά μέρα άπό απροσεξία, 
(δπως τής τό εξήγησε) τήν έφίλησε στό στόμα. Α υτή θύμωσε, κάκιώσε, έκλαψε μέ τά 
σωστά της, στο τέλος δμως αυτό εγιν’ α ιτία  νά περάσουν μιάν εβδομάδα άπό τές πιο 
ώραϊες τής ζωής των, ινώ  τά σφιξήματα καί τά  φιλιά καθιεράιθησαν π ια  οριστικά 
αναμεταξύ των.

Πέρασε κάμποσος καιρός οί αψιμαχίες γιά τό ραντεβοΰ άρχισαν. Γ ιά  νά μήν πο
λυλογούμε, μετά παρακλήσεις θερμές, από τό'να μέρος, άντίστασι άπό τό άλλο άπεφάσισε 
τέλος ή Λαυρεντία νά τοϋ δώση ενα ραντεβοΰ έξω άπό τό σπίτι της. Σ τό  αναμεταξύ ό 
Ροζέ, προβλέποντας δτι θάφθαναν μιά μέρα στό ψητό, φρόντισε σάν προορατικός ά ν
θρωπος, νά νοικιάση καί νά έπιπλώση μέ μεγάλη καλαισθησία ενα μικρό παβιγιόνι μέ 
κηπάριο, χωμένο μέσα στά δένδρα καί σάρκετή άπόστασι άπό τήν Λεωφόρο Σε3ρώ ν ή 
οποία πήγαινε ά π ότό  Μπελλανκούρ στό Μ παμεντόν. Ή  Λαυρεντία τοϋ ύποσχέθηκε δ τ ι 
θά  πήγαινε μιά φορά— πρώτη καί τελευταία— νά δ ή άπό κοντά τήν γκαρσονιέρά τοΰ  
έραστοΰ της. Θά έφθανε κατά τές τρεις μετά τό μεσημέρι στό ύψωμα Μπελλανκούρ 
μένα ιδιωτικό αμάξι, δπου θά  τήν έπερίμενε δ Ροζέ στην λεωφόρο γιά  νά τήν δδη- 
γήση.

*❖

Πραγματικά τήν ώρισμένη μέρα και ώρα ή Λαυρεντία μέ φανερή συγκίνησι καί 
μέ μιά πυκνή βιολλέτα τυλιγμένη εφθοσε στό «αθωρισμένο μέρος, καί μόλις είδε άπό 
μακρυά τόν Ροζέ πλήρωσε τόν άμαξα καί κατέβηκε, δήθεν ν ά . περιπατήση.

Ό  Ροζέ, χάθηκε δέν χάθηκε στον ορίζοντα τό αμάξι κετρεξε, έξαλλος άπό χαρά 
κ’ ενχαρίστησι, πρός τήν καλή γυναίκα, τή% οποίαν άρπαξε στήν αγκαλιά,

— Βλέπεις δτι σάκουσα ψ ιθύρισε ή Λαυρεντία, είσαι ευχαριστημένος.
— Ε ίσαι αξιολάτρευτη, άπάντησε δ Λαμπρούκ.
Ό  ένας κοντά στον άλλονα σχεδόν άγκαλιασμένοι, ευτυχισμένοι ποϋ ήσαν μαζί 

κι άνέπνεαν μαζί τήν εσπερινή αύρα, προχωρούσαν άργοπατώντας στό μάκρος τής λεω- 
1?.ρου, πυυτανε τήν ώρα κείνη ολωσδιόλου έρημη.

Ή τ α ν ε  Μάης. Ά π ό  τό πρω ΐ κι ώς τό απομεσήμερο δ καιρός ήτανε εξαίσιος, μιά 
χαρά. Ά λλ α  πρέπει κανένας νά μήν Ι'χη μεγάλη εμπιστοσύνη στές καλοκαιριές αύτοΰ 
τοϋ μήνα, π’αρχίζει ή μέρα μ’ ηλιόλουστο κα ρό γ ιά ν ά  βγή σέ λίγο καμμιά μπόρα κ ι'δλα  
νά τά θαλασώσση.

Τό ίδ ιο  εγεινε κ’ εκείνη τήν ημέρα. Κ άτι μεγάλες σταγώνες ποΰ πέσανε στήν ά- 
νοίχτόχρωμη δμπρέλλα τής Λαυρεντίας τούς έκαναν νά στρέψουν μέ μεγαλήτερη προ
σοχή στον ουρανό.

—  Ε ίνε  μακρυά τό παβιγιόνι σου, ρώτησε εκείνη.
—  Ά  μπά, άπάντησε ό Ροζέ, τό πολύ κανένα τεταρτάκι τής ώρας. Έ πετάχυνα ν 

τό βήμα των μά δέν πρόφθασαν νά κάνουν εκατοστή βήματα καί ή μπόρα ξέσπασε ορ
μητική καί άγρια. Θάλεγες άνοιξεν δ ουρανός. Γύρω των άρχισαν νά σχηματίζονται 
λίμνες καί ποταμάκια. Σταμάτησαν καί παρατήρησαν γύρω των. Δεξιά ενας ψιλός το ί
χος, αριστερά, άρκετά μακρυά κ ά π  παληοκαλύβες ξεχαρβαλομένες. Ούτε μιά σκέπη γύρω, 
οΰτε εν’ αμάξι στον ορίζοντα.

— "Εκτακτα τά καταφέρααε είπεν ή κυρία Σουΐζ , μένα βιασμένο γέλιο, πού δύσκολα 
εκρυβε τό νεύριασμά τ^ς.

'Ο  Ροζέ τά είχε παραζαλίσει καί δέν ήξερε τί νά πή καί τί νά κάμη. ’Ε νώ  παρα
τηρούσαν μέ προσοχή στές δυό άκρες τοΰ δρόμου, διέκριναν άνάμεσ’ άπό τές στάλες 
τής βροχής ένα μεγάλο αμάξι πού άκριβώς τραβούσε πρός τό μέρος πού στεκόντανε. 
"Οταν επλησίασε κοντήτερα είδαν πώς είνε φουργκόν ά π ’ εκείνα ποϋ τοποθετούν μέσ.Λ 
τό φέρετρο τώ ν νεκρών, δταν πςόκειται νά τό μεταφέρουν κάπου μακρυά. Έ πέσ τρεφ ε 
άπό τές Σέβρες ποΰ είχε άφήοει τον νεκρό.

'Ο  Ροζέ έρριξε άνήσυχη ματιά στήν σύντροφό του.
— "Εχετε προλήψεις τήν Ιρώτησε;
Α υτή ένοιωσε μέσα της αϊσ η μα αηδίας καί μιά κρυάδα έπειτα ’μουρμούρισε.
— ’Ε π ί τέλους δέν σημαίνει τίποτε... δέν εινε καιρός νάχουμε προτιμήσεις.
Και πραγματικά δέν εΐχε καιρό γ ιατί είχε γίνη μουσκίδι.
—  Ό  Λαμπρούν σταμάτησε τόν άμαξα. Αυτός έτυχε νάνε ένας καλόβουλος ά ν

θρω πος καί δέχθηκε νά τούς ψέρη ώς τόν πρώτο σταθμό τών άμαξιών. “Ανοιξε τήν 
πόρτα άπό τό διαμέρισμα πούτανε προώρισμένο γιά  τόν παπά, καί βοήθησε τούς ερω
τευμένους νάνεβοΰν καί τοποθετηθούν. “Ε πειτα  ανέβηκε κι αυτός στήν θέσι του κα! 
χτύπησε τάλογα.

Μιά φορά πού ήτανε προφυλαγμένοι άπό τήν βροχή, δ Λαμπρούν προσπάθησε νά 
έξακολουθήση τήν τρυφερή συνομιλία πού έτσι απότομα αναγκάσθηκε νά τήν δίακόψη. 
Ά λλά  βρήκε τήν Λ αυρεντία ταραγμένη καί ψυχρά. Δέν τοΰ έδινε καμμίαν απάντηση 
ούτε προσπαθούσε καν νά χαμογελάση. Ό τ α ν  πάλι ζήτησε νά τής φιλήση τό χέρι τό 
τράβηξε πίσω απότομα.

— "Εδώ ;... μά είσαι στά συγκαλά σου χριστιανέ !
Ό  δρόμος εξακολούθησε σέ μιά κεντρική σιγή πού τήν διάκοπτε μονάχα ή βροχή 

χτυπώντας στά παράθυρα τοΰ αμαξιού. Σ τό  Ό τ έ ϊγ γ  τό φουργκόνι σταμάτησε. Ή  κ. 
Σ ο υ ΐζ  μόλις κατέβηκε κ.υ.Ι χωρίς μάλιστα νά πιάση ά π ό τό  χέρι τόν Ροζέ, περιωρίσθηκε 
νά τοϋ πή.

— Σας υπερευχαριστώ.,., αντίο σας
Έ π ε ιτ α  ανέβηκε σένα αμάξι καί έδωσε τήν διεύθυνσι τού σπητιαΰ τ η ς ;

*
* *

Τ ήν άλλη μέρα τό πρω ΐ ό κύριος ακόλουθος τοϋ υπουργείου τών ’Εξωτερικών 
πήρε ένα γράμμα μέ τά επόμενα.

« Α γ α π η τέ  Π ο ιη τή . Σκέφθηκα πολύ, πάρα πολύ μετά τό χθεσινό μας τό επεισό
διο. Τό ταξεΐδί μας μέ τήν νεκροφόρα καί κοντά στό άδειο φέρετρο μοΰ έκανε πολύ



κακή εντυπώσω Το πήρε γιά κακόν ο ιω νό... Σ ύ  πον είσαι ποιητής θά  μετανοήσης π ι
στεύω. Οσον άφορά εμένα εχω τές προλήψεις uou καί χωρίς κακοφανισμό μας πρέπει 
ν α σ ο ΰ  γνωρίσω ότι αδύνατο νά μοΰ πής στό εξής νά σέ ξαναϊδώ, χωρίς νά φέρω στό 
νοΰ μου αμέσως φερετρο καί νεκροφόρες. Ά ς  βιίλωμε λοιπόν μιά τελεία σόλα. Δέξου 
τα θερμά μου συλλυπητήρια.

, Κ ι’ετ<η ενα μικρό ταξεΐδι μέτήν νεκρϊφόρέι έσωσε τήν άρετί] τής κυρίας ντε Σ ου ΐζ  
*αι μαζί μαΰτή τήν -συζυγική τιμή του ξακουσμένου ’αιγυπτιολόγου Ώ μ ο ν  ντε Σ ου ίζ .

Σέρραι : Μ ετάφρασι άπό τά Γαλλικά.

Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Στόν κήπο περπατούσα άργά
τό μέτωπο σκυμμένο άπό τήν έννοια
κι όλα ήταν γύρω μου άψυχα νεκρά,
φύλλα. λουλούδια καί κλαριάμοίάξαν χαρτένια.

Μά πέρασες. Ευθύς 
τά πάντα ζωντανέψαν. 
χρώματα άπλώΰηκαν τριγύρο), κατά γης. 
μελτεμια τά φυλλώματα χαΐδεψαν,

λόγιώ-λαγιωνάροϊμάτασκόρπισαν τά  λουλούδια.
πιάσάτε τό τραγούδι τά πουλιά
καί τόν αγέρα στόλισαν χρυσά μαμούδια
λές ήσουν μάγισσα, λές ήσουν ή ’Ά νοιξι, λές

[ήσουν, θεά

κι! ολα γενήκαν σύμβολα στ! 

καί διαλαλοϋν τό πέραοιιά σου.

αγγισμα τής 
[ματιάς σου

Χ Ρ. ΕΣΠΕΡΑΣ

Β  Ρ  Α  Δ  Υ

Βράδυ. Οί φωνές των οργωτών, ποϋ σκίζαν τον άγέρα, 
μεσ στά κλαδιά ςεψύχισαν μέ τις στερνές αχτίδες.
Των κλαδευτάοων παύσαν τά τραγούδια κ’ ή φλογέρα 
πού ενός βοσκού νανούρ.ιξεν ένθύμησε; κ ’ ελπίδε;,

'Ό λα  σωπαίνουν. Μοναχά τήν ερημιά ταράζει 
ένας ζευγάς πού γ ιά  νερό τά  βώδια του πηγαίνει, 
^ εχ ά σ τη /ε , μέ τό κεντρί στό χέρ.ί, νά κοιττάζη 
τό μονοπάτι του βουνού πού ή νύχτα  κατεβαίνει.

Μέσ’ στά χω ράφια, τά παλιά, τ ’ ασβεστωμένα σπίτια, 
γύρω άπ^τή  μάννα τή  φωτιά τού; χωρ.ιανούς μαζεύουν 
καί μοιάζουν, μεσ’ τής καταχνιάς τή ζεμπουλένια γητειά  
σά μαρμαρόχτιστοι ναοί ποϋ τήν Ε σ τ ία  λατρεύουν.

Χ Ρ . Ε Σ Π Ε Ρ Α Σ

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΧΟΡΟΥ
Μιά φορά μ ow e πουλί (Π ΟΡΡΟ Τ  Α>

Βρίσκω τές πόρτες της κλειστές
γλυκά ε ίν ' τά λόγια ποΰ μέ λές 

’Ό χ! καί τά κλειδιά παρμένα
κλαίν’ τά μάτια μου γιά  σένα 

Κ αί τους γει τόνους της ρωτώ
μήν είδατε, τήν αγαπώ;

Μέσα είνε »αί κοιμάται
καί εσένα συλλογάται, 

Π αίρνω  λιθάρια στήν ποδιά
Β οήθα Χριστέ καί Π αναγιά, 

Τά πετώ ατά κεραμίδια
μαΰρα μάτια, μαύρα φρύδια, 

ΒοήΦα Χριστέ καί Π αναγιά
Τιάρα νά ιδώ τήν κοπελλιά. 

Β οήθα Β οήθα ΙΙαναγιά  μου
γιά νάρθή στήν αγκαλιά μου 

Ά π ’ τή Συλλογή Δημ. Τραγουδιών
Γ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ

Π  Ϊ Χ Τ Ρ Ο Φ Ι Ι ^ Ι ^

(Μ α κεδονική  βννή& εια) Π  ο ρ ρ β ί α

4 1  λέξι «πιοτροβίκια» ή «πιστροφίκια* άναμψίβυλα βγαίνει από τό ρήμα 
σεπιστρεφω» ποϋ στήν δημοτική δέν τήν μεταχειριζόμαστε, αλλά είνε συνηθέστατη 
στην αρχαία Ελληνική καί στήν καθαρευουσα μέ τές σημασίες: γυρίζω πίσω, ξαναγυ- 
ριΐ,ω, γυρίζω κατι, γυρίζω  προς το μέρος ά π ’ τό όποιο ξεκίνησα κτλ. 
c τ?λει’ταία Ηί’τ 'Π σημασία, όπως θά  δούμε αμέσως παοακάτω, είνε σχετισιιένη
Ί  συνΤ εια!  π?ν, τ ,1ν απαντούμε στά Π ορρόϊα, σύμφωνα μέ κάτι σηιιειώσεις μου' πού 
ε.χα πάρει απο εκει πέρα στο 1908— 1909 καί μέ όσα θυμούμαι άκόμα γιά  τήν Μα
κεδονική αυτή συνήθεια. .

Ε π ικρατεί λοιπόν συνήθεια στά Ποροόϊα Παρασκευή μετά τόν γάμο καί δυό 
ιαρασκευες στη συνέχεια δηλαδή τρεις κατά σειρά Παρασκιυές, ή νυ'φη νά ιιήν κοι- 

μαται στο σ π ιτ ικ ο ύ  γαμπρού αλλά ν ά έ π ι σ τ ρ έ φ η  στό πατρικό της σπίτι ή στό 
σ π ιη  εκείνο, απ οπου τήν εβ γ ^ α ν ε  νύφη, ποϋ θάνε βέβαια κάποιου συγγενή.

Αν τυχη καί δεν εινε άπό τό  ̂ ιδιο χ<»ριό κήλθε ή νύφη άπ3 έξω τότε θά  πάγη 
στο σπ ίτι της νουνας της. Μέ τ ’ όνομα αυτό εννοούν τήν κουμπάρα ή καί τήν παρά- 
νυμφο, εκείνη δηλαδή τροποτινά έρχεται νά άντικαταστήση τόν μπαμπά, καί τήν ιιάνα.

«τα το μεσημερι λοιπόν τής Παρασκευής φιλινάδες τή ί νεόνυμφης την παίρνουν άπό 
το σπίτι τού ανδρος καί τήν συνοδεύουν στό σπίτι της μητέρας τη ; ,ή αυτηνής ποΰ 
παιρνη τον τοπο της. Ε κεί θά  τές κεράσουν, θά  ποΰνε μερικά καλα καί χαοούμενα 
λόγια, θ α  τραγουδήσουν κέπειτα γιά  τόν τύπο ή νύφη θά  είδοποιήση τήν αάνα ‘ της 
οτι το βράδυ θάρτη με τόν γαμπρό «καί νά τό ξέρη>. Α υτή επομένως ή επίσκεψι εινε

Μ ιά φορά ’μουνε πουλί
καί μάγαπούσανε πολλοί 

Τώρα ,γίνηκα άϊδόνι
καί κανένας δέν ζυγώνει., 

Τιδρα μοΰ κόψαν τά φτερά
δεν εχω πλιά έλευτεριά, 

Λευτεριά γιά  νά πετάξω
στήν άγάπη μου νά φτάξω, 

Έ π ή ρ α  τό στρατί στρατί
παν τά ματάκια μου βροχή, 

Τό στρατί, τό μονοπάτι
βάσανα πούχ’ ή άγάπη,

Τό μονοπάτι μ’ έβγαλε
στήν κόρη ποΰ μέ τρέλλανει 

Σ τής άγάπης μου τήν πόρτα
κεΐ ποΰ πήγαινα καί πρώτα.



σάν νά ποϋμε προετοιμαστική τής βραδινής, ποΰ είνε και επίσημα, τά « π ρ ώ τ α  
π ι ο τ ο ο φ  ί χ ι α ».

Πράγματ» τό βράδυ ή νΰφη μέ τόν γαμπρό, άλλα μ ο ν ά χ «  α υ τ ο ί  έρχονται 
στό πατρικό τό σπίτι , και μπαίνοντας, μέ το χειροφίλημα ακόμη ή νύφη δίνει στη μάνα 
της ή τήν νουνά της τό γλΰκυσμα ποΰ πρέπει ή ίδια μέ τά χέρια της νά τό έχή ζύμωση. 
Τήν βραδυά κείνη διασκεδάζουν, μόνον οί σπιτικοί. Τήν άλλη μέρα δμως έρχονται καί 
άλλοι συγγενείς, γειτόνοι καί φίλοι ποΰτοννε στον γάμο καί γίνεται γενική διασκέδαση.

'Όταν τήν Κυριακή to  βράδυ γυρνδ πίσω ή νΰφη μέ τόν γαμπρό, ή μάνα της ή ή 
νουνά της θά τήν ςεπροβοδήση ως την πόρτακ’εκεΐ άφοδ Αά τήν ρΰχηθή νάνε γλυκεία 
καί στερεωμένη θά τής δώση μιά πήττα νά τήν φέρΐ) μαζί της στό καινούργιο της 
σπίτι.

Στό δεύτερο πιστροφίκι δηλ. τήν επομένη Παρασκευή ή νΰφη άφοΰ κοιμηθή στό 
σπίτι απ’ δπο” βγήκε, νΰφη, τήν αλλη μέρα δηλ. τό Σάββατο θά λουστή, θά άλλάξη 
χ ά τήν Κυριακή γιά πρώτη φορά πηγαίνει στήν εκκλησιά μέ τόν ανδρα της. Π ριν μπή 
στήν εκκλησία, στήν εξώπορτα θά κάνει τρεις μετάνοιες καί τότε μονάχα θά μπή μέσα.

Μετά τήν λειτουργία θά γυρίση σπίτι της καί τό ανδρόγυνο θά Ιπισκεφθή τήν 
Κυριακή Ινείνη ή καί τήν επομένη δλους ποΰ τους τίμησαν στους γάμους, αρχίζοντας 
άπό τους παρανΰμφους.

Αυτά είνε «τά Λιστροφίκια».
Θεσσαλονίκη. ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κάθε καινούργια έκδοση πού λαβαίνουμε τήν άναγγέλουμε 
καί τήν κρίνουμε. Ααβαίνουνται δπ’ δψη τα δυδ άντίτυπα. 

Λ ε υ τ ε ρ ι ά  Λ . Ά ν τ ρ έ γ ε φ  Μ ετ. Ν . Κ αατρινον. "Ενα κομψό τής τσέπης Βιβλιαράκι
£ ;έδωκε άφτές τις μέρες τ ί Κεντρικό Βιβλιοπ ωλείο Π . Θ. Παυλίδη Βουλγαροκτόνου 1 θεσ)ν£κη. 
Ό  μεταφραστής διακεκριμένος συνεργάτης τών Μακεδ. Γραμμάτων,, είνε γνωστός στό φιλολογικό 
κόσμό άπό τή μεταφραστική του εργασία πάνου στά Ρούσικα έργα. Περ'ττό νά μιλήσω γιά τή 
γνωστή άξία του* Το βιβλιαράκι «Λευτεριά» εΐνε κι άφτό ενα μαργαριτάρι από τά τόσα τοϋ Ά ν 
τρέγεφ. Ό  μεταφραστής του μ1 ενα πρόλογο μιλάει πλατιά γιά τό εργο τοΰ Άντρέγεφ ώστε νά 
δίνη μιά καλήν Ιδέα τής μεγαλοφυΐας του. Ή  «Λευτεριά» εΐνε σάν ένα τραγούδι καμωμένο για 
τήν άγνωστη στόν κόσμο λεφτεριά. Νά καί μιά περικοπή :

«’ Αν δλα τά καλά λόγια τών ανθρώπων στόν κόσμο μαζέψω κι* δλες τις τρυφερές 
εκφράσεις κι όλα τά ηχερά τραγούδια καί τά ρίξω μαζωμένα στί| γελαστή ατμόσφαιρα. 
Ά ν  δλα τά χαμόγελα τών παιδκόνε, τά γέλ'α τών αθώων καί άνέγγιχτων ακόμα γυναικώνε 
τά χάδια τών ψαρόμαλλων μονάδων τά χεροσφιξίματα τών πιστών φίλων, μαζέψω κι" εν’ α
θάνατο στεφάνι πλέξω γιά κάποιου ώραΐο κεφάλι. Ά ν  όλη τή γή γυρίσω κι’ δλα τά λουλού
δια συνάξω ποϋ πάνω της φυτρώνουν. Ά ν  δλα τά πολύτιμα αστραφτερά πετράδια άπ’ τις 
απόμακρες κλεισούρες άπ’ τά βάθη τών σκοταδερών μεταλείων, άπ τις βασιλικές κορώνες 
άπό τ* άφτιά τών άρχοντάδιον άποσπάσω καί δλάφτά λουλούδια καί πετράδια τά σωριάσω 
κ’ ενα όλόλαμπο κι όλόστραφτο βουνό στήσω. ’Ά ν ολες τις φωτιές μαζέψω πού στήν οικου
μένη ανάβουν, κι δλα αυτά τά φώτα, κι δλες τις ακτίνες κι δλες τις σπίθες, τις αστρα
πές καί τις σιγανές αναλαμπές καί μέ τήν άλικη λάμψη μιας πυρκαγιάς τούς δονισμένους 
κόσμους φωτίσω δέ θά μπορέσω καί τότε ακόμα νά σέ νομοτίσω νά σέ στεφανώσω νά σ 
εξυμνήσω εσένα ώ ! Λευτεριά !»

Ό  έκδοτικός οίκος «ΑΘΗΝΑ» τοΰ Ά ρ . Ράλλη έγκαινίασε τήν Φεμινιστική 
του Βιβλιοθήκη μέ δύο βιβλιαράκια ποΰ τούς αξίζει μι& ιδιαίτερη προσοχή. 

• r} i *Αΰ'ηναία στόν Ε '.  κα ί Δ ’. ΑΙώ να η .  χ. τι}ς Ρόζας Ίμ β ρ ιώ τη » . — Είνε μιά μελέτη 
*·>ύ δόθηκε διάλεξη στό Έ λλ . Ώ δεΐο Α θή να ς άπό τή συγραφέα καί γιά τήν οποία μονάχα επαί
νους έχω νά πω. Γλώσσα στρωτή δημοτική, Οφος άπλό, μέ μικρές πρότασες, διασαφηστικές, παρα
τηρητικότητα, ύγιές αρχές καί δτι άλλο θέτε. Τό βιβλιαράκι άφτό μ’ ενθουσίασε πράμα που πολι 
σπάνια κατωρθώνεται καί μάλιστα μέ τις μελέτες.

Ή  συγραφέας εξετάζει Ιστορικά τή θέση τής γυναίκας στή Άθηναί'ίκια πολιτεία Δ '. και

Ε'. π. χ. αίιόνα, προσπαθεί νά είσχωρήση μέσα στις ψυχές τών άντρών καί γυναικώνε τής εποχής 
εκείνης, μελετά τά ήθη καί έθιμά τους, ψυχολογεί αρκετά πετυχημένα καί τούς δυό καί μάς δίνει 
μίαν,εικόνα ζωντανή όσον αφορά τό σπίτι καί τήν οίκογένειά τους. Δέν άφίνει άπαρατήρητα και 
τά ελαττώματα τής γυναίκας πού ακόμα, μ’ όλη τή σημαντική της πρόοδο κρατά. Πέρνει άπό τόν 
Ίσχόμαχο, ποϋχε πολί ανώτερες άντίληψες γιά τή γυναίκα άπό εκείνες τής εποχής του. μιά συ- 
βουλή* ποϋ είπε στή γυναίκα του, γιά τ’ ανόητα φτιασιδώματά της : «Θέλεις εγώ νά σού πώ
ψέματα δτι έχω πλούτη καί νά σοΰ δείξω ψέφτικα κοσμήματα καί ψέφτικα νομίσματα ; Ό χ ι ,  
τοϋ άπαντά, γιατί 6έ θά σ’ άγαπάω. "Ετσι λοιπόν κι’ εσύ δέν πρέπει να θέλης νά μέ άπατας. 
Ά ν  θέλης αληθινά νάσαι ωραία, δούλεψε δλη τήν ημέρα κι έτσι θά είσαι γερή καί ροδο
κόκκινη.

Μά καί τί νά πρωτοποϋμε γιαφτό τό βιβλιαράκι, Τέτια βιβλία, σάν κι άφτό, τό γυναικείο 
Πολιτισμό τοϋ. Γληνοϋ κ .λ .π ., πρέπει καθ’ ένας καί μάλιστα κάθε κορίτσι—γυναίκα—νά τά μελε- 
τήση, νά τά νιόση, πρέπει ν’ αποτελούνε τί; βάσες πάνου στις οποίες θά στηρίξουνε τήν και
νούργια τους θέση.

« Ή  Κ οινω νική καί Ιστορική μελέτη περί φυσικώ ν τέκνων της 'Α ννα ς  Σ . Π απαο η μ η 
τριού». Εΐνε μιά διάλεξη πού δόθηκε άπό τή συγραφέα στό ίδιο Έ λλ. Ώ δεΐο ’Αθήνας τοΰ Μα
νώλη Καλομοίρη, μέ τήν έφκαιρία τής κίνησης, πού γένηκε γύρω άπό ένα σκβδιο νομού, «Jiept 
άναζ?ιτήσεως τής πατρότητας και άναγνωρίαεως των φυσικώ ν τέκνω ν» , πού «ο σύνδεσμος Ελλη- 
νίδιυν ϋπέρ των δικαιωμάτων τής γυναικό; καί τό ’Εθνικόν συμβούλιον τών Έλληνίδων» είχε 
καταρτίσει, μέ βάση τό Γαλλικό, Γερμανικό καί ‘Ελβετικό Κώδικα καί μέ τή συνεργαεία νομο
μαθών, είχε ψηφίσει καί θά τό υπέβαλε στήν έθνοσυνέλεψη

'Η συγραφέας μέ μιά φωτεινήν ιστορική ανασκόπηση τής νομοθεσίας άπ" τά ρωμαϊκά χρο
νιά ήσαμε σήμερα, δείχνει, μέ καλά έπιχειρήματα, τήν άνάγκη νά γίνη καί στόν τόπο μας νόμος 
πού νά προστατέβη τά φυσικά παιδιά πού εΐνε, αληθινά έγκαταλειμένα, κι’ άφτά κ οι μητέρες 
τους στήν κοινωνική καταφρόνια, στή φτώχια στήν καταστροφή. , , , ,

Ά ν  και μοΰ φαίνεται, πώς γενικά, δέν εΐνε μονάχα ή νομοθετική άφτή πρόνοια, πού θά 
γλ,υτώση, τήν κοινωνία άπ’ άφτό τό κακό, πού κατά τή γνοιμη μου έχει ποΑλά καί βαθύτερα αίτια 
νομίζω πώς ή έβγει’ΐκή προσπάθεια τώ γυναικώνε μας εΐνε όχι μονάχα καλή μά καί άρκετα ση
μαντική καί ώφέλημη καί πρέπει ό καθ’ ενας πού νιόθει λίγο λεφτεριά νά βοηθήση τόν άγιό
ν*/. τους άφτόνε πού άπό ανθρωπιστική άποψη πολλά καλά θά μάς φέρη, καλά πού,^ τά μεγάλα 
κεφάλια τών άντρώνε! μπορεί νά μήν τά βρίσκουνε, καί πολί φυσικά, άφοΰ δέν τά αιστανουνται. 
Ή  γυναίκα εΐνε τό θεμέλιο τή; κοινωνίας καί πρέπει νά μορφωθη. Πρέπει να τό καταλαβουμε 
καλά τούτο. Ή  γυναίκα άγο>νίζετ«ι, ζητώντας τή λεφτεριά της, τή θέση της μέσα στόν κόσμο, 
αγώνα δχι μονάχα δίκαιο, μά, πού ή έπιτυχία του θά δώση μιά καινούργια^ όψη στό μουχλιασμένο 
κόσμο. Ά ν  ή γυναίκα εΐνε μακριά ’πό τί; πρύληψες, άπό τήν ψκφτιά κι έχει τήν αληθινή μόρ
φωση, δέ θά τήν κρατήση στά χαμένα, μά θά τηνέ μεταδοιση στά παιδιά της, στήν καινούργια 
τή γενιά κ; ’ έκείνη στήν άλλη καί τό καλό πολί γλήγορα θά φανιροαθή.

Στή.συγραφέα θά συνιστοϋσα μία γλωσσική τάξη Γιά ποιου; τά λέει, γιά του; μορφωμέ
νου;; γιά τό λαό; και ο ί μορφωμένοι καί ό λαό; μιά γλώσσα έχουνε. Τά παλιά χρόνια πάνε πιά 
πού 03ο στριφνά μιλούσε κανένας, όσο μεγαλητερου; καί πολιπλοκιότερου; σ"λογισμούς έκανε, 
τόσο πιό γραμματισμένος περνούσε. Βέβαια στή μελέτη δέν υπάρχουνε τέτια μά μιά μεγάλη άκατα- 
στασία άναφισβήτητα υπάρχει πού μπορούσε νά λείπη.

( Ό  εκδοτικός οικος Γεωργίου Βασιλείου, εκδίδει σέ δμοιους μέ τδ γαλλικό τό
μους τούς ’Αθλίους Β. Οΰγκώ μεταφρασμένους απο τον ποιητή  Μάρκο Αΰγέρη).

Περιττό νά μιλήσω ym  τό αθάνατο άφτό αριστούργημα πού είμαι βέβαιος πώς δέν ύπάρχει 
ρωμιό; νά μήν τώχει διαβάσει, θά πώ μονάχα ένα δυό λόγια γιά τή καινούργια, στή ζωντανή 
μας γλώσσα, μετάφραση τοϋ ποιητή Αΰγέρη.

Ή  παλιά καί μονάκριβη, α; ποϋμε, μετάφραση του Ίσίδ. Σκυλίτση, εΐνε τόσο καλά καμω
μένη, πού δίκαια έχει λάβη μια θέση κλασικής, μετάφραση; μ’ δλο τόν καθαρέβουσανισμό τη; 
πού αποξένωνε .τό έργο άπό τήν ψυχή μας. Στή μετάφραση τοΰ Σκ.,-βλέπουμε άπ’ τή μιάν άκρη 
τοϋ βιβλίου ώς τήν άλλη τήν υποχώρηση, πού ό μεταφραστής έκανε, γράφοντας δημοτικά τούς 
διάλογους κλπ. καί τότε πού ή δημοτική γλώσσα ήτανε δχι γλώσσα, μά «άχρηστο; χυδαία καί δέν 
ξέρω τί, διάλεκτο;», πού μάς δείχνει πόσο κι’ άφτός ό Σκυλ. αίσθανότατε τή δύναμη τής γλώσσας 
άφτή; πού μ’ δλο τόν κατατρεγμό, κατέλαβε δλη τήν κίνηση τών γραμμάτωνε σήμερα. Φαντα- 
στήτε τόρα τό βιβλίο άφτό γραμμένο στή γλώσσα μας. Νά καί μιά περικοπή κι’ έχτιμήστέ τη 
μόνοι σας. , ,

« Ή  Τιτίκα ήταν άσχημη. Ά ν  καλοζούσε πιθανόν νά γινόταν νόστιμη (μετ. Σκυλ. Ή  Τιτικα 
ήτο δύσμορφος ένφ άν άλλην έζη ζωήν ίσως θά ήτο εύηδής) ήταν λιγνή καί κίτρινη- ήταν σχεδόν



οχτώ χρονών, αλλά δέ φαινόταν επάνω άπό έξη. Τά μεγαλα μάτια της. βυθισμένα σέ βαθειά 
σκιά, ήταν σχεδόν σβυσμένα άπό τά πολλά δάκρια, Τό στόμα της στις γωνίας είχε τήν πτυχή αυτή 
τής καθημερινής άγωνίας, πού βλέπει κανείς στούς καιαδίκους καί τούς απελπισμένους αρρώ
στους. Τά χέρια της γεμάτα χιονίστρες (μετ. Σκυλ. ΑΙ χεϊρες τη; ήσαν ήφανισμέναι υπό τών 
χειμέθλων). Ή  φωτιά πού τή φώτιζε αυτή τή στιγμή μεγάλωνε τις γωνιές τοΰ προσά>που της 
καί τήν έδειχνε τρομερά λιγνή. Ε πειδή κρύωνε πάντα, είχε αποκτήσει τή συνήθεια νά μαζεύει τά 
γόνατά της καί νά τά σφίγγη τό ένα κοντά στό άλλο. Ή  φορεσιά της όλη ήταν ένα κουρέλι, πού 
έκανε λύπη τό καλοκαίρι καί φρίκη τό χειμώνα. Δέ φορούσε παρά ένα κατατρυπημένο τσίτι, δέν 
είχε κανένα μάλλινο κουρεία. Έδώ κι" έκεΐ φαινόταν τό γυμνό κορμί της. γεμάτο μελανιάσματά 
απο τό ξύλο πού τής έδινε ή Θερναδιέρου. (μετ. Σκυλ. 'Ώστε ή σάρ| της διεφαίνετο τήδεκακεΐσαι 
καί αλλαχού τής έπιδερμίδος της διεκρίνοντο σημεία τών δαρμών τής Θερναδιέρου). Οί γυμνές 
γάμπες της ήταν κόκκινες καί λιγνές οί λάκκοι γύρω στό λαιμό της έκαναν λύπη. "Ολη ή έκφραση 
τοΰ παιδιού αύτοΰ, ή στάση του τά κινήματά του. ή φωνή του, τά κομμένα λόγια του, ή ματιά 
του, ή σιωπή του, έδειχναν δλα ένα πράγμα : τό φόβο.

Μεγάλο τό καλό στή φιλολογία μας καί στή γλώσσα, μά μ’ όλα τούτα δέ μοΰ φαίνεται, 
πως ενα δυό παρατηρησοϋλες μου πρέπει νά λεί-ψουι'ε, περιορίζουμε στήν άπάνου περικοπή. ’Ά ν  
καλολοΰσε πιθανόΝ Νά γινόταΝ Νόστιμη. Σά μιά καμπάνα πάνε τά Ν . Δέ θάτανε πιόμορφο καί 
πιο κανονικο : « Ά ν  καλοζούσε πιθανό νά γινότανε νόστιμη». ’Έπειτα τό παρακάτου «ήταν σχε
δόν» δέ θάτανε καλίτερα «ήτανε σχεδόν» άφοΰ ή κατοπινή λέξη τοΰ ήταν δέν αρχίζει άπό φω
νήεντα ή από κ τ π κλπ. παραγόμενα. ’Έπειτα εκείνο τό «αποκτήσει». Βέβαια όλα τοΰτα εΐνε 
μικροπράματα, μά μικροπράματα σημαντικά πού παίζουνε κάποιο σπουδαίο ρόλο στήν εξέλιξη 
καί διαμόρφωση τής γλώσσας.

'Οπωσδήποτε ή δημοτική νλώσσα πού άντιποοσιοπέβει τήν νεώτερη φιλολογία οφείλει ένά 
μεγάλο «μπράβο» στό άξιο παιδί της τόν ποιητή Μάρκο Αύγέρη.

Ρ . Χ ατζηνάαης
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ά

Λ Α Β Α Μ Ε  : Ή  Φωνή τον γεω ργού άριθ. 7 Α πρίλης 1922 δεκαπενθήμερο γεωργικό πε
ριοδικό. γραφεία όδός Κουντσύριώτη 30 Θεσ)νίκη. Διευθυντής Δημ. Άβράσογλου ύπευθ. συντά- 
χτης ’Ιωσήφ Παπαδόπουλος. Τό φύλλο λεφτ. 60. Απαραίτητό γιά τόν κάθε πού αγαπά τή γεωργία 
γιά τόν κάθε γεωργό.

Π αιδική  Χαρά άριθμ. 13 Α πρίλιος 1922. Είκονογραφημέ.νον παιδικόν περιοδικόν έκδιδό- 
μενον δίς του μηνός. Γραφεία Εύριπίδου 6 Α θήνα . Διευθυντής, Ά ρ . Ράλλης. Τό φύλλον λεπτ. 
80. Τό μονάκριβο στήν 'Ελλάδα περιοδικό εΐνε μιά σωστή όαση γιά τά παιδιά μας μέ τά διδα- 
χτικά περιεχόμενά του.

Μοϋοα : Μηνιαίο περιοδικό, άριθμ, 9 (21) Α πρίλης 1922 γραφεία Δραγατσανίου 6ος Α θ ή να . 
Διευθύνεται άπό συντροφιά, συνεργατών. Τό φύλλο δρ. 1,25. Ή  ίίλη του όπως πάντα πλούσια καί 
διαλεχτή.

Π ινα κ ο θ ή κ η  Σεπτέμβριος—’Οκτώβριος 1921 ;/ Καλλιτεχνικόν ^περιοδικόν έκδιδόμενον 
κατά μήνα έν Ά θή να ις  οδός Χαριλάου Τρικούπη άρ. 22 α'. Διευθυντής Δ. Καλογερόπουλος. Τό 
τεΰχος δρ. 2.

ΐΗ  ’Α γω γή  : Δεκαπενθήμερον παιδαγωγικόν περιοδικόν όργανον τοΰ πανκυπριακοΰ διδα
σκαλικού συνδέσμου. Ά ρ . 11 ’Απρίλιος 1922. Έκδίδεται στή Λευκωσία Κύπρου. "Υλη διαλεχτή 
παιδογωγία, επιστημονικές μελέτες κ. ά.

ΑΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ

Παρακαλοΰνται οί φίλοι πού πήρανε τό πρώτο φύλλο καί θά κρατήσουνε τό δεύτερο νά μάς 
άποστείλουνε τις συδρομές του στά γραφεία μας.

Γιαν. Θεοδωρ. Χ ίο ς .— Ευχαριστούμε γιά τάκαλά σας λόγια. Τό «Δέν πιστεύω» όχι καί τόσο 
πετυχημένο θά περιμένουμε κάτι καλήτερό σας.

Αδα Ν. Φ. Σμύρνη .— Λάβαμε τό γράμμα σας καί τό πεζό «άπτή ζωή μου». Τί κρίμα 
γιομάτο άταξίες διορθώσεις καί, καί. Μά σεΐο κορίτσι καί νάστε άταχτη; ’Ή θελε περισσότερη 
επεξεργασία. Θά ΰποβληθή στήν έγκριση τής επιτροπής. Πήραμε κι’ ένα τάληρο άκοπο πού δέν 
καταλαβαίνουμε γιατί μάς τό στείλατε. Ά ν  εΐνε γιά συδρομή πρέπει νά στείλετε 6 δρ. καί όχι 
2.50 πού άντιπροσιοπέβει τό τάληρό σας άφοΰ τό στέμμα μάς εΐνε άχρηστο, άν πάλε γιά πληρωμή 
μάς συχωρεΐτε μά δέν είμαστε Σφαίρα, ούτε Πειρασμός. Πρέπει νά έχουμε τό πραγματικό σας 
όνομα αλλιώς δέ μπορούμε νά δημοσιέψουμε τίποτα μέ ψεφτόνομα ή μέ αρχικά όπως ζητάτε.

Κωστ. Παρεβρίτην Σ μύρνη ,— Ευχαριστούμε, περιμένουμε.
Δδα Μ, Π . Παρακαλεΐστε νά περάστε άπό τά γραφεία μας.
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