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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
*Η κοινοβουλευτική επιτροπή τοϋ *Υπουργείου Παι
δείας πρότεινε να ξαναδιοριστοϋν τώρα στό Πανεπι
στήμιο Θεσοαλονίκης ο ί Ο καθηγητές, που είχαν
παυτεί μαζί μέ δλους τους άλλους άπό τήν Κυβέρνη
ση Κονδύλη. Τά ιστορικά σ αυτήν τήν υπόθεση νά
ποιά είναι^ : 3Επί δικτατορίας, και χωρίς νά γίνη
καμιά πρόταση ή εκλογή άπο τή φιλοσοφική σχολή
τοΰ εδώ Πανεπιστημίου, καθώ ς ή ί δ ι α σ χ ο λ ή τ ο
β ε β α ί ω σ ε ά ρ γ ότ ε ρ α—μονάχα ενας ανεπίσημος
κατάλογος ονομάτων δόθηκε άπο μέρος της στο ' Υπουρ
γείο, αύτό ομως θέλουν νά τό άγνοοϋν καί ή κοινο
βουλευτική έπιτροπή καί 6 κ. Νικολούδης στό γράμ
μ α του στό « 'Ελεύθερο Βήμα» τής 7 Ν οεμβρίου1)—δι
ορίστηκαν ά π 3 ευθείας άπ'τόν τότε*Υπουργό οί πρώτοι
καθηγητές στό Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης. Μά
σάν έπεσε ή δικτατορία, ή Κυβέρνηση Κονδύλη επαψε
δλους τους αυθαίρετα διορισμένους άπό τόν κ. Πώπ
και ώρισ έπιτροπή άπό τους 5 καλύτερους καί πιό
ευσυνείδητους καθηγητές τής φιλοσοφικής σχολής
τοΰ Πανεπιστημίου 9Αθηνών γιά νά κρίνη ποιοι άπ *
δλους τους υποψήφιους ήταν άξιοι γιά καθηγητική
εδρα. 3Από τήν έπιτροπή εκείνη m τών ειδικών οι 3,
που προτείνει σήμερα ή κοινοβουλευτική έπιτροπή
να ξαναδιοριστοϋν, κριθήκαν όλότελα άνίκανοι καί μ οναχά για τούς άλλους δυό, τόν κ. Κουκουλέ καί νομί
ζουμε καί τόν κ. Βελέλη, εύνοϊκώτερη κάπως ήταν ή
κρίση της, μόνο πού δέν πρότεινε τόν διορισμό τους,
έπειδή γιά ώρισμένον άριθμό εδρών έφτανε ή δικαιο
δοσία της κ ι3 αυτές τής ειχε συμπληροίοει μέ άλ
λους πιό ικανούς·
Τώρα έρχεται ή κοινοβουλευτική έπιτροπή καί προ
1) Βλ. στήν Ιδια έφημερίδα, τήν άλλη μέρα, τήν άπάντηση στό γράμμα τοΰ κ. Νικολούδη τώ ν 4 καθηγητών,
π3υ βάζουν τά πράματα στή θέση τους.

τείνει τόν ξαναδιορισμό καί τών ο παύμένων καθηγητών.
Πώς δμως παίρνει άπάνω της τέτια ευθύνη; Με τήν
πράξη της τούτη τό καταλαβαίνει πώς, οϋτε λίγο οϋτε
πολύ, καταργεΐται ή αυθυπαρξία τοΰ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης "Αν ήταν άνάγκη νά συμπληρωθούν οΐ
άδειες έδρες, μόνη κατάλληλη γιά νάτό πράξη αύτό είναι
ή φιλοσοφική του σχολή. Γιά τό καλό τής Παι
δείας, γιά τό καλό καί αυτών τών ίδιων τών κα
θηγητών, ό διορισμός τους πρέπει νά γίνη σύμφωνα
μέ τόν νόμο καί μέ τήν άκαδημαϊκή παράδοση. Ποτέ,
οϋτε δώ οϋτε σέ κανένα μέρος τοϋ πολιτισμένου κό
σμου, δέν διορίζονται οί καθηγητές στό Πανεπιστήμιο
άπό τούς πολιτικούς. Οί υποψήφιοι γιά μιά έδρα
κρίνονται πάντα άπο τήν ειδική σχολή, πού αύτή μ ο
νάχα «κατά τεκμήριον» είναι σέ θέση νά έχτιμήση τήν
έπιστημονική τους άξια καί νά ξεχωρίση τόν καλύτε
ρον. Καί γιά τήν έπιστημονική άξια τών σημερινών
καθηγητώ ν τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δέ χωρεϊ συζήτηση, άφοϋ δλοι τους, πρίν διοριστούν κ ρι
θήκαν άπό ειδική έπιτροπή σοβαρών καί σεβαστών
επιστημόνων. Ποιο κϋρος δμως μπορεί νά δόση καί
στό νεοσύστατο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης καί
στού$ ίδιους τους καθηγητές ό σημερινός πραξικοπη
ματικός διορισμός τους άπό τούς πολιτικούς ; Εϊναι
σέ θέση οί βουλευτές, πού άποτελοϋν τήν κοινοβουλευ
τική έπιτροπή,νά έχτιμήοουν τά έπιστημονικά προσόντα
τών προστατευομένων τους; Καί πώς δέ συλλογίζον
ται τί μεγάλη ευθύνη παίρνουν άπάνω τους, δταν π ρο
τείνουν τόν ξαναδιορισμό καθηγητών, πού τούς έκρινε
άνίκανους ?) ειδική κριτική έπιτροπή ;
Φρόντισε τουλάχιστον ή κοινοβουλευτική έπιτροπή
νά ζητήση πληροφορίες, άπό άλλους πιό ειδικούς, γιά
τήν έπιστημονική άξια καί γι αύτό άκόμα τό ήθος
μερικώ ν άπό τους προστατευομένους τη ς; Κ ι3 δμως
δε χρειαζώταν καί πολύ νά κοπιάση γιά νά τό κάμη.

Γιά τόν κ. Σακελλαρίου έξαφνα, πολυ εύκολο ήταν
νά ξεφυλλίση μιά βιβλιοκρισία, δημοσιευμένη στό πε
ριοδικό «*Αναγέννηση» (φυλλ. 1 καί 2). Κρίνεται κι%
τό επιστημονικό «άπαντο* τοϋ κ. Σακελλαρίου, ή <Ψυ
χολογία τοΰ παιδός». Δέ χρειάζεται νά έχη κανείς με
γάλη έπιστημονική μόρφωση οϋτε καί νά συμφωνήση
σέ δλα μέ τόν έπικριτή του, φτάνει νά διαβάση τάποσπάσματα τοΰ έργου, πού ξεσηκώνονται κει, για να
καταλάβη τήν έπιστημονική άξια τοϋ άντρός.
Τό ίδιο πάλι γιά τόν κ. Χατζή’ θά έφτανε νά μ ιλήση κανείς δυό λεφτά τής ώρας μ α ζί του, γιάνά καταλάβη δ,τι χρειάζεται. Τό «άπαντο* τής έπιστημονικής του δράσης, γιατί δέν μπορούν βέβαια
νά λογαριαστούν καθόλου κάτι δισέλιδες ή τό πολύ
τετρασέλιδες γραμματικές παρατηρησοΰλες του, δημο
σιευμένες εδώ κ 3 έκεΐ σέ ειδικά έπιστημονικά περιο
δικά, οντε καί οί *'Ραούλ, *Ράλ, "Ράλλαι», τό άπαντό του, λέμε, εΐναι τό α ' μέρος τοΰ γερμανικά δημο
σιευμένου βιβλίου του γιά τόν Πτολεμαίο Χέννο, πού
γράφτηκε δμως μέ τή βοήθεια τής προεργασίας καί
τών κριτικώ ν παρατηρήσεων τοϋ καθηγητή του (βλ.
γ ι3 αύτό «Λαογραφία» Τ ' 282—3). Τό β ' μέρος τοϋ
βιβλίου, άν καί άπό τή δημοσίεψη τοΰ α περάσαν
17 χρόνια, δεν είδε άκόμη τό φώς, ίσως επειδή έλειψε πιά ή ξένη βοήθεια.
Θά μπορούσαμε καί γιά τον κ. Κουκουλέ νά ποϋμε πώς τοΰ λείπει ή έπιστημονική κριτική καί πώς,
μολονότι εργατικός καί πολυγράφος, έξακολουθεX καί
στά νεώτερα έργα του τό ίδιο άκοσκίνιστο περιμαζω μα ύλικοϋ, δπως δταν έγραφε τήν άχρηστη εκείνη

νεανική φυλλάδα του «περί τών παρά Σοφοκλεΐ γνω
μών», άλλά αύτό θά ήταν πιά προσωπική δική μας
κρίση καί κατά πόσο εΐναι σωστή, αύτό μ ιά κοινο
βουλευτική έπιτροπή, δσο και άπαιτητικοί νά είμα
στε, δέν εΐναι βέβαια σέ θέση νά τό κρίνη.
Γιά τόν κ. Παναγιωτίδη δμως κάθε άνθρωπος, που
νά μήν τοϋ λείπουν ηθικά κριτήρια στή ζωή τον,
μπορεί νά σχηματίση γνώμη σωστή, άμα πληροφο·
ρηθή ή καλύτερα άν φροντίση νά μήν εχη ξεχάσε
καί μοναχά δσα κοινολογηθήκαν πέρσυ καί ση ς έφη ·
μερίδες άκόμη, χωρίς ποτε νά διαψευστοϋν, άφοϋ
εΐναι δά ή μαύρη άλήθεια. *Οτι δηλαλή, γιά νά καταφέρη νά διορισθή στό Πανεπιστήμιο, βεβαίωσε τόν
τότε υπουργό κ. Αιγινήτη πώ ς εΐναι υφηγητής τοΰ
Πανεπιστημίου Ζυρίχης, καθώ ς ό ίδιος ό κ. Αίγινήτης τό μολόγησε σ' έπίσημη δήλωσή του.”Οταν δμως
ζητηθήκαν πληροφορίες άπό τόν πρύτανη τοΰ Πανε
πιστημίου Ζυρίχης κ. Oauchat, ήρθε ή άπάντηση
πώς «δχι μόνο δέν εΐναι υφηγητής, παρά οϋτε και
θά γίνη ποτέ». Άν οί βουλευτές τής κοινοβουλευτι
κής έπιτροπής βρίσκουν πώς τέτια ηθική εύλυγισία
εΐναι συχωρεμένη σέ άνώτατον λειτουργό τής Παιδείας
καί ηθικόν όδηγό τής φοιτητικής νεολαίας, τότε άξιος
ό μισθός τους.
Μά έδώ στήν 'Ελλάδα, ό καυγάς πάντα γιά τά
προσωπικά είναι. Γι*αντό κ* έλπίδα καμιά δέν υπάρ
χει πώς θά καταλάβη ποτέ ή κοινοβουλευτική έπιτρο
πή πόσο, μέ τήν πρότασή της, γίνεται υπεύθυνη γιά
τόν ξεπεσμό τής Παιδείας καί γιά τό στράβωμα τής
αύριανής γενιάς.
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Ανάμεσα σ’ ενα σωρό σκληρόκαρδους πο
λέμαρχους πού φανήκανε στήν Ανατολή, κα
νένας δέ ματόχωσε τόν κόσμο σάν καί κείνο
τ άφορεσμένο τουρκί που τό γράψανε στήν
Ιστορία Μεμέτη Καταχτητή. Αυτός δέν
πρέπει νά παρασταθεϊ μέ σκήμα ανθρώπου,
μόνο σάν εκείνα τά φοβερά τέρατα της Α 
ποκάλυψης. Μ’ δλο πώχουνε πέραση τετρα
κόσα εβδομήντα χρόνια άπό τότες πού ψό
φησε, ή χριστιανωσύνη άκόμα χλωμιάζει
σάν άκούσει τό'νομα
αύτουνοΰ τοϋ τ'Ά ντίχριστου- Τά βουνά,
κ ’ οί άκατέλυτες
στεργιές, καί τά πο
τάμια, τά νησιά, τά
πέλαγα, τά βράχια
κ οί κάμποι, τά δέν
τρα, τά θεριά, άκόμα
κ οί άγιοί, κάθε ζων
τανό και κάθε άψυχο
ως τά σήμερα τόν
θυμοϋνται καί συγκρυάζουνται. Ποιος έ
κοψε κεφάλια σάν κι’
αύτόν, ποιός άλλος
σούβλισε, ποιός πριό"
νισε, ποιος πάλούκωσε, ποιός επινόησε
βασανιστήρια, ποιός
ατίμασε
γυναίκες,
ποιός έμόλεψε παλ"
ληκαρόπουλα, ποιός
Ρεζίλεψε τιμημένα σπίτια, ποιός ξέθαψε κόκκαλα, ποιος κατάπιε πολιτείες σούμπιτες,
ποιος σουργούνεψε χιλιάδες χώρες καί χωριά,
ποιός Ικανέ νά τρέμει στεργιά καί θάλασσα,

κι ούλα τά βασίλεια νάσπροκαλιάζουνε σάν
τις κοττες που τις κλώθει ό αητός !
Ωστοσο πολλοί άπό κεινούς πού γράψανε
την ιστορία του λενε πολλά παινέδια γιά τις
χάρες τάχα πουχε, θαμπωμένοι άπ’ τή δύ
ναμή του κι’ άπ’ τό σαλτανατλίκι του, σάν
έ'ναν Κριτόβουλο πού στάθηκε πιστός ρά
γιάς τοΰ Μεμετη κι ούλη του ή έγνοια εΐ
τανε τό πώς νά βάνει στό χαρτί τά πειό βαθειά έλληνικά γιά νά
κολακέψει τό χασάπη
τής ανθρωπότητας,
έπειδής τόν ειχε διορισμένον πασα τής
Νίμπρος.
Αλλοι πάλε άπ’
την άπλότη τους,
κ έπειδής έ'τσι ταΰρανε γραμμένα άπ’
τούς πιό παλιούς,
βάζουνε κι’ αύτοί
παινέματα κοντ Vστά
ψεγάδια.
<<5Ήταν γοΰν φοβερώτατος άπό ό
λους τούς προ αύτοϋ
Βασιλείς, καί τόν έ
τρεμαν δλοι οί Πασιάδες, καί δλοι του
οί άνθρωποι, δτι δέν
εβλεπε
πρόσ^πον,
μόνον έκρινε τήν αλή
θειαν, καί ερεύνα τάς
υποθέσεις ήγάπατούς
σοφούς, καί τοΰ ΓέΛους του καί τοΰ
Γένους μας έκυβέρνα τήν βασιλείαν μέ γνώσιν τίποτε δέν τόν έλάνθανεν εΐτι έγίνετο"
έπεριπάτει ταΐς νύκτες κρυφά, καί ήκουε τί

Ή μεριά τής Πολιτείας άπ’ ϋπου μπήκανε ot Τούρκοι,
κι* δ κόρφος τοΰ βούρκου, τόπος Φλιβερός κι* άρρωστιάρι/.ος, άπ* τά σαπισμένα νερά ζωσμένος άπό βοΰρλα. Απάνου στο - βουνό φαίνεται ή βιγλα τοΰ Βελήμπαμπα και
στό ζερβύ μέρος 8νας πΰργος.

έγίνετο, καί όλες ταΐς τέχναις εξέταζε πώς
γίνονται' καί τό κέρδος τών τεχνητών σο
φοί άνθρωπος ήτον κανένα πράγμα δέν ά
φηνε νά μήν τό έξετάσει... Πλήν ώς άνθρω
πος καί αύτός άπέθανεν έτει <
-ϊΤΠΗ ζήσας χρόνους νβ', έβασίλευσε χρόνους λβ' καί
εύρίσκεται γεγραμμένον ότι εις τούς πολέ
μους όποΰ ,έκαμε άπέθαναν Λαός Ε' χιλιά
δες®.
Είπανε πώς ειχε δάσκαλους Ιταλούς κ
έλληνες καί τοΰ μ νθαίνανε τ άρχαϊα έλλη
νικά καί λατινικά, καί πώς ολοένα διάβαζε
τά έργα πούχανε κάνει οί αρχαίοι καί τά
φιλοσοφικά βιβλία- Πώς εξόν άπ’ τάρχαΐα
ήξαιρε τά σέρβικα, τ' άράβικα καί τά ιταλι
κά. Καί πώς άκόμα τιμοΰσε τις τέχνες, κ’
ειχε προσκαλεσμένον άπ’ τήν ’Ιταλία τό φη
μισμένο ζουγράφο Μπελλίνη, κι άλλους ζουγράφους καί σκαλιστάδες γιά νά στολίσουνε

τό σεράγι του. Καί μαλιστα πως ο Μπελ/..
νης, μ’ δλες τις τιμές πού τούκανε σουλ
τάνος, έφυγε κρυφά άπ τήν Πόλη, επειδ/·ς
φοβήθηκε μήν τον χαλάσει· Γα καθέκαστα
τής ίστορίας είναι τοΰτα- Σαν έφταξ ο Μπο/
λίνης στήν Πόλη άρχεψε ό Σουλτάνος νά τον
ρω τα γ ^ τήν τέχνη του καί να περιεργά
ζεται τά έργα πούχε φέρει ^ μαζί του·
λοιπόν άπ ούλα πιο πολυ τ άρεσε μια ζουγραφιά *ού παοώσταινε τήν Αποκεφάλιση τ_
”Αη Γιάννη Πρόδρομου. Ωστόσο γύρΐ'ε κ^
είπε τοΰ Μπελλίνη πώς αύτό τό θαυμαστό
εργόχειρο είχε έ'να ψεγάδι πού χαλούσε τήν
έπιτυχία του, κι’ αύτό τό ψεγάδι εΐτανε ο
κομμένος λαιμός τ ’ Αη - I ιάννη. Καί σάν τ
άπάντησε ό ζουγράφος πώς τον^ είχε ξεσηκωμένον άπό σφαμένο πρόβατο, ό σουλτάνος
πρόσταξε παρευτύς τόν τζελάτη νά κόψη
μπροστά τους έναν σ·λ*βο γιά νά δει ο

Μπελλίνης τί λογής είναι ό λαιμ'ς τ ’ αν
θρώπου*
*

*

Σάν πήρε λοιπόν αυτός ό μοβόρος σουλ
τάνος τήν Πόλη στά 1453, κα! τή ΤραπεΓοΰντα στά 14G1, κι’ ούλα τά άλλα μέρη
τής Ελλάδος, έφταξε κ ή μέρα της Ε ί ί
βοιας πού τήν είχανε κείνα τά χρό ια οί
Βενετσάνοι.
*Καί μετά ταϋτα ύπήγε κα! έπήρε τήν
' ' ινον τήε ^ Οήνον, τήν Θήβαν, τήν Θάσον,
τί) · ΣαμοΟράκην, και απλώς είπεΐν θ/,ην τήν
Δύσιν χωρίς τής Εύρίπου, και ήφερεν ολον
τον λαόν εις τήν Πόλιν, καί ποτέ του δέν
εκαθησε μόνον έ'καμε φουσάτα καί υπήγαν
είς τή/ Ανατολήν στερεας κ*ί θαλάσσης".
Η Βενετία μαθαίνοντας πώς ό Τοϋρκος
τοιμαζότανε μέ σκοπό νά πάρει τή Χαλκίδα,
ζητηξε βοήθεια άπό παντοϋ, ά/r’ τήν Κύ
προ, άπ τή Ρόδο, άπ’ τήν Κεφαλλονιά, άπ'
τή Νάπο) η, άπ τή Μπουργουντία· Πλήν
δεν είδε ~ίποτα άπό κανέναν μόνο ό κοΰντος τής Κεφαλλονιάς εστειλε μιά γαλέρα.
Αρχές Ιουνίου 1470 ή τούρκικη αρμάδα άπό
300 καράβια, έχοντας μέσα εξήντα ώς έβδομήντα χιλιάδες στρατό,ξεμπουκάρησε άπ’ τά
Νταρντανέλια καί π?ρε τή Νίμπρο, κ’ υστέ
ρα τράβηξε στή Λήμνο, μά δε μπόρεσε νά
πατήσει το κάστρο της. Τά ίδιο καί στή
Σκϋρο. μπλοκάρησε τό κάστρο δίχως αποτέ
λεσμα. Τέλος έβανε πλώρη στόν Κάβο-Ντόρο.
Στόλαρχος τών Βενετσάνων εΐτανε ό Νικολας Κανάλες, όχι άνθρωπος τοϋ πολέμου
μόνο δικαστής, ποΰ κακά έκανε καί τόν διώρισε τό κογκρέσο- Γιατί σάν έμαθε πώς &ί
τοϋρκοι τραβούσανε στόν Έγριπο, έστειλε
το Λορεντά/ο μέ παραγγελία νά σιμώσει
τ * έχτρικά καράβια καί νά κάνει πόλεμο
μονάχα άν έβρισκε ώς εξήντα γαλέρες τό
πολύ, μά άν έβρισκε περσότερες νά στρίψει
πισω και πως άν τυχόν έπιανε μάχη θά
πάγαινε καί κείνος μέ τή ρέστη αρμάδα σέ
βοήθεια του· Ό Λορεντάνος είδε πώς οί
τοϋρκοι ειτανε πολλοί κ* έκανε νά στρίψει
πίσω, μά οί τοϋρκοι τόν είδανε καί τόν κυ
νηγήσανε ώς τη νύχτα. Σά σκοτίνιασε τόν
χάσανε. Ο Κανάλες φουντάρισε στό Παλιόχαστρο, κα! τήν άλλη μέρα έκανε πανιά γιά
τόν Εγριπο· Οί τοϋρκοι ερχόμενοι κατά τή
Χαλκίδα πιάσανε τό κάστρο πουναι στά
Στοΰρα κα! τόν πϋργο τών Βασιλικών· Στις
15 Ιουνίου ρίξανε άγκουρα στό λιμάνι τοϋ
Βούρκου καί τσαντιρώσανε λίγο παραπέρα

ά~ τά

στεργιακά κάστρα τής Χαλκί'ι >ς·
Δυο-τρεις μερες κάνανε ψευτοπόλεμο· ΣτΙς
18^τνν ιδιο μήνα φάνηκε φοβερό φουσάτο
απ τ ι δρόμο τής Θήβας μέ τό ΣουλτάνοΣτην κρχή ό Μεμέτης σίμωσε στό γιοφϋρι
κα! περιεργάστηκε ίσαμε δυό ώρες τό κά
στρο τ Εγριπου. Οπως είδε τά πράμματα,
έκρινε καλό νά περάσει άπ’ άλλοϋ άπάνω
στο νησί· Τράβηξε λοιπόν πειό νοτινά, στήν
Πούντα η Μπούκα τ Αγιου Μάρκου δπως
τη λεγανε, κ»! πρόσταξε νά κάνουνε γιοφΰρ; με μαούνες. Τ » βράδυ πέρασε λίγος
στρατός, κα! τήν άλλη μέρα ό Σουλτάνος
μέ το γυιο του κα! τό ? ολύ φουσάτο· 'Ο
στρατός £πιασε το βουν! τοϋ Βελήμ^ταμπα
’ίσαμε τήν αρχαία πηγή τής Ά 'έθο υσαί,
κοντά στό δ όμο τής ’Ερέτριας. Τή- τέντα
του ο Σουλτάνος τή/ έστη ε κοντά στήν
Αγια Κλάρα, Ινα μίλλι άπ’ τήν πολιτείαΣτην αντίκρυ η μεριά τ
Εγριπου, άπά\ου
στο βουνο πούναι τώρα ό Καράμπαμπας κα!
πού τότες δέν ύπαρχε καστέλλι κα! τό )έγανε Φούρκα, έβαλε κανόνια μεγάλα. ’Έτσι
περίζωσε την πολιτεία, εξόν άπό βορριά.
Α/.ο τοϋτο το μέρος έκανε άλλο ένα γιοφϋρι.
Οι Βενετσάνοι δέν εΐτανε σέ καλό χάλι.
Να! μ ν είχανε τιμ.αρέψει τά κάστρα πρ!ν
λιγα χρονιά κα! ξεμωλώσανε ή φόσσα *)
ωττε να γιομίζει θάλασσα κα! νά περιζιυνει
τό νερό άπό παντοϋ τή Χαλκίδα, μά είχανε
άφήσει δίχως καστέλλια τή Φούρκα κα! τό
βουνό τοΰ Βελήμπαμπα, έπειδής ρεμπευότανε στα καραβια τους. Μπάϊλος εΐτανε 6
Παϋλος Εριτσ··ς κα! προβιντέντορας ό Γιάν
νης Μποντουμιέρ. Κείνες τ!ς μέρες βρισκό
τανε στή Χαλκίδα κι’ ό ’Αλοίσιος Κάλβο5
πούχεν έρτη γιά νάπομείνει στή θέση τ ’
Ερίτσου. 'Η Χαλκίδα είχε τότες 25-000 ψυ
χές, κ έ;όν άπ τή ταχτική φρουρά εΐτανε
φερμένοι τελευ .'αία έφτακότσΜ άντρες απ’
την Κρητη κι άλλοι πεντακόσοι ρογατόρι **)
έχοντας αρχηγό έναν Θωμα άπ’ τή Δαλμα
τία, που σ αυτόν παραδώσανε ούλα τά πο
λεμικά μηχανήματα. Οί τοϋρνοι εΐτανε εκα
τόν είκοσι ώς τριακόσες χιλιάδες (κατά τόν
έναν και τον αλλο ιστορικό), έξόν τοϋ στόλου.
Στίς 25 Ιουν.ίου τελειώσανε οί προετοι
μασίες κι ό Σουλτάνος έστειλε στόν μπάϊλο
έναν ίταλό ντραγουμάνο, λέγοντάς του πώς
αν παραδινότανε θεληματικά ή&ελί αφήσει
τους Χαλκιδιωτες δίχως φόρο έπί δέκα χρό
*) φόσοα=χαντάκι.

**) ρογατόροι=μισβοφέροι.

νια, πώς ήθελε δώσει σε καθε ζαντιγιομο
πούχε ένα σπίτι άλλο ένα κ ήθελε στρεξει
στό μπάϊλο καί στόν προβιντέντε νά ζήσουνε
στή Χαλκίδα μ’ ούλες τους τίς ευκολίες γή
νά τούς κόψει μιστό στήν Πόλη. Μά ό μπάϊλος
τ ’απάντησε πώς ή Βενετία δεν παραδίνει έτσι
εύκολα τά μέρη της, κα! πώς μέσα σέ δέκα
μέρες θάκαιγε τά καράβια τοϋ Σουλτάνου
κα! θά ξερρίζωνε τά τσαντίρια του πού νά
μή ξαίρει σέ ποιά μεριά νά πάγει γιά νά
κρύψει τή μπομπή του· Άπάνου σ αύτά οί
άντρες βγάλανε μεγάλα χουγιαχτά άπ’ τά
κάστρα, κι’ ό ντραγουμάνος στάλθηκα νά
πά νά πει στόν αφέντη του νά φάει πρώτα
χοιρινό κρέας κ’ ύστερα νά κοπιάσει νά κά
νει ρεσάλτο.**) Τότες ό Μεμέτης δαιμονίστη
κε κι’ ώρκίστηκε νά μήν άφήσει ρουθοΰνι·
Τήν ίδια βραδυά άρχισε ό μπομπαρδισμός. Οί τοϋρκοι βάλανε είκοσιδυο καν σαρανταδυό μεγάλα κανόνια στόν Καράμπαμπα
κα! στά ψηλώματα άπάνου στό νησί, κα! ρί
χνανε μέρα νύχτα. Οί έκατονείκοσι φοβερές
κοτρώνες πού πέσανε μέσα στή Χαλκίδα εί
ναι τοϋτες πού βρίσκουνται ώς τά σήμερα
σέ κάθε μεριά τής πολιτείας. Οί τοϋρκοι θε
λήσανε νά μωλώσουνε τή φόσσα κα! ρίξανε
μέσα ξερά κλαριά, μά οί βενετσάνοι βάνανε
φωτιά και τά κάψανε κ’ οί τοϋρκοι κωλώσα
νε πίσω μέ πολλή καταστροφή. Στίς 30 Ι
ουνίου κάνανε δεύτερο ρεσάλτο, μά πάθανε
άκόμα πειό χειρότερα. Ωστόσο κ οί χρι
στιανοί πάθανε τήν ίδια μέρα τρεις συφο
ρές' α'·) ή τούρκικη καβαλλαρία διαγούμισε
τό νησί κατά τό βορρια μέχρις Ώρεούς καί
σκότωσε ούλους άπάνου άπό δεκαπέντε χρονώ, β'.) πάρτηκε μέ προδοσιά τό κάστρο τής
Κούππας κ οί 3000 ρωμιοί πούχανε σφαλι
στεί *εΐ μέσα σφαχτήκανε σάν άρνιά μ.προστά στά κάστρα τής Χαλκίδας, γ'.) ένα κα
ράβι παιφερνε στρατό καί πολεμοφόδια στούς
βενετσάνους έπεσε άνάμεσα στά τούρκικα
καράβια στό Βοϋρκο καί σφαχτήκανε ούλοι
οί άντρες πούχε μέσα.
Μά τό χειρότερο εΐτανε τοϋτο. Μέσα
στή Χαλκίδα βρισκότανε έ'νας προδότης πού
συνενογιότανε μέτό σουλ-ι άνο.Μιά μέρα χάθκε
κάποιος στρα t ιώτης άπ τούς Δαλμάτες
Λουκάς λεγόγενος, κ’ έπειδής δέ βρέθηκε
πουθενά μέσα στήν πολιτεία, ό μπάϊλος
πρόσταξε καί πιάσανε τόν άδερφο του, κι
αύτός μέ τίς φοβέρες μολ 'γησε τ. ώς ό Λουκάς
εΐτανε σταλμένος άπ’ τό Θωμ.α τον αρχηγό
**) ρουσάλτο=εφοϊος.

καί πώς τά καθέκαστα τάξαιρε ό σαλπιχτής
του- Σάν τόν φέρανε λοιπόν μπρος στόν
μπάϊλο μολόγησε κ’ είπε «ούλοι μας είμαστε
οχτροί τών χριστιανών», καί κατάδωσε έναν
άρβανίτη πού περετοϋσε μέσα στό παλάτι
τοϋ μπάϊλου πώς εΐτανε πληρωτός τοΰ Μ$μέτη. Εύτύς πήγανε καί ψάξανε στό σπίτι
του κ’ ηυρανε τρεις σαγίτες μέ δεμένα γράμ
ματα πού ξεσκεπάζανε τά τής προδοσίαςΤό'να ελεγε «είμαι σκλάβος σου" όσα έταξα
εϊναι Ετοιμα», καί τάλλα δυό, γραμμένα
τούρκικα, εΐτανε άπ’ τό μέρος τοΰ Μεμέτη
καί παρακαλούσανε τόν προδότη νά έχτελέσει τά δσα έταξε, έπειδής ό σουλτάνος δέ
μποροΰσε νά περιμένει πειότερο.
Μαθαίνοντας ό Θωμάς πώς πιάστηκε,
αποφάσισε νά πέσει μέσ’ τά ούλα- Καβαλλησε λοιπόν τ ’ άλογό του, πήρε μαζι του
εκατό μπιστεμένους του καί τράβηξε κατα
τήν πλατέα φωνάζοντας καί σκληρίζοντας
πώς θά κόψει τή μύτη νεινοϋ πού φυλάκω
σε τούς σύντροφούς του. Μα κι ο μπαίλος
είχε κάνει τό λογαριασμό του. Ενα γυρω
στήν πλατέα έκρυψε στρατιώτες, και^ στη
μέση άτός του έκανε σουλάτσο αδιαφορος
μαζί μέ κάμποσους βενετσάνους ζαντιγιόμους, σά νά μήν ειχε ιδεα. Σαν ^είδε τον
Θωμα τόν ρώτηξε γιατί άφησε τα καστρα
κ’ ήρτε μέ τέτοια πομπή. Ο Θωμάς τά^
χασε κ’ έστειλε πίσω τούς δικούς του, κι
αύτός μαζί μέ τόν μπάϊλο τραβήξανε ^μ.εσα
στό παλάτι γιά νά συζητήσουνε για^τα με
ρεμέτια τοϋ κάστρου- Μόλις διεσκέλισε το
κατώφλι, ενας βενετσάνος άξιωματικός Αλοισος Δολφΐνος τόν βάρεσε στόν σβέρκο. Στη
στιγμή πενήντα σπαθιά μαζεμενα τον τρυπήσανε. Τήν ίδια μέρα θανατωθήκανε καμμιά πενήνταριά σύντροφοι του, κι ο τρουμπιετιέρης μαζί μέ τό γραμματικό του^ κρεμα
στήκανε άπ τ ονα ποδάρι στις καμαρ&ς τοΰ
παλατιοϋ-Καί σάν πεθάνανετους κόψανε t αί
βάνοντας τά κομμάτια στα κανόνια τα σφεν
τονήσατε στούς Τούρκους.
^
‘Ο Σουλτάτος ώς τόσο, μήν ξαιροντας πως
οί πληρωτοί του παστρεφτήκανε, έκανε άλλο
ενα ρεσάλτο άπ’ τό μέρος τοΰ Βουρκου,^ άπό
κεΐ ποΰτούχε πή ό Θωμάς. Κ οι ίδιοι οι Βενετσάνοι γιά νά ξεγελάσουνε τό Μεμετη ίσάρανε στόν πϋργο τής έκκλησιας τουρκική παν
τιέρα, πού ήτανε τό σύνθημα το συμφωνημένο μέ τό Θωμα. Οί τοϋρκοι αντις^ να
βροΰνε μπόσικη αντίσταση πέσανε στα νύχια
τοΰ χάρου- Γιατί οί Βενετσάνοι, στον τόπο
πού βαστούσανε πριν οί προδότες είχανε

βαλμένα ούλο παλληκαρόπουλα, δπου βλέπον
τας ό Σουλτάνος τήν αντρεία τους εστειλε
νά μάθη ποιοι ήτανε· Κ’ οί βενετσάνοι ξεπί
τηδες τούπανε πώς ήτανε νιοφερμένοι άπ’
τ Ανάπλι κ είχανε περάσει άπ’ τό γιοφύρι
τήν ώρα πού κοιμώτανε ή τούρκικη βάρδια.
Ακούγοντάς τέτοια ό Σουλτάνος πύρωσε τό
στρείδι του κ’ εύτύς πρόσταζε νά κόψουνε
τούς φουκαράδες πού φυλάγανε τό γιοφύρι.
*
* *

Τίς άλλες τρεις μέρες τά κανόνια δουλέ
ψανε μέ πειό πολλή φούρια. Μέσα στή Χαλ
κίδα , ό κοσμος είχε παραλύση άπ τό φόβο
του,'γιατί ή καθεμιά άπό κείνες τις τρομε
ρές μπάλλες τράνταζε τή γης καί ξεθεμέ
λιωνε ένα σωρό σπίτια. Ο Σουλτάνος άνάμε
σα στ άλλα είχε κουβαλήση άπ’ τήν Πόλη
ενα-δυό φριχτά κανόνια, μπομπάρδες λεγά
μενα, ό'μοια στό σκέδιο μέτό φημισμένο κα
νόνι τ Ούρμπάν πούχε σπάση τά κάστρα
τής Κωσταντινούπολης. Κείνος πού διαβάζει,
θά στρέξη νά κόψουμε τήν ιστορία γιά νά
ποΰμε λίγα λόγια γι αύτά τά κανόνια·
Τόν καιρό πού τοϋτος ό ίδιος Σουλτάν
Μεμέτης βρισκότανε στήν Άντριανούπολη κχί
σκεδίαζε νά πολιορκήση τήν Πόλη, ένας άνθρωπος Ούρμπάν λεγόμενος, ούγγαρέζος, γύ
ρεψε νά παρουσιαστή μπρός του γιά νά τοϋ
μιλήση. Τούπε λοιπόν πώς μπορεί νά τοϋ χύ
ση ένα κανόνι πού νά ξεπερνά ούλα όσα είχα
νε γίνει πρωτύτερα καί στά μπόϊ καί στό
τράβηγμα, καί πώς μέ τίς μπάλλες πού θά
σφεντόνιζε θέ νάκανε στάχτη τά κάστρα ό
χι μονο τής Κωσταντινούπολης, παρά καί
τά ξακουστά κείνα φρύδια της Βαβυ
λώνας. 'Ο Μεμέτης τούκανε μεγάλες περιποίησες, έπειδής έναν τέτοιον άνθρωπο γύ
ρευε καί δέν τόν τύχαινε. Ναί μέν είχε βρη
άπ’ τόν πατέρα του τά Μουράτη άλλα κα
νόνια κάμποσα, μά τοϋ χρειαζότανε ένα με
γάλο καί φοβερά γιά νά γκρεμνίση τις θεό
ρατες τάμπιες της Κωστατινούπολης. Με
τά χαράς λοιπάν τούδωσε 8,τι γύρεψε χρει
αζούμενο, κ ι’ ό Ούρμπάν άρχισε τή δαιμο
νική δουλειά του, έχοντας στήν έξουσία του
μαστόρους καί παραμαστόρους καί πλήθος
σκλάβους. Στήν άρχή έκανε τά καλοΟπι μέ
λάσπη άπά κείνη πού τή λένε πηλό γιά
άλλιώς μελαγκα, άφοϋ πρωτύτερα τή ζυμώ
νανε μέρες άλάκερες άνακατώνοντάς τηνε μέ
λινάρι καί μ’ άλλα χορτάρια γιά νάμή σκά
ση. Πρώτα πρώτα έφτιαξε τή στραγγυλή
κολώνα πού παράσταινε τά κούφιο σωληναρι τοϋ κανονιοϋ, φαρδύτερο στή μπούκα,

στενότερο κατά τήν ουρά. 'Ύστερα έκανε
ένα μεγάλο σωληνάρι, σά θηκάρι τής κολώνας, καί τά κανόνισε ώστε ν’ άπομείνη γύ
ρω στήν κολώνα ένα διάστημα γιά τον
μπροϋντζο, δσο χόντρος ήθελε νά δώση τοΰ
κανονιοϋ. Αύτά τά σωληνάρι νά ποΰμε, γιά
νά μήν κρεπάρη στά χύσιμο, τά ζώσανε μέ
τσέρκια σιδερένια καί μέ ξΰλα, κ’ υστέρα
τά χτίσανε κ ι’ άπ’ δξου μέ πέτρες καί μ’
άσβέστη.
Σαν τελείωσε τό καλοϋπι πιάσανε νά
χυσουνε το μποΰντζο. Άνάψανε μιά φωτιά
σάν καί κείνη τοϋ Ναβουχοδονόσορα. Τρεις
μέρες καί τρεις νύχτες δέν τήν άφήσανε νά
πέση, μόνο δλοένα τήν ταΐζανε με ξΰλα,
καντάρια στά καντάρια, ώς πού φούντωσε
καί κόρωσε, κ’ έκαιγε μέ τήν άναλαμπή της
τούς άτζίγγανους καί τούς άρχπηδες πού
τη δουλεύανε κι’ έλοένα σωριάζανε τάναμμένα κάρβουνα γύρω στά γινατεμένο μπροΰντ^ο. Στα τρία μερόνυχτα έλυωσε μονομιάς,
κι’ άρχίνησε νά τρέχη μέσα στά καλοϋπι
μέ χωματένια σωληνάρια, ίσαμε πού τά
γιόμισε ώς άπάνου. Κι’ άφοΰ καρτερήσανε
νά κρυώσει, τσακίσανε τά καλούπια καί
βγήκε τά κανόνι. 'Ύστερα τά λιμάρανε καί
τά γιαλίσανε.
'Ο Κριτόβουλος γράφει πώς χρειάστηκε
μπροΰντζος χίλια πεντακόσα τάλαντα γιά
τά πρώτο κανόνι τ’ Ούρμπάν. 'Ο Φραντζής
λέγει πώς ό γΰρος του εΐτανε περσότερο ά
πά δώδεκα πιθαμές καί πώς ό Σουλτάνος
έβγανε ντελάλη, τότες πούθελε νά τά δοκιμάση στήν Άντριανούπολη, πώς νά μήν τρομάξη έ κόσμος έπειδής θά κάνη μεγάλο βρόν
το. «γιά νά μήν άποβάλουνε οί γκαστρω
μένες». Σάντά ρίξανε, δ βρόντος άκούστηκε
σέ δεκατρία μίλλια, κ’|ή μαρμαρενια μπάλλα, πώβγαινε χίλιες μεντακόσες λίβρες, πή
γε κ’ επεαε σ’ Iνα μίλλι, έξη ποδάρια μέσα
στή γής. Ό δεσπότης τής Μυτιλήνης Λεο
νάρδος δ Χίος, πώτυχε μέσα στήν Πόλη
τάν καιρά τής πολιορκίας, γράφει πώς μέ
τρησε μιά μπάλλα κ’ είδε πώς ό γϋρος της
εΐτανε εντεκα πιθαμές. Αύτές τις μπάλλες
τίς κάνανε άπά μιά μαύρη πέτρα φερμένη
άπ1 τά κατάγυαλα τής Μαύρης θάλασσας,
είτε άπά μάρμαρο στρογγυλεμένο μέ τά
καλέμι.
Γιά νά τό πάνε αύτά τά κανόνι άπ’ τήν
Άντριανούπολη ίσαμε άπόξ’ άπ’ τήν Πό
λη, άλλοι λένε πώς τά σέρνανε τριάνεα ζευ
γάρια βώδια, άλλοι πενήντα, κ’ άλλοι έκατά
πενήντα. Μπράς παγαίνανε χίλιοι καβαλλα-

ρέοι- δυδ χιλιάδες παγαίνανε άπά κοντά γιά
νά τά βαστάνε μήν τυχάν καί κατρακυλίση
άπ’ τά πλάγια' διακόσοι νομάτοι ανοίγανε τά
δρόμο άπά δέντρα κι’ άπά βράχια ισώνοντας
τό μέροςγιά νά περάση' πενήντα μαραγκοί
άκλουθούσανε γιάνά κάνουνε γιοφύρια κι’
δ,τι άλλο χρειαζότανε. Τέλη Γεναριοΰ μι
σέψανε άπ’ τήν Άντριανούπολη, τέλη Μαρτιοϋ φτάξανε στήν Πόλη.
Έξάν άπ' αύτό τά κανόνι, δ Ούρμπάν
έφτιαξε κι’ άλλα μεγάλα μέσα στά στρα
τόπεδο τοϋ Σουλτάνου σιμά στά κάστρα τής
Κωνσταντινούπολης, κι’ αύτά πρώτο μπόϊ,
γιατί δ Κριτόβουλος λέει πώς εΐτανε τόσο
φοβερά στήν δψη πού δέ μπορεί κανένας
νά πιστέψει άν δέν τά δει μέ τά μάτια του.
Τά γιόμισμα γινότανε μέ τοϋτον τάν
τρόπο. Πρώτα πρώτα άφοϋ στρίβανε τή
μπούκα κατά τά μέρος πού θέλανε, τά στεργιόνανε μέ χώματα καί μέ κοτρώνες. 'Ύστε
ρα -βάζανε τή μπαρούτη καί τήν πατικώνανε,
κι’ άπε φράζανε το πίσω μέρος τοΰ κανονιοΰ μ’ ενα βούλωμα άπά σιδερόξυλο, χον
τρό ίσαμε τά κανόνι. Άφοΰ κυλούσανε τή
μπάλλα καί χτίζανε καλά μέ πέτρες καί
μ’ άσβέστη τά τάπωμα, βάζανε φωτιά άπ’
τή ςράλια.
OS άνθρωποι κεινοΰ τοΰ καιροΰ πρώτη
φορά βλέπανε κ ι’ άκούγανε τέτοια μηχανή
ματα κ’ οί φουκαράδες κοντεύανε νά πεθάνουνε άπ’ τά φόβο. Ό Κριτόβουλος γρά
φει πώς μόλις βάζανε τόφυτίλι,ή μπαρού
τη ά/αβε πειό γλήγορα κι’ άπ’ τή σκέψη.
Καί πώς εύτύς ξέσπαγε £να τρομερά μουγκρητδ πώτρεμε ή' γής, καί μαζί μιάνάστραπή πού στράβωνε τάν άνθρωπο κ’ ενας πυκνάς καπνός' ή μπάλλα σφεντονιζότανε κ’
έσκιζε τάν άγέρα γλήγορη σάν άστροπελέκι, βαρώντας τά κάστρο μέ μιάν δρμή
άληθινά δαιμονική. Τά ξεκούναγε σούμπιτο,
τρύπαγε κ ι’ άναποδογύριζε τά ντουβάρια,
τά σκόρπιζε σέ χίλια κομμάτια, σπέρνον
τας τά χάρο σ’ δσους βρισκόντανε ενα-γυρω. Πότε γκρέμνιζε ένα μεγάλο κομμάτι
τοϋ κάστρου, πότε μισάν γιά δλάκ?ρον
πΰργο, είτε σκόρπαγε στάν άγέρα τά μπεν
τένια. Δέν ύπαρχε πράμα πού νάναι τόσο
γερά ώστε ν’ άψηφήσει τοϋτο τά κοπάνισμα, τόσο άπίστευτη εΐτανε ή δύναμη αύτηνής τής μηχανής, πού μόνο ή δψη της
έλυνε τά γόνατα τ’ άνθρώπου. Οί παλιοί
βασιλιάδες καί καπιταναΤοι δέ ξέρανε τέτοια
πράματα. Ά ν είχανε τέτοιες μηχανές, τί
ποτα δέ θά μποροΰσε ν’ άντισταθεΐ οτή

δύναμή τους, καί δέ θά τραβούσανε τόσα
ώς νά σπάσουνε τά κάστρα πού πολιορκού
σανε.
Τά κανόνια αύτά, έπειδής είχανε μεγά
λη άργητα στά γιόμισμα, ρίχνανε πολύ άνάριε'ς φορές. Τοϋ Ούρμπάν έρριχνε έφτά
μπάλλες τή μέρα καί μιά τή νύχτα. Λένε
πώς κρεπάρισε καί σκότωσε ϊνα σωρά τούρκους καί μαζί τάν ίδιο τον πατέρα του
τάν Ούρμπάν.
Τέτοια λοιπάν κανόνια είχε ένα-δυά μα
ζί του δ Μεμέτης, πολεμώντας τή Χαλκί
δα. Άφοϋ τή μπομπάρδισε άκατάπαυτα
τρία μερόνυχτα, τήν τέταρτη μέρα τά πρωί',
ΐ ϊ ’Ιουλίου, τοιμάστηκε γιά νά κάνει ρε
σάλτο φοβερά καταπάνου στάν τοίχο πούχε
πάθει ζημιά κοντά στή λεγόμενη ΙΙόρτα
τοϋ Χριστοϋ, πού εΐτανε ή πιά μεγάλη
άπά στεργιά. Μαζί κ ι’ δ στόλος βάραγε τα
γκρεμισμένα τειχιά κατά τάν δβριομαχαλά.
Άπάνου σέ τούτη τήν ώρα φάνηκε άπά
μακριά κατά τά βορριά δ Κανάλες μέ τά
καράβια τής Βενετίας. Ό σουλτάνος μ’ δλο
πού καμώθηκε πώς δέν τάν έννοιασε, φο
βήθηκε μπας καί κόψει τά γιοφύρια καί
τάν κλείσει άπάνου στά νησί. Μάλιστα άλ
λοι λένε πώς καβάλλησε εύτύς γιά νά περάσει
άντίκρυ στή στεριά καί πώς τάν κράτησε
δ πιά πιστός άπ’ τούς πασάδες του. Στ’ α
λήθεια άν ήθελε 6 Κανάλες τάν ξεπάτωνε.
Μά κείνος δέν άποκότησε. Μόνο δυά ζαντιγιόμοι Βενετσάνοι τοϋ ζητήξανε τήν άδεια
νά πέσουνε μέ τή γαλερα τους άπανου στο
γιοφΰρι, καί πάλε δ Κανάλες δέν τούς ά
φησε καί περίμενε να φταςουνε ούλα τά
καράβια του. Στάθηκε άκούνητος ώς πού
έστριψε κατ’ άπάνου τά ρέμα καί πήγε
καί φουντάρισε στάν κόρφο τών Πολιτι
κών, εξη μίλλια άπ’ τά γιοφΰρι. Τότες δ
σουλτάνος έκανε τή δουλειά του. Άράδιασε
στρατό στά κατάγυαλα άπ’ τή μεριά τοϋ
νησιοΰ κι’ άπ’ τή στεργιά, μήν τυχάν
βγάλει στρατά δ Κανάλες. Ειβανε οοςαρατους στά βορεινά γιοφΰρι, κ’ είπε στούς
ντελάληδες νά διαλαλήσουνε πώς ούλα τά
πλιάτσικα θέ νάναι τοϋ στρατοϋ. Τήν αλλη
μέρα τδ πρωί βλέποντας πώς δ Κανάλες
πέτριοσε, έκανε μπρός. Μά πρωτύτερα γιό
μισε τή φόσσα μέ βαρέλια καί κουφαρια
καί ξερά κλαριά. Γιά τοΰτο τά νερά ψηλώ
σανε καί πατήσανε τά κάστρα πού εΐτανε
άνοιμένα σέ πολλές μεριες. Τό τουρκομανι
χύμιξε μέ χουγιαχτά πατώντας άπάνου σε
κείνα τά μώλια πού βγάζανε τέτοια φριχ

τή βρώμα πού λιγοθύμαγε άνθρωπος. Οί
δύστυχοι οί Βενετσάνοι, τσακισμένοι άπ’
τίς άγρύπνιες κι’ άπό κάθε κακό, ισάρανε
μαϋρες σημαίες γιά νά δεΐ έ Κανάλες, μά
άδιαφόρετα. 'Ωστόσο βαστήξανε ως τήν αυ
γή. Κατά τά χαράματα οί τοΟρκοι πατή
σανε τίς τάμπιες τοΟ Βούρκου. Σέ λίγο εί
χανε στά χέρια τους οϋλα τά κάστρα τής
Χαλκίδας, άπ’ τή μιάν άκρη ως τήν άλλη.
ΜολαυταΟτα τό μακελιό βαστοϋσε άκόμα
μέσα στά στενορύμια τής πολιτείας πού
ταχανε φράξει οί Χαλκιδιώτες μέ δοκάρια,
μέ βαγένια καί μ’ άλυσσίδες. "Ως κ’ οί γυ
ναίκες ρίχνανε στά κεφάλια τών τουρκών
ζεματιστό νερό, άσβέστη, στάμνες, δ,τι βρί
σκανε μέσ’ τά σπίτια. Έτσι λοιπόν προχωρώντας πάτημα μέ πάτημα οί γιανιτσάροι φτάξανε στήν πλατέα κατά τό μεση
μέρι. Έκεΐ γίνηκε ό τελευταίος τράκος.
Έ κεΐ σκοτώθηκε ό προβιντέντες Κάλβος μέ
τό σπαθί στό χερι. 'Ο Μποντουμιέρ σφάχτη
κε στά σπίτι τοϋ Παύλου Άνδρεότσου, πώζησε κ’ έγραψε τούτη τήν ιστορία. Ό
μπάϊλος μαζί μέ λίγες κυράδες κατάφυγε
στό κάστρο τ ’ Έγριπου καί σήκωσε τό
γιοφύρι άπ’ τό μεριά ταΟ νησιού, έλπίζοντας στά καράβια, πλήν άδιαφόρετα. Γιατί 6
Κανάλες άποφάσισε μέ τήν ώρα του νά
βγάνει στρατό, μά σάν είδε τήν τούρκικη
σημαία άπάνου στά κάστρα, Ικανέ πίσω.
Φοβερή σφαγή γίνηκε. Ό σουλτάνος έ
στειλε άνθρώπους του στό καστράκι τ’ Έ γριπου, καί βλέποντας πώς δέν πέρνεται
εύκολα, έδωσε λόγο στόν μπάϊλο πώς δέ θά
πειράξει τή ζωή τους, μά πώς θά τούς κρα
τήσει σκλάβους. 'Ωστόσο σέ λίγο λύσσαξε

καί πρόσταξε νά σφαχτεί κάθε ζωντανή
αύτά τά βυζανιάρικα νά τά
κόψουνε κομμάτια-κομμάτια άπάνου στό
γιοφΟρι. Τό δύστυχο τόν Έρίτσο τόν χάλα
σε μέ τόν πειό σκληρό θάνατο. Γιατί κοροϊοευοντας τό λόγο πούχε δοσμένον νά
μην πειράξει τό λαιμό του μά δχι τάχα
καί τό κορμί του, πρόσταξε καί τόν βάνανε άπανου σέ δυό σανίδες καί τον πριονίσανε. Αυτη τή σκηνή τήν έχει παραστήσει
ένας ζουγπάφος μέσα στο παλάτι τών Τούζων *) στή Βενετιά. Λένε κιόλας πώς τή
μοναχοκόρη του τήν Ά ννα, έπειδής δέν έστρεξε στούς κακούς σκοπούς τοΟ Μεμετη,
τη σκοτώσανε μπροστά στόν πατέρα τηί.
Ό λυσσασμένος λΰκος τής Καραμανιάς δέ
χόρταινε αιμα καί πιλαλούσε μέ τ’ άτι του
μεσα στουςδρομουςμήν τυχόν κ ι’ άφήσουνε
οι γιανιτσαροι κανέναν ζωντανόν γιά λε
φτά. Μπροστά στούς Ά γιους Απόστολους
κοντά στό ΒοΟρκο καί στόν Ά γιο Χρυσό
στομο έσφαξε ώς πού μούδιασε τό χέρι του.
Έβγαλε καί διαταγή νά κόβεται κάθε
τοΟρκος στρατιώτης ποδθελε κρύψει χρι
στιανό.
Τά κεφάλια τά σωριάσανε στήν ΙΙιάτζα
τοϋ Σαν Φραντι,ίσκο. Σ αύτόν τόν πόλεμο
χαθήκανε έβδομηνταεφτά χιλιάδες τοΟρκοι
κ’_ εςη^ χιλιάδες χριστιανοί. Ό Έγριπος
Χόχλαζε ^ κόκκινος άπ’ τό αίμα, γιομάτος
κορμιά π’ άνεβοκατεβαίνανε. Οί σερνικοί ά
πανου άπό όχτώ χρονώ, ούλοι περάσανε
άπ’ τό μαχαίρι.
Φ· ΚΟΝΤΟΓΛΟΥΣ
*) ΤοΟζος=δόγης.

Μ. X. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ

Ο ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΡΑΎΝ
Έ ξ αφορμ ής της δγδοηχονταετηρίδας τον.

ΙΊοι ός ε ί ν α ι ό Ρ ά ϊ ν ; Γιά τούς Ελ
ληνες παιδαγωγούς δέ θάείχα νά είπώ τί
ποτα. Οι περισσότεροι τόν ξέρουν. Τόν ακόυ
σαν στό Πανεπιστήμιο τής Γέναςκαι παρα
κολούθησαν καί τό φροντιστήριό τους. Άπό
τούς κ κ. Αάμψα, Έξτρχόπουλο, Καλιισουνάκι, Γληνό, Δελμούζο, ώ ; τούς νεώτερους
παιδαγιογούς οί περισσότεροι έκαμαν μαθη
τές ίου. Ά ν έξαιρέσωμε τούς υποτρόφους
Σταθάτου, πού σπούδασαν σιήν ’Ελβετία,
δλοι σχεδόν οι άλλοι Έλληνες παδαγωγο'ι ποΰ σπούδασαν στή Γερμανία, πέ
ρασαν άπό τή Γένα. Κι έγώ ό ίδιος τόν
ά'.ουσα 4 χρόνια. Δέ μποροΰσε νά ήταν καί
αλλιώτικα. Γιατί, ώς πριν λίγα χρόνια, ή
Γένα ήιαν τό κοινό προσκύνημα τών σπου
δαστών τής Παιδαγωγικής δλου τοΰ κόσμου.
Θά θυμούνται οί "Ελληνες παιδαγωγοί πως
οί συζητήσεις τοΰ παιδαγωγικοί φροντιστη
ρίου του σιήν αΐθουαατοΰ Hotel zur Sonne
παρουσίαζαν τήν εικόνα μωσαϊκού. Δίπλα
στό Γερμανό καθόταν ό Άγγλος και δίπλα
σ’ αύτόν ό ’Αμερικανός και παραπέρα δ
Τούρκος κι ύστερα ό "Ελληνας, ό Βούλγαρος,
ό Αρμένιος, ό Αργεντινός κλπ. Ό λα τά
έθνη και δίες οί φυλές τής γής αντιπροσω
πεύονταν μέσα σέ κείνη τήν αίθουσα. Και
δλοι πήγαιναν μέ θρησκευτική ευλάβεια νά
ακούσουν τό. Ράϊν, πού τήν εποχή εκείνη
ήταν τό παραγωγικό άστρο, πού μεσουρα
νούσε καί φώτιζε δλο τό κόσμο. 'Ο Ράϊν, μέ
τήν Έρβαρτιανή του παιδαγωγική καί μέτήν
Αναγνωρισμένη διδαχτική του τέχνη, ήταν
ό μεγάλο; οδηγός στά ζητήματα τής αγωγής.
Μά μαζί ήταν καί ό γόης, πού έπειθε μέ τό
λόγο του και υπότασσε τόν ακροατή του.
Μάταια προσπαθούσαν έ'νας Wundt, έ'νας
Kersehensteiner καί άλλοι άντίπαλ· ί του
νά τραντάξουν τά θεμέλια τής Έρβαντιανής
’Ορθοδοξίας. Ό Ράϊν θεωρόταν ασάλευτος
βράχος, πού άπάνω του σποΰσε κάθε αντί
δραση.
Ό λα αύτά τά ξέρουν οί "Ελληνες παι
δαγωγοί. Νομίζω δμως πώς καλό εϋναινά

γνω ρίσουν τόν Ράϊν καί οί "Ελληνες δασκα-

λοι. Γι αύτό Οά προσπαθήσω νά δώσω έ'να
σύντομο σκίτσο τής δράσης του κα'ι τής παι*
δαγωγικής του.
Ό Ράϊν γεννήθηκε στήν Άϊζεναχ.^ Είναι
λοιπόν γνήσιο παιδί τής Θ.'ριγγίας.^ Η οίκογένειά του εΐναι πολύ πολια· Στο μεσαιωνα κατοικούσε στήν «ελεύθερη πόλη» Ούλμ.
Κατά τόν 16 αιώνα δμως μετοίκησε στην
Άϊζεναχ- Οί πρόγονοί του υπήρξαν ^δήμαρχ' ι καί παπάδες. Καί ό ίδιος στην αρχή
προοριζόταν γιά παπάς καί σπούδαζε θεολο
γία. "Οταν άγότερα πήγε στή Διψία για νά
συνέχιση τίς σπουδές του βρεθηκε προστα σε
μιά δυνατή παιδαγωγική κίνηση, πού τόν
πήρε κι αύτόν στούς κύκλους τη:. Τόν καιρό
εκείνο δροΰσαν στή Διψία δυό δυνατοί επι
στήμονες, μαθητές καί διάδοχοι τού Ερβάρτου. Ό φιλόσοφος και ψυχολόγος Drobischxalo παιδαγωγός Ziller, ό γνωστός
δάσκαλος τών σταδίων τής διδασκαλίας· Αυ
τοί οί δυό, καθώς καί 6 Stoy, πού τόν συ
νάντησε αργότερα στή Χαϊδελβέργη, στά
θηκαν οί πνευματικοί οδηγοί τοΰ Ράϊν. Δύτοι τόν τράβηξαν στήν παιδαγωγική· Ύ σ στερα άπό λιγόχρονη υπηρεσία στά σχολεία
τής Μπάρμεν και τής Βαϊμάρηιτ, διορίστηκε
δ Ράϊν, σέ ηλικία 29 χρονών, διευθυντής
τοΰ διδασκαλείου τής Άϊζεναχ,Μετά 10 χρό
νια διορίστηκε έκτακτος καθηγητής τών παι
δαγωγικών στό Πανεπιστήμιο τής Γένας,
Στά 1912 έγινε ταχτικός καθηγητής καί έ
μεινε ώς τά 1922. Είναι ό πρώτος αναγνω
ρισμένος καθηγητής τής παιδαγωγική: σέ
ίύρωπίΗΐό Πανεπιστήμιο.
Π ο ι έ ς ε ί ν α ι οί π α ι δ α γ ω γ ι 
κ έ ς τ ου α ρ χ έ ς ; Ό Ράϊν είναι άντιπρόσαιπος τής Έρβαρτιανής Σχολή·. Είναι
αρχηγός τών Έρβαραανών σήμερα. Βέβαια
προσπάθησε, καί μάλιστα στη Μεθοδική, να
συγχοονίση τόν Έρβαρτο καί νά προσαρμοστή δσο μπορούσε στά νέα πορίσματα τής
παιδαγωγικής έρευνας- Καί ή τάση αυιη φαί
νεται καθαρά στό τρίτομο βασικό του έργο-

«Σύστημα τής Παιδαγωγικής» ή Παιδα
γωγική σέ συστηματική μορφή» Padago- μέ τή μέθοδο τών σταδίων : Τά 5 αύτά
gik in systematischer Darstellung), καί γνωστά στάδια τής διδασκαλίας έχουν με
άκόμα καθαρότερα στήν « ’Ηθική» του. Μά, γάλη ιστορία: Ή πρώτη νύξη δόθηκε άπό
οί βάσεις τής Παιδαγωγικής του, τόσο στό τον Καντ- « Εποπτεΐες χωρίς έννοιες εΐναι
_μ« έννοιες χωρίς συγκεκριμένες έπομεθοδολογικό όσο κα'ι στό τελεολογικό της τυφλές,
πτεΐες
είναι
Έ τσι είπε κάποτε ό
μέρος, στηρίζονται άπάνω στόν Έρβαρτο. Κάντ. Τό ίδιοκούφιες».
θά μπορούσαμε νά τό ποΰμε
Απάνω στον Ερβαρτικνό ίντελλεκτουαλισμό. μέ άλλους ό'ρους · Πραγματισμός χωρίς ιδε
,Απανω στήν άρχή πώς τό πρώτο, τό πρω- αλισμό
είναι τυφλός, μά ιδεαλισμός χωρίς
Αρχικο στοιχείο τής ψυχής τοΰ άνθρώπου
πραγματισμό
είναι κούφιος. *0 Πεσταλότσι^
είναι η διανόηση, τό intelectus. Πώς ή
να έπηρεαστή καθόλου άπό τόν Κάντ,
θέληση δεν είναι αύτοσύστατο ψυχικό στοι- χωρίς
ωριζε για βαση τής διδασκαλίας του τήν
λεΐο, μα είναι γέννημα τής διανόησης. Λέει εποπτεία
(die Anschauung) καί ήθελε ή
δα καθαροί ο Ερβαρτος πώς οί π α ρ α σ τ ά 
διδασκαλία
νά προχωρή άπό τή εποπτεία
σ ε ι ς και η κίνησή τους δημιουργούν τή
στή
έννοια.
Τόν
ι'διο δρόμο ακολουθεί καί δ
ψυχική ζωή. Πώς «δέν υπάρχει ελεύθερη και
Ερβαρτος
^
με
ττ)
διαφοςκχ μόνο πώς, τόν
ανεξάρτητη θέληση, μά ή θέληση ριζώνεται
δρομο
αυτό
από
την
εποπτεία στήν έννοια
στον παραστατικό κΰκλο τοϋ άνθρώπου».
*
1, οπως^ θά ^ λεγσμε ψυχολογικά καλύτερα,
Ετσι, στο επιστημονικό φιλοσοφικό πρό
βλημα, πον εκφράζεται μέ τήν ερώτηση ■ τον δρομο απο την αφομοίωση στήν αφαί
Ιντελλεκτουαλισμος η Βουλουνταρισμός; 6 ρεση, τόν χωρίζει ό Ερβαρτος σέ 4 σταθ
μούς δημιουργώντας ετσι 4 σιάδια τής δι
Ερβαρτος τάσσεται μέ τό μέρος ιντελεκτουαλι δασκαλίας
: Σαφήνεια (Klarheit). Σύνδεσις
σμού κα'ι αποβαίνει 6 κυριώτερος αντιπρόσω
£
“
°*at.on),
Σύστημα (System), Μέθοδος
πος τής νοησιαρχικής κίνησης μέσα στήν Παι
(Methode).
Ό
μαθητής τοΰ Έρβάρτου, ό
δαγωγική. Ίον ίδιο δρόμο ακολουθεί και ό
1 σιλλερ, κράτησε ταϊδια στάδια, μέ τή διά
Ράϊν.
φορά ότι χώρισε τό πρώτο, τή σαφήνεια, σέ
Συφωνα με τήν άρχή αύτήν τοΰ ίντελ- δύο
στάδια: ανάλυση καί σύνθεση. Έτσι,
λεκτουαλισμοΰ ολο τό έργο τής αγωγής καί
άπό
τά 4 στάδια τοΰ Έρβάρτου, έγιναν 5
της διδασκαλίας έγκειται στόν πλουτισμό
τοΰ
Τσιλλερ: Ανάλυση, σύνθεση, σύνδεση,
καί τη δυνάμωση τής διανόησης τοΰ παιδιού.
σύστημα,
Τέλος, έρχεται ό Ράϊν
j-την αύξηση τοϋ παραστατικού του κύκλου’ και παίρνειμέθοδος.
τα
στάδια
αύτά τοΰ Τσίλλερ καί
Γ ιατι, έτσι μόνο θά μπορέσωμε νά επη
τα,
επεξεργάζεται
καλύτερα
καί τούς δίνει
ρεάσουμε τη Θέληση καί νά τή διαπλάσωμε
καί
άλλα
ονόματα,
πού
στή
γλώσσα
μας θ ά
μονο διαμέσου τής διανόησης, διαμέσου τών
μεταφραζονταν
:
I
Γροπαρασκευή,
προσφορά,
διανοητικών στοιχείων τής ψυχής.
Αυτό θα γίνη μέ τόν πλουτισμό τοΰ σύνδεση, σύλληψη, εφαρμογή. Μπροστά άπό
στάδια, μπαίνει δ σκοπός τής διδασκαλίας.
παραστατικού κύκλου τοϋ παιδιού- Έ τσι ή ταΕτσι
έχομε ένα σκοπό καί 5 στάδια, πού
πορεία, που θα ακολουθήση ή αγωγή κα'ι
η διδασκαλία τοΰ παιδιού, θά ξεκινήση πρέπει^ νά περνά ή διδασκαλία. Αύτά είναι
άτο τή διανόηση γιά νά μπορέση νά φτά- τα περίφημα σταδια, πού ως πριν λίγα χρό·
ση ^σιή^ θέληση. Παραδέχεται βέβαια κα'ι νιρ καί σε αρκετή κλίμακα καί σήμερα άκό
μα έκυριάρχησαν καί κυριαρχούν στά σχο
η Ερβαρτιανη Σχολή πώς ό τελευταίος λεία.
Σέ μάς μάλιστα κυριαρχοΰν πέρα πέρα,
σκοπός τής αγωγής βρίσκεται στή διάπλαση
γιατί
οι παλαιότεροι παιδαγωγοί, Καπετατη5 θέλησης και πως ή αξία τοΰ άνθρώ·
νάκης,
Οικονόμου, Λάμψας, Έξαρχόπουλος,
που βρίσκεται στή θέλησή του, καί όχι στίς κ. ά. αφιέρωσαν
τή ζωή τους σ’ αύτά τά
γνώσεις του καί στή σκέψη του, δηλαδή στή
σταδια
Ό
Λάμψας
μάλιστα έγραψε καί
διανόηση του, μά τή θέληση θά τή δασκαπραχτικές
διδασκαλίες
σύμφωνα
μετά στάδια.
σκαλεψωμε μονο διαμέσου τής διανόησης
Καί
τά
στάδια
δμως
αύτά,
δπως καί
Σύμφωνα μ αυτα και ό πρώτος σκοπός τής
αγωγή, στηρίζονται κατά τόν Ράϊν
διδασκαλίας δε μπορεί νά είναι άλλος παρά δλη
νά δώσεις γνώσεις στό παιδί, Νά τοΰ πλου- στόν ίντελλεκτουαλισμό τοΰ Έρβάρτου. Ό
τιση τις παραστασεις του, νά τοΰ δυναμώση ϊδιος μάλιστα τά χωρίζει σέ 2 μέρη : Στό
μέρος τής γνώσης καί τό μέρος τής θέλησης.
τή διανόησή του.
Η διδασκαλία θα καταλήγη στή θέληση,
Η διδασκαλία αυτή πρέπει νά δίνεται μά θα αρχιζη απο τη διανόηση, άπό τή

γνώση, άπό τήν πρόσληψη τής γνώσης. Τά
πρώτα 4 στάδια πρέπει κατά τό Ράϊν νά
δώσουν στό μαθητή τό νέο δίδαγμα, τή ν έα
γνώση, πού θέλει νά προσφέρη ή διδασκα
λία καί νά τήν ενώσουν μέ τις παλιές γιά
νά μή λησμονηθή. Έτσι, τά πρώτα 4 στά
δια άποτελοΰν μαζί τό στάδιο τής γνώοης,
τοΰ γνώναι (Kennen). Τό πέμπτο στάδιο,
ή εφαρμογή μόνη της, άποτελεΐ τό δεύτερο
μέρος τοϋ δρόμου τών σταδίων. 'Αποτελεί τό
στάδιο τής θέλησης, ή τής δύναμης, τοΰ δύνασθαι (Konnenj δπως τό λέει δ Ράϊν.
Στό στάδιο δηλαδή αύτό, ή γνώση πού dr
ποχτήθηκε στά 4 προηγούμενα στάδια, με
ταβάλλεται σέ δύναμη. Έδώ δηλαδή θίγεται
ή θέληση τοΰ μαθητή καί ξυπνοΰν οί δη
μιουργικές δυνάμεις τής ψυχής του. Μέ
άλλα λόγια, ή νεκρή γνώση,πού γίνεται ζωντα
νή γνώση, πού τόσο πολύ τήν άγαπά ό Ράϊν
’Έτσι, άγωγή καί διδασκαλία τοΰ Ράϊν,
καί γενικά τοΰ Έρβαρτιανισμοΰ, στηρίζεται
άπάνω στόν ίντελλεκτουαλισμό, δπως λέγαμε
παραπάνω. Συνεπές δέ στίς άρχές του τό
Έρβαρτιανό σχολείο, θέτει γιά βάση τής
εργασίας του τήν άνάπτυξη τής διανόησης,
τήν άπόχτηση γνώσεων, τ ή μ ά θ η σ η . "Ετσι,
τό Έρβαρτιανό σχολείο τοποθετείται μόνο
του, στό δεύτερο στάδιο τής εξέλιξης τοΰ
σχολείου άπό τό μεσαίωνα καί δώθε. Τό
πρώτο στάδιο είναι τό σ χ ο λ ε ί ο τ ώ ν
λ ό γ ω ν , δ verbalismus, μέ βάση τήν άποστήθιση νοητών καί άκατανόητων λέξεων.
Τό δεύτερο στάδιο εΐναι τό σ χ ο λ ε ί ο
π ρ α γ μ ά τ ω ν , ό πραγματισμός (realismus),
μέ βάση τή μάθηση πραγμάτων·
Σήμερα δμως τό σχολείο πέρασε τό
στάδιο αύτό καί ανέβηκε στό τρίτο στά
διο τής εξέλιξή: του. Έ γινε σ χ ο λ ε ί ο
έ ρ γ ω ν , σχολείο εργασίας, (Energismus)
μέ βάση, δχι πιά τή μάθηση, μά τή δράση,
τή δημιουργική δράση. Σήμερα τό παιδί στό
σχολείο δέ μαθαίνει γνώσεις,μά εργάζεται, δημιουργεϊ-Δέ δέχεται τίς γνώσεις μάτόΐδιο βρίσκεικαταχτά τίς γνώσεις αύτενεργώντας.ιΗ πε"
ρίφημη π ρ ο σ φ ο ρ ά τών’ Ερβαρτιανών στα
δίων δέν υπάρχει σήμερα. Σήμερα δέν προσφέρονται πιά στό παιδί έτοιμες οί γνώσεις,
μά τό ίδιο τό παιδί ανακαλυφτεί τίς γνώ
σεις. Σήμερα δέν υπάρχει ό μεσίτης δάσκα"
?νθς, ποΰ, στεκάμενος άνάμεσα στό παιδί καί
πράγματα, ξηγοΰσε στό παιδί τά πράματα,
τοΰ τά «Ιδίδασκε», «εΐσήγε» τό παιΥι στά
πράματα. Ό μεσίτης αύτός δάσκαλος έφυγε
σήμερα. Σήμερα τό παιδί έρχεται σέ άμεση

επαφή μέ τά πράματα, μέ τό αντικείμενο
τής διδασκαλίας. Ρωτά μόνο, του κρίνει
μόνο του, υπολογίζει μόνο του άπάνω στά
πράματα. Τό μεσότοιχο τοΰ δασκάλου γκρεμίστικε.
Ή μετατροπή αύτή τοΰ σχολείου πρα
γμάτων, ή τοΰ σχολείου τής μάθησης, σέ
σχολείο δράσης στηρίζεται σέ μιά βαθύτερη
μετατροπή, πού μόνο άπ’ αύτή μπορεί νά
νοηθή καί νά έξηγηθή· Στηρίζεται στό σπά
σιμο τοΰ Έρβαρτιανοϋ Ιντελλεκεουαλισμοΰ
άπό τή βολουνταριστική σχολή. Τό πρώτο
χτύπημα τό έδωσε ή σχολή τής Λιψίας ό
Wundt. ’Όχι,ή θέλέση δέν εΐναι παράγωγο
καί εξάρτημα τής διανόησης, μά αύτή εΐναι
τό πρώτο, τό πρωταρχικό (das Primare),
αυθύπαρκτο στοιχείο τής ψυχής. Βάση τής
ψυχικής μας ζωής δέν εΐναι ή διανόησή μας,
μά εΐναι θέλησή μας, εΐναι ή πρώτη φυ
σική ενδόμυχη ορμή, πού δείχνει ή ψυχή
μας καί πού αύτή, έστω καί πολλές φορές
τυφ3Γή, ωθεί τό άνθρωπο σέκάθε του πράξηΓι’ αύτό βάση τής άγωγής καί διδασκαλίας
δέ μπορεί νά τεθή ή παράσταση καί ό πλου
τισμός τοΰ παραστατικοΰ κύκλου τοΰ παιδιού,
μά ή άνάπτυξη καί χειραγώγηση τής ενδό
μυχης αύτής καθολικής ορμής, ορμής προς
κίνηση, προς δράοη (Tatigkeitsdrang),
πού ενεργεί μόνη της άπό μέσα μας (von
innen heraus).
’Έτσι μόνο νομίζω πώς μπορεί νά
νοηθή τό σπάσιμο τοΰ Έρβαρτιανισμοΰ.
Ό Έρβαρτιανισμός έσπασε δχι γιατί τάχα
άπέτυχε στό ένα ή στό άλλο του σημείοΈσπασε γιατί κλονίστηκε συθέμελα. Κλονί
στηκε ή φιλοσοφική · ψυχολογική του βάση:
Δέν εΐναι ή διανόησή μας μόνο τό περιεχό
μενο καί τό πρώτο στοχεϊο τής ψυχικής μας
ζωής. Δέ μπορούμε νά παιδαγωγήσωμε
υψώνοντας καί δυναμώνοντας τή διανόηση’Έτσι μπορούμε ίσως νά κάμωμε σοφούς,
πολυμαθείς, νά κάμωμε δίποδα λεξικά, δχι
δμως άνθρώπους. Τό παιδί πρέπει νά τ’
άρπάξωμε άπό τή θυμική του ζωή. ’Από τά
συναισθηματά του καί τίς βουλήσεις του.Αύτά
εΐναι τά κυρίαρχα στοιχεία τής ψυχής μας.
Μά καί τά στάδια πρέπει νά άποριφτοϋν
γιά τόν ίδιο λόγο. Έδώ βέβαια δέ μπορώ
νά κρίνω ένα έ'να τά στάδια· Αύτό θά τό
κάμω στίς «πραχτικές οδηγίες» πού άνάλαβα
στό «Διδασκαλικόν Βήμα». Τήν έργασία
αύτή δμως τήν έκαμε πριν πολλά χρονιά ό
Gaudig στά «Didakticshe Praeludien >
του καί πού δσα γράφει έκεΐ, προσπάθησε

κάποτε νά τά μεταφέρη στή γλώσσα μας ό
Σ. Καλλιάφας στό περιοδικό «Παιδαγωγός»
αν θυμούμαι καλά. Μάτό σηματικώτερο επι
χείρημα ενάντια στά στάδια, γενικά δλα μα
ζί, ενάντια δηλαδή στή μέθοδο τών σταδίων,
δέν τό ανάφερε ό Gaudig. Και τό επιχεί
ρημα αύτό ννμίζω πώς είναι’ ή ίντελλεκτουαλιστική φΰση τής μεθόδου τών σταδίων. Δέ
μπορούν νά σταθούν τά στάδια προπάντων
γιατίύπηρετούν μόνο τή διανόηση σάν προταρχικό ψυχικό στοιχείο. 'Η «παιδαγωγού
σα διδασκαλία», πού θέλει νά πετυχη ό
Έρβαρτός καί πού εκθειάζουν οί Έρβαρτιανοί, ξένοι καί δικοί μας, είναι ενας εύσεβής
πόθος. Είναι απραγματοποίητη. Βέβαια θέ
λομε κι εμείς παιδαγωγούσα διδασκαλίαΒέβαια καί Θέλομε κι εμείς νά παιδαγωγήσωμε μέ τή διδασκαλία, μά αύτό δέ θά τό
πειΰχωμε άμα βάλωμε τό παιδί νά μάθη,
νά απόχτηση γνώσεις, μά άμα τό βάλωμε
αμέσως άπό τήν^ αρχή νά δράση. Ά μα, αμέ
σως άπό τήν αρχή, τό άφήσωμε μόνο του
νά εκδηλώση τίς δημιουργικές του ψυχικές
δυνάμεις. Αμα, αμέσως άπό τήν αρχή βάλη σε ενέργεια τή θέλησή του. Οί Έρβαρτιανοι συνειθιζουν νά λένε πώς τό σχολείο
εργασίας δέν είναι τίποτα νέο· Πώς είναι
τό Ιδιο μέ τό Έρβαρτιανό σχολείο Πώς
καί ή Έρβαρτιανή, λέει, Σχολή ζητά
τήν αντενέργεια δπως τή ζητά καί τό
σχολείο εργασίας. Αύτό δμως είναι πα
ράλογο· Τό σχολείο τοΰ Έρβάρτου στη
ρίζεται στόν ίντελλεκτουαλισμό, τό σχο
λείο εργασίας στό βολουνταρισμό. Άλλο
τό έ'να κι άλλο τό άλλο. Έχουν δια
φορετική φιλοσοφική βάση. "Οσο γιά τήν
Έρβαρτιανή αυτενέργεια είναι βέβαια σωστοπώς δλοιοί Έρβαρτιανοί μιλούν γιά τήν
αυτενέργεια τού παιδιού, μά ευχαριστώ γιά
τετια αυτενεργεια. Είναι μιά αυτενέργεια,
πού μέ τόν τρόπο πού γίνεται ή Έρβαρτιανή διδασκαλία, δηλαδή μέ τήν έρωιαπόκριση, ή μέ τόν <<άναπτύσσοντα διάλογον»
μαθητή καί δασκάλου, ό μαθητής δέν αύτενεργεΐ καθόλου. Δέν είναι καθόλου ελεύθερος
μά στή σκέψη του τόν οδηγεί ή ερώτηση
τού δασκάλου. Τόν δεσμεύει καί τοΰ προδια
γράφει τόν δρόμο τής σκέψης του- Όχι μό
νο ό μαθητής δέν είναι ελεύθερος νά αύτενεργήση σέ τέτια διδασκαλία, μά είναι μά
λιστα δούλος τής σκέψης τοΰ δασκάλου. Δια
βάστε όποιαδήποτε άπό τίς «πραχτικές διδασκαλίες»πού βγήκαν στή γλώσσα μας γιά
νά τό δήτε καθαρά' Ά ν σ’ δλα αύτά λογο

ριάσωμε και το δτι τά στάδια, δπως βγαίνε
απ δσα είπαμε, δέ λογαριάζουν καθόλου τό
παιδί σαν παράγοντα διδασκαλίας καθώς καί
δτι άκόμα, αντίθετα πρός τή ζωή, δέν προ
σφέρνουν ενότητες, μά κομματιάζουν τίς ενό
τητες τής πραγματικότητας σέ ατελεύτητη
υποδιαίρεση, και αν άκόμα προσθέσωμε δσα
λεει ο Gaudig στα Praeludien του, γίνεται
νομίζω φανερό τό αστήριχτο τών σταδίων.
Έ να δμως πράμα πρέπει νά ξεκαθαρίσω
ακόμα. ^Γ ιατί αν δέν τό κάμω, μπορεί νά
φανή πώς άντιφάσκωμε τόν εαυτό μου ; ’Έλε
γα παραπανω πως ο Ερβαρτός, ορίζοντας τό
δρόμο τής διδασκαλίας, στηρίχτηκε άπάνω
« ο ν Πεσταλότσι, πού ζητά τόν ίδιο δρόμο:
από την έποπτεία στήν έννοια. Ά ν , λοιπόν
άπορρίψωμε τά στάδια τοΰ Έρβάρτου, θάπρεπε να άπορρίψωμε καί τή διδαχτική βά
ση τού Πεσταλότσι. Εξωτερικά έ'τσι φαίνε
ται. Αμα ομως έξετάσωμε τά πράματα άπό
κοντά, ^θά δούμε πώς υπάρχει μεγάλη δια
φορά αναμεσα στήν έποπτεία τοΰ Έρβάρτου
καί σιήν έποπτεία τοΰ Πεσταλότσι. Κι εδώ
δε μπορώ νά απλωθώ, γιατί φεύγω άπό τό
θεμα μου. Πρεπει μόνο νά πώ πώς τό νό
ημα τής πεσταλοτσικής εποπτείας εΐναι δτι
μεσα σ αυτη υπάρχει ή δράση. Κατά τήν
εποπτεια του Πεσταλότσι ενεργεί τό πνεύμα
μας. Εποπτεία κατά Πεσταλότσι δέν είναι
μιά παρασταση, πού δέχεται ή ψυχή μας,
οπως είναι κατα τον Έρβαρτο, μά εΐναι ή
παράσταση, πού δημιουργεί τό πνεύμα μας
Υΐα τον εαυτό του. 'Ο Πεσταλότσι δηλαδή
αμέσως άπό τήν αρχή τής διδασκαλίας βάζει
βάσητή δράση τήν ενέργεια τής ψ υ χ ή ς
βάζει εις ένέαγεια τή θέληση (*)·
Ετσι, έπισΐημονικά, δέ μπορούμε νά
ακολουθησωμε το σεβαστό μας καθηγητή
Ράϊν. Αύτό δμως δέν ελαττώνει καθόλου τήν
αγάπη μας καί τήν έχτίμησή μας στό πρό
σωπό του. Τοΰ είμαστε μάλιστα πολύ εύγνώμονες, γιατί αύτός μάς έμπασε μέσα στήν
παιδαγωγική κίνηση καί μάς παρουσίασε
τά μεγάλα παιδαγωγικά προβλήματα, πού
απασχολούν σήμερα τόν παιδαγωγικό κό’) Όποιος θέλει νά δ ή καλύτερα τή διαφορά αυ
τή, ας κοιτάξη τό βιβλίο τοϋ P. N atorp. I. Η.
Pestalozzi, στή συλλογή « N a tu ru n d G aisteswelt* καθώς καί τό βιβλίο του «Der Idealism us
Pestalozzis». Άκόμα καί ό Ή . L e s e r: (Johann
H einrich Pestalozzi. Sein e Ideen in system atischer W urdiqung) τονίζει τή διαφορά αύτή.
Γι αυτο και σήμερα αναγνωρίζομε τόν Πεσταλότσι ως τον πρόδρομο τοΰ σχολείου έργασ£αο

σμο- Έ γώ προσωπικά δέ θά λησμονήσω
ποτέ τήν αγάπη του σέ μένα- Μά οΰτε καί
θά λησμονήσω μερικά εξάμηνα άπό τά
1916 καί πέρα, πού είχαμε μείνει στή Γένα
δύο μόνο "Ελληνες φητητές, δ κ. Μπορλώτος καί έγώ, δέ θά λησμονήσω, πού ήμα
στε εμείς οί δυο οί μόνοι Αρσενικοί στό
φρον.ιστήριό του καί κατ’ άνάγκη ή περισ
σότερη εργασία έπεφτε άπάνω μας, σάν πα
λιοί μαθητές του πού είμαστε. Ή κατά
σταση αύτή μάς έ'νωνε μέ τό δάσκαλό μας
καί δημιουργούσε άνάμεσά μας τή σχέση
πατέρα καί παιδιών.
Στό τέλος πρέπει νά είπωθή πώς 6
Ράϊν υπήρξε σ’ δλη του τή ζωή τολμηρός
αγωνιστής. Έκτος άπό τήν εργασία του
μέσα στό Πανεπιστήμιο, αγωνιζόταν αδιά
κοπα, μέ τήν πένα καί μέ τό λόγο δπ ^υ
μπορούσε γιά ωραίους σκοπούς. Αγωνιζό
ταν γιά τήν κατάργηση τού παλιού λαϊκού
σχολείου τής Γίρμανίαςκαί τήν ίδρυση τοΰ
«ενιαίου σχολείου» (Einheitsschule), μια
ιδέα, πού τήν είδε νά πραγματοποιείται
ά'μα ήρθε ή επανάσταση. Άκόμα σ’ δλη

του τή ζωή άγωνίστηκε γιά τή μόρφωση
τών δημοδιδασκάλων στό Πανεπιστήμιο,
μιά ιδέα, πού κι αύτή τήν είδε νά πραγμα
τοποιείται μετά τήν επανάσταση- Μα και
γιά τήν μετεκπαίδευση τού λαού και την
ίδρυση λαϊκών πανεπιστημίων άγωνίστηκε
ό Ράϊν καί είδε κι’ αύτό να πραγματο
ποιείται·
Τόσο σ’ αύτά, δσο καί στήν επιστημο
νική συγγραφική του εργασία ήταν ακατα
πόνητος. Είχεν άγκαλιάσει ολόκληρη τήν παι
δαγωγική επιστήμη καί είχε γράψει για δλους
τούς κλάδους της- Τό έγκυκλοπαιδικό λεξικό
του μόνο φτάνειγιά νά μάς δείξη τήν έργατικότητα καί τήν άντοχή αύτού τοΰ άνθρώπου
Στούς άγώνές του ήταν πάντιί λεπτός
κ’ εύγενικός, πράμα πού τό άναγνωρίζουν
κι αύτοί οί φανατικοί αντίπαλοί του. Ποτέ
δέν έπαιρνε τά ζητήματα προσωπικά καί
ποτέ δέν έθιξε άνθρωπο. Κοντά σ’ δλα αύτά
δ Ράϊν ήταν καλός σύζυγος καί καλός πατέ
ρας. καί στόν πόλεμο έχασε δύο παλληκάρια.
Μ.

ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ

ΧΡ· ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ

ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ
ΜΙΑ ΣΕΛΙΣ

Φ ΥΣΙΚΗ Σ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Οταν, παιδί μικρό, πήγα γιά πρώτη φο'
ρά στά Γιάννινα, αρχές Μαρτιοΰ, σ’ εποχή
πορχονται οί πελαργοί, άπόρισα, ίδόντας γιά
πρώτη φορά πελαργό, ποΰ στέκονταν άφοβα
στόν τοίχο τοϋ περιβόλου ενός τζαμιού.
Συνειθισμένος από τό χωριό μου, δπου
τα πετεινά τοΰ αναστήματος τοΰ πελαργοϋ
είναι άγρια και σαρκοβόρα και ξεπετοϋν απά
νω στόν άχανον αιθέρα, κι’ δταν κάθονται
στον προσήλιο ή δίπλα σέ κανένα ψοφίμι
και τρων, έχουν τά μάτια τους δεκατέσσαρα,
γιά νά μήν τά ζυγώση και τά πυροβολήση
κανένας κυνηγός, μδκανε κατάπληξη γιά νά
βλέπω ενα τέτοιο μεγάλο πετούμενο, μέ πορτοκαλλιά ψηλά ποδάρια και πορτοκαλλιά μακρυά και χοντρή μΰτη και ρώτησα τήν μάν"
να μου, ποΰ μ’ ειχε μαζΰ της άπάνω στό
μουλάρι:
ΤΙ αϊτός ειν’ αύτός μάννα; Γιατι δέν
εχομε κ’ εμείς τέτοιους αϊτούς στό χω
ριό μας; ^
Δέν ειν άτϊός. (Μοΰ απάντησε ή
μάννα μου αξιωματικά). ..Είναι λέλεκας·..·
Λέλεκας! είπα, ακούοντας γιά πρώτη
φορα αυτο τ δνομα καί τήν ξαναρώτησα;
Τρώγεται; Πώς δέν τούς σκοτώνουν
τους λελεκαδες και τους άφίνουν νά περπα
τούν ετσι μέσα στες αυλές;
— Θεός φυλάξοι, παιδί μου ! Λέν τρώ
γεται. Είναι τουρκοποΰλλι. ’Έρχεται αύτές
τές μέρες, κάθε χρόνο, έμπα Μαρτιοΰ, σάν
τά χελιδόνια, τά τριγώνια, τά κουκάλογα κα!
τους κουκους, και φεύγει αρχές Αύγουστου
και ξαναπάει στήν ’Αραπιά του, άπ’ δπου
κι’ έρχετοι Μοϋ απάντησε ή μάννα μου σο
βαρά.
Εκείνην τήν στιγμή, ενας Τοϋρκος, ντυ
μένος άσιάτικα φορέματα, σάν χότζας, μ’
άσπρο σαρίκι στό κεφάλι, κρατώντας στά

χέρια του μικροΰ σφαχτοΰ πλεμόνι, στάθηκε
μπροστά στόν πελαργό, άπό δέκα βήματα
μακρυά καί τόν χαιρέτησε, σάν νά εΐταν άν
θρωπος τό πετούμενο;
— Καλημέρα, Μπαμπά (‘)· Καλώς μάς
κόπιασες. (2)
Ο ^ πελαργός έκανε κάποια κίνηση ή
στροφή τοΰ λαιμού του ή τοΰ κεφαλιοΰ του,
που την πήρα εγω ώς απάντηση στόν χαι
ρετισμό τοΰ Τούρκου, τέτοια άπάνω—κάτω:
— «Καλή σου ημέρα καί καλώς σ’ ηύρα».
Ο Τούρκος Ιξακολούθησε την ομιλία
του μέ τόν πελαργό:
— Πώς τά πέρασες στό ταξίδι, Μπαμπά;
Άλλη πάλε κίνηση τοΰ λαιμοΰ καί τοΰ
κεφαλιοΰ του ο Πελαργός, ως νομιζόμενη α
πάντηση, σαν νά ειποΰμε:
— Πολύ καλά, εύχαριστώ.
Κι’ ό Τούρκος εξακολούθησε τές έρωτήσες του προς τόν Πελαργό:
r Είδες τόν κιααμπέ (") τοϋ Περχαμπέρη(*)

ο Μωάμεθ.

Αλλη πάλε στροφή τοϋ κεφαλιοΰ καί
τής μύτης του ό Πελαργός, προς ικανοποί
ηση τοΰ Τουρκου, σάν νά τοϋ άπαντοϋσε·'
«Ίον είδα! Τόν είδα! Μπορούσα νά
μήν τόν ίδώ;»
Ί ότε ό Τοϋρκος, μήν έχοντας, φαίνεται,
να ρωτηση άλλα τόν πελαργό, τοΰ πέταξε
τό πλεμόνι, λέγοντάς του:
~KcTi τοΰ χρόνου, Μπαμπά, ένσιαλλάχ
(°) νά σέ καλοδεχτοΰμε μέ γιά καί μέ χαρά....
(‘)=Λέξη τουρπική=πατέρα (τιμητικά).
(2)=Καλώς μας ήρθες=(τιμητικά).
(3) Λέξη ’Αραβική=τάφος.
(4) Λέξη αραβική παρεφβαρμένη = προφήτης,
(5) Λέξη άραβική= είθε.

'Ο πελαργός άρπαξε τό πλεμόνι μέ την
συνειθισμένη του προφύλαξη, καί πέταξε θρι
αμβευτικά προς ενα δέντρο στόν περίβολο
τοΰ τζαμιού προς μεγάλη ευχαρίστηση τοϋ
φιλόθρησκου Τούρκου.
’Άρχισα πάλε νά ρωτάω τήν μάννα μου,
πού νόμιζα πολύξερη.
— Κατάλαβε, μάννα, δ λέλεκας τί τοΰ ελεγε δ Τοϋρκος ;
—Οι Τούρκοι νομίζουν δτι τούς καταλα
βαίνουν τά λελέκια, δταν τούς μιλούν, γιατ’
εΐναι δικά τους πουλιά.
— Πώς δέν τά σκοτώνουν τά λελέκια,
μάννα, γιά νά τά φάν, καί πώς δέν τά πια
νουν γιά νά τάχουν; Πώς ήθελα να πιαναμαν κανένα καί νά τό πέρναμαν στό χωριό
μας ! . . . .
, , ,
— Τί λές αύτοΰ, παιδάκι μου ; Σ άφί
νουν οΐ Τούρκοι νά σκοτώσης τό πουλί τους
ή νά τό πιάσης; Σέ πιάνουν καί σε σφάζουν,
σάν τ’ άρνί, ή τό λιγώτερο. σέ βάνουν φυ
λακή μές στά μπουντρούμια τού Κάστρου! . ·
μοΰ απάντησε σοβαρά ή μάννα μου κ ε
γώ θλίβομουν τό καϊμένο τό παιδάκι, πού
δέν μπορούσα νά πιάσω ενα λελεκι και να
τό πάγω στό χωριό μου νά τό δείξω ως κά
τι θαυμαστό στά δμήλικά μου τά παιδιά,
πού δέν είχαν πάγει άκόμα αύτά στά Γιάν
νινα καί δέν ήξεραν τί έστι πολιτεία, κά
στρο, λίμνη, βάρκες, σεράϊ, μεγάλα κι’ δμορφα σπίτια μέ γιαλιά στά παράθυρα, μεγά
λες εκκλησίες, τζαμιά καί . . . . λελέκια!
Άλλά θλίβομουν πλιότερο, πού μοΰ είχε
ειπή ή μάννα μου δτι το λελεκι, που έμαθα
αργότερα δτι λέγεται ελληνικά πελαργός»
εΐταν τουρκοπούλι! Κ’ έλεγα μεσα μου:
Ά χ ! Γιατί ενα τέτοιο δμορφο καί με
γάλο πετούμενο νάναι τουρκοπουλι και να
μήν εΐναι ρωμιοπούλι;
Καί θλίβομουν καί θλίβομουν, γιατί άπό
τήν πρώτη στιγμή, πού τον γνώρισα τον
πελαργό, τόν συμπάθησα, κι’^ δταν πήγαινα
άλλες φορές στά Γιάννινα κ έ'βλεπα πελαρ
γό νά πετάη ή νά φοιλιαζη η να περπατάη
στά τούρκικα τά νεκροταφεία μ εκείνο το
βασιλικό περιπάτημα, ή νά κρακακίζη: κρακρακρακρά κράάάάάάά», γοητεύομουν καί
νόμιζα δτι αύτό τό πετεινό είχε κάτι αν
θρώπινο μέσα του.
**
Πέρασαν πολλά χρόνια άπο τοτε.
Τό παιδάκι, πού αγαπούσε τόσο πολύ
τόν πελαργό στά Γιάννινα, έγινε παλληκαρι,
τέλειωσε τές εγκύκλιες σπουδές του καί μιά

μέρα ταξίδεψε γιά την Θεσσαλία ως... .πολι
τικός εξόριστος...
Όταν έφτασα γιά πρώτη φορά στά
Τρίκκαλα—εΐταν Απρίλης, καρδιά τής άνοι
ξης—μδκανε εντύπωση ή πληθώρα τών πε
λαργών εκεί πέρα. Εκατοντάδες πελαργοί
πετοΰσαν προς δλες τες διευθυνσες, η στέ
κονταν στές στέγες τών τζαμιών και τών σπιτιών, κ’ έδιναν πανηγυρική χροιά στήν πανηγυρικώταιη μορφή τής μυρωμένης, λουλουδοστολισμένης, μυριόχρωμης, κατάχλωρης
καί καταπράσινης άνοιξης· "Ολη ή Θεσσαλία,
πολιτείες καί χωριά, γεμάτη πελαργούς!
Ξύπνησαν μέσα μου δλες οί παιδικές μου
άναμνήσες γιά τούς πελαργούς καί δέν χόρ
ταινα νά τούς βλέπω.
— ’Έχετε πολλούς πελαργούς έδώ στήν
Θεσσαλία ...είπα μιά μέρα σ’ εναν φίλον μου
Θεσσαλόν χωρικόν, τόν μακαρίτην τώρα Θανάσην Μαλιώρα, άπό τό χωριό Μεσντάνι.
—Δυστυχώς, μού απάντησε θλιβερά, έ'χουμι πάρα πολλοί φέτους!...
— Καί γιατί «δυστυχώς»; τόν ρώτησα.
Τούς έχετε σέ κακό;
— Γιατ’ ε’ίνι π’λί, μοΰ άπάντησε, πού
προυμαντεύει τού καλο τής αντίχριστης τής
Τουρκίας, δταν εΐνι πλησμονή άπ’ αύτό, καί
τού κακό της, δταν εϊνι ελλειψη. Οταν εδώ
καί τρία τέσσιρα χρόνια, εΐταν νά κηρυχτή
ό πόλεμος τής Ρουσσίας καί τής Τουρκίας,
άριά-καί-ποϋ ήγλιπις πιλαργό, λες κί τούς
εΐχι κουλλήσει κακό θανατικό τσοί πιλαογοί.
Τώρα ξανάρχισι νά πληθαίνη τού καταρα
μένου τού π’λί, πού θά πή οτι δεν θαχουμε
κί φέτους ελληνικό ! Πάλι θά τήν φάη κι’
αύτήν τήν χρονιά ή αντίχριστους ή Τούρκους
στήν δυστυχισμένη τήν Θεσσαλία!
— Τί λές αύτοΰ, κύρ-Θανάση, τοϋ είπα·
Μήν τά πιστευης αύτά...Έΐναι λόγια τών
αγραμμάτων .........
— Αύτό λέν τά σημάδια, μοΰ απαντησε,
καί δέν ακούω έγώ τά λόγια σάς τών γραμ
ματισμένων . . . .
Άρχισα νά παραπείθωμαι οτι καποια
μυστική δύναμη επενεργεί ώστε να υπαρχη
σχέση μεταξύ Τούρκων και πελαργών, γιατί
κ’ οί εφημερίδες παρουσίαζαν τότε ώς απελ
πιστική τήν θέση τοΰ ήπειροθεσσαλικοΰ
ζητήματος, κι’ δμως αμα εβλεπα πελαργό,
μεταπηδοϋσα αμέσως στα παιδικα μου χρο
νιά καί στές πρώτες μου έντυπώσες^ καί
συμπάθειες, καί μοΰ φαίνονταν δτι άκουα
τά λόγια, πού μούχε πρωτοπεϊ ή μάννα μου
γιά τά μακρολαίμικα, μακροποδαρα και μα-

κρομύτικα αυτά πετούμενα.
Πέρασε και δεύτερη χρονιά στήν Θεσ
σαλία μέ πελαργούς πολλούς και μέ Τούρ
κους και Τουρκία. Πέρασε και τρίτη μέ
πλιότερους ακόμα πελαργούς άλλά κατά τόν
Αύγουστο, πού είχαν φύγει οι πελαργοί
(1881), έφυγαν οι Τούρκοι κι’ ό ελληνικός
στρατός μ’άρχηγόν τόν στρατηγόν Σκαρλάτον
Σοΰτσον, μπήκε στήν Καρδίτσα κ’ ύστερα
κατάλαβε δλην τήν Θεσσαλία— Τά είδες, κύρ-Θανάση, εΐπα στόν φ ί
λον μου τόν Μαλιώρα, τόν εχτρό τών πε
λαργών. Άδικα τούς συκοφάντησες τούς καϊμένους τούς πελαργούς!
—Βάνουμι έ'να στοίχημα, μοΰ είπε, δτι
δέν θά ξαναπατήσουν πλιό οι πιλαργοί σου
στήν Θεσσαλία, άφοΰ έφυγαν άπ’ ιδώ οί
Τούρκοι; Μάθι, αγόρι μου, μέ τά πουλλά τά
γράμματα, δτι ή πιλαργός δέν πατάει σέ
χριστιανικό βασίλειο! Είταν πιλαργοί κί
στήν Λαμία, μολογοΰν, δταν είταν κ’ έκεΐ
τούρκικου, άλλ’ άφόντας ξιπαστρεύτηκαν άπ’
ίκεΐ οί Τούρκοι και πάησαν κατά διαβόλου
μάννα, δέν ξανάρθαν κ’ οί πιλαργοί · . . Βάνουμι στοίχημα, λέου; Σοΰ βαστάει;
—Βάνουμε..·. τοΰ απάντησα καί τόν άλ
λον χρόνο (1882) κέρδισα τό στοίχημα γιατί
ξανάρθαν οί πελαργοί στήν Θεσσαλία, αν κ’
είχε φύγει πλιά ή Τουρκιά άπ’ έκεΐ.
Εκείνην δμως τήν χρονιά (1882) οί στρα
τιώτες οί παλιοελλαδίτες, δσοι έβλεπαν γιά
πρώτη φορά πελαργούς, τούς ντουφέκιζαν
καί τούς σκότωναν, νομίζοντας δτι τρώγονται,
ή κι’ άπό απλή περιέργεια, γιατί τό πουλί,
πού πετάει στόν αέρα, εΐναι ενα μυστήριο
γιά τόν ά'νθρωπο, καί προσπαθεί νά τό κατακτήση. Άλλά καί μ’ δλην αύτήν τήν κα
ταδίωξη, οί πελαργοί εξακολουθούν ευτυχώς,
νά'ρχωνται στήν Θεσσαλία· Λέγω «ευτυχώς»
γ.αα εΐ'α ι ενα άπό τά ευεργετικά)τερα πε*
τεινά τοΰ τόπου μας.
*
* *

Οί πελαργοί είναι έ'να άπό τά νοητότερα πετεινά, πδ'χει πλάσει ή Δημιουργία.
Zrj ζευγαρωμένος μέ μιά πελαργίνα μό
νον, δπως ή τριγώνα, τό χελιδόνι κι’ άλλα
φιλοσύζυγα πουλιά, κι’ αύτό νομίζω εΐναι
μιά τρανή άπόδειξη δτι δέν έ'χει καμία σχέ
ση μέ τούς Τούρκους, πού παίρνουν καί σα
ράντα γυναίκες, αν θέλουν. Ό ταν συμβή νά
χηρέψη δ πελαργός, μένει μοναχός του, αν
δέν βρή ά'λλο ταίρι, χηρεμένο βέβαια, γιατί
δέν χωράει διαζύγιο στούς πελαργούς δπως
στούς άνθρώπους. Έχει πολύ ανεπτυγμένο

τό αΐστημα τής πατρίδας, τής συζυγικής άλληλεγγύης, τής συζυγικής τιμής καί τής φω 
λιάς του, ήτοι τής εστίας του. Εΐναι εύεργετικώτατος στήν γεωργία κ’ έν γένει στήν αν
θρωπότητα, γιατί καταστρέφει πλήθος βλα
πτικά έντομα, ζώα κ’ ερπετά: φίδια, γκουστερίτσες, άκρίδες, ποντικούς κι’ άλλα καί τά
χρησιμοποιεί γιά τροφή τουΤοΰ είναι τόσο μεγάλη ή ανάμνηση τής
πατρίδας του καί μάλιστα τής φωλιάς του,
ώστε τό ζευγάρι τών πελαργών, πού φεύγει
φέτος π. χ. άπό τήν φωλιά του, ποΰ ναι στά
Γιάννινα, καί πάει στήν Αραπιά, δπως πι
στεύει ό ελληνικός λαός, ή στες χώρες, πού
βρίσκονται στήν ζώνα τών πηγών τοΰ Νεί
λου, δπως βεβαιώνουν οί φυσιοδίφες, θά
ξαναγυρίση τού χρόνου στά Γιάννινα καί
στήν ϊδια του τήν φωλιά κι’ δχι αλλού, ή σ’
ά'λλη φωλιά, ξένη, κι’ αν τυχόν βρή χαλασμέ
νη τήν φωλιά του, τήν ξαναφκίανει.
Οί πελαργοί φεύγουν άπό τόν τόπο μας
τό δεύτερο δεκαήμερο τού Αύγούστου κ’ έρ
χονται τό δεύτερο δεκαήμερο τού Μαρτίου.
Κάθονται δηλαδή στόν τόπο μας πέντε μή
νες σωστούς, κι’ αν λάβωμε γιά πατρίδα τόν
τόπο πού γεννιέται κι άνατρέφεται κανείς,
οί πελαργοί μας εΐναι ελληνικά πετεινά, τέ
κνα τοΰ τόπου μας κ’ έν γένει τής δικής μας
τής ’Ανατολής, γιατί τούς βλέπομε νά γεν
νιούνται στήν πατρίδα μας καί στήν πα
τρίδα μας ν ’ άνατρέφωνται καί τό μόνο, πού
μάς χωρίζει τοπικώς άπό τούς πελαργούς, ή
καλύτερα «πατριδικώς», εΐναι δτι αυτοί δέν
ρίχνουν τά κόκκαλά τους στήν πατρίδα μας,
άλλά πεθαίνουν έκεΐ κάτω, στήν ’Αφρική,
σιές πηγές τοΰ Νείλου, στό ξεχειμαδειό τους,
γιατί δέν βλέπομε ποτέ στόν τόπο μας πτώ
μα πελαργοί άπό φυσικόν θάνατο.
’Ίσως δμως οί γηρασμένοι πελαργοί νά
μήν πεθαίνουν στά καλά καθούμενα στές
πηγές τού Νείλου, άλλά νά παραδίνουν τήν
τελεταία τους πνοή στά μακρυνά ταξίδια,
πού κάνουν δυό φορές τόν χρόνο πηγαινοερχόμενοι, πέφτοντας στήν θάλασσα! Δέν εΐναι
γνωστό πόσες μέρες κάνουν γιά τό κάθε
τους ταξίδι, ούτε καί πόσα χρόνια ζή έ'νας
πελαργός. Φαίνεται δμως δτι δέν θά ζή πο
λύ, γιατί είναι πολύτοκος, δη?χιδή δέν κάνει
μόνον δυό αυγά, δπως άλλα ζευγαρωτά
πουλιά · τριγώνες, άϊτοί καί λοιπά, καί τά
πολύτοκα, λέγουν, δέν ζοΰν πολλά χρόνια. Ό
πελαργός εΐναι πολύτοκος, γεννάει τέσσερα
αυγά ώς τά μέσα τού ’Απριλίου, κι’ ώς τά
μέσα τοΰ Μαγιού τά βγάζει πουλάκια.

άκρίδες, ποντίκια καί μόνον νερό δέν μπο
Ό πελαργός στήνει τήν φωλιά του σ
ρεί
νά τής φέρη. Τό ’ίδιο τήν περιποιείται
άνήσκιωτο καί πολύ στέριο μέρος, ψηλά σε
κατάλληλους κορμούς δέντρων, σέ στεγασμέ καί τήν υπηρετεί γιά λίγες μέρες, δταν βγαί
νους καπνοδόχους σπιτιών, σέ ψηλούς μονα νουν τά πελαργόπουλα άπό τ’ αύγά, γιατί
χικούς τοίχους, παντα ομως σε μερη, που να βγαίνουν άφτερα καί γυμνά κατάγυμνα.
Ά λλ’ δταν πιάσουν τά πελαργόπουλα
μήν είναι δυνατόν νά κρύβωνται άπό τόν
φτερά,
βγαίνει ταχτικά ή πελαργίνα στό κυ
ήλιο καί νάναι τό λιγά>τερο δέκα μέτρα α
νήγι
καί
γιά τόν εαυτό της καί γιά τά μι
πάνω άπό τήν επιφάνεια τής γής· Είναι πο
λύ ηλιόφιλο πετεινό καί δέν πάει ποτέ στήν κρά της. Σ’ δλο δμως αύτό τό διάστημα, ό
σκιά, ούτε καί κατά τά ήλιοβόρια^τοΰ Θερ- πελαργός μένει άκοίμητος φρουρός καί τής
τιοΰ, τοϋ Άλωνοριοΰ καί τοΰ^ Αύγουστου- φωλιάς καί τών πουλιών, κι δταν έρχεται
Εΐναι κι’ άνθρωπόφιλο, γιατί δέν στήνει τήν έιείνη άπό τό κυνήγι, φέροντας πάντα
φωλιά του παρά σέ πόλες καί χωριά, καί στήν μακρυά της μύτη κάποιο θήραμα, τό
ποτέ σ’ άκατοίκητα μέρη, κατασκευάζοντάς τε πετάει κι’ αυτός γιά κυνήγι καί γιά τόν
την άπό έ'να φόρτοιμα κλαδόξυλα καί ράκη, εαυτό του καί γιά τήν οίκογένειά του, σάν
ώστε βλέποντάς την κανείς νομίζει δτι^ είναι καλός πατέρας καί καλός σύζυγος.
"Οταν τά πελαργόπουλα άποχτήσουν ο
φωλιά μεγάλου φτερωτού θεριού κι’ οχι είλόκληρο τό φτέρωμά τους, μεγαλώσουν άρρηνικώτατου πελαργού!
Κατά τήν καταςκευή ή επισκευή τής φ ω  κετά, καί δέν έχουν άνάγκη άπό τές μητρι
λιάς οί δυό σύζυγοι, πελαργός και πελαργί κές φτεροϋγες, ή πελαργίνα βγαίνει άπό
να, εργάζονται μαζί καί κοιμούνται μαζί μέ τήν φωλιά, γιά νάχουν πλιότερη ευρυχωρία
σα στήν φωλιά ή έξω πολύ κοντά στήν φω  αύτά, καί τά προστατεύει μέ τό μητρικό της
λιά, αν δέν εΐναι τελειοιμένη, μέ τρυφερότη μάτι.
Ά ξια μεγάλης προσοχής εΐναι ή καθα
τα, πού θά τήν ζήλευαν καί τά πλιό άγαπημένα νιόπαντρα αντρόγυνα τοΰ άνθρωπίνου ριότητα, πού διατηρεί στήν φωλιά της η πε
κόσμου. Τό ίδιο καί κατά τήν αύγοτο ία, λαργίνα, πού μπορονσε νά τήν ζηλέψη κ’ ή
μαζί πλάϊ-πλάϊ, άλλ’ άμα άρχίση ό κλώσσος καλύτερη μητέρα. "Οταν τά πελαργόπουλα
τών αύγών, ό πελαργός, δταν δέν έχη δου εΐναι μικρά, δέχεται τ’ άφοδεύματά τους μέ
λειά, καί τήν νύχτα καί τήν ημέρα, στέκεται τήν μύτη της, κι’ δταν μεγαλώσουν κομμάτι,
ορθός, άγρυπνος φύλακας, στο κοντινώτερο τήν ώρα πού αύτά «έχουν τήν φυσική τους
κατάλληλο μέρος, έξω άπό τήν φωλιά, γιά άνάγκη», τά στρέφει μέ τόν πισινό τους
νά τήν προφυλάη προ πάντων άπο τον βο πρός τά έ'ξω τής φωλιάς, κ’ έτσι πέφτουν
ριά ή άλλον δυνατόν άνεμο, πού φυσάει, κάτω τ’ άφοδεύματα, χωρίς νά λερώνεται ή
ενώ ή πελαργίνα σκεπάζει δλην τήν ^ φωλιά φωλιά.
μέ τό σώμα της καί κλωσσαει. Δεν υπάρχει,
Τά πελαργόπουλα καθώς κ’ οί πελαρ
ή τό σωστότερο δέν εκδηλώνεται σ’ άλλο γοί δέν έχουν κανένα ενδεικτικό νά διακρίπλάσμα, λογικό ή άλογο, η ιερη αφοσίωση, νεται τό γένος τους, ποιο εΐναι άρσενικό καί
πού έκδηλώνει ό πελαργός στήν πελαργίνα ποιο θηλυκό, στά μάτια τών άνθρώπων.
του, δταν βρίσκεται αύτή στά μητρικά κα
Όταν τό ζευγάρι τών γονέων πελαργών
θήκοντα τοΰ κλωσσου κ ιΐ τής διατροφής Ιννοήση δτι κοντοζυγώνει ή μερα που θα
τών νεοσσών της.
πετάξουν τά μικρά τους, αρχίζουν νά τους
Κατά τό διάστημα τοΰ κλώσσου δέν κου λιγοστεύουν τήν τροφή, καί τέλος νά τήν
νιέται καθόλου ή πελαργίνα νύχτα-μέρα άπό πάψουν. Τότε αύτά μένουν μιά ή δυό μέ
τήν φωλιά της καί λείπει μόνον μιιά ή δυο ρες νηστικά, ενώ αυτοί οί δυό, πελαργός
φορές τήν ημέρα, δταν πετάει στά νερά νά καί πελαργίνα, στέκουν έξω άπό τήν φωλιά
βρή τροφή τίποτε βατράχια καί νά πιή νερό. χορτασμένοι καί προσποιούνται τόν αδιά
Κατά τήν απουσία της, πού διν διαρκεϊ φορο ή ξεπετοΰν καί ξαναγυρίζουν γλήγο
πλιότερο άπό πεντέξη λεφτά τής ώρας, τήν ρα, κι’ αύτά, παρακινούμενα άλλο άπό τό
άντικατασταίνει στήν φωλιά ο συζυγος πε ένστικτό τους, πού εΐναι πετεινά, κι’ άλλο
άπό τήν πείνα, τήν μεγάλη κι’ αναπότρεπτη
λαργός.
Πολύ συχνά, κατά τό διάστημα πού κινητήρια δύναμη δλου τοΰ κράτους τής
βρίσκεται ή πελαργίνα στόν κλώσσο, θρέφε ζωής, επιχειρούν τό θανάσιμο - ας ποΰμε ται κι’ άπό τόν άγαπημένον της σύζυγο. πήδημα, άπό τήν φωλιά ένα - ένα, πρώτα
Τής φέρει φιδάκια, γκουστερίτσες, βατράχια, τ’ άρσενικά, φαίνεται, ώς ζωηρότερα καί δυ-

νατώτερα, κ’ υστέρα τά θηλυκά, γιατί, δπως μ ενα πελαργαΰγο, έχοντας δυό σκοπούς στόν
είπαμε παραπάνω, δεν γνωρίζεται από τό νού του·' πρώτα νά βάλη τό πελαργαΰγο
εξωτερικό τους το γένος τους, γιά νά τό να το κλωσσήση ή χήνα καί ν’ απόχτηση
βεβαιώσωμε αυτό. ’Εννοείται δτι τά βοη πελαργοποΰλι καί δεύτερο νά ίδή, άν τό που
θούν κ’ οί γονέοι τους στά πρώτα τους φτε- λί που θάβγαινε άπό τό χηναΰγο στήν περουγίσματα κι’ ας εΐναι στό ανάστημά τους λαγοφωλιά, άνατρεφόμενο μέ τά πελαργότόσο ψηλά δσο κ’ οί γονέοι τους, γνωρίζον πουλιά, θ ακολουθούσε τούς πελαργούς ή
ται δτι είναι νεοσσοί μόνον άπό τό δειλό θά πήγαινε μέ τίς χήνες.
τους φτεροΰγισμα κι’ άπό τήν μΰτη τους
Σέ λίγες μέρες άρχισε τό κλώσσημα κ’
καί τά ποδάρια τους πού είναι σταχτιά στό επακολούθησε φυσικά τό βγάλσιμο τών που
χρώμα κι’ δχι πορτοκαλλιά σάν τών μεγά λιών, κι άνάμεσα στά πελαργόπουλα, δπως
λων πελαργών.
καί περιμένονταν, ξεφύτρωσε έ'να χηνόπουΎστερα άπό είκοσι - είκοσιπέντε μέρες λο! Φαίνεται δτι ή πελαργίνα δέν φανέρωσε
άπό τό πρώτο φτεροΰγισμα τών νεοσσών, τό πράγμα αμέσως, άλλ’ δταν αύτή σηκώ
δηλαδή κατά τές είκοσι Αύγουστου, παιδιά θηκε καί πήγε γιά λίγα λεφτά τής ώρας νά
καί γονέοι πελαργοί αρχίζουν νά συνάζωνται πιή νερο καί νά κυνηγήση τροφή γιά τόν
πανηγυρικά δυό τρία δειλινά στήν σειρά σ’ εαυτό της, καί παραστάθηκε ό πελαργός ώς
έ'να ωρισμένο μέρος, σάν γιά νά συσκεφτοΰν, φύλακας τής φωλιάς μέ τά μικρά, κατάλαβε
καί τ’ άκόλουθο πρωί, μόλις χάραξη, κάνουν τό παρείσαχτο γένος στο σπίτι του, κι’ άρ
φτερά κοπαδιαστά, δλα μαζί γιά τό χειμα- χισε νά κουνιέται σύσσωμος, σάν δαιμονισμέ
δειό τους!
νος. Σ αυτο άπάνω ήρθε κ’ ή δύστυχη πεΛέγουν δτι πρώτα πιάνουν τις άχτές τής λαργινα! Μόλις τήν είδε ό Όθέλλος πελαργός,
Μικρασίας, κ’ υστέρα γιαλό-γιαλό φτάνουν άρπαξε τό χηνόπουλο μέ τό μυτόστομά του
στήν Συρία, άπ’ εκεί στήν Μεσοποταμία, και τής τόβαλε σιά μάτια της κ’ έ'κανε σάν
στήν ’Αραβία, περνούν τήν ’ Ερυθρά θάλασ νά τήν ρωτούσε :
σα, πιάνουν τόν Νείλο κ’ύστερα τόν Νειλο—Τ’ ειν’ αύτή ή άπμία, πού μό'καν ς
Νεΐλο καί φτάνουν στόν χειμαδότοπό τους,
άπιστη ;
ήτοι στες πηγές τοΰ Νείλου“Υστερα, άφίνοντας τό χηνόπουλο στήν
Αύτή είναι ή ιστορία τοΰ άγαπημένου
μου τού πελαργού, πού σάς τόν παρουσίασα φωλιά μέ τούς άλλους νεοσσούς, έφυγε κα
πρώτα - πρώτα ώς λελεκι και τουρκοποΰλι, γύρισε πίσω ύστερ’ άπ’ ώρα συνοδευόμενο,ύστερα ως σύζυγον, ώς γονιόν, ως συμπατρι άπό καμιά τριανταριά-σαρανταριά πελαργούς.
Τοτε αυτός έδιωξε τήν Δεισδαιμόναώτη μας, καί τέλος ως ωφέλιμον στήν γε
ωργία καί στήν άνθρωπότητα. Τώρα, θά πελαργίνα μέ δυνατά καί σκληρά ραμφίσμασας τόν παρουσιάσω κ’ υπό μίαν άλλην ιδι τα, άρπαξε πάλε τό χηνόπουλο μέ τό μυτό
ότητα, καθαρά ανθρώπινη, μ’ ενα σκληρό στομά του καί τό περίφερε, ώς σώμα εγκλή
ματος, σ’ δλους τούς άλλους πελαργούς, πού
αντρικό ελάττωμα.
*
στέκονταν, άλλοι στά κλωνάρια τής μελικού/.* *
κιάς, άλλοι στούς τοίχους τής αυλής κι’ άλ
Ό αρσενικός πελαργός εΐναι Όθέλλος μέ λοι στό παρακείμενο χωράφι, κ’ ύστερα τό
φτερά κ’ ή πελαργίνα φτερωτή Δεισδαιμό- κατακομμάτιασε βοηθούμενος κι’ άπό δυό
να. Είδα ενα πελαργικό δράμα με τά μάτια -τρεις άλλους πελαργούς, ένφ ή δύστυχη
μου κι δ,τι θά σάς ίστορήσω σ’ αύτό τό πελαργίνα στέκονταν άπ’ έξω άπό τήν φωλιά
κεφάλαιο είναι καθαρή αλήθεια κι’ όχι διη- τρεμάμενη. Ύστερα άπ’ αύτό σηκώθηκαν
γη ματογραφ ικό επινόημα.
δλοι οί πελαργοί καί τήν εξανάγκασαν μ’
’Ακούστε λοιπόν.
άσπλαχνα ραμφίσματα νά τούς άκολουθήση,
"Οταν ει'μουν στά Τρίκκαλα, χρόνια ύστε βανοντάς την στή μέση τής συντροφιάς τους,
ρα άπό τήν άπελευθέρωση τής Θεσσαλίας, κ’ έ'τσι πήγαν καί στάθηκαν σ’ έ'να χωράφι
κάθομουν σ’ έ'να σπίτι, πούχε στήν αύλή του έξω άπό τήν πόλη, κατά τό Παιδομάζωμα,
μιά πελώρια μελικουκιά μέ μιά πελαργοφωλιά δπου έσχη μάτισαν έναν κύκλο καί τοποθέ
στήν πρώτη ντιχαλωσιά της. Ή μελικουκιά τησαν στήν μέση τοΰ κύκλου τήν νομιζόειταν εύκολοανά βαιη κι’ ό υπηρέτης μου, μενη ως ένοχη συζυγικής άπιστιάς κι’ άρχι
μιά στιγμή πδλειπαν καί οί δυό οί πελαρ σαν νά τήν δικάζουν, κουνώντας δλοι τούς
γοί στό κυνήγι τους, πήρε ενα χηναΰγο, ανέ λαιμούς καί τά κεφάλια τους, σάν νά μιλού
βηκε στήν πελαργοφωλιά καί τ’ αντάλλαξε σαν καί νά διασκέφτονταν. Τότε έσχη μάτι

Δέν είχα τελειώσει αύτήν τήν σκέψη, δταν
σα τήν ιδέα δτι, οπως οικωφαλαλοι μαθαι^
οί
πελαργοί
τελείωσαν την διάσκεψη τους,
νουν νά συνεννοοΰται καί νά διαβάζουν με
σημεία, έ'τσι κ’ οί πελαργοί με τα κινήματα κ’ έκτέλεσαν στήν στιγμή την απόφαση τους
τοϋ λαιμοΰ τους καί τοΰ κεφαλιού τους, συ- ήτοι ρίχτηκαν άπάνω στην καταδίκη και την
έκαναν κομμάτια με τα μυτοστοματα τους,
νεννοούται καί διασκέφτονται.
Μδρχονταν νά πάγω καί νά μπω στην καί τής σκόρπισαν τα μελη και τα φτερά ·
Γυρίζοντας στό σπίτι επεπληξα πίκρα τον
μέση γιά νά τούς εΐπώ δτι είναι αθωα,^ αυπηρέτη
μου για τ άδικο, πουχε κάνει στην
θωότατη ή πελαργίνα, σαν την Δεισδαιμονα,
καϊμένη
τήν
πελαργίνα, και τοΰ σύστησα να
κι’ δτι δλην αύτήν τήν συκοφαντία καί τήν
μήν
τό
ξανακάνω
αύτό, γιατ εΐναι πολύ με
ραδιουργία τήν είχε σκαρώσει, ως^ άλλος Iγάλη
αμαρτία
!
άγος, δ υπηρέτης μου, άλλά ποιός απ αυ
X- Χ Ρ Η Σ Τ Ο Β Α Σ Ι Λ Η Σ
τούς θά εννοούσε τήν γλώσσα μου

ΡΕΝΟΥΑΡ,ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

Α. Π. ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
31. Τό διδασκαλείο είναι ειδικό επαγ
γελματικό σχολείο μέ ωρισμένο σκοπό να
μορφώση δασκάλους γιά τή δημοτική παι
δεία.
32· “Οπως σέ κάθε επαγγελματικό σχο
λείο, έτσι και στό διδασκαλείο πρώτο; όρος
γιά νά πετύχη τό σκοπό του είναι νά έχουν
οί μαθητές του αληθινή κλίση συό επάγ
γελμα τοϋ διδασκάλου33. (*) Ή κλίση ενός δασκάλου παιδα
γωγού και δε θελω να ειπώ τό φιλόσοφο
της αγωγής παρά τόν ά'νθρωπο ποΰ δρά—
είναι κάτι πολυσύνθετο. Βάση στήν ψυχική
του σύσταση είναι ή αγάπη στό παιδί
καί ή ακούραστη θέληση νά υπηρέτηση τήν
ψυχική του εξέλιξη καί νά τό όδηγήση στό
δρόμο γιά τήν ιδανική του προσωπικότητα.
Η κλίση του δέν πηγάζει άπό ώφελισμό ή
από^ την άνάγκη γιά γνώση η γιά δύναμη,
άλλά άπό^ μιά ψυχή συγγενική μέ τήν παιδική
φύση, πού χαίρεται καί λαχταρά τό πλάσιμο
καί τό παιχνίδι. 'Η σκέψη του πάει aco
συγκεκριμένο, τόν συγκινεΐ ό ζωντανός
άνθρωπος, τό ωρισμένο άτομο' αυτό γυρεΰει
νά μορφώση, μιά χεροπιαστή συνολική υπό
σταση. Είναι μιά τάση ανάλογη μέ τοϋ δραματικοϋ καί τοΰ ιστορικού. Μέ τήν αγάπη
δμως καί τή θέληση συνδυάζει καί τήν ικα
νότητα γιά τέτοιο εργο Καί πρώτα άπ’ δλα
είναι ό ίδιος προσωπικότητα ηθική ή προσ
παθεί αδιάκοπα νά ΰψωθή σ’ αύτή. ’Έπειτα
μπορεί νά μπαίνη στήν ψυχή τοΰ παιδιοΰ
καί νά τήν καταλαβαίνη ή νά τή διαισθά
νεται συνολικά, καί άπό τά λίγα σπέρματα
να μαντεύη τή μελλοντική προσωπικότητα.
Ακόμα εΐναι σέ θέση νά βρίσκη σέ κάθε
περίπτωση α υ θ ό ρ μ η τ α τό σωστό μέσο,
καί τέλος^ ζή εντατικά τίς αξίες άτό τ’ άγαθά
πού διδάσκει.
(*) G.
Erziehere.

Kerschensteiner: die Seele des

,
’ ^ v °Η·ω ? ή ψυχή σου μοιάζει μέ τήν
ψυχή τής μανας, πού κι δταν τό γεννήσει τό παιδί
εξακολουθεί με τήν άδικάοπη τρεμούλα καί λαχταρα ολοένα να τό δημιουργή καί νά τό φτιάνει,
τοτε νά είσαι βέβαιος πως δέ θά γκρειιιστής άπό
τα _ υψη, που ανέβασες τόν εαυτό σου μέ τήν
απόφαση σου νά γίνης δάσκαλος, καί τή ζωή σου
θα την πέρασης ανθρώπινό.. Θυμάσαι καί σύ ό
ιοιος σε τι ζεστή ατμόσφαιρα στό σπίτι σου μεγά
λωσες. .. πώς έβγαινε ή πύρα άπό τό πρόσωπο
τής μανας σου. . . καί σ’ άγκάλιαζε’ οπου κι αν
έστριβες, από παντοΰ σέ τριγύριζε ή θερμή πνοή
της ανησυχης μανας κι άγρυπνά τά μάτια της σ’
αντικρυζαν, όπου κι αν πήγαινε τό βήμα σου. Στό
Ορομο οπου μόνος σου έκανες παιδί, αύτή γινόταν
το ματι σου καί σ’ ώδηγοΰοε. Έπρόκοψες λιγάκι,
σ αυτήν το χρωστάς: εσυ μονάχα πόθησες νά φτά,
σης τίς γλυκές καί θαυμαστές εκείνες οπτασίες
του εαυτοϋ σου, πού τίς έβλεπες μικρός νά σοϋ
γνεφουν γελαστές αδιάκοπα άπό ψηλά, άπό τά
ματια της . . . Σάν τήν ψυχή τοϋ ποιητή καί τής
μανας πρεπει κι ή δική σου ψυχή νά είναι άπό
αδιάκοπη λαχτάρα φλογισμένη. Μόλον τότε ϋά
νοιωσης χαρά στή ζωή σου, γιατί πλάθοντας τήν
ψυχή τοΰ παιδιοΰ θα πλάθης μαζί καί τή μορφή
τη δικη σου^ Τά λόγια τοϋ Ευαγγελίου γιά τά μικρά
παιδια δεν είναι μόνο τό ξεσκέπασμα τής μορφής
του παιδιοΰ, παρά μαζί καί τό στερέωμα τοΰ ίδανικοΰστην ψυχή τοΰ ίδρυτή τής θρησκείας μας . . .»

ΰεσηκωνω εδώ τά λόγια αύτά άπό τό βιβλίο
τοΰ ^ Α π ο σ τ ο λ ά κ η «Ή π ο ί η σ η στ ή
ζ ω η μας», γιατί λίγοι έχουν μιλήσει έτσι
για τό δάσκαλο.
Η κλίση για το δασκαλικό επάγ
γελμα ούτε συχνά παρουσιάζεται, ούτε καί
οπου υπάρχει μπορεί νά φανερωθή πριν άπό
τά δεκαεφτά-δεκαοχτώ χρόνια, καί τότε πάλι
μονάχα λίγα στοιχεία της θά μας δώση.
Για να μπόρεση λοιπον κανείς νά στηριχτή
σέ βάση κάπως στερεή, πρέπει ή επαγγελ
ματική μόρφωση τοϋ . δασκάλου ν ’ άρχίζη
ύστερα από τά δεκαεφτά ή τά δεκαοχτώ
χρόνια- Στό ϊδιο συμπέρασμα φτάνομε, άμα
συλλογιστούμε πώ; τέτοια μόρφωση εΐναι
πρώτα πρώτα φιλοσοφική καί ψυχολογική, καί
γι αυτη δέν είναι βέβαια ώριμα τά παιδιά σέ
μικρότερη ηλικία. Ετσι δμα κοιτάξωμε

λοι, αύτό δέν τό ξέρομε. Πάντα δμως έχομε
καί τήν κατάσταση πού βρίσκεται η μέση Γίτοινεΐα γιά ένα δάσκαλο χρήσιμο.
παιδεία μα;—ή σωστότερη οργάνωση των
*37 Τά σιοιχεΐα δμως α ΐη ά 8έν μ«ο·
διδασκαλείων γιά σήμερα και για καιρό ροΰμε νά τά ξεχωρίσωμε μοναχα με τις
άκόμα (*) θά ήταν ή ακόλουθη : Να γίνουν είσιτήριες έξετάσεις. Τό μονο που μπορούμε
ιδιαίτερα ιδρύματα μέ εξατάξια γυμνάσιά, θετικά νά εκτιμήσωμε στις εξετάσεις και
χωρισμένα σέ τμήματα ανάλογα με τους τυ- τό πώ: θά γίνωνται είναι πρόβλημα ^που
πους τών παιδιών, καί σ αυτα να προσ- πρέπει νά τό προσέξομε σοβαρα_ είναι έκτος
αοτηθοΰν διτάξια διδασκαλεία, οπου να άπό τή σωματική κατασταση των^ παιδιω ,
πηγαίνουν μονάχα όσοι θά δείχνουν σχετική τό μυαλό καί οί γνώσεις τους και
κλίση. Τέτοια δμως λύση την εμποδίζουν ρικές τεχνικές δεξιότητες. I ι αυιο ολος ο
πρώτος καί ό δεύτερος χρόνος
™
άκόμα λόγοι πολλοί35- Τά πεντατάξια διδασκαλεία δέ συμ δοκιμαστικός γιά τά στοιχεία που είπαμε.
φωνούν μέ τήν παραπάνω αντίληψη, αψου Μά γιά νά γίνη σωστή η δοκιμή, χρειάζε
παίρνουν παιδιά δεκατριών χρόνων και τα ται νά δργανώσωμε ελεύθερη παι πλούσια
προορίζουν άπό τήν αρχή για το ^ δασκα σχολική ζωή καί νά δίνωμε στους διδασκαλιλικό επάγγελμα, δηλαδη πολυ πριν φαί ε σιές πολλές εύκαιρίες για να ζουν_ με τα
ρωθή άκόμα κάπως ή . κλίση τους- Ιΐταν παιδιά τών προτύπων- Στο τέλος του πρώ
δμως ή μόνη(**) προσπάθεια που μπορούσε του, άκόμα καί τοΰ δεύτερου χρόνου, οσοι
τώρα νά γίνη, γιά νά έχωμε πολλου; μαθη βοεθοϋν πώς δέν κάνουν για δασκαλοι ία
τές καί νά μετριάοωμε τά κακα που βλεπομε πρέπη νά φεύγουν άπό το διδασκαλείο.
στά τριτάξια, κυρίως στή γενική μόρφωση
38- 'Η ειδική επαγγελματική μόρφωση
καί τό παραμορφωμένο πρόγραμμα τους. ^
36. Ά φοΰ ή κλίση γιά τό δασκαλίκι) εΐναι δπως είδαμε κυρίω; φιλοσοφική και ψ υ
επάγγελμα φανερώνεται σέ πολύ μεγαλύτερη χολογική, καί γι’αύτά μόλις ειναι_ ώριμα παι
ηλικία, δέν μπορούμε στά πενταταξια διδα διά δεκαεφτά καί δεκαοχτώ χρόνων δηλαδη η
σκαλεία νά διαλέγομε τά παιδια οπως πρεπει. τελευταία τάξη στό πενταταξιο. Μεσα ομως
Αναγκαστικά λοιπόν θά κοιτάξωμε ποια γενι- σ’ ένα χοόνο δέν μπορεί να δωσωμε ολη
κώτερα στοιχεία άπό τήν ψυχική συστα_ση του τήν είδική μόρφωση πού χρειαζεται ενας δαδασκάλου μπορούν νά φανερωθούν και «καλος, τή θεωρητική καί την πραχτική. I
ποίν, καί σ’ αύτά θά περιοριστούμε. Ετσι σε α ύ τ ή χρειάζονται τουλάχιστο δυο χρονιά.
«ϊομε » «ΙΟ «όβλημο -ου
παιδιά δεκατριών καί δεκατεσσάρων χρόνων S i »
μποοοΰμε νάΕεχωρίσωμε μέ κάποια βεβαιότη είδαμε στό πρόγραμμα του δημοτικού (πα
τα ποώτα αν εΐναικοινω,νικάκαί συναισθημα ραπάνω άριθ. 38), θά εχω με ^ δηλαδη υλη
τικά, αν έχουν ηθική βάση και σταθερότητα διδασκαλίας ανώτερη απο τη δύναμη των
κ’ έπειτα αν τό μυαλό τους είναι σωστό, αν
40- Πώς θ' αντίκρυση τό Μαρασλειο
δουλεύη κανονικά. Ά ν τώρα μέσα στα παι
τό
πρόβλημα
αύτό; Ή ύλη για την επαγ
διά αύτά θά εΐναι καί οί γεννημενοι δασκα
γελματική μόρφωση θά είναι απανω κατ
ή ίδια πού ορίζει τό έπισημο πρόγραμμα των
(*) "Οσο βέβαια οί απόφοιτοί τους θά έχουν διδασκαλείων. Τή λύση θά μας τη δώσουν
τ ’ ακόλουθα μέσα: α) Θά χωρισωμε το πεν
νά εργάζονται μονάχα σέ εξάχρονα δημοτικά.
(**) Τό ϊδιο καί τά εξατάξια διδασκαλεία με τατάξιο σέ δυό τμήματα' το πρώτο θα είναι
άπόφοιτουε τής «Γ δημοτικοΰ. "Οταν θα μιλώ
τοιτάξιο (*) καί θά δίνη σια παιδια τη
παρακάτω γιά τό διδασκαλείο, θα εχω οτο νου γενική μόρφωση, καί τό άλλο, το διτάξιο,
ιιου πάντα τό πεντατάξιο. Ά ν κάπου εχω με ουσια
θά εΐναι γιά τήν επαγγελματική μόρφωση
στική διαφορά άνάμεσα οτα δυο, θα την αναφέρω
χωριστά. Τά μονοτάξια διδασκαλεία συμφωνουν του:· Έ τσι περιορίζομε τή δεύτερη στα δυο
β έ β α ι α περισσότερο μέτή γνώμη που ειπα Λαραπανο
τελευταία χρόνια- β ) Θ ά περιορισωμε το
γιάτή σωστή οργάνωση. Ματο κακο σ αυτα δεν ει\αι ύλικό τής διδασκαλίας διαλέγοντας
ιιόνο ολίγος καιρός π;ού έχομε για την επάγγελμά
τική ιιόρφωση, όσο πού οί μαθητές τους έρχονται αύτό υ,τι μπορούν νά τό καταλαβουν πρααπό τά γυμνάσια όλότελα άπροετοιμαστοι και σε
πολλά παραμορφωμένοι. Κι αυτο δε διορθοΛ-εται
μέ τόν ένα χρόνο που γυρευουν να πρίίσθεσουν
άκόμα'στά μονοτάξια.

(*) Στο εξατάξιο τό πρώτο τμήμα θά
τά 4 πρώτα χρόνια.

έχη

γματικά τα παιδιά- Κι αύτό παλι θά ιό δί
νομε δσο γίνεται πιό χεροπιαστό καί θά τό απο την πρώτη τοϋ δημοτικού ώς τήν τε
μοιραζωμε στά δυό χρόνια ανάλογα μέ τή δι λευταία τάξη τοΰ διδασκαλείου νά γίνεται ή
δασκαλία πού παρουσιάζει. Έ τσι π. χ. τήν διδασκαλία μεθοδική μέ κέντρο τό παιδί καί
ηθική θά τήν άφήσωμε γιά τόν τελευταίο την προσωπική του έργασία. Καί από νω 
χρόνο, περιορίζοντας τήν ΰλη της στά κΰρια ρίς, προπάντων στό διδασκαλείο, νά γίνεται
στο μαθητή συνειδητή ή τεχνική τής Ιργαμοναχα σημεία, κι αυτά συγκεκριμένα καί σιας.
ν'
Ργαλμενα από παραδείγματα πού τά ζοϋν
τα ^παιδια: Καί γ) θά προσπαθησωμε στό
πρώτο τμήμα νά προετοιμάσομε τούς διδα- , ,41·, Τ° , πενταταξιο δμως διδασκαλείο
σκαλιστες γιά τά παιδαγωγικά καί ψυχολογικά έκτος απο τβν επαγγελματικό του σκοπό έχει
μαθήματα μέ τόν άκόλουθο τρόπο : 1 ) Στά ακόμα σκοπο νά^ δώση καί νά συμπληοώση
ιστορικοφιλολογικά θά προσέχωμε ξεχωριστά οσα στοιχεία απο τή γενική μόρφωση είναι
την ψυχολογική αναλυση σέπρόσωπα καί πρά- απαραίτητα για έ'να μελλοντικό δάσκαλο.
ια να μπορέση ό διδασκαλιστής νά μοον
σ ΐ-“ " π° Γ° δ£ύτερο κιόλαε φωθή θεωρητικά καί πραχτικά στό έπάγχρονο θα οδηγούμε τά παιδιά νά κοιτάζουν
ψυχολογικά τον εαυτό τους καί νά κάνουν εμ- γελμα του^ δπως πρέπει, γιά νά μήν είναι
πειρικες παρατηρήσεις απάνω σέ μαθητές τών αργότερα η διδασκαλία του φτωχή καί στε
προτύπων. 3) Θά δώσωμε τόν τρίτο (*) νάχωρη, παρά νά πηγάζη άπό πλούσια πηγή,
χρονο σωματολογία τοϋ παιδιού, πού είναι για να δούλεψη καί μέσα στό σχολείο του
μάθημα βασικό γιά τήν ψυχολογία του, καί 4 ) και στην κοινωνία σύμφωνα μέ τήν εκπολι
ισωςκαιαπο τον τρίτο χρόνο θά μπορούσαν τιστική του αποστολή, γιά δλα αυτά χρειά
οι _διδασκαλιστες όχι μόνο νά παρακολου ζεται βέβαια γενική μόρφωση πολύ άνώτεοη
θούν πραχτικές διδασκαλίες στά πρότυπα απ αυτη που πήρε ώς τώρα στό δημοτικό
μα κάποτε να διδάσκουν καί οί ϊδιοι ευκο- και στο ελληνικό σχολείο. ’Ανώτερη καί ει
λωτερο υλικό, νά λένε π.χ. κάποια ίστορία κτλ. δολογικά καί υλικά. Πρέπει νά σηνηθίση
στην επιστημονική σκέψη καί γενικά νά δού
χνι aura ολοτελα εμπειρικά.
λεψη
βαθύτερα και’πλατύτερα τίς ψυχικές του
, 4°· _Και °™ δυό δμως τμήματα, καί
στο πρώτο και στο δεύτερο, πρέπει δλη ή λειτουργίες καί^ ικανότητες. Γ ι’ αυτό εΐναι
εργασία του σχολείου, δλο τό περιβάλλον νά ανάγκη να νιωση τήν πνευματική σύσταση
μορφωνη ειδικά, νά θεμελιώνη συνήθειες αγαθών καθώς τά φυσιογνωστικά καί τά
να κινη προβλήματα σχετικά ετσι, πού νά ιστορικοφιλολογικά, καί νά ζήση δσο γίνε
συνηθιση το παιδί ν’ άντικρύζη τήν πραγ ται τις αξίες πού αποκρυσταλλώνουν. Ποέματικότητα μέ τό μάτι τοϋ παιδαγωγού- πει να πλουτίση καί νά βαθύνη τό ψυχικό
ι αυτο χρειάζεται δλο τό πνεύμα τοΰ σχο του περιεχόμενο. Γι’ αύτό χρειάζεται ν’ ανοί
λείου, και τα πιό μικρά άκόμα μέτρα τοΰ ξουν τά μάτια του σέ δλο τό φυσικό καί
προσωπικού, νά βγαίνουν άπό παιδαγωγικό τον ηθικό κοσμο, στήν ανθρώπινη ψυχή καί
αντικρυσμα των πραγμάτων, τής ζωής, καί τους θησαυρούς της. Νάτού δοθοΰν τά στοι
το σπουδαιοτερο νά προσπαθούμε τό αντί· χεία γιά νά νιωση καλύτερα, ανάλογα μέ τή
κρυσμα αύτό νά γίνεται συνειδητό στούς δΓ δύναμη του, τόν άνθρωπο καί τήν αποστολή
ασκαλιστές. Επειτα νά όργανωθή μέ τόν του, τον εαυτό του, τήν κοινωνία καί τόν
κ(?ιρ°, σ™ διδασκαλείο κοινότητα μαθητική τοπο του. Ετσι θά χρειαστή βαθύτερη θρη
με αυτοδιοίκηση' τό μέσο αυτό εκτός από σκευτική καί γλωσσική μόρφωση (*) Θά χρειτην αλλη μορφωτική του επίδραση είναι τό αστή τά στοιχεία πού θά τόν βοηθήσουν νά
καλύτερο γιά νά συνηθίση τούς διδασκαλι- γνωρίση τήν εξέλιξη τοΰ έλληνικοΰ πολιτι
στες στην κυβερνητική καί τήν οδηγητική σμού στα σπουδαιότερα στάδιά της καί σέ
των παιδιών, στοιχεία πολύτιμα καί απα οσες^ εκδηλώσεις μπορεί νά τίς καταλάβη
ραίτητα^ σε^ κάθε δάσκαλο. Χρειάζεται ακό καλα. Και άπο τούς ξένους πολιτισμούς του
μα απο τον πρώτο χρόνο ν ’ άρχίση ό δι- λάχιστο ο,τι εΐναι απαραίτητο γιά νά καταοασκαλιστης να ζή μαζί μέ τά παιδιά τών
προτύπων σά φίλος μά καί μελετητής καί
κ“ τέχ,η τήν ελληνική γλώσσα
οδηγός τους. Καί τέλος σέ δλα τά μαθήματα στην εξελιξη της απο την αττική διάλεκτο ώς σ>'](*) Στό εξατάξιο τόν τέταρτο χρόνο.
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κ" 1 α τΐς„ 6,0 μορφές της, τή λογία καί τή
δημοτική και επειτα μια ξένη γλώσσα πού θά
νου είναι ακόμα πολύτιμη καί γιά τό ειδικό έ'ργο

λάβη καλύτερα τό δικό μας, και προπάντων τες του πηγές στό πρωτότυπο, σωστό εΐνε ι
τή σύγχρονη κοινωνία καί τά προβλήματα νά δώσωμε τίς πηγές αύτές μεταφρασμένες.
43Ή άνάγκη γιά τή συγκέντρωση πού
της. Θά χρειαστή έ'πειτα άπό τα φυσιογνωστικάτά στοιχεία πού θά τόν κάμουν νά νιώ- είδαμε στό πρόγραμμα τού δημοτικού
ση πιό βαθιά τή φύση μέ τις δυνάμεις (π. άρ- 30), παρουσιάζεται καί στό διδασκα
και τούς νόμους πού τήν κυβερνούν, πού λείο- Κ’ έδώ μάλιστα βαθύτερη, γιατί εΐναι
θά τόν βοηθήσουν νά σχηματίση μιά εικό άνάγη καθολική πού μεγαλώνει, δσο περισ
να τοϋ φυσικού κοσμου, να καταλαβη την σότερο ώριμάζει ο άνθρωπος- Αν ομως
επίδραση τής φύσης στή ζωή μιάς_ χώρας εκεί γιά τίς τελευταίες τάξεις είχαμε δισταγ
καί νά ιδή τήν εφαρμογή τών φυσικών επι μό, ό δισταγμός έδώ γίνεται άρνησηστημών στή ζωή- Τέλος πρέπει νά γύμνα ’Άρνηση δχι μονάχα γιά γενικώτερη συγ
ση τίς τεχνικές του δεξιότητες ως τό σημείο κέντρωση, μά και γιά μερική, δηλαδη σέ
πού νά μπορή νά τίς μεταχειρίζεται στή δι όμάδε; άπό μαθήματα συγγενικά, δπως π.χ.
τά φυσιογνωστικά, δταν τέτοια συγκέντρωση
δασκαλία του μέ καλά άποτελέσματα.
42Δίνοντας τή γενική αύτή μόρφωσηδέν καταλή τήν αυθυπαρξία τους (*). Γιατί σ’
στό πεντατάςιο διδασκαλείο δε θα ξεχνούμε έ'να σχολείο ανώτερο τό κάθε μάθημα
τ’ ακόλουθα : α)Τά παιδιά πρέπει νά έργάζων- έχει καί τόν ειδικό μορφωτικό του σκοπό,
ται γενικά σιο σχολείο και στο σπίτι τοσο, πού μπορεί νά τόν πειύχη, αν τό σπουδά
πού νά μή ζημιώνεται ή σωματική κα! ή ζουν συστηματικά καί αύθύπαρχτα μέ τή
πνευματική τους υγεία. J3) Ή σχολική έργα μέθοδο πού πηγάζει άπό τήν ξεχωριστή
σία πρέπει νά κανονιστή τόση, πού νά μενη πνευματική του σύσταση. Την πραγματική
καιρός γιά πλούσια σχολική ςωη καί σωμα δμως άνάγκη τής ενότητας θά τήν^άντικρύτική άσκηση, κι’ άκόμα καιρός για νά κάνουν σωμε κ’ έδώ με δυο τροπους: προ.)τα μέτη
στό σπίτι δουλειά τοΰ σχολείου ή καί ελεύθερα μέθοδο τής διδασκαλίας (παρακάτω άριθ.^52)
δική τους δουλειά, γ) ’Από τό δεύτερο χρόνο κ’ έπειτα μέ τή μερική συγκέντρωση, αλλά
—δταν πιά θά ξέριομε κάπως τη^ σχετική μονάχα στά ιστορικοφιλολογικά- Γιατί g
κλίση τοΰ κάθε παιδιοΰ—πρέπει οί κοινές αύτά μπορεί νά γίνη χωρίς νά χάση τό κάθε
υποχρεωτικές ώρες στά θεωρητικά μαθήματα μάθηιια τήν αυθυπαρξία του ούτε στίς συ
νά λιγοστέψουν έτσι, που νά μπορούμε στηματικές του γνώσεις ούτε και τή μέ
νά δώσωμε δύο ώρες τ όλιγώ τ ερ ο τήν εβδο θοδό του. Έδώ ή συγκέντρωση έρχεται μόνη
μάδα γιά ελεύθερη εκλογή-Σ’ αύτέςδηλαδή θ της φυσική καί άβιαστη με τις ενότητε; τοΰ
άκούη υποχρεωτικά ό διδασκαλιστής ξεχω πολιτισμού, καί κάθε μάθηια γιά ν ι τό
ριστά μαθήματα σ’ έναν από τους δυο κλά καταλάβομε σοστά πρέπει νά φοτιστή κι’
δους, ή στά Ιστορικοφιλολογικά ή στα άπό τά άλλα. Τέτοιες μεγάλες ενότητες εΐναι
φυσιογνωστικά, διαλέγοντας μονος^ του ανα- δ αρχαίος, δ μεσαιωνικός καί ό νεώτερος
λογα μέ τήν κλίση του. δ) I ια νά γινη το ποΛίτισμος μας- I ρεις σκοποί μερικός, που
σχολείο δυναμογόνο, πρέπει νά δίνωμε τόσο δέ θά κοιτάξομε νά τούς πετύχωμε όλοκλημονάχα υλικό δσο μπορούν να το δουλευουν ροτικά τόν καθένα σέ ώρισμένη τάξη, καί νά
τά ίδια τά παιδιά, ε) “Οσα στοιχεία άπό ύποτάϊωμε έτσι σ’ αύτόν κάθε άλλο^ παιδικό
τήν απαραίτητη γενική μόρφωση δέ Οά ενδιαφέρον ή ν’ άφήσωμε εκδηλώσεις τής
μπορή νά δοθούν στο πρώτο τμήμα ^ ειτε ζωής πού χρειάζονται ώριμοτερη ηλικία.
γιατί θά λείπη ό καιρός είτε γιατΐ δέ θά Άλλά θά εΐναι σκοποί πού χρόνο μέ χρόνο
ταιριάζουν μέ τήν ηλικία τών παιδί'Τιν—θά θά συμπληρώνονται καί θά ωριμάζουν στό
τά δώσωμε στά δύο τελευταία χρόνια τέλος του διδασκαλείου ετσι, που λ α μπο
πάντα δμως χωρίς νά ξεχνούμε πως σιο δεύ ρούμε νά κάμωμε μιά βαθύτερη καί ανώτερη
τερο αύτό τμήμα to κέντρο τοΰ ^ βάρους σύνθεση.
Στό επόμενο φύλλο ■ Τά ί σ τ ο ρ ι πρέπει νά πέφτη στήν ειδική, τήν επαγγελ
κ
ο
φ
ι λ ο λ ο γ ι κ ά . —Μ έ θ ο δ ο ς κ α ί σχο
ματική μόρφωση. Καί τέλος Γ) τά λίγα
χρόνια καί οΐ άλλες αναγες τοϋ διδασκαλείου λ ι κ ή ζ ωή.
μάς κάνουν νά εφαρμόσομε σ ^αύτο
(*) Πρβλ. τό επίσημο πρόγραμμα τών φυσιοπολύ πλατύτερα τήν ακόλουθη αρχη: Αμα
σ’ ενα ανώτερο σχολείο δέν έχομε καιρό νά γνωστικών στά πεντατάξια καί εξατάξια διδα
δώσωμε τόν αρχαίο πολιτισμό άπό τις πρώ σκαλεία.
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Στη μελέτη μας γιά τό τούρκικο δημο
τικό τραγούδι τονίσαμε πώ; ή επίσημη τουρ
κική ποίηση μέ τό νά μή μίλησε διόλου στό
λαό στολισμένη καθώς ήταν μέ τά βαριά πε
τράδια της άραβοπερσικής ποιητικής παρά
δοσης, δεν μπόρεσε ν αναγκάσει τή λαϊκή
μούσα νά βουβαθεΐ.
Και ή γλώσσα τής λαϊκής μούσας πού
άπό μια άναπόΐϊευχτη άνάγκη έσπασε τή
σιωπή έμειν έ'τσι γιά πάντα λυμένη" και δη
μιούργησε τά ζωντανά εκείνα μαργαριτάρια,
πού θ’ άποτελέσουνε τήν ασάλευτη βάση
δπου θά στηριχτεί τό νέο φιλολογικό ξεκί
νημα τής Τουρκίας.
’Έτσι στήν καθαυτό τουρκική ποίηση
κυρίαρχες μορφές, ώς τήν ώρα, μένουνε οΐ
παντού πάντα άδικα λησμονημένοι λαϊκοί
ποιητές τδ'χειδλαός γιά τά δημιουργήματα νά
ένδιαφέρεται λίγο, γιά τούς δημιουργούς δι
όλου. Κ5 ένφ άπ’ τή μιά μεριά θυμάται μέ
απελπιστική ατελεια τα μεγάλα οπωσδήποτε
λαίχα επυλλια, απο τήν άλλη μεριά ξέχνα
ολότελα τούς αδικημένους ανώνυμους λαϊχούς
ποιητές.
^ Ταξιδεύουνε παντοϋ, οί ποιητάρηδες αυ
τοί, τραγουδούν σέ γάμους καί πανηγύρια,
κλαϊνε, μέ τό τραγούδι τους πάντα, έ'να άδι
κο σκοτιομένο παληκάρι ή τραγουδούν, μ’
αυτό, κάποιον εθνικό τους θρίαμβο. Στόν
πόλεμο τής Κριμαίας τραγουδήθηκε σ’ δλη
τήν Τουρκία τό τραγούδι πού άρχινά έ'τσι :
Μ έσα στη Σ εβαστόπολη
κοιμ ούντα ι τά καράβια '
ρίχνουν οί Τ οϋρκοι κανονιές
στενάζουν γης κ ι5 ουρά νια ■ ■ .

Έγραψε κάπου ό Φικρέτ: «οί καρδιές
τών ποιητάρηδών μας μοιάζουν μέ ξεραμέ
να δέντρα καί μιά σπίθα είναι αρκετή νά
τ'ις πυρπολήσει καί νά ξυπνήσει έ'τσι τό θείο
φώς τής ποίησης».
Στά ποιήματά τους, οί ποιητάρηδες αυ
τοί, ήρωες, κατά σύστημα, έχουνε τον εαυτό
τους. Κ έχουνε στήν τραγουδημένη τους

ζωή xojo συγχισμένα τά δ'ριά τους ό θρύ
λος καί ή πραγματικότητα, πού δέν ξέρει ο
ερευνητής σέ ποιο άπό τά δυό νά τοποθε
τήσει τούς ποιητάρηδες : στόν θρύλο ή στήν
πραγματικότητα, στή ζωή ; . .
Έ νφ άπ’ τή μιά μεριά βλέπουμε, τά δι
άφορά λαϊκά επυλλια νά είναι διανθισμένα
άπό χαρές καί πάθη ανθρώπινα, απ’ τήν
άλλη μεριά βλέπουμε τούς ίδιους ποιιιτάρηδες να σαλεύουνε μέσα εκεί σάν υπερφυσικά
άντρείκελα.
Τούς βλέπουμε νά τρυποΰνε μέ τά δαμασκιά σπαιΉά τους πέτρινα βουνά κι’ ακό
μα μ ενα πήδημα τοΰ φτερωτού άλογου
τους, που έχει γιά χαλινάρι τά σγουρόξανθα
μαλλια καποιας βασιλοπούλας, νά φτάνουν
απο τις νοσταλγικές άκροποταμιές τοΰ Ευ
φράτη ίσαμε τό Κάρς, τήν ειρηνική πολιτεία^ τών συνόρων τής Ρωσσίας.
Ωστόσο λιγοστοί ποιητάρηδες εξαιρετικά
αγαπημένοι άπό τόν λαό μείνανε ζωντανοί
στή μνήμη του- Ένας άπ’ αυτούς δ Ά σίκ
Καρίπ έγινε σύμβολο γιά τό λαό. Τά τρα
γούδια του τά λέν δλοι «άπό εφτά ίσαμε
εβδομήντα χρονών».—Είναι άπό τά λίγα
γραμμένα δημοτικά τραγούδια, δχι βέβαια
απο^ τόν ποιητή. Είχε κάμει εντύπωση
στούς λογίους καί τό τραγούδι του τό φ ύ
λαξαν γράφοντας το. Ή υπόθεσή του εΐναι
αύτή :
Άνοιξη ήτανε' γλυκοχάραζε μιά ξάστε
ρη μέρα. Ό ποιητάρης κοιμισμένος σέ άχυρένιο στρώμα στό ταπεινό χαμόσπιτό
του ήτανε γυιός βοσκού—βλέπει έ'να δ'νειρο τερπνό βλέπει μιά ώραία κόρη νά παίρ
νει νερό μέ τό λεπτό σταμνί της άπ’ τή
βρύση μέ τά πολυτρίχια κάτω άιτό βαθησκιοηα πλατάνια τής βουνοπλαγιάς.
Ή έκσταση, πού γέννησε στήν ευαίσθητη
καρδια του τ’ ό'νειρο, τόν έκαμε νά βρεθεί'
σέ λιγο χωρίς νά ξέρη πώς, στήν παλιά βρυ
σούλα μέ τό νερό τής ζωής «πού τό πίνουν·
οί νεκροί καί ζωντανεύουν».

Έκεΐ βρίσκει ολοζώντανη τήν κόρη τών ραίνεται τό παράξενο εκείνο μήλο πού τοϋ
ονείρων του, πού μέ δυσκολία τήν πείθει έδωσε ή καλή του καί που θά μαραινόταν
πώς δσα βλέπει ολόγυρα δεν εΐναι συνέχεια μόλις αποφάσιζαν οί γονιοί της νά την παν
τοϋ ονείρου του . . · Καί άγαπιούνται έτσι τρέψουν. Ό άρχοντας άπό κείνη τήν ημεμέ τήν άρχοντοποΰλα τοϋ χωριού. Ανταμώ τόν έβλεπε πάντα θλιμμένο· Καί βλέποντας
νονται κρυφά στή βρυσουλα, τα χαραματα. πώς τή λύπη του δ τραγουδιστής, άπο ντρο
Τή στερνή φορά ποΰ άνταμώσαν συμφωνή πή, δέν ήθελε νά τή φανερώσει μέ τ ο τρα
σανε νά πάει ό Καρίπ στήν ξενιτιά γιά νά γούδι του, τόν ρώτησε γιατί δεν είναι οπως
φέρη φλουριά- Μέ τήν άπλοϊκή φαντασία πρώτα χαρούμενος. Ό Καρίπ τοΰ^ μίλησε
τους θαρροΰν πώς δλες οι μακρυνές χώρες, γιά τήν όμορφη άρχοντοπούλα και για το
έξω άπ’ τή δική τους, είναι γεμάτες θησαυ- παράξενο μήλο πού άρχισε να μαραίνεται,
μηνώντας έτσι πως άλλος τοΰ παίρνει την
ρούς.
αγάπη του- Κ’ ήταν δ τόπος του τόσο μα
Καί κάποιο δειλινό, ύστερα άπό ενα κριά! Πώς θά μπορούσε τάχα νά προλάβει
συγκλονιστικό αποχαιρετιστήριο τραγούδι, τό κακό; ‘Ωστόσο δέν έχασε τίς ελπίδες του.
κρεμά τό σάζι του σέ μιά γωνιά του χαμό Φορτώθηκε ένα δισάκκι φλουριά, που ο
σπιτου. Παραγγέλνει στή χήρα μαννα και στοχασμός πώς δε θα προφταινε νά τα χρη
στή μικρή άκόμα αδερφή «νά μή τό ξεκρε- σιμοποιήσει γιά το σκοπο που τα προωριζε
μάσουν τ’ δ'ργανό του δσο θά λείπει στήν τάκανε ασήκωτα, καί ξεκίνησε γιά τόν τοπο
ξενιτειά. Είδ’ άλλως θά πεθάνει». Καί χά
νεται μέσα στό σκοτάδι τής νύχτας, πού δεν του. Κάποτε φτάνει στίς άκροποταμιές τοΰ
ά'ργη^ε ν ’ απλωθεί ολόγυρα. ^ , , ,
Πέρασαν χρόνια καί χρόνια άπό τότε. Ευφράτη. Τό μήλο πού τώρα πιά τό κρα
Στό χωριό δέν έμαθαν πώς είναι στό Χαλεπι τούσε πάντα στά χέρια, ξακολουθοΰσε
ούτε κάν πώς ζή. Εκεί, στό Χαλεπι, ο τρα νά τοΰ θυμίζει τό κακό μήνυμα με το μαγουδιστής έπιασε δουλειά σ εναν ^ έξοχικο οασμό του. Ό ποταμός είχε φουσκώσει κεί
καφενέ κοντά σέ μιά ρεματιά με λιγο νερο νες τίς μέρες- Έκαμε νά τόν περάσει ο
καί κάμποσα πλατανια- Στην αρχη μοναχα τραγουδιστής, μά τ δρμητικο ρεμα τοϋ έκοβε
λίγοι αγάδες ανέβαιναν ΐσαμ’ έκεΐ καί καρ τά πόδια. Μόνο πού δέν πνίγηκε, σαν εκαφωμένοι στίς δρύινες παλιές καρεκλες περ με τά πρώτα άβέβαια βήματα μεσ^ στον
νοϋσαν άσάλευτοι τήν δκνή ζωή τους. Ίο ποταμό- Απελπίστηκε. Ξαπλώνεται στήν αμ
τραγούδι δμως τοΰ Καριπ μάζεψε σε λιγο μουδιά κι’ αρχίζει να καταριέται, κλαίγον
δλο τό Χαλεπι στόν ερημικόν έκεΐνο καφενέ. ται:, τήν τύχη, πού γι αυτόν μοναχα δειχνό
Κ’ ή φήμη έφερε ώς τ’ αυτιά τοΰ άρχοντα ταν τόσο σκληρήΜά έξαφνα βλέπει στήν άντικρινη άκροτ’ δνομα τοϋ τραγουδιστή.
Είχε κι’ ό άρχοντας δικούς του τραγου ποταμιά έναν καβαλάρη τυλιγμενον σ άχνα
διστάδες, τούς πιό ξακουκισμένους^ τού και καί φώς' νόμισε πώς έτσι τοΰ φάνηκε,^ γιατί
ρού του- Δέ χάνει καιρό, καλεΐ τόν Καρίπ τοΰ Θόλωσαν τά μάτια άπό τό κλάμα τό^ πο
νά παραβγή μέ τούς δικούς του τραγουδι λύ· Τόν βλέπει σέ λίγο νά χυμά στόν άγριστάδες. ’Ίσως νάθελε νά εξουδετερώσει τή εμένο ποταμό- Οί δμπλές τοΰ περήφανου α
δόξα τοϋ τραγουδιστή, παρακινημένος κι λόγου δέ γγίζαν τό νερό- Ό τραγουδιστής
τά έχασε- 'Ωστόσο Θαρώντας τόν θαυμαστό
άπό τούς δικούς του.
‘Ο Καρίπ δέχεται μέ προθυμία. Τή διο καβαλάρη γιά «μάγο ληστή», πού μπορού
ρισμένη μέρα θρονιάστηκε καταμεσής στήν σε κιόλας νά τόν γδύσει, ^χώνει τό δισακκι
πλατεία ό άρχοντας μέ τούς τραγουδιστάδες μέ τά φλουριά μέσα στήν αμμουδια. —ε
δ καβαλάρης βρισκόταν στήν οχθη τοϋ
του καί τόν Καρίπ. 'Ολόγυρα ό λαός. Κι ο λίγο
τοαγουδιστή.
Τόν ζυγώνει.
γλώσσα τοϋ
άγώνσς αρχίζει. Μά στό τέλος σηκώνεται ο
Καρίπ
μόνο
πού
δέ
δέθηκε
άπό
τόν φοβο
άρχοντας χλωμός, άγκαλιάζει τόν τραγουδιστή
τόν'πολύΡώτησε
τδνομα
τοϋ
καβαλάρη
που
μας καί γυρίζοντας στον κόσμο γύρω, «νι
ξακολουθοΰσε
νά
εΐναι
τυλιγμένος
μ’
άχνα
κησε» φωνάζει. Ό λαος δμως πολυ νωριφώς κ’ έμαθε πώς ήταν δ αγαπημένος
τερ’ άπ’ αύτόν είχε σχηματίσει τήν ίδια καί
τών Τούρκων Άη-Γιωργης. ^ Προστάζει ο
Ά πό τήν ώρα κείνη δ Καρίπ έ/ινε δ καβαλάρης τόν τραγουδιστή ν’ άνεβή στ α
λογό του. Εκείνος άνεβαίνει ξεχνώντας τα
άρχιτραγοδιστής τοϋ παλατιού.^
Μιά μέρα τρομαγμένος βλεπει πως μα θαμμένα φλουριά. Τοΰ τα θυμίζει ο άγιος,

τά ξι χώνει ό τραγουδιστής και τα παίονουνε μαζί . . .
«Κλείσε τά μάτια» προστάζει ό καβα
λάρης τόν τραγουδιστή. Τά κλεΐ. "Οταν τ’
άνοιξε ειδε μακρια πισω τους τόν ποταμό
πού μόλις άκουγόταν ή βουι'ι του. Τά ξανακλεΐ. "Οταν τά ξανάνοιξε είδε μέ τρόμο στήν
«ρχή; μέ χαρά σέ λίγο, πώς βρισκόταν στήν
παλιά βρύση μέ τά πολυτρίχια, στόν τόπο πού
γνώρισε τήν κόρη τών ονείρων του. Ό καβα
λάρης τον κατατόπισε κι’ αυτός υστέρα χά
θηκε μέ τ’ άλογό του, άνάμεσα στά βαθύ
σκιωτα πλατάνια τής βουνοπλαγιά:.Κουρασμέ
νος καθώς ήταν ό τραγουδιστής από τις πα
ράξενες περιπέτειες τής μέρας, έγυρε καί
κοιμήθηκε σέ κάποιον ήσκιο πυκνόν, δίπλα
στή βρυσούλα.
Αργα, τό δειλινό, τόν ξύπνησαν οί φω
νές δυό κοριτσιών, πού ήρθαν στή βρΰση
γιά νερό. Μιλούσαν γιά τήν άρχοντοπούλα
πού παντρευόταν, δίχως άλλο, εκείνο τό βρά
δι. Θυμήθηκαν και τόν παλιό της αρραβω
νιαστικό, τό λησμονημένον τραγουδιστή. Καί
ακούστηκαν μέσα στή σιγαλιά τ’ άναφυλλητα της μιάς κοπελλας. Στο πρόσωπό τής
χλωμής μαυροφόρας πού εκλαιγε, γνώρισε
ό Καρίπ την αδερφή του, τήν ανήξερη παι
δούλα, πού δέν ήταν πιά μικρή. Τή ζύγωσε.
Ζήτησε νερό, ήπιε. Δέν τόν γνώρισαν, είχαν
περάσει χρόνια πολλά, κι’ αλλάζουν τόσο οί
μικροί.
Πληροφόρησε τή μαυροφόρα πώς δ Καρΐπ ζή yC είναι άρχιτραγουδιστής στό παλά
τι τοϋ άρχοντα τού Χαλεπιοΰ. 'Η ντροπαλή
χωριατοπούλα παρακάλεσε τόν «ξένο» νά
ρθεί σπίτι για ν ’ ακούσει κ ’ ή μάννα της άπό
το στόμα του, τό μαντάτο. Ό τραγουδιστής
την ακολούθησε. Σε λιγο βρισκόταν στό ρεπιωμένο χαμόσπιτο, οπου είχε γεννηθεί καί
περάσει τα παιδικα του χρονιά. ΓΗ μάννα—
πόσο τήν άσπρισαν τά χρόνια κ’ οί καϋμοί!—
καθόταν θλιμμένη σέ μιά γωνιά- άνασηκώ-

θηκε ξαφνιασμένη, καθώς είδε τήν κόρη της
να μπαίνει μ’ έναν ξένο’ ώστόσο τοΰ έγνεψε
να καθησει· κι’ ό τραγουδιστής στρογγυλοκαυησε στη δρύινη καρέκλα πού είχε κάνει
μονός του πρίν φύγει γιά τά ξένα. Είπε καί
στη μάννα του δλα καί μοναχά τό μεγάλο
μυστικό δεν τής είπε. Ξεκρέμασε υστέρα
απο χίλια παρακάλια τό αγαπημένο του σάζι —το βρήκε δπως τό κρέμασε—κι’ άονισε
ενα τραγούδι :

ΠΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ
ΔΙΝΕΙ Η ΜΑΡΞΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Κατά

τον

G.

Bslot

Τήν πρωινή μου προσευχή τήν κάνω στό Χ αλίπι
αν πεις τη μεσημεριανή στις αμμουδιές τοΰ Έΰ- ,

,

,

[φράτη,

στρώσε μου κορη, γρήγορα, στρώσέ μου αν θές νά
> ο 5ΐ
Ικάνω
τη βραδυνη μου προσευκη στό σπίτι τό δικό μου.

'Ο τελευταίος στίχος βοΰϊξε στ’ αυτιά
μαννας καί κόρης. Ό ξένος λοιπόν ήταν τό
παιδί τουςτό χαμένο’ «δ στήλος τους στή γή.
ο άγγελός τους στόν ουρανό.»
Τό βράδι πήγαν μαζί στό γάμο τής άρχοντοποΰλας καί τόν δικό του καθώς θά δοΰμε γάμο. Κανένας δέν τόν γνώρισε. Ή νΰφΤ) κρυμμένη πίσω απο εφτά κουρτίνες, εκεί
υπου και τό φώς τοΰ ήλιου καλά—καλά δέν
εφτανε, δέν μποροΰσε νά τόν δεί. Κι’ δμως
μέ κάθε τρόπο θάπρεπε νά μάθη πώς ζή ό
τραγουδιστής καί πώς βρίσκεται στό γάμο
της. Τί νά κάμη λοιπόν ; ’Αποφασίζει νά
τραγουδήσει· γυρεύει τήν άδεια άπό τούς
καλεσμένους καί λέει ενα τραγούδι. Ή άρ
χοντοπούλα γνωρίζει τή φωνή τοΰ τράγο υδιστή, κι’ άς είχε τόσα χρόνια νά τήν ακού
σει^, βγαίνει με βια απο τη νυφική κάμαοα
πού τή φώτιζαν οί μισητές λαμπάδες τοΰ
γάμου, γνωρίζει χωρίς δυσκολία τόν Καοΐπ
καί πέφτει στην άγκαλία του- σέ λίγο έφευ
γε ντροπιασμένος ο παρα τρίχα γαμπρός. Τίποτ άλλο δέν άλλαξε στό χαρούμενο πανη
γύρι πού έξακολουθοΰσε ώς τό πρωί.
Σ Α Β Β Α Σ Μ· Π Α ΤΤ Α Δ Ο Τ Τ Ο Υ Λ Ο Σ

Σάν τί εΐδοςκοινωνική καί ηθική άνατρο- άναπτΰσσουν όχι μόνο μιά πεποίθηση, μ.ά
φή παρέχει στους οπαδούς της ή Μαρξική κι ένα σύνολο άπό συνήθειες πνευματικές
θεωρία ; Νά ένα σπουδαιότατο πρακτικόζή- καί συνήθειες κοινωνικών αισθηματων. ^
’Έτσι θεωρούμενος ό Μαρξισμός, μ_’ έναν
τημα τό όποιον, δσο ξέρω, κανένας άκόμα
τρόπο
νά ποΰμε πραγματικό, αποτελεί μιαν
στήν Έλλάδα δέ φρόντισε νά τό προσέξει.
Μέ τό σκοπό νά κινηθεί καί στόν τόπο μας άληθινή ανατροφή. Καί δέν διεφυγε βέβαια
τό ενδιαφέρον ώστε να μελετηθεί κι απο τοΰ σοφοΰ ομιλητή το οτι το κοινωνικό
τήν ηθική του άποψη τό ζήτημα τής διαδό- πρόβλημα καί ή πηγή τής αδικίας, πού ό
σεως τοΰ Μαρξισμοΰ, πού τόσο πολύ προ Μάρξ τήν εΰρισκε στήν παραγωγή, στις σχεσελκύει τήν πολύ βιαζόμενη νιότη καί μέ σεις δηλαδή τοΰ κεφαλαίου μέ τήν εργασία,
ρος άπό τούς εργάτες τής βιομηχανίας μας, μετατοπίσθηκαν άπό τόν καιρο^ τοΰ Μαρξ
πού βρίσκεται άκόμα στά σπάργανα,^ δανει καί σήμερα βρίσκονται στό επίπεδο τής
ζόμαστε τά πιό κύρια μέρη άπό μιάν αξιό συναλλαγής, στις σχέσεις δηλαδή τοΰ πωληλογη σχετική διάλεξη πού έγινε άπό τόν κ. τή μέ τόν καταναλωτή, άλλά δεν^ επέμεινε
G. Belot τόν περασμένο Γενάρη στο «Σύν ν’ αναλύσει τή σπουδαιότατη αυτή παρατή
δεσμο γιά τήν ηθική ανατροφή» τοΰ Πα ρησή του γιατί ή πρόθεση του, οπως είπαμε,
ρισιού. Ό σοφος ομιλητης απο τις σοσιαλι δέν ήταν να εξετάσει αν ο Μαρξισμός πε
στικές θεωρίες έλαβε ΰπ’ ό'ψη του μόνο τή ριέχει άλήθεια, μά νά δείξει τ’ άποτελέιτματα
Μαρξική, γιατί θεώρησε σά δεδομενον, δτι πού φέρνει ό Μαρξισμός σάν ’Ιδέα—Δύναμη.
Γιά τοΰτο εύθύς εξ αρχής απευθύνει στό
ό Μαρξισμός κατώρθωσε, τουλάχιστο στούς
εργατικούς κύκλους, νά επικρατήσει παραμε Μαρξισμό τό διπλό ερώτημα—Μιά ^επανά
ρίζοντας κάθε άλλη σοσιαλιστική θεωρία. σταση πού θ ’ άλλαζε τους θεσμούς, θα μπο
Γιά τοΰτο νομίζει πώς επιβάλλεται νά εξε- ροΰσε τ ά χ α ν’ αλλάξει ταυτόχρονα καί τούς αν 
τασθεϊ σάν τί είδος ανατροφή παρέχει ή θρώπους;— Κι άν τοΰτο ήτανε δυνατόν, ό
Μαρξική θεωρία στο προλεταριάτο, που Μαρξισμός προετοιμάζει τάχα τούς άνθρώσχεδόν στό σύνολό του κηδεμονεύεται κι πους καί ιδίως τήν εργατική τάξη όχι μόνο
έμπνέεται μόνο άπο τα Μαρξικα δόγματα νά τήν κάνουν τήν επανάσταση, μα και να
καί πού ταυτόχρονα επιδιώκει νά ξεχωρίσει ζήσουν σύμφωνα μέ τίς απαιτήσεις^ τοΰ νέου
τόν εαυτό του άπο το επίλοιπο μέρος^ τοΰ κοινωνικού καθεστότος, ώστε νά επιτραπεΐ
’Έθνους, ή καλύτερα νά κόψει κάθε αλλη σ’ αύτό νά παράγει τά αποτελέσματα που
λεγγύη μέ τό υπόλοιπο Εθνος. Αποφυγε υπόσχεται δ Μαρξισμός;
Κι απαντώντας άμέσως βρίσκει πώς δεν
δμως στήν ομιλία του το πολίτικο ζητημα,
είναι
δύσκολο ν’ αποδειχτεί, δτι όχι μόνο
δηλαδή δέ μίλησε γιά τή δράση καί τή δια
μιά
τέτοια
προετοιμασία τών άντ^ρώπων κι
γωγή τοϋ προλεταριάτου. Μηδ εξετασε την
εσωτερική άξία τής Μαρξικής θεωρίας.^ Οΰτ’ ανατροφή δέν παρέχεται, άλλά τό παν στήν
αναζήτησε νά βρει τό αν είναι αληθινή, ήψευ- ανατροφή τήν παρεχόμενη άπό_ τό Μαρξι
τικη f| Φεοορία αυττ), πραγματοποιήσιμη η σμό στήν προλεταριακή τάξη είναι φύσεως,
όχι, δίκια η άδικη», ωφέλιμη η βλαβερή πού δέν εμποδίζει βέβαια τήν επανάσταση,
ώς κοινωνικό καθεστός. Τόν Μαρξισμό τόν μά πού εμποδίζει τήν κανονική λειτουργία
πήρε καί τόν εξέτασε σάν ένα σΰνολο άπό τοΰ καθεστότος, τό όποιον θά επακολουθή
Ιδέες, οι όποιες υποβάλλουν άναγκαίως με- σει. ’Ίσως μάλιστα κανένα άλλο καθεστός
οικές τάσεις σέ οσους τις ασπαζονται και άπ’ αύτό δέν είναι πιό άντίθετο στήν άνατρο-

φή, γιά τήν οποία πρόκειται.
Ό Μάρξ και αργότερα ό Μπέμπελ γιά
τήν οργάνωση κα'ι τή λειτουργία τοΰ καθε•στότος αύτοΰ άποφΰγανε συστηματικά νά
εξηγηθούν καθαρά. Ό δεύτερος μάλιστα, σέ
σχετικό ερώτημα τοΰ Ρίχτερ, άντ'ι ν’ απαντή
σει μεταχειρίσθηκε σοφιστικό καί λεχτικό
επιχείρημα, τό ακόλουθο: «Σείς,' είπε, πού
» μιλάτε αδιάκοπα γιά τή μέλλουσα ζωή,
» μπορείτε νά μάς τήν περιγράψετε ;» Μά
η μέλλουσα ζωή, πού υπόσχεται ό χριστια
νός, θα είναι ενα δώρο τοΰ Θεοΰ σ’ εναν
άλλον κόσμο. Ό χριστιανός δέν εχει εντολή
να τήν οργανώσει τή μέλλουσα ζωή, αλλά νά
γίνει άξιός της' ενώ ό Σοσιαλισμός υπόσχε
ται νά πραγματοποιήσει σέ τοΰτον τόν κόσμο
το καθεστος τών ονείρων του μέ τούς αν
θρώπους καί γιά τούς ανθρώπους πού θά
παρασύρει άπό πίσω του. Ίσω ς κα'ι ό Μάρξ
καί ο Μπέμπελ, αν δέν είχαν άρνηθεΐ επί
μονα να περιγράψουν κάπως ακριβέστερα τή
νέα ταξη πού επιδιώκουν νά πραγματοποιή
σουν, θα μποροΰσαν πιό καθαρά νά διακρί
νουν, οτι τό νεο αύτό κοινωνικό καθεστός
θ ’ απαιτούσε όχι μόνο εξαιρετικές αρετές,
άλλ’ ακριβώς δλες τίς αρετές, τίς όποιες ό
Μαρξισμός, ώς ανατροφή, τείνει, νά τίς ξερριζιοσει" με τροπο μάλιστα πού μποροΰμε νά
ποΰμε, πώς ό Μαρξισμός εργάζεται έ'τσι,
ιόστε να μή μπορέσει ποτέ του νά επικρα
τήσει.
Κατά τον κ. Belot λοιπόν, έ'χομε τό δικαί
ωμα να εξετάσομε τό Μαρξισμό μόνο άπό τήν
ά'ποψη τών .’Ιδεών—Δυνάμεων που επιβάλ
λει, γιατί πρό πάντων είναι, ή τουλάχιστο
ήταν ως τώρα μιά ιδεολογία. Καί ό'ντως, αν
εξαιρέσουμε τήν πείρα τή Ραισική, ό Μαρξι
σμός ίσαμε σήμερα είναι ενα σύνολο άπό
θεωρίες κι ενεργεί ώς τήν ώρα μόνο σάν
ιδεολογία. ’Αντίθετα ό Καπιταλισμός είναι
μιά πραγματικότης, πού δπως δήποτε κι άν
τόν ερμηνεύσουν, εϊτε μέ τόν τρόπο τοΰ
Μάρξ, είτε άλλοιώς, ενεργεί μέ τήν ύπαρξή
του καί παρέχει στούς άν\4ρώπους, οί οποίοι
ζοΰν μέσα σέ κάποιαν άμεση καί συγκεκριμμένη ανατροφή, κάποιες αρχές προς τίς
οποίες ισχυρίζονται πώς θά τόν επαναφέρουν.
Μά κι ό Μαρξισμός δέν ενεργεί παρά μ’
αύτές τίς ίδιες αρχές κι ακριβώς στό βαθμό
πού αυτές οί αρχές είναι παροΰσες στή συνεί
δηση τών οπαδών του. Έξ άλλου είναι βέ
βαιον οτι ο Καπιταλισμός, ή αστική κιονωνία, τό καθεστός τοΰ ανταγωνισμού δέν
•υπήρξαν προϊόν προηγούμενων θεωριών,

άλλά προϊόν αυτόματο τής κοινωνικής καί
οικονομικής έξελίξεως, τών οποίων τή θεω 
ρία ό Μαρξισμός τή διαμόρφωσε κατά τόν
τροπο το δικο του. ’Απ’ αύτά συνάγεται—
Πρώτον δτι όποιαδήποτε κι’ αν εΐναι τά
ελαττώματα, που ανακαλύπτει ό Μαρξισμός
στό καθεστός πού υπάρχει, πρέπει νά τό
θεωρεί σά» ενα γεγονός, τό όποίονπρέπει ν’
αλλάξει κι. όχι σάν έ'να θεσμό μακιαβελικό
ιδρυμένο μέ κακόβουλη πρόθεση. Ένώ δλες
οί δυνάμεις πού ό Μαρξισμός θέτει σ’ ενέρ
γεια εΐναι δλες προαποφασισμένες μέ θέ
ληση καί πρόθεοη.
Δεύτερο συνάγεται (άφοϋ ό Μαρξισμός
εΐναι τόσο κρυφός καί δέ μιλεί γιά τίς συν
θήκες καί τίς δυνατές μορφές τής μελλοντι
κής κοινωνίας) οτι ή ένεργειά του θά εΐναι
πρό πάντων κριτική καί αρνητική κι δτι θά
προσπαθήσει πρώτα νά καταταστρέψει αύτό
πού υπάρχει, χωρίς νά καλοξέρει τό πώς θά
τό χτίσει αύτό πού έπρεπε νά υπάρχει.
Ό Μαρξισμός, εχθρικός γιά δ,τι ό Μάρξ
άποκάλεσε ο ύ τ ο π ί α, παραμέλησε ακρι
βώς ένεκα τούτου κάθε προετοιμασία θετική
γιά τό μέλλον καί ιδιαίτατα τήν ειδική προε
τοιμασία, τήν ανατροφή.
’Απ’ αύτή τήν άποψη παίρνοντας ό κ.
Belot τή Μαρξική θεωρία προχώρησε κι’
εξέτασε τά τρία κύρια στοιχεία της. Ιο Τόν
ιστορικο υλισμό. 2ο Τή θεωρία τών τά
ξεων. 3ο Τή θεωρία τής πάλης τών τάξεων.
*
**
Ο ίστορικος υλισμός παραδέχεται δτι ή
κοινωνική εξέλιξη έξαρτάται άπό τίς υλικές
συνθήκες τής ζωής καί συνεπώς άπό τά μέ
σα τής παραγωγής. Άκόμα καί οί Θρησκείες
καί ή Ηθική, καί τό Δίκαιο, πού άπ’ δλους
θεωρούνται σάν παράγοντες ηθικοί, οί ό
ποιοι ε'χουν-εστω καί μερική-αύτόνομη τήν
ανάπτυξή τους, γιά τόν ιστορικό υλισμό είναι
απλο καθρεφτισμα τοΰ οίκονομικοΰ συστή
ματος πού ισχύει. ’Ά ν ό ιστορικός υλισμός
ηταν μια υπόθεση βοηθητική γιά τήν έρευνο,
μια μέθοδος για την οργάνωση τής ιστορίας,
θα βρίσκαμε πως περιέχει καί σοβαρό ενδι
αφέρον και έ'να μέρος αλήθειας. Μά δέν
πρόκειται για κατι τέτοιο" ή μέθοδος έγινε
θεωρία καί ή θεωρία καταλήγει σέ υποβολή
πραχτική. Καί άρνοΰνται δτι οί ιδέες καί τά
συναισθήματα έχουν επίδραση πραγματική
στη ζωή τών λαών. Γιά τόν ιστορικό υλισμό
καί οί ιδέες καί τά συναισθήματα δέν εΐναι
αϊτια, άλλ’ αποτελέσματα μόνο. Ό Μάρξ,
γιά νά μήν εγκαταλείπει τάχα τό έδαφος

τής επιστήμης χαρακτήρισε σάν^ «αισθημα μοσθεί καί στόν κομουνισμό όπως καί σε
τικότητα» τήν κάθε ταση που δίνει, σε όποιοδήποτε άλλο καθεστός. ’Ά λλ’ αν υπάρ
-κοινωνική θεωρία μιά κάποια ι^έση στους χει ουτοπία, βέβαια μεσα σε τέτοια υπόθεση
ηθικούς παράγοντες. Άλλά τί άλλο μπορεί θά βρεθεί μιά . . . «Τό πάν άς ξαναπεσει
νά κρύβεται κάτω άπ’ αύτόν τόν δρο τον στό χάος, έλεγε ό Babeuf, κι άπό το χαος
κοροϊδευτικό «τής αισθηματικότητας» παρα ας βγει ένας κόσμος άναγεννημένος.» Ο
τό σύνολο τών ηθικών βλέψεων, πού ο ίδιος κόσμος όμως δέ θά μπορούσε ν’ άναγεννηό Μάοξ φαντάστηκε πώς πρέπει μιά κοινω θείπαρά άπό τους άν\}ρωπους τούς προηνική μεταρρύθμιση νά τίς επιτύχει καί προ τοιμασμένους μ’ έναν τρόπο κατάλληλο γεπάντων τήν άνάγκη τής δικαιοσύνης, που ένα τέτοιο έ'ργο, ένώ πραγματικά θ ’ άπομειθεωρείται γενικά ως το πρώτο αίτιο καθε νουν καί υστερ’ άπό τόν κατακλυσμό οί άν
σοσιαλιστικής θεωρίας ; Τό νά βρίσκει^κα θρωποι τοΰ παρελθόντος.
Καί λοιπόν ό ερχομός τοΰ σοσιαλιστικού
νείς, δτι οί ηθικοί παράγοντες δεν είχαν
καμιά επίδραση στό παρελθόν ισοδυναμεί καθεστότος καί ή κατοπινή του πορεία θα
μέ τό ν ’ άρνείται καί τή σημασία τους^ για συναντήσουν διπλό εμπόδιό. Πρώτα τις ^συνή
τό παρόν καί γιά τό μέλλον. Γι αύτό δε θειες πού θάχουν οί άνθρωποι απ το^αστικο
μοΰ φαίνεται υπερβολική η γνώμη πως ο καθεστός. Καί δεύτερο-—καί τοΰτο είναι το
ιστορικός υλισμός περιέχει δυναμικά ^μια σπουδαιότερο σημείο πού αναπτύσσομε—τις
γενική
ανυπαρξία ηθικού
αισθήμα συνήθειες πού ό σοσιαλισμός θαχει δώσει
τος» (amoralisme general) ποΰ ^ θά ^ τη στούς οπαδούς του για νά μπορέσουν νά το>
■συνατήσομε μέ μορφές διάφορες αναλυον- ανατρέψουν το αστικό καθεστος.
’Ά ν τό μεγάλο ελάττωμα τής «αστικής
τες τίς διάφορες θεωρίες τοΰ Μαρξισμού. ^
Τοΰ ίστορικοΰ υλισμού η θεωρία χωρίς κοινωνίας», καθώς μάς φανερώνεται σήμερα,
καμιάν αμφιβολία εμπόδισε τό Μαρξισμό νά εΐναι τό ότι "αποτελεί ένα μηχανισμό απο
παραχωρήσει στήν ανατροφή τή θέση πού υλικά συμφέροντα, τά όποια βρίσκονται σε
τής πρέπει. Ά πό τό πνεΰμα to συστηματικό ανταγωνισμό συνεχή γιά τό πιο μεγάλο κέρ
πεπεισμένος, οτι οί θεσμοί κάνουν τούς άν- δος, ό ιστορικός υλισμός αυτη τή βεβαίωση
θριοπους, λησμόνησε οτι καί οί άνθρωποι τήν άνυψώνει σέ νόμο απόλυτο καί την ανα
κάνουν τούς θεσμούς" καί έτσι παραγνώρισε γνωρίζει σά μοναδική έκ τών πραγματων
τό θεμελιώδες γεγονός δτι οί συνήθειες και άλήθεια.
οί χαρακτήρες τών ανθρωπων είναι πολυ
Στήν καπιταλιστική κοινωνία ό νόμος τοΰ
■διαρκέστεροι άπό τίς κοινωνικές οργανώσεις. ανταγωνισμού τών υλικών συμφερόντων είναι
Αύτές στήν άνάγκη μπορεί να υποστοΰν μόνο τοΰ Οικονομικού κόσμου νόμος. Ποτε
βίαιες καί βιαστικές μεταμορφιόσεις" άλλά τοΰ καθεστότος αύτοΰ οί ύποστηρικται δεν
πρέπει πάντοτε νά λογαριασθεί »η ά ν θ ρ ώ- είπαν δτι ό οικονομικός κόσμος είναι το πάν.
π ι ν Τ] φ ν σ Υ|» ϊ) οποία προϋπήρχε ονταζ Τήν οικονομική θεωρία τη διατύπωσαν γιατί
—τουλάχιστο κατά ενα μέρος αποτελεσμα μέσα άπ’ τήν οικονομική περιοχή ηταν πιο
τών προηγούμενων θεσμών. Ετσι οι βάρ εύκολο νά συναγάγουν μερικούς νομούς. Μα
βαροι κι όταν γίνανε χριστιανοί παρέμειναν καί οί πιό τολμηροί άπό τούς^ οπαδούς τής
γιά πολύν καιρό κάτω απο το βερνίκι τοΰ ηθικής τοΰ ανταγωνισμού δέν έφτασαν ποτε
χριστιανισμοΰ βάρβαροι.
ώς τό σημείο νά υποστηρίξουν, ότι ολη την
Πώς λοιπόν μπορεί (καί τοΰτο τό λέμε ήθική τήν άποτελεί ό ανταγωνισμός. Πραγ
έν όνόματι τής θεωρίας του) ο Σοσιαλισμος ματικά ή αστική κοινωνία,άκόμα κ η^πιο απο
νά μή λογαριάσει τούς «κεφαλαιοκρατικούς» κλειστικά αστική, ή πιό σκληρά^ εγωιστική
>αρακτήρες ; Καί πώς, αν τόν υποθεσομεν στήν ποάξη, υποστήριξε κατ’ άρχήν την αξια
έγκαταστημένο, θά μπορούσε νά συμβιβα- τών ηθικών ιδεών τ ή ς δικαιοσύνης και του_φιλανθρωπισμοΰ. 'Υποκρισία.... θα μάς μπούνε,
σθεί μαζί τους ;
Βεβαιότατα άν ήταν βολετό νά τόν πάρο- Κάποτε.... ίσως, άλλά συνηθέστατα υποκρι
με τόν άνθρωπο στή «φυσική κατάσταση», σία άσύνειδη, πράγμα πού τίς δίνει ελαφρυνδπως φαίνεται δτιτό φαντάζοταν ό Babeuf τικά καί τό μικραίνουν τό σφαλμα. Κι
γιά νά τόν ρίξομε αμέσως μέσα στόν κομου εΐναι εύκολο νά βρούμε στών αστικών κοινω
νιστικό κόσμο, πού θ ’ άναδυότανε έκ θαύ νιών τήν ιστορία στιγμές, πού οι τετοιες η
ματος, τότε θά μπορούσαμε νά δεχθούμε θικές ιδέες άπόδειξαν τήν αξία τους και την
πώς ό άνθρωπσς θά κατώρθωνε νά προσαρ- άποτελεσματικότητά τους μέ τό νά οδηγη

σουν τις τάξεις πού τις υποστήριζαν, νά πά τις αστικές κυβερνήσεις, «άπάτη τοΰ Λαού»;
ρουν έναντίον τών συμφερόντων τους τό μέ
*
**
ρος τών ιδεών. Παρατηρήθηκε μάλιστα συνηθέστατα πώς ήταν αστοί αυτοί πού υπο
Τό δεύτερο σημείο τοΰ Μαρξισμού πού
χρεώθηκαν άπό αίτια παρόμοιας φΰσεως νά θ ’ άναλΰσωμε περιέχει μέσα τή βεβαίωση, δτι
γίνουν μερικών σοσιαλιστικών ιδεών δη υπάρχουν κοινωνικές τάξεις καί μάλιστα
μιουργοί.
τάξεις πού διακρίνονται ριζικά στόν κόσμο τής
’Αντίθετα μέ τόν ιστορικό υλισμό ή αξία, παραγωγής (τόν μόνο κόσμο πού ό ιστορι
ή σημασία, ή άποτελεσματικότης τών ηθι κός υλισμός λαμβάιει ύπ’ οψει του), ή τάξη
κών αρχών ριζικά καταργοΰνται έν δνόματι τών κεφαλαιούχων καί ή τάξη τώ· -■· τών.
μιάς θεωρίας ψευτο-επιστημονικής. Δέν
Μά, δπως τό είπαμε, δέ πρόκειται νά
υπάρχουν στήν κοινωνία, λέει κάπου ό Ερ. έξετάσομε αν- ή θεωρία αύτή, ο..;ος τήν πα
Berth, παρά « δυνάμει ς παρ οϋ σ ε ς», δυ ρουσίασε ό Μάρξ, είναι άληθινή, ή σφαλερή.
νάμεις μέ τήν έννοια τήν πιό υλική τής Βέβαια θά μποροΰσε κανείς νά παρατηρήσει,
λέξεως. Μιά διδασκαλία παρόμοια αφανίζει δπως τό έκανε δ G. Ferrero δτι σέ δλες τίς
δ υ ν ά μ ε ι τήν κάθε μέριμνα γιά τήν ηθι κοινωνίες καί άσχετα άπό τό καπιταλιστικό
κή διαπαιδαγώγηση καί τήν πίστη στήν καθεστός υπήρξαν ομάδες πού είχαν αντιζη
όποιαδήποτε ηθική.
λίες αναμεταξύ τους καί διαφόρων ειδών
Άλλά μέ τοΰτο καταργούν τάχατε καί τσακώματα.
στήν πραγματική ζωή τό ρόλο τών συναι
Θα μποροΰσε άκόμα νά υπενθυμίσει τήν
σθημάτων ; Κάθε άλλο' μέ τήν έξης δμως παρατήρηση τοΰ Kautski (ενός θεωρητικού
διαφορά—δτι επιτρέπουν έτσι τίς ανιδιοτε πού βέβαια δέν είναι ύποπτος στό σοσιαλι
λείς ιδέες καί τά συναισθήματα νά τίς αντι σμό) πώς οί κοινωνικές τάξεις ιΐναι πάντοτε
καταστήσουν τά αισθήματα τοΰ φθόνου καί λίγο ή πολύ ανακατεμένες. Τήν παρατήρηση
τοΰ μίσους, τά όποια—δπως θά δοΰμε—καλ αύτή μάλιστα τή δικαιώνει αντίθετα από τίς
λιεργούνται κι’ άπό άλλες μαρξικές {θεωρίες. προβλέψεις τοΰ Μάρξ ή σημερινή κοινωνία
"Οπως ή θεωρία τής Κοινωνικής Έπα- Θά μπορούσαμε τέλος νά βρούμε στή σημεναστάσεως δέν έχει άλλο σκοπό παρά νά δη ρινη κοινωνία, οπως καί στις περασμένες
μιουργήσει ένα κ ε ν ό ν , δπου θά ιδρύσουν καί^ άλους διχασμούς κι άλλες αντιθέσεις
κάτι πού τό τ ί δέν τό ξέρουν ακριβώς, έτσι κι εκτός
άπό τήν αντίθεση τοΰ κεφαλαιούχου
άπό τήν άποψη τήν ψυχολογική ό ιστορικός καί τοΰ εργάτη. Μά εδώ πρόκειται νά έξετά
υλισμός δημιουργεί ένα ηθικό κενόν, δπου
μόνο τήν σημασία τήν πραχτική τής
θά εγκατασταθούν καταστάσεις ψυχικές επα σομε
ιδέας
τάξεων, τών τάξεων τών αμετά
κριβώς αντίθετες άπ’ αυτές πού φρόντισε ν’ βλητα τών
αντιθέτων
ή άκόμα τών τάξεων πού·
αφανίσει.
δέν διαφέρουν ριζικάΌ Μαρξισμός, επί πλέον, ό'χι μόνο δέν
Καί πράγματι δλες τίς κοινωνικές άντικαταργεί στήν πραγματικότητα, μέ τό νά τίς θέσεις δ Μάρξ τις συγκεντρώνει στήν αντί
διαγράφει στή θεωρία του, τό ρόλο τών θεση τοΰ κεφαλαίου καί τής εργασίας. Κι
ιδεών καί τών συναισθημάτων, άλλά φτάνει άκόμα πιό πολύ κατά τό Μάρξ ή αντίθεση
ώς τό σημείο νά παρασκευάζει χρήσιμες γιά αύτή κάθε μέρα θά γινότανε πιό ριζική.
τούς σκοπούς του ιδέες.
Δηλαδή ή εξέλιξη θά έκανε τόν εργάτη ν ’
Τό Καταστατικό τό ϊδιο τής Γενικής αποστερηθεί τήν περιουσία του, ένώ ή
’Εργατικής 'Ομοσπονδίας τής Γαλλίας κα κυρίαρχη τάξη κάθε μέρα περισσότερο θ ’
θορίζει σάν έναν άπό τούς σκοπούς τού Σω άπόφευγε τήν έργασία.
ματείου «τήν προπαγάνδα τή χρήσιμη γιά
Εύκολα εΐναι νά δοΰμε, δτι σ’ αύτό τό
»νά ριζοβολήσει στό μυαλό τών οργανωμένων σημείο ό Μάρξ σκέπτεται σά θεωρητικός, πού
» έργατών ή άνάγκη τής γενικής απεργίας». επειδή παρατήρησε μιάν άντίθεση αρχών
Καί λοιπόν ξέρομε δτι ή ιδέα αύτή ανα πολύ εύλογη άλλωστε, όχι μόνο τίς θεωρεί
γνωρίσθηκε άπό έναν κριτή ε ι δ ι κ ό καί πραγματικές μά τήν άντίθεση αύτή τή θέλει
άπό τούς πιό καλοπροαίρετους ώς «μΰθος», νά φτάνει δσο δέν παίρνει πιά. Καί ή πρα
άλλά μΰθος χρήσιμος γιά τήν επανάσταση. γμάτωση τών αρχών καί τό τράβηγμά τους
Τό νά μεταχειρίζεσαι δμως ένα «μ ΰ θ ο» ώς τό τελευταίο δριο δέν απομένουν μόνη
σάν τί ά'λλο κάνεις παρ’ αύτό πού τό άποκα- θεωρία. Ή διάκριση τών δύο τάξεων και ή
λοΰν οί Μαρξισταί, δταν πρόκειται γιά άντίθεσή τους οφείλουν ιστορικά όχι μόνα

μέ τή μοιραία εξέλιξη νά γίνουν μ-γαλύιερες
άλλά πρέπει τήν αντίθεση νά τήν έπιθυ*
μοΰμε καί στήν πράξη δξύτερη. Καί τοϋτο
ό'χι μόνο γιατί αν δέν γίνει αύτό ή θεωρία
θ ’ άποδειχθεΐ σφαλερή, μά κ’ επειδή χωρίς
αύτό θά είναι αδύνατη ή επανάσταση.
'Ο κεφαλαιούχος οπωσδήποτε πρέπει νά
γίνεται ολοένα καί πιό άδιάλλαχτος «άστός»
καί δ εργάτης ολοένα καί πιό άθλιος ημερο
μίσθιος· Καθαρότατα σ’ αύτό εδώ τό σημείο
συλλαμβάνεται τό πέρασμα άπό τή θέση τή
θεωρητική, τή δήθεν επιστημονική, στήν
πραχιική της μετάφραση, δταν τή βάζουν
νά ενεργεί στις θελήσεις. Κ’ έτσι τό «πρέπει»
μιάς ανάγκης πού δφείλεται στή φύση
καταντά σ’ έ'να «πρέπει» πού τό επιβάλλει ή
πολιτική.
Χωρίς αμφιβολία, «οί σοσιαλισταί δέν
»ειναι ή αιτία πού υπάρχουν τάξεις έπειδή
»βεβαιώνο\ιν τήν ύπαρξή τους» δπως γράφει
δ G. Devile Μά μπορεί νά λεχθεί χωρίς
σοφιστεία δτι μέ τή βεβαίωση αύτή κάνουν
νά υπάρχουν οί τάξεις πιό πολύ. Διότι
πρώτα πρώτα δίνουν έ'να χαραχτήρα από
λυτο στήν ύπαρξη τών τάξεων, μέ τό λά
αφανίζουν δλες τίς μέσες καταστάσεις, δλες
τίς περιπλοκές πού παρουσιάζει ή πραγματικότης. Καί ύστερα έπειδή ορίζουν τις τάξεις
αυτές μ’ έναν ορισμό περισσότερο θεωρητικό
παρά εμπειρικό καί έτομένως περιορίζουν
τήν κίνηση δληςτής κοινωνικής ζωής μέσα σ’
ένα σύνολο άπό δυναμικές γραμμές πού
περνούν άπό τούς δύο αυτούς πόλους, ενώ
στήν κοινωνική ζωή κυκλοφορούν κι άλλες
ενέργειες. Τέλος καίπρό πάντων διότι δημιουρ
γώντας τή συνείδηση τής τάξεως καί υποκι
νώντας τήν οργάνωσή της παρέχουν στις τά
ξεις τήν αληθινή τους ύπαρξη, τήν ψυχολο
γική καί τήν κοινωνική- γιατί δέ θά μπορού
σαν πράγματι οί τάξεις νά υπάρξουν τελείως,
δσο έμειναν σέ κατάσταση άσύνειδη καί συγ
κεχυμένη.
Έ τσι λοιπόν κατά μιά έννοια ή θεω
ρία δημιουργεί τήν πραγματικότητα. Κι αν
δημιουργεί άπ’ ευθείας τήν πραγματικότη
τα τής προλεταριακής τάξεως πού οργανώνει,
έμμεσα γίνεται αιτία νά παραχθεΐ καί ή
αντίθετη τάξη, ή οποία θά λάβει συνείδηση
τοΰ έαυτοΰ της πολύ περισσότερο άπό τή
στιγμή πού θ’ αναγνωρίσει τήν ανάγκη ν ’
αμυνθεί.
Άλλά δέν περιορίζονται ώς αύτοϋ οί συ
νέπειες τής θεωρίας τών τάξεων. 'Ο Μαρ
ξισμός τείνει, πράγματι, νά συνταυτίσει τόν

καπιταλισμό μέ τήν κοινωνία πού τόν ε
φαρμόζει. 'Η κοινωνία αύτή μπορεί νά πε
ριλαβαίνει δλες αυτές τίς τάξεις, πού τίς άντιθέτει δ Μαρξισμός, κι άλλες πολλές άκόμα
άνακατεμένες μαζί μ’ αύτές, γιά τόν δρθόδοξο Μαρξισμό μολαταύτα ή κβινωνία αύ
τή είναι κοινωνία «αστική» απολύτως. Καί
λοιπόν ή εργατική τάξη διδάσκεται νά ξε
χωρίζει τόν εαυτό της κι’ επομένως νά μήν
ένδιαφέρεται γιά τό κοινωνικό σύνολο μέσα
στό όποιον ζεΐ«'Υπάρχουν, λέει ό Ed. Berth, δύο δυ"
» νάμεις, ή μιά άπέναντι τής άλλης, ή καπι» ταλισακή καί ή έργατική. Καμιά άνάγκη
» δέν υπάρχει ή μιά νά ένδιαφέρεται γιά
» τήν άλλη. Ή έργατική τάξη δέν άναγνω» ρίζει διόλου τόν εαυτό της σά μέρος ενός
» δλου, άλλά τόν θεωρεί τόν εαυτό της σάν
» ένα δλο ξεχωριστό.» Δέν έπιχειρώ νά νιώσω τό πώ ς, άφοΰ ή παραγωγή περιέχει
δυό συντελεστάς έντελώς ξεχωριστούς καί άντίθετους, ή τάξη ή μιά, πού αντιπροσωπεύει
τόν ένα άπό τούς δυό αυτούς συντελεστάς,
μπορεί νά θεωρηθεί άλλο άπό ένα μέρος τοΰ
δλου, καί στήν περίπτωση άκόμα πού τό
δλο, πού είναι ή κοινωνία, θά τό περιορί
ζαμε νάχει μόνο μιά λειτουργία, τό νά πα
ράγει, πράγμα πού δέν είναι άποδεδειγμένο
μά μόνο ύποστηρίχθη'.ε άπό τόν ιστορικό
υλισμό άπό τή στιγμή πού κατάντησε, άπό
μέθοδο έρευνας, διδασκαλία· Μά τέτοια εΐ
ναι πράγματι τής ορθόδοξης ι οσιαλιστικής
δημοκρατίας ή στάση. Κ’ εΐναι άξιοπαρατήρητον δτι σέ κάθε στιγμή οί ρήτορες της
μιλούν σά νά είναι ξένοι πρός τήν κοινω
νία μέσα στήν οποία ζοΰν- Καί λένε, ενώ
άπευθύνονται στις οργανωμένες έξουσίες, «ή
κοινωνία .Σας», «ό στρατός Σ ας», «δ πόλε
μός Σ ας», «ή διοίκησή Σ ας».
Βέβαια κάθε πολίτης εΐναι θεμιτό να
κρίνει τούς θεσμούς, τίς κυβερνητικές απο
φάσεις, τούς νόμους' κι αύτή ή έλευθερία
άποτελεΐ τιμή στις δημοκρατίες- μπορούσε
μάλιστα νά ρωτήσει κανείς αν ένα Μαρξικό
καθεστώς θά τήν έπέτρεπε σέ ΐοο βαθμό.
Άλλο πράγμα δμως εΐναι τόνά συζητεΐ κα
νείς κι άλλο νά ξεχωρίζει τόν εαυτό του
καί ν’ άπομακρύνεται τόσο- Δέν είδα κανέ
να άλλο κόμμα νά τό κάνει. Οί πιό άδιάλλαχτοι, αυτοί πού άρνοΰνται συνολικά τό
καθετί πού άπορρέει άπό τίς άρχές τής γαλ
λικής Έπαναστάσεως δέν άρνοΰνται τόν τό
πο τους- άντιθέτως φροντίζουν ν’ άποδείξουν καί νά πεισθοΰν καί οί ίδιοι πώς άντι-

προσοιπεύουν περισσότερο και καλύτερα τήν
«αληθινή Γαλλία».
Τοιουτοτρόπως μοναχή της ή ιδέα τών
τάξεων, έτσι εννοούμενη, τείνει ν ’ αφανίσει
κάθε αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, ή
ακριβέστερα εθνικής. Άπό καιρό ό άντιπατρίωτισμός αναγνωρίσθηκε σαν αναπόσπαστο
μέρος καί βοηθός κατά λογική συνέπεια τοϋ
Μαρξισμοί. Καθαρότατα διατυπώνεται στό
μανιφέστο τοΰ 1847. Ή αληθινή πατρίδα
τοΰ προλεταριάτου, σύμφωνα με τή διδα
σκαλία τή Μαρξική, είναι ή Τάξη, ή οποία
εκτείνεται πιό πέρα άπ’ τα σύνορα ό'χι μόνο
τά γεωγραφικά, μά και τά γλωσσικά, και τά
εθνικά' μέ μιά λέξη μιά τάξη πού τίθεται
έ'ξω άπό τά ηθικά σύνορα τά δημιουργημένα
άπό μιά κοινή μακρότατη ζωή.
Τό επιχείρημα είναι πασίγνωστο.—Αυ
τός πού δέν κατέχει τίποτα δέν μπορεί νάχει καμμιά αλληλεγγύη γιά τά συμφέροντα
άπό τά όποια δέν έ'χει μερδικό. Ά ν τά συμ
φέροντα αύτά άπειλοϋνται, δέ θά τά υπο
στηρίξει. Τό δ,τι δέν έ'χει κανένα είδος ιδι
οκτησίας τόν κάνει νά στερείται δλατά κοι
νωνικά άγαθά, δλες τις ελευθερίες κι δλες τις
απολαύσεις. Δέν οφείλει λοιπόν στήν κοινω
νία τίποτα.
Εύκολο είναι νά διακρίνομε πόσο δέ
συμβιβάζονται μέ τά πράγματα οι ισχυρι
σμοί αύτοί' και βρίσκομε καί στό σημείο
αύ:ό τό πέρασμα στις άκρότατες συνέπειες
μιάς καθαρά πνευματικής βλέψεως, μιάς τε
χνητής άρχής. Δόθηκε πολλές φορές απάν
τηση στά επιχειρήματα αύτά γιάνά μήν έπιμείνομε κ’ εμείς· Άλλά μπορούμε νά προ
σθέσομε δτι ή διδασκαλία αύτή εΐναι τά α
ποτέλεσμα τών δυό μαζί, τής θέσεως τοΰ
ιστορικού υλισμού καί τής θεωρίας τών τά
ξεων. Σύμφωνα μέ τόν ορισμό—Προλετά
ριος εΐναι δποιος δέν εχει τίποτα άλλο άπό
τή δύναμή του νά εργάζεται' άπό τήν άλλη
μεριά ή οικονομική ζωή εΐναι ή μοναδική
ουσιαστική κοινωνική λειτουργία' καί ή άπόκτηση υλικών αγαθών μόνη αποτελεί τήν
κοινωνική ύπαρξη τοΰ άτόμου. Συνέπεια—
ό προλετάριος δέ μετέχει σέ τίποτα τής άλη.
θινής κοινωνικής ζωής, επομένως δέν οφεί
λει τίποτα στήν κοινωνία· Παρατηρεί κανείς
αμέσως δτι δχι μόνο καθένα άπ’ τά δεδο
μένα ^ εΐναι ψεύτικα, άλλ’ δτι κοί τό ίδιο
σι μ.τερασμα ξεχωριστό βρίσκεται σέ άντί
θεση φανερή μέ τά πράγματα. Τά υλικά
κτήματα στερεώνουν βέβαια τήν κοινωνική
προσωπικότητα, άλλά αύτά τά ϊδια εΐναι τά

λιγότερο προσωπικά πράγματα. Χωρίς αμφι
βολία θα ητανε και δυνατό καί επιθυμητό
ό προλετάριος νά καταστεί πληρέστερα, ποι
κιλότερα,^ φανερότερα, μέτοχος στά διάφορα
αγαθα οχι μονο τα υλικά άλλά καί τά ιδε
ολογικά που αποτελούν τήν πατροπαράδοτη
περιουσία τής κοινωνίας. Άλλά τ^ΰτο, τά
κόμματα tct πιο ^αστικα» πρώτα απ* δλους
και το εύχονται καί τό προσπαθούν κι αν
δεν τό κάνουν άπό γενναιοφροσύνη, οφεί
λουν νά τό κάνουν άπό συμφέρον. Ά λλ’
αύτό ακριβώς δέ θέλουν οί άδολοι Μαρξισταί γιά νά μήν άφοπλισΟεΐ τό προλεταριάτ° ·3 Ο αστός πού, δχι άπό φιλανρρωπία,
μά απο απλή πρόνοια, πασχίζει νά καλυτε
ρέψει τήν υλική κατάσταση καί τήν ηθική
τοΰ εργάτη, εΐναι προδότης τής τάξεώς του
καί χαλάει τά χαρτιά' παραβαίνει τούς κα
νόνες τοΰ παιχ,ιδιοΰ πού τούς διέγραψε ό
Μάρξ! Καί ανιδιοτελείς αν εΐναι αύτέ: οί
καλοσύνες καί οί ευεργεσίες, εΐναι βδελυρές!
Η Πατρίδα δέν ίΐναι τό μόνο πράγμα
άπό τήν «άστική ιδεολογία» πού θέλει νά
καταστρεψει ό Μάρξ. "Ολη ή σημερινή κοι
νωνία ταυτίσθηκε μέ τήν άστική τάξη καί
λοιπόν ή νομοθεσία της εΐναι άναιιφισβήτητίϊ μιά νομοθεσία μιάς τάξης. Καί εκ
τών προτέρων μποροΰν νά βεβαιώσουν δτι
δλη τή νομοθεσία τήν ύπαγόρεψε τό συμ
φέρον τής τάξεως. Εΐναι άλήθεια πώς που
θενά ή νομοθεσία δέν παραδέχεται τάξεις,
άλλ άντίθετα εΐναι χαρακτηριστικά θεμελιω
μένη σιήν άρχή τής γενικότητος τοΰ νόμου
καί ταύτόχρονα τής μή άναδρομικότητος. Κι
αυτές εΐναι εγγυήσεις τούλάχιστο γιά τή δι
καιοσύνη.
Σέ δ,τι αφορά τή νομοθεσία φανερό είναι
πώς κανένα καθεστώς δέν θά κάνει επίτηδες
νόμους άντιτιθεμένους στις άρχές του. Άλλά
τό νά ελπίσομε δτι ό σοσιαλισμός θ ’ άνα"
γνωρίσει πώς τό «άστικό» καθεστώς βασίζε
ται ακριβώς στις άρχές τής ελευθερίας, ιήν
οποία μεταχειρίζεται ό ίδιος προσπαθώντας
νά τό άνατρέψει, είναι σά νά τοϋ ζητούμε
παραπολλά.Ή περιφρόνηση πού διδάσκει γιά
τό νόμο τόν δήθεν άστικό, θά στραφή κατ’
ανάγκην κ’ έναντίον παντός νόμου, πού έγινε
άπ τό όποιοδήποτε καθεστώς, άφοΰ ό νόμος
καί ή δικαιοσύνη παριστάνονται σάν απλό
φανέρωμα τοΰ συμφέροντος τώνκυβερνοόντων.
Άλλά τοΰτο δέν εΐναι δικαίως άλη ινό παρά
γιάτό καθεστώς πού θέλει χαρακτηριστικά νά
είναι διοίκηση μιάς τάξεως, ιδρυμένη δχι,
οπως προσπάθησαν ώς τά τώρα γιά τό συμ^ έ-

ρον δλου τοϋ έθνους μά γιά τό συμφέρον
μόνο μιάς κατηγορίας ανθρώπων. Ά ς μην
εκπλήττω μεθα λοιπόν δταν σήμερα μάς
μιλοϋν χωρίς ντροπή γιά έ'να «σχόλασμα τής
νομιμότητος». Ή έκφραση εΐναι νέα άλλά ή
ιδέα παλιά. Βγαίνει άπό τή λογική τής θεω
ρίας, άποτελεΐ μέρος τής ήθικής καί πολιτικής
παιδαγωγικής τηςy
,
Άλλά δέ στέκεται καλύτερα καί ή ήθικη.
Δέ θέλουν νά δοΰν δτι οί κύριοι χαρακτήρες
της έχουν ζωή πολλών αιωνων και ανταποκρίνονται στίς γενικές άπαιιησεις καθε ζωής
«έν κοινωνία». ’Επιμένουν έξετάζοντας τυ
χαίους χαςακτήρες καί μερικούς τής σημε
ρινής ήθικής, πράγμα εύκολο, τις σημερινές
λ· χ. μορφές τοϋ γάμου και τής οικογένειας,
καί έτσι ή κοινωνική φιλοσοφία τοΰΜαρξισμοϋ καταλήγει νά Θεωρεί ολες τις ηθικές
ιδέες τίς κυρίαρχες σά μέρη τής «αστικής
ιδεολογίας». Μέ μιά περιφρόνηση πρός τήν
κοινωνιολογία καί τήν ιστορία, περιφρόνηση
περίεργη σάν εκδηλώνεται άπό θεωρία που
θέλει νά λέγεται επιστημονική, δχι μόνο

παραγνωρίζουν δ,τι γενικόύπάρχει στήν ήθικη
μας, δ,τι οφείλει στήν άπειρη κληρονομιά
άπό τό παρελθόν τοΰ άνθρώπου, άλλά λη
σμονούν πώς αύτή ή ϊδια «ιδεολογία» εΐναι
κείνη πού πρώτη κατάγγειλε τήν άδικία τής
κοινωνίας εναντίον τοΰ σκλάβου, έναντίον
τοΰ προλεταρίου. Άλλά τήν έκαμε τήν κα
ταγγελία έν δνόματι τών άνθρωπίνων συ
ναισθημάτων κι δχι μέ τή βοήθεια μιάς θε
ωρίας «επιστημονικής» γιά τήν παραγωγή
καί γιά κοινωνικές τάξεις.
Καί λοιπόν δλον τόν ηθικόν καί κοινω
νικόν πλοΰτο τοϋ παρελθόντος τόν άρνοϋνται έν όνόματι τής ιδέας μιάς τάξεως πού
προσπαθεί νά διαφημίσει δλη μαζί τήν ύ
παρξη τής σημερινής κοινωνίας. “Ολη την
πνευματική κληρονομιά τής άνθρωπότητος,
χωρίς άνάλυση καί διάκριση, πρόκειται νά
τήν πετάξουν στή θάλασσα, προτού βαλθοϋν
μάλιστα νά μελετήσουν μέ ποιο τρόπο θά
τήν άντικαταστήσουν.
(Στ’ άλλο φύλλο τό τέλος)
Λ· Σ·
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Καθώς πρόβαινες μέ to στρίψιμο τοϋ
δρόμου, άντίκρυζες μέσ’ απο ένα φράχτη,
από χνίκκα χοντρόκλαδα καί καλάμια τόν
τόπο μέ τά λεμονόδεντρα.
Ήτανε μπόλικα και πυκνά κι’ άπό κάτω
βρίσκουνταν πάντα καμιά όρνιθα.
Μπροστά από τά λεμονόδεντρα τό σπίτι,
ένα τετράγωνο, μεγαλούτσικο, ήτανε πιά
παμπάλαιο.
Μέσ’ από τά καγκελόφραχτα μεγάλα κα'ι
καμαρωτά παράθυρά του, φαίνονταν σαπι
σμένα κα'ι σακατεμένα τά παραθυρόφυλλα.
Η πόρτα δίφυλλη πλατειά καί μαυρισμένη
απ’ τήν πολυκαιρία, μέ τόν κρίκελά της, μέ
τό ψιλό σκοινάκι τής μπετούγιας, κρεμάμενο
λιγδωμένο, μέ τό χοντρό ξυλομάνταλο άπομέσα^ άνοιγε σέ μιαν αυλή παντάπασι άχαρη
καί άγνιαστη.
s 0 ^ντουσεμες της ήτανε καταστρεμμένος
κι ανάμεσά^του φΰτρωνε κάθε λογής α
γριόχορτο κι’ δ ήλιος έκαιγε θαρείς πιό πολύ
εκεί μεσαστην ξεραΐλα τής αυλής, έκαιγε κακά,
σά -θυμωμένος, γιά τήν τόση άχαϊρεψιά πουβρισκε·

Κατω ητανε υπόγεια κι’ ανέβαινες σ τ ό
σπίτι άπό σκάλα πλατειά, πού οί άσπρες
πλάκες της ήτανε κίτρινες καί ξεκολλημένες.
Ολόγυρα στούς ρημαγμένους τοίχους, πλάι
στήν πόρτα κι^ ακόμα ολόγυρα άπό τή φτη
νά, που φυλαγανε νερό, γιά πλΰση, έκεΐ στή
ραχη τής σκαλας, φύτρωναν καί φούντωναν
κατα τον καιρό τους φτωχικώτατα λουλούδια,
που δεν είχανε καμιά χρεία άπό άνθρώπινη
φροντίδα, απειράθες άσπρες, κίτρ VcC, χαμο
μηλι, ρηγανη καμιά τοΰφα, δεντρομολόχες,
ψηλα στις μαυροπετρες τού τοίχου, λυγερές
παπαρούνες, καί στή ράχη τής σκά/ac, φυ
τρωμένη στις πετρες ανάμεσα, πάνω άπό τή
φτηνά, &σι γιά νά καθρεφτίζεται μέσα στό
νερό, μια ριζα άσπρου λαλέ, μιά καλή καί δυ
ναμωμένη ρίζαΤα λεπτά καιγεματα λουλούδια κλωνιά
του, ανεβαίνανε κατά πάνου κ’ έλεγες πώς ή
τανε λεπτά κατάχλωμα χέρια, πού πολεμάνε
ολοένα νά ξεφύγουνε δώθε, γιά νά φτάσουνε
πάνω ψηλά στόν απαλό γαλάζιο ουρανό
ν αναπαυτοϋνε.
Πηγαίναμε κεΐ σάν ή θέλαμε νά παίξουμε

τόν κρύβοντα, κατά τό σπέρνισμα· Δέ μάς μί
λαγε κανείς καί κανένα δέ βλέπαμε.
Κρυβούμαστε στά κατώγια στό <φουρνέλι»
πού ήτανε 3ξ’ άπό τό σπίτι, βγαίνοντας τό
πορτί, κατά τήν πίσω αυλή, τά λεμονόδεντρα,
στά πίσω τής σκάλας.
Παίζαμε μ’όλη μας τήν ξενοιασιά, μ ολες
τίς κραυγές καί τα γελοία και τα τρεξίματα
πού μάς κάνανε νά πέφτουμε άφανισμένες
άπό τήν κούραση γιά νά σηκωθούμε πάλι
σέ λίγο.
λ
_
,
Μιά μέρα συμφωνήσαμε να παμε νωρίς
καί νά παίξουμε τίς κουμπάρες χωρίς νά
φωνάζουμε.
,
»
Είχαμε μαζευτή όλες κάτου απ τη σκαμνια
πού ήτανε αντίκρυ στό παραθύρι τοϋ δρό
μου.
Ποΰ θά πηγαίναμε νά παίζαμε; Άποφασίστηκε νά παμε στά λεμονόδεντρα.
^
'Η ζέστη ήτανε πολλή, τό χωριό κοιμουνταν, τά τζιτζίρια βουΐζανε κοα ό ήλιος έλαμ
πε πάνου στό χώμα και στις πετρες καί
έψηνε τ’ άνήσκεπα κεφάλια μας"Οσο μιλούσαμε, έγώ είχα σκαλώσει στή
σκαμνιά κι’ άπάγγιαζα λιγο πολυ. _
^
Ειχ’ άνεβή κάμποσο καί μπορούσα να
κυτάζω καλά μέσα στό παράθυρο. Γύρισα
καί ειδα.
,
,
Μιάν άράδα ντουλάπες κι απο πανω σε
μιαν άκρη έ'να καϊκάκι τελειο, ομορφοβαμένο, μέ τά ξάρτια του, μέ σκοινιά, πανιά,
άντένεο άλμπουρο ώς καί μιά βαρκούλα κρεμάμενη στό πλευρό του.
^ r
Ά ν έδιαπλάτωνα τά χέρια μου θά μέτρα
γα τό μάκρος του καί στό φάρδος δέν θά
μπορούσα νά τό άγκαλιάσω καλα.
Ξεχάστηκα νά τό κυτάζω, ως που με φωνάξανε γιά νά φύγουμε·
II
Τ’ Άργυρώ ήταν μάνα μας.
—Ίσύ θά πάς νά μαζέψης κλαδέλια, Ισύ
νά πάς νά φέρ’ς νερό άμ’ τή φτήνα νά μα
γειρέψου' μαάνι—μάνι ! διάταξε τΆργυρω
καί μείς άκούγαμε καί τρέχαμε άφοϋ ήταν
μάνα μας.
Πήρα ένα σκουριασμένο τενεκέδι καί πή
γα νά φέρω τό νερό.
Μπήκα άπ’ τό πορτί πατώντας σιγά στίς
καφτερές πέτρες. Σάν έφταξα στή σκάλα θυ
μήθηκα τό καϊκάκι.
Ή λαχτάρα νά τό δώ νά τ’άγγίξω,μέ κυρίεψε.

Άφήκα τό τενεκέδι μου στό σκαλί καί
στάθηκα μέ τό δάχτυλο στό στόμα.
Δέν ειχ’ ανέβει ποτέ στό σπίτι- έπαιζα
λεύτερα στίς αυλές μά τό σπίτι μούδινε
κάποιο φόβο καί ποτέ δέ θά έβανε δ νοϋς
μου ν’ ανεβώ αν δέν έβλεπα τό καΐκι.
Ή σκαλόπορτα ήταν άνοιχτή.
Ξυπόλητη πατώντας στά νύχια, μέ τό δά
χτυλο στό στόμα, έφτασα ώς άπάνω.
Μέ τό κεφάλι άκουμπιστό στήν πέτρα τοϋ
κατωφλιού κοιμόταν ή θειά Μιλ’σηνή.
Αδύνατη, ψηλή, μαύρη, μέ μάτια καστα
νά, πιτσιλιστά, πού σέ κύταζαν άπό χαμηλά,
κοίτουνταν στά σανίδια τοΰ δξάτου, μέ τό
μεσοφούστανο άνεσυρμένο, πού νά φαίνεται
τό άσπροκίτρινο καλαμοβράκι της δεμένο
κατ’ άπό τό γόνατο.
Κοιμούτανε καλά. Κύταξα μέσα.
Κάτω στά σανίδια τοϋ σξάτου οί τρύπες
ήταν αμέτρητες μεγάλες, καί μικρές" στούς
τοίχους ήταν καρφωμένα χαρτιά ζωγραφι
σμένα, χαμένα στήν καπνιά, μέ άκρογιαλιές
ποΰ άραζαν βαρκούλες, μέ πέλαγα φουρτου
νιασμένα, καΐκια όπου χαροπαλεύαν, καΐκια
μέ παννιά φουσκωμένα,σάν αληθινά, φουρ
τούνες, πού θαροϋσεςκ’έρχούνταν κατά πάνω
σου,μέ τά μεγάλα,βιαστικά,βαριά τους κύμα
τα κι’ άλλα πέλαγα, γαλήνια, όπου πέρνα
γαν βαρκούλες καί καΐκια μέ μαραμένα
πανιά, μέ τόν ήλιο πολύ πάνω τους, κατα
χνιασμένα, άποκαμωμένα.
Ή θειά Μιλ’σηνή κοίτουνταν έκεϊκ’εβλεπε τ’ονειρύ της μέ τό στόμα ανοιχτό μέ τά
άσπροτζούλουφα μουσκεμένα άπό τόν ιδρώτα.
Μεταγύρισε έτσι πού βρέθηκα πίσ’ άπό
τή ράχη της. Περίμενα λιγάκι. "Υστερα μέ
δυό βήματα κλέφτικα κίνησα κοί μπήκα δεξά μου στήν ανοιχτή πόρτα.
Α ντίκρυ ήτανε τό παραθύρι τοϋ δρόμου
καί ή σκαμνιά, ζερβά τής πόρτας οί ντουλά
πες καί δεξά κάτου άπό τό παραθύρι τής
αυλής ένας καναπές.
Χάμου τά σανίδια καθάρια μά ρημαγμένα,
οί τοίχοι φουσκωμένοι.
—Τίκ-τάκ, τίκ-τάκ" φοβήθηκα" σά νά, ένα
άθώρητο χέρι κατέβαζε κάίϊε τόσο δυό ισό
χρονες βουερές ραβδιές στήν καρδιά μου
πάνω.
’Ήταν ένα κατασακατεμένο ρολόϊ, στρογ
γυλό, μεγάλο, στόν τοίχο, πού δούλευε τοΰ
κεφιοΰ του καί μέ κάρφωσε στήν πόρτα.
Στάθηκα λιγοψυχισμένη καί άκουγα τή βουή
σ’όλο τό ήσυχο σπίτι μέσα.
’Έκανα νά φύγω, μά πάλι θυμήθηκα τό
καϊκάκι. Ή τανε τόσο κοντά I

’Έκανα κουράγιο καί πήρα δυο βήματα.
Στή γωνιά τοϋ καναπέ κατά τήν πόρτα κά
ποιος κοιμόταν.
Ψιλόλιγνος, σάν τή μάνα του μ’ ολα της
τά μοιασίδια σωστά, λιοκαμμένος, θαλασσοψημένος, ήτανε πλιό μαΰρος άπό κάθε μελαχροινύ σκοϋρο πρόσωπο, πού ξέραμε δλοι
στό χωριό.
’Ήτανε άσκημος, ή καλύτερα δέν μπορού
σες νά τοϋ βρής πολλά ψεγάδια κυτώντας
τον, μά είχες τήν εντύπωση πώς άπό πάνου
του έβγαινε μιά σιγανή φωνή ποΰλεγε «είμαι
άχαρος, είμαι αχαρος».
Τή φωνή του δέν τήνε ξέραμε άκόμα εμείς
τά παιδιά καί παραμερίζαμε σάν έδιάβαινε
μέ μεγάλες δρασκελιές τό σοκάκι, μέ σκυ
φτό κεφάλι πάντα μέ μάτια, πού δέν κύταζαν θαρεΐς πουθενά καί τίποτα, κρύος σά
χάρος.
Στάθηκα καί τόν κύταξα.
Κοιμότανε κειδά στόνκαναπέ μέ τά λίγα
μαϋρα σγουρόμαλλά του βουτημένα στόν
ΐδρο.
Τώρα τόν φοβούμουνα καλά' καθώς τόν
έβλεπα άπό κοντά ακίνητο, συλογιόμουν
πώς μπορεί νά είχε πεθάνει καί τρόμαζα.
Μοΰ ήρθε νά βάνω τίς φωνές, μά άκούμπησα τά δάχτυλά μου απανωτά στό στόμα μου
κ’έκανα κουράγιο γιά νά κινήσω νά φύγω.
Σκέφτηκα νά πάω κοντά καί νά άνασηκώσω τα ματόφυλλά του, μά τρόμαξα πιό
πολύ λέγοντας πώς μπορεί νά ξυπνήση καί
ν*: μέ πιάση.
^ Μήν άφίνοντάς τον άπό τά μάτια μου
κίνησα γιά νά βγώ. Τό πόδι μου έφυγε σέ
μιά τρύπα τοΰ σανιδιοΰ κ’έβαλα μιά μεγάλη
φωνή.
III
Η θεια Μελ’σηνή κι’ δ Σταΰρος σκύβανε
πάνωθέ μου. Κρατώντας με ή θϊιά Μελ’σηνή
άπό τίς μασκάλες κι’ό γιός της άπό τό κα
λάμι τοΰ ποδαριού μου, μ’άνασηκώσανε καί
βγάλανε τό πόδι μου άπό τό τρύπιο σ <νίδι.
Τ’ άστραγάλι μου καί πιό πάνω λίγο στό
καλαμι ητανε καλα γδαρμένο καί ματωμένο.
—Ά μ ’ τ ηθιλις, τί γύριβγις έδ’ γνουκόρ’,
γρίνιαζεή θειά Μελ’σηνή, άποθέτοντάς, με στά
σανίδια γιά νά φέρη «κανέν πανέλ’» νά δέση
τό πόδι μου.
Τ ΓΙετρου δεν είνι; ρώτησε ό Σταΰρος.
—Ναί, είπα έγώ.
—Πονεΐς αϊ ; ρώτησε αυτός.
Ναί' ήρθα νά δώ τό καϊκέλ’, άποκρίΦηκα ξεθαρϊμένη, ενα καϊκέλ’ πόύ είναι

πάνω στήν ντουλάπα- ποιανού ε ίν α ι;
Αυτός με κυταζε παραξενκμένος.
—Ποΰ τό είδες ;
^ Στη στιγμή τοΰ ιστόρησα πώς γίνηκε καί
ειόα τό καίκάκι ώς τήν ώρα πού έπεσα.
/—Πώςδέ μί ξύπνας νά σί τού δείξου;
ρώτησε μιλώντας ήσυχα.
Τόν κύταξα μέ απορία καί ύστερα τοΰ
φώναξα δυνατά μέσα στά μούτρα του.
—Έμ’ άφοΰ σί φοβούμουν ;
Δεν εμίλησε. ’Αφήκε το πόδι μου χάμω,
σηκώθηκε άνοιξε τήν ντουλάπα, πάτησε στό
πατάρι, πού ήτανε θεμένα τά στρώματά τους,
καί πιάνοντας τό κεφαλάρι τής ντουλάπας
μέ τδνα χέρι, έσυρε μέ τ’ άλλο τό καϊκάκι,
το κατέβασε, τό ξεσκόνισε δπως δπως μέ τή
σληραμένη παλάμη του καί τό άκούμπησε
κοντά μου.
, Πετάχτηκα πάνω ξετρελαμένη άπό χαρά,
ξέχασα το ποδι μου κι’ άρχισα νά τόν ρωτώ,
απανωτά, στριφογυρίζοντας ολόκληρο τό κα
ΐκι, καί μιλώντας γλήγορα.
x —Ποΰ
' ποιός τό έκανε, ποιός
τό παίζει ; Έσκυψε καί τό σήκωσε άπό τό
πάτωμα, τ δβαλε πάνω στήν πλατειά πεζοΰλα τοΰ^ παραθυριού καί πέρνοντάς με καί
μένα απο τό χέρι μ’ έφερε στόν καναπέ.
—Νά, άνέβα ’πά στούν καναπέ τσί λόγια
ζε του.
^ ’Ανέβηκα- ή θειά Μελ’σηνή ήρθε έπλυνε
το ποδι μου με λίγο αγιασμό, τό σφούγγισε
καί τό έδεσε μ’ ένα «πανέλ».
’Ήμαστε πιά φίλοι.
Τά βραδυνά, άποκαμωμένη άπό τό όλημερνό παιγνίδι, σάν τόν έβλεπα νά διαβαίνη
άπό τό σοκάκι, πηγαίνοντας σπίτι του, άφη
να τήν παρέα μου κι’ έφευγα.
Πήγαινα και καθόμουν άπάν’ άπάνω στό
πλατύσκαλο καί περίμενα.
Άπό τήν ανοιχτή πόρτα έβλεπα τούς γέ
ρους χωριανούς νά περνούνε, σκυφτοί ή κα
λοστεκούμενοι, άσπροτζούλουφοι, μαραμένοι,
μέ τά χέρια δεμένα χαμηλά πίσω, μέ τό βή
μα συρτο. Τραβούσαν γιά τόν καφενέ.
^ Ή θειά Μελ’σηνή, μπαινόβγαινε νά «στήσ’»
τίποτα, νά διαρμίση, νά δή τίς όρνιθες.
Ο Σταΰρος σάν ήθελε άπονιφτή έβγαινε
καί κάθιζε στό πετρένιο κατώφλι. Μπροστά
τα λιοχωραφα κατεβαίνανε σκαλωτά κατά τή
θάλασσα.
Ο άσπρος ϊσιος δρόμος πήγαινε άκρογιαλια την ακρογιαλιά στρίβοντας σ’ ένα σημείο
κατά τό χωριό.
Μια βάρκα, έ'να καΐκι σεργιάνιζε στό για

λό ή ένα τραγούδι,άνεβαινε μεσ’απ τους ελιωνες, γλυκασμένο μ’ δλα τά βραδυνά χωριατικα μεράκια.
Καθούμαστε κειδά και μοΰ ελεγε παραμυ
θία, μέ τά χέρια τυλιγμένα γύρω στά γόνατα,
μέ τά μάτια πλανούμενα πέρα στή θάλασσα.
’Ή ζωγράφιζε μέ τό μολυβί του βάρκες,
βαπόρια, ακρογιαλιές ήμερες, ψαρολίμανα μέ
τίς βαρκούλες αραγμένες, μέ τούς ψαράδες
στή δουλειά, γέρους σκυμένους στο μπάλω
μα τοΰ διχτιοϋ, νιούς μέ άνασκαλωμένα σαλ
βάρια, νά μπογιατίζουν, νά κουνιούνται. ^
Σκεδίαζε σιωπηλός, αμίλητος, κατου απο
τό βλέμμα μου, πού παρακολουθούσε αχόρ
ταγα κάθε κίνηση τοΰ χεριοΰ του.
Ποΰ καί ποΰ χαλούσα τή σιωπή μέ ψιθυρίσματα.
—Νά γ’ ή σκαρμός. . . . το')ρα τού πανί.
. . . Δέν εΐνι καλό, δέν είνι καλό, λέγου,
σβύστου αύτό !
—Τ’ είνι ; ρώταγε.
—Νά, ’γώ θέλω πολύν άγέρα μέσ’ στά
πανιά.
—Καλό.
Σέ λίγο τό καΐκι ήτανε έτοιμο, μέ τά πα
νιά όλοφούσκωτα, μέ τά ξάρτια σαν τρεμάμενα άπό τό τράνταγμα τοΰ άνεμου, μέ τούς
άφρούς γύρω του.
’Έπιανε τό χαρτί άπό τή γωνιά καί τ’ άπόθετε στά γόνατά μου.
’Έπειτα άκούμπαγε τούς άγκώνες στά γό
νατά του, έμπλεκε τα μαυροκαλιασμενα δά
χτυλά του κι’ άκούμπαγε τό πηγούνι, μένον
τας κειδά, μέσα στό μούχρωμα πού ερχότανε,
μαΰρος, άμίλητος, σκυθρωπός.
Σηκωνόμουνα κ’έφευγα χωρίς νά τοΰ μιλή σω κάνε. Στό σπίτι μας μέσα σ’ ένα μεγάλο
κουτί, φύλαγα πολλά σκέδια, άπό κείνα πού
έφκιανε, μήν αφήνοντας νά τ’άγγίξη κανείς,
Τήν Κυριακή, σάν έφευγε ή μάνα μου
στήν έκκλησιά, τά άράδιαζα δλα χάμου στό
πάτωμα καί πεσμένη μπρούμυιτα τα κύταζα
πολιώρα.
"Ενα βραδυνό σάν τέλειωσε τό παραμύθι
ό Σταΰρος ή θειά Μελ’σηνή μοϋ έδωσε μια
φούχτα μύγδαλα.
Πήγα καί βρήκα μιά πέτρα καί καθήμενη
στό πλατύσκαλο τά έσπανα κ’ έτρωγα.
— Πότι θά διαβαίν’ς στού σκουλιό; ριοτησε ό Σταΰρος, άξαφνα.
— Σάν άνοίξ’.
— Τούν άγαπάς τού σκουλιό ;
— Ά μ ’ τί, άφοϋ θά μαθαίνου γράμματα!
— Ίγώ λέγου πιό καλά νά μήν πάς.

Κοντοστάθηκε. Τόν κύταξα παραξενεμένηί
— Πού νά παγαίν’ς μές στή βρουχη τσ
στα κριγυώματα. Πιό καλά νά καθούμαστι
στού μαγκαλέλ’ τού χειμώνα νά λέμε παρα
μύθια.
Τά είπε δλα βιαστικά, σάν κυνηγημένα.
— ”Οχ’ θά διαβαίνουν ούλα τά μουρά κ’
ίγώ θά κάθουμι, τοϋ φώναξα ειρωνικά. Πέ
τα τώρα τά παςαμυθέλια.
Άκούμπησε τό πηγούνι στά γόνατά του
καί είπε κι’ άλλο παραμύθι.
Σάν άνοίξανε τά σκολειά, έφυγα στη χώ
ρα. Ά λλος κόσμος, άλλη ζωή. "Ολα τά^ χω
ριανά τά ξέχασα, τά παραμέρισα καί δέν τά
συλλογίστηκα παρά σάν ξεκόλλησα άπό κεί
νη τή ρουφήχτρα δλης τής παιδιάτικης
δροσιάς μας, τό σκολειό.
Τά σκέδιά του καθώς τά έφερα μέσα
στό κουτί τους άπό τό χωριό, άποξεχάστηκαν μέσα σ’ ένα συρτάρι άπό τίς πρώτες
κι’ δλα μέρες, δπως ξεχάστηκαν τά παιδιά,
πού παίζαμε μαζύ, τό φουρνέλ’, τά λεμονόδεντρα κ’ ή θειά Μελ’σηνή μαζύ μέ τό
Σταύρο.
Μιά πασχαλιά, μέ χρόνια, πήγαμε στό
χωριό πρωΐ καί γυρίσαμε βράδυ.
Πέρασα τήν ημέρα τριγυρίζοντας εδώ
καί κεϊ.
Οί δρόμοι τοϋ χωριού είχανε στενέψη πο
λύ, τά σπίτια ήτανε χαμηλά, στή μπασιά
τοΰ κατεβατού τοΰ σπιτιού μας μπόδιζε
τό κεφάλι μου καί είδα τό καϊκέλ’ περνών
τας άπό τής θειάς Μελ’σηνής, πάνω άπό
τίς ντουλάπες, χωρίς ν ανέβω στη σκαμνια.
’Έσυρα τό σπάγγο κι’ άνοιξα τήν πόρτα.
Στό κατώφλι τής σκαλόπορτας κάθουνταν
δ Σταΰρος.
Τό μακρουλό πρόσωπό του φαίνουνταν
πιό μακρύτερο, μέ τρεις ρυτίδες πού κατε
βαίνανε σέ μάκρος άπό τά μάτια του κάτου
ώς τά σαγόνια του.
Κάθουνταν μέ τά χέρια δεμενα πισω στο
κεφάλι άκουμ πιστά στόν παραστάτη καί τα
πόδια του απλωμένα μπροστά του. Τά
σγουρά τσουλούφια του, πού είχανε γίνη
σταχτιά, άνεμιζανε πλαί σια μεληγγια του.
— Καλησπέρα, είπα, πούναι ή θειά Μελ
’σηνή;
Συμμαζεύτηκε βιαστικα.
— Καλησπέρα, τ’ μάννα μ’ θές ; ^
'Η κουβέντα του κόπηκε, άνοιξε τα ματια
του καλύτερα, άνασηκωθηκε στα γόνατα, σα
νά τοΰ ήρθε νά ξεφωνιση και παλι καθησε.

Η τθειά Μελ’σηνή βγήκε άκούγοντας κου
βέντα.
,— ’Αμ·’ ποιά εισι τού λόγ’ς ; Ί ί i ! άμ’
παντα μιγάλωνις ; Καλώστα' έλα' έλα κουπιλδελι μ , στάσου νά σί βάνου μαξιλαρέλ’.
Ανέβηκα κυτάζοντας ολόγυρα.
— Τούν ήβγανις τού σκουλειό πλιά ;
— Ακόμα.
— Πουλλά χρόνια, λέγου, μαθέ, εΐνι ;
Πολλά, θεια Μελ’σηνή.
— Ούξου, τυρανίδα !
Σηκώθηκα και μπήκα μέσα. Στούς τοί
χους τά σκέδια, κείνα πού ήξερα, στέκουν-,
τανε κιτρινισμένα, μισοκουρελιασμένα.
Απο τό παράθυρο τοϋ οξάτου, πού έβλεπε στα^ λεμονόδεντρα, βαρύ άρωμα έρχούντανε απο τά λεμονάνθια καί γέμιζε τό
σπίτι ολο.
, τ9^πλε? πλήθος ανοίγανε σκοτεινές
παν απο το κατώγι στο πάτωμα καί μέσα
το 0ολοί, πού μ’ έτρόμαζε μιά φορά κΰταJ
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ρασιά, γυρίζοντας απο τον εσπερινό καί κα
λησπερίζανε.
Αψηλή, μά σκυμένη καλά πιά, μέ τό
καταμαυρο μπασμαδένιο της ρούχο καί τό
κατάμαυρο τσεμπέρι της χαμηλοδεμένο γύ
ρω στό σκούρο της πρόσωπο, στάθηκε, αν
τίκρυ στήν πόρτα, ή θειά Μελ’σηνή.
— Καλησπέρα, κορούδα μ’.
Σηκώθηκα.
, ~ Καλησπέρα, καλώς τή θειά Μελ’σηνή,
τι κάνεις ;
— ΑΧ τί νά κάνου πλιά, ίγώ !...
Τ’ αχείλι της έτρεμε
— ’Έλα, κάθησε, θειά Μελ’σηνή.
Τήν πήρα άπό τό χέρι, τήν έφερα μέσα
και τηνε καθησα σέ μιά καρέκλα.
Αύτή άπόμεινε κυτάζοντας τά χέρια της
πού σφίγγανε τό μαντήλι της.
Σκούπισε τά χείλη της με δαΰτο κι’ άπέ
σηκώνοντας τά μάτια της.
— Τί κάν’ ή μητέρα σ’ ; ρώτησε.
Σέ χαιρετά. Τώρα θέ ναρθη- κάθησε.
— Ά χ ’ ματέλια μ’, νά διαβαίνου. Ά ν τ ι
καλό βράδ’.
Τήν πήγα ώς τήν όξώπορτα.
Καλό βράδ’, κόρ’.
, θεια Μελ’σηνή, στό καλό.
Ελα καμιά μέρα, άκοϋς ;
— Καλά θά έρθω.
Πήγα ένα βραδυνό.
Καθουμαστε πολιιορα μπρος στήν πόρτα,
στή σκάλα χωρίς πολλά λόγια.
\ στερα να που η θεια Μελ’σηνή σηκώ
νεται καί πάει μέσα.
Ξοπίσω της μπαίνω καί γιο. Αύτή στέκε
ται λιγάκι καταμεσής στόν δξάτο καί ρωτά.
Μπορείς^ν ανιβής νά φτάξτ]ς τού καϊκέλ;
—Μπορώ,θειά Μελ’σηνή.
Άνασκάλωσα καί τό κατέβασα ένφ εκεί
νη έλεγε.
^ 1 τουχε παραγγειρμένου. «. Μητέρα,
δοστου τού καϊκέλ’ στού κουπιλούδ».
Εφερε ενα πανι καί τό ξεσκονίσαμε.
Στο πλευρό τοϋ καϊκιού πού ήτανε κατά
τον τοίχο, μέ άσπρα πολύ ψιλά γράμματα
σε δυο^ σειρες, πανω στο μαβύ φόντο, ήτανε
γραμμένο ενα δίστιχο, πού τό λέγανε πολύ
στό χωριό.

’Ήτανε δλα τόσο ίδια!
Να και τό «καίκελ», νά βάνω ένα
σκαμνί νά τό κατεβάσω ;
Ο Σταύρος βρέθηκε στήν πόρτα. Στάί ηκε μέ κατεβασμενα ματια αντίκρυ μου,
που τονε κύταζα ερωτηματικά.
Τίποτα.
, Γύρισα καί κύταξα λιγάκι τή θάλασσα
απο το παράθυρο κ’ έπειτα σιγά σιγά βγήκα
ενψ αυτός πήγαινε μέ σκυμένο κεφάλι στήν
αλλη κάμαρα.
Στάθηκα λιγάκι στή σκάλα μέ τή θειά
Μελ σηνή κι’ άπέ τήν καληνύχτησα κι’ έφυ
γα κακοκαρδισμένη.
c Τήν^άλλη χρονιά μάθαμε στή χώρα πώς
ο Λταύρος πέθανε.
Τον έ'πιασε ενας πόνος καί πήγε μέ κεί
νον χωρίς νά δεχτή μήδε γιατρό μήδε τί
ποτα.
Σάν εκαλοκαίριανε καλά πήγαμε στό
χωρίο.
Ειχα τελείωση το σκολειό και λογάριαζα
να περάσω ξένοιαστα, γυρίζοντας όλημερίς
απ ακρογιαλι σέ βουνό κι’ άπό βουνό σέ
περιβόλι.
^Ητανε Σάββατο σάν έφτάσαμε,
^απλωμένη σε μια ξαπλωτήρα, στήν αυ «Μαρία λεν τη Παναγιά, Μαρία λέν κα'ι σένα,
λή, διάβαζα ένα βιβλιαράκι τό βραδυνό.
αν άρνηοτώ την Παναγία ϋε ν’ άρνηοτώ και σένα»
Οι γριές μια μια διαβαίνανε άπό τήν πε
Μ. ΚΛΩΝΑΡΗ
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Μόλις μπήκε στό κελλί του, βόλεψε τή
βαλίτζα του, κανόνισε τίς σημειώσεις του καί
μέ κάποια ησυχία άφού γδύθηκε ξάπλωσε
στό κρεββάτι του. Δέν ειχε πιά τίς ανησυχίες
πού τόν βασάνιζαν τά προηγούμενα βράδυα
άλλά δέν ήταν καί όλότελα ήσυχος. Ή ταν
λυπημένος, ειχε έναν κρυφό καϋμό πού δέν
ήταν τέλειος άνθρωπος μέ αυθόρμητη καί
βαθειά σκέψη. ’Ήξερε καλά πώς γιά νά σκεφθεί έπρεπε νά διαβάσει βιβλία, νά δανει
στεί ξένη σοφία, πώς δέν ήτανε σέ θέση νά
τήν ξαναδώσει κάπως διαφορετική. Αλλα
δλα αύτά ήτανε δπως είπαμε κρυφός καϋμός καί τίποτ’ άλλο. Μεγάλος καϋμός ποτές
δέν τάραξε τά σωθικά του, ούτε καμιά τρομε
ρή έγνοια τόν έκανε νά χάσει τόν ύπνο του.
Ό φόβος μάλιστα. Ά λλά τώρα δέν είχε κα
νένα λόγο νά φοβάται. Είχε ?α τόσο μυαλό
ώστε νά νοιώθει πόσο χειρότεροι του ήτανε
δλοι οί άλλοι πού περνούσαν γιά σοφοί στή
χώρα. Αύτό τό ήξερε καλά καί τοΰ στέκον
ταν αληθινή παρηγοριά. ’Έτσι παραδόθηκε
σέ μιά τέλεια ακινησία τοΰ νοΰ, μιά κατάστα»
ση πολύ κοινή στούς λογίους τής πατρίδας
μας. 'Ωρες κάθουνται μονάχοι, άλλοι άπό
οκνηρία, άλλοι άπό άδυναμία, δεν άφίνουν
καί τό παραμικρό κύτταρο τοΰ μυαλοΰ τους
νά κουνηθεί. Αές καί επίμονα άποδιώχνουνε
τή συλλοή καί ένώ είναι ξύπνιοι, τό μυαλό
τους κι’ ή ψυχή τους κοιμούνται, εναν υπνο,
βαρύ κι’ αδιάκοπο. Οί αΐσθησες δμως αγρυπνάνε πάντα. Κι’ δταν άκομα ο ύπνος σφαλαει
τά βλέφαρα καί τότες παράξενα δνείρατα τα
ράζουνε τίς αισθήσεις καί καθώς παρουσιαζονται μπερδεμένα δέν άφίνουνε πότες σω
στή τήν εικόνα τους στό νοΰ.
Ό Σιγαλός σηκώθηκε κι’ άνοιξε τήν πόρ
τα τής κάμαράς του. Τοΰ φαινόταν πώς δέν
είχε ύπνο. ’Έρριξε μιά ματια οξω κι ειδε
καθαρά μέσα στό άσημένιο φώς τοΰ φεγγα
ριού καί τό μοναστήρι καί τό φτωχό κοιμη
τήριο καί τή φύση γύρω. ’Ήτανε πολύ υπο
βλητική ή φεγγαροβραδυά κι’ ό Σιγαλός ήθε-

λε νά χορτάση τήν φυσική αύτή ομορφιά·
Άκόμα καί ή ιδέα πώς άπό στιγμή σέ στιγμή
μπορούσε νά φανεί ό μαύρος ίσκιος τού Παφνούτιου καί ν’ αντηχήσει ή φωνήτου δέν τον
άνησυχοΰσε. Τδχε συνηθίσει κι’ αύτό καί δέν
τδβλεπε πιά παρά σάν ένα παράδοξο τής
ζωής καί σάν σπάνιο θέμα γιά διήγημα. Τώρα
τελευταία μάλιστα οί εμφανίσεις αυτές δέν
τόν τρόμαζαν διόλου. Τήν τελευταία μάλιστα
βραδυά είχε αποφασίσει νά δώσει ξεχιοριστή
προσοχή στό πράμα, νά τό μελετήσει σαν
υποβλητικό φαινόμενο δσο μπορούσε πιό
καλά. ’Ά ν τοΰ ήταν μάλιστα βολετό νά κρύ
βονταν κάπου γιά νά μπορεσει να δει τον κα
λόγερο στήν παράξενη κατάσταση του.
'Άμα δμως τό καλοσκέφθηκε είδε πώς
τό πράμα δέν ήταν εύκολοκατόρθωτο, γιατί
δσο κι’ άν τοΰχαν πει οί μοναχοί πώς ο Παφνούτιος δέν ήταν επικίνδυνος, αυτός παντα
φοβόνταν κανένα άπρόοπτο και γι’ αυτό δεν
έκρινε σκόπιμο νά άντικρυσει τον Παφνουτιο. Μετάνοιωσε λοιπόν καί σφάλισε τήν πόρ
τα του, γδύθηκε καί ξάπλωσε στο κρεβάτι του.
Ή ώρα περνούσε, τ’ άστέρια πού φαίνον
ταν άπ’ τόν φεγγίτη, ταξίδευαν, μα τοΰ Σι
γαλοΰ δέν τοΰ κολλούσε ύπνος. Νά πεις πώς
ε ιχε στενοχώρια. Τίποτ’ άπ’ αύτα. ^ Ησυχος
ήταν, δπως τόν περισσότερό καιρό μα οσο κι αν
άλλαζε πλευρό ή κι’ άν κουκουλονώνταν άπό
κεφαλής τοΰ κάκου. Ό ύπνος δέν έρχονταν.
Τό πράμα άρχισε σιγά σιγά νά γίνειαι στε
νόχωρο. "Υστερα ήθελε νά κοιμηθεί γιατί
τό πρωΐ, μιά καί θάφευγε, έπρεπε νά ξυπνή
σει πρωί. Μά δσο κι’ άν προσπάθησε δεν τά
κατάφερε. Σιγά σιγά τό πήρε άπόφαση. « ’Έχω
άϋπνία» ψιθύρισε κι’ άρχισε να κοιτά αδιαφορα τ’ άστέρια.
Δέν πέρασε κάμποση ώρα κι’ ή φωνή πού
κάποιο βράδυ έδώ καί λίγες μέρες τον ειχε
κάνει νά τρέμει σάν τό πλατανόφυλλο πού τό
δέρνει ό βορριάς αντήχησε καί πάλι καί ε τά
ραξε τή νυκτερινή ησυχία. Ό Παφνούτιος
πιστός σέ κάτι πού θές πές το συνήθεια, θές

πες το άνάγκη, χρέος, πάθος, είχε βγει πάλι
ya κυνηγήσει ^τό τελώνιο πού έβλεπε πάντα
ομπρός του νά επιβουλεύεται τήν ησυχία τοΰ
ιερού τόπον. Μούγγρισε δπως πάντα καί έφε
ρε βόλτα τ’ αρχονταρίκι- ύστερα φώναξε δπως
πάντα.
, "Οπου κι’ «ν πας άτιμε θά σέ σφάξω
που μάς φερνεις το καραβι μέ τις γυναί
κες άπ’ τή Μυτιλήνη.
Γοπε, το ςανάπε, έτρεξε δεξιά, ετρεξεάριστερά, έκανε ν’ ανέβει τήν πέτρινη σκάλα τοΰ
ςενωνα, μα μετανοιοοσε και προχώρησε πρός
τό κοιμητήριο.
Ό Σιγαλός ακούσε καλά δλα δσα έκανε
ο Παφνούτιος καί παραξενεύτηκε γιά τήν
αλλαγή πού έκανε στήν ταχτική του πορεία.
Κάθε^ βράδυ ανέβαινε στήν άπάνω καμάρα
ποΰ είχε τ’ αρχονταρίκι κι’ άπό κεΐ άπάνω
νά ξεστόμιζε τήν απειλή του καί τήν κατάρα
τοιη Τοΰ φάνηκε παράξενο τό λοξοδρόμημα,
κι’ δχι μόνο παράξενο άλλά στό βάθος ανη
σύχησε. Θα φανεί αύτό περίεργο, άλλά δ νυ
χτερινός περιπατητής ειχε γίνει κάτι μέσα
στή ζωή τοΰ μοναστηριού κ’ ή άλλαγή έκανε
εντύπωση. Ά λλά δέν ήταν μιά απλή, μιά συνειθισμένη εντύπωση. Ή ταν κάτι παραπάνω:
Μιά ανησυχία, άκαθόςιστη στήν άρχή, δυνα
τή πιό ύστερα. ’Ανησυχούσε ό Σιγαλός σάν
νά ΰπόπτευε κάτι κακό. Κι’ δμως κανένα δε
δομένο δεν είχε καί προσπάθησε μάλιστα νά
καθησυχάσει τόν εαυτό του. Δέν τό κατάφερε δμως κι’ ή άνησυχία του άντίς νά λιγοστεύη δυνάμωνε δλοένα.Κάποια φωνή μυστι
κή τούλεγε πώς κάποιο κακό γίνονταν. Ά ρ 
χισε νά φοβάται γιά τόν Παφνούτιο. Προ
σπάθησε ν’ ακούσει, ν’ άφογκραστεΐ καλλί
τερα καί πού καί πού τοΰ φαίνονταν πώς ή
φωνή τοΰ μοναχού έρχονταν άπό πολύ μακρυά. Μά σάν πρόσεχε καλύτερα έβλεπε πώς
γελοιόνταν, πώς έ'περνε κάθε τρίξιμο ξύλου
ή κάθε κράξιμο πουλιού γιά τή φωνή τοΰ
Παφνούτιου. Ό Παφνούτιος δέ φώναζε. Μά
ποΰ να ειχε πάει ό Παφνούτιος; Κάτι τόν
έσπρωχνε νά σηκωθεί καί νά ντυθεί νά βγει
νά δει πού ήταν ό Παφνούτιος. “Υστερα κεΐ
πού συλλογίζονταν, τοΰ φάνηκε πώς ακούσε
ένα βογγητό,^ ένα άγκομαχητό λαβωμένου.
Σηκώθηκε μέ κάποιο δισταγμό καί ντύθηκε.
Αραιά καί πού κι’ αύτό πολύ μακρυά ξεκάθιζε εναν άναστεναγμό. Μόλις ντύθηκε προ
σεχτικά άνοιξε τήν πόρτα, βγήκε, στό καμα
ρωτό καί κοίταξε. Άκουσε καθαρότερα τό
βογγο καί προς το μοναστήρι ειδε φώτα καί
σκιές να κινούνται. Στάθηκε καί νόμισε πώς
τοΰ κόβεται ή άνάσα. Ή ταν βέβαιος πώς

κατι κακό είχε λάχει στον Παφνούτιο καί ά
ναψε έ'να σπίρτο καί κατέβηκε με προσοχή
την πέτρινη σκαλα τοΰ ξενώνα καί προχώοησε πρός τό μοναστήρι. Έ νοιωθε μιά παρά
ξενη ταραχή και τα χέρια του ήταν παγωμέ
να. Άρχισε νά φοβάται. Μπρός στήν εκκλη
σία συνάντησε έ'ναν καλόγερο καί τόν ρώ
τησε.
—Τί συμβαίνει κι’ εΐναι σηκωμένοι οί
πατέρες ;
Καί κείνος τοΰπε :
% Ψυχομαχαει ο Παφνούτιος.ΕΤχεανεβεί
^ ή στέγη γιά νά συντρίψει τό διάβολο καί
τήν ώρα που, καθώς λέει, τόν ειχε αρπάξει
άπό τό φτερό,γλύστρησε καίγκρεμίστηκε μαζύ
του κάτω. Τώρα θάχει πεθάνει. Τούβαλαν
στό στόμα τ’ ά'χραντα μυστήρια. Ό Παφνού
τιος εκοιμηθη καί ο κύριος ας" τόν άναπάψει ^γιατί ήταν αληθινός μοναχός.
Ο καλόγερος κούνησε τό κεφάλι καί
τραβήχτηκε. Ό Σιγαλός προχώρησε, έφτασε
ο>ς εκεί που ήταν οι καλόγεροι κι’ ειδε τόν
Παφνούτιο ξαπλ(ομενο μέ κάπως παραμορ
φωμένο τό πρόσωπο άπ’ τό πέσιμο. Τοΰ
φάνηκε πως το ενα μάτι τοΰ νεκροΰ ήταν
άνοιχτό, πώς ήταν σάν γυαλένιο καί πώς τόν
κοιτούσε παράξενα. "Ενα ρίγος έ'νοιωσε σ’
δλο το κορμί μά πριν προφτάσει ν ’ άποστρέψει τό πρόσωπο, ειχε έρθει ό Θεοφύλακτος
και σκεπασε το πτώμα μ’ ενα μαΰρο πανί.
Υστερα δυο μοναχοί τό σήκωσαν καί τό
άπόθεσαν- στήν εκκλησία.
Σέ μιά γωνιά στέκονταν άμίλητος καί
σκυθρωπός ό Σισόης. Δέν κοιτοΰσε τίποτα.
Ειχε καρφώσει τό βλέμμα στήν πέτρα πού
πατούσε. Ό Σιγαλός σκέφτηκε νά τοΰ μι
λήσει, να γονατίσει. Είχε διάθεση νά κλάψει,
αληθινα^ αύτή τή φορά. Μά δέν τόλμησε νά
προχωρήσει. Συντριμμένος τραβήχτηκε καί
πέρασε γρήγορα τό κοιμητήριο κι’ έτρεξε στό
αρχονταρίκι. ’Ένοιωθε τό κεφάλι του βαρύ,
σαν ναχε ζαλάδες. Στό μυαλό του τριγύρι
ζαν χίλιες σκέψεις ακαθόριστες καί συγχισμένες. Ά νοιξε τήν μικρή στέκα του καί τρά
βηξε τόν "Αγιο Αυγουστίνο. ’Ένοιωθε τήν
άνάγκη μιάς βοήθειαςάτράνταχτης γιατί περ
νούσε μιά ώρα πολύ κρίσιμη. Ά νο ιξε μιά
σελίδα καί διάβασε.
Ά ν δέν ποθείς παρά τή γη, είσαι γης
Λν ποθείς τόν ουρανό, είσαι ουρανός
Ά ν άγαπας τό θεό, γίνεσαι Θεός.

Μα ηταν τοσο πολύ κολλημένος στήν
πετρώδικη γή ό Σιγαλός!...
ΤΕΛΟΣ

(Συνέχεια)

Σ’ δλη μου τή ζωή δέν έλαβα, παρ’ αύτά
τά τρία γράμματα τοΰ Μών- Τά φυλάγω
άκόμα σ ενα συρτάρι του κομμοδινου. Και
μέ ξαναπέρνει πάλι, σαν τα ξαναδιαβαι,ω, η
ίδια πίκρα σάν άλλοτες,
,
Τό πρώτο μοΰ τό'φεραν δυό μερες ύστερ
άπ’ τό ταξίδι του.
«Ακριβέ μου Φραγκίσκε!
«Σήμερα, μόλις κιόλας έφτασα στόΠαρίσι, πήγα στό διορισμένο σπίτι· Ίίποτα. Ψυ
χή. Μήτε τώρα, μήτε ποτέ.
«Τό σπίτι πού μάς είπε δ Φράντς ειν’ έ'να
δίπατο ξενοδοχείο. Τό δωμάτιο τής δέσποι
νας θάναι βέβαια στό πάνω πάτωμα. Τά
παράθυρά του είναι σκεπασμένα απ’ τά δέν
τρα. Μά, διαβαίνοντας τό λιθόστρωτο,^ τά
βλέπεις καλά- Οΐ κουρτίνες είναι^ πεσμένες,
και θάμουν τρελλός νά ελπίσω πώς μπορεί
ποτέ νά προβάλει άνάμεσά τους τό πρόσω
πο τής Ύβόννης ντέ Γκαλαί.
Είναι άπάνω σε λεωφορο. Ψιχαλιζε
στά δέντρα, πού έχουν πρασινίσει κιόλας.
Άκουγες τά κουδουνίσματα τών τραίνων
πού περνούσαν άκατάπαυτα.
Δυό ώρες σχεδόν περπάτησα τοΰ μά
κρους και τοΰ πλάτους κάτω απ τα παραθυρα. Κάποιος πουλητής κρασιού ήταν ^έκεΐ
κ’ εστάθηκα νά πιώ, γιά νά μή δώσω υπο
ψία πώς είμαι τάχα λωποδύτης πού παραφυλάγει ευκαιρία. Επειτ αρχισα παλι να
προσμένω, άνέλπιδα.
Βράδυασε. Τά παράθυρα έφεξαν παντού
άπό λίγο, μά ό'χι καί στό σπίτι εκείνο. Χω
ρίς ά'λλο, ε ΐ ν ’ άκατοίκητο. "Ως τόσο, τό Πά
σχα κοντοζυγώνει.
Όταν κίνησα νά φύγω, μιά κοπέλλα, η
νέα γυναίκα,—ξέρω κ’ έγώ; ήρθε κ εκαθησε πάνω σ’ έναν βροχόλουστο πάγκο- Ή 
ταν ντυμένη μαΰρα μ ενα γιακαδακι λευκό.
“Οταν έφυγα, άπόμενε άκόμα εκεί ασαλευτη,
μ’ δλοτό εσπερινό τ’ άγιάζι, προσμενοντας
ποιός ξέρει τί, ποιός ξέρει ποιόν. Βλεπεις, τό
Παρίσι είναι γεμάτο τρελλούς, σάν καί μένα
Αυγουστίνος».
Πέρασε καιρός. Μάταια περίμενα μια
λέξη τοΰ Αυγουστίνου τή Δευτέρα τοΰ Πά
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σχα καί τις κατοπινές ήμερες ^ μέρες πού
θαρρείς πώς δέν έχεις πιά, παρά να καρτε
ρείς τό θέρος, ύστερ’ απ’ τόν μεγαλον πυ
ρετό τής Λαμπρής· Ό ’Ιούνιος ξαναφερε τον
καιρό τών εξετάσεων κ’ έ'να φοβερο λιο
πύρι. Ά χνα πνιγερή άκινητοΰσε πανω απ
τόν τόπο, πού μήτε άνεμος, μήτε βραχοστα
γόνα ερχόταν νά λύσει. Η νύχτα δεν εφερ> ε δροσιά,μήτε ανακούφιση στό μαρτύριο.
Αύτόν τόν ανυπόφορο μήνα έλαβα το δεύτε
ρο γράμμα τοΰ Μών.
«’Ιούνιος 189 - - «Ακριβέ μου φίλε!
«Αύτή τή φορά χάθηκε πάσα ελπίδα. Το
ξέρω απτά χτέςτό βράδυ. Ό πόνος, πού δέν
πρόφτασα τότες νά νοιωσω αληθινα, ανε
βαίνει μέσα μου άπό κείνην τήν ώρα.^
«Κάθε δειλινό, πήγαινα καί^ καθωμουν
στόν πάγκο, καρτερώντας, στοχαζόμενος, ελπί
ζοντας μ’δλαταΰτα.
«Χθές, πριν άπ’ τό δείπνο, η νύχτα ηταν
σκοταδερή καί πνιγερή, παιδιά κουβέντιαζαν
στό πεζοδρόμι, κάτω άπ τά χαμόδεντρα·
Κι’ άπάνω
άπό τίς μαύρες φυλλωσιές,
πού πρασίνιζαν άπ’ τά φώτα, τά δέντρα
καί τά τρίτα πατώματα έφεγγαν. Εδω κ
έκεΐ, παράθυρα πού ήταν ορθάνοιχτά εξ αι
τίας άπ’ τό καλοκαίρι... Έβλεπα τη λαμπα
νά καίει στό τραπέζι αποδιωχνοντας,^ μια
στάλα ολόγυρά της, τήν ζέστη σκοτεινιά τοΰ
’Ιουνίου’ έβλεπα σχεδόν ώς τβ βάθος τών
σπιτιών... Ά χ, αν έφεγγε έτσι στό δωμάτιο
τής Ύβόννης, θάχα τολμήσει, πιστεύω, ^ ν
ανεβώ τή σκάλα νά χτυπήσω, νά περασω
μέσα.·.·
Τ
,
«Τό κορίτσι, πού σοΰ έγραφα, ηταν κι
αύτό άκόμα, έ*εΐ, προσμενοντας, σαν καί
μένα. Σκέφτηκα πώς ίσως νάξερε το σπίτι,
καί ρώτησα:
« —Ξέρω, είπε, πώς, εδώ κι αρκετόν και
ρό, μιά κόρη κι’ δ άδελφός της ^ερχόταν νά
περάσουν τίς διακοπές τους σ αυτό το^σπιτι. Μά έμαθα πώς τό παιδί έφυγε άπ τον
πύργο τών γονειών του καί πως δεν μπόρε
σαν νά τό ξαναβροΰν. Μάθαμε καί «α* το
κορίτσι παντρεύτηκε· Καταλαβαίνετε τωρα

γΐΓ/TL είναι σφαλιστό τό σπίτι.»
«Έ φυγα. Ύστερα από δέκα βήματα, τά
πόδια μου σκόνταψαν στό λιθόστρωτο και
λίγο ελειψε νά πέσω χάμω. Τή νύχτα-τή
στερνή νύχτα - δταν τέλος τά παιδιά κ’ οί
γυναίκες σώπασαν, στις αυλές, και μ’ άφησαν να με πάρει ο ύπνος, άρχισα ν 3 ακούω
τ αμαξια στο δρομο. Περνούσαν σέ αραιά
διαστήματα μά, χωρίς νά θέλω, μόλις διά
βαινε το ενα, προσμενα τ άλλο ! οί κουδουνίστρες τους, τά πατήματα τοΰ αλόγου πού
στήν άσφαλτο κροτούσαν... κα! πάλι..., ήταν
σα να μοΰ λενε· «έρημη πολιτεία, χαμένη
αγαπη, απέραντη νυχτιά, καλοκαίρι, πυρετός
''Σερέλ, φιλε μου. είμαι σέ μεγάλη στε
νοχώρια.
Αυγουστίνος.»
Γράμματα οχι τοσον έμπιστευτικά, δσο κι*
άν φαίνονται! Ο Μών δέν έγραφε, μήτε γιατί
είχε τόσον καιρό νά μοΰ στείλει γράμμα, μήτε
τί λογάριαζε νά κάμει τώρα. Νόμιζα πώς
έκοβε καί μ’ εμένα κάθε σχέση, καθώς καί
μέ τά περασμίνα του, άφού οί περισπασμοί
του είχαν πια τελειώσει. Μάταια τοΰ έγραψα
κάποτε..,απόκριση καμμιά Μόνο απλά συγ
χαρητήρια, δταν πήρα τό πρώτο δίπλωμά
μου. Τόν Σεπτέμβη, έμαθα άπό κάποιον
συμμαθητή μου, πώς θάρχόταν μέ τή μητέ
ρα του νά κάμει διακοπές στό Λα-Φερτέ.
Μα εκείνη τη χρονιά μας είχε καλεσμένους ό
θείος μου Φλωρεντινός στο Παλιό Νανσΰ,
καί χρωστούσαμε νά κάμωμε κεΐ καλοκαίρι.
Κι* 6 Μών ξανάφευγε γιά τό Παρίσι, δί
χως νά ιδωθούμε.
Στό γυρισμό, άκριβώς τέλη Νοεμβρίου,
καθώς ξανάρχιζα πάλι μέ σκυθρωπή ζέση
να ετοιμάζωμαι γιά τό ανώτερο Δίπλωμα,
ελπίζο. τας νά βγώ δάσκαλος τόν άλλο χρό
νο, χωρίς νά περάσω άπ’ τήν Έκόλ Νορ
μάλ τής Μπουρζ, ελαβα τό τελευταίο άπ’ τά
τρία γράμματα πού μοΰ έστειλε ό Μών σ’
δλον τον καιρό:
«Διαβαίνω άκόμα κάτω άπ5 εκείνο τό
παράθυρο», έγραφε- « ’Ακόμα προσμένω, μά
δίχως τήν παραμικρήν ελπίδα'έτσι, άπό μιά
τρελλα. Στο βασίλεμμα κάθε παγερής φθινο
πωριάτικης Κυριακής, τήν ώρα πού βραδυάζει, δέν κάνω απόφαση άκόμα νά γυρίσω
πίσω, νά σφαλίσω τά παράθυρα τής κάμα
ράς μου, δίχως νά ξαναγυρίσω έκεΐ κάτω,
στόν παγωμένο δρόμο«Μοιάζω τής τρελλής, πού, στήν 'Αγίαν
Αγάθη, προβαιλνε κάθε τόσο, στό κατώφλι
τής θύρας, κ’ έ'βλεπε, βάνοντας τό χέρι άν-

τηλιο, απ τή μεριά τού σταθμού, μήν ερχό
ταν τάχα ο γυιός της πού ήταν πεθαμμένος.
«Καθησμένος στόν πάγκο, τουρτουρίζον
τας, αξιοδάκρυτος, μ’ άρέσει νά ονειρεύ
ομαι πώς κάποιος θαρθεΐ νά μέ πά
ρει άπό τό μπράτσο, ανάλαφρα... Θά στρε
φόμουν. Θάταν εκείνη. «’ Αργησα λίγο ώς
τόσο,» Θάλεγε άπλά. Καί κάθε πίκρα, και
κάθε παραλογισμος θά ξεθύμαινεν άμέσως.
Θα μπούμε στο σπίτι μας. Οί φάσσες τής
φορεσιάς της θάναι ξεπαγιασμένες, τό βέλο
της μουσκεμμένο... φέρνει άπάνω της τήν οσ
μήν άπ’ τή μακρυσμένη πάχνη... καί καθώς
κοντοζυγώνει τή φωτιά, βλέπω τά ξανθά
μαλλιά της σπαρμένα κρούσταλλα, τή γλυκειά
κατατομή της μέ τ’ ώραΐο σχήμα γερμένη
κατά τή φωτιά...
« Αλλοίμονο μου! τό γυαλί απομένει άσπρουλιαρικο άπ’ τό παραπέτασμα πού κρέ
μεται πίσωθέ του- Κ’ ή νεαρή πυργοδέσποινα τοΰ χαμένου πύργου αν τ’ άνοιγε, δέν
θάχα τωρα τίποτε πιά νά τής πώ.
«Τελείωσε ή περιπέτεια’ ό χειμώνας τής
φετεινής χρονιάς εΐναι νεκρός, σάν τάφος.
Ισω:,^ αμα πεθάνωμε, ό θάνατος μόνος νά
μας δώσει το κλειδί καί τή συνέχεια τής χα
μένης ιστορίας...
«Σερέλ, τήν άλλη φορά σοΰ ζητούσα νά
με Θυμάσαι- Τώρα, καλύτερα αξίζει νά ξεχαστώ. Νά ξεχαστοΰν δλα.
Τ
Α. Μ »
Κ’ ήρθε^ενας καινούργιος χειμώνας, νε
κρός τόσο, όσον ό περυσινόςήταν ζωντανός
απο ^ μυστηριακή ζωή: ή πλατεία τής εκ
κλησίας δίχως^ σαλτιμπάγκους, ή αύλή τού
σχολείου^ που ερημωνόταν άπ’ τίς τέσσερις
η ωρα η ταξη, που μελετούσα ολομόναχος
άνόρεχτος... Τόν Φλεβάρη, πρώτη φορά,
χιόνι σε, και το χιόνι εθαψε γιά πάντα τό ρο
μάντσο τής περυσινής μας περιπέτειας, ίσοπεδωνοντας^ τα σημάδια, σφουγγίζοντας τ*
αχναρια. Κ επολεμησα, καθώς ό Μών μοΰ
τό ζητοΰσε στο ύστερό του γράμμα, νά λη
σμονήσω κάθε τί·
ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ
πΡΟΤΟ.

Νά καπνίζουν, να βάνουν νερό ζαχαρω
μένο στά μαλλιά γιά νά σγουραίνουν, ν ’ α
γκαλιάζουν τά κορίτσια τής Σχολής μέσα
στους δρόμους, καί νά ξεφωνίζουν «α’ΐ, ή
σκουφιά!» κρυμμένοι πίσω άπ τό φράχτη
γιά νά περιπαίξουν τή διαβατικήν «αδελφή,»

—νά, τί ήταν ή χαρά τών κακόπαιδων τοΰ
τόπου. Στά είκοσι χρόνια, παρόμοια κακόπαιδα μπορεί εξαίρετα νά βάλουν γνώση, καί,
κάποτε, γίνονται παλληκάρια πολύ φιλότιμα.
'Ως τόσο, τό άλλαγμα τούτο εΐναι δυσκολό
τερο, δταν πρόκειται γιά παιδιά μέ τήν πρό
ωρα γερασμένη καί μαραμμένην ό'ψη, πού
καταπιάνονται μέ ύποπτες ιστορίες τών γυ
ναικών τού τόπου, καί πού διηγώνται χίλιες
δυό άνοησίες γιά νά γελούν οί άλλοι. Μά
κ ιι πάλι, τό πράγμα δέν εΐναι άδκ'ρθωτο·
Τέτοιος ήταν ό Ζασμέν Ντελούς. ’Ακο
λουθούσε άκόμα τά μαθήματα τής ’Ανώτε
ρης Σχολής. Δέν ξέρω γιατί. “Οπως κι’ αν
εΐναι, δέν σκεφτόταν γιά εξετάσεις. Τήν ίδ ι
αν εποχή μάθαινε κι άπ’ τό θείο του νά
δουλεύει τό γύψο. Καί σέ λίγο, αύτός, ο
Ζασμέν, ό Μπουζαρτόν κι* έ'ν’ άλλο πολύ
τρυφερό παιδί ήσαν οί μόνοι μεγάλοι μαθη
τές πού άγαπούσα τή συντροφιά τους, γιατ’
ήταν «τοΰ καιρού τοΰ Μών».
Κι* ό Ντελούς ώς τόσο έ'ννοιωθε μιάν
άληθινήν εύχαρίστηση νάναι φίλος μου. Γιά
νά τά πώ δλα, αύτός, πού ήταν ό εχθρός
τ >ΰ Μών, ήθελε νά γίνει τώρά ό καινούρ
γιος Μών στήν τάξη: τουλάχιστον λυπόταν
πού δέν τόν άναγνώριζαν γιά διάδοχό του.
Λιγώτερο άπ’ τόν Μπουζαρντόν, θαρρώ πώς
είχε νοιώσει δσα έκτακτα έ'φερεν δ Μών
στή ζωή μας. Κ'Η γι’ αύτό, συχνά τόν άκουγα νά λέει καί νά ξαναλέει: «καλά τό'λεγε ό
Μών...», ή «καθώς έ'λεγε κι’ δ Μών...»
Ό Ζασμέν ήταν βέβαια πιότερο άντρας
άπό μάς τούς άλλους: μά, άκόμα, τό γερασ·
μένο αύτό παιδί είχε παιγνίδια πού τοϋ έδι
ναν τήν πρώτη θέση: ενα σκυλλί, άνακατεμμένης ράτσας, μέ μακρύ σγουρό τρίχωμα, πού
άποκρινόταν στό παράξενο δνομα Μπεκάλη,
κι’ έφερνε πίσω τά λιθάρια πού τοΰ σφεντόνιζαν μακρυά, δίχως δμως νάναι άξιο γιά
καμμιάν άλλη γυμναστική' μιά μπισυκλέττα,
παλιά, αγορασμένη σέ τιμή ευκαιρίας, πού
συχνά μάς άνέβαζεν άπάνω, τό βράδυ-βρά
δυ, υστερ’ άπ’ τό μάθημα, μά πού συχνότε
ρα προτιμούσε νά μαθαίνει τίς νεαρές κοπέλλες τοΰ τόπου. Τέλος ενα γαϊδουράκι, άσ
προ καί τυφλό, πού μπορούσε νά τό ζέψει
σέ κάθε είδος αμάξι·
Ή ταν τό γαϊδουράκι τοϋ θείου του, μά
τό δάνειζε πρόθυμα στόν άνεψιό του κάθ5
πού παγαίναμε νά κολνμπήσωμε στό ποτά
μι, τό θέρο;· Κ’ ή μητέρα του, μέ τήν εύ
καιρία, έ'δινε καί μιά μπουκάλα λεμονάδα,
πού τήν Θηκιάζαμε κάτω άπ’ τό σαμάρι κι’

άνάμεσα στά λουτρικά. Κ’ έξεκινούσαμε, ο
χτώ ή καμμιά δεκαριά παιδιά άπ’ τά πιό με
γάλα, συντροφεμμένοι άπ’ τόν κ· Σερέλ,—
άλλοι μέ τά πόδια, άλλοι άνεβασμένοι στ’ α
μάξι, πού τό εμπιστευόμαστε σέ κάποιο υπο
στατικό μόλις ό δρόμος άρχιζε νάναι τραχύς.
Θυμούμαι καταλεπτώς καί μ’ δλα τά κα
θέκαστα τούς περιπάτους καί τό λουτρό. Καί
τούς γυρισμούς μας, μέσα στίς ωραίες, θερι
νές εσπέρες... Επιστροφές δίχως ελπίδες, μά
καί δίχως πόθο, άπό μιά μικρή μεριάν εξο
χική·
Κάποτε, καθώς φτάναμε στήν κορφή τής
όχθης, στό πέρασμα πού στέκονται δυό χον
τρές γέρικες πέτρες, σά νάναι θαρρείς τ’ άπομεινάρια ά.τό κάστρο παλαιικό, ό Ζασμέν έλαβ’ άψορμή νάρχίσει νά διηγάται γιά τούς
πύργους πού ειχ’ έπισκεφτεΐ καί πρό πάντων
γιά κάποιον πύργο σχεδόν παραιτημένο, στά
περίχωρα τοϋ Παλιοΰ Νανσΰ, σιόν πύργο
τών Σαμπλοννιέρ. Μέ ματαιόδοξον τρόπο,
λέγοντας μερικά λόγια χτυπητά, κ’ ύστερα,
συντομεύοντας τ άλλα, διηγόταν πώς είχε
άπαντήσει, λίγα χρόνια προτήτερα, μές στό
έκκλησιδάκι, ερειπωμένο πιά, τής παλιά; κα
τοικίας, μιάν εντάφια πλάκα που τέτοια λό
για ήταν χαραγμένα.·
«Έν&άδε κ εΐτα ι ό Ιππότης Γ καλουά,
πιστός στόν Θεό του, στόν Β ασιλέα τον,,
στην 'Ω ραία το υ ».

«—Ά , μπά! τί λες!» έ'λεγε ό κ. Σερέλ, ά~
λαφρά σηκώνοντας τούς ώμους, ξαφνιασμέ
νος κάπως άπ’τόν τρόπο πού έπαιρνε ή συ
νομιλία, μά θέλοντας ώς τόσο νά μάς άφήσει νά μιλοΰμε πιά σάν μεγάλοι.
Τότε ό Ζασμέν εξιστόρησε το κάστρο,,
σά νάχε ζήσει μέσα. Πολλές φορές, γυρ
νώντας άπ’ τό Παλιό Νανσύ μέ τόν θείο
του, παρατηρούσαν μέ περιέργεια τό γέρι
κο πυργάκι πού άνάδινε, σταχτερό, άνάμεσ’
άπ’ τίς έλάτες. Βρισκόταν έκεΐ, καταμεσίς
στό δάσος, άκέριος λαβύρινθος οικοδομές,
πού μπορούσαν νά τίς επισκεφτοΰν γιατί
τ’άφεντικά έ'λειπα .· Μιά μέρα, κάποιος φύ
λακας τοϋ τόπου, πού τόν είχαν πάρει μέ
τ’άμάξι, τούς ώδήγησε, γι’ άνταπόδοση, νά
περιδιαβάσουν τό ξωτικό σπίτι. Μά άπό
τότες, τό είχαν γκρεμνίσει ολόκληρο. Δέν
άπόμενε άλλο,—έ'λεγαν—,παρά τό υποστατικό
κ’έ'να μικρό σπιτάκι γι’ άνάπαυση. Κ’οί κά
τοικοι ήταν οί ίδιοι πάντα: ενας γέρος άξιωματικός, συνταξιούχος, ετοιμοθάνατος κ’
ή κόρη του.
’Έλεγε..· Έλεγε... ’Ακροαζόμουν προσεχτι

κά, κ’έ'ννοιωθα, δίχως νά τό λέω μήτε στον
εαυτό μου, πώς κάτι τρέχει γιά πράγμα
πολύ γνώριμο σέ μένα' τότες ά'ξαφνα,—
χωρίς ξάφνισμα δπως κάνουν γιά τάλλόκοτα
περιστατικά,—ό ’ Ζασμέν γύρισε κατ’ εμένα
κι’ αγγίζοντας τό μπράτσο μου, σά νάστραψε μέσα στό νοϋ του μιά .ιδέα πού ποτέ
δέν τοΰ ειχε ξαναρθεί:
—Μωρέ στάσου, μά θαρρώ—είπε—πώς
ό Μών,—ξέρεις, ό Μών—έκεΐ θάθελε νά
πάει!
«Μά βέβαια, εξακολούθησε, γιατί δέν έ
δωσα έγώ απόκριση' καί θυμάμαι καλά πώς
ό φύλακας μάς είπε γιά τ’άγόρι τοΰ σπιτιοΰ, ενα τρελλόπαιδο ποΰ είχε αλλόκοτες
ιδέες··.»
Δέν τόν άκουγα πιά, γιατί αμέσως
άπ’ αρχής είχα μαντέψει πώς ήταν βέβαια
αύιό τό σ.ιίτι, καί πώς μπροστά μου, μακρυά άπ’ τόν Μών, μακρυά άπό κάθε ελ
πίδα, ειχ’ ανοιχτεί, παράκαιρα, καθάριο κ’
εύκολος σά γνώριμος δρόμος, τό μονοπάτι
γιά τόν Πύργο μέ δίχως ό'νομαΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ Ε Υ ΤΕ Ρ Ο

Όσο ήμουν έ'να δυστυχισμένο, ονειροπαρ
μένο κ’έσωτικό παιδί, τόσο ά'λλαξα κι’ έ'γιν’
αποφασιστικός, μόλις έννοιωσα πώς ήταν
στή δύναμή μου τό τέλος αύιιής τής σοβα
ρής περιπέτειας.
Πιστεύω πώς και άπό τότε ακριβώς τό γό
νατό μου έ'παψε πιά νά μέ πονεΐ.
Στό Παλιό Νανσύ, πού ήταν ή πρωτεύ
ουσα τοΰ δήμου, δπου κι’ ή περιοχή τής
-Σαμπλοννιέρ, κατοικοΰσεν δλη ή οίκογέγεια
τοΰ κ. Σερέλ και ξεχωριστά ό θείος μου Φλω
ρεντινός, εμπορευόμενος, πού σιμά του περ
νούσαμε κάθε χρόνο τό τέλος τοΰ Σεπτέμβρη.
Μόλις λυτρώθηκα άπ’ τις έξετάσεις, δέν ή
θελα πιά νά προσμένω κ’έπήρα τήν άδεια,
νά πάω νά ίδώ αμέσως τόν θειο μου.
Μά αποφάσισα νά μή κάμω τίποτα στόν
Μών γνωστό, δσο άκόμα δέν ήμουν σίγου
ρος πώς μπορούσα νά τοΰ μαρτυρήσω μιά
καλήν είδηση. Ποιο τ’ ό'φελος νά τόν άποτραβήξεις άπ’ τήν απελπισία του, γιά νά
βυθιστεί πιό ύστερα ίσως καί πιό βαθειά;
Ό θειος μου διατηρούσε έ'να εμπορικό
μπρός στην εκκλησία, ενα «παντοπωλείο»,πού
έκαναν τις προμήθειές τους δλοι οί πυργο
δεσπότες κυνηγοί τής περιοχής, καθώς ήταν
έρημοι μές στόν άπέραντον τόπο, τρι
άντα χιλιόμετρα μακρυά άπ’ τόν πιό κοντι
νό σταθμό. Θαρρούσα πώς δέν έκανα σω

στές διακοπές, αν δέν τις περνούσα σ’αύτόν
τόν τόπο, σ’αύτό τό σπίιι.
Έκεΐ καθώμουν κάθε πρωΐ. Ή στήν
αυλη, πού ό Φ1ωρεντΐνος έ'σπερνε ντάλιες,
κι ανάθρεφε ξυλόκοττες' πού στέγνωναν
τόν καφέ, καθισμένοι σέ κάσσες μέ σαπούνι"
πού ξετυλίγαμε κουτιά διάφορα μικροπράγ
ματα, μέ δνόματ’ άγνωστα πολλές φορές.
Όλη μέρα τό μαγαζί ήταν γεμάτο άπ’ τούς
χωριάτες καί τούς αμαξάδες τών γειτονικών
πύργων. Μπρός στή γυαλόφραχτη θύρα στα
ματούσαν, στάζοντας νερό άπό τήν κατα
χνιά τοΰ Σεπτέμβρη, αμαξάκια έρχόμεν’ άπ*
τό βάθος τή; εξοχής. Κι’ απ’ τό μαγερειό
άκούγαμε τό κουβεντολόγι τών χωριανών,
περίεργοι γιά τίς ιστορίες τους . ·.
Μά, τό άπόβραδο, ύστερ’ άπ’ τίς οχτώ ή
ώρα δταν μέ τά φανάρια έφερναν στ’ άλογα
τόν σανό, πού τό πετσί τους άχνιζε μές στό
σταΰλο, τότες δλο τό κατάστημα έμοιαζε δι
κό μας.
’Αμέσως άπ’ τό βράδυ πού έ'φτασα στοΰ
Φλωρεντινού, άρ/ισα νά τόν ρωτώ γιά τόν
πύργο τών Σαμπλοννιέρ.
« — Δέν είναι πιά πύργος, μοΰ είπε. Τά
πούλησαν δλα. Κ’ οί άγοραστές, κυνηγοί
γκρέμνισαν τίς οικοδομές γιά νά μεγαλώσουν
τήν περιοχή τού κυνηγιού. Ή αίθουσα τής
τιμής, είναι τώρα μιά χέρσα στοίβα χώμα,
μεστή έρεϊκες κι’ άγρια σχοινά- Οί παλιοί
άφεντικοί κράτησαν γιά λογαριασμό τους
έ'να δίπατο σπιτάκι καί τό σταΰλο- Έννοια
σου, θάχεις τήν ευκαιρία νά ΐδεΐς εδώ τή
δεσποινίδα Ντέ Γκαλαί. Αύτή ψιονίζει, πότε
μέ τ’ άλογο, πότε μέ τ’ άμάξι μά πάντα μέ
τό ίδιο ζώο, τόν γέρο Βελισσάριο ... Ά , νά
σοΰ πετύχε ι άμάξι !»
“Ημουν .όσο Απορημένος, πού δέν ήξερα
πιά τί άλλο ρώτημα νά κάνω γιά νά μάθω
πιό πολλά,
«—“Ως τόσο, ήταν πλούσιοι άνθρωποι;
« —Ναί, ναί· Μά ό κύριος Ντέ Γκαλαί
έδινε γιορτές γιά νά ευχαριστήσει τόν γυιό
του, έ'να φαντασμένο θεότρελλο παιδί-.... Γιά
νά τοΰ δίνει απασχόληση, έ'κανε δ,τι μπορού
σες νά φανταστείς.Πρ ,σκαλοΰσε Παρισινές,
Παρισινούς νέους . ·.
Οί Σαμπλοννιέρ καταστρεφόταν, ή κυ
ρία Ντέ Γκαλαί βρισκόταν στά υστερνά της,
κι’ ώς τόσο άκόμα γύρευαν νά τόν διασκεδά
σουν, νά τοΰ κάνουν τό κάθε θέλημα- Πέρισυ
τόν χειμώνα,—δχι,θαρρώ πρόπερσυ,—έκαναν
τήν πιό μεγάλη μασκαρεμένη άποκριά. Κάλεσαν μισά καί μισά παιδιά, άλλ’ άπ’ τό

Παρίσι, άλλ’ άπ’ τά περίχωρα. ’Αγόριισαν
ή νοίκιασαν άμέτρητες φορεσιές, παιγνίδια,
άλογα, βαπόρια .. . Πάντα για τή διασκέ
δασή του- έλεγαν πώς παντρεύεται ό ιέος
καί πώς γιορτάζουν τό γάμο του. Μά ήταν
άκόμα πάρα πολύ άμυαλος. Κι’ δλα στακίστηκαν μονομιάς. Τδσκασε δέν τόν είδαν πιά
ξανά. Ή πυργοδέσποινα πέθανε. κι’ ή δε
σποινίς Ύβόννη άπόμεινε ολομόναχη άξα
φνα, μέ συντροφιά τόν πατέρα της, τόν γέρο
άξι ομαπκό τοΰ ναυτικού.
*— Δέν παντρεύτηκε ; ροοτησα τέλος.
*— ’Όχι, είπε, δέν ακόυσα νά μιλούν γιά
τίποτα. Θά ήσουν ύποφήφιυς;» Όλότελα
παραζαλισμένος, τοΰ μολόγησα, μ’ δλη τή
συντομία κι a μ’ δλη τήν εμπιστοσύνη, πώς
δ πιά καλός μου φίλος, ό Αύγουστος Μών,
μποροΰσε νά,αι υποψήφιος . . . .
— Ά , είπε δ Φλωρεντινός, άν δέν τον
μέλλει γιά προίκα, ε’ναι, δίχως ά'λλο, έ'να νό
στιμο κομμάτι... Στάσου νά μιλήσω έγώ
στόν κύριο Ντέ Γκαλαί. ’Έρχεται άκόμα
^κάποτε ώς εδώ, ν’ αγοράσει σκάγια γιά τό
κυνήγι. Τοΰ δίνω καί δοκιμάζει πάντα τό
παλιό ρακί μου τό διαλεχτό.
Δέν περίμενα καιρό. Τήν έπαύριο, μόλις
πριν άπ’ τό φαγητό, νύχτωσε πριν τής ώρας·'
δροσόπαγο, πιότερο αυγουστιάτικο παρά
Σε.ττεμβριανό, άρχισε νά πέφτει μαζί μέ τό
σκοτάδι. Ό ξάδερφός μου κ’ έγώ, ξέροντας
πώ; τό μαγαζί ήταν άδειανό άπό πελάτες,
τρεξαμε στις ξαδερφοΰλες μου. Τούς ίμπιστεύθηκα τό μυστικό πού μ’ έκαμε νάρθω
πριν άπ’ τό Σεπτέμβρη στό Παλιό—Νανσύ’Ακουμπισμένοι στ’ άναλόγι τοΰ ταμείου,
ή καθησμένοι άπάνω στα χέρια μας, βαλμένα
στό κερωτό ξύλο, διηγούμαστε, ό ένας σιόν
άλλο, δσα ξέραμε γιά τό μυστηριακό κορί
τσι,—κ’ ήταν αλήθεια σημάδια,— τιποτένια
•δταν, πάνω στήν ώρα, ήχος άπό τροχούς
μας έ'κανε νά στραφούμε πίσω μας.
— «Νάτην, αύτή είναι, είπαν χαμη
λόφωνα».
Λίγο πιό ύστερα στή γυαλόχραχτη θ'ρα,
σταμάτησε τό ζώο. έ'να γέρικο άμάξι ύποσταηκοΰ, μέ στρογγυλά σκεπάσματα.—Έ να
γερασμένο άλογο άσπρο, πού πάντα θαρρού
σες πώς άναζητά χορτάρι νά βοσκήσει,—
τόσο χαμήλωνε τό κεφάλι γιά νά περπατά,
—καί στό θρονίάπάνω—(τό λέω μ’ δλη τήν
■απλότητα τής καρδιάς μου, μά ξέρω αλά
τί λέω,) καθησμένη ή κόρη ή ώμορφότερη
■στόν κόσμο, ή ώμορφότερη γιά πάντα.
Ποτέ δέν είδα παρόμοια χάρη ζευγαρω

μένη μέ τέτοιαν αξιοπρέπεια. Ή φορεσιά της
έ'κανε τόσο λιγνό τό κορμί της, πού έλεγες
πώς ήταν εύκολο νά σπάσει. Μακρύ καστα
νό πανωφόρι, πού τό'βγαλε καθώς μπήκε
μέσα, ήταν άναρριγμένο στούς ώμους της.
Ή ταν ή αύτηρότερη άπ’ τίς κοπέλλες, ή
πιό λιγνή απ’ τίς γυναίκες. Βαρειά ξανθή
κόρη φόρτωνε τό μέτωπό της, σχεδιασμένο
μέ λεπτότητα, καί στήν έντέλεια καμωμένο.
Στό διάφανο χρ Τ'μα της τό καλοκαίρι είχεν
άποθεμένες δυό κόκκινες φακίδες : έ'να μό
νο ψεγάδι βρήκα σιήν τόσην ώμορφιά: τήν
ώρα τή: θλίψης, τοΰ άπαυδημοΰ ή καί τοΰ
βαθειοΰ στοχασμού της, αυτό τό καθάριο
πρόσωπο μαρμάρωνε τριανταφυλλί,— καθώς
σέ μερικούς αρρώστους, πού εχ^υν βαρύνει
δίχως νά τό ξέρουν. Καί τότες, δλος ό θαυ
μασμός οποίου τήν κυττοΰσε, παραμέρι
ζα σ’ έ'να είδος οιχτο, πού ήταν τόσο
πιό σπαραχτικός, δσο πιότερο αύτή τόν έ'ννοιωθε.
Τέ-.οιαν τουλάχιστον τήν εύρήκα έγώ, καθώς
νωχελικά κατέβαινε άπ’ τ’ άμάξι καί κα
θώς ή ξαδέλφη μου, παρουσιάζοντάς με πρό
θυμα στήν κόρη, μέ άνάγκασε νά πιάσω
συνομιλία μαζύ της.
Τής πρόσφεραν μιά λουστραρισμένη κα
ρέκλα κι’ έκάθησε, μέ τή ράχη στό ταμείο
καθώς έγώ στεκόμουν ό'ρθιος Φαινόταν πώς
άγαπά καί ξέρει καλά τό μαγαζί μας. Ή
θειά μου ’Ιουλία, είδοποιημέιη εύτύς, ήρθε
σιμά μας κι δσο μιλούσε μέ φρονιμάδα καί
μέ τά χέρια σταυρωμένα άπάνω στήν κοιλιά
της, αλαφροσαλεύοντας ολοένα τό κεφάλι της,
—κεφάλι χωριανής έμπόρισσας, σκουφωμένο
μ’ άσπρη σκούφια,—μάκραινε τή στιγμή,πού
θάρχιζε ή δικήαας ή συνομιλία καί πού μ’
σέ όρ έτκκμμωά εαμίιτάλα.
'Ως τόσο, ήταν ολωσδιόλου άπλό·
— Λοιπόν, είπε ή δεσποινίς Ντέ Γκαλαί,
θά βγήτε σέ λίγο δάσκαλος;
Ή θειά μου άναψε πάνωθε άπ’ τάκεφάλια
μας, τήλάμπατήςπορσελάνης, πού φώτιζε άσθενικά τό έμπορικό. Κυττοΰσα τό γλυκό παιδιά
στικο πρόσωπβ τής κόρης, τά τόσο άπονήρευτα μάτια της, τά γαλανά, κι’ άποροΰσα
τόσο πιότερο μέ τήν κατακάθαρη φωνή της
τόσο σοβαρή. Ό ταν έπαψε νά μιλεΐ τά μά
τια της στηλώθηκαν άλλοΰ, δέ σάλευαν πιά
προσμένοντας τήν άπόκριση, κ’ έκρατοΰσε
τά χείλια λίγο δαγκαμένα·
(’Ακολουθεί συνέχεια)
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ΓΕΡΟΥΣΙΑ

Ό λόγος γιά τή Γερουσία.
Καί ό άνθρωπος, πού νέος βασανίστηκε άπό
τίς γυναίκες καί γέρος άπό τούς νέους λογίους,
δέν κρατήθηκε :
Επιτέλους! Θα γ ιν,ι κατι χωρίς τή γκρίνια
των γυναικών καί τών νέων λογίων. Δέν άστειεύομαι.
Καί ό άνθρωπος πραγματικώς δέν αστειευό
ταν. Τίς ή μέρες αύτές συζητούν στίς Εφημερίδες
άρμόδιοι καί άναρμόδιοι τό σχηματισμό τής Γε
ρουσίας. Καί βέβαια, μαζί μέ τάλλα, γίνεται λό
γος καί γιά τούς άνθρώπους πού θά τήν αποτελέ
ψουν καί γιά τούς αντιπροσώπους πού θά στεί
λουν σ’ αύτήν οί οργανωμένες τάξεις. Θά στείλουν
αντιπροσώπους των οι έμποροι, οί βιομήχανοι, οί
γιατροί, οί δικηγόροι, οι επιστήμονες γενικώς. Θά
στείλουν άντιπροσώπους των καί οί λόγιοι.
Πολύ ωραία. Ποιούς θά στείλουν όμω ς; Τόν Α ;
Ά λλά γιατί τόν Α καί όχι τόν Β ; Καί γιατί τόν
Β καί όχι τόν Γ ; Έδώ σάς θέλω. ’Εκλογή λοιπόν.
Ά πό τήν εκλογή όμως αύτή, θέλουν δέ θέλουν,
θά λείπουν όλοι οί νέοι.
Μαλιστα, οί νεοι θά λείπουν, συνέχισε ό άν
θρωπος πού είχε κάμει τήν ανακάλυψη. Νέουςόμως
έννοώ τούς πραγματικούς νέους. Γιατί έδώ νέο
λένε άκόμα καί τόν Α ..., πού γράφει περισσότερο
άπό είκοσι χρόνια.
Καί είπε τό όνομα ενός γνωστού πεζογράφου
απροσδιορίστου ηλικίας.
—"Οπως ξέρετε, εξακολούθησε, γιά νά γίνεις
γερουσιαστής πρεπει να είσαι τολιγωτερο τριάντα
χρόνων. Μπορεί νά είσαι ανόητος, αγράμματος, στε
νοκέφαλας. Θά μπεις στή Γερουσία, μόνο άν είσαι
και τριαντα χρονών. Ε, λοιπον, οί νέοι λόγιοι έχουν
ολα τάλλα έχτός τό τελευταίο.
Κ’ έτριψε τά χέρια του άπό άγαλλίαση.
~ Μ ε καταλαβαίνετε ; συνέχισε. Θά μποροΰμ?,
αδελφέ, νά κάνουμε τή δουλίΐά μας χωρίς τήν
ενόχληση τού σμήνους τών εικοσαετών ποετάστρων.
Καταλαβαίνετε τι θα πεΐ αύτο; Έ γώ, χωρίςύπερβολή, νομίζω ότι θά ξαναγεννηθώ, ότι τώρα θά
είμαι ελεύθερος άνθρωπο;.
Καί σώπασε μιά σαγμή γιά νά άναλογιστεί
την έλευθερία του καί νά χαρεί.

Αλλά τό άλλο; Τί λέτε γιά τό άλλο ; Δέν
είναι μιά πραγματική ευτυχία; Ξέρετε τί θ ά πει
να κάνεις κάτι χωρίς τή γκρίνια τών γυναικώ ν; Θ ά
μοΰ πήτε : τί σχέση έχουν οί γυναίκες μέ τή Γε
ρουσία ; Τί σχέση; Τι σχέση έχουν, σάς παρακαλώ, με τη Βουλή καί θέλουν νά ψηφίζουν καί
να ψη φίζω νται; Έδώ είμαι κ’ έδώ είστε. Γιά τή
Γερουσία οί γυναίκες δέ θά πουν λέξη. Γ ια τ ί; Μά
θελει καί ρώτημα; Υ πάρχει γυναίκα πού νά είνε
μεγαλύτερη από τριαντα χρονών ; Δέχεται καμιά
γυναίκα νά τήν κατατάξεις στή γ ε ρ ο υ σ ία ;
Κ’ ευτυχισμένος ό άνθρωπος, πού δέν θά τόν
ενοχλούσαν οί γυναίκες καί οί νέοι λόγιοι, ξεκί
νησε γιά τή Γερουσία.
Π Ε ΤΡ Ο Σ ΧΑΡΗΣ

ΛΟΓ ΙΑ ΚΑΙ ΠΡ Α Γ Μ Α ΤΑ
ΘΕΛΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ-—Ό φιλολογικός Σύλ
λογος Παρνασσός άσχολήθηκε σέ γενική συνέ
λευση μέ τό έκπαιδευτικο ζήτημα. Στήν άρχή ό
πρόεδρός κ. Ηλιοπουλος (πώς νά μή θυμτ]θή κα
νείς τήν παραμόρφωση τοϋ ονόματος του άπο τόν
Ψυχάοη!) «ανέπτυξε τόν σκοπόν τής συγκλήσεως
τής συνελευσεως»—τις πληροφορίες μας τίς παρα
λαβαίνουμε άπό ασφαλέστατη πηγή, άπό τό επί
σημο όργανο τοϋ κ. Ύπουργοϋ καί τοϋ κ. ύφυπουργο5 τής Παιδείας— κ’ έπειτα έδωσε τό λόγο
στην α^τηριοσκλή ωση, θέλουμ,ε νά ποΰμε στούς
έξ επαγγέλματος γλωσσαμύντορες. Νά σχολιάσου
με τώρα τά λόγια τοΰ κ. Παπαχατζή λ.χ., πού δέν
παρα^εχεται διγλο>σσια στην Ελλάδα, παρά υπο
στηρίζει πώς «μιά μόνο γλώσσα υπάρχει, ή εθνι
κή», ήγουν ή καθαρεύουσα ή τόν κ. Πώπ, πού
κι αυτός συμφωνεί μαζι του καί προτείνει ολόκλη
ρο το σχετικό άρθρο από τά εκπαιδευτικά νομο
σχέδια τοΰ γ. Νικολούδη ν ’ άντικατασταθή έτσι ;
«εις τό δημοτικόν σχολεϊον εϊσάγεται ή έθνική
γλώσσα, καταλληλος [!] διά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τών παιδιών», νά τά σχολιάσουμε, λέμε, αύτα, θα ηταν σα να θέλαμε ν’ άδικήσουμε τή νοη
μοσύνη τώναναγνωστών μας καί νά καταχραστούμε
την εμπιστοσύνη τους. Ά π ’ όλη τή συζήτηση τών
γλωσσαμυντόρων σ’ ενα μόνο σημείο θά σταμαησουμε, στις δηλώσεις τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως
τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, τοΰ κ. Λούβαρη,
τοϋ ανεπίσημου υποκινητή όλου τοϋ τελευταίου

Α

θορύβου γιά τό έκπαιδευτικό ζήτημα. Καί σταμα άπό τόν ώμύ τρόπο πού έλεγε τά πρίγματα ό με
γάλος εκείνος κοινωνικός φιλόσοφο:, σέ πιό πα
τούμε σ’ αύτές, επειδή κάμποσα σκοτεινά ώς τώρα
λιά χρόνια, λέμε, τοΰ Ντεκομπρά τά μυθιστορή
γιά πολλούς σημεία διαφωτίζουν. Είπε λοιπόν ό κ.
Λούβαρης : «διά τών εκπαιδευτικών νομοσχεδίων ματα θά χαραχτηριζόντάν άπλούστατα, όπως καί
τίθενται φραγμοί είς τήν διάδοσιν τής δημοτικής είναι, πορνογραφικά. Σήμερα όμως τόσο πολύ έ
χουμε χάσει τή συνείδηση καί τών πιό απλών
|πόσο εύκολα παίρνουν οί άνθρωποι τά pia desideria γιά πραγματικότητα!]». Δικαιολογώντας ωσ πραγμάτων, ώστε πολύ εύκολα συγχίζουμε τά όρια
τόσο καί τήν άτολμία του νά τήν καταργήση τής τέχνης και τής πορνογραφίας. Γ ι’ αύτό καί πο
όλότελα, προσθέτει τ’ άκόλουθα: «ή κατάργησις λύ ολίγο ξαφνιαστήκαμε, όταν διαβάσαμε κάπου
τώρα τελευταία έναν υμνο γιά τόν Μωρίς Ντεκο
ταύτης (τής δημοτικής) τελείως άπό τά δημοτικά
μπρά, «έχθρό τοΰ θορύβου καί τών τιμών όπως
σχολεία δέν εΐναι δυνατή, διότι αυτη έχει έπιβληθή ώς κατάστ ισις». Ύ σ τ ;ρ ’ άπό τήν επίσημη τού όλοι οί πραγματικοί καλλιτέχναι», «φιλολογική κο
τη ομολογία, πού τοΰ ξέφ >γε τοΰ κ. Γενικού Γραμ ρυφή», «πραγματικόν καλλιτέχνη μ’ εύγενή καί
ωραιοπαθή ψυχή»! Τό πιό άποκαρδιωτικο σ’ αυ
ματέα, θά ήταν τάχα πολύ άδιάκριτος όποιος θά
τόν ρωτούσε, άν φαντάζεται ότι μπορεί πιά νά πεί τή' τήν π"ρίσταση εΐναι πώς τόν ύμνο τοϋτον, μέ
ση καί τούς πιό απλοϊκούς πώς όλος ό πλαστός περισσή τόλμη συχιορίμενη μονάχα άπό μιάνάπραθόρυβος γύρω ·ίπ’ τή δήθεν άνικανότητα -τοΰ Ε κ  γιάτή ς ηλικίας,τόν ύπογράφει έ'να κορίτσι,άλλά καί
παιδευτικού συμβουλίου δέν δημιουργήθηκε στό —τό σπουδαιότερο—άπό αβλεψία ίσως στό κριτικό
βάθος παρά μόνο καί μόνο γιά νά σκεπαστούν με-, ξεκοσκίνισμα τής ϋλης,φαίνεται νά τόν υίοθετή έ'να
περιοδικόσοβαρόκαί μέ λεπτή εύθιξία στό κεφάλαιο
ρικά desideria, όχι όμως καί πολύ p ia;
τής ηθικής,άφοΰ δημοσιεύει κιόλα τή φωτογραφία
τοΰ γάλλου συγγραφέα μέ ιδιόχειρη άφιέρωση στή
’ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΝΟΜΑ —Στή συνεδρίαση αύτή
θαυμάστριά του.
τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου ΙΙαρνασσοΰ παρ;υ•
ρέθησαν οί κ κ. Τιμ. ’Ηλιοπουλος ποινικολόγος,
ΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΙ ΑΠΑΟί ΑΝΘΡΩΠΟΙ — Ή
Παραφράγκος τραπεζίτης, Ά ντωνιάδης δικαστι
«Ε ταιρεία τών Βυζαντινών σπουδών» προκύκός'σύμβουλος, Πώπ κατασκευαστής -καλαμπουριών, Πετρίδης συνταγματάρχης, παρευρεθησαν ρηξε διαγωνισμό καί ώρισε βραβείο 5000 δραχμές
άκόμα δικηγόροι, γιατροί, οικονομικοί υπάλληλοι γιά νά γραφτούν διηγήματα με υπόθεση βυζαντινή
στήν α π λ ή γλόσσα. Είμαστε πολύ περίεργοι νά
καί μόνον σκιά φιλολόγου δέν έφάνηκε στή σεμνή
αύτή συγκέντρωση.’Έ τσι δέν βλέπουμε τό λόγο για μάθουμ-: τί έννοοΰν οί συντάχτες τής προκήρυξης
τί ό σύλλογος αύτός νά λέγεται φιλολογικός Παρ αύτής μέ τόν περίφημο όρο τής άπλής. Πενήντα
νασσός ένώ μποροΰσε επιτυχέστατα νά όνομασθεί χρόνια τώρα, τά διηγήματα ξέρουμε πώςγράφονται
«σύλλογος φιλομούσων ή ωραία Γοργόνα» ή καλ στή ζωντανή γλώσ;'α, τή δημοτική, καί -τό είδος
λίτερα «Σύλλογος ή Συνάντησις τών φίλων», ποτέ αύτό τής νεώτερης λονοτεχνίας καλλιεργήθηκε κ ι’
άναπτύχθηκε μέ τή δημοτική καί μ’ αύτήν μπόρε
όμως φιλολογικός Παρνασσός.
σαν οί έλληνες διηγηματογράφοι νά δώσουν τά ω 
ραιότερα καί πιό άξια κομμάτια τής νέας λογοτεχ
ΡΙΤΙΚΗ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ —Ά ν ό νέος μυθιστο- νικής μας παραγωγής καί μέ τή γλώοσα αύτή μάς
ριογράφος κ. Μαυρίκιος Ντεκομπρά είναι σή δώθηκε ό άληθινός εσωτερικός καί εξωτερικός ελ
μερα ένας άπό τούς συγγραφείς πού έχουν τό με ληνικός κόσμος.
γαλύτερο άναγνωστικό κοινό, άφοΰ τά βιβλία του
Δέν ήταν λοιπΐν άνάγκη νά όρισθή ή γλώσσα,
φθάνουν στή γαλλική τους έκδο >η καμιά φορά άφοΰ καί τά μωρά παιδιά ξέρουν σήμερα πώς^ διή
καί τίς 500 χιλιάδες άντίτυπα, κι’ έξ άλλου μετα γημα χωρίς δημοτική δέν μ.τορεί νά γίνη. Ε κτός
φράζονται σ’ έ'να σωρό ξένες γλώσσσες καί κυκλο άν μέ τόν όρον α π λ ή έννοοΰν τή γλώσσα τοΰ «Βυ
φορούν σ’ όλη σχεδόν τήν πολιτισμένη υφηλιο, ζαντινού παραμυθιοΰ», πού τωρα τελευταία τύπο>αύτό, όσο κ ι’ αν είναι γιά όφελος τής φήμης του σεν ό «Σύλλογος τών ’Ωφελίμων Βιβλίων».^ Μά
καί αύτοΰ τοΰ ίδιου, ώστοσο καθε αλλο αοα ευ τότε βέβαια μπορούμε νά λυπηθούμε για τήν απλό
χάριστο σημείο είναι γιά τήν πνευματική κατάστα τητα τών κυρίων τής Εταιρείας τών Βυζαντινών
ση τοΰ πολιτισμένου κόσμου. Δέν χρειαζεται καί σπουδών καί γιά τόν διαγωνισμό πού προκήρυξαν.
πολλή κριτική πείρα, φτάνει νά διαβαση κάνεις
μονάχα τά δυό πρώτα κεφάλαια τοΰ πιό γνωστού
ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΛΟΞΑ — Πρός τόν κ.
ρομάντσου του, τής Madonne des Sleep in gs, γιά
'Υπουργό τών Οικονομικών θά κάμουμε γνω
νά νιιΰστ) άμέσως πώς ό συγγραφέας δέν έχει κα
μιά καλλιτεχνική άνησυχία παρά είναι μόνο μά- στό ένα άτοπο. Φορολογική ατέλεια γιά τά δημό
στορης στό είδος έκείνο τής κατώτερης λογοτεχ σια θεάματα έχει παραχωρηθεί, πολυ σωστά, στά
νία ς πού συνηθίσαμε νά τήν ονομάζουμε βιομηχα μέλη τής εταιρίας ιώ ν Ε λλήνω ν θεατρικών συγ
νική. Γαργαλά τά πιό ταπεινά ένστιχτα τοΰ αν γραφέων καί στά μέλη τής Ένοισεως τών Συνταθρώπου κι’ έτσι εξασφαλίζει τήν επιτυχία ^τοΰ έρ κτών.Έπίσης έχει δοθεί σέ διάφορα άτομα πού δέν
γου του στήν τάξη έκείνη τών άναγνωστών, πού έχουν καμιά σχέση ούτε μέ τόν τόπο, ούτε με το
τή λογοτεχνία τήν καταλαβαίνουν μοναχα σαν πα- θέατρο. Έ νώ λοιπόν συμβαίνει αύτό, μιά κατηγο
ραγέμισμα τών άδειων ωρών τής άσκοπης ζωής ρία άνθρώπων πού έχουν σοβαρή άποστολή μέσα
τους καί σάν ένα ερεθιστικό τών κουρασμένων στό θέατρο, οί κριτικοί, δέν έχουν άτέλεια. Αύτό
τους αισθήσεων ή κάποτε καί τοΰ άνικανοποίητου ίσως συμβαίνει γιατί ώς σήμερα κείνοι που γραέρωτισμοΰ τους. Σέ πιό παλιά χρόνια, όπου δέν φαν κριτικές ήταν οί δημοσιογράφοι η οι συγγρα
ήταν τόσος ό ήθικός ξεπεσμός τής ευρωπαϊκής φ είς πού εΐγαν άτέλεια. Σήμερα όμως υπάρχουν
κοινωνίας, άφοΰ μεγάλο μέρος της, μήν προσέχον άνθρωποι πού γράφουν κριτικές καί πού γιά νά
τας τότε τόν επικό όραματισμό τοΰ έργου τοϋ Ζο- πάνε σέ μιά συναυλία πρέπει νά πληρώσουν και
λά, τά χαραχτήςισε βρώμικα, έπειδή πειραζόταν πολλά καί γιά νά μποΰν στό θέατρο να κατσβα-
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λουν τουλάχιστον 15—20 δραχ. Οί άνθρωποι αυ
τοί πού ή δουλειά τους είναι αναγνωρισμένη πιά
κινούνται γιά νά οργανώσουν έ'να σύνδεσμο. Υ π ο 
θέτουμε πώς ό κ. Καφαντάρης δέν θά δυσκολευτεί
νά παραχωρήσει ατέλεια θεαμάτων στά μέλη αύτοΰ
τοΰ συλλόγου, πού δουλειά τους είναι νά παρακο
λουθούν τά θεάματα καί τά ακροάματα καί δέν
πηγαίνουν σ’ αύτά γιά νά διασκεδάσουν.
ΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΜΑΝΤΡΕΣ·— Στό σημερινό
φύλλο ό συνεργάτης κ. Χάρης θίγει τό ζή
τημα τής δημιουργίας καί σιήν Έλλάδα χειμερι
νής θεατρικής περιόδου. Αύτό φυσικά πρέπει νά
γίνει, άλλά γιά νά γίνει χρειάζονται εκτός άπό ΐά
έργα καί τό άνθρώπινο υλικό κ /ί κάποιες άλλες
υλικές προϋποθέσεις, πού χωρίς αυτές δέν μπορεί
νά σταθεί χειμωνιάτικη περίοδος. Πρώτη λοιπόν
προϋπόθεση είναι τό ζήτημα τών θεάτρων. Τό
θέατρο Κοτοπούλη καί τό θέατρο Κυβέλης είναι
όλότελα ακατάλληλέ, δπως καί τό Κεντρικό κ ιί τά
άλλα θέατρα, νά στεγάσουν σ ιβ ρ ή προσπάθεια
τό χειμ ώ νι γιατί είν ι θερινά θέ τρα πού μέ μιά
πρόχειρη σκεπή μεταβάλλονται σέ χειμερινά. "Ολοι
«οί θόρυβοιτοϋ δρόμου φτάνουν στή σκηνή, στά
περισσότερα δέν υπάρχει θέρμανση καί κεΐ πού
ύπάρχει, ή έλλειψη διαδρόμων δημιουογεί ρ;ύματα
στήν αίθουσα σέ τρι πο πού είναι προβληματικό
γιά τό θεατή πού ένδιαφέρεται γιά τήν υγεία του
νά καθήσει μέσα. "Ενα ξένο κοινό οΰτε θά πα
τούσε σέ τέτοια θέατρα. Τό ελληνικό δμως κοινό
γνωστό γιά τήν ηρωική του απάθεια δχι μόνο πη
γαίνει άλλά καί πληρώνει άκριβά καί χειροκροτεί
τίς διάφορες Μπομπονιέρες καί τά λοιπά ανάλογα
κατασκευάσματα. "Υστερα τό ζήτημα τών καθι
σμάτων εΐναι ένα πρόβλημ ι άκόμα. Ό καθένας
φρόνιμος άνθρωπος δέν άφίνει τό μαγκάλι του ή
τή σόμπ ι του γιά νά πάει νά περάσει δυό παγερές
ώρες έπάνω σ’ έν.ί κάθισμα ποΰ εΐναι περιπέτεια
καί δχι κάθισμα. Ό λ Γΐ αύτά λοιπόν σημαίν .υν έλ
λειψη κτιρίων. Καί εΐναι γνωστό πώς στις μάν
τρες εΐν.ιι πολύ δύσκολο άκόμ ι καί στήν 'Ελλάδα
νά στεγάζεται αδιαμαρτύρητα ό κόσμος.
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Τ Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ
‘Η * έπ οχ ή ».—Έ ξ αφορμής τής κριτικής ποΰ
έγραψ 2 ό κ. Φ. Πολίτης γιά τό «Μελτεμάκι» τοΰ
κ. Χόρν, ό συγγραφέας του βγήκε στό «Ε λεύθε
ρο Βήμα» τής 30 ’Οκτωβρίου νά ρήξη στήν επο
χή του τήν ευθύνη γιά τό κατιότερο είδος τής θεα
τρικής δημιουργίας του. Δέν είναι άνάγκη νά το
νίσουμε πόσο ή άπάντηση τοΰ κ. Χόρν μοιάζει σάν
αύτοκαταδίκη. Αύτό πολύ καλύτερη άπ’δ,τι ί)ά μπο
ρούσαμε νά τό ποΰμε μείς τό έδειξε τήν άλλη μέρα
οτό άρθρο του γιά τήν «έποχή» δ κ. Φ. Πολίτης.
Λίγα λόγια μονάχα θά προσθέσουμε.
Περίεργο μάς φαίνεται, αλήθεια, πώς υπάρχουν
συγγραφείς πού τόσο λίγο έχουν σκεφθή γιά τήν
τέχνη το υς! Κι’ δμως αύτό θά νόμιζε κανείς,
πώς έπρεπε νά είναι ή πρώτη τους φροντίδα. Μά

φαίνεται πώς καιρός δέν τούς μένει νά στοχά
ζιονται, παρά μονάχα νά γράφουν. Γιατί αλλιώτικα
δέν εξηγείται πώς βγαίνει ένας δραματικός συγ
γραφέας νά υποστήριξή δτι τούς ήρωές του θά
τ,;ΰ τους δώσει ή κοινωνία γύρω του. Σέ ποιά
«έποχή» έγινε αύτό·; Άπό τήν π α ρ α τ ή ρ η σ η μο
νάχα ποτέ δέ βγήκε τέχνη άξια τοΰ ονόματος της.
Κανένας ήρωας κανενός άληθινοΰ ποιητοΰ δέν βγή
κε ποτέ άπό πιστή αντιγραφή ζωντανοΰ προτύπου.
Ποτέ δέν υπήρξαν στή ζωή ούτε δ Άμλέτος, ούτε
ή Κλυταιμνήστρα, ούτε ό Φάουστ, ούτε ό Πρίγκι
πας Χόμπουργ τοΰ Κλάϊστ. Μέσα του ό ποιητής
βρίσκει τά πρότυπα τών ηρωικών του μορφών. Κι’
δποιος δέν μπορεί νά τά βρή εκεί τοΰ κάκου τά
βάζει μέ τήν έποχή του. Υ πεύθυνος γιά τήν άδυναμία του είναι παντοΰ καί πάντα αύτός ό ίδιος.
«Υ πεύθυνος» άκόμη « κ ά γιά τόν ξεπεσμό τής κοι
νωνίας του». Εινε λόγια τοΰ “Ιψεν αύτά, καί κ/λά
έκαμε ό κ. Φ. Πολίτης στό άρθρο του νά μάς
τά ξ ιναθυμίση.
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ο νγον Φ ώ σκολου Οί Τ ά φ οι (μ ετά φ ρ α σ η Γ·
Κ α λ ο σ γ ο ύ ρ ο ν ).—Καλοτυπωμένη καί πολύ φροντι
σμένη ή τελευταία τούτη έκδοση τών Τάφων. Εί
χαν πρωτοδημοσιευτή στήν «Τέχνη», στό περιοδικό,
πού έβγαζε ό Κ. Χατζόπουλος, στά 1899. "Επειτα
βγήκαν σέ βιβλίο άπό τό Φέξη, στή Λογοτεχνική
βιβλιοθήκη του, στά 1915. Ή σημερινή έκδοση
άπό τόν ’Ελευθερουδάκη, πού έγινε γιά νά συμπέση φαίνεται μέ τόν γιορτασμό τών έκατό
χρόνων άπό τό θάνατο τοΰ ποιητή, είναι άπλώς
ξανατύπωμα άπό τήν έκδοση τοΰ Φέξη. Τό Βιογραφικό Σημείωμα τοϋ κ. Μαρίνου Σιγούρου, πού
μπαίνει μπροστά, γραμμένο στήν καθαρεύουσα
άπ’ τά 1905, είναι κι’ αύτό ξανατύπωμα άπό τήν*
έκδοση έκείνη. 'Η μόνη διαφορά στις δυό έκδόσες είναι δτι τά «προλεγόμενα» τοΰ Καλοσγούρου
ενωθήκαν έδώ μέ τά «έπιλεγόμενα»—δπως δά
ήταν καί σωστό—καί προστέθηκε οτό τέλος μιά
κάμποσο μεγάλη μελέτη τοΰ κ. Σ. Μινώτου γιά
τήν «ελληνική ψυχή τοϋ Φώσκοϊιου». 'Η-μελέτη
αύτή, γεννημμένη άπό τήν αγάπη τοΰ συγγραφέα
της γιά τόν ποιητή τών Τάφων, μπορεί νά δείχνει
ίσως περισσή ευσυνειδησία, άφοΰ ··ανένα σχεδόν
βιβλίο σχετικό μέ τόν Φώσκολο δέν έχει μείνει
άκοίταχτο, ούτε καί σέ αρχεία ιδιωτικά βαρέθηκε
νά ψάξη δ μελετητής γιά νά βρή τά δοκουμέντα
πού τοϋ χρειαζόνταν, ωστόσο δμως παραμένει
απρόσωπη. "Ισιος αύτό ακριβώς νά ζήτησε ό κ.
Μινώϊος. Μά δμως, γιά μένα τουλάχιστον, μένει
ανεξήγητο π ώ ; έ’νας άνθρωπος^ πού μεγάλο μέρυς
τής ζωής του φαίνεται να έχη αφιερώσει στή
δόξα τοΰ αγαπημένου του ποιητή, μπορεί νά γέ
μιση μέ δοκουμέντα, παρμένα άπό ένα συιρό διά
φορες πηγές, b'0 ολόκληρες σελίδες, χιορίς νά τοϋ
γεννηθή ό πειρασμός νά πή δυό λόγια κι’ ό ίδιος
γιά τήν «ελληνική ψυχή τοΰ Φώσκολου». Έτσι
πού είναι γραμμένη τώρα τούτη ή μελέτη, πε
ρισσότερο μοιάζει μέ παράθεση δοκόυμέντων,
σχολιασμένων έδώ κ’ εκεί άπό τόν μελετητή τους.
Παράξενος τρόπος, άλήθεια, νά μιλάς γιά έναν
ποιητή !
Δέ θέλω νά κάμω καμιά σύγκριση. Ωστόσο άθε
λα τώρα θυμούμαι, σάν π^ωτοδιάβασα, μικρός,

τή μετάφραση τοΰ Καλοσγούρου καί τό σημείωμα έκείνη τήν έποχή νά ένθουσιάζεται μέ τόν ψυχρό
του γιά τούς Τάφους, πόσο είχε λαχταρίσει ή ψυ καί άψυχον Κανόβα καί νά παίρνη τά έργα του
χή μου. Δέν καταλάβαινα βέβαια τότε καί πολλά γιά τήν καινούργια άποκάλυψη τής άρχαίας έλληπράματα. Μά καί άνάμεσ’ άπ’ τίς ξένες γνώμες κής ομορφιάς. Τήν ίδια συγκίνηση νοιώθαν καί
καί κρίσες γιά τόν Φώσκολο, πού άραδιαζει στο στό άκουσμ ι τών έλληνικών ονομάτων ή τών αρ
σημείωμά του δ Καλοσγοΰρος, έτσι καθώς είναι χαίων μύθων. Ή άπλή μίμηση τής τεχνοτροπίας
διαλεγμένες, δείχνεται—αύτό, άλήθεια, το βρίσκω τών φδών έξαφνα τοΰ Πινδάρου ή τών χορικών
καί τιόρα άκόμη—ή θέρμη τής αγάπης του. Μέ τής άρχαίας τραγφδίας ήταν άρκετή γιά νά χριστή
ένας ποιητής μεγάλος. Δέν φαίνονταν κάν νά ύποτό δικόν του τρόπο έχει πλησιάσει τόν ποιητή.
Ή πολυμάθειά του δμως δέν έχει παγώσει τή ψιάζωνται πώς δ,τι τούς συγκινοϋσε αύτούς μέ τό
νά τούς ξαναζωηρεύη τή θύμηση τών δσων είχαν
θέρμη τής καρδιάς του. Μιά θερμή πνοή περνφ
μέσα στήν κριτική του καί τής δίνει, κάί μ δλο διαβάσει, γιά τούς άρχαίους ήταν σύμβολο ζωντανό,
τό παραγέμισμά της άπό άφηρημένες φιλοσοφικές πού είχε βαθειά τίς ρίζες του στή λαϊκή θρησκεία.
Πολύ άσκημα θά καταλάβαινε τά λόγια μου
ιδέες, έναν παλμό ζωντανό.
Στή μετάφραση τοΰ Καλοσγούρου πρωτόκαμα τοΰτα, δποιος θά έβγαζε τό συμπέρασμα πώς δέν
τή γνωριμιά τοΰ Φ,όσκολου. Ποσα χρονιά πάνε άναγνωρίζω τήν ποιητική άξια τοΰ Φώσκολου.
άπό τότες ΐ Κι’ δμως πάντα μέαα στή μνήμη μου ’Ίσ ια -ίσ ια μιά προσπάθεια κάνω έτσι,γιά νά οδη
γηθώ στή σωστή έχτίμηση τοΰ ποιητικού του τα
κρατοΰσα τούς πρώτους στίχους τών «Τάφων».
λέντου. Είναι παράξενο, άλήθεια, πώς ή ορμητική
Στον ί'/οκιο fojv κνπαριοοιούν και μες οτονς τάφους, κι’ άνυπόταχτη ψύοη του, καθώς φανερώνεται
δροοιπμένους με κλάμα, ειν* ΐοως τον θανατου
στούς έρωτές του καί στούς αγώνες του γιά τό
■6 ν.ινος πλιο γλυκός ;
ξεσκλάβωμα τής πατρίδας του, δέχεται ώστόσο
στήν ποιητική του δημιουργία τούς περιορισμούς
Κ* έναν άλλον άκόμη :
πού τοϋ βάζει ή έποχή του. Σωστά παρατηρεί δ
και η *Ελπίδα,
κ. Σίγουρος, στό βιογραφικό του σημείωμα γιά
οτερνη θεό, φενγει τονς τάφους . . .
τόν Φώσκολο: «Ή ζωή του εΐναι ποίημα άληθινώ’Απ’ δλο τό ποίημα, αυτούς τούς στίχους μο τερον καί θλιβερώτερον καί άπό τούς στίχους του».
ναχά ειχε φυλάξει ή μνήμη μου. Κι ωστόοο φιά- ' Ή φωτιά, πού τόν θέρμαινε στήν πράξη, πολύ δυναν αυτοί γιά νά κρατούν ζωντανΐ] παντα μεσα νατώτερη ήταν άπό τή φλόγα του τήν ποιητική.
μου τήν αγάπη στόν ποιητή τους. Καί τώρα πάλι, Γιατί τούτη δέν έσωνενά λιώση τά καλούπια, πού
πού τό ξαναδιάβασα τό ποίημα, δέν ξέρω άν θά
τήν περιόριζαν, και νά ξεχυθή έξω έλεύθερη. Δύ
φυλάξω κι’ άλλους στίχους, έξόν άπ’ αυτούς. Πόσο, σκολο είναι βέβαια νά έχη κανείς τό ποιητικό χά
σ’ έκατό χρόνια μέσα, έχουν άλλάξει οί καιροί ! ρισμα ένός Γκαΐτε, πού μπορεί καί ξαναζωντα
Σήμερα οί «Τάφοι» μάς φαίνονται τόσον γερασμέ- νεύει τά παλιά σύμβολα, δπως μάς τόδειξε στόν
νοι. . . Δέν μπορούμε νά νοιώσουμε πιά καμιά
«Γανυμήδη» του καί στόν νεανικό του «Προμη
ευχαρίστηση στό άκουσμα μονάχα εύηχων ονομά θέα». Μά και ή γερή ποιητική φύση τοϋ δικοΰμας
των τής ελληνικής μυθολογίας, ούτε καί φτάνει το Σολωμοϋ, μολονότι άπό μικρός ήταν ποτισμένος μέ
αναχρονιστικό μετάγγισμα τής σημερινής ζωής σέ τίς ιδέες τής σύγχρονής του ιταλικής φιλολογίας,
αρχαίους μύθους γιά νά μάς δωση μιά καποια νωρίς τόν ώδήγησε άπόάλλον δρόμον καί κείνον
ποιητική συγκίνηση. Πολύ λογία θά μάς^ φαινό νά βρή τή ζωντανή πηγή τής ποίησής του. Τοΰ
ταν σήμερα μιά τέτια ποίηση' σα να μην έχη μεσα Φώσκολου δμως λιγοστή ήταν ή ποιητική πνοή.
στή ζωή τίς ρίζες της παρά σά νά βγαίνη άπό τά
Κι’ άν ίσοι; φτάνει αύτή γιά νά θερμάνη κάποτε
βιβλία. Θά τή βρίσκαμε καμωμένη γιάνά μιλή μο μερικούς στίχους σάν έκείνους, πού ξεσήκωσα
νάχα σέ δσους εΐναι περήφανοι γιά τήνκλασική τους παραπάνω, καί σάν άλλους άνάλογους μέσα στούς
μόρφωση. Καί δίχως άλλο περισσότερη εύχαρίστη- «Τάκους» του, τό περισσότερο ώστόσο μέρος τοΰ
ση θά νοιώθουν αύτοί, δταν, συναντώντας ^ υπαι έργου του πς οσπαθεί νά ζεσταθή κοντά στήν πύρα,
νιγμούς άπό άρχαίους μύθους κι’ άπό τήν αρχαία πού άναδίνεται καί σήμερ’ άκόμη δπως καί πάντα
Ιστορία, θά διαπιστώνουν μέσα τους πόσο γερή εΐναι άπό τήν ποίηση καί τήν τέχνη τών άρχαίων Ε λ 
ή άρχαιολογική τονς μάθηση, άφου τούς καταλα λήνων. Γιά τοΰτο,επειδή δανεική τίς περισσότερες
βαίνουν χωρίς νά έχουν άνάγκη άτό τά σχόλια, φορές εΐ\αι ή λάμψη τοΰ έργου του, δσο περνά ό
παρά δταν θά διαβάζουν στίχους, σάν εκ ινους καιρός, τόσο, μοΰ φαίνεται, θά χάνη αύτό άπό τήν
πού ξεσήκωσα παραπάνω. Μά τελειώνοντας ο ΙΗ
άξία του τήν ποιητική. Θά τό διαβάζουν ίσως οϊ
αιώνας, τόσο χαρούμενο ξάφνιασμα είχε δοκιμά άνθρωποι άκόμη, άλλά περισσότερο θά ένδιαφέσει ό μορφωμένος κόσμοςτήςΔύσης στο ξανάβρεμα
ρωνται σΐ'.ά - σιγά γ ι’ αύτό δσοι άσχολοΰνται ει
"ίής άρχαίας ομορφιάς,καθώς τδχε ποοετυιμασει το δικά ιιέ τή φιλολογία.
ενθουσιαστικό κήρυγμα τοΰ Βίνκελμαν πρώτ απ
*
όλους, ώστε έφτανε καί ή άπομίμηση μον ί/α τής
Ο νγον Φ ώ σκολον : Ο ί Χ άριζες (μ ετά φ ρ α ση
εξωτερικής κλασικής μορφής, γιά νά γέννηση τόν
ενθουσιασμό στό πλήθος τών μορφωμένων. ’Από Μ αριέττας Μ ινώ του).—Ά πό τή μετάφραση τοΰ
Καλοσγούρου φτάνουν κ’ οί λίγοι στίχοι, πού διά
τήν άρχαία ελληνική τέχνη κι’ άπό τήν αρχαία
βασε δ άναγνώστης παραπάνω,γιά νά τοΰ δείξουν
ελληνική ποίηση δέν έφτάναν νά δοΰν τήν κρυφή
φλέβα τής πραγματικής ζωής, πού τήν ποτίζει καί πόσο φροντισμένη εΐναι ή γλώσσα τους κ’ ή έκ
βέν τήν άφήνει νά μαραθη, παρά τήν εξωτερική φρασή τους καί πόσο ποιητικά ξαναδίνεται τό νόη
τελειότητα τής μορφής μονάχα.Έτσι γιά κείνους ή μά τους. Δέν εΐναι τόσο άπλή κ’ εύκολη δουλειά
αλήθεια σ’ ένα ποίημα η σ’ ένα έργο τέχνης δέν ή μετάφραση ένός ποιήματος. Κι’ άμα μεταφερθή
μάλιστα στόν πεζό λόγο, χάνει τή μισή άξία του.
ώριζόταν άπό τόν παλμό τής ζωής του, παρά άπό
τό λιγώτερο ή περισσότερο πλησίασμά του Ή κ. Μαριέττα Μινώτου φαίνεται πώς νιάσιηκε
στ’ άρχαία πρότυπα. Γ ι’ αύτό καί βλέπουμε δλη περισσότερο νά μάς γνωρίση τίς «Χάριτες» σέ;

μιά φιλολογική αποκατάσταση τοΰ κειμένου, παρά
πού φρόντισε νά μας τίς ξαναδώστ) καί δσο μπο
ρούσε πιό ποιητικά,Έξόν "ιού ή μετάφρασή τηςείναι στό πεζό,μά καί ή γλώσσα της δέν είναι καθό
λου φροντισμένη.Δίπλα σέ λέ'ξες δημοτικές βρίσκον
ται άλλες άπ’τήν καθαρεύουσα.Είναι ή αλήθεια πώς
η κ.Μινώτου προσπαθεί στόν πρόλογο νά τό δικαιολογηση αύτό^: «Μεταχειρίστηκα τή δημοτική, μάς
λεει, κι άν έβαλα μέσα λέξεις καθαρευουσιάνικες,
το έκαμα γιατί ήταν απαραίτητες γιά νά μήν αλ
λάξω τή θέση τών λέξεων». Ά ν γινόταν αϋτό άπό
μιαν εξαιρετική φροντίδα γιατη μορφή,στήν άνάγκη
η δικαιολογία της θα μπορούσε νά σταθή κάπως.
Μα η ίδια έρχεται αμέσως παρακάτω νά μάς διά
ψευσή μιά τέτια εκδοχή : «Γ ιατί θέλησα νά μεταφρασω δσο περισσότερο μπορούσα πιστά τό κείμρο-,λέξη πρός λέξη δίχως νά απομακρυνθώ άπό
τη θεση τών λέξεων στό κείμενο. Λυπόμουνα καί
φοβούμουνα μήπως μεταφράζοντας πιό ελεύθερα,
ayTt νά τους δώσω περισσότερη χάρη καί νά τίς
καμω ευκρινέστερες καί πιό ευχάριστες στόν ανα
γνώστη, τίς έκανα ψυχρές καταστρέφοντας τή μελφδια εκείνη πού ρέει στούς στίχους τοϋ ποιητή».
Ωστε λοιπόν ή μεταφραστικήάτολμία της μονάχα
την εκαμε νά καρφωθή στό κείμενο τόσο, πού γιά
ν“ μή χαλαση τη σειρά τών λέξεων, προτίμησε
να χαλαοί) τήν ομοιογένεια τής γλώσσας. Θά μάς
συχώρεση ^η κ. Μινωτου νά έχουμε όλότελα δια
φορετική αντίληψη γιά τή μεταφραστική ξαναδημιουργια καί γιά τίς ελευθερίες, πού μπορεί νά
παρη ένας μεταφραστής.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Κι' αν είμαστε τόσο σιμά καί τόσο αγαπημένο,
για πες μου ποιοι βρεθήκανε πιότερο χω οιομένο,;
Μα σαν ειδα τα ματ,α σου πως είχανε βουρκώοε,,
εσφαλ,οα τα χείλη μ ον γιατ’ ΐσ,„ς τ5χες νιώπεΓ,
Πολλοί άναλογοι στίχοι δέν βρίσκονται στή
θέλη σ ή ν τΠ π<ηητΐκ>1 συλλ°Υ’'1· Μέ πολλί1 καλή
£
ό μ ? ττρ^ ιγουδακια,
ν ο Γ ν 0 υσ ϊκτο“ νε^
νά ξεΖ
“ ?ίση λκάνα
ακόμα
«Πεντε
χρόνια»
ν δυό
καί
μεσασχ“ Τ λ Ια Τ * Τ ^
^ ίσ κο ντα ι άνάΓ :
τ '< ξαφνιάζουν κάπως μέ τήν άπλότητα τ ° υ ς . χ „ υπόλοιπα ομως, χώρια άπό μιά εύκο
λ α στο στίχο, κανεν’ άλλο χάρισμα δέ δείχνουν
ν έους
ο υ /βιαζοντ.,ι
β ιΤ 1 “ π°να■V“γράψουν:
π-°λύ συν^μιά^ νευκολία
ο σέ όσους
στήν
απομίμηση της τεχνοτροπίας καί τού ύφους άλλων
γνωτων ποιητών.

*

Λ ίγ° 1 a r*X°‘ Πάρα πολύ
λίγοι, αλήθεια. Πεντε ποιήματα δλα - δλα. ’Αντάμα
με την ανάγκη ερωτικού ξεχύματος, πολύ φυσικό
στη νεανική ηλικία είν ιι νά πηγαίνει κ ά ή άμετρη
αγάπη της δόξας Ταιριασμένα καί τά δυό μάς τά
παρουσίαζες στο δωδεκασέλιδο φυλλάδιό του ό κ.
Κουκης, μια που δέν κρατήθηκε νά φυλάξη γιά τόν
εαυτό του μοναχα καί γιά «κείνην» τίς ‘ έμιιετοες
ερωτικες του εξομολόγησες.
*

Σ ώ το ν Β ο ν ρ λ έ κ η : Ή κ α ρ δ ιά μ ια ς α μ α ρ τ ω 
λής. Απο τον προλογο τοΰ κ. Φώτη Άστέρη ιιαθαινουμε πως πρόκειτοι γιά «νεαρόν συγγραφέα»
*
πο?
° μ“ ς σ- ν“ μ? Χαί πολύ τολμηρός, άφοϋ’
στο βιβλίο του μας «δείχνει πράγματα, πού κανείς
Γ ρήγορή Ν. θ ε ο χ ά ρ η : Φωνές γ ω ρ ις ήχο
δεν τόλμησε να παρουσιάση στή δημοσιότητα» ώς
(Ποιήματα).—-'Ο ποιητής τώρα μόλις' (στά 1927) τα τώρα. Ο ίδιος έξ άλλου συγγραφέας, σέ δεύτερο
κλείνει «τών είκοσι του χρόνων τή θυρα». 'Ωστό προλογο, σα γιά νά δικαιολογήση κάπιος τήν άποσο μιά περίεργη βιασύνη έδειξε νά μήν άφήση
κοτια του, συμβουλεύει τόν αναγνώστη του «νά μήν
τους καρπούς τής απλερης άκόμη μούσας του στή
πτοηθή άπό τίς πρώτες σελίδες πού θά δια βάση ...
Ρ . ^τοΰ συρταριού του, παρά νά μάς καταστήση
και νά μή διστάση νά προχωρήση ώς τό τέλος».
κ εμάς κοινωνούς τών εφηβικών του ενθουσιασμών.
Τοτε θαδή, τ,.ύ λέει, πώς κάτω ά π ’ «τήν ελεύθερη
Με «φωνή χωρίς ήχο» παρακαλεί τή μούσα, πού κ y,a) απο κάϋε ονστολή περιγραφή τών λεπτομεοειτον εμπνέει—πραγματική ή φανταστική δέν ξέ ακών γεγονότων δεν κρύβεται παρά μ ιά προσπάθεια
ρουμε, γιατί στήν ηλικία αύτή τά δρια τού πραγ- ίερη κ ’ ενας σκοπός ηθικός». Στόν τρίτο τέλος πρόματικου και τοΰ φανταστικού συγχίζονιαι τίς πε
λόγο, γιατί αλλο τίποτα δεν είναι τό ^Εισαγωγικό
ρισσότερες φορές—νά ερθΐ] σιμά του καί νά τοΰ
προοίμιο» τού διηγηματος, δ συγγραφέας, πάλε,
δίοση
βγαίνει απολογητης των «δυστυχών αύτων κορι«απ της ψυχής της τη δροσοπλημμνρα
τσίών», πού μιά άπό δαΰτες εΐναι κ’ ή ήρωίδα
λίγες σταλαματιές μονάχα».
του: « Αφον η κοινωνία πρώτα τίς καταοτρέ-ψει, τίς
"Ετσι μονάχα, λέει ό ποιητής,
μολύνει, εκμεταλλευόμενη την άγνοια τονς κα'ι τήν α
δυναμία τονς, ερχεται υστέρα, Η ρ α κ λ ή ς τ ή ς η
«&ε νά ξεπλύνω την άλμύρα
θ ι κ ή ς , με τους νόμους στο χέρι, νά τήν κρίνει, νά
τοΰ πνεύματός μου».
την καταδίκασε,, να την βγαλ^] μέσα άπό τονς τίμιους
Τήν παρακαλεί άκόμη νά ρθή κ ιί νά τοϋ χαρίση
κόλπους της κτλ. κτλ.» Είναι ή άλήθεια πώς τό ύ
φος μοιάζει λιγάκι μέ τών άρθογράφων τής παλιάς
«απ’ τής αγνότητάς της τη φωτοπλημμύρα
δυό τρεις αχτίδες μόνον,
σχολής καί ή σύνταξη κουτσαίνει λιγάκι, ή ορμή
για να τη βάλω άντί χορδές
ωστόσοτής πολεμικής τοΰ συγγράφει θά μπορού
στή φτω χικιά μου λύρα».
σε τό κάτω-κάτω νά μάς πείση στό τέλος γιά τήν
Δέν ξέρω άν είσάκουσε ή μούσα τήν παράκλη αγνή του πρόθεση. ’Έλα δμως πάλι που έρχεται
κείνη ή «εξω άπό κάθε συστολή περιγραφή τών
ση τοϋ νεαρού θαυμαστή της. Μά δσο νάναι τοΰ
χάρισε, φαίνεται, μιά ευκολία στό στίχο καί απά λεπτομερειακών γεγονότων» ! Πώς νά πειστής δτι
λυνε κάπως της λύρας του τή χορδή. Έ τσ ι μπορεί ο συγγραφέας μάχεται γιά τήν ήθικοποίηση" τής
κοινωνίας, δταν βλέπης τήν ευχαρίστησή του νά
κάνεις να^ βρή στο βιβλιαρακι αύτό καί μερικούς
στίχους σάν τούς ακόλουθους, πού δσο καί άν προ περιγραφή, χωρίς καμιά άνάγκη, βρωμιές, σάν καί
πίνουν νεανική απειρία, κάποιο πραγματικό αίσθη κείνες πού βρίσκει κανείς μονάχα σέ κάτι γαργα
λιστικά φυλλάδιά, κρυμμένα, υστερ' άπό τήν άστυμα ωστόσο πάει νά σαλέψη μέσα τους:
νομική άπαγόρεψη, κάτω άπό άλλα πιό αθώα, στά
«Γύρισα και σε κοίταξα,ω ιδανική παρθένα,
κεντρικά κιόσκια τών δρόμων ;
κα ί να σοΰ πω βουλήθηκα πικρά καί πονεμένα :
'
Γ.Ν.ΤΤ.

Η χ ειμ ω νιά τικ η περίοδος.·—Ή «Δεύτερη Ζ ωή».

σαμε, τό αληθινό θέατρο θά αναπηδήσει, καί θά
αποκρυσταλλωθεί σέ κατάσταση μόνο άπό τήν έργασίσ. πού θά γίνεται τό χειμώνα, δηλαδή άπό
μιά έργασία χωρίς υποχωρήσεις καί συμβιβα
σμούς.
Ό θίασος Κυβέλης στόν «’Απόλλωνα» άρχισε
τίς παραστάσεις του μέ τό «Μελτεμάκι», νέο έργο
τοΰ κ. Πανιελή Χόρν. Γιά τό «Μελτεμάκι» έγινε
λόγος στό προηγούμενο φύλλο τών «'Ελληνικών
Γραμμάτων». Θά ή θϊλα μόνο νά «ημειώσω δτι
κάθε νέο έλληνικό έργο μέ κάποια άξία,—μικρή
ή μεγάλη αδιάφορο,—βοηθεϊ πάντα σέ μιά καλή
θεατρική κίνηση. Καί τό «Μελτεμάκι», άν καί έρ
γο μέ προτερήματα καθαρώς θεατρικά, δηλαδή
έξωτερικά, έχει μιά άξία.
Καί ό θίασος Κυβέλης μένει μέ τό «Μελτεμά
κι» στό ενεργητικό του. Ά λλά ό θίασος Κοτοπού
λη ; Κάθε θίασος έχει ορισμένες υποχρεώσεις. Ό
θίασος δμως πού διαθέτει τήν καλύτερη δραμανική ήθοποιό τού τόπου εχει εύθύνες περισσότερες
καί βαρύτερες. Ή κυρία Κοτοπούλη πριν άπό τήν
παράσταση τής «Ε κάβης , σέ συνεντεύξεις της
έδήλωσε δτι θά άφοσιωθεΐ στό κλασικό θέατρο..
Ή άφοσίωση αύτή θά ήταν υπερβολική, ίσως μά.
λίστα καί βλαβερή, δταν σκεφθοΰμε δτι στήν Ε λ 
λάδα εΐναι άγνωστα άναρίθμητα νεώτερα έργα,
έργα τέχνης γνήσιας. Ά ς είναι δμως. Οί ενθουσι
ασμοί έχουν καί τίς υπερβολές τους. Ποΰ κατέλη
ξαν δμως οί ενθουσιασμοί α ύτο ί; Στή « Δ ε ύ τ ε ρ η
ζ ω ή » τοΰ Μ π ε ρ νάο υε ρ καί στή « Δ ίδ α Φ λ—
ο ύ τ» τ ο ΰ Β ε ρ ν έ ϊγ . Ντροπή! "Αν ή «Δεύτερη
ζωή» είναι έργο πού θέλει νά προκαλέσει τή χον
τρή συγκίνηση, ή «Δίδα Φλιούτ» μέ τίς φινέτσετης, τόν έξυπνο διάλογο καί τό ευχάριστο σύνολο
δέν εΐναι άπό τά έργα πού μπορούν νά απασχο
λούν μιά τραγωδό σέ κλειστό θέατρο καί σέ χει
μωνιάτικη περίοδο. Είπαμε δτι εΐναι άνάγκη νά
δημιουργηθεί χειμωνιάτικη θεατρική περίοδος.
’Ά ν δμως τά έργα τής περιόδου αύτής δέν πρό
κειται νά διαφέρουν άπό τά έργα πού έπαιζαν ώς
τώρα οί θίασοί μας τό καλοκαίρι, καλύτερα νά
λείψει. Ή διαφθορά τοΰ γούστου τοΰ κοινοΰ άς
γίνεται τούλάχιστον τό καλοκαίρι μονάχα.

*Η «Αίς Φ λιοντ».—Ή θεατρική κίνηση στήν 'Ελ
λάδα τελειώνει κάθε χρόνο τήν εποχή πού άρχίζει
σέΰλα τά μεγάλα πνευματικά κέντρα. Τ άάθηναίκά
θέατρα, τά οπωσδήποτε σοβαρά καί υπολογίσιμα,
άνοίγουν τό Πάσχα καί κλείνουν τό πρώτο δεκα
ήμερο τού ’Οκτωβρίου. Συνεχίζουν δηλαδή τή
συνήθεια τής καλοκαιρινής θεατρικής περιόδου.
Ά λλά καί μόνο τό γεγονός δτι έχουμε καλοκαιρινή
θεατρική περίοδο είναι ιίρκετό γιά νά ίσχυρισθεϊ
κανείς δτι δέν υπάρχει θέατρο στήν Ελλάδα.
Τό θέατρο, τό καλοκαίρι, τί περισσότερο μπο
ρεί νά είναι άπό τόπος, δπου οί άνθρωποι πη
γαίνουν γιά νά δροσιστοΰν λίγο ή γιά νά χωνέ
ψουν καλύτερα; Στά υπαίθρια καλοκαιρινά θέα
τρα, πού τά χωρίζει ενα βήμα άπό τό δρόμο καί
εΐναι ανοιχτά σέ δλους τούς κρότους, πώς μπορεί
νά γίνει τέχνη ; Καί δμως στά θέατρα αύτά συγ
κεντρώνονται κάθε χρόνο δλες οί θεατρικές δυνά
μεις τοΰ τόπου.
Σπεύδω νά παρατηρήσω δτι μιά ριζική μετα
βολή δέν εΐναι ουτε εύκολη ούτε σκόπιμη. Οι
συνήθειες τοΰ μεγάλου κοινοΰ δέν άλλάζουν από
τομα. Καί τό θέατρο, περισσότερο άπό κάθε άλλο
είδος τέχνης, στηρίζεται πάντα στό μεγάλο κοινό.
Οί συνήθειες αύτές δέν άλλάζουν. ’Εξουδετερώ
νονται μόνο μέ άλλες αντίστοιχες. Καί σιγά - σιγά,
μέ τόν καιρό, χάνονται. Γιά νά έξουδετερωθεί,
λοιπόν, καί ή συνήθεια τής καλοκαιρινής θεατρι
κής περιόδου, πρέπει νά δημιουργηθεί μια χειμω
νιάτικη θεατρική κίνηση, μέ μεγαλύτερο ή μέ τό
ίδιο τούλάχιστον ενδιαφέρον.
Καί δω εΐνε δλο τό ζήτημα. Οί άνθρωποι πού
ρυθμίζουν τά πράγματα τοϋ θεάτρου μας προσπαθοΰν νά δημιουργήσουν χειμωνιάτικη θεατρική
κίνηση ; Ουτε ιδέα. Χρόνια το'ιρα ή πρωτεύουσα
τό χειμώνα μένει χωρίς θέατρο. Οί διάφορες έκ
τακτες παραστάσεις, μερικές άπό τίς όποιες είναι
άρκετά εύπρόσωπες, δέν έχουν τή δύναμη νά δη
μιουργήσουν καί νά παγιώσουν τή συνήθεια που
μάς χρειάζεται. Θέατρο τακτικό καί κατάλληλο νά
δημιουργήσει άληθινή θεατρική ζωή, στήν ’Αθή
να τό χειμώνα δέν υπάρχει. Ή κυρία Κοτοπούλη
καί ή κυρία Κυβέλη ή θά λείπουν τό χειμώνα
άπό τήν ’Αθήνα ή θά ξεκουράζωνται γιά νά ξα
ναρχίσουν τίς παραστάσεις των τό καλοκαίρι και
νά διαιωνίζουν έτσι τήν παράδοξη συνήθεια τής
καλοκαιρινής θεατρικής περιόδου. Κι’ δταν λεί
πουν οί δύο αύτές πρωταγωνίστριες, θέατρο δέν
ύπάρχει. ’Αλήθεια, πού εΐνε έπαινος, βέβαια, με
γάλος γιά τήν κυρία Κοτοπούλη καί τήν κυρία
Κυβέλη, άλλά μομφή μεγαλύτερη γιά τό νεοελλη
νικό θέατρο, πού έχει μείνει σχεδόν στάσιμο στό
ζήτημα τών νέων πρωταγωνιστριών.
”Ας εΐναι δμως. Ό φετεινός χειμώνας φαίνε
ται δτι θά είναι μιά εξαίρεση. Μένει τώρα νά εΐ
ναι καί μιά καλή άρχή. Στό «Κεντρικό» ο θίασος
Κοτοπούλη καί στόν «’Απόλλωνα» ό θίασος Κυβέ
λης άρχισαν παραστάσεις τακτικές. Οί τακτικές
παραστάσεις είναι βέβαια ή πρώτη προϋπόθεση
γ ι ά ' ν ά δημιουργηθεί ή σ υ ν ή θ ε ια τής χειμωνιάτι
κης θεατρικής περιόδου. Δέν εΐναι δμως καί ή μό
ν η . Χρειαζόμαστε θέατρο τό χειμώνα, άλλά θέα
τρο κατάλληλο νά δημιουργήσει καί στήν Ελλάδα
αληθινή θεατρική ζωή. Ά λλωστε, δπως σημειώ
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Τό Τ ρίο Μ η τρό π ονλον, Β ολ ω νίνη , Π απ αδημ η τ ρ ίο ν .—Πολύ μελετημένοι στό πρώτο επίσημο
παρουσίασμά τους καί οί τρεις καλλιτέχνες,κατωρθώ σαν καί στοΰΧάϋδντό τρίο καί στοΰ Σοΰμπερτ
νά έχουν αρκετή ομοιογένεια. Γιά τήν άπόδοση
τοΰ Τ ρ ίο σ έ ν τ ό μ α τ ζ . τοΰ Χ ά ϋ δ ν θά είχε
μονάχα νά παρατηρήστ) κανείς πώς καί οί τρεις
έχτελεστές, ζητώντας νά πετύχουν τήν έπιθυμητή
άπαλό εητα, πού ταιριάζει στή λεπτή τέχνη τοΰ
Χάϋδν, τό μόνο πού κατωρθώσαν είναι νά μετρι
άσουν τόν τόνο καί μ’ αύτό νά θαμπώσουν την
κλασική του γραμμή. Έ τσ ι χάθηκε μέσα σέ μιά
μουντή καταχνιό ή πλαστική μορφή τοΰ τριου
τοΰ Χάϋδν.
Ή Σ ε ρ ε ν ά δ α καί ή Σ ο ν ά τ α τοΰ γνωστοΰ
μας κι’ άπό άλλα έργα του παιγμένα πρόπερσυ,
τοΰ μοντερνιστή Σ τ ρ α β ί ν σ κ υ, μάς τόν έδειξε
άπό άλλη μεριά. Είναι γνωστό πώς ό νεωτεριστής
συνθέτης, στό τελευταίο λατινικό του ορατόριο,
τόν Οΐδίποδα Τύραννο, γύρεψε νά ξαναγυρίση

σε μιά μορφή πιό κλασική. Τα δυό του κομμάτια
δτι τά οικονομικά ελλείμματα άνεπλήρωσε ό ηρω
γιά πιάνο, πού έπαιξε 6 κ. Μητρόπουλος, προδίισμός καί ή ήθική αντοχή τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ.
νουν^ κι αυτα μια τετια τάση. Δέν ξέρουμε άν εί
*
ναι άπό τά πιό καινούργια του έργα η μήπως άπό
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τα πρώτα του. Οπως και νάναι, πιό εύχάριστ’
ακουγονται από τον «Πετρούσκα» κι* άπό τήν Μ α ρτέν.-Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Γε
νεύης κ. Μαρτέν στις 8 Νοεμβρίου μίλησε στήν αί
παιδιαστικη « Ιστορία τοΰ Στρατιώτη», χωρίς
παλι να έχουν καί τίποτα τό άξιόλογο, έξόν άπό θουσα τής Αρχαιολογικής Ε ταιρίας μέ θέμα «Ό
μιαν αναχρονιστική απομίμηση παλιότερης τεχνο σκοπός^ τής Κοινωνίας τών Ε θνώ ν». Ό κ. Μαρτέν
άφοΰ εξιστόρησε τον τρόπο μέ τόν οποίο ιδρύ
τροπίας. Τό ζωηρό μονάχα αίσθημα τοΰ ρυθμοΰ,
θηκε η Κ. Τ. Ε. ανελυσε καί καθώρισε τόν προ
που εχει ο συνθέτης, φαίνεται πώς έσωσε κάπως
το ταλέντο του άπό τόν κατήφορο τοΰ μοντερνι ορισμό της καί τήν τακτική πού άκολουθεί στις
ενέργειες της. Η διάλεξη τοΰ ν. Μαρτέν όργανιόσμού. Κι ο κ. Μητρόπουλος, μέ τό παίξιμό του,
θηκε άπό τήν Πανεπιστημιακή όμάδα'τής Κ Τ. Ε.
αναγλυφικα ξεχώρισε άπό τ ’ άνιαρά περίτεχνα
παραγεμισματα την κυρίαρχη συνθετική γραμμή
και στά δυό κομμάτια.
Ό 2 ο ΰ μ π ε ρ τ στό τέλος μέ τό Τρ ίο σ έ σ ί
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧ Ν ΕΣ
μ πεμ. (op. 99) ήρθε γιά νά μας δείξ[) άκόμη μιά
φορα την άκατανίκητη δύναμη τής άληθινής μου
σικής, που είναι πάνια ψυχής ξεχείλισμα. Ό ταν
ΟΙ Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ
η ψυχη μιλ£, ό συνεπαρμένος άκροατής νιώθει
καθεαλλη φωνή μέσα του νά σωπαίν[). Ά ν στό
Ζ ω γ ρ α φ ικ ή εκ&εση δ. Ε. Μ περτσά. (Αίθουσα
άκουσμα τών προηγούμενων έ’ργων τοΰ Χάΰδν καί
Στρατηγοπούλου).—Γιά νά μποροΰσε κανείς νά
τοΰ Στραβίνσκυ ξυπνοΰσε μέσα του τό κριτικό του μιλήση κάπως πιό θετικά γιά τήν έκθεση
πνεύμα, ^ποι^ ζητοΰσε να τά δικαιολογήση ή τό τούτη, θά έπρεπε νά ήξερε τήν ηλικία τοΰ ζωγρά
πολυ πολύ νά τά χαραχτηρίση, τώρα, άπό τίς πρώ- φου. Θά ήταν δμως λιγάκι άδιάκριτο εκ μέρους
τες ^μπατοΰτες τοΰ Τρίου τοΰ Σοϋμπερτ, κάτι δυ- μας νά ζητήσουμε νά τό πληροφορηθοΰμε, άφοΰ
νατωτερο απ’αύτόν τόν ίδιον άναγκάζεικαί τόν πιό πρόκειται για δεσποινίδα κ’ είναι γνωστό πώς κ’
αδιορθωτο κριτικό ν’ άκούη μονάχα. Παραδίνεται οί πιο επαναστατικές στις ιδέες διατηρούν πάντα
στη μαγεία της μουσικής, χωρίς νά συλλογιέται
μερικές άκακες πρόληψες τοΰ φύλου τους, γιά νά
αλλο τίποτα. Έδώ ή ψυχή μιλά τής ψυχής. Γι’ μάς θυμίζουν ευτυχώς άκόμη πώς είναι καί γυ
αυτο κι’ άνίσως τοΰ φανεί πώς ‘τό Σκέρτσο έξα ναίκες. Οπως καί νάναι, προτιμώ νά φαντάζομαι
φνα παίζεται κάπως σκληρά, δέν τό προσέχει αυ πώς ή δ. Μπερτσά είναι άκόμα νέα πολύ. Γιατί
τό καθόλου. Τήν ώρα κείνη μήτε καί τοϋ έρχεται αλλιώτικα δέ θά μπορούσα νά εξηγήσω τή βια
καν στο νοΰ πώς πρέπει έπειτα νά γράψη κριτική.
σύνη της νάγκαλιάση, άπό τή μιά μέρα στήν άλ
λη, μιά τεχνοτροπία, που άνίσιος καί ξεπετάχτ>Ίκε
*
στην Ευρώπη άπό πραγματική, μπορεί, καλλιτε
Τό Τ σέχικο Κ ο υ α ρ τέ το .— Καί στις δυό συναυ χνική ανησυχία, έδώ σέ μάς δμως, πού δέν έχουμε
λίες, που εδωσε στό «Κεντρικό» τό γνωστό μας τήν ίδια μεγάλη παράδοση νά μάς βαραίνη, μο
και άπό τό περσινό του πέρασμα άπό δώ Τσέ νάχα άπό μίμηση μπορεί νά γεννηθή. Ά ν ήταν
χικο κουαρτέτο, τήν πδρισσότερη εντύπωση μάς ώριμασμένο τό ταλέντο της, δέ θά βιαζόταν νά
εκαμε καί πάλι ή θαυμαστή ομοιογένεια στήν καλ δεχθή «συζήτητα τήν καινούργια σχολή τής τελευ
λιτεχνική άπό^οση καί τό σβήσιμο κάθε ατομι ταίας μόδας, παρά στήν προσωπική της πείρα
κής τυχόν διαφοράς τών καλλιτεχνών μέσα σ’ ένα θαβρισκε το αναγκαίο στήριγμα γιά νά πή τ’ δχι.
ενιαίο οννολο, τοσο πού νά νομίζη κανείς πώς έ Καί θά μπορούσε νά κάμη τόν πολύ άπλό συλ
παιζε ενας άνθρωπος μονάχα Αντίρρηση θά εί λογισμό, πού μιλώντας μου τίς προάλλες ό άγαχαμε μόνο γιά τόν τρόπο πού άποδοθήκαν τά έρ πητος μου Φώτης ο Κόντογλου, έτσι άπάνω—-κάτω
γα τής κλασικής μουσικής καί μάλιστα τό κουαρ μοΰ τον διατύπωσε : «Μιά καί λέν οί κυβιστές
τέτο τοΰ Μόζαρτ στή δεύτερη συναυλία.
πως δέν τούς νοιάζει γιά τό θέμα, ποιός ό λό\ος
Γ. Ν. π.
να βαζουν στα καδρα τους μισή κιθάρα ή μισό
ποτήρι έξαφνα ;» Αλήθεια, γιατί νά καρφώνουνται στό αντικείμενο, δταν ή τάση τους θέλουν νά
ΟΙ Ο ΜΙ Λ Ι Ε Σ
είναι η σύνθεση σχημάτων καί χρωμάτων; Τό βέ
βαιο δμως είναι πώς ή δ. Μπερτσά σέ πολλές ει
κόνες της αποφεύγει νά θυμίζει κάν χεροπιαστά
Τα ο ικ ο ν ο μ ικ ά τή ς Ε π α νά σ τα σ η ς,το ΰ κ. Ά νδρε- αντικείμενα. Τήν ενδιαφέρει μονάχα τό χρώμα καί
άδη. Ή «Έ νω σις Συντακτών» διοργάνωσε στήν τό γεωμετρικό σχήμα. Αύτοΰ τοΰ είδους δμως τά
αίθουσά της μιά σειρά διαλέξεων, πού θά έχουν κάδρα, πού τούς δίνει τή σκέτη ονομασία «σύν
καί θέση μαθημάτων γιά τή «Δημοσιογραφική Σχο θεση», άν^ στοχαστούμε γιά μιά στιγμή πώς ή λο
λή» της. Η σειρά τών διαλέξεων αυτών άρχισε
γική αφαίρεση τής μαθηματικής σκέψης, καμιά
τήν 1 Νοεμβρίου μέ τήν ομιλία τοΰ κ. Ά . Άνδρεσχέση μέ τη σύνθεση δέν έχει, άφοΰ είναι δλη
άδη περί τών «Οικονομικών τής Ελληνικής Έ- αναλυση, πιο κοντά, μοΰ φαίνεται, στήν άλήθεια
παναστάσεως.» Ό ομιλητής, άφοΰ καθώρισε πό θα βρισκόταν, αν ειχε τήν τόλμη νά τά όνομάση
σες περίπου ήταν οί διοικητικές καί πολεμικές δα- νετα σκέτα «αποσύνθεση». Γ ιατί αύτό ίσια—ίσια
πανες τής Επαναστάσεως καί άνέφερε τά διάφο γίνεται κεΐ : η ζωντανή φύση διαλύεται στ’ άψυρα έσοδα καί τό δάνειο πού πήρε άπό τήν άγ· Χ** σχήματα τής άφηρημένης σκέψης. Καί δέν ξέ
νλική αγορά ή Επανάσταση γιά ν άντιμετωπίσει
ρω γιατί δε θα προτιμούσε ό καθένας άπό τίς γε
ενα μέρος τών εξόδων, κατέληξε στό συμπέρασμα
ωμετρικές γραμμές τοΰ σχεδίου άρ. 43 ενα δποιο

χαιολόγου. Γιαυτό ήθέλαμε νά συστήσουμε στη
Διεύθυνση τοϋ Δελτίου νά μή λυπηθή καμία υυσ'α, ώστε νά εύρεθή πολύ καλό χαρτί και τυπώ
νονται άξια δλες οί εικόνες.
Στό πρώτο άρθρο ή Δίδα Παπασπυριδη δη
μοσιεύει πολλά κομμάτια άγγεία^ άπό την Ελευ
σίνα. Ή γνωστή καί γιά άλλες αγγειολογικες με
λέτες καί άξια έπιμελήτρια τοΰ Ε θνικού Μου
σείου μάς οδηγεί σέ κάθε κομματακι ζωγραφιστό
μέ έπιστημονικότητα καί κυριαρχία σε ολα τα
ζητήματα. Μόνο, άπό τήν αποστροφή τη δίκαιη
πρός τή σχολαστική πολυγνωσία και ^ μικρολογια
τών παλαιότερων άγγειολόγων, ξεπεφτει κάπου
κάπου σέ υπερβολικές τεχνοκρισίες, που δεν τις
σηκώνουν τά μικρά θελκτικά κομματακια του
Μουσείου τής Έλευσΐνος. Είναι τόσο ιοραία μονα
τους καί είναι τόσο δικαιολογημένα στον ξεχωρι
στό τους κόσμο, ώστε δέ χρειάζονται και δεν επ ι
τρέπουν σύγκριση μέ έργα κάθε άλλης στερνής
εποχής. Α κολουθεί ό κ. Μαρινάτος, έφορος στην
Κρήτη, μέ δύο άρθρα του. Σ ώ πρώτο περιγρά
φει μία μεσομινωϊκή οικία, πού άνεσκαψε στη
Μεσαρά, μέ άρκετά μικροπράματα και εναν ααολογο Καμαραϊκό πίθο μέ φυτική διακοσμηση.
Στό άλλο δημοσιεύει νέα έπιγραφη, που βεβαιώ
νει, δτι τό παλαιότερο καί γνησιώτερο όνομα μιας
Κρητικής θεάς δίν ήτο Βριτόμαρτις άλλα Βριτομαρπις. "Ετσι φαίνεται, δτι Βριτομαρπις είναι η
γλυκειά Μάρπησσσ, ή γνωστή ήρώισσα της Αι
τωλίας, πού δέν εΐναι άλλο, παρά η ιδια Αρτεμ ι ς Λαφρία. Ό κ. Καροΰζος, έφορος σ ταςθηρ ας,
δημοσιεύει μία φαινομενικά άσημαντη κλασικιστική κεφαλή τοϋ Μουσείου Βολου. Ομως με ε
πίμονη ανάλυση στις λεπτομέρειες τοϋ προσώπου
καί μέ δυνατές άλλες αναλογίες κατορθώνει να
φτάση σέ ’να αξιόλογο γενικό συμπέρασμα. Δεί
χνει, δτι δέν πρέπει νά μείνωμε στην παλαιοτερη
απλοϊκή γνώμη, δτι στή ρωμαϊκή εποχή ‘ της παρ ικμής» έλειψε κάθε δημιουργικό πνεύμα και οτι
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ
τότε τούς έφτανε νά άντιγράφουν καλα η ψυχρά τα
παλαιά πρότυπα τοΰ 5ου ή 4ου αίωνα. Απεναν
τίας οφείλουμε νά προσέξουμε τον κλασικιστή,
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
πού ποτέ δέν έμεινε άγραφο χαρτί μπρος στα
θαυμαστά άρχαία, άλλ’ είχε πάντοτε στα ζητημα’ Α ρχαιολογικόν Δ ελτίον τ ο ν ‘ Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ τής
τα τής τέχνης κάποιες δικές του ιδεες και ιδιαίτε
Π αιδείας. Τόμος 9ος 1924—1925. - Ά ν καί πέρα ρ η ψυχοσύνθεση πού πρέπει νά μελετήσουμε.
σαν δυό μήνες άπό τήν εμφάνιση τοϋ άξιολογοιΐ
Είναι γνωστό, δτι καί άπό τις μεγάλες εποχές
περιοδικού διιως δέν εΐναι ποτε πολυ αργα να τής άρχαίας τέχνης, έχουμε έργα 2ας, 3ης και 4ης
δώσουμε λίγη προσοχή στό περιεχόμενό του. τάξεως, μόνο πού πολύ σπάνια κατορθώνουμε να
Γιατί τό Αρχαιολογικό Δελτίο, πάντοτε σχετικά εϋρωμε παραδείγματα. Ό κ. Κουρουνιωτης δημέ ελληνικά πράματα, εΐναι απο τά καλύτερα δεί ιιοσιεύοντας ένα άγαλμα Ασκληπιού της Ελευσιγματα επιστημονικής ζωής,^ πού έχουμε στον το· νος τό έπέτυχε αύτή τή φορά. ^ Ό μακαρίτης ο
πο μας καί εΐναι τό μόνο ελληνικό περιοδικο μα Σκιάς καί καθένας εϋρισκε τό αγαλμα αυτο ως
ζ ί μέ τήν ’ Αρχαιολογική ’Εφημερίδα που βρίσκει έργο ρωμαϊκών χρόνων γιά τή φανερή μετριότητα
θερμή υποδοχή σέ δλες τίς μεγάλες βιβλιοθήκες του, μά ό κ. Κουρουνιώτης στήν επεξεργασία που
t o j εξωτερικού.
_
, ,
κάνει τά τελευταία χρόνια τοϋ Μουσείου ευρηκε
Ώ ς σύνολο κάνει πολύ ευχάριστη εντύπωση. καί τή σωστή βάση τοΰ άγάλματος με επιγραφή
260 σελίδες σέ 8 ο σχήμα, άπάνου άπό 200 ^ τζιγ- και έτσι άπέδειξε, δτι τό έργο πραγματικα εγινε
κους, φωτοτυπίες αρκετά καλές γιά τόν εφτιβο στόν 4ο αιώνα. Ό κ. Πελεκίδης δημοσιεύει σπου
τοΰ Μαραθώνος καί μερικοί πίνακες σέ ξεχωρι δαίο εύρημά του, πού έκαμε στή Θεσσαλονίκη τον
στό χαρτί. "Ολα αύτά δείχνουν μιά φανερή προ- τελευταίο καιρό, ένα κεφάλι Ά θηνας του τύπου
ο5ο σχετικά μέ τούς προηγούμενους τόμους. Μα M edici. "Ενα λαμπρό άντίγραφο χωρίς κεφα/.ι
κείνο πού πρέπει νά γίνη σέ ’να τέτοιο^ περιοδι βρίσκεται στήν Ecole des beaux arts στο Ιίαρικό, ποΰ δικαίωμα καί σκοπό έχει νά εμφάνιση
σι. Τοΰ άντιγράφου τής Θεσσαλονίκης που είναι
για πρώτη φορά τά ξεθαμμένα ελληνικά καλλιτε μετριώτερο άλλά πολύ διδακτικό βρήκε ο κ. 1 1 εχνήματα, εΐναι δχι οί καλύτερες άλλά οί τελείες λεκίδης καί άλλα κομμάτια. Κρίμα μονο που το
μόνον εικόνες. Μιά καλή απεικόνιση είναι το έπιστημονικώτατο άρθρο του ^κόβεται στη μεση
πρώτο, τό σημαντικώτερο γιά τή δημοσίευση έρ
γων τέχνης καί υστέρα έρχεται τό άρθρο του αρ καί δέν τελειώνει στόν τόμο αύτό.

σχέδιο παραστατικής γεωμετρίας καμωμένο απο
κάποιον έστω καί μέτριονμαθητη τοϋ Πολυτεχνείου.
Καί γιά έναν μή μαθηματικό, αύτό θα είχε του
λάχιστον περισσότερο καλλιτεχνικό ένδιαφερο, για
τούς μαθηματικούς δμως δίχως άλλο πολυ περισ
σότερη χρησιμότητα.
Οί φιλοδοξίες δμως τής δ. Μπερτσά δεν στα" ματοΰν στή γεωμετρική ανάλυση τής φύσης. Ια
τρίγωνα τής «n ature m orte» (αρ. 16) πανε να |επεραστοϋν στήν εικόνα άρ. 20 («απ τον Δαντε»).
Κι’ ώστόσο τό μόνο πού έγινε, ηταν ν’ αλλαξη μο
ναχά δ τίτλος. Είτε τόν άρ. 16 όνομασης «απ τον
Δάντε» καί τόν άρ. 20 «n ature m orte» ειτε κι
άνάποδα, διαφορά καμιά δέ βλέπεις. Τά ίδι ι τρί
γωνα κ’ έδώ κ’ έκεΐ. Μοναχά πού ά ναλόγα με τον
τίτλο πού θά δώσης στό κάδρο, είσαι υποχρεωμέ
νος νά θυμώσης περισσότερο μέ δποιο άπο τα δυο
θά τό βάλχις νά παρασταίνει δαντικές μορφές. Ε
πειδή μπορείς έπί τέλους νά δεχτής αδιαμαρτύ
ρητα ένα βάζο ή ένα καρπούζι νά μεταμο. φωνουνται σέ ισόπλευρα τρίγωνα, τη μορφής ομως
τού ανθρώπου νά τήν άφήσης νά ξεπεση κι αυτή
σέ σύμβολα γεωμετρικά εΐναι κάτι που δε θα σου
τό συχώρεση οΰτε ό Θεός, οΰτε ο Διάβολος, ουτε
καί πολύ περισσότερ’ δ Δάντης πού δέν προνοησε
νά βάλη κι’ άλλον εναν κύκλο στήν «Κόλαση»
του αποκλειστικά γιά σένα.
n
Δέ σοβαρολογώ, γιατί, αλήθεια, πώς να σοβα
ρολογήσει κανένας ! "Οπου υπάρχει μίμηση δεν
υπάρχει οΰτε καί πίστη καμιά στήν αλήθεια τοΰ
έργου πού κάνουμε. Καί θά έφτανε να δη κάνεις
τή μορφή ποΰ έχει δώσει ή δ. Μπερτσά στην π ί
στη της (άρ. 13) — είν’ εργο αυτο^ τής πρώτης τε
χνοτροπίας της — γιά να καταλαβη ευθυς ποσό
λίγο σοβαρεύεται κ’ ή ίδια.
p Ν π

’ΑκολουθοΟν μερικά μικρότερα άρθρα τών κ.κ.
Θεοφανιδη, M ilner καί Όρλάνδου κ ’ έπειτα
μια εργασία μου γιά τόν Έ φηβο τοΰ Μαραθώνος.
1 „“ ^τ1 Φυσικά δέν μπορώ νά μιλήσω έγώ. >)
> , „ερα “π° χί? π ώ εκτεταμένες πραγματείες
ακολουθούν στό Παράρτημα τοϋ Δελτίου συντομωτερες ειδήσεις άπ ό τίς αρχαιολογικές περιφέ
ρειες. I ια την αναγκαία συντομία σημειώνομε
μονο μια, τη σημαντικότερη. Είναι τού κ. Όρ
λανοου η ανασκαφή καί δημοσίευση μεγάλου να
ού του Ποσειδώνος κοντά στή Ναύπακτο, στήν
ακροπο/^η ίου αρχαίου Μολυκρείου.
ν

Κ. Α. Ρ Ω Μ Α Ι Ο Σ

Ο Ε*ρηβος τοϋ Μ α ρ α θ ώ να ·—'Η σημαντικωτερη μελέτη στόν τελευταίο τόμο τοΰ Άρχαιολ.
Δελτίου είναι γιά τόν μπρούντζινο έφηβο πού
βρεθηκε πριν άπό δυό χρόνια στή θάλασσα τοΰ
Μαραθώνα. Ό κ. Ρωμαίος δέν κάνει λόγο γι'
αυτη παραπάνω σά συγγραφέας της πού είναι,
μα αξίζει νά μιλήσουμε έμεϊς ξεχωριστά γ ι’ αύτην. Ωραίο, νεαρό παιδί παίζει μέ κάτι πού βαστα στό αριστερό του χέρι. Ό κ. Ρωμαίος λέει
πως ίσως_ νά ήταν χελώνα, ενα άπό τά ιερά ζώα
του Ερμή, οπως τόν θέλει, καταλήγοντας σ’ αύτ 1 „τΤΐν ερμηνεία ύστερα άπό προσεκτική ανάλυση
καθε άλλης δυνατής εξήγησης. Μέ τό κυριώτερο
και δυνατωτερο μέρος τής μελέτης του είναι ή
καλλιτεχνική εκτίμηση τοΰ έργου. ’Αναλύοντας τό
μορφολογικόν τύπο στά πλαστικά του σημεία βρί
σκει τήν άρχή του στίς δημιουργικές μορφές τοΰ
μεγάλου Πολυκλείτου πού φέρνουν γραμμή στόν
τελειωτή τοΰ τύπου, στόν Πραξιτέλη. Στή σχολή
αύτουνοΰ βάζει καί τόν Έ φηβο, πού μέ αίσθημα
και γνώση ξεδιαλύνει τίς άλλες καλλιτεχνικές του
αρετές, τή θαυμαστή στάση, τήν κατάλληλη άπόδοση τών πλαστικών άξιών σύμφωνα μέ τήν καλ
λιτεχνικής καί δχι μονάχα τή φυσική αλήθεια
και την αρμονική εντύπωση τοΰ συνόλου, τή γερή
και μελετημένη. Μέ τή μελέτη του αύτή ό κ. Ρω
μαίος έχυσε πλούσιο φώς στήν κατανόηση τοΰ
καινούργιου αύτοΰ έργου τοΰ Έ θνικοΰ μας Μου
σείου καί αμποτες νά γίνη παράδειγμα στόν τρό
πο τής επιστημονικής καί καλλιτεχνικής εργασίας
τών αρχαιολόγων μας.
Ε
, Η π ύ λ η τοϋ Α δ ρ ια ν ο ν.—Ή
φασαοία,
που εγινε στίς εφημερίδες γιά τόν κίνδυνο τής
πύλης τοΰ ’Αδριανοΰ, δέν ήταν καθόλου δικαιολο
γημένη. Μέ τις πολλές βροχές βέβαια μαζεύτηκε
αρκετό νερό στίς βάσεις, κάτω άπό τό υποστήρι
γμα τοΰ καινούργιου δρόμου, μά τά θεμέλια πού
είναι άπό μάρμαρο καί πέτρα δέν έχουν άνάγκη,
ουτε αν μαλακίΰση τό χώμα γύρω θά φέρει κα
μιά ζημιά στό κτίριο. Ό τα ν διορθώθηκε ό δρό
μος, εξασφαλίστηκαν μέ κάθε τρόπο τά 0 -μέλια
τής πύλης, ώστε νά μήν ύπάρχη κανένας κίνδυνοί.
Ε.

Ι Σ Τ ΟΡ Ι Α
■Στόν M ercure cfe F rance τής 1ης ’Οκτω
βρίου δημοσιεύεται δχι πολύ ευνοϊκή κριτική γιά
τό ιστορικό βιβλίο, πού δημοσίεψε πέρσυ γαλλι1) Σ. Ε. Γ. "Αλλος συνεργάτης μας γράφει γ ι’ αδτήν
αμέσως παρακάτω.

κ α ο κ . Λυσίμαχος Οικονόμος, <Essai sur la vie
du com te C apodistrias». Ό επικριτής, πού
.
να κρύβεται κατω άπό τό ψευδώνυμο Auria n t υποθετομε πώς τό εξεπίτηδες άνορθογραφημενο ψευδώνυμο θέλει νά ύποδηλώση τόν τόπο
της καταγωγής τοΰ γράφοντος—κ τ . κρίνει γενικά
τη μέθοδο του ιστορικού «Ό φετιχισμός, γράφει,
του κ. Οικονομου γιά τά Ιστορικά εγγραφαφτάνει
σε τετιο βαθμό ωστε νά μάς καθορίζει ό συγ
γραφέας ως καί τήν ημέρα δπου τοΰ άνακοινώθηκαν, ενω απο την αλλη μεριά δμως αμελεί νά κάμη σοβαρον ελεγχο τών πηγών του.» Ή σύντομη
επίκριση είναι γραμμένη μέ ειρωνική προδι-

Π

α ι δ α γ ω γ ι κ α

Η ό γ δ ο η κ ο ν τα ε τ η ρ ίία τοΰ π α ιδ α γ ω γ ο ύ Ρ ά ϊν —
,ωρα τελευταία ό Ι'ουλιέλμος Ράϊν καθηγητης τοιν παιδαγωγικών στό Πανεπιστήμιο τής
1 ενας (1 ερμανια) εόρτασε τήν ογδοηκοστή επέ
τειο των γενεθλίων του. Γεγονός σημαντικό

γιά ιό ν παιδαγωγικό κόσμο καί δπως φάνηκε τήν
ήμερα ε<είνη, καί γιά δλο τόν διανοούμενο κόσμο
της 1 ερμανιας.
Θυμούμαι, πριν 10 χρόνια, δταν δ R ein έγινε
χρόνων, εορτάστηκε καί τότε έπίσηιια ή έβδομηκονταετηρίδα του. Οί οπαδοί του καί'οΐ μαθητές
του σ ολη τή Γερμανία καί τοΰ έξωτερικοΰ έδει
ξαν και τοτε πανηγυρικά τήν αγάπη τους καί τήν
αφοσιιοση τους στό δάσκαλό τους. Βγήκε πλούσια
επετηρίδα προς τιμή του καί άποφασίστηκε νά
στηϋη η προτομή του στό γνωστό στούς Έ λλη 
νες παιοαγιογούς φροντιστήριό του στό G rietgasse
της 1 ενας; Μά ό Rein πέρασε άκόμα μιά δεκαε
τία και πάτησε τά 80. ’Ελπίζομε καί ευχόμαστε νά
πατηση καί τά 90.
1
3T7t Λπ.^
1922 δέν εΐναι πιά καθηγητής.
Εξακολουθεί ομως νά διδάσκη ένα μάθημα στό
Πανεπιστήμιο, γιά νά μή διακόψη, λέει, τούς στενούς
οεσμΟυς του μέ τούς συναδέλφους του καί μέ τούς
φοιτητές, οπως μοΰλεγε πριν 3 χρόνια, πού τόν
ειοα. Και ως σήμερα εξακολουθεί νά διδάσκη τό
μα ημα του. Φέτος διδάσκει «Τά κυριιυτερα συνχρονα παιδαγωγικά ρεύματα». Έδίδαξε καί τήν
ήμερα των γενεθλίων του. Στίς 10 τό πρωί, καί

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
χρίν ν’ άρχίση τό μάθημά του στό Auditorium
άριθ. 1 , k jv κι αύτοτό θυμούνται οί περισσότεροι
"Ελληνες παιδαγωγοί, δέχτηκε, τ ί συγχαρητήρια
Τήν κριτική στήλη τοΰ «’Ελευθέρου Βήματος»
τών ακροατών τυυ. Ό τα ν ανέβηκε στήν έδρα του,
άνέλαβε
ό εκλεκτός κριτικός καί σκηνοθέτης κ.
πού τοΰ τήν είχαν στολίσει με πολύτιμα ανθη, ση
κ ώ θ η κ ε άπό τό άκροατήριο
ή κυρία ΙΙώπεκ, μιά Φώτος Πολίτης. Τό «’Ελεύθερον Βήμα» συνώΙ’ερμανοαυστριακή, άπό τό Λίντς, καί τοΰ διαβί δευσε τό πρώτο άρθρο τοϋ νέου συνεργάτου του
μ’ έναν σύντομο, άλλά περιεκτικό καί εκτάκτως κο
βασε τά συγχαρητήρια καί τίς εύχαριστίες τών
ακροατών. Στην απάντησή.του ό καθηγητής εξε- λακευτικό χαρακτηρισμό γιά τήν έργασία τοΰ κ.
<ρρασε τήν ιδιαίτερη χαρα του, οτι τα ^συγχαρητή Φ. Πολίτη.
—Στήν ίδια εφημερίδα (φύλλα 30 καί 31^ Νο
ρια τά διαβίβασε μιά συμπολιτιδα απο τη Γερμα
εμβρίου)
τό «Μελτεμάκι» τοΰ κ. Π. Χόρν έδωσε
νική Αυστρία. Ύ στερ α δίδαξε τό μάθημά του.
άφορμή στό συγγραφέα τοϋ έργου καί στόν ν.. Φ.
"Οταν γύρισε στό σπίτι του το μεσημερι,
Πολίτη ν’ άνοίξουν μιά συζητηση περι μεγάλων,
δέχτηκε καί τά συγχαρητήρια τών οπαδών του καί έργων καί «εποχής». Πλατύτερα γίνεται λόγος γιά
τών επισήμων.
τή συζήτηση αύτή στή στήλη μας τών «Γραμμάτων
Ό πρύτανις τοΰ Πανεπιστήμιου τής Ι^ενας,^ κα καί Τεχνών».
θηγητής κ. Γκέρλαντ, επι κεφαλής μεγάλης ανει— Στήν «Π ολιτεία», άπό τό φύλλο τής 6-11-27
προσωπείαςάπό καθηγητές, τοΰ διαβίβασε τά συγ ό κ. Δ. Λαμπίκης άρχισε μιά σειρά φιλολογικών
χαρητήρια τοΰ Πανεπιστημίου. Ό κοσμήτωρ, κα άναμνήσεων καί άνεκδότων μέ τόν τίτλο «Παλαιαι
θηγητής κ. Μίχελς τοΰ διαβίβασε τα ^ συγχαρητή φιλολογικά! ήμέραι». Χρονική
αφετηρία τών
ρια τής Φιλοσοφικής Σχολής. Στό σύντομο λόγο άναμνήσεων αύτών εΐναι το παθημα του Αρ· Κα
του, τόνισε τήν πλούσια καί γόνιμη δράση τού
ραβίδα. Ό Καραβίδας είχε έλθει κατά τό 1901 στήν
έορτάζοντος στά τελευταία 50 χρόνια. Ύ στερα
’Αθήνα άπό τή Ρωσία μέ πολλά ρούβλια καί περισ
άπό τό Πανεπιστήμιο, ήρθε ή πόλη τής Γένας. Ο σότερους στίχους, γραμμένους στήν καθαρεύου
δήμαρχόςτης κ. Έ λσνερ, τοΰ ένεχείρισε έπιστολη
σα. Καί δπως ήταν θαυμαστής τού Μιστριωτη,
τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου, πού τοΰ ανηγγελλε πού τό άστρο του μεσουρανούσε τήν έποχή εκεί
πώς τόν έκαμε έπίτιμο δημότη τής πόλης, πού τόσο νη, πήγε αμέσως νά τόν έπισκεφθεί. ’ Αλλά ο
πολύ ύπερέτησε μέσα κι έξω άπό τό Πανεπιστή Μιστριώτης, μόλις εμαθε δτι ό έπισκέπτης ^ του
μιο. Κατόπι ήρθαν οί μαθητές του καί οπαδοί του. έφερνε ρούβλια άπό τή Ρωσία, τόν έδιωξε μέ υστε
'Ο διευθυντής κ. Πλάουερτ, από τη Βαίντα, τοΰ ρικές φωνές καί τήν ίδια μέρα τόν κατάγγειλε στήν
διόρησε ένα μεγάλο κάδρο μέ τήν εικόνα του, καλ αστυνομία ώς πρόσωπο ίίποπτο, πού έπ^ρεπε ν'άπελ α θεΐ! Ό Καραβίδας, γιά εκδίκηση, άλλαξε αμέ
λιτεχνικά καμωμένη, άπό μέρος τών φίλων του καί
μαθητών του. Τά συγχαρητήρια τών ίδιων τά δια σως γλωσσικές πεποιθήσεις.
—Στό «’Ελεύθερο Βήμα» (φ. 6-11-27) δημοσιβίβασε μέ λίγα, μά συγκινητικά λόγια, δ παλαιοεύθηκε διήγημα τού κ. Ζαχ. Παπαντωνίου μέ τόν
τερος μαθητής του, διευθυντής τοΰ διδασκαλείου
τοΰ Χίλντπουργχάουζεν κ. Scliolz. Α ντιπροσω τίτλο «Πέτρα στή λίμνη».
—’Επίσης στόν «’Ελεύθερο Λόγο» τής ίδιας
πεία τοΰ Λαϊκού Πανεπιστημίου τής Θυριγγίας,
ημέρας δημοσιεύθηκε «δ Μοιρολογάς», διηγημα
τού διαβίβασε τήν άπόφασή του, νά τόν κηρύξη
τοΰ'κ. Κ. Πασαγιάννη.
έπίτιμο μέλος του γιά τούς αγώνες του γιά τήν
—Στήν «Πρωία» ό κ. Ά ριστος Καμπανης έγρα
άνώτερη μετεκπαίδευση τοΰ λαοΰ. Τέλος ο Ραίν
δέχτηκε τά συγχαρητήριά καθηγητών των θερι ψ ε τέσσερα άρθρα (φ. 1 ,2 ,3 καί 4 Νοεμβρίου)
νών μαθημάτων τοΰ Πανεπιστημίου τής Γεναςκαι γιά τό Λασκαράτο μέ άφορμή τήν «Αύτοβιογραάλλων επιστημόνων καί παιδαγωγών. Γή χαρα φία» τοΰ Κεφαλλωνίτη σατυρικού, γραμμένη ιταλι
ήρθε νά έπισφραγίση ένα τηλεγράφημα τής γενέ κά καί μεταφρασμένη στά ελληνικά απο τον κα
θηγητή κ. Χαρίλαο Άντωνάτο. Ό κ. Ά ρ . ^ Καμτειράς του, τής Ά ίζεναχ, τής πόλης τοΰ Λουθήρου,
πού μαζί μέ τά συγχαρητήριά της τοΰ^άνήγγελλε πάνης μέ τή μελέτη του αύτή καταλήγει στό συμ
πώς ό Δήμος άποφάσισε νά δωση ^ τό όνομα τοΰ πέρασμα δτι δ Λασκαράτος «εΐνε ένας σατυρικός
ακουσμένου παιδιού της σε εναν απο τους κεντρι ποιητής έξυπνος άλλά μέτριος. "Ενας μυκτηριστης
πεζογράφος μικρολόγος, άγλωσσος, ατάσθαλος
κούς δρόμους τής πόλης του.
άλλά—είς τάς ώρας του—δυνατός».
Στό τέλος άς μοΰ έπιτραπή νά προτείνω νά
Ό κ. Κ. Θ· Παπαλεξάνδρου μέ σύννομο άρ
γιορταστή κ ι’ έδώ ή 80ετηρίδα τού Ραίν από τούς θρο του στήν «Πρωία» (φ. 1-11-27) καλεί τούς
"Ελληνες μαθητές του καί τούς άλλους παιδαγω αρμοδίους νά φροντίσουν ώστε στή Γερουσία να
γούς καί νά τόν συγχαρούμε δλοι μαζί. Ετσι θά
στείλη τούς άντιπροσιυπους του και ο Τύπος.
δή καί κείνος πώς ύπάρχουν και στην ^ Ελλαδα
—Ε πίσης στήν «Π ρωία» (φ. 2-11-27) ο κ. Ηρ.
άνθρωποι, πού τόν αγαπούν. Ρίχνω τήν ιδέα και Ν. Άποστολίδης μέ εκτενή έπιστολή του συζητεί
οί επίσημοι παιδαγωγοί μας άς τήν πραγματο κ ι’αύτός τό ζήτημα τής άντιπροσωπεύσεως τοΰ
ποιήσουν.
Τύπου στή Γερουσία καί τονίζει δτι άπό την
Μ. π Α Π Α Μ Α Υ Ρ Ο Σ
άντιπροσώπευση αύτή ώφέλεια θά έχη μόνο η
Γερουσία.
n , .
Σ.Ε.Γ. Γενικώτερα γιά τή δράση καί τί έργο
—Στήν «’Εθνική» (φύλλα 2, 3 και 4 Νοεμβρίου)
τοΰ Ράϊν βλ. παραπάνω σ. 527 τή μελέτη τοϋ κ. ό κ. Π. Γιαννόπουλος Ήπειροιτης άναλύει τό έργο
τοΰ ίωγράφου κ. Γ . Προκοπίου.
^
Μ. Παπαμαύρου.
—Ό κ.Μ. Κουνελάκηςπαίρνει άφορμή το άρθρο
τοΰ κ. Ζαχ. Παπαντωνίου τό «Μοιρολόγι τής^ Ε
κάβης», πού δημοσιεύθηκε στό τελευταίο φύλλο
τής «Ν. Εστίας» καί ξαναθυμαται νά έπικρίνη τή

σκηνοθεσία καί τήν εκτέλεση τής «Εκάβης». Κα
λά του ξυπνητούρια!...
—Στή «Βραδϋνή» (φ. 4-11-27) επιφυλλίδα τοΰ
Φ· Κουκουλε μέ θέμα: «Πώς ένυμφεύοντο οί
Βυζαντινοί Βασιλείς».
—Στήν «Ε θνική » άρχισε άπό τό φύλλο τής
G-11-S7 σειρά συνεντεύξεων γιά τίς συμφωνικές
•υναυλίες καί γενικώτερα γιά τή μουσική κίνηση
τοΰ τοπου, στις οποίες μιλοΰν οί κ. κ. Τριάντης,
Κοτσηρίδης κλπ.
Στην «Π ο λ ιτ εία »(7 Νοεμβρίου) έν’άρθρο τοΰ
κ· Νς Αούβαρη «ή Νέα θρησκεία», παραλλαγή
στό ιδιο θεμα παλιώτερων άρθρων του γιά τή θρη
σκεία τοΰ Βαγνερ, τοΰ Νίτσε κλπ. Ό συγγραφέας
διιως φαίνεται νά μήν έχη καταλάβη πώς όποιος
λέει τέτοια λό για : «τό π»ριεχόιιενον τής νέας θρη
σκείας, οίονδηποτε όνομα καί άν φέρχ), συνίσταται
εις τοΰτο, ότι όδηγεΐ τόν άνθρωπον εις τό νάάπολαμβάνη τήν μ α κ α ρ ιό τ η τ ιι τ ο ΰ α π ε ίρ ο υ κό
σ μ ο υ , τόν όποιον εγκλείει ή ανθρώπινη ψυχή καί
ο βίος καθόλου», γιά νά έχουν τά λόγια του κά
ποιο βάρος, πρέπει νά τά στηρίζη ή αλήθεια κ’ή
αγνότητα τής προσωπικής ζωής τοΰ συγγραφέα
τους, δοκιμασμένες στήν πράξη. Εΐδ’ άλλως ξε
φτίζουν σέ ανούσια,γιά νά μήν ποΰμε αηδιαστικά,
παπαγαλίσματα ξένης σοφίας.
—Στό « ’Ελεύθερο Βήμα» (φ. 9-11-29) άρθρο τοΰ
κ. Φ. Πολίτη γιά τήν εκατονταετηρίδα τοΰ Έλβετοΰ ζωγράφου Άρνόλδου Μπαικλιν.
/ Στό τεΰχοςτοΰ Νοεμβρίου τής «’Αλεξανδρινής
Τέχνης» συνεργάζονταιοίκ. κ. Μ. Μαλακάσης καί
Κ. Βάρναλης. Δυστυχώς δέν λείπει καί ό Μάριος
Βαίανος.Τό αποχαιρετιστήριο ποίημά του «Χαίρε»
είνε αληθινός σπαραγμός!
Μέ τό φύλλο τοΰ Σεπτεμβρίου τό κρητικό
περιοδικο «Νεοελ?/ηνικά Γράμματα» τοΰ κ. Γιάννη
Μουρελλου συμπληρώνει τόν πρώτο του χρόνο.
Στά πρώτα φύλλα τους τά«Νεοελληνικά Γράμματα»
τροφοδοτήθηκαν μέ εργασία λογοτεχνών τοΰ κέν
τρου. Επειτα όμως έδειξαν προτίμηση στήν εργα
σία τών Κρητών λογοτεχνών (έκδίδονται σ Τό Η 
ράκλειο τής Κριίτης). Ή π ρ ο τ ίμ η ,η αυτή είναι
αξιέπαινη καί νομίζουμε δτι πρέπει νά γίνη ά ρχη σε όλα τά επαρχιακά περιοδικά. Κάθε περιοδικο πρεπει νά στηρ ζεται στις δυνάμεις τοΰ τό
που^ άπό τόν όποιον προέρχεται. Έ τσ ι θά έχη
δικόν του τονο καί εντελώς ξεχωριστό σκοπό. Άπό
το τελευταίο φύλλο τών «Νεοελληνικών Γραμμά
των» σημειώνουμε τοΰτο. Σ’έναάπό τά σημειώματα
τοΰ περιοδικοΰ διαβάζουμε δτι «μεταξύ τών κ. κ.
1 ληνοΰ και Δελμούζου δηλ. «Αναγέννησης» καί
« Ελληνικών Γραμμάτων» διεξάγεταιάγώνδιαλεκτικής εντατικός.» Ά γω ν διαλεκτικής! Καλό εΐναι
προτοΰ γράψουμε νά ξέρουμε καλά τήν έννοια
κάθε δρου.
_ Στό τεύχος Όκτωβρίου-Νοεμβρίου τής «Ίονίου Ανθολογίας» ποιήματα, μελέτες καί σκέψεις
τών κ. κ. Μαρίνου Σιγούρου, Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Σπ Βλαντή, Δ. Α. Ζακυνθινοΰ, Γ. Λαμπελέτ,
Διον. Μπονικα, Δώρη Κουβαρά, Φιότου Γιοφύλλη.
Σπ. Μινώτου, Ν. Πετιμεζά (Λαύρα), Παναγ. Μουζάκη καί τής κ. Μαοιεττας Μινώτου, πού διευθυνει το περιοδικο. Ή έκδοση τ ήc «Τονίου Α ν
θολογίας» μπαίνει μέτό τεΰχος αύτό οτόν δεύτερο
χρόνο της.
—Σ'ό «Διδασκαλικόν Βήμα» (φ. 6-11-27) πλή
θος τηλεγραφικές διαμαρτυρίες διδασκαλικών
συλλόγων τών επαρχιών γιά τόν έλεγχο ποΰ έκαμε

τό^ Δπουργειο τής Ε θνικής Οικονομίας στή δια"
χειριση τής «Διδασκαλικής 'Ομοσπονδίας» καί γιά
τήν έκθεσή του.
Στήν «Α λήθεια» τής Λεμεσοΰ τής Κύπροι»
(φ. 21 και 28 ’Οκτωβρίου) δύο άρθρα τοΰ κ. Κ.
Α. Πηλαβάκη «Γύρω άπό τό γλωσσικό ζήτημα»,.
— Στήν «Αναγέννηση» (χρονιά β', φυλλ. 1)
συνεργάζονται οί κ. κ. Κ. Βάρναλης, Αριστοτέλης
Οικονομου, Αλκής Θρύλος, Κ. Δ. Σωτηρίου καί
ή δ. Σέμνη ΙΙα.τασπυρίδη.
— Στή «Νέα Ε στία» (τεΰχος 16—17) ξεχωρίζει
ότωσδήποτε τό διήγημα τής δ. Ειρήνης Γαλανοΰ
«Στό μοναστήρι».
— Στήν εφημερίδα «"Έθνος» (φ. 9—1 1 —27}
έρευνα γιά τό ρομαντισμό μέ αφορμή τις εκατόν
τριάντα παραστάσει; πού έκαμε τό θεατρικό έργο
«Ρομάντσο». Μιλοΰν ό κ. Κ. Παλαμάς, ποΰ «μέσα
στό σύγνεφο καθώς βρίσκεται, σχεδόν τίποτε δέν
βλέπει», ό κ. Τ. Μω ραϊτίνης πού πιστεύει δτι τά
εργα του είναι φιλολογικοί σταθμοί, άφοΰ τό Μο
ντέρνο Σπίτι «έση μείωσε τόν πρώτον χαρακτηρι
στικόν σταθμό·· εις τήν δημοσίαν έκδήλωσιν τής
τασεως αΰη,ς» (δηλ. τής επιστροφής σιό ρομαν
τισμό), οί κ. κ. Μ. Μαλακάσης καί Π. Χόρν, καί ή
κυρία Κυβέλη Θεοδιορίδη.
— Σιό «’ΕλεύθερονΒήμα» (φ. 12—1 1 —27) άρ 
θρο τοΰ κ. Ζαχ. Παπ ιντωνίου γιά τήν έκθεση τής
δ. Μπερτσά μέ τόν τίτλο «Μ ία κυβιστική έκθεσις» .

Η ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λ ο ν ΐ Π ετί.—Άπό τήν Γαλλία ήρθε τό θλιβερό
άγγελμα τοΰ θανάτου τοΰ π ;ώην Λατινορρύθμου Κα
θολικού Αρχιεπισκόπου Α θηνώ ν L ouis Petit. Ό
ιεράρχης πού χάθηκΐ ήταν συνάμα καί μιά δόξα
τήςέπιστημης γνωστή στούς ελληνικούς επιστημονι
κούς κύκλους. Νεοελληνιστής μοναδικός, συνεχι
στής τοΰ έργου τοΰ Λεγκράν, συγγραφέας πολλών
επιστημονικών έργων καί κάτοχος β.βλιοθήκης
μοναδικής καί γιά τόν πλοΰτο τών βιβλίων άλλα.
καί γιά τίς σπάνιες εκδόσεις ελληνικών έργων πού
δέν β ρ ίσ ο ντα ι πιά. Ή βιβλιοθήκη του άγοράστηκε λίγους μήνες πρί · άπο τό θάνατό του άπό
τή βιβλιοθήκη τοΰ Βατικανού, ε α έκατομμύριο λιρέττες (4 έκατ. δραχμές) Τή στιγμή πού γράφο
με τό σύντομο αύτά σημείωμα βρίσκεται μπρο
στά μας ή γνωστή μονογροφία του «L es Confreries M usulm aues» πού τήνείχε γράψει δταν ήταν
ηγούμενος τών Ά σομψιινιστών πριν χειρονονηθή
Επίσκοπος. Είναι ένα έργο μοναδικό στόν κύκλο
τών μυστικιστικών έργων καί μιά πρωτότυπη
έρευνα γιά τό Μουσουλμανικό μυστικισμό πού
δηιι ιούργησε τό Κοράνιο καθώς καί γιά τή
φιλοσοφία τής Μωαμεθανικής θρησκείας καί
γιά τήν οργάνωση τοϋ κλήροι·. Ερευνητής άκούραστος καί σκέψη γόνιμη καί δημιουργική είχε
καταπιαστεί μέ πάμπολλα ιστορικά καί φιλοσοφι
κά προβλήματα κι’ ήταν άκόμα γνώστης βαθύς
τής Ελληνικής γλώσσας. Τελευταία μετά τήν
άποχώρησή του άπό τόν επισκοπικό θρόνο Α θ η 
νών ή Ά για έδρα τοΰχε αναθέσει τήν μελέτη καί
τή δημιουργία μ ιά; έργασία: γιά τίς συνόδους πού
άτυχώς δέν πρόφταοε νά τελειώσει. Ό θάνατός
του είναι πλήγμα γιά τήν επιστήμη καί σοβαρή
απώλεια γιά τήν Καθολική εκκλησία. Άναλυτι-

κότερη κριτική γιά τό έπιστημονικό του έργο ετοι
μάζει ειδικός συνεργάτης μας καί θά δημοσιευτεί
άργότερα.
^
Κ. Μ.
Μ αρίας Χ οβέτ : Τά τρα γούδ ια της Β αγγελιώ ς.
II >όκειται γιά μιά πολυτελή έκδοση άπό ό κουαρέλλες. Α πέναντι στήν κάθε άκουαρέλλα ή καλλίτερα
στήν άντίστοιχη σελίδα υπάρχει ενα ποίημα σ
ελευθέρους στίχους πού κατά ένα τρόπο εξηγεί τή
ζωγραφιά. "Ολα τά θέματά της ή Μ α ρ ί α Χοβέτ
τάχει πάρει άπό τή ζωή καί τή φύση τής Ανατο
λής καί ιδίως άπό τή Μακεδονία, τή Ρούμελη καί
τή Μικρασία. "Ολο τό έργο έχει μιά δροσιά καί ή
Βαγγέλιό, πού τδνομα έχει γίνει τοΰ βιβλίου, είναι
μιά μικρή Έλληνοπούλα πού τραγουδοΰσε ξέ
γνοιαστη στά σοκάκια δταν ή Μαρία Χοβέτ ζουγράφιζε. Σιγά σιγά ή Βαγγελιώ έγινε ένα φαντα
στικό πρόσωπο πού άκολουθοΰσε τή ζωγράφο και
τή συντρόφευε μέ τό τραγοΰδι της. Αύτή η συν
τροφιά τής ζωγράφου μ’ αύτη τη μικρή Ελληνίδα είχε σάν μοιραίο άποτέλεσμα πλάι στην
λεπτή άπόδοση τών εντυπώσεων τής Χοβέτ να
υπάρχει κ ι’ ένας τόνος δημοτικού τραγουδιού άπλοΰ καί χαροποΰ.
“Ισως ή πολιτέλεια τής έκδοσης γίνει άφορμη
ν' άποδοθή μιά εξεζητημένη προσποίηση στην
Μαρία Χοβέτ άλλά αύτό θάν .ι υπερβολή δχι άπόλυτα δικαιολογημένη.
Μ.
*

Μ α ξιμ ιλια νό ς Χ άρδεν.—Πέθανε τίς προαλλες,
στήν Ε λβετία, ό Μαξιμιλι ινός Χάρδεν, γνωστός
δημοσιογράφος καί «δεινός χειριστής τοΰ καλαιιου» δπως θά λέγανε σέ π ιλιότερη έποχή. "Ε
βγαζε τό περιοδικό «Zukunft» (Μέλλον). Πολε
μιστής περισσότερο παρά κριτικός νοΰς, είχε και
μιά ευκολία στό γράψιμο κ ά ρητορική εύφράδεια
πού τοΰ εϋκόλυνε τό έργο τοΰ παμφλετίστα και τού
έπέτρεπε νά λέη μερικά πολύ κοινά πράματ μέ
δυσανάλογον στόμφο, κ ιί νά τά παρουσιάζη ετσι
σάν άλήθειες άποκαλυπτικές. Πολύ μεγάλη ιδέα
είχε δ ίδιος γιά τόν εαυτό του κ ιί γιά τήν άποστολή του. Μά άπό τή φιλολογική του κριτική
πολύ ολίγο μπορεί νά πεισθή κανείς πως πρόκει
ται περί άνθρώπου αληθινά άξιόλογου. Τουλάχι
στον σέ κάτι κριτικές του γιά ποιητές καί γιά ζω
γράφους, δημοσιευμένες στήν άρχή σέ περιοδικά
καί συγκεντρωμένες άργότερα σέ βιβλίο μέ τόν
τίτλο «Kopfe», πολύ περισσότερο φαίνεται ό δη
μοσιογράφος παρά δ κριτικός.
ΤΤ.

ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΑ

Στό άρθρο τοϋ κ. Δ ελμούζου : «Τό πρό
γραμμα τοΰ δημοτικού», πού δημοσιεύτηκε στό
περασμένο φύλλο, στή σ. 458 ή α' άράδα τής β'
στήλης πρέπει νά μεταφερθή στή σ. 459 πανω
άπό τήν α' άράδα τής α' στήλης.
Στή μελέτη τοΰ κ. Φ. Κ οντόγλου νά δυβαστή
σνή σ. 524, στ. α', άράδα 34 φ ρ ο ύ ρ ια άντ'ς φ ρ ύ 
δια.
Στή μελέτη τοΰ κ. Χρ. Χ ρη στοβ ασίλη γιά τ!>υς
Πελαργούς, ή άράδα 22 τής β' στήλης στή σ. 532
πρέπει νά φύγη άπό κεΐ καί νά πρ >στεθή στήν
υποσημείωση 4, ϋστερ’ άπό τό «προφήτης».
Στή σ. 563, στ. β', ή 14 άράδα άπό κάτω νά
διαβαστή έτσι : «έκαμε νά τρέμω μιά στάλα».

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α Ρ Ι Α ΑΤΓΟ Τ Τ Α Ν Τ Ο Υ

((-)π ξεσηκώνομε δώ δοα ΐίαργαριταρια τνχχι να
ι:’αηέψουμε σ’ εφημερίδες, περιοδικά η βιβλία). ^
«Αί κυριώτεραι τών Ε λληνικώ ν π όλεω ν έχουν
αποκτήσει τήν σχετικήν των πνευματικήν και φ ι
λολογικήν κίνησιν, αλλαι δε εξ αυτών, οπως η
Κ ρ ή τη ,ό Βόλος....» ‘Ε στία 14 Νοεμβρίου σ. 2 στ.
2 κάτω—κάτω

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ί 3Απαντούμε δώ μονάχα οε οπί ερωτήματα ^η α
πορίες αναγνωστών έχουν κάποιο γένικωτερο ενδια
φέρο. Στα προσωπικά με τό ταχυδρομείο).
Κ ον Ί ω ά ν ν η ν X. Χ α σ α π ό π ο νλ ο ν , ΤΙπτηα. Ή «Νέα (πόσο κολακεύεται νά τό φανταζεται)
Ε στία» μας έθεσε «έκτος νόμου», γιατί δημοσιεψαμε στό 9ο φύλλο τό πολύ σωστό, άν και πολυ
άψύ, γράμμα σας γιά τή «Διάπλασ^η τών Παιδων».
Ευχάριστο σ’ αύτή τήν υπόθεση είναι πώς ^ απο
φάσισε μιά φορά επί τέλους καί η «Ν. Εστία»
νά βγή άπό τήν γεροντική της απάθεια και με το
θυμό της νά δείξχι πώς κάπο ο αΤμα τρεχει ^ κά
ποτε στις φλέβες της. Μά τό κακό άπό τήν α/.λη
μεριά είναι πού θυμώνει μόνο στά προσωπικά,
σάν θίγεται κάπου - κάπου ό κ. Ξενόπουλος.^ Για
άλλα γενικώτερα ζητήματα, δπως λ. χ. το εκπαι
δευτικό, τό γλωσσικό κτλ., δείχνει παντα μια συγ
καταβατική αδιαφορία, καθώς φαίνεται στην ποοσπάθειά της νά συμβιβάση τ' ασυμβίβαστα και ν
άποφεύγη νά έκφράζη προσωπική γνώμη. Αν
άπευθυνόμαστε σήμερα σέ σάς, τό κάνουμε via
τόν έξης λόγο: Στό ίδιο σημείωμα που μάς
τει έκτός νόιιου», ή «Ν. Ε στία» αφήνει νά ανα
φαίνεται δ υπαινιγμοί «ώ ς τό γράμμα σας ει''αι
πλαστό. Δέ θέλουμε νά χαραχτηρίσουμε το είδος
αύτό της πολεμικής. ’ Από σάς οιιως ζητούμε μια
χάρη καί τό κάνουμε άπό τή στηλη τούτη, επειδή
δέν ξέρουμε δυστυχώς τή σύσταση σας, για να σας
γράψουμε ιιέ τό ταχυδρομείο. Θά σας παρακαλεσουμε λοιπόν νά βγάλετε ένα επίσημο πιστοποιη
τικό, βεβαιωμένο άπό τήν άστυνομια, το ταχυδρο
μείο ή τό πρωτοδικείο, αδιάφορο, πως εϊσαστε
κάτοικος Πατρών, μέ τό δρόμο καί τόν αοιθμο,
τό επάγγελμά σας καί τήν ηλικία σας κι αν αυ
τό aac ετναι δύσκολο, γράψτε μονος σας μια δή
λωσή, δπου νά βρίσκωνται τά στοι/εΐα αυτα και
στείλτε την επί συστάσει στη Διευθυνση της^ «Ν.
Ε στίας», ό^ός Ρόμβης 22. ’Εμάς μάς στελνετε
συγχοόνως τήν άπόδειξη τοΰ συστηιιςνου για να
τήν ένουιιε στά χέοια aac. Αν^ υπάρχει οτους
συντάντες τοϋ περιοδικού αυτού καποια συν^σθηση ευθύνης, είναι υποχρεωμένοι νά δηιιοσιεψουν
στό τρύλλο τους τή βεβαίιοση της ταυτότητός σας.
Θά σάς είμαστε υπόχρεοι, αν δεν αμελήσετε να
τό πράξετε.
Κ ον Π ανα γιώ την Γ ώ γον, Θ σσ α λ ο ν ιχ η ν . Οί ιδέες πού εκθέτετε στό γράμμα σας σχετικά
μέ τό ξεκαθάρισμα τοΰ Πανεπιστημίου και το
διανοητικό προλεταριάτο, για τα οποία μιλήσαμε
σέ προηγούμενο φύλλο μας, είναι φυσικά ^μια ά
ποψη. ’Εσείς νομίζετε δτι γιά δ,τι κακό υπάρχει

■δέν φταίνε οι άνθρωποι αλλά τό κοινωνικό (Σύ
στημα πού ισχύει. Σχετικά, μπο εί ναχετε δίκιο
■γιατί κάθε ^φρόνιμος άνθρωπος δέν μπορεί νά άρνηθεϊ οσα αδικία παρουσιάζει τό κοινωνικό σύστη
μα που ισχύει. Ακόμη δέ θά βρίσκεται άνθρω
πος πού νά μήν θέλει δσες μεταρρυθμίσεις χρειά
ζονται γιά μιά δικαιότερη κατανομή των αγαθών
της ζωής και μια πιο αισθητη κοινωνική δικαιο
σύνη. "Ολα αύτά δμως καί άλλα μαζί, δέν εΐναι
άσχετα μέ τόν άνθρωπο ώς χαραχτήρα κι’ ώς η
θική υπόσταση. "Οταν εμείς λέμε πώς πρέπει νά
γίνει ξεκαθάρισμα τών επιστημονικών αξιών, θ ί
γουμε ενα^ηθικο πρόβλημα και τίποτε περισσότε
ρο. Γιατί δσες άσχημίες κι’ άν παρουσιάζει ή κοι
νωνική ζωή, κανείς δέν μπορεί ν’ άρν'ηθεί πώς
,μεσα στις δημοσίες υπηρεσίες καί γενικά μέσα
στήν κοινωνία δέν υπάρχουν ηθικοί τύποι έτοιμοι
νά θυσιάσουν το ατομικό τους συμφέρον γιά μιά
ηθικη αρχη ί] για το γενικό καλο. Ε πίσης κανείς
■δέν μπορεί νά^βεβαιιύσει δτι μιά κοινωνι-ιή μετα
βολή θα εχει ως μοιραία καί άμεση συνέπεια τή
δημιουργία ηθικών καί ακεραίων τύπων καί δτι
στήν κοινωνία, πούθά δημιουργήσει μιά ανατροπή,
οεν θά υπάρχει τό ηθικό άτοπο. Χρειαζόμαστε
πρώτα ανθρώπους καί ίσως μόνον άνθρώπους μέ
ανδρισμό καί μέ μεγάλη ψυχή. Οί ιδέες καί τά
συστήματα μοιάζουν σάν τά ρούχα πού φθείρον
ται πάνω στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πάντα μέ
νει κι’ αύτός ξεχωρίζει πάνω άπ’ δλα. Προσέξτε
την ιστορία. Δέν μίλησε κι’ ούτε ξεχώρισε ποτέ,
ούτε εφώτισε 8vcova κοινωνικά συστήματα.'Απλώς
μίλησε γι’ αύτά δπως μίλησε καί γιά τίς κοινωνι
κές ανατροπές ή τις εξυγιαντικές επαναστάσεις.
’Αλλά καί μέσα άπ’ αύτές μόνον μορφές ανθρώ
πινες πολύ ζωντανές ξεπήδησαν καί μόνο πρός
τους αιώνιους ήρωες τής ζωής στράφηκε δ θαυ
μασμός τών αιώνων. Άκόμα καί στή σημεςινή
Ρωσσία, αν θελήσετε νά κοιτάξτε, άνθρώπους θά
ζητήσετε καί πρός άνθρώπους θά θελήσετε νά
στρέψετε τό θαυμασμό σας. Αύτούς καί μόνον
αύτούς ζητούμε καί μείς στόν τόπο μας, γιατί
πιστεύουμε πώς μονάχα μέ άνώτερους ήθικούς
τυπους μπορεί νά προκόψει καί η ζωή καί νά
φανούν σωτήρια καί τά συστήματα καί οί ιδέες.
Ά λλοιώτικα οί ενθουσιασμοί μας δέν έχουν παρά
Δονκιχωτικό περιεχόμενο καί δταν άκομα είναι
καλής πίστεως.
Δ. Λ. Π ειρ αιά . —Έ χετε απολύτως δίκιο νά δια
μαρτύρεστε γιά τήν κατάντια τών θεάτρων μας πού
κατάντησαν κέντρα αισθητικής άσχημίας. Έ χετε
δίκιο ακόμα δταν λέτε πώς καί σιούς σοβαρούς
πιό ηθοποιούς δέν μπορεί ναχετε εμπιστοσύνη, δ
ταν μετά μιά καλλιτεχνική προσπάθεια σάν τής
«Ε κάβης» παίζουν τή«Δεύτερη ζωή» καίτή«Δνίδα
Φλυτ» κλπ. Άκόμη ή άποψή σας νά μήν ελαττώ
σει τό κράτος τή^ φορολογία του, άλλά νά τήν αυ
ξήσει σέ 80 ο)ο έφ ’ όσον τά θέατρα δηλητηριάζουν
τον κόσμο μέ προϊόντα τών Μερέ, Φρονταί καί
Σια που φερνουν άπό τήν Ευρώπη οί διάφοροι
μεταφραστές καί τά μεταφράζουν κατά τόν
γνωστό πρόχειρο τρόπο καί ν απαλλάξει άπό κάθε
φορολογία τά εργα τοΰ Σαίκσπηρ. τούς ’Αρχαίους
τραγικούς, τόν Γκαίτε,τόν ΧοφμανσΓάλ, τόν Γριλπαρτσερ, τόν ’Ίψ εν κ. ά , είναι δίκαιη. ΈκεΙνο πού δέν μποροΰμε νά βεβαιώσουμε εί
ναι αν θά εφαρμόζεται καί στήν πράξη. ’Ιδίως στό
οΊΐμ,εΐο τής αναγνώρισης ποιός συγγραφέας καί
ποια έργα πρέπει νά έχουν φορολογική άτέλεια.

Πιό εφαρμόσιμο άπ’ δλ’ αύτά θά ήταν ενας ά
πονης πόλεμος εναντίον τών κακών έργων, ένα
διανοητικό μποϋκοτάζ τών θεάτρων πού τά παί
ζουν, μιά σταυροφορία άπό διανοουμένους έναντιον αύτών τών έργων μέ άρθρα, μέ διαλέξεις, μέ
φυλλάδιά. Ετσι μοΰ φαίνεται πώς καί τό κοινό
μπορούσε νά διαφωτιστεί καί τά θέατρα θά
μπορούσαν ίσως νά στραφούν πρός κάτι καλλίτε
ρο. Ολα τ αλλα καί ιδίως οί κρατικές ενέργειες
Φανταζόμαστε νά πετυχουν καί νά φέρουν σέ
καλο. Ό σο γιά τούς^κινηματογράφους λείπει δλότελα η κριτική, ένώ έπρεπε καί νά κρίνουνται καί
να κατακρίνουνται κάθε φορά πού τά έργα δέ θά
ταν αξιόλογα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ (γερμανιστί: ERLCESUNG)

ΔΕΛΤΙΟ

(I ια νά κριϋβ ένα βιβλίο πρέπει νά μας σταλ&ονν
ηνο τον άντίτνπα)
Γενική οικονομική Ά ν α σ χ ό π η σ ις τής χώρας τοΰ
έτους 1926. [Άθήναι) τυπ. Παν. Κυριάκού.
Νεα Ελληνικη Αν&ολογία ήτοι συλλογή εκλεκτών
αρχαίων και νεωτέρων ελληνικών ποιημάτων υπό
Μιχαήλ I. Σαλιβερου. Έ κδοσις νεωτάτη. Έκδοσις καί τύποις Κατι,-στ. Μιχ.Σολιβέρου. Έ ν Ά θήνοις.
Β α λ τα δ ω ρ ο ν Γ. Α. Οσοι ζήσουν (θεσσαλικσ διη
γήματα). Με πρόλογο τού Παύλου Νιρβάνα, [Α 
θήνα 1927].
Β ο ν ρ λ έκ η Σ . Η ρδιά μιάς αμαρτωλής. Διήγημα
βγαλμενο από τή ζωή τών κοριτσιών τής διαφθο
ράς. Εν Αθηναις, τυπ. Ά λ. Βιτσικουνάκη, 1927.
O eorgalas, Ο. C., Z/atsiihy, W., R apport sur Fe™ pti°n (i9 25—1926 ) du volcan [de Santorin.
A thenes 19 27 . Impr. Sak ellario s.
Δ ημαρα, K ©., Παρμενίδης. Εισαγωγή στή φιλοσοφί ι τοΰ Παρμενίδη καί μετάφραση των «Πρός
αλήθειαν». Αθήνα. Έκδοση «Ε λληνικών ΓραμΔ ροσίνη, Γ , Τό μοιρολόι τής όμορφης. Έ κδ. I.
Ν. Σιδέρη, Ά θήναι.
μάτα>ν» 1927.
Ε νστα& ιανον Ά λεξ., Υ γιεινή τής κεφαλής. Πώς
προφυλάσσονται τά ώτα, ή ρ£ς, τό στόμα, ό φάρυγξ, ό λάρυγξ, τό στήθος. ’Εν Ά θήναις 1927.
Θ εοχάρη Γρ. Ν., Φωνές χωρίς ήχο.Πειραιάς 1927.
Ιο χ ρ α Α ,Κ άρλ Μαρξ. Ή ζωή του-—τό έργο του.
(Σύμφωνα με το τελευταίο βιβλίο τοΰ Μάξ Μπέρ).
t «Ακαδημαϊκόν», Διεθν. Βιβλ. Έ ν;Ά θή ναις 1927.
Ισ το ρ ία τού χα»ρίου Ά γιο ς Λαυρέντιος τοΰ Βόλου
απο των αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον. ’Ε
πιμέλεια Σ. Κ. Βαμβακά. Ά θήνα ι 1927.
Κ ο ν κ ή , Κ . Λίγοι στίχοι. Κύμη 1926.
Σοβιετικος Κ ώ δ ιξ τών νόμων περί οίκογενείας, δι
καίου τοΰ γάμου καί έπιτροπείη ς. «Α καδημαϊ
κόν», Διεθν. Βιβλ. έν Ά θήναις. 1927.
Λ ασχαοάτον, Α. Ιδου δ Ά νθρωπος. ’Εκδοτικός
οικος « Ελευθερουδάκη». Έ ν Ά θήναις 1927.
Louzon, /?. Άρχαί πολιτικής οικονομίας. Ή καπι
ταλιστική οικονομία. Μετάφρ.Γ. Δ. Ζωϊτοπούλου.
«Ακαδημαϊκόν», Διεθν. Βιβλ. έν Ά θήναις. 1927.
Μ ά ρ ξ, Κ.^ Τό Κεφολαιον. (Μεταφςάζετα ι άπό έ
πιτροπή επιστημόνων ύπό τήν διειθυνσιν Α· καί
Δ. Πουρνόρα, «Ακαδημαϊκόν», Διεθν. Βιβλ. έν
Ά θήναις 1927. Τόμ. Α' καί Β'.
Negris, Ph. Com m unication a l ’union G eographique Internationale. Athenes P. D. S a k e l
larios, T 927.

Λ >ύβ ιρης :■ «Χρόνια καί χρόνια έσένα μόνο λαχταρούσα.»

τοσέλιδη εικόνα τοΰ σέρβου ζωγράφου Μίρκο Ρατσκυ. Ε πειδή τό έργο στηρίζεται σέ λαϊκό μύθο,
κρίνουμε αναγκαίο, έστω κι’ άν ειν’ αργα, νά δη
μοσιεύσουμε σήμερα τήν εξήγηση^ της, γιά να
μπορέσουν οί άναγνώστες μας νά εννοήσουν κα
λύτερα τό έργο :
,
Ό μύθος εΐναι αύτός: Ά νυπομονώντας να μανετ
τά νέα άπό τη [ΐάχη τον Κοοσνφοπεδιου και μη μπο
ρώντας νά περιμένει ή γυναίκα τοϋ γέρω Γιονγγ—Μπογδάν η μητέρα τών έννια I ιονγκοβιτς και της Τσα
ρίνας Μιλίτσας παρακαλεί τό ΰεό να τής δώσει μάτια
γτρακιοϋ κα'ι κύκνου φτερά για να πεταξει πανω απο
τόν τόπο τής μάχης. Την είσάκονσε <3ίίεός.Μα τα παι
διά της τά βρίσκει δλα εκεί σκοτωμένα. Με την καρ
διά σφιγμένη και στεγνά τά μάτια ξαναγνρίζει σπίτι
της. Τήν άκολου&οΰν τά εννιά ατια, τά εννιά λαγω
νικά και τά έννιά γεράκια ποΰ είχανε μείνει κοντά
στους εννιά σκοτωμένους γνιονί της. Μόλις τη βλέ
πουν ναρχεται αρχίζουν τους θρήνους οί εννιά χήρες
ννφάδες της, τά κλάματα τά εννιά ορφανά, τούς χρεμετισμονς τά εννιά ατια, τά λαγωνικά αρχίζουν να
ουρλιάζουν κα'ι τά γεράκια νά χτνποϋν τις μντες τους.
Μά καί πάλι σφίχτηκε ή καρδιά τής μάννας και δεν
εχνσε ουτε ένα δάκρυ. Κατα ια μεσάνυχτα το ατι τον
Δαμιανού άρχισε νά ξτναχλιμιντρά, συνετισμένο καϋώ ς ήταν νά ξεκινά γιά δρόμο τέτοια ώρα. Ή μανα
αντιστέκεται άκόμα. Μά τό πρω ι δυο κορακια πετωντας πάνω ά π ’ τό κάτασπρο σπίτι της ρίχνουν ένα κά
μινο χέρι και ή γυναίκα τοΰ Δαμιανόν αναγνωρίζει
πάνω ατό δάχτυλό του τήν άρραβώνα της. ΤΙέρνει τό
τε ή μάνα τό χέρι τοϋ γυιοΰ της τό κοιτάζει^ απο
ΜΙΑ Π Α Ρ Α Λ Ε ΙΨ Η
δώ,τό κοιτάζει άπό κεΐ.ΚΊ’νστερα ήσυχα, ήσυχα τοϋ λέει:
Χέρι μου πον μεγάλωσες, μήλο χλωρό που ίχ α νης ;
Μ ιρκο Ρ ά τσ κ ν : Ή μητέρα τον Γιούγκοβιτς.
Άπό τυπογραφική άβλεψία ξέπεσε στό περασμενο Στόν κόρφο μου μεγάλωσες σνό Κόασοβο μοϋ χάϋης^.
Κα'ι λέγοντας αυτά ξεψύχησε.
φύλλο ή εξήγηση πού είχαμε γράψει γιά τήν πρω

Ν τεμηορίν, Α., Ό Λενίν φιλόσοφος. Μετάφρ. Α.

Χαϊτά. «Ακαδημαϊκόν». Διεθν. Βιβλ. εν Αθηναις
1927.
5Οργανισμός Σχολής Ν, Δοκίμων. Εν Πειραιεΐ
Τυπ. Σχολής Ν. Δοκίμων 1927.
Π ισσάνον, Α ντ., Ό πνευματισμός. Ά θήναι, Έκδ.
Γρ. «Πρόοδος» 1927.
Ράλι Ι*?, Κ . Μ ., Έγχειρίδιον τού έκκλησιαστικοΰ
δικαίου κατά τήν έν Έ λλάδι ίσχύν αύτού. Τεύ
χος Ιον. Έ ν ’Αθήνα ις, Τυπογρ. «Ε στία» 1927.
Ρ απτάρ χη, Π. Κ., Τά καλύμματα τών τραπεζιτι
κών γραμματίων τής Ε θνικής Τραπέζης τής Ε λ 
λάδος. Νομική καί οικονομολογική μελέτη. Ά θ ή 
ναι, Τυπ. Μακρή 1927.
Σ απελλαρίον, JIT.,Θεωρητική μηχανική. Μέρος Ιον.
Έ ν Πειραιεΐ, Τυπ. Σχολής Ν. Δοκίμων, 1927.
Σ ημ ίτον, Γ. -Σ.,Ή άγοραπα>λησία τσίφ. Έ ν Α θή 
να ις, Τυπ. Ά θ. Παπασπύρου, 1927.
Σ τά λιν, I., Ό λενινισμός. «Ακαδημαϊκόν». Διεθν.
Βιβλ. έν Ά θήναις. 1927.
Σ νγγελάκη , I. Σ ., Έλευθέρα κριτική τοΰ ποινικού
δικαίου. Α'. Έ ν Ά θήναις, Π. Σ. Σακελλαρίου,
1927.
Τ ξώ ρα, Α. Α ., Ή λύμη τών χιλιαστών. Άνατύπωσις έκ τοΰ περιοδικοΰ «Γρηγόριος ΙΊαλαμάς».
Θεσσαλονίκη Τυπογρ. Ίω . Κουμένου, 1927.
Τρότσκν, Α., Σοβιετική 'Ρωσσία καί Παρισινή
Κομμοτίνα. (Μετάφρ. Θ.Ν. Τσαβέα). «Α καδημαϊ
κόν», Διεθν. Βιβλ. έν Ά θήναις 1927.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Τό τελευταίο δεκαπενθήμερο δέν παρουσίασε
β βαια τίποτα ξεχωριστό. Ά ν άφαιρέσει κανείς
τήν απόπειρα κατά τοΰ προέδρου τής Δημοκρατίας
στήν οποία είναι κάπως τολμηρό νά δώσει κανείς
πολιτική σημασία καί τόν ερχομό τοΰ κ. Καφαντάρη νέο ζήτημα δέν γεννήθηκε. Αυτό όμως δέν
σημαίνει πώ ς παλιότερα ζητήματα δέν παρουσιά
στηκαν καί πάλι υπό οξεία μορφή καί συζητήσεις
καί αντιλογίες κιιί κάποιι νευρικότητα δέν έσημειώθηκε στόν πολιτικόν ορίζοντα.
Καί πρώτα πρώτα τό εκπαιδευτικό ζήτημα έξ
αφορμήςτών γνωστών νομοσχεδίων τοϋ κ. Ύπουργοΰ τ·)ς Παιδείας δέν κρατά μονάχα σέ αναστά
τωση περισσότερο άπό δοιδεκα χιλιάδες δασκά
λους άλλά ταυτόχρονα απειλεί αύτήν τήν κυβερνη
τική συνοχή. Ό κ. Παπαναστασίου έπιμ νει πώς
τά νομοσχέδια τοΰ κ. Νικολούδη αγγίζουν ζητή
ματα γενικού κυβερνητικού ενδιαφέροντος καί γ ι’
αύτό πρέπει νά περάσουν άπό τό Υπουργικό συμ
βούλιο. Είναι γνωστό δμως πώς τά δημοκρατικά
κόμματα πού έχουν άπό καιρό υιοθετήσει τήν εκ
παιδευτική μεταρρύθμιση δέν θά θελήσουν νά εγ
κρίνουν τά νομοσχέδια πού κυρίους χτυπούν τήν
μεταρρύθμιση καί νά υποτάξουν τήν εκπαίδευση
στή φ ιλο σ ^ ικ ή σχολή τοΰ πανεπιστημίου Α θ η 
νών. Ό *. Νικολούδης γιά νά προλάβει μιά εύκο
λη άπόρριψη τϋν νομοσχεδίων συνέδεσε τήν
τύχη του μ’ αύτά καί άπειλεί νά παραιτηθή αν δέν
έγκριθοΰν οι μεταρρυθμίσεις του. Τό «Ελεύθερο
Βήμα» ή μεγαλύτερη πρωινή δημοκρατική εφη
μερίδα που υιοθετεί στά παιδαγωγικά ζητήματα
τίς άπόψεις τοΰ κ. Δελμούζου καθώς έδήλωσε στό
φύλλο τής 3ης Νοεμβρίου, άσκησε συστημα
τική πολεμική κατά τών νομοσχεδίων τοϋ Υ πουρ
γού τής Παιδείας καί παρέχει τελεί ταΐα τήν πλη
ροφορία οτι θά βρεθεί συμβιβαστική λύση σέ
τρόπο πού καί ή μεταρρύθμιση νά μήν πειραχτεϊ καί
ή Κυβερνητική συνοχή νά μήν ένοχληθή άπό τό
ζητημα τοΰτο. Ά ν θελήσει μάλιστα κανείς νά
■δώσει προσοχή καίστίς πληροφορίες πού βγαίνουν
άπό τά πολιτικά παρασκήνια μπορεί νά πει πώς
•οι X.κ. Καφαντάρης καί Παπαναστασίου πού τόσες
φορές έχουν εγκρίνει δημοσία τήν μεταρρύθμιση
θά άντιδρασουν στήν έγκριση τών νομοσχέδιων τού
κ. Νικολούδη. Το κομμά τών ’Ελευθεροφρόνων
μόνον αν γενικότερα κομματικά του συμφέροντα
έπιβάλλουν τήν αποχώρησή του άπό τήν Κυβέρνη
ση τοτε μονο μπορεί νά θεωρήσει τό εκπαιδευτικό
ω ς αφορμή αποχωρήσεως. Ά λλω ς θά προσπαθήσει
ό κ. Μεταξάς προσωπικώς νά διατυπώσει μιά λύ
ση που να μήν θίγει τή μεταρρύθμιση καί νά μήν
ρίχνει τήν αξιοπρέπεια τοΰ κ. Υπουργού. Τέλος
.μέ τόν ερχομό τοΰ κ. Καφαντάρη θά ξεκαθαρι
στεί τελειωτικά τό ζήτημα.
Δέν είναι ομως μονάχα τό εκπαιδευτικό πού
.βρίσκεται σέ οξύτητα. Τό πολιτειακό λ.χ. πού δσο

υπήρχε Οικουμενική είχε υποχωρήσει, βγήκε πάλι
στήν επιφάνεια καί τόσο ορισμένη μερίδα τοΰ τύ
που δσο καί οί πιό θερμόαιμοι βουλευτές τοΰ
λαϊκοΰ κόμματος μιλοΰν απροκάλυπτα γιά βασι
λεία καί διακηρύσσουν πώς oi δυσχέρειες πού συ
ναντά στή ζωή της ή χώρα οφείλονται στή δημο
κρατία. ’Ιδίως στήν Μακεδονία ορισμένοι επιτε
λείς τοΰ λαϊκοΰ κόμματος πού συνόδευαν τόν κ.
Τσαλδάρη στήν τελευταία περιοδία του καιά τήν
φράση τών δημοκρατικών εφημερίδων « α φ ή ν ι 
α σ α ν » . Οί τελευταίες αυτές εκδηλώσεις τοΰ
λαϊκοΰ κόμματος έγιναν αφορμή νά προβεί ό άρχηγός τής Δημοκρατικής “Ενωσης καί υπουργός
τής Γεωργίας κ. Παπαναστασίου σέ έντονες δη
λώσεις, πού δημοσιεύτηκαν σέ δλες τίς εφημερί
δες καί έκάκισε τή στάση τόΰ λαϊκοΰ κόμματος
καί έχαρακτήρισε τήν πολιτεία τοΰ κ. Τσαλδάρη
ασυνεπή τόν έκάλεσε δέ ν’ άναλάβει ό ίδιος
τίς εύθύνε; ένός άντικαθεστωτικού άγώνα τή στι
γμή μάλιστα πού διιό φορές ήδη τό δημοκρατικό
πολίτευμα πήρε τό λαϊκό χρίσμα.
Ό κ. Τσαλδάρης άπά τη σε πώς ποτέ, καί δταν
ακόμα συνέπραττε στήν Οικουμενική μέ τά άλλα
κόμματα, δέν άπέκρυψε τίς πεποιθήσεις του, πάνω
στό πολιτειακό» έθεώρησε δέ δπως καί εξακολου
θ εί νά θεωρεί ά κα ιρ ί τήν παροΰσα περίοδο γιά
άνακαίνιση ζητήματος καθεστωτικού.
Οί πολίτικο, αύτοΐ διαξιφισμός τών δύο αρχη
γών έδωκαν άφορμή καί στις δυό μερίδες τοΰ
τύπου ν’ αρχίσουν σφοδρές συζητήσεις' μπορεί δέ
νά πει κανείς πώς δ βασιλικός τύπος μέ ασυνή
θιστη δριμύτητα άσκησε γενικότερη πολεμική
θίγοντας καί τό οικονομικό πρόβλημα πού αντι
μετωπίζει ή Κυβέρνηση καί ολόκληρη ή χώρα καί
έξ άφορμής τής βραδύτητας πού σημειοίνει ό δια
κανονισμός τών χρεών μας πρός τή Γαλλία δια
κήρυξε πώς τό βασικώτερο σημείο τοΰ Κυ
βερνητικού προγράμματος, τό οικονομικό μένει
άλυτο, καί κατά συνέπεια άφοΰ ή Κυβέρνηση
άπέτυχε στήν οικονομική της πολιτική πρέπει νά
παραιτηθή.
’Επίσης αντικυβερνητική πολιτική μέ άρκετή
δριμύτητα άσκεϊ τό ’Εθνικό Δημοκρατικό κόμμ ι
τού κ. Κονδύλη πού θεωρείται άπό πολλούς ώς ό
φυσικός διάδοχος τής Κυβέρνησης τοΰ Συνα
σπισμού.
Ό κ. Κονδύλης δέν συμφωνάει μέ τήν Κυ
βέρνηση στόν τρόπο μέ τόν όποιο ή τελευταία θέ
λει νά^ λύσει τό Οικονομικό πρόβλημα καί θεωρεί
έ'να δάνειο σάν αύτό ποΰ συζητείται άσύμρορο
και καταστρεπτικό γιά τά συμφέροντα τής χ<6ρας. Δέν εχει δηλαδή τήν οικονομική άποψη τοΰ
λαϊκοΰ κόμματος τό όποιο δέν άντικρούει τό δά
νειο άλλά νομίζει δτι δταν ή Κοινωνία ή άλλος
παράγων μάς φέρουν δυσκολίες πρέπει νά διαπραγματευθούμε δάνειο σέ άλλες αγορές δπως ή

Σουηδική ή οποία έκαμε ήδη καί σχετικές προ
τάσεις. Ό κ. Κονδυλης αντιθετως πιστεύει πιος
μόνο μέ αιματηρές οικονομίες καί ^μέ φορολογία
λογική τοΰ κεφαλαίου μπορεί ν αντιμετωπισθεί
τό πρόβλημα τό οικονομικό. Φυσικά τό ζητημα
είναι τόσο πολύπλοκο που μονο στην εφαρμογή
της μιά οικονομική π ο λ ι τ ι κ ή μπορεί νά δείξει τα
μειονεκτήματα καί πλεονεκτήματα της. Υστερα
είναι γνωσοό στούς άναγνώστες μας πώς στήν πα
ρούσα στήλη δέν γίνειαι κριτική ιώ ν γεγονοτων.
Ό θόρυβος τοϋ άντιβενιζελικοΰ τυπου είναι
σωστό πώς ιίχεν έπιρρεάσει ψυχολογικά πολλούς
δημοκρατικούς οί όποιοι θεωρούσαν δτι η αποστο
λή τοΰ' κ Καφαντάρη άπέτυχε. Έψιθυρίζονταν^μάλιστα καί γράφτηκε δτι δ κ. Καφαντάρης θ απο
χωρούσε τής πολιτικής γιά λόγους τάχα υγείας. Η
άφιξη δμως τοΰ αρχηγού τών προοδευτικών φ ι
λελευθέρων σκόρπισε δλες αυτές τις διαδόσεις κι
οί δηλώσεις του πρός τούς δημοσιογράφους φα
νέρωσαν πώς ό κ. Υ πο υργός_ τών Οικονομικών
εννοεί νά εφαρμόσει ώς τό τέλος τό οικονομικά
του πρόγραμμα, έκαυτηρίασε δέ τήν προσπαθεία
τών άντιπάλων του νά θεωρήσουν τήν αποτυχία
τοΰ δανείου καί τής οικονομικής πολιτικής μια
επιβράδυνση, φ υ σ ι κ ή άλλως τε, στό διακανονισμό
τών χρ ών μας πρός τή Γαλλία. Μπορεί μαλιστα
νά πει κανείς πώς ό κ. Καφαντάρης με πολλή δρι
μύτητα έπετέθηκε εναντίον τ?,ς άντιπολιτευσης μευοι τοϋ σημείου νά έρθη σέ προσωπικές αντεγκλή
σεις μέ τόν κ. Τσαλδάρη. Μέχρι σήμερα 11 του
ιιηνός πού συντάσσουμε αύτόν τόν πολίτικο απο
λογισμό τοΰ δεκαπενθημέρου ο κ. Καφανταρης
δέν έτελείωσε τήν έκθεση τοΰ έργου τής αποστο
λής σιό υπουργικό συμβούλιο ούτε συζητηθηκε
«κόμη τό εκπαιδευτικό. Γιά τούτον το λογο κάθε
συμπέρασμα είναι τολμηρό δσο δήποτε κι αν
υπάρχουν πολλοί πού πιστευουν πως η ζωή
Κυβέρνησης δέν θά είναι μακρυά και οτι >μετά
τήν τελευταία περιοδεία πού θά κ α μ ε ', αυτο το
δεκαήμερο, στή Μακεδονία δ στρατηγός Κονδυλης
θά οργανωθεί άπό co ’Εθ,ικό Δημοκρατικό κομ
μά λαϊκό συλλαλητήριο στήν Α θήνα για
τήσει άπ<»τόν Πρόεδρο τής Δημοκ,.ατιας να αρει
τήν εμπιστοσύνη του άπό τήν Κυβέρνηση και ν
αναθέσει στό στρατηγό Κονδύλη τήν Κυβέρνηση
καί τή διάλυση τής Βουλής. Άλλοι παλι π ι
στεύουν πώς δέν άποκλείεται κυβέρνηση M*Xtt
πούλου—Μεταξα άν καίοί τελευταίες δηλώσεις του
κ. Καφαντάρη έδωσαν ζωή στήν Κυβέρνηση και
έδειξαν πώς ό αρχηγός τοϋ πλειοψηφοΰντος κο ιματος κάθε άλλο σκέπτεται παρά να μην εφαρ
μόσει τό πρόγραμμά του στερεώνοντας με και)β
μέσ:> τήν Κυβέρνηση.
Γεγονότα δευτερεύουσας σημασίας ηΤ0·''
γράμμα τού ύπουργοϋ τής Δικαιοσύνης κ. Τουρκοβασίλη πρός τήν τέως Βασίλισσα Σόφια ες α

φορμής τών άρραβώνων τής Πριγκιπησας Ειρηνης. Τό τηλεγράφημα αύτό παρεξηγήθηκε ^ άλλά
τό ζήτημα δέν πήρε ποτέ τροπή σοβαρή. Ε πίσης
οί ανακρίσεις τής επιτροπής γιά τήν Παγκαλική
δικτατορία συνεχίζουνται καί προχωρούν κα
νονικά.
Κ. ΜΤΤ.
Υ. Γ. Οι προβλέψεις μας δέν διαψέύτηκαν. Τά
νομοσχέδια τοΰ κ. Υπουργού τής Παιδείας πέρα
σαν τροποποιημένα σέ τρόπο πού νά μή θίγουν τή
γλωσσική κι’ εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Θά
μπορούσε δμως νά πει κανείς δτι στό κοινό που
παρακολουθούσε τό ζήτημα δόθηκε ή εντύπωση
πώς τά μέλη τής Κυβέρνησης άλληλοβοηθοΰνται
μέ αμοιβαίες υποχωρήσεις πάνω σέ βασικά ζητή
ματα, γιά νά Ικανοποιήσουν κομματικές βλέψεις.
Αύτό δμως δέν είναι καί τόσο τιμητικό.
________________
IDEM
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟ

Δ Ε ΛΤΙΟ

Πολλές μεταπτώσεις μάς έδωσε τίς τελευταίες
μέρες ή οικονομική στήλη των έφημερίδων : απελ
πισμένη σύσταση τοΰ κ. Καφανταρη απο το Πα
ρίσι νά γίνουν οικονομίες στόν προϋπολογισμο.
Ύ στερ α στατιστικές ένός πενταμήνου _ γιά
τά έξοδα καί τά έσοδα τοΰ κράτους, πού κα·
κοεξηγηθήκαν, κ’ έτσι φάνηκαν πιθανά έλλείματα. Μοιρολόγια λοιπον και ^ απελπισία.
"Υστερα στατιστικές ένός εξαμήνου εξόδων και εσόδων μέ πολλή καλλίτερη ν οψη. \ στερα διά
ψευση τοΰ κ. Καοραντάρη ότι θά παρουσιασθοΰν
ελλείμματα. Τελευταία λόγοι τοϋ ίδιου γεμάτοι πί
στη κ’αϊσιοδοξία γιά τή διόρθωση τών οικονομι
κών μας, μόλις ήλθε.
, , ,
θ ά προτιμήσουμε τήν αισιοδοξία, γιατί^ αυτήν
βεβαιώνουν περισσότερο τά πραγματα. Αφ ότου
μπήκαμε στό χορό τοΰ πολέμου, χρόνια τωρα, η
σημερινή προσπάθεια είναι η προ)τη σοβαρή για
νοικοκύρεμα. Αύτή και ή βία τών περιστάσεων
είναι καλοί όδηγητές. Έξ άλλου ουτε οι στατι
στικές πού είδαμε μιλοΰν εναντία. Ακόμα πιο ενθαρρυν»ική είναι ή στατιστική τοΰ εξαγωγικοΰ εμ
πορίου πού δείχνει διαφορά ενάμισυ εκατομυριο
λίρες παραπάνο) άπό πέρυσι y in ενα πεντάμηνο.
Γιά τις ομιλίες γιά νά χρέη μας πρός τή Γαλ
λία, πού δέν εινε γνωστά, πολλά θά έχουμε, ^ Φαι_"
νεται, σύντομα νέα καί άπό τήν επικοινωνία τοΰ
κ. Καφαντάρη μέ τούς συνυπουργούςτου και απο
το άνοιγμα τής Βουλής. Αύτό τό ζητημα θα ι>ιαφωτίσιι καί τόν καιρό τής έκδόσεως του δάνειου
πού εινε πάνεα ό άξων τοΰ οικονομικού προγραμμαΤΟς
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Δημοσιεύουν έκτος άπό τίς μελέτες καί τήν ποικίλη λογοτεχνική
ϋλη καί τό πλουσιώτερο ''Δ ΕΚ Α Π ΕΝ Θ Ν Μ ΕΡΟ ,, ^όύ παρακολουθεί δλα
τά φανερώματα τής πνευματικής ΐ,ωής τοϋ τόπου μας. Τό ''Δ ΕΚ Α Π ΕΝ Θ Η Μ ΕΡΟ ,,
τώ ν «Ε λλη νικώ ν Γραμμάτων» εινε τό καθρέφτισμα τής 'Ελληνικής πνευματι
κής ζωής. Γράφεται άπό ειδικούς γιά τόν κάθε κλάδο συνεργάτες, "Ο,ή άφορα
τά Γράμματα, τήν Τέχνη καί τις ’Επιστήμες, τήν ΙΙολιτική καί Οικονομική
κίνηση τοϋ τόπου, καθώς καί δ,τι άπό τήν Ξένη πνευματική ϊ,ωή έχει άμεσο
ένδιαφέρον γιά τήν Έ λλάδα, άναλύεται, κρίνεται ή εξετάζεται κάθε δεκα
πέντε ημέρες στό “ Δ ΕΚ Α Π ΕΝ Θ Η Μ ΕΡΟ ,, τώ ν «'Ελληνικών Γραμμάτων*.
Δίνουμε δώ κατάλογο, τώ ν κυριάιτερων συνεργατών τοϋ "Δ ΕΚ Α Π ΕΝ Θ Η Μ ΕΡΟ Υ ,,
μέ τόν ειδικό γιά τόν καθένα κλάδο.
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ΕΔΡΑ
ΥΤΤΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,,

ΣΤΟ ^Η ΣΜ Ο Ι nRPRTRIPOl
ΛΟΓΙΒ KRI nPRTMRTR :

: Χρονογράφημα κοϋ κ. Πέτρου Χάρη.
Σχολιάζονται τά γεγονότα της ήμέρας άπό τή Διεύθυνση καί ειδι

κούς συνεργάτες.
TR rPRMMRTR KRI ΟΙ ΤΕΧ Ν ΕΣ:

ΓΓΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ: Κριτική των βιβλίων άπό τόν κ. Γ. Ν. Πολίτη.
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ: Παρακολούθηση τών ζητημάτων τοΰ θεάτρου καί κριτική τών θεατρικών
έργων άπό τόν κ. Π. Χάρη.
Η ΜΟΓΣΙΚΗ: Παρακολούθηση τών μουσικών ζητημάτων καί κριτική τών συναυλιών άπό
τόν κ. Γ. Ν. Πολίτη (τάν « ’Ακροατή» τής Πολιτείας).
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ : Κριτική τών εκθέσεων καί παρακολούθηση κάθε ζητήματος σχε
τικού μέ τίς καλές τέχνες άπό τάν κ. Γ. Ν. Πολίτη (προσωρινά).
01 ΟΜΙΛΙΕΣ:· Παρακολούθηση δλων τών διαλέξεων άπά ειδικούς.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ :

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ: Παρακολούθηση τών αρχαιολογικών εργασιών, άνασκαφών, ανακοινώ
σεων άρχαιολ. σχολών κτλ. άπά τόν κ. Κ. 'Ρωμαίο, έφορο άρχαιοτήτων.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Παρακολούθηση δλων τών τεχνοϊστορικών καί τεχνοκριτικών
ζητημάτων καί βιβλίων άπά τάν κ. Δ. Εΰαγγελίδη, έφορο άρχαιοτήτων πού έσπούδασε
ειδικά τήν ιστορία τής νεωτέρας τέχνης στήν Ευρώπη.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ: ’Ανασκόπηση τών κυριοτέρων παιδαγωγικών κ ’ εκπαιδευτικών ζητημάτων,
καθώς καί κριτική τών σχετικών βιβλίων άπά τάν κ. Μιχ. Παπαμαϋρο δποδιευθυντή άλ
λοτε τοϋ Μαρασλείου διδασκαλείου.
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ: Κριτική τών λαογραφικών εργασιών άπά τάν κ. X. Σακελλαριάδη, ταξινόμο τοϋ Λαογραφικοδ ’Αρχείου.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Κρίσεις τών επιστημονικών φιλολογικών βιβλίων καί
περιοδικών άπά τάν κ. Στίλτι. Κυ,'ίακίδη, καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: άπά τόν κ. Α. Σταματελάκη, γιατρό μικροβιολόγο.
Η ΞΕΝΗ flNEYMRTIKH ZQH : Παρακολουθείται άπό διαφόρους ειδικούς συνεργάτες οί όποιοι
καί θά γράφουν κάθε φορά σημειώματα σχετικά μέ τά γεγονότα τής ξένης πνευματικής ζωής.
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Δίνει κατάλογο όσο γίνεται πληρεστερον δλων τών εκδιδομένων στήν Έλλάδα βιβλίων.
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ γίνεται άμερόληπτη καί άντικειμενική κριτική τών πο
λιτικών γεγονότων άπά τάν κ. Κ. Μπαστια (προσωρινά).
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Κρίνει καί σχολιάζει σύντομα καί περιεκτικά τά ση
μαντικότερα γεγονότα τής οικονομικής ζωής τοΰ τόπου. Τό δελτίο αυτά γράφεται άπό
άνώτατο τραπεζιτικό πού είναι δμως υποχρεωμένος γιά εΰνοήτους λόγους νά διατηρήσει
τήν άνωνυμία του.
Στά ερχόμενο φύλλο ελπίζουμε νά είμαστε σέ θέση ν’ άναγγείλουμε τά ονόματα κα;
τών άλλων συνεργατών τοϋ δεκαπενθημέρου, στους άλλους κλάδους.
"Ο,τι δ η μ ο σ ιεύ ε τα ι ά ν ν ιΐύ γ ρ α φ ο π ρ ο έρ χ ε τα ι α π ό τή διενΌ'ννση.
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ΕΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΡΑΤΤΕΖΗΣ

Θεσσαλονίκη
Ά ρ τα
Ά γιο ς Νικόλαος
,’Αταλάντη
θήβ αι
(Κρήτης
Θήρα
Βάμος
;Αγρίνιον
Βέρροια
’Ιθάκη
’Αθήναι
‘Ιωάννινα
Ύπ)στημα Μητρο- Βόλος
Καβάλλα
Γ ρεβενά
πόλεως 1 1
Καλάβρυτα
Πρ)ρεΐον Καλλιθέας Γύθειον
Π)ρεΐον Παγκρατίου Διδυμότειχον Καλάμαι
Δημητσάνα ■Καρδίτσα
Αΐγιον
Καρπενήσιον
Δράμα
Άλεξανδρούπολις
"Εδεσσα
Καστόρια
'Αλμυρός
Κατερίνη
Έλασσών
•Α μαλιάς
Κέρκυρα
Ζάκυνθος
“Αμφισα
'Ηράκλειον Κιλκίς
Αργοστόλιον

ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

Ναύπακτος
Κοζάνη
Ναύπλιον
Κομοτινή
Νιγρίτα
Κόρινθος
Ξάθ-Γ)η
Κύθηρα
Παξοί
Κύμη
Κυπαρισσία ■Πάτραι.
Πειραιεΰς
Λαμία
Πόρος
Λάρισσα
Πράβιον
Λεβάδεια
Πρέβεζα
Λεύκάς
Μεγαλόπολις Πύλος
Μεσολόγγιον”; Πύργος
Ρέθυμνος
Μεσσήνη
Σάμος
Μυτιλήνη

ΙΙρακτορεΐον έν Νέα Ύόρκτ) 7 W a ll Street
ΑΙΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ
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ΤΡΑΤΤΕΖΗΣ:

Σέρραι
Σητεία
(Κρήτης)
Σόροβιτς
Σουφλίον
Σπάρτη
Σΰρος
Τρίκκαλα
Φλώρινα
Τρίπολις
Χαλκίς
Χανιά
Χίος
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Αποκλειστικόν προνόμιον έκδόσεως τραπίζιτικών γραμματίων.—Έκδοσις τοκοφό- κ
ρων ομολογιών·— Καταθέσεις έν δψει άπλαϊ καί εις ανοικτόν λογαριασμόν.—
Καταθέσεις διορκεΐς και επί προθεσμίςι.— Καταθέσεις Ταμιευτηρίου-— Προεξο
φλήσεις.— Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί επί υποθήκη.— Δάνεια καί ανοικτοί
λογαριασμοί επί ένεχύρω ελληνικών τίτλων.— Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί
επ’ ένεχυρω πολυτίμων μετάλων.— Δάνεια έπ’ ένεχΰρφ έμπορευμάνων, καί ένεχυρογράφων-— Πιστώσεις έναντι φορτωτικών.— Δάνεια πρός Δήμους, λιμένας
καί ετερα νομικά πρόσωπα.— Συμμετοχή είς ανώνυμους 'Ελληνικάς Εταιρείας.
Χορηγήσεις εις γεωργοκτηματίας καί συνεταιρισμούς.— Δάνεια πρός τό Ελληνι
κόν Δημόσιον·— Υπηρεσία ’Εθνικών Δανείων.— Υπηρεσία εντόκων Γραμμα
τίων ’Εθνικής Άμΰνης.-~ Προμήθειαι διά λογαριασμόν τοϋ Δημοσίου·—’Αγορά
καί πώλησις διαφόρων είδών διά λογαριασμόν τοϋ Δημοσίου.— Εΐσπραξις δη Κ
μοσίων προσόδων καί πληρωμή δημοσίων δαπανών.— Υπηρεσία Δανείων καί Κ
Μετοχών διαφόρων Εταιρειών·— ’Αγορά καί πώλησις έξωτερικοϋ συναλλάγμα
τος, χρυσών νομισμάτων καί ξένων τραπεζιτικών γραμματίων.— "Εκδοσις καί
πληρωμή τών πιστωτικών επιταγών, έπιστολών καί εντολών πληρωμής.— Έκτέλεσις εντολών Χρηματιστηρίου.-- Εΐσπραξις ’Αξιών·— Φυλαξις τίτλων, αΰτουσίου
χρυσοϋ καί αργύρου καί άλλων πολυτίμων αντικειμένων.— Φυλαξις κιβωτίων
αδήλου περιεχομένου.— Ένοικίασις Χρηματοκιβωτίων.

~&νας ίΰίοιός σννζροφος
'Έχετε το πάντα μβζν Σας στάς εκδρομας. Ε ί
ναι ενας βύντροφος δετικός, διακριτικός, ενμετακόμιοτος και ενκολομεταχείριστος. Δtv ψεύδεται ποτέ,
δεν λησμονεί τίποτε, δεν φλναρεΐ άλλά .... πόσο ε ί
ναι ταντ οχρόνως ενγλωτος. θα οας καταστήση περιζητητον στο περιβάλον Σας και ·&ά ουντελέοη δίχως κόπο είς την διασκέδααίν Σας.
Αντο και μόνον ΰά μπορέο)] ν ' αποτυπώαη γιά
πάντα τά πιο φευγαλέα κομμάτια της εντνχίας. *0 ~
ταν γνριαετε πίσω κα'ι γίνεται πάλι αιχμάλωτος τής
πολεως, σ’ αντο καί πάλι
οφείλετε τη μοναδική
απολανσι και ικανοποίηοι πον &ά δοκιμάσετε οταν
i?α Επιδεικνύετε τάς ώραίας φωτογραφίας τώ ν ό
ποιων σείς &ά εΐαδε δ δημιονργος και οί όποιες &ά
οας ξανα&νμίζονν τις ωραίες στιγμές πον περάσαμε.
Ό πιστος αυτός ούιντροφος'^ ΐΛ νε^^^^ ·*-.■
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Έλαχιστα λεπτά άρκοϋν διά να μάϋετε τόν γειριοιιόν ίνός “ Kodak,,.
"Ολοι οί έμποροι φωτογραφικών ειδών ϋά έχουν
την ευχαριοτησιν νά 2.ας αποδείξουν την υπεροχήν
τών “ Kodaks,, και τώ ν “ Brownies,, νά κατευ
θύνουν την προτίμηοίν Σας, νά σάς παράσχουν όλα
τα στοιχεία δια νά εχετε επιτυχίας εν&υς άμέσως '
Vest PocketjKodaks
άπο ^^ο^Λρ.
Pocket Kodaks*............... » 1120»
Hawk— Eyes pliants
» 850 «
Brownies ........................ » 230 *·
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