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ΑΡΝΗΣΗ

ΜΑΣ

ί άνθρωποί τοϋ αντίπαλον στρατοπέδον
γής καί τέλος ή ανστηρη οπως είπαμε κ ’ έντιμη
διατύπωσαν τήν κατηγορία τονς. Κ α ι ή
κρίση πρεπει να παραχωρήσει τή θέση της σέ
κατηγορία είνε φοβερή, είνε τό μεγάλο
καθε αναξιότητα και ν’ άναγνωρίσει ώς εξυγι
επιχείρημα πον πετιέται στήν άγορά γιά νά τροαντική προσπαθεια κάθε άσχημία ήθική καί δια-,
ιιοκρατησει τα πλή'&'η. Μ άς λένε π ω ς είμαστε
νοητικη πον φανερώνεται κάτον άπό τό γα
α ρ ν η τ έ ς , π ω ς προς τό μέρος τό δικό μας φνσά
λανό στερέωμα τοϋ άττικοΰ ούρανον. Κ α ί πιό
ό παγω μένος αγέρας τον βορρά κι άκόμα μας
θα είνεt παρακαλώ , τό πρακτικό άποτέλεσμα;
ψιθνριζονν π ώ ς οί αγώνες δέν εχουνε τίποτα νά
Δεν εϊνε δύσκολο νά τό μαντέψει κανείς: Μιά
κερδίσονν αν αποδειχτεί κακόπιστος ό αντί
καινούργια γενεά νέων μέ άρρωστημένη τή σκίψ η
παλος, αγράμματος, κάποιος άρριβίστας, αν μ 1
θά βγει άπο μιά τέτοια κατάσταση νέων ποΰ δέ
άλλα λόγια ή άρνηση φτάσει ώς στό σημείο νά
θάχοννε καμ μ ιά σχέση με τήν αλήθεια τής φύσης
ξεσκεπάσει κάποιες αθλιότητες μπροστά στά μάτια
καί τήν άγνότητα, νέων π οΰ στά βάθη τής ψντον κόσμου. Κ ατά τή συνταγή αντή, ή εντιιιη
χής τονς θά φωλιάζει ή π ιό άντιπα& ητική μ α κ α 
κ ι ανστηρη κρίση πρέπει νά παραχωρήσει τή
ριότητα καί στή σκέψη τους ή χυδαία διάθεση
θέση της στήν Ιπικνρω ση κάθε παιδιαροκαμώπρός κατάκτηση μονάχα τον ύλικοΰ πλούτου,
ματος, στήν αναγνώριση'τόν άρριβιομον ώς μονα
ή επιδίω ξη τής άνεσης μέσα σέ μιά κοινωνία
δικού μέσον γιά νά φτάσουν οί νέοι, στή-t καθιέ
ποΰ δέν θά φωτίζεται άπό καμιά εσωτερική
ρωση τής μικροπολιτικής καί τών συμβιβασμών
άνησνχία, άπό καμιά αντοεπίγνωση τής άνθρώτοϋ κ. Γ ρ . Ξενοπούλου, στόν ενκολο θαυμασμό
πινης
ατέλειας, άπό κανένα όραματισμό πρός τό
τοϋ κ. Παλαμά, σιήν προσπάθεια νά μπουν στό
θείο άπόλντο
ΙΙανεπιστήιιιο Θεσσαλονίκης δ'λοι οί φωστήρες
Αυτό καί μόνο θάνε τό άποτέλεσμα, τό π ρ α 
τής έϋ·νικής άρτηριοσκλήρωσης, στήν αριστερή
κτικό καί άμεσο, τής κυριαρχίας ολων τών
προοδεντικότητα τοϋ κ. Δ. Γληνοϋ, στήν αριστερή
αξιώ ν—αν εϊνε άξιες—που άρνιώμαστε, ολων τών
επιστήμη τον δεξιοΰ και ίπιδεξίου κ. X . Θεοάν&ρώπων στους όποιους δέν άναγνωρίζονμε
δωρίδη, ατά α ΐ τ ι ώ δ ι κ α , χ α ώ δ ι κ α , γ λ ο ι ώόσα εκείνοι φαντάστηκαν γιά τόν εαντό τους.
δ ι κ α και υ π ο σ υ ν ε ί δ η τ α
τοΰ κ. "Αλκή
Θρύλου, στις μεγαλόστομες άρλοϋμπες τοϋ κ.
ΙΙόσο μιά τέτοια άρνηση ϋά ώφελήσει θά τό
‘Αγγέλου Σιχελιανοϋ, στά &ερινά καμώ ματα
δείξει δ χρόνος. Έ μ ε ΐς τό μόνο πον μποροΰμε
κάποιων καλοκαιρινών λογιών, στήν επ ισ τη
να ποϋμε εϊνε π ω ς θ ακολονΰήσονμε άκλόνητοι
μονική επάρκεια τοϋ προοδευτικού νέον κ.
το δρομο πον χαράξαμε καί ϋά συνεχίσουμε τήν
I. Μηλιάδη, στήν
ήθική διδασκαλία τοϋ κ.
πολεμική μας στόν τόνο ποΰ χρειάζεται άφοϋ
Άνδρούτσου, στό επιστημονικό κϋρος διαφόρων
στον τόπο ά.νθοϋν τόσες διανοητικές άναξιόιατρεμπόρων, στή διατήρηση, πάνω στις π ανε
τητες καί άλλες τόσες ηθικές γάγ ραινες βλέπουνε
πιστημιακές εδοες, άνθοώτων ποΰ άπό γέννηση,
καθε μερα το φώς καί παίρνουνε διαστάσεις
ανατροφή καί παράδοση είταν προορισμένοι, νά
απειλητικές. - .. __ - _
καλλιεργούν τά γόνιμα σπλάχνα τής θεσσαλικής
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του

κ. Β. ΡΩΤΑ

κ " "Αγγελος Σικελιανός, ποιητής ρω
στοκρατία. Νά σκοπός μιά φορά, άρκετός
J v tll (Ααντικό ζ· αισθησιακός
γιά μιά άνθρώπινη ύπαρξη.
(τής <*Ζθλής τοΰ Κ . Χ ρηΚ α τ’ άργην ή ιδέα δέν είνε
μάνου), φιλοδοξοίντας ολοένα
άσχημη. Ή
δυστυχία τοΰ
σφαίρες πλατύτερες via ν’
άνθρώπου οφείλεται σ ΐη φαν
άπηχήσουν τις ιδέες του, έ'δωσε
τασία του. "Αν λοιπόν ή άρι.
τόν περασμένο Μάη στους’
στοκρατϊα τοΰ πνεύματος συΔελφούς τις Δ ε λ φ ικ έ ς έ ο ο νεννοηθεΐ, γνωρίσει τόν εαυ
τ έ ί , ή τ ο ι; παράσταση στό
τό της καί κυριαρχήσει ά
άοχαΐο θέατρο μέ τ^ν «Π ρο
πάνω στήν ίδια τηο τή φαν
μηθέα» τοΰ Αισχύλού, Ανα
τασία , πρώτα κ ’ υστέρα ά
παράσταση γυμνικών αγώ
πάνω στή φαντασία Τ'ΐν πλη
νων στό αρχαίο στάδιο καί
βείων τοΰ πνεύματος, νά 6
άλλα θεά μ α τα άπό άρχαίους
επίγειος παράδεισος : θά μπο
άλλά καί νέους χορούς, εκροΰμε νά παίρνουμε τήν πα 
θεση χειροτεχνημάτων και
γωμένη λεμονάδα μας μέσα
υφαντών λαϊκής νεοελληνι
σέ κρυστάλλινα ποτήρια στό
κή? τέχνης, λαμπαδηφορίες
γραφείο μας, .όπου άντί γιά
και εκτέλεση λαϊκών τραγουκάδρα στούς τοίχους κι άλλη
διών καί βυζαντινής μουσικήο.
διακόσμηση θάχουμε στήν
' 0 κ. Σικελιανός μάς τό
άοάδα καθισμένες στό ντιείπε καθαρά: Δέν έφιλοδόβάνι ζωντανές κοπέλλει·, χω
ξησε νά σκηνοθετήσει απλώς
ριάτικα ντυμένες.
μιά άργαία τραγωδία καί τ’
"Ομαις τή διακοσμητιπή
άλλα θεάματα πού είδαμε
αύτίι τάση πού δ κ. Σ ικ ε.
εκειπάνω, παοά εννοεί καί
λι/ινό- έκΐηρονόιιησε από τό
καλά νά ξαναζωντανέψει τόν
δάσκαλό του (καί δικρ uou
άρχαΐο θ εό του Π άνα (δου
δάσκαλο), τ ρ μακαρίτη Χ ρ η λειά πού τήν εχει καταπια
στοιιάνο, δέν τή βλέπουμε
στεί εδώ καί 25 yoovia), νά
παρά μόνο σά μιά καλλι
δώσει στούς νεοέλληνες νά
τεχνική χοησιιιοποίηση τοΰ
νιώσονν κ’ εμψυχωθούν τούς
πλουτου uac, ίσον : ερασιτε
ρυθμούς τής απλής κ ’ ευγε
χνισμό. ’Ερασιτεχνισμό τής
νικής ζωής τών άρχαΰον κι’
ζωής, άν επιτρέπεται ή έκ
άκόαα ν’ άνοίξει τό δρόμο γιά
φραση, εναν πόθο γιά μιά
μιά παγκόσμια άπολυτρωτική
επιφανειακή ώραΐ’όποίηση τής
καί ξαναγεννήτρα κίνηση,
ζωής, όπου τίποτα δέ γίνεται
φέρνοντας μέσω τών Δελφών
άπό βαθύτερη άνάγκη τής
καί τής 'Ελληνικής φυλής σέ
ζωής τής ίδιας πού νά τό
συνεννόηση καί δράση τήν m w
μέσα &ά γίντ\ ή ίπ ι ' ζ^τά καί ν’ άγατνίζεται καί
παγκόσμια πνευματική άρι- στροφή πρός τοΰς άρχαίους ! \ά θυάιάζέται γι αΰτό, παρ’

είναι αποτέλεσμα δχι βέβαια έπιτήδειας Ικ μ ετάλλεψης, δπως π.χ. ή ενετική γιορτή τοϋ Φα
λήρου, ούτε οργασμού γι’ αύτοεπίδειξη ή και
διασκέδαση, δπως π. χ. οί χορ ι τών πλου
σίων τό χειμώνα, παρά, μ έ.τό υφος πού
παίρνουν οί γιορτές αυτές, υφος άνώτερης
δημιουργίας και κοινής ώφέλίΐας, εινε μάλ
λον φαινόμενα λόξας ή φανατικής ιδιορ
ρυθμίας
άΚ' Ά μ ερ ικ έν, ή άλά Σπϋρο
Μ ατσοΰκα. Στούς Δελφούς έχρησιμοποιήθηκαν δλα τά μ έσ α : λίγος Αισχύλος, λί
γο
Βυζάντιο, λίγη φουστανέλλα, πολύ
ελληνικό τοπίο, περισσότερη χαλοπέραση
καί αρκετή δόση μαγείας μ ’ έλευσίνια μυ
στήρια, μέ γραμμές κάθετες κα'ι μέ βράχ(·υς πού δέν αντηχούν παρά μόνον δταν
άκούσουν ελληνικά! . . .
“Ολος δ επιφανειακός στόμφος πού χαραχτηρίζει τήν ποίηση τοϋ κ. Σικελιανοϋ,
δπως ό πολύς άφρός τό ρηχό γιαλό, δλος ό
ναρκισσισμός του έλαμψε ά'λλη μιά φορά
και σ’ αύτές τίς γιορτές κ ’ ή λάμψη αύτή
δχι μόνο δέν ωφέλησε τίποτα, παρά εζήμιωσε απεναντίας πολύ καί τήν προσπά
θεια στό δλον της. Κυρίως δμως έζήμιωσε
τήν τραγωδία τοϋ Αισχύλου, πού παρου
σιάστηκε σάν ένα θριαμβευεικό άρμα πού
σήκωνε τό παραφουσκωμένο άπό ρωμαντισμούς καί μαγείες είδωλο τής πνευμα
τικής άριστοκρατίας τοΰ κ. Σικελιννοΰ.
*Η άπαγοήτεψη πού νιώσαμε άπό τήν
παράσταση τοΰ «Π ρομηθέα» οφείλεται κ υ 
ρίως στίς μεγάλες ελπίδες πού είχαμε στηρίξει
σ’ αύτή. Π ρίν γίνουν άκόμα οί γιορτές είχαμε
τονίσει τή σημασία αυτής τής προσπάθειας
καί είχαμε γράψει(«Βραδυνή» 1 - 1 - 2 6 ,2 0 καί
2 1 -1 -2 7 ) δτι ή παράσταση τής τραγωδίας
τοϋ Αισχύλου ήθελε σ τα θ εί ενα ελληνικό
γεγονός καί συνάμα ένα θεα τρικό γεγονός
παγκόσμιας σημασίας, άν κατόρθω νε νά
παρουσιάσει τ<·λος στά μάτια τοϋ κόσμου
τή χάρη τής έλληνικής τραγωδίας. Κ ’ είχαμε
λόγους νά τό ελπίζουμε τοΰτο, άφότου
ακούσαμε δτι δ χορός θ ά έ χ ό ρ ε υ ε καί οί
ήθοποιοί θ ά έπαιζαν μέ προσωπεία. Οί
λεττομέρειες
αύτές είνε ούσιωδέστατες,
γιατί χαραχτηρίζουν τήν έλληνική κωμωδία
(ιδίως τήν άρχαιότερη), δπ ος τά φτερά τό
πουλί. Κ ι αύτές κάνουν νά μή μπορεί ή
έλληνική τραγωδία
νά εννοηθεί άΜιώς
παρά μόνον παιγμένη, άντίθετα άπό άλλα
δραματικά εργα, πού φτάνει νά διαβιστοϋν
γιά νά δώσουν ολο τό περιεχόμενό ιους καί
πού αν κερδίζουν στή σκηνή, κερδίζουν μό

νον άπό τήν έξοχη τέχνη μεγάλων ηθο 
ποιών. 'Η τραγωδία δμως μόνον δταν παί
ζεται φανερώνει τά κάλλη της καί άπό τό
διάβασμά της νιώθοι με δσο καί άπό τόν
Π αρθενώνα ή τόν Έ ρ μ ή , δταν τά βλέπουμε
φωτογραφισμένα, ή διαβάζουμε περιγρα
φές τους.
Ούτε πάλι ή έλληνική τραγωδία μπορεί
νά παιχτεί δπως έξαφνα έ'να έργο τοΰ
Σαίξπηρ. Καί ακριβώς ή νεώτερη συνήθεια
καί παράδοση άπόκλεισε ως τά σήμερα τό
δρόμο πού φέρνει στό άρχαϊο δ, άμα. Ό y.
Σικελιανός έ'λυσε τό πρόβλημα βάνοντας τό
χορό νά κιν η θεί ρυθμικά μέ κινήματα πού
ηθελ άπομιμηθοϋν άγγεΐα καί ανάγλυφα
τοΰ έκτου κι άρχή τοϋ πέμτου αιώνα, «δπου
τό κεφάλι καί τά πό^ια είναι «άν προφίλ»
καί ό στήθος «άν φ άς», μέ μουσική συνθεμένη άπό τόν κ. Ψάχο.
- Ε π ειτα ή είδηση -δτι θά μεταχειριζότανε
προσωπεΐ ι μάς έσυγκίνησε περίσσότερο.
’Αρχίσαμε νά πιστεύουμε δτι δ κ. Σικελιανός
βρισκότανε κοντά στόν ίσιο δρόμο κι αν
είχαμε άκόμα επιφύλαξες, εϊτανε άπό τό
άρθρο του π ε ρ ί π ρ ο σ ω π ε ί ω ν στό «‘Ελλην.
Θέ»τρο» άπ’ δπου φαινότανε δτι δ ίδιος
δέν είχε καταλάβει καλά καλά πώς είχε
φτάσει σ’ αύτό τό άποτέλεσμα, σά ν’ άνέβηκε στήν κορφή δχι άπό τήν πλαγιά παρά
άπότομα άπό τόν δχτο κ’ είχε ζαλιστεί.
’Αντί νά θελήσει ν’ άντιληφθεΐ τήν έλλ.
τραγωδία χωρίς τό θρησκευτικό της χαραχτήρα, σάν έ'ργο τέχνης, προσπαθούσε
νά τήν εξηγήσει μπαίνοντας κι ό ίδιος
μέσα στή θρησκεία της κ ·ί μιλώντας καί
σέ μας μέ θρησκευτικά ρήματα, σά νάμαστε
δλοι μ ε α υ η μ έ ν ο ι. Π ολύ ς'οβόμουνα πώς κι
ο ’ίδιος δ κ. Σικελιανός δέ θά είτανε σέ θέση
νά ξεκαθαρίσει τί εννοούσε, παρά έκ τών
ύστερων,αγκαλιάζοντας μέ γρηγοράδα δποιο
μέσο ήθελε τοΰ προσφέρει ή τύχη ή καί
γυρίζοντας τά λόγια του, δπως έκαμε δά
με τούς τρεις τρόπους, πού «μάς έκληρονόμησε ή ορφική παράδοση». Π ρώ τα μάς
ευλόγησε μέ τό «δ επιστρεπτικός, δ προνο
ητικός κι δ εράσμιος» καί ύστερα μάς εξή
γησε «δ προνοητικός, κι δ επιστρεπτικός
κι δ ερχόμενος».
Π άλι δ μ ω ; ή γνώμη μας αύτή είτανε μιά
εξαίρεση στή γενική γνώμη γιά τίς γιορτές
αύτές. "Αλλοι περιορίζονταν απλώς νά χα
μογελάσουν γιά τήν άφέλεια ή τή λόξα τοΰ
κ. Σικελιανοϋ, άλλοι εκφράζονταν καθαρά
δτι ή τραγωδία πέθανε πιά καί δέ μπορεί

να συγκινήσει τό σημερινόν άνθρωπο, καί
μάλιστα τόν «Π ρομ ηθέα » τόν εύρισκαν
βαρετό έργο καί απλοϊκό, πού μόνον ώς
μελέτημα μπορούσε νάχει κάποια σημασία.
Βρέθηκαν κι άλλοι πού επροχώρησαν ώς
τό σημείο νά ζητήσουν νά επέμβει τό Κρά
τος καί νά άπαγόρευε αύτή τήν παράσταση
γιά νά μή γελοιοποιηθεί ή τουλάχιστον
νάφερνε ξένους οργανωτές νά τήν άναλάβουν. Καί τή γνώμη αύτή τήν έχτυπήσαμε
δπως τής ά ξιζε («Βραδννη» 16— 4 — 27).
★
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Οί γιορτές, αν κρίνει κανείς άπό τίς εφ η 
μερίδες, είχανε πανηγυρική επιτυχία. Ή
παράσταση τοΰ «Π ρομηθέα » έχαραχτηρίστηκε θ ε'α . Δικοί καί ξένοι δέν ηύραν λό
για νά έκφράσουν τόν ενθουσιασμό τους.
“Ολοι, κ’ εκείνοι πού δοκίμασαν νά κα τα 
κρίνουν μερικές λεπτομέρειες, ομολόγησαν
δτι έ' ιωσαν συνταραχτικές συγκινήσεις.
"Ολοι άναγνώρισαν δ ι ό κ. Σικελιανός
έκαμε μιαν ώραία καί καλή πράξη κ’ επρόσφερε μιαν έξοχη υπηρεσία στήν Ε λλ ά δ α .
"Α νθρωποι πού οΰτε κάν πήγαν στούς
Δελφούς μιλούν σήμερα γιά τό «θβΐον πρό
σω πον» τοΰ κ. Σικελιανοϋ καί πολλοί πού
πρίν έκορόϊδευαν τίς άνόητες τάχα άνυκοίνωσές του καί ρεκλάμες στόν τύπο, άνακάλυψαν τώρα τή βαθύτερη έννοια πού κρύ
βονταν μέσα σ ’ αύτά καί άλλοι συμβουλεύ ν δσους πιά σχεδιάζουν νά παραστή
σουν καμιά άρχαία τραγωδία νά μήν κά 
νουν τίποτα αν δέν πάρουν πρώτα μ α θ ή 
ματα άπό τούς Δελφούς.
Ε ίμ α σ τε υποχρεωμένοι ν’ άποδώσουμε τά
τοΰ Καίσαρος τφ Καίσαρι. Γ ια τί έγινε πα
ραστράτισμα. Γ ιατί δέ συμφωνάμε κ α θ ό 
λου μέ τίς εκμεταλλευτικές μανούβρες πού
γίνονται μ’ αύτή τήν ίστορ α καί γιατί θ α ρ 
ρούμε υποχρέωσή μας ν ά ξεκ α θ ιρίσουμε τή
σαβοϋρα άπό κάτι πού τό πιστεύουμε ευγε
νικό, μέ τό σκοπό νά συντελέσουμε στό νά
γνωρίσει τόν εαυτό του καί νά σ τα θεί μελ
λοντικά στό επίπεδο πού τοΰ ταιριάζει.
Σ τό επίπεδο πού θ ά εξασφάλιζε τήν επι
τυχία εκείνη, πού δημιουργεί, δχι μιά δόξα
γιά πρόσωπα, παρά μιά άγαθή επίδραση
στή ζωή. Καί άπ’ αύτή τήν άποψη μονάχα
ή πράξη αύτή παίρνει τήν ιδιαίτερη σημα
σία πού θέλησε νά τής δόσει δ κ. Σικελιανός,
Η παράσταση τοϋ «Π ρομ ηθέα » στούς
Δελφούς επιστοποίησε α ') δτι ή ελληνική
τραγωδία δέ μπορεί νά εννοηθεί άλλοιώ-

τίκα παρά παιγμένη· β') δτι ή κίνηση τού
χοροΰ καί τό προσωπείο εΐνε βασικές ιδιό
τητες στενά δεμένες μέ τήν δλη διαμ.όρφωση καί τής σκηνής καί τών ενδυμασιών
κ α θώ ς καί τής άπαγγελίας και τής χειρο
νομίας τών ηθοποιώ ν, έτσι ώστε ολόκληρη
ή παράσταση ν’ άποτελέσει ένα άρχιτεχιονικό σύνολο. Τούτο δυστυχώς δέν τδνιωσαν
οί δργανω ές. Δέ φαντάζομαι νά έσμίξανε
ποτέ στό ίδιο έργο τέχνης τόσες τεχνοτρο
πίες. Π ρέπει νά φανταστεί κανε ς τόν Π αρ
θενώνα μέ κολώνες βυζαντινού ρυθμού
άπό τόνα πλευρό καί γοθικού άπό τ ’ άλλο
γιά νά πάρει μιά ιδέα πώς έπαραστάθηκε
δ «Π ρομηθέας» στούς Δελφούς. Κι δμως,
κανείς θαρρώ άπό δσους έγραψαν γι αύτό
δέν τό παρατήρησε, γιατί δλοι επαίνεσαν τό
Άρτιο σ ύν ολο, κι άν βρήκαν μερικά σφάλ
ματα, τά έχαραχτήρισαν λεπτομερειακά.
Θά ίδόϋμε παρακάτω ποΰ δφείλεται αύτή
ή ομαδική πλάνη.
Τό σκηνικό (δ βράχος) εΐια ν ε ρωμαντικός,
σάν τούς ψεύτικους βράχους πού φτιάνουν
στά πάρκα, δπως καί τό προσωπείο καί τό
ντύσιμο καί ή μελοδραματική άπαγγελία
τοϋ ήθοποιοϋ πού έπαιζε τόν Π ρομ ηθέα .
Τό ρεαλιστικό παίξιμο τοΰ "Η φαιστου, τοΰ
Έ ρ μ ή καί προπάντων τής Ί ώ ς , πού θύ μ ιζε
πιά καθαρά κλειστή σκηνή, ερχότανε σέ
σύγκρουση μέ τά προηγούμενα καί μέ τήν
τραγωδία καί μέ τά κινήματα τοΰ χορού.
Ε ϊτα ν δλοφάνερο πώς διάφοροι έδώ βυλανε
τό χ-ράκι τους μέ δική του δ καθένας αντί
ληψη. "Ε λειπ ε τό ενιαίο σχέδιο. Κ α ί καθώ ς
τά κοστούμια, πού ήταν ελληνικά (Ώ κ ε α νίδες Β ία , Έ ρ μ ή -, "Η φαιστος), άσιατικά
(Κράτος), βυζαντινά (Π ρομηθέας), τό ίδιο
καί τό παίξιμο παράλλαζε άπό ήθοποιό
σέ ήθοποιό, καί αύτός δ χορός, πού είτανε
ή ,π ιό μελετημένη καί ώφειλε νά είναι ή πιό
άρτια εκτέλεση, κι αύτός άκόμα στάθηκε
άνακόλουθος, μιά χ ο ρ ε ύ ο ν τ α ς καί μιά παί
ζοντας, δπως π. χ. στό τέλος, δπου παρά
τησε τήν ορχήστρα καί μαζεύτηκε πάνω
στό βράχο. Τ ό σ υ γ κ ι ν η τ ι κ ό τ α τ ο κ α θώ ς
Ιχαρακτηρίστηκε τοΰτο σκηνικό κόλπο είτανε
μιά προδοσία. 'Ο χορός ε^ρόδωσε όλότελα
τόν εαυτό του στό τέλος. Κι αύτός άκόμα
δοκίμαζε τί θά τ α ίρ ια ζ ε καλήτερα. Τόσους
άναχρονισμούς καί τόσα m al a propos
μόνο στ’ «"Ονειρο θερινής νυκτός» θά μποροΰσε κανείς νά τά έπιτρέψει, καί τούτο
γιατί έκ εΐ τά βάνει επίτηδες δ συγγραφέας.
Ή μονωδία τής δος Για γκά κη είτανε τόσο

εξώ dUo τό περιβάλλον πού δέν £καμε καλή
έντΰΛωσή; δσο ώραία είτανε' ή άίταγγελία
τής δο£ Τίρά τσικα . Κορυφαίες καί οί δύο
τοΰ χοροΰ, ή μιά τά τραγούδησε μέ λαρυγ
γισμούς άποκρουστικούς, ή άλλη τά είπε
θεατρικά, ευγενικά, συγκινητικά.
Στό καθαρά χορευτικό ίου μέρος ό χορός
είτανε μιά αποτυχία καί στή σύνδεση καί
στήν Ικτέλεση. ’Έ μ ο ια ζ ε μέ αλυσίδα πού οί
κρίκοι της είχαν κοπεί καί δεθ εί μέ σπάγγο,
ή μέ αρχαίο μνημείο πού έχει άναστηλωθεΐ
μέ κενα άπό γύψο. Μ έ τό νά βαλθεΐ ό
ερασιτέχνης νά κανονίσει τά κινήματα τοΰ
χοροΰ διαλέγοντας πρώτα τίς η ό ζ ες καί
συνδένοντάς της κατόπι δπως τύχει, προσέ
χοντας κυρίως νά πετύχει ωραία τ α μ π λ ώ ,
οπού εκαλούντο μέ πάρα πολύ ταπεινωτικό
τρόπο τά κοστούμια νά παίζουν ρόλο κυρί
αρχο, ;τί έ'ϊΓαθέ; έλησμόνήσε τό έργο. Ά π ό
τά λόγια τοΰ χοροΰ δέν έξεχωρίσαμε παρά
τά μέρη πού απάγγειλε ή 6'ic Π ράτσικα. Τ ί
άλλο μάς είπε ό χορός δέν έκαταλάβαμε.
Ή είσοδος τοΰ χοροΰ στήν ορχήστρα μάς
έσυγκίνησε, επειδή ξαίραμε δτι υί κοπέλλες
αύτές ερχόντανε να παρηγορήσουν τόν Π ρο
μηθέα στήν άγρια μοναξιά του καί τό
φοβΐρό μαρτύριό του καί γιατί μπαίνοντας
έχόρεψε συρτό, .δηλαδή κάπιο χορό πού επέ
τυχε στήν έχτέλεσή του. Ύ σ τερ ό τερ α δπου
δέν καταλαβαίναμε πιά τί έλεγε ό χορός,
μάς έγιν« αδιάφορος αν μή ενοχλητικός μέ
τίς πόζες του κ α ίτή ν επίδειξη των κο ιτουμιών του.
/
Βέβαια τά κορίτσια δέν κατάφερναν νά
προφέρουν καθαρά τραγουδώντας." Ά λλά
τοΰτο πρέπει νά σημειω θεί, γίατί κι αύτό
δείχνει δτι ό σκηνοθέτης έλησμόνησε τό
έργο. Κ ι δταν τέλος’ τδνιωσε πώς δ χορός
δλο κ ’ έ'φευγε μακριάς έπροσπάθησε νά
τό διορθώσει πρόχειρα βάναντας χορω^α
άπό μέσα κρυμμένη, γιά νά δυναμώσει τά
χορικά, χωρίς νά καταφέρει τίποτα . Τ α χο
ρικά έπρεπε νάχορευτοϋν μέάπλά ρυθμικά
κινήματα, ώστε νά -μή χαθοΰν τά λόγια
προπαντός.
Ο ί κοπελιές Ιπρόσεχαν στά κινήματά
τους, ναρκισσευομενες μ έ' τά κοστούμια
τους, τά ωραία, πράγματι,.στά όποια δμως
είχε ά να τεθεΐ δ ρόλος νά παίζουν κι αύτά
γραμμικά πιά : κι δχι απλώς χρωματικά.
Κ αί σέ τοΰτο οί κοπέλλες έθύμίζαν τίς χορεΰτρες ϊτού σηκώνουν τήν άκρη τοΰ φου
στανιού τους μέ τό χέρι άπάνο) άπ’ τό γό
νατο. Τ ά φορέματα έπρεπε νά κρατήσου^

μόνο τό ρόλο τοΰ χρώματος, άφΐνοντας τό
ρόλο τής γραμμής στό σώμα καί στά μέλη
(καί τούτη είναι ή άξία τής κλασσικής ελλη
νικής ενδυμασίας).
Τά σώματα τών κοριτσιών δχι δλα
ώραία (είχε ακόμα καί χτυπητές στραβο
πόδαρες άνάμεσό τους), δέν κατάφεραν νά
κινηθούν καλά μέ τό ρυθμό τής μουσικής
καί φαινότανε καθαρά πώς τά πόδια αύτά
δυσκολεύονταν νά βηματίζουν χωρίς τα
κούνι. Έ τ σ ι δ χορός, μέ τά κινήματά του,
πού δέν είχαν οΰτε νόημα οΰτε σύνδεσμο
μεταξύ τους, ήταν σάν νά έκαμε διάφορα
σ υ μ π λ έ γ μ α τ α γυμναστικής, δπως μάς ?μάθαιναν τά παλιότερα χρόνια στά σχολεία,
τραγουδώντας «πανω τά χεράκια, κάιω τά
χεράκια».
Ά λ λ ’ δπως τή μουσική, τό ίδιο καί τό
χορό έπρεπε νά τόν συνθέσει ειδικός, άπάνω
σέ μ ο τβ α νεοελληνικών χορών, πο"ύ χο
ρεύονται δά κι αύτυί (συρτός, τσάμικος,
πεντοζάλης, τράτα κ.λ.π.) μέ τό κεφάλι καί
τά πόδια «άν προφίλ» καί τό στήθος «άν
φάς». Μήπως, μπαίνοντας δ χορός, έχό
ρεψε τίπ οτ’ άλλο παρά καθαρό σ υ ρ τό ;
Γ ενικά έλειψε άπό τό χορό ή συνοχή,
ή συνέπεια καί ό αέρας δ χορευτικός, δπως
καί άπό τούς ήθοποιούς έλειψε δ άέρας
τής άπαγγελίας, γιατί τό ιδιο κι αυτοί, άσυνήθιστοι νά παίζουν μέ προσωπείο καί
στό ύπαιθρο και σέ τραγωδία, έκαναν μέ
τή φωνή καί τή χειρονομία τά δικά τους δ
καθένας. Ε ίτα ν δέ καί τό παρουσιαστικό
τους μερικών άρκετά άστεΐο, άφοΰ έχτός
άπό τ ϊ Κράτος καί τόν Ω κ εα ν ό , δλη κι δλη
τους ή διασκευή περιορίστηκε στό προσω
π είο, ένώ ολόκληρη ή εμφάνισή τους έπρεπε
νά συμμορφ ω θεί μέ τό πνεϋμα πού επέ
βαλλε ή χρησιμοποίηση τοΰ προσωπείου.
Φαίνεται δτι ό κ. Σικελιανός δέν ηΰρε ό
ίδιος τήν άνάγκη τοΰ προσωπείου, παρά
αγκάλιασε τήν ιδέα, χωρίς νάχει δικαιολο
γήσει στόν εαυτό του αύτή τήν άνάγκη.
Ά π ό τίς εικόνες πού είδαμε στό « Ε λ λ η 
νικό Θέατρο», τό προσωπείο τοΰ Π ρομη
θέα , πού έφτιασε ή γλύπτρια κ. Σαρντώ,
έδειχνε μιάν άντρίκια μορφή σοβαρότατη.
Ό κ. Σικελιανός στήν παράσταση έπροτίμησε νά φορέσει τοΰ Π ρομηθέα ένα άλλο
προσωπείο, καμωμένο άπό τόν κ. Φώσκολο,
πού κ ια ύ τ ό κ α θ ώ ; κι δ βράχος είτανε ρωμοντικο-αισθησιακό. Μέ τό μακρύ μσλιστα
φόρεμα τοΰ Ά γιά ννη τοΰ Π ρόδρομου, πού
φόρεσαν τοΰ Π ρομηθέα, καί τή λιγωμένη

ΐενορίνου φωνή τοΰ ηθοποιού -πού τον
έπαιζε, κατάντησε δ Π ρομηθέας, αύτός δ
α ν τ ρ α ς , ένα θηλυκό πρόσωπο, μ ’ δλα τά
γένεια του καί τα μουστακια το\·. Τ ο π ο θ ε
τημένος έκεΐ ψηλά, στήν κορφή τοΰ μυτερού
καί πανύψηλου βράχου, δέν είταν μόνον
έξω πιά άπ’ τό θέατρο, παρά τή φωνή του
τήν άντηχοΰσαν οί (3ράχοι πού τούς λένε
Φαιδρυάδες. Τά λόγια τού Π ρομηθέα άκούστηκαν έτσι διπλά καί τό φυσικό αύτό φαι
νόμενο τοΰ άντίλαλου έχυσε ρίγη συγκινήσεως στούς άκροατές, ένώ πράγματι έπρεπε
να τούς στενοχωρήσει, δπως θα τούς σ ιενοχωροΰσε άν ά*ουγαν καί τόν υποβολέα.
'Η λεπτομέρεια αύτή είναι χαραχτηριστική,
γιατί εξηγεί τό δτι οί θεα τές δλοι, έκτος
άπό τούς χωριάτες, ήσαν μεθυσμένοι άπό
τό τοπίο. Μ εθυσμένοι τόσο πού δέν ήξαιραν
τί τούς γινότανε. Ε ίν α ι άλλως τε τής μυδας
ή φυσιολατρική αύτή συγκίνηση. "Α ς θ υ 
μ η θ εί ό άναγνώστης τήν κατάχρηση πού
έχ. ι γίνει τελευταία μέ τάς α ε λ η ν ο φ ω ·
τ ία τ ου ς ν ύ κ τ α ς i n i της Ά κ ρ ο π ό λ ε ω ς , καί
τόν ομαδικό σεληνιασμό τών ψευτοεστέτ,
γιά νά μ π ει σιγα σιγά στό νόημα τής γο
ητείας πού έπιασε τούς ξένους στούς Δελ
φούς. Δυό γυπαετοί πού άρμένισαν άργοσαλεύοντας τίς φτεροΰγες τους πάνω άπό τό
στάδιο, τήν ώρα το ν άγώνων, διοχέτεψαν
άλλα ρίγη συγκινήσεων στόν κόσμο. Τήν
παραμονή τής γιορτής τό άπόγεμα, στή
γενική πρόβα τής τραγωδίας καί τήν ώρα
πού ό Π ρομ ηθέα ς έφώναζε:
« . . . μά ιδού άληθινά
πού τραντάζεται ή γής
καί μαζί μουκανιέται βαρύ τής βροντής
τ ’ άντιλαλημα. . . »
δ ουρανός, πού είτανε άπ’ τό μεσημέρι
βαρύς κι είχε κλείσει μέ τρομερή μαυρίλα
άπάνω άπ’ τό θέατρο, άρχισε νά βροντάει
καί ν’ άστράφτει καί ξέσπασε άμέσως σέ
μπόρα πού έκαμε τήν πρ> βα να χαλάσει.
"Ολοι κοίταζαν νά τρυπώσουν φεύγοντας
τήν οργή τοΰ θεοΰ. Κ ι αύτ5 τό παιγνίδι
τής φύσης, αύτή ή ψυχρολουσία, έσωτετερικύ ς έκαμε άντίθετη ένέργεια.
Τούς
έπλημμύρισε άπό ιερή συγκίνηση.
Ά π ά ν ω σ’ αύτές τίς συγκινήσεις έκερδο:
σκόπισε ό κ. Σικελιανός, άφοΰ έφτασε στο
σημείο νά υποστηρίζει, δτι «οί Φαιδρυάδες
μόνον στά ελληνικά άπαντοΰν» κι δτι
κάποιος ’Ιταλός πού τρ α γού'η σε έκ εΐ δέν
έ'λαβε άπαντηση! Ο ΰτε παπάς νά είταν δέ
θάκοβε τέτιες άστειότητες.

Έ ν τούτόις αύτά κι αύτά έκαμαν τήν
έπιτυχία. Α ύιό δέν τό λέμε
μεΐς. Αύτό
δμολογήθηκε άπό δλους, γιατί δλοι έβεβαίωναν δτι αν δ «Π ρομηθεύς»
παιζότανε
άλλοΰ, π. χ. στό Στάδιο τών Α θ η ν ώ ν , θά
είχε άποτυχία! Αύτά τοΰμελλαν τοΰ Αισχύλου
ν’ ακούσει τό 1927 άπό τήν πνευματική
άριστοκρατία τής 'Ελλάδας καί τής Ε ύ 
ρώπης ( .;) Οί άετοί καί ή ηχώ τών Φαιδριάδων έτηλεγραφήθηκαν καί έμνημονεύθηκαν τόσο, πού ξα ν α λέω : δ κόσμος πού
μαζεύτηκε έκειπάνω ήταν μεθυσμένοι.
Κ αί πα ς νά μή μεθύσουν; Έ δ ώ μιά απλή
κυριακάτικη έκδρομοΰλα κάνουμε καί μόλις
φτάσουμε κάτω άπό πεϋκο γινόμαστε άλλοι
άνθρωποι, δχι ν’ άρμενίσεις βράδυ μέ στρογ
γυλοφέγγαρη φωτοχυ ία στό Σαρωνικό καί
τόν Κ ορινθια κό, ν’ άποβιβ,χστεΐς χαράματα
στην ’Ιτέα , κι άμέσως μέ αύτοκίνητο ν’
άνέβεις, περνώντας μέσα άπό τό θαυμάσιο
έκεΐνο ελαιώνα, στά ψηλώματα, δπου ν’άντικρύσεις τά επιβλητικά εκείνα βουνά στό
θάμπος τής αυγής. Τ ί θ ά είπ εϊ ελληνικό
βουνό τήν αύγή τοΰ Μ αγιοΰ, δποιος τδζησε
τό ξαίρει. ’Έ π ειτ α τό νερό τής Καστ^λλίας
καί περισσότερο τό κρασί τοΰ Καστριού
καί τό θέα μ α καί ή άνεση, άφοΰ ώς καί τά
σκυλλιά τοΰ χωριού ήταν δεμένα, όλα αύτά
τόσο είχαν μεθύσει τούς ξένους, πού δλοι
σά γνώριμοι αναμεταξύ τους έκυκλοφοροΰσαν παρέες παρέες μέ χαρούμενα πρό
σωπα κι έλαφρό κορμί. Τ ό άγέρι τοΰ βουνοΰ
τούς είχε μεθύσει τούς κακόμοιρους μου
χλιασμένους τής πολιτείας. Βρισκόντανε στή
διάθεση πού κανείς χορεύει ή κάνει τρέλες.
Κ αί ποιοι ήταν τάχα δλοι εκείνοι ; Γ ιατί
ή έπιτυχία τέτιου είδους εορτών θά κανο
νιστεί καί άνάλογα μέ τό ποσόν καί τό ποιόν
τοΰ κοινοΰ πού μπόρεσε νά τίς παρακολου
θήσει. Στούς Δελφούς μαζεύτηκαν ώς τέσ
σερες χιλιάδες άνθρωποι μαζί μέ τούς
χωριάτες κ ’ ήταν τέσσερες κατηγορίες iv θρώπων.
α'. Οί δημοσιογράφοι, αύτοί οί ερασι
τέχνες τών ερασιτεχνών, στοιχείο ούδέτερο
άλλ’ άχόρταγο, πού, σάν ΐό χταπόδι, παίρνει
πάντα τό χρώμα τοΰ περιβάλλοντος καί
στήν άνάγκη τό μουτζόυρώνει.
β'. Οί κ α θ ’ αύτό ερασιτέχνες, άλλοιώτικα
καί έστέτ λεγόμενοι. Α ύτοί έχουν πάντα
μιά ιδέα νά δώσουν στόν καλλιτέχνη και
αναστενάζουν μέ γλύκα ή χειροκροτούν μέ
τρέλα. Π ολλοί άπ’ αύτούς είχαν φορέσει
πέδιλα έκειπάνω καί ψεύδιζαν καί τό ρ.

γ'. Οί ελάχιστοι ξένοι πού πλήρωσαν.
(Γ ια τί κανείς άλλος δέν πλήρωσε). Πλού
σιοι πού ζοΰν κυνηγώντας καμιά καινούρ
για κι ανήκουστη άπόλαψη
καί δ '. Οί χωριάτες, οί ντόπιοι. Κ ι αυτοί
δχι μόνον παρακολούθησαν δωρεάν παρά
καί κέρδισαν αρκετά άπό τή δουλειά αύτή.
Έ κ τ ο ς άπό τούς χωριάτες πού ήταν με
θυσμένοι άπό συμφέρο, οί άλλοι, μ εθυ 
σμένοι άπό τό τοπίο ταύ'ρισκαν δλα ωραία,
άπό τήν παράοταση τοΰ «Π ρομηθέα » ϊσαμε
τά σανιδένια καμπινέ πού είχαν στη θεί σέ
κάθε καμπή τοϋ δρόμου. "Ετερον εκάτερον.
*
* *

”Ας παρακολουθήσουμε δμως δλη τή
σκηνοθεσία, γιατί θά ίδοϋμε δτι ό κ. Σ ικ ελιανός λογάριασε πολύ περισσότερο τή
γοητεία τοΰ τοπίου καί τή σωματική ευχα
ρίστηση πού δίνει ή καλοπέραση παρά τή
γοητεία τών Ιδεώ ν καί τών έργων τέχνης
καί άπό τόν άρχοντοχωριάτικο κ ’ ερασι
τεχνικό τρόπο πού τά σκηνοθέτησε δλα,
θ ά καταλάβουμε δτι έκεΐνο πού αύτός λέει
αριστοκρατία τοΰ πνεύματος καί ρυθμούς
πού μέσα του κλεϊ, δέν είναι παρά στομφώ
δεις εκφράσεις γι ά\ύπαρκτα πράγματα.
'Η άνάπαράσταση τών γυμνικών αγώνων
στο στάδιο είχε τήν ίδια επιφανειακή επ ι
τυχία. Έ ν α ; ωραίος κόσμος, ευγενικός,
καιρούς χαμένος, έπροσπάθησε έκ εΐ νά
δώσει σημάδια άπό τή ζωή του τήν απλή
καί γενναία κ ’ έξαφνα ό έμψυχωιής αύτών
τών εικόνων μέ βάρβαρα καμώματα τίς
εκατάστρεφε μόνος του γιατί τίς έπιανε
πολύ Ιπιπόλαια. Μερικά κορμιά τών άθλητών
άσπρα καί πλαδαρά θύμιζαν κάπιο χωρίο
άπό τούς «Βατράχους» τοΰ ’Αριστοφάνη
καί περισσότερο ή εμφάνιση τοϋ κ. Κ α νέλου, πού χορεύει λέει, -κλασσικούς ( ; )
χορούς στήν Ά ιιερ ική, μιά έμφάνιση όλό
τελα γυναικίστικη καί πουδραρισμένη, μέ
κουνήματα σουσουράδας καί πηδήματα ακρί
δας, μόνον τήν άηδία επροκάλεσε. "Ε π ειτα
άπ’ αύτό περιμέναμε καί ταχυδακτυλουργό,
μά δέν παρου ιάστηκε.
Τό βράδυ λαμπάδες πού κρατούσαν φουστανελλοφόροι, ένα είδος δάδες δπου έκαιγε
ένα σπίρτο μέ πολύ άναγουλιαστική μυ
ρουδιά, έπροκάλεσαν άλλα ρίγη άπό αισθη
τικές συγκινήσεις. "Ολοι αύτοί οϊ βυζαντι
νισμοί καί ρομαντισμοί εφαρμοσμένοι σέ
κλασσικά έργα τέχνης, καθώ ς καί δ λόγος
τοϋ κ. Σικελιανοΰ μετά τήν παράσταση,
2νας λόγος σέ ωραία συνθεμένη άλλά τόσο

ασχημα προφερμένη γαλλική γλώσσα μέ τίς
φουσκωμένες εκφράσεις γιά πνευματικές
άριστοκρατίες, δλα αύτά έδειχναν δτι δ
άνθρωπος αύτός, αν επόθησε βαθειά κάτι,
τοϋτο ήταν ή αύτοεπίδειξη.
Ό κ. Σικελιανός μέ γλυκασμένη φωνή
καί μετριοφροσύνης ύφος, ώνόμασε τίς
γιορτές «φτωχές δελφικές γιορτές» κ ’ έκεΐ
πού περιμέναμε, ψηλώνοντας έξαφνα τή
βροντερή φωνή του καί γουρλώνοντας τό
μάτι νά μάς φωνάξει: «Ξένοι μου! κάνετε
τέσσερες τοϋμπες!» εγελαστήκαμε. Δέν τδ καμε. Κ ρα τήθηκε. “Ομως κρατήθηκε μόνον
τήν πρώτη ημέρα. Τ ή δέυτερη δέ βάσταξε πιά.
Μ ετά τήν παράσταση πού έγινε γιά τούς
χωριάτες, τούς έκαμε δλους νά σηκωθοΰν
ορθοί καί τρέμοντας άπό συγκίνηση τούς
έβαλε νά ορκιστούν δτι θάκούσουν τούς
ρυθμούς πού αύτός μέσα του κλεΐ:
« Κι οΧοι ανυπόμονοι καρδιά, τόλμη ίβρη γεμάτοι
τη γή χτυπάτε, ώς τη χτυπά για να κινήσει τό ατι.
Μά πριν κινήσετε μαζι τριγύρω μον σιμώστε
κι δλοι τά χέρια δίνοντας το μέγαν δρκο όμόστε.
Ν ' ακουστέ πρώτα τό ρν&μό, που άπό την κορφή
[οάς φέρνω
που με τόν ΐδιο οργώνω πια και με τόν ιδιο σπέρνω...·*)

Κ ’ οί χωριάτες έξαλλοι άπό συγκίνηση,
λέει, πήραν τόν δελφικόν δρκο άπό τό νέο
Μ ωϋσή. Δέν έτηλεγραφήθη αν χτύπησαν
καί τή γή, δπως τή χτυπάει γιά νά κινήσ*ι
τό άτι. ”Α ! τούς πονηρούς, παμπόνηρους
χωρικούς, δέν έχουν τό θ εό τους δταν μυριστοΰν συμφέρο.
Ό χωριάτης είνα·, γνωστό δτι πολύ δύσκο
λα παίρνει δρκο. Σ υνήθω ς άποφεύγει νά πάει
μάρτυρας καί πολλές φορές προτιμάει νά
χάσει μιά υπόθεσή του παρά νά βάλει τό
χέρι του στό ευαγγέλιο. ’Εννοείται αύτός
είνε δ δρκος του, τό χέρι στό ευαγγέλιο.
"Αλλον δρκο δέν ξαίρει. Κ α ί τέτιους άρχαίους
νά ποΰμε δρκους σοΰ παίρνει αύτός δσους
θέλεις.
Στήν περίσταση τούτη, εννοείται, φτάνω
νά πιστέψω δτι οί χωριάτες άκόμα καί τό
χέρι στό ευαγγέλιο θάβαζαν γιά τόν κ.
Σικελιανό. Για τί αΰτοί θά φαντάζουνται
βε'βαια δτι λέγοντας «ρυθμούς πού μέσα του
κλεΐ κ. λ. π.» θά εννοεί νά βάλει κάλπη γιά
βουλευτής. Έ , νά μήν τοΰ δώσουν κι αύ*). Ά π ό τό «‘Ελληνικό θέατρο» ποΰ εξακολουθεί
άκόμα νά πανηγυρίζει γιά τις δελφικέ; έοβτές.

τουνοΰ έναν ψήφο; ”Α, τούς πονηρούς ! 'Ο
κύρ Νικόλας ό Μπακονρος δ φ ούρ'α ρης
γιά νά μέ βάλει άποπάνω άπό τό φοϋρνο
του νά κοιμ ηθώ δυό βραδιές καί νά μέ
ταΐσει μέ ώμο κρέας σά σκυλί, μοΰ πήρε
4 0 0 δραχμές!
Οί χωριάτες συγκινήθηκαν
άπό συμ
φέρο. Π ουθενά οϋτε στό παραμικρό δέ φάνΐ|κε κ ’ ή δική τους συμμετοχή. Κίχαν
χάσει »άθε πρωτοβουλία. "Αφησαν νά τούς
δέσουν τά σκυλιά, νά τού, άσβεσιώσουν τίς
μάντρες κ.λ.π. άπό συμφέρο. Ά κ ό ,ια καί
στήν έκθεση χ ειρ οτεχη μ ά τω ν δ,τι παρου
σίασαν οί χωριάτες είταν παλιό ή καινούρ
γιο φτιασμένο άπάνω σέ παλιά σχέδια σύμ
φωνα μέ τίς υποδείξεις τής κ. Σικελιανοΰ.
Οί χωριάτισσες τώρα προ ιμοΰν νά κεντούν
μέ τή μηχανή ή νά υφαίνουν νέα ε ν ρ ω
π α ϊ κ ά σχέδια καί νά βάφουν τά μάλλινά
ιους μέ χράηιατα έτ Ιμα." ανιλίνες κ.λ.π.
Α ύ rό τούς έρχεται βολικότερο καί φτηνό
τερο. Ή μόδα τού παλιοΰ ελληνικού οϋτε
ιούς τραβάει καί τούς είναι καί κόπος πολύς
κ ’ έξοδα. Τά υφαντά πού τά παρουσίασαν
Ά ράχω βας, τά υφαίνει ή κυρά Γιαννούλα
μέ τήν κόρη τ η ; γιά εμπόριο. Στίς ερω
τήσεις μας μάς εξηγούσε δτι τά σ χ έ δ ια
αύτά τάχε δλα άντιγραμμένίΐ άπό ά ρ χ α ί α ,
σύμφωνα μέ τίς δδηγίες τή κ. Σικελιανοΰ,
Στο γιατί καί τό πώς, άπαντούσε μέ ύφος
σά νά βγάλει τήν εύθύνη άπό πάνω τ η ;.
«’Έ τ σ ι τού θ έλ ’ ή κυρία Εϋα. "Ο ,τι μ ά ; λέει
αύιή κάνουμί». Καί κάνει μεγάλη παραγωγί, μέ τό σκοπό νά πουλήσει. Καί άν
παραδεχτούμε δτι ή επιβολή αύτή θά είχε
κάποιαν επίδραση άπάνο) τους δπως τό σχο
λειό σιά παιδιά, ώστε μέ τόν καιρό νά σιινηθίσουν, πάλι ή προσπάθεια αύτή^θά είχε
τό λόγο της. Μά ή ζωή πού κανονίζει πάντα
τήν εξωτερική της εμφάνιση άπό τήν εσω 
τερική της πάλη καί δημιουργία, τραβάει
άξέταστα τό δικό τ η ; τό δρόμο. Τ ό εσωτε
ρικό τής ζωής εί\ α ιτό ιδιο τό χωριάτικο,
πονηρό >αί παραδόπιστο. Κ ’ ή μ η χ α ν ή τοΰ
κ εν τ ή μ α το ς είναι πάντα μηχανή τοϋ κεντή
ματος γιά τή φτωχολογιά.
*

¥ *

Τ ό ελληνικό λοιπόν τοπίο καί ή καλοπέ
ραση πού έπαιξαν τόν πρά>τό ρόλο, ή παρά
σταση, ή μουσική τ ’ αγωνίσματα κ.λ.π. έτσι
σά βοηθητικά, σά διάφορες a ttra c tio n s ,
χωρίς καμμιά συνοχή καί συνέπεια καί σχέση
ή μιά μέ τήν άλλη, ή μουσική τοϋ κ. Ψάχου
(ή μόνη πετυχημένη δημιουργία πού είχε

συνέπεια πρός tov εαυτό τη ;) οί πίπιζες
καί τά νταούλια, οί ηπειρώτικες φορεσιές,
.οί βρικες, οί φουστανελλάδες, οί άγκλίτσες,
τσότρες, τσίτσες, τσαρούχια καί τζαμάρες
δλα αύτά άνακατωμένα είχαν, λέει, σκοπό
νά φανερώσουν τή συνοχή κα ί συνέχεια τής
ελληνικής ψυχής. ’Αλλ’ άν επιμένουμε αιω
νίως νά κοροϊδεύουμε τόν έαυτό μας καί
τούς απλοϊκούς άνθρώπους κολακευόμενοι
νά πιστεύουμε δτι μέ τό ντύσιμό μας ή
δποιο άλλο επιφανειακό φέρσιμο θά μοιάσουμε τούς άρχαίους καί θ ά γίνουμε πράγ
ματι άληίΗνοί καί γενναίοι, τότε πάμε
γιά καλά χαμένοι. Ό δρόμος τής Ε λλη ν ικ ή ς
ψυχής πού είναι δ δρόμος πού βγάν;ι στήν
απλότητα καί τή μετριοπάθεια θά μάς μείνει
κλειστός.
’Ά ν δ κ. Σικελιανός θέλει νά προσφέρει
κάτι στήν πατρίδα του, πρέπει νά τό καταλ·*β.ει, θά προσφέρει πρώτα τόν εαυτό του.
Ό λόγος πού ειπ ώ θη κ ε στήν τραγω δία:
« τόν εαυτό σου γνώρισε, άλλαξε τρόπους
σύμφωνα μέ τούς νέους καιρούς»,
παίρνει τή σημασία του έ δ δ χ ι άδικα,
δπως δταν ειπ ώ θη κε γιά νά τ ’ άκούσει δ
Π ρομηθέα ς, παοά δίκαια, γιατί πρέπει νά
τόν άκούσει καθένα : πού φιλοδοξεί νά προ ,φέρϊ,ι γιά τήν πρόοδο τοΰ τόπου του. Οι
μαγείες, οί βυζαντινισμοί, οί ρομαντισμοί
καί οί στόμφοι δέ μ ά ; Ιπάχυναν καθόλου
ώ ; τά σήμερα. Μόνον ή αλήθεια σώζει κ’ή
αλήθεια είναι δτι τό πάλλευκο στάδιο τών
’Α θην ΐ>ν δέν έδημιούργησε αθλητισμό, ένώ
οί Δανίες κ ’ οί Νορβηγίες άπόχτησαν πρώτα
τόν αθλητισμό κ ’ ύστερα
φτιάσανε καί
στάδια. Αύτή είναι ή άλήθεια πολύ πιό απλή
μά καί πολύ πιό δύσκολη. Ό «Π ρομηθέας»
καί στήν πλατεία τοΰ Συντάγματος νά π αι
χτεί θά συγκινήσει. Μά θέλει μελέτη καί
πραγματική άγάπη γιά τό λαό, δηλαδή θ υ 
σία καί θυσία δυστυχώς δχι χρηματική.
Οί δελφικές εορτές εϊτανε ένα είδος ερα
σιτεχνικός κοινωφελισμός γι’ αύτοεπίδειξη
άλά Μ ατσούκα. Κι άπ’ αύτό ή κουρελαρία
πού λέγεται Ε λλ η ν ικ ό Κράτος, μέ τούς
αιώνιους γκραβαριτισμούς, έβγήκε κολα
κευμένο, πού έγινε λόγος στήν Illu s tra tio n
καί στούς Τ ά ϊμ ς, κ α λ έ ! "Α ς μάς άκοϋνε, άς
μάς άκοϋνε, νά μή μάς βλέπουν μόνο. Έ ν τ ω μεταξύ δ Ε λλ η ν ικ ό ς λαός άγκομαχάει πλα
κωμένος άπό τή φτώχεια καί τήν άμάθεια,
λαχανιασμένος καί λιμασμένος άπό τήν
κακοπέραση καί τή δυστυχία, πού τούφαγε
δλους τούς κόπους τής βαρειάς του δουλειάς,
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Ό Σιγαλός έπισκέφθηκε πολλά μοναστήρια.
Μά κείνο ποΰ μά ; ενδιαφέρει δέν είνε τά ξώ·
πεεσα ψυχολογήματα πού έκανε τάχα τής καλο
γερίστικης ζωής, δσο τό μεγάλο περιστατικό πού
τοϋ συνέβηκε σ’ ενα καί μόνο μοναστήρι, τό
περιστατικό πού τόν έκανε νά σταθεί αυτός ό ίδιος
αντιμέτωπος κ' εχθρός τοΰ έαυτοΰ του.
Γιατί δσο έβλεπε εξωτερικά
τήν άγιορίτικη
ζωή έβρισκε τόσο ΰλικό γιά νά διασκεδάσει δσες
αφορμές έβρισκε δ Πτωχοπρόδρομος γιά νά γκρινιάξει καί νά παραπονεθεί. Τό δτι τόν πβριποιήθηκαν οί καλογέροι, άκόμα ή μελέτη ποΰκανε
κάποιων πραμάτων, δλ’ αυτά δέν είχανε καμιά
βαθύτερη σημασία γιά τήν ψυχική ζωή τοϋ Σιγαλοΰ.
Τό πρωινό έκεΐνο ποιίφτασε στό Μοναστήρι
τής Σίμωνος Πέτρας είτανε ό ίδιος ή σχεδόν ό
ίδιος' είτανε ό Σιγαλός πού άρχισε νά βαριέται
καί νά νοσταλγεί τό γυρισμό στήν ’Αθήνα, στόν
κόσμο, στά κέντρα κείνα πού μαζί τους είχε δεθεί.
Σ ιό Μοναστήρι έφτασε κατά τίς δχτώ to πρωΐ.
* 0 πορτάρης, ένας πολύ περιποιητικός καλόγερος,
έιρεξε κ’ ειδοποίησε τόν ηγούμενο σιδν όποιο
έδειξε ό Σιγαλός ένα χαρτί σφραγισμένο άπό τό
Πρωτάτο τών Καρύων. Ό ηγούμενο:, δ πάτερ
’Ακάκιος, tov χαιρέτισε καί μέ υφος δλόοελα
πατρικό τοδπε :
— Περάστε μέσα νά ξεκουρισθήτε, τέκνον μου,
ώσπου νά σάς έοοιμάσουν τό δωμάτιό σας στό
’Αρχονταρίκι. Ό πάτερ Ειρηναίος, ό έκκλησιάρχης μας, θά σάς οδηγήσει πρόκα στήν έκκλησία.
Ευχαριστήστε τό Θεό πού έφθάσαιε καλά είς
τήν αγίαν αύιήν μονήν.
Ό Σιγαλός ακολούθησε τόγ εκκλησιάρχη τόν
Ειρηναίο στήν έκκλησία. έδοσε ένα είκοσιπεντάρικο, άναψε κεριά, άσπάσθηκε τίς άγιες εικόνες,
είδε δυό καλογέρους νά προσεύχουνται σέ δυό
σκοτεινές γωνιές καί χωρίς νά μείνει πολύ βγήκε
στό προαύλιο δπου συνάντησε τόν ηγούμενο. Αύ
τός τόν παρουσίασε στόν οικονόμο τόν Ιγνάντιο
πού άνάλαβε νά τόνδδηγήσει στό ’Αρχονταρίκι.

κ ι’ άρχισε πιά νά τό ρίχνει εξω , σά νά πρό
κειται αΰριο νόίρθει ή συντέλεια τοΰ κόσμου.
Καλοπέραση, λοΰσο καί τεμπελιά τόν απο
χαυνώνουν καί τόν διαφθείρουν όλοένα
χωρίς νά μποροΰν νά τόν σώσουν οΰτε οι
καλλιμάρμαρες Ά κ α δ η μ ίες, οΰτε οί κ α θ η 
μερινοί έρανοι στούς δρόμους, οΰτε οι
λευκοί σταυροί, οΰτε βέβαια οί δελφικές
εορτές.
β· ρ ή γ α ς

Τό ’Αρχονταρίκι είτανε ό ξενώνας τού μονα
στηριού καί βρίσκονταν σέ μικρή άπόσταση άπό
τή μονή. Τό χώριζαν δηλαδή ή έκκλησία καί τό
κοιμητήριο τής μονής. Τό σπίτι παλιό καί χτι
σμένο πάνω σ’ εναν απότομο βράχο. ’Ανέβαινες
μέσω μιάς πέτρινης σκάλας. Τρείς-τέσσερες κά
μαρες δλες δλες καί μέσα σχεδόν αδειανές. “Ενα
ξύλινο κρεβάτι μέ ψηλό τζίβινο στρώμα, μιά μισοσπασμένη καρέκλα κ’ ενα παλιό τραπέζι σωστό
σαράβαλο. Ό Σιγαλός κάθισε λίγο, ευχαρίστησε
τό» ’Ιγνάντιο, άνοιξε τή βαλίτσα του, άλλαξε, κι
δταν πιά κονοοζύγωνε μεσημέρι κατέβηκε μπρός
στήν έκκλησία. “Ενας καλόγερος χιύπησε τό μέ
ταλλο πού χρησιμεύει γιά καμπάνα κι οί καλογέροι άρχισαν νά συνάζουνται γιά τό μεσημβρινό
γεύμα. ’ Ησαν δλοι σκονισμένοι καί κουρασμένοι
άπό τίς χοντρές δουλιές τής μέρας. Σάν προχώ
ρησαν σιήν τραπεζαρία δ ηγούμενος Ακάκιος
έβαλε τό Σιγαλό καί κάθησε δίπλα του.
Ό ηγούμενος ’Ακάκιος εΐιαν ένας τύπος αυ
ταρχικός πού πίστευε απόλυτα στή θεϊκή του
προέλευση κι έβλεπε όλοφάνερα τίς διαφορές
ποΰ τόν χώριζαν άπό τούς άλλους καλογέρους.
Τό μοναστήρι ήιαν κοινόβιο. Στό Σιγαλό είχε
γίνει ή μοναδική τιμή νά κάτσει στά δεξιά τοΰ
ηγούμενου, τοΰ πάιερ ’Ακάκιου.Άκόμα καί ή θροφή
τοΰ Σιγαλοΰ δπως καί τοΰ πάτερ ’Ακάκιου διάφερε άπό κείνο πού τρώγανε οί λοιποί καλό
γεροι. “Ενα παχύτατο αγνό λάδι νοστίμιζε τή
φασουλάδα τοΰ ηγούμενου καί τοΰ Σιγαλοΰ, ένώ
τών άγιων πατέρων ιά πιάτα δέν είχανε παρά
ένα άξιοθρήνητο νεροζούμι. Μά καί τό ψωμί τό
δικό τους είιανε πιό καλοφτιαγμένο, μέ πιότερο
σιμιγδάλι καί στό ζύμωμα πιό δουλεμένο. Καί
τό κρασί τους είταν ένα γλυκύτατο βισάντο,
σωστό άνάμα τής άγιας μετάληψης. Καί μετά τό
φαΐ ένα ξυπνό καλογεροπαίδι τούς σερβίρισε
τηγανίτες φρεσκοψημένες κι άφράτες πού κο·
λυμπούσανε μέσα σιό μέλι.
Τηγανίτες ζεστές
καί καλοψημένες!
Ό ήνούμενος έτρωγε καί δέν εδιιε τήν παρα
μικρότερη προσοχή στόν άναγνώσιη πού διάβαζε,
τήν ώρα πού οί άλλοι τρώγανε, τό βίο καί τό
: Μαρτύριαν τον άγιον Μεγάλομάρτνρος Ε υ σ τα 
θίου τοΰ νέου Ιώ β, κα'ι τής συμβίας αύτοΰ Θεο
πίστης και τών τέκνων αν τοΰ’ Αγαπίου και Θιο·
πιστού— μεταφρ,αοθέντα είς τήν κοινήν γλώσσαν
παρά τοΰ εν μοναχοΐς ελάχιστου Δαμασκηνού
τοΰ υποδιάκονον τοΰ Στουδίτον.»
Ποΰ καί ποΰ μονάχα ό άγιος ηγούμενος κου
νούσε τό κεφάλι του σά νά συμφωνούσε μέ τή
διήγηση κι ύστερα έρριχνε μιά αύστηρή ματιά
στούς νέους μοναχούς πού είταν σκορπισμένοι
έδώ καί κεί, ανάμεσα στοϋς σεβάσμιους γέρον

σωπό του ρυτίδες- διατήρησε δμως στό βλέμμα
τες, γιά νά μή θορυβούν αναμεταξύ τους. Μερι
του μιά έντονη ζωηράδα, μιά άληθινή φλόγα
κοί άπ’ αύτούς προσέχανε μέ άληθινή καιά"υξη
πού δέν μπορούσε νδχε εξωτερική προελευση.
στή διήγηση τοΰ βίου τοΰ άγιου. "Άλλοι δμως
"Επρεπε ν’ άναζητήσει τήν άφορμή της μέσα στά
προσπαθούσανε νά σιγοκουβεντιάσουν καί κάποιοι
βάθη τής ίερας πίστης. Ό Θεοφύλακτος ετσι
ζωηρότεροι ρίχνανε λαίμαργα βλέμματα σίό τρα
έλεγαν τόν καλόγερο τόν Τσιριγώτη τού είπε
πέζι τοΰ ήγούμενου. Ή διαφορά τών φαγιών
κάποιο π ρ ω ΐ:
τούς ξυπνοΰσε μιά ενδόμυχη καί άφανέρωτη άγα
— “Εχω πενήντα χρόνια νά νιώσω πονο στό
νάχτηση. Τό βλέμμα τους τήν πρόδινε σ’ όσους
κεφάλι μου ή στό κορμί μου. Ό Κύριος μάς χα
ξαίρανε λίγο νά διαβάσουνε στίς κουρασμένες
ρίζει υγεία, γιατί ξαίρει πώς δσο κι άν είμαστε
φυσιογνωμίες τους.
ταπεινοί καί άνάξιοι δούλοι του άγωνιζομαστε
Οί γέροντες είτανε πιό συνηθισμένοι στό
διά τήν δόξαν του.
πράμα. “Αλλοι ήσανε προσηλωμένοι στό φαΐ τους
— Μά στήν ήλικία πού είστε δέ σάς κουράζουνε
κι άλλοι πρόσεχαν στή διήγηση. "Ολοι δμως,
τόσο κουραστικές δουλειές ;
, .
ή κάλλιο οΐ περισσότεροι, φαινόντουσαν γερασμε— Κάποιες μέρες είναι άλήθεια πώς οι δου
νοι πρίν τήν ώρα τους. Ή καθημερινή βάναυση
λειές μέ κουράζανε. “Ενα πρωινό μάλιστα μοΰ
δουλειά τούς τσάκιζε. Λιγοστοί ξεχωρίζανε καί
φάνηκε πώς τό μεσημέρι άργοΰσε νάρθει και ταφαινόντουσαν κάπως καλοζωισμένοι. Καί φυσικά
άνάμεσα σ’ αύτούς πρώ
τος καί καλύτερος ό η 
γούμενος Α κά κ ιος! Μά
πώς νά μή γεράσουνε
πρίν τήν ώρα τους οί
Φτωχοί καλογέροι. Οί
δουλειές μοιάζανε σω"
στές άγγάριες. Κουβάλημα νεροΰ, σκάψιμο,
κόψιμο ξύλων, χαμαλί
κι στήν πέτρα, χτίσιμο,
καθάρισμα τοΰ μονα
στηριού, ψάρεμα καί
άλλες πλήθος δουλειές
πού δέ βρίσκεις άκρη
νά τίς άριθμήσεις. Κι’
ή μιά δουλειά βαρύτε
ρη άπ’ τήν άλλη. Κι’
οΰτε μιά στιγμή άνάσας Οί
δουλειές οί
κουραστικές ποτέ δέν
τελέβανε δπως δέν μποροΰσε νά σταματήσουν,
έστω καί γιά λίγο, οί
έξαντλητικές νηστείες,
οί άτελείωτες άκολουθίες τών ωρών. Οί δρθροι πού διαβάζονταν
τά ξημερώματα καί οί
Τόν αντίκρισε εξω άπό τό μοναστήρι.
μετάνοιες πού
πάντα
χρειάζονταν γιά τήν έξιπόγευμα μοΰ φαίνονταν άτελε'ωτο. Τί τρομερή
λέωση τών ψυχών. Πώς νά μή γερασει λοιπόν
μέρα είταν έκείνη. Δέν ήθελε \ά φύγει καί νά
πρίν τήν ώρα του καί νά μή τσακίσει ένα
χαθεί μαζί μέ τά τόσα άλλα μιλιοΰνια τίς μέρες
ανθρώπινο κομί;
πού έχουνε χαθεί καί λησμονηθεί. Μονάχα τό
Κι δμως, παρ’ δλ’ αύτά ό Σιγαλός πρός με
βράδυ δταν γονάτισα στήν έκκλησιά, μο'άχα τότες
γάλη του κατάπληξη γνώρισε καλογέρους ένενηνκατάλαβα τήν αιτία τής πλήξης μου. Είτανε μιά
τάριδες πού βρισκόντουσαν άπό δεκαεφτά χροκακιά μέρα. ένα πρωινό τοΰ σα ανά, είτανε μιά
νών παιδιά στό μοναστήρι. Καί κείνο ποΰ φαί
μέρα τοΰ Μάρτη πού σηκώθηκα κακόκεφος καί
νονταν ανεξήγητο ήτανε ή καθάρια σκέψη καί τό
τράβηξα στή δουλειά δίχως πρώτα νά μπω στήν
άρτιο μνημονικό αύτών τών γερασμένων καλο
έκκλησιά νά λάβω τήν μετάληψη καί ν’ ακούσω
γέρων. Είτανε κυρτωμένα τά κορμιά τους, J3aτήν θεία λειτουργία . . . “Αλλη μιά φορά μοϋ
θουλωμένα τά μάτια τους, πετούσανε οί κόχες
ματασυνέβηκε νά μήν πάω στήν έκκλησιά καί
τοΰ προσώπου των, είτανε κατάλευκα τά γένια
πάλι ένιωσα τή μέρα νά μήν τελειώνει, ένιωσα
τους καί τά μαλλιά τους, μά στά μάτια τους άντιένα βάρος νά πιέζει τήν ψυχή μου. "Οσο χρονώ
φέγγιζε μιά καρδιά καί μιά ψυ^ή νέα.
είμαι δέν έλλειψα άπό τήν πρωινή λειτΟυργιά.
"Ενας γέρονεας καλόγερος άπό άρχοντικό Τσι“Οσεί φορές ξυπνώντας έμπαινα μέσα στήν
ρ ιγ ώ α κ ο
σπίτι τοΰκαμε ξεχωριστή έντύπωση.
έκκλησιά, γινόμουνα άλλος άνθρωποί, έπαιρνα δύ
Ό καλόγερος αύτός είχε μπει τριάντα χρονών
ναμη γιά τή δουλειά τής μέρας. Νιώθει κανείς
παλληκάρι στό μοναστήρι, γιατί είχε άηδιάσει πιά
τό κορμί ξαλαφρωμένο, δροσολουσμένη τή σάρκα
τά έγκόαμια Ά ν καί άσυνήθιστος, ρίχτηκε σιίς
του άμα πουρνό πουρνό έχοντας τό αίμα καί τό
πιό βάναυσες δουλειές, άσπρισε, γιόμισε τό π ρό

σώμα τοΰ θεοΰ μέσα του ξεκίνησε γιά τή δουλειά,
στη γή η στη θαλασσα, ή στό εργαστήρι.
Ο Θεοφύλακτος δεν πρόσθεσε τίποτα άλλο.
Εκαμε μιά υπόκλιση καί χαιρέτησε τό Σιγαλό.
Ο Σιγαλός άρχισε τότες νά προσέχει τά πρό
σωπα τών καλογήρων. Ό ηγούμενος δέν ιόν τρα
βούσε καί τοσο. Μά κάποιες άλλες φυσιογνωμίες
απασχολούσανε τοσο τήν προσοχή του, ώσιε είχε
ξεχάσει νά φάει τίς τηγανίτες του. Στά γένεια ενός
μοναχοΰ κύλισαν δάκρυα. Είχε συγκινηθεϊ σιό
άκουσμα τοΰ βίου τοΰ αγίου Ευσταθίου. Τί δύκολη ήταν παρόμοια μίμηση ζω ή ς! Σέ λίγο ό
ίδιος καλόγερος χτύπησε τό στήθος του τρεις φο
ρές και ^τα δεκρυα κυλισαν πάλι άφθονα στά
αραια γενεια του. Ο Σιγαλός ρώτησε τόν ηγού
μενο γιά το καλόγερό που θρηνούσε.
Εχει τήν επίγνωση τής αμαρτίας του— πρό
σθεσε γαλήνια ό ηγούμενος κι εξακολούθησε νά
τρώει τηγανίτες.
Ό Σιγαλός δέν κατάλαβε καί τόσο καί προσπά
θησε ν’ άποτραβήξει τή σκέψη του άπό τόν καλογηρο ποδχε την επίγνωσι της αμαρτίας του
μα δέν τό κατόρθωνε. 'Ενόχλησε καί πάλι τόν
ήγουμενο καί ρώτησε τδνομα τοΰ μοναχοΰ.
7 Τ,ύν ,λένε Παφνούτιο—είπε ξηρά ό ηγούμενοί.
Και σέ λίγο πρόσθεσε πάλι:
ϊ ' ’~ ί'.1νε
ιίι Μυπληνη. Αυτός πού κάθεται
ουο θεσεις πιό κάτω είνε ό αδελφός του δ Γεοβασιος.
Ό Παφνούτιος είχε μέτριο ανάστημα, είτανε
πενηντάρης και τό πρόσωπό του εϊτανε αφάνταστα
γηρασμένο. Αύλακωμένος, μέ τις τρίχες αραιές,
με τα μάτια βαθουλωμένα καί τίς κόχες τοΰ προ
σώπου νά πετοϋν, φάνταζε πιότερο γιά σκιά αν
θρώπινη παρά γιά άντρας δουλευτής δπως είτανε.
Ειτανε πετσί καί κόκαλο κι είχε στό πρόσωπό του
καθρεφτισμένη τήν έκφραση τοΰ πόνου καί τής
ανησυχίας. "Οταν πρόσεχε κανείς τόν τρόπο πού
έτρωγε ^καταλαβαινε εύκολα τήν άνησυχία πού
τον βασάνιζε. Λές καί δέν ένιωθε καμιά άπό·
λαψη στο φαγητό Λές καί προσπαθούσε νά
τραφεί οχι γιατί ενιωθε καμιά εΰχαρίσιηση ιδιαί
τερη, μά γιατί τρώγοντας έχτελοΰσε κάποια άπασχοληση που δεν μπορούσε ν’ άποφύγει. 'Ύστερα
τά μάτια του εδειχναν τρομερή κούραση. Φανέ
ρωναν άγρύπνια, φανέρωναν έναν άόριστο φόβο
και μιά δυσπιστία σέ πολλά πράματα. Ό Σιγαλός
αφοΰ πρόσεξε καλά τόν Παφνούτιο έρριξε μιά ματια στό μοναχό Γερβάσιο.
, Ο Παφνούτιος κι ο Γερβασιος άν καί αδέρφια
από τή Μυτιλήνη εϊχαν έρθει στό μοναστήρι ό
καθένας κι άπό ξεχωριστή άφορμή. Κάποιες βα
θύτατες διαφορές τούς χώριζαν κι δσο κι άν είνε
αλήθεια πώς ο^ Γερβάσιος είχε επηρεάσει σέ κά
ποια σημεία τή ζωή τοΰ Παφνούτιου τοΰτο δέν
εσημαινε πώς ο Παφνούτιος δέν είχε κάποια ψυ
χική αυθυπαρξία. Σέ κάποιες δύσκολες στιγμές
τής ζωής του ό Παφνούτιος πρόσεξε πολύ καί ί>ς
ενα βαθμό άφησε να συρθεί, νά οδηγηθεί άπό τό
Γερβασιο. Ά λλά αύτό δέν έγινε γιατί ό Γερβάσιος

ηταν δυνατωτερος άνθρωπος δσο γιατί ό Παφνούτιος στίς δύσκολες έκεΐνες ώρες ζητοΰσε ένα προ
σκέφαλο ν’ άκουμπήσει τό κεφάλι του, ένιωθε
τηναναγκη νά καταφύγει κάπου," σέ μέρος πιό
απανεμο ^ και πιο ασφαλισμένο, σέ τρόπο πού νά
μήν “ Χούει τούς άγέρηδες τής άγωνίας καί τής
αμφιβολίας καί νά μήν νιώθει τό μίσος καί τή
χολή νά πλημμυρίζει τά στήθια του. Ά ν τή δύσ
κολη εκείνη ωρα δέν άντάμωνε στόν κουραστικό
ανήφορο τής ζωής του τόν άδελφό του τό Γερβασιο, θ ’ άντάμωνε κάποιον άλλον ή θά ζητοΰσε
κάπου άλλου στέγη καί καταφύγιο. Ίσ ω ς καί στά
γή που κάποια μερα θά σκεπάσει τόν Παφνούτιο
χι όλους εμας,,ισως σ αυτήν καί μέσα στά γόνιμα
σπλαχνα της να ζητοΰσε ιό ύστατο καταφύγιο.
Γ ι αυτο λεμε πώς η σημασία τοΰ Γερβάσιου δέν
εινε μεγάλη και το δικο του ρόλο θά μποροΰσε
να παίξει ένα άλλο πρόσωπο ή κάποια γενικότερη
κατασταση. Ως τοσο ο αδελφός Γερβάσιος έπαιξε
κάποιο ρολο και γι αΰιό ενδιαφέρει καί γι αύτό
τον πλησίασε^ κι ό Σιγαλός γιά νά ξεδιαλύνει κά
ποια σκοτεινά κενα που χοΰ παρουσίαζε ό φχωχός
μοναχός Παφνούτιος.
Βέβαια τόν Παφνούτιο δέν τόν πρόσεξε ετσι
στα καλα καθούμενα. Είταν ή πρώτη μορφή πού
συνάντησε οταν πλησίαζε στό μοναστήρι, άίόμα
ή φυσιογνωμία του^ κι έναν συνταραχτικό περι
στατικό στάθηκαν άφορμή καί νά τόν κοιτάζει πιό
επίμονα καί ίσως, πιό πονετικά. Μετά τό περι
στατικό βέβαια δεν εκανε άλλη δουλειά παρά νά
τον προσέχει ^καί νά τόν μελετά Ή μορφή του
είχε μια ιδιαίτερη σημασία γι αύτόν καί κάθε
κίνηση του η καθε του λογος τόν ανησυ
χούσε βαθύτατα. Έ τ σ ι τόν έβλεπε άπό τό τρα
πέζι του νά τρώει νευρικά καί γρήγορα, καί
αποτομα να σταματά τό φαγητό του γιά νά προσεξει καποια περικοπή απο το βίο τοΰ αγίου πού
διαβαζόντανε τήν ήμέρα έκείνη. ^’Ιδιαίτατα πρό
σεχε μέ ένδιαφέρον, πού εμοιοζε σωστή κατάνυξη,
ολα τα χωρία πού άφοροΰσαν τούς πειρασμούς
τών αγίων. Έ ν α μεσημέρι μετά τό φαγητό, στό
λιακωτό τοΰ μοναστηριού τοΰ είπε ■
—-Γ ια ΰ ν' άγαναχτοΰμε εμείς οί ιαπειλόταιοι
δοΰλοι τοΰ Κυρίου γιά τούς πειρασμούς πού μάς
συντυχαίνουν τίς νύχτες καί τΙς μέρες ά<όμη. Οί
άγιοι και οι οσιοι πόσο 'έπειράχτηχαν άπό τόν
τρισκατάρατο.
^ Και τοΰ αναφερε ολόκληρη σειρά αγίων: Τόν
αγιο Αντώνιο, τήν Ό σία Μαρία τήν Αιγύπτια,
που έθράφηκε γιά δεκαεφτά χρόνια μέ τρία κομματια ψωμί στήν^έρημο ^καί δλα τά υπόλοιπα
χρονιά της μέ άγρια χόρτα τοΰ βουνοΰ. τόν
άγιο Μακαριό και ενα ολοκληρο πλήθος οσίων
που εκρατηθηκαν στή ζωή μέ τήν πίστη καί
μέ τήν προσευχή. Καί στό τέλος πάντα τοΰ
πρόσθετε :
— Ουκ επ’ αρτψ μόνα) ζήσεται άνθρωπος.1’
Καί ικανοποιημένος τραβιώνταν ν’ άναπαυθεϊ
στό κελλί του ή νά συνεχίσει τόΓοργωμα κάποιου
χωραφιοΰ στο πίσω μέρος τοΰ μοναστηριοΰ.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝ Η

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΒΟΤΛΓΑΡΙΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ
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y r Τ? ™“ <?α5ί« τ ω ,^ ρ θ ρ ο άνήκει στό διακεκριμένο βούλγαρο κωμωδιογράφο κ.
Λ; Κωστωφ. ^Ο κ. Κωστωφ διευθυντής τοΰ ’Εθνολογικού Μουσείου τής Σό·
εΐ^ΐκ“ α? χοληθί>
λαϊκή διακοσμητική τής χώρας του. Έ χ ε ι δώmn,. ο US,'
ατα. ε^ α -πανω ° “ υι0 τό θέμα, τό καλύιερό του δέ είνε τό περίφημο λεύκωμα των βουλγαρικών κεντημάτων.

ΝΑΜΕΣΑ στίς μελέτες της βουλγαρικής
καρποί τοϋ βουλγάρικόυ πολιτισμού’ μνημεία,
εθνογραφίας και λαογραφίας ή μελέτη
πού, καθώς τά έργα τής τέχνης— καί πιότερο
της λαϊκές βουλγαρικής διακοσμητικής
ίσως παρά έκεΐνα έχουν τή σφραγίδα τοϋ
είνε, για τήν βαθειά κατανόηση τοϋ βουλγάεθνικού πνεύματος. Ή τέχνη πού μας δείχνουν
ρικου λαοΰ, ή πιό ενδιαφέρουσα. Μας κάνει νά εξελίχθηκε έλεύθερα ολόκληρους αιώνες, με
μποΰμε καλύτερα στό καλλιτεχνικό πνεΰμα τοϋ
ταλλάζοντας άπό γενεά σέ γενεά, σάν νάταν
λαοΰ, νά μάθουμε τίήμπ'όρεσε ό ϊδιοςνά δημιουρ
ολόκληρη ή ζωντανή έκφραση τής βουλγάγήσει, τί δανείστηκε άπό τούς άλλους λαούς,
ρικης ψυχής κ’ ^οί καλλιτεχνικοί της σκοποί'
μά καί τί τούς έδίδαξε στή
Έ τ σ ι, μεγάλο μέρος άπ’ αύτό
σφαίρα τών λαϊκών τεχνών. Δυ
τό υλικό χάθηκε ή κοντεύει νά
στυχώς, ώς τώρα, πολύ μικρά
χαθεί, κάτω άπ’ τήν έπίδραση
πράγματα έ'γιναν γιά τή μελέτη
τοϋ νεώτερου πολιτισμοΰ' άτης τόσον ενδιαφέρουσας αυτής
κριβώς γιά τοΰτο τά δσα σώ
έκδήλώσης τή ς εθνικής φιλο
ζονται άκόμα πρέπει νά περικαλίας' καί τά στοιχεία αύτά
μαζευθοΰν καΐνά ταξινομηθούν
συγκεντρωμένα, δέν αφήνουν
άνάλογα μέ τούς τόπους πού
άκόμη νά συγκρίνουμε τήν έξέ
προέρχονται κι άνάλογα μέ τΙς
λιξη τή ς διακοσμητικής τών
δικές τους έποχές. Γιά τοΰτο
βουλγάρων, άπό τή μιά μεριά,
επίσης εινε ένδιαφέρον ν’ άνακαι τών σλάβων, βυζαντινών
ζητηθεϊ, άνάμεσα άπ’ τΙς συγ
και διαφόρων άλλων ανατολι
κρίσεις, ποιες ζωϊκές έπιδράσεις
κών λαών άπό τήν άλλη—
έδέχθηκε ή έθνική μας τέχνη,
πραγμα πού θά είταν τόσο
μέ τό σκοπό νά δυνη&οΰμε επί
ενδιαφέρον.
τέλους νά χαρακτηρίσουμε τή
Έ γ ιν ε κάτι γιά τή σπουδή
λαϊκή βουλγάρικη διακοσμητική
τής άγιογραφίας καί τής ξυ
για σωστό μνημείο τοϋ βουλλογλυπτικής γιά τή διακόσμηση
γαρικοϋ έθνους.
0 Κ. Σ. ΚΩΣΤΩΦ
τών βιβλίων καΐτών παλιών χει
Έ τ σ ι άπ’ τά υπουργείο τοΰ
ρογράφων— σημάδια μιας τέχνης, πού, κάτω
Εμπορίου, Βιομηχανίας καί ’Εργασίας έγινε ή
άπο έξωτερικές έπιδράσεις, εξελίχθηκε μέσα
έκδοση— ή πρώτη στό είδος τη ς στή Βουλγα
σέ αύστηρά πλαίσια εκκλησιαστικής παραδόρία— πού περιέχει ένα μέρος άπ’ τό ύλικό τής
σεως
μά δέν καταπιάστηκαν άκόμη μέ τ ί
λαϊκής βουλγάρικης διακοσμητικής, τό κέν
ποτα σχετικό πρός τά κάθε είδους υλικά, τά
τημα.
σπαρμένα μέσα στήν επικράτεια: φορεσιές, στο
Γά έθνικά κεντήματα έχουν γιά μας πολλίδια, μετάλλινα, ξύλινα καί πήλινα σκεύη.
χάρες. Γιά αιώνες, έδωκαν στή βουλγαΩς τόσο, ολ’ αύτά τ ’ αντικείμενα, τό ’ίδιο
ρίδα τήν προτιμώμενή της άποσχόληση: αύτά
καθώς οί μικρογραφίες κ’ οί γλυφές, είνε οί
τήν αποκάλυψαν μιά πραγματική καλλιτέ-
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χνισσα καί σ’ αυτά έξέφρασε δλο τον πλούτο
τ ή ς ψυχής τη ς. Τ ίπ ο τε καλλιτεχνικώτερο δέν
κα τέχει ή έθνική βουλγαρική τέχνη, οσο αυτα
τά κεντήματα, πού γεννούν τήν κα τά π ληξη με
τή σύνθεση, τ ο χρωματισμό καί τήν έντέλεια στήν έκτέλεση. Θαρεϊ κανείς πώς άνάμεσά τους βλέπει τ ά χαριτωμένα τραγούδια
καί τ ά έλκυστικά παραμύθια, πού ή βουλγάριδα, άφοσιωμένη δουλεύτρα στο σ π ίτι και
στό χωράφι, παιδαγωγός τώ ν παιδιών τ η ς και
φύλακας τ ή ς έστίας, έσπειρε μέσα τους, κατα
τις ώρες τή ς ζωής τη ς, τίς χάρες καί τις
πίκρες τη ς. Κ ι άν έζη σ ε άνυποφορες σ τι
γμ ές— κα θώ ς τό
δείχναν τ ά θ λ ιμ 
μένα λόγια κά
ποιων λαϊκών τραγουδιών— , τοΰτο
ειταν γιά ν’ αφή
σει τ ή δεσμευμένη τ ή χαρά τη ς
ν ά ξεπ ετ α χ τεϊ καί
πάλι κι εύφρόσυ,/α
νά ξεχ υ θ εί στά
θα μ π ω τικ ά χρώ
μ ατα τώ ν πλού
σιων κεντημάτω ν
της.
Ή βουλγαρίδα
θ έλ ει νά σ τολ ίζε
ται" νά στολίζει τόν άνδρα τ η ς καί τ ά παιδιά
τη ς. Α ύτή τούς ντύνει δλους στο σπ ίτι : κλ ώ 
θει, υφαίνει, κόβει, ράβει καί κεν τά σ’ αύτή
χρωστούμε τήν ομορφιά καί τ ή μεγάλη ποι
κιλία τ ή ς λαϊκής βουλγάρικης φορεσιάς. I ια
πολύν καιρό ή βουλγαρίδα σ τά θ η κ ε η πρώ τη
τεχνίτρα τή ς οικιακής βιομηχανίας, έκείνης,
πού εύθ-υς μέ τήν απελευθέρωση τή ς Βουλγα
ρίας άρχισε νά χάνεται. Η νέα γενεά, που λογα
ριάζει άλλοιώς τ ό χρόνο καί τό χειροτέχνημα,
πρώ τα στίς πολιτείες, ύστερα σ τα χωρία, βανει,
σ τή θέση τώ ν σπιτικών έργων (υφασματων, στολιδιών) τ ά προϊόντα τώ ν έργοστασίων τή ς Ε ύ
ρώπης. ’Έ τ σ ι, αρχίζει δχι μόνο τό κέντημα
νά χάνεται, μά κ’ ή φορεσιά η έθνικη για τί
σέ κάποιους τόπους, έδώ κ εκεί, τ α ευρωπαίκα
ή « τά πολιτικά, » δπως λενε οι χωρικοί, δια
δίδονται όλοένα πιότερο. Α λλοτε η βουλγα
ρίδα χρωστούσε νά κέντα χειμώνα ολόκληρο,
γιά νά κάνει τ ή φούστα ή τό πουκάμισό τ η ς
σήμερα, σέ μηδαμινή τιμ ή , μπορεί να τ α στο
λίσει με ντα ντέλλα ή μέ κορδέλλες τ ή ς μηχα
νής. Ε νν οείτα ι πώς στις πολίχνες τ ή ς ύπαιθρης χώρας ό νεωτερισμός αύτός προοδεύει

γοργά - γοργά. Μπορεί νά τόν πιστοποιήσει
κανείς άκόμα καί στά χωριά, τ ά πιό μακρυσμένα άπ’ τ ά μεγάλα κέντρα, δπου, κι άν
δέν έχάθηκεν άκόμα όλότελα, δμως ή έθνική
φορεσιά καί τό λ^αϊκό κέντημα αξιώνονται μιάν
εργασία αμελημένη, κακοκαμωμένη καί πρό
στυχη. Χωρίς άλλο, παράλληλα μέ αύτόν τόν
νεωτερισμό, πιστοποιείται ή παρακμή τ ή ς
καλαισθησίας, καί, γενικώτερα, ή παρακμή τή ς
λαϊκής τ έ χ ν η ς : δ,τι χαρακτηριστικότερο μπο
ρούσε έδώ καί λίγα χρόνια νά βρεθεί μέσα
σέ μιά πολίχνη, σήμερα Ιλειψε, όλοένα, ή,
καλύτερα, σήμερα έχασε πολύ άπ’ τήν άξία
του τήν κα λλιτε
χνική. Σήμερα έ 
ξαφνα, δέν βρί
σκεις τ ό παραμι
κρό άπό τ ό τρ υ
π ητό
κέντημα
(a jo u r), πού έδώ
καί λίγα χρόνια
έκαναν σέ μεγάλη
ποσότητα
στό
διαμέρισμα
τοΰ
Γκάμπροβο’ στή
θέσ η τοΰ παλαιοτέρου μεταξω τοΰ
κεντήματος τών
περιχώρων
τή ς
Σόφιας,
σήμερα
βλέπουμε βαμβακερά ολωσδιόλου κοινά τόΐδιο
καί γιά τ ή Ροδόπη, καί γιά πόσους άλλους
βουλγάρικους νομούς ! Καί πόσα άλλα μνημεία
τ ή ς βουλγάρικης τέχνης δέ χάθηκαν, δίχως νά
συγκρατήσουμε τ ά σημάδια τους, ή νά δια
τηρήσουμε κάποια λείψανά τους ! Ά λ λ ω ς τ ε,
δέν μπορούσε άλλοιώς νά σ υ μ β εϊ: ό πολύς λαός,
συνηθισμένος νά τ ά βλέπει ή έξοικειωμένος μ
αύτά, δέν τ ά είχε σέ υπόληψη, παρά μόνο γιά
πράματα πολύ συνηθισμένα, καταδικασμένα
γιά τό μέλλον ά π’ τ ή μόδα, τ ή σ τιγ μ ή μάλι
σ τα πού οΐ πεπαιδευμένες τά ξεις— έκτος άπό
τούς σπάνιους έρασιτέχνες— δέν τ ’ αξίωναν γ ι’
άγόρασμα ούτε γιά συντήρηση !
Κ α θώ ς εΐνε τέτοιες οί συνθήκες, πρέπει ν’
άναγνωρίσουμε πολλή διάθεση στούς σπάνιους
έρασιτέχνες, πού, μέσα στίς συλλογές του,
φύλαξαν κάποια θρύψαλα τώ ν άρχαίων μνη
μείων, δίνοντας τό καλό παράδειγμα καί γιά
τούς σημερινούς. Γ ια τί, πρέπει νά όμολογηθ εϊ, πώ ς Ινα Εθνογραφ ικό Μουσείο, σάν τ ή ς
βουλγάρικης πρωτεύουσας, δέν είχε, εύθύς
άπό τήν ίδρυσή του, μηδέ τ ’ άπαιτούμενα
μέσα, μηδέ τήν ύλική δυνατότητα νά ψάξει

άμέσως σέ κά θε γωνιά τοΰ τόπου καί νά συ
νάξει τ ά λείψανα τή ς εξαφανιζόμενης αυτής
τέχνης. Σ ’ αύτό τό σημείο, οί ιδιωτικές συλ
λογές, καί ιδίως τ ά έπαρχιακά μουσεία, πα
ρουσιάζουν μεγάλη χρησιμότητα, άφοΰ μά
λιστα οί οργανωτές τώ ν συλλογών ή τών

τώ ν χρωμάτω ν κι άναγκαστικά θ ά κάνουν
μόνες νά γεννηθεί τό πνεϋμα τής· άμιλλας
άνάμεσό του, πραμα πού θ ά δίνει στήν
έργασία τους προσωπικότερες συλΛήψεις καί
πρω τοτυπίες σημαντικότερες. Μ ’ αύτόν τόν
τρόπο, ποιοξ ξαίρει κι άν δέν ίδοΰμε τίς ση

μουσείων, σ τή σπουδή τους νά διατηρήσουν
τά μνημεία
τοϋ άρχαίου έλληνορωμαϊκοΰ
πολιτισμοΰ στή Βουλγαρία, δέν δίνουν άρκετή
προσοχή σ’ δ,τι άφηκε στόν τόπο μας ό πρώ
τος βουλγάρικος πολιτισμός. Κ ’ έλπίζουμε πώς
μιά έκδοση, πού θ ά περιέχει τό ύλικο τοϋ
’ Εθνογραφικού Μουσείου τ ή ς Σόφιας, θ ά κι
νήσει σέ πολλούς
ζωηρό ένδιαφέρον
γιά τό
έθνικό
λαϊκό
κέντημα,
άλλά καί τόν ζή 
λον — μεγαλύτε*
ρον σήμερα — νά
τό συντηρήσουν,
τ ή στιγμή πούχάνεται ή πού περνα στό εξωτερικό.
Τό έθνικό βουλγάρικο κέντημα
άρχίζει, λ ί γ ο - λ ί 
γο, νά κινεί στή
Βουλγαρία ζω η 
ρό
ένδιαφέρον.
Αρχίζουν νά τό έργάζονται, σύμφωνα μέ τά
λαϊκά υποδείγματα' μ,ιλοΰν άκόμα γιά μιά
βιομηχανοποίησή του, δηλαδή άπ’ τήν έκμετάλλευσή του νά δημιουργηθεΐ μιά βιο
μηχανία ολόκληρη, πού τ ά προϊόντα τη ς
νά μποροϋσαν νά γίνουν έμπόριο στό έ σ ω τ ε ρικό, καί άκόμα έμπόριο έξαγωγικό. Τό ζωηρό

μερινές τεχνίτρες νά γίνουν ισότιμες μ ’ έκεΐνες τοΰ παλιοΰ καιροΰ, πού έσχεδίασαν τά
π ρ ω τό τυ π α ! ’Έ π ε ιτ α , ή ποικιλία πού θ ά γεν
νηθεί στήν αναγεννώμενη τέχνη τοΰ κεντήμα
τος θά δόσει έ ξ ίσου θ έμ α τα καί σ ’ άλλους
κλάδους τή ς διακοσμητικής, παραδείγματος
χάριν στήν ταπητουργία στήν κεραμευτική,
στήν
ξυλογλυ
πτική . Ά ν τ ίθ ε 
τα , άν έδίναμε
σχέδια το π ο θετη
μένα καί ά ποτελειωμένα, ή έρ
γασία πού θ ά κ α ναν οί τεχνίτρες
θ ά είταν πιά ένα
είδος ξεσήκωμα,
οπού δέ θ ά χ ε μέ
ρος μηδέ ή έ μ 
πνευσή τους, μη
δέ ή προσωπική
τους ή φαντασία.
Θ άφτανε μιά έ*
κ α τοστή άπό πα 
ρόμοιες τεχνίτρες γιά νά πλημμυρίσουν τήν
αγορά μέ π οσ ό τη τα άπό απαράλλαχτα άντικείμενα.
Κ ’ ένα τέτιο λεύκωμα δέ θ ά χ ε
καμιάν άλλη χρησιμότητα, έκτος άπό σκοπό
αποκλειστικό, το κέντημα.
Τ ά μοντέλα πού παρασταίνει τό λεύκω μα

ένδιαφέρον πού τό έξωτερικό δείχνει γιά τό
βουλγάρικο κέντημα, πρό πάντων ύστερα άπ’
τόν βαλκανικό πόλεμο, ή ρ θε ν’ ασφαλίσει τό
σχέδιο. Τό λεύκωμα τοΰτο έχει άκριβώς σκοπό
νά διαδόσει, σέ δσους ένδιαφέρονται, τά αυ
θεντικά δείγ μ α τα τοϋ έθνικοΰ βουλγάρικου
κεντήματος. Κ ι είναι, δίχως άλλο, προτιμό
τερο, καί συγχρόνως φυσικώτερο νά δόσεις
στίς κεντήστρες τ ά πρω τότυπα, αύτά μόνα
τους, άντι νά δόσεις διαφόρους συνδυασμούς
καί προσαρμογές, έξαφνα, σέ χιτώνια, προσκε
φαλοθήκες (<ηλύφια), κλινοσκεπάσματα κλπ.
’Αρκεί ν’ άφήσουμε τίς ίδιες τις κεντήστρες
ν’ άρμόσουν μόνες τους τούς πολυάριθμους
τύπους πού θάχουν στή διάθεσή τους’ έτσ ι
θ ’ άναπτύξουν τ ή φαντασία καί τήν καλαι
σθησία τους γιά τή σύνθεση καί τό διάλεγμα

μπήκαν μέ τ ά χρώ ματά τους, μέ τ ά μέσα
τή ς τριχρωμίας, άλλα σέ φυσικό μέγεθος,
άλλα μέ σμικρυμένες διαστάσεις. Ή τ ε λ ε ιο 
ποιημένη τεχνική
παρόμοιας
έκτύπω σης,
δίνοντας άντίτυπα πολύ ανώτερα άπό έκεϊνα
τ ή ς λιθογραφίας, δέ δέχετα ι τόν « τετρ α γ ω 
νικά χαραγμένο χά ρτη », πού χρησιμοποιού
σαν ώς τ ά σήμερα γιά νά ξεσηκώσουν τ ά
σχέδια τών κ εν τη μ ά τω ν : αύτό τό χαρτί
παρουσιάζει τ ό άτοπο νά μεγαλώνει δυσα
νάλογα τίς βελονιές κ έ-ίσι εΐνε δλως διό
λου άπαράδεκτο γιά τό λ επ τό τα το κέντημά
μας. Τό τετραγωνισμένο χαρτί έμπήκε σέ
άχρηστία σέ δλες τις πρόσφατες έκδόσεις,
άφοϋ ή τριχρωμία παρασταίνει ολοκάθαρα
καί ανάγλυφα τίς κλω σ τές τοΰ ύφάσματος
καί τίς άκρες τοΰ κεντήματος.
Τό κέντημα στή Βουλγαρία εΐνε τό ξεχ ω -

βιστό στολίδι τή ς γυναικείας φορεσιάς. Π ρο
πάντων 'κεντούν τ ό πουκάμισο. Κ α θ ώ ς συνή
θ ω ς τό φόρεμα είναι κοντό, δίχω ς μανίκια,
κι ανοιχτό στό στήθος, τ ά εξα ρ τή μ α τα τοϋ
πουκαμισιοΰ εϊν’ έκεϊνα πού κεντ .οΰνται τό
περισσότερο, οί φάσες, τ ά μανίκιοί, ό λαιμός,
τό πλαστρόνι πού σκεπάζει τό σ τή θος. Σ έ
μερικά μέρη μάλιστα κεντούν και στολίζουν,
τό ’ίδιο, καί τ ’ ανδρικό πουκάμισο στίς ίδιες
μεριές. Έ κ τ ο ς απ’ τό πουκάμισο κεντούν π α 
ρόμοια καί τ ή σκούφια, και σπανιώτερα τήν
ποδιά καί τή φούστα.
Τ ά πουκάμισα γίνονται γενικά άπό βαμ
βακερό ύφασμα ή
άπό κανναβάτσο,
κατασκευή αρκε
τ ά πρόστυχη. Οί
γυναίκες κεντοΰν
έκεΐ άπάνω, ξα
πλώνοντας το σέ
τετράγωνον μι
κρόν έργαλειό’ μά
αύτός δέ χρησι
μοποιείται πάν
τ ο τ ε σέ μερικά
μέρη. Σ τ ό ύφα
σμα σημαδεύουν
πρώ τα - πρώτα,
μέ
λ επ τό τα τη
κ λω στή μαύρη,τό
περίγραμμα τώ ν
σχεδίων, πού τό γεμίζουν υστέρα, άπό μέσα,
δλο σημάδια· τά σημάδια εινε π ό τε σταυ
ρωτά, π ότε παράπλευρα, μά πάντα με κά θε
τ ες κλω σ τές άνάμεσά τους : εινε λοιπόν δυό
είδών βελονιές, οί σταυρω τές κ ’ οί παράπλευ
ρες. Τό ίδιο χρησιμοποιοϋνται καί οί δυό,
ωστόσο ή πρώ τη ιδιάζει περισσότερο στά
βορειοδυτικά βουλγάρικα διαμερίσματα (Βράτ ζ α καί Βίδινε) καί, κάπω ς, στά άνατολικά
(Πλεΰνα καί Τίρνοβο) ένώ ή άλλη κυριαρχεί
στήν υπόλοιπη Βουλγαρία (Θράκη καί Μακε
δονία). Κεντοϋν μέ κλω στή μ ετα ξω τή , μάλ
λινη ή μπαμπακερή, συχνά μάλιστα καί μέ
άσημοκλωστή, Ιδίως στή δυτική Μακεδονία.
"Οσο πιό λεπτότερο εινε τ ό ύφασμα κ ’ ή κλω
στή, τόσο είνε κ’ ή βελονιά καί τό κέντημα
πιό λεπτότερα. Τ ά παλιά κεντήμ ατα ξεχ ω 
ρίζουν άκριβώς μέ τ ίς λεπ τό τα τες βελονιές
τους, προπάντων τίς σταυροβελονιές, δσο καί
μέ τό λεπ τό διάγραμμα τοΰ σχεδίου — καρ
πόν έπίμονης προσπάθειας. ’Α ν τίθετα , τ ά
καινούργια κεντήματα, άξιοσημείωτα γιά τ ή
βαρβαρότητα τ ή ς έκτέλεσης, είνε πολύ κα

τώ τερ α καί δείχνουν τέλεια παρακμή τή ς
καλαισθησίας καί τ ή ς τεχνικής. Μπορεί κα
νείς, σχετικά, νά παραβάλει τ ά κεντήματα
τών πινάκιυν άνάμεσά τους.
Ή διακοσμητική τοϋ λαϊκού μας κεντήμα
τος είνε πολύ ενδιαφέρουσα καί γ εμ ά τη ποι
κιλία. Γ ιά τ ή βουλγαρίδα, ή ίδια ή φύση σ τ έ 
κετα ι πηγή τύπων άνεξάντλητη. Ή βουλγαρίδα, σάν άληθινή καλλιτέχνισσα, παρα
τη ρ εί π ισ τά τ ή φύση και κατανοεί τις φόρ
μες τη ς, πού, έπιδέξια στυλιζαρισμένες, τίς
μεταφέρει κατόπι άπάνω στό ύφασμά της.
Ό φυτικός τύπος κυριαρχεί, άν καί συχνά
συνοδεύεται κι ά
πό γεωμετρικούς
τύπους, δπως έξαφνα στά φο
ρέματα τ ή ς Σ ό 
φιας,
τή ς Βράτζα ς, τοΰ Βίδινε
καί
προπάντων
τ ή ς Μακεδονίας.
Σ τ ά διαμερίσμα
τ α τ ή ς Σόφιας
καί τής Β ράτζας,
ό φυτικός τύπος
εινε
στυλιζαρισμένος τόσον ι
σχυρά, ώ σ τε νά
κατα ντά αγνώ
ριστος. ένώ στά
διαμερίσματα τοΰ Σαμοκόβ καί τοΰ Βίδινε
τό στυλιζάρισμά του υστερεί- έκεΐ τ ά σχέδια
πλησιάζουν πιότερο μέ τ ά πρωτότυπα. Τ ά
γεω μετρικά σχήμ α τα ,— άστρα, οκτάγωνα, ρόμ
βοι— προέρχονται άλλοΰ άπό άρχαιότατη κα
τ α γ ω γ ή — κα θώ ς τ ά μανίκια τώ ν γυναικείων
πουκαμισιών τή ς Σόφιας — , άλλοΰ εινε δμως
πιό πρόσφατα, δανεισμένα άπ’ τήν έκκλησιαστική διακόσμηση, δπως έξαφνα σ τά μανίκια
τών γυναικείων πουκαμισιών τ ή ς Μακεδονίας
(διαμέρισμα τοΰ Μοναστηριού, Κ ιλκίς κλπ.)
καί σ τά τρυπητά κεντήμ ατα τοΰ νομοϋ τοΰ
Ξαμοκόβ (πού θά δοθοΰν σέ δεύτερο τόμο
τοϋ λευκώματος).
Ε ν τ ε λ ώ ς ξεχωριστή θέσ η κρατήθηκε γιά τ ά
γυναικεία μανίκια πουκαμισιών τ ή ς Δούμπνιτζα ς, έξ αιτίας τώ ν τύπων καί τή ς σύνθεσής
τους. Α ύτά τ ά κεντήμ ατα έχουν άνατολίτικη
προέλευση, καί, σιμά στούς φυτικούς τύπους,
τούς στυλιζαρισμένους μέ τρόπον άνατολίτικο,
σημειώνει κανείς κι άλλους, πού ή ρίζα τους
κατεβαίνει σ τά πιό μακρινά χρόνια, δαντελλ ω τ ά κεντήμ ατα καί άκοοστρεμμένους σταυ-

Ρούς, πού παρασταίνουν τήν παγκόσμια γνω
στή ο β ά σ τ ίκ α ,π ο ν ή συμβολική τη ς σημασία,

μέ τό ίδιο τό πράγμα, παρά με τ ’ άνομα τοΰ
πρωτουργοΰ του.

καί σ τή Βουλγαρία κα θώ ς παντοΰ άλλοΰ, είνε
ή αίωνιότητα καί ή έπιβίωση πέρα άπό τόν
τάφο "Ο σο καί άν εινε λίγα τά μοντέλα, τά
δανεισμένα ά π ’ τό ζωικό βασίλειο, παρουσιά

Γό διακριτικό σημάδι τοΰ βουλγάρικου λαϊκού
κεντήματος είναι πολυχρωμία.Τό βασικό χρώμα
είνε κόκκινο, πού άλλάζει π ότε σέ κόκκινο
σκοΰρο, π ότε σέ κόκκινο ανοιχτό. “Α λλως τ ε
τό κόκκινο εινε καί το πιό σινηθισμένο χρώμα
γιά τό γυναικείο βουλγάρικο φόρεμα. Σ ’ ολό
κληρες περιοχές, τ ό κόκκινο υπερέχει άπό
κάθε άλλο χρώμα, παραδείγματος χάριν σ τίς

ζουν δμως μιά μετουσίωση εξαιρετικά ενδια
φέρουσα, δπως παραδείγματος χάριν τ ά έν
τομ α τά πουλιά — χήνες, παγιόνια, δικέφαλοι
ά ϊτοί —-, έ'μβλημα τή ς ορθόδοξης εκκλησίας—
καί στολίδι πού βρίσκεται ίδίως σ τά μ ετά λ 
λινα κοσμήματα — κεραλές άλογων, φυσιο
γνωμίες άνθρώπινες.
Τό είδος τώ ν διακοσμητικών τύπων εινε
ανάλογο μέ τώ ν φυτικών. Μιά γυναΐαα π λά 
θει ένα υπόδειγμα, οί άλλες προσπαθούν νά τό
ξεσηκώσουν, κ ’ έ
τ σ ι γίνεται μόδα.
Μά δσο πιότερο
ξεσηκο>νεται, τ ό 
σο καί πιότερες
άλλαγές π α θα ί
νει. Γ ιατί κάθε
κεντήστρα, φτιάγνοντάς το μ έ τ ή
σειρά τη ς, βάζει
κέεϊ κά τι άπ’ τόν
εαυτό τη ς. "Ω σ τ ε
σέ λίγο βλέπεις
πολλές ποικιλίες
απ’ τό ίδιο πρω
τότυπο. Μόλις ένα
άλλο πρωτότυπο
πέσει στή μέση,
πιά καινούργιοάπ’
τ ’ άλλο, τ ό πα 
λιό
άποσύρεται
μαζί μέ τίς πα 
ραλλαγές πού εί
χ ε έμπνεύσει. Ώ ς τόσο, πολλά σχέδια δχι μόνο
μένουν σταθερά, μά ξεπερνοΰν καί τ ά σύνορα
τοΰ λαοΰ πού τά πλασε καί περνούν μέσα σέ λα
ούς ξένους. Έ τ σ ι , τά άρχέτυπα πολλών σχεδια
σμάτων μας πρέπει ν’ άναζητηθοϋν στούς άρ
χαίους άνατολίτικους λαούς, στό μεσαιωνικό
Βυζάντιο, στούς γείτονες σλάβους . . . Πολυά
ριθμα μοτίβα έχουν ενδιαφέρον πού ξεκίνα
απ’ τ ή συμβολικήν ιδιότητα τοΰ άντι/.ειμένου πού παρασταίνουν. Μ αζί μέ τό στυλιζά ρισμα τοΰ μοτίβου άλλάζει επίσης κ’ ή συμ
βολική σημασία, ώ σ τε νά μήν άπομένει τέλος,
παρά σά μιά διακοσμητική λεπτομέρεια. Τό
ίδιο κ’ ή ονομασία τοΰ μοτίβου παραλλάζει ή
χάνεται — ονομασία πού σ χ ετίζετα ι πιότερο

περιφέρειες τ ή ς Σόφιας καί τή ς Β,;άτζας·
κα θώ ς άκόμα σέ μερικά χωριά άπ’ τά περί
χωρα τοΰ Πλόβδιβ, τή ς Στάρα - Ζαγορας,
τοΰ Μπουργκάς’ καί σ τή Μακεδονία τ ά φορέ
ματα είναι ολα κόκκινα· Σ έ κάποια μέρη ει
δικά, τή ς Ιΐλεύνας, τοΰ Τιρνόβου καί τή ς Μα
κεδονίας (Στρού
γκα, Οΰσκουμπ,
Κομμάνοβο
καί
Τέτοβο), βλέπει
κανείς νά επικρα
τούν κεντήματα
χρώματος σ τα χτεροΰ σκούρου, ή
μαβιά σκοϋρα μέ
μαΰρες χαρακιές.
Αύτό τό σκοΰρο
φόντο είναι υιο
θ ετη μ έν ο — απο
μίμηση τ ή ς αρ
χαίας πορφύρας
μέ τίς β ιολέττινες ανταύγειες—
π ο τέ δμως δέν ή 
θελαν νά έκφράσουν μ’ αύτό τό
χρώμα — δσο κι
άν μερικοί προσ
πάθησαν νά ιό
έξηγήσουν — ένα σημάδι τοΰ καημοΰ τή ς
σκλαβιας. ’Ε ν τελώ ς α ντίθετα , ή γραφική ποι
κιλία τοΰ βουλγαρικοΰ κεντήματος, αύτό τό
ζωηρό παιγνίδι χρωμάτων, ανακαλεί πρό πάν
των στό νοϋ τ ή χαρα τή ς ζω ής,τή λ ή θη τών
πικρών περασμένων. Είνε πολύ όρθό νά παρα
τηρήσουμε δτι τά λλα τ ά χρώματα, δσο λίγο
κι άν τ ά μεταχειρίζονται, εινε πάντα χρώματα
άλαφριά πού άρμονίζονται μέ τ ά πρώτα. Τό
χρώμα είνε δ,τι πολυτιμότερο γιά τ ό βουλγά
ρικο κέντημα, τόσο μάλλον, δσο, άλλοτε, οί
’ίδιες οί βουλγάριδες ετοίμαζαν τίς βαφές παίρ
νοντας γιά τοΰτο λογής βοτάνια καί ρίζες, ν'
έβαφαν μόνες τους τ ά νήματά τους. Κ ’ έδώ
άκόμα ή τωρινή έποχή δείχνει τήν παρακμή,

παρέχοντας στίς γυναίκες έ'τοιμες κλω στές
μηχανικής παραγωγής, βαμμένες μέ χρώματα
άνελίνης πού σέ λίγο ξεβάφουν.
Τ ’ αρχαία μας κεντήματα, σχετικά μέ τ ά
κεντήματα τώ ν γειτόνων μας, χρωστούν τήν
υπερεχουσαν άξία τους τήν καλλιτεχνική στό
χρωματισμό τους καί στήν Ιντέλεια τ ή ς έργασια τους. Δ υστυχώ ς, δέν μπορεί κανείς νά
μιλήσει παρόμοια και γιά τ ά πιό πρόσφατα,
πού δέν παρουσιάζονται πιά σάν οί καρποί
μιας δημιουργικής ανάγκης, μά άπλώς τή ς
επιθυμίας γιά τ ή συντήρηση τ ή ς παράδο
σ ή —■εργασία καμωμένη σ’ έποχή πού σκέ
π τετα ι αλλοιώτικα άπό άλλοτε γιά τ ή σημα
σία τοϋ χ ρ ό ν ο υ καί τοϋ χ ε ιρ ο τεχ ν ή μ α το ς.
Α ύτά τ ά δυό τελευ τα ία στοιχεία εινε παρά
γοντες σημαντικοί, γιατί, στίς συνθήκες μιας
πρωτόγονης ζωής, συντελοϋν σ τή γέννηση τ ή ς
λαϊκής τέχνης και τών θαυμαστώ ν μνημείων
τη ς, πού είναι ή έκφραση τ ή ς ομαδικής ψυ
χής, ένώ, ά ντίθετα , στις συνθήκες ενός πολιτισμοϋ περισσότερό προχωρημένου κ’ εκ τεθ ει
μένου σέ συνθετότερες οικονομικές σχέσεις,
καταστρέφουν ακριβώς αύτά τ ά μνημεία. Σ τήν
πρώ τη περίπτωση, τό δημιουργικό πνεϋμα
τ ή ς λαϊκής ψυχής ανατέλλει μέσα σ τά π ερ ιο
ρισμένα πλαίσια τή ς κ α τ ’ έξοχήν έθνικής
ζωής· τό δημιουργικόν αύτό πνεϋμα έχει και
τον καιρό καί τ α μέσα ν αφήσει τήν ένεργη-

τικ ό τη τά του και τήν προσοχή του σ τ ’ αρ
χαϊκά μνημεία τή ς έθνικής άγωγής. Σ τ ή δεύ
τερη περίπτωση, οί ορίζοντες γίνονται πιό
διάπλατοι κα! οί ισχυροί ερμηνευτές τ ή ς λαϊ
κής τέχν ης δέν εΐνε οί ίδιες οί λαϊκές μάζες,
αλλά τ ά μεμονωμένα άτομα, οί π λά σ τες τώ ν
μνημείων τοϋ παγκόσμιου πολιτισμού. Έ τ σ ι
μόνο μποροΰμε νά δώσουμε εξήγηση πώς ή
βουλγαρίδα χωρική, κατοικώντας ενα μισοάφαντο φρύδι τοϋ βουνοΰ, έμ α θε νά κέντα, σέ
οικιακές συνθήκες εντελώ ς άπρόσφορες, τ ά
θαυμ αστα απ τήν ομμορφιά τους κεντήματα,
που οι ευρωπαΐοι ξένοι μας θαυμάζουν στόν
ύπέρτατο βαθμό, για τί δέν έχουν ίδεϊ στόν
τοπο τους παρομοια
κι άς εινε πιό έκπολιτισμένος άπ’ τόν δικό μας.
Τό αρχαίο βουλγαρικό κέντημα διατηρή
θηκε, πολύ ή λίγο, στή δυτική Βουλγαρία
(Βίδ;νε, Β ρά τζα , Σόφια, Κιουστενδήλ) καί λίγο
κάπως στήν ανατολική Βουλγαρία (Πλεΰνα
καί Τίρνοβο), κα θώ ς καί σ τή Μακεδονία· άλλά
όλότελα ή σχεδόν όλότελα έ'λειψε στήν ύπόλοιπη Βουλγαρία καί στή Θράκη. Συνέβηκε
επίσης, απο τον καιρό τ ή ς αύτονομίας τή ς
Βουλγαρίας, κά τω άπό τήν επίδραση τών
καινούργιων βιωτικών συνθηκών (1 8 7 8 ) τό κέν
τη μ α νά νεωτερίσει καί νά χάσει τήν ξε χ ω 
ριστή του χάρη.
(μετάφρ. Α.)
Σχ. Α. κοςτπ8

ΦΤΣΙΟΠΝΩΜΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΤ ΠΕΣΤΑΛΟΤΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΤ κ. MIX. ΠΑΠΑΜΑΤΡΟΤ

1. Αν τώρα θέλαμε νά δώσουμε ενα σύστημα
τής Παιδαγωγικής τοΰ P e s t., θά έπρεπε πρώτα
νά βροΰμε _ τήν^ κεντρική του άρχή, πού άπ’
αυτή θά βγουν αΐτιώδικα οί παιδαγωγικές του
αντιλήψεις στά καθέκαστα κεφάλαια τής Παιδα
γωγικής επιστήμης. Τετια κεντρική άρχή υπάρχει
στήν^ Παιδαγωγικής τοϋ P e st. Ή λέξη εκείνη,
πού εκφράζει -.ήν άρχή αύτή μέσα στήν πεστα·
λοτσικη Παιδαγωγική, εΐνε ή «Φύση». Τήν άρχή
αυτή δα\ειστηκε ο Pestalozzi άπό τόν R ousseau.
’Απ’ όλους τούς προγενέστερους παιδαγωγούς
μόνο ό R ousseau είχε επίδραση άπάνω στόν Ρ.
xcu μποροΰμε να ποΰμε πως ο P e st, ουνεχίζει
καί συμπληρώνει τόν R ousseau.
Ο R ous, που πίστευε πώς ή άνθρώπινη κοινω
νία καταστρέφει τόν άνθρωπο, πώς «tout est bien
so rtan t des m ains de Γ au teu r des choses;
tou t d egenere en tre les m ain s de Γ homme>i
f βροντοφώνησε τό «Πίσω στή φ ύση!» (L aisser
faire la n ature). Τήν ίδια άρχή άκολουθά καί ό
P est. «Τόν δρόμο τής φύσης» στήν αγωγή. Τόν
δρόμο αύτόν ακολούθησε καί στήν άνατροφή τοΰ
παιδιοΰ του. "Οταν δμως ό P est, λέει «Φύση»,
εννοεί τήν άνθρώπινη φύση. Ε ννοεί τίς έμφυτες
δυνάμεις τής ανθρώπινης ψυχής, πού αναπτύσ
σονται σύμφωνα μέ αιώνιους φυσικούς νόμους. ’Εν
νοεί ό,τι έδωσε ή φύση στόν άνθρωπο. ’Από τίς
δυνάμεις αύτές θ ’ άρχίσει ή μόρφωση. Μόρφωση
δεν εΐνε τίποτε αλλο παρα η αναπτυξη τών έμ·
φυτών δυνάμεων τής ψυχής τοΰ παιδιοΰ. Ή άνάπτυξη^ δμως αύτή δέν πρέπει νά επιβληθεί άπό τά
έξω, άλλά \ά γίνει άπό μέσα, μόνη της καί άβίαστη. Η μόρφωση στο βάθος εΐνε μιά «αύτοανάπτύξη» (Selbstentfaltuag) τών δυνάμεων τής ψυ
χής. Δέν εΐνε μιά όποιαδήποτε μορφή, πού δ ί
νουν στήν ψυχή τά πράματα τοΰ κόσμου ή οί
άλλοι άνθρωποι, οί παιδαγωγοί. Τά πράματα θά
δώσουν μόνο το υλικό, πού κατεργάζοντάς το ή
ψυχή θά αύτοαναπτυσσεται. Καί τά πρόσωπα θά
βοηθούν μό\ο τήν αύτοανάπτυξη τής ψυχής τοΰ
παιδιοΰ ωσπου να πάρει τή μορφή, πού πρέπει
νά πάρει σύμφωνα μέ τίς έμφυτες δυνάμεις της
καί τούς αιώνιους νόμους τής άνάπτυξής τους.
Η μόρφωση εινε και κατά μιά σχετική έκφραση
τοΰ R ou sseau πού τήν δέχεται ό P e st, μιά «de·
veloppem ent in tern e». «Οί εσώψυχες δυνάμεις
τοΰ άνθρώπου, λέει ό P e s t., δέν εΐνε" δώρο τής
τέχνης (τής παιδαγωγικής) ή τής τύχης. Ό χ ι, βρί
σκονται στό εσωτερικό τής ανθρώπινης φύσης μέ
τίς τάσεις τους καί τίς προδιαθέσεις τους». Καί ή
καλή μόρφωση εΐνε κείνη, πού βοηθεϊ τίς δυνά

μεις αύτές νά άναπτυχθοΰν «εσωθε» (vo n innenherans).
2. Ποιές δέ ψυχικές δυνάμεις θά άναπτυχθοΰν
και με ποιόν τροπο; Οί ψυχικές δυνάμεις εΐνε
διανοητικές, συναισθηματικές καί βουλητικές.
Ποιες από τις τρεις θά προτιμηθοΰν, καί ποιές
θά δόσουν τή σφραγίδα τους στή μόρφωση τοϋ
ανθρώπου ; Ό P e st, παίρνει γιά κέντρα τής μόρ
φωσης τρία πράγματα. Τήν κεφαλή, τήν καρδιά
καί τό χέρι. Αύτό σημαίνει δτι θά άναπτυχθοΰν
καί οί τρεις κατηγορίες τών ψυχικών δυνάμεων:
και οι διανοητικές καί οί συναισθηματικές καί οί
βουλητικές. Με αλλα λόγια θά καλλιεργηθεί καί
διανοητική καί ήθική καί τεχνική μόρφωση. Ή
κεφαλή εΐνε τό κέντρο τής διανοητικής μόρφω
σης, ή καρδια το κέντρο τής συναισθηματικής·
ηθικής μόρφωσης. Ή μόρφωση τοΰ χεριοΰ θά
εΐνε ή εκδήλωση τής θέλησης τοΰ παιδιοΰ. Ή
μόρφωση αύτή δέ θά είνε η απλή, τυφλή, μηχανική
δεξιοτεχνία, μά θά εΐνε ή μόρφωση έκείνη, πού κάθε
κίνηση τοΰ χεριοΰ, κάθε δεξιοτεχνία θά εΐνε μόνο
τό φανέρωμα τής εσωτερικής θέλησης. "Ετσι ή
θέληση θά ορίζει την τεχνική ενέργεια καί ή ενέρ
γεια πάλι θά δυναμώνει τή θέληση. Στήν άντί·
ληψη αυτη τοΰ P est, στηρίζεται δλη ή κατοπινή
κίνηση στην Παιδαγωγική γιά τήν έχτίμηση τής
χειροτεχνικής εργασίας καί γιά τήγ εισαγωγή τών
χειροτεχνικών μαθημάτων στά προγράμματα τών
σχολείων. Σήμερα άναγνωρίζεται γενικά πώς τά
χέρια τοΰ άνθρώπου είνε τά καλύτερά του εργα
λεία, πού τοΰ έδωσε ό Θεός. Φτάνει μόνο τό
χερι νά ρδηγιέται άπό μιά εσωτερική φωνή. Φτά
νει νά εκφράζει ^έσωτερική διάθεση, νά εΐνε ή
έκφρασή της, ή, όπως λέει έ'νας παιδαγωγός, νά
εΐνε redende H an d (χέρι, πού μιλεϊ).
Οί τρεΐς τώρα αύτές κατηγορίες τών ψυχικών
δυνάμεων πρέπει νά καλλιεργούνται εξίσου καί
με καποια εσωτερική άλληλοεξάρτηση. Δέν πρέ
πει ή μιά νά προχωρεί πέρα άπό τίς άλλες. Ή
ανάπτυξή τους πρέπει νά εΐνε ισοδύναμη. Γιατί
αύτή εΐνε καί ή φυσική άνάπτυξη σέ κάθε οργα
νισμό, πού πρέπει νά άκολουθήσει καί ή άνάπτυξη
τοΰ πνεύματος. Στήν άνάπτυξη τοΰ άνθρώπου
πρεπει άνάμεσα στίς ψυχικές του δυνάμεις νά
επικρατεί μιά αρμονική σχέση καί μιά άναλογία.
Νά επικρατεί εκείνο, πού λέει ό P e st, ισοζύγιο
των δυνάμεων (Gleichgcwicht der K rafte). "Ετσι
ο P est, δέ θέλει ν’ άναγνωρίσει τό παιδαγω
γικό πρόβλημα, πού πρίν λίγα χρόνια άπασχολοϋσε έντονα καί άπασχολεϊ καί σήμερα τόν παι
δαγωγικό κόσμο καί πού εκφράζεται μέ τίς λέ-

f.

•
? εις: Ίντελλεχτοναλισμός η Βολουνταρισμός;
Ποιό δηλαδή ψυχικό στοιχείο εχει τήν υπεροχή
μέσα στήν ψυχική μας ζωή, καί πού πρέπει επο
μένως νά καλλιεργηθεί περισσότερο, ή διανόηση ή
ή θέληση; Δέν είνε οΰτε μέ τή γ\ώμη τοΰ H egel,
μέ Εήν παντοδυναμία τοΰ «άντικειμενικοΰ πνεύματ .» δπως ονομάζει τόν νόμο τοΰ Σύμπαντος,
οΰτε μέ τή γνώμη τοΰ W u n d t, πού νομίζει πώς
τό πρωταρχικό στοιχείο (τό P rim a re ) τής ψυχής
μας είνε ή θέληση Κατά τόν Ρ . οί δυνάμεις πρέ
πει νά διατηροΰν ισοζύγιο.
3. Οί εσώτερες ομως ψυχικές δυνάμεις, η β α 
θύτερη φύση τοϋ άνθρώπου εΐ>ε ή ίδια σε ολους
του; ανθρώπους. Γ ι αύτό καί ή μόρφωση, τουλά
χιστο στά πρώτα έτη, πρέπει \ά είνε γενική, ή
ίδια σέ δλους τού- ανθρώπους. Γ ενική καί σιό περι
εχόμενό της καί στό άπλωμά της Ή ίδια γενική
ανθρωπιστική μόρφωση σέ δλα τά μέλη καί σέ
δλα τά στρώματα τής ανθρωπότητας. Κατόπι θά
ακολουθήσει ή ειδική ή επαγγελματική μόρφωση:
« Ή γενική ανάπτυξη τών έσώτες>ων δυνάμεων τής
ανθρώπινης φύσης πρός τήν καθαρότερη άνθρώ
πινη μορφή, νά ποιός είνε δ γενικός σκοπός τής
μόρφωσης, άκόμη καί τοΰ κατώτατου άνθρώπου».
’Αντίθετο: «“Ασκηση, εφαρμογή καί χρησιμοποί
ηση τών δυνάμεων αύτών στίς Ιδιαίτερες κατα
στάσεις καί συνθήκες τής ζωής τοΰ άνθρώπου,
ε ί'ε επαγγελματική καί ταξική μόρφωση. Ή δεύ
τερη δμως πρέπει νά υποτάσσεται πάντα σιό γενικό
σκοπό τής καθαρής, ανθρωπιστικής μόρφωσης».
Γιατί «οποίος δέν είνε πρώτα άνθρωπος, άν
θρωπος μέ αναπτυγμένες τίς εσώψυχες δυνάμεις
του, αύτουνοΰ τοΰ λείπει ή βάση γιά τή μόρφωση
τοΰ επαγγελματικού του προορισμού καί τής ιδι
αίτερης του κατάστασης». ‘Ακόμα λέει ό P e s t:
«Π ρώια είσαι άνθρωπος καί επειτα μαθητευόμένος στό επάγγελμά σου» Έ σ ι ό P estal. δημι
ουργεί ενα άπό τά βασικώτερα παιδαγωγικά
προβλήματα, πού απασχολεί ολόκληρη τήν σύγ
χρονη παιδαγωγική κίνηση καί πού εκφράζεται
μέ τήν ερώτηση : «Γενική ή επαγγελματική μόρ
φωση ;» 'Ο K ersch en stein er, σύγχρονος παιδα
γωγός τοΰ Μονάχου, κυριώτερος ερευνητής τοΰ
ζητήματος, προτιμά τήν επαγγελματική. "Οχι
δμως άντίθετα μέ τόν P est. Στά πρώτα χρόνια
καί ό K e rsch . θέλει γενική μόρφωση. ’Αμέσως
κατόπι \ά άρχιζε· ή επαγγελματική συνυφασμενη
μαζί μέ τή γενική καί δια νά συνεχίζεται μόνο
ή γενική. Γιατί, ααα τό παιδί άπό μικρό μορ
φωθεί μέ τίς γνώσεις, πού απαιτεί τό έπάγγελμα,
πού γι αύτό είνε ίκανό, σύμφωνα μέ τίς έσώψυχές
του δυνάμεις, τότε ή μόρφωσή του ξεκινά απα
ραίτητα άπό τήν ίδιαίτερή του ψυχοσύσταση, άπό
τήν άτομικότητά του καί έτσι τότε ή μόρφωσ-Ρ"
του είνε έπιβοηθητική στήν αύτοανάπτυξη τώ
έσώψυχών του δυνάμεων, δπως θέλει καί ό P est.
4. Μόρφωση λοιπόν κατά τόν P estal. είνε ή
«αύτοανάπτυξη» τών εσώψυχων δυνάμεων τοΰ παιδιοΰ. Στήν αύτοανάπτυξη αύτή πρέπει τό κάθε
άτομο νά κινηθεί μόνο του, νά ενεργήσει μόνο
του. Ε κείνο μόνο πού μποροΰν καί πρέπει νά
κάμουν οί διάφοροι παράγοντες τής άγωγής, είνε
νά ελευθερώσουν καί νά ύποβοηθήσουν την ανά
πτυξη τών ενεργητικών δυνάμεων τοΰ κάθε παιδιοΰ, πού μορφώνεται. Ό καθένας πρέπει νά
καλλιεργήσει καί νά υψώσει τόν έαυτό του μ ό
νος του. Λέει : «Ποτέ δέν πρέπει ό άνθρωπος
νά αφήνεται στόν συνάνθρωπό του. Ή Φύση

και η ϊστορια καλούν τό ανθρώπινο γένοί, ό
καθένας νά φροντίζει γιά τόν έαυτό του.
Κανένας δέ μπορεί νά άναπτύξει τόν άλλον,
μά ό καθένας αναπτύσσεται μόνος του μέ τή δική
του δράση». Έ τ σ ι ό P est, θέτει ώς άρχή τής
μορφωσηο την ιδεα τήο αύτενέργειας, τήν ιδέα
τής ατομικής δράσης. Μ' αύιό γίνεται ό πρόδρο
μος τοΰ σηιιερινοΰ σχολείου, τοΰ σχολείου εργα
σίας, που έπιδιωκει νά μορφώσει τό παιδί μέ τήν
εργασία, με τήν αυτενεργεια. Ή άρχή αύτή τής
αύτενεργείας ισχύει καί γιά τήν διανοητική, μά
προπάντων γιά τήν ή3ική ιιόρφωση. Ή βασική
άντίληψη τοΰ P e st, είνε, πώ; ό άνθρωπος, «ώς
ηΟικη ύπαρξη, είνε^ δημιούργημα τοΰ ίδιου τοΰ
εαυτού του». Ηθικά δμως δημιουργείται ό άν
θρωπο. με αδιακοπο αγώνα. ’Αγώνα ένάντια στόν
εαυτό του,^ στόν κατώτερο υλικό άνθρωπο καί
αγώνα εναντία στήν κοινωνία. Στόν άγώνα του
αυτόν για την ηθική του τελειοποίηση ό άνθρω
πος περχά ερια στάδια: α) Τό στάδιο τοΰ ύλικοΰ
ανθρώπου. Στο στάδιο αύτό ό άνθρωπος δέν άναγνωριζει^ κανένα νομο, ούτε κοινωνικό ούτε ηθικό.
Είνε ο άνθρωπος τής στιγμής, πού τόν κυβερνά
μονο το ένστικτο. Οί πράξεις τοΰ άνθρώπου στό
στάδιο αύτό δέν έχουν καμμιά αιτιότητα καϊ καμμια αλληλουχία. Τό στάδιο αΰιό μποροΰμε νά τό
ονομάσουμε και στάδιο τής ανομίας, τής έλλειψης
καθε νομού. ’Απο τό στάδιο αύτό υψώνεται ό
άνθρωπος στόν κοινωνικό άνθρωπο. Τώρα υπο
τάσσεται στον κοινωνικό νόμο. Ό νόμος αύτός
ομως τοΰ επιβαλλεται άπέξω. Δέν είνε νόμος, πού
τον θετει ο ίδιος στόν έαυτό του. Τό στάδιο αύιό
είνε το στάδιο τής ετερονομία; Μά καί άπό τό
στάδιο αυτό^ υψώνεται ό άνθρωπος στό στάδιο
εκείνο, που ο ίδιος θέτει νόμους στόν έαυτό του :
τούς νόμους^τής ηθικής του συνείδησης, πού σ’
αυτούς υποτασσεται θεληματικά. Καί δποιος υπο
τάσσεται θεληματικά στούς νόμους τής ήθικής
του συνείδησης, αύτός είνε ό άληθινά ελεύθερος.
Εινε ο^ αυτόνομος. Τό στάδιο αύτό είνε τό στάδιο
τής αυτονομίας. Στό στάδιο αύτό τής αυτονομίας
μπορεί ο άνθρωπος μό\ο νά ύψωθεί. Μόνο αύτός
έχει τή δύναμη πρώτα νά δαμάσει τόν έαυτό του
καί υστέρα να αντισταθει στίς χίλιες δυό άντιδράσεις τοΰ κοιιωνικοΰ περιβάλλοντος ενάντια στήν
ηθικη του α\απτυξη καί νά τίς υπερνικήσει. Καί
έδώ ό P^st. άναφέρει τά λόγια τοΰ G o eth e:
«Μονο ο άνθρωπος κατορθώνει τό άδύνατο. Δια
κρίνει, εκλέγει δικάζει» Καί ό ίδιος δέ ό P est,
λέει: «Μονο ο άνθρωπος δέ μπορεί νά σταματή
σει στό στάδιο τής υλικής αύτοϊκανοπυίησης, μά
πρεπει ή νά υψωθεί άπάνω άπ’ αύτό, ή νά βυ
θιστεί κάτω άπ’ αύτό. Έ χ ε ι τή δύναμη νά άντι·
ταξει^ στό ένστικτο τή σκέψη του καί τόν διαλο
γισμό του. ’Εκείνο πού τόνδιακρ νει άπό τάάλλα
πλασματα είνε οτι ύποτ σσεται στό νόμο, που ό
ίδιος θέτει στόν έαυτό του».
"Η ήθική δμως αύτή δύναμη τοΰ άνθρώπου,
ή υποταγή τοΰ ύλικοΰ καί κοινωνικοΰ άνθρώπου
στόν ηθικό άνθρωπο κορυφώνεται στη Θρησκεία.
Ή θρησκεία είνε τό έργο τοΰ ίδιου τοΰ άνθρώ
που. Είνε άπόρροια τής αύτονομίας του.
Ό άνθρωπος, δπως λέει, «θέλει νά φοβάται τό
Θεό». « Ή θρησκεία δέν είνε τίποτε άλλο άπό τή
δύναμη μου νά δικάζω μόνος μου τόν έαυτό μου,
νά τόν καταδικάζω ή νά τόν αθωώνω». « Ό άν
θρωπος ξαίρει τόν Θεό μόνοέφόσο ξαίρει τόν άν
θρωπο, δηλαδή τόν ίδιο τόν έαυτό του». «Πί*

στευε στόν έαυτό σου, πίστευε στό άνώτερο νόημα
τής ύπαρξής σου τότε πιστεύεις στό Θεό καί τήν
αθανασία». « Ό Θ;ός βρίσκεται κρυμμένος στό
εσώτατο βάθος τοΰ άνθρώπου δπως ή έννοια τοΰ
καλοΰ καί τοΰ κακοΰ, δπως τό άνεξάλειπτο συναίστημα τοΰ δίκιου καί τοΰ άδικου. Είνε μέσα
στή φύση μας σταθερός κσί άναλλοίωτος, βάση
τής άνθρώπινης μόρφωσης».
5 Διδασχ Μ α Αύτές είνε οί βασικές σκέψεις
τής γενικής Παιδαγωγικής τοΰ P e st. Ά ς δούμε
τοιρα καί τή διδασκαλία του. Ό Pes*. υπήρξε δ
μεταρρυθμιστής καί ό άναγεννητής τής λαϊκής
μόρφωσης. Ε κείνο πού έχρησίμευσε ώς κίνητρο
στή διδαχτική του έργασία καί διαφαίνεται σ’ δλη
τήν παιδαγωγική δράση τοΰ άνθρώπου αύτοΰ
είταν ή άπελπιστική κατάσι:αση τοΰ λαοΰ. “Ε βλε
πε τό λαό, τήν άμορρωσιά του, τήν έλλειψη κάθε
ψυχικής του ζωής καί τήν κατω ερότητα τής κοι
νωνικής ζωής καί έπασχε μαζί του. Αισθανόταν
μαζί του, "Ενιωθε τόν πόνο του καί πονοΰσε μαζί
του. ’Ανάλαβε τότε νά υπηρετήσει τόν λαό καί
γιά καλύτερο μέσο πρός τοΰτο έβρισκε τό σχο
λείο, τή διδασκαλία. Πρώτα πρέπει >ά δ θεϊ οτό
λαό μιά πλατιά ουσιαστική μόρφωση Ή διορ
γάνωση τών σχολείων τοΰ καιροΰ του, τοΰ φαί
νεται σάν ένα πελώριο οικοδόμημα μέ πολλά πα
τώματα. Τό έπάνω πάτωμα είνε τό πολυτελέστερο,
μά έκεΐ κάθουνται οί λιγότεροι άνθρωποι. Στά
μεσαία πατώματα κάθουνται πολλοί, μά δέ μπο
ροΰν ν' άνεβοΰν άνθρωπινά στό άπάνω πάτωμα,
γιατί τό οικοδόμημα δέν έχει σκάλες. Καί αν κα
μιά φορά κανένας δοκιμάσει νά σκαρφαλώσει σάν
άγριο θηρίο σέ κανένα στίλο ή σέ κανένα τοίχο
γιά νά άνεβεί, χωρίς άλλο θά κόψει τά χέρια του
καί θά ματωθεΐ. ’Εκτός άπ’ αύτό, αν τόν ίδοΰν
κείνοι, πού κάθουνται στό άπάνω πάτωμα, τοΰ
χτυπούν τά χέρια καί πολλές φορές τοΰ κόβουν
καί τά δάχτυλα.
Τέλος στό κατώτερω πάτωμα κατοικεί ολόκλη
ρη άγέλη άνθρώπων, πού έχουν βέβαια τό ίδιο
δικαίωμα μέ τούς άπάνω γιά φώς καί άέρα, μά
άπό τό πάτωμα αύτό όχι μόνο λείπουν τά μεγάλα
παράθυρα καί στή θέση τους είνε μικροί φεγγίτες
χωρίς τζάμια, μά, σέ έπίμετρο, τούς δένουν καί
τά μάτια καί δέν τούς έπιτρέπουν νά βλέπουν ψη
λά τά άλλα πατώματα. Οί δυστυχέστεροι λοιπόν
στ ή μόρφωσή τους είταν οί κάτοικοι τού κάτω π α
τώματος, δ πολύς λαός, πού ποτέ δέ μποροΰσε νά,
άπολαύσει τόν καθαρό άέρα καί τό φώς τής άνώτερης μόρφωσης. Μά καί ή μόρφωση, πού έπαιρ
νε στήν κατάσταση αύτή ό λαός, είταν βλαβερή.
Είταν μόρφωση λόγων Τά σχολεία έδίδασκαν λό
για. Τά παιδιά έμάθαιναν λόγια χωρίς νά κατα
λαβαίνουν τί λένε τά λόγια. Ά πό τό ενα άκρο ώς
τ ’ άλλο, σ' δλα τά σχολεία, έβασίλευε ή λεξι ογία
(V erb alism u s). Τά β βλία τών παιδιών έγραφαν
γιά τά πιό δύσκολα πράματα, τά πιό θεωρητικά
καί άφηρημένα, πού έπειδή τά παιδιά δέ μπ ο
ρούσαν νά τά καταλάβουν, τά μάθαιναν άπέξω, τά
άποστήθιζαν, χωρίς νά ξέρουν τί μαθαίνουν.
Είταν ή μεσαιωνική έκείνη κατάσταση, πού τά
λόγ α, τά v e rb a , ή άποστήθιση πολλών σελίδων
τοΰ βιβλίου, έθεωρείτο τό κυριώτερο γνώρισμα
τής μόρφωσης. Άκόμα στήν έποχή τοΰ ’Εράσμου
κάθε παιδί έπρεπε ν’ άποστηθίζει κάθε χρόνο
700 εκκλησιαστικά ρητά! Τήν κατάσταση αΰτή τήν
διάγνωσε πριν άπ’ τόν P e st, καί ό Κομένιος καί
ώρισε μάλιστα γιά βάση τής διδασκαλίας τήν αν-

τοψία. Πώς τά παιδιά δηλαδή πρέπει νά μαθαί
νουν άπό τά πράγματα καί δχι άπό τά βιβλία.
Ά π ό τά δένδρα, τά βουνά, τή θάλασσα κ.τ.λ., μά
πέρα απ’ αύτό δεν προχώρησε. Προπάντων περιο
ρίστηκε στό νά ψέξει τήν κατάσταση αύτή. ’Ε κεί
νος, πού έσπασε τελειωτικά τόν V erb alism us'
εκείνος, πού σύντριψε τό σχολείο τών λόγων είνε
ο P estalo zzi. Ο P est, δμως συγχρόνως άντικατάστησε τά λόγια μέ τά πράγματα. Τά v erb a μέ
τά res Τίποτα δέν πρέπει τό παιδί νά μαθαίνει,
πού δέν τό άντιλαμβάνεται μέ τίς αισθήσεις του.
Δέν έπιτρέπεται νά μιλοΰμε στά παιδιά γιά άπόντα πραγματα. Άκομα καί γιά άφηρημένα πρά
γματα μάς άπαγορεύεται νά μιλοΰμε. Γιά άρετές
π.χ. Τό παιδί δέν πρέπει νά μαθαίνει τί είνε άνδρεία, τί μεγαλοψυχία κ τ. λ ., άλλά πρέπει χά
βλέπει τήν ανδρεία καί μεγαλοψυχία. Νά βλέπει
ανδρείες καί^ μεγαλόψυχες πράξεις. Τό παράδειγμα
λοιπόν καί δχι τά λόγια.
Ετσι, με αλλα λόγια, ο P e st, έβαλε μέσα στό
σχολείο τό ρεαλισμό καί άπ’ τίς ημέρες του τό
σχολείο μπαίνει στό δεύτερο στάδιο τής εξέλι
ξης του, γίνεται σχολείο πραγμάτων καί ή λέξη
Realism u s είνε τό σύνθημά του. Βάση τής δ ι
δασκαλίας είνε η πρώτη ή άμεση συγκεκριμένη
κατ’^αίσθηση άντίληψη τών πραγμάτω-, ή Έ π ο πτεία. Ή λέξη έποπτεία είνε τό σύμβο/ο τής Διδοχτικής τοΰ P e st. Μιά έννοια, πού τά δικά μυς
τα σχολεία καί σήμερα άκόμα πολύ απέχουν άπό
τοΰ νά τήν πραγματοποιήσουν.
6. Μα ο P e st, δέν περιορίστηκε μόνο στό νά
βάλει μεσα στα σχολεία τόν ρεαλισμό, μά ώρισε
καί πώς θά γίνεται ή^ διδασκαλία στό σχολείο.
ΕΤνε ο πρώ ος, που ωρισε άκριβεστατα τή μέ
θοδο τής διδασκαλίας. "Ω π σε τήν πορεία τής
διδασκα' ιας στηρίζοντας τη σέ έπισιημονικές βά
σεις. Και έδώ παλι ξεκινά άπό τήν πρώτη άρχή
τής Παιδαγωγικής του. Ά π ό τη Φύση. "Οπως
η φυση σε κάθε οργανική ζωή, ξεκινά άπό
ένα έλάχισ ο στοιχείο καί σιγά σιγά τό άναπτυσσει^ κα τό απλώνει, μά στό τέλος τοΰ
δίνει μιά τέλεια συνοπτική μορφή. Ό π ω ς τό μι
κρό σπέρμα, ριζοβολεί στή γή καί πειά τόν κορ
μό του, τα κλαδιά του, τά φύλλα του καί τά άνθη
του, πράγματα ξεχωριστά, μά πού δλα μαζ άπο
τελοΰν μιά τελεία μορφή, ένα τέλειο δέντρο, έτσι
και τό ανθρώπινο π·ενμα. Καί εκείνο άκολουθεί
στή λειτουργία του -τόν ίδιο δρόμο. Ά πό τήν
πρώτη, την πρωταρχική, συγκεκριμένη, κατ’ αί
σθηση αντίληψη τών πραγμάτων, φτάνει, ύστερα
απ!> πολύπλοκη πνευματική ζύμωση, σέ μιά πνευ
ματική, ιδανική μορφή τους, στήν έννοια τών
πραγματων. Αύιός είνε ό αιώνιος νόμος τής λ ε ι
τουργίας τοΰ άνθρώπινου πιεύματος: Νά π ροχ ω 
ρεί
Γα συγκεκριμένα πράγματα στίς άφηρημένες εννοιές τους. Στό νόμο αύτό πρέπει νά υπο
ταχτεί καί η διδασκαλία, πού θέλει νά άναπτύξει
τό πνεύμα τών παιδιών. Τό σύνθημά της πρέπει
να είν ε: από τίς έποπτεΐες στις εννοιες. Αύτή
είνε ή ψυχολογική βάση κάθε διδασκαλίας. Πρώτα
τά πράγματα, ή Ε π οπ τεία . Μόνο τότε μπορεί
νά άκολουθήσει ή κρίση έπάνω στά πράγματα.
Γιά νά μπορέσω δμως νά μορφώσω τήν εποπτεία
ενός πράγματος, πρέπει νά ξαίρω προπάντων τρία
πραματα: τον άριιίμό τή μορφή καί τήν ονομα
σία τοΰ πράγματος. Πρέπει νά ξέρω άν τό πρα
μα είνε απλό ή σύνθετο, νά ξέρω τί σχήμα έχει
καί νά ξέρω πώς τό λένε. Α ριθμ ός, μορφή καί

•
ονομασία αποτελούν τό περίφημο τρίγωνό τής
έποπτείας τοΰ P e st. Εΐνε τό ΑΒ τής εποποείας.
Λοιπόν ή πρώτη διδασκαλία στά παιδιά πρέπει
να εΐνε η πραγματογνωσία, ή αντίληψη πραγμά
των. Η εργασία αύτή ανήκει πρό πάντων στό
σπίτι στή μητέρα.
Λέγαμε^ παραπάνω πώς ό P e st, στή Γενική του
Παιδαγ. εθετε γ ιά β ά σ η τής ηθικής άγωγής τήν
αντενέργεια. Πώς ό άνθρωπος ώς ήθική ύπαρξη
εΐνε δημιούργημα τοΰ έαυτοϋ του. Ή ίδια άρχή
τής αυτενέργειας μπαίνει καί στή διδασκαλία του.
Τα παιδιά μέσα στή διδασκαλία δέν πρέπει νά
έχουν παθητική θέση. Δέν πρέπει ό δάσκαλος νά
δίνει και αύτά νά δέχονται. Ή διδασκαλία δέν
πρέπει νά εΐνε μία ενέργεια τοΰΔοΰναι καί Λαβεϊν.
Μά τά Λαιδιά πρέπει πρώτα πρώτα νά κινοΰν
τίς αισθήσεις τους, έπειτα καί τή σκέψη του:.
Μέσα στήν έννοια τής Έποπτείας εΐνε κιόλας ή
έννοια τής ένέργειας τών αισθήσεων. Τά παιδιά
πρέπει νά παίρνουν θέση απέναντι στό αντικεί
μενο τής διδασκαλίας. "Ετσι θά άναπτυχθοΰν δσο
είνε δυνατό οί πνευματικές τους δυνάμεις. "Ετσι
θα γεννηθούν μέσα τους τά συναισθήματα, ποΰ
έχει όποιος εργαστεί καί φτιάσει ό ίδιος κάτι.
Γιατί ο τελικός σκοπός τής διδασκαλίας δέν εΐνε
η απόχτηση πολλών γνώσεων. Δέν εΐνε τό φόρ
τωμα τοΰ παιδικοΰ μυαλοΰ μέ υλικό. Δέν εΐνε
εκείνο, πού λέμε σήμερα διδαχιΐλό ματεριαλισμό,
μα εινε η ανάπτυξη τών ψυχικών δυνάμεων τοΰ
παιδιοΰ. Τής διανόησής του καί τοΰ συναισθημα
τικού του κόσμου. Ή ανάπτυξη όμως αύτή θά
γίνει μονο μέ τήν αντενέργεια. Τό πνεϋμα μου
αναπτύσσεται μόνο άμα τό δουλεύω, όχι άμα τό
φορτωνω μέ γνώσεις, πού μοΰ τίς δίνουν έτοιμες
οί άλλοι. Καί ή ψυχή μου χαίρεται καί διαπλάσσειαι μόνο αμα βλέπω ιά έργα μου, τά αποτελέ
σματα τής αύτενεργείας μου.
Ετσι ο P e st, οχι μόνο υπήρξε ό γκρεμιστής
τοΰ σχολείου τών λόγων καί ό ιδρυτής τοΰ σχο
λείου τών πραγμάτων, άλλά συγχρόνως υπήρξε
και ο προδρομος τοΰ σχολείον τών έργων, πού
αποτελεί τό τρίτο καί τελευταίο στάδιο τής εξέ
λιξης τοΰ σχολείου. 'Υπήρξε ό πρόδρομος έκείνου,
που λέμε σήμερα σχολείο εργασίας ή σχολείο αντενεργειας καί θεωρείται ό επιστημονικότερος
καί παιδαγωγικότερος τύπος τοΰ σχολείου.
Αύιή εΐνε ή θεωρητική, φιλοσοφική ψυχολο
γική άποψη τής Παιδαγωγικής τοΰ P estalo zzi.
Η έξεταση όμως τής Παιδαγωγικής του θά ήταν
μονοπλευρη αν δέν περιλάβαι>ε καί τήν κοινω
νική άποψη. Ώ ς τώρα εξετάστηκε ή Παιδαγωνικη του οσο άφορα τή μόρφωση τοΰ ατόμου.
Ή Παιδαγωγική όμως τοΰ P estalo zzi δέν εΐνε
μόνο ατομική Παιδαγωγική. Ά λλά εΐνε καί κοι
νωνική. Βέβαια ή ήθική αγωγή τοΰ ατόμου εΐνε
κυρίως εργο τοΰ ίδιου τοΰ ατόμου, όπως είδαμε
και παραπανω. Μά ή αγωγή δέ μπορεί νά στε
ρηθεί τήν εξωτερική βοήθεια τών πραγμάτων καί
τών άνθρωπων, έστω καί άν ή βοήθεια αύτή εΐνε
μόνο υποβοηθητική διά τήν αύτοανάπτυξη τοΰ
ατόμου. Ά κόμα ή αγωγή δέ μπορεί νά παραβλέψει π ώ ; εχει χρέος νά μορφώσει τό άτομο όχι
μονο σάν τέτιο, μά καί σύμφωνα μέ τίς απαντή
σεις, πού θέτουν «οί ιδιαίτερες συνθήκες» τής
ζ υής δηλαδη σάν κοινωνικό μέλος. Οΰτε καί εί
ναι δυνατό να χωριστεί τό άτομο άπό τήν κοινω
νική ομαδα και νά μορφωθεί σάν τέτιο καί μόνο
για λόγου του. "Ο άνθρωπος·άτομο εΐνε μία άφη-

ρημενη έννοια. Ό άνθρωπος γίνεται οωστός άν
θρωπος μόνο μέ τήν άνθρώπινη κοινωνία. * 0 άν
θρωπος άτομο, όπως λέει ό ίδυυτής τής κοινω·
νικ ς Παιδαγωγικής P . N atorp , εΐνε σάν τό
α ομο τοΰ φυσικοϋ» wie das A tom des P h y sikers), πού μόνο του δέν έχει καμ.ά ύπαρξη, μά
πού παίρνει ύπαρξη μόνο άμα ενωθεί μέ άλλα
ατομα σ’ ένα οργανισμό. "Αν μάλιστα έκεΐνο. πού
χαρακτηρίζει τόν μορφωμένο άνθρωπο εΐνε ή
ήθική τον δύναμη, τότε δέν εΐνε δυνατό νά ύπάρ
ξει αγωγή έξω άπό τό κοινωνικό περιβάλλον τοΰ
άνθρώπου. Γιατί, αν καί ό άνθρωπος >ως ήθική
ύπαρξη» εΐνε δημιούργημα μόνον τοΰ εαυτοΰ του,
όμως ή ήθική άποχταται μόνο μέσα στήν κοι-'
νωνια, μεσα στη ζωή. Στή σιωπή καί στή μονα
ξιά μπορεί κανένας νά γίνει σοφός, μά ηθικό ή
ανήθικος θά γίνει μόνο μέσα σιήν Κοινωνία. Ή
ηθικη εΐνε δράση. Δράση πού έρχεται άπό τή
σχέση τοΰ άνθρώπου μέ άνθρωπο. Γ ι αύεό, ό
ήθικός χαραχτήρας δημιουργεϊται καί δυναμώνει
μονο μέσα σιή ζωή. Τά λόγια τοΰ G oethe πώς
* μορφώνεται στή σιωπή τό τάλαντο καί ό χαραχτήρας στό ρεϋμα τής ζωής» (E s bildet sich ein
T alen t in der S tille, ein C h arak ter in dem
S tro m des L,ebens» δε μπορούν επίγραμμα; ι·
κακερα νά διατυπώσουν τήν άλήθεια αύιή. Και
ο R ou sseau , που φοβάται την κοινωνία καί άπο·
μακρύνει άπ’ αύτή τόν Αιμίλιό ιου καί ιόν στέλ
νει νά μορφωθεί ^ μόνος του στή φύση, μακριά
άπό άνθρώπους, επιχειρεί τό άδύνατο. Γιατί ό,τι
μάθει ό Αιμίλιος καί μακριά άπό τήν Κοινωνία
εΐνε^ δη μιουρ γ ημα ·τής Κοινωνίας, πού τόν φέρνει
σε επικοινωνία μαζι ιης. Μά άκόμα καί τή σ τι
γμή) που και ενας μονο άνθρωπος πλησιάσει τόν
Αιμίλιο γιά νά τόν βοηθήσει στή μόρφωσή του
ο παιδαγωγός του μονο, άπό κείνη τή στιγμή ή
αγωγή τοΰ Αιμίλιου παύει νά εΐνε ατομική καί
γίνεται κοινωνική.
Ο P estalozzi αντικρίζει το πρόβλημα διαφο
ρετικά. Πρώτα πρώτα δεν αρνιέται τή σημασία
τής κοινωνικής ζωής ως παράγοντα τής άγωγής.
Ε/τειτα επιχειρεί καί νά καθορίσει τή σχέση τοΰ
παράγοντα αύτοΰ, τής κοινωνικής ζωής, μέ τόν
δυνατότερο παράγοντα τής μόρφωσης, δηλαδή μέ
τις ψυχικές δυνάμεις τοΰ άνθρώπου καί τίς τάσεις
τους. Η σωστή σχέση τών δύο αύτών παραγόν
των : Τοΰ άνθρώπου τοΰ ίδιου άπό τή μιά «μέ
τή φύση του» καί τών «συνθηκών τής ζωής» του
άπό τήν άλλη αποτελεί, κατά τόν P estalozzi τό
δυσκολότερο πρόβλημα τής μόρφωσης Ό P est,
βρίσκει τήν έξής σχέση άνάμεσά τους: Οί συνθή
κες τής ζωής, που καθορίζουν τόν άνθρωπο, δέν
αποτελούν ξένη έξωτερική δύναμη, πού σ' αυτήν
υποκύπτει ό άνθρωπος χαιρίς νά μπορεί νά άντισταθεΐ. Μα εΐνε στό χέρι του ν’ αλλάξει τίς συν
θήκες^ αυτές, οπως^ τις χρειάζεται γιά τήν καλή
του_ μόρφωση, γιατί, στό τέλος, οί συνθήκες τής
ζωής εΐνε δικο του δημιούργημα. Λέει σχετικά:
« Ό σ ο μπόρεσα νά καταλάβω, είδα πώς οί συνθήκες<τής ^ζωής κανουν τόν άνθρωπο. Μά είδα
και πως ο άνθρωπος κάνει τίς συνθήκες τής ζωής.
Εχει μεσα του δύναμη νά τούς δίνει τήν κατεύ
θυνση καί τή μορφή, πού θέλει. ’Εφόσο όμως
κάνει αυτο, συμμετέχει ό ίδιος στή μόρφωση τοΰ
εαυτοΰ του». Τέλος, γιά τή σχέση άνάμεσα στή
φυση τού^ άνθρώπου καί τής μορφωτικής επίδρα
σης τών εξωτερικών συνθηκών τής ζωής, λέει ό
P e s t.: «Ατομικός προορισμός ιοΰ άνθρώπου, αύτός

εΐνε τό βιβλίο τής φύσης. Μέσα σ’ αύτό βρίσκε
ται ή δύναμη καί ή τάξη τής σοφής αύτής όδηγήτρας καί κάθε σχολική μόρφωση, πού δέ στη
ρίζεται στή βάση αύτή, καταστρέφει». Μά άμέ
σως : «Ά νθρω πε, σύ ό ίδιος, τό συναίσθημα τής
ύπαρξής σου καί τής δύναμής σου, εΐνε ό πρώτος
οδηγός τής φύσης. Μά δέν ζεΐς μόνος σου στόν
κόσμο. Για υτό καί ή φύση σέ μορφώνει καί γιά
έξωτερικές συνθήκες καί διαμέσου αύτών». Οί συν
θήκες αύτές εΐνε οί κοινωνικές σχέσεις τών αν
θρώπων άναμεταξύ τους. Πρώτη τέτια κοινωνική
σχέση εΐνε ή οικογένεια. Ή οικογενειακή άνατροφή εΐνε ή βάση τής κοινωνικής ανατροφής.
Λέει: «Πατρικό σπίτι, είσαί ή βάση τής μόρφωσης
τής ανθρωπότητας». Άκόμη θά είνε γνωστή ή
φράση τοΰ P e st, πώς «ή άγωγή άρχιζες άπό τήν
κούνια». "Υστερα άπό τήν οικογένεια έρχεται ή
κοινωνία, πού επηρεάζει τόν άνθρωπο στή μόρ
φωσή του. Ό λ ο ι οί κοινωνικοί θεσμοί, όλες οί
κοινωνικές υποχρεώσεις τοΰ άνθρώπου εΐνε υπο
βοηθητικές τής μόρφωσής του. Προπάντων όμως
έκεΐνο πού συμβάλλει θετικά στή μόρφωσή του εΐνε
τό επάγγελμά τον. «Οί έπαγγβλματικές υποχρεώ
σεις τοΰ άνθρώπου εΐνε ό καλύτερός τουδάσκαλος».
Αύτός εΐνε σέ γενικές γραμμές ό σκελετός τής
Παιδαγωγικής τοΰ P estalo zzi. Έκεΐνο όμως, πού
χαραχτηρίζει προπάντων τόν άνδρα αύτόν' έκεΐνο,
πού τόν υψώνει καί τόν επιβάλλει καί θά τόν
έπιβάλλει πάντα, καί αν άκόμα ποτέ καταριφτεΐ
ή παιδαγωγική του, εΐνε ή προσωπικότητά του.
Είνε ή άφοσίωσή του καί ό ιερός ενθουσιασμός,
πού ένιωθε γιά τό παιδαγωγικό επάγγελμα καί ή
άμετρη άγάπη του στό λαό καί στό παιδί. Εΐνε
το φώς τής ψυχής του, πού ά τλώ 'ει τίς αχτίδες
του καί φωτίζει καί θερμαίνει όλες τίς καρδιές.
Είνε ή καλοσύνη του καί ή άνεξικακία του, πού
σπάζει κάθε αντίδραση, πού υποτάσσει καί τίς πιό
άχαλίνωτες ψυχές, καί τούς άλήτες. Ό P e st, δέν
εΐνε ό παιδαγωγός ό επιστήμονας, πού συγγράφει
τήν Παιδαγωγική. Εΐνε ό παιδαγωγός, πού ζεΐ τήν
Παιδαγωγική. Είνε εκείνος, πού ή παιδαγωγική
πηγάζει άπό τά τρίσβαθα τής ψυχής του. Εΐνε ό
δαιμόνιος έκεΐνος δάσκαλος, πού συναρπάζει τό
παιδί, ό γόης, πού μαγεύει καί τόν πιό άτίθασο.
Εΐνε ό παιδαγωγός τής καρδιάς. Ό παιδαγωγός,
πού πίστευε στή θεία ούσία τής λαϊκής μόρφω
σης καί πού δέ μπορούσε νά χωρέσει ό νοΰς του,
πώς είταν δυνατό ένας τόσο μεγάλος άνθρωπος,
όπως ό Ναπολέων, πού καταργοΰσε καί ίδρυε
κράτη, πού έδινε κατευθύνσεις στήν ομαδική ζωή,
πού είχε τόν κόσμο μέσα σιήν χούφτα του’ ένας
άνθρωπος, πού άμα τόν είδε ό H eg el μέσα ρτό
Jo h an n istrasse τής Je n a τήν ήμέρα τής μάχης
τής J e n a , φώναξε άπό τό αντικρινό παράθυρό
του : «Τώρα βλέπω τόν κόσμο ολόκληρο καβάλλα
σ’ ενα άλογο». Πώς είταν, λέγω, δυνατό, ένας τέτιος άνθρωπος νά έχτιμα περισσότερο τίς πολε
μικές του έπιχειρήσεις άπό τό ΑΒ τής έποπτείας.
Κανενός παιδαγωγοΰ ώς τώρα ή προσωπικό
τητα δέν έσυγκλόνισε, κανενό; ή ψυχή δέν έθέρμανε καί έζωογόνησε περισσότερο τήν ψυχή τοΰ
τροφίμου του όπως τοΰ P estalozzi. Ό ίδιος κά
που λέει σχετικά μέ τή δράση του στό N e u h o f:
«Ζοΰσα μέ τούς άλήεες σάν άδερφός τους. Μοί
ραζα στή φτώχια μας μαζί τους τό ψωμί μου.
Ζοΰσα κι έγώ σάν άλήτης, γιά νά μάθω πώς
μπορώ νά μάθω τούς άλήτες νά ζοΰν ανθρώπι
νό». Γιά τή δράση του στό B u rgd orf ποϋ είχε π ά 

ρει συνδιευθυν.ή στό σχολείο του καί τοΰ είχε
παραχωρήσει τήν έξωτερική διοίκηση τοΰ σχο
λείου, αύτός δέ περιορίστηκε μόνο στήν εσωτε
ρική διεύθυνση τών σπουδών, ένας συνεργάτης
καί μαζί βιογράφος του, λέει: «Μέ τό 'έ ο διευ
θυντή άποχτήσαμε περισσότερη έξωτερική τάξη
κοιί μεγαλύιερη άκρίβεια. Τώρα καί τά παιδιά
μας μαθαιναν περισσότερα γράμματα. Μ ά; έλει
πε όμως τό κυριώτερο- Μάς έλειπε ή άγά π η , πού
μάς ΰψωνε, μά ; έλειπε ή φλόγα, τοΰ άνθρώπου
εκείνου, πού μάς έθέρμαινε». "Οταν οί Γεομανοί
υπουργοί έστελναν τού; υποτρόφους τής Γερμα
νίας γιά νά παρακολουθήσουν τήν εργασία τοΰ
Pestalozzi καί νά μεταφυτέψουν τήν Παιδαγω
γική του στή Γερμανία, τούς έλεγαν: «Π ηγαί
νετε! καί σας εύχόμαστε νά θερμανθήτε άπό τή
φλόγα τοΰ μεγάλου παιδαγωγού».
"Ενας τέτιος άνθρωπος δέ μποροΰσε νά μή
συναρπάσει τόν έκπαιδευτικό κόσμο. Δέ μιοροΰσε
νά μή συγκινήσει τήν ύφήλιο. Δέ μποροΰσε νά
πεθάνει τήν ήμέρα τοΰ θανάτου του. Ή σύγχρο
νη Παιδαγωγική τόν θεωρεί τόν πρώτο άνάμεσα
στού; πρώτους. Ά π ’ αύτόν ξεκινά σέ κάθε της
άπορία. Δέν ΰπάρχει δέ άμφιβολία πώ ; καί ή
μελλοντική Παιδαγωγική τό ίδιο θά κάμει. « Ό
P estalozzi γιά πάντα ! »
Ποιά δέ εΐνε ή κληρονομιά τοΰ P estalozzi σιήν
κατοπινή καί τή σύγχρονη Παιδαγωγική κίνηση;
Τήν ώνομάσαμε σκόρπια παραπάνω. Ή μπορούσαμε νά τή συγκεντρώσουμε καί έδώ :
1) Ό P estalozzi εΐνε ό πρώτος ποΰ ξετίμησε
τή σημασία καί τή δύναμη τής έκπαίδευσης γιά
τόν ύψωμό τοΰ λαοΰ.
2) Εΐνε ό πρώτος παιδαγωγός, πού ώδηγήθηκε
στό παιδαγωγικό έπάγγελμα άπό τά βάσανα^ τοΰ
λαοΰ, άπό τόν πόνο του, πού είταν καί δικός του
πόνος. "Ετσι άναδείχτηκε ό φίλος τοΰ λαοΰ, ό φί
λος τοΰ άνθρώπου. « E in M anschenfreutid» οπως
τόν ονόμασαν. Χωρίς άμφιβολία, έδώ βρίσκεται
ή μεγαλύτερη σημασία τής Παιδαγωγικής του.
3) Είνε ό πρώτος, πού έτόνισε τήν έννοια τής
ατομικότητας μέσ<! στήν Παιδαγωγική. Που ετονισε πώς ή Παιδαγωγική πρέπει νά ξεκινά άπό
τίς έμφυτες ψυχικές δυνάμεις τού παιδιοΰ και νά
τίς βοηθεΐ στήν αύτοανάπτυξη τους. Τό σημερίλο
σύνθημα τής Παιδαγωγικές: «Ά π ό άιομικοιητα
σέ χαραχτήρα» ή «άπό άτομικότητα σέ προσω
πικότητα» έχει τήν άρχή του στόν P estalo zzi.
4) Εΐνε ό πρώτος πού έβαλε γιά βάση τής μόρ
φωσης τήν έποπτεία. Τά πράγματα. Που εσπασε
τόν V erb alism u s καί έβαλε τόν ρεαλισμό στά σχολεΐα .Έ τσ ι έγινε ό έκριζωτής τοΰ σχολείου τών λό 
γων καί ό θεμελιωτής τοΰ σχολείου τών πραγμάτων.
5) Είνε όμως ό πρώτος, πού τόνισε τήν ιδέα τής
αντενέργειας καί έγινε μ’ αύτό 6 πρόδρομος τοϋ
νέου σημερινοΰ σχολείου, τοΰ σχολείου τής εργασίας.
6) Εΐνε ό πρώτος, πού τόνισε τή μορφωτική
σημασία τοΰ κοινωνικοΰ περιβάλλοντος και ετσι
έγινε ό πρόδρομος τής Κοινωνικής Παιδαγωγικής.
7) Εΐνε τέλος εκείνος, πού έδειξε π ώ ; καλός
παιδαγωγός δέν εΐνε εκείνος πού διαβάζει πολλά
βιβλία ή πού γράφει ό ίδιος παιδαγωγικά βιβλία.
Δέν εΐνε έκεΐνος, πού ξέρει πολλά παιδαγωγικά
γράμματα, μά έκεΐνος πού εΐνε κέντρο φωτός,
κέντρο άγάπης, κέντρο θερμότητας. Εΐνε ό άνθρω
πος μέ τήν μεγάλη... καρδιά. Καί στόν κόσμο τί έδω
σε ό Pestalozzi; Έ δω σ ε, λέει ένας άμερικανός διευ
θυντής, περισσότερα, π σ ρ ά όσα έδωσε ό Ναπολέων

Μ Υ Θ ΙΣ Τ Ο Ρ Η Μ Α T O T A L A IN F O Y R N IE R
— Τίποτα δβν τοΰ άρέσειτώρα. Κάνει τόν άγριο.
Μπορεί νά λέει και πώς δέν τό ξέρομε ποϋ ήταν.
— Βλάκα, άποκρίθηκε ό Μοίν, μέσα στήν άπό
λυτη αιαιπή, οΰτε έγώ δέν τό ξέρω.
Έ π ε ιτ α , άνασηκώνοντας τοΰς ώμους, μέ τό κε
φάλι στά χέρια,άρχίνησε νά μελετά τό μάθημά του.
ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ ΕΒ Δ Ο Μ Ο

ΤΟ

Μ Ε Τ Α Ξ Ω Τ Ο

Γ Ι Λ Ε Κ Ο

Ε ίπ α πώς ή κάμαρά μας είταν μιά μεγάλη
σοφίτα' μισή σοφίτα, μισή κάμαρα. Στά τέσσερα
παραρτήματά της υπήρχαν παράθυρα· αΰτή φω
τιζόταν μέ φεγγίτη — δέν ξέρω γιατί. Στεκόταν
αδύνατο νά σφαλίσει εντελώς ή θύρα, γιατί τό
θυρόφυλλο άγγιζε τό πάτωμα. Τό βράδυ, πού
ανεβαίναμε, φυλάγοντας τό κηροπήγι πού έφοβερίζαν τά ρεύματα τής μεγάλης κατοικίας,
πάντα δοκιμάζαμε νά σφαλίσουμε αύτή τή
θύρα, μά πάντα είμαστε υποχρεωμένοι νά τήν
αφήνουμε στη μέση. Κι δλη τή νύχτα νιώθαμε
ολόγυρά μας νά πέρνα ώς τό δωμάτιό μας ή σι
γαλιά τών σιταποθηκών.
Έ κ ε ΐ συναπαντηθήκαμε, ό Αυγουστίνος κ ’ έγώ,
τή νύχτα, ΰστερα απ ’ τήν ίδια έκείνη μέρα τοΰ
χειμώνα.
Καθώς έγώ, μέ μιά μόνο χειρονομία, τίναζα
απο πανω μου δλη μου τή φορεσιά καί τήν
έρριχνα σωρό σ ' ένα κάθισμα, στό κεφάλι τοΰ
κρεββατιοΰ μου, ό σύντροφός μου, σιωπηλά, άρ ·
χινοΰσε αργά νά γδύνεται. ’Α π ' τό σιδερένιο
μου κρεββάτι μέ τίς κουρτίνες άπό κρετόννι
ζωγραφιστό κληματόφυλλα, πού είχα κιόλας
άνεβεί, τόν κοιτούσα ολοένα. Πότε κάθιζε στό
κρεββατι του, τό χαμηλό καί δίχως κουρτ;νες.
Πότε σηκωνόταν καί περπατούσε τοΰ μάκρους
καί τοΰ πλάτους, ένφ γδυνόταν. Τό κερί, πού
τδχε άποθέσει σ ' ενα τραπεζάκι άπό Ιτιά, πλε
γμένο άπό άτσιγγάνους, πετοΰσε στόν τοίχο τόν
ίσκιο του, γιγάνιιον κι άστατον.
'Α ντίθετα άπό μένα, δίπλωνε κ ' έβανε στή
σειρά τή φορεσιά τοΰ σχολειοΰ, άφαιρεμένος
καί περίλυπος, μά μέ πολλή φροντίδα. Τόν
βλέπο) νά βάζει προσεχτικά τή βαρειά του ζώνη
άπάνω σ ’ ένα κάθισμα- νά διπλώνει άπάνω σιό
έρβσίνωτο τή μαύρη του μπλούζα, φοβερά σου
φρωμένη κι άκάθαρτη· νά τραβά άπό πάνω του
ένα πράμα σάν παλτό, γαλάζιο, χοντρό, ποό φοροΰσε κάτω άπό τή μπλούζα καί νά σκύβει,
στρέφοντάς μου τή ράχη, γιά νά τό ξεδιπλώσει
στά πόδια τοΰ κρεββατιοΰ.., Μά δταν πάλι
στάθηκε όρθός, καί ξαναγύρισε κατά μένα, είδα

πώς φοροΰσε, άνιίς γιλέκο μέ χάλκινα κουμ
πιά, ένα ξωτικό μεταξωτό γιλέκο, πολύ άνοιχτό, πού σφαλοΰσε, στό κάτω μέρος, μέ μιά
σφιχτή σειρά κουμπιά μαργαριταρένια. ’ Ηταν
ένα φόρεμα χαριτωμένης φαντασίας, καθώς
εκείνα πού θά φοροΰσαν οί νέοι ποΰ χόρευαν μέ
τίς κυροΰλες μας στούς μπάλλους τοΰ χίλια οχτα
κόσια τριάντα.
Αύτή τή στιγμή θυμάμαι τόν μεγάλο χωρικό
μαθητή, ξεσκούφωτο —γιατί είχε άποθέσει π ρο
σεχτικά τό κασκέτο του μαζί μέ τήν άλλη φορε
σιά του— ,ενα πρόσωπο τόσο νεαρό, τόσο ζωηρό,
και τόσο κιόλας σκληρυμένο. Είχε ξαναπάρει τό
περπάτημά του άνάμεσα στήν κάμαρα, δταν άρ
χισε νά ξεκουμπώνει αύτό τό μυστηριακό κομ
μάτι μιάς φορεσιάς πού δέν ήταν ή δική του.
Κ ' ήταν παράξενο νά τόν έβλεπες μέ τά μανίκια
τοΰ πουκαμισιοΰ, μέ τό κοντό-κοντό πανταλόνι,
τά λασπωμένα παπούτσια, νά βάζει τό χέρι σ’ ένα
γιλέκο^ααρκησίου.
Μόλις τό άγγισε, συνήλθε άπότομα άπό τ’ άεροκόπημά του, έστρεψε κατά μένα καί μ ' έκοίταξε άνήσυχα. Μοΰ ήλθε νά γελάσω μιά στάλα.
Χαμογέλασε κι αύτός τήν ίδια ώρα καί ή όψη
του έφεξε.
— ”Ω ! πές μ ο υ—τ ' είν’ αύτό — έκανα χαμηλό
φωνα, ξεθαρρεμμένος — ποΰ τό πήρες ;
Μά παρευθύς τό χαμόγελό του έσβησε. Χ ά ϊδεψε δυό φορές τά κουρεμένα μαλλιά του μέ τό
βαρύ του χέρι, καί μονομιάς, σάν νά μή δυνόταν
πιά ν’ άντισταθεί στήν δρεξή του, ξαναφίρεσε,
άπάνω άπό τή λεπτή νταντέλλα, τό σακκάκι του
πού τό κούμπωσε στερεά, καί τήν τσαλακωμένη
του τή μπλούζα· έπειτα δίστασε λίγο, λοξοβλέποντάς μ ε ... Τέλος, κάθησε στό χείλος τοΰ κρεββατιοΰ, άφησε κ’ έπεσαν κροτώντας τά παπού
τσια του στό πάτωμα· καί ντυμένος ολόκληρος,
σά στρατιώτης σέ σημείο προφυλακής, ξαπλώ
θηκε στό κρεββάτι κ’ έσβησε τό φώς.
Κατά τά μισά τής νύχτας, ξύπνησα ξαφνικά.
* 0 Μών είταν στή μέση τής κάμαρας, ολόρ
θος, μέ τό κασκέττο στό χέρι, καί ζητούσε κάτι
στή ντουλάπα— ένα μποξά πού τόν φόρεσε στή
ράχη. Ή κάμαρα etcav θεοσκότεινη. Οΰτε ή
άντιφεγγιά, πού κάνει κάποτε τό χιόνι ! Μαΰρος καί παγερός άνεμος φυσοΰσε στό νεκρό κηπάρι καί στή στέγη.
Άνασηκώθηκα μιά σταλιά, καί τοΰ φώναξα
πολύ χαμηλόφωνα:
— Μών ; θά ξαναφύγεις ;
Δέν άποκρίθηκε. Τότε είπα σάν τρελός :

— ίίαλά, κ' έγώ Νθαρθω μαζί σου ! θ ά |ίε
πάρεις.
Καί πήδησα κάτω.
Ζύγωσε, με πήυε άιτό τό μπράτσο άναγκάζον·
τάς με νά καθίσω σιήν ά«ρη τού κρεββατιοΰ,
καί μοΰ είπε :
— Νά σέ πάρω δέν μπορώ, Φραγκίσκε. "Αν
ήξαιρα καλά τό δρόμο, μάλιστα ! Μά πρέπει
πρώτα νά τόν βρω στό χάρτη. Καί δέν τό κατα
φέρνω.
— Τ όιε, οΰιε σύ δέν μπορείς νά φύγεις.
— Βέβαια, είνε μάταιο, έκαμε δίχως θάρρος.
Καί ξανάρχισε τόν περίπατό του, στό μάκρος
καί στό πλάτος τής κάμαρας. Δέν τόλμησα τίποτα
πιά νά πώ. Περπατούσε, στεκόταν, ξανάρχιζε πιό
βιασ ικά, σάν άνθρωπος πού μές στό στοχασμό
του άναζητά ή ξαναβρίσκει αναμνήσεις, τίς με
τρά άνάμεσά τους, τίς αντίμετρά, τίς κρίνει, καί
ξαφνικά θαλείς πώ ; εΰρηκε ! έπειτα, άπολά καί
πάλι τό νήμα καί ξαναρχίζει τό σκάλισμα...
Δέν είταν αύτή ή μοναδική νύχτα, πού, ξυ
πνώντας άπ ’ τόν κρότο τής περπατησιάς του,
τόν έβρισκα παρόμοια, σιή μία ή oSja ύστερα
άπ ’ τά μεσάνυχτα, νά μετατοπίζεται άπό τήν
*άμβ?ρα στίς σιταποθήκες, σάν οΐ ναυτικοί πού
δέν μποροΰν νά ξεμάΟουν τή βάρδια, καί πού
βαθειά στά σπίτια τους, στή Β^εττάνη, σηκώ
νονται άπάνω καί ντύνονται τήν ώρα τήν ώρισμένη γιά νά ξαγρυπνήσουν τή στεριανή νύχτα.
Δυό τρεις φορές, μέσα στόν Γενάρη καί στίς
πρώτες δυό βδομάδες τοΰ Φ.'εβάρη, μοΰ έκοψε
έτσι τόν ΰπνο.
Ό Μών ήταν σιμά,
όρ
θιο ς, μέ τόν μποξά στή ράχη, έτοιμος γιά
φευγάλα, καί κάθε φορά, στήν άκρη τοΰ
μυστηριακοΰ αύτοΰ τοΰ τόπου, πού μιά φορά
είχε δραπετέψει, σταματούσε, δίστα ζε... Μόλις
είταν έτοιμος ν’ ανοίξει τήν κλειδαριά τής
θύ ρ α ; πού έβγαζε στή σκάλα καί νά ξεπορτίσει
άπ* τήν κουζίνα πού θάνοιγε εύκολα καί δίχως
ψυχή νά τόν νιώ σει,— έκανε πίσω άκόμα μιά
φ ορά... "Υστερα, καθώς βαστοΰσαν άκόμα οί
μακρυές ώρες τών μεσονυχτιών, πυρετικά, δρα
σκέλιζε, γεμάτος στοχασμούς, τούς έρημους σι
τοβολώνες.
Τέλος μιά νύ/_τα, κατά τίς 15 τοΰ Φλεβάρη,
αΰτός ό ίδιος μέ ξύπνησε, βάνοντας άλαφρά στόν
ώμο μου τό χέρι.
Ή μέρα είχε διαβεί τρικυμισμένη. Ό Μιόν,
πού είχε παρατήσει πιά όλότελα τά παιγνίδια
τών παλιών συντρόφων του, είχε με νει, οτό
τελευταίο εσπερινό διάλειμμα, καθισμένος στό
θρανίο, εντελώς άπασχολημένος νά στήσει, στό
χαρτί, ένα μυστηριακό σχέδιο, λογαριάζοντας
πολλήν ώρα, καί άκολουθώντας μέ τό δάχτυλο,
μέσα στόν Ά τλα ντα χοΰ Σέρ. Τό πήγαιν-έλα,
άδιάκοπο τών παιδιών άπ’ τήν τάξη ώς τήν
αυλή, άκουόταν ολοένα. ΟΙ άρβύλες κροτούσαν.
Κυνηγιώταν άπό θρανίο σέ θρανίο, πηδώντας
τά έδρανα καί τήν έδρα μ ’ ένα σάλτο... Ή ξ α ιραν πώς δέν χωράτευε ό Μών, σάν τόν έζύγω·
δταν έργαζόταν έτσι- ώς τόσο, καθώς βα-

στοΰσε άκόμα ιό διάλειμμα, δυό τρία παιδια
τής πολίχνης, γιά παιγνίδι, σίμωσαν κλεφτά
καί ιήροζαν πάνω ά π ’ τόν ώμο του. Μάλιοια
ό ένας πήρε θάρρος κι έσπρωξε τούς άλλους
δυό άπάνω στό Μ ών... Σφάλισε σφοδρά τόν
άτλαντά του, τσάκισε τό φύλλο του, κι άδραξε
τόν ένα, καθώς οί άλλοι πρόφθασαν νά ξεφύ·
γουν.
Είταν ό παλληκαρας ό Ζιρωντά : έβαλε άμέσως τίς κλάψες, πολέμησε νά κλωτσήσει, μά, τέ
λος-τέλος, δ Μών τόν έσυρε δξω άπό τήν πόρτα,
ενόσω κείνος φώναζε μέ λύσσα :
— Φοβητσιάρη ! Παράξενο δέν είνε πού δλοι
τάχουν μαζί σου κι δλοι ce έχθρεύονται...
Κ ’ ΰστερα ένα σωρό βλαστήμιες πού άπαντούσαμε παρόμοια, δίχως καλά ν ’ άκούμε τό τί
ήθελε νά πει. Έ γ ώ φώναξα δυνατώτερα, γιατί
είχα πάρει τό μέρος του. Τ1Ιιαν τώρα σά μιά
συνθήκη άνάμεσό μας. Ή υπόσχεσή του νά μέ
πάρει μαζί, δίχως νά μοϋ πει, σάν δλος ό ά λ 
λος κόσμο:, πώς «δέ θάμουν άξιος νά περπα
τήσω», μ ’ είχε δέσει μυζί του γιά παντοτινά.
Καί δέν έκανα άλλο, παρά νά στοχάζομαι τό
μυστηριακό ταξίδι του. Είχα βεβαιώσει τόν
εαυτό μου πώς χωρίς άλλο είχε άπαντήσει κάποια
κόρη. Θάταν άφάνιασ:α ομορφότερη άπ ’ τά κο
ρίτσια τού τόπου, πιό δμορφη άπ ’ τήν ’Ιωάννα,
πού μισοβλέπαμε κλεφτά στό περιβόλι τών κα?ιθγριών, άνάμεσα άπ’ τήν κλειδαρότρυπα' άκόμα
κι άπ ’ τήν Μαγδαληνή, τοΰ ψιυμά τήν κόρη,
τήν κάτασπρη καί τετράξανθη, κι άπ’ τήν Τζέννυ
άκόμα, τό κορίτσι τοΰ πύργου, πού είταν ένα
θάμα μά κλεινόταν πάντα μέσα, άπ ’ τήν τρέλα
της. Βέβαια κάποια κόρη σκεφτόταν τίς νύχτες,
σάν ό ήρωας κάποιου ρωμάντσου. Κιάποφάσισα
νά τοΰ μιλήσω άπάνω σέ τούτο, θαρρετά, τήν
πριότη φορά πού θά μέ ξυπνοΰσε πάλι.
'
Τό απομεσήμερο τής καινούργιας έκείνης μάχης,
κατά τίς τέσσερες ή ώρα, πολεμούσαμε κι οί
δυό νά φέρουμε μέσα δλα τά σύνεργα τοΰ περι
βολιού, τίς άξίνες καί τά φτυάρια, πού μάς στά
θηκαν χρήσιμα νά σκάψουμε λάκκους, — κι άπάνω
στήν ώρα άκούσαμε φωνές στό δρόμο. Είταν μιά
συντροφιά παιδιά καί μικρά άγόρια, τέσβερα-τέσσερα στήν άράδα, μέ περπατησιά γυμναστική,
πού ξεγλυστρούσαν σά λόχος, έκτακτα καμω
μένος, ώδηγημένα άπ’ τόν Ντελούς, τόν Ζιροντά,
τόν Ντανιέλ καί κάποιον άλλον άγνωστό μας.
Μάς διάκριναν καί μάς πόμπευαν γιά καλά! Λ οι
πόν, δλος ό τόπος ήταν εχθρός μας' ποιός ξαίρει
μέ ποιό πολεμικό παιχνίδι καταπιανόταν, κ’
έμάς δέν μάς έπαιζαν.
Ό Μοίν, δίχως μιλιά, ξανάφερε τό λισγάρι
καί τό σκεπάρνι πού είχε στόν ώμο κάτω άπ' τό
υπόστεγο....Μ ά τά μεσάνυχτα, ένιωσα τό χέρι
του στό μπράτσο μου κ' έξύπνησα άπότομα.
— Σήκω μοϋ είπε, θά φύγουμε.
— Τόν ξαίρεις λοιπόν τόν δρόμο ώς τό τέλος ;
— Ξαίρω τόν πιό πολύ. Τόν άλλο πρέπει βέβαια
νά τόν βροΰμε, άποκρίθηκε μέ σφιχτά τά δόντια.
— "Ακούσε, Μών, τοΰ είπα καθίζοντας στό

κάίΚσμά μου. Ά κουσέ με: ενα πράμα νά κάμουμε'νά βρούμε μέρα κ ’ οί δυό, άπ* τό σχέδιο
ποΰ εχεις κάμει, τό δρόμο πού μάς λείπει.
— Μά έκεΐνο τό κομμά η εΐνε πολΰ μακριά
άπό δώ.
— Τότε πάμε μέ τ ' αμάξι, τό καλοκαίρι, μόλις
μεγαλώσουν οί μέρες.
Σώπασε γι αρκετήν ώρα απόδειξη πώς δεχίταν.
— Ά φ οΰ θά φροντίσουμε κ’ οί δυό μαζί νά
βρούμε εκείνην ποΰ αγαπάς, Μών, πρόαΟεσα
τέλος’ γιά πες μου ποιά εΐνε; μίληοέ μου γ ι’ αύιή.
Κάθησε στού κρεββατιοΰ τά ποδιά. Έ β λ ε π α
στό σκότος τό γερτό του τό κεφάλι, τά σταυρω
μένα μπράτσα του, τά γόνατά του. “Επειτα, πήρε
ζωηρην ανασα, σάν άνθρωπος πού έχει άπό καιρό
βαρειά καρδιά καί πού τέλος θά εμπιστευτεί τό
μυστικό του.
ΚΕΦ Α ΛΑ ΙΟ ΟΓΔΟΟ
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Ό σύντροφός μου δέν μοΰ εμπιστεύτηκε τή
νύχτα έκείνηδσα τού στάθηκαν στό δρόμο. Ά κόμα
κι άφοΰ αποφάσισε νά τό κάνει στό πέρασμα τών
ημερών τής θλίψης του, πού θά ξαναμιλήσω γι*
αύτές, άκόμα καί τότε αύιό άπόμεινε το μεγάλο
μυστικό άνάμεσα στή νειόιη μας. Μά σήμερα,
πού σο'ίθηκαν δλα, τώρα πού δέν απομένει πιά,
παρά στάχτη
άπό τό ίο κακό, κι άπό τόσο άγαθό,
μπορώ νάδιηγηί)ώ τήν ξεχωριστή του περιπέτεια.
Στή μιάμιση ή ώρα τό άπομεοήμερο, στό δη
μόσιο δρόμο τού Βιερζόν, μ ’ εκείνην τήν παγωνιά,
ό Μών εβανε τό ζώο νά τρέχει γιά καλά, γιατί
ήξαιρε πώς δέν είχε καιρό γιά χάσιμο. Σ το
χάστηκε πρώτα-πρώτα, γιά γούστο, τήν άιτορία
πού θά λαβαίναμε δλοι μας, δταν θάφερνε μέ
τό άμαξάκι, στίς τέσσερες ή ώρα, τόν παππού μέ
τήν γιαγιά-Σαρπαντιέ. Τότε άκόμα, στ' άλήθεια,
δέν είχε στό νού του τίποτ' άλλο.
Σιγά-σιγά. καθώς ή ψύχρα τόν τρυπούσε, σκέ
πασε τά πόδια του μέ τό χράμι, ποΰ στήν άρχή
τδχε παραπετάξει, μά πού οί σταυλίτες του
έβαναν ώς τόσο, άθελα, μέσα στ’ αμάξι.
Στίς δύο, πέρασε άπ’ τό προάστειο Λά Μότ.
Π οτέ δέν είχε περάσει άπό μικρό μέρος, τήν ώρα
πού τά παιδιά εΐνε στό μάθημα, καί έκανε γούστο
νά τό Ιδεΐ κι έκεΐνο παρόμοια έρημο καί άποκοιμισμένο. Μόλις θάτυχε έδώ κ ι' έκεΐ, σέ άπό·
στάση, ν ’ άνασηκωθεϊ κάποια κουρτίνα καί νά
προβάλει ή περίεργη ΰψη καμαιάς γυναικούλας.
Βγαίνοντας άπό τό Μόλτ, σιμά άπ’ τό σχολικό
κτίριο, δίστασε ποιό δρόμο νά πάρει- κι ένόμισε
πώς θυμήθηκε δτι πρέπει νά στρίψει άριστερά,
γιά νά βγει στό Βιερζόν. Ψυχή δέν είταν γιά νά
τόν φωτίσει.
Έ β α λ ε τή φοράδα σέ τριπο
δισμό άπάνω σιό δημόσιο δρόμο, πού άρχιζε άπό
κεΐ καί πέρα νά σιενεύει καί νάνε γεμά ος λ ιθ ά 
ρια. Γιά κάμποση ώρα προσπέρασε ένα σύδεντρο
άπό έλάτες κι άπάντησε τέλος έναν καρροτσέρη,
πού τόν ρώτησε κάνοντας τή φούχτα του χωνί,

άν πορευόταν σωστιχ γιά τό Βιερζόν. Ή φοράδα,
τραβώντας κατά τά χαλινάρια, εξακολουθούσε
νά τετραποδίζει· δέ θά κατάλαβε ό άνθρωπος
τί τόν ρωτούσαν κάτι φώναξε, κάνοντας ένα
νόημα αβέβαιο,
κι ό Μών έξακολούθησε τό
δρόμο του όλότελα στήν τύχη.
Καί Ιδού πάλι ή διάπλατη ξεπαγιασμένη έξοχή,
χωρίο κίνηση καμιά, χωρίς τίποτα περίεργο:
κάπου κάπου μονο μιά κίσσα ξεπετιόταν, τρο
μαγμένη άπ’ τάμάξι, καί πήγαινε νά φωλιάσει
μακρύτερα σέ μιά φτελιά δίχως κορφή. Ό ταξι
διώτη; κουλούριασε γύρω ά π ’ τούς ώμους του τό
χοντρό χράμι σάν πανωφόρι. Μέ τά πόδια τεντω
μένα ακουμπώντας στό ένα πλευρό τού άμαξιοΰ,
θά υπνοβάτησε έτσι πολλήν ώ ρα...
Οταν έξ αιτίας άπ ’ τήν ψύχρα, πού τρυποΰσε
τώρα τό χράμι, ό Μών ξανάρθε στόν έαυτό του,
κοίταξε πώς ο τόπος ήταν άλλοιώτικος. Δέν είταν
τώρα οί μακρυσμένοι ορίζοντες, μηδέ τ ’ άπέραντα
λευκά ουράνια πού τό μάτι έχανόταν, άλλά μικρά
λιβαδια, πράσινα άκόμα μέ άψηλές φραγές. Δεξιά
καί αριστερά, τό νερό μέαα στις σκαφέ; έτρεχε
κάτω απ’ τόν πάγο. Ό λ α προμηνοΰσαν ένα πο
τάμι. Καί αναμεσα στούς άψηλούς φράχτες, 5
δρόμος άπόμενε πιά ενα στενό δρομαλάκι π&ραστρ ατημένο.
Ή φοράδα τότε μόλις είχε πάψει τόν τετραπο
δισμό της. Μέ μιά καμτσικιά ό Μών θέλησε νά
τής ξαναδωσει πάλι ζωή, μ ’ αύτή έξακολούθησε
νά πορεύεται μέ άργότατη περπατησιά, καί ό
μεγάλος μαθητής, λοξά κοιτώντας, μέ τά χέρια
σιηριγμένα σιμά στό τιμόνι τής άμαξας, είδε πώς
εκούτσαινε στό ενα πόδι. Μονομιάς πήδησε κα
ταγής σαστισμένος.
—Ποτε δέ θά φτάσουμε στό Βιερζόν γιά τό
τραίνο, εΐ/ιε μέ κομμένη φωνή.
’Εξέτασε πολύ ώρα τό πόδι τού ζιόου, μά δέ
βρήκε σημάδι άπό πληγή. Περίφοβη ή φοράδα
σήκωνε τό πόδι μόλι$ ό Μών έκανε νά τό άγγίσει,
κι έξυνε τή γής μέ τό πέταλό της τό βαρύ καί
στραβοκαρφωμένο. Τέλος κατάλαβε πώς θάχε
κάποιο χαλίκι στό πέταλο,—ορίστε. Σάν παιδί
μαθημένο α π ' τ ’ αλόγα, κάθήσε στίς φτέρνες του,
δοκίμασε νάτοΰ πιάσει τό δ«ξί πόδι με τό άριστερό
χέρι* κο ί νά τό βάλει άνάμεσα στά γόνατά του, μά
τό αμάξι τόν ενόχλησε. Μιά, δυό φορές,— μά ή
φοράδα έλευτερώθηκε κι έπροχώρησε λίγα μέτρα*
Τό σκαλοπατι τήν έχτύπησε στό κεφάλι καί ό
τροχός τήν έπλήγωσε στό γόνατο. Έ κ εΐνο ς έπίμενί κι έπί τέλους υπόταξε τό φοβητσάρικο ζώο.
Μά τό χαλίκι είχε τόσο καλά σφηνωθεί, πού ό
Μών, γιά νά ξεμπερδεύει, έχρειάσθηκε ν ' άνασύρει τό χωριάτικο μαχαίρι.
Μόλις τελείωσε τή δουλειά του καί άνασήκωσε
τέλος τό κεφάλι του μισοζαλισμένος καί μέ
θαμπά τά μάτια, είδε, σάν χαζός, πώς νύχτωνε..
Κάθε άλλος στή θέση του θάβτρεφε άμέσως
πίσω. Ά λ λ ο ς τρόπος δέν είταν νά μή χαθεί άκόμα
πιό πολύ. Μά σκέφτηκε π ώ ; τήν ώρα εκείνη
θ ά βρισκόταν πάρα πολύ μακρυά ά π ' τό Λά
Μότ.
(Α κ ο λο υ θεί)
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Σάν έμπόρευμα, πού έχει μεγάλη πέραση, κα
τάντησε στίς μέρες μας ή πρόοδος καί ό τίτλος
τοΰ προοδευμένου ή προοδευτικού. Ό καθένας
τρέχει νά προμηθευτεί άπ’ αύτό τό έμπόρευμα,
πού δίνει τόση λάμψη, διαφορετικά θά τόν πά
ρουν γιά άχρηστο άνθρωπο. ’Αλίμονο του τό τ ε !
Ό καθένας τόν κοιτάζει μέ πόνο καί οίκτο, εισι
άπό περιωπής, δπως θά κοιτάζει δ άετός τή χε
λώνα. «Ό καηιιένος, λέγουν, πολύ καθυστερημέ
νος στή σκέψη, έχει μείνει πίσω, εΐνε πολύ όπισθοδρομημένος». Τό ένάντιο, ό προοδευτικός
δροσίζει τήν ψυχή τοΰ καθενός καί παίρνει πάντα
τούς καλύ ιερούς βαθμούς καί τά παινέματα τών
άΜων. «Έ σ εΐς, κύριέ μου, τί είστε ;» ρωτοΰν.
« Ά ! έγώ είμαι νιτσεϊστής». « Έ σ ε ΐς ;» «Έ γ ώ άϊνσταϊνστής». «Έ σ εΐς, άβρά μου κυρία ;» «Έ γ ώ
είμαι μαρξίστρια». «Έσ.-ϊς τέλος, τρυφερά μου
δεσποινίς ;» « Ά , έγώ είμαι οπαδός τού Freu n d ».
«Μπράβο, μπράβο, δλοι σας είστε φοβερά προο
δευτικοί' έσεΐς πιστεύετε στόν δημιουργό ύπεράνθρωπο, έσεΐς στή σχετικότητα, έσεΐς στή δύναμη
τής μάζας καί τοΰ ποσού, σείς στή δύναμη τοΰ...
Μπράβο, έτσι, παιδιά μου, πάντα προοδευτικοί».
Έ τ σ ι ό ένας καμαρώνει τόν άΛ,λον καί ό καθέ
νας τόν έαυτό του, πώς εΐνε ή τελευταία λέξη, ή
derniere creatio n τοΰ σημερινοΰ άνθρώπου. Τό
άν ή πρόοδος καί δισεκατομμύρια τέτοιους οπα
δούς κι άν είχε δέν θά έκανε οΰτε βηματάκι μπρός,
αύτό λίγο μάς νοιάζει. Ε μ ά ς μάς μέλει ό τίτλος,
κι αύτόν, δόξα σοι ό Θεός, τόν παίρνουμε, άφοΰ
χορεύουμε καί τσάρλεστον, οΐ γυναίκες μας έκο
ψαν τά μαλλιά τους καί καπνίζοντας μέ τό ένα
πόδι πάνω στό άλλο μιλάν γιά καθεστώτα κοι
νωνικά, άνατροπές κα! επαναστάσεις καί μεταχει
ρίζονται τό τελευταίο parfum .
Χωρίς άλλο άν πρόοδος σημαίνει στάση καί
πνευματική νέκρα, άψυχη καί στείρα μίμηση,
έπανάληψη ορισμών καί ονομάτων, τοτε δεν
υπάρχει καμιά άμφιβολία πώς έμεΐς είμαστε
ό πιό προοδευμένος καί φιλοπρόοδος λαός τοΰ

κόσμου. Πρόοδος θά εΐνε ίσον λεβαντινισμός καί
λεβαντινιομός ίσον πρόοδος. Λέγοντας δηλ. πρόοδο
πήραμε τήν πιό άστεία καί έπιπόλαιη άνιίληψη
γιά δαύτην. Πιστέψαμε πώς πρόοδος θά πει καλοκάθισμα σιό πιό άκρινό σημείο μιάς γραμμή:,
πού λέγεται έξέλιξη ') . Φτάνει λά καλοκαθίσουμε
σ’ αύτό τό άκρινό σημείο, νά πάρουμε τόν τίτλο
τού προοδευτικού, νά λέμε καί νά ξεναλέμε με
ρικές χτυπητές θεωρίες μέ μερικά ξένα ονόματα
καί ή Τύχη μας δουλεύει. Τέτοια πρόοδος δέν
έχει καμιά σχέση μέ τήν πραγματική πρόοδο,
πού σημαίνει κίνηση καί ζωή πάνω σέ μιά
γραμμή πού ξεκι ά καί άκατάπαυτα στηρίζεται
πάνω σέ μιά πραγματικότητα Προχωρώντας πάνω
σ' αύτή τή γραμμή κινούμαστε, προσπαθούμε,
ζοΰμε καί δέν καλοκαθίζουμε. Τό σημείο πού κάθε
‘ ) Τώρα τελευταία μοΰ δόθηκε ευκαιρία νά δω μέ
τά ίδια μου τά μάτια αυτό το άψυχο κυνηγητό γιά
νέα ονόματα καί νέες θεωρίες. Έ δώ καί λίγες μέρες
λέγοντας τή γνώμη μου γιά ενα παιδαγωγικά ζήτημα
άναγκάστηκα κι έγώ (6 άναμάρτητος τόν λίθον βαλέτο>!) νά δόσω κϋρος στή γνώμη μου άναφέροντας
τό όνομα τοϋ K ersch en stein er. Τό κακό δμως που
μέ βρήκε ! Προοδευτικός καί φιλοπρόοδος παιδαγωγός
μέ δλη τή σοβαρότητα, ποΰ δίνει στους Ρωμιούς ή
έπιστημονική ανωτερότητα, έρχεται κοντά μου καί
χτυπώντας με στή μέση (γιατί δέν έφτανε τίς
πλάτες μου) μέ υφος πατρικό, μά κα'ι δασκαλικό, χαμο
γελώντας μοϋ λέγει: «Βρε Παντελή, τί είταν αυτή ή
γκάφα· έμ'ϊς ήρθαμε νά πολεμήσουμε μέ μάνλιχερ
καί σΰ μας κουβάλησες μιά παληοκαραμπίνα μέ
τσακμακόπετρα. Ό K e rsch e n ste in e r πάει πιά,
πάλιωσε». Άλίμονό μου αν ξεστόμιζα τό δνομα τοϋ
Πεσταλότση, ή καί τοϋ Πλάτωνα* τότε χωρίς όίλλο
θά πολεμοϋσα μέ σφεντόνες κααπάνω σέ τάνκς.
Τί κακό ποΰ θά μ’ έβρισκε. Καλά κάνω κι έγώ,
ποΰ άποφάσισα -νά βουβαθϋΐ ώς τό 1928 δπου !λ·
πίζουμε νά βγεΐ καί 6 τελευταίος τόμος τής νέας
έκδοσης τοΰ λεξικοϋ των δρισμων καί όνομάτων E isler ! "Υστερα άπό τέτοιο πάθημα !

φορά ξι-κινοΰμρ μάς τό δίνει ή πραγματική ζωή
τοΰ περιβάλλοντος κα'ι τοΰ ατόμου. Μπορεί κανένας
νά είνε πολίι προοδευτικό., αν καί τό σημείο ποΰ
βρίσκεται πάνω στή γραμμή τής εξέλιξης δέν
είνε τόσο προχωρημένο γιά έναν άλλον. Ή π ρ ο ο ·
δευτικότηταόρίζεται πρώτα πρώτα άπό τήν προσπά
θεια και γενικά άπό τή ζωή, πού δίνει στό άτομο
ή δημιουργία ή τό ζωντάνεμα μιάς αξίας. Κάθε
νέα κα άκτηση νέας άλήθειας, ποΰ γίνεται είτε
άπό πρώτο είτε άπό δεύτερο χέρι κάθε φορά
χωριστά σέ κάθε άτομο, ξαπολύνει άπό την πίστη
στήν άξία της γιά τήν άνθρώπινη ζωή αντίστοιχες
βουλήσεις καί προσπάθειες. ’Ά ν μέ τή νέα άλήθεια χτυπιέται καί γίνεται άχρηστη κάποια παλιά,
τοτε ή δεύτερη είτε συνειδητά ΰστερα άπό άγώνα
είτε καί μόνη της παραμερίζεται.
Ή πηγή καί τό κριτήριο κάθε προόδου είνε
ή ζωντανή πραγματικότητα, ή κατάσταση, τά
ζωντανά στοιχεία τοΰ πολιτισμοΰ ενός λαοΰ, δπως
τά ζωντανεύει καί τά ζεϊ οτό εσωτερικό του τό
άτομο. Ά ν λείψει ή συγκίνηση καί ή ανησυχία,
πού ξεσ/τά σέ άνάλογες προσπάθειες,γιά τό περιβάλ
λον μας, ποτέ μας, δέν θά χαροΰμε αληθινή πρόοδο.
Γιά τόν προοδευτικό είνε άδιάφορο τό τί γίνεται
στή Ροισία καί σιήν Κινα οταν οί λαϊκές καταστάσει: καί τό αίσθημα αυτών ιών λαών είνε
διαφορετικό. Πληροφορούμαστε μονάχα τί συμ
βαίνει σέ ξένες χώρες. Μέ τό νά παρακολουθή
σουμε νοητικά τό τί γίνεται στή Ρωσία καί σιήν
Κίνα καί ΰστερα \ά κηρύττουμε, γιά νά φανούμε
προοδευτικοί, δ λ ε ς τί; πληροφορίες πού παίρνουμε,
δ,τι έκεί πίστεψαν γιά καλό καί χρήσιμο, δέν
κάνουμε βήμα πρός τά έμπρός. ’Έτσι μποροΰμε
νά κρημνίζουμε, ποτέ δμως δέν δημιουργούμε.
Έ τ σ ι μποροΰμε νά πάρουμε καί τόν τίτλο τοΰ
ρηχοΰ ενήμερου, οχι δμως τοΰ προοδευτικού.
Έ τ σ ι μποροΰμε νά κάμουμε δνομα μέ τό θόρυβο
πού δημιουργούμε γύρω μας, καμιά φορά καί
περιουσίες, ποτέ δμως καί πρόοδο. “Ετσι ξηγιέται
πώς καί μέ δ\.η τήν έπανασιατικότητά μας, μέ
δλες τίς νέες ιδέες, δέν θέμε τίποτα νά κινδυ
νεύσουμε. Είμαστε έτοιμοι νά τραβηχτοΰμε στό
καβοΰκι μας, κι άν ιό δαχτυλάκι μας κινδυνεύει
να τσαγκρουνιστεί.
Η πρόοδος ή κοινωνική δέν
γίνεται μέ πηδήματα παρά μέ μικρά μά σίγουρα
και ακαταπαυτα βήματα. Το κάθε πάτημα πρός
τα εμπρός χρειαζεται προ πάντων αύταπαρνητική
έργσοία, καμιά φορά καί άγριο άγώνα ώς πού νά
γίνει πραγματικότητα κοί ζωή. Μονάχα διαν
θεμελιώνουμε πανω στα σύννεφα καί ονειρευόμαστε
γαλλικές καί ρωσικές επαναστάσεις μποροΰμε
να προσπαθούμε απο σήμερα ώς αΰριο νά κάνουμε
τήν Ε λλά δ α Δανία. ')

Ισως νά μας ποΰν πώς τό άτομο ή καί μερικοί,
όμιλοι μποροΰν 8coi νοητικά πολύ νά προχω
ρήσουν στή σκέψη, νά νιώσουν τελειότερες κα
ταστάσεις, φυσικά μέ τίς προϋποθέσεις μερικών
ατόμων πολυδιαβασμένων καί κοσμογυρισμένων,
πού έτσι, λόγος γιά νά γίνεται, μποροΰν να κου
βεντιάζουν καί νά συζητοΰν γιά κάτι πού κάπου
γίνεται. Δέν πρόκειται φυσικά γιά' επιστημονική
έρευνα, γιατί οΰτε τά άτομα εϊνε ερευνητές, δημι
ουργοί, έπιστήμονες, οΰτε τά κέντρα των επιστη
μονικά ίνσαντοΰτα. Μά τότε ποΰ είνε ή πρόοδος;
’Εδώ έχουμε νά κάμουμε μέ βυζαντινισμό τοΰ
χειρότερου είδους, δπου ό καθένας μπορεί νά μιλά
γιά κάποιες μακρινές τελειότερες καταστάσεις,
γιά κάποια μακρινά στήν ψυχή μας προβλήματα,
γιά κάιι αισθήματα ποΰ συγκινοΰν καί ένθουσιάζουν μερικούς εξωτικούς άνθρώπους, γιά κά
ποιες τέλος πάντων πραγματικότητες, πού κάπου
υπάρχουν δχι δμως καί σέ μδς. Σέ μάς αύτό δέν
είνε καλό, έκεϊνο είνε πρόσουχοι τό άλλο είνε
πρόληψη, τό άλλο εϊνε δεισιδαιμονία καί μεσαι
ωνικό καί άράδιαζε χωρίς τέλος. Έ τ σ ι κουβεντιά
ζοντας καί κάποτε κάποτε διαβάζοντας, φωτι
ζόμαστε λένε, καί προοδεύουμε, άπαράλλαχτα
δπως ΰποθέιω πώς έκαναν οί βυζαντινοί μέ τούς
άρχαίους κλασσικούς. Ό ένας θέλει νά δείξει πώς
είνε πιό ενήμερος καί πολύξερος άπό τόν άλλον,
πώς έχει πιότερα κ ιί πιό παράξενα πράγματα
διαβάσει.
Μ’ αΰτό τό κουβεντολόγι καί τίς βυζαντινές
συζητήσεις, δπου λείπει κάθε αίσθημα καί κάθε
μέτρο γιά έκτίμηοη αΰτής τής θεωριοσαλάτας,
πιστεύουν πώ ; προοδεύουν καί σπρώχνουν μπρός
τόν πολιτισμό. Πιστεύουν πώς φτάνει ένας έκεΐ
νά πει πώς εϊνε οπαδός, νά ποΰμε, τής Νέας
Άγωγής, γιά νά βαφτιστεί προοδευτικός. Ό
άλλος νά πει πώς παραδέχεται τό άπόλυτο κΰρος
τών ηθικών ιδεών γιά τό άτομο, πού πραγματικά
τίς αισθάνεται έτσι, γιά νά βαφτιστεί όπισθοδρομημένος,
καθυστερημένος καί οχτρός τής
προόδου *).
καμωμένη γλω σσ ά . Ά χ ό μ α εχουμε τον πιό φημισμένο
γλω σσολόγο μας νά ξεσπ α θώ νει γι αυτήν τήν γλώσσα
καί

νά

μδς

λ έει στά σοβαρά,

π ώ ς μέ τή δημοτική

«διασπδται ή Ινότης τοΰ έθ ν ο υ ς». Ά ρ α γ ε θ ά ζήσουμε
έμ εΐς τήν ήμέρα,

ποΰ θ ά

παραμ εριστεί τέλεια αΰτή

μας ε?νε μιά ψεύτικη,

ΚΑΙ ΚΑΤΙ Ξ Ε Χ Ω Ρ ΙΣ Τ Α ΓΙΑ Τ Ο Υ Σ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΜΑΣ

Πολλούς δασκάλους μας, καί μάλιστα τούς
λεγόμενους φωτισμένους δασκάλους, πολύ τούς
ένοχλεΐ πώς εϊνε άναγκασμένοι νά διδάσκουν στά
παιδιά πράματα πού άργά ή γρήγορα, είτε άπό
τά άλλα μαθήματα, είτε καί έξω στήν κοινωνία,
θά μάθουν πώς δέν εϊνε πραγματικά. Αΰτό τό
παράπονό τους, μά τήν άλήθεια, τούς κάνει πολύ
συμποθητικούς, άφοΰ τούς περνά ή ιδέα πώς
ίσως μιά φορά τά παιδιά τούς πάρουν γιά ψεΰτες
ή δειλούς, πού ήξεραν τήν άλήθεια καί δέν τήν
έλογαν. Πολύ καλό αύτό, νά μή θέλουν νά τούς
παίρνουν γιά ψεΰτες !
Μολαταΰτα ξέρουν πολύ καλά άπό λόγου τους,
άπό τά παιδιάτικά τους χρόνια, π ώ ; οΰτε πήραν
οΰτε παίρνουν πά τοτε γιά ψεΰτες τούς δασκάλους
τών θρησκευτικών, πού αύτοί ξεχωριστά δίδαξαν
πράγματα άφύσικα, πού δέν γίνονται καί σήμερα,
καί γιά τοΰτο δέν μπορεί νά εϊνε πραγματικά.
Μπορεί μάλιστα άν αΰιοί δίδασκαν άπό πίστη νά
τούς έπαιρναν άκριβώς γιά τούς πιό άληθινούς
καί ίσιους άνθρώπους. Έ γ ώ άπό τούς δασκάλους

ή ψευτιά ;
άπέραντο κουβεντολόγι μέ τίς πιό ριζοσπαστικές ιδέες
Ί Σέ ενα τέτοιο 8μιλο χαρακτηρίστηκε κάποιος γιά
όπ ισθοδρομικός, μ’

8λον

8τι αυτός δλη του τή ζω ή

θυ σ ία σ ε κα'ι π ρ οσπ ά θη σ ε νά φτιάσει,
λ ίγ ο , ενα αληθινό σχολειό.

ουτε πολΰ ουτε

Τόν βάφτισαν ετσι γιατί

τόλμ ησ ε νά π ε ι π ώ ; ή άγω γή πρέπ ει νά είν ε έθνιχή.
*) Ά χ ό μ α επίσημη γλώ σσα

Ά ν ή πρόοδος κρεμότανε άπό τή γνώση μερι
κών βιβλίων, άπό τή γνώση κάπο.ου έγχειρίδιου
κοινωνιολογίας, τότε άπορώ πώς τό έθνος μας δέν
έρχεται πρώτο στόν πολιτισμό εΐσάγοντας υποχρε
ωτικά αΰτό τό βιβλίο σ’ δλα τά δημοτικά σχο
λειά, έτσι γιά νά φτιάσουμε κι έμεΐς άγγέλους στήν
πρόοδο καί τόν πολιτισμό. Μά έγώ θαρώ πώς
κι δν δλα τά παιδιά έξαναγκαστοΰν νά άποσιηθίσουν καί νά συζητοΰν καί τίς πιό επαναστατι
κές θεωρίες, ή πρόοδός μας δέν θά κάνει οΰτε
βήμα μπρός, θά χαθεί μάλιστα κάθε προϋπόθεση
άληθινής προόδου. Τό ίδιο, έγώ δέν παραδέχομαι
πώς οί κάτοικοι τής Μπουχάρας είνε άνώτεροί
στόν πολιτισμό, μέ τό νά έχουν σοβιέτ, άιτό χούς
Δανούς σοσιαλιστές μέ τόν βασιλιά τους. Φυσικά
μπορούσαν οί Τούρκοι τής Μπουχάρας νά είνε πιό
προοδευμένοι άπό τούς Δανούς, μά αύτό δέν μπο
ρεί νά βγει άπό τόν μαρξισμό τους.
Μά έκτός άιτ’ αύτό, παραδέχομαι καί πώς πολ
λοί άνθρωποι μιτοροΰν νά παρακολουθούν τακτι
κά κάθε πρόοδο καί μολαταΰτα νά μή μποροΰν
τίποτα νά δόσουν στήν πρόοδο, έκτός τό πολύ
κάποτες, δχι πάντα, στήν πρόοδο τής λογικής κα
τανόησης τής προόδου ! Ξερή δμως λογική κατα
νόηση δέν εϊνε οΰτε δημιουργία οΰτε πρόοδος·
πολύ συχνά εϊνε παρανόηση!

Έ χ εΐν ο ι που

τόν βάφτισαν

ετσι

έχτός α π ’ αύτό τό

κα! απέραντες ρητορείες δέν είχ α ν τίπ οτα νά παρου
σιάσουν. Ε ίτα ν 8μ ω ς
δευτικοί, ώ στε
φανερά.

δέν

Α λ λ ο ίμ ο ν ο

π ρ ο οδευτικοί! Ε ίν ε τόσο προο
τολμούν
στήν

νά ποΰν τίς

ιδέες τους

πρόοδο αν περίμενε άπό

δαύτους· δχι χελώ να άλλά κάτι χειρότερο

θ ά είτα ν !

μου πήρα γιά ψεύτη ίσια ίσια ένα δάσκαλο τών
φυσικών, γιατί ό εΰλογημένοα συνήθιζε νά μάς
μιλά πολύ συχνά γιά φιλεργία καί εύσυνειδησία,
κι αύτός είταν φοβερά τεμπέλης. Τό ίδιο, πήρα
γιά πολύ ψεύτη, κι άκόμα έχο) τήν ίδια γνώμη,
γιά κάποιο δάσκαλό μου πού συγκινούντανε μέχρι
δακρύων άπό τούς λόγους τοΰ Κικέρωνα κατά τοΰ
Κατιλίνα. Νά σά; πώ καί κάποιο θεολόγο πήρα
γιά ψεύτη, δχι, γιά δνομα τοϋ Θεοΰ, γιατί μάς
δίδαξε τήν άνάσταση τοΰ Λαζάρου. “Οχι γι’ αύτό,
άλλά γιά κάτι άλλο. Ή τα ν φοβερά φιλάργυρος,
καί τό ξαίραμε πολύ καλά δλα τά παιδιά, καί μο
λαταΰτα, δταν παρουσιαζότανε εύκαιρία, έκανε
κατιλινικούς κατά τών φιλαργύρων. "Οταν δίδαξε
τήν προδοσία τοΰ ’Ιούδα δάκρυσε, έμεΐς δμως
συχαθήκαμε δπως τόν ’Ιούδα έτσι καί τόν δά
σκαλό μας.
Ά ! ξέρω πολλούς ψεΰτες δασκάλους. Ό Θεός
νά βάλει τό χέρι του κι ό άναμάρτητος τόν λίθον
βαλέτω.Ξέρω κάποιον πού, δταν ερχότανε δ επόπτης
(έτσι λέγαμε μεΐς’τόν έπιθεωρητή), μάς έλεγε «Παι
δάκια μου, παιδάκια μου, άγαπητά μου παιδάκια»
καί δταν είμαστε έμεΐς κι έμεΐς: «Βρωμόπαιδα, γαϊ
δούρια, βλάκες, κτήνη κ.λ.» Κάποιος άλλος έβαζε
μεγάλους βαθμούς καί κολάκευε τά παιδιά τών
πλουσίων καί ισχυρών, δέν ξεχνούσε δμως καί
κάθε μέρα νά μάς μιλά γιά δικαιοσύνη καί εύ·
θύτητα.
Θυμοΰμαι πολλές ψευτιέ; καί πολλούς ψεύτες
άπό τά μαθητικά μου χρόνια, θυμούμαι καί πολ
λές άλήθειες πού δσο προχωρώ στά χρόνια καί
στήν παρατήρηση τόσο καί έιτιβεβαιώνονται. Θυ
μούμαι τήν μεγάλη άλήθεια τοΰ κατακλυσμού,
πού τώρα τελευταία μέ τήν μικρασιατική κατα
στροφή τήν είδα νά έπαναλαβαίνεται σ’ δλη της
τήν άγριότητα. Ό ίδιος ό Θεός πού μαζί μέ τούς
άμαρτωλούς έπνιξε καί χιλιάδες άθώα γυναικόπεδα έδώ καί δέν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια μέ
τέτοια σκληρότητα, ό ίδιος δ Θεός. καί τιάρα τε
λευταία έρηξε στούς δρόμους έκατοντάδες χιλιά
δων γυναικοπαιδών. Οί άνθρωποι πού πραγματικά
έφταιξαν γιά νά γίνει αύτή ή καταστροφή ίσως
νά μετριοΰνται σιά δάχτυλα. Δέν μπορώ νά φαν
ταστώ πιό άληθινό καί πιό πραγματικό πράμα
άπ’ αύτήν τήν ιστορία. Καί μολαταΰτα κάπου κά
ποιος δάσκαλος έλεγε πώς δυσκολευότανε νά διδάξει
τόν κατακλυσμό δχι γιά ιόν άγριο ρεαλισμό τρυ
άλλά γιατί εϊνε ψεύτικα !
Ψευτιές καί κακοήθειες εϊνε, άγαπημένοι μου
δάσκαλοι, δταν βλέπετε μεγαλόσχημους κληρικούς
νά σάς μιλάν «περί κινδυνευούσης θρησκείας καί
πατροπαραδότου οίκογενείας» μέ σχόλια, ένφ
δλη τους ή ζωή δέν εϊνε τίποτα άλλο παρά μιά
μεγάλη προσπάθεια γιά νά ύποσκάψουν καί θ ρ η 
σκεία καί οικογένεια. Ψευτιές εϊνε κι δταν βλέ

πετε σπουδαίους πατριώτες νά σας μιλάν γιά
πατρίδα καί γιά τήν Ιερότητα τής πατρίδας, καί
στό τέλος δίαν πάρουν καμιά αποστολή γιά τίς
πατριωτικές μεγαλόστομες εκδουλεύσεις τους να
μεταβάλλουν σέ ώραία δολλάρια ή ώραϊες αγγλι
κές τήν περίφημη φιλοπατρία τους.
Ψευτιές καί κακοήθειες εΐνε καί οί καημοί καί
πόνοι μερικών διανοουμένων μας γιά τούς φτω
χούς μας προλετάριους καί to φοβερό μίσος κατά
τών πλουσίων μας, πού ρουφούν τόσο απάνθρωπα
τό αϊμα τοϋ φτωχού κόσμου. Καημοί καί πόνοι
πού στό βάθος τους εΐνε ανεκπλήρωτοι πόθοι καί
άγριες λαχτάράς γιατί δέν μποροΰν κι αύτοί νά
οουφήξουν μέ πιό μεγάλη δρεξη καί άπληστία τό
τοσο ποθητό αίμα τοΰίδιου φτωχοΰ εργαζόμενου
κόσμου !
Νά σάς πω καί μιά αλήθεια :
Αέν μπορώ νά σάς αποδείξω τό πότε εζησε
κι δν εζησε ό Χριστός. Τό παίρνω πολύ άστ&ϊο
ενα τέτοιο πράμα τή στιγμή πού τόν ζώ καθη
μερινώς μέσα μου, πού τόν βλέπω καθηιιερινώς
ολοζώντανο στήν κοινωνία μας μέ τούς πολλούς
πολλούς μας Φαρισαίους, μέ τό κάρφος τοϋ άχύρου καί τάς καμήλους, μέ τούς αύστηρούς κρι
τές, μέ τήν αμαρτωλή γυναίκα καί τούς πολλούς
μας σεμνότυφους, μέ τό μάτι του πού ξεγύμνωνε
καί ξεσκέπαζε κάθε άχρείο, πού γι’ αύτό, γιατί
δέν μπορούσαν \α τόν αντικρίσουν, ζήτησαν τή
ζωή του, τό θάνατό του. Τούς την πρόσφερε,
χωρίς καμιά στενοχώρια, χωρίς καμιά δειλία,
γιά νά τούς άποδείξει τή μεγάλη ’Αλήθεια, πώ:
είταν Υιός τοΰ Θεοΰ.
Ναί, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, αύτή εΐνε ή
άλή θεια.
Μόνο δταν περπατάμε αύτόν τό δρόμο, πού μάς
εδειξε ό Χριστός μποροΰμε νά τήν βροΰμε,
πουθενά άλλοΰ. Γιατί δ,τι κι άν λέμε, δσο κι άν
απλωθούν στίς λεπτομέρειες οΐ έπιστήμες, ή προϋ
πόθεση καί βάση τής αλήθειας εΐνε καί θά εΐνε,
έφ’ δσον υπάρχουν άνθρωποι πού αισθάνονται τήν
άλήθεια αάν άνάγκη, ή κατανίκηση τοΰ έγώ μέ
κάθε μικροϋπολογισμό του καί ή αύταπαρνηιική
άφοσίωση σέ Ιδανικά.
Μποροΰσα νά σάς άραδιάσω πολλές πολλές με
γάλες αλήθειες πού βρίσκονται στήν Παλαιά κα'1
Νέα Διαθήκη καί πού καθημερινώς έπαναλαβαίνονται, πιστεύω δμως νά εΐνε περιττό, γιατί ή
ζωή εΐνε μπροστά μας καί μάτια γιά νά βλέπουμε
καί αύτιά γιά ν’ άκοΰμε έχουμε δλοι. Μιά μονάχα
άλήθεια θά ήθελα άκόμα νά σάς άναφέρω, γιατί
κι αύτή κάποιος δάσκαλος τήν άνάφερε σάν εξω
φρενική, Ινώ εγώ τήν είδα τόσες φορές, τόσο ζων
τανή καί χεοοπιαστή. ’Αλήθεια, εΐνε πολύ συγκλο
νιστική, σκληρή γιά τούς πλαδαρούς καί δειλούς,
γιά τούς άποφασιστικούς δμως δέν εΐνε άπελπι-

πιστική. Εΐνε ή ιστορία τοΰ Ίώ β . Τήν είδα ίσια
ίσια τώρα τελευταία μέ τούς πρόσφυγες νά έπαναλαβαινεται. Είδα πολλούς πού απελπίστηκαν
μπροστά στήν σκληρότητα τοΰ θεοΰ, επαναστά
τησαν γιαύτό, άφήκαν τήν αρετή- αύτοί χάθηκαν.
Είδα ομως και πολλούς πού δέν επαναστάτησαν
κατα τοΰ Θεοΰ, έμειναν πιστοί στήν άρειή, εργά
στηκαν, αγωνίστηκαν, έπολέμησαν μέ τήν φιλερ
γία καί τιμιότητά τους. Αύτοί σώθηκαν. Τήν είπα
μεγάλη άλήθεια, γιατί λέγονται καθημερινώς πολ
λά μέ αξιώσεις μεγάλων αληθειών, πού μπορώ νά
πώ πώ; μπροστά σ’ αύτή τήν μεγάλη άλήθεια δέν
εΐνε παρά φλυαρίες. Καί ποιός, καί ξεχωριστά δ
δάσκαλος, δέν πρέπει νά εΐνε καί λίγο Ίώ β γιά νά
μπορέσει νά περάσει τόν δρόμο τής ζωής, πού
δέν εΐνε, καί δέν μπορεί νά εΐνε, πάντα άνθόσπαρτ ο ς ; Σκέφτηχαν άραγε άπό μάς πολλοί τήν αδι
κία, πού εΐνε άλληλένδετη μέ τή ζωή' σκέφιηκαν
πολλοί τήν φυσική άδικία, πού εΐνε πολύ πολύ
πιό σκληρή άπό τήν κοινωνική άδικία, πού δσο ή
δεύτερη παραμερίζεται τόσο προβάλλει τό άπο"
τρόπαιο πρότυπό της ή πρώτη, καί ποΰ κανένας
θεσμός άνθρώπινος δέν μπορεί ποτε νά τήν παραμε
ρίσει; Σκέφιηκαν άραγε τήν τραγωδία τής ζωής
πού είνε άλληλένδετη μέ τόν θάνατο καί ιόν δικό
μας και τών ίδικών μας. Ά ς έπαναστατήσωμε
κατά τής άδικίας, δν μποροΰμε. Τό πολύ θά χά
σουμε μ’ αύτό τόν ανθρωπισμό μας. Ό , Ιώβ δμως
μάς λέει πώ , μποροΰμε νά σωθούμε.
Ό λ α αύτά, άγαπημένοι μου δάσκαλοι, μάς τά
λέει καί ή έπιστήμη, λιγότερο δμως εποπτικά
καί ζωντανά καί πολύ άφηρημένα καί θεωρητικά.
Καί ή θρησκεία καί ή επιστήμη έχουν, ή κάθε
μιά χωριστά, τούς δικούς της τρόπους. Δέν μπορεί
καί δέν πρέπει ή θρησκεία νά μεταχειριστεί τρό·πους έπιστήμηο, δπως καί ή έπιστήμη τρόπους
θρησκείας. Ή διαφορά εΐνε πώς γιά τούς παραπολλούς άνθρώπους καί γιά τά μικρά παιδιά οί
τρόποι τής θρησκείας εΐνε οί μοναδικοί, είνε
άσυκγρίτως πιό παιδαγωγικοί καί αποτελεσματι
κοί. Ά ν υπάρχουν ουτοπίες σ’ αύτόν τόν κόσμο,
όρισμένως ή πιό μεγάλη ουτοπία εΐνε πώς θά
μποροΰσε ή έπιστήμη νά παραμερίσει τέλεια τήν
θρησκεία. Ε κ τό ς άπό άλλου; πολλούς λόγους εΐνε
καί μηδαμινός, πολύ μηδαμινός, δ άριθμός τών
άνθρωπον πού μποροΰν νά σιηριχθοΰν ηθικά σέ
μόνη τήν έπιστήμη.
Ό π ο υ καταργήθηκαν τά θρησκευτικά στά
σχολεία έγινε άπό λόγους ιστορικούς καί κοινω
νικούς, πού δέν ύπάρχον σέ μάς. Έ μ εΐς οΰτε
πολλά δόγματα έχουμε οΰιε σχισματικούς ή έξω"
θρησκευτικούς γονιούς, Έ μ ε ΐς μποροΰμε άφοβα
στά σχολειά μαςνά διδάσκουμε τά θρησκευτκά. Μή
φοβάστε, γιά δνομα τοΰ Θεοΰ, πώς θά σάς πάρουν
τά παιδιά γιά ψεύτες δταν διαβάσουν τό σύστημα

τοΰ L ap lace. Φτάνει νά άγαποΰμε τήν άλήθεια,
τότε είμαστε καί καλοί δάσκαλοι δπως δ Χρίστος.
Αυτός είταν ή ζωή καί ή ένσάρκωση τής Α λ ή 
θειας. Ά ν καί μεΐς, φυσικά σχετικά, ζωντανέψουμε
καί ζήσουμε τήν αλήθεια, τότε είμαστε δχι μονάχα
καλοί δάσκαλοι μά καί καλοί Χριστιανοί. Με
τήν
άγάπη του
στήν άλήθεια ό
Χριστόξ
γίνηκε καί ό κατ’ έξοχήν δάσκαλος. Μερικοί λέγουν
πώς ό Πάτρωναε έμά: τών δασκάλων εΐνε δ Πεσταλότσης. Ό χ ι, ό Πάτρωνας μας εΐνε δ Χριστός, άφοΰ
ζωντάνεψε Αύτός δσο κανένας άλλος τήν άλήθεια. Έ μ εΐς οί δάσκαλοι πρέπει \ά είμαστε
ίιπερήφανοι γιά τόν ύψηλό μας Πάτρωνα.
Έ τ σ ι ένώ είμαστε καλοί Χριστιανοί πιστεύον
τας στή μεγάλη άξία τής Ά ληθεία ς γιά τήν άνθρωπότητα, είμαστε συγχρόνως καί γνήσιοι προοδευ
τικοί άνθρωποι. Μόνο ή θρησκευτική πίστη στήν
άξία φέρνει καί αντίστοιχη δράση καί δέν μένει
ξερός λόγος άπό τά βιβλία στά χείλη μας, χωρίς
νά μεσολαβεί ή ψυχή, γιά νά ξεγελούμε τούς άν
θρώπους. Μ’ αύτή τή θρησκευτική πίστη έξασφαλίζεται ή εσωτερική τιμιότητα ή ειλικρίνια,
ή άλήθεια άπό τά μέσα πρός τά εξω. Κι αύτή
ή θρησκευτική πίστη γεννιέται μέ τή θρήσκευε
τική άγωγή·
Ά ν δέν πιστεύετε σέ μένα, μ’ αύτά τά λίγα
λόγια, γιατί ό χώρος ένός περιοδικοΰ δέν μοΰ
επιτρέπει νά πώ πιότερα, σάς φέρνω καί κύρος.
Σάς λέγω πώ: τά ίδια τά λέει καί δ γίγαντας
τοΰ πνεύματος, ό Πλάτων, (Γι αύτόν, διορθώνοντάς με έδώ καί λίγες μέρες ενας βαθύς Ρωμιός
στοχαστής, μοΰ είπε : « Ό Πλάτων, φίλε μου, δέν
εΐνε μόνο πάντα σύγχρονος, εΐνε πιόοερο μελ
λοντικός. άνήκει καί θά άνήκει πάντα πιότερο
στό μέλλον») Λοιπόν δ Πλάτων λέει πώ ; δν ή
άλήθεια δέν βάλει τό φόρεμα τής θρησκείας άπό
τήν τρυφερή παιδική ηλικία, τότε εΐνε πολΰ πολύ
δύσκολο ή καλύτερα άδύνατο νά γεννηθεί στήν
ψυχή τοΰ άνθρώτου. Ό τα ν αργότερα έλθει ή

έπιστήμη δεν κάνει τίποτε άλλο παρά νά έπ»·
βεβαιώνει καί νά δίνει άξία μέ τρόπο έπιστημονικό σ’ δ,ιι ή θρησκεία καλλιέργησε στήν ψυχή
τού παιδιοΰ. Προσέξετε δμως καί τί άλλο λέει,
πώς σέ μιά δηλ. δλόκληρη πολιτεία εΐνε πιθανό
νά βρεθεί καί μονάχα ενας, πού νά μπορεί νά
κατανοήσει, νά δει τήν άλήθεια έπιστημονικά,
δηλ. φιλοσοφικά.
Αύτή τή μεγάλη καί βαθειά παρατήρηση τοΰ
Πλάτωνος έπιβεβαιώνουν καί σήμερα δλοι οί
άληθινά μεγάλοι δημιουργικοί άντρες τής Δύ
σης. Ό λ ο ι τους εΐνε πρό πάντων θρησκευτικοί
τύποι.
Ά πό τή μιά ώς τήν άλλη άκρα τής πατρίδας
μας μιά φωνή καί ένας πόθος άκούεται άπό κάθε
τίμιο άνθρωπο : «θέμ ε εναν άνθρωπο». Καί ό
άνθρωπος αύτός δέν βρίσκεται. Α λή θεια , τόν
θέμε πολιτικό αύτόν τόν έναν άνθρωπο, γιατί
είμαστε καί άνυπόμονοι καί τά θέμε δλα γρή
γορα καί εΰκολα. Ό πολιτικός έχει δά αύτή τήν
δύναμη εΰκολα καί γρήγορα νά άλλάξει. Μοΰ
φαίνεται πώς καλύτερα θά ήταν αύτός δ ένας
νά ήταν πρώτα δάσκαλος μόνο καί μόνο γιά νά
άποφύγωμε έτσι τήν εύκολία καί τήν έπιφανειακή
μονάχα άλλαγή. Εΐνε άστεΐο νά πιστεύουμε πώς
μπορούμε νά φτιάζουμε πρώτα τοΰς πολλούς
χωρίς τόν ένα. Ό καθένας μας μπορεί νά εΐνε
αυτός δ ένας, δταν πιστέψουμε στήν άπόλυτη
άξία έκείνων, πού τόσο εΰκολα φέρνομε σιά χ εί
λια μας, δηλ. τής άλήθειας, τοΰ καλού κα'ι τοΰ
ώμορφου, μέ άλλα λόγια πρώτα τό είναι μας
εΐνε τό ζωντάνεμα τής άλήθειας, τής ηθικότη
τας καί τής ώμορφιάς. Δέν υπάρχει οΰτε τέχνη
οΰτε άντικειμενικό υλικό, πού νά μποροΰμε
μ αύτά νά φτιάξωμε άνθρώπους, γιά μιά τέ
τοια δουλειά χρειαζόμαστε πρώτα πρώτα τόν
άνθρωπο κ’ ύστερα έρχονται χά άλλα.
(Τέλος)
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’Ιουνίου δημοσιεύτηκαν ο'ι προγραμματικές δηλώ
σεις τοΰ νέου διοικητ. συμβουλίου της διδασκαλικής
ομοσπονδίας. Οί δηλώσεις αύτές ήταν άπαραίι:ητες
γιά δυό λόγους: πρώτα γιά τό θόρι βο ποϋ δημιουργήθηκε μέ τήν εκλογή τοϋ νέου συμβουλίου καί
ΰστερα γιά τήν πρώτη έγκύ<λιο πού δηιιοσίεψε
τό συμβούλιο αύτό. Τό θόρυβα τόν έκαμαν σκό
πιμα οί αντιπρόσωποι 12 περιφερειακών συλλό
γων πού αποχώρησαν σιήν τελευταία γενική συνέ
λευση άπό τήν ψηφοφορία τή στιγμή πού είδαν
πώς δέν μπορούσαν \ά πετύχουν δικό τους
συμβούλιο. Ή αποχώρηση έγινε χωρίς καμιά έντολή τών συλλόγων του:, καί τό επιχείρημα τοϋ
κομμουνισμού πού έφεραν, είταν άπό τά συνηθι
σμένα μέσα πού μεταχειρίστηκε ώς τώρα ή γλωσ
σική άντίδραση. Γ ι αύτό βρήκαμε πολύ δικαιο
λογημένη τήν άγανάχτηση μέ τήν οποία ολόκλη
ρος σχεδόν δ οργανωμένος διδασκαλικός κόσμος
άποδοκίμασε τό κίνημα τών 12. Μέ μεγάλη μας
δμως έκπληξη στό ίδιο φύλλο τοϋ «Διδασκαλικού
Βήματος» πού άποδοκιμαζόταν τό κίνημα τών 12
αντιπροσώπων άπό τή Γενική Συνέλευση καί άπό
τό νέο διοικητικό συμβούλιο, είδαμε νά δημοσι
εύεται καί ή Α' έγκύκλιος τοΰ νέου συμβουλίου
«στούς όογανωμέ\ους συναδέλφους». Μέ τήν
έγκύκλιο αύτή τό νέο διοικητικό συμβούλιο χωρίς
νά τό καιαλάβει σχεδόν εξουδετέρωσε γιά δποιον
ξέρει τά πράγμαια τή διαμσρτυοία πού στό ΐόιο
Φ ύ λλ ο δημοσίεψε τό ίδιο συμβούλιο. Ε'παμε γιά
δποιον ξέρει τά πράγμιτα, γιατί δυστυχώς έχουν
θολώ ιει τόσο πολύ τώρα τιλευταϊσ τά νερά στόν
τόπο μσιτ, πού μεταχειρίζούμαστε έννοιες χωρίς νά
ξέρουμε τί σημαίνουν καί άντικρύζουμε ξένα κινή
ματα ναι οργανώσει: δ /ι στή πραγματική τοuc
σημασία, άλλά μέ τό νόημα πού αύθαίρετα μας
δίνει ό ένας κοί ό άλλος προχειρολόγος. Έ τ σ ι
π. χ. γίνεται μέ τούς βιολογικούς νόμους, μέ τό
συνδικαλισμό, μέ τή «διεθνή εργατών παιδείας»
κ.τ.λ. Είμαστε βέβαιοι πώ. 6 συντάχτης τής έγκυκλίου έπεσε θΰμα στή σύγχυση αύτή τής νεοελλη
νικής κοινωνιολογίας' γι αύτό καί μέ αληθινή
άνακούφιση διαβάσαμε τίς προγραμματικές δηλώ
σεις τοϋ νέου διοικητικοΰ συμβουλίου. Οι δηλώ
σεις αύτές περιέχουν καί αιτήματα πού άργότερα
θά μας δοθεί εύκαιρία νά τά εξετάσουμε πλατιά,
άντικρύζοντός τα σύμφωνα μέ τούς νεοελλ. δρους
καί μάλιστα σύμφωνα μέ τήν κατάσταση τοϋ διδαχτικοΰ προσωπικοΰ καί τών δημοτικών σχολείων
καί τών διδασκαλείων. Γιά τώρα τά «'Ελληνικά
Γράμματα εκφράζουν μόνο τήν ανακούφισή τους
γιά τίς προγραμματικές δηλώσεις καί τήν πεποί
θηση πώς τό νέο διοικητικό συμβούλιο θά πρα
γματοποιήσει τήν υπόσχεσή του, δτι δηλ. θά έργαστεϊ «χωρίς καμιά συνάφεια καί συσχέτιση μέ
πολιτικά προγράμματα η πολιτικές τάσεις οίασδήποτε μορφής».

Ε Κ Θ Ε Γ Ιδ

ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Ο Κ· Φ Ω Τ Ο Σ Π Ο Λ ΙΤ Η Σ . — Μέ ιδιαίτερη υπερη
φάνεια καί χαρά τά Ελληνικά Γράμματα άναγγέλουν τήν τακτικήν συνεργασία τοΰ διακεκριμέ
νου κριτικοΰ κ. Φώτου Πολίτη. Ό κ Πολίτης άπό
τό σημερινό φύλλον άναλαβαίνει τήν κριτική τών
λογοτεχνικών βιβλίων καί τοΰ Θεάτρου. Έ τ σ ι τά
'Ελληνικά Γράμματα εξασφάλισαν καί στή στήλη
τής κριτικής τή διαλεχτότερη συνεργασία.
Α Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΕ Σ · — Ό κριτικό, δπως πιστεύουν πολ
λοί είνε ένας συσιηματοποιημένος θεατής. Λέν
είνε κάτι ξεχωριστό οϋ,ε μπορεί νά θεωρηθεί ιιο\άδα έξω άπό τίς τάξεις τών άλλων θεατών. Π α 
ρόμοια καί οί πιό άτλοϊκοί θεατές δταν λένε στό
διπλανό τους τήν έντυποσή τους, δταν εκφράζουνε
τόν θαυμασμό τους γιά δτι γίνεται στή σκηνή ή
τήν ά\ία καί τήν άγανάκτησή τους κι’ αύτοί μέ
τόν τρόπο αΰζο κάνουνε ένα είδος κριτικής. Τό
ζεΰγος Ά μηρά πού δέν έχει ούτε νοΰ οϋτε σεβα
σμό πρός τό θέατρσν—αν είχε ένα άπό αύτά τά
δύο δέν θά παρουσιάζονταν πάνω στή σκη"ή—
άφοΰ άτοφ άσπε νά βγάλει τούς κριτικούς πού
δπως είπαμε είνε οί συστηματοποιημένοι θεατές
θά φαινότανε συνεπέστερο 7ΐρός τόν έαυτό αν
έκλεινε τίς πόρτες τοΰ θεάτρου καί σιού: άλ
λους θεατές. Γιά ένα τέτοιο μέτρο νά είνε βέβαιοι
ό κύριος καί ή κυ^ία Ά μηρα δτι ή τέχνη θά
τούς ευγνωμονούσε.
L· G O G O R A — Ή ’Ισπανία καί πολλοί φιλολογικοί
κύκλοι τής Ευρώπης έώρτασαν τελευταία τή τρίτη
εκατονταετηρίδα τοΰ μ-γάλου κορδοβάνου ποιητή
Λουίζου Γκόγκορα (πού πέθανε στ.ής 27Μ αίουτοΰ
1627). Ό εορτασμός αύτός προκάλεσε ζωηρό έν
διαφέρο σέ μιά έποχή πού ή «άδολη π ο ίη σ η »
άπασχολεϊ τούς κριτικούς καί πού υπάρχουν μεγά
λοι άντιπρόσωποι τής ποίησης αυτής δπως ό
Βαλερύ. Γιατί δ Γκόγκορα ήτανε ένας πρόδρο
μος δ πρώτος μεγάλος εκπρόσωπος τής >άδολης
ποίησης» στήν Ευρώπη. Γ ι’ αύτόν ή «φόρμα»
ήτανε ιό παν, τό φραστικό του υφος δέν ήιανε
δργανο καθαρής έκφρασης άλλά πέπλο πού
σκέπαζε καί στόλιζε τή σκέψη. Είχε δημι
ουργήστ) ένα λεκτικό άριστοτεχνικό, λεπτοδουλε
μένο, κομψό, γεμάτο άντιθέσεις, ύπεοβολές, άρχαϊσμούς, πού έμεινε γνωστό μέ τό δνομα «γκογκορισμός». Είναι ένα «στυλ» δπως λένε οί γάλλοι p rec ieu x , ala m bique, m aniere, πού στό 16ο
καί στό 17ο αιώνα έκανε πολλούς οπαδούς καί
μιμητές (εύφουϊσμός, μαρινισμός) καί πού διεκωμώδησαν 5 R ab elais καίό Μολιέρος. ’Αλλά γκογκορισμός δέν είναι μονάχα μιά στολισμένη στιχουρ
γία καί φρασεολογία, είναι ένα γενικό φαινόμενο
στήν ιστορία τών γραμμάτων πού τό άπαντοΰμε
σέ πολλές φιλολογίες. Είναι ή «σκοτεινή» ποίηση
ένός Λυκόφρωνοςστήν άρχαιότητα, ένός R im baub,
ένός M allarm e, ένός V alery στήν έποχή μας,
μιά ποίηση βγαλμένη άπό επίμοχθη τεχνική προ
σπάθεια άλλά κυρίως άπό έκεΐνο πού δνομάζει ό
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V alery «αυστηρότητα τών αρνήσεων» (rign eu r
des refu s) δηλαδή τό αύστηρό διάλεγμα, τό αύστηρό
ξεκαθάρισμα πού «κάνει τή φιλολογία νά ταυτί
ζεται μέ τήν ήθική νά έχει καί αύτή τούς ήρωές
της καί τούς μάρτυρές της στό άγώνα τής ανθρώ
πινης διανόησης μέ τή φύση, στήν αντίσταση στό
εύκολο». Τέτοια ήτανε ή «σκοτεινή» ποίηση τοϋ
Γκόγκορα, τέτοια ή ποίηση τοϋ M allarm e πού
τόν όνομάζουνε νέο Γκόγκορα καί πού ένας
κριτικός του τή χαρακτήρισε θαυμάσια σ’ έναν
πού τούλεγε πώς είναι σκοτεινή : «σκοτεινή σάν
ένα κρίνο».
Σ.

Ε. Π.

ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΚΛΩΤΣΟΣΚΟΥΦΙ — Σάνάπάντηση
στό σημείωμα τοΰ Φιλόνου γιά τόν κ. Λογοθέτη,
κάποια έφημερίδα παραλληλίζει τή δράση μας
μ έ τή δράσει τών καθαρευουσιάνων. ’Λχεξάρτητα

άπό τήν τύφλωση πού άποδείχνει ένας τέτοιος
παραλληλισμός, τύφλωση πού χαραχτηρίζει δπως
είδαμε στό άρθρο «ή λαχανιασμένη φευγάλα» καί
άπό σημείωμα τοΰ Κωνστ, γιά τόν κ. Καρδάτο,
τούς "Ελληνες κομμουνιστές, έμεΐς έδώ θέλουμε
μοναχά νά διαπισοώσουμε τό μοιραίο κατάντημα
τής καθαρεύουσας.
Κούφιος στάθηκε ό άγώνας τής καθαρεύουσας
καί δίχως κανένα ψηλότερο άνθρώπινο ιδανικό.
Τόσο πολύ δέν έχει πραγμαγματικό περιεχόμενο
πού στόν καθένα πού κάτι— κι*λό ή κακό, μά
κάτι—εχει \ά πει φανερώνεται σάν τό ξερό κλαρί
ποϋ έχει πρώτα πρώτα νά βγάλεl άπό τό δρόμο
του. Είνε τό μοιραίο κλωτσοσκοΰφι.
"Οσο γιά τήν τύφλωσει καί τήν κακή πίστη τής
έφημερίδας αύτής δέν έφάνικε μεγαλύτερη άπό
δτι περιμέναμε.

Τ Ο ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Ό σ ο γιά βιβλία, δόξα τφ Θεφ, φτώχεια άπ’
αύτά δέν έχουμε. Τά εκδοτικά τά σπίτια, μ’ δλη
τήν οικονομική μας τήν κακομοιριά, πληθαίνουνε.
Μά κι άν δέ δείχνουν πάντα προθυμιά οί εκδό
τες γιά νά ρίχνουνε στήν άγορά πρωτότυπα εργα,
εχει δμως στήν άνάγκη ό κάθε συγγραφέας κορ
βανά δικό του. Καί τυπώνει μ* έξοδά του τά βι
βλία του. Τό παλιό ρητό, 3ΐώ, τόν πλοϋτο πολλοί
τόνε μίσησαν, τήν δέ δόξαν ούδείς, είναι βέβαιά
σωστό, Μά νάνε τάχα «δόξα» καί τό τυπωμένο
τό χαρτί;
Ά ς πιστεύει ό καθένας δ,τι θέλει. 'Ωστόσο έγώ
δέν μπορώ νά φανταστώ πώ δοξάζει λ. χ. καί
πολύ τόν κ. Ν. Γιαννιό τό νέο βιβλίο του γιά «Δη
μοτικισμό καί Σοσιαλισμί». Τί τ' όφελος νά διαλαλεΐς πό ιο χοντροκομμένα σκέφτεσαι; Ό σ ο λιγότεροι τό ξαίρουν, τόσο τό καλύτερο Γιατί είναι
τάχα πράματα, γιά λά τά λές καί φανερά, πώς
«δν οί άστοί μει.αχειριζουνται τήν καθαρεύουσα,
τό κάνουν μέ τό δίκιο τους, γιατί οί πνευματικοί
τους πατέρες δισισθάνθηκαν πώς ή δημοτική καί
ή αφύπνιση τοΰ λαοΰ ζημιώνουν ίόν άσακισμό;»
Οί σοσιαλιστές τοϋ τόιουμας μιλούνε όλοένα γιά
τή λευτεριά, κι δμως μυαλά πιό σκλαβωμένα άιτ’
τά δικά τους σέ θεωρίες καί φόρμουλες δέ θαρρώ
νά βρίσκουνται άλλου πουθενά. "Εχουν μάτια γιά
νά βλέπουνε, κι δμως τά κλείνουν καί πηγαίνουνε
ψηλαφιστά. Μάθανε κάποιο σύστημα ερμηνείας
εύκολης τών κοινωνικών φαινομένων, ένα τυφλό
σούρτη, καί τόν εφαρμόζουμε παντοΡ. "Ετσι δέν
έχουν χρεία καί νά πολυσκοτίζουν τό μυαλό τους.
Ό κ. Γιαννιός, μ’ δλο πού γράφει αύτά πού εί
δαμε, ώστόσο λέει καί τοΰτα (σ. 12) : «Στήν Ε λ 
λάδα καμιά κοινωνική τάξη δέν είχε άκόμα, ίσα
μέ χθες, συνείδηση τής διαφορά: τών συμφερόν
των της άπό τίς άλλες». Ά φοΰ έλειπε δμως κάθε
ταξική συνείδηση, πώς γίνεται οΐ «πνευματικοί
πατέρες» τών καθαρευουσιάνων νά «διαισθάνθηκαν
πώ ; ή δημοτική καί ή άφύπνιση τού λαοΰ ζημιώ
νουν τόν άστικισιιό»;
Ό κ. Γιαννιός π ροσθέτει: « Ά ν όμως υπήρχε
στήν 'Ελλάδα συνειδητή πάλη τών τάξεων, οί έθνικιστές δημοτικιστές θά καταλάβαιναν άμέσως,
πω ; προπαγανδίζο τας τό δημοτικισμό στό λαό
μέ σκοπό νά τόν κάνουν λιγότερο έπιπόλαιο καί
περισσότερο πρακτικό, δσο κι δν υποθέσουμε πώς
θά κέρδιζαν «έθνικισ ικά» μ’ αύτό, θάφερναν όμως
μεγαλύτερη βλάβη στά συμφέροντά τους, δίνοντας
στό λαό ένα δπλο γιά τή χειραφέτησή του— ιή
γλώσσα του—πού θά τό έστρεφε κάποτε έναντίον
τους». Ό λ η τούτη ή φράση φανερώνει πόσο στρε
βλά σκέφτεται ένας άνθρωπος,άμα έχει φασκιώσει τό
μυαλό του μέ διάφορες φόρμουλες. Ό κ. Γιαννιός

βλέπει τάξες κοινωνικές: τούς πλούσιους—τούς
αστούς,' καί τούς φτωχούς— τό λαό. τόν όχλο.
Χάσμα χωρίζιι, κατά τήν ιδεατού, τά ουό στρατό
πεδα, μ' δλο πού ή πιό άτλή κοινωνική πείρα
μποροΰσε νά τοΰ μάθαινε, πώ ; ό φτωχός έδώ
πλουταίνει τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα κατρακυλά
στή φτώχεια ό παραλής. Πιστεύει άκόμα δ Ρω 
μιός ό σοσιαλιστής, πώς ό «άστός» τοΰ τόπου μας
μαζεύεται σάν τό σκαντζόχοιρο μπροοτάστό θέαμα
τοΰ «λαοΰ», κι άΛλην έχτρό πιό φοβερόν άτό
τόλ^ προλετάριο δέν έχει. Μπορεί— δέν ξαίρω— νά
βρίσκουνται πολλοί κ'έδώ σ’ εμάς πού λά μισοΰν
τό λαό, ή νά τόν συχαίλουνται. "Ισως νάναι πα
λιοί κοτζαμπάσηδες, ή άστοί, ίσως καί νιόπλουτοι— χτεσινός όχλος καί προχτεσινή φτωχολογιά.
Τοΰτο μονάχα ξαίρω: πώ ; αύτοί «έθνικιστές» δέν
είναι. Ό ποιος άγαπα τό έθνος του, άγαπα τόνέλληνικό λαρ στή συνολική, στή γενική του τήν
έννοια— τό λαό σάν ιδέα Κι δν έχει μίση, μ,τορεΐ νά μισεί μέ τόν ίδιον τρόπο και τούς κοτζαμτ
πασήδες, καί τούς νιόπλουτους καί τούς ψευτοαριστοκράτες, όπως καί τόν όχλο τόν κατώτερο;
Γιατί συχαινετατ καθέναν, σ' όποιον κύκλο κι δν
άνήκει, πού μέ τά φερσίματά του καί μέ τήν ήθική
του τήν κακομοιριά βρίζει καί ταπεινώνει τήν
ιδέα τοΰ έθνους.
Τό έθνος είναι ιδέα πού ριζώνει στό σήμερα, άγκαλιάζ'ει τά περασμένα κι απλώνεται στά μελλούμενα.
Καμιάς ταξική κατάσταση δέν τή γεννά, παρά μονάχα ή πίστη πώς ή ρίζα σου είναι ή δύναμή σου.
Ό έθνικιστής ό καθαρευουσιάνος βλέπει τά περα
σμένα μόνο, κι αύτά θαμπά, ^ωμαντικά, χωρίς τή
θέρμη τής ζωής Μά τό δημοτικισιικό ιδανικό τό
πρωτοκήρυξε καί τό καθόρισε τελειωτικά ή άγάπη
γιά τό σύχρονο λαό καί γιά τίς τύχες του. Ό
πόνος κ’ ή λατρεία ποΰνοιωθε ένας μεγάλος ποιη
τής έθνικιστής γιά τόν άγωνιστή τόν άδερφ^ του,
4ημιούργησε τό ζήτημα, υψώνοντας το σ’ ένα θέμα
ζωτικό γιά τό έθ>ος μας. (Αύτά τά ξήγησε πλα·
τειά ό ’Αποστολάκης στό βιβλίο τόυ καί παρα
πέμπω εκεί όσους θέλουνε νά μάθουν πιό πολλά)
Ό Σολωμός είπ ε: «Υποτάξου στή γλώσσα τοΰ
λαοΰ, καί, άν είσαι άρκετός, κυρίεψέ την». Τόν
άντρίκιο αύτόν τό λόγο συμπληρώνει τό άλλο του
τό άποφθεγμα: «Ό μίλειε μέ τά νοήματα, γιά νά
μή βαρβαρίζεκ».
Ά ν είσαι Μωρεάς, κ’ ένδιαορέρεσαι μονάχα γιά
τό άτομό σου, κάνεις μιά ξένη γλώσσα μητρική σου.
Καί μας άποχαιρετάς. Μα ό Σολωμός, πού είταν
μεγάλος ποιητής κιάνθρωπος άκόμα μεγαλύτερος,
άπό βαθειά γιά τό έθνος ιου άγάπη έμαθε τή
γλώσσα τήν έλληνική, πού δ:ν τήν ηξαιρε, καί
πάσκισε νά τή μορφώσει. Ό λ ο ς ό άγώνας τής

του είταν αύto ;. Κ ι’ ο.Σολωμός είταν α λη θι
νός «άρισιοκρατης» σ’ έναν τόπο μέ κλεισιές τά 
ξες κοινωνικές, που είχανε «ταξική» συνείδηση.
Τό ζητημα τής^γλωσσάς τό άντίκρυσε σά ζωντα
νός κι άγνός ανθρωπ >ς— όχι μέσα οπό πρίσματα
κοινωνιολογικά— , κ' έτσι μπόρεσε νά τό δεϊ στήν
πιο βαθειά του ουσία. Ή γλώσσα ή φυσική είταν
Υι, “ ύτόν ή μοναχή μας γλωσσική πραγματικότητα.
Κ υποτάχτηκε σ’ αύτήν γιά νά τήν κυριέψει,— δηλ.
για^ νά δώσει στήν άπλή τή λεξη νόημα βαθύ.
Κ εγινε ή γλώσσα, στήν άντίληψή του, σκοπός.
Οχι σκοπός περιορισμένος, κοινωνικός σοσιαλι
στικός^ για νά ξεσκλαβωθεί μιά τάξη επιβάλλοντας
τή γλώσσα της, όπως τό θέλει ό κ. Γιαννιός. Μά
σκοπο; εθνικός, γιά νά ξεσκλαβωθεί τό έθνος καί
νά υψωθεί μέ ιά νοήματα. Τοΰτο είναι τό γλωσσικό
τό ζητημα, στή βαθύτερη του τήν ούσία. Κι’ όποιος
είναι αληθινός δημοτικιστής, δέ φροντίζει γιά τήν
άκριτη διάδοση τής δημοτικής, μά δουλεύει γιά τή
λέξη τή λαϊκή, πασκίζοντας νά βαθύνει τό νόημά
της. Κ ετσι, δουλεύει εθνικά. Γιατί μιά γλώσσα,
όταν υποταχτεί σ’ αύτήν τό άνώτερο τό πνεϋμα καί
τήν κυριέψει, μιά γλώσσα, άμα φανεί ικανή νά κλεϊ
μεσα στό λεχτικό της τίς πιό βαθειές τίς έννοιες,
γίνεται ατσαλένιος έθνικός κρίκος, ένώνει πιό πολύ
τό σύνολο τοΰ λαοΰ, καθώς χαρίζει χρώμα ιδιαί
τερο^ στή σκέψη καί στή νόησή του, καί δυναμώ
νει έμμεσα τήν έθνική συνείδηση.
Ο κ Γιαννιός παραξενεύεται καί θυμώνει σά
διαβάζει σέ κομμουνιστικές προκήρυξες τέτοια
λόγια j «Μποροΰμε νά μιλοΰμε ιή γλ ώσσα έκεινοΰ
πού έχουμε απέναντι μας, τή δημοτική όταν μι
λούμε στή μάζα, καί έν άνάγκη τήν καθαρεύουσα
δταν μιλοΰμε σ' έναν πού δέν καταλαβαίνει άλ^ην
απ αυτήν, όπως καί τήν κινέζικη στόν Κινέζο.»
Η τούτα: « Ό άγώνας (ό κομμουνιστικός) γιά τή
δημοτική είνε αγώνας γιά ένα μέσο.» Παραξενεύε
ται. Ομως, γι^ατί ; Έ τ σ ι είνα ι! Ό κομμουνιστής
είναι ολοτελα οξω άπότό ουσιαστικό γλωσσικό ζή 
τημα. Κι δν άκόμα παραδεχτεί τίς ιδέες τοΰ κ.
Γιαννιοΰ για τό ξεσκλάβ ιιμα τοΰ λαοΰ άπό τά
δεσμά^ πού τοΰ χαλκεύουν οί καθαρολόγοι άστοί,
πάλι οξω θα μείνει. Γιατί καί τότε θά ζηιά νά
«βαρβαριζει· μόνο — κατά τήν έκφραση τού Σολωμυϋ. Ο καθαρευουσιάνος λέει γιά τ.ή δημοτική :
«ή γλώσσα τών βαρκάρηδων·, δηλ. «ή βάρβαρη
γλώσσα». Ό κ. Γιαννιός αποκρίνεται, άπό άντί·
ληψη σοσιαλιστική: «Ναί, ή γλώσσα τών βαρκά
ρηδων, ή βάρβαρη αύτή γλώσσα, είναι γλώσσα τοΰ
λαοΰ, γλώσσα δική μου .» Μά ό Σολωμός, ό μό
νος άνθρωπος πού είδε τό γλωσσικό τό ζήτημα
στήν ούσία του, είπε : « Ομίλ,ειε μέ τά νοήματα
γιά νά μή βαρβαρίζεις!»
Ετσι μιλά ένα πνεϋμα πού νιώθει κι άγαπά
τό έθνος του. Ό χ ι «σωβινιστής», παρά έθνικός
αρχηγός, όδηγητής τοΰ λαοΰ πρός τίς καθάριες
πηγές τής δύναμης καί τής ζωής του. Έ τ σ ι μιλά
ή άγάπη ή αληθινή, πού βλέπει τό λαό μέσ ι
απ’ τήν Ιστορία πού μολαχός του δημιούργησε,
μέσα άπό τήν άτομική του έκδήλωση, άπ' τό χα
ραχτήρα του κι άπό τήν έθνική προσωπικότητά
του.^ Ετσι μιλά όποιος νιώθει πώς ό μακρόχρο
νος ό μόχτος τοϋ λαοϋ, ή έσωτερική του εργασία
γιά νά δημιουργήσει τό έθνικό του χρώμα, ό μό
χτος του, πού άντιφεγγά και μες στό χαραχτήρα
κάθε λέξης, όπωςκαί στό χαραχτήρα τής παροιμί
ας. Ο τής παράδοσης, ή τής θρησκείας του κ. τλ. ,
έχει άξία δική του άνυπολόγιστη, γιατί έκεΐ μέσα

υπάρχουν τά στοιχεία κάθε προκοπής
Ό κ. Γιαννιός άποφαίνεταΐι «Είμαι δημοτικι
στή; θά πει είμαι οπαδός τοΰ λαοΰ Ζητώ νά μορ
φώσω, ν’ άνυψώσω τό λαό, γιατί ξαίρω πώς έθνος
πολιτισμένο είνε όποιο έχει λαό μορφωμένο Ε κ ε ί 
νος πού σκέπτεται έτσι είναι σοσιαλιστής. Ο ίδημο·
τικισιές είναι σοσιαλιστές χωρίς νά τό ξαίρουν.»
Θαρρώ, πώς ή άντίληψη τούτη παίρνει κάποια
τροπολογία: Είμαι δημοτικιστής, θά πεϊ άγαπώ
τό λαό μου μέ τήν έθνική προσωπικότητα πού μο
ναχός του μάχεται νά δημιουργήσει. 'Εκείνος πού
σκέφτεται έτσι είναι έθνικιστής. Οΐ άληθινά «δη
μοτικιστές» σοσιαλιστές είναι έθνικιστές χωρίς νά
τό ξαίρουν.
Δέν επιμένω στήν ιδέα αύτή. Τροπολογώ μο
νάχα τοϋ κ. Γιαννιοΰ τήν άποψη, γιά νά ϊδεΐ καί
ό ίδιο πόσο εΰκολα γίνεται καί τοΰτο.
*
* *
Μό ί ού, πού, ένώ μιλοΰμε έμεΐς γιά δημοτικισμό,
γιά σοσιαλισμό, ενας άλλος συγγραφέας ξοφλά μέ
τά κοινωνικά προβλήματα τών μελλ,ούμενων γενιών,
βάζοντας τόν ήρωά του νά ξηγά τό σύστημά του
στήν καθαρεύοισα. Δέν ξαίρω άν ό κ. X . Β .Κ αλογιάννης ποΰγραψε τούς · Κιρκιρώνους» εΐνοι σοσι
αλιστής ή πατριώτην σίγουρα όμως οί ήρωές του
εΐνε «νεωιεριστές άστοί» τοΰ μέλλοντος, άφοΰ τά
καταφέρνουν νά μιλούνε καί σ-ά 1975 άκόμα. στή
σημερινή «γλώσσα τών έφημερίδων». Γιατί, καθώς
μάς τό ξήγησε ό κ. Γιαννιός, «στό μέλλον ή πάλη
τών τάξεων θα -α ι όξύτερη καί τά επιχειρήματα
τών συντηρητικών καθαρευουσιάνων θά βρίσκουν
άτήχηση καί σ’ αύτούς τού; προοδευτικούς, νεωτερίστές άστούς». Καί θά τούς' κάνουν ν’ άπαρνιοΰνται φυσικά τό δημοτικισμό τους.
Ό π ω ς νάναι, ό κ. Καλογιάννης, άφοΰ τόσο
σίγουρα τά ξαίρει τά μελλούμενα, ώστε νά μάς
διηγιέται πράματα καί θάματα άπό τόν καιρό
τών δισέγγονων μας, καλά θά κάμει, γιά όφελος
του, ν’ άποτραβηχτεϊ όλότελα άπό τά τωρινά, πα
ρατώντας έτσι κάθε ιδέα γιά σύχρονη συγγραφική
του δράση. ’Εμείς οΐ σημερνοί δέν μπορονμε νά
τόν καταλάβουμε. ’Ιδανικό γι αύτόν άκροατήριο
θάναι, φαντάζουμαι, ή κοινωνία τοΰ μέλλοντος τό
βασίλειο τών Κιρκιρώνων, ποΰναι μισοί άνθρωποι
καί μισές νυχτερίδες καί πού «ποτέ δέν σκέπτονται».
Ό άρχηγός τους Ώ^ομάσδης μάς πληροφορεί,
πώς «μιά βαθειά ούλή είς τήν παρεγκεφαλίδα
θίγουσα τήν ίούλειον αΰλακα, τούς έστέρησε τή
σκέψη. Καί όπωςοί ’Εβραίοι είχαν τήν περιτομήν,
οδτω καί οί Κιρκιρώνοι του έχουν αύτήν τήν έγκεφαλικήν παρακέντησιν. Ή ζωή τους κατόπιν
τούτου βαίνει ήρεμος, άδιατάρακτος, όμαλή καί
φυσική ή όποία προσεγγίζει στό σκοπό της....»
— Στό σκοπό της; ρωτά ξαφνιασμένος ό μελλον
τικός Γιούλιβερ τού νησιοΰ τών Κιρκιρώνων.
Καί ό Ώρομάσδης:
« —Δίχως συνείδησιν τοϋ κόσμου εις τόν οποίον
ζοΰν. Μάλιστα στό σκοπό της, ό όποιος είναι
άπλοΰς καί γι’ αύτό δέν χωρεϊ στό πολυσύνθετο
άνθρώπινο μυαλό.
— Καί ποιός είνε ό σκοπός αύτός τής άνθρωπότητος;
— Είς τό νά π εθαίν^ ϋΌ θάνατος είναι ή τελευ
ταία έκφρασις τής τελειότητος τής άνθρωπίνης
μηχανής. Ό τα ν ό άνθρωπος έννοήσχι αύτόν τόν
σκοπόν είτε άπό τόν έσυτόν του είτε άπό τό περι
βάλλον, άποδίδει είς τήν φύσιν ό,τι έδανείστηκε

ά η ’ αύτήν διά νά κατασκευάσυ τό γελιωδέστερον
άντικείμενον τής προσωποποιήσεώς του».
Ή αλήθεια είναι, πώς ό σκοπός αύτός δέ φαί
νεται στόν άνθρωπο χόσο άκαεανόητος οσο σιον
αναγνώστη ό σκοπός τοϋ συγγραφέα. Ά ν ό κ. Καλογιάννης πάσκισε \ά γράψει σάτιρα,έπεσε δξω. Ά ν
πάλι βάλθηκε νά παραθέσει κοινωνιολογικές του
σκέψες, ά ; άφηνε στήν μπάντα τή φιλολογία. Σκότισε
μ* αυτήν τό έργο του δίχως ώφελεια. Ως τοσο,
δτως κι άντό πάρεις, ή κυρίαρχη σκέψη, όπου θ ε 
μελιώνει τών Κιρκιρώνων του τήν κοιν^ωνια, δέν
είναι σίοσιή «Κατά τί δ ’Αθηναίος πού εκτιζε τόν
Π )ρθενώ\α— λέει ό Ώρομάσδης— είταν εύτυγέστερος τοΰ σημερινού; Δέν μέ λυπεί διότι δέν συγ
καταλέγω μεταξύ τών υπηκόων μου ενα Πλατωνα,
ενα Σοφοκλή, ενα Μίλτωνα ή Βολταΐρον, αλλά
κατάκαρδα μέ λυποΰσε, μέχρι τινός, τό γεγονός
δτι οί Κιρκιρώιοι μου άφ’ δτου τους εδειξα να
κτίσουν τό παλάτι αΰτό δέν ήσαν ευχαριστημένοι
μέ τά πολύχρωμα κογχύλια πού μάζευαν άπό τή
θάλασσα. Τί ευτυχία, τί παιδική χαρά έζωγραφίζετο τότε στό πρόσωπό τους δταν εΰρισκαν ένα
πράον νωπόν σκαραβαίον. Καί δμως έγώ κατεστρεψα τά είδωλά τους, τήν παιδική τους αφέλεια,
τή φυσική χαρά τους, δταν τούς έμαθα νά λειαί
νουν τό ξύλο μέ άμμο, δταν τούς έδειξα τάς απο
χρώσεις πού κάνει στόν ήλιο ή στεάτινη».— Λοι
πόν, δχι! "Αμα δέν καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχι
σμένος είνε δποιος έχει εσωτερική θρησκευτική
ζωή τέτοια πού νά βρίσκει τήν έκφρασή της σ’
έναν Παρθενώνα, καί πόσο σφυχτοδεμένη είναι ή
άνώτερη πνευματική ζωή, ή αληθινή, μέ τή χαρά
τή φυσική καί μέ τήν παιδικήν άφέλεια, τότε τό
νόημα κάθε γνήσιου «πολιτισμοΰ» μας ξεφεύγει.
Γιά τοΰτο, τό φανταστικό νησί τών Κιρκνρώνων
δέν άντιφεγγά καμμιά πραγματικότητα. Δέ θά τό
βρει ποτέ στό δρόμο του κανείς, κάνενός είδους
ταξιδιώτης, κι ας αρμενίζει μέ τή φαντασία του
κατά τούς πιό άγνωρους γιαλούς, στά πλάτη τ ’
ούρανοΰ ή στά βάθη τοΰ χρόνου. Θέλει τή θέρμη
τής πραγματικής ζωής ή φαντασία γιά νάναι γό
νιμη. Και τότε λάμπει άλάκερη άπό αλήθεια, κι
ας πήρε πέταγμα τρελό.
*
* *
Έ τ σ ι, άκόμα καί τό πέρασμά του μέσα άπό τήν
Κόλαση σά μα; διηγιέται ό Δημοσθένης Βουτυ
ράς, γίνεται πιστευτός άπ’ άκρη σ’ άκρη. Ή Κ ό
λασή του είναι πραγματική, καί ή σατυράτου αλη
θινή, τό γέλιο του ολοκάθαρο σά γάργαρο νερό
πηγής, δίκαιος κι δ θυμός του. Τό νέο του διή
γημα «Μέσα στήν Κόλαση» είναι σάτυρα πρωτό
τυπη, μέ ήρωα τόν ίδιο τόν ποιητή. Καί μέσα άπ’
τίς σελίδες τοΰ εργόυ αύτοΰ περνούν καί κρίνουνται τά πιό γνωστά σύχρονα πρόσωπα, κολασμένα
αιώνια νά υποφέρουν τή βαθύτερη μιζέρια τής
τωρινής τους τής ζώής. Ό Βουτυράς έχει πρώτης
γραμμής κριτικό μυαλό καί βλέμμα διαπεραστικό
κι άλάθευτο.
Ή
μεγάλη άξία τής σάτυράς του, είναι
πώς βγαίνει άπό λεύτερο μυαλό καί καλωσυνεμένη καρδιά. Ό Βουτυράς γελά, γελά άγοθά,
καλόβουλα, μ’ δλη τήν καρδιά του. Ή σάτυρα
δέν έχει πίκρα, μήτε είνε χαιρέκακη. ’Εκείνοι
πού σατυρίζουνται θά γελοΰνε πρώτοι άπ’ δλους.
Λένε πολλοί, πώ ; ό Βουτυράς δέ διαβάζει,
κ’ έτσι δέν μπορεί νά ξέρει αύτούς πού κρίνει.
Ά ν διαβάζει ή δχι, εϊνε δουλειά δική του. Μά
πάντα ό γνήσιος καλλιτέχνης καταφέρνει μέ

δλες του τίς αίσθησες νά επικοινωνεί και νά γνω
ρίζει τόν κόσμο γύρω του. Ή εικόνα τής ζωής
βρίσκεται χαραγμένη μές στό νοΰ του, κ’ είναι
γι αύτόν ή γνώση, ανάμνηση. Φτάνει νά δει ένα
πρόσωπο, κ’ ή στάμπα πούχει βάλει στά χαραχτηριστικά του ή φύση είναι αρκετή γιά νά νοηθεί
δλο τό είναι του. Τά λογογραφήματα φανερώ
νουν σέ μικρό, δ,τι ή μορφή δείχνει πλατειά καί
πλέρια, Κι ό Βουτυράς τούς είδε αύτούς πού
κρίνει, καί γι’ αύτό τούς ξαίρει.
Τό διήγημά του είνε, βέβαια, κάπως ανόμοιο
καλλιεχνικά, δπως έγραφα κι άλλοΰ («Πολι
τεία» 16 ’Ιουνίου), καί θάθελε νάχε δουλευιεΐ
λίγο πει ισσότερο. Κ’ ή φιλοσοφία του ή στερνή
γιά τό Θεό δέ λέει καί τίποτα. 'Ωστόσο, οί περι
γραφές του οί περίφημες, ή σάτιρά του ή φω
τεινή, κ’ οί ειδυλλιακές σκηνές του πού ξεχειλί
ζουν άπό άγάπη κι άπό τρυφερότητα, τοΰ δίνουν
θέση όλότελα ξεχωριστή μές οτή λογοτεχνία μας

Φ . ΠΟΛΙΤΗΣ

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

**.
Μά άν σάς κουράζουν τά ταξίδια τά φαντα
στικά σ’ απόμακρα νησιά καί σ’ απόκοσμους τό
πους, βιβλία δέ λείπουν καί γιά πιό ρεαλιστι
κούς ξενιτεμούς. Στό Φάληρο νά κατεβεϊ μιά
γυναίκα ενα άπόγεμα, θάχει νά σοΰ διηγιέται γιά
ώρες τί είδε κι ακούσε. Στοχάσου τώρα νά πάει
για ενα- δυό μήνες άπό τήν Κρήτη «στή Χώρα
τών ’Ελάτων», δηλ. στή Γερμανία, σάν τήν Κυρία
Σοφία Δ. Άμαριώτου. Τόσα εχει πιά νά σοΰ
ιστορίσει, πού δέ βαστιέται, θά τά γς,άψΑ σέ
βιβλίο, νά τ’ ακούσουν δλοι οί Έ λ λ η ν ες .'
"Ολο χαρά είναι ή Κυρία αΰτή, πού ταξιδεύει.
Καί τής άρέσουν δλα, δ,τι «ι άν δει. Ά κόμα καί
τά έργα τοΰ Στούκ. Άκόμα καί τό διάσημο τερα
τούργημα, δ καθεδρικός ναός τοΰ Βερολίνου!
Το βιβλίο της, αν δέ δείχνει μήτε κρίση, μήτε
παρατήρηση, φανερώνει δμως καθαρά, προδίδει
τή χαρά της γιά ενα καλοκαιρινό ταξίδι στήν Εύρώπη. Τή νιώθεις νά καθίζει άντίκρυ σου, νά
λάμπει άπό εύχαρίστηση, καί νά διηγιέται, νά
διηγιέται άδιάκοπα. νΟρεξη νάχεις μοναχά ν’
άκοΰς.....
Μά δσο κι δν γράφει μέ ύφος εύκολο καί μέ
φράση γοργή, προτιμώ ν’ άφήσω τό βιβλίο της,
καί νά πάρω στά χέρια τά τραγούδια τοΰ νέου
ποιητή κ. Γιάννη Σιδέρη, κι άς είναι ή φράση
του τίς περισσότερες φορές στρυφνή καί βαρύ τό
δφος του, Στήν τέχνη του πρΟΗόπειρος άκόμα,
μένει σκλαβωμένος σιά δεσμά τοΰ στίχου καί
τής^ριμας. Ωστόσο ή σκέψη του έχει δροσιά,
κι δπου κατορθώσει νά λυτρωθεί άπό τήν πρό
ληψη τής σοβαρής ποίησης, τραγουδά μέ κέφι:
Ά ν κ’ είναι άλήθεια— πιότερο τό θέλει τώρα ό
, .
,
[λόγος,
πως είταν κεϊ που φτασαμε ώραΐα κ’ ήμέρα ώραία
Το φώς λαμπρό καί στοργικό, πρωτόβλαστη κ’ ή

.........................................

τραγουδεΐ τό πλοίο πού σφυρίζει καί φεύγει
.... γεμάτο εύθυμο κόσμο,
μιά Κυριακήν ολόφωτη γιά ένα δμορφο νησάκι,
φανερώνει πώς έχει μέσα του άγνότητα άρκετή γιά
νά χαρή δ,τι βρίσκεται μπροστά του, νά τ’ άγαπήσ^
καί νά τό ίδή μέσα άπό τή βίθύ τερή του άξία Ή
ζωή μας παίρνει περιεχόμενο, δχι άμα χάνεται σέ
σαστισμάρες κι’ άναφωνητά μπροστά στό θέαμα
τής μιας ή τής άλλης άγνωστης χώρας ιών ελάτων
ή τών γαιδουραγκαθιών, παρά δταν νοιώθει θα υ
μασμόν άγνό γιά τή νέαν όψη πού άποχτά τήν
κάθε αύγή ή γνώριμή μας φύση. Μπορείς‘νά ΐδής
«ιά ύψηλά έργα τής δηιηου^γίας θαυμαστά, δπως
στήν προτόπλαστην ήμερα»; Τότε άξια είσαι άν
θρωπος, κ’ είσαι ποιητής.

, [χλόη-

Ιια ρ εα — ή πιο ανοιχτοκαρδη, δλη χάρες και χάρες.
Παιδιά, παιδιά! πού όλα πηδούν, θαμάζουν καί
[χτυπιούνται
κι άπο την πλούσια τους γιορτή ξέχειλος είναι ό
[κάμπος..,..
Άφού μπορεί έτσι καί χαίρεται μαζί μέ τά παι
διά οέ χινοπωριάτικες εκδρομές, τόν κάμπο τό
λαχταριστό, τό φώς, τόν ήλιο, κι άφοΰ μπορεί καί

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ. (Le Scandale de
Jesu s). 'Υπό E , B; Alio. Είναι τό πρώτο βιβλίο
μιά; νέας συλλογής πού καταρτίζει ό μεγάλος
παρισινός έκ^ο'ΐκός οίκος τοΰ B ern ard G rasset
ύπό τή διεύθυνση τοΰ M aurice B rillan t μέ τόν
τίτλο · Ή Χριστιανική Ζωή'·. Ή συλλογή αύτή
έρχεται νά άντιπαραβληθεΐ μέ μερικές άντιχρι·
στιανικές συλλογές πού θέτουν σέ κυκλοφορία
άλλοι γάλλοι έκδοτες, δπως είνε μιά συλλογή
πού διευθύνει ό πολύς ίατροφιλίστορας I'. Γ .
C ouch jud, ό γνωστός αρνητής τής ίσιορικό-,ητας
τοΰ Χριστοΰ, μιά άλλη πού αντιπροσωπεύει τίς
ίδέες τών μοντερνιστών, μιά άλλη πού μάς χαρί
ζει τίς σκέψεις τών μεγάλων πολεμίων του Χρισιιανισμοΰ άπό τόν Κέλση ώς τό Νίτσε. Γενικά ή
συλλογή τοΰ G rasset έρχεται ν’ άπαντήσγι σ’
δλους τούς συγγραφείς πού καταπιάνονται μέ τήν
ιστορία καί μέ τή φιλοσοφία τοΰ Χριστιανισμού
μέ πνεΰμα απιστίας κατά πρώτον καί έν όνόματι
τής επιστήμης κατά δεύτερον λόγον. Μιά τέτοια
έκλαϊκευτική χριστιανική συλλογή άπάνω στήν
ιστορία τοΰ Χριστιανισμού καί στή χριστιανική
ζωή—γιατί περί εκλαϊκευτικής συλλογής πρόκει
ται— χρειαζότανε γιά κείνους πού θέλουνε νά μετ
λετήσουνε ερασιτεχνικά τό Χριστιανισμό και γιά
κείνους πού θέλουνε νά γνωρίσουνε συνοπιικά
καί νά χρησιμοποιήσουνε τά επιχειρήματα τών
Χριστιανών Λστορικών καί θεολόγων εναντίον τών
επιστημονικών άποκυημάτων τής άπιστης φ α ν τα 
σίας. Ά ν έβράδυνε νά έμφανισθεϊ απέναντι τών
άλλων συλλογών πού άναφέραμε είνε γιατί στή
Γαλλία θεολόγοι τής άξίας τών H u b y , τών
L a g ra n g e , τών G randm aison, τών B attifo l,
τών L eb reton , δώσανε τήν άπάντηση στόν καιρό
της σ’ δλες αύτές τίς έπιστημονικοφανεϊς θεω 
ρίες τών C ouch ou d, τών G u ’g n eb ert. τών
L o isy καί κυρίως σ’ δλες τίς ύπερρήνειες χρι
στιανικές μυθολογίες, καί ειδικά περιοδικά τοΰ
κύρους τής Revue Biblique καί τής Revue d ’Ap o h getiq u e δέν άφίνουν καμμιά γνώμη σχετική
μέ τά ζητήματα αύτά ανεξέλεγκτη.
Στό πρώτο βιβλίο τής σειρά; ό συγνραφεύς
έξετάζει τό σπουδαιότερο άπ’ δλα τά προβλήματα
τοΰ Χριστιανισμοΰ, δηλαδή αύεή τήν προσωπικό
τητα τοΰ ’Ιησού πού είνε κατά τόν Απόστολο
Παΰλο « Ισυδαίοις μέν σκάνδαλον, Έ λ λ η σ ι δέ
μωρία» (Κορ.. Α', ά, 23) καί πού εξακολουθεί νά

είνε άπό τότε γιά τούς ίδιους ψυχολογικούς λογους
σκάνδαλον γιά τούς κριτικούς, τούς ερευνητές τοϋ
γράμματος πού τούς είχε τόσο χλευάσει ό Χριπτος
στό πρόσωπο τών γραμματέων καί ιών φαρισαί<β>>,
γιά δλους αύτούς τούς ύποκριτές τής έπιστημοηκής
κωμωδίας καί μωρία γιά πολλούς οπωσδήποτε
φιλοσοφοΰντας.
Παραβάλλοντας δλε: τις νεώτερες θεωρίες τών
άνεξάρτητων κριτικών της £ωής ^και τοΰ έργου
τοΰ Χριστοΰ δ συνγραφεύς μάς δείχνει πώς αυτές
άλληλογρονθοκοποΰνται καί άλληλοσπαράσσονται
χωρίς νά ένκατολείπουν τις επιστημονικές τους
άξιώσιις. Τονίζει τίς άντιφασεις- στις^ οποίες
πέφτουν οί ύπερκριτικοί αύτοι θέλοντας άλλοι μεν
νά συνδυάσουν τό άντιχριστιανικο τους πάθος μέ
τή μελέτη τοΰ Χριστιανισμόν, άλλοι δε να συμβι
βάσουν τό Χριστιανισμό τους με την κρ.τικητο^ ς
μανία. Ό συγγραφεύς κατόπιν άποδείχνει πως
ύστερα άπό δλες αύτές τίς σοβαροφανέστατες
φλυαρίες δ Χριστός γιά τό σημερινό Χριστιανό,
τό ν έπιστήμονα καί τόν μή'επιστημονά -παραμένει
ό ίδιος ό Χριστός πού περιγράφουνε τάΕύαγγέλια,
ό Χριστός πού, δπως λέγει σ Παΰλος, εινε· *Θεοΰ
δύναμις καί Θεοΰ σοφία».
Τό βιβλία τοΰ Ε. Β, Αΐίο είνε γραμμένο, με απλό
τητα, μέ χ ά ρ η , μέ πολύ σπινθηροβολο πνεΐμα αλλά
καί μέ πραγματική έπιστημοχική αυστηρότητα.
Σ.

Ε.

Π.

ΚΕΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝ Η
Μέσα στόν πολύμορφο Ευρωπαϊσμό μας ξεχωρίζει ή παράδοση μιας απώτατης γωνίας,^ βου
τηγμένης σέ άγριους ωκεανούς βορειοδυηκοιατα.ι
πού σοφά ήξερε Λ'ά κρατηθεί σ ενα επίπεδο ιε
χι ό ,
ώστε σήμερα ν’ αποτελεί το ζυγιασμένο
προϊόν μιανής αγνής φυλής, ^πό\>ζη<5ε μέ τόν
εαυτό της περσόεερο παρά από τις^ επιρροες
καί άπό τά ρεύματα, πού άχωνεφτα αλ?.οιώσαν
τόσες καί τόσες ρορφές. Εννοώ τ ή γαλλική πα
ράδοση (Σκωτία, Ιρλανδία, κέλτικη νόηση). ^
Γιά δσους ένδιαφέρονται για τα ποΑυτιμα
δώρα πού μά^ προσφερει η παραδοση τούτη,
αναγγέλλουμε πώς θ ’ ασχοληθούμε αρκετά. το°ο
αρκετά, ώστε νά δόσουμε μιαν ακριβή ιδεα τοΰ
πώς δουλεύει ή ψυχή καί τοι μυαλό των άνθρω·
πων εκείνων πού εχπυν άκόμη γίά πιστό τους
έμβλημα τόνΛΑγιο Πατρίκιο κάι τους αγριοψαράδες τών άκτών τοΰ Ωκεανόν.
Καϊ γιά ν’ αρχίσουμε δίνουμε σε μια πρόχειρη
σημείωση τόν πίνσκα μερικών ιρλανδέζικων καί
σκωτσέζικων έργων, τά Οποια συνιστοΰμε^ στόν
αναγνώστη. Δέν είνε πολύ, αν ποίμε πΦς τα,περσότερα είνε καθαρά αριστουργήματα.. Καί οσα
δέν είνε, είνε όμως τόσο αξιοσημείωτα, ωστε^ να
πρέπει ν* ασχοληθεί κανείς στήν τέχνη ετούτη,
πού είνε εξάπαντος, αντίθετα προς τήν απειρην
εσωτερική της άξία. πολύ άγνωστη.
Στόν πίνακα πού άκολουθαει, περιορισθήκαμε
πρός τό παρόν νά σημειώσουιιε μερικού.: σύγχρο
νους Κέλτες ποιητές καί τεχνίτες, άπ αυιους που
γράφουν τά εργα τους εγγλέζικα. Θελω ^να πώ,
ότι παραλείψαμε α) τά παλιά μνημεία τα γραμ
μένα στά κελτικά Ιδιώματα, δηλαδή στή γαλλική
ή τήν κέλτικη γλώσσα, καί τοΰτο επειδή oi γλώσ
σες τοΰτες είνε άγνωστες και τα μνημεία δυσ*

χρηστά η αχρησία γιά μάς' β) τούς παλαιότερους, όπως λόγου χάρη ό B u rn s ή ό Μούαρ,
γιατί αύτοί είνε αρκετά γνωστοί κι έχουν ΰπερβεί
τά σύνορα τής πατρίδας τους άπό πολϋν καιρό
και γ) τόν Βερνάρδο S h aw , γιά τούς ίδιους λό
γους καί γιά άλλους λόγους πού θά εκθέσουμε
αργότερα (κυρίως γιατί ή ατομική του προσωπι
κότητα είνε τόση, ώστε νά μήν εχει πιά τά χαρα
κτηριστικά ένοΰ Κέλτη στήν τέχνη του'.
Ά λλω στε ot καινούργιοι ποιητές καί συγγρα
φείς πού σημειώνουμε, έχουν κάτι τό πολύ πιό
ένδιαφέρον : άντιπροσωπέβουν μιά σύγχρονη άν
θηση Ιρλανδέζικη καί σκωτσέζικη, μιά πνευμα
τική ξεκαθάριση, πού φαίνεται σάν κΰμα φωτεινό
νά περνάει τώρα άπό τίς ασκητικές κελτικές χώ
ρες, καί στό νά καταστήσουμε τοΰτες τίς φωτεινότητες γνωστές θέλουμε ν' άποβλέπουμε κυριώτατα.
ι ) F r e d e ric Η B are η C erve
«In H is Own Im age»
έκδοση : Jo h n L a n e th e Booley H ead L i
m ited , Λόντρα.

2) Net man

D cu tla s ·.
«S ou th W ind»
έκδοση : M artin S eck en , Λόντρα.

3) Norman Douglas ■
«Olb C alab ria* (ίδια έκδοση μέ τό παραπάνω).
4) A ld eu s H uxley :
«Led a»
έκδοση C h atto and W in dis, Λόνιρα.
y) Aldous H uxley ■
.
«A ntic H ay»
έκδοση C h atto and W indis, Λόντρα.
6) J a m e s Jo y c e ;
«Α P o itra it of th e A rtist as a Y o u n g Man»
έκδοση : Jo n a th a n C ap e, Λόντρα.
j ) Fiona M acleod (William S h a r p ):
«The collected W ork s of F io n a M acleod»
in V II volum es
έκδοση : W illiam H einem ann, Λόντρα.
Μέσα σ’ αύτά είνε καί δ περίφημος IV τόμος :
T h e W in ged D estin y (Studies in th e
Spiritu al H isto ry of th e G ae')·
5) Jo hn S u n g e
«The P lay b o y of th e W estern W orld»
έκδοση : A llen and U nw in L td .
9) τοΰ Ιδιου, «T h e W ell of th e S aints»
to) τοϋ ίδιου, «D eirdre of th e Sorrow s»
11) τοΰ ίδιου, «R iders to the S ea*
12) τοΰ ίδιου, «The T in k e r’s W ed din g».
Ό λ α αύτά είνε θεατρικά έργα
καί τό πρώτο Ιχει μεταφρασθεϊ καί γαλλική.

ij ) / ohn Svnge :
«In W icklow and W est K erry »
έκδοση : M aunsel and Co.
if) τοΰ ίδιου :
A5an Ista'Jds» in tw o volum es
έκδοση ιδια μέ τό παραπάνω.
/J ) W-B Y e a ts :
«Poem s»
έκδοση: Τ . F ish e r U nw in, Lon don.

16) τοϋ. ίδιου, «The C eltic T w ilight»
έκδοση: A. H . B u llen, L on don
17) τοΰ ίδιου «The C u ttin g of an A gate»
έκδοση: M acm illan and C o, L on don.
Τ. ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ

J

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Α γγέλου Δόξα. Σπονδή στόν άνειιο, στίχοι μέ
πρόλογο τοΰ κ. Κωσι;ή Π α λα μ ά .— Θά κριθη στό
ερχόμενο.
Γ. Πιεριδη. Ενας ξένος κι’ άλλα διηγήματα —
Θά κριθή στό ερχόμενο.
Πολυ Μοδινοΰ. Ρυθμικές ζωές — Θά γράψουμε
στό ερχόμενο.
Ά γ γ . Παναγιωτάτου. Ρώμη καί Χαρά.
Pierre

Agu0tant.

Οί δυό μας — μετάφραση Ν,

Γριμάλδη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:
«Νεα Ε σ τ ία » . Δεκαπενθήμερο Λογοτεχνικό.—
Διευθυντής Γρ. Ξενόπουλος.
« Αναγέννηση». Μηνιαίο Κοινωνιολογικό.— Διευ
θυντής Δ. Γληνός.
«Νέα Α γω γή». Παιδαγωγικό.
«Έρμης» Μηνιαίο Λογοτεχνικό.— Διευθυντής
Α. Μαρσέλλος— Αλεξάνδρεια.
«Πανατγύπτια». Παιδικό. — Διευθυντής Στέφ.
Πάργας—Αλεξάνδρεια.
«Νεοελληνικά Γράμματα». Κρήτης—Διευθυντής
Γιάννης Μουρέλλος. Λογοτεχνικομηνιαία
«Νέα Ζωή». Λογοτεχνικό.— Διευθυντής Κ. Κωνσταντινίδης— Αλεξάνδρεια.
*L a S e m a in e E g y o tie n n e » . O rg an e hebdom ad aire illustre de la vie A rtistiq u e, L itte ra ire
T h eatrale, F in a n cie re S p ortiveen E g y p te . —
D irecteur S ta v ro s S tavrin os.
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Κάθε φρόνιμος άνθρωπος φροντίζει καί λύει

ΒΕΝ ΖΙΝ Η
’Α γ ο ρ ά ζ ε τε

τή ν

τάς α ντλία ς

κατά τον πρακτικώτερον τρόπον τό πρόβλημα τής

ΣΕΛΑ
Β Ε Ν Ζ ΙΝ Η Ν

μ ετά τή ς

α ύ τή ς

ΣΕΛΑ

vj

εισ τά

από
=

δ ο /ε ία είν ε κα 

λώ ς έσ φ ρα γισ μένα : α ί νά μή π αρουσ ιάζουν
σ η μ εία

β ία

ή κ ο λ λ ή μ α τα

Μία έπίσκεψις είς τήν

εμπ ισ τοσ ύνης

ώ ς κα'ι είς τά κλεισ τά δοχεία.
Ζ η τη σ .. τε δπως τά

ύποδύσεως.

είς τά π ώ ματα.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ
ΤΡΙΑ GRAND PRIX
ΕΙΣ Τ Α Σ Ε Κ Θ Ε Σ Ε ΙΣ

Τ ο ιο υτο τρ ό π ω ς εισΟε β έβ α ιο ι ό τι ιιε τ α /ε ιρ ίζεσΟε

τή ν

κ α τω τέρ α ς
=

=

Β Ε Ν Ζ ΙΝ Η Ν
π ο ιό τη το ς

ΣΕΛΛ

βενζίνα ς,

και

δχι

α ΐτιν ες

κυ-

κλο φ ο ρ ο ΰ ν είς τ η ν αγοράν.

Μ ε ια χ ε ΐ('ίζ ό μ ε ν ο ι Β Ε Ν Ζ Ι Ν Η Ν

=

=

Σ Ε Λ Λ απο

TITAN

-

ΠΑΡΙΣΙΠΝ, ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΜΙΛΑΝΟΥ
Λ 325- Ί 326

ΑΘΗΝ\Ι, Όδός Αιόλου άρ. 198,
Π ΕΙΡΑ ΙΕΥ Σ, Ακτή Μιαούλη άρ. 4,
ΠΡΑΤΗΡΙΑ, Είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλάδος.

φ ε ύ γ ε τε τή ν α π α νθρά κω σ ιν (σ κληρή καπνιά).
I I Β Ε Ν Ζ ΙΝ Η Σ Ε Λ Λ

ε ιν ε κα τα σ κευα σ μένη

κ α ιά το ιο ΰ το ν τρόπ ον (μ έ φ υ σ ική ν έκ π ετρε
S8 *

« Ι
θά ίκανοποιήστ] τάς απαιτήσεις τής μόδας κατά τρό

λα ίο υ β εν ζό λ η ν) ώ σ τε ή καΰσ ις νά ε ίν ε τ ε 
λ εία κ α ί δέν σχη μ α τίζ ε ι καπ νιάν, ή τις φ θ ε ί
ρ ει τή ν μ η χ α νη ν

προώρως. Ή

πον προσιτόν και πρακτικόν είς όλους.

άπανΟράκω-

ιιιιιιιιιιιι

ιιιιιι

ιιιιιιιιιιιι

σις (καπ νιά) π ρ ο ξεν εί κτϋπ ον είς τή ν μ η χα 
νήν, μ εγ α λ ειτέρ α ν κα τα νά λω σ ιν β ενζίνη ς κ α ί

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
I■ΙΙΙΙ■IIIIII III I

έξοδα, δπως κ ρ α τή τε τό α ύ το κ ίν η τό ν σας έν
~

~

-

κα λή

κατασ τάσ ει.

:

ΕΣΩ Τ ΕΡΙΚ Ο Υ :

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η

Π λ α τ . Ε λ ε υ θ ε ρ ία ς 1

Π Α Τ Ρ Α Ι 'Α γ . Ν ικ ο λ ά ο υ 31

ΒΕΝ ΖΙΝ Η

ΣΕΛΛ

Α ΙΓ ΙΟ Ν , Α Γ Ρ ΙΝ ΙΟ Ν , Μ Υ Τ ΙΛ Η Ν Η . Ν Α Υ Η Λ ΙΟ Ν , Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Ν
Κ Α Ρ Π Ε Ν Η Σ ΙΟ Ν , ΙΘ Α Κ Η ,

Κ ΙΑ Τ Ο Ν , Π Υ Ρ Γ Ο Ν ,j Α Μ Α Λ ΙΑ Δ Α
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IA P V O E IZ R ΤΩι 1841

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ
Ε Δ Ρ Α

&

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ ΔΡ. 3 3 0 .0 0 0 .0 0 »

Ε Ν

i

Α Θ Η Ν Α Ι Σ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ά γιο ς Νικόλαος
(Κρήτης)
Άγρίνιον
Ά θή>αι
Ύ π )στη μα Μητροπόλεως 11
Πρ)ρεΐον Καλλιθέας
Ι1)ρεΐον Παγκρατίου
Αϊγιον
Άλεξανδρούπολις
‘Αλμυρός
Άμαλιάς
Ά μφ ισα
Άργοστόλιον

Ά ρτα
’Αταλάντη
Βάμος
Βέρροια
Βόλος
Γρεβενά
Γύθειον
Διδυμότειχον
Δημητσάνα
Λράμα
Έ δ εσ σ α
Έλασσών
Ζάκυνθος
Ηράκλειον

Θεσσαλονίκη
Θήβαι
Θήρα
’Ιθάκη
’Ιωάννινα
Καβάλλα
Καλάβρυτα
Καλά μα ι
Καρδίτσα
Καρπενήσιον
Καστοριά
Κατερίνη
Κέρκυρα
Κιλκίς

Κοζάνη
Κομοτηνή
Κόρυνθος
Κύθηρα
Κύμη
Κυπαρισσία
Λαμία
Λάρισσα
Λεβάδεια
Λεύκάς
Μεγαλόπολις
Μεσολόγγιον
Μεσσήνη
Μυτιλήνη

Ναύπακτος
Ναύπλιον
Νιγρίτα
Ξάνθη
Παξοΐ
Πάτραι
Πειραιεΰς
Πόρος
Πράβιον
Πρέβεζα
Πόλος
Πύργος
ΡέίΗιμνος
Σάμος

Σέρραι
Σητεία
(Κρήτης)
Σόροβιτς
Σούφλιον
Σπάρτη
Σΰρος
Τρίκκαλα
Φλώρινα
Τρίπολις
Χαλκίς
Χανία
Χ ίος

Πρακτορεΐον έν Νέςι Ύόρκη 7 W a ll S tre e t

Κ Υ Ρ ΙΩ Τ Ε Ρ Α Ι Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ ΙΞ Τ Η Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ :
’Αποκλειστικόν προνόμιον έκδόσεως τραπεζικών γραμματίω ν.— "Εκδοσις τοκοφόρων ομολογιών. — Καταθέσεις έν ό'ψει άπλαϊ και εις ανοικτόν λογαριασμόν —
Καταθέσεις διαρκείς κα! επί προθεσμία — Καταθέσεις Ταμιευτηρίου. — Π ροεξο
φλήσεις.— Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί επί υποθήκη. — Λάνεια καί ανοικτοί
λογαριασμοί επ’ ένεχΰρφ έλληνικών τίτλων. — Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί
έπ’ ένεχΰρφ πολυτίμων μετάλλων. — Δάνεια έπ 5 ένεχΰρφ εμπορευμάτων, καί ένεχυρογράφων. — Π ιστώσεις έναντι φορτωτικών. — Δάνεια πρός Δήμους, λιμένας
καί έτερα νομικά πρόσωπα. — Συμμετοχή είς ’Ανώνυμους Έλεηνικάς Εταιρείας.
Χορηγήσεις είς γεωρ/οκτηματίας καί συνεταιρισμούς. — Δάνεια πρός τό Ε λλ η ν ι
κόν Δημόσιον. — Υ π η ρ εσ ία Ε θ ν ικ ώ ν δανείων. — Υ π η ρ εσ ία έντοκων Γραμμα
τίων ’Εθνικής Ά μΰνης. — Π ρομήθειαι δια λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου. — ’Αγορά
καί πώλησις διαφόρων ειδών διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου. — Εϊσπραξις δη
μοσίων προσόδων καί πληρωμή δημοσίων δαπανών. — Υ π η ρ εσ ία Δανείων καί.
Μετοχών διαφόρων Ε τα ιρ ειώ ν. — ’Αγορά καί πώλησις έξωτερικοϋ συναλλάγμα
τος, χρυσών νομισμάτων καί ξένων τραπεζικών γραμματίων. — Έ κ δ ο σ ις καί.
πληρωμή πιστωτικών έπιταγών, έπιστολών καί έντολών πληρωμής. — Έ κτέλεσις
έντολών Χρηματιστηρίου. — Εϊσπραξις αξιών. — Φΰλαξις τίτλων, αΰτουσίου χρυσοΰ καί άργΰρου καί άλλων πολυτίμων αντικειμένων. — Φΰλαξις κιβωτίων αδήλου
περιεχομένου. — Έ νοικίασις Χρηματοκιβωτίων.
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