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στικών και φιλοσοφικών 

λεξικών τής Ευρώπης. 
“Αρθρα ειδικών δι’ δλας 
τάς λέξεις τής κοινωνιολο

γικής επιστήμης. 
Βιογραφικαί σημειώσειςκαί 
περιλήψεις τών έργων τών 
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ο ΘΑΝΑΤΟΣ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Ή ταν απριλιάτικο πρωί εκείνη τήν ή
μερα τό περιβόλι έλαμπε, κάτω άπό τό 
καταγάλανο ουρανό. Τά τριαντάφυλλα 
όλάνοιχτα μοσκομύριζαν. Τό νερό άφη- 
μένο άπό τή νύχτα γιόμιζε τήν ξεχειλι- 
σμένη στέρνα πού έτρεχε ποτίζοντας τά 
καλάμια καί τά πολυτρίχια πού είχαν φυ
τρώσει γΰρω στό άφρόχεώο. Τά περιστέ
ρια κατέβαιναν στις πλάκες εκεί πού κα
θόμαστε. Τά χελιδόνια ξαναφερμένα μέ 
τήν άνοιξη πηγαινοερχόταν στις φωλιές 
τους, τά πουλιά τσιτσίβιζαν στά δέντρα, 
καί ό μικρός μου αδερφός έπαιζε. Μιά 
κοπέλα τραγουδούσε καί τή βλέπαμε μέσα 
άπό τό παράθυρό της μιά νά φαίνεται, 
μιά νά χάνεται στό πήγαινέλα τής δουλιάς 
της, μέ τό ά'σπρο της κεφαλόδεμα καί τά 
μανίκια μαζεμένα πάνω άπό τόν άγ- 
γώνα,

Τά παιδιά τοϋ γειτονικού σκολειού 
βούιζαν σα μελισσολόι καί έγώ ένοιωθα 
μια περιχαρή άλάφρωση... σά νάχα γίνει 
ενα μοΰ φαινόταν μ’ όλα εκείνα πού μέ 
περιτριγύριζαν. Ενοιωθα πώς ήμουν 
νερό, πουλί, ουρανός, κι’ άκόμα πώς ή
μουν μεσα στό τράγο ι δι τής νέαα, στό 
θόρυβο τών παιδιών καί στό παιγνίδι τού 
αδερφού μου.

Κι’ αυτή ή παράξενη αιστηση μούδινε 
μιά χαρά. Οχι τή χαρά πού ξεσπάει, άλ
λα εκείνη που είναι βουβή καί μάς κρα- 
τάει σκεφτικούς. 'Η  μητέρα μου κ’ έγώ 
κάτω άπό τή κληματαριά εργαζόμαστε. 
Μέ τό πανέρι της στό πλάϊ διόρθωνα κά
ποιο φόρεμα τοΰ αδελφού μου πασκίζον 
τας νά μή φαίνεται τό διόρθοομα γιατί τό 
φόρεμα θά φοριόταν όξω. Καθόμαστε 
εκεί σιωπηλές άπ’ ώρα.. Τό φαγητό πού 
η ιδια ή μητέρα μου εΐχε ετοιμάσει ψη
νόταν. Πότε-πότε σηκονόταν νά δή τί γί
νεται ή μ’ έστελνε εμένα. Φορούσ-: ένα 
έλαφρό τριανταφυλλί φόρεμα τοΰ σπιτιού, 
καί στό κεφάλι της ειχε ενα κεφαλόδεμα 
άσπρο μέ νταντέλες πού τής έκρυβε δλα 
τά μαλιά, αφήνοντας μόνο νά φαίνεται

το πρόσωπό της. 'Ως πάντα, έλαμπε μέ τή 
συνηθισμένη του κέρινη λευκότητα κι’ ως 
πάντα άποθάμαζα τήν ομορφιά έκείνη 
πού στεκόταν τόσο δροσερή.

"Άξαφνα ή μητέρα μου φώναξε αυ
στηρά τού άδερφοΰ μου νά κάτση φρό
νιμα.

—  Κάτσε λοιπόν πιά ήσυχος... πάρε 
τό βιβλίο σου καλύτερα... τάφαγες πιά 
κείνα τά φορέματα... τό με,,ημέρι θά πώ 
τού πατέρα πώς δέν άνοιξες βιβλίο... 
ένοια σου καί θά δής τί έ'χης νά πάθης. 
Φώναξα κι’ έγώ τοΰ άδερφοΰ μου ακολου
θώντας τό παράδειγμά της, νάρθη νά 
διαβάση, άλλά επειδή αυτός δέν υπάκου
σε σωπάσαμε πάλι.

— Τί περίεργα καμιά φορά τά όνειρα 
π:ού βλέπει κανείς... είπε σέ λίγο ή μητέρα 
μου... αν βρής ποιόν είδα άπόψε...

— ΙΙοιόν μητέρα;
— Τόν Πέτρο τόν Ζάχο
Τόν Πέτρο τόν Ζάχο πού δταν ήταν 

νέος τήν εΐχε ζητήσει σέ γάμο, πού τοΰ 
τήν είχαν άρνηθή, ειχε παντρευτεί μ’ 
άλλη καί τώρα βρισκόταν χρόνια πεθα
μένος. ί

— Καί ξέρεις τί; ξακολοΰθησε ή μητέρα 
μου. Σάν νάρθε λέει εδώ καί μοΰπε: ”Ε, 
ετοιμάζου... ήρθε ή ώρα νά σέ πάρω πιά. 
Κι’ εγώ λέει τοΰ έλεγα πώς είμαι τώρα 
παντρεμένη πώς έ'χω παιδιά καί πώς δέν. 
τ’ αφήνω... άλλά αυτός καλά καί σώνη νά 
μέ πάρη...

— Κι’ ύστερα ;
— Έ , τίποτα... τί μυστήριο. . άνθρωπο 

πού δέν τόν βάζω ποτ: στό νοΰ μου...
Καί λέγοντας έισι κάρφωσε τό βελόνι 

, στό ράψιμο άπώθεσε τό ροΰχο στήν κα
ρέκλα καί σηκώθηκε νά πάη πάλι στήν 
κουζίνα νά δή τό φαΐ Πήγε, έλειψε λίγα 
λεπτά καί γύρισε. Ξανάπιασε τό ράψιμό 
της καί έραβε. ’Έραβα τό ίδιο δίπλα της, 
καί πέρασε αρκετή ώρα.

Άλλά καί πάλι τήν είδα νά άφήνη τό 
ράψιμο καί ξανά νά σηκώνεται.
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Αυτή τή φορά δέν πήγε στήν κουζίνα. 
Πήγε εκεί. κοντά σέ μιά γλάστρα έσκυψε 
στό φυτό καί άρχισε νά τό σκαλίζη. ”Ε- 
σιαχνε τό χώμα γΰρω στή ρίζα πετοΰσε 
τά πετραδάκια πού εΰρισκε δπως τό κοσκί
νιζε στό χέρι της, έβγαζε τά ξεράδια... 
δπως ήταν σκυμένη τήν ακόυσα νά λέτ) 
ξάφνου.

— Μιά ζάλη... πώ!πώ!ζάλη.. καί έφερε 
τό ^έρι της στό δεξί της αυτί άνοίγοντα,' 
τή παλάμη πάνω του... ’ Εγώ δέ κοινή - 
θηκα άπό τή θέση μου έπαψα μόνο τή 
δουλειά μου καί ανήσυχη τήν έβλεπα.

— Μητέρα τί έχεις...
— Μιά ζάλη, ξανάπε σιγά τιόρα καί 

άπλο>σε τό χέρι της σά νά γύρευε ν’ 
άκουμπίση... Τότε πέταξα τό εργόχειρο 
καί έτρεξα σιμά της... τήν αγκάλιασα καί 
βάλθηκα νά τήν οδηγήσω στήν καρέκλα.

— Τάκη φώναξα συγχρόνως... νερό, 
φέρε νερό γρήγορα... μέ κείνο τό τενεκε- 
δάκι... άπό τή στέρνα,. Στή φωνή μουτό 
παιδί τά'χασε καθώς μ ’ είχε Ιδεΐ νά φέρνω 
έτσι τή μητέρα μας καί δέν ήξερε πού νά 
πάη... "Οπως προχωρούσα ένοιωθα τό 
σώμα της νά βαραίνη.., καί νά σέρνη τά 
πόδια της... "Ομως κατάφερα νά τήν πάω 
στήν καρέκλα. Τής έριξα νερό στό πρό
σωπο, τής έδωσα νά πιή, καί τής έτριβα 
τά χέρια, τρέμοντας δλη. ’Εκείνη- καθόταν 
άναγερμένη στή καρέκλα και άμίλητη 
μ’ έβλεπε νά πασκίζω νά τή συνεφέρω... 
Ήταν χλωμή καί τό νερό στεκόταν στάλες 
στάλες σ’ δλο τό πρόσωπό της.

— Μητέρα ! τί έχεις ; τί έχεις μητέρα ; 
έλεγα εγώ άκατάπαυστα καί οί γρήγοροι 
κτύποι τής καρδιάς μου μοΰκοβαν τά γό
νατα.

— Δέν έχεις τίποτα— δέν έχεις τίποτα... 
Χαμογέλασε μου μητέρα... πές μου καί σύ 
πώς δέν έχεις τίποτα... τήν παρακαλοΰσα...

— Ναί... δέν έχω... καί έβλεπα τό 
βλέμμα της νά λαβαίνη μιά χαμένη έκ
φραση, νά γίνεται άφηρημένο νά βυθίζε
ται σέ άλλο κόσμο... νά μή μέ βλέπει, πιά.

Ό  Τάκης έτρεξε νά είδοποιήση παντού 
καί έγώ βάλθικα νά τήν πάω μέσα νά τήν 
ξαπλώσω στον κ.αναπέ... Τώρα ήταν βα- 
ρειά πολύ βαρειάκαί μέ κόπο τήν έφερνα! .

— ’Έλα μητέρα.... λίγο κουράγιο., νά !

φτάσαμε., δες....
 Καί κείνη πάσκιζε νά περπαταη...

δσο δυνόταν...
— Μούδιασε... τό πόδι μου... καί τό 

χέρι μου....
— Δέν εΐναι τίποτα—  μά τίποτα......

δέν έχεις τίποτα...
— Καί τήν ξάπλωσα καί έσκυψα πανω 

της,... "Ενα έλαφρό χαμόγελο πέρασε στά 
χείλη της καί πάσκιζε να χαίδεψει τό με- 
τοίπό μου... Άλλά δέ μπόρεσε.

Τό μάτι της στάθηκε πάνω^ μου. Με 
κύταξε κατάματα σάν νάθελε νά μοΰ δώ- 
ση νά καταλάβω δτι δε μπορούσε να πή.

— Τί θέλεις μητέρα.
— Τά παιδιά, τά παιδιά.... άρχισε νά

τραυλίζη Δέν κρατιομουν άλλο τα
πόδια μου λυγοΰσαν τά αυτιά μου βούι
ζαν τό κεφάλι μου γινόταν άδειο... άδειο. .

— Μητέρα!., μητέρα!.·, μίλησε μου....
...Τά μιάτια της πάλι στηλώθηκανπανω 

μου— τό χέρι της κινήθηκε νά μέ χαδεψη 
—καί είπε μέ πόνο που δε θα ξεχασω
ποτές. ν

— Μμμμμ...·Πώςχλωμιανες... δές, δες., 
πώς γίνηκες έτσι—  μά γιατί.... γιατί.... 
καί... Οί λέξεις έβγαιναν άκατάλειπτες 
γιατί ή γλώσσα μπερδευόταν.

— Μητέρα! φώναξα.... Τίποτα καμία 
απόκριση, παρά ενας ρόγχος. Καί ήρθε ο 
γιατρός καί ήρθαν πολλοί γιατροί καί έ
καμαν δτι ήξεραν, καί ήρθε δ πατέρας καί 
τ’ αδέρφια της, καί οί συγγενείς μας,  ̂ καί 
οί φίλοι μας... καί τά παιδια μας άπό τό
σκολιό... _

— Νά μεταφερθή στό κρεββάτι της εί
παν οί γιατροί. Καί δπως τη μεταφέραμε 
καί έγώ ήμουν κοντά της καί την αγκα- 
λιαζα, τό χέρι της τό άριστερό  ̂γιατί τ° 
δεξί είχε όλότελα παραλυσει μόυσφιςε για 
ύστερη φορά τό δικο μου.... ^

Μεσολάβησαν άκόμα τριανταέξ  ̂ώρες 
καί ή μητέρα μου πέθανε. Σ ’  ̂δλο τό διά
στημα τοΰτο δέν τήν είδα. Δεν ήθελα μέ 
κανένα τρόπο νά τήν δώ. Μοΰ φαινόταν 
πώς είχε πεθάνει κιόλας, πως είχε κόπεΐ 
κάθε δεσμός μαζί μας. Τό σώμα που κοι- 
τόταν μιέ τά παραλλαγμένα χαρακτηριστι
κά δέν ήταν πιά τής μητέρας μου που̂  το 
άλλο πρωΐ καθόταν μαζί μου κατω άπό
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την κληματαριά. Καί μόνο μιά θλίψη θα
νάσιμη σά μολϋβι πλάιων-: τήν καρδιά 
μου νά ξέρω τό φόρεμα τοϋ άδερφοϋ μου 
μισοδιορθωμένο μέ το βελόνι καρφωμένο 
άπό τό χέρι της εκεί πού τό άφησε, τό 
κάθισμα πού καθόταν αμετακίνητο, στό 
ίδιο μέρος— τά φορέματά της, δ'λα δσα 
μεταχειριζόταν, Ικεΐ δπως τά άφησε ή 
ϊδια...

...Καί θάθελα δλα νά μετακινηθούν, 
ολα ν’ αλλάξουν, γιά νά τελείωση τό αβά
σταχτο μαρτύριο νά σκέπτομαι πώς εκείνη 
πού τά είχε βάλει εκεί είχε χαθή γιά πάν
τα! Καί άρχινοϋσα εγώ νά κάνω τό έργο 
τοΰ τέλειου ξεχωρισμοϋ μας από τή μητέ
ρα μας. Ξεκρεμοΰσ« άπό τά ντουλάπια τά 
φορέματά της... μετακινούσα τά πράματα 
πού εκείνη είχε τοποθετήσει... πήρα τή 
καρέκλα πού καθόταν καί τήν πήγα μέσα 
ν’ άνακατευτή μέ τίς άλλες... Θεέ μου τί 
φριχτές ώρες καί πώς τίς ξεχνά κανείς., 
καί πώς τής ξεχνά τόσο γρήγορα !

Στό διάστημα τής αγωνίας της δέν ε- 
κλαψα ούτε μιά φορά. Μαζεμένη ενα κου
βάρι, ασάλευτη, σά σέ βΰθος, έφραζα μό
νο τ’ αύπά μου νά μήν άκοΰω τό ρόγχο 
της πού έφτανε, καί ώς τή γωνιά πού εί
χα κρυφτή!... Καί μόνο δίαν τήν έντυσαν 
μέ τό μεταξωτό της to μώβ φόρεμα καί 
είδα τά μορφή της έτσι ώραία στόν γα

λήνιο ΰπνο πού τής είχε κλείσει τά μάτια 
ενα βάρος σηκώθηκε άπό τό στήθος μου 
καί τά δά ;ρυά μου άρχίνησαν νά τρέχουν 
άφθονα. Μιά αγάπη πού ποτέ δέν είχα 
γνωρίσεί μέ συνεπήρε, καί πιά δέν κου
νήθηκα άπό τό πλάι της. Δέν έμπηξα τίς 
φωνές πού έ'βγαζαν οί άλλοι γύρω μου. 
’Ένοιωθα μονάχα τήν ανάγκη νά τής μι
λώ.. δ'χι σά σέ πεθαμένη... σά σέ αγαπη
μένο πού μέλλει νά μάς φύγη ..

Καί δ'ξω τό πρωΐ είχε πάλι άπλωθή 
σ ’ δλη τήν απριλιάτικη ομορφιά του.

"Ολα ήταν τά ϊδια σάν χτές, καί μόνο 
εγώ δέν ένοιωθα πώς ήμουν ένα μαζί 
τους.

Κι’ δταν έγινε ή θανή καί τελείωσαν 
δλα, ή ζωή ξαναπήρε τό δρόμο της, τόν 
κανονικό πού ό θάνατος γιά μιά στιγμή 
είχε διαταράξει.

Κι’ ένα πρωΐ, έπε«α άπό λίγες μέρες, 
εγώ εργαζόμουν πάλι κάτω άπό τήν κλη
ματαριά. Τά περιστέρια κατέβαιναν στις 
πλάκες τής αυλής, τά πουλιά κελαδοΰσαν, 
τά παιδιά θορυβούσαν στό γειτονικό σκο- 
λιό, ή κοπέλλα απέναντι τραβούσε, κι’ έ- 
νοιωθα μιά αλαφράδα σά νάχα γίνει ένα 
μ’ δλα εκείνα τά χαρούμενα πράματα πού 
μέ τά γυρνοΰσαν.

ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
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Κατά δύο τρόπους συχνά πυκνά, δεί
χνεται ή ξιπασμάρα τοΰ κόσμου άγνά''τια 
στό πιό λεπτό απόχτημα το ' ήθικοΰ κό 
σμου- άγνάντια στόν ποιητή. Ό  κόσμος 
κάθε φορά πού τυχαίνει νάκούση γιά κα
νένα ποιητή, δέν πολυσκοτίζεται νά ρωτή- 
ση, γιά νά καταλάβη τί τρέχει, τί λογής 
εΐναι ή τέχνη του : Γιά νά καταλάβη ρω 
τά μονάχα: Τί κ ε ρ δ ί ζ ε ι .

Καί αυτός είναι ό άπλοϊκώτατος καί 
χοντροειδέστατος τρόπος τή; ξιπασμάρας 
γιά τήν έχτίμηση τοΰ ποιητή. Ό  δεύτερος 
τρόπος εΐναι σημάδι κάπως διανοητικώτε 
ρο. 'Ο κόσμος δέν παίζει" είναι δύσκολος.

Θέλει πιστοποιητικά καί περγαμηνά 
εύγενείας. Γιά νά καταλάβη τί τρέχει, κά
θε φορά πού πρωτακούει γιά τόν πο ητή, 
θά ρωτήση. Εΐναι μ ε γ ά λ ο ς ;

Καί αυτός είναι ό πιό φίνος καί ο ά 
παιτητικώτερος τρόπος τής ξιπασμάρας 
γιά τήν έχτίμηση τοΰ ποιητή. Τρόπος καί 
τοΰτος δμοια μέ τόν πρώτον άνυποψία- 
στος τής μεγαλοσύνης πού κρύβει τ’ όνο
μα π ο ι η τ ή ς ,  καί χωρίς κανένα παρα 
στάτη πλάϊ του.

Υπάρχουν άνθρωποι πού γιά νά προ
σέξουνε στόν ποιητή έχουν τήν αξίωση νά 
βεβαιωθούν (άπό κάποιον καί μ’ δποιο 
τρόπο) πώς εΐναι μ ε γ ά λ ο ς .  ’Ανάλογα 
οί μόρτηδες τοΰ δρόμου πού δέν ξυπνά 
τήν προσοχή τους καί δέν τούς σταματά, 
μέ τό πέρασμα τους καμιά κανενός είδος 
λεβεντιά, σάν τύχη καί περάση άπό πλάϊ 
τους κανένας χτυπητός γαλονάς, τινάζον
τας, στέκοντας, άκολουθάνε χάσκοντας τό 
διάβα του, καί ψιθυρίζουνε : «Π/ άκα τά- 
χει τά γαλόνια !» ’Από τά μικρά μου χρό
νια, υπνωτισμένος άπό τόν έρωτα τοΰ 
στίχου, πρόσεξα πάντα στό μίλημά τους 
πού καί τραύλισμα νά εϊταν πάντα γιατί 
εΐτανε σάν κάποιας Μούσας μέλημα, μοΰ 
παρουσιάζονταν αχώριστος άπό τήν ιδέα 
μιάς μεγαλοσύνης. Πάντα, γυρίζοντας 
προς τήν ψυχή μου, έβλεπα πώς είμαι 
κ’ εγώ κάποιος μέσα στών ποιητών τό

λαό. Ποτέ δέ μοΰ πέρασε άπό τό νοΰ πώς 
θά μποροΰσα νά ξεχωριστώ άπάνου σέ 
δποια κορφή, καί τίποτε τόσο δέ μ’ένοχλεΐ 
δσο οί χαιρετισμοί προς εμένα, κι’ ας 
εΐναι αραιοί καί σπάνιοι, άπό κάποιους υ
περβολικά Ινθουσιαστικούς πανηγυριστές, 
πού δέ βαριώνται νά κολάνε στόν σβέρκο 
μου «πλάκα τά γαλόνια» μιάς μεγαλοσύ
νης.

Κ ’ εδώ ή κρίση τοΰ Χατζόπουλου εί
ναι πολύ στοχαστική, και τόν ευχαριστώ. 
Φρόντισε νά σημειώση σέ μιά περαστική 
περίοδο, χωρίς νά φαίνεται πώς δίνει 
πολλή σημασία στό γεγονός, καί δμως μέ 
τρόπο πού θά έφτανε πολύ νά κολακέψη 
τή μικρότητά μου, πώς δέν είμαι ούτε 
μ ε γ ά λ ο ς  Ποιητής ούτε μ ε γ ά λ ο ς  
κριτικός, καί πώςενφ δέν είμαι ού'τε Ποιη
τής μεγάλος, ού'τε κριτικός μεγάλος, μολα
ταύτα «βάσταξα στους ώμους μουόλόκληρη 
έποχή> 'Ο αρχαίος φιλόσοφος έδιωξε τόν 
Ποιητή άπό τήν Πολιτεία top, άφοΰ τόν 
έστεφάνωσε. Ο νέος μου κριτής μέ μπά
ζει μέσα σέ μιά Πολιτεία, άφοΰ πρώτα μέ 
ξεστεφάνωσε. Πάλι καλά. 'Ο κριτής μου 
βρίσκεται στό δίκηο του Τό ξεστεφάνωμα 
δικιολογιέται άπό τήν δ'χι πολύ καλοστό- 
χαστη κ’ εύ'κολη κάπως προθυμία, συχνά 
πυκνά, ολίγων— τό ξαναλέω— καλοθελη
τών, νά μέ στεφανώνουνε, θέλω δέ θέλω. 
Τό δυστύχημα εΐναι πώς δέν κρέμεται 
άπό τήν δ'ρεξη μου τό φόρτωμα ή τό ξε
φόρτωμα τών τέτοιων λογής στεφανωμά
των. ”Αν ϊσως μέ ρωτούσανε, βέβαια πώς 
ήθελ’ άρνηθή κάθε τέτοιο δαφνοσκόρπισμα 
κάθε παράσημο μεγαλοσύνης. Πρώτος 
λυπάμαι γιά τά κριτικά παραστρατίσματα 
τούτου ή εκείνου τοΰ έχτιμητή, κ’ έχω τή 
συνείδηση πώς άλλοΰ εΐναι ή θέση μου, 
εΐναι εξω άπό τά θριαμβευτικά τόξα, καί 
μακριά άπό τά κορφοβούνια τών Παρνασ- 
σών, σέ κάποιες, μπορεί, άπόμερες ρα
χούλες" κι’ άπ’ αυτές άπάνου οι ορίζοντες 
όλάνοιχτοι ξανοίγονται. (1)

1) 'Ένα δίπλωμα τιμής ανάμεσα σ τ * αλλα,
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Μολαταΰια ξέρω πως καί μεγάλο; μέσα 
στούς μεγάλους αν ε’ίμουνα. πάλι δε θα 
εΐχεν έρθη ή ώρα γιά νά μοΰ ^λογαοια- 
στή ή οποία μου μεγαλοσύνη. ώέοα> πώς 
δχι μόνο για τέτο ου είδους μεγαλεία, μα 
και γιά κάθε είδος αθανασίας ο ποιητής 
πρέπει νά κ ρά τη  πάντα στό νοΰ του το 
στίχο τοΰ Σίλλερ «πρεπει στην τέχνη για 
νά ζήσης— πρώ.,’ άπό τη >,ωή να σβυσης..» 
Ό  κριτής μου συμπληρώνοντας τή φρά
ση του .σημειώνει παραπέρα: δ ποιητής 
δέν είναι μεγάλος, είναι δμως ηρωικός δ 
δημοτικιστής. Ευχαριστώ" μήν πειράζεστε 
καθώς ξέρω πώς μεγάλος ποιητής δ εν  
είμαι, και πώς κάθε περγαμηνή εύγενείας 
πού κολλιέται στό εργο μου, πριν τοΰτο 
συμπληρωθή και συντελεστή, και κοίτα- 
χθή άπό τό πρεπούμενο ιστορικό μάκρεμά 
κάθε τέτοια περγαμηνή είναι πρόωρο 
και βιαστικό κόλλημα, έ'τσι, κι’ άπό τήν 
άλλη τή μ^ριά, ξέρω άκόμα πώς δε μοΰ 
ταιριάζει κανένα ξεχωριστό δαφνόφυλλο, 
πώς δέ μοΰ στέκεται κανένα παράσημο 
ηρωικό γιατί δημοτικιστής είμαι, με 
τό λόγο καί τό παράδειγμα, καί γιατί παί  ̂
νεμα βέβαια τό έχω πώς είμαι καί μάλι
στα δημοτικιστής άπό κείνους που σαν 
άκοΰνε τδνομα τους σηκώνονται, οι τρίχες 
όλων τών μετρημένων τάχα. Άπάνου στό

« '  εκαμε πολϋ νά ντραπώ και πολν ν ’  άνηον- 
χήαω, Ό  λόγος τοϋ Ψυγάρη γιά μένα ατην ομι
λία γιά τόν ενα, τόν άληϋινά μκγαλοποιητή μας 
γιά τό Σολωμό. (Cvgne F ran ca ise  p ov i la 
dr fen s edes d roa td e  1’heUenis m e Ja C rece  
Paris 1908)

Μ ’ έκαμε νά ντραπώ τό βάρο; τοϋ έπαινον 
ατιο τέτοιο στόμα καί ν ’ ανηονχηοο) μήπως απο 
τό στόμα τον Ψυγάρη δεν πετοννται λόγια στόν 
αέρα. *Οπουδήποτε 6 λόγος ετσι ριμμένος τάοαξ$ 
με τό δίκη ο, ακόμη και σκανταλισε. Μαλιστα  ̂ το 
(.(.Νέο ’Ά σ τν»  καί διαμαρτυρήϋηκε για την άσέ- 
βαστη συγκριστ). Κ ’ ενας απο τους δικούς μας, 
αξιοθαύμαστος καί πρώτης γραμμής λογογράφος^ 
καί ποιητής, περαστικός απο την Α$ηνα ήρϋε να 
με δή και στυλώνοντας άπάνου μου πονηρά τά 
λαμπεοά ματάκια του και το ζουναρι για καυγα 
κοέαοντας, μου πέταξε ανάμεσα σε αλλα. ((Κανείς 
μας εδώ πέρα δεν είναι μεγάλος*. Σ την αργή δεν 
κατάλαβα υστέρα είδα τ· τρεχει. Μα και μετά 
για νά τόν εϊ/α κρεμασμενο στο λαιμό μου. σα 
μιά φορά οί γυναικούλες τή φωτογραφία τοϋ 
άντρα τους, πάλι δε #ά χτυπούσε στά νεϋρα ενα 
τέτοιο απλό επίθετο. Καί να, ο Xατζοπουλος 
εκδικητής.

πολύ μεγάλο ζήτημα του to κάνω to χρέος 
μου, μά φοβάμαι πώς τό κάνω άνάμελα 
καί άμέθοδα καί μισά, μολονότι στρατιώ
της τής ιδέας πιστεύοντας στήν άλήθεια 
της, έγώ δ δισταχτικός καί συχνά πυκνά 
δειλιασμένος αγνάντια σέ αλλα λογής ζη
τήματα..’Άλλοτε ειπα|πώς άν ή ποίησή 
μου είναι ή ομορφιά μου, τό γλωσσικό 
μου, τό φρόνημια ή αρετή μου. Μά τίποτε 
δέ θά μποροΰσε ή ζέστα αυτή τής άρετής 
μου, αν δέν έπαιρνε τροφή άπό τή φωτο
πηγή τής ομορφιάς μου. Γιατί άπό τήν 
άλλη τή μεριά καί παραμερίζοντας κάθε 
ψεύτικη ταπεινοφροσύνη πού δέ στέκεται, 
κι’ αν άϊιάφορυς μένω μπροστά στήν 
ά ύπαρχτη μεγαλοσύνη πού θέλουνε νά 
μοΰ κολλήσουν φίλοι μου πολίι συγκατα
βατικοί, κι’ ά >' γελώ με τήν άντίθετη προ 
σπάθεια κάποιων άλλων, πιστεύω—κι’ αυ
τό μοΰ φτάνει—πώ; είμαι στά γιομάτα 
ποιητής. Κι’ αν άκόμα δέν ήρθε ή ώρα 
μου γιά υποψηφιότητες μεγαλείων άσυ- 
στάτων, δμως τολμώ άπό τιόρα νά πώ 
πώς μι’ ευνόησε ή μοίρα μιέ κάτι δ'χι καί 
τόσο άξιοκαταφρόνητο, πού μιπορεΐ καί 
νά φαντάζη γιά μεγαλοσύνη. Κάτι πού 
κι’ ό ϊδιος ό κριτής μου δέ δυσκολεύτηκε 
νά τό μιολογήση, άδιάφορο άν τό θεώρη
σε σύμιπεωμα έπικίντυνο γιά τήν προκοπή 
τής φιλολογίας μας, καί ξετάζοντας κα
θώς τό ξέτασε τό έργο μιου, κοίταξε πώς 
θά μποροΰσε νά μποδιστή δ δρόμιος μιου.

Τό κάτι τοΰτο είναι ή άπό τό έργο μου 
εντύπωση μέσα σέ ορισμένους κύκλους 
άνθρώπων ποιητών καί τεχνιτών τοΰ λό
γου, ή ενέργεια τοΰ έ'ργου μου, μ’ ένα 
λόγο : Ό  τόπος πού φαίνεται πώς έπιασε 
τό έργο μου. Καί ή παρατήρηση τούτη ξα- 
φνίζει, κ α θ ώ ς  γίνεται γιά ποιητή πού τούς 
στίχους του δέν τούς προσέχει, μήτε τούς 
κοιτάζει, κι’ άν τούς κοιτάζει, δέν τούς 
άγαπά ό λεγόμενος κόσμος.. Γιά τόν 
Ποιητή πού θά μπορούσαμε νά τόν ποΰμιε 
άντιδημιοτικό, πού συχνά πυκνά, μιά λακω
νική καί χωρίς ψιλολογήματα κρίση άκού- 
γεται γύρω στ’ ό'νομά του : ή, ντροπαλώ- 
τερα σ τ ρ υ φ ν ό ς ,  ή σκέτα νέτα καί 
πώ ξαδιάντροπα ά κ α τ ά λ η π τ ο ς .

Μά ή παρατήρηση τούτη θά ξαφνίση 
μονάχα εκείνους πού δέ στοχάζονται τί
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λογής είναι ή ενέργεια ενός Ποιητή καί 
πώς πρέπει νά τή νοιώσουμι,ε τή φήμη του 
καί πώς πρέπει νά τήν κρίνουν μέ τή δόξα 
του καί πώς πρέπει νά προσδιορίσουμε 
τόν κόσμου του. “Ενας άξιοθάμαστος φι
λόσοφος τοΰ περπσμένου αιώνα. Ό  Ρε- 
νουβιέ, μέσα στό άπ’ δλες τις μεριές ψυ- 
χολογημιένο τέχνασμα πού κάνει, σέ δυό 
τόμους τής ποίησης καί τής φιλοσοφίας 
τοΰ Ούγκώ, σημειώνει τοϋτα: Ό  κοινω
νικός χωρισμός άπό δώ μορφωμένων καί 
άπό κει βιομηχανικού καί άγροτικοΰ πλή
θους είναι σχεδόν άκέρια συντελεσμένος, 
κι’ δ καλλιτέχνης δέν εργάζεται παρά γιά 
τούς πρώτους. Αλήθεια πού τοΰ πάκου 
τήν κρύβουμε» Κάπως διαφορετικά δ Ταίν 
μιλώντας γιά τό σημάδι πού ξεχωρίζει τήν 
Τέχνη άπό τήν ’Επιστήμη, «ή Τέχνη, λέει, 
είναι μαζί αρχοντική καί δημοτική εκδη
λώνει τά υψηλότατα καί τά εκδηλώνει σέ 
δλους». Στή φράση τούτη, σ’ αύτό τό σέ 
δ λ ο υ ς πρέπει νά σταματήσουμε καί 
προσεχτικά νά τό δοΰμε" γιατί άλλοιώτικα 
κίντυνος είναι νά τό πάρουμε κάπως άξέ- 
ταστα καί κακά νά τό χωνέψουμιε. Ν ο
μίζω πώς τά σύνορα τής έπενέργειας έπι - 
στήμης καί τέχνης δέν ξεχωρίζουν τόσο 
καθαρά δσο φαίνεται πώς θέλει νά δείξη 
δ Ταίν. Βέβαια γιά νά καταλάβη κανείς 
τήν επιστήμη πρέπει νά έχη άποχτημένη 
κάποια ξεχωριστοΰ είδους προπαιδεία Μέ 
ξεχιοριστή λουπόν τάξη άνθρώπων δ επι
στήμονας έ'χει νά κάμη. Μά δέν είναι σπά
νιο’ μάλιστα γιά τούς μεγάλους σοφούς 
πού γενήκανε πατέρες ή διαλαλητές μιας 
άλήθειας πού άλλάζει τήν δψη τοΰ στοχα- 
στικοΰ κόσμου, δέν είναι σπάνιο τά έπιστη 
μονικά τουςτά μιαθήματα, ξαναστοχασμένα 
καί ξηγημένα λαϊκευτικά, έξω άπό τήν 
άχαρη άλγεβρική άκριβολογία τής επιστη
μονικής γλώσσας, είτε άπό τούς ίδιους 
είτε άπό άλλους έκλαϊκευτές. νά συγκι- 
νήσουνε πλατιά πλατιά πυκνά στρώματα 
φιλομάθων, δλο τόν κόσμο πού τά γνοιά- 
ζεται τά επιστημονικά ζητήματα- τά ζητή
ματα πού βγαίνουν έξω άπό τά λαμπορα- 
τόρια κι’ άπό τά πανεπιστήμια" δχι μόνο 
σπάνιο δέν είναι, δσο πάει τό φαινόμενο 
τοΰτο, μά καί συχνότερα, δσο καταπληχτι 
κώτερα διαδίδεται ή εφημερίδα, τό άπά

νου, άπ’ δλα δργανο τών πρόχειρων καί 
τών εύκολων μαθημάτων καί τό εγκυκλο
παιδικό λεξικό, καί δσο προκόβει καί πάει 
εμπρός άπίστευτη ή συγκοινωνία τοΰ 
άνθρώπου σέ κάθε τι.

Καί σάν άναγκαϊο παρακολούθημα καί 
σάν κορώνα τής δόξας πού στολίζει τό 
σοφό τής επιστήμης, έρχεται ύστερ’ άπό 
τό σκόρπισμα τοΰ έργου του πέρ’ άπό τά- 
ναγνωρισμένα σύνορα τοΰ επιστημονικού 
βασιλείου, καί κάτι άλλο σκορπίζεται δχι 
πιά τό έργο του, μά μιονάχα τδνομά του 
στή γνώση τοΰ πολλοΰ κόσμιου' καί φτά
νει. Γιατί σχεδόν πάντα λιγοστοί ειν’ εκεί
νοι πού μιλάνε γιά κάποιον άπό τό γνώ
ρισμα τοΰ έργου τοΰ κάποιου καί πιό 
πολλοί εκείνοι πού μιλάνε γιά ένα πρό
σωπο, κι’ άς μ ή γνωρίζουν άπό κείνο 
τίποτε άλλο παρά τό φημισμένο τδνομά 
του. 'Ο κόσμος άπό τά έτοιμα χαίρεται 
καί τή δόξα τών άλλων. Μά πάντα δτι 
καί άν ποΰμε, ή αλήθεια είναι πώς οί 
επιστήμονες δουλεύουνε γιά ώρισμένη τά
ξη άνθρώπων δμοια άρματωμιένιον εκεί 
πού δ καλλιτέχνης, καλά καλά, δέ μιιλεΤ 
πρός ωρισμένη τάξη άνθρώπωνε, διαβα 
σμένων, σοφών καί καλλιτέχνηδων σάν 
εκείνος' είναι γυρισμένος πρός τούς άπό 
κάθε κοινωνικήν ή διανοητική τάξη άν- 
θρώπους, φτάνει νάχουνε μέσα του μιά 
κάποια ευαισθησία, μιιά κάποια καρδιά, 
μιά κάποια φαντασία, μιιά ,’.άποια κρίση 
πιό πολύ άπό τό φυσικό τους παρά άπό 
τήν άνατροφή τους, ανάλογα πάντα μέ 
τή δικ»; του τή μόρφωση, ’Έτσι— σχετικά 
κάπως— πρέπει νά τή νοήσουμε τή φρά
ση σ έ δ λ ο υ ς .  Δηλαδή ό καλλιτέχνης μιι- 
λεΐ δχι πρός ανθρώπους, μά πρός τόν άν
θρωπο, τόν αιώνιο, τόν άκέριο, πού εΐναι, 
σάν άπό κάποια θεία χάρη, σάν άπό κά
ποιο ίδεώδικο προορισμό τής άνθριόπινης 
φύσης, προσδιωρισμένος νά τόν αίστάνε- 
ται τόν καλλιτέχνη καί νά συγκινιέται άπό 
κείνον. Τοΰ ίδεώδικου αύτοΰ τύπου άντί- 
τυπα μποροΰμενάβροΰμεσέ δλες τίς κοινοο- 
νικές καίδιανοητικές τάξες. Αύτό θά π ή τό 
σέ δ λ ο υ ς τοΰ Ταίν. Μά καί τήν αλήθεια 
τούτη δέν τή βρίσκουμε καί στήν πράξη, 
καθώς δλου τοΰ κόσμου τούτου, μιέ δλη 
τήν Ιδεατή θεωρητική της εντέλεια. Ή
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επιστημονική γλώσσα, σά δέν εκλαϊκευτή 
δέν είναι βέβαια προσιτή παρά στους επι
στημονικά μορφωμένους- Μά μήπως και 
ή ποιητική γλο>σσα, πριν εκλαϊκευτη από 
τοϋ κριτικού τήν ανάλυση, μέ δσα κι’ αν 
λένε, οΐ πολλοί μήπως είναι προσιτή σέ 
δλους; Κάθε αλλο. Μόνο οι διαλεχτοί 
τήν αισθάνονται χωρίς τή βοήθεια τοϋ 
κριτικού. 'Η  φιλολογία λαϊκεύει τή φιλο
σοφία ή κριτική τή φιλολογία. Μέ τήν 
παρατήρηση πώς εύκολώτερα επιβάλλεται, 
γίνεται τών πολλών ό επιστήμονας, παρά 
ό ποιητής.

’Εξ εναντίας δέν είναι σπάνιο τό φαι ■ 
νόμενο τών καλλιτεχνών (καί άναφέρομαι 
σημειώνοντας τοΰτο, στόν άπάνου άπ’ 
δλους τεχνίτη τοΰ λόγου, στον ποιητή), 
που, αντίθετα μέ τή μοίρα τώς επιστημό
νων, δέν είναι γνωστοί, δέν τιμοΰνται καί 
δέν λιβανίζονται, παρά μέσα σέ ώρισμέ- 
νες διανοητικές συντροφιές, πότε πυκνό
τερες, πότε αραιότερες άπό σημειωμένες 
φυλές ανθρώπων. Είναι οί άνθρωποι τού- 
τοι, είτε καλλιτέχνες ο! ίδιοι, είτε άπλοΰ- 
στερα, φιλότεχνοι, εϊτε άπό τό νοΰ τους 
γινόμενοι, είτε άπό τήν καρδιά τους φυ
σικά διορισμένοι νά καταλάβουν καί νά 
τόν αγαπήσουν τόν ποιητή, μπασμένοι 
μέσα στό έργο του, σά μέσα σέ ναό απλη
σίαστο άπό τούς κάθε λογής βέβηλους 
τοϋ ναοϋ αΰτοΰ οί πύλες ανοίγονται και 
ψέλνονται οί μυστηριακές λειτουργίες 
του γιά τούς κατηχημένους καί γιά τούς 
πιστούς, άπό μιά μοιραία τάξη πραμάτων 
είτε τό θέλουν, είτε δέν τό θέλουν οί 
ιεροφάντες τοΰ ναοϋ. Και τό φαινόμενο 
τοΰτο, ανάλογα μέ δ,τι παρατηρήσαμε 
γιά τούς επιστήμονες είναι ό'χι μόνο σπά - 
νιο, μά γίνεται μέρα μέ τή μέρα συχνό
τερο, ϊσα ίσα δσο πιό τεράστια ξετυλίγον
ται τά μέσα τής συγκοινωνίας καί περίσ
σια σκορπίζεται ή δημοσιογραφική μάθη
ση : πράματα- πού αναγκάζουν κάποιους 
ώρισμένων ιδιοσυγκρασιών ανθρώπους νά 
βρίσκουν άσυλο σέ ώρισμένους κύκλους, 
νά θεμελιώνουν πνευματικά μοναστήρια, 
σάν εκείνα πού κάπουωνειρεύονταν,μιλών
τας προς μιά γυναίκα, 6 Νίτσε, ναποτρα- 
βιοϋνται δνειροπλέχτες μέσα σέ σκήτες 
καί νά ζητάνε τό αληθινό τό φώς, ξεχω-

ρίζοντάς το άπό τά λεγάμενα φ ώ τ α ,  καί 
βρίσκο/τάς το μακρυά οπό κείνο.

Μέ τόν καιρό ταίρνει τή θέση πού τοϋ 
πρέπει ό καλλιτέχνης" μιά καί τότε ή θέση 
του δέν είναι, καλά καλά, τελειωτική, κα
θώς δέν είναι καί τής ιστορίας ή κρίση, 
δσο κι’ ά φαντάζει σιδεροθεμελιωμένη, 
καί γι’ αυτές ακόμα τις γιγάντιες κορφές. 
Μά κοίτα κεΐ! καί ή επιστήμη πού 
σπρωγμένη άπό τή δύναμη τών πραγμά
των γίνεται λαϊκή, και σά νά ποϋμε, μιλεΐ 
προς δλους, καί ή Τέχνη, πού σπρωγμένη 
άπό τή δύναμη τών πραγμάτων, δείχνετ’ 
έτσι αριστοκρατική, αγάλια αγάλια καί μέ 
τό περπάτημα τοΰ καιροΰ, ΰστε/ άπό τής 
πρώτης τό ά'πλωμα κι’ ύστερα άπό τό 
μάκρεμα τής δεύτερης, διωρισμένες ειιαι 
νά κινηθούνε καί νά φαντάζουνε σέ σύνορα 
πλατιά καί νά συγκινήσουνε λογής άνθριό- 
πους. Καί μπορούσε κάνεις νά πή πώς 
ό'χι τόσο μέ τά έ'ργα τών τρανών της αντι
προσώπων, δσο μέ τά όνόματά τους. Ή  
δόξα δέν είναι πράμα, είναι ό'νομα. Ό  
Ποιητής μάς τό λέει «Πρέπει νά θέλουμε 
νά δοκιμαστούμε, κι’ δχι νά δοξαστούμε !» 
Κ’ εύ'γλωττα στό μελετητικό του ποίημα 
ό Ψυχάρης 1) άραδιάζει τά ψέμματα, πού 
γνωρίζονται μέ τό'νομα τό κοινό τής δόξας. 
'Η  δόξα δέν είναι πράμα, είναι ό'νομα 
"Ομηρος- —’Αριστοτέλης— Ντάντες —  Μι
χαήλ ’ Αγγελος— Μπετχόβεν— Πάστερ— 
Ούγκώ— Σπινόζας— Γ καίτε καί λοιποί. 
Οί πιό πολλοί πού δέν ξεσκεπάζοντ’ ευλα
βητικά μπροστά τους, ξεσκεπάζονται σά 
μπροστά σέ θεούς. Δέν είδαν τίποτε άπό 
κείνους" τίποτε παρά μιά χλωμή εικόνα 
τους ενα ϊσκιο τούς φτάνει τδνομα. Τούς 
πιστεύουνε, μά δέν τούς γνωρίζουν. ’Όχι. 
Μέ δλη την ειδικότητα τής επιστήμης, μέ 
δλη τή γενικότητα τής τέχνης, κι’ άπό μιάν 
άλλη δψη, μέ δλη τήν κοινωνικότητα τής 
επιστήμης (ή επιστήμη εΐναι ’Ε μ ε ϊ ς, 
εϊπεν ενας), μέ δλη τήν ατομικότητα τής 
τέχνης (ή τέχνη εΐναι ’Ε γ ώ, είπεν ό 
ίδιος), καλλιτέχνες κ’ επιστήμονες, σοφοί 
καί ποιητές δουλεύουν ό καθένας τους γιά 
έναν κόσμο ξεχωριστό, τόν κόσμο τό δικό 
τους, τήν Πολιτεία πού γεννηθήκανε. Δεν

1) «A th en a »  ta gtorie
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υπάρχει κόσμος, υπάρχουνε κόσμοι καί 
κοσμάκηδες, αδιάκοπη κίνηση, αλλαγή 
ξάπλωμα, στένεμα, ξετύλιμα, πισωδρό- 
μισμα. Καί λοιπόν υπάρξουνε ποιητές πού 
σάν τελειωτικό τό μεγαλείο τους άπλώ ■ 
θηκε σέ κόσμον δλο' μά τό άπλωμα τοΰτο 
ενα κακό τό άντισηκώνεΓ γνωρίζονται 
ονομαστικά, δχι πραγματικά.

’Αντίθετα εΐναι ποιητές πού ή γιατί 
δέ φτάσανε στήν κορφή τοϋ «μεγάλου 
ίεροΰ Παρνασσού» καθώς ί)ά έ'λεγε δ 
Μορεάς, είτε γιατί δέν ήρθε ακόμα ή ώρα 
τους, δέν είναι γνωοισμένοι άπό κόσιιον 
δλο, παρά μόνο άπό κάποιους κιίκλους, 
δχι καί πολύ πλατιούς μά ή φήμη τους 
ιδεολογική δέν εΐναι: εΐναι θετική.

Μέσα στούς δεύτερους τούτους δέν έ'χω 
καμιά δυσκολία νά τοποθετήσω τό ταπεινό 
υποκείμενό μου. Ό  κόσμος υπάρχει, δσο 
στενός καί άν εΐναι. Κι’ δσα κι’ αν δέν 
εΐμαι, βέβαια μεγάλος, ή σημασία μου 
στέκεται σέ τοΰτο '■ Δέν εΐναι ό'νομα, εΐναι 
πράξη. Δέν τή διαλαλεΐ ό τύπος μας, τή 
σιγοδείχνει ή ποίησή μας.Εϊτε μέ αναγνω
ρίζουν εϊτε δέ μέ γνωρίζουν εί'τε μέ άπαρ- 
νιένται, εϊτε μέ τιμάν, εϊτε μέ βρίζουν, 
εϊτε μέ θυμιατίζουν, εϊτε μ’ επικρίνουν, 
άδιάφορο. Κάποια σημάδια δικά μου θά 
ξεμυτίζουνε στ ς δοκιμές καί σιά έργα πού 
μας δώσανε συνομήλικοι μου καί νεώτε- 
ροί μου καί προσβύτεροί μου τής ποιητι
κής Τέχνης πιστοί, σάν άπό φιλίας σημα

δέματα που προδινουν κάποια πρόσωπα,, 
δσα hl’ άν ορέγονταν νά φανούνε παρθε- 
νικά. Καί θά μπορούσα εδώ νά άραδιάσω ■ 
μέ τά ονόματα τους, άράδα, αράδα, περίσ
σιους άπό τούς ποιητές μας γύρο μας πού ■ 
στέκονται στην τρώτη γραμμή κι’ άλλους:: 
ό'χι λίγους πο "· κάποτε, ή άπό χρέος ή aim 
άγάπη η άπό σεβασμό ή γ ατί τούς δ έ 
θηκε ευκαιρία, κάμανε γιά μένα μιάν ομο
λογία πίστης, ή τιμής, ή σέ λόγια τους 
πού τυπώθηκαν, ή σέ άφιερώμστά τους ή , 
σέ γράμμα τους προς εμένα, δσο κι’ άν - 
τώρα μερικοί άπ’ αυτούς—ξέρω κ’ εγώ ! 
— μπορεί ν αλλάξουν ή νά κάνουν πώς ; 
άλλαξαν γνώμη.

Ολοι τους μοϋ κάμαν την τιμη νά πε- · 
ράσυυν άπό τάργαστηρι μου. Καί τό έρ- - 
γο μου, γιά τοΰτο καί δποιο, εϊτε ακέριο, 
εϊτε μισό, εϊτε άρχί) κάποιας καλλιτέρεψηςτ 
πού στέκεται άκ ίμα πίσω, εϊτε τό κατα
στάλαγμα κάποιου τρόπου πού έκαμε τό 
γύρο του, εϊτε σταθμός, εϊτε λιμάνι θά λο 
γαριαστή στήν ιστορία τής γραμματολογίας 
μαςκάποτε, γρήγορ’ αργά, στήν καλοσυνεί- 
δητη πάντα ιστορία- δέν είναι προορισμένο 
έτσι άδικα νά πάη φαίνεται’ ή ένέργειά 
του καί ή παρουσία του, ό'χι στά στόμα - 
τα τών νεοελλΐ|νο)ν φαίνεται στα μάτια 
τής νεοελληνικής Μούσας.

(’Έχει συνέχεια)
Κ Ω Σ Τ Α Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
«Οί μήνες πού μεσολάβησαν ώσπου 

νά κάμω το Δημητρά'-α, θά μοΰ μείνουνε 
αλησμόνητοι- Ό  μπέης καί ή νενέ του μέ 
είχανε μή στάξη και μή βρέξη, νά μη στε
νοχωρηθώ, να μη καμω πώς θα μεταπια- 
σω τίποτα στό σπίτι, μή μπας και κουρα
στώ,νά μήν ακούσω μυροοδιά. ‘Ό,τιπρωτο- 
φανίστικο δροσερικό έβγαινε στήν αγορά, 
επρεπε νά μοΰ τό αγορασχ] ο μπέης να 
μοΰ τό φέρχι ξαφνικά. Ά π ό  τή μιά μεριά 
μέ παρακρατούσε δ μπέης κι’ από τήν 
άλλη ή ιενέ του. Ή  νενέ του. τον αγα
πούσε πολυ το μπεη μου τ αλλα της 
παιδιά, δυό κόρες κι’ ένα γ.ό, τάχε παν
τρεμένα άπό χρόνια κ’ έμενε μόνο μέ το 
μπέη μου στό κονάκι. Ό  μοναχογιός της 
τόν έλεγε, κ’ έ'βαζε άι*ό δώ τόν μπέη μου 
κι’ άπό κεΐ ολα τ’ άλλα της παιδιά. Τό ’ χε 
καημό μεγάλο, πού κι’ άπό τήν πρώτη του 
παντρίά δέν είχε αποχτήσει παιδιά, έλεγε 
πώς θά ήταν άπό λόγου του. Περνούσαν 
καί τά χρόνια του καί κουβέντα γιά νά 
ξαναπαντρεφτή δέν ήθελε νά τοΰ κάνουν, 
κι’ξάξαφνα μέ υποδεχτήκανε μένα σά ρόδο 
στό μαντήλι. Στόν κόσμο ψυχή; δέν πι
στεύω νά αγαπήθηκε σάν καί μένα, μηδέ 
νά πήρε τόση τιμή καί υπόληψη. Μάνα 
καί γυιός μοΰ παραστέκανε σάμπως ή μου
να γυαλί νά ραγίσω. Κρίμας νά μήν είναι 
μπορετό, νά γινουνται οι άνθρωποι 
λιά, γιά νά πετούσανε καμιά στιγμή νά μέ 
δοΰνε πώς βασανίζουμαι άπό τά ξημερώ
ματα ώς τά μεσάνυχτα νά σφουγγαρίζω 
καί νά πλύνω για να με λυπηθουνε. Που 
εινε θ μπέης, καληώρα νάχη, πού νά βρέ- 
χουνταν μόνο μονο οι άκρες των παπου 
τσιών μου, ήταν άξιος νά σηκώση τό σπί
τι στό πόδι. Πόσες φορές ? ένακουα τη νενέ 
τοΰ μπέη, νά παραγγέλνη μέσα στις όοΰ- 
}£ς: «Μή στενοχωρήση καμιά σας τή Λυ
γερή μας, μή μάθω πώς εχαλασατε στο 
παραμικρό τό χατήρι της, γιατί δέ θά 
μείνετε δώ μέσα δεύτερη ώρα. Ή  Λυγερή 
στερήθηκε τον κόσμο, καί κλείστηκε στο 
χαρέμι γιά τήν αγαπη μας, και απαρντ) 
θηκε τούς γονιούς της, καί άπαρνήθηκε

τήν πίστη της, καί άπαρνήθηκε τήν ελευ
θερία της και αν τήν παραπονέσωμε, αν 
τής πούμε βαρύ λόγο, θά τόνε γράψη ο 
Μουχαμέτης στό κατάστιχό του, καί ποτε 
ποτέ δέν θά τόνε αλησμονήση». ’ Αλή
θεια κιόλας, δυό χρόνια πού έκαμα κοντά 
«.ους δέ βγήκα τό κατώφλι τής πόρτας 
έξω. Πώς νά βγώ : νά βάλω χανουμίστικα 
δέν ήθελα’ πάλι νά βγώ ξέσκεπη, νά μέ δή 
δ κόσμος καί νά μέ κουβεντιάση, πού δλοι 
τό ξέρανε πώς ήμουν μέσα στό χαρέμι.... 
Τό δέρμα μου ήταν γινομένο σάν τό γάλα 
καθώς δέ μ’ έβλεπε διόλου ήλιος. Τά χέ
ρια μου, καθώς μου τά ’παίρνε ό μπέης 
καί τά χάδευε, τά λεγε τά κρινάκιαμου 
κα'. τά ζουμπούλια μου, έτσι άσπρα ήσαν 
καί μαλακά, ίδια πούπουλα. Τόρα_ δέν 
μπορώ νά πιάσω τις βελόνες νά πλέξω. 
τόσο έχουν χοντρήνει άπό τίς λάτρες. Τη 
Μεγάλη Σαρακοστή, σαρανταοχτώ μέρες, 
πού εγώ νήστευα, δέν είδα νά μπει στό 
σπίτι κρέας, ούτε αυγό, ούτε τυρί, ούτε 
ακόυσα σαρανταοχτώ μέρες μυρωδιά 
βούτυρου. ’Ά ν  εκείνοι έτρωγαν κρυφά 
μου δέν ξέρω. μί στο τραπέζι φερνανε 
μόνο νηστήσιμα" καί τι; χαβαρια, αστα
κούς. Ά π ό  τά ίδια τρώγανε καί ^κείνοι. 
Καί ή νενέ του μούδινε καί τήν εύκή της 
άποπάνω: «έχε την ευκη μου, Λυγερή 
μου, πού είσαι άφορμή καί δέν τρώγω 
κρέας πού δέν τό θέλω». Σάν γεννήθηκε 
τό Δημητράκι, αγόρι κιόλας καθώς το 
θέλανε, κάμανε στό σπίτι μεγάλες γιορ
τές. ’Ήρθαν μέ τή σειρά δλοι οί συγγενή- 
δες, πρώτα οί γέροι κ’ υστέρα καί οι πιο 
νέοι καί φέρνανε δώρα. Αλλα σε μενα 
κι’ άλλα σ ιό παιδί.

Τούς δικούς μου αρια καί πού πια να 
τούς θυμηθώ. Μόνο αμα τυχαινε να λέ
γουν τήν κουβέντα τους τούς θυμο- 
μουν. Ά κουα δμως πώς μέ καταριόντανε. 
Δέν ήθελαν, λέει, νά μέ ξέρουν, ή μητέρα 
μου σάν τή ρωτούσαν ελεγε πως^ειχε^μο- 
vc μιά κόρη, τήν αδερφή μου. Σάν  ̂ έμε- 
γάλ(οσε λίγο λίγο τό παιδί, τό βαφτίσανε, 
δχι σάν εμάς, εκείνοι δέν τά βαφτίζουνε
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σάν την έκκλησιά μας, καί τό ονοματίσα
νε κατά τήν πίστη τους’ Οσμάν.’Έ, ώ;έκεί- 
νη την ημέρα είχα περάση καλά'άπό κείνη 
τήν ημέρα δμως κ’ ύστερα, έβαλε αρχή 
νά μέ τρώη σιγά σιγά τό σαράκι. "Αμα 
άκουα καί φώναζαν Όσμάν. κοβότανε ή 
πνοή μου. ’Ένιωθα νά μέ διαπερνά μιά 
τρεμούλα. Δικό μου ήταν τό παιδί πού τό 
φώναζαν μ’ αύτό τό δνομα; δέν μπορούσα 
νά τό χωνέψω, νά τό πάρω απόφαση. Τό 
έλεγα τό ξανάλεγα άπομέσα μου, τό στρι
φογύριζα στό μυαλό μου, μά δέν μπο- 
ροΰσανάτό συνειθίσω. Ποτέ μου δέν τό 
φώναξα έτσι. Τό λεγα τό παιδί μου, τό 
καμάρι μου, μά Όσμάν δέν τό είπα πο- 
τές.

Έκεΐ μέσα στό χαρέμι κλεισμένη αχού
σα νά λένε πώς γίνεται πόλεμος μέ τους 
χριστιανούς καί πώς οί Τούρκοι την πα- 
θαίνουνε. Μάλιστα δ μπέης μέ πείραζε: 
«Τί έχεις,Λυγερή, καί είσαι έτσι;— εγώ δά 
>.είνον τόν καιρό ήμουν πάντα κακόκεφη, 
μέ χίλια βάσανα βγάνανε τά λόγια άπό τό 
στόμα μου— δέ χαίρεσαι πού νικούνε οί 
δικοί σου; Νά! άν δέν πιστεύης, διάβασε 
νά δής, εγώ γιά σένα τήν αγόρασα». Καί 
μούδειίε μιιά ελληνική εφημερίδα. Κάνε 
υπομονή, Λυγερή, μού'λεγε δ μπέης, θά 
δής πού θά πάρετε σιγά σιγά και τη 
Σμύρνη, καί τότε πιά θά χριστιανέψω καί 
γώ γιά νά μή μέ σφάξετε... Καί μιά βρα
διά άλησμόνητη ήρθε δ μπέης άπό ενωρίς 
καί μάς ανάγγειλε πώς βγήκανε ελληνικά 
στρατέματα στή Σμύρνη. Πώς ή Σμύρ
νη ήεαν ανάστατη άτό τά ζήτω. Πώς κά
τω χαλούσε δ κόσμος άπό τίς μουσικές καί 
τίς φωταψίες. ’Ήθελα νά κρύψω τη χα
ρά μου μά δέν τό κατάφερνα. ’Έβαλε άρ: 
χή τό κορμί μου νά δέρνη, δ.τως σάν θά 
πειράξουνε, Θεέ μου φύλαγε, κανένα σπα
σμοί, καί μιά νά κλαίω καί μιά νά γελώ. 
Ά πό τότες κ’ ύστερα δέν ήτανε τρόπος νά 
μείνω στό χαρέμι.

Τήν νύχτα άρχισα νά μην κοιμούμαι. 
Έσηκωνόμούν καί κάθιζα στό κρεβάτι, 
καί καθώς έμενα συχνά μονάχη—δ μπέης 
έπήγαινε στο τσιφλίκι γιά τίς δουλιές του 
καί ’ ξώμενε εκεί,—-τίνος νά μιλήσω, ποιόν 
άλλον είχα παρά τό παιδί μου ; δλο καί 
τούλεγα τά σχέδιά μου: εμείς Δημητράκι

— αμα δέν μάς άκουε κανείς τό φώναξα 
Δημητράκι, τό ονομα τοΰ πατέρα μου 
καί ’ νιωθα μιάν άλάφρωση— εμείς Δημη
τράκι, δέ θά μείνωμε έδωμέσα. ’Εμείς 
είμαστε χριστιανοί! Άκοΰς, Δημητράκι 
μου; Ναι, έτσι λέγανε καί τόν πατέρα 
μου, καί πού είπα πριν πώς είχα άποξε- 
χάσει τούς δικούς μου, δέν τό ’πα καλά, 
τόν πατέρα μου τόν έφ.-ρνα κάθε μέρα 
στό νοΰ μου, καί τά μάτια μου γέμιζαν
δάκρυα  Εκείνος λέει άπ’ δλους τοΰ
σπιτιοΰ μας δέν έλεγε τίποτα γιά τό πα
ραστράτημά μο·’, μόνο άμα τοΰ άνάφερνε 
κανείς τό ό'νομα μου, κατέβαζε τό κεφάλι 
του κάτω καί έλεγε πώς ό'χι, δ'χι, δέν θά 
τόνε βαστάξω τούτονε τόν καημό. Τίποτ’ 
άλλο δέν έλεγε. Καί τή νύχτα πού κάμα
νε στή Σ ιύρνη τή λαμπαδοφορία, εγώ 
ήμουν άνεβασμένη στό ψηλό ψηλό καμα
ράκι κ’ έβλεπα κάτω τά φώτα, τίς ρου- 
κέττες, άκουα τή -βουή τοΰ κόσμου, τά 
ζήτω, τίς καμπάνες πού χτυπούσανε’ νά 
σπάσουνε. Σέ μιιά σαγμιή δεν ξέρω τί 
μιούρθε— δ μπέης έλειπε στό τσιφλίκι, καί 
ή νενέ του έκανε τήν προσευχή τη;— αρ
πάζω τό Δημητράκι καί παίρνω δρόμο. Μέ 
τά πασουμάκια βρέθηκα' καί τό Δημη
τράκι τό είχανε ξετυλιγμένο. Τό τύλιξα 
βιαστικά βιαστικά σέ μιιά πάνα, τι άρπα 
ξα σεά χέρια μιου καί έτρεξα γιά τή Μη 
τρόπολη.

Πώς μοΰ φάνηκε ή Μητρόπολη σάν 
έφταξα καί μιπήκα μιέσα ! σά νάτανε λέει 
Παράδεισος, πού άνοιξε καί μιέ δέχτηκε ..

Σά μάθανε σιο χαρέμιι πώς έφυγα καί 
πώ; βρισκόμουν στή Μητρόπολη πήγα
νε νά τά χάσουν μά νά μέ πάρουν καί 
πίσω δέν ήταν εύκολο, δέν τούς περνούσε 
τότες. ’Εμείς βασιλεύαμε. Ό  μιπέης μόνο 
μιούσιειλε τήν άλλη μέρα αμέσως γράμμα 

. μέ τήν Ελένη, μού'λεγε τοΰτο καί τ’ αλλο, 
καί στό τέλος ιιέ Οερμοπαρακαλοΰσε νά 
καθίσω καί νά συλλογιστώ καλά, καί νά 
τοΰ στείλω πίσω τό παιδί Γιά μένα, λέει, 
τό καταλάβαινε καί μόνος του πώ ; ήιανε 
αμαρτία νά μέ ξανακλείση σ’ αύτή τή 
ζωντανή φυλακή, πού δέν ήμουν μαθημέ
νη' μιά καί μονάχη μου είχα άποφασίση 
νά σηκω&ώ νά φύγω, θά πει πώς δλον 
τόν καιρό δέν έκανα. Καί λοιπόν δέν τό
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πήγαινε ή καρδιά του νά μέ ξανακαλέση 
νά γυρίσω πίσω. Δέν ήθελε λεει εκείνο: 
μέ τό στανιό τήν αγάπη μου, και ενας Θε
ός ήξερε τόν καημό τού, τις τελευταίες η
μέρες, πού καταλάβαινε πώς άρχιζα νά 
μήν κάνω πιά μέσα στό χαρέμι. Μά νά 
συλλογιστώ καλά, νά τό βάλω μέ τό 'νοΰ 
μου πώ ς είμαι μιά έρημη γυναίκα  ̂ δίχως 
προστάτη, καί δε θά μπορέσω ν αναστη- 
0(0 τό παιδί δπω; τοΰ χρειαζεται. Λοιπόν 
νά τοΰ τό στείλω ποΰ εκεί θα /η ολα του 
τ’ αγαθά.Καί πάλι δικό μου θά ήταν.Μή
πως εκείνοι θέλανε νά χωρίσουνε τό παιδί 
άπό τή μάνα του; 'Όταν θα θελω, λεει, να 
πηγαίνω νά τό βλέπω, τριαντάφυλλα θά 
^οΰ στρώνουν κάτω νά πατώ νά μήν πα
τώ στή γης. ν „

Ή  καρδιά μου πόνεσε π λυ με τα οσα 
μοΰλεγε, βούρκωσαν τά μάτια μου καθώς 
διάβαζα τό γράμμα, ήξερα και τόν _πόνο 
του γιά τοΰτο τό παιδί... Μά δέν τοΰ το- 
στειλα. Τό ίδιο βράδυ μοΰ στείλανε άπό 
τό χαρέμι δλα μας τά πράματα, τέσσερα 
μπαούλα γεμάτα ροΰχα. Τα φορέματά 
μου καί τοΰ παιδιοΰ, και ολα τα χαρίσματα 
καί τά μαλαματικά ποΰ μοΰ δώσανε^ σάν 
Εκαμα τό Δημητράκι. Ό  Μπέης μουβαλε 
χώρια σ’ ενα φάκελλο μέσα στήν τσέπη 
«,ϋ  παλτοΰ μου και λεπτά, μοΰ τάχε τυ
λιγμένα σέ μιά σημείωση. Καί μουλεγε 
οτή σημείωση, πώς Λυγερή μου, στα πε- 
ρατα τής γης ά’ν τΰχη καί βρεθής καμιά 
φορά καί χρειαστής τή βοήθεια κανενοΰ 
ανθρώπου νά μέ θυμηθής. Έγώ, ξέρε 

θά σκίσω πέλαγα καί βουνά,  ̂ γιά νά 
καταφέρω νά σοΰ καμω τα πίκρα, γλυκά.

’Από τή Μητρόπολη μέ μπαρκάρανε 
γιά τήν ’Αθήνα. Έ γώ τό ζήτησα, γιατί 
είχα τό φόβο πώς θά μοΰ κλέψουν τό 
παιδί. "Οσες νΰχτες πέρασα στή Μητρό
πολη ήμουν δλο μέ το φοβο’μεταξυπνοΰσα 
καί. κοίταζα τρομαγμένη δίπλα μου νά δώ, 
κονκί μου εινε τό παιδί ή μοΰ τό πήρανε; 
Έζήτησα νά φύγω, νάρθή ο νοΰς μου στό 
κεφάλι μου. Πρώτη φορά έμπαινα ̂ σέ βα
πόρι 'Η  τρικυμία με πείραξε ̂ μια ι^αλαδα 
ποΰ έχασα τόν κοσμο. Και νάμαι έρημη, 
παντέρημη" ψυχή δέ βρέθηκε νά μέ ρω- 
τήση στό χαλι που βρισκομουν τι κάνεις 
καημένη, δέ θέλεις τίποτα ;

Στόν Πειραιά σάν έφτασα, μόνο πού 
δέν τάχασα. Είχα ακουστά πώς ένας αδερ
φός τοΰ πατέρα? μου, είχε ’ρθή στήν 
’Αθήνα μέ τά παιδιά, του καί ή αλήθεια 
εινε πώς ερχόμουν στήν ’ Αθήνα μέ τό 
θάρρος του. Μά μήπως ήταν εύκολο νά 
τόνε βρώ ; άκουα ’Αθήνα καί νόμιζα πώς 
ήταν ένας μικρός τόπος, πού δπου ρωτή- 
σης ξέρει ό ενας τόν άλλονε. Μέ ρωτού
σανε σέ ποιά όδος καθεται σε ποιόν 
αριθμό, εγώ δέν ήξερα. Στα κατατελευ- 
ταϊα, ποΰ νά πά(0 , ποΰ να μην παω, πήγα 
πάλι στή Μητρόπολη. Έκεΐ μέ παρηγορή
σανε: Εύκολο είνε νά βρούμε τό θειο σου, 
μιή στενοχωράσαι! Έφρόντισαν και το πέ
ρασαν στις Έφηιιερίδες πώς ή τάδε του 
ανεψιά ή Λυγερή βρίσκεται στό ταδε μέ
ρος, καί νάρθή πού θέλει νά τονε δή.̂  Ο 
θείος μόλις τό διάβασε στήν εφημερίδα, 
έτρεξε εύτύς καί μ’ άντάμωσε. Με πήρε 
τήν ίδια ώρα, μ’ έβαλε σ’ ενα αυτοκίνητο, 
τό παιδί μου καί τά πράματά μας, καί μέ 
πήρε στό σπίτι του. Οι κόρες του μοΰ κα- 
μανε μεγάλες χαρές, είχαν νά μέ δοΰν αφό- 
του ήιιουν πέντε χρόνων κοριτσάκι, εχα- 
ρισα καί στήν κάθε μιά τους από δυο 
μαλαματένια βραχιόλια, λίγο πιό ψιλά άπό 
τοΰ τα .τού φορώ. Τοΰ τα τα δυο μοΰ τα 
χάρισε ό μπέης, καί δέν τά βγάνω ποτέ 
άπό τά χέρια μου. Σέ δυό μέρες μοΰ 
βάφτισε δ θείος μου τό παιδί μου, καί τό 
βγάλαμε μέ τήν ευλογία τής εκκλησίας μας 
Δημητράκι. Ό  ίδιος μπήκε καί κουμπά
ρος. Τά ’γράψε καί τοΰ πατέρα μου δλα 
καταλεπτώς μιά δέ μάς ήρθε άπαντηση.

Δυό μήνες θά ήσαν περασμενοι, πού 
είχα κάμει στοϋ θείου μου και μιά μέρα 
ξαφνικά χτυπά ή πόρτα, πάω ν’ ανοίξω, 
ήμουνα μόνη στό σπίτι, οι ξαδερφες μου 
δουλεύανε σέ γραφεία καί λειπανε ολη 
μέρα. Π οώς θές ναναι; ποιός; ό αδερ
φός τοΰ μπέη! Έφοροΰσε ψαθάκι καί δέν 
τόν καλογνώρισα στήν αρχή. ' Ως νά μέ 
δή, προτοΰ άκόμτ] μοΰ πή λόγο, έσκυψε 
κάτω καί φίλησε τά πόδια μου: Καλοί άν
θρωποι, φαίνεται πώς είμαστε, Λυγερή 
μου, καί μέ λυπήθηκε ό θεός καί σέ βρή
κα δίχως νά πολυπαιδευτώ. ’Έρχομαι άπό 
μέρος τοΰ μπέη, νά σοΰ πώ πως ο καη
μός τοΰ ’Οσμάν θα τόνε φάη. Νά τονε
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λυπηθής λέει νά τοΰ στείλης τό παιδί. 
Τόνε πειράξανε τά νεΰρα του άφότου 
έφυγες' δέν είνε τρόπος νά ξεχάση,ί νά 
δώση νά πάρη ό νοΰς του. Μέρα νύχτα 
τριγυρνά στις κάμαρες, δπως ό τρελλος 
σά χάση τά λογικά του καί μιλεΐ μονά
χος του: Πώς so στερήθηκα τό παιδί μιου! 
Πώς έχωρίστηκα τόν ’Οσμάν μου καί Ιχο3 
υπομονή καί θωρώ τό χαμό του καί δε 
φυσά δ νοΰς μιου ! ή άναθυμιέται μιά μια 
τ'ς χάρες του καί τίς κουβεντιάζει μονά
χος του. Τοΰ μιλοΰμε μείς, μά μήτε από 
λόγια παίρνει μήτε άπό παρηγοριές. Συλ
λογίσου, Λυγερή μας, καί δόσε μιου μιάν 
απάντηση. Τό παιδί θαναι πάντα δικό 
σου, εμείς δέ θέλομε νά σοΰ τό πάρομιε. 
Κοίταξε δμως μήν πάρης καί τό μπέη στό 
λαιμό σου, γιατί θάν εΐναι μεγάλη αμαρ
τία καί θά τόχης βάρος στήν ψυχή σου».

’Εκείνη τήν ώρα πού μοΰ τά λεγε τοΰ- 
τα, τό Δημητράκι κοιμότανε στήν πλαγιντ'ι 
κάμαρα, καί χτυποΰσε ή καρδιο: μου μηΓ 
μπας καί κλάψη τό παιδί καί άκοιύση τή 
φωνή του καί χυμήξη νά μοΰ τό πάρη.

Καλύτερα είχα νά μήν ερχότα ν τότες, 
νά μήν άκουα τά δσα μοΰπε. Έ γ  ινα κακά 
νά συλλογιέμιαι τά δσα τραβοΰσε, τό πόσο 
βασανιζόταν ό μπέης έξ αιτίας μου, μιά 
πάλι νά τό δοόσω τό παιδί, εύκολο ήταν; 
λέω πώς καμιά μάνα δέ θά τόδιν’ε. Τέλος, 
ήτανε δέν ήτανε σωστό, τό παι<5ί τό κοά- 
τησα. Τί νά σοΰ πώ, μπέη μου, τό παιδί 
δέν τόχω μαζί μου, τό εΐπα καί τό ψέμα, 
τό πήρε ή Κυβέρνηση καί τό ’κλείσε σέ ορ
φανοτροφείο' κ’ ούτε καί ξέρω σέ ποιο 
άπ’ δλα καλά καλά. Μούπανε στό ορφα
νοτροφείο τής Καβάλλας.

Ό  άνθρωπος πίστεψε στά λόγια μιου. 
Τό μοΰτρο του χλώμιανε. Πώς θά γυρί
σω πίσω! πώς θά μέ δή μέ άδεια χέρια!... 
έλεγε συλλογισμένος. Καθώς ετοιμαζότανε 
γιά νά φύγη, κοντοστάθηκε' κάτι σάν νά 
ήθελε ακόμη νά μοΰ πή καί δείλιαζε. Ό  
μπέης μοΰ παράγγειλε, Λυγερή μας, νά 
σέ ρωτήσω άν έχης ανάγκη άπό τίποτα . 
νά μή ντραπής λέει νά μοΰ πής δτι,θέλεις, 
μή σοΰ χρειάζονται λεπτά.... καί εκαμε νά 
βγάλη τό πορτοφόλι του. Έγώ δέν είχα 
κείνη τη στιγμή ούτε λεφτό στήν τσέπη 
μου, μά τοΰ είπα όχι, δέν έχω ανάγκη.

Στοΰ θείου μου είχα άρχίσει νά στενό- 
χωριοΰμιαι. Τίς πρώτες ημέρες πού ^ειχα 
ακόμη καί ξόδευα δέν μ’ ένιαζε, μα υστέ 
ρα σάν τέλιωσαν τά λεπτά μου, δεν με 
χωρούσε πιά δ τόπος. Νά δουλεύουνε ^ε
κείνοι, οί κόρες του καί αυτός γέρος αν
θότοπος— στην Περίθαλψη τον είχανε δι
ορισμένο κλητήρα— γιά νά ταΐζουνε^ μένα 
καί τό παιδί μου; τί υποχρέωση είχανε; 
εμένα μέ άπαρνηθήκανε οί γονεοι μου 
καί πού μάθανε πώς έφυγα απο το χαρέ
μι, πώς μετανόησα για  ̂ το λάθος μου, 
πώς βάφτισα τό παιδί, το ιδιο λεει τους
έκανε, τούς ντρόπιασα πού τούς ντρόπιασα.

Έδούλευα σνοΰ θείου μου, τούς έμαγει- 
οευα τούς έπλυνα, era μιά υπηρέτρια ήμουν 
οχο  σπίτι τους, μά σάν ήταν νά καθισωμε 
νά φάμε ψωμί, μεσημερι βράδυ, δεν επη- 
γαινε τό φαγί κάτω άπο το λαιμό μου. 
"Επειτα είχαν αρχίσει *xi κείνοι να μου 
κατεβάζουν μούτρα, νά πετοΰνε κουβεντες 
καταλάβαινα πώς έδινα βάρος. Μι ϊ μερα 
μ ο ΰ  λέει δ θείος μ ο υ :  ξέρεις. Λυγερής συλ
λογίστηκα νά σέ διορίσω- Πως θα ζησης

·ϋμένη μονάχη μ’ ένα παιδί. Η Αθήνα 
ί  είναι χωρατά, έχε·, έξοδα. Μακαρι να 
,fV = τά μέσα νά σέ κρατούσαμε^ παν τα 

ειχαμ. , ρέπεις πώς καί μείς περ-
κοντα μ ~.όχωρα.Καί μέ διόρισε εδώ.Παι- 
νουμεστε\ πού θά πέσω δε
δευομαι'^ ι. ,αλ(ί μ0υ τήν κούραση' 
ν ι ώ θ ω  τα κ ο λ ό γ ο υ  \χον είμαι κ* ε/υ- 
μά τί νά πώ. ’Αλ καίει τήν καρδιά μου 
χαριστημενη. "Ο,τι ~*οσος καιρός εΐνε πού 
είνε τό Δημητράκι. Lu δωμέσα; τό παι
διαρίστηκα καί μένομε Έχει χλωμιάνει' 
δί έμεινε κιόλας τό μισό. \  του, ήταν δ- 
νά τόβλεπ-ς πριν τό μοΰτρο ”διος ό πα- 
πως τό τριαντάφυλλο. Εΐνε 6 u ' ιορφάν- 
τέρας του. Ό  μιπέης ήταν έ'νας όμ. ·ά τόν 
θρωπος ώς έκεϊ άπάνω, χαιρόσουν % -νε, 
βλέιιης, τό Δημητράκι, δλοι τό λέγο. ν 
ήταν φτυστ ς δ πατέρας του. Τόρα μή. 
τό κοιτάζεις, γίνηκε αγνώριστο. Τοΰ κολλή- 
σανε σπυριά. Νά τό ’βλεπε λέει από. που·-, 
θενά δ μπέης τό μιεσημέρι, νά συνορίζεται 
τά ξερά κουκιά... Τί νά σοΰ κάμη, πώς- 
νά πάρη άπάνω του, παιδί τριώ χρονώ μέ 
τεσσερις, ελιές καί μιά ψιλή ψιλή φέτα 
ψωμί, που τούς δώσανε χτες βράδυ καί 
τά κοιμίσανε... Τίς σοκολάτες, τά γάλατα,
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ΕΓΕΙΡ’ Ο ΗΛΙΟΣ

’Έ γ ε ιρ ’  ό ήλιος στά όρη  πέρα, 
ν ύ χ τα  το υ ς  κ άμ π ους περεχεΤ  
δ ν π ν ο ς  σ ερμ ένος ’ πτό σκοτάδι 
κλει μάτια  π ό χ ο υ ν  κ ουραστή .

Δ άση, : ακκιές, ουράνια  ν π ν ιά ζο υ ν  
καί τ ’  ά νΰολ ονλ ουδο  οφαλα, 
μακριά μ ε ο ’ σταστρα  τό  φ εγγάρι 
στοχαστικά μ ’  όψη κοιτά

Γ είρε  και αν, δουλεύτη αιώ νιε, 
γη τη γενέθλια πού άλετράς, 
αν, π ου τό  μάινια είσαι τ ώ ν  κ όπ ω ν  
π ου μ ε ο ’  στόν ΐδρο ξεψ υχάς !

Γ ε ίρ ε τ ’  Ισεΐς, π ου  ?ά ς β υ ζα ίνουν  
νερά , υγρασίες καθημερινά ' 
γείρίτ έσεϊς, π ου είναι σας ξένη

Ί Α Ι Ν Γ Ο - ί ·

παρηγοριά, άνεση, χαρά !

Γ ε ίρε  καί σ ύ , ϋλιφ τε παλαιστή, 
μ ιά ς  νιάς α υγής π ροπ ορευτή , 
κάποιας ειρήνης, δίκαιου, αγάπ ης, 
Ιδανικέ έαν μαχητή.

Ι Ι ά ρ ε τ *  ανάσα οί χερομάχοι 
ατά μ έ τ ω π ’  α ς στεγνώογ] ό ίδρος' 
στις κ ουρασμ ένες τίς καρδιές αας 
ή αϋρα  ας φ υσή ξη  τή ς νυχτός'

Ν άατε π ουρνό, π ουρνό  στη  μάχη  
με φρέσκια δύναμ η  ξανά , 
στής μ α ύρη ς νύχτας, τΙς ανάγκες  
νά  μ η ν  χολώ σετε μπ ροστά .

μ εταφ ρααη Π Ε Τ Ρ Ι

τις φαρίνες, μέ τά κασόν·α τοϋ τά κουβα
λούσε ό μπέης... Καί δέν μ’ άφήνη κι 
δ Διευθυντής νά τό ντύσω ανθρώπινα. 
’Έχει ένα σωρό ρουχαλάκια ωραία, παλτά, 
τρικά, μπέρτες, και τοΰ στενευουνε καιδε 
μέρα, και φοραίνει δλο τήν ίδια λινή 
ποδιά τοϋ ορφανοτροφείου γιά νάναι ο- 
μοιο μέ τ’ άλλα. Πολλές φορές μπαίνω 
στήν αμαρτία καί λε’ω : τί καταλαβα ^πως 
τό πήρα άπό τόν πατέρα του: σέ τί ώφε- 
λήθηκε, τό παιδί μου; Πέρασα τόσες τρο
μάρες, νά τό κρύβω άπο δώ, να τό κρύβω 
άπό κεΐ, ξενιτεύτηκα, έμεινα κι’ εγώ  ̂ στον 
κόσμο ετσι, ξένη πεντάξενη, γιατί; τί βγή
κε ποιο τό όφελος; τί άπολαυή έχει τό 
παιδί μου; Μπορεί εγώ επιτέλους νά μήν 
αξίζα, νά μή μοΰ ταίριαζε νά ζώ καλύτερα, 
μά τό αθώο πλάσμα νά καταντήση σέ τού
τη τή στερημένη ζω ή ! Μέ κυριεύει καί δ 
φόβος πώς μπορεί νά μοΰ πάθη τίποτα. 
Γιατί δέν ήταν έτσι μαθημένο, μεγάλος 
εινε δ πόνος μου, νά .ξέρω πώς είμαι η 
αιτία, πού τό παιδί μου βασανίζεται τή 
σήμερο.

Καί ή Λ,υγερή σά νά δραματίζετα1 
τόν καλόν καιρό, που πέρασε κοντά σέ 
κείνους τούς άγιους ανθρώπους, λέει άκό- 
μη :

Μακάρι νάρχονταν τόρα νά μοΰ τό ζη
τούσαν" νά δής πως θα τους το διν.,ι. Θα 
τό ’δινα' νομίζω πιος δε θά τό κρατοΰσα 
πιά.

$
* *

Χρόνια έχουν περάσει άπό τότες' κα
νείς δέ μεταφάνηκε νά ζητήση τό παιδί. 
Ή  Αυγερή περνάει τά χρόνια της πάντα 
εσωτερική υπηρέτρια τοΰ Ιδρύματος. Το 
Δημητράκι, μεγαλώνει κουτσά στραβά, το 
ΐ.Ήο σάν καί τ’ άλλα, τα εγκαταλειμμενα 
παιδιά τοΰ ’Ορφανοτροφείου.

ΕΛΛΗ Β. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
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Ο ΝΙΤΣΕ
Kl’ OI ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ TOY

(συνέχεια άπ’ τό προηγούμενο]

III 
Ο Ε Υ Ρ ΙΠ ΙΔ Η Σ

Προσπαθήσαμε μαζί μέ τόν Νίτσε νά 
εξηγήσουμε τή γέννηση τής Ελληνικής 
τραγωδίας καί νά ορίσουμε τίς σχέσες της 
μέ τή μουσική καί τό διονυσιακό χορό 
από ’να μέρος καί άπό τ’ άλλο μέ τίς δ- 
μορφες κι’ ήσυχες άπολλωνιακές εικόνες 
δηλαδή τό διπλό της χαραχτήρα, επικό 
κατά τά φαινόμενα καί λυρικό στό βάθος. 
Μποροΰμε τώρα νά τήν ακολουθήσουμε 
στή λιγόχρονη της ιστορία γιά νά νιώσου- 
με τίς αιτίες τής κατάπτωσης καί τοϋ χα
μού της.

Ξέρουμε άπό τούς θρύλους δτι ό Διό
νυσος υπήρξε δ μοναδικός ήρωας τής Ε λ 
ληνικής σκηνής καί οί διάφορες του μετα
μόρφωσες τό αληθινό θέμα τής τραγιοδίας 
στις αρχές της. Μά αργότερα, χωρίς νά 
χάσουν τό νόημα τής θεότητας τοΰ τραγι- 
κοΰ ήρωα, δ Αισχύλος κι’ ό Σοφοκλής 
άντικατάστησαν τόν ασιατικό θρΰλο τοΰ 
Βάκχου μέ επικά μαραμύθια, μεταμορ- 
φώνοιτας καί αλλάζοντας τήν άπολλιονια- 
κή του αγνότητα σ’ ένα βαθυ καί ιερό 
συμβολισμό.

‘ Υπό τήν επίδραση τοΰ δραματικού ποι
ητή, τά επισόδια τής εποποιίας μεγαλώ
νουν καί ϊδανικέβονται, καί τά πρόσωπα 
τους άποχωριζόμενα άπ’ τούς θνητούς 
ταυτώνονται μέ τό Διόνυσο. *0 «Προμη- 
θεύς Δεσμώτης» καί ό «Οίδίπους επί Ινο- 
λονφ» μάς παρουσιάζουν άπολλωνιακούς 
ήρωες, κι’ δμως κρύβουν ένα καθαρά διο
νυσιακό σκοπό. Αυτές οι τόσο ήσυχες καί 
γαλήνιες τραγωδίες, εξετάζουν τά πιό τρο
μαχτικά προβλήματα. 'Ο Προμηθέας μάς 
παρουσιάζει «τήν ανάγκη τοΰ έγκλήματου 
πού επιβάλλεται στόν άνθρωπο πού θέλει 
νά φτάσει στή σειρά τοΰ Τιτάνα» κι’ δ

Μετάφραση ELPENOR

Οιδίποδας τήν παντοδυναμία τοϋ ανθρώ
που πού. παρ’ δλη του τή σοφία, προο
ρίζεται στό κρίμα καί στή δυστυχία, μά 
ποΰ εξασκεΐ γύρω μιάν ευεργετική καί μα
γική επίδραση, ποί> ή δύναμή της γίνεται 
αισθητή κι’ δταν ακόμα αυτός δέν δπάρ-
Χε !· ,« Ό  εύγενής άνθρωπος δεν κηρύττει και 
δέν διδάσκει. Κάθε νόμος, κάθε φυσική 
τάξη, δ ηθικός ακόμα κόσμος, μπορούν νά 
κατακρημνιστοϋν άπό τίς πραξες του' αυ
τές οι πράξες του, γεννοϋν ένα μαγικό 
κΰκλο άποτελεσμάτων πού, πάνω στά ερεί
πια τοΰ παληοΰ κόσμου πού χάθηκε, στεί- 
νουν ένα καινούργιο κόσμο».

’Έτσι ή τραγωδία διατήρησε  ̂μέ̂  τόν 
Αισχύλο καί τό Σοφοκλή, αύτό τόν υπερ
άνθρωπο καί μεγαλειώδικο χαραχτήρα που 
τήν έκανε νά βρίσκεται πανω απ την 
πραγματικότητα.

Χωρίζοντας, μέ τό χορό, to τραγικό 
δραμα άπό τόν άλλο κόσμο, ο ποιητης 
μάς παρουσίαζε ήρωες που πάλεβαν, πο- 
νοΰσαν, ριχνόντουσαν στο κρίμα και στο 
έγκλημα δπως κοινοί θνητοί, μά που δια
τηρούσαν τή σφραγίδα του ιδανισμού που 
τούς εξύψωνε ϊσα μέ τους Θεούς.

Ό  Ευριπίδης είναι δ πρώτος πούδωσε 
ένα θανατηφόρο χτύπημα στή τραγωδία, 
φέονοντας την οτη σειρά τοϋ ανθριοπου 
καί βγάζοντάς την άπ’ τό μαγικό κΰκλο 
δπου ό χορός τήν περιεκλεινε.

Στόν Ευριπίδη, τίποτε δέν μενει απο 
τόν διονυσιακό χαραχτήρα πού έδινε στή 
τραγωδία ένα ύφος αποκάλυψης καί τήν 
ξεχώριζε άπό τά ανθρώπινα, κανοντας της 
καθαρό σύμβολο. Ή  μεταφορά τοΰ θεατή 
jrcxvo3 στή σ^ηνη, αυτός ήταν ο χαταοττρε- 
φτικός νεωτερισμός τοΰ-διάδοχου τοΰ Σ ο
φοκλή. Αυτής τής εύγε νικίας λάμψης μιάς 
ιδανικής και συμβολικής ανθρωπότητας, 
μάς δίνει τή δουλική άντιγραφή τής πρα-
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ματικότητας.
«“Οταν σιούς «Βάτραχους» τοϋ ’Αρι

στοφάνη, λέει ό Νίτσε, άκοϋμε τόν Ευρι
πίδη νά περηφανέβεται on  χάρη στά γυ
ναικεία γιατροσόφια του, απάλλαξε τήν 
τραγική τέχνη άπό τό στομφώδικο πάχος 
της, παρατηροΰμιε οτι μπροστά στους ή- 
ρωες τών τραγωδιών του, είχαμε τήν ίδια 
εντύπωση».

Ό  άνθρωπος τής καθημερινής ζωής α
νεβαίνει άπό τώρα κ’ υστέρα πάνω στή 
σκηνή, μεταχειρίζεται τή γλώσσα πού τοϋ 
μιάθαν οι σοφιστές καί μάς δίνει τό θέα
μα «τής κοινής, συνηθισμένης, οικογενει
ακής ζωής, ποΰ πέφτει στήν αντίληψη 
τοΰ καθενός.

Γιά νά κρίνουμε βαθύτερα αυτό τό νεω
τερισμό, φτάνει νά θυμηθούμε δτι ό Αι
σχύλος κι’ ό Σοφοκλής προσπάθησαν νά 
ενώσουν τό άπολλωνχακό πνέμα μέ τό 
διονυσιακό. Ό  Ευριπίδης δέν εκανε τίπο 
τε άλλο παρά νά καταστρέψει αυτό τό ά- 
ριστούργημα, άποροίχνοντας τό διονυσια
κό στοιχείο καί. ξαναεδρεώνοΛτας τή τρα
γωδία πάνα' σέ μιά επική καί ηθική βάση.

Τήν τραγωδία τοΰ Αισχύλού, πού σέ 
κάθε της γραμμή είχε μιάν αινιγματική 
βαθύτητα, ενα «τέλειο)to καί μυστηοιώδι- 
κο μεγαλείο καί πού έ'μοιαζε σάν νά κα- 
λΰφτεται άπό ενα τρομαχτικό πέπλο, άν- 
τικατάστησε μ’ ενα δράμα ή καλύτερο μέ 
μιά δραματοποιημένη εποποιία, εντελώς 
απαλλαγμένη «άπό τό μυστηριώδικο θάμ
πος τής διονυσιακής μέθης».

’Ά ν  θέλουμε τώρα ν’ άνακαλΰψουμε 
τούς λόγους πού ώθησαν τόν Ευριπίδη 
στό νά μακραίνει ετσι τήν έννοια τής τρα - 
γοοδίας καί νά εγκαινιάσει τήν παρακμή 
τηε, πρέπει νά αντικρύσουμε τό κατ’ εξο
χήν άντιδιονυσιακό πνέμα, τό πνέμα πού 
έκα.ε ολόκληρο τόν ελληνικό πολιτισμιό 
νά λοξοδρομήσει κι* έ'δωσε τήν άρχή σέ 
μιιά μεγάλη ηθική μεταβολή: τ ό σ ω 
κ ρ α τ ι κ ό  π ν έ μ α .

IV
II ΣΩΚΡΑΤΙΚΗ Ε Π Α Ν Α ΣΤΑ ΣΗ
Αγγίζουμε τώρα τό πιό τολμηρό καί τό 

πιό ένδιαφέρο μέρος τής Νιτσέϊκης θεω
ρίας.

Κατά τόν συγγραφέα τοΰ «Ζαρατού 
στρα», ό Σωκράτης είναι ό οχτρός τοΰ 
μυστ/ριου, δ ιδρυτής τής λογικής σκέψης, 
ό επικριτής τοϋέ'νστιχτου.Γιά τό Σωκράτη 
κάθε πράμαπρέπει νά έχει μιάέννοια καινά 
βασίζεταισ’ έ'νασυλλογισμιό.Κάθεπράξηάνε- 
ξάρτητη άπό τή λογική είναι κακή καί ή 
λυρική ποίηση, ως τέλεια ασυνείδητη τοΰ 
φαίνεται εντελώς άκατανόητη.

Ξέρουμε δτι περιφρονοΰσε τή τραγωδία 
καί δτι δέν ένδιαφερόταν παρά γιά τά έρ
γα τοΰ Ευριπίδη, στά όποια μάλιστα λένε 
δτι συνεργάστηκε.

“Οταν ρώτησαν τό μαντείο τών Δελφών 
ποιος ήταν ό σοφώτερος άνθρωπος, ή 
Πυθεία διακήρυξε τό Σωκράτη πρώτα κ’ 
υστέρα τόν Ευριπίδη. “Ομοια οί υπερα
σπιστές τών παλιών παραδόσεων ένωναν 
τά δυό τους ονόματα δταν ήθελαν νά δεί
ξουν αυτούς πού διέφθερναν τή νεότητα 
καί πού υποσκάπτανε τίς ζωικές δΰναμες 
τής φυλής. Ό  φιλόσοφος κι’ ό ποιητής 
έφτασαν έτσι ενωμένοι ϊσα μ’ εμάς, κι’ 
αύτό εΐναι σωστό, γιατί ή τραγωδία τοΰ 
Ευριπίδη, στερούμενη άπό κιν&ε μυστηρι
ώδικο καί σκοτεινό* βοήθημα, χωρισμένη 
άπό κάθε συμβολικό καί διονυσιακό στοι
χείο δέν εΐναι παρά μιά λογική άπόδειξη, 
μιά σωκρατική άσκηση. Νά παρουσιάσει 
ενα θέμα άπλό, πού γίνεται άκόμα πιό 
απλό μέ τή βοήθεια τοΰ πρόλογου, μέ τή 
βοήθεια αύτοΰ τοΰ «άπό μηχανής Θεοϋ», 
νά μήν αφήσει καμιά άμιφιβολία στό πνέ
μα τοΰ θεατή, δχι μόνο γιά τά προηγού
μενα τών ηρώων, άλλά καί γιά τό μιέλ- 
λοντό τους, Λά εκθέσει στήν πρώτη σκηνή 
τό θέμα καί νά τό επεξεργαστεί ύστερα μέ 
δμιορφα λόγια, σάν τόν καλύτερο σοφιστή, 
νά κάνει πάντοτε έ'ργο ποιητή συνειδητοΰ 
καί πού σκέφτεται, αυτή ήταν ή τεχνοτρο 
πία τοΰ Ευριπίδη.

Μά τώρα πού φτάσαμε στό πιό ούσιώ- 
δικο μέρος τής Νιτσεΐκης επιχειρηματο
λογίας, ας προσπαθήσουμιε νά μποΰμε πιό 
βαθειά στό νόημα τοΰ σωκρατικού πνε
μάτου, νά νιώσουμε πιό καθαρά τίς Ιδέες 
τοΰ Αθηναίου φιλόσοφου. ’Έτσι θά 
μπορέσουμε νά νιώσουμε καλύτερα οί θε
ωρίες του τί είχαν τό καινούργιο, άνησυ- 
χισπκό καί επαναστατικό καί ποιά ήταν ή
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δύναμη αυτή πού μεταμόρφωνε ή καλύ
τερα έ'κανε νά λοξοδρομήσει τή τραγωδία, 
καί γενικά τήν ελληνική σκέψη.

Ό  συγραφέας τής «Άρχήςτής τραγω
δίας» προσπάθησε σέ μιά άπ’ τίς πιό βα- 
θειές σελίδες τοΰ βιβλίου του, νά εξετά
σει τή Σωκρατική ψυχή, νά ρωτήσει τόν 
μυστηριοόδικο δάσκαλο τής καινούργιας 
ηθικής καί δέν διστάζουμε νά παραθέσου- 
μιε όλάκαιρη αυτή τή σελίδα.

>Είν’ δ Σωκράτης πού πρόφερε τήν πιό 
αποφασιστική λέξη γιά τήν νέα καί Ιξαι- 
ρετική άξια πού δινόταν στή γνώση καί 
στήν κρίση. " ί ϊταν, αλήθεια δ μόνος, πού 
όμιολογοΰσε στόν εαυτό του δτι «δέν ή
ξερε τίποτε», ενώ δταν περπατούσε μέσα 
στήν ’Αθήνα σά κριτικός παρατηρητής, 
συναντοΰσε τόσο στούς πολιτικούς άντρες 
δσο καί στούς ρήτορες καί στούς ποιητές 
άξίοοσες σοφίας. Παρατήρησε μ’ άπορία 
δτι δλα τά φημισμένα αυτά πρόσωπα, ά 
κόμα καί στις δικές τους ενασχόλησες, δέν 
είχαν καμιά σα>στή καί βέβαιη γνο5ση, καί 
δέν ενεργούσαν παράμέτό ένστιχτο. «Δέν 
ενεργούσαν παρά μιέ τό ένστιχτο!»: αυτή 
ή φράση μιας κάνει νάγκίσουμε τήν καρ
διά καί τό μυαλό τής Σωκρατικής τάσης. 
Μ’ αυτά τά λόγια, ό Σωκρατισμός καταδι
κάζει τόσο τή τέχνη πού υπήρχε τότε, δσο 
καί τήν τοτινή ηθική" δπου ρίξει τό ερευ
νητικό του βλέμα, παρατηρεί τήν έλλειψη 
κρίσης καί τή δύναμη τοΰ όραματισμοΰ, 
κι’ έ'τσι έφτασε στό σημιεΐο νά καταδικάζει 
δα  τόν περιστοίχιζε. Φεύγοντας άπ’ αύτό 
τό σημείο, δ Σωκράτης νόμισεν δτι έπρε
πε νά μεταβάλλει τήν ύπαρξη σάν πρό
δρομος ενός καινούργιου πολιτισμιοΰ μιάς 
καινούργιας τέχνης καί μιάς καινούργιας 
ηθικής, προχώρησε μιόνος, μέ περήφανο 
καί περιφρονητικό ΰφος, μέσα, σ’ ενα κό
σμο πού τά τελευταία του αχνάρια εΐναι 
γιά μιας ενα άντικείμιενο βαθειοΰ σεβα
σμού κ’ ή πηγή τών πιό αγνών άπολάψε- 
ων. Κι’ έτσι μπροστά στό Σωκράτη, μιά 
βαθειά ταραχή μάς κυριέβει καί μάς ωθεί 
νά εισχωρήσουμε στήν έννοια αύτοΰ τοΰ 
αινιγματικού προσοόπου τής ανθρωπότη
τας. Ποιος είν’ αύτός, πού έτσι μοναχός 
τολμά νά άπαρνηθεΐ αύτή τήν ουσία τοΰ

Ελληνισμού; αυτός πού μοναχός τολμά νά 
ύποκαταστήσει τόν έαυτο του στόν Ομη
ρο, στόν Πίνδαρο, στόν Αισχύλο, νά αντι
καταστήσει το Φειδία και τον Περικλή, να 
εξουδετερώσει τήν Πυθεία καί τό Διόνυ
σο, καί πού, δπως τό πιο βαθυ βάραθρο 
δσο κι’ ή πιό ψηλή κορφή, είναι βέβαιος 
άπό πριν γιά τό θαυμιασμό και τή λατρεία 
μας;Ποιός εΐν’ αυτός όήμιίθεος στόν οποίο 
ενας αόρατος χορός, άποτελουμενος από 
τούς εύγενικώτερους ανθρώπους, θά  ̂ φω- 
ιάζει: « ’Αλί! Άλί! Αύτό τόν κόσμο ομορ
φιάς τόν κατέριψες μ1’ ένα μιπράτσο στιβα- 
ρό. Πέφτει, γκρεμίζεται!»;

» “Ενα π*ρίεργο φαινόμιενο που έφτασε 
ϊσα μέ μάς κατ* άπ’ τ’ ονομα «δαιμονιο 
τοΰ Σωκράτη» μάς επιτρέπει νά δούμε 
πιό βαθειά τή φύση αύτοΰ τοΰ άνθρωπου. 
Σέ μερικές περίστασες, δταν ή εξαιρετική 
σαφήνεια τοΰ πνεμάτου του τόν εγκατέ- 
λειπε, μιιά Θεϊκιά φωνή ακουγόταν  ̂ που 
τοΰ έδινε καινούργια βεβαιότητα. Οταν 
μιλά αυτή ή φωνή, πάντα άποτρεπει. Σ 
αυτή τή τόσο ακανόνιστη φύση, τό ένστι- 
χτο δέν άνακατώνεται παρά γιά νά έμιπο- 
δίσει, νά άντικρούσει τή συνειδητή σκέψη.

’Αντίθετα στούς άλλους ανθρώπους, 
πού τό ένστιχτο είναι ή θετική 
καί δημιουργική δύναμη καί ή συνειδητή 
σκέψη μιά άποκαρδιοτικη και κριτική λει
τουργία, στόν Σωκράτη, το ενστιχτο  ̂γίνε
ται κριτικό, κι’ ή σκέψη δημιουργικη. Ε
τσι παρατηροΰμεν μιά τερατώδικια έλλει
ψη κάθε φυσικής κλίσης πρόί τό μυστι- 
κισμό, έτσι πού δ Σωκράτης μπορεί να 
θεωρηθεί ως ό ειδικός μή  ̂μυστικιστής, 
στόν οποίο τό λογικό πνεμα εχει εξελιχθεί 
σέ ϊσο βαθμό δσο στό μυστικιστη η εν- 
στιχτώδικη σοφία».

“Ολο τό έργο τοΰ Σωκράτη, οσο και 
τών μαθητών του, δεν είναι παρα η̂  άρ
νηση τοΰ ένστιχτου καί τοΰ μυστήριου 
καί ή διδασκαλία μιάς συνειδητής καί 
πραχτικής σοφίας. _ ^

’Ά ν  καί βρίσκει άνθελληνική τήν σ ω 
κρατική ηθική πού προορίζεται μιοιραϊα 
νά σκοτώσει κάθε όρμη τοΰ άτομου, ο 
Νίτσε δέν τήν πολεμά καί δέν τήν καταδι
κάζει.
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*0 δάσκαλος τοΰ Πλάτωνα ίδρυε ά- 
πλούστατα ενα ρέμα Ιδεών πού -θά επανα
στατούσε τόν κόσμο. Μπροστά στή φρίκη 
τής ύπαρξης δ άρχαίος άνθρωπος δέν εύ- 
ρισκε καταφύγιο παρά στόν όραματισμο 
τής τέχνης. 'Ο  Σωκράτης ίδρυσε τόν 
όραματισμο τής επιστήμης, άντ'ις νά εγ
καταλείψει κάνεις ιόν εαυτό του στις ει
κόνες πού δημιούργησε δ ϊδιος του, εγ- 
καταλείπεται καί ξεχνιέται στή θεωρητική 
αναζήτηση τής αλήθειας. « Ό  Σωκράτης 
είναι τό πρώτο υπόδειγμα τού θεωρητικού 
οπτιμισμού πού αποδίδει στήν πίστη, στήν 
Ικανότητα νά εμβαθΰνει στήν ουσία τών 
πραμάτων, στή γνώση, στή σοφία, καί που 
θεωρείτο λάθος ώς τό άπόλυτο κακο.» 
Αύτή ή δίψα γνώσης, γεν\ ά άπόλοψες αι
ώνιες κι’ δ άνθρωπος εξετάζοντας τά πρά
ματα καί προσπαθώντας νά είσδύσει δσο 
μπορεί περισσότερο στήν αλήθεια παθαί
νει τούς ίδιους όραματισμιούς μέ τό μυθο- 
γράφο. Ή  έρευνα εΐναι γι’ αύτόνε μιιά 
συνεχής πηγή φχαυίστησης, Δυστυχώς υ
πάρχουν ορια στά οποία δ επιστημονικός 
οπτιμισμός ερχεται καί προσκρούει «Για
τί ή περιφέρεια τού κύκλου τής επιστήμης 
άποτελεΐται άπό άπειρο αριθμό σημείων, 
κι’ ενώ άκόμα εΐναι άδύνατο νά άντιλη- 
φτεί κανείς πώς μπορεί νά μετρηθεί δλά- 
καιρος δ κύκλος, ό άνώ<ερος καί λογικός 
ανθροοπος φτάνει μιοιοαία, πριν άκόμα ζή- 
σει τό μισό τής ζωής του, σέ μερικά απώ
τερα σημεία τής περιφέρειας δπου μένει 
έ'κθαμπος μπροστά στό ανεξήγητο. “Οταν, 
γεμάτος τρόμο, παρατηρεί σ’ αύτό τό τε

λευταίο δριο τήν λογική νά τυλίζεται σαν 
ενα φείδι πού δαγκώνει τήν ουρα του, 
τότε φανερώνεται μπροστά του ή καινούρ 
για μορφή τής γνώσης, ή τ ρ α γ ί  κ ή 
γ ν ώ σ η ,  πού δέ μπορεί κανείς νά τήν 
υποφέρει χωρίς τή βοήθεια καί τήν υπε
ράσπιση τής Τέχνης.

Καί μέ κάθε τρόπο μπορούμε νάμαστε 
βέβαιοι δτι ή ουσία τής Σωκρατικής διδα
σκαλίας, δτι τό επιστημονικό πνέμα έν 
γίνει εΐναι άντίθετο στή ζωτικότητα πού 
προϋποθέτει ή τραγωδία.

Ό  Ευριπίδης καταργώντας τό χορό, 
πού τοΰ φαινόταν σαν κατι το τυχαίο, 
σάν μιά περιττή θύμυση, ενώ άπ’ εναντί
ας ήταν ή άρχική αιτία, η μιουσικη βάση 
τής τραγωΠσς, δίνοντας μίαν ηθικήν έν
νοια στις πράξες τών ηρώων του, επαι
νώντας στά εργα του τήν αρετή καί τή 
σοφία, δείχνεται μαθητής πιστός τοΰ Σ ω 
κρατικού πνεμάτου

Στά υπέροχα άσυναίστητα εργα τοΰ Αι
σχύλου άντιτάσσει ενα εργο διαλεχτικής 
απλό καί πού μπορεί νά παρομοιαστεί μέ 
τούς διαλόγους τοΰ Πλάτωνα.

Ό  Φιλήιιονας κι’ δ Μέναντρος^ μπο
ρούν τώρα ν’ άποτελειώσουν τήν επανα- 
σταση πού άρχίνισε καί πού δδηγεί ίσια 
στό σημερινό μας κοινωνικο δραμα. Η 
τραγωδία, σάν μουσικό καί λυρικό γέννη
μα, σάν διονυσιακή αποκάλυψη, σάν ίδε- 
ώδικο καί συμβολικό ό'ραμα τών πραμά
των, τελειώνει μέ τό Σοφοκλή.

(’ Ακολουθεί τό τέλος)

ΕΤΧΗ
C  όφνρίγ|ΐοτα τοίτ ά λ ή τ η )

"Α μποτε ό τϋόνος9 rcob εφεοε τη βίρκα τής Κ ι° άμποτε, αλη&εια% μιά βραδεία, jtov η
[ζοοής μας [Φ ίλασσα  #ά  ούρλιαζε«

σε τρικυμίες ά3έσ το*ε;. σε σκοπέλους κ λΪ καί Ό'α Φυραίνει, τρίζοντας τά δόντια, κάποιο
[υφάλους , , [κύμα,

νά όδηγάει στοχ ιστι*ά δίχοος φα>νη, δίχοομ ιλ ιά , ^
y σε μιά μικρη·ν~ ακρογιάλια,σε Hvuxt α μ ινια κό. , ' ' c ; ‘ λμ  ̂ τα κουρασμένα μας M,ovrctar γελα>νχαο, ναγ

τό σννχριμμενο κι άοονΌ'μο τιμόνι της ψυ<* [καλ'άζε',
[ γης μας, η ι° ας γίνει ό Μόνος μας 2 σκοττος κ* η εν -

, , , . . [χνχία μ α ς : μνήμα,για να γνωρίσει co <sjlvcvς και ποντους rtio
[ μεγάλους· Τ· ΑΝ Θ ΙΑΣ

Λ . ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

'Η  πόρτα τοϋ νεκροταφείου ανοίχτηκε' 
ενα σκοτάδι δλοΰθε ήταν απλωμένο- δχι τό 
μιισοφώτιστο, μελιχρό, σκοτάδι τοΰ δειλι
νού' τό σκοτάδι τής νύχτας, τό κρύο, τό 
άφώτιστο, πού τό έκανεν ακόμη σκοτεινό
τερο, νόμιζες, δ τόπος καί τά μινήματα. 
Δέν ήτανε ή πρώτη φορά πού βρίσκονταν 
σ’ αύτό τό μέρος' εΐχεν έλθη εκεί μέ τό 
δείλι καί άλλοτε, συνοδεύοντας τό πέν
θιμο ξόδι αγαπημένων ψυχών, πού είχε 
τό κουράγιο νά τήν φέρη ϊσα μέ τήν άκρη 
τοϋ τάφου, νά σταθή άπό πάνου τους, νά 
άντικρύση τό κατέβασμά τους στό υστερνό 
βαθύ κρεβάτι, ν’ ακούση τό χώμα, πού θά 
χτυπούσε κορμιά καί φέρετρα, καθώς τά 
σκέπαζε, νά μιλήση μέ τό νεκροθάφτη, 
ενα παληό υπηρέτη τοΰ σπιτιού της, πού 
τής εΐχε κάμη τόσα καλά καί πού τόν είχε 
καί κείνη άνταμιείψη πλουσιοπάροχα.

“Ήτανε ενα άδερφάκι της δεκαπέντε 
χρόνων, πού εΐχε θαμμμένο στά μνήματα 
αυτά, καί ήταν δ πατέρας της δ καλός, δ 
αυστηρός, δ άγιος πατέρας, πού τήν αγα
πούσε,— τώρα τό αισθάνονταν— χωρίς 
ποτέ νά τής δείχννι τήν αγάπη του, καί 
έτρεμε τόσο.

Καί τώρα πώς βρέθηκεν εκεί στό νεκρο
ταφείο τέτοιαν ώρα τής ερημιάς; Πώς 
τής άνοίχτηκεν ή πόρτα τοΰ νεκροταφείου ;

Τήν συνώδευε δ πιστός υπηρέτης της, 
ενα παλληκάρι είκοσι πέντε χρόνων, πού 
δταν τήν έβλεπε πάντα γυάλιζαν σάν 
άστραπές τά μάτια του, καί κέρωνε σάν τό 
πανί τό πρόσωπό του. Ποτέ δέν τής μι
λούσε, μά πάντα τήν άκουγε καί εκανε τό 
θέλημά της, δποιο κι’ άν ήταν τό θέλημά 
της, ήτανε ό σκλάβος της, δ Κώστας.

Αυτός τήν έφερεν ϊσα μ’ εκεί. Σταθή
κανε μαζύ μπρος στό νεκροταφείο.

Ό  Κώστας χτύπησε τήν πόρτα τρία 
χτυπήματα, πού ήτανε σά σύνθημια. Ή 
τανε συνεννοημένος μέ τό νεκροθάφτη,

ΔΙΗΓΗΜΑ

πού κάθονταν άπό μιέσα, και που αγρυ
πνούσε τή νύχτα, γιατί ήτανε διπλή η 
δουλειά του, στό φττοχό, τό στενό νεκρο
ταφείο τής πόλης αυτής. ’Ήτανε μαζύ καί 
θυρωρός καί φύλακας καί νεκροθάφτης, 
καί κάτι παραπάνω, δ διαγουμιστής, δ 
τυμβωρύχος.

Κάποιοι τάφοι ήτανε τό τυχερό του' 
φρέσκοι-φρέσκοι, νεοσκαμιμένοι1 δέν είχε 
παρά μιέ τά χέρια του τό βράδυ νά παρα- 
μερίση λίγο τό χώμα. ’Εμπρός του ο νεκρός 
στή διάθεση του. Καί ενα προσκέφαλο νά 
τοϋ έ'πεφτε στό μερτικό του, καί ενα ζευ
γάρι παπούτσια δλοκαίνουργια, τοΰ ήτανε 
λίγο ; Μιά φορά άνοιξε τόν τάφο ενός κο- 
ριτσιοϋ, κέρδισε τό κεντημένο της φορε- 
ματάκι' δέ γύρευε περισσότερο άπό τό 
νεκρό τοΰ κοριτσιού. ’Απο το γερό του 
ισόρροπο μυαλό ποτέ δέν τοΰ είχε πέραση 
τό τρομακτικό, τό βδελυρό μεθύσι, που 
γεννά τή νεκροφιλία. Πραχτικός άνθρω
πος, νιτερεσολόγος, άπλούστατα. Αυτός 
λοιπόν δ παλαιός άπό χρόνια σπιτικός 
γνώριμος τοϋ πατέρα της, πού τήν εχό- 
ρευε στά γόνατά του μικρούλα, εφτά χρό
νων, καί πού άφριζε σά δαιμιονισμένος 
άπό τό χορό αύτό, τής άνοιξε τήν πόρτα 
τοΰ νεκροταφείου, μιλήσανε οί δυό τους, 
δ νεκροθάφτης καί ό Κώστας δυό λεφτά, 
σιγά-σιγά. Ό  Κώστας έμεινε απόξω, ό 
νεκροθάφτης τήν έ'μπασε μέσα, έκλεισε 
τήν πόρτα, καί μιά βραχνή φωνή τής 
βούιζε στ’ αύτί: «Ό λα  είναι έτοιμα».

* **
Ή  Χρύσα Βεργολή εΐναι γυναίκα τρι

άντα χρόνων άπάνω κάτου. Πότε πήρε 
τόν άνδρα πού νόμισε πώς τόν άγάπησε, 
πότε κι’ δλας τόν αίστάνθηκε άδιάφορο 
μιπροστά της. Πότε άγάπησε μέ ποθο, πού 
ποτέ δέν τήν εΐχε κυριεύση άνύπαντρη, τό 
νέο φοιτητή, μόλις μιά μέρα τήν κύτταξε
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μέ φλογερή ματιά, καί τΐ θυσίες ε/.αμε γιά 
κείνον! Πώς υστέρα, χωρίς καλά-καλά νά 
to καταλάβη, βρέθηκε στήν αγκαλιά τοΰ 
τραπεζίτη, πού τής πρόσφερεν δ,τι γύ
ρευε, καί πού είχε στή διάθεσην της τό 
θησαυροφυλάκιό του Μά μόλις δμως τόν 
είδίι σκλαβ j  στα πόδια της καί τόν τρα
πεζίτη, άρχισε νά μακραίνη σιγά σιγά κι’ 
εκείνος από τήν σκέψη της κα5 νά σβυνε- 
ται απο την καρδιά της, γιατί ή Χρύσα 
δέν ήθελε σκλάβους νά τήν υπηρετούν, 
ηθελεν αφεντάδες νά τήν τυραννοΰν. Καί 
αν άκόμη κράτησε γιά πολύ καιρό τόν 
τραπεζίτη, τον κράτησε γιά νά τής παρέ- 
χη άφθονα τά μέσα, γιά νά τής παρέχη 
αφθονα τα μέσα, γιά νά τρέφη τήν και
νούργια της τήν αγάπη, ενα ζωγράφο.

Τον έγνώρισε μιά μέρα πού βρέθηκε 
στήν έκθεση τών έργων του. Τόν αγάπη
σε τρελλά, μ’ δλη τήν ανισόρροπη καί δι
αρκώς κλυδωνιζόμενη ψυχή της. Πλούτι
σε το σπίτι της καί τά σπίτια άκόιιη κά
ποιων φιλενάδων της μιέ εικόνες του, α
γορασμένες άπό τά χρήματα τοΰ τραπεζί
τη. ’Αλλά ό τραπεζίτης τή βαρέθηκε στό 
τέλος, καθώς καί κείνη ειχε βαρεθή τόν 
άντρα της. Με μιά δραστηριότητα πού 
εΐχεν άναπτΰξη άπίστευτη γιά τό μυαλό 
της, το αποκλειστικά βυθισμένο στις ε
ρωτικές λαχτάρες, μπόρεσε νά πάρη τό 
διαζύγιο. Και έλεύτερη πειά, αφιέρωσε 
δλη της τήν ψυχή, δλο της τό κορμί, δλο 
της τό βιος στή δούλεψη τοΰ ζοογράφου. 
Τόν εδούλευε σέ δ,τι γύρευε, καί τής έγι
νε κυρίαρχος. Καί τά φιλιά πού τής έδινε 
τήν υποχρέωνε νά τά άκριβοπληρώνη μέ 
δ,τι ειχε καί δέν είχε. Ή  Χρύσα Βεργο- 
λή άρμεγ* τό στίτι τητ, επαιρνε άπό τούς 
γονείς της, άπό τούς ιΉκούς της. Ευτυ
χώς παιδιά δέν ειχε. Δανείζονταν μέ δ
λους τους τρόπους τής πονηριάς καί τής 
αδιαντροπ;άς, γιά νά επαρκή στά καθημε
ρινά σχεδόν γυρέματα τοΰ άγαπΐ|μένου 
της. Ποιο; ξέρει, αν δέν ήεανε ικανή καί 
να κλέψη άκόμ ι γιά νά τόν ευχαρίστηση; 
Καί εκείνο; μεταχειρίζονταν δλους τούς 
τρόπους γιά νά τόν εύχ 'ριστήση. Καί ε
κείνος μεταχειρίζονταν όλους το,υς τρό
πους γιά να εισπράττη, ρουφώντας την 
ο χάδι, τό φιλί, τά ερωτικά γλυκυλογα,

καί προφορικά καί στά γράμματα, καί 
στήν ανάγκην άκόμη καί τό φοβέρισμα, 
δτι θά τήν άφηνε, τήν πρόστυχη βρισιά 
πολλές φορές, σάν νά τήν έρριχνε βαρκά
ρης. ’Εκείνη δμως ρουφούσε ηδονικά 
κάθε του λόγο, καί έσκυβε σάν τήν ψω ■ 
ριασμένη σκύλλα νά δεχτή καί τό δαρμό 
του σάν ευλογία. Τήν τρομοκρατούσε, μά 
δ,τι πήγαζε άπό τόν άνθρωπό της ήτανε 
ηδονή. Φτάνει νά τόν ειχε. καί έφτασε 
καιρός πού άρχισαν νά τής σώνουνται οί 
πόροι της.- Τήν άπειλούσε ή στέρηση άνε- 
λεήμονα. Δέν είχε ούτε πώς νά ντυθή, γιά 
νά παρουσιαστή στόν >.όσμο ευπρόσωπα. 
'Η  μάννα τη; δέν ειχε πειά γιά νά τήν 
κυττάξη. Τό σπίτι ξεχαρβαλωμένο, οί δα
νειστές της άγριεμένοι. "Ηρθανε μέρες πού 
βρέθηκε σέ μεγάλη στενοχώρια. Τήν πο
λιορκούσε ό ζωγράφος κάθε φορά πού τήν 
έβλεπε, κάθε φορά πού τής έ'γραφε μέ 
λόγια πύρινα, πού έκαιγαν σάν τό φιλί 
καί πού έκοβαν σάν τό ξουράφι. "Επρεπε 
νά έχτ) σέ ωρισμένη προθεσμία νά κατα- 
βάλη ώρισμένο χρηματικό ποσό, γιατί 
άλλοιώτικα θά ατιμάζονταν καί θά έπρεπε 
νά πάρη τά μάτια του καί νά χαθή άπό 
τόν κόσμο. 'Ορισμένα πράγματα δέν τής 
εμπιστεύονταν. Τήν άφηνε μονάχα νά διά
λεξη τις έδινε διορία τριών ημερών. "Η 
θά τοΰ έφερνε τό'' παρά καί θά εξακολου
θούσε τότε νά τόν κρατή στήν άγκαλιά της, 
ή... άντίο ντελπασάτο, καθώς συνήθιζε 
χαρι ντιζόμενος τάχα ό λαμπρός αυτός 
άνθρωπος νά τήί ξεφωνίζη. ’Άξαφνα 
«άστραψε φώς κι’ έγνώρισε», καθώς λέει 
και ό ποιητής. ’Άστραψε φώς κι’ εγνώρισε 
τί θάπρεπε νά κάνη. Τής παρουσιάστηκε 
βοηθός ανέλπιστος άπό τόν άλλο κόσμο ό 
μακαρίτης ό πατέρας της, καί θυμήθηκε. 
Θυμήθηκε τά δυό χρυσά δαχτυλίδια τοΰ 
πατέρα της. Τά δαχτυλίδια αύ ά κανείς δέ 
γνώριζε μέσα στό σπίτι άπό πού καί πώς 
τά ειχε. Δέ μιλοσε ποτέ γιά κείνα. Μόνο 
καμμι ι φορά τά έβγαζε άπό τόν κρυψώ> α 
τους, καί τά τοποθετούσε μπροσιά του 
κι’ άπόμενε ώρα συλλογισμένος άπό 
πάνω τους. "Οσοι μπορούσανε νά τήν 
παρακολουθήσουνε στό ξετΰλιγμά της, 
αυτήν τήν περίεργη, τή μυστηριώδη, τήν 
ανεξήγητη προσήλωση της σ’ αύτά τά δυό
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πολύτιμα αντικείμενα, θά παραξενεύονταν 
γιά τήν ψύχωση τοΰ είδους αύτοΰ. "Ενας 
ψυχίατρος θά τήν έβεβαίωνε γιά τρέλλα, 
καί ήτανε,  ̂υποθέτω, γιατί οί γνησιώτεροι 
καί οί πειό επικίνδυνοι τρελλοί είναι δσοι 
μπορούνε νά κρύβωνται άπό τά μάτια τοΰ 
κόσμου.

Πώς  ̂τ’ άγαποΰσε τά δαχτυλίδια του, καί 
μέ τί εύλάβεια μιλούσε γιά κείνα. Μιλονσε 
και μέ λόγια κομμένα, σχεδόν σκεπασμένα, 
ασυνάρτητα, πού κανείς δέν καταλάβαινε.’ 
κανείς δέν ή μπορούσε νά έξηγήση τόν 
δεσμό πού τόν  ̂ έδενε μ’ εκείνα. Μά δτι 
καταλαβαιναν οσοι τονακουγαν, ήταν πώς 
δεν ήθελε να χωριστή τα αντικείμενα αύτά 
καί στον άλ’.ο κόσμο. Τά ήθελε καί στόν 
τάφο του.  ̂Στις ομιλίες του μέ τή γυναικά 
του καί μέ τά παιδιά του ρητά τούς έλεγε : 
«Τά δυό δαχτυλίδια θά μοΰ τά βάλετε 
μαζΰ μου στό μνήμα! Άκοΰτε; Καταδίνω 
σ’ δποιον θά γίνη άφορμή νά μή έκτε- 
λεσθή τό θέλημά μου». Γιά τοΰτο κανείς 
άπό τό σπίτι του δέν παραξενεύθηκε, δταν, 
πριν πεση στό λήθαργο τού θανάτου, μι 
σοσηκώθηκε στό προσκέφαλό του ^αί'είπε 
μέ καθαρή φωνή τά τελευταία τούτα λό
για: «Τά δαχτυλίδια μου τά θέλω μαζύ 
μου στο μνήμα μου». Τό θέλημά του 
έγινε.

Καί ξαφνικα, σαν οργη Θεού στήν τρι
κυμισμένη, στήν ά νταρί ασμένη ψυχή Χής 
Χρυσας, καρφώθηκε επίμονη, τυραννική, 
αμετάβλητη η ιδεα να άνοίξη τόν τάφο, 
νά πάρη τά δαχτυλίδια. Μόνον άπ’ αύτό 
τό κίνημα κρέμονταν ή σωτηρία της. Καί 
ποτέ ό αρχαίος εκείνος ξεμυαλιστής τής 
Μήδειας, ξεκινώντας μέ τήν «Ά ργώ », δέν 
ειχε ρεμβαση με τοσο ποθο τό χρυσοϋν 
δέρας τής Κολχίδος, καθώς ή Χρύσα τά 
δαχτυλίδια τοΰ πατέρα της. Χιλιαδοϋλες 
θα βγαίνανε  ̂ άπό τήν πώληση. Θά ξω- 
φλούσε μέ τόν αγαπημένο της, καί είχε 
υστέρα δ Θεός, θά τόν έφερνε ξανά στήν 
αγκαλια της, τα ματια του θά λάμπανε πε
ρισσότερο άπό τά δαχτυλίδια, καί τά ηδο
νικά φιλιά του θά ήτανε άκριβώτερα άπ’ 
αύτά. Δέν έχασε πολλήν ώρα γιά νά κα
ταρτίση τό σχέδιό της. ’Αμέσως βρήκε 
τους συνεργάτας πρόθυμους στή δούλεψη 
της. Τό νεκροθάφτη θυρωρό, παληό φίλο

τοΰ πατέρα της, πού ή -α ε ικανός, δσο 
κανείς άλλος γιά να κ ταφέρη, οδηγώντας 
την καί βοηθώντάς την ,  καί πάντα προσμέ- 
νοντας κάτι και αυτός να ’ σιμπήση ατό 
την̂  επιχείρηση. Καί τόν άλλο τό δούλο τό 

‘Ο τι1?> πού τόν έκανε δ,τι ήθελε, μέ 
μιά γλυκεία της ματιά, μέ τόν καλό ’ της 
τον λόγο, καί πού τόν ξετρέλλαινε-—τό 
καταλάβαινε-—κάθε φορά πού άντίκρυζε 
τα γυμνά της μπράτσα, ή μέσα άπό τίς 
διαφανές κάλτσες τά ηδονικά καμπυλω
μένα ποδιά της. Ή  αστραφτερή ερωτο
μανία τοϋ δούλου της, ζευγαρωμένη πάντα 
με το βουβό του δείλιασμα, τής έκαμναν 
τη δουλειά της, χωρ1ς καμ,πά ενόχληση, 
ΐρεις ίσκιοι μέσα στό αφώτιστο σκοτάδι 
γλυστρουν ανάμεσα άπό τά δρομάκια τών 
μνημάτων.^ Τά καντήλια τους πού μοιά- 
ςουν σα ματια νυσταγμένα εδώ, καί σάν 
ματια εκεί μυστικά, ικετευτικά, θλιβερά, 
μα που τρυποΰσε τό κύτταγμά τους, δέν 
εκοβανε  ̂ διόλου τό δρόμο τών τριών, 
οεν Αογαριαζαν τίποτε Σκοντάβανε στις 
πε ρες πατούσαν σέ νηοσκαμμένα χώματα. 
Ια  σαλειιατα τών δέντρων σά νά τούς 
ελεεινολογούσαν, σά νά τούς φοβέριζαν.

- τοσο ίχεσα τους τίποτε δ'; σάλευε. Ή  
σκέψης καί τών τριών έμενε ασάλευτη πώς 
να φθασουν άπαρατή,,ητοι στό μνήιια, 
πως να το ανοίξουν πώς νά τό γδύσουν. 
Ψηλα ο ουρανος δέν έχει χάση τίποτε άπό 
την άστρινη του κορώνα. Φυσάει ένα άγε- 
ρακι ελαφρότατα χαϊδευτικό, καί φέρνει 
ολες τις πνοές τοϋ πράσινου κόσμου τών 
αγριοχορταριών καί τών περίσσια φρον
τισμένων λουλουδιών, τά φέρνει συνδε
μένα  ̂ ολα σέ μιά μουσική αρμονία. Δέ 
θυμαται ποτέ άλλοτε νά περπάτησε μέσα 
σε τέτοιο περιβόλι, σέ τέτοιαν ώρα καί αέ 
τέτοια ψυχή! Γύρω της δλα δροσίζουν καί 
γεμίζουν τόν άγέρα ευωδιά, ζωή, όρμή 
απο τα χορταράκια πού αισθάνεται πού 
πατει καί τή χαϊδεύουν, υγραίνοντας τά 
ποδιά της, ισα μέ τόν μαύρο τόν ουρανό 
απο πανου της, πού τή β/.έπει μέ χίλια 
ματια ολοφωτα. Και πάλι γύρω της δλα 
τη φοβερίζουν. Τό χορτάρι πού πατεί 
την παγώνει καί δ ουρανός τήν κάνει νά 
τρεμει,  ̂ σαν νά τή: θυμίζη μιά κόλαση 
που την καρτερεί. Θυμάιαι τόν πατέρα
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της καί εΐναι έτοιμη νά λιγο&υμήστ]. Θυ
μάται άπό τήν άλλη τή μεριά τόν άντρα 
πού τήν τρελλαίνεί; καί το βήμα της παίρ
νει τήν ελαφρότητα τοΰ  ̂φιεροΰ. Μέσα 
στή μνήμη της ξυπνούν καί̂  ξανακοιμοΰν- 
ται καί έρχονται καί πάνε χίλιες δυό ένθύ- 
μησες, άπό τά πειό ασήμαντα, ίσαμε τά 
πειό σπουδαία. Τίς χιονίστρες πού τόν 
περασμένο χειμώνα ε’ίχανε πρίξη τά jrcooia 
της; τό μπάτσο πού τής έδωσεν ο̂  άντρας 
της’ μιά μέρα πού τήν είχε ζηλέψιι, τα 
μαλλιά της τά κατσαρά, που σάν ήτανε 
μικοοΰλα τά χαΐδευε ό πατέρας της, καί 
χίλια δυό άλλα. καί μιά ενθύμησης άπάνου 
σ’ δλα τής καρφώθηκε. Ιναποτε ο πατέρας 
τιχς πού διάβαζε πολλά βιβλιστής διη 
γήθηκε μια παραςενη ιστορία· Ινν'ί/ς με 
γάλος, έλεγε, φράγκος ποιητής εχασε τήν 
ερωμένη του, πού τήν πήρε  ̂ ό Χάρος. 
Στόν τάφο της έθαψεν δλα τά ποιήματα 
ποΰ τής είχε γράψη. Σάν νά τής έδινε 
μαζύ της νά χαθή καί τή ζωή του. Τί τήν 
ήθελε πειά; Πέρασε ενας χρόνος, θυμόταν 
ώς δ'νειρο τήν πεθαμμένη του καί ra χει
ρόγραφά του, σά θαμμένο θησαυρό. ”Εν- 
νοιωσε πώς τά ποιήματα του. τ αγαπούσε 
πειότερο άπό τή Μοΰσα πού τά γέννησε. 
Μιά νύχτα τόν ανοιςε τον ταφο της καί 
ξαναπήρε τά τραγούδια του τοΰ δωκανε 
τή δόξα", άφοΰ~ τόν είχανε βοηθήση στήν 
άγάπη. "Ετσι εΐναι ό κόσμος. .

— ’ Αγάλια-άγάλια, μή βιάζεσαι. Μή φο
βάσαι. Δέ θέλουμε πολλήν ώρα. ’Ακόμη 
σέ λίγο φτάσαμε. Τά άλλα, είναι δικημου
δουλειά. / ν ,

Τά λόγια τοΰ νεκροθάφτη ήρθανε στ
αυτιά της.

Ό  άλλος άπό πίσω:
— Κυρά, κουράγιο, κρατήσου άπό μενα.
Χίλιες φορές σκόνταβε στις πέτ@ες 

των μνημάτων, σχά λακκώματα τοΰ δρό
μου, στούς κορμούς τών δέντρων. Τώρα 
αίσθάνδηκε πώς έ'φθασε στό τέρμα. Λίγη 
άκόμη προσοχή, λίγη προσπάθεια, λίγος 
ίδρωτας, και ολα τελειώνουν. Κάποια 
φορά τό χέρι τοΰ δούλου υψώθηκε γιά νά 
σφίξη τό μπράτσο της. ’Αναστηλώθηκε, 
τίποτε δέν εΐχε νά φοβηθή, τά δαχτυλίδια 
τοΰ πατέρα της τήν περίμεναν άγγιχτα. 
Τά είχε τόσο καιρό εκεί μέσα παρακατα

θήκη, |άσφαλισμένα, καθώς ασφαλίζουμε 
σέ μιά Τράπεζα πολύτιμα άντικείμενα.

— ’Εμπρός! ’Εμπρός, παιδιά, τί καρ
τεράμε ; , ,

'Η  θύρα άνοιξε ή κιγκλιδωτη. 1 ρια 
τέσσαρα σκαλιά κατέβαζαν στην κρύπτη, 
πού ήταν άποθεμένο τό φέρετρο. Τα 
δαχτυλίδια! Τά δαχτυλίδια. Κανείς ξένος 
δέα εΐχε πάρει χαμπάρι πώς τά είχανε 
θάψει μέ τό νεκρό τοΰ πατέρα της. Σ ’ ενα 
μεταξένιο σακκουλάκι, μακροσκοπικός ά- 
θέατο στά μάτια του, τό είχανε _σφηνώσει 
κάτω άπό τίς σταυρωμένες φούχτες του, 
σάν νά ήταν τίμιο ξύλο. ’ Αναλογίζονταν 
τή χαρά πού θάπερνε μέ τά δαχτυλίδια, 
καί μέ τά δαχτυλίδια ποι1 θα μποροΰσε 
γιά κάμποσο καιρό ναδινε παραδες στον 
άγαπημένο της πού τόσο τοϋ άρεσε νά 
τήν βασανίζη, νά τήν πεθαινη, ̂ καί να τήν 
άνασταίνη εκείνος μονος! Καί έςαφνα, ενας 
παγερός πάλι φοβοςτην έπνιγε. Κι αν της 
τά είχανε κλέψΉ τά δαχτυλίδια της, αν τα 
εΐχε μυριστη κανένας μόρτης άπό εκείνους 
πού τρέφονται άπό τά μνήματα;  ̂ ^

— Κύττα καλά, μήν αργείς! Μπορεί να 
μάς ΐδή στό σκοτάδι καί χαθήκαμε.  ̂  ̂

’Ακούστηκε ό κροτος ο υπόκωφος^ ενος 
σκερπανιοΰ. Μιά άξίνα άνακάτευε χώματα 
τριπυτήρι δούλευε, ενα μαχαίρι σκάλιζε. 
Στό σκοτάδι άρχισε νά διακρίνη κάποια 
μάτια φλογερά πού τήν κύτταζαν.  ̂ ^

Στόν άνοιγμένο τάφο μπροστά δέν έν- 
νοιωσε τίποτε παρά τα νεύρα της πού τής 
έλεγαν: ’Εμπρός! Θα τα καταφερουμε.

Πόση ώρα πέρασε, δέν μποροΰσε να 
λογαριάση. “Ενα κερακι μπροστά της α- 
ναψε, ενας άνθρωπος κοιμωτανε στή 
κάσσα σκελετός, νεκρός; Βρυκόλακας; ό 
νεκροθάφτης; ό δοΰλος; Ολα παλι μπρο
στά της άνακατώνουνταν, άλλαζαν όψη, 
πέρνανε κάτι άπό ένα όνειρο τρομαχτικο. 
Σέ λίγο ενα χέρι άρπαξε τη γυναίκα, άνοιξε 
τή φούχτα της, τής έβαλε κάτι απερί
γραπτα βαρύ, καί απερίγραπτα κρυο.  ̂ το 
μεταξένιο σακκουλάκι, σχισμένο, λυωμένο. 
"Αφησε άπό μέσα του νά ξεχυθούνε στήν 
παλάμη της, στήν κυςιότητά της τά  ̂ δυο 
δαχτυλίδια. Γιά μια στιγμή τής φάνηκε 
πώς ό πατέρας της ξύπνησε, παλαιψε, 
άπλωσε τό χέρι του, τό σκελετωμένο, να

τής τά πάρη πισω:
— Κλέφτρα, Ιερόσυλη! ακούσε καθαρά, 

δυνατά μέσα άπό τά καταχθόνια βάθη μιά 
ωωνή, ποΰ έμοιαζε σάν τήν φωνή τοΰ 
πατέρα της. Αισθάνθηκε πώς λιποθυμούσε 
καί πώς έπεφτε βαρειά σέ κάποια άγκα- 
λιά. Νόμισε πώς ήτανε ή άγκαλιά τοΰ 
άγαπημένου της, πού γι’ αυτόν είχε κάμη

τή φοβερή αύτή εκστρατεία. Μά ή άγκα- 
λιά τήν ώρα εκείνη πού τήν δέχτηκε τόσο 
θερμά, τή στιγμή πού λιποθυμούσε, σκα
λίζοντας τόν τάφο τοϋ πατέρα της, τήν 
ώρα τοϋ μεσονυχτιού, δέν ήτανε παρά ή 
άγκαλιά τοΰ δούλου της.
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Σέ μιά μελέτη μέ τόν τίτλο Μαρξισμός 

— Φασισμός — Χριστιανισμός πού δημο- 
σιέβει στά Ελληνικά Γράμματα ό κ. 
Μπαστιάς, προσπαθεί νά καθορίσει τίς 
σχέσεις άνάμεσα στά παραπάνω κοινωνι
κά φαννόμενα θέλοντας νά δείξει τήν ούτο- 
πιστική, άντεπιστημονική βάση καί τήν 
άνήθηκη καταγωγή τών δύο πρώτων σε 
άντίθεση μέ τόν τελεφταίο πού οι βαθειές 
του ρίζες καί ή ηθική του προέλεψη τοΰ 
εξασφαλίζουν τήν επικράτηση καί τόν 
προορίζουν γιά τήν καλλιτέρεψη τής κοι
νωνίας.

Δέν εΐναι άνάγκη νά προχιορήσει κανείς 
γιά νά καταλάβει πώς δ συγραφέας άφτής 
τής μελέτης εΐναι άπό τούς αστούς εκεί
νους διανοούμενους πού αιστάνονται νά 
φέβγει τό έδαφος κάτω άπό τά πόδια 
τους καί προσπαθούν μέ κάτι καινούργιες 
λέξες πού μεταχειρίζονται νά σίηριχθοϋν 
σέ παληά σύμβολα πεθαμένα χρόνια τώρα 
γιά τήν επιστήμη.

Στή δουλειά τους άφτή ό 'Ιστορικός 'Υ 
λισμός μέ τή διαλεχτική του μέθοδο δέν 
τούς κάνει βέβαια, δπως καί καμμιά άπ’ 
τίς Θετικές ’Επιστήμες. Τίς πολεμούν λοι
πόν δσο μποροΰν δείχνοντας ένα σκεπτι
κισμό καί στά σημεία άκόμα πού πειρα
ματικά έχουν άποδειχτεί άπ’ άφτές.

’Αφτό κάνει καί ό Μπαστιάς μιλώντας 
γιά τήν ’Επιστήμ η στή Σελίδα 367 «Οι 
σοσιαλιστές ΰποσιηρίζουν πώς έχουνε στε
νές σχέσες ίσως καί κοινή τύχη μέ τήν 
επιστήμη. Τής έμπιστέβονται τά άνθρώ-

siuimos
πινα πεπρωμένα καί έχουνε καθιερώσει 
ένα είδος επιστημονικής λατρείας, χαίρον
ται γιά τίς σύγχρονες άνακα?Λψεις καί γιά 
τήν υλικήν πρόοδο πού φέρνουν. Κάποτε 
δμως ό τόσος ’ Επιστημονισμός ή άδιάκο- 
πη κριτική, δταν δέν γίνεται μέ τήν προϋ
πόθεση πώς υπάρχουν άνώτερα κριτήρια, 
ξυπνά καί θρέφει τήν άμφιβολία. “Αμα 
πιστέψουμε μόνο τό πείραμα φτάνουμε νά 
μή ξέρουμε σχεδόν τίποτα».

Μά αν άπ’ τή μιά χτυποΰν τις Θετικές 
Επιστήμες, αιστάνονται άπό τήν άλλη τήν 
άνάγκη κάπου νά στηριχτοΰν κ’ ένας μυ- 
στικόπαθος Ιδεαλισμός εΐνε ή σανίδα τής 
σωτηρίας τους. Μέ διάφορες Λοιπόν άο- 
ριστολογίες προσπαθοΰν ν’ άποδείξουν τ’ 
άναπόδειχτα μιλόντας γιά κάτι άμετάβλη- 
τες ιδιότητες τής ανθρώπινης Φύσης 
(Rerum Novaram σελ. 367) γιά άπό- 
λυτές ηθικές καί τίς παγιάτικες πιά προ
σταγές τους. Μά οπως ό κ. Μπαστιάς προ
τιμά «τις καθάρές κουβέντες τίς II I  Διε
θνούς άπό τήν υποκριτική σαπίλα τή προ
δοσία καί τήν άνανδρεία τών άνθρώπων 
τής δευτέρας» μέ τόν ίδιο τρόπο θάπρεπε 
νά προτιμά τίς « κ ο υ β έ ν τ ε ς  τ ο ϊ  Φ α 
σ ι σ μ ό  ΰ>— έχτός αν τόν χ<υπά κι’ άφτόν 
μόνο καί μόνο επειδή άρηέται στό καθο
λικισμό τό δικαίωμα τής διαπαιδαγώγη
σης καί οργάνωσης τών νεων (σελ. 364)—■ 
άπ’ τίς υποκρισίες και τόν γλυκανάλατον 
ψεφτοσοσιαλισμό τών άνθρώπων τοΰ Βα
τικανού πού είδαμε τί λογής, εΐναι τήν 
εποχή πού ήιαν στήν ακμή τυυ ό "Αγιος



Ποντίφικας. ,
Φαίνεται πώς δ κ. Μπαστιάς δεν θυ

μάται καλά ή τή διάβασε γραμμένη μόνο 
από Φρέρηδες η μεσενιέρηδες τη Σοσιαλι
στική ιστορία τών Παπών μέ τις ιερές ε 
ξέτασες, τις σταβροφορίες, τά βασανιστή
ρια τών αιρετικών καί τίς αρπαγές τοΰ 
κοινωνικοί πλούτου απ’ τά διάφορα μο- 
ναστήοια τών ιησουιτών. Εαν θέλει να 
τή θυμηθεί μπορούμε νά τόν βοηθήσου- 
μεπαραπέμποντάς τον σέ μερικά πολύ πρό
χειρα βιβλία.

Μ’ δλη τοι> λοιπόν τήν ηθική καταγω
γή ας μάς επιτρέψει ό Χριστιανισμός να 
δυσπιστοϋμε γιά τήν αποστολή του καί νά 
νομίζουμε πώς ποτές δέν ακολούθησε τίς 
αρχές τού ιδρυτή του καί δέν τίς άκολού · 
θησε ό'χι άπό φτέξιμο τών Χριστιανών 
παοά γιατί ήταν αδύνατο νά τίς εφαρμόσει.

Ή  πτώση τοΰ χριστιανισμοί ήταν μοι- 
οαία γιατί προσεκρουσε σέ μια βασική αρ
χή τών κοινωνικών επιστημών πού λέγει 
πώς τά κοινωνικά συστήματα, δέν αντικα
θίστανται μ’ άλλα επειδή στα μυαλα μερι
κών δραματιστών φάνηκαν άλλα πιό τέ
λεια και θέλησαν νά τά εφαρμόσουν.

"Αν θέλει δ κ. Μπαστιάς νά δει πόσο 
ούτοπιστικα είναι αφτά που λεγει, ας προ
σπαθήσει μέ μιά ’Επιστημονική μέθοδο 
νά εξηγήσει τό δρόμο τής κοινωνίας^ όχι 
στατικά μιλόντας γιά«ΆνθρώπινεςΦύσες» 
παρά δυναμικοί βλέποντας την εξελιξη̂  της 
μέσα στές άκατάπαφτες σύνθεσες καί άντί- 
θεσές της. Τότες θά δει ακόμα πώς^ δέν 
εΐναι ό εγωισμός που έσπειρε «τα ζιζάνιά 
στόν αγρόν τοΰ Κυρίου» με τη δημιουρ
γία τοΰΚαπιταλισμοϋ, Φασισμού καίΜπολ- 
σεβικισμοΰ παρά ότι άφτή η εξέλιξη τής 
κοινωνίας οδήγησε εκεί, γιατί οι αντίθεσες 
της, δέν μπορούσαν παρα αφτη μοναχα 
τή μορφή νά δημιουργήσουν γιά να̂  μπο
ρέσουν νά λυθοΰν μέσα σ’ άφτή, ώσπου 
μέ τήν ίδια άφτή σύνθεση ν’ αναπτυχθούν 
άλλες πάλιν αντίθεσες πού νά οδηγήσουν
σ’ άλλη ανώτερη μορφή-

'Ομολογούμε πώς κ’ δλο που ^πολυ 
προσπαθήσαμε νά βρούμε καποια οποσ- 
δήποτε επιστημονική βάση γιά νά συζητή
σουμε τίς θέσες τής μελέτης αφτής τίπο
τα άλλο δέν βρήκαμε παρά μόνο ενα σω

ρό άφθαίρετα συμπεράσματα και προφη
τείες: «01 άνθρωποι πού περπατούν ακό
μα στό σφαλερό (;) δρόμο, πού δεν βλέ
πουν ούτε φωτίζονται απ τη μορφή (,) 
τοΰ Χριστού ρωτιούνται κατα πού θά τρα
βήξουν πρόςτό Φασισμό ή προς τό Κομ
μουνισμό; Οί άνθρωποι αφτοί πριν ρωτή
σουν τούτο, έχουν βεβαιωθεί γιά τή παν
τοδυναμία τοΰ ανθρώπου, έχουνε θεοποι
ήσει τό λογικό, έχουνε στήσει βωμούς 
στήν επιστήμη και διαλαλοΰνε στά πληθη 
πώς ή δύναμη τής επιστημης εινε απερι
όριστη. Βρίσκονται στό όνειρο τής προο- 
δου και θέλουνε νά ξαναχτησουνε εναν 
καινούργιο Πύργο τής Βαβέλ. ’Αλλοίμο
νο. Ή  σύγχιση εΐναι τό λιγότερο πού θ 
ακολουθήσει υστέρα άπ τό ξερριζωμα τής 
αγάπης καί τής ήμερης χαράς τοΰ ανθρω- 
που. Θά χρειαστεί ϊσως νά δοκιμάσει ο 
άνθρωπος τή φτο^χεια μέσα στήν ολική 
αφθονία καί άνεση καί τή παγωνιά Του έ
ρημου λογικού μέσα στό δνειρο της προο- 
δου’ Θά φάει καί θά εφρανθεΐ άλλα θα 
νειώσει μιά πλήξη μιά παγώνια κι ενα 
σκοτάδι. Θά βρεθεί σέ μεγάλο  ̂χαος και 
τοΰτο θάναι μιά αρχή ζωής. Μεσασέ τού
τη τήν ώρα γοερές ακούονται οι κραβγες 
τής ψυχής καί τρομερό εινε τό χρέος τών 
Χριστιανών σελ. 363. ’Αφτά τα τελεφταία 
άθελα μάς θυμίζουνε λίγη αποκάλυψη τοΰ
Άη-Γιάννη. , , _

Ό σο γιά τή κριτική που κάνει του Σο
σιαλισμού στό μόνο μέρος τής μελέτης που 
άφίνει τή Θεολογία θα προσπαθήσουμε 
νά δείξουμε πόσο όξω είναι απ τα πρα-
ματα. .

Στή σελ. 362 λέγει πώς ό Σοσιαλισμος 
καί δ Φασισμός εΐναι γεννήματα τοΰ αχα
λίνωτου εγωισμού καί στή σελ. 364^ πως 
ή απώτερη τους καταγωγή εΐναι, εγωι
σμός. Θάπρεπε νά μάς καθορίσει^ για 
ποιόν εγωισμό μιλά. Γιατί άν εννοεί τον 
εγωισμό μέ τήν πολύ φαρδιά του έννοια 
δηλ. τό ενστιχτο τής αφτοσυντηρησης 
τότες καί δ χριστιανισμός εινε εγωισμός 
μέ άλλες μορφές. ’Ά ν  πάλι μιλεί γιά τον 
ατομικό εγωισμό πού αναπτύσεται σε 
βα'ρος τοΰ άλλου ατόμου {γιά τον ατομι
κισμό) τότες θαπρεπε νά ξέρει πώς ο Σ ο 
σιαλισμός ζητόντας ίσια ίσια τήν άτομικη

ισότητα ζητά ν’ άφαιρέσει τούς δρους πού 
επιτρεπουν σήμερα τόν ατομικό εγωισμό 
τοΰ Α ν’ αναπτυχθεί σέ βάρος τής ελευ
θερίας τού Β καί νά τόν έκμεταλεφτεΐ. Ό  
Σοσιαλισμός ασφαλώς δείνει περισσότερη 
λεφτεριά άπ’ δτι φαντάζεται δ κ. Μπαστιάς 
μέ τή διαφορά πώς γιά νάχουν ακριβώς 
δλα τά άτομα τής κοινωνίας λεφτεριά θα
πρεπε νά μήν εΐναι χωρισμένη ή κοινωνία 
σέ ταξες εργοδοτών καί εργατών γιά νά μή 
Α π ο ρ ε ί  ή πρώτη νά έκμεταλέβεται τή δέ- 
φτερη, (Ά φτή  είναι μήπως ή ψέφτικη 
ατμόσφαιρα;) Καί επειδή γιά νά τό κα- 
τορθο'ίσει άφτό χρειαζεται νά συνηδητο- 
ποιησει τους εκμεταλεβομένους καί νά 
τους οπλίσει για τή πάλη τους γιάφτό 
διδάσκει τό μίσος καί είναι τό μίσο, άφτό 
πιό ηθικό άπ’ τήν αγάπη γιατί εΐναι μί
σος ενάντια στήν αισχρή έκμετάλεψη καί 
εΐναι τό μόνο μίσος πού θά μπορέσει νά 
απαλλάξει τόν άνθρωπο άπ’ τήν έκμετά
λεψη. Ή  αγάπη μέ τόν απόλυτο τρόπο 
που την αντιλαμβάνεται δ κ. Μπαστιάς ό'χι 
μόνο στάθηκε ανίκανη νά τό κάνει μά καί 
έγινε οπλο στά χέρια τών έ/.μεταλεφτών 
γιά να εκμεταλέβεται έφκολότερα καί χω
ρίς αντίσταση τούς αδύνατους. Ανήκει κι’ 
αφτη στους συμπληρωματικούς κανόνες 
καταπίεσης για τούς δποίους μιλά στήν 
θεωρία τού Ιστορικοΰ 'Υλισμού δ Μπου- 
χάριν. Μπορούμε νά πούμε εδώ πώς ή 
ανώτερη ηθική ϊσα—ϊσα διδάσκει καί ε
πιβάλλει το μίσος τών έκμεταλεβομένων 
κινδυνεύοντας αλλιώτικα νά χάσει τή συνο- 
χη της μέ τή ζωή καί νά χρεοκοπίσει στή 
συνείδηση τών άνθρο^πων δπως ό χριστια
νισμός τού κ Μπαστιά μέ τήν ηθική του 
ποΰναι άχρηστο εργαλείο γιά τή ζωή. Γι’ 
άφτό καί δ Engels ατό πρόλογο τοΰ 1892 
τής chag-e der arbeitenden Klassen λέ
γει πώς εΐναι θεωρητικά σωστό τό νά λέ 
με πώς δ Κομμουνισμός είναι θεωρία 
δ'χι μόνον ωρισμένης τάξης παρά άπολε- 
φτερωτικί) δλης τής ανθρωπότητας άλλά 
αφτη η θεωρητική διαπίστωση εΐναι επι
κίνδυνη στήν πράξη. Μιά ηθική ανώτερη 
απο τίς ταξες δεν εΐναι δπλο πάλης τό νά 
θέτει κανείς τόν ανθρωπισμό πάνω άπ’ 
τούς ανταγωνισμούς τών τάξεων θά πει 
πώς τόν χωρίζει άπ’ τήν πράξη τής τάξης

επείνης ποΰναι προορισμένη νά νικήσει 
τήν αντίσταση τών τάξεων πού άντιτίθε- 
ται στήπραιιατοποίησηάφτοί τοΰ ανθρωπι
σμού θά πει έπομένωςπώς άφαιροΰμε άπ’ 
άφτήτή τάξη τό μέσο νάφτάξειστήνένότητα 
τής συνείδησης της καί στήν ανάπτυξη τής 
ενεργητικότητας της, θά πει πώς άφαι- 
ροΰμε άπ’ τό ιδανικό τή δύναμη μέ τήν 
οποίαν μπορούσε νά κατέβει στήν πραμα- 
τικότητα.

 ̂ Στή σελ. 362 δ κ. Μπαστιάς λέγει πώς 
οι αφορμές τοΰ Κομμουνισμού καί τοΰ 
Φασισμού βρίσκονται στις άντιθρησκεφτι- 
κές τάσες παληότερων καιρών. ’Εμεΐς δέ 
νομίζουμε πώς μπορεί δ Κομμουνισμός 
καί δ Φασισμός νάχουν τίς αφορμές τους 
σέ άντιθρησκεφτικές τάσες, γιατί πιστέ- 
βουμε πώς οί θρησκείες είναι γεννήματα 
τών κοινωνιών καί πώς δέν εΐναι οί κοι
νωνίες πού άλλάζουν σύμφωνα μ’ άφτές 
παρα οτι αφτες αλλαζουν σύμφωνα μέ τίς 
κοινωνίες. Νομίζουμε πώς ό Κομμουνι
σμός έχει τίς αφορμές του στήν εξέλιξη 
τής τεχνικής καί δ Φασισμός εΐναι ή σπα
σμωδική εκδήλωση τής μορφής τής κοι
νωνίας πού πεθαίνει καί οί θρησκεφτικές 
καί άντιθρησκεφτικές τάσες δλων τών και
ρών εΐναι αντανάκλασες τών κοινωνικών 
ανταγωνισμών καί συνθέσεων. «Ή  ’Εκ
κλησία σέ κάθε εποχή επανέλαβε ή άπομι- 
μήθηκε μέσα στούς κόλπους της τή σύγ
χρονη κοινωνία, τίς οικονομικές καί εκπο
λιτιστικές της τάσες» λέγει δ W ipper.

’Ισχυρίζεται άκόμη ό κ. Μπαστιάς πώς 
μέ τή συγκέντρωση τής Βιομηχανίας σέ 
λίγα διεφθύνοντα χέρια δέ θά πει πώς 
τον ιδιο συγκεντρωτικό δρόμο άκολουθά 
καί to κεφάλαιο πού αντίθετα μοιράζεται 
στά χέρια περισσότερων μετόχων. Ή  θεω
ρία που επικαλείται δ κ. Μπαστιάς δια- 
ψέφτηκε άπό τίς στατιστικές δλων τών κρα
τών πού μέ αριθμούς λένε πώς τό Κεφά
λαιο δλο συγκεντρώνεται σέ λιγότερα χέ
ρια. ’Έτσι διαψεύφτηκαν εις ολα εκείνα 
πούγραψε δ Berstein καί πού τόσοθόρυβο 
κανανε στό Σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Θυ
μίζουμε στον κ. Μπαστιά πώς στήν εποχή 
που γράφτηκε το κεφάλαιο τοΰ Marx 
δέν υπήρχε ούτε Ροκφέλερ μά ούτε καί 
Morgan. Εΐναι γνωστότατο καί στούς
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‘Από την έκθεση Βικτωρίου Φ ο ΰ ρ ν ο ς  α τ ο  ^ ω ρ ί ό .

"ψιλικατζήδες ακόμα πώς τό μικρό  ̂Κεφα 
λαιο δέ μπορεί νά συναγωνιστεί τό μεγά
λο παρά καταστρέφεται και πώς στις α
νώνυμες εταιρείες— γιαφτές βέβαια μιλά 
— πού πάνε καλά μικροί μέτοχοι σχεδόν 
πάντα υστέρα άπο ενα χρονικο διάστημά 
δέν υπάρχουν, ή. υπάρχουν ελάχιστοι γιά 
λόγους πού τούς ξέρουμε καλά δλοι μας. 
Θά τόν παρακαλέσουμε άκόμα νά διαβά
σει καί τό πολύ γνωστό βιβλίο τοΰ Lenin 
«ό ’ Ιμπεριαλισμός τελεφταίο στάδιο τοΰ 
Καπιταλισμού» γιά \ά δεϊ πώς η > επανά
σταση τής Ρωσσίας δεν ήοτε γιά νά δια' 
ψέφσει τό Μαρξισμό παρά γιά νάν τόν ε
πικυρώσει. Ήτανε αποτέλεσμα τής συγ- 
κέντρωσης καί τών συναγωνισμών πού γί
νονταν στ* άλλα κράτη;

“Οσο γιά τό «πιστό Μαρξιστή Kautskv

πού τό βεβαιώνει, δέ μένει σέ μας νά 
ποΰμε τίποτα άλλο παρά οτι είναι ο θεω- 
ριτικός αντιπρόσωπος τής II Διεθνοΰς πού 
ό ίδιος δ κ. Μπαστιάς λέγει δτι «έπρόδω- 
σε καί έκμεταλέφτηκε τό Σοσιαλισμό για 
νά δει τούς αρχηγού; της μεταπολεμικούς 
πρωθυπουργούς.

Μέ τέτοια βαθυστόχαστα επιχειρήματα 
δείχνει ό κ. Μπαστιάς πώς ο « Ιστορικος 
'Υλισμός δέ μπορεί νά σταθεί ούτε στην 
μυθολογία» καί διαψέβδει τής «απλοϊκές 
θεωρίες»' τοΰ Μάρξ.

Καί γιατί δχι, στήν Ιποχη μας η  ̂ μονη 
λεφτεοιά που αναγνωρίζεται είναι να γρά
φει κανείς δτι θέλει. Τή λεφτεριά άφτή 
τοΰ κ. Μπασκάθά τή σεβαστεί καίτό Νο
μοσχέδιο τοΰ κ. Μαρή. Κ.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΙΝ Ο ΥΡΓΙΑ ΖΩΗ 59

ΣΗΜΕΙΩΜ ΑΤΑ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

ΕΦ ΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μ ΑΣ- —  ‘Η  ('.Καινούργια 
Ζ ω ή » Φεωοεϊ υποχρέωση της νά έφχα· 

ρισχήσε < ολονς οσοι ήΦιχά και νλικά με χο- 
οο έι&ονσιασμό χήν εν ισχνό ανε σχο εργο χης 
δλον γενικά χόν xvxco °ΑΦηνων, Φεσσαλονί- 
κης και επαρχιών πον ομόφωνα εκφρασχη- 
κανε με Φαμασμό γιά τό πρώτο μας φύλλο 
καί ξεχωριστά χοϊ)ς λογοτέχνες μας Παλαμα , 
Βάρναλη, Φιλήνχα, Κ αζαντζάχη, Δενχρ*νον, 
Δασ ιαλάχη, Παπαδήμα, 3Ιακωβίδου και 
χονς ενισχνχές μας κ, κ. Κ . ΙΙαπαχρησχον, 
H . Ζέρβαν και I. 'ΑγγελδπονΧοχ~Λ*$> -προ*  
σφέρανε δ κα&ένας χονς- αατο— &00~£ρχ1 Η  
ενγενίΗΐά χειρονομία χονς, μας σχ,γκίψησε 
βα&ειά. *

Δε ν  υ π ά ρ χ ε ι  λ ο γ ο ς . - ' ο * * ? * ^ ^ * ? -
στιας μή βρίσκοντας λόγια ν ' άπαντη- 

σει γιά δσα τοΰ ψάλλαμε στό προηγούμενο 
φύλλο προσπάθησε να θολώσει τά νερά. 
Βρήκε πάλι έφκαιρία νά χτυπήσει τον ποιη· 
τή Παλαμα που *εϊχε το κουράγιο νά φέρει 
ατό φως τής μελέτη του «ποιητής καί κριτι. 
κός■». ‘Ά ς  μήν ανησυχεί δ κύριοί Μπαοτιας, 
οϋτε μείς, οϋτε ό ποιητής είχε σ/.οπό νά τον 
φωτίσει. Εΐναι τόσο δυνατό κι’ αφτονο το 
φως που πήρε άπ9 τόν δάσκαλό του Α π ο-  
στολάκη, ώστε νά τοϋ περισέβει καί λιγάκι, 
αν εχει τήν καλοσύνη ας τό δανείσει στον

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο 8ο φύλλο της, ή «Νέα Εστία’ δημο- 

σιέβει ενα σημείωμα τοΰ κ. Ν. Γιαννιοΰ >·αί 
ποΰ τό θέλει «καλογραμμένον και άπό αλη
θινόν διανοούμενον προερχόμενον άρθρον» 
Μά τήν αλήθεια έμείς γελάσαμε μέ τήν καρ
διά μας διαβάζοντάς το καί ποΰ φανταζό
μαστε τό ίδιο θάκανε καί ό σεβαστός μας 
Βάρναλης. Είναι τάχατες σημείωμα, άρθρο, 
μελετούλα τούτη δώ, ποΰπιασε δυό σιήλες 
βρέ αδελφέ! "Ε ό κύριος Ν. Γιαννιός ας 
μάς επιτρέψει νά τοΰ ποΰμε καί μεις κάτι" 
βέβαια δέ γράφτηκε μέ αξίωσες κριτικές. 
"Οχι δά ! κ έπειια χεΐνα τ' άραδιάσματα γιά 
νά δείξει τάχα καλύτερα πόσο ή θετική θεω 
ρία του είναι άσχετη πρός τό δόγμα «ή τέχνη 
γιά τήν τέχνη» δπως τή θέλουνε οί διάφο
ροι «ωραιοπαθείς» «έστίτ» < ή δονιστές* κλπ.

Κ ’ έπειτα πώς θέλουνε ν’ άπαντήσει σέ 
τοΰτα δώ ό Βάρναλης άφοΰ ό άνθρωπος μιά 
φορά καί δυό, τάνέλυσε τόσο παστρικά, κα
θαρά, ξάστερα, ε βέβαια θάναι πολλοί ποΰ 
δέ τόν καταλαβαίνουν, ή ποΰ κάνουν πώς 
δέν τόν καταλαβαίνουν. Ό  Θεός καί ή

νεοφώτιστο Ν . Γιαννιό. Ά ς  μή ξεχνάει Ο
μως, π ώ ς τό εργο τοϋ ποιητή δέν εχει να ζη · 
μ ειω θεί καθόλου από τ'ις ανοησίες τον διε- 
ψΟ'υντή τών Ελληνικών Τραμμάτων.

ΠΕΡΙΕΡΓΟ — Στό περιόδικό «Νέα ‘ Εστία* 
δημοσιέβουνται κάτι γράμματα ίνον  

γερμανοϋ Δούκα: Ά π ό  τά γράμματα άφτά 
μαθαίνει κανείς πολλά πράματα γιά τίς «(- 
σχυαλγίες», «κεφαλαλγίες"» τοϋ γερμανοϋ κι 
ενα σωρό άλλα ποΰ δέν πιοτέβουμε νά εχου ■ 
νε καμιάθέσησε περιοδικό πού Οέ/.ει νά εί- 
ναΐ λογοτεχνικό. *Ο Ξενόπουλος ομως άφτά 
όέν ca σκέφτεται εχει νά κάνε» μέ τό σχήμα 
του μ ήντό κλέψει κανένας καί νά γράφει 
κάτι σημειώματα τέτοια ποΰ θ ά  τά ξήλεβε 
ό πιό φανατικός καθαρεβονσιάνος.

ΑΜ ΩΜ ΑΤΑ — 'Ο  ΨυΊάρης δεν ξέρουμε 
τί επα-ίϊε τώρα τελεφταΐα. “ϊστερα  άπ ’ 

τους καβγάδες του μέ τόν Φιλήντα, καί μα
καρίτη Δ. Ταγκόπουλο καί Παλα μα, τήν 
εκδήλωση τής αγάπης του ατό μοναρχισμό, 
άρχισε νά κάνει καί βήματα πίσω  σ ’ όσες 
μεταρρύθμισες είχε κάνει σχετικά με τό το 
ν ικό σύστημα. Τό δείλιασμα τοϋ Ψυχάρη δέν 
τό περιμέναμε π ο τί. Ά φ τ ά  έχουνε τά γερά
ματα!

ψυχή τους.., μά κ ’ έπειτα ό ϊδιος ό κ. Ν. Τ. 
λέγει δτι «... δέ λύθηκε άκόμη (δηλ. τό με- 
λάλο ζήτημα ή τέχνη γιά τή τέχνη) σ υ ζ η -  
τ ε ϊ τ α ί  κ α ί  θ ά  σ υ ζ η τ ε ϊ τ α ι  μέχρις 
δτου μιά γενικώτερη ρύθμιση τών κοινωνι
κών προβλημάτων, έπιτρέπει στόν άθρωπο 
νά λύσει καί τό ύστατο αύτό ζήτημα τοϋ 
πολιτισμού» κ’έπειτα ξακολουθάει λέγωντας 
πώς ό Βαλταίρος, ό Τολστόης, ό Γκυγιώ καί 
τόσοι άλλοι, τό θεωράνε άλυτο1 τώρα δέ 
καταλαβαίνουμε τί πάει νά πει ή έμεΐς... δέν 
τόν καταλαβαίνουμε... μά είναι ζητήματα άν- 
τιλήψεων δώ πέρα κ. Ν. Γιαννιέ ή κι’ δπως 
λέει ό Βάρναλης. «Ό π οιος έχει μέσα του δη
μιουργική φλέβα δέν τοΰ χρειάζονται τά 
δόγμα:α καμμιάς «αύθεντίας» περασμένης 
έκείνο πού κάνει, είναι νά ρωτάει τόν έαυτό 
του καί νά άκολουθεί, ή νά οδηγεί τήν έποχή 
του άνάλογα μέ τή δύναμή του. Ό  μεγάλος 
καλλιτέχνης «νομοθετεί ό ϊδιος μέ τή δια
φορά, πώς δέν νομοθετεί στό κενό, μά σύμ
φωνα μέ τίς άνάγκες, ποΰ ή εξέλιξη τής ζωής 
καί τής τέχνης τοΰ υπαγορεύουνε.

Καί παρακάτω διαβάζουμε avta τά ση
μαντικά: Μεγάλες ίδέες εκφρασμένες μέ
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τέχνη άποτελοΰνβ τό τέλειο (Σολωμδς) μέ
τριες, ιδέες πού δέν είναι πηγαίες, εκφρασμέ
νες, μ' δσηδήποτε τέχνη αποτελούνε τό μέ
τριο. (Γκύζης) *Έ τέτοια πάλι αρλούμπα δέ 
μετακούσαμε! τό πώς βρήκε τόν πήχυ τό 
μέτρο καί μέτρησε τήν άξια τοΰ καθενοΰ 
καλλιτέχνη δική του δουλειά! φτάνει πού 
έγινε ή εξίσωση αδιάφορο άν στέκεται στόν 
άέρα* ή σύγκριση έπειτα τού Σολωμού προς 
τό Γκι'ζη δλως διόλου γελοία μά κ’ ot δυό 
τους είναι μεγάλοι κ’ έπειτα σ*ό κά ω κάτω 
τής γραφής τό έργο τοΰ Γκύζη είναι και πιό 
πλατύτερο κι’ ακόμα έ /ε ι τις ίδιες ομοιό
τητες* μάς είναι! ά ; τόν άκούσουιιε τώρα και 
παρακάτω λέγει πώς έχει παραγνωριστεί ή 
άξία τοΰ φωτεινού βιβλίου τού κ. Γ. Άποστο- 
λάκη πού δεν είναι (μιά άρλούμπα) ούτε 
παρερμηνεία τοΰ Σολωμοϋ, άλλά τό μ ο ν α 
δ ι κ ό  πού γράφτηκα γιά τήν πραγματική 
άξια τοΰ Σολωμικού έργου κι’ άν θά /αμ ε oi 
σοσιαλιστές ν’άπαντήσ >υμε κάτι στό βιβλίο 
αύτό είναι μόνο ν' άνατρέψουμε δσα άδικα 
γράφει — ά η  ό ά γ ν ο ι α— κατά τοΰ σοσια
λισμού.

Φρίκη ! άπό άγνοια ! Είναι ντροπίς μά τήν 
αλήθεια νά λέγ ετα ι τέτοιου είδους άνοησίες 
δέ θά  ήθελα νά δόσω δώ μαθήματα κριτι
κής, γιά ζητήματα τόσο φωτεινά πού ό κα
θένας γνωστικός τ’άντιλαμβάνεταί* ναι κ. 
Γιαννιέ* είναι ή πιό φριχτή τερατωδία νά 
λέμε πώς παραγνωρίζαμε τήν άξία. ένοΰ 
τόσου διαφωτιστικοΰ, σοφού βιβλίου σάν τό 
« Ή  ποίηση στήν ζωή μας» πού δέν έχει κα
νένα σφάλμα έξόν άπ’ τήν ά γ ν ο ι α  τού 
συγραφέα στά κ ο ι ν ω ν ι κ ά  π ρ ο β λ ή 
μ α τ α .

— Παίζουμε;
Θ.

*Αχ* δτι. μάς γράφει έ’νας φίλος τον περιοδικού 
μας.

« *Η κνρία Αιλή Ίακωβίδη περαστική άπό τη 
πόλη μας, εδωσε μιά διάλεξη με ϋ·έμα, « Ή  ϋέοη 
τής Τυναίκας στο ΠαΙαμικό εργο)) ή όμιλήτρια 
&εωρεϊ σά ενα βασικό χαρακτηριστικό δλον τοϋ 
εργον τον Παλαμά, την επιρροή τής γυναίκας : ή 
γυναίκα ή μυθική, ή βασιλοπούλα, ή Νεράιδα 
και κάΦε άλλη ξωτική μορφή που πήρε ή γυ
ναίκα στη μυ&οπλάστρα φαντασία τον ποιητή ή 
γυναίκα η ιστορική, ή ήρωιδα τών παλιών και 
τωρινών χρόνων, ή γυναίκα που άντίκρνσε ο Π α- 
Χαμάς, σά σύζυγος, σά πατέραςt σά αδελφός δλοι 
τούτοι οί βασικοί τύποι κυριαρχοΰνε πάνω στό 
εργο του . eH  κυρία Ίακωβίδη με τόν πιό αναλυ
τικό και μεθοδικό τρόπο"  ανέλυσε τό ΰ'έμα της. 
*0 Παλαμάς σάν αληθινός καρδιογνώστης τής γυ
ναίκας, τήν εννοιοισε σά παραμν&ι, σάν ιστορία σά 
στή ζωή, και γενικά σύμφωνα με τήν τελευταία λέ
ξη τής ψυχολογικής επιστήμης τής ΰ-εωρί&ς τοϋ 
Φ ρ ε ο υ δ ι ό ν  και δτι άπό καϋ-ένα άλλο, μπόρεσε 
νά βαστάξει μιάν άρμονικιά αναλογία μεταξύ τής γυ
ναίκας όποιουδήποτε κύκλου και πού <5* κάνει καμ-

μιά σύγχιση τών φιλοσοφικών αξιών στις σχέσεις τών 
δύό φύλων σε μιά εποχή που τό κϋμα τής χειρα
φέτησης γιγαντώνει ολοένα είναι φυσικό τά συνη
γορεί μέ τόν ποιητή που εξυψώνει τή γυναίκα 
στή συνείδηση τοΰ άνδρα και τον δίδει μιά &εση 
στή ζωή μιά &έση πού δε τη παραδέχουνται οι 
συντηρητικοί κ ι’ δμως δεν τήν επιφορτίζει μέ 
τήν επαναστατικιά φλόγα π ον Διαγράφουν τά ση
μερινά κοινωνιστικά ρέματα .

Σ τήν ανάλυση της ή κ. Ίακωβίδη, μας ξανοί
γει ενα σωρό προβλήματα τής κοινωνιολογίας, τής 
Τέχνης και τής Φιλολογίας, μας υποχρεώνει νά 
σκεφτόμαστε καί νά ζητάμε πάντα. ’Εδώ συνί- 
σιαται και ή πρωτοτυπία τής διάλεξής της μάς 
άν έφερε ακόμα και τό παρακάτω χαρακτηρισμό 
γιά τό γίγαντα Παλαμά τον Γάλλου τεχνοκρίτη κ. 
C lem ent πού εγραψε * cΟ Παλαμάς στέκεται 
ψηλότερα οχι μονάχα μεταξύ τών cΕλλήνων συγ
χρόνων ποιητών, μά καί δλων γενικά τών π ο λ 
τών τής σύγχρονης Ευρώπ7]ς άν και δεν είναι 
γνωστός, χωρίς καμμιά αμφιβολία είναι ό π ι ό  
μ ε γ ά λ ο ς  ά π ’ δ λ ο υ ς  τ ο ύ  ς γ ν ω σ τ ο ύ ς  X).

*Η όμιλία τής κ. Α. Ίαβωβίδη φωτεινοτάτη , 
εδωσε χαρακτηριστικά αδρά μιάς μελέτης αρκετά 
σημαι τικής.

Νέα ‘ ΊΓόρκη Μ.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Ζαχαρ. Πυταντα>*ίον Διηγήματα. — Γιά τα 

διηγήματα τοΰ Παπαντωνίου έχουνε γραφτεί 
πολλά άπ’ τούς κριτικούς μας. Δέν^ μπ ρώ 
νά καταλάβω γιατί οΐ π-ρσότερ·>ι τά παινέ- 
σανε δσο δέν έπρεπε. Ό  Γιάννης Ζερβός 
στήν έφημιρίδα « 'ελεύθερον Βήμα» τά παί
νευε τόσο πολύ ώστε νά πει πώς μέτόν τόμο 
άφτόν άπ.>χτάει ή λογοτεχνία μας «γνήσιο 
Ελληνικό διήγημα σωστό και καθωρισμένο» 
ό Ξενόπουλος πάλι, σε μιά αμίμητη κριτική 
του, έγραψε πώς γιά νά κριθοΰβ τά διηγή
ματα άφΐά θά  γραφτούνε ολάκεροι τομοι ! 
Τά διηγήμα α δμως τού Παπ. έχου ε τό ελάτ
τωμα πού ζουγραφ ζουνε μιά ζωή περασμέ
νη, τήν πολεμική, τέτοια άκριβώς πού έζησε 
ό συγραφέ ις τ υς. Σήμερα ό κόσμο; είτε 
στήν επαρχία βρίσκεται, είτε στις πολιτείες 
πευνάει δύσκολες πτιγμές, σφίγγεται βασανί
ζεται, άλλο; άφτοχτονάει, τό κορίτσι πέφτει 
στις πιότερε: φορές στόν κακό δρόμο.Κι’ ύμως 
όλα άφτα τά πλούσια γιά γράψιμο θέματα ό 
Παπαντωνίου δεν τα βλέπει. Θυμάται τόν εί- 
ρη ωδίκη τής παλιάς έπαρχία;, τόν αρχαιο
λόγο, τόν πραμαιεφτή κι’ ένα σωρό άλλα 
ενώ κλείνει τά μάτ α μπροστά στήν ώμή 
πραματκότητα. Δέ βλέπει τή ζωή τέτοια πού 
είναι, τή βλέπει μέσ' άπ' τό γραφείο του. 
τήν πλάθει μέ τη φαντασία και τήν τραβαει 
μέ τό έτσι θέλω έκεΐ πού ή ψυχοσυνθεση 
του θέλει. Βέβαια, είναι δικαίωμα του νά τά 
τελειώνει δπως τοΰ επιβάλλει ήψυχισύνθεση 
του, μά τό δυστύχημα ε'ιν ιι πώς άφτό δέν 
ικανοποιεί τόν σημερινό άνθρωπο γιατί eive
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ψέφτικο. Παράδειγμα: Στό διήγημα « Ή  ά 
δερφή τοϋ Νυμφίου» ό Γιώργος πέρνει και 
βασανίζει τήν πόρνη άγαπητίκιά του, γιατί 
δέν τόν είπε π ώ , έχει άρρώστια. Κι' έπειδή 
δέν τοϋ τόπε καί κόλλησε, τή βασανίζει μ' 
ένα φανταστικό μαρτύριο. «Τότε αύτός τρά- 
βηξεν άπ' τόν κόρφο του ένα «αμουτσίκι καί 
κροταλίζοντάς το στόν άέρ ι τήν έσυρε μέ 
ό^μη ικό τίναγμα προς τ’ άγ<άίΚα». Ή  γυ
ναίκα δέν άντιστάθηκε, δέ φώναξε μπήκε 
καί τράβηξε στά άγκάθια! Κι' ΰσιερα άφοΰ 
τή σώζει ό άμαξας καί γιατρέβετάι στό νο- 
σο< μεία άπ ’ τίς πΐηγές δέν πηγαίνει πάλι 
οτό ύποπτο σπίτι. Ά λλάζ-ι καί πηγαίνει στό 
παλι ι έκκλησάκι στά Άναφίωτικα κι’ ανάβει 
τά καντήλια! Ό  Π. φαντάζεται πώς τόσο έφ- 
κολο μπορεί αιά γυναίκα άπό ξεπεσμένη στό 
βούρκο νά πάει νά γίνει χαντηλανάφτισσα. 
Δίνει τ έ τ ο ι ο  τ έ λ ο ς  σ ό  διήγηαα 
του κι’ έτσι μπορεί έφκολα ν’ άποφύγει κ.εί- 
νο πού θά έκ.«νε ένας άλλο; τεχνίτης δηλα
δή νάπονέσίΐ γιά τήζωή τής ξεπεσμένη; γυ
ναίκας καί νά χτυπήσει κ»ίνους πού τήν ό- 
δηγ ·ύνε στόν ξεπεσμό. Τό σηαείωμα άφτό 
πολύ θά μάκραινε άν επιχειρούσα όλα τά 
διηγήματα νά τά ξετάσω σέ λεπτομέρειρς. 
Λίγα είναι τά διηγήματα τού Παπαντωνίου 
πού μπορούνε νά διαβισιούνε μέ όρεξη καί 
νά μάς δώσουνε τήν συγκ νηση καί τέτοια 
είναι «τό φουστάνι τής Λελούδας», «ό τμη* 
μαιάρχης έρχεται», «χαρούμενη συνοδεία», 
«θεία τιμωρία» καί τό «ψυχικό τής Γατομά- 
τως» άν καί τό τελεφταίο φαίνεται λιγάκι 
ψέφτικο. "Αλλα πάλι είναι καθαρά δημοσιο
γραφικά κατασκεβάσματα όπως «ό Μετανά- 
σιης», «τό Λαμπρό άμάξιϊ, « Ή  δόξα τοΰ 
Γιακουμή».

Μέ όλα δμως τά έλαττώματα πού έχουνε 
τά διηγήματ ι τοΰ Π. δέν πρίπ»ι νά περάσει 
απαρατήρητο τό καθαρό κι’ άπλό ΰφος του 
ή καλή δημοτική άπολυτρωμένη άπό καθα- 
ροβυσιάνικες λέξες δπως σζο  προηγούμενο 
έργο του στούς «Πεζούς Ρυθμούς», κάπου 
κάπου καί στά διηγήαατα του άφτά βρ'σκου- 
μαι μερικά άπομεινάρια καθαρεβουσιάνικα 
δπως «ό λεπτόγευστος, άλλά καί λεπταίσθη
τος^

Ά ς  ελπίσουμε πώς σέ καινούργιο β βλίο 
του θά βρούμε κείνο πού τόσο ολοφάνερη 
είνε ή έλλειψη άπό τόν τόμο τών διηγημά
των του. Δηλαδή τόν σύγχρονο άνθρωπο πού 
παλαίβει νά ζήσει πού τοιγύρω μας τόν ά- 
κοΰμε νά βογγάει, καί δέν πρέπει νά πιστέ- 
βουμε πώς εΐναι τέτοιο τό μοιρόγραφτο του, 
άς ξετινάξουμε τόν κούφιο βερμπαλισμό ποί) 
μάς κρατάει μακρυά άπ’ τήν άληθινή ζωή.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ

Α . Φράγκου Κριιιχά σημβίώματα.— 'Απτή 
πρώτη ματιά πού θά ρίξρ.ι ό καθένας σβ 
τούτο δώ τό59σέλιδο βιβλιαράκι θά σχηματί
σει τήν ιδέα πώς είναι γραμμένο άπό νέο α
κόμα στά χρόνια πού τοϋ λείπει κείνο τό έ-

ρεβνητικό δαιμόνιο τού κριτικού, ή στο
χασιά: Χωρίς νά θελήσω νάκακοκαρδίσω τόν 
κ. Α. Φράγκο, οί τέσσερες μελέτες του 
Καβάφης, Παλαμάς,^ Νικολαΐδης, Βουτυράς, 
δέ παρουσιάζουνε τίποτες τό έξαι^ετικό- «ά- 
θβ άλλο, μίμηση όλότελη, άπό διάφορες χι
λιοειπωμένες κριτικές καί μάλιστα ττ ·υ μέ
σα σέ τοΰτο τό δικό του χέοι καταλαβαινε- 
ταΓ θάμουν πρόθυμο, νά παραθέσω όλάκαι-
ρακατεβατάάνδεφοβόμουνμήκιάντιγράψωόλά- 
καιροιό βιβλιαράκιμάώστόσοξεσηκώνωμερικά 
διαμαντάκια έκφρασης: «...μέ τόσους άλλους 
λογ ·τέχνας έπιστήμονας καί κοινωνιολόγους, 
άποτελιΰν κείνο τό διαλεχτό μ έ τ α λ λ ο  
τοϋ διανοούμενου Ελληνισμού...» άλλοϋ «... 
άς άφίσ .υν τ;*ύς πραγματικούς τεχνίτες νά 
συνετίσουν τόν άγώνα τυυς, πού θά δημι
ουργήσει τούς λογ τεχνικούς φ ά ρ ο υ ς καί 
φ α ν ο ύ ς  άπό τούς οποίου; τόσον έχει ά« 
νάγκη ή νεοελληνική φιλολογική ά τ μ ό -  
σ φ α ι ρ α» (I!) «ιάλλού «...τό στολίδι αύτό 
τής Τέχνης (Κ ιβάφης) θά σκορπίζεί τίς πα
ράξενες λάμψεις του, έντελώς μονάχ-ι, σέ κά
ποια φωτεινή γων ά μέσα στό βωμό τής 
παγκόσμιας ποίησης κι' ά λοϋ «...ό Καβάφης, 
μόνο άριστοκρατικα τραγουδεί. Κοί γιά νά- 
ναπνεύσει κανείς τή β ιρειά άτμόσφαιρα τής 
τέχνης του, χρειάζονται πνεύμονε; γεροί 
πού νά.ησαν σέ τρώγλες άνήλιαγες, σκοτει
νές, άπό σκοτεινό ψέμμα γωνιές τής ζωής 
στή\ι πιό σκληρή της πρ ιγματικότητα. Καί 
άλλων πού «ούκ έστιν άριθμός...» ό κ. Α. 
Φράγκος είναι νέος άκόμα κιούτε νά τό πά
ρει κατάκαρδα, άλλωστε είναι καί τό πρώτο 
του- μά θά τοΰ εύϊόμαστε άλλοτες, νά αή 
β φκαλίζεται άπό άνοησίε; μερικών πού τόν 
βαφτίζ υν Κ ρ ι τ ι κ ό  δπως βαφτίσανε κί- 
διοι τούς άφτούς τ^υς γιά π ο ι η τ έ ς  βλέ
πε πρόλογο τοΰ: ό Μάριος Βαϊάνος.

θ.
Λάμ,Λη Ν. ΒοΧανάκη.— Ή Τ έχνη  σάν 

κοινωνικό φαινόμινο. —
Περίεργο βιβλιαράκι, άλή&εια, αύτή «ή 

Τέχνη σάν κοινωνικό φαινόμενο» τοΰ κ. 
Βολανάιη. Τί είναι; φιλοσοφική δοκιμή, 
κοινωνιολογική μελέτη, αίσιητική άνασκό* 
πηαη, έπαιαστατική προκήρυξη, έγχειρίδιο 
ποό; χ^ήση τών διανοούμενων «συντρόφων» 
ή μίμηση τών αμίμητων μαρξικών καί Βυ· 
χνερικών αριστουργημάτων χοΰ Γιάννη τοΰ 
Κορδάτου; Τίποτα άπ’ αύτά χωριστά άπό τή 
μιά μεριά καί δλα, βαλμένα σέ ρούσικη σα
λάτα, άπό τήν άλ,ληνε.

Γιά νά πειστβί κι’ ό πιό άμβτάπισιος ανα
γνώστης γιά τήν αλήθεια τών έντυπώσίών 
μας, ας ξεφυλλίσουμε μαζΰ αύτό τό βιβλια
ράκι. Καί πρώτα όρίστε φιλοσοφία !

Ά π ’ τίς πρώτες σελίδες ό συγφαφέας 
(πού χωρ\ς νά έχω τή τιμή νά τόν γνωρίζω 
τόν φαντάζομαι σάν κάποιο ν^αρό πού διά
βασε πολλά καί δέν κατάλαβε τίποτε καί 
πού θέλει νά μάς ξαφνιάσει άραδιάζοντας
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πλήθος άπο ξενικά ονόματα, πού βέβαια ό 
ανορθόγραφος καί λαθεμένος τρόπος μέ τόν 
όποιο γράφονται θά οφείλεται— Θέλω νά το 
πισιέβω τουλάχιστο— στήν απροσεξία τών 
στοιχειοθετών και τοϋ διορθωτή) μά; απο
στομώνει μέ μερικά χτυπητά λόγια ποΰ άφοΰ 
προέρχονται άπό ενα Μπουχάριν είντι νόμοι 
στους όποιους πρέπει νά έφαρμοστεϊ τό πε- 
ρίφημι “Πίστευε καί μή ερεύνα.»

Μέ τήν εύ«αιρία ά ; σημειώσει ό κ. Β. 
δτι ό Darvia ποτέ δέν άπόδειξε δτι ό άν
θρωπος κατάγεται άπό άλλα ζώα καί θά  
πειστεί αν ανατρέξει— πράμχ ποΰ δέν εκα
με— δχι στίς έκλαϊ^εφτικές φυλλάδες πρός 
χρήση τών «συντρόφων», άλλά στό όγκω- 
δΐΗΟ καί εξαντλημένο άπό καιρό σόγγραμά 
του δπου θά βρει λέξη μέ λέξη αΰτά: ((Θά 
ή μ ο υ ν  δ ι α τ ε θ ε ι μ έ ν ο ς ν  ά π ι  σ τ έ ψ ω  
δ α  ό άνθροπο; κατάγεται άτό κατώτερα 
δντα».

"Ετσι λοιπόν ήσυχασμένος άφοΰ ό Μπου- 
χάριν τού εδωσε άφεση αμαρτιών λέγοντα; 
δτι «ή ϋνη είναι μητέρα τοϋ πνεμάτου, καί 
δχι τό πνέμα πατέρας τής ύλης» ό υλιστής 
«. Β . διακηρύχνει (άκουυον ! ακουσον !) δτι 
δ^α τά μεταφυσικά συστήματα (πού λαθεμέ
νη» τά ονομάζει μεταφυσικά) γκρεμίστηκαν 
κι' εξακολουθούν νά γκρεμίζουνται. Ftvai 
δέ αρκετά συγ/-αταβατι ;ός ώ ϊτε νά παραδε- 
χτβϊ δτι οί Κάντ, Νίτσε, Σόπεν χάουερ καί.. 
’Ιησού; ήΐαν όπιοσδήπιτε καλοί οργανωτές 
καί ύπο στ η ριχτές τών μεταφυσικών συστη
μάτων.

Ό λ α  αύτά βέβαια είναι τόσο προφανή πού 
δέν χρειάζονται κχμιΛ απόδειξη πράμα πού 
κι’ ό κ. Β. θεωρεί άχρηστο καί δέν τό κάνβι.

Δέν παραλείπει δμως νά δώσει τή γνώμη 
γι’ αύτό τό ζήτημα τού Φρειδερίκου τοΰ 
Μεγάλου τού τρανού αύτοΰ φιλόσοφου...

Θέλετε τώρα κι’  ενα παράδειγμα τής μόρ
φωσης τού κ. Β. άπό άποψ] φυσικών επι
στημών ; Φτάνει νά σά; αναφέρω δτι τό 
μεγάλο Γάλλο γεωλόγο καί παλαιοντολόγο 
Guvier τόν εκανε Γερμανό άφοΰ τόν γράφει 
Τσουβιέρ καί δτι μιλά γι’ αρχαία Γεωλογία. 
Θά φαντάζεται βέβαια δτι ή Γεωλογία έξετά* 
ζει τή τωρινή κατάσταση τής γης καί γι’ 
αύτό θεωρεί άπαραίτητο νά αναφέρει δτι 
πρόκειται περί αρχαίας Γεωλογίας.

Τήν 'Ιστορία τή^ τέχνης τήν φτιάχνει δπως 
θέλει γιά νά μπορέσει νά τή χρησιμοποιήσει 
δπου θέλει. Κ ι’ έτσι εξηγεί τή γέννηση της 
μουσικής *01 πρώτοι άνθρωποι έμελοποιή- 
ι>ανε τή φωνή τους γιά νά κάνουν τή δου
λειά τους πιό ξεκουραστική, άφίνοντας στό 
ρυθμό τοΰ τραγουδιού τή σκέψη τους*.

’ Επίσης λέει δτι «τά εργα τέχνης τής προϊ
στορικής εποχή; δέν είναι τίποτα άλλο παρα 
άπόδειξη τής ανάγκης πού ύπήρχε νά διατη
ρηθεί τό πολεμικό αίσθημα» αγνοώντας 
θεληματικά ή, πράμα πούναι πιθανώτερο, 
άθελα— δτι ή προϊστορική τέχνη κι’ ή σημε
ρινή τέχνη τών άγριων φυλών εχει ώς βάση

τό θρησκευτικό αϊστημα. _ Λ
Στή λογική δέν παραδέχεται γνώση παρα 

διάμεσου τών αίστήσεων, άγνοώντας τέλεια 
τή γνώση μέ τή συνείδηση δσο αν ^κι οί 
δυό είναι αβέβαιες. Και φεύγοντας άπ αύτή 
τή βάση φτάνει στό συμπέρασμα πώς το 
καταφέρνει, αύτό πιά είναι μυστικό^ δικό του 
δτι ή τέχνη είναι άντιγραφη τήϊ φύσης.

Ά π ό  δώ πιά άρχίζει μιάν ατέλειωτη φλυα
ρία χωρίς άρχή καί χωρίς τέλος, πού̂  σκοπο 
εχει  νά μήν αποδείξει τίπ.ιτα παρά τήν ε ξα ι 
ρετική πολυγνωσία καί τον απέραντο καμπ°* 
τινισμό τού κ Β.

’Αφού μίλησε γιά τόν Ηράκλειτο ώς φι~ 
λόσοφο τής ’ Ιωνικής σχολής (!) μάς λεει οτι 
τά παραμύθια γιά τού; αγώνες μεταξύ Τιτα* 
νων καί Γιγάντων άποδείχνουν οτι «στήν 
αρχαιότητα ύπήρχαν άνθρωποι ρωμαλαιότε* 
ροι καί πιό γιγαντόσωμοι άπο μάς (J)® ανα
φέρει τό «περισπούδαστο* βιβλίο τοΰ Μπου* 
χάριν «ό 'Ιστορικός υλισμός», αποκρούει τις 
γνώμες τοΰ περιοδικού «’ Αναγέννησης και 
φτάνει « ’iota σέ μιά προκήρυξη τοΰ φωστήρα 
τών Σοβιέτ, τό μεγάλο Λουνατσαρσκυ  ̂ που 
παρακαλεϊ τό λαό να διαφύλαξες τούς^έθ\ι* 
κούς θησαυρούς, πού είναι τά εργα τέχνης, 
άφοΰ εβαλϊ πρώτος χέρι τούς δχι λιγωτερα 
εθνικούς θησαυρούς τοΰ αύτοκρατορικου 
στεμμάτου·

Μ ιλεϊ π ερί Σ αμ ουρά ι καί Ινκας, ΛερΙ 
B eau m arch ais  καί S h a k esp ea re  π ερί π ολέ
μου καί εΙρήνης, περί ανέμ ω ν καί ύ δάτω ν , 
μιλεϊ καί γιά τήν Τ έχνη καί όμ ω ς  δε λέει 
τίπ οτε γ»1 αύτήνε ,

Βρίζει τήν ’Αστική Τέχνη,^ βριζειτον Πα- 
λαμά αύτό πιά κατάντησε σήμερα τό γνώρι
σμα κάθε μεγαλόπνοου καί φιλελεύτερου δι- 
ανοουμένου (βλέπε καί 'Ελληνικά Γράμματα) 
καί στό τέλος μάς άραδιάζει τό προλεταρι
ακό «πιστέβω» γιά τή Τέχνη. Τήν θέλουν 
τη Τέχνη γιά τήν έξυπηρέτηση τών άναγ^ων 
τής πλειοψηφίας *ών κοινωνικών μαζών, 
δηλ. τσΰ προλεταριάτου· Νάν τήχαίρουνται .

Να1', νάν τή χαίρουνται καί νά χαίρουνται 
τό νέο τους τό τι-χνίτη, τόν γεμάτο Ιερό 
ενθουσιασμό καί πιί» Ιερή άκόμα γρσμμα* 
τοσύνη, τό μεγάλο ύλισιή, άρνητη και δχτρο 
τού πνευμάτου.

Είναι άξιος τών συντρόφων του. Οπως 
αυτοί μισούν τό χρήμα γιατί δέν τό έχουν, 
έτσι κι’ αύιός μισεί τό πνέμα, γιατί δέν

Αύτός είναι ό τίτλος μιάς έκδοσουλας^ που 
κυκλοφόρησε τόν τελευταίο καιρό άναμεσα 
μας. 'Όποιος παρακολουθεί τή βιβλιοπαρα- 
γωγή μας, γενικά, θά  σημειώστ) στή στήλη 
τών μελετών γιά τήν Τέχνη σχετικά μέ το 
Μαρξισμό καί τό βιβλιαράκι τούτο με τοση 
προθυμία, μάλιστα, δσο πολύ λίγες είναι  ̂οι 
άνάλογες μελέτες καί διατριβές. Μά μ̂  αύτο 
δέν πάμε νά ποΰμε πώς πρόκειται για ερ*

Β ΙΒ Λ ΙΟ Κ ΡΙΣΙΑ 63

γασία σπουδαία, σοβαρή, σοφή. Σοφο δέν 
είναι τό εργο άφοΰ κι' ό συγραφέας του δέν 
έχει φτάση άκόμα τό στάδιο τή ; ηλικίας δ
που, συνήθως, π ιρουσιάζειαί τό πνεματικό 
ώρμιομα σέ τρόπο, πού νά μάς έδινε κάτι 
πλέριο σάν αποτέλεσμα μ-στοΰ διαβάσματος 
τοΰ γόρω σέ σχετικά έργα. Γι’ αύτό καί λέ
με, π ώ ; βιάστηκε νά μά; π^ρουσιάστ) τό βι
βλίο του ό Λίμπης Βολανάκηι αδυνατών
τας κι αύτός νά ξεφύγη άπ' τόν khvo νεο
ελληνικό πειρασμό, νά ντεμπουτάρη,

Μά, σχείικά μέ τό βιβλιαράκι αύτό, δλο 
τό ζήτημα είναι τοΰτο: μπορ »ΰμε νά τό πα« 
ρατρέξουμε, μπορούμε νά τό παραγνωρίσου
με, μπορούμε νά μή τή διαβάσουμε τήν τοσο 
άλλωστε λιγοσελιδη αύτή εργασία; δχι. Εί
ναι άξιοπρόσεχτη δσο είναι καί σπάνια στα 
νεοελληνικά μας τριγυρνά, άδιάφ ιρ > άν άπο- 
τβλείται άπό έρινίσμ τα, αδιάφορο άν ό σο- 
γραφέας της μιλάει μέ τη γλώσσα ά.λωνών. 
Γιατί δέν πιστεύω νά ζητοΰ ε κανένας^ άιτό 
τόν έαυτό του νά φανερώσρ πρωιόι-υπα 
πράματα καί διόλου είπομένα, άφού άλλοι, 
πολλά χρόνι ι προτύτερα, έχιυν άσχοληθή. 
φαρδιά πλατιά, μέ τήν έπισ-ήμη τού μαρξι
σμού, καί, γενικά, μέ τήν επιστήμη, ώστε 
σήμερα οποίος θ  ιποφάσιζε νά στρωθή μέ 
παρόμοιες άσχολίες νά μήν ταίρια_ε νά πε 
ριμέι»η ούτ’ αύιός οϋτε καί μείς οί άλλοι πως 
θά  μά; έλ=γε πρωτοτυπίες. Σήμερα δέν εί
ναι ή επ ιχή τής δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή ς  επι
στήμης, σέ γ.-νΐ'ότητα πάντα. Κι άν είναι 
έτσι, ένας σταχυολόγος μέ κριτικό μάτι, ένας 
φωτεινός έρτνιστής μήπως δέν κάνει μιά 
κάποια άξιοσπού^αχτη δουλειά; Μονάχα ενας 
καλλιεργημένος στείρος θά τό άρνιότα.ν αύ* 
τό. Γι' αύτό, τηρώντας πάντα τίς άναίογί-ς. 
λέμε π ώ ; καί τοΰ Βολα'άκητήν εργασία κα
νένας δέ θάρμοζε νά μην τηνέ διαβίσει ά
φού καί πάνω στά πράματα στηρίζεται καί 
φωτεινά μάς έκθέτει δτι μά; έκθέτει, άν 
καί μέ μιά ύπερβολική λιτόιητα κάποιε καί 
κάποτε σά δημοσιογραφική. Μά τό προείπα- 
με, ή έργασία δέν εΐναι άπ' τίς σοφές.

’Ασφαλώς, ενας πού καταγίνεται μέ τή̂  θ ε 
ωρία τοΰ Μαρξισμού, γιά νά μπηρή νά πή 
πώς τήν κατέχει, άνάγκη νά τήν έχη  ̂σπου- 
δάξη άπ' δλες της τίς πλευρές, σ' δλα^της 
τά μέρη πού ένα άπ' αύ-ά, υστερνό, είναι 
καί ή Τέχνη μ<σα στό φιλοσοφικό σύστημα 
τ^ύ Μαρξισμού; Πώς τήν βλέπει την Τέχνη 
ο Μαρξισμός, ποιά θέση πρέπει νά παίρν^ 
ό τεχνίτη; καί, γενικά, ό διανοούμενος άπέ- 
νοιντι στήν Τέχνη; νά κάτι πού μπορεί νά 
δώση ή μ-:λέ-η αύτή τής έβδομηντασέλιδη; 
έργασίας. Μιά τέτοια προσφορά, φρονούμε 
δέν είναι γιά π*ταμα. Βλέπουμε, λοιπόν, μέ
σα στίς σελιδοΰλες αύτέί π ώ ; ένα άπο τά 
κοινωνικά φα νόμενα είναι καί ή Τέ/_νη (ή 
λογοτεχνία δηλ. κι’ δλα τάλλα πνεαατικά ξε- 
φανερώματα). 'Η  τίχνη, δπως κι δλα τά φαι
νόμενα, φυσικά καί κο.νωνικά ή ύλικά καί 
πνεματικά, δέν έχει δημιουργηθή, μαθαίνου-

^ « ε ,,μ έ  κάποιο σκοπό, δχι! δμως τή χοησιμο- 
«π οιοΰ μ ε γιά κά<τοιο σκοπό, γιά το μοναδι- 

άξίας σκοπό— τής καλυτέρεψης τής ζωης 
μέσα στήν κοινωνία μέ την ί^αρουσΐαση _ωμα 
τής ποαγμ-ιτικότητας. "Ολη ή ούσια απ αυ
τό τ ό '  βιβλιάριο περιλαβαίνεται μεσα αύ
τές τίς σειρέ,-. Πολύ σωστά, ή μονη  ̂αληθινή 
Τέχνη ε ί /  αΰεή πού έμπνέεται, που βγαίνει 
μέσ’ άπ ’ τά πράματα. Αύτή ή ^έχνη είναι 
κείνη πού μπορεί νά υψωσ^, να εξυπηρε- 
τήσχ) τον άνθρωπο, γενικά, τόν άνθρωπο 
πού* τήν έμπνέει άπ’ τή ]ΐιά  ̂μεριάς κι απ 
τήν άλλη τήν παρακολουθεί, τη διαβάζει και 
τού γεννιούνται άνάλογες σκέψες κι ορμές 
πού τόνε σπρώχνουνε σ'^έπιδίωξες τή; κοι
νωνικής του βελτίωσης. Ετσι τό έρμηνει)- 
ουμε έαεϊς τό νόημα τής Τέχνη;, τής Τέχνη? 
τής κοινωνικής, τής μόνης πραμαπικη; Ίεχ- 
νη,-. Τήν έννοοΰμε μακριά άπό κάθε θεωριο- 
λογία καί ξένη άπό κάθε τι πού μπορεί νά- 
παντηθο μεσ’ στίί σελίδες ένός έργου θ εω 
ρητικού ή έχλαϊκεμένου. Πράματα πού μπο
ρεί νά τά ατο/α  σθή ό αναγνώστης καθώς 
σκύβει πάνω στίς έμπ νεσμένες άπό τή φρι- 
χ%ι\ αη ιερίνή i'CtHOtri'Cii ει^ονεζ λοί)
κλείνουνται μέσα σενα ε .γο Τέχνης, πράμα
τα πού μπορεί νά τού τά δώση ή σωστή η 
ανάλυση ένός λογοτεχνήματος, πράματα που 
μπορεί νά τού τά πί) ή όρθη κριτική ενος 
τεχνοκρίτη, τέτο.α πράματα, έχουμε τή γνώ
μη, δέν πρέπει νά ιά βλέπη κανείς άναμεσα 
στίς σελίδε; ένός έργου λογοτ»χνικοΰ α πεο
μίνα. Άλλοιώτικα, τά _ εργα Τέχνης χανουν, 
χ ίΛ ου νε  σένταση, σ' ώραιότητα. Καί χωρίς 

'  νέ φιλοδοξούμε νά δώσουμε^ μαθήματα, μα 
μποροΰαε νά ποΰμε πώς « Ή  ταβέρνα τού 

1||χύο Λεωνίδα» τοΰ Παναΐτ Ίστράτι, τό ρεα- 
“ λιστικώτατα καί ύπέροχα ψυχολογημένο αύ- 
^τό έργο, χάνει σέ τρανοσύνη μέ τήν_ π α ρ α - 

θεση άπ' τό συγραφέα τών φιλοσοφιών εκεί
νων καί τ,ή- επιστημολογίας πού κάνει άπ 
άρορμή τό  παιδί, πού, Ααχομαχιάζεις, κυριο- 
λεχτικά, μέχρι πού νά πέρασης τίς γραμμες 
εκείνες γιά νά μπής πάλι στό δρόμο σου 
τόν ώραίο τής Τέχνης καί _ νά -κορυφωθ-η 
ξανά τό πεσμένο σου ένδιαφέρο μέ τήν έπα 
νασυνέχιση τοΰ ζωγραφισμοΰ τής π αλλουσας 
πραματικότητας. 'Ε πιχειρείς νά__ παραθέσης 
τίπ  >τε φιλοσοφήματα μέσα στό  έργο σου τής 
Τέχνης; πρόσεχε μήπως άπ εραντολογήσης. 
Ό τ ι  τέτοιο θά παραθέσης, κοίτα νάναι λι
τό, λιγόλογο. Θά τό συμπληρώση άτός του 
ό άναγνώστης κείνο πού θά  πής έσύ  μακρο- 
λογα καί πλατυαστικά.

Δ έ ; μπορούμε νά τελειώσουμε δίχως νανα- 
φέ ουμε κάτι σχετικά α'.) μέ τόν ξεχωριστό 
«Τύπο» που καταπιάνονται μέ δαύτονε κά
ποιοι τεχνίτε:, πού έιιεΐς τα τέτο.α έργα τα 
νογάμε καί μέ μιάν άλλη σημασία, με τή ση- 
μασ α τοΰ καυτηρ^ασμ >ΰ πού έχουνε για τή 
σημερινή κοινωνική συγκρότηση, καί β .) μέ 
τούς ούδέτερους τεχνίτες πού αποτελούν τον 
ύπανθρωπισμό κ’ ερμαφροδιτισμό στή ζωή
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καί στήν τέχνη.
Α νεξαρτίιια  άπ ό  τό ούσιασυικό μ έρ ό ; τοΰ 

βιβλίου, γιά τό τυπικό του  μέρος, τή μορφή 
του, παρατηρούμε μίαν αφ ροντισ ιά  π ου  δέν 
μπορ*ϊ νά συ χ ω ρεθ ή  εύκολα καί π ου  θ ά  
χ ρ ω σ η έτα ι, θέλουμε νά νομίζουμε στή βια 
σύνη π ού  τυ π ώ θη κ ε το  βιβλίο. "Ε τσι, άντι- 
κρυζουμε μέσα  στις σ*λίδες του  μιάν ο ρ θ ο 
γραφική ακ αταστασία  ά'λλο κάτι, π ού  δέν 
ξα ιρουμε άν είναι απ λές τυπ ογραφ ικ ές α 
βλεψ ίες ή άν_ π ροέρχεται άπ ό  άγνοια  τώ ν  
φ θογγολογικώνε νομών. Ά κ όμ η , κ α θ αρευ ου 
σιάνικη σύνταξη . Μ ά νά  κενά άλλο άκόμη 
σφάλμα, σφ άλμ α  αναχρονιστικό; "Ε τσι ό π ω ς  
ιιάς τά  λέει κάπου φαίνεται π ώ ς  τοπ οθ ετεί 
τή Φ εουδαρχία στήν Ε λληνική έποχή, και 
π ού  είναι ή π ρώ τη  (8ος  α ιώ νας μ. χ. καί δ ώ - 
&ε) καί π ού  ή δεύτερη  (Μ ετά  τό  Μ. Ά λ έ -  
ξαντρο , τέλος δηλ. τού 3ου π . χ. αί, ίσαμε 
τόν 1ο αί. π . χ.).

Ν ά περιμένουμε π ώ ς  θ ό  μάς δ ώ ση  π λη 
ρέστερο  κάτι αργότερα  ό Β ολανάκης; Λ όγο  
δέν εχουμε νά μήν τό  ελπίζουμε. Π. Τ.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

’Αναγράφουμε δσα λαβαίνουμε, κρίνουμε, οαν 
αας οτέλνοννται διπλά.

Λ ευχέρη ' Α Χ εξΙον.— Η ρ ακ λ ή ς καί Ό μ φ ά  ■ 
λη Δράμα Λυρικό.

H . Ί σ τρ ά χ η .— Μ πόρμπα Ά γγελη , μετάφρ. 
Γαλλ. Κ αζαντζάκη, έκδοση Κ οοαή.

Γ εώ ργ . Μ π ρανχες .— Ε ρρίκ ος ’Ίψ εν, μετά([Λ 
Α . Π απαδήμα.

Σ τυ λ , Σ π ιρ ά ν τ ζ α .— Α . Π απ αδήμα Α κ α 
κίες συλλογή ποιημάτων καί διαλόγων γιά 
σχολικές γιορτές.

Θ βοχ. Γ ρ η γ ό ρ η .— ΦϋΛ'ίς χωρίς ήχο, π οιή 
ματα.

Κ αΧΧοναίου.— Σκίτσα Κ αλλονής.
Β . Β ολ ονά χη .— Τέχνη σάν κοινωνικό φ α ι

νόμενο.
Μ. H o lle b e c g u e .— Π ροϊστορική Ά ν θ ρ ω  

πότης μετ. Β. Δ ,  έκδοση Κοραή.
Γ*ρ. ΚααόΧα. — Γιά τήν Ειρήνη (τραγούδια 

άγσπ η ί).
Νέα ’ E m  Α ιώ ρ η σ η .— Μηνιάτικο περιοδικό 

βγαίνει στήν Α θ ή ν α  3ο καί δο φ ύλλο.
Φ.  Ν χοσχογέβσκ ν.— Σ,ταθμοΙ τή ς τρέλλας 

έκδοσιι βιβλ. Κ οραής.
Δ . Θ ρ ύ λ ο υ — Στοχασμοί γιά τό δημοτικό 

τραγούδι καί άλλοι στοχασμοί.
A . ' Α λ ΐξ ίο υ . —V ers  F ran ca is  d ’ un  G rec.
Π υρ σ ό ς .— Βδομαδιάτικο λογοτεχνικό περιο- 

δι-xo άπό συντροφιά νέων.
Κ άρλ Μ ά ρ ξ .— Τό «Κεψαλαιον» Α '.  τόμ ο ; 

(μετάφρασις επιτροπής έπ ιστημόνων υπό τήν 
διεύθυνσιν τών κ. κ. Α . κ α ! Δ . Π ουρνάρα) 
έκδ. «"Ακαδημαϊκού».

U . Κ ρ ό π ό τχ ιν . — <Ή  Η θ ικ ή »  (μετ. I .  Νι- 
κοπο- λου) έκδ. «Α κ αδη μαϊκ ού ».

Κ άρλ. Μ ά ρ ξ .— Τό «Η μ ερ ο μ ίσ θ ιο »  έκδοσ.

« ’ Ακαδη μ α  ί /. οΰ ».
< Σ ο σ ια λ ισ τ ικ ή 'Ε γχ υ χ Χ ο π α ίδ ίΐα » .— Λεξικόν 

τής κοινών ιολογίας, τής φιλοσοφίας καί τοΰ 
Σοσιαλισμ ού . Ιον , 2ον, 3ον  καί 4ον τεΰ /ο ς  
(έκδ, « ’ Α καδημαϊκού»),

ΧΩΡΙΣ Γ Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ο
Ναι Γ . Άλεξιάδη κάΰε συνδρομητής που γρά

φεται στή ((Καινούργια Ζωη?> έχτός άπτάλλα 
προνόμια τον νά λαβαίνει μέρος δωρεά στους δια
γωνισμούς, νά στέλνει συνεργασία κτλ. δπως *γρά
φουμε κιάλλοϋ εχει έκπτωση 20 ο)ο γιά βιβλία 
όποιουδήποτε βιβλιοπωλείου άρκεϊ νά στείλει την 
παραγγελία σεύχαριστονμε γιά δλα.— Κ . Σταδίου 
σεν χαριστούμε. "Οσοι μάς αγαπάνε δείχνουνε έμ
πρακτα την αγάπη τους γράφουνε συνδρομητές 
τοΰτο άς τό θεωρεί ό καθένας καί υποχρέωση, 
γιατί τότες μονάχα θά μπορέσει νά σταθεί άνετα 
στη ζωή, ναυξήσει τις σελίδες τον, νά γίνει δεκα
πενθήμερο ολα τοντα θά γίνουν με τήν άγάπη 
σας άς τό ενχηθονμε κ. κ, Π . Καρμέρη, Φ. Γ  ε- 
ωργιάδη, Ν. Πέγκα, / .  Πολμίδην, X . Ρουδέλη, 
Μ. Ανράγκαν, Α , Μανοϋσον, Β. Πνλείδην, Σ . 
Πέρδικα, Α Περιμένης, Σ . Πανονδην, Γ . Δαλι- 
διάδη9 Δ. Βερλίδην, Ε. Ζηκίδην, Η. Πελεκίδην, 
Φ. Γιαννίδην, θ . Ρεβέλην, Κ . Κωνσταντίνον, Μ. 
Ξνδην, cΕνάτη, Τ. Γελμιδάκη, Φ. Χαρμιδη, Ζ. 
Τσιρόγλον, Κ . Αθανασίου οί έφχές σας, τά καλά 
σας λόγια, ή υποστήριξη σας μάς σνγκινήσανε βα- 
θειά.— Γιά τό Θεό' Α Κ ω ν · τ είναι τοΰτο σά κα
μιά σαρανταποδαροϋσα! ’Ά κονσε! σου σννισταμε 
νά πάψεις νά γράφεις στίχους τ ί . τά θέλεις, ή 
ποίηση εχει και ταγκάθια. της!—X  Μ  ε λ και Γ . 
Ιακώβου, JI. Πόταρην, Σ . Νερμελή, Ζ . Λάλ- 
μαν, Π. Ραχελή, Π. Αάοαν, Γ . Φιλιππίδην, Σ . 
Σεοέτη, X . Περικλή, Κ . Χατζηϊωάννον, cΕνάτη, 
Ν. Βασίλειον, Α. Θερμελόπονλον, Ν. e Ομήρου, 
Ζ . Αάδην, Τονφεςή ή συνεργασία σας &ά κρι- 
θεΐ στ άλλο με τή σειρά της. Κ  Αθαν σάς ενχα- 
ριστάμε θερμά γιά τους 5 συνδρομητές, 77. 
Αάβδαν στάλλο Θά σάς άπαντήσουμε. Σ  τ  ά η ν 
Τό «κόκκινο τραπέζι■* καλούτσικο μά τόσο με
γάλο... ό Φ, }Αλέξη σάς εύχαριστάμε γιά τις τό
σες καλές σας διάθεσες κέλπίζουμε νά μή μετα
βλητόν νε σάν θά σάς πονμε δτι τό ποίημα σας 
είναι δχι καί τόσο τεχνικό ώστόσο ξ&χωρίζονμε 
τονς παρακάτω στίχους

Κ άτι μέσα μου, βαθειά ξεψύχησε 
σάι άνθάκη, στον χιονιά τή μπόρα 
κήταν ή αγάπη σον πού εσβυσε.

‘Εννάτη γιατί δεν υπογράφετε; περιμένουμε ή 
πρόζα σας στάλλο.— "Οσα γράμματα πήραμε μετά 
τίς 5  τοΰ Μάη θάπαντήσουμε στό ερχόμενο.

Ά ρχισυντάχτη?

Κ Α Θ Υ Σ Τ Ε Ρ Η Σ Η |
Ά π ό  τεχνική ανωμαλία  ή -Κ αινούργια  

Ζ ω ή » κ α θ υ στέρη σε λίγες μέρες την έκδοση 
της τό  3ο φύλλο θ ά  κυκλοφορήσει πρίν άπό 
τίς 10 τού  'Ιούνη  μέ εξαιρετική συνεργασία. 
Π εριμένετε τή «Κ αινούργια Ζωή*.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Κ ΑΛΛΙΤΕΧΝ ΙΑ

“ Η ΦΗΜΗ,,

ΗΛ. ΜΑΡΣΕΛΑΟΣ

’Εργαστήρια Επιγραφοποιίας 
Διαφημίσεων και διακοσμίσεων 

(STULE M OD ERN E)

Γωνία Δώρου καί Βερανζέροτ'

Ε ΓΙ I Γ Ρ Α Φ A I 
Χ ρυ σαί, Ά ρ γ υ ρ ο ί  καί Χ ρω μ α τ ιστο ί.

Ε ι δ ι κ ώ  ς 
A x ' im iit r x u o v a g  κ α ί  γ ρ α φ ε ία

Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Ι Σ Ε Ι ς  
Κ έν τρω ν  π ολυ τελείας εις όλους τούς 

ρυθμούς

Ά ν ά λ η ψ ι ς Έ ρ γ ο λ α β ι κ ώ ς  
Καλλίΐίννικής 6αψί»ς οικοδομών

ΑΠΟΜ ΙΜ ΗΣΕΙΣ —  ΧΡΥΣΩ Μ ΑΤΑ

Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙAZQH
Συστήνει σ ’ δλους τούς Ά ν α γ ν ώ -  
στας της, τούς Κινηματογράφους

ΑΤΤΙΚΟΝ ΣΠΛΕΝΤΙΤ

ΜΟΝΤΙΑΛ

είναι οί καλ,ΰτεροι κα'ι άριστοκρα- 
τικώτεροι.

Η ΦΗΜΗ ΕΚΔΙΔΕΙ
ΟΔΗΓΟΥΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Σ

Κ Α Ι Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ο Υ Σ

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜ ΟΚΑ ΤΑΛΟΓΟΥΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚ Ο Υ  

Φ Η Μ Η
Σ Τ Α Δ Ι 0 1 *  24(Μ έγαρον Έ φ ε σ ίο υ )A 0 H N A I

II
“ΚΑΙΝΟΪΡΓΙΑ ΖΩΗ„
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"Αγιος Νικόλαος 
(Κρήτης) 

Άγρίνιον 
’Αθήναι
‘ Υπ)ατημα Μη- 

τροπόλβως 11 
Πρ)ρεΐον Κολ-

Ά ρτα  Θεσσαλονίκη 
’Αταλάντη Θήβαι
Βάμος 
Βέρροια· 
Βόλος 
Γρεβενά 
Γ ύθειον

Θήρα
’ Ιθάκη
’Ιωάννινα
Καβάλλα
Καλάβρυτα

Κοζάνη
Κομότινή
Κόρινθος
Κΰ&ηρα
Κύμη

Ναύπακτος
Ναΰπλιον
Νιγρίτα
Ξάνθη
Παξοί

Κυπαρισσία Πιχτραι

Γ . ι θ έ α ς Διδυμότειχον Καλάμαι
Πρ)ρεΐον Παγ

κρατίου 
’Αλεξανδροΰπολις 
’Αλμυρός 
’Αμαλίας 
"Αμφισσα 
’ Αρ,γοστόλιον

Δημητσάνα Καρδίτσα
Δράμα
"Εδεσσα
Έλασσών
Ζάκυνθος
Ηράκλειον

Καρπενήσιον
Καστόρια
Κατερίνη
Κέρκυρα
Κιλκίς

Λαμία 
Λάρισσα 
Λεβάδεια 
' Λεύκάς

Πειραιεύς
Πόρος
Πράβιον
Πρέβεζα

Μεγαλάπολις Πΰλος 
Μεσολόγγιον Πύργος 
Μεσσήνη Ρέθυμνος
Μυτιλήνη Σάμος

Π ίκκτ& ίην  ί-ν Νέα Ύόοκη 7 W all Street.
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Σέόράι
Σητεία
(Κρήτης)
Σόροβιτς
Σουφλίον
Σπάρτη
Σΰρος
Τρίκκαλα
Φλώρινα
Τρίπολις

Χαλκίς
Χανιά
Χίος
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