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Τή νυχτιά έκείνη ή κερά Κωστοΰ ή μικρανεψια τού 
Παπασταύρου τού Καλωσώρισες - τόν ελεγαν έτσι γιά 
τήν παραδειγματική του φιλοξενία — εννοιωσε μιά μι
κρή άδιαθεσία καί πήγε καί πλάγιασε νωρίς - νωρίς. 'Η 
κόρη της ή Μισίρω, αφού τελείωσε τδ νοικοκεριο της, 
κλειδώθηκε κι’ αύτή στήν κάμαρά της καί ήσύχασε.

Μιά βαθιά γαλήνη βασίλευε στδ χωριό.
Τά πατήματα τών τελευταίων περαστικών σβυστή- 

κανε στήν άκρη τοΰ σοκακιού.
Άξαφνα δμως, σάν πέρασε πολλή ώρα, ακούστηκε 

ενας παραταμένος ψίθυρος τών δέντρων. Γά ξεραμένα 
φύλλα θροώντας στριφογυρνούσανε στδ δρόμο καί τά 
παράθυρα τρίζανε.

Είχε πάρει καιρός. Σε λίγο ό βοριάς μπουμπούνιζε, 
ιτά δέντρα βοΐζανε, τά. κεραμίδια ξεπετιονταν άπό τις 
σκεπές, σάν ελαφρά φύλλα, καί έορεχε, έορεχε. Κα
τακλυσμός.

Σένα δυνατδ τρίξιμο τών παραθυριών ή κερά Κω- 
στοϋ ξυπνά απότομα, τρομαγμένη, καί ανακάθεται στδ 
κρεββάτι της'. Έ νας κρύος ίδρος τήν περέχυσε. Λίγες 
στιγμές εμεινε στή θέση αύτή αμφίβολη, συνεπαρμένη, 
υστέρα σηκώνεται μηχανικά- μιά δύναμη αόρατη τήνε 
κινούσε θαρρείς — καί πηγαίνει μπροστά στδ εικόνισμα 
τής Παναγίας — ενα παλιδ εικόνισμα, ξεβαμμένο άπδ 
τδν καιρό, πού καθώς λέγει πάντα ή κερά Κωστοϋ καί 
τδ βεβαιώνει μέ τις πιό χεροπιαστές μαρτυρίες, cl πρό
γονοί της τδ γλύτωσαν άπδ μιά παλιά εκκλησία τής 
Πόλης, ποΰ σήμερα πιά δέν ύπαρχε — καί σταυροκρ- 
πιέται ψιθυρίζοντας:

— Παναγίτσα μου, σώσε!. . .
Σάν ήρτε στόν έαυτό της συλλογίστηκε το παιοι 

της, τό Λευτέρη. Ήρτε άρά γε ή δέν ήρτε. Κι’ άν ήρτε 
έβαλε τδ τενεκεδένιο σωληνάρι στδ πηγάδι γιά νά τρέ- 
ξουν τά νερά τή; σκεπή;: Ή  σκέψη αύτή τήν ανησύ
χησε. Ειξερε πώς δ Αευτέρης της είταν κίπως τρελ- 
λούτσικο; κι’ αφρόντιστος καί μποροΰσε νά μή σ/.εφνή 
ν ^ β ά λ ΐ τδ τενεκεδένιο σωληνάρι στό πηγάίι καί τότε,

έ τότε, τί θά γενόταν ή αυλή της. Θά πλημμύριζε νερά 
ποΰ θά μπαίνανε στάμπάρι καί θά τής χαλνούσαν τό α
λεύρι μαζί μέ δτι καλό ή κακό είχε.

Συλλογίστηκε.
Πρέπει νά πάη νά διή.
Πήρε ενα καντήλι, άνοιξε τήν πόρτα τής κάμαράς 

της σιγά - σιγά καί βγήκε στδ μικρό σαλάκι. Ό  Λευ- 
τέρης είχε ερτει καί μισόγδυμνος κοιμότανε στδ μακρΰ 
σοφά τής σάλας. Ή  κερά Κωστοΰ τόν ατένισε μιά καί 
κατέβηκε ξυπόλυτη τή σκάλα.

Ό  άγέρας έμπαινε άπδ τίς χαραμάδες τού σπιτιοΰ 
σφυρίζοντας. Τδ φώς τοΰ καντηλιού έτρεμε. Στδ τελευ
ταίο σκαλοπάτι στάθηκε άπότομα. Παρά λίγο νά τής 
πέση τδ καντήλι άπό τά χέρια. Ή αύλή είταν πλημμυ
ρισμένη. Τδ σωληνάρι άκκουμπισμένο σέ μιά κώχη. Τά 
νερά τρέχανε σάν ποτάμι. Άφησε τό καντήλι στδ σκα
λοπάτι καί πάτησε στδ θαλασσωμένα πάτωμα. Τά νερά 
τής σκέπαζαν τοΰς αστράγαλους. ’Ανατρίχιασε άπό τό 
κρύο, ποΰ τοννοιωσε ώς τήν καρδιά . . . .  Μιά αγριάδα 
βασίλευε στις κώχες τής αύλής . . . Ήρτε κοντά στό 
πηγάδι, πήρε τδ τενεκεδένιο σωληνάρι καί τό τοποθέ
τησε μέ ένα τέτοιο τρόπο, ποΰ τά νερά τής σκεπής νά 
τρέξουνε στδ πηγάδι. Μά έκεΓ πού τό τοποθετούσε, θ υ 
μήθηκε τήν τρέλλα καί τήν άφροντησιά τού Λευτέρη 
καί βαρυγνώμησε.

— Τδ παλιόπαιδβ, μουρμούρισε . . .  νά μού χαλάστ, 
τό σπίτι. . .

Έρριψΐ μιά ματιά γύρο της, είδε τήν τόση κατα
στροφή καί νοιώθοντας ένα δυνατό ρίγος νά τής κόφτ& 
τό κορμί, βαρυγνώμησε ά/.όμη μιά φορά.

Παλιόκαιρε!
Καί ξαναπήε στήν κάμαρά της.

Ίο'πρωί σάν ξύπνησε είχε πυρετό. Τ αχείλι της έ- 
καιε καί δέν μποροΰσε νά ση/.ωΟή. Φώναξε τή Μισίρω 
νά τής δώση ένα ζεστό. Μολοντούτο ό πυρετός περισ-
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σευε καί τίς έπιαναν κάτι στενοχώριες, ποΰ τϊς έννοιω- 
θε πρώτη φορά στή ζωή της.

Τήν άλλη μέρα φώναξαν τόν κυρ Τρόφο, ενα εμ
πειρικό 'γιατρό, ποΰ ειχε μεγάλη ύπόληψη στό χωριό. 
Περιφρονητής τής επιστήμης καί ύπέρμαχος τού έμ—ει- 
ρισμοΰ. Κάθε παλιό τό θεωρούσε καί μιά δόξα καί μ:ά 
αλήθεια καί κάθε καινούριο ένα ζιζάνιο, ενα καταστρε- 
φτικό σκουλήκι.

“Εβαλε τά γυαλιά του — απαραίτητα γιά ένα για
τρό - κα! στηθοσκόπησε τήν κερά Κωστοΰ, κοίταξε τό 
σφυγμό της καί είπε πώς έχει περιπνευμονία.

Ένάμισυ μήνα ή κερά Κωστοΰ, ή μικρανεψιά τοΰ 
Παπασταύρου τοΰ Καλωσώρισες, κοιτόντανε στό κρεβ
βάτι καί παράδερνε μέ τό χάρο. Ό  κυρ Τρύφος ερχόν
τανε συχνά καί τήν έβλεπε καί πολλές φορές απέλπιζε 
τή δύστυχη τή Μισίρω. μέ τόν πιό τραχύ, μέ τόν π:ό 
ειλικρινή τρόπο.

— Λίγες είναι οί μέρες της, κόρη μου___
Μέ τόν καιρό όμως ή αρρώστια γύρισε στό καλό. 

Ί Ι  κερά Κωστοΰ άρχισε νά παίρνη απάνω της. Κα! μιά 
μέρα ό κυρ Τρύφος υπερήφανος, άποόίνοντας σ ’ αυτόν 
τόν ίδιο τήν καλητέρευση, είπε μέ επίσημο τρόπο στην 
κερα Κωστοΰ πως εγιανε πιά. Μόνο τής χρειάζονταν 
άκόμη κάποια καλοπέραση κα! νά προσέξη νά μήν ξα- 
νακυλίση, γιατί τότε δέν ύπαρχε σωτηρία . . .

Καί περνοΟσαν οί μέρες, οί έβδομάδες. Οί γειτόνισ- 
σες ήρχονταν κάθε μέρα κα! τήν έβλεπαν. Τής λέγανε 
λόγια παρηγορητικά κα! τής διηγόντανε τό τ! γένηκε 
στό χωριό κατά τό διάστημα τής μακριάς της άρρώ- 
στιας.

0 ; πυρετό! ομως δέν τήν άφιναν δλους διόλου. Πολ
λές φορές μάλιστα τής πιάνανε λιγοΟυμιές κα! άναιστη- 
τοΰσε κα! παραλόγιαζαν οί δικοί της. Τ! νάταν άραγες 
οί λιγοθυμιές αύτές. Ό  κυρ Τρύφος βρισκότανε σέ ά- 
πορία. Κανείς δέν μποροΰσε νά τό έξηγήση. Σ:ά τελευ
ταία δμως βρέθηκε ή αιτία . . .

Όταν ή κερά Κωστοΰ διηγήθηκε τό πώς άρρώστη- 
σε, πώς κρύωσε τή βραοειά έκείνη πού κατέβηκε νά 
βάλη τό τενεκεδένιο σωληνάρι στό πηγάδι γιά νά στα- 
ματησουν τά νερά κα: πώς άπάνω άπό τό πηγάδι νύ
χτα ώρα βαρυγνώμησε, ή κερά Μοσκοΰ τό Τριπόδι — 
τήν έλεγαν έτσι γιατ! κουτσαίνοντας λιγάκι, περπατού
σε με μπαστούνι ΐή σταμάτησε μέ χειρονομία, έκανε 
τό σταυρό της, τηνε μάλλωσε γιά τήν άπρεπη πράξη 
της κα! είπε:

— Λ ! παιδί μου . . . έκανες μεγάλο κακό . . .  νύ
χτα ώρα βαρυγκώμησες άπάνω άπό πηγάδι! . . .

II κερά Κωστοΰ τηνε κοίταξε καλά στά μάτια, τα
ράχτηκε κα! κατέβασε τό πρόσωπό της.

— Χύχτα ώρα, ςαναεΐπε τό Τριπόδι, πού χοροπη
δούνε μέσα στά πηγάδια τά ξωτικά . . . πού στήνουνε 
χορούς καί λαλούνε τά λαλούμενά τους. . . ’£> κοκκώνα

μου, σοΰ πρέπει ξορκισμός. . . μέσα σου μπήκε ό όξου- 
αποδώς καί σέ βασανίζει.

Ή  κερά Κωστοΰ στά λόγια αύτά τής κεράς Μο- 
σκοΰς τό 1 ριπόδι, τινάχτηκε σά νά λαφιάστηκε, άνακά- 
Οησε στό κρεββάτι της, έκανε τό σταυρό της καί ψιθύ
ρισε, ένώ μιά άνατριχίλα τρόμου τής έκοψε τό αίμα.
^  — Γλύτωσέ με, Παναγίστα μου, μεγάλη ή χάρη

Κα! ρίχτηκε μ? όρμή στό λαιμό τής παλιάς της φι- 
ληνάδας. Μά ή Μοσκοΰ τινάχτηκε απότομα πίσω. Μέ 
τό άγκάλιασμα τ /Jr ΚωστοΟς ανατρίχιασε, θεοφοβούμενη 
καί εύλαβούμενη καθώς εΐτανε φοβήθηκε μήν τής έρη} 
κι’ αύτής τό κακό. Καί έφυγε άιτό τήν κάμαρα με τρό
πο πού νά μή νοιωστή άπό τήν ΚωστοΟ γιατί έφυγε. 
Στή σκάλα άντάμωσε τή Μισίρω. Ή  άναπνοή της άκό
μη είταν άτακτη. Κα! τής είπε βιαστικά - βιαστικά τά 
αίτια του κακού τής μαννας της. 'Η Μισίρω κόντευε νά 
τρελλαθή άπό τόν καημό της. Τό αίμα πάγωσε στις
φλέβες της. 'Η μάννα της διαολοκαβαλλικεμένη ! . . Στήν 
κόλαση ! . . .

Τό Τριπόδι δμως ύστερα άπό λίγη σκέψη τήνε χάη- 
δεψε στόν ώμο, τήν καταπράυνε κα! μέ τρόπο σοβαρό 
κ’ επίσημο τής είπε :

— Χρειάζουνται ξόρκια! . . .

Τό κακό έκανε άμέσως τό γύρο τού χωριού. Όργι- 
κό μπήκε στό σπίτι τής κεράς Ινωστοΰς τής μικρανεψιάς 
τοΰ Παπασταύρου τού Καλωσώρισες. ΊΛΟυρισμο! άκου- 
οντανε στο διάβα τοΰ Λευτέρη σά γυρνοΟσε τίς νύχτες 
άπό τό καπηλειό καί καμμιά γειτόνισσα πιά δέν πή
γαινε νά διή τήν άρρωστη. Οί περαστικοί έβλεπαν τό 
διαβολοκυνηγημένο σπίτι καί γυρνοΰσαν τό πρόσωπο 
άπ’ τάλλο μέρος.

Ή  Μισίρω τά είχε χάσει. Δέν ειξερε σέ ποιόνα νά 
τρέξη γιά νά τή βοηθήση καί βγ$ τό κακό. Χρειάζουν- 
ται ξόρκια. Μά ποιός θά κάνη τά ξόρκια; "Ολοι τής 
γυρνοΰσαν τή ράχη. Στό τέλος πήρε μιά άπόφαση βλέ- 
ι.όντας πως το κακό οέν περνούσε. 1 ο έναντίο μάλιστα 
μεγάλωνε. Ή  μάννα της δέν μποροΰσε πιά νά -/λείσ$ 
μάτι δλη τή νύχτα. Έβλεπε διαβόλους μέ τά φτερά 
καί τά κέρατα νά χοροπηδούν τριγύρο στό κρεββάτι. 
της. λά  τήνε κοιτάζουν άγρια μέ τά κόκκινα σά φω
τιές μάτια τους. Σκέφτηκε ή Μισίρω μιά θεοφοόούμε- 

• νη γυναίκα στό παραπέρα τό χωριό, τήν ’Ασήμω τοΰ 
καντηλανάφτη, πού ειξερε λογιώ τώ λογιώ ξόρκια καί 
ε'ταν καί συντρέχτρα. ΙΙήγε λοιπόν ένα πρω! καί τήν 
ηύρε καί τής είπε δλο τό ιστορικό τής μάννας της. Τήν 
ακούσε προσεχτικά ή ’Ασήμω τοΰ καντηλανάφτη, σού- 
φρουσε τά φρύδια της, συλλογίστηκε βαθιά, πολΰ βα- 
θ.α καί ψιθύρισε μέσα στά δόντια της :

— Χμ ! μεγάλο κακό . . .  βαρυγνώμησε νύχτα ώρα 
άπάνω άπό πηγάδι . . . χ μ ! μεγάλο κακό!

ί ην παρακάλεσε ή Μισίρω μέ τά δάκρια στά μά
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τια. Ή  ’Ασήμω κατά πρώτο δίστασε, τό πράμα είταν 
πολΰ σοβαρό, άλλά άποφάσισε νά ξορκίση τήν κερά 
Κωστοΰ. Τί νά κάνη, δέν έπρεπε νά τήν άφήση στό έ
λεος τού διαβολικού. Κι’ άκολούθησε τή Μισίρω στό 
χωριό.

"Οταν περνο ύσε τά σοκάκια τού χωριού καί οί χω
ριανές τήν είδανε μέ τή Μισίρω, κατάλαβαν τό τί έμελ
λε νά γίνη καί κρυφοψιθύριζαν άπό πόρτα σέ πόρτα. 
Είταν ξακουσμένη ή ’Ασήμω γιά τά ξόρκια της. Τέλος 
-κάνοντας τό σταυρό της μπήκε στό σπίτι τής κεράς Κω
στοΰ, καταπόδι τής Μισίρως.

Τή στιγμή έκείνη ή άρρωστη άναπαυότανε. Σάν 
είδε τήν κόρη της μέ τήν ’Ασήμω άστραψαν άπό χαρά 
τά μάτια της καί άνασηκώθηκε.

Ή  ’Ασήμω τοΰ καντηλανάφτη, χωρίς νή χάση και
ρό, σοβαρή, μέ άκίνητα χαραχτηριστικά, κρύα, ζήτησε 
ένα ποτήρι μέ νερό κ’ ένα αναμμένο κάρβουνο άπό τό 
θυμιατήρι, καί ένώ βασίλευε άπόλυτη σιωπή, φρικια- 
στική, σιωπή άγωνίας, ποΰ φανερωνότανε στά μάτια 8- 
λων, έρριψε μιά ματιά στήν οροφή μέ εύλάβεια μεγάλη, 
σάν κάτι νά έξερευνοΰσε έκεΐ, καί μουρμούρισε κάτι, 
ύστερα πιό δυνατά άκούστηκε νά λέη :

— Ά γιοι Ανάργυροι, πρώτοι γιατροί τού κόσμου, 
δωρεά λάβετε, δωρεά δώσετε . . .

Έδώ κατέβασε τή φωνή της τόσο, ποΰ νά μήν μ~ο- 
ρή κανείς ν’ άκούση — δέν έπρεπε κανείς ν’ άκούοη 
τάκόλουθα. γιατί ήρχονταν άμέσως τόργικό καί θανά
τωνε τήν ξορκίστρα, — τά μάτια της πήραν μιά έκ
φραση βαθιού μυστηρίου καί μουρμουρίζοντας έτσι μυ
στικά τοΰς ξορκισμούς, σταύρωσε τό ποτήρι με το α
ναμμένο κάρβουνο. Κατόπι έρριψε τό αναμμένο κάρ
βουνο στό νερό,[ποΰ έκανε t'sa αφτορρ  σβύνοντας. 1ή 
στιγμή έκείνη ή σιωπή ποΰ κρατούσε πήρε μιά αγριά- 
δα. Τά μάτια τής ξορκίστρας γυάλισαν, ένώ τάχείλια 
της κουνιόντανε σπασμωδικά, κάτι ψιθύριζα; άκόμη. Ή  
Μισίρω συνεπαρμένη, μέ σταματημένο νοΟ, κιτρινισμέ- 
νη άπό ένα άόριστο φόβο, παρακολουθούσε τά συμ- 
βαίνοντα.

Ή  ’Ασήμω πρόσμενε λίγο στήν τραγική,έκείνη σιω
πή. Κοίταξε μιά μέσα στά μάτια την κερά Κωστοΰ, 
πούταν άμίλητη, συνεπαρμένη από το μυστήριο, άοου- 
λη. είπε άκόμη δυό-τρία λόγια άνάμεσα στά δόντια της 
καί πρόσφερε τό ποτήρι νά πιη ή άρρωστη.

, ,'Π κερά Κωστοΰ κινήθηκε άπότομα, άρπαξε τό πο
τήρι. μέ λαχτάρα καί ήπιε, ένώ τά μάτια της γυάλισαν 
άπό.υπέρτατη χαρά, άλλ’ άμέσως τής ήρτε κάποια ά- 
τονία κ’ έπεσε στό κρεββάτι της σάν άναιστητη, με 
τεντωμένα χέρια. Ή  Μισίρω τρίμα;ε κ ειταν έ:ο:μη 
νά ριχτή άπάνω στή μάννα της, άλλ ή Ασήμω τήνε 
κράτησε, άπότομα καί μέ θετικό ύφος καί βαριά φω\ή 
ιής λξγβί: ι'

> ί .τ τ  Έν§ργάε.ι ό ξορκισμός! . . .  Πάμε.

Καί βγήκαν έξω άπό τήν κάμαρη ποΰ γίνονταν ένα 
μυστήριο . .  .

'Όταν οί γεκόνισσες έμαθαν δλα τά διατρέξαντα, 
δλδ. πώς ή Άσήμω τοΰ καντηλανάφτη ξώρκισε τήν κε
ρά Κωστοΰ, ερχόντανε μιά - μιά, δυό - δυο καί ρωτοΰ- 
σαν άπό τήν πόρτα τή Μισίρω, πώς πάει ή άρρωστη, 
αν έφυγε μέ τό καλό τό κακό, κ’ ή Μισίρω άπολογιό- 
τανε σ’ δλες χαρούμενη καί μέ χαμόγελο στά χείλια, 
πώς είναι καλήτερα, πώς άπό χτές τή νύχτα κοιμήθηκε 
ήσυχα, δέν είδε κακά όνειρα, γλύτωσε πιά μέ τοΰ θεού 
τό θέλημα άπό τόργικό. Κ’ οί γειτόνισσες γιά νά δι
καιολογήσουν τό τράβηγμά τους, τό φόβο τους, έλεγαν :

—  Ξέρεις, Μισίρω μου, τί κακό πράμα είναι. . .
— Θεός φυλάξει τον οχτρό σου!
—  Μά τώρα πάει πιά, πέρασε τό κακό . .  .
— Έγώ, θυμάμαι, άπολογήθηκε ή γριά Μολύβω, 

τον καιρό τώ γενιτσάρω, μεταγίνηκε ένα πιό μεγάλο 
κακό στό χωριό. . . τότες ξεράθηκαν δλα, άμπέλια, χω
ράφια, ή βρύση . . .

Καί δμως τό κακό ποΰ ήρτε στήν κερά Κωστοΰ δέν 
πέρασε άκόμη. Τήν άλλη μέρα ή δύστυχη ή Μισίρω μέ 
κλαμμένα μάτια, άπελπισμένη, ζητούσε βοήθεια, ζητού
σε γιατρειά γιά τή μάννα της. Τής έπιασε πάλι κρίση 
τής κεράς Κωστοΰς τής μικρανεψιάς τοΰ Καλωσώρισες. 
'Ο πυρετός τής ξανάρτε, ή σωματική' άουναμία δέν έ
παυσε, οί λιγοθυμιές, άν καί άριαιναν, τής ξανάρχονταν 
καί τίς νύχτες παραμιλούσε, έλεγε ιστορικά άπό τά 
νιάτα της καί καμμιά φορά τραγουδούσε. Τήν τελευ
ταία μάλιστα νύχτα τό τραγούδι της άκούστηκε άπό 
κάποιο περαστικό καί μέ μιάς τομαθε δλο τό χωριό. 'Η 
Μισίρω άπ’ τόν καημό της δεν εϊςευρε τί'νά κάνη. Ά ν  
κα! λυπότανε τόσο τή μάννα τη:, τής έπιασε ένας δυ
νατός φόβος καί προσπαθούσε νά τήν άποφύγη κι’αύτή. 
Πάντα κουτσοστεκότανε μπροστά στήν κάμαρά τής και 
ύστερα άπό μεγάλη άγωνία έμπαινε μέσα. Καί ό Λευ- 
τέρης, άν καί έλεγε πώς δέν πίστευε σε διαβολικές ε
νέργειες καί σέ τέτοια κουρουφέςαλα, κ’ έκανε τόν ά
φοβο, δταν ακούσε τή μάννα του νά τραγουοή, ξετινά
χτηκε άπό τό κρεββάτι, σηκώθηκαν οί τρίχες τής κε
φαλής του, πάγωσε τό δέρμα του καί μόλις μπόρεσε νά 
κάνη τό σταυρό του. ΙΙοτέ του δέν ακούσε τή μάννα του
νά τραγουδή.

Τό πράμα κατάντησε σπουδαίο. Στό χωριό άρχίσα- 
νε νά συλλογίζουνται πολΰ σοοαρά γιά τόργικό. _υλ- 
λογίστηκαν πολλά. Τό πράμα δεν μπορούσε νά πάη 
•παραπέρα. Έπρεπε ν’ αγιάσουν δλα τά σπίτια, νά κά
νουν π α ρ ά κ λ η σ η ,  νά ενεργήσουνε νά γ.νη μεγάλη λει- 
τάνεία. 'II κερά Μοσκοΰ τό Τριπόδι, πρώτη πάντα στή
σ υ ζ ή τ η σ η ,  εί.τε άποφλεγματικά πώς τίποτα άπ’ αύτά
δέν πρέπει νά γίνη. Τπάρχει ένα μέσο άκόμα ποΰ μπο.
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ρεΓ άφευχτα νά γιάνη τήν άρρωστη καί νά διώξη τόν 
όξουαποδώ άπό τό χωριό, ποΰ σά ,ιαρεθή νά τυραννα 
τή σκλάβα του, ί)·ά γυρνά δίχως άλλο στά σοκάκια τοΰ 
χωρ’.οΰ, θά κοιμάται κάτω άπό τά δέντρα καί θά πι
κραίνω τής βρύσης τό νερό. Μάλιστα θά τό πικραίνη. 
Θυμάται εκείνη σέ άλλα χρόνια, σάν ξαναγίνηκε ενα 
τέτοιο κακό, είχε στερέψει τό νερό τής βρύσης δλους 
διόλου. ’Απάνω στά λόγια αύτά πολλοί παρατήρησαν 
πώς τόντις νοιώθουνε μιά μικρή πίκρα στό νερό τής 
βρύσης καί πολλές φορές άκοΰνε πατήματα δυνατά καί 
μεγάλα στά σοκάκια, χωρίς νά διοΰν άνθρωπο νά περ
νά . . .  Αύτό είναι σημάδι πώς ό όξουαποδώ:, σά δέ . 
βασανίζει τήν άρρωστη, τριγυρνά στά σοκάκια κι’ δ
ταν διψάση δροσίζει τά φαρμακερά του χείλια στό κα
θάριο τής βρύσης νερό. Πρέπει τό λοιπόν, πρέπει δίχως 
άλλο νά βάλλουνε σέ ενέργεια τό μέσο ποΰ προτείνει ή 
κερά Μοσκοϋ τό Τριπόδι, ποΰ τό ψιθύρισε στ’ αυτί τών 
γυναικών κ’ οί γυναίκες, κάνοντας τό σταυρό τους καί 
κατεβάζοντας τό κεφάλι, σά νά τό κατέβασε μιά βα
ριά σκιά, ψιθύριζαν :

'Ας γίνη, αν εΓναι θέλημα θεοϋ!
Κι’ άποφάσισε ή κερά Μοσκοϋ τό Τριπόδι νά κάνη 

τό μεγάλο καλό καί νά πάη ή ίδια νά προτείνη τό σω
τήριο μέσο στήν κερά Ινωστοΰ. Καμμιά άλλη δέν είχε 
τό θάρρος. Καί πήγε. ΕΓναι αλήθεια πώς στό δρόμο 
πολΰ δίστασε, κοντοστάθηκε, έκανε νά γυρίση πίσω, 
αλλά στό τέλος έβαλε τά δυνατά της καί πήγε. Τό 
καλό ποΰ θάκανε στήν κερά Κωστοΰ καί σέ δλο τό 
χωριό, ποΰ βρισκότανε σέ μεγάλη ανησυχία ένεκα τδρ- 
γικό, τής έδινε θάρρος καί δύναμη.

Βρήκε τήν κερά Κωστοϋ μισοκαθισμένη στό κρεβ- 
βάτι της καί συλλογισμένη. Στάθηκε άπότομζ. Τής φά
νηκε πώς μέσα άπ’ τό μισόθολο μάτι της πετιόνταν κά
που - κάπου κάτι παράξενες λάμψες, κοκκινοκίτρινες.. .  
Νίκησε τόν τρόμο της κα! κάθησε μέ θάρρος κοντά 
της καί άφοΰ τηνε καλημέρισε, τηνε παρηγόρησε, τής 
είπε πώς Θά γιάνη γλήγορα, πρόστεσε άμέσω; καί τό 
γιατί ήρτε νά τή διή.

τ— Κοκκώνα μου ΚωστοΟ. εΓσαι παλιά μου γνώρι
μη καί θέλω τό καλό σου . . .  "Ενας τρόπο; υπάρχει 
γιά νά γλυτώσης άπ’ τό κακό τόργικό . . . νά γλυτώσης 
έσΰ κι’ άλάκερο τό χωριό . . .

'Η κερά ΚωστοΟ τήν άτένιζε μέ άγωνία. Τά μάτια 
της στρογγύλεψαν καί πήρανε μιά ήλίθια έκφραση. Τό 
Τριπόδι ίακολούΟησε.

Ναι, άλάκερο τό χωριό, ποΰ δέν τάφίνε: ό οξου- 
•αποδώς νά πάρη τήν ανάσα του . . . .  δλοι έχουν ένα 
βάρος κι’ δλοι έναν καημό . . .  Κάθε νύχτα σά δέν έχει 
-φως φεγγαριού . . . ΙΙαναγία μου!. . . άκοΟμε βαριά 
πατήματα στά καλντιρίμια τώ σοκακιώνε... καί τό νερό 
τής βρύσης άρχισε νά πικραίνη . . .  Κακό σημάδι. . . .  
'Ο Έρμος πάε·. καί δροσίζει τά καμμένα του τά χεί
λια . . .

’Απάνω σ’ αύτά τά λόγια ή κερά ΚωστοΟ άρχισε 
νά τρέμη καί ψιθύρισε*

— Παναγίτσα μου, σώσε!. . .  κ’ έγώ είμαι ή αι
τία !. . .

Τό Τριπόδι ξαναείπε μέ ΰφος ποΰ ήθελε νά τήν 
πείση.

"Ενας τρόπος υπάρχει γιά νά γλυτώσης κα! σΰ 
κα! τό χωριό άπό τό μεγάλο τδργικό . . .

Ά π ’ τήν άνυπομονησία ή άρρωστη έννοιωθε νά ά- 
νεβαίνη ή ψυχή στά δόντια της.

— Πρέπει νά φέρης τήν ’Αλλόθρησκη νά σέ γη- 
τ ίψ η !. . .

— Τήν Αλλόθρησκη, άπολογήθηκε ή ΚωστοΟ άνα- 
τ·.ναζούμενη . . .

—  Άλλος τρόπος δέν υπάρχει. . . .  Θυμάσαι τό 
παιδί τοΟ ΓιαννιοΟ . . .  θυμάσαι τή στοιχειωμένη βαλα
νιδιά . . . άλλος τρόπος δέν υπάρχει. . . .

( Ακολουθεί) Α . Γεω ργιάδης.

ΠΩΣ  ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ  ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ
Φ ιλο σ ο φ ική  μ ε λ έ τη .

(Συνεχεία  α.τό το προηγούμενο)

"Ολα τά έπιχειρήματα τοΰ Χοβίκωφ. στήν κριτική  
τοϋ κοινωνικού Δαρβινισμόν τον, βασίζουνται έπά- 
νω στό κοινωνιολογικό αΰτό δόγμα, ποΰ δέν υποβάλλει 
6 ίδιος σέ καμιά κριτική: ό πολιτισμός αννίσταται 
στήν προσαρμογή τοϋ πλα ιή το ν  πρός τήν άνάγ- 
κη τοϋ ανθρώ που. Ό  κ. Χοβίκωφ συμπεραίνει άπό 
αύτό πώς κάθε προσπάθεια, ποΰ πα:αστρατεϊ άπό τήν 
μέριμνα τής προσαρμογής αύτής καί χρησιμεύει γιζ άλ
λους σκοπούς, είναι μιά άνοησία ή ένα έγκλημα καί, 
πιό πολΰ άπ’ δλα, ή προσπάθεια, ποΰ διευθύνεται άπό 
τον άνθρωπο ενάντια στόν άνθρωπο, πιό πολΰ άπ’ δλα, 
εκείνο ποΰ € Χοβίκωφ ονομάζει αθροιστική άνθρωπο- 
κτονία: ό πόλεμος.

Σέ τί λοιπόν συνίσταται ή προσαρμογή αύτή τοΰ 
πλανήτου πρός τήν ανάγκη; Καί πρώτα - πρώτα, τί εΓ
ναι ή άνάγκη αύτή ; Πώς νά τήν καθορίση κανείς; Α 
νάμεσα στις διάφορες άντιλήψεις, ποΰ φανερώνει ή έ- 
νεργητικότητα τοΟ ανθρώπου, ποιος εΓναι ό άναλλοίω- 
τος τύπος της, ποια είναι ή αντικειμενική της μορφή 
Ά ν  μιά τέτοια έρώτησις θέλει καί μιά άπάντηση, πρέ
πει νά συναντήση κανείς, μέσα στή συγκεκριμένη δι
καιοδοσία τής πείρας, κανένα άνθρώπινο τύπο, ποΰ νά  
έκδηλώνεται δλοφάνερα ή άναλλοίωτη αύτή μορφή τής 
άνάγκης. Άλλά πώς νά ξεχωρίση κανείς τόν άνθρώπινο 
αύτό τύπο, αν όχι άπό τήν υπεροχή του κοντά στους
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άλλους, άν δχι άπό τό γεγονός δτι ή τελειότερή του 
άντιληψη τής άνάγκης θά τοΟ δώση μιά υπεροχή έπάνω 
στά άλλα είδη τών άνθρώπων ή ί)·ά τοϋ έπιτρέψη νά 
τά έξαλείψη; Άλλά έκτός ποΰ ή πείρα δέν άνταποκρί- 
νεται μέ τρόπο κατηγορηματικό στήν έρώτηση αύτή, 
γιατί δ αγώνας, ποΰ συνάπτεται μεταξΰ τών διάφορων 
άνθρωπίνων ομάδων, είνα: άμφίρροπος, καί δέν έδωκε 
σέ κανένα άπό τοΰς δμίλους αύτοΰς τήν οριστική νίκη, 
τό κριτήριο, ποΰ μάς δίνει ή πείρα δεν είναι τίποτε άλ
λο, παρά τό κριτήριο τοΰ κοινωνικού Δαρβινισμού: Ό  
άναλλοίωτος τύπος δέν μπορεί νά _ φανερωθή τέτοιος 
παρά μόνο μέ τή σύγκρουση, μέ τήν καταστροφή ή τήν 
εξάλειψη τών ακαθορίστων τύπων, μέ τέτοιο τρόπο, ποΰ 
ή πρόταση, έπάνω στήν όποία θά ήθελε νά θεμελιωθή 
μιά ·&έαη έχθρική πρός τόν κοινωνικό Δαρβινισμό, δέν 
έχει έννοια παρά μόνο υπό τήν μορφή ενός γεγονό
τος τοΰ κοινωνικού Δαρβινισμού, καί έτσι δίνει στήν 
■8·έση, ποΰ τήν έπικαλείται, τήν άμεσώτερη διάψευση.

"Οπως κι’ άν είναι, υπάρχει κανένα άλλο μέσο κα
θορισμού τής άντικειμενικής αύτής μορφής; Υπάρχει 
κανένα άλλο σημείο, ποΰ νά διακρίνουμε άνάμεσα στους 
τύπους τής άνάγκης, ποΰ παρουσιάζουνται άπό τά διά
φορα είδη τών άνθρώπων, ποιός είναι ό αληθινός τύπος, 
ποιός είναι δ αναλλοίωτος της τύπος, αν δέν έχουμε τά 
μέσα νά συνθέσουμε τήν εικόνα της σύμφωνα μέ τό εί
δος, πού, μ’ ένα γενικό τρόπο, θριαμβεύει, έπιζή, πραγ
ματοποιείται; Ά ν  λείπη ή δοκιμασμένη αύτή άπόοει- 
ξη. δέν βλέπει κανείς παρά ένα άλλο τρόπο, ποΰ έπι- 
τρέπει, άν δχι νά πραγματοποιηθή, τουλάχιστον νά πα- 
ρομοιασθή ό καθορισμός αύτός τής άνάγκης. Στηρίζεται 
έπάνω στήν υπόθεση , δπου βασίζεται, άπό τήν εποχή 
τοΰ Πλάτωνος, τό ουσιώδες κάθε ιδεολογικής άπόψεως, 
καί κατά τήν όποία, πέρα άπό τήν πραγματικότητα, 
ποΰ γνωρίζουμε, υπάρχει ένα άρχέτυπο ιδεώδες πραγ
μάτων, ποΰ έπιτρέπει μοναχό του νά πάρη κανείς τό 
μέτρο των καί νά τά έκτιαήση ποιοτικά. Άλλά φαίνε
ται πώς στήν θεωρητική έξέταση τών πραγμάτων είσε- 
χώρησε άρκετό κριτικό πνεΰμα γιά νά άποκλεισθή αύ- 
στηρώς ένα τέτοιο επιχείρημα, ποΰ δίνει τό άγνωστο 
γιά μέτρο τοΰ γνωστού. Οί αξιώσεις τής ιδεολογίας, ξε
σκεπασμένες στό έξης, δείχνουνται σάν μιά μπλόφα, μέ 
τήν όποία κάθε μορφή τής έπιθυμίας, προτού νά μπή 
στήν παλαίστρα καί νά άγωνισθή αποτελεσματικά, πα
ρουσιάζει τόν εαυτό της γιά έκφραση τής ’Ιδέας, δοκι
μάζοντας νά φοβίση τόν άντίπαλο μέ τό φόβο τής ανώ
νυμης αύτής δυνάμεως, γιά νά θριαμίεΰσβ δίχως 
αγώνα. Ή  ιδεολογία δέν είναι κι’ αύτή παρά μία 
περίπτωση, μία πανούργα μορφή τοΰ παγκοσμίου Δαρ
βινισμού. Κάποια τροπολογία τής έπιθυμίας άγωνίζεται 
έκεί, δπως καί κάθε άλλη, μέ σκοπό νά έπικράτηση, 
μεταχειρίζεται δμως ένα στρατήγημα καί δείχνει τόν 
έαυτό της άναλλοίωτο γιά νά γίνη ό αναλλοίωτος τύπος.

Οταν λοιπόν δ Χοβίκωφ, καθορίζοντας τόν πολιτι
σμό λέγει πώς αύτός είναι ή προσαρμογή τού πλανήτου 
πρός τάς άνάγκας τοΰ άνθρώπου, κάνει τοΰς συλλογι
σμούς του έπάνω στήν νπό&εαη, κατά τήν οποία οί 
άνάγκες τοΰ άνθρώπου θά ήσαν κάτι τό καθορισμένο 
καί τό αμετακίνητο. Αύτό ίσια ίσια, δέν είναι δρθό, εί
δαμε οέ ποιες προτάσεις μείζονος καϊ έλάσσονος σνλ- 
λογισμοϋ  καθαρώς ιδεολογικές προϋποθέτουν μιά τέτοια 
εικασία ποΰ τήν διαψεύδουν άλλως τε καί ή ιστορία καί 
ή ψυχολογία. Ό χ ι, ή άνάγκη τοΰ άνθρώπου δέν είναι 
πράγμα ορισμένο καί καθορισμένο. Ό  άνθρωπος έπε- 
νόησε τις άνάγκες του ή ή φύσις, μέσον τοϋ ανθρώπου, 
έπενόησε τις άνάγκες τοΰ άνθρώπου. ’Εδώ δέ πρόκειται 
μιά έςέλιξη, ποΰ δέν είναι διόλου άποτελειωμένη, μέ 
μιά σύγκρουση μεταξΰ χιλιάδων διαφόρων αντιλήψεων 
τής άνάγκης καί τής έπιθυμίας, γιά μιά έξέλιξη, ποΰ 
οινει ίσια ισια τήν νίκη, δπως τό είπαμε, στήν έννοια 
τοΰ βιολογικού και κοινωνικού Δαρβινισμού ώς μέσου 
διαλογής, ή πιό σωστά, ώς καθαράς καί απλής πα- 
ραγωγής τής πραγματικότητος. 'II προσαρμογή λοιπόν 
τοΰ πλανήτου πρός τήν άνάγκη τοϋ άνθρώπου. ύπό τήν 
έποψη τοΰ καθορισμοΰ ένος σκοπού στήν ανθρώπινη 
δραστηριότητα, είναι ένα καθαρό γέλασμα τοϋ ματιού. 
ΙΙλάγι πλάγι καί προηγούμενα άπό τήν προσπάθεια, ποΰ 
γίνεται μέ τό σκοπό νά προσαρμόση τόν πλανήτη πρός 
τήν άνάγκη, υπάρχει ή επινόηση τής άνάγκης, ποΰ εί
ναι μία άποκρυσταλλωμένη μορφή τής έπιθυμίας ή τής 
τάσεως, υπάρχει δε κα! ό άγών μεταξΰ τών άνθρώπων 
μέσα στά σπλάχνα τών κοινωνιών, ό άγών μεταξΰ τών 
διαφόρων ομάδων μέσ/ στά σπλάχνα τής άνθρωπότη- 
τος, με σκοπό νά κατορΟωθή ό θρίαμβος τής τάδε ιδιαι
τέρας άντιλήψεως τής άνάγκης. Τό νά καθορίζη κανείς 
τόν πολιτισμό μέ τήν αντίληψη τής προσαρμογής τοΰ 
πλανήτου πρός τήν άνάγκη καί νά μεταχειρισθή κατό
πιν τόν ορισμό αύτό σάν ένα τύπο, είναι σάν νά ένεργή 
δπως ένας μηχανικός, πού, γιά νά κατασκευάση μία 
μηχανή άκριβομετρική, παίρνει δλα τά μέτρα του μέ 
ένα μέτρο άπό καουτσούκ. Στήν ανθρώπινη φύση υ
πάρχει μία έλαστικότητχ, ποΰ στις εποχές τοΰ μεγάλου 
κοινωνικού πλούτου μεταμορφώνει σέ άνάγκη έκείνο, 
ποΰ άλλοτε δέν είταν παρά μια πολυτέλεια περιττή, ένα 
•δνειρο τής έπιθυμίας, πού, στις εποχές τοΰ φτωχοϋ πο
λιτισμού ρίχτει τά σύνορα πίσω, στό σημείο, ποΰ ή ά
νάγκη αρχίζει καί φανερώνει, γιά περιττό, έκείνο, ποΰ 
πρίν είχε φανή άναγκαίο.

Ή πρότασις αύτή. δπου ή προσαρμογή τοΰ πλανή
του στήν ανθρώπινη άνάγκη άναστηλώνεται σέ κοινω
νιολογικό δόγμα, στήν κριτική τοϋ Χοβίκωφ, δέν
είναι συμπτωτικός τύπος, ποΰ μπορεί νά άφαιρεθή δί
χως νά πάθη τίποτε ή απόδειξη. Τό έναντίο είναι ό α
κρογωνιαίος λίθος δλης τής θεωρίας του. Χά, λόγου χά 
ρη, μεταξΰ τών έπιχειρημάτων, ποΰ άναπτύσσει μέσα
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στό εργο του, ενα επιχείρημα, πού φαίνεται αρματω
μένο μέ μεγάλη δύναμη, πού γκρεμνίζεται δμως άμα 
αφαίρεσης τον διαλεκτικό αύτό λίθο. Ό  Νοβίκωφ, χρη
σιμοποιώ'/ τήν θεμελιώδη αρχή του, βρίσκει πώς ύπό 
μιά οικονομική έποψη, ό πλούτος είναι ή προσαρμογή 
τοϋ φυσικού περιβάλλοντος στις ανάγκες τοϋ ανθρώπου 
κ*ί προσθέτει: «Ή αρπαγή είναι άποκλειστικώς ή με- 
ταβίβασις άπό ένα άτομο σέ άλλο μιας ώφελείας πού 
παρήχθη ήδη». Αοιπόν, ή αρπαγή δέν είναι παραγωγι
κή, αποτελεί ένα έξοδο δυνάμεως, πού δέν είναι αντα
ποδομένο, ύπό γενική έποψη, άπό κανένα έσοδο ή καλ
λίτερα, άποτελεΐ ένα διπλό έξοδο, διότι είναι άρκετά 
σπάνιο ό ληστευόμενος νά ύποστή τήν τύχη του δίχως 
αντίσταση πρός τήν βία, πού τοΰ έγινε καί, αν άντιστα- 
θ·η, ή δύναμις πού μεταχειρίζεται γιά νά άντιδράση, ά- 
φαιρεΐται, καθώς καί ή δύναμη, πού δαπανα ό νικητής 
γιά νά τόν καθυποτάξη, άπό τήν κοινή εστία τής άν- 
θρώπινης ένεργείας, ή όποία, άν καταγίνουνταν νά υπο
τάξω τίς δυνάμεις τής φύσης, ί>ά είχε γιά άποτέλεσμα 
τήν παραγωγή τοΰ πλούτου». Είναι πολύ βέβαιο αύτό, 
άλλά μιά τέτοια βεβαιότητα άπέχει πολύ άπό τό νά 
δικαιολογήση τόν τόνο,μέ τόν δποΓο δ Νοβίκωφ έρωτα: 
«Είναι άνάγκη νά άποδείξουμε πώς ή ίδέα δτι πλου
ταίνει κανείς πιό γλήγορα ληστεύοντας τόν γείτονά του 
παρά δταν εργάζεται ό ίδιος, είναι ή πιό μεγάλη πλά
νη ; » Ή  άπόδειξη αύτή είναι, άνάγκη νά γίνη, ή δέ 
βεβαιότητα, πού έχουμε άποκτήσει είναι άνίσχυρη νά 
τήν υποστήριξή. Γιά νά κατορθωθώ δέ ή άπόδειξη αύτή, 
πρέπει νά άποδειχθή μιά μεσάζουσα πρόταση, δτι δηλ. 
υπάρχει πάντοτε ταύτότης μεταξύ τών συμφερόντων 
τής άνθρωπότητος καί τών συμφερόντων τοΰ άτόμου. 
ΙΙρέπει τέλος νά άποδειχθή πώς τήν ταύτότητα αύ
τή τήν αισθάνεται τό άτομο καί πώς αύτή διευ
θύνει τήν δράση του. Αοιπόν, άν μπορεΓ νά φαντα- 
σθή κανείς δτι ή άνθρωπότητα ·9·ά εϋρισκεν ένα κέρδος 
ύπό τήν έποψη τής πυκνώσεώς της, στό νά χρησιμο
ποιηθώ ολόκληρη ή ένέργεια τών άτοπων γιά νά βγά- 
λη άπό τήν φύσιν τά άντικείμενα τής ώφελείας της, ύ- 
πάρχει μία άπειρία περιστάσεων δπου τό άτομο πραγ
ματοποιεί σημαντική οϊκονομί*, αρπάζοντας τά άντικεί- 
μενα, πού παραχθήκανε άπό ένα άλλο ή άπό πολλούς 
άλλους. 'Ο Νοβίκωφ 9-ά ,ίεβαιώση ίσως πώς τό άτομο, 
πού κάνει τήν οίκειοποίηση αύτή, κάνει άδικία. Δέν ξέ- 
,ρω· ξέρω μόνο πώς χωρίί άμφιβολία κάνει μία πράξη 
έπικερδή γιά τόν έαυτό του. Γίνεται και κάτι περισσό
τερο καί έπειδή δέν ύπάρχει άντικειμενικό μέτρο τής 
•ανάγκης, τίποτε δέν εμποδίζει νά ύποΟέση κανείς δτι 
τό άτομο άφίνοντας κατά μέρος τό πλάνο τής έγωϊστι- 
κής ένεργείας μέ άμέσους σκοπούς, γιά νά έφαρμόση 
ένα πλάνο πού άποβλέπει σέ μακρυνούς σκοπούς, δέν 
αντικαθιστά, .μέ τήν άντίληψη του τής άνάγκης καί τών 
^ιέσων τής άνταποκρίσεως πρός -αύτήν, μιά άντίληψη

ευνοϊκή γιά τήν πρόοδο τής άνθρωπότητος μέ μιά άλλη 
καταστρεπτική. Έπιτρέπετα ι νά πιστεύση κανείς, καί ή 
εικασία αύτή -ί)·ά μπορέση νά είναι σύμφωνη μέ τήν 
πραγματικότητα, πώς ληστεύοντας τόν γείτονα συνετέ- 
λεσεν στήν πρόοδο τοΰ πολίτισμοΰ κα! επιτάχυνε τήν 
πορεία του, βάζοντας τελεία σέ μία άνεπαρκή ή επικίν
δυνη εκμετάλλευση τοϋ φυσικοΰ πλούτου, καί άναγκά- 
ζοντας ενέργειες παραστρατημένες νά πάρουν μιά διεύ
θυνση συνειδητή τών άληθινών συμφερόντων τής άν
θρωπότητος. Γιατί, καί αύτό ισια - Γσιά δέν πρέπει νά 
λησμονήσουμε, έπειδή ή άνθρωπότης δέν είναι παρά 
μία άφαίρεση, ή ιδέα δέν μπορεΓ νά τής χρησιμεύσω 
παρά μόνο γιά τήν εύκολία τοΰ λόγου, δταν δμως πρό
κειται νά διακρίνη κανείς ποιές είναι οί έπιθυμίες καί 
οί άνάγκες της, πρέπει νά τής δοθή συνδρομή. Λ&ι—όν, 
ποιός ίΙ·ά τήν συνδράμη γιά τίς άνάγκες της, άν δχι 
κάθε άτομο, κάθε άνθρώπινη ομάδα; Τί μέσον ·9·ά έ
χουν τό άτομο ή ή ομάδα γιά νά αποδείξουν πώς ή 
έρμηνεία των είναι ή καλλιτέρα; Τό ίδιο μέσο μέ τό 
όποιο θά έχουν τήν τύχη νά άποδείξουν δτι είναι ή 
ισχυρότερη έρμηνεία : τήν σύγκρουση ύπό δλας τάς 
μορφάς της.

(’Ακολουθεί).

(Μ ετάφρ. Δ. ΙΙαλάσα) Ζούλ Γκωλτιέ.

ΙΣΚΙΟΙ
Στό δρόμο τόν παράλιμνο κάθε νυχτιά πλανιέμαι 
κ ι’ άκοΰω τή λίμνη νά μιλά ά π ’ τά καλάμια πίσου- 
Σέ κάθε βήμα σταματώ καί γέρνω κ ’άφηγ κριέμαι 

ν ’ακούσω τή φωνή σου.

Αύτή είναι ή πέτρα ή σκαλιχτή α π ’ τής βροχής τή
[σμίλη,

κι’ αύτό τό πεΰκο πούκλαιγεν ό μπάτης σα φυσούσε. 
Μά ποιός θά δείςη αλλοίμονο ! ποιός θά μοΰ δείξη

/ εκείνη,
πού κάθε απομεσήμερο στόν ίσκιο του κοντοϋσε!

Νά ς'άψηλό καμπαναριό δχι καινούργιο ώς τότες.
Νά κι’ή φωλιά τοΰ πελαργοΰ ψηλά ποΰ τ ομορφαίνει. 
Κ ι’οί ίδιες πάντα οί γρηές στήν εκκλησία ά π ’ τίς

/πρώτες.
Ό μ ω ς γιατί έτσι πένθιμα τό σήμαντρο σημαίνει;

Τή νύχτα τά μεσάνυχτα ό ύπνος πρί μέ πάρη, 
ανοίγω τό παράθυρο γιά νά μοΰ πή τό κλήμα 
όσα φιλιά αλλάξαμε αντίκρυ στό φεγγάρι 
κ ι’ ΰσα τραγούδια είπαμε μπροστά στό άγριο κύμα.

Λ . Γέροντα;
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ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ό  ’Α κρίτας τρέχοντος νά  προφτάση τούς άρπαγας τής κα
λής του.

Ούτσόπονλα 1) έπέντεσεν άπάν ’ στό σταυροδρόμιν.
. — Στόν Ούνε V?) σουν, ούτσόπουλα, πουθέν χαράν κ ’

έδήβεν; 3)
— Καθάν 4) ώράν, χαράν διαδαίν’, καθάν ημέραν

γάμος
« Κ ι’ αμάν δ) τ ’ άτωρνόν τήν χαράν, χαράν ά'λλο κ ’

έδήβεν
* Καθέ τσατσίν 6) μαλλίν κρατεί 7), καθέ λιθάριν αιμαν, 
«Καί κάθ 'α ν  ποτάμακρην κομμάτιν κρέας κεΐται». 
Βιτσοχτυπά τόν μαΰρόν ατ’τσοί κλέφτες νά προφτάση, 
’Ακρίτας ιμ ’ κ ’ έπρόφτασεν ν’ ή κόρ’ έρθεν 8) κ ’έδέΰεν 
Έ πήγεν καί έκόνεψεν σή διάβας τό γεφύριν,
Έ κεί τρακόσια Έλλενοι άτόναν φοΟερίζνε.
— ’Αφήστε με, ναι 9) 'Έλλενοι, τήν διάβαν άς διαβαίνω 
«Τό μαύρο μ ’ νέον πώλαριν χωρίς ταγίν 10), κί στέκει. 
«Κ’ ή κάλη νέον κοράσι ον χωρίς τ ’ εμέ ν’ κι μένει.

Ο ί Έ λ λ ενο ι δηλ. ο ί λεβέντες, οί κλέφτες, οί α ρμ ατολοί 
άντιοτάθηκαν καί ό ’Α κρίτας λέγει :

—’Ά ν κρούω καί σκοτόνω σας, θά λέγνε με φονέα, 
« Ά ν  ’κι 11 κρούω καί σκοτόνω σας,θά λέγνε έφοβέθεν, 
«Καλλίον μή σκοτόνω σας κ ι’ ας λέγν’ εφοβέθεν». 
Βιτσοχτυπά τόν μαύρον άτ τσοί κλέφτες γιά νάφτάνη. 
Ακρίτας ιμ κ ’ έπρόφτασεν κ ’ή κόρ’ άπές12) έσέβενίδ). 
Έ πήγεν κ’ έταγιάνέψεν!4) καί σοΰ κασίρί τήν πόρταν. 
Ό  μαύρον έχλημήτιξεν κι’ 6 κάστρον ολον σειεν 15), 
Κ’ ή κόρ’ έπαρεγνώρισεν 16), κ ’ είπέν : "Ακρίτας έρθεν. 

Ό  ’Α κρίτας φωνάζει υπερήφανα.

- « ΆνοΓίτέ με ναι σεΐν 17j πορτάρ, άνοΐξτεν κΓ ας
έμπαίνω

« Τό μαύρο μ ’ νέον πώλαριν χωρίς ταγίν ’κι στέκει, 
« Κ ’ή κάλη μ ’νέον κόρασιον χωρίς τ ’ έμέν ’κί μένει». 
Άνοίγνατον καί οί πορτάρ ν’ έμπαίν’ άπές Ακρίτας.

(Μέσα υπάρχει στρατός ολόκληρος).

Ά λλοι σκαμνία δίγνατον ΐ8),άλλοι καυκία19) απλών-νε 
Καί σό σκαμνίν ατ ’κ έκατσεν καί τό καυκίν ’κ έπαϊρεν,
— Γιά δώστέ με τήν κάλην μου, όληγωρώ θά πάγω20.- 
— Γιά σούς, γιά σούς, Ακρίτα μου, βαρέα21) μή καυ-

χάσαι

Τ) Τοόμπανόπονλα. 2) Σ ι  ό θεό  σα;. 3) Α'εν .-ιέραοε. 4 ) Κ άθε. 
5) Σάν. 6) Φρνγανον. 7) Elrai πρβσαρμοομένο. Η) Ή ρ θ ε .  
9) Ώ !  10 τροφήν. 11) ’ O tar τό κ ή τό κ ι εχει non ανιόν τήν  
άζόοιροφον σημαίνει =  <5eV 12 Μέσα. 13) Μ πήκε. 14) Έ ο ιά -  
■Οηκε. 15) έοείσΟηκε. 16) άνεγνώριαε τό χρεμένιρισμα. 17) <ί> 
αεί;. 1$) τον δίνουν. 19) φ/.ντζάτια γιά καφέ η κον:ιε; ;··ά κρα- 
αϊ. 20) βιάζονμαι Οά ,-τάγω. 21) τ ιο λ ΰ -π ο ίν .

« Ά δά  22) μεγάλον στράτεμαν έσέναν κυνηγάει. 
Έσυρεν τό σπαθίτσιν 23) ατ κ ι’ ας τό χρυσόν θεκάριν 
Χιλίους έμπροσκότωσεν μυρίους ά π ’ δπίσώ,
Κ ι’ άλλα τρακόσια φάραγγους 24) σή διάβας τό γε

φύριν.
ΙΊαΐρεν τήν κάλην κ ’ έ'φυγεν ένιά ημέρες καί νύχτες, 
Έπήγεν καί έκόνεψεν σήν παραποταμέαν.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΓ ΑΚΡΙΤΑ

Ακρίτας κάστρια έχτιζεν, τριγύλι στά ρασία 25), 
Ακρίτας κάστρια έχτισεν, ’Ακρίτας περιβόλια.
Σ ’ έ'ναν όμάλ’ 26) σ’ έναν λειβάδ’, σ’ έ'ναν πίδεξιον27Ι

τόπον
"Ολα τού κόσμι τά δεντρά έκεί είναι φυτεμένα,
"Ολα τοΰ κόσμι τά νερά εκεί είν’ αύλακωμένα,
Ό λ α  τοΰ κόσμι τ ’ αμπέλια έκεί είν’ άμπελωμένα, 
"Ολα τοΰ κόσμι τά πουλιά έκεί παν καί φωλεύνε,

(Τ ί λέγουν τά  πουλιά).

Πάντα κελάδναν κ ’ έλεγαν: πολλά θά ζή ’Ακρίτας 
Κ ’ έναν πιρνόν πιρνά-πιρνά 28) καί Κερεκήν ημέραν, 
Κελάϊδησαν καί είπανε: αύ'ρι άποθάν’ ’Ακρίτας.

(‘Η  Ινάλη τακουσε καί τοΰ λ έ γ ε ι: ) '

— Άκοΰς, άκοΰς, ναι Ακρίτα μου, ντό 29) λέ/νε τά
πουλία.

—- Ά φσον 30) τού κάμπ ιμ ’ τά πουλιά, μικρά, 04
κελαϊδούνε,

Ά τά  31) μικρά καί παλαλά ντό λέγνε 32) κ ’ έγροι*·
κοΰνε 33)

Γιά φέρον με τήν σάϊτα μ ’ ντό σύρ 34) τρακόσια πήχε$ 
Καί τ ά'λλο τό άιώτερον ντό σύρει κ ι’ άλλο πλέον. 
Φέρον τά κυνηγόσκυλλα μέ τ ’ άλυσσα δεμένα,
Ά ρ  φέρον με καί τ ’ άλογο μ ’ ντό ’κ έσ’(χ) .ίό) ο βα»

σιλέας
Ά ς  πάγ’ δθεν 36) κυνήγανα καί σά κυνηγοτόπια,
’Ά ν εύρήκο) 37) κάί κυνηγώ ψέματα λέγν’ τά πούλια. 
Κ ι’ άν κ’ εΰρηκω 38) καί κυνηγώ, αλήθεια λέγν’ τά

πούλια.
( Ό  ’Α κρίτας β γα ίιε ι στό κυνήγι).

Τόν κόσμον έτριγύλισεν39), τόν κόσμον έδιακλώστεν40 
ΓΙ οι Οέν πονλόπο. ’κ εύρεν

Η 1ΙΑΑΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΟΝ

Έχπάστεν41) κ ’ εισ(χ)εν κ ’ έρχουτον, τόν Χάρον έ*
πεντέθεν.

, 2 2 ) έδώ 23) οηαΟάχι : υποκοριστικόν μέ μ εγ εΰ ν ν ιικ ψ  oyuaeiar. 
2 4 ) ληοτή;. 25) γύρω οιά κορφοβούνια.\20) ΐοιο μέρο;, η ίδνό . 
27) έ.-ιιόέ;ιοι·, βολικόν. 28) πονρνό. 29) τί. 30) ύφη of, 
31) ανιΏ. 32) Τά τί λέγουν. 33) ύέν γροικάνε. 34 πον τραβά,. 
35) :ιον ΐ)ί·ν εχει. 86) δπον. 37) άν βοώ. 38) άν ύεν 
39) έιριγύριοε. 40) εκαμε τά πάνω κάτω. 41) ξεκίνηοε.
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— Χάρε μ ’, ντο έχεις μέ τ’ έμέν’ v.l’ ούπάν 42) πάγο
άκλουθας με;

* Ά ν  κάθουμαι, συγκάθεσαι, κ ι’ άν πορπατώ άκλου-
θάς με.

«Ποΰ πάς, ποΰ πας, ναι Χάρε μου, καί είσαι χορεμένος,
■— Έ γώ  σέ σέναν έ'ρχουμαι καί είμαι χαρεμένος.
•—Έ μέν Ακρίτα λέγνε με, άνίκητον Ακρίταν.
—Γιά σοΰς, γιά σοΰς, ναι Ακρίτα μου 43), βαρέα μή

καυχάσαι,
« Έ μ έν’ άδά ποΰ έστειλεν άπ’ έσεν’ δυνατός έν 44).
— Κ ι’ άρ’ 4δ) έλα άς παλεύουμε σό χάλκινον τ ’άλώνιν, 
«Έ άν νικάς με, έπαρ’ με, νικώ σε πάμε έντάμαν. 
Έπίασαν και έπάλαιψαν κι’ Ακρίτας ένικέθεν.

(‘Ο ’Α κρίτας θρηνολογεί διά  τήν Tjrtav).

—Άλλοι έμέν τόν ά'κλερον άτώρα θ’ άποθάνω !
— Ά ς  σ(χ)αίρουν 46) τά ψηλά ρασιά και τά παρχα-

ρομύτια 47),
« Ά ς σ(χ)αίρουνταν και τά βουνά καί τά κυνηγοτόπια, 
« Ά ς  βγαίν’ τ’ ελάφια άσ’ 48) τά βουνά, ζουρκάδια

άσ’ τά όρη,
«Ό  κυνηγάρς έπέθανεν, ό κυνηγάρς έθάφεν.
«’Έμπα κάλη καί στρώσον με θανατικόν κρε66άτιν. 
«Στά μέσα μ ’ θέκον 4!j) μάραντα σ ’ ώμία μ ’ μανου-

σιάκια 50)
«Καί στά ποδαρομΰτιά μου λογιών λογιών λουλοΰδια. 
« .Ά ς ελέπω δ ΐ)  σε, ναι κάλη μου, στά τρίτα μ ’ καί

σ’ ένέα μ ’ 52).
("Απροσδόκητος άπάντησις τής κάλης).

— Σά τρίτα σου ’κι κάθουμαι 53) τ ’ ένέα σ ’ κι α
ναμένω.

Καί στό σερανταλούτρουγος μέ τ’ άλλο παλληκάριν.
(‘Ο ’Ακρίτας δέν φανερο'ινει άμέσως τό στοχασμό του.)

Ά ρ ’έλα, κάλ’, άς φιλένουμε θανατικόν φιλίαν 54)
(Καί φ ιλώντας τήν κάλη του, κατά τήν -ταράδοση, τήν άγ* 

κάλιασε καί τήν έπνιξε μέσα στή σιδερένια αγκαλιά του. "Υ
στερα από τό  τραγικό αύτό φανέρω μα μιας άγριας, άλλά καί 
μεγαλόπρεπης ζούλιας, ό ’Ακρίτας μέ ένα τόνο χαιρεκάκου 
θριάμβου πού είχε μέσα του κάτι άπό τήν πανηγυρική άπαγ- 
γελία τής τιμω ροΰ Δικαιοσύνης, άτενίζοντας πρός τόν άπειρο 
κόσμο, λ έ γ ε ι:

— Ά δά  στοΰ κόσμι τά ψυχάς, όλον καλλίον είμαι 55),
Τήν κόρ έμπροδεβάζω 56) t*t

42) ο ι  ον καί αν. 43) <5 Ά κ ρ ιτα  μου. 44) είναι. 45) λοιπόν· 
4(!) α; χαροΰν. 47) Κορφοβούνια. 48) άπό. 49 / βάλε. 50) Ί α  
•Ί 1) να ο'ε δι~>. 52) οιό τριήμερο καί οιό ένιάμζρο. 03) έγΰ> δεν κά- 
ϋημαι οια τρίτα οου. 53) δεν περιμένω τό ένιάμερό οον. 54) ελα 
κάλη μου, νά φιληθούμε ϋαναιικό φ ιλί. 55) α.Ί0 τίς ψνχες τοΰ 
κόομόυ αύιοΰ , είμαι ό καλλίτερος. 5fi) τήν κόρη ξεπροβοδιυ.

2 Η Μ . Ε ίς  τό  προηγοΰμενον φύλλον ό 26ος στίχος, 
πρέπει νά  αναγνωσΟ^ ώς εξής : «Έ π ήγεν  κ ι’ έρΰεν κ ’ έσπει- 
ρεν ένέα κότια σπόρον.

Ε π ίσ η ς  μεταξύ τοΰ 41ου καί 42ου στίχου δέον νά  προ- 
στεΟΰ ό  έξης : «Πάγει εύρήκ τοί<ς μαύρους ατ, στέκνε καί χλη- 
μ ιιίζ ν ε .

--------ίΞ3ώι=;--------

Α Π Ο  Τ Η  Ζ Ω Η  Ε Ν Ο Σ  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Γ

Μπρος στή γαλάζια Θάλασσα, άπάνω σέ μιά άπά_ 
τητη άκτή άνθυϋνε φούλια καί μενεξέδες.

Καί τό μενεξεδένιο αυτό κρεββάτι είναι τόσο μυ
ρωμένο, ποΰ δλα ναρκωμένα βρίσκονται τριγύρω του.

Μπροστά του απλώνεται τό γαλάζιο τό χαλί. Λευ
κός άφρός άπαλοχύνεται άπό τής θάλασσας τήν αγ
καλιά καί κάμει τοΰ χαλιοΰ τά κρόσσια. Λευκός ά
φρός πυΰ χύνεται γιά νά χαίδεψη τή μενεξεδένια 
τήν ακτή. Καί είναι τό χάδι του τόσο απαλό, πού λι- 
γοθυμισμένη έκείνη γέρνει περισσότερο νά α’ισθανθή 
τό φρικιαστικό άγκάλιασμα, πού τή βυθίζει σ ’ έκστα
ση, σέ κάθε ορμητική τής θάλασσα; έκδήλωση, — τής 
θάλασσα; ποΰ απλώνεται τόσο ήρεμη στό φλογερό η
λιοβασίλεμα, ντυμένη μέ τά κόκκινα στολίδια πού τής 
χαρίζουν τοΰ ήλιου οί στερνές άναλαμπές, σά ναναι λι- 
γοθυμισμένη ή νά φοβάται μήν ταράξη τή γαλήνη 
πού κρατεί σφιχτά στόν κόρφο της τόσα ατίμητα 
καλά.

Καί τό κΰμο φιλεΐ τή μυρωμένη ακρογιαλιά, - 
πότε τρελλό, πότε λαχταρισμένο άπό πόθο, πότε κου- 
ρασμέτο άπό τήν άτελείωτη όρμή πού τό σπριοχνει 
άδιάκοπα κοντά της.

"Ενα κρεββάτι άπό μενεξέδες, μέ προσκεφάλι άπό 
φούλια, τόσο λευκό καί μυρωμένο, μέ τή γαλάζια 
κουνουπιέρα πού απλώνεται ψηλά γιά νά σκεπάσΐ] 
τής κόρης τό χιονάτο σώμα, τής κόρης πού γέρνει 
κουρασμένη στά σκόρπια πέταλα γιά ν ’ άναπαύση τό 
μετάξινο κεφάλι, ένα κεφάλι ταναγραίας μέ τίς αρ
χαϊκές γραμμές, πού φέρνει σ’ έκσταση ο'σους τό βλέ
πουν, ένώ έκείνη φαίνεται άναίσθητη στή γοητεία πού 
τριγύρω της σκορπά.

Τή νανουρίζουν γύρω τοΰ άπειρου νότες άφθα
στες, κ’ έκείνη σάν άπό τό νανούρισμα τοΰ ονείρου 
που σ ’ ήχους παράξενους είναι χυμένο, σάν άπό τών 
λουλουδιών τό μύρο μεθυσμένη, κλίνει περισσότερο 
καί σκέπτεται βυθισμένη σ ’ ένα ρεμβασμό βαθύ, ΰσο 
τό σώμα της βυδίζεται στών μενεξέδων τό αρωματι
σμένο στρώμα . . .

Άφίνει τά φωτερά της μάτια νά ξεκουρασθοΰν 
στής θάλασσας τή διάφανη γαλήνη καί συλλογίζεται 
τόσο βαθιά . . .

Άφίνει ελεύθερη δλη τή σκέψη της, τήν άχαλίνω-
τη αύτή πλανεύτρα, πού τόσο τή βασανίζει κάποτε,
καί τόσο κάποτε τή γοητεύει.

Πώς μοιάζει μέ τή θάλασσα κ ι’ αύτή. Μήπως
κι’ αύτή δέ δείχν3ΐ ψεύτικη γαλήνη, ή μήπως τής λεί
πουν τά πετράδια της τ ’ άτίμητα ;

Αλήθεια, τόσο θησαυρό τής έδωκε ή Μοίρα νά 
κτίση τό παλάτι της ή κόρη, πού μόνο νά τό φαντα-
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σθή, νοιώθει ένα ρίγος δυνατό νά σβΰνη τή φλόγα 
τή μεγάλη τοΰ καημού. Καί τό φαντάζεται τόσο φω
τερό νά χύνη τίς λάμψες του άπό τίς παράξενες γραμ
μές του, πού κ’ οί διαβάτες νά τό θαυμάζουν καί νά 
στέκουνται μ ’ επιθυμία παράξενη γιά νά γνωρίσουν 
τόν τεχνίτη που τόσο αλλόκοτο τοΰ έδωκε ρυθμό.

Τόν τεχνίτη . . . u, αυτόν θά τόν έκλέξη μόνη της. 
Ή  Μοίρα, άπό καλωσύνη της, δέ θέλει νά ρίψη τήν 
ψυχρή της έπιβλητικότητα κ ’ έδώ.

Κ ’ έπειτα δέ θάναι αύτή ή άπόλυτη τοΰ παλατιού 
νοικοκυρά;

Καί είναι τόσο εύκολο! Τί θέλει τήν τέχνη εκείνος 
στόν τόσο πλούτο που Οά διαθέση εκείνη ;

Γι' αύτό περνούνε τόσοι κάθε μέρα, γονατιστοί 
παρακαλώνιας την νά έμπιστευθή σ’ αυτούς τους πό
θους της, τά όνειρά της.

Μά έκείνη συλλογίζεται — όχι φοβάται . . .
Ποιός θά μπορέση άρα γε νά κάμτ; δτι ή τρελλή 

της φαντασία μέ τόσο πόνο έδημιούργησε;
Κ ι’ αν άποτύχη, κ ι’ άν διή όχι λευκό, όχι φωτεινό 

τ’ άγαπημένο της τό κτίριο; Ά  ! όχι, τό θέλει καλλί
τερα στή φαντασία της τουλάχιστον αγνό, παρθενικό 
καί όχι βεβηλωμένο άπό τοΰ ανίκανου τεχνίνη τά κα
κούργα χέρια . . .

Καί πάλι συλλογίζεται τής Μοίρας τής σκληρής 
τήν άπειλή :

* Συντρίμματα θά γίνη ο θησαυρός σου, άν ό τε
χνίτης δέ βρεθή . , .

Ί

Μά γιατί τώρα λαχταρεϊ; Ιν’ είναι τόσο άσυνεί- 
(Ηπτη ή λαχτάρα τώρα, πού τήν πνίγει! Είναι φωτιά 
ή φλόγα ;

Δέν ξέρει. Μονάχα βλέπει πώς χωρίς νά τΛ μαν
τειίση είχε τόσο κουρασθή νά περιμένη, ξεχωρίζει κά
ποιον μές τούς άλλους.

Δέν τή γελά τίποτε αυτήν τή φορά. Μέσα στά με
λανά τά μάτια πού έχουν νυχτιές άτέλειωτες καί φέγ
γουν άπό φλόγες τό βλέπει- μές στις.σκοτεινές ανταύ
γειες που τόσα κρύφτουν — τό βλέπει μέσα στή μα
τιά ποΰ πότε τρι φερή, πότε μέ λάμψη άλλοιώτικη ά- 
πλώνεται άπάνω της.

Δέν τήν φοβίζει ή άδιόρατη ειρωνική πτυχή πού 
κρύβεται στοΰ χείλους του τήν άκρη. Έκείνη βλέπει 
πιό βαθιά καί βρίσκει άλλους κόσμους ονειρευτούς 
καί κλίνει ζαλισμέ\η από τήν άφθαστη ευτυχία, κ ι’ αγ
καλιάζει τ’ όνειρό της. Καί μένει άκίνητη άπό τό 
φόβο μήπως χάση τήν ασύλληπτη εικόνα πού τόσο 
πόνο, μά καί τόσο θέλγητρο τήν έκαμε νά νοιώση.

Ώ ! τοΰ μεγάλου τού καΰμοΰ τό πικραμένο τό χα 
μόγελο, καί τής σβυσμένας τής έλπίδος τό σπαραχτικό 
παλμό! . . .

Μιά μυρωδιά τώρα σκορπιέται περισσότερο μές 
άπό τών μενεξέδων τό σωρό.

Καί κλίνει έκείνη νά βουτήση μές τά φούλια τά 
λευκά, τό κατάμαυρο κεφάλι, κουρασμένη άπό τόν 
πόνο πού μέ τόσο σπαραγμό τό στήθος της ξεσχίζει.

Καί τόσο τά πιέζει μέ τά χέρια της, ποΰ άσπλαχνα 
αύτή τή φορά ζητούν άπό κακία νά συντρίψουν τάγνά 
τά πέταλα, γιατί μές στήν καρδούλα τους κρατούν τό 
μυστικό της.

Τό μυστικό ποΰ ξέφυγε άσυναίσθητα σ ’ ένα άδιό- 
ρατο ψιθυρισμό : « Εκείνος θά θελήση ; >

Νίταα Β αφειάδον.

 --------

ΓΝΩΜΑΙ  ΚΑΙ ΙΔΕΑΙ

01 λόγιοι μας.

* Ο Ε ξετα στής. Ό  κ. ΙΙίντζας;
Ό  Π αρατηρητής. Είναι ένας νέος, ό όποΓος ειρ- 

γάσθη καί εργάζεται διά τά γράμματά μας μέ αγάπην. 
Επιτυχίας μεγάλα; δέν σημειώνει. Έψαυσεν δλα τά 
είδη της λογοτεχνίας. Έγραψε κωμωδίαν, χρονογρα
φίαν, μετέφρασε πεζά κα: έμμετρα μέ αποτυχίας καί ε
πιτυχίας. Έγραψεν έπίσης κριτικά;, διαφόρους μελετάς, 
ένίοτε και φιλοσοφικά;, ποιήματα καϊ διηγήματα. ΙΙρο; 
τούτοις συνειργάσθη εις τάς κυριωτερας εφημερίδας μας 
καί είς τά περιοδικά, άπό τήν μαρασμώδη «Βοσπορίδα» 
ώς τά «Χρονικά» Αύτό τό πολύγραφόν του, τό ποικν· 
λοάσχολον καί πολυχρώματον, τόν καΟιστα πολύτιμον 
συνεργάτην είς ένα περιοδικόν, άλλά βλάπτει τό δημι
ουργικόν του τάλαντον. Ή  μανία αύτή. ή ό~οία χαρα
κτηρίζει δλους τοΰ; έρασιτέχνα; λογίους, τοΰ νά πλη
ρώσουν δλδ. ολα τά κενά, δέν τόν άφησε νά έπιδοΟ·?, είς 
ένα είδος τής λογοτεχνίας καί οϋτω ζωηρώς νά ςεχω- 
ρισΟή άπό τήν κοινήν μάζαν τών γραφόντων. Ί Ι  πνευ
ματική δύναμις ύπήρχεν. Ήμπορεΐ κανείς έπιτυχώς νά 
τόν παραβάλη μέ τόν μακαρίτην Ι’αγκαβήν, ό όποίο; 
έκρινε τόν εαυτόν του κατάλληλον καί έπαρκή νά πλήρω
σή δλα τά κενά τή; λογοτεχνία; τή; προπαρελθούσης 
γενεάς καί διά τούτο περισπασΟείς άπέτυχεν.

Ό  Έ ξ ε τ .  '£.2; κωμωδιογράφος ποιαν θ-έσιν κατέχις
Ό  Παρ. Χά μού έπιτρέψετε. σείς καί ό φίλος μου 

ΙΙίντζας, νά εΐπω άπεριφράστως δτι ό «Πλατωνικός» 
του. ποΰ έδημοσιεύΟη εις τόν «Επίκαιρον» δέν δίδει είς 
τόν συγγραφέα τού «Ζυγού» καμμίαν ζηλευτήν θΊσιν 
είς τήν ιστορίαν -ή; καλής έλλ. κωμωδίας. Ίσως ϊχ«. 
μερικά δμορφα καλαμπούρια, άλλ’ είναι ένα έργον χω
ρίς |}άΟος, χωρίς ψυχολογίαν καί τήν άναγκαίαν ποικι
λίαν τών χαρακτήρων.
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Ό  Έ ξετ .  'Ως μεταφραστής;
"Ο Π αρ. Καί ώς μεταφραστής πεζών καί ώς με

ταφραστής εμμέτρων διακρίνεται διά τήν ακριβή άπό- 
δοσιν τών νοημάτων. Δέν διακρίνεται δμως διά τήν ά- 
πόδοσιν τοΰ πνεύματος τοϋ συγγραφέως, τοΰ ύφους, τής 
μουσικής καί τών λεπτότερων άποχρώσεων τών λέξεων. 
Δλδ. μάς αποδίδει ακριβώς τήν έννοιαν τοΰ μεταφρα
ζόμενου έργου, άλλ’ ώχρώς αύτδ τό ίδιον έργον καί τήν 
ψυχήν του.

Ό  Έ ξετ .  Κα! δμως ή «Αυγουστιάτικη Νύχτα» 
ΐοΰ Άλφρέδ δέ Μυσέ, ,κρίνεται ώς μία πολΰ επιτυχής 
μετάφρασις.

Ό  Παρ. Είναι τδ έπιτυχέστερον μεταφραστικόν 
δοκίμιον τοΰ Πίντζα, τό όποιον δμως δέν είναι δλως 
διόλου άπηλλαγμένον τών άνάφερθέντων ανωτέρω μειο
νεκτημάτων.

Ό  Έ ξ ετ .  Ή  ποιητική του αξία;
Ό  Παρ. Δέν είναι μεγάλη. Πολλές φορές είναι 

πεζός καί πολλές ποιητής μέ γοΰστο καί μέ κάποια 
δρμή. «Ό Γάμος τής Πεντάμορφης» έχει ωραίους στί
χους καί μία δημοτική πνοή τόν περεχα μέ όόσιν βου- 
νήσιας μυρωδιάς. Αύτό ακριβώς τό ποίημα είναι μία 
λάμψις, ή όποία έδείκνυεν ένα δρόμον είς τόν Πίντζαν, 
άλλ’ αύτός δέν τόν είδε καί έξηκολούΟησε τήν συνειθι- 
σμένη του πορείαν. Έν τούτοις τά τελευταΐά του έργα 
μας παρουσιάζουν άλλοιώτικον τόν συγγραφέα μας. 
Νομίζεις πώς νεοβαπτίσθηκεν. Ή  «Αδικημένη» ήμπο- - 
ρεΐ νά είναι ενα καλογραμμένον κοινόν έργον μέ τό 
χάρισμα νά θέλγν] τούς πολλούς, άλλ’ δ «Ζυγός», ποΰ 
έδημοσιεύθη είς τά «Χρονικά» σέ έκπλήσσει πολλά- 
κις. Ό χ ι μέ τήν άπειρόν του ομορφιάν, οΰτε μέ τήν 
ψυχολογίαν του, οΰτε μέ τήν ιδέαν, ούτε άκόμη μέ τήν 
επιτυχή διεξαγωγήν τής ύποθέσεως, ’Αλλά μέ τό πα
ράδοξον τής φράσεως. Μέ τοΰς ποικίλους χρωματισμούς 
τοΰς τιθεμένους είς τάς λέξεις, μέ τάς τολμηράς μετα
φοράς, μέ τάς πυκνάς, τάς πολΰ πυκνάς καί ενίοτε συγ- 
κρουομένας αποχρώσεις. Ό  «Ζυγός» στηρίζεται είς τήν 
φράσιν, είς τήν όποιαν δ συγγραφεύς του ήθέλησε νά 
πρωτοτυπήσω, νά δείξη ένα νέον δρόμον είς τήν τεχνο
τροπίαν τοΰ νεοελληνικού διηγήματος. Διά τήν ψυχήν 
τοΰ έργου φαίνεται όλότελα αδιαφορών. Ή  καλήτερα 
θέτων τήν ψυχήν δχι είς το'ις χαρακτήρας καί τά γε
γονότα, άλλά είς μόνην τήν φράσιν. Μέ άλλας λέξεις 
ή ζωή είς τήν φράσιν καί ή νέκρα είς τοΰς χαρακτή
ρας. 'Η τεχνοτροπία αύτή τοΰ φίλου μου Πίντζα, ήμ- 
πορεΐ νά μή γίνη δημοτική είς τό κοινόν μας, τό φιλο
λογικόν κοινόν μας, έν τούτοις ομολογώ δτι μοΰ αρέσει, 
μοΰ φέρνει έμπροσιά μου μία ωραία εικόνα χρωμάτων 
ποικίλων καί συμπυκνωμένων ώς είς ανθοδέσμην. Μοΰ 
ενθυμίζει, διά νά ομιλήσω παραστατικώτερα, τήν στιγ
μήν ποΰ βγαίνει ό ήλιος συγχρόνως μέ μίαν ψυχάλαν.
Τί μαγικοί ποΰ είναι τότε οί χρωματισμοί, πόσον, ασύλ

ληπτοι καί άκαθόριστοι ε;ς αποχρώσεις, σοΰ προξενούν 
κάτι, τό δποίον δέν, ήμπορεΓς νά έξηγήσης. "Ενα τέτοιο 
συναίσθημα σοΰ παρέχει καί ή νέα τεχνοτροπία τοΰ 
Πίντζα.

'Ο  Έ ξ ετ .  'Π έκζήτησις εις τάς λέξεις καί τάς με
ταφοράς είναι καταφανεστάτη.

‘Ο Παρ. Δέν τό άρνοΰμαι. Επίσης είναι καταφα
νής ό ίδρώς τοϋ συγγραφέως, τόν όποΓον άπέμασσεν 
άφοΰ έτελειωνε κάθε φράσιν.

Ό  Έ ξετ . Τί έχετε νά είπήτε διά τόν κ. Φωτεινόν;
Ό  Παρ. Ίδοΰ ένας άνθρωπος τών γραμμάτων, 

άπό τοΰς πλέον εκλεκτούς, άπό τόν όποιον είχομεν δί
καιον νά προσμένωμεν πολλά. Τελείας μορφώσεως, βα
θύς καί διεισδυτικός νοϋς. Δυστυχώς είς τήν καλλιέρ
γειαν τής τέχνης, σχετικώς πρός τήν άλλην έργασίαν 
ποΰ έκαμε διά τά γράμματά μας, εμεινεν όπίσω. Αίτία 
ή έκ τής δημοσιογραφίας ύπερκόπωσις. Έν τούτες αϊτό 
τά ολίγα πού έγραψεν ήμποροΰμεν νά ξεχωρίσωμεν 
μερικά, τά όποία διαβάζω πάντα μέ εύχαρίστησιν. Μία 
έκ τών δύο μπαλλαδών, αί δποίαι έδημοσιεύθησαν είς 
τόν «Επίκαιρον», τό «Συναξάρι» είναι ένα 'λαμπρόν 
ποίημα, μέ έλληνικήν ομορφιάν. 'Π «’Αθήνα» ενα δε- 
καεξάστιχον, μέ έρεδιακήν πνοήν καί έπίδρασιν, ή ό
ποία γίνεται καταφανής είς τό τρίτον τετράστιχον, έχει 
πολΰ καλοδουλεμένους στίχους. Μερικά του διηγήματα 
δέν μοΰ αρέσουν. Μοΰ αρέσουν δμως αί μεταφράσεις 
τών άρχαίων στίχων καί μάλιστα τής δευτέρας πινδα- 
ρικής ωδής. Ί Ι  άπόδοσις είναι τελεία καί ό στίχος του 
πολλάκις περίτεχνος. Είς πολλά μέρη κατορθώνεται μέ 
έπιτυχίαν μεγάλην νά πλησιασθή δ μέγας τής αρχαιό
τητας λυρικός πρός ήμας. Έ ν τούτοις κάτι λείπει άπό 
τήν μετάφρασιν αύτήν. Τής λείπει ακριβώς τό ώραιότε- 
ρον προσόν τοΰ Πινδάρου. Ό  μαγικός ρυθμός του καί 
ή μαγικωτέρα του μουσική. Ήθελα ό στίχος τοΰ Φω- 
τεινοΰ νά εχ/j ένα δυνατώτερον παλμόν καί τό σύρμα 
πού συνδέει τάς λέξεις νά εΝαι περισσότερον τραβηγμέ- 
νον πρός έαυτό, νά είναι δλδ. πλέον συμμαζευμένον. 
Χά μή πλαδαροΰται, νά μή άνοίγεται κάποτε καί μερι
κές φορές νά μή πίπτ$ ώς άψυχον σώμα. Καί μόλα 
ταΰτα δέν άνέγνωσα καλητέραν μετάφρασιν κα: πιστο- 
τέραν τοϋ Πινδάρου. Είναι τόσον δύσκολος έργασία. 
Χρειάζεται μιά συγγενής ψυχή πρός τόν Πίνδαρον, ένας 
Άνδρέας Κάλβος διά νά επιτύχα τελείως. Εκτός τών 
μεταφράσεων καί πολλών άλλων έργων, τών χρονογρα
φημάτων — είναι δ καλήτερος, ό βαθύτερος καί ό εύθυ- 
μώτερος τών χρονογράφων μας — ό Φωτεινός έγραψε 
καί μερικάς άλλας σελίδας — έτσι παρέργώς - τάς ό
ποιας έδημοσίευσεν είς τήν «Πρόοδον» μέ τόν τίτλον 
«’Αναμνήσεις». Φρονώ δτι είναι τό καλήτερόν του έρ
γον, δχι λόγω τέχνης, άλλά άπλότητος, άφελείας καί 
έπειδή μέσα είς έκάστην γραμμήν βλέπει κανείς τό. ά- 
νεπηρεάστως έλληνικόν ή κυριολεκτικώτερον νά είπω,
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τό βυζαντινόν. Σοΰ υπενθυμίζει τόν Γ. Ηιζυηνόν, δχι 
διότι ούτος έπέδρασεν έπί τοΰ Φωτεινοΰ, άλλ’ απλώς 
διότι είναι άδελφαί ψυχαί —  τοΰτο φαίνεται καί άπό 
τήν μπαλλάδα του, τό «Συναξάρι» -  τηρούμενης τής 
άποστάσεως, έχουν τήν ιδίαν έμπνευσιν καί τόν αύτόν 
χαρακτήρα. Καί ώς κριτικός είναι πολύ καλάς, αί αί- 
σθητικαί του δμως άρχαί άκόμη δέν έφάνησαν ίίς μά
κρος καί είς πλάτος.

’Αναφέρων τόν Γ. Ηιζυηνόν, ένεθυμήθην τόν καλόν 
μας συμπολίτην X. Βασιλειάδην.

'Ο  Έ ξετ .  ’Αλήθεια, ποί*ν γνώμην έχετε περί αύτοΰ;
Ό  Παρ. Ό χ ι κακήν. Δεν μάς έδειξε, βέβαια, τί

ποτε μεγάλο καί έκπλήσσο'?, έν τούτοις κάτι έκαμε κι’ 
αύτός διά τήν μικράν μας λογοτεχνίαν. Έγραψε τάς 
«Εικόνας» του, αι όποΐαι είνα: μία σύντομος γραμμα- 
ματολογία, άπείρως καλητέρα άπό τήν γραμματολογίαν 
τοΰ Ραγκαβή κα: άπ’ αύτήν άκόμη τοΰ 1ν. Σάθα. 'Εγρα
ψε καί άλλας πραγματείας και πεζά, τά, όπ&ΐα έχουν 
τό προτέρημα νά άναγινώσκωνται εύχαρίστως. Βεβαίως 
ό κ. Βασιλειάδης ώς κριτικός άν ύπερέβαΐ'/ε τά δρια, 
τά ύπό τού μακαρίτου Ρο’ίδη χαραχθέντα καί είσέδυεν 
εις τάς νεωτέρας άποκαλύψεις; νά είπωμεν, τής αίοθη- 
τικής, θά ήτο πο/.ύ καλήτερος καί έγώ θά είχον τώρα 
σκανδαλιστικώτερον θέμα, τό όποιον θά ή μπορούσε νά 
μέ απασχολήσω πολΰ περισσότερον.

*Ο Έ ξ ε τ .  Ποιους άλλους λογίους βλέπετε;
Ο Παρ. Βλέπω τον Γεώργο Ροντάκη —  1'κούρα 

’Αλειτούργητον περί τοΰ όποιου θά σάς ομιλήσω είς 
τό έπόμενον, τόν X. Σαντοριναϊον, τοΰ όποιου τα ποιή
ματα είναι τόσον κομψά, τόσον έμπνευσμένα. τόσον κα- 
λοδουλεμένα. άλλά σχεδόν άγνωστα — ό X. Σαντορι- 
ναϊος έκδίδει προσεχώς τόμον διηγημάτων καί τά «Χρο
νικά» θά ομιλήσουν εύρύτερον · περί τού έργου του. —

Βλέπω τόν Τώνη Χρηστίδη, μένα λεπτόν λυρισμόν καί 
μέ στίχους αρκετά περιτέχνους. Ό  Τώνη; Χρηστίδη;, ό 
όποΓος. σημειώσατε, είναι άκόμη πολΰ νέος, έχω τήν 
σταθεράν πεποίθησιν δτι μίαν ημέραν θά καθέξη λ ίμ 
πραν Οέσιν είς τόν έλλ. Παρνασσόν. Βλέπω έπίσης τήν 
λεπτήν καί λυρικήν λογογράφον μας Σοφίαν Σπανούδη, 
τήν Εϋα θεοδωρίδου μέ τάς γνώσεις τη; καί τάς ριζο- 
σπαστικάς ιδέας τη;, τήν Ύπατία Άδαμαντιάδου. τόν 
Χαρικλή μέ τήν λεπτήν σάτυραν κα! τό ώραϊόν του, τό 
μεθυστικόν καμμίαν φοράν ύφος είς τοΰ; στίχου; του 
κα: τά πεζά. ΤΙ γλυκύτης, ή άπαλή κα! ή ακαθόριστος 
είναι ένα άπό τά κυριώτερα προτϊρήματά του. Βλέπω 
τόν Εμπεδοκλή μέ πολλάς γνώσεις, με μέτριους στί
χους κα! μ’ ένα διήγημα, τήν «’Ανδρομάχη», γεμάτο έλ
ληνικήν μυρωδιάν καί μέ μίαν βιζυηνικήν έπίδρασιν. 
Τό διήγημα αύτό μαρτυρεί δτι, έάν ό συγγραφεύς του 
κατεγίνετο εί; τό είδος τοΰτο τής λογοτεχνία; σοβαρώς, 
θά είχεν άρίστην παραγωγήν. ’Από τοΰς προιτοόγάλτοιις 
έξαιρετικήν έντύπωσιν μοΰ κάμνει ό Τσελεποοήμος — 
Γέροντας — ό όποιος έγραψε νόστιμά τ:να δίηγνματα 
καί ποιήματα είς τό «Χέον ΙΙνεΟμα». ό Πέτρος Χεδά- 
δζς, τοΰ όποιου τό ύφος μοΰ υπενθυμίζει τόν πολύν 
Μπαρρέ;.

'Ο  Έ ξ ιτ .  Δ έν  β λ έπ ετε  ά λ λ ο υ ς ;

Ό  Παρ. Ό  Δ. Παλάσας, πού συνεργάζεται είς τά 
«Χρονικά» έχει δείξει μίαν ορμήν είς τήν φιλοσοφίαν. 
Είναι δμως τό είδος βαρύ κα! έκεϊνος άκύμη πολΰ νέο;., 
Ή  μέχρι τοΰδε έργασία του μοΰ κάμνει νά προσμένω 
άπό αύτόν σοβαρωτέραν έπίδοσιν καί παραγωγήν, 
πάρχουν βέβαια καί άλλοι γράφοντες, τών όποιων δμως, 
τά έργα δυστυχώς δέν γνωρίζω. Είναι εύκολη δουλειά 
νά τού; γνωρίζη κανε:ς δλου;;

Γιάννος Γαρμπής.

Ι Δ Ι Κ Α  Μ Α Σ  Κ Α Ι  Ξ Ε Ν Α

Τ Ο  Β Ρ Α Β Ε ΙΟ Ν  Ν Ο Μ ΙΙΕ Λ

Τό έφετεινόν Βραβεϊον Ν όμ πελ  τή ς οιλολογίας άπενε- 
μήΟη είς τόν Βέλγον π ιιη τή ν  καί cpc ματογράοον Μωρί; 
Μ αίτερλιγκ. Ί Ι  οιλελογική φυσιογνωμία τοϋ Μ ;ί'ερ λ '.γκ  

, *  είναι γνω στή ε ί; όλτ,ν τήν όοήλιον. Πρό τινω ν έτώ ν έπε-
σκέοΟη μετά  βιάσου τήν πόλιν μας καί Επαιξε έργα τ 'υ  τ :-  
\α .  Τό έργον του κρίνεται υπό τώ ν περισσοτέρων λογοτε
χνώ ν ώς έςοχον. Ό  κριτικός Κ αμίλ  Λ εμόνι: όμιλών περί 
τοϋ Μ αίτερλιγκ λέγει : « Ό  Μ αίτερλιγκ είνα ι μ ία  άπό τάς 
γλυκυτέρας ψυχάς τη ς εποχής μ α ;, είναι μεγαλο&υία καλο- 
Ίιλήτρια  καί μέ διαράνϊΐαν. Ν ο μ ίζε ις  ότι είναι προορισμέ
νος νά μ ϊς  κάμνν, γνι«στήν μίαν άπό τάς λεπτοτέ(ας κα'· 

^  ϋΊ/ηλοτέ&ας μοροάς τής αίβΟητικότητος». κ α ί :  e * II μοροή
ι ο ί  πνεύματος άνενέωσεν είς αύτόν τήν αϊσΟν σιν τοΰ γνω 

στού', έοανέρωοε τό χάρισμα μιας ψυχής, άπό εκείνα;, *· 
όπ'.ιαι ζοΰν ακροι·' μένα1, τόν εαυτόν τιυν καί εί'Οπσιοΰ&εΛ τά; 
λοιπά;. Τά λόγια του κανείς άκόμη ο tv τά είχε προβιά:, 
κανείς οέν χατήλΟεν είς τά βάθη τοϋ μυστηρίου, τό όποίιν 
κλείει έντός τη; ή ζωή τών ταπεινών καί τών προωρ< μ=- 
νων». Ό  Μωρ’ς Μαίτερλ’.γκ κατά τό πρώτον οτοοιον τη: τί- 
χννς του ήοΟάνβη [ιαΟύτατα τήν έπίορασιν τιϋ μεν.λοκ 
«,ι μίολίστοΰ Στεοάνου Μαλαρμέ, έν τούτοις δέν ήμπ< Μ«7ε 
νά είτελί-γ, όλότερα είς τήν ψυχήν τοΰ διδασκάλου. 4:ά 
τοΰτο καί ή έπίί{α< ;ς μαίνεται μόνον είς τήν φόρμαν κα· 
τόν τρόπον. Τό έργον του περιβάλλει ενα μυστήριον. Ή  
ιδέα, ή Of-άοι.·, τό νόνμα είναι ε\α σαγηνευτικόν μυσττ,ΟΛν, 
ΐιαχύνον μίαν ίσχυράν ορικίασιν, έ·.α κλονισμόν συγκινήοι*»;, 
αίαν αγριάδα. Άλλ’ ό άνκγνώοτης νά
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ιις  το βάθος τοΰ μυστήριου τουτου όπως ανακαλύψη τήν 
* fZ V  και *ήν ιδέαν, μένει ανικανοποίητος. Έ κ ε ί s i;  τό  
{ίάΟος μέ όλν,ν του τήν καλήν θέλησιν οέν δύναται τ ίποτε 
νά άνακαλύψη, με όλας του τάς προσπάθειας οέν ευρίσκει 
ΊΟ ζητούμενον μεγαλειον, που προσμένει άπό τή  εαντα- 
Χ'.ερη του φο£μα. Τό δυνατόν καί μ-εγάλον θεμέλιον δ«ν 
όπαρχει είς τό άπώ τατον [:άΟος τοΰ έργου του . Διά τοΰτο 
χαί ό Μ αίτερλιγκ ήρχισε νά νομίζεται άπό τήν έκλεκτό- 
-tef-n μεριοα τών αισθητικών ώς ένας άπό τούς συγγ; α 3 ε:ς 
εκείνους, οί όποιοι μ η  έχ ο .τε ς  βαθύτητα έπιχειροΰν νά κά
μουν έντύπωοιν μέ τό μυστήριον, τά  ώραία λόγια, τήν ορί- 
κην, τήν  αγριάδα, τήν  τρυφερότητα. Τό ώρα.ον τοϋ Μ αίτερ- 
λ ιγκ  είναι ένας μεΟύων καπνός, ό όποιος προσμένει τό πρώ
τον ισχυρόν ούσημα τοΰ ανέμου διά νά διαλυβή. Συμβο
λιστής κα'ι φιλόσοφος, άλλά συμβολιστής μακράν τής τέ 
χνης τοΰ οιοασλάλου του καί φιλόσοφος παρατηρητής, καί 
όχι δημιουργός καί ή παρατηρησίς του ό χ ι πάντοτε έξη- 
γοΰσα.

Ο κ. Μ ΙΣ Τ Ρ ΙΩ Τ Η Σ

Ό  άπολυΟείς καθηγητής τοΰ Έ θ ν . Π ανεπιστημίου Γ . 
Μ ιστριωτης έκδιοει τόμον ες είκοοισύο τυπογραοικών :ύ λ -  
λων περί τοΰ γλωσσικού ζη τήμ ατος. Ε ίς τόν τομον αύτόν 
6ά περιλάβη ολους του ιούς γ λ α φ υ ρ ο ύ ς  λογους, τούς 
όποιους έςεοώνησε κατά καιρούς είς ’Αθήνας καί ένταΰθα, 
τήν άπολογιαν του πρό τής άναχριτικής ίπ ιτ ίο π ή ς , διά τής 
οποίας ό σ ώ α ς  ε χ  ω ν τ ά ς  ο ρ έ  ν α ς  άποβλητος τοΰ 
ΙΙανεπ ίστημ ίου , κ α τ α δ ε ι κ ν ύ ε ι  ότι οί δημοτικισταί 
’έχουν σκοπόν νά ύ π  ο u κ α ψ ο ο ν τ ά  θ ε μ έ λ ι α  τ ή ς  
ε λ λ.  ο υ λ ή ς  καί τής 0 ρ η  α κ ε ί α ς αύτής, καί πολλάς 
γνώμας φιλελλήνων, συμμεταοχόντω ν είς τόν κατά τή ς δη
μοτική ; αγώνα. Α ύτά ολα Οά περιέχονται είς τό σ ο ο ό ν 
Ι^ιβλιον τοΰ κ παύην καΟηγητού. Ε ίς τήν  ρεκλάμαν όμως 
πού εόημοσίευσεν ό κ. Μ ιστριωτης είς τας ςοημερίοας, το 
νίζεται 0Tt κατα τα  περσινά γεγονότα, τα όποια καί ήναγ- 
Χαοαν τν,ν Δ ιπλήν Βουλήν να ψηοίοη τό γνωστόν άστείον 
άρΐρον, ουνεκινήΟη όλοκληρος ό έλλϊ,νισμός, ό άποτελούμε- 
·*ος εκ δέκα εκατομμυρίων ψ υχώ ν. Ό  κ . καθηγητής δέν λ έ 
γει τήν αλήθειαν. ’Εκτός εαν εκλαμβάνει τόν έαυτ'.ν του 
καί μερικούς πετεινομυαλους ώς όλοκληρον τόν ελληνισμόν 
καί τοτε καθίσταται καί αύ.ός αστείος, καλόν προσωπον 
όλο. διά μίαν κωμωδίαν. Ά λ λ ά  περισσότερον άστεΐος άπο- 
οεικνύεται ό πονηρός καθηγητής, ό οπαδός τών παλαιών 
κομμάτω ν, πού Εφεραν τό έθνος πρό τοΰ βαράθρου, οταν 
προοπαΟή να γελαοη τον κοομακην μέ τό τετρ ιμ μ ένο ν : οί 
δημοτίΛίσταί προσπαθούν νά κλονίσουν τά  θεμέλια τής ου
λής καί να καταρρίψουν τήν  θρησκείαν του, λαμβάνοντες 
ώς αμοιβήν ρούβλια από τήν Ρωσσίαν.

Ά λ λ α  τέ-ο ια  χά π ια  καταπίνει πλέον τό ρωμαίικο ; Καί 
όταν ό δημαγωγός καθηγητής νομίζει ότι είναι δυνατόν τό 
έςυπνον έλλ. έθνος να τον πιστεύση , δέν άποτελεί τοΰτο 
μίαν ύβριν κατά τοΰ έθνους ; ’Αφοΰ τό νομίζει κουτόν; 
Ιίληροφοροΰμεν τόν κ. ,απόβλητόν καθηγητήν καί τούς λοι
πούς πονηρούς έκμεταλλευτάς τή ς λαϊκής αςελείας ότι, τά  
πυροτεχνήματα t -jjv δ>ν έχουν π λ έο ν . πέρασ ι» .. Τό έθνος 
οέν τούς π ιστεύει, διότι πολλάκις κατεοωι,ά&^σαν ψευοό- 
μενοι. ‘ΕπείσΟη δέ Οετικώς ότι ό κ.. καθηγητής καί ή σ πεί

ρα του αποτελούν τό σο,πισμέ'ο μέρος τής φυλής, τό ήρ- 
ρωστημένον άνιάτως, τό όπισΟοδρομικόν.

Η  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Α Κ Α ΔΗ Μ ΙΑ

Ή  πρότασις τής «G raec ia»  περί ιδρύσεως ελληνικής ’Α 
καδημίας είνα ι ήδη γνωστή παρ’ ήμ ·ν . Ε ίς  τό φύλλον τοΰ 
Σεπτεμβρίου τοΰ εγκρίτου τούτου περιοδικού, άναφέρονται τά  
αποτελεοματα  τής προτάσεως. Διαχόσιο( λόγιοι, έκ τών έγ- 
κριτω τέρω ν, άπήντησαν, Οί περισσότεροι έκ.ρύχΟησαν κατά 
τής ίδρύσεως άκαδημίας, φέροντες ώς δικαιολογίαν τό γλω σ
σικόν ζή τη μ α  ΙΙοίαν γλώσσαν Οά έλΟη ή Ά κ α ιη μ ία  νά ε π ι
κύρωση ; Τήν δημοτικήν; Δέν Οά άναγνωρισΟή άπο τους κ α 
θαρολόγους. Τήν καΟαρεύσυσαν ; Δέν Οά άναγνωρισΟή άπό 
τους δημοτικ ιστάς. Καί ’έτσι ή ίδρυσις ’Α καδημίας άντΐ νά 
φέρη καλόν, Οά φέρη κακόν. '11 σύστασις έ λ λ η ν . Ά κ α δη μ ία ς 
είναι εργον τοΰ μέλλοντος, ισως ενός πολύ μακρινού άκόμη 
μ έλλοντος

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

ΈξεδόΟηοαν τά  « Τραγούδια» τοΰ Τιύνη Χρηστίδη ε!; 
καλλιτεχνικώτατον τόμον.

Ε ις τά  «Παναβήναια» δημοσιεύεται ανέκδοτος φ ιλολο
γική επιστολή τοϋ έπτανησίου ποιητοΰ Ιο υλ ίο υ  Τυπάλδου.

Ε ις  τό  τελευταϊον τεΰχος τής (.«I'aecia μετεφράσΟη ενα 
διηγημα  τοϋ Γ  Δροσίνη « Ή  άσχημη».

Ε ις την «Εικονογραφημένην Κωμωδίαν» δημοσιεύονται 
βιογραφικαί καί κριτικαί σημειώσεις δ ιά  τόν ΜυτιληναΤον 
ποιητήν Ε . X . ΆΟανασιάδην, ό όποιος γράφει γαλλιστί. Ό  
ΆΟανασιάδης έγραψε στίχους καί ένα δράμα μέ τόν τίτλον 
« Ή  Νέα Τουρκία», τό όποιον έπαίχΟη πέρσυ είς τό  Π αρίσι. 
Εγραψεν επίσης τόν ♦ ΙΙαρείσακ ιον ι ,  ύ όποιος έπρόκειτο 

νά παιχΟή.

— Τό έγκριτον περιοδικόν τής ’Αλεξάνδρειάς «Γράμματα» 
εκδίδει εις κομψόν τόμον μίαν σειράν διηγημάτω ν μέ τόν 
τίτλον: " Ισ το ρ ίες  τοϋ πελόγου καί τής ακρογιαλιάς·, τώ ν ο 
ποίων συγγραφεύς είνα ι ό συνεργάτης μας Ν. Σαντοριναίος

— Ή  Ουγατηρ τοΰ μεγάλου φιλοσόφου Λ. Τολστόη Α λ ε 
ξάνδρα εκδίδει προσεχώς είς τρεις ογκώδεις τόμους τά  άνέκδσ- 
τα  έργα τοΰ πατρός της. Τ ά  έργα ταΰτα είναι δ ιηγήματα καί 
δράματα, έκ τών όποιων τινά δυστυχώς είναι ατελείωτα. ’Ιδού  
ο’ί τίτλοι των· «Χατζή Μουράτ», δράμα, «Ό  Π ατήρ Σέργιος», 
διήγημα, «Τό ψεύτικο κουπόνι··, «"Υστερα άπό τό χορό τ ί ε ί
δα στόν ύπνο .μου ; «‘Ο Ά λόσσας Γορσβόκ·, «Τό ζωντανό 
πτώμα», «Σημειώσεις ένός τρελλοϋ», «Δέν φταίει κανείς στόν 
κόσμο», «Ποιοι είνα ι ο ί φονιάδες», « Ο ί σημειώσεις τοΰ θ ·  
Κούζμιτς», Ε ισαγωγή στήν ιστορία τής μητέρας», «Παιδική 
σοφία», «Ό  Πατήρ Βασίλης», κ α ί δ ιάφορα άκόμη άλλα. ·

— ΕπαίχΟη εις τάς Αθήνας νέον δράμα τοϋ συνεργάτου 
μας Ζ. Μακρή μέ τόν τίτλον : « Ή  λίμνη πού φουσκοϊνει». Τ ό 
δράμα αύτό είναι κοινωνιστικόν καί κρίνεται ένα άπό τά  καλή- 
τερα  έργα πού έπαίχΟη σαν έφέτος.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Α.  Γ Ε ί ϊ Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ

Τύποι; Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ. 
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