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Τα φιλοσοφικά βιβλία, πού είχε διαβάσει, τής εί
χαν καταστρέψει τή θέληση. Μιά θολή αμφιβολία, μιά 
ασθενική αστάθεια τάρατταν αδιάκοπα τή νεανική της 
φαντασία, μιά φαντασία χρωματισμένη άπό πολλές 
γνώσεις, εξογκωμένη άπό μεγάλα ιδεώδη, ακούραστη, 
άκοίμητη, ταραγμένη.

Μιλούσε πάντα μέ εξυπνάδα, ζωηρά, λίγο βιαστι
κά. "Οσοι τήν είχαν γνωρίσει έλεγαν, π ok, έπειτα άπό 
τά μαΰρα, τά ξυπνά της μάτια, τό μεγαλύτερο της 
θέλγητρο ειταν ή παιχνιδιάρική της αστασία, ποΰ ά- 
ποτελοΰσε μιά ακατανόητη άντίθεση μέ τό σοβαρό 
της χαρακτήρα.

Ή  Μάρθα δέν ειχε γνώμη γιά κανένα ζήτημα 
παρά μιά διαπεραστική άντίληψη πού τήν έκαμε άμέ- 
σο>ς νά άφομοιώνεται μέ τήν γνώμην εκείνων, πού 
τήν κουβεντιάζανε.

Ά ρ ά  γε άπό λεπτότητα; — "Οχι πάντα. Ή  Μάρ
θα εϊτανε λίγο κενόδοξη, καί στήν εκτίμηση τοΰ κό
σμου πολλές φορές θυσίασε τήν άτομικότητά της. Εύ
ρισκε πάντα τόν τρόπο νά σκέπτεται δπως εκείνοι, 
πού εκτιμούσε, έστω και γιατί πίστευε μονάχα στήν ευ
νοϊκή τους φήμη· Φοβοΰντανε πολύ νά μήν τήν πά
ρουν γιά όπισθοδρομική.

Κα! ειχε τόσο συνηθίσει στό διχασμό αύτό τής 
πνευματικής της ζωής, πού είχε διπλή γνώμη και γιά 
κάθε συγγραφέα. Μιά θαύμαζε τόν Ούγγώ γιά τή 
μεγαλοφυΐα του κα! μιά τόν καταδίκαζε, πώς εϊτανε 
τάχα απλός τεχνίτης εκφράσεων.

Μιά λάτρευε τό Σολωμό κα! μιά τόν εύρισκε α
πλοϊκό κα! άπαρχαιωμένο.

"Οταν ή Μάρθα γνώρισε τό Φώτη, έ'να μεγάλο 
πρόβλημα γεννήθηκε μέσ’ στήν ψυχή της.

Ό  Φιότης άγαποΰσε, σάν τή Μάρθα, τά βιβλία, 
μά — αντίστροφα άπό κέίνηνα — ειχε πάντα γνώμη

σταθερή γιά κάθε ζήτημα, χωρ'ις νά προσεχή, αν ο! 
πολλοί θά τόν έπαιρναν γιά βλάκα ή αγράμματο. Είχε 
εξασφαλίσει τήν εκτίμηση ενός πολύ στενού κύκλου. 
Τ ίτον  έ'νοιαζαν οι άλλοι; Ή  σιωπηλή του στάση, ή 
μελαγχολική του φυσιογνωμία τόν έδειχναν κουρα
σμένο ά π ’ τή ζωή. Τό συννεφιασμένο του μέτωπο 
φαίνουνταν νά ονειροπολούσε μακρυνούς ορίζοντες, 
άφταστες τελειότητες. Κάποτε δμως, σάν ένα ψεύτικο 
παιχνίδι, άγαποΰσε τήν ευθυμία, ποθούσε τή χαρά, 
ένώ σέ λίγο ή ψυχή του ξέφευγε σέ μαΰρα, σέ άπαί- 
σια ονειροπολήματα.

Κ ’ ή Μάρθα εύρισκε μιά ψυχική ανάπαυση νά 
ξεκουράζη τό παιχνιδιάρικο της πνεΰμα άπάνω στις 
ακλόνητες άρχές τού Φώτη.

Εύρισκε άρά γε κ ’ εκείνος τήν ίδια ευχαρίστηση 
στή συντροφιά τής Μάρθας, δταν έκείνη τόν ξυπνούσε 
άπό τό μελαγχολικό του ρεμβασμό, γιά νά τόν δια
σκεδάσει. μέ τήν ευστροφία τής παιχνιδιάρικής της 
σκέψης;

— Φώτη, γιατί νά θέλεις νάχεις πάντα γνώ μη; 
Σέ τ! σέ όφελεΐ; Μήπως ή ζωή πραγματώνει τά ό
νειρά σου; Ζήσε ελεύθερα κα! μάθε νάγαπάς δ,τι άν- 
τικρύζεις. Κύτταξε πώς ή ζωή είναι μικρή ! Πλάσε τή 
σκέψη σου σύμφωνα μέ τις περιστάσεις· τότε θά είσαι 
ευτυχισμένος.

Έκε* τότε χαμογελούσε. Χαμογελούσε γιά τήν 
παρηγοριά, πού έχυναν στήν ψυχή του τά γλυκά λό
για τής Μάρθας. Χαμογελούσε, μά τό χαμόγελό του 
ειταν πικρό κα! ή ματιά του χάνουνταν σέ ρεμβασμό 
ατέλειωτο.

— Μάρθα, τής έλεγε, είσαι παιδί, θάθελα νάχω 
τήν καρδιά σου.

Κ’ ή Μάρθα χαίρουνταν, πού ό Φώτης δέν τήν 
καταδίκαζε, κα! μόνη της τό βράδυ μέσα στήν κάτα- 
σπρή της καμαρούλα, ώρες ονειροπολούσε πριν νά
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κοιμηθεί. Πώς θα τόν γιάτρευε τό Φώτη ; Πώς θά 
κατώρθωνε νά δώσει κάποιο σκοπό, κάποια ζωή στή 
ζωή του ; Θά τόν συμβοΰλευε νά γράφει, νά διασκε
δάζει. Ζητούσε τότε να τόν ξαναθυμηθεΐ, νά ξανακοι
τάξει μέ τή φαντασία τό χλωμό του πρόσωπο, τήν 
πέτρινη ματιά του. Μά ή ανάμνησή του περνούσε σά 
θολή σκιά. Ό  Φώτης έμοιαζε σάν όνειρο, πού έ'σβυνε 
μέσ’ στή μελαγχολία του.

— Δέ μοΰ λές, Μάρθα, τής είπε μιά μέρα ή μη
τέρα της, αύτός ό Φώτης μοΰ φαίνεται σάνα πολύ σέ 
απασχολεί. "Ολο γιά κείνονα μιλεΐς. Δέ σού ταιριάζει. 
Έ να ς χαμένος, ένας άφηρημένος ποιητής. Θά κά
νεις καλά νά τόν βγάλεις άπό τό νοΰ σου. Είναι και
ρός νά παντρευτείς κα! νάφίσεις τό Φώτη κα! τις 
ιδέες του.

— Μά, μητέρα, άφισέ με ήσυχη, έ'λεγε ή Μάρθα 
μέ θυμό. Σοΰ είπα δέν τόν αγαπώ τό Φώτη. Είναι 
φίλος μου, νά, τόν συμπαθώ μονάχα.

Κ ι’ δμως τό βράδυ, δταν πάλι κλείουνταν μέσα 
στήν κάτασπρη της καμαρούλα, ή Μάρθα δέν εϊτανε 
σά χθές.

—  Ή  μητέρα έχει δίκαιο. Πολύ τόν συλλογιέμαι. 
Μήπως άρά γε τόν αγαπώ ; Δέ μοΰ φαίνεται. Είμαι 
πολΰ πρακτική κα! δέ θά τόν άγαπήσω ποτέ. Δέν 
εχει άλλη περιουσία, μονάχα τήν ατομική του αξία. 
Ή  μεγαλύτερη άγάπη σΟΰνει μέσ’ στη φτώχια. Ά ν  
δμως εκείνος φαντάζεται πώς τόν αγαπώ ; Δέν πρέ
πει. Νά, δταν τόν ξαναδώ, θά τοΰ δώσω νά καταλά
βει, πώς γελάστηκε ή καλύτερα νά μήν τόν ξαναδώ 
γιά κάμποσο καιρό.

Πήγαινε τότε στής έξαδέλφης της και έμενε στήν 
εξοχή γιά νά μή συναντήσει τό Φώτη.

Χωρ'ις δμως νά θέλει, ό νοΰς της ξαναγΰριζε σ’ έ- 
κείνονα. Στις συναναστροφές χωνούντανε σέ μιά γω
νιά κα! δέ μιλούσε μέ κανένα. Στόν περίπατο τής 
έλειπε ή · βαθειά υπόκρουση τών μελαγχολικών του 
αποσιωπήσεων.

’Έπαιρνε νά διαβάσει. Ό  Φώτης ζωντάνευε μέσα 
σ’ δλα τά πρόσωπα. Νά, εϊτανε πάλι μπροστά της.

Σάν τά μικρά τότε παιδιά, πού φοβούνται τό σκο
τάδι κ ι’ δταν άκόμα ξέρουν, πώς κανείς δέν είναι εκεί 
νά τά φοβίσει, έτσι κ ’ ή Μάρθα άρχισε νά φοβάται 
τήν ανάμνηση τού Φώτη, ενώ όρκίζουνταν πώς δέν 
τόν άγαποΰσε.

Γιά νά ξεφοβίση κάνεις τά παιδιά, τό καλύτερο 
είναι νά τά πάρει άπό τό χέρι, νά τά οδηγήσει στή 
σκοτεινή τήν κάμαρα, γιά νά τά βεβαιώσει πώς δέν 
•υπάρχει φόβος.

Ή  Μάρθα θά ξανάβλεπε λοιπόν τό Φώτη κ ’ έτσι 
άπό κοντά καλύτερα θά βεβαιώνουνταν πώς δέν τόν 
αγαπούσε Κα! τόν ξανάβλεπε. Ή  παιχνιδιάρικη ψυχή

της δοκίμαζε τότε δλη τήν παιδική της κακία άπάνω 
στήν ασθενική ευαισθησία τοΰ Φώτη.

—  Δέν αγαπώ, τοΰ έ'λεγε, δέ θάγαπήσω ποτέ- μά- 
ρέσει μονάχα νά παίζω μέ φωτιά, γιατ! δέν τη φο
βούμαι.

Εκείνος τότε δέ μιλούσε, ή απαντούσε ψυχρά, α
διάφορα.

Καί τό βράδυ ή Μάρθα μοναχή μέσα στήν κάτα- 
σπρή της καμαρούλα μετάνοιωνε γιά τήν κακία της. 
Τ! τής έφταιγε ό Φώτης, πού ειταν πάντα καλός μαζί 
της, πού ύπέφερε μέ ξεχωριστή λεπτότητα τις άδικες 
της επιθέσεις.

Θά γίνουνταν καλύτερη μαζί του. Ποιός τή βε
βαίωνε τάχα, πώς ό Φώτης δέν τήν άγαποΰσε κ ι’ αύ
τός άλλοκότικα παρά σά φιληνάδα. Ώ ς τότε δέν τής 
είχε δείξει παρά μονάχα εκτίμηση.

— Μάρθα, τής ειπε μιά μέρα ή Ζωή, μιά παλιά 
της συμμαθήτρια, δέ μοΰ λές τί τού βρίσκεις τού 
Φώτη. Είναι μιά τέτοια μούμια!

— Έ χεις άδικο, τής έλεγε γιά τήν ώρα.
Τό βράδυ δμως πάλι μέσα στήν κάτασπρή της 

καμαρούλα ή Μάρθα καταδίκαζε τό Φώτη κ ι’ όρκί
ζουνταν νά μην τόν ξαναδεΐ.

Έ τσ ι πέρασε καιρός.
Ό  Φώτης φαίνουνταν σάνα μήν ένοιωθε τόν πό

λεμο, πού παίζουνταν μέσ’ στήν ψυχή τής Μάρθας. 
Τήν εύρισκε πάντα θελκτική, πάντα χαριτωμένη. Τής 
μιλούσε δμως πάντα πιό μελαγχολικά, πιό μετρημένα.

Μιά μέρα χάθηκε, κ’ ή Μάρθα δέν τόν ξαναείδε 
ποτέ !

Ε να  Θεοδωρίδη.

Κ  Ο  Γ  Ρ  Α  Σ  Η

Τά χείλια μου σφαλίξαν στό χαμόγελο, 
τά μάτια μου σβυστά βλέπουν τή δύση, 
κα! στό ναό τής αρμονίας πούναι μέσα μου 
τής τέχνης τό καντύλι έχει σβύσει.

Όνείρατα κα! φλογερά πετάματα 
Τδθαψε ή μαύρη βιοπάλη, 
άραγε στοΰ καιροΰ τό μάγο κυκλογύρισμα 
θέ νάρτουν, Οά γυρίσουνε κα! πάλι;

Στά χείλια μου θ ’ άνθιση τό χαμόγελο, 
τό μάτι μου κα! πάλι θέ νάστράψη, 
κα! στό ναό τής 'Αρμονίας πούναι μέσα μου, 
τής τέχνης τό καντύλι ποιός θάνάψη ;

Σ π . Κ ω νσταντινίδης
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).

Κι’ αποφάσισαν νά φωνάξουν την Αλλόθρησκη χω
ρίς νά πάρη είδηση δ λαός. Κανείς δέν έπρεπε νά μάθη 
τδ τί Οά γίνη καί πώς θά γίνη. . .  γιατί εξόν που 
θά γινόταν τότες σούσουρο, 9-άλεγαν πολλά κ’ οί κακές 
γλώσσες καί μπορούσαν έτσι νά έπιδράσουν κακά στδ 
γιάτρεμα της κεράς Κωστοΰ; . .  · Καί κάλεσαν τήν 
Αλλόθρησκη, μιά γριά κακογεράματη, σκεβρή, κοκκα- 
λιάρα, σερνάμενη, που σ’ δλη της τή ζωή, καθώς λένε 
καί τδ δμολογοΟνε δλοι, εχει διώξει πολλές φορές τδ 
διάβολο άπδ τά περιτριγυρινά χωριά. Πολλοί λέγανε 
πώς είχε σχέσες μέ τδν Όξουαπεδώ, άλλοι πώς ξέρει 
ένα μυστικό του, ποΰ άν τδ φανέρωνε θά τδν ν.ατά- 
στρεφε, κι’ άλλοι πάλε πώς είταν δ ΐοιος δ διάβολος με
ταμορφωμένος. . . Τίποτε δμως άπ’ αυτά δέν μποροΰσε 
νά βεβαίωση κανείς κ’ ή γριά γητεύτρα σκεπαζόντανε 
μ’ ένα σατανικό μυστήριο.

Ή  Αλλόθρησκη ήρτε άμέσως τήν ίδια νύχτα. Ανα
παύτηκε λιγάκι, ύστερα ζήτησε ένα μαγκάλι μέ αναμ
μένα κάρβουνα, ένα χωματένιο τέντζερε, λίγο μολύβι 
καί νερδ καί κλείστηκε μονάχη μέ τήν κερά Κωστοΰ 
στήν κάμαρα. Ή  Μισίρω κι’ δ Λεύτερης στέκονταν 
άπ’ έξω προσμένοντας μ’ αγωνία εκείνο ποΰ έμελλε νά 
Τίνη.

Τότε ή Αλλόθρησκη έβγαλε τδ λευκό της φακιόλι 
καί φάνηκαν τά βαμμένα μέ κινά μαλλιά της, τδ κα
ταχαρακωμένο πρόσωπό της. Έρριψε τριγύρο της μιά 
ξερή κα! κρύα ματιά. Τά εξέτασε δλα. Πήρε κατόπι 
ένα άσπρο πανί καί σκέπασε τδ εικόνισμα τής Πανα
γίας γιά νά μή διή τδ μυστήριο κα! ύστερα κοίταξε βα
θιά μέσα στά μάτια τήν κερά Κωστοΰ, ποΰ έμεινε πε- 
τρωμενη, άκίνητη άπδ τδ φόβο κα! άνατριχιάζοντα;.

Κα! ή Αλλόθρησκη άρχισε νά μουρμουρίζη κάτι ά- 
κατανοητα λόγια. Έβαλε τδ χωματένιο τέντζερε στή 
φωτιά, έρριψε μέσα στδν τέντζερε τδ μολύβι, κάθησε 
χάμω σταυροπόδι κα! ξανάρχισε τάκατανόητα μουρμου- 
ρισματα, κάνοντας παράξενα σχήματα έπάνω άπδ τδ 
μολύβι ποΰ έλυωνε. Σάν ελυωσε τδ μολύβι καλά, τδ έ
χυσε σένα πι2το μέ νερό. Τδ μολύβι έκανε διάφορα 
σχήματα. Τότε ψιθύρισε κάτι σάν ψαλμωδία μυστηρια- 
κή κι’ άρχισε νά λέη μέ βαριά καί βραχνή φωνή.

— Βλέπεις τά σκέδια τοΰ μολυβιού ;... δλα τά λένε.. _ 
Νύχτα ώρα βαρυγνώμησες άπάνω άπδ πηγάδι, ποΰ χο- 
ρευουνε μέσα ξωτικά καί καλούνε τά λαλούμενά τους... 
Νύχτα ώρα, κατά τά σκοτεινά μεσάνυχτα, πρέπει νά 
σηκωθής, νά πάρης μαζί σου λίγη κόκκινη ζάχαρη καί 
λιγη άσπρη κχί νά πα: σ:δ γιοφυράκι τού χωριού . . . 
κι άπδ κεΓ νά τραΐήςης κατά τδν πλάτανο κα: νά 
σκορπάς τή ζάχαρη, τήν κόκκινη δεξιά καί τήν ά;πρη

άριστερά κ’ ύστερα νά γυρίσης σπίτι σου..  . μά κοί
ταξε νά μή σέ διή κανείς . . . γιατί τότες πάνε δλα 
χαμένα. . .

Ή  γητεύτρα ξανακοίταξε μέ μυστηριώδικο τρόπο τδ 
λυωμένο μολύβι, μουρμούρισε πάλε κάτι καί ξαναεΐπε 
σιγανά - σιγανά, σά γιά νά μήν άκούση κανείς:

—  Καί σάν τελείωσης δλα αύτά, τήν πρώτη μέρα 
ποΰ θά βγής γιατρεμένη άπδ τδ σπίτι σου, νά πάρης 
μιά σουγιά καί δσα σκαλοπάτια κατεβής τού σπιτιού 
σου νά κόψης ένα ξυλαράκι άπδ τδ καθένα καί νά τά 
ρίψης στδ μαγκάλι νά καούνε . . .  δ καπνδς θά διώξη 
καί τδ πιό μικρό άχνάρι τού Όξουαπεδώ καί θά γλυ- 
τώσης πιά . . .

Κι’ άφοΰ ειπε τά τελευταία αύτά λόγια ή Αλλό
θρησκη, σηκώθηκε, σκέπασε τό κεφάλι της μέ τδ λευκό 
φακιόλι, πήρε τό πιάτο μέ τό μολύβι καί τό χωματένιο 
τέντζερε — ειτανε χτήματά της πιά — καί χωρίς νά 
χαιρετήση έφυγε.

Τ ή νύχτα ή κερά Κωστοΰ έκανε κατά γράμμα τί 
προσταγές τής μάγισσας. Πήρε δυδ λογιώ ζάχαρη, κόκ
κινη καί άσπρη καί βγήκε στδ δρόμο . . . Κοίταξε άπδ 
δώ κι’ άπδ κεΓ μήπως τήν έβλεπε κανείς. Κανείς δέ 
φαινότανε . .  . θεοσκότεινα παντού. "Ολοι εΓταν παρα- 
δομένοι σέ ύπνο βαθύ. Πήρε θάρρος κι’ ακροπατώντας 
πλησίασε τό ξερογιόφυρο τοΰ δρόμου, ποΰ κανείς δέν 
ξέρει γιατί χτίστηκε καί πιά ειταν ή δούλεψή του. Ή  
παράδοση λέει, πώς σάν πρωτοχτίστηκε τό χωριό, δ 
Μαστροδημήτρης, ξακουσμένος μάστορας τοΰ νιόφιαστου 
χωριού, δταν παντρεύτηκε έχτισε τδ γιοφύρι αύτό γιά 
νά περάση άπδ πάνω του θριαμβευτικά ή καλή του καί 
νά πάη σπίτι του.

Σάν έφτασε ή κερά Κωστοΰ άπάνω στό γιοφύρι στά
θηκε. Ξανακοίταξε άπδ δώ κι’ άπό κεΓ. ‘Ύστερα πήδησε 
στό λάκκωμα τοΰ δρόμου, κι’ άρχισε περπατώντας νά 
ρίχνη δεξιά τήν κόκκινη ζάχαρη καί ζερβιά τήν άσπρη. 
Μπροστά σ’ ένα μεγάλο πλάτανο, ποΰ είτανε σ’ ένα άρ- 
κβτά μεγάλο άνοιγμα τοΰ δρόμου, τελείωσε ή ζάχαρη. 
Τότε στάθηκε. Κρατούσε απόλυτη σιγή . . . Μά άξαφνα 
ή σιγή ταράζεται. .  . Έ νας κρότος ακούστηκε άπδ μα
κριά. Τρόμαξε κι’ έννοιωσε κρύο ιίρο νά περεχα τδ κορ
μί τας. Έ κανε νά φωνάςη, άλλ’ ή φωνή πνίχτηκε στδ 
λάρυγγά της. Ούτε νά κινηθή μποροΰσε. Τά πόδια της 
παραλύσανε. Στή θέση αύτή έμεινε λίγη ώρα, εμεινε 
πολλή, δέν μπόρεσε νά προσδιορίση . . .

Ό  κρότος ξανακούστηκε . . .  Τής φάνηκαν πώς λα- 
λοΰσαν κουδούνια κα! πέταλα άλογων νά κροτούνε στις 
πέτρες. Συγκέντρωσε δλες της τίς δυνάμες καί έδωσε 
αυτί. Οί ήχοι τών κουδουνιών καί δ κρότος τών πετά
λων γινόντανε πιό ήχηρο·’. 'Ύστερα αρχίσανε σιγά-σιγά 
νά χάνουνται στό βάθος τών χωραριών . . . .  Έ να  ψιλό 
ά]·έρ'. κίνησε τά φύλλα τού πλάτανου. Ή  αγωνία της 
κίρυ^ώθηκϊ. Έκανε μιά άπότομη κίνηση καί βάζοντας
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δλα τά δυνατά της σύρθηκε ώς τδ σπίτι της. "Οταν 
μπήκε στήν κάμαρά της, άνάσανε. Έννοιωσε μεγάλη 
έλάφρωση. Πήγε άμέσως μπροστά στό εικόνισμα τής 
Παναγιάς καί προσευχήθηκε. Ή  Παναγιά τήνε κοίταζε 
άκίνητη μέ τό γλυκό, μέ τό ήρεμό της μάτι . . . Κατόπι 
ρίχτηκε σέ συλλογή. Τί νάταν άρά γε τά κουδουνίσμα
τα έκεΐνα καί δ κρότος των πετάλων . . . Κάποιος χω
ριανός πού άργοπόρησε έξω . . . κάποιος περαστικός . .  · 
Συλλογίστηκε άκόμα, πολύ συλλογίστηκε. . . μά σέ κα
νένα συμπέρασμα δέν μποροϋσε νά φτάση. Καί τήν πήρε 
δ ΰπνος στά πόδια τής Παναγίας.

Τήν άλλη μέρα ή Φταλοΰ ή Άραπόφουσκα —- τό 
παρανόμι αύτό τής δόθηκε στό χωριό, γιατί είταν πολΰ 
μαύρη καί πολύ παχιά — σάν τάκουσε νά τής τά λέη 
ή κερά Κωστοϋ, είπε μέ χαρούμενη φωνή :

—  Μή σέ μέλη πιά, Κωστοΰ μου, γλύτωσες άπό. 
τόν Όξουαποδώ κι’ άπο κάθε κατσιποδιάρη . . .

Καί πρόστεσε μέ ύφος θετικό καί μέ πρεπούμενη 
χειρονομία :

—- Ή  ταραχή πού άκουσες είταν τό φευγιό τοϋ ξω
τικού . . .  Ό  κρότος τών πετάλων καί τά κουδουνίσμα
τα τοΰ κουδουνιού είταν τάλόγου πού είχε καβαλλικε- 
μένο . . . Γλύτωσες πιά, κερά Κωστοΰ μου . . .

"Γστερα άπό δυδ μέρες ή κερά Κωστοΰ, ή μικρανε- 
ψιά τοΰ. Παπασταύρου τοΰ Καλωσώρισες, είτανε για
τρεμένη. Σηκώθηκε καί περπατούσε στήν κάμαρά της. 
Οί γειτόνισσες δλες ήρταν καί τήν είδανε. Μιά - μιά, 
δυδ - δυό. Κ’ ή κερά Κωστοΰ σ’ δλες άπαντοΰσε χα
ρούμενη καί μέ χαμόγελο.

—- Άπδ λίγο νά μή σας ξαναδιώ . . .
— Κακό όργικό, άπολογιόταν οι γειτόνισσες . . . , 

κακό όργικό!
Καί δμως τά βάσανα τής δύστυχης γυναίκας δέν 

έτελείωσαν. Τελευταία ήρτε νά τήνε διή ή Μαροΰσα ή 
άπάντρευτη, μιά γριούλα άφιερωμένη στό Θεό άπό τά 
νιάτα της, γιά ενα περιστατικό πού τής συνέβηκε στά 
περασμένα τά χρόνια. Τό περιστατικό αύτό, σάν τύχη 
περίσταση, τδ διηγούνται άκόμη στό χωριό λογιώ τώ 
λογιώ. Μερικοί λένε πώς ή κερά Μαρούσα δταν είτανε 
κορίτσι μικρό, ήρτε ένας άγγελος, στόν ξύπνο της καί 
τής είπε πώς είναι άνθρωπος τοΰ Θεού καί δέν πρέπει 
νά παντρευτώ, άλλά ν’ άφιερωθή σ’ αύτδν ψυχή καί 
σώμα. 'Αλλοι πώς αγάπησε κάποιον, κ’ έπειδή. οί γο
νιοί της δέν τόν ήθελαν, άποφάσισε νά γίνη καλογριά 
καί ν’ άφιερωθή στήν Παναγιά. Ά λλοι δμως, καί αύτοί 
ειταν οί κακές γλώσσες, ψιθυρίζανε_πώς ή κερά Μαρού
σα, σάν είτανε δεκάξη χρονώ κορίτσι άγάπησε ένα άλ- 
λόθρησκο καί μιά νύχτα παραδόθηκε σ’ αύτόν. ’Ήθελε 
ν’ άλλάςη καί τήν πίστη της γιά νά τδν πάρη. Έ τυχε 
δμως, δργή Θεοΰ, καί δ άλλόθρησκος βρέθηκε σκοτωμέ
νος ένα πρωί σ’ ένα χαντάκι, παρά πέρα άπό τδ σπίτι

πού καθόταν τότες οί γονιοί τής Μαρούσας. Οί ίδιες 
γλώσσες λένε, πώς οί γονιοί τής Μαρούσας ή ό άδερφός ^
της μάθανε τό φοβερό μυστικό καί μιά σκοτεινή νύχτα 
παραφύλαξαν καί σκότωσαν τδν άλλόθρησκο καί ώρκι- 
σαν τήν Μαρούσα νά μή δεχτή ποτέ της νά παντρευτή, 
γιά νά μή μαθευτή τδ παραστράτημά της καί άτιμαστη 
έτσι τό σπιτικό της.

Καί δέν παντρεύτηκε. Σάν πέρασε λίγος καιρός άπό 
τδ φονικό τοΰ αλλόθρησκου, ή Μαρούσα ήρτε στά συλ- m
λογικά της, έννοιωσε τδ βαρύ άμάρτημα πού είχε κάνει 
κι’ άποφάσισε ν’ άφιερωθή στό Χριστό καί δχι μόνο νά 
γίνη ή πιδ θεοφοβούμενη γυναίκα τοΰ χωριοΰ, άλλά καί 
νά μισή φοβερά τούς αλλόθρησκους. Γι’ αύτό πάντα ά- *
κουότανε νά λέγη :

—  "Οποιος μιλήσει άλλόθρησκο, τόνε βαραίνει μιά 
σκιά . . . .  δποιος σμίξει μ’ αύτόνα, γίνεται διάολος κα! 
π ά ει. . . .

Αύτά λέγανε γιά τή Μαρούσα τήν άπάντρευτη στδ 
χωριό καί πέρα άκόμα άπ’ αύτό. Καί δμως άπ’ τήν ίδια 
δέν άκουσε κανείς τσιμουδιά, γι’ αύτό καί ή ζωή της 
σκεπαζότανε μ’ ένα άδιάλυτο μυστήριο, σάν παλιός 
•θ-ρύλλος.

Σάν ήρτε νά διή τήν κερά Κωστοΰ κ ’ ή κερά Κω
στοΰ τής είπε δλη τήν ιστορία τοΰ κακοΰ της, τό πώς 
άρρώστησε καί τό πώς έγινε καλά, ή Μαρούσα ή άπάν
τρευτη, κούνησε θλιβερά τό κεφάλι της καί ψιθύρισε 
μ’ ένα πολύ μυστηριώδικο τρόπο. 'Μ

■—- Τώρα στά γεράματα τέτοια αμαρτία ! . . .
Κ ’ έφτυσε στόν κόρφο της.
—  Τέτοια άμαρτία ! . .  . ξανάειπε . .  . καί μέ κάπως 

άφηρημένο ύφος πρόστεσε... ’Ανήλικη εΓσουνα μαθές...
Δέν μποροΰσες τάχατες νά πας, σέ δικές μας χάρες, 
μόνε προτίμησες τά γητέματα τής Αλλόθρησκης;. .  .
Έ !  κερά Κωστοΰ, κατάρα αιώνια θά κυνήγα τήν ψυχή 
σου καί τά παιδιά σου θά μείνουνε σημαδεμένα . . . θά 
γίνουνε κακή παροιμία στό χωριό . . .

Κ’ έφυγε θυμωμένη. Ή  κερά Κωστοΰ στά πρώτα - 
πρώτα δέν τό πήρε τόσο σπουδαίο τό κάμωμά της. Πό
σοι καί πόσες σάν πάθουν άπ« τόδιάολο, πηγαίνουν 
καί ζητοΰν τή βοήθεια- τής ’Αλλόθρησκης. Ούτε πρώτη 
είναι ούτε τελευταία . . .

Καί δμως ή ιδέα πού τής έβαλε ή Μαρούσα στό 
νοΰ, δέν τήν άκουε πρώτη φορά. "Οταν τής τό είχε προ
τείνει τό Τριπόδι, ταράχτηκε κάπως. Πάντα κακό εΓ- 
τανε νά γυρεύης γιατριά άπό άλόθρησκους. Έστειλε 
καί μήνυσε τήν κερά Μοσκοΰ τδ Τριπόδι καί τής είπε 
μέ ταραχή τά λόγια τής Μαρούσας. Τδ Τριπόδι άν καί 
δέν είταν πολύ εύχαριστημένη άπό τδ γήτεμα τής ’Αλ
λόθρησκης, σάν άκουσε τό δνομα τής Μαρούσας τινά
χτηκε καί είπε μέ άποστροφή.

— Βέβαια, τί θά πή έκείνη τώρα. . . πέρασαν πολ- 
λά χρόνια κ’ έχει όλότελα λησμονήσει τδ μαΰρο ίστο»
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ρικό τής ζωής της . . . βέβαια, τί θά πή έκείνη τώρα. ..
Ή  κερά Κωστοΰ καταπράυνε κάπως. Μά τή νύχτα 

σάν έμεινε μονάχη άρχισε νά συλλογίζεται πώς θάταν 
καλό νά μή γενόταν τό πράγμα δπως γένηκε. Είχε κ’ ή 
δική μας θρησκεία χάρες καί χάρες μεγάλες. . .  Πολλή 
ώρα δέν μπόρεσε νά κοιμηθή. Ή  συλλογή τήνε βασά
νιζε. Τώρα στά γερά τήνε τυραννοΰσε ή συνείδησή της. 
Είταν άπρεπο κάμωμα αύτό πού έκανε. Δυδ - τρεις φο
ρές άπάνω στή συλλογή της σηκωνότανε μηχανικά καί 
πήγαινε μπροστά στδ εικόνισμα — κάτι άκατανίκητο 
τήνε τραβοΰσε έκεί — καί πέφτοντας στά γόνατα ψιθύ
ριζε μιά έξιλεαστική προσευχή. Στό τέλος κοιμήθηκε 
κουρασμένη καί άφανισμένη. Πολλή ώρα είταν άκίνητη 
καί φαιτότανε ήσυχασμένη. Κατά τά μεσάνυχτα δμως 
ή Μισίρω πού είχε μπή στήν κάμαρά της γιά νά παρα- 
τηρήση άν ήσυχάζη, τήν είδε νά κουνιέται στό κρεββάτι 
της, νά παίζουνε τά φρύδια της, νά άνατινάζεται κάπου 
κάπου καί νά παραμιλή. Τρόμαξε. Καί έδωσε αύτί, μά 
άπδ τδ παραμιλητό τίποτα σχεδόν δέν μπόρεσε νά βγά- 
λη, έξδν άπδ δυό - τρεΓς λέξες πού άκουστήκανε μισο- 
κάθαρα.

— Χριστούλη μου! . .  . Γέροντά μου. . . Δέν τδθελ’ 
ή ψυχή μου . . .

Τό πρωί σάν ξαναήρτε ή Μισίρω νά τήνε διή, ή 
κερά Κωστοΰ ή μικρανεψιά τοΰ Παπασταύρου τοΰ Κα
λωσώρισες, είτανε μισοκαθισμένη στό κρεββάτι καί συλ
λογίζονταν, τόσο βαθιά συλλογίζονταν, πού δέν έννοιω- 
σε τήν κόρη της νά μπαίνη. "Οταν τήν άντίκρυσε έδειξε 
κάποια άπορία, ύστερα τήν κοίταξε μέ άπειρη τρυφερά
δα, τινάχτηκε μέ λαχτάρα καί τής είπε:

— Έ λα  κοντά μου, παιδί μου . . .
Τήνε πήρε στήν άγκαλιά της καί τήνε φιλοΰσε μέ 

περιπάθεια, τήνε φιλοΰσε καί τήν έσφιγγε σφιχτά στό 
άδυνατισμένο στήθος της. Ποτέ δέν έδειξε τόση διάχυση 
ή κερά Κωστοΰ στά παιδιά της. Τίποτε δμως δέν τής 
είπε άφ’ δσα συνέβηκαν τή νύχτα. Δέν ήθελε πιά νά 
ταράξη τήν άθώα ψυχή της . . .

Νά γίνη αύτή αιτία, καθώς ώμολόγησε ή Μαρούσα 
ή άπάντρευτη, νά κακοσημαδιαχτοΰνε τά παιδιά της, 
νά γίνουν κακή παροιμία !

Τήν άλλη νύχτα είταν πιδ ταραγμένη. Σπασμοδέρ- 
νονταν καί πολλές ώρες δέν μπορούσε νά κλείση μάτι, 
καί σάν ύστερα άπδ τά μεσάνυχτα μπόρεσε νά κοιμη- 
θή λιγάκι, είδε τό ίδιο δνείρο τής περασμένης βραδιάς) 
καί παραμιλούσε καί ανατιναζότανε καί ψιθύριζε εύχές 
καί ζητούσε συχώρεση.

"Οταν τό πρωί ήρτε νά τήνε διή ή Μοσκοΰ τό Τρι
πόδι, τής διηγήθηκε τά καινούρια βάσανά της, τής είπε 
τδ δνειρό της καί μιά όριστική άπόφαση ποΰ πήρε υ
στέρα άπό πολλές τυραννίες καί συλλογές. Είδε στόν 
ύπνο της τήν κακογεράματη ’Αλλόθρησκη νά σκ:πάζη 
τδ εικόνισμα τής Παναγιάς — ή αμαρτωλή δέν τολμοΰ-'

σε νά κάνη τά σημεία της μπροστά στά μάτια τής Ά 
γιας Παρθένας — καί νά κάνη τά γητέματά της . . . .  
Σάν τέλειωσε δμως καί σηκώθηκε νά φύγη τίναξε μέ 
μυστηριώδικο τρόπο τούς κόρφους της κα! ξεπετάχτη- 
καν κάτι σκιές, μικρές - μικρές, μά τόσο πολλές, πού 
πλημμύρισε ή κάμαρα . . . Κα! αν τά γητέματα τήν έ
καναν καλά, οί σκιές δμως δέν τήν άφίνανε νά κοιμηθή 
ήσυχα, τήνε βασάνιζαν, τήνε τυραννοΰσαν κι’ δταν στά 
τελευταία τήν έπαιρνε δ ύπνος πήγαιναν καί καθόντανε 
στδ στήθος της. Άπάνω σ’ αύτό κατά τοΰ είκονοστασιοΰ 
τό μέρος άνοιγε μιά συννεφένια πόρτα, σάν δλο τό μέ
ρος έκείνο νά είτανε σύννεφο καί φαινότανε μιά γλυ- 
κειά μορφή, θυμωμένη δμως, σοβαρή, μέ μακριά άσπρα 
γένεια, μέ μακριά ξέπλεχα μαλλιά, κρατούσε σταυρό 
στό χέρι κι’ άπ’ τά χείλια της, πού παίζανε μ’ ένα τρό
πο παράδοξο, φαινότανε σά νά ξέφευγαν κάτι μυστη- 
ριακά λόγια . . .  Τή στιγμή έκείνη είδε νά παίζουν καί 
τής Παναγιάς τά μάτια.

Ή  κερά Μοσκοΰ τό Τριπόδι, μουδιασμένη, συντριμ- 
μένη άφ’ δσα άκουσε, πρόσμενε μέ τσιτωμένα μάτια, 
αμίλητη, ν άκούση κα! τήν άπόφαση πού πήρε ή κερά 
Κωστοΰ ή μικρανεψιά τοΰ Παπασταύρου τοΰ Καλωσώ
ρισες. Κι’ αύτή ξακολούθησε μέ τήν ίδια πάντα ταραχή, 
μέ κομμένη άναπνοή.

Ή  μορφή έκείνη πού φάνηκε άπό τή συννεφένια 
πόρτα, έμοιαζε ίδια καί παράιδια τή μορφή τοΰ ΙΙα- 
πακλώτα . . .  τά χείλια της φαινόταν πώς δίναν κατά- 
ρες γιά τδ κακό πού έκανα νά φωνάξω τήν Αλλόθρη
σκη νά μέ γητέψη . . . .  Καί τά μάτια τής Παναγιάς 
πού παίζανε, είτανε σημείο πώς ή δργή τοΰ θεοΰ θά 
πέση στό κεφαλάκι μου καί θά ρημάξη τδ σπιτικό μου 
άπό τή φύτρα . . .

Άπάνω σ’ αύτά άρχισε νά κλαίη πικρά.
Ή  κερά Μοσκοΰ τό Τριπόδι ξακολουθοΰσε νά τήν 

άκούη έκστατική, έμβρόντητη, σαστισμένη, συγκινημένη.
— Καί τώρα θά πάω αύριο μέ τό καλδ στόν Πα- 

πακλώτα καί θά τοΰ ζητήσω χάρη, ξαναεΐπε.

(‘Ακολουθεί τό τέλος) Α . Γεωργιάδης.

LEON ygRANE

Μέσα σνούς τρεις τή ς μοίρας πύργους 
οί τρεις ο ί ρηγοπούλες σκλάβες.

Ή  μιά  Οά γίνη ρήγισσα καί στό χρυσό της πύργο, 
τό  βράδι1, κλώ θει τραγουδώντας μάλλινη πορφύρα. 
Ή  δεύτερη καλογριά- στόν άργυρό τη ς πύργο 
τό  διάφανο, \|>ιλό μαλλί τοΰ στιχάριού της κλώ θει. 
Κ’ ή τρίτη, αύτή πού Οά πονή, μέσα στό σιδερένιο 
τόν πύργο της. αδιάφορη κλώ θει σκληρό καννάβι. 

Μι'ι μέο’ τούς τρεις τής μοίρας πύργους 
δέν ξεύρουνε πώς είνε σκλάβες.

X . Ε.
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ΠΩΣ  ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ  ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ
Φ ιλο σ ο φ ικ ή  μ ελ έ τη .

. ------

(Συνέχεια άπο τό προηγούμενο)

Τφ δντι, ή ελαστικότητα της άνάγκης κα: αί μορ- 
φαί της, ποΰ ποικίλλουν κα: συναγωνίζουνται, οί παρά
γοντες χύτοί. ποΰ δ κοινωνιολογικός κανών άφαιρεΐ, αλ
λάζουν πέρα-πέρα, άμα τοΰς βάλης στό λογαριασμό, 
τοΰς ό'ρους τοΰ προβλήματος κα: έξασθενίζουν τέλεια κά
θε κριτική τοΰ κοινωνικού Δαρβινισμού. Άλλα τό ένδι- 
αφέρον είς τό καινούριο σύγγραμμα τοΰ Χοβίκωφ εΓναι, 
ποΰ ό συγγραφέας του συγκεντρώνει σ’ αύτό, καθώς εί
πανε, τήν ποσότητα τών δοξασιών, ποΰ συναθροίζουνται 
φυσικά καϊ μοιραία γύρω άπό τό δόγμα, ποΰ. έπικαλείται. 
Λοιπόν, αν ζητήση κανείς νά μάθη έπάνω σέ ποια δο
ξασία βαθύτερη βασίζεται ή πίστη στόν άντικειμενικό 
καί καθωρισμένο χαρακτήρα τής άνάγκης, ποΰ τόν δια- 
ψεύδει κατηγορηματικά κάθε παρατήρηση τοϋ πραγμα- 
τικοΰ, καταντχ νά έπικαλεστή τήν δοξασία τής δικαιοσύ
νης γιά αναλλοίωτο τύπο τής ύπάρξεως. Τό νά εΓναι ή 
άνάγκη έ'να ώρισμένο μέτρο, αύτό άποτελεϊ τψ δντι μία 
απαραίτητη συνθήκη γιά νά μπορέσουν νά διαμοιρα- 
σθοΰν δίκαια μεταξΰ δλων, τά μέσα τής 'κανοποιήσεως 
τής άνάγκης, μ’ ένα τέτοιο τρόπο, ποΰ ή άντικειμενικό- 
τητά της έξηγεΐται ά'μα τήν έξετάσης ώς λειτουργία 
μιας θρησκείας τής δικαιοσύνης. Λοιπόν, ή θρησκεία 
καί ή δοξασία αύτή διατυπώνουνται καλά καί μέ μία 
τέλεια άσφάλεια στήν Κ ριτική  τον κοινω νικού Δαρ
β ινισμού  «Επίσης, θά πή δ συγγραφέας, ή ιδέα τής 
δικαιοσύνης εΓναι ή ζωή ποΰ εννοήθηκε ύποκώφως,πολλοΰς 
αιώνας κ’ εδώ.» Πιστεύει στήν ταύτότητα τής δικαιο
σύνης καί τής ζωής, τής ζωής τέτοιας, τούλάχιστο, καθώς 
θά ταίριαζε νά τήν πραγματοποιήσουμε, καί προεξοφλεί 
τό θεμέλιωμα μιας παγκόσμιας δικαιοσύνης μέ τό συνα
σπισμό τοΰ ανθρώπινου γένους. Τέλος, μέ μιά μοναδική 
ερμηνεία τής ιδέας τής δικαιοσύνης, γιά τήν όποία θά 
ξαναμιλήσουμε, φαντάζεται πώς ή θεωρία τοΰ δαρβινι- 
σμοΰ θά γενούντανε δεκτή εύνοϊκά άπό μερικά πνεύ
ματα, ποΰ, έξετάξοντας στή θεωρία αύτή, τήν δύναμη1 
ποΰ υποθέτει μόνιμη στή φύση καί ποΰ κάνει νά θριαμ- 
βεύβουν οί καλήτεροι, θάβλεπαν σ’ αύτή τό δργανο 
μιας μελλούμενης δικαιοσύνης. Α π ’ αύτό συμπεραίνει 
πώς ό άνθρωπος έχει μίαν άσβυστη δίψα γιά τή δικαιο
σύνη. «ΕΓναι φυσικό αύτό, προσθέτει, δέν μπορεί νά εΓ
ναι άλλοιώτικα, γιατί ή δικαιοσύνη είναι ή ζωή, ή άδικία 
εΓναι δ θάνατος.» Σέ τέτοιες βεβαιώσεις, ποΰ βρίσκουνται 
σέ φανερή άντίφαση μέ δλη τήν πε'ρα κα! ποΰ τό περιε
χόμενό τους εΓναι άσυμβι'βαστο σ’ ένα τέτοιο οημεΐο μέ 
■οίανδήποτε αντίληψη τής ύπάρξεως, ποΰ μπορεί νά 
σχηματίση κανείς, σέ τέτοιες λοιπόν βεβαιώσεις αναγνω
ρίζει κανείς καί άκούει νά βράζη ή πλησιέστερη πρός

έμας πηγή, δπου τροφοδοτείται καί φουσκώνει ή ιδεολο
γική δοξασία, ή Χριστιανική πηγή. Χά λοιπόν ή μέθη ποΰ 
γέννησε τό Εύαγγελικό ύγρό, πρό δύο αιώνας κ’ έδώ 
άφιδρώνοντας άνάμεσα άπό τά τοιχώματα τοϋ δόγματος 
δπου ήμπόρεσε νά τό περίκλειση ή έκκλησία, έξατμίσθηκε 
καί άπλοχύθηκε στό περιβάλλον τής Δύσης χορταίνον
τας τήν άτμοσφαίραν δπου λούζουνται τά πνεύματα κα- 
καθορίζοντας μιά κατάσταση παραλογισμοΰ, έ'να διανο
ητικό άλκοολισμό, ποΰ έφερε καί ίστορικώς τις κρίσεις 
τον παραλήματός τον.

Δέν έχουμε παρά νά αναποδογυρίσουμε τήν πρό
ταση τοΰ Χοβίκωφ διά νά άποχτήσουμε έ'να αύστηρό 
καί άπρόσβλητο δρισμό τών συνθηκών κάθε ύπάρ
ξεως ποΰ εΓναι δυνατόν νά νοηθή : «Πρέπει νά διαπι
στώσουμε πώς ή αδικία εΓναι ή ζωή, ή δικαιοσύνη δ 
θάνατος», κα! τό μοναδικώτερο απ’ δλα εΓναι δτι έν 
δνόματι αύτής τής έννοιας τής δικαιοσύνης, σύμφωνα μέ 
τήν άκέρια έννοια της, πρέπει νά αναιρέσουμε τήν 
ενάντια πρόταση καί τό πιό προσβλητικό στήν βε
βαίωση ποΰ παράγεται αύτή — περισσότερο άπό τό 
σφάλμα τής λογικής — εΓναι ή παραμόρφωση καί τό 
μίκρεμα, ποΰ φέρνει αύτή, τής έννοιας αύτής τής δι
καιοσύνης, τής όποιας μία έξαγριωμένη εύαισθησία 
μπορεί νά προσφέρη τό ανάθεμα ενάντια σε κάθε μορ
φή τής ζωής, προτιμώντας ήρωϊκά, σύμφωνα μέ τή 
μόνη έξωτερίκευση τής άγιωσύνης, ποΰ νά μήν εΓναι. 
παιδακήσια, τό μηδέν άπό τή ζωή.

Ή  νπόΟεση τοϋ Χοβίκωφ δτι δηλ. ή Δαρβινική 
έπιλογή θά έσαγήνευε μερικά πνεύματα μέ τήν άπό  
τρίποδος  δικαιοσύνη, τής όποιας θά εΓναι. νά ποϋμε 
τό δργανο, γιατί θά  έξασφάλιζε τόν θρίαμβο . τών 
καλητέρων, ή ύπά&εση  αύτή μάς φαίνεται άπό τις 
πιό παράξενες παραμορφώσεις ποΰ μπορεί νά έπιβάλ·;,' 
κανείς σέ μιά ιδέα δσο καλόβολη καί εύκαμπτη καί 
άν είναι στήν ύπόστασή της. Καί άν άκόμη υποθέσουμε 
πώς τφ δντι ό κοινωνικός Δαρβινισμός έπραγματο- 
ποίησε τόν θρίαμβο τών πιό ικανών, τών καλητέρων, 
έ'να τέτοιο άποτέλεσμα, έστω καί ή άνι'-ψωση μιάς 
τέτοιας ύπεροχής, ποιά σχέση μέ τή δικαιοσύνη θά 
μποροΰσε νά στηρίξη; Τό άδικο ίσια ίσια είναι ποΰ 
ύπάρχουν δυνατοί καί άδύνατοι, ικανοί κα! όλιγώτερο 
Ικανοί, εύτυχισμένοι κα! δυστυχισμένοι καί, σ’ δλες 
τις γλώσσες τοΰ κόσμου, τό νά έξαρτδς τήν βασιλεία 
τοΰ κανονικοϋ καί τοΰ καλοϋ άπό τήν έξάλειψη τών 
άδυνάτων κα! τών άναξίων, είναι σάν νά θεμελιώνης 
τήν ιδέα τοΰ κανονικοϋ καί τοΰ καλοΰ έπάνω στήν 
ιδέα τής άδικίας, εΓναι σάν νά κηρύχνης τήν θεμελιώδη 
άδικία τής ύπάρξεως. Άλλά δέν εΓναι άνάγκη νά 
πιασθή κανείς μέ τόσο μοναδικές ερμηνείες τής ιδέας 
τής δικαιοσύνης γιά νά κάνη φανερό τό ασυμβίβαστό 
της μέ τήν ιδέα τής ύπάρξεως. Ή  παρατήρηση αύτή
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γένηκε άλλοϋ (1): μόνο ή άντίληψη μιάς έξέλιξης, ποΰ 
άνυψώνεται άπό μιά κατάσταση προγενέστερης άδικίας 
πρός μία κατάσταση μελλούμενης δικαιοσύνης, μόνη 
αύτή είναι ή άρνηση τής ιδέας μιάς δικαιοσύνης τής 
ζωής άμετάτρεπτης. Ά ν , τώ δντι, αύτή άποτελεϊ άκό
μη μιά άπό τις μορφές τής σύγχρονης θρησκείας, μορφές 
ποΰ έκληρονόμησε ό Χ ριστιανικός Μ εσσιανισμός 
άπό τόν Ιουδαϊκό Μεσσιανισμό, έκλαϊκευμένες άπό τήν 
ιδεολογία τής έποχής μας, γιά νά κρατή έπίμονα προ
σηλωμένα τά μάτια στό μέλλον καί νά θεωρή γιά 
τίποτε τό παρελθόν καί τά παθήματά του, άν εΓναι 
έτσι, δλα αύτά άποτελοΰν μία άποψη, ποΰ δέν μπορεί 
νά παραδεχθή ό φιλόσοφος, ποΰ άνακρίνει τή ζωή στό 
δλον της καί ζητεΓ νά άνακαλύψη τό τί είναι στήν 
ούσία της κα! ποίοι είναι οί νόμοι ποΰ τήν κυβερνοΰνε.

Γιά το φιλόσοφο αύτό, τό γεγονός δτι ή άδικία είταν 
ή μορφή τής ύπάρξεως σέ μιά στιγμή τής διαρκείας της, 
τό γεγονός αύτό σημαίνει πώς τό άδικο είναι τό κανο
νικό καί πώς ή δικαιοσύνη εΓναι ρητώς τό άδύνατο, 
γιατί μόνο ή μακρυνή άποψη τής μελλούμενης βασι
λείας της θά δημιουργούσε άνάμεσα σέ δυό μέρη τής 
ύπάρξεως ένα χάσμα, ποΰ δλο κα! θά πήγαινε σέ πλά
τος μέ τό διάφορο τρόπο ποΰ θά  μεταχειριζούμασταν καί 
θά επιβάλλαμε στό κάθε μέρος. Ή  θεμελιώδης άδικία 
τής ύπαρξης στά μάτια τοΰ φιλοσόφου θά πήγαινε αύ- 
ξάνοντας άπό δλη τή δικαιοσύνη, άπό δλη τήν ευτυχία, 
ποΰ πραγματοποιήθηκε στό χιμαιρικό μέρος, ποΰ ή ν-  
πόϋ·εοη θάκανε νά διακριθή άπό μακρυά μέσα στό 
μέλλον. Άλλά στά μάτια τοϋ φιλοσόφου αύτοϋ καί 
διότι αύτός εφαρμόζει ακέραια την άντίληψη τής ιοεας τής 
δικαιοσύνης, φαίνεται άκόμα πώς κάθε διαφορά μεταξΰ 
τών άνθρώπων, κάθε οιαφορα μεταξύ τών πραγματων 
είναι ισοδύναμος μέ τήν άδικία. Καί ταύτοχρόνως μέ 
τήν έπιβολή ^τοΰ συμπεράσματος αύτοϋ επιβάλλεται έξ 
ίσου, μ’ δχι δλιγώτερη δύναμη, ή έςακρφωση αύτή, δτι 
δηλ. ή διαφορά εΓναι μέν ουσιωοης συνθηκη τής υπαρ- 
ξεως, δτι τίποτε δεν νοείται έξω άπό την οιακριση τών 
πραγμάτων, μεταξύ τών, μέ τρόπο ποΰ άδικια καί ύ
παρξη είναι δροι συνώνυμοι.

« Λ
*  *

'Η έξέταση αύτή τοΰ γεγονότος τής διαφοράς, 
στήν ύπαρξη, μέ φέρνει σέ μιά άλλη ϋ·έοη τοϋ Χοβί
κωφ, καί άλλη βεβαίωση, ποΰ κι’ αύτή μπαίνει μέσα 
στό σύνθεμα τής ιδεολογικής δοξασίας καί ποΰ δ συγ
γραφέας της μεταχειρίζεται σάν ένα άπό τά κυριώτερα 
επιχειρήματα έναντίον τον κοινω νικού Δαρβινισμού. 
Συνίσταται δέ τό επιχείρημα αύτό στήν βεβαίωτη δτι 
μόνο δ συνασπισμός είναι γόνιμος καί δτι ή διάσπαση 
είναι ένα κακό. Καί άν ό Χοβίκωφ άφοσιώνεται στήν

(1) ‘Η εξάρτηση τής ηθικής καί ή (ί\εξαρτησία Τ(Ϊ>Υ ηθών'

ιδέα αύτή, τό κάνει γιατ! θεωρεί τόν πόλεμο μιά μορφή 
τής διασπάσεως: «Τό νά λές πώς ό πόλεμος εΓναι ώφέ* 
λιμός, εΓναι σάν νά λές πώς ή διάσπαση εΓναι ώφέλιμη», 
λέγει δ Χοβίκωφ. Ή  συνταύτιση αύτή εΓναι σωστή; Δέν 
τό φρονώ. Ίστορικώς δέν εΓναι άμφίβολο πώς ό πόλεμος 
άποδείχθηκε ένα άπό τά πιό κατάλληλα μέσα γιά τήν 
πραγματοποίηση τής ομοσπονδίας τοΰ άνθρωπίνου γέ
νους, στά σπλάγχνα τοΰ όποιου θά γεννηθή, κατά τή 
θεωρία, ή παγκόσμια δικαιοσύνη. Μέ τόν πόλεμο θεμε
λιώθηκε ή άπέραντη ρωμαϊκή ειρήνη. Μόνο καί άπο» 
κλειστικά μέ ειρηνικά μέσα δέν σχηματίσθηκε ή πελώ
ρια Βρεττανική αποικιακή αύτοκρατορία. Ί Ι  Γαλλική 
ένότητα καί αύτή είναι τό άποτέλεσμα μακράς σειράς 
συγκρούσεων,ποΰ δέν τελείωσαν ίσως άκόμη, μποροΰμε 
δέ νά ποΰμε τό ίδιο καί διά τήν Γερμανικήν ενότητα. 
Πρέπει λοιπόν νά διακρίνουμε τήν περίπτωση δπου ό 
πόλεμος είναι καταναγκαστικό μέσο προσεγγίσεως καί 
ένώσεω;, καθώς συνέβη είς τήν ρωμαϊκή περι'πτο^ση, 
άπό τήν περίπτωση δπου είναι μέσο χωρισμοΰ, καθώς 
συνέβη μέ τήν περίπτωση τών Ηνωμένων - Πολιτειών 
στ!ς σχέσεις των μέ τή Μητρόπολη. Ά λλ’ ή συζήτηση 
αύτή δέν παρουσιάζει κανένα ένδιαφέρο κοντά οτό ζή
τημα ποΰ προβάλλει άμεσώτερα μέ τήν εύκαιρία αύτοϋ 
τοΰ γεγονότος τής διασπάσεως καί τής ώφέλειάς του, 
γιατί έδώ', μέ τή ζέση ποΰ μαρτυρεί γιά τό γεγονός τοΰ 
συνασπισμοΰ καί τής ένώσεως έ’να πνεΰμα σάν τοΰ Χο
βίκωφ. ξαναβρίσκουμε τά ίδια βαθειά νερά τής χριστια
νικής πηγής, άπό τήν όποια τροφοδοτείται ή ιδεολογική 
δοξασία. Στήν περίπτωση αύτή, δπως καί άν έχη, τχ  
νερά αύτά θά έμφανίσθοϋν διοχετευμένα ύπό μίαν δια
λεκτικήν μορφήν νεωτάτης έφευρέσεως, φιλτραρισμένα 
καί βαλμένα σύμφωνα μέ τό νεώτερο γοϋστο, κατάλλη
λα γιά άμεση κατανάλωση.

«Ή ύγιής κατάσταση τοΰ είδους μας, βεβαιώνει δ 
Νοβίκωφ, είναι ή ένωση δλων τών άνθρώπων ποΰ κα- 
τοικοΰν τόν πλανήτην . . . Τπό μία άλλη έποψη μπορεί 
νά πή κανείς πώς ή κανονική κατάσταση (γιατ! κάθε τι 
ποΰ είναι κανονικό εΓναι ύγιές) . εΓναι ό συνασπισμός·&· 
λων τών άνθρώπων. Ά λλ’ άν κάνουμε ένα βήμα παρα
πάνω καί σταθοϋμε έπάνω στό διανοητικό έδαφος, πρέ
πει νά ποΰμε πώς δ συνασπισμός δλων τών άνθρώπων 
εΓναι ή ορθολογιστική κατάσταση». Καί ιδού, μέ τήν 
έπέμβαση τοϋ λόγου, τής μεγάλης αύτής λέξεως, ΐδοΰ 
ποΰ λαμποκοπά τό μυστηριώδικο φυλαχτήρι ποΰ μπρο
στά σ’ αύτό ύποκλίνεται ή συνείδηση τοΰ συγχρόνου 
ποιμνίου, μέ_ τόν ίδιο τρόπο, ποΰ τό ποίμνιο τής πρωτό
γονης Εκκλησίας συνεννώνουνταν γύρω άπό τό σημάδι 
τοΰ σταυροϋ.

"Οπως κι’ άν είναι δμως ή μορφή αύτή τής δοξα
σίας, άν σαγηνεύη δλόκληρο ένα μέρος τής σύγχρονης 
συνείδησης, άφήνει κα! τόπο στίς έκδηλώσεις μιάς άτσ* 
μιστικής ευαισθησίας, όλιγώτερο διορατικής, γιατί δέν
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συνεπάγεται, καθώς ή άλλη, συνασπισμό, είναι δμως ε
πίσης διαδομένη.

Στό μάτι της άτομιστικής αυτής ευαισθησίας, δ συ
νασπισμός μεταξύ τών ανθρώπων δέν παρουσιάζεται σάν 
Ινα ιδεώδες τόσο έπιθυμητό, δσον τό έκτιμα δ Νοβίκωφ. 
"Ενα μέρος συνασπισμού μάλιστα, άλλ’ δχι τόσο στενού, 
σέ σημείο πού νά καταργήση μεταξύ τών άνθρώπων τίς 
διαφορές, ποΰ τούς ξεχωρίζουν καί ποΰ άποτελοΟν δλη 
τήν ένδιαφέρουσα ποικιλία τής ζωής. Χά συνασπισθοΰ- 
με, βέβαια, άλλά μέ σκοποΰς ώφελείας Ολικούς, καί νά 
επιθυμούμε τό έναντίο σ’ δλα τά άλλα καί νά θέλουμε 
τόν άνώτατο βαθμό της διασπάσεως, πού συμβιβάζεται 
μέ τή ζωή, νά πραγματοποιήσουμε ενα μάξιμουμ αμοι
βαίας άνεξαρτησίας δπου νά επιτρέπεται στις άτομικές 
συνειδήσεις νά διατηρήσουν τήν ακεραιότητά τους, τήν 
πρωτοτυπία τους, καί νά σχηματίσουμε στά σπλάχνα 
τοΰ άνθρώπινου αστερισμού μικρούς ξεχωριστούς κό
σμους — ξεχωριστούς καί άφισταμένους.

Άλλά μέ δρους πιό άντικειμενικούς, καί ανεξάρτητα 
άπό τίς διαφορές αύτές τής εύαισθησίας, στήν ιδεολο
γική αντίληψη, κατά τήν δποίαν δ συνασπισμός είναι 
τό καλό καί ή  διάσπαση τό κακό, θά άντιτάξουν τήν 
άντίληψη, κατά τήν δποίαν οί δύο αύτοί δροι συντρέ
χουν οτή σύνθεση τής φαινομενικής ύπάρξεως καί είναι 
άλληλέγγυοι δ ενας μέ τδν άλλο, πάντα δμως τό γεγο
νός τής διασπάσεως παίρνει, περισσότερο Γσως άπδ τό 
γεγονός τού συνασπισμού, χαρακτήρα ένεργητικό καί 
συγκεκριμένο, δίνοντας, περισσότερο άπό τόν συνασπι
σμό Γσως, τήν έντύπωση τού δημιουργικού γενέο&ω. 
Ύπό οιανδήποτε έποψη καί άν τό έξετάσουμε, ή διά
σπαση είναι τψ δντι ή προκαταρκτική συνθήκη κάθε 
συνασπισμού. Ύπό τήν έποψη τής πολλότητος καί τής 
έτερογενείας, είναι τό δεδομένο, γιατί δλα τά πράγμα
τα εμφανίζονται ξεχωριστά, έπιδεκτικά, ενίοτε δμως 
δχι άναγκαίως έπιδεκτικά, σχέσεων καί συνδυασμών 
δπου μπαίνουν σ’ ένα συνασπισμό. Ύπό τήν έποψη τοδ 
μονισμού, ή διάσπαση είναι ή δημιουργική δύναμη, ποΰ 
ενεργώντας στά σπλάχνα μιας υπόστασης, ποΰ ύποτί- 
θεται δμογενής, δλως διόλου άσύλληπτη Οπό τήν έπο
ψη τής μεταφυσικής αύτών άλληλεγγύης, διαιρεί τήν 
δπόσταση αύτή, διασκορπίζει μέσα στήν ξεχωριστή 
κα! αντιληπτή πολλαπλότητα τών άντικειμένων καί τών 
υποκειμένων, τήν ουσιώδη ένότητα, ποΰ πλάθει ή θεω
ρία, γιά νά καταστήση δυνατή τήν συνείδηση ένδς 
πράγματος γιά ένα πραγμα. Μόνο είς τόν κόσμο αύτό, 
ποΰ προηγουμένως είναι διασπασμένος, είναι μπορετοί οί 
συνασπισμοί, συνασπισμοί, ποΰ καταστρέφουν καινού
ριες διασπάσεις. Προτού ή  πραγματικότητα νά είναι 
καλή ή κακή, πρέπει νά είναι, καί δέν υπάρχει πρα
γματικότητα, ποΰ νά μπορή κανείς νά τήν φαντασθή, 
χυμένη μέσα στό ακίνητο ■ καί τό δμογενές. Πρέπει 
λοιπόν ένα γεγονός συνασπισμού νά ενεργή σταθερά

στά σπλάγχνα τής πραγματικότητος, κάνοντας τήν 
κάθε στιγμή νά διαφέρη άπό τόν ίδιο έαυτό της 
καί άπό κάθε προγενέστερη πραγματικότητα, έπειδή 
αύτή είναι κυρίως ή κίνηση, ποΰ τήν έμψυχώνει, επειδή 
είναι έ'να ούσιώδες γεγονός συνεχούς δημιουργίας.

Ά ν  δ πόλεμος είναι, δπως τό θέλει δ Νοβίκωφ, 
μία περίπτωση διασπάσεως πρέπει νά άναγνωρίσουμε 
σ’ αύτόν, μαζ! μέ τόν κοινωνικόν δαρβινισμόν, έπιστη- 
μονικώς καί δίχως καμμιά εύαισθησία, έ'να φαινόμενο 
μείζονος ώφελείας.

(Δ. Παλάσα) (Α κολουθεί)

Ζούλ Γκω λτιέ.

■ I
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Ά π ό  τά  νεοεκδοΟέντα “ Τραγούδια ,, τοδ Τώνη Χρηστί- 
δη άπσσπώμεν τά  κατωτέρω δύο ώ ραία  ποιηματάκια.

Άλαφροκρούω τό ντέφι, πού ή ψιχάλα 
ή ήδονική μούχει χαρίσει άπόψι. 

μιά μυρωδιά πλημμύρησε τή σάλα
ρόδων, δπου ή άδελφούλα μου βγει κόψει.

Άλλαφροκρούω τό ντέφι, κ ι’ άραχνένιες, 
παλιές, χαμένες μελωδίες γρικιοΰνται, 

κι’ αντίκρυ στόν καθρέφτη νά οί κρινένιες 
χαρές μου άπό τή λήθη ξεπετιοΰνται.

Κ ’ είναι οί χαρές μου πέρα ώς πέρα νταντελένιες, 
κάποια χνούδια φιλιών καί κάποια αχνάρια 

στά χέρια μου άπό τούφες μπριλλιαντένιες,
κάποια βροχή χρυσολογιών, πού ρέουν ανάρια.

Κ ι’ ανάμεσα σ ’ αύτά κ’ έ'να ρουμπίνι 
που τό δένω κρυφά στό μαντηλάκι 

τύγρό, τό μεταξένιο, πού άναδίνει
ενα άρωμα αφροδίσιο άπό κορμάκι.

Άλαφροκρούο) τό ντέφι κ ι’ ως τό βράδι 
κάθε καί πιό θαμπό σιγοπροδαίνει, 

τίς χαρές τίς παλιές ένα μαγνάδι
νεραϊδόπλεχτης πάχνης μοΰ ομορφαίνει.

Σβήσαν τά κάρβουνα στό τζάκι 
καί σκοτεινιά μεγάλη έχύθη. 

Τόν κλώστη τύλιξε ή γριά μου 
καί τό μικρό μας ποκοιμήθη.

Έ ν α  βιβλίο ποϋ κρατούσα,
. . άπό τά χέρια επ?οε χάμου,
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τά μάτια αστράψανε τής γάτας
πού εσύρθη νά γλειφτη σιμά μου!

'Ο κύρης μας άπό τό μνήμα
ήρθε κρυφά στήν κάμαρά μας, 

νά μάς φιλήση. Λυπημέτα
έτριξε κάποιο εικόνισμά μας.

ΓΝΩΜΑΙ  ΚΑΙ ΙΔΕΑΙ

Οί λόγιοι μας.

Ό  Ε ξετα σ τής. Ύπεσχέθητε πώς θά ομιλούσατε 
διά τόν κ. Γ. Ροντάκην.

'Ο  Παρατηρητής. Ό  Ροντάκης είναι ένας άπό τοΰς 
πλέον έκλεκτικοΰς λογίους μας. Άφωσιωμένος μέ λα
τρείαν άπό παιδί στά γράμματα, κατώρθω.σε νά φθάση 
είς ένα έπίζηλον σημεΐον. Άνθρωπος τού ίδεώδους είχε 
πάντοτε τά μάτια του στραμμένα στό άφθαστον. Τό μέ- 
τριον τό θεωρούσε καί τό θεωρεί περιττόν. Ή  φισική 
αύτή τάσις τον κάμνει νά ψιλοδουλεύει τό εργον του 
καί νά τοΰ δίδη μίαν πρωτότυπον χροιάν.

‘Ο Έ ξ ε τ .  Έγραψε τήν «Γραμματικήν τής Ρωμαί- 
ικης γλώσσας» τής δποίας, ενθυμούμαι, ή άγγελία πα- 
ρήγαγε πολύν κρότον έδώ, άλλά πρό παντός εις τάς Α 
θήνας. Ό λαι αί εφημερίδες είχαν γράψει.

Ό  Παρ. Πριν νά έπιχειρήση νά γράψηγραμματι- 
κήν, συνειργάσθη είς τήν τρίτην περίοδον τής «Φιλολογ. 
Ήχούς» μαζί μέ τόν Φωτεινόν, τόν Άκροθαλασσίτην 
καί τόν Γεωργιάδη. Ήμπορεΐ νά είπη κανείς δτι ύστερα 
άπό τον Γρυπάρη. τήν ΙΙαπαδοπούλού, τήν· Σοφία Σπα- 
νούδη καί μερικά άλλα δνόματα ποΰ έσβυσαν, ή τετράς 
αύτή τών λογίων είναι δ πρώτος πυρήν τών δημοτικι
στών είς τήν πόλιν μας. Είργάσθη μέ ενθουσιασμόν διά 
νά προαγάγη τό ζήτημα. Ό  Φωτιάδης καί οί περί αύ
τόν δέν είχον άκόμη άναφανή. Ό  δέ Φυτίλης ήτο κα- 
θαρευολόγος. Ό  Ροντάκης άρχισε τότε νά γράφη διη
γήματα. Άπό τότε έδειξε ποιον δρόμον έμελλε νά λάβη 
ή τέχνη του. Μία τέχνη πολύ παράδώξος τότε .καί πα
ράδοξος σήμερον, έγκλείουσα πολλάκις. τοιούτους σπιν
θήρας φωτός, ώστε νά ξαφνίζεσαι καί νά έκπλήσσεσαι. 
Δυστυχώς δμως τοΰ κατέβηκεν ή ίδέα νά γράψη γραμ
ματικήν καί έγκατέλειψε διά πολΰν καιρόν τό διήγημα, 
εις τό δποίον πολλά σημεία έδείκνυον δτι θά διέπρεπε.

'Ο  Έ ξετ. Καί ή γραμματική του είναι εργον σο
βαρόν ;

Ό  Παα. Δέν είμαι έγώ δ κατάλληλος νά τήν εκ
τιμήσω. Περί αύτης ώμίλησαν, νομίζω, δ Ψυχάρης, δ 
Χατζηδάκις, δ Κρουμβάχερ κα! άλλοι. Αύτο! ώς ειδι
κό! είπον τήν γνώμην των, τήν δποίαν πρέπει νά σεβώ-

μεθα. Μετά τήν έκδοσιν τής γραμματικής, έξέδωσε έν* 
μικρόν τόμον, μέ τόν τίτλον «Οί Μπόξερ», άπάντησιν 
είς τά ύπό τοΰ κ. Βάση, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου 
γραφέντα έναντίον τής γραμματικής του. Τό ύφος τών 
Μπόξερ είναι δριμύ. Τά έπιχειρήματα τού κ. Βάση ενα 
ένα ξετινάζουνται μέ άλλα έπιχειρήματα σοβαρά. Είς 
τό τεύχος αύτό ό Ροντάκης εύρε τήν περίστασιν νά έπι- 
τεθή δχι μέ καλόν τρόπον καί έναντίον τοΰ κ. Φυχάρη. 
Τήν στάσιν αύτήν τού Ροντάκη δέν τήν δικαιολογώ. 
Διότι έχω τήν πεποίθησιν δτι δσον καί άν θέλωμεν νά 
άντιφερθώμεν έναντίον τοΰ Ψυχάρη, δσον καί έάν δέν 
δυνάμεθα είτε άπό πεποίθησιν είτε άπό άνάγκην νά «- 
κολουθήσωμεν τό γλωσσικόν του σύστημα, ούτος ήτο 
καί θά είναι πάντοτε ό πρώτος μας διδάσκαλος, δ ό
ποιος είχε τήν τόλμην νά μάς άνοιξη τά μάτια καί νά 
μας δείξη τό φώς. "Οταν λέγωμεν δτι τό πραγμα δέ* 
έχει ούτως, ή ένσυνειδήτως ψευδόμεθα ή άσυνειδήτως 
προσπαθοΰμεν νά άπατήσωμεν τόν έαυτόν μας.

Ό  Έ ξετ. Είμαι κ’ έγώ τής αύτής γνώμης.
Ο Παρ. "«Οταν έκόπασεν δ θόρυβος άπό τήν έκδο- 

σιν τής γραμματικής κα! τών Μπόξερ, ό Ροντάκης έπζ- 
νήλθεν είς τό διήγημα. Δέν έγραψε πολλά διηγήματα 
δυστυχώς, άλλ’ δσα έγραψε είναι έργα αρκετά κ αλί» 
Έδώ δ ποιητής ένθυμείται τήν πατρίδα του. δπως ό ΙΙζ- 
σαγιάννης, καί λαμβάνει τάς υποθέσεις του τάς άγριας, 
άπό τήν άγρίαν ποτέ Μάνην, τής δποίας τά έθιμα τόν 
έμπνέουν νά γράψη τραγικωτάτας κα! φρικιαστικάς σε
λίδας. Έ νας τραγικός φόνος, μία παράνομος μίςις, μία. 
έκδίκησις, Ινα πάρσιμο τοΰ αίματος πίσω, θά συγκίνη
ση τόν άναγνώστην, θά τόν κάμη ν’ άνατριχιάση. Καί, 
αύτή δλη ή άγριότης, τά συναισθήματα καί ή προσή- 
λωσις πρός τά πατροπαράδοτα τών ηρώων τού Ροντά
κη, τίθενται είς ένα ώραίον πλαίσιον, πλεγμένον μέ μίκν 
πρωτότυπον τεχνοτροπίαν, τήν δποίαν ήμπορούμεν v i 
δνομάσωμεν συγκεντρωτικήν. Διότι ό ποιητής τού ανεκ
δότου άκόμη «Ξεχρεώματος» κατορθώνει μέσα είς μι
κρά ς καί παραδόξους καμμιά φορά φράσεις άνευ ρημά
των καί ενίοτε άνευ άποδόσεως, νά κλείση ολόκληρα*’ 
τρικυμισμένο'/ πέλαγος άπό· συναισθήματα, πάθη, τολ-· 
μηράς άποφάσεις, κατορθώματα, τά όποια είς χείρζς 
άλλου συγγραφέως θά κατελάμβανε μακράς σελίδοκ- 
Ή  τέχνη τού Ροντάκη άναλύει διά τής συντομίας, ενίοτε 
καί’μονολεκτικώς. Δέν σοΰ τά λέει δλα, άλλά οοϋ 82c 
μίαν άκρη, άπό τήν δποίαν σΰ θά δδηγηθής νά άνακζ- 
λύψης καμμίαν φοράν ένα μυστήριον. Ένφ φαίνεται 
νά είναι αδελφή ψυχή μέ τόν Σπήλιον Πασαγιάνν^» 
καί έχει σχεδόν τό ίδιον πλάτος είς τό νόημα, είς τήϊ 
φράσιν μέ ένίοτε τήν ιδίαν διατύπωσιν, ί’σταται ολως 
διόλου άντιμέτωπός του. Πολύλογος ο ΙΙασαγιάννης. 
κοντόλογος, άλλ’ έκφραστικός ό Ροντάκης. Ή  ψυχολο
γία του είναι άληθινή καί δλον μαζί τό εργον του κομ
ψόν. ’Ιδιαίτερόν του χαρακτηριστικόν έκτός τής σι»-
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ΐομίας καί τής δυνατής έκφράσεως, είναι ή έκλεκτικό-
ει'ί  τάς λέξεις. Ό  διάλογός του πάντοτε ώραΓος. 

Καί είς τάς τραγικάς στιγμάς καί τάς ήρεμους καί τάς 
λυρικάς. "Οταν άφίν^ τάς φρικιαστικάς υποθέσεις του 
κα: εισέρχεται είς τήν περιγραφήν τής άγάπης, γίνεται 
ένας πολΰ καλός λυρικός ποιητής είς τό πεζόν. "Ολα 
αύτά θά έκτιμήθοϋν άπό τούς όλίγους, δταν ό Ροντά- 
κης έκδώση τό σκορπισμένον του έργον είς ένα τόμον. 
Με αυτ* δλα δέν εννοώ δτι δ Ροντάκής είναι μέγας 
συγγραφεύς, σχετικώς δμως κρινόμενος είναι κάτι τι.

Ό  Έ ξετ . Νά μέ πήτε τώρα μερικά λόγια καί διά 
τόν κ. Γεωργιάδην.

Ό  -Ζ7αρ. θά  μέ επιτρέψετε νά μή σας έκφράσω 
άτομικήν μου γνώμην περί αυτού. Καί τοΰτο διότι είχε 
τήν καλωσύνην νά άναλάβη άλλος τόν κόπον αυτόν. 
Είς πολύ προσεχές μέλλον θά άκούσωμεν τήν γνώμην 
του είς τά «Χρονικά». Έ ν τούτοις άπλώς θά σας δνο- 
μασω μερικά του έργα. Έγραψε "πολλές κριτικές. Έ - 
δημοσίευσεν ένα δράμα είς τόν «Νουμάν». Έγραψε άρ- 
κετά διηγήματα, έκ τών όποιων «Ή Μάννα μου ή Κώ- 
σταινα» έπηνέθη πολΰ άπό τόν Ψυχάρη καί έδιδάχθη 
επί έν έτος είς τήν έν ΙΙαρισίοις σχολήν τών άνατολι- 
κών γλωσσών, επίσης έδημοσίευσε μερικά διηγήματα 
είς τόν «Νουμά», τόν «Επίκαιρον» καί τά «Χρονικά» 
καί έξέδωκεν ιδιαίτερον τόμον μέ τόν τίτλον «Σάν πα
ραμύθια». "Οταν έξεδόθησαν τά «Σάν παραμύθια», δ 
ΐύπος έξεφράσθη εύνοϊκώς, μέ ένθουσιασμόν δμως έγρα-

ψεν εις τά «Χρονικά» δ Άργύρης Έφταλιώτης καί 
πολύ καλά δ Δ. Άστεριώτης (Φιλέας Λεμπέκ) είς τόν 
Mercure de France. Ή  λοιπή συμβολή του είς τά 
γράμματα είναι γνωστή. Ήμπορεΐ κανείς νά τήν δι-g 
είς τάς σελίδας τών «Χρονικών».

Ό  Έ ξ ε τ .  Καί τώρα σας παρακαλώ μιαν άνακε- 
φαλαίωσιν.

Ό  Παρ. Δέν σάς εννοώ.
Ό  Έ ξετ .  Δλδ. γενικώς πώς ευρίσκετε τήν θέσιν 

τής σημερινής φιλολογίας μας;
Ό  Παρ. Ό χ ι σημαντικήν. Ά λλ’ έχω ελπίδας δτι 

θά  γίνη μίαν ήμέραν σημαντική. Αύτό τό άποδεικνύουν 
μερικοί λόγιοι άξιοι λόγου, οί όποιοι διακρίνονται άπό 
τούς πολλούς.

*0 Έ ξετ .  Ήμπορεΐτε νά μέ δνομάσετε τούς λο
γίους αυτούς;

Ό  Παρ. Βλέπω δτι ζητείτε καυγάδες. Θέλετε λοι
πόν έγώ νά γίνω αίτια νά πικραθούν τόσοι καί τόσοι 

Ά ς  άφήσουμε νά νομίζη δ καθείς έκ τών μέχρι τούδε 
κριθέντων δτι συγκαταλέγεται μεταξύ τών δύο ή τριών.

Ό  Έ ξετ .  Μίαν παραβολήν μέ τήν άθηναϊκήν λο. 
γοτεχνίαν δέν κάμνετε, σάς παρακαλώ.

Ό  Παρ. Ή  μικρά άθηναϊκή λογοτεχνία είναι όγ
κος γιγάντειος μπροστά είς τήν άσήμαντον ίδικήν μας. 
Ά λλ’ έχομεν [μέλλον . . .

Γιάννος Γ α ρμπής.

Ι Δ Ι Κ Α  Μ Α Σ  Κ Α Ι  Ξ Ε Ν Α

Ο Α Γ ΙΟ Σ  Ε Π Ο Π Τ Η Σ
Μ £ κατάπληξίν μας έμάΟαμε oca γράοει ή παρακάτω έ π ι-  

ίτ ο λ ή , τή ς όποιας τό περιεχόμενό-/ έπιβεβαιοΰν πολλοί αξι
όπιστοι κύριο:. Τ ήν δημοσ:εύομεν έλπίζοντε; οτί Οά ληοβή 
δ π ’ οψιν υπό τών αρμοδίων.

Α ξ ι ό τ ι μ ε  Κ ύρ ιε ,

Με /τ',η] μον μεγάλη βλέπω πώ ; ό ημερήσιο; τύπο;, πον εχει 
καθήκον να φώτιση τό δημόσιο γιά διι καλό ή κακό γίνεται ατά 
οχολεϊα μ α ;, δεν ανέγραψε μιά παρεκτροπή ιοΰάγίον έπόπτον τών 
αχολών τή; Αρχιεπισκοπή; Κων) τόλεω;, παρεκτροπή τοΰ χειρό
τερον ειδον;. Ό  άγιο; έπό.τιη; τήν περασμένη εβδομάδα έπεσκέ- 
φ&η τό αρρενογωγεΐο Ταιαοΰλων κατά ενα διάλειμμα, πον δλοι 
οι διδασκαλοι ανεπανοντο ει; ιό άναπαντήριον, εί; τό όποιον δταν 
εισήλθε το διδασκον προσωπικό έ^ηχώ θη διά νά τον προσφέρω σέ
βα;. Μόνον ο νπεργηρο; κ . Οίκονομίδη;, όγδοηκονιοΰτη; σχε- 
δ ον, ε ιυ  μη αί'τιληφθει; τήν παρουσία τον άγιον έπόπιον εΐιε μή  
δννηθεί; ενεκα τοΰ γήρατο; νά μ ιμηθή  τον; συναδέλφου; τον 
αμ,εοω;, δεν εσηκωθη. Tors τι γίνεται. Ό  αγιο; επόπτη; λησμό

νησα; φαίνεται δτι έφερε ιερατικόν σχήμα, τόσον έξωργίοθη ώστε 
ήρχιοε καπηλικώιατα νά έ;υβρίζΠ (γαϊδούρι, ζώον, τήν κακή σου 
τήν ψυχρή) τόν Ιμβρόντητον μείναντα διδάσκαλον. Είναι περιττόν 
νά οά; πώ  διι οί παρόντε; διδάσκαλοι εμειναν κατάπληκτοι πρό 
τοιαύτη; ασχήμια;. Καί δεν ήμπάρεσαν νά πιοτεύσονν ι ί ;  τά ίδια  
ώια των. *Αλλά ερωτώ, τέτοια διαγωγή επιτρέπεται εί; τόν επό
πτην τών σχολών ; Καί μάλιστα δταν ή διαγωγή Λυτή στρέφεται 
εναντίον ίνό; γηραιόν διδασκάλου, νπηρετήσαντο; έπί πεντηκον
ταετίαν τήν έκπαίδευσιν καί τον όποιου πολλοί έκ τών μαθη
τών θά είναι σήμερον πολύ πρεοβύτεροι άπό τόν κ. Σταμούλην; 
Τί εχει »>ά άπανιήοη εί; ανιά δλα ή ’Εκπαιδευτική 'Επιτροπή  ; 
θ ά  έξακολονϋι] νά έπιτρέ.τη εί; τον άγιον επόπτην νά εξνβρίζq 
τού;διδαοκάλον; καί τό σχήμα τον;

Σ α ;  παρακαλώ νά δημοσιεύσετε τά; ολίγα; ανιά ; λέ;ει; καί 
διαχελώ

με ΰπόληψιν.
Δ . X  . . .
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Τ ΡΑ Γ Ο Υ Δ ΙΑ  
Τ Ω Ν Η  Χ Ρ Η Σ Τ ΙΔ Η

Ε ίς ενα μικρό καί πολΰ κομψό τομιδιον εκλεισεν ό νεα
ρός ποιητής Τώνης Χρηστίδης, μ ιά  μικρή ανθοδέσμη από 
λουλούδια ποΰ σκορποΰν τριγύρω tojv μ ιά  μ α γιάτ ικη  μυρω
διά. Π ο ιητικά  νοήματα μέσα «ε ταντελένιους στίχου?, σ τί
χου; ποΰ Οά τοΰ; ζήλευε και δόκιμος π ο ιητής, αν ελειπαν 
μερικά ασήμαντα ψεγάδια στό ρυΐμό καί στή μουσική, μιά 
μουσική, ή οποία ποΰ κα; ποΰ ένΟυμιζει τή  γλυκύτγ(τα  τής 
έπτανήσιακής σχολής.

Ά λαφροκρούω  τό  ντέφ ι, πού ή ψ ιχάλα 
ή ηδονική μούχει χαρίσει άπόψ ι.
Μ ιά μυρωδιά πλημμύρησε τή σάλα 
ρόδων, όπού ή άδελφούλα μου εχει κόψει.

Τέτοιοι σ τίχο ι μοΰ φαίνεται παράξενον πώς ξεγλύστρη- 
σαν άπό τήν πέννα και τήν ψ υχή  τοσον νεαιοΰ ποιητοΰ, ό 
όποιος μάλιστα εχε ι τήν ατυχίαν νά τρέπεται αίσθητικώς 
μέσα είς ενα τόσον άπΟκρουστικόν περιβάλλον, όπως είναι το 
περιβάλλον τής πόλεώς μας.

Τά «Τραγούδια» δεν άποτελοΰν βέβαια μ εγα /εϊον  π ο ιη 
τικόν, οϋτε ολα τά  ποιηματάκ ια  ποΰ στεγάζονται κάτω από 
τή  στέγη  αύτή παρουσιάζουν άψογον τέχνην , νέον δρόμον, 
νέαν ψυχήν καί τεχνοτροπίαν, α λ λ ’ έχουν μιάν γλυκιάν 
όμοροι άν, ποΰ παριστάνεται «οραΐα και ενα ιοραιον λυρισμόν. 
Χωρίς νά βλέπωμεν τίποτε τό εξαιρετικόν, μάς αρέσει νά 
τά  διαβάζωμεν και νά τά  ξαναδιαβάζωμεν, δ ιότι μας αναγ
κάζουν αύτά τά  ϊδια  νά τά  ξαναο:αβάσουμε. Κ αι όσο τα  οια- 
βάζουμε τόσο άρεσκόμεΟα είς τόν έλαφρον καί λογικόν συμ
βολισμόν τω ν, ενα συμβολισμον, νά ε ιπω μεν , άποκαΛυπτι- 
κόν. Έ ά ν  ή έμνευσις τοΰ Τ ω νη Χ ρηστιοη δεν είναι ουναττ, 
καί έκπλήσσουσα, εχει όμως τό καλόν ό νεαρός πο ιητής νά 
μή είναι παράλογος, νά μή  αντιφάσκει καί νά μή  γρονάο- 
κοπιέται όπως άλλοι π ο ιη τα ί τ ή ί  αύτής σχολής, πολΰ ανώ
τεροι ά π ’ αΰτόν, ά λλ ’ ήρέμο>ς νά συλλαμβάν/j τήν ιδέαν 
και σύμοωνα με τήν  εμ π νευ ϊίν  του να εκτελή  με μιαν 
κλασικήν ό α α λ ίτη τα .

‘ Α . Γ.

Τ Α  Χ Ε ΙΡ Ο Γ Ρ Α Φ Α  Τ Ο Υ  Τ Ο Λ Σ Τ Ο Η
Ή  κόμησσα ’Αλεξάνδρα Τολστόη, κόρη καί κλνρονομος 

τών έργων τοΰ μεγάλου συγγραφέως καί φιλοσόφου, εγραψεν 
εις τήν  έν Πετρουπόλει Αύτοκρατορικήν ’Α καδημίαν, προ- 
σφέρουσα εί; αύτήν όλα τά  χειρόγραφα τοΰ πατρός τη ς . Ε π: 
τ ή  βάσει τούτων ζητεί όπως ή ’Ακαδημία προβή ε ί; την  
εκοοσιν όλων τών έργων τοΰ Αεοντος Τολστόη,

ΜΑΡΓΑ Σ Ε Β Ε Ρ ΙΝ Α
Π ολΰ; λόγος γίνεται έν Γερμανία περί ένός μυθιστορή

ματος, τό όποιον ΐξέδωκε κατ’ αύτάς ό Ε .  Φόν Νεσελροτ ύπό 
τόν τίτλον  «Μαρία Σεβερίνα». Μέ τή ν  λεπτήν  γυνα·.κεϊ«ν 

1 ψυχολογίαν του, τά  κομψά πο ιητικά  του στολίδια, μας φαί
νεται οτι ό συγγραοεΰς ζωγραφίζει πρόσωπα ζώ ντα καί κ ι
νούμενα έν μέσω ονειρευτής άτμοσοαίρας.

Ή  'Ε λ έν η  Ούνερόδ είνε μ ία  γυναίκα α κα τά λη π τη , ή 
«ποια, παρ’,ολην  τή ν  μακράν κα! δυστυχή της ζωήν μένει 
πάντα  ωραία καϊ τ ίμ ια . Ζ ή ώς ξένη έν μέσω τών εόγενών

οί όποιοι μέ τοΰ; έρωτά; tojv ζητοΰν νά διασκεδάσουν τήν 
μονότονη ζωήν της Έ κ  τών τριών αύτή ; τέκνων δέν α γά 
π α  παρά τήν μικρωτέραν κόρην της, τήν λεπτήν καί ο ιλά- 
σΟενον Μαρινίναν, διότι αύτή μόνη δέν όμοιάζε; διόλου πρός 
τόν πατέρα τη ς . 'I I  μικρά νευρασΟ;νής civ<u έρωτευμένη μέ 
τόν μελαγχολικόν έρημίτην Γόε Αοβενμπρόϊ, όστις, αγα
πών άλλοτε τήν μητέρα τη ς, ε ίχε  ξενιτευΟή καϊ έπανήλθί 
τελευταίω ς είς τήν πατρίδα του. Καί ή δυστυχής μητέρα ζή

# , / i f  ‘T03pa μονον και μονον οια να αποκαταστησνι την κόρην της 
ευτυχή .

Η  Μ Υ ΖΟ ΤΤΑ
Ε σ χ ά τω ς  έπανελήφΟη μετά  μεγάλης επ ιτυ χ ία ς '  είς τό 

Ώ δεϊον τών ΙΙαρ'.σίων ή  «Μ υζόττα» τό τρίπρακίον δράμα, τό 
όποιον ε ίχε  γράψει ό Μωπασσάν με τήν συνεργασίαν τον 
Ί α κ . Νορμάνδ.

Ί Ί  Μ υζόττα  έπαίχΟη κατά πρώτον τό 1891 . Κ»{
κ ατ’ άρχάς μεν τό έργον ήρεσεν, άλλά μ ε τ ’ ολίγον οι Οεα- 
τα ί τό έγκατέλειψαν, ξιππασΟέντε; άπό τό θέμα τοΰ έρ
γου. ’Ιδού, είς όλίγας γραμμάς, περί τίνος πραγματεύε
τα ι. 'Έ να ς νέο; ζιυγράοος υπανδρεύεται. Τ ήν ιδίαν όμως 
βί,αδιάν τοΰ γάμου tcu μανθάνει ότι μ ιά  παλαιά του έρω- 
μένη, ή π ισ τή  καί άφω σιω μίνη ε ί; αυτόν Μ υζόττα, αφοί 
έ-'έννησεν ενα παιδί τό όποιον λέγει οτι ανήκει είς αύτόν, 
είναι τώρα ετοιμοθάνατη καί ζητ7  νά τόν ίδή.

Ό  καλός νέος τρέχει καί ή Μ υζόττα αποθνήσκει ευτυ
χή ς  είς τάς άγκάλας του, διότι τής ΰπεσχέΟη ότι Οά άνα- 
λάβη μετά  τής γυναικός του τήν φροντίδα τοΰ παιδιού.

Έ π ισ τρέοει είς τό σ π ίτ ι του, έξομολογεΐται τά  πάντα  είς 
τήν γυναίκά του, καί αποφασίζουν νά υιοθετήσουν τό άλ
λως τε  ίδικόν του παιδί.

Τό έργον κρίνεται ώς καλογραμμένον μ ι  την συγκ ινητι
κήν ϋπόΟεσίν του, ή οποία είνα ι’παρμένη από ένα δ ιήγ . μα 
τοΰ Μωπασσάν, τό συνεσφιγμένον καί νευρώδες τοΰ διαλό
γου, άνευ τή ς παραμικρά; φλυαρίας, καί αύτήν άκόμη τήν 
λεπτήν  του είρωνίαν, κατορθώνει νά κρατήοη μέχρ ι τέλ'-υ; 
ζωηρόν τό ένδιαφέρον τών θεατών.

Α Λ Μ Π Ε Ρ Φ Λ Ε ΡΥ
Έ ν  ήλικία  37 ετώ ν άπέΟανε τή  21 ’Οκτωβρίου (ν. ήμ .) 

είς ‘Π ώ  τή ;  Γ αλλ ία ; ό ποιητής ’Αλβέρτος Φλερύ. Νέος 
έτι ό Φλεοΰ έπεδόΟη είς τά  γράμματα. Κ αί κ α τ ’ άρχάς μέν 
έξέδωκε τήν «’Ιδεολογικήν ’Αναγέννησιν», έ π ϊΐτ α  συνειρ- 
γάσΟη είς τό περιοδικόν «Βιβλίον Τ έχνης»  καί τέλος δ:ηυ- 
Ουνεν cv Ποι μικρόν φιλολογικόν περιοδικόν ονομαζόμενο» 
« Π ινακίδες» . τΠτο Οιαιώτης τοΰ Φρανοίς Ζ άμ, έξέδωκχ 
δέ τά  «Παράξενα πο ιή μ α τα » , (1894) τάς « Ε π ικ λ ή σ ε ις  
καί λόγια πρός έκείνην (1895), «Σ τό  δρόμο», (1896; 
τάς «Φ α’.άς ’Ε ντυπώ σει;»  (1897), τόν «ΓΙιερρότον», (18981 
τάς «Ε κμυστηρεύσεις»  καί τέλος πέρυσι νέον τόμον καλ· 
λίτερον τών άλλων ύπό τόν τίτλον «’Α πό τά  Φθινόπωρα 
καί τά  βράδ.α». ;<

Έ γρα ψ εν έπίσης ένα μυθιστόρημα « Οι Σ τρ α τ ιω τα »  
καί συλλογήν κριτικών άρκετά δυνατών, τάς «Λ ραματ:- 
κάς ’Ιδέα;.
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LES KARAMANL1S
Ε!ς τό τελευταίο·/ φυλλάδιο·/ τοΰ « Έ ρμοΰ  τής Γ αλ

λίας», ό δέ Ζ ίγλερ γράφει μελέτην εθνολογικήν κα! γλωσ- 
«ιχήν διά τοΰ ; Ά να το λ ίτα ς υπό τόν τίτλον  «Les K ara· 
m ;in lis». ‘Αναφέρει τήν κατάλν,ψιν τής Καππαδοκίας κα
θώς χα! τήν έπικρατοΰσαν παράδοσιν οτι οί κατα κ τητα ;, Oi- 
λοντες νά επιβάλλουν τήν γλώσσαν των εϊς τήν ϋποτα- 
χίεϊοαν χώραν, έκοψαν τάς γλώσσας τώ ν όμιλούντων ελλη 
νικά. Α ναφέρει τάς προσπαΟείας τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, τό όποιον διά τή ς εκκλησίας καί τοΰ σχολείου προ
σπαθεί νά μάθη είς τούς δυστυχείς τούτους έλλ·; νας την 
γλώσσαν τω ν. Ά λ λ ’ ό συγγραφεύς υπ ο π ίπ τε ι είς σφάλμα 
ΰπιοτηρίζω ν ότι οί Καρβμαν λήδες, όπως τ ιΰ ς  ονομάζει, αν 
χαί αποφεύγουν νά μάΟευν τήν τουρκικήν γραφήν αγαποΰν 
τήν γλώσσαν τών κατακτΥ,τών, τήν όποιαν Οεωροΰν χαί ώς 
μητρικήν ο.ύτών γλώσσαν. ‘Α πλούστατα, οί Ε λληνες τής 
Α νατολής δέν όμιλοί·/ ελληνικά, διότι δέν γνωρίζουν. Ά -  
πόοειξις δέ ίίτι φ ιλοτιμοΰνται νά μ ετα χ ε ιί ίζω νται τάς ολί- 
γας λέξεις ποϋ ξεύρουν, όπως καλή μέρα, καλή σπέ£α κ τλ .

■ Έ ν  άντιΟέσει πρός αυτούς υπάρχουν παρά τήν Ά τ ά λ -  
λειαν Τοΰρκοι, πρόοουγες ί / ,  Μορέως, οί όποιοι μεταχειρ ί
ζονται (■ ς μητρικήν γλασσαν τήν  ελληνικήν, καθώς άλλοι, 
«ροσφυγες έκ Βοσνίας, κατοικοΰ',τες είς Προύσαν ομιλοΰν 
τήν σλαβικήν.

Ο Ρ Ο Ι Δ Η Σ
Ό  καθηγητής τή ς Π ολιτικής Οικονομίας εϊς τό ΈΟν. 

Π ανεπιστήμιον καί γνωστότατος λόγιος άπό πολλάς του 
πραγματείας καί κριτικάς κ . Ά .  Ά νδρέαδης, συνέγραψε τή ν  
βιογραφίαν τοΰ μακα; ίτου Έ μ μ ,  Ροίόου, ήτις προτάσσεται 
ίίς  τά έκδιοόμενα απαντά του. Ό  X. Άνδρεάδης ήτο ό κα
ταλληλότερος διά τήν  έργασίαν αύτήν καθόσον ήτο συγγενής 
« 5  Ροίδου καί έκτός ότι έγνώριζε καλά τόν βίον τοϋ συγ- 
γραοέως τών Ε ιδώ λω ν, ήμπορεσε νά απόσπαση από την μ η 
τέρα του /ρ η σ ιμ ώ τα τα  δια τήν βιογραφίαν έγγραφα. Κ αί α ί
φνης ό Ροίοης διά τής λαμπρας ταύτν,ς βιογραφίας παρου- 
βιάζεται πρός ήμας νέος όλως διόλου άνθρωπος. Ά νθρω πος 
τοΰ σαλονιοΰ, περιζήτητος είς τάς οοναστροφάς, γνωρίζων 
νά διασκεδάση, έξοδεύων μεγάλα ποσά διά μίαν έρωτικήν 
του ιδιοτροπίαν, οπλομάχος, άνςμιγνυόμενος είς έμπορικάς 
επιχειρήσεις κ τλ . Έ κ  τής άναγνώσεως τής βιογ{αφίας του, 
ανακαλύπτει κανείς πώς ό Ροίοης, ό έξοχος στυλίστας, κα- 
τώρΟωσε νά έ π ιτ ύ /η  ίαυμασίω ς είς πραγματείας περί οπλο
μαχίας, κερί δικαστικών υποθέσεων καί άλλων ζητημάτω ν 
ανεξαρτήτων τής λογοτεχνίας, εις τήν οποίαν έπεδόΟη εί- 
οικώτερον.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
B A P I F T E

Η  Π Ε Ρ Ο Υ Ζ Ε
Ε ίς τό Μ ελόδραμα έπαίχβη δΰο φοράς ή Π ερουζέ, εργον 

τοΰ Α θ η να ίο υ  μουσικού Σακελλαρίδου, τοΰ οποίου ή ΰπόΟε- 
σις έδημοσιεύΰη άλλοτε είς τά  «Χρονικά». Ή  έκτέλεσις 
υπήρξε καλή κ α ί τό εργον γενικώ ς εύηρέστησε μέ τήν γλυ
κέ ϊάν του μουσικήν. Π ρω τότυπος ή μουσική του δέν ε ί
ναι, οΰτε βασίζεται έπί τή ς έΌνικής ψυχής, ανήκει είς τήν 
ιταλικήν σχολήν τοΰ Βέρδη, τοΰ όποιου ή έπίδρασις πολ-

λάκις γίνεται καταφανής. Π αρατηρούνται κ α ί άλλων μου
σουργών επιδράσεις, άλλά μολοντούτο ή γενική υφή τοΰ 
μουσονργήματος τοΰ κ. Σακελλαρίδου είναι τοιαύτη, ώστε 
παρουσιάζει ενα κομψόν σύνολον μέ οχι μεγάλας άξιώσεις.

Ω Δ ^ Ι Ο Ν

"Η ρχισε τάς παραστάσεις του ό νεοαφιχΟείς θ ίασος τών 
κ . κ. Ν ίκα Φ ΰρστ-Λεπενιώτη. Κ ατά τό πρώτον δεκαπεν- 
Όήμερον δέν άνεβίβασεν έπ ί τή ς σκηνής έργα π ραγμ ατι
κής άξίας, έκτός ενός ή τό πολύ δΰο, τά  όποια  ήμπορεϊ 
κανείς νά τά  χαρακτηρίσω ώς υποφερτά. "Ολα σχεδόν ήσαν 
γαλλικαί φάρσαι καί δράματα τή ς παριζιάνικης ρουτίνας, 
μέ πολλά coups dt; th e a tre ,  μέ πολλάς βεβιασμένος ψυ- 
χολογικάς σκηνάς καί μέ πολλάς επίσης έλκυστικάς κοινο
τοπίας. Ούτε πρωτοτυπίας έχουν, οΰτε Ιδεώδη παρα τη
ρούνται, άλλά φορτικώς εμφανίζονται είς αύτά  ο ί γνωστοί 
έγκληματίαι, ο ί χρηματισταί, μέ τάς Ιδίας σχεδόν πάντοτε 
υποθέσεις, γυρισμένος άπό τήν άνάποδη, σάν πολιόρρουχο· 

Ό  θίασος είνα ι καλός. Μερικά του στοιχεία  ήμ πορεϊ νά 
τόν άναδείξουν καλήτερον. Ή  κυρία Ν ίκα μέ μίαν δυνα 
τήν έπίδρασιν τής έξοχου καλλιτέχνιδος δος Μαρίκας Κ ο
τοπούλη καί ενίοτε τής κυρίας Κυβέλης, πα ίζει φυσικά 
καί είς πολλά σημεία φανερώνει ότι έχει νοιώσει βαθ ιά  τήν 
τέχνην της. Ή  κυρία Φύρστ δυνατή ηθο π ο ιό ς μέ στιγμάς 
υπέροχους. Ό  κ. Φύρστ καλός πάντοτε, άλλά μ* ένα σπου- 
δαϊον ελάττω μα. Δ ιατί άπαγγέλλει συρτά ; Π . χ . δ ια τί άντί 
ν ά π ρ ο φ έ ρ η : τόν το ίχο , προφέρει: τόν ν ττ τ το ΐχ ο ;  Κ α α ο -  
Χή, άντί φυσικώς, κ α λή .  Ό  κ. Λεπενιοίτης καλός, άλλά 
καί αύτός μέ τά  έλαττώματά του. Δ ιατί δέν συμβιβάζει τό 
βάδισμα καί τήν στάσιν του σύμφωνα μέ τήν περίστασιν καί 
τήν ψ υχολογικήν κατάστασιν τή ς στιγμής ; Π . χ. δταν βέλη 
νά εϊπχ) νευρικώ ς: σ’ α γα πώ  κα ί έχει άνάγκην νά έλθη άπό 
τήν  μίαν άκραν τής σκηνής εϊς τήν άλλην, κάμνει τό  ίδ ιο  
βάδισμα, άργό καί μεγάλο, ώς νά έπρόκειτο περί μ ιας ή ρ ε
μου έξομολογήσεως, περί τίνος, δ ιά  τό  όποιον ή ψ υχή του 
ήρεμεί. Κ αί άλλοι βεβαίως υπάρχουν, πού πρέπει νά άνα- 
φερθοϋν έδώ τά  ονόματα, άκόμη όμως δέν ήμπύρεσα νά 
ιο ύ ς εκτιμήσω δεόντως.

Ό  Θεατρικός.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κον Λ . Τζ. ’Λ th’jv a i— «Χρονικά» σάς εοτείλαμεν εγκαίρως. 
Τά οταλέντα Οά δημοσιενϋονν εις τό άλλο, διότι εφϋασαν αργά. 
’Αναμένουμε παραγγελίαν μας.

Κον Ά να π λ . Φιλιππονπολιν .-—'Από τά οταλέντα ϋά δημοσιεν- 
σωμεν era όνο. Περιμένειε δμως τη οειρά τον;. Δεν μπορείτε 
εκεϊ νά φροντίσετε γιά κάποια διάδοση ;

Κον Φ. Δζ. Νοβορρωοίοκη.— Φύλλα σάς στέλλονται τακτικά. 
Διηγημαιάχι ίλάβαμε. Τό ϋέμα τον δμως κατήντησε κοινό. 
Έ χ ε ι  γράψει άλλοτε και ό Βαλαω ρίτη;. Προτιμούμε νά μήν τό 
δημοοιεύοονμε. Δεν μάς στέλνετε άλλο;

Κον Γ. Φ. Τσοτνλι.— Θά τό δημοοιενοονμε προσεχώς με τη  
οειρά τον. Ό  Γιάννος Γαρμπής, π ον δημοσιεύουμε οιό παρόν 
ψύλλον τήν τελευταία τον κριτική, γράψει μόνον γιά τονς πολίτας 
λόγιους. Ό  λόγος π  ον φέρνετε γιά τήν ενέργεια που οάς είπαμε 
δταν είσΟε έδώ δεν αιηρίζειαι. Και γ ι’ αΰτό άκριβώς λνπονμεϋα  
περισσότερο.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Α ·  Γ Ε ί ϊ Ρ Γ Ι  Α Δ Η Σ

Τ Τύποις Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ. ”
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