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Ή  γλώσσα ένός έθνους, είναι μιά φωνητική μου
σική πού έξωτερικεύει κα'ι μεταβι βάζει, μέ φθόγγους 
κα'ι σημεία, άπό τόν έ'να στόν ά'λλο, τά αισθήματα 
και τά διανοήματα τών ανθρώπων του' ένας εθνι
κός ζω ϊκ 'ς δργανισμός πού έχει δική του ζωή κα'ι 
ανάπτυξη κα'ι παριστάνει τή ζωή και την ανάπτυ
ξη τοΰ έθνους πού ανήκει. Γιά νάναι τελεία κι’ αρ
μονική, πρέπει ή πένα πού τή γράφει νά συμμορ
φώνεται μέ τό στόμα πού τη μιλά κα'ι τό στόμα 
πού τή μιλά μέ τό μυαλό πού τη σκέπτεται" πρέπει 
νά έξωτερικεΰη σωστά και νά μεταβι βάζη άκόπιαστα 
έκείνο πού τό μυαλό θέλει νά έκφραση. Γιά νάναι 
εθνική, πρέπει δλα τά στοιχεία άπό τά όποία σύγκει- 
ται τό έθνος, καθένα κατά τή δύναμη του και τήν 
ενέργεια του, νά λάβουνε μέρος στή σύνθεσή της· 
καθένας νά πή τή γνώμη του στό σχεδίασμα της- κα
θένας νά βάλη τό λιθάρι του στό κτίσιμο της.

Γιατί, μέσα στή γλώσσα ένός έθνους, ζεΐ κα'ι υ
πάρχει κα'ι εργάζεται δλο τό έθνος πού τή μιλά κι’ 
δλη ή χώρα πού την ακούει- δλο τό παρελθόν, δλο 
τό παρόν, δλο τό μέλλον τοΰ έθνους' δλ’ ή ιστορία, 
δλες οι παραδόσεις, δλες οι εργασίες τών ανθρώπων 
του' δλη ή φυσιολογία, δλη ή γεωγραφία, δλη τοΰ 
έθνους ή ψυχή.

Κανένας, δσο σοφός κι’ αν είναι κι’ δσο δυνα
τός, δέν μπορεί νά φκιάση μιά γλώσσα δική του, καί 
νά τήν έπιβά/.η σένα έθνος, μήτε νά μεταβάλη την 
γλώσσα τοΰ έθνους του, σάν πού έκεΐνος τοϋ αρέ
σει καί τό βρίσκει σωστό, αν και τό έθνος, δέν το 
στέργη και δέν τό παραδέχεται. Ή  γλώσσα είναι 
κοινό κτήμα, όργανο κοινό. Δάσκαλοι καί μαθητές, 
συγγραφείς κι’ άναγνώσιες, επιστήμονες κ’ έργάτες,

χωριάτες καί πολίτες, πλούσιοι καί φτωχοί, γραμμα 
τισμένοι κι’ αγράμματοι, τή φκιάνουνε δλοι μαζί, 
τήν έχουνε δλοι μαζί. Έκεΐνος πού μιλά έχει για 
μέτρο τό αυτί εκείνου πού ακούει κ’ εκείνος που 
γράφει τό μάτι εκείνου πού διαβάζει. 'Ο  ενας παίρ
νει άπό τόν άλλο κ ι’ ό άλλος δίνει στόν άλλο, κι 
δλοι συμφωνούν μαζί σέκεΐνο πού εκφράζει καλλίτε
ρα αύτό πού θέλουν νά ποϋν.

’Έτσι μέ τόν καιρό καί μέ τή συνήθεια ή γλώσ
σα, γίνεται καί λαβαίνει μιά κοινή μορφή καί στά
ση καί πάλι φθείρεται καί μεταβάλλεται κατα τον 
τόπο, τά περιστατικά καί την άνάπτυξη τοΰ έθνους 
πού την έχει. Υπάρχουν γλώσσες πλούσιες και φτω
χές, γλώσσες ομαλές καί ανώμαλες, γλώσσες τελείες 
κι’ αρμονικές καί γλώσσες άτελεΐς, κακόηχες: Τό κάθε 
δμως έθνος άρέσει, άγαπά καί καλλιεργεί τή γλώσσα 
του, δπως κι’ αν είναι, γιατί μ ’, αύτήν γεννιέται καί 
μαθαίνει τόν κόσμο ό άνθρωπος, σ αυτήν σκεπτεται 
καί αισθάνεται καί ζεΐ' γιατί είναι δική του.

Ή  γλώσσα τό λοιπόν δέν είναι θεωρία καί διδα
σκαλία, παρά είναι ένα γεγονός ιστορικό, φυσιολογικό, 
κοινωνικό καί εθνικό καί - τσι πρεπει να παρωμε 
καί τη γλώσσα μας γιά νά τήν έξετάσωμε.

"Οταν τό έθνος μας λευθερώθηκε άπό τήν πολι
τική του σκλαβιά, βρέθηκε, άπό ένα μέρος, μ’ ένα 
σωρό τοπολαλιές καί μιά κάπως κοινή, ανώμαλη 
καί γεμάτη άπό ξένες λέξεις όμιλούμενη, κι’ άπό τό 
άλλο μέρος, μέ μιά γλώσσα διδασκόμενη καί γραφό
μενη, τή λεγτμενη καθαρεύουσα. Τήν καθαρεύουσα 
τή φκιάσανε οί δασκάλοι τοΰ έθνους καί μερικοί 
συγγραφείς γιά νά δώκουνε στό έθνος μιά γλώσσα 
φιλολογική κοινή πού νά συνεχίζη τήν αρχαία του 
γλώσσα, τήν Ελληνική, καί νά μπορή νά εκφράζη 
τέλεια καί κανονικα όλα τα εργα, τα αισθήματα και 
τά διανοήματα τοΰ έθνους. Οι τοπολαλιες και η 
όμιλούμενη, είτανε κι’ αύτές απόγονοι, σάν νά ποΰμε,
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τής αρχαίας, άιτόγονοι*όμως πού αλλάξανε μέ τον 
καιρό, μέ τά περιστατικά τοϋ έθνους, μέ τήν αμά
θεια καί τί] σκλαβιά, καί μέ τή διασπορά, καί τυ
πικό και λεκτικό καί συντακτικό. Ά ν  καί εϊτανε ή 
πραγματική ζωντανή γλώσσα τοΰ έθνους οί δα- 
σκάλοι καί οί Κυβερνήτες μας τις θεωρήσανε χυ
δαίες, φτωχές, ανάξιες νά είναι γλώσσα μας.

Βρεθηκε τό λοιπδν τό έθνος μας νάχη δυό γλώσ
σες, τή μητρική του τή γλώσσα, τή δημοτική, καί 
τη γραφόμενη καί διδασκόμενη, τήν καθαρεΰουσα. 
Κ ι’ άπό τότε σχηματισθήκανε καί δυό γνώμες, ή 
μια πώς πρέπει ή ζωντανή κι’ όμιλούμενη νά γείνη 
καί γραφόμενη, καί νά τήν καλλιεργήσωμε καί νά 
την αναπτΰξωμε, άπάνω στή νέα της φθογγολογία 
καί το νέο της τυπικό, μέ τό νέο αισθητικό καί τό 
νεο πνεΰμα τοϋ έθνους κ’ ή άλλη δτι πρέπει νά κά- 
μωμε τήν γραφόμενη τήν καθαρεύουσα μέ τή δι
δασκαλία καί όμιλουμενη.

Τήν πρώτη γνώμη διατύπωσε πολύ σωστά καί 
επιστημονικά ό σοφός εκείνος άνθρωπος, ό Βηλα- 
ρας. Τή δεύτερη υποστήριξε μέ γραμματικές καί 
προγονιστικές θεωρίες ενας μεγάλος δάσκαλος τοΰ 
έθνους, ο Βαμβας. Έ νας άλλος μεγάλος δάσκαλος 
τοΰ έθνους, ο Κοραής έβγαλε, μιά τρίτη γνώμη, νά 
πάρωμε τή δημοτική καί νά τήν κάμωμε καθα
ρεΰουσα.

Δέν είναι ζήτημα δτι ή σωστή ή γνώμη εϊτανε 
τοϋ Βηλαρά. Ό σ α  παραπάνω είπαμε γενικώς γιά 
τη γλώσσα δεν είναι άλλο παρά μιά συνοπτική εξή
γηση τής γνώμης του. Δυστυχώς πολύ λίγοι τόν 
νοιώσανε τον άνθρωπο. Ή  Κυβέρνηση, οί παπά
δες και τα σχολειά, καθιερώσανε ώς επίσημη γλώσσα 
την καθαρεΰουσα, μιά γλώσσα τεχνητή, σχολαστική 
καί νεκρή.

Δεν είναι ζήτημα δτι αν άπό τοτε τό έθνος μας 
περπατοϋσε με τή σωστή τή γνώμη’ αν σήκωνε κε
φάλι καί επιβαλότανε στούς Κυβερνήτες του καί τούς 
αναγκαζε νά άσπασθοΰ»' τή γλώσσα του, τή ζωντανή’ 
αν τουλάχιστο, βρισκόντανε καλλιτέχνες συγγραφείς νά 
την αδράξουνε γερά καί νά τήν αναπτύξουνε ενάν
τια στους δασκάλους καί στά σκολειά, θά είχαμε σή
μερα την δμορφότερη, όμαλώτερη καί πλουσιώτερη 
γλώσσα τοΰ’κόσμου.

Γιατί, δσο ιδιωματική, δσο άνώμαλη, δσο φτωχή 
κι αν εϊτανε ή γλώσσα μας, δ'χι μόνο ειχε μέσα 
της ε'να κοινό οργανισμό, μά ειχε καί νέες ομορφιές, 
και νέους χρωματισμούς ζωγραφικούς, καί μιά τε
λειότητα καί ακρίβεια λεκτ κή, πού όλου τοΰ κόσμου 
οί γλωσσολόγοι τά αναγνωρίζουνε καί τά θαυμά
ζουνε. Είχε μέσα της ζωή καί δύναμη νεανική, όρμή 
παραγωγική, καί ωραιότητα φυσική. Είχε μέσα της

δλους τούς άγώνες τής δουλείας μας καί δλο εκείνο 
τό είκοσιένα πού μας ελευθέρωσε.

Ποΰ δμως έθνος; Τό έθνος τό δυστυχισμένο 
βγήκε κατασκοτωμένο, φτωχό καί αμαθέστατο άπό 
τή σκλαβιά. #Τί νά πρωτοκάμη ; Νά γιατρέψη τίς 
πληγές του ; νά έργασθή γιά νά ζήση ; Γ ιά νάχαρή 
καί νά πανηγυρίση τήν άπολευθέρωσή του ; Ό  εν
θουσιασμός καί ή χαρά του, δτι, υστέρα από τέσσε
ρις αιώνες δουλείας, άνάστησε καί πάλι την Α ρ 
χαία Ελλάδα, αύτό τό θανμα τής ιστορίας τοΰ κό
σμου, τό συνάρπασαν, καί μή μπορώντας νά σκεφθή, 
έ'πεσε τυφλό, στήν ίδέα τοΰ προγονισμού, πού οί 
δασκάλοι του καί οί παπάδες του καί οί κυβερνήτες 
του, τοϋ τραγουδούσανε μέ χίλια δυό τραγούδια εν
θουσιαστικά καί θριαμβευτικά.

Έ τσ ι τό λοιπόν, κατόρθωσε καί γίνηκε γλώσσα 
επίσημη, ή καθαρεύουσα, ή γλώσσα πού μάς φκιά- 
σανε οί θεωρητικοί καί σχολαστικοί δασκάλοι καί οί 
άτεχνότατοι καί νερουλιασμένοι συγγραφείς. Καί ή 
γλώσσα αύτή υπάρχει καί στέκεται στά πόδια της 
άκόμα καί σήμερα, ώ; γλώσσα διδασκόμενη καί 
γραφόμενη, ώς γλώσσα τών σκολειών μα;, τών κυ
βερνητικών αρχών μας, τών δικαστηρίων μας, τής 
Βουλής μας, καί τής θρησκείας μας.

Έ ν α ν  καιρό, άπεδώ καί τριάντα χρόνια, θαρρούσε 
κανείς, πώς αληθινά αύτή ή γλώσσα θά ύπερισχύση 
καί θά  γείνη καί ή όμιλούμενη τοΰ έθνους μας. 
Ποιός νά μιλήση γιά δημοτική ; Τά σκολειά διδά
σκανε τήν άττικίζουσα καθαρεύουσα. Οί συγγραφείς 
μαλλώνανε αν πρέπη νά γράψουνε ό λέμβος ή ή λέμ
βος, ή άτμοσφαΐρα ή ή ατμόσφαιρα. Οί εφημερίδες, 
οί ρήτορες, οί δικηγόροι, οί βουλευτές, παραβγαίνανε 
ποιός νά γράψη καί νά μιλήση πιό σχολαστικά. Με
ρικά μόνο τραγούδια καί παραμύθια ξετρυπόνανε 
ποΰ καί ποΰ στή δημοτική. Ή  δημοτική δέν θεω- 
ρούντανε γλώσσα, άλλά ιδίωμα.

Ή  καθαρεύουσα, μέ τήν ενθουσιαστική καί αυ
θαίρετη επιβολή της, κατόρθωσε νά σταματήση όλό- 
τελα τή νεοελληνική φυσική γλωσσική μα; ανάπτυξη 
καί τή νεοελληνική τεχνική δημιουργική φιλολογία 
μας. Κατόρθωσε νάποκοιμίση τή γλωσσική μας πα
ραγωγική δύναμη· νά νοθεψη και νά διαφθείρη τό 
γλωσσικό μα; αισθητικό’ νά σκλαβώση κάθε ελεύ
θερη ενέργεια τής ομιλίας μα;’ ν’ άρρωστήση καί 
νάδυνατίση τά ζωντανά στοιχεία τής γλώσσάς μας. 
Τόσο, πού καταντήσαμε νά μιλούμε κρυφά σχεδόν 
καί μεταξύ μας, τήν άληθινή, τήν εθνική, τή δική 
μας τή γλώσσα, τή δημοτική, άπό ντροπή μας καί 
φόβο μας, καί νά θεματογραφοΰμε καί νά παπα- 
γαλίζωμε στό φανερό καί έπισήμως, τήν γλώσσα τήν 
ψεύτικη, τη νεκρή, τήν παρείσακτη, πού μας προστά
ζανε καί μάς διδάσκανε, τήν καθαρεύουσα.
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Μέ δλ’ αύτά, τό έθνος, ό'χι μόνο δέν εχασε τή 
γλώσσα του, άλλά καί τή φύλαξε σάν θησαυρό 
πολύτιμο, στά σπίτια του,—σάν κειμήλιο οικογε
νειακό καί εθνικό, άπό τή μάνα στό παιδί, στίς 
παραδόσεις του,—σάν τό αίμά του καί τά νεϋρά του, 
μέσα στό ζωικό του τόν οργανισμό. 'Η  καθαρεύουσα 
γιά τό έθνος δέν εϊτανε και δέν είναι άλλο παρά 
μιά σκλαβιά, καί έθνος πού δούλεψε σκλαβω
μένο πολιτικώς, τετρακόσια ολόκληρα χρόνια, καί 
δμως δέν έχασε τήν ελευθερίά του, άλλ’ άγωνίσθηκε 
καί κατόρθωσε νά έλευθερωθή, δέν μποροΰσε παρά 
μιά μέρα νά ξεσπάση καί νά σπάση καί τίς άλυσ- 
σίδες τής γλωσσικής σκλαβιάς.

Μόλις τό έθνος άρχισε ν’ άναπτύσσεται καί νά 
ζή φιλολογικώς πιό ελεύθερα, ευθύς άρχισε καί ή 
γλωσσική επανάσταση. Καί τί επανάσταση ; Ό χ ι  λό
για καί θεωρίες’ επανάσταση μέ εργα φιλολογικά 
ανατρεπτικά, μέ φόνους καί μέ αίματα. Επανάσταση 
μέ άδελφάτα, μέ συλλόγους, μέ προπαγάνδες, μέ 
εφημερίδες, μέ περιοδικά, μέ διοργάνωση. Σωστή 
επανάσταση!

Τή σημαία τη σήκωσε, ό καπετάν Ψυχάρης μέ τό 
Ταξεΐδι του. Στήν αρχή οί οπαδοί του εϊτανε λιγο
στοί. Σήμερα είναι αναρίθμητοι. Ή  ίδέα πήρε τέ
τοιο δρόμο, πού κανένας δέν τή σταματά. Τό ρεϋμα 
τής ζωντανής γλώσσας πλημμύρησε τόν 'Ελληνισμό.

Σήμερα μέ τόν πόλεμο πού γίνεται γιά τήν επι
κράτηση τής ζωντανής γλώσσας, τής δημοτικής, μέ 
τόν Ψυχάρη καί τούς Ψυχαριστές, καί τά σκολεία 
άπλουστεύσανε τή γλώσσα τής διδασκαλίας καί τών 
διδακτικών βιβλίων, καί οί εφημερίδες καί οί ρητο
ρικοί λόγοι καί τά επιστημονικά συγγράμματα γίνανε 
μικτά καί ή δημιουργική μας φιλολογία δσο πη
γαίνει καί γίνεται πιό δημοτική καί πιό ζωντανή. 
Σιγά σιγά γλώσσα καί ελευθερία γίνονται ένα, ίδέα 
καί παράσταση ένα, τέχνη καί μορφή ενα. Ή  
εθνική μας γλώσσα δέν ντρέπεται πιά νά μιλιέται 
καί νά γράφεται, δέν φοβάται μήτε δασκάλους, μήτε 
παπάδες, μήτε Κυβέρνηση. Ζεϊ καί θριαμβεύει καί 
επικρατεί. Εκείνοι πού ντρέπουνται καί ζαρώνουν 
μεσ’ τό καυκί τους, σάν τούς σιαλιαγκούς καί τίς 
χελώνες, είναι οί καθαρευουσιάνοι.

Τοϋ κάκου βοά καί ολοφύρεται ό Μιστριώτης άπό 
τήν πανεπιστημιακή του έ'δρα καί συγκαλεί τό έθνος 
στον προγονισμό, τοΰ κάκου γράφουν εγκυκλίους καί 
άφορίζουν οί δεσποτάδες, τοϋ κάκου ψηφίζουν άρθρα 
στό σύνταγμα οί Κυβερνήτες μας. 'Η  γλώσσα δέ 
διδάσκεται, δέν επιβάλλεται. Είναι κτήμα εθνικό καί 
γίνεται μονάχη της.

Μ’ αύτό δέ θά πή πού λιάσαμε τό γλωσσικό μας 
ζήτημα.

Δέν έχει καμμιά αμφιβολία πώς θά έπετυχή η 
γλωσσική επανάσταση. Ελπίζω  μάλιστα να επιτυχή 
καί πολύ γλήγορα. Δέν έχει καμμιά αμφιβολία πως 
θά πέση ή καθαρεύουσα καί θά  επικράτηση ή όμι
λούμενη. Ποιά είναι δμως ή όμιλούμενη ;

Σ ’ αύτό άπάνω υπάρχουν τόσες γνώμες πού κι’ 
αύτοί οί επαναστάτες είναι σέ επανάσταση μεταξύ 
τους. Ά λλοι παίρνουν άπό τήν όμιλούμενη τήν κα
θαυτό δημοτική καί εννοούν νά φκιάσουν μιά γλώσσα 
καθάρια δημοτική, κανονική καί όμοιομορφη που να 
μήν εχη τίποτα μέσα της άπό τήν καθαρεύουσα. 
Άλλοι υποστηρίζουν πώς ή δημοτική πρε'πει νά μείνη 
σάν πού είναι ζωντανή καί άνώμαλη. Ά λλοι είναι 
οπαδοί τής μικτής, καθαρεΰουσα καί δημοτικη μαζι. 
Καί άλλοι θέλουν ν ’ απλοποιήσουν τήν καθαρεΰουσα.

Τό βέβαιο είναι πού καί ή όμιλούμενη δέν είναι 
γλώσσα καμωμένη, άλλά γίνεται. Τό ζήτημα δέν εί
ναι, τί πρέπει νά γείνη. Άλλά τί θα  γεινη. Δεν εί
ναι τί μάς άρέσει νά γείνη, άλλα τι θελει εκείνη να 
γείνη. Καί τό ζήτημα αύτό, τό μόνο ζήτημα σοβαρό 
γλωσσικό πού μπορούμε νάχωμε σήμερα δεν είναι 
ζήτημα υποκειμενικό, ζήτημα προτιμήσεως καί όρθο- 
λογίας, άλλά ζήτημα άντικειμενικό, ζήτημα παρατηρή- 
σεως καί αισθητικής, ζήτημα κοινό εθνικό, πού δλοι 
μας μπορούμε νά τό έξετάσωμε καί νά πούμε τή γνώ- 
μη μας.  ̂ ^

Ά φίνω  τό λοιπόν κατά μέρος τίς γνώμες και τις 
θεωρίες τών δασκάλων καί τών γλωσσολόγων καί 
τό έξετάζω κατά τή όική μου τήν κοινή καί γενική 
άντίληψη.

Καί πρώτα πρώτα παρατηρώ έ'να πράγμα. Ό σ ο  
κι’ αν εϊτανε δλέθρια ή καθαρεΰουσα στή γλωσσι
κή μας εξέλιξη, εϊτανε δμως κι’ αύτή ένα γεγονός 
ιστορικό, φυσιολογικό, κοινωνικό καί εθνικό, πού 
βάστηξε σχεδόν εκατό χρόνια καί βαστά κι’ ακόμα 
σήμερα καί πού έκαμε καί κάνει άκόμα τήν ένέρ- 
γειά της, στήν ομιλία μας.

Κανένας δέν μπορεί ν’ άρνηθή, πώς σήμερα με
ταχειριζόμαστε τύπους καί λέξεις καί ορισμούς πραγ
μάτων καί εννοιών τής καθαρεύουσας, στή ζωντανή 
τήν ομιλία μας, καί τούς μιλοΰμε μέ ευχαρίστηση, 
άκόπιαστα καί τούς συνειθίσαμε. ‘Υπάρχει λοιπόν, 
μιά άνάμιξη ολοφάνερη τής καθαρεύουσας μέ τή 
δημοτική, καί μέ τά ιδιώματα.

Δεύτερο παρατηρώ, πώς ή άνάμιξη αύτή άλλοϋ 
μέν είναι σάν ένας πόλεμος έξοντώσεως μεταξύ τών 
δυό γλωσσών, άλλοϋ σάν επιδρομή κατακτητική, κι’ 
άλλοϋ σάν μιά συμβίωση αδελφική καί φιλική, λέμε 
παραδείγματος χάριν έ'νας σκύλος καί τό ενας 
σκύλος, δέν έννοεΐ νά γίνη έ’νας χνοον ή εις
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ακύλος, άλλα καταδιώκει καί αποκρούει όλότελα τό 
εΐς κύω ν  της καθαρεύουσας καί ζητεί νά τό εξόν
τωση. Λέμε ηάω  ατό σκολειό, πού είναι μιά κατά- 
κτηση τοϋ ηηγα ίνω  είς τό σχολεϊον τής καθαρεύου
σας. Καί λέμε καί δεν εΐναι τοϋ παρόντος, πού 
to δέν εΐναι είναι δημοτικό καί τό παρόντος, κα
θαρευουσιάνικο, καί τά παρόμοια.

Ποιός νικά τόν άλλο στόν πόλεμο αύτό καί στην 
κατάκτηση καί ποιός είναι 6 πιό δυνατός πού προ
στατεύει τον άλλο στή συμφιλίωση ; Δέν έχετε παρά 
ν’ ακούσετε τήν καθημερινή ομιλία τοΰ έθνους, νά 
μιλήσετε μονάχος σας, καί νά αίσθανθεΐτε, πώς 
είναι ή δημοτική. Τή δημοτική τή μιλοϋμε μέ ζωή, 
με ευχαρίστηση, μέ ευκολία. Τήν καθαρεΰουσα μέ 
τέχνη, κατ’ ανάγκην, καί μέ προσποίηση, Ή  δημο
τική είναι πολυπληθέστερη, ακμαιότερη, καί δραστη- 
ριώτερη, στούς τύπους καί στις λέξεις καί στή σύν
θεση τοϋ λόγου. Ή  καθαρεύουσα είναι ασθενική, 
παθηττκή, ένδοτική. “Ολο καί χάνει έδαφος.

Αύτή δμως ή παρατήρηση, τής άναμίζεως καί 
τής ένεργείας τής άναμίξεως, αν καί ουσιωδέστατη 
γλωσσικώς, δέ φτάνει, Ά ν  έξετάσωμε τή γλώσσα 
γεωγραφικώς, ρίχνοντας μιά γενική ματιά, στό έθ
νος ολόκληρο, άπ’ άκρη σ’ άκρη θά ΐδοϋμε, οτι, στις 
επαρχίες καί στά χωριά, ή γλώσσα πού μιλοϋνε, εί
ναι ή ιδιωματική δημοτική, τό περισσότερο, ή κα
θάρια δημοτική, άρκετούτσικο μέρος, καί πολύ λίγο 
μικτή. Στις πολιτείες ή επικρατούσα γλώσσα εΐναι ή 
δημοτική ή δημοτικοποιημένη μικτή, ή ελεύθερη 
μικτή. Υπάρχουν άκόμα καί μερικοί σχολαστικοί, 
πού μιλοϋν τήν καθαρεύουσα, άλλά μιά ή δλίγες 
χελιδόνες έαρ ού ποιοΰσι. Τό λοιπόν ή αριθμητική 
πλειονοψηφία εΐναι ή δημοτική.

Άλλά καί ή παρατήρηση αύτή τής πλειονοψηφίας 
δέ φτάνει. Γιά νά ψυχολογήσωμε καί νά προσδιορί- 
σωμε τή φυσιολογία καί τόν χαρακτήρα τής γλώσ
σας πού μιλοϋμε, πρέπει νά διαιρέσουμε τό έθνος 
σε δυό τάξεις, μιά ανώτερη καί μιά κατώτερη, τούς 
λογίους, τούς επιστήμονες, τούς βιομήχανόυς, τού; 
εμπόρους καί τούς γραμματισμένους άπό τή μιά καί 
τούς έργατικοχίς, τούς χωρικούς, τούς υπηρέτες, καί 
τούς αγράμματους έν γένει άπό τήν άλλη, καί νά 
πάρουμε καί ενα έ'να "Ελληνα ξεχωριστά καί νά 
τόν έξετάσουμε ώς άτομο στήν ιδιωτική του ζωή.

Τί παρατηρούμε; 'Η  άνώτερη τάξη μιλά ή δημο- 
τικοποιημένα μικτά, ή ελεύθερα μικτά. Ή  κατώτερη 
μιλά ή ιδιωματικά δημοτικά, ή καθάρια δημο
τικά. Σάν θυμώνει ό Έλληνας, σάν περιγελά, σάν 
έκφράζει ζωηρά αισθήματα καί πάθη, σάν μιλά στό 
σπίτι του καί στό κτήμα του μέ τούς συγγενείς του, 
καί τούς άνθρώπους του, σέ δποια τάξη καί αν ανή
κει μιλά δημοτικά ή μικτά, δημοτικοποιημένα μικτά'

Σάν διηγείται, αν μέν άνήκει στήν κάτω τάξη, μιλά 
δημοτικά, αν ανήκει στήν άνώτερη,μικτά ή δημοτικο- 
ποιημένα μικτά καί έλεΰθερα μικτά. Σάν ρητορεύει, 
σάν φιλοσοφεί, σάν συζητεί επιστημονικά ζητήματα, 
τότε τορνεύει τίς λέξεις καί τίς φράσεις του καί τίς 
κάμει μικτές καθαρεύουσες.

Αύτή ή παρατήρηση μέ τήν διαίρεση τών τάξεων 
μάς δείχτει τή ζωή τής γλώσσας, πού μιλοϋμε, καί μάς 
προσδιορίζει τόν δργανισμό της καί τόν χαρακτή
ρα της.

Ά ν  καί αγνότερη καί γνησιώτερη ή έθνική μας 
κίνηση, στά χωριά καί στήν κατώτερη τάξη, είναι 
ομως περιορισμένη καί αδύνατη. Περιορίζεται σέ 
μικρά καί κατώτερα έργα καί απλές καί φτωχές ά- 
γροτικές καί εργατικές σχέσεις. Υπάρχουν άκόμα 
στήν Ελλάδα έπαρχίες πού μιλοϋν Άρβανίτικα καί 
στήν Ανατολή Έλληνες πού μιλοϋν τήν Τούρκικη 
γιά μητρική τους γλώσσα. Έ ν  γένει οί κατώτερες 
τάξεις δέν έχουν, ούτε τόν πλοϋτο τών γνώσεων, 
ούτε τήν καλλιέργειαν τών αισθημάτων καί τοϋ ή- 
θικοϋ χαρακτήρος, ούτε τήν άνάπτυξη τοϋ έθνικοΰ 
οργανισμού, γιά νά δώκουν στή γλώσσα, τή δύναμη 
καί τήν τελειότητα πού φέρνει τήν επικράτηση. Ή  
γλώσσα πού μιλοϋνε εΐναι, Ιδιωματική, ανώμαλη, 
άνάμικτη μέ ξένες λέξεις, καί φτωχή.

Γιά μένα δέν είναι ζήτημα, πώς ή γλώσσα πόύ 
έχει μέσα της τή ζωή καί τήν έπικράτηση, εΐναι ή 
γλώσσα τών άνωτέρων τάξεων. Οί άνθρο^ποι τών 
άνωτέρων τάξεων συγκοινωνούν περισσότερο’ καί συ
χνότερο μεταξύ τους, άπό τή μιά πολιτεία στήν άλλη, 
καί οί τύποι καί οί λέξεις καί ή σύνθεση τοΰ λόγου 
τρίβεται καί ισιάζει καί κανονίζεται μεταξύ τους καλ
λίτερα. Οί ανώτερες τάξεις σκέπτουνται, καί αίσθά- 
νουνται, καί συνεργάζουνται περισσότερο καί βαθύ
τερα στόν εθνικό μας βίο. Αύτές κυρίως μέ τήν έκ- 
παίδευσή τους, μέ τήν ανατροφή τους, μέ τίς γνώ
σεις τους καί μέ τά επαγγέλματα τους κάνουν τήν 
έθνική μας κίνηση καί άνάπτυξη καί μορφώνουν τήν 
έθνική μας ζωή. Αύτές διαδίδουν, στις επαρχίες καί 
στις κατώτερες τάξεις τίς ιδέες, τά ήθη καί τά έθιμα, 
τίς γνώσεις καί τίς εργασίες, καί δίνουν τό παρά
δειγμα.

Ά ς  μή νομίσωμε δμως δτι τάχα υπάρχει μεγά
λη άπόσταση άπό τήν κατώτερη τάξη στήν άνώτερη. 
'Η  συγγένεια μεταξύ τών δυό καί ή έπιμιξία εΐναι 
στενή. Οί δικές μας οί άνώτερες τάξει; δέν διακρί- 
νονται άπό τίς κατώτερες παρά στόν πλοϋτο, στήν 
εκπαίδευση καί στό επάγγελμα. Στό γένος, στήν 
ανατροφή, στόν χαρακτήρα, δέν υπάρχει μεγάλη δια
φορά. Οί περισσότεροι άπό τί; ανώτερες τάξεις τών 
πόλεων ήλθανε χθές άκόμα άπό τά χωριά ή βγή
κανε άμέσως άπό κατώτερες Οί περισσότερες είναι
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μικτές. Έ κεί ποΰ βλέπετε ένα γυιό επιστήμονα ή 
πλούσιο, θά δήτε τριγύρο του κενα σωρό γονείς, 
αδελφού; καί συγγενείς άγράμματους, χωρικούς καί 
φτωχούς.

Γ ι’ αύτό καί τή γλώσσα τών άνωτέρων τάξεων, 
τήν παρομοιάζω σάν έ'να μεγάλο ποταμό, πού τρε- 
χει καί σχηματίζεται σιό δρόμο του άπό πάμπολλα 
ρυάκια καί παραπόταμα. Κατά τή δική μου τήν 
άνάλυση, τό νερό αύτοΰ τοΰ ποταμοΰ, έμπεριεχει, 
σαράντα στά εκατό καθάρια δημοτική, τριάντα στά 
εκατό ιδιωματική δημοτική, δέκα στά εκατό δημοτικο- 
ποιημένη καθαρεύουσα, δέκα στά εκατό καθαρεύου
σα, καί δέκα στά εκατό ξένες λέξεις καί ξενισμού;.

Συμπεραίνω τό λοιπόν άπό δλες αυτές τις παρα
τηρήσεις μου, δτι τό πιό δυνατό στοιχείο τής γλωσ
σάς μα; είναι ή δημοτική. "Οτι ή δημοτική δχι 
μόνο επικρατεί στήν ομιλία, στις λέξεις, στο τυπικό 
καί στό συντακτικό, άλλά καί ενεργεί επάνω στά 
Ιδιώματα καί τά ισιάζει, κι’ άπάνω στήν καθα
ρεύουσα καί τή δημοτικοποιεί. Είναι ένας ζωντανό; 
οργανισμός πού τρώγει καί χωνεύει, πού άφομοιόνει 
τά χρήσιμα καί πετά τά περιττά.

Καί ή γνώμη μου είναι πώς ή γλώσσα πούθάντι- 
καταστήση τήν καθαρεύουσα θά εΐναι ή δημοτικο- 
ποιημένη μικτή.

'Η  γνώμη αύτή χρειάζεται μιά διασάφηση.
Οί δασκάλοι μας καί οί μέν καί οί δέ, δχι μόνο 

θεωρούνε έγκλημα τήν ανάμιξη τής καθαρεύουσας 
μέ τή δημοτική, άλλά καί πράγμα αδύνατο. Θεω- 
ροΰνε δτι ή μιά γλώσσα άποκρούει φυσικά και από
λυτα τήν άλλη καί δτι ό ένας τύπος της μιανής 
διώχτει καί κλωτσά τόν άλλο τύπο τής άλληνής. Θεω- 
ροΰνε δηλαδή δτι ή γλώσσα πρέπει νάναι ομοιό
μορφη. νάχή δικό τη; τυπικό καί τό τυπικό αύτο 
νάναι ένα, ομαλό καί κανονικό.

Αύτή ή θεωρία εΐναι κοινώς παραδεγμενη. και 
τήν είχα κ’ έγώ τόσα χρόνια τώρα καί γι’ αύτο, αν 
καί δέν είμαι εξ έπαγγέλματος συγγραφεύ;, δσα έ
γραψα, άλλοτε ταγραφα στήν καθαρεύουσα, έπειτα 
καταπιάστηκα τή δημοτική ψυχαρική. Σ ιγά σιγα 
δμως κατάλαβα, που εΐναι κι’ αύτή ή θεωρία σάν 
τή θεωρία τής καθαρεύουσας, ψιιά θεωρία λανθα
σμένη καί σχολαστική, πού δέν βασίζεται στήν πραγ
ματικότητα.

Γιά νά καταλάβη κανείς αν γίνεται ή δέν γίνεται 
ή άνάμιξη, δέν έχει παρά νά άκούση τί μιλά τό 
έθνος καί δταν τό έθνος κάνη τήν ανάμιξη κάθε 
συζήτηση καί κάθε θεωρία είναι, περιττή. ’Όχι μόνο 
εΐναι περιττό νά συζητούμε άν γίνεται ή δέ γίνεται, 
άλλά καί δέ μας έπιτρέπεται νά τήν καταδικάζομε.

Ποιός φταίει, σάς παρακαλώ, άν τό έθνοζ αναγ
κάζεται σήμερα νά κάμη αύτή τήν άνάμιξη ; Αύτοί 
οί δασκάλοι μέ τίς θεωρίες τους. Αύτοί οί δα- 
σκάλοι μέ τίς διδασκαλίες τους. Φταίει ή Κυβέρνηση 
του καί τά σκολειά του.

Άλλά καί ποΰ βρίσκετε τό έγκλημα, αν σήμερα 
δπως εΐναι τά πράγματα, τό έθνος άκουει ολους 
γιά νά κάμη τή γλώσσα του ; Μήπως το ε3νος δεν 
έργάζεται γιά δλους ή μήπως πρόκειται περί ξένων 
καί έχθρών ; Ποΰ βρίσκετε το κακό, αν παραδέχεται 
καί άπορρίπτη, αν διορθώνη καί συμβιβαζη, αν εθνι- 
κοποιή καί ζωντανεύη, λέξεις καί τύπους, γραφές 
καί συνθέσεις, γιά νά ευχαριστήσω δλους καί φκιάση 
έπί τέλους μιά κοινή γλώσσα, γραφόμενη καί όμι
λούμενη ; Μήπως καί οί άρχαϊοι Έλληνες δέν έκα
μαν τό ίδιο γιά νά κάμουν τή θαυμαζόμενη Αττική ; 
Μήπως οί Γάλλοι καί οί ’Ιταλοί δέν έκαμαν τό ίδιο 
μέ τή Λατινική ; Μήπως ή νέα δημοτική, δέν εΐ
ναι γέννημα καί θρέμμα τής άρχαίας ελληνικής ή 
μήπως πρόκειται περί άναμίξεως ξένων γλωσσών ;

Έ γώ  τουλάχιστο, βρίσκω, δχι μόνο άναγκαΐα καί 
άναπόφευκτη, άλλά καί φυσική καί έθνική καί ευ
χάριστη καί ώραία τήν άνάμιξη, πού κάνει τό έθνος. 
Βρίσκω πολύ φυσικό νά τρέφη ή μάνα τό παιδί καί 
τό παιδί νά γίνεται αύθύπαρκτο καί άνεξάρτητο. 
Δέ βλέπω γιατί, δταν ή μάνα είναι υγιής, νά θέ- 
λωμε νά τρέφωμε τό παιδί μέ παραμάνες καί ρογο- 
βύζια, δπω; δέ βρίσκω σωστό καί τό άλλο, δταν 
τό παιδί μέγαλώση καί είναι ξιιπνό καί έργατικό, νά 
θέλωμε νά μέν η αιωνίως στήν αγκαλιά τής μάνας 
του καί νά μήν τ’ άφήκωμ^ ν’ αναπτυχθή καί ζήση 
μονάχο του. Κανένας δέν μπορεί νά έμποδίση τον 
άνθρωπο, σά μεγαλώση νά κάμη δική του ζωή, 
άλλά καί κανένας δσο κι’ άν μεγαλώση δεν αποξενώ
νεται άπό ιίς οικογενειακές καί προγονικέ; παρα 
δόσεις του.

Ανεξαρτήτως, αν ή καθαρεύουσα εΐναι μια τεχ
νητή γλώσσα, αν έπρεπε νά γείνη ή νά μή γείνη, 
άν είτανε δλέθρια στή γλωσσική μας εςελιξη, και αν 
άκόμα δέν υπήρχε ή καθαρεύουσα, δεν μπορούσε 
παρά έπρεπε ή νέα δημοτική, νά προστρεςη στήν 
άρχαία, γιά νά πλουτισθή καί συμπληρωθή. Οχι 
βέβαια νά άρχαιοποιηθή ή νέα γλώσσα καί νά συγ- 
χωνευθή στήν άρχαία, δπω; συνεβούλευεν ό Κοραής, 
άλλά τό έναντίο να πάρη δτι της χρειαζεται απο 
τήν άρχαία καί νά τό συγχωνεύση καί τό ξανανοιώση 
μέσα της.

Έκείνο πού δέ στρέγει ό γλωσσικός οργανισμός 
εΐναι τό ξένο καί τό άνόμοιο. Έκείνο πού άποκρούει 
τό πνεΰμα τής γλώσσας εΐναι τό εχθρικό καί τό 
άντίπαλο. Έκείνο πού κλωτσά και διωχτεί η ομιλου- 
μενη εΐναι τά νεκρά καί άχρηστα στοιχεία. Οταν
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βέβαια άνακατέβωμε λέξεις και τΰπους νεκρούς καί 
άχρηστους της αρχαίας η τής καθαρεύουσας, μέ τΰ
πους καί λέξεις ζωντανούς τής σημερινής, ή βάζωμε 
μαζί του καρκινσίδη νεοπλάσματα τών δημοτικιζόν- 
των μαλλιαρών μέ δοτικές, ευκτικές καί απαρέμφα
τα, τότε ό πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Τό ζωντανό 
δέν μπορεί νά συζήση μέ το νεκρό, μήτε τό πραγ
ματικό μέ τά στοιχειά καί τά φαντάσματα. "Οταν 
δμως άνακατώνωμε μέ καλαισθησία καί χάρη τά ζων
τανά καί συνηθισμένα στοιχεία τής καθαρεύουσας, 
μέ τά ζωντανά καί συνηθισμένα στοιχεία τής δη
μοτικής, τότε, δχι μόνο οί τΰποι καί οι λέξεις δέν 
συγκρούονται, άλλά καί συναρμόζονται, σάν νά ε’ί- 
τανε ή γλώσσα μιά οικογένεια, άπό παποΰδες, γο. 
νείς, παιδιά, έγγόνια, θειούς κι’ ανεψιούς, πού χαί
ρεται νά συζή καί λαχταρά νά δή καί τά δισέγγονο της.

Γ  ιατί, σας παρακαλώ, νά μήν πάρωμε τό έξέλιξις, 
πού τό διαβάζουμε κάθε με'ρα στό σκολειό καί σιήν 
αρχαία καί τό ξέρουμε καί τό συνηθίσαμε καί νά 
τό κάμωμε εξέλιξη, νά τό δημοτικοποιήσωμε δηλ. 
μόνο νά θέμε. ναί καί καλά, νά κατασκευάσωμε τό 
ξετνλιγμα , πού κανένας δέν τό λέγει, πού δέ μα; 
χρειάζεται, πού κάν δέν εκφράζει εκείνο πού εννοούμε 
μέ τήν εξέλιξη ;

Καί τί πειράζει, αν εκατό φορές ποΰμε το π ο ν  
καί καμμιά φορά δταν ή χρεία είτε ή ευκολία τοΰ 
λόγου το καλέση, τό όποιον  ; αν άντί σύγκαιρα, 
ποΰμε συγχρόνω ς ; άντί πολλές φορές, πολλάκις  
καί τά παρδμοια ;

Καί ποιός μπορεί νά έμποδίση τό έθνος νά κά- 
μη το τάξις καί λέξις, τάξη καί λέξη καί δμως 
νά διατηρήση, τό τάξεων καί λέξεων;

Κοιτάξετε πόσο φρόνιμα καί πόσο συντηρητικά, 
ποσο αρμονικά καί πόσο επιτυχημένα κάνει αύτή την 
ανάμιξη το έθνος. Κανένα δέν θ ’ άκοΰσετε ν’ άρχί- 
ση τή φράση του μέ μιά αρχαία λέξη καί τΰπο καί 
νά τήν εξακολούθηση δημοτικά καί τάνάπαλιν. Μόνο 
οπου ή λέξη, ό τύπος έμειναν στην κοινή χρήση καί 
εδημοτικοποιήθηκαν, τότε καί δλη ή φράση γίνεται 
μικτή. Κανένα δέν θάκοΰσετε νά σάς πή κατιτί στην 
καθαρεΰουσα δταν μπορή νά σάς τό πή εύκολα 
κι ακοπιαστα στη δημοτική ή στή δημοτικοποιημένη 
μικτή. Κανένα δέν θάκοΰσετε νά φκιάση δική του 
λέξη νέα δταν ξέρη μιά τέτοια του δμοια τής κα
θαρεύουσας- αν φκιάση δμως βέβαια θά εϊται δημο
τική.

Αυτο σημαίνει που ή ανάμιξη δέ γτνηκε άκόμα 
τέλεια καί οριστικά στή γλώσσα μας. Πού άλλοΰ γί
νεται φυσική, σάν νά ποΰμε κι’ άλλοΰ χημική. Πού 
άλλοΰ άκόμα δοκιμάζει καί τούς δυό τΰπους τό έθ
νος, άλλοΰ μεταχειρίζεται όρισμένως τόν 2να, κι’ άλ
λοΰ πιά άνακατώνει αποφασιστικά. Πού τύ θεμέλιο,

τό σχέδιο καί ό ασβέστης τοΰ κτιρίου τής ομιλίας 
μας είναι η δημοτική. Πού τό έθνος εργάζεται μέ 
ησυχία καί υπομονή, χωρίς βία καί φανατισμό, γιά 
να φθαση σ ενα φυσικό, ευχάριστο γιά δλους εθνικό 
κατάντημα.

Σ ’ αύτή τή γλωσσική κατάσταση πού βρίσκεται
σήμερα το έθνος μα;, θαρρείς καί τό άκούς νά 
μας λε'γη :

— Μαλιστα ! Ή  καθαρεΰουσα είναι μιά γλώσσα 
τεχνητη, πού μοΰ επιβάλανε, καί ή αρχαία, μιά γλώσ 
σα νεκρή. Τό ξέρω καί τό αισθάνομαι. Θεωρώ δ
μως έργο εθνικό μιά ανάμιξη, πού συνδέει τό παρόν 
μου με το παρελθόν μου καί μέ τό μέλλον μου' μιά 
άνάμιξη τών ιδεών καί τής γλώσσας τής ένδοξης 
εποχής μου καί τής θαυμαστής -φιλολογίας μου, μέ 
τις σημερινές μου τις ιδέες καί τή σημερινή τή 
γλώσσα μου. "Ομως τήν άνάμιξη αύτή τή θέλω 
χρήσιμη καί ζωντανή. Δέν εννοώ νά βγάλω μοΰμιες 
καί σκελετούς από τού; τάφου; τών προγόνων μου 
καινά τού; στήσω μές στό σ.τίτι μου.Ό ,τι πάρω εν
νοώ νά μοΰ χρειάζεται καί νά τό άναστήσω, καί νά 
τό ζήσω τή σημερινή μου τή ζωή.

— Παλιστα/ Το ξέρω και τό αισθάνομαι πώ; έχω 
δική μου γλώσσα σήμερα ζωντανή, τή δημοτική, 
πού έχει καί δικό της τυπικό καί δική της ύπαρ
ξη. Τό ξέρω πού μπορώ νά φκιάσω δσες λέξεις θέ
λω άπάνω στό δικό μου τυπικά, μέ τό δικό μου τό 
αισθητικό. Γιατί ομως νά χάνω τόν καιρό μου καί 
νά ξοδενωμαι, άφοΰ έχω ντουλάπες καί παραντουλά- 
πες, γλωσσική κληρονομιά. Ά ντί ό κάθε μαλλιαρός 
νά μοΰ φκιάνη καί μιά λέξη παράξενη καί άσυνεί- 
θιστη, γιατί να μην Ισιάξω τις παλιές άπάνω μου καί 
νά τί; φρεσκάρω μέ τό νέο κόψιμο.

— Μάλιστα ! Νά άναστήσω τό Θεμιστοκλή καί 
νά τόν βάλω νά περπατήσουν χέρι μέ χέρι μέ τόν 
Καναρη, άλλά οΰτε δ ένας νά φορή τόν μανδΰα μέ 
τήν περικεφαλαία του, οΰτε ό άλλος τή φέσα καί τή 
βρακα που φορούσε στ·ν τόπο του. Νά πάρω τόν 
πέπλο τή; άρχαία; καί τή μαντΰλα τής δημοτικής 
καί νά κάμω τό φισού πού φοροΰμε σήμερα.

Αύτο τό φισού είναι ή δημοτικοποιημένη μικτή.

Δυστυχώς η φιλολογία μας ζεΐ άκόμα καί σήμερα 
με τις σχολαστικές θεωρίες τών δασκάλων. Καί αύ
τός ό αρχηγός τής γλωσσικής έπαναστάσεως δέν είναι 
παρα δασκαλος. Το έθνος πρέπει νά τοΰ χρεώστη 
μεγάλη ευγνωμοσύνη για τήν επανάσταση πού σή
κωσε κατα τής καΟαρευουσας καί γιά τήν επιτυχία 
τής επαναστασεως, οχι ομως καί γιά τήν επαναστα
τική γλώσσα, με την όποία, θέλει νάντικαταστήση 
τήν κυβέρνηση τής καθαρεύουσας.
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Ή  γλώσσα αυτή είναι τών άκρων. Βασίζεται μο
νάχα άπάνω στή δημοτική. Ε ίναι κι’ αύιή φκιαχτή. 
Δέν είναι ή όμιλοΰμενη.

’Ίδατε ποτέ σας κανένα άρλεκίνο, πού φορεΐ πρά
σινα, κόκκινα, μαβιά, κ 'ϊ)ΐνα , άσπρα κομμάτια πανιά 
γιά φόρεμα ; Αύτή είναι σήμερα ή γραφόμενη μας. 
Ό  ένας γράφει άκόμα τήν άττικίζουσα καθαρεΰουσα, 
ό άλλος τήν απλή καθαρεύουσα, ό άλλος τήν έλευ- 
θερομικτή, ό άλλος τήν ιδιωματική δημοτική, ό άλ
λος τή ψυχαρική δημοτική καί μερικοί πού τώρα 
ξετρυπόνουν τή δημοτικοποιημένη μικτή.

Ά ν  ή όμιλοΰμενη μας γλώσσα είναι μικτή, έχει 
δμως, δπω; παρατηρήσαμε, έ'να οργανισμό καί μιά 
συνεκτικότητα μέσα της. Ή  ποικιλία της έχει μιά 
αρμονία καί μιά τάση πρός ενοποίηση. Ή  ζωή της 
γίνεται άπό τήν αφομοίωση τών διαφόρων στοι
χείων πού τρώγει καί τρέφεται, γλωσσικών, εργατι
κών, κλιματολογικών καί εθνικών. Τό ενάντιο, στή 
γραφόμενη δλα είναι διαφορετικά, ενάντια καί εχ
θρικά μεταξύ τους. Ή  κάθε γραφόμενη άποστρέφε- 
ται δλες τις άλλες. Ό  καθένας πού γράφει εννοεί 
τή γλώσσα πού γράφει κι’ δχι άλληνα. ,

'I I  αιτία είναι δτι ή όμιλοΰμενη, δσο ποικίλη 
καί άνάμικτη κι’ αν είναι, πηγαίνει φυσικά τό δρό
μο της, Αντικειμενικά καί πραγματικά, μέ άγάπη 
καί άμεροληψία δίχως μίσος δίχως εγωισμό και φα
νατισμό, ένα δρόμο κοινό εθνικό και κοινωνικο, που 
δλοι μας περπατούμε συνομιλώντας μαζί. Έ νώ  οί 
γραφόμενες είναι γλώσσες ύποκειμενικες και θεωρη
τικές, ώς τά τώρα, γλώσσες μεροληπτικές καί έγωι- 
στικές, γλώσσες πολεμικέ;. Γ ια ιί είναι ετσι; Γιατί 
κ’ οί αρχηγοί κ’ οί οπαδοί τής καθεμιάς, αναχω
ρούν άπό μιά λανθασμένη άρχή, τοϋ τί πρέπει να 
γείνη ή γλώσσα καί δχι τοΰ τί είναι καί δέν κοιτάζουν 
τό τί κάνει τό ε >νος καί νά τό μελετήσουν καί νά τό 
άναλΰσουν καί νά τό ψυχολογήσουν και να το βροϋν 
δσο~μποροΰν καί νά τό άκολουθήσουν.

Έ γώ  δέν έχω τήν άξίωοη— άπαγε ! —δτι τό βρή
κα. Έπροσπάθησα μόνο νά εξετάσω τό ζήτημα, 
δπως νομίζω ορθό δτι πρέπει νά έξατασθή, δηλαδή 
ώς ζητημα πραγματικό, , καί είπα είλικρινώς μια 
γνώμη, τή γνώμη μου. Νομίζω δέ δτι καί ή κατα- 
σταση ή σημερινή καί ή πορεία τής φιλολογίας μας 
δικαιολογεί, ώς ένα βαθμό, τή γνώμη μου αυτή.

'Όσο κι’ αν διαιρούνται οί συγγραφείς μας σέ διά
φορες γλώσσες γραφόμενες, ένα πράγμα παρατηρώ, 
πώς οί καθαρευουσιάνοι σιγά-σιγά έξαφανίζονται. 
'Όσοι πείαίνουν καινοΰργοι δέ βγαίνουν. Κ ι’ δσοι 
ζοϋνε οί περισσότεροι γίνονται δημοτικιστές ή μι
κτοί. Καί ένα άλλο, δτι καί οί δημοτικιστές τών 
άκρων, μαλλιαροί λεγόμενοι ή ψυχαριστές, σιγά σι
γά κι’ αυτοί μεταβάλλονται σέ συγγραφείς πιό ομα

λούς καί πιό τής δμιλοΰμενης. Ό τ ι  τό έθνος μέρα 
τήν ημέρα άπεχθάνεται τήν καθαρεύουσα γραφόμε
νη, άλλά καί τή μαλλιαρή ή δημοτική ψυχαρική γρα
φόμενη. Ή  γραφόμενη πού αρέσει είναι έκείνη πού 
πλησιάζει πρός τήν όμιλοΰμενη.

Ά ν  πάρωμε πάλι τά είδη τοΰ λόγου, βλέπομε 
σήμερα δτι τό παραμύ&ι καί τό ποίημα γινήκανε 
δημοτικά. ’Ά ν γίνονται άκόμα μερικά παραμύθια 
καί ποιήματα στήν καθαρεΰουσα, αύτά είναι σπάνια 
καί θεωροΰνται νεκρά καί άηδή αίσδητικώς. Τό 
διήγημα, τό χρονογράφημα, τό σύγχρονο ποιητικό 
καί οικογενειακό δράμα, ή κωμωδία, πού είναι ή 
βάση τής γλώτσας, είναι σήμερα τά περισσότερα μι
κτά, άλλα ελεύθερα μικτά, άλλα δημοτικόποιημένα 
μικτά. Μόνο τά επιστημονικά βιβλία, τά άρθρα τών 
εφημερίδων καί ή δημηγορία, μένουν άκόμα τά πε
ρισσότερα καθαρεύοντα, άλλα άπλ ( καθαρευοντα 
καί καθάρεΰοντα μικτά.

Ή  παρατήρηση αύτή μάς δείχτει πώς κ’ ή φι
λολογία μας, αν τήν πάρουμε γενικά, δσο καί αν 
είναι παρδαλή, θέλοντα; καί μή γίνεται δημοτικοποιη- 
μένη μικτή. Ό σ ο  πιό ανεξάρτητη καί πιό τεχνητή 
γίνεται, τόσο καί τό δημοτικό στοιχείο επικρατεί καί 
ενεργεί έπί τών άλλων, τόσο καί ή όμιλοΰμενη τήν 
επηρεάζει καί τήν τραβά. Καί συμπεραίνω, πώς 
δταν έλθη ή ήμερα νά νοιώσουν οί συγγραφείς μας 
πώς δέν μπορούμε νάχωμε δυο γλώσσες, μιά γραφό
μενη καί μιά όμιλοΰμενη, παρά μιά γλώσσα, τήν 
όμιλοΰμενη, ή γλώσσα πού θά έπικρατήση στη φ ι
λολογία μα; θά είναι ή δημοτικοποιημένη μικτή.

Ή  γλώσσα είπαμε γίνεται άπό τό έθνο;, άλλά καί 
ή γλωσσοπλαστική έργασία επιβάλλεται στή φιλολο
γία, είναι καθήκον καί υποχρέωση, σέ έθνος μάλι
στα δπως τό δικό μας, πού εργάζεται σήμερα να 
ζυμώση τή μητρική του γλώσσα μέ τή διδασκό
μενη, νά ξεκαθαρίση καί νά έξομαλΰνη τις τοπολα
λιές του, καί νά κατασκευάση μιά γλώσσα γενική. 
Ή  έργασία δμως αύτή πρέπει νά γίνεται άπάνω στή 
ζωντανή γλώσσα τοΰ έθνους, κουτσή, στραβή, ότι 
κι’ αν είναι, καί δχι άπάνω σέ’να σύστημα και μιά 
γλώσσα πού θεωροΰμε εμείς σωστή, τελεία, και πρέ
πει νά γίνεται μέ παρατήρηση, μέ άμεροληψία, με 

* καλαισθησία, μέ άγάπη καί μέ προσοχή’ πρεπει να 
γίνεται χωρίς προκατάληψη' πρέπει νά γίνεται σημ- 
φωνα μέ τή διεύθυνση πού δίνει στή γλώσσα του 
τό έθνος.

Τήν αλήθεια αύιή θά  τή νοιώσουν οί δασκαλοι 
καί οί φιλολόγοι μας, καί δέν μποροϋν παρά να τή 
νοιώσουν, καί θά  τήν εφαρμόσουν ελεύθερα ευσυ
νείδητα, καί άποτελεσματικά, δταν ή γλωσσική επα
νάσταση ρίξη όλότελα τήν καθαρεΰουσα άπό την 
κυβερνητική της εξουσία, και παψουν οι ιδεολογοι
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οί θεματογράφοι και οί σχολαστικοί πού μας ξε
φούρνιζαν τά σκολειά.

Τότε κα'ι ή εθνική μας γλώσσα θά βρή τούς δα- 
κάλους της πού θά  καθίσουν μέ επιμέλεια και αφο
σίωση νά τήν μελετήσουν καί νά καταστρώσουν τούς 
κανόνες της, κ’ οί συγγραφείς μας θά Ιργασθοϋν 
μέ τό τεχνικό τους αισθητικό νά τήν καλλωπίσουν 
καί νά τήν πλουτίσουν στό γράψιμο- κα'ι τό περίφη
μο παλάτι τής ’Ακαδημίας μας θ ’άνοίξη τίς μεγάλες 
του πόρτες καί θά  κατοικηθή.

Έκείνη τήν ημέρα όλοι θά  καταλάβωμε πώς ιδέα 
καί μορφή είναι ένα, πώς μορφί] καί ζωή είναι ενα 
καί πώς ζωή στή γραφόμενη είναι μόνο ή όμιλοΰ- 
μενη εθνική. Μπορεί αύτή ή όμιλουμενη νά μήν 
είναι ή δημοτικοποιημένη μικτή πού άντιλαμβάνομαι 
έγώ- μπορεί μέ τήν εργασία καί μέ τήν καλλιέργεια 
νά γείνη διαφορετική’ δμως δέν θά  είναι ή γλώσσα 
τοϋ ενός καί τοϋ ά/λουνοΰ, δέν θά είναι νεκρή καί 
φκιαχτή, άλλά θά είναι βέβαια εθνική, κοινή καί 
ζωή.

Ώ ς τότε, ό Θεός νά μάς σιόση, άπό τούς δασκά
λους, άπό τήν Κυβέρνηση, άπό τούς παπάδε; κι’ 
άπό τά σκολειά!

Πόλη 16 Ίανοναρίου 1912

 <Φ·--------

μ Ζ Ο Υ Ρ Λ Ο Χ Ρ Υ Σ Ω

Στήν άγκαλιά ένός βουνοΰ της ’Ηπείρου είναι τό 
μεγάλο έλευθεροχώρι X. καί στή ράχη άνάμεσα στά 
όλοπράσινα δέντρα; ασπρίζει άπό μακρυά ή εκκλησιά 
τοΰ Προφήιη Ή λία.

Είταν μέρα τοΰ Ά η  Ή λιά, πού γίνεται τό πα
νηγύρι στην εκκλησιά καί μ’ δλον τόν ήλιο τοΰ ’Ιου
λίου καί τό άσφυκτικό κάμμα πού άνάδινε το ηλιό
λουστο βουνό', κίνησα σιγά, σιγά άπό τό χτοριό X, 
κι’ άνέβ7]κα νά ίδώ τό πανηγϋρι.

Πλήθος χωριανοί καί συνορίτε; μπαινοέβγάιναν 
στήν εκκλησιά, έπαιρναν τόν αγιασμό, άναφταν τό 
κερί κι’ άσπάζονταν τά ’κονίσματα.

Γύρω στόν αυλόγυρο ειταν στρωνιασμένες σέ χω* 
ριατικα στρο)σιδια οί γυναίκες μέ τά μωρά καί οί 
γριές πού είχαν κοιμηθή έκεΐ τήν παραμονή, δπως 
το είχαν ταμμένο στόν "Αγιο. Έ ξω  στόν περίβολο 
τής εκκλησίας πολλοί πανηγυριώτες είχαν σχηματίσει 
ομίλους, καί τραγουδοΰσαν παθητικά τά κλέφτικα 
καί άρματωλικά, πίνοντας κρασί στά γερά μέ μιά 
στάμνα, πού γύριζε άπό χέρι σέ χέρι χωρίς τελειωμό.

Στη μεση τοΰ περιβόλου οί νειόνυφες καί οί νειό- 
τερες τοΰ χωριοΰ X. ντυμένες μέ τά γιορτιάτικα καί

στολισμένες μέ τά φλωριά κι’ ασημικά τους χόρευαν 
καμαρωτά έ'να σιγανό συρτό'. Τό χορό τόν συνόδευαν 
μ’ έ'να τραγοϋδι άνάλογο, αργό καί σιγανό.

Έ δώ  κ’ έκεΐ ειταν σκορπισμένοι οί διάφοροι μι- 
κροπολιτάδες.Πωλοΰσαν ψευτοδαχτυλίδια, χτένια,ζουρ
νάδες, σφυρίχτρες καί διάφορα άλλα ψιλικά. Έ κα
ναν έ'να διαβολεμένο θόρυβο φωνάζοντας τά είδη 
τους ή σφυρίζοντας μέ τίς σφυρίχτρες γιά νά τρα
βήξουν πελάτες.

Είχα γυρίσει πειά όλοΰθε καί κάθησα σ* ένα ύ
ψωμα γιά νά ξεκουραστώ. Πλάγι μου κάθουνταν 
σταυροπόδι τρεις γέροι καί σεργιάνιζαν τό πανηγύ
ρι. Κάτω άπό τό ΰψωμα κάμποσα ξυπόλυτα χωρια
τόπουλά μάζευαν χώματα κ’ έκαμναν μικρές πυραμί
δες. Έ ξαφνα κάποιο σήκωσε τό κεφάλι του, τέντω
σε τά μεγάλα του μάτια καί φώναξε : Ή  Ζουρλο
χρύσω ! - ·.

Τινάχτηκαν δλα σάν νά τά ηλέκτρισε κάτι καί πε- 
ρικΰκλωσαν μιά κουρελιασμένη τρελλή φωνάζοντας: 
Ζουρλοχρύσω / Ζουρλοχρι'σω / ά α ά α α α /  Περ
πατούσε ή δυστυχισμένη σιγά, σιγά, καί μέ τό κε
φάλι σκυμμένο. Τό πρόσωπό' της άπλυτο, τά μαλλιά 
της βρώμικα κι’ άχτένιστα, σ’ έχαμνε νά τήν σιχα 
θής καί νά τήν λυπηθής μαζύ.

Γ ιά  μιά στιγμή στάθηκε καί σάν έσκυψε καί 
πήρε μιά πέτρα, τά χαμίνια τραβήχτηκαν. Ά μ α  δ
μως άφησε τήν πέτρα καί ξανακίνησε, άρχισαν πάλι 
νά την πειράζουν ώς πού ένας γέρος άπό τούς πλα
γινούς μου τά μάλλωσε καί σκορπίστηκαν άλλα άπό 
δώ κι’ άλλα άπό κεΐ. Ή  τρελλή ξακολοΰθησε τό 
δρόμο της καί δταν περνοΰσε κάτω άπό τό ύψωμα 
ακόυσα νά παραμιλά καί νά λέη.

— Ματωμέν’ ειταν ή κάμα /  Ά μ  τώρα..-  στό
ποτάμι  γ ι’ αύτό λείπ’ άπ’ τό λείψανο.

Ά π ό  περιέργεια ρώτησα έναν άπό τούς γέρους 
πού κάθονταν πλάγι μου, πώς δέν βρέθηκε κανένας 
συγγενή; τής τρελλή; αυτής νά τή μαζέψη άπό τούς 
δρόμους.

Δέν έχει κανένα, μοΰ άποκρίθηκε κι’ άρχισε νά 
μοΰ διηγείται τήν ακόλουθη ιστορία :

Έ δώ  καί τριάντα χρόνια ειταν παντρεμένη ή 
Ζουρλοχρύσω μέ τό Λάμπη, έ'να τσέλεγγα τοΰ χωριοΰ 
X.. Είταν στά σωστά της βέβαια τότε καί λογιζόν- 
τανε ή ώμορφότερη τοΰ χωριοΰ. Καλή καί γλυκομί
λητη τήν άγαποϋσεν δλος ό κόσμος, ό'χι δμως καί 
τό Λάμπη, γιατί είταν περήφανο; καί άπότομος.

Είταν κάπως έ'να άταίριαστο άντρόγυνο μά κι’ ό 
γάμος τους είχε γίνει άθελα άπό μέρος τής Χρΰσως;

Είχε μείνει ορφανή άπό πατέρα, δπου μιά νύχτα 
ο Λάμπης μ’ άλλους δυό τήν έκλεψαν άπό τό σπίτι 
της καί μέ τή βία τήν πήραν στή στάνη τοΰ Λάμ
πη. Τήν άλλη μέρα θέλοντας καί μή άναγκάστηκε
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νά στεφανωθή τόν Λάμπη στήν εκκλησιά τοΰ Ά η - 
Ή λιά.

Ό λα  αύτά δέν τάκανε άπ’ άγάπη γιά τή Χρύσω 
δ Λάμπης, παρά μόνο καί μόνο γιά νά βάλη στό 
χέρι τό πατρικό της βιό. Γ ι’ αύτό ό γάμος τους 
δέν είταν καλορρίζικος κ’ ή ζωή τους άπό μιάς άρ" 
χής άχαρη ή σά νά λέμε καλλίτερα κακοπόρευε ή 
Χρύσω άπό τήν κακοτροπιά τοΰ Λάμπη. Τήν εί
χε σά δούλα καί δέν περνοΰσε μέρα πού νά μήν τή 
μαλλώση.

Τρία χρόνια ύστερα άπό τό γάμο του γλεντοϋσιν 
ό Λάμπης τή μέρα τοΰ Ά η -Ή λ ιά  μαζύ μέ άλλους 
τσελεγγάδες στόν περ ίβολο τής εκκλησίας. Μέσα στόν 
ενθουσιασμό τοΰ γλεντιοϋ κάποιος σήκωσεν εντολή* 
γιά τόν άρχοντοτσέλεγκα τό Θάνο. Τή στιγμή δμως 
έκείνη ό Λάμπης ζαλισμένος άπό τό κρασί δέν εν
νοούσε τήν εντολή κι’ άρχισε ενα τραγούδι δυνατό. 
Αύτό τό πήρε γιά προσβολή δ Θάνος καί τόν εβρι- 
σε άσχημα, μάλιστα τόν είπε πιστικοτσέλεγγα.

Ό  Λάμπης δέν χώνεψε τή βρισιά καί τόν άπάν
τησε κι’ αύτ<'ς μέ χοντρά λόγια, δπου ό Θάνος στό 
θυμό του τράβηξε τό μαχαίρι κι’ αν δέν τοΰ έπια
ναν τό χέρι δέ θά γλύτωνε δ Λάμπης.

Μπήκαν άμέσως στή μέση οί άλλοι τσελλεγγάδε; 
καί τούς χώρισαν, δλοι δμως φαίνονταν σά νάδιναν 
δίκιο στό Θ ίνο, γιατί τούς είταν άντιπαθητικός δ 
Λάμπης. Γ ι’ αύτό κι’ δ Λάμπης πει5· φουρκισμένος, 
άφοΰ τίναξε τά χώματα άπό τά ρούχα του, στράβω
σε τό άσπρο φέσι του καί κίνησε νά φύγη.

Σάν έκανεν δμως δυό βήματα γύρισε καί φώναξε :
— Έ  ! δρέ παλληκαρά, θά  ματαϊδοθοΰμε !
— Ό ποτε άγαπάς, τ’ άποκρίθηκε ξερά δ Θάνος.
Τό πιάσιμο τοΰ Λάμπη καί τοΰ Θάνου σχολιά

στηκε άρκετές μέρες στό χωριό X. ώς πού μιά άπί- 
στευτη ζωοκλοπή τούς έκανε δλους νά τό λησμονή
σουν. Είχαν κλέψει άπό τή στάνη τοΰ Γούλα 150 
πρόβατα, άφοΰ μαχαίρωσαν τό γέρο πιστικό πού τά 
φύλαγε.

Τέτοιο κακό, ζωοκλοπή μέ φονικό, κατατάραξε 
τόν κόσμον δλο καί τό χωριό X. καί στά γειτονοχώ- 
ρια κι’ δλοι έλεγαν πώς δ Καταρραχιάς θά τό έ
κανε αύτό.

Πέντε χρόνια δ άγριος αύτός ληστής είχε γίνει ή 
τρομάρα τών χωριών έκεΐ γύρω. Κάθε λίγο καί μιά 
ζωοκλοπή ή γδύσιμο διαβατών καί πδτε, πότε λά
βωμα ή σκοτωμός άμα τοΰ άντιστέκουνταν κανένας.

Τόσα πολλά κακά είχε κάνει, πού καθένας πρό- 
φερε τ’ δνομά του μέ λαχτάρα κι’ οί μανάδες γιά  
νά μή κλαΐνε τά μωρά τους έλεγαν : Μήν κλαΐς
θά  νάρθ’ ό Καταρραχιά; ! ! ! ! . . .

* %. Εντολή : πρόποση.

*

Είχαν άποφάγει τό βράδι ό Λάμπης καί ή Χρυ- 
σω κι’ άφοΰ κάπνισε τό τσιγάρο του ο Λαμπης, 
πήρε τήν κάπα του κάί τό πιστόλι καί κίνησε να 
πάη στή στάνη.

Ά μ α  έφυγε, ή Χρύσω άνέβηκε στό παραθυρο 
καί τ?.ν παρακολούθησε μέ τό βλέμμα της ως που 
μπήκε στό λόγγο τοΰ βουνοΰ. Ύστερα κατέβηκε γλη. 
γορα κάτω, άνοιξε τή θύρα καί βγήκεν εξω.

Είταν απόβροχο. Τό φεγγάρι έτρεχε παιγνιδιάρικα 
άνάμεσα στά χαλκόμαυρα καί σταχτερά σύννεφα. Πού 
καί πού έφεγγε άπό καμμιά χαραμάδα καί σταχτιαζε 
ή καταχνιά τοΰ βάλτου, σπίθιζαν τ’ αλαφροκυμα- 
τα τοΰ ποταμιού καί λαμποκοπούσαν σά διαμαντό
πετρες κρεμασμένες άπό τά φύλλα τών δέντρων οί 
σταλαγματ ιές.

Σά φοβισμένη ή Χρύσω κύτταξε μιά ολόγυρα και 
κίνησε πρός τά κάτω. Είταν πολύ γλυστερός ό κα
τήφορος, γιατί τά χόρτα είχαν πλαγιάσει άπό τή 
βροχή στό μουσκεμμένο χώμα.

Κατέβαινε μέ μισοσηκωμένα χέρια γιά  νά μήν 
πέση, δπου έξαφνα σταμάτησε λαχταρισμένη. Μέσα 
άπό κάτι χαμόκλαδα πετάχτηκε τρομαγμένο άπό τά 
βήματά της ένα μαϋρο πουλί κ’ έφυγε μ’ όρμή 
πρός τά κάτω.

Ή  καρδιά της χτυποϋσε δυνατά καί γιά μιά στι
γμή στάθηκε ν’ άκούση μήν έρχεται κανένας. Τίπο
τε. Ακούονταν μόνο χτυπητές στή σιγαλιά τής νυ- 
χτός οί συχνές σταλαγματιές πού έπεφταν άπό τά 
δέντρα, ή παραπονετική φωνή τοΰ Γκιώνη άπό τό 
δάσος τοΰ βάλτου καί μακρύ νά άλυχτήματα τών 
σκυλιών άπό τί; μάντρες, άνάμεσα στά βελάσματα 
τών προβάτων. Κάποιο συναίσθημα άόριστο τήν έ
κανε ν’ άνατριχιάζη. Ή  νύχτα μέ τό σκοτάδι καί 
τή σιγαλιά έξασκοϋσε τήν πένθιμην έπιβολή της. 
Σέ λίγο δμως ξανακίνησε δειλά δειλά καί προχώρη
σε μέσοι στό δάσος τοΰ βάλτου δπου μιά φωνή 
γνωστή τή σταμάτησε :

— Χρύσω ! έδώ είμαι, Χρύσω !
Έτρεξε πρός τό μέρος πού έρχονταν ή φωνή.
— Θάνο μου, ειπε, καί ρίχτηκε στήν άγκαλιά του. 

Δέν ξέρεις, Θάνο μου, τί λαχτάρα είχ’ άυ-όψε ώς 
πού νάρθω. Κάθε στιγμή |ΐοϋ φαίνονταν πώς θά 
βγή κάποιος μπροστά μου καί θά  μ’ έβρισκε κάτι 
κακό. Μά ό πόνος σου είναι μεγάλος, Θάνο μου, 
καί τ’ άψηφοΰσα δλα. Ναι, σά σ αγροικησω 
Θάνο μου, μεθώ στόν καϋμό τής άγάπης σου, 
ξεχνώ τή μαύρη μου ζωή με το Λαμπη και στής 
γλυκειάς ματιάς οου τό χάδι ξανοίγει αχόλιαστη 
ή καρδιά μου, σάν τοΰ Μαγιοΰ ή χαραυγή. Ά χ  ! 
Θάνο μου ! αύτές τίς στιγμές ζήλευα...................νά \
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κύττα! έκεί στό κλαρί τό μικρό πουλάκι, πού ζαρω
μένο από τή φοβία νύχτα ζύγωσε τό ταίρι του. Κύτ- 
τα το, θάρρεψε στή συντροφιά του κα'ι τώρα ξένοια
στο σιγολαλεΐ τήν άγάπη του. ’Άχ ! Θάνο μου ! Νδταν 
ή νύχτα μιά ζωή νά ζούσαμε κι* εμείς πλάϊ, πλάϊ 
σάν τά πουλάκια σ’ αύτά τά χαμόκλαδα μοναχικά !

— Ναι, άγάπη μου, νάταν ή νύχτα μιά ζωή, 
πού νάσβυνε μέ τών κορφοβουνιών τό ήλιοχρύσωμα, 
εΐπεν ό Θάνος μέ καϋμό, νά ξαναζούσαμε μιάν αυ
γή σάν τότε που μικρά μές στό τρεμόσβυσμα τ’ 
Αύγερινοΰ ξεκινούσαμε τό κοπάδι γιά τοϋ βάλτου 
το λειβάδι. Νά τρώγαμε πάλι στόν ό'χτο τής δροσό- 
βολης δροσουλας, νά χαϊδεύαμε πλάϊ πλάϊ τό μα
νάρι κα! στής φλογέρας μου τ’ άργυλάλημα ζηλεύον- 
τας μες στα κλαρια τ' αηδόνια νά ξεπετοϋν άς τά 
ουράνια τά κελαϊδίσματα τής χρυσαυγής.

Ανάθεμα την ωρα, Χρύσω μου, πού κίνησα γιά 
τ’ Ά γραφα νά πάρω τήν κληρονομιά τοϋ θειοΰ 
μου καί βρήκε καιρό στήν αργοπορία μου ό Λάμ- 
πης νά σ’ άρπάξτ).

Οί δυό αγαπημένοι εξακολούθησαν νά γλυκομι- 
λοϋν ώς πού ή Χρύσω κυττώντας τήν Πούλια σιόν 
ουρανό :

— Εΐναι ώρα νά χωριστοϋμε, Θάνο μου,' είπε 
γιατί σέ λίγο θά γυρίση στό σπίτι ό Λάμπης.

Ο Θανος ακουλουθησε τή Χρύσω ώς τήν άκρη 
τοϋ βάλτου κ’ έκεΐ χωρίσιηκαν μέ τό στερνό φιλί. 
Αυτός πήρε μιά ρεματιά πρός τ’ αριστερά καί ή 
Χρυσω τον ιδιο δρόμο πού τήν είχε φέρει.

Είχε κάνει αρκετό δρόμο ανάμεσα ά.τό τό βουνό 
και το δάσος τοΰ βάλτου καί κόντευε ν< φτάση 
στόν ανήφορο, πού έβγαζε στό σπίτι.

Τή στιγμή δμως πού περνούσε απ') τή Μαυρόπε- 
τρα, πούναι τό στενώτερο πέρασμα, ενα διαπεραστικό 
σφύριγμα ξεπετ ίχτηκε άπό τό λόγγο, σχίζοντας τή 
σιγαλιά τής νυχτός.

Σταμάτησε κι’ άπόμεινε σάν τό μάρμαρο, τά γό
νατα της ε'τρεμαν καί ή καρδιά της χτυπούσε 
δυνατά.

Ενα δεύτερο σφύριγμα ακούστηκε κοντά άπό τό 
μέρος τοϋ βάλτου και σε λίγο ομιλίες δυό ανθρώπων 
καί πατήματα βαριά.

Στην απελπισία της έβρεξε καί κρύφτηκε σέ κάιι 
πυκνά χαμόκλαδα.

Δεν πέρασαν δυό λεπτά καί δυό άντρες άρμαι:ω- 
μένοι μέ γκράδες, φυσέκια σταυρωμένα στά στήθια 
καί κεφαλοδεμένοι μέ μαϋρα μαντύλια, πέρασαν 
δυό βήματα κοντά της. Τούς κύτταξέ δσο μπορούσε 
καλλίτερα και τούς γνώρισε. Ειταν δυό πιστικοί τοΰ 
χωριοΰ.

Προχιόρησαν καί κάθησαν στή Μαυρόπετρα. Σέ

λίγο ήρθαν καί κάθησαν κοντά τους καί άΛλοι τρεις 
καί άρχισαν νά μιλοϋν.

Γή στιγμή εκείνη θαμπόφεξε τό φεγγάρι καί 
γνώρισε κι άλλους δυό. Ειταν κι* αύτοί πιστικοί 
τοϋ χωριοΰ.

Ό  άλλος άπό τούς πέντε είχε γυρισμένες τίς πλά
τες και δεν μπόρεσε να τόν γνωρίστι ποιός είταν. 
Ιέντωσε δμως δσο μποροΰσε καλλίτερα τ’ αυτιά της 

γιά ν’ άκούση τί έ’λεγαν.
«’Ε ! "Ωρα εΐναι, παιδιά, νά πάμε γιά τό θάνο, 

εΐπεν έκεΐνος πού είχε γυρισμένες τίς πλάτες.
« Οπως είπαμε, δ Νάκος πού έκανε πιστικός τοΰ 

Θανου, θά μαυλίση τά σκυλιά, γιατί τόν γνωρίζουν 
κ υστέρα εμείς θά μποΰμε μέ τ’ αντικλείδι αγάλια 
άγάλια γιά νά τον πιάσουμε στόν ύπνο, νά τόν πά
ρουμε χωρίς αντίσταση. Ό μ ω ς νά τό ξέρετε, παιδιά, 
τον θέλωζωντανό, γιά νά τόν χαλάσω έγώ μέ τά χέρια 
μου. Νά τοϋ δείξω έγώ πώς τραβοΰν τό μαχαίρι.

Στά πρώτα λόγια πού άκουσε λίγο έλειψε νά ξε- 
φωνηση ή Χρύσω. Δέ γελιώνταν, ειταν ή φωνή τοΰ 
Λαμπη, Έ πιασε τά μαλλιά της καί γιά μιά στιγμή 
τής φάνηκε πώς θ ’ άνοιξη ή γή νά τήν καταπιή.

Ό  Αάμπης, ό άντρας της, είταν δ Καταρραχιάς ! 
Καί μελετούσε νά σκοτώση τό Θάνο !

Οί πέντε κλέφτες σηκώθηκαν, πήραν τό δρόμο 
τής ρεματιάς καί σέ λίγο χάθηκαν,

Σάν εμεινε μόνη ή Χρύσω, έτριψε τά μάτια της, 
μά δέν ειταν όνειρο. Βγήκε σιγά, σιγά άπό τά χα
μόκλαδα, κύτταξέ πρός_ τή ρεματιά κι’ άρχισε νά 
τί?εΧΤ1> 000 μποροΰσε γρηγορώτερα πρός τό μέρος 
τοΰ ποταμιοΰ. Ά μ α  έφτασε στό σπίτι τοϋ Καπετάν 
Θύμιου, πού ειταν διωρισμένος άπό τήν Κυβέρνηση 
νά κυνηγάη τούς κλέφτες, σταμάτησε καί χτύπησε τή 
θυρα. Μιά βαρειά φωνή ακούστηκε άπό μέσα.

— Ποιός εΐναι τέτοια ώρα !
— Εγώ ή Χρύσω τοϋ Λάμπη. άνοιξε γρήγορα, 

καπετάν Θύμιο.
Τό κλειδί γύρισε δυό φορές στή σκουριασμένη 

κλειδοονιά κι’ δ καπετάν Θύμιος βγήκε μ* δλάνοιχτα 
μάτια.

— Τί εΐναι, κυρά Χρύσω! Έ σύ τέτοια ώρα ;
— Τί νάναι, καπετάν Θύμιο, εΐπεν ή Χρύσω, δ 

Λάμπης εΐναι στή στάνη, θάρθη σέ λίγο κι’ όξω 
άπό τό σπίτι ακόυσα τ i σφυρίγματα τοΰ Καταρ- 
ραχιά. Παραμόνεψα άπό τό παραθύρι. Είταν πέντε 
κεφαλοδεμένοι μέ μαΰρα μαντύλια καί μέ γκράδες. 
Σάν πήραν τό δρόμο τής ρεματιάς ήρθα νά σοΰ 
δώσω είδηση γιά νά πας στό καρακόλι.

Δέν πρόφτασε νά τελειώση ή Χρύσω κι’ δ Καπε
τάν Θύμιος άρπαξε τό γκρά του καί κίνησε γιά τό 
καρακόλι, μιά ώρα μακρυά άπό τό χωριό X.

— Κάτσε διυ μέ τή Θύμιαινα, κυρά Χρύσω, εΐπε>
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ώς πού νά γυρίσω μέ τήν κουσάδα νά σέ πάμε στό 
σπίτι.

Κατά κακή τύχη δ τσαούσης έλειπε απο τό καρα
κόλι καί δσο νά τόν φέρουν άπό ενα άλλο χωριό 
και νά γυρίσουν στό X. πέρασαν κάπου τρεις ώρες. 
“Αμα γύρισαν πήγαν τή Χρύσω στό σπίτι της κι 
αυτοί πήραν δρ μο τής ρεματιάς.

Βιαστικά κλείδωσε τή θύρα ή Χρύσω κι’ ανέβηκε 
στό παράθυρο. Παρακολούθησε τήν κουσάδα μέ τό 
βλέμμα ώς πού χάθηκε σιή ρεματιά καί περίμενε 
μέ καρδιοχτύπι καί μέ τά μάτια καρφωμένα στά κλα
διά, πού έκρυβαν τό δρόμο τής κουσάδας. θαρρούσε 
πώς άπό μιά στιγμή σ’ άλλη ή κουσάδα θ ’ απαν
τούσε τούς κλέφτες κ’ ή άγωνία της μεγάλωνε.

Έ ξαφνα έ'τριξεν ή κλειδωνιά τής εξώπορτας. Ε
σκυψε νά ΐδή άπό τό παράθυρο ποιός εΐναι καί τρα
βήχτηκε πίσω τρομαγμένη. Είταν δ Λάμπης! Έκλει- 
σεν ελαφρά τό παράθυρο καί κατέβηκε κάτω.

— Έ σύ είσαι Χρύσω, γιατί δέν κοιμάσαι, ρώτησε 
μέ βαρειά φωνή δ Λάμπης.

— ’Ακόυσα προτήτερα σφυρίγματα καί τρόμαξα, 
εΐπεν ή Χρύσω.

—Μή φοβάσαι, δέν πειράζει φτωχούς δ Καταρρίί- 
χιάς, τής απάντησε μέ καταφρόνια δ Λάμπης. Τόσο
μεγάλη ειταν ή άπορία της, πού άρχισε ν’ άμφι-
βάλλη αν δέν εΐδεν όνειρο στή Μαυρόπετρα. Μά 
πώς ειταν δυνατόν αύτό, είχε γνωρίσει καλά τή 
φωνή τοΰ Λάμπη κι’ άκομα είχε στ αυτια της τα 
λόγια του.

Σάν αστραπή πού φέγγει στό ναυαγό κι’ εύ&ύς
άφίνει μαυρότερο τής νύχτας το σκοτάδι, τής πέρα-
σεν ή ίδέα πώς θά  είχε τελειώσει τό κακούργημα. 
Συλλογίστηκε τόν ακριβό της Θάνο, τα ματια της 
γουρλώθηκαν, τά δάχτυλά της σφίχτηκαν δυνατά στις 
παλάμες καί λίγο έλειψε νά ριχτή στό λαιμό τοΰ 
Λάμπη νά τόν πνίξη. Βαστάχθηκεν δμως καί καμώ- 
θηκε πώς πλαγιάζει. Σάν άποκοιμήθηκεν ό Λάμπης, 
σηκώθηκε σιγά, σιγά, καί πλησίασε στό παράθυρο 
πού είταν τ’ άρματα καί ή κάπα τοΰ Λάμπη.

Τή στιγμή έκείνη φώτιζε καλά τό φεγγάρι.
Πήρε τήν κάμα, τήν εβγαλεν άπό τό θηκάρι κ’ 

έτριψε μέ τό δάχτυλό της τά πλάγια τοΰ λεπιδιού. 
Ά μ α  έ'φτασε κοντά στή λαβή, τράβηξε τό δάχτυλό 
της μ’ άνατριχίλα.

Τό κύτταξέ καλά, καλά στό φεγγάρι. Ειταν αίμα ! 
Έ ν α  μαΰρο σύννεφο έκρυβε τήν ώρα εκείνη το 
φεγγάρι κ’ έ'να σκυλί ούρλιαζε στή θύρα τού σπι
τιού. Απελπισμένη έπιασε καλά τήν κάμα άπό τή 
λαβή καί προχώρησε στό σκοτάδι πρός τό στρώμα 
τοϋ Λάμπη............................................................................

Ά πό  τό πρωΐ τήν άλλη μέρα έτρεχεν δ κόσμος στό 
σπίτι τοΰ Θάνου. Τήν νύχτα τόν είχε πάρει σκλά(°ο 
άτό τό σπίτι του δ Καταρραχιάς καί τόν χάλασε στή 
Μαυρόπετρα, δπου τόν βρήκε σκοτωμένον δ καπετάν 
Θύμιος μέ τήν κουσάδα.

Σπαρακτικά άκούονταν τά πονετικά μοιριολόγια 
καί τά ξεφωνητά τής μάνας καί τής αδελφής του. 
Μά καί ποιός δέν έκλαψε τόν άρχοντοτσέλεγγα τό 
λεβέντη τοΰ χωριοΰ!

Τό δειλινό σήκωσαν τ'» λείψανο καί δέν έμεινε 
χωριανός καί συνορίτης πού νά μήν τ’ άκολουθήσή. 
Μόνον έ'νας έ'λειπε κ.’ δλοι τόν θαρρούσαν κρυμμένο 
άπό τήν έ'χθρα πού είχε μέ τό μακαρίτη.

Τρεις μέρες δμως ύστερα έ'νας καρβουνιάρης ί’κεΐ 
πού ψάρευε στό ποτάμι βρήκε τό κουφάρι τοΰ Λάμ
πη μ’ ένα μαχαίρι βαθειά μπηγμένο ffqv καρδιά.

Ά π ό  τότε ή Χρύσω τρελλάθηκε, δ Καταρραχιάς 
δέν άκούστηκε πειά.

Γ . Β λ α χ λ ε ίδ η ς .

ΠΑΓΟΙΡΙΟΝ
’Aito πανάρχαιον κρατήρα 
θέλω νά πιω καϊ νά μεθύσω. 
Ροδοσιεφάνωτη τη λύρα 
σε μενεξέδες ν' άκκονμπήσω.
Κ ’ έμπρός στον μισεμόν τή Ούρα 
τό γνρισμό νά καρτερήσω 
άγνής ψυχής ποΰ /ι’ είπ ή μόϊρα 
μόνο τό διάβα νά γνωρίσω.

*
Στόν άλαβάστριν αμφορέα 
Φαλέρνειο δεν εχω στάξει.
°Όσα παλιά μον έκεΐ καϊ νέα 
τά δάκρνά μον εχω σταλάξει — 
άψΰ κρασ'ι ποΰ ξεροπίνω.
Και τών ματιών σον εχω ξεχάσει 
τόν άνΟοσμία κα'ι τόν οίνο, 
ξανθή, ποΰ μ  εχοννε κεράσει.

*
Και τόρ’ αντλώ άπό τόν κρατήρα 
δλα τά δάκρνα πώχω χύσει 
—Δάκρν’ άπάρθενα καϊ στείρα! — 
1C εχω διπλό τάρα μεθύσι, 
γλνκά ροφώντας σον τά μοίρα 
ποΰ εχονν αθώα ξιψνχήσει 
μες’ τ’ άμφικνπελλο ποΰ επήρα 
στοΰ τότε τή θρηνώδη δύοι.

*
’Από πανάρχαιο κρατήρα 
θέλω νά πιώ και να μεθύσω, 
κ’ έμπρός στοΰ μισεμοΰ τή θύρα 
τό γνρισμό σον ν’ άναστήσω !......

Δ. Π . Φ ω τεινός.
*
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ΠΩΣ ΓΕΝΝΩΝΤΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ

Μελέτχ\ φ ιλοσοφ ική

(Συνέχεια καί τέλο ς.)

Αμα εξοβελίσουμε τα δόγματα της ιδεολογικής 
δοξασίας, είναι δυνατό, να δοοσουμε στις ιδέες τί]ς 
δικαιοσύνης καί τής ισότητας μιά θέση στή ζωή, 
μια θεση, που να δικαιολογήση την ενέργεια τους 
επάνω στους ανθρώπους. Τότες ξεΰρει ό καθένας 
μας πως τετοιες ιδεες είναι αχεδόν κα'ι πώς διν 
έχουν διολου απόλυτη άξια, αλλά κα'ι στή σχετικό 
τητά τους αύτή αναγνωρίζει κανείς πώς είναι πραγ
ματικές και σημαίνουν, με ονοματα ϊσως έμφαντικά, 
κα'ποιες θετικες καταστάσεις αίσΟαντικότητας. Ά πό 
την εμπειρική τους αυτή έποψη, πάντα καλό είναι 
να τις ορίσουμε και παλι, καί νά ποΰμε μέ άκοί- 
βεια το τί είναι. Λοιπόν, καθώς φαίνεται, τό πιό 
χαρακτηριστικό, που μπορεί νά πή κανείς, είναι δτι 
οί̂  καταστάσεις αυτές είναι ή αντίδραση, πού φανε
ρώνεται, άμα θεωρηθή πονος μιά διαφορά στη 
μεταχείριση, που επιβάλλεται σέ όντα, πού κρίνουν· 
ται από τό άλλο μέρος, ό'μοια μεταξΰ τους. ’Ίσως 
μόνο έπάνω σέ μιά τέτοια αντίδραση βασίζεται κάθε 
αντίληψη τοΰ δίκαιου καί τοϋ άδικου, γιατί κάθε 
ιδέα δέν έχει ένα περιεχόμενο παρά μέ τό μέτρο, 
πού τό δέχεται άπό τό παίξιμο μιάς αισθανπκοτη- 
τας, που βρίσκεται σέ έξέγερση.

Τό δίκαιο λοιπόν, πραχτικά, δέν είναι παρά μιά 
περίπτωση τοϋ άδικου. Πρέπει νά παραδεχτούμε, 
πράγματι, πώς παραδώ άπό τύ βαθμό, πού μιά 
διαφορά στή μεταχείριση τών ατόμων, πού κρίνουν- 
ται δμοια, θεωρείται πονος, υπάρχουν άπειροι άλλοι 
βαθμοί, δπου ή διαφορά δέν φέρνει τόν πόνο ή 
καί δέν είναι αντιληπτή. Πρέπει νά σημειώσουμε, 
ακόμη πώς μέ τόν δρο, κρίνουνται ό'μοιοι, μπαίνει 
μέσα στίς συνθήκες τής εμφάνισης τής ιδέας τής 
δικαιοσύνης ένα άλλο στοιχείο παραλλαγής καί υπο
κειμενικότητας καί ξεσκεπάζει τόν όλότελα σχετικό 
χαρακτηρά της. "Οπως κι’ αν είναι, ενώ ή ιδέα τής 
απόλυτης δικαιοσύνης, συνταυτίζεται, άπό τήν ιδεο
λογική της δψη, με τήν ιδέα τοΰ μηδενός, άπό τήν 
δλως διόλου σχετική οψη της, πού είπαμε παραπάνω, 
και πού θεωρείται ιδιαίτερη περίπτωση τής παγκό
σμιας αδικίας, ξαναπερνει μιά σημαντική αξία. Γίνε
ται ή αιτία τών συγκρούσεων καί τών ενώσεων, ή 
πιό ουσιώδης, πού μπορεί νά ύπάρξη μεταξύ τών 
άνθρώπων, εκφράζει μέ τόν πιό ανάγλυφο τρόπο, 
πού μπορεί νά φαντασθή κανείς, τήν θέληση τής 
δΰναμτις, πού εμψυχώνει κάθε άτομο καί τό σπρώχνει

νά κατορθώση νά θριαμβεύση σΓόν κόσμο, ή ϊδική 
του αντίληψη τού κοσμου, νά έπιβάλη, γιά κανόνα 
τοΰ παγκόσμιου καλοΰ καί τοΰ κακοΰ, τούς τρόπους 
της αισθαντικότητάς του.

Ιο  πλάνο λοιπο πού σ ’ afico έπάνω ό καθείς 
διατιμα το δίκαιο και το άδικο, είναι ένα πλάνο 
αισθαντικότητας, δπου καταγράφουνται, μέ τούς 
βαθμούς τής συμπάθειας, πού εμπνέουν τά άλλα 
δντα στόν καθένα, ή έκταση καί τά δρια τής συμ
πάθειας αυτής, πού σημαδεύουνται μέ τόν αριθμό, 
την ποιοτητα και τα ειδη τών δντων, πού έξαιτίας 
aucuh συγκινιέται καί αντιδρά ή συμπάθεια αύτή. 
Αμα παυσω νά αίσθάνουμαι σάν πόνο, τό κακό, τό 

άδικο, πού γίνεται στον άλλο, παύω νά είμαι ίκα- 
νος τον τροπο, με τον ο.τοΐο νοιώθει τήν δικαιο
σύνη. Kul δέν πρέπει νά ποΰμε πώς πρόκειται ΐσια- 
ισια, γι« να μπη κάνεις μέσα στό έδαφος τής δι
καιοσύνης, πρέπει νά βνή ατό τό έδαφος τής αίσθαν· 
τικοτητας και να παραμελήση τις απαιτήσεις της 
γιατί, μέσα συό καινούργιο καί δλως διόλου άφη- 
ρημενο έδαφος που τοΰ θέτουν μιά τέτοια νηόϋ'εαη  
πρέπει νά σπρώξουμε τά πράγματα ώς τήν άκρη. 
Ά μ α  δέν υπάρχουν πιά αίσθαντικόιητες, πού γιαύ- 
τές νά θεωρούνται πόνοι μέρικές διαφορές στή με- 
ταχείριση, που επιβαλλεται σέ μερικά δντα, ένφ άλ
λες διάφορες παραμένουν απαρατήρητες καί πού εν
τούτοις δε θα είταν ανεκτές σέ αίσθαντικότητες άλ- 
λοιώτικα δργανωμένες, κάθε διαφορά, δποια κι’ αν 
είναι, πρεπει νά θεωρηθή άδικη καί ή δικαιοσύνη 
γίνεται η νεκρή εκείνη ιδεα, πού δέν πραγματοποιεί
ται μέσα στήν απόλυτη ταύτότητα, μέσα στό ά
κατανόητο.

Μέ τή σιγκεκριμένη καί ζωντανή μορφή της, ή- 
δικαιοσύνη, είπαμε, είναι μιά μορφή αίσθήματος, 
δύναμη, πού άντικειμενικοποιεΐ μέσα στό σύμπαν 
τις χαρακτηριστικές τροπολογίες μιάς άτομικής αί- 
σθαντικότητας. Στηρίζεται έπάνω στή συμπάθεια, μέ 
τήν πιό ετυμολογική έννοια τής λέξης, καί προβλέ
πει πια ή θεωρία ποιο σπουδαίο ρόλο παίζει στό
παιχνίδι τής ύπαρξης ή συμπάθεια, πού είναι έξ άλ
λου ενα γεγονός τής πείρας. Τήν έκαμαν νά φιγου-
ραρη μεσα στήν ύπαρξη — άνάμεσα στήν άμπωτη αύ- 
τη, οπου η ζωη συστέλλεται καί συγκεντρώνεται — 
με τις μορφές τοϋ συνεταιρισμού τών στοιχείων, τής 
έλξης, τής συγγένειας, τής ομοιότητας. Μέ διάφορες 
όψεις τής αποδώσανε γιά ένέργειά της νά συνδέη 
αναμεταξύ τους τά πράγματα, πού ξεχωρίστηκαν Ιξα ι
τιάς της διαφορότηιας τών στοιχείων, ν ’ άντισταθή 
στή δύναμη τής διαφορότηιας τών στοιχείων, ν’ αν- 
τισταθή στή δύναμη τής διασκόρπισης, πού τείνει 
νά τά κράτηση ακαθόριστα μακρυά άπό κάθε επα
φή μεταξύ τους, ν άντιδρα ένάντια στήν ακατάσχετη
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φυγή έξω άπό τόν εαυτό τους, δπως γίνεται ^στό γε
γονός τής διάσπασης, πού δέν έχει κανένα ανταγω
νισμό, νά καταστήση δυνατό τόν κόσμο αυτό της 
σχέσης, πού σ’ αύτόν συνιστάται η πραγματικότητα.

"Ετσι λοιπόν ή θέση, πού υποστηρίζεται έδώ ενάν
τια στή θέση τοΰ Νόβικωφ, καί, μ’ έναν γενικό 
τρόπο, ενάντια στίς αρχές τής σύγχρονης ιδεολογίας, 
ή θέση αύτή, δέν έχει μέ κανένα τρόπο, γι« αντι
κείμενο νά καταδικάση ώς ασυμβίβαστη με τή ζωή, 
ώς μορφές τής απάτης, τών αισθημάτων της συμ
πάθειας, τής καλωσύνης, τοΰ ο’ίκτου, τής γενναιότητας 
καί τής δικαιοσύνης. Δέν θέλουμε νά βγάλουμε άπο 
τό Ιδεώδες αύτό πού συνθέσανε οί ιδεολόγοι, παρά 
μόνο τόν θρησκευτικό, τόν πλατωνικό, τόν άπόλυτο 
χαρακτήρα, πού τοΰ άποδίνουν καί μέ τόν όποιον, 
τό τραβούν, δπως δείχνει ή ορθή λογική άπό τό έδα
φος τοϋ δυνατού, μέ τόν όποιο το εκμηδενίζουν. Δέ 
θέλουμε παρά νά βάλουμε στή θέση τής νεκρής αν
τίληψης δπου καταλήγει ό ηθικός φιναλισμός, ο κλει
σμένος μέσα σέ κάθε ιδεολογία, τήν άντίληψη τής 
ύπαρξης ώς γεγονότος απλής καί καθαρής σχέσης, 
ώς ενός διαμφισβητουμένου σημείου άνάμεσα σέ δύο 
καταστάσεις τής ίδιας οντότητας. Τό διαμφισβητού- 
μενο αύτό σημείο συμβιβάζεται με τους πιο παραλ- 
λάσσοντας συνδυασμους αναμεσα στις δυο καταστα- 
σεις, μέ τις πιό ποίκιλλες σχέσεις άνάμεσα στίς τάσεις 
τοΰ συνεταιρισμού καί τις τάσεις τής διασπασης, εί
ναι δμως ασυμβίβαστο μέ τό μόνο γεγονός, δπου 
θά καταργιούντανε, δηλ. μέ τόν απόλυτο θρίαμβο 
τής μιάς ή τής άλλη? απο τις δυο τάσεις αυτές, με 
τό θρίαμβο αύτό, ποΰ συνεπάγεται τήν ολική εξα
φάνιση τής άλλης, καί εξαλείφει τόν κόσμο τής σχέ
σης, έξω άπό τόν όποιο δέν υπάρχει δυνατή αναπα
ράσταση. Τέλος, μέσα στό έδαφος αύτό τής σχέ
σης, άνάμεσα στίς διάφορες καταστάσεις τής ίδιας 
δύναμης, δέν υπάρχει διόλου, καί ίσια ίσια στό ση
μείο αύτό ό εμπειρισμός εναντιώνεται μέ τήν πιό 
πολλή του δύναμη στήν ιδεολογία, δέν υπάρχει διόλου 
λογικό κριτήριο, πού νά έπιτρέψη νά διακρίνουμε 
ποιός είναι δ καλός συνδυασμός α τός καθ’ εαυτόν, 
ή μάλλον δέν υπάρχει συνδυασμός καλός κα’ εαυτόν. 
"Ενας συνδυασμός δέν είναι καλός παρά σχετικά μέ 
μία δεδομένη α’ισθαντικότητα. Αύτό θά πή, στήν 
πραχτική, πώς τά αισθήματα τής γενναιοδωρίας, τοΰ 
ο’ίκτου, τής συμπάθειας, ντής δικαιοσύνης έχουν δι
καίωμα πολιτογράφησης στόν κόσμο, τέτοιον, πού 
τόν άντιλαμβανόμεθα, έχουν δμως δικαίωμα μέ τό 
άκριβές μέτρο, δπου έκφράζουνται σάν πραγματικές 
τάσεις, — μέ μϋς καί μέ νεΰρα, σάν δυνάμεις ικανές 
νά επιβληθούν, καί δχι σαν άλήθειες, σάν μορφές 
ενός Ιδεώδους, πού βλάστησε άπό ποιός ξέρει ποιο 
γραφτό .τής Θείας Πρόνοιας. Ή  πραγματικότητα

είναι μία κατηγορία πού ξεπερνά δλες τις άλλες καί 
πού δλες οί άλλες υποθέτουν.

Τίποτε δέν είναι ούτε καλό, ούτε κακό,τίποτε, πού 
δέν είναι πρώτα - πρώτα πραγματικό. Ά ν  ή αίσθαν- 
τικότητα ενός ατόμου ή μιάς ομάδας άνθρώπων συνε
πάγεται μερικές καθωρισμενες τροπολογίες, αν γεννά 
μία καθωρισμένη άντίληψη στίς σχεσεις τής συμπά
θειας, τής γενναιοδωρίας καί τής δικαιοσύνης, που 
πρέπει νά βασιλεύουν μεταξύ τών αν&ρωπων, η κατα 
ένα πιό γενικό τρόπο, μεταξύ τών δντων, είναι χω
ρίς καμμιά σημασία, είναι άλλως τε ολως διολου 
μάταιο νά νομοθετήσουμε πως η αντίληψη αυτη εί
ναι καλή αύτή καθ’ έαυτή, άλλά πρόκειται καθαρά 
καί απλά νά τήν κάνουμε νά θριαμβεύση ένάντια 
σ:ίς άντιλήψεις, τις κατάλληλες γι άλλες αισθαντικότη- 
τες καί γι’ άλλες ομάδες, έφωδιασμένες μέ μία διά
φορη αισθαντικότητα.

Δέν άγαπα κανείς ένα πράγμα, το είπαμε πια, 
δταν τό άγαπα, διότι είναι καλό. Δέν άγαπά κανείς 
παρά εκείνο, πού αγαπά, διότι τό αγαπά καί χωρίς 
ελατήρια. Ή  άγάπη αύτή ίσια - ίσια δημιουργεί 
τήν ποιότητα. Τά πραγματα είναι καλα η γινουνται 
τέτοια, δίαν καί διότι άγαπιοΰνται.

Ά ν  δέν εξετάζαμε τήν ύπαρξη παρά μόνο μέ τις 
άνθρώπινες μορφές της, είναι βεβαιότατο δτι ή ομά
δα τών αίσθημάτων, πού τείνουν νά προσεγγίσουν 
τούς άνθρώπους, τόν ένα μέ τόν [άλλο, παίζει ούσι- 
ώδη ρόλο. Έκεΐνος πού κυριαρχείται άπό τά αισθή
ματα αύτά, πού τοΰ δίνουν άληθινή χαρά, θάπαιζε 
τόν πιό παοάλογο ρόλο, άπέχοντας νά τα έφαρμόση 
στόν πραχτικό βίο, μέ τήν πρόφαση δτι η δια
φορά είναι άναγκαία στή ζωή, καί τέτοια είναι ή 
περίπτωση τών εγωιστών εκείνων, πού έχουν τόν ε
γωισμό ώς άρχή τους καί πού ή εύγενική φιλο
σοφία τοΰ Νίτσε, έπιφυλλιδοποιημένη, έκτροχια- 
σμένη άπό τις βαθαές σημασίες της, κατεβασμένη 
στό επίπεδο τους άπό εγκέφαλους άνίσχυρους νά τήν 
άφομοιώσουν, παρουσίασε άπό τήν εποχή της διά
δοσής της, στή ζωή, στό μυθιστόρημα ή επάνω 
στή σκηνή. Τό αύτό καθ’ εαυτό ηλίθιο είναι πού
μερικοί άποδίδουν στόν εαυτό τους τον προορισμό 
νά καθορίζουν έπιστημονικά καί λογικά τό τί πρέπει 
νάναι ή ζωή, κατά ποιά άναλογία πρέπει νά συνδυ- 
ασθούν μέσα σ’ αύιή τά ένστικτα τοΰ συνεταιρισμοΰ 
μέ τά ένστικτα τής διάσπασης, καί πού φαντάζουνται 
πώς ύπάρχει μιά άντικειμενική καί τέλεια μορφή τής 
ύπαρξης, τό δέ περίφημο Καντιακο αξίωμα «ενερ
γά μ’ ένα τέτοιο τρόπο, πού ή ένέργειά σου νά 
μπορή πάντα ν’ άνυψώνεται σέ παγκόσμιο κανόνα» 
δέν είναι κι’ αύώ παρά ή καθαγίαση τής υψηλής 
αύτής Ιδεολογικής ηλιθιότητας, πού συνίσταται στήν 
άντίληψη τοΰ κόσμου άπ τήν άνάποδη, δηλ. νά βά
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λουμε τόν κανόνα πριν από τήν ενέργεια, τήν ποιό
τητα πριν από τήν πραγματικότητα· Έ ν α  ελαφρό 
ρετοϋς στό αξίωμα αύτό θά έφτανε νά τοΰ δώση 
μιά άλλη δλως διόλου κατεύθυνση : «Ένέργεα πάντα 
μ’ ενα τέτοιο τρο'πο καί μέ μιά τέτοια παραδειγμα- 
τικότητα, πού ή ενέργεια σου νά επιβάλλεται στούς 
άνθρώπους γιά κανόνας τής ενέργειας τους». ’Αλλά 
ένα τέτοιο αξίωμα, δπου εκφράζεται ό δημιουργικός 
πόθος κάθε θέλησης τής δύναμης δέν πε'φτει άπό τ'ις 
νεφέλες, δέν έκφράζει παρά τό πώς τά πράγματα 
συμβαίνουν στήν πραχτική ζωή, πώς έχουν συμβή 
πάντα: οί τρόποι τής αΐσθαντικότητάς μας έσχηματί- 
σδησαν μέ την παραδειγματική μορφή τής ενέργειας 
τών ηρώων γνωστών καί αγνώστων, μέ τή δύναμη 
τής βασκανίας, πού άπέρρεεν άπό την προσωπικό
τητά τους.

Νά πιάσουμε λοιπόν τό εξής: δτι αν τό σύνολο 
τών γενναίων αισθημάτων, τών εννοιών τοΰ δικαι
ώματος, τοΰ δικαίου, τοΰ αδίκου, πού απαντιούνται 
στόν ευρωπαϊκό πολιτισμό μας πέτυχεν νά σ^ηματισθή, 
νά καταχτήση, αν ό'χι στίς διατάξεις πού βρίζει, τουλάχι
στο στήν αναγνώριση τής καλωσΰνης του, τήν πλει

ονοψηφία τών ανθρώπων τής Δύσης, ένα τέτοιο ά 
ποτέλεσμα δέν βγήκε χωρίς αγώνες, μέ τό δπλο στό 
χέρι. Αν θελουμε πάλε τό ιδεώδες τής ανθρωπότη
τας, που είναι <5ικο μας νά έπιβληθή στόν κόσμο, 
δεν θα επιτυχουμε τό θρίαμβό του κηρύχνοντας, 
πως είναι αληθινό, σύμφωνο μέ τόν κοινωνικό δαρ
βινισμό, που θο σπρώξουμε, στήν άνάγκη κι* στίς 
πιό κτηνώδεις συνέπειες του. Υπάρχουν, πρέπει νά 
το αναγνωρίσουμε ιδεολόγοι τοΰ είδους τοΰ Νόβικωφ, 
που είναι έτοιμοι, μέ τό μανικέτι σηκωμένο, νά πά
ρουν μέρος στήν πάλη ύπέρ εκείνου, πού ή αίσθαν- 
τικότητά τους τούς κάνει νά θεωρούνε καλό. Ό  φιλει
ρηνισμός δέν είναι γιαύτούς παρά μία παράδοξη 
μορφή τοϋ πολεμικού ενστίκτου, ένας τρόπος εισαγω
γής στον κόσμο μιάς καινούριας αιτίας συγκρούσεως. 
Μια τέτοια στάση παρουσιάζει μία μεταφυσική μορ
φή τής εΐρωνίας καί μάς είδοποιεΐ δτι υπάρχει έπί
σης καί ένα γέλιο τών πραγμάτων.

Τ Ε Λ Ο Σ

("Μετάφραση: Δ . Π α λά ο α )
Ζ ιο ν λ  Γ χ ω λ τ ιε

Ι Δ Ι Κ Α  Μ Α Σ  ΚΑΙ  Ξ Ε Ν Α

 ©<♦>©----------------

Α Υ Τ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  Σ Τ Ρ ΙΝ Τ Μ Π Ε Ρ Γ Κ

Σ τ ίς  9 τοϋ Γενάρη έγιναν μεγάλες γιορτές στή Στοκχόλμη 
• προς τιμη τοΰ μεγάλου σουηδοΰ συγγραφέα Στρίντμπεργκ» 
ποΰ εΤχε τή ν  ήμερα έκείνη τά  γενέθλ ιά  του κ ' έμπαινε στά 
εξήντα χρόνια  τής ηλικίας του. Ά π ά ν ω  από 10,000 εργάτες 
έκαμαν μιά  τιμητική διαδήλωση μέ λαμπάδες καί φανάρια 
κ α ί πέρασαν πανηγυρικά έ| πρός άπό τό  σ π ίτι τοΰ μεγάλου 
συμπατριώ τη τους. Ό  Στρίντμπεργκ  ντροπαλός κ α ί φ ιλήσυ
χος καθώ ς είναι, δέν έλαβε μέρος στίς γιορτές αυτές, άλλά 
πέρασε τήν ήμερα του, μαζί μέ τήν οίκογένειά  του καί μέ 
μερικούς του φίλους. "Ενας εθν ικός έρανος ά νο ίχθηκε καί 
μαζεύτηκαν άπάνω  άπό εκατό χιλ ιάδες φράγκα, πού μ’ α ύτά  
■θα δοθή ενα αναμνηστικό δώρο στόν ξακουσμένο συγγραφέα 
τή ς Δ ος Τ ζο ύ λ ια ς .

Α πάνω  στην περίσταση αύτή δέ νομίζουμε περιττό νά δ ώ 
σουμε μέ δύο γραμμές, μία σύντομη Ιδέα γιά  τή ζω ή καί 
γ ιά  το  εργο τοΰ Στρίντι περγκ, τοΰ δποίου έδημοσίεψαν 
πρόπερσι τά  Χ ρ ο ν ικ ά  ενα δραματικό εργο, τόν Π α τέρ α ·

Ή  καταγωγή τοΰ Στρίντμπεργκ είταν πολύ άπλή, Σ ’ ένα 
είδος αυτοβιογραφίας, πού έγραψε, στό Γ ιο  τή ς  δούλας, 
περιγράφει τή ν  απλοϊκή κ α ί χυδα ία  κάπω ς οικογενειακή ζωή 
τώ ν παιδικώ ν του χρόνων καί ομολογεί δτι α ισ θάνετα ι ζων· 
τανα  μεσα του τα  κληρονομικά του λαϊκά ένστικτα , πού άπ* 
τή ν  επίδραση της δέ Οά μπορέση ποτέ νά  έλευΟερωΰή. Μ αζί 
μέ τα  ένστικτα αυτα ε ίχε  κ α ί μ ία  λεπτή, βασαν.στική, π α 
θολογική π ιά  ευαισθησία, πού τόν έκανε ν ’ άναλύ^ μέ πεί-

σ μ ι  και υπομονή τά  α ίσ θή μ α τά  του καί νά ύποφέρη πολύ 
as κάθε τή ς τύχη ς του χτύπημα. Π ερήφανος κ α ί άξιοπρεπής, 
δ ν έδέχτηκε τή χρηματική προστασία τοΰ βασιλέα Καρό
λου ΙΕ  κ επροτίμησε νά  σπουδάζη μόνος, παλα ίβοντας μέ 
τήν τύχη  του. 01 φιλοσοφικές θεω ρίες τοΰ Τ α ίν  καί τά  
ρεαλιστικά μυθιστορήματα τοΰ Φλωμπέρ κ α ί τοΰ Ζολά, είταν 
τότε τή ς  μόδας στή Σ ουηδία .

Ό  Σ τρίντμπεργ δέν άργησε νά νοιώση τήν επίδρασή τους 
Σ τά  πρώ τα  χρόνια  τή ς <] ιλολογικής του ζω ής, όπόταν έζοΰσε 
σαν μποέμ μέ τή σουηδική νεολαία, κατέγινε καί αύτός μέ 
το μυθιστόρημα. Π ερίγραψε τή ζω ή τή ς Στοκχόλμης, τών 
■ψαράδων και τώ ν θαλασσινών. τίς ομορφιές τή ς φύσης καί 
τής θαλασσας, τώ ν νησιώ ν καί τώ ν φ ιό ρ δ  πού στολίζουν, 
τά  σκανδιναβικά άκρογιάλια.

Ε νας τομος δ ιηγημάτω ν|του , ν ΐ Ί Ι α ν  τ  ρ ε μ έ  y ο ι, δπου κο
ροΐδεψε τό  μυστήριο τοΰ γάμου,ξτοΰ έστοίχισε μιά  δίκη έπ ί 
1:ροσυλ''α καί τόν ανάγκασε νά φύγη άπό τή ν  πατρ ίδα  του. 
’Εξόριστος καί τυχοδιώ κτης, έγύρισε τή Γ ερμανία  καί τή  
Γ αλλία , έβλεπε, μάθαινε, δυστυχούσε κ’ έγραφε. Τ ά  βιβλία  
του δέν εΐ ταν παρά  κομμάτια  τής^ζω ής του.

Ή  εξορία κ α ί ή δυστυχία  τό ν 'ίρ ρ ιξα ν  στό μυστικισμό καί 
άπό τόσο καθαρός ρεαλιστής πού ειταν στά νιάτα του, δρ  
χισε τώ ρα νά βάφη τά  έργα του μ’ ένα μυστηριακό πέπλο 
μελαγχολίας και^φασμαγορίας. Τά.1 Π α ιγ ν ίδ ια  το ϋ  ονείρου  
τό  μαρτυρούν.

Σ τό  διάστημα αύτό άποφάσισε δύο φορές [νά παντρευτή, 
άλλά καί τ ίς  δύο φορές δυστύχησε· ή Ξ εμολύγ·ηαη ενός
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τρ ελλο ϋ  καί ό Δ ρό μο ς τ ή ς  Δ α μ α σ χ ο ϋ  σχετίζουνται μέ τά 
λυπηρά αύτά επεισόδια, ε ίς  τά  όπο ια  πρέπει κ ανείς νά  ζη- 
τήση τήν α ιτ ία  τοΰ μ ισ ο γν ν ισ μ ο ϋ  του. Ό  Στρίντμπεργκ 
μας άφησε πολύ άγριους τύπους γυναικών. Ε ίτε  στούς Δ α 
ν ε ισ τέ ς , είτε στόν Π α τέ ρ α , ε ίτε  στό Ν ε χ ρ ιχ ό  χορό, παντοΰ 
μάς περίγραψε τή γυναίκα  σάν παράσιτο  πλάσμα, κολλη
μένο σάν άβδέλλα στό σβέρκο τού άντρός, το ύ  τοΰ ρουφά 
τό  αίμα κ α ί τή ν  οΰσία καϊ τή σκέψη, χω ρίς τ ίποτε νά  τοΰ 
δίνη ώς αντάλλαγμα· τήν α ιώ νια  δυστυχία  του, τή ν  α ιώ νια  
εχθρ ά  του.

Σ τ ά  1900 ό Στρίντμπεργκ γύρισε Οτήν πατρίδα  του . Ά π ό  
τότε ά ρχ ίζε ι ή  δόξα του. "Ενα μεγάλο Ιστορικό καί έθνικό 
δράμα, πού έδωκε, τό Γ ο ν σ τα υ ο  Β ά ζ α  τό  συμφιλίωσε μέ 
τούς συμπατριώτες του . Τ ό  δεύτερο μέρος τή ς ζω ής του 
τό άφιέρωσε στό θέατρο. Ά π ό  τό νατουραλιστικό δράμα 
σάν τή Α εσ η ο ιν ίδ α  Τ ζο ύ λ ια  (πού πα ίχτηκε καί στήν Πόλη) 
ώ ς τό  σαιξπηρικό σάν τόν Βάζα. καί ώς τό φ ιλοσοφικό κα1 
συμβολικό σάν τό  τελευταίο του έργο 2 τ ό  μ ε γ ά λ ο  δ ρό μο . 
Έ δοκίμασ ε δλα τα  είδη  τή ς δραματικής τέχνης καί τής 
έδωσε ένα σωρό καινούρια προσόντα.

*0 Στρίντμπεργκ  ε ίνα ι ϊνα ς άπό τούς π ιό  λαμπρούς τεχ" 
ν ίτες τής πέννας καί τής σκέψης, πού γέννησε ή σύγχρονη 
φ ιλολογία.

Μ ΙΑ Α Γ Α Π Η  Τ Ο Υ  ΟΥΓΚΩ

Σ τά  A n n a le s ' δημοσιεύεται ή ερωτική αλληλογραφία τοΰ 
Ούγκώ μέ τήν Ά ν τέλ α  Φουσέ, ή όπο ία  άργότερα έγεινε γυ 
ναίκα  τοΰ μεγάλου ποιητή.

Τ ά  γράμματα α ύτά  είνα ι χρονολογημένα στά  1820 — 1821 
δηλαδή όπόταν ό Βίκτωρ είταν 18 κ α ί ή Ά ν τέλ α  16 χρονώ.

Μέσα στίς γεμάτες π ά θο ς γραμμές τους, φαίνεται δλη ή 
τρυφερή‘άγάπη καί ή σεμνότητα τών δύο  ερωτευμένων, πού 
μέ δλα τά  εμπόδια  τή ς τύχης καί τώ ν γονέων τους, έξακο- 
λουθούσαν τή  γλυκειά καί δύσκολη άγάπη τους.

Α ντιγράφ ουμε μερικές γραμμές άπό ένα γράμμα τής Ά ν -  
τέλας μέ ‘χρονολ. Α π ρ ίλ η  1820.

Ά φ ο ΰ  αναφέρει τις  α ιώ νιες Ιστορίες πού ε ίχε  μέ τή μη
τέρ α 'τη ς  έξ α ίτ ια ς  ]τών σχέσεών της μέ αύτόν καί τίς  συμ· 
βουλές πού τή ς έδινε, έπειτα  δέ καί τ ίς  τύψες πού α ίσθά- 
νουνταν μέσα της γ ιά  δλα αύτά, ή τρυφερή φ ιλενάδα τοΰ 
Ούγκώ εξακολουθεί :

«. . · . “Αν γ ι ' αύτό τό λόγο έπρεπε νά μή σοΰ ξαναμι
λήσω, νά  εΙμαι”ψ υχρή σέ σένα, θ ά  πέθα ινα , μά θάπαιρνα  
τούλάχιστο μαζί μου τή δική σου τήν έχτίμηση κ α ί τή σ υ
χώρεση τής μαμάς. Τ ί νά  κάνω  λοιπόν ; Ν ά  ζώ  καταφρονε- 
μένη η νά πεθάνω  ; Μή μοΰ άρνιέσαι τ ίς  συμβουλές σου. 
Α λ λ ο ίμ ο ν ο ! ποτέ δέ θ ά  είμ α ι ευτυχής ! Ν ά  ζή  κανείς στά 
δεκάξη του χρόνια μ ιά  ζω ή τόσο βασανισμένη καί χωρίς 
καμμίαν έλπ ίδα  ! Βίκτωρ, άγαπητέ μου Βίκτωρ, έχε με πάντα  
στό νοΰ σου !

»... Θ ά μαθαίνω  πάντα  μέ τή χαρ  ι τής επ ιτυχίας σου καί 
ή τελευταία μου σκέψη κ ι’ ό στερνός μου π ό θο ς θ ά  ναι 
πάντα  γιά  τή δική σου τήν ευτυχία.

« Α ντίο , Β ίκτωρ ! Δέν τολμώ ν’ ρφήσω  τό  μολύβι, δέν 
τολμώ νά σοΰ δώσω ένα τόσο τρομερό γράμμα ! Α ν τ ίο  ! 
Π οτέ, ποτέ δέ θ ά  μπορέσω γά  σέ ξεχάσω κ α ί πάντα  θ ά  
σ’ άγαπώ . Καί πόση είναι ή άγάπη μου γ ιά  σένα !

« Ά ντέλα  Φουσέ.»
Ό  άντρικός χαρα κτή ρ ας 'το ΰ  Β ίκτωρ π ά ίρνει τά  δικαιώ- 

ματά τ ο υ 'κ α ί,τ ή ς  άπαντα  :
«Π ώ ς'τολμάς νά  π ή ς πώ ς θ ά  μπορέσω π οτέ νά  σέ ξε

χάσω ; Μέ περιφρονεΐς τά χα  ; ΙΙέ ς  μου σέ παρακαλώ ποιές

ε ίν ' αύτές c l κακές γλώσσες ; (εννοεί εκείνες πού έβαζαν 
λόγια στή μητέρα  τής Ά ν τέλ α ς). Ε ίμ α ι μανιασμένος ! Δέ 
φαντάζεσαι πόσο είσ α ι ίσ ύ  ανώτερη σέ δλα ά π ’ δλα δσα 
είναι τριγύρ ο σ ου]κα ί άπό αύτές τίς παλιοφιλενάδες σου, 
πού ε ίν’ Ικανές καί τούς αγγέλους άκόμη νά  περάσουν γ ιά  
διαβόλους».

Τ ά  πράγματα σοβάρεψαν, ο ί γονιοί καί τώ ν δυό έμπήκαν 
στή μέση κι’ αναγκάστηκαν στό τέλος νά  χο>ριστοΰν γ ιά  νά 
δώσουν τέλος στό τρυφερό αύτό ειδύλλιο.

Ά λ λ ’ ό έξυπνος Β ίκτωρ βρίσκει τρόπο, μέ κάτι κολακείες, 
πού έγραψε γιά  τόν πατέρα τή ς λατρευτής του σ’ ενα φ ι
λολογικό περιοδικό πού έβγαζε, να ξανασιάξη τα  πραμματα 
καί νά  ξακολουθήση τίς σχέσες του καί τήν ερωτική του 
«λληλογραχία  νΕ τσ ι τό ειδύλλιο τράβηξε το δρόμο του· Τ α  
γράμματα καί τά  ραντεβού πήραν κ’ έδωκαν. ‘Ι ί  επίβλεψη 
έγινε π ιό  αυστηρή. ’Επεισόδια  συνέβηκαν που τα  περ ιγρά
φουν μέ λεπτομέρεια κ α ί μέ χάρη τά  A n n a les .

Τ ό  δέ τέλος τοΰ ειδυλλίου είταν ή πραγματοποίηση τών 
ονείρων τών δύο τρυφερών έρωτευμένων πού στό τέλος π α ν 
τρεύτηκαν.

Τ Α  «ΤΡΑ ΓΟ Υ ΔΙΑ » ΤΟΥ Ν Τ Α Ν Ο Υ Ν Τ Σ ΙΟ

Ό  Ν τανούντσιο άπό τήν αρχή τοΰ Ίτα λοτουρκ ικοΰ  π ο 
λέμου άρχισε νά δημοσιεύη πολεμικά τραγουδάκια στό 
Β ρ α δ ινό  Τ α χνδρ ό μ ο , πού ε ίχαν πολύ μεγάλη επ ιτυχία  σέ 
δλη τήν Ι τ α λ ία .  "Ε νας εκδότης άνάγγειλε τήν έκδοση τών 
Τ ραγουδιώ ν αύτών σέ τόμο μέ τό  γενικό τίτλο  ή Μ ερ ό π η  
κ α ί τό  κοινό άνυπόμονα τό ν  έπερίμενεν. Ό  τόμος αύτός θ α  
περιλάμβανε έκτός άπό τά  δέκα δημοσιευμένα κ* ένα και
νούριο τραγούδι, τό  Τ ρ α γο ύ ό ι τω ν  Ν τα ρ ν τα ν ελ λ ιω ν  που 
μόνον δ τ ίτλος του έφθανε ν ;  κεντήση τή  γενική περιέρ
γεια. Ά λ λ ’ δ τόμος δέν έβγα ινε. Τ ί ε ίχε  γίνη ; Ά πλούσ τατα  
ή Ά ρ χ ή  ε ίχε  άπαγορέψ η τήν κυκλοφορία του κ α ι κατά
σχεσε μάλιστα τούς τυπωμένους τόμους. Κι’ ό λόγος είταν 
πού τό ανέκδοτο αύτό τραγούδι ε ίχε  μέσα, δπω ς πληροφο- 
ρήθηκεν ή αστυνομία, στίχους προσβλητικούς γ ιά  τή ν  Αύ- 
στρία, τή «σύμμαχο». Λένε δμως πώ ς ο τομος θ α  μπή σέ 
κυκλοφορία, άφοΰ άφαιρεθοΰν ο ΐ επ ιλήψ ιμοι σ τίχο ι και μεί
νει λευκή ή θέση τους ’Ε ννοείτα ι δτι δσοι θ ’ άγοράσουν τά  
περίφημα τρ α γ ιύ δ ια  θ ά  προστέσουν μέ το  χερι τους τούς 
στίχους πού λείπουν, γ ια τ ί κανείς δέν αμφ ιβάλλει δ τ ι ύστερα 
μάλιστα άπό τήν αστυνομική άπαγόρεψη, ο ΐ βγαλμένοι σ τίχο ι 
θ ά  κάμουν τό γύρο τή ς Ι τ α λ ία ς  άπό στόμα σέ στόμα καί θ ά  
γίνουν π ιό  δημοτικοί παρά έάν έτυπώνουνταν·

Α Π Ο  ΤΑ  «ΘΡΎΨΑΛΑ»

Ό  κ . Δ. Γρ. Καμπούρογλους δημοσιεύει μερικές του σκέ- 
ψες στήν «Ε στία»  τής Α θ ή ν α ς , μέ τόν τίτλο Θρύψαλα. 
Ά π ό  τ ίς  σκέψες αύτές ξανατυπώ νουμε ένα-δυό στά «Χρο
νικά» χάριν  τώ ν  άναγνωστών μας.

Ή  άγραφος καί κατά  παράδοσιν διασωζομένη ποίησις 
κακώς λέγετα ι δημοτική Ε ίν α ι καί α ύτή , καθώ ς πάσα άλλη, 
γέννημα ένός μόνου έκάστοτε άνθρώ  του, μέ την διαφοραν 
δτι ό άνθρω πος αύτός δέν είνα ι τεχνίτης, δέν είνα ι έξ Επαγ
γέλματος στιχογράφος, άλλ’ ευνοούμενος μόνον τής φύσεως, 
δημιουργών είς στιγμάς άσυνειδήτου έμπνεύσεως και μή έ- 
χων άξιοισεις δ ι’ δ ,τι παραγει.

Ή  άνάπτυξις τοΰ μουσικοΰ α ισθήματος εξευγενίζει τήν 
ψ υχήν, δταν συμβαδίζει μέ τήν άνάπτυξιν καί διαφόρων 
άλλων α ισθημάτω ν κ α ί γνώσεων· άλλως δ χ ι μόνον δέν κα
τορθώ νει τίποτε, ώς ή  κατ’ εξοχήν κοσμοπολιτική γλώσσα
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χαυνώ νει έθνικώ ς τήν ψυχήν. Π εριττόν θ ά  ήτο  νά προσΟέ- 
σωμεν δτι ο ΐ μουσικώτεροι λαοί, ιός έχοντες μάλλον ευερέ
θ ισ τα  τά  νεύρα, δέν ε ίνα ι καί ο ΐ όλιγώτερον σκληροί κ α ι 
Λγρ»οι.

Ή  μεγάλη έκταση καί ό μεγάλος πληθυσμός Κράτους 
τινός χρησιμεύουν διά  τήν υλικήν έπικράτησίν του, άλλ’ 
οΰδεμίαν σχέσιν έχουν πρός τήν πνευματικήν του έπ ίδρασ ιν , 
πολύ δέ όλιγώτερον πρός τόν γνήσιον χαρακτηρισμόν τής 
φυλής. Ή  Ιδ ιοφ υία  καί δχ ι τό π λή θος χαρακτηρίζει έν 
έθνος.

"Ο ταν άκούω τούς συγχρόνους μου ν 'ι έχουν ιδέας α π η ρ 
χαιωμένος, α ισ θάνομα ι άγανάκτησιν a iv  νά βλέπω νεοκτι- 
σμέ-\α κ τ ίρ ια  μέ ρυθμόν παλαιόν, κ α ί ο ί έχοντες τά ;  πα- 
λαιάς Ιδέας κ α ί ο ί κτίζοντες τ ’ άρχα ιόρρυθμα  κτίρ ια  η πε- 
ριφρονοΰν τήν σύγχρονον άντίληψ ιν ή έμπαίζουν καί τήν 
σύγχρονον καί τή ν  παλαιάν.

Ε ίνα ι άνάγκη Ιδρύσεως δύο εταιριώ ν, μ ιάς δ ιά  τή ν  άνα- 
σκαφήν αρχα ίω ν Ιδεών κ α ί άλλης δ ιά  τήν κατάχω σιν τών 
νέων.

Η  ΔΙΑ Λ ΕΞ Η  Γ ΙΑ  Τ Ο  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Μ Α Ν Ο

Σ τις 15 τοΰ περασμένου μηνό;, ό δημοσιογράφος κ. ’Α χ . 
Καλεύρας έκαμε διάλεξη στό Φιλ. Σύλλογο γιά  τό  μακαρίτη 
τό Χ ριστομάνο. Γ ιά  τή διάλεξη αύτή πρέπει νά συγχαρού
με τό  Σύλλογο, γ ιατ ί έδωσε τή ν  άδεια  νά γίνη  λόγος άπό 
τό  βήμα του γιά  ένα κηρυγμένο μαλλιαρό. Λ ίγα  χρόνια  πρ ίν  
ένα τέτοιο πράγμα δέν μποροΰσε νά γίνη. Δέν άφινε ή α 
γριότητα  καϊ ό φανατισμός. Α ύτό ά ποδείχτει π ώ ς  κάτι ε π ι
τέλους μπορεί νά  γίνη  καί μέσα στό ωραίο χτίρ ιο  τοΰ 
συλλόγου. “Οσο γιά  τήν άξια  τής διάλεξης, δέν μ π ο ρ ο ΰ |.ε 
νά ποΰμε πώ ς είτανε μεγάλη. Ό  ρήτορα; βιάστηκε φ α ίν ε .  
τα ι, νά μιλήση κ α ί φαινότανε πώ ς ε ίχε  περισσότερο μελετη. 
μένες τ ίς  κριτικές πού γραφήκανε γιά  τό Χριστομάνο, παρά 
αύτό τό  ίδ ιο  έργο του. "Ο πω ς καί νάνα ι δμως έχει πάντα  
κάποια  αξία έκεΐνος πού α ΐστάνεται τήν άνάγκη νά κάνη 
γνωστ') στούς συμπολίτες του μιά δημιουργική προσωπικό
τητα σάν τοϋ μακαρ ίιη  τοΰ Χρηστομάνου.

Ο 1Ψ ΕΝ  Σ Τ Η  ΓΑ Λ Λ ΙΑ

Τυποιθηκε αύτές τ ίς  μέρες ένα βιβλίο  γ ιά  τό θέατρο  τοΰ 
"Ιψεν, γραμμένο άπό τόν κ. Μ περτεβάλ καί μέ πρόλογο άπό 
τό μεταφραστή τοΰ μεγάλου Νορβηγοΰ κ. κόμη Προζόρ.

Μ εταφράζο ψ ε  μερικές γραμμές ά πό  τό λαμπρό αύτό έργο.
« Ό  “Ιψεν έχει ένα σκοπό ηθ ικό . Δέν παραδέχετα ι πάντα  

τήν κοινή κ α ί χυδαία  ηθ ική , άλλά έχει τήν ξεχωριστή δική 
του. Θ αυμάζει μερικές αρετές περισσότερο άπό δλες τίς άλ
λες κ α ί προσπαθεί νά  μεταδώση καί στούς άλλους τά θ α υ 
μασμό του αύτό. Κατά βάθος, έξακολουθεϊ ό κ. Μ περτεβάλ] 
κάθε καλλιτέχνης κάνει τό ίδ ιο  π ράμ α ' ζητάει μέ τό έργο 
του νά  έμπνέψη θαυμασμό στούς άλλους γ ιά  μερικές Ιδιότη* 
τες τώ ν πραγμάτω ν ή τών αντικειμένω ν. Μ ονάχα ο ΐ ο π α 
δο ί τή ς «τέχνης γιά  τήν τέχνη · σκοτίζουνται γ ιά  τ ις  υλικές 
μόνο Ιδιότητες· δ "Ιψ εν περήφανα ομολογεί o n  ο ΐ ψ υχικές 
είνα ι ανώ τερε,. Ε ΐν α ι πολύ ε ύ Αισθητός στήν πλαστική ομορ
φιά" γ ι’ αύτό έχει τό  δικαίω μα λά τήνε συ,'κρίνη μέ τή ν  ή- 
θ ικ ή  ομορφιά κ α ί νά βρίσκη άνώτερη τή ν  τελευταία. Φ αί· 
\ε τα ι μάλιστα νάνα ι ή κρίση αύτή ή μόνη δ ίκαιη καί ή μ ό 
νη σωστή.

0 1  άνίκανοι μονάχα μπαροΰν νά Ισχυρισθοΰν δτι ή τ έ χ 
νη μπορεί νά κάνη δίχω ς Ιδέες καί δτι ή 'μ ό ν η  δουλιά τοΰ 
τεχν ίτη  είνα ι ν ’ άρέση κ α ί νά εύχαριστήση καί δ χ ι νά δώ · 
ση στούς άλλους άφορμή γ ιά  σκέψη. Ό  καλλιτέχνης χρε^ σ τά

ν ανυψώση τούς άνθρώ πους δσο μπορεί ψηλότερα κ α ί δέ 
θ ά  τό  κατορθώση παρά  μόνον δταν ξέρη κατά βά θος δλα 
τά  πνευματικά προβλήματα. "Ολοι ο ΐ αλη θ ινο ί μεγάλοι τ εχ 
νίτες είταν φ ιλό σ ο φ ο ι! »

Ο Ι Ν Ε Ο Ε Λ Λ ΙΙΝ ΙΚ Ε Σ Γ ΡΑ Μ Μ Α ΤΙΚ Ε Σ

Σ τό  σοφώτερο καί τό π ιό  προοδευτικό σύγγραμμα πού 
βγαίνει σήμερα στήν Ε λ λ ά δ α , τό  Δελτίο τοΰ ’Εκπαιδευτικού 
Ό μ ίλο υ»  ό συμπολίτης μας ’Ελισαίος Γ ιαννίδης, πολΰ γνω 
στός μέ τό β ιβλ ίο  του, «Γλώσσα κ α ί Ζωή» δημοσιεύει μιά 
βαθ ιά  μελέτη, άπλή κ α ί πολύ πειστική  ΐνα ντίο  τών γραμ
ματικών τής καθαρεύουσας. Καί π ε ίθ ε ι μέ τόν π ιό  αποτελε
σματικό τρόπο πώ ς ο ΐ γραμματικές αύτές είνα ι άσυνάρτη- 
τες, ε ίνα ι νούλες χω ρίς συνέπεια καί πώ ς άντί νά κάνουν κα
λό στό μ α θ η τή , απεναντίας τοΰ κάνουνε μεγάλο κακό καί 
τονε σκοτίζουν. Ό  Ε λ ισ α ίο ς  Γ ιαννίδης μέ τή μικρή του μελέ
τη χτυπά  κατάκαρδα τήν καθαρεύουσα καί τό γραμματικό σύ
στημα μας, πού φυσικά είναι τόσο αξιοθρήνητο, δσο είμαστε 
κ α ί μείς πού τό  άκολουθοΰμε. Γ ιά  τόν κ. ’Ελισαίο Γ ιανν ίδη , 
πρέπει νά ποΰμε δυό συμπαθητικά  λόγια. Ε ΐνα ι ό μόνος δά
σκαλος πού γνωρίσαμε πού έχει παρρησία, πού δέν εΐνα ι υπο
κριτής, πού θέλε ι νά  πή τήν άλήθεια , πού δέν δέχεται τό ψέ
μα, άδιαφορώ ντας γιά  τή ν  πρόληψη κ α ί γ ιά  τό  ψ ω μ ί του ά 
κόμη. Καί άπορονμε πώ ς ένας τέτοιος δάσκαλος κατατρέχτηκε 
πέρσι τόσο άναντρα άπό τή γνωστή έφορία. Α ύτό μάς έδωσε 
νά νοιώσουμε π ώ ; ή άνάξια έφορία δέν εννοούσε νά κάμη μέ 
άνθρώ πους πού νά μήν εΐνα ι υποκριτές, πού νά μήν εΐναι 
ψεύτες, πού νά έχουν παρρησία κ α ί νά εΐνα ι ειλικρινείς.

I I  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Τ Η Σ  Δας ΚΟΒΛΚΟΒΙΤΣ

'I I  έκθεση της δας Κ οβάκοβιτς—γράψαμε γ ι’ αύτή σέ άλ
λο μας φ ύλλο —εξακολουθεί άκόμη. Π αρατηρούμε δμως μέ 
λύπη μας πώ ς δέν συχνάζει πολύς κόσμος σ’ αύτή . Α ιτία  ε ΐ
να ι πώ ς τό κοινό μας δπω ς δέν ένδιαφέρεται γ ιά  τά  γρ ά μ 
ματα, εννοούμαι τά  λεπτά γράμματα, έτσι δέν ένδιαφέρεται 
κα ί γ ιά  τή ζω γραφική. Αύτό δέ 1 ε ΐνα ι διόλου παρήγορο γιά  
τήν  α ίσ ϊη τ ικ ή  άνάπτυξη τής κοινωνίας μας. Δέν έχει τή δύ
ναμη νά  άπολαύση μπροστά σέ μιά  ώ ραία  εΙκόνα κ α ί νά ό- 
■\ειροπολήση μπροστά στις διάφορες παραλλαγές τών χρω
μάτων. Π ροτιμά  ν’ άνοιξη τό στόμα της κ α ί νά χάσκη σά διή 
κάτι τερατώ δεις εικόνες στά  σκαλάκια ή σέ κ άθε άλλη βι- 
τρ ίνα  τοΰ Π έραν, μέ χτυπητά χρώ ματα  πού τά άποκρούει ή 
α ισθητική . Καί νά δώσ>ι τό περίσσευμά της ν’ άγοράση μιά 
ά.τό αύτές. "Ενα τέτοιο π ράγμ α  δέν τό κάνει δμως καί γ ιά  τ ίς  
εικόνες πού έχουνε πραγματική άξία, δσο κι’ άν ο ΐ εικόνες 
αύτές πουλιούνται σέ εξευτελισμένη τιμή. Π αράδειγμα  έχο υ 
με τήν έκθεση τή ς  καλής μας ζω γράφου δας Κοβάκοβιτς. 
’Από τ ίς  εκατόν πενήντα  εΙκόνες της, πού μπορούσαν νά 
στολίσουν τό άριστοκρατικώτερο σπίτι, μόλις καμιά εικοσα
ριά πουληθήκανε. E ivu i άπορίας άξιον. Γ ια τί δέν είναι άκρι- 
βώτερες άπό τίς λ ιθογραφημένες πού βρίσκονται στά σκα
λάκια. Δυστυχώς δμως φαίνεται πώ ς ο ί οίκογένεεις μας 
προτιμοΰν νά  στολίζουν τά  σαλόνια τους. μέ τίς εΙκόνες πού 
πρέπει νά στολίζουν τά  καπελιά καί τά  μπακάλικα. Μ ιά 
τέτοια καλαισθησία  μόνο λύπη μπορεί νά  μάς προξενήση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ Ε Ω Γ Γ Ι Λ Δ Η Σ

Τΰποις Ρ. ΣΑΚΓΑΙΑΝ


