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Δ Υ Ο  Λ Ο Γ Ι Α

”Αν θά ήθελε κανείς νά κρίνη, κάποτε-κάποτι-, τήν τακτική, πού τό υποσυνεί
δητό του ακολουθεί μέσα στή ζωή κα'ι στ'ις δύσκολες περιστάσεις πού αύτή μάς 
παρουσιάζει, θά κατέληγε, χωρ'ις δυσκολία, στό συμπέρασμα, δτι ή στενόκαρδη 
αποφυγή τοϋ πόνου, πού τήν επιδιώκουμε πάντοτε με τόση άγωνία, προέρχεται 
άπό μιά απόλυτα στενή αντίληψη τών πραγμάτων και είναι κάτι εντελώς άσύ- 
νείο κα'ι άσύμφορο.

Είναι βέβαιο, δτι, παρ'δλη τήν άγωνία πού μάς βασανίζει, δταν, « μέ τήν ψυχή 
στά δόντια», τρέχουμε νά ξεφύγουμε τόν κάποιο πόνο πού μάς παρουσιάσθηκε 
κάποτε, παρά τό αδιάκοπο μαρτύριο πού μάς προσθέτει ό φόβος —ενα κακό διαρ
κέστερο, τ'ις περισσότερες φορές, κα'ι μεγαλύτερο άπό έκεΐνο πού φοβώμαστε καί 
πού άκοΰμε πίσω άπό μάς τό γρήγορο ποδοβηλητό του— στό τέλος καταντούν νά 
παν δλα αδίκως, νά μήν άποφύγουμε τίποτε, κι’ ό πόνος νά έλθτ) νά ζητήση νά 
πληρώσουμε κι’ εμείς κάποτε τήν οφειλή μας στή ζωή αύτή.

Π όσο εύγενικώτερη και ώραιότερη, άλλά κα'ι πόσο λογικώτερη, θά ήταν ή 
συμπεριφορά μας, άν άπό τήν άρχή άντιμετωπίζαμε τήν πραγματικότητα δπως 
είναι και προσπαθούσαμε νά ρυθμίσουμε τή ζωή μας δχι σύμφωνα μέ φαν
τασιοπληξίες και χίμαιρες άδιάκοπης ηδονής, πού ναρκώνουν κι5 άποχαυνώνουν, 
άπομακρύνωντας έτσι κάθε δυναμικότητά μας γιά τήν μάχη πού άναπότρεπτα 
θά δώσουμε κάποτε, άλλά σύμφωνα μέ τήν πραγματικότητα αύτή !

Τότε θά συνηθίζαμε τόν έαυτό μας, κα'ι θεωρητικά και πρακτικά, και στής 
Δυστυχίας τήν πραγματικότητα, θά τήν άντικρύζαμε κι’ αύτήν κατάματα όταν 
θά ήταν άνάγκη, θά μαθαίναμε νά είμαστε σταθεροί κα'ι γενναίοι στήν ύπομονη- 
τική άντιμετώπισί της και θά έσώζαμε τόν έαυτό μας άπό τόσους πρόσθετους 
πόνους, πού γεννά ή μικρόψυχη δειλία.

Τότε— περίεργο άλλ’ άληθινό— θά έβλέπαμε ν ’ άνθίζη μέσα μας μιά άλλη 
μονιμώτερη χαρά, πού κανείς πόνος δέν θά  ήταν ικανός νά μάς τήν πάρη, ή 
χαρά τής υπομονής, ή χαρά τών δυνατών κα'ι— γιατί δχι— τών ήρφων.

η δ ι ε υ θ υ ν ς ι ς

Θανόν καί άπολύτως ειλικρινείς, πού ήταν μέσα 
στά διάφορα Συμβούλιά της. άποδείχθηκε πώς 
δέν ήταν τίποτε άλλο παρά. κοΟκλες στά χέρια 
τών στρατοκρατών. Γι ’αύτό,δσοι δέν θέλησαν νά 
εξακολουθήσουν τόν άχαρι, άληθινά, £όλο τους, 
έσπευσαν νά παραιτηθοΟν.

A £V μπορεί, Αλήθεια, κανείς νά καταλάβη πει& 
πώς σκέπτεται 6 Κόσμος. "Εχομε μπροστά μαί 
δλες τίς τελευταίες έφημερίδες, πού μάς μετα
δίδουν δλες τίς διεθνείς πληροφορίες. Ά π ’ τή 
μιά φωτογραφίες στρατιωτικών γυμνασίων, 
άπ’ τήν άλλη φωτογραφίες τών πειό καταστρε
πτικών μέσων πού έφευρέθηκαν γιά νά έξολο- 
θρεύσουν τόν άνθρωπο, άπ’ τήν άλλη άτελείωτες 
στατιστικές γιά τήν άφάνταστη πείνα κα'ι τή 
φτώχεια πού δέρνει άμέτρητες χιλιάδες άνθρώ 
πων, άπ’ τήν άλλη ειδήσεις άπ’ τίς τελευταίες 
διασκέψεις... γιά τόν άφοπλισμό πού γίνεται μέ 
όπόκρουση τοϋ κανόνιοΟ πού δουλεύει άδιάκοπα 
στήν Κίνα. Δέν ξέρει κανείς τί νά κάμ-fl, νά ά- 
γανακτήση γιά τήν κατάστασι, νά κλάψη 
γιά τήν κατάντια, ή νά γελάσουμε μέ τόν τρόπο 
πού Αντιμετωπίζουν οί «μεγάλοι» τά ζητήματα 
πού πνίγουν σήμερα τήν άνθρωπότητα ...

Είναι πολύ τραγικό, πράγματι, αυτό πού δια 
πιστώνεται ϋστερα κι’ άπ’ τό πειό έπιπόλαιο 
κύτταγμα τής παγκοσμίου καταστάσεως.Άκόμα 
δέν συνήλθαμε άπ’ τήν κακομοιριά, πού μας 
δημιούργησε δ Παγκόσμιος Πόλεμος το0.14, καϊ 
δμως δλοι έιοιμάζονται γιά καινούργιο. "Ωστε 
έρχεται πολύ πετυχημένη ή άπάντησις πού 
εδωσε Ινας ’ Ιταλός συγγραφεύς στήν έρώτησι 
πού τοδθεσαν: «Τί σάς έδίδαξε δ πόλεμος;». 
« ’Έ χ ω  τήν έντύπωσι», είπε «δτι δ πόλεμος 
μάς έδίδαξε .πολλά πράγματα, άλλά— δέν ξέρω 
πώς συνέβη -  μοϋ φαίνεται πώς τά ξεχάσαμε 
δλα3·. Καί είναι, άλήθεια, κωμική ή θέσις τής 
Κοινωνίας τών ’Εθνών. Ά π ’ αύτήν περιμένουμε 
νά προλάβη τό κακό πού δλος ό Κόσμος έτοι- 
μάζει μέ δλες του τίς δυνάμεις. Σάν νάταν κα
νένας ’ Οργανισμός ύπερανθρώπινος, πού θά 
μποροΟσε νά έπιβάλλ·{] τήν ειρηνική του διά 
θεσι σέ δλους τούς ταραξίες τοΟ κόσμου. Ένφ, 
τώρα μάλιστα τελευταία, ξεσκεπάστηκε, δτι 
είναι το άνακάτωμα τών συμφερόντων δλων τών 
Κρατών πού τήν άποτελοΟν.Οί ειρηνόφιλοι, πι-

Ί 'ό  πειό περίεργο δμως είναι, πώς κι’ αύτοί 
οί στρατοκράτες βλέπουν πώς δέν Ιχει τίποτε 
καλό νά βγή άπό εναν πιθανό πόλεμο. Οί 
περισσότερες Κυβερνήσεις έχουν ύπογράψει 
πώς δ πόλεμος άποτελεΐ ενα έγκλημα. Καί 
δμως δλοι τόν προετοιμάζουν. Φαίνεται πώς 
κατήντησε τής μόδας τά εγκλήματα έκ προ
μελέτης νά θεωροΟνται πολύ έλαφρά. Πόσα καί 
πόσα. έν τούτοις, δέν θά είχε νά δώσΐβ μιά ει
λικρινής, χωρίς ύστεροβουλίες καί καχυποψίες, 
συνεννόησις τών Εθνών! Γιατί έκεΐνο πού 
φταίει είναι ή ψυχική κατάστασις τών ’Εθνών, 
ή μάλλον τών Κυβερνητών των. Συζητοϋν πάν
τοτε μέ τήν προϋπόθεσι δτι δ γείτονας των 
θά τούς έπιτεθή, δέν Ιχουν έμπιστοσύνη στίς 
διαθέσεις των. Μέ τέτοιες δμως προϋποθέσεις 
δέν προοδεύουν τά ζητήματα, μοιραίως τότε 
καταντοΟν σέ κακής πίστεως καί μικρόλογες 
συζητήσεις, γιά λεπτομερείς πού στό βάθος δέν 
Ιχουν τόση μεγάλη σημασία δση φαίνεται, δτι 
τούς δίδομε στήν άρχή. ’ Εκείνο πού χρειά
ζεται είναι, δπως τό είπαν ήδη, «ψυχικός άφο- 
πλισμός».

jVlovo δ ψυχικός αύτός αφοπλισμός θά ήταν 
πραγματικός. Γιατί, δυστυχώς, σέ δλα τά με
γαλόσχημα Συνέδρια καί τίς πολύμηνες δια
πραγματεύσεις, πού γίνονται κάθε τόσο, λείπει 
έκεΐνο άκριβώς τό στοιχείο, πού θά τίς έκανε 
νά έχουν πραγματική ά ξ ία : ή αμοιβαία έμπι- 
στοσύνη. "Ολοι ξεκινοΟν μέ τήν προϋπόθεσι, 
δτι θά δποστοΟν Ιπίθεση άπό κάποιον. Κι’ ετσι 
ξεκινώντας άπ’ αύτή τή βάσι καί κρυμμένος 
πίσω άπ ’ αύτό τό πρόσχημα δ καθένας, δργα- 
νώνει τίς στρατιωτικές δυνάμεις τής χώρας 
του, δήθεν γιά τήν άμυνά της, πραγματικά δμως 
γιά τήν έπίθεσι, γιά τήν άρπαγή. 'Ύστερα 
άπ’ αύτό άρχίζει ή κατάλληλη προπαγάνδα 
στόν λαό,πού τόν τρομοκρατοϋν παρουσιάζοντάς 
του τούς διαφόρους κινδύνους πού διατρέχει, 
κι’ ετσι Ριζώνεται σιγά-σιγά καί στούς λαούς 
τό αίσθημα τοΟ πολέμου. Έ νφ άν τά πράγματα 
βασίζονταν πάνα) στήν έμπιστοσύνη . . . .
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ΈμεΤς οί "Ελληνες μποροΟμε νά ξέρουμε 
%άτι άπ’ ΐή δική μας πείρα : Έφθασε, γιά μιά 
στιγμή, άπ’ τή μιά μεριά ή Τουρκία,κι’ άπ’ τήν 
άλλη έμεϊς, νά ποΟμε πώς δέν έχουμε σκοπό 
γιά μελλοντικές κατακτήσεις κΓ άμέσως άρ
χισε νά ξερριζώνεται Ινα μίσος, πού ήταν μά
λιστα προαιώνιο.

τό βάθος δμως δλων αύτών τών προσπα
θειών ύπάρχει ενα βασικό έλάττωμα πού τΙς 
κάνει άκαρπες: Προέρχονται δχι άπό τήν άγά
πη, πού- πονεΐ τόν άλληλοσπαραγμό «άδελ- 
φών», άλλά άπό τήν συναίσθηση, δτι έ άντα 
γωνισμός φθάνει στό άπροχώρητο καί κινδυ
νεύει νά γίνη γιά δλους καταστρεπτικός. ’ Από 
σ υ μ φ έ ρ ο ν  γίνονται δλες αύτές οί προσπά
θειες, ένφ δυστυχώς αύτός έ δρόμος εχει άπο- 
δειχθή, δτι σέ τίποτε άληθινά καί πραγματικά
μ ε γ ά λ ο  δέν φέρνει.
V'iV · ···-' ,·

Δ ό ξ α  τφ θεψ δέν φθάσαμε στό σημείο, πού έχει
φθάσει . . .  ή πρόοδος στήν ’Αμερική. Είδαν 
καί τά δικά μας Κακουργοδικεια πιέννες σπου
δαίες, άλλά σάν αύτές, πού σημείωσε μιά δίκη 
στήν πόλη Φοΐνιξ τής ’ Αμερικής δέν τις είδαν 
ούτε εύχόμαστε νά τΙς δοΰν ποτέ. Είχαν 
μαζευτεί χιλιάδες άνθρωποι ά®’ δλα τά μέρη 
τής ’ Αμερικής γιά . . . νά παρακολουθήσουν τή 
δίκη μιάς, πού είχε σκοτώσει δύο φίλες της, 
καί μάλιστα ζήτησαν ή δίκη νά μεταδίδεται 
μέ μικρόφωνο στό στάδιο τής πόλεως, πού 
χωρέϊ 10 χιλ. άτομα. Ή  επίδραση τοΟ κί
τρινου Τύπου βλέπετε δέν χωρατεύει. Δέν μπο
ροΟμε δμως νά μήν έκφράσωμε τήν άηδία μας 
γιά μιά παρόμοιας φύρας πρόοδο, πού σημειώ
θηκε στόν τόπο μας πριν άπό λίγες ήμερες : 
Κάποια καλλιτέχνις (;) Ελληνικού φιλμ παρη- 
κολούθησε δλη τή δίκη τών δύο στραγγαλι
στών καί στό τέλος πλησίασε τούς δολοφόνους 
γιά νά τούς έκδηλώση μέ λυγμούς... τή συμπά
θεια.της διά λόγους  διαφημίσεως. Ντροπή !

Μ ι ά  ωραία χειρονομία φοιτητών έκδηλώθηκε 
σ ’ ενα Ιπποδρόμιο τής Λίλλης. ’Εκεί έπρόκειτο 
νά διεξαχθή ενας άπό τούς άπάνθρωπου; άγώ- 
νες τοΟ «Μαραθώνειου τοΟ χορού». Οί φοιτη- 
ταί, δπως καί δλος δ κόσμος, είχαν τήν γνώ
μη πώς αύτοί οί χοροί δέν έχουν κανένα άλλο 
σκοπό παρά νά γεμίσουν τίς τσέπες τών δργα-

νωτών των μέ χρήματα καί νά καταντήσουν 
ερείπια μερικές άνθρώπινες υπάρξεις. Πήγαν 
λοιπόν στό ιπποδρόμιο ώπλισμένοι . . . μέ λά
χανα, καρόττα, αύγά κλπ., μόλις δέ έπρόκειτο 
νά γίν-fl έ χορός άνοιξαν μιά μάχη, στήν έποία 
χρησιμοποίησαν δλα τά . . . δροσερά πολεμο
φόδιά των. Τό άποτέλεσμα ήταν νά μή γίνη ό 
χορός. Μόνο δέ έτσι διορθώνονται κάτι τέτοια 
πράγματα.

Q piv  άπό λίγες μέρες έκυκλοφόρησε μέ άρκετά 
καλή εμφάνιση τό Ιο τεύχος τοΰ μηνιαίου δρ- 
γάνου τοΰ « “Ακαδημαϊκού 'Ο μίλους μέ τόν τί
τλο «Μελέτη— Κριτική». Τό αποδεχθήκαμε μέ 
/α ρ ά ,  γιατί δυστυχώς είναι άπό τά λίγα (άν 
δέν είναι τό μοναδικό) δείγματα τής πνευματι
κής κινήσεως τών φοιτητών μας, καί τοΰ εύ- 
χόμε^α κάθε προκοπή. Δέν μποροΟμε δμως νά 
μή τονίσωμε μιά στοιχειώδη έλλειψη τοΟ 
περιοδικοϋ, ή έποία, γενικά, διακρίνει καί 
τόν "Ομιλο. Τήν έλλειψη κοσμοθεωρ ιακοΟ 
φόντου. Αύτό, ή ούδετερότης, ϊσως άπό άλλους 
θά θεωροΟνταν ώς προσόν, δυστυχώς δμως δέν 
είναι έτσι. Ή  ζωή έχει τΙς άπαιτήσεις της. 
Γιατί γενικά δσοι τελειώνουν άπ’ τό Πανεπιστή
μιο, οί έπιστήμονες, ιδιαιτέρως δμως οί φοι- 
τηταί τών Σχολών πού βγάζουν τούς έργάτας 
τής Παιδείας, εϊτε θέλουν εϊτε δέν θέλουν, άν 
έπιθυμοΟν ή δουλειά των νά Ιχη κάποιο άπο
τέλεσμα, πρέπει νά έχουν μορφώσει τήν άποψή 
τους άπέναντι στά διάφορα πνευματικά ρεύ
ματα. Έπιστήμη χωρίς σκοπό, ή Έπιστήμη 
γιά τήν Έπιστήμη, δέν στέκει μέσα στή ζωή, 
ή όποία θέλει πράγματα ζωντανά, πού νά 
έχουν Ισωτερική ένότητα καί συνοχή. Κανέ
νας έπισιήμων δέν μπορεί νά κάνη τίποτε με
γάλο άν δέν θερμαίνεται άπό κάποιον σ κ ο π ό .  
Ή  θέση τής «Μελέτης Κριτικής» στό γλωσ
σικό ζήτημα δυστυχώς δεν ε!ν’ άρκετή γ:ά νά 
δώση τάν άπαραίτητο χρωματισμό. Χρειάζον
ται περισσότερο ξεκαθαρισμένα πράγματα γιά 
νά μπόρεση ένα περιοδικό νά δημιουργήση 
κίνηση καί ζωή.

Δυστυχώς δμως αύτή ή χλιαρή στάση έαι- 
κρατεΐ σ ’ όλόκληρο τό Πανεπιστήμιο, δπως πα
ρατηρεί κΓ δ καθηγητής κ. Αούβαρης στήν 
συνέντευξή του πού έδωσεστή «Μελέτη— Κρι 
τική».

Εύχόμεθα ό "Ομιλος νά ξεκαθαρίση τό γρη- 
γορώτερο τήν θέση του καί νά άποτελέση ένα 
γερό πνευματικό κέντρο μέσα στό ϊδιο Πανε
πιστήμιο.

Δ Ι Α Λ Ε Χ Τ Ο Ι

Σ Τ Ι Χ Ο Ι

D I E S  I R A E

Ί σ κ ιο ι  τοΰ ’ Ονείρου, απόκληροι τ ο ί  Κ όσμου, ξεπ ε
σ μ έ ν ο ι,

Ξ αρμάτωτοι διαβαίνουμε μ π ρόσ ’ στήν ιερή κονίστρα, 
Γύρω  ά π ’ τό κυρτοί μεν ο μ α ; λυγίζοντας κουφάρι 
Τήν ξεφτισμένη μας παληά όλοπόρφυρη χλαμύδα.

Μέ σκέψεις μαύρες καί μέ συλλογιές πικρές, περ
ν ο ύ μ ε

Κ ά τω  ά π ’ τής άχαρης νυχτιάς τό μολυβένιο θ όλ ο , 
ΚΓ ενα αστεράκι, άργά  καί ποΰ ξεκ όβοντας, μας

[στέλλει
τό φω τεινό περίγελο, ψηλά άπό τή φ ω ληά  του.

Γιά μιά στιγμή, λές πιάνουμε τ ’ ά θ ώ ο  πουλί στά
[χέρι«

τό χρυσοπούλι, πού άλλοτε μ εσ ’ στήν καρδιά έκε-
[λάδει

Κ ι’ ενώ  θαρροΰμε π ώ ς σκιρτά στό πουπουλένιο χάδι 
περίλυπη ή ματιά τήν άδεια  φούχτα άντικρύζει

Έ τ σ ι  ή μιά μέρα πένθιμη ακολουθεί τήν άλλη μέρα, 
Ά π ρ α γ η , κακορίζικη, δ ίχω ; φ ω τός  αχτίδα.
Μ ακρυά, στό  σύ θ α μ π ο , κάποιος λυγμός γροικέται 
Έ ν ώ  λές άπ ’ τό  θρήνο τόν  όκνό τοΰ πεθαμένου

[ονείρου

δίχως παλμό, τό νεκρικό ψαλμό. οί καρδιές ψελλί- 
„  . , Ιξουν
Μ προς στω ν  χαμένων ημερών τά  λείψανα τά κρύα 
Κ ι ' άγκομαχά ή φτωχή ψυχή μ έσ ’ ά π ’ τά  κούφια

[σπλάχνα
Πού,τής αδράνειας ιό  π ιοτό ,βαθειά  έχει φαρμακώσει.

'Ω  Νιότη, Νιότη ανέμυαλη, πού δέν εχεις άφήσει 
μήτε όσιο , μηδέ Ιερό, μέσ σ τ ’ άγια  τώ ν  άγίων,

Ω ! Ν ιότη,πού ξεσκάλισες καί σκόρπισες τήν στάχτη, 
Τήν άγια  στάχτη, α στόχ α στη , μ έσ ’ στήν οργή  τοΰ

ανέμου,

Ν άξερες ποιάν έρήμωσι τό βέβηλο σου χέρι 
Μ ελλόταν νά σκορπίση, άλί, στήν άραχλη Οικουμένη, 
Σέ π έλαγος καί σέ καρδιές, σέ σπλάγχνα καί σέ

[ξέρες
Ν α ξερες...μ ά  δέν τδξερες κι’ ό  νοΰς δέν τό στο-

[χάσθη,

Καί τώ ρα  πιές ά γόγγυ χ τ» κΓ άναντρα  τό ποτήρι, 
τοϋ ξεπεσμοΰ , καί τώ ρα  ίδές τήν μαύρη οργή τοΰ

[Χ ά ρ ου
Μές στήν μακάβρια καταχνιά,πού ολόγυρα σέ ζιόνει, 
Νά σβύση εντός σου τ ' άγρυπνο τή ς  ’ Α ρετής λυ

χνάρι.

Κ αί τοιρα, Νιότη άνέμυαλη, του ξεπεσμοΰ θ ρ εφ τά ρ ι, 
στήν πέτρα πού κυρτή, νά ξαπ οστάση ς εχεις γύρει 
Σκάψε βαθειά , μέ τά  δικά σου  νύχια, κι’ έλα θάψε 
Τ ά  ιδανικά πού κάποτε τά  Ν ειάτα σου έφ ω τίσαν .

Μ ’ αν μ έσαθέ σου άπόμεινε. κάπου, βα θ ειά  κρυμ-
. . .  , . γ _ , [μ^νη
Απ το παλιό αγιαστήρι καποια σπ ίθα , ώ  άγια

[Ν ιότη,
Συδαύλισε την κι’ άφησε στήν ξαναμμένη φλόγα  
Π υ ρσό ; τά  σπλάγχνα σου νά καοΰν, στά  χείλη έδώ

[τοΰ Τ ά φ ου  
Γ.ιαϊΕΦ ελιπα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Σύγκαιρα, ώ ς  γέρνει τοϋ ζευγά  στήν πυροστιά  ή
[γυναίκα

καί συνταυλίζει τή φ ω τιά  πού γλουγλουκάει μιά
, , , l-x»*e<v

μέ τής καμπάνας τον αχό, τόν  π ρ ώ το , ολόρθη κάνει 
μ ’ εύλάβεια, πρός τό κόνισμα κ υ τώ ντας, τό σταυρό

[της.

— Τ ’ άγιου Σ ω τή ρ α , ναι ή γιορτή, πουρνό πού ξη
μ ερ ώ ν ε ι

κι’ ή προσευχή στή χάρι Του δεητική ανεβαίνει 
στά  χείλη της, ψ ιθυρισμός, κι’ ώ ς θυιιιατός γιομίζει, 
κάπνισμα έληάς Γεσθημανής καί κρίνων τοΰ Ί ο ο -

[δάνη

θυμίαμα μόσκου κι’ εύοιδιά, τό φτωχικό καλύβι.
— Μ νήσθητι, Κύριε, καί γιά μάς ΐλεως φ ανοΰ  καί

[κάνε
νάναι ή χρονιά καλότυχη' νά σπείρη, νά θερίση , 
τ ’άγροϋ ό σποριάς κΓ ό δουλευτής. τό βιός του άκέ-

[ριο πάλι,
■''5 ■ - ' ν  < ■.(·. -

κΓ εγώ , λαμπ άδα  ολόχρυση, σάν  θημωνιά μεγάλη 
καί μοσκολίβανο ακριβό, τάμμα  θ έ  νά σοϋ φ έρω  
στό παρεκκλήσι, ώ  Κύριε, τό θέρο πειά ώ ς  τελέψη 
καί τά  τζιτζίκια σ ιίς έληές νά τραγουδάν ’  αρχίσουν.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΡίΝΑΙΟΣ



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΪΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

’Α γ α π η τ ο ί  μ ου ,

Τελειώνοντας τό περασμένο μου γράμμα σας 
Υπενθύμισα κάτι πού ενας γέρος ίεροσολυμίτης 
είπε γιά τόν Χριστό, δταν μικρό παιδάκι άκόμη, 
μόλις σαράντα ήμερων, τόν δέχτηκε ’ στήν α γ 
καλιά τ Ου- στό Ν αό: « ’ Ιδού— είπε— ούτος κεί 
ται είς πτώσιν καί άνάστασιν πολλών έν τώ 
Ισραήλ  κα'ι είς σημείον αντιλεγόμενον...δπως 
άν άποκαλυφθώσιν έκ πολλών καρδιών διαλο
γισμοί» (Αουκ. β' 34— 35). "Οταν, υστέρα άπό 
τριάντα χρόνια, ό Ναζωραίος Ίησοΰς είχε πιά 
σχηματίσει γύρω Του Ινα φιλικό κύκλο νέων 
πού πίστεψαν πώς αύτός θάφερνε τό λυτρωμό 
τοΰ ’Ισραήλ, καί τά πλήθη έτρεχαν άπό πίσω 
Του κι’ έτάραζαν τή γαλήνη τής Γαλιλαίας με 
τίς έπευφημίες των, Εκείνος, βλέποντας δλον 
έκεΐνο τόν δχλο νά Τον έπευφημή καί νά Τον 
θαυμάζη καίξέροντας τή μαύρη πραγματικότητα, 
^ωτοΰσε τούς ίδικούς Του, ’ σάν με κάποια πι
κρία γιά τή μεγάλη παρεξήγηση πού γινόταν, 
κι’ άκόμα σήμερα γίνεται, γύρω άπό τό πρόσ
ωπό Του, «τίνα με λέγουσιν οί άνθρωποι είναι;» 
(Ματθ. η', 27). ’Αληθινό «σημείον άντιλεγό- 
μενον» έστάθηκε ό Χριστός καί γιά τούς συγ
χρόνους Του καί γιά τούς κατόπιν. Οί δυό έ- 
κείνες κραυγές πού άκούσθηκαν στήν Ιερου 
σαλήμ γιά τόν Χριστό, τό «ώσαννά» καί τό 
«σταυρωθήτω» δεν δείχνουν μονάχα τήν άστά- 
θεια τοΰ «όχλου», πού δεν Ιχει μέσα του ριζω
μένες βαθειά άρχές καί πεποιθήσεις, μά καί 
τήν άντίθεσι πού ύπάρχει στίς γνώμες τών 
άνθρώπων γιά τόν Χριστό, άντίθεσι πού δέν 
όφείλεται πουθενά άλλοΟ παρά μονάχα στή 
διαφορετική έσωτερική κατάσταση τοΰ καθενός.

'Εκατομμύρια άνθρωποι έπίστεψαν πώς βρή
καν στόν Χριστό τό λυιρωμό των κι’ έπεριφρό- 
νησαν, γι’ Αύτόν, καί τά φρικτότερα βασανιστή
ρια πού ’μπόρεσε νά έπινοήση ή κακία καί ό 
τυφλός φανατισμός τών έχΟρών Του. Λαοί ο 
λόκληροι άναταράχθηκαν άπό τό κήρυγμά Του 
καί άρχοντες πανίσχυροι άναγκάσθηκαν νά 
γονατίσουν μπροστά στό σταυρό Του. 'Ο  σταυ
ρός, τό δργανο αύτό τοΰ άτιμωτέρου μαρτυρι
κοί) θανάτου, Ιγινε τό σύμβολο δλων έκείνων

« . . .  Σ ημείον αντιλεγόμ ενον».

πού, στή «μωρία» Του, ζήτησαν καί βρήκαν 
πραγματικά δ,τι δέν ’μπόρεσε νά τούς δώση 
ολόκληρη ή άνθρώπινη σοφία...

Καί δμως γιά άλλους τό αίμα τοΰ «Ε σ τ α υ 
ρωμένου» δέν είναι παρά τό κοκκινάδι πού 
έρεθίζει τή μανία των καί τούς άποθηριώνει. Ή  
ζωή τοΰ «Ναζωραίου», γιά δσους δέν ένοιωσαν, 
καμμιά ψυχική συγγένεια μαζί Του, δέν είναι 
παρά μιά άφορμή γιά νά δείξουν δλη τήν ά 
βυσσο πού κλείνει ή καρδιά των. Καί άλλοι 
παλι προσπαθούν νά δώσουν στόν Χριστό μιά 
μορφή σύμφωνη μέ τή νοοτροπία των, άνίκανη 
νά ζητήσω εύθύνη γιά τήν κατάσταση των. 
άνίσχυρη νά ξυπνήση τίς Έριννύες τών συνει- 
δήσεών των...

Συμβαίνει, με τούς νέους προπάντων, νά 
μιλοΰν πολλές φορές γιά τόν Χριστό, μονάχα 
με δσα Ιχουν ακούσει άπό χείλη πού προφέ 
ροντας μονάχα τδνομά Του αφρίζουν άπά 
λύσσα. Κι’ άλλοι βλέπουν τή θεία Του μορφή 
κάτω άπ’ τά μαΰρα ματογυάλια τών τόσων καί 
τόσων προκαταλήψεων πού δημιουργεί ο άν- 
θρώπινος έγωϊσμός. Αλλά ΰπάρχουν κι’ άν
θρωποι πού δεν τον ξέρουν τόν Χριστό, γιατί 
νόμισαν πώς ’ μπόρεσαν νά συλλάβουν τήν ει
κόνα Του άπό μερικές άσύνδετες ιστορίες, πού 
μόλις θυμοΰνται άπ’ έδώ καί άπ ’ έκεΐ...

Καί δμως είναι άδύνατο ν’ άναπαραστήση 
κανείς τήν μορφή τοΰ Χριστοΰ καί νά συλλαβή, 
στήν ψυχή του, ολόκληρη τήν εικόνα Του. Ή  
παλαιά έκκλησιαστική παράδοσις, πώς ό ίδιος 
ό Χριστός λυπήθηκε τον ζωγράφο ποΰχε στείλει 
κάποιος μακρυνός, πιστός Του βασιληάς καί 
τούδωκε τήν εικόνα τής μορφής Του, άποτυπω- 
μένη στό σεντόνι πού σφουγκίσθηκε, μάς δίνει 
τήν έννοια τοΰ άσυλλήπτου τής μορφής τοΰ 
Χριστοΰ.

Οί αντιθέσεις πού παρατηροΰμε στή χριστια
νική τέχνη γιά τήν άναπαράστασι τής μορ
φής τοΰ Χριστοΰ, μάς δείχνουν πόσο διαφορε
τική είναι ή έντύπωσις τών διαφόρων άνθρώπων 
άπό τό Χρίστο — άνάλογες πρός τίς έξωτερι- 
κές των διαθέσεις καί τό πνεΰμα μέ τό όποιο 
Τόν πλησιάζει ό καθείς. Έκεΐνο πού ή Έ κ-

κλησία μας Ικαμε μέ τά συμβολικά εικο
νίσματα είναι ή πραγματικώτερη λύσις πού 
’μπορεί ό άνθρωπος νά δώση στό ζήτημα. Είναι 
πολύ άχνή ή είκόνα πού ’μπορεί κι’ ο πειό έξι- 
δανικευμένος πιστός νά συλλαβή στή φαντασία 
του γιά τόν Χριστό. Στόν Ιδιο λόγο οφείλεται 
καί ή αποτυχία δλων έκείνων πού έφιλοδόξη- 
σαν νά γράψουν «βίους τοΰ Ίησοΰ,» καί ή τρο
μερή παραμόρφωσις πού επαθε άπ’ τίς άπόπει- 
ρες αύτές ή φυσιογνωμία τοΰ Γαλιλαίου Δι
δασκάλου δέν δείχνει τίποτε άλλο παρά τόν 
ύπεράνθρωπο χαρακτήρα πού εχει καί τό πρό
σωπό Του καί τό Ιργο Του.

ΜΙ καθαρά άνθρώπινα στοιχεία δέν ’μπορεί 
ούτε στιγμή τής ζωής τοΰ Χριστοΰ νά έξη- 
γηθή— μ’ δλες τίς άνοησίες πού ’ μπορεί νά 
παρατάξη ή «πρωτοποριακή» στενοκεφαλιά.— 
"Ο,τι δήποτε κι’ άν πή κανείς, τά τέσσερα 
έκεΐνα μικρά βιβλιαράκια τών Εύαγγελίων, 
μονάχα αύτά, μάς δίνουν ολόσωμη καί ολοζών
τανη τήν είκόνα τοΰ ταπεινού διδασκάλου τής 
Γαλιλαί ας, τοΰ αμείλικτου έχθροΰ τής φαρι
σαϊκής υποκρισίας, τοΟ τραγικοΟ ήρωα τοΰ 
Γολγοθά, τοΰ θριαμβευτοΰ τοΰ ορούς τών Ε 
λαίων. Σ ’ αύτά δέν έπεμβαίνει καμμιά άνθρώ
πινη τέχνη, μιλεΐ ή ίδια ή πραγματικότης, 
δπως τήν έζησαν αύτοί οί ίδιοι οί συγγραφείς 
των ή εκείνοι πού τούς τήν μετέδωκαν, δπως 
τήν άντελήφθη ή ειλικρίνεια τής άπλαστης καί 
άνεπιτήδευτης ψυχής των. "Ο,τι είδαν μέ τά 
ίδια των τά μάτια, δ,τι «έψηλάφησαν» μ’· τά 
ίδια των τά χέρια, αύτά διηγήθηκαν, τόσο άπλά 
καί άπέριττα, χωρίς καμμιά διάθεσι ν’άνυψώσουν 
τό φίλο των μ’ έπιφωνήματα θαυμασμοΰ, χωρίς 
κάν τήν άνθρώπινη άδυναμία νά έκδηλώσουν 
τή θλίψι των γιά τό μαρτύριο Του, τή χαρά των 
γιά τήν άνάστασί Του ή νά σιωπήσουν έκεί 
πού ’ Εκείνος έλέγχει τά λάθη των, λέγοντας 
τους «όλιγοπίστους» ή «άνοήτους καί βραδείς 
τή καρδία», ή έπιτιμώντας τους γιατί άκόμη 
δέν είχαν άντιληφθή τά πνεΰμα καί τό σκοπό 
τής μαθητείας των. Γ ι ’ αύτό μέσα στίς λίγες 
σελίδες τών εύαγγελίων τίποτε δέν χάνεται 
άπό τά άρωμα τής απλής διδασκαλίας τοΰ Χρι- 
σταΰ) πού πιστεύει άπόλυτα στήν άποστολή Του, 
πού φέρνει στίς άνήσυχες ψυχές τό βάλσαμο 
τής συγγνώμης, πού δίνει στόν ξεθωριασμένο 
άνθρώπινο πολιτισμό ενα καινούργιο περιεχό
μενο, έκεΐνο πού βγαίνει άπ’ τήν πατρότητα 
τοΰ ΘεοΟ καί τήν άδελφωσύνη τών άνθρώπων. 
Δροσιά γιά κάθε ταπεινή καί πονεμένη ψυχή 
καί φωτιά γιά κάθε άλαζόνα καί έγωϊστή 
βγαίνει άπ’ τίς μετρημένες γραμμές τών εύαγ-
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γελιστών, πού ξέρουν, μ ’ δλη τή δύναμη πού 
τους δίνει η γνωριμία τής πραγματικότητος 
νά μάς ζωγραφίζουν τόν διώκτη τών ίεροκαπή- 
λων πού πεθαίνει πάνω σ ’Ινα σταυρό, ολομό
ναχος κι’ άπαρνημένος άπ’ δλους τούς συντρό
φους Του, μέ μοναδική συντροφιά Του δυό λη
στές, πού τούΐαλαν έκεί δεξιά κι’άριστερά, γιά 
νά Τόν κάμουν νά νοιώση πειό βαθειά. τήν τα
πείνωση καί τόν έξευτελισμό Του. Ούτε λόγος 
άγανακτήσεως δέν άκούεται άπ’ τά χείλη τών 
μαθητών Του. Κι’ δμως ’μποροΰσαν χιλιάδες 
σχόλια νά γράψουν γιά τόν Χριστό,τόν παρεξη- 
γημένο άπ ’ τούς φίλους Του, το συκοφαντη- 
μένο άπ’ τούς έχθρούς Του, τόν άποδιωγμένο 
άπ ’ τούς δικούς Του. Γιά τόν Χριστό μέ τή 
θεϊκή καρδιά, πού είναι τόσο μεγάλη ώστε νά 
κλείνη μέσα της ολόκληρο τόν κόσμο, καί τόσο 
τρυφερή ώστε νά συγκινήται μέ τά πουλάκια 
καί τ ’ άγρολούλουδα τής δχθης τής Γενησαρέτ, 
πόσα δέν θά ’μποροΰσαν νά ποΰν οί μαθηταί 
Του !

Τίποτε έν τούτοις δέν λείπει άπ’ τό Εύαγ- 
γέλιο, πού θά ήμποροΰσε νά μάς δώση τέλεια 
τήν είκόνα τοΰ Χριστοΰ, πούχε τό θάρρος νά 
ρωτήση «τίς έξ ήμών έλέγχει με περί άμαρ- 
τίες χωρίς νά μπορή κανένας νά ΤοΟ άπο- 
κριθή. Τόν βλέπομε έκεί μέσα τόν Χριστό τόσο 
άπρόσβλητο άπ’ τίς συκοφαντίες τοΟ κίτρινου 
φθόνου τών έχθρών του καί τόσο μεγάλο μέσα 
στό όπέροχο δράμα τοΟ πάθους Του, πού δέν 
μποροΟμε παρά, βλέποντας τή θεία άξιοπρέπεια 
πού δείχνει, νά συμφωνήσωμε μέ τή μαρτυρία 
τών μαθητών Του πώς είναι έ μοναδικός άν
θρωπος, πού «αμαρτίαν ούκ έποίησεν, ούδέ εύ- 
ρέθη δόλος έν τώ στόματι αύτοΟ».

"Οποιος προσέξη μέ ειλικρίνεια τήν εύαγγε- 
λική ιστορία είναι άδύνατο νά μή σταθή μέ 
σεβασμό μπροστά στόν ήρωα πού είχε τό θάρ
ρος νά δραματισθή μιά δλοκληρωτική μετα
βολή τής Οικουμένης, χωρίς δπλα, χωρίς 
πλοΟτο, χωρίς άνθρώπινη σοφία, χωρίς καμ- 
μιά δύναμι ύλική κι’ άπάνω σ ’ Ινα σταυρό, μέ
σα στούς φρικτούς Του πόνους, νά βεβαιώσ.η 
πώς τό δνειρό Του ήρχισε νά γίνεται πραγμα- 
τικότης. Κι’ δταν προσέξη, νά βγάλΐβ δλες τίς 
συνέπειες πού φυσικές καί άβίαστες βγαίνο,υν 
άπό μέσα άπό τήν ιστορία αύτή, δέν μπορεί 
παρά νά γοτατίση, έμολογώντας μαζί μ’ Ινα 
άπ’ τούς σταυρωτάς Του πώς «αληθώς ΘεοΟ υιός 
ήν ούτος».

Μά δέν Ιχετε διαβάσει τήν ευαγγελική ιστο
ρία, άγαπητοί μου φίλοι, ή, άν τήν Ιχετε κά
ποτε διαβάσει, δέν τήν Ιχετε προσέξει μέ μυαλό



καθαρό άπό κάθε είδους έγωϊστικά καπνό καί 
μέ καρδιά πρόθυμη ν’ άπαρνηθή τό παρελθόν. 
Γι’ αύτό, πολλοί άπό σάς δέν έχετε άκόμη κα
ταλάβει τή βαθύτερη πνευματική άξίαπού δίνει 
στή ζωή ή χριστιανική ιδεολογία, πού κάνει 
τή ζωή ν’ άξίζη πράγματι νά τήν ζή κανείς.

Ε.  Γ.  Μ ΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ;

Υ. Γ . Γιά κείνους πού δέν ξέρουν, σημειώ
νομε πώς είναι τέσσερα τά αύθεντικά Ευαγ
γέλια, πού περιέχουν τήν ίστορία τοΟ ΧριστοΟ’ 
τό Εύαγγέλιο τοΟ Ματθαίου, πού έγράφηκε 
άραμαϊκά άπ’ τόν μαθητή τοϋ ΧριστοΟ Ματθαίο, 
τόν άλλοτε τελώνη, καί μεταφράσθηκε πολύ 
ένωρίς στήν έλληνική, καί άλλα τρία, πού έγρά
φηκαν άπ’ εύθείας στήν έλληνική άπό τό Μάρ
κο, μαθητή τοΟ ’ Αποστόλου Πέτρου, άπ’ τό 
Αουκα, μαθητή τοΟ’ Αποστόλου Παύλου, κΓάπό 
τόν Ίωάννην, τόν άγαπημένομαθητή τοΟ Χρι- 
στοΟ. Καί ή έλληνική μετάφρασις τοΟ Ματθαίου 
—  τό άραμαϊκό πρωτότυπο έχάθηκε — καί τά 
άλλα τρία έλληνικά πρωτότυπα είναι γραμμένα

στήν <■ κοινή» ή «άλεξανδρινή» ή «έλληνι- 
στική» γλώσσα, πού ήταν τότε —  έπεκράτησε 
άπό τήν έποχή τοΟ Μεγ. ’ Αλεςάνδρου σιγά, 
σιγά— ή «διεϋνής», δπως θά λέγαμε σήμερα, 
γλώσσα τής «οικουμένης». ’ Εκτός άπό τά αύ
θεντικά αύτά Εύαγγέλια, πού τό 175 μ. X . τά 
βρίσκομε στόν έπίσημο έκκλησιαστικό «κα
νόνα» ώς τά μόνα άναγνωρισμένα, έγράφηκαν 
καί πολλά άλλα, σύγχρονα ή  μεταγενέστερα. 
Αύτά δμως ή ’ Εκκλησία δέν τά ένέκρίνε ποτέ 
καί τά έχαρακτήρισε ώς «νόθα» ή «απόκρυφα» 
ή  «ψευδεπίγραφα», γιατί ή  δέν όπήρχαν άρκε- 
τές έπίσημες μαρτυρίες γιά τή γνησιότητά 
των, ή  ήταν φανερό πώς έγράφηκαν μεταγενέ
στερα, ή  άπ’ τό περιεχόμενό των διεκρίνονυο 
πώς δέν είχαν σχέση μέ τήν ιστορική άλήυεια. 
Μερικά άπ’ αύτά σώζονται άκόμη καί είναι 
εύκολο νά τά συγκρίνη κανείς μέ τά αύθεντικά 
εύαγγέλια, γιά νά ίδή τήν άνυπολόγιστη δια
φορά πού ύπάρχει μεταξύ των.

Ε· Γ. Μ·

Α Π Ο  ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜ Η

Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ1ΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Έκεΐνο, πού μάς ασφαλίζει τήν άντικειμε- 
νικότητα τοΟ κόσμου, στόν όποιο ι,οΟμε, είναι 
τό δτι ό κόσμος αύτός είναι κοινός σέ μας καί 
σέ άλλα σκεπτόμενα δντα. Μέ τήν έπικοινω- 
νια, πού έχουμε μέ τούς άλλους ανθρώπους, 
δεχόμεθα άπ’ αύτούς συλλογισμούς καί κρί
σεις έτοιμες: ξέρουμε, δτι οί σκεψεις αύτές 
δέν εΐναι δικές μας κΓ δμως βλέπουμε, οτιείναι 
άποτέλεσμα έργασίας πού έγινε άπόδντα λογικά 
δπως κΓ έμεϊς, καί, έπειδή οί συλλογισμοί 
αύτοί φαίνονται δτι ταιριάζουν στόν κόσμο καί 
τών δικών μας αισθήσεων, μποροΟμε νά συμ- 
περάνουμε, δτι τά λογικά αύτά δντα είδαν τά 
ίδια πράγματα δπως κΓ έμεϊς. ’Έτσι μονο ξέ 
ρουμε, δτι αύτά δλα δέν είναι δνειρο.

Αύτός λοιπόν είναι ό πρώτος δρος τής άντι- 
κειμενικότητος: Τό άντικειμενικό πρέπει νά 
εΐναι κοινό σέ πολλά πνεύματα καί νά μπορή 
νά μεταδοθή άπ’ τό ένα στό άλλο, μάλιστα, 
άφοϋ τό τελευταίο αύτό δέν μπορεί νά γίνη 
χαρά μέ τήν συνομιλία, μποροΟμε νά ποΰμε δτι

Ά π ό  τ ό  Β ιβλ ίο  τοϋ  Η . P O IN C A R E

χωρίς συνομιλία δέν ύπάρχει άντικειμενικότης.
*

Οί αισθήσεις τοϋ άλλου θά εΐναι γιά μας 
ένας κόσμος παντοτεινά κλεισμένος. Δέν όπάρ- 
χει μέσον νά πιστοποιηθή, άν ή αϊσθησις, πού 
έγώ τήν ονομάζω «κόκκινο», είναι ή ίδια μ’ 
αύτό πού ό διπλανός μου λέει «κόκκινο». .

’ Εκείνο δμως, πού μποροΟμε νά παρατηρή
σουμε είναι, δτι τό κεράσι καί ή παπαρούνα 
κάνουν τήν ί δ ι α  ένιύπωσι, μποροΟμε δέ, 
(άφοΟ καί οί δυό δίνουμε στις έντυπώσεις, πού 
μάς δίνει τό χρώμα, τών δυό αύτών πραγμά
των τό ίδιο όνομα) νά συμπεράνουμε, δτι αΰτό 
συμβαίνει καί στούς δυό μας.

Οί έντυπώσεις λοιπόν είναι άμετα^ίβαστες, 
ή μάλλον ή ούσία των είναι άμεταβίβαστη καί 
γιά πάντα άνεξιχνίαστη, άλλά δέν συμβαίνει 
τό ίδιο γιά τίς σ χ έ σ ε ι ς  μεταξύ τών έντυ- 
πώσεων.

Μ’ αύτή τήν άποψι, κάθε τι άντικειμενικό 
είναι άπηλλαγμένο άπό κάθε ποιοτικό περιε-

χόμενο καί δέν είναι παρά καθαρή σχέσις.
Δέν θά προχωρήσω, βέβαια, εως τό νά πώ δτι 

ή άντικειμενικότης εΐναι καθαρά ποσοτική σχέ
σις, ούτε, πολύ περισσότερο, δτι ό κόσμος δέν 
εΐναι παρά μία διαφορική έξίσωσις, κάνον
τας ομως τίς έπιφυλάξεις αύιές, πρέπει νά έ
χουμε συγχρόνως ύπ’ δψει, δτι τίποτε δέν είναι 
αντικειμενικό, άν δέν είναι καί μεταβιβάσι- 
μο καί συνεπώς μονο οί σχέσεις τών αι
σθήσεων μποροΟν νά έχουν άντικειμενική 
άξία.

θ ά  πή κανείς, ίσως, δτι, ή αισθητική συγ- 
κίνησις, ποί* εΐναι κοινή σ ' δλους τούς άνθρώ- 
πους, άποδεικνύει, δτι καί ή ποιότης τών έν- 
τυπώσεων εΐναι ή ίδια σ ’ δλους, ώστε καί ή 
ούσία τών έντυπώσεών μας νά είναι αντικειμε
νική. Μέ λίγη σκέψι δμως βλέπουμε, δτι δέν 
είναι έτσι. Έκεΐνο είναι βέβαιον, δτι ή συγ- 
κίνησις αύτή παρήχθη στόν Γιάννη, δπως 
καί στόν Πέτρο άπό τίς έντυπώσεις, στίς 
όποιες ό Γιάννης καί ό Πέτρος δίνουν τό 
ίδιο όνομα, έστω καί άν ή συγκίνησις αύτή 
συνδέεται στόν Γιάννη μέ τήν έντύπωσι Α, 
πού αύτός τήν λέει «κόκκινο», ένώ στόν 
Πέτρο συνδέεται μέ τήν Β, πού κΓ αύτός δμως 
τήν λέει «κόκκινο,» έστω κι’ άν, καλλίτερα ακό
μη, ή συγκίνησις αύτή παρήχθη δχι άπό τήν 
καθ’ αυτό ποιότητα τών έντυπώσεών, άλλά άπό 
τόν άρμονικό συνδυασμό τών σχέσεών των, τών 
όποίων ύφιστάμεθα τήν άσυναίσθητη έπίδρασι. 
Ή  τάδε έντύπωσις είναι ώραία, δχι γιατί κα
τέχει έκεΐνο τό προτέρημα, άλλά γιατί κατέχει 
μιά ώρισμένη θέσι στό δίκτυο τών ιδεών μας, 
τέτοια, ώστε δέν μποροΟμε νά τήν άγγίξουμε 
χωρίς τά θέσουμε είς κίνησιν τάν δέκτη, πού 
είναι στήν άκρη, καί πού αντιστοιχεί μέ τήν 
καλαισθητική συγκίνησι.

Σ ’ όποιοδήποτε πεδίο κΓ άν τοποθετηθή κα
νείς, ηθικό, αισθητικό, ή έπιστημονικό, τό ίδιο 
κάνει : ’Αντικειμενικό είναι μόνο έκεΐνο πού 
είναι τό ίδιο γιά δλους, δέν μπορεί δέ νά γίνη 
λόγος γιά τέτοια όμοιότητα, παρά μόνο άν 
είναι δυνατή μιά σύγκρισις, πού. νά μπορή νά 
γίνη ένα συγκριτικό νόμισμα, γιά νά μπο
ρεί νά μεταδοθή άπό τόν ένα ,στόν άλλο. 
Τίποτα λοιπόν δέν μπορεί νά έχη αντικειμε
νική άξία, άν δέν είναι δυνατόν νά τά έκφράση 
κανείς μέ λόγια, δηλαδή άν . δέν εΐναι άντι- 
ληπτόν,

Αύτό δμως είναι ή μία δψις τοϋ ζητήματος. 
“Ενα σύστημα άτακτοποίητο δέν μπορ3ΐ νά έχη 
αντικειμενική άξία, γιατί θά είναι ακατανόητο, 
ίπως έπίσης, ένα σύστημα καλά καταρτισμένο

μπορεί κΓ αύτό νά μήν έχη καμμιά άξία, άν 
δέν άναφέρεται σέ έντυπώσεις, που πραγματι- 
κώς τίς έχουμε αΐαθανθή.

JjS-v '■ ··.
*  *

Τώρα τί είναι έπιστήμη; Εΐναι πρώτα-πρώτα 
μιά κατάταξις, ή όποία πλησιάζει μεταξύ των 
πράγματα, πού τά φαινόμενα τά είχαν χωρίσει, 
άν καί είναι ενωμένα άπό κάποια συγγένεια 
φυσική άλλά κρυμμένη.

Ή  έπιστήμη, μ’ άλλα λόγια, εΐναι ένα σύ
στημα -σχέσεων. ’Αλλά, καθώς είπαμε πρό. όλί- 
γου, στίς σχέσεις μόνο μπορεί νά άναζητήθή 
ή άντικειμενικότης καί θά ήταν μάταιο νά τήν 
ζητήσουμε κυττάζωντας τά κάθε τι μόνο του, 
άπομονωμένο άπό τά γύρω. Το νά ’πή λοιπόν 
κανείς δτι ή έπιστήμη δέν έχει άξία, έπειδή 
δέν μάς γνωρίζει παρά σχέσεις,: είναι σάν νά 
σκέπτεται άνάστροφα, άφοΟ άκριβώς οί σχέσεις 
μόνο μποροΟν νά είναι κάτι άντικειμενικό. Τά 
έξωτερικά άντικείμενα π.χ., γιά τά όποια, έχει 
γίνει ή λέξις «άντικείμενο»,είναι άκριβώς «άν- 
τικείμενα», καί δχι φευγαλέες άσύλληατες όπ- 
τασίες, έπειδή, άκριβώς, δέν εΐναι μόνο όμάδες 
έντυπώσεών, άλλά όμάδες συνδεδεμένες μέ ένα 
σταθερό δεσμό. Ό  δεσμός αύτός μόνο είναι «άν- 
τικείμενο» σ’ αύτές, καί ό δεσμός αύτός είναι 
μιά σχέσις.

"Οταν λοιπόν ρωτοϋμε «ποιά είναι ή άντικει- 
μενική άξία τήςέπιστήμης»,αύτό δεν σημαίνει: 
« Ή  έπιστήμη μάς μαθαίνει τήν άληθινή φύσι 
τών πραγμάτων;», άλλά: « 'Η  ’ Επιστήμη μάς 
κάνει νά γνωρίσουμε τίς αληθινές σχέσεις 
τών πραγμάτων

Στήν πρώτη έρώτηση κανείς δέν θά διστάση 
ν’ άπαντήση «δχι,», άλλά νομίζω, οτι μπορεί 
νά προχωρήση κανείς πειό πολύ. “Οχι 
μόνο ή έπιστήμη δέν μπορεί νά μάς νά γνω- 
ρίση τήν φύσι τών πραγμάτων άλλά καί τ ί
π ο τ ε  δέν μπορεί νά μάς τήν κάμη γνωστή;, 
κΓ άν κανένας θεός τήν ήξερε, δέν θά εϋρισκε 
λέξεις γιά νά τήν έκφράση σέ μάς. ’Ό χ ι  μόνο 
δέν μποροΟμε νά μαντεύσουμε τήν άπάντησι, 
άλλά κι ’  αν μάς τήν έδιναν δέν θά μπορούσαμε 
νά τήν καταλάβουμε. Ζήτημα είναι, μάλιστα, 
άν καταλαβαίνουμε καλά - καλά αύτή τήν έρώ- 
τησι.

"Οταν λοιπόν μιά έπιστημονική θεωρία 
ισχυρίζεται, δτι θά μάς έξηγήση τί εΐναι ή θερ- 
μότης, ό ήλεκτρισμός ή ή ζωή, είναι καταδι- 
κασμένη έκ τών προτέρων. ’ Εκείνο, πού μπορεί 
νά μάς δώση, δέν εΐναι παρά μιά χονδροειδής 
εικόνα. Eivat λοιπόν προσωρινή καί αστήρικτη.



Ά φ οΰ  βγήκε άπά τήν μέση ή πρώτη έρώ- 
τησις, μένει ή δεύτερη. Ή  Επιστήμη μπορεί 
ν* μάς μάθη τίς αληθινές σχέσεις ^τών πραγ
μάτων ; Εκείνα, ποϋ αύτή πλησιάζει τό ενα 
μέτό άλλο, μήπως Ι π ρ ε π ε  νά μένουν χωρισμένα, 
αύτά, πού χωρίζει, μήπως Ιπρεπε νά είναι 
ενωμένα ;

Γιά νά καταλάβη κανείς τό νόημα τής νεας 
αύτής έρωτήσεως,πρέπει νά άναφερθή σ ’ έκεΐνα, 
πού είπαμα πιό πάνω, γιά τούς ορούς τής Αντι
κειμενικό ιητος. Οί αναλογίες Ιχουν Αντικει
μενική άξία·; Δηλαδή, αύτές οί άναλογίες είναι 
οί ίδιες γιά όλους; θ ά  είναι οί ίδιες καί γιά 
κείνους, πού θά γεννηθούν ύστερα άπό μάς ;

Είναι φανερό ότι δέν είναι οί ίδιες γιά τόν 
σοφό καί τόν άμαθή. Αύτό όμως δέν Ιχει ση
μασία, γιατί άν ό άμαθής δέν τίς βλέπει άμέ
σως, ό σοφός μπορεί μέ μιά σειρά πειραμάτων 
καί συλλογισμών νά τόν κάμη νά τίς ίδή. Τό 
ούσιώδες είναι, δτι ύπάρχουν σημεία έπί τών 
οποίων όλοι όσοι παρακολουθούν τα πειράματα, 
μπορούν νά συμφωνήσουν.

Τό ζήτημα είναι νά ξέρουμε άν ή συμφωνία 
αύτή θά διαρκέση, κι’ άν θά μείνη καί στούς 
άπογόνους μας. Ά ρ α  γε οί προσεγγίσεις πού 
πραγματοποιεί ή σημερινή έπιστήμη, θά επιοε 
βαιωθοϋν κι5 άπό τήν έπιστήμη τοϋ μέλλοντος; 
Γιά νά τό ύποστηρίξη κανείς αύτό δεν μπορεί 
a priori νά φέρη κανένα έπιχείρημα* είναι ό
μως πραγματικό γεγονός καί ή έπιστήμη έχει 
ζήσει άρκετά, ωστε βλέποντας τήν  ̂ ιστορία της 
νά μπορούμε νά μάθουμε άν τά οικοδομήματα 
τηί άντέχουν στή δοκιμασία τού χρόνου, ή 
είναι έφήμερα κατασκευάσματα.

Τί βλέπομε, λοιπόν ; Κατ’ άρχήν φαίνεται, 
ότι οί θεωρίες δέν βαστοϋν παρά μιά ήμέρα, 
κι’  ότι ta έρείπια πέφτουν πάνω στάέρείπια. 
Τήν μιά ήμέρα πρωτοφανερώνονται, τήν άλλη 
γίνονται τής μόδας, τήν παρα πέρα είναι πειά 
κλασσικές, ύστερα είναι ντεμοντέ. καί κατό
πιν λησμονοϋνται.

Ά λ λ ά .  άν κυττάξουμε πειό κοντά, βλέπουμε 
ότι αύτό πού ύποκύπτει έτσι είναι οί καθ αύτό 
θεωρίες, έκεΐνες πού είχαν τήν άξίωσι νά μάς 
μάθουν πώς είναι τά πράγματα. Αλλά ύπάρχει 
κάτι μέσα τους πού Ιπιζή : Αν καμμιά άπ αυ
τές μάς έφανέρωσε μιά αναλογία άληθινή, ή 
σχέσις αύτή είναι πειά τελειωτικά αποκτημένη 
καί θά τήν ςαναβροϋμ.ε μέ άλλη μάσκα, σε 
άλλες θεωρίες, πού θά έλθουν διαδοχικά νά 
βασιλεύσουν στή θέσι της.

"Ας πάρουμε Ινα παράδειγμα. Έ  ΰεωρ.α 
τών κυμάνσεων τοϋ αίθέρος μάς έλεγε, ότι το

φώς είναι κίνησις. Σήμερα ή μόδα προτιμά 
τήν ήλετρομαγνητική θεωρία, ποϋ θεωρεί τό 
φώς ώς ρεϋμα. Νά έξετάσουμε ^μήπως θά ήταν 
δυνατόν νά συνδυάσουμε τίς δυό θεωρίες καί 
νά ποϋμε, ότι τό φώς είναι ρεϋμα καί τό ’ ρεΰμα 
εΐναι κίνησις; Ά λ λ ά  είνε, έν παση περιπτώσεις 
πιθανόν, ότι ή τελευταία αύτή κίνησις δέν θά 
είναι παρομοία μ ’ έκείνη, πού παρεδέχοντο οί 
ύποστηρικταί τής πρώτης θεωρίας, και ετσι 
θά μποροϋσε κανείς νά είπή, ότι ή πρώτη θεω
ρία έξεπρονίσθη. Καί όμως άπ’ αύτήν μένει 
κάτι, άφοΰ τά ύποθετικά ρεύματα, πού παραδέ
χεται ό M a x w e l l ,  έχουν τίς ίδιες"'σχέσεις, πού 
έχουν οί ύποθετικές κινήσεις πού παραδέχεται ό 
Fresnel. 'Υπάρχει λοιπόν κάτι, πού παρα
μένει όρθιο, καί αύτό τό κάτι είναι τό ούσιώδες. 
Αύτό έξηγεί πώς οί σημερινοί φυσικοί πηδοϋν 
άπ ’ τήν θεωρία τοϋ Fresnel στή θεωρία τοΰ 
M a x w e l l  χωρίς καμμιά δυσκολία.

' Υπάργουν χωρίς άλλο συσχετίσεις καίπροσ- 
εγγίσεις, πού τίς θεωροϋσαν κάποτε σάν κάτι 
οριστικό, καί πού τώρα έχουν έγκαταλειφθή. 
Ά λ λ ά  οί περισσότερες διατηροΟνται καί φαίνε
ται, ότι θά μείνουν γιά πάντα. Γι’ αύτές, λοι
πόν, ποιό είναι τό μέτρον τής άντικειμενικότη- 
τος; *Ε λοιπόν, είναι άκριβώς τό ίδιο, όπως καί 
γιά τήν πίστι μας στήν υπαρξι εξωτερικού κό
σμου. Κι’ α ύ τ ό ς  μ ά ς  φαίνεται πραγματικός κατά
τοϋτο, ότι οί έντυπώσεις, πού μάς προκαλει 
φαίνονται ένωμενες μεταξύ των σάν άπό κά
ποιο άφθαρτο τσιμέντο καί όχι άπά τήν τύχη. 
Κατά τόν ίδιον τρόπο ή έπιστήμη φανερώνει 
μεταξύ τών φαινομένων άλλους δεσμούς, πιό 
σφικτούς άλλά καί έξ ίσου γερούς.^ Είναι,αύτές 
οί κλωστές, τόσο λεπτές, ώστε έμεναν^πολύν 
καιρό άπαρατήρητες, άλλά πού μιά καί έπεσαν 
στήν άντίληψί μας δέν ύπάρχει πιά μέσον νά 
μήν τίς βλέπουμε. Δέν είναι λοιπόν λιγώτερο 
πραγματικές άπό έκεΐνες πού δίνουν τήν πρα
γματικότητά τους στά έξωτερικά αντικείμενα. 
Λίγο ένδιαφέρει άν Ιγιναν πρό όλίγου χρόνου 
γνο>στές, άφοϋ καί αύτες δέν θα χαθούν πρίν
άπό έκεΐνες.

Μπορούν π.χ. νά ποϋν ότι ό αιθέρας δέν εί
ναι λιγώτερο πραγματικός άπό ένα οποιοδή- 
ποιε έξωτερικό άντικείμενο. Τά νά πή κανείς, 
οτι το &ντ&χεί|ΐενο αύτό όφΐοτατ&ι,,3Ύ]|Α(χ.ί.νει, ότι 
μεταξύ τοΟ χρώματος, τής μυρουδιάς του, καί 
τής γεύσεώς του ύπάρχειένας δεσμός εσωτερι
κός καί ακατάλυτος, όπως καί τό νά πούμε, δτι 
ό αιθέρας ύφίσταται, σημαίνει, ότι ύπάρχει μι·/, 
φυσική συγγένεια μεταξύ όλων τών οπτικών 
φαινομένων. Καί οί δύο προτάσεις δέν έχουν

Α Λ Η Θ Ε Ι Ε Σ  ΑΠΟ ΤΗΝ ZQH

Θ Ε Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Η  Φ Τ Ω Χ Ε Ι Α

Δίνουμε π αρακ άτω  τήν μ ετάφραση  μιας ομι
λίας ποϋ έκαμε τελευταίως ό Γκάντι στό «Σπίτι 
τοΰ Π αιδιού» στό Λ ονδίνο- Σημειώνουμε, έξ 
αφορμής σχετικής π αρατηρήσεω ς πού κάνει ό 
Γκάντι, δτι ή ^θεληματική φ :ώ χ ε ια »  του δέν 
είναι κ ά -λ  νέο, αν ίΐυμηθή κανείς τήν α κ τ η 
μ ο σ ύ ν η  τώ ν  προ'ίτων χριστιανών καί τών 
πραγματικών μ ο ν α  χ ώ  ν-

"Οταν, χωρίς νά θέλω, βρέθηκα μέσα στήν πο
λιτική σπείρα, ρώτησα τάν έαυτό μου : Τί είναι 
άπαραίτητο,γιά νά μείνω άπολύτως άνέπαφοςάπά 
τήν άνηθικότητα καί τήν ψευτιά, πού θεωροϋν- 
ται ώς τό κέρδος τοΰ πολιτικοϋ ; Δέν σκοπεύω 
νά σάς άπαριθμήσω δλες τίς λεπτομέρειες τής 
προσπάθειας αύτής, λεπτομέρειες ένδιαφέρου- 
σες καί, γιά μένα, ιερές, άλλά μπορώ νά σάς 
είπώ, δτι στήν άρχή χρειάσθηκε ενας άγων 
έπίμονος, μέ τήν γυναίκά μου καί μέ τά παιδιά 
μου, καθώς θυμάμαι. Πάντως, άπεφάσισα όρι- 
στικώς, ότι, έάν έπρόκειτο νά υπηρετήσω τά 
έθνος στό όποιο καί έγώ άνήκω καί τοΰ όποιου 
παρηκολούθησα τίς δυσκολίες άπό ήμέρα σέ 
ήμέρα, θά έπρεπε νά άφήσω κατά μέρος δλα 
τά πλούτη καί τήν περιουσία μου,

Δέν μπορώ, άλήθεια, νά σάς είπώ δτι έπε- 
ταξα κάθετι, μόλις μοΰ παρουσιάσθηκε ή πίστις 
αύτή. ’ Οφείλω νά σάς έξομολογηθώ, δτι στήν 
άρχή προχωρούσα άργά. Καί τώρα άκόμη, 
άναπολώντας τίς ήμερες έκεΐνες τής άγωνίας,

λιγώτερη άξία ή μιά άπό τήν άλλη. Καί μάλι
στα οί έπιστημονικές συνθέσεις “δίνουν ενα αί
σθημα μεγαλύτερης άσφαλείας άπά κείνες τοΰ 
κοινοΰ νοΰ, γιατί περιλαμβάνουν περισσότερους 
όρους καί τείνουν νά άπορροφήσουν μεσα των 
τίς άλλες μερικές συνθέσεις.

θ ά  ποϋν, δτι ή έπιστήμη δέν είναιπαρά μιά 
κατάταξις, κι’ δτι έπομένως δέν εχει νά έξε- 
τάσν  ̂ κανείς άν είναι άληθινή, άλλά μόνο άν 
είναι βολική. Ά λ λ ά  είναι άλήθεια ότι είναι τέ
τοια όχι μόνο γιά μένα άλλά καί γιά τούς άλ
λους άνθρώπους, καί γιά τούς άπογόνους μας

-««' M A X  ATM Α ΓΚΑΝΤΙ

θυμάμαι δτι είχα στήν άρχή ενα κουραστικόν 
άγώνα" δσο δμως περνούσε ό καιρός, έβλεπα 
ότι καί άλλα πράγματα, πού ώς τότε συνήθιζα 
νά θεωρώ δικά μου, έπρεπε νά τά πετάξω, καί 
ήλθε καιρός πού ήταν γιά μένα μιά θετική 
χαρά τό νά έγκαταλείψω δλα αύτά τά πράγ
ματα.

Επειδή έδώ μιλώ γιά τήν πείρα μου, μπορώ 
νά είπώ, δτι ενα μεγάλο φορτίο έφυγε άπά 
τούς ώμους μου, κι’ ένοιωσα τόν έαυτό μου 
ότι μποροϋσε νά βαδίζΐβ πειό έλεύθερα καί νά 
έξυπηρετήση τόν διπλανό του μέ μεγαλύτερη 
άνεσι καί μεγαλείτερη χαρά. 'Ετσι κάθε άπό- 
κτησις κατήντησε γιά μένα Ινα δυσάρεστο 
φορτίο.

Ανακαλύπτοντας τό έλατήριο τής χαράς αύ
τής, εύρήκα ότι, έάν έκρατοΰσα κάθε τι ώς δικό 
μου, Ιπρεπε νά το ύπερασπίσω άπό τόν κόσμο, 
Εύρήκα έπίσης δτι ύπήρχαν πολλοί, πού δέν 
είχαν τό πράγμα αύτό, άν καί θά ήθελαν νά τά 
είχαν, καί θά έπρεπε νά καταφύγω καί στήν 
άστυνομία, γιατί, έάν πολλοί πεινασμένοι μέ 
εΰρισκαν άπομερα, θά ήθελαν όχι μόνο νά μοι- 
ρασθοΰν μαζύ μου τό πρδτγμα αύτό, άλλά καί 
νά μοΰ τό πάρουν έξ δλοκλήρου. Καί είπα 
στόν έαυτό μου : Αύτοί οί άνθρωποι θέλουν αύτό 
τό πράγμα καί μοΰ τό πέρνουν, δχι άπά κακή 
πρόθεσι, άλλά γιατί ή άνάγκη των είναι μεγα
λύτερη άπά τήν δική μου.

άκόμη. Τέλος είναι άλήθεια, ότι αύτά δέν έγινε 
κατά τύχην.

'Ως συμπέρασμα μπορούμε νά ποΰμε δτι ή 
μόνη άντικειμενική πραγματικότης είναι οί σχ έ 
σεις τών πραγμάτων, άπά τίς όποιες πηγάζει 
ή παγκόσμια άρμονία. Χωρίς άλλο αύτές οί σχέ
σεις, αύτή ή άρμονία δέν θά μπορούσε νά είχε 
γεννηθή έξο) άπά τό πνεΰμα, πού τις γεννά ή 
πού τίς αισθάνεται. Μ’  δλον τοϋτο είναι Αντικει
μενικές, γιατί είναι, θά γίνουν, ή θά μείνουν, 
κοινές γιά όλα ,τά σκεπτόμενα όντα.

Μ ετάφρασις =ΕΝ. Ζ Α Χ Α Ρ Ι Α Λ Η



Τότε είπα στόν έαυτό μου: « 'Η ιδιοκτησία 
άπ’ έδώ κι’ έμπρός θά είναι γιά μένα ενα έγ
κλημα. Μπορώ ν ’ αποκτήσω ένα πράγμα, μόνο 
δταν ξέρω δτι δλοι οί άλλοι πού θχ ήθελαν νά 
τό αποκτήσουν, μποροΟν.Άλλά ξέρουμε έκ πεί
ρας, δτι κάτι τέτοιο είναι άδύνατο καί συνε
πώς τό μόνο πράγμα πού μπορεί νά Ιχη δλος 
ό κόσμος είναι ή έλλειψις ιδιοκτησίας, μέ 
άλλες λέξεις ή θεληματική έγκατάλειψις τών 
ύλικών άγαθών.

’Αλλά τότε μπορείτε νά μοΟ είπήτε: Σείς 
μιλάτε γιά θεληματική φτώχεια καί έν τούτοις 
έχετε δικά σας πράγματα, λόγου χάριν αύτά 
πούφορεΤτε. Πράγματι. Έ φ ’ δσον έχετε σώμα, 
πρέπει νά έχετε κάτι νά τά ντύσετε. Ά λ λ ά  τότε 
θά πάρετε δχι δλα έκεΐνα πού μπορείτε νά πά
ρετε, άλλά τά όλιγώτερα, τά άπολύτως άναγ- 
καΐα' γιά τό σπίτι σας θά πάρετε τά άπολύτως 
άναγκαϊα δωμάτια καί τό ϊδιο θά κάμετε γιά 
τήν τροφή σας κλπ.

Έ δ ώ  βλέπετε, δτι ύπάρχει μιά καθημε
ρινή σύγκρουσις μεταξύ έκείνου πού έννοοΟμε 
ώς πολιτισμόν καί μιάς καταστάσεως εύδαιμο- 
νίας πού θά τήν έπιθυμοΟσε καθένας. Ά φ ’ ετέ
ρου, βάσις τής προόδου τοΟ πολιτισμοΟ, καθώς 
τόν άντιλαμβανόμεθα, είναι ό πολλαπλασιασμός 
δλων τών άναγκών σας. Ά ν  έχετε ένα δωμά
τιο, θά ήθέλατε νά έχετε δύο, τρία καί, γενικώς, 
δσον τό δυνατόν περισσότερα. Παρουσιάζετε 
ή δχι πρόοδο, άνάλογα μέ τήν περιουσία σας. 
’Ίσως δέν παρουσιάζω τά πράγματα αύτά 
τόσο ώραΐα, δπως θά τά παρουσίαζαν οί συνή
γοροι αύτοΟ τοΟ πολιτισμοΟ, άλλά σάς τά πα
ρουσιάζω μέ τόν τρόπο πού έγώ τά βλέπω.

Ά π ό  τό άλλο μέρος, άν έχετε λίγα καί άρ- 
κεΐσθε σ ’ αύτά, θά είσθε τότε περισσότερο χ α 
ρούμενος, δχι άπό τήν άπόλαυσι αύτής τής 
ζωής, άλλά έξ αίτιας τής χαράς πού αίσθάνε- 
σθε γιά τήν προσωπική ύπηρεσία πού προσφέ
ρετε στούς όμοίους σας, γιά τήν όποία άφιερώ- 
νετε τάν έαυτό σας, τό σώμα, τήν ψυχή κχΐ 
τό πνεΟμά σας, άν καί τό σώμα δεν είναι δικό 
σας, άλλά σάς έδόθη ώς προσωρινή κτήσις καί 
μπορεί νά σάς τό πάρη Εκείνος πού σάς τό 
έδωσε.

"Ωστε, έχωντας μέσα μου τήν άπόλυτη αύτή 
πεποίθησι, πρέπει νά έχω καί τήν σταθερή έπι- 
θυμία νά μπορή καί τά σώμά μου νά παραδί- 
δεται είς τό θέλημα τοΟ θεοΟ, καί, ένφ είναι 
στή διάθεσί μου, νά μή χρησιμοποιήται γιά 
άσωτεΐες, ούτε γιά ήδονές, άλλά μόνο γιά ύπη
ρεσία. Καί, άν τοΟτο είναι άληθινό δσον άφορά 
τό σώμα, πόσο άληθινώτερο θά είναι δσον

άφορά τά £οΟχα καί τά άλλα πράγματα πού 
μεταχειριζόμεθα.

’ Εκείνοι πού έχουν ακολουθήσει πιστά τά 
«τάμα» τής ̂ θεληματικής φτώχειας, βεβαιώνουν 
δτι,δταν απαλλάσσετε τάν έαυτό σας άπό κάθε πε
ριουσία, άσφαλώς άπο/,τάτε δλους τούς θησαυ
ρούς τοΰ κόσμου αύτοΰ, μέ άλλα λόγια άπο- 
κτάτ3 πραγματικά δ,τι σάς είναι άναγκαΐο, τό 
πάν. Καί, άν έχετε άνάγκη τροφής, αύτή θά 
σάς σταλή.

Πολλοί άπό σάς, άνδρες καί γυναίκες, είσθε 
άνθρωποι τής προσευχής, καί .έχω ακούσει άπό 
τά στόματα πολλών χριστιανών δτι τούς έδόθη 
τροφή είς άπάντησιν τής προσευχής των. Τά 
πιστεύω. Ά λ λ ά  θά ήθελα νά ήρχεοθε μέ έμε 
ένα βήμα μακρύτερα καί μαζύ μου νά πιστεύ- 
σετε δτι έκεΐνοι πού άφίνουν έθελοντικώς κάθε 
τι πού έχουν στόν κόσμο αύτό,— συμπεριλαμ
βανομένου καί τοΰ σώματός των— είναι δηλαδή 
έτοιμοι νά έγκαταλείψουν τό κάθε τι (καί νά 
έξετάσουν τάν έαυτό τους μέ αύστηρότητα, ώστε 
νά βγάλουν συμπεράσματα άντίθετα πράς τά 
συμφέροντα των) αύτοί πού θά άκολουθήσουν 
τάν δρόμο αύτό, θά ίδοΰν πραγματικά δτι ποτέ 
δέν θά έχουν άνάγκη άπό τίποτε. Τήν λέξι 
άνάγκη δέν πρέπει αναγκαστικά νά τήν πά
ρουμε κατά γράμμα.

Ό  θεός είναι ό σκληρότερος δημιουργός τών 
καθηκόντων πού έχω γνωρίσει έίς τόν κό
σμον αύτόν καί σάς δοκιμάζει πέρα έως πέρα. 
“Οταν δμως βλέπει' δτι ή πίστις σάς έγκα- 
ταλείπει και βυθίζεσθε, έρχεται Αυτός νά σάς 
βοηθήση μέ κάθε τρόπο,καί σάς άποδεικνύει δτι 
δέν πρέπει νά χάνετε τήν πίστι σας καί οτι 
είναι πάντοτε μαζί σας, έτοιμος νά έλθη, μόλις 
Τάν ζητήσετε καί νά σάς βοηθήση, σύμφωνα 
δμως μέ τίς δικέςΤου άρχές καί δχι τίς δικές^σας.

Λέν μπορώ νά θυμηθώ ούτε μιά περίπτωσι 
κατά τήν όποία ό θεός νά μέ έγκατέλειψε 
τήν ένδεκάτη ώρα. ’ Εκείνοι πού έγραψαν ή μί
λησαν γιά μένα θά σάς ’ποΰν, δτι ύπήρξε και
ρός κατά τόν όποιο έμάζεψα σωρό άπά χρή
ματα,πού δεν ξέρω κάν πόσα ήταν.Έν τούτοις δέν 
είχα καμμία δυσκολία νά τά μαζέψω. Καί, ά.τά 
τότε, κάθε φορά πού παρουσιάσθηκε έ.τε^γουσα 
άνάγκη, δέν θυμάμαι ούτε μιά φορά πού νά ά- 
πέτυχα στήν προσπάθεια μου νά άποκτήσωκάτι 
πού ήταν άναγκαΐο γιά τή διακονία μου.

** *
Δέν πηγαίνω είς τούς συντρόφους μου πού πει 

νοΟν, νά τούς μιλήσω γιά τήν έθελοντική φτώ
χεια. Δέν τούς λέγω τί εύλογία θά ήταν γι’ αύ

Α Ν ΕΚ ΔΟ ΤΟ Ι ΣΤΙΧΟ Ι

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι
Α λ ή τ ε ς  είμαστε καί πάμε,
Σ τού ς δρόμους μέσα τριγυρνάμε, 
γυμνοί, ξυπόλυτοι, ζητιάνοι, 
μέ π όθ ο  πάντα π ώ ς θ ά  βροϋμε, 
κάποιες ψυχές πού δλο ποθούμε.

"Υ π νο  στά  ματια  δέ μάς φέρνει, 
κι’ αν πίσο) ή μέρα μαύρη γέρνει, 
γλυκό άστρο , όλόφ εγγο , θ ά  φέξη 
κι’ ή μέρα μαύρη ώ ς  θ ά  κυλίση, 
ή νύχτα φ ώ ς  θ ά  πιπιλίση.

Κ ι’ οί αδερφ οί μας, πού διψάνε 
κι' ά π ’ τήν άρρώ στεια  ξεψυχάνε, 
σάν άπό μέταλλο θ ά  λάμψουν 
στή νύχτα, κΓ ά ρρω στοι θ ’ απλώσουν 

— σάν , άπό π όνο , θ ά  ματοισουν—

τά  χέρια, άγάπη νά χορτάσουν, 
τόν  πόνο μας σάν άγκαλιασουν· 
γιατί κι’ εμείς, τοϋ δρόμου αλήτες, 
γλυκό τό νάμ α , ώς τό ζη τάμ ε, 
δέν τό πουλάμε, τό κ ερνάμ ε...

Σ ά ν  νυχτοπούλια, ποΰ σπ αράζει, 
ή όργή τοϋ δρόμου καί τ ά  σφ άζει, 
άπό μανία καίμε καί μ ίσος, 
κι’ είν ’ άπό μ ίσος πλακωμένη 
καί μ ’ αίμα  ή άγάπη μας στρωμένη,

άπ ’ τήν κ αρδιά , πού μέσα υφαίνει 
τήν φ λ όγ α , πύρινη νά στρώ ση , 
τήν άμαρτία , δπου κι’ άν δράμη, 
μέσα  μας κάρβουνο νά κάμη.

’Αλήτες είμαστε καί πάμε, 
γυμνοί, ξυπόλητοι, ζητιάνοι, 
τά  είδω λα  σπάμε καί πετάμε 
κι’ δ,τι τό ψέμμα γύρω  απλώνει, 
μές στήν καρδιά  μας δέ ριζώνει.

'Α λήτες είμαστε καί πάμε, 
στούς δρόμους μέσα τριγυρνάμε 
γυμνοί, ξυπόλυτοι, ζητιάνοι, 
μ ’ ελπίδα π άντα  π ώ ς θ ά  βροΰμε, 
κάποιες ψυχές, πού δλο π ο θ ο δ μ ε ...

Γ. ΗΛ. ΦΤΥΑΡΑΣ

τούς άν έκαναν τήν άκούσια φτώχεια τους ε 
κούσια. Αύτοί οί άνθρωποι πρέπει νά κατέχουν 
πρώτα τά άπαραίτητα τής ζωής, γιά νά μπο 
ρέσω νά τούς μιλήσω γιά τήν θεληματική φτώ 
χεια.
' Ά λ λ ά  γίνεται τό έξής : "Ενας άνθρωπος 

δπως έγώ, ζώνταί μέσα στούς άθρώπους αύτούς 
δσο τό δυνατόν καλύτερα τή ζωή τους, μπορεί 
νά φέρη μιά άκτΐνα έλπίδας στίς καρδιές των. 
θ ά  παραδεχθοΰν τΙς θεραπείες πού θά τούς προ- 
τείνη δ άνθρωπος αύτός. Γούλάχιστον,αν δεν μπο
ρέσω νά τιύς δώσω μιά άμεση θεραπεία, θά

Η Σ Τ Ε Ρ Ε Μ Ε Ν Η  Β Ρ Υ Σ Η
Σ τόν  δρόμο ποΰ πηγαίνει στά  μακρυνά χωριά, 
Σ τό  τρίστρατο έπ άνω  καί στήν δεξιά μεριά,
’Α π ’ τά  παληά τά  χρόνια γιά ψυχικό χτισμένη, 
Δέν εχει πιά νεράκι, μιά βρύση στερεμένη.

Σέ χρόνια περασμένα , γλυκό καί δροσερό 
Κ ατέβαινε «τή ν  βρύση κρυστάλλινο νερό,
Κι’ άπ ό  τήν βρύση κ ά τω  στήν γούρνα της πηδούσε 
Κ αί τήν ζω ή  πού τρέχει καί φεύγει τραγουδού σε-

Κ αί μέσ ' στό  καλοκαίρι καί μ έσ ’ στόν θεριστή  
Τόν κόσμο προσκαλοϋσε νά πιή, νά δροσιστή . 
Κ ανείς δέν έπερνοΰσε χωρίς νά σ τα μ α 'ή ση ,
Ν ά πιή, κι’ άπό τήν γούρνα τό ζ ώ  τοο  νά ποτίση.

Μά τώ ρ α  κρουσταλλένιο, γλυκό καί δροσερό 
Δ έν  τραγουδά  στήν βρύση, δέν τρέχει τό νερό.
Σ έ χρόνια περασμένα , γιά ψυχικό χτισμένη,
Ο ύτε δακρύζει τώ ρ α  ή βρύση ή στερεμένη.

Κ ’ έγώ σάν  τήνε βλέπ ω  έκεϊ στήν έξοχή,
Μιά λύπη μοϋ πλακώνει μεγάλη τήν ψυχή 
Καί λέγω  : Π ούνε έκεΐνοι πού πίνανε στή βρύση : 
Ά χ  ' στό  ταξεΐδι πούνε, κανείς δέν θ ά  γυρίση.

2τήν βρύση πού δέν έχει σταλαμ ματιά  νερό, 
'Α κούω  τοΰ θ α ν ά του  τραγούδι θλιβερό,
Κ αί π εθαμ ένοι βλέπω  καί σκελετοί έκεΐνοι,
Π ού σβύοανε στήν βρύση τής δίψας τό καμίνι.

ΙΙοΰ  νάνε τό νερό της ; Τ ό  βλέπω  μέ τόν νοϋ. 
Π ού τρέχει κρουσταλλένιο στά  σπλάγχνα τοΰ

[βουνού
Ή  βρύση ή στερεμένη μέ τόν καιρό ρημάζει,
Μ ά τό νερο μονάχα τόν δρόμο του αλλάζει.

Κ' οί πεθαμένοι πούνε ; Γ οργό  καί δροσερό 
Ε ίν ’ ή ψυχή μ α : θείο , ά θ ά ν α το  νερό 
Π ού , σάν  χαλάση ή βρύση, σ ' εν αλλο κόσμο τρέχει 
Καί βγαίνει σ ' άλλη βρύση πού στερεμό δέν έχει. 
’̂Από τ’ άνέκδι>τα « Εξ ο χ ικ ά  ) ΔΗΜ. ΣΤΑΗΣ

μποροΟσαν δμως αύτοί νά βροΟν στό πρόσωπό 
μου ένα φίλο. Θά έλεγαν στόν έαυτό τους : 
Αύτός δ άνθρωπος είναι εύτυχής, άν καί δέν 
εχει τίποτε γιά περιουσία τυυ. Πώς συμβαίνει 
αύτό; Αέν είναι άνάγκη νά τούς φέρω έ γ ώ έπι- 
χειρήματα. Τά φέρνουν οί ίδιοι στόν έαυτό 
τους.

Πώς μπορώ νά μοιρασθώ τούς τόσο πλουτι
σμένους θησαυρούς τής πείρας μου μέ τόν κα
θένα στον κόσμο αύτό ;

Δέν θά ήταν δυνατόν. Σήμερα πού άνέλαβα νά 
μιλήσω γιά τήν θεληματική φτώχεια, τούς μοι
ράζομαι ώς ένα βαθμό μόνο. Σάς λέγω, δτι 
είναι έκτος περιγραφής ή μακαριότης, ή εύτυ- 
χία καί ή ίκανοποίησις πού δίνει ή θεληματική 
φτώχεια.

Μπορώ μόνο νά σάς πώ : Δοκιμάσατέ την 
καί πειραματισθήτε καί σείς.



Ε Ν Α Σ  Μ Ι Κ Ρ Ο Υ Λ Η Σ

Τόν έλεγαν Πέτρο. Είχε ενα στρογγυλό ρο
δοκόκκινο πρόσωπο, πούταν πάντα γελαστό,δυό 
αδύνατα ποδαμάκια, ποΰ κρυβόντουσαν μέσα σέ 
μακρυά καί πλατειά πανταλόνια, ξανθά τσου
λούφια, πού μόνο ΰστερ’ άπό βρέξιμο μέ νερό 
καϊ γερό χτένισμα, τά κυριακάτικα πρωινά, 
μπορούσαν νά στρώσουν, καί μιά διαβολεμένη 
όρεξη, Τό τελευταίο ήταν μιά πολυτέλεια πού 
δέν τοΰ ήταν έπιτετραμμένη, γιατί ό μικρός Πέ
τρος ήταν ό γυιός τής «λεόεντο-Καρλίνας», ό 
πως τήν έλεγαν, κΓ αύτή ήταν πλύστρα, μέ 20 
δραχμές μεροκάματο.Έκεϊ, πίσω στό δάσος, οί 
άμοιβές ήταν ασήμαντες. 'Ωστόσο ή λεβεντο- 
Καρλίνα ήταν γιά μεροκάματο περιζήτητη, 
γιατί δούλευε σάν άντρας. Αυτό τό ψιθύριζαν 
τ ’ αφεντικά μόνο κρυφά, πίσω της, γιά νά μήν 
τ’ άκούση καί γίνη απαιτητική, γιατί δέν είχαν 
σκοπό, μέ κανένα τρόπο, νά δίνουν στή δουλειά 
της αντρική άμοιβή.

Ή  πελώρια Καρλίνα δμως δέν είχε έπανα- 
στατικές ιδέες. Ή  φιλοδοξία της ήταν μόνο νά 
βγάλη τήν περισσότερη δουλειά κΓ ήταν μ'αύτό 
ικανοποιημένη. 'Η δύναμή της ήταν ή περη- 
φάνεια τηςΓΗταν τό μόνο, πού μποροΰσε νάναι 
γΓαύτό περήφανη : ωραία δέν ήταν, μέ τό άν- 
τρίκιο παράστημα καί τούς σκληρούς μυώνες. 
Ούτε νά περνάη γιά πλούσια μπορούσε νά έχη 
καμμιά άξίωση. ΤΗταν υποψήφια γιά τό φτω
χοκομείο, κ Γ  άν δέν ήταν αύτό γεμάτο πιά άπό 
αδύνατες γυναικούλες, σακατεμένους άντρες καί 
παιδιά, θάχε κάμει πρό πολλοΰ τήν άναφορά, 
γιά νά τήν δεχθοΰν.Έτσι όμως,περίμενε ώς πού 
νά γίνη θέση, άπό χρόνο σέ χρόνο, καί τάφερνε 
βόλτα δπως μποροΰσε, μαζύ μέ τό άγόρι της.

'Ο  μικρός Πέτρος «δεν είχε πολύ καθαρά 
χέρια». ’Έκλεβε, σά νά λέμε, άλλά σάν νάταν 
άπό ράτσα, μ’ εναν Αξιαγάπητο, γεμάτο άφέ- 
λεια, τρόπο σάν ένας πού πέρνει τό δίκηο του 
μέ όλη τή... μετριοφροσύνη. Μήλα, πατάτες, 
ραπανάκια, αχλάδια, καρότα, τίποτα δέν ήταν 
ασφαλισμένο άπ’ αύτόν. Μποροΰσε νά κόβη 
μήλα μπρός στά μάτια τοΰ ιδιοκτήτη κΓ δταν

τικ HELLENE C H R IS T A L L E R

αύτός τοϋρριχνε κανένα άγριο βλέμμα, μποροΰσε 
με ενα θριαμβευτικό, γελαστά κύτταγμα νά τό 
βάλη στά πόδια, γιά νά ξαναφανή πάλι σέ δέκα 
λεπτά, γιατί δέν Ιπερνε ποτέ τάν θυμό τών συγ
χωριανών του στά, σοβαρά. Τόν άπειλοΟσαν τότε 
μισο θυμωμένα, μισο-γελαστά, μέ τή γροθιά 
τους, καί τοΰ φώναζαν :

- Έ  °σύ, βρωμόπαιδο, δέν χόρτασες άκόμη ;
— Έ γ ώ  δέ χορταίνω ποτέ, βεβαίωνε ό μικρός.

Τρώω φαί δσο μπορώ περισσότερο' έχει, δά, 
τόσο πολύ σ ’ αύτόν τάν κόσμο !

— Τόχει απ’ τή μάνα του, σκεφτόντουσαν οί 
χωριάτες κΓ οί γυναίκες πετοΰσαν στό άγόρι 
ενα κομμάτι σταρόψωμο, πού είχαν πάρει μαζί 
τους γιά κολατσιό.

’Ηταν θαρραλέος, σάν ένα μικρό σπουργίτι, 
κι’ εδρισ/.ε κάθε φορά μ’ δλη τήν άξιοπρέπεια. 
χωρίς νά ζητιανεύη, μιά εύκαιρία νά φάη ένα 
ζεστά φαΐ. Έ τσ ι ,  ενα βράδυ χτύπησ’  εύγενικά 
μιά πόρτα, δταν σερβιριζόταν ή σοΰπα, καί στά 
«έμπρός» τής νοικοκυράς φάνηκε μ’ Ινα σκε- 
πάρνι στά χέρι, πού «είχε ξεχάσει ή Λίζα στό 
χωράφι».

—Γιά να μήν τό πάρη κανείς τή νύχτα, έξή- 
γησε δίνοντάς το.

Έ/.είνη ποϋφταιγε ψιθύρισε Ινα σύντομο «εύ- 
χαριστώ», μά ό Πέτρος δέν κουνήθηκε.Μόνο τά 
γαλανά, γεμάτα άφέλεια, μάτια του καρφώθη
καν άπαιτητικά στό τσουκάλι πού άχνιζε. Έ  
γυναίκα κύτταξ’ έρωτηματικά τόν άντρα της. 
Μά κείνος, σάν νάχε μισοκαταλάβει, έκανε πώς 
δέν είδε τό βλέμμα κΓ εξακολούθησε νά τρώη 
βιαστικώτερα άπό πρώτα.

Έ ν  τώ μεταξύ, ό μικρός χαΐδευε τή γάτα 
τοΰ σπιτιού καί στραβοκύτταζε συγχρόνως τό 
τσουκάλι πού άδειαζε.Ή γυναίκα βουτοΰσε δλο 
καί πιό σιγά τά κουτάλι της.

— ΙΤούναι λοιπόν ή μάνα σ ’ ; ρώτησε.
— Πήγε γιά όχτώ μέρες στό κατωχώρι, στό 

μάζωμα.
— Πεινάς ;
-^Πάντα πεινώ !

Έ  γυναίκα τραβήχθηκε λίγο στό πλάϊ, κά- 
νωντάς του  θέση.

— Κάτσε λοιπόν καί τρώγε....
Ό  μικρός Πέτρος άκτινοβολοΰσε. Βουτοΰσε 

σβέλτα τό κουτάλι κΓ έπερνε σοΰπα. Έ τρω γε  
μ ’ ευπρέπεια, συνετά άλλά καί γρήγορα, τά 
καλό, ζεστό φαϊ.

'Η  γυναίκα κ Γ  ή κόρη της σκούπισαν τό 
κουτάλι τους στήν ποδιά τους, γιατί σκέφθηκαν 
οτι έφαγαν άρκετά γιά σήμερα. Ό  μικρός αδη
φάγος ομως στήριξε τά δυό του παχουλά χερά
κια στά τραπέζι καί κύτταξ’ έκπληκτος. Πόσο 
γρήγορα έκανε τή δουλειά του, κ ι ’ δμως μιά 
σταγόνα δέν έπεσε άπέξω.

Ά κόμη καί τά τακτικό «πρόγευμά» του έξα- 
σφάλιζε ό μικρός Πέτρος, αύτά δμως μέ τή 
δουλειά του : Κάθε πρωί κουβαλοΰσε τά νερό 
στήν παπαδιά, γιατί ή ύπηρέτριά της είχ’  έρ
θει άπ’ τήν πόλη καί δέν μποροΰσε νά φέρνη 
τόν κουβά άπάνω στό κεφάλι, κατεβάζοντάς τον 
άπ’ τό βουνό. Τότε παρουσιάσθηκε ό μικρός 
Πέτρος κΓ έφερνε κάθε μέρα καί τούς έξη κου
βάδες του γεμάτους, χωρίς νά χύση διόλου, 
πάντα τό ίδιο, είτε ό κακοφτιαγμένος, κατηφο
ρικός δρόμος γυάλιζε άπό τήν βροχή, είτε γλυσ- 
τροΰσε άπ’ τό σφιχτοπατημένο χιόνι. Γι’ αύτό 
τούδιναν ένα φλυτζάνι καφφέ καί τό άναγχαίο 
ψωμί, κΓ αύτός εύχαριστοΰσε κάθε φορά μέ 
τό άκτινοβόλο χαμόγελό του.

Καί στ ’ άλλα ήταν έπιδέξιος καί πρόθυμος, 
μάλιστα κΓ έκεϊ πού δέν βρίσκει κανείς υλι
κές ευχαριστήσεις. Βοηθούσε άκόμη τόν γέρο 
καντηλανάφτη νό χτυπάη τή καμπάνα.

—  Μ’ άρέσει τ ό σ ο ! έλεγε στόν σιωπηλό άν
θρωπο, παύχε πειά τό ένα πόδι του στόν τάφο.

— Είσ ’ ένα φρόνιμο παιδί, τοΰ έλεγ’ αύτός 
μ ’ άγάπη. Ξέρεις, πρέπει νά χτυπάμε καλά, 
γιά νά καταλαβαίνη άμέσως έ Κύριος άπ ’ τ£ν 
ήχο, δτι ό καντηλανάφτης τοΰ Νεκροταφε (ου ; 
χτυπάει για τή δόξα Του τήν καμπάνα !.

— ΚΓ έγώ, ό Πέτρος, τό ίδιο!
— Ναί, καί σύ τό ίδιο !... Κ Γ  δταν μέ πάρη 

έμενα, ίσως νά δώση σ '  έσένα νά χτυπάς τήν 
καμπάνα.

— Μά πρέπει πρώτα νά μεγαλώσω. ’ Εσύ 
χρειάζεται πολύ άκόμη νά ζήσης. Ξέρεις, τόσο 
ώμορφα κανείς δέν ξέρει νά χτυπάη τήν καμ
πάνα !

'Ο  γέρος γελοΰσε καί χαΐδευε τά ξανθά 
μαλιά τοΰ παιδιοΰ :

— Θά πάω δταν μέ φωνάςηΕκείνος I...
Ά π ’ τήν έκφραση κατάλαβε ό Πέτρος, δτι

ό καντηλανάφτης θάπε κάτι συνετό καί σκά

λιζε μέ τό πόδι του τό καταπατημένο κοκκινό
χωμα, “Γστερα πήδησε φεύγοντας μέ χαρούμε
νες φωνές καί τίν.αξ έτσι τήν έντύπωση αύτή, 
πού, γιά ένα παιδί, είναι πάντα ένοχλητική.

Έ τ σ ι  κέρδιζε, πότε ν.αλά, πότε κακά, τό 
ψωμί του. Μόνο τάν χωροφύλακα δέν ήθελε 
νά.,.λυπήση. Γιατί αύτός έτρεχεπίσω άπό τούς

Μ π ορ οΰ σ ε  ν ά  κόβΐ] μ ή λα  μ π ρός σ τ ά  μ ά τια  τοϋ  
ιδ ιοκ τή τη .

άγροκλέφτες σάν τό σκυλί πίσω άπ5 τόν λαγό.
'Ωστόσο ή «λεβεντο - Καρλίνα» συνέχιζε τή 

δουλειά της τίμια καί γινόταν δλο χαί πιό ρο- 
ζάρικη, ήλιοκαμένη καί πιό τσιγκούνα στά έξο
δά της. Λέν σκεφτόταν τίποτ’ άλλο άπό δου
λειά, γιά νά κερδίζη λεπτά γ ι ’ αύτήν καί γιά 
τ ’ ορφανό της άγόρι. Γιά τ ’ άλλα δέν τήν πο- 
λυέννοιαζε, μιά πού τό παιδί της τήν άκουγε κι’ 
ήταν καλό κΓ έργατικό* αύτό τήν έφτανε. 
"Οταν ό μικρός έφερνε στό σπίτι κάτι φ αγ ώ 
σιμο, γιατί δέν μποροΰσε.. νά το φάη μόνος του 
ή δέν ήξερε νά τό μαγειρέψη, τότε δέν τόν ρω
τούσε ποΰ τό βρήκε, (αύτός μόνος του δέν



έλεγε τίποτα) κι4 ήταν .αυτά σαν μιά σιωπηλή 
ύποχώρησις.

Μιά μέρα, απάνω στά θέρισμα, ή Καρλίνα 
άρρώστησε κι’ έπρεπε νά πάηστά Νοσοκομείο, 
κι’ δχι μόνο γιά μιά-δυά μέρες, άλλά βδομάδες 
καί μήνες ολόκληρους. Στήν άρχή δέν μπο
ροϋσε νά πιστέψη, πώς αύτή, ή γερή κα'ι δυ
νατή, είχε πάθει κάτι τέτοιο. Δαγκωνόταν άπ' 
τάν πόνο κι ’ ελεγε κάθε μέρα στάν Πέτρο, 
ποϋτρεχε δίπλα στά κρεββάτι της :

—  Σήμερα θά πάω στά χωράφι.
Ή  δουλειά δμως δέν τήν περίμενε. Τ ’ αφεν

τικά έρχόντουσαν στήν καμαρούλα της γιά νά 
τήν πάρουν στά χωράφι. Είχαν δρεπάνια απ’ 
τοΰς ώμους κρεμασμένα καί στά χέρια τους. 
’Έ ξω  έκαιγε ό καλοκαιριάτικος ήλιος κι’ Ιξέ- 
ραινε τά μυρωδάτο γρασίδι, πού ήταν θερι
σμένο καί σκορπισμένο δεμάτια - δεμάτια. Μά 
ή «λεβεντο - Καρλίνα» έμενε ξαπλωμένη, ακί
νητη, καί στέναζε άπ’ τούς πόνους, τόσο πού- 
ταν θλιβερά νά τήν άκούη κανείς.

Μά "οί χωριάτες δεν είχαν καιρό νά φρον
τίζουν γιά τούς άρρώστους καί δέν μποροϋσε 
ό παπάς μόνος νά φροντίζη γιά δλους, άφοΰ 
έπρεπε νά βοηθή τά τέταρτο τής ένορίας του 
πούταν πολύ φτωχή.

Ή τα ν  μιά έποχή, πού ό μικρός είχε παρα- 
ρεμπελέψει- τά ροΰχά του είχαν σχιστή καί 
κρεμόντουσαν σέ βρώμικα κουρέλια γύρω άπ’ 
τά δυνατά κορμί του, τό αυγό ούτε μέσ’ τήν 
κόττα δέν ήταν . . . ασφαλισμένο άπ” τά έπι- 
δέξια χέρια του καί τό γάλα ούτε μέσ’ στά 
μαστάρια τής κατσίκας, πού έβοσκε. Τότε άρ
χισαν οί άνθρωποι, πούθελαν τά καλό του, νά 
τόν μαλώνουν καί σκεφτόντουσαν τί θά γίνη 
μέ τά παιδί : Μικρός κλέφτης, μεγάλος κλέ- 
φτήζ.

Ό  Πέτρος δμως ήταν έλευθερωμένος άπ’ τάν 
έλεγχο τής συνειδήσεώς του, καί τά ξΰλο πού- 
τρωγε, δταν τάν έπιαναν, τά θεωροΰσε σάν εναν 
άπλούστατο κίνδυνο— κι’ ή πείνα τάν πείραζε 
τό ίδιο! Τά πράγματα τοΰ φαινόντουσαν πάν 
τοτε απλά: έπρεπε τώρα νά τρέφη καί τήν μη
τέρα του. Ή  δουλειά του δέν τούδινε τίποτα, 
έτσι έπρεπε νά^παίρνη! τό φαί του, δπου ό ’ κα
λάς θεάς τοΰ . τό ξεφύτρωνε. Τό δτι ό κόσμος 
τόν έμπόδιζε δέν τοΟ κακοφαινόταν, ήταν αύ- 
τονόητο Ά λ λ ω ς  τε αύτός ό πόλεμος τοΰ ά 
ρεσε.

'Ηρθε δμως τά καλοκαίρι. Ό  παπάς πήρ ε 
άδεια, δ δάσκαλος, έπίσης. 'Ο πρόεδρος τής κοι- 
νότητος φόρτωνε ό ίδιος κάϋε μέρα τά κάρρο 
μέ τά δεμάτια άπά τό θέρισμα καί άφηνε τά

ύπηρεσιακά έγγραφα, πού τοΰ έφερνε ό ταχυ
δρόμος, νά περιμένουν ώς πού νά τελείωση τά 
θέρισμα ή νά έρθη μιά μέρα συννεφιάς.

Αύτά τόν καιρό ή Καρλίνα κι’ 6 Πέτρος «τήν 
είχαν άσχημα». Τά καλά πρόγευμα πού έξα- 
σφάλιζε στόν μικρό Πέτρο μιά βέβαιη τροφή 
γιά κάθε ήμέρα, έχάθηκε, άπό τόν καιρό πού 
ό παπάς είχε φύγει άπό τό χωριό' οί γείτονες 
δέν είχαν καιρό νά σκεφθοΰν γιά τήν Καρλίνα, 
καθένας κύτταζε τίς δικές του έγνοιες, πού τάν 
κούραζαν τόσο πολύ, ώστε τό βράδυ έπεφτε 
στό κρεββάτι, χωρίς νά φροντίση γιά τίποτε 
άλλο, κι’ άμέσως άποκοιμιόταν. 0? φτωχότερες 
γυναίκες, τίς περισσότερες φορές έφτιαναν άπό 
τό πρωί καφφέ καί έπερναν μαζύ τους, στά χω 
ράφι, μαζύ μέ ψωμί καί τυρί, γιατί τά γεν
νήματα δέν τούς άφηναν καιρό ούτε γιάνά μα 
γειρέψουν.

Τότε δ μικρός Πέτρος Ικαμε μιά άνακάλυψι: 
Σκέφθηκε πώς θά μποροϋσε νά άλεση, μέ τάν 
μΰλο τοΰ καφφέ, σιτάρι — φυσικά, κλε- 
μένο —  καί βράζωντάς το μέ καρότα καί 
λάχανα νά κάμη μιά σοΰπα, πού θά άρεσε 
στή μητέρα του καί σ ’ αύτόν, δσο δέν άρεσαν 
σέ κανένα βασιληά δλες οί λιχουδιές τοΰ τρα- 
πεζιοΰ του

Τό πρωί λοιπόν, δταν τό φεγγάρι έσβυνε στάν 
ούρανό καί τά γλυκοχάραμα άπλωνε πάνω 
στά βουνά τούς γκρίζους πέπλους του, βγήκε 
Ιξω στά νοτισμενα άπό τή δροσιά χωράφια. Μ’ 
ένα παληό μαχαίρι τής κουζίνας άρχιζε νά κό- 
βη τά ώριμα στάχυα, ώς πού γέμισε ένα σακ- 
κόυλάκι, γιατί ήθελε νά κάμη καλή τήν κουμ- 
πάνια του. Δέν τολμοΰσε νά πάρη μαζύ του 
δρεπάνι, γιατί φοβόταν μήπως αύτό τόν προ- 
δώση.

"Οταν τό πρώτο κελάδημα τοΰ κορυδαλοΰ 
ξεχυνόταν μέσα στή γλαυκήν άτμόσφαιρα, έ 
παιρνε τά δρόμο νά γυρίση στό σπίτι, άποφεύ- 
γοντας τούς πιό περαστικούς δρόμους καί 
προτιμώντας, σάν ένα φοβισμένο ζαρκάδι, νά 
περνάη μεσ’ άπ’ τά χαμόδεντρα τοΰ δάσους.

’Έτσι, ένα πρωί, ό Πέτρος, δστερ’ άπ’ τή νυ
χτερινή του δουλειά γύριζε πίσω στό χωριό, 
δπου, νυσταγμένη άκόμη άπά τόν δπν,ο, άρχιζε 
ή πρώτη κίνησις.

Ό  μικρός κρατούσε ένα βαρύ σακκοΰλι, γ ε 
μάτο στάχυα, στό χέρι, καί ήταν δλος χαρά, 
γιατί είχε κι’ δλα καταβροχθίσει δυά μήλα χαί 
ενα μεγάλο £απάνι, γ;ά πρόγευμα.

Ξαφνικά είδε τόν χωροφύλακα ν’ άνεβαίνη 
τάν άνήφορο, μά δέν μποροϋσε πιά νά τά βάλη 
στά πόδια, γιατί έκείνος τοΰ φώναξε άμέσως ;

— Αϊ, Πέτρο, ποΰθ’ έρχεσαι, πρωί —πρωί;
— Γύρευα χαμομήλι γιά τή μάνα μου, μά που

θενά δέ βρήκα, άπάντησε μιά κλαψάρικη φωνή 
δ πιτσιρίκος.

— Έ ,  άρχιψεύταρε, τί έχεις μέσ’ στά σακκί;
— Ψιλή άμμο, γιά νά καθαρίσω τόπάτωμα!
— Μπά, καθαρίζεις καί πατώματα ; Γιά δείξε

μου μιά στιγμή τό σακκί σου.
Ό  Πέτρος θέλησε νά τό σκάση, τότε, μαζύ 

μέ τό σακκί, μά 6 χωροφύλακας τόν γράπωσε 
καί τοΰ τό πήρε άπ’ τά χέρια. 'Ηταν γεμάτο 
ξανθόχρυσα στάχυα.

— Ποΰ τάβρες ;
'Ο  μικρός σώπαινε.
— Καλά! Αύτά θά τά δώσω στάν Πρόεδρο 

καί σύ θά πας στό μπουντροΰμι. Έκεί θά σοΰ 
κοπή τό κλέψιμο.

, Τό χαρούμενο χαμόγελο έσβυσε άπ’ τό δλο- 
στρόγγυλο προσωπάκι τοΰ μικροΰ, δπως στά 
μηλαράκι, πού βλέπει πώς πρόκειται νά φα- 
γωθή' κύτταξε περίλυπα τόν άνθρωπο, νά τοΰ 
παίρνη τό στάρι του, πού αύτός τά είχε μέ 
τόσο κόπο μαζέψει.

% *
θ ά  κόντευε μεσημέρι. 'Ο  πρόεδρος μόλις εί

χε γυρίσει άπ’ τά χωράφι κι’ έπεσε κουρασμέ
νος σ ’ Ινα σκαμνί, πού έτριξε άπό τό βάρος. 
Μπροστά του στεκόταν ό χωροφύλακας, μέ τό 
σακκί τοΰ μικροΰ Πέτρου.

— ’ Επ’ αύτοφώρω! είπε μέ στρατιωτική λα- 
κωνικότητα.

— Μπά ; έκαμ’ ένφ τραβιόταν, δ πρόεδρος. 
Δέν τοΰ χτύπησε δμως τόσο άσχημά, γιατί 
συχνά αισθανόταν τύψεις πού δέν φρόντιζε γι’ 
αύτό τό πζιδάκι καί τήν άρρωστη μητέρα του.

— Λοιπόν ; τί θά γίνη τ ώ ρ α ; ρώτησε άνυπό- 
μονα τό «δργανον τής τάξεως» ; Πρέπει νά τι- 
μωρηθή παραδειγματικώς, γιά νά τελειώση έπί 
τέλους ή κοροϊδία. Ή  χωροφυλακή δέν μπορεί 
νά γυρίζη δλη νύχτα γιά’ να παιδάκι δώδεκα 
χρον,Ι ν,

— Ναί, βέβαια, είπε δ πρόεδρος.
Ά λ λ ά  ή συνείδησή του τόν έτυπτε δλο καί 

περισσότερο, καί δέν έφτανε σέ κανέν’ άποτέλε
σμα.

Μπήκε ή γυναίκα του μέ τή σοΰπα. 'Η  δια
κοπή ήταν άναγκαία.

— θ ά  σκεφθώ άκόμη, είπε. Τά παιδί πέινοΰ- 
σε, βλέπεις. . .

Ό  χωροφύλακας «ξύνισε ” ά μοΰτρα του». 
ΤΗταν γιά τήν τάξη, μά γιατί άλλο μποροϋσε 
νάν’ έκεί ; Καί τό βλέμμα του άφηρημένο έπεσε 
κατά τά άνοιχτό παράθυρο.

Ένφ αύτός σκεφτόταν άκόμη, πώς θά μπο
ρούσε νά κάμη τόν πρόεδρο αύστηρό γιά τόν 
μικρό άγροκλεφτη, έκείνος είχε κατεβή κι’ 
δλα τόν κατήφορο.

*Λ ^
Έζητοΰσε κάτ γιά τήν κοιλιά του. Πρίν 

άπά λίγο είχε χτυπήσει ό ίδιος άντί τοΰ καν-

Ή τ α ν  μιά έποχή πού ό μικρός είχε παραρεμπελέψ ει..

τηλανάφτη, ιήν καμπάνα γιά μεσημέρι κι’ είχε 
δώσει στή μητέρα t o  j  δ , τι είχε μείνει άπό τήν 
πρωινή σοΰπα, γιατί γιά κείνη φρόντιζε μ ’ έ'να 
άνέκφραστο ένδιαφέρον. Τώρα περνοΰσε στό 
μυαλό του ή σειρά τών καλών νοικοκυραίων 
πού μποροϋσε νά τούς κάμη μιά έπίσκεψι. γιά 
νά φάη κάτι γιά μεσημέρι, μά κΓ έκεΐνοι, τάν 
τελευταίο καιρό, είχαν τόσο λιγοστέψει.

Τό δυσάρεστο πρωινό έπεισόδιο δέν τούκο- 
ψε, δυστυχώς, τήν δρεξη καί σκεπτικός άνακά- 
τευε τά πχχύ στρώμα τής σκόνης τοΰ δρόμου, 
μέ τά γυμνά, σοκολατιά ποδαράκια του. Συγ
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χρόνως έριχνε καν’ να βλέμμα, πότε δεξιά πότε 
ζερβά, στίς καμινάδες τών σπιτιών, άπ’ δπου 
έβγαιναν γαλάζια σύννεφα καπνού "Εκανε φο- 
φοβερή ζέστη και μιά μυρωδιά άπό τηγανίτες 
έφτανε άσπλαγχνα ώς τή μύτη του. Σε μιαν 
άφανισμένη δαμασκηνιά κρεμόντουσαν μερικά 
δαμάσκηνα. "Ετρεξε πηδώντας πρός· τό μέρος 
τους, σηκώνοντας σύννεφα σκόνης πίσω του, κΓ 
έκοψε μερικά άπ’ τά ξυνά φροΟτα, ύστερα ξερ- 
ρίζωσε κάμποσα ζούματα, πού φύτρωναν στίς 
άκρες τοΟ δρόμου, κΓ άρχισε νά τρώη.Έκείνη 
τήν ώρα είδε τό μαΟρο σκυλί τοϋ μυλωνά ν’ 
άνεβαίνη τόν δρόμο πρός τ ’ άπάνω.

'Ο ΙΙέτρος τοΰ φώναξε, άλλά ό σκύλος δέν 
τάν άκουγε. Μέ τήν ούρά μαζεμένη κάτω άπό 
τά σκέλη, τά στόμα γεμάτο άφρούς, τά μάτια 
κοκκινισμένα, περπατούσε γρήγορα πράς τά 
έμπρός, με τό κεφάλι κρεμασμένο πράς τό χώμα.

— Τί έχει έ κακομοίρης ό σκύλος ; είπε μέ 
άπορία ό Πέτρος" γιατί είναι τόσο κακή ή όψη 
του ; ΚΓ άμέσως ήρθε στον νοΟ του ό δάσκα
λος, πού τούς μιλούσε κάποτε γιά λυσσασμένα 
σκυλιά. Άκριβώς Ιτσι ήταν κΓ ό σκύλος τού 
μυλωνά.

Ό  σκύλος έν τώ μεταξύ προχωροϋσε, άνε- 
βαίνωντας τόν *στενά δρομάκο. Σταγόνες άπά 
τούς άφρού: πού είχε στό στόμα του, έδειχναν 
άπά πού είχε περάσει. Σιγά— σιγά ό Πέτρος 
τόν πήρε άπά πίσω

Έκείνη τή στιγμή άνοιξε, πάνω στά διπλανά 
ύψωμα, ή πόρτα τού σχολείου, κΓ ενα πλήθος 
άπό μικρά άγοράκια καί κοριτσάκια πήρε με 
φωνές τόν κατήφορο, πρώτη— πρώτη ή μικρού
λα Μινέλα, ή κόρη τού προέδρου τής κοινότη- 
τος. 'Ο  Πέτρος είδε τά ξανθά μαλλάκια της πού 
κυμάτιζαν στόν άνεμο και συγχρόνως τόν μαΰ- 
ρο σκύλο πού, άπό τά ξεφωνητά, σήκωσε τά κε
φάλι καί στάθηκε.

Δίχως νά σκεφθή πολύ-πολύ , άπό μιά γεν
ναία παρόρμησι τοϋ έαυτοΟ του, ώρμησε πρός 
τά έμπρός. Έκείνη τή στιγμή ό σκύλος ετρεξε 
πρός τήν μικρή, πήδησε έπάνω της, τής άρπαξε 
τό φορεματάκι, άλλά ό Πέτρος τόν πρόλαβε, 
τόν άρπαξε άπό πίσω, άπό τόν μετάλλινο χαλ
κά πού είχε στόν λαιμό, τόν καβάλλησε, έκά- 
θησε πάνω στήν £άχη του καί τοϋ έπίεζε τό 
κεφάλι στή σκόνη τοΰ δρόμου, Ινώ τόν έσφιγ
γε γερά μέ τά σκέλη. Τά παιδάκια άρχισαν νά 
ξεφωνίζουν δυνατά καί νά τρέχουν πρός δλες τΙς 
κατευθύνσεις, ή δασκάλα είχε βγή έξω καί φώ
ναζε βοήθεια, ένώ 6 Πέτρος έσφιγγε τά δόντια 
του καί κρατούσε σφικτά.

Ά π ’ τάν θόρυβο βγήκαν στά παράθυρο δ πρό
εδρος κΓ ό χωροφύλακας.

«Λυσσασμένο σκυλί >, ξεχώριζαν μέσα άπό 
τΙς φωνές, καί τό δνομα «Μινέλα».

Ό  πατέρας κιτρίνισε, άρπαξε ένα τσεκούρι 
κι’ έτρεξε έξω. Λίγο πιό πέρα είδε τό κοριτσά
κι του πού εκλαιγε,σάν κοκκαλιασμένο στή θέση 
του άπό τάν φόβο, καί δίπλα, άνάμεσ’ άπά ένα 
σύννεφο σκόνης ένα περίεργο άνακάτωμα' ετρεξε 
πρός τά έκεϊ.

'Ο Πέτρος έγυρε πίσω, χωρίς ν’ άφήση τόν 
χαλκά.

Ό  σκύλος χτυπημένος άπό τά τσεκούρι σω 
ριάστηκε χάμω.

— Μινέλα !
Ή  μικρή πέταξε μέσ’ τήν άγκαλιά τοϋ πα 

τέρα της, οί χωριάτες μαζεύτηκαν άπό γύρω, 
άρχισαν τά σχόλια.

— Είδες, μπαμπά, τί σφιχτά πού τόν κρατού
σε ό Πέτρος ; έλεγε τά κοριτσάκι.

— Ναί, παιδί μου. Πού είσαι μικρέ; φώναξε 
στόν Πέτρο πού στεκόταν κΓ αύτός σάν νά τά 
είχε χαμένα, μέ τή σειρά του, μέσα στόν θόρυ
βο έκεΐνο. « Έ λ α  μαζύ μας στό σπίτι. 'Η σοϋ- 
πα μάς περιμένει».

"Οταν δ Πέτρος μπ^κε στά σπίτι τοϋ προ
έδρου, είδε τό σακκουλάκι του. 'Ο πρόεδρος 
δμως τό πήρε χωρίς νά πή τίποτα καί τό πήγε 
σέ μιά γωνιά- δέν θά ξαναμιλοϋσαν πειά γΓ 
αύτή τήν ίστορία.

Μέ δάκρυα μπήκε μέσα στά δωμάτιο ή γυ
ναίκα τοϋ προέδρου, γιά νά εύχαριστήση τόν 
μικρό, τοϋ γέμισε τό πιάτο του ώς άπάνω,Ιδά- 
κρυζε δλη τήν ώρα άπά χαρά κ α ί . . . ξαναγέ
μιζε πάλι τά πιάτο τοΰ άχόρτάγου, ένφ ή Μι- 
νέλα ξεσποΰσε σέέπιφωνήματα θαυμασμού γιά 
τήν δρεξή του.

Έ π ί  τέλους ό Πέτρος άφησε τό κουτάλι του 
καί μέ τά γελαστότερο πρόσωπο τοϋ κόσμου είπε:

— Σάμπως Ιχόρτασα.. . .
Καί έ ήλιος, δεν σταμάτησε, ούτε δ ούρανός 

γκρεμίστηκε, δταν 6 μικρός Πέτρος έχόρτασε 
γιά πρώτη φορά στή ζωή του . . .

** *
'Ο  πρόεδρος έφρόντισε νά δεχθοϋν τήν Καρ

λίνα σ ’ ένα νοσοκομείο καί κράτησε τόν Πέτρο 
στά σπίτι του. Έ τσ ι  ό μικρούλης δέν χόρταινε 
λιγώτερο άπ’ τόν βασιληά στό χρυσό παλάτι, 
μιά πού δεν τόν ένοιαζε τόν καϋμένο παρά τό 
ποσόν. Καί οί κλεψιές του έμειναν πειά μόνο 
σάν μιά περιπέτεια τού παρελθόντος.

Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ;  Λ Ε Ω Ν ·  Ρ Η Γ Α .

Τ Α Ξ Ε I Δ 1 Α
Π Α Ρ Ι Σ Ι

Η  Μ Ο Ν Μ Α Ρ Τ Η

Ά ν  ύπάρχη κάτι, πού είναι δλιγώτερον καλ
λιτεχνικόν καί περισσότερον θρησκευτικόν στό 
Παρίσι, αύτό— θά ξαφνιασθήτε φαντάζομαι— 
είναι δ λόφος τής Μονμάρτης. Έκεϊ άπάνω, 
κατά μίαν ιστορικήν παράδοσιν, έθανατώθη δ 
Ά γ ιο ς  Διονύσιος, μάρτυς έκ τών πρώτων τούς 
δ π ο ίο υ ς  έσκότωσαν οί 'Ρωμαίοι, διότι οέν άπηρ- 
νήθησαν τάν Χριστόν. Ά ν  καί ύπάρχη μια άλ
λη Ικδοχή, περισσότερον βέβαια απίθανος, δτι 
δ Διονύσιος άπεκεφαλίσθη κάτω είς τήν πολιν, 
γΓ αύτό καί μπαίνοντας μέσα είς τήν Notre 
— Dame, είς τήν άριστεράν πτέρυγα τών προ
πυλαίων της, θά δήτε είς φυσικόν μεγεθος τ:ν 
μάρτυρα, εις μίαν σπαρακτικού μεγαλείου γλυ
πτικήν σύνθεσιν : είναι δρθιος δ κορμός, άλλά 
χωρίς κεφαλήν, τήν όποίαν (θέλει νά πή ή πα- 
ράδοσις) έσκυψε τό άκέφαλον σώμα, την Ιπ/)ρε 
άπά τήν γην καί έτσι άκέφαλον έπροχώρησε 
κρατώντας την —δπως μάς δείχνη ή σύνθεσις — 
μέχρι τής Μονμάρτης, δπου καί άπέθανε.

Φαίνεται, δτι άπό τούς πρώτους χριστιανικούς 
χρόνους ό λόφος αύτός είχε γίνει τόπος συγκεν- 
τρώσεως τών μυστικών χριστιανών. ’Ίσως γιατί 
ήσαν άπομακρυσμένοι κάπως άπό τήν Ρωμαϊ
κήν Πολιτείαν καί μπορούσαν νά διαφύγουν έκει 
τήν λύσσαν τών στρατιωτών τής παλα’.άς θρη 
σκείας.

Άντικρύζοντας άπό μακρυά έκεΐνον τόν κα- 
ταπράσινον λόφον, συγκεντρώνω τήν σκέψιν 
μέ άγάπην είς τάς αγίας έ/.είνας ψυχάς τ υν 
πρώτων χριστιανών—ήρώων καί μαρτύρων — 
πού εύρηκαν τόν θάνατον άλύγιστοι, άλλά δέν 
άπηρνήθησαν τόν Σωτήρα των. . . .  Γιά μιά 
στιγμή περνά άπό τήν σκέψιν δλο έκεΐνο τό 
βουβό δράμα τόσων άνθρώπων, πού τούς έσφα
ξαν ή τούς διεμέλισαν ή τούς έρριξαν τροφήν 
στούς λέοντας καί στούς ταύρους, μόνον καί μό
νον διότι δέν άγάπησαν τόν κόσμον περισσότε
ρον άπό τόν θεόν ! Ποΰ εΰρισκαν οί μάρτυρες

αύτοί τόσην  καρτερικήν δύναμιν; Τόσην γοη
τείαν είχε λοιπόν τότε αύτά τό όνομα, τοΰ 
Χριστοϋ ; Πόσον έλαμπε λοιπόν μπροστά στά 
μάτια των, περισσότερο άπό κάθε λάμψιν άν- 
θρωπίνην, δ μαϋρος, ξύλινος σταυρός τοΰ Γολ
γοθά. 'Ω  άγια ΙΙίστις ! Έ δώ  έπάνω βλέπω αύ
τόν τόν Λόφον ένα β ω μ ό ν  ίδικόν σου, καθα- 
γιασμένον άπό τό αίμα τών μαρτύρων καί τών 
ήρώων σου, φωτισμένον άπό τήν άγάπην τών, 
άκατανοήτων, γιά τούς σημερινούς άνθρώπους, 
ιδανικών σου, έμψυχωμένων άπά τό πνεΰμα τοΰ 
θεοΰ σου. . . .

Έ χει πράγματι έκείνη ή άνάβασις είς τάν 
Λόφον τής Μονμάρτης κάτι τό ιεροπρεπές. Δύ
σκολος καί στενός ό δρόμος, πού τόν περιβάλ
λουν άπειρα άνθη τοΰ χειμώνος, έτσι σάν χλω
ροί κλάδοι δόξης γιά τούς άνθρώπους πού έμαρ- 
τύρησαν. Κάτι λείπει άπό τό δλον θλιβερόν 
τοπεΐον: Ή  συννεφιά πού γιά πρώτη φορά 
μάς άφησε σήμερα. "Ηλιος τώρα δλόφωτος, άπό 
κείνον, πού βλέπουν οί Παρισινοί τρεις φορές 
τον χρόνο, μάς θερμαίνει, Ινώ ακολουθούμε άλ
λους άνθρώπους πού, μαζί μέ μάς, σάν ν’ άνε- 
βαίνουν νά φέρουν κάποιο τάμα είς κάποιον 
άγιον έλληνικής έρημοκκλησιάς. . . Μά πολύ 
ξαφνιάζομαι, δταν πιά πλησιάζω να φθάσω, 
δταν άντικρύζω ένα παμμεγιστον κατάλευκον 
Ναόν, πού ύψώνει τούς λευκούς τρούλλους του 
μέχρι τοΰ ούρανού. Δέν έχει τόσο καλλιτεχνι
κή/ άξίαν, δσον δπτιχήν μεγαλοπρέπειαν αύτό 
τό μνημεΐον πού έστησαν έκεϊ οί άνθρωποι ώς 
άφιέρωμα είς τήν «Ίεράν καρδίαν τοΰ Ίησοϋ» 
καί είναι άκριβώς ώρα λειτουργίας : τό άρμό- 
νιον σκορπίζει γλυκείς ήχους, οί πιστοί γονα- 
τισμένοι προσεύχονται, δ ίερεύς δοξολογεί. Έ νφ  
παραπλεύρως άπειροι άνθρωποι δλων τών Ιθνο- 
τήτων, μεταξύ τών δποίων ένας κ ’ έγώ, άγο- 
ράζουμε κάρτες, βιβλιαράκια προσευχών, τά
ματα καί ένθύμια, πού είς τιμήν έξευτελιστικήν 
πωλεϊ ό γεροντάκος τοΰ Σεμιναρίου.

Μά πόσο ξαφνιάζομαι δταν, γυρίζοντας ά.τό 
τήν /.υρίαν είσοδον,βρίσκομα; προ ένός θεάματος,
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τοΐ- κ. L E W I S  R IE S S
[Τ ό  παρακάτω  ά ρθρο  τοϋ κ. R iess, ένός άπό τ ο ν ; 

φω τισμένους, ειδικά μορφωμένους άνθρώπ ου ς, 
που αντιλαμβάνονται τόν ευρύτατο καί χρησιμώ- 
τα το  π ρόορ ισμ · τής αληθινής φυσικής αγω γή ς, 
θα  ξαφνιάση , ίσω ς, πολλούς, από έκείνους πού 
ανήκουν στόν  «φ ίλα θ λο» όχλο καί δέν είδαν 
ποτέ στόν  αθλη τισμό καί τό sp ort άλλον σκοπό 
άπό τό στεγνό άθλητικά ρεκόρ. Θ ά ξαφνιάση , 
γιατί μιλεϊ γιά τόν μεγάλο ρόλο του άρχηγοΰ 
μιας αθλητικής ό μ ά δος , ένώ σέ μάς τέτοια  
φροΰτα  ιϊναι ά γ ν ω στα . Ό π ω ς  δλοι ξέρουμε, ό 
«αρχηγός» είναι ενα π αραπ άνω  «οί£ίοίιιιη»,γιά νά 
ίκανοποιηθή μιά άκόμη φ ιλοδοξία ' κάποτε μάλι
σ τα , για  να απ οσοβη θοΰ ν  οι καυγάδες άπό τόν 
προσδιορισμο τοΰ καλύτερου, ορίζεται άρχηγός 
τής ομ α δος  τό κ ατώ τερο  μέλος της. Ά λ λ ά  καί 
οι προπονηταί, σύμφ ωνα, ά λλ ω στε , μ ’ αύτό ποΰ 
ζη τοΰ ν  ά π ’ αύτούς, έχουν κι’ αύτοί μπροστά  τους 
τή στενή αθλητική άποψη, χωρίς κανένα ά ν θ ρ ω - 
πιστικώτερο ενδιαφ έρον,γιά  κείνους πού άνέλαβαν 
να προπονήσουν. Ό  κ. R iess δίνει π αρακ άτω  μιά 
σκιαγραφία ενός άληθινοϋ άρχηγοΰ αθλητικής 
ομαδος. Ε ιθε νά δοθή  ετσι άφορμή  νά γίνη μιά 
σχετική π ροσπ άθεια  καί σέ μας].

Σύμφωνα μέ τις νεώτερες αντιλήψεις, ό αρ
χηγός πρεπει να είναι μάλλον ενας σύντροφος

ποΰ δέν Ιχει καμμιά ομοιότητα μέ τήν άπλήν 
καί πτωχικήν γραμμήν τοΟ δρόμου τής πλαγι
νής πλευράς τοΟ Λόφου. Έ δ ώ  τό λευκόν μάρ- 
μαρον Ιχει όργιάσει. Έμέτρησα. χωρίς νά τε
λειώσω, τριακόσια μαρμάρινα σκαλιά μέχρι 
τών βάσεων τοΟ Λόφου. Καί είναι χάρμα V  
θαλμών έκεί, σε μιά τέτοια ήμέρα, πλημμυρι
σμένη στό φώς καί καθαρισμένη άπό τήν όμί- 
χλη, ν’ άντικρύζης δλο τό άτελείωτο έκεΐνο βά
θος τοΟ ΙΙαρισιοΟ, Ινώ έκεί κοντά σου έρχεται 
τό τραγοΟδι τοΰ νεροϋ, πού τρέχει συνεχώς κλα
ψιάρικο άπό τά στόματα τριών τεχνητών πη
γών, καί τά πουλάκια παίζουν κρυφτούλι μέ 
τά μικρά παιδάκια, πού είναι μιά χαρά καθώς 
τρέχουν μέ έλόχαρα ξεφωνητά μέσα σ ’ Ινα 
άθώο καί τρελλό πανηγύρι. Κάπου έκεί νόμιζα 
πως θά δώ καί πάλι τόν Χριστό νάρχεται γιά 
νά τά εύλογήση. . . .

Καί τό μάτι μου ξαναγυρίζει πάλι, σάν σέ 
μιά θλιβερήν άντίθεσι, πρός τήν πόλιν, πού 
έδώ γύρω είναι δλη άρρωστη καί αμαρτωλή.

παρά ενας αυστηρός εφαρμοστής τής πειθαρ 
χίας. Αγαπά τά παιδιά, χαίρεται δταν εργά
ζεται μεταξύ των, νοιώθει τήν παιδιάτικη ψυχή. 
Πιστεύει δτι δέν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία 
«* ο  τή χαρά πού νοιώθει κανείς, δταν έξυπη- 
ρετή εναν άλλον. Τά ιδανικά του και ό χαρα
κτήρας του έχουν μεγαλύτερη σημασία άπό τις 
γνώσεις ποΰ θά έχη, σχετικά μέ τό θέμα πού 
θά διδαξη,^ γιατί, στόν συγχρωτπμό του μέ 
τοιις νεαρούς του φίλους, Θά μι?νήστ) περισσό
τερο τό ζωντανό -παράδειγμα τοϋ σταθερού ή 
αδύνατου χαρακτήρός του.

Ό  αρχηγός Θά έτρεπε νά έχη πάντα μπρο
στά του τήν προσωπικότητα τοΰ παιδιοΰ και 
νά προσπαθή νά άναδείξη κάθε τι καλό, ποΰ 
Θά μπορούσε νά προέλθη άπό τήν προσωπικό
τητα αυτή, μέ τήν κατάλληλη ένθάρρυνσι, και 
δχι νά ζητή νά τήν ύποδουλώση. Δέν εΐναι 
καθολου σωστό, καί σημαίνει δτι δ άρχηγός 
ά πέτυχε, δταν π ή : «Αύτό τό παιδί δέν μπο- 
ρεΓ νά κάμη αύτό τό πράγμα, θά τό κάμω 
εγω». Τ ά λάθη τοϋ παιδιού δέν μπορούν ποτέ

Μέσα σέ κείνο τό πανηγύρι τών μικρών παι- 
οιών, το0 κόσμου τών περιηγητών, τών προ
σκυνητών καί τών φωτογράφων, έβλεπα μία 
^ωντανή γιορτή, πού εώρταζαν οί άνθρωποι έκεΤ 
ψηλά, ύπό τήν θερμότητα τής αγίας καρδίας 
το0 ΙησοΟ. Κι άναλογίσθηκα μέ θλίψιν τί 
μποροΰν νά δοΟν οί ίδιοι άνθρωποι, δταν είς 
τήν έκκλησία θά χτυπούν γιά τόν έσπερινό 
καί ή ήμέρα θάρχίζη νά σκοτεινιάζη, δταν 
δλες οί ψυχές τής νυκτός θά βγοΟν κολασμένες 
νά όργιάσουν πάλι καί δέν θά σταματήσουν τόν 
κατήφορο τής νωής τους παρά μόνον δταν θά 
δοΟν τήν άβυσσο, στήν όποιαν τούς ώδήγησε ή 
ψευδαπάτη τής άθλιας χαράς, πού ΐπόθησε, μέ
σα είς τό κέντημα τών αισθήσεων, ή ψυχή των 
καί τότε— ώ πόσο είναι συγκινητική ή άνώνυ- 
μος αύτή ιστορία πού επαναλαμβάνεται έδώ τό
σον συχνά!— θάρθοΟν,μαυροφόρες Μαγδαληνές, 
γιά νά πέσουν μέ δάκρυα είς τα πόδια τοΟ γλυ- 
κυτατου ΛυτρωτοΟ, ζητώντας στή μετάνοια 
τήν γαλήνην... Γ ΚΕΚ

ν ά . συγχωρήσουν μιά τέτοια ανυπομονησία. 
Χρειάζεται καιρός και υπομονή, γιά νά δοθούν 
στό παιδί οί εξηγήσεις ποΰ τού χρειάζονται. 
“Ενα απαραίτητο προσόν τού άρχηγοΰ είναι τό 
νά είναι υπομονητικός χαί νά. νοιώθη καί νά 
συμπονή τόν άλλον στήν αποτυχία του.

Ή  άνάπτυξις μιάς όμάδος μπορεί νά είναι 
καλή ή κακή, ανάλογα μέ τήν κατεύθυνσι πού 
έ'δωσε στήν προσπάθεια του δ άρχηγός. Αυτός 
είναι ή στάθμη τής άναπτΰξεώς της.

Ή  φυσική αγωγή έχει Θεμελιώδη σκοπό της 
την ήθική διαπαιδαγώγησή Στόν περιωρισμένο 
χώρο τοΰ γηπέδου εΐναι δυνατόν νά προβάλλη 
δ άρχηγός μπροστά στά παιδιά μορφές τής 
καθημερινής ζωής και νά τά κατατόπιση είς τό 
περιβάλλον αυτό, πού είναι τό τυπικό περι
βάλλον τής ζωής, καί ύστερα νά κατευθύνη τή 
σκέψι καί τό έ'νστικτο τών παιδιών πρός τίς 
ηθικές καί κοινωνικές αξίες.

Μέ τήν Ιπιμονή, στήν εφαρμογή τών κανό
νων ενός παιγνιδιού, εμπεδώνεται ή ιδέα τοϋ 
νόμου καί έτσι αποκτάται μιά ΐδιότης χρήσιμη 
γιά τή ζωή. Μέ τήν επιμελημένη προσπάθεια 
νά μάθωμε τελείως ένα πράγμα, δίνουμε τήν 

* ευσυνειδησία στήν εργασία’ έ'τσι τό παιδί μπαί
νει μέσα στήν έννοια μιά; τίμιας επαγγελματι
κής ζωής.

Δύσκολο ζήτημα είναι, επίσης, ή δημιουρ
γία τέτοιων ευκαιριών, πού θά δώσουν, μέ 
τήν αντιστοιχία τους πρός τις μορφές τής 
ζωής, τήν ήθική βάσι. Π ώς, ένας άρχηγός Θά 
δημιουργήση τέτοιες ευκαιρίες; Πρώτα-πρώτα 
μέ τήν κατάλληλη επιλογή τών δράσεων, σύμ
φωνα μέ τά ενδιαφέροντα τών παιδιών. Δρά
σεις, πού ενδιαφέρουν τό παιδί καί τό προσ
ελκύουν, είναι τό εύκολώτερο έδαφος, γιά νά 
φανή ό χαρακτήρας. 'Η  ποικιλία, επίσης, εΐναι 
αναγκαία, γιατί τά παιδιά έχουν πολλές ικανό
τητες καί πρέπει σ ’ δλες νά δώσοομε τήν ευ
καιρία νά έξασκηθοΰν καί νά εξελιχθούν. Έ π ί 
σης, δ'χι μόνο τό ποιόν, άλλά καί to ποσόν καί 
ή σωστή κατεύθυνσις καί δ κατάλληλος καιρός 
καί δ λεπτομερειακότερος καταρτισμός τοΰ 
προγράμματος εΐναι σημαντικοί παράγοντες τοΰ 
καλοΰ αποτελέσματος,

"Υστερα πρέπει νά γίνη τό διάλεγμα τών 
ατόμων, μέ τά όποια πρόκειται νά εργασθοΰμε. 
Πρέπει νά τά κατανείμωμε ανάλογα μέ τήν ηλι
κία, τις ίκανότητές των καί τίς δεξιότητες τών 
οργάνων των. Μόνο ύστερα άπ ’ αυτή τήν 
κατανομή μποροΰμε νά όρίσωμε τό πρόγραμμα 
τής άσκήσεώς των. Έπίσης πρέπει νά φρον-

τίζωμε, ώστε ή ευθύνη, πού Θά άναθέτωμε 
στά παιδιά, νά μοιάζη όσον τό δυνατόν περισ
σότερο μέ τίς περιπτοοσετς τής ευθύνης, πού 
παοοκσιάζονται στήν καθημερινή ζωή", ώστε 
τά παιδιά νά συνηθίσουν στήν άντιμετώπισί 
των. Αύτό μάλιστα πρέπει νά είναι τό τέρμα, 
δπου θά τείνη νά φθάση δ άρχηγός, νά συνη
θίση, δηλαδή, τά παιδιά νά πέρνουν ελεύθερα, 
μπροστά σέ μιά περίπτωσι ευθύνης, τήν στάσι 
ποΰ υπαγορεύει ή ήθική προσωπικότης των.

Ό  προπονητής μπορεί νά έχη πάνω στους 
νέους έπίδρασι πολύ μεγαλύτερη άπό κάθε άλ
λον «εκπαιδευτικό». ""Αν είναι χυδαίος καί έχη 
κακές συνήθειες, ή επίδρασίς του θά γίνη αμέ
σως φανερή, ενώ εξ άλλου ένας καλός άρχηγός 
βρίσκει ενα ζωντανό μέσον, γιά νά δώση κάτι 
άπό τόν καλό εαυτό του.

Έ ν α ς  καθηγητής τής ηθικής έλεγε: «Στήν 
τάξι οί μαθηταί μου διδάσκονται θεωρητικά 
τήν αρετή, τό αθλητικό γήπεδο δμως είναι 
έκεΐνο ποΰ τούς παρουσιάζει μιά μικρογραφία 
τής ζωής καί τών κρίσιμων στιγμών της, ώστε 
νά βροΰν τήν ευκαιρία νά στερεώσουν στήν 
πράξι τήν ηθική βάσι των».

“Ετσι δ καλός άρχηγός ακολουθεί τά παιδιά 
τής δμάδος του καί έξω άπό τό γήπεδο: Μπαί
νει μέσα στήν καρδιά των.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ

Δ ροσοσταλίδες ήμερες, βαλτές πάνου σ τά  κρίνα, 
σά  χίλιες διαμαντόπετρες, μ ές ’ στή γλαρήν αΰγή. 
πουλάκια γλυκολάλητα, πού λαχταράν καί κείνα, 
πότε νά λάμψη τοΰ φ ω τός  ή άστείρευτη πηγή,

Ά ρ ρ η τ α  άνθάκια  σύχαρα, μές στό  δροσό  λουσμένα, 
εύωδερά  καί φ λογερά , μέ τή γλυκειά θ ω ρ ιά , 
φ αιδρά  νεράκια πού ξυπνάν, καί μισοκοιμισμένα, 
πάλι τραβάνε τρέχοντας, πρός τήν κατηφοριά,

Χ ιον ά τα  άρνάκια, πού λακαν ολόχαρα  ά π ’ τή στάνη , 
καί πηλαλάν κουδουνιστά , μεσ στό  λευκό στρατί, 
κλώνοι τώ ν  δένδρων , άλλοι φ ώ ; καί δόξα  καί σ τέ-

[φάνι,
κι’ άλλοι γερμένοι πρός τή γής, καί σά  γονατιστοί,

Ά ς  ήταν έτσι, σήμερα, μέ τόση  άπαλωσύνη , 
μέ τόσα  ρόδα , τ ό σ ο 'φ ώ ς , καί τό σ ες  ευωδιές, 
νάχε μιλήσει τής αύγής ή μάννα καλωσύνη, 
σ ’ δλες τίς σκέψεις τίς κακές, καί σ ’ δλες τίς καρ-

[διές... 
ΝΑΓΪ* ΛΑΠΑΩΘΙΤΗΣ
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— Πουκάμισο είν’ αύτά,γιά βάσανο. Μαρία 1! 
ΠοΟ είνε ή γραβάττα μου μέ τίς κόκκινες ρί
γες ; Μά θάλθη κανένας σας Εδώ ή δχι ;»

'Η  κίνησι γιά μιά στιγμή, μόλις άκούστηκε 
ή φωνή τοΟ κανακάρη τοΟ σπητιοΟ, έχει στα
ματήσει. Ό  χαϊδεμένος μας τήν Κυριακή πρωί 
ξυπνάει πάντα άργά. «θέλει νά χαρή τήν Κυ
ριακή του». Βρέ άδερφέ άνθρωπος δέν είν’ κΓ 
αύτός ;

"Ολοι τόν περιμένουν γιά νά ξυπνήση. Ε τ ο ι 
μάζονται τά καθαρά έσώρρουχα, ξεσκονίζον
ται τά Κυριακάτικα ροΟχα καί ούαί καί άλλοί- 
μονον, έάν λείπη τό ξενόκουμπο τοΟ ύποκαμί- 
σου του, ή τό μαντηλά'/ι τής τσέπης δέν εχει 
μπη μέ μαεστρία στή θέση του.

"Ολοι στέκονται σοϋζα. Έ  μητέρα του τρέ
χει άπό πίσω του γιά νά τοΟ δώση τήν πε
τσέτα τήν ωρα ποΟ θά πλυθή, ή αδελφή του 
εχει τσακισθή γιά νά κάνη τήν τελευταία Επι
θεώρηση σ ’ όλες τίς έτοιμασίες του, άλλά παρ’ 
δλα αύτά δέν μπορεί νά μή ξεχασθή κ ά τ ι ! 'Η 
γραβάττα μέ τις κόκκινες ρίγες ;

Ό  νεαρός, στίς 11 1)2, άφοΟ βασάνισε δλους 
στό σπίτι του,είναι σχεδόν έτοιμος, λείπει μόνο 
ή τελευταία ματιά στόν καθρέφτη καί τό έλα- 
φρό σκούπισμα τής μπόλικης πούδρας, καί θά 
βάλη τό σακκάκι του, γιά «νά βγή μιά βόλτα*. 
Τά πρωινό του δέν τώχει καθορίσει καλά καλά. 
θ ά  πάη μιά βολτίτσα μέχρι τό Ζάππειο ή μπο
ρεί νά παίξη κανένα ταβλάκι στά καφενείο, άν 
έν τφ μεταξύ δέν βρή κανένα τής παρέας του 
γιά βόλτα. 'Η  προτίμησή του δμως είναι γιά 
τή βόλτα. Έκεϊ θά πή κανείς -/αί κανένα λο- 
γάκι, θά μπορέση νά κάνη καί μιά δεκάρα φι- 
γοΟρα. Έ τσ ι  θά πάη χαλάλι καί δλη ή ετοι
μασία ή πρωινή...

Τά άπόγευμα δμως δλα κΓ δλα!! θ ά  πάη 
στά μάτς. ’ΑφοΟ τελείωσε τά μαρτύριο τοΟ 
τραπεζιοΟ, στό όποιο οί άλλοι πάλι τά κατά- 
φεραν «νά τόν Εκνευρίσουν», γιατί ή σάλτσα 
άπ’ τά μακαρόνια ήταν λιγάκι άρμυρή, πήγε 
κατ’ εύθεΐαν. 'Η  μητέρα του τόν είχε συνο
δέψει ώς τήν πόρτα, κΓ ή άδελφή του τοϋ σι
γοψιθύρισε μιά δυό φορές νά τήν πάρη κι’ 
αύτήν μαζύ του. Ά λ λ ’ έκεΐνος δέν χρειάζον

ταν πέδικλο, γιατί υστέρα άπ’ τό μάτς θά πάη 
μέ τήν παρέα. Τά/ουν συμφωνήσει άπ’ τό Σαβ
βατόβραδο, δστερα άπ’ τό μάτς θά πάνε στό σι- 
νεμά. Ύστερα σέ μιά μπυρίτσα καί κατόπι... 
ποιός ξέρει, δσο κρατάει τό κέφι. Έ χ ετ ε  ιδέα 
τί χρυσή παρέα είν δλοι. "Οταν σμίξουν σπάνε 
κέφι...

Τέλος, μετά μεσάνυχτα εχει τελειώσει τό 
Κυριακάτικο γλεντάκι. 'Ο  κανακάρης μας γυ
ρίζει στό σπίτι. Τό κλειδί τής Εξώπορτας τώ- 
χουν ξεχάσει στά καθημερινά του ρούγα.

Γκάπ, γκούπ στήν πόρτα. Άνοίχτε ρ έ ! Μέ 
τις κότνες κοιμηθήκατε ;

Στήν πότα βγαίνει τουρτουρίζοντας ή μητέ
ρα το ;  μέ τά νυχτικά της. «Καλησπέρα γιόκα 
μου». — «Καλά ξυπνητούρια σας»

Μπαίνει μέσα, σέ κακά χάλια, σκισμένος, 
τσαλακωμένος, μέ τή γραβάττα (μέ τίς κόκ
κινες ρίγες) πεταμένη έξω άπ’ τό γιλέκο, μέ 
τά καπέλλο στραπατσαρισμενο, δλος.,.τοΟ κου- 
τιοΟ,. δπως ήταν τά πρωί.

Η μητέρα του, άφοΟ τοΟ ζέστανε τό φαΐ, 
γιά τέταρτη φορά τώρα, γύρισε στό δωμάτιό 
της. Ή  Μαρία, ή κόρη της, τή ρωτά: «Γύρισε 
μητέρα δ Νίκος;» «Ναί, παιδί μου, γύρισε».—  
Τί είχε ττάλι καί έβαλε τίς φωνές «Τίποτε 
παιδί μου, ξέρεις ό Νίκος είνε χρυσό παιδί, 
άλλά είνε λιγάκι νευρικός...»

I n t e r i m

ΕΤ A L T E R A  P A R S .. .

ΖΩ,ΟΦΙΛΙΑ
Είς Nemo άπάντησι:.

θυμάμαι, δτι σέ προηγούμενο φύλλο ιής «Ν. 
Ψυχής» μέ ζωηρό χρώμα δ κ. N em o παρου
σίασε σέ τί άτοπα καί Επικίνδυνους παραλογι- 
σμούς ήμπορεϊ νά όδηγήση τόν άνθρωπο ή τά 
σις (μανία, θά έλεγα, άπό καθαρή έλλειψη ισορ
ροπημένης άτομικής βουλήσεως) νά προκαλή 
τήν προσοχή τών άλλων μέ πράγματα πού δέν 
αισθάνεται, μόνο γιατί ύποδαυλίζουν μιά ψεύ
τικη ματαιοδοξία του. Πρόκειται, μ’ αλλα λό
για, γιά τις Εκλεπτυσμένες περιποιήσεις, μέ τίς 
όποιες ή άδιανόητη υπερβολή τών ύπερπροωδευ- 
μένων— μόνο σ ’ αύτό τό σημεΐον— τής Εποχής

Ν ΕΑΝ ΙΚ Η  ΨΥΧΗ

μας άνόητα περιβάλλει τά ήμερα καί άπέριττα 
κατοικίδια ζώα. Είναι οίκτρό καί γελοίο στήν 
έποχή μας πού τόση γύρω στενοχώρια είναι 
σκορπισμένη, νά είναι ενας σκύλος τό άντικεί- 
μενο κάθε μας Εκκεντρικής φροντίδας.

Ά λ λ ’ άν αύτά είναι κωμικές ύπερβολές, στίς 
όποιες δδηγεΐ δ άνθρώπινος Εγωισμός καί μιά 
νοσηρή φιλαλληλία, δμως άκοΟστε άντίθετα καί 
μερικές άναλγησίες πού δέν ήμποροΟν νά μάς 
άφίσουν άσυγκίνητους— Ισως Επειδή είναι πρό
σφατα άκόμη τά κηρύγματα σχετικώς μέ τήν 
εταιρείαν προστασίας τών ζώων. Δέν είναι φαν
ταστικό τό περιστατικό πού σάς διηγοΟμαι, 
τοϋτο δέ τό κάνω γιατί θά ήθελα νά δείξω μιά 
άλλη δψη τής . . . αγάπης πρός τά ζώα.

Κατέβαινα ενα μεσημέρι άπό τήν Ακρόπολη 
καί περνώντας άπό τό νέο άλσύλιο τοΟ Σω- 
κράτους πράς τά άλλα δμοια, τά κάτω τοΟ ιστο
ρικού Λουμπαρδιάρη πανω στούς σκαλιστούς· 
στό βράχο πέτρινους δρόμους είδα ενα παιδί 
ώς δεκα πέντε χρόνων πού είχε δεμένο στά 
σιδερένια συρματοπλέγματα ένα σκυλί. Έ δ ε ι 
χνε τό παιδί ένα καλά παρουσιαστικό, μιλοΟσε 
μ εύγενεια καί στό πρόσωπό του καί γενικά 
σ ’ δλη του τήν έκφραση έκδηλωνόταν μιά συ
στολή, πού τήν συναντά κανείς σέ παιδιά πού 
δέν στεροΟνται οικογενειακής ανατροφής. 'Ο 
σκύλος σ' ένα ζωηρά πυρά χρώμα, ήταν δεμέ
νος άπ’ τό λαιμό μ’ ένα σκοινί, τά μάτια του 
ήσαν θολά, φοβισμένα, οί σάρκες του είχαν 
άπορροφηθή κΓ άφιναν νά ξεπροβάλλη δ σκε
λετός, είχε δύο ή τρεις Επουλωμένες πληγές 
στή ράχη καί τά σκέλια του έτρεμαν. Γό 
παιδί Αοντά στον σκύλο φαινόταν σαν νά τού 
χάριζε τίς τελευταίες θωπείες καί σάν νά ήθελε 
καί νά τρέξη,γιά νά μή τό άκούη, καί νά μείνη 
κοντά στά φτωχά ζφο πού δέν Ιστεργε νάπο- 
χωρισ:!ή άπά τόν κύριό του.

;— «Δικό σας είναι τά σκυλί» ;
—  «Μάλιστα».
— «Καί γιατί τά έχετε δεμένο» ;
«Ξεύρετε», μοΟ άπήντησε, ένώ τά μάγουλά

του είχαν κοκκινήσει, «ήταν πρό δλίγων μη
νών έ'να θαυμάσιο σκυλάκι φάτσας, κυνηγετικό' 
τό καλοκαίρι, ξεύρετε, δταν έπήγαινα στό Χ α 
λάνδρι, -  έχουμε σπίτι δικό μας έκεϊ καί πα
ραθερίζουμε—ένας κύριος μοΟ Εζήτησε νά τοΟ 
τό̂  πουλήσω πεντακόσιες δραχμές. Δέν έχετε 
ιδέα' ήταν θαυμάσιο σκυλάκι. Ά λ λ ά ,  ξεύρω κ’ 
Εγω, Εκεί στά Χαλάνδρι τά παιδιά τά κυνηγού
σαν, τοΟ^έρριχναν πέτρες κΓ άπά τότε άλλαξε 
καί κατηντησε στά χάλια πού τό βλέπετε. . .». 
Κι’ έρριξε μιά συμπαθητική ματιά στό ξανθό
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σκυλί, τοΟ χά'ιδεψε τρυφερά τό κεφάλι κΓ 
έκεινο άπά εύχαρίστηση τώρα κουνοΟσε τήν 
ούρα του, ένώ τά μάτια του άπόκτησαν μιά λάμ
ψη εύγνωμοσύνης. ΚΓ δ νέος έξακολούθησε: 
«Πώς νά τό κρατήσουμε σπίτι . . . Πρέπει νά 
ξελευθερωθή τά καϋμένο άπό τά βάσανά του. 
Νά σάς είπώ- ό μεγαλύτερος μου άδελφός έχει 
πιστόλι καί ήθελε νά τό σκοτώση, άλλ ’ ή μη
τέρα μου δέν ήθελε, τό λυπότανε, έλεγε πώς 
είναι αμαρτία καί πώς καλύτερα είναι νά τά 
. . . δέσουμε έδώ ».

Έτελείωσε τό παιδί, πού φαίνεται δτι έστε- 
νοχωρήθηκε πραγματικά, δταν περαστικός κά
ποιος άνθρωπος τοΟ λαοΟ άκούοντας τά τελευ
ταία λόγια του κοντοστάθηκε καί είπε.

— «Τί σας φταίει, μωρέ, τό κακόμοιρο- πλά
σμα τοΟ θεοΟ είναι κΓ αύτό' καί τά ζώ α  ψυχή 
έχουν καί ύποφέρουν κΓ αύτά σάν καί ’ μάς»· 
καί μέ τήν βαρειά περπατησιά του προχώρησε.

Τότε κ ! έγώ Επρόσθεσα λίγα λόγια, έχαιρέ- 
τησα τάν νέρ κ’ έξηκολούθησα τόν δρόμο μου 
κατεβαίνοντας τά πέτρινα σκαλοπάτια. Πρός αύ
τή τήν πλευρά δ λόφος έχει άμφιθεατρική δψη 
καί σ ’ εύχαριστεΐ νά τόν βλέπης νά ξετυλίγε
ται στά πόδια σου, ένώ πέρα μακρυά ή ματιά 
σου απλώνεται έκεΐθε πάνω άπό τή γυαλιστερή 
θάλασσα καί τά βουνά τών νησιών κ ’ Εδώθε 
πάνω άπό τόν Ελαιώνα καί τά βουνά τοΟ Δαφ- 
νιοΟ' τά μικρά πεΟκα καί οί άσφόδελοι αρωμά
τιζαν τόν καθαρόν άέρα κΓ έδιναν Επιβλητικόν 
τόνο στούς λιτούς σταχτερούς βράχους κάτω 
άπά τάν συννεφιασμένο μεσημεριανόν ούρανό' 
τά ψηλά κυπαρίσσια κάθετα στίς δριζόντιες 
διαδοχικές Εγκοπές τοϋ βράχου— άπειρους τά
φους παλαιούς — τά σκαλάκια καί τις έξέδρες 
μέ τούς σκαλιστούς θρόνους, σούδιναν διάθεση
γιά σκέψη. "Ομως έγώ τί Εθυμήθηκα.............
"Οτι οί άρχαίοι ήθελαν τούς νεκρούς των κοντά 
στή ζωή, σέ μέρη δπου τούς άρεσε νά περνοΟν 
τις ώρες τους κΓ έτσι νά χαίρονται καί οί νε
κροί τις λεπτές καί δημιουργικές τους ιδέες 
καί τις άκαρπες, θορυβώδεις πολιτικές συζητή
σεις των ή κΓ άκόμα τό πώς ώραΐα τις άλλά 
ζουν τις φορεσιές τής άρετής καί τής κακίας 
οΐ Αθηναίοι, ώστε στήν δψη τους νά ζαλίζων- 
ται καί νά καταδικάζουν τούς γ υιούς τών Σω- 
φρονίσκων.

’Έτσι, γιά  νά ξαναγυρίσωμε στήν ίστορία μας, 
περπατώντας Επλησίαζα στόν άγνωστο με τά 
βαρειά βήματα διαβάτη, πού προχωροΟσε Εμ
πρός- κΓ Εκείνος, άκούοντας τ ’ άτακτα πατήμα
τα μου, έσταμάτησε καί άργά γύρισε τό κεφάλι 
κατ’ έμέ σάν κάτι νάθελε νά μέ ρωτήση. ΙΙράγ-



ματι δέ, δταν έφτασα μ’ έρώτησε, γιατί, δπως 
μοΟ είπε, φαινόμουν σπουδαγμένος άνθρωπος, 
άν ήξερα πώς είναι αύτό ποΰ λέει δτι δσοι εύ- 
τυχοϋν, δλοι τοΰς άγαποϋνε ένώ αύτούς πού 
δυστυχοϋν...

Δέν έπρόφθασε να τελείωσή κι’ ούτε κι’ έγώ 
νά τού μάθω τό Ρητόν, δταν άκούσαμε άπό πάνω 
κάτι απελπιστικές θρηνώδεις ύλακές. Έ ταν  δ 
σκύλος, δ όποιος πηδώντας προσπαθαύοε νά 
κόψτβ τό σκοινί, μέ τό κεφάλι γυρισμένο πρός 
τόν κύριό του, πού τώρα έξαφανιζόταν πίσω 
άπό μιά προεξοχή το0 βράχου.

— Καϋμένοι δσοι δυστυχούν...
ώΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

-----

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ

Α γ α π η τ ή  y o v  « Ν ε α ν ι κ ή  Ψ ν χ η » ,

Στό φύλλο σου τοΟ μηνός Ίαν,ουαρίου, με
γάλη μούκαμαν έντύπωση μερικά «άπίστευτα» 
μά πραγματικά δυστυχώς γεγονότα, πού γ ρ ά 
φεις στό γράμμα σου πρός τούς νέους, σχετι- , 
κώς με τήν άγνοια πού κυριαρχεί μεταξύ τών 
«διανοουμένων» νέων τής ’ Αθήνας σχετικώς μέ 
τήν Γραφή. ’ Επειδή λοιπόν τό ΙΙαρίσι θεω
ρείται αύτή τήν στιγμή άπό πολλούς άνθρω- 
πους ώς τό κατ’ έξοχήν διανοητικόν κέτρον 
τού κόσμου,πιστεύω νάχουν κάποιο ένδιαφέρον 
γιά τούς διανοουμένους νέους τής ’Αθήνας με 
ρικοΐ άριθμοι πού θά παραθέσω παρακάτω : 

Περνώντας πρό μηνών άπό τό Παρίσι έπε- 
οκέφθηκα τήν ’ Αποικιακή έκθεση καί ξεχωρι
στή έντύπωση μοϋκαμε τό Pavilion τής Mai- 
son de la Bible. "Ολες οί θαυμασιώτερε; έκ- 
δόσεις, μέ τά μαροκινά δέρματα ύπήρχαν έκεϊ 
άραδειασμένες, ή κίνησις δέ πού γινόταν στήν 
άγορά τους, παρ’ δλην τήν δχι τόσο φθηνή 
(έν συγκρίσει μέ τήν ’ Αθήνα) τιμή τους, ήταν 
έξαιρετική. ’ Ιδού τώρα καί μερικοί άριθμοί, 
πού τούς πήρα κατ’ εύθεΐαν άπό τά έπίσημα 
ραπόρτα καί πού δείχνουν r όσες Γραφές που
λήθηκαν μόνο στό 1930.

’ Από τό Κεντρικό Γραφείο, μέσα στό Παρίσι, 
δ,571 σώματα σέ 63 γλώσσες. ’ Από τά περί
πτερα τών μεγάλων”* βουλεβάρτων 1,480 σώ 
ματα. Σ τά ’ περίχωρα τοΟ Παρισιού 1,874 σ ώ 
ματα. Καί στά όποκαταστήματα είς δλη τή 
Γαλλία’ καΙ τάς άποικίας, 94,906 σώματα.’ Ιδιαι
τέρως διενεμήθησαν δωρεάν 20,000 σώματα. 
Δηλαδή γενικόν ποσόν στή Γαλλία γιά τό 
]9 3 0 :  123.831 σώματα Γραφής.

Ή  Νεανική Ψυχή» μέ πολλήν χαράν δέ
χεται γράμματα * α1 συνεργασίαν 4πο τού ς 
ά να γν ώ στα ςτη ς , το ΰ ς  όπ οιους #έλβι νά  γν ω - 
ρίστ] καί νά  βοηΟήση, βΐς δ ,τι β ά  μποροΟσε, 
(λόγου χάριν είς ζητήματα  σπ ουδώ ν , μελέτης 
ή ο,τι δήποτε άλλο).Θέλει γ ά τ ο υ ς  κάμη φ ίλους 
κ α ί ν ά  τ ο ύ ς  δωοχι τ ΐζ  ευ χ α ιρ ίες  stov παρέχει 
τ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  τ η ς  Χ Α Ν .

Κ .  Ν . Γ -  Μ α λ α χ ί α ν .  Δ ]τήν Ή μιγυμνασίου
Εύδήλου. ‘ Η συνδρομή έλήφθη, εύχαριστοΰμεν διά 
τό  ένδιαφέρον σας διά  τό  περιοδικόν μας· Φύλλα 
έστάλησαν.

κ .  Ν . Μ π ο Ο τ ο ν .  Κ αλάμ ας. Έ λ ή φ θ η  ή συν
δρομή. Εύχαριστοΰμεν.

Ά ν ώ τ ε ρ ο ν  Π α ρ β ε ν α γ ω γ ε ϊ ο ν  © ε<5ό]ν»κ η ς .  Η  
συνδρομή έλήφθη. Φύλλα έστάλησαν.

κ .  Σ κ ίτρον  Τ [> ά «α 3 .η ν .  Δ]τήν ‘ Η μιγυμνασίου 
Π λατάνου. Τ ά  μ αθή μ ατα  πού διδάσκονται εις τήν 
Σχολήν τής X . Α . Ν ., βλεπετε εις την τελευταιαν 
σελίδα τοϋ έξιοφύλλου. Ά π οστέλ λ ομ εν  λεπτομερή 
Κ ανονισμόν καί α λ λ α ; πληροφορίας ταχυδρομικής.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

Μά ίσως εΐναι περισσότερο ένδιαφεροντες οί 
άριθμοί τής προόδου πού είχε ή πώλησις τής 
Γραφής άπό τό 1925, πού άνοιξε ή Maison cle 
la B ib le : 1925 : 196 σώματα, 1 9 2 6 :2 ,5 3 5 ,  
1927: 2.519, 1928: 5,972, 1929: 23,684, 
1930: 27,651.

Τάχα χρειάζονται σχόλ ια ; Αύτές δε δέν 
είναι Γραφές πού διενεμηθησαν στους άγριους 
τοΟ Κογκό άπό ιεραποστόλους, μά πουλήθη
καν μέσα στήν καρδια τού πολιτισμοΟ καί τής 
διανοήσεως: τά Παρίσι.

Μέ άγάπη 
Γ. ΗΛ. ΦΤΥΑΡΑΣ

Λ ονδίνο, 10 - 2 -1931


