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Στὸν Δημήτρη



«Ὑπῆρξεν ἔτι τὸ ἄριστον ἐκεῖνο, Ἑλληνικός,

ἰδιότητα δὲν ἔχ’ ἡ ἀνθρωπότης τιμιωτέραν·

εἰς τοὺς θεοὺς εὑρίσκονται τὰ πέραν».

Κ. Π. Καβάφης

(«Ἐπιτύμβιον Ἀντιόχου βασιλέως Κομμαγηνῆς»)



«...Καὶ φώναξα: ὦ θεϊκιὰ κι ὃλη αἵματα πατρίδα...

...δόξα ’χ’ ἡ μαύρη πέτρα σου καὶ τὸ ξερὸ χορτάρι...». 

Σολωμὸς

(«Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι»)



«Γενεὰ πορεύεται καὶ γενεὰ ἔρχεται καὶ ἡ γῆ

εἰς τὸν αἰῶνα ἕστηκεν»

( Ἐκκλησιαστὴς  1, 4)

«Ἄνθρωπος ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ,

ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως ἐξανθήσει,

ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ

καὶ οὐχ ὑπάρξει

καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ».

(Ψλμ., ρβ’, 15, 16)
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τὰ δύο πρῶτα ἀπὸ τὰ δοκίμια αὐτὰ εἶναι διαλέξεις ποὺ
ἐκφωνήθηκαν στὴ σειρὰ «Παπαδιαμαντικὲς βραδυὲς» ποὺ
ὀργανώνει ὁ θεολόγος καὶ ἐκδότης κ. Δημ. Μαυρόπουλος
στὴν αἴθουσα τῶν ἐκδόσεων «Ἐν Πλῷ» - «Δόμος». Τὸ τρίτο
δοκίμιο ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποδείξει ὅτι δὲν ὑπῆρξαν δύο οἱ Σκια-
θίτες ἐξάδελφοι (Παπαδιαμάντης - Μωραϊτίδης) ποὺ διακρί-
θηκαν, ὁ καθένας στὸ δικό του μέτρο, στὰ γράμματα.
Ὑ  πάρχει καὶ τρίτος ποὺ διακρίθηκε στὶς ἐπιστῆμες, ὡς παι -
δα γωγὸς καὶ πλατωνιστής. Ἦταν πρωτεξάδελφος τοῦ Πα -
πα διαμάντη, ὁ Σπυρίδων Μωραΐτης, μύστης τῆς «παι δαγω -
γίας» περιώνυμος, φιλόσοφος πλατωνιστὴς βαθυστόχα-
στος καὶ φιλόλογος ὑψηλοῦ ἐπιστημονικοῦ κύρους. 

Στὴν ἀρχὴ τοῦ γ’ δοκιμίου ἐπιχειρεῖται συνοπτικὴ σύγ-
κριση Παπαδιαμάντη καὶ Μωραϊτίδη, κυρίως στὸ κοινωνικὸ
καὶ ἰδεολογικὸ πεδίο.

Στὰ δοκίμια ποὺ ἐκφωνήθηκαν ὡς διαλέξεις ἔχουν προ -
στεθεῖ σχόλια σὲ ὑποσημειώσεις οἱ ὁποῖες, μαζὶ μὲ τὶς ὑπο -
σημειώσεις τοῦ τρίτου δοκιμίου, ὑπερβαίνουν τὶς 60.
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Ἀκολουθεῖ, ὡς παράρτημα, ἕνα κείμενο τοῦ Γρηγορίου
Ξενόπουλου μὲ τίτλο «Ἡ κωμῳδία τοῦ ἀριστείου». Πρόκειται
γιὰ τὸ «Ἐθνικὸ Ἀριστεῖο Γραμμάτων» ποὺ καθιερώθηκε τὸ
1914 ὡς τιμητικὸς τίτλος ἀπονεμόμενος σὲ λογοτέχνες. Τὸ
κείμενο αὐτὸ ἔχει σχέση μὲ τὸ δεύτερο ἀπὸ τὰ παραπά νω
δοκίμια, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὶς τιμητικὲς διακρίσεις πρὸς
λογοτέχνες μέσῳ παρασήμων. Τὸ Ἀριστεῖο καθιερώθηκε
πρὸς ἀναπλήρωση, κατὰ περίπτωση, τοῦ παρασήμου, ὡς τι -
μητικὴ διάκριση ἑνὸς ποιητῆ ἢ πεζογράφου. 

Τὰ δοκίμια τὰ ὀνόμασα «παπαδιαμαντικὰ» διότι καὶ στὰ
τρία ὑπάρχει μέσα ὁ Παπαδιαμάντης, ἔστω καὶ μαζὶ μὲ ἄλ -
λους.

Εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν κ. Δημήτρη Μαυρόπουλο ποὺ μὲ
περισσὴ προθυμία ἐνέταξε τὴν ἐργασία μου αὐτὴ στὶς πα -
παδιαμαντικὲς ἐκδόσεις τοῦ «Δόμου».

Ἀθήνα, 30 Ὀκτωβρίου 2018     

Διον. Π. Ἁλικανιώτης



Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ.
ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ



Μὲ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Καρκαβίτσα

ἡ Νεοελληνικὴ ἠθογραφία ἄρχισε νὰ φωτίζει τὸν δικό μας

δρόμο, καὶ εἴδαμε τότε πρώτη φορὰ μὲ καθαρὰ μάτια τὴν

ἑλληνικὴ καταπράσινη πλάση γύρω μας, τὰ γαλάζια βουνά,

τοὺς  μυρωμένους κάμπους, τὰ ποτάμια καὶ τὶς ῥεματιές,

τοὺς φιδωτοὺς δρόμους, τὰ ἀραιὰ δάση ἀπὸ ἐλιές,

ἀπὸ πεῦκα, ἀπὸ ἔλατα, τὶς πλατιὲς λαγκαδιὲς καὶ τὰ στενὰ

διάσελα, γνωρίσαμε τὰ πρόσωπα τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων,

μπήκαμε στὶς καρδιές τους μέσα, νιώσαμέ τὶς ἐλπίδες καὶ

τοὺς πόνους τους, παρακολουθήσαμε τὴ δουλειά,

τὸ γλέντι, τὸν καημό τους, ταξιδέψαμε μὲ τοὺς θαλασσινοὺς

καὶ τοὺς ἀγωγιάτες, δακρύσαμε στὶς συμφορές τους

καὶ γελάσαμε στὶς παραξενιές τους. 

Μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτοὶ οἱ δύο μεγάλοι ἠθογράφοι μᾶς

τόνωσαν τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ὡραία πατρίδα μας ποὺ

ἀρχίσαμε νὰ τὴν ἀγαποῦμε κρατώντας, μικρὰ παιδιά,

τὶς χάρτινες σημαιοῦλες μὲ τὶς ἐννέα ταινίες τοῦ

«ἐλευθερία ἢ θάνατος» κάτω ἀπὸ τοὺς ἤχους τοῦ ὕμνου

τῆς λευτεριᾶς.



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ. ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Κάθε συγγραφέας, ὅπως καὶ κάθε ἄνθρωπος, εἶναι δη-
μιούργημα τῶν γονιῶν του καὶ τοῦ τόπου του. Γιὰ τὸν πα-
τέρα τοῦ Παπαδιαμάντη, οἰκονόμο Ἀδαμάντιο Ἐμμανουὴλ
(τοῦ Ἐμμανουήλ), ἔχουμε ὁρισμένες πληροφορίες. Θὰ ποῦ -
με λίγα λόγια γιὰ τὸν πατέρα τοῦ Καρκαβίτσα. Λεγόταν
Δημήτριος καὶ γεννήθηκε στὰ Λεχαινὰ περὶ τὸ 1841-42. Νέ -
ος ἦταν φουστανελλοφόρος, ὑπάλληλος ἀργότερα τῆς ἑ -
ταιρείας μονοπωλίων ὡς διαχειριστὴς τοῦ μονοπωλίου
Λε χαινῶν καὶ μὲ ἱκανὴ περιουσία. Ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος
ποὺ τὸν εἶχε γνωρίσει, γέροντα, μετὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πο-
λέμους, γράφει ὅτι ἦταν αὐστηρός, εἶχε ἡγετικὴ προσωπι-
κότητα, καὶ ὁ Ἀνδρέας, ἤδη Ἀρχίατρος καὶ πασίγνωστος
συγγραφέας, χαμήλωνε τὸ βλέμμα ὅταν τοῦ μιλοῦσε. Ὁ τό -
πος τοῦ Παπαδιαμάντη, ἡ Σκίαθος, εἶναι πασίγνωστη. Χω -
ρὶς τὸν Παπαδιαμάντη ὅμως δὲν θὰ ἦταν τίποτε περισ σό-



τερο ἀπὸ ἕνα μικρὸ νησὶ τοῦ Αἰγαίου, χωρὶς τίποτε τὸ ἰδιαί -
τερο. Αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο, ὁ Γ. Βαλέτας ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ ἀνι -
χνεύσει μὲ τὴ φράσῃ «σκιαθίτικο ὕφος» χωρὶς ὡστόσο νὰ
καταφέρει, παρὰ τοὺς βερμπαλισμούς του, νὰ τὸ προσδιο-
ρίσει, ἴσως γιατὶ αὐτὸ τὸ ξεχωριστὸ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρὰ ὁ Παπαδιαμάντης καὶ μόνον. Ἡ πατρίδα ὅμως τοῦ
ἄλλου μεγάλου τῆς νεοελληνικῆς ἠθογραφίας, τοῦ Καρ-
καβίτσα, τὰ Λεχαινά, στὰ ὁποῖα γεννήθηκε καὶ ὁ συγγρα-
φέας αὐτῶν τῶν δοκιμίων, δὲν τὰ ξέρει κανείς, παρὰ μό νον
ὡς ὄ νομα: Λεχαινὰ Ἠλείας. Τὰ Λεχαινὰ εἶναι μία κωμόπο -
λη πά νω στὴν Ἐθνικὴ Ὁδὸ Πατρῶν - Πύργου, πιὸ κοντὰ
στὸν Πύργο. Στὴν Ἀρχαιότητα λεγόταν Μυρτούντιον ἢ
Μύρσινος γιατὶ ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν άκόμα ἐκεῖ αὐτο -
φυεῖς μυρ  τιὲς (μυρσίνες). Στὴ φραγκοκρατία εἶχε περιέλ-
θει σὲ φλω   ρεντινοὺς τραπεζίτες ποὺ τῆς ἔδωσαν τὸ ὄ νο-
 μα Λεχίνο (Le chino) μὲ ἄγνωστη σημασία, ἀπὸ τὸ ὁποῖο
προῆλθε ἡ ση μερινὴ ὀνομασία «Λεχαινά»1.

Στὴν Ἐπανάσταση ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος2. Ἀπὸ τὸ 1828 καὶ
μέχρι σήμερα τὰ Λεχαινὰ γίνονται διοικητικὸ κέντρο τοῦ
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1. Ὑπῆρχε παράδοση στὰ Λεχαινὰ γιὰ μία γριὰ Λέχαινα, γυναίκα τοῦ ὁ -
πλαρχηγοῦ Λέχου ὡς ἱδρύτριας τῆς πόλεως ἀλλὰ δὲν ἐπιβεβαιώ νε ται.
Τὴν ἀποδέχεται ὅμως ἡ Νίκη Σιδερίδου στὸ ἔργο της «Ὁ Ἀνδρέας Καρ -
καβίτσας καὶ ἡ ἐποχή του» (1959) passim.

2. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1825 οἱ Λεχαινιῶτες ἀντιμετώπισαν σὲ τριήμερη φονικὴ
μάχη ποὺ ἔγινε μέσα στὰ Λεχαινὰ 2.500 Τούρκους πεζοὺς καὶ ἱππεῖς ποὺ
εἰσέβαλαν στὴν πόλη προερχόμενοι ἐκ Πατρῶν. Οἱ Τούρκοι ἐκδιώχτη -
καν ἀλλὰ κατάφεραν καὶ πῆραν μαζὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἐκ τῶν ἀμά -
χων. Μετὰ ἀπὸ λίγους μῆνες σῶμα Λεχαινιωτῶν ὑπὸ τὸν ὁπλαρχηγὸ
Μῆτρο Ζαροκανέλλο εἰσῆλθε στο Μεσολόγγι καὶ πολέμησε στὴ μεγάλη



ἠλειακοῦ κάμπου. Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα καὶ ἕως τὸ
1940 τὰ Λεχαινὰ δημιουργοῦν συνεχῶς αὐξανόμενο ἐξαγω -
γικὸ ἐμπόριο τῆς σταφίδας μέσῳ τῶν λιμένων τῶν Πατρῶν
καὶ τῆς Κυλλήνης μὲ ἀποτέλεσμα τὴν εἰσροὴ μεγάλου πλού -
του ποὺ σήμερα ἀποτυπώνεται σὲ δεκάδες διώροφα καὶ
τριώροφα ἀρχοντικά, ποὺ ἀκόμα κατοικοῦνται, καὶ κο σμοῦν
τὴν κωμόπολη. Ἡ οἰκονομικὴ ἄνθηση φέρνει γρήγορα τὴν
ἄνοδο τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου: Δημοτικὴ βι βλιο θήκη πού,
σιγὰ - σιγὰ ἀναπτυσσόμενη, φτάνει μέχρι τοὺς 80.000 τίτ-
λους. Ταυτόχρονα ἱδρύεται ἡ φιλαρμονικὴ Λεχαινῶν μὲ δε-
κάδες ὄργανα καὶ μὲ μουσικοὺς ἀποκλειστικὰ Λεχαινιῶτες.
Ἐπὶ 70 καὶ πλέον χρόνια οἱ μόνες πόλεις τῆς Ἀχαϊοήλιδος
ποὺ εἶχαν μπάντα ἦσαν ἡ Πάτρα καὶ τὰ Λεχαινά. Μέσα σὲ
ἕνα τέτοιο οἰκονομικὸ καὶ πολιτισμικὸ περιβάλλον, εὑρι -
σκό  μενο σὲ πλήρη ἀνάπτυξη, γεννήθηκε τὸ 1866 ὁ Καρκα-
βίτσας. Λίγα λόγια γιὰ τὸν Καρκαβίτσα. Τελείωσε τὸ Γυμ -
νάσιο στὴν Πάτρα τὸ 1882. Πτυχιοῦχος τῆς ἰατρικῆς Ἀθη -
νῶν τὸ 1888 ἔχει δημοσιεύσει ἤδη τὰ πρῶτα του διηγήματα
ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 1887 τὸν «Ἀφορισμένο» καὶ τὸν «Σπαθό-

γιαννο», ἔργα πρώιμης ὡριμότητας, μὲ τὰ ὁποῖα γίνεται δε -
κ τὸς στοὺς φιλολογικοὺς κύκλους τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ 1892 ἐκ  -
δίδει τὴν πρώτη συλλογὴ διηγημάτων του μὲ τίτλο «Διηγή-

19

πολιορκία καὶ τὴν ἔξοδο. Περὶ τὸ 1870 ἡ ἐγγονὴ τοῦ Χρήστου Καψάλη
Βα σιλικὴ παντρεύεται στὰ Λεχαινὰ τὸν Εἰρηνοδίκη Μυρτουντίων Φραγ-
κίσκο Πραντούνα (ἐκ Νάξου) καὶ ἀπὸ τὸν γάμο γιεννιέται ὁ Μακεδονο-
μάχος καπετὰν Καψάλης (Υπολοχαγὸς Χρῆστος Πραντούνας) ποὺ ἔ  πε-
σε στὴ λίμνη τῶν Γιαννιτσῶν βληθείς, κατόπιν προδοσίας, ἀπὸ κομιτα -
τζῆδες, Απρίλιος 1906.

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ.

ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ.            19
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ματα». Καὶ δύο χρόνια ἀργότερα τὸ ἀριστούργημα «Λυγε -

ρή». Καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἔργα εἶναι γραμμένα στὴν καθαρεύ -
ου σα, ἀλλὰ μιὰ γλαφυρὴ καθαρεύουσα. Στὸν Πρόλογο
τῶν διηγημάτων ὁ Καρκαβίτσας παραθέτει ἕνα ἐξαιρετικὸ
γλωσ σικὸ μανιφέστο, μὲ τὸ ὁποῖο ἀπολακτίζει ἐφεξῆς τὴν
καθαρεύουσα καὶ γράφει στὴ δημοτική, τὴν ὁποία χειρίζε-
ται ἄψογα. Ἑπόμενα βιβλία του τὸ ἀριστούργημα «Ὁ ζητιά-

νος», μεγάλη νουβέλα ἐφάμιλλη τῆς «Φόνισσας» καὶ οἱ
συλ   λογὲς διηγημάτων «Παλιὲς ἀγάπες» καὶ «Τὰ λόγια τῆς

πλώρης», καθὼς καὶ ἡ νουβέλλα «Ὁ Ἀρχαιολόγος». Ἤδη ἔ -
χει καταταγεῖ στο στρατὸ ὡς ὑπίατρος. Ἀμέσως μετὰ ὁ συγ-
γραφέας σταματᾶ τὴ συγγραφικῇ δραστηριότητα καὶ
στρ έ φεται στὴν πολιτική· ἀρθρογραφώντας πολὺ συχνά,
προετοιμάζοντας πνευματικὰ τὸ κίνημα τοῦ Γουδί. Ἐν συ -
νεχείᾳ μετέχει ὅλων τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων καὶ τῶν βαλ -
κανικῶν πολέμων ἀλλὰ τὸ 1916  ἀντιτάσσεται στὸ Κίνημα
τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἀποστρατεύεται. Ἐπανέρχεται στὸν
στρατὸ τὸ 1920 μὲ τὴν πτώση τοῦ Βενιζέλου ἔχοντας ἤδη
παρουσιάσει φυματίωση τοῦ λάρυγγα. Τὸ 1917 γίνεται ἡ με-
γάλη ἐκπαιδευτικὴ μεταρρύθμισή ποὺ εἰσάγει τῇ δημοτικὴ
στὰ δημοτικὰ σχολεῖα καὶ ὁ Καρκαβίτσας γράφει τρία ἐξαι -
ρετικὰ ἀναγνωστικά:«Τὸ ῥαζακὶ σταφύλι», «Ἡ πατρίδα μας»

καὶ «Διγενὴς Ἀκρίτας». Πεθαίνει τὸν Νοέμβριο τοῦ 1922 στὸ
Μαρούσι ὅπου λόγῳ τῆς ἀσθενείας του εἶχε ἀποσυρθεῖ τὰ
τε λευταῖα χρόνια ὡς τόπο ἐξοχικὸ μὲ μία πολὺ νεώτερή του
κυρία, τὴ Δέσποινα Σωτηρίου ποὺ ἦταν καὶ ἡ κληρονόμος
του. 



Ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς, στὸ γνωστὸ ἄρθρο του γιὰ τὸν Πα-
παδιαμάντη ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν «Ἀκρόπολη» τὴν 4η
Ἰανουαρίου 1911, ἀποπειρᾶται μία πρώτη σύγκριση τῶν δύο
μεγάλων δημιουργῶν, Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ Ἀν -
δρέα Καρκαβίτσα:

Ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ὁ μεγάλος ζωγράφος τῶν

ταπει νῶν, ἱστοριστὴς τῶν Θαλασσινῶν Εἰδυλλίων, ὁ ἀ -

πέριττος καὶ ἀσχημάτιστος κι ἑλκυστικὸς κι εὐκολοδιά -

βαστος καὶ ξεχωριστός, ἀκόμα κι ἀπό τὴν ἀδιαφορία του

πρὸς τὸ τεχνικὸ ξετύλιγμα τῶν ἱστοριῶν του, πρὸς ὅ,τι

ὀνομάζεται συμμετρία καὶ σύνθεση. Ἁπαλὸς καὶ ἀφρόν -

τιστος, ποὺ τραγουδᾶ παρὰ ποὺ χτίζει καὶ ποὺ καλλι -

τεχνεῖ τὶς ἱστορίες του κάτι τι ἀντίθετο πρὸς τὸν ἄλλον

του τὸν ὁμότεχνο καὶ τὸν ἀντί μαχο, πρὸς τὸν Καρκαβί-

τσα, τὸν ἁδρό, τὸν φροντισμένο, τὸν δουλευτή, τὸν ἡρωι -

κὸ δημοτικιστή, ποὺ μᾶς ἐπιβάλ λε ται μὲ τὰ στοιχεῖα

τῆς δύναμης, ἐκεῖ ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης μᾶς κυριεύει

μὲ τὸ στοιχεῖα τῆς χάρης. Μὰ μήπως ἡ δύναμη δὲν εἶναι

χάρη; Καὶ μήπως ἡ χάρη δὲν κρύβει κάποια δική της δύ-

ναμη;

Ὁ Παλαμᾶς ἀργότερα, στὴ νεκρολογία τοῦ Καρκαβίτσα
(1922), θὰ γράψει χαρακτηριστικά: «Ἐὰν κάποιος μὲ πειθα-

νάγκαζε νὰ διαλέξω ἀποκλειστικὰ μεταξὺ Παπαδιαμάντη

καὶ Καρκαβίτσα, θὰ ἔστεκα εὐλαβικὰ μπροστὰ στὸν Παπα-

διαμάντη, θὰ τοῦ φιλοῦσα τὸ χέρι, καὶ θὰ ψήφιζα τὸν Καρκα-

βίτσα». Ὁ Παλαμᾶς τὸ γράφει αὐτὸ γιατὶ νοιώθει στενό -
τε ρα συνδεδεμένος ἰδεολογικὰ μὲ τὸν Καρκαβίτσα. Ὁ Πα-
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παδιαμάντης ἦταν ὁ νοσταλγός, ὁ νοσταλγὸς τῆς ταπει -
νῆς ζωῆς τοῦ νησιοῦ του, ὁ νοσταλγὸς τοῦ παρελθόντος,
ὁ Πα λαμᾶς καὶ ὁ Καρκαβίτσας οἱ ἀγωνιστὲς ποὺ πολε -
μοῦν, γιὰ νὰ δημιουργήσουν τὸ μέλλον. Οἱ ἱστορικοὶ τῆς λο-
γοτεχνίας, οἱ κριτικοί, ὁλόκληρος ὁ λαός, στάθηκε πιὸ κο -
ντὰ στὸν νοσταλγὸ κάθε τι ὡραίου καὶ ἀληθινοῦ καὶ τὸν
ἀγάπησε περισσότερο ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀγωνίστηκαν μὲ
ἔργα δυ νατὰ νὰ οἰκοδομήσουν μία πραγματικὰ καινούρια
ἐθνικὴ ζωή. 

Ἀπὸ τὸ 1883, ἴσως καὶ ἀπὸ νωρίτερα, ὁ φοιτητὴς Καρκαβί-
τσας ἐρωτεύεται στὰ Λεχαινὰ τὴ Γιολάντα Βασιλειάδη, ὄ -
μορφη γειτονοπούλα του. Ἡ Γιούλα ἦταν γιαγιὰ τοῦ με -
τέπειτα Προέδρου τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῆς Κύπρου
Γιώργου Βασιλειάδη3, καταγόμενου ἀπὸ τὰ Λεχαινά. Ἡ κο-
πέλα προδίδει τὸν ἔρωτᾳ τοῦ νεαροῦ γιατροῦ, καὶ ἀφο -
σιώνεται μὲ τὴ θέλησή της, σὲ ἕνα πλούσιο, κακόσχημο
σα  ραντάρη ποὺ τῆς συστήνει ὁ πατέρας της. Ὁ Καρκαβί-
τσας ἔχασε τὴ Γιολάντα ἀλλὰ ἐμεῖς ἔχουμε σήμερα τὴ «Λυ-

γερή», ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸ προσωπικὸ ἐρωτικὸ δράμα τοῦ
συγγραφέα. Ὁ φίλος τοῦ Καρκαβίτσα γιατρὸς Λυρίτσας,
διηγεῖται σὲ ἰδιόγραφο σημείωμά του ποὺ ἔδωσε στὸν Βα-
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3. Στὶς 21 Ἰουλίου τοῦ 1974 ὁ Γιῶργος Βασιλειάδης, ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἀ νω -
τάτου Δικαστηρίου τῆς Κύπρου, ἐπισκέφτηκε ἐπικεφαλῆς ἐγκρίτων Κυ-
πρίων (μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ μετέπειτα Πρόεδροι Γλ. Κληρίδης, Τ.
Πα παδόπουλος καὶ Γ. Βασιλείου καὶ ὁ Γ.Γ. τοῦ ΑΚΕΛ Ἐζεκίας Παπαϊ-
ωάννου τὴ Σοβιετικὴ Πρεσβεία στὴ Λευκωσία, ζητώντας τὴ μεσολά-
βηση τῆς ΕΣΣΔ, ἐξελισσομένης τῆς εἰσβολῆς τοῦ «Ἀττίλα», ἀλλὰ χωρὶς
ἀποτέλεσμα.



λέτα, ὅτι οἱ λόγιοι τῆς Ἀθήνας κατέκριναν τὸν Καρκαβίτσα
γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς ὑπόθεσης τῆς Λυγερῆς, ὡς ἀφύσικη. Ὁ
Παπαδιαμάντης ὅμως τὸν ὑποστήριξε, λέγοντας ὅτι στὸν
τομέα αὐτὸν τῶν κοινωνικῶν σχέσεων δὲν ὑπάρχουν ἐξελί -
ξεις ἀφύσικες. Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ θυμηθοῦμε τὴν «Νοσταλ -

γὸ» καὶ τὸν Μπάρμπα Μοναχάκη μὲ τὸ Λιαλιὼ ποὺ ἦταν
μικρότερη καὶ ἀπὸ τὴν κόρη του ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος, καὶ τὸν
νεαρὸ Μαθιὸ ἀπὸ τὸ ἄλλο. Ὁ ἴδιος ὁ Παπαδιαμάντης στὸ
διήγημα «Ἔρως - Ἥρως» ἐμφανίζει τὴ μητέρα τῆς μικρῆς
Ἀρ χόντως νὰ τὴν παντρεύει μὲ πλούσιο καὶ πολὺ μεγαλύ-
τερό της ἄντρα, ὁπότὲ ἐμβάλλει στὸ μυαλὸ τοῦ νεαροῦ
Γιώργη τὸν πειρασμὸ νὰ βουλιάξει τὴ βάρκα, ὥστε νὰ πνι -
γεῖ ὁ γαμπρός. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὴ «Λυγερὴ» καὶ ἄλλα διη-
γήματα καὶ τῶν δύο συγγραφέων εἶναι ὅτι στὰ τελευταῖα
αὐτὰ ἡ κοπέ λα ἐξαναγκάζεται, ἐνῶ στὴ «Λυγερὴ» ἡ ἴδια ἡ
κοπέλα εὐ χαρίστως προσχωρεῖ στὴ νέα πραγματικότητα,
νὰ γίνει δηλ. ἀρχόντισα, παρὰ ρομαντικὴ ἐρωμένη ἑνὸς
νέου. Ὁ ἴδι ος ὁ Καρκαβίτσας συμβαδίζει μὲ τὸν Παπαδια-
μάντη στὸ σημεῖο αὐτό, δηλ. στὴν ἀναγκαστικὴ ἐπιλογὴ
τοῦ γαμπροῦ ἀπὸ τὸν γονέα στὸ διήγημά του ἀπὸ τὰ «Λόγια

τῆς Πλώρης» τὴν «Καπετάνισα» μὲ τὸ δραματικὸ τέλος4. 
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4. Ἡ ὄμορφη καὶ νεαρή καπετάνισσα, παντρεμένη μὲ τὸν μεσήλικα καπε-
τάνιο,  συνάπτει μέσα στὸ καράβι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ, σχέση
μὲ τὸν νεαρὸ γραμματικό. Ὅταν τοὺς ἀντιλαμβάνεται ο καπετάνιος, ὁ
γραμματικὸς πέφτει στὴ θάλασσα, ἀλλὰ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ καπετάνιος
εἶναι ἕτοιμος νὰ χειροδικήσει πάνω στὴ γυναίκα του, ἀνατινάσσεται τὸ
καράβι ἀπὸ προϋπάρχουσα αἰτία. Ὁ συγγραφέας δηλώνει ἄγνοια γιὰ
τὴν τύχη τῶν «ἡρώων» πλὴν τοῦ καπετάνιου, γιὰ τὸν ὁποῖο γράφει ὄτι
ἐπέζησε σὲ ἐλεεινὴ κατάσταση.
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Ἡ κοινωνικὴ ὑστέρηση ποὺ ὑπερβαίνει τὰ χρονικὰ ὅρια
τῆς τουρκοκρατίας καὶ ἐξακολουθεῖ ἀπαράλλακτη στὸ
ἐλεύθερο κράτος καὶ ἡ κρατικὴ ὑστέρηση ποὺ μόλις μετὰ τὸ
1910 ἀρχίζει νὰ μειώνεται, καθιστοῦν σὲ ὅλο τὸ 19ο αἰώνα
τὶς αὐθαιρεσίες τῶν ἰσχυρῶν ἔναντι τῶν ἀδυνάτων, φαινό-
μενο καθημερινὸ μὲ τὴν ἀνοχή, ἐνίοτε δὲ καὶ τὴ συμμετοχὴ
τοῦ κράτους. Οἱ δύο ἠθογράφοι καταδικάζουν τὶς αὐθαιρε -
σίες αὐτὲς μὲ τρόπο βίαιο καὶ καταγγελτικό. Ὁ Παπαδιαμά -
ντης στὴ «Φόνισσα» καταγγέλλει σῶμα Ἑλλήνων ἀγωνι -
στῶν ὑπὸ τὸν Δημήτριο (Τσάμη) Καρατάσο, Μακεδόνα, ἥ -
ρωα5, κατὰ τὰ ἄλλα, τῆς Ἐπαναστάσεως, ποὺ τὴν τελευταία
περίοδο τοῦ ἀγώνα ἐπιτίθεται μὲ τοὺς ἄντρες του σὲ μονα -
στήρι τοῦ Κάστρου ὅπου μονάζουν τρεῖς ἀδελφοί, συγ γενεῖς
τοῦ Παπαδιαμάντη, σκοτώνουν τὸν ἕνα, τὸν μοναχὸ Ἰωσὴφ
καὶ βασανίζουν τοὺς ἄλλους δύο, γιατὶ δὲν παρέδιδαν τοὺς
(ἀνύπαρκτους) θησαυροὺς τῆς μονῆς. Ὁ Παπαδιαμάντης
καταγγέλλει σκληρὰ τὸ ἀνοσιούργημα. Ἐπίσης: Ὁ Καραχ-
μέτης, ἕνας ἡμιάγριος Κοτζάμπασης, φίλος τοῦ Καπουδὰν
πασᾶ, ἐξευτελίζει μέσα σὲ λίγες ὥρες τὸ σύμπαν: Ἐξευτε -
λίζει τὴ νόμιμη γυναίκα του νυμφευόμενος μὲ τὸ «ἔτσι θέ -
λω» καὶ χωρὶς λύση τοῦ γάμου μίαν ἄλλη, τὴν ἐξευτελίζει
γιὰ δεύτερη φορὰ δεχόμενος νὰ γίνει δούλα τῆς νέας κυρίας
Καραχμέτη, ἐξευτελίζει τὸν ἐκκλησιαστικὸ λειτουργὸ ἐξ -
αναγκάζοντάς τον νὰ τελέσει παράνομο γάμο, τὸν ἐξευτε -
λίζει δεύτερη φορά, ἐξαναγκάζοντάς τὸν νὰ θεωρήσει τὸν
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5. Ὁ Καρατάσος (1798 – 1861) γεννήθηκε στὴ Νάουσα. Πολέμησε στὴν Ἐ -
πανάσταση και, ἀργότερα, κατέλαβε ἀνώτατες πολιτικὲς καὶ διπλω μα -
τικὲς θέσεις.



γάμο αὐτὸν ὡς πρῶτο καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἐξευτελίζει τὴν
κοινωνία τῆς Σκιάθου ἐξαναγκάζοντάς την νὰ ἀποδεχθεῖ
τὴν εἰδεχθῆ πράξη του. Καὶ κανεὶς δὲ διαμαρτύρεται, καὶ ἡ
Ἐκκλησία δὲν καταγγέλλει τὸν γάμο οὔτε τὸν κηρύσσει
ἀνυπόστατο καὶ μόνον οἱ Τούρκοι τὸ διασκεδάζουν ἱκανο-
ποιημένοι γιὰ τὸ θέαμα.

Ὁ Καρκαβίτσας μᾶς ἀναφέρει παράλληλα τὴν ἱστορία
τῆς Μαριγῶς Ρουσέλλη: Ἡ Μαριγὼ εἶναι μία νεαρὴ κοπέλα
16 - 17 ἐτῶν καὶ τὴν ἐρωτεύεται ὁ ἄλλοτε λήσταρχος Τσου -
μπελῆς. Ὁ Τσουμπελῆς ἐπιχειρεῖ τὴν ἀπαγωγὴ τῆς Μα ρι -
γῶς δύο καὶ τρεῖς φορὲς γιατὶ ἐν τῷ μεταξὺ τὴν ἀπελευ -
θε  ρώνουν συγγενεῖς της6. Ὁ Τσουμπελῆς εἶναι μὲν ἀγριάν -
θρωπος ἀλλὰ πλούσιος ἀπὸ τὰ προϊόντα τῶν ληστειῶν. Τὰ
κόμματα τὸν ὑποστηρίζουν στὸ ἀνοσιούργημά του γιατὶ
τὸν θέλουν δικό τους, ὁ Εἰσαγγελέας καὶ ὁ Νομάρχης τὸν
φοβοῦνται καθὼς καὶ ἡ Χωροφυλακὴ ποὺ ἀποφεύγει νὰ τὸν
συλλάβει. Ὁ ληστὴς ἐξευτελίζει ὅπως καὶ ὁ Καραχμέτης
τοὺς πάντες. Μέχρι καὶ τὸν ψάλτη ὑποχρεώνει νὰ ντυθεῖ
παπᾶς καὶ τὸν ἀναγκάζει νὰ τελέσει τὸν γάμο γιὰ νὰ νομί-
σει ἡ Μαριγὼ ὅτι εἶναι παντρεμένη πιά. Οὔτε ἡ Μητρόπολη
Πατρῶν καὶ Ἠλείας7 τολμᾷ νὰ δηλώσει ὅτι ὁ παπάς αὐτὸς
εἶναι «ἁγιοβασιλιάτικος» καὶ ὁ γάμος ἀνυπόστατος. Καὶ ἡ

6. Ἡ ἱστορία τῆς Μαριγῶς Ρουσέλη εἶναι πραγματικὴ καί, διαμορφωμένη
ἀπὸ τὸν Καρκαβίτσα, ποὺ θέτει  τὴν προσωπική του σφραγίδα, δημοσι-
εύτηκε σὲ συνέχειες ὑπὸ τύπον ἀνταποκρίσεων στὴν ἐφημερίδα «Ἀκρό -
πολις». 

7. Τὸ 1900 ἡ Μητρόπολη αὐτὴ διαιρέθηκε στὶς Μητροπόλεις Πατρῶν ἀφ᾽
ἑνὸς καὶ Ἠλείας καὶ Ὠλένης ἀφ᾽ἑτέρου. 
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δυστυχισμένη Μαριγώ, ἡ παιδούλα τῶν 16 ἐτῶν, ἀγωνίζεται
μόνη γιὰ τὴν ἐλευθερία της καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά της καὶ μὲ
ἀφάνταστο ψυχικὸ σθένος βροντοφωνάζει ἕνα ἠχηρὸ «ὄχι»
στ᾽ ἀφτιὰ μιᾶς ἀνάπηρης κοινωνίας καὶ ἑνὸς ἀνάπηρου
κράτους πού, συλλήβδην, παίρνουν τὸ μέρος ἑνὸς κακούρ-
γου καὶ τὴν ὁδηγοῦν στὸ θάνατο καὶ ἐνταφιάζεται ὑπὸ τὶς
φο βερὲς κατάρες τῶν συγχωριανῶν της ὅτι ἦλθε ἀντιμέτω -
πη μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ δημιουργήσει οἰκογένεια μὲ
ἕνα καλὸ παλικάρι. Καὶ οἱ κατάρες δημιουργοῦν ἕνα σκηνι -
κὸ ἀνείπωτης φρίκης μέσα στὴν παγωνιὰ τοῦ χιονόνερου
καὶ τοῦ θανάτου8.

Τὸ κατάντημα τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους καὶ τῆς Νεο -
ελληνικῆς κοινωνίας, περιγράφεται μὲ τὰ μελανότερα χρώ -
 ματα στὰ ἔργα καὶ τῶν δύο δημιουργῶν: Ἂν διαβάσει κανεὶς
τὸ κλασικὸ ἔργο «Ἡ Νεοελληνικὴ κοινωνία» τοῦ 29ετοῦς
κατὰ τὸ 1931 Π. Κανελλόπουλου, θὰ διαπιστώσει ὅτι μετὰ
40 ἤ καὶ 50 χρόνια, τίποτε δὲν εἶχε βελτιωθεῖ. Διαβάζουμε
ἀ πὸ ἕνα σημείωμα τοῦ Καρκαβίτσα ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο του (14.8.
1887): «Τὴν παρελθοῦσαν Πέμπτην, εἰς τὸ χωρίον Λ. τοῦ Δή -
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8. Ο Δημήτριος Τσουμπελῆς (ἢ Μαρκουλάκιας) εἶναι πρόσωπο ὑπαρκτό,
(ὅπως κατὰ μία ἄποψη, ποὺ ὑποστηρίζεται εὐρέως, ὑπαρκτὸ πρόσωπο
εἶναι καὶ ἡ Φραγκογιαννοῦ). Ὁ Τσουμπελῆς εἶναι τὸ ἕτερο  ἀνθρώπινο
«ἀπόβρασμα» στὸ ἔργο τοῦ Καρκαβίτσα ποὺ «παίζει στὰ δάκτυλά του»
μιὰ ὁλόκληρη κοινωνία. Τὸ ἄλλο εἶναι ὁ Θεσσαλὸς «ζητιάνος». Ὁ Τσου -
μπελῆς θρυλεῖται ὅτι εἶχε σκοτώσει τὴ γυναίκα του. Ὁ γιός του Γρηγό-
ρης ὑπῆρξε τίμιος καὶ φιλήσυχος ἀγρότης καὶ ὁ ἐγγονός του Δημήτριος
(ἀπεβ. Τὸ 1971) σπουδαῖος νομικὸς (ἀστικολόγος), μεταφραστὴς τοῦ συ -
στηματικοῦ πανδεκτιστικοῦ ἔργου τοῦ Windscheind, ποὺ διέπρεψε ὡς
δι κηγόρος ὑψηλοῦ ἐπιπέδου.



μου Μ., δύο βήματα ἀπὸ τὸ γραφεῖον τοῦ ἐνωμοτάρχου κ. Β.,

διοικητοῦ τῆς ἀστυφυλακῆς, ἐμαχαιροκόπτοντο ἐπὶ ἡμίσειαν

ὥραν οἱ Κ., Τ. καὶ Γ., ἀπὸ δὲ τοῦ ἀπέναντι μαγαζίου ἐπυροβό -

λουν δύο Ζακύνθιοι κατ᾽ αὐτῶν, τραυματίσαντες τὸν Κ. Κα-

θόλον τὸ διάστημα τοῦτο οὐδὲ σκιὰ ἐξουσίας ἐφάνη, θὰ ἐ  -

μα  χαι ρο κόπτοντο δὲ ἀκόμη ἂν δὲν συνέβαινε νὰ ἐξαντλη θῶ -

σι». Διαβάζουμε στοὺς «Χαλασοχώρηδες» γιὰ τὴν ἐπιβολὴ
τῆς κομματικῆς νοθείας στὸ λαό, τὴ συναλλαγή, τὴ νόθευ -
ση τοῦ ἐκλογικοῦ φρονήματος τοῦ πολίτη καὶ τὴν ἐξαγορὰ
τῆς συνείδησής του ἀπὸ ἀνθρώπους καὶ ὁμάδες ποὺ δεν
εἶχαν καμία οὐσιαστικὴ διαφορὰ στὶς ἀρχές τους ἤ, καλύτε -
ρα, ποὺ τὶς διέκρινε παντελὴς ἀπουσία ἀρχῶν, ἢ πολιτικοῦ
προγράμματος. Ἔτσι ὁ ψηφοφόρος πιεζόταν ἀπὸ ἕνα δίδυ -
μο κα ταναγκασμὸ καὶ τὸ ὅλο θέμα δὲν ἦταν πρὸς τά ποῦ
θὰ κλίνει ἡ ἐλεύθερη προτίμησή του, ἀλλὰ ποιὸς θὰ τὸν
ἐξαγο ράσει, εἴτε διαθέτοντας μεγαλύτερο ποσὸ εἴτε ἐξαπα -
τώντας τον μὲ τὰ πιὸ πειστικὰ μέσα.

Ἡ κατάστασῃ αὐτὴ ἀναγκάζει τὸν λαὸ νὰ νοσταλγεῖ τὴν
τουρκοκρατία, καθώς γράφει ὁ Παπαδιαμάντης στοὺς «Χα-

λασοχώρηδες». Παραλλήλως διαβάζουμε στὸ «Ζητιάνο»: «…

Τοῦρκοι, σοῦ λέει, φώναξε θυμωμένος ὁ Χ. Ἦσαν πονετικώ-

τεροι οἱ Τοῦρκοι ἀπ᾽ αὐτουνούς!… – Μακάρι νὰ τοὺς εἴχαμ’

ἀκόμη! εὐχήθηκε ὁλόψυχα ἡ συντροφιά…».  

Ὁλόκληρο τὸ ἔργο τῶν μεγάλων πεζογράφων βρίθει
σφοδρῶν ἐπιθέσεων κατὰ τοῦ συγχρόνου τους Νεοελλη -
νικοῦ κράτους. Ὁ Παπαδιαμάντης στὸ ἔργο «Οἰωνὸς» ἀνα -
φέρεται στὴν γλαῦκα τὴν θρηνοῦσαν ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς
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Ἑλλάδος, διὰ τὰς ἀσυντάκτους «ἐπιστρατείας»9, μαστιγώνει
τοὺς ἀστόργους πολιτικοὺς ποὺ τοὺς ἀποκαλεῖ μητριοὺς
τοῦ ἀπορφανισμένου Γένους, ἐπιζητεῖ τὴν εὐσυνείδητον
λειτουργία τῶν θεσμῶν, τὴν ἐθνικὴν ἀγωγήν, τὴν χρηστὴν
διοίκησιν, τὴν δικαιοσύνην, τὴν καταπολέμησιν τοῦ ξένου
ὑλισμοῦ καὶ τοῦ πιθηκισμοῦ κ.λπ. Ἰδοὺ τώρα ἕνα ἀπόσπα -
σμα ἄρθρου τοῦ Καρκαβίτσα10: «Τί ἐρείπια κράτους, τί σκε -

λε τὸς πολιτικός, τί τυμπανιαῖος ὀργανισμὸς αὐτὸ τὸ λεγό -

 με  νον ἑλληνικὸν κράτος, τοῦ ὁποίου τὴν καταστρεπτικότητα

φεύγουν οἱ Ἕλληνες, ἀγρόται καὶ ἀστοί. Ἕνα παμπάλαιον γέ-

λασμα νόμων, ἕνας μεσαιωνικὸς πύργος ἐρειπωμένος, μὲ

πνεῦ μα κυβερνητικὸν πρωτογονικόν, μὲ μεθόδους βίου δανει-

σμένας ἀπὸ ὅ,τι στάσιμον, ὀπισθοδρομικὸν καὶ βάρβαρον ὑ -

πάρχει εἰς τὸν κόσμον τοῦ πολιτισμοῦ. Δικαιοσύνην καὶ ἀ σφά-

λειαν δὲν γνωρίζει τὸ κράτος αὐτό, τὴν πρόοδον καὶ τοὺς δρό-

μους της δὲν ἠξεύρει κ.λπ». Ἡ ἀμειλίκτη καταγγελία τοῦ
Νεο ελ ληνικοῦ κράτους ὅμως, δὲ μειώνει, ἀλλὰ αὐξάνει τὸν
πατρι ωτισμὸ καὶ τὸν μεγαλοϊδεατισμό τους. Ὁ Παπαδια-
μάντης στὸ μανιφέστο ποὺ προηγεῖται τοῦ «Λαμπριάτικου

Ψάλτη» ὁμιλεῖ ἐπανειλημμένως γιὰ «μεγάλη πατρίδα». Τὴν
πατρί δα ὅμως αὐτὴ τὴν θέλει ὡς μία ἐπαναλήψη τοῦ Βυζα -

9. Ἡ μόνη στρατιωτικὴ κινητοποίηση ποὺ ἔγινε στὴν Ἑλλάδα τὰ χρόνια
τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ ποὺ θὰ ταίριαζε ἐδῶ στὴ λέξη «ἐπιστρατεία» εἶ -
ναι ἡ ἐπιστράτευση – ὀπερέττα τὴν ὁποία ἐνήργησε τὸ Ἑλληνικὸ κράτος
τὸ 1885 ὅταν ἡ αὐτόνομη Βουλγαρία τῆς Συνθήκης τοῦ Βερολίνου κατέ-
λαβε πραξικοπηματικὰ τὴν Ἀνατολικὴ Ρωμυλία, κατοικούμενη στὴ
συντριπτική της πλειοψηφία ἀπὸ Ἕλληνες.

10. Ἐφημ. «Πατρίς», 7.3.1908
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ντίου μὲ Πρωτεύουσα τὴν Κωνσταντινούπολη. Ἀντιθέτως
ὁ Καρκαβίτσας εἶναι ἀθηνοκεντρικός: «Πρωτεύουσά μας δὲν

εἶ ναι κάποια μεσαιωνικὴ πολιτεία, πρωτεύουσά μας εἶναι ἡ

Ἀ θήνα, ἡ Ἀθήνα, ποὺ δὲν εἶναι μονάχα ἕνα κομμάτι γῆς ἢ ἕνα

κομμάτι θάλασσας, ποὺ εἶναι κάτι πάνω ἀπ᾽ ὅλ᾽ αὐτά, ποὺ

εἶναι ἀτό φια ἡ ἰδέα τῆς ἐλευθερίας». Ὁ Καρκαβίτσας σὲ ὅλο
τὸ ἔργο του, ἰδίως ὅμως στὸ διήγημα «Ὁ ἐκδικητής», καθὼς
καὶ στὸν «Ἀρχαιολόγο», ἀφήνει νὰ φανεῖ ὅλη ἡ λατρεία του
στὴν Ἑλ λάδα. «Νά, κοίταξε στὴν ἀνατολή. Ἐκεῖ βγαίνει ὁ

ἥλιος, ἥλιος λαμπρὸς καὶ ἀβασίλευτος – ὁ ἥλιος τοῦ Γένους

μας. Ὅ ποιος δὲν ἔχει μάτια, ἐκεῖνος δὲ βλέπει τὴ χαραυγή,

ἐθ   νικὴ χα ραυ γή, πόθος καὶ καημὸς αἰώνων ὅλων – ὄχι κου -

ρα  φέξα λα». Καὶ νὰ μὴ ξεχνοῦμε ὅτι ἦταν μὲ πύρινη ἀρθρο -
γρα φία ὁ πνευμα τικὸς ὁδηγὸς τοῦ Κινήματος τοῦ 1909: « Ὁ

Ἑλληνικὸς λαός», γράφει σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολιτικά του ἄρθρα,
«ἀγαπᾷ τὸ πολίτευμά του, λατρεύει τὴν πατρίδα του, ἀλλὰ

μι σεῖ ἐκείνους ποὺ ὅλα τὰ κουρέλιασαν καὶ προσπαθοῦν νὰ

τὰ μπαλώσουν διὰ τῶν μεθόδων τῆς ἀγυρτείας». Ἐρχόμαστε
τώρα στὸ θρη σκευ τικὸ ζήτημα: Ὁ Καρκαβίτσας εἶναι ἀντί -
θετος σὲ κάθε βυζαντινὸ μυστικισμὸ καὶ κατὰ τοῦτο ἀντί -
πο δας τοῦ Παπα διαμάντη. Ἡ διαλεκτικὴ αὐτὴ ὑποβοη -
θεῖ ται ἀπὸ τὸ γε γονὸς ὅτι φουστανελοφόρος ἦταν ὁ πατέ-
ρας τοῦ Καρκαβίτσα, ἐνῶ ἱερωμένος ὁ γονιὸς τοῦ Παπαδια-
μάντη. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Γλαῦ κος Ἀλιθέρσης χαρακτηρίζει
νεο χριστιανὸ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ νεοειδωλολάτρη τὸν
Καρκαβίτσα. Ὁ ἕνας εἶναι ἅ γιος, ὁ ἄλλος εἶναι λεβέντης. Ὅ -
σο διαφέρει στὴν οὐσία τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα ἀπὸ τὸν
βυζαντινὸ χριστιανισμό, τόσο διαφέρει κι ὁ Καρκαβίτσας
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ἀπὸ τὸν Παπαδιαμάντη. Βεβαίως ὁ Καρκαβίτσας δὲν ἦταν
νεοειδωλολάτρης, κάτι ἄλ λο θέλει νὰ πεῖ ἐδῶ ὁ Ἀλιθέρσης,
ὅτι δηλ. ἐπόθει τὴν ἀ νάσταση τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, οὔτε
ὁ Παπαδιαμάντης νεοχριστιανός, γιατὶ, ἁπλούστατα, δὲν
ὑπάρχουν νεοχρι στιανοί, ὅπως δὲν ὑπάρχουν νεοορθόδο-
ξοι. Ἀλλὰ καὶ στὸ ἔργο τοῦ Καρκαβίτσα ὑπάρχουν διηγή-
ματα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δίνουν ἕνα μέρος τῆς χριστιανικῆς
χροιᾶς στὸ ἔργο τοῦ Παπα διαμάντη: Ἀναφέρουμε χαρα -
κτηριστικὰ τὸ «Πάσχα στὰ πέ λαγα» ἀπὸ τὰ «Λόγια τῆς Πλώ-

ρης» καὶ τὸ «Ἀνάσταση στὸν Δῆμο Βουπρασίας» ἀπὸ τὶς «Πα -

λιὲς ἀγάπες». Ἐπίσης ἀναφέ ρουμε τὴ χρήση τῆς λέξης «γέ -
νος» καθαρῶς μεταβυζαντι νῆς ἀναφορᾶς.

Παραλλήλως, πόσον ὁ Παπαδιαμάντης σεβόταν καὶ ἐ -
θαύ μαζε τὴν Ἀρχαιότητα, προκύπτει ἀπὸ πολλὰ σημεῖα
τοῦ ἔργου του.  Ἂς προσέξουμε τὴν ἑξῆς φράση11 ἀναφερό -
μενη στὸν Παρθενῶνα: «Ἐκεῖθεν καὶ ἐφεξῆς, ὑψηλά, ἐπά νω,

ἐπιφαίνεται μία αἴγλη. Σέλας συλληφθέν, ἀκτὶς ἡλίου στε-

ρεοποιημένη. “Μάρμαρον θεῖον, ὅπου πρέπει νὰ τὸ φι λήσῃ

τις”, καθὼς εἶπεν ὁ Ἀμπού, ὁ σατιριστὴς τῆς συγχρόνου Ἑλ -

λά δος. Ἂς ὀπισθοχωρήσωμεν, ἤ, μᾶλλον, ἂς στα μα τήσωμεν

ἐδῶ. Σαρκικοί, ὑλόφρονες καὶ νωθροὶ ἄνθρω ποι, δὲν δύνανται

ν᾿ ἀνέλθωσιν εἰς τὸν ἱερὸν βράχον τῆς Ἀκροπόλεως».

Ἄρα, παρὰ τὶς διαφορὲς στὸ προκείμενο ζήτημα, οὔτε ο
Πα παδιαμάντης ἦταν «ἐχθρὸς» τῆς Ἀρχαιότητος, οὔτε ὁ
Καρ καβίτσας «ἐχθρὸς» τοῦ Βυζαντίου. Ἁπλῶς ἀντιλαμβά -

11. Ἀλ. Παπαδιαμάντη «Αἱ Ἀθῆναι ὡς ἀνατολικὴ πόλις» Ἅπαντα Ε´, σελ.
272, στίχ. 23 - 28.



νονταν τὶς περιὀδους αὐτὲς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας κατὰ
διαφορετικὸ τρόπο ὡς πρὸς τὴν ἐπίδρασή τους στὴ Νεώτερη
Ἑλλάδα.

Ἂν ὁ Καρκαβίτσας δίνει, ὅπως εἴπαμε, μὲ τὸ ἔργο του,
ἰδίως μὲ τὰ ἄρθρα του, ἀγῶνες πολιτικούς, ὁ Παπαδιαμάν-
της δὶ νει ἀγῶνες κοινωνικούς: Ἐν ὀνόματι τῆς ὀρθοδοξίας
καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλήθειας, κηρύσσει ἀμείλικτο πό-
λεμο στὴν ἐξουσία τοῦ χρήματος. Χτυπᾶ ἀλύπητα τὴ φεου-
δαρχία ὅ που καὶ ἂν τὴ συναντᾶ. «Φεῦ! Τίς μοι δώσει ὕδωρ

καὶ δάκρυα! Ἀπὸ τὸν τόπον ἐκεῖνον τῆς δοκιμασίας καὶ τὸν

τόπον τῆς μικρᾶς ἀναψυχῆς, ἦλθα εἰς τὸν τόπον τῆς καταδί-

κης – ὅπου ἀπὸ πολλοῦ σύρω τὸν σταυρόν μου, μὴ ἔχων πλέον

δυνάμεις νὰ τὸν βαστάζω – εἰς τὴν πόλιν τῆς δουλοπαροικίας

καὶ τῶν πλουτοκρατῶν…»12. «…Ἡ ψυχή μου ἦτο πάντοτε

πρὸς τὰ μέρη ἐκεῖνα, ἂν καὶ τὸν πλεῖστον χρόνον ἀπεδήμουν

σωμα τι κῶς, καὶ ἐνθυμούμην κάποτε τὸν στῖχον τοῦ Σκώτου

ἀοιδοῦ: «Ἡ καρδιά μου εἶναι στὰ ψηλώματα, ἡ καρδιά μου δὲν

εἶν᾽ ἐ δῶ...»13.

Θεμελιώδης διαφορὰ τῶν δύο μεγάλων πεζογράφων εἶ -
ναι ἡ γλώσσα. Ὁ Παπαδιαμάντης γράφει ἀδιαλείπτως σ’
αὐτὴ τὴ μαγευτικὴ καθαρεύουσα. Ὁ Καρκαβίτσας μέχρι τὸ
1892 γράφει στὴν καθαρεύουσα. Ὅταν ἐκδίδει σὲ βιβλία τὰ
δύο πρῶτα ἔργα του, τὰ «Διηγήματα» καὶ τὴ «Λυγερή», ἔχει
ἤδη ἀλλάξει στρατόπεδο. Αἰσθάνεται λοιπὸν τὴν ἀνάγκη
νὰ γράψει ἕνα πρόλογο στὰ «Διηγήματα», ἕνα γλωσσικό -

12. «Νεκράνθεμα» Δ’, 573.

13. «Ἁμαρτίας Φάντασμα» Γ’, 225.
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ἰδεολογικὸ μανιφέστο ὅπου ἐξηγεῖ τὴ μεταβολή του καὶ τὰ
δύο αὐτὰ ἔργα τὰ ἀποκηρύσσει γλωσσικά: «Ἐγὼ ὁμολογῶ

πὼς πολλὲς φορὲς ποὺ ἔκανα τὰς διορθώσεις καὶ εἶχα ψευ-

τοντυμένο, πλαστοπροσωπευμένο ὅλο μου τὸ παρελθόν, ἐπό -

θη σα νὰ μὴ τὰ εἶχα γράψει ποτὲ αὐτὰ τὰ ἔργα. Εὐτυχῶς ἀ -

νήκουν πλέον εἰς τὸ παρελθόν. Τὴν ἐλπίδα μας ἔχομε εἰς τὸ

μέλλον. Ἐκεῖνο θὰ δώσει γλῶσσα, ἐκεῖνο φιλολογία. Θέ λει δὲ

θέλει ἡ ἐποχή μας, γρήγορα θὰ ἔρθουν τὰ τελειότερα ἔργα».

Μὲ τὸν Παπαδιαμάντη καὶ τὸν Καρκαβίτσα ἡ Νεοελλη -
νικὴ ἠθογραφία ἄρχισε νὰ φωτίζει τὸ δικό μας δρόμο, καὶ
εἴδαμε τότε πρώτη φορὰ μὲ καθαρὰ μάτια τὴν ἑλληνικὴ κα-
ταπράσινη πλάση γύρω μας, τὰ γαλάζια βουνά, τοὺς μυρω-
μένους κάμπους, τὰ ποτάμια καὶ τὶς ρεματιές, τοὺς φι δω-
τοὺς δρόμους, τὰ ἀραιὰ δάση ἀπὸ ἐλιές, ἀπὸ πεῦκα, ἀπὸ
ἔλατα, τὶς πλατιὲς λαγκαδιὲς καὶ τὰ στενὰ διάσελα, γνωρί-
σαμε τὰ πρόσωπα τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, μπήκαμε στὶς
καρδιές τους μέσα, νιώσαμε τὶς ἐλπίδες καὶ τοὺς πόνους
τους, παρακολουθήσαμε τὴ δουλειά, τὸ γλέντι, τὸν καημό
τους, ταξιδέψαμε μὲ τοὺς θαλασσινοὺς καὶ τοὺς ἀγωγιάτες,
δακρύσαμε στὶς συμφορές τους καὶ γελάσαμε στὶς παραξε-
νιές τους. Περισσότερο ὅμως ἀπ᾽ ὅ,τι δήποτε ἄλλο ἡ ἠθο -
γρα φία τῶν δύο δημιουργῶν συνετέλεσε στὸ νὰ κατανοηθεῖ
ὅτι ἡ νέα Ἑλλάδα εἶναι μία πραγματικότητα διαφορετικὴ
ἀπὸ τὴν ἀρχαία, περισσότερο βυζαντινή. Αὐτὸ μᾶς βοηθάει
νὰ κατανοήσουμέ πώς, καὶ ὁ Παπαδιαμάντης μὲ τὴν ντο-
στογεφσκική του ἡρωίδα, καὶ ὁ Καρκαβίτσας μὲ τὸν διε-
στραμένο ἀλλὰ πανοῦργο Θεσσαλὸ ζητιάνο ποὺ ἔφερε ἄνω
- κάτω τὸν νομὸ Λαρίσης, πρόσωπο κακοπληροφορημένου
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νατουραλισμοῦ τύπου Ζολᾶ, δὲν ἀποτελοῦν πρότυπα ἐλ -
λη νικότητας. Γιατὶ λείπει ἡ ἀνανεωτικὴ συμμετοχὴ στὴν
ἀνάπλαση ὅσο καὶ στὴν ἐμβάθυνση στὴ λαϊκὴ ζωή.

Μὰ πάνω ἀπ᾽ ὅλα, αὐτοὶ οἱ δύο μεγάλοι ἠθογράφοι μᾶς
τόνωσαν τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ὡραία πατρίδα μας ποὺ ἀρ -
χίσαμε νὰ τὴν ἀγαποῦμε κρατώντας, μικρὰ παιδιά, τὶς χάρ-
τινες σημαιοῦλες μὲ τὶς ἐννέα ταινίες τοῦ «ἐλευθερία ἢ θά-
  νατος», κάτω ἀπὸ τοὺς ἤχους τοῦ ὕμνου τῆς λευτεριᾶς.

Ὁ Παπαδιαμάντης ἦταν ταπεινός, μὲ παλιά, τριμμένα
ροῦ  χα, ἄνθρωπος τοῦ «λάθε βιώσας». Ὁ Καρκαβίτσας ἦταν
ἀρχοντάνθρωπος, ἐπιβλητικὸς μὲ τὴ μεγάλη του στολή,
ἡγέτης. Οἱ ἀντίθετοι αὐτοὶ τύτοι ὅμως πλησίασαν πολὺ ὁ
ἕνας τὸν ἄλλο, τὸν ἐξετίμησε καὶ τὸν ἀγάπησε. Ὁ Καρκαβί-
τσας στὴ συνέντευξή του στὸν Δ. Χατζόπουλο (Μποέμ), εἶ -
πε γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη: «Ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι ἕνας

με γάλος, ἕνας ἀληθινὸς διηγηματογράφος. Ζηλεύω τὴν μπο -

έ μικη ζωή του καὶ θὰ ἔδιδα ὅ,τι δὲν ἔχω διὰ νὰ ζήσω σὰν κι

αὐτὸν ἂν ἠμπορούσα, ἂν ἡ ἰδιοσυγκρασία μου τὸ ἤθελε». Ὁ
Πα παδιαμάντης δὲ σύχναζε στὰ στέκια τῶν ὑψηλῆς κοινω -
νικῆς στάθμης λογίων, λ.χ. στοῦ Ζαχαράτου. Οἱ συναντή-
σεις τους θὰ ἔγιναν σὲ ταπεινὰ καφενεδάκια ἢ ταβερνάκια
πίνοντας ρ ετσινούλα καὶ φασκόμηλο. Συναντήθηκαν γιὰ
τελευταία φορὰ στὴ Σκιάθο, τὸ 1909: Ὁ Καρκαβίτσας ἦρθε
στὸ νησὶ ἐπικεφαλῆς τῶν ἀρχῶν τοῦ νομοῦ Μαγνησίας, ἐν
ὄψει τῆς ἐπιχειρουμένης τότε ἀναδιοργανώσεως τοῦ στρα -
τοῦ. Ὁ Παπαδιαμάντης τἄχασε ὅταν τὸν εἶδε καὶ ντράπηκε.
Κρύφτηκε λοιπὸν πίσω ἀπὸ τὸν παραστάτη ἑνὸς καταστή-
ματος ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ διαρκέσει. Ἔπεσε στὴν
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ἀγ καλιὰ τοῦ φίλου του κλαίγοντας, ὅπως βεβαιώνουν ὁ Γ.
Βαλέτας καὶ ὁ Βλαχογιάννης: «Τί νὰ κάμω ποὺ ἦρθες μιὰ

φορὰ μπροστὰ στὴν πόρτα μου καὶ δὲν μπορῶ νὰ σὲ φιλοξε-

νήσω οὔτε γιὰ μιὰ βραδιά;». «Μὴ στενοχωριέσαι Ἀλέκο», τοῦ
ἀπάντησε ὁ ἄρχοντας Καρκαβίτσας. «Τὸ ἀπόγευμα θὰ σὲ ἐ -

πισκεφθοῦμε στὸ σπίτι σου μὲ τοὺς κυρίους τῆς Ἐπιτροπῆς,

θὰ μᾶς προσφέρεις ἕνα γλυκὸ καὶ κρύο νερὸ καὶ θὰ περάσου -

με θαυμάσια». Οἱ ἀδελφὲς τοῦ Παπαδιαμάντη βάλθηκαν
ἀμέσως νὰ τὰ ἑτοιμάσουν ὅλα στὴν ἐντέλεια. Ὁ κυρ Ἀλέ -
ξαν δρος δέχτηκε τοὺς ξένους στὸ κεφαλόσκαλο. Ἀνάμεσα
σὲ ἀνθρώπους τοῦ κόσμου ἔγινε κι αὐτὸς ἄνθρωπος τοῦ κό-
σμου. Χαρούμενος, ὁμιλητικός, μὲ τὸν φίλο του νὰ τὸν ἀπο -
λαμ βάνει, ἔγινε γιὰ λίγο χρόνο κι αὐτὸς ὁ ἡγέτης. Ὁ «Ντο -
στο γιέφσκι», ὁ «Σαίκσπηρ», τὰ λεξικά ὅλα στὴ θέση τους.
Ἐκεῖ βρισκόταν ἡ Ἑλλάδα ἐκεῖνες τὶς στιγμὲς καὶ ὄχι στὴ
Βουλὴ τῆς ὁδοῦ Σταδίου. Μιὰ παρόμοια συνάντηση χαρᾶς
καὶ ἀνθρώπινης ζεστασιᾶς ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους τοῦ κό-
σμου εἶχε ζήσει καὶ παλαιότερα, στὸ ἀρχοντικὸ τῶν Δελη-
γεώργηδων ὁ Παπαδιαμάντης, «ὁ πτωχαλαζών, ὁ ἀσχο λού-

 μενος μὲ ἔργα μὴ γενικῶς παραδεδεγμένης χρησιμότητος».
Στις 3.1.1911 ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωή, καὶ δώδεκα σχεδὸν χρόνια
ἀργότερα ἔφυγε καὶ ὁ Καρκαβίτσας. Ἡ γενιὰ τοῦ ᾽80, ποὺ
ἔ  φερε μία βαθειὰ τομὴ στὴ Νεοελληνικὴ λογοτεχνία, ἔ σβη -
νε. Ἐκεῖ, πρὸς τὸ τέλος τῆς γενιᾶς αὐτῆς ὁ Παλαμᾶς ἔ γραψε
ἕνα τετράστιχο, ἀπόσπασμα μείζονος ποιήματος14, ποὺ ταί-
ριαζε ἄριστα καὶ στοὺς δύο πεζογράφους: 

14. Τὸ ποίημα αὐτὸ τοῦ Παλαμᾶ εἶναι ἡ «Ἀποκριτικὴ Γραφή», ἀπὸ τὴν «Πο-
λιτεία καὶ Μοναξιά». 



«Πόσα ὁλοστρόγγυλα παιδιά, κι ὡραῖα κορίτσια πόσα,

μὲ τὰ χλωρά, μὲ τὰ πουλιὰ περνᾶνε ταιριασμένα,

καὶ συλλαβίζουν τὴ ζωή, τὴν ὀμορφιά, τὴ γλῶσσα,

ἀπάνω στὰ δημιουργὰ βιβλία σας σκυμμένα».

35
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ΤΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ

Ὁ Γ. Σουρῆς στὸ ποίημά του «Σύντομος αὐτοβιογραφία

μου» ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν «Ρωμηὸ» τὸ 1887, γράφει στὸν
πρῶτο στίχο: «Ἐγὼ Γεώργιος Σουρῆς, ἱππότης τοῦ Σωτῆρος…

κ.λπ.». Μὲ  τὴ φράσῃ «ἱππότης τοῦ Σωτῆρος» θὰ μποροῦσε
νὰ ὑποθέσει κανεὶς ὅτι ὁ Σουρῆς αὐτοσαρκάζεται ὅπως καὶ
σὲ πολλὰ σημεῖα τοῦ ἔργου του. Ὅμως ὁ Σουρῆς ἐδῶ διόλου
δὲν αὐτοσαρκάζεται διότι ἦταν πράγματι ἱππότης τοῦ Σω -
τῆρος, ἀφοῦ τοῦ εἶχε ἀπονεμηθεῖ ὁ ἀργυροῦς Σταυρὸς τοῦ
ὁμωνύμου Τάγματος, ἦταν μάλιστα ὁ μόνος Ἕλληνας λο-
γοτέχνης ποὺ εἶχε παρασημοφορηθεῖ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ
Κρά τος κατὰ τὴν πεντηκονταετία τῆς βασιλείας τοῦ Γεωρ-
γίου τοῦ Α’. Αὐτὸ ἐξηγεῖται ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ τότε βασιλεὺς Γεώρ -
γιος ὁ Α’ ἦταν φανατικὸς ἀναγνώστης τοῦ «Ῥωμηοῦ» καὶ
ἐνθουσιαζόταν ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ κάθε φύλλου του.
Μάλιστα ἂς σημειωθεῖ καὶ τὸ ἑξῆς: Στὶς 25 Ὀκτωβρίου τοῦ
1900 δόθηκε στὸ τότε Δημοτικὸ Θέατρο Ἀθηνῶν (αὐτὸ τὸ
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ἀρχιτεκτονικὸ ἀριστούργημα τοῦ Τσίλερ ποὺ τόσο ἀνόητα
γκρέμισε ἡ δικτατορία Μεταξᾶ15), ἡ πρεμιέρα τῆς κωμωδίας
τοῦ Ἀριστοφάνη «Νεφέλαι» σὲ ἔμμετρη μετάφραση Γ. Σου -
ρῆ. Ἡ μετάφραση αὐτὴ εἶναι ἐξαίρετη. Μετὰ τὸ τέλος τῆς
παραστάσεως ὁ βασιλεὺς Γεώργιος ὁ Α’, ποὺ παρέστη στὴν
πρεμιέρα, συνεχάρη τὸν Σουρῆ γιὰ τὴ μετάφραση καὶ τοῦ
εἶπε: «Ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀπόφασή μου νὰ σοῦ δώσω τότε
τὸ παράσημο».

Ἂν ἀνατρέξουμε τώρα στὴ βασιλεία τοῦ βασιλέως Ὄθω -
νος, ὑπάρχουν τέσσαρες τουλάχιστον παρασημοφορίες: τοῦ
Θεόφιλου Καΐρη τὸ 1835, τοῦ Νικολάου Μάντζαρου τὸ 1845
γιὰ τὴν μελοποίηση τοῦ «Ὕμνου εἰς τὴν Ἐλευθερίαν» μὲ τὸν
ἀργυροῦν Σταυρὸν τοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος καὶ τοῦ Διο-
νυσίου Σολωμοῦ τὸ 1849 μὲ τὸν χρυσοῦν Σταυρὸν τοῦ ἰδίου
Τάγματος. Φαίνεται ὅτι ἀπὸ τότε ἐμελετᾶτο ἡ καθιέρωση
τοῦ Ὕμνου τοῦ Σολωμοῦ ὡς ἐθνικοῦ ὕμνου. Ἐπί σης ἡ παρα -
σημοφορία τοῦ Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη τὸ 1852 μὲ τὸν ἀρ -
γυ ροῦν σταυρόν.

Ἂν ἐξαιρεθοῦν οἱ περιπτώσεις αὐτές, δεν κατέστη δυνα -
τὸν νὰ ἐξακριβωθεῖ ἂν ἄλλος Ἕλληνας ἄνθρωπος τῶν
γραμ  μάτων παρασημοφορήθηκε ἢ κατ᾽ ἄλλον τρόπον ἐτι -

15. Τὸ Δημοτικὸ Θέατρο Ἀθηνῶν ἐγκαινιάστηκε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1888 ἀπὸ
τὸν βασιλέα Γεώργιο μὲ τὴν τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ «Ἀντιγόνη» ποὺ παί-
χτηκε ἀπὸ τὸ πρωτότυπο. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι κανεὶς δὲν καταλάβαινε
τὸ παραμικρὸ καὶ ὅλοι κοιμόντουσαν, άκόμα καὶ ὁ Βασιλεύς. Ὁπότε, ὁ
βραβευμένος ἤδη μὲ τὸ παράσημο Σουρῆς ἔγραφε στὸ ἀμέσως ἑπόμενο
φύλλο τοῦ «Ῥωμηού»: «Καὶ πρὸς τὸ μέρος ἔστρεψα τοῦ Μεγαλειοτάτου
/ κι ὁ βασιλεὺς ἐνύσταζε μὲ ὅλα τὰ σωστά του, / γλυκὰ τὸν ἐνανούριζε
ἐκεῖνο τὸ τροπάρι / καὶ μὲς στὸ θεωρεῖο του ἐπῆγε νὰ τὸν πάρει». 
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μήθηκε ἀπὸ τὸ ἐπίσημο κράτος γιὰ τὸ ἔργο του ἕως τὸ 1910,
δηλαδὴ τὰ ὀγδόντα πρῶτα χρόνια τῆς ἐλευθερίας. 

Ἀλλὰ τὸν 19ο καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα ἐμφανίστη κε,
πλὴν τῶν λογοτεχνῶν, καὶ μεγάλος ἀριθμὸς θεραπόντων
τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τέχνης ἰσάξιων ἢ καὶ ἀνώτερων τῶν
συγχρόνων τους Εὐρωπαίων, ποὺ οὔτε αὐτοὶ κατέστη δυ -
νατὸν νὰ ἐξακριβωθεῖ ἂν ἐτιμήθηκαν ποτὲ καθ᾽ οἱονδή -
πο  τε τρόπον ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω
τοὺς Κωνσταντῖνο Παπαρρηγόπουλο, Πέτρο Παπαρρηγό-
πουλο, Σπ. Ζαμπέλιο, Ἀλ. Ραγκαβῆ, Σπ. Λάμπρο, Παῦλο
Καρολί δη, Δημήτριο καὶ Γρηγόριο Βερναρδάκη, Θεόδ. Ἀ -
ρεταῖο, Κων. Κόντο, Ἰω. Βενθύλο, Βασ. Οἰκονομίδη, Γεώργιο
Χατζιδάκι, Νικόλαο Πολίτη κ.ἄ.

Καὶ φτάνουμε στοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ 1910. Ὁ Ἐλ.
Βενιζέλος σχηματίζει τὴν πρώτη κυβέρνησή του στὶς 4 Ὀκ -
τωβρίου τοῦ ἔτους αὐτοῦ, διαρκούσης τῆς Α’ Συνόδου τῆς
Α’ Διπλῆς Ἀναθεωρητικὴς Βουλῆς (ποὺ ἐξελέγη τὸν Αὔγου -
στο τοῦ 1910 γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος τοῦ
1864)16. Ὁ νέος Πρωθυπουργὸς ἐμφανίζεται ἐνώπιον τῆς
Βου λῆς καὶ λαμβάνει εὐρεία ψῆφο ἐμπιστοσύνης παρὰ τὶς
διάφορες ἴντριγκες ποὺ σημειώθηκαν, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη
δια λύ ει τὴν Α’ Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ17 καὶ προκηρύσσει

16. Ἡ βουλὴ αυτή, ὅπως καὶ ἡ ἑπόμενη, ὀνομάσθηκε «διπλὴ» γιατὶ ἀποτε -
λεῖ το ἀπὸ διπλάσιο ἀριθμὸ βουλευτῶν (150Χ2) ἐπειδὴ ἦταν Ἀναθεω ρη -
τι κή, κατὰ τὸ ἄρθρο 107 τοῦ Συντάγματος τοῦ 1864.

17. Ὁ Βενιζέλος ἐπεδίωκε αὐτοδύναμη πλειοψηφία διότι στὴν Α’ Αναθε ω -
ρητικὴ ἐξελέγη ὡς ἀνεξάρτητος καὶ τὸν ἐπλαισίωσαν μετὰ τὶς ἐκλογὲς
μόνον 25 βουλευτές. Οἱ ὑπόλοιποι ἀνῆκαν στὰ παλαιὰ κόμματα, τὰ ὁ -
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ἐκλο γὲς γιὰ τὶς 28 Νοεμβρίου 1910. Τὶς ἐκλογὲς αὐτές, ἀπὸ
τὶς ὁποῖες προκύπτει ἡ Β’ Διπλὴ Ἀναθεωρητικὴ Βουλή, κερ-
δίζει ὁ Βενιζέλος μὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία. Ἔτσι σὲ λιγό-
τερο ἀπὸ 2 μῆνες ὁ Βενιζέλος σχηματίζει τὴν δεύτερη κυ -
βέρνησή του (ἀλλὰ τὴν πρώτη μετὰ ἀπὸ ἐκλογὲς ποὺ μετέ-
χει καὶ κερδίζει ὁ ἴδιος ἐπικεφαλῆς δικοῦ του κόμματος). Ἡ
κυβέρνηση αὐτὴ ποὺ ὁρκίζεται στὶς 30 Νοεμβρίου 1910, ἔχει
τὴν ἴδια σύν θεση μὲ τὴν προηγούμενη (Ἐλ. Βενιζέλος Πρω -
θυπουρ γὸς καὶ Ὑπουργὸς Στρατιωτικῶν, Νικ. Δημητρακό-
πουλος, Δικαιοσύνης, Λ. Κορομηλᾶς, Οἰκονομικῶν, Ἰω.
Γρυ  πάρης, Ἐ ξω τερικῶν, Ἐμμ. Ρέπουλης, Ἐσωτερικῶν, Ἀπ.
Ἀλεξαν δρῆς, Παιδείας). 

Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα ἔργα τῆς κυβερνήσεως αὐτῆς, ἐπικει -
μένων τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ νέου ἔτους,
ἦταν ἡ ἀπονομὴ τοῦ Ἀργυροῦ Σταυροῦ τοῦ Τάγματος τοῦ
Σωτῆρος σὲ γνωστοὺς τότε λογοτέχνες, ἰδίως τῆς γενιᾶς τοῦ
1880. Ἦσαν οἱ ἑξῆς εἴκοσι τέσσαρες: 

Ἀξιώτης Παναγιώτης (πεζογράφος, πάππος τῆς Μέλπως
Ἀξιώτη), Ἀποστολίδης Παῦλος (δηλ. ὁ Νιρβάνας), Ἀργυρό -
πουλος Μιχαὴλ (ὁ Σμυρναῖος ποιητής), Βῶκος Γεράσιμος
(Πατρινὸς λογοτέχνης καὶ ζωγράφος), Δαμβέργης Ἰωάννης,
Δημητρακόπουλος Πολύβιος, Δροσίνης Γεώργιος, Καρκα-
βίτσας Ἀνδρέας, Κονδυλάκης Ἰωάννης, Κουρτίδης Ἀριστο -
τέ λης, Κωνσταντινίδης Ἀγαθοκλῆς (ὁ μεταφραστὴς τῆς
ρω  σικῆς λογοτεχνίας καὶ διηγηματογράφος), Λάσκαρης Νι-

ποῖ α ἀκόμη καὶ τὸ ἄρθρο τοῦ Συντάγματος περὶ αὐξημένης ἀπαρτίας
(ἄρ θρο 56 τοῦ Σ/1864) ἐχρησιμοποίησαν γιὰ νὰ τὸν ἐκτοπίσουν ἐξαρχῆς.
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κόλαος (ὁ θεατρικὸς συγγραφέας), Μαρκορᾶς Γεράσιμος,
Μαρτζώκης Στέφανος, Μωραϊτίδης Ἀλέξανδρος, Ξενόπου-
λος Γρηγόριος, Παγανέλης Σπυρίδων, Παλαμᾶς Κωστῆς,
Παπαδιαμάντης Ἀλέξανδρος, Πολέμης Ἰωάννης, Προβε-
λέγγιος Ἀριστομένης, Σουρῆς Γεώργιος, Στρατήγης Γεώρ-
γιος, Τσοκόπουλος Γεώργιος.

Ἀπὸ τοὺς παραπάνω ὁ Γ. Σουρῆς προτεινόταν γιὰ τὸν
χρυσὸ σταυρὸ τοῦ τάγματος τοῦ Σωτῆρος διότι, ὅπως εἴ πα -
με, κατεῖχε ἤδη τὸν ἀργυρὸ σταυρὸ καὶ ἔπρεπε νὰ προαχθεῖ
μέσα στὸ τάγμα.

Στὴν «Ἑστία» τῆς 30.12.1910 (πρώτη σελίδα) διαβάζουμε:

ΤΙΜΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑΙ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μίαν εὐτυχεστάτην ἔμπνευσιν  Ἀγγλικωτάτην ταυ -
τοχρόνως εἶχεν ἡ Κυβέρνησις καὶ ἰδιαιτέρως ὁ Ὑ πουρ -
γὸς τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς
πρώτης τοῦ ἔτους. Ἀπονέμει τιμὰς καὶ τὸ μᾶλλον εὐ -
χάριστον, ἐγκαι νιάζει τὸ σύστημα μὲ τοὺς ἀνθρώπους
τῶν γραμμάτων. Ἀτύχημα εἶναι ὅτι παρὰ πᾶσαν τὴν
καλήν της θέλησιν ἡ Κυβέρνησις δὲν ἠδύνατο νὰ δη μι -
ουργήσῃ πατρικίους· ἐν πάσῃ περιπτώσει ὅμως δη μι -
ουργεῖ ἱππότας. Οὕτω, κατὰ πρότασιν τοῦ κ. ὑ πουργοῦ
τῆς Ἐκπαιδεύσεως πρὸς τὴν Α.Μ. τὸν Βασιλέα διὰ τοῦ
ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν, προτείνεται ἡ παρασημο-
φορία τριακοντάδος λογίων «διὰ τὰς πρὸς τὰ ἑλ ληνικὰ
γράμματα μακρὰς αὐτῶν ὑπηρε σίας». Τοῦ κα  ταλόγου
ἡγεῖται ὁ Σουρῆς προαγόμενος εἰς τὸν χρυ σοῦν Σταυ ρὸν
τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἕπονται οἱ ἀκό λουθοι εἰς οὓς ἀ πο νέ -
μεται ὁ ἀργυροῦς: (ἀναφέρονται τὰ παραπάνω ὀνόματα
μὲ τὴν ἴδια σειρά)».
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Ἡ κυβέρνηση Βενιζέλου ἤθελε μὲ τὴν πράξῃ αὐτὴ ἐπὶ
τῇ εἰσόδῳ τοῦ νέου ἔτους 1911 νὰ ἐφαρμόσει τὸ ἀγγλικὸ ἔ -
θιμο τῶν New Year᾽s Honours, ἐπὶ γνωστῶν δοκίμων λογο -
τε χνῶν. Πρὸς ἀπονομὴν τῶν παρασήμων, τὸ Ὑ πουρ γεῖο
Παιδείας συνέταξε τὰ ἀνάλογα βασιλικὰ διατάγματα, ἕνα
γιὰ κάθε  τιμώμενον, καὶ τὰ προώθησε στὰ Ἀνάκτορα πρὸς
ὑπογραφήν. Τὸ διάταγμα τὸ ὁποῖο συνέταξε γιὰ τὸν Παπα-
διαμάντη τὸ Ὑπουργεῖο καὶ τὸ προσυπέγραψε ὁ Πρωθυ -
πουρ γὸς Βενιζέλος καὶ ὅλα τὰ ἄλλα μέλη τοῦ Ὑπουργικοῦ
Συμβουλίου (πράγμα ποὺ ἀποτελοῦσε ἰδιαίτερη τιμὴ διότι
καὶ μόνον τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ἡ ὑπογραφὴ ἀρκοῦσε
γιὰ νὰ εἶναι ἔγκυρο τὸ διάταγμα  (καὶ ἴσως ἔτσι νὰ ἔγινε γιὰ
πολλούς, ἢ  καὶ ὅλους, ἐκ τῶν ἄλλων ὑποψηφίων) ἀνακαλύ -
ψαμε στὸ Παράρτημα τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως
τοῦ 1910 χειρόγραφο μὲ τὶς ὑπογραφὲς τοῦ Βενιζέλου καὶ
τῶν Ὑπουργῶν, ἀλλὰ χωρὶς τὴν ὑπογραφὴ τοῦ βασιλέως
Γεωργίου τοῦ Α’. Τὸ διάταγμα, ἔτσι ὅπως βρίσκεται στὸ Πα-
ράρτημα τῆς ΕτΚ εἶναι σὲ τόσο κακὴ κατάσταση ὥστε καὶ
φωτοτυπήσεως καὶ φωτογραφήσεως εἶναι ἀνεπίδεκτον. Ὥ -
στε μόνον μεταγραφὴ ἦταν δυνατή. Ἄλλων λογοτεχνῶν τὰ
Σχέδια διαταγμάτων δὲν ἔγινε προσπάθεια νὰ βρεθοῦν καὶ
δὲν ὑπῆρχε καὶ λόγος. Ὀφείλω μάλιστα νὰ ὁμολογήσω ὅτι
τὸ Σχέδιο διατάγματος τὸ σχετικὸ μὲ τὸν Παπαδιαμάντη
βρέθηκε συμπτωματικὰ σχεδὸν ἀμέσως, πράγμα ποὺ δὲν
εἶ ναι βέβαιον ὅτι θὰ συνέβαινε καὶ μὲ τοὺς ἄλλους λογίους.

Πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ «Παράρτημα» τῆς ΕτΚ ποὺ
ἐκδιδόταν τότε περιλαμβάνονταν ὅλα τὰ Σχέδια καὶ οἱ Προ-
τάσεις Νόμων μὲ τὶς αἰτιολογικές τους ἐκθέσεις πρὶν ἀκόμα
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ψηφισθοῦν ἀπὸ τὴν Βουλὴ καὶ κυρωθοῦν, ἐκδοθοῦν καὶ δη -
μοσιευθοῦν ἀπὸ τὸν βασιλέα στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερ-
νή σεως. Τὸ ἴδιο συνέβαινε μὲ τὰ διατάγματα τὰ ὁποῖα κα -
ταχωρίζονταν στὸ «Παράρτημα», ὅπως καταρτίζονταν ἀπὸ
τὸ οἰκεῖο Ὑπουργεῖο, πρὶν ὑπογραφοῦν αὐτούσια ἀπὸ τὸν
βασιλέα, ὁ ὁποῖος ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ τὰ ὑπογράψει
σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας. Δημοσιευό-
ταν μάλιστα καὶ ἑκάστου διατάγματος ἡ Αἰτιολογικὴ ἔκ -
θεση ἡ ὁποία ἐν προκειμένῳ (γιὰ τὸ περὶ Παπαδιαμάντη
δηλαδὴ διάταγμα) δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ βρεθεῖ. Σ᾽ αὐτὸ
τὸ Σχέδιο διατάγματος, ὑπάρχει, καὶ εἶναι εὐνόητον, ἡμερο -
μηνία (ἐν νοεῖται ἡ ἡμερομηνία τῆς καταρτίσεώς του ἀπὸ
τὴν κυβέρνηση)  καὶ ἀριθμός. Πῶς ἐξηγεῖται ὁ ἀριθμὸς ἀ -
φοῦ τὸ διά ταγμα τελικὰ δὲν δημοσιεύτηκε; Ἡ ἀπάντηση
εἶναι ὅτι ὅλα τὰ νομοθετήματα, τυπικοὶ νόμοι καὶ διατάγ-
ματα, ὄχι μόνον τότε ἀλλὰ καὶ σήμερα, λαμβάνουν ἀριθμὸ
καὶ πρὸ τῆς δημοσιεύσεώς τους καὶ τὸν φέρουν κατὰ τὴ δη-
μοσίευσή τους. Ἄν, ὡς ἐν προκειμένῳ, πράγμα ὅμως σπα-
νιότατο, τὸ νομοθέτημα δὲν δημοσιευτεῖ, ὁ ἀριθμὸς δὲν
ἐκπροσωπεῖ τίποτε.

Ἂς προσέξουμε τώρα λίγο τὸ κείμενο τοῦ Σχεδίου διὰ τοῦ
ὁποίου ἐσκοπεῖτο ἡ ἀπονομὴ στὸν Παπαδιαμάντη τοῦ πα-
ρασήμου, πρὸς διευκρίνιση ὁρισμένων σημείων: «Γεώργιος
Α’, βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων». Ὁ βασιλεὺς αὐτὸς ἦταν ὁ πρῶ -
τος στὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία ποὺ ἔλαβε αὐτὸν τὸν τίτλο.
Στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ὁ Παπαρρηγόπουλος ἀπονέμει τὸν
τίτλο αὐτὸ στὸν Μέγαν Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος ὅμως οὐδέποτε
ἐπίσημα ἀποκλήθηκε ἔτσι. Στὸ Βυζάντιο, καὶ μετὰ τὸν ζ’
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αἰώνα ποὺ ἦταν πιὰ καθαρῶς ἑλληνικό, παρέμεινε ὁ τίτλος
«βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων» λόγῳ τοῦ κύρους
ποὺ προσέδιδε τὸ οἰκουμενικὸ κράτος τῆς Ρώμης. Ὁ Ὄθων
εἶχε τὸν τίτλο «βασιλεὺς καὶ κυριάρχης τῆς Ἑλλάδος» γιατὶ
τὸ πολίτευμα ἦταν μοναρχία, ἀπόλυτη στὴν ἀρχή, περιορι-
σμένη μετὰ τὸ 1843, καὶ στὸ πολίτευμα αὐτὸ ὁ βασιλεὺς
θεωρεῖται ὅτι ἀσκεῖ κυριαρχία ἐπὶ τῆς χώρας, ἕνα εἶδος ἐμ -
πραγμάτου δικαιώματος. Τὸ 1864 ὅμως ἡ Ἑλλάδα ἔγινε δη-
μοκρατία μὲ τὴ μόνη ἰδιαιτερότητα ὅτι ὁ ἀνώτατος ἄρχων
δὲν ἦταν αἱρετὸς ἀλλὰ κληρονομικός18. Οἱ ἁρμοδιότητές του
ὅμως ἦταν σαφῶς προσδιορισμένες ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, κυρί-
αρχος ἦταν ὁ λαός, στὴ θέληση τοῦ ὁποίου ὑπέκειτο καὶ
ὄφειλε νὰ συμμορφώνεται τὸ κληρονομικὸ ὄργανο, δηλ. ὁ
βασιλεύς. Ἡ θέληση αὐτὴ ἐκφραζόταν ἀπὸ τὴν πλειοψηφία
τοῦ λαοῦ ποὺ ἐκπροσωποῦσε ἡ κυβέρνηση. Ἄρα ὁ βασιλεὺς
ὄφειλε νὰ εὐθυγραμμίζεται χωρὶς ἐξαίρεση μὲ τὶς ἀποφά -
σεις τῆς κυβερνήσεως καὶ νὰ ἀποδέχεται τὶς νομοθετικῆς ἢ
διοικητικῆς ἢ  κυβερνητικῆς φύσεως προτάσεις της.  

Αὐτά ποὺ γράφονται ἐδῶ δὲν εἶναι ἄσχετα μὲ τὸ θέμα
μας καὶ αὐτὸ θὰ φανεῖ παρακάτω.

Στὸ κείμενο τοῦ σχετικοῦ μὲ τὸν Παπαδιαμάντη Σχεδίου,
ἀναφέρεται ὅτι ὁ προτείνων εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς

18. Στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα τὸ πολίτευμα διανορφώθηκε ὡς ἑξῆς: 1821 -1833,
Α’ Περίοδος τῆς Δημοκρατίας, 1833 -1844, Ἀπόλυτη Μοναρχία, 1844 -1864,
Περιορισμένη Μοναρχία, 1864 -1924, Α’ Περίοδος τῆς βασιλευομένης δη-
μοκρατίας, 1924 -1935, Β’ Περίοδος τῆς Δημοκρατίας, 1935 – 1973, Β’ Πε-
ρίοδος τῆς βασιλευομένης δημοκρατίας, 1973 καὶ ἑξῆς, Γ’ Περίοδος τῆς
Δημοκρατίας.



Βενιζέλος, ἐνῶ θὰ ἀρκοῦσε ἡ πρόταση τοῦ  Ὑπουργοῦ τῆς
Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως καὶ αὐτὸ εἶναι ἰδιαιτέρως τιμητικὸ
γιὰ τὸν Παπαδιαμάντη. Ἡ οὐσία τοῦ Σχεδίου εἶναι ἡ αἰτιο -
λογία τῆς προτάσεως ἀπονομῆς: «Ὅτι τὴν μὲν ἑλληνικὴν

γλῶσσαν ἀξίως ἐθεράπευσε, τὰ ἤθη καὶ τὰς παραδόσεις τοῦ

εὐγενοῦς ἡμῶν ἔθνους γνησίως κατέγραψε καὶ τὸν ἑλληνι -

κὸν πολιτισμὸν τὰ μάλιστα προήγαγε». Δὲν ξέρουμε ποῖος
συνέταξε τὶς γραμμὲς αὐτὲς πού, στὴ βραχύτητά τους, ἀ -
ποδίδουν τὴν οὐσία τοῦ ἔργου καὶ τῆς προσφορᾶς τοῦ Πα-
παδιαμάντη. Μπορεῖ ὁ ἴδιος ὁ Βενιζέλος, μπορεῖ ὁ Ὑπουρ -
 γὸς Παιδείας Ἀλεξανδρῆς, μπορεῖ ὁ Ὑπουργὸς τῶν Οἰ κο νο -
μικῶν καὶ στενὸς ἄλλοτε φίλος τοῦ Παπαδιαμάντη, Λάμ-
προς Κορομηλᾶς.

Τὸ Σχέδιο ὑπογράφουν, ὅπως εἴπαμε ἤδη,  ἐνῶ δὲν ἦταν
ἀπαραίτητο, ὅλοι οἱ  Ὑπουργοί, ἐνῶ ἀρκοῦσε καὶ πάλι ὁ  Ὑ -
πουργὸς Παιδείας, μὲ πρῶτο τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ Ὑ πουρ -
γὸ Στρατιωτικῶν. Ἀκολουθοῦν κατὰ τὴν τάξῃ τοῦ Πρω -
τοκόλλου ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Νικόλαος Δημητρακό-
πουλος, ἀπὸ τὴν Καρύταινα, ἐπιφανέστατος νομικός, ποὺ
στὸν ἑνάμισυ χρόνο τῆς Ὑπουργίας του ἄφησε τεράστιο ἔρ -
γο ἀναμορφώσεως τῆς Δικαιοσύνης. Ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτε ρι -
κῶν Ἰωάννης Γρυπάρης, ἐπὶ χρόνια πρέσβυς στὴν Κων -
σταν τινούπολη, πλήρης κάτοχος τῆς ὀθωμανικῆς πολιτικῆς
καὶ τῆς ὀργανώσεως τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους. Ἦταν ἀπὸ
τὶς Κυκλάδες καὶ ἄρα μᾶλλον θὰ εἶχε συγγένεια μὲ τὸν ὁ -
μώνυμο ποιητή. Ὁ  Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Λάμπρος Κορο -
μη λᾶς, ἐκτὸς τῆς δημοσιογραφίας στὴν «Ἐφημερίδα» ἦταν

47
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ἔξοχος οἰκονομολόγος μὲ σπουδὲς στὴ Γερμανία καὶ τὴ
Γαλ  λία. Κατὰ τὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα ἦταν Πρόξενος στὴ
Θεσσαλονίκη μὲ τεράστια ἐθνικὴ προσφορά. Ὁ Ὑπουργὸς
Παιδείας Ἀπόστολος Ἀλεξανδρῆς ἦταν βουλευτὴς Τρικά-
λων ἂν καὶ καταγόμενος ἀπὸ τὴ Λαμία. Ἀκολούθησε στὴν
ἀρχὴ τὸν Δημήτριο Γούναρη ὡς μέλος τῆς «Ὁμάδος τῶν
Ἰαπώνων» ἀλλὰ μετέστη στὸν Βενιζέλο. Ὁ βουλευτὴς Ἐρ -
μι ονίδος Ἐμμανουὴλ  Ρέπουλης, Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν, ἦ -
ταν τὸ νούμερο 2 τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων καὶ τῆς
κυβερνήσεως, οἱονεὶ Ἀντιπρόεδρος.

Οἱ Ὑπουργοὶ αὐτοὶ ἐν συνόλῳ ὑπέγραψαν τὸ Σχέδιο δια-
τάγματος για τὸν Παπαδιαμάντη. Τὸ ὅτι ὑπέγραψε ὁλό -
κληρο τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο καὶ ὄχι μόνον ὁ ἁρμόδιος
Ὑπουργὸς Παιδείας, ἀσφαλῶς ἦταν ἰδιαιτέρως τιμητικὸ γιὰ
τὸν μεγάλο πεζογράφο. Γιὰ τοὺς ἄλλους λογίους δὲν ξέ-
ρουμε ποιοὶ ὑπέγραψαν, γιὰ τοὺς περισσοτέρους μποροῦμε
βάσιμα νὰ ὑποθέσουμε ὅτι θὰ ὑπέγραψε μόνον ὁ ἁρμόδιος
Ὑπουργός. Ἐξαίρεση μπορεῖ νὰ ἔγινε καὶ σὲ μερικοὺς ἀκό -
μα. λ.χ. στὸν Παλαμᾶ. Τὰ διατάγματα ὑπεβλήθησαν στὰ
Ἀνάκτορα πρὸς ὑπογραφὴν στὶς 29.12.1910. Ὁ Παπαδιαμάν-
της πέθανε μετὰ ἀπὸ  πέντε ἡμέρες χωρὶς ἀκόμα ὁ βασι -
λεὺς Γεώργιος νὰ τὰ ἔχει ὑπογράψει, ἄρα χωρὶς νὰ πλη ρο-
 φορηθεῖ τὴν παρασημοφορία του, ὅπως γράφουν οἱ βιογρά-
φοι του ὅτι τὸ ἔμαθε τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ζωῆς του. Ὁ
θάνατος τοῦ Παπαδιαμάντη γεμίζει τὶς πρῶτες σελίδες τῶν
ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων τῆς ἑπομένης ἡμέρας, 4.1.1911. «Ἀ -
κρόπολις», «Ἑστία», «Νέα Ἡμέρα», «Πατρίς», «Ἀνεξάρ τη -
τος», κ.ἄ., θρηνοῦν ἐγκωμιάζοντας. Ἡ «Ἑστία» τοῦ ἀ φι ε ρώ-



νει τὸ κύριο ἄρθρο της μὲ τίτλο «Ὁ νεκρὸς τῆς ἡμέ ρας» καὶ
ἐξαίρετο, πρωτοσέλιδο ἐπίσης, ἄρθρο μὲ τίτλο «Εἰς τὸν ποι -
ητὴν» καὶ μὲ ὑπογραφὴ Ν.Κ. (ἀσφαλῶς Νῖκος Καρβούνης):
«Ἥσυχα καὶ διακριτικά, ὅπως ἔζησε ὁλόκληρον τὴν ζωήν του,

ἔσβησεν εἰς τὸ νησὶ ποὺ εἶδε τὸ φῶς, ὁ Ἀ λέξανδρος Παπαδια-

μάντης. Ἡ βιοπάλη καὶ αἱ ἀσχημίαι μιᾶς τυραννισμένης ζωῆς

δὲν τὸν ἔθιξαν, ἡ ψυχή του εἶχε μείνει παιδικὴ καὶ ἀφελής,

καὶ οἱ τρόποι του ἀδέξιοι καὶ ἐντροπαλοί…. Αἱ ἱε ρεμιάδες ποὺ

δονοῦν πένθιμα τὸν ἀέρα ἀπὸ χθές, ποὺ ἐγνώ σθη ὁ θάνατός

του, καὶ ὅλαι αἱ κατακραυγαὶ ἐναντίον τῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία

λέγουν ὅτι τὸν παρεγνώρισεν, ἀποτελοῦν φοβερὰν δυσαρμο-

νίαν πρὸς τὸν εὐγενικόν, τὸν σιωπηλὸν καὶ τὸν γεμᾶτον ἀ -

σκητικὴν περισυλλογὴν βίον του καὶ τὸν ὡραῖον θάνατόν

του… Ἡ μοῖρα τῶν ἐκλεκτῶν δὲν πρέπει νὰ μετριέται μὲ τὸ

μέτρον τῆς μοίρας τῶν κοινῶν ἀνθρώπων. Ὅσοι σήμερον

κατηγοροῦν τὴν κοινωνίαν διότι δὲν τὸν ἐξετίμησε προσηκόν-

τως καὶ δὲν τὸν περιέθαλψεν, ἂς συλλογισθοῦν διὰ μίαν

στιγμὴν τὶ θὰ ἐσκέπτετο ὁ ἴδιος ὁ Παπαδιαμάντης, ἄν,  ἀπὸ

τὸν καλλίτερον κόσμον, ὅπου πηγαίνουν τὰ πνεύματα τῶν

ἐκλεκτῶν, ἦτο δυνατὸν νὰ ἀκούσῃ τοὺς θρήνους των. Ἡ κοι-

νωνία δὲν ἦτο ὑποχρεωμένη νὰ σκύψῃ στοργικὰ ἐπάνω εἰς

ἕνα ποιητήν, ποὺ εἶχε τὴν ἤρεμον ὑπερηφάνειαν νὰ μὴ τῆς ἀ -

ποκαλύψῃ ποτὲ τὴν πενίαν του….». «Ἡ Ἑλλὰς ἔχασε χθὲς

μί αν δόξαν της. Ὁ διάδοχός του θὰ ἀργήσῃ πολὺ να φανῇ»,
ἔτσι τελειώνει τὸ κύριο ἄρθρο τῆς «Ἑστίας». Τὰ ἄρθρα ὅ λων
τῶν ἐφημερίδων τῆς 4.1.1911 καταλήγουν στὸ ἴδιο συ μπέ -
ρασμα: «Ἦταν ὁ μόνος, καὶ ὁ μεγαλύτερος». Ὁ Γρη γόριος Ξε -
νόπουλος ὅμως στὴν ἐφημερίδα «Ἀνεξάρτητος» τῆς ἑπο  -
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μένης 5.1.1911 συνιστᾶ ψυχραιμία: Ὁ μόνος δεν ἦταν, γρά-
φει μεταξὺ ἄλλων. Ὑπάρχει ὁ Καρκαβίτσας μὲ τὸν «Ζητιά -

νο» καὶ τὴ «Λυ γερή», ὁ Βιζυηνός μὲ τὶς τέσσαρες νουβέλες,
ὁ Κονδυλάκης μὲ τὸν «Πατούχα» καὶ τὴν «Πρώτη ἀ γάπη», ὁ
Θεοτόκης, (ἀναφέρει ἐδῶ καὶ ἀρκετοὺς ἄλλους). Ὑπάρχουν
καὶ οἱ παλαιότεροι, ὁ Καλλιγᾶς μὲ τὸν «Θάνο Βλέκα» καὶ ὁ
Βικέλας μὲ τὸν «Λουκῆ Λάρα». Ἴσως ἦταν ὁ καλλίτερος, ἀλ -
λὰ αὐτὸ θὰ μᾶς τὸ πεῖ ὁ χρόνος. Θὰ τὸ ποῦν οἱ κριτικοὶ ποὺ
ἔρχονται καὶ οἱ κριτικοὶ ποὺ θἄρθουν. Θὰ μᾶς τὸ πεῖ ὁ ἴδιος
ὁ λαός. Εἶχε δίκιο ὁ Ξενόπουλος. Γιατὶ στὰ ἑκατὸ χρόνια ποὺ
πέρασαν καὶ οἱ κριτικοὶ τὸ εἶπαν καὶ ὁ λαός, ποὺ καὶ τὸ ἔργο
του ἔνιωσε καὶ τὸν ἴδιον ἀγάπησε. 

Γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὰ παράσημα, ὁ Γεώργιος Α’ οὐδὲν
ἐκ τῶν διαταγμάτων ὑπέγραψε καὶ οὐδεὶς ἐκ τῶν προτεινο-
μένων ἔλαβε τὸ παράσημο. Ἄρα οὔτε ὁ Παπαδιαμάντης
ἔλαβε ποτὲ τὸ παράσημο τὸ ὁποῖο ἐπὶ ἑκατὸ χρόνια θρυ λεῖ -
ται ὅτι ἔλαβε τὶς παραμονὲς τοῦ θανάτου του19. Ἡ ἀλήθεια
εἶναι ὅτι ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος ἔφυγε ἀπὸ τὸν μάταιο αὐτὸν
κόσμο ἀπαρασημοφόρητος ἐκ μέρους τοῦ ἑλληνικοῦ  κρά-
τους.
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19. Ἡ ἐσφαλμένη ἐντύπωση περὶ παρασημοφορίας τοῦ Παπαδιαμάντη
προῆλθε ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωσῃ τοῦ π. Γεωργίου Ρήγα στὶς ἀδελφὲς τοῦ
Παπαδιαμάντη τὴν παραμονὴ τοῦ θανάτου του ὅτι «ἔλαβε τὸ παράση-
μον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος». Βλ. ἐπιστολὴ Γ. Ρήγα πρὸς Ἠλία Δι -
καῖο «περὶ τῶν χριστιανικῶν τελῶν τοῦ Παπαδιαμάντη». Ὁ πατὴρ Ρή -
γας εἶχε ἀκούσει φαίνεται γιὰ τὴν πρόταση τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸ
ἐξέλαβε ὡς συντετελεσμένη ἀπονομή. Ἐξ αὐτοῦ τὸ ἔγραψε ὁ πρῶτος
βιογράφος του καί, ἐπειδὴ ὁ ἓνας ἀντιγράφει τὸν ἄλλον, ἔμεινε μέχρι
σήμερα ὁ θρύλος.



Στο μηνιαῖο περιοδικὸ «Παναθήναια» τῆς 28ης Φεβρουα -
ρίου 1911, διαβάζουμε (στήλη «γεγονότα τοῦ μηνός»):

23 Φεβρ.– Ὁ βασιλεὺς ἠρνήθη νὰ ὑπογράψη τὴν πα-

ρασημοφορίαν  τῶν λογίων. 

Ὁ Γεώργιος δὲν ὑπέγραψε τὰ διατάγματα τὰ ὁποῖα τοῦ
εἶχαν ὑποβληθεῖ ἕτοιμα, ἀναμένοντα μόνον τὴν ὑπογραφή
του, γιὰ δύο λόγους: πρῶτον διότι θεωροῦσε τὴν ἀπονομὴ
παρασήμων προνόμιο τοῦ βασιλέως ἐνῶ ὁ βασιλεὺς κατὰ
τὸ Σύνταγμα τοῦ 1864 (ἀλλὰ καὶ τοῦ 1911 καὶ τοῦ 1952) δὲν
εἶχε προνόμια τὰ ὁποῖα νὰ τὸν φέρνουν ἀντίθετο μὲ τὴ λαϊ -
κὴ κυριαρχία. Δεύτερον, διότι ὑπῆρξαν πολλὲς διαμαρτυ-
ρίες ἐκ μέρους ἄλλων λογοτεχνῶν μὴ προτεινομένων πρὸς
παρασημοφορία. Ἐξακριβώσαμε τὰ ὀνόματα τῶν: Κωστῆ
Πασαγιάννη, Δημ. Ταγκόπουλου καὶ Κ. Χατζόπουλου. 

Πάντως ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ἂν καὶ ὁ ἴδιος
δὲν ἐπεδίωκε παράσημα, μὲ τὸ κατὰ περιεχόμενο τόσο τι -
μητικὸ γι᾽ αὐτὸν Σχέδιο διατάγματος ποὺ ἑτοίμασε καὶ ὑ -
πέγραψε ὁ Ἐλ. Βενιζέλος καὶ ὅλοι οἱ ὑπουργοί του, ἐτιμήθη
περισσότερο ἀπὸ ὅσο θὰ ἐτιμᾶτο ἂν παρελάμβανε ἰδιοχεί -
ρως, ὅπως γινόταν τότε, ἀπὸ τὸν ὑπασπιστὴ τοῦ βασιλέως
τὸ ἐν λόγῳ παράσημο.

Ὁ Βενιζέλος ἐν ὄψει τῶν κρισίμων περιστάσεων καὶ τοῦ
ἐπερχομένου πολέμου τοῦ 1912-13, δὲν ἐθεώρησε, καὶ εὐ -
λόγως, σκόπιμο νὰ προκαλέσει πολιτικὴ κρίσῃ γιὰ τὰ πα-
ράσημα τῶν λογίων. Ἄφησε τὸ θέμα νὰ ξεχαστεῖ. 

Ἡ πράξῃ λοιπὸν τοῦ Γεωργίου Α’ νὰ μὴ ἀπονείμει τὰ πα-
ράσημα ἦταν ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομη καὶ ἐνδει -
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κτικὴ τῆς ἀλαζονείας ποὺ διέκρινε ἐνίοτε τὴν ἤδη ἐκπε σοῦ -
 σα δυναστεία. Ταυτόχρονα ἦταν καὶ μία πρώτη διαφωνία
τῶν Ἀνακτόρων μὲ τὸν Βενιζέλο καὶ τὴν κυβέρνησή του. Ἡ
ἀρνητικὴ γιὰ τὴν κυβέρνηση ἐξέλιξη τοῦ θέματος ἀπο δό -
θηκε ἀπὸ τὸν Βενιζέλο καὶ σὲ ἀδέξιους χειρισμοὺς τοῦ Ὑ -
πουργοῦ τῆς Ἐκπαιδεύσεως Ἀλεξανδρῆ, ὁ ὁποῖος γνωρί -
ζο ντας τὴν ἰδιοτροπία τοῦ βασιλέως ἔπρεπε νὰ συνεννοηθεῖ
πρῶτα μαζί του ὥστε νὰ μὴ ἐκτεθεῖ ἡ κυβέρνηση ἐπὶ θέμα-
τος πολιτικὰ ἀσήμαντου. Αὐτὸ εἶχε ὡς συνέπεια, τὸ ἐπόμε -
νο ἔτος 1912 μετὰ τὶς ἐκλογὲς τακτικῆς βουλῆς τοῦ ἔτους
ἐκείνου στὶς ὁποῖες ὁ Βενιζέλος «ἐσάρωσε», νὰ ἀντικατα -
σταθεῖ ὁ Ἀλεξανδρῆς στὸ Ὑπουργεῖο τῆς Ἐκπαιδεύσεως
ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Τσιριμῶκο. 

Μετὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους, τὸ Ὑπουργεῖο, μὲ Ὑ -
πουργὸ πάντα τὸν Τσιριμῶκο καὶ Τμηματάρχη τοῦ Τμή -
ματος Γραμμάτων καὶ «Ὡραίων» ἢ Καλῶν Τεχνῶν, ὅπως
λέμε σήμερα, τὸν Γ. Δροσίνη, καθιέρωσε τὸ Ἐθνικὸ Ἀριστεῖο
Γραμμάτων20 ἀπονεμόμενο ἀπὸ Ἐπιτροπή, χωρὶς νὰ ὑπάρ -
χει ἐδῶ ἀνάγκη βασιλικῆς ὑπογραφῆς. Ἡ ἐπιτροπὴ ὁρίστη -
κε πενταμελὴς ἀπὸ λογοτέχνες ποὺ πῆραν τὸ ἀριστεῖο μὲ
διάταγμα. Ἦσαν ὁ Παλαμᾶς, ὁ Προβελέγγιος, ὁ Ἄγγελος
Βλάχος, ὁ Μπάμπης Ἄννινος καὶ ὁ Γ. Σουρῆς. Τὸ 1915, πρῶ -
το ἔτος ἀπονομῆς τοῦ ἀριστείου κατόπιν κρίσεως, τὸ ἔλαβε
ὁ Δροσίνης γιὰ τὰ «Φωτερὰ Σκοτάδια». Τὸ 1916 δὲν ἀπονε -
μή θηκε τὸ ἀριστεῖο λόγῳ τῶν δραματικῶν γεγονότων ποὺ

20. Βλ. Παράρτημα
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ταλάνιζαν τὴν Ἑλλάδα, τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ δηλαδὴ καὶ
ἰδίως τοῦ Κινήματος τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ 1917 τὸ ἔλαβε ὁ
Ἰω. Πολέμης γιὰ τὰ «Σπασμένα μάρμαρα». Ὅλοι ἤξεραν ὅτι
ὁ Δροσίνης «ἐμαγείρευε» τά τοῦ ἀριστείου ὥστε νὰ τὸ παίρ-
νουν δικοί του ἀλλὰ καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ διαμαρτυρηθοῦν
γιατὶ ὅλοι οἱ τιμηθέντες ἦσαν ἀξιόλογοι. Σκάνδαλο ξέσπα -
σε τὸ 1918 ὅταν ἔγινε γνωστὸ ὅτι θὰ τὸ λάβει ὁ Μαλακάσης
γιὰ τοὺς «Ἀσφοδέλους». Κανεὶς δὲν ἀρνεῖτο τὴν ἀξία του,
ἀλλὰ ὅλοι ἔγραφαν στὶς ἐφημερίδες ὅτι ἦταν νέος καὶ προ -
ηγοῦντο ἄλλοι. Γιὰ νὰ προκαλέσει τὸν Δροσίνη ὁ Ξενόπου-
λος ἐτύπωσε τὸ θεατρικό του ἀριστούργημα «Τὸ μυ στι  κὸ
τῆς κοντέσας Βαλέραινας» καὶ ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἐ πιτροπὴ
τὸ ἀριστεῖο. Ἔγινε σάλος καὶ τελικὰ τὸ ἀριστεῖο δὲν ἀπονε -
μήθηκε τὸ 1918. Τὸ 1919 ἄλλο σκάνδαλο, διότι τὸ ἔλαβε ὁ
φίλος τοῦ Δροσίνη Ἰω. Γρυπάρης, ἀξιόλογος μὲν ἐκπαιδευ -
τι κὸς καὶ μεταφραστὴς τοῦ Πλάτωνος, γνωστὸς ὅμως στὴ
λογοτεχνία ἀπὸ μία καὶ μόνον ποιητικὴ συλλο γή, τοὺς
«Σκα ραβαίους καὶ τερρακότες». Τὸ 1920 ὁ Δροσίνης θυμή-
θηκε τὸν Ἀλ. Μωραϊτίδη ποὺ εἶχε ἀπὸ χρόνια ἀπο συρ θεῖ
καὶ ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε νὰ τὸ πάρει φοβούμενος μή πως,
λαμβάνων ἀριστεῖα καὶ βραβεῖα κάνει κακὸ στὴν ψυ χή
του. Τελι κά, πιεζόμενος, τὸ δέχτηκε. Ἦταν τὸ τελευ ταῖο
ἀριστεῖο. Τὸ 1921-22 λόγῳ τῶν δραματικῶν γεγονότων, τοῦ
μικρασια τι κοῦ πολέμου καὶ τῆς Καταστροφῆς ἀλλὰ καὶ
λόγῳ τοῦ ὅτι εἶχε ἀπαξιωθεῖ, τὸ ἀριστεῖο δὲν ἀ πονεμή θη -
κε. Τὸ 1923 ἀπονεμήθηκε μὲ διάταγμα σὲ πολ λοὺς λογο-
τέχνες, ὥστε ἔ χασε ἐντελῶς τὴν ἀξία του. Τὸ 1926 ὑπήχθη
στὴ νεοσυστα θεῖσα Ἀκαδημία. 
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Ὁ Παπαδιαμάντης βρισκόταν στὴν ἀντίπερα ὄχθη ἤδη
πά νω ἀπὸ δέκα χρόνια. Τὸ ἔργο του ὅμως εἶχε πλέον ἀνα -
γνω ρισθεῖ ἀρκετὰ ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ξένους. Εἶχε μετα φρα -
στεῖ ἡ «Φόνισσα» καὶ μερικὰ διηγήματά του ἀπὸ τὸν Pierre
Baudry, εἶχε γίνει ἡ ἔκδοση τοῦ Φέξη καὶ ἡ ἔκδοση τοῦ Ἐ -
λευθερουδάκη. Ὁ Merlier ἑτοίμαζε τὴ «ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του»
καὶ τὴ μετάφραση τῶν ἑπτὰ διηγημάτων. Ἡ «κριτικὴ» ἤδη
τὸν ἀποθέωνε, ὁ λαὸς ἔνιωθε τὴ βαθύτερη οὐσίᾳ τοῦ ἔργου
του. Αὐτό ποὺ ζητοῦσε ὁ Ξενόπουλος στὶς 5.1.1911 εἶχε δρο -
μολογηθεῖ. Ἀκολούθησε ὁ Κατσίμπαλης μὲ τὸ ἀξεπέραστο
«Πρῶτες κρίσεις καὶ πληροφορίες» καὶ τὸ «Συμπλήρωμα»
καὶ παραλλήλως καθημερινὰ ἄρθρα καὶ κριτικὲς ἔβλεπαν
τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος. Τρεῖς ἐκδόσεις τῶν «Ἁπάντων»
του, ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ἡ μία καλλίτερη ἀπὸ τὴν ἄλλη, καὶ
χιλιάδες κριτικές, δοκίμια καὶ ἄρθρα τὰ ὁποῖα συγκεντρώ-
θηκαν σὲ δύο διδακτορικὲς διατριβές ποὺ καλύπτουν περί -
οδο σχεδὸν ἑκατὸν σαράντα χρόνων (1879 -2016) ἀλλὰ εἶ ναι
ἀκόμη ἀνέκδοτες21. 

Τὸ παράσημο ποὺ δὲν ἔδωσε στὸν Παπαδιαμάντη τὸ Ἑλ -
ληνικὸ κράτος, ὄχι γιατὶ δὲν ἤθελε, ἀλλὰ γιατὶ ἕνας βασι -
λιὰς ἑρμήνευε κατὰ τὸ δοκοῦν τὸ Σύνταγμα, τοῦ τὸ ἔδωσε
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21. Τῆς Σοφίας Μπόρα «Ὁ Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀναγνῶστες του. Ζητή-
ματα ἱστορίας τῆς πρόσληψης τοῦ ἔργου του (1879-1961)», διδακτορικὴ
διατριβή, τόμ. 1-2, Τμῆμα Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ἀθήνα 2008. 

Καὶ τῆς Βασιλικῆς Λαμπροπούλου «Ή ἔντυπη παράδοση τοῦ παπαδια -
μαντικοῦ κειμένου: βιβλιογραφικὰ καὶ ἐκδοτικὰ (1961-2011)», διδα κτο -
ρικὴ διατριβή, τόμ. 1-3, Τμῆμα Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ἀθήνα 2016.



τὸ ἔθνος*. Τὸ ἔθνος ἀναγνώρισε τί χρωστοῦσε στὸν Παπα-
διαμάντη. Δὲν εἶναι μόνον ἡ ἀπόλυτα ἐπιτυχημένη ψυχο-
γραφία τοῦ λαοῦ του καὶ τὸ πόσο ὡραῖα ἡ ψυχογραφία αὐτὴ
ἀποτυπώθηκε στὰ τρία μυθιστορήματα, στὶς τέσσαρες νου-
βέλες, στὰ ἑκατὸν ἑβδομήντα τόσα διηγήματα καὶ στὰ δε-
κατέσσαρα ποιήματα. Κυρίως ἀναγνωρίστηκε ὅτι ὁ Παπα -
διαμάντης ἀγωνίστηκε ὥστε νὰ μὴν ἀπολίπει τὸν ἑλληνικὸ
λαὸ ἡ ζωογόνος πίστις πρὸς τὴν ἠθικὴ τάξη τοῦ κόσμου, μὲ
τὴν εὐρύτερη ἔννοιά της, καὶ τὴν παντοδυναμία καὶ τὴν
πανσοφία Ἐκείνου ὅστις, «κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατε -

άξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐκ σβέσει» (Ματθ. 12, 20).

Ἑκατὸν ἑπτὰ χρόνια πέρασαν καὶ στὴ μακρὰ αὐτὴ δια -
δοχὴ τῶν δεκαετιῶν ἀποδείχτηκε ὅτι ὁ Παπαδιαμάντης εἶ -
ναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μὲ τὴν ψυχὴ τοῦ ἔθνους. Ὄχι
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* Ἕνας ἀγαπητός μου φἰλος, καθηγητὴς τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-
πιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπέμενε πρὸ ἡμερῶν σὲ προφορική μας συζήτηση,
σχετικὰ μὲ τὸ δοκίμιο Β’, ὅτι ἡ ἀπονομὴ παρασήμων ἦτο «προνομία» τοῦ
βασιλέως ὁ ὁποῖος μποροῦσε νὰ τὴν ασκεῖ κατὰ τὴν ἀπόλυτη κρὶση του.
Ὅμως, μὲ τὸ ἄρθρο 40 τοῦ Σ. τοῦ 1864 καὶ τὸ ταὐτάριθμο τοῦ Σ. 1911, δὲν
ἱδρὐεται προνομία ἀλλὰ μιὰ ἀκόμα ἁρμοδιὸτητα τοῦ βασιλέως. Πουθενὰ
τὸ Σύνταγμα δὲν ὁμιλεῖ γιὰ «προνομίες». Εἶναι μὶα ἔν νοια ποὺ διετύπω-
σαν οἱ θεωρητικοὶ μὲ ἄλλη σημασία καὶ πάντως ὄχι ὅτι λόγω τῶν «προ-
νομιῶν» δύναται ὁ βασιλεὺς νὰ ἀντιταχθεῖ στὴ λαϊ κὴ κυριαρχία. Δηλαδὴ
καὶ ἄν ἀκόμα ἐδῶ ἐπρόκειτο περὶ προνομίας καὶ πάλι αὐτὴ δὲν θὰ
μποροῦσε νὰ ἀσκηθεῖ ἐναντίον τῆς βουλήσεως τῆς κυβερνήσεως (λόγω
τοῦ κρατοῦντος δημοκρατικοῦ πολιτεύματος) εἴτε ἡ κυβέρνηση ἐπρό -
τει νε τὴν παρασημοφορία, εἴτε ἀντιτασσόταν στὴν παρασημοφορία
κάποιου ποὺ ἤθελε νὰ τιμήσει ὁ βασιλεύς. Ἐν ὀλίγοις, λόγω τῆς δημο -
κρατικῆς ἀρχῆς, ὁ βασιλεὺς μποροῦσε νὰ παρασημοφορήσει ὅποιον ἤ -
θελε, ἐφόσον δὲν ἀντιτασσὀταν ἡ κυβέρνηση. Καὶ ἦταν ὑποχρεωμένος
νὰ παρασημοφορήσει ἐφόσον τοῦ τὸ ὑπεδείκνυε ἡ κυβέρνηση. 
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ἕνας Παπαδιαμάντης ἐξαϋλωμένος, ἔξω ἀπὸ μᾶς, πέραν
τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Νίτσε, ἀλλὰ ἕνας
Παπαδιαμάντης δικός μας, σάρκα ἀπὸ τὴ σάρκα μας, αἷμα
ἀπὸ τὸ δικό μας αἷμα, μὲ τὶς μεγαλωσύνες καὶ τὶς ὅποιες
ἀνθρώπινες ἀδυναμίες. Στὰ χρόνια, τὶς δεκαετίες ἢ καὶ τοὺς
αἰῶνες ποὺ ἔρχονται, ἡ ἀστείρευτη πηγὴ τῆς ἱστορίας τοῦ
ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, θὰ ἐξακολουθήσει, ὅπως μέχρι σή-
μερα, νὰ ἀποδίδει τὸν Παπαδιαμάντη στὸν πραγματικό του
κληρονόμο: Τὸ ἔθνος…



Γ.
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Ὁ  Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851 - 1911) γεννήθηκε στὴ

Σκιάθο. Γράφτηκε στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ ἀλλὰ δὲν ἔλαβε

πτυχίο. Ἔγραψε τρία μυθιστορήματα καὶ πάνω ἀπὸ ἑκατὸν

ἑβδομήντα διηγήματα καὶ νουβέλες. Ἐδημιούργησε ἕνα

ἐντελῶς προσωπικὸ ὕφος στὸ πλαίσιο τῆς καθαρεύουσας ποὺ

ἀκόμα γοητεύει. Ἡ κύρια πηγὴ βιοπορισμοῦ του ἦσαν οἱ

μεταφράσεις γιὰ λογαριασμὸ ἐφημερίδων.  

Ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850 – 1929), ἐξάδελφος τοῦ Πα-

παδιαμάντη, γεννήθηκε στὴ Σκιάθο. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ

Βαρβάκειο καὶ δίδαξε στὴ μέση Ἐκπαίδευση. Ἐργάστηκε ὡς

δημοσιογράφος καὶ πρακτικογράφος τῆς Βουλῆς.

Νέος διεκρίνετο γιὰ τὸ χιοῦμορ καὶ τὸ σκωπτικό του ὕφος.

Ἔγραψε ταξιδιωτικὰ καὶ θεατρικὰ ἔργα καὶ ἀξιόλογα διηγήμα -

τα. Μετὰ τὸν θάνατο τῆς συζύγου του ἀπεσύρθη ὁλοσχερῶς.

Ὁ Σπυρίδων Μωραΐτης (1849- 1915), πρωτεξάδελφος τοῦ

Παπαδιαμάντη, γεννήθηκε στὴ Σκιάθο. Ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὴ

Φιλοσοφικὴ Σχολὴ καὶ μετέβη στὴ Γερμανία ὅπου ἐσπούδασε

ψυχολογία, παιδαγωγικὰ καὶ φιλοσοφία. Εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ

ἀνήγαγε στὴν  Ἑλλάδα τὴν παιδαγωγία σὲ ἐπιστήμη μὲ τὴν

συγγραφὴ περισπούδαστων ἔργων. Ἐξέδωσε Πλάτωνα σὲ τρεῖς

ὀγκώδεις τόμους τῆς Ζωγραφείου Βιβλιοθήκης. Ὑπῆρξε ὁ διδά-

σκαλος τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου Α’ καὶ τῶν ἄλλων βασιλο-

παίδων. Στὴν ἐποχή του ἐθεωρεῖτο διδάσκαλος τοῦ γένους.
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Στὴ Σκιάθο, ἀλλὰ καὶ στὴν ἄλλη Ἑλλάδα, ο Ἀλέξαν -
δρος  Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Ἀλέξανδρος  Μωραϊτίδης θεω -
ροῦνται ὡς δύο σχεδὸν διόσκουροι καὶ κατὰ πολλοὺς πε -
ρί που ἰσότιμοι πεζογράφοι ὥστε, παρὰ τὸ ὅτι ἡ συγγένειά
τους ἦταν μακρινὴ καὶ ἡ ἀξία τοῦ ἔργου τοῦ ἑνὸς πρὸς τὴν
ἀξία τοῦ ἔργου τοῦ ἄλλου πολλαπλῶς ἄνιση, ἐν τούτοις,
μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ εἶχαν κοινὴ καταγωγὴ καὶ εἶχαν ἀ -
ναπτύξει στενὴ φιλία στὴν Ἀθήνᾳ, νὰ ἀποκαλοῦνται «οἱ
δύο Ἀλέξανδροι» μὲ τὴν ἔννοια καὶ τῆς παράλληλης ἀξίας.
Στὴ Σκιάθο, αὐτὴν τὴν περίπου ἐξίσωση τὴ δικαιολογοῦν
ἴσως λόγοι τοπικῆς αὐταρέσκειας ἢ καὶ τουριστικοί, γενι -
κῶς ὅμως αὐτὸ δὲν δικαιολογεῖται. Ὁ Παπαδιαμάντης ἦ -
ταν ὁ μεγάλος ψυχογράφος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ πρύ -
τανης τῆς ἠθογραφίας, προσωπικότητα ἐθνική, ὁ Μωραϊ-
τίδης ἁπλῶς ἕνας καλὸς πεζογράφος τῆς λεγόμενης γε -
νιᾶς τοῦ 1880, πρῶτα εὐθυμογράφος καὶ σατιρικός, ἀργό -
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τερα θεατρικὸς καὶ συγγραφέας ταξιδιωτικῶν ἔργων καὶ
διηγημάτων. Ὁ Μωραϊτίδης ἔχει λογοτεχνικὴ αὐτονομία
ἀ  πέναντι στὸν Παπαδιαμάντη ἀλλὰ εἶναι πολὺ «λιγότε-
ρος». Ἐπειδὴ ὅμως ἕνας τόπος δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ
παράγει μόνο μεγαλοφυΐες, ἡ Σκιάθος, ἕνα πολὺ μικρὸ νη -
σί, δικαιοῦται νὰ εἶναι ὑπερήφανη καὶ γιὰ τὸν Μωραϊτίδη,
ἐμεῖς δὲ δικαιούμεθα νὰ δεχθοῦμε νὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε
καὶ ἐμεῖς «δύο Ἀλέξανδρους» λόγῳ τῶν ἀρκετῶν κοινῶν
ποὺ εἶχαν (τὴν καταγωγή, τὴν ἰδιότητα τοῦ πεζογράφου,
τὴ στενὴ φιλία, καὶ τὴν προσήλωση στὴν ὀρθοδοξία καὶ ἴ -
σως καὶ ἄλλα), μὲ πολλὲς ὅμως διαφορές, μὲ μεγαλύτερη
ὅλων ὅτι ὁ μὲν ἕνας μὲ τὸ ἔργο του ἀναδείχτηκε σὲ ἐθνικὴ
προσωπικότητα, ὁ δὲ ἄλλος ἦταν ἁπλῶς ἕνας καλὸς πεζο -
γράφος.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τοὺς λογοτέχνες αὐτούς, ἡ Σκιάθος
ἀνέδειξε καὶ μία προσωπικότητα τῆς ἐπιστήμης πολὺ
σπου δαία, φιλόλογο περιώνυμο καὶ φιλόσοφο βαθυστόχα-
στο ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους τῶν τελῶν τοῦ 19ου καὶ τῶν
ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἐκδότη τοῦ Πλάτωνος καὶ ἄλλων
ἀρχαίων συγγραφέων στὴν περισπούδαστη «Ζωγράφειο»
βιβλιοθήκη, τὴ μόνη σοβαρὴ προσπάθεια ἐκδόσεως ἀπὸ
Ἕλληνες τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων, ἰσότιμη τῶν
καλλίτερων ξένων κριτικῶν ἐκδόσεων. Τὸν μεγάλο αὐτὸν
φιλόσοφο τὸν ὁποῖον ὁ βυζαντινολόγος Ἀδαμάντιος Ἀδα -
μαντίου ἀποκαλεῖ «διδάσκαλον τοῦ γένους»22, ἡ Σκιάθος

22. Ἐφημ. «Άθῆναι», ἔτος ΙΓ’, ἀριθ. (334) 5634, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 1915,
σελ. 1, στήλη 4.
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γενικῶς ἀγνοεῖ. Εἶναι ἡ μοίρα τῶν μεγάλων ἐπιστημό νων
νὰ λησμονοῦνται γρήγορα, ἀντίθετα πρὸς τοὺς πε ζο γρά -
φους καὶ τοὺς ποιητές. Τὸν Βιζυηνὸ λ.χ. τὸν γνωρίζουμε
μόνο γιὰ τὸ λογοτεχνικό του ἔργο καὶ ἀγνοοῦμε ὅτι ἀνε -
δείχθη μετὰ ἀπὸ πολυετεῖς σπουδὲς στὴ Γερμανία σὲ φιλό -
σοφο περισπούδαστο, ἰδίως μὲ τὸ ἔργο του γιὰ τὸν Πλω -
 τίνο, διεκδίκησε δὲ καὶ ἕδρα φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν. Ὁ Θεμ. Σοφούλης εἶναι γνωστὸς μόνον ὡς πο λι -
τι κὸς καὶ ἐλάχιστοι γνωρίζουν ὅτι ὡς ἀρχαιολόγος ὑπῆρξε
ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους τῆς ἐποχῆς του, διεκδίκησε δὲ
τὴν ἕδρα τῆς ἀρχαιολογίας ἀπὸ τὸν Χρῆστο Τσού ντα. Ἐν
προκειμένῳ, ὁ Σκιαθίτης φιλόσοφος εἶναι ὁ Σπυρί δων Μω-
ραΐτης, πρῶτος ἐξάδελφος τοῦ Παπαδιαμάντη μὲ τὸν ὁ -
ποῖον ἐπίσης τὸν συνέδεε στενὴ φιλία.

Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἀναφερθοῦμε διαδοχικὰ στοὺς τρεῖς αὐ -
τοὺς διακεκριμένους Σκιαθίτες, στὸν μὲν Παπαδιαμά ντη
γιὰ τὸν ὁποῖον τόσα ἔχουν γραφτεῖ, ἀναφερόμενοι κα τὰ
τρόπο περισσότερο ἐπιγραμματικὸ σχετικὰ πάντα μὲ τὴν
περὶ αὐτοῦ ὑπάρχουσα «φιλολογία», καὶ ἔπειτα στοὺς ἄλ -
λους δύο, προσπαθώντας νὰ βροῦμε τὴν κοινὴ συνιστώ σα
τῶν τριῶν.

*
Ὁ Παπαδιαμάντης (1851 -1911), ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ

στάση ζωῆς καὶ τὸ ἔργο του, εἶχε ὡς θεμελιώδη ἀρχὴ τῆς
κοινωνικῆς ἰδεολογίας του τὸν ἀμείλικτο πόλεμο τὸν ὁ -
ποῖο εἶχε κηρύξει, ἐν ὀνόματι τῆς ὀρθοδοξίας καὶ τῆς γνη-



σιότητος τῶν ἑλληνικῶν ἠθῶν στὴν ἐξουσία τοῦ χρῆματος
«στὸν ξενισμό, στὸν πιθηκισμὸ καὶ στὸ φραγκισμό», Ἡ κοι -
νωνικὴ ἰδεολογία τοῦ Παπαδιαμάντη θεωρήθηκε ἀπὸ νεό -
τερους ἐρευνητὲς καρπὸς ἑνὸς κοινωνικὰ παράταιρου γά -
μου, γιατὶ τοῦ ἀποδόθηκε μία ταξικὴ συνείδηση ποὺ ἦ ταν
ταυτόχρονα φεουδαρχικὴ καὶ ἀγροτική, παράλληλα ἀρχο -
ντικὴ καὶ λαϊκή. Ὅσο κι ἂν κρύβει ἕνα μέρος ἀλή θει ας ἡ
πολιτικὰ σκόπιμη αὐτὴ κρίση, θἆταν ἄδικο ἂν δὲν τονιζό-
ταν ὅτι οἱ κοινωνικὲς θέσεις τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι πιὸ
εὐκρινεὶς καὶ πιὸ εὐθύβολες ἀπὸ ἐκεῖνες λ.χ. τοῦ Πα λα μᾶ
καὶ τοῦ Καρκαβίτσα. Εὐθύτατα τονίζει ὅτι: «ἡ πλουτοκρα-

τία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ

διαρκὴς Ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾷ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει

τὴν κακουργίαν, αὕτη φθείρει σώματα καὶ ψυχάς. Αὕτη πα-

ράγει τὴν κοινωνικὴν σηπεδόνα. Αὕτη καταστρέφει κοινω-

νίας νεοπαγεῖς»23. Θὰ ἦταν λάθος νὰ πιστεύσουμε, καὶ
αὐ τὸ ἐλέχθη ἀπὸ πολλοὺς ἐρευνητές, πὼς ὁ Παπαδιαμάν-
της, ἀπορροφημένος ἀπὸ τὴ νοσταλγία του, ἄφησε ἀνα -
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23. Ἡ ἀνακαίνιση τῶν παπαδιαμαντικῶν σπουδῶν στὴν ἐποχή μας ὀ φεί -
λεται στὸν ἀκάματο φιλόλογο Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο (γενν. 1933)
κριτικὸ ἐκδότη τῶν «Ἁπάντων» τοῦ Παπαδιαμάντη σὲ μνημειώδη πεν-
τάτομη κριτικὴ ἔκδοση μέσῳ τῶν ἐκδόσεων «Δόμος» ποὺ ἵδρυσε ὁ ρη-
ξικέλευθος ἐκδότης Δ. Μαυρόπουλος. Μὲ τὴ συνεργασία τῆς κόρης του
Λαμπρινῆς Τριανταφυλλοπούλου, δεινῆς ἐπίσης  ερευνήτριας τοῦ πα -
πα διαμαντικοῦ ἔργου, ὁ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος ἀνεστύλωσε καὶ
τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ μεταφραστικοῦ ἔργου τοῦ Παπαδιαμάντη. Τὰ
τελευταῖα χρόνια οἱ παπαδιαμαντικὲς σπουδὲς παρουσίασαν ἀξιοση -
μείωτη πρόοδο. Ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ ἐκδόθηκαν, ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ ἀ -
ναφέρουμε τὰ «Φύλλα ἐσκορπισμένα» τῶν Γ. Α. Χριστοδούλου καὶ Φ.
Α. Δημητρακόπουλου, Καστανιώτης, 1994, καὶ Π. Δ. Μαστροδημήτρη
«Παπαδιαμαντικά», Δόμος, 2006.



πάντητα τὰ κοινωνικὰ προβλήματα τοῦ καιροῦ του. Οἱ
ἐπικριτές του διαβλέπουν ὅτι τὸ πολιτικὸ ἰδανικό του ἀ -
ποβλέπει σὲ μία θεοκρατούμενη, μεγαλοϊδεατικὴ κοινω-
νία, ὅπου ὁ ὀρθόδοξος βασιλιάς, ἀπόλυτος μονάρχης κατὰ
τὸ βυζαντινὸ πρότυπο, θ᾽ ἀποτελεῖ τὸν καλύτερο προστά -
τη ἑνὸς λαοῦ ἐξαπατημένου ἀπὸ τὶς κοινοβουλευτικὲς
ὑποσχέσεις τῶν «νεοτεριστῶν24».

Ὅμως ἡ ἐπιγαμία βυζαντινοῦ δεσποτισμοῦ καὶ λαϊκῆς
ὀρθοδοξίας, συνδυασμένη μὲ ἔντονη κριτικὴ τοῦ ἀστικο-
βαλκανικοῦ κοινοβουλευτισμοῦ δὲ βλέπονται στὸν Παπα-
διαμάντη ἀπὸ τὴ θέση τῆς φεουδαρχίας, ὅπως ὑπαινίσ σε -
ται ὁ καθηγητὴς Μουλλᾶς25, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς μι -
κροαστικῆς ἀνέχειας τῶν φτωχῶν, τῶν πενομένων. Εὕρι -
σκε ὅτι ὁ πλοῦτος εἶναι δυστυχία καὶ ἀσχήμια, ἡ φτώχεια
ὡραιότητα καὶ ἀρετή26. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Κ. Μπαστιᾶς ὀρθὰ δια-
τυπώνει τὴ γνώμη ὅτι οἱ δύο σκιαθίτες πεζογράφοι, ὁ Πα-
παδιαμάντης καὶ ὁ Μωραϊτίδης, θυμίζουν Τολστόι. Ἡ ὁ -
μοιότητά τους μάλιστα εἶναι πιὸ χτυπητή, ὅταν προσέξει
κανεὶς τὰ ἀρνητικὰ ἐλατήρια τῆς φυγῆς τοῦ Ῥώσου καὶ
τῶν Ἑλλήνων πεζογράφων. Ἄρνησῃ τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν,
συνείδηση ὅτι ὁ κόσμος εἶναι κοιλάδα θρήνων, ποὺ τρυ -
πᾶνε τὴν ἀκοὴ τῶν συνειδήσεων, ὅσων ἔχουν ἀφτιὰ γιὰ

63

24. Κ. Στεργιόπουλου: «Ὁ Παπαδιαμάντης σήμερα», «Διαβάζω», Ἀθήνα,
1977, τεῦχος 9, σελ. 36 - 47.

25. Παν. Μουλλᾶ: «Ἀ. Παπαδιαμάντης αὐτοβιογραφούμενος», «Νέα Ἑλλη -
νι  κὴ Βιβλιοθήκη», ΔΠ 29, Ἀθήνα, 1974, σελ. νη’, νθ’.

26. Παπαντωνίου Κ.: «Κριτικὴ Ἀνθολογία περὶ Ἀ. Μωραϊτίδου», στὴν «Ἑλ -
λη νική Δημιουργία», Ἀθήνα, 1950, τ. 6, σελ. 545.
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νὰ ἀκοῦνε καὶ ὀφθαλμοὺς γιὰ νὰ βλέπουν27. Ὁ Παπαδια-
μάντης γινόταν εὐτυχὴς ἁπλῶς καὶ μόνο γιατὶ ζοῦσε μέσα
στὴ φτώχια  καὶ μὲ τὴν ὀλιγάρκεια ποὺ ἐπέβαλε ὁ χριστια-
νισμός. Ὅταν τοῦ προσφερόταν ἀμοιβὴ μεγαλύτερη ἀπ᾽
ὅ,τι ὁ ἴδιος ἀποτιμοῦσε τὴν ἐργασία του, δὲν τὴ δεχόταν,
τὴν ἐπέστρεφε. Καταπιεσμένοι, ταπεινοὶ ἦταν οἱ ἥρωές
του: «Πᾶσα πτωχὴ οἰκογένεια, πᾶσα μήτηρ χήρα, ταλαιπω-

ρούμενη, ξενοδουλεύουσα... συλλέγουσα φύλλα, παράγουσα

ὀλίγην μέταξαν ἢ τρέφουσα δύο ἢ τρεῖς αἶγας ἢ ἀμνάδας...

φορολογουμένη ἀσπλάχνως, τρώγουσα κρίθινον ἄρτον, πο-

τισμένον μὲ ἱδρῶτα ἁλμυρόν…28». Ἡ ἰδεο λο γία αὐτὴ τοῦ
ἐπέβαλε ν’ ἀντικρύζει τὴν ἀρχοντικὴ κα ταγωγὴ τῆς μη-
τέρας του –ἦταν ἀπὸ τὸ γένος Μωραΐτη– μὲ αἴσθημα τα -
ξι κοῦ ἀποστάτη. Ἡ προσπάθειά του ἦταν ἰδεα λιστική.
Ζῶντας κατὰ Χριστόν, ὀφείλει νὰ διάγει ἀσκητι κά. Αὐτοῦ
λοιπὸν τοῦ λιτοῦ πνεύματος τὴ διεύρυνση θέλει νὰ ἐπιτύ -
χει μέσα στὴ διαμορφούμενη «ἀστικὴ κοινωνία», σὲ μιὰ
στιγμὴ ποὺ οἱ τελευταῖοι ἐκπρόσωποι τοῦ ἑλλη νι κοῦ δια -
φωτισμοῦ (Ἀσώπιος, Κουμανούδης, Καστόρχης, Κό ντος)
ἐξαφανίζονταν ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ προσκήνιο νικημένοι. Καὶ
ἐντάσσεται μὲν ὁ Παπαδιαμάντης στὸ πνεῦμα τοῦ «ἀντι -
διαφωτισμοῦ» ποὺ ἔχει τὶς ρίζες του στὸν Νεόφυτο Καυσο -
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27. Κ. Μπαστιᾶ: «Κριτικὴ Ἀνθολογία περὶ Ἀ. Μωραϊτίδου», στὴν «Ἑλληνι -
κή Δημιουργία», Ἀθήνα, 1950, τ. 6, σελ. 547.

28. Γ. Βαλέτα: «Εἰσαγωγή», στοῦ Άλ. Παπαδιαμάντη: «Τὰ Ἅπαντα», Ἀθήνα
(1962), σελ. μζ’, μη’ , μγ’. Πρβλ. ἐπίσης Γ. Κορδάτου: «Ἱστορία τῆς νεοελ -
λη νικῆς λογοτεχνίας», Ἀθήνα, 1962, τ. Α’, ἔκδ. «Βιβλιοεκδοτική», σελ.
339.
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καλυβίτη, τὸν Νικόδημο Ἁγιορείτη, τὸν Ἀθα νάσιο Πά ριο
καὶ τὸν Μακάριο Νοταρᾶ29, ἀλλ᾽ ὄχι καὶ τῆς φεουδαρχίας,
ἀφοῦ μὲ τὸ νὰ ἐπιτίθεται κατὰ τῶν δεσποτάδων μὲ σφο-
δρότητα ποὺ ξεπερνάει κατὰ πολὺ τοὺς κολάφους καὶ
αὐ τοῦ ἀκόμη τοῦ Κοραῆ, κτυπάει τὸ κατε ξοχὴν ὁρατὸ
στρῶ  μα τῆς νεοελληνικῆς φεουδαρχίας. Τὴν ἴδια ἐπιθετι -
κότητα καὶ εἰρωνεία διατηρεῖ καὶ ἀπέναντι πλουτοκρατῶν,
κοτζαμπάσηδων καὶ πολιτικάντηδων, για τὶ οἱ κοινωνι κο -
πο  λιτικὲς ἀφορμήσεις του εἶναι εὐαγγε λι κές. Ἐπιχειρεῖ
– χω ρὶς νὰ τοῦ εἶναι ἀπόλυτα συνειδητὸ– σύνθεση ὀρθο -
 δοξίας καὶ σοσιαλισμοῦ, ἢ χριστιανισμοῦ καὶ καταπιεσμέ-
νων. Ἔχει τὸ ὅραμα μιᾶς Ἑλλάδος ὑπαίθριας καὶ θεοσε -
βού μενης, αὐθεντικῆς καὶ τραυματισμένης, ἀρ γο κίνητης
στὶς νοοτροπίες της, παραδοσιακῆς στὶς συμπεριφορές
της, ἐκρηκτικῆς συχνὰ στὰ ξεσπάσματά της. Ὁ «οἱονεὶ»
χρι στια νικὸς αὐτὸς σοσιαλισμὸς στὴ μεταβυζα ντινὴ νεο -
ελ ληνικὴ κοινωνία, δὲν μποροῦσε γιὰ τὶς τότε κοι νωνικὲς
συνθῆκες παρὰ νὰ στηρίζεται στὴν ὑποταγὴ καὶ τὴν ἐγ -

29. Δηλαδὴ τῶν «κολλυβάδων» τῶν ὁποίων ἡ ὀνομασία ὀφείλεται στὸ ὅτι
ὑποστήριζαν τὴν τέλεση τῶν μνημοσύνων μόνο τὸ Σάββατο καὶ ὄχι τὴν
Κυριακή. Στὴ διδασκαλία τῶν κολλυβάδων τὸ ζήτημα τῶν μνημοσύνων
ἦταν δευτερεῦον, τὸ πρωτεῦον ἔργο τους ἦταν ἡ «φιλοκαλικὴ ἀναγέν -
νηση» μὲ βάση τὴν ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου «Φιλοκαλία
τῶν ἱερῶν νηπτικῶν». Ἡ «Φιλοκαλία» συνιστοῦσε θεολογικὴ ἀναγέν -
νη ση τῆς Ὀρθοδοξίας. Οἱ Κολλυβάδες ὑπῆρξαν διαφωτιστὲς τοῦ δού-
λου γένους ὅπως ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἄρα ἦσαν διαφορετικοὶ τῶν
εὐρωπαίων διαφωτιστῶν καὶ ἐγκυκλοπαιδιστῶν ποὺ ἐπεδίωκαν ὄχι τὴν
ἐμπέδωση στοὺς λαοὺς τῆς μόρφωσης ἀλλὰ τῶν ἀτομικῶν καὶ κοινωνι -
κῶν δικαιωμάτων. Ἑπομένως ὀρθῶς ὁ Παπαδιαμάντης θεωρεῖται «κολ -
λυβᾶς».
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καρτέρηση, τὴ συντήρηση καὶ τὴ νοσταλγία, τὴν τυπολα-
τρία καὶ τὴ μοιρολατρία, τὴν ἀνάγκη μιᾶς ἰσχυ ρῆς προ   -
στατευτικῆς ἐξουσίας, στὴν ἀποστροφὴ γιὰ κάθε κριτική,
«καινοτομία» καὶ ἐξέλιξη.

Ὁ Παπαδιαμάντης, πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια μετὰ τὴν
ἐκ δημία του, ἔχει ἀγαπηθεῖ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ με -
λετηθεῖ ἀπὸ τοὺς εἰδικούς, ὅσο κανένας ἄλλος ὁμότεχνός
του. Καὶ ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὰ σχετικῶς στενὰ ὅρια τοῦ λο-
γοτέχνη, ἔστω καὶ τοῦ μεγάλου λογοτέχνη, τοῦ ποιητῆ καὶ
δημιουργοῦ. Ἔχει ξεπεράσει τὸν ἁπλὸ διηγηματογράφο
καὶ ἔχει ἀναχθεῖ «σὲ πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ ὁδηγό, σὲ ἀ γω -

νιστὴ τῆς προόδου, τῆς ἐνημέρωσης, τῆς δικαιοσύνης» (Γα-
βριηλίδης). Ἔχει ἀναχθεῖ σὲ μεγάλη ἐθνικὴ προσωπικό -
 τη τα τῶν τελευταίων διακοσίων χρόνων, δηλαδὴ τῶν χρό-
νων τοῦ ἐλευθέρου βίου τῶν Ἑλλήνων. «Ὁ Παπαδιαμάντης

δὲν ἐψεύστηκέ ποτέ, δὲν ἐμιμήθηκέ ποτέ, δὲν ἐπρο σποι ή -

θηκε ποτέ, δὲν ἐκιβδηλοποίησε ποτέ. Ἔκοψε μόνον ὁλόχρυσα

νομίσματα ἀπὸ τὸ μεταλλεῖον τῆς ψυχῆς του, τῆς ἁγνῆς καὶ

ἀδιαφθόρου... Τὸν ὀνομάζουν ἠθογράφο, ἐνῷ εἶναι ἕνας με-

γάλος ψυχογράφος καὶ δημιουργός. Τὸ ἔργο του, αὐτὸ τὸ

σκιαθίτικο, εἶναι κόσμος ὁλόκληρος ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἰδέα

τῆς τέχνης, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ὀμορ φιά. Ὁ Παπαδιαμάντης

εἶναι δημιουργὸς ἀξεπέραστος ἀ κόμα καὶ ἀπὸ τοὺς κατοπι-

νούς του» (Ξενόπουλος). «Ἕλλην γνήσιος καὶ συγγραφεὺς

ἰσχυρὸς ἐχάρισε σελίδας ἐξόχου ἁγνότητος καὶ ἠθικῆς ρώ -

μης… Μόνον ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Σολωμὸς μᾶς ἔδωσαν

ἔργα μὲ συνολικὴ σύλληψη ζωῆς, λυτρωμένα ἀπὸ τὸ τυχαῖο
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καὶ τὸ ἐπεισοδιακό» (Φῶτος Πολίτης). «Στὸν Παπαδιαμά ντη

πνεῦμα Θεοῦ φυσοῦσε καὶ γεν νοῦσε καὶ ἀνάσταινε. Ἀ νά -

σταινε πράγματα καὶ πρόσωπα… Εἶναι περισσότερο ἐκ κλη -

σιαστικός, παρὰ θρῆσκος. Σοφός, ἀλλὰ γυμνωμένος ἀπὸ

κά θε ἀγκάθι σοφίας. Εἶναι μέγας στὴν ἀληθινὴ σημασία τῆς

λέξεως. Εἶναι κλασικός. … Ποιη τὲς καὶ πεζογράφοι ἐλάχι -

στοι στὸ ἀνάστημά του» (Μαλακάσης). «Αὐτὸς ἔδειξε στὸν

πε  ζό μας λόγο τὸ δρόμο τῆς ἀλη θι νῆς δημιουργίας, ποὺ εἶναι

ἡ πορεία τοῦ ἀληθινοῦ ἀνθρώ που» (Π. Χάρης).

Ἡ πολιτισμικὴ καὶ ἠθικὴ συγκρότηση τοῦ Παπαδια-
μάντη διαμορφώθηκε μέσα στὴ γνήσια πνευματικὴ ἀτ μό -
σφαιρα ποὺ ἀπέπνεε τὸ μικρὸ νησὶ τῆς Σκιάθου, μὲ με  -
γάλη ἀπὸ τότε πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ παράδοση. Σ᾽
αὐτὸ τὸ μικρὸ νησί, «τὸν τόπον τῆς δοκιμασίας καὶ τὸν
τόπον τῆς μικρᾶς ἀναψυχῆς», φύτρωσε μέσα του ἡ ἀγάπη
γιὰ τὸν φτωχὸ λαὸ ἀλλὰ φούντωσε καὶ θέριεψε καὶ γιγαν-
τώθηκε στὴν Ἀθήνα, «τὴν πόλιν τῆς δουλοπαροικίας καὶ

τῶν πλουτοκρατῶν».

Λέει συνήθως ὄχι μονάχα ὁ λαὸς ποὺ τὸν ἀγαπᾶ, λένε
κυρίως οἱ μεγάλοι κριτικοὶ καὶ οἱ ἱστορικοί, ὅτι ὁ Παπαδια-
μάντης ὑπῆρξε ὁδηγὸς καὶ διδάσκαλος τοῦ Γένους. Γιατί
ἄραγε; Μήπως γιατὶ ἔγραψε τὸ ἀνυπέρβλητο, ψυχογρα -
φικὸ τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας ἀριστούργημα, τὴ «Φό-

νισσα», ἢ τὴ «Γυφτοπούλα», δηλαδὴ αὐτούσια τὴν ἱστορία
τοῦ Γένους; Ναὶ καὶ γι᾽ αὐτὰ ὑπῆρξε ὁ Παπαδιαμάντης
ὁδηγὸς καὶ διδάσκαλος, δευτερευόντως ὅμως γι᾽ αὐτά. Τὰ
πρῶτα καὶ τὰ κύρια εἶναι ἄλλα. Εἶναι τὸ ὅτι  ὁ Παπαδιαμά -
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ντης ἀντιτάχθηκε ἀνένδοτα στὴν αἰτιοκρατία, γιατὶ ἀγω -
νί σθηκε πάντοτε γιὰ τὴν ἐλευθερία σὲ ὅλες της τὶς ἐκ -
φάν σεις, γιατὶ ὑπερασπίστηκε τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀν -
θρώπου, γιατὶ πολέμησε μὲ σθένος καὶ ἀποφασιστικότητα
τὴν κοινωνικὴ τυραννία καὶ τὸν κοινωνικὸ αὐταρχισμὸ καὶ
τὸν ἀποκλεισμό, γιατὶ ἀγωνίσθηκε γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ
ἀνθρώπου ὡς κοινωνικοῦ ὄντος ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴ
δικαιοσύνῃ καὶ τὸ ψωμί. Γιατὶ δὲν ὑπολόγισε ποτὲ τὸν κίν-
δυνο, γιατὶ ἐπαναστάτησε ἐναντίον τῆς ἀδικίας καὶ τῆς
ἐκμετάλλευσης ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο, γιατὶ πάλεψε
ἐναντίον τῆς ἀρρωστημένης πραγματικότητας καὶ τὴν με-
ταμόρφωσε σὲ ὑγιᾶ, γιατὶ λυτρώθηκε ὁ ἴδιος ἀπὸ τὰ δεσμὰ
τῆς ὕλης καὶ ἔδειξε καὶ σὲ ἄλλους πῶς νὰ λυτρωθοῦν, για -
τὶ ἀγάπησε τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ὀμορφιὰ καὶ κάλεσε καὶ
ἄλλους νὰ τὸν μιμηθοῦν, γιατὶ ἀγωνίσθηκε νὰ μὴ συν -
τριβεῖ ἀπὸ τῆς ζωῆς τὶς ὀδύνες ποὺ καὶ αὐτὸν ἀναγκαίως
ἔπληξαν, γιατὶ ἀγάπησε μὲ πάθος αὐτὴν τὴν ὑπέροχη Ἑλ -
λάδα καὶ τὸ Ἔθνος μας, πιστεύοντας πάντα στὶς ἀστείρευ -
τες δυνάμεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιατὶ ὑπῆρξε σὲ ὅλη τὴ ζωή
του γενναῖος καὶ ἀσυμβίβαστος στὶς ἀρχές του. Γι᾽ αὐτὰ
πρωτίστως εἶναι ὁ Παπαδιαμάντης ὁδηγὸς καὶ διδάσκαλος
τοῦ Γένους. Γιατὶ διαφύλαξε ἀνέγγιχτες μέσα του τὶς ἑλλη -
νικὲς ρίζες. Γιατὶ ἔζησε μέσα του ὁλόκληρη τὴν ἱστορία
ἀπὸ τὴ φωτεινὴ ἀνατολὴ τοῦ Μαραθώνα ὡς τὴ ζοφερὴ
δύση τῆς  Ἅλωσης. Γι᾽ αὐτὸ δείχνει τέτοια κατανόηση καὶ
γιὰ τοὺς ὑψωμοὺς καὶ γιὰ τοὺς ξεπεσμοὺς τῶν Ἑλλήνων
σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες. Καταλαβαίνει ἐξίσου καὶ τὸν Γεννά -
διο καὶ τὸν Πλήθωνα, καὶ τὸν Βησσαρίωνα καὶ τὸν Μάρκο
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τὸν Εὐγενικό, τὸν Κοραῆ καὶ τὸν Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Ὁ Πα-
παδιαμάντης, μὲ λίγα λόγια, εἶναι τὸ καταστάλαγμα κάθε
ἑλληνικοῦ… 

*
Βαριὰ ἡ σκιὰ τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη πέφτει πάνω στὸν

τριτεξάδελφο καὶ στενὸ φίλο του Ἀλέξανδρο Μωραϊτίδη
(1850 - 1929). Τὸ βάρος τῆς σκιᾶς προσδιορίζεται  ἀπὸ τὸ
πνευματικὸ ἀνάστημα τοῦ μεγάλου ἐξαδέλφου. Ἡ βαριὰ
σκιὰ τοῦ Παπαδιαμάντη ποὺ πέφτει πάνω στὸν Μωραϊτί -
δη εἶναι ταυτόχρονα μιὰ σκιὰ σταθερή, ἀμετακίνητη, πιε-
στική, ποὺ μακραίνει, θολώνει καὶ σπρώχνει πέρα σὲ κά -
    ποιο ἄφεγγο βάθος τὸν «ἄλλο» Ἀλέξανδρο. Δὲν πρέπει κατ᾽
ἀρχὴν ν᾽ ἀπορήσουμε γι᾽ αὐτό. Ὁ Παπαδιαμάντης εἶ ναι ὁ
πρῶτος ποὺ διεμόρφωσε καὶ καθιέρωσε τὴν ἠθο γρα φία,
ποὺ τὴν ἀνεβίβασε μάλιστα στὸ ἐπίπεδο τῆς ψυχο γρα φί -
ας. Ὁ Μωραϊτίδης εἶχε βέβαια εὐρύτερη θε ματο λο γία (λ.χ.
ἔγραψε θέατρο καὶ ταξιδιωτικά), ὅμως ἦταν στε γνὰ ἀφη -
γη ματικὸς καὶ περιγραφικὸς καὶ συνεπείᾳ τούτου  ψυχικὰ
ρηχός30.

Ὁ Μωραϊτίδης ἦταν πιὸ «κοσμικὸς» ἀπὸ τὸν Παπαδια-
μάντη: Δὲν παράτησε τὶς σπουδές του στὴ μέση κι ἔκαμε
τὴν ἐπιστήμη του ἐπάγγελμα, παντρεύτηκε καὶ φημίστη -
κε, μάλιστα τὸν καιρὸ ποὺ δημοσιογραφοῦσε γιὰ τὸ εὔ -

30. Α. Καραντώνη: «Φυσιογνωμίες. Κριτικά δοκίμια», Αθήνα, 1966, ἐκδ.
«Δω ρικού», σελ. 99 - 100.
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θυμο πνεῦμα του, γιὰ τὴ σκωπτική του διάθεση, γιὰ τὴ σα-
τιρική του φλέβα ποὺ τόσο τοῦ παίνευε ὁ Βλάσης Γαβριη-
λίδης. Ὁλωσδιόλου ἀντίθετα, ὁ Παπαδιαμάντης ἔμει νε,
λίγο ὣς πολύ, σ᾽ ὁλόκληρη τὴ ζωή του ἀπαράλλακτα ἐκεῖ -
νο ποὺ ἦταν: Προσηλωμένος στὶς ἠθικὲς ἀρχές του καὶ τὶς
μεταφυσικές του βεβαιότητες, ἀπόμακρος καὶ ἀφοσσιω -
μένος στὴ σκληρὴ δουλειά του: Χρόνια καὶ χρόνια στὴ συγ -
γραφὴ καὶ τὴ μετάφραση, καὶ ἡ μία μέρα νὰ μοιάζει τυ πι-
κὰ μὲ τὴν ἄλλη καὶ ν᾽ ἀφήνει τὸν καιρὸ νὰ κυλᾶ πάνω στὴ
ράχη του, νὰ περπατᾶ μὲ τὸ κανελὶ πανωφόρι του καὶ νὰ
στέκεται πάντα ἐκεῖνος ἀσάλευτος, σὰν ἕνα ἄγαλμα ποὺ
σκουριάζει μέσα στὴ βροχὴ καὶ τὸν ἄνεμο31.

Ὁ Παπαδιαμάντης εἶναι εὐλαβής. Ὁ Μωραϊτίδης εἶναι
ὁ θρησκευτικὸς μαχητής, χωρὶς νὰ παιανίζει μέσα του ἡ
μεταφυσικὴ τραγωδία. Ὅπως ἡ ψυχή του εἶναι βαριὰ ἀπὸ
ἀσήκωτη ἔγνοια, ἔτσι γίνεται ὁ λόγος του βαρὺς καὶ δυσκί-
νητος. Ὑπάρχει στὸ γράψιμό του κάτι τὸ δύσκαμπτο, τὸ
σχο λαστικό, ἀκόμη καὶ στὸν καιρό του τὸ ροῦχο ποὺ φο -
ροῦσε ἦταν ἕνα ροῦχο παλιᾶς ἐποχῆς. Ὁ Παπαδιαμάντης
δείχνεται ἰδιότυπος, ὄχι παλιός. Δὲν εἶναι ἡ σκουριὰ ποὺ
ντύ νει τὸ ἔργο του, εἶναι ἡ γλωσσικὴ ἰδιομορφία καὶ ἡ
ἰδιο ρ ρυθμία τοῦ ὕφους ποὺ τὸ χαρακτηρίζει προσδίδοντάς
του μιὰν ἰδιαίτερη ἔνταση.
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31. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου: «Ο δεύτερος παράλληλος», Νέα Εστία, Ἀθήνα,
1950, τ. 48, σελ. 1336.
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Ὁ Παπαδιαμάντης περιγράφει τὴ Σκιάθο καὶ μόνο τὴ
Σκιάθο. Ὁ Μωραϊτίδης ταξιδεύει στὴν Ἀνατολή, ὁπουδή -
πο τε μπορεῖ νὰ συναντήσει σκῆτες καὶ μοναστήρια καὶ κά-
ποια μεγαλώνυμη καθέδρα τῆς πίστης καὶ τόπο ὅπου νὰ
κυριαρχεῖ ἡ μορφὴ τῆς Παναγίας. Προσκυνήματα εἶναι τὰ
ταξίδια του32.

«Τωόντι ἐὰν ἐν Ἑλλάδι διακρίνῃς πολλὰς ἐκφράσεις  τῆς

ἀρχαίας τῶν Ἀθηναίων πολιτείας, μεταμορφωμένας ὅμως,

παραδείγματος χάριν ὥς τινα Πλάτωνα φραγκοφο ροῦντα,

ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐκκλησιαζόμενος θὰ φαντασθῇς ὅτι παρίστα-

σαι ἐν μέσῳ χριστιανῶν τῆς βυζαντινῆς Αὐτοκρατο ρίας. Πά -

ντες οἱ ἐν αὐτῷ μοναχοὶ πρέπει νὰ φέρωσι τὸ ἀγγελικὸν

σχῆ μα. Ἀμόναχοι μοναχοὶ δὲν εἶναι δεκτοί. Τὸ κάπνισμα ἀ -

πα γο ρεύεται. Εἰς τὰ κελλία δὲν ἐπιτρέπεται τὸ παραμι κρὸν

ἴδιον πρᾶγμα νὰ ἔχῃ ὁ μοναχός. Ἡ ἀκτημοσύνη εἰς ὅ λους. Τὰ

πάντα κοινὰ τοῖς πᾶσιν»33.

Ἡ Δύση δὲν τὸν ἐνδιαφέρει. Εἶναι βέβηλη, μολεμένη, τὸ
κορμί της δουλεύει στὴν ἁμαρτία καὶ ἡ σοφία της μεγαλώ-
νει τὴν ἀπιστία. Ἡ Ἀνατολὴ εἶναι ἡ κατάνυξη, ὁ συνεπαρ -
μὸς πρὸς τὰ ὕψη. Πηγαίνει στὴν Τῆνο νὰ προσκυνήσει τὴ
Μεγαλόχαρη, στὴν Πόλη νὰ νιώσει τὸν ἑαυτό του ἐλάχι -
στο κάτω ἀπὸ τὸ θόλο, τὸν μέγιστο τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς, στὸ
ἁγιώνυμο Ὄρος νὰ μαθητέψει στὴν ἐγκαρτέρηση καὶ στὴν

32. Αὐτόθι, σελ. 1336, 1338.

33. Ἀλ. Μωραϊτίδου: «Τὸ Ἱερὸν Κοινόβιον τοῦ Διονύσου», Παρνασσός, Ἀθήνα
1894, τ. ΙΖ’, σελ. 21, 28.
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ἀκοίμητη ἄσκηση ποὺ θὰ γίνει στὸ τέλος ἡ μοίρα του ἡ πιὸ
ἀκριβή, στοὺς Ἁγίους Τόπους νὰ περπατήσει ἀπάνω στὰ
χνάρια τῶν ποδιῶν τοῦ Χριστοῦ, νὰ νιώσει ἐξιλα στή ριο
στὸ κορμί του τὸ νερὸ τοῦ Ἰορδάνη, νὰ ξενυχτήσει στὴ Γεθ -
σημανή, καθὼς ξενύχτησε κι ὁ Κύριός του καὶ Θεός του34.

Εἶναι ἕνας ξαρμάτωτος σταυροφόρος τοῦ 19ου αἰώνα.
Καλογέρευε ἀκόμη καὶ μέσα στὸν «κόσμο», σχολίαζε τοὺς
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ συνέθετε ἐκκλησιαστικοὺς κα-
νόνες35. Φυσικά, ἀδύναμους καὶ μιμητικούς. Ἡ γλωσσική
του ἀνατροφὴ βασίστηκε στὴν παράδοση τοῦ βυζαντινοῦ
λο γιοτατισμοῦ36. Ἔτσι, ἡ πρώτη φάσῃ τοῦ πεζογραφικοῦ
καὶ ποιητικοῦ του ἔργου, ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν πρώτη Ἀ θη -
ναϊκὴ Σχολή, ἰδίως ἀπὸ τὸν Δ. Παπαρρηγόπουλο καὶ τὸν
Ἀχ. Παράσχο. Ὁ Μωραϊτίδης ὅμως ἔχει λιγότερη προ σποί -
η σῃ ἀπὸ τοὺς δύο τελευταίους καὶ ἐλαφρότερο ρητορισμό37.

Ἂν ἡ ἀδιάλλακτη καθαρεύουσά του δὲν περνοῦσε τὸ
παγερὸ βερνίκι της σ’ αὐτὲς τὶς ὡραῖες «ζωγραφιές», ποὺ
εἶ  ναι μεγάλοι εὐσυνείδητοι πίνακες τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς
τῶν λαϊκῶν τάξεων τῶν νησιῶν ἢ τῆς πρωτεύουσας, θὰ μᾶς
συγκινοῦσαν ἀκόμη περισσότερο38. Στὰ διηγήματα τοῦ

34. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, ὅ.π., σελ. 1338.

35. Πρβλ. Γ.Θ. Ζώρα: «Ὁ Μωραϊτίδης ὡς ποιητής», Ἑλληνική Δημιουργία, Ἀ -
θή να, 1950, τ. 6, σελ. 536, 537.

36. Α. Καραντώνη, ὅ.π., σελ. 99.

37. Γ.Θ. Ζώρα, ὅ.π., σελ. 537- 538.

38. Σπ. Μελᾶ: «Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, ὁ πεζογράφος, ὁ ὁραματιστής, ὁ  ἄν -
θρωπος», Ἑλληνική Δημιουργία, Ἀθήνα 1950, τ. 6, σελ. 492, Γ. Σερού ιου:
«Κριτικὴ Ἀνθολογία περὶ Ἀλ. Μωραϊτίδη», Ἑλληνικὴ Δημιουργία, Ἀ θήνα,
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Μω ραϊτίδη παρατηροῦμε ἕνα θεμελιῶδες, κεντρικὸ χαρα-
κτηριστικό, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπορρέουν τὰ κυριότερα ἐλατ -
τώ ματά τους: Λείπει σχεδὸν ὁλότελα ἡ αἴσθησῃ τοῦ χρό -
 νου. Ἡ ζωὴ ἁπλώνεται μπροστὰ στὸν Μωραϊτίδη σὰν κάτι
τὸ αἰώνιο, τὸ ἀμετάβλητο, τὸ μιὰ γιὰ πάντα ἀποκρυ σταλ -
 λωμένο39. Ἀλλὰ καὶ στὸ βραχὺ ἐκεῖνο διάστημα ποὺ υἱο -
θέτησε τὴ δημοτικὴ ἀντὶ τῆς καθαρεύουσας40, τότε ποὺ ὁ
Μωραϊτίδης - λαὸς νίκησε τὸν Μωραϊτίδη - λόγιο, ἡ νίκη αὐ -
τὴ ἔμεινε κρυμμένη, ἀφανέρωτη, κάτω ἀπὸ τὴν παγερὴ
μάσκα τοῦ λογίου41. Ὅπως στατικὰ ἀντιλαμ βάνεται τὴ
ζωή, ἔτσι στατικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀφήγησή της42.

Σ’ ἄλλα χέρια, ὁ τόσο γραφικὸς «Δεκατιστής» –ὁ ἐνοι -
κιαστὴς τῶν γεωργικῶν χώρων θὰ λέγαμε σήμερα– θὰ
μποροῦσε, ξεφεύγοντας ἀπὸ τὴ στατικότητα τοῦ Μωραϊ-
τίδη καὶ τὴν παγερότητα τοῦ ὔφους του, νὰ ξετυλιχθεῖ σὲ
θαυμάσιο ἥρωα ἀγροτικοῦ μυθιστορήματος, ἀντιπροσω -
πευτικοῦ καὶ τῆς φυλῆς μας, ἀλλὰ καὶ τῆς σημερινῆς κοι -
νωνικῆς μας ἐξέλιξης. Γιατὶ ὁ «Δεκατιστὴς» αὐτὸς τοῦ Μω -
 ραϊτίδη εἶναι τὸ σπέρμα ἀπ᾽ ὅπου ξεφύτρωσε ὁ σύγχρονος
ἑλληνικὸς τύπος τοῦ «κοινωνικοῦ» ἐκμεταλλευτῆ, ὁ «με-
σάζων» θὰ λέγαμε ἢ ὁ μεγαλόσχημος «μαυραγορίτης».

1950, τ. 6, σελ. 546. (Ὁ Γ. Σερούιος ἦταν κριτικὸς καὶ λόγιος ἀπὸ τὴ γνω -
στὴ οἰκογένεια προκρίτων τὴς Κέας).

39. Α. Καραντώνη, ό.π., σελ. 103

40. Π. Μουλλᾶ,  ὅ.π., παρ. ξδ’, ξζ΄

41. Γ.Θ. Ζώρα, ὅ.π., σελ. 541 καὶ Ἠλία Βουτιερίδη: «Ἀλ. Παπαδιαμάντης, Ἀλ.
Μωραϊτίδης», Ἀθήνα, 1931, σελ. 50.

42. Ὅ.π., σελ. 105, 112.
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Στὴ «Χρυσῆ καδένα», ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πλούσια σὲ ἀφηγη -
ματικὸ στοιχεῖο, καὶ τὰ πιὸ πρωτότυπα διηγήματά του, ἡ
Θωμαή, ταπεινὴ Πηνελόπη τῆς ἐποχῆς μας, ζεῖ μὲ τὴν ἀ -
γω νία τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ ἄντρα της, ποὺ ἔφυγε μία μέρα
ξαφνικὰ γιὰ νὰ ξαναφτιάξει τὴ χαμένη περιουσίᾳ του, κι
ἔχουν περάσει χρόνια χωρὶς νὰ δίνει σημεῖα ζωῆς. Ἡ Θω -
μαή, ζώντας μυστικὰ μὲ τὴν ἀγάπη της γι᾽ αὐτόν, τὸν πε -
ρι  μένει. Ὅμως εἶναι τὸ μαρτύριο τῆς ἀναμονῆς ἀφά ντα -
στα ἀνυπόφορο. Καὶ ἡ Θωμαὴ μαραζώνει, λιώνει ἀπὸ τὴν
ἀγω νία καὶ τὸ καρτέρι. Παρακαλᾶ τὰ εἰκονίσματα, κάνει
λειτουργίες, ἐλπίζει, ὀνειροπολεῖ, πιστεύει στὸ γυρισμὸ
τοῦ ἄντρα της καὶ λιώνει. Ὅλη της ἡ ζωὴ εἶναι μία σειρὰ
ἀ πὸ μαῦρες, ἄχαρες, τραγικὲς ἡμέρες. Ὅλα τὰ συναισθή-
ματα, μία νεύρωση: Πότε θὰ γυρίσει ὁ Λαλεμῆτρος; Κι ὁ
Μω ραϊτίδης εἰκονίζει παραστατικὰ αὐτὴ τὴν ἀδιάκοπη
φθορὰ τῆς ψυχῆς ποὺ περιμένει καὶ ποὺ περιμένοντας ἐλ -
πίζει.

Κατὰ τὸν Ρένο Ἀποστολίδη ὁ Μωραϊτίδης εἶναι ἁπλῶς
ἕνας λιγότερος Παπαδιαμάντης καὶ ἕνας μιμητὴς τοῦ ἐξ -
αδέλφου του. Ὅσο κι ἂν ὁ Μωραϊτίδης εἶναι πιὸ δημοσιο-
γράφος –καὶ λαμπρὸς δημοσιογράφος στὴ γραφή του–
ἐν τούτοις τὸ δημιουργικὸ μυστικὸ τοῦ Παπαδιαμάντη εἶ -
ναι ἡ μαγεία ποὺ λανθάνει κάτω ἀπὸ ὅλη τὴ γραφικὴ μι -
κρο λογίᾳ τῆς Σκιάθου. Ἡ πένα ὅμως τοῦ Μωραϊτίδη στὸ
λαμ  πρὸ διήγημά του «Μὲ τὰ πανιὰ» δὲν ἔχει καμία σχέ -
ση, οὔτε εἰδολογικὴ οὔτε ἄλλη μὲ τὸν Σκιαθίτη ἐξάδελφό
του. Ὁ Μωραϊτίδης φανερώνεται ἐδῶ ἕνας λαμπρὸς ἀ ντι -
κειμενι κὸς περιγραφικὸς καὶ μὲ λυρισμὸ εὐρύ, ποὺ ἀσφα -
λῶς συναγωνίζεται μεγάλες ξένες ποιητικὲς γραφές. Πα -
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ρά δειγ  μα, αὐτὸ τὸ ταξίδι τῆς σκούνας μέσα ἀπὸ ὅλο τὸ
Αἰγαῖο ὣς τὴν Πόλη, ἡ περιγραφὴ τῆς θάλασσας σ᾽ ὅλες
τὶς μορφές της, τὰ παιχνίδια, τὶς χαρὲς καὶ τοὺς θυμούς
της, ἡ περι γρα φὴ τῆς πάλης αὐτῆς τῆς σκούνας μὲ τὰ κύ-
ματα, ἡ γνήσια ἁρμύρα ποὺ περνάει μέσ᾽ ἀπ᾽ τὴ γραφίδα
τοῦ Μω ραϊ  τίδη στὶς φλέβες τοῦ ἀναγνώστη του, ὅλα αὐτὰ
εἶναι στοιχεῖα καὶ ποιότητες ποὺ ἄφοβα μποροῦν νὰ συγ -
κρι θοῦν μὲ ποιότητες κλασικῶν δυτικῶν θαλασσογράφων
ἢ μὲ ποιότητες σὰν τοῦ Σαὶν Τζὼν Πὲρς43 λ.χ. στὸ περίφη -
μο ποί ημά του γιὰ τὴ θάλασσα «Καὶ σεῖς θάλασσες»44.

Ὁ Μωραϊτίδης ἔχει ἀρετὲς περιγραφικοῦ ρεαλιστῆ ἴσως
μεγαλύτερες καὶ τοῦ Παπαδιαμάντη. Δὲν εἶναι μυστικο-
παθής, οὔτε συμπλεγματικὰ αὐτοφυλακισμένος μέσα του.
Ἡ σχέση τοῦ Μωραϊτίδη μὲ τὴ φύση ποὺ περιγράφει δὲν
εἶναι καλύπτρα ἄλλων ποὺ ὁ Παπαδιαμάντης μέσ᾽ ἀπ᾽ τὴ
σχέση αὐτὴ πάει νὰ ὑποβάλει. Ὁ Μωραϊτίδης εἶναι ἐξω -
στρε φής, δὲν εἶναι ἐνδοστρεφής, κι ἂς κατέληξε μετὰ τὸν
θάνατο τῆς γυναίκας του καλόγερος. Ἀσφαλῶς δὲν εἶχε
τὸ δημιουργικὸ ταλέντο τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ ἦταν προ-
σωπικότητα πολὺ πιὸ «στρωτὴ» τυπικά. Τὰ κείμενά του ὅ -
μως ἔχουν αὐτονομία, εἶναι δικά του, ὄχι τοῦ ἐξαδέλφου
του καὶ ὄχι φορμαλιστικὲς μιμήσεις ἐκείνου.                                                                                                                                                   

*

43. Ὁ Saint - John Perse (1887 - 1975), ἦταν σπουδαῖος Γάλλος ποιητὴς καὶ δι -
 πλωμάτης, φίλος τοῦ Γ.Σεφέρη, τρία χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸν ὁποῖο  (1960) τι-
μήθηκε μὲ τὸ βραβεῖο Νόμπελ τῆς λογοτεχνίας.

44. («Et Vous, Mers»/«And You, Seas»). Μτφρ. Τ. Βαρβιτσιώτη καὶ Τ. Παπατσώ -
νη, ἔκδ. Γαλλικοῦ  Ἰνστιτούτου, 1962.
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Ὁ Σπυρίδων Μωραΐτης (1848 - 1915), ὑπῆρξε σπουδαῖος
παιδαγωγός, πλατωνικὸς φιλόσοφος καὶ ἐκδότης τοῦ Πλά-
τωνα. Ὑπῆρξε κατὰ πᾶσα πιθανότητα πρῶτος ἐξάδελφος
τοῦ Παπαδιαμάντη ἀπὸ τὴ μητέρα του καὶ συγγενὴς τοῦ
Μωραϊτίδη, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ προσδιορίσουμε τὸν
βαθ μὸ συγγενείας μαζί του. Ὥστε δὲν ἔχουμε δύο διακε-
κριμμένους στὰ γράμματα Σκιαθίτες ἐξαδέλφους ὅπως
νομίζεται, ἀλλὰ τρεῖς ἐγγύτατους μάλιστα στὴν ἡλικία
(γενν. 1848, 1850, 1851). Τὸ ὅτι ὁ Μωραΐτης ἦταν πράγματι
πρῶτος ἐξάδελφος τοῦ Παπαδιαμάντη πρέπει νὰ τὸ δε -
χτοῦ  με ἂν καὶ ὑπάρχουν ὡς πρὸς αὐτὸ καὶ ἀντιρρήσεις. Ὁ
Βαλέτας45 δέχεται ὅτι ὁ Σπ. Μωραΐτης ἦταν γιὸς τοῦ Κων/
νου Μωραΐτη ποὺ ἦταν γιὰ χρόνια δήμαρχος Σκιάθου,
ἰσχυρὸς καὶ δραστήριος ἄνθρωπος, καὶ ἀδελφὸς τῆς πρε-
σβυτέρας Γκιουλῶς, δηλ. πρωτεξάδελφος τοῦ Παπαδια μά -
ντη. Ὁ Φραγκούλας ὅμως ἰσχυρίζεται46 ὅτι ὁ Σπ. Μω  ραΐτης
ἦταν γιὸς τοῦ Ἐμμανουὴλ/Μανωλάκη Μωραΐτη καί, σὲ ὑ -
ποσημείωσή του, διορθώνει τὸν Βαλέτα ὡς πρὸς τὸ πα τρώ   -
νυμο τοῦ Μωραΐτη. Ὅλως περιέργως ὅμως σὲ μετα γενέ-
 στερο βιβλίο του47, ἀναφέρεται «στὸν μεγάλο παι δα γω γὸ
καὶ φιλόσοφο Σπυρίδωνα Ἰ.(ωάννου;) Μωραΐ τη». Ἡ ἀ ντί -
φαση αὐτὴ τοῦ Φραγκούλα εἶναι προφανής. Ἂν συν δυά -
σου με μάλιστα τὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ Φραγκούλα μὲ τὸ γεγο -

45. Γ. Βαλέτα, Παπαδιαμάντης, Ἡ ζωή, τὸ ἔργο, ἡ ἐποχή του, Μυτιλήνη, 1940,
σελ. 90-91.

46. «Σκιαθίτικα» Α’, Ἱστορία τῆς Σκιάθου, 1978, σελ. 284).

47. Αὐτόθι, Γ’, Μελετήματα καὶ κείμενα, 1982, σελ. 288.
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νὸς ὅτι οὔτε Μανωλάκης Μωραΐτης ἀναφέρεται στὴν πα -
παδιαμαντικὴ προσωπογραφία οὔτε Ἰωάννης (ἢ ἄλλο ὄ -
νομα ἀρχόμενο ἀπὸ Ἰ.) εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀπορ ρί  -
ψουμε τὸν Φραγκούλα ὡς ἀντιφάσκοντα καὶ νὰ δεχ θοῦ με
ὡς ὀρθὴ τὴν ἄποψη τοῦ Βαλέτα, ὅτι δηλαδὴ ὁ Σπυρίδων
Μωραΐτης ἦταν γιὸς τοῦ Δημάρχου, ὁ ὁποῖος ἄλλωστε, μὲ
τὴν ἀναμφισβήτητη εὐπορία του, ἦταν εἰς θέσιν νὰ τοῦ δώ -
σει τὴν ὑψηλὴ παιδεία ποὺ ἔλαβε. (Ἰωάννης Μωραΐτης ἀ -
να φέρεται ἕνας μόνον, ὁ πατέρας τοῦ Ἀλέξανδρου Μωραΐ-
τη (1820-1894)48, ὁ ὁποῖος ὅμως μόνον ὡς πάππος τοῦ Σπυ-
ρίδωνος ταιριάζει.)

Γιὰ νὰ δείξουμέ ὅτι ὁ Σπ. Μωραΐτης ἐπαξίως μπορεῖ νὰ
σταθεῖ δίπλα στοὺς δύο ἐξαδέλφους του (ὡς ἐπιστήμων ὅ -
μως καὶ φιλόσοφος καὶ ὄχι ὡς λογοτέχνης) παραθέτουμε
αὐτούσια τὴν νεκρολογία ποὺ ἐδημοσίευσε στὴν ἐφημ.
«Ἀ   θῆναι»49 ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ
γνω στὸς βυζαντινολόγος Ἀδαμάντιος Ἀδαμαντίου: «Σπυ-

ρίδων Μωραΐτης. Ἐκηδεύθη σήμερον μὲ τὴν συνοδείαν ὀλί -

γων, ἀλλὰ θερμῶν φίλων ἀνήρ, ὁ ὁποῖος ἐξόχως ἔδρασεν εἰς

τὴν ἱστορίαν τῆς παρ᾽ ἡμῖν ἀναγεννήσεως τῶν γραμμάτων

καὶ τῆς παιδείας, ἀνὴρ ψυχῆς γενναίας, νοῦ ρωμαλέου καὶ

μορφώσεως εὐρυτάτης, ὁ παιδαγωγὸς καὶ καθηγητὴς Σπυ-

ρίδων Μωραΐτης. Ὁ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη μακρὰν τοῦ κό-

σμου διαγαγὼν σοφὸς οὗτος ὑπῆρξεν ὁ πρῶ τος, ὁ ὁποῖος εἰ -

48. Ι. Φραγκούλα «Παπαδ. Σκιαθ. Προσωπογραφία», σελ. 34, ἀριθμὸς 9.

49. Ἔτος ΙΓ’, ἀριθ. (334) 5634, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 1915, σελ. 1, στήλη 4.
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σή γαγεν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐκ Γερμανίας τὴν νέαν παιδα γω -

γικὴν μέθοδον, ἱδρύσας ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ Συλλόγου

πρὸς διάδοσιν τῶν ἑλληνικῶν γραμ μάτων τὸ πρῶτον ἀ λη -

θὲς Παιδαγωγεῖον, εἰς τὸ ὁ ποῖον ἐμορφώθησαν γενεαὶ ὅλαι,

αἱ ὁποῖαι ἔδωκαν εἰς τὸ ἔθνος πολυαρίθμους ἐργάτας τοῦ

πνεύ ματος. Πλεῖστοι τῶν σήμερον ὑψηλὰς θέσεις κατεχόν-

των εἰς τὴν Πολιτείαν, εἰς τὸ Πανεπιστήμιον, εἰς τὴν Βου-

λήν, εἰς τἦν δημοσιογραφίαν, ὑπῆρξαν μαθηταὶ τοῦ ἀοιδίμου

ἀνδρός. Μαθητής του ὑπῆρξεν καὶ ὁ Βασιλεὺς ἡμῶν50, μα-

θηταί του καὶ ὅλοι οἱ βασιλόπαιδες.

Μὲ τὰ ὡραῖα δὲ παιδαγωγικά του καὶ ἀναγνωστικὰ βι-

βλία, τὰ ὁποῖα διὰ πρώτην φορὰν εἰσήγοντο εἰς τὴν Ἑλλη νι -

κὴν παιδείαν καὶ τὰ ὁποῖα ἐξεδίδοντο ὑπὸ τοῦ Συλλόγου

πρὸς διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων, ἐτράφησαν εἰς

τὰς εὐγενεῖς κλασσικὰς παραδόσεις οἱ βλαστοὶ τῆς παρελ-

θούσης γενεᾶς. Κατόπιν ὁ Μωραΐτης, διαμείνας καὶ πάλιν

ἐπὶ ἔτη μακρὰ εἰς τὴν Εὐρώπην, ἠσχολήθη μὲ τὴν ἐνδελέ -

χει  αν τοῦ ρωμαλέου αὐτοῦ νοῦ, εἰς ἱστορικὰς καὶ φιλοσο -

φικὰς μελέτας, τῶν ὁποίων δὲν παρήγαγεν μὲν εἰς τὸ φῶς

τῆς δημοσιότητος  ὡρισμένην ἔρευναν, ἀλλὰ πολλὰ κατέλι-

πεν ἐν χειρογράφοις σχεδιάσματα. Ὑψηλὴ δὲ ἠθικὴ ἀπόλαυ -

σις ἦτο ἡ μετὰ τοῦ ἀοιδίμου ἀνδρὸς ἀναστροφή, πολλὰ δὲ

ὀφείλουσιν εἰς αὐτὸν οἱ νεώτεροι ὁμιληταὶ καὶ φίλοι, πολ -

λαχῶς ἐνισχύσαντες τὸν ἐπιστημονικὸν αὐτῶν βίον  ἀπὸ τὰ

γεν ναῖα διδάγματα, τὰ ὁποῖα εἰς τὰς ἰδιαιτέρας μετ’ αὐτοῦ

50. Ἐννοεῖ τὸν Κωνσταντῖνον Α’.
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ἐντεύξεις ἀφθόνως ἤντλουν ὡς ἀπὸ ἀείρροον πηγὴν σοφίας.

Διότι ταύτην τὴν τιμιωτάτην διαφορὰν διαρκῶς ἐδίδασκεν ὁ

ἀοίδημος ἀνὴρ μεταξὺ τῶν ὑλικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν ἀ -

γαθῶν, ὅτι ταῦτα, ὅπως τὸ φῶς ἀπὸ λαμπάδος εἰς λαμπάδα,

με ταλαμπαδεύονται χωρὶς να στειρεύωσι τὴν πρώτην πη -

γήν, ἡ ὁποία παρέχει αὐτά. Τῆς ρωμαλέας καὶ οὕτως εὐρεί -

ας μορφώσεώς του μνημεῖον «κτῆμα ἐς ἀεὶ» τοὺς τρεῖς ὀγ    -

κώ  δεις τόμους τῆς ἐκδόσεως τοῦ Πλάτωνος, τὴν ὁποίαν ἀνέ-

θη  κεν εἰς αὐτὸν ἡ Ζωγράφειος Βιβλιοθήκη, καὶ εἰς τὴν ὁποί -

αν περιέλαβε τοὺς καλλίστους διαλόγους τοῦ ἀρχαίου φι -

λο σόφου. Ἡ ὑγιὴς καὶ σθεναρὰ ἀντίληψις τῶν μεγάλων δι-

δαγμάτων τοῦ Πλάτωνος, ἡ ὑψηλὴ καὶ πρωτότυπος κριτική,

ἡ συ  νεσφιγμένη καὶ δυνατὴ γλωσσικὴ ἔκφρασις, μὲ τὴν ὁ -

ποίαν ἐνέδυσε τὴν ἔκθεσίν του εἰς τοὺς προλόγους καὶ τὰ

σχό λια, ἦτο ἡ μόνη πραγματικῶς ἁρμόζουσα εἰς τὸν μέγαν

ἰδεολόγον τῆς ἀρχαιότητος. Ἀπέθανεν ὁ Μωραΐτης ἐν ἡλι -

κίᾳ προβεβη κυίᾳ, διδάσκων ἀκούραστος καὶ ἐργαζόμενος

ἀκούραστος πρὸς ἀποπεράτωσιν τοῦ μεγάλου του ἔργου,

τῆς ἐκδόσεως τοῦ Πλάτωνος, ἕως τὴν ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποί -

αν ἠναγκάσθη νὰ πέσῃ εἰς τὴν κλίνην τῆς ὀδύνης. Καὶ μέχρι

τῆς τελευταίας του πνοῆς ἐξηκολούθει νὰ ζῇ εἰς τὸν κόσμον

τοῦ Πλάτωνος, ἑτοιμαζόμενος, ὡς ἔλεγεν, διὰ τὴν μακρυνὴν

πορείαν. Θερ μοὺς καὶ ὡραίους λόγους ἀπέτεινεν πρὸς τὸν

διδάσκαλον τοῦ γένους ἐκ μέρους  τῶν καθηγητῶν ὁ γυμνα-

σιάρχης κ. Γ. Σιμιτζόπουλος, ἐπαξίως ἐκφράσας τὸν

θαυμασμὸν πρὸς τὸ ἔρ γον αὐτοῦ καὶ τὸν ἴδιον τὸν ἀκάματον

ἐργάτην. Θερμὸν δάκρυ ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου σοφοῦ

καὶ ὑψηλόφρονος ἀνδρὸς χύνουσιν ὅσοι ηὐτύχησαν, εἴτε ἀπὸ
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ἕδρας εἴτε εἰς τὴν κατ᾽ ἰδίαν ἀναστροφήν, ν᾽ ἀντλήσωσιν δι-

δάγματα ἀπὸ τὸν α στείρευτον ποταμὸν τῆς σοφίας του».

Ἐδῶ θὰ ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὴν «Ζωγράφειον Βιβλιο-
θήκην», γιὰ νὰ φανεῖ πόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἐπιστημονικὴ
ἀλλὰ καὶ ἐθνικὴ προσφορὰ ἑνὸς ἐκδότη τοῦ Πλάτωνος σὲ
μία τόσο μεγάλης ἀξίας σειρὰ ἀρχαίων συγγγραφέων.

Ἦταν ἡ «Ζωγράφειος» ἡ σοβαρωτέρα προσπάθεια γιὰ
μιὰ συστηματικὴ ἔκδοση τῶν ἀρχαίων, ἀποκλειστικὰ ἀπὸ
Ἔλληνες σοφούς. Ἡ προσπάθεια ἔγινε στὴν περιοχὴ τοῦ
ἀ λύτρωτου ἑλληνισμοῦ, στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ τὸν
«Ἑλληνικὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον» ποὺ ἵδρυσε τὴν «Ζω-
γράφειον Ἑλληνικὴν Βιβλιοθήκην» μὲ δαπάνες τοῦ Χρη-
στάκη Ζωγράφου 51 καὶ μὲ ἐπιστασία τοῦ Κωνσταντίνου
Ἡ ροκλῆ Βασιάδη, καθηγητοῦ στὴν Μεγάλη Σχολὴ τοῦ Γέ-
νους. Ἡ Ζωγράφειος βιβλιοθήκη περιλαμβάνει πραγμα -
τικὰ περισπούδαστες ἐκδόσεις. Ὄχι ὅμως πολλές. Ἀπὸ τὸ
1874 ποὺ ἱδρύθηκε, ἕως τὸ 1913 ποὺ ἐκδόθηκε ὁ τελευταῖος
τόμος, δηλαδὴ οἱ λόγοι τοῦ Λυσία ἀπὸ τὸν Ἀναστάσιο Ζά -
κα, σὲ διάστημα 40 ἐτῶν ἐκδόθηκαν μόνο 16 τόμοι. Οἱ ἐκ -
δό σεις τῆς «Ζωγραφείου», λόγῳ τοῦ ὄγκου τους δὲν εἶναι
πρακτικὲς οὔτε εὔχρηστες οὔτε εὐκόλως προσπελάσιμες
ἀ πὸ τὸ εὐρὺ κοινό. Ἀποδεικνύουν ὅμως ὅτι καὶ ἀπὸ Νεοέλ-
ληνες θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ὑπάρξει σοβαρὴ φιλολογικὴ ἐ -

51. Ὁ ἀναφερθεὶς Χρ. Ζωγράφος, βορειοηπειρωτικῆς καταγωγῆς, εἶναι ὁ
πα τέρας τοῦ Γεωργίου Ζωγράφου, τοῦ ἡγέτη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀ -
γώνα τῶν Βορειοηπειρωτῶν κατὰ τὸ 1914, καὶ μετέπειτα (κατὰ τὸ 1915),
Ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς κυβερνήσεως τοῦ Δημητρίου Γούναρη.
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πιστήμη καὶ ἔρευνα, ἂν οἱ ἑλληνιστὲς ἔδειχναν λιγότερη
τυ πολατρία καὶ περισσοτέρη ἐργατικότητα. Ἡ προσπά-
θεια ποὺ ἔγινε μὲ τὴν Ζωγράφειο ἦταν τόσο σοβαρή, ὥστε
οἱ ὑπεύθυνοι ὑπολόγιζαν ὅτι θὰ χρειάζονταν ἑκατὸ ἀκόμη
χρόνια γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της, ἀλλὰ τὸ Ἔθνος θὰ εἶχε
προικισθεῖ μὲ ἕνα ἀκόμα «κτῆμα ἐς ἀεί». Ἡ Καταστροφὴ
ὅ μως τοῦ 1922 ἐσήμανε καὶ τὸ τέλος τῆς «Ζωγραφείου» Βι-
βλιοθήκης.

Ἀπὸ τοὺς 16 τόμους τῆς Ζωγραφείου, τρεῖς (ὁ 10ος, ὁ
12ος καὶ ὁ 15ος) ἀναφέρονται στον Πλάτωνα καὶ εἶναι
γραμ μένοι ἀπὸ τὸν Μωραΐτη  καὶ περιέχουν: τ. 10: Εἰσα -
γω  γὴ στὸν Πλάτωνα, Ἀπολογία, Κρίτωνα, Γοργίαν τ. 12:
Εὐ θύ φρονα, Λάχητα, Ἱππίαν Μείζονα, Ἱππίαν Ἐλάσσονα,
Ἴωνα, Λύσιν, Χαρμίδην, Πρωταγόραν, Εὐθύδημον τ. 15:
Θε αίτητον, Φίληβον, Μένωνα, Μενέξενον. Θεωρήσαμε
σκό   πιμο να μακρύνομε τὸν λόγο για τὸν Σπυρίδωνα Μω-
ραΐτη γιὰ νὰ καταδείξουμε πόσο μεγάλο ἦταν τὸ πνευμα -
τικὸ ἀνάστημα τοῦ τρίτου μετὰ τοὺς δύο Ἀλεξάνδρους
πρωτεξαδέλφου καὶ νὰ τονίσουμε καὶ πάλι κάτι ποὺ εἶναι
γε νι κῶς ἄγνωστο, ἀκόμα καὶ στὴ Σκιάθο, ὅτι τρεῖς καὶ ὄχι
δύο ἦσαν οἱ Σκιαθίτες πρωτεξάδελφοι ποὺ μὲ πρῶτο φυ -
σι  κὰ τὸν Παπαδιαμάντη συμπεριλαμβάνονται στοὺς
πνευ  μα τικοὺς ταγοὺς τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ
τοῦ ΙΘ’ καὶ τὰ πρῶτα ἔτη τοῦ Κ’ αιῶνα.
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Ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος (1867 - 1951) γεννήθηκε στὴν

Κωνσταντινούπολη ἀπὸ μητέρα πολίτισα καὶ πατέρα

Ζακυνθινὸ ὁ ὁποῖος μετακόμισε τὴν οἰκογένεια στὴ Ζάκυνθο

ὅταν ὁ συγγραφέας ἦταν βρέφος. Ἔζησε στὴ Ζάκυνθο (τὴν

ὁποία ἰδιαιτέρως ἀγάπησε) μέχρις ἡλικίας δεκαεπτὰ ἐτῶν

ὁπότε γράφτηκε στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολή (γιὰ νὰ σπουδάσει

μαθηματικά), ἀλλὰ τὴν ἐγκατέλειψε χωρὶς νὰ λάβει

πτυχίο. Ἔγραψε αξιόλογα διηγήματα καὶ  μυθιστορήματα

καὶ νουβέλλες κοινωνικοῦ ἰδίως περιεχομένου. 

Ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ θέατρο καὶ τα θεατρικά του ἔργα

εἶναι σπουδαῖα. Ὁ Ξενόπουλος ὑπῆρξε μεγάλος κριτικός,

μεγαλύτερος τοῦ Παλαμᾶ. Ἐξέδιδε δύο περιοδικὰ

πανελλήνιας ἀπήχησης και μεγάλης κυκλοφορίας,

τὴ «Διάπλαση τῶν Παίδων» καὶ τὴ «Νέα Ἑστία».

Ὡς ἄνθρωπος ἦταν μειλίχιος, εὐγενής, γνήσιος Ἑπτανήσιος

εὐπατρίδης. Ὁ Ξενόπουλος ὑπῆρξε πολυσύνθετη

προσωπικότητα καὶ πολυγραφότατος, ἀποτελεῖ  δὲ τερά-

στιο μέγεθος στὴν ἱστορία τῶν Νεοελληνικῶν Γραμμάτων.

Εἰσήγαγε στὴ λογοτεχνία μας τὸ «ἀστικὸ μυθιστόρημα»

ἐνῷ τὰ ἐξαίρετα θεατρικά του εἶναι κυρίως ζακυνθινῆς

θεματολογίας. Ὁ Γρηγ. Ξενόπουλος ἦταν ἀδελφὸς τοῦ

γνωστοῦ εἰκαστικοῦ Στέφανου Ξενόπουλου.
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Ἀνωτέρω (σελ. 52) ἀναφέραμε ὅτι, μετὰ τὴν ἀποτυχία
τῆς ἀπονομῆς τῶν παρασήμων, ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἐλ. Βε-
νιζέλου ἀπεφάσισε τὴν ἵδρυση ἑνὸς νέου θεσμοῦ, τοῦ Ἐθ -
νι κοῦ Ἀριστείου Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν ποὺ θὰ ἀπε νέ με-
το κατ’ ἔτος σὲ λογοτέχνες καὶ κατὰ τρία ἔτη σὲ εἱκα στι -
κούς, μουσικοὺς κ.λπ. Μερικὰ περὶ τοῦ Ἀριστείου εἴπαμε
ἤδη στὸ β’ δοκίμιο. Τὸ παρατιθέμενο κείμενο εἶναι ἕνα
σπά     νιο κείμενο τοῦ Γρ. Ξενόπουλου ποὺ ἐκυκλοφόρησε ὡς
αὐτοτελὲς τεῦχος τὸ 1921 καὶ ἀναφέρεται στὴ συγκρότηση
τοῦ θεσμοῦ αὐτοῦ καὶ πῶς ἐλειτούργησε. Τὸ παραθέτω
διότι ἔχει σχέση μὲ τὸ δοκίμιο β’ ἀλλὰ καὶ διότι, λόγῳ σπα-
νιότητος εἶναι ἀναγκαῖο νὰ γίνει γνωστὸ ὡς ἕνα ἀξιόλογο
ντοκουμέντο τῆς ἱστορίας τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας.
Στὸ κείμενο τοῦ Ξενόπουλου ἡ ὀρθογραφία τοῦ συγγρα-
φέα παραμένει ἀμετάβλητη. Ὁ ἀναγνώστης θὰ διαπιστώ-
σει ἔτσι καὶ πόσο ἔχουν ἁπλοποιηθεῖ οἱ ὀρθογραφικοὶ τύ   ποι
ἀπὸ τότε. Ἐπισημαίνω ὅτι προσέθεσα ὁρισμένες δι κές μου
ὑποσημειώσεις ποὺ ἐθεώρησα ἀναγκαῖες (εἶναι αὐτὲς μὲ
τὰ πλάγια γράμματα). 
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Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ
Γρ. Ξενόπουλου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΙΝΑΞ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

1915 – Τὸ Ἀριστεῖον τῶν γραμμάτων εἰς τὰ «Φωτερὰ
Σκοτάδια» τοῦ κ. Γ. Δροσίνη (Ἐκδότης Ι.Ν. Σιδέρης).

1916 – Ὁ κ. Ι.Ν. Σιδέρης δὲν ἐκδίδει κανὲν φιλολογικὸν
βιβλίον, διότι κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο δὲν πρόκειται νἀ ἀπονε -
μηθῇ Ἀριστεῖον.

1917 – Τὸ Ἀριστεῖον τῶν Γραμμάτων εἰς τὰ «Σπασμένα
Μάρμαρα» τοῦ κ. Ι. Πολέμη. (Ἐκδότης Ι.Ν. Σιδέρης).

1918 – Τὸ Ἀριστεῖον τῶν Γραμμάτων παρ᾽ ὀλίγον εἰς
τοὺς «Ἀσφοδέλους» τοῦ κ. Μ. Μαλακάση. (Ἐκδότης Ι.Ν. Σι-
δέρης).

1919 – Τὸ Ἀριστεῖον τῶν Γραμμάτων εἰς τοὺς «Σκαρα-
βαίους καὶ Τερρακότες» τοῦ κ.Ι.Ν. Γρυπάρη. (Ἐκδότης Ι.Ν.
Σιδέρης).

1920 – Τὸ Ἀριστεῖον τῶν Γραμμάτων εἰς τὰ «Διηγήματα»
τοῦ κ Ἀλεξ. Μωραϊτίδη. (Ἐκδότης Ι.Ν. Σιδέρης).
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Α’

Ἀπὸ πότε γνωρίζομεν καὶ ἀπὸ τί ἐννοοῦμεν ποῖον βιβλί ον

θὰ λάβῃ τὸ Ἀριστεῖον. Πῶς ὁ κ. Δροσίνης ἁπλοποίησε τὸν

Δια γώνιον. Πάντοτε διὰ Ψήφων τριῶν. Ὁ γουρλῆς ἐκ δότης

τοῦ κ. Δροσίνη  Ἡ κωμῳδία καὶ τ᾽ ἀποτελέσματά της.

Τρεῖς ὅλους μῆνας πρὸ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὴν «Ἐστί -
αν» τῆς ἀποφάσεως τῆς ἐπιτροπῆς ἤμεθα βέβαιοι ὅτι τὸ Ἀ -
ριστεῖον τῶν Γραμμάτων διὰ τὸ 1920 ἀπενέμετο εἰς τὸν κ.
Ἀλέξανδρον Μωραϊτίδην. Διότι εἴχαμεν μάθει ὅτι ὁ ἐκδό -
της κ. Ι. Ν. Σιδέρης ἐξέδιδεν ἕνα τόμον διηγημάτων του,
ἐν τολῇ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ κ. Γεωργίου Δροσίνη. Τὸ τεκμή-
ριον δὲν θὰ ἦτο βέβαια ἀρκετόν: καὶ ἄλλα φιλολογικὰ βι-
βλία, ἐντολῇ καὶ ἐπιμελείᾳ τοῦ κ. Δροσίνη, εἶχεν ἐκδώσει
ἢ θὰ ἐξέδιδεν ἐντὸς τοῦ ἔτους ὁ ἴδιος ἐκδότης. Ἀλλ᾽ εἴχα -
μεν μάθει καὶ τοῦτο: πρὸ πάσης ἄλλης ἐκδόσεώς του, καὶ
πολὺ πρὸ τῆς 31ης Δεκεμβρίου,  ὁ κ. Ι.Ν. Σιδέρης ἐφρόντιζε
νὰ κα  τατεθοῦν εἰς τὴν Ἐθνικὴν Βιβλιοθήκην δύο ἀντίτυπα
τῶν «Διηγημάτων» τοῦ κ. Μωραϊτίδη, ὡς ἀπαιτεῖ ὁ νόμος
περὶ Ἀριστείου. Καὶ αὐτὸ πλέον ἦτο ὑπεραρκετόν. Διότι
τακτικῶς, ἀπαρεγκλίτως, κατ᾽ ἔτος γίνεται τὸ ἴδιον: Ἀπὸ
τὰ βιβλία ὅσα ἐκδίδει ὁ κ. Ι.Ν. Σιδέρης, ἰδιαίτερος ἐκδότης
τοῦ κ. Γεωργίου Δροσίνη, κάποιον κατατίθεται ἐνωρίτερα
τῶν ἄλλων, εἰς τὴν Ἐθνικὴν Βιβλιοθήκην, καὶ ἀσφαλῶς,
ἀλανθάστως, θὰ εἶνε τὸ βιβλίον τὸ ὁποῖον θὰ τύχῃ τοῦ Ἀ -
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ριστείου. Μὲ ἄλλους λόγους, ὁ κ. Δροσίνης ἁπλοποίησε τὸν
διὰ τὸ Ἀριστεῖον διαγωνισμὸν ὡς ἑξῆς: Ἐκλέγει ἐκ τῶν
προ τέρων ἕνα εὐνοούμενον ὡς ἀριστέα, τοῦ ἐκδίδει ὁ ἴδιος
ἓν βιβλίον καὶ κατόπιν τοῦ τὸ βραβεύει!52

Ἂν τώρα κάποιος ἀφελὴς θὰ ἀποροῦσεν:  Ὁ κ. Δροσίνης
δὲν εἶνε παρ᾽ ἁπλῶς ἓν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς, οὔτε κἂν ὁ
πρό  εδρος. Πῶς λοιπὸν κατορθώνει ὥστε νὰ βραβεύεται
πάντοτε τὸ βιβλίον τὸ ὁποῖον θέλει αὐτός;  Οἱ ἄλλοι κριταὶ
δὲν ἔχουν γνώμην:

Εἰς τὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς, ἄνθρωποι μὲ γνώμην; Εἰς
τὴν Ἑλλάδα μὴ ὑποχωροῦσιν εὐκόλως πρὸ τῆς γνώμης ἑ -
νὸς ἄλλου, ὁ ὁποῖος θὰ ἤθελε νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἰδικήν του;
Περὶ  τοῦ Ἀριστείου τῶν Γραμμάτων, εἷς μόνον ἀπεδείχθη
ὡς τώρα ἄνθρωπος μὲ γνώμην: Ὁ  Ἄγγελος Βλάχος. Ἀπὸ
τοὺς ἄλλους, οἱ μὲν ἀποφεύγουν νὰ παρευρίσκωνται εἰς
τὴν συνεδρίασιν, προφασιζόμενοι ἀσθένειαν, –καὶ εἶνε ἐ -
κεῖ νοι οἷ ὁποῖοι ἔχουν μὲν γνώμην, ἀλλ᾽ ὄχι καὶ τὸ θάρρος
νὰ τὴν ἐκφράσουν,– οἱ δὲ συντάσσονται προθύμως μὲ τὴν
γνώμην τοῦ κ. Δροσίνη,  ἀπὸ μίαν καλὴν θέλησιν, ἀπὸ μί -

52. Δὲν πιστεύω οὔτε κατηγορῶ τὸν κ. Δροσίνην – ἄπαγε! Ὅτι αὐτὸ τὸ κάμνει
κινούμενος ἀπὸ κανὲν ὑλικὸν συμφέρον. Οὔτε τὰ κέρδη τοῦ ἀριστευο -
μένου βιβλίου μοιράζεται μὲ τὸν ἐκδότην, οὔτε ἀπὸ τὸ Δωρίδειον κληρο-
δότημα ἔχει τι πλέον ἀπὸ τὰς 100 δραχμάς, τὰς ὁποίας λαμβάνει κατ΄
ἔτος ὡς μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀριστείου. Τὸ κάμνει μόνον ἀπὸ τὸ ἐν -
διαφέρον του διὰ τὸ  Ἀριστεῖον αὐτὸ καὶ πρὸς τὸ συμφέρον – κακῶς ἐννο -
ού μενον ὅμως – τοῦ Θεσμοῦ. Τὰ τελευταῖα ἔτη τὸν κινεῖ καὶ προσωπικὸν
πάθος ἐναντίον ὡρισμένου συγγραφεως, τὸν ὁποῖον θέλει κατ᾽ αὐτὸν τὸν
τρόπον ν᾽ ἀποκλείῃ. Καὶ ἡ μανία ἐπίσης, τὴν ὁποίαν ἔχουν πολλοὶ μικροὶ
ἄνθρωποι, νὰ ἐξασκοῦν τάχα ἐπιρροὴν καὶ νὰ διευθύνουν τὰ πάντα
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αν συγκατάθεσίν του, ὅταν ἦτο μάλιστα Τμηματάρχης53

πολ λὰ συμφέροντα ἐξαρτῶνται… Ἀλλ᾽ ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ
Ἀριστείου εἶνε μόνον πενταμελής. Τὴν στιγμὴν δὲ κατὰ
τὴν ὁποίαν ὁ κ. Δροσίνης εἰμπορεῖ, οὕτως ἢ ἄλλως, νὰ ἔχῃ
πειθηνίους δύο, ἔχει πλέον τὴν πλειοψηφίαν. Διὰ τοῦτο,
ὡς σήμερον, οὐδέποτε ἐλανθάσθη εἰς τοὺς ὑπολογισμούς
του. Διὰ ψήφων τριῶν ἐβραβεύθη πάντοτε τὸ βιβλίον, τὸ
ὁποῖον οὗτος εἶχε προωρισμένον. Μόνον μίαν φοράν, ἐκ -
ραγέντος κάποιου σκανδάλου, ὡς ἴδωμεν κατωτερω, δὲν
ἐτόλμησεν ὁ κ. Δροσίνης νὰ βραβεύσῃ τὸ διὰ τῶν φροντί-
δων του ἐκδοθὲν βιβλίον. Ἀλλὰ καὶ τότε πάλιν, διὰ ψήφων
τριῶν ἡ ἐπιτροπὴ ἀπεφάνθη, ὅτι οὐδὲν βιβλίον τοῦ ἔτους
ἐκείνου ἦτο ἄξιον Ἀριστείου. Φυσικά! Ὁ κ. Δροσίνης, μὴ
προ  ϊδών, δὲν εἶχε φροντίσει νὰ ἐκδοθῇ καὶ δεύτερον. Τὸ
συμπέρασμα εἶναι ὅτι περὶ τὸ Ἀριστεῖον τῶν Γραμμάτων
παίζεται κωμῳδία: Ὁ Ὑπουργός, ὁ ὁποῖος καταρτίζει τὸ
διά  ταγμα ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ
Βασιλεὺς ὁ Ὁποῖος τὸ ὑπογράφει, ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος τὸ
μανθάνει ἀπὸ τὰς ἐφημερίδας ἢ παρευρίσκεται εἰς τὴν
«σεμ  νὴν» τελετὴν τῆς ἀπονομῆς, νομίζει ὅτι γίνεται διαγω -
νισμός, ὅπως τὸν ὁρίζει ὁ νόμος, ὅτι οἱ κριταὶ λαμβάνουν
ὑπ᾽ ὄψει των ὅλα τὰ φιλολογικὰ βιβλία τὰ ἐκδιδόμενα ἐν -
τὸς τοῦ ἔτους, καὶ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἐκλέγουν διὰ τὸ Ἀριστεῖον

53. Τμηματάρχης τῶν Ὡραίων (Καλῶν) Τεχνῶν καὶ Γραμμάτων παρὰ τῷ Ὑ -
πουργείῳ Παιδείας. Κάποτε εὑρίσκετο εἰς τὰς χεῖρας του ὁ Ὀργανισμὸς
κάποιου Ταμείου Συντάξεων, διὰ τὸ ὁποῖον ἐνδιεφέρετο πολὺ ἓν μέλος
τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀριστείου. Καὶ ὁ κ. Δροσίνης ἐπωφελήθη: «Τὸ ἄρθρον
ποὺ θέλεις, δὲν θὰ μπῇ, ἂν δὲν μοῦ ψηφίσῃς τὸν Τάδε!».



τὸ κατὰ τὴν γνώμην των καλύτερον. Ἀλλὰ τίποτε ἀπὸ
αὐτά! Μόνον οἱ τύποι καὶ τὰ προσχήματα τηροῦνται αὐ -
στη ρῶς. Ἄ, ὁ κ. Δροσίνης  εἶνε πολὺ τυπικός… Ἡ ὑπηρεσία
τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, ἐπὶ παραδείγματι, στέλλει κατ᾽
ἔτος εἰς τὸν κ. Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς κατάλογον ὅλων
τῶν μέχρι τῆς 31 Δεκεμβρίου κατατεθέντων φιλολογικῶν
βιβλίων. Ἀλλὰ διὰ τὸν τύπον, διὰ τὴν κωμῳδίαν. Κανὲν ἐξ
αὐτῶν δὲν θὰ ζητήσῃ καὶ θ᾽ ἀναγνώσῃ ἡ πλειοψηφία τῆς
Ἐπιτροπῆς54. Οὔτε κἂν αὐτὸ τὸ ὑπὸ τοῦ κ. Δροσίνη ἐκδιδό -
με νον  διὰ τὸ Ἀριστεῖον, τὸ ὁποῖον θὰ ψηφίσει τυφλοῖς ὄμ -
μασι καὶ ἀσυζητητεί. Διὰ νὰ λέγῃ τὴν ἐπαύριον ὁ κ. Δρο  -
σίνης , ὅπως  κάποτε τὸ εἶπεν ἐνώπιόν μου:

«Τί γουρλῆς ἐκδότης α ὐτὸς ὁ Σιδέρης!».

Κάποιος ἄλλος τώρα θὰ ἔλεγε: «Κωμῳδία, συμπαιγνία,
ἔστω. Ὁ κ. Δροσίνης βραβεύει, ἀλλ᾽ ἂν τὸ ἀποτέλεσμα εἶ -
ναι καλόν; Ἐάν, μὲ ἄλλους λόγους ὁ κ. Δροσίνης, ἀπόλυ -
τος κύριος καὶ ἐξουσιαστής, δίδῃ τὸ Ἀριστεῖον ἐκεῖ ὅπου
πρέπει;

Ὦ, βεβαιότατα! Ἐὰν συνέβαινεν αὐτό, ἡ παιζόμενη κω -
μῳδία δὲν θὰ εἶχε καμμίαν σημασίαν! Ὁ τρόπος εἶνε ὁ -
λωσ διόλου ἀδιάφορος, ὅταν κατ᾽ οὐσίαν γίνεται δι᾽ αὐτοῦ
τὸ δίκαιον, τὸ πρέπον καὶ τὸ νόμιμον. Καὶ ὁ κ. Δροσίνης
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54. Κατὰ τὰς ἀρχὰς Ἰανουαρίου, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς ὡμολόγησεν εἰς φίλον
μου, ὅτι δὲν εἶχεν ἀναγνώσει ἀκόμη οὔτε «Πόλεμον» οὔτε «Τιμὴν τοῦ  ἀ -
δελφοῦ» οὔτε «Ζακυνθινὸ Μαντῆλι». Καὶ ὅμως μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας, ἀ -
πεφαίνετο διὰ τῆς ψήφου του, ὅτι ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἠγνόει, ἀνώτερα
ἦσαν τὰ «Διηγήματα» τοῦ κ. Μωραϊτίδη!



διὰ νὰ ἐπιτύχῃ κάτι καλόν, θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ μετα -
χειρισθῇ οἱαδήποτε μέσα θὰ τῷ ἐπέβαλλον δυσμενεῖς τυ -
χὸν περιστάσεις. Ἐάν, ἐπὶ  παραδείγματι, ἡ πλειψηφία τῶν
κριτῶν, ἀπὸ φιλολογικὴν ἀνεπάρκειαν, ἀπὸ πλάνην, ἀπὸ
κακὴν κρίσιν, ἀπὸ προσωπικὴν συμπάθειαν, ἐκηρύσσετο
ὑπὲρ ἑνὸς ἀναξίου, ὁ κ. Δροσίνης, χάριν τοῦ γοήτρου τοῦ
Ἀριστείου του, θὰ ἠμποροῦσε νὰ ὑφαρπάσῃ μίαν ψῆφον,
ὑπὲρ τοῦ ἀξίου, ἔστω καὶ διὰ ψυχολογικῆς βίας. Ἀλλά ,
δυστυχῶς, κάθε ἄλλο συμβαίνει!  Τὸ Ἀριστεῖον, διὰ τῆς κω -
μῳδίας τοῦ κ. Δροσίνη, μόνον ἐκεῖ ὅπου πρέπει δὲν δίδεται.
Καὶ ὁ νόμος ἀθετείται, – ἀδιάφορον ἂν τηροῦνται τόσον
εὐλαβῶς οἷ τύποι,– ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ κ. Δροσίνη, ὁ ὁποῖος τὸν
ἔκαμε!

Β’

Ὁ περὶ  Ἀριστείου Νόμος καὶ τὸ πνεῦμα του. – Παλαιοὶ καὶ

νέοι – Προγενεστέραν  ἐργασίαν ναί, ἀλλὰ  καὶ νέαν. Ἔξω οἱ

Ἀπόμαχοι! – Τὸ σῶμα τοῦ Ἀριστείου οὔτε Γηροκομεῖον πρέ-

πει να εἶναι οὔτε Ἄσυλον Ἀπομάχων. – Μόνο ἐργαζόμενοι,

σύγ χρονοι καὶ συγχρονισμένοι. – Πῶς ὁ κ. Δροσίνης παρα -

βαί νει τὸ πνεῦμα τοῦτο τοῦ νόμου, συγκροτῶν Σῶμα Ἄχρη -

στον καὶ ἐπιβλαβές.

Ἀλλὰ διὰ νὰ δειχθῇ πόσον ἀστόχως διέθεσεν ὣς τώρα
ὁ κ. Δροσίνης τὸ Ἀριστεῖον τῶν Γραμμάτων καὶ πόσον τὸ
ἔβλαψεν ἑπομένως ἡ κωμῳδία του, πρέπει ν᾽ ἀνοίξωμεν τὰ
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γεγονότα. Θὰ γνωρίσωμεν οὕτω δύο πράγματα: Πρῶτον,
τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου καὶ δεύτερον, τὴν παράβασιν αὐτοῦ
τοῦ πνεύματος ἀπὸ τὸν κ. Δροσίνην. Ὁμολογουμένως ὁ
νό μος εἶναι λαμπρός. Καὶ θὰ ἦτο τέλειος, ἂν ὥριζε χρη μα -
τικὸν ἆθλον ὀλιγώτερον γλίσχρον, –διότι δισχίλιαι δραχ -
μαὶ δὲν εἶναι τίποτε, ὅταν δίδωνται ἐφάπαξ εἰς τὸν ἀρι  -
στέα,– ὀλιγώτερον δὲ πομπῶδες καὶ ἐπιδεικτικὸν τὸ παρά -
σημον, – διότι τὰ περιδέραια δὲν εἶναι βέβαια διὰ σεμνοὺς
ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων. Ἐγκαθιδρύει ὅμως ἕνα ὡραῖ -
ον θεσμόν, ἑνώνει εἰς ἴδιον Σῶμα τοὺς κορυφαίους τῶν λο -
γοτεχνῶν, –Σῶμα δυνάμενον κάλλιστα ν᾽ ἀντικαθιστᾷ
μί αν Ἀκαδημίαν,– διακρίνει, ἀναγνωρίζει ἐπισήμως καὶ
συ  νιστᾶ μίαν ἀριστοκρατίαν καὶ ἑπομένως μίαν τάξιν εἰς
τὸν φιλολογικὸν κόσμον. Ἡ δὲ τάξις παντοῦ εἶν᾽ ἀνα -
γκαία, πρω  τίστως δὲ εἰς τὸν κόσμον αὐτόν, τὸν ἰδιαιτέρως
ἄτα κτον.

Διότι εἶναι καὶ ὁ μόνος πνευματικός, ὅπου οὔτε σπουδὴ
ἀπαιτεῖται, οὔτε δίπλωμα, οὔτε πιστοποιητικὸν οἱονδήπο -
τε, οὔτε φόρου πληρωμὴ ἀλλ᾽ ὁ  τυχὼν δύναται νὰ εἰσβάλῃ
μὲ μίαν φυλλάδα, νὰ ζητῇ τὴν πρώτην θέσιν καὶ νὰ φω -
νάζῃ ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ καλύτερος ἀπ᾽ ὅλους! Λέγουν συνή -
θως «ἡ δημοκρατία τῶν Γραμμάτων». Ἀλλ᾽ εἰς ὅλα τὰ πο -
 λι τισμένα Ἔθνη ἡ δημοκρατία αὐτή, διὰ νὰ μὴ καταντή σῃ
εἰς ἀναρχικὴν ὀχλοκρατίαν, ἔχει ἀλλοῦ τὸν Ἡγεμόνα της,
ἀλλοῦ τὸν Ἐστεμμένον Ποιητήν της καὶ  ἀλλοῦ τὸ Σῶ μα
τῶν ἀνεγνωρισμένων της ἀριστέων. Κάτι παρόμοιον ἠθέ -
λησεν ὁ νομοθέτης νὰ γίνῃ καὶ εἰς τὸν χαώδη φιλο λο γικὸν
κόσμον τῆς Ἑλλάδος. Καί, μά τὴν ἀλήθειαν,  ἦτο καιρός.
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Ἂς ίδωμεν τώρα κατὰ ποῖον, σοφὸν πράγματι τρόπον,
ὥρισε νὰ γίνεται αὐτὴ ἡ ἐπιλογή:

Τὸ 2ον ἄρθρον τοῦ 1001 νόμου «περὶ  Ἐθνικοῦ Ἀριστείου
Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν», λέγει: «Τὸ Ἀριστεῖον ἀπονέμεται
μόνον εἰς Ἕλληνας πολίτας, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν εἰς συγγραφεῖς
ἐμμέτρων ἢ πεζῶν λογοτεχνικῶν ἔργων, ἤτοι ποιημάτων,
δραμάτων καὶ διηγημάτων, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ εἰς συνθέτας
μουσικούς, εἰς ζωγράφους καὶ εἰς γλύπτας».

Τὸ 3ον ἄρθρον λέγει: « Ἡ ἀπονομὴ γίνεται κατ᾽ ἔτος μὲν
ὡς πρὸς τὴν λογοτεχνίαν, κατὰ τριετίαν δὲ ὡς πρὸς τὴν
μουσικήν, τὴν ζωγραφικὴν καὶ τὴν γλυπτικήν. Καὶ τοῦ μὲν
Ἀριστείου τῶν λογοτεχνικῶν ἔργων γίνεται κατ᾽ ἔτος, πε-
ριλαμβανομένων ἐν τῇ κρίσει τῶν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου μέ -
χρι 31 Δεκεμβρίου τὸ πρῶτον εἰς βιβλία ἐκδοθέντων, ὧν
ἀ ντίτυπα κατετέθησαν κατὰ νόμον εἰς τὴν Ἐθνικὴν Βι βλι -
ο  θήκῃν...».

Τέλος τὸ 4ον ἄρθρον ὁρίζει: «Τὸ Ἀριστεῖον ἀπονέμεται
εἰς τὸν συγγραφέα, τὸν μουσικόν, τὸν ζωγράφον ἢ τὸν
γλύ πτην τοῦ ἔργου ἐκείνου, τὸ ὁποῖον, μεταξὺ τῶν λοιπῶν
τῆς τεταγμένης περιόδου, ὄχι μόνον προέχει λόγῳ ἐξωτε -
ρι κῆς μορφῆς, ἀλλὰ καὶ τείνει νὰ ἐξυψώσῃ τὴν ἀνθρωπί -
νην σκέψιν, νὰ ἐξευγενίσῃ τὰ ἀνθρώπινα αἰσθήματα καὶ
νὰ ἑρμηνεύσῃ τὰ ἐθνικὰ ἰδεώδη. Λαμβάνεται δὲ ὑπ᾽ ὄψει
κατὰ τὴν κρίσιν κυρίως μὲν τὸ κρινόμενον ἔργον, ἀλλὰ καὶ
ἡ προγενεστέρα ἐργασία τοῦ συγγραφέως ἢ τοῦ καλλιτέ-
χνου».
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Ἕπεται ἐκ τῶν ἀνωτέρω διατάξεων, ὅτι ὁ νομοθέτης, ἐκ
τῶν ἐκλεξίμων συγγραφέων καὶ καλλιτεχνῶν, ἀποκλείει
ἐντελῶς τοὺς ἀπομάχους. Ἐννοεῖ ν᾽ ἀριστεύωνται συγγρα -
φεῖς καὶ καλλιτέχναι δρῶντες, ἐν ἐνεργείᾳ.  

Τοὺς θέλει ἀκόμη ἐργαζομένους ὁλονὲν πρὸς ἐξύψωσιν
τῆς ἀνθρωπίνης σκέψεως, ἐξευγένισιν τῶν ἀνθρωπίνων
αἰσθημάτων καὶ ἑρμηνείαν τῶν ἐθνικῶν ἰδεωδῶν, ἄρα
συγχρόνους καὶ συγχρονισμένους. Διὰ τοῦτο ἀπαιτεῖ, – διὰ
νὰ περιορισθῶμεν εἰς τὸ Ἀριστεῖον τῶν Γραμμάτων,– βι-
βλίον λογοτεχνικὸν πρώτην φορὰν ἐκδιδόμενον55, βιβλίον
περιέχον ἐργασίαν νέαν. Αὐτὴ κυρίως, λέγει, θὰ ληφθῇ ὑπ᾽
ὄψει. Καὶ μόνον εἰς ἐπικουρίαν θὰ ἔλθῃ ἡ προγενεστέρα
ἐργασία τοῦ ὑπὸ κρίσιν λογοτέχνου, ἐὰν ἔχῃ καὶ τοιαύτην.
Ὁ νομοθέτης, λέγων ὅτι λαμβάνεται ὑπ᾽ ὄψει «κυ ρίως μὲν
τὸ κρινόμενον ἔργον», δὲν ἀποκλείει βέβαια ἀπὸ τὸν δια -
γωνισμὸν καὶ τοὺς νέους, τοὺς πρώτην φορὰν ἐμφανιζο -
μέ νους μὲ ἓν λογοτεχνικὸν βιβλίον. Μόνον ὅτι μεταξὺ δύο
βιβλίων τῆς αὐτῆς περίπου ἀξίας, πρέπει νὰ προτιμᾶται
ἐκεῖνο τοῦ ὁποίου ὁ συγγραφεὺς ἔχει καὶ προγενεστέραν
ἀξιοστεφάνωτον ἐργασίαν. Καὶ ἐπειδὴ τὸ ἔργον ἑνὸς νέου,
ἐμφανιζομένου πρώτην φοράν, σπανίως, σπανιώτατα εἰ -
μπο ρεῖ νὰ συγκρίνεται πρὸς ἔργα παλαιῶν, ὡρίμων καὶ

55. Προφανὴς καταστρατήγησις τοῦ νόμου εἶναι ἡ ὑπὸ τοῦ κ. Δροσίνη ἀνα -
τύ πωσις καὶ ἐπιβράβευσις ἔργων γραμμένων καὶ δημοσιευμένων εἰς πε -
ριοδικὰ καὶ ἐφημερίδας πρὸ εἴκοσι καὶ τριάκοντα ἐτῶν! Καμμίαν ση -
μασίαν δὲν ἔχει τὸ ὅτι τὰ παλαιὰ αὐτὰ ἔργα τῶν ἀπομάχων δὲν ἔτυχε νὰ
ἐκδοθοῦν ἄλλοτε είς βιβλίον.



δοκίμων συγγραφέων, συνάγεται ὅτι ὁ νομοθέτης ἐκ τού-
των κυρίως θέλει νὰ ἐκλέγωνται οἱ ἀριστεῖς, ὑπὸ τὸν ὅρον
μόνον νὰ μὴν εἶναι πλέον ἀπόμαχοι, ἀλλὰ νὰ ἐξακο λου -
θοῦν ἐργαζόμενοι, ὥστε νὰ διαγωνίζωνται διὰ νέων ἔρ -
γων, διὰ νέων βιβλίων, νὰ πλουτίζουν δι᾽ αὐτῶν τὴν  Ἐθ -
νικὴν Φιλολογίαν καὶ νὰ προάγουν ἐν γένει τὴν πνευ μα -
τι κὴν κίνησιν56.

Περιττὸν νὰ ἐξάρω τὴν σκοπιμότητα τῶν διατάξεων
τούτων τοῦ νόμου, ἄνευ τῶν ὁποίων τὸ Σῶμα τῶν ἀριστέ -
ων θὰ ἐκινδύνευε νὰ μεταβληθῇ εἰς ἄσυλον ἀπομάχων ἢ
γηροκομεῖον, ἐντελῶς ἄχρηστον ἂν ὄχι κι᾽ ἐπιβλαβὲς εἰς
τὸν φιλολογικὸν κόσμον. Καὶ περιορίζομαι νὰ ἐρωτήσω:
Ἐκτελεῖ τὸν νόμον, σέβεται τὸ πνεῦμα τοῦ νομοθέτου ὁ κ.
Δροσίνης, ὅταν ἀνευρίσκῃ τὸν ἐκλεκτόν του διὰ τυμβωρυ-
χίας, ὅταν ἐκθάπτῃ ἕν᾽ ἀπόμαχον, ἕνα λησμονημένον λο-
γοτέχνην, καὶ τοῦ τυπώνῃ – ἀνατυπώνῃ δηλαδή,– ἔργα
του δημοσιευθέντα πρὸ εἰκοσαετίας καὶ τριακονταετίας,
διὰ νὰ τῷ δώσῃ τὸ Ἀριστεῖον; Ἢ ὅταν ἐκλέγῃ ἕνα λογοτέ-
χνην, νέον μὲν ἴσως ἀκόμη καὶ ὁπωσδήποτε ἐργαζόμενον,
ἀλλ΄ ἐκ τῶν ὀλιγώτερον δικαιουμένων καὶ αξιοῖ αὐτὸν τοι-
αύτης διακρίσεως; Διότι ἀμφότερα διέπραξεν ὁ κ. Δροσί-
νης: καὶ εἰς ἀπομάχους ἔδωσε τὸ Ἀριστεῖον τῶν Γραμ  μά  -
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56. Καὶ δι’ ἄλλον ἀκόμη, σπουδαιότατον λόγον οἷ ἀριστεῖς δὲν πρέπει νὰ
εἶναι ἀπόμαχοι: Οἱ ἀπόμαχοι συνήθως δὲν ἀναγινώσκουν, δὲν παρακο -
λου θοῦν, δὲν ἐνδιαφέρονται κἂν διὰ τὴν πνευματικὴν κίνησιν. Πῶς θὰ
κρίνουν λοιπὸν τὰ λογοτεχνικὰ ἔργα καὶ τοὺς λογοτέχνας, ὅταν αὐτοί,
κατὰ τὸν νόμον, θὰ εἶναι μέλη τῆς κριτικῆς Ἐπιτροπῆς;



των, καὶ εἰς μετρίους σχετικῶς λογοτέχνας ἐδοκίμασεν ἢ
κα τώρθωσε νὰ τὸ δώσῃ, παραγκωνίζων καὶ πρεσβυτέρους
καὶ ἀσυγκρίτως ἀνωτέρους.

Γ’

Οἱ πρῶτοι ἄνευ διαγωνισμοῦ Ἀριστεῖς. – Διατί δὲν ἐξε λέ -

γη καὶ ὁ κ. Ψυχάρης. – Ἡ κωμῳδία ἀρχίζει.  – Πρῶτος διὰ δῆ -

θεν διαγωνισμοῦ Ἀριστεὺς ὁ κ. Δροσίνης. – Τὰ «Φωτερὰ

Σκο  τάδια» καὶ ὁ «Κόκκινος Βράχος». – Μερικοὶ στίχοι. – Ὁ

κ. Δροσίνης εἰς τὴν Ἐπιτροπήν. – Τὸ δεξί του χέρι ὁ κ. Ἄννι -

νος καὶ τὸ  ἀριστερό του ὁ κ. Πολέμης. – Τὰ «Σπασμένα Μάρ

μα  ρα» καὶ οἱ «Ἐρωτευμένοι».

Ἂς ἔλθωμεν εἰς τὰ γεγονότα.

Κατ᾽ ἀρχὰς, διὰ τοῦ Β. Διατάγματος τῆς 11 Ἰανουαρίου
1915, τὸ Ἐθνικὸν Ἀριστεῖον τῶν Γραμμάτων, –Βασιλικὸν
Μετάλλιον λεγόμενον τότε,– ἀπενεμήθη εἰς πέντε λογο-
τέχνας, «ὡς ἀπὸ μακροτέρου χρόνου διαπρέψαντας κατὰ
τὴν διαρρεύσασαν εἰκοσαετίαν καὶ διὰ ἔργων αὐτῶν τιμή-
σαντας τὰ γράμματα καὶ διὰ τῶν ἔργων αὐτῶν τιμήσαν-
τας τὰ γράμματα καὶ συντελέσαντας εἰς τὴν καθόλου
πνευ ματικὴν πρόοδον τοῦ Ἔθνους», τοὺς ἑξῆς: Ἄγγελον
Βλά χον, Γεώργιον Σουρῆν, Χαράλαμπον Ἄννινον, Ἀρι στο -
μένην Προβελέγγιον  καὶ Κωστῆν Παλαμᾶν. Τὴν ἐκλο γὴν
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τῶν πρώτων αὐτῶν, ἐκτὸς διαγωνισμοῦ, ἀριστέων, ἔ καμε
πάλιν ὁ ἴδιος ὁ κ. Δροσίνης, ὡς Τμηματάρχης τῶν Γραμμά-
των καὶ Τεχνῶν παρὰ τῷ Ὑπουργείῳ τῆς Παιδείας, συμ-
βουλευθείς, ἂν δὲν ἀπατῶμαι, καὶ τὸν κ. Ι. Μ. Δαμβέργην.
Σοβαρὰ ἀντίρρησις νομίζω ὅτι δὲν θὰ ἐχωροῦσεν ἐδῶ.
Ἅπαξ ἀπεφασίσθη ν᾽ ἀποτελεσθῇ «ὁ πυρὴν τοῦ μέλλον-
τος Σώματος ἀπὸ πέντε ἐκ τῶν πρεσβυτέρων γνωστῶν
λογί ων, οἱ ἐκλεγέντες ἦσαν ὁμολογουμένως οἱ ἄριστοι.
Δὲν ἔ λειπεν οὔτε ὁ ἀνεγνωρισμένος «πρύτανις τῶν λο-
γίων» Βλάχος, οὔτε ὁ δημοφιλέστατος Σουρῆς, οὔτε ὁ «βα -
σιλεὺς τοῦ λογοπαιγνίου» Ἄννινος. Καὶ μετ᾽ αὐτῶν δύο
ποι ητικαὶ ἀξίαι ἀληθιναί: Προβελέγγιος καὶ Παλαμᾶς.
Ἴσως θὰ ἰ σχυ ρίζετο κανεὶς ὅτι περισσότερον παντὸς ἄλ -
λου τῶν ζώντων, ὁ Ψυχάρης συνετέλεσεν εἰς τὴν φιλολο-
γικήν τοῦ ἔθ νους Ἀναγέννησιν. Ἀλλ᾽ ὁ Ψυχάρης διαμένει
μακρὰν τῆς Ἑλλάδος. Ἔπειτα τὸ ὄνομά του θὰ ἐξάφνιζεν
ὡς ὑπὲρ τὸ δέον ἐπαναστατικὸν εἰς μίαν ἐπίσημον ὁμάδα,
ἡ ὁποία ὤ φειλε νὰ παρουσιασθῇ μᾶλλον συντηρητική. Τέ -
λος, καὶ ὁ ψυχαρισμὸς ἀκόμη ἀντεπροσωπεύετο  ἀρκούν -
τως εἰς αὐ τὴν διὰ τοῦ Παλαμᾶ. Ὥστε καλῶς ἐξελέγησαν
οἱ πρῶτοι ἀριστεὶς ὑπὸ τοῦ κ. Δροσίνη.

Καὶ ἂν ὁ κ. Τμηματάρχης ἐξέλεγε καὶ τοὺς κατοπινοὺς
μὲ τὴν ἰδίαν προσοχήν, κανεὶς δὲν θὰ ἠμποροῦσε σήμερον
νὰ τὸν κατηγορήσῃ. Ἐπίσης ἂν περιώριζε τὴν κωμῳδίαν
του εἰς τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ ἑαυτοῦ του.

Διότι μετὰ τὰ προκαταρκτικὰ αὐτὰ τῆς λειτουργίας τοῦ
Ἀριστείου, ὁ κ. Δροσίνης ἐσκέφθη καὶ ἀπεφάσισεν, ὅτι ἔ -
πρεπε νὰ τὸ πάρῃ πρῶτος αὐτός. Ἀπὸ τὴν στιγμὴν αὐτὴν
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ἀρχίζει ἡ κωμῳδία. Ὁ κ. Δροσίνης διορίζει ὁ ἴδιος τὴν Ἐπι -
τρο πήν, ἡ ὁποία δῆθεν θὰ τὸν κρίνῃ (ἀπετελεῖτο, νομίζω,
ἀπὸ τρεῖς ἀριστεῖς καὶ ἀπὸ δύο καθηγητὰς τοῦ Πανεπιστη-
μίου). Ὁ κ. Δροσίνης ἐκδίδει διὰ τοῦ κ. Σιδέρη ἕνα μεγάλον,
φαντακτερὸν τόμον, περιέχοντα τὴν λυρικὴν συλλογήν
του «Φωτερὰ Σκοτάδια», ἀφίνει δὲ εἳς τὸ ἐξώφυλλον ἀρ κε -
τὸν χῶρον, διὰ νὰ τεθοῦν κατόπιν αἱ λέξεις «Ἐθνικὸν Ἀρι -
στεῖ ον Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν». Ὁ κ. Δροσίνης καταθέτει
εἰς τὴν Ἐθνικὴν Βιβλιοθήκην δύο ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου
του, πρὸ τῆς 31ης Δεκεμβρίου, – πρὸς θεοῦ, μὴ γίνῃ καμμία
παρατυπία!.. Ὁ κ. Δροσίνης συγκαλεῖ ἐντὸς τῆς προθεσμί -
ας τὴν Ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία καὶ βραβεύει παμψηφεὶ τὰ
«Φω  τερὰ Σκοτάδια», χωρὶς νὰ λάβῃ ὑπ᾽ ὄψει της οὐδὲν τῶν
κα  τὰ τὸ ἴδιον ἔτος ἐκδοθέντων βιβλίων. Τέλος ὁ κ. Δροσί-
νης ὡς Τμηματάρχης κ.τ.λ., συντάσσει τὸ Β. Διάταγμα τῆς
ἐκλογῆς του, – ἐπὶ τῇ βάσει πάντοτε τῆς ἀποφάσεως τῆς
Ἐπιτροπῆς,– καὶ τὸ δημοσιεύει εἰς τὴν «Ἐφημερίδα τῆς Κυ-
βερνήσεως». Ἡ κωμωδία τοῦ 1915 ἐτελείωσεν: ὁ κ. Δροσί-
νης ἔκαμε τὸν ἑαυτό του ἀριστέα.

Καὶ διατί ὄχι; Μήπως δὲν ἤξιζε ποιητὴς τῆς ἀξίας καὶ τῆς
ἐργασίας τοῦ Γεωργίου Δροσίνη; Μήπως ἀφοῦ αὐτὸς ἔκα -
με τὸ Ἀριστεῖον, δὲν ἐδικαιοῦτο νὰ τὸ πάρῃ πρῶτος; Καὶ
μήπως τὰ «Φωτερὰ Σκοτάδια» δὲν ἦσαν πράγματι τὸ ἀνώ -
τερον λογοτεχνικὸν βιβλίον τοῦ 1915;

Δὲν ἀρνοῦμαι τὴν μεγάλην ἀξίαν τοῦ κ. Δροσίνη. Ἐ φό -
σον αἱ κωμωδίαι, τὰς ὁποίας ἀγαπᾶ νὰ παίζῃ εἰς βάρος τοῦ
δικαίου καὶ τοῦ πρέποντος, δὲν ἐπηρεάζουν τὴν ἀξίαν αὐ -
τήν, τίμιος ἄνθρωπος, ὅσον καὶ ἂν ὑποτεθῇ ἀδικημένος ἀ -
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πὸ τὸν κ. Δροσίνην, δὲν εἰμπορεῖ νὰ τοῦ ἀρνηθῇ. Συμφωνῶ
ἐπίσης, ὅτι ὡς εἰσηγητὴς καὶ νομοθέτης τοῦ Ἀριστείου, δί-
καιον ἦτο νὰ τὸ πάρῃ πρῶτος. Δὲν θὰ παραδεχθῶ ὅμως
πο τὲ ὅτι τὰ «Φωτερὰ Σκοτάδια» ἦσαν πραγματικῶς τὸ ἀ -
νώτερον ἔργον τοῦ 1915, οὔτε ὅτι ἡ προγενεστέρα ἐργασία
τοῦ κ. Δροσίνη ἦτο σημαντικωτέρα ἀπὸ τὴν ἐργασίαν ἄλ -
λων ὑποψηφίων.

Δὲν ἐνθυμοῦμιαι τώρα ὅλα τὰ βιβλία τὰ ὁποῖα ἐξεδό θη -
σαν τὸ ἴδιον ἔτος. Ἐνθυμοῦμαι ὅμως ὅτι τὸ 1915 ἐξέδωσα
ἐγώ, πρώτην φορὰν εἰς βιβλίον, τὸν «Κόκκινον Βράχον»,
τὸ μυθιστόρημα τῆς Φωτεινῆς Σάντρη. Ὄχι τὰ εἰκοσιτέσ -
σα ρα, ἀλλὰ δύο μόνον γράμματα τῆς Τέχνης ἀρκεῖ νὰ γνω -
ρίζῃ κανεὶς διὰ νὰ κρίνῃ πόσον περισσότερον βαρύνει ἓν
μυθιστόρημα ὡς ὁ «Κόκκινος Βράχος» ἀπὸ μίαν λυρι κὴν
συλλογὴν ὡς τὰ «Φωτερὰ Σκοτάδια». Εἶναι ζήτημα ἂν ὑ -
πάρχουν εἰς τὴν φιλολογίαν μας ἄλλα πέντε, ἄλλα τρία
πε ζογραφήματα τῆς ἀξίας τοῦ «Κόκκινου Βράχου» ἐνῷ
στί  χους ὡσὰν τῶν  «Φωτερῶν Σκοταδιῶν» γράφουν σήμε-
ρον καὶ τὰ παιδιά μας57. Ὅσον δὲ διὰ «προγενεστέραν ἐρ -

57. Ἀναγνώσατε παραδείγματος χάριν, αὐτοὺς τοὺς στίχους:

I

Τὸ ρόδο γιὰ νὰ κόψῃ κάποιος θέλησε
καὶ στοῦ κρεμνοῦ τὴν ἄκρη εὐθὺς κατέβη.

Τὰ χέρια του ἀπ᾽ τ᾽ ἀγκάθια του ματώθηκαν,
μὰ τὸ κρατεῖ τὸ ρόδο ποὺ γυρεύει.

Τὴν εὐτυχία γιὰ νὰ βρῇ κάποιος ξεκίνησε
- ὑπομονὴ μεγάλη τοῦ ᾽παν θέλει.

κι᾽ ἂν τράβηξε τοῦ κόσμου ὅλα τὰ βάσανα,
εὐτυχισμένος εἶναι, τί τὸν μέλει!



γα σίαν», οὔτε ὁ ἴδιος ὁ κ. Δροσίνης δὲν πιστεύω νὰ πι στεύῃ,
ὅτι ἔκαμεν εἰς τὴν ζωήν του τὸ ἓν δέκατον, κατὰ ποσὸν καὶ
ποιόν, ἐκείνου τὸ ὁποῖον ἔκαμα ἐγὼ εἰς τὸ διήγημα, τὸ μυ-
θιστόρημα, τὸ θέατρον, τὴν κριτικήν.

Ἀλλ΄ἐρωτῶ: Πρὶν βραβεύσουν τὰ «Φωτερὰ Σκοτάδια»,
ἀνέγνωσαν οἱ κριταὶ τὸν «Κόκκινον Βράχον», ἢ ἐσυλλογί -
σθησαν τὴν πρὸ αὐτοῦ ἐργασίαν; ἢ οἱονδήποτε ἄλλο βιβλί -
ον; ἢ οἰανδήποτε ἄλλην ἐργασίαν;…
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Τῆς καλαμιᾶς δὲν θέλω τὴν ταπείνωση,
Ποὺ ὅταν τ᾽ ἀγέρι ἁπαλὰ φυσήξῃ,
σκύβει τὸ κεφάλι ἀπὸ τὸ φόβο της

μὲς στὸ ποτάμι μὴν τὴν ξερριζώσῃ καὶ τὴν ρίξῃ.

Κάλλιο ᾽ναι νὰ πεθάνω ἕνα θάνατο
Βαλανιδιᾶς, μπρὸς στοῦ βορριᾶ τὴν πάλη.

Ἔτσι θὲ νὰ πεθάνω σὲ ἀντίσταση
καὶ δὲν θὰ σκύψω στὸν ἐχθρό μου τὸ κεφάλι.

III

Μοναστηράκι μου μονάχο ἡ καρδιά,
καντήλια φωτερὰ τὰ ὀνείρατά μου,
οἱ πόθοι μου ἀναμμένα του κεριά –

ὄμορφα φῶτα πού ᾽ναι στὴν καρδιά μου!

Μέσα ἡ ἐλπίδα μου καλόγρια κλειστή,
ἀνάβει πάντα πόθους κι᾽ ὄνειρά  μου

τέτοια μιὰ λάμψη στὴν καρδιά μου θὰ σβυστῇ,
ὅταν σβυστῇ πιὰ κι ἡ καρδιά μου.

Νομίζετε ὅτι τοὺς ἀντέγραψα ἀπὸ τὰ «Φωτερὰ Σκοτάδια»; Διόλου. Εἶναι
στίχοι ἑνὸς παιδιοῦ 15 ἐτῶν, δὲν εἰμπορεῖ βέβαια νὰ εἶναι πράγματα
σπουδαῖα. Ἂς μοῦ δείξῃ ὅμως κανεὶς μίαν σελίδα ἀπὸ διηγήματα, ὄχι
παιδιοῦ, ἀλλὰ αὐτοῦ τοῦ κ. Δροσίνη, ποὺ νὰ συγκρίνεται μὲ μίαν σελίδα
τοῦ «Κόκκινου Βράχου».



Εἶναι τίμιοι ἄνθρωποι καὶ θὰ μοῦ ἀπαντήσουν ἐκεῖνο τὸ
ὁποῖον γνωρίζω καλῶς.

Ὄχι! Συνῆλθον προκατειλημμένοι ὅτι ἔπρεπε νὰ βρα-
βεύσουν τὰ «Φωτερὰ Σκοτάδια». Καὶ τὰ ἐβράβευσαν τυ -
φλοῖς ὄμμασι καὶ ἀσυζητητεί. Δὲν ἔγεινε κανενὸς εἴδους
διαγωνισμός.

Λαβὼν οὕτω τὸ Ἀριστεῖον, ὁ κ. Δροσίνης εἰσῆλθεν ὄχι
μό νον εἷς τὸ Σῶμα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ἐπιτροπήν. Εἶχεν ἤδη
τὸ δεξί του χέρι, τὸν κ. Χ. Ἄννινον, πιστὸν καὶ ἀφωσιω μέ -
νον, ἀλλὰ τοῦ ἔλειπε τὸ ἀριστερόν. Διὰ νὰ τὸ ἀποκτήσῃ
καὶ αὐτό, διὰ νὰ ἔχῃ δηλαδὴ εἰς τὴν πενταμελῆ Ἐπιτροπὴν
πλειοψηφίαν καὶ νὰ εἰμπορῇ νὰ κάμνῃ ὅ,τι θέλει, ἐσκέφθη
ν᾽ ἀριστοποιήσῃ τὸν ἀγαπητόν του φίλον καὶ ἀνέκαθεν
προ στατευόμενον κ. Ἰωάννην Πολέμην. Δὲν ἦτο δύσκο-
λον. Ὁ κ. Πολέμης ἦτο παλαιός, γνωστὸς καὶ δόκιμος ποι-
ητής. Ἡ «προγενεστέρα ἐργασία» ὑπῆρχε. Δὲν ἔμενε παρὰ
νὰ ἐκ  δοθῇ καὶ τὸ νέον βιβλίον. Δι᾽ αὐτὸ πάλιν ἐφρόντισεν
ὁ κ. Δροσίνης. Καὶ ἀπὸ τὸ ἐκδοτικὸν κατάστημα τοῦ κ. Ι. Ν.
Σιδέρη, ὀλίγας ἡμέρας πρὸ τοῦ τέλους τοῦ ἔτους, – τοῦ
1917, διότι τὸ 1916, ἕνεκα τῶν πολιτικῶν ἀνωμαλιῶν δὲν
ἐλει τούρ γησε τὸ θέατρον τοῦ κ. Δροσίνη,– ἐξαπελύθη ὁ
με γα λο πρεπὴς τόμος τῶν «Σπασμένων Μαρμάρων», λυρι -
κῆς συλλογῆς τοῦ κ. Πολέμη. Ἐπὶ τοῦ ἐξωφύλλου εἶχε κρα -
τη θῆ καὶ πάλιν ἡ θέσις, διὰ νὰ τυπωθῇ κατόπιν ἡ ἐτικέττα
τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀριστείου, δύο ἀντίτυπα κατετέθησαν αὐθη -
με ρὸν εἰς τὴν Ἐθνικὴν Βιβλιοθήκην. Ὅλα ἕτοιμα. Καὶ εὐ -
θὺς τὰς πρώτας ἡμέρας τοῦ Ἰανουαρίου, ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ
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κ. Δροσίνη ἀνήγγειλε διὰ τῆς «Ἑστίας», – πάντοτε διὰ τῆς
«Ἑστίας»,– τὴν ἀπόφασίν της, διὰ τῆς ὁποίας ἐβράβευε
παμ   ψηφεὶ τὰ «Σπασμένα Μάρμαρα».

Ἦτο, λέγει, τὸ ἀνώτερον λογοτεχνικὸν βιβλίον τοῦ ἔ -
τους! Ἀδιάφορον ἂν τὸ ἴδιον ἔτος εἶχα ἐκδώσει κι ἐγώ, – ὄχι
ὅμως εἰς τοῦ κ.Σιδέρη, οὔτε τῇ συστάσει τοῦ κ. Δροσίνη,–
μί αν συλλογὴν διηγημάτων, τῆς ὁποίας ἓν μόνον κομμάτι
– ἡ «Νανότα» ἢ οἱ « Ἐρωτευμένοι», ἢ «Ἡ γάτα τοῦ Παπᾶ»,–
ὑ περέβαινεν ὅλα τὰ «Σπασμένα Μάρμαρα». Καὶ ἀδιάφο -
ρον ἂν ἡ συλλογή μου ἀντεπροσώπευε μίαν τριακονταετῆ
φιλολογικὴν ἐργασίαν, βαρύνουσαν ὅσον δέκα ἀγαπητοί
μας Πολέμηδες μαζύ.

Κανεὶς ἀπὸ τοὺς τότε κριτὰς δὲν ἀνέγνωσε τὸ βιβλίον
μου. Οὔτε κανὲν ἀπὸ τἆλλα βιβλία τοῦ ἔτους. Τυφλοῖς ὄμ -
μασιν, ἀσυζητητεί, ἐβράβευσαν τὸ βιβλίον, τὸ ὁποῖον εἶχεν
ἐκλέξει ἐκ τῶν προτέρων ὁ κ. Δροσίνης. Ἡ ἴδια πάντοτε
ἱστορία, –  ἡ ἴδια κωμωδία.
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Δ’

Ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα. – Ἡ ἐκλογὴ τοῦ κ. Μαλακάση.

Πῶς ἐματαιώθη τὸ σχέδιον τοῦ κ. Δροσίνη. – Οἱ «Ἀσφό δε -

λοι» καὶ τὸ «Μυστικὸ τῆς Κοντέσσας Βαλέραινας». – Ὁ θυ -

μὸς καὶ ὁ ὅρκος τοῦ κ. Δροσίνη. – Περὶ χαρακτῆρος ὁ λόγος.

– Ἡ ἐκλογὴ τοῦ κ. Γρυπάρη. – Ἡ ἐκλογὴ τοῦ ἀπόμαχου κ.

Μωραϊτίδη. – Ποία εὐσυνειδησία!

Ὁμολογῶ, ὅτι μέχρι τῆς στιγμῆς αὐτῆς, ἐγελοῦσα κι
ἐγὼ μὲ τὴν κωμωδίαν τοῦ Ἀριστείου, χωρὶς νὰ θυμώνω
καὶ χω ρὶς νὰ διαμαρτύρωμαι. Στὸ κάτω - κάτω τόσον ὁ κ.
Δροσίνης ὅσον καὶ ὁ κ. Πολέμης ἦσαν ἄξιοι τῆς τιμητικῆς
διακρί σεως, ὁ δὲ σκοπὸς συχνάκις ἁγιάζει τὰ μέσα. Ἔ -
πειτα, οὐδέ ποτε μοῦ εἶχε περάσει ἀπὸ τὸν νοῦν ἡ ἰδέα νὰ
ἐπιδιώξω τὸ Ἀριστεῖον. Τὸ ἐθεώρουν ὄχι μόνον κατώτε -
ρόν μου, – ἡ θέ ση μου ὡς λογοτέχνου εἰς τὴν συνείδησιν
τοῦ  Ἔθνους μου εἶ ναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν θέσιν
ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπι διώκουν τιμὰς, παράσημα καὶ Ἀρι -
στεῖα,– ἀλλὰ καὶ κάτι πρόωρον, ὅταν δὲν τὸ εἶχαν ἀκόμη
τόσοι πρεσβύτεροί μου, –Ψυχάρης, Κονδυλάκης, Καμπού-
ρογλους, Πάλλης, Ἑφτα λιώ της, Λυκούδης κ.τ.λ.– Ἀλλὰ
καὶ τόσοι συνομήλικοί μου, θὰ ἦτο αὐθάδεια  νὰ προβάλω
ἀξιώσεις ἐγώ. Αὐτὸ τὸ αἴ σθη μα, ἕνα κρᾶμα ὑπερηφάνειας
καὶ μετριοφροσύνης, μ᾽ ἐμπό διζε νὰ θεωρῶ καὶ τὸν ἑαυ -
τόν μου ὑποψήφιον. Καὶ ἡσύχαζα ἐντελῶς. Ἀλλὰ τὸ σωτή -
ριον ἔτος 1918 τὰ πράγμα τα μετεβλήθησαν ἄρδην. Ἡ κω -
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μω δία τοῦ κ. Δροσίνη εἶχε τόσον ἀπρόοπτον τὴν συνέχει -
αν, ὥστε ἦτο ἀδύνατον πλέ ον νὰ μείνῃ κανεὶς ἀπαθὴς θε-
ατής. Διότι ὁ κ. Δροσίνης, τὸ ἔτος ἐκεῖνο, ἐσκέφθη καὶ ἀ  πε-
φάσισε ν΄ἀπονείμῃ τὸ Ἀρι στεῖ ον εἰς τὸν κ. Μαλακάσην!

Νὰ προηγοῦνται τόσοι, καὶ κατ᾽ ἀξίαν καὶ καθ᾽ ἡλικίαν,
καὶ νὰ ἐπιλέγεται μετριώτερος ποιητής, ὁμολογουμένως ἦ -
το πολύ! Ἐδυσκολεύομην νὰ τὸ πιστεύσω. Καὶ ὅμως διεδί -
 δετο ὡς βέβαιον, ὅτι ὁ κ. Δροσίνης διηυκόλυνε τὸν κ. Μα -
λα  κάσην νὰ ἐκδώσῃ, διὰ τοῦ κ. Σιδέρη πάντοτε, τὴν συλλο -
γήν του «Ἀσφόδελοι», μὲ τὸν σκοπὸν νὰ τὴν βραβεύσῃ,
τόσον ἀπὸ συμπάθειαν πρὸς τὸν ποιητήν, ὅσον καὶ ἀπὸ
συμπάθειαν πρὸς τὸν ἄνθρωπον, τὸν συμπατριώτην κι ἐξ
ἀγχι στεί ας συγγενῆ. Καὶ πραγματικῶς: ἡ συλλογὴ ἐξεδό -
θη, – μὲ τὴν αὐτὴν πάντοτε θέσιν ἐπὶ τοῦ ἐξωφύλλου,– ὁ
ἴδιος δὲ ὁ κ. Μαλακάσης ἐνεπιστεύετο εἰς τοὺς φίλους του,
ὅτι ὁ κ. Δροσίνης τὴν προώριζε διὰ τὸ Ἀριστεῖον.

Δὲν θὰ τὸ ἐπίστευα ἀκόμη, ἐὰν δὲν ἐβλεπόμεθα εἰς τὸ
Ὑ πουργεῖον μὲ τὸν κ. Δροσίνην μίαν ἡμέραν, ὁπότε τὸν ἠ -
ρώ τησα, ἂν ἦσαν ἀληθῆ τὰ διαδιδόμενα, καὶ εἰς ἀπάντη σίν
μοῦ ἔπλεξε τὸν πανηγυρικὸν τοῦ προστατευομένου του
ποιητοῦ, προσθέσας ὅτι ἦτο ἀπὸ τοὺς ὀλίγους, οἷ ὁποῖ οι ἐ -
κράτησαν τὴν ἀξιοπρέπειαν τῆς Τέχνης των καὶ τὴν ἁ γνό -
τητα. Δὲν μοῦ ἔμεινε πλέον ἀμφιβολία: ὁ κ. Μαλα κάσης
ἦτο ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ 1918. Σημειώσατε, ὅτι ἐν τῷ μεταξὺ εἶχ᾽
ἀναγνώσει καὶ τὴν συλλογήν του, ἡ ὁποία μοῦ ἐφάνη –
ὅπως δὰ εἰς ὅλους,– ἀνωτέρα καὶ τοῦ κ. Μαλακάση. Καὶ ἂν
ἐξεδίδετο μέχρι τέλους τοῦ ἔτους, ἓν βιβλίον ἀσυγκρί τως
ἀνώτερον; Οἱ κριταὶ θὰ τὸ παρέβλεπον πάλιν, διὰ νὰ ψη-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                                                                105



φίσουν τοὺς «Ἀσφοδέλους»; Καλά, νὰ γίνεται αὐτὸ δι᾽ ἕνα
Δροσίνη ἢ ἔστω δι᾽ ἕνα Πολέμην. Ἀλλὰ καὶ δι᾽ ὅλους; ἀλλὰ
καὶ δι᾽ ὅποιον φίλον, πατριώτην καὶ ἐξ ἀγχιστείας συγγενῆ
τοῦ κ. Δροσίνη; Ἡ κωμῳδία καταντοῦσε σκανδαλώδης!

Ἐκεῖνο τὸ ἔτος δὲν εἶχα σκοπὸν νὰ ἐκδώσω βιβλίον. Ἐ -
τύ πωσα ὅμως ἐπίτηδες τὸ «Μυστικὸ τῆς Κοντέσας Βαλέ-
ραινας», – τὸ ἀνώτερο ἴσως θεατρικόν μου ἔργον,– καὶ τὸ
ἔ στειλα πρὸς τοὺς κ.κ. Δροσίνην, Ἄννινον, καὶ Πολέμην,
μὲ μίαν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν καθένα, διὰ τῆς ὁποίας ἐζή -
τουν τὴν ψῆφον του διὰ τὸ Ἀριστεῖον. Ὁ σκοπός μου, ἐπα -
να λαμβάνω, ἦτο νὰ τοὺς δοκιμάσω. Εἶχα τὴν περιέργειαν
νὰ ἴδω τί θὰ ἔκαμναν τὴν «προγενεστέραν ἐργασίαν» μου,
καὶ ἕνα δρᾶμα, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἤδη κριθῆ, – ὁμοφώνως
σχε δόν,– ὡς ἔξοχον, ἀντεπροσώπευε δὲ καὶ ὅλην ἐκείνην
τὴν ἐργασίαν, τὴν πασίγνωστον, τὴν ὁποίαν εἶχα κάμει εἰς
τὸ Ἑλληνικὸν Θέατρον ἀπὸ τὸ 1895.

Γνωρίζετε λοιπὸν τί ἔκαμαν οἱ θαυμάσιοι αὐτοὶ κριταί;
Ἀπεφάνθησαν διὰ τριῶν ψήφων, ὅτι οὐδὲν τῶν λογοτεχνι -
κῶν βιβλίων τοῦ 1918 ἦτο ἄξιον τοῦ Ἀριστείου! Φυσικά. Ἀ -
φοῦ ὁ κ. Δροσίνης δὲν ἠμποροῦσε πλέον νὰ βραβεύσῃ τὸν
εὐνοούμενόν του ἄνευ μεγάλου σκανδάλου, – διότι τί θὰ
ἔ  λε γεν ὁ κόσμος, ἂν ἐπροτιμᾶτο ἀπὸ τὸν Ξενόπουλον ὁ κ.
Μαλακάσης;58– ἐπείσμωσε καὶ δὲν ἐβράβευσε κανένα. Βε-
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βαίως οὔτε κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον δὲν ἀπέφυγε τὴν ἔκρη -
ξιν τοῦ σκανδάλου. Διότι ἡ κοινὴ γνώμη κατεξανέστη καί,
διὰ πρώτην φοράν, οἱ κριταὶ τοῦ Ἀριστείου ἤκουσαν τὸν
ἑξάψαλμον. Καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ ἐχθροί μου διεμαρτυρήθη-
σαν εἰς τὰς ἐφημερίδας διὰ τὴν κατάφωρον ἀδικίαν, ἡ ὁ -
ποία μοῦ ἔγεινε κι᾽ ἐκήρυξαν, – πρῶτος ὁ κ. Παλαμᾶς,–
ὅτι τὸ Ἀριστεῖον ἔπρεπε νὰ δοθῇ εἰς τὸ «Μυστικὸ τῆς Κον-
τέσσας Βαλέραινας». Σιωπῶν καὶ τρίβων τὰς χεῖρας, ὁ κ.
Δροσίνης ἄφινε νὰ περάσῃ ἡ μπόρα. Τί τὸν ἔμελλε; Τοῦ ἔφ -
θα νεν, ὅτι μὲ εἶχεν ἐκδικηθῆ, διότι ἐτόλμησα, διὰ τῆς ἀ καί -
ρου ἐκδόσεως ἑνὸς βιβλίου μὲ ἀξιώσεις, νὰ τοῦ χαλάσω τὰ
σχέδια. Τότε δὲ ἐδήλωσεν εἰς τοὺς φίλους του, ὅτι ὅσο ζῇ
αὐ τός, «Ὁ Ξενόπουλος δὲν παίρνει Ἀριστεῖον, γιατὶ δὲν
ἔχει χα ρα κτῆρα». Ἔ, αὐτὸ τὸ ὁμολογῶ: Δὲν ἔχω διόλου τὸν
χαρα κτῆ ρα ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι παίζουν μὲ τὸν κ. Δροσίνην
τοι αύτας κωμωδίας. Πάντοτε ἐγὼ θὰ τοῦ ἐχαλοῦσα τὰ σχέ -
δια! Καὶ κάμνει πάρα πολὺ φρόνιμα νὰ μὲ κρατῇ ἀπέ ξω.
Τὸ συμπέρασμα εἶναι, ὅτι ἡ ἴδια ἱστορία, ἡ ἴδια κωμωδία
ἐπα νελήφθη καὶ κατὰ τὸ 1918. Ὁ κ. Δροσίνης ἐφρό ν τι σεν
ἀπὸ πρὶν διὰ τὸ βιβλίον, τὸ ὁποῖον ἤθελε νὰ βραβεύ σῃ. Καὶ
θὰ τὸ ἐβράβευεν, ἂν τὰ πράγματα τῷ ἤρχοντο πλέον βο-
λικά.

Ὁπωσδήποτε, τὸ πάθημα τοῦ 1918 ἔγεινε μάθημα διὰ τὸ
1919. Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο, τῷ ὄντι, ἐσκέφθη καί ἀπε φά σι  σε
ὁ κ. Δροσίνης νὰ ἀριστοποιήσῃ τὸν ποιητὴν κ. Γρυπάρην.
Ἐφρόντισεν ὅμως νὰ μὴ ἐκδοθῇ τὸ βιβλίον του, πα ρὰ τὰς
τελευταίας ἡμέρας τοῦ Δεκεμβρίου. Κατ᾽ αὐτὸν δὲ τὸν τρό-
πον, δὲν ὑπῆρχε καιρὸς νὰ γίνῃ θόρυβος είς τὰς ἐφημε  ρί δας
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ἀπὸ ἄλλους τυχὸν ὑποψηφίους. Καὶ γρήγορα - γρή γο ρα,
τὴν πρώτην ἑβδομάδα τοῦ Ἰανουαρίου, συνῆλ θεν ἡ Ἐ πι -
τρο πὴ καί, διὰ τῶν κλασικῶν πλέον τριῶν ψή φων, (Δρο  σί -
νης, Ἄννινος, Πολέμης), ἐβράβευσε τὴν συλ λο γὴν τοῦ κ. Ι.
Ν.Γρυ πάρη «Σκαραβαῖοι καὶ Τερρακότες». Ἐκδό της πά ντο   -
 τε ὁ κ. Ι.Ν.Σιδέρης καὶ πάντοτε ἡ κρατημένη θέσις ἐπὶ τοῦ
εξωφύλλου. Αὐτὴν τὴν φορὰν ἡ κωμωδία, ἀ πὸ τῆς ἄρ σε ως
μέχρι τῆς πτώσεως τῆς αὐλαίας, ἐπαίχθη ἀνενο χλή τως.

Ἀλλὰ διὰ νὰ κρίνῃ κανεὶς πόσον ἐλεεινὴ εἶναι αὐτὴ ἡ
κωμωδία, ἀρκεῖ νὰ λάβῃ ὑπ᾽ ὄψει του ὅτι ἐκ τῶv τριῶν οἱ
ὁ ποῖοι ἐψήφισαν ὑπὲρ τοῦ κ. Γρυπάρη, οἱ δύο ἦσαν κεκη-
ρυγμένοι ἐχθροὶ τῆς ποιήσεώς του. Ὅταν τῷ ὄντι ἐπρω το -
φάνησαν οἱ «Σκαραβαῖοι» ὁ κ. Πολέμης εἰς τὴν «Ἐφη με-
ρί    δα τῶν Συζητήσεων» τοὺς ἐκουρέλιασεν μὲ τὴν ἰδίαν εὐ -
κολίαν μὲ τὴν ὁποίαν τοὺς ἐξεθείασε κατὰ τὴν τελετὴν
τοῦ ἀριστείου. 

Ὁ δὲ κ. Ἄννινος, διώκτης παντὸς μαλλιαρισμοῦ, δὲν ἔ -
παυσε νὰ τοὺς σατιρίζει. Ἀλλ᾽ ὁ κ. Δροσίνης ἀπαιτοῦσε
τὴν βράβευσιν καὶ οἱ συνεργάται του, παρὰ πᾶσαν πεποί-
θησιν, ἔπρεπε νὰ τοῦ συμπαρασταθοῦν. Ἀλλέως ὁ κ. Δρο-
σίνης θὰ ἐδυσαρεστεῖτο. Φαίνεται δὲ ὅτι οἱ ἄνθρωποι τῶν
Γραμμάτων  –ἐκτὸς ἐμοῦ– φοβοῦνται τόσον πολὺ τὴν δυ-
σαρέσκειαν τοῦ κ. Δροσίνη, ὥστε καὶ αὐτὸς ὁ Παλαμᾶς,
κρι  τὴς τὸ 1919, ἀλλὰ μὴ εὑρίσκων ἴσως εὐσυνείδητον ὥστε
νὰ μὴ προτιμηθοῦν ἀπ᾽ ὅλα τὰ βιβλία τοῦ ἔτους οἱ «Σκα -
ρα βαῖοι», δὲν προσῆλθεν εἰς τὴν συνεδρίασιν. Ὅσον διὰ
τὸν Ἄγγελον Βλάχον, ἐψήφισε «Πετριὲς στὸν Ἥλιο» καὶ
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«Φοιτηταί», ἀπαιτήσας μάλιστα νὰ γραφῇ τοῦτο καὶ εἰς τὸ
δημοσιευθὲν πρακτικόν. Ἀλλὰ τὰ βιβλία ἐκεῖνα δὲν τὰ εἶ -
χα ἐκδώση διὰ νὰ δοκιμάσω καὶ πάλιν τοὺς κριτάς. Τοὺς
ἤξευρα πλέον. Οἱ τρόποι των, αἱ μέθοδοί των μοῦ εἶχαν ἀ -
ποκαλυφθῆ ἐντελῶς. Οὔτε διεμαρτυρήθην τότε διὰ τὴν
ἐκλογὴν τοῦ κ. Γρυπάρη, τὸν ὁποῖον ἄλλως τε ἐξετίμων ὡς
ποιητὴν ὅπως καὶ τὸν κ. Μαλακάσην.

Τώρα ὅμως δὲν δύναμαι νὰ δεχθῶ ὅτι ἔπρεπε νὰ προτι -
μηθῇ ὑπὸ τοῦ κ. Δροσίνη διὰ τὸ Ἀριστεῖον τοῦ 1919. Ὁ κ.
Μαλακάσης τοὐλάχιστον δὲν εἶχε παύσει νὰ ἐργάζεται
οὔτ᾽ ἔπαυσεν ἀκόμη. Μετὰ τοὺς πολυθρυλήτους «Ἀσφοδέ -
λους», ἐξέδωκε καὶ ἄλλο βιβλίον μὲ ποιήματα, καὶ μάλιστα
ἀνώτερα. Ὁ κ. Γρυπάρης τίποτε. Μὲ τοὺς «Σκαρα βαί ους»
ἐνεφανίσθη, μὲ αὐτοὺς ἔμεινε καὶ μὲ αὐτοὺς ἴσως θὰ μεί -
νῃ. Τὸ βιβλίον τὸ ὁποῖον ἐξέδωκε διὰ νὰ βραβεύσῃ ὁ κ. Δρο-
σίνης, περιεῖχε ποιήματα γραμμένα πρὸ εἰκοσιπενταε τίας,
ἐκτὸς ἐλαχίστων, κάπως νεωτέρων. Ἀπετέλει τὸ φι λο λογ -
ικὸν «Ἅπαντον» τοῦ κ. Γρυπάρη. Ἦτο καὶ ἡ προγε νε στέρα,
καὶ ἡ παροῦσα, καὶ ἡ μέλλουσα ἐργασία του. Ἀλλ᾽ ἐδείξα -
μεν ἤδη ὅτι τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου δὲν εἶναι αὐτό. Ὁ νομοθέ -
της δὲν εὐνοεῖ προφανῶς ν᾽ ἀνατυπώνωνται καὶ νὰ βρα -
βεύωνται τόσον παλαιὰ ἔργα, διὰ μόνον τὸν λόγον ὅτι ὁ
ποιητὴς των ἔτυχε νὰ ζῇ. Ἐννοεῖ νὰ γίνωνται νέα ἔργα, ἐν -
νοεῖ νὰ ζοῦν μὲν οἱ ποιηταί, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐργάζωνται. Διὰ
τοῦτο ἔδωσε τὸ Ἀριστεῖον ὁμαδὸν εἰς πρεσβυτέρους τινὰς
ἀπομάχους, διὰ τοῦτο ἀπαιτεῖ τὴν ἔκδοσιν βιβλίου, διὰ
τοῦ το ἀναφέρει «προγενεστέραν» ἐργασίαν.                                                                          
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Ἀλλ᾽ ἀκόμη ἐμφανέστερον παρεῖδε τὸ πνεῦμα τοῦ νό -
μου ὁ κ. Δροσίνης διὰ τῆς ἐφετεινῆς του κωμῳδίας. Κι ἐγὼ
δὲν ἠξεύρω πῶς κατώρθωσε νὰ ἐνθυμηθῇ, ὅτι ὑπῆρξε κά-
ποτε διηγηματογράφος καὶ δραματικός, – ἔξοχος ἴσως εἰς
τὸν καιρόν του, δὲν λέγω,– ὀνομαζόμενος Ἀλέξανδρος
Μω  ραϊτίδης, καὶ νὰ μάθῃ ὅτι ἔζη ἀκόμη εἰς τὰς Ἀθήνας.
Ἴσως ἀπὸ μίαν συνέντευξιν τοῦ κ. Στεφάνου Δάφνη, ὁ ὁ -
ποῖος ἐξετρύπωσεν αὐτὸν τὸν ὑπέργηρον πλέον καὶ θρη-
σκόληπτον Σκιαθίτην καὶ μᾶς τὸν παρέστησεν εἰς τὸ εἰ κο-
 νοστάσι του, θυμιατίζοντα τοὺς Ἁγίους του καὶ συνθέτο -
ντα τροπάρια πρὸς τιμήν των. Εὐτυχῶς διὰ τὸν κ. Δροσί-
νην,– καὶ διὰ νὰ μὴ δώσῃ τὸ Ἀριστεῖον εἰς ἕνα πραγμα τι -
    κῶς ἄξιον, θὰ ἦτο ἱκανὸς νὰ ξεθάψη καὶ νεκρόν,– τὰ πα-
λαιά, λησμονημένα καὶ ἀδιάβαστα σήμερον διηγήματα
τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη δὲν εἶχον τυπωθῆ ποτὲ εἰς
βιβλίον. Καὶ ὁ ἐξουσιαστὴς τοῦ Ἀριστείου προέβη ἀμέσως
εἰς τὴν ἔκδοσιν, – διὰ τοῦ κ.Σιδέρη πάντοτε καὶ μὲ θέσιν εἰς
τὸ ἐξώφυλλον,– ἑνὸς Α’ τόμου, «τιμητικὴν ἐπὶ τῇ πεντηκο -
νταετηρίδι τοῦ συγγραφέως». Προέταξε μάλιστα καὶ ἄρ -
θρον τοῦ μακαρίτου Γαβριηλίδου περὶ τοῦ διηγηματογρά -
φου, γραμμένον ἐπίσης πρὸ τριακονταετίας. Ὡς εἴπαμεν
καὶ εἰς τὴν ἀρχήν, τὰ κατὰ τὸν νόμον ἀντίτυπα κατετέθη-
σαν ἐγκαίρως εἰς τὴν Ἐθνικὴν Βιβλιοθήκην. Οὔτε ὁ κ. Προ-
βελέγγιος ἔκρινε καλὸν νὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὴν Σίφνον διὰ
νὰ λάβῃ μέρος εἰς τὴν κωμωδίαν, οὔτε ὁ κ. Γρυπάρης νὰ
πε ταχθῇ ἀπὸ τὴν Χαλκίδα. Οὕτως ἀπέμειναν οἱ τρεῖς, οἱ
αἰ ώνιοι, οἱ στερεότυποι,– Δροσίνης, Ἄννινος, Πολέμης. Καὶ
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παμψηφεὶ – φυσικά!– ἀπένειμαν τὸ Ἀριστεῖ ον εἰς τὸν γη -
ραι  ὸν ἀσκητήν, ὁ ὁποῖος, ὡς μοὶ ἔλεγεν ὁ κ. Δάφνης, δι -
ερω τᾶται ὁλοὲν ἂν θὰ τὸν συγχωρήσουν οἱ  Ἅγιοί του ποὺ
ἐ  πέ  στρεψεν εἰς τὰ ἐγκόσμια καὶ ἐτύπωσε Διηγήματα καὶ
ἐδέχθη Ἀριστεῖα…

Ἂς τὸν συγχωρήσουν τὸν καλὸν χριστιανόν, ὁ ὁποῖος
δὲν ἔπταισε βέβαια εἰς τίποτε! Ἀλλὰ ποιὸς Θεὸς θὰ συγχω -
ρήσῃ τὸν κ. Δροσίνην διὰ μίαν τοιαύτην τυμβωρυχίαν εἰς
βά ρος τῶν ζώντων, τῶν ἐργαζομένων  καὶ τῶν ἀξίων; Ση-
μειώσατε δὲ ὅτι κατὰ τὸ ἔτος 1920 ἐξεδόθησαν πλῆθος
λογοτεχνικὰ βιβλία, τὸ τελευταῖον τῶν ὁποίων ἦτο ὡρι -
σμέ νως ἀνώτερον τοῦ βραβευθέντος. Καὶ ὁ κ. Ε. Λυκούδης
ἐξέδωσε λαμπρὰ διηγήματα, καὶ ὁ κ. Ἀντ.Τραυλαντώνης,
καὶ ὁ κ. Κ. Θεοτόκης, καὶ ὁ κ. Λάμπρος Πορφύρας ποιήμα -
τα, καὶ ὁ κ. Π. Δημητρακόπουλος ἱστορικὰ μυθιστορήματα.
Διὰ τὰ ἰδικά μου δὲν λέγω πλέον. Ἀφοῦ ὁ κ. Δροσίνης ὡρ -
κίσθη ὅτι ὅσο ζῇ, δὲν θὰ μὲ λάβῃ ὑπ᾽ ὄψει, εἶναι περιττόν.
Ἀλ λὰ τόσοι ἄλλοι, τῶν ὁποίων οὔτε κἂν ἠνοίχθησαν τὰ βι-
βλία; Καὶ ὅμως οἱ κριταὶ δὲν διορίζονται μόνον, ἀλλὰ καὶ
πληρώνονται ἀπὸ τὸ κράτος διὰ νὰ τ᾽ ἀναγιγνώσκουν καὶ
νὰ τὰ κρίνουν. Ὁποία εὐσυνειδησία!
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Ε’

Ἡ κωμωδία εἶναι καιρὸς νὰ τελειώσῃ.– Πῶς θὰ σωθῇ τὸ

Ἀριστεῖον ἀπὸ τὰς χεῖρας τοῦ κ. Δροσίνη; – Μερικαὶ τροπο-

ποιήσεις εἰς τὸν Νόμον.– Ν᾽ ἀποκλεισθοῦν αἱ ἀνατυπώσεις.–

Νὰ γίνῃ μία μεγάλη Ἐπιτροπή.– Ἄλλως νὰ καταργηθῇ τὸ

Ἀριστεῖον.

Δὲν τὰ γράφω αὐτὰ διὰ νὰ γνωσθῇ ἁπλῶς κατὰ ποῖον
τρόπον ἀπονέμεται τὸ Ἀριστεῖον τῶν Γραμμάτων καὶ νὰ
ἱ κανοποιηθῶ διὰ τὸν ἀποκλεισμόν μου. Τὸ ὀλιγώτερόν
ποὺ λογαριάζω εἶναι ἡ ἐναντίον μου, ἀρκετὰ πλατωνικὴ
εὐ τυχῶς, ἀδικία. Ἀλλ᾽ ἀποβλέπων εἰς τὴν γενικὴν ἀδικίαν,
νομίζω ὅτι ἡ κωμωδία τοῦ κ. Δροσίνη εἶναι καιρὸς νὰ τε -
λειώ σῃ καὶ ἔχω τὴν ἐλπίδα ὅτι μὲ τὴν καταγγελίαν αὐτήν,
στηριζομένην ἐπὶ γεγονότων ἀναμφισβητήτων, ὅπως οἱ
ἀριθμοί, θὰ ἐπιτευχθῇ κάποια θεραπεία. 

Εὐλαβῶς ἀναφέρομαι πρὸς τὴν Α.Μ, τὸν Βασιλέα59.

112 ΤΡΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ

112

59. Πρόκειται περὶ τοῦ Κωνσταντίνου Α’ (1867 -1922), ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποκα -
τασταθεῖ προσωρινὰ στὸν θρόνο τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1920. Ἐκθρονίστηκε
ὁριστικὰ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1922 μὲ τὴν Καταστροφὴ τῆς Μ. Ἀσίας.

60. Ὁ πρίγκιπας Νικόλαος (1872 -1938), γιός τοῦ βασιλιᾶ Γεωργίου Α’, ἐθε ω -
ρεῖτο ὡς ὁ «πρίγκιπας τῆς διανοήσεως καὶ τῆς τέχνης» λόγῳ τῆς ἀ φο σι -
ώσεώς του στὶς ἀξίες αὐτές. Ἔτσι ἄλλωστε εἴδαμε ὅτι τὸν ἀποκαλεῖ καὶ ὁ



Πρὸς τὴν Α.Β.Υ. τὸν πρίγκηπα Νικόλαον60, προστάτην
τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν. 

Πρὸς τὰς ΑΑ.ΕΕ. τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ τὸν Ὑπουργὸν
τῆς Παιδείας61. Τὸ Ἀριστεῖον εἶναι θεσμὸς τοῦ Κράτους, καὶ
θεσμὸς ὡραῖος, χρήσιμος, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ διατηρηθῇ.
Ἀλλὰ διὰ νὰ διατηρηθῇ, εἶναι ἀνάγκη νὰ τεθῇ τέρμα εἰς
τὴν αὐθαιρεσίαν τοῦ κ. Δροσίνη. Δὲν εἰμπορεῖ ἕνας ἄνθρω -
πος, οἱοσδήποτε, νὰ ἔχῃ εἰς χεῖρας του τὸ Ἀριστεῖον, νὰ τὸ
θεωρῇ κτῆμα του καὶ νὰ τὸ διαθέτῃ κατὰ βούλησιν. Τὸ Ἀ -
ριστεῖον πρέπει ν᾽ ἀπονέμεται ὅπως ὁρίζει καὶ εἰς ὅσους
ἐν  νοεῖ ὁ νόμος. Ἂς ληφθοῦν τ᾽ ἀναγκαῖα μέτρα, ἂς γίνουν
με ρι καὶ τροποποιήσεις εἰς τὸν 1001 νόμον, ὥστε νὰ ἐξασ -
φα λισθῇ μία δικαία, τιμία κι᾽ εὐσυνείδητος κρίσις. Καὶ πρῶ -
 τα - πρῶτα ἂς ἀποκλεισθοῦν ἀπολύτως αἱ ἀνατυπώσεις,
αἱ ὁποῖαι ἐπιτρέπουν σήμερον νὰ προστίθενται ἀκόμη εἰς
τοὺς ἀριστεῖς ἄχρηστοι ἀπόμαχοι, ὡς νὰ μὴ ἦσαν ἀρκετοὶ
οἱ εἰσελθόντες ἤδη εἰς τὸ Σῶμα. Καὶ πρὸ πάντων ἂς ὁρισθῇ
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Ξενόπουλος. Ἡ βιβλιοθήκη του καὶ ἡ συλλογή του ἔργων τέχνης ἦσαν
τε ράστιες. Σύζυγός του ἡ ὡραιότατη πριγκίπισα Ἑλένη (μεγάλη δούκισα
Ἑ λένη Βλαδιμήροβνα Ρομανὼφ τῆς Ρωσίας) ἡ ὁποία διετήρησε καὶ ἐπαύ -
ξησε τὴ βιβλιοθήκη καὶ τὶς συλλογές του, καὶ κόρη του ἦταν ἡ πριγκίπισα
Ὄλγα σύζυγος τοῦ Ἀντιβασιλέως Παύλου τῆς Γιουγκοσλαβίας.   

61. Τὴν ἡμερομηνία ποὺ φέρει τὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ Ξενόπουλου (16.1.1921),
Πρωθυπουργὸς ἦταν ὁ Δημ. Ράλλης καὶ Ὑπουργὸς Παιδείας ὁ Θεόδ. Ζαΐ-
μης. Ἀμφότεροι ἕως τὴν 24.1.1921, ὁπότε διορίστηκε κυβέρνηση Νικ. Κα-
λογερόπουλου μὲ Ὑπουργὸ Παιδείας πάλι τὸν Θεόδ. Ζαΐμη. Οὐσιαστικὸς
Πρωθυπουργὸς ἦταν ὁ Δημ. Γούναρης ποὺ εἶχε τὴ μεγάλη πλειοψηφία
στὴν Ἐθνοσυνέλευση. Τυπικὰ ὁ Γούναρης, μὲ τὸν  ἴδιο Ὑπουργὸ Παιδείας,
ἔγινε Πρωθυπουργὸς τὴν 26.3.1921.



μία μεγάλη Ἐπιτροπή, δεκαμελὴς τὸ ὀλιγώτερον, καὶ ὄχι
μόνον ἀπὸ ἀριστεῖς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ καθηγητὰς τοῦ Πανε-
πιστημίου, μία Ἐπιτροπή, τὴν ὁποίαν νὰ μὴν δύναται πλέ -
ον νὰ ἄγῃ καὶ νὰ φέρῃ ὁ κ. Δροσίνης, ὡς τὴν παροῦσαν,
καὶ ἡ ὁποία ν᾽ ἀναγιγνώσκῃ πραγματικῶς τὰ λογοτεχνικὰ
βιβλία τοῦ ἔτους, νὰ τὰ συζητῇ, νὰ τὰ κρίνῃ καὶ νὰ βρα -
βεύῃ τὸ καλύτερον. Καὶ νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ συμμετο -
χὴ ὅ λων τῶν μελῶν εἰς τὴν κρίσιν. Καὶ ὅταν ἀσθενῇ κανεὶς
ἢ ἀπουσιάζῃ, νὰ δίνῃ τὴν ψῆφον του δι᾽ ἐπιστολῆς.

Αὐτὰ τὰ μέτρα, κατὰ τὴν γνώμην μου, δύνανται νὰ ἐξ -
ασφαλίσουν ἕνα πραγματικὸν διαγωνισμόν, ἐλεύθερον,
προσιτὸν εἰς ὅλους, εἰλικρινῆ, χωρὶς προκαταλήψεις, χω -
ρὶς ἀποκλεισμοὺς καὶ προγραφάς, διὰ προσωπικοὺς λό-
γους, Διαγωνισμὸν ὅπως τὸν ἐννοεῖ ὁ νόμος, καὶ νὰ σώ  -
σουν ὅ σον εἶναι ἀκόμη καιρός, τὸ γόητρον τοῦ Ἀριστεί ου,
τὸ ὁ ποῖ  ον εἰς τὰς χεῖρας τοῦ κ. Δροσίνη καὶ εἰς τὸ ἔλεος
τριῶν ψήφων, κινδυνεύει νὰ καταντήσῃ ἁπλοῦς τενεκές.

Προκειμένου ὅμως νὰ μὴ γίνῃ πάλιν τίποτε καὶ ν᾽ ἀφε -
θῇ ἐλεύθερος ὁ κ. Δροσίνης νὰ ἐξακολουθήσῃ τὴν κωμω -
δίαν του καὶ ν᾽ ἀπονέμη τὸ Ἀριστεῖον μὲ τὸν ὡραῖον τρό  -
πον τὸν ὁποῖον εἴδομεν, προτιμότερον βεβαίως εἶναι νὰ
κα  ταργηθῇ. Διὰ νὰ δειχθῇ ἀκόμη μίαν φοράν, ὅτι πᾶσα
κα λὴ ἰδέα εἰς  τὴν Ἑλλάδα εἶναι προωρισμένη νὰ διαφθεί-
ρεται εἰς τὴν ἐφαρμογήν της, προσκόπτουσα κατὰ τῆς ἐμ -
παθείας, τοῦ ἐγωϊσμοῦ ἢ τοῦ πείσματος ἀξιολόγων καὶ
ἀξιοτίμων κατὰ τὰ ἄλλα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἔχουν
τὴν ἀδυναμίαν νὰ διευθύνουν τὸν κόσμον.
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Αὐτὰ εἶχον νὰ εἴπω καὶ τὰ εἶπα. Ἐὰν δὲν εἰσακουσθῶ,
τὸ λάθος δὲν θὰ εἶνε βεβαίως ἰδικόν μου. Ἔκαμα τὸ χρέος
μου καὶ νίπτομαι τὰς χεῖρας. «Κάμε ὅ,τι πρέπει, – λέγει μία
τιμία ρῆσις – καὶ ἂς γίνῃ ὅ,τι θέλει».                                                                                                

Ἔγραφον ἐν Ἀθήναις τὴν 16ην  Ἰανουαρίου 1921                                                    

ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΛΛΑΣ

Tὸ ποίημα αὐτὸ τοῦ Στεφάνου Δάφνη, παρά-

ταιρο πρὸς τὸ παρὸν βιβλίο, δημοσιεύτηκε, ὡς

πρῶτο θέμα, στὸ τεῦ χος 98 τῆς «Νέας  Ἑστίας»

τῆς 15.1.1931 καὶ ταίριαζε μὲ τὸν πεσιμι σμὸ τῆς

ἐποχῆς του. Τὸ παραθέτω πρῶτον, διότι εἶ ναι

γε νι κῶς ἄγνωστο. Ἀπὸ τὸ 1978 ποὺ μοῦ ἐπισή -

μα νε τὴν ὕπαρξή του ἡ σπουδαία φιλόλογος,

ἀείμνηστη τώρα,  Ἀλί κη Κατηφό ρη - Κουνιάκη,

μέχρι σήμερα, δὲν ἔχω βρεῖ κάποιον ποὺ νὰ τὸ

γνωρίζει. Σὲ καμία ἀπὸ τὶς δύο ποιητι κὲς συλ -

λογὲς τοῦ Στ. Δάφνη ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ, δὲν πε -

 ριλαμβάνεται. Δεύτερον, διότι ἀνήκει σὲ ποι η   τὴ

τῆς ὕστερης φά σης τῆς γενιᾶς τοῦ 1880, στὴν

ὁποία ἀνήκουν ὅλοι οἱ λογοτέχνες γιὰ τοὺς ὁ -

ποίους μιλήσαμε σ᾽ αὐτὴ τὴ μελέτη. Καὶ τρίτον,

διότι καὶ ἐγὼ τὸ θεωρῶ πολὺ σπουδαῖο μέσα

στὸ πλαίσιο τοῦ νεοελ ληνι κοῦ πεσιμι σμοῦ καὶ

πολὺ τὸ ἐξετίμα ὁ μεγάλος κριτικὸς Γρ. Ξενό-

πουλος ποὺ τόσο μᾶς ἀπησχόλησε στὸ «Παράρ -

τη μα». 
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Στὸ σπίτι μας ἀντίκρυα εἶναι μιὰ βίλλα

μεγάλη, καγκελόφρακτη, κλεισμένη.

Τὴ νύχτα, μὲ τὸν ἄνεμο, τὰ φύλλα

μιὰ τραγωδία ἂνιστοροῦν μ᾽ ἀνατριχίλα,

ἐδῶ παιγμένη, ἐδῶ δραματισμένη.

Εἶχε πεθάνει ὁ γέρο ἰδιοχτήτης

Κ᾽ εἶχαν ἔρθει καὶ σφράγισαν τὴ θύρα.

Μὲ τὸν καιρὸ π᾽ ἀράχνιασε ὁ φεγγίτης,

ξεπήδησαν ὁλοῦθε τ᾽ ἄγρια χόρτα

καὶ κουκουβάγιες μπῆκαν στὴ σκεπή της.

Στὴ στέρνα ποὺ κοάζανε οἱ βατράχοι

τὰ φύλλα ἐκαραβίζαν τὰ πεσμένα.

οἱ ἀνεμοδεῖχτες  τρίζαν νυχτομάχοι,

ὑφαίνανε οἱ ἀράχνες ὁλοένα

τ᾽ ἀκλάδευτα τὰ δέντρα στοιχειωμένα,

κι ὁ κληρονόμος ἔλειπε στὰ ξένα.

Ἤτανε, λέει, στὴ χώρα ποὺ τὸ χιόνι

μὲ τὸ ἀλπικὸ στολίζεται ἐντελβάϊς,
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στὴ χώρα ποὺ εἶν᾽ ὁλόλευκος κι ὁ Μάης,

ποὺ ἀγέρας πνέει ψυχρὸς καὶ μπαλσαμώνει

τ᾽ ἀρρωστημένο ἀνθρώπινο πνεμόνι.

Ξάφνου, μιὰ νύχτα, ἀκούστηκε ἕν᾽ ἁμάξι

νὰ σταματάη στὴ βίλλα τὴν κλεισμένη...

Σιγά, τὴν ἄλλη μέρα – μὴν ταράξη

θαρρεῖς τὴν ἡσυχία – στὴ χλοϊσμένη

βεράντα, νά ἕνας ἄνθρωπος προβαίνει.

Φοροῦσε γκρίζα ροῦχα. Στὴ μορφή του,

στὰ μάτια του, παράδερν᾽ ἕνας τρόμος.

Ἦταν χλωμὸς σὰν κέρινος, ἀλλ᾽ ὅμως

τόσο κομψὸς στὴ φέλπινη στολή του…

κ᾽ ἦταν ὁ νέος τῆς βίλλας κληρονόμος.

Μὲ μπότες, μὲ μαστίγιο, μὲ τσιγάρο,

μὲ τὴν σκιὰ τοῦ ἀργοῦ, μοιραίου θανάτου,

ἐγέμιζε τῆς πόρτας τὸ τελάρο…

«Σατάν!» Φωνάζει ξάφνου καὶ ἀπὸ κάτου

πετάχτη ἕνα λυκόσκυλο κοντά του.
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Μὴν πεῖτε ὅμως πὼς χύθηκε στὸ σπίτι,

στὸν κῆπο καὶ παντοῦ ζωὴ καινούργια.

Ὑφαίνανε οἱ  ἀράχνες στὸν φεγγίτη,

οἱ ἀνεμοδεῖκτες τρίζανε μὲ φούρια,

καὶ ζοῦσε ὁ νέος τὴ ζήση τοῦ ἐρημίτη.

Ἀνήσυχος σεργιάνιζε στὸν κῆπο,

ποτέ του δὲν ἐδέχτηκε κανένα,

ἐστήλωνε τὸ αὐτὶ σὲ κάθε χτύπο...

Καὶ τὸ σκυλί του ἀπὸ κοντὰ ὁλοένα

τὸν κοίταζε μὲ μάτια λυπημένα.

Καὶ λέγαμε ὅλοι, βλέποντας νὰ μπαίνη,

στὸν κῆπο του ὁ χιονιὰς καὶ στὴν μορφή του:

«Ποιὰ μοῖρα ἀνεξιλέωτη νὰ προσμένη

τὸν ἄνθρωπο ποὺ ζεῖ μὲ τὸ σκυλί του

κ᾽ εἶν᾽ ἕνα φιλλορρόημα ἡ ζωή του...

Ξάφνου, μιὰ μέρα, ξέσπασε τὸ δρᾶμα.

Δὲν ἤτανε χειμώνας μὲ τὰ χιόνια.

Τ᾽ Ἀπρίλη γῆ κι οὐράνιο ἦταν τὸ θάμα,
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μὲ τ᾽ ἄνθια, μὲ τὸν ἥλιο, μὲ τ᾽ἀηδόνια,

ποὺ γιὰ χαρὰ καλοῦσε, ὄχι γιὰ κλᾶμα.

Μὰ σὰν τὸν εἴδαμε ἔτσι κρεμασμένο,

Κ᾽ ἡ πλάση μᾶς ἐφάνηκε ἔρμη, κρύα!

Ἀπὸ ἕνα δέντρο ποὺ ἦταν ἀνθισμένο,

κρεμότανε, κουρέλι ἀγνοημένο,

κ᾽ ἦταν ἡ ὄψη του ὅλη μιὰ ἀγωνία!

Τὴν φοβερὴ στιγμὴ ποὺ θὰ τραντάχτη

λίγ᾽ ἄνθια εἴχανε πέσει στὰ μαλλιά του.

Τὸ κράτος τῆς σιγῆς καὶ τοῦ θανάτου

τὸ βάραινε τὸ σπίτι κι ὡς τὸν φράχτη.

Καὶ μόνο ὁ σκύλος οὔρλιαζε ἀπὸ κάτου.

Κι οὐρλιάζοντας ὁ σκύλος μ᾽ ἄγριον πόνο,

ἦρθαν ἀνθρῶποι, βάλανε μιὰ σκάλα,

κατέβασαν τὸν ἔρμον αὐτοκτόνο

καὶ τὸ σκοινί του ἀφήνοντας στὸν κλῶνο,

τὸν πῆραν σ᾽ ἕν᾽ ἁμάξι, ὅλο τρεχάλα…
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Κι ὅλο τρεχάλα… μάκραινε τ᾽ ἁμάξι…

Κι᾽ ὁ σκύλος τὸ κατόπι… ταιριασμένοι.

Ὁ δρόμος κι᾽ ὁ καιρὸς τοὺς ἔχει ἁρπάξει

κι᾽ ὡς ἦρθαν, ἔτσι φύγαν. Ξεχασμένοι…

Κι᾽ ἀκόμα τὸ σκοινὶ στὸ δέντρο μένει.

Ὅταν φυσάη βοριᾶς γύρω ἀπ᾽ τὴ βίλλα,

(μεγάλη, καγκελόφρακτη, κλεισμένη),

σφυρίζει τὸ σκοινὶ κι ὅλα τὰ φύλλα

μιὰ τραγωδία ἀνιστοροῦν μ᾽ ἀνατριχίλα,

ἐδῶ παιγμένη, ἐδῶ δραματισμένη!

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
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