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δικών καί έφημερίδων πού μας στέλνονται δίχως 
νά μπορούμε νά κάμωμε «αί μεΐς τό Ιδιο, - άπό 
τό έρχόαενο ένκαινιάσωμε εΙδική σελίδα δ* 
που ίίά y.JivovxiU μέ τά  περιεχόμενά τω ν, *λπ.|
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71 . - « Ο  « β ιμ ή ν »  (μηνιαίο: rparp. Ίεράς Μητροπόλεως, 
Μυτιλήνη). « Γ ε ν ι κ ή  Ε λ λ η ν ι κ ή  Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία »  (μη
νιαία : ίκδοσ.ς βιβλιοπωλείου Ι ϋτυχίου Βαγ\ονάκη, Ά κα  
δημίας 53αΙ.—« Φ λ ό ν α »  (μηνιαίο : Γ '  Σεπιεμβρίου 15ι — 
« Α Ϊγ υ « τ ιώ τ η 5 Έ λ λ η ν »  (μηνιαίο : ru e  Bourse 8 Ale
x a n d r i e - E g y p te ) —« Ή  όχώ» (ιιηνιαίο : Μέγαρον Μετο
χικού).—« Μ α θ η τ ικ ο ί  π α λ μ ο ί»  (μηνιαίο : Μυτιλήνη).—«"Ε
ρευνα»  μηνιαίο : (rue  B ourse  8. A lexandrie  E gypte) .  
« Φ 4>νή τ η ;  Χ α λ κ ιδ ικ ή ς »  : ('Εβδομαδιαία : Πολύγυρος) — 
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θεώρηοη». (μηνιαίο : "Αιδρου 2α). — «Έ λ λ η ν ίζ ι ι  (μηνιαίο : 
Ά λ έ ξ  Σούτσου 26)—« L i b r i »  (δίμηνο : Montpellier He 
r a u t ,  F rance)  —« ’Ο φ ίλ ος  τ ώ ν  Ζ ώ ω ν»  (μηνιαίο: Πιν
δάρου 4«*· — « Κ α λ λ ιφ ό ρ ν ια »  (έβ ομαδιαΐα : 266 — 268 
T h ird  S t , S an  F ranc isco ,  C a lif . ).—« J o u r n a l  d e  M o s -  
c o u »  (εβδομαδιαία : 11, Boulevard  S tra s tn o i ,  Moscou) 
«20ος Α ιώ ν α ς»  (τρίμηνο : Χτουρνάρα 39). ·— « Π α ιδ ικ ο ί  
Κ όομος»  (δεχαήμερο : ‘Ακαδημίας 10) — « Μ α κ ε δ ο ν ικ ή
Ν ε ε λ α ία »  I Ιδϊήμερο : ΙΙαλαιο'ιν ΓΙατρον Γερμανού 11β. 
Θε')νίκη) — « Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ά  Γ ρ ά μ μ α τ α ·  (έβδιμαδ. όργανο 
τού ομώνυμου ιδρύματος : Μητροπόλεως 2). — * Υ πα  0ρθ*
(μηνιαίο- ^  αδίου I. Μεγ Μετοχικού).
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Η Δ Ι Α Σ Κ Ε Δ Α Σ Τ Ι  ΚΗ Τ Ε Χ Ν Η ’

Π ΟΛΛΟΙ, ύποθέτω, δταν αχούσαν τό θέμα τής δ- 
μιλίας μου- «ήδιασκεδαστική τέχνη»,—θά ένόμισαν 

πώς θά μιλήσω για κάποια τέχνη ελαφριά, κατώτερη, 
κι’ ίσως θά φαντάστηκαν πώς θάθελα να τη στιγ - 
ματίσω, νά την καυτηριάσω γιά νά έξάρω τή σο
βαρή, την ανώτερη τέχνη, τή μόνη άξια νά μας άπα· 
σχολήση· Οχι· κυρίες μου καί κύριοιοί μου ! Γ ι’ αυτή 
’ίσα ίσα τήν άνώτερη τέχνη θά μιλήσω Ή  άν θέλετε  
γιά τήν Τέχνη γενικά, τή Μία, τή Μόνη. πού είναι, 
καί πρέπει νά είναι, καί δεν μπορεί νά μήν είναι, 
πρώτα-πρώτα διασκεδαστική. ’ Ισως αύτό σας φαίνε
ται παραδοξολογία· Είναι όμως μιά άλήθειαι πού 
δέν διστάζω καθόλου νά τήν ονομάσω μεγάλη, γιατί 
δεν τή βρήκα Ιγώ, παρ’ άπλώς τήν έβγαλα απ' δσα 
έχουν διδάξει μεγάλοι αισθητικοί, καλλιτέχνες καί 
τεχνοκρίτες· Μιά άλήθεια γνωστή τελοσπάντων Τό 
μόνο κακό είναι πού* στις ημέρες μας» φαίνεται νά 
τήν ζέχνουν γιατί όχι καί νά τήν άγνοοΰν ;— πολλοί 
ά π ’ τούς νέους—-γιατί ό'χι καί άπ’ τούς παλαιούς ; — 
καί γ ι ’ αύτό δέ θάταν ίσως περιττό νά τήν ξαναθυ- 
μηθοϋμε όλοι·
*0 γάλλος κριτικός Μπρυνετιέρ— ένας σοφός μέ πολύ 
γοϋστο, πού αδικούσε συχνά άπό τήν υπερβολική του 
συντηρητικότητα, μά καί πού πολλά πράγματα έ 
βαλε στη θέση τους —έγραψε κάποτε γιά τον Σ τ ε ν  
τάλ: « Ο συγγραφέας αυτός κατόρθωσε— μέγα κα 
τόρθωμα. άλήθεια—νά κάμη πληκτικό τό διασκεδα 
στικώτερο πραγμα του κόσμου, τό γαλλικό μυθιστό 
ρημα !* · *0 Μπρυνετιέρ, βλέπετε έβρισκε ελάττωμά  
τικά κατώτερα τά  μυθιστορήματα του Στεντάλ, όχι 
γιατί δέν είχαν άλλα προτερήματα, παρά μόνο γιατί 
δέν ήταν διασκεδαστικά- Αλήθεια, καί σήμερ’ άκόμα, 
πού τό «Rouge et Noir» καί ή «Chartreuse de Parme» 
είναι αναγνωρισμένα, καθιερωμένα, σχεδόν κλασσικά,

* Πρώτη ϊιάλεξη τής ♦ Εταιρείας των 'Ελλήνων Λογοτε
χνών» οτήν αΐθ·ου3α τοϋ «Παρναοσοΰ», τό Σάββατο 13 ’Α
πριλίου 1935,

δέν διαβάζουνται μέ τήν ’ίδια εύχαρίστηση πού δια
βάζεται π· χ  ή «Notre Dame de Paris* Τοΰ Ούγγώ· 
Είναι άνιαρά “Ο χι βέβαια γιά όλους ΓΓοιοΙ όμως τά  
βρίσκουν τέλεια ; Ά κ ρ ιβ β ς  Ικεϊνοι πού τά  βρίσκουν 
καί διασκεδαστικά· Γιατ εΐν’ έπίσης άλήθεια, πώς όλα 
τά καλά έ'ργα τέχνης — μυθιστορήματα, έπη, λυρικά 
ποιήματα, δράματα δέν είναι τό ίδιο διασκεδα- 
σ ικά γιά όλους ”Α λ)ος διασκεδάζει μέ τοϋτο, άλλος 
διασκεδάζει μ έχεΐνο, ανάλογα μέ τή μόρφωσή του> 
μέ τή διανοητικότητά του καί τήν καλλιέργεια Τό 
ζήτημα είναι πώς δέν υπάρχει ειλικρινής καί τίμιος 
άνθρωπος, άπό τόν 7τιό σοφό ως τον πιό άσοφο, πού θά  
έλεγε καλό. τεχνικό, δόκιμο έ'να έργο Τέχνης, άν δέν 
τόν έτερπε τό διάβασμα, τό ακρόαμα ή τό θέαμά του· 
Τό διασκεδαοτικό είναι στοιχείο τής Τέχνης απαραί
τη το  Καί γενικώτερα ή Τέχνη δέν είναι παρά Δ ια 
σκέδαση· Σ αύτό έχει τόν λόγον της νπάρξεώς της' 
αύτό είναι κι ό σκοπός της κι’ ή αιτία της Μπο 
ροϋμε νά ποϋμε πώς γεννήθηκε, έπινοήθηκε, γιά νά 
διασκεδάζη τούς ανθρώπους
Είπαμε πώς δέν είναι τό Ιδιο διασκεδαστικό γιά όλους 
έ'να έργο. Υπάρχουν έργα πού διασκεδάζουν λίγους, 
άλλα πού διασκεδάζουν περισσότερους, και άλλα πού 
διασκεδάζουν όλους τούς· ανθρώπους γενικά Τίποτα  
λοιπόν δέν θά μποροΰτε νά στηρίξη τή θεωρία μας 
καλύτερα, άπό τό αναμφισβήτητο γεγονός, πώς μόνο 
τά έργα τής Μεγάλης Τέχνης διασκεδάζουν κάθε άν
θρωπο- ’Έ ργο πού διασκεδάζει μόνο λίγους δέν μπο
ρεί νά είναι μεγάλο Ο ®Οίδίπους Τύραννος*, ή τ ε 
λειότερη, ή μεγαλοφυέστερη άρχαίχ τραγωδία, δια
σκεδάζει καί τόν πολύ κόσμο σάν ένα «άστυνομικό 
έργο», μας έλεγε μι ι̂ μέρα ό κ Σπϋρος Μελας. Οι 
τραγωδίες τοϋ Σαίξπηρ, αύτή rt κορυφή τής παγκό 
σμιας δραματικής Τέχνης, είναι κοσμαγάπητες σάν 
τά καθαυτό λαϊκά έργα' * "Αμλετ*, «Ό&έλλος»,«"Έμ
πορος τής Βενετίας», «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα». 
«Μ άκβεθ». Τό ίδιο τό «Κράτος τοϋ Ζόφου» τοϋ Τολ-

στόϊ πού δέν τό θεωρώ καθόλου κατώτερο άπό μιά 
σαιξπήρεια τραγοιδία Τό ίδιο καί τά  μεγάλα μυθι 
στορικά έργα- τά  παγκόσμια αριστουργήματα, άπό 
τό «Δον Κιχώτη» -  τί διασκέδαση, έ ; — ώς τήν «Κα 
λύβα τοϋ Μάρμπα Τόμ» Σ ’ εν’ άπό τά γνωστότερα 
μυθιστορήματά του. τόν «Τζάκ», δ ’Αλφόνί Ν τω ντέ  
παρουσιάζει μιά άπλοϊκή, Εργατική οικογένεια, πού 
πέρνα τΙς βραδυές της άκουγοντας κάποιον νά δια“ 
βάζη τή «Θεία Κωμωδία» "Ολοι ένδιαφέρουνται, όλοι 
συγκινοϋνται, όλοι διασκεδάζουν· Κι' δ Ν τωντέ Επι
λέγει : «Αύτό είναι τό προνόμιο τοϋ μεγάλου ποιητή!» 
Γενικά μποροϋμε νά ποϋμε χωρίς φόβο νά μας δια- 
ψεύση κανένας : τόσο ανώτερο είν’ ένα έργο Τέχνης 
όσο περισσότεροι είναι οί άνθρωποι πού διασκεδάζει, 
όσο πολυπληθέστερο είναι τό κοινόν του·
Κάποιος τώρα θά ρωτούσε : Τά λαϊκά λοιπόν έργα ; 
είναι κι’ αύτά άριστουργήματα- μόνο έπειδή έχουν ένα 
τόσο μεγάλο κοινόν ; "Ενα μυθιστόρημα τοϋ Έ σ το-  
νιέ, πού λίγοι τό γουστάρουνι είναι κατώτερο άπό 
τούς δημοφιλείς Πονσόν ντέ Τεράϊγι Μοντεπέν Ό νέ  ή 
Ντεκομπρά ; Καί σ έμας έδώ ή «Κασσιανή* πού έχει 
κυκλοφορήσει ίσως καί σ’ έκατό χιλιάδες άντίτυπα, 
είναι άνώτερο έργο άπό τό «Φθινόπωρο» τοϋ Χ ατζό- 
πουλου ή τόν «Κατάδικο» τοΰ Θεοτόκη ; — Σόφισμα 
πού πολλές φορές τό μεταχειρίσθηκαν οί αποτυχημέ
νοι γιά νά θολώσουν τά  νερά καί νά ταπεινώσουν συγ
γραφείς πού έχουν κάποια δημοτικότητα, δηλαδή κά
ποια αξία· Γιά νά έκτι- 
μήσουμε ένα έργο άπό τό 
κοιιόν  του. πρέπει νά Ε
ξετάσουμε καί τό ποιον 
αύτοϋ τοϋ κοινοϋ·Τά λαϊ
κά έργα πού διασκεδά
ζουν μόνο τούς «θυρω
ρούς». όπω; λένε οί Γάλ
λοι, δέν μπορεί ποτέ ν’ 
άξίζο^ν· "Οπως δέν μπο
ρεί ν’άξίζη πολύ κι’ ένα 
έργο πού διασκεδάζει μό
νο λίγους ψυχοπαθείς κι 
άνισορρόπους γραμματι
σμένους- "Ενα άξιο έργο 
Τέχνης διασκεδάζει καί 
τόν Παλαμα καί τόν θ υ 
ρωρό ή τή μοδιστρούλα.
“Οταν ένα έργο διασκε
δάζει μόνο τή μοδιστρού- 
λα δέν είναι έργο Τέχνης 
'Ό ταν διασκεδάζει μόνο 
τόν Παλαμα, είναι βέ 
βαια έργο Τέχνης, μά 
κάτι τοϋ λείπει. Τά έργα 
τοΰ Σαίξπηρ στό θέατρο

διασκεδάζουν καί σοφούς καί άσοφους· Δέν ύπάρχει ύ-
γιής, φυσιολογικές άνθρωπος, σ’ όποια κοινωνική καί
πνευματικά βαθμίδα κι’ άν βρίσκεται, όποια ψυχοσύ-
στασι καί καλλιέργεια κι’ άν έχη, πού νά μή διασκε-
δάζη μέ τά μεγάλα έργα Αύτό πιά είναι αξίωμα.

* ·
* *

Αλλά πώς διασκεδάζει ή Τέχνη — ή γνήσια τώρα, ή 
αληθινή Τέχνη μικρή ή μεγάλη άδιάφορο — κι’ δταν 
δέν ε’ναι καθαυτό διασκεδαστική ; Ιδού, κυρίες μου 
καί κύριοί μου, ένα μεγάλο ζήτημα· Καλά δταν δια’ 
βάζει κανείς τόν «Δον Κιχώτη»· Φυσικώτατο είναι 
νά διασκεδάση· Καλά δταν βλέπη στό θέατρο μιά φαι
δρή κωμωδία σάν τό «Γάμο τοΰ Φιγκαρό» πού παί
ζεται τώρα στό Εθνικό Μά κι’ δταν βλέπη τόν «01- 
δίποδα Τύραννο» ; Μά κι’ δταν διαβάζει τά  μαρτύρια 
τών κολασμένων στή «Θεία Κωμωδία» ή τοϋ δύστυ
χου Κουασιμόδου στή « N o tr e -D a m e de Paris»;
Γ ιά νά έξηγήσουν τά παράδοξο αύτό φαινόμενο με
ρικοί αισθητικοί πώς δηλαδή μπορεί κανείς νά δια- 
σκεδάζη μέ τις δυστυχίες, τις συμφορές καί τις φρί
κες πού παρουσιάζει τό έπος, τό μυθιστόρημα καί προ
πάντων ή τραγωδία — έφτασαν νά πόϋν πώς ό θεατής 
ή ό άναγνώστης, τήν ώρα πού βλέπει ή διαβάζει αι
σθάνεται κάποια άσφάλεια καί κάποια υπεροχή άπέ* 
ναντι τών τραγικών ήρώων, χαίρεται, μακαρίζει τόν 
εαυτό του πού δέν πάσχει δσα κακά έκεϊνοι, κι’ ά π ’ 
αύτό προέρχεται ή εύχαρίστηιη κι’ ή διασκέδασή του·

Μοϋ φαίνεται πώς ένα 
παράδοξο έξηγεΐται Ιδώ 
μέ άλλο Είναι άστεϊο 
νά φαντασθοΰμε πώς δια
σκεδάζουμε όταν βλέ
πουμε τόν Οίδίποδα μέ 
χυμένα μάτια, επειδή 
αισθανόμαστε τά δικά 
μας στή θέοη τους· ή 
δταν ό Ούγγώ μάς πα
ρουσία ζη τόν Κουασιμό
δο στον κύφωνα έπειδή 
εμείς καθόμαστε ήσυχα 
σέ μιά πολυθρόνα καί 
διαβάζουμε! Ή  Εξήγηση 
βρίσκεται άλλοΰ — βρί
σκεται στήν ίδια τήν 
Τέχνη, στή φύση της,τήν  
ούσία της, ή άν θέλετε· 
τό μυστήριό της·
Γιατί ή Τέχνη δπως καί 
τόσα άλλα σ’ αύτόν τόν 
κόσμο, εΐν’ ένα μυστή 
ριο· “Ενα πράγμα πού 
άν τό βλέπαμε στή ζωή 

κεφαλή κόρης δέν θά  μάς έκανε παράΓ.ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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αποστροφή, βδε- 
λυγμ ία , φρίκη,
— ντροπή κά" 
ποτε — δ τ α ν  
μας τό παρου 
σιάζη ένας ζω- 
γ  ρ ά φ ο ς, ενας 
γλύπτης ε ν α ς  
μυθιστοριογρά- 
φος. ένας τρα 
γικ&ς ποιητής, 
μ α ς  φαίνεται 
δχι μόνο άνε- 
κτό> άλλα και 
τερπνό και ωραίο. Πάντα αισθανόμαστε μιά φρί
κη' άλλα ή φρίκη αύτή είναι πολύ διαφορετική 
άπό εκείνη πού θά  αισθανόμαστε άν έβλέπαμε τό  
ίδιο φριχτό πράγμα στό φυσικό στή ζωή· Φ αντα- 
σθήτε> άξαφνα, τί θά  παθαίναμε, άν βλέπαμε τερά· 
στια φίδια, θεριά, νά περισφίγγουν καί νά πνί
γουν άνθρώπους ! Α λλά τό σύμπλεγμα τοϋ  Λαοκό- 
οντα μάς διασκεδάζει. Φ αντασθήτε τί θά  παθαίναμε 
άν βλέπαμε μιά μητέρα μπροστά στήν τελευταία προσ
βολή τοΰ άρρωστου μοναχογιοΰ της, πού θά τόν άφή- 
ση ηλίθιο γιά πάντα, νά διστάζη άν πρέπει νά τόν 
άπαλλάξη άπό τέτοια  ζωή, νά τόν σκοτώση μέ τά ί
δια της τά  χέρια ! Στούς «Βρυκόλακες» τοΰ ’ Ιψεν ή 
ύπερτραγική αύτή σκηνή μας διασκεδάζει· Ή  φρίκη 
μας γ ι ’ αύτήν, δπως καί γιά κάθε άλλη τέτοια, είναι 
μέσα σ δλη μας τήν αισθητική συγκίνηση- τή συγκί- 
νησι πού μάς δίνε· μόνο ή Τέχνη— κι’ είναι μιά φρί
κη ήδονική, δπως κι’ ή λύπη μας, δπως καί τά δάκρυά 
μας, δταν κλαΐμε διαβάζοντας ή βλέποντας κάτι στό 
θέατρο-
Τό ’ίδιο διαφορετική είναι καί ή χαρά μας ή εύθυμία 
μας, τά γέλιο μας, δταν διαβάζουμε ή βλέπουμε στό 
θέατρο κάτι φαιδρό. — άκόμη καί μιά χιουμοριστική 
εικόνα, μιά γελοιογραφία— παρ’ άν βλέπαμε τό ίδιο 
πράγμα στή ζωή Κλάμα καί γέλιο, άπό Τέχνη, έχουν 
τήν ίδια πηγή, τήν ϊδια αιτία, καί γ ι ’αύτόειναι τό ίδιο δι- 
ασκεδαστικά. Αισθητική συγκίνηση στό ένα, αισθητική 
συγκίνηση στό άλλο Προσέξετε καί σέ τοΰτο, πού είναι 
πολύ σπουδαίο· Είτε φαιδρό, είτε λυπητερό είναι τό 
πραγμα πού μας παρουσιάζει /) Τέχνη,Ιμεϊς ξέρουμε πώς 
δέν είναι πραγματικό, άληθινό, δέν είναι φυσικό, παρά 
πώς ένας τεχνίτης είχε τή δύναμη τήν Ικανότητα νά 
τό μιμηθ^,ή νά τό φ αντασία  καί νά τό  άναπαραστήση. 
Ή  ιδέα τοΰ τεχνητοϋ, τοϋ ψεύτικου άν θέλετε ένος 
ψεύτικου δμως πού πρέπει νάναι πιο άληθινό κι’ άπό 
τό φυσικό παίζει μεγάλο ρόλο στή συγκίνησή μας. 
’Ανάμεσα στό πράγμα ώς στήν αίσθησή μας παρεμ
βάλλεται πάντα δ τεχνίτης — ό ζωγράφος, δ ποιητής, 
ό ηθοποιός, άκόμα— πού μάς τό παρουσιάζει Αύτή εί"

ναι ή πιο άλη- 
θινή εξήγηση- 
Καί περισσότε
ρο άπό τούς αί' 
σδητικούς πού 
έπρόβαλαν τήν 
ηοφάλιιη τοΰ 
θεατοΰ καί τοϋ 
άναγνώστη. πε* 
ρισσότερο δίκιο 
έ'χουν κατά βά
θος οί άπλοι άν
θρωποι πού, δ
ταν άποροϋν καί 

οί ίδιοι πώς, χωρίς νά είναι Νέρωνες μποροϋν νά δια
σκεδάζουν στό θέατρο μέ τις συμφορές τών άλλων, ή 
δταν αισθάνονται τήν άνάγκην νά δικαιολογηθοΰν πού 
δέν παθαίνονται τόσο μέ τις λογοτεχνικέ: καί θεατρι
κές φρίκες, σάς λένε: *’Ώ χ  , άδερφέ ψέμματα  είναι»·
Ναί> αυτοί καταβάθος είναι πιο κοντά στήν άλήθεια 
Τπάρχει ωστόσο έ'να άλλο φαινόμενο, πολύ παρατη

μένο. πολύ γνωστό, πού, άν μάς τό θύμ,ιζε κανένας έδώ, 
θά μποροΰσε νά διάψευση δλα δσα είπαμε παραπάνω 
γιά διασκεδαστική Τέχνη- Πολλοί, πλήθος άνθρωποι, 
προπάντων ώριμες κυρίες— σπανίως κορίτσια, σημειώ 
στε το — άποφεύγουν συστηματικά νά διαβάζουν θ λ ι
βερά ή φρικώδη μυθιστορήματα καί νά πηγαίνουν στο 
θέατρο δταν παίζωνται τραγωδίαι καί δράματα σπα
ραχτικά- «Δέν μπορώ, σάς λένε. υποφέρω Δέν μοΰ 
φθάνουν δσα θλιβερά έχω στή  ζωή ολημέρα, μόνο θά  
πηγαίνω τό βράδυ νά βλέπω κι’ άλλα στό θ έα τρ ο; 
Μά γιατί^νά πάω ; Γιά νά κλάψω ; Ω ραία διασκέ
δαση !* Μπορείτε νά ρωτήσετε τούς'ταμίες δλωντών 
θεάτρων καί τών κινηματογράφων άκόμα- Θά σάς 
ποΰν μ ένα στόμα πώς ή πελατεία καί φυσικά τά  φι
λοδωρήματα, είναι πολύ μεγαλύτερα δταν παίζεται 
κωμωδία ή δραματάκι κάπως φαιδρό. Καί γ ι’ αύτό 
τά κατεβάζουν δταν βλέπουν στό νέο πρόγραμμα τ ί 
ποτε «Βρυκόλακες» ή * Στοιχειό τόΰ Πύργου».— «Πάλι 
δράμα ;» λένε στό Οιασάρχη’ «βάλτε καί καμμιά κω- 
μωδίτσα νά δοϋμε πρόσωπο Θεοΰ !».
Τί συμβαίνει λοιπόν ; Η τέχνη παύει νά είναι διασκε 
δαστική δταν δέν έ'χη θέμα φαιδρό, δταν δέν είναι 
κωμωδία, φάρσα, σάτυρα ! ”Αν ·ηταν αύτό, δέ θά βλέ
παμε ένα πλήθος άνθρώπων, επίσης μεγάλο, νά δια- 
σκεδάζη τό ’ίδιο στό θέατρο μ ’ ένα δραμα ή μέ μιά 
κωμωδία, ούτε τά θλιβερά μυθιστορήματα, πού δέν 
έχουν καν έν<£ χ ά π π υ  - έ ν τ ,  θάριθμοΰσαν μυριάδες 
καί έκατομμύρια άναγνώστες Αλλ’ ανάμεσα στούς 
άνθρώπους πού θέλουν μόνο φαιδρή Τέχνη ώς τούς 
άλλους πού δέν κάνουν διάκριση ( -  άνθρωποι πού νά 
θέλουν μόνο θλιβερά δέν υπάρχουν ) χωρεΐ μιά με
γάλη διαφορά : Οι δεύτεροι είναι πιο υγιείς, πιο φυ

Ν. ΧΑΤΖΗ-Κ Υ ΡΙΑ Κ Ο Υ  ΓΚΙΚΑ : ΑΝΑΓΛΥΦΟ (1933)

σιολογικοί, πιό δυνατοί, κι αισθάνονται ή έννοοΰν τήν 
Τέχνη περισσότερο· Οί πρώτοι ύστεροΰν, έ'χουν κάποιες 
“ δυναμίες, είναι λιγώτερο εύαίσθητοι προς τό αΐσθητι 
κό φαινόμενο Η ύγεία, βλέπετε, είναι άπαραίτητη 
παντοΰ- Τό μάτι πρέπει νά είναι έντελώς φυσιολογικό 
γιά νά διακ.ρίνη δλα τά  χρώματα καί δπως είναι, ένώ 
υπάρχουν μάτια πού τά ίόχρουν τοΰ φάσματος δέν 
τό διακρίνουν καθόλου, τά κόκκινο τό βλέπουν πράσινο 
καί λέμε πώς πάσχουν άπό δαλτινισμό- Γ ιά νά διασκε- 
δάζη κανείς τά ίδιο μέ τά  φαιδρά καί μέ τά  
θλιβερά τής Τέχνης, πρέπει νά αισθάνεται 
τήν Τέχνη καί γιά νά αισθάνεται τήν Τέ
χνη, πρέπει, σοφός ή άσοφος, νά είναι ψυχι- 
κώ; υγιής- Ή  κυρία ποΰ διασκεδάζει στό θέ 
ατρο κι’ δταν παίζεται τραγωδία κι’ δταν 
παίζεται κωμωδία είναι πιό υγιής, πιό δυνα
τή καί ώρισμένως καταλαβαίνει άπό Τέχνη 
περισσότερο άπό τήν άλλη πού δέν πατ^ στό 
θέατρο δταν παίζουνται δράματα γιατί υπο
φέρει · Η Τέχνη είναι μία Ά ν  μερικοί άν
θρωποι δέν μπορούν νά τή  χαίρουνται δλά" 
κερη, δέν φταίει βέβαια αύτή 
‘Η αλήθεια ε’ναι πώς δέν φταίνε ούτε οί άν
θρωποι Τίποτα δέν θά  μποροΰσε νά τούς κά- 
μη τούς ανεπίδεκτους ικανούς νά έννοοΰν καί 
νά απολαμβάνουν τήν Τέχνη, ούτε προπαί
δεια, ούτε συνήθεια, ούτε καλλιέργεια, ούτε 
σοφία· Η φυσική προδιάθεση είναι τό κυριώ 
τερο, τό πρώτο- Ό π ω ς  γεννιέται δ ποιητής, 
έ'τσι γεννιέται καί εκείνος πού θά τόν έννο 
ήση Γ ι’ αύτό βλέπουμε άνθρώπους μέ μικρή 
άνάπτυξη, μέ λιγοστές γνώσεις, νάχουν κα 
λύτερο γόνατο καί ν άγαποΰν τήν Τέχνη 
περισσότερο άπό σοφούς· ’Ακόμα καί μικρούς, 
ανήλικους, παιδιά Χρόνια τώρα περνούν άπ 
χέρια μου δλα σχεδόν τά  γράμματα πού στέλ 
νουν στή ‘ Διάπλασι* οί συνδρομητές της καί 
οί συνδρομήτριες. παιδιά καί κορίτσια άπό 
δ(όδεκα χρονών - κάποτε καί μικρότερα,— ώς 
δεκαοχτώ —κάποτε καί μεγαλύτερα Είναι τ ό 
σο διασκεδαστικά, μά καί τόσο διδαχτικά !
Αληθινά δοκουμέντα για ένα μελετητή Τά 

παιδιά καταπιάνονται δλα τά θέματα, ξε
σκαλίζουν δλα τά  ζητήματα —  φιλολογικά, 
λογοτεχνικά, αισθητικά, φιλοσοφικά καί κοι
νωνικά καί πολλές φορές μένει κανείς έ'κ- 
βαμβρς μπροστά στις άπορίες πού προβάλ
λουν,τις λεπτότατες παρατηρήσεις πού κάνουν 
καί τις μεγάλες άλή&ειες πού βρίσκουν μόνα 
τους, δπως απάνω κάτω καί ό Πασκάλ βρήκε, 
μικρό παιδί, τή  Γεωμετρία. Λοιπόν αύτές τις 
ήμέρες ίσα —ίσα μέ σταμάτησε τά γράμμα ένος

κοριτσιού άπό τάς ’Αθήνας, 15 -16 χρονών ύποθέτω, 
πού μάς έξομολογιόταν : «Τρελλαίνουμαι γιά δράμα· 
τα· "Οταν βλέπω στό πρόγραμμα τοΰ Έ^νικοΰ δραμα, 
τρέχω Κλαίγω Καμμιά φορά δέν δακρύζω μόνο, παρά 
κλαίγω μέ λυγμούς Κι’ δμως αύτό μοϋ αρέσει, αύτό 
μέ διασκεδάζει- Τρελλαίνουμαι γιά δράματα !»- 
Νά ένα κορίτσι μέ φυσική προδιά&εση γιά νά έννοή 
καί νάπολαμβάνη τήν Τέχνη Νά ένας άνθ-ρωπος φυ
σιολογικός- Τίποτα δέν θά μποροΰσε νά δείξη καλύ-

ΜΙΧ. ΤΟΜ ΠΡΟΥ Χ ΟΡΕΥΤΡΙΑ



τερα πώς ή τραγική Τέχνη είναι διασκεδαιτική, από 
τήν αυθόρμητη, την ειλικρινέστατη Ομολογία αύτοΰ 
τοΰ κοριτσιού που απορεί καί τό ’ίδιο πώς. IvcTj κλαίει 
μέ λυγμούς, διασκεδάζει !

*
*  *

'Ό ταν λέμε πώς τό πρώτο καί κύριο της Τέχνης είναι 
αυτή ή διασκέδαση που μας δίνει, δέν Ιννοοΰμε πώς 
είναι καί τό μόνο· Ό χ ι ,  ή Τέχνη δέν μας διασκεδά
ζει απλώς, παρά και μας διδάσκει» μας φρονηματίζει, 
κινεί τη σκέψη μας. μας κάνει νά βγάζουμε συμπε 
ράσματα, νά φιλοσοφούμε Ά λ λ ' αυτά δλα έρχονται 
ϋστεραι κι έ'ρχονται μόνα τους· Ούτε ο ίδιος ό τεχ νί
της δέν τά  ξέρει, δέν τά  προμελετά· Πραγματικώς, 
ε^ν αισθητικό αξίωμα πώς ή φιλοσοφία δέν πρέπει νά 
μπαίνει στην ποίηση, παρά νά βγαίνη, νάναδίδεται 
απ’ αυτήν, ό'πως ή μυρωδιά απ’ τό λοΛούδι· Κ ι’ ό'σο 
μεγαλύεερο είν ένα έργο Τέχνης, τόσο πιο ασυναίσθη
τα, τόσο πιό αυθόρμητα τό έ'χαμε ό τεχνίτης, μέ 
μόνο του σκοπό νά διασκεδάση τούς άλλους· "Αραγε 
γιά νά διασκεδάση κι’ αύτός έ ίδιος ; Τις περισσότε
ρες φορές ναί, άλλά ό'χι π ά ν τ α ’Έ χουμε παραδείγματα  
μεγάλων συγγραφέων» μεγάλων ποιητών, πού έκαμαν 
αριστουργήματα χωρίς προμελέτη, μόνο γιά νά δια 
σκεδάσουν τον κόσμο, τον κοσμάκή μάΚιστα, γράφον 
τάς τα  μέ κόπο, μέ δυσφορία καί περιφρονώντας τα  
ώς ανάξια' παράλληλα ό'μως έγραφαν κι’ άλλα, μέ 
δική τους ευχαρίστηση καί γιά τούς λίγους τάχα» 
τούς έκλεχτους, μέ τήν πεποίθηση πώς αύτά θά τούς 
έδόξαζαν στον αιώνα, ένφ δέν ήταν σχεδόν τίποτα · 
Καί τό περιφανέστερο παράδειγμα ε^ναι πάλιό Σαίξπηο 
Είναι Εξακριβωμένο -  κΓάς δυσκολεύεται κανείς νά τό 
πιστέψη - πώς έ κορυφαίος τών δραματικών τής Ά γ  
γλίας καί τοΰ κόσμου έγραφε τά  δράματά του σά θια- 
σάρχης γιά τό θίασό του, δέν κοίταζε παρά πώς νά 
τά  κάμη πιό ενδιαφέροντα, πιό έλκυστικά, πιό δια- 
σκεδαστικά, δέν ε^χε τήν παραμικρή συναίσ&ηση τοΰ 
άλλου των μεγαλείου, τά περιφρονοΰσε βα&ύτατα, δέν 
καταδέχτηκε ποτέ νά τά  τυπώση, νά τά  έκδώση, καί 
τά μόνα έργα πού εκτιμούσε και περηφανευόταν γ ι ’ 
αύτά ήταν τά  λυρικά του ποιήματα, τά  σονέττα του 
καί τάλλα Κι’ αύτά βέβαια ε·ναι έξοχα, κι’ αύτά 
ε’>ναι σαιξπήρεια- “Ο ,τι κάνει ή μεγαλοφυία έχει καί 
τή σφραγίδα της —υγκρίνονται όμως μ ’ έναν *“Α μ -  
λετ», μ’ ένα «Βασιλέα Αήρ», μέ μιά «Τρικυμία *; 
Σ τά περιφρονημένα αύτά ε·ναι ό'λος ό Σαίξπηρ -  τό 
φαινόμενο τής Φύσης, τό Ηφαίστειο, ό Καταρρά
χτη ς— καί ό'χι τά  ποιήματα πού τύπωσε μέ τόση 
φροντίδα καί στοργή.
Πολύ γνωστότερο -  καί πιστευτότερο —είναι τό παρά 
δείγμα τοΰ ΓΙετράρκα, τοΟ μεγάλου λυρικού, πού πε 
ριφρονοΰσε τά  ιταλικά του ποιήματα -  αύτά ίσα-ίσα 
πού τον έδόξασαν ~  κι’ έχτιμοϋτε μόνο τά  λατινικά  
του, τά σοφά, πού τάγραφε γιά δική του εύχαρίστηση

καί γιά \ά  λάβη τόν έπαινο τών σοφών, ένώ τάλλα ή
ταν τά χα  γιά τόν κοσμάκη Ό  Θερβάντες έγραψε τόν 
«Δον Κιχώτη* γιά νά σατυρήση» νά παρ^δήση, τά  
γελοία ίπποτικά μυθιστορήματα τοΰ καιροϋ του καί 
φυσικά, γιά  νά κάμη τόν κόσμο, νά γελάση· Τό φαν 
ταζόταν όμως πώς μ’ αύτούς τούς μικρούς σκοπούς 
ποιός σας παρακαλώ, σημερινός πεζογράφος σεβόμε" 
νος τόν εαυτόν του, θά  τούς καταδεχόταν; θάκανε 
έν’ αθάνατο μεγαλοόργημα, παρουσιάζοντας μέ τόν 
Δον Κιχώτη συμπληρωμένο άπό τό Σάντσο Πάνθα, 
αύτόν τόν Αιώνιο Α νθρω πο; Αλλοίμονο σ οποίον θα  
φανταζόταν πώς τέτοια  πράγματα μπορεί νά γίνουν - 
ται μέ υπολογισμό, μέ προμελέτη, όπως τό περί
γραμμα ενός έργου, ή ή διαίρεσή του σέ κεφάλαια, σέ 
βιβλία, σέ πράξεις καί σέ σκηνές·
Μ’ αρέσει νά φέρνω παραδείγματα άπό τά  Νεοελ' 
ληνικά Γράμματα Δέν είναι τόσο μεγάλα, μά μ 
ενδιαφέρουν περισσότερο γ ια τ ’είναι δικά μας-Κι’έχω έπΐ 
τοΰ προκειμένου ενα θαυμάσιο '· Ο Δημήτριος I ουζέ' 
λης, ένας άγνωστος ζακυνθινός ποιητής τοΰ περασμένοΰ 
αιώνα— πού έπρεπε όμως νά είναι πασίγνωστος—έγραψε, 
νεότατος, μιά ζακυνθινή ηθογραφική έμμετρη κωμωδία 
« Ό  Χάσης9· 'Όπως λέει ό ίδιος στον πρόλογό του 
τήν έγραψε «πρός ξεφάντωσιν τώνφίλων*· Κι ομως 
αύτή ή κωμωδία, πού γράφτηκε μ, ενα τόσο μετριό- 
φρονα σκοπό είν’ ένα άπό τά  λίγα νεοελληνικά άρι- 
στοργήματα(*)

Ό  τύπος τοΰ «Χάση», ένός ψευτοπαλληκαρά καυ- 
χηματία, ε^ναι αιώνιος σάν τούς τύπους τοΰ Μολ' 
λιέρου. Μά κι’όλα τάλλα πρόσωπα τής κωμωδίας, 
άντρες και γυναΐκεί» έχουν μιά ζωντάνια, καί μιαν 
αλήθεια καταπληκτική· M i τά  νόστιμα λόγια τους 
καί τά χαρακτηριστικά καμώματά τους ‘ ξεφάντω
σαν* ό'χι μόνο οί φίλοι τού Γουζέλη, άλλά όλοι ο1 
ΖακυνΟ-ινοι καί ξεφαντώνουν τώρ άκόμα ΰστερ απο 
ένα καί πλέον αιώνα- Πολλοί στίχοι τής κωμωδίας 
έχουν μείνει σάν παροιμίες καί γενικά ο «Χάσης» 
μένει σ τόν τόπο του σάν ένα άθάνατο έργο, ένα μνη
μείο, πού μόνο ή άπρόσιτη ιδιωματική του γλώ σσα  
δέν τό  άφίνει νά γίνη πανελλήνιο· Τελευταία ομως, 
άπό μιά έκδοση μέ προλόγους, σημειώσεις καί σχό
λια έπεξηγηματικά λέξεων, φράσεων καί πραγμάτων, 
ξέρω πώς γουστάρησαν τήν κωμωδία καί μή Ζακυν- 
θινοί ή Έ πτανήσιοι ΚΓ άν διασκευαζόταν κάποτε και 
παιζόταν στο Εθνικό, ε-μαι βέβαιος πώς θάταν μιά 
αποκάλυψη έκπληκτικότερη κι άπό τόν «Βασιλικό» 
τοΰ Μάτεση Ά λ λ ω ς τε  κι’ ή γλώσσα τοΰ «Χάση», 
σάν έλληνική κι’ αύτή τ υ γολαλιά, δέν είναι πάλι ολοσ" 
διόλου ακατάληπτη· Θυμοϋμαι τώρα ένα δίστιχο:

(*) Ό  κ. Πέτρος Βλαστός, στό τελευταίο το» βιβλίο, λέει
δτι ό «Χάσης» δέν lyst τήν π*ροΐ|ικρή λογοτεχνική ά|£«, 
Κάνει >,ά9·ος μεγάλο.

“Ενας φουκαράς παρ«- 
πονιέται πώς ό *γαμ~ 
πάς* του τό έπανω 
φόρι του, πάλιωσε, τρί" 
φτηκε, καί δέν τόν 
προφυλάει πιά άπό τό  
κρύο. Και λέει :
Μ ον ίγίνη κρεμυδό-  
φλουιζα, ο ν λ ο ν ϋ εμ π ά 
ζει αέρα, Ό σ τ ρ ια  που-  
νέντε και γαρμπή , κόρ
φο και λεβαντιέρα.
Ό  Δημήτριος Γουζέ- 
λης, πού έξελίχΒηκε 
σέ λόγιο ποιητή, έγρα
ψε κΓ άλλα έργα· Τό 
πιό γνωστό είναι κά 
ποια * Κ ρί'τις τοΰ ΙΙά- 
ριος» πρωτότυπο έργο 
ή μετάφραση άπ’ τό  
ιταλικό, δέν θυμούμαι 
καλά Κανένα όμως δέν 
συγκρίνεται μέτό «Χά
ση®. καί άς τόν έγρα
ψε νέος «προς ξεφάν" 
τωσιν τών φίλων»·
Η Τέχνη ε^ναι δια· 

σκεδαστική· Ούτε ύ- 
πάρχει άλλη έξόν άπό 
τήν πληχτική, πού μόνο τέχνη δέν είναι· Ο μόνος 
ένσυνείδητος σκοπός, πού μπορεί νά προσθέση ό τ ε χ 
νίτης. είναι νά κάνει ένα έργο γιά διασκέδαση Ολα  
τάλλα, άν υπάρχουν θά  μποΰν στό έργο μόνα τους 
άσυνείδητα· "Οποιος πή ’· «θά κάνω ένα μεγάλο έργο

σάν τόν «“Α μ λ ετ ’ ή σάν 
τόν «Δον Κιχώτη*, άς 
είναι βέβαιός πώς δέν 
θά τό κάμει ποτέ. Νέοι! 
γράφετε π ρ ό ς ξ ε - 
φ ά ν τ ω  σ ι ν  τ ώ ν  
φ ί λ ω ν !  Είναι δ μό
νος τρόπος γιά νά κά
μετε, άν ε-σ&ε γεννη
μένοι γΓαύτά τά μεγα- 
λα πού φιλοδοξείτε ! 
Αύτά ε·χα  νά σάς πώ· 
Οΰτε ή ώραέπιτρέπε^ 

νά έπεκτα&ώ περισσό
τερο, ούτε θά  ήθελα  
νά σας κουράσω μέ 
θεωρίες πού θά  τα ί
ριαζαν μάλλον σέ π α 
νεπιστημιακό μά&ημα, 
ν ανατρέξω στίς πρώ' 
τες αρχές, νάσάς μιλή
σω γιά τό Ωραίο στήν 
Τέχνη καί γι'* τήν έπί- 
δρασή του στον άνθρω
πο, γιά νά σάς δείξω 
κι’ έτσι πώς ή Τέχνη 
είναι» καί δέν μπορεί 

νά μήν ε^ναι, διασκε- 
δαστική. Κι’ ή Δ ιάλε

ξη μιά i  έχνη είναι
Κι αύτή λοιπόν πρέπει νάναι διασκεδαστική 'Ώ στε άν 
άτνόψε, αντί νά σάς διασκεδάσω, σάς κούρασα, θ *  πή 
πώς άπέτυχα καί ■ . μέ συγχωρεϊτε

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ  Η Ε Ν Ο Τ Γ Ο Υ Λ Ο Σ

£ ζ ο  ΰ ί ι μ ά ν ι

Ε Ι Ν Α Ι  τρελός. Τί τάχατε αν τό κρύβει ; 
Τί κι αν κάνεις τό τρομερό 
δεν ξέρει ανστικό ;

Τόν εχω ιδεΤ ατό μώλο, εγώ, νά σκύβει 
και νά κοιτάει, γελώντας, τό νερό·

Οί ναύτες ίκοιμούνταν στην μπραταέρα.
Τοΰ ήλιου τό κάμα εϊταν πολύ- 
Νεκρό εϊταν τό λιμάνι πάρα ώς πέρα> 
κι εϊταν ή ϋάλασσα γυαλί

Κ ι αυτός— ας κάνει μπρός στον κόσμον δλο 
πώς κλαίει και κλαίει γιά τό σκληρό

τοΰ παιδιού του χα μ ό—
τόν είδα εγώ που γέλαγε ατό μώλο,
κοιτώντας τή μορφή τον στό νερό-

Σ ή μ ε ρ α  σ ζ ο  έ / Ι α ρ ά ο ι ρ α ζ ο . . . .

Ι ΙΜ Ε Ρ Α  ατό παράστρατο πλημμύρα  
με πήρε άπ’ τοΰ 'Αη-Γιωργιοϋ τό χαμομήλι. 
'Ο μόχτος τής ζωής ;.·■ ή ενάντια μοίρα ;■■· 

τό άδειο ποτήρι ;■■■ Ώ  φίλη , ώ φώς τοΰ Απρίλη : 
σήμερα μοσχοβόλαε χαμομήλι ·'·■

Σήμερα υπάρχει μόνο ή &ύμηαή σου, 
και τδνειρο ένός μόιταιον Παραδείσου·



ΟΙ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι  Κ Ό Ι 7 2  Φ Υ Λ Ε Σ  Τ Η Σ  Γ Η Σ
θεάς*έκανε ένα ζευ 
γάρι άνθρώπους’άπό 

κείνο τό ζευγάρι πληθύ 
νανε σάν τάστρα τούρα- 
νοΟ καί σκεπάσανε τή 
γής. Μέ τό νά π λά στη 
κε άπό χώ μα δ πρώτος 
άνθρωπος πήρε τδν3μα 
Ά δ ά μ  πού θά πει χ ω 
ματένιος. Σάν άπόθανε 
αύτός, άφησε πίσω του 
κάμποση κλήρα, έπει- 
δής τά παιδιά του εϊ 
χανε ζευγαρώσει συνα 
μεταξύ τους καί κάναν» 
παιδιά κ ’έγγόνια. Έ τ σ ι  
πληθαίνανε ώς^πού γί- 
νηκε ό Κατακλυσμός 
καί πνιγήκανε δλοι Ιξόν 
άδό τό Νώε καί άπό 
τό σπίτι του πού γ λ υ 
τώσανε κλεισμένοι μέσα 
στήν Κιβωτό. Σάν κχταλάγια7ε ή φουρτοΰνα'κχί τρα
βήξανε τά νερά, ηΰγανε όξω καί δοξάσανε τά θεό , 
καί πηγαίνοντας έδώ καί κεί δέν ηύρανε άλλον άν
θρωπο ζωντανό κ ’ είδανε πώς αύτοΐ είτανε μονάχοι 
άφεντάδες άπάνου στόν κόσμο. Τέσσεροι άντρες εί- 
τανε δλοι τους, ό γέρο Νώε, οΕ τρεις γυοί του κ ” οί 
νυφάδεςτου- δένας λεγότανε Σ ή μ ,ό  άλλος Χ άμκι’ό μ ι
κρότερος Γιάφεθ·. Ά π ό  τό σπέρμα τους βγήκε τά 
γένος τών ανθρώπων. Ή  γενίά  τού. Σήμ έπήρε τήν 
Αίγυφτο, τήν ’Αραβία, τήν Παλαιστίνη, τή Μεσο
ποταμία, τήν ΙΙερσία καί τήν ’Ινδία. Ό  Χ άμ κλη
ρονόμησε τήν ’Αφρική, κ ι’ ό Γιάφεθ τήν Εύρώπη. 
Ά π ό  τό Σήμ ήβγανε οί χρωματιστοί άνθρώποι, οΕ Κί
τρινοι, οί Μπρούτζινοι κι’ δσοι έχουνε τό χρώμα τής 
σκούρας· άπό τό Χάμ ο£ Μαύροι, κ ι’ άπό τό Για- 
φεθ οί Ά σ π ρ ο ι. Ά π ’ αύτουνούς βλαστήσανε 72  
φυλές καί άπλώσανε σέ κάθε μέρος. 25  φυλές έβγή- 
κανε άπό τόν Σήμ, 32  άπό τόν Χ άμ καί 15 ά π’ τόν 
Γιάφεθ. Σέ τέΐοιο ξεκλάδισμα δέ μπορεί νά βρει κα
νένας λογαριασμό, σάν τό δέντρο πώ χει τρία κλωνιά 
καί τά βλέπεις καθαρά, μά μπερδεύουνται τά ξέ- 
κλωνα καί τά φύλλα πού μετρημό δέν έχουνε. Μιά 
φορά σ’αύτό τό δέντρο τής άνθρωπότητας τό κάθε 
φύλλο είνε κ ’ένα γένος ξεχωριστό. ’Εγώ γράφω παρα- 
κάτου τά πειό σπουδαιότερα.

ΓΕΝΕΑ ΤΟΥ ΣΗ Μ  
Οί ΧαλδχΤοι κραιανε άπ’ τόν Ά ρφαξάδ, οί Ά σ -  
σύροι ά π ’ τόν Ά σσούρ, οΕ Σύροι (οΕ σημερινοί Σαμ- 
λήδες) ά π ’ τόν Ά ρ ά μ . Οί Ε βραίοι κρατάτε ά π ’ τόν

"Εβερ, οί ’Ινδοί ά π ’ τόν 
‘Ελμωδάμ, οί 'A pagoi 
ά π ’ τόν Άραβώθ, οΕ 
Σκθ9·οι (οΕ σηαερινοί 
Ρούσσοι) άπ’ τόν Γεβέλ.

ΓΕΝΕΑ Τ Ο Υ  ΧΑΜ 
ΟΕ Ά ραπάδες (άρχαϊοι 
Αίθίοπες)βγήκανεάπ’τόν 
Χούς, οί Αίγύφτοι ά π ’ 
c0v Μεστραΐμ, οΕ Τρω
γλοδύτες πού ζοΰνε στά 
σπήλιά κ ’ είνε μαλλια 
ροί, κρατάνε άπό τόν 
φνύδ, οί Ίχθυοφ άγοι 
ά π5 τόν Ρέγμα, οΕ Ν ά 
νοι ά π ’ τόν Σεβχκατά, 
οΕ Φοίνικοι ά π ’τόν Ίου-  
δαδάν, οί γιγάντοι ά π ’ 
τόν Νχσομονέί. Ό  Ρ έγ 
μα άφησε πίσω του με
γάλη κλήρα,’τόν]Λουδι- 
μίτ, τόν Λαβιΐμ, τόν 

Νεφθ·αδιίμ, τόν Νεμεστρίμ, τόν ίΐατρωσινίμ, τόν 
Χασιδονίμ, τόν Χαφθονίμ, πού τά γένη τους δέν τά 
ξέρει κανένας ποια είνε, β ρ ίσ κ ο υ ν ε  δμως δλα α π ά 
νω στήν Α φ ρική .

ΓΕΝΕΑ ΤΟΥ ΓΙΑΦΕΘ 

ΟΕ Καππαδόκοι κρατούνε ά π ’ τό Γόμερ, τόν πρώτο 
γυιό τού Γιάφεθ, οί Κέλτοι κ ’ οΕ Γάλλοι ά π ’ τόν 
Μαγώγ, οί ”Ιωνες ά π ’ τόν Ίω γιάν, οί θεσσαλοί κ ’ 
οί άλλοι Γραικοί ά π ’ τόν θω βιλ  ποδχε γυιό τό Δ ευ 
καλίωνα, οί Μήδοι ά π’ τόν Μαδάν, οί Α ρβανίτες  
(άρχαΐοι Ίλλυροί) ά π ’ τόν Μοσόχ, οί Θράκες ά π ’ 
τόν θηράς, οί Μεκεδόνοι ά π ’ τόν Χ ετίμ .
Ό  Γόμερ πώβγαλε τούς Κ αππχδόκες, ε ίχε  πολλούς 
γυιούς, κ ι’ ά π ’ αύτουνούς κρατίνε οί Ά ρμένηδες ά π ’ 
τόν θοργαμά, οΕ Βουργάροι ά π ’ τόν Β χρχεμέ, οΕ Τοερ- 
κέζοι ά π ’ τόν Τσαρμπάκ, οΕ Σικελιώτες άπ* τόν Έ -  
λισσά, οΕ Ρωμαίοι ά π ’ τόν Κιτίρ.
Τό γένος τού Γιάφεθ, μ ’ δλο π5ύ στάθηκε λίγο στήν 
®?χή, άπλωσε ά π ’ τήν Εύρώπη στήν Ά σ ία  καί μά
λιστα πέρασε στήν Α μερικ ή  καί στις άλλες χώρες 
τής Νοτιάς, έπειδής ή προφητεία είπε «Πλατύνει 6 
Θεός ΊάφεΘ καί κατασκηνώσει έν τοίς σκηνώμασι 
τοΟ Σήμ*.
Πολλοί άνθ-ρώποι άπό διάφορες περίστασες γινήκανε 
άγριοι κ ι ’ άνθρωποφάγοι, δπως είτανε οΕ λεγόμενοι 
Σκυλοκέφαλοι. ΟΕ παλαιοί λέγανε πώς τούτοι οΕ 
Σκυλοκέφαλοι ζούσανε^πειό πέρα άπό'τή  χώρα πού 
ψήνει ό ήλιος τά ψωμί καί πώς άπό μπροστά είτανε 
άνθρώποι κ ι’ άπό π ίσ ω  σκΟλοι, μιλονσανε’καί γαυ γί-

ζανε· καί πώ; βρισκόντα
νε τόν παλιόν κχιρό τέτοιοι 
άνθρώποι κχί συήν Ε λ λ ά 
δα, κ ’ ε ίχανε ένα κάσυρο 
καμωμένο μέ βράχια άπε- 
λέκητα κατά τά μέρη τής 
Μάνης· καί πώς πρόξενέ, 
ψχνε σ’ έναν Σκυλοκέφα
λο νά πάρη γυναίκα άπό 
να άλλο κάστρο πού βρι
σκότανε κοντά στούς Σ κυ
λοκέφαλους κ ’ ε ίχ ε  ή μ ε
ρους άνθ-ρώπους, καί πώ; 
δόσανε τήν κοπέλλα γιατί 
δέ γνω ρίζανε πώς είνε άν. 
θρωποφάγοι- καί πώ; ζή- 
σανε καλά, μά μιά μέρχ 
πήγε ή γυνχίκχ νά βγάλει 
άπονα πιθάρι ένα κομμά :ι 
χοιρινό άλατισμένο, κ ι’άν 
τις κρέας έβγαλε ένα 
χέρι ανθρώπινό. Τότες 
κατάλαβε πώς αυτοί 
τρώγανε άνθρώτους κ ’ 
έφυγε καί’πήγε στά σπί
τι τού πατέρα της. ΟΕ 
Σκυλοκέφαλοι τή γυρέ
ψανε πίσω μά δέν τή 
δίνανε οί χωριανοί της, 
σηκώσανε πόλεμο καί 
νικήσανε τούς ήμερους 
καί τούς φάγανε 
ΆνΘρωποφάγα έθνη βρί- 
σκουνται καί σήμερα σέ 
διάφορες χώρες μακρύ - 
νές, στήν Α φ ρική , στήν 
Άουστράλια, στά νη 
σιά τής Νοτιάς καί στήν 
Α μερικ ή . Πολλοί λένε 
πώς οΕ πρώτοι άνθρώ- 
ποι δέν τρώγανε δλότε- 
λα κρέας καί πώς θρε
φόντανε μέ χορτάρια μέ 
πωρικά καί μέ ρίζες. 
’Ά λλ ο ι πάλι λένε πώς 
άνέκαθε τρώγανε κρέας 
καί πώς αύτό τό δείχνει 
ή Εστορία^τού Κ άϊν πού 
είτανε τσομπάνος. Α λ 
λά φαίνεται πώς πιάσα- 
νε νά τρώνε κρέας λίγο 
πριν ά π ’ τόν Κατακλυ- 
σμό καί γινήκανε οί άν-

θρώποι σκληρόκαρδοι καί 
γιαύτό τούς έπνιξε ό θεός. 
ΙΙρίν δμως ά π ’ τόν Κ α τα 
κλυσμό φυλάγανε ζωντανά  
δχι’γιά τό κρέας, μόνο γιά  
τά τομάρια, γιατί μ ’αύτά 
ντύνουνταν καί σκεπάζουν- 
ταν τή νύχτα. Κ ι’ δχι μο
νάχα οΕ άνθρώποι δέν τρώ
γανε στήν άρχή αίμα, μά 
κι’ αυτά τ'άγρια θηρία π ού 
νε τώρα μοβόρα, έπειδής ό 
θεός είπε στούς Πρωτό
πλαστους « ’Ιδού δέδωκα 
ύμΐν πάν ξύλον, δ έχει 
καρπόν £ν έαυτψ,ύμΐν έσται 
είς βρώσιν, καί πάσι τοΐς 
θηρίοις τής Γης».
Είνε πολλά άγρια έθνη 
πού λέγουνται Άνθρώποι, 

ό'πως έμεΐς λεγόμαστε 
Ίγγλέζοι, Ίταλιάνοι, 
"Ελληνες κλπ. ΟΕ άρά- 
πηδες πού βρίσκουνται 
άπάνου στό μεγάλο νη
σί τό λεγόμενο Ν έα  
Γουινέα καί στά πειό 
μικρά πούνε δλόγυρα, 
λέγουνται Κανάκοι, ά π ’ 
τό λόγο Κανάκ πού θά  
π ει Ά νθρω πος. Τό ίδιο 
κ ’ οί κοντοί άνθρώποι 
πού ζοΰνε στόν πάγο  
λέγουνται Έ σκιμώ  ή 
Ίνουΐτ  πού Θά πει ’Ά ν 
θρωπος. ’Ά λ λ ο ι πάλι 
λένε τόν έαυτό τους Π ο
λεμιστή, σάν έκείνους 
τούς τρομερούς Καραί- 
βες πού κάθουνται σέ 
κάτι νησιά τής Α μ ερ ι
κής, έπειδής Καρίμπι ή 
Κανίμπι θά  πει Π ολε
μιστής.
Στήν Ά ουστράλια (πού 
λεγότανε καί Καινούρ- 
για'Ο λλάντα καθώς καί 
’Ωκεανία) καί στά νη 
σιά της, είναι άνθρωποι 
κατάμαυροι σάν κατρά-

K y  K M  'TD v j> cL ijf to A  rty *  λαδιοί> κιτρινωποί,
*'*’ '  κοκκινωποί κι’ άσπροι.



’Ακόυσα νά λένε πώς ενας ραβΓνος Ά αρώ ν Αεβί 
άπό τ ’ Ό ρος Σινά, σ’ £να βιβλίο πώγραψε Μούσκβ* 
Ίσδραέλ δηλαδή Σωτηρία τοΰ Ίζραήλ λέγει πώς οί 
&σπροι κ ι’ οί λιοκαμμένοι άνί)·ρώποι πού ζοϋνε ατά 
νησιά της Νοτιδς βαστάνε άπό τις 10 φυλές τοΰ 
Ίζραήλ τότες πού σκορπίσανε. Πολλοί^άπό δαύτους 
στ’ αλήθεια μοιάζουνε μέ Όβραίους, σαν καί κείνους 
τούς σκληρούς άνθρωποφάγους πούνε στό νησί της 
Νέας Ζηλάντας καί λέγουνται Μαόρι. “Αλλοι πάλε 
είνε ντυμένοι σάν άρχαΐοι "Ελληνες κ ι’ είνε άσπροι, 
δπως αύτοί πού κάθουνται στά νησιά τής Τόγκας, 
πλήν δέν πιστεύω ποτές νά βαστανε άπ’τούς Όβραίους. 
Κατά τήν ϊδέα μου τό πειό μεγάλο μέρος τής Σ φαί
ρας τό σκεπάζουνε άνθρώποι τής μογκολικής φυλής. 
’Εξόν άπό τήν ’Ασία, κ ’ οί άνθρωποι πούνε στήν 
Πολυνησία, καί στήν Μικρονησία, μ ’ £ναν λόγο στό 
Μεγάλον Ω κεανό, λίγο πολύ μοιάζουνε σάν Μογκό 
λοι, πολλοί άπό δαύτους είνε ίλότ 'λα  δμοιοι μέ τούς 
Θιβετιάνους, μά κ ’οί Κοκκινόπετσοι τής ’Αμερικής, 
οί Παταγόνοι κ' οί Έ σκιμώ είνε παρακλάδια πού 
κρατόίνε άπό τήν ίδια ρίζα.

Τά παλιά βιβλία γράφουνε πώς στ’άλήθεια σταθήκα
νε άνθρωποι πλασμένοι παρά φύση. Πρώτα πρώτα 
οί άνθρωποφάγοι Κύκλωποι κ ’οί Ααιστρυγόνίι πού- 
χανε γιά φαγί τους τά κορμιά τών καραβοτσακισμέ. 
νων. Οί Στηθοκέφαλοι, ποϋχανε τό πρόσωπό τους 
άπάνου στό στήθός καί κατοικούσανε στήν Α ιθιοπία. 
Οί Κένταυροι μισοί άνθρωπος μισοί άλογο βρισκόμε- 
νοι στή Θισσαλία. Οί Σκυλοκέφαλοι, άρχαϊα Κ υνο

κέφαλοι' έξόν άπ’ αύτουνούς πού πάμε πρωτύτερα, 
καθόντανε άλλοι τέτοιοι στήν Αιθιοπία. Οί Ά λ ο -  
γοπόδαροι, άπάνου σ’ £να νησί. Οί Τραγοπόδηδες, 
άρχαΐα Σάτυροι, στά σπήλιά καί στά ρουμάνια τής 
Ε λλάδας κι’ άλλοΰ. Οί Μονοπόδαροι, στήν Αιθιοπία. 
Οί Ή λλούσοι, Ιθνος βορεινό πού ζούσανε στά δάση 
τής Γερμανίας κ ’ είχανε μονάχα στό πρόσωπο άν- 
θρωπινό σκέδιο, στό κορμί μοιάζανε τά θηρία. Οί 
Ά σ τομ οι δηλ. δίχως στόμα, £9·νος τής Ινδ ία ς . Οί 
Γίγαντες οί λεγόμενοι Δράκοι στήν άπλή γλώσα, 
τού; ξεπάστρεψε δ ‘Ηρακλής στή Θεσσαλία. Οί Παν- 
δώροι, άνθρώποι παράξεν3ΐ τής Ίντίας' οί νέοι είχανε  
μαλλιά άσπρα, κ* οί γέροι μαύρα. Οί ΌρνιΘοπόδα- 
ροι, μέ ποδάρια σάν τών πουλιών στήν Ίντία . Ο 
Ό λάβοι τής Αιβύας, γίγαντες 8 πήχες αψηλοί. Οί 
Τρωγλοδύτες τής Αιθιοπίας, ζούσανε στά σπήλιά κί 
είχανε μεγάλη εχτρητα μέ τούς άλλους ανθρώπους* 
κατά τά φαινόμενα τούτοι είνε κάτι μαϊμούδες με
γάλες τή; ’Αφρικής πού περπατάνε δρθ-ιες. Οί Χο· 
ρομάντες τής Ίντίας, τό κορμί τους εΐτανε δασωμένο 
καί γρούζανε σάν τά γουρούνια.
Οί περισσότεροι απ’ αύτουνούς εϊνε πλάσματα  
φανταστικά, άγκαλά καί βρίσκουνται ώς τά σήμερα 
άνθρώποι μέ σουλούπια παράξενα. Πολλοί ταξειδευ- 
τές μέ κρίση Ιχουνε γράψει πώς είδανε στά Φ ιλιπ· 
πόνησα κάμποσους άραπάδες πούχανε ούρά, κ ’ Ιτσι 
δικαιώνεται ό Πτολεμαίος πού γράφει πώς σέ κάποια  
μακρυνά νησιά υπάρχουνε άνθρώποι μέ ούρά. Βρί- 
σκουνται καί τζουτζέδες, άρχαΐα νάνοι, πού περνάνε 
τή ζωή τους τρυπωμένοι σέ μέρη δασωμένα, καί 
πόίνε κοπαδιαστοί σάν τ ’ άγρίμια.

Φ Ω Τ Η Σ  Κ Ο Ν Τ Ο Γ Λ Ο Υ

J u k i ' s  oJT',

Σ Ε  προηγούμενα a y θρα μ ου εχω αναπτύξει όντως  
εϊπεΐν την αρνητική φάσι τών προβλημάτων πού  
δημιουργούνται μέ τήν σύγχρονη τέχνη Τό πρώτο  

μου Άρθρο * έπραγματεύετο κυρίως γιά τόν Ρ ω μ α ν -  
τιαμό, πον είναι ή σπουδαιότερη φόρμα τής τέχνης  
τοΰ 19ου αϊώνος, και στό δεύτερο,** γιά  τά διάφορα  
παρακλάδια του, τήν Ή ρ α ι ο π ά θ ε ι α  και τά ελεεινά 
επακόλουθά της : τό τελειωτικό διαζύγιο μεταξύ 
πραγματοποιημένης φόρμμας άφ' ένός, και τών εξαι
ρετικών δσο και αδικαιολόγητων φιλοδοξιών της αφ' 
ετέρου. ’Έ δε ιχνα  πώς, κινούμενον από τά άπομεινά- 
ρια τοΰ Ρωμαντισμοΰ και τής Ώ ραιοπάθειας ,  τό μέν  
πνεΰμα πετούσι πρός Άφταστους δσο και ονειρώδεις 
ιδεαλισμούς, ή δέ σαρξ ασθενής : 'Η  ελλειψις τεχνι 
κής κατεδίκαζε τα έργα αυτά νά μένουν στήν κατά 
στάση εύα εβ οϋς  π όϋ ·ου ,  στήν κατάσταση καλής δια- 
ϋέσιως, Ά λλά ,  «με τις καλές διαθέσεις , λέγει ό Ζίντ,  
γίνεται ή κακή φιλολογία». 'Αποτέλεσμα : Τό νόθον , 
τό τερατώδες «γοϋστο» τής εποχής. Και κατ' άντα-  
νάκλασιν ή Απέχθεια πρός τήν αλήθεια, ή παραγνώ-  
ριοις τής Ανάγκης τοΰ π ρ α κ τ ικ ο ύ  τοΰ ό ρ γα ν ω μ έ ν ο υ  : 
“Ενα βαπόρι1 μιά μηχανή, δέν άποκαλοΰνται ώραΐα.  
Γιά μια έγχρωμη καρζ-ποστάλ φαίνεται φυσικό και 
είναι παραδεόειγμένο νά μεταχειρίζεται κανείς 
αντό τό επίθετο, 'Ε ν  τούτοις είναι γνωστόν δτι σέ 
δλες τις μεγάλες έποχές τέχνης, ή διάθεσι δέν ύπερέ - 
βαίνε τα μέσα Μ έ άλλους λόγους ή τεχνική ήταν εις 
τό ύψος τής συλλήψεως. Τό ζήτημα αυτό τής τεχνικής 
παραμένει λοιπόν ακέραιο Και σήμερα οί Ρωμαντι.  
κο'ι (χωρίς νά το εξαιρούν) εξακολουθούν νά ζητούν 
από τή φαντασία και από τήν δημιουργική πνοή νά 
τούς γεννήσει αυθημερόν καί κατά παραγγελίαν, έργα 
θαυμάσια και πρωτότυπα Έ χ ο υ ν  ακόμη τήν ιδέα 
δτι ενα ζωγραφικό έργο καποιας αντοχής μπορεί,  τή 
βοηθείφ τής θαυματουργού έμπνεύσεως,  να γίνβ στήν 
«καθισιά* τού ζωγράφον. Κ α ι  όμως (έδώ είναι τό 
παράξενο) ούτε γιά  τήν μηχανική , ούτε γιά καμμιά

* Π ιρ ι·δ ικ ο  ·2 0 ο ς  Α ιώ ν» , τεΰχος τρ ίτο .—  ** Π εριοδικό  · Σ ή μ ε ρ α ·
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Τ Ο  Σ Χ Ε Δ Ι Ο
L es techniques sont 1 assiette  
meme du  lyrism e.

L e  C o r b u s i e r

Άλλη χειροτεχνία ή τέχνη ή επιστήμη δέν έχουν αυτή 
την απαίτηση Ούτε ή αρχιτεκτονική, ούτε ή μ η χα 
νική, ούτε ή βιολογία δέν χάνει άλματα ‘Ο κόσμος 
και μερικοί κριτικοί νομίζουν ομως, καλή τή πίστει, 
δτι ό ζωγράφος μ π ο ρ ε ί  νά ύπερπηδήσει ευκολότατα 
όαα εμπόδια σταματούν δικαίως τ'ις άλλες εκδηλώσεις 
τής τέχνης και τής επιστήμης Τό Ιερόν πύρ  (κι αύτή 
εκφρασις τού 19ου αϊώνος) πρέπει κατ' οντονς νά ά- 
ναπληρωση ολα τά Άλλα. Τό πόσο λανθασμένη είναι 
ή πεπεθησ;ς αύτή, δέν έχασα ευκαιρία νά τό διακη. 
ρύξω. Ά λ λ ά  και Ιστορικώς άποδεικνύεται κατά τρό
πον αναμφισβήτητο.
Μετα τα δύο αύτά Άρθρα, έπρόκειτο νά άκολουθήση 
μία  μελέτη γιά τήν σχέσι π υν  υπάρχει μεταξύ τής 
σύγχρονης ζωής και τής σύγχρονης τέχνης, θ ά  ήταν 
πιά, μετά τής άνασκόπησι τοΰ Άμεσου παρελθόντος  
και τήν έξέτασι τών λόγων πού όδήγησαν τήν τέχνη 
σιόν ακαδημαϊσμό, ένα είδος εϊααγωγής στήν σημε
ρινή χατάοταοι, μ ε  τα λείψανα τοΰ ακαδημαϊσμού  
και τά νέα προβλήματα πού δημιούργησε ή ζωή και 
ή καινούργια  τεχι η.
Ή  μελέτη ομως αυτή είναι ακόμη ατελείωτη. Σ έ  
μιά διάλεξι πού έδωσα στήν *Λέσχη Καλλιτεχνών»τήν 
δην Δεκεμβρίου τού 34 , πηδώντας τήν λογική συνέ
χεια τοΰ σκοπού μου, Άρχισα νά μελετώ τά θετικά 
πιά, και δχι τα αρνητικά ζητήματα τή; τέχνης, και 
ώς άρχή διάλεξα τό πρώτιστο γνώρισμα κάθε τέχνης 
και κάθε τεχνήτου · Τ ή ν ’Α ν α λ ο γ ία .  Χωρίς  ία  π ι 
στεύω πώς έξήντλησα τό θέμα, νομίζω δτι, πρός  τό 
παρόν, είναι Αρκετά δσα ε ίπα τότε γιά  νά μού έπιτρέ- 
■ψονν νά συνεχίσω και ιά  φθάσω στον αμέσως μ ετ έ 
πειτα σταθμό που είναι τό Σ χ έ δ ιο .  Ά λ λ ω σ τ ε  δταν 
μιλεΐ κάνεις γιά τήν τέχνη είναι Αναγκασμένος πολ
λές φορές τά γυρίζη πίσω, νά έπαναλαμβάνη και νά 
αναμιγνύει ώρισμένες Ιδέες, δσο και αν θέλει νά τις 
ταξινομήση σέ χωριστά κεφάλαια.
Καί φυσικά, αναλογία και σχέδιο είναι τόσο κοντά  
τό ενα στ' Άλλο ώστε δέν εξηγούνται τό ένα χωρίς



τό οίλλο. Μιλώντας δμως γιά την αναλογία σκεπτό
μουνα μάλλον τις αναλογίες τοΰ  ε ρ γ ο ν  που έχουν πε
ρισσότερη σχέση μέ την σύνθεσι. Γράφοντας τώρα 
γιάτό σχέδιο έχω ΰ π ’ δψιν μου μάλλον ε<αν τρ ό π ο ν  
έκ φ ρ ά οεω ς  Τό σχέδιο αύτό άποτελεΐται από γραμμές  
και σχήματα μέ τά ότοΐα ό καλλιτέχνης εκφράζει την 
άντίλη^ι είτε τό αίσθημα που τον εμπνέει τό φ ισικό  
φαινόμενο η την μετατροπή τον φυσικού φαινομένον  
άπό την φαντασία ή την ατομικόιητά του. Είναι  τ4  
σχολικό σχέδιο, τό σχέδιο—μελέτη, τό σχέδιο —  έξε- 
ρεννηαις τό σχέδιο — άνάπλασις, τό σχέδιο — αυθόρ
μητο, τό οχέδιο— σύνθεσις. Μ έ άλλους λόγους είναι 
τό α και τό ω της Ζωγραφικής ΕΙιαι, και πρέπει 
νά είναι η βάσις γιά δλες τις πλαστικές τέχνες και 
γιά δλες τις άλλες. "Ενας άπό τους τελευταίους μεγά  
λονς ζωγράφονς, ό Έ γ κ ρ ,  ελεγε δτι πάνω άπό τήν 
πόρτα τον ήθελε νά κρεμάση τήν έξη. πινακίδα : 
Σ χολή σχεδίου. Και είναι παρατηρημένα τό γεγο>ός 
δτι οί μέτρη ι ζωγράφοι είναι καί κακοί σχεδιασταί, 
οί δέ μεγάλοι σχεδιασιαϊ και μεγάλοι Ζωγράφοι. ’Ί δ ε  
Λεονάρδο ντά Βίντσι, Ντύρερ, Ρέμπραντ, Έ γ κ ρ ,  
Πικασοό.
Δνστνχώς τό σχέδιο δέν μαραίνεται. Θέλω νά πώ  
δτι δέν υπάρχει κάνεις νά τό διδάξει. Αύτό τό μ ά 
δη μ α  είναι και τό δνσκολώτερο γιατί ο κάθε μ  ι μ η 
τής εχει τήν Ιδιοσυγκρασία του καί μέ τό σχέδιο πρό
κειται νά τήν έξωτερικεύσει, τόσο φυσικά καί αύθόρ-  
μητα - άλλα καϊ όρθογραφημένα — δπως έξωτερικεύε- 
ται ό χαρακτήρ στό διαφορετικό γράψιμο τον καθε.  
νός Τό ιδανικό οχέδιο πρέπει νάχει τήν αφέλεια τον 
γρ α ψ ίμ α το ς  άλλά νά υπακούει συγχρόνως και στή 
σύνταξι καί στήν δρθογραφία καί στή γραμματική 
και στήλογική ιής τέχνης καί νά εκφράζει σέ λίγες γραμ  
μές, και τόν εξωτερικό καί τόν εσωτερικό κόσμο εκεί

νον πον  τό κάνει. Γ ι ’ αύτό τό λόγο ό δάσκαλος πού 
δέν είναι σέ κατάοταοι νά διαισθανθή τήν ξεχωριστή  
προσωπικότητα τών μαθητών του και νά τήν β ο η θ ή 
σει νά έξελιχθή, είναι δ μ  μόνον ανεπαρκής  άλλα και 
όλέθροιος, καί τά κάκιστα επακόλουθα τής δίδασκα· 
λείας τόν άνυπολόγιστα Στρεβλώνοντας μιά προσω 
πικότητα πον είναι εν τώ γίγνεσθαι τήν στρεβλώνει 
πολλές φορές διά βίου.
Πρέπει δ μαθητενόμενος  ιά  εχει εξαιρετική δύ>αμη 
χαρ ιπτήρος, εξαιρετική επίσης έξυ.τνάδα καί διαύ
γεια πνεύματος (πράγμα δύσκολο σ’ αν τή τήν ηλικία) 
γιά νά καταλάβει εγκαίρως τό κακό που τοΰ γίνεται 
νά άπιιτίνάξει αυτόν τόν ζνγό πον είναι ξένος προς 
τήν φνσι τον, και τότε εχει άκόμη νά παλέψει πολλά 
χρόνια γιά νά ξαναβρή τόν εαυτό τον δηλαδή ενα 
καινούργιο μέσον έκφράοεως πον νά τον ταιριάζει. 
'/Ιλλά πολλές άμφιβολίες θ ά  τον γενι ηθονν γιά  
κ ά θ ε  τι που έμαθε, άπό τήν στιγμή πον θά  άπορ- 
ρίψει τή δασκαλική μέθοδο, ακόμη δυσκολότερο θά  
τοϋ είναι νά βοή δχι μόνον τό μέσον πον  
ταιριάζει στήν προσωπικότητά του άλλά2και τήν ίδια 
την προσωπικότητά του. Καί δέν είναι απίθανο νά μήν 
ξαναβρή ποτέ τή φυσικότητα τή φρεσκάδα, τήν απλό
τητα που εχασε άπό μιά κακή διδασκαλία.
’Επίσης  στά Σχολεία και σιά Τεχνικά σχολεία ή έκ- 
παίδενσις τοΰ σχεδίου γίνεται συνήθως μέ αντιγρα
φές άπό γύψινα προπλάσματα. ’Έπειτα οί μέλλοντες 
μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανονργοί, ξυλουργοί, μά- 
στοροι δλων τών ειδών, μαθαίνονν νά σχεδιάζουν γέ  ■ 
φυρες, σπίτια, μηχανές, εξαρτήματα, πόρτες, αντικεί
μενα διάφορα,τής ειδικότητος τοϋ καθενός, χωρίς νά 
τους δίνεται παράλληλα ή ευκαιρία νά ελέγχουν αυτά  
τά σχέδια μέ τήν πείρα -  τήν όποια δέν μπόρεσαν  
άκόμη νά άποκτήσουν —και νά τά συγκρίνουν μέ

τις δυνατότητες τής πραγματοποιήοεως. Κ αί αυτός ό 
τρόπος τής τεχνικής έκπαιδεύσεως είναι ό πιό άκα 
λαίοθητος διότι, αλλιώς παρουσιάζεται ενα αντικεί
μενο οτό χ α ρ τ ί  καί άλλιώς αποκαλύπτεται στήν £■ 
κτέλεα ι.  Έ δ ώ  εισχωρεί ό παράγων ματιέρα  πού 
'χωρίς αυτόν κάθε προσχέδιο είναι καταδικασμένο σέ 
αποτυχία. Κ α ί  γιαύτό βλέπουμε καθημερινώς τόσα 
τερατουργήματα πον ίσως νά έκαναν καλά στό χαρτί. 
Διότι βέβαια, δταν ό άρχιτέκτων σχεδιάζει ενα αντι
κείμενο— μιά πόρτα  — χωρίς νά τόν ενδιαφέρει αν ή 
πόρτα αυτή έκτελεστεΐ σέ ξύλο ή σέ σίδερο, η δταν 
στο τάδε μέρος σχεδιάζει πλακάκια χωρίς νά σκε· 
φ θ ή  τΙς πιθανές συνέπειες που θά  έχουν— μήπως τό 
μέρος είναι ίπικλινές καί γλυστροϋν δταν βρέχει—  
τότε βέβαια δ καθείς αντιλαμβάνεται δτι δέν μ πορ ού
με νά μιλούμε δταν πρόκειται γ ι ’αύτοΰ τοΰ είδους τήν 
αρχιτεκτονική δχι μόνο γιά μεγάλη τέχνη άλλα οϋιε  
γιά τέχνη, καί δτι πριν άποφανθοϋμε γιά παρόμοια  
έργα, τά όποια είναι καί τά περισσότερα, θά επρεπε  
νά τά κοσκινίζουμε προσεκτικά.
Α ν  δμως ό αρχάριος άρχιτέκτων αντί δασκάλων 

πού τοϋ μαθαίνουν τό άφηρημένο σχέδιοf είχε π ρ α γ 
ματικούς μάστορες μέ πείρα, θά  Εβλεπε διι ή σκέ 
ψΐς τον στρεβλώνεται ακολουθώντας αντή τή μέ
θοδο. θ ά  αίσθανόταν περισσότερο τό θέμ α  του καί 
θά μάθαινε  *ά τό αίαθάνεται συνδεδεμένο μέ τό ν 
λικό πού τοΰ ταιριάζει. Στις λαϊκές τέχνες, στήν νη- 
σιώτικη αρχιτεκτονική δέν θά βρήτε πουθενά λύσεις 
π α ρ ά  φ ύ α ιν  δπως αντές πού άνέφερα παραπάνω' 
καί τούτο γιατί στους απλοϊκούς άνθρώπους ή άπό 
φασις, δηλαδή τό ισχέδιο»ι ά κ ο λ ο ν θ ε ΐ  καί δέν π ρ οη 
γείται τήν δυνατότητα τής έκτελέσεως. Και τοντο είναι 
προτιμότερο, πολύ προτιμότερο δταν πρόκειται γιά 
τήν τρέχουσα αρχιτεκτονική. Φθάνει ατό ώραϊο, στή 
λογική συνέπεια καί στήν αρμονία. Τό αντίθετον ε ί
ναι σπάνιο. Καί χρειάζονται πραγματικές Ιδιοφυίες 
κα\ εποχές μέ πίστη μ έ  θέλησι και μέ σκοπό δπως 
λ. χ. στον Δυτικό Μεσσαίωνα δπου οί πρωτομά-  
στοροι τών γοτθικών εκκλησιών γιά νά φτάσουν δλο 
καί ψιλότερα τούς εσωτερικούς θόλονς καϊ γιά νά κά~ 
νουν δλο καί ποιο αδύνατες καί ελαφρές τις κολόνες 
πού τους βαστάνε, έφτασαν πολλές φορές στήν ά- 
ναγκη νά τούς ξαναχτίζονν δλοένα γιατί γκρέμιζαν  
μόνοι τους άπό τό βάρος. *Η  κολοσσιαία αύτή προ
σπάθεια, ή οποία άλλωστε χαρακτηρίστηκε ώς πραγ
ματική πρόκληοι εναντίον τοΰ νόμον τής βαρύτητος, 
είναι φυσικά ενδειξις μεγάλης διαννοίας καί επιχει
ρηματικότητας Τά έξαιρετικά εργα πού αφισε, καί τά 
όποια μονα άπό δλο τό Δυτικό πολιτισμό μπορούν  
νά συγκριθονν -  άοχέτως προτιμήσεως— μέ τά Αρ
χαία ’Ελληνικά , Αιγυπτιακά καί Άσσυρ ιακά  μνη
μεία, μαρτυρούν άκριβώς δτι πρόκειται περί εντελώς 
απανίας Ιποχής πού τέτοιες είναι λίγες στήν ιστορία

τοΰ κόσμου, θ ά  ήταν δέ δχι μόι ον μάταιο άλλα καί 
κάπως γελοίο νά θελήσονμε νά τους μιμηθοΰμε χ ω 
ρίς τήν προκαταρκτική κατάρτησι πού υποθέτει μιά 
τέτοια διάθεσις. Μόνο ώρισμένες διάνοιες σέ ώ ρισμέ
να μέρη τής Ευρώπης ή τής ’Αμερικής έχουν σή
μερα αφομοιώσει άρκετά τά τεχνικά μέσα τής εποχής 
μας καϊ διαισθάνονται τήν δυνατότητα τών μεγάλων  
έργων. Το θεμα μας δέν είναι δμως ν ’ ασχοληθούμε  
H αυτές σήμερα. Την παρεμβολή αυτή άvaγκάoτηya  
νά τήν κάνω γιατί παρουσιάζει τήν έξα ίρεσ ι ,  τό 
■θαύμα, δπως ή ελληνική εποχή. Γ ιά  νά φθάσονμε  
δμως στήν έξαίρεσι αύτή χρειάζονται πολλά. Έ κτος  
δέ άπό τά πολλά αυτά χρειάζεται καί κάτι αλλο πού  
χωρίς αύτό και τά πολλά είναι άχρηστα : τό γνώ θι  
σαύτόν. Καί ανιή άκριβώς είναι ή άρετή τήν όποιαν  
έχουν οί λαϊκές αρχιτεκτονικές. Αύτή είναι που δέν 
υπάρχει ατά κακά σχολικά σχέδια διότι δλη ή έκπαί-  
δευσις τεχνικήκαί μή βασίζεται στήν φιλαρέσκεια. Π ά 
σχει άπό έγοαπάθεια καί εξαιρετική Ιπιήκεια γιά τόν 
εαυτό της.
Τό ίδιο καί ατό ζωγραφικό σχέδιο.
"Οταν δέν συγχέουν τό «σκίτσο» — τό όποιο δέν πρέ
πει νά είναι άλλο παρά μιά  βιαστική βοήθεια  στή 
μνήμη h o i  δεν εχει άξια παρά γιά  τόν ίδιο τόν κα λ
λιτέχνη— μέ τό πραγματικό σχέδιο, πολλοί παίρνουν  
τό σχέδιο  σάν μιά δ ε ξ ιο τ ε χ ν ία , σάν μιά έπ ιδ εξ ιό -  
τητα τον χεριοϋ, σάν μιά εύχέρ ια .
Α ύτό ε ΐ ια ιτ ό  κακό σχέδιο. Έ ν ι  οώ γΊά τους πολλούς, 
γιά τούς άρχάριονς. Πρέπει νά εΐοαι ”Εγκρ  ή Ρέμ-  
πραντ γιά νά επιτρέψεις στόν εαυτό σου αύτή τήν επ ι
κίνδυνη δεξιοτεχνία ’^Ιλλά ιότε τί ανυπολόγιστη ε ρ 
γασία προϋποθέτει ! "Οποιος είδε πέρυσι οτό Παρίσι  
στήν εκθεσι τοϋ P e tit  P a la is  τις τρακόοιες g ravu res  
τοϋ Ρέμπραντ καί άλλες τόσες τοϋ Ντύρερ μπορεί  
νά πάρει μιά ιδέα ’Αλλά προτιμότερο είναι νά μήν  
πηγαίνουμε τόσο ψιλά.
'Ά ς  άρχίσουμε άπό τήν άπλή κατανόηση τοϋ σχεδίου, 
'Υπάρχει ή εξής παρατήρησις : Κατά κανόνα, τά
μικρά παιδιά  καί οί άγράμματοι τεχνήτες έχουν βα
θύτερα άνεπτνγμένο τό αϊ,ιθημα  τοϋ σχεδίου άπό  
τούς ήμ ιμαθεΐς  Ή  έξήγησις εΊ>αι τριπλή Πρώτον 
τό ένστικτό τονς είναι γνησιότερο. Δεύτερον, δπως  
στήν εξήγηση τής λαϊκής άρχιτεκτονικής,- δέν υ π ά ρ 
χει πρόθεσις καταπλήξεως καί ανταρέοκεια. — Τρίτον 
τό αίσθημά τους είναι πιό αύθόρμητο διότι μεταξύ  
τής όράσεως καί τής έκτελέσεως δέν παρεμβαίνουν  
επίπλαστες καί κακές ώς επί τό πλεΐστον σννείθειες 
Γιαντούς τούς λόγονς  τά παιδικά σχέδια εχονν τόση 
χάρι καί τόση γοητεία. ’Αργότερα, δταν άρχίζονν νά 
μαθαίνουν επί κακών ή επί ξένων βάσεων , τά μέν  
παιδιά χάνουν τό πηγαίο  ίκεϊνο  ένστικτο πού τά κά
νει νά ξαναβρίσκουν άθελα τις σωστές άναλογίες καί 
πον δίνιι τόσο απροσδόκητη τροπή οέ διι καταπιά-



vortat, οί δέ τεχνητέ£, οι 
μαθημμένοι οέάπλούς συν
δυασμούς γραμ μώ ν πού  
βγαίνουν απ' τη πε ίρα , και 
στήν πρακτική Ακρίβεια τών 
σχεδίων που μεταχειρίζον
ται πολλές φορές τόσο έπι- 
δέξεια, δπως δταν σκαρώ
ν ονν βάρκες στά καρνάγια  
καί χρωματίζουν καΐκια ή 
κάνουν τομές ατό χαρτί, 
μαθαίνουν στά ειδικά αχο- 
λεΐα, νόμους άμφιβόλον  
προελεύοεως, π ρ ο ο π τ ι κ ή ,  
διάφορες καμπύλες τοΰ 'Ιω
νικόν ή τον Κορινθιακού  
ρυθμόν, χωρίς  νά τονς δο 
θή ή δννατότη, ον τε νά 
τονς εμβαθύνουν οϋτε νά 
καταλάβουν καν την χ ρ η 
σιμότητα τους...
Δεν θ α  επιχειρήσω νά δώ-
σω avt ταγές γιά το καλό Ν. χ α τ ζ ή  · ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

σχέδιο Ξαίρω πόσο είναι άσκοπες δταν δεν τις ακο
λουθεί ή πράξις. · ’Από τεχνικής άνόψιως, ίγραψα  
σέ ενα άρθρο μ ον  τής 2 ’2ας Ίανοναρ ίου  τοΰ 32 στην 
« Πολιτεία* γιά τά ‘Ιταλικά Σχέδια  τοΰ Λούβρου, τό 
πρόβλημα ενός ζωγραφικού πίνακος ισοδύναμεΐ με  
την ίσορρόπησι μερικών άνοικτών, δηλαδη φωτεινών  
σημείων, μέσα σε σκοτεινότερους τόνους. Ε ίνα ι εκείνο 
που λέγεται στη ζωγραφική γλώσσα le  p o in t b lanc  
du tab leau , ή άσπρη κουκίδα τον πίνακος, εκεί δπον 
σνγκεντρώνεται τό ένδιαφέρον Τό άντίθετο ακριβώς 
ανμβαίνει συνήθως ατό σχέδιο Κατ' αρχήν τό χαρτί, 
δηλαδή τό φόντο είναι άσπρο και κατ' ανάγκην υπερ
τερεί. Τό ζήτημα λοιπόν είναι νά ισορροπήσουν απάνω  
σ' αυτήν τήν άνοικτή επιφάνεια μερικές μαύρες γραμ 
μές κα'ι σκοτεινά σημεία. II fau t que le  papier tra- 
v a ille  — πρέπει τό χαρτί νά παίζγι τό ρόλο τον λένε 
οί χαράκτες. Αυτή είναι ή θεωρία καί εκεί θά ατα- 
ματήαω. θέλω  δμως νά κάνω τή δΐ'ίφορά μεταξύ τής 
μιμήσεως καϊ τον αληθινόν σχεδίου· Και γιά τοϋτο θά  
μέ βοηθήση ή παραβολή τοΰ σχεδίου με τήν φωτο~ 
γραφία.
Ή  φωτογραφία είναι κατ' εξοχήν π α θ η τ ικ ή .  Είναι  
ρωμαντική. Μας δείχνει τήν φύαι δπως είναι, ή μ ά λ 
λον δπως φαίνεται. Ε ίνα ι εξωτερική, επιπόλαια. Χ α 
ρακτηριστικά της είναι ή άναπαράστασις, ή άληθοφά-  
νεια, ή φαινομενικότη;, οί λεπτομέρειες.
Τό σχέδιο είναι έ νερ γ η τ ικ ό .  Ε ίναι μιά άνίχνενσις. 
Δέν μένει μόνο στήν ίπιφάνεια τ ώ ν  πραγμάτων Είσ~ 
χωρεΐ εις τό βάθος, ίξ η γ ε ΐ  τονς λόγους τοΰ φαινομέ
νου, δείχνει τήν άλληλονχία, τήν ιεραρχία τών άξιων,

ανακαλύπτει τονς ρυθμούς  
τών γραμμών, τους ξεκα
θαρίζει άπό τις άσκοπες και 
τυχαίες λεπτομέρειες, τους 
δίνει κα τενϋ 'υνα ι ,  π α ρ εμ 
βαίνει και διορθώνει δτι 
δεν πρόφταοε ή δεν μπόρε
σε νά διορθώση δ χρόνος, 
άνακαλύπτει τήν μυστική 
άρχιτεκτονική τών δγκων,  
τους δίνει τόν κατάλληλο 
φωτισμό και τήν πρέπουσα  
τοποθέτηαι, βρίσκει νέες 
σχέσεις μεταξύ παληών  
πραγμάτων, αλλάζει τή 
σειρά τονς, άλλα καταδικά
ζει στήν άφάνεια και άλλα 
φέρνει στή πρώτη θέσι, δι
αισθάνεται ή μαντεύει τό 
νόημα ή τόν πόθο τής ν- 
λης, κάνει ενα σύνολο καί 
υποχρεώνει τά π ά π α  νά 
παίξουν τό ρόλο πον  α ρ μ ό 

ζει για τή δημιονργία μιας ανώτερης αρμονίας. Τό  
σχέδιο, αν τό εννοήσουμε ετσι, είναι τέχνη, δπω ς  
κα ί μ ιά  ζ ω γ ρ α φ ικ ή .  01 διαστάσεις μόνο άλλάζουν  
καί τό ζήτημα τον χρώματος Ά λ λ ά  καί τό σχέδιο έχει 
δικό τον χρώμα : Μιά γραμμή λεπτή ή χοντρή απάνω  
σ' ενα άσπρο χαρτί, σταθερή ή τρεμουλιαατή, καλλι- 
γραμμένη ή έλεύθερη, αν< εχής ή διακεκομμένη, ήρε
μη ή νευρική, ευθεία ή καμπύλη , οριζόντια ή κάθε
τος, αλλάζει άνα/.όγως τόν τόνο τ ον  χαρτιού καί ούτως 
ειπεΐν τό χρώμα τον.

Τό σχέδιο τότε είναι μιά ζωντανή γλώσσα καί δχι 
ενας πιθηκιαμός. Ά ν  ή τέχνη ήταν μόνο μίμηαις, 
τότε δεν θα  έλέγετο δημιουργία.
'Ένα τέτοιο σχέδιο, πον νά σννδιάζει κάθε τεχνική δυ
νατότητα καί κάθε ψυχική καί λνρικη διαθεσι, προ
σαρμοσμένο στίς  διάφορες περιπτώσεις πον σνναντά 
ό Ζωγράφος στήν επιδίωξι τον σκοποϋ τον και βοη- 
θημένο άπό τήν Α να λογ ία  τήν Σννθεαι καί την Προ  · 
οπτική, ή μάλλον τις προοπτικές — διότι υπάρχουν 
τουλάχιστον τρεις : ή Κινέζικη, ή Βυζαντινή, τής Ά  - 
ναγεννήσεως, χωρίς νά αναφέρω τήν Κυβιστική - ά~ 
ποτελεΐ τό πρώτο καί απαραίτητο στάδιο τής Ζ ω 
γραφικής Είναι ή έ γ γ ύ η σ ις  τής ζωγραφικής καί ή 
προετοιμασία της- Είναι καί τό μακρντερο στάδιο τής 
τέχνης αυτής, εκείνο που άπαιτεϊ τονς περισσότερους 
κόπους, τήν μεγαλύτερη έξάσκησι, επιμονή και υ 
πομονή.
Καί εδώ, μπορώ πάλι νά άναφέρω εκείνο που έγραφα 
στό 'ίδιο άρθρο τής « Πολιτείας»: * Σ τίς έποχες παρακ
μής τό άληθινό πλαστικό αίσθημα λείπει. Ενα μέρος

ΓΚΙΚΑ : ΠΡΥΜ Η ΚΑ Ϊ ΚΙΟΥ

τών καλλιτεχνών ελπίζει νά τό άναπληρώση μέ α ι σ θ η 
μ α τ ο λ ο γ ία  ή παρατηρητικότητα . Ι^αί γεννώνται οί 
φιλολογικές ή ρεαλιστικές σχολές. 'Π  άλλη μερίς προσ
παθεί ν άντληση δυνάμεις άπό τις γνώσεις (προοπτική 
κτλ·) τις όποιες δμως δέν ελέγχει πιά κανένα πλαστικό 
αίσθημα, ή άπό τήν κατά γ ρ ά μ μ α  μίιιησι τών ένδό 
ξων προγόνων Κ α ί  γεννάται ό Ακαδημαϊσμός* ■ 
Ζητώ συγγνώμην που μίλησα τόσο πολύ «τεχνική»· 
Αλλά κΛι άπό συζητήσεις που εϊχα τελενταίως, μέ 

τήν εκθεαι τον *’Ατελιέ». είδα δτι υπάρχει αέ μερι
κούς ή έμμονος ιδέα περί μεγάλων «πραγματοποιή
σεων* καί ενας κάποιος σκεπτικισμός δαον αφορά 
τίς τεχνικές προόδους ’Ε γώ  προσωπικώς νομίζω  
δτι τό νά ά ν α ζ η τ ε ΐ  κάνεις μεγάλες πραμματοποιήαεις 
είναι σάν νά ποθεί  νά κατασταλάξει, νά τελειώνει μιά 
ώρα άρχήτερα Εν γίνει δέ>’ μ ' αρέσουν τά κατακάθια- 
Αλλωστε έρχονται μόνα τονς καί αρκετά νωρίς· "Οσο 

δέ τά αναβάλλει κανείς, τόσο περισσότερη είναι ή βε- 
βαιότης περί τής καλλίτερης πραγματοποιήσεως. Είμαι  
τελειωτικά άντίθετος αέ κάθε ευκολία Δέν τήν πι
στεύω γιατί ώς τώρα δέν τήν είδα πουθενά· Καί Ιδού 
καί ενα άλλο παράδειγμα-
Τελευταίως μοϋ ετνχε νά ξεφνλλήαω μιά ολόκληρη 
σειρά άπό μινιατούρες καί en lu m in u res του Δυτικού 
Μεσαιώνος, τοΰ 10ου 11ου 12ου καί 13ου αϊώνος· 
Δέν εισχωρεί καμμιά αμφιβολία·' Πολλοί, κατά 
καιρούς, στίς διάφορες παγκόσμιες Ιστορίες τής Τέ
χνης, διερωτήθησαν πώς, στον 14ον καί 15ον αιώνα 
ανθιααν ετ σι απότομα τόσες μεγαλοφυΐες στήν γλυ
πτική, αρχιτεκτονική καί ζωγραφική· Τό φαινόμενο 
αυτό τό απέδωσαν στήν σύγχρονη ευημερία τοΰ εμ 
πορίου, στην ελευθερία τών θολασσών , στήν πολιτική 
ζνμω σι, στίς Ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε φυλής.
Δεν αρνονμαι δτι ίσως επέδρασαν οί λόγοι αυτοί, δτι, 
ίσως ήταν βοηθητικά στοιχεία άν δχι άπαραίτητα 
Αλλα και άλλες έπ<·χές εζησαν σέ παρόμοιες προϋπο

θέσεις Πώς εξηγείται τότε δτι <5« δημιούργησαν 
τέχνη ;

Λέω δτι δέν χω ρ η  καμμιά αμφιβολία '· Ή  Α ν α 
γέννησις οφείλεται αποκλειστικά στήν άαηαη, αφανή  
και ως τοτε απαρατηρητη καί ούτως ειπεΐν νποβρΰ- 
χεια συατηματικη έργανια τριών αιώνων, κατά τούς 
όποιους οί τότε καλλιτέχναι άργά καί βαθμηδόν , με 
παρατηρητικότητα, με σκέψη βαθειά, καί μέ υπομονή , 
μελετοϊααν, εξακρίβωναν, εξησκοΰντο, αντέγραφαν, ά- 
φομοίωναν, δημιουργούσαν καί ιδίως έπλαθαν τόν 
νονν και το χερι μέ την αριστοτεχνικήν καλλιγραφία, 
μέ τήν μινιατούρα , μέ τό δύσκολο σχέδιο, μέ τό άφη 
ρημένο στόλισμα, μέ τήν γνώσι τον χρώματος, τής ΰ 
λης, καί έν γίνει μέ τούς κανόνας τής ζωγραφικής  
τούς όποιους άνεγνώριζαν, έβρισκαν ή ξανάβρισκαν, 
διετύπωναν ή δημιουργούσαν. Η  θαυμάσια δουλειά 
τών άγνωστων ώς Ιπι τό πλεΐστον εκείνων καλλ.ιτε

MIX. ΤΟΜ ΠΡΟΥ · ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΙ

χνών, ή επίμονος αύτή κατάκτησις  τών ζωγραφικών 
μέσων και η μεγάλη πείρα πον είχαν άποκτήσει, προ
ετοίμασε τήν μετέπειτα άνάβασι τών πρωτοτύπων καί 
ισχυρών προσωπικοτήτων δ/ιως οί ΡαφαήλI, οί Μη- 
χαήλ ’Άγγελοι·
Η  μακρά έξέλ.ιξιζ τής Αιγυπτιακής Τέχνης καί τής 
Ελληνικής, ή επί εξακόσια τουλάχιστον χρόνια προε

τοιμασία τής Ααυριακής, είναι άλλα παραδείγματα 
πού πείθουν περί τής άνάγκης μακράς μυήσεως.
Γο ιδιο, αέ μικρότερη κλίμακα, μπορεί κανείς νά πή  
ότι γίνεται καί αέ κάθε έξέλιξι καλλιτέχνου ·' Χωρίς  
πολυχρόνιο σπουδή καί μελέτη συνεχή, κάθε ταλέντο 
είναι καταδικασμένο σέ μιά εφήμερη επιτυχία πού δέν 
άντέχει στά ϋπουλα χτυπήματα τοΰ χρόνου- 
■Στήν τέχνη αύτή, πού βασίζεται στό σχέδιο, δπως τήν 
εννοώ, καί δπως προσεπάθησα νά σάς τήν εξηγήσω, 
μερικοί κάνουν τήν παρατήρηση πώς είναι τέχνη δια
νοητική καί κάπως κρύα χωρίς αρκετό παλμό, χωρίς  
δραματικό στοιχείο, χωρίς μεγάλο λυρισμό·
Είναι δύσκολο νά άπαντήση κανείς σ' αυτές τίς επι
κρίσεις Γιατί τόν λυρισμό καί τό πάθος, σϊ άνθρωποι 
τό άντιλαμβάνονται διαφορετικά άναλόγως τής εποχής,



ί ίό

τον κλίματος, της ηλικίας, της μορφώσεως και τών 

συνηθειών των·
Μόνον άφον πέθανε ό Σεζάν λόγου χαριν, μίλησαν 
γιά τό «δράμα» τής ζωγραφικής τον ‘Ως τότε ποιος 
μπορούσε νά φανταστή δτι υπήρχε δράμα οε τρία μήλα  
και σ’ ενα τραπεζομάντη λο που ήταν το συνήθεια μενο 
'θέμα του ; Ποιος μιλούσε γιά λνριομό δταν παροναι- 
άοιηκαν τά πρώτα κυβιστικά εργα! εμειαζαν διάκο- 
σμητικά-
Γιά νά εξηγήσει κανείς τό φαινόμενο αντο πρεπει παλι 
νά άνατρέξη στόν ρωμαντιομό· Πρεπει να εχει νπ  
δψιν του τήν διαφορά ρωμαντισμοϋ και κλασικισμοί', 
γιά τήν οποία χύθηκε τόσο μελάνι χωρίς να εξάντληση 
τό θέμα πον παρουσιάζει και νά μην ξέχνα οτι ση~ 
μερα βρισκόμαστε σέ μιά εποχή που αναγκαστικώς 
γίνεται κάθε μέρα κλασσικότερη και οτι εξακολου- 
\θονμε νά τήν ζονμε και νά τήν κρίνονμε με τα τε- 
λευιαΐα λείψανα τον ρωμαντισμοΰ πον είναι άκομη 

μέσα μας-
Δεν -θέλω νά ξανανοίξω αντή τή σνζήτηοι 
0 α αναφέρω μόνο αυτήν τ ή ν  περικοπή άπό ενα άρθρο  
τον Ί α κ  Κ όμ π  πον δημοσιεύτηκε τελευταία με  
τίτλο *Ποιητικές Π ηγές ·,  *Τό μυστήριο τής Σιωπής  
τής κλασσικής Τέχνης*'·
*Τή Λ υρική διαχυτικότητα, που ό μπαρόκ ποιητής· 
άφίνει νά ξεχειλίση σέ κραυγές καϊ σέ θαμβωτικές

— -Ο Ι Μ Ε Α Ο Π Ο Ι Ο Ι

ΓΙΛ τή μεγίστη σημασία π ύ είχεν ή μουσική στό 
αρχαίο δράμα, πιστοποιεί καί τό δτι από αυτήν 

ή μποροΰσε νά  χαρακτηρισθή γενικώς^ ή καλλιτεχ
νική ιδιοσυγκρασία τοϋ δημιουργοί του. 1 ια τον Φ ρύ
νιχο π.χ.— τοϋ οποίου ή πιό σημαντική δημιουργική πε 
ρίοδος συμπίπτει μέ τήν νεότητα τοΰ Αισχύλου— τόν 
παθητικό στή μουσική του, τόν αγαπητό για τη ποι
κιλία τών ορχήσεων τοΰ χοροΰ, προ παντός <>έ, 
τόν δημιουργόν ώραίο)ν μελφδιών, για τον οποίον  
λέει ό Gfevaert δτι ό χαρακτήρας του καθώς καί ό 
χαρακτήρας τοΰ έργου του ήταν κ α τ  ε ξ ο χ η ν  μ ο υ 
σ ικ ός, Ιδού τί εξαιρετικής σημασίας γράφει ό ’Αρι
στοτέλης σ’ ενα άπό τά «Π ροβλήματα του» : «I ιατι 
δ Φρύνιχος καί οι μιμηταί του υπήρξαν προ παντός 
μ ε λ φ δ ισ τ α ί  ; Δέν θ ά  ήταν αύτό ίσως γιά τό δ,τι 
σ’ εκείνο τόν καιρό τό τραγοΰδι στα μερη τής τραγορ- 
δίας κατά πολύ ύπερέβαιναν στήν έ'ντασι καί στή δι
άρκεια τά άπαγγελτά μέρη ;»
Τά λόγια αύτά τοΰ Ά ριστοτέλους έχουν ιδιαίτερη 
σημασία και διότι χαρακτηρίζουν τόν Φρύνιχον ως 
κατ’ εξοχήν μ ε λ φ δ ισ τ ή ν  μουσοτ’ργό, άλλη κάί διότι 
μάς φανερώνουν δτι στήν εποχή τον τη̂  μουσική 
τ ρ α γ ο υ δ ισ τ ά  μ έρ η  στήν τραγφδία υπερέβαλλαν—  
δπως καθαρά λέει ό ’Αριστοτέλης— στήν έκτασι καί 
στή διάρκεια τά άπαγγελτά, πού σημαίνει^ δτι στήν 
πρώτη περίοδο τής τραγφδίας ή μουσική εκυριαρ- 
χοϋσε σ’ αυτήν, λαμβανομένου ύπ ’ δψιν δτι και τά

στριγγλιές, δ κλασσικός παστής τήν υποτάσσει διά τής 
βίας βρίσκοντας μιά σταματημένη φόρμα, δπως είναι 
ή τραγωδία τοϋ Ρακίνα, ή τό ελλειπτικό ποίημα τοϋ 
Μαλλαρμέ- Τό σχήμα, που ό ρωμαντικός ζωγράφος  
— Ρέμπραντ, Ντελακρονά  —  τό αναπτύσσει και τό 
εκφράζει ελεύθερα σέ μιά άτμόσφαιρα άναπνευσιμη, 
δ κλασσικός ζωγράφος τό συγκροτεί μεσ τους συν
δετικούς κανόνες, μεσ’ τήν γραμμική προοπτική, μεσ 
τόν αυστηρό γραφισμό τών περιφερειών, και τό απο 
μονώνει άπό τό δξυ περιβάλλον ενος άφηρημενου 
χώρον δπου, και δ αέρας άκόμη υπακούει σέ ακριβείς 

νόμους·
« “Ο,τι μπορεί νά έκφράσει κάνεις με το σχήμα,  
βρίσκει τήν θέσιτον στήν τήρησι τών κανόνων αυτών, καί 
ή εκφρααις ετσι συμπεπυκνωμένη, δυναμώνει άκόμη 
τήν εντασί της Με μιά μόνο λέξη τοϋ Ρακίνα ή συγ- 
κίνησις ξεσπάει έπιστρέφοντάς μας τή δύναμη που  
τήν είχε κλείσει εκεί- Ά ρ κ ε ΐ  στόν Ραφαελ η στον 
“Εγκρ μιά άοήιιαντη μετακίνηνις τής γραμμής γιά νά 
περίκλειση τήν πειό ισχυρή έκφραση»·
Τό άρθρο αυτό που δημοσιεύτηκε τόν Μάιο τον 3 5  
γιά τήν εκθεσι τών κλασσικών ζυ)γράφων τής Ιτα
λικής Αναγεννήσεως είναι α ρ κ ε τ ά  επίκαιρο καϊ απο
καλυπτικό. Είναι άλλη μιά ενίαχυσις γιά τήν ανάγκη 
και τήν ιστορική εφαρμογή τοϋ σχεδίου στις μεγάλες  

εποχές τής τέχνης-
Ν. Χ Α Τ Ζ Η - Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Σ  Γ Κ Ι Κ Α Σ

Τ Η Σ  Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ι Α Σ ------
άπαγγελτά μέρη θά  είχαν βέβαια την ειδική μουσική 
έκφρασι καί τον ειδικό ρυθμικό χαρακτήρα^ που τους 
τά έδινε τό αρχαίο μετρικό σύστημα. Καί τό πνεϋμα 
τών έργων τών τριών μεγάλων τραγικών, τοϋ Αι
σχύλου, τοϋ Σοφοκλέους καί τοΰ Εύρυπίδου ή ^μου
σική ήταν κυρίως πού τό έχαρακτήριζε. Τοϋ  ̂' ϊσχυ- 
λου υμνούσαν οί αρχαίοι το αμίμητο μεγαλείο τών 
χορικών, γιά  τόν ’Αριστοτέλη δέ ό Φρύνιχος καί δ 
Αισχύλος υπήρξαν τά αληθινά πρότυπα τοϋ δ ρ α μ α 
τ ι κ ο ί  ά σ μ α το ς , δλοι δέ οί διάδοχοι τους, οι οποίοι 
ύποτάχθησαν στις μουσικές απαιτήσεις τοΰ νέου δι
θυράμβου, ανήκουν στήν περίοδο τής παροκμής τής
τραγφδίας. , ,
Γιά τό Σοφοκλή, έχαρακτήριζαν οι αρχαίος με τη 
φράσι: « Ι 'ο φ ο κ λ έ ο υ ς  μ ε λ ώ ν . . .»  τήν γοητεία τών 
μελωδιών του, ο δέ ’Αριστοφάνης θέλοντας νά έξά- 
ρη τήν υπό έποψιν εκφρασεως σοβαροτητα και ανω 
τερότητα τών τελευταίων, δμιλεΐ περί αυτών με τον  
χαρακτηρισμόν «μ ελ ώ ν» (= ά σ μ ά τω ν), ένφ  προκειμέ- 
νου περί τοϋ 1 ύρυπίδου, χαρακτηρίζει τάς μελφδίας 
του ώς έ π ΰ λ λ ια , (=τραγουδάκια)
Γιά τόν Εύρυπίδη είμπορεΐ νά λεχθή δτι τό γ υ 
ν α ικ ε ίο  σ τ ο ιχ ε ίο  τό δποΐον δ Φρύνιχος πρώτος 
ειχεν εισαγάγει στή σκηνή καί πού τόσο τό μετεχει- 
ρίστηκε καί αυτός (οί ήρωΐδες τών έργων του έτρα- 
γουδοΰσαν πολυ), άνοιξε στα μελφδικα φαντασία νέ
ους άνεξερευνήτους δρίζοντας, στα έργα του δε

ως μάς λέει δ G e v a er t— «πάντα δπου υπάρχει μιά 
ισχυρή συγκίνησις νά  έκφρασθή, μιά φωνή τής καρ
διάς νά τονισθή δ τρίμετρος ίαμβος παραχωρεί τή 
θέσι του σέ μελικούς ρυθμούς. ’Έ τσι δέ εξηγούνται οί 
μονφδίες καί οί δυωδίες εκείνες πού είναι πρόδρομοι 
τών κομματών τού μελοδράματός μας καί ενα άπό 
τά χαρακτηριστικά τής νέας τραγο>δίας. Ώ ς  συνθέτης 
δ Εύρυπίδης φαίνεται δτι έχει διακριθή στήν έκφρασι 
τών συγκινητικών αισθημάτων. Ά κ ό μ α  καί στή χο
ρικά ή ιδιοφυ ία του τόν έσπρωχνε προς τήν παθητική 
μελφδία. Στήν μουσικήν αρχιτεκτονική τών σκηνικών

Λ ΙΓΑ χρόνια πριν—γιά μερικούς άκό
μα καί σήμερα—καίμόν’ό τίτλος αΰ- 
τός θάταν ή πιό ιερόσυλη βλαστήμια.

Ή  Επιστήμη, γέννημα τοδ θείου λόγου 
καί μητέρα της μιδςτής άπόλυτης ’Αλή 
θείας, λατρεύτηκε σά θεά υπέρτατη, μο 
ναδική άπό τούς πιστούς της. ‘Ο "Ανθρωπος πίστεψε σ’ αυ
τήν μέ τή θέρμη τής πρωτόγονης πίστης, μέ τή λαχτάρα 
τοΰ άπιστου, πού χάνοντας τήν έμπιστοσύνη του στούς πα
λιούς θεούς του ζητάει ναΰρη καινούργιους γιά νά τούς ά- 
φοσιωθή. Έ λπισε  σ’ αύτήν νά τοΰ φέρη τό φως τής ’Αλή
θειας στά σκοτάδια τής Σκέψης του, τήν ‘Αρμονία στό χάος 
τής ψυχής του, τήν ’Ανακούφιση στό βασανισμένο του κορμί. 
Πίστεψε πώς μέ τήν αύστηρή παρατήρηση, γνωρίζοντας 
τά πραγματικά άντικείμενα καί φαινόμενα τοΰ Κόσμου, και 
μέ τήν άτσαλένια[λογική του ξεδιαλύνοντας τις άνάμεσό 
τους σχέσεις, ο "Ανθρωπος θά φώτιζε τά σκοτάδια τοΰ γύρω 
του κόσμου καί τοϋ έαυιοΰ του.
Στήνοντας τό ναό τής ’Επιστήμης του ό "Ανθρωπος θρό
νιασε μέσα μοναδικές ιέρειες τήν Παρατήρηση καί τή Λο
γική, αυστηρές κ ι ’ άγέλαστες, κ^  έφρόντισε νά μποδίση τή 
Φαντασία, πού φοβήθηκε πώς μέ τό πλανερό χαμόγελό της, 
θά τράβαγε τήν ’Επιστήμη μακρυά άπό τήν πραγματικό
τητα, στά βασίλεια τοΰ ονείρου.
«H ypotheses non fingo» «Δέ σκαρώνω υποθέσεις» Ιλεγε 
Ινας άπό τούς θεμελιωτές τής νεώτερης ’Επιστήμης, ό 
Νεύτωνας, κι δλοι οΐ μεγάλοι φυσικοί τοΰ προπερασμένου 
αιώνα πίστευαν πώς ή ’Επιστήμη προορίζονταν νά ξεσκεπάση 
στόν^Άνθρωπο τήν πραγματική τάξη καί τούς Νόμους, πού 
ό «Δημιουργός ώρισε στόν κόσμο».
Ας ρίξουμε μιά ματιά στή μέθοδο, πού έφαρμόζουνε σή

μερα οί έπιστήμονες γιά τό βρέσιμο τής άλήθειας κ ι ’ ας 
δούμε άν ή Φαντασία δέν τούς ξεγέλασε μέ τό πλανερό της 
χαμόγελο, κ ι’ άν πατάνε τόσο στέρεα, όσο^πιστεύουνε, στήν 
πραγματικότητα,

Πρώτα - πρώτα έργο τής ’Επιστήμης είναι νά βρίσκ^ καί 
νά καταγράφη τά άντικείμενα, πού ύπάρχουν γύρω μας. Μέ 
τις αισθήσεις του ό Ανθρωπος γνωρίζει τά άντικείμενα 
αύτά καί τά περιγράφει. "Αν οί αισθήσεις δλων τών άν- 
θρώπων s h a i  όμοιες, θά  μπορούμε νά πούμε, πώς καί ή 
γνώση γιά κάθε έξωτερικό άντικείμενο θάναι όμοια γιά ό 
λους τούς άνθρώπους. Μά γιά νά γνωρίσουμε τά έξωτερικά 
άντικείμενα δέ μάς φτάνουν πάντοτε μόνο οί αισθήσεις μας. 
Χρησιμοποιούμε καί όργανα βοηθητικά φτιαγμένα άπό μας 
τούς ίδιους. Γιά νά γνωρίί-ουμε τήν ύφή ενός ζωντανού όρ- 
γανισμοΰ λ. χ .  χρειάζεται μικροσκόπιο. "Οσο τελειότερο 
είναι τό μικροσκόπιο, τόσο κ ’ ή εικόνα τοδ πραγματικού 
άντικείμενου, πού σχηματίζουμε μέσα μας, είνε διαφορετική. 
Πολλές φορές όμως μερικά πράγματα καί στό μικροσκό
πιο 8έ φαίνονται τοοο ξεκαθαρισμένα καί τότε τό μάτι ά-

κομμάτων του, μελωδίες ή διαλογικά ά'σματα, μιμή- 
ται τις μελωδίες τοΰ νεου διθυράμβου. Ή  κ ο μ μ α τ ικ ή  
τομη τής οποίας ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής δέν τά- 
νουν χρήσι παρά μόνον ώς εξαίρεσι, αντικαθιστά τα
κτικά σ’ αυτόν τή σ τ ρ ο φ ικ ή  τομή Ή  ακριβής σ υ μ 
μετρία τών αναλογικών μερών μιάς μελφδικής φρά  
σεως έ’χει εγκαταλειφθή προς ό'φελος τής εκφράσεως 
εις τροπον ωστε η θεατρική μελωδία φθάνει νά είναι 
κ θολοκληρίαν ανεξάρτητη άπό τις κανονικές μορφές 
τής ορχηστικής συνθέσεως».

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Λ Α Μ Τ Γ Ε Λ Ε Τ

θελα τις πιότερες φορές συμπληρώνει τις 
εικόνες τών αντικείμενων στά κενά, π ’ ά· 
φίνει ή άμεση παρατήρηση, παίρνον
τας βοηθό πλανερό τή Φαντασία. Συγ- 
κρίνοντας τις άνατομικές εικόνες τών 
πρώτων χρόνων τοΰ μικροσκοπίου μέ τις 

σημερινές τών ίδιων άντικείμενων ιδωμένων μέ πιό τέλεια 
μικροσκόπια, βλέπουμε τί ρόλο επαιξεν ή Φαντασία στή 
γνώση τών «πραγμαιικών» άντικείμενων πού πρωταρχικό 
τιΊς έργον έχει νά καταγράφω ή ’Επιστήμη, κ ι ’ αύτό μας 
κάνει νά μήν είμαστε σίγουροι γιά τό άν καί οί σημερινές 
εικόνες τών άνακείμενων πού μας δίνει ή ’Επιστήμη είναι 
πραγματικές κ ι’ άν δέ θάλλάξουν μέ μιά νέα τελειοποίηση 
τών οργάνων μας.

Ωστε ή γνώση καί ή καταγραφή τών έξωτερικών πραγ
ματικών αντικείμενων έξαρταται άπό τήν κατάσταση τών 
αίσθήσεών μας καί τήν τελειότητα τών βοηθητικών όργά- 
νων μας, καί πολλές φορές άποδείχτηκε πώς είναι φαντα
στικές κ ι’ όχι πραγματικές.
Τά έξωτερικά πραγματικά φαινόμενα, δηλαδή οί μετα
βολές, πού παθαίνουν τά πραγματικά άντικείμενα, είναι τό 
δεύτερο σκαλοπάτι στήν ιεραρχία τών έπιστημονικών άλη- 
θειών. Κ’ έδώ γιά νά πιάσουμε χειροπιαστή τήν πραγματι
κότητα βρίσκουμε περισσότερα έμπόδια ά π ’ ότι γιά τή γνώση 
τών άντικείμενων, γιατί ή έκτίμηση τών μεταβολών έξαρ- 
ταται περισσότερο άπό τά βοηθητικά μας όργανα καί τήν 
τελειότητά τους.
Τρίτο σκαλοπάτι στήν έπιστημονικήν ιεραρχία έρχεται ή δια- 
πίστωσι τών έπιστημονικών νόμων. Συσχετίζουμε τά φαινό
μενα καί τ ’ άντικείμενα καί βρίσκουμε τις μεταξύ τους σχέ
σεις. Μά γιά νάναι οί έπιστημονικοί νόμοι πραγματικοί, 
πρέπει νάμαστε σίγουροι, πώς τά φαινόμενα καί τ ’ άντικεί- 
μενα είναι πραγματικά καί πώς τό όργανο πού ψάχνει καί 
βρίσκει τις μεταξύ τους σχέσεις, ή λογική μας είναι άλά- 
θευτο. Μά ούτε γιά τό πρώτο είμαστε σίγουροι, ούτε τό 
δεύτερο πιστεύουμε. ’Αντίθετα μάλιστα γνωρίζοντας τήν 
ιστορία τής’Επιστήμης καί τις άνατροπές, πού παθαίνουνκάθε 
τόσο οί έπιστημονικοί νόμοι, πού οί χτεσινοί έπιστήμονες τούς 
πίστευαν σά«φτιαγμένους άπό τό Δημιουργό αιώνιους κ ι’άλά- 
θευτους», βλέπουμε πώς καί στό σημείο αύτό ή Φαντασία 
ξεγελάει τή Λογική καί τήν Παρατήρηση δείχνοντάς μας τό 
όνειρο γιά πραγματικότητα, κάνοντάς μας νά πιστεύουμε, 
πώς μπορούμε άπό τά λιγοστά φαινόμενα κ ι’ αντικείμενα 
πού μποράει νά καταγράψω ό Άνθρωπος, άπό τά άπειρο 
πλήθος, πού ύπάρχει, θά κατορθώσω νά βρ^ τις άπόλυτες 
σχέσεις τους καί νά τις διατυπώση σέ γενικούς νόμους.
Μά έκεΐ, πού βρίσκουμε πώς ή σημερινή ’Επιστήμη είναι 
Ιργο μεγαλόπρεπο τής Φαντασίας, είναι τά ψηλότερα σκα
λοπάτια τής έπιστημονικής ιεραρχίας, ή 'Υπόθεση καί ή θ ε 
ωρία. ’ΕκεΤ χωρίς ύποκρισία πιά οί έπιστήμονες παραδέχον
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ται σήμερα πως Ανεβαίνουν στά σύννεφα τοΰ όνείρου, έξω 
άπό τήν άπόλυτην αλήθεια. Σχετίζοντας τούς νόμους, πού 
μέ τή στενή λογική τοι» νόμισε πώς βρήκεν ό "Ανθρωπος, 
προσπαθεί νά 6ρή γενικώτερες σχέσεις, πού ένώνουν δ ιά
φορα μεταξύ τους φαινόμενα, καί νά φτάση στήν τάξη, ποί> 
κυβερνάει τή Φύση, καί στήν Ουσία τών πραγματικών άντι- 
κειμένων.
Ή  έπιστημονική θεωρία είναι τό μαγικό μαντήλι που υφαί
νει ή Λογική σέ στημόνι γνεσμένο άπό τήν Παρατήρηση μέ 
υφάδι πού μόνον ή Φαντασία μπορεί νά δόση.
Μά ή άξίατής υπόθεσης καί τής Θεωρίας στό έργο τής ’Επι
στήμες, ή άξία μ' άλλα λόγια τής βοήθειας, πούδοοεν ή 
Φαντασία στήν άνάπτυξη τής Επιστήμης, είναι έξαιρειική. 
Ξεκουράζοντας τό μυαλό τού ’Ανθρώπου, τού δί
νει καινούργιες δυνάμεις γιά καινούργιες έρευνες. Μιά υπό
θεση ανοίγει νέους δρόμους στήν παρατήρηση τών έπιστη- 
μόνων, καί μιά καινούργια θεωρία τούς σηκώνει ψηλότερα 
καί τούς άνοίγει πλατύτερους ορίζοντες. Οί πιό θαυμαστές 
άνακαλύψεις τής ’Επιστήμης είναι άποτέλεσμα συστηματι
κής καί θετικής έπιβεβαίωσις ένός καθαρού έργου Φαντα
σίας.
Μά άν τόσο ρόλο παίζει ή Φαντασία στό έργο τής 'Επιστή
μης, κι' άν τό έργο αύτό μοιάζει μέ τούς χάρτινους πύργους 
πού παίζοντας ό Άνθρωπος φτιάχνει γιά νά τούς ξαναχα- 
λάση σέ λίγο καί νά τούς ξαναφτιάξη πάλι, τότε ποιά ή 
άξία τής ’Επιστήμης στή ζωή τού 'Ανθρώπου;
Δέ νομίζω, πώς πρέπει νά χάσουμε κάθε πίστη στήν άξία 
τής επιστήμης γιά τόν ’Άνθρωπο, βλέποντας πώς πλάϊ στίς 
δυό αγέλαστες ιέρειες, πού θρόνιασε στά ναό τη* ό "Ανθρω
πος στά πρώτα χρόνια τής λατρείας του πρός τήν καινούρ
για αύτή θεά, κυριαρχεί σήμερα τό θείο χαμόγελο τής Φαν
τασίας.
Πρέπει μονάχα νά &όσουμε καινούργιο περιεχόμενο στήν 
άξίαν αύτή καί τό περιεχόμενον αύτό δέν διαφέρει πολύ άπό 
κείνο, πούδοσαν οί πρώτοι θεμελιωτές τής νεώτερης ’Επι
στήμης, παρά σέ τοδτο μόνο : ότι δέν πρέπει νά πιστεύουμε 
πώ; μέ τήν Επιστήμη ό Άνθρωπος θά γίνη Θεός. Θά μείνη 
γιά πάντα Άνθρωπος.
Ή  ’Επιστήμη έφερε τήν άνακούφιση στά βασανισμένα τών 
ανθρώπων κορμιά, διώρθωσε τίς συνθήκες τής ζωής τους καί 
θά τίς διορθώση άκόμα περισσότερο στό μέλλον. Οί θετικές 
παρατηρήσεις, πού βοήθησαν νά γνωρίση πολλά καί νά τά 
έφαρμόση πρός ώφελο; τού ανθρώπου, οί διάφορες άνακα- 
λύψί'.ς *’ έφευρέσεις, πού τόσο s ’ αύτές βοήθησε, καθώς εϊ- 
παμεν ή Φαντασία, άνα«ούφισαν πολύ τή ζο>ή τών άνθρώ- 
πων. Αύτό είναι ένα Θετικό άπόχτημα άπό τήν πρόοδο τής 
Έπιστήαης. Μά ούτε τόν πόνο όλότελα πρόκειται ποτέ νά 
άφαιρέση άπό τόν Ά νθρωπον ή ’Επιστήμη, ούτε αΙώνιο 
πρόκειται νά τόν κάνη, ούτε παντοδύναμο. Θά μείνη γιά 
πάντα Άνθρωπος.
*Ας δούμε τώρα ποιά ή άξία τής Ε πιστήμης στήν πνευματική 
καί ψυχική (συναισθηματική) ζωή τού 'Ανθρώπου 
"Ελπισε ό "Ανθρωπος πώς ή ’Επιστήμη θά τού φέρη τό 
Φως τής ’Αλήθειας στά σκοτάδια τής Σκέψης του καί τήν 
‘Αρμονία στό Χάος τής ψυχής του.
Στό άντίκρυσμα τού γύρω μας καί τοΰ μέσα μας κόσμου σάν 
τήν άρχαΐα Σφίγγα τών' θηβών ή Σκέψη μάς προβάλλει τά 
έρωτήματά της καί μάς σπαράζει μέ τάγγυλωτά της νύχια 
σά βραχνά; στό στήθος. Περιμένει τήν άπάντηση γιά νά ή· 
συχάση. ·
Δυό οί δρόμοι γιά νά δόση ό Ά νθρωπος τήν άπάντηση : ‘Ο 
ένας ξεκινάει άπό τό Θεό κ ’ έκεΐ τελειώνει πάλι. Ά ρχή  σ’ 
όλα ό Θεός, εξήγηση γιά όλα ό Θεός. Σύντομος δρόμος, 
πού γρήγορα κοιμίζει τό θεριό, πού ούρλιάζει μέσα μας, τή
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Σκέψη. Καί μαζύ ή πίστη φέρνει μιάν άγαλίαση ψυχική, 
μιάν Αρμονία στό Χάος τή; ψυχής (στό συναισθηματικό μας 
κόσμο).
Ό  δεύτερος δρόμος ξεκινάει γιά τάγνωστο. Προχωρεί γνω
ρίζοντας κάθε μέρα καί νέους κόσμους, δίνοντας κάθε μέρα 
καί καινούργιες άπαντήσεις στή Σφίγγα, πού βρίσκεται μέσα 
μας. Είναι ό δρόμος τής Έπισεήμης. Ό  δρόμος αύτός είναι 
πιό γόνιμος. Διαρκώς έρευνας καί διαρκώς 8*’',ακαλύπτεις, 
Ή  χαρά τής έργασίας, ό ένθουσιασμός τής δημιουργίας γ ε 
μίζει τόν ψυχικά κόσμο τού έπιστήμονα. Κ’ ύστερα σταμα
τάει. ‘Η Σφίγγα Σκέψη τόν σπρώχνει βαθύτερα ατά νόημα 
τών όλων. Κ’ έρχεται χαρούμενη βοήθεια τής Φαντασίας 
καί δημιουργεί τή θεωρία, ξεκούρασμα τής Σκέψης, μαγικό 
μαντήλι, πού κρύβει μπροστά μας τό άπειρον άγνωστο, καί 
πού μας δίνει καινούργιαν όρμή γιά τήν έρευνα,
Ποιός άπό τούς δυό δρόμους μας φέρνει στήν ’Αλήθεια ; 
Ποιόν πρέπει νάκολουθήσουμε ",
Ή  άπόλυτη ’Αλήθεια είναι έξω άπό τόν κόσμο τοΰ ’Αν
θρώπου. θεός ό Άνθρωπος δέ θά γίνη. θά  μείνη γιά πάντα 

■ Άνθρωπος.
"Οσο γιά τό δρόμο πού «πρέπει» νάκολουθήση... Δέν υπάρ
χει «πρέπει». "Ενα άπό τά όργανα τοΰ Ανθρώπου χ ι ’ 6 
νοΰς, ή σκέψη του. Ά ν  έχη δύναμη, άν έχη ζωή, θά πάρη 
τόν πιό μακρυνό καί πιά γόνιμο δρόμο, τό δρόμο τής Επι
στήμης. τά δρόμο τής άναζήτησης. Ά ν  είναι κουρασμένο θά 
ζητήση μόνο του—είτε θέλουμε, είτε  δέ θέλουμε—τό δρόμο 
τής πίστης (στούς θεούς, σιίς έπιστημονικές θεωρίες, στά φι
λοσοφικά δόγματα..). "Ισως αύτό νάναι κι '  ή αΙτία, πού οι 
πιό άπιστοι φιλόσοφοι, στά γεράματά τους έγιναν οί πιό 
πιστοί.
Γιά τούς νέους, πούχουνε ζωντανή τή σκέψη, ό δρόμος τής 
’Επιστήμης, έ δρόμος τής άναζήτησης, ό δρόμος πού δέν 
έχει τέλος άνοίγεται μπροστά τους, Γιά τούς γερασμένους, 
γιά όσων ή σκέψη κουράστηκε, μένει τό λιμάνι τής πίστης, 
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Δ ΕΝ Ιχομεν δυστυχώς πολλά στοιχεία διά νά έκ- 
θέσωμεν τήν κατάστασιν, είς ήν εύρίσκετο ή ια
τρική κατά τήν έποχήν τής Τουρκοκρατίας έν Έ λ-  

λάδι. Αί όλίγαι πληροφορίαι τάς όπδίας σποραδικώς 
μάς παρέχουν οί διάφοροι ξένοι περιηγηταί δέν άρ- 
κοΟν πρός τοΟτο. Γνωρίζομεν δμως δτι κατ’ ούσίαν έ 
πιστημονική ιατρική δέν ύπήρχεν είς τήν ‘Ελλάδα 
κατά τήν έποχήν Ικείνην καί δτι διάφοροι έμπειρικοΐ 
έξεμεταλλεύοντο τήν άπλοϊκότητα τοΰ λαοΰ. Ά ν  εις 
τήν ‘Ε π τάνησ ον Οπήρχον έπιστήμονες ιατροί, σπου
δασμένοι κατά τό πλεΐστον έν Ίταλί^ι,είς τήν τρομο- 
κρατουμένην δμως Ε λ λά δ α  οί κομπογιαννΐται έπαι
ζαν τόν ρόλον θεραπευτών, μέ άποτελέσματα ήκιστα  
εύχάριστα. Ά π ό  παλαιά βιβλία Ιατροσοφίων γνωρί
ζομεν περίεργα τινά περί τής θεραπευτικής τών χρό
νων έκείνων. Ά π ό  Ινα δμως ίατρόν, αληθινόν έπ ι. 
στήμονα, γνωρίζομεν ώραΐα πράγματα περί τών με- 
τερχομένων κατά τήν έποχήν έκείνην τά ιατρικόν έ- 
πάγγελμα. ΑΕ πληροφορίαι του είναι ακριβείς καί 
πολύτιμοι.
'Ο Μάρκος Ζαλλώνης είναι 2νας περίεργος τύπος άν 
θρώπου. Καταγωγής ιταλικής, ε ίχε  σπουδάσει είς 
τήν ’Ιταλίαν ιατρικήν τήν δποίαν έξήσκησεν είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν, δπου προεκάλεσε σοβαρόν σκάν- 
δαλον, διότι καθολικός αύτός, έρωτεύθη όρθόδοξον 
νέαν άπό άριστοκρατικήν Φαναριωτικήν οικογένειαν 
καί Ιπεισεν τήν νέαν νά τόν άκολουθήση. Μετά τό 
σκάνδαλον τοΟτο ή θέσις είς τήν Κωνσταντινούπολιν 
ήτο δυσχερής, ιδίως δταν οί γονείς τής νέας κατώρ- 
θωσαν νά τήν πείσουν νά τόν έγκαταλείψη. Ό θ ε ν  
δ Ζαλλώνης μετέβη είς τήν Μασσαλίαν, δπου μετήλ
θ ε  τόν ίατρόν καί έκέρδισε μάλιστα αρκετά χρ ή 
ματα, ώστε νά άποκτήση Ιπαυλιν καί κήπον πλη 
σίον τής Μασσαλίας. Κατόπιν δμως καταληφθείς φαί. 
νεται άπό νοσταλγίαν ήθέλησε νά έπανέλθη είς τήν 
πατρίδα του Τήνον, καί έκεΐ, είς τήν μικράν νήσον 
τοΰ Αίγαίου έπέρασε τά τελευταία χρόνια τής ζωής 
του. Δέν ητο άνίκανος καί ώς συγγραφεύς, διότι τά 
δύο βιβλία του «Περί Φαναριωτών»καί«περί Τήνου» 
έχουν μέγα ένδιαφέρον. Ά π ό  τό τελευταΐον αύτό βι- 
βλίον Θά άρυσθώμεν τάς περί ίατρών πληροφορίας, 
αί δποΐαι εΓναι άληθιναί, ληφθεϊσαι έκ τοΟ φυσικοΟ.

*
*  *

Διά τόν ίατρόν τόν Θέλοντα νά έπιβληθή ήτο άπα 
ραίτητος ή ρεδιγκότα.Ά λλω ς τε τά φόρεμα αύτά ήτο 
είς χρήσιν άκόμη καί πρό όλίγων δεκαετηρίδων. Οί 
ίατροί κατά τήν έποχή ν έκείνην δέν ήσαν πολλοί. 
Κατά συνέπειαν συνείθιζον νά περιοδεύουν άνά τά 
διάφορα χωρία καί προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των. 
Ά λ λ ά  δέν ύπήρχον τότε φαρμακεία, κατά συνέπειαν 
τήν παραμονή τής περιοδείας του ό ίατράς μόνος 
του ήτοίμαζε τά φάρμακα, τά όποια Θά έδιδεν είς 
τούς άσΘενεΐς πού θά έπεσκέπτετο.
Τό πρωΐ έκαβαλίκευε είς τά άλογό του, δπου έφόρ- 
τωνε τά φάρμακά του καί τά ίατρικά έργαλεΐά του 
διά κάθε είδους έγχειρήσεις. Τά φάρμακα έχωνε κυ
ρίως μέσα είς τά πλατέα Θυλάκια τοΟ έπανοφορίου 
του, άποτελοΰντο δέ ταΟτα άπό χάπια , άπό σκονά
κια καθαρτικά καί άπό διάφορα βότανα, κυρίως ή 
βάσις τής φαρμακευτικής ήτο τό καθαρτικόν, τό

όποιον κατεσκεύαζεν ό ίδιος μέ άλόην, ίαλάπην  
μαΰρον έλέβορον καί τά παρόμοια.
Λόγψ τής έλλείψεως φαρμακείων κατ’ ανάγκην δέν  
έγίνετο χρήσις άφεψημάτων καί υγρών έν γένει φαρ
μάκων, διότι ήτο αδύνατον νά μεταφέρη δ ίατρός 
καί ρευστά φάρμακα.
Κατά τόν Ζαλλώνην, οί έγχώριοι ίατροί ώς βάσιν 
τής θεραπευτικής των είχον την.... νηστείαν. Είς 
τήν έμφάνισιν πυρετού αμέσως διέτασσαν τήν άπο- 
χήν άπό στερεάν τροφήν, άπό κρΰον ϋδωρ καί άπό  
καρπούς. Είς οίανδήποτε έποχήν καί άν ήτο διέ- 
τασσον δπως ό ασθενής σκεπάζεται μέ δσο τό δυνα
τόν βαρύτερα σκεπάσματα. Τά παράθυρα καί αί 
θύραι τού δωματίου τοΟ ασθενούς Ιπρεπε νά ^ναι 
έρμητικώς κλειστά έκ φόβου μήπως είσέλθ^ τό 
ψύχος καί ό αήρ. Καθ’δλον τά διάστημα τής νόσου έ 
ασθενής δέν πρέπει νά φάγη τίποτε άλλο παρά 
δρυζαν βρασμένην έντάς δδατος. Ώ ς  ποτάν δέ πα- 
ρήνγελλον μίαν τιζάνην άπά βρασμένην βρώμην, 
χλιαράν πάντοτε.
Κατ* αύτόν τόν τρόπον, λόγψ ίδίως τής νηστείας 
πολλάκις δ πάσχων άπά έλαφράν νόσον προσεβάλλετο 
άπά άλλην σοβαρωτέραν καί ίδίως άπά τήν έξάν- 
τλησιν, ή δποία είναι βλαβερά δι’ £να όργανισμόν 
έξηντλημένον ήδη.

ΙΙολλοί άσθενεΐς τούς όπίους έπεσκέφθη δ Ζαλ
λώνης τοΟ ώμολόγησαν δτι μή δυνάμενοι νά Υπο
φέρουν τήν άκουσίαν νηστείαν τήν δποίαν τούς 
είχον ύποβάλει προηγουμένως άλλοι ψευτογιατροί, 
έπωφελοΰντο τής εύκαιρίας κατά τήν δποίαν Ιμενον 
μόνοι είς τά δωμάτιον, χωρίς τούς συγγενείς των, 
έπήδων έξω άπό τό κρεβ3άτι καί έτρωγον δ,τι εΰ- 
ρισκον έμπρός των. Πολλάκις δέ κατεβρόχθιζον τρο- 
φάς δυσπέπτους καί άνθυγιεινάς, δπως είναι τά 
άγγούρια, τά πεπόνια, τά λουκάνικα καί άλλα. Καί 
έτσι ή κατάστασίς των έχειροτέρευε, λόγιρ γαστρι
κών πϊριπλοκών.
Πολλάκις λοιπόν οί άσθενεΐς άπέθνησκον άπό τήν 
κατάχρησιν αύτήν, άφ’ έτέρου δμως οΐ τηρούντες 
τάς νηστ3υτικάς παραγγελίας τού ίατροϋ έάν δέν 
άπέθνησκον άμέσως προσεβάλλοντο άιτό χρονίαν 
έξάντλησιν ή δποία άργδτερα έφερε πρός τόν μαρα
σμόν καί τόν θάνατον.

Κατόπιν περιγράφει τήν κωμωδίαν τήν δποίαν έπαι- 
ζον οί ψευτογιατροί τής έποχής έκείνης δταν έπή- 
γαιναν νά έξετάσουν ένα άσθενή. Οί έπιτήδειοι 
αύτοί έλάμβανον γενικώς ύφος σοβαρόν. Διέτασσον 
τόν άσθενή νά βγάλτ^ έξω δλην τήν γλώσσάν του 
διά νά ίδοΟν άν ήτο καθαρά ένφ ταυτοχρόνως έξή- 
ταζον τόν σφυγμόν του. Κατόπιν είς στάσιν Πυθίας 
εύριακομένης έν έμπνεύσει, δ ίατρός, στρεφόμενος 
πρός τό μέρος τών συγγενών οί όποιοι άνέμενον άγω- 
νιωδώς τήν έτυμηγορίαν του,άλλά χωρίς νά τούς κυτ- 
τάζη μέ τά μάτια καρφωμένα είς τήν στέγην, άφού 
έλεγε μερικάς λέξεις ακατανόητους, διά τούς οι
κείους, έξέφερε τήν πρόγνωσίν του, ή δποία ήτο 
σχεδόν πάντοτε απαισιόδοξος. Καί τοΰτΰ έγίνετο  
σκοπίμως, διά νά κάμη μεγαλειτέραν καί σημαντι- 
κωτέραν τήν ιατρικήν του ύπηρεσίαν καί έπομένως.. 
μεγαλειτέραν καί τήν αμοιβήν του.



Ά ν  οί συγγενείς έτόλμων νά τοΰ είπουν δτι ενας 
άλλος ιατρός δ όποιος τόν έξήτασε προηγουμένως 
τού έδωσε τό δείνα ή τάδε φάρμακον, δ ιατρός 
έμειδία μέ περιφρόνησιν καί άπέρριπτεν ώς κατα
στρεπτικά τά φάρμακα τοΰ συναδέλφου του. ’Αμέσως 
τότε προβαίνει είς τήν άφαίμαξιν, ή δποία ήτο κάτι 
τό απαραίτητον, έστω καί άν δ άσθενής ήτο έξην- 
τλημένος ή ε ίχ ε  δυνατόν πυρετόν. Ή  άφαίμαξις θά  
έγίνετο μέ τό νυστέρι διότι ήσαν άγνωστοι αί βδέλλαι. 
Οί πονηροί κομπογιαννΐται δσάκις οί συγγενείς 
έλεγον εις αύτούς δτι είς τόν άσθενή έκαμαν άπό 
ίδικήν των έμπνευσιν κάποιαν θεραπείαν ή τοΟ 
έδωσαν κάποιον φάρμακον λαϊκόν τότε δ Ιατρός διά 
νά τούς εύχαριστήση, έλεγε δτι έκαμαν πολύ καλά. 
Καί αύτό έκολάκευε τήν αμάθειαν των χωρικών, 
οί δποΐοι έκαμάρωναν διά τάς ίατρικάς γνώσεις τω ν! 
Ά ν  ή γλώσσα τοΰ άσθενοΟς ήτο κιτρίνη, δ Ιατρός 
διέτασσε νά πάρη έμετικόν, άν ή κοιλία παρουσίαζεν 
οίονδήποτε μετεωρισμόν διέτασσεν άμέσως καθαρ. 
τικόν.
Κ ατόπιν έξήπλωνε τά βότανα καί φάρμακά τους 
έπάνω είς ένα τραπέζι καί μέ μίαν μικράν ζυ γα 
ριάν καί ζύγια άσημένια, τά ίπ ο ΐα  βγάζει μέ θ ρ η 
σκευτικήν εύλάβειαν άπό τήν πλατείαν τσέπην του, 
άρχίζει νά ζυγίζη  τάς διαφόρους ποσότητας τών φαρ
μάκων τά όποια θά  δώση είς τόν πάσχοντα.
Έ πειδή φυσικά δέν θά  έπανήρχετο τήν έπομένην νά 
τόν έπανεξετάση, διά τοΰτο έδιδεν δδηγίας είς τούς 
οίκείους διά τήν θεραπείαν τήν δποίαν θά  άκολου- 
Θήση δ άσθενής μέχρι τής ήμέρας κατά τήν δποίαν 
θά  έπανήρχετο δ ιατρός νά τόν έπανεξετάσίβ. Τά 
φάρμακά του πολλάκις είναι ακίνδυνα, διότι είναι 
μερικαί σκόναι αί δποΐαι έδιδον διάφορα χρώματα 
καί αρώματα είς τό νερό ώστε νά άπατώνται οί 
οικείοι δτι πρόκειται περί σπουδαίων φαρμάκων.

OS πονηροί κομπογιαννΐται ήξευραν νά φυλάττωνται 
άπό κακοτοπιές. Διά τοΰτο πρίν είσέλθουν είς ένα 
χωρίον δπου είχον άσθενεΐς τούς δποίους είχον προη
γουμένως έπισκεφθή καί έξετάσει, έφρόντιζον είς 
τήν είσοδον τοΟ χωρίου νά σταματήσουν τούς δια- 
βάτας καί τούς ρωτήσουν περί τής καταστάσεως 
τών πελατών των. Καί άν μέν έμάνθανον δτι έζων, 
τότε είσήρχοντο είς τό χωρίον, έάν δμως έπληροφο- 
ροΰντο δτι άπέθανον τότε έγύριζαν τό άλογό των 
άπό τό άλλο μέρος καί διηυθύνοντο είς άλλο χωρίον, 
άφίνοντες δλους τούς άλλους ασθενείς τοΰ χωρίου 
είς μάτην νά περιμένουν τήν περίφημον έξέτασίν του. 
Μετά τήν θεραπείαν τοΰ άσθενοΰς οί ίατροί πα- 
ρουσίαζον τόν λογαριασμόν, έπί τη  βάσει τιμολογίου 
τό όποιον ε ίχ ε  γίνει οδτως είπεΐν έπίσημον άπό τήν 
παλαιάν χρήσιν τών προκατόχων των. ‘Ο Ζαλλώνης 
δίδει μερικάς άπό τάς τιμάς τών ιατρικών αύτών 6- 
πηρεσιών. Οδτω μία συνήθης άφαίμαξις έπληρώ- 
νετο είκοσι λεπτά, μία άφαίμαξις άπό τό πόδι 40  
λεπτά, κάθε καθάρσιον ή έμετικόν έν φράγκον. ’Ε 
κτός άπό τά φάρμακα ύπεχρεοΰντο οί άσθενεΐς νά 
πληρώσουν δύο φράγκα δι’ έκάστην ιατρικήν έπί- 
σκέψιν.
Αύτά μέν προκειμένου περί ίατρών εδσυνειδήτων. 
Ά λ λ ’ οί άσυνείδητοι καί έκμεταλλευται έφεύρισκον 
διάφορα έκβιαστικά μέσα διά νά πάρουν περισσότερα
χρήματα, δια:άτσάντες διάφορα άλλα φάρμακα, εί

δος σπεσιαλιτέ, τά όποια Ιπληρώνοντο ακριβά, Οδτω 
τά αντισπασμωδικά έπληρώνοντο δρ. 6 .40, τά αντι
σηπτικά 11.10 φρ. τα άντιφλογιστικά 9'55 φρ. καί 
τέλος τό περιφημότερον τών σπεσιαλιτέ των, τό 
όποιον έφερε τό πομπώδες δνομα ϊάλεξιφάρμακον» 
έκόστιζε φρ. 23.25, ποσόν κολοσιαΐον διά τήν έπο- 
χήν έκείνην. Πλήν αύτών, έδιδον διάφορα άλλα άν- 
τιϊδρωτικά, διουρητικά, άντιελμινθικά, αντιπυρετικά, 
καί οδτω καθεξής. Τά έκδόρια φυσικά έπαιζον με- 
γάλον ρόλον. Ή  έπίθεσις έκάστου έκόστιζε 6 φρ. 
Τό φοβερόν δμως ήτο μόλις έχρησιμοποιεΐτο έν έκδό- 
ριον, δ ίατρός έπανερχόμενος τό Ιβγαζεν άπό τόν 
άσθενή καί τό Ιπερνε διά νά τά χρησιμοποιήσω 6t’ 
άλλον πάσχοντα. Καί έτσι συνέβαινε πολλάκις νά ά- 
φαιρεθή Εν έκδόριον άπό ένα πάσχοντα άπό μεταδο
τικόν νόσημα διά νά έπιοεθή άργότερα είς τό σώμα 
ένός ύγιοΰς δργανισμοΰ.
Οί λογαριασμοί τών ιατρών ήσαν ύποχρεωτικώς 
πληρωτέοι, καί άν δ πάσχων δέν τούς έπλήρωνε έν- 
τός χρονικοΟ διαστήματος ώρισμένου 6πό τής συνή
θειας, δ ίατρός είχε  δικαίωμα νά προβή καί είς 
κατάσχεσιν τής περιουσίας του διά νά πληρωθή, Καί 
τελειώνει τήν μοναδικήν αύτήν περιγραφήν του δ 
Ζαλλώνης μέ τάς έξής λ έξε ις:
«Τοιαύτη είναι ή μόνιμος Θεραπευτική τών άνθρώ- 
πων τούτων, τούς δποίους δ ζήλος διά τήν ανθρωπό
τητα καί ή έπιθυμία πρός άνακούφισιν τών πα- 
σχόντων έπρεπε μόνον νά δδηγοΰν είς τήν έξάσκησιν 
τοΰ έπαγγέλματός των, αλλά τούς δποίους δμως έ- 
νίοτε κατανικά δ έρως τοΰ κέρδους».
Είς συμπλήρωμα έκείνων τα όποια έγράψαμεν διά 
τούς Κ ομπογιαννΐτες καί τούς τυχοδιώκτας οί όποιοι 
κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας έλυμαίνοντο 
τόν άμαθή έλληνικόν λαόν, άποτελεΐ αληθή πηγήν  
πολύτιμον ή περιγραφή τήν δποίαν μάς διέσωσεν ό 
Σάθας, δ όποιος γεννηθείς πρό ένός περίπου αίώνός 
καί ζήσας είς έποχήν έγγύς εύρισκομένην πρός τήν 
έλληνικήν έπανάστασιν, ήκουσεν άναμφιβόλως άπό τό 
στόμα έπιζώντων τήν μοναδικήν περιγραφήν τήν δ
ποίαν μάς παρέχει είς μίαν μελέτην του περί τών 
Κ α λ ο γ ι α τ ρ ώ ν .
Οί Κ αλογιατροί ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον παλαιοί ύ- 
πηρέται εύρωπαίων φαρμακοποιών ή καί άλλοι κοι
νοί άγύρται. "Ενας άπό τούς Καλογιατρούς αύτούς 
τόν έγνώρισε δ ΠουκεβΙλ κατά τό ταξείδιόν του ώς 
παλαιόν ταμβακοπώλην είς τήν γαλλικήν πόλιν 
Μ ομπελλιέ. Ε ίς Βενετός πρόξενος είς τήν Κορώνην 
μετ’ έκπλήξεως άνεγνώρισεν έν τφ προσώπψ τοΰ πε
ρίφημου τής έποχής έκείνης Καλογιατροΰ μ ι σ έ ρ 
Μ π α τ ή ένα συμπατριώτην του φυγόδικον. Καί 
δμως δ Βενετός πρόξενος ήτο ύποχρεωμένος νά κρύ- 
ψη τήν ίδιότητα τοΰ Καλογιατροΰ καί νά τόν π ε 
ριποιείται, διότι ό τότε σερασκέρης Πελοποννήσου ήτο 
φίλος του καί δι’ αύτοΰ ήδύνατο δ Πρόξενος νά κά- 
μνη κάθε ρουσφέτι του, τόσην ε ίχ ε  έπιρροήν έπί 
τοΰ πελάτου τοΰ σερασκέρη δ φυγόδικος άπατεών 
καλογιατρός.
Σ πανιότατοι καί άραιόταται ήσαν αί έξαιρέσεις’καί 
ή δπαρξις ίατροΰ έπιστήμονος. ΤοιοΟτον παράδειγμα  
έχομεν τόν Διονύσιον ’ Αβραμιώτην, Ζακύνθιον, 
σπουδάσαντα ιατρικήν είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Πα- 
ταβίου. Ούτος, κατά τό 1802, προσκληθείς είς τήν 
Τρίπολιν, Ιγινε αρχίατρος τοΰ Τούρκου Κυβερνήτου 
ΙΙελοποννήσου Μουσταφά, πασσά, κατόπιν δέ μετέβη

είς τό Αργος δπου έγνώρισε τόν διάσημον Γάλλον λό- 
γιον Σατωβριάνδον ό όποιος τόν περιγράφει είς τό 
«'Οδοιπορικόν» του. Ά ργότερα  ήλθεν είς τάς Α θ ή 
νας δπου έμεινε μέχρι τοΰ θανάτου του, τό 1835. 
ΤοσοΟτον δέ έξετιμήθη είς τάς Α θ ή να ς  ώστε μέ τό 
όνομά του έμεινεν δλόκληρος συνοικία είς τοΰ 
ψυρρή. Οί τοιοΰτοι δμως έπιστήμονες ίατροί κατά  
την έποχην έκείνην άπετέλουν έξαιρετικόν φαινόμε- 
νον, κομήτας άραιοτάτους, μέσα είς τό πλήθος τών 
αχρείων έκμεταλλευτών οί όποιοι έξεμεταλλεύοντο  
τούς άπλο'ικούς, τούς έχοντας άνάγκην ιατρικής πε- 
ριθάλψεως άτυχεΐς πολίτας.
Σχετικώς μέ τά γραφόμενα τοΰ Σάθα, είς τό φύλ- 
λον τής «Κλειοΰς» τής 2 ’Ιουλίου 1883 προσθέτει 
μερικά ένδιαφέροντα πράγματα ό έξ Αίγίου Α Μ. 
δ όποιος κατά πάσαν πιθανότητα είναι ό Λ ε
ωνίδας Μελετόπουλος, γρ ίφ ω ν  μεταξύ τών ά λ 
λων τά έξής : «'Όσα λέγει δ Σάθας, περί τής κατα
στάσεως τής ίατρικής έν Έ λλάδι είναι άληθή καί οί 
έπιστήμονες ίατροί ήσαν βεβαίως δλιγοστοί, μάλιστα 
έπί Τουρκοκρατίας, άλλ’ δμως είναι βέβαιον δτι 
άπό τών αρχών τής ένεστώσης έκατονταετηρίδος ή 
σαν τινές αύτών έν ταΐς κυρ:ωτέραις τών πόλεων. 
Οδτως ένταΟθα, κατά τήν μαρτυρίαν τών πρεσβυτέ
ρων, ύπηρχον πρό τοΰ 1820 δύο ίατροί είς Έ λλην, 
δ Κεφαλλήν Α λέξιος Ίγγλέση ς καί είς ’Ιταλός, άμ- 
φότεροι διδάκτορες τής ’Ιταλίας. Έ ν  Πάτραις Τρι- 
πόλει, Ά θ ή να ις , Λεβαδεία, Ίωαννίνοις καί Χ ίφ  ή 
σαν έπίσης τοιοΰτοι. Έ ντα ΰθα  (έν Αίγίφ) πλήν τών 
άρτι μνημονευθ-έντων, έγκατεστάθησαν δύο έτεροι έ 
πιστήμονες ίατροί άμέσως μετά τό πέρας τής Έ π α -  
νχστάσεως, ό Κεφαλλήν Σπυρίδων Ίγγλέση ς, ανεψιός 
τοΰ προηγουμένου καί δ φιλλέλην ’Ιταλός Ίνοκέν- 
τιος Ρομανιόλι. διατελέσας άπό τοΰ έτους 1855 μέ 
χρι τοΰ 1859 δήμαρχος Αίγίου καί άποθανών έν Α ί
γίφ . «Τά άνωτέρω δεικνύουν πόσον δπίσω ήτο ή ια
τρική είς τήν Ε λ λά δ α  κατά τήν έποχήν έκείνην, 
Πρέπει δμως νά λάβη κανείς 6π’ δψιν δτι καί είς τήν 
πολιτισμένην Εύρώπην οί Τσαρλατάνοι άμαθεΐς ίατροί 
έπαιζον κατά τήν έποχήν έκείνην σπουδαΤον ρόλον, 
έκμεταλλευόμενοι τήν άπλοϊκότητα καί εύπιστίαν τοΰ 
λαοΰ.
"Οπως καί είς τήν Ε λλά δ α , οδτω καί είς τάς 
Άθ-ήνας κατά τούς χρόνους τοΰ τουρκικοΰ ζυγοΰ ή 
ίατρικη έξησκεΐτο από έμπειρικούς τινας κατά τά 
μάλλον ή ήττον εύσυνειδήτους ψευτογιατρούς, όλί- 
γον διαφέροντας άπό έκείνους τούς όποιους μέ τόσον 
χιοΰμορ περιέγραψε ό ίατρός Ζαλλώνης, περί τοΰ 
όποίου ώμιλήσαμεν. Κάποτε συνέβαινε νά περάση 
άπό τάς Α θ ή να ς  κάποιος ξένος περιηγητής διδάκτωρ 
τής’ίατρικής. Μόλις έγίνετο τοΰτο γνωστόν δλοι έτρε- 
χον πρός αύτάν ώς πρός τήν κολυμβήθραν τοΰ Σι- 
λωάμ διά νά ζητήσουν άπό τά φώτα του τήν 9-ερα 
πδίαν των. Πολλάκις δμως τούς έξεμεταλλεύοντο δι. 
άφοροι κατεργαρέοι, οί όποιοι, φοροΰντες έπίσημον 
περιβολήν, ένεφανίζοντο ώς δήθεν εύρωπαΐοι έπ ιστή 
μονες καί είσέπραττον μεγάλα ποσά άπό τούς άφε- 
λεΐς τούς όποίους έξηπάτων
Είς τάς Α θ ή να ς  ύπήρχεν δμως μία οικογένεια άρ 
χοντική, τών Πετράκη, ή όποια ώς 9-ά ίδωμεν κατω 
τέρω, ε ίχεν  έμπειρικάς γνώσεις ίατρικής μεταδιδο- 
μένας άπό πατρός είς υίόν καί ή όποια μετήρχετο τό 
ιατρικόν έπάγγελμα  δωρεάν, άποκτήσασα διά τοΟ 
μέσου τούτου μεγάλην επιρροήν μεταξύ τών Ά θ η -

ναίων, οί όποιοι τού; ήγάπων κ*ί τούς έτίμων μέ 
τά άνώτερα άξιώματα.
Χάρις είς ένα έξ αύτών έχομεν τήν πρώ ΐην άπόπει- 
ραν είς τάς Α θ ή να ς διδασκαλίας τής ίατρικής, δπως 
μας πληροφορεί δ παλαιός ιστορικός τών ’Αθηνών 
Σουμερλής γράφων είς τήν ιστορίαν του δτι «κατά  
τό 1812 0 άείμνηστος Πετράκης, ήγούμενος τής μ ο 
νής Ά σω μάτω ν, συνιστά σχολεΐον έπιστημών καί 
τής ίατρικής, όπά τόν ιατροφιλόσοφον Διονύσιον 
Πύρρον».
Ό  ίδιος ό Πύρρος είς τό περίεργον σπανιώτατον βι- 
βλίον του, δημοσιευθέν κατά τά 1848, δπό τόν τί
τλον « Π Ε ΡΙΗ Γ Η Σ ΙΣ  » ένφ πράγματι είναι αύ:ο- 
βιογραφία του πλήρης άπό περίεργα καί σημαντικά  
ιστορικά στοιχεία, γράφει τά άκόλουθα λίαν ένδιαφέ
ροντα διά τήν έν Ά θήναις ιατρικήν τών χρόνων 
έκείνων.

«Η γούμενος τής μονής ήτο ό Διονύσιος Πετράκης, 
ένάρετος καί καλάς τελείως ώς ίατροχειροΰργος, κατά 
διαδοχήν θεραπεύων τούς άσθενεΐς μέ τά ιατρικά του. 
«Έ νφ  έΐοιμαζόμεθα νά άναχωρήσωμεν μάς προσ- 
καλεΐ ό άρχιερεύς Α ττικ ή ς Γρηγόριος δ Λέσβιος, δ 
ήγούμενος Πετράκης καί ή Φιλόμουσος Ε τα ιρεία  
Α θηνώ ν καί μάς προσεκάλεσαν νά μείνωμεν διδά
σκαλος τών έπιστημών καί τής φιλοσοφίας, έπειδή 
διδάσκαλος είς τήν έλληνικήν ήτον ’Ιωάννης δ Πα- 
λαμάς άπό τό Μεσολόγγιον
«Ή  συμφωνία μας έγινεν είς χίλια δίστηλα τόν 
χρόνον, τό έν τρίτον τών όποίων θά πληρώση ή 
Ε ταιρεία  καί τό λοιπόν ό φιλόμουσος ήγούμενος, μέ 
συμφωνίαν δμως νά παραδίδω καί τήν ίατρικήν είς 
τούς άνεψιούς του καί διαδόχους του, έπειδή καί 
αύτοί κατά διαδοχήν καί έκ προγόνων είχον τήν 
ιατρικήν τέχνην καί έθεράπευον άναργύρως έξ ϊσου 
Τούρκους καί Χριστιανούς, διά τοΰτο καί οί Τοΰρκοι 
μηδόλως ήνόχλουν τό Μ οναστήρυν τοΰ Πετράκη...*  
Μετά τήν συμφωνίαν έκανονίσθησαν τά πράγματα  
ώστε τόν ’Οκτώβριον ήρχισεν δ Πύρρος τάς παρα
δόσεις άριθμητικής καί γεωγραφίας. Μετά τό δεύτε
ρον δμως έτος παρέδοσε μαζύ μέ τά άνωτέρω μ α 
θήματα καί ίατρικήν καί βοτανικήν. Τά πράγμα ήτο 
πρωτοφανές καί έξήγειρε τό ένδιαφέρον όχι μόνον τών 
Ε λλή νω ν άλλά καί τών Τούρκων, οί όποιοι εύχαρί- 
στως προσήρχοντο είς τάς παραδόσεις τοΰ Πύρρου, 
ϊμανθάνοντες ώφέλιμα πράγματα» Τόσον μάλιστα 
είχον ένθουσιασθή μέ αύτάς τάς έπιστημονικάς π α 
ραδόσεις του οί Τοΰρκοι ώστε τοΰ είπον δτι έν ή πε- 
ριπτώσει δ ι’ οίονδήποτε λόγον οί Έ λλη νες είς τό 
μέλλον δέν ήσαν διατεθειμένοι νά πληρώνουν τόν 
Πύρρον, οί Τοΰρκοι ήσαν πρόθυμοι νά τοΟ καταβά
λουν τό ποσόν αύτό διά νά μείνΐβ καί έξακολουθήση 
τάς παραδόσεις του.
«Έ γώ  μέ τόν Πετράκη, έξακολουθεΐ είς τά άπο- 
μνημονεύματά του ό ΙΙύρρος «έσυχνάζομεν καθ’ έκά
στην είς τάς οίκιας τόσον τών Χριστιανών δσον καί 
τών Τούρκων καί έθεραπεύαμεν τούς άσθενεΐς χάριν. 
Είς τάς Α θ ή να ς  τότε ήσαν καί άλλοι ίατροί φθο
νεροί, ώς καί τώρα, έμεΐς δμως μή δεχόμενοι π λ η 
ρωμήν είμεθα οί καλλίτεροι καί έναρετώτεροι. Ά λ λ ’ 
έπειδή τότε συνέβησαν τινές πολιτικαί περιστάσεις 
μετχξύ προεατώτων καί Τούρκων, δέν ήθελαν νά 
πληρώσουν κανένα διδάσκαλον. Έ γώ  δέ τότε έπροσ-



καλέσθην άπό τόν Σατράπην Εύρίπου (Εύβοιας) 
Τούρκον ’Οσμάν πασάν, πάσχοντχ άπά ποδάγραν 
γάγγραιναν καί χειράγραν. ’Εγώ τότε άπελθών έθε- 
ράτευσα αύτόν έπί δύο μήνας. Μεχά χαϋχα δμως δέν 
μέ άφησε νά έπιστρέψω πλέον είς Άθ·ήνας ’Εκείνος 
δ άγρ’.ος Σατράπης μέ υπερηγάπα δπερβαλλόνχω;». 
"Εμεινε λοιπόν δ Πύρρος είε τήν Χ αλκίδα έπί έξά- 
μηνον, δτε μετετέθη δ Ό σμάν Πασάϊς είς τήν Ά  
σι'αν. Ό  Τούρκος είς μάτην προσεπάθησεν νά πείση 
τόν Πύρρον νά τόν άκολουθήση είς τήν νέαν διαμο 
νήν του, ύποσχόμενος είς αύτόν μεγάλα δώρα πλήν 
τοΟ μισθοΟ του. ‘Ο Πύρρος έπροφασίσ-θ-η ασθένειαν 
καί Ιτσι κατώρθωσε νά διαφύγη τόν κίνδυνον τής 
μεταβάσεώς του είς τά έσωτερικόν τής ’Ασίας. 
Εύρεθείς έλεύθερος δ Πύρρος ήρχισεν έκ νέου τόν 
πλάνητα αύτοΰ βίον. Διότι ήχο τύπος χυχοδιώκχου 
υπό τήν καλήν σημασίαν τής λέξεως. μή δυνάμενος 
νά παραμείνη έπί πολύν καιρόν είς τό ίδιον μέρος, 
κυριευόμενος άπό τόν πόθον νά γνωρίση νέα μέρη 
κ α ϊά π ό  τήν δίψαν νά μάθηνέα πράγματα άγνωστα 
£ως τότε είς αύτόν. Έ πεχείρη σε λοιπόν αμέσως τα 
ξεϊδι άνά τά διάφορα μέρη τής Ε λλά δ ος, τά όποιον 
διήρκεσε μακράν χρονικόν διάστημα 
Αύτή λοιπόν είναι ή πρώτη άπόπειρα διδασκαλίας 
τής ίατρικής έπιστήμης είς τάς ’Α θήνας. ’Εννοείται

δέν πρόκειχάι περί πραγματικής έπιστημονικής διδα
σκαλίας, δεδομένου δτι δ Πύρρος άπηυθ·ύνετο πρός 
αμαθείς καί άστοιχειώχους, κατ’ άνάγκην λοιπόν ·9·ά 
περιωρίζετο δίδων μερικάς συμβουλάς ύγιεινής μάλ
λον παρά στοιχεία  καθ αύχό έπιστημονικής ίατρι- 
κής. Ό πω σδήποχε τό πραγμα Ιχει ένδιαφέρον άπό 
ιστορικής άπόψεως.
‘Ο Πύρρος αύχάς ήτο μία άπά χάς μδλλον περιέρ
γους φυσιογνωμίας χής Ε λλάδος τών παραμονών 
χής έλληνικής έπανασχάσεως. Ε ίχε  σπουδάσει ια
τρικήν είς τήν ’Ιταλίαν, δπου προηγουμένως είχε  
διαχελέσει ίερεύς χής έν Αιβόρνφ έλληνικής κοινότη- 
τος, διότι ήχο [ερωμένος Μεχά τήν περιοδείαν του 
είς τήν 'Ελλάδα, έπανήλθεν είς τήν ’Ιταλίαν τήν 
δποίαν έγκαχέλειψε καχά χήν έλληνικήν έπανάστα- 
σιν, διά νά ελθ-η είς τήν Ε λ λ ά δ α  καί συνχελέση καί 
αύτός είς τήν διαφώτισιν τοΰ άμορφώτου λαοϋ. Π ράγ
ματι έπανελθ-ών είς τήν Ε λ λ ά δ α  έξήσκησε τό έπάγ- 
γελμα  τοΟ θεολόγου, χωρίς νά έγκαταλείπη τήν ία 
τρικήν. Οδτω, ένψ άπό του άμβωνος έκήρυττε τόν 
λόγον του ΘεοΟ, δέν έδίσταζε νά είσέλθη καί είς τήν 
πχωχωτέραν καλύβην διά νά θεραπεύση τούς πά- 
σχοντας, γενόμενος κατ’ αύτάν τόν τρόπον ίατρός 
ψυχών καί σωμάτων.

ΣΤΤ. Λ Ι Μ Τ Τ Ε Ρ Α Τ Ο Σ

ΗΘΙ-Ι ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΙΣ τόν Πειραιά, μέσα είς τήν συνοικία τών Μανιατών, 
γνωστήν ώς «χωριό τούΜελετοπούλου», ένας νεαρός Μα
νιάτης έπέρασε τήν άδελφή του μιά ντουζίνα περίπου μα

χαιριές διότι, έπιστρέφων άπό ταξεΐδι, έλαβε πληροφορίες 
περί τών άθ-εμίτων σχέσεών της, τήν εύρήκε μάλιστα είς 
προφανή κατάστασιν έγκυμωούνης. Κα3·ώς μα; πληροφορούν 
οί αστυνομικοί συντάκται, ό φονεύς παρουσιάσθη αύτοβούλως 
•is τήν αστυνομίαν καί έδήλοοσε πώς δέν μετανοεί καθόλου 
γιά τό έγκλημά τοο. τουναντίον «προτιμά νά σαπίση εις τήν 
φυλακή παρά νά τόν θ-εωρούν ατιμασμένο οί συμπατριώται 
του καί νά τόν περιφρονοΰν εις τό δρόμο». Πρόκειται περί 
τοδ αιωνίου εγκλήματος τής «τιμής τοΰ άδελφοδ», τής τιμής 
όμως τοδ Μανιάτου άδελφοΰ καί δχι εκείνης πού έδωσεν τό 
θέμα είς τό γνωστότατον ώραΐον Ιργον τοδ κ. Γρ. Ξενο^ού- 
λου. Γιατί όσον καί άν είναι άποτρόπαιον καί κχταδικα- 
στέον τό έγκλημα αυτό, ό Μανιάτης πού σκοτώνει τήν άδελ- 
φή του δέν έχει ποτέ προσωπικά έλατήρια οϋτε τήν ώθ-ησε 
ποτέ πρός τήν διαφθ-ορά γιά νά σκεφθή κάποτε άργά τήν 
τιμή του. Είνε άπλώς άκόμη σκλάβος καί θύμα προαιωνίων 
έθ-ίμων πού έρίζωσαν είς τήν πολεμική κοινωνία τώ / βουνών 
τοδ Ταΰγέτου καί έδούλεψαν τόσο βαθειά τήν ψυχή τοδ Μα
νιάτου κατά τούς χρόνους τών δπέρ έλευ9·ερίας άγώνων κατά 
τών Τούρκων ώσιε δχι μόνον δέν μπορούν νά ξερριζω9·οδν 
άκόμη εντελώς, άλλά καί άκολου8·ούν τούς Μανιάτας καί 
έξω τής Μάνης.
Τά έθιμα αύτά τής τιμής καί τής βεντεττας συναντών- 
ται είς δλας τάς πολεμικάς κοινωνίας δρεινών λαών, πού έζη- 
σαν έπί αιώνας μέ τά ντουφέκι είς τά χέρια χωρισμένοι άπό 
τόν άλλο κόσμο καί έδημιούργησαν άγραφους νόμους ζωής, 
δπως έπί παραδείγματι είς τήν Κορσική.
Ά λλά  είς τήν Μάνην τά έθιμον τοδ αίματος είναι άρ· 
χαιώτατον, πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν δτι είνε λείψανον 
τής αρχαίας Λα<ωνικής ζωής. Πάντως άπό τής Βυζαντινής 
εποχής καί ίδίως άπό τοδ 12 αϊώνος, δταν ήρχισαν νά εισβά
λουν οί Φράγκοι, οί Μανιάται άπομονωθ-ησαν έπάνω είς τά 
βουνά των.
Σώζεται μία έκθεσις ένός άπεσταλ ένου τ ο ί  αύτοκράτο- 
ρος Παλαιολόγου ή όποία μάς προκαλεΐ τήν φρίκην μέ τάς 
περιγραφάς τής άγριότητος τών έμφυλίων πολέμων πού διε- 
ξήγοντο άπό τότε μεταξύ διαφόρων Ισχυρών οικογενειών 
τής Μάνης σχεδόν πάντα γιά τού; ίδίους λόγους τής τιμής 
καί τής άντεκδικήσεως.

Κατά τούς τέσσαρας αΙώνας τής Τουρκοκρατίας δταν 
οί Μανιάται κατώρθωσαν νά διατηρούν τήν άνεξαρτησίαν 
τω έπάνω εις τίς υπερήφανες ράχες τής δροσειράς τοδ 
Ταινάρου, δπου κατέφευγαν καί δλοι οί καταδιωκόμενοι άπό 
τούς Τούρκους "Ελληνες, τά έθιμα αδτά έγιναν οί δγραφοι 
νόμοι τής Μανιατικής πολιτείας. Συνετέλεσαν είς τήν διατή- 
ρησιν τού πολεμικού μένους καί τού πατριωτικοδ αίσθ-ήμα- 
τος, χάρις είς τά όποια διετηρήθη ή έλευθ-ερία, έγιναν Αφορ
μή τρομερού έμφυλίου σπαραγμού καί δραματικών έπεισο- 
δίων άπά έκεΐνα πού σπανίως συναντά κανείς εις τήν ιστο
ρίαν άλλου λαού. Τά περιφημότερον άπά τά έπεισόδια αύτά 
συνέβη είς τά Βοίτυλον τής Μάνης περί τό 1680. "Ενας 
νέος μιας μεγάλης οίκογενείας τών Στεφανοποόλων έκλεψε 
μιά κόρη άπό μίαν άλλην έξ ίσου ισχυρός οίκογενείας τών 
Γιατράκων άρρεβωνιασμένης μέ ένα Γερακάρη. Στεφανόπου- 
λοι άφ’ ένός, Γιατράκοι καί Γερακάρηδες άφ' ετέρου έκή- 
ρυξαν έναντίον άλλήλων άμείλικτον πόλεμον. "Ολη ή Μάνη 
διηρέθη είς δύο κόμματα, έπί χρόνια τό αίμα έρρεεν ποτάμι 
καί είς τά τέλος οί Στεφανόπουλοι καί όΐ δπαδοί των ήναγ- 
κάσθ-ησαν νά έκπατρισθοδν καί νά έγκατασταθούν είς τήν 
Κορσικήν δπου σώζεται άκόμη τά Μανιάτικο χωριό Καργέζι. 
Τό αίσθημα τής οικογενειακής τιμής είχεν άναπτυχθ·ή 
μέχρι τέτοιου βαθμού ώστε έδημιούργησε σύμβολα καί συμ
βατικούς δρους άποδείξεω:, πού διατηρούνται καί μέχρι σή
μερον άκόμη είς μερικά χωριά τοδ έσωτεοικοΰ τής Μάνης 
καί προκαλούν έκπληξιν είς τούς ξένους. Έ π ί  παραδείγματι 
τό βράδυ τού γάμου, οί συγγενείς τοδ γαμβρού, δταν μετά 
τό γαμήλιον γλέντι οί νεόνυμφοι άποσυρ8·ούν, περιμένουν όλοι 
μέ σωστήν 9-ρησκευτικήν εΰλάβειαν εις τήν αυλήν κοιτά
ζοντας άγωνιωδώς τό παράθ-υρον τοδ γαμηλίου θ-αλάμου. 
"Οταν έπί τέλους άνοίξη τό παράθ-υρον αύτό, έμφανισθ·ή ό 
γαμβρός καί ρίψη μιά ντουφεκιά, (σημεΐον οτι ή νύμφη ήτο 
παρθένος) δλο τό συμπεθ-εριό άλλαλάζει άπό χαρά καί συνε
χίζει τά γλέντι καί τά ντουφεκίδι.
Λιά νά μήν ΰπάρχη δμως καί ό ελάχιστος φόβος, δτι δ γ α μ 
βρός παρεσύρθ-η άπό τά θ-έλγητρα τής νύμφης ή έκ νεανικής 
άπειρίας παρεπλανήθ-η, τό πρωΐ ή πενθερά, περιστοιχιζομένη 
άπά τίς γερόντισσες καί πεπειραμένες εις παρόμοια ζητήματα 
στενές συγγενείς, εισέρχεται είς τόν γαμήλιον κοιτώνα καί 
έξετάζει προσεκτικά τήν κλίνην, δταν δέ πεισθή άναντιρρή- 
τως περί τής τιμιότητος τής νύμφης της, τήν έναγκαλίζεται 
καί τήν άσπάζεται ώς σημεΐον δτι τήν θεωρεί άξίαν νά είσέλθ·η

εις τούς κόλπουςτής οίκογενείας της. Κατόπιν τής άλλάζει 
έσώρουχα παίρνει εις τά χέρια τη ;  τό ύποκάμισον τής πρώ
της συζυγικής νυκτός μέ τά παρθ-ενικά ίχνη, έξέρχεται είς 
τήν αυλήν καί τό έπιδεικνύει ΰπερηφάνως εις τούς παρατε- 
ταγμένους συγγενείς. Τότε τό έν λόγψ τεκμήριον τής 
παρθ-ενικής άγνότητος κρεμάται είς ένα σημεΐον καί δλοι οί 
οί συγγενείς τά πυροβολούν μέχρις δτου καή ολόκληρον καί 
δέν μείνιυ ούτε ίχνος
Άλλοίμονον δμως άν ό γαμβρός δέν ρίψη τήν νύκτα τόν 
συμβολικόν πυροβολισμόν ή άν ή πεν!>ερά καί τό περί αυ
τήν συμβούλιον τών γεροντισσών—εμπειρογνωμόνων δέν σχη
ματίσει έντύπωσιν παρθ·ενικής άγνότητος. 'Η άτυχής κόρη. 
πληρώνουσα ίσως άμαρτίαν παλαιάς νεανικής έρωτικής περι- 
πετείας, πού κατώρθ-ωσε νά μείνη άγνωστος, άποστέλλεται 
στό σπίτι της. δπου τήν περιμένει βέβαιος θ·άνατος, μόνον 
μέσον ν’ άποπλυ9·ή τό οικογενειακόν όνειδος τής αποπομπής 
της. Συνηθ-έατερον δμως τό ζήτημα τής οίκογεννιακής τιμής 
ένεφανίζετο κατά τόν χρόνον τού παραπτώματος τής κόρης, 
ε ίτε λόγφ τοδ δτι άπεκαλύφθ-ησαν αί έρωτικαί σχέσεις της 
μέ κάποιον συγχωριανόν της, ε ϊτε διότι εύ.οέ8·η είς κατάστα 
σιν έγκυμοσύνης. Ύπεχρεοδτο νά τήν σκοτώση ό πρεσβύτε- 
ρος άδελφός, έν έλλείψει άδελφοΟ ό πατέρας καί έν έλλεί- 
ψει πατρός δ στενώτερος συγγενής. Τό
σον ε ίχε  ριζωθ-ή βαθ-ειά εις τήν λαϊκήν 
συνείδησιν δτι έπρόκειτο περί ύπερτά- 
του καθήκοντος, ώστε καί δ μητρικός 
πόνος έσβυνε πρό αύτοΰ, μητέρα δέ καί 
άδελφαί παρίσταντο ή ήκουον ανάλγητοι 
τό έγκλημα. "Εχομεν μάλιστα παραδείγ 
ματα, κατά τά όποια έλλείψει άνδρός. 
έξετέλε^ε τόν φόνον τής μοιχοΰ κόρης ή 
μητέρα της ή ή άδελφή της 
Ά λ λ ά  μαζύ μέ τόν φόνον τής δυστυχισ
μένης νεάνιδος έπρεπε άπαραιτήτως νά 
φονευθ·ή καί έκεΐνος πού τή» παρεπλά- 
νησε, αύτό δέ άκριβώς έγίνετο αφορμή 
σπαραγμού καί μεγάλων δυστυχιών είς 
τήν Μάνην Οί συγγενείς τοΰ φονευομέ- 
νου έπνεον μένεα έκδικήσεως" έφδνευον 
τόν φονέα ή Ινα συχγενήτου καί τότε έ 
κηρύσσετο άμείλικτος πόλεμος μεταξύ 
τών δύο οικογενειών, αί όποΐαι έκλείοντο 
μέσα είς τούς περιφήμους Μανιάτικους 
πύργους, πούώμοίαζαν μέ μικρά φρούρια.
Οί φόνοι διεδέχοντο άλλήλους. είς αύτό 
δέ συνετέλουν καί αί γυναίκες, αί δποΐαι 
είς κά 8·ε φόνον ήρέθ-ιζον τούς άνδρας μέ 
σπαρακτικάς κραυγάς. Μέ λυμένα τά 
μαλλιά καί κτυπώντας μέ τά δυό χ έ 
ρια τό στήθ·ος των, έξώρκιζαν εις τά λό
για των τούς συγγενείς «νά πάρουν τό 
αιμα πίσω «τοΰ κοιτωμένου, τόν όπο ι
ον μέ άφθ-άστου τραγικότητος ποιητι- 
κάς εικόνας έδειχναν περιφερόμενον 
πλάνητα είς τάν άλλον κόσμον, περιφρο·

νοϋμενον άπό δλους τούς άλλους νεκρούς 
καί καταρώμενον τούς συγγενείς του άν 
δέν τρέϊουν νά χύσουν τό αίμα τού φο- 
νηδ ή ένός συγγενούς του, διότι έτσι μό
νον θ·’ άποκαίΗστατο ή οικογενειακή 
του ύπόληψις καί θ·ά ησύχαζε καί αύτοΰ 
ή ψυχή.
'Ο πόλεμος διεξήγετο ώς έπί τό πλεΐστον 
μέ «χωσίες», δηλαδή οί έχθ-ροί άλληλο- 
παρεμονεύοντο κρυμμένοι κάπου καίέσκό 
τωναν ξαφνικά τόν διερχόμενον έχθ-ρόν. 
Ό  τρόπος αύτός τοΰ πολέμου έχαρακτη- 
ρίσθη δολοφονικός καί έχρησίμευσε πρός 
δυσφημισμόν τής Μάνης. Έ ν  τούτοις δέν 
είνε δολοφονικός, δεδομένου δτι καί τά 
δύο αντίπαλα μέρη τό ήξερανκαί έφυ- 
λάσσοντο, μετεχειρίζοντο δέ καί τά δύο 
τήν αύτήνμέθοδον. Ά λ λ ω ς  τε ύπήρχον 
καί ώρισμένοι κανόνες διεξαγωγής τοΰ 
πολέμου, δπως ό τών «ξεβγαλτήδων». Ό  
ταν ενας έχθ-ράς συνωδεύετο άπό πρόσω- 
πον ούδετέρας οίκογενείας, τό όποιον τήν 
νύκτα κρατοΰσε τό ειδικό «φανάρι τού ξε 
βγαλτή»ήτο άπαραβίαστος άπό τούς άντι- 
πάλους. Τά πλέον άξιοκατάκριτον είναι 
τά έθ-ιμον τοΰ νά σκοτωθή ό καλλίτερος 

τής άντιπάλου οίκογενείας, δσον καί άν είναι άνεύθυνος ή 
εύρίσκεται μακράν, συχνά δέ έγιναν έπίτηδες ταξείδια είς 
τάς Άθ-ήνας διά νά σκοτωθ-ή ένας έπιστήμων ή άκόμη καί 
είς τήν ’Βμερικήν διά νά χυ8·χ τό αίμα τοΰ προοδεύσαντος 
συγγενοΰς. Ά λλά  καί έδώ πρόκειται περί γνησίου άρχαίου 
έθίμου, κατά τά όποιον όλόκληρος ή οίκαγένεια είνε άλλη- 
λέγγυός τών πράξεων ένός μέλους της—έκτάς άν τά άποκη- 
ρύξη δημοσίςι—καί οί Μανιάται φονεύοντε; τόν καλλίτερον, 
ήσθ·άνοντο τήν ίκανοποίησιν τής έκδικήσεως, δτι έπληξαν 
καιρίως τήν άντίπαλον οικογένειαν. "Οταν δμως τή έπεμβά- 
σει τών ούδεοέρων οικογενειών έγίνετο συμφιλίωσις, οί δρκοι 
δέν παρεβιάζοντο ποτέ καί οί φονεΐς ώνόμαζον μητέρας τάς 
μητέρας έκείνων πού έσκότωσαν, εισερχόμενοι είς τό σπίτι 
ώς παιδιά τής οίκογενείας.
Τώρα, μέ τά ταξείδια, τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, τάς συγ
κοινωνίας καί τήν έν γένει άνάπτυξιν τής Μάνης, καί τά έ
θιμα αύτά βαθμηδόν έκλείπουν. "Οταν δμως έμφανίζονται 
μερικά κρούσματα, δπως τά πρόσφατον, δσον καί άν είναι 
άξιοκατάκριτα, εύρίσκομεν τήν έξήγησίν των εις προαιώνιας 
παραδόσεις καί εις ε θ Ί μ α  πού έρρίζωσαν διά μέσου ένός Ιδι
ορρύθμου έθ·νικοΰ βίου χιλιετηρίδων. Χωρίς άμφιβολία θ-ά 
λείψη γρήγορα καί ή «κοινή γνώμη», αί κοινωνικαί κατά 
παράδοσιν άντιλήψεις πού οπλίζουν τό χέρι τοδ Μανιάτου, 
ώστε νά έκλειψη δλως διόλου καί τοδ είδους αύτοΰ τό έγ
κ λ η μ α .  Α π .  Β .  Δ Α Σ Κ Α Λ Α Κ Η Σ

Ά γ Μ 0 ' ά ΰ ΐ ψ ο .



— Ο ΝΕΟΣ Α Κ Α Δ Η Μ Α ΪΚ Ο Σ ^—

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Μ Ε Λ Α Σ
Η Ακαδημία Α θηνώ ν τελευταία έκανε μιαν ω

ραία πράξη. Γιατί ή αναγνώριση καί ή επιβράβευση  
της αξίας είναι πάντοτε μια ωραία πράξη· Και τέ- 
τια είναι ή εκλογή τοΰ κ. Σπ. Μελά ώς ακαδημαϊκού.
Ανέκαθεν δέν είχα καμιά μεγάλην ιδέα γιά τήν 

’Ακαδημία. Πρώτα και κύρια δέν μοΰ άρεσε ό τρό
πος πού ιδρύθηκε. 'Έ να δικτατορικό διάταγμα μιαν 
ωραίαν ημέραν άνεκήρυσσε ακαδημαϊκούς ενα αριθ
μόν επιστημόνων και λογίων, πού πολλοί άπ’αυτούς 
βέβαια άξιζαν καί μέτό παραπάνω μιας τέτιας τι
μητικής διάκρισης, υπήρχαν δμως καί άλλοι, πού δέν 
θά  είχαν τό δικαίωμα όχι μόνο νά  μποϋν στήν Α κ α 
δημία, αλλά καί νά  περάσουν άπ’ έ'ξω α π’ αυτήν ά
κόμα. Βέβαια μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου τά πράγ
ματα αρχίζουν καί πέρνουν μιάν άλλην όψη. Μέ τό 
καινούργιο αίμα, πού κάθε τόσο τονώνεται ό ασθε
νικός οργανισμός τής ’Ακαδημίας υπάρχει ελπίς ε- 
πειτα άπό ένα ωριίτμένο χρονικό διάστημα ή ’Ακαδη
μία μας ν ’ άποτελέση τήν συνισταμένη τών έπιστη
μονικών, πνευματικών καί καλλιτεχνικών δυνάμεων 
τοΰ τόπου μας· Σάν μιά ισχυρή τόνωση τοΰ καχε- 
χτικοΰ άκόμη δργανισμοΰ τής ’Ακαδημίας μας, πρέ
πει νά  θεωρηθή ή είσοδος τοΰ κ. Σπ. Μελά σ’ αυ
τήν. Ο Μελάς πρώτα ά π’ δλα είναι ένας ζωντανός, 
ολοζώντανος άνθρωπος- Κατόπιν είναι ένας ακούρα
στος εργάτης. Καί τέλος έ'να εξαιρετικό μυαλό. ‘Υ 
πάρχουν πολλοί που τόν κατηγορούν, πώς τάχα ό'που 
μπή φέρνει μαζύ του τήν ανατροπή, τήν καταστρο
φή καί τή διάλυση Ν ά σάς πώ λοιπόν έ'να πράγμα  
Προτιμώ τους άνθρώπους πού κρατούν τόν κεραυ
νό  στό χέρι, άπό τούς άνθρώπους ποΰ ξαπλωμένοι α
πάνω ^στό μικρό ή μεγάλο έ'ργο τους, σκορπίζουν δε 
ξιά κι άριστερά τις ευλογίες τους, ό'ταν πάψουν νά  
δέχουνται τά θυμιάματα τών ταπεινών καί επιτηδείων. 
Τό πέρασμα τοϋ Μελά είναι σάν σίφωνας. Π ροσπά- 
ί>εικς γιά τή δημιουργία κάτι τοϋ ανώτερου, αγώνες 
ξενΰχτια, καταστροφή, διάλυσις, διασκόρπισμα στούς 
πέντε άνεμους. Κ ’ ύστερα ηρεμία. Μέσα δμως σ’ αύ
τή τήν ηρεμία διακρίνει κανείς πώς άπ’ δλην αυτήν 
τήν προηγηθεισαν καί καταστραφεΐσαν εργασίαν 
εχει μείνει κάτι. Ε νδεχομένω ς τό όχι πολύ μεγάλο. 
Πάντως δμως τό δημιουργικό. Κάτι έ'γινε, κάτι έ'- 
μεινε. Καί τό νά μέν η κάτι εστω καί τό μικρό ύστερα 
άπό μιάν καταστροφή, αξίζει περισσότερο άπό κάτι 
εστω τό μεγάλο πού μένει ακίνητο καί σαπίζει στή 
θέση του Γ ιατί τά πάντα ρεΐ.
Βέβαια ό Μελάς δέν είναι άπηλλαγμένος έλαττω- 

\  μάτων. Έ χ ε ι δμως έ'να μεγάλο προτέρημα, πού άνέ- 
καθεν άπετέλεσε τό χαρακτηριστικό τών εξαιρετικών 
φυσιογνωμιών. Δέν ϊηλεύει. Καί δέν ζηλεύει, γιατί 
εχει επίγνωση'τής αξίας του. Καί ξέρουμε πώς ή 
ζήλεια, είναι κακός σύμβουλος στά χέρια έκείνων πού 
κρατάνε κοντυλοφόρο στά χέρια καί διαθέτουν έ'να 
όνομα καί μιά έφημερίδα. "Υστερα άπό τόν αλη
σμόνητο Γαβριηλίδη καί τόν Κοοστή ό Παλαμά,

Μελάς είναι 6 τρίτος "Ελληνας, πού εγνώρισα νά μή 
δειλιαζη οχι μονάχα ν άναγνωρίζη τις Ικανότητες τών 
άλλων, αλλά πολλές φορές νά γίνεται κι’ό υμνητής καί 
ενισχυτής τους. Θά μοΰ είπήτε πώς κάποτε έγραψε 
μιάν άδικη κριτική γιά έ'να έ'ργο μου, πού δέν πα 
ρακολούθησε παρά μόνον τήν τρίτη πράξη του κι’ 
αυτί όχι ολόκληρη. Μ ’ αύτή τή φορά ό Μελάς δέν 
έγραφε κριτική. ’Έ κανε πόλεμο. Καί στόν πόλεμο 
είναι συγχωρεμένα δλα τά μέσα. Κακό είναι νά πα
ρακολούθηση κανείς έ'να έ'ργο ά π’ τήν άρχη ώς τό 
τέλος καί νά τό κατηγορήση διαστρέφοντας τήν υ
πόθεση καί τή διάθεση τοΰ συγγραφέα. Π ράγμα  
που μοΰ συνέβη μ έ'ναν άλλον άκαδημαϊκόν, πού 
βγήκε κι έγραψε πώς σ’ έ'να άπό τά τελευταία μου 
εργα θέλησα νά  σατυρίσω τόν φροϊντισμό, μαρξι
σμός καί κομουνισμό καί πώς επειδή καί τά τρία 
αυτά δέν τά ήξερα δέν επέτυχα τό σκοπό μου. Έ ν φ  
αντίθετα ο σκοπος δ δικός μου, πού τόν άντελήφθη- 
καν καί οί μαθηταί άκόμη τοΰ ελληνικού σχολείου, 
ηταν να σατυρίσω τήν κατηγορίαν εκείνη τών 
άνθρώπων, πού μιλάνε γιά Φρόϋντ, Μάρξ καί κο
μουνισμό, χωρίς νά ξέρουν τί είδους ζώα είναι δλ’ 
αύτά. Τέλος πάντων.
Πολυφυής, πολύμορφος, ανήσυχος, μελετηρός, ά- 
κούραστος, ταλαντούχος ό Μελάς καταπιάστηκε μ’ 
ολα τα ειδη τοΰ λογου. Κ ι’ άπ’ δλα βγήκε νικητής- 
Σ ’ άλλα περισσότερο, σ’ άλλα λιγώτερο.
Σ δλα δμως νικητής Τό χρονογράφημά του άφρός 
σαμπάνιας. Στυλίστας, λιτός στή φράση του, άκριβο- 
λόγος, παρατηρητικός, λαξευτής τής ωραίας φράσεως 
ζ -ιντανευτης χαρακτηριστικών λεπτομερειών, πού 
μονάχα τό δικό του τό μάτι μπορεί νά συλλάβη 
καί ή δική του ή πέννα νά  τούς δώση υπόσταση. Οί 
Ιστορικές του μελέτες δείχνουν τόν άνθρωπο, πού ξέ
ρει όχι μόνον νά ερευνά τά περασμένα άλλά καί νά  
έξη7ή καί νά δικαιώνη δσα έ'χουν άνάγκη άπό εξή
γηση καί δικαίωση. Τά θεατρικά του έ'ργα παράλ
ληλα αποκαλύπτουν μίαν άλλη όχι άπό τις λιγώτερο 
σημαντικές πολύτιμες πτυχές τοϋ πολύμορφου δημι
ουργικού του ταλέντου.
Πολλοί βρίσκουν πώς ό Μελάς είναι θορυβοποιός.
Ε, κ α ί; Κακό θά ήταν νά  θορυβή δταν δέν ειχε νά  

παρουσιάση τίποτε τό άξιο λόγου. Τό νά  θορυβή δ
μως ενας γύρω σ’ έ'να έ'ργο, σάν τοΰ Μελά, πού ούτε 
συνειθισμένο, ούτε λίγο είναι, τό βρίσκουμε όχι μο
νάχα σάν δικαίωμά του, άλλά καί σάν υποχρέωσή 
του. Κάποιος μοϋ έλεγε: Π άει ή - ’Ακαδημία. Θά 
τήν διάλυση κι’ αυτήν ό Μελάς. Βέβαια γιά  νά τήν 
διαλύση δέν είναι ικανός ό Μελάς. Γιά νά τήν παρα
κουνίση δμως, νά τής δώση ζωή, παλμό, νειάτα είναι 
άξιος. Κ ι’ αυτός είναι ό λόγος πού μακαρίζουμε όχι 
τόν Μελά γιατί μπήκε στήν ’Ακαδημία, άλλά τήν 
’Ακαδημία πού απέκτησε τό Μελά.

Θ. Ν.  Σ Υ Ν Α Δ Ι Ν Ο Σ

Τ Ρ Ε Ι Σ  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ε Σ
Ό  Τόμπρος, ό Γουναρόπουλος κι ' ό Γκί- 
κας (Χατζηκυριάκος) είνε, στόν τόπο μας, οί 
τρεις κυριώτεροι κι'  αύθεντικώτεροι άντιπρό- 
σωποι τής μεγάλης επαναστατικής κινήσεως 
στή γλυπτική καί ζωγραφική Τέχνη, πού 
υποκινήθηκε τό 1906 στό Παρίσι άπό μιά 
όμάδα καλλιτεχνών—τών F a u v e s  όπωςώνομά- 
στηκαν—πού ολοκληρώθηκε, σιό Παρίσι έπί- 
σης, γύρω άπό τό 1925 καί πού άπέβλεπε νά 
σαρωσχι τήν Τέχνη, πού ήταν χυμένη στά 
άψυχα καί ρηχά καλούπια τοΰ 'Ακαδημαϊ
σμού, τήν Τέχνη, πού δίδασκαν οί Σχολές 
Καλών Τεχνών κι’ έβράβευαν οί Άκαδημίες, 
τήν Τέχνη, ποΰ αντέγραφε τή φύση, πού 
«ωραιοποιούσε» γλυκερά τά θέματά της ή πού 
επιζητούσε τή φωτογραφική ομοιότητα γιά 

ΜΙΧΑΗΛ Θ. ΤΟ Μ Π ΡΟ Σ ν^ β.αυμάζετα» άπό τούς ανίδεους καί νά
πουλιέται καλλίτερα, πού βάδιζε μέ τά δεκανίκια τοΰ σμους ρωμαλέους καί 
ρωμαντισμοΰ καί τοΰ συμβολισμού καί πού γιά νά κάνη 
εντύπωση «δυνατής» Τέχνης παρουσίαζε πρόσωπα... μέ 
φουσκωμένους μΰς.
Τούς γνώρισα καί τούς τρεις στό Παρίσι, περί τδ 1925 
ακριβώς, όταν δηλαδή τό παρισινό Μονπαρνάς ήταν γε
μάτο άπό άναρίθμητους νέους καλλιτέχνες δλης τής γης, 
οί όποιοι έχοντας άποκηρύξει τόν ‘Ακαδημαϊσμό, είχαν 
μαζευτεί έκεΐ όποις μιά Συνέλευση, πού συνέρχεται μετά τήν 
έπανάστασι γιά νά βάλο τις βάσεις μιας νέας καταστάσεως.
"Οπως συμβαίνει πάντα σέ τέτοιες επαναστατικές συνε- 
λβύσεις, όλοι ήσαν μεθυσμένοι μέ τήν άπόκτησι τής έλευ- 
θερίας. όλοι έπαλλαν άπό ένα μεγάλο οργασμό δημιουργίας, 
όλοι πλημμύριζαν άπό τή φιλοδοξία νά δώσουν στόν κόσμο 
μιά Τέχνη άγνή καί άνώτερη, μιά Τέχνη πού θά  ήταν ή 
’Απόλυτη Τέχνη όπως κοινωνικοί έπαναστάτες θά  φιλοδο
ξούσαν μία Πολιτεία ’Απόλυτης Δικαιοσύνης. ’Αλλ’ όπως 
επίσης συμβαίνει στις επαναστατικές συνελεύσεις, πού κα
λούνται νά δημιουργήσουν, υπήρχε ή μεγαλύτερα ασυμφω
νία πρός τή συγκεκριμένη μορφή πού θ ά  έ.τρεπε νά πάρη 
ή Νέα Τέχνη. Διάφορες ομάδες μέ διαφορετικά προγράμ 
ματα, πάλευαν μεταξύ τους γιά τήν έπι-

Γ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

κράτησι. Υ π ή ρ χ α ν  οί αρχικοί « F au- 
v is tes*  οί όποιοι στήν ίμπρεσσιονι- 
στική άντίληψι, ότι ή τέχνη είναι ή 
φύσι Ιδωμένη διά μέσου μιας Ιδιοσυγ
κρασίας άντέτασσαν τήν άντίληψι, ότι 
τέχνη είναι ή χρησιμοποίησι τής φύσε- 
ως ώς άπλοΰ μέσου γιά τήν παοουσίασι 
καί τήν έξαρσι τής ιδιοσυγκρασίας τοΰ 
καλλιτέχνη κι’ όποιοι, αντλώντας τεχ 
νικές καί αισθητικές άρχές άπό τις 
«άρχαϊκές» τέχνες όλων τών τόπων 
(άκόμα καί τής τέχνης τών μαύρων) ώς 
χιό δυνατών διότι πιό πηγαίων, ζη- 
τοΰσαν νά επιβάλουν μιά τέχνη ζωντα
νή πάντως άλλά μεταμορφωμένη μέσφ 
μετατροπών, παραμορφώσεων καί Ιδίως 
απλοποιήσεων τών αντικειμένων καί 
καινούργιων χρωματ ι κ ώ ν συνδυα
σμών.
Υ πήρχαν  οί Νατουραλιστές οί όποιοι 
καλλιεργούσαν φόρμες καί χρωματι.-

Ν, ΧΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΛΣ

ήδυπαθεΐς άλλά στερημένους άπό 
κάθε πνευματικότητα, 'Υπήρχαν οί Φουτουριστές πού ζη- 
τοΰσαν «τό συγχρονισμό τών ψυχικών καταστάσεων στό 
έργο τής τέχνης», ή ακριβέστερα τόν συγχρονισμό πάνω 
στόν πίνακα τών εικόνων, πού προσπίπτουν σ’ ενα κινού
μενο μάτι.Ύ .τήρχαν οί Έκλεκτικοί οί όποιοι άιτέβλεπαν όχι 
ν άνοίξουν καινούργιους δρόμους στήν Τέχνη άλλά νά 
παρουσιάσουν μιά Τέχνη πούνά είναι,  κατά ενα τρόπο, 
το απόσταγμα τών τεχνικών καί αισθητικών διδαγμάτων, 
που παρέχουν τά άριστουργήιιατα τών διαφόρων εποχών, 
πού βρίσκονται στά Μουσεία. Υ π ή ρ χ α ν  οί C ubistes  οί 
οποίοι, φιλοδοξώντας νά δημιουργήσουν εργα τέχνης ανε
ξάρτητα καί άσχετα πρός τήν πραγματικότητα, τά ίδια, 
(μια πραγματικότητα, πού νά είναι έ'ργο απολύτως καί 
έλευθέρως τοΰ ανθρώπου), προσέτρεχαν σ’ ενα είδος λυρι
κής γεωμετρίας, σέ ισορροπίες αντικειμένων σύμφωνα με 
μιάν αρχιτεκτονική εντελώς χρωματική, σέ πλαστικές ισο
στασίες, σε θλάσεις, άλλοιώσεις καί άνασυνθέσεις γραμμών 
και όγκων σε τρόπο ώστε ό πίνακας ή τό γλυπτικό έργο 
νά μή αναπ»ιριστάνουν κανένα γνωστό άντικείμενο άλλά 
να είναι τά ίδ ια  αύτά, άντικείμενο. Υ π ή ρ χα ν  οί Συρρεα- 

λιστές οί όποιοι ήθελαν νά καταργηθβ 
εντελώς ή λογική άπό τήν Τέχνη καί νά 
εκδηλώνεται στή θέσι της τό αύθόρμητο 
τό ύποσυνείδητο ατόφιο καί άνεξέλεγκτο 
ό δέ καλλιτέχνης νά είναι ένας π α θ η 
τικός θεατής τής γεννέσεως τοΰ ίδιου 
του τού έργου. Υ πή ρ χα ν  οί P op u lis te s  
οί όποιοι ζητούσαν τήν κατάργησι τής 
επιστημονικής πλευράς τής τέχνης καί 
τήν έπιστροφή στόν εμπειρισμό, στήν 
άφέλεια, τήν αδεξιότητα καί τήν α ι
σθηματικότητα τών άμόρφωτων λαϊ
κών καλλιτεχνών, ‘Υπήρχαν τέλος, ε
κείνοι πού πήγαιναν άπό τήν μιά όμά
δα στήν άλλη, οί αναποφάσιστοι, οί α 
προσάρμοστοι καί άνήσυχοι, εκείνοι 
πού ζητούσαν ίδιους δρόμους κι* εκεί
νοι πού άπό τ ις  διάφορες θεωρίες καί 
πραγματοποιήσεις διάλεγαν τά στοιχεία 
τά ίκανά νά συνθέσουν ή νά πλουτί
σουν τή δική τους προσωπικότητα.. .
Ό  Τόμπρος, ό Γουναρόπουλος καί ό

ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ



Χατζηχυριάκος εζησαν σ ’ αύτή τήν παλμώδη ατμόσφαιρα, 
σ' αύτό τό όργασιικό, δοο καί μοναδικό, «κλίμα ιβχνης». 
‘Υπήρξαν μέλη αύιής τής «έπαναστατικής συνελεύσεως» 
όκως χαρακτήρισα γιά τό γραφιχώτερο τήν περίοδο αύτή, 
καί τό έργο τους Ιχει τραφεί ά π ’ αύτήν. Σ ιόν  τόπο μας 
σήμερα, είναι, δπως είπα, οί αντιπρόσωποί της, Ά λ λ ’ 
ό,τι έφεραν μαζί τους, ό,τι υπάρχει στό εργο τους είναι ή 
θέρμη της κι' δχι ό πυρετός της, ό παλμός της κ ι’ δχι ό 
θόρυβος, ό βαθύτερος ρυθμός της κι" δχι ή επιφανειακή 
της σύγχυσι. . .

♦ **
Ή  ατμόσφαιρα τοΰ Μονπαρνάς έτέδρασε έπί τής καλλι 
τεχνικής Ιδιοσυγκρασίας τοΰ Τόμπρου δχι ώς πρόσθετος 
πλουτισμός της, άλλά ώ ; άπογύμνωσί της. Ή  άπογύμνωσι 
δμως αύτή άξιζε δλους τούς πλουτισμούς. Δέν τοΰ εόειξε 
νέους κανόνες τέχνης (δέν υπάρχουν άλλως τε νέοι κανό
νες άλλά νέες μορφές) άλλά, άπορρίπτοντάς του τούς ψεύ
τικους κανόνες τοΰ ακαδημαϊσμού καί τοΰ ρεαλισμού, τούς 
κανόνες τών Σχολών τών Καλών Τεχνών, τόν έκανε νά βρή 
τούς άληθινούς κανόνες τής Τέχνης μέσα στό ύποσυνεί. 
δητό του—δπου δέν εδρεύουν μόνο τά ένστικτα άλλά καί 
ή προγονική μνήμη τοΰ άνθρώπου. Ό  Τόμπρος, ιδιοσυγ
κρασία ύγιής, ρωμαλέα καί γαλήνια, άνένιψε κάτοχος τής 
τέχν|)ς τών προκλασσικών του προγόνων, πού ήταν μιά ιέχ· 
νη ύγιής, ρωμαλέα καί γαλήνια. >
Τό σημερινό του εργο έχει τή θέρμη τής ευσυνειδησίας καί 
τήν ήσυχη χαρά τής βεβαιότητος. Ε ίνα ι  Ινα εργο, πού 
φέρνει s ν έ α υ τ φ  τήν ισορροπία του,τή ζωή του «αί τή 
δύναμί του, άντιθέιως πρός τά άκαδημαΐκά έργα, πού 
έχουν τήν άνάγκην διάφορων tro m p e  Γ oeil γ ιά  νά υπάρ
ξουν (αλλά καί πάλι πόσο ρηχά, πόσο επιφανειακά !). 
’Έ ργο καθαρά πλαστικό καί αρχιτεκτονικό, δπως είναι 
καί πρέπει νά είναι τό άληθινό γλυπτικό έργο, τό έργο τοΰ 
Τόμπρου δέν ζητάει οδτε τήν έγχρισί μας, OSes τήν άρέ- 
σκειά μας—γιιτ ί .δ έν  έχει τήν ανάγκη τους. Ά ρκ β ϊτα ι  νά 
ύπάρχει.

Ο Γουναροπουλος φέρνει ατό νοΰ τόν ψαιρά εκείνο τοΰ 
ποιήματος τοΰ Ούϊλδ πού έλεγε στους συχωριανούς του, 
ότι είδε τις «Σβιρήνες» καί πού τούς γοήτευε μέ τήν περί- 
γραφή τους. Ζωγραφίζει ενα κόσμο ύπερκραγματικό (δη
λαδή δχι άφ^ρημένο άλλά μετουσιωμένο άπό τήν πραγμα
τικότητα), μεταφερμένο σέ μιά διάστασι εκτός τόπου καί 
διαστήματος, στον όποιο—γιά νά θυμ η θ ώ ,  άλλά παραλλά- 
ζοντάς τον, τό στίχο τού Μπωντλαίρ— «δλα είναι λυρι
σμός, ευαισθησία καί δή ήδυπάθεια».
Γόν κοσμο άύτον, μάς τόν παρουσιάζει σάν ενα δραμα 
ιδωμένο κάποτε, ο Ρουναρόπουλος, δπως κι* ό ψαράς τοΰ 
Ούάϊλδ μέ τίς Σειρήνες, τόν άντλεί έξ όλοκλήρου άπό τόν 
έαυτό του καί τόν έκφράζει μέ τά μόνα αύθεντικά μέσα 
τής ζωγραφικής : τίς φόρμες καί τά χρώματα,—κι’ δχι κεν
τώντας γυρω απο ένα θέμα. Π ράγματι  ή ποίηοι, ή γοητεία 
και η μυθική ατμόσφαιρα, πού υπάρχουν στους πίνακες 
τοΰ Γουναρόπουλου άπορρέουν καθαρά άπό τούς συνδυα
σμούς τίς τοποθετήσεις,τίς μεταφορές καί τίς αλλοιώσεις,πού 
κάνει στίς φόρμες,άπό τίς χρωματικές του ίσοταξίες κι* άπό 
τόν προσωπικό του τρόπο μέ τόν όποιον ρίχνει ατούς π ίνα 
κες του, ή κάνει νά βγαίν^ μέσα ά π ’ αύτούς, τό φώς. 
Μπροστά στούς πίνακες τοΰ Γουναρόπουλου εχω τήν έντύ- 
πωσι ένός κόσμου «Σελλεϋκοΰ», ένός κόσμου, πού είναι 
ή αιθέρια ούσία καί ή μουσική ύπόστασι τοΰ ΰπαρκτοΰ 
κόσμου.

Ό  Χατζηχυριάκος είναι ενας άλχημιστής ό όποιος άναζη- 
τάει—επίμονα, υπομονητικά καί σέ πλήρη άποξένωσι άπό

κ άθε  τι στόν κόσμο—τήν άνεύρεσι τής φιλοσοφικής Λίθου : 
τήν Α πόλυτη  Τέχνη τής επαναστατικής φιλοδοξίας. Κάθε 
του έργο είναι ένα δλο χαί πιό σύνθετο πείραμα, μιά βο- 
λιδοσκόιιησι καινούργια, ένα άκόμη βήμα πρός τό άπόρ- 
ρητο. Έ γ ρ α ψ α  κάποτε γ ι’ αύτόν, δτι άπό άπόψεως επα
ναστατικής συμβολής καί διαθέσεως τό έργο του τό χαρα
κτηρίζει τό ψυχρό καί άδιάφορο ροβεσπιεριανό πάθος· 
Πράγματι δέν υπάρχει κανείς ένθουσισσμός σ' αύτόν δπως 
καί καμμία έπίσης έγκατάλειψι, καμμία παραχώρησι δπως 
καί καμμία αύταρέσκεια. Ή τ α ν  ένα μεγάλο πράγμα στόν 
κόσμο δταν κάποιος άλχημιστής, ζητώ ντας τό χρυσό, άνε- 
κάλυψε τήν πορσελάνη. Ό  Χατζηχυριάκος άνακαλύπτε! 
στίς άναζητήσεις του «πορσελάνες» άλλά δέν σταματάει νά 
τις έκμεταλλευθχ). Τ ί;  ξαναχύνει στή χοάνη τοΰ έργαστη 
ρίου του. ’Αλλάζει μανιέρες δπως άλλοι αλλάζουν θέματα, 
συνθέτει δλο καί νέες πλαστικές αρχιτεκτονικές, δοκιμάζει 
δλο καί νέα dosag es  ισοδυναμιών χρωμάτων καί σχημά
των προχωρεί δλο καί περισσότερο πρός τό άφ^ρημένο 
καί τό γεωμετρι/ό, άφίσταται δλο καί περισσότερο τής 
πραγματικότητος άλλά καί γιά δλα αύτά ακριβώς πλησιά
ζει δλο καί περισσότερο πρός τήν Τέχνη πού ονειρεύεται : 
τήν Τέχνη, πού θά  είναι ή ίδια αύτή μία πραγματικότης, 
δυναμένη νά σταθό έξω άπό τήν πραγματικότητα—ϊση 
καί άντίθετη σ’ αύτήν. Κ Ω Σ Τ Α Σ  Ο Υ Ρ Α Ν Η Σ

ΑΙ ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΕΙΣ ΤΗ Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Μία ένδιαφέρουσα διάλεξις έγινε τόν περασμένο μήνα 
είς τον «Παρνασσό» 'Ομιλητής ό ΙΙρύτανις τού Πα
νεπιστημίου κ. Π. Ζερβό: καί θέμα «περί τών θ ε τ ι 
κών επιστημών έν 'Ελλάδι κατά τήν τελευταίαν εκα
τονταετηρίδα». Κατ’ άρχάς ό κ. Ζερβός άνέφερε μερικά 
περί συγγραμμάτων έλληνιστί έχδοθέντοινπρό τής α π ε 
λ ευθερ ώ σεις  τής ‘Ελλάδος, ούτως ώστε νά σχηματίση 
τις ιδέαν τού τί παρέλαβεν, οϋ ιοκ  εΐπεϊν , ή ελληνική 
έπισιήμη> κατά τήν έποχήν τής ίδρύσεΜς τού Π ανεπι
στημίου ’Αθηνών. Παρετήρησε συγχρόνως δτι ίνα κρίνη 
τις περί τής άξίας τών τότε έπιστημονικών συγγραμ
μάτων πρέπει νά κάμη άφαίρεσιν τών νέων ιδεών. Πρέπει 
νά μεταφέρΐ) τήν σκέψιν του είς τό πνεύμα τής εποχής 
εκείνης. Παρατηρητέον πρός τούτοις δτι ένίοτε άπό τόν 
τρόπον τής Οιατυπώσεως καί έν γένει τοΰ χειρισμού τών 
έπιστημονικών ζητημάτων είς ένα σύγγραμμα δύναταί τις 
νά συμπεράνη τίνος είδους έπισιημονικάς αξιώσεις ικα
νοποιεί τό σύγγραμμα τούτο. ’Εάν έκ τής άρχής ταύτης 
άναχωρήση τις δύναται εύκόλως νά διακρίνυ τό μέγεθος 
τής έπελθούσης προόδου είς τήν καλλιέργειαν τής έπ ιστή
μης έν 'Ελλάδι συγκρίνων τά παλαιότερα πρός τά σημε
ρινά συγγράμματα
Ά νέφ ερε  πλήν τών άλλων καί ορισμούς διδομένους είς 
συγγράμματα διαφόρων έποχών. Π .χ  ορισμός τής εύθείας 
γραμμής εύρίσκεται είς σύγγραμμα τού 1812 ύπό Κ. Κού- 
μα^ώ; έξης « Ευθεία λέγεται, εκείνη, τήν όποιαν, δταν 
γράφη τί κονδύλιον δέν άλλάζει δρόμον μήτε πρός δεξιάν 
μήτε πρός αριστερά μήτε πρός τά άνω μήτε πρός τά κάτω, 
άλλά προάγεται πάντοτε είς τήν αύτήν κατά τά έμπροσθεν 
φοράν. »
Είς σύγγραμμα τοΰ 1843 ύπό Γ. Βούρη Καθηγητού τοΰ 
Πανεπιστημίου 'Α θηνώ ν τά εξής: «Εύθεία  γραμμή καλεϊ 
ται εκείνη τής όποιας δλα τά μέρη έχουν μίαν καί τήν 
αύ ιήν διεύθυνσιν».
'Ορισμόν τού έπιπέδου, εύρίσκει τις είς τό σύγγραμμα 
τοΰ Κούμα, ώς έξής : «‘Επίπεδον ονομάζεται τό, είς τό 
όποιον αί άφ’οίονδήποτε σημεΐον άγόμεναι εύθεΐα ι πί-  
πτουσιν δ ία ι  επάνω».
Καί είς τό σύγγραμμα τού Βούρη : « Ή  επιφάνεια καλείται 
έπίπεδον όπότε πάσα ευθεία γραμμή τήν όποιαν διαγρά- 
φομεν είς όποιονδήποτε σημεΐον αύτής πρός έτερον οίον- 
δήποτε κεΐται δλως διόλου έπί τήν έπιφάνειαν 
Αί θεωρητικά! προτάσεις καλούνται αξιώματα δταν ή α λ ή 
θεια αύτών είναι πασίδηλος άφ ' έαυτής άμα έννοήσβ τις 
τάς άπαιτουμένας είς αύτάς λέξεις».
Έ δ ω κ ε  κατόπιν ό κ. Ζερβός τούς σημερινούς άντιστοίχους 
ορισμούς καί άλλα.

Είς τήν όιάλεξίν του ό κ Ζερβός έδωκε πρός τούτοις ε ι 
κόνα τής έξελίξεως τών φυσικομαθηματικών έπιστημών 
έν ’Ελλάδι άπό τής ίδρύσεως τού Π ανεπιστημίου 'Αθηνών 
μέχρι σήμερον καί άνεπτυξε τά τής συμβολής τών διαιελε- 
σάνιων Καθηγητών τών Φυσικομαθηματικών έπιστημών 
άνέφερε δέ πώ ς άπό τό λεγόμενον «Ταμείον Φυσικής», 
έφθάσαμεν είς τό σημερινόν έργαστήριον τής Φυσικής τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών έφάμιλλον πρός τά εύρωπαϊκά 
εργαστήρια- πώ ς έξειλίχθη ή διδασκαλία τής Χημείας καί 
Φυσικής άπό θεωρητικής καί πειραματικής άπόψεως ' πώς 
ή διδασκαλία τής Αστρονομίας, Βοτανικής, Γεωλογίας, 
Ζωολογία;) ‘Ορυκτολογίας καί πώς τά άντίστοιχα έργα· 
στήρια έπλουτίσθησαν καί πώς ώργανώθησαν συστηματι
κά! πλέον άσκήσεις καί προόδευσιν έν γένει ή διδασκαλία 
είς τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών.
Ώμίλησεν επίσης καί περί τών φοιτητών τών διαφόρων 
εποχών ' άνέφερεν ούιω μεταξύ τών άλλων ότι ό κα θ η γη 
τής τής Φυσικής Στρούμπος είς λόγον τό όπ,ήον έξεφώ- 
νησε τφ  1859 παραδίδων τήν Πρυτανείαν έλεγε «Παρ’ 
ήμϊν ώς γινώσκω έκ πείρας πάντες οί φοιτηταί έκλαμβά- 
νουσι τήν πράγματι καί όνόματι ύψηλήν έπιστήμην ώς μέ 
σον πορισμού τών πρός τό ζήν καί σχεδόν ούδείς τούτων 
θηρεύει τήν έπιστήμην bi' αύτήν καί μόνον»· Π αρ εμ π ι
πτόντως άνέφερεν δτι ό Στροΰμιιος έγραφε τφ  1878 είς τό 
τότε έκδιδόμενον περιοδικόν « 'Εστία» είς εισαγωγήν άρ
θρου του «περί τηλεφώνων» τά έξής: «κατεβάλομεν πάσαν 
προσπάθειαν δπως καταστώμεν αντιληπτοί καί είς τούς 
μή άσχολουμένους περί τά φυσικά, πρός δέ καί είς τάς 
κυρίας αΐτινες δέν συνείθισαν έαυτάς νά άναγινώοκωσι 
καθαρώς έπιστημονικάς διατριβάς». Ό  δέ Ό ρ φ α ν ίδη ς  
είς έκθεσίν του πρός τήν Πρυτανείαν περί τοΰ τάξει- 
δίου του διά συλλογήν φυτών έγραφε τφ  1862 δτι «οί 
ξένοι οί περιηγούμενοι τήν ‘Ελληνικήν Χώραν καί γ ν ω 
στοί γίνονται καί δοξάζονται (διά τών έρευνών περί τά 
φυτά τής Ελλάδος), ημείς δέ οί άμελούνιες τούς ύπό 
τούς πόδας μας θησαυρούς τής φύσεως δ κ α ίω ς  ίσως 
άποκαλούμεθα ύπ '  αύ ιών ήμιάγριοι. «Σήμερον δμως, π α 
ρατηρεί ό κ. Ζερβός, τά πράγματα πολύ διαφέρουσιν. 
Ά νεπ τύχθη  ή έρευνητικότη; κατά πολύ. "Εχομεν έρευνη- 
τάς είς τάς διαφόρους έπιστήμας διά τούς όποιους ή 'Ελλάς 
δύναται νά ύπερηφανεύεται». Τό τελικόν συμπέρασμα τής 
διαλέξεως ήτο δτι : « Ή  σύγ*ρισις τών έπιστημονικών έρ 
γα σιών τών έν 'Ελλάδι έπιστημόνων κ «τά τάς διαφόρου; 
έποχάς τής τελευταίας έκατονταετηρίδος δεικνύει δτι ή τα- 
χύτη; τής έπιστημονικής προόδου έν ‘Ελλάδι υπήρξε κατά 
τάς τελεντηας δεκαετηρίδας αίσθητώς μεγ ίλη· .

Η Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Τ Ο Υ  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ
Π α ύλου  Φ λώ ρου: «’Ά π ο ΐκ ο ι» .  "Εκδ. ’«Εοτίας»

Λεν είναι μικρό Εγχείρημα νά κρίνης τό βιβλίο τοδτο. 
Ξεπερνά τίς τετρακόσιες σελίδες. Μόνο χό διάβασμά του 
σοϋ παίρνει καιρό καί καιρό Όσο γιά τίς κρίσεις, αύτές 
έρχονται ύστερα μοναχές μία μία. Ά λλά έρχονται πολλές 
μαζί καί ή δυσκολία είναι νά τις συναρμολόγησης Αυτό θά 
προσπαθήσουμε νά κάνουμε μέ ευσυνειδησία.
Ούτε ή τέχνη τοδ λείπει τοδ βιβλίου τούτου, οδτε ή μαστο
ριά στήν πλοκή, τήν πολύπλοκη πλοκή, οδτε τό άτέλειωτο 
ένδιαφέρον μέχρι τό τέλος, ούτε τίποτε. Πρέπει δμως νά 
έμβαθύνουμε καί νά ίδοδμε, γιατί τόγραψε ό συγγραφέας του 
τό ταραγμένο αδτό μυθιστόρηια. Σκοπός του είναι ένα ε ί 
δος πάλη τών τάξεων, άλλά ένχελώς διαφορετική πάλη καί 
έντελώς διαφορετικών τάξεων, ά π ’ αδτά πού άκοίμε κάθε 
μέρα μέ τήν έννοια τούτη. Πρόκειται γιά τή πάλη δύο ειδι
κών τάξεων, πού έμφανίζονται τώρα τελευταία στήν ’Ελλάδα 
μιά πάληΰπουλη καί διόλου άνχρίνιια, δύο τάξεων ψεύτικων 
άνερμάχιστων, μισοϊδεολογικών, μισοαναιδών, μισοεπαναστα 
χημένων, χωρίς τίποτα άκεραιο, δλο άπό πρόσωπικά έλα- 
τήρια κινούμενων, καί μάλιιτα συχνότατα, δπου δέν είναι 
κίνητρο τό ταπεινό συμφέρον, σεξουαλικά τής κακής ώρας 
άπά τά πιό ποταπά, άφοδ προϋπόθεσή τους είναι ή συζυ
γική άπιστία. Οί 8ύο αύτές τάξεις είναι οί μεγαλοαστοί κα

πιταλιστές, πού έχουν μόρφωση, έχουν δράση, Ιχουν έξυ- 
πνάδα. έχουν άκόμη καί Ιδανικά κατά τήν άντιληψή τους, 
καί έχουιΐ πρό πάντων χρήματα, έχουν πρό πάντων τή σφρα
γίδα  τοδ λεγάμενου ραφφιναρίσματος, τής ψυχικής ανησυ
χίας. τής έκφυλης ροπής, δηλαδή δλα τους χαρακτηριστικά 
τής παρακμής· καί άπό τήν άλλη μεριά αύτούς πού τούς ζη 
λεύουν^ καΓθέΧουν μέ κάθε τρόπο νά τούς φτάσουν, συκο
φαντώντας, κακουργώντας έκ τοδ κρυπτοδ, μέ έξωτερική 
έμφάνιση τή δήθεν προστασία τοΰ λαοδ άπό τούς καρχαρίες. 
Καί ώς έδώ πάει καλά. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία γιά δύο 
τάξεις πού αναμφισβήτητα υπάρχουν στον τόπο μας.
Τά μόνο άσχημο είναι ή έκδηλη τάση τοΰ συγγραφέα νά δι
καίωση τήν πρώτη τάξη. Βέβαια συγκρινόμενη ή πρώτη 
(στή μορφή πού τής δίνει ό συγγραφέας) μέ τή δεύτερη, 
είναι λιγότερο άντιπαθής, άλλ’ ά π ’ οδτό δέν Ιπεται πώς 
είναι άξια νά τήν ύμνήσης καί μάλιστα κρύβοντας τά 
μύχια έλαττώματά της, πού έχει στήν πραγματικότητα. Τά 
βιβλίο ιοϋτοθά  ε ίχε  τήν πρέπουσα Ισορροπία, άν δεν ε ίχε  τήν 
προσπάθεια νά δικαιολογήση τή μιάν άπά τίς δύο σάπιες 
τάξεις, άλλ'άπί,α κχί αντικειμενικά καταγινόταν νά μάς δεί- 
ξη πώς είμαστε σςήν Ελλάδα . ”Αν έβανε σκοπό του νά μας 
παραστήση πώ , §νας κόσμος πεθαίνει, γιατί δέν Ιχει έρμα, 
καί πε9·αίνοντας γελοιοποιεί δλες τίς Ιδεολογίες καί αύτήν 
άκόμη τή γεννετήσια φύση' τότε ασφαλώς θ-ά ε ίχε  πετύχη. 
"Εναν κόσμο πού πεθαίνει καί δέν έχει τά διάδοχό του κάν. 
Ά κ ληρη Έλλί.δα !
Μέ μιά τέτοιαν άντικειμενική έξιστόρηση, θά μπορούσαμε 
νά βγάλουμε τουλάχιστον §να δίδαγμα, δχι θετικά, άλλά 
e x  o pposi te .  0 ά μας γεννηόταν ένας μεγάλος πόθος, μαζί 
μέ τήν τελευταία σελίδα, αύτοδ πού μάς λείπει καί πού ή 
έλλειψή του μάς χαντάκωσε : τής Τάξης. Τής Τάξης, ρυθ- 
μίστριας καί έμπεδώτριας τών δλων, τής Γαλήνης, τής Ι ε 
ραρχίας. θ ά  μάς έρχόταν ή ευλογία ένός Φραγμού. Τό Ordo 
R e ru m  είναι πού ή έννοιά του μάς έχει ξεφύγ /.
‘Αλλ’ άντί άπό μιά τέτοια έξέταση, προτίμησε ό συγγρα
φέας χό πείραμα τίς δικαίωσης τού καπιταλισμού, σύμφωνα 
μέ τις υποκειμενικές του φαίνεχαι συμπάθειες, μέσω της 
πρ ισθήκης ένός ίδεαλισμοδ, διάφορων εύγενικών δήθεν έρω- 
τικών άπασχολήσεων, ενός μεγάλου δήθεν έρωχα έμψυχωχή, 
πού δημιουργεί μεγάλα κοινωνικά πολιτισμένα έργα, καί 
παράλληλα μέ τήν παράθεση τής χυδαιότητας τών έκμε- 
ταλλευτών καί συκοφαντών τού κίτρινου τύπου, πού κάνει 
άδίσχαχτα έγκλήματα. Σύμφωνοι άπολύτως διά χούς δευχέ- 
ρου;, άλλά έμεΐς τούς θεωρούμε σάν παρακλάδι τοδ έκ- 
φυλυμοδ τών πρώτων, σάν καρπούς καί τούς δυό μιας έκ 
φυλης κοινωνίας χωρίς ήθιχά έρείσματα, έκφυλης καί άφύ- 
σικηί, πού δέν σέβεται οΰχε χήν ίερόχηχα θεσμού δπως ή 
Οικογένεια πού είναι χό στήριγμα τής κοινωνίας. Αύτός ό 
έξαγιασμός τοδ άνομου έρωτα, πού έμπνέει καί γίνονται τά 
εύγονικά ιδρύματα, δέν είναι άλλο παρά χιμαιρικές ουτοπίες 
γιά νά δικαιολογηθή ή τύφλωσή μας, πού'^έ^ΤΙδίς_οΓφΙνεί νά 
δίακρίνουμε, πώς είμαστε παληάνθρωποι. ΑΙσθάνεσαι νά 
έχης τά κότσια τού μεγάλου μεταρρυθμιστή ; Βρίσκεις πώς 
ή κοινωνία δέν είναι καλή καί έχει ανάγκη μετατροπής,; 
Έργάσου μέ θάρρος καί κατάργησε τούς θεσμούς τοδ γ ά 
μου, τής οίκογενείας καί δέν ξέρω ποιόν άλλο. άλλά μή 
συμβιβάζεσαι μέ χούς θεσμούς, περιφρονώνχας χους συνάμα 
καί καχαπαχών:ας τους για,τι τότε έχεις οίχτρό άποχέλεσμα. 
Αύτός ό δήθε Ιδεολογικός σαρκισμός πού έμπνέει τίς με
γάλες Ιδέες καί πού συγχωρνά άκόμη καί τή συζυγική 
άπάτη καί τή μοιχεία δέν είναι τίποτε  άλλο παρά κακοχω
νεμένος φρού’ισμός, παρεξηγημένος καί γενομένος κατα
στρεπτικός. Σαρκικές άρέξεις υποκειμενικές, άδιάντροπες 
καί ξετσίπωτες πολλές φορές, κανομένες μυθιστορήματα. Ή



Eitot Ιστορία μέ τά περίφημα ρομάντσα τοΰ «Κοσμά Πολίτη», 
πού γίνεται τόση κουβέντα καί που αρέσουν σέ δλες τίς μοι
χαλίδες κυρίες. "Ισως είναι άνώτερο τό έπιπεδο των «Ά ποί- 
κων», άλλά τό ίδιο είδος. 2 '  έκεΐνα τά βιβλία τοΒ «Πολίτη» 
σοδ κατακαθίζει ένας σιχαμός τής μάταιης ήδονικής ζωής, 
ένώ έδώ σοΰ γεννηέται καί μιά έπιθυμία υπέρτερης Τάξί]ς· 
έκεί σέ βουλιάζει τελειωτικά ή άναγούλα τής Λαγνείας, ένώ 
έδώ σέ θαμπώνει καί κάπιο βορρηνό σέλας, κάπια λευκότη·
χιονιού. * —
Έχουν απόλυτο δίκηο οί αριστεροί, πού πρεσβεύουν* 
πώς καθρεφτίζει ή φιλολογία τά κοινωνικά στρώματα άπό 
όπου βγαίνει. Και δχι μόνο τοδτο, άλλά καί τοός προφητεύει 
καί τήν τύχη («τό μοίρα σου, τό μοΐρα σου» πού λέει καί 
ό συγγραφέας Φλώρος σ' ένα του κεφάλαιο), Πολύ γλυστε- 
ρός κατήφορος. Ά ν  είμαστε στ’ άλήθεια έτσι καταντημέ- 
νοι, καθώς μάς περιγράφει ό Φλώρος, τίποτα δέν μάς στα
ματάει άπό τήν τελειωτική κουτρουβάλα. Έ κ ε ΐ  θά σπά
σουμε οριστικά τά ποθοπλάνταχτα κρανία μας μέ τό σάπιο 
περιεχόμενό τους. Πρό; τί νά τά περιγράφουμε σέ ρομάνταα; 
"Ενας γερμανός φιλόσοφος, ό Λίχτεμπεργκ, ε ίπε πώ ; ή μ α ϊ 
μού κυττώντας στόν καθρέφτη μαϊμού θά ίδή, καί άδύνατο 
νά ίδή ’Απόστολο. Δέν έχει νόημα λοιπόν αύτός ό καθρεφτι- 
σμός τής κοινωνίας »ου ζοΰμε, δταν δέν ξεπερνηέτάι τούτη, 
δταν ΐ έ ν  ^προφητεύεται μαζί καί δέν διδάσκεται τό φώς. Ή  
Τέχνη άπαιτεΐ παραβολή τοΰ ρέοντος καί τού μεταβλητού 
τής έκάστοτε ζωής μέ τήν αίωνίαν άξία τήν άπαράλλαχτη 
Αύτό άποτελεϊ τό ήθικό περιεχόμενο τής Τέχνης.
Σά δέ σού άπομένει τίποτε γιά παραβολή άπό τά αιώνια, 
άσε τά κινητά νά τρέχουν σάν τή μουρντάρα λάσπη, ποΰ θά 
χυθή πηχτή στό βόθρο της. Eivat καί νά τής περιγράφεις τό 
ρο8 τόν ανίδεο καί άναίσθητο; Χαμένα λόγια [καί τά κλαίγω. 
Πολύ μακρύναμε στήν κριτική, άλλά γιά βιβλίο πού ξε
περνά τις 400 σελίδες, πώς άλλοιώς νά γίνη ;

Ί .  Π. Μ ε λ ά :  « C r e d o » .  ’Εκδόσεις Γ κ οβοστη .—

Βρίσκομαι στό δίλημμα, πώς νά τό κρίνω τό «Credo» τοΰ 
I. Π. Μελά. Σάν λυρικό-μεταφυσικό ποίημα ; Ή  στεγνά, 
σάν έργο κοινωνικο-οίκονομικο-πολιτικό ; Ά ν  τό πάρω 
άποκλεισιικά σάν φιλοσόφημα λυρικό, μέ πειράζει τότε άπό 
αισθητική μεριά ή ώμή παράθεση ένός κοινωνικο-πολιτικοΰ 
προγράμματος, σάν τά προεκλογικά. Ά λλά  όξω ά π ’ αύτό τό 
έλάττωμα, τό ποίημα Ιχει μεγάλες άρετές. Είναι τό φρε
νιασμένο άποτέλεσμα τής παραβολής τής όλης φιλοσοφίας 
μέ τήν ελληνική σημερινή πράξη, ιστορικά παρμένη. Καί ή 
παραβολή τούτη έχει πολύ πετύχει.  Είναι ένα κήρυγμα πού 
μεταχειρίζεται τό λυρικό-μυσχικισηκό τρόπο γιά ν’ άδράξη 
τό πρόβλημα τής σημερινής άγωνίας μερικών πσΰ διακρίνουνε 
τό χάος τής σαπίλας
Ά ν  πάλι τό πάρω έπιστημονικά σάν έγχειρίδιο ή πρόγραμμα 
άναδημιουργίας τής πολιτικής, μέ πειράζει πάλι ή άντίθεση 
τής στεγνότητας ένός τέτιου προγράμματος μέ τις άπιαστες 
καί άνοστες γενικότητές του, καί άπό τήν άλλη μεριά ή 
θέρμη τού μεταφυσικού κήρυκα. Ά λ λ ά  καί έδώ σέ ψυχρή 
άνάλυση έχει τούτο τό προτέρημα : Ένοιωσε δ συγγραφέας 
τό σφαλερό δρόμο τών Ελλήνων Κομμουνιστών, ποΰ δουλεύ
ουν μάταια στή «μεταμόσχεψη» τοΰ καλουπιοΰ τής Μόσχας, 
χωρίς νά νοιώθουν πού δ,τι και νά κάνεις δέν σουλουπιάζε- 
ται στόν τόπο μας. Γιά τούτο τόν άπορρίφτει καί κυττά πώς 
νά μορφώση μιά ντόπια πραγματικότητα, βασισμένη σέ στοι
χε ία  ποΰ δέν μπορείς ν' άγνοήσης άν έχης κόκκο άρθολο- 
γισμού. Διατήρηση δηλαδή τής έθνικότητας καί τής Θρησκείας 
καί δχι κηρύγματα ούτοπιστικά.
Μούρχεται δμως καί μιά πραχτική έρώτηση : floto τό δφε-

λος ; οί κομμουνιστές θά τόν άποκηρύξουν γιά έξωμότη καί 
άντιορθόδοξο. Οί άλλοι θά τόν βάλουν στόχο γιά κομμου
νιστή. Οί δρθολογιστές, βασιζόμενοι στή λυρικομεταφυσική 
μορφή θά  τόν άποκηρύξουν μέ τή σειρά τους, γιά χιμαιρικά 
καί οί μεταφυσικοί πάλι Θά τόν άποκηρύξουν γιά πραγματι
στή καί γιά προδότη τοΰ άδολου φιλοσοφικού Λογισμού. 
Συμπέρασμα: λαλεϊ είς ώτα μή άκουόντων. Μερικά άπό τά 
φιλοσοφικά καί συμπεραοματικά άποφθέγματα τοδ βιβλίου 
μπορεί νά έπιζήσουν, ξέχωρα άπό τό δλο έργο καί τό σκοπό 
του. Πλέον οδ. Μιά φορά, ε ίπε  καί ό I, Π. Μελας τόν πόνο του 
καί ξέσκασε, Ά φοΰ όμως δέν μπήκε στή μάντρα τούτης ή 
εκείνη; τής φατρίας, δπως ΰπάρχουν σήμερα, ώρισμένως, τοδ 
μέλλεται νά μείνη έξω άπό τό Νυμφώνα, όνειροπόλος καί 
αΰτός καί άχρηστος, μέ δλο πού θέλησε θετικά νά χρησιμέψω.

Ν. X a y e p  Μπουφίδη : «‘Η Δ εύ τερ η  ζ«ή» (έκδοση «Κύ
κλου»), Φ . Ά ν α τ ο λ έ α :  « Ώ ς  π ρ ο β α τ ο ν  έπί σφ αγήν» ,  
(τυπωμένο στή ν Α λ έξα νδ ρ ε» * ) ,  Δ ιο ν υ σ ίο υ  Α .Τ ρ ό β α  : 
«Κ υ κλάμ ινα» .—

Τρία βιβλία μέ ποιήματα. Στήν δλη Τέχνη δέν προσφέρουν 
τίποτε. Τά πρώτα τοΰ κ. Μπουφίδη έχουν τεχνικό στίχο, 
ώραΐο μέτρο. Ά λλά  στήν ούσία τους είναι υποκειμενικά 
ονειροπολήματα καί έχουν τόσο έκδηλη, ίσως κι ' έξεπίτη- 
δες, τήν επιρροή ή τή μίμηση γαλλικών προτύπων τής 
“ΡΧήί το“ περασμένου αιώνα, πού δέν έχεις τίποτε νά πής 
παρά νά λυπηθής γιά τό σταμάτημα τούτο ή τήν άνώφελη 
άναδρομή. Παληοδ ρωμαντισμοδ ποιήματα. Περιττά πρά
ματα. Τοδ Φ. Άνατολέα πάλι δσα είναι τραγούδια άπό τίς 
κακουχίες τοϋ πολέμου, έχουν δύναμη καί παραστατικότητα 
χωρίς δμως καί νά δημιουργούν καινούργιους κόσμους. 
Φαίνεται νάναι νέος δ ποιητής κ ’ έχει δύναμη στήν έμπνευ
σή του, άλλά δχι καί άνάλογη τέχνη.
"Οσο γιά τά «Κυκλάμινα» τοδ Τρόβα, «τ" άφιερωμένα στούς 
γονείς του Άνδρέα καί Φλώρα Τρόβα», μέ συγκινεϊ ή άφιέ- 
ρωση, άλλά τά τραγούδια δέν μοδ λένε τίπστα.

Τ .  Κ. π Α Τ Τ Α Τ Σ Ω Ν Η Σ

Κ- Κ α ιρ οφ ΰ λλα:  «Ή ελ λ η ν ικ ή  ψυχή τοΰ Φ ο-  
σκώ λου».—

Μέσα είς τόσας άλλας Χαμπράς μελέτας πού έχ·ι §ως 
τώρα δημοσιεύσει ό κ. Κώστας Καιροφύλας περί τού έλ- 
ληνος ποιητοδ πού άποτελεϊ δόξαν είς τήν ’Ιταλικήν φιλολο
γίαν, ήλθε νά προστεθή μία νέα ή όποία ξεχωριστά άπό 
τήν θαυμασίαν έκδοτικήν της μορφήν άποτελεϊ μίαν νέαν 
πολύτιμον πηγήν διά τήν βιογραφίαν τοΰ Ζακυνθίου ποιη- 
τοδ. Τό νεον έργον τοδ κ. Καιροφύλα έξεδόθη γαλλιστί εις 
εκατόν μόνον άντίτυπα μέ τίτλον «Ή 'Ελληνική ψυχή τοδ 
Φοακόλου». Οί Ιταλοί βιογράφοι του ήθέλησαν νά τόν πα
ραστήσουν ώ ς ’Ιταλόν, ένφ ή άλήθεια 8lvat δτι δέν έπέρασε 
ήμέρα ποΰ νά μή ένθυμηθή δ Φόσκολος τήν Ζάκυνθον, 
μέ τήν οποίαν ήτο συνδεδεμένος καί διετήρει έπικοινωνίαν μέ 
διαφόρους σύγγενεϊς του καί φίλους. Δυστυχώς έχάθησαν 
πολλά στοιχεία τά δπσΐα θά  διεφώτιζον τό ζήτημα. Είς 
τήν οικογένειαν Βούλτσου δμως έσώθησαν μερικοί έπιστολαί 
τοΰ ποιητοδ, συγγενούς τών Βούλτσων καί μία είκών του ά- 
νέκδοτος. Έ π ί  τή βάσει τοΰ νέου τούτου ύλικοΰ ό κ. Και- 
ροφύλας έγραψε τήν μελέτην αδτήν δπου άναλύει τήν άλλη- 
λογραφίαν τού φοακόλου πρός τόν έξάδελφόν του Διονύσιον 
Βούλτσον, ένα έκ τών διαπρεπεστέρων Ζακυνθίων τοδ παρελ
θόντος αίώνος καί καθέξαντα σπουδαία άξιώματα είί τήν 
'Επτάνησον έπί Άγγλοκρατίας. ’Από τάς έπιστολάς του αύ- 
τάς άποδεικνύεται ή άγάπη τοϋ Φωσκόλου πρός δ,τι ελλη
νικόν, ή μανία του δπως έλθη καί περάση τάς τελευταίας 
ημέρας τής ζωής του έκεΐ δπου έγεννήθη. Είναι μερικαί 
έπιστολαί πού προκαλοΰν βαθυτάτην συγκίνγισιν διά τόν 
νοσταλγικόν πόνον μέ τόν όποιον είναι γραμμέναι καί αί 
όποΐαι άποδεικνύουν καθαρότατα δτι 9έν έχουν δίκαιον οί

Ιταλ ο ί  βιογράφοι του έπιμένοντες νά τόν άποκαλοδν Ιταλόν, 
διότι δ ίδιος ομολογεί μέ χίλιους δυό τρόπους τήν ελληνικό
τητά του. Τά βιβλίον αύτό, γραμμένον μέ ΰφο; έλκυστικόν 
κοί μέ βάθος ί 5τορικοδ κατέχοντος τά θέμα του τελείως 
δείχνει μ'αν άγνωστον άποψιν τού μεγάλου ποιητοδ τών 
«Τάφων». Είναι χαρακτηριστική ή άγάπη τοδ Φοσκόλου 
πρός τήν Ζάκυνθον. Πρός τόν Βούλτσον έγραφεν, όταν έσχε- 
δίαζε νά μεταβή είς τήν Ζάκυνθον : «Δέν Θά ήθελα νά κ α 
τοικήσω είς τήν πόλιν. Πρέπει διά τοδτο νά φροντίσετε νά 
μοδ ξετρυπώσετε μίαν μικράν έπαυλιν εις μικράν άπόστασιν 
άπό αΰτήν. Πρέπει τό σπήτι αύτό νά είναι άπομονωμένο μέ 
κληματαριές, δένδρα καρποφόρα καί κήπο μεγάλο διά νά 
μπορώ νά περιπατώ. Καί άν τό σπήτι εύρίσκετο είς τό Άρ- 
γάσι ή τό Άκρωτήρι άπό δπου θά  μποροΰσα νά βλέπω τήν 
θάλασσαν, τούς λόφους καί τήν πόλιν 'θά ένόμιζα δτι θά 
εύρισκόμουν ε!ο τόν Παράδεισον!» Ά λ λ ’ ό θάνατος ήλθε 
γρήγορα νά τοΰ ματαίωση τό γλυκό όνειρο πού τόν έβαυκά- 
λισε κ α θ ’ δλην τήν ζωήν του,

Σ π  Λ ιμ περάτου  :«'© Σ ο λ ο μ ό ς  ήτο ύγιής  τ ό ν  νο ΰ ν ;»

Έ ν α  θέμα ένδιαφέρον, ποΰ κανείς έως τώρα δέν έθιξε, έρ
χεται νάμελετήση ένας έκλεκτός έπιστήμων, δ Ιατροδικαστής 
Σπυρ. Λυμπεράτος, διδάκτωρ τής ίατρικής τοδ Πανεπιστη
μίου τών Παρισίων καί συγγραφεΰς διαφόρων έργων έπιστη
μονικών είς τήν γαλλικήν. Διά νά άντιμετωπίση Ινα τόσον 
δύσκολον έργον δσον ή ψυχοπαθολογική μελέτη τοΰ Σολω- 
μοϋ, ό συγγραφεΰς έμελέτησε κάθε τι, πού είναι γνωστόν 
διά τόν έθνικάν ποιητήν καί τό έργον του, ένεβάθυνε είς τάς 
λεπτομερείας τής ζωής του καί άνέλυσε κάθε στοιχεΐον 
ποΰ μπορεί νά θεωρηθή ώς υποκείμενον είς ψυχοπαθολογι 
κήν έρευναν. Τά συμπεράσματα τής μελέτης του αύτής ουγ- 
κέντρωσε εις τό βιβλίον αδτό πού θά  χρησιμεύση ώς πολύτι
μος βοηθός είς έκεΐνον ποΰ θά θελήση νά καταλάβη τόν 
άνθρωπρν πριν μελετήση τό έργον του. Διότι ό ποιητής δέν 
μπορεί νά άποξενωθή άπό τό έργον του καί ή ζωή του, ή ψυ
χοπαθολογική του κατάστασις, τά έλαττώματά του μπο
ρούν νά έρμηνεύσουν, νά διαφωτίσουν τήν ποιητικήν του π α 
ραγωγήν. Ό  Λομπρόζο, είς τό περίφημον έργον του είς τό 
όποιον προσπαθεί νά βγάλη όλους τοΰ; μεγάλους άνδρας 
τρελλούς, κοτατάσσει καί τόν Σολωμόν μεταξύ τών έξαιρετι- 
κών άνδρών ποΰ μπορούν νά στηρίξουν τήν θεωρίαν του. Ό  
κ. Λυμπεράτος είς τό συμπέρασμα τοϋ παρόντος έργου του 
δέν συμφωνεί μέ τόν μεγαν ’Ιταλόν σοφόν, παραδεχόμενος 
δτι τά ιδιαίτερα έκεΐνα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά 
ποΰ παρουσιάζει έν τφ συνόλφ της ή ζωή τοϋ ποιητοΰ τών 
«’Ελευθέρων Πολιορκημένων» δέν είναι άσυνήθη, ούτε άπό 
έκεΐνα πού μπορούν νά δικαιολογήσουν τήν θεωρίαν τοΰ Λομ- 
πρόζο. Τό έργον, καλλιτεχνικώτατα τυπωμένον, έχει καί 
δέκα θαυμασίας εικόνας άπό τήν ζωήν καί τό έργον τοΰ 
Σολωμοΰ.

Ε· Φ.

Γ. Κ α ν έ λ λ ο υ :  «’Εμπορικού προσ««ικότητητες» — 
Γ -Σ τα μπ ολή  : «Πολίτευμα καί ’Α να γ ένν η σ ις» .

Έξεδόθησαν δυό μπροσούρες πολύ Ινδιαφέρουσαι. Ή  μιά 
τοΰ κ Γ. Κανέλλου ύπό τόν τίτλον « ’Εμπορικοί προσωπι
κότητες» ή άλλη τού κ. Γ. Κ Σταμπολή υπό τόν τίτλον 
«Πολίτευμα καί ’Αναγέννησις».
Καί οί δυό συγγραφείς μπορούμε νά πούμε πώς μάς δίνουν 
τό μέτρον τής άνησυχίας τοϋ Έ θνους μας διά τό μέλλον 
του. Καί οί δυό φιλότιμοι μελετηταί έμφανίζωνται μέ μιά 
ώραΐα πεποίθηση διά τάς ιδέας των, τάς οποίας έχουν ά- 
ποκτήσει μελετώντες, παρατηροϋντες καί έρευνώντες. δ μέν 
κ. Κανέλλος διά νά έμφυσήση είς τόν λαόν υψηλότερα ιδα
νικά έργασίας, παραγωγής καί έμπορίου, ό δέ κ. Γ Κ. 
Σταμπολής διά νά άναπτύξη όλόκ3 ηρον έπ.χειρηματολογίαν 
καί d o c u m e n ta t io n  περί τής άνάγκης εφαρμογής παρ’ ή- 
μΐν ένός πολιτεύματος συμφώνου πρός τάς έλληνικάς πραγ

ματικότητας μετά τήν έπίσημον άναγνώρισιν τής χρεωκο- 
πίας τοΰ κοινοβουλευτικοΰ πολιτεύμαΐος. Κι’ ένφ δ πρώτος 
έξαίρει τάς προσωπικότητας πολλών έκ τών δρασάντων 
κατά τούς χοόνους μας έν ‘Ελλάδι ώς έμπορων καί βιομη- 
χάνων διάνά δώση τό ζωντανόν παράδειγμα είς τόν ‘Ελλη
νικόν λαόν καταλήγει μέ μίαν ώραίαν αποστροφήν, πρός τόν 
έργαζόμενον κόσμον άρυόμενος άπό τόν ’Εδουάρδο Συρέ τάς 
εικόνας του
«Διώξετε τήν άμφιβολίαν πού κατατρώγει τάς καρδίας σας 
καί παραλύει τά μπράτσα σας. ‘Ο Πυρσός καί ή Λύρα είνε 
τά δώρα τοϋ θεού τό σκήπτρον άνήκει εις τόν ‘Ερμήν ποΰ 
είναι τό βραβείον τής θελήσεω; καί τά όποιον έπομένως α
νήκει είς έκεΐνον ποΰ ξέρει νά τό κατακτήση. Καί διά νά 
τό πάρει κανείς χρειάζεται ή πίστις».
‘Ο κ Σταμπολής άφοϋ διακηρύσσει δτι δ κοινοβουλευτισμός 
έχρεωκόπησεν καί άφοϋ έπισκοπών τό πρόγραμμα τής «Όρ- 
γανώσεως ’Κθνικοΰ Κυριάρχου Κράτους», (ή όποία έν τφ 
μεταξύ φαίνεται δτι άπέτυχεν διότι διέκοψε καί τήν έφημε 
ρίδα της τό «Κράτος») άφοϋ έπικρίνει καί τόν φασισμόν καί 
τόν Χιτλερισμόν, ώς πολιτεύματα βίας, ζητεί νά έξευρεθή 
πολίτευμα κατάλληλο διά τήν ‘Ελλάδα καί διά τά προβλή- 
ματά της. Τό Στάδιο τής βιαιότητος, λέγει, έχει παρέλθει· 
•Η άνθρωπότης διψά τώρα τό ρυθμιστή λόγο, τό ίσσόρροπο 
πνεύμα τοδ κατευνασμού καί τής τάξεως.
Ά λλ ά  διά νά ΰποστηοίξη τήν βασικήν του ιδέαν περί τοδ κα- 
ταλληλοτέρου πολιτεύματος έν ‘Ελλάδι ό κ. Σταμπολής ά- 
ναπτύσσει διαφόρους θεωρίας κοινωνικάς μέ φιλοσοφικήν διά- 
θεσιν καί κυρίως μέ δογματικόν ύφος. ΑΙ κοινωνικαί του 
άπόψεις στή νέα μας διαμόρφωσι έκφέρονται μέ πολλήν βε
βαιότητα περί τών άποτελεσμάτων τών θεωριών του.
Έν τούτοις καίτοι προσπαθεί νά μή άπομακρύνεται άπό τά 
πράγμα α, καίτοι πιστεύει δτι καθώς δμιλεΐ, κρατεί τόν 
ταύρον έκ τών κεράτων, μάς δίδει τήν έντύπωσιν ένός Ιδεο
λόγου πού βλέπει τά πράγματα άπό πολύ υψηλά στρώματα 
μή άπέχοντα άπό τά δψος τών νεφών.
Διά τοΰτο δέν μπορούμε νά έννοήσωμε κατά ποιον τρόπον 
Θά είναι δυνατόν τό Κράτος νά μεταβληθή σέ όργανο τοΰ 
πνεύματος, ώς λέγει, διά νά μή δέχεται σέ κάθε στιγμή τά 
πλήγματα τών νέων ιδεών καί τοΰ άνταγωνισμοϋ τών δογ
μάτων, διότι θά  προσεταιρίζεται τούς πραγματικούς άρχη- 
γούς, θά δίνη τήν άνάλογη θέσι στις ιδέες καί τά δόγματα 
μέ τήν πεποίθησι πώς ή έλευθερία τής συνειδήσεως είναι δ 
μόνος συντελεστής τής προόδου καί ίσως ό μεγαλείτερος 
σκοπός τού κράτους νά έξασφαλίζη τήν λειτουργία της.
’Εάν δ κ. Σταμπολής θέλει νά μάς πείση περί τοΰ πραγμα 
τοποιησίμου τών πράγματι υψηλών θεωριών του δέν έχει 
παρά νά συντάξη ένα σχέδιον Συντάγματος διά νά μάς ά- 
ποδείξη δτι δσα λέγει είναι δυνατόν καί νά διατυπωθοΰν είς 
διατάξεις συντακτικάς. Πάντως ή προσπάθεια τοϋ συγγρα 
φέως είναι άξία πολλών έπαίνων καί θά ήτο εύχής έργον 
αν καί άλλοι μελετηταί νέοι ένεφάνιζαν τόσον καθαρά τάς 
δέας των είς τήν δημοσιότητα πρός δημοσίαν συζήτησιν, άπό 
τήν δποίαν θά ΰπάρξη τρόπος νά έξέλθη μιά άλήθεια γό
νιμος.

X. Β.

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
*11 άρχί 'εκτοιική  έκήστη; εποχής ώρίσμενη νά έκπλη- 
ρώσχ) τάς άνάγκας τής στεγόσεως τών κατοίκων τών πό
λεων διαμορφοϋται έ< τών συγχρόνων είς κά&ε περίοδον 
όρων διαβιώσεως τών πολιτών καί άνταποκρίνεται ι ίς  τήν 
ψυχολογίαν καί τό αίσθημα αΰτών.
Ή  εργασία τοϋάρχιτέκτονος έγκειται είς τό νά μελετήσω κα
λώς τάς ώς άνω γενικός συνθήκας διαβιώσεως τών κ ατο ί
κων τής πόλεως πού εργάζεται, ώς καί τάς ιίδικάς τοιαύτας 
τής πρός άνέγερσιν οικίας καί τοΰ χώρου ένθα πρόκειται 
νά άνεγερϋή τό μελετόμβνον κτίριον. Είδικώς, είς τά σή
μερον άνεγειρόμενα οικοδομήματα, οφείλει ό άρχιτέκτων 
νά περιλάβη όλας τάς συγχρόνους ανέσεις, κατά τό δυνα
τόν, τάς καθιβρωΟείσας έκ τής προόδου τής έπιστήμης καί 
τής τέχνης, ινα  τό οίκοδόμημα άνταποκρίνεται πληρέστε- 
ρον είς τάς ά·, άγκας τών κατοίκων.
Κύριον μέλημα τοΰ συγχρόνου αρχιτέκτονας πρέπει νά 
είναι τό οργανικά διατεταγμένο σπίτι, διηρημένο^ κατά 
μίαν ορθολογιστικήν διάταξιν τών χώρων, όπου άνέτως 
καί κατά τό δυνατόν οικονομικότερα νά εξασφαλίζεται 
καλώς ή λειτουργία τής οΙκίας. Οΰιω παρα τηρούμε ν δτι ό



προσανατολισμός χής οικίας και τών διαμερισμάτων αυτής 
συνιστά πρωταρχικόν ρόλον βίς τήν καλήν διάταξιν τής 
οικίας καί έπιζητοΰμε» οΰτω, δπως τά δωμάτια ΰπνου 
τών ενοίκων είναι κατά τό δυνατόν ανατολικά ή άνατολικο- 
μεσημβρινά, έν άντιθέσει πςός τάς αίθουσας υποδοχής ή 
τούς βοηθητικούς χώρους, οΰς τοποθετοΰμεν πρός άλλας 
διευθύνσεις, βορςαν ή καί δύσιν, ήτις έι Ε λλ ά δ ι ,  είναι 
ό δυσμενέστερος όλων τών άλλων, προσανατολισμός.
Έ ν  "Ελλάδι *ήν τελευταίαν εικοσαετίαν δύο κυρίως τύ
πους οίκιών είς τάς πόλεις άνευρίσκομε- τήν λαϊκήν οικίαν 
μέ τά δωμάτια αναπτυσσόμενα κατά μήκος, ή γύρωθεν 
μιας αυλής, ώς συνέχειαν τοΰ παλαιού a tr icu m , καί τό 
παλαϊκό αστικό σπήτι, μονοκατοικία ή διπλοκατοικία μέ 
τους χώρους εξυπηρετημένους συνήθως κατά μήκος διαδε- 
ταγμένου διαδρόμου. Μεταπολεμικώς όμως καί ιδίως τήν 
τελευταίαν πενταετίαν άρχισε νά άνεγείρεται ή πολυκατοι
κία, ήτις τείνει νά επικρατήσω τελευταίως παντελώς έν 
’Αθηναίε καί νά διαμορφώσω ταύτας κατά τόν σύγχρονον 
τοΰτον οικοδομικόν ρυθμόν.
Εις τάς μονοκατοικίας ή τάς έξοχικάς έπαύλεις, ό άρχιτέ- 
κτων σχεδόν αδέσμευτος έκ τών πολλαπλών προβλημάτων 
τών ένυπαρχόντων εις τήν μελέτην μιας κεντρικής πολυκα
τοικίας ή οικίας έκμεταλλεύσεως, δύναται καιά τήν μελέ
την τοΰ οικοδομήματος νά άνταποκριθβ πληρέστερον είς 
τός έπιθυμίας τοΰ ιδιοκτήτου, ώς καί τό ίδιον αύτοΰ α ί 
σθημα καί φαντασίαν. Λόγψ τούτου πάντοτε ό προσωπι
κός χαρακτήρ καί τόνος ρυθμού έκάστου άρχιτέκτονος έμ- 
φανίζεται πλουσιώτερος είς τάς έξοχικάς έπαύλεις ή τάς μο
νοκατοικίας, αΐτινες άποτελοΰσι τό στόλισμα τών εξοχικών 
συνοικισμών.
‘Εκαστη τέχνη εκφράζει τήν έποχήν της, οί δέ καλλιτέ- 
χναι ώρισμένης περιόδου, Τνα άνταποκρίνωνται είς τόν 
ρυθμόν τής εποχής των όφείλουσι νά προσαρμόζωνται 
*ρός τό πνεΰμα^ταύτης. Σήμερον ή ζωή έχει άλλον ρυθμόν 
μεταπολεμικώς ή πρό εικοσαετίας, ή σύγχρονος 8έ νέα αρ
χιτεκτονική, άποτινάξασα τόν φόρτον τών ψευδών απομι
μήσεων καί τό βάρος τής κληρονομικής παραδόσεως, ανα
ζητεί νά ανεΰρχ) τόν ρυθμόν τής άρχιτεκτονικής, τής άντα- 
«οκρινομένης είς τήν σημερινήν έποχήν.
Μεταπολεμικώς νέα υλικά καί εϊδικώς τό σιδηροχαγές 
σκυροκονίαμα (μπετόν άρμέ) είσήχθησαν ευρέως είς τήν δο
μικήν τών οικοδομημάτων. ‘Η  μοντέρνα αρχιτεκτονική με- 
ταχαριζομένη κατά κύριον λόγον τά υλικά ταΰτα, ερευνά 
νά έκφρασθή δι ' αυτών, τόσον μάλλον, όσον διά τής χρή- 
οεώς^τιον πραγματοποεΐται καί τό πλημερέστερον σχέδιον 
καί όλος ό πλούτος τής φαντασίας τοΰ άρχιτέκτονοί. Σ ή 
μερον ζητοΰμεν ειλικρίνειαν εις τήν αρχιτεκτονικήν καί 
έκτός δικαιολογημένης ανάγκης χρήσεως ώρισμένων υλικών 
διά λόγους στερεώσεως ή προστασίας κατά φθορών τμημά
των τοΰ οικοδομήματος, άποφεύγομεν τήν δ ι’ ένός υλικοΰ 
ψευδή άπομίμησιν άλλου καί τά τοιαϋτα.
Προπολεμικώς έκ τοίχου έπικεκαλυμμένου δι * άμμοκονίας 
κατόπιν προετοιμασίας, άπεμιμοΰντο δι’ ελαιοχρωματισμού, 
ίδίως κατά τούς κλιμακοφόρους τών κτιρίων, τάς νευρώσεις 
μαρμάρου, κατά δέ τούς ελαιοχρωματισμούς τών εσωτερι
κών θυρών_ πολυτιμότερα ξΰλα, ώς ή δρΰς κλ«. Σήμερον 
δλα αύτά άνήκουσι πλέον είς τό παρελθόν. Διακοσμήσεις 
έκ γύψου διά τάς όροφάς δέν χρησιμοποιοΰμεν πλέον, ούδέ 
ύποπίπτομεν εις τό σφάλμα τής τοποθετήσεως δευτέρου 
ψευδοπατώματος κάτωθεν τών δοκών έκ μπετόν άρμέ μι
ας οροφής πρός άπόκρυψιν αυτών. Ό  άρχιτέκτων τής σήμε
ρον οφείλει νά μελετήσω καί νά εφαρμόσω τή ν αρχιτεκτο
νικήν τοΰ μπετόν άρμέ καί τήν έμφανή διά καταλλήλου 
διαεάξεως τών δοκών διακόσμησιν μιδς οροφής καί είς 
τάς ηλεον σοβαράς καί πολυπλόκους έτι κατασκευάς. 
Σήμερον, επωφελούμενοι τών συγχyόvωv τεχνικών μέσων, 
έπιζητοΰμεν νά ίκανοποιήσωμεν τάς σημερινάς, έκ τήςέξε- 
λίξεως τοΰ πολιτισμού άνάγκας τών ατόμων. Έ ηιζηιοΰμεν 
καλώς ήλιαζομένας καί άεριζομένας οικίας, πληρούσας 
πρωτίστως τούς βασικούς δρους τής υγιεινής.
Τό εσωτερικόν τής οικίας δίκτυον ηλεκτρικού φωτισμού, 
παροχής ΰδατος, άποχετεύσεως, θερμάνσεως καί έξαερι- 
σμοΰ πρέπει νά είναι όρθώς μελετημένον καί διατεταγμέ- 
νον διά νά άνταποκρίνεται είς τήν στάθμην τής συγχρό
νου ζωής. Ή  διακόσμησις καί ή έπίπλωσις τής οικίας 
άκολουθοΰσι τόν ίδιον ρυθμόν, διά τοΰτο τάς συγχρόνους 
οικίας χρωματίζομεν ίδίως διά ζωηρών χρωμάτων, προ- 
καλούντων αίσθητικώς άνεσιν καί χαράν.
Έξωτερικώς τάς προόψεις τών κτιρίων μελετώμεν σήμε

ρον μέ άπλάς καί ήρεμους γραμμάς, αΐτινες νά άνταιτοκρί- 
νωνται μέ τά υλικά τής κατασκευής είς οικίας, άνευ τοΰ 
φόρτου ψευδών διακοσμήσεων, αΐτινες ούδεμίαν οργανι
κήν ανάγκην τής οικίας ύπηρετοΰσιν. 'Επιζητοΰμεν νά ρυθ- 
μίσωμεν τό οικοδόμημα καί νά τό δέσωμεν μέ τίς ήρε
μες γραμμές τοΰ γύρω τοπείου, ώστε τό κτίριον νά έφαρ- 
μοσδή μέ τό περιβάλλον, μέ τόν ήλιον καί τά ζωντανά 
στοιχεία τής φύσεως.
Τίποτα δεν είναι ουσιωδέστερον δι' ενα άρχιτέκτονα ή τόν 
γλύπτην, δπως άνεγείρει ενα άδριάντα εξω, είς τό ύπαι
θρον^ άπό τό νά εναρμονίζεται τό εργον του μέ τό φυσικό, 
γιομάτο απλότητα ή αυστηρότητα γύρω του περιβάλλον. 
Οταν προχωρήσομεν f ξω.  ̂ πρός τήν έξοχή καί βαδίσομε 

αναμεσα εις τους κάμπους ή άνεβοΰμε τούς μαλακούς λό
φους τοΰ έσωτερικοΰ δμως τής χώρας μας, θ ά  συναναν- 
τίσουμε συχνά είς τό βήμα μας άπόμερα έξωκκλήσια, απλά, 
χαρωπά καί ήρεμα, πού κουρνιάζουν πολλές ήσυχα κάτω 
άπό τόν παχύ ήσκιο ένός πλατάνου, μιας λεύκας ή ένός 
πεύκου.  ̂ Αν προσέξουμε αυτό τό θέαμα πού προσφέρεται 
εις τα^ ματια μας θα ιχντιληφθοΰμε πόσον αύτό τό κτΐσμα, 
που οικοδομηθηκε από εναν άγνο>στο λαϊκό μάστορα, ε
ναρμονίζεται μέ_ τό γύρω περιβάλλον, μέ τήν απλοϊκή 
ζωή τών αγροτών, μέ τό γενικό χαρακτήρα τοΰ τόπου καί 
τις γραιιμες τών γύρω βουνών, πόσον διατηρείτο, αύτό τό 
κτΐσμα άκομα μαζυ μέ τόν ψυχικό μας κόσμον.
Είναι αυτό ενα απο τα πιό γνωστά γνωρίσματα τής αλη
θινής αρχιτεκτονικής, οταν αυτη είναι ννησία, πηγαία, 
ζωντανή, αληθινη, και κατορθώνει νά εναρμονίζεται μέ 
την ατμοσφαίρα, τόν ούρανό καί τό περιβάλλον. Τέτοια 
ηταν τα κτίσματα τής παλαιός κλασσικής έλληνικής έπο· 
χής, τέτοιο ηταν τά κτίσματα τής βυζαντινής καί λαϊκής 
περιόδου, πρός εκεί πρέπει νά τείνει μιά γνησία καί π η 
γαία αρχιτεκτονική.
’Αλλά δέν είναι καθόλου υποχρεωτικόν κ α θ ’ δν τρόπον 
θ α  μελετήσωμεν^καί θά  ανεγείρωμεν μίαν σύγχρονον πο
λυκατοικίαν είς ενα κεντρικόν δρόμον τών ’Αθηνών, κατά 
τόν αύτόν τρόπον νά^ μελετήσωμεν μιάν εξοχικήν έπαυλιν, 
ενα έπαρχιακο σπίτι η ενα απλό μικρόσπιτο σ' ένα ήσυχο 
νησι χών Κυκλάδων, στη Μύκονο λόγου χάριν, δπου μά
λιστα εξακολουθεί ακόμη να υπάρχη μέχρι σήμερα μιά 
ιδιότυπη γιομάτη σοφία λαϊκή άρχιτεκτονική. Κατ ' άλλον 
τρόπον θ ά  μελετήσομε καί θά ανεγείρουμε ένα σπίτι είς 
τας Αθήνας και κατ άλλον τρόπον είς ένα νησί, διότι 
αλλας άνάγκας πρόκειται νά εξυπηρετήσω ®δώ καί άλλας 
αναγκας πρόκειται νά έξυπηρετήση έκεΐ. ’Εδώ, τό κτί- 
ριον διαμορφώνει την πρωτεύουσα καί συνταυτίζεται 
σχεδόν ως^αρχιτεκτονικόν σύνολον μέ τήν ρυμοτομίαν καί 
τας πλατείας, τα παρκα καί τάς δενδροστοιχίας ή τούς 
εμπορικούς δρόμους τής πόλεως,—εκεϊ τά κτίριον, αύτοτε- 
λες συνταυτίζεται μέ τήν ήσυχη ζωή τών ψαράδων καί τών 
ναυτικών καί άνταποκρίνεται είς τόν παλμόν τής ναυτι
κής ζωής.
Ά λλά  περί αυτών καί περί άλλων είς άλλο σημείωμα.

I. Κ Α Ψ Α Μ Τ Τ Ε Λ Η Σ

ΕΝΑΣ Γ,ΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΚΓ ΕΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Η έκ νεότητάς της  παληά, άλλά πάντα σ’ όλους μας 
τούς ’Αθηναίους συμπαθής αίθουσα -  άς τήν πάρουμε 
ενιαία — τοδ «Παρνασσού» συγκεντρώνει πάλι κατ’ α&τάς 
διαλεχτούς καλλιτέχνας. Είναι πάλιν^τόπος καλλιτεχνικών 
ραντε-βου καί καταβολής μικρού φόρου πρός^τήν Τέχνη 
Ο φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» διεπαιδαγώγησβ 

τρεις περίπου γενεές Νεοελλήνων μέ τάς δύο Εστορικάς αΐ- 
Θούσας του. Τήν αίθουσα τών Διαλέξεων καί τήν αίθουσα 
τών Εκθέσεων. Ή  πρώτη έχει διακοπάς τώρα μέ τήν ε ί 
σοδό μας στό καλοκαίρι — άν καί δέν ξεόρω γιατί ή δια
λέξεις είναι άντενδεδειγμένες α&τή τήν έποχή, Ε&τυχώς πού 
συγκεντρώνει τό ένδιαφέρον ή άλλη.
Σ' αδτήν ό εκλεκτός καί πολιτισμένος ζωγράφος κ. Λ. Γρί
βας έκθέτει 55 πίνακες του διάφορων είδών, χρωμάτων,
ποιοτήτων, καί διαστάσεων, μέσα στούς οποίους ό έπι-
σκέπτης απολαμβάνει έκεϊνο ποδ γιά τά φυσικά ταύτα 
6 Ελιάν όνομάζει «οφθαλμών πανήγυριν».
Ο κ. Γρίβας είναι καλλιτέχνης πού εζησε καί έξω άπό τή*

'Ελλάδα καί Ονειροπόλησε άλλά και έργάσθη καί έμόχθησε 
καί υπό ξένον ουρανόν, χωρίς τόν ελληνικόν ήλιον, χωρίς 
τήν γραμμήν τοδ Αττικού τοπίου, χωρίς τή χαρωπή 
γχλανόιητα τοδ Σαρωνικοδ. Καί άπό τήν καλλιτεχνική του 
ζωή ύπό ξένους ουρανούς μάς έδωσε σέ 6 (τούς ύπ' άριθ. 1, 
2, 3, 4 21, 22) θαυμααίους πίνακας μερικά τοπία άπό τά 
παράλια τής Γαλλίας, πού τό επιβλητικό του; χρώμα, τό 
Ιδιαίτερο άτμοσφαιρικό φως τού άτονου ήλίου, δπου καί άν 
είναι ξένο στά ελληνικά μάτια, δμως τραβά στήν αδθόρ- 
μητη τήν Ιδιαίτερη προσοχή καί τοδ άμυήτου στή ζωγραφική 
"Ελληνος έπισκέπτου. Ό  κ. Γρίβας είναι κυρίως θαλασσογρά
φος έκλεκτός. Αύτά είναι τό είδ ς του. ’Εκεί είναι ή έπίδο- 
σή του Καί δμως σ' αύτή τήν έκθεσί του μάς παρουσίαζε', 
καί άλλους είδους ζωγραφικά έργα πού μερικά χινοδν τό 
θαυμασμό. ιδίως γιά τήν ap t ta  πολυμέρεια τοΰ καλλιτέχνου. 
Νατύρ-μόρτ Προσωπογραφίες, σκηνές καπηλείων, ελλη
νικά άκρογιάλια (ιέ ελληνικό φώς, τύπους κοσμικούς, γυναι
κεία  γυμνά, προσφυγικούς συνοικισμούς,Αττικά τοπία, πορ- 
τραΐτα άριστοτεχνικά.
"Απόδειξις δτι στήν έκθεσι αύτή τοδ κ. Γρίβα ενα άπό 
τά πιό γνώριμα του τάπ ιό  συμπαθή ’Αθηναϊκά τοπία είναι 
τό πορτραϊτο —Ινα άριστουργηματικής τέχνης, δχι s im ili
tud e  μεγάλο πορτραϊτο—τοδ γνωστοδ καί συμπαθοδς συγγρα· 
φέως καί φίλου κ. Νίκου Λάσκαρη, τόν όποιον μέ μειλίχιον 
βλέμμα καί σοβαροπρεπώς συγκρατούμενον μειδίαμα, σας 
υποδέχεται μόλις-μόλις προβάλετε στήν πόρτα τής αιθούσης. 
Ά λλά ή συνάντηπις αυτή μέ τό πορτραϊτο τοΰ φίλου κυ-ίου 
Λάσκαρη μοδ υπενθύμισε μιά κριτική τοδ ίδίου εις μίαν... 
έκθεσή του, είς τόν Παρνασσόν, δπως μόνος[του μού τήν 
είχεν άλλοτε διηγη&ή.
Ή  Κ ρ ι τ ι κ ή :  Μιά φορά Ινας ζωγράφος έκαμε μιά έκθεσι 
έργων του στό Παρνασσό. "Οταν τήν έπεσκεφθη ό Λάσκαρης 
παρεκλήθη άπό τό ζωγράφο νά είπή τή γνώμη του. 
Κυτιάζων §να πίνακα μέ δένδρα, τά όποια είχαν χρώμα.., 
θ-αλασσί, ε ίπε στό ζωγράφο:
— ‘Υπάρχουν δέντρα μέ θ-αλασσί χρώμα;;
—Έ γώ...  έτσι τά βλέπω.
—Τότε νά πας στό ’Οφθαλμιατρείο.
Αύτόν τόν Λάσκαρη μάς έδωσε ατό πορτραϊτο του ό κ. 
Γρίβας, τόν φαινομενικά αύστηροπρεπή, μέ τό φωτεινό 
βλέμμα πού προδίδει τήν πάντοτε λεπτήν καί εύγενή ειρω
νεία του, — ειρωνεία γιά δλους, καί τόν ίδιον τόν εαυτόν 
του άκόμη.
”Ε κ θ ε σ ι ς : Ά λλ οτε  δ Νίκος Λάσκαρης ε ίχε  Ιναν 
υπηρέτη ό όποιος έφοιτούσε στή νυκτερινή σχολή τού Παρ
νασσού. Ή τα ν  καλός μαθητής καί στίς έκθέσεις πού έ
γραφε στό σχολείο έπαιρνε καλούς βαθμούς. Κατά τάς πα- 
ραμονάς τών έξετάσεων ό ύπηρέτης του τού έδειξε Ινα σχέ 
διον έκθέσεως, πόύ ε ίχε  κάμει καί τόν παρεκάλεσε νά τού 
τήν διορθώση, γιά νά γίνη καλλίτερη.Τού τή διώρθωσε πράγ
ματι δσο ήτο δυνατόν καλλίτερα. ‘Ο μαθητής τήν άντέγραψε 
καθαρά καί τήν παρουσίασε στό διδάσκαλό το»·, περιμένων 
τό βραβείο.. Τό πρώτο βραβείο φυσικά. Ά λλά  ή έκθεσις έ- 
κείνη έβαθμολογήθη άπό τόν διδάσκαλον μέ μηδέν—ή μόνη 
μηδενισθεΐσα ά π ’ δσες είχαν γράψει μόνοι τους οί μαθηταί. 
Αύσκολα πράγματα ή έκθέσεις τοδ Παρνασσού.Είτε ζωγραφικής 
σάν τού κ. Γρίβα, είτε σάν τίς σχολικές έκθέσεις τών μα
θητών τής νυκτερινής σχολής, δταν οί διδάσκαλοί των βλέ
πουν τά δέντρα μπλέ καί δέν πηγαίνουν στό ‘Οφθαλμιατρείο. 
Αιότι ό έκθέσας τά ζωγραφικά έκεΐνα θαλασσιά δένδρα είνε 
ό ίδιος ό διδάσκαλος, ό μηδενίσας τήν γραπτήν τοΟύπηρέτου 
μαθητού Ικθεσιν,
Ά λλ ά  βλέποντας κανείς τό πορτραϊτο τού Αάσκαρη καί 
θυμούμενος τήν άπέραντη δσον καί διδακτικήν άνεκδοτολο-

γίαν τού δημοφιλέστατου αύτοδ ’Αθηναίου συγγραφέως 
— κινδυνεύει νά ξεχάση καί τό σκοπό τής έντυπωσιογρα- 
φίας. Α ντί  νά γράψω πώς είδα τεχνικώς τά πορτραϊτο τοΰ 
Λάσκαρη, — λίγο έλειψε νά γράψω— διά τό «Σκάνδαλο 
τοδ Λήμου Βουπρασίψν» ατό όποιον δ κ. Ν. Λάσκαρης έγρα
ψε καί γνωστήν ωραία κωμωδία μέ τόν παραπάνω τίτλον. 
Παρασυρόμενος άπό τήν άνεκδοτολογίαν παρ' ολίγον νά 
ξεχάσω τήν τέχνην έξ άφορμής τής οποίας έπρεπε νά γραφή 
τόν παρόν σημείωμα. Ευτυχώς ποδ μέ τόν έκλεκτόν ζωγρά
φον κ. Γρίβαν έπρόφθασα «αί έχάραξα μερικές γραμμές 
στήν άρχή.

Δ.  Λ Α Μ Τ Τ Ι Κ Η Σ

Δ Υ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  

φ ί λ ε  κ· Δ ιευ θ υ ντ ή  τών « Ε λ λ η ν ικ ώ ν  Φ ύ λ λ ω ν» .— Είς
τό τε ίχ ο ς  σας τοΰ περασμένου’Αποιλίου ν(?άφρ*ε Υ111 τή ν  Αρτισύστατη 
« 'Ρ λληνική  Φιλοσοφική Ε τ α ιρ ε ία » ' δέν ϋ ά  ε ίχα  κ ιν ένα  λόγο, φυσικά, 
ν ’ άσχοληβώ μέ α ύ τ ή , δν &έν άναφερότανε είς τό δημοσίευμά σας 
αύτό, δ τ ι έγώ ήπεχώρησα Λπό τή ν  «Ε ταιρεία» αύτή, καθώς καί 6 κ. 
Ά ναννω στόπουλος.Κ οί γ ια τ ί μέν άπεχώρησεν ό κ. ·Αναγνωστόπβυλος, 
αύτό, φυσικά, ΐϊά  μπορή αύτός ό ίδ ιος νά  τό π η . "Οσο δμως άφορφ 
στήν Ιδική μου Αποχώρηση, νομίζω , δ τ ι ε ίμα ι ύποχρεωμένος να δώσω 
στούς Αναγνώστες σας μ ιά  έξη γη ση ■ λοιπόν, δ τα ν  πρωτοίδρύΦηκε ή 
«Ε ταιρεία»  αύτή, έδέχβηκα τή ν  πρόσκληση τοϋ κ. Ζερβόν, νομίζοντας, 
πώς Οά γινότανε μ ιάΓΕταιρεία, πού νά περιλαμβάνω δλους τούς όπωσ- 
δήποτε καταγινομένους,λιγώ τερο ή περισσότερού μέ τη  φιλοσοφία στόν 
τόπο μας' καί πρώτα-πρώ τα, ipso  jure, πρόεδρός της, Φά ήταν ό καθη
γη τή ς τή ς Φιλοσοφίας στό πανεπιστήμιό μας καί ένας ά ό τούς Αντι
προέδρους ό καθηγητής τή ς  'Ιστορίας τής Φ ιλοσοφίαν ’Έ πειτα  θ ά  ή- 
θ . ία  νά ίδώ μιά δράση ένεργό καί μ έ  π ρ ά γ μ α τ α  τή ς « 'Ε τα ι. 
ρείας» αύτής. Α ντ’ αύτοΰ δμως είχα  τή ν  Απογοήτευση νά βλέπω με
ρικές συνεδριάσεις έντελώ ς φιλολογικές μέ οχέδια και λόγια , έ ν τ  ε- 
λ ώ ς  ά γ ο ν ε ς ,  τώ ν 7—8 μελών τοϋ « Δ. Συμβουλίου» καί πλέον ο ί .  
Καί στήν άρχή μέν έγένετο λόγος, πώς θ ά  έρθουν καί ό κ. Βορέας 
καί ό κ Λ ογοθέτης, έπειτα  δμως έμάθαμε δτ ι δέν δέχονται κ.λ.π. 
"Οταν λοιπόν ένοιωσα, δ τ ι ή «Ε τα ιρεία»  αύτή κύριο φαίνεται, σκοπό 
ε ίχε  μόνον ένα, τό νά  λέγεται πρόεδρός της δηλαδή «πρόεδρος 
τώ ν 'Ε λλήνω ν φιλοσόφων» 6 Αγαπητός συνάδελφος κ. Ζερβός έθεώ- 
ρησα καθήκον μου έπιταχτικό ν ' Αποχωρήσω καί νΑ παύσω^νά περι- 
βάλω μέ τό κνρός μου μιά « 'Εταιρεία», πού άπ ότόν  τρόπο τής συστά- 
σεώς τη ς , δέν θ ά  μπορούσε ποτέ κατά τή ν  γνώ μη μου ν ’ Αποτελέση 
τήν  « 'Ελληνική Φιλοσοφική 'Ε ταιρεία», πού θΑ έχρειαζότανε στόν 
τόπο μας. (Συνεστάθηκε δηλ. καί ή « 'Εταιρεία» αύτή Απάνω-κάτω 
μέ τόν ίδ ιο  τρόπο τής « Ακαδημίας Α θηνώ ν» , πού τήν  συνέστησεν 
αύθαίρετα ένας πεθαμένος τώρα, καθηγητής τού πανεπιστημίου, 
δταν έγινε ύπουργός σέ μιά διχτατορική κυβέρνηση καί α ύ τ ο -  
δ ι ω ρ ί σ τ η κ ε  Ακαδημαϊκός, έπ ί κεφαλής τού καταλόγου τών διορι- 
σθέντω ν Ακαδημαϊκών, πού μόνος του πάλι τόν κατασκειιασε).
Κ αί τά  πράγματα ώς τώ ρα δ έ ν  μ έ  δ ι α ψ ε ύ σ α ν ε · δ ν  έζαιρέσωμε 
τήν  διάλεξη τού φίλου κ. Κανελλοποΰλου καί τοΰ κ, Βλησίδου, καμμιά 
Αλλη έργασία άποιαδήτοτε δέν έχει νά Απόδειξη ή Ε τα ιρ ε ία  αύτή. Λό
για  καί ύποσχέσεις γιά  έκδοση φιλοσοφικών περιοδικών, γιά  διαλέξεις 
καί γ ιά  έπιστημονικά φυλλάδια, καί συνέδρια κλπ. κλπ., που έξαγγέλλει, 
ε ίνα ι εύκολο βέβαια νά  δώση καθένας- έ ρ γ α  δμως σοβαρά, π ο ύ  
θ έ λ ο υ ν  κ ό π ο υ ς ,  ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς ,  χ ρ ή μ α τ α  κτλ. ούτε έ
καμε ο ύ τ ε ,  ν ο μ ί ζ ω  θ ά  κ ά μ η  π ο τ έ  ή «'Εταιρεία» αύτή, 
γ ι α τ ί  ο ΰ τ ε τ ά ύ λ ι κ ά μ έ σ α ο ύ τ ε  π ρ ό  π ά ν τ ω ν τ ά  ε ι 
δ ι κ ά  φ ι λ ο σ ο φ ι κ ά  π ρ ό σ ω π α  έ χ ε ι  ύ π ο θ έ τ ω  γ ι 
α ύ τ ά, ‘Απέδειξα δ τ ι καί οί δύο καθηγητα ί τής φιλοσοφίας καί τής 
'Ιστορ ίας τή ς Φιλοσοφίας, στό πανεπιστήμιο τή ν  περιβάλλουν μέ χα
ρακτηριστική σιωπή, μή θέλοντας ίσως νά θίξουν τή ν  π ρ ο ε δ ρ ι ο -  
μ α ν ί α  τοΰ κ. προέδρου της.
Μ* ευχαριστίες γιά  τή ν  καταχώρηση

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο !  Χ Α Τ Ζ Ι Δ Α Κ Η Σ .
Ά θ ή ν α ι 21.5,1935 Τακτικός καθηγητής τοΰ Έ θ ν .  Πανεπιστημίου.

Φ ί λ ε  κ  Α ί ε υ θ υ ν τ α . — 0 ά  έπρεπε άραγε νά  μας τό πή μέ τό  
περασμένο του σημείωμα ό σεβαστός μου μαέστρος κ. Λαυράγκας δτι 
δέν ύπάρχει μελόδραμα στόν τόπο μας καί ούτε έλπίς νά τό άπο- 
χτήσωμε ποτέ γιά  νά  τό  μάθωμε ; Είμαστε άραγε τυφλοί καί δέν 
βλέπωμε π ιά  ή κατάντεια δλων τώ ν καλλιτεχνικών μας  ̂ ζητημάτω ν, 
καί π ιά ή άδιαφορία τώ ν Αρμοδίων πού νομίζουν δτι μέ τό νά  ποϋν 
δτ ι θ ά  κάμωμε μελόδραμα,—γίνηκε κι* δλας ; Ή  ύπολογίζουν πάνω 
στούς νεαρούς φιλοδόξους μαθητάς τοΰ Ω δείου μας οί δποϊο ι θορυ- 
βοΰν διαρκώς φιλοδοξοΰντες δάφνας Τενόρων, Βαρυτόνων Μπάσων 
καί 'Υ ψ ιφώ νω ν ; Ε ίνα ι γνωστόν πώς τά  ‘Ωδεία μας φουρνίρουν
κάθε χρόνο Αγουρους τραγουδιστάς άμφοτέρων τώ ν φύλων οί όποιοι 
ούτε λίγο ούτε πολύ τρέχουν μέ μίαν όπερα στή μασχάλη στό πολυ- 
παθιασμένο Ε λλη ν ικ ό  Μελόδραμα πού τούς Ανοίγει τ ίς  πύλες  ̂ του, 
καί τούς έμφανίζει στό πολυδοκιμασμένο άθηναϊκόν κοινόν, πού κ ι’ 
αύτό, μέ τή  σειρά του, τά  2-3 τελευταία χρόνια λάμπει έπιδειχτικά δ ιά 
τής άπουσίας τον, ένψ τρέχει στούς κατά καιρούς μετακαλουμένους
ξένους καί ίδικούς μας καλλιτέχνας πού ο ί περισσότερρι άπ ' αύτούς
μόλις βαθμολογούνται «Καλώς» καί διά τούς όποιους ώρισμένη μερίς 
κριτικών σχίζει τά  Ιμάτιά της δπως πείση τό κοινόν δτ ι πρόκειται 
περί φαινομένων. νΕτσι συμβαίνει καί μέ τούς πρωτοεμφανιζομένους 
μαθητάς τοΰ Μ ελοδράματος πού ή Ιδία μερίς τώ ν κριτικών τούς πα ίρ 
νει στό λαιμό της άπό άγνοιαν ή Από κομματισμόν.
Σταματώ  έδώ, γ ια τί μιά καί τό ζήτημα αύτό είνα ι στή σκέψη μου 
μπορώ νά πώ πολλά καί νΑ λυπήσω πολλούς Από τούς «Αρμοδίους» 
πού κάθε άλλο άπό ΑΡΜ ΟΑΙΟΙ ή κατάλληλοι είνα ι, _ή χαρακτηρίστη
καν στό ζήτημα  αύτό, Ά ς  περιμένω με Ακόμα νά δοΰμε ώς πού θά  
φθάση ή  άδιαφορία γιά  τό πλέον ζωντανό σύγχρονο πρόβλημα 
τοΰ τόπου πού βαθμολογεί τόν πολιτισμό του στά μάτια τών
ξίνω ν μας,



’'Ε τσ ι δ ιά  πολλοστήν φοράν διέπιστώσαμε δτ ι στον τόπον αυτόν μόνον 
λόγια κυριαρχούν, τά  εργα είνα ι άγνωστα—καί ό κομματισμός καί ή 
κλ ίκες στο  οιατεασών το υ ς . Ε υ χα ρ ισ τώ ντα ς  δ ιά  τ ή ν  φ ιλο ξεν ία ν .
„αι,ι» .  Φίλος σας
‘' “P I®  Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π  ΑΚΗΣ

Ρ Ω Σ Σ ΙΚ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο
Στή Μόσχα «γίνε τώρα τελευταία  έ'να είδος ’ Εκθέσεως άπό τή ν  έρ- 
γασία τοΰ «' γροτικοΰ Θεάτρου», ’Οκτώ άπό τά  καλλίτερα έργα τοΰ ρε 
περτορίου πα ίχτηκαν μπροστά σέ μιά μεγάλη έπιτροπή άπό τούς κα
λύτερους δραματικού; συγγραφείς, σκηνοθέτες καί ηθοποιούς.

* Τά 'Αγροτικά Θέατρα αύτά είνα ι σκορπισμένα σ' όλη τή ν  άχανή έκ
ταση άπό τό Λένινγκραντ ώς τό Βλαδιβοστόκ. Έ χ ο υ ν  τή ν  έδρα τους 
σέ μιά πόλη, άλλά διαρκώς κάνουν περιοδείες στήν ύπαιθρο τή ς  περ ιο 
χής των. Τά κολχόζ φροντίζουν πάντα νά διασκευάσουν σέ πρόχειρο 
θέατρο κάποια Λέσχη ή κανένα παληό πύργο πού θ ά  τύχη νά βρί
σκεται σ τή ' περιφέρειά τους κ ' έτσι δταν φτάση ό θ ίασος μέ τό βοη
θητικό  προσωπικό του άπό όλα τά  γύρω χωριά (κάποτε άπό δεκάδες 
χιλιόμετρα) μαζεύονται νέο ι καί γέροι πού παρακολουθούν μέ άπλη- 
στία τ ίς  παραστάσεις. Πολλοί - καί Ιδίως οίγέροι - βλέπουν τήν  Ιδια πα
ράσταση πολλές φορές, δλες τ ίς  βραδυές πού θ ά  μείνη τό θέατρο στόν 
τόπο τους.

Γά 'Α γροτικά Θέατρα έχουν 20 - 30 έπαγγελματίες ήθ·οποιούς, ώρι 
σμένο ρεπερτόριο (τό προπαγανδιστικό Φέμα είνα ι σχεδόν πάντοτε ά- 
παραίτητο) καί έχουν κάποια έξάρτηση άπό ενα μεγάλο κεντρικό Θέα
τρο. Κάποτε μάλιστα τό Κεντρικό Θέατρο δημιουργεί δυό τρία  παρα
κλάδια του—Ισάριθμα άγροτικά Θέατρα πού έργάζονται μέ τή ν  έπο- 
πτεία  τοΰ κεντρικού.

Αλλη έπίσης άξιόλογη Θεατρική προσπάθεια είνα ι τά  «Θέατρα τής 
Εργαξομένης Νεολαίας», τά  «Τράμ» δπως τά  λένε άπό τά  άρχικά τοΰ 

όνόματός τω ν στά ρωσσικά : Νέοι συνεπαρμένοι άπό τόν ένΦουσιασμό 
τους, δοσμένοι όλότελα στήν προσπάθεια τή ς προπαγάνδας, ώργάνωσαν 
ενα -θέατρο πού ήΦελε νά καταργήση δλη τήν  παράδοση τοΰ Θεάτρου. 
Καμμιά προσπάθεια νά  ζω ντανευτεί πάνω στή σκηνή ενας άνθρωπος, 
ό ηθοποιός δέν προσπαθούσε νά παίξη τό  ρόλο του, άλλά νά μεταδώση 
τόν Φαυμασμό ή τό μίσος πού ό ίδ ιος α ίσθανόταν γ ιά  τόν τόπο αύ- 
τόν . Ετσι δέν ήταν πιά ήθοπο ιός, άλλά κοινοβουλευτικός ρήτορας. 
Τώρα δμως έπέρασαν κάπως αύτοι ot καπνοί- ό Λουνατσάρσκυ είχε 
γεμίσει έπα ίνουςτού ς νέους όργανωτές τοΰ πρώ του «Τράμ», άλλά τούς 
ε ίπε  καί τήν  άλήΦεια ; "Ο τι αύτό  δέν ήταν Θέατρο. ’Έ τσ ι τή ν  καλ
λιτεχνική διεύθυνση τήν  άνέλαβαν ηθοπο ιο ί τοΰ «Θεάτρου Τέχνης» 
τής Μόσχας κι άπό τότε τό «Τράμ» τής Μόσχας έμπήκε σέ άσφα- 
λέστερο δρόμο, διατηρώ ντας δ ,τ ι καλό υπήρχε στήν έλευΦεριότητα 
τώ ν οργανωτών του. Καί τελευταία γιόρτασε τήν  πέμπτη του έ- 
πέτειο μέ διάφορα έργα. Περ σσότερη έντύπωση έκαμε τό άνέβασμα 
ένός έργου τοΰ παληοΰ ρεπερτορίου, τή ς κωμεντί τοΰ Όστρόβσκυ 
« 'Η  φτώ χεια δέν ε ιν ' έλάττωμα».

* Σ τ ο  Π α ιδ ικό  Θ έατρο  τή ς  Μ όσχας π α ίχ θ η κ ε  τΓ λευ τα ΐα  μ ιά  κ α ινο ύ ρ 
γ ια  όπ ερα  το ΰ  Α έο Π ολοβ ίνκ ιν  μέ Φέμα τή  γνω σ τή  ίσ τορ ιοΰλα  το ΰ  
Π ουσ κιν « Ό  Ψ α ρ ά ς  κ α ί τό  μ ικρό χρυσόψαρο».

Τ Α  Ν Ε Α
·· Περαστικός άπό τήν Α ίγυπτο έμεινε 15 μέρες περ ίπου στήν Άθ·ήνα. 
πριν φύγη γιά  τό Παρίσι καί πάλιν ό παγκοσμίου φήμης "Ελληνας 
χαράκτης καί ζωγράφος Δημ. Γαλάνης, γνωστός καί στό έλληνικό κοινό 
άπό τή μεγάλη του τέχνη. rO Γαλάνης αν καί Ινκόγνιτο, έτυχε με
γάλων περιποιήσεων άπό τούς έδώ καλλιτεχνικούς κύκλους οί όποιοι 
τοΰ οργάνωσαν πρός τιμήν  του γεύματα καί άλλα. Ά ναφέρομε τό 
γεΰμα τοΰ «Α τελιέ» δπου παρεκάΦησαν περί τά  40 πρόσωπα κι» δπου 
προσεφωνήΦη καταλλήλως.

* Ό  Γαλάνης έδωσε τή ν  υπόσχεση νά ξαναγυρίση τοΰ χρόνου γιά  
τρεις μήνες, (οργανώνοντας έκθεση τής νέας του έργασίας κι- έδώ, 
πού τόσο τόν παρεκάλεσαν νά κάμη θαυμασταί του έφέτος.
* Ή  ’Ακαδημία στή συνεδρίαση τή ς 23 τοΰ περασμένου Μαϊου έξέ- 
λεξε μέ ψήφους 22 (έναντι 14 πού έλαβεν 6 άντίπαλός του κ. Ζαχ. 
Παπαντωνίου) ταχτικό μέλος τ η ς  τό γνωστό θεατρικά συγγραφέα 
καί λογοτέχνη κ. Σπΰρο Μελά, τοΰ όποιου τό Ιστορικό καί άλλο έρ
γο είνα ι τόσο μοναδικό στόν τόπο. Τά « 'Ελληνικά Φύλλα» έμφανίζουν 
σήμερα τό γεγονός άπλά μ· ένα άρθρο τοΰ συνεργάτη τω ν κ. θεόδ 
Σ υναδινού μόνο (γιατί δέν υπήρχε ό κατάλληλος γι> αύτό καιρός) 
και υποσχονται στ> άλλο τεύχος νά κάμουν τό καθήκον τους άπέναντι 
τή ς μορφής ένός τόσο ξεχωριστού λογοτέχνη τοΰ τόπου.

Η διάσημη έλληνίς λυρική ύψ ίφωνος Δ)νίς Μ αργαρίτα Πέρρα, 
πρωταγωνίστρια τώρα στήν Κ ρατική όπερα τή ς Β ιέννης, μετά κατα- 
πληχτικήν έκεί έπιτυχία  ώς β ι ο λ έ τ  α στήν «Τραβιάτα», έκλήθη στις 
έτήσιες μουσικές έορτές τή ς Φλωρεντίας πού γ ίνοντα ι πάντα Μάιο, 
για  τρεις έμφανίσεις, Ή  π ρ ώ τη ,-σ τή ν  «’Απαγωγή άπό τό Σαράγι»

τοΰ Μ όζαρτ—άκοΰστηκέ καί έδώ άπό ραδιοφώνου τό βράδυ της 23 
Μαϊου, δπου ίιπό τή  διεύθυνση τοΰ μεγάλου μαέστρου Μπροϋνο Βάλ- 
τερ, άπεθεώ θη  Τό ραδιόφωνο μαζύ μέ τή  φωνή της μάς μετέδωσε 
και τα  άτελειωτα χειροκροτήματα τοΰ μεγάλου κοινοΰ πού τή ν  παρη- 
κολουΦη σε.

* Μεσα -Ιουνίου ή Πέρρα -θά τραγουδήση, καλεσμένη καί στήν όπερα
της  Β αρσοβ ίας Ιτα λ ισ τί, «Ρ ιγολέτο»  κα ί «Κ ουρέα  τή ς  Σεβίλλης» στάς
έκεϊ όργανουμένας είδικάς έορτάς τοΰ τόπου.

Με τήν  τιμητική προεδρεία τοΰ φιλοτέχνου κ. Ά ντ . Μπενάκη καί 
άλλων γνωστών κυρίων καί κυριών, ώ ργανώθη έφέτος άναδρομική έκ
θεση τη ς γλυπτικής έργασίας τοΰ πρωτοπόρου γλύπτου μας κ. Μιχ. 
Τόμπρου, έπ ί τή συμπληρώσει είκοσαπενταετίας άφ· δτου έργάζεταί 
τη γλυπτική. Σ τή ν  έκθεση αύτή ποΰ έστεγάσθη στό «Ατελιέ» (12 
Μ αϊου—1 Ιουνίου ) μετέσχον καί οί ζωγράφοι Γ. Γουναρόπουλος καί 

Χατζή κυρ ιάκος— Γκίκας, μέ συγκεντρωμένη νέα τω ν έργαοία. 
Τα « 'Ελληνικά Φύλλα» δίνουν στό σημερινό τους τεύχος σημαντικά 
δείγματα τή ς τέχνης τώ ν 3 αύτώ ν πρωτοπόρων καλλιτεχνών μας.
* Ο Λ άππας κι> έφέτος εύρίσκεται στάς Α θήνας γ ιά  νά  περάση 
το καλοκαίρι του ξεκουραζόμενος. Μέ τή ν  εύκαιρίαν αυτήν γίνεται 
κίνησις καί πάλιν γιά  τήν  ϊδρυση Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Μελοδράματος.

*  Παράλληλα μ ' αύτό διαδίδεται δ τ ι παρακληθείς ό διάσημος τενό
ρος μας θ ά  δώση σειράν παραστάσεων τή ς έξαιρετικής ■ του τέχνης 
το φθινόπω ρο, έμφανιζόμενος στις μεγαλύτερές του έπιτυχίες. Θά ή 
ταν γιά  τό ν  τόπο μας κάτι τό έξαιρετικό δν δ Λ άππας έδέχετο.

Υστερα άπό παραμονή 4 μηνών στήν Κέρκυρα, γύρισε, γ ιά  νά  ξανα. 
φύγγι πάλι γ ιά  τάς Πάτρας, (δπου πρόκειται νά  τοιχογραφίση τό οΐ- 
κογενειακο σπήτι τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας) ό μοναδικός α ίσθητι 
κός, λογοτέχνης καί ζωγράφος μας κ. Φωτής Κ όντογλου ,Σ τήν Κέρκυρα 
6 Κοντογλου είχε πάει καλεσμένος γιά  νά καθαρίση τ ις  Β υζαντινές 
Εκκλησίες καί τά  έργα τοΰ Βυζαντινοΰ Ζωγράφου Δαμασκηνού. 'Ε π ί 

σης έτοποθέτησε τά  άνήκοντα στή Δημόσ.α πινακοθήκη Βενετσιάνικα 
καί Βυζαντινά έργα, καί διεσκεύασε τό αίσθητικότερο τ ίς  αίθουσές της. 
Η Κέρκυρα λυπημένη είδε τή ν  άναχώρηση τοϋ Κ όντογλου-δπως μάς 

γραφουν άπό έκεϊ-ένός καλλιτέχνου τόσο σπανίου γ ιά  τόν τόπο καί 
τή ν  έποχή μας.

* Σ τις έφετεινές έκλογές τοϋ «Α τελιέ» έπέτυχε πρόεδρος διά τό 
τρέχον έτος μέ καταπληκτική έπιτυχία  ό ουγγραφεύς κ. Θεόδωρος Συ- 
ναδινος. ”Ας έλπίσωμε δτ ι ή έπιτυχία  του θ ά  είνα ι καί καλλιτέρευση 
τής δράσεώς τή ς λέσχης αυτής σέ δλα.

Ο Πέτρος Έ π ιτροπάκης, ό έκλεκτός λυρικός τενόρος τοΰ Μελοδρά
ματος μας, άναγγέλει γιά  τόν 'Οκτώβριο τό άναβληθέν λόγιο τώ ν πε
ριστάσεων ρεσιτάλ αύτοΰ καί τής γυναικός του κ. 'Α λίκης Βίτσου-'Ε- 
π ιτροπάκη. Ε ίς τό πρόγραμμα άναφέρονται τά  ώραιότερα έλληνικά 
καί ξένα τραγούδια πού ύπήρξαν ή μεγάλες έπιτυχίες τοϋ έκλεκτοϋ 
καλλιτέχνου μας.

Η έπιστήμη καί ή Α καδημία π ενθε ί τό θάνατο δύο έξεχόντων 
άντιπροσωπων της, τοΰ Κ. Ρακτιβάν προέδρου τοΰ Συμβουλίου Ε π ι
κράτειας καί τοΰ Ά . Ά νδρεάδη καθηγ. τοϋ Π ανεπιστημίου κλπ. Μέ 
τήν  εύκαιρίαν αύτή 6 τύπος έγραψε έκτενώς κρίνοντας τό άξιολογό- 
τατο έργο τους.

* Ή  νέα καλλιτέχνις τοϋ τραγουδιού κ. Ναυσικά Γαλανοΰ (κόρη τοΰ 
διηγηματογράφου μας κ. Δημοσθ. Βουτυρά) εύρίσκεται άπό ήμερών 
στήν Κύπρο, προσκαλεσμένη έκεΐ νά  παραστή στις έτήσιες έξετάσεις 
τοΰ «Έ θνικοΰ  ,Ωδείου» καί νά  δώση καί μερικά κοντσέρτα της.'Η  Κ ύ
προς άσφαλώς θ ά  μείνη ικανοποιημένη άπό τήν  τέχνη τή ς νέας μας 
καλλιτέχνιδος.

'Ε το ιμ άζετα ι στήν Κέρκυρα άπό γνωστό νέο άγγλο λόγιο μιά άνθο- 
λογία νεοελλήνων πεζογράφων. Ό  τόμος περιλαμβάνει δέκα άντιπροσω- 
πευτικούς διηγηματογράφους, οί όποιοι ύπεδείχθησαν στόν άγγλο με
ταφραστή τω ν ώς οί πλέον χαραχτηριστικοί τής νεοελληνικής πεζο
γραφίας, ε ίνα ι δέ οί άκόλουθοι , Πολυλάς, Χατζόπουλος, Θεοτόκης, 
Π απαδιαμάντης, Λενόπουλος, Ν ιρβάνας, Π απαντω νίου, Βουτυράς, Μυ- 
ριβήλης, Βενέζης.

Τόν περασμένο μήνα πέθα νε στήν Θεσσαλονίκη, ή νέα  ποιήτρια  Ά ν  
θοΰλα Σταθοπούλου-Βαροπούλου, γνωστή στούς φιλολογικούς κύκ)ους* 
άπό σκόρπια ποιήματά τη ς σέ περιοδικά καί άπό ένα της βιβλίο «Νύ
χτες άγρύπνιαςη-ποιημάτων. Τα περιοδικά κ ι’ ή  έφημερίδες έγραψαν 
μέ τή ν  εύκαιρίαν αύτήν πολλά μέ τό  έργο τή ς νέας ποιητρίας πού 
τόσο γρήγορα έσβυσε.

Σ τό  Παρίσι γίνηκε δεκτή κα ί θ '  άνεβασθή προσεχώς μέ τόν πλούτο 
καί τήν  έπιμέλεια πού χαρακτηρίζει καί διακρίνει πάντα τό  Γαλλικό 
θέατρο μιά έπιθεώρηση τοϋ γνωστοΰ λογοτέχνου κ ι' έπιθεωρησιογρά- 
φου κ. Σ υλβίου, πού έστάλη μεταφρασμένη άπό τόν έδώ άντιπρόσωπο 
τών γάλλων θεατρικών συγγραφέων. Ή  έπιθεώρηση αύτή τοΰ συμπα
θούς μας λογογράφου θ ' άγεβή τό καλοκαίρι αύτό σένα άπό τά  καλ- 
λίτερα παρισινά ϋέατρα.

Ε Π ΙΜ Ε Λ Ε ΙΑ  :

ΜΑΡΙΟΥ Β Α Ί Ά Ν Ο Υ ,  Κ. ΒΑΜΒΑΚΑ

ΟΙ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Π Ο Υ  Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν

Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α  
Τ Ο Υ  Α Γ Ι Ο Υ  Ο Ρ Ο Υ Σ

ΣΥ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι ΟΙ Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Ε Ρ Ο Ι ΤΟΝ 
ΚΑΘ Η ΓΗ ΤΩ Ν  ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Υ  Μ Α Σ ,  

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ, ΛΟΓΙΟΙ, Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΣ ,  Κ .Λ .π !

Ν. J O A N N lB fc *

Ε-ΡΓΟΣΤΑΣΙΟΓΙ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  ΙΩ Α Ν Ν 1 Δ Η
R U b  PA LA IS  N o  3. H AD RA  A L K X A N D R  E

TO Μ ΕΓΑ Λ ΥΤΕΡΟ Χ . Τ Ε Λ Ε ΙΟ Τ Ε Ρ Ο Ν  — TO 
Μ Ο ΝΑΔΙΚ Ο Ν ΕΙΣ TO ΕΙΔΟ Σ ΤΟΓ Κ Α Τ Α 
Σ Κ Ε Υ Α Ζ Ε Ι  ΚΟΓΜ ΠΙΑ Π ΑΝΤΟ Σ ΕΙΔΟ ΓΣ  
ΚΑΙ Μ ΕΓΕΘΟΓΣ, Α Ν Ω Τ Ε Ρ Α  ΤΩΝ ΕΡΓΟ  

ΣΤ ΑΣΙΩ Ν  Α Γ Γ Λ Ι \ Σ  Κ Α Ι Γ Ε ΡΜ Α Ν ΙΑ Σ

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ - ΜΑΛΑΜΟΥ

Ή  Κ λεαρέτη  Δ ίπ λ α  - Μ α λ ά μο υ  ήταν γνω σ τή  
πριν άπό  λ ί γ α  χ ρ ό ν ια  σάν μ ιά  καλή  ποιήτρια, 
δτα ν  μιά μέρα  π α ρ ο υ σ ιά ζε ι  £να στ ιβαρό τόμο 
δ ιηνημ άτω ν ά π ό  (τριακόσιες π ά νω -κά τω  σελίδες, 
τή μ ιά καλλίτερη ά α ’ τήν άλλη,' παίρνει  τό 
βραβε ίο  τ ή ;  Α κ α δ η μ ία ς  καί δημ ιουργεί  ά μ έσ ω ς 
μ ιά  θέση μέσα  στή νεοελληνική π ε ζο γ ρ α φ ία  όχι 
λ ίγο  ζηλευτή.

Σήμερα  εμφανίζετα ι  γ ιά  δεύτερη  φορά στόν 
τομ έα  αύτό  μ £να ά λλ ο  όγκώ δη τόμο τής λ ο 
γοτεχν ικής  έρ γ α σ ία ς  της , πού  κυκλοφόρησαν ο! 
’Εκδόσεις Γκοβόστη μέ τόν τ ίτλο  « Γ ν ν α ι κ ϊ ΐ ε ς  
Ί ’ν χ ί ς · .

Γυναίκα, ή ο υ γ γ ρ α φ εύ ς ,  πριν ά π '  δ λ α  κύτ- 
τα ξε  μέ στοργικό μάτι  τούς  π όνους καί κ αϋ μ ού ς  
καί χάρηκε τίς χ α ρ ές  τώ ν  όμ οφ ύλω ν  της.

Ή  γυ να ίκ α  έργά τρ ια ,  ή γ υ να ίκ α  μικροαστή 
κάτω  ά π '  ι ί ς  δουλικές καί ά σ υ γ χρ ό ν ισ τε ς  γ ι ’αύ- 
τήν συνθήκες τής  χ ώ ρ α ς  μ α ς  τής τρά βη ξα ν  τήν 
προσοχή  καί τό ένδ ιαφέρον .-  -,.

Καί ζω νρ ά φ η σ ε  τή ζωή τους, ζω ή  μ α ρ τ υ 
ρίου, μέ τόν καλλ ίτερο  τρόπο  β ά ζο ν τα ς  τήν 
τέχνη  της στήν ύπηρεσία  μ ιας άνώ τερ ης  σκοπι
μότη τα ς  κ άνοντά ς  την κοινωνικά ωφέλιμη δίνον- 
τά ς  της τό περ ιεχόμενο  π ο ύ  ά π α ιτ ε ί  ή σημερινή 
π ρ α γμ α τ ικ ό  τηια.

Ό  ά να γ νώ σ τη ς  μέσα στις « Γ ΐ 'ν α ι κ ϊ ϊ ΐ ' ς  ιΗ '.  
υές» τής Μ α λ ά μ ο υ  δέ θά  δυσκολευθεΐ νά  γνω  
ρίσει τήν άδελφή  του, τή μητέρα  του, τή φίλη 
του.

'Ο λ ο ζώ ν τα ν ε ς  π ρ οβά λλ ουν  μέσα  ά π ’ τίς σ ε
λίδες τοΰ δυνα τού  καί καλ ο γρ αμ μ ένου  αύτοΰ 
βιβλίου οΐ ά ν π π ρ ο σ ω τ ε υ π κ ο ί  τύποι γυνα ικών, 
πού  ζοΟν καί κυκλοφ^ροΟν ά νά μ εσ ά  μας  στό 
φώ ς τό δυ να τό  τής τέχνης τής δόκιμης συγγρα- 
<{έως. ΚΓ αύτό  είναι πού δίνει μ ιά ξεχωριστή  
ά ξ ία  σ ι ό ε ρ / ο  τή ;  Κ λεα ρ ΐτη ς  Μ α λά μο υ  καί τό 
κάνει βιώσιμο

Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ε Χ  Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι
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Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  ΚΑΙ Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΑ  Ε ΙΣ  Ο λ ΗΝ Τ Η Ν  ΕΛΑ ΑΛΑ 

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α —Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΑ  ΕΝ Α ΙΓ Υ Π Τ Ο :

ΚΑ-Ι ΡΟΝ, Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Ν , ΖΑΓΑΖΙΚ  

Α ΝΤΑΠΟΚ P I T  AI Ε Ι Σ  Ο Λ Α Σ Τ Α Σ  Χ Ω ΡΑ Σ ΤΟΥ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ

Η Ε Θ Ν Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  εκτελεί πάσης 
φύσε ως τραπεζιτικάς εργασίας είς τό εσωτερικό)' και 

εξωτερικοί', νπό εξαιρετικών σνμφέροΐ'τας ορούς. 
Ίέχεται καταθέσεις (είς πρώτην 'ζήτηση', επί προθεσμία  

καί ταμιευτηριω) είς όρ. και ξέΐΊ<ι νομίσματα μέ  
λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

H EILEH IC  Β Μ  TRUST CO HPJHY H EM  YORK

51 Λ\ Α J ? E N  L A N E

'Ι£ρυ6εϊσα i r e  της Έδνιχής Τραπέζπς τής 'Ελλάδος συμφώνως 

μέ τούς νόμους τή; Πολιτείας τής Κέας Ύόρκηδ ^ ό ς  

έξυππρέτησιν τών έν ’Αμερική 'Ελλήνων
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