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Φ  Ο I Ν Ο Π Ω  Ρ I Ν Ο

Ή  θλίψη τόΰ καλοκαιριού μέ πήρε χτες βαριά, 
καθώ ς περνοϋσ’ α π ’ τήν άλλέα πού πέθαιναν τά ρόδα, 
κ«! σταματώ ντας τή  ματιά κατά τό δείλι, τδδα , 
νά πέφ τει πάλι μοναχό, μέσ’ στά γυμνά κ αριά !

Κ ι’ ό νούς μου πήγε στις καλές, τ ις  ήμερες βραδιές, 
δταν ανθούσαν οί βραγιές, κ ι’ άνάσταιναν οι κλώνοι,
— τότε πού σμίγουν οί ψ υχές, κ ι’ ανοίγουν οί καρδιές, 
κα! μέσ’ στή νύχτα , μαγικά, τρεμολαλεϊ τ ’ αηδόνι . . .

Κ α! σάν έχύθη τοΰ βαθιού μεσονυχτιού ό θυμός, 
κα! χύμηξε α π ’ τά  πέλαγα, γοερή καί ποντοπόρα, 
ξεσπώντας πάλι, ξαφνικά, μέσ’ στις βραγιές, ή μπόρα,

μ’ άγγιξε τόσο αδερφικά τού κήπου ό πεθαμος, 
τώ ν ρόδων τό ξεφύλλισμα, κα! τής βροχής ό σάλος,
— πού είπα ξανά δέ θά  χαρώ, μήτε κανένας άλλος . . .

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑ ΠΑ ΘΙΩ ΤΗ Σ



Π Α Α Η Α  Τ ΡΑ ΓΟ Υ Α ΙΑ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Σ  Ε Κ Δ Ι Κ Η Τ Η Σ

— « Τώρα νά κατέβω ήθελα στή γή σας
τδ δαυλό κρατώντας, όπως πρίν, σφικτά 
δχι φώς νά φέρω, γλύκα, στή ζωή σας, 
μά φωτιά κα'ι τέφρα ν’ άπλωνα πλατεία.

•— Μιά φωτιά ν’ άνάψω άπό άκρη σ’ άκρη 
πού νά κλείση μέσα κάθε ταπεινό 
πού νά εκδίκηση τόν καημό, τό δάκρυ, 
φλόγα πού ν’ άνέβη ως τόν ουρανό.

— Κι5 άν έγώ στό βράχο σφικτοκαρφωμένος 
έδινα τό σκώτι σ’ όρνιο γιά καιρούς 
γιά τήν καλωσύνη πώδειξα πνιγμένος 
είς τόν πόνο μέσα γιά κοινούς θνητούς

Στών φλογών τή λύσσα θέλω ν’ άντικρύσω 
γένος άχαρίστων, άπονο, κακό, 
π* άδικα πονοϋσα, θέ/.ω νά τονίσω 
στόν άφανισμό του, ΰμνο τραγικό.

Μέσ’ άπό τήν τέφρα ϊσως ξεπετάξη 
μιά καινούργια πλάσι, % έξιλεωθή 
κ’ ή παληά στή φλόγα πού θεν’ άνασκά-ψη 
Κάθε βιά και δόλο, πώχει ριζωθή...

— Τώρα νά κατέβω ήθε̂.α στή γή σας
τό δαυλό κριτώντας, όπως πρίν σφικτά 
όχι φώς νά φέοω, γλύκα, στή ζωή σας,
Μά φωτιά κα! τέφρα ν’ άπλωνα πλατεία...»

1922 >;π. Δ. Φ ΡΑ ΓΚ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

“Ε Ρ Τ ^ Σ Τ π ΐ  Ί Γ Η Σ  Ζ Ω Η Σ

Ε Ξ Υ Ψ Ό Τ Α Ι Τ Η Σ  Π Ρ Η Γ Μ Κ Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Ο Σ ,

Q u e  la  G re c e  d isp a ra is se  u n  J o u r  
d u  m o n d e  e t  le m o n d e  se ra  
ce  q ue  t u  l’as  vu.

T r u e

(— Ή  μικρή αύτή μελέτη γράφτηκε γ ιά  νά χρη7ΐμεύ ΐη  ώς πρόλογος 
στή μετάφραση ποΰ Ικανα ά π ’ τό Γαλλικό ενός διαλόγου, τοΟ τελευταίου 
Πλατωνικού διάλογο ·, οπως τόν λέει ό συγγραφεύς του, G o n z a g u e  T r u e ,  
καί ποΰ τιτλοφορείται «Καλλικλής ή οι Νέοι Βάρβαροι». Πρόκειται πολύ 
γρήγορα νά έκδοθή άπ’ τόν εκδοτικόν οίκον Γ. Βασιλείου. Ό  Καλλικλής 
διηγείται στό Σωκράτη τ όνειρο πού είδε κάπο ιο  βράδυ στά Πυρηναία, 
οταν ταξείδευε στήν Ίβ η ρ ία  μέ τόν Εύτροπο. Ό νειρο  σημαντικό. Τοΰ 
φάνηκε πώς είδε, ή κάλλιο πώ , Ιί,η ιε μέσα σ’ Ιναν κόσμο άγνωστό του καί 
περίεργο, δημιούργημα τοϋ μέλλοντος ή κάποιου πολύ λησμονημένου πα 
ρελθόντος. Αύτοΰ τοϋ πρωτόφαντου γ ι ’ αύτόν, γ ιά  μας δμως πολύ γνωστοΟ 
άφοϋ μεσα του ζοΰμε, είμαστε ενα άπό τά συστατικά του μόρια, κόσμου 
εκθέτει τα θαυμάσια. "Ετσι κατορθώνει τεχνικώτατα 6 T ru e  νά φίρη τό 
Σωκράτη τόν αρχαίο ελληνικό πολιτισμό δηλαδή, κριτή καί στό τέλος 
Ιπικριτή τοΰ Νεώτεροο Πολιτισμοΰ, τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Πολιτισμού).

$ **

Εΐνε πραγματικώς τεράστιος ό άγώνας πού έλάχιστοι διαλεχτοί, έπε- 
χείρησαν κατά καιρούς, στήν Ε λλάδα , νά ύψώσουν τή συνείδηση τοΰ λαοο 
μας στά δψος έκείνο πού θά μποροΰσε νά νοιώση καθαρά, δσο θά ήταν δυ
νατόν, τό νόημα πού κλείνει ή Ικφραση Έ λλη ν ική  Συνείδηση. Κατά τίς



δυνάμεις ίου καθένας άπ’ αύτούς τούς έλάχιστους, έξορμώντας άπό άφετη- 
ρίες, ποΰ, κατά βάση ήταν οί ίδιες, προσπάθησε μέ τόν τρόπο του καί μέ 
τίς μεθόδους πού ακολούθησε, νά φτάση τόν κοινό σκοπό, ενα πάντα : τήν 
αποκάλυψη τής 'Ελληνικής Συνειδήσεως.

Έ χοντας έπίγνωση τής βαρύτατης ευθύνης καί τών πόνων ποΰ ενας 
πραγματικά τεράστιος άγώνας άπαιτεΐ καί, πιστεύοντας πως μόνο μέ τέτια 
μέτρα ριζικά θά μποροΰσε ό “Ελλην νά πάρη συνείδηση του έαυτοΰ του, 
θεώρησα αναγκαίο νά ταχθώ μέ τό μέρος τών έλαχίστων καί νά διατηρήσω 
όξύνοντας, δσο θά μοΰ εΐνε δυνατόν τόν άγώνα ποΰ οί άφάνταστες συνέπειές 
του δικαιολογημένα τάν κατατάζουν στούς άγώνες ποΰ λαβαίνουν χώρα στά 
Βασίλεια τών Ουτοπιών. Ε π ιτρέπετα ι δμως οί άνθρωποι κα! πρό πάντων οί 
Έ λληνες, νά_ θεωροΰν ώς τελειωτικά εξοφλημένους μέ τήν πραγματικότητα 
έκείνουςποϋ χαρακτηρίζουν Ούτοπιστάς ; Μήπως γιά  δτι δήποτε καυχιέται 
ό άνθρωπος, δέν αύξησε καί μεγάλωσε πάνω στά έδαφος τής Ούτοπίας ; 
Ά ρ α  θά έπρεπε, στοχαστικά κρίνοντας, νά θεωρούμε δσα σήμερα χαραχτητ 
ρίζονται Ούτοπίες δτι άνήκουν άποδειγμένα στήν πραγματικότητα, ή κάλ
λιο στή βαθύτερη πραγματικότητα ποΰ δέ γίνεται αισθητή στούς πολλούς. 
Ά φοΰ λοιπόν ό τεράστιος άγώνας κατά τής έπιστημοποιήσεως τών πάντων 
γιά  τον όποΐον πρόκειται έδώ, καί τήν ύπαρξη τοΰ οποίου ό Γάλλος φιλό
σοφος T ru e , μαρτυρεί, στόν Καλλικλή του μέ θαυμαστή σαφήνεια, κατα
τάχθηκε στούς ούτοπιστικούς άγώνες, έχουμε κάθε δικαίωμα, άπό τά έξα- 
γόμενα τής ανθρώπινης πείρας νά πιστέψουμε δτι μιά μέρα ό άγώνας αύτός 
θά ύπερισχύση τών άντίθετων, δσο κ ι’ άν φαίνεται άδύνατο τοΰτο σήμερα, 
γιά  ν’ άνθίση άλλη μιά φορά άκόμη πάνω στή γής δ άνθρώπινος £υθμός.

Ή  εισαγωγή αύτή δείχνει τή σημασία ποΰ δίνουμε σ’ αύτόν τόν άγώνα 
και πόσο βασικό γεγονός θεωροΰμε τήν έπιτυχία του γιά  μιάν άνάπλαση 
τής ζωής κ’ ένα νέον ρυθμισμόν της.

'Η  Ε π ισ τήμη  μόλις χειραφετήθηκε καί προχώρησε πιά μόνη της τολ
μηρά στήν έρευνα τοΰ κόσμου βρέθηκε στήν άνάγκην μπροστά στήν πλη
θώρα τών σπουδαίων προβλημάτων ποΰ ανακάλυπτε έρευνόντας λεπτομε
ρειακά ζητήματα νά χωρισθή σέ κλάδους αύτοτελεΐς οί όποΐοι σιγά-σιγά ύ- 
ψώθηκαν σέ άνεξάρτητες έπιστήμες μέ ιδιαιτέρους νόμους και άρχές. Ή  
πρόοδος άπαίτησε τήν ειδίκευση. Οί ειδικοί δμως έπνιξαν τήν γενικότητα 
καί έλησμόνησαν τήν συνεξάρτηση δλων τών έκφάνσεων τής ζωής. Προ
σπάθησαν νά λύσουν μονομερώς ζητήματα ποΰ σέ τόσο στενή εξάρτηση βρί' 
σκονταν μεταξύ τους, ώστε ή εύνοΊ'κή λύση τοΰ ένός προκαλοΰσε μαθη
τικά πλέον τήν περιπλοκή τοΰ άλλου. Καί θά τολμοΰσα νά χαρακτηρίσω 
ματαίους—άναφορικά μέ τήν ούσία τής ζωής—καί έφήμερους δλους αύ-

τούς τούς άγώνες, δίχως νά φοβηθώ τήν έπίκριση τών ειδικών, οί όποιοι, 
ξοδεύουν ένέργεια καί σκέψη γιά τήν διευθέτηση λεπτομερειών, άφήνοντας 
τίς βάσεις άθικτες καί θεωρόντας τήν λεπτομέρεια ώς τό δλον. Εΐνε πολύ 
δύσκολον δμως νά κατανοηθή πόσο σπουδαία σημασία εχει ό τρόπος μέ τάν 
όποιον άντιμετωπίζονται τά ζητήματα τής ζωής καί ζητείται ή λύσις των : 
τρόπος καθαρ» Ιπίστημονικός, ωσάν νά ήταν δυνατόν τά πολυμερές τής 
ζωής νά ρυθμισθή κάποτε μέ όρισμούς καί κανόνες τεθειμένους έκ τών προ- 
τέρων, άφοΰ μόνον έλάχιστες στιγμές δραστικής συγκεντρώσεως τοΰ άνθρώ
που ε?ς τόν έαυτόν του, δίδουν τό σύνολον νόημα τής ζωής κα! τοΰ κόσμου.

’Ίσως τά σπουδαιότερο σημείο ποΰ πρέπει νά προκαλέση τήν προσοχή 
μας ε ΐνε : ό έξ αιτίας της είδικεύσεως περιορισμός τής συνολικής ζωτικότη- 
τος καί ή άδυναμία τής συλλήψεως τοΰ δλου ζωή. Εΐνε γνωστά τά έπιχει- 
ρήματα τών έπιστημόνων δταν βρίσκονται στήν άνάγκη νά ύπεραμυνθοΰν 
τής είδικεύσεως, ίσχυριζόμενοι δτι μόνο μ’ αύτά τάν τρόπο εΐνε δυνατή ή 
πρόοδος τής έπιστήμης. Ά λλά τό ζήτημπ δέ πρέπει νά τεθή ετσι. Εφόσον 
πρόκειται γιά  επιστημονική έρευνα κανείς δέν άντιλέγει· δταν δμως τά 
είδικά πορίσματα τών έρευνών έπεκτεινόμενα ζητοΰν νά χρησιμεύσουν ώς 
βάσεις έπεξηγήσεως ολοκλήρου τοΰ ζωϊκοΰ φαινομένου, τότε άναφαίνεται 
ή πελώρια πλάνη ποΰ όδηγά άσφαλώς στήν σημερινή κατάσταση τής απο- 
συνθέσεως τών πάντων. Γύρω άπό τό συγκεκριμμένο κα'ι τό πόρισμα τής 
έμπειρίας, απλώνεται κάτι άπροσδιόριστο., άσύλληπτον, άγνωστον άκόμη, 
καί είν’ αυτά ποΰ διευθύνει, παρ’ δλη τήν Ιπιμονή τών έπιστημόνων, τή 
ζωή. Άκόμη τό ζωί'κόν αύτά κίνητρον είνε ποΰ θά δώση στή ζωή μίαν 
ανώτερη άξία καί θά δημιουργήση τάν μΰθο : τήν άποκρυστάλλωση, δηλαδή 
τοΰ τύπου μια; άνώτερης ζωής, καιά τίς άντιλήψεις τών διαφόρων έποχών 
ποΰ τόν δημιουργοΰν. 'Ο  T ru e  στά μικρά πρόλογο ποΰ προτάσσει τοΰ δια
λόγου του «Καλλικλής'> λέει τ ’άκόλουθα :«Μ’δλα ταΰτα είν αλ.ήθεια,πώς παρ’ 
δλη τήν έπιστήμη μας καί Ισως μάλιστα έξ αίτιας τής έπιστήμης μας βυθιζό
μαστε δλοένα και περισσότερο σ ’ενα είδος βαρβαρότητας άπ’ τήν όποίαν εΐνε 
^ητημα άν θά λυτρωθούμε ποτέ». ’Εννοεί άραγε μ’ αύτά ό Γάλλος φιλόσοφος 
ότι θά έπρεπε νά σταματήσουμε τήν έπιστημονικήν έρευνα καί νά καταργή
σουμε την έπιστήμη; Θά εινε πολυ άφελής οποίος τό ονομάζει.Ό T rue κατε- 
νόησε τάν μεγάλο κίνδυνο ποΰ αρχίζει πλέον νά γίνεται απειλητικός κα! μας 
ειδοποιεί : δτι ή έπιστημοποίησις τών πάντων άσφαλώς μάς φέρει πρός μία 
βαρβαρότητα άπο τήν όποίαν εΐνε ζήτημα άν θά λυτρωθοΰμε ποτέ. Ή  
έρευνα πρέπει νά εξακολούθηση καί ή έπιστήμη κλεισμένη στά δριά της νά 
δρα, άλλά θά έπρεπε νά έξουδετερωθή ό έπιστημονισμός: ή άντίληψις δτ* 
διά τής έπιστήμης μόνης θά έρμηνευθή ή ζωή, τά μέτρημά της μέ τόν



έπιστ^μονικό γνώμονα, ή ένατένισίς της μέ τό πρίσμα της έπιστήμης.—’Ίσως 
ή μάλλον βέβαιον εΐνε, δτι θά γεννηθι^ στόν καθένα ή άπορία : γιατί άραγε 
έπιμένω τόσο στό ζήτημα τοϋ επιστημονισμού καί ζητώ νά καθορίσω τά 
δρια τής επιστήμης; ’Απλούστατα, γιατί δ Ιπιστημονισμός εινε τό άπαντον 
τοΰ νεωτέρου κόσμου, τό άπαντον τοϋ Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

(Έ χ ε ι συνέχεια") 

ΛΙΝ Ο Σ Κ Α Ρ Ζ Η Σ

Ο Α Π Ο Μ Α Χ Ο Σ

I

— Καλά νά τά π-/θης γέρο-μπεκρή. Σ ’ δλα σοΰ φταίει ή ψωροπερηφά- 
νειά σου. Δέ σούφτανε, ποΰ ό μαέστρος άπό τή μεγάλη του καλωσύνη σέ 
κρατούσε στήν ορχήστρα, ένώ τοΰ ήσουν περιττός, μά κι’ άκόμα θέλησες νχ 
τοΰ κάνης κα! τό δάσκαλο. Τόν πρόσβαλες-...

Τώρα τράβα σιργιάνι, νχ ζητιανεύης λίγο ψωμ! άπ’ τούς νοικοκυρεμέ
νους άνθρώπους .—

Τά παραπάνω λόγια τά πρόφερε μέ ΰφος αυτάρεσκης κα! συγκαταβατι
κής υπεροχής ό Φάνης Ρενιέρης, ό ζωηρότερος κα! σάν νά ποΰμε ό έπιβλη- 
τικώτερος άπό τήν παρέα τών μουσικών (ήταν καθηγητής τοΰ ’Ωδείου καί 
έπαιζε κοντσερτίνο βιολί στό θέατρο) πού καθίταν γύρω σ’ ένα τραπέ
ζι σέ μιά ταβέρνα τής ’Αθήνας.

Κα! τάπε αύτά γιά  λογαριασμό τοΰ πιό ήλικιωμένου κα! ταπεινότε
ρου τής παρέας, τοΰΜ χνώλη Κακραβά, ενός τσακισμένου απ’ τή ζωή κα! ξε
ζουμισμένου —γέρου δπως τούλάχιστο φαινόταν — άλκοολικοΰ συναδέλφου 
του, που τόν άνεχόνταν μεγαλόψυχα — καθώς τό νόμιζαν — στήν παρέα, 
γιατί ήταν γ ι’ αύτούς άνεξάντλητη πηγϊ) ανέκδοτων ^ωμαντικών Εστοριών, 
ποΰ πιότερο μοιάζαν μέ Μεσαιωνικά παραμύθια παρά με πραγματικά κα! 
σύγχρονα γεγονότα.

Τον άνεχόνταν άκόμα στήν παρέα κα! γιατί τούς έδινε συχνά εύκαιρία 
σέ σαρκαστικά, χονδρά τειράγματα αΰτών είς βάρος του, μέ τά όποια ένό- 
μιζαν, πώς έξύψωναν τόν εαυτό τους, πώς άνάδειχναν τήν έξυπνάδα τους.

Μέ αδιάφορο πόνο κα! κοιτάζοντας παράμερα, μέ συλλογισμένο βλέμμα 
σάν νά άπαντοΰσε περισσότερο στόν εαυτό του έπρόφερε ό γέρο-Μανώλης, 
τοΰτα τά λόγια.

— Μεγάλη χάρι μούκαμε ό μαέστρος, πού μέ ξαλάφρωσε άπό τά άσή- 
κωτο βάρος τής σαλτιπάγγικης δουλειάς στήν ορχήστρα όπερέττας, ποΰ τή 
λογαριάζετε γιά  περιζήτητη μόνο γιατ! καλοπληρώνεται. ‘Ό σο γιά τά τομά
ρι μου δέν άξίζει τόν κόπο νά πολυσκοτίζεται κανείς. Μά είν’ αλήθεια κ ι’ 
δλα, πώς δεν ζηλεύω ούτε σάς τούς ξακουσμένους μουσικούς, δπως καί κα
νένα από τούς λεγάμενους εύνοουμένους τής Τύχης, τούς πρόσκαιρους Νικη- 
τάς στή ζω ή.—

‘Η άπότομη κάπως άπάντησις τοΰ «γέρο-μπεκρή» έκανε εκπληκτική 
έντύπωσι στόν πρώτο, γιατ! τά υφος της ήταν ένάντιο στό συνειθισμένο τα
πεινά σαν ντροπαλό τόνο τής κουβέντας τοϋ «φιλόσοφου·», δπως κοροϊδευτι
κά τόν προσωνόμασαν οί μουσικοί γιά τίς διάφορες σοβαρές σκέψεις του 
ποΰ φανέρωνε γιά  τή ζωή.

Εκείνο ποΰ Ιδωσε άφορμή στόν παραπάνω διάλογο ήταν ένα έπεισόδιο 
τοΰ γέρο-Μανώλη μέ τόν μαέστρον τής όρχήστρας ποϋ κόστισε στόν πρώτο 
νά χάση τή δουλειά του στά Θέατρο.

Νά πώς προήλθε αύτό.
Ό  γέρο-Μανώλης το είχε παραρρίξει έξω τελευταία.
Ε ρχόταν μεθυσμένος στίς πρόβες τής οπερεττικής ορχήστρας στήν 

όποία έπαιζε β'. βιολ!--κατά χάριν— δπως έλεγαν οί συνάδελφοί του τής 
ίδιας ορχήστρας, ατήν όποία λάβαινε μέρος δλη ή παρέα, πού καθόταν μ α 
ζί του στήν ταβέρνα.

Τήν τελευταία φορά στήν «πρόβα τζενεράλε» δ«φιλόσοφος»τά παράκανε
Στήν ούβερτούρα δέν έμπαινε στήν ώρα του άπό άφηρημάδα. (Ό  μαέ

στρος είχε τήν παράξενη συνήθεια νά μήν «μπάζη» ύστερα άπό τίς μεγάλες 
παύσεις τούς μουσικούς στά μέρη τοΰ κάθε οργάνου, γιατί καθώς έλεγε — 
τό έκανε γιά  νά συνειθίσουν οί μουσικοί νά μπαίνουν μόνοι τους, πραγματι- 
τά δμως γιατί δέν είχε πεποίθησι στήν μπαγκέττα του καί στή μνήμη του.

Ε ίχε άναδειχθή τελευταία άπό κάποια σαχλή Όπερέττα. πού εσύν- 
θεαε ή — άκριβέστερα—  πού συνέρραψε από διάφορες μελωδίες παρμένες δί
χως ενότητα άπό δώ κι’ άπ’ εκεί,— τήν «ένορχήστρωσι τοΰ τήν έκανε άλλος 
μουσικός—μά ποΰ μ’ δλα αύτά έκαμε στά φιλόμουσο κοινό κρότο καί τούδω- 
σε κα! σημαντικό κέρδος. Μέ τήν έπιτυχία αύτή κα! μ’ άλλα ταπεινά μέ
σα κατώρθωσε νά πάρη τή διεύθυνσι τής όρχήστρας τοΰ Ιλαφροΰ θιάσου, πού 
έπαιζε κάποτε κα! Ό περες· έννοεΐται, δτι διά λόγους οικονομίας στήν 
δπερα λάβαινε μέρος τά Ιδιο όπερετικά προσωπικά καί μόνον αύτό, χωρίς γ ι’ 
αύτά οί είσπράξείς νά λιγοστεύουν τά παραμικρό.

Ό  γέρο-Μανώλης λοιπόν στή γενική δοκιμή ήταν πιωμένος γιά  καλά.



Κ’ έτσι ήταν άφηρημένος κα! έπαιζε άπό τό μυαλό του. Έ β αζε δικές του 
συγχορδίες κα! βαριασιόνες, δπου νόμιζε τήν άρμονία φτωχή κα! ριχή, 
Ικανέ διάφορες παρατηρήσεις στούς μουσικούς τής ορχήστρας γ ώ  διάφορα 
ανεπαίσθητα λάθη τους, που δ μαέστρος δέν τά πρόσεχε— ή ίσως άπό λε
πτότητα άντιμαεστρική Ικανέ πώς δέν τά παρατηρούσε— . ’Έφθασε μάλιστα 
σέ σημείο νά φωνάξη σέ στιγμή έξάψεως τήν ωρα, πού μπαίνανε στό «Ά λ- 
γέγρο·» τής ούβερτούρας, έπειδή τδ πήραν άργότερα άπό τό κανονικό καί 
κάπως χλιαρά;

Μαέστρο, «Άλέγρο-Βιβάτσε» παίζουμε, γιά  «λέντο».
Ό  μαέστρος προσβλημένος τοΟπε μέ θυμό.
— Κύτα κακομοίρη τά χάλια σου, πού ξέχασες ώς κα! τή θεωρία, κα! 

δταν παίξης πρώτα βιολί τής προκοπής, διορθώνεις 'υστέρα κα! τούς 
άνωτέρους σου.—

Σ ’ αύτό, μανιασμένος ό Μανώλης, βροντοφώναξε.
— Μωρέ, έγραψα ούβερτούρα πού δέν τήν εχει b Βέρντη. Δέ συνείθισα 

νά ξερνάω κλεμμένες μελωδίες γιά ιπποδρόμιο — κα! σηκώθηκε ξαναμμένος, 
κοίταξε γύρω του τούς μουσικούς περιφρονητικά κα! έφυγε μέ νευρικό βήμα 
άπό τήν ορχήστρα στό δρόμο, κρατώντας τό βιολί του κάτω άπό τήν άμα- 
σχάλη του στοργικά.

Ό  μαέστρος σέ λίγο, άφοΰ συνήλθε ά&ό τήν απρόοπτη τροπή τού έπει- 
σοδίου, είπε πρός δλους ειρωνικά.

—  Τούστριψε τοΰ δόλιου άπό τό πιοτό. Είναι γιά  τήν Κέρκυρα.
Οί μουσικο! φυσικά γέλασαν μέ τά λόγια τοΰ μαέστρου, γιά νά τόν 

ευχαριστήσουν, κα! ή πρόβα έξακολουθούσε σάν νά μή είχε συμβή τίποτε.
Αύτό ήταν δλο.
Άργότερα ειδοποίησαν τό γέρο-Μανώλη, δτι ή Διεύθυνσι τοΰ Θεάτρου 

έξ αιτίας έπίμονης άπαιτήσεως τοΰ μαέστρου, τόν επαψε.
Τήν έποχή έκείνη δέν δπήρχαν έπαγγελματικά σωματεία, κα! οδτε 

ύπογράφονταν μέ τούς μουσικούς συμβόλαια γιά μιά «σαιζόν» - δ,τως τώρα- 
κ ι’ ετσι στό χέρι καθενός Διευθυντοΰ, ή ίμπρεσσαρίου ήταν, νά άλλάζη τό 
προσωπικό, δταν τοΰ γουστάριζε.

Ή  θέσις του ύστερα άπ* αύτό ήταν πολύ άσχημη, γιατ! δουλειά που
θενά δέν ήμποροΰσε νά βρή έπειδή ήταν πασίγνωστος γιά  έλεεινός μεθύστα
κας, έκτος άπδ κανένα καφεσαντάν, ή σάν πλανόδιος βιολιτζής στά καφε
νεία κα! στίς μπυραρίες, πού δμοια κα! τά δυό τά άποστρεφόταν, τό πρώτο 
σάν έσχατη κατάπτωσι χειρότερη ά*όμα κι’ άπό τής Όπερέττας, τό δεύτερο 
γιατί τό θεωρούσε πώς δέ διέφερε άπό τή διακονιά.

Στήν ταβέρνα λοιπόν ή κουβέντα ξακολουθοΰσε πάνω στο θέμα αύτό.

J

Ό  έξυπνος τής παρέας b Φάνης Ρενιέρης, πού συνείθιζε νά βγαίνη πά
ντα ώς κα! στή συζήτησι νικητής, θεωρώντας δίκαια τον έαυτό του ώς τό 
πρώτο βιολί τής Αθήνας, ήθέλησε νά δείξη κ ι’ αύτή τή φορά, πώς δέν έδινε 
καμμιά βαρύτητα στά «κούφια λόγια» τοΰ άξιοθρήνητου γερο-αλκολικοΰ καί 
άπάντησε σαρκαστικά.

«“Οσα δέν τά φτάνει ή άλεποΰ τά κάνει κρεμαστάρια».
Τά λόγια αύτά ποΰ πολλές φορές είχε άκούσει ό Μανώλης γ ι’ άπάντησι 

στ!ς σκεπτικίστικές του ιδέες αδιάφορα, αύτήν τή φορά τόν κέντησαν, τόν α
νατάραξαν σάν νά τού άγγιζαν τήν πονεμένη χορδή.

Κα! αποτεινόμενος σ’ δλην τήν παρέα, έπρόφερε μέ συγκρατημένον έρ«- 
θισμό, κρύβοντας ένα ειρωνικό, πικρό χαμόγελο.

— Ή  παροιμία τής άλεποΰς δεν ταιριάζει ούτε σάς νά τήν λέτε, ούτε 
έγώ νά τήν άκούω— .

'Γστερα άπό μικρή παΰσι άρχισε μέ βιαία παραφορά πούμοιαζε μέ πα- 
ραλλήρημα.

— ’Ώ , σείς οί έξυπνοι κα! δυνατοί άνθρωποι, οί νικήτα! στή ζωή !
Δέν σάς φτάνει ή ίκανοποίησίς σας γιά  τήν ύπεροχή σας, γιά τήν έπι- 

τυχία  σας, b έπαινος τών άνθρώπων;.......
Γιατί τόσο πολυσκοτίζεσθε γιά  μάς τούς άνάξιους ναυαγούς, τούς κατα- 

φρονεμένους άπό τήν κοινωνία ;
Μήπως άπό καλωσύνη, γιά νά μάς φέρετε στόν ίσιο δρόμο ; Τότε γιατί 

δέν παραλείπετε ευκαιρία γιά νά μάς ταπεινώνετε, νά μάς πείσετε γιά τήν 
ύπεροχή σας, άφοΰ νομίζετε πώς τήν έχετε ; Γ ιατί ένδιαφερεστε τόσο γιά 
τή γνώμη πού έχουμε γιά σάς τούς δυνατούς έμεϊς οί ταπεινοί ;

Έ μεϊς οί άθλιοι, οί άπόκληροι ούτε ένδιαφερόμαστε γιά  σάς, ούτε καί 
παραπονούμαστε γιά τήν τύχη μας.

Είμαστε άξιοί της κα! δέν μετανοούμε γιά τίς νεανικές τρέλλεςμας, δέν 
άπαρνούμαστε τά χειμαιρικά όνειρά μας κι' άς εΐναι πιά χαμένα.

Μέ εύχαρίστησι πληρώνουμε τά βαρύτατα άντίμισθα τών λιγοστών εύ- 
τυχισμένων στιγμών, ποΰ περάσααε—τό σκληρό φόρο τών ήρώων— τίς τρα
γικές συνέπειές τους, γιατ! τίς προβλέψαμε διαισθητικά καί συνειδητά δια
λέξαμε τόν δρόμο τής τύχης μας.

Έ μεϊς είχαμε κάποιο ιδανικό, κάποιο άνώτερο σκοπό στή ζωή. Γι’ 
αύτό τ ό ’Ιδανικό— άς ήταν κα! πλάνη— παλαίψαμε. Έζήσαμε με τή ,̂ωο- 
γόνα λαχτάρα του, μέ τό μεθύσι τής χαράς, δταν τό σιμώνανε καί δταν^πιά 
χάθηκε δταν οί Θεοί άπό φθόνο γιά τήν ύπερκόσμια εύτυχία, πού άγγί^αμε 
μάς τό σύντριψαν, μεταμορφώνοντας τό μαγικό, δραματικό ίνδαλμα σέ πεζή 
καί χυδαία πραγματικότητα, τότε έμεϊς άποτραβηχτήκαμε άπό τή ζωή στό 
περιθώριον. Είπαμε τότε φθάν-ι πιά . . . Άφοΰ ό άνώτερος σκοπός τής ζωής 
έλλειψε ’κείνο ποΰ τής δίνει νόημα κα! τήν ομορφαίνει — δσοι άπό μας 
δέν είχαν τήν δύναμι νά πεθάνουν, έμειναν στή ζωή αύτή σάν ξένοι ταξει- 
διώται σέ άγνωστη χώρα, άδιάφοροι γιά τά γύρω, άβουλοι, ζώντας μόνο από 
ένστικτο, μηχανικά.

Τώρα δέν έχουμε καμμιά ματαιοδοξία, μά ούτε καί φόβο γιά  τήν άν- 
θρώ.τίνη κατακραυγή.



ΖοΟμε μέ τά περασμένα. Είμαστε άλλως τε οί δπισθοδρομικοί, οί ασύγ
χρονοι, ει άνθρωποι τοΰ παληοΟ καλοΰ καιροΰ,... ένω σείς...
ν ° στ?α6ός τόν κατήφορο— Ικανέ νά τόν 'διακόφη δ βιρτουόζος βιολινιστας. '' γ

λος μ ο υ ^ ^ 0*70^^* κατ°πιν οινοποσίας— παρετήρησε μέ χασμουρητό ό άλ-

„ ~  ΕνΦ δλο,1 σει? , °; ωφέλιμοι καί εύϋπόληπτοι, οί πρακτικοί άν
θρωποι—έςηκολουθησε με άγανακτησμένο καί περιφρονητικό τόνο ό γέρο- 
Μανωλης— ειτε καλλιτέχναι, ειτε έπιστήμονες, ε!τε δπάλληλοι δέν εισθε 
τίποτε αλλο παραμίκροεπιτήδειοιάρρφίσταί, είσθε άψυχες μηχανές ποϋ 
κινεΐσθε απο τον ταπεινότερο υπολογισμό καί μόνο.

Δέν οπισθοχωρείτε οϋτ3 πρό τοΰ έγκλήματος— δταν εξασφαλίσετε τήν 
ατιμωρησίαν με την προστασίαν τεΰΝόμου,ή μέ τήν καΐαστρατήνησίν του — 
χαριν τοΰ συμφέροντος σας καί μέ δολιότητα παραγκωνίζετε τούς θαρρα
λέους μα απονήρευτους άνταγωνίστάς σας γιά  νά περάσετε σείς.

Εσείς οέν υπήρξατε ποτέ σας νέοι, ουτε καν παιδιά. Δέν όνειροπο- 
λησετε αθωα, δεν έ νοιώσατε τήν άνατριγίλα τού καϋμοΰ, τήν ήδονή τού 
πονου, την εκστασι τής χαρ&ς . . .  δέν άγαπήσετε . . .

(Έ χ ε ι  συνέχεια)

Ν ΙΚ Ο Σ Β Ε Ρ Γ Ω Τ Η Σ

Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

(Σννεχβια άπό τό προηγούμενο)
_ Δέν ηταν ή γλώσσα 6 σκοπός, γιά νά τη μεταχειριστούν ώς τό μέσο 

μιας Αναγέννησης Ιταλικής. Τέτιοι σκοποί είναι δεύτεροι γιά τονς αληθι
νούς δημιουργούς. ‘Η  γλώσσα έχρησιμεύτηκε ώς τό φνσικό δργανο, φυσικά 
ετσι κι απλα χωρίς σπουδαία καν κι’ ή μεθοδική προμελέτη, δπως άπλα 
ό άνθρωπος και με ανειδοποίητο παρακίνημα, δταν ό κόσμος ό οξω ζων- 
τανεψη  ̂ με*α τον μέ τόν αντίχτυπο τον, μεταχειρίζεται τό φυσικόν Ιδίωμά 
τ ου, τη φυσική τον ιδιότητα, τό φνσικό δργανό του, π ον ναι γ ι ’ αυτόν ή 
γλωσσά, χωρίς καί να τό οπου δάση παραπολν και νά πή : (— Τώοα κάτι 
να φανερωσω εχω στονς δμοιονς μου καί θα μεταχειοτώ'γι’ αντότό λόγο 
«αί τη. ymb<ta.> Α ντο μόνο Φραντζέζοι μπορούν'νά τό πουν. Δέν · κάνω 
βέβαια λογο για τϊς μελέτες τον στό ύφος, nob γι' αυτό τό υφος κ ι ’ δ 
ποιητης ο ίδιος καυχιέται δχι λίγο κάπου, κι' όλονθε άλλον&ε δείχνει την
Τ 0γΙ ? Ρ  τ0ν η ψ >(Ρανον τεχνίτη, ποϋ κατέχει τής τέχνης τον τά μεχοα.

, Ρέβαια πον Εκανε τις γλωσικές μελέτες τον, μά δ Ποιητής δέ γοω- 
στιεται στο I λωσσρλόγο. Σοφιστείες δέ χωρούν, γιατί κανένας δέ θά πα'οα-

δεχτή, πώς δ Άλιγκιέοης Ιφκιασε καμμιά μέθοδο Όλλεντόρφον πρώτα, για 
να στοώση νστεοα τϊς τεριαίνες τον απάνω ατό σχεδιασμένο αυτό κατασκενα- 
σαά της. ‘Όσα'εγραψε γιά τή γλώσσα στη αχβση, πδχονν μέ την ποιητικη 
τον δημιονογία, είναι ανάλογα μέ δια Εγραψε δ Κάλβος για τη Μετρική 
τον και στή σχέση, πδχονν αυτά μέ τήν άληϋινή τον τών στίχων τον Αί ό 
"Ομηοος κι δ 'Ό οσια ν  δέν έκαναν διαφορετικά. Μάλιστα έμεΐς βλεήονμε, 
πώς στονς Άλεξαντοινονς χοόνονς, πονναι στην ακμή της ή Γραμματικο/.ο- 
γία, ή· μεγάλη ποίηση εΐχε άπό καιρό βάλει στούς γλωσσικούς νόμους ατον 
ανώτερο κι εμπνευσμένο λόγο. Και θά μαϋεντή άπό τούτο το αρϋρο βέβαια 
πόσο άπ* αν'τον φαίνεται καθαρά, πόσο ήγΐώσ^α^ δέν είναι κατασκεύασμα 
δογαατικό μεθοδικής καϊ νοηαιαρχικής μελέτης κ έπιστημονικής εργασίας 
χαοπός, δταν δέν είναι Άλλο άπό φυσική ιδιότητα τον άνθρωπον, οπως 
τό κλήμα κάνει τό σταφύλι στόν καιρό τον, κι δπως τό κάθε φνσικΜ πραμμα. 
Εχε ι καϊ τϊς φυσικές ιδιότητες τον. Τό σταφύλι γίνεται, και δεν ̂ το κάνει ο 
αμπελουργός έκτος που βοηθά τονς φνσικους νόμονς δίδοντας τονς τίς 
καλύτεοες συνθήκες. Γιατϊ οί φυσικοί νόμοι νπάρχαν και πρίν απο τους 
Φυσικούς ’επιστήμονες, κα&ώς όί μοχλοϊ καϊ τό ειδικό βάρος πριν από τόν 
’Αοτιμήύη,κ f> παγκόσμια έλξη πρϊν άπότό Νενχωνα.ΟΙ Φυσικοί δεν c;ca;iav 
αντόϊ τ ο ν ς  νόμονς,παρά περ'παιο είναι καϊ νά πώπίος τοϋ? έχουν ανακαλύψει 
που νπαογαν κ ’ ηταν?, κ ’ έν&ργονσαν. Ανάλογα και τον Γλωοσολογονη  
Ιπιστήμηδέ δημιουργεί χους νόμους καϊ τά φα,,Λμενα στη γ^ωοσα,^νο  
τάνακαλύωτεί, τά παρατηρεί, τά έξεχάζει καιτα βανε.ι σε μία χαξη, 
λέγεται Έπιστήαη. Μακσυά ά π ’ τόν Όμηρο, το Ντάντε καί τ ο ^ ι ις π η ρ  
τέτοια άλλότρια δουλειά. Τό Εργο καϊ τον Νεοέλληνα γλωσσο/.ογον Ρα 
ήτανε τά ξεσκέπαζε, νά παρατηρούσε κ’ Ιξέταζε καϊ τά ταχτοποιούσε οσα 
φαινόμενα παρουσίασε ώς τήν εποχή τον ή γλώσσα. Αύτό ήτανε to  αυστηρό 
εργο τοΰ γλωσσολόγου επιστήμονα. Τα/Χα είναι άλλότρια χης δουλειάς τον 
Πολύ γλωσσολογικώτερας ό κ. Φιλήντας. Ό  κ. Ψυχάρης άνακάχεψε γλωσσο
λογία και λογοτεχνία,επιστημονική εργασία με προσωπική δημιουργικότητα 
κ' εκτός πον αντό είναι λάθος από τα βασικά, στήν Επιστημη αλλα μας 
φαίνεται μαζί σάν πολν άνύπαργτο πραμμα- ενας γλωσσο/.ογος νάναι και 
ποιητής. ° Ενας ποιητής μπορεί νά βιάση τό συνθετικό τον πνεύμα καί να 
ποοκόψη καϊ ατήν αναλυτική ίργάσία, μά ενας γεννημένος μονο γλωσσολογος 
θϊϊβλεπε κάθε βήμα στή συνθετική δημιουργία τοΰ ποιητή να τον προΟινη 
άζιοδάκρνχα τό αναλυτικό τον τινενμο.  ̂ ^

'Ο κ. Χατζώάκης περιορίστηκε μόνο στό νά δωκη μερικά Ρεματογρα- 
φιχά κι ’ ά ψ υ χ α  υποδείγματα τής Νεοελληνικής, σύμφωνα μέ τό σύστημα  ̂
τον, δπον ζητά τό περισσότερο άκριβολογία και κυριολεξία, κι ως αν τον 
έσταμάτησε τή φιλοδοξία του. Δέν πιστεύω νά ειπε ο άνθοωπος, πως 
είναι καϊ λογοτέχνης. Μάς φθάνουν κιόλας τά υποδείγματα χου. U κ. 1 υ- 
γ ά ρ η ς  δ α ω ς  αννεπαρμένος πέρα ώς πέρα άπό τής έποχής τον το φύσημα, 
δέν περιορίστηκε ώς xόσο μόνο, μ' άνοίγοτχας πλέρια το πανι τον σε δι
πλούς άνέ',ιονς αφησ’ ετσι νά τόν πάρη δυπλό δει'μα. - τ ο  γλωσσο/.ογικο τον 
άρμενο φόρτωσε Κοντισμό μαζί, καϊ τό Μεσσιανισμό, οπου οι Ελληνες 
επεοίμεναν στις εποχές εκείνες χό Νχάνχε τονς, Δέ μπορεί να πισχεψγι βε-
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βαια κανένας,  ̂ πώς ό κ. Ψν/άρης Ισήχωσε τά μάτια κι' έφιλοδόξησε ως 
κει,.και πως ενταντισε τοσο, μά πώς ίψαντάστηκε τόν έαντό τον γιά ενα 

Λογοτεχνικά Μεσαία αν κα'ι περισσότερο, τδμολόγηοε %αϊ ό ίδιος χοί τά 
εργα τον. _ Ο Νταντες ήτανε ποιητής, έκεϊνος θά ητανε ό λογοτέχνης. Κ ι * 
αγκμλα κι ο ίδιος ορεγεται τοϋ ποιητή τόν τίτλο, δε φαίνεται πώς ξεπερνά 

·*α*οια σύνορα ή αξίωσή του. Δϊν πιστεύω νά διαβάζη κα'ι κανένας τόν 
κ. Ψιχαρη α?ς Τραγουδιστή.

{"Εχει συνέχεια)

ΣΚΕΝ'ϊΕΡΜΠΕΗΣ

Η Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Τ Ω Ν  Β Ι Β Λ Ι Ω Ν  & r-

Σ Τ ΡΛ Ι 0 Υ ΣΗ,Ε Ρ ^ . Τ,ΣΑ: / Π α ι δ ι κ έ ς  ψ υ χ έ ς » ,  §*δοτ. Ε 
ταιρία Αθήνα* Ενα βιβλίο γιά παιδιά εΐναι πάντα ?νας άθλος. Γιατί αν 
είναι σωστή η γνώμη δτι^ τό υλικό πού μας δίνει ή ζωή και ή έμπνευσή 
μιας καλής ωρας δεν μπορεί νά περάσει ποτέ ανεξέλεγκτο στήν περιοχή τής 
τέχνης κι άν ο έλεγχος αυτός μάς φαίνεται πολλές φορές βαρΰς, τότε ό έλεγ
χος που γίνεται στά σύνορα τής παιδικής λογοτεχνίας εΐναι μιά αληθινοί 
τυραννία, που τήν δικαιολογεί μόνο ή διαρκής εμπόλεμη κατάσταση στήν 
οποία βρίσκεται με την αντικρυνή παράταξη καί οί επίβουλες προσβολές πού 
επιχειρεί καθε τοσο η ζωη στήν άοπλη παιδική ψυχή. Ό  παιδικόγράφος 
δεν εχει μονο τη δυσκολιαστην εκλογή τοϋ θέματος.Κάθε του λέξη, κάθε του 
φράση πρεπει να εχει ενα νόημα καί κανένα άλλο, νά μήν άφίνει κενά καί 
ευκαιρίες τις οποίες παραμονεύει νά εκμεταλλευτεί τό πονηρό πνεΰμα πού 
είναι προσωρινά αποκοιμισμένο σέ κάθε παιδική ψυχή.

, Ρ  κ:  2 Τ· Σπ.ερ“ Ε̂,σας β ρ ίζε τα ι σέ διαρκή επιφυλακή απέναντι δλων 
αυτών των εχθρών. Επειτα ή παιδαγωγική του βάση εΐναι τόσο συντηοη- 
τικη, ώστε θα  ηταν πολυ δύσκολο νά μεσολαβήσει αβλεψία στά παώιχά 
τραγούδια και τους διάλογους του βιβλίου του καί γενικώτερα στήν εο να
ό ια που αναφερεται στό παιδί. Χαρακτήρισα τήν παιδαγωγική βάση "τών 
«Παιδικών ψυχών» συντηρητική. Δέν είχα τήν πρόθεση νά διατυπώσω έπι- 
φυλαςη η αδυναμία του παιδικό/ράφου, αλλά να χαρακτηρίσω μια κατά

σταση , να ξεχωρίσω το διακριτικότερο στοιχείο τής εργασίας, αυτής τοΰ κ. 
Ζτ Ζπετανεσα. Κ είναι γνωστό δτι παράλληλα στή συντηρητική αύτή 
παιδική λογοτεχνία, ^που στηρίζεται πάνω στίς αξίες τής σημερινής πολιτείας, 
άρχισε να καλλιεργείται στον τοπο μας ή παιδική τέχνη τοΰ πιό ανοιχτού 
ορίζοντα, που^ μπορεί χωρίς^ βλάβη νά γνωρίζει στό παιδί καί μϊρικές άλλες 
άξιες εχτος απο τις γνωστές καί καθιερωμένες καί μερικές άλλες ιδιό
τητες της ζωης, έκτος άπό τή χαρά καί τήν τυπική άγαθοεογία. 
Οι επιφυλάξεις για το νεο αύτό είδος μπορεί νά εΐναι πολλές ' καί 
δίκαιες και διαγραφονται μόνο δταν τηρείται ο γενικός καί παντού

καί πάντοτε αλάθευτος εκείνος παιδαγωγικός κανόνας που οριζίΐ οτι 
τδ παιδί δέν πρέπει νά μαθαίνει τίποτα πριν της ωρας του. bivav 
δμως η μόνη περίπτωση πού καί τά δυο είδη τής τέχνης έχουν το ιδιο 
αποτέλεσμα, δταν τά έργα πού έγιναν σύμφωνα με τους ^κανόνες τους είναι 
έπιτυχημένα. Καί τό ενα καί τό άλλο είδος τελικό σκοπο έχουν την κλίση του 
παιδιού πρός τό καλό καί τό ωραίο καί στήν παιδική ηλικία οι δυο αυτές κα
ταστάσεις Vivai ενα ουδέτερο έδαφος, πού αργότερα θά χρησιμοποιηθεί αι-α
λόγα μέ τά συμφέροντα κάθε μερίδας. x a

Ή  τεχνική πλευρά στίς < Παιδικές ψυχές* είναι ακόμα πιο ενδιαφερουσ*. 
Ό  κ. Στ. Σπεράντσας ξέοει δλα τά μυστικά καί τά παιχνιδισματα του στί
χου -πού θέλγουν τό παιδί καί κάνουν διασκέδασή του το διάβασμά και την 
απαγγελία τών στίχων τοΰ βιβλίου του. Προπάντων ο κ. Στ._ Σπεραντσας 
δέν ξεχνάει ποτέ δτι τό παιδικό τραγούδι προορίζεται παντα ν απαγγελεται 
κ’ επιμελείται μέ υποδειγματική επιτυχία την κατάλληλη κατασκευή του.^ Α
κόμα καί στού; έμμετρους διαλόγους του, πού άποτελοΰν το δεύτερο μέρος 
τών «Παιδικών ψυχών», μολονότι γίνεται αντιληπτή καπου-καπου η έλλει
ψη θεατρικής δράσης, ή επιτυχία εΐναι άρκετή χάρη στην τεχνική χρησιμο
ποίηση τοΰ στίχου. Ό  κ. ~τ. Σπερ ίτζας έχει αναντίρρητα την απαραίτητη 
Ικείνη ψυχική διάθεση για τήν καλλιέργεια τοΰ λογοτεχνικού αυτου ειδου,,
έχει διιως ποόχειρα καί τά κατάλληλα εκφραστικά μεσα, που καιαφερνουν 
τό παιδικό ανάγνωσμα νά γίνεται π α ιχνίδ ι,— τό μονο μεσο που μπορεί να 
κάνει αγαπητό τό βιβλίο στό παιδί. Στή φτωχή παιδική βιβλιοθήκη μας χω
ρίς αμφιβολία ό κ Στ. Σπεράντσας κατέχει μιά απο τις καλύτερες ϋεσει 
'  ΙΟ Μ Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Α Ο Υ  : «Χάνς κι’ αλλαπεζα » Η εμφάνιση 
τοΰ κ. Ιω άν. Μ. Παναγιωτοποΰλου μέ τό βιβλίο αύτό ως διηγηματογρ χψου 
ή καλήτερα καί γενικώτερα ως πεζογράφου εχει δλα τά στοιχεία της σοβα
ρής καί αξιόλογης έογασίας. Κ α ί τό γεγονος αύτο είναι ακόμα πιο ευχαρι 
στο, δταν συλλογιστεί κανείς δτι οι περισσότερες απο τις εμφανίσεις της τε
λευταίας ωοας στήν πεζογραφία μας δέν εΐναι παρα αποτέλεσμα^ μόδας (το 
διήγημα καί τό μυθιστόρηαα σήμερι εχει μεγαλήτβρη πέραση ατο το τρα
γούδι) ή ερασιτεχνικής ασχολίας καί ξεκουράσματος απο τη μόνιμη καλ
λιέργεια κάποιου άλλου λογοτεχνικού είδους. _

Ά ν  επρόκειτο νά διηγηθοϋμε τήν υπόθεση του «Χανς» και  ̂ των 
άλλων μικρότεοων κομματιών πού συμπληρώνουν το βιβλίο, δεν θα είχαμε 
νά αναφέρουμε πολλά γεγονότα, ποικιλία δηλαδή καί εναλλαγή εςωτερικων 
καταστάσεων. Ό  «Χάνς» είναι ή «ιστορία Ινός μικρού λυπημένου παιδιού» 
πού οί οικογενειακές συνθήκες καί ή ιδιοσυγκρασία του το κράτησαν μαχρυα 
άπό τά παιχνίδια καί τίς τρέλλες τών άλλων παιδιών κ ι άρχισε να συγκεν
τρώνεται ποόωρα στόν εαυτό του, νά σκέπτεται, να αισθανεται αόριστα 
αλλά καί νά παθαίνεται από τή χαρά ή τή λύπη τών ανθρώπων, να δη; 
μιουργεί εναν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Μάς παρουσιάζει το παι ι 
axico πότε σέ στιγμές τέλειας απλότητας, πραγματικό παιδί, και ποτε 
αντιμέτωπο μπρος σέ οκέψεις καί διαθέσεις αίνιγμαεικες, απρόσιτες ακόμα 
κι’ ανεξήγητες γιά τό μυαλουδάκι του. Ή  ψυχαναλυτική αυτή θεση, μολο
νότι μπορεί νά μάς ξεγελάσει καί νά τήν πάρουμε ώς τεχνική αφορμή για 
τό γράψιμο «φιλολογικών σελίδων*, εΐναι πραγματική κ εντελώς πιστευτή



μέσ’ τήν ατμόσφαιρα τής ελαφριάς λύπης, τής σιωπής κα! τής περισυλλο
γής που τοποθετείται ό Χάνς^ Ό  κ. Παναγιωτόπουλος παρακολουθεί ύ ς  
ήμερες αϋτες τοϋ Χάνς κα'ι μάς δίνει σελίδες γοητευτικές, γεμάτες από ι,ίκο- 
γενειακη στοργή, τρυφερότητα κ’ ευαισθησία.

Ά λλά τό πλούσιο αυτό συναισθηματικό υλικό εΐχε τήν καλή τύχη νά 
πβιναρχηθεΐ, νά ελεγθεΐ κα! νά μ ο ρ φ ο π ο ι η θ ε ΐ ,  άπό μιά σειρά 
εξελιγμενων εκφραστικών μέσων. Στό «Χάνς», δπως κα! στ’ άλλα 
πε.α  που τόν συνοδεύουν καί διατηρούν τήν ίδ ια  σχεδόν ατμό
σφαιρα καί σας κατοπινές σελίδες τοΰ βιβλίου, τό σχέδιο’ εΐναι άρτιο 
και η κατασκευή τοΰ πεζογραφήματος υπολογισμένη καϊ ισορροπημένη. Ά π ’ 
ολα αυτα ομως πιό επαινετή κα'ι μοναδική μαζί μ’ ελάχιστες άλλες εξαιρέ
σεις στην πεζογραφία μας ε!νε ή λεπτή του καλλιέπεια, ή σοφή κα! αίσ&η- 
τικη εκλογή τών λέξεων πού χρησιμοποιεί, ή εύλυγισία κ’ ή μουσικότητα 
της φράσης του.

Ό  «Χάνς» πιθανόν νά μήν εΐναι, δπως φαίνεται ποοορίζεται, ανάγνω
σμα για τήν καθαυτό παιδική ηλικία, πού τής κινεί τό ενδιαφέρον *α! τήν 
αγάπη προς τόν ήρωα ή περιπέτεια ή κραυγή τοΰ κινδύνου κ 3 ή πεοι- 
γραφη άγνωστων πραγμάτων καί τόπων περισσότερο ατό τή χαμηλόφωνη 
αφηγηση καυτήν περιγραφή τοϋ Ισωτερικοΰ άνθρώπου πού γεμίζουν τίς 
σελίδες αϋτοΰ τοϋ βιβλίου. 'Οπωσδήποτε ή απήχηση του είναι αρκετά’δυνατή 
στα μέγαρα παιδιά, σ’ δσους διατηρούν άκόμα εντός τους άσπαστες τίς 
χορδές της αγνής κα'ι απλής συγκίνησης.
a Κα'ι δέ θά ήθελα νά κλείσω τό σημείωμα αύτό προτοΰ κάνω χρήση μιας 
υκαιριας ακόμα πού ^μοϋ δίνει ή έκδοση τοϋ «Χάνς». Στό βιβλίο αύτό 
μπορεί κάνεις να πει δτι είναι συγκεντρωμενες δλες οί λογοτεχνικές ικανό
τητες τοΰ κ. Παναγιωτοπούλου, πού τις παρακολουθήσαμϊ κατά καιρούς 
σε περιοδικά κα'ι βιβλία μέ τις διάφορες εμφανίσει; του άς ποιητοΰ, κοι- 
τικα^και μεταφραστικά στίχων καί πεζών. Ό  κ. Παναγιωτόπουλος δέν είναι 
απλώς ενας άπό τούς καλήτερους νέους λογοτέχνες μας. Ή  Ιργασία του 
εχει κατι το προσωπικό, μιά δική της υπόσταση, μέ κυριώτερα χαρακτηρι
στικό τη λεπτή αίσθηση, τήν αβρή έκφραση, τή φρόνιμη στάθμιση τών 
λογοτεχνικών πραγμάτων κα'ι τή φιλοπονία.

Π Ε Τ ΡΟ Σ  Χ Α Ρ Η Σ

Κυκλοφορεί σέ λίγο :

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ε Π ΙΤ Ο Μ Η

Α. ΠΑΠΑΔΗΜΛ καί Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΑΟΥ

Τ I

-a  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Η ΕΚΟΕΣΗ ΤΟΥ κ. · Β1ΤΣΩΡΗ
Μέ τήν πρώτη ματιά πού ρίχνει κανένας στήν έκθεση τοΰ κ. Βιτσώρη, 

πού άνοιξε τελευταία στό Ξενοδοχείο Σπλέντιτ, βλέπει άμεσως πως εχει να 
κάνη μ* εναν έξελιγαένο, μ* εναν πολιτισμένο καλλιτέχνη. Δε να^ρρει κα- 
νείς μές τά εϊκοοι ’ταμπλώ,είκοσι λάδια κι’ άλλα τόσα σκίτσα = αποτελούν 
δλη την εκθεση — δέ θά βρει κανείς «πομπώδη» τοπεια, «ακαδημαικα 
πορτραϊτα κι5 άλλες τέτοιες επιρροές κι’ ά το μιμήσεις πού μας προσφερονται 
συνήθως ως . . .  . εγχώρια παραγωγή πρός άγοράν. Ό χ ι .  Ο κ. Βιτσωρης 
περιφρονώντας τ'ις εύκολες επιτυχίες τής ρουτίνας μάς φερνει με τη'δύναμη 
τής τέχνης του άνεπηρρέαστα άπό κάθε σχολή στούς δικούς του κοσμου., 
πού γίνονται έτσι και δικοί μας —- στην πραγματική ι,ωη.

Μιά τέτοια προσωπική κα! μοντέρνα τέχνη δέν αποτείνεται βέβαια στόν 
καθένα . . . Γιατί κι’ ούτε δ καθένας μπορεί νάγκαλιάζη τή ζωη με μια 
τέτοιαν αισθητικότητα, ώστε νά χαίρεται δλη τήν ομορφιά πού κρύβεται ως
και στις φριχτότερές τη: στιγμές . . . .

Ή  δημιουργία τής τέχνης υποδιαιρείται σε δυο χωριστές «κτααο τάσεις» 
Στή σ ύ λ λ η ψ η  και στήν α π ό δ ο σ η  .Τό δεύτερο εινε αποτέλεσμα μόρ
φωση:, πείρας, ταλέντου. Τό πρώτο αποτελεί τήν έ μ π ν ε υ σ^η , τον 
τόνο τής πρωτοτυπίας πού ένστιχτώδικα βρίσκεται στό εσώψυχο τοΰ πραγ
ματικού μόνο καλλιτέχνη.

Αύτό πού θαυμάζομε στόν κ. Βιτσωρη, και που τόσο σπανια, δυστυχώ,, 
μάς δόθηκεν. ευκαιρία νά επαινέσουμε σέ άλλους ρωμιούς όμοτέχνες του, 
εΐνε ή σ ύ λ λ η ψ η άκριβώς τής δημιουργίας του, τό τόσο προσωπικο και 
αισθητικό του καλλιτεχνικό του «μάτι». “Ά ν  παρουσιάζει ατέλειες η ‘ εΖτΡ~ 
λεσή» του, ή «άπόδοση», — ατέλειες λεπτομεριακές — αύτο δε μας ενδια
φέρει. Τό άφίνουμε νά τό ψιχολογίσουν οί γνωστοί «ειδικοί5. Αυτο που 
βλέπουμε δμως, εΐνε ή σφραγίδα τής έμπνευσης στά έργα του, μιας έμπνευ
σης που αρχίζει άπό μίαν εντύπωση γιά νά κατασταλάξη στο βαθύτερο 
αΐστημα.

Ά π ' δλα τά έργα τής έκθεσης, τρία κυρίως σταματάν την προσοχή μου.
Πρώτα, τό ύπ’ άρ. 13. Στό πρόγραμμα, έχει τον τίτλο: «Παρισι-Καρ- 

τιέ Λατέν» Παριστάνει μιά βαμένη γυναίκα, μιά μοντέρνα Μιμή των 
Μποέμ, μέ τά μάτια άφηρημένα, χωρίς καμία σκέψη, καμία βούληση. Η 
έκλυτη ζωή, τά μεθύσια, ή κοκαΐνη . . . Δίπλα της ενα ποτήρι^ κρασί άγ
γιχτο , λησμονημένο· Περιμένει καρτερικά . . . Ενα παιχνίδι τής ,,ωής με 
τήν βαθιά πίκρα της πνιγμένη στήν άνία. Καποια πρωτόγωνη κοκεταρία, 
Υσως νά σώζεται άκόμη στό βάθος τής ψυχής της . . . Μα τί οφελεϊ κι αυτή.

Πιό πίσο} περνάει καμπουριασμένος, χαλκοπράσινος, ένας ρατέ τής 
μποέμ. Δέν προσέχει σέ τίποτα γύρω του, προχωρεί αμίλητος στή συνηθι-



σμένη του γωνιά, σάν κάθε βράδυ . .  ’Άλλοι δοξάζονται ναί . . . Μά αυτός 
εΐνε τόσο κουρασμένος . . . Κ ι’ άλλωστε, αξίζει ή δόξα: Δε βαρυέσαι . . .

Πραγματικά, στό ταμπλώ αυτό βρίσκεται δλη ή ατμόσφαιρα, δλη ή 
·ψι·χή της Μονμάρτης. Πινελιές αδρές, βία ες, ανήσυχες. Ή  άρρωστημένη 
ψυχή τής σημερνής ζωής . . .

Λίγο παρακάτω, μάς σταματάει ενα άλλο ταμπλώ. "Εχει τόν τίτλο 
«Πρώτες αχτίδες». Δυό αλήτες, άστεγοι, έχουν κοιμηθεί σ’ ένα μπάγκο, κοντά 
oco λιμάνι. Μιά νΰχτα άκόμη που πέρασε. Και νά, πέρα κεϊ, τιίσω από ιίς 
θεόρατες καπνισμένες αποθήκες, αρχίζει νά προβάλει τό ασθενικό λευκό 
φώς τής αυγής· Καί τούς βρίσκει αποκοιμισμένους έκεΐ, ωχρούς, ελεει\οΰς, 
αυτούς ποΰ μές στά φώτα τής νύχτας' μόνο έχουν τή δύναμη ναύταπατώνται.. 
Τό κρΰο τής νύχτας τούς εχει καμπουριάσει, τοΰς εχει πληβιάσει τόν ενα 
πρός τόν άλλο . . . Κ ι’ εΐνε τόρα σά δυό μικρά παιδιά, καί μές τόν ήσυχο 
ύπνο τους εΐνε τόσο θλιμμένη ή καρδιά τους . . . Γιατί τό ξερουν, κι’ Άς 
γελοϋν, κι’ άς προκαλοΰν τή ζωή . . . Μεθαύριο τό νοσοκομείο, ή αρρώστια.

Τό ΰπ’ άρ. 5, — «Μαμά» λέει τό πρόγραμμα. Μιά γυναίκα πενήντα 
χρονών, άπ’αύτές ποΰχουν βασίλειό τους τό περιφρονημένο σπίτι μέ τό κό- 
κινο φώς άπ’ εξω. "Ενας σαρκασμός μεσόκοπης γυναίκας, μέ δλη την έκ
φραση τής χαραχτηριστηκής «αξιοπρέπειας» της. Καί κάπου πιό πέρα, τό 
άνθρώπινο κοπάδι της, θά περιμένη χτηνώδικα καρτερικά . . .

Προσπάθησα νάναλύσω τά τρία αύτά έργα, τά καλύτερα ίσως δχι δμως 
καί τά μόνα καλά τής έκθέοεως, γιά νά δείξω κάπως τήν καλλιτεχνικήν 
αίσθηση τοΰ νέου ζωγράφου ξεχωρίζω δμως άκόμη κι’ αρκετά άλλα έργα 
του, ποΰ, δυστυχώς, δέ μοΰ μένει τόπος να τάναλύσυα κ ’̂ αύτά. Κυρίως, τό 
«Χαμένο Ταλέντο», τή «Ναπολιτάνα». τό «Στό πάρκο», καί τό τόσο ειλι
κρινές, τό τόσο ταπεινά θλιμμένο «Νεκροταφείο χωριοΰ».

Ά π ό  τή σειρά τών σκίτσων, ξεχωρίζω τό σκίτσο τοΰ Καλομοίρη, τής 
κας Νίτσας Βιτσώρη, τοΰ Βέλμου. Παντοΰ δμως βλέπουμε τήν ισχυρά 
π ρ ο σ ω π ι κ ή  ν τέχνη τοϋ ζωγράφου. Τά μοντέλλα του έχουν κάτι άπό 
τήν έκφρασή του κάτι άπό τήν αίσθησή του. Αύτό δείχνει πόσο βαθιά υπο
κειμενικά νιώθει τήν τέχνη. Δ ι η γ ε ί τ α ι  π ά ν τ ο τ ε  σ τ ό  π ρ ώ τ ο  
π ρ ό σ ω π ο .  Καί γι’ αύτό εΐνε τόσο ειλικρινής, τόσο άβίαστος.

ΙΣΑ.ΝΤΡΟΣ Α Ρ ΙΣ



ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Mi)vnio Λογοτεχνικό Ιίεριοδιχό

ΣΥΝΔΡΟΜ Η .· Έ τησ ία  δρχ. 30.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
0 1  Π Ε Ν Τ Α Σ Υ Λ Α Β Ο Ι: Π οιητική Συλλογή Κ . Π  ο λ α μ α. 

Η  Ε Π ΙΣ Τ Ρ Ο Φ Η  Τ Ο Υ  Α Σ Ω Τ Ο Υ  : Δράμα Α . Π  ρ ο- 
β ε λ ε γ γ ί ο υ .  ’Έ κδοση I . Κολλάρου. 

Ε Ρ Ω Τ ΙΚ Α  : Π οιητικη συλλογή. Γ . Τ σ ο υ κ α λ ά .  
Ο Χ Α Φ ΙΕ Σ . Διήγημα. Α . Π α π α δ ή μ α .  "Εκδοση 

Έ τ .  «Ά θη νά » . 
Π Α ΙΔ ΙΚ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο . Μ ετάφραση Α . Γ Ι α π α δ ή μ α .  

’'Εκδοση Έ τ .  « Ά θ η ν ά »

Σ?* λ ίγο  κυκλοφορεί 
ό πρώτος τόμος τής

ΙΣΤΟ ΡΙΑ Σ Τ Η Σ  ΓΑ Λ Λ ΙΚ Η Σ ΕΠ Α Ν Α ΣΤ Α ΣΕΩ Σ

Ε π ίτο μ η
Α. Π ΑΠΑΛΗ ΜΑ— Μ. Σ Τ Α Σ 1Ν 0Π 0Υ Λ 0Υ . 

μέ βάση τά εργα :
Φ. Μ ΙΝ ΙΕ καί Α. Μ ΑΘΙΕ 

Ό  τόμος δρχ. 50 : Έ  κ δ ο σ η 'Ε  τ α ι ρ. <’Αθηνΰ»
«ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ Γ1ΕΖ0ΓΡΑ Φ 0Ι>

Έπιμελεία :
Π . Χ Α ΡΗ  — I. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Συλλογή πεζογράφων από 1821— 1925. "Εκδοση Ζηκάκη.
Ή  συλλογή θά περιλάβη πάνω άπό 100 διηγήματα, ισάριθμες φω-. 

τογραφίες, αύτόγραφα,καθώς καϊ 300 κριτικά άποσχάσματα άπό 
τις χαρακτηριστικότερες κριτικές αναλύσεις γιά τό εργο τοΰ 

καθενόί.

Κ υκλοφόρηοε
Ο Χ ΑΦ ΙΕΣ 

Δ ι ή γ η μ α : Α. Δ. Π Α ΙΙΑ  λΗΜΛ 
Τό κάθε αντίτυπο μέ ταχυδρομικά δρ. 14.


