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Πάνε άιτό τότε κάμποσες ντου
ζίνες έκατομμύρια χρόνια... Καί 
θυμάμαι! ’Ήμουνα κΓ έ>ώ άνά- 
μεσα σ’ ένα πλήθος τυχοδιώχτες 
τού πελάγου, πού μετανάστευαν 
στή στεριά. “ Ενα κϋμα άγριεμέ- 
νο μέ τίναξε στήν άχτή, σκορπί
ζοντας πάνωθέ μου βροχή τόν ά
σπρο του άφρό. Πόσο παράξενο 
μου ήτανε νά πατάω σ’ αύτή τή 
στέρεα γη... Δέν τήν ήξερα καθό
λου καί βέβαια δέν έμοιαζα κα
θόλου, μ’ αύτό πού είμαι σήμερα.

Σήμερα είμαι ένας άνθρωπος 
γυμνός, πού λιάζεται στό γιαλό, 
ύστερ’ άπ’ τό μπάνιο... Ό  ήλιος 
μοΰ θαμπώνει τά μάτια καί μέ 
ρίχνει σέ μιά νάρκη γλυκειά. Σ έ  
λίγο θά ντυθώ, θά πάρω τό λεω
φορείο καί θά γυρίσω’ στό σπίτι 
μου. Είμαι βέβαιος για τόν έαυ- 
τό μου. Μά τότε, δλα μοΰ ήταν 
άγνωστα καί νέα... Γυμνός καί 
τότε είχα μιαν όψη φριχτή κΓ έ
μοιαζα πιό πολύ μ’ ένα μεγάλο 
βάτραχο... Μπουσουλώντας, έ
βγαλα τίς πρώτες μου τρομαγμέ
νες φωνές. Αύτός ό γιαλός ήτα
νε γιά μένα τό κατώφλι του ’Α 
πείρου. Κ Γ έπρεπε νά βολευτώ 
γιά νά ζήσω. Σ '  έκατομμύρια 
χρόνια, πού πέρασαν, έζησα καί 
πέθανα χιλιάδες φορές, άλλαξα 
μορφή, σηκώθηκα στά πόδια μου 
καί βάλθηκα νά γίνω κύριος του 
Κόσμου. Βρήκα τή φωτιά καί πέ- 
τυχα κι' άλλα πολλά... Μά στήν 
πορεία μου έστεκε πάντα ένα έμ- 
πόδιο: ή Σκλαβιά του άνθρώπου 
στόν άνθρωπο!

Καί νά τώρα, λίγος καιρός πά
ει, πού τέλειωσα ένα μεγάλο πό
λεμο μέ τό φασισμό... Βγήκα πιό 
δυνατός άπό κάθε φοράΐ Γιατί 
στό μεταξύ κέρδισα μιά δύναμη 
πιό μεγάλη κι' άπό τή φωτιά: έ- 
κείνη πού δίνει ένέργεια στόν "Η 
λιο. Ώ ς τώρα τήν έκλεινα σέ 
μπόμπες. Αύριο θά τή βάλω σέ 
μηχανές. Αύτές θ’ Αλλάξουν άλ
λη μιά φορά τήν όψη του κόσμου, 
θ ' άκολουθήσει πίσω τους μιά 
'Ανθρωπότητα λεύτερη άπ' τόν 
άνθρωπο. Λυτρωμένη γιά πάντα 
άπ' τούς δικούς της σπαραγμούς, 
θά ύποτάξει όριστικά καί γιά 
πάντα τή Φύση...

Μερικές έκατοντάδες χρόνια 
θά περάσουν I Καί θά ξανάρθω 
σ' αύτό τό γιαλό! θά πάρω τότε 
τό μπάνιο μου καί θά καθίσω στόν 
ήλιο. Κάποιο άσπρο λεωφορείο 
θάναι έτοιμο γιά νά μέ πάει στό 
οπή τι μου, πού είναι τώρα σέ κά- 
ποιό άστρο μακρυνό. Καί θ’ άρχί- 
σω πάλι νά όνειρεύομαιΙ Ποιός 
ξέρει τί...

Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η
Τού Δημήιρη ΦΩΤΙΑΛΗ

Μιά έπανάσταση. Μιά άπό κείνες τίς έπαναστάσεις πού ση
μαδεύουν τήν πορεία τής Ανθρωπότητας. 'Ανάλογοι τέτοιοι στα
θμοί στάθηκαν ή Ανακάλυψη τής φωτιάς, του τροχού, τοΰ άτμοΰ, 
τής μπενζίνας. Ή  φωτιά λύτρωσε τόν άνθρωπο άπό τήν άξενη ώς 
τότε μοίρα του, ό τροχός έπέτρεψε τήν πρώτη σέ μεγάλη κλίμακα 
έπικοινωνία, ό άτμός τήν Ανάπτυξη τής βιομηχανίας, ή μπενζίνα 
τήν κατάχτηση τής Απόστασης. Τώρα, ή τρομαχτική δύναμη πού 
παράγεται Από τή διάσπαση τοΟ «Ατόμου», θά έπιτρέψει στόν 
άνθρωπο νά κυριαρχήσει δπως ποτέ άλλοτε πάνω στή φύση. Του 
χαρίζει Ικανότητες σχεδόν μαγικές, πού οΰτε ό πιό φαντασιο
κόπος άλχη,μιστής τοΰ Μεσαίωνα δέ θά μποροΰσε νά τίς όνει- 
ρευτεΐ.

Γιά τήν τελειοποίηση τής έφεύρεσης αύτής, πού σημειώνει τήν 
Απαρχή μιας νέας έποχής, έργάστηκαν δεκάδες έπιστήμονες άπ’ 
όλες τίς προηγμένες χώρες. Χωρίς τήν Ανακάλυψη του ραδίου

•{Συνέχεια στή σελίδα 2)

Α · Μ ΑΚ ΡΗ : Προτομή τοΰ ηθοποιού Γιαννίδη.

¿Χρονικά
Ο Α Υ ΓΟ Υ ΣΤΟ Σ

Δέ φαίνεται νάναι μόνο ό μή
νας τψν κυνικών καυμάτων, μά 
καί ό κρίσιμος μήνας γιά  τΙς 
συνταγματικές έλευθερίες τοΰ 
έλληνικοϋ λαοϋ. Στίς 4 Αύγού
στου 1936 μέ τή δικαιολογία της 
έπιβολής τής τάξης καί της α- 
συμφωνίοςς τών κομμάτων έπε- 
βλήθηκε ή δικτατορία τοΰ Με- 
ταξά. Στίς  11 Αύγουστου 1945, 
μέ τίς ίδιες Ακριβώς δικαιολο
γίες, σχηματίστηκε ή «δεύτερη» 
Κυβέρνηση Βούλγαρη, πού δ
πως δήλωσε ξεκάθαρα ό ίδιος, 
δέ στηρίζεται παρά μονάχα στή 
θέληση τοΟ ‘Ανώτατου άρχοντα. 
Αύτό, σ’ δλες τίς γλώσσες τοΰ 
κόσμου, λέγεται πραξικόπημα. 
Περνοΰμε μιά νέα έποχή πού 
δέ διαφέρει παρά μονάχα στους 
τύπους άπό τή Μεταξική δικτα
τορία. Ή  θέληση τοΰ λαοΰ, δ
πως έκφράστηκε άπ' δλα τά δη
μοκρατικά κόμματα, περιφρο- 
νήθηκε μέ τόν πιό αυθαίρετο 
τρόπο. Δέν είμαστε όμως ούτε 
λαός κούληδων ούτε λαός κά
φρων. Είναι αίσχος γιά τόν με
ταπολεμικό κόσμο ν’ Ανέχεται 
τήν έπιβολή τέτοιου άντιδημο- 
κρατικοΰ καθεστώτος Απάνω σ' 
ένα λαό, πού θυσίασε τά πάντα 
γιά  τή νίκη τής έλευθερίας. Κά
τω άπό τίς συνθήκες αύτές 6- 
ποιεσδήποτε έκλογές, θά είναι 
μιά κωμωδία χειρότερη κι’ άπό 
αύτό άκόμα τό περίφημο δη
μοψήφισμα τοΰ Κονδύλη. Τότε 
τούλάχιστο ΰπήρχαν έκλογικοί 
κατάλογοι, ένώ τώρα ή νοθεία 
άρχισε άπό αύταύς. Είναι ζή
τημα άν στούς δέκα δημοκρατι
κούς πολίτες ένας έχει τά «μέ
σα» νά έγγραφεί σ’ αύτούς. Κ Γ  
δμως διακηρύττουμε «τήν έ- 
λευθέραν άνόθευτον καί γνη- 
σιαν έκφρασιν τής λαϊκής θε- 
λήσεως». Τί είρωνείσΙ

«ΕΛΛΗ»

Στίς 15 Αϋγούστου 1940 μιά 
τορπίλλη, πού τήν άμόλυσαν ύ
πουλα τά άνομα κ' έγκληματικά 
χέρια τοΰ ιταλικού φασισμού, βύ
θ ιζ ε  στήν Τήνο τό εΟδρομό μας 
«'Έλλη», δταν πλήθη κόσμου άπ' 
δλα τά μέρη της 'Ελλάδας βρί
σκονταν έκεί γιά τή γιορτή τής 
Παναγιάς.

Τήν Απάντηση στήν άτιμη καί 
δειλή αύτή πράξη τήν έδωσε ό 
Ελληνικός λαός στά ’Αλβανικά 
βουνά, δταν πρώτος αύτός έξευ-
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Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 ) 

άπό τό ζ ε ύ γ ο ς  Κιουρί μπορεί νά ειπωθεί, πώς δέ θά είχε άκόμα 
πραγματοποιηθεί, π  άρχή ητανε γνωστή ά π ο  χρόνια καί είχανε 
γίνει μ' επιτυχία π ο λ λ ά  πειραματα γιά τη διάσπαση του «άτομου» 
τ ο ύ  ουράνιου. Μά ή τιμή χης πρώτης πραχτικης εφαρμογής α ν ή 
κει στα έπιστημονικα εργαστήρια των Ενωμένων I ωλίτειων της 
Αμερικής. "Οπως πολλές άπο τις μεγάλες εφευρεσεις, χρησιμο
ποιήθηκε κι' αυτή^γιά πρώτη φορα σε έργο καταστροφής, μέ τό 
ευεργετικό όμως Αντιστάθμισμα νά σ υ ν τ υ μ ε ύ σ ε ι  τόν π ο Λ ε μ ο  ε ν ά ν 
τια στήν Ιαπωνία.

Ή  έλπίδα κάθε ανθρώπου, έπειτα άπό τό δραματικό αύτό τέ· 
 ̂ λος τοΟ μεγαλύτερου πολέμου όλων των αίώνων, είναι νά χρησι

μοποιηθεί η νεα αυτη δύναμη, πού ή έπιστήμη άποσπασε αιιο τή 
φύση, σέ έργα ειρήνης καί προόοου. Μια τέτοια ευεργετική προ
σαρμογή θά^έπιτρεψει τή γενική άνύψωση των όρων διαβίωσης 
ολων τοίν λαών. Ο Ι δυνατότητες είναι άπειρες, θ ά  κινηθούν τερά
στια εργοστάσια, θά ηλεκτροφωτιστούν όλόκληρες χώρες, θά πυ
κνωθούν και θα συντσμευθουν άφάνταστα οί παγκόσμιες συγ
κοινωνίες. Κα ί τότε ό πλανήτης μας θά γίνει, σά γεωγραφική 
έννοια, άπειρες φορές μικρότερος άπ ό,τι είναι τώρα. Ή  τέτοια 
«συμπτυξη» θά εχει σαιν άμεσο αποτέλεσμα τήν ανάπτυξη στό 
έπακρο της αλληΑοεπίόρασης άνάμεαα στοάς λαούς που χωρί- 
ζουνται άπό ωκεανούς καί ηπείρους. Ή  ομοιογένεια σκοπών καί 
κατευθύνσεων θά καταστεί έπίοεόλημένη άνάγκη. Μιά άπό τίς 
πρώτες συνέπειες της συνταύτισης αυτής θά είναι ή άναθεώρηση 
των αντιλήψεων που είχαμε, για την παγκόσμια άσφάλεια κσι τά 
έθνικά σύνορα. Ή  ύπαρξή τους θ άποδεί όξυμωρη κ ή επιόίωσή 
τους ένας ρομαντισμός. Η κατάργησή τους θά επακολουθήσει. 
Η ανθρωπότητα γληγορα θ' άντιληφθεΐ πως μιά διέξοδος της 

απομένει: ή ειρήνη, ένώ κάθε άλλος ορομος θά Οδηγεί στην αύτυ- 
καταστροφη της. Υποχρεωτική θά σταθεί ή Αντιμετώπιση των 
προβλημάτων τής ζωής άπάνω σέ όμαόικές βάσεις. Ε Ινσι αύτο- 
νόητο πως ή καταπληχτιΚή αύτή δύναμη δέν μπορεί νά χρησιμο
ποιηθεί άνεςέλεγχτα. Ετσι, είτε τό θεμε είτε όχι θά κα.αφερθεϊ 
από αύτή τό τελικό θανατηφόρο χτύπημα στήν άναρχούμενη οι
κονομία.

Ο αντίχτυπος μιας άνακάλυψης πού άλλαζε·- μ' ένα τόσο έπα- 
ναστατικό τρόπο τούς υλικούς συντελεστές, δέν μπορεί παρά νά 
έπιρρεάσει ριζικά όλες τίς μορφές τής άνθρώπινης ζωής. Επειτα 
άπό λίγα μονο χρόνια κ' οί πιο καθυστερημένοι θά είναι υποχρεω
μένοι νά κοιτάζουν τά έγκόσμια μέσα άπό ένα νέο πρίσμα.

Ή  διάσπαση τοϋ «ατόμου» τού ουρανίου έρχεται νά επικύ
ρωσες γιά μιά φορά άκόμα, πώς η έποχη μας είναι τό πιο άπο- 
φασιστικό σταυροδρόμι της Ιστορίας. Μας δόθηκε ή τύχη νά ζή- 
σουμε τόν πόνο τής γέννας ενός νεου κόσμου. Ο Ι πνευματικοί 
άνθρωποι πού έχουν κάποια συνείδηση τής άποστολής τους, δέν 
μπορούν πιά να Ικανοποιούνται μέ τούς στενούς κύκλους ένός 
κενού καί δίχως ουσιαστικό περιεχόμενο λόγου. 'Ατενίζουν τό 
αύριο πού διαγράφεται κιόλας άπανω στόΥ όρίζοντα τής ΕΙμαρ- 
μένης. Τεντώνουν τή χορδή τής ψυχής τους για νά μπορέσουν νά 
σταθούν ή έκφραση των πόθων τού καιρού τους. Εντείνουν τή 
σκέψη τους γιά νά μπορέσουν ν' άγκαλιάσουν Ολόκληρο τό έπ.κο 
δραμα τής άποφασιστικής αύτής ώρας. Μονάχα οί πνευματικά 
άόύναμοι προτιμούν τό μονοπάτι τής φυγής. ΑύτοεξορΙζουνται. 
Ο Ι άλλοι γυρεύουν νά ζήσουν δημιουργικά τά κοσμοίστορικά 
προβλήματα τής έπαναστατικής σ ολες τίς έκδηλώσεις της επο
χής μας. Ό  τύπος τού πνευματικού ανθρώπου πού αδιαφορεί γι' 
αύτά τά «μικροπράμματα» προκαλεϊ μονάχα τή θυμηδία. I V  αύτό 
θά ήθελα, όσο ξαφνικό κι* άν μοιάσει τό τέλος τού σημερινού 
σημειώματός μου, νά τονίσω τή χαρά πού ένοιωσα βλέποντας, 
σέ σχετική έρευνα τού περιοδικού «Νέα Εστία», πόσο σωστή εί
ναι ή θέση πού πήραν οί δυό κορυφαίοι ποιητές τού τόπου μας, ό 
Σ  ικελιανός κι' ό Καζαντζάκης. Κ' οι δυό τους μας λένε, πώς τούς 
είναι άκατανόητο τό πώς μπορεί νά υπάρχει άληθινός δημιουργός, 
πού νά μή ζεί τά προβλήματα τής έποχής του καί νά μήν τά 
έκφραζε ι.

τέλισε στά πεδία των μαχών τίς 
φασιστικές όρδές.
_ Ή  Νέμεση γιά τόν έμπνευστή 

της δολοφονίας αύτής, τόν Μουσ- 
σολίνι, δικαίωσε τήν παγκόσμια 
άγανάχτηση. Ό  οίχτρός κ* αιμα
τοβαμμένος αότός άνθρωπος, ά- 
φού είδε πρώτα νά γκρεμίζουν- 
ται γύρω του τά πάντα κρεμά
στηκε άνάποδα σέ μιά πλατεία 
τού Μιλάνου.

Η ΟΔΥΝΗ
Στό διάγγελμά του προς τόν 

Ελληνικό λαό, ό κ. Βούλγαρης 
λέει άνάμεσα σ' άλλα ψυχωφελή 
ότι τό «έθνικόν συμφέρον έπιβάλ- 
λει» τήν ταχείαν έκκαθάρισιν των 
έκκρεμών ύποθέσεων (πρόκειται 
μέ τίς χιλιάδες των άνθρώπων 
που πολέμησαν τούς Ίταλο- 
Βουλγαρο - Γερμανούς) «τήν πα
ραδειγματικήν τιμωρίαν των ά- 
ναμψισβητήτως έγ.κληματιών καί 
τήν άπελευθέρώσιν των λοιπών». 
Αύτοί οΐ λοιποί, βέβαια, θά είναι 
οί «άναμφισβητήτως» άθώοι. Καί 
ό κ. Βούλγαρης συνεχίζει μέ τόν 
ακόλουθο άμίμητο μαργαρίτη:

«Εύλόγως ή μεγαλυτέρα μερίς 
τοΰ έθνους θά δοκιμάση όδύνην 
διά τήν άπελευθέρώσιν μερίδος 
κρατουμένων...».

"Ωστε ή μεγαλυτέρα μερίς τοΰ 
έθνους θά δοκιμάση όδύνην γιά 
τήν άπόλυση των «άναμ<ίισβητή- 
τως» άθώων! Είναι πράγματι ά
βυσσος τόσον ή γνώμη πού έχει 
ό κ. Βούλγαρης γιά τό έθνος δ- 
αον καί ή περί δικαιοσύνης ιδέα 
του.

ΤΟ Χ Α Ρ Τ Ι
Ό  νόμος γιά τήν έλευθεροτυ- 

πία κοντεύει νά καταντήσει Μνας 
τύπος. Ό  πρώτος δρος, βέβαια, 
γιά νά βγαίνουν έφημερίδες καί 
περιοδικά είναι νά υπάρχει χαρτί. 
'Αντί δμος, έπειτα άπό δέκα μή
νες πού άπελευθερώθηκε ό τόπος 
μας νά ύπάρχει περισσότερο χαρ
τί, συμβαίνει άκριβώς τό άντίθε- 
το κ' οί τιμές του άνεβαίνουν δι
αρκώς πρός τά ύψη. Τό σκάνδα
λο δμως δέ σταματά ώς αύτοΰ. 
Καί τό λίγο χαρτί πού ύπάρχει 
κάθε άλλο παρά μοιράζεται ά- 
κριβοδίκαια. Στό περιοδικό μας 
ή ποσότητα χαρτιού που δόθηκε 
συνολικά ώς τώρα, δέν άντιστοι- 
χει ούτε. . σέ μιά έκδοσή μας!

"Αν τό Κράτος δέν θέλει νά κα
ταντήσει ή έλευθεροτυπία Μνας 
νόμος νεκρός, πρέπει νά φροντί
σει τόσο γιά τήν άφιξη μεγαλύτε
ρης ποσότητας χαρτιού όσο καί 
γιά τό άκριβοδίκαιο μοίρασμά 
του.
Α Υ Θ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Πολλοί σπουδαστές τού Πολυτεχνείου, 
ουγκεκρω ένα  τής 3ης των Μηχανολόγων 
ηλεκτρολόγων, μας καταγγέλλουν τή αχά

του έτιμελητή τους. Ο Ι  σπουδαστές 
οι δίνουν κανονικά τίς προαγωγικέ; 

τους εξετάσεις ϋστερ' από απόφαση τής 
Συγκλήτου. 'Α λλά  ό κ. επιμελητής έπί 
ένάμιαυ μήνα τώρα άρνεΐται, παρά τήν 
υποχρέωση πού έχει νά τούς δώοει τά 
αριθμητικά στοιχεία γ ιά  νά έργαοθουν τά 
θέματα τού μαθήματος Στοιχείω ν Μηχα-
VWV.

Ό  κ. έπιμελητής δέν υπακούει οτις 
άποψάοεις τή ς  Συγκλή του . Κ α ί τό σπου
δαίο του έπιχείρημα είναι πώς οΐ σπου- 
οαστές αύτοί είνα ι. _. . φίλοι έκείνων πού 
άπήγαγαν τόν πατέρα του στά Δ εκεμ 
βριανά.

Έ ν  όνόματι λοιπόν τής φιλίας των 
τρίτων πού ήταν φίλοι κάποιων τετάρτων 
που ό κ. έπιμελητής έχει τήν ιδέα &τι 
είναι ο ί αίτιοι τής άπαγωγής τού πατέ
ρα του. καταργοΰνται ο ί θεσμοί τής Σ υ γ 
κλήτου καί σταματά ή μόρφωση των οπού 
όαστών.

Ιέ λ ο ς  πάντων, λειτουρ-,εί ή δχι ό κα
νονισμός του Πολυτεχνείου^ Κ α ί ποιρς 
είναι ό  ρυθμιστής τών τυχών του; ‘Αλλά 
οεν άποροΰμε γ ιά  τίποτα. Κρότος τοϋ κ. 
Βούλγα ρη έχουμε. . .

Β Ρ Υ Κ Ο Λ Α Κ Π Ν  Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α

Σ τ ή  Συναυλία  τής 6  Αύγοόστου, πού· 
δόθηκε άπό τήν Κρατική όρχήστρα μέ τή
σιευθυνση τοΰ κ. Ο Ικονομίδη στό θέατρο

Ηρώδου τοΟ ‘Αττικού, παίχέηΚε τό έργο 
τού Μανώλη Καλομοίρη ίίπηιάς ό  Ρ έ 
μπελος», πού είναι ε+ιπνευαμενο άπό τό 
όμωνυμο μυθιστόρημα του κω στή Μπα
στώ , του άνθρώπου τού τρίτου έλληνι- 
κού πολιτισμού, ήγουν τού φασισμού.

Τ ό  πράγμα, λέγουν, είναι φυσικό, γιατ< 
δυό μέρες πριν είχαμε τήν έπέτειο τής 
4ης Αύγουστου κ ' η Διεύθυνση τής Κ ρ α 
τικής όρχηοτρας έπρεπε να τιμήσει, 
μ έ  τόν τροπο της τήν μεταξική επέ
τειο τής εθνικής μας εξαθλίωσης. Κ Γ  
άποόενκνύεται έτσι γ ια  άλλη μ ιά  φορά ©τι 
τήν Κρατική μας μηχανή τή διευθύνουν 
άχόμη τά καταλοιπα των βρυκολάκων.

Η Δ Ι Α Σ Π Α Σ Η  Τ Ο Υ  ιΑ Τ Ο Μ Ο Υ »

Πήραμε άπό ένα δάσκαλο τό παρακάτω 
γράμμα, πού μέ εύθυμογραφικό τροπο 
περιγράφει τήν τραγική κατάσταση τών 
δασκαλών έπειτα άπο τά περίφημα μέτρα 
τού ύπουργείου Παιδείας:

«Είνα ι πολύ περίεργη ή έπιμονή τώ.· 
Άμερικάνω ν νά θέλουν νά παρουσιάσουν 
τήν καινούργια έφεύρεση σάν δίκιά  τους. 
"Οπως κσθε πνευμάτιική «ατάκτηση, έτσι

S i  ή νέα έφεύρεση είναι πέρα γ ιά  πέρα
ληνική. Πολύ πριν, ή διασπαση τού 

«Α τόμ ου»  είχε άρχίσει νά έφαρμόζεται 
πλατειά στήν Έ λ λ α ο α  μέ θαυμάσια πρα
κτικά άπατελέσματα. Κ α ί νά πώς έχει ή 
υπόθεση:

»Ά π ό  μήνες τώρα, συγκεκριμένα μετά 
τόν Δεκέμβριο,, τό  ύπουργειο Παιδείας 
άπεφάαιοε νά καταρτίσει έπιτρσπές με 
σκοπό τήν έφαρμογή τής άπό πολλά χρό- 
νια γνωστής στό ύπουργειο Παιδείας διά
σπασης χών «Ατόμω ν». Έ π ί κεφαλής έ- 
τέθη ό  Γεν. Διευθυντής τοΰ ύπουργείου. 
Ο  κ. Γεν. Διευθυντής μ έ  τήν ύπ' άριθ. 

10.235 έγκύκλιόν του ώρισε «ατά περι
φέρειες μικρότερες έπιτροπές κα ί καθώ- 
ρισε καί τόν τρόπον ένεργείας των πρός 
αποτελεσματική διάσπαση των « ’Ατόμων».

» Τά  άποτελέσματα τής εύσυνεί&ητης 
καί έπιστημονικής έργασίας τών περίφε- 
ρειακοιν έπιτροπών μελέτης, έγκριθεντα 
•Λμοφώνως» καί ύπό τής κεντρικής έπι- 
τροπης ( Α . Ε . Σ . Σ . Ε .  Α θ ή ν α ς ), έγνώ- 
σθησαν μόλις τώρα καί χάτέπληήαν πρα
γματικά ΰλους τούς ύπαλλήλους τού 
υπουργείου Παιδείας.

» Ο ί  περιφερειακές έπιτροπές κατώρ- 
θωσαν νά διασπάσουν «εις τά έξ ών συνε- 
τέθησαν» τά γνωστά «"Ατομα» πού λέ
γονται «διδάσκαλοι». Τούς διέσπαοαν καί 
σάν «άτομα», άλλά καί σάν οικογένεια. 

Ετσ ι έχομε δχι uóvov «Α τομ ική ν»  διά 
σπαση, άλλά  καί «οικογενειακήν» τοΰ 
« 'Ατόμου* διδάσκαλος. Ε ις  τά λαμπρά 
αυτά άπατελέαματα έφτασαν ο ί έπιτρο
πές μελέτης (γνωστές καί σάν Έποπτ. 
Συμ βο ύλ ια ) δ ιά  του «βομβαρδισμού» ιών 
«Ατόμω ν» διά  νεβρονίων γνωστών εις τήν 
Επ ιστήμην ώς «μετάθεση καί 'άπόλυση 
λόγω άναμίξεως εις τήν πολιτικήν κίνη- 
σιν έπί Κατοχής».

» Ή  έπιτυχία είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
διεοπάοθησαν καί «Ά το μ α »  (διδάσκαλοι! 
άπουσιάζοντα άπό τήν περιφέρειαν τών 
Έποπτ. Συμβουλίω ν έπί 2 χρόνια. Διε- 
σπάσθησαν άκόμα καί « Ά τ ο μ α »  εύρε- 
θενια  εις Χαίδάρι καί «κλούβες» καθ' 
δλη τή διάρκεια τής Κατοχής.

» Πρακτικά Αποτελέσματα τής νέας έ- 
ψευρεσης καί έφαρμογής. είναι ή τελεία 
διάσπαση τής Δημστ. 'Εκπαίδευσης. Τά 
μόνα πού έμειναν ώς τώρα «Αδιάσπαστα- 
είναι τά κεφάλια των έρευνητών.

» Δ ιά  τίιν ιστορία και ύοτεροφηιιία ά- 
ναφέρομε όλίγες έπιτρσπές οι όποιες εί
χαν καταπληκτικήν έπιτυχία στις προσπά- 
θειές τους. Τέτοιες είναι κοιτά σειράν έπι- 
í,uX io,lk παρακάτω Έποπτ. Συμβούλια . 
Χαλκίδας. Καρδίτσας, Λαμίας, Σπάρτης, 
Λειβαδιάς κ. ά . Συγχα ρητήρια  στόν έ- 
πόπτη της δλης προσπάθειας κ . Γεν. 
Διευθυντήν 'Υπουργείου Παιδείας καί στο 
A . Ε .  Σ .  Σ .  Ε .  'Αθήνας γ ιά  τήν ιστο
ρική έπιτυχία τους».

Α Π Ο Τ ΗΝ ΚΡΗ ΤΗ
'Η ρά κλειο  23 'Ιουλ ίο υ  19-45.

Ό τ α ν  έχει κανείς δέκα  χοόνια νά δει 
τόν τόπο του, κ ι ' δταν μέσα σ ' αύτά τά 
δέκα χρόνια έχει περάσει πάνω άπό αύ 
τόν τον τόπο δ  πιό άγριος πολεμικός σί
φουνας πού γνώρισε ποτέ ό  κόσμος, είναι 
δύσκολο νά τόν άνχγνωρίσει. "Ο μω ς ένώ  
τόν ξαναγνώρισα άπό τήν τρικυμισμένη 
του θάλασσα, πού λυσσοδέρνεται νυχτοή
μερα καί τρώει τή ρίζα τοϋ νησ,οΟ άπό 
τό φωτουτεφανωιιένο Ψηλορείτη καί τά 
αιώνια Ά σ π ρ α  Βουνά  του. Υστερα  έρχε
ται ή σκόνη πού βάφει σταχτιά τήν ά- 
τμόσφαιρα. τά ίρείπια τοϋ πολέμου, οί 
άνθρωποι πού πέρασαν άπό τόν ίσκιο 
τοϋ θανάτου καί τ  ώρα βάζουν τά δάχτυ
λα  πάνω στις πληγές τους καί δέν πι- 
jt e ú o u v  πώς είναι οί Ιδιοι, ζωντανοί, 
σωοι, άναστημένσι. Τό θέαμα τών νεκρο- 
ζώντανων στην Κ ρή τη  είναι άλλο πρά
γμα. Κυχλοφοροϋν μέσ ' στούς άλλους σάν 
ίσκιοι μέ οουδάριο. μέσ ' στούς άλλους 
τής πιό γερής γενιάς τού πολέμου, τής 
νέας μελλοντικής γενιάς.

'Αρχίζει κανείς άπονα γερμανικό κα 
ράβι βυθισμένο στή μέση του λιμαν.οΟ. 
μπάίαρισμένο μονόπλευρα, νά μπαινο
βγαίνει ή θάλασοα μέσ ' στά σπλάχνα του 
μέ τυφλά καί πένθιμα βήματα. Ε ίνα ι τό 
καράβι πού πληγώθηκε στό άνοιχτό πέ
λαγος άπό μ ιά  εγγλέζικη βόμβα καί I- 
κρυψε τή φωτιά καί τήν αιμορραγία τών 
σπλάχνων του ώς που μπήκε στό λιμάν. 
καί έγειρε καί ψόφησε, σάν -ró λαβωμένο 
θηρίο κρεπάροντας γ ιά  νά σκορπίσει' μί-

λ ΐά  γύρω  του τή φωτιά καί τό θάνατο 
Τ ό  σώμα τής Γερμανίας κοίτεται στή μ έ  
ση του Ή ρα κλειω τικου  λιμανιού, άδε.ο 
στοιχειωμένο παλάτι, όπου τά ψάρια κα 
τοικούν χαΐ λένε τήν Ιστορία μιάς φυλής 
πού θέλησε νά φάει τόν κόσμο.

Ή  δδός Μαρτύρων άρχ Ιζει άπό τό πα 
λιό  βενετσάνικο λιμάνι κάί φτάνει ίσαμε 
τό Κέντρο μέ τά πέτρινα λιοντάρια. Ε ί 
ναι δ  δρόμος τής παλιάς κα ί τής νέας 
ανθρωποσφαγής, άληθινά μαρτυρικός δρό-

Ϊός. Ά λ λ ο τ ε  άνθιζε έδώ τό έμπόριο καί 
κίνηση καί ή ζωή. Τώρα στό «Μίνωα.· 

χαί στήν «Κνωσσό» κατοικεί ό  άνεμος 
καί στό μέγαρο τής Ε θ ν ικ ή ς  Τράπεζας 
φωνάζει τό βράδυ μ ιά  κουκουβάγια.

"Ο ,τ ι  ©έν έκαμαν ο ί άνθρωποι χρόνια 
καί χρόνια, ο ι  μπόμπες τβκαναν σε μιά 
νύχτα. "Ανοιξαν μέσ ' στήν καρδιά τής 
πολιτείας μιά τυχαία καί περίεργη ρυμο
τομία. Παραζάλη άνθρώπων, ψάχουλεύον- 
τας βρίσκουν τά νέα τους βήματα, τά 
καινούρια χνάρια τής ζωής πού έπάνω 
τους θά .πατήσουν. Τ ο ρ α  παραπατούν καί 
δυσκολεύονται νά πιστέψουν πώς ύπάρ 
χουν στό κέντρο αύτής τής περιοχής ιοί· 
ήλιου καί τής θάλασσας πού κόβει τά 
βουνά τροχιά  καί δλόκορψα. 'Υπάρχουν 
άκόμα σέ κόθε βήμα ο ι «παγίδες τοϋ θα
νάτου», πού οί νέοι ΟΟννοι έκρυψαν στις 
άνύποπτες ώκρογιοΑιές καί στά άγνά μας 
χώματα γ ιά  τόν καθημερινό διαμελισμό 
τών παιδιών μας.

„Π ερνάει ένας καβαλάρης πού οοΰ θυμί
ζει μιά παλιά τοιχογραφία, πού παριστάνει 
έναν μεσαιωνικό ι πύργο καί τή δουλειά

πού γίνεται σ ' αύτό τόν πύργο, ξοπίσω 
βλέπεις Ε γ γλ έζ ο υ ς  καί Ε γ γ λ έ ζ ε ς  δπως 
καί στήν 'Αθήνα , ϋσνερα στρατιώτες καί 
χωροφύλακες μέ τεράστιες πιοτόλες, ύστε
ρα κορίτσια τύπου Ζαππείου 1945 καί 
παρακάτω άγόρια μέ κοντό πα.πα).ο\άκ 
καί πέδιλα.

Έ δ ώ  οι πολιτικές συγκρούσεις είναι 
πιό ήπιες, ο ! άντιθεσεις δέν είναι τόοο 
δραματικές, ή Κρήτη έξακολουθεΐ νά εί
ναι, έτσι τουλάχιστο φαίνεται, ή  μάννα 
τής Ληυοκρατίας, τής Λαϊκής Δηιιο- 
χρατίας.

Σ έ  κάθε βήμα οου συναντάς κ Γ  έναν 
άνθρωπο πού έχει νά σου άφηγηθεΐ τά 
δεινά τής Κρήτης.' Ό  Κρητικός έχει τό 
χάρισμα της αφήγησης και του τραγου
διού όσο λ ίγοι, μονάχα πού αύτή τή .στι
γμή δέν έχει ουνέλθει άκόμα άπό τήν πα
ραζάλη. Τόν βλέπεις νά τρίβει' τά  μάτια 
του σά νά ξυπνάει άπό έφιάλτη ή άπό κα
κό δνειρο, οέ κοιτάζει καί οοΰ άπαντά με 
κομμένες καί νευρικές φράσεις. Επ α να 
λαμβάνει μονάχα αυχνά «πώς ζήσαμε. . . 
πώς ζ ή σ α μ ε ...» . Ά λ λ ο τ ε  μερικοί άπό 
τούτους τούς άνθρώπους λέγανε :« ' 'Οποιος 
έχει ένα Εκατομμύριο είναι εύτυχής». Σ ή 
μερα λένέ: « "Ε χ ε ις  τό  κεφάλι σου στούς 
ώμους, μή μιλάς».

θ ά  χρειαστεί πολύς χρόνος κα ί μόχθος 
κα ί χαρτί γ ιά  νά γραφτεί τό χρονικό τού 
Κρητικού λαού καθώς καί δλου τού Ε λ 
ληνικού λαού, άλλά δταν κάποτε γραφτεί 
καί τραγουδιστέ! θά λάμψει τό έπος αυ
τής της Φυλής και θά Φωτίσει τόν κόσμο.

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Γ. ¿ Φ Α Κ Ι Α Ν Α Κ Η Σ

Ή  νέα μας ερευνά

Ο Ι Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι  ΜΑΣ  Α Ν Θ
Εμπρός στα μεταπολεμικά προβλήματα

ΜιλοΟν 6 ’Ακαδημαϊκός Ν. ΒΕΗΣ και έ

ΤΑ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Α  ΜΑ Σ
1. Ποιά  θά είναι ή έπίδραση τοΟ πολέμου στήν αυριανή  

τέχνη ;
2. Πώς βλέπετε τίς ύποχρεώσεις τοΰ πνευματικού άν

θρώπου ;
3. Ό  κα λλ ιτέχνης θά κρατηθεί στήν απομόνωση τοΰ «αι

σθητισμού» ή θά πάρει μέρος ένεργό στόν κοινωνικό  
άγώ να;

4. θ ’ ά ργήσ ει νά  φανεί τό βιβλίο  πού θά έκφράζει τό πο
λεμ ικό  μας δρά μ α ;

5. Ποιές άπό τίς χτεσ ιν |ς  μορφές της τέχνης  θά  έπηρεά- 
σουν τή μελλούμενη π α ρα γω γή ;

Ο Ν. Β Ε Η Σ
1. Δέχομαι, πώς τά ¿ρωτήματα, 

σας δέν περνούν τά σύνορα τού 
'Ελληνικού κόσμου, πού χωρίς 
άλλο θά κρατήσει κάπως τήν 'ι
διοτυπία του σκετικά πρός τά 
προβλήματα τής μεταπολεμικής 
τέχνης. Πιστεύω, πώς μιά πέρα 
γιά πέρα ειρήνη, αδιατάραχτη ει
ρήνη, θά διαδεχτεί τήν καταστρο
φή τών τελευταίων Μξη χρόνων σ' 
δλο τόν κόσμο. Καί πιστεύω γε
νικά, πώς ό τελευταίος παγκόσ
μιος πόλεμος παρ’ όλες τίς αυ
ριανές επιδράσεις του δέ θά μπο
ρέσει νά καταλύσει δλες τίς μορ
φές τής σύγχρονης τέχνης.

2. Ό  πνευματικός άνθρωπος 'έ
χει τήν υποχρέωση νά πιστεύει 
αύριο πολύ περισσότερο παρ' δ,τι 
σήμερα στήν άπόλυτη άξια τής 
τέχνης ,καί πρέπει νά πιστεύει αύ
ριο μ' έφτάδιπλη πίστη, πώς

νικά τήν ύλη τό αϊστημα
μέσ' στό σκοτάδι πού παλαϊβει.
3. Ό  καλλιτέχνης δσο κι' άν 

θελήσει νά κρατηθεί στήν άπομό- 
νωση τοΰ «Αίσθητισμοΰ» θά πα- 
ρασυρθεΐ καί θά πάρει μέρος 
στόν κοινωνικό άγώνα. Ξεχωρι
στά οί καλλιτέχνες θ' άποτελέ- 
σουν καί πρέπει ν’ άποτελέσουν 
τήν πρωτοπορία γιά τήν έπικρά- 
τηση τοΰ Δημοτικισμού σ' δλες 
τίς τάξεις τής Παιδείας μας' τό 
γλωσσικό ζήτημα στόν πατρίδα 
αας είνε πρώτα-πρώτα κοινών- 
κό ζήτημα.

4. Τό πολεμικό μας δραμα, μέ 
τίς άρίθμητες σκηνές του, μόνον 
ή όμαδική συνερνσσία μελλούμε
νων Αίοχύλων θά μπορέσει νά τό 
χαρίσει στή Φυλή.

5. Ή  λυρική ποίηση κι' ό Νεο- 
κλασσικισμός θά δώσουν, πι
στεύω, τά δυνατώτερα στοιχεία 
γιά τή μεταπολεμική παραγωγή 
τής τέχνης.

Ο I. Μ. ΠΑ Ν Α Π Ω  ΤΟΠΟ ΥΛΟΣ
1. Χωρίς άλλο, τεράστια. Σπα

σμός τέτιος τής γής σάν τόν πό
λεμο, πού άκόμα δέν τελείωσε, 
άναντίλεχτο είναι, πώς θ' άξιο- 
ποιηθεϊ σέ κατορθώματα τής τέ
χνης, πού μόνο νά χά διαισθαν
θούμε^ δχι νά τά προβλέψουμε. 
μπορούμε τώρα δά. Φανερό είναι, 
πώς ή παγκόσμια κρίαη ξεπέρα- 
αε κώθε προηγούμενη σέ ψυχικό 
καί πνευματικό περιεχόμενο: και
νούργιοι πολιτισμοί, καινούργιες 
εποχές άνοίγοιται μπροστά μας, 
οί έποχές τής άδιάλλαχτης λευ
τεριάς, της όριστικής, καθώς πι
στεύουμε, λύτρωσης άπό τή βία 
δποιας μορφής, τοΰ άνεμπόδιστου 
στοχασμού καί τοϋ άνεμπόδιστου 
λόγου. "Ετος καί τά αίματα χαί 
τά δάκρυα κ' οί προσδοκίες τοΰ 
πόλεμου δέ μπορεί παρά νά φτε
ρώσουν τή φαντασία καί νά θρέ 
ψουν τής όρμή τοΰ δημιουργού. 
Αύτό τό γιγάντιο Μπ'ος, μέ τίς ά 
πειράριθμες μορφές, μέ τ’ άπειρά- 
ριθμα περιστατικά, πού κινήθη
καν μέσα του, θά βρει, μέ τό πέ 
ρασμα του καιροΰ, αν δχι τόν 
άξιο πο.ητή του, .μολονότι καί 
τοΰτο τθανότατο είναι, τόι άξιο

ή καλύτερα τούς άξιους πεζογρά- 
ψους του, τούς τεχνίτες πού θά 
ξαναπλάσουν καί θά παραδώσουν 
στούς διψασμένους άπόγονους τό 
πάθος, τή δόξα καί τό προνόμιο' 
τής γενιάς μας.

2. 'Ολοφάνερες νομίζω πώς εί
ναι: νά τό νιώσει κατάβαθα τό 
αίτη-μα τού καιροΰ του χαί νά τό

έκφράσει σέ μορφές περιωπής καί 
διάρκειας. Φοβούμαι τά προχει- 
ρογραφήματα, πού προδίνουν τή 
συνείδηση τοϋ τεχνίτη. Γιατϊ ό 
τεχνίτης άνήκει στούς πιό συνει
δητούς άνθρώπους τής κάθε έπσ- 
χής κΓ άν είναι άληθινός, άν τό 
άξίζει τό χάρισμα πού τοΰ δόθη
κε, ποτέ δέν πορέβεται μέ τά μά
τια κλειοτά ή πρός τά πίσω στρα- 
μένα' άνοίγει δρόμους καί σπέρ
νει τό σπόρο τόν άναθό καί θε
ρίζει τήν κοινή άγωνία καί τήν 
κοινή προστοτγή, άνεβαίνοντας 
χωρίς νά ξεφεύγει ποτέ άπό τήν 
αύτοτέλεια τής τέχνης του, πρός 
τίς κορφές, δπου οί οδηγοί κ' 
οί συμπυκνωτές τοΰ διάχυτου πα
νανθρώπινου πόθου.

3. Η έποχή τοΰ -αίσθττ σαοό

είναι όλότελα πιά ξεπερασμένη' 
κείνη πού δέν ξεπερνιέται ποτέ 
είναι ή έποχή τής «αισθητικής ά- 
γωγής». Τό καλλιτέχνημα δέ 
μπορεί παρά νά κατέχει τήν αι
σθητική του αύτεπάρκεια, δηλα
δή νά έκφράζει τό ζεστό του πε
ριεχόμενο σύμφωνα μέ τό νόημα 
τής τέχνης. “ Οσο γιά τή μετοχή 
*οϋ τεχνίτη στόν κοινωνικόν άγώ-

να, νομίζω πώς ή άπόκρισή μου 
στό ποοηγούμενο έρώτημα όλο- 
φάνερα δείχνει, πώς κι' ό τεχνί
της λειτούργημα κοινωνικό άσκεί 
καί πρός τό συνάνθρωπό του α
πευθύνεται κι' ό παιδεμός κ' ή 
προσδοκία τοΰ γείτονα είναι καί 
δικός του παιδεμός καί προσδο
κία δική του. Οί. στυλίτες κ'. οί 
όμφαλοσκόποι δέν είναι άνθρω
ποι του καιροΰ μας. Χωρίς μέ 
τοΰτο, φυσικά, νά σημαίνεται, 
πώς τό δημιουργικό άτομο είναι 
άνάγκη νά διαλύεται όλοκληρω- 
τικά μέσα ατό σύνολο' μονάχα 
πού ή άτομική ζωή συνταιριάζει 
τό περπάτημά της μέ τή ζωή τήν 
πλατύτερη, τήν καθολική καί 
καρπίζει μέσα στά σπλάχνα τοΟ 
λαοΰ, πού καί κείνος τή θρέφει 
μέ τήν άνασα'·μιά του τή γόνιμη.
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Η άληθινη τέχνη δέν κατεβαίνει, 
άνεβάζει' δημιουργεί τόν πολιτι
σμό παράλληλα μέ κάθε άλλη 
ζωντανή δύναμη.

4. Μπορεί καί ν' άργήσει. Ό  ά- 
γώνας κ ’ ή άγωνία τοΰ πόλεμου 
Μπλασαν τό νέο ,μας μύθο, άψετη- 
ρία πιά άμετάθετη τής νεοελλη
νικής ζωής. Μά ό μΰθος τούτος 
χρειάζεται νά κατασταλάξει, νά 
καταχτηθεί σ' δλο τό βάθος του 
καί τό πλάτος του, άπό πρόσκαι
ρο βίωμα νά γίνει ζεστή οΰσία 
ψυχής καί τούτη τήν ψυχή θά τήν 
πάρει ό άξιος τεχνίτης στά χέρια 
του, ό λεύτερος, δ συνειδητός καί 
θά τήν μεταμορφώσει σ ’ £  ρ_γ ο. 
Αύτό κανένας μας δέ μπορεί νά 
προεικάσει πότε θά γίνει. Γιατί 
πολλοί τή ζοΰν καί τήν άμεση 
πραγματικότητα τόσο γόνιμα καί 
τόσο έντατικά, ώστε καί νά τήν 
έκφράσουν άμεσα κατορθώνουν- 
Φυσικώτερο, ώστόσο, φαίνεται 
νάρθει ή έκφραση πολύ ύστερότε- 
ρα άπό τό περιστατικό — καί μας 
τό δείχνουν τοΰτο τά περισσότερ’ 
άπό τά ίσαμε τώρα τυπωμένα πο
λεμικά (άς τά πούμε έτσι) γρα
ψίματα, πού μονάχα σάν· προσφο
ρά Ολικού μπορούν νά θεωρηθούν.

5. Προβλέπω μιά θαυμαστή ά 
ναβίωση του ρεαλισμοΰ, χωρίς 
τήν ξ η ρ ό τ η τ α  κείτη καί τήν 
άσβεστη δίψα τής λεπτομέρειας 
πού χαραχτήρισαν τήν πρώτη πε
ρίοδό του. Προβλέπω Μνα ρεαλι
σμό, δηλαδή μιά κατάχτηση τής 
πραγματικότητας τής πολύμορ
φης, διαποτισμένον άπό διάθεση 
λυρική καί ψυχογραφική, δπου 
τό στοιχείο τής ύποβολής, χωρίς 
νά μάς ξεμακραίνει άπό τ ά ν τ ι
κ ε ί μ ε ν ο ,  θά υάς έπιτρέπει τήν 
έσωτερικότερη μέ τοΰτο όίκείω- 
ση. Ό  έσωτερικός μονόλογος ά
νοιξε κάποιους δρόμους' μά δέ 
νομίζω, πώς θά διατηρηθεί στήν 
άπόλυτη όρμητική του μορφή. 
Ό  συρρεαλισμός. καταοταλαγ- 
μένος κι' δσο γίνεται πιό άν-

•θρώπινος, θά προσφέρει τερά
στιες υπηρεσίες στήν καινούρ
για ποίηση. Περιττό νά προσ
θέσω, πώς στή μελλούμενη λογο
τεχνική παράδοση δέ θά παίξουν, 
φυσικά, τό μικρότερο ρόλο οί ,ρί- 
ζες καί τά φύτρα τής λογοτεχνίας 
τής δημοτικής — κι’ δχι τόσο στή 
μορφή, ίσως έλάχιστα στή μορφή, 
δσο στήν ειλικρίνεια, τή ζωντά
νια καί τή ζέστα, πού τήν ξεχω
ρίζουν τιμητικά καί τήν άντιπα- 
ραθέτουν στή μουχλιασμένη, στήν 
πεθαμένη του λογιωτατισιιοΰ χα
μοζωή.

«Ή  δ ιά θ ε σ ή  σας ό λουνώ ν 
φ α ίνετα ι κ ι ό  Θ εός βλέπει 
τόν  πατρ ιω τισμό  σας κα ί 
θ ό  λά β ετε  τήν ά νταμ ο ιβή  
όπού άξϊζετε' ότι τόσα 
α ίμ α τ α  ά θ ώ α  όπού χύ
θ η κα ν  κ α ί τόσες θυσίες 
όποϋγ ινα ν  δ έν  θά  τ’ ά· 
φήσει Αύτδς νό  πάνε χα 
μένα . .»
1829 Μακρυγιάννης

Ό  ’Ακαδημαϊκός Ν. Ηέης
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Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ :  Μπενίτο 
Μουσσολίνι, κατηγορεΐσαι και 
ένάγεσαι μπροστά σάύτό τό Δι
καστήριο σάν ό πρώτος εχθρός 
τής άνθρώπινης φυλής καί σάν 
ό πρώτος εγκληματίας υπεύθυ
νος γιά τόν μεγαλύτερο πόλεμο 
τής Ιστορίας. Λεπτομερέστερα, 
τά Αδικήματα πού άναφέρονται 
στήν άγωγή είναι ότι βίαια καί 
απάνθρωπα έγκαταστάθη κ ε ς 
στήν άρχή σάν φασίστας δικτά
τορας στήν ’ Ιταλία, καταργών
τας χή Βουλή, μαστιγώνοντας 
τούς αντίπαλους σου, και εξο
ρίζοντας όλους τούς ελεύθερους 
θεσμούς έξω άπό τήν ιταλική 
έπικράτεια' ότι περιψρονοΟσες 
συστηματικά καί έξακολουθητι- 
κά όλες τίς διεθνείς υποχρεώ
σεις πού μόνος οου άνάλαδες’ 
ότι τσαλαπατώντας τίς υποσχέ
σεις σου κήρυξες δόλια τόν πό
λεμο ενάντια στήν Άβυσσηνία 
τό 1935· ότι πατώντας τό λόγο 
σου άκόμα μιά φορά, πολέμησες 
ρτήν Ισπανία  τό 1936, 37, 38 
καί 39. Κατηγορεΐσαι γιατί έ
καμες μιά προδοτική συμμαχία 
μέ τή Ναζιστική Γερμανία τό 
1936 καί άπό τότε βοήθησες μ' 
όλες τίς δυνάμεις σου τά ύπερ- 
φίαλα σχέδιά της ενάντια στον 
έλεύθερο κόσμο' ότι χτύπησες 
πισώπλατα σέ ένέδρα τή Γαλ
λία τό 1940' ότι άτιμα κήρυξες 
τόν πόλεμο κατά τής 'Ελλάδας, 
τής Βρεταννίας καί τής Ρωσ- 
σίας, μέ τίς όποιες είχες υπο
γράψει συμφωνίες μή - επίθεσης 
καί γενικά ότι Αφιέρωσες τή 
ζωή σου, τις ένέργειές σου καί 
όλες τίς δυνάμεις τοΰ Ιταλικού 
κράτους, πού καιάφερες νά έπι- 
στρατεύσεις, γιά νά άπλώσεις 
τόν όλεθρο, τήν καταστροφή και 
τό θάνατο μ' έναν πόλεμο Ανά
μεσα στούς συνανθρώπους σου.

Μπενίτο Μουσσολίνι, άποκρί- 
σου, ομολογείς τήν ένοχή σου 
γιά τά εγκλήματα πού ειπώθη
καν στό κατηγορητήριο, ναι ή 
όχι;

Μ π ε ν ί τ ο  Μ ο υ  σ σ ο λ ί- 
ν ι: Ο Χ Ι, Δ ΕΝ  Ε ΙΜ Α Ι ΕΝ Ο 
ΧΟ Σ .

Ο Ι ένορκοι προσέρχονται καί 
δίνουν χόν όρκο τους, κανονικά.

Δ η μ ό σ ι ο ς  Κ α τ ή γ ο 
ρ ο ς :  'Επιτρέψτε μου Εξο-
χώτατε Κύριε Πρόεδρε, καί κύ
ριοι κύριοι “ Ενορκοι νά παρου
σιάσω μπροστά Σας τ ’ Ανήκου
στα έγκλήματα πού βαραίνουν 
τόν κατηγορούμενο.

"Ακόυσα μ' ένδιαφέρο καί 
. προσοχή χίς παρατηρήσεις τής 

έξοχότητάς σας πάνω στή μέ
θοδο πού πρέπει νά διεξαχθεί 
ή δίκη. Ή  είλικρινής μου πρό
θεση είναι νά συντρέξω τίς ο
δηγίες σας, καί νά έξασφαλί- 
σω μιά τίμια κι’ ελεύθερη δίκη. 
Ωστόσο, μέ Απόλυτο σεβασμό 
καί ταπεινοφροσύνη, έχω τή 
γνώμη ότι ή διαδικασία πρέπει 
νά συντομευτεί. Αναγνωρίζω Α
πόλυτα τούς λόγους πού επι
βάλλουν σ’ ένα Δημόσιο Δικα
στήριο, ν’ Αποδειχτεί ή ένοχή 
τοΰ κατηγορούμενου. Ή  Δικαιο
σύνη πρέπει να είναι Αδέσμευ
τη. Ώστραζ, .ομίζω,ζτι ύξ ισ«ύ

:οΰ συγγραφέα 
Cïoll ancz

έπιδάλλεται νά είναι συνοπτική. 
Δέν μας χρειάζονται μακρόουρ- 
τες, ατρεψόϋικες και σοφιστι
κές συζητήσεις καί ευτυχώς 
στην περίπτωσή μας μιά παρό
μοια διαδικασία γίνεται άνόφε- 
κ.η. Γα στοιχεία της' ένοχης του 
είναι γνωστά. Για νά στηρίξω 
τό κατηγορητήριο δέν σκοπεύω 
να καλεσω μάρτυρες, θά  χρησι
μοποιήσω μερικά απλά άποοει- 
κτικα μέσα, πού κανένας δέν 
μπορεί νά τ αμφισβητήσει.

Ας δοΰμε τώρα τά διάφορα 
οημεια τοΰ κατηγορητήριου. 
Δεν φαντάζουμαι ό κατηγορού
μενος ή ή Υπεράσπιση νά τολ
μήσουν ν' άρνηθούν τό πρώτο 
σημείο, ότι δηλαδή έγκατεστη- 
σε τόν έαυτό του αυθαίρετα κι 
Απάνθρωπα σά φασίστας δικτά
τορας πάνω στήν Ιταλία. Ό  
Μπενίτο Μουσσολίνι προσκλήθη
κε νά γίνει Πρωθυπουργός στη 
Ρώμη τόν Όκτώβρη τού 1922. 
Μπορεί νά υποστηρίξει ότι διο
ρίστηκε σύμφωνα μέ τό Σύν
ταγμα και ότι στό πρώτο Υ
πουργικό Συμβούλιό του μπή
καν ορισμένοι μή - φασίστες πο
λιτικοί. Είναι έπίσης άληθ.νο, 
ότι ό κατηγορούμενος άρνήθηκε 
ότι είχε πρόθεση «νά κυβερνήσει 
ένάντια στή Βουλή».Ώστόσο αύ
τές καί παρόμοιες φράσεις πού 
χρησιμοποίησε γιά σκοπούς ο
λοφάνερους, άποκαλΟφτηκαν 
γρήγορα δίχως περιεχόμενο. Α 
μέσως ειδοποίησε τή Βουλή ότι 
ή έξουσία της είχε χαρακτήρα 
εφήμερο. Διοργάνωσε έναν Αν
τίπαλο θεσμό τό «Μέγα Φασι
στικό Συμβούλιο» πού τοΰ ά- 
νάθεσε όση έξουσία μπορούσε 
νά έχει κάποιος άλλος έχ-ός 
άπ' αύτόν τόν ίδιο. ’Εδώ μπο
ρώ νά σάς θυμίσω, κύριοι ένορ
κοι, ότι χάρη στήν Αντίθετη ψή
φο του σώματος αύτου, προκλή- 
θηκε ή άμεση πτώση του κατη
γορούμενου τόν Ιο ύ λ η  τοΰ 
Τ943. Ανάμεσα όμως στήν ίδρυ
ση του Συμβουλίου καί στήν 
πτώση τοΰ κατηγορούμενου, 
άπ' ότι τούλάχιστο ξέρω, δέν 
μνημονεύεται καμμιά απόφαση 
τοΰ Συμβουλίου, πού νά μήν 
τό χαρακτηρίζει σάν όργανο 
τυφλό στίς ιδιοτροπίες τοΰ δι
κτάτορα. Ώ ς τή μοιραία αϋτή 
μέρα τοΰ Ιούλη τοΰ 1943, ό κό
σμος έξω Απ' τήν Ιτα λ ία  δέν 
γνώριζε ότι ή λειτουργία τοΰ 
Συμβουλίου περιλάβαινε τούς 
δημοκρατικούς πλεονασμούς 
τής συζήτησης και τής ψήφου. 
Επομένως ή δικτατορική έπι- 

κράτηση του κατηγορούμενου 
σ,τά χρόνια αύτά δέν χρειάζε
ται άλλες Αποδείξεις.

Ωστόσο γιά νά στερεώσω τό 
πρώτο μέρος τοΰ κατηγορητή
ριου, θ’ άναφέρω μερικά άκόμα 
γεγονότα. Τό Δικαστήριο θά 
έκπλαγεΐ άν μάθει ότι στήν Ι 
ταλία γίνηκαν εκλογές τό 1924. 
Αύτό μέ τήν πρώτη ματιά θά 
φανεί σάν ένα έπιχείρημα ενάν
τιο στή θέση μου. Ωστόσο ό
ποιες αμφιβολίες κι' άν προκα- 
λέσει είναι ανεδαφικές. Ό  κα
τηγορούμενος είχε πάρει τά μέ
τρα του π ρ ι ν  ά π’ τ I  ς ε
κ λ ο γ έ ς  γιά νά έπικρατήσει, 
επιβάλλοντας έναν καινούργιο

Τού "Αγγλου 
Μ άϊκ)

’Εκλογικό Νόμο, πού πρόβλεπε 
ότι όποιο κόμμα συγκέντρωνε 
τήν πλειοψηφία στούς ψήφους, 
θά έπαιρνε τούλάχιστο τά 2/3 
Απ' τίς έδρες τής νέας Βουλής. 
Αύτό ήταν ένα άλλο τέχνασμα 
γιά νά πραγματωθεϊ τό τσάκι
σμα τής μειοψηφίας άπ’ τίς φα
σιστικές όρδές. Ωστόσο ό κα
τηγορούμενος δέν εμπιστεύτηκε 
μόνο στό μέτρο αύτό. Ο Ι έκλο- 
γές πού έγιναν ήταν οί πιό τρο
μοκρατικές καί οί περισσότερο 
παράτυπες στήν ιστορία τής νέ
ας ’ Ιταλίας. Έξασκημένοι λη
στές καί τραμπούκοι μπήκαν 
προϊστάμενοι στά Εκλογικά κέν
τρα. Μέ τή μέθοδο αύτή έξα- 
σφάλισαν μιά Βουλή μέ Φασι
στική πλειοψηφία.

Παρ’ όλα αυτά τά μέτρα μπό
ρεσαν νά επικρατήσουν μερικές 
ανεξάρτητες φωνές. Μιά ήταν 
τοΰ σοσιαλιστή άρχηγοΰ Ματτε- 
ότι. Στίς 30 τοΰ Μάη 1924 κα- 
τάγγελνε Ανοιχτά τήν Κυβέρνη
ση γιά τά Αντισυνταγματικά 
μέτρα της. Ό  ίδιος ό κατηγο
ρούμενος άνέλαβε προσωπικά 
νά τοΰ άπαντήσει. 'Υποστήριξε 

άν ένας τέτοιος κανονικός ό
ρος μπορεί ν’ άποδώσει τό συνη
θισμένο βίαιο ϋφος τοΰ λόγου 
του — ότι σέ περίπτωση πού τά 
ελάχιστα μέλη τής μειοψηφίας 
στή Βουλή δέν συνεργαστούν 
μέ τήν Κυβέρνηση, θά συντρί
βουν. Τρεις μέρες ύστερα άπό 
τήν άγόρευσή του αυτή, ό  Ματ- 
τεότι δολοφονήθηκε άτιμα, καί 
ή ίδια τύχη βρήκε πολλούς άλ
λους πού τόλμησαν νά έναντιω- 
θοΟν στό καθεστώς. "Ετσ ι στό 
τέλος τοΰ 1924 έγκαταστάθηκε 
άπόλυτα ή προσωπική δικτατο
ρία τοΰ κατηγορούμενου. Δεν 
χρησιμοποιήθηκε καμμιά με
ταμφίεση, καί έπομένως δέν εί
ναι Απαραίτητο νά προσπαθήσω 
νά τ’ Αποδείξω. 'Απλώς θά κλει- 
σω τό σημεϊρ αύτό μέ μερικές 
δηλώσεις τοΰ ίδιου του κατη
γορούμενου, πού τις καταθέτω 
στό δικαστήριο σάν πειστήρια. 
«'Αναλαβαίνω-προσωπικά» έλε
γε ό κατηγορούμενος στίς 24 
Αύγουστου τοΰ 1924 «τίς πολιτι
κές, ήθζκές καί Ιστορικές εύθύ- 
νες, γιά όλα όσα έχουν συμ- 
6εΐ». Στις  15 τοΰ Μάη τοΰ 1925. 
ή θεωρία έπαιρνε πιό συγκεκρι
μένη μορφή: «πρέπει όλοι» δή
λωνε ό κατηγορούμενος τήν μέ
ρα έκείνη «νά ύποταχθοΰν στή 
θέληση τοΰ Άρχηγοΰ». Κύριοι 
“ Ενορκοι, ό Ντοΰτσε κατέπλευ
σε πλησίστιος. Σάς παρακαλώ 
νά τό χαιρετίσουμε. Δέν μπορώ 
νά φανταστώ ότι τίς τελευταίες 
αύτές στιγμές θ' άπαρνηθεϊ τόν 
τίτλο του.

"Α ς  δοΰμε τώρα τό έπομενο 
στοιχείο τοΰ κατηγορητήριου. 
Αφορά τό κουρέλιασμα πολλών 
διεθνών ύποχρεώσεών του. 'Ε 
δώ βρίσκομαι μέσα σέ μιάν α
μηχανία πού δημιουργεί ή α
φθονία τών περιπτώσεων, θά  οι
κονομήσω χρόνο στό Δικαστή
ριο άν αντιμετωπίσω τήν κατη
γορία αυτή μαζύ μέ τήν έπομε- 
νη, πού άφορά τή δόλια κατά- 
κτηση τής Άβυσσηνίας.

Στίς 2 τοΰ Όκτώβρη τοΰ

δημοσιογράφου καί βουλευτή 
ΦΟΓΤ (ΚΑΣΣΙΟΙ)

1935, οί στρατιές τής ’ Ιταλίας 
κήρυξαν τόν πόλεμο στήν Ά- 
δυσσηνία, κΓ  ύστερα άπό λίγη 
καθυστέρηση κ Γ  άφοΰ άντικα- 
ταστάθηκαν οί έπιψανέστεροι 
φασίστες στρατηγού ή κατά
χτησή της όλοκληρώθηκε μέ τήν 
πτώση τής Ά ντ Ις  Άμπέμπα στίς 
5 τοΰ Μάη τοΰ 1936. Στό κατη 
γορητήριο χαρακτηρίζεται ή έ- 
πίθεση αύτή σά δόλια. Γιατί; 
Μ’ άλλες λέξεις ποιές ήταν οί 
υποχρεώσεις πού είχε άναλάδει 
ό κατηγορούμενος καί τίς π*ρι- 
φρόνησε γιά νά κερδίσει τή νί
κη αύτή ; θά  σάς δώσω ένα σύν
τομο κατάλογο, πού θά χρησι
μεύσει στούς ένορκους σαν πει
στήριο τής ένοχης του.

1.— Ή  Ιταλία είχε ύπογρά- 
ψει τή Συνθήκη τής Κοινωνίας 
τών ’Εθνών καί ό κατηγορού
μενος δέν άνακάλεσε ποτέ τήν 
υπογραφή αυτή. 'Επομένως ή
ταν επίσημα δεσμευμένος στήν 
περίπτωση πού «όποια δήποτε 
φιλονεικία τείνει νά όδηγήσει 
σέ διακοπή τών σχέσεων, θά ύ- 
ποβάλλεται όλοκληρωτικά σέ 
διαιτησία.»

2.—Ό  ’ίδιος ό κατηγορούμενος 
υπόγραψε τό 1928 τό Σύμφωνο 
Κέλλογκ. Έπομένως «άποκήρυ- 
ξε τόν πόλεμο σάν ένα μέσο Ε
θνικής πολιτικής» καί είχε συμ
φωνήσει νά Επιδιώκει τή ρύθμι
ση κάθε διαφοράς «μέ εΙρηνικά 
μέσα».

3.— Ό  κατηγορούμενος βοή
θησε νά μπεϊ ή Άβυσσηνία μέσα 
στήν Κ.Τ.Ε. τό 1923. 'Επομένως 
εϊταν διπλά ύποχρεωμένος νά 
έγγυηθεϊ ότι ή 'Αβυσσηνία δέν 
θάπεψτε θύμα επίθεσης.

4 .— Στις  2 Αύγούστου τού 
1928, ό κατηγορούμενος υπό
γραψε σύμφωνο μή Επίθεσης μέ 
τόν άρχηγό τοΰ Αίθιοπικοϋ 
Κράτους. Δόθηκαν έγγυήσεις, 
στό σύμφωνο αύτό γιά «μιά ά- 
διάλειπτη ειρήνη καί μιά Αδιά
σπαστη φιλία». "Ολες οί διαφο
ρές θά παραπέμπονταν σέ διαι
τησία «χωρίς νά γίνεται προ
σφυγή στή δύναμη τών όπλων».

5.— Ό  κατηγορούμενος συμ
φώνησε μέ τή γενναία Απόφαση 
τής όλομέλειας τής Κ.Τ.Ε. πού 
πάρθηκε στίς 11 τοΰ Μάρτη τοΰ 
1932 καί επικυρώθηκε ξανά στίς 
24 Φλεβάρη τοΰ 1933. Ή  Απόφα
ση αύτή διακήρυξε ότι «τά μέλη 
τής Κ.Τ.Ε. έχουν ύποχρέωση νά 
μήν Αναγνωρίζουν όποια σύμ
βαση, συνθήκη ή συμφωνία 
πραγματωθεϊ ένάντια στό κα
ταστατικό τής Κοινωνίας ή στή 
συνθήκη τοΰ Παρισιοΰ.»

6.— Ό  κατηγορούμενος πήρε 
μέρος στίς διαβεβαιώσεις πού 
δόθηκαν άπ’ τήν Ιτα λική  Κυ
βέρνηση πρώτα στίς 29 Σεπτέμ
βρη 1934 κι’ ύστερα στίς 18 'Α 
πρίλη 1935, πού διέψευσαν κάθε 
πρόθεση γιά προσφυγή στά ό
πλα κι’ έπικύρωσαν τή Συνθηκη 
τού 1928.

Κύριοι "Ενορκοι, είμαι βέβαι
ος ότι θά μ’ άπαλλάξετε άπ’ τήν 
ύποχρέωση νά συνεχίσω αύτή 
τήν Αηδιαστική άπαρίθμηση. 
Μετάψρ.: ΛΟΥ'Ι'ΖΟΥ ΝΟΥΑΡΟΥ 
(Η  Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α :  Στά έπόμενο)
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Ξ Ε Κ Ι Ν Ω Ν Τ Α Σ
Άπό τό σημερινό κεντρικό έΌνικοπνευματικό πρόβλημα 

προς κάποιες άμεσα επιβαλλόμενες προβλέψεις

"Αρθρο έβδομο
«ΑΡ ΧΗ Σ Ο Φ Ι Α Σ  Α Ι Σ Θ Η Σ Ι Σ  Μ ΑΧΗ Σ»

( Α Ρ Ρ ΙΑ Ν Ο Σ )

Στίς μεγάλες κοσμογονικές καμπές τής 'Ιστορίας τής ’Αν
θρωπότητας, κάθε Φορά, ύπάρχει πάντα ένας πρωτοπόρος λαός, 
πού ενσαρκώνει δλη τήν έκφραση καί φανερώνει μέ πληθωρική 
περίσσεια, όλες τίς λανθάνουσες άνάγκες, όλες τίς λανθάνουσες 
ιδέες και τά πιό ένδόμυχα αιτήματα όλων τών άλλων λαών τής 
εποχής του. Καί κατά κανόνα, όλοι τότε οί άλλοι σύγχρονοί του 
λαοί, δέν κάνουν τίποτε άλλο, παρά μοναχά νά πέρνουν μέρος — 
Ενεργητικότερο ή παθητικότερο κατά τίς περιστάσεις — στά με
γάλα ρεύματα καί γεγονότα, πού άντιπροσωπεύουνε συνθετικά 
καί μέ τό μέσο έκείνου τοΰ λαοΰ, τήν πιό μεγάλη έκφραση καί 
άξίωση αύτής της έποχής.

’Αναμφισβήτητα λοιπόν τόν πρωτοπόρο τοΰτο ρόλο στόν και
ρό μας τόν κατέχει καί τόν παίζει δικαιωματικά ή Ρ ω σ σ ί α 
μά κ’ ή έ ρ γ α τ ι κ ή  ' Α γ γ λ ί α  άπό τή στιγμή πού τόσο απο
φασιστικά έχει πάρει τήν καθολική πολιτική, στίς μέρες μας στρο
φή της.

Ά λλά  ύπάρχουν άσφαλώς στό μεταξύ καί κάποιοι άλλοι λαοί, 
πάρα πολύ μικρότεροι σέ μέγεθος, πού κληρονόμοι Ιστορικοί άπ’ 
τή μιά μεριά, ένός τεράστιου παρελθόντος, κι' άπ’ τήν άλλη Εξε
λιγμένοι ύποσυνείδητα στή δ ι α π α σ ώ ν  τών Απαιτήσεων τοΰ 
καιροΰ τους, ήμποροΰνε όχι άπλά ν’ άποτελέσουν ένα βαρυσή
μαντο παράγοντα τ ή ς  ν έ α ς  δ ι ε θ ν ι κ ή ς  π ο ύ  ά π α ι -  
τ ε ϊ τ α ι  σ τ ί ς  ή μ έ ρ ε ς  μ α ς  Α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς  άλ
λά καί νά προεκτείνουνε πνευματικά τίς Απαιτήσεις τοΟ καιροΰ 
αύτοϋ, στό κ ο ρ υ φ α ί ο  σ η μ ε ί ο  πού συνειδητά ή υποσυ
νείδητα έστοχάστη βέβαια ό καθολικά έκεινος πρωτοπόρος πού 
προανάψερα λαός.

Καί χωρίς άλλο, δέν μπορεί νά υπάρξει κ’ ή παραμικρότερη 
άμφισβήτηση, δτι στό μέσο άπ’ όλους τούς ποσοτικά μικρούς αυ
τούς λαούς, τήν κ ο ρ υ φ ή ,  όλοφάνερα, καί τήν κατέχει κλη
ρονομικά. καί δικαιούται σ ή μ ε ρ α  νά τή διεκδικήσει άπό
λυτα, ή ' Ε λ λ ά δ α .  Γιατί άσφαλώς. ή 'Ελλάδα, κ ί  ώς πνευ
ματική καί Ιστορική κληρονομιά κι’ ώς γιγαντιαΐο σύγχρονο 
λαϊκό ύποσυνείδητο. Αποτελεί άσυζήτητα τήν ώρα αύτή τ ό π ιό  
π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν ο  π ο ι ο τ ι κ ά  φ υ λ ά κ ι ο  όλόκληρης 
τής Ιστορίας τοΰ Κόσμου.

Τό «σημερινό» λοιπόν καθώς τό ώνόμασα τιτλοφορώντας 
ούτά τά "Αρθρα «κεντρικό έθνικοπνευμαχικό μας πρόβλημα», 
άσφαλώς δέν εΐναι ένα πρόβλημα «έσωτερικό» ή «Εξωτερικό». μέ 
τήν περιορισμένη αύτών τών δρων έννοια, δπως τούς τήν αποδίνει 
ή σ υ ν ε ι θ ι σ μ έ ν η  σ τ α τ ι κ ή ,  έ μ π ε ι ρ ι κ ή  κ α ί  
κ α ι ρ ο σ κ ο π ι κ ή  π ο λ ι τ ι κ ή .

Τό «σημερινό έθνικοπνευματικό μας πρόβλημα» είναι πρό
βλημα δ υ ν α μ ι κ ά  τ ε ρ ά σ τ  ιο,  πού δέν εΐναι δυνατό νά βοεϊ 
τή λύση του π α ρ ά  μ ο ν ά χ α  ά π ό  μ ι ά ν  Α ν τ ί σ τ ο ι 
χ η  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  δ υ ν α μ ι κ ή  τ ο υ  τ ο π ο θ έ τ η σ η ,  
μ έ σ α  σ τ ο ύ ς  σ τ ί δ ο υ ς  τ ή ς  σ η μ ε ρ ι ν ή ς  κ α ί  
τ ο π ι κ ή ς  μ α ς  κ α ί  π α γ  κ ό σ μ ι α ς  ' 1 σ τ ο ρ ί α ς.

Στό μεταξύ δέν προεξοφλώ ούτε συζητώ Εδώ καθόλου, ιιέ 
πο·ό τρόπο αύτό τό πρόβλημα, άπό'τήν πλευρά Ιδίως τών έθνικών 
ι·πς διεκδικήσεων, Αντιμετωπίζεται τήν ώρα αύτή συγκεκριμμένα 
άπό τούς ττολιτικούς τής χώρας μας Ανθρώπους.

"Αλλο ζήτημα, άν ή ψυχή μου Ιδρώνει αίαα. άπ’ τήν Αγωνία 
πού μπάζει μέσα μου όλοένα τό έρώτημα αύτό.

Ά λ λ ά  άσφαλώς κανείς τήν ώρα αύτή δέν είναι δυνατό νά 
ποοΐδει μέ βεβαιότητα καί υπεύθυνα, τή λύση πού ή πλευρά αϋτή 
τών Εθνικών μας διεκδικήσεων θά πάρει στό μεθαυριανδ τραπέζι 
τής Ειρήνης.

'Έ να  μόνο είν’ Απολύτως Βέβαιο: πώς ή έπογή μας, μέ τόι 
τελευταίο τεράστιο πόλεμο, έξάντλησεν όριστικά ολους μαζί τούς 
στατικούς συνδυασμούς.' μέ τούς όποιους Αντιμετώπιζε ώς προ
χθές τά γενικά πολιτικά ποοβλήματα τοΰ κόσμου.

Ή  Ακατάβλητα κυρτούμενη καμπύλη τών γιγάντιων τελευ
ταίων γεγονότων, μετατόπισεν Αποφασιστικά δλα τοϋτα τά προ
βλήματα, πολύ πιό πέρα άπό τά σύνορα δπου άλλοτε είχαν κά
ποια φυσική άναννώριση καί Ισχύ.

Καί φυσικά τή μετατόπισην αύτή τήν έχει οπωσδήποτε ύπο- 
στεϊ κ’ ή Ελλάδα , κ Γ  αύοιο προσκαλείται νά τήν άντικρύσει 
μ' δση δύναμη, μ’ δση ψυχή καί μ' δση ευθύνη Επωμίστηκε στό 
μεταξύ γιά  τά κοινά μας εθνικά συμφέροντα. 6 ύπεύθυνος πολι
τικός μας κόσμος.

Ά λλά  τά "Αοθοα αύτά δεν έχουν προορισμό ν’ Ασκήσουν _ιυά 
άπ’ εύθείας κριτική άπάνω στόν άνάληΟιη τής φοβερής αύτής 
ευθύνης άπό μέρος τών πολιτικών μας Προορισμός τους είταν 
καί είναι άπ’ τήν άρχή. νά έμφανίσουν στους πνευματικούς μου 
πσώτα σύντοοφους καί. πλάϊ σ’ αυτού-- σ' δλους τούς άλλους 
Έ>>ηνες. ιιιά ίδιαίτεοη πλευρά τοΰ Ελληνικού Ποοβλήματος, 
καθώς αύτό τοποθετείται μέσα στή βαθύτερη συνείδησή μου, 
δπως ή συνείδηση αύτή διαυοοφώθη^ε σινά - σινά βαθειά μ<γ> 
άπό γοόνια Ακοίμητης σπουδής κι’ δπως αϋτή ή ίδια έκοουΦώ- 
θηκε τόν τελευταίο αύτό καιρό, άπό τήν 'Ιστορική παγκόσμια άνα- 
χώνευσπ καί Ιδιαίτατα άπό τό πνευματικό κρυμμένο Δράμα τοΰ 
βαθύτερα Ελληνικού μας έαυτοΰ

Σειρά άρθρων τοΟ "Αγγέλου ΝΙΚΒΛΙΑΝΟΓ
Ό  α λ η θ ι ν ό ς  ά λ λ ω σ τ ε  ρ ό λ ο ς  ό π ο ύ  π ρ ό 

κ ε ι τ α ι  ν ά  π α ί ξ ε ι  έ ν α ς  λ α ό ς  σ τ ή ν  « ό ρ ι α -  
ν ή  δ ι ε θ ν ι κ ή  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  τ ε λ ε ι ω τ ι κ ά  
δ έ ν  έ ξ α ο τ ά τ α ι  τ ό σ ο  ά π ό  τ ί ς  ά μ ε σ ε ς  τ υ 
χ ό ν  π ο λ ι τ ι κ έ ς  τ ο υ  Ε π ι τ υ χ ί ε ς ,  δ σ ο  ά π ό  
τ ή  γ ν η σ ι ό τ η τ α ,  κ ι ’ ά π ό  τ ή  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ,  τ ο ΰ  
ν έ ο υ  π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ  κ α ί  Ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ  π ο ύ  θ ά  
έ ν σ α ρ κ ώ σ ε ι  ό π λ ι σ μ ο ϋ .

Ά λ λ ά  τό έρώτημα είναι: άπό ποΰ καί πώς θά ενσαρκώσει 
άραγε ή Ελλά δα  σήμερα, τόν άπαραίτητο — καί πού δέν δέχεται 
καμμιά πιό πέρα άναβολή — πνευματικό καί Ιστορικόν έτοΰτσ 
πού της χρειάζεται όπλισμό:

Άσψαλώς λοιπόν ή Απάντηση πού ξεπετιέται εότύς άμέσως 
μέσα άπ’ τό μυαλό μου μπρός στό βασικό αΰτό έρώτημα, είναι 
τούτη: «Τόν Ιερό. τό γνήσιο. Ισχυρό καί σταθερόν έτοΰτον όπλι- 
σμό, έχουνε χρέος άπόλυτο νά τόν σφυρηλατήσουν «μέσα» κ’ 
«έξω» και τόν παραδόσουν στήν Ελλά δα  σύντομα καί Ακέραιο, 
οί ύπεύθυνοι πνευματικοί του τόπου άνθρωποι, δηλαδή έ μ ε ΐ ς .  
Τόν όπλισμόν αότό, τό σφυρηλάτημα, τήν έσωτερική διάρθρωσή 
του καί άντοχή. ούτε κατά διάνοια κι’ ούτε κδν γιά μιά ώρα, 
έπιτρέπεται νά τόν έμπιστευθοΰμε στή διάθεση, ή στό πνεύμα 
και στά χέργα, τής έ μ π ε ι ρ ι κ ή ς, τής σ τ α τ ι κ ή ς  καί 
κ α ι ρ ο σ κ ο π ι κ ή ς  — πού πιό άπάνω ΰπογράμμισα — Π ο λ ι 
τ ι κ ή ς .  Χωρίς καμμιόο/ Αμφιβολία 6 γενικός συσκοτισμός καί 
ή σύγχιση πού ύπάρχει μέσα σ’ δλα τά Ελληνικά  μας πράγματα, 
υπάρχει γιατί τοΰτος ό συσκοτισμός καί τούτη ή σύγχιση θρονιά
ζουν πρώτα - πρώτα στίς ψυχές καί στά μυαλά καί κείνων πού 
μάς κυβερνάν καί κείνοιν πού Ανεδαφικά φιλοδοξούνε νά μάς 
κυβερνήσουν. "Ηδη οί Εντελώς ανίδεοι στήν ούσία καί κατά τό 
πλεΐστο αύτοχειροτόνητοι «πολιτικοί άρχηγοί». παραμονεύουν κιό
λας. έτοιμδι ν’ άρπάξουν τά μεγάλα μας λαϊκά, πνευματικά, 
κοινωνικά καί εθνικά προβλήματα, καί, βάνοντάς τα στό κρεββάτι 
τοΰ Προκρούστη, νά βιαστούνε (σύμφωνα μέ τίς κατηγορίες καί 
μέ τίς διαστάσεις τοΟ μυαλού τους) νά διαμορφώσουνε γιά τοΰτα 
μιά κατάσταση, πού. κ ’ έτσι Ανάπηρα δπως θάναι κι' Ακρωτηρια
σμένα, θά θελήσουνε νά πείσουν τδ λαό — καί ύπάρχει πάντα, 
αλλοίμονο, ό κίνδυνος πώς θά πεισθοΰν πολλοί, — δτι τό Ανάστη
μα τών ζωτικών αύτών μας προβλημάτων, εΐναι τό πραγματικό 
καί φυσικό-άνάστημά τους, δπως οί ίδιοι αύτοί μάς τό έμφα- 
νίζουν.

Ά λλά  δίχως άλλο, οί σημερινοί υπεύθυνοι πνευματικοί ήγέ- 
τες τοΰ λαοΰ μας, είναι αδύνατο, έντελώς άδύνατο νά φανταστού
με, δτι θ’ άνεχτοΰνε είς βάρος τοΰ λαοΰ αύτοΟ τήν επανάληψη 
ένός δράματος, πού περισσότερο άπό ένα αιώνα τώρα, ¿στοίχισε 
στό έθνος μας τό τραγικό καί ίσα μέ χτές — Ανεπανόρθωτο 
σχεδόν σταμάτημά του.

"Εχουνε άπό πίσω τους -  καί πρέπει νάχουνε μερόνυχτα μέ 
όρθάνοιχτα τά μάτια τους μπροστά τους _ τό φριχτό πνευματικό, 
κοινωνικό μας καί εθνικό κατάντημα, πού μάς άφίσανε τά τρα
γικά μετέπειτα της Ε π α ν ά σ τ α σ η ς  τ ο ΰ  Ε ί κ  ο σ ι έ- 
ν α. Ένός Αγώνα δηλαδή άπόλυτα λαϊκοΰ στή βάση του καί στήν 
ούσία του καί ποαγματικά τεράστιου, πού, δταν κατασίγασε καί 
πίστεψε πώς Θδμπει πιά μές σέ μιά κοίτη άληθινής ζωής καί 
προόδου, βρήκεν άξαφνα άντιμέτωπό του κΓ  άσπονδον £νθρ° του, 
τό ρηχόν έμπειρισμό τών Φραγκοφορεμένων του πολιτικών, τό Φα- 
ναριωτισμό, τό Λογιωτατισμό. τήν ξιππασιά πού μάς έφόρτωνεν 
ή Δύση καί τά «φώτα» της. καί φυσικά μαζί μ’ αύτά τά «φώτα» 
κι’ δλη άπάνω μας τήν Εγκληματική διπλωματία της Δύσης, μέ 
τούς «βασιλιάδες» της καί τά «καλούπια» τών διάφορων π* όλοέ
να μάς έπέβαλε θεσμών.

Καί είδαμε τότε ξαφνικά ένα λαό πού στό βωμό τής Λευτε
ριάς του έδοσε δ.τι είταν δυνατό νά δόσει. νά μήν αναπνέει αμέ
σως έπειτα καθόλου, τόν άγνό. τό δροσερόν άέρα τής Ελευθε
ρίας αύτής γιά  τήν όποιαν έπάλαιψε έτσι θαυμαστά καί ήρωϊκά. 
Ά λ λ ' άντίς αύτό. καί κάθε μέρα πού περνούσε περισσότερο, ν' 
άσφυχτιά σέ μιάν ατμόσφαιρα έντελώς γιά τήν ψυχή του ξένη. 
μές σέ μιάν Έπιμηθείκή. ψευτοευρωπαίκή καί πιθηκιστική ζωή. 
κινούμενη μέ ξένα έλατήρια. έμψυγωνόμενη ή μαθητευόμενη άπό 
ξένες θέλησεε καί σκέψες. Καί είδαμε άξαφνα, ένα Ακέριο'· επι
κό καί θείο λαό. πού σηκωνόντο^ε κατατραυματισμένος άπό τή 
δουλεία τεσσάρων φοβε.ρών αιώνων, νά μήν ξέρει διόλου πιά ποΰ 
νά πιθώσει τό ποδάρι του στερεά, νά μήν μπορεί νά συνταιριάσει 
στήν ψυχή του όργανικά τό παρελθόν μέ τό παρόν του καί τό 
μέλλον του, άποοσανατόλιστο έντελώς άπό πραγματικούς καί υ
πεύθυνους ηγέτες, σέρνοντας μιάν ϋπαρξη άπαθλιωμένη, δίχως 
θετικό Εθνικό περιεχόμενο, χωοίς συγκεκριμμένη Ιστορική του ευ
θύνη. δίνωσ γενικότερα Εκπαιδευτικό η πολιτικό τον νήμα. δίχως 
άξιο καί ισότιμο τών μόγθων του σκοπό.

Ά λλά  σ.ή μ ε  ρ α καί έπειτα άπό τίς τελευταίες Ανυπολόγι
στες θυσίες καί σέ μιά κλίμακα άσφαλώς Ανώτερη κι’ άπό τήν 
κλίμακα τών θυσιών τοΰ Είκοσιένα - πού ό θείος αυτός λαός 
πραγματοποίησε μπρός στά μάτια μας καί πάλι, επιτρέπεται 
νά στοχαστούμε πώς θά τόν άφ ίσου με. νά ξαναπέσει μέσ’ τό βά-
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ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
Τοϋ Κ'ώ3χα ΕΛΕΓΘΕΡΟΓΔΑΚΗ

Γιά τόν Όδ. Άνδροΰτσο, τή 
δράση του καί τό χαρακτήρα του 
«αλλά έχουν -γραφεί ώς τώρα. Ή  
άυερόληιττη Ιστορία πού μέ τό 
πρίσμα τοϋ μακρυνοΰ χρόνου θά 
τόν κρίνει τελειωτικά, δέν είπε α
κόμη τήν τελευταία της λέξη- Τό 
παρακάτω άπλό καί έξυπνότατο 
γράμμα τοϋ ήρωϊκοϋ στρατηγού 
τοΰ ’Αγώνα, πού γράφτηκε στά 
1824, £να χρόνο πρό τής τραγι
κής δολοφονίας του, στήν ’Ακρό
πολη τών ’Αθηνών, δίνει άνάγλυ- 
φο τόν χαρακτήρα τοϋ ήρωα καί 
νομίζω δτι παρέχει πολύ ένδιαφέ- 
ρον, καί είνε άξιο προσοχής, για
τί δίνει παραστατικώτατα μέ τήν 
ίδια του πέννα, τή δράση του, κι’ 
δλες τίς συκοφαντίες, πού τόσο 
συντελέσανε ϋστερα άπό λίγο 
στό χάσιμο τοΰ ήρωα τής Γρα
βιάς. Νά καί τό γράμμα, πού 
προλογίζω παραπάνω.

Κύριε ’Αναστάσι Λόντε,

’Εσύ έχεις πολλαϊς δουλιαΐς, 
καί καταγίνεσαι, καθώς άκούω. 
ή μέραν καί νύκτα, διά τοϋτο δέν 
έπρεπε έγώ νά σέ ¿μποδίσω μέ 
τοϋτο μου τό γράμμα, καί μά
λιστα όμου μαζί σου δέν έχω 
άνταπόκοισιν, όντας άλλη ή ίδι- 
κή μου δουλιά, καί άλλη ή έδι- 
κή σου. Μολοντούτο, έπειδή εί
δα εις ένός σου Φίλου γράμμα 
νά άναφέρης τό όνομά μου, εί
μαι βιασμένος νά σοϋ κάμω πέν
τε έξη άοάδες, καί άν έγουν 
κανένα καλόν μέσα. άκουσέ το, 
εί δέ μή κάψε το. ’Εσύ λέγεις 
τοϋ *ί>ου σου «άι γράψης είς 
τόν διάδολο Όδυσσέα. νράψε 
του άπό μέρουο μου νά βγάλη 
μερικούς διαβόλους άπό μέσα 
του·, τοΰ τό λένω μπέσα μέ μπέ
σα, καί τότε θέλει γίνει χοήσι- 
μος εις τήν πατοίδα,-καί νά λά- 
δη άξίοις τό δνοιια τό όποιον 
φέοει». Κύριε, καθώς λέτε έσεΐς 
οί διαβασμένοι, δυό λογιών δ·α- 
βόλοι έμπαίνουν είς τούς άν- 
θοώπους- πρώτον, ώς έλενεν ό 
Σωκοάτης. κάθε καλός άνθρω
πος έγει ιιέσα του έναν διάβο
λον. ό όποιος όομονεύει καί δεί
χνει πρός τόν άνθρωπον νά κά
νη τό καλόν, καί τόν ¿μποδίζει 
άπό τοΰ νά κάμνη τό κακόν. Καί

αύτός είναι ό πρώτος διάδολος 
κάθε καλού ανθρώπου. Ή  θρη
σκεία μάς διδάσκει νά πιστέ- 
δωμεν δτι κατά θείαν παρα- 
χώρησιν μπαίνει σέναν άνθρω
πον ό διάδολος καί τόν όρμη- 
νεύει νά κάμνη δλα τά κακά. 
έμποδίζοντάς τον άπό τά καλά- 
καί αύτός είναι ό δεύτερος διά
δολος. ’Εγώ  είμαι σέ άπορίαν 
σέ σένα ποιος διάδολος κατοι
κεί. ό πρώτος, ή ό δεύτερος; 
"Οσον διά λόγου μου, νά ξέρης 
ότι άφίνω έσένα νά μου ε ’πης 
ποιον διάβολον έχω μέσα μου. 
Ό  πατέρας μου, έν καιρώ Τουρ
κίας, ¿γύριζε στά βουνά κα: στά 
λαγκάδια, καί έσκότωνε Τούρ 
κους έτρεχεν είς τούς κάμπους 
καί έθανάτωνε Τούρκους- ένυ- 
κτέρεδεν είς τά δάση, καί έκρύ- 
δουνταν είς τούς ποταμούς καί 
έσκότωνε Τούοκους. "Οσαις φο- 
ραΐς εύρέθη εις τά νερά τής θά
λασσας, Τούρκους έπνιγεν. Καί 
είς όλιγολογίαν, άφοϋ έρήμωσε 
πολλάς τών τυράννων έπαρχίας 
ώς δαιμονισμένος, έμαρτύρησεν 
ύπέο τής πατρίδος είς αύτήν τήν 
καθέδραν τοϋ τυράννου. Τί λο- 
νης διάδολον είχε μέσα του; 
Τοϋ ποώτου είδους ή τοΰ δευτέ
ρου; 'Εγώ  δέν μπορώ νά τό ά- 
ποφασίσω, καί αύτό στέκει σέ 
σένα νά τό άποφασίσης. ’Εγώ 
χωρίς προσωπικώς νά γνωρίζω 
άπό ποιον δαίμονα έκυδερνάτο 
ό πατέοας μου. άρχισα νά σκο
τώνω όλο τυοά''νοΐ)ε· τόν περΌ- 
σότερο καιρό τής ζωής μου ιόν 
έπέοασα είς τά σπήλαια καί είς 
τά βουνά, τά καρτέοια τών δρό
μων, οΐ λόγγοι, καί τά άγρια 
θεο·ά είναι ιιάρτυοες ότι δύ
σκολα έφυγε ζωντανός ΤηΟρκος 
άπό τό γέρι μου, όταν έέύνονε 
κοντά μου. Συνανάστοεφόμενος 
μέ αύτούς τούς τυράννους καί 
καλά πληοονόιιενος διά νά σέ
βομαι τούς όιιοεθνείς των. ένώ 
κινούμενος άπό τόν δ-άβολόν 
μου. Τούρκους έσκότωνα.ΟΙ κρη- 
μνοί, τά ποτάμια καί τά δάση 
ήτον τά άναπητά μου κατσικη- 
τήοια. χαί τό -ΤΡ’,οκινΑν ρ·Τμ«ύ τό 
ποοσφάγι μου. Έσηκώθη ή έπα- 
νάστασις. καί εϋθύς, κινούμενος 
άπό τόν διάβολόν μου, έλάτρευ- 
σα τούς άρχηγούς της τήν φω

νήν τους ήκουσα καί τήν άπόφα- 
σίν τους καί έτρεξα μέ όλους 
τούς άρματολούς τής Ελλάδος 
νά σκοτώσω Τούρκους. Μολονό
τι έκέρδιζα έν καιρώ Τουρκίας, 
ό διάβολός μου μοϋ έσήκωσεν 
αύτήν τήν κλίσιν άφοϋ χωριστά 
έσηκώναμεν τά άρματα. . Καί 
τί νά πολυλογώ τόσον; Μέ έφώ- 
τισεν ό διάβολός μου νά είμαι 
γεμάτος άπό ψείραις, νά κοί- 
τωμαι είς τά νερά, είς τά χιόνια 
καί εις τήν λάσπην, νά δοκιμάζω 
κάθε στρατιωτικήν άχαριοτίαν 
νά κυνηγοϋμαι αδίκως, ώς κα
τάδικος, νά ¿πιθυμώ συνελεύσεις 
έθνικάς. νά αγαπώ δικαίους 
διοικητάς, νά είμαι λάτρης τών 
έναρέτων, καί φίλος τών σοφών, 
νά διψώ τήν αύτονομίαν καί ά- 
νεξαρτησίαν τής 'Ελλάδος, επι
θυμώντας μόνον καί μόνον ο\ 
"Ελληνες νά διοικούν καί νά Βα
σιλεύουν είς τούς "Ελληνας. Έ κ  
τούτων όλων έσύ μπορείς νά 
συμπεράνης ποιος διάδολος εύ- 
ρίσκεται μέσα μου .. Είναι ό 
διάβολος όπου έκαμε τόν Σω- 
κράτην νά πίη τό φαρμάκι διά 
τάς μεγάλας είς τήν πατρίδα 
του έκδουλεύσεις, ή πάλιν είναι 
ό διάδολος όποϋ έκαμε τούς ό- 
μογενείς μας νά παραδώσουν 
τήν πατρίδα στούς Μακεδόνας, 
στούς Ρωμέους καί στούς Τούρ 
κους. ’Εγώ  νιά λόγου μου νο
μίζω ότι έσύ έχεις μέσα σου τόν 
διάβολον όπου είχε καί ό Σω 
κράτης. γιατί ξέρε ς νράμμα- 
τα, καί διαβάζεις τόν Ξενοφόν- 
τα καί Πλάτονα' είσαι νέος έως 
είκοσιδύο χρόνων καί είσαι 
Βουλευτής’ λές πώς καί χωρίς 
όμόνοια έμποοεΐ νά κυδεονηθή 
ή πατοίς, σχίζης τήν διοίκησιν 
τοΰ έθνους, διαφθεντεύεις τούς. 
συγγενείς σου όποϋ κατακρα
τούν τά έθνικά εισοδήματα 
σπείρεις ζιζάνια είς Μπραίαν 
καί Ρούμελην, άνεβάζεις καί 
κατεδά^εις άπό τά άξιώιιατα ό
ποιον θέλεις, δίνεις καλόν πα
ράδειγμα είς τήν έπαοχϊαν σου 
της χρηστοηθε·ας. τός έγκρα- 
τείας, της άφιλοχερδείας, της 
δικαιοσύνης· όρμηνεύεις τούτ 
συγγενείς σου. ώς όπαδούς τοϋ 
Σωκράτους νά μή άδικοϋν είς 
τήν τιμήν, τήν ζωήν. τήν Ιδιο

κτησίαν όλων τών συνεπαρχιω- 
τών των. Είς όλίγα λόγια, έ- 
ρευνώντας είς τού πατρός σου 
τάς πράξεις, τάς ανδραγαθίας 
τοϋ άδελφοΟ ο ου, τό φέρσιμον 
τών προυχόντων συγγενών σου. 
τήν διάλυσιν τής εθνικής δισι- 
κήσεως έξ αίτιας σου, τήν προ- 
σκόλλησίν σου είς ξένην αύλήν. 
καί όχι είς τήν αύτονομίαν τής 
'Ελλάδος, συμπεραίνω μ π έ σ α  
μ έ μ π έ σ α  δτι έσύ έχεις μέ
σα σου τό δαιμόνιον τοΰ Σω
κράτους, Κύταξε όμως καλά. 
γιατί κάθε "Ελληνας έχει μέσα 
του δώδεκα λεγεώνας διαβό
λους, καί έπαρε τά μέτρα σου. 
γιατί κοντεύει νά χαθή ή πατρί
δα. ή νά πέση σέ κανένα χειρό
τερον ζυγόν άπό εκείνον όποϋ 
έδαπτοϋσαν οί πατέρες μας. Κύ
ταξε καλά μή τύχη κα ί. . .

Έ ξ  ‘Αθηνών, 14 Φεβρουάριου 
1824.

Όδυσσεύς Άντρίτζου.

Τό άρχέτυπο τοΰ πολύτιμου 
αύτοϋ γράμματος βρέθηκε στό 
'Αρχείο τοϋ γνωστοΰ λευκσδ'τοι 
ιστοριοδίφη κάί λονοτέχνη Σπύ- 
ρου Ζαυπέλιου, τοΰ συγγραφέα 
τών «Ίστοοικών Σκηνογραφημά- 
των» καί τών «Κοπτικών Γάμωνκ 
πού άπέθανε τό 1881 στήν Ε λ β ε 
τία. Ό  μακαρίτης Ζααπέλιος ή
ταν κάτοχος μιας πολύ πλούσιας 
συλλογής άπό αύτόγραφα γοάμ- 
μστα, πού άναφέοονταν οτήν ί- 
οτορίο. τοϋ γιά τήν άνεξαρτησία 
μας άνώνα καί απευθυνότανε 
οτόν 'Αναστάσιο Λόντο τοϋ Αί
γιου.

Ό  Α. Λόντος είχε σπουδάσει 
στήν Εϋοώττη καί διακοίθηκε 
στήν 'Επανάσταση, κ’ ϋστερα άπ’ 
αύτή. στίς διάφορες έθνικές συ
νελεύσεις, έκανε κ’ ύπουογός σέ 
διάψοοα 'Υπουργεία έπί "Οθω- 
voc. ■ Πέθανε γερουσιαστής στά 
1856.

Τό λεκτικό τοϋ γοάμματος τη
ρήθηκε πιστά, όχι δμως κ’ οϊ ά- 
νοοθογραφίες, πού πολύ φυσικά 
ήταν γεμάτο τό άπέριττο, άλλά 
κα! πνευματωδέστατο γράμμσ 
τοϋ ένδοξου ήρωα.

ραθρο καί τό σκοτάδι πού ώρισμένα έγωκεντρικά καί ξιππασμένα 
"Ατομα, έτοιμάζονται ίσως νά τόν παρασύρουν;

Ό  λαός. πού μέ δυνάμεις στρατιωτικά καί ύλικά έντελώς 
άσήμαντες, έμπόρεσε ένα χρόνο νά προασπίσει τούς Συμμάχους 
του σέ 'Ανατολή καί Δύση, πολεμώντας δυό Αυτοκρατορίες, (γιατί 
ή μοίρα τής Ελλάδας είταν πάντοτε νά πολεμάει καί νά νικάει 
τίς ΑύτοκρατορΓες), ό λαός, πού άν δέν είχε πίσωθέ του τή δι- 
σταχτικότητα ένός ίδιότελα διευθυνόμενου ’Επιτελείου, θά νά 
γκρέμιζε σέ λίγες μέρες όλο τόν ιταλικό στρατό στή θάλασσα1 
ώς «άγέλη χοίρων», ό λαός πού πείνασε όπως πείνασε, έπέθανε 
όπως πέθανε, ¿μαρτύρησε όπως ¿μαρτύρησε κι’ άφισε ώστόσο 
στήν άντίστασή του, τόν καιρό τής Κατοχής, νά βάψει άδιάκοποτ 
μέ τό άγνότερο καί νεανικότερο αίμα του τή γιγαντιαία σημαία 
τής τωρινής του ’Ελευθερίας, ό λαός μέ τήν άσύγκριτη στόν κό
σμο ζωτικότητα πού άδοήθητος άπ’ όλους τούς ύπεύθυνους στό 
μεταξύ έπουλώνει καθαυτό μέ μυθική ταχύτητα τά καίρια τραύ
ματά του, ό λαός αύτός — καί τό τονίζω πλέον υπεύθυνα άπό 
μέρος όλων τών πνευματικών συντρόφων μου — δ έ ν  ε ί ν α ι  
δ υ ν α τ ό  ν ά  σ τ α μ α τ ή σ ε ι  τ ή ν  π ο ι ο τ ι κ ή  Ι σ τ ο 
ρ ι κ ή  π ρ ω τ ο π ο ρ ε ί α  τ ο υ  σ τ ά  π ρ ώ τ α  α ύ τ ά  
έ π ι κ ά  κ α ί  μ α τ ω μ έ ν α  β ή μ α τ α ,  τ ή ς  κ ρ ύ 
φ ι α ς  ά ν α γ έ ν ν η σ ή ς τ ο υ .  Ό  λ α ό ς  έ τ ο ϋ τ ο ς ,  
δ έ ν  ύ π ά ρ χ ε ι  κ ί ν δ υ ν ο ς  κ α ί  π ά λ ι ,  ν ά  Φ Ρ Α Γ 
Κ Ε Ψ Ε Ι .  Καί βεβαιότατα μ' αύτό πού λέω, δέν έννοώ τόν κίν
δυνο νά χάσει τά έξωτερικά καί έπιφανειαχά γνωοίσματα τής 
έθνικότητάς του. ’Αλλά τονίζω τήν άνάγκη νά σταθεί στίς ίδιες 
του έθνικές έπάλξεις, νά σταθεί άνένδοτος ετούτη τή φορά στά 
αόθεντικά πνευματικά καί Ιστορικά αίτήματά του, συνεργάτης.

άδερφός, δημιουργικός βοηθός καί φίλος έκεϊ βέβαια πού ή 
φιλία είν’ άμοιδαΐα περήφανη καί τίμια — καί μέ τήν ‘Ανατολή 
μαζί καί μέ τή Δύση.

Χωρίς ώστόσο αμφιβολία ένας λαός — κάθε λαός — έχει δρι- 
σμένες εποχές, ή πιό σωστά, Ι σ τ ο ρ ι κ έ ς  τ ο υ  ή λ ι κ ί ε ς ,  
κατά τίς όποιες έχει τό χρέος ν’ άναταθεΐ στό ύψηλότερο σημείο 
τών έσωτερικών δυνάμεών του. Κ ' ή ύψηλότεοη αύτή ένταση τής 
θέλησής του είν' άσφαλώς ¿κείνη πού χρεωστεΐ νά καταληξει 
στήν π ν ε υ μ α τ ι κ ή  σ υ ν ι σ τ α μ έ ν η ,  πού μ’ ένα άλλο 
όνομα, στά χρονικά τής Ιστορίας, όνομάζεται ‘Α π ο σ τ ο λ ή .

Ή  έποχή λοιπόν αύτή, καί φυσικά ή ορισμένη άντίστοιχη 
ί στ ο ο ι κ ή ή λ ι κ ί α, έγει σηιιάνει πλέον άπόλυτα στίς μέ
ρες μας γ ι ά  τ ή ν  Ε λ λ ά δ α .

Ά λ λ ' όπως έδοσε ήδη αρκετά νά νοηθεί, ό Ελληνικός Χσός 
δέν είναι δυνατό νά προχωρήσει στή σημερινήν άποστολή του, 
άν δέν ύπάρξει πρώτα μπρός άπ’ τό κεφάλι του, ή συγκεκριμμένη, 
έντελώς προετοιμασμένη καί έντελώς ύπεΰθυνη π ν ε υ μ α τ ι κ ή  
τ ο υ  ή γ ε τ ι κ ή  π ρ ω τ ο π ο ρ ε ί α .

Τό έρχόμενο "Αρθρο, όργανική καί άμεση συνέχεια τοΰ σημε
ρινού, προορίζεται νά καθορίσει έμπεριστατωμένα στούς πνευμα
τικούς συντρόφους μου, όχι μοναχά τόν τόνο. άλλά καί τό συγκε- 
κριμμένο περιεχόμενο καί τό γενικό συγκεκριμμένο Σχέδιο, μέσα 
στό όποιο όφείλουμε όλοι νά δουλέψουμε σκληρά, μεθοδικά καί 
άκοίμητα, άν θέλουμε πραγματικά ν’ άνοίξουμε τό δρόμο τοϋ 
λαοΟ μας, πρός τό νέο κ Γ  ουσιαστικά άντάξιό του προορισμό.
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Το ελληνικό αφήγημα

Ο Κ Λ Ε Φ Τ Η Σ  Τ Η Σ * Γ Α Λ Ε Τ Α Σ
Τοϋ Ν. ΚΑΤΗΦΟΡΗ

4 °  (τελευταίο).
Καί τότε τά γουρλωμένα μά

τια. πού κοιτούσαν αύτή τή σκη
νή, έστειλαν τουλάχιστο δέκα 
χέρια — μπράφ, δλα μαζί, ν’ αρ
πάξουν κομμάτια άπό τό τρα
πέζι. . . Πήγα πίσω πρός τό τέ
λος τής ούρός, πέρασα άνάμεσα 
άπό τόν κόσμο καί τράβηξα γιά 
τήν έξοδο... "Ημουνα τόσο εύ- 
χαριστημένος, πού ξέχασα δλη 
μου τήν κούραση... Γύριζα στό 
σπήτι μου θριαμβευτής,. . Μά ξά
φνου πλάι μου μιά φωνή..  .

— Ευτυχώς έσεΐς τήν πήρατε, 
κύοιε συνάδελφε. . .

’Εκείνη! "Ωχ θέ μου ... Χωρίς 
νά τό καταλάβω — μά τήν είχα 
ξεχάσει — περνούσα καθώς έφευ
γα, άπό κοντά της. . . Τήν κοίτα
ζα! Πόσο ήταν άδύνατη . . .  ΚΓ 
είχε ένα χαμόγελο τόσο θλιβερό! 
Μ’ δλη τή αύνχισή μου δέν έχα
σα τήν φυχραιμία μου! "Επρεπε 
νά κοατήσω τήν άξιοπρέπεια τοϋ 
κλάδου. . .

— Ναι, είπα! Καί σηκώνοντας 
τό δίχτυ: Τί νά κάμει κανείς; 
Γιά τήν υπηρέτρια! Δέ μπορώ, 
βέβαια, νά τής δίνω παξιμαδάκια 
τόϋ βουτύοου γιά τό πρωί.. .

Μή γελάς. . . Έ γώ  καί σύ δέν 
είμαστε τό ίδιο ... Έγώ , κύριε, 
είμαι δικηγόρος. ..

Κ Γ  άλιμο-Ό! Αύτό σέ λίγο τώ- 
μαθε δλος ο κόσμος έκεΐ πέρα! 
Μιά φωνίτσα, μιά φωνίτσα ξεψυ- 
χισμένη άκούστηκε πίσω μου, κα
θώς έφευγα...

— Κύρ δ.ικ.,γόρε, δόσε μου έ- 
να^κομματάκι. ..

"Ω χ συφορά μου, άστοοπελέκι 
πώπέσε μπροστά μου, νεοό καυ
τό, πού μέ περέχυσε! "Ελεγα μή 
γελιέμαι, μά ή φωνίτσα είπε ξα
νά:

— Μπάομπα δικηγόρο! Δόσε 
μου κΓ έμέ λιγάκι. . .

"Εκανα πώς δέν άκουαα καί 
κοίταξα νά ταχύνω τό βήμα μου. 
Μά πιό σβέλτο τό μικρό, χωνότα
νε πρίν άπό μέ άνάμεοο στόν κό
σμο κΓ έρχότανε μπροστά μου. 
Μ’ άπλωνε τό χεράκι του — σω
στό ξύλο — καί ξανάλεγε:

— Κύρ δικηγόρε...
Νά τοϋδ'να νά τό ξεφορτωθώ: 

Μά δχι! Έ τσ ι θάτανε σά νά τ’ 
όμολογοϋσα πώς ναι, ήμουν δι
κηγόρος... Κ Γ έβλεπα γύρω μου 
τώρα τούς άνθρώπους ν’ άγριεύ- 
ουν.

— Είναι δικηγόρος 6 κύριος κΓ 
ήρθε νά πάοει γαλέτα...

— Είοαννελέηδες τώρα λείπου- 
νε καί δικαστάδες...

—"Α μ ’ τί! Γ Γ  αύτό δέν περισ
σεύει τίποτα γιά μδο...

— ΚΓ ϋστερα, σοϋ λέει, πεθαί
νει ή Φτωχολογιά...

— Πώς νά μήν πεθάνουμε μείς! 
Άφοϋ_ερχονται οί Κύριοι Κύριοι 
καί μάς παίονουν τή γαλέτα. . .

— Σ ά  δέ ντρέπονται! ΚΓ έδώ 
οέ τά μέσα! Τά μέσα! Τ’ είμα
στε μ εις οί Ρωμιοί!

— Δέ βαρυέσαι . καϋυένε ! Ό  
κλέψας τοϋ κλέν αντος είναι!

Τό καλό μου πού δέ στάθηκα να 
δώσω μιάν άπάνχηοη, μιάν έξή- 
νηση. "Εδινα τόπο οτήν όρνή, ή 
καλύτερα άνοιγα τόπο άνάμεσα 
στήν όογή νά περάσω... ΚΓ Ικεΐ- 
νο τό διαβολάκι μπροστά μου. νά 
μέ φανερώνει δλο καί σέ περισ
σότερο κόσμο, καθώς προχωρού
σα...

— Κύο δικηγόρε...
Καί δέν ήταν πια μόνο! " Ε 

να δεύτερο είχε κολλήσει κοντά

tou καί σέ λίγο ένα τρίτο...
Τ ’ είχε γίνει; Δέν ξαίρω, μά 

κάτι τέτιο... νά: "Οταν είπα κείνα 
τά λόγια μου τά ξιππασμένα γιά 
τήν υπηρέτρια, καταλαβαίνεις τί 
έντυποι on θάκανε αύτό στίς γυ
ναικούλες τής ούράς...

— Τ’ είν’ αύτός; Τ’ είν’ αύτός; 
ρωτήσανε τή δίκη γορίνα...

Κ Γ έκείνη, ή άνόητη, άπάντη- 
σε:

— Δικηγόρος !
Τ’ ήταν νά τό πεϊ; Μιά δύστυ

χη γυναίκα άπολάει τότε τά κοκ- 
κάλιάρικό της, πού έστεκε κοντά 
της καί τή γκρίνιαζε, κρατώντας 
τη άπό τό φουστάνι:

—"Αντε ψυχή μου, πές τοΰ κυ
ρίου νά σοϋ δώσει ένα κομμα
τάκι. . . «Κύρ δικηγόρε, πές του, 
δόσε μου καί μένα λιγά κι...»  
θά  σοϋ τό δώσει. · .

Περνώντας σά μέσ' άπό έναν 
έφιάλτη, άνάμεσα σ' ένα πλήθος 
όργισμένο, μ’ αύτά τά τρία δια
βολάκια κοντά ιχου, πίσω μου, 
μπροστά μου, Λ-ρτασα τέλος στήν 
όξώπορτα.

— Γλύτωσα!^ είπα...
"Ομως έκεΐ μέ περίμενε μιά 

νέα έπίθεση. "Ενας μικρός σίφου
νας άπό παιδάκια γυμνά καί κοκ- 
καλιάρικα, πού είχανε στημένο έ
κεΐ καρτέρι, τινάχτηκε, ό μικρός 
σίφουνας, μπροστά μου...

— Κύριε, δόσε μου ένα κομμα
τάκι... <

Μά οί παλιοί μου πελάτες δια- 
μαρτυρήθηκαν...

—’Άντε άπό κεϊ ρέ... ’Εμείς τόν 
φέρνουμε άπό μέσα τόν κύριο... 
Εμένα  δόσέ μου, κύο δικηγόρε*..

— ΚΓ έμένα, κύρ δικηγόρε...
— Κύρ δικηγόρε καί μένα...
Καταλαβαίνεις, είμαστε ιτιά

στό δρόμο... Κ Γ  οί άραιοί διαβά
τες κοιτάζανε περίεργα... Τώρα ή 
άξιοπρέπεια τοϋ κλάδου πήγαινε, 
ντίπ, κατά διαβόλου... Μά τό μό
νο πού δέ σκεφτόμουνα κείνη τή 
στιγμή, ήταν αύτό. Μέ είχε συνε- 
πάρει ή μικρή αύτή μανιασμένη 
θάλασσα τής άπέοαντης δυστυχί
ας... “Ολ" αυτά τά μισδγυμνα, τά 
βοώμικα, τά κουρελιάρικα παι
δάκια. μέ τρ'νύριζαν, δπως οί 
κότες τή̂  νοικικυοά. δταν πάει 
νά τίς ταΐσει! Πηδούσαν πλάι μου, 
μπροστά μου, πίσω μου καί χω
νότανε στά πόδια μου. Ματάκια 
θλιμένα, προσωπάκια χλωμά καί 
μαραμένα... "Απλωναν μπροστά 
μου χεοάκ'ια κέρινα μέ νύχια πί- 
σα... Καί ο’ ο λ' αύτά τά παιδά
κια— ώχ θέ uou σπαραγιιός! — 
έβλεπα τό παιδί — τό δικό μου 
πα'δί, τόν Κωοτή μου... Προχω
ρούσα κΓ ή καοδιά μου σπάρα- 
ζε... Μά ναι... Νά τίς έδινα, νά 
τίς έδινα δλες τίς γαλέτες, φτά
νει μόνο νά μήν είχα κΓ έγώ 
ένα παιδί... ΚΓ ή μικοή φουρτού
να τής δυστυχίας μάνιαζε γύρω 
μου:

— Κύριε, δόσε μου ένα κομμα
τάκι...

“Ας πώ, είπα. άς πώ πώς δέ: 
ήρθε ή Ρίτα... Τί; θά χανόμαστε: 
Καί μέ μιά νενναία κίνηοη έπια- 
σα τό δίχτυ άπό κάτω, έτοιμος νά 
τίς άδ'ειάσω δλες στά παιδάκια... 
"Επρεπε, τότε, νά βρεθεί ένα χέ
ρι δυνατό, νά μέ κρατήσει άπό 
μιά τέτοια ■Γοέλλα... ΚΓ αύτό δέ 
μποοοΰσε νάταν άλλο άπό τής 
ξαδέοΦης μου:

— 'Υποσιτισμός! "Ακόυσα τήν 
υστερική φωνή της. 'Αδενοπά
θεια...

"Οχι... Μετάνοιωσα! Μά ή πρώ
τη μου κίνηση είχε ένα θλιβερό 
άποτέλεσμα. Μερικά σπασμένα 
κομματάκια, γλύστρησαν άπ’· τό 
δίχτυ καί τότε διαμιάς έκείνα τά 
δύστυχα πλασματάκια βρεθήκανε 
χάμω. Πέσανε τό ένα πάνω στ' 
άλλο... Χτυπηθήκανε, σπρωχτήκα
νε, συρθήκανε κατάχαμα( ποιό νά 
πρωτοπάρει... Καί καθώς έφευ
γα, λυτρωμένος άπ' αύτά, τούς 
έρριξα μιά στερνή ματιά... Τά εί
δα χάμου δλα μαζί, νά κυλιούν
ται ένα άθλιο κουβάρι άΑό κου
ρέλια, χέρια καί πόδια γυμνά... 
Καί τώρα, άγαπητέ μου, θά σοϋ 
πώ ένα μυστικό, ένα τρομερό μυ
στικό: ’Απ’ δλ’ αύτά τά παιδάκια, 
σήμερα, δέ ζεΐ οϋτε ένα, μάλιστα ! 
Οϋτε ένα... Τό ξαίρω τόσο καλά, 
σά νά τάθαψα έγώ ό ίδιος... Καί 
τό χειρότερο, είναι πώς καί τότε 
άκόμα τώξαιρα .πώς κανένα άπ' 
αύτά δέ θά ζοΰσε... ΚΓ δμως δέ 
θέλησα νά τούς δώσω ένα δευτε
ρόλεπτο ζωή...

“ Ενας καλοθρεμένος κύριος, 
πού είχε σταθεί περίεργος στή 
γωνιά καί κοιτοϋσε τή σκηνή, πού 
είχα μαζί τους, (αέ παρατήρησε 
καλά - καλά. καθώς έφευγα καί 
πήγαινα στό μέρος του. Είχε στό 
βλέμμα του κάτι,_κάτι σά νά μέ 
ζύγιζε. Μιά κοιτούσε τή γαλέτα, 
μιά έμένα... Πήρε ϋφος φιλικό, 
καθώς τόν πλησίασα καί μοϋ εί
πε:

— Φτηνά γλυτώσατε άπ' αύτή 
τήν άλητεία...

-Ναι...
Κ Γ  άλλάζοντας ϋφος:
— Τήν πουλάτε, κύριε, τή γα

λέτα;
—"Οχι, κύριε!
— Μά πληρώνω καλά...
Είχε στά μοΰτρα του μιάν αύ- 

θάδεια, καθαυτό μαυραγορίτικη...
—Ά  οτό διάολο, κύριε...
— Καλά ντέ! Δέ σέ είπαμε καί 

καμπούρη...
Πόσο ήθελα νάχα καλά τίς δυ

νάμεις μου! θά  τοϋδινα τόσο ξύ
λο... Μά είχα φτάσει έκεϊ, πού 
δέν πήγαινε άλλο... Ζήτησα_μιάν 
άπόμερη γωνιά καί τή βρήκα! 
"Ητανε μέσα σέ μιά μικρή μισο
σκότεινη στοά... “ Ενας μπάγκος 
ήτανε στό βάθος. Κάθισα λίγο 
κεϊ, ήσυχος καί ξάφνου άρχισα 
νά κλαίω! Έκλαψα.. έκλαψα... 
Ικλαψα! Κ Γ άλάφρωσα! Γύρισα 
στό σπήτι μου τσακισμένος άπ' 
τόν κόπο. μά ήσυχος πιά... Ή  γυ
ναίκα μου, τό παιδί μου. μοϋκα- 
ναν ύποδοχή... Πόση χαρά γιά τό
σο λίγο πράμα... Καί μοϋσβυσαν 
δλη μου τήν πίκρα... Ό  Κωστής 
τραγάνιζε κιόλα ένα κομμάτι καί 
μέ γυρόφερνε όλοένα:

— Δέ θά πεθάνουμε! 'Έ  μπα
μπά;

— Τώρα πώχουμε τή γαλέτα θά 
πεθάνουμε; Κοίτα δώ, πόση εί
ναι... ΚΓ είναι δλη γιά σένα! Μή 
φοβάσαι! "Ο χι! Δέ θά πεθάνου-

Κ Γ δμως πεθάναμε, άγοπτητέ 
μου!

Λίγες μέρες ϋστερα, ή γυναίκα 
μου έπεφτε άρρωστη μέ τύφο. 
Μπήκςτνε στό σπήτι γιατροί, μιά 
νοσοκόμα, μαυραγορίτες καί με
σίτες... Εκείνοι γιά νά τήν κρα
τήσουν στή ζωή! Ο Ι άλλοι γιά 
,ά μοϋ πάρουνε τά έπιπλα. ΚΓ 
έτσι έκαμαν! ’Αρχίσανε άπό τό 
σαλόνι, προχωρήσανε στήν τραπε

ζαρία, φτάσανε ώς τήν κάμαρα 
τής άρρωστης καί μοϋ πήραν τή 
ντουλάπα καί τήν τουαλέτα της..· 
Μυρίστηκαν καλό ψοφήμι... " Ε 
νας έτοιμοθάνατος άνθρωπος... 
Κ Γ  έδιναν τιμές τιποτένιες... Προ
χώρησαν καί οτήν άπσθήκη... Μοϋ 
πήρανε τά έπιπλα τοϋ Γ  ραφείου 
μου... Σαράντα μέρες πήγαιναν 
κΓ έρχόντουσαν! Τά κουβαλήμα- 
τα γινότανε τό βράδυ, νύχτα μέ 
τό καροτσάκι... Αύτός ήταν ό μό
νος δρος, πού έπέμενα! Στό τέ
λος έπαψαν νάρχονται... Έπαψαν 
κΓ οί γιατροί! ''Ηρθε μιά νεκρο
φόρα κΓ άνέβηκαν οί νεκροθά·* 
φτές... Κατέβηκαν ΰοτε.οα καί 
κουβαλούσαν τό κιβούρι... Ε κ ε ί 
νοι, κατέβηκαν τή σκάλα... Μά λ 
γώ τήν είχα κατέβει πιό πρίν Ι Τή 
οκάλα τήν άτέλειωτη τής συφο
ράς... “ Ενα σκαλοπατάκι μοϋμενε 
μονάχα... Ή  ζωή τόϋ παιδιοϋ 
μου... Τό πήδησα κι' αύτό σέ λί- 
γον καιρό. Καθώς πήγαινε κΓ έρ
χότανε στό συσσίτιο, τώκοψε μιά 
μέρα ή παγωνιά τοϋ δρόμου... 
Μιά πνευμονία καί χάθηκε τό 
φτωχό μου τό παιδάκι... χάθηκε 
μέσα σέ τρείς μέρες... Ύπάρχουν . 
βέβαια καί χειρότερα — ποιός λέ
ει ! Μά έμένα, μοϋ πέθανε τό παι
δί μου! Ό  Κωστής! "Ητανε, τό
τε, έφτάμισυ χρονώ... Καί δέν πί
στευε πώς θά πεθάνευ.. Τά στερ
νά του λόγια, ήταν αύτά:

— Δέ θά πεθάνω... έ μπαμπά;
Καί ξεψύχησε!
—"Οχι, παιδί μου, τ’ άπάντη- 

σα... ΤΗταν νεκρό! Καί -»οΰκλει- 
«σα τά μάτια...

**♦
Τοϋκλεισα τά μάτια, γιατί ή

θελε νά κοιμηθεί, τό παιδάκι μου ! 
Καί τό πήρα στήν άγκαλιά μου 
νά τό κοιμήσω... Τό τύλιξα σ’ έ
να σεντονάκι, νά μή τό βαραίνουν 
τά ροΰχα τά πολλά, τό τύλιξα 
σ’ ένα όεντονάκι καί τό νανού
ρισα γλυκά! "Ητανε πιά ή καρ
διά μου πετρωμένη, τά χέρια μου, 
τά πόδια μου, δλο μου τό κορμί 
έλεγα πώς ήτανε κι’ αύτά άπό πέ
τρα... "Ωχ θέ μου! Πόσο είναι 
μεγάλη ή δύναμή σου ! Ο Ι άνθρω
ποι κάνουν άγάλυατα μερικούσ 
άνθρώπους, δταν αύτοί έχουνε πιά 
πεθάνει καί δέν έχουνε πιά καμ- 
μιάν άνάγκη γι’ αύτόΐ Έ σύ  τούς 
πετρώνεις, τότε, ίσα - ίσα, πού αύ
τό τούς χρειάζεται πιό πολύ!

— Νάνι... έλεγα οτό παιδί μου! 
Νάνι, τοϋ ξανάλεγα...

ΚΓ ή φωνή μου έβγαινε άπό έ
να μηχάνημα πού είχα υέσα μου ’ 
Τό άγαλμα νανούριζε ένα ανθρω
πάκι!

Ν ά ν ι - ν ά ν ι. ν ά ν ι - ν ά ν ι, 
τό παιδάκι μου νά κάνει...

Εκείνο κοιτιότανε ήσυχο, μά 
ξάφνου τρόμαξα πώς θά μοϋ τό 
ξυπνούσαν... Μπότ! Μπότ ! Μπότ! 
Μπότες! Μπότες! Μπότες! Μπό
τες πολλές, άργά καί ρυθμικά, 
περνούσαν άπ’ τό δρόμο καί χτυ
πούσανε στήν άσφαλτο... Γερμα
νοί! ΚΓ ή φω\ή τους ξαφνικά Αν
τιλάλησε. Μ’ ένα νικητήριο τρα
γούδι. ένα σκοπό θριαμβικό.. 
Μπότ! Μπότ! Μπότ... Ή  φωνή 
τους, σά μέσ' άπό πλάκες γραμ- 
ιιοφώνου...

Καί τό άγαλμα κινήθηκε... Μιά 
ζέστη λαχταριστή χύθηκε στό_πε- 
τρωμένο μου κορμί κΓ ένα κΰμσ 
αίμα έπνιξε τήν καρδιά μου σ’ έ
να καινούργιο καρδιοχτύπι... Μέ 

(Συνέχεια στή σελίδα 1-4)



S ijevâepa γράμματα

Ή  πνευματική μας κληρονομιά

Η ΑΠ Ο ΛΟ Γ ΙΑ  ΤΟ Υ ΡΓ?ΓΑ*
Ό  Ρήγας Βελεστινλής, ήλικίας 40 χρόνων, γεννημένος στίς 

Φερές της Θεσσαλίας καί άγαμος όμολόγησε ούσιαστικά δτι κατά 
τδν καιρό τής διαμονής του έδώ στή Βιέννα.

1) "Εψαλε πολλές φορές κι έπαιξε μέ τόν αύλό τό έλληνικό 
άσμα μέ τόν τίτλο «θούριος “ Υμνος», τό έπισυναπτόμενο έδώ μέ 
στοιχείο Α, πού Αρχίζει μέ τίς λέξεις «Ώ ς πότε παλληκάρια...». 
Μ' αυτό ό έλληνικός λαός πέρ’ ώς πέρα παρακινιέται νά σηκωβεΐ 
ένάντια τής Τουρκίας. ‘Ομολογεί άκόμα δτι τό άσμα αύτό τώ- 
στειλε Αντιγραμμένο στόν Άντώνη Κορωνιό στήν Τεργέστη καί 
πολλούς στίχους ύπαγόρεψε στό Φίλιππο Πέτροδιτς.

2) 'Ομολογεί δ Ρήγας δτι έκανε Ελληνικούς χάρτες. . . με
τάφρασε τόν. Άνάχαρσι. . . έβγαλε έργο έπιγραφόμενο «Ό  ήθι- 
κός τρίπους» μετάφραση δική του στό έλληνικό Απ' τό Ιταλικό 
τοΰ Ά δ δ δ  Μεταστάσιου καί τής Βοσκοπούλας τών "Αλπεων του 
Γάλλου συγγραφέα Μαρμοντέλ. “ Ολα αύτά τάκάνε άπό ά
σπονδο μίσος πρός τό τουρκικό έθνος καί μέ τό σκοπό νά φωτίσει 
τή δική του πατρίδα γιά  τή σημερινή θλιβερή της θέση.

3) 'Ομολογεί πώς γιά τόν ίδιο Αναμορφωτικό σκοπό χάρα
ξε καί τύπωσε σέ 1.200 Αντίτυπα τήν εΙκόνα πού παριστάνει τό 
Μεγαλέξαντρο κι έγραψε άπό κάτω πληροφορίες γιά τίς πράξεις 
τοΟ ήρωα αύτοΰ, γαλλικά κι έλληνικά ... σχεδίασε καί χάρτες 
της Μολδοβλαχίας. ..

4) 'Ομολογεί ό Ρήγας πώς πάντα Επιθυμούσε τό ξεσκλά- 
βωμα τής 'Ελλάδας άπ' τόν τούρκικο ζυγό καί μάλιστα δτι πρώ
τος πόθος του, ΰστεο’ άπ' τή σωτηρία τής Ψυγής του εΐναι νά Βει 
τούς Τούρκους νά διώγνουνται Απ’ τήν 'Ελλάδα καί προτιμούσε 
νά έχει Αφέντη του τό διάβολο καλλίτερα παρά ένα τέτοιο τύοαν- 
νο δπως δ Τούρκος. Καί προσθέτει άκόμα. πώς. αν σήμερα ήταν 
νά όδηγήσουν τά ποάμαάα στήν άποστασία τής 'Ελλάδας, θά 
ήταν έτοιμος νά βοηθήσει μέ τή συνεογασία καί συντρομή του.

• Μ ' αύτούς τούς σκοπούς καί μέ τήν εύκαιρία πού οί Γάλλοι 
μέ ποοκήρυξή τους ύποσχόταν νά ξεσκλαβώσουν τό έθνος του, 
πού λυώνει κατ’ άπ’ τόν τυραννικό ζυγό, ό Ρήγας λένει πώς. 
γωοίς καμμιά άπό πουθενά έντολή. ένοαψε έξ όνόματος δλων τών 
‘Ελλήνων τόν περασμένο’ Ιούλιο (1797) στόν πρόξενο τής'Γαλλίας 
στήν Τεργέστη. . . νά Ενεργήσει καί νά παοακαλέσει τό στρατηγό, 
πού ήταν διοικητής τής ναλλικής στρατιά»; στήν ’ Ιταλία νά στεί
λει βοήθεια γιά τήν Απελευθέρωση τής 'Ελλάδας. . .

Άπό τ!ς καταθέσεις τών μαοτύοοιν βγαίνει πώς τό σχέδιο 
τοΟ Ρήγα  ήταν τό Ακόλουθο. Έ ΐγ ε  δηλ. ό Ρήνας τήν Απόφαση 
νά κατεβεϊ στό Μόριά, κοντά στους στασιαστές πού κατοικούν 
έκεϊ κάτω, τούς Μανιάτες. Απόγονους τών Αρχαίων Σπαοτιατών. 
νά τούς κάνει δικούς του νά κηούξει παντού τή λευτεριά καί 
ΰστεοα, μέ τή βοήθειά τους, νά ξεσκλαβώσει δλο τό Μόριά μέ 
τή βία άπ’ τούς Τούρκους. . . έπειτα νά ριγτεΐ στήν "Ηπειρο, νά 
λευτεοώσει κι αύτό τόν τόπο. νά συνενώσει έτσι τούς Μανιάτες 
μέ τούς άλλους "Ελληνες άντάοτες, πού λένονται Κακοσουλιώτες 
κι έτσι δυναμωμένος νά ποονωρήσει άνοττολ'>"τ ν ά  ν’ άπελευ- 
τερώσει τή Μακεδονία. Αλβανία, τήν κυρίως 'Ελλάδα, κι ύστερα 
tíc  άλλες Επαρχίες μ' ένα γενικό ξεσήκωμα καί. δπως καταθέτει 
δ Πέτροβιτς, νά μπάσει παντού τό γαλλικό δημοκρατικό παλί- 
τευμα. Πίστευε ό Pñ vac  πώς θά κοτάφερνε τήν Απελευθέρωση 
αύτή. γιατί δλοι οί "Ελληνες είναι όπωσδήποτε δπλισιιένοι καί 
έγουν ποοιιήθειες άπό τροφές καί εύκολα μπορούν νά πάρουν 
χρήματα Απ’ τά πλούσια μοναστηοια.

. . Τό Δεκέμδοη τόν π ε π ε ι σ μ έ ν ο  έφυγε άπό δω μέ τό μοναδικό 
σγέδιο νά ένεονήσει τήν 'Επανάσταση στήν ’ Ελλάδα καί τούτο 
φαίνεται άπό ένα νράμσα του. 6π·>υ άνάυεσα στ’ άλλα ύπάογουν 
καί οί φράσεις: «Ά π ’ τό Βουκουρέστι ιιού νοάφουν οί φίλοι μας 
θ ε σ σ α λ ο ί ,  Ήπε'οώτες καί Άθηναΐσ·· Κουνιούνται σά λιοντάρια. 
Μοΰ λένε πώς δέν είναι καιοός γιά  ΒΆλία  καί νά τ’ άφήσω καί 
πώς πρέπει νά τοαβήξω νιά  τήν πατοίδα καί νά τούς γοάΨω τό 
πότε Φεύνω, γιατί κι αύτοί ποόκε'τσ·· νά Φ ύ ν ο υ ν  6 καθείς στή 
δική πατοίδα^. Τό i'o á u u a  αύτό σ' δλο του τό περιενόηενο δέν 
ένει άλλο Εντός Απ’ τόν πόθο νιά τή δημοκρατία καί Ε—ε·δή ό 
ίδιος όμολσνεί στήν Α'»άκοισή του δτι πήρε μαζί στδ ταξίδι του 
πλήθος Αντίτυπα τής Πορκήουξης . καί τά μοίραζε σέ πολλούς 
"Ελληνες. Φαίνεται καθαοά άπ’ αύτά τά πεοιστατικά. ή πρόθεσή 
τγο αύτή [δηλ. νά κατεβεϊ στήν ’Ελλάδα καί νά κάνει Επανά
σταση],

Ο G EO R G ES  B E R N A N O S

* Μττροοτά στούς’ Αύστρκχκούς ανακριτές το Μάοτπ τού 1798 ό  Ρή ν α ς  αέ τΛ·- 
'ααναττατική συντροφιά του. έκανε τήν 03θ>ονία τής έθνικυα-τελεΛτθεοωτικης δράσηο 
του. Περίληψη της όπολονίας του σώθηκε στά: κρατικά ’Αρχεία  της Βιέννας. Έ δ ώ  
δάουμε τά πιό χαοσκτηριστικά σημεία.

Καί ή το ύ ρ κ ικη  τυρ α νν ία  εφ θα σ ε είς τό άκρο. 
Τότε ο ί έρμ ιές κ α ί τό  βουνά  έ γ ιν α ν  προσκυνη- 
τά ρ ια  ‘Ελευθερίας, έγ ιο μ ίσ α νε  θεούς κ α ί οί άντί- 
λ α λ ο ι ή χ ο λ ό γ η σ α ν  άπό ά ρμ α τα  κ α ί ύψηλά τ ρ α 
γούδ ια  :

Βουνά, λ ό γ γ ο ’ κα ί γκρεμοί, 
λευτερ ιά ς  πρ οσκυνητάρ ια  
κ α ί τά  πά τη σ α ν  θ ε ο ί . . . .

(Σχεδίασμα) ΣΟΛΟΜΟΙ

Τίς πρώτες μέρες τού ‘ Ιούλη ό 
G. Bernanos γύρισε Οστερ’ άπό 
όκτώ όλόκληρα χρόνια στή Γαλ
λία. Ή  είδηση τούτη δέν Ενδιαφέ
ρει τόν κόσμο μονάχα τών γραμ
μάτων μά Μχει πνευματικό καί 
Εθνικό χαρακτήρα πού ξεπερ
νάει τό πλαίσιο μιας άπλής φιλο
λογικής ζωής. "Ολοι Εκείνοι πού 
πρίν άπ’ τόν πόλεμο παρακολου
θούσαν τό έργο τοΰ μεγαλόπρε
που τούτου Ερημίτη — μ’ δλες τίς 
έννοιες ποΰχει ή λέξη — πού έ- 
στερνε τά φλογερά μηνύματα δ
πως: «La grande peur des bien 
pensants», «Sous le soleil de Sa
tan», «Journal d’ un curé de cam
pagne», «Grands cimetières sous 
la lune» — δλοι δσοι τόν διάβαζαν 
καί ot μαθητές του — δυστυνώς 
πολύ λίγοι στήν ’Ελλάδα — ήξε
ραν πώς ό Bernanos είναι πάρα 
πάνω άπό ένα συγγραφέα, ένας 
μάοτυρας.

Στό τελευταίο του βιβλίο πού 
βνήκε στά 1943 στήν Αμερική 
«Γράμματα στούς "Αγγλους», ό 
Bernanos διαμαρτύρεται γιά τόν 
τίτλο πού μπορούσε νά τοΰ δώ
σουν άνθρωποι τών γραυμάτων: 
« Ά ν  έγω τό ύφος τοΰ άνθρώπου 
τών γοαμμάτων. Επειδή γράφω 
β'βλία δέν έγω, σας βεβαιώνω, 
τίποτ’ άλλο Απ’ αύτό... Στενο- 
γωοώ πολύ τόν έαυτδ μου γιά νά 
γοάψω καί θά ποοτιμοΰσα γίλιες 
Φοοές, Εκεί πού έγο» νά κάνω μ’ 
Εκδότες καί β'βλιοπώλες. νά πεο- 
πατώ ήσυγα πάνω στούς δοόμους 
κΓ  έτσι, στήν τύγη νά κουβεντιά
ζω νιά δ,η μ’ άοέσει uè τούς 
διαβάτες. Μέσα στό πρώτο γάνι 
πού θά βοώ. uè τούς άνκώνες πά
νω στό τραπέζι νά τούς κο'τάζω 
κατάφατσα καί νά ι>ή σκέφτου- 
ιιαι τ)ς λέξεις πού ΘΕλ» νά πώ». 
Ό  Bernanos ένει άπ’τή φύσο του 
τήν τάση Εκείνη νά Επιβάλλει 
στού·- άλλους τή μενάλη έσωτεο'- 
κή δύναμή του, τή δύναμη του 
μάοτυοα, του πιό προφήτη ιιάο- 
τυοα της Επογής μας. Τή σπάνια 
άκέο'α νΓ άνεδάοτητη πνευματι
κή του Ελευθεοία τή βρίσκε' κα
νείς h όνο σέ ποοοήτες ή σ' δνι- 
ους. Καθολικός uè Βαθειά πίστη 
καί θέουη υσστ'νώνει υέ κάποια 
όογή, πού θυμίζει τόν Léon Bloy, 
τήν ύποκοισία τών γο·στιανών κα
πιταλιστών, τή νωθοότττα τών 
θοήσκων καί. σονκεκοιιιένά Απ' 
Λφοοιιή τόν Ε'ΐαύ>ιο πόλεμο -πγς 
Ισπανίας γτυπδ τήν τ.σθολική Ιε- 
οαογία πού ξέπεσε τόσο άπ’ τόν 
πρανματ'κό της ποοοοισυό. Ά ν 
θρωπος τής παλιάς Γαλλίας, ά- 
φοαιωμέλΌς ύπήκοος της νοιστια- 
νικής μοναρχίας άποτοσβήγτηκε 
άπ’ τούς σηυεοινούς Γάλλους uo- 
ναονικούς καί ποίν άκόμα άπ’ τόν 
πόλεμο καταδίκασε τόν άονηνό 
τους, τόν άθλιο Charles Maurras. 
μέσα σ’ ένα πορτοαίτο νειιάτο 
σκληοή μά προφητική άλήθεια.

Άντικοφορμιστής πού άναζη- 
τάει διαρκώς δικαιοσύνη καί άπό- 
λυτο, έχει μέοα του πνεϋιια Ιππο- 
t i o u o O  καί άναογίας. “ Οπως οί 
άναργικοί γτυπδ τήν σύγχρονη 
μπουρζουαζία καί τόν έξασθενι- 
σμένο καί σάπιο πιά άπ’ τό χρή
μα γοιστιανιομό. Ό  Μπερνανός 
στηρίζεται πάνω οέ μιά._ Εντελώς 
μεσαιωνική, θρησκεία τής Τιμής. 
Άπό δώ κιόλας φαίνεται ή Ισπα
νική καταγωνή του καί ή παλιά 
παηάδοση τοΰ Γαλλικού Ίπποτ1- 
συοΰ πού νι’ αύτόν ό Péguy μαζί 
μέ τόν Léon Bloy στάθηκε πρίν 
άπ' τόν Bernanos, ένας άπ’ τούς 
τελευταίους Εκποόσωπους. Ύπέρ- 
μαγος τής Τιιιής. στό δνομά της 
καταδίκασε τόν Ιταλικό καί ' Ι 
σπανικό Φασισμό, τήν Χιτλερική

Τοΰ Roger M IL L IE X

βαρβαρότητα καί τό πνεύμα ύ
στερα τής συνθηκολόγησης τοΰ 
Μόναχου καί τοΰ Viohy.

Στά χρόνια αύτά της Εθνικής 
ταπείνωσης πού ξεκινοΰν άπ’ τό 
Μόναχο, ô Bernanos, ένας φτω
χός, δπως πάντα, οίκογενειάργης, 
έμεινε αύτοεξόριστος στήν Βρα
ζιλία. Μέ τήν είδηση τής συνθη
κολόγησης τόν Ίούνη τοΰ 1940, 
είδε άπλοϊκούς γελαδιάρηδες νά 
κλαϊνε μέ πίκρα. Άπό τήν Βραζι
λία μέ τόν Τύπο καί τό Ραδιόφω
νο παρότρυνε μέ προφητική φωνή 
τό Γαλλικό λαό καί ίδιαίτεοα τήν 
χριστιανική Γαλλική νεολαία. Τίς 
παοοτρύνσεις αύτές οί Ελεύθεροι 
Γάλλοι τίς κυκλοφορούσανε σέ 
μιά μικοή μπροσούρα μέ τόν τί
τλο «Σελίδες Μάχης». Ό  Berna
nos θύμιζε σ’ όλους τούς Γάλλους 
τήν διπλή καί μοναδική τους ά- 
ποστολή πού είναι: Τιμή - Λευτε
ριά. Ούτε δ Rabelais, οΰτε ό Cor
neille, ούτε 6 Pascal καί ό Μοη- 
taiqne, τούς έλεγε, κανείς άπ’ 
τούς μεγάλους δασκάλους σας δέ 
θά μπορούσε νδταν Φασίστας.καί 
κατάληνε πάντα: Πρέπει μέ κά
θε θυσία νά σώσουμε τήν Τιμή. 
Στήν άφιέρωση τοΰ β'βλίου του 
«Γ ράμματα στούς Άννλους» 
γράφει: Στό γυιό μου Yves καί 
στούς συντοόφους του τών στρα
τευμάτων τής Έλεύθεοης Γαλλί
ας πού θ’ άποτελειώσουν τόν πό
λεμο πού οί πατεράδες τους άρ
χισαν, θά Εκδικηθούν τούς νε- 
κοούς καί πάνω στά Εοείπια τής 
Νέας Τάξης — αύτή ή άττάτη —θά 
όττοκαταστήσουν τήν τάξη τής Τι- 
μής.

Τίποτα ποαγματικά δέν είναι 
πιό όομητικό μά καί π·ό καθαρό 
κΓ άνθοώπινο Από τ!ς Επικλήσεις 
αυτές στόν ήοωΐσμό πού ό Ber
nanos οτό δ'άστηΐ'α τών τεσσά
ρων γοόνων άπηύθυνε στό λαό 
τής Γαλλίας, στ’ fivoua τών θυμά
των κΓ δλων Εκείνων τών αίώνι- 
ων ταπεινών πού ποόσφεοαν τόν 
Εαυτό τους θυσ'α καί στό τόσο 
άθώο σίυα πού νύθηκε.Κηοόγνον- 
τας, άντίθετα στό πνεΰμα τής δου
λείας κα! οτούς πεισασμούς πού 
κλείνει μέσα της υ·ά εύκολη ΕΙ- 
ρήνη καί ή συνθηκολόνηση, τή 
λατρεία τοΰ ήοωα καί τοΰ άγιου 
— τοΰ Ελεύθεοου σ’ δλες τίς μορ
φές άνθοώπου — καί τοΰ ιιενα- 
λείου. ό Bernanos στάθηκε δπως 
καί δ Maritain, μιά Απ’ τίς πιό 
Εμπνευσμένες κα! άνώτερες προ
σωπικότητες, πού άπό μακρυά 
διατηοήσανε τή φλόνα τής πνευ
ματικής άντίατσοης μέσ’ τήν καρ
διά τών Γάλλων πατριωτών. Πε
ρισσότερο πασά ποτέ μέσ’ τήν 
ποοεία τών πιό_φρικτών γοόνων. 
ό Bernanos μδς φανεοόθηκε σ' 
δλο τό ύψος του ποοΦήτη· τής 
Γα λί’κής καί Χριστιανική»- Τιμής.

Μόλις ποίν τοεϊς Βδομάδες ξσ- 
να^ύοισε πτήν άγαπημένη του νη 
καί νά τό μήνυμα πού ©έονει Απ’ 
τήν Βραζιλία στούς συμπατριώ
τες του. Κεΰο πού πεσυένει κα
νείς κεί ι,όπιο άττ· τή Γαλλία εί
ναι μιά Νέα ‘Επανάσταση. Ο! 
Βραζιλιανοί. δπως κΓ ο! Γάλλοι, 
δέν ξέρουν κΓ αύτοί καλά τ! κού- 
βεται κάτω άπ’ αύτές τις λέξεις, 
μά περιμένουν ιδέες κα νούονιες, 
λεβέντικες. Πάνω σ’ αύτό τό πε
δίο. »ττήν ποοεία ποός τά μποός, 
ή Γαλλία πρέπει νδναι πάντα τολ
μηρή·. ..

Âjrôdepa γράμαμτα

Η ΣΥΜ Φ Ω Ν ΙΚΗ  
Ο ΡΧ Η Σ Τ Ρ Α  ΑΘ Η ΝΩ Ν

Τοΰ Μίνου Δ0ΓΝ1Α

■

Σύγχρονη ποίηση

Ή  μουσική ζωή ένός τόπου πε
ριστρέφεται ούσιαστικά γύρω 
άπό τή συμφωνική του όργή- 
στρα. Αύτή συγκεντρώνει τούς 
Εκλεκτότερους μουσικούς, διδά
σκει σημαντικότατα έργα τής φι
λολογίας, συμβολίζει μέ τήν ποι
ότητα τών έρμηυςιών της τόν 
βαθμό ένός μουσικού πολιτι
σμού.

Ή  συμφωνική όρχήστρα ’Αθη
νών μέ τά λίγα ύλικά μέσα στή 
διάθεσή της, μέ τήν όλιγόχρονη 
παράδοση κατάκτησε μιάν άξιό- 
λογη θέση μέσα στήν Εύρωπαΐκή 
οικογένεια. Δικοί μας καί ξένοι 
μαέστροι μδς έδωσαν προγράμ
ματα, πού μένουν Ανάγλυφα ά
κόμη στή μνήμη μας.

Αύτά συνέβαιναν πρό πενταε
τίας. Άπό τότε πέρασε πάνω άπό 
τήν όρχήστρα μας ένας φοβερός 
όδοστοωτήοας: ό πόλεμος. Α,ύτό 
τό καλοκαίρι ξανασυναγτηθή κά
με μερικοί άπό μδς γιά πρώτη 
φορά πάλι μαζί της στόν Ιερό 
γώοο τοΰ Ηρώδη τοΰ Άττικοΰ, 
έπειτα άπό μακρύ γωρισμό πού 
μδς ύπαγόρεψε ή ξένη κατοχή. 
Πσοακολουθήσαμε τέσσεοες συ
ναυλίες μέ τά πιό ποικιλόνρωαα 
έονα άπό τήν Έννατη τοΰ Μπε- 
τόβεν ώς τήν Παθητική τοΰ Τσαϊ- 
κόφσκι, γωοίς ωστόσο νά Βρούμε 
τήν πνευματική δοοσ·ά πού νο- 
σταλνήσαυε. Ό  καλλιτεχνικός ά- 
πολονισιιός μέ λίγες Εξαιρέσεις 
ήταν στό σύνολό του πενιγοός, 
σγεδόν Αποκαρδιωτικός. Μόνο 
παοοδικά ένιωθε κανε'ς νά Εξαϋ
λώνεται δ ήχος σέ πνεΰμα, 6 ρυθ
μός σέ κίνηση, ή φόρμα σέ νό- 
ημα. -

Γ 'Λ  τήν Εμφάνιση, τή συνονή 
τής όονήστοας. τήν έοιιηνεία. τήν 
έ-ττιτυχία ή άττοχυχία μιας συναυ
λίας συνηθίζουμε νά θεωοουαε 
πάντα τό μαέστρο της ύπεύθυνο, 
Άλλά  ή σχέοη όονήστοας κΓ 
όδηγοΰ της δέν εί'·αι τόπο ά- 
πλπ. Καθοοίζεται άπό ι1(ά κλασ- 
σ'κή. βασ'κή Αοχή. Σύυφωνα μ’ 

.αύτή κΓ 6 καλύτερος Ακόμη μαέ
στρος εΤνα' άνΓκανος νά Εκδηλώ
σει τίς ποπθέσεις του ιιέ μιά μέ
τρια όπνήστοα. Αντίθετα διιως 
μιά καλλιεργημένη όονήστρα 
σκεπάζει παοοδ κά (Ατυγή'ΐατα ή 
καί βασικές άτέλειες τοΰ μαέ- 
στοου.

Ή  όονήστρα μας παοουσ'άζει 
ώοαία μουσικότητα. Στά νέοια ι
κανών όδηγών — τόσο στό πα
ρελθόν δπως καί τώοα — κράτη
σε τό ύψος της καί συχνά μδς 
δέσμεψε ό ήχος, ό ρυθμός, τό 
χρώμα Δέν κολάκεψε δμως ποτέ 
της τό μαέστρο. Σπάνια αϊονης 
οί δυάδες τών όργέ»νων; <δν έξαι- 
ρέσουμε τά ένχορδα, είναι άπό
λυτα σωστές άναμεταξύ τους σέ 
τονικό ϋΨος. Στή συναυλία τοΰ 
υεαροΰ "Αγγλου μαέστρου έκτός 
άπό μία — έπαναλαβαίνω: έκτός 
άπό μία τενούτα τών πνευστών, 
δλες οί »άλλες ήταν άκάθαρτες 
στή συμφωνία τοΰ Τσαΐκόψοκι. 
Τυραννικό είναι τό συναίσθημα 
πού προξενεί στόν ευαίσθητο α
κροατή ή διάχυτη αύτή. Ανακρί
βεια τοΰ ήχου. Γ Γ αύτές τίς έλ- 
λείψεις, δπως και γιά τήν ποιό
τητα τοΰ ήχου, τά παραπατήματα 
τών όργάνων σόλο πνευστών, 
κρουστών καί Εγχόρδων δέν εύ- 
θύνεται ό μαέστρος άλλά ή όρ
χήστρα »άποκλειστικιά. Κ Γ άλή- 
θεια — τό τονίζω καί πάλι — ή 
όρχήστρα ουδέποτε έκάλυψε όρι- 
σμένες άτέλειες τοΰ μαέοτρου 
της, άντίθετα φάνηκε Αμείλικτη

άπέναντί του έκθέτοντας κάθε ά- 
δυναμία του.

"Εχουν δμως καί οί μαέστροι 
τίς εόθύνες τους καί θ’ άσχολη- 
θώ μ’ αύτές σέ δλλο μου σημεί
ωμα. Έδώ  έπιμένω σέ μερικά βα
σικά προβλήματα τής δρχήστρας 
άποκλειστικά. Έπαναλαβαίνω 8- 
τι τό καλλιτεχνικό της έπίπεδο εί
ναι ό δείκτης τοΰ μουσικοΰ πολι
τισμού ένός τόπου, ή μουσική ποο
θήκη κάθε μεγαλούπολης. Δέν 
είμαστε σέ θέση νά συναγωνιστού
με ούτε τή Νέα Ύόρκη ούτε τό 
Λονδίνο, άλλά μπορούμε νά τε
λειοποιήσουμε τίς Ικανότητές μαc 
μέσα στά πλαίσια τών δυνατοτή
των μας.

Καί πρώτα-πρώτα οί ίδιοι οί 
μουσικοί τής όρχήοτρας πρέπει 
νά φοοντίσουν όρνανωμένοι γιά 
τήν ύλική τους ύπόσταση. Πρέπει 
ν’ άνακτήσουν στή νέα μεταπολε
μική κοινωνία, πού κάποτε θά δρ- 
γανώσουμε, τήν καλλιτεχνική 
τους Ελευθερία κΓ άνεδαρτησία. 
Είναι καιρός πιά τά μέλη της, 
πού Αποτελούνται »άπό τούς κορυ
φαίους Εκλεκτούς μεταξύ τών 
μουσικών, νά πάψόυν νά Εργά
ζονται β'οποοιστικά σέ άντικαλ- 
λ'τεχνικά κέντρα κα) Εστιατόρια 
Σπαταλοΰν τίς καλΰτεοές τους Ε
νέργειες, Φθείρονται ψυχικά κα! 
καταβαοαθοώνουν τήν ύπόληψή 
τους. Ά ς  όογσνωθοΰν νά ύπερα- 
σπίσουν τήν καλλιτεγνική τους ύ- 
π6<τταση. "Ας μήν πάρει διιως ή 
όονάνωσή τους τήν μορπή Εονα- 
τικοΰ συνδικιάτου πού Βασίζεται 
στή γνωστή άοχή: ιιεναλύτεοα ή- 
ιιεοομίσθια — λινώτερη έονασία. 
"Οποιος διάλεξε τή ιιουσ'κή νιά 
Επάννελυά δς τό ηάοει Γ-πήΦα- 
σπ: ή δουλειά — σκληοή. Αδιάκο
πη. καθηιιεοινή άλλά κΓ εύερνε- 
τ·κή — θά τοΰ είναι άνώοιστος 
σόντοοφος στή ζωή. Ό  μουσ'κόο 
δέν ΓηινταυτΙζει τήν τ·’·νη του υέ 
τόν Ερνάτη ή τόν ύπάλληλσ. άλ- 
ληιώς παι’τι νά 8Τνα· ‘»αλλ'τίνΐ’ης, 
γίνεται άπλός ιυσθωτός. κ·’ή μου
σική του Εκφυλίζεται σέ B'ounya- 
νίσ. Ή  Απόκτηση -δ'κα·ωμάτων 
προΙ'αοθΕτει τσυτόνοονη ύποτ·τ\'ή 
σέ βαηι'αεοες ύπονοεώσεις Αττέ- 
v ît v t i του πνευιιητικοΠ Εονοδότη: 
tñr ΤΕννης. πού βΕν «Ινα· ώοτόσο 
μιά Ααηοημένη άδία. Αλλά Εν
σαρκώνεται στήν τεννκή, πνε.υ- 

, ματική καί μουσική τελειοποίηση 
τοΰ Τδ'ου τοΰ μομσ>κοΰ. ΚΓ Εδώ 
ζγουιιε υ'ά βασική δ'αφοοά. πού 
γωοίζε' τό nouaivô Ααδ χό'» Εο- 
νάτη κα! τόν ύπά>1ηλο. Πόσοι 
άπ’ αι’ιτοι’ις τούο μισθωτούς ?νοην 
τή μοναδική τύχη τοΰ μουσικού, 
πού τόσο πλούσια Απολαβαίνει χ’ 
Ανάθά της Εονασίαο του. πού 'Ά- 
θε πηοσπάθεια, κάθε ' μόχθος 
πλουτίζει τόν έοωτεοικό τομ κό- 
σιιο, πλαταίνει τούς καλλιτεχνι
κούς του όοίζοντες;

Μ'ά τέτοια άντίλήψη τής δου 
λειδς σάν μιά Ανώτερη Αποστο
λή — στήν Ιδιωτική μελέτη, στίς 
δοκιμές, στή συναυλία — θά μοο- 
φο’ιοει Ατομικά καί συνολικά τους 
μουσικούς τής όργήστοας σ’ Ενα 
καλλιτεχνικό δρνανο »Αντάξιο μι
ας πολιτείας τέχνης καί φωτός, 
δπως θέλουμε νά γίνει μιά μέρα 
ή  Αθήνα.

01 περισσότεροι άπό τούς μου
σικούς μας δέ φαίνεται ν' άσχο- 
λοΰνται μ’ αύτά τά ζητήματα. 
Παρακολουθώ χρόνια τώρα τούς 
καλλιτέχνες τής όρχήοτρας: πα
ραμένουν οτό ίδιο έπίπεδο, χωρίς 
έξέλιξη, χωρίς ψυχικό άναοτέρω- 
( Συνέχεια στή σελίδα 15)

Δ Ε Σ  Μ Ώ Τ  Ε Σ
(’Αποσπάσματα)

Τοΰ Κώστα ΖΑΡΟΓΚΑ
Κλείσαν τά περάσματα 
στ’ άλαφροπάτημα τής Λευτεριάς 
καί σφραγίστηκαν 
οί Ανθόσπαρτοι κρουνοί τοΰ γέλιου 
μ’ Ατσάλι καί μολύβι
Λοξοδρομούν
ταπεινωμένες άπ’ τίς Ασήκωτες άλυσίδες 
οί πένθιμες ψυχές 
μακριά άπ’ τό δρόμο γιά τό Φως 
παραπατούν μέσ’ στό σκοτάδι
Τά  πικραμένα ρυάκια 
θρηνητικά κυλοΰν 
κΓ  οΐ ποίν άπάτητες πηγές 
θολές άπό τό πέλμα τοΰ δυνάστη 
κλαϊνε ·
τη δύση τής ήλιόφεγγης μέρας
Ξεγάσοτν
οί οόδινες παλάμες τών παιδιών 
τών λείων πο-ιννιδιών 
τή δροσερήν άφή
Κάτω άπό τό δτενκτο άρβυλο 
.τοΰ ξένου στοατιώτη
πού ήνεΐ τυραννικά στή σκοτεινήν έσπέρα 
ποοεύονται οί κποδιές 
άοπλε»- κι* Αδύναμες
τοενλίζοντας <4πό τ!ς στέρησες «
κΓ »άπό τήν καταφοόνια
Γέονουν τά δά»τη ξέπν»χχ
κι* οί δοομοστάλες της αόνης
δακρυοφορτώνουν τά πράσινά τους μάτια
Κανένα πιά κελάηδηιμα
"Απνοια καταπιεστική
πη νχός ά'Έοας
καί σκοτάδι ί
Μοιοολο'Όΰν τά δέντοα
γιά τή φυγή τών <5τιδονιών
πού —έταξαν πτό λεύτ«οον αίθέρα
κι* "Οτά μένουν Ασάλευτα
στοΰ πεπρωμένου τους τΙς Αδυσώπητες ρίζες

Απλώνεται τό μοιρολόι 
στούτ κάμπους καί τά πέλαγα 
καί Βοννοΰνε τά βουνά 
μέσ1 στήν έρεβική σιγή
Δέσυια τά λουλούδια 
σκύβουνε στήν Αλυσοδεμένη γή 
καί κλαΐν ο1 φοίνικες ·
τής Λευτεριάς τήν Αναπάντεχη ταφή
Τ’ Άνθεστήρια τελειώσσα/ε
κι’ έκλεισε ό κήπος της "Ανοιξης
μ’ Αδιάσειστα κιγκλιδώματα
Μά θά ξανάβρει τή Χαραυγή;
Ουρανοξύστες
εϊναν ύιΐιωθεΐ οί προσδοκίες τής καρδιάς 
βίαιος ομο»ς σεισμός τίς γκρέμισε 
κΓ  ή ’Ελπίδα φτερούγισε ξαφνιασμένη
Σωοός τό μολύβι
χύθηκε σ' ενα βραστήρα
κΓ έτοιμαστήκαν οί βαοειές άλυσίδες
πού δένουν τώρα τούς λαούς
στά βάρβαρα δεσμά
Μάταια εϊχαν Ελπίσει
τά πυρωμένα χείλια
νά - γευτούν
τό δροσερόχυμο καρπό της Χαράς
Κουρελιασμένα τά λάβαρα τής Ελπίδας 
αίματόβρεχτα
σωριαστήκανε μπροστά στά κουρασμένα πόδια 
και κόψανε τή γελαστή πορεία
Λιμασμένα κοράκια 
ψάχνουνε στό χαρούμενο κάμπο 
γιά  νέα τους θύματα 
καινούργια Αδερφικά πτώματα 
νά σπαράξουν
Άπ ’ τήν Απέραντη όδύνη 
τοΰ άδερφσχτόνου σπαραγμού 
τράβηξε τά μάτια του κΓ ό ήλιος 
κι’ άπόμεινε άφεγγη ή μέρα 
καί θρηνεί
ντυμένη στά πέπλα τής όμίχλης.
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ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ
ΤοΟ Γρήγορή  ΠΑ'ΛΜΙΔΜ

Μέτρησε, Βάβω, τά παιδιά,
—έφτά - όχτώ, πόσ' είμαστε — 

καί φέρε μας ποτήρια.
Γέμιστα ξέχειλα κρασί, 
παλιό κρασί γλυκόπιοτο 
γλυκό καί πιπεράτο.
Σφ άξε τους καί τόν πετεινό 
έκειόν έκεϊ τόν άρχοντα  
νάχουν μεζέ νά πίνουν.
(Σ ιγό ψ ησ έ  τον σέ θρακιά, 
μέ γέμιση στά σπλάχνα του 
χαρύδι καί κανέλλα).
Δείξε τή τέχνη σου γριά, 
τή μαστοριά της μάγισσας, 
καθώς ή νιά ή νυφούλα.
Τί έχουμε σήμερα γιορτή, 
τή Γέννα, τήν 'Ανάσταση, 
τοΰ πιό τρανού μας φίλου,
Τ’ άητοΰ πού βγήκε στά βούνά 
καί βάρεσε τους βάρβαρους 
ίσα σά παλληχάρι.
Μά τόν έφόγαν τά  σκυλιά  
μέ προδοσά, πισώπλατα, 
σπορά τοϋ Πήλιου - Γούση.—
Μέτρησε, Βάβω , τά παιδιά, 
κι' άσε τά μοσκολίβανα  
καί τίς μοιρολογίστρες, 
τά κόλυβα καί τά κεριά, 
στήν έκκλησιά καλέσματα  
άς τα γ ιά  τούς άνθρώπους.
Βά λε τήν άλλη σου ποδιά 
καί γύρισε τά δάκρυα  
σ' ένα ψιλό τραγούδι.
Σ τό  θάνατο τής Λεβεντιάς 
άληθινό μνημόσυνο 
είναι τό γλέντι, Βάβω.

•
ΟΙ Δ ΥΟ  Θ Ε Ο Ι

Του Γιάννη Ν. ΚΛΕΩΠΑ
Κάποιος θεός άπό τή γή  
σάν διάβηκε μές τή σιγή 
άκούστηκεν ένας λυγμός  
καί στήθηκε κάποιος βωμός 
στό πέρασμά του.
Δάκρυα κ Γ  αίμα στό βωμό 
ό κόσμος πρόσφερε, κ Γ  ώμό 
τ' ά γριο  βλέμμα τοΰ θεοϋ 
κυττοΰσε Α π ’  τ ' άρμα τοΰ χαμ'·'" 
καί τοΰ θανάτου.
Μά ξάφνου μέσ’ τή συμφορά 
στεφανωμένη μιά θεά 
σάν πρόβαλ’ έπεσε ό βωμός 
κα ί στήθηκε κάποιος ναός 
μέσα στό αίμα.
Στέλνουν τά χέρια κι’ ή ψυχή 
στόν ουρανό μιά προσευχή 
κι' άπό κλωνάρια μιάς έλιάς 
ό κόσμος τώρα τής θεάς 
φόρεσε στέμμα.

Σ Τ Η  Γ Ε Ν Ι Α  Μ Α Σ
Τοΰ Μίμη 1Ι0Λ ΙΤ 0ΙΙ0ΓΛ 0Γ

Τ ί κ ι' άν σέ ρήμαξε πολύχρονη φθορά
καί σέ παράλυσε και σ '  έκαμε συντρίμμι ·
άνίκανο νά στοχαστείς καί τή χαρά:
Ξύπνησε, σήκω τό κεφάλι, γ ίνε αγρίμι
καί χΰμηξε μέ τήν όρμή τ ά  άπελπισιάς 
καί μπήξε τό μαχαίρι σου στά στήθη 
της Μοίρας πού άπ’ τή λαύρα τής φωτιάς, 
άπό τή λάβα τών πολέμων έγεννήθη.
Κ Γ  άναψε μέ τό χέρ ι σου Νέο Φώς, 
προσκύνημα στίς μάζες τών άνθρώπων, 
κα ί γίνε φωτοπλάστης άδερφός 
γιά  όλους τούς λαούς τών άλλων τόπων.

Μαύρη, πηχτή, ή άτμόσφαιρα 
στό κελλί. Που νάβρεις άέρα ν’ 
άναπνεύσεις. Γεμίζουν τά πλεμό
νια σου δηλητήριο καί φτύνεις ά- 
ράδα, ένα σάλιο στεγνό γιομάτο 
σκόνη. Σέ μιά τόση δά μουχλια
σμένη κάμαρα, καθισμένοι πάνω 
σέ όγρό μπετό θάμαστε καμμιά 
δεκαπενταριά κρατούμενοι. “ Ολο, 
νέα παιδιά 17 μέ 25 χρονώ. ’Ανα
σαίνουμε άργά κσί μέ κόπο, κολ
λημένοι ό Ινας πάνω στόν άλλο 
κΓ οϋτε κουνιόμαστε — που χώρος 
--οΰτε μιλάμε. Μόνο βλέπουμε 
τόν ιδρώτα πού κυλάει άπ’ τό 
κορμί μας καί γίνεται ένα μέ τή 
σκόνη τοΰ δάπεδου. Κάτι στάλες 
ιδρώτα μεγάλες καί πικρές σά 
δάκρυα.

Πάνω στόν τοίχο κάποιβξ έχει 
χαράξει — μέ τ ί; ίσως μέ τά νύχια 
του — 8 Μαίου 1945. Ή  μέρα τής 
νίκης.' Κάτι μεγάλα κακογραμμέ
να ψηφία. Πλησιάζω τό πρόσω
πό μου στόν τοίχο. Τό κολλάω 
πάνω στά γράμματα. Γιά νά τά 
δώ καλύτερα, νά τά νοιώσω κα
λύτερα, μήπως καί γελιέμαι. Εί
ναι δυνατό ποτέ νάναι αύτή ή μέ
ρα πού τόσα χρόνια προσμέναμε 
καί πού κάθε δύστυχη ώρα κι’ Α
πελπισμένη στιγμή νοερά ζούοα- 
με; Ή  μέρα πού όδηγοΰσε τά βή 
ματά μας στίς ; δύσκολες ώρες, 
πού στέγνωνε τά καφτά δάκρυά 
μας καί μάς έκανε ν’ Αντέχουμε 
τό κρΰο, τήν πείνα, τά βασανιστή
ρια; Πώς νά .μπορείς νά τό πιστέ
ψεις σά βρίσκεσαι σ’ ένα βρωμε
ρό, σκοτεινό, υουχλιασμένο κρα- 
τητήριο;

8 Μαΐου 1945. Ή  μέρα τής νί
κης. Μ’ ένα κομμάτι άσβεστη 
παίρνω καί χαράζω μηχανικά 
στόν τοίχο, στό πάτωμς, γύρω 
μου, παντοΰ τήν ίδια φράση. Ψη- 
λαφίζω ένα-ένα κάθε νούμερο 
κάθε γράμμα. Τό ψιθυρίζω άρ
γά μέσ’ στά χείλια" κλείνω τά 
υάτια καί προσπαθώ νά βάλω σέ 
τάξη τή θάλασσα τών εικόνων 
πού τρικυμιάζει μέσα μου.

Μάης. "Ανοιξη. Τώρα θυμάμαι 
αιά άλλη μαγιάτικη μέρα. Πέρι 
συ. ΕΙμασταν μιά παρέα παιδιά. 
“ Ολα γύρω στά 20 χ'ρόνια. Ή 
ταν μιά δμοροη, γαλάζια, Απαλή 
μέρα στίς φτωχογειτονιές. "Ολα 
τά νούσωνε ό ήλιος: σπίτια, πε
ζούλια κΓ αύλές καί γλάστρες — 
κάτι γλάατοες άσβεστωμένες. 
προσεκτικά βαλμένες μ' ένα πα 
λιό πιάτο στό παοαθύρι. Τ’ άνε 
ράκι μύριζε γαρούφαλο. Στό με
γάλο δρόμο γυοίζαν τ’ Απόγευμα 
τά κοριτσόπουλα παρέες - παοέ- 
ες. Είχαν τά μαλλιά τους δεμένα 
υέ κορδελίτσες, κάποιο τριαντά
φυλλο οτό στήθος κΓ όλοένα σιά- 
χναν τό τσιτένιο φορευατάκι πού 
προσπαθούσε νά κούψει τ’ Ατί
θασο«. ζεστά κορμιά τους. Κάθ>· 
στιγμή γελούσαν" ένα γέλοιο καμ
πανιστό. τρυφεοό καί χρρούιιενο. 
ένα γέλοιο" όλο Ιμερους. "Ολο 
καί πιό δυνατά μέσα σου μιλού
σαν τά νειάτα" ένοιωθες στό κορ
μί σου μιά παοάξενη εύεξία. μιάν 
άλλο'ώτικη άξήγητη χαρά: μιά 
αισιοδοξία. "Ελεγες νά πας καί 
σύ νά γαρείς, νά γελάσεις, νά 
τραγουδήσεις καί νά φωνάξεις ό
σο μποοείς πιό δυνατά πέρα γιά 
πέοα, πώς είσαι νέος. Νά όσμι- 
στεΐς τήν άγάπη...

Καί μείς σέ κάποιο υπόγειο 
"Ενας πολύγραφος πού κροτούσε 
ρυθμι κά καί γύρω στΐβες τά χαρ-* 
τιά. Τό χέρι μηχανή" τά μάτια όρ- 
θάνοιχτα" μήν πέσει πολύ μελάνι, 
αήν τρυπήσει τό στένσελ. "Εποε- 
πε ώς τό βράδυ νά βγάλουμε όλο 
τό ύλικό πού χρειαζόταν. Καί σά 
σκοτείνιαζε νά τό μοιράσουμε στά
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σπίτια, νά τό κολλήσουμε στίς 
κολλόνες τών δρόμων. «Ραδιοφω
νικό δελτίο» μέ μεγάλα γράμμα
τα" ήταν τόσο φοβισμένη ή γειτο
νιά άπ’ τά καθημερινά κατεβά
σματα τών Γερμανών καί τών τσο
λιάδων. Ψιθυριζόταν κιόλας γιά 
έπιστράτευση.

Μέσ’ στό μισόφωτο — θυμάμαι 
— ένας - ένας μέ τή σειρά του μι
λούσε: γιά τ’ άποψινό συνεργείο, 
γιά τίς νίκες τοΰ Κόκκινου στρα 
τοΰ, γιά τό 'Εθνικό συμβούλιο" έ. 
δινε κουράγιο στόν έαυτό του καί 
στούς άλλους. Λέγαμε: τοΰ χρό
νου θάμαστε λεύτεροι, θάμαοτε 
ξανά παιδιά" θά βροΰμε πάλι τά 
νειάτα πού χάσαμε καί τή χαρά. 
Τό τραγούδι καί τό σχολειό μας. 
Γήν άγάπη. “ Ενας-ένας γυρίζον
τας τόν πολύγραφο— ποτάμι ό 
ιδρώτας — έλεγε τί θά κάναμε_τό 
Μάη πούρχονταν, πού δέ θά υπήρ
χε σκλαβιά καί φασισμός και 
μπουντρούμια. Μέσ στίς καρδιές 
αας_— Από χτές πρωΐ νά φάμε. 
ιρεϊς νύχτες άγρυπνοι — μιά στά 
λα όνειρο καί μιά Ανίκητη πίστη. 
Στό χαρούμενο πίνακα τής άνοι
ξης πού περιμέναμε, ζωγραφίζα 
u í  τή μέρα τής νίκης.

Τό βράδυ στή φοβισμένη, οτή 
χαροκαμμένη γειτονιά, yupvoO- 
οαν τά νειάτα, Ερχόταν ή έλπίδα. 
Μαζεύαμε μέ τό χουνί τ’ άεΐόπου- 
λα μέ τά ξύλινα τουφεκάκια τους. 
Μπαϊναν στή γραμμή κι' άντηχοΰ- 
σαν τά σιωπηλά στενά άπ’τό τρα
γούδι. Καί μείς σβέλτοι τή δου
λειά μας. "Αλλοτε σιωπηλοί κΓ 
άλλοτε τραγουδώντας. Καθένας 
τίς κρίσιμες κείνες ώρες, σφίγ
γοντας στά νεανικά του χέρια μιά 
μπερέττα κΓ ένα μάτσο χαρτιά, 
μελετούσε τή χαρούμενη άνοιξη 
πούρχονταν, πού τή ζομραμε κιό
λας μέσα μας. Γ  Γ αύτό δέν ξέρα- 
με τί θά' πει φόβος. . .

Λ  *»
Ή  πόρτα τοΰ κελλιοΰ μας ά

νοιξε. Οι Αστυνομικοί πετοΰν Α
νάμεσα μας κάποιο παλληκάρΓ 
βασανίστηκε κι' αύτό σάν όλους 
μας. Είναι δέν είναι 20 χρονώ" τά 
μαλλιά του βουτηγμένα στό αί
μα του. Οί τριγυρνοί του αρχίζουν 
νά τό φροντίζουνε: ΤοΟ κάνουν Α
έρα. Κόβουν λουρίδες Από τά που
κάμισά τους καί δένουν τίς πλη
γές του. Κείνος δέ λέει τίπότα. 
Μόνο μ' όλάνοιχτα τά μάτια—κά
τι μάτια πού μιλάν, έτσι γαλάζια 
καί φωτεινά, γιά τήν άνοιξη — 
κοιτάζει τή φράση ποΰναι χαραγ
μένη στόν τοίχο: 8 Μαίου 1945.

Στό νοΰ -μου προσπαθώ νά βά
λω τ’ άλλα τέσσερα παιδιά ποά- 
ιι σ στ αν μαζί τήν περσινή άνοιξη. 
ΚΓ οί τέσσερες σκοτωμένοι. Οί 
δυό τό Σεπτέμβρη τοΰ 44 στό 
Κουκάκι. Τό Δεκέμβρη σάν πή- 
yocv κεί οί χωροφύλακες, πήραν 
καί χάλασαν ένα μικρό Αναμνη
στικό μνημείο ποΰχε στήσει στό 
μέρος πού τούς σκότωσαν ή ευ
γνωμοσύνη τής γειτονιάς. — Οί 
Γ  ερμανοί τόχαν σεβαστεί. — Ο! 
άλλοι δυό χάθηκαν γιά πάντα ά
πό τή Μέρλιν. Ή  μάνα τους τούς 
περιμένει Ακόμα. Μέχρι τή στερ
νή τους ώρα θά πίστευαν κι’ οί 
τέσσερες στήν εικόνα τής χαρού
μενης άνοιξης πού πλάθαμε. Τίς 
τελευταίες στιγμές τους θάζησαν 
μιά γιά πάντα μ’ όλη τή δύναμη 
τής ψυχής τους τίς φωτεινές λε
πτομέρειες πού Ιστορούσαμε. Καί 
ΰστερα θά πέρασαν μαζί μου τή 
λεύτερη πιά γειτονιά μας. "Ολους 
τούς δρόμους, τά στενά καί τά 
σπίτια πού κάθε γωνιά τους καί 
μιά ιστορία ζυμωμένη α’ αίμα καί 
δάκρυα καί πού τόσο πολύ πο-

θήσαμε νά τά δοΰμε λεύτερα. 
Τούτη τή φορά θάμασταν καί μείς 
μέ τούς άλλους νέους πρώτοι στή 
χαρά καί στό τραγούδι" χέρι-χέ
ρι μέ τήν άγάπη.

Νοιώθω τήν καρδιά μου νά 
σφίγγεται. "Ενας κόμπος θλίψης 
μέ πνίγει. Σά νά ϋγραθήκαν τά 
μάτια μου. Δέν κλαίω γι’ αύτούς 
πού χάθηκαν. Μά γιά τόν έαυτό 
μου πούζησα γιά νά δώ τή φε 

τεινή άνοιξη. Σά  χειμώνας...

Άχνά  φτάνουν ώς έμάς οί σπα 
ρακτικές φωνές μιάς μάνας πού 
κλαίει καί παρακαλάει γιά τό 
γυιό της.

-Δόλιες μάνες πού τά παιδιά 
σας πιστεύαν σέ μιά καλύτερη μέ- 
ρα.

Χαροκαμμένες μάνες πού τά 
παλληκάρια σας σβύσσν καί σβύ- 
νουν γιατί πιστεύαν στά νειάτα 
καί στήν άνοιξη.

Μάνες. Μάνες.
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Λ Α Ί 'Κ Η  Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η
Κατεβήκαμε άπό τόν "Ιταμό 

καί πιάσαμε τόν κάμπο βασιλεύ
οντα ό ήλιος. Είχε πιά καλά σου- 
ρουπώσει όταν μπήκαμε στό χω
ριό. Ώ ς εκατόν είκοσι σπίτια κα
τακαμπής. Βρίσκουμε τό μεσοχώ- 
ρ, γιομάτο κόσμο, σάν νάχανε 
σύναξη, είτε παραμονή γιορτής. 
Καθημερνή καί πάνω στ’_ αλωνί
σματα, τέςιες ώρες όλοι οί ξωμά
χοι καταλαγιάζουνε νά προφτά- 
σουνε λίγη ξεκούραση άπ' τόν μό- 
χτο τής Ατέλειωτης ή μέρας μέσα 
στή λαύρα καί στό μπουχό. ’Α 
νάστατο τό χωριό. Ρωτήσαμε 
υάς είπανε πώς αίτια τής Ανησυ
χίας τους είναι ή δίκη πού γίνε
ται στό λαϊκό δικαστήριο. Πώς 
κατηγορούμενος είναι ένας λοχα
γός τοΰ ΕΛΑΣ ,  γιατί έβγαλε πι
στόλι νά φοβερίσει τήν ύπηρεσία 
τοΰ χωρίου. Πώς όλο τό χωριό 
τόκαμε ζήτημα, γιατί τό πήρε βα- 
ρειά κι’ είναι άπό Ανυπομονησία 

" γιά τήν Απόφαση πού δέν πάει νά 
κοιμηθεί, μόνε περιιιένει καί συ
ζητάει τή δίκη.

Μ’ όλη τήν κούραση πού ένοιω
θα άπό τήν όλοήμερη πορεία καί 
νήστεια; δέ υπόρεσσ ν’ άντιπτα- 
θώ στόν πειρασμό. Πσρακάλεσα 
καί μ’ όδηγήσανε στό σκολειό, δ
που συνεδρίαζε τό λαϊκό δικα
στήριο.

Μέσα πήχτρα 6 κόσμος. Κατά- 
Οερα νά σωχωρέσω ώς τή μέση 
τής σάλας, άπ’ δπου στριμωγμέ- 
νος καί δυσκολοανασαίνονταο 
ιιές στά χνώτο καί τήν ιδρωτίλα, 
μπόρηγα νά μισοβλέπω τούς δι- 
καστές-χωριάτες πού μέ τά ροΰχα 
τής δουλειάς, καθόντουσαν σιμά 
στόν τοίχο πίσω άπό να τοαπέ- 
ζι. Τούς μισοφώτιζε μιά καπνι
σμένη λάμπα τοΰ πετρελαίου πού 
κρεμότανε πίσω τους στόν τοϊγο. 
"Ορθιος μίλαγε ό έπίτροπος κΓ 
άκουγότανε καλά γιατί όλη ή σά
λα κράταγε τήν Ανάσα της, όπως 
στό κήρυγμα, στήν έκκλησιά. Ό  
έπίτοοπος έλεγε, όσο θυμάμαι, ό
χι τά λόγια τουβά  ίδια, παρά τό 
νόημα τής όμιλιας του:

— Συναγωνιστές δικαστές, έ
λεγε ό έπίτροπος, δέ μπορούμε, 
γιατί δέν κάνει ν’ άφήσουμε Ατι
μώρητο αύτό τό Αδίκημα πού έ
καμε ό συναγωνιστής λοχαγός, 
πού είναι έδώ κατηγορούμενος. 
Καί τόν έδειχνε καθισμένοι» μποο- 
στά του, άλλά έγώ δέν τόν έ
βλεπα.

— Ό  λοχαγός κατηγορούμενος 
Αδίκησε πρώτα-πρώτα τόν ύπεύ- 
θυνο τοϋ χωριού μας, πού έκανε 
υπηρεσία. "Οπως ό ίδιος ό λο
χαγός έκανε ύπηρεσία. τό ίδιο ύ- 
πηρεσία έκανε κΓ  ό υπεύθυνος 
Καί δέ μπορεί ή μια υπηρεσία νά 
Φοβερίζει τήν άλληνε μέ πιστόλι. 
Γιατϊ άν καί ή ύπηρεσία του χω- 
Ρ ό Ο είχε δώσει στόν υπεύθυνο πι
στόλι, τί θά γινότανε; "Αν ό λο 
χαγός έβλεπε πώς ό ύπεύθυνος 
δέν έκανε καλά τή δουλειά του. 
έπρεπε νά τόνε φέρει στό λαϊκό 
δικαστήριο νά τόνε συμμορφώσει

όχι νά βγάλει μόνος του αύ- 
τός τήν άπόφαση νά σκοτώσει τό 
συναγωνιστή του. Πού είναι κΓ αύ- 
τός άνθρωπος μέ φιλότιμο οτήν 
ύπηρεσία του καί άντρας κΓ άπό 
Φοβέρες δέ σηκώνει, όπως δέν 
πρέπει ποτέ ένας άντρας έλεύτε- 
ρος νά σηκώνει φοβέρες. Τό λοι
πόν αδίκησε τόν συναγωνιστή του

στήν ύπηρεσία του καί στό φιλό- 
τιμό του.

— Δεύτερα Αδίκησε ό κατηγο
ρούμενος ένα όλόκληρο χωριό, 
τό χωριό μας. γιατί Λ προσβολή 
πού έκανε στόν υπεύθυνο τοΰ χω
ρίου, πάνω στήν ύπηρεσία του, 
βρίσκει δλο.τό χωριό. Σάμπως 
τό χωριό τοΰτο νάνε κάνα χωριό 
δύστροπο κσί φυγόπονο καί νά 
μή δουλεύει μέ προθυμία στόν Α
γώνα. Τό χωριό μας, συναγωνι
στές, πολεμάει σάν όλα τά χωριά, 
τέσσερα χρόνια τώρα. μέ όλους 
τούς έχτρούς πού πάτησαν τήν 
πατρίδα μας καί πολέμησε πάντα 
σέ όλους τούς πολέμους, γιατί ά
κόμα έχουμε ζωντανούς Ανάπη
ρους άπό παλαιά ώς τά σήμερα 
καί θύματα πολέμου έχουμε πολ
λά καί τό χωριό τοΰτο πολέμησε 
ακούραστα καί χωρίς βσρυγκόμισ 
καί χωρίς προδοσία καί τό χουμε 
καμάρι μας πώς τό χωριό uac 
δέν έβγαλε οϋτε έναν προδότη, 
παρά πρόσψερε καί τά παιδιά 
του, τόσα παληκάρια στόν Ε 
ΛΑΣ ,  τόσα Ανάπηρα, τόσα σκο
τωμένα, (έδώ άνάψερε Αριθμούς 
πού δέν τούς θυμάμαι), πρόσφερε 
κσί πράμματα καί βιός καί έρ- 
γασία. "Ολοι μας κΓ οι γυναίκες 
κΓ οί γέροι καί τ’ Ανήλικα Ακό
μη παιδιά μας, όλοι κάναμε τό 
καταδύναμη. Κανένας .μας δέν 
τήραξε νά κερδίσει άπό τή δυ
στυχία τοΰ πολέμου καί νά κάνει 
μαζούκλα γιά τόν έαυτό του, πα
ρά καί τό ψωμί πού τρώει τό χω
ρίζει καί δίνει γιά νά προφτάσει 
τόν άγώνα. "Ολοι μας κΓ έμεϊς 
καί τά ζά μας δουλεύουμε νυχτό- 
ημερα καί στήν καλλιέργεια καί 
στίς άγγάρειες συμπολεμώντας 
γιά τή λευτεριά. 'Εκεί θερίζουνε 
οί μισοί κΓ οί άλλοι μισοί πάρα 
μπρός σκοτώνοντας, θερίζοντας 
τόν όχτρό πού ρίχνεται νά μάς 
άρπάξει τή σοδειά. "Ολα τά χέ
ρια θερίζουνε, δεματιάζουνε, ψορ- 
ϊώνουνε, κουβαλάνε καί οί άλλοι, 
τά παιδιά μας μέ τό εφεδρικό 
ΕΛΑΣ ,  υπερασπίζουνε τό θέρο μέ 
ντουφέκια καί χερομπομπίδες κΓ 
άφοϋ διώξουνε τόν έχτρό, δέν κά
θονται άπραγοι, νά πάρουνε Ανά
σα, παρά ρίχνονται κι' αύτοί στό 
θέρο καί στό δεμάτιασμα καί στό 
κουβάλησα καί ξανάρχονται οί 
Γερμανοί μέ τ ’ αύτοκίνητα καί 
πάλε τςΰτοι άφήνουνε τά δρεπά
νια καί πιάνουνε τά ντουφέκια 
κΓ δλες τούτες τίς ήμέρες σ’ αυ
τόν τόν άγώνα βρισκόμαστε, καί 
παιδευόμαστε μέσα στίς λαύρες 
καί στούς μπουχούς καί στίς μά
χες, πασκίζοντας νά γλυτώσουμε 
το βιός χαί τις ζωές μας καί -*ιά 
τόν άγώνα τής λευτεριάς. Γό λοι
πόν πώς έμεϊς θά είμαστε απρό
θυμοι νά κάνουμε ύπηρεσία; "Ας 
γυρίσει τά ,μάτια του ό κατηγο
ρούμενες λοχαγός κΓ άς τηράξει 
πώς είμαστε έδώ όλοι υιέ τά ροΰ- 
χσ τής δουλειάς καί τό μπουχό 
μέ τόν ίδρωτα λάσπη στά μούτρα 
σας καί στά χέρια μας καί τ' ά
γονα καί τά τριβόλια στά μαλ
λιά μας. Άλλά  μάς ήρθε έδώ κΓ 
άνυπομόνεψε καί νευριάστηκε λέ
ει, κΓ άρχισε νά βρίζει τή*· πίστη 
μας καί τήν πίστη του καί στό 
ύστερο έβγαλε καί πιστόλι νά 
μάς φοβερίσει τουλόγου του, γιά 
να κάνουμε μεΐς καλύτερα και 
πιά βιαστικά τή δουλειά μας. Γι’ 
αύτό άδίκησε βαρειά ένα χωριό 
όλόκληρο, τό χωριό μας.

—Τρίτα ό κστηγοροδμενος άδί-

κησε τήν ίδια τήν ύπηρεσία καί 
όλόκληρον τόν τιμημένον Ε Λ Α Σ  
πού τόν έκαμε λοχαγό καί τού- 
δωσε κσί πιστόλι, όχι γιά νά σκο
τώνει ιΓ αύτό τούς συναγωνιστές, 
παρά μονάχα τούς έχτρούς. Αύ 
τός όμως μέ τόν τρόπο πού μετα
χειρίστηκε τό όπλο πού τού δωσε 
ή ύπηρεσία, πήρε μόνος του μέ τό 
ξτσι-θέλω-γώ, πήρε στά χέρια του 
έξουσία, πού δέν τού δωσε κσ-' 
νείς, οϋτε ό Ε ΛΑΣ ,  οϋτε ή αύτο- 
διοίκηση τοΰ χωριού μας, οϋτε. 6 
άνώνας μας, οΰτε ή πατρίδα μσς. 
ποτές. Καί τί είναι ό _φασ_ισμός. 
συναγωνιστές, πού έμεΐς τόν πο
λεμάμε, τί είναι: Δέν «Τναι ίσα 
ίσα αύτό, νά ζητάει ό ένας μέ τό 
Φοβέρα καί τό έτσι-θέλω-γώ νό 
σκλαβώνει τούς άλλους; Τό λοι
πόν ό κατηγορούμενος άδίκησε 
τήν ύπηρεσία τους κάνοντας πρά_ 
ξη, πού ή ύπηρεσία του δέν του , 
είπε ποτές νά τήν κάμει.

—Τέταρτα ό κατηγοοούμενος Α
δίκησε όλη τήν πατρίδα μας πού 
πολεμάει. Γιατί ή πατρίδα μας. 
πολεμάει γιά λευτεριά καί γιά 
δίκηο. Νά νε όλοι ίσοι μπροστά 
στόν νόμο. ΚΓ όχι ό καθένας πού 
έχει πιστόλι νά φοβερίζει ταϊκ 
άλλους. Ή  πατρίδα υαο πολεμά?· 
ν.’ αύτό ίσα-ίσα, γιά νά λείψει ή 
Β  ία. νά λείιϋουνε τά έτσι θέλω νώ. 
χ ' οί νταήδες, κΓ οί κουυπουρά· 
δες. κΓ οί τραμποΰκδι. κΓ οί 
σκανταλιάρηδες κΓ οί άλλοπαο 
ιιένοι καί νά βασιλέψει ή δικαιο
σύνη κι’ ό άντριαμός κσί τό φιλό
τιμο τοΰ κσθενοΰ. αύτά πού δίνει 
ή λευτερϊά. Τό λοιπόν άδίκησε ό 
κατηγορούμενος αύτή τήν ίδια^τή 
λευτεοιά πού έιαεΐς προσκυνάμε 
καί τήν προσκύνησαν οι πρόνσνοί 
υαο πάππου ποός πάππου καί πο
λεμήσανε ν Γ  αύτή όπως πολειιά- 
υε κΓ έμεϊς καί δίνουαε καί τίς 
ζωές μας γιά νά τήν εξασφαλί
σουμε στά παιδιά υας καί σέ ό 
σους ζήσουνε, νά βγαίνουνε στήν 
κοινωνία άφοβα, υέ τά κεφάλια 
τους ψηλά καί νά λένε λεότεοα 
τή γνώμη τους, όπως ταιοιάζει 
σέ λεύτερους άνθρώπους. Κ Γ Απέ 
άν είναι, συναγωνιστές, νά χύ
νουμε τόσο αίμα γιά νά ξαναφέ- 
ρουιιε τούς κουμπουράδες καί 
τούς νταήδες καί τούς τραμπού
κους νά μάς Φοβερίζουνε, σάμ
πως νάμαστε δούλοι κΓ όχι λεύ
τεροι, έτότες. ξίκι νά γένει κΓ ή 
λευτεριά καί,τό καλό της, γιστί 
έυεΐς τέτοια λευτεοιά δέν τήνε 
θέλουμε κΓ οΰτε ποτές έβάλαιιε 
τέτοια λευτεριά στόν νοΰ μας, ό
ταν έπήραυε τήν Απόφαση νά πο
λεμήσουμε νΓ αύτή.

Έδώ  πολλοί άπό τούς άκοοα 
τές κλαίγανε. Τούς εΐδαι μέ τό 
μάτια μου. "Ακόυσα μέ τ’ Αοτιά 
«ου τ’ άναφυλλητό τους.Ό ϊδ-ω- 
ισς μούσκεβε τά κοουιά. ή Α· ά- 
σα γινότανε βαρειά. όμως καν-ίς 
δέ σάλεβε κΓ άκόμα κΓ οί έν- 
θουσιασμένοι πνίγανε τή Φωνή 
πού θελα βγάλουν,_ νιά ν’ Ακού
σουνε πάοα-κάτω. Ό  λαϊκός επί
τροπος έξακολούθησε:

— Μάς ήρθανε έδώ υάοτυρες 
γιά νά υπερασπίσουνε τόν κατη- 
-οοούμενο καί μάς είπανε νά μή 
τόν «τιμωοήσουμε. γιατί έχει ύπη
ρεσία μπροστά στή μάγη. και νά 
μήν τόνε κρατήσουμε άπό τήν ύ- 
ιτηοεσία του τώρα πού είναι β·α- 
στική καί άνσγκαία. πασά ν’ Ανα
βάλουμε γι’ άλλοτε τήν τιμωοίσ». 
Καμμιά υπηρεσία, συνανωνιοτές, 
δέν έ κρεμάστηκε άπό έναν δν-

θρωπο. “ Ο,τι γίνεται γίνεται άπό 
όλους μαζί. ΚΓ δ,τι έγινε ώς τά 
σήμερα στόν κόουον δλον, έγινε 
Από όλους, δέν έγινε άπό έναν. 
ΚΓ ή ύπηρεσία έχει κΓ άλλους 
τ.υλλούς κ·’ Αξιωματικούς καί 
στρατιώτες κΓ όταν στή μάχη 
σκοτώνεται 6 λοχαγός, δέ σκορ
πάει ό λόχος, παρά άμέσως άνα- 
ναδαίνει άλλος, κΓ άλλος κι'_ εί
δαμε κΓ Απλούς στρατιώτες ν' ά- 
ι·αλαβαίνουνε πάνω στή μάχη- τήν 
Αρχηγία, άμα τό καλεϊ ή περί
σταση, καί ή ύπηρεσία νά γίνε
ται.

—"Αμ’ άν είναι, συναγωνιστές, 
την ύπηρεσία πού κάνε» 6 συνα
γωνιστής λοχαγός, νά τήνε κάνει 
έτσι όπως δοκίμασε οτό χωοιό 
σας, τότε καλύτερα νά μήν τήνε 
κάνει τέτοια ύπηοεσία, κΓ άν δέ 
/ινεται Αλλιώς νά ξεσκλαβωθού
με παρά βάζοντας νέους άφέν- 
τες πάνω άπ’ τό κεφάλι μας, άς 
να παρατήσουμε να μείνουμε 
σΛάβοι κΓ  άς σκύψουμε τά κε
φάλια μας νά πεθάνουμε ντροπια
σμένοι.

-  Μάς είπε έδώ 6 ίδιος 6 κατη
γορούμενος στήν Απολογία του. 
πώς είναι, λέει, νευρ κός καί ά- 
φαοπάζεται εΰκολα κσί Αναγνω
ρίζει, λέει, πώς παραφέρθηκε καί 
παρακαλάει νά τόνε συγωρέσου- 
αε. 'Όχι, συναγωνιστές. Πρέπει 
νά γίνουμε σοβαρότερο; καί νά 
μήν παιδιαρίζουμε μέ τόσο σοβα
ρά πράμματα. "Αν ό κατηγορού
μενος είναι νευρικός καί καταλα
βαίνει πώς δέ μπορεί νά κρατη
θεί σάν άντρας, νά πάει πρώτα 
νά γιατρευτεί άπό τό πάθος του. 
κΓ ΰστερα νά κάνει ύπηοεσία, 
πού θά υπορεΐ νά διαφεντεύει κΓ 
άλλους. Γιατί όποιος θέλει τό γα- 
λινάοι μόνο γιά τούς άλλους καί 
νά τούς κυβερνάει μέ τό πιστόλ. 
καί μέ τό ματσούκι στό χέρμ αύ- 
τός είναι Ανάξιος άντρας κΓ  άς 
έγει γενειάδα__ μιά πήχη, άνάξιος 
λοχαγός κΓ άς φοράει στολή μέ 
γαλόνια κΓ άσματα, άνάξιος_ νά 
νε λεύτερος άνάμεσα σέ λεύτε
ρους άνθοώπους. Γ  ιά τοΰτο τό δι
καστήριό σας πρέπει νά τόνε τι
μωρήσει τόν κατηγορούμενο._

Στό σημείο τοΰτο έγώ βγήκα, 
γιατί είχα φουσκώσει άπό ευχα
ρίστηση καί δέ μέ χώραγε πιά ό 
τόπος. Δέ α ένιαζε πιά τό Απο
τέλεσμα. (Ή  άπόφαση, όπως Ε
μαθα ΰστερα, ήτανε νά στείλουνε 
τόν κατηγορούμενο στό στρατο
δικείο γιά τήν ποάξη του έπειδή 
τό λαϊκό δικαστήριο έκηρύχτ"κε 
Αναρμόδιο. ΚΓ ή άπόφαση αυτή 
δυσατιέστησε πολλούς χωριάτες. 
πού ήθελαν έκεϊ. έπί τόπου, αυ
τοί οί ίδιοι νά τιμωρήσουνε τό έγ
κλημα).

Βνήκα έξω κ ' άνάσανα τόν 
βραδυνόν άνέρα χαρούμενος.

"Ας έρθουνε οί έχτοοί. άς έρ
θουνε οί βάρβαροι μυριάδες, μέ 
μηχανές, μέ φόνο καί χαλασαό. 
Τίποτα δέν κάν ουνε σ' έναν τόπο 
πού έχει τέτοια χωριά καί τέ
τοιους πολίτες. "Οπου ένας Α
πλός δουλευτής μπορεί νά μιλάει 
έτσι καί όλο τό χωριό τόνε νώ- 
θε καί τόν έπιδοκιμάζει. Καί τέ 
ιοια είναι όλα τά χωριά μας. δ
που δέν τά σκλαβώνει ό τύραν
νος μέ τόν δικολαβισυό, τή σοφι
στεία. τή συναλλαγή. Καί δόξασα 
τή φώτιση έκείνων πού θέσπισαν 
τήν αυτοδιοίκηση κσί τά λαϊκά 
δικαστήρια καί έτσι λευτερώσανε
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Τότε του λέω:
— Βλέπεις, πού δέν άκοΰς; "Αν 

χαθείς έσύ θά χαθώ κι’ έγώ. Δέν 
απορεί νά σωθεί ό ένας μόνος του 
άπό τούς δυό μας.

Μείναμε μιάν ώρα άκίνητοι ά
πό τό φόβο μας. Βλέπαμε τό άντι- 
κείμενο νά πλησιάζει μέ έναν (άν
θρωπο νά κάνει γουργοΰλα. "Ο 
ταν δμως φωνάζαμε χανότανε.

—‘ Ελα κοντά μας καί μή φο
βάσαι. φωνάζαμε.

Στίς 5 ή ώρα τό βράδυ έπιασε 
βροχή καί δέν βλέπαμε τίποτα 
μπροστά μας. Τότε μου λέει: 

-Μαρμαρά, δέν έχουμε σωτη
ρία πιά. Τό χάσαμε τό άντικείμε- 
νο ή τά μάτια μου τό κάνανε ή 
τό πολύ σκοτάδι;

Στις πέντε καί μισή καθάρισε 
ό Ορίζοντας. Σταμάτησε καί ή 
βροχή. Καί βλέπουμε μέ έκπληξη 
τό Αντικείμενο 50 μέτρα κοντά 
μας. Καί οί δυό μέ μιά φωνή εί
παμε: κάσα ή σωσίβιο είναι. Μοΰ 
λέει νά πέσει ό ένας στή θάλασίια 
καί νά πάει άπάνω.

—‘Εγώ. τοΰ λέω. δέν έχω κου
ράγιο καί νά περιμένουμε νά ξε
κουραστούμε. Δέν πρέπει οϋτε λε
πτό νά σταματήσουμε γιατί έάν 
τό χάσουμε τό άντικείμενο χαθή
καμε.

—'Απόψε είναι ή τελευταία μέ
ρα μας, μοΰ είπε.

— Καί τί θά γίνει τώρα; τοΰ 
άπαντώ. ‘Εάν καταλαβαίνεις πώς 
έχεις κουράγιο πέσε έσύ.

Έπήοε τό σωσίβιο καί έπεσε 
καί μοΰ λέει:

— Συχώρα με καί δ θεός συ- 
χωρέσει σε.

"Οταν έπηγε στή μέση τόν εί
δα καί σταμάτησε. Τότε σκέφτη- 
κα έάν παρέλυσε πρέπει νά πέσω 
καί γώ γιατί άλλη σωτηρία δέν 
ύπάρχει.

Ώ ς πού νά έτοιμαστώ νά πέ
σω καί γώ στή θάλασσα τόν βλέ
πω καί άρχίζει νά προχωρεί. Κα
τόρθωσε καί πήγε άπάνω.

■Ήταν  ̂ ή δεύτερη σχεδία τοΰ 
παποριού μας. Ό  σύντοοφός μου 
έπιασε τά κουπιά καί ήρθε κοντά 
κΓ έτσι άνέβηκα καί νώ άπάνω 
στή σχεδία. Μείναμε δμως μ* ά- 
ι'οιχτό τό στόμα. Δέν ύπήοχε ψυ
χή ζωντανή πάνω στή σχεδία. "Η- 
*τανε δραμα. Βοήκαμε μόνο δυό 
κουπιά καί μιά πλωτή άνκυρα 
Φουνταρισμένη μέ 30 όργιές κά
βο καί λίγη γαλέτα μουχλιασμέ
νη. Τά είχαν πάρει καθώς Φαίνε
ται οί τρεις στήν άλλη σχεδία δ 
ταν έφυγαν καί ¿φουντάρανε τήν 
πλωτή άγκυρα. Λέει ό μαραγκός 
νά άφήσουμε τήν παγονιέρα.

—"Οχι τοΰ λέω, ή σωτηρία μας 
είναι ή παγονιέρα. Καί έτσι τή 
δέσαμε δίπλα στή σχεδία μέχρι 
νά ξημεοώσει.

Τήν άλλη μέοα τό πρωί ανεβή
καμε στήν πανονιέρα καί άρχί- 
σαμε νά τήν ξυλώνουαε. Πήραμε 
τά ξύλα καί τά κάναμε τέντα 
γιά τόν ήλιο. Πήραμε καί πέντε 
κάσες αώγά. Κακή μας τύχη δ
μως ήτανε κλούβια. Μόλις έλ- 
πίζαμε μάς ¿πήγε αίμα καί άναγ- 
καστήκαμε νά τά πετάξουμε. Πή
ραμε τόν κάδο .Τόν ξανοίξαμε καί 
τόν κάναμε καιάβι κι’ έτσι κάνα
με ένα ώραίο στρώμα.Τή δέ πλω
τή άνκυρα τήν κάναμε άπόχη 
καί πιάναμε ψαράκια δσα μπο- 
οούσαμε. ‘Εγώ τά έτρωγα ώμά. 
Ό  σύντοοφός μου δέν μπορούσε 
νά τά φάει μόνο μοΟ έλεγε: Δι
ψάω 1

—'Αφού δέν έχουμε νερό;
"Επινε δμως θάλασσα.^ ‘Εγώ 

δέν ήπια γιατί δέν μπορούσα νά 
πιω θάλασσα.

ΟΙ μέρες περνούσαν σ’ αύτή 
τήν κατάσταση πού βρισκόμαστε.

Στίς 2 ’ Ιουνίου τό πρωί δταν 
ξυπνήσαμε μέ ρωτάει:

— Βλέπεις τίποτα γύρω μας;
—"Οχι, τοΰ λέω, γιατί ό όρί-

(οντας δέν είναι καθαρός.
"Επειτα άπό είκοσι λεπτά έκύτ- 

ταξε καί αύτός καί μοΰ λέει:
— Καράβι φάνηκε.
‘Αλλά καί οί δυό μας δπως 

είμαστε άπό τόν ϋπνο καί τόν 
πόνο τών πληγών, δ,τι ήθελες κά
ναμε τά μάτια μας. ’Εβγάλαμε 
τήν άπόφαση δτι δέν είναι καρά
βι. Άλλά  δταν' καθάρισε ό όρί- 
ζοντας καλά είδαμε πώς ήτανε 
πραγματικά στεργιές. Νέο κου
ράγιο καί νέες έλπίδες. Πήραμε 
τά κουπιά καί άρχίσαμε νά τρα
βούμε κουπί μέχρι τίς έφτά τό 
βράδυ, άλλά δέν μπορούσαμε νά 
ζυγώσουμε έξω.

Σκέψου τή σκασίλα μας, νά 
βλέπουμε τήν άμμο καί τά δέν
τρα. Είμαστε ένα μίλλι άπό τίς 
στεργιές, καί τά,ρεύματα δέν μάς 
άφηναν νά ζυγώσουμε. Μάς πή
γαιναν δλο μέ τήν πάντα. "Οταν 
σκοτείνιασε είδαμε ένα φανάρι, 
μά δλο καί Απομακρυνότανε. ΜοΟ 
λέει ό Μάραγκός:

—"Ακου! ’Απόψε πρέπει νά φυ
λάξουμε βάρδιες, γιατί δέν ξέ
ρουμε σέ τί μέρος είμαστε καί μέ 
ποιους έχουμε νά κάνουμε,

Στίς 12 ή ώρα τή νύχτα έπια
σε βροχή μέχρι τά ξημερώματα. 
Στίς έφτά τήν άλλη μέρα τό 
πρωί βρεθήκαμε άπάνω σέ σκα
σίματα της θάλασσας. Καί μου 
λέει:

— Πρέπει νά τραβήξουμε κουπί 
νά ανοιχτούμε.

Τοΰ λέω:
— Δέν μπορούμε. Δέν_ βλέπεις 

τά ρεύματα πού μάς πάνε δπου 
θέλουνε; Πρέπει νά πέσουμε στή 
θάλασσα καί νά βγούμε έξω καί 
δ.τι γίνει άς γίνει.

Παίρνει άιιέσως τήν άπόφαση 
ό σύντροφός μου καί μοΰ λέει:

— Τό νοϋ σου!
Καί δίνει βουτιά άμέσως.
Έγώ  δέν πρόλαβα νά βαστη

χτώ καί αναποδογύρισε ή σχε
δία καί βρέθηκα στή θάλασσα. 
Τό πρώτο κϋμα πού μέ πήρε, μέ 
είχε ρίξει στήν άμαο. άλλά δέν 
μπορούσα νά βγώ έξω. Δέν είχα 
δυνάμεις. Τοΰ φωνάζω:

—"Ελα  τοάβα με γιατί δέν μπο
ρώ νά βγώ έξω.

Κ Γ αύτός άντί νά μέ βοηθήσει 
ιιοΰ φώναξε:

— Βρήκα νερό!
Αύτή τή στιγμή πηγαίνει τό 

βλέπω, πρός ένα κάβο περίπου 
ένα μίλλι μακρυά μας. Καί τί νά 
δώ: "Ενα  υποβρύχιο νά φεύνε' 
νά τραβά πρός τ’ άνοιχτά. Τότε 
τοΰ λέω:

— Τί νερό μοΰ λές; Δέν βλέ
πεις τό ύποβούχιο; "Ελα  βοήθη
σε με νά βγώ έξω καί νά προφυ- 
λαχτοΰμε, μή μάς άντιληφθοΰν 
καί μάς βάλουν μέ τό πολυβόλο.

Καί έτσι έγινε. Προφυλαχτήικα- 
με. Καί δταν πιά άπουακούνθη- 
κε τό ύποβρύχιο, βγήκαμε έξω 
καί τραβήξαμε πρός τά μέσα. 
Μόλις προχωρήσαμε καμμιά δια
κοσαριά μέτρα μέσ’ στά δέντρα, 
είδαμε έφτά ώς όχτώ καλύβες

άράπικες. Μόλις δμως πλησιάσα
με καί μάς είδαν οί μαύροι φο
βηθήκανε καί φύγανε. Άλλά  εί
δαμε άπ’ έξω άπό τίς καλύβες 
τους κότες, δίχτυα καί πεζόβολο. 
Τότε είπαμε:

— Δέν υπάρχει φόβος. Είναι 
καλοί άνθρωποι έδώ.

Άπαρατήσαμε τίς'καλύβες καί 
τραβήξαμε νά γυρίσουμε πρός 
τήν παραλία. Βρήκαμε δυό μαυ
ράκια στό δρόμο Μόλις μάς εί
δαν πήραν δρόμο καί φύγανε.

Λίγο παρακάτω βλέπουμε έναν 
άλλο ώς δεκαοχτώ χρονώ. Μό
λις ¡μάς είδε κι’ αύτός έφυγε. Τό
τε τοΰ είπα:

— Δέν είναι άλλη δουλειά. Νά 
πάρουμε τό δρόμο τής Ακροθα
λασσιάς καί ίσως βρούμε κανένα 
καί συνεννοηθοΰμε.

"Επειτα Από μισή ώρα δρόμο, 
είδαμε μέσα σέ μιό λίμνη ιά  κο
λυμπάνε δυό μαύρες, τρία παιδά
κια καί τρεις μαύροι. Οί μαύροι 
βαστοΰσαν μαχαίρια.

Ή  Αλήθεια είναι δτι φοβηθή
καμε μόλις είδαμε τά_ μαχαίρια 
καί ρωτηθήκαμε νά πάμε κοντά 
ή δχι. Τέλος, πήραμε τήν Απόφα
ση νά πάμε κοντά καί νά τούς 
ρωτήσουμε που είμαστε καί που 
μπορούμε νά βρούμε καμμιά βοή
θεια. “ Οταν φθάσαμε κοντά αυ
τοί άρχισαν τά κλάμματα καί οί 
γυναίκες καί οί άντρες μέ τά χά
λια πού είχαμε, άπλυτοι. Αχτένι
στοι, γένεια. τά κορμιά μας γιο
μάτα πληγές. Μάς μιλούσαν’ άλλά 
δέν μπορούσαμε νά καταλάβουμε 
οϋτε μιά λέξη. Πήραμε δμως θάρ
ρος καλά καί καθήσαμε κοντά 
τους. Τούς μιλούσαμε καί αύτοί 
μάς μιλούσαν άλλά δέν μπορέσα
με νά βγάλουμε τίποτα Από δλη 
αύτή τήν κουβέντα. Άπό μακρυά 
είδαμε νά έρχεται ένας μαύρος 
μέ άσπρα ρούχα. "ΕΙ,Τώ ρα , λέ
με, θά συνεννοηθοΰμε. "Οταν ήρ
θε κοντά μας τόν ρωτήσαμε άν 
ξέρει άγγλικά. Καί μέ αύτόν δέν* 
μπορέσαμε νά συνεννοηθοΰμε. 
Άλλά  κρατούσε ένα γράμμα στό 
χέρι του. Τό πήραμε καί είδαμε 
μιά διεύθυνση: «Μάσιλ». Τοΰ κά
νουμε νόημα πώς θέλουμε νά πά
με έκεΐ, καί μέ πολλά, μάς έ
δωσε νά καταλάβουμε πώε είναι 
ταχυδρόμος καί δτι τό «Μάσιλ» 
είναι 35 μίλλια άπό κεϊ πού εί
μαστε. Τόν Ακολουθήσαμε καί 
τραβήξαμε πρός τό ιΜάσιλ». 
άλλά κάθε 10 λεπτά καθόμαστε, 
ξεκουραζόμαστε, καί πίναμε νερό. 
Πραγματικά, είχαμε δίκιο έπει
τα άπό τόσες κακουχίες καί λα
χτάρες.

Τέλος ζυγώσαμε στήν πόλη. 
"Οταν' φθάσαμε στίς πρώτες κα
λύβες τών μαύρων, μαζευτήκανε 
δλοι γύρω μας καί έκλαιγαν βλέ
ποντας τά χάλια μας. 'Ά ν  καί 
Απολίτιστοι είχανε δμως Ανθρώ
πινα ένστικτα. Ράγισε ή καοδιά 
δλων τους. Δέν μπορούσαμε δμως 
νά συνεννοηθοΰμε.

Τούς ζητήσαμε λίγο νερό νά 
μάς δώσουν καί λίγο Αέρα γιατί 
μάς είχαν περικυκλώσει καί δέν 
μπορούσαμε νά πάοουμε λιγάκι 
Αέρα. Μετά μάς πήραν καί πή
γαμε σέ άλλη συνοικία. Ακολου
θούσαν δλοι. Γυναίκες, άντρες 
καί παιδιά. Νόμιζες πώς ήτανε 
διαδηλώσεις. Μάς πήγανε στούς 
Αρχηγούς τοΰ χωριοΰ τους. Έ 
κεΐ συνεννοηθήκαμε γιατί ξέρανε 
Αγγλικά. Μάς είπαν δτι στήν πε-

ριφέρειά τους είναι Αμερικανική 
'Εταιρεία πού βγάζει λάστιχο, 
(στήν περιφέρεια αύτή είχανε 
δέντρα γιά λάστιχο) και δτι ύ- 
πάρχει ύπάλληλος τής Εταιρείας 
ένας 'Ολλανδός.

Μάς πήρατε γιά νά πάμε στό 
σπίτι τοΰ ύπαλλήλου τής Ετα ι
ρείας. Περάσαμε ένα ποτάμι καί 
έπειτα άπό λίγο διάστημα πήγα
με στό σπίτι τοΰ Όλλανδοΰ. Τόν 
ειδοποίησαν καί_ διέταξε νά μάς 
πάνε έπάνω. Μάς ρώτησε τήν ε
θνικότητά μας. Άμέσως_διέταξε 
τούς υπηρέτες του καί μάς έπλυ
ναν, μάς ξύρισαν καί μάς έκαιαν 
καί φαΐ. Τελεία περιποίηση. Δέν 
θά τήν ξεχάσουμε ποτέ. Άφοϋ 
ξεκουραστήκαμε, μάς πήρε Ανά
κριση καί τηλεφώνησε στήν Ε 
ταιρεία τί θά γίνουμε.

Ή  'Εταιρεία είπε_νά μάς πάνε 
στό νοσοκομείο. Μάς έβαλαν σέ 
μιά βενζινάκατο καί πήγαμε 30 
μίλλια μέσα στό ποτάμι. "Οταν 
φτάσαμε μάς περίιμεναν ό Διευ
θυντής τής Εταιρείας, ό γιατρός 
καί οί γυναίκες τους. Άλλά  δταν 
μάς είδαν συγκινηθήκανε παρ’δτ 
είχαμε πλυθεί καί ξυριστεί καί 
σχεδόν είχαμε ξεκουραστεί λι
γάκι.

Αμέσως διέταξε ό Διευθυντής 
τής Εταιρείας νά μήν πάμε στό 
νοσοκομείο άλλά στήν κλινική. 
Μάς πήγαν καί άρχισε ή θερα
πεία. ’Επί δεκαπέντε μέρες μάς 
είχαν Ακίνητους γιά νά κλείσουν 
οί πληγές καί τό φαί μάς τό έ
διναν οί νοσοκόμες. Τί περιποί
ηση Αξέχαστη! Κάθε μέοα έρ- 
χόντουσαν οί γυναίκες τοΰ Διευ- 
θυντοΰ. Ιατρού καί υπαλλήλων νά 
μάς φέρνουν τσιγάρα, σοκολά- 
τες, άνθη καί νά μάς παρηγο
ρούν.

Κατόπιν μάς πήγανε στή Μα- 
ρούσια, πρωτεύουσα τής Λιιιπέ 
οιας (γιατί είμαστε στή Λιμπέ- 
ρια). ’Εκεί βρήκαμε τόν πρέσβι 
τον "Αγγλο πού ήξερε έλληνικά 
καί συνενν οούαεθα καλύτερα 
Μάς έβαλε στό ξενοδοχείο καί έ- 
πειτρ: άπό είκοσι έφτά μέρες πέ
ρασε _ένα Αμερικανικό παπόρ· 
καί μάς πήγε στό Φέρι Τάουν. 
Έ κ ε ΐ  καθήσαμε ένα μήνα. Κακή 
μας τύχη νά άρρωστήσουμε εκεί 
άπό μαλλάρια. Τέλος, στό μήνα 
πέρασε τό «Καπάδιαν Πααίφικ- 
καί μάς έστειλαν’ μέ αύτό ώς ε
πιβάτες στό Αίβεοπουλ. "Επειτα 
άπό ταξίδι δυό έβδομάδων φτά
σαμε στό ΛΊβεοπουλ. Καί ¿κεϊ 
μάς έστειλαν πάλι σέ νοσοκομείο. 
Ό  μέν μαραγκός έμεινε σέ νοσο
κομείο τοΰ Λίβερπουλ έγώ δέ πή
γα στό Κάοδιφ σέ νοσοκομείο. 
“Οταν βγήκαμε έξω άπό τό νο
σοκομείο, μέ χίλιες δυό διατυπώ
σεις καί φασαρίες πήραιιε τά μι
σθό μας καί ή Αμοιβή μας μάτ 
έδωσαν άπό 9 Αγγλικές τοΰ κα- 
θενός γιά τά ροΰχα πού χάσαμε. 
ΣΤΟ  ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Τό καινούργιο βιβλίο 
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Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
Τοϋ προέδρου τών Σοβιετικών ουγγραφέων 

Νικολάΐ ΤΙΧΟΝΩΦ

Ό  Ν ικαλάϊ Τίχονωψ γεννήθηκε ατά 
1896. Παλιός ούοοάρος πήρε μέρος σ' 
όλους τούς πολέμους. Κ  απόπινα, μ έ  τό 
ξέσπασμα της Ρούσσικης ΈπαιΔστάσης, 
■ιαόαΛΛαρης νοϋ κοκκινου Ιππικού, «¿.α
κολούθησε νά πολεμάει κ ι ' όταν άλλαξε 
ιά  σπηρούνια μέ τήν πέννα».

Ε ίνα ι ούγγρονος τής όιακεχτής πλειά- 
οας τών «αυνοοοιπορων» λογοτεχνών Έ -  
ρεμπουργκ, Ίβά νω ψ , Παστερνακ, Ζοχ- 
-αενκο, Π ιλνιάκ, που αποτελούνε τόν πυ
ρήνα τής μετεπαναοτατικής Ρούσσικης 
Λογοτεχνίας.

Ο Ι  πρώτες ποιητικές συλλογές του:
« Η  όρξη». το «Ύ δρόμελι» καί ή « 'Αναζή
τηση του ήρωα» καθρεφτίζουν τή φρι; 
κιαοτική ώιμόοφαιρα τού πολέμου κα: 
τήν καυημεριή συντροφιά μ έ  τό χάρο, 
με ίμιαν απλότητα τραγική.

"Ο λ ' ο ΐ ήρωές του, ταΐζοντας νοχτόη- 
μερα τή ζωη τους, έχουν σφυρηλατήσει 
μιά πρωτογονική τραχύτητα, μιά ψυχική 
καί σωματική άντρειοαύνη, μ ιά  ρωμα- 
λεότητα. "Ε χ ο υ ν  θωρακίσει τήν καρδιά 
τους καί τώ κορμί τους μ έ  τήν πεισματε- 
ρήν ¿κείνη θέληση και τήν ακαμψία, έ- 
νάντια σ ιόν έχτρό. πού τούς κάνει ά- 
πλούς, σίγουρους, άτόφιους, δίχως συ
μπόνια « '  αισθηματική πλήμμυρα.

Ν ά  τ ί ειπώθηκε γ ιά  τόν Τίχονωψ στό 
Λ '  Πανενωσιακό συνέδριο τών Σ ο β ιετ ι
κών συγγραφέων (1 9 3 4 ) .  « Ό  Πχονωφ 
παρουσιάζει ενδιαφερο άπό διάφορες άπό- 
ψεις. 'Επ ίμονα  πλαταίνει τό  Ιδ ιο  τό έπί- 
πεδο τής τέχνης του τρυπώνοντας στά 
πιό.μακρυνα μέρη τής Σοβιετικής “ Ενω 
σης καί μπάζοντας οε ποιητική κυκλοφο
ρία τά έθνικά μστίβα τού Καυκάσου, τής 
Μέσης Ά σ ία ς  κ. ά. Ό  Τίχονωψ δουλεύει 
Επίμονα τή στιχουργική μορφή. Γ ι '  αύτό 
θά μείνουν γ ιά  πάντα στή μνημη μας οί 
ωραίες του τραγουδιστές μπαλλάντες.'Εμ- 
βαθύνοντας με τή σκέψη του οτίς άρχές 
τής κοσμοθεωρίας, ένώνοντας αδιάσπα
στα τή διάνοια μέ τό αίσθημα μέσα στήν 
ποιητική δημιουργία, ό  Τίχονωψ είναι 
πρωτ' άπ' όλα «ξυπνός ποιητης». Ο Ι  δώ- 
δεκά του μπαλλάντες (Μ ιά  μετάφρασε δ 
Γ .  Κοτζιουλας τό 1 9 3 6 ) κλείνουνε μέσα 
ιους τό ισχυρό καί συγκροτημένο σκληρό 
πάθος.

Ό  ρωμαντιομός τού Τίχονωψ είναι άν; 
τρίκιος καί σίγουρος. Ό  ποιητής βαστά 
γερά τά ποιητικά του χαλινάρια, συγκρο
τώντας τις τραγικές καί μεγαλόπρεπες 
συγχορδίες, πού όρμοΰνε πρός δλες τίς 
κατευθύνσεις κα ί ύποτάζονιάς τες οέ μιάν 
ένιαία σκέψη, πού ήχεί σάν κύριο μοτί- 
όο ιού μουσικού έργου.

Ό  «θάνατος τού μαχητή» καί ή «Μπαλ- 
λάντα γ ιά  τά  καρφιά» θά μείνουν σάν τά 
καλύτερα δείγματα  τής δημιουργίας τού 
Πχονωφ. ένώ ο ί τελικοί στίχοι τής τε
λευταίας μπαλλάντας—
«θάπρεπε νά κάνει κανείς καρφιά τους 

(άνθρώπους αύτούς 
Σ τ ή  γη ς  σκληρότερα καρφιά &έ θά γ:

(νόνταν!.·

— γίνηκαν πιά στέρεος ιστορικός άψορι-

3 μ (1 ΐνα ι οί άντρες ένός πολεμικού κα
ραβιού πού ξεκινάνε μέ τή σιγουριά πώς 
αέ θά γυρίσουν καί δμως άκοΰνε τήν προ 
σταγή δίχως νά κινηθεί κανείς ή νά ξε
στομίσει λέξη ).

Σ τ ό ν  Τίχονωψ βρίσκουμε τίς τολμηρές 
καί πρωτότυπες παραβολές, την άκριβο- 
λογημένη σύνδεση τών λέξεων, ήχων καί 
εννοιών.

Ό  Τίχονωψ άοχολήθηκε καί μέ τήν πε
ζογραφία, μέ πολλήν επιτυχία, άν καί σάν 
ποιητής, δημιούργησε οχολή.

Γό «Κ ο μ μ ένο  κεψάλ.*, δ «Ριψοκίνδυνο.; 
άνθρωπος» είναι συλλογές διηγημάτων 
όπου καί στή σύλληψη καί στή φόρ-ια φα
νερώνεται ή τάση ενός νεορομαντισμού— 
άντρίκιου, χαρούμενου, αισιόδοξου— πού 
ο ί ήρωές του δέ  συννεψοπατάνε, μά ζυμώ
νουν τα όνειρά τους μέσ ' ατή ζωή. Τό 
•Λένινγκραντ» (1 9 4 3 ) είναι ένα πολεμικε 
ρεπορτάζ, ένα γυμνό, λιτό χρονικό του 
ζωντανεύει τήν εποποιία καί τις άποοσμε 
τρητες θυοίες (πάνω άπό 1 “/» έκατομμύ- 
οιο θυσιάστηκαν) τού ροΰσοικου λαού. 
τής πόλης -του Λένινγκραντ, πού έγινε μα- 
ζί μ έ  τό  Στάλινγκρα ντ καί τή Μόσχα ό 
κυματοθραύστης και ό τάφος τής χιτλε
ρικής βαρβαρότητας.

1942 -  Μ ΑΗ Σ
'Εκείνος πού είδε τό Λένινγ- 

κραιτ τό Γενάρη κα! τό Φλεβάρη 
δέ θά τό ξαναγνώριζε πιά. Χιο- 
νοστοιβάδες έφραζαν τούς δρό
μους, παγοσταλαχτίτες κρέμον
ταν οτίς στέγες, τά πεζοδρόμια 
είχαν σκεπαστεί κάτω άπό τά 
κρουσταλλιασμένα χιόνια, οί ά- 
καθαρσίες ήταν σωριασμένες 
σέ πελώριες στοίβες, ή βρωμιά 
ξαπλωνόταν στ'ις αύλές, τά έρεί- 
πια άμπόδίζαν τούς δρόμους. 
ΠαντοΟ κείτονταν τούβλα παρα

χωμένα μέσ’ στό χιόνι, βαγένια 
έξαρθρωμένα, τηλεγραφικά κα
λώδια κατακομματιασμένα κα! 
κουβαριασμένα, παραθυρόφυλλα 
ξεκολλημένα, συντρίμμια άπό 
τζάμια σχ ημάτιζαν_σωρούς.

Τώρα άκολουθάτε τούς πλα- 
τειούς .κα! καθαρούς δρόμους και 
τίς μεγαλοπρεπείς προκυμαίες, δ
που ένα γιγάντιο σάρωμα φαίνε
ται νάχει διαβεΐ. Τραχύς μόχτος: 
Κάθε μέρα τριακόσιες χιλιά
δες Λενινγκραντινοί ξεκαθάριζαν. 
Στούς παλιούς άθλους της ήρω- 
ικής πόλης προστέθηκε ένας άλ
λος, πού ά κόσμος δέν είχε μα- 
ταϊδεϊ ποτέ. Οί φημισμένοι σταΰ- 
λοι τοΰ Αύγείου δέν ήταν παρά 
ένα παιχνίδι μπρός στό φοβερό 
μόχτο πού πραγματοποιήθηκε άπ’ 
τόν εξαντλημένο λαό στό έβγα έ
νός τρομερού χειμώνα. 'Άντρες, 
γυναίκες, ύπάλληλοι, έργάτες, 
συγγραφείς, ζωγράφοι, ναυτικοί 
τοΰ πολεμικού στόλου, έθνοφρου- 
ροί: δλοι ρίχτηκαν στή δουλειά.

Οί σιδεροτροχιές ποδταν παρα- 
χωμένες κάτου άπό 'να μέτρο χιό
νι φάνηκαν, κα! τό τράμ κύλησε 
κάτου άπό τά χειροκροτήματα 
δεκάδων χιλιάδων χεριών.

Φέτος, τά χελιδόνια δέν ήρθαν, 
είναι τό τράμ πούφερε τήν άνοι
ξη 1 Τά δεινά της πολιορκίας, πού 
δλοι μαζί τά ΰπόμειναν,. πόσο σί
μωσαν τούς άνθρώπους. Στά 
πρώτ’ άμάξια πόση φιλοφροσύνη, 
πόσες περιποιήσεις:!

Τό τρυφερό χορτάρι πρασίνισε 
τά παρτέρια. Μέσ* στά λαγούμια 
λιμνάζει άκόμα λίγο μαυρονέρι 
θυμίζοντας πώς ο ! δρόμοι τοΰ με
τώπου είναι λασπωμένοι, πώς οί 
Γερμανοί τσαλαβουτάνε μέσ’ στ’ 
Αμπριά τους καί πώς τά βάλτο  ̂
νέρια γίνηκαν Αδιάβατα. Μά μέσ" 
στό φάγωμα ένός τοίχου ποϋ- 
καν' ένα βλήμα όβίδας, νά, μιά 
θαρρετή πεταλουδίτσα, ή πρώτη 
πεταλούδα τής πολεμικής άνοι
ξης, φτεροζυγίζεται.

"Ενα  χαμόγελο φέγγει στά 
πρόσωπα. Οί άνθρωποι ζεσταί
νονται στόν ήλιο: σχολιαροπαί-
δια κρατάνε πά στά γόνατά τους 
άνοιχτά τά βιβλία τους (οέ λί
γο θ’ Αρχίσουν τά μαθήματα)' 
γριές κουκουλωμένες σέ μεγάλα 
σάλια μασουλάνε ένα κομμάτι 
ψωμί. Αντίκρυ ο! παρατηρητές 
μέ τά κιάλια στό χέρι, κοιτάν έ- 
ρευνητικά τόν απαλόν ούρανό, έ- 
,αν καταγάλανο, άσυγνέφιαστο 
ούρανό. Τ’ Αντιαεροπορικά κανό
νια, πράσινα στόματα τεντωμένα 
τρός τόν όρίζοντα, είν" έτοιμα νά 
υποδεχτούν τόν έχτρό. Πάνω στά 
πολεμικά καράβια οί έπισκευές 
κοντεύουν νά τελειώσουν.

'Επιδιορθώσεις, πού σοΰ προ 
ξενοΰν κατάπληξη, καμωμένες 
άπ' τά χέρια τών ίδιων τών ναυ
τικών καί πού θά χρειάζονταν τά 
πιό πολύπλοκα μηχανήματα γιά 
νά φτιαχτούν. Ναί, μέ τά ίδια 
τους χέρια έκαναν τό κάθε τι. 
Τιμή καί δόξα στούς_ γενναίους 
ναυτικούς τής Βαλτικής!

Πάνω οτό Νέβα έλυωσ’ ό πά
γος καί τώρα τρέχουν, σάν τά 
υδρόφιλα, οί γρήγορες βεντέτ- 
τες. Ό  στόλος είν1 έτοιμος γιά 
τίς Ανοιξιάτικες έπιχειρήσεις. Οί 
πάγοι τής Λαντόγκα παρασέρνουν 
μέσ' στό ποτάμι κατεβασιές άπό 
χαλάσματα τοΰ πολεμικού χειμώ
να πού χτυποΰν πά στίς γεφυρο_- 
κολώνες. Τό σκοτεινό κύμα τοΰ 
Νέβα μπαλαντσάρει τά δοκάρια

στά νερά καί πάνω τους ξεπε- 
τιοΰνται οί γλάροι ξεφωνίζοντας.

Μά οί Γερμανοί είν' έκεΐ, πολύ 
κοντά: Ή  πόλη είναι πάντα πο- 
λιορκημένη· Άπό τό στερνό πά
τωμα ένός άψηλοΰ σπιτιού, θά- 
βλεπε κανείς μέ τά κιάλια τίς 
πρώτες έχτρικές γραμμές μέσα 
σέ ,μιάν άσπρογάλάζη καταχνιά. 
Ναυτικοί βολτάρουν άντάμα μέ 
τά κοριτσόπουλα. Μά ξαφνικά τό 
πένθιμο ούρλιαχτό τών σειρήνων 
όρμάίει πάνω άπ’ τό ποτάμι. Ό  
περίπατος τελείωσε: οί ναυτικοί 
τρέχουν πρός τά καράβια τους. 
Σ έ  μιά στιγμή ή προκυμαία ρη- 
μώθηκε. Οί όβίδες τής Αντιαερο
πορικής "Αμυνας ξεσπανε πιά 
στόν ουρανό. Τα γερμανικά 
άεροπλάνα θέλουν νά τρυπώσουν 
ώς τήν πόλη. Κάθε μέρα ξανάρ
χονται καί κάθε μέρα τ' άμποδί- 
ζουν, τά ρίχνουν, τ' άποδιώχνουν 
κΓ αύτά φεύγουν Αφήνοντας στήν 
τύχη τό θανατερό φορτίο τους. 
Λιγοστά μονάχα πετυχαίνουν νά 
περάσουν. Τότε ξαναρχίζουν οί 
μπόμπες, ή σκόνη ύψώνεται σά 
σίφουνας, τά τζάμια γίνονται συν
τρίμμια. Μά δέν τρομάζει πιά κα- 
νέναν τό θέαμα τοϋτο. "Εχουν δει 
πολλά τά μάτια τους, έχουν θω
ρακίσει τήν καρδιά τους!

Οί άνθρωποι βγαίνουν άπ' τ' 
άμπριά καί ξαναρίχνονπαι στή 
δουλειά. Φέτος ή πρωτομαγιά ή
ταν μέρα έργάσιμη, μά μέσ' 
στούς γιορτερούς δρόμους πού_ύ- 
ψώνονταν συνθήματα καί σημαίες 
τό πλήθος κυκλοφοροΰσε, αισιό
δοξο, ήσυχο, γιομάτο θάρρος. Α
εικίνητο. "Οχι, ποτές ό έχτρός δέ 
θάμπαινε μέσ’ στήν πόλη, Ακρι
βά θά πλήρωνε μιά τέτοια περι
πέτεια!

Στήν πόλη έχουν άπομείνει 
πολλά παιδάκια. Αύτοί οί μικροί 
πολίτες μιας μεγάλης πολιτείας 
πήραν τό πρωτομαγιάτικο δώρο 
τους μέσ' στούς παιδικούς σταθ
μούς. Τούς μοίρασαν καραμούζες 
κΓ δλ’ αύτά τά στοματάκια φώ
ναξαν «ζήτω». Σέ λίγο τίς ξέσκι
σαν καί μέσαθέ τους ξεχύθηκαν 
πά στά γόνατά τους καραμέλλες, 
σοκολάτες, τσουρέκια. Μερικά 
άπ’ αύτά δέν έχουν τήν κόκκινη 
κορδελλίτσα τους. Ή  δασκάλα 
τούς έκοβε άπ’ τό κρεπντεσίν. σι- 
φόν δταν έσκασε ή πρώτη ό- 
βίδα. Ακολούθησαν άλλες' ξανά 
οί 207 Γερμανοί σφυροκοποΰσαν 
τή συνοικία. Μέ ούρλιαχτά, οί ό
βίδες τρυποΰσαν τις στέγες, δια
περνούσαν τά σπίτια: Συντρίμμια. 
Διαβάτες κολλημένοι πά στή γής. 
'Εκρήξεις άπό όβίδες ξερριζώ- 
νουν τά δέντρα τών πάρκων, ξε
θεμελιώνουν τά κιόσκια.

Μά τά κανόνια μας δέν περισ
σεύουν. Άκόμα μιά μονομαχία 
πυροβολικού ξανάρχιζε. Οί όβί
δες περνούσαν κάτω άπό τίς μαυ- 
ρισμένες καμινάδες τών έργοστα- 
σίων, δπου ή δουλειά τράβαγε τό 
δρόμο της κόντρα στό κανονίδι. 
"Ενα πελώριο έργοστάσιο ποδ- 
μοιαζε σάν ένα πολεμικό· καρά» 
βι στό κέντρο πάντα μιας τρομε
ρής μάχης. Οί όβίδες διαπερνοϋ- 
σαν τούς τοίχους του, έσκαζαν 
στίς αύλές του, στ’ άργαστήριά 
του καί στούς κοντινούς δρόμους.

Ή  συνοι/κία τοΰ Βίμποργκ ύ- 
πομένει μέ θαυμαστό θάρρος τούς 
άδιάκοπους βομβαρδισμούς.

Ο Ι δρόμοι, ό περίβολος τοϋ 
σταθμοΰ τής Φιλλανδίας, φλέγον
ται κάποτε πιό πολύ άπ’ τό μέ

τωπο δπου βασιλεύει, άνάμεσ’ 
άπ’ τά πεΰκα καί τίς πλαγιές, 
μιά σχετική είρήνη: ή κάλμα πού 
προμηνάει τή μάχη.

Ό  έχτρός τοιμάζεται νά δώ
σει καινούργια χτυπήματα. Μά 
οτήν πόλη καί στό μέτωπο ξα- 
γρυπνάνε. Δέ θά μας πιάσουν Α
προσδόκητα! Τώρα πιά μπορού
με, δπως τό χινόπωρο, νά φτά
σουμε στίς πρώτες γραμμές μέ 
τράμ, νά πάμε ποδαροδρομώντας 
ώς τά μεγαλόπρεπα χτίρια τής 
καινούργιας πόλης, τά τόσο γνω
στά στόν καθένα, δπου άπλώνεται 
ή μοναξιά, τό ξάγρυπνο μάτι τοϋ 
σκοπού, τό μέτωπο. Έ κ ε ϊ άντρες 
είν’ έτοιμοι μέ τ' άντιαρματικά 
τους δπλα. Έ κ ε ϊ διαλεχτοί σκο
πευτές, ϋστερ' άπό 'να ξαπόοτα- 
μα, πάν νά συναντήσουν τίς προ
φυλακές. Έ κε ϊ κρύβουνται τά 
κανόνια. Οί υπηρεσίες παρατη
ρητηρίων, πληροφοριών καί_διαβι- 
βάσεων τής ’Αντιαεροπορικής Ά 
μυνας πού ή σημασία τους είναι 
βασική, παραμονεύουν τό ξαφνι
κό ζύγωμα τών έχτρικών Αερο
πλάνων.

Άπό καιρό σέ καιρό ένα κατα
χθόνιο κανονίδι ξεσπάει ξαφνικά 
καί σταματάει Απότομα.

Ο Ι Γερμανοί^ είναι φωλιασμένοι 
μέσ’ στή γής. Ά π ' τόν Αϋγουστο 
καί τό Σεπτέμβρη είν' έκεϊ μή 
μπορώντας νά κάνουν ένα βήμα 
πρός τά μπρός, μ ’ άπό τή θάλασ
σα καί τά ψηλώματα τής Γκαλί- 
τσια, βλέπουν μέ τά κιάλια τους 
νά διαγράφεται τό περίγραμμα 
τής πόλης, ό "Αγιος Ισαάκ, τό_ 
βέλος τοϋ Ναυαρχείου, πού κςςρ-" 
Φώνει τήν καρδιά τ’ ούρανοΰ.

Ή  άνοιξη ήρθε. Ο Ι νάρκες πλή- 
θυιαν στά νερά. Άκοΰμε τό κα
νόνι νά βροντάει. "Ολοι μέσα 
στήν πόλη δουλεύουν γιά τήν ά
μυνα. Πολλοί έχουν φύγει. ΟΙ 
δρόμοι είν’ ήσυχος έρημοι. Τό 
Λένινγκραντ δέν είναι πιά ή άλ
λοτε χαρούμενη κ’ είρηνική πό
λη. Είναι αύστηρή, πειθαρχημέ- 
νη, Απειλητική. Σάν ένας γερο
φαντάρος προσμένει Ακλόνητα δ
λες τίς περιπέτειες, πού ίσως πάει 
νά τόν μπλέξει ό έχτρός. Είν1 έ
τοιμη γιά καινούργιους άγώνες. 
Ό  χειμώνας ήτον σκληρός, μά 
είναι πιά μακρυά. Τά καταδιω- 
χτικά μας περιπολοΰνε μέσ’ στόν 
ξάστερο ούρανό. Πάνω οτή θά
λασσα τά καράβια μας ξαγρυ- 
πνάνε, κι’ ό Μαρά Αδιάκοπα 
σφυροκοπάει τά έχτρικά χαρακώ
ματα.

Γιά τό Λένινγκραντ, είναι ή 
πρώτη πολεμική άνοιξη. Μέσ' 
στόν καθένα έχει πετρώσ’ ή πί
στη πώς θά συντρίψουμε κάτω άπ 
τό Λένινγκραντ τούς Γερμανούς. 
Ή  πόλη άλλαξε όλότελα άπ’ τόν 
Αϋγουστο καί τό Γενάρη. Μά ή 
ψυχή της έχει άπομείνει πάντα 
ή ίδια: άπόρθητη, περήφανη, α
ξιοθαύμαστη. Σ ’ αύτό δέν έχει 
Αλλάξει.

Τό Λένινγκραντ τάν Ίούνη — ό 
ούρανός είναι γαλάζιος, άστραφ- 
τερός. Τά σύγνεφα καθώς έρχον
ται Απ’ τή θάλασσα, γλυστρανε 
λευκά, Ανάλαφρα, άέρινα. Τά 
τράμ γυρνάν άπ’ τά περίχωρα 
κατάφορτ’ άπό κόσμο. Γυναίκες 
κρατάνε πά στά γόνατά τους Αγ
καλιές άπό χορταρικά καί στά 
χέρια λισγάριου

Μετάφρ. Α Λ Ε Ξ Η  ΤΟΜΠΡΟΥ 
(Στό  έργόμενο ή συνέχεια)
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£ Κ ρ ι
Θ Ε Α Τ Ρ Ο  
Τ. Πρίολεϋ : «Ή  καινούργια 
πολιτεία», θέατρο Λυρικόν.

0 1  νέοι ιού θιάοου «Ενω μ ένο ι Καλ- 
λιτέχνίς» άΐΐβάσανε τήν τίεροαμένη βόο 
μάόα στό «Λυρικό» τό οίττρίΛχτο έργο  ίου 
Ι'ζ. Π ρΙολευ « Ή  καιιούργιιχ t o a it e íc k . 
¿ .τ ο  έργο  του αώτό ο  Ά γ γ Λ ο ς  συγγρο  
φεας, μ Ενα τρο-πο πρωτότυπό και τοΛ 
μηρο, άφου διαπιστώοει τις βασικές αν- 
ιισεοεις- πού ύκαρχουνε άναμεσα οτις 
Ιιαψορες τάζεις του αγγλικού  χαου, εκ- 
ψραςει τήν εΛτίδα καί τή γόνιμη πίστη 
tou OÈ μκΧ καινούργια πολιτεία, α ' ενμ 
κράτος οικαιοούνης- κ ' ευτυχίας πού δ 
άντικαταστηοει τό σημερινά κοινωνικό κα· 
ν-εοτως. “ Οπως τώ περιοούτερα έργα  του 
ΠρίαΛεϋ, Ετσι κ ι ' αύτό δημιουργεί μιάν 
άτμόοιραιρα δέους καί ύ-ιτόϋοΛΓ,ς καϋως 
τοποθετεί τή δραοη του σ ' εναν ύπερεα- 
τικό κόσμο, σ ' έναν κόσμο όπου άνταμώ- 
νεται ή φαντασία καί τ ' ονειρο μέ τή έωή 
καί τήν πραγματικότητα.

Είπα γ ια  τή δράση τοϋ έργου. Ωστό
σο δράση καί πλοκή, τουλάχιστο μέ τήν 
καθιερωμένη μορφή τους, δεν υπάρχουν< 
στήν «ιναινοώργια πολιτείαν τοϋ Πρισκεϋ. 
Υπ άρχουν μοναχα άνθρωποι ζωντανοί κι 
δλσκληρωμενοι, πού δ ν  δεν παρακολουθεί 
τό κοινον τό εσωτερικό όρόμα τους στό Ε
ξελικτικό του γίγνεσθαι, όμως βλεπει κα 
θαρά τις φυσικές αντιδράσεις τους τή 
στιγμή πού βρίσκονται μπροστά ατό «ι
στορικό σταυμοορομίϊ. υποχρεωμένοι να 
.-,i/i a ,JY i ' iv  άναμεσα στήν_ παχιά καί στήν 
καινούργια τάξη τής ζωής, Ονάμεσα στήν 
κεφαλαιοκρατική καί στη σοσιαλιστική 
κοινωνία πού προετοιμάζει ή άφοπνιση 
της συνείδησης των άνθρλπων πού ΐδρω 
ιουνε σήμερα καί ματώνουνε, γ ιά  νά χαί 
οουνται άλλοι τόν καρπό του μοχθου τους.

Καλογραμυένο κ ' έξυπνο, πλούσιο ο 
εύρήυατα κ Επινοήσεις, τό  έργο τον 
ΠρίσχεΟ δέν ίπηρετεϊ μονάχα τήν ιδεολο
γική πίστη τού συγγραφέα. 'Επ ίσης ά· 
ιο ίγει καινούργιες προοπτικές στόν το
μέα τής τεχνικής τού θεάτρου. Είναι, μέ 
δυό λόγια  έργο ούσιαστιχά Επαναστατικό. 
Δ έν άρνιέται μοι άχα τήν άστική ήθική. 
Ά ρ ν ιέτα ι καί τό  άστικό θέατρο ή τουλά
χιστο έπιχειρεϊ νά δώσει στή δημιουργική 
του συγκίνηση μιάν δλότελα νέα μορφή. 
Από την άποψη τούτη ο ΐ νέοι, τά  γεν 

ναία κ ' έμπνευσμένα παιόιά τού θίασοι» 
«'Ενω μένοι Καλλιτέχνες» προσφέρουνε δ ι
πλήν Οπηρεοία οτύ κοινόν καί ταυτόχρο
να, οάν πειραματικό θέατρο, πλουτίζουν 
κ ' οί ίδιοι τηγ πείρα τους καί τόν τεχνικό 

εξοπλισμό τους γ ιά  τό άποφασιστικό τα
ξίδι τους πρός νέους καί γονιμότερους 
Ορίζοντες. 'Αληθινά τούς άξίζει ό  πιό άνε- 
πιφύλακτος έπαινος.

Τό έργο  παίχτηκε ιιέ κέφι και κατα- · 
νόηση κ ι ' αν Εξαιρέσει κανείς Ελάχιστα 
μικροπράγματα, παρουσίασε ένα σύνολο 
ιιέ άξιοπρόσεχτη όργανική ένότητα. Ί-  
οιαίτερη μνεία, πρέπει νά γίνει γ ιά  τήν 
Ά λ έ κ α  Παίζη καί τή Λούλα Ίω αννίδη. 
καθώς καί γιά  τούς Δήμο Σταρένιο  και 
Π το  Βανδή . Ό  νέος σκηνοθέτης Γ .  Σ ε  
δαστίκογλου, μολονότι δέν είναι άκόμσ

Ο  Α ΓΩ Ν Α Σ ΣΤ Α  
ΕΛΛΗ ΝΙΚΑ Β Ο Υ Ν Α

(Συνέχεια άπό τή σελίδα 11) 
τόν λόγο του λαοΰ, ένοΰ λαού 
πού νε τόσο ένάρετος καί τόσο 
πολιτισμένος, ώστε νά νιώθει τό
σο βαθειά καί πλέρια τό νόημα 
του δίκηου καί τής λευτεριάς. 
Τώρα είχα καλά καταλάβει για
τί ό λαός έτοΰτος, ό 'Ελληνικός 
άγωνίστηκε κΓ Αγωνίζεται μέ τό
σην αύτοθυσία κάθε φορά πού ό 
άγώνας είναι γιά τή λευτεριά 
του. Ξαίρει καλά τήν άξια τού 
άγαθοΰ αύτοΰ, πού θέλει νά τό 
κάμει χτήμα του.

Γύρισα στά παιδιά. Φάγαμε τό 
λιτό μας δείπνο, ψωμί καί ντομά
τες καί κοιμηθήκαμε, δπως πάν
τα, στρωματσάδα, άλλοι κατάχα
μα, διπλωμένοι μέ τή μ_ισή του 
κουβέρτα ό καθένας. ^Έπρεπε 
β,αστικά νά ξεκουραστούμε, για
τί τήν άλλη ήμέρα είχαμε όλοή- 
μερη πορεία καί συνέχεια νυχτε
ρινή, γιατί θά περνάγαμε τή 
γραμμή, άνάμεσα άπ’ τά φυλά
κια τών Γερμανών. "Ομως έμένα, 
ύστερα άπό αύτή τή δίκη πού ά- 
κουσα τό κορμί μου είχε βγάλε·, 
φτερά. Παλιούρι, λέγεται τό χω
ριό. Είναι στόν θεσσαλικόν κά
μπο, στήν νοτιοδυτικήν άκρη. 
στόν ίσκιο τοϋ 'Ίτααου, δταν βα
σιλεύει ό ήλιος.

ι ι κ η

ώριμος καί φτασμένος, ώστύσο δείχνει
μιά σταθερή προοοο καί προπάντων μια 
σωστή σκοπιά στό θεωρητικό άντίκρυσμα 
τής δουλειάς του. ίίαθώς καί στό «Μα
κρινό  όρομο» του Άρμπουζωφ, Ετσι και 
οτο έργο τού Πρίσλευ 6,τι ουγκίνησε κ  
ένθουοίασε τό κοινόν, πού έδειξε πιά φα
νερά τήν ποοτίμηοη καί τήν άναγνώριση 
του στο καλλιτεχνικό συγκρότημα του 
ιΛυρικοϋ», είναι τά νιάτα των Ενω μένω ν 
Καλλιτεχνών κ ' ή συγκινητική τους προ
σπάθεια νά κάνουν τήν προσφορά τους 
όντάξια τής προσφοράς τών γηραιότερων 
συνεργατών τους που δικαιωματικά στέ- 
κουνται στήν κορυφή τής ίεραρχικής πυ
ραμίδας τής νεοελληνικής σκηνης.

Λ Ε Ω Ν  Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Α Σ

Έ ν α  ύστερόγραφο:
Τό θέατρο Κοτοπούλη, άναφερόμενο 

στήν κριτική μου γ ια  τά «θαύματα τής νύ
χτας* πού παίζονται στό « κ έ ξ * .  μου γνω 
στοποιεί δτι ή κωμωδία αύτή μεταφρά
στηκε άπό κείμενο πού φέρνει γ ιά  συγγρα
φέα της τδν Αντζελο Κα νά  καί όχι τό 
μ οϋντολφ Λόταρ. καθώς έγραψα. Δέχομαι 
λοιπόν οτι καλόπιστα ξεγελάστηκε κι* ό 
τι άπό άνεμελιά ή λησμοσύνη δέν άνα 
ρωχηθηκε πως τό ίοιο έργο πού παίχτηκε 
το 1922 άπό τόν ΐοιο θίασο οάν « .Κα λι
κάντζαρος» τού Λόταρ Εμφανίζεται σήμε
ρα αε άλλον τίτλο καί άλλο συγγραφέα 
Ή  πλάνη άλΛωστε τοϋ θεάτρου Κ  στο- 
ποόλη έχει κάποια βάσιμη δικαιολογία.
Ο  γνωοτός Γερμανός κωμωοιογραφοε 
Ροϋντολφ Λόταρ πρωτσπαρουσίαοε τό 
1921 τήν Ισπανικής ύπόθεοης κωμωδίο 
του W erwolt (κυριολεκτικά  Λυκάνθρωπος 
κ Γ  όχι Καλικάντζαρος) οάν έργο τού ά- 
νύπαρχτου 'Ισπανού συγγραφέα "Αντζελο 
Κά να  κ ' έτσι τύπωσε ό συγγραφέας τό 
χειρόγραφό του προτοϋ παιχτεί τό  εργε 
του στό Βερολίνο. Τήν έπομενη όμως τής 
πρεμιέρας ή κριτική τόν άποκάλυψε κ ' ε- 
κτοτε τό έργο  πάρουοιάζεται οά δ ικό  το·- 
( βλέπε όλους τούς καταλόγους των Εργω . 
τοϋ Λόταρ  στό Γ  roszenium, ώκόμη και 
τή νεώτατη 'ιτα λική  'Εγκυκλοπαίδεια , τό
μος X X I ,  σελ. 5 1 8 ).  Τόσο γλήγορα  άλ
λωστε ξεσκεπάστηκε τό άοτειο του Λό 
ταρ, ώστε καί τό  1922 πού μεταφράστη
κε τό ίδιο  έργο άπό τό Βασίλη Άργορο- 
πουλο, μεταφράστηκε καί παίχτηκε οάν 
έργο  τού Λόταρ κ ι ' όχι τού άνύπαρχτου 
άλλωστε ' Ισπανού συγγραφέα Α ντζελο  
Κάνα . (τότε τό ρόλο ποΰ παίζει σήμερα 
ό Λογοθετίδης τόν έπαιξε ό Μητσος Μυ- 
ράτ, τό ρόλο πού παίζει ό Κωνσταντάρασ 
τόν ύτοδύθηκε ό  Άργυρόπουλος καί τέ
λος τό  ρόλο πού παίζει τώρα 6 Κ .  Πα- 
ιταγεωργίου τόν έκρεώρησε ό νεαρός άκο» 
μα— φεΰ τού άπηνοός χρόνου!— Λογοθε
τίδης). Αύτά γ ιά  τήν Ιστορία. "Α ν  ήθε
λα νά πάρω κριτικώτερη οτάση άπέναντι 
στά «θαύματα τής νύχτας», θά μπορούσα 
νά προσθέσω ότι αύτό τό ίδιο τό ,Εργο 
Φανερώνει τό συγγραφέα του, πού πι
στεύει — έχ ε ι. διάδολε, κ ι ' δ Λόταρ τόν 
(ντελλεκτουαλισμό το υ !— ότι ό έρωτας εί 
ναι ζήτημα φαντασίας μάλλον παρά ένστί- 
,-ου κ ι ' δτι ή «Ιλουζιόν» παίζει πρωταο- 
χικό  ρόλο στη σεξουαλική ζωή τοϋ άν- 
θρώπου. "Ο μω ς άξίζει τάχα τόν κόπο; 
Νομίζω όχι.

Β Ι Β Λ Ι Ο
ΙΙάρ. Σπάτα: « ’Αναμνήσεις 
ένός ¿μήρου» (194Ó).

Ή  φιλολογία τοϋ Δεκέμβρη πλουτίζε
ται όλοενα καί τό φώς πε®τει άπ’ δλες 
τίς μεριες γιά  νά δείξει ο ’ όλο της τό 
δίκιο, θ ' όλο της τό μεγαλείο τήν ήθική 
άντίοταοη τοϋ λαοϋ μας. 01 «'Αναμνή
σεις ένός όμήρου» είναι γραμμένες άπό 
ένα ρασοφόρο πτυχιοϋχο της φιλολογίας 
καί φιλοσοφίας, πού σύρθηκε κ ι ' αυτός 
μαζί μέ οχτώ χιλιαοες Έ κ λ η ν ε ς  οάν ό
μηρος ή αιχμάλωτος πολέμου στήν Έ λ -  
Τάμπα, πέρα οτά βάθη τής Άραπ ιας καί 
έτμάδηξε όλες τίς δοκιμασίες καί τίς πε
ριπέτειες τής μαύρης αύτής έξορίας.

Ό  π α νουθΛ ογιω τα τος  αγωνιστής Πα- 
ρις Σπάτας καταστρώνει τίς άναμνήαεις 
του με άπλότητα καί μας δίνει μιά εί- 
κόνα, άρκετά καθαρή κ ' Ενημερωμένη, 
τής μεταχείρισης πού βρήχαν Εκεί κάτω 
οΐ "Ελλη νες  πατριώτες. Δέν γράφει λο-

Ϊοτεχνικα, καταφέρνει όμως ένα δικό του 
ρος, πού τραδά τόν άναγνώστη, καθώς 

σταματάει κάθε τδοο τήν άφήγησή το·» 
μέ οχήματα κ ι ' άποστροφές. μέ ειρωνι
κές φράσεις, μέ ξεο-ιααματα όργής η 
θαυμασμού σέ μιά γλώσσα μιχτή, άτεχνη, 
αύθόρμητη καί πολύ δική του, αά νά τή 
βγάζει ζεστή άπ' τήν ψυχή του. Ο  άο- 
χιμανδρίτης αύτδς είναι πρωτοπσρος κ '  έ- 

,χει ζοντα 'ή σκέψη. Γ ι '  αύτό όλα τά βλέ
πει καί τά ερμηνεύει καθαρά. Κ ι '  έχει 
καί δμαδικό πνεύμα. Μ ιλάει μ έ  τό  «έ- 
μ ε ι.» πάντα στόν -ληθυντικό οάν άπολο- 
γητής τών ουναιχμαλώτων του, γιατί Ε- 
κεί κάτω είδαν ο ι "Ελλη νες  όμηροι πολλά 
καί γύρισαν νέοι. άιαδαφτισμένοι. άνθρω
ποι. Τό βιβλιαράκι του , μ ' δλες τοο τίς 
τεχνικές άτέλειες —  του λείπουν καί 
πολλά στοιχεία άπ' τή ζωή, τήν άντίστα- 
ση καί τά  παθήματα τών όμήρων στά βά
θη τής Άρα π ια ς —  έχει Ιστορική άξια, 
περισσότερο όμως πρέπει νά /Ινει Φω
τεινό παράδειγμα ήθικής σέ μερικούς ταρ
τούφους τής σημερινής κατάστασης.

Γ . Β Α Λ Ε Τ Λ Σ

Ο Κ Λ Ε Φ Τ Η Σ  Τ
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 7) 

τό παιδί στήν άγκαλιά ζύγωσα 
στό παράθυρο καί τούς κοιτού
σα. Πόδια βαρειά, πλάτες τετρά
γωνες, σβέρκοι χοντροί, κεφάλια 
μεγάλα, φάτσες άποχτηνωμένες.._. 
Μπότ! Μπότ! Μ,πότ! τό βήμα τού 
καταχτητή... Περνούν έ κείνοι καί 
μεΐς μένουμε... Ούρλιάζουν έκεί- 
νοι τραγουδώλαας κι' έμεϊς σω
παίνουμε νεκροί... Άνοιξα τό πα
ράθυρο μέ βιά κι’ έτσι κρατώντας 
τό παιδί μέ τό ένα μου χέρι, τούς 
άπλωσα τό άλλο, τινάζοντας δξω 
ιό κορμί μου, τό μισό...

— Σωπάστε χτήνη ! Σιωπή ! ’Ε 
δώ είναι νεκροταφείο! θά ξυ
πνήσετε τά παιδάκια... *

Μά ή φωνή μου πνίγηκε στή 
χλαλοή τ’ ουρλιαχτού, πού τρα
γουδούσαν... Καί μόνο κάτι δια
βάτες. δικοί μας, στάθηκαν καί 
ιιέ κοιτούσανε παραξενεμένοι...

—-Τό παιδί μου, τούς_είπα! Εί
ναι πεθαμένο καί κοιμάται... Κι' 
αύτοί θέλουν νά μοΰ τό ξυπνή
σουν. ..

“ Ενας γεροντάκος, έβγαλε 
τό καπέλο του κι’ έκαμε τό Σταυ
ρό του I Κι’ έγώ έκλεισα τό παρά
θυρο γρήγορα! Κράτησα τήν ά- 
ιάσα μου... Ό  κρότος τής μπότας 
εσβυνε σιγά - σιγά, τό τραγούδι 
χάνονταν... "Εγινε ήσυχία...

•-Βλέπεις, Κωστή μου, φύγα
νε... "Ελα... μήν ξαγρυπνας, παι
δάκι μου... Κοιμήσου νά γίνεις 
καλά..

Καί τό σεργιάνισα μέσα οτό 
δωμάτιο... Τό νανούρισα— ά... 
ά... ά... Τό πήγα στό άλλο δωμά
τιο καί ατ' άλλο... τοΰκανα__βόλ- 
τες πάνου κάτου στό χώλλ..."Ολα 
ήταν άδεια άπό έπιπλα κι’ άντι- 
λαλούσαν παράξενα στό νανού
ρισμά μου...

—'Ά ... ά... ά...
Μά τώρα παράξενες φωνές μέ 

κυνηγούσανε...
— Γιατί νά τ’ άφίσεις νά πεθά-

νει;
ΚΓ έγώ τό νανούρισα πιό δυ- 

ι-ατά:
— Μ  άνι ,  νάνι ,  νά νι... 
-"Εχασες τή γυναίκα σου!

Τώρα χάνεις καί τό παιδί σου! 
Βλέπεις! "Αλλοι πληρώνουν_τίς 
γελοίες ιδέες σου! 'Εσύ ζεΐς...

Τό νανούρισμά μου γινότανε πιό 
δυνατό...

—’Έπρεπε νά πας διερμηνέας! 
Τί ώραϊα, πού θά ζοΰσες τώρα! 
θάχες τή γυναικούλα σου! Τό 
παιδί σου... Στό τέλος ποιός σοΰ 
ζήτησε νά γίνεις ήρωας; Ποιός 
ξαίρει τή θυσία σου;

— Ν ά ν ι... ν ά ν ι... ν ά ν ι...
— Είσαι, δμως, περήφανος, τό 

ξαίρω... Τί ώραία περηφάνια ! 
-αίρεις πού δέν έχεις λεφτά νά 
θάψεις τό παιδί σου;

— Καλύτερα! Καλύτερα! Κα
λύτερα! φώναξα μέ λύσσα... _

— θ ά  πρέπει νά τό βάλεις σ| έ
να καροτσάκι νά τού άνοίξεις έσύ 
τό λάκκο...

— Καλύτερα! "Ετσι κάνουν ό
λοι οί φτωχοί...

— Νά μπορούσες, τουλάχιστο, 
νά κάνεις κάτι ένάντια στόν έχ- 
τρό!

— Μποοώ ! φώναξα μ’ ενθουσι
ασμό. ..

— Τί μπορείς νά κάνεις;
— Νά πεθάνω ! φώναξα μ' α

γωνία... Νά πεθάνω πολεμώντας 
μαζί τους...

Καί \ά! 'Ένα-δύο-τρία...^ χόπ ! 
Γίνομαι ξάφνου δυνατός! 'Αρχί
ζω νά ψηλώνω... νά γιγαντώνω... 
νά θεριεύω... 'Ολοένα περπατάω, 
άδιάκοπα, πάνου κάτου! Πάτ 
πάτ, πάτ... Καί οέ κάθε μου πά
τημα γίνομαι δλο καί πιό ψηλός, 
πιό δυνατός, πιό μεγάλος... ^επέ- 
ρασα τή στέγη τού σπητιοϋ...ΚΓ 
άνεβαίνω... πάνου άπ’ τήν Άθή-

Η Σ  Γ Α Λ Ε Τ Α Σ
να... Μέ τό παιδί στήν αγκαλιά 
σηκώνομαι στό γαλανό ούρα.ό...

— Πάτ... πάτ... πάτ...
’Αγγίζω μέ τά μαλλιά μου κά

ποιο σύγνεφο, πού περνάει κΓ άν- 
τικρύζω τ’ άστρα άπό κοντά 1 Τά 
ξεπερνάω καί νανουρίζω τό παι
δί μου, τώρα, μέσα σ' ένα_ χώρο 
άτέλειωτο γεμάτο φώς... "Ημου
να μπροστά στόν Παράδεισο...._

— Τώρα, παιδάκι μου, θά δεις 
έδω, Κωστή μου, τί καλά, πού 
θά κοιμηθείς...

Ναι... μιά γυναίκα προβαίνει 
άπό τό βάθος... Είναι νέα, όμορ
φη, χαριτωμένη, δπως _ όταν τή 
γνώρισα πρώτη φορά... Ή  γυναί
κα μου!

—Ή  μαμά σου, Κωστή...
Δέν είναι μόνη... "Ενα_ πλήθος 

παιδάκια τήν άκολουθοΰν... 1 υ- 
μνά, μέ φτερά... ροδοκόκκινα, χα
ρούμενα... "Αγγελοι.... Καί μιά 
μουσική γλυκειά άνεβαίνει άπό 
παντού... 'Εκείνη μέ πλησιάζει μέ 
χαμόγελο...

— Κοιμάται; μοΰ λέει σιγανά...
— Ναι... τής ψιθυρίζω...
Καί τό παίρνει... Τ ’ άγγελάκια 

έκαμαν γύρω τους ένα κύκλο καί 
τούς έχασα άπ’ τά μάτια μου... 
θά πεις, βέβαια, πώς αύτά είναι 
παραμύθια... Μά έλα πού έγώ τά 
είδα καί τάζησα... Πώς νά τό κά
νεις!... Είχα καιρό, πού δέ θυμά 
μουν τίποτα άπ’ τή ζωή μου... Τό 
μυαλό μου έπεσε σ' ένα σκοτάδ. 
βαθύ γιά πολλούς μήνες... Σ ’ αυ
τή τήν ταβέρνα, πού είμαστε τώ
ρα, σ’ αύτή τήν Ιδια θέση, βλέ
πεις; ξάφνου ένα βράδυ θυμήθη
κα... πώς κρατούσα μιά μέρα 
τό παιδί μου νεκρό στήν άγκα- 
λιά μου... "Ετρεξα νά τό βρώ γιο 
ιά τό θάψω... Δέν τό βρήκα!... 
Έκλαψα, σκοτώθηκα... μα ό νοΰς 
αου σιγά-σιγά φωτίστηκε... θυ 
μήθηκα πώς τώδωσ_α στή μάνα 
του... έτσι, δπως σοΰ ταπα... Ε 
λα τώρα! "Ω  ! Βλέπω πώς κοι
τάς νά κρύψεις τά δάκρυά αου... 
Έγώ  αύτά ξέρεις δέν τά έπιτρέ- 
πω σέ κατωτέρους μου! Έγώ  και 
σύ δέν είμαστε τό ίδιο ! Έγώ , κύ
ριε, είμαι δικηγόρος... Μ' δλον 
τούτο, βλέπεις, νά! Σου κάνω 
τήν τιμή καί πίνω μαζί σου... Ι 
σια! Στήν ύγειά σου, άγαπητε 
μου ! Καί καλή λευτεριά...

Τ ΕΛ Ο Σ  _____
Μ Ι Κ Ρ Α  Ν Ε Α

* Γό  θίστρο Σό ντ ιγκλερ  τού Λονδί
νου είχε μεγάλες πιέννες ότεδώνοντας δι
αδοχικά δυό ίρ γα  τοϋ Ρώσου ουγγρα 
®έα τοϋ 19ου αιώνα Ό στρόδσκυ. οέ μτ- 
τόφραση τοϋ Ντέϊδιντ Μεϊγκώσσακ, την 
κωμωδία «οί Λύκοι καί τ '  όρνια»· καί 
τό «Λαρίσα . (L a r is s a )— μ ι*  τραγωδία 
ίτιαρχιακης ύαόθεσης γύρω _άπο αια κο 

-έλλα τή Λαρίσα χωρίς προίκα.
* Μετά; άπό τά τρόοιιια και τά  pouxy. 

οί Έ ν .  Πολιτείες θά στείλουν στήν Ευρώ 
πη και στήν Ά σ ια  Ρ.ιδλια γ ια  να ίφυ 
δισστοϋν οί βιβλιοθήκες που κατάατμε·

S : 0Í  Οαοίστες. ϊ ά  πρώτα σχεδία, της
σγυοης καταστρώθηκαν σέ u ia  auv¿- 

6ρίαση -¿¿ν Δ· *·Λν.ντόν των* Βι6λ»οβηκω\ 
των Ε .  Π .. Οστερα άπό -προποδοιΛια tou 
Τμήαατσς Πνευυαιικής Συν9ργασιας τοο 
Υ . Παιδείας. Άποψασίστηκε νά τροι^π- 
θοΟν στις άποστολές τά έτιστημονιχα χαι 
τά σχολικά βι&λία. γιατί κρίθηκε ότι ον 
Λαοί της Ευρώ ηης καί της Ασίας οτα 
χρόνια τού Φασισμού έχασαν την επαφή 
τους uè τίς σύγχρονες κατακτήσεις της 
έπιστήιιης, καί γιατί τά ¿'Tj'C-muovixa Ρ ι 
S X ía  θά τους δώσουν τ Ις  πρώτες βάσεις 
για  νά άνοικοδοιιήσουν τίς χώρες τους.

* Τ ό  φίλα *ό  δρόμος προς τ* άστί 
ρια»— πού παίζεται τώρα στο Λ ο νδ ίνο -- 
ζετυλίγεται γύρω άπό τήν άνάττυ^η σχέ
σεων Φιλίας άνάμεσα στΙς άγγλικές χα· 
άαεριχανικές άεροναυτιχές δυνάμεις. Η 
υπόθεση βασίζεται σέ γεγονότα πραγμα
τικά, σέ άφάνπαστες σκηνές, d v a i  γ ε 
μάτη χιούμορ καί κατανόηση των διαφο
ρών των δύο συμμάχων. Πρωταγωνιστοϋ 
ό  Μ άχ Ρέντγκείδ . δ  Ητούγχλας Μοντ 
', κόμερυ καί ή Ρ ιν ί * λσερσον.

‘ Σ τ ό  Λονδίνο κυκλοφόρησε ή μετα 
Φράση τοΰ τελευταίου έργου τοϋ Γάλλου 
Κλώντ Ρουά  « Ο Ι όκτώ μέρες πού έλει 
θέρωσαν τό Π αρίσ ι»— μια όλοζώντανη 
άπό πρώτο χέρι περιγραφή τών άπίστευ 
των ήμερών πού Ιζησαν οί Παριζιάνοι 
όταν όλώ ω μο τό Γαλλικό κίνημα άντί- 
στασης έί,εγέρθπκε καί έπέσπευσε τήν ύ- 
ποχώρπση του Γερμανικού Στρατού.
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Ο Ι  Ε Κ Δ Ο Τ Ε Σ  Μ Α Σ

Ο  έκδοχικός οίκος Κ Ο Λ Λ Α Ρ Ο Υ  ί- 
τοιμάζει τόν «Κ λ ή ρ ο  τοϋ Μεσημεριουτ 
τοϋ Π ώ λ Κλω ντέλ. κατά μετάφραση Τά- 
κη Παποχζώνή.

·*
«Ο  I  Φ  I λ  ο ι τ ο Ο Β ι β λ ί ο υ *  άναγ 

γέλνουν, στις άμέσως προσεχείς τους έκ- 
δόοεις, τά  άκόλουθα έλληνικά έργα :

H A I A  Β Ε Ν Ε Ζ Η :  Εκτός άπό τό
« Ν ο ύ μ ε ρ ο  3 1 . 3 2  8». μυθιστόρημα 
έξαντΛημενο. οέ Β '  έκδοση μέ ξυλογρα 
φίες Κωοτα Γραμματόπουλου, θα παρου 
αιασουν μέχρ ι τό φθινόπωρο καί τό θεα
τρικό του εργο  « Μ π λ ό κ  C * . καθώς και 
μιά σειρά Δ ι η γ η μ ά τ ω ν  του. Δ Η 
Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η  Β Ο Υ Τ Υ Ρ Α :  « Τ ρ ι κ υ 
μ ί ε ς » .  μυθιστόρημα, —  καί μιά Έ  κ- 
λ ο γ ή  Δ ι η γ η μ ά τ ω ν  του, μέ εισα
γω γική μελετη γ ιά  τό ουνολο του έργου 
του άπό τόν "Α γ γ ελ ο  Τερζάκη. θ κ  Α 
Χ Ο Υ  Κ Α Σ Τ Α Ν Α Κ Η :  « Ή  Π ρ ο ο ο -
μ έ ν η  Γ α λ λ ί α » ,  έννέα διηγήματα 
άπό τήν πρόσφατη γαΛ,.ική - ατ- - 
καί τό  έπος τής έαωτερικής αντίστασης, 
μέ σύνθεση έξωφύΛλου, β,νιετες καί άρ- 
-χικά Γιώργου Βαχαλό. θ ά  άκολοοΜ ; 
αουν καί δυό μυθιστορήματά του : « Ο Ι
I α τ α υ λ ι α ν ο ί »  καί  « Τ ό ν  κ α ι ρ ό  

τ ο ϋ  Π ο λ έ μ ο υ » .  Σ Τ Ρ Α Τ Η  ΜΥ Ρ ι -  
Β  Η Λ Η  : Μετά τά  «Π  a  y  α  ιά »  θά ουνε; 
χιοθεί ή έκδοση τών νέων έργων του με 
τά έργα  «Π  ά  ν» καί «Π  α  ν α  γ  ι ά  ή 
Γ ο ρ γ ό ν α » ,  κα ί θ ' άκολουθήσει ή 
άνατύπωση τών παλαιών χαί έξαντλημέ- 
νων άρχίζο'τας με τή « Ζ ω ή  έ  ν Τ  ά- 
φ ω ». Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Ε Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ :  
Έ ν α ς  τ ό μ ο ς  θ ε α τ ρ ι κ ώ ν  έ ρ γ ω » .  
πού θά περιλαμβάνει τόν «Ποπολάρο», 
τήν «Ά ν ιέζ α » , τό «Ανθρώπινο» και τό 
«Ψυχοσάββατο». Ν . Π Ο Ρ 1 Ω Τ Η : Μέτα- 
φράοεις δυο κωμωδιών τοϋ Σαιξπηρου. 
καθώς καί τών ποιημάτων του. Α Γ Γ Ε 
Λ Ο Υ  Τ Ε Ρ Ζ Α Κ Η ;  « Ή  Π ρ ι γ κ η π έ σ -  
σ α  Ί ζ α μ π ώ » .  ήρωίκό μυθιστόρημα 
άρό τήν έποχή τής Φραγκοκρατίας στο 
Μοοηά. —  « Α π ρ ί λ η ς » .  άΦηγήματα 
σέ θέμα τούς 3  πολέμους. Π Ε Τ Ρ Ο Υ  ΧΑ- 
Ρ  Η : « “ Ο  τ α ν ή Ζ ω ή γ ί ν ε τ α ι  
Ό ν ε ι ρ ο » ,  γ ιά  σειρά δοκιμίων γύρω 
στά πρόσωπα, τά  κείμενα καί τά προβλή 
ματα τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Ή  έκδοτιχή έταιρεία «ΤΑ  Ν Ε Α  Β Ι 
Β Λ Ι Α »  έχουν έτοιμα καί πρόκειται νά 
κυκλοφορήσουν σέ λίγες μέρες:

Τ ή  «Σύντομ η  Ισ τ ο ρ ία  τοϋ Κ . Κ .  της 
Σο β ιετ ική ς  Έ ν ω σ η ς  (δπου καί τά πε
ρίφημο τέταρτο κεφάλαιο γ ιά  τό  _διαλε- 
χτικό  καί Ιστορικό ύλιομό - ίρ γ ο  τοϋ Στά- 
λ ιν ). Τό μιχρό Φιλοσοφικό Λεξικό των 
Ρόζενταλ καί Γουντιν. Ινστιτούτου  Μάρξ 
- "Ε ν γ κ ε λ ς  - Λένιν : Βιογραφία  τοϋ Λένιν. 
Τοϋ Σ ε γ κ ά λ : 'Αρχές  πολιτικής οίκονο- 
μίας. Π ρ ε ν  ά  ν : Β ιολογία  καί μαρξι
σμός. 'Ετο ιμάζει έπίσης σειρά άπό λογο 
τεχνικές έκδόσεις σοβιετικών κλπ. συγ
γραφέων.

"Οπως έχει γνωστοποιηθεί «Τά Ν Ε Α  
Β Ι Β Λ Ι Α »  γ ιά  τήν υπεύθυνη μετάφραση

τών κλασικών κειμένων τοϋ μαρξισμού - 
λενινισμού χρησιμοποιούν τούς καλυτέρους 
μεταφραστές καί είσήγαγαν, γιά  πρωτπ 
φορά στήν Ε λ λ ά δ α , τή'. άρχή της διπλής 
μ ε τ ά φ ρ α σ η ς - θ ε ω ρ  η ο η ς. 
χρησιμοποιώντας γ ι '  αύτό τους έγκυρο- 
τέρους γνώστες τών κειμένων. Έπ ίσης 
τά κλασικά κείμενα τοϋ μαρξισμού - λενι
νισμού θά παρουσιάζονται σέ κ  ρ ι τ  y  
κ έ ς ΐ κ δ ό σ ε ι ς .  μέ άναλυτικες 
εισαγωγές, ιστορικές σηυείώσεις, αχόλια

Α
Ό  εκδοτικός όργανισμός «Ο  Ρ Η Γ Α Σ ·  

έτοιμάζει τίς παρακάτω έκδόσεις:
—Δέκα  χρόνια άγώνες (1 9 3 5 — 4 5 ). 

Ή  Ιστορία τοϋ Κ .  Κ .  Ε .  σέ άποφάσεις. 
— Ή  Σο βιετική  Έ ν ω σ η : ΔιχτατορΙα η 
Δημοκρατία;—  Β  ι σ , ί  ν  σ Κ ι :  Λένιν. 6 
όργανωτής τοϋ Σοβιετικού  κράτους.

'Επ ίσης έτοιμάζει σειρά άπό εκδόσεις 
γιά  τήν εθνική άντίσταση, γ ιά  τό  σοβιε
τικό πολιτισμό, πολιτικές έπικαιρότητες 
μορφωτική βιβλιοθήκη γ ιά  τό λαό χλπ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Ε Λ Λ Η  Ν Ο Σ Ο Β  Ι Ε Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ

Ό  «Έλληνσσοβιετικός Σύνδεσμος» ά- 
■ακοινώνει:

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α :  Λειτουργούν 10—-I καί 
6— 8 καθημερινά. Σ τ ή  διάθεση των με
λών βρίσκεται αίθουσα άναγνωστηριου 
μέ μικρή φωτογραφική έκθεση. Γά  γρα 
φεία βρίσκονται στήν όδόν Αμαλίας 4, 
Ισόγειο (τηλέφ. 28-398).

Κ  Α Τ Α  Σ  T A T  I Κ  Ο : Τυπώνεται 'κα ί θά 
διανέμεται στά γραφεία μας. άπσκλειατν 
κά γ ιά  τά  μέλη μας. Τ ο  βιβλίο αυτό θα 
περιέχει άκόμα τόν όργανισμό μας, Τήν 
Ιδρυτική πρόΐξη τοϋ Συνδέσμου, καί α 
ναλυτικη εισαγωγή πάνω στήν προσπα- 
θειά μας.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ :  Μέσα στό μήνα θ ' άρ- 
χίσει ή κυκλοφορία αιάς σειράς μικρών 

. βιβλίω ν διασήμων Σοβιετικώ ν συγγρα
φέων γ ιά  τήν πρόοδο του πολιτισμού, τίς 
τεχνικές καταχτήσεις, τίς έπιοτημονικές 
έφαρμογές. τήν προστασία τής Ογείας, τή 
θέση της γυναίκας, τή ζωή των έργα· 
των, τό  διοικητικό σύστημα κλπ. ττη 
Σο β ιετ ική  "Ενω ση.

Τ ά  βιβλία , έπιμελημένα στήν έμφάνιση, 
σέ μεταφράσεις έξελεγμένες. προλογισμέ
νες άπό "Ελλη νες  είδικους, μέλη του 
Συνδέσμου, θά συντελέσουν στή γνωριμία 
τής ζωης καί τοϋ πολιτισμού τών λαων 
της μεγάλης σύμμαχης δύναμης.

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Η Σ  Γ Λ Ω Σ  
Σ Α Σ :  Τό Δ . Σ .  άποβλέπει νά δργανω 
σει τό  ' Ινστιτούτο γ ιά  νά λειτουργήσει 
άπ’ τόν Ό χτώ βρη. 'Ο σ α  μέλη 8μως έν· 
διαφέρονται γ ιά  μαθήματα άπό τωρα, ας 
μάς ζητήσουν πληροφορίες. Μπορούμε νο 
υποδείξουμε κατάλληλους καθηγητές, μέ 
προσιτά δίδαχτρα.

Μ έ τήν εύκαιρία τής έπικοινωνίας μας 
αύτής με τά μέλη. διατυπώνουμε σ 
τά θερμή παράκληση γ ιά  τά  άκόλουθο 
ζητήματα:

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η :  Παρακαλοϋνται τώ
μέλη πού είναι συγγραφείς βιβλίων νό 
προσφέρουν άπό Ενα αντίτυπο γ ιά  τή βι 
ίλ ιοθήκη μας. Έπ ίσης «σα  μέλη έχουν 
βιβλία καί περιοδικά σε σοβιετικά θέμα
τα, νά μας τά διαθέσουν έστω καί προ- 
τώρινά. ή τουλάχιστο νά μάς γνωρίσου, 
τούς τίτλους των, ώστε ά ν  μας χρεια
στούν νά μας τά δανβίσουν γ ιά  μελέτη. 
Ακόμα όσοι μποροϋν νά μας δωρήσουν 

βιβλία σχετικά υέ έλληννκά έκπολιτιστικα 
θέματα. "Όσοι μπορούν νά άνταποκριθοϋι 
στήν παράκληση μας, άς μάς τηλεφωνή
σουν γ ιά  να επιμεληθοϋμε τήν παραλαβή

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ :  
Τό Δ . Σ .  χαθώρισε τό ποσό έγγραφης σε 
300 δρ. καί τήν έτήσια συνδρομή σέ 500 
5ρ. σάν έκάχιστο όριο. Γ ιά  τούς έργατο- 
ϋπαλλήλους τό ποσό αύτό μπορεί νά πε
ριοριστεί στό μισό. Παρακαλοϋνται όλα 
τά μέλη μας νά έπιδιώξουν τή γρήγορη 
τακτοποίησή τους. περνώντας άπ τά 
/ραφεία μας ή τηλεφωνώντας αας νά 
στείλουμε γ ιά  τήν είσπραξη.

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α 
Σ Η :  Μέ τήν εύγεντκή προσφορά τών' έ 
ταιρειών Σ Ο Β - Φ 1 Λ Μ  καί  Σ Κ Ο Υ Ρ Α Σ  
Φ ΙΛ Μ  μάς διατέθηκε άπ' τήν πρώτη τό 
άριστουργηματικό εργο παραγωγής 1945 
«ο  ώρες μετά τόν πόλεμο» καί άπ' τή 
δεύτερη ή αίθουσα Ρ Ε Ξ ,  γ ια  μιά παρά
σταση πού θα γίνει τή Δευτέρα 20 Αυ- 
γούστου στίς 9 τό  βράδυ γ ιά  τόν οίχονο- 
αική ένίσχυση τοϋ Συνδέσμου.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματέας 
Ν Κ Ι Τ Σ Ι Κ Η Σ  X . Θ Ε Ο Δ Ω Ρ  Ι Δ Η Σ

Β Ι Β Λ Ι Α

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η  Π Ο Υ Ρ Ν Α  Ρ  Α : « '¡οτορία  
τοϋ διεθνούς σοσιαλισμοϋν, τόμος οευτε· 
ρος. Έ κ δ .  «Κοινω νικής έρευνας». Α θ ή 
να 1945.

X. Λ Α Ζ Ο Υ : «Ε Ισα γω γή οτό Μαρξι
σμό». Ε κ δ ο τ ικό ς  οίκος ό «Κρόνος». Α 
θήνα 1945.

Χ Ρ .  Ε Υ Ε Λ Π 1 Δ Η : «Ουτοπίες καί πρα- 
,υατικότητεςν. Έ κ δ -  Ά ρ γ .  Παπαζήσης. 
Αθήνα 1945.

Λ Ε Φ Τ Ε Ρ Η  Ξ Α Ν Θ Ο Υ : « 'Ο π λίτηςΦρα γ 
τζής Γεώργιος». 'Αθήνα  1945.

Δ Η Μ Ι- ΙΤ Ρ  Η  Κ .  Γ Α Ρ Ο Υ Φ Α Λ  Ι Α  :« Σ υ μ 
βολή στή μελέτη τοϋ Καβΰφ η: Εκδ.
Ά ρ .  Μαυρίδης. Α θ ή ν α .  1945.

Ε Υ Τ Ε Ρ Π Η Σ  Γ.  Σ Κ Ο Ρ Δ Ο Υ :  «Λυτρω
τικές ασκήσεις». Κάίρο 1943.

Τ ΙΤ Σ  Ι Δ Ι Α Σ :  « "Εν α  κορίτσι πού -ό  
μαστρατά». Κά ίρο  1941.

Ε Υ Γ Ε Ν Ι Α Σ  Π Α Λ Α  ΙΟ Λ Ο Γ Ο Υ  - ΓΙΕ- 
Γ Ρ Ω Ν Δ Α :  «Πρός τό  φώς Αλεξάνδρεια. 
194Λ---45.

Ε Υ Γ .  θ '  Ν Η Λ  (μετάβραση Σ τ ά θ " 
Σ  πηλιωτόπουλου): « Ό  μαλλιαρός πίθη 
κοςτ. Έ κ δ .  Γκοβόστη.

'Αναφέρω έδώ μερικά βασικά 
προβλήματα σέ μιά Ακατάλληλη 
Ισως ψυχολογική στιγμή, πού άλ
λες ζωτικότερες άνάγκες_ όρθώ- 
νονται τεράστιες μέσα άπό τά έ- 
ρείπιχτ τού πολεμοο. Κάποτε Ο
μως θά σημάνει κΓ ή ώρα τής όρ- 
χήστρας μας καί δέ_ θάταν άσκο
πο ν' Αντιμετωπιστεί άπό τώρα ή 
μελλοντική της ύπόσταση.

Πριν κλείσω τό σημείωμαι έχω 
Ακόμη κάτι νά προσθέσω. ’Αφο
ρά τή σχέση όρχήστρας καί μα
έστρου. Είναι νομίζω, μοιραίο, 
κΓ άνθρώπινο μιά όρχήστρα, σάν 
ζωντανός όργανισμός, νά τρέφε, 
διαφορετικούς βαθμούς συμπά
θειας ή καί Αντιπάθειας πρός 
τούς διάφορους μαέστρους της. 
Πολλοί παράγοντες δημιουργούν 
τήν ειδική αύτή ψυχική ϊλξη ή 
Απώθηση, πού τόσο άμεσα αντα
νακλά στήν έρμηνεία.. 'Ωστόσο 
φρονώ δτι τέτοιες ψυχολογικές 
διακυμάνσεις παίρνουν σέ μάς 
συχνά μορφές όξύτερες άπό τό 
μέτρο τού άνεκτοΰ στις Αρνητι
κές περιπτώσεις. Ό  ζήλος τής όρ
χήστρας μας καί ή εύγενικιά της 
άμιλλα νά φανεΐ άντάξια στις Α
παιτήσεις τών ξένων μαέστρων έ
χουν πάντα λαμπρά άποτελέσμα-

Α Λ Λ Η Α Ο Γ Ρ  Α Φ ΙΑ

X . Κ λ ε ο μ έ ν η  : Τραγικό  στή λιτό 
τητά του τό «Γιωργάκη:», άλλά δε -παρου
σιάζει τό γενικότερο έκεΐνο ένδιαΦερον 
-ιού άτταιτεΐται γ ιά  νά δημοσιευτεί. Περ«- 
υένουμε \ά μάς στείλετε ά/»λη ¿ρ γσ σ ία

° ° Χ  ρ. Ά  ξ ε λ ό  : Ή  «Εξ όρ μ η σ η »  έχει 
άρετές, 6  στόμφος της όμως χαλνα το 
ποίημά.

Γ  ι ά  γ  κ  α  : Τ ό  ποίημα τής Ά ν τ α  
Ν έγκρ ι είναι κάπως πολύ παλιό.

Κ .  Φ ι λ ό λ α ο :  Καταλαβαίνετε πώς 
πέρασε τώρα ή έπικαιράτητά του. θ ά  θέ
λαμε δυως τή συνεργασία σας.

Τ ά σ ο  Λ ύ π η  : Τά  θέματά σας είνα. 
καλά, ώστόσο ύστερε! ή έκτέλε<π). Κ ο ι
τάξτε νά διαβάσετε, νά διαβάσετε πολυ.

Π- Π ε τ ρ .  (Κ έ ρ κ υ ρ α ):  Τ ά  βιβλία  πού 
μάς λέτε. τά βρίσκετε δλα στό βιβλιο
πωλείο «Α ετός». Μπορείτε καί νά τά 
παραγγείλετε, στέλνοντας τό άντίτιμο.

Γ .  Σ  u μ ε ω ν  ί δ η : Ε ξο ρ ισ το ύ μ ε
y iä  τά συγχαρητήριά σας. Ό π ω ς  Βλέ 
πετε, καί οί συνεργάτες και ή διεύθυνση 
τών « Έ λ .  Γ 'ρ .ί κάνουν β.τι μπορούν για  
νά καλυτερεύει όλοένα τό περιοδικό μας.

I .  Ί ω α ν ν ί δ η  : Γό είπαμε κ Γ  άλλη 
»ορά : ή πολιτική δέν είναι «ποιητικό
στοιχείο*.

Κ .  X  α  ρ . : Τό περιοδικό μας δέ  στέλ
νεται δωρεάν σέ κανένα.

Γ . Κ  ω ν ο τ α ν τ  ι ν ί δ  η : Τό ποίημα 
σας μάς άρεσε κα ί τό  κρατούμε γ ιά  δη- 
μοσίεψη.

Β λ .  Θ α λ ή :  θέλουμε άνταποκρίσεις 
άπό τήν πνευματική κίνηση τής έπαρ· 
χίας. θ ά  πρέπει δμως νά μήν περιορί
ζονται οέ Ενα είδος. Ν ά  Εχουν εώρυτερο 
χαρακτήρα.

Τ  ά  κ  η Γ  ώ γ  ο  : Τ ό  ποίημά σας ίχέ . 
μεγάλες τεχνικές έλλείψεις. Ν ά  διαβά
ζετε περισσότερο, νά γράφετε λιγώ- 
τερο.

Χ α ρ .  Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο :  Δέν τό εγ 
κρίνει ή συντακτική μας έπιτροτιή.

Λ. Γ  ι α  ν . : Τά  χειρόγραφα δέν έπι-
ατρέφοντσι-

Ά  ν  ν  α  Γ  ε ω ρ  γ  ι ά δ  τι : Κα λό . άλλά 
-τρέπει νά φροντίσετε τό ύφος σας.

Δ . Χ α ρ α λ . : Περάστε χαμμιά μέρα 
άπό τά γραφεία μας !1 — 1.

Χ1ΡΟ ΧΙΤΟ
Ό  144ος υιός τού ήλιου, ό 

■πλουσιώτερος άνθρωπος τού κό
σμου. ό μεγαλύτερος Αφορολόγη
τος έπιχειρηυατίας— ένας αύτο- 
κράτορας πού πιάνει αίμα καί γί
νεται μάλαμα! Τό κούτελό σου 
θ ά  φτάνει ίσαμε τήν άσφαλτο κα
θώς θά περνάει. Αύτός είναι βα
σιλιάς γιά τόν τόπο μας, άν σκον 
τάψει στόν έρχομό του ό Γεώργι
ος. Ζήτω, λοιπόν, καί τού Χιρο- 
χί·:ο!

τα καί Απορεί κανείς ώς ποιό βα
θμό έπειτα Αμβλύνεται αύτή ή 
προσπάθεια άντικρύζοντας τούς 
παλιούς*, γνωστούς της όδηγούς, 
πού δέν τής προσφέρουν ίσως πια 
έκπλήξεις, νέες πλευρές, νέους ό- 
ρίζοντες. Μιά κούραση, μιά ύπο- 
συνείδητη Αμέλεια καταλαμβάνει 
τήν όρχήστρα. Άλλά  είναι απα
ράδεκτο καί λυπηρό νά θυσιάζε
ται ή μουσική άπό τέτοιους πα
ράγοντες. Ή  όρχήστρα συμβο
λίζει τή μουσική συνείδηση τοΰ 
τόπου. Τά ήθικά της καθήκοντα 
είναι βαρειά, άμείλικτα. Μιά φο
ρά τή βδομάδα μόνο ζητούμε νά 
κάμει τήν βψιστή της προσπάθεια 
μέ όποιοδήποτε μαέστρο. Σ ’ άλ
λα μέρη οί όρχήστρες έχουν σχε
δόν καθημερινές δημόσιες έκτε- 
Λέσεις καί κρατούν ακούραστο 
τό δψος τους.

Καταλήγοντας ώστόσο_ δέ θά 
παραλείψω νά πώ καί τούτο; χι
λιάδες ’Αθηναίοι φιλόμουσοι ευ
γνωμονούμε τήν όρχήστρα μας 
γιά τόσες ώρες καλής μουσικής 
πού μας χάρισε στό παρελθόν καί 
στό παρόν. Τής εύχόμαστε μόνο 
κΓ ένα καλύτερο μέλλον γιά κα
μάρι τοΰ τόπου μας καί δική της 
εύλογία.

Η ΣΥ Μ Φ Ω Ν ΙΚ Η  Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Α  ΑΘΗΝΩΝ
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 9) 

μα. Διερωτδται κανείς: γίνεται ι
διωτική μελέτη έκ μέρους τους; 
έργάζονται τήν τεχνική τους; Α
σχολούνται μέ τή θεωρία τους. 
τήν ιστορία, τήν αισθητική; πα
ρακολουθούν άπό ραδιόφωνο ή 
γραμμόφωνο άλλες ύποδειγματι- 
κές όρχήστρες; ή έχουν πιά έπι- 
δοθεί όλόψυχα — Αναγκασμένοι 
Ισως καί άπό τίς ουνθήκες — στή 
βιομηχανοποίηση τής τέχνης τους: 
Άλλά  ξεχνούν δτι ό καθένας τους 
κρατάει ατούς ώμους του τήν ευ
θύνη ολόκληρης τής όρχήστρας. 
δτι σέ μιά όποιαδήποτε όμαδικη 
εκδήλωση τό έλάχιστο άκόμη μέ
ρος έπηρεάζει Αποφασιστικά τό 
σύνολο. Άπό τή σημερινή κατα- 
•θλιπτική άδράνεια πρέπει κάθε 
υέλος τής όρχήστρας νά λυτρω
θεί μέ συνειδητή άναδημιουργικη 
έργασία κΓ άς είναι οί συνθήκες 
άκόμη τόσο λίγο εύνοΐκές.

Τί πρέπει νά γίνει δμως σέ πε
ρίπτωση πού μέλη τής όρχήστρας 
δέν παρουσιάζουν πιθανότητες 
καλλιτεχνικής έξέλιξης. πού ή έ- 
πίδοσή τους είναι χαμηλή, πού έ
χουν φτάσει τό δριο τής ήλικίας; 
Τί πρέπει νά θυσιαστεί; τό άτομο

ή ή κοινή ύπόθεση; Ή  Απάντηση 
είναι μία χωρίς δισταγμό πρός 
δφελος τής Τέχνης. Αρκεί νά υ- 
πάρχει παράλληλα κι* £να τα- 
μεΐο προνοίας γιά τέτοιες περι
πτώσεις.

ΚΓ έδώ θάπρεπε νά έχουν ύπ 
δψέι οί μουσικοί στήν έπαγγελ- 
ματική τους διάρθρωση ειτε 
κρατική είτε ιδιωτική είναι αυτή 
— δτι οί ύποχρεώσεις τους Απέ
ναντι τής όλότητας άφοροΰν κυ
ρίως τήν καλλιτεχνική κΓ δχι τήν 
ύλική περιφρούρηση τών συμφε
ρόντων τους. Είναι ζήτημα τιμής 
γιά τόν κάθε μουσικό ν Ανυψώ
σει τό έπίπεδο τής όρχήστρας 
του έοτω καί μέ σκληρές θυσίες. 
Αύτή άλλωστε είναι ή βαθύτερη 
σημασία μιας συνολικής Ασφά
λειας στήν προκειμένη περίπτω
ση. Άλλά  μιά Ανανέωση τής όρ
χήστρας, προϋποθέτει τήν ύπαρξη 
συοτηυατικοΰ φυτωρίου νέων μ υ 
θικών’. Στά έγχορδα, πού ρέει δι
αρκώς νέο αίμα βλέπουμε τά κα
λά Αποτελέσματα, άλλά στά 
πνευστά ή ζωτική αύτή πηγή φαί
νεται δτι έχει πρό πολλοΰ στερέ
ψει.



έλεο3ερα Ιρ
Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Άπο αγωνιστή τής M. A.JTj

’Αρχίζουν νά γίνουνται γνωστά 
τά ποιητικά δημιουργήματα τής 
λαϊκής μας τέχνης στό διάστημα 
τοΰ μακρόχρονου Απελευθερωτι
κού και Αντιφασιστικού μας ά- 
γώνα. ’Από αύτά μπορούμε νά 
σχηματίσουμε μιά κάποια γνώμη 
πάνω στήν ύπόλοιπη, τή μεγάλη 
και άγνωστη άκόμα παραγωγή.

Κάτι δμως Αζιοπρόσεχτο έχου
με νά παρατηρήσουμε στήν καλ
λιτεχνική Απόδοση τών Αγωνι
στών τής Μ. ’Ανατολής.

Τ’ άδέρφια μας αύτά, πού ζού- 
σανε μέ τόν πόνο καί τούς πόθους 
τής σκλαβωμένης μας πατρίδας, 
μέ τή δίψα τοΰ πόλεμου καί τό ά
γριο μϊσος κατά τοΰ έχθροΰ, έκ- 
φράσανε τά συναισθήματά τους 
αύτά μέ κάθε μορφή τέχνης.

Τό άζιοπρόσεχτο αύτό όλικό, 
είναι μιά άκόμα διαπίστωση τής 
καθάριας καί τίμιας έλληνικής 
ψυχής τους. Είναι ή Αποστομωτι
κή άπάντηση σ’ δλους τούς σκο
τεινούς συκοφάντες. Είναι ό νους 
καί ή ψυχή τών 15.000 φυλακι
σμένων στά μαρτυρικά στρατό
πεδα τής άσπρης κόλασης τής έ
ρημου. Τό καλλιτεχνικό αύτά υ
λικό είναι ή μοναδική τους έκ
φραση, πού διασώθηκε Ανέγγιχτη, 
άπό τά χτυπήματα τής άντίδρα- 
σης.

"Οταν τό έπιτρέψουνε οί συν
θήκες θά γίνει γνωστή όλόκληρη 
ή καλλιτεχνική παραγωγή τών 
Αγωνιστών τής Μ. Α. Σήμερα, εί
ναι έντελώς άδύνατη μιά τέτοια 
δουλειά. 'Αξίζει δμως νά ρίξου
με μιά ματιά στό λίγο συγκεν
τρωμένο αύτό ύλικό, παρ’ δλο 
πού αύτό δέν είναι άρκετό νά 
μας δώσει μιά ολοκληρωμένη καί 
Ακριβή ιδέα.

’Ανάμεσα στούς ποιητές ξεχω
ρίζει ό ψαρας τής Χίου Φώτης 
Άγγουλές.

Ό  ποιητής αύτός πού δέν πή
γε στό σχολείο, καί πού δέν γνώ
ρισε τήν τέχνη τοΰ τόπου μας, 
ψάρευε πριν άπό τόν πόλεμο στ’ 
Ακρογιάλια τής Χίου_ καί πούλα
γε τά ψάρια του μέ τό πανέρι οτό 
κεφάλι. Στίς λεύτερες ώρες του 
έφτιαχνε τούς στίχους του, πού 
σ’ αυτούς έκλεινε τούς καϋμούς 
καί τις χαρές τοΰ λαοϋ του.

Τό φτωχό αύτό παιδί τοΰ δυσ
τυχισμένου λαοϋ, ό Φώτης, βρέθη
κε μέ τήν κατοχή, κυνηγημένος 
στή Μ. ’Ανατολή.

Κατατάχτηκε στό στρατό γιά 
νά πολεμήσει γιά τή λευτεριά τής 
πατρίδας του. Τό άδύνατο καί κα-

χεκτικό κορμί του, τό βάραιναν 
πέντε άρρώστειες. Ήτανε φυμα- 
τικός, είχε έλκος, ύπόφεραν τά 
μάτια του, τ' αύτιά του καί τά 
νεψρά του. Τό έρείπιο αύτό τών 
36 χρόνων, μέ τά γκρίζα μαλλιά, 
προτίμησε νά ντυθεί στρατιώτης 
καί ν’ αγωνιστεί σκληρά, παρά 
νά μείνει πολίτης, όπως είχε τό 
δικαίωμα. Στίς λίγες λεύτερες ώ
ρες τού, έγραψε Αδιάκοπα. ’Α 
στείρευτη πηγή. Ή  πίστη τόν δια
τηρούσε σέ μιά διαρκή έμπνευση. 
Ή ταν ό αγαπημένος ποιητής τών 
ξενητεμένων. Μέ τή φροντίδα φί
λων του τύπωσε τρεις μικρές ποι
ητικές συλλογές. Τά καλλίτερά 
του δμως ποιήματα, κυκλοφορού
σανε άπό στόμα σέ στόμα. Ή  λο
γοκρισία άγρυπνα παρακολου
θούσε καί έμπόδιζε τή δημοσίευ
σή τους.

Πέρσυ τόν ’Απρίλη τόν συνέ
λαβαν στό Κάιρο — ή μόνη αίτια 
ήταν τά ποιήματά του — καί τόν 
έξόρισαν στήν άπαίσια έρημο τής 
Μπαρντίας, έκεϊ πού άργοπέθαι- 
ναν καί τόσοι άλλοι άγωνιστές. 
Ή  ύγεία του άμέσως χειροτέρε
ψε, μά ή πίστη, τό κουράγιο καί 
ή Απόδοσή του, γιγάντωσαν. Κά
θε μέρα αιμόπτυση, κάθε μέρα 
κΓ ένα ποίημα.

“ Οταν λευτερώθηκε ή ’Ελλά
δα, τόν έσυραν μέ άπάνθρωπο 
τρόπο στίς φυλακές τοΰ Ντεκα- 
μέρε, στήν 'Ερυθραία. Ή  ζωή του 
έκεϊ μέσα λιγόστευε βιαστικά καί 
ή δλο ζωντάνια δράση του πλά
ταινε.

’Εκεί, έμεινε κοντά ένα χρόνο. 
Γό αίμα καί οί στίχοι τρέξανε 
θερμά κΓ άφθονα άπό τά χείλη 
του.

Ό  Φώτης, τό παιδί τοΰ φτωχού 
λαοΟ, ό ψαρας ποιητής, ό Αγωνι
στής, ό θερμός πατριώτης, Αργο
πεθαίνει τώρα κάτω Απ’ τή φτέρ
να τών Εχτρών τοΟ λαού μας. Ή  
φωνή του δμως, ή πνιγμένη άπό 
τή βία, γίνεται σάλπισμα πού Εμ
ψυχώνει τούς συντρόφους του, καί 
διαλαλεϊ τό ξερίζωμα τοΰ φασι
σμού μέ τήν πλέρια νίκη τής λευ
τεριάς τών λαών δλου τοΰ κό
σμου.

Είναι καιρός τώρα, πού κανέ
νας δέν ξέρει άν ζεί ή πέθανε ό 
Φώτης Άγγουλές.

Τά παρακάτω ποιήματά του εί
ναι παρμένα άπό τίς λογοκριμέ- 
νες του Εκδόσεις, πού κυκλοφόρη
σαν νόμιμα.

Ε Λ Λ Α Δ Α

Τρισευτυχισμένοι, όσοι θά φάτε,
τόν άθάνατο καρπό
τοϋ δεντριού, π’ Αρχίνησε νά θάλει.
Στή γιορτή τοΟ κόσμου, τή μεγάλη, 
θέλω, πριν πεθάνω, νά σάς δώ 
νά κρατάτε άγκαλιασένοι 
σάν Αδέρφια, γύρω, Αράδα 
τό χορό. καί νάναι πρώτη 
τό μαντήλι νά κρατεί 
ή φτώχειά πατρίδα μου, ή Ελλάδα 
μ’ έ'νσ κάτασπρο τριαντάφυλλο στ- αύτί.

Ε Ρ Η  Μ Ο Σ
Τά χείλη μας στεγνώνουν Απ’ τή δίψα, 
ό ήλιος μάς μισεί, μάς πυρπολεί, 
ή έρημος μάς Εκδικείται.
Σταθείτε:
'Όσοι πεθαίνουν Απ’ τήν πείνα, 
κι’ δσοι σκοτώνονται στόν πόλεμο, 
άς έρθουν δλοι, 
νά σκάψουνε τήν έρημο, 
θά γίνει περιβόλι.

Ill Α Ρ Τ Ε  ΤΗ Γ Η Ϊ  ^
Στείρα καί χέρσα μέν' ή γη στά χέρια τοΰ σατράπη.
'Εργάτη, ή γή γεννοβολή μέ τή δική σου άγάπη.
Πάρτε τή γη καί δώστε της ϊδρω, χυμό νά δώσει, 
ψηλό τό στάχυ νά γενεϊ, τό στάρι νά μεστώσει, 
νά φορτωθεί ή κληματαριά σταφύλι κεχριμπάρι, 
τό μήλο Αφράτο νά γενεϊ, τό σΰκο μελωμένο,
κΓ δ,τι θά βγεϊ άπ' τά χέρια σας κι' άπ’ ·τή δουλειά σας βλο-

Ιγημένο.
ν' Απλώσει νά τό πάρει,
τό φτωχοπαίδι λεύτερο, χαρούμενο νά τό γευτεί, 
νά δροσιστεΐ τ' Αχείλι του τό κίτρινο, πού τώρα φτεϊ 
τό σάλιο ματωμένο.
Ν’ άνθορροοΰν οι λεμονιές καί στ' άνθινο τους χιόνι 
νά γείρουν ν' αποκοιμηθούν οΐ ανθρώπινοί σας πόνοι.
Νάχετε μιά ζεστή γωνιά, καί καθαρή μιά κλίνη, 
νά ξημερώνει μιά χαρά καί νά βραδυάζει μιά γαλήνη.

ΑΝ ΔΕ Β Ο Η Θ Η Σ Ε Ι Σ
Στόν τωρινό του τόν όχτρό, τόν Αδερφό του θάβρει,
όποιος τό νοιώσει καί τό δεί, πώς είν’ τών σκλάβων τά δεσμά
τό ίδιο βαρειά, άν τά φορούν είτε λευκοί, είτε μαύροι.

Κανένας ζωντανός δέ ζεί έκτός καιρού καί τόπου,
κι' άν δέ βοηθήσεις τό φτωχό νά λυτρωθεί, κι' έσύ Ασκητή,
θάσαι προδότης της ζωής, καί θάσαι όχτρός τού Ανθρώπου.

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΣΑΣ
Άβουλος μή σταθείς στιχμή μπρός στής ζωής τή στράτα, 
κι’ είν’ όμορφα τά γηρατειά, κΓ  είναι γλυκά τά νειάτα.

Χιλιόγλωσσή ’ναι ή προσευχή κι' έχει άπ'τά χρόνια πιά γεράσει 
κι' δμως άκόμα ατού θεού τ' αύτιά δέν έχει φτάσει.

Τίποτα" τίποτα καλό σέ σάς δέν έχουν δώσει
δσοι σοφοί περάσουνε καί παντογνώστες και μεγάλοι.
Ποιόν περιμένετε νΑρθεϊ; Ποιόν καρτεράτε νά σάς σώσει;

Σπάσετε τά βαρειά δεσμά τής μοίρας τής ανθρώπινης
κι' Αγκαλιαστείτε Αδερφικά καί γλυκοφίληθειτε’
γιά σάς καρπίζει κι’ έγινε παράδεισος ή μάνα γή ι
καί σάς καλεί τήν όμορφη ζωή σας νά χαρεΐτε. ι

Τ Ε Χ Ν Ι Τ Ε Σ

Οί φτωχές μας καλύβες σηκώνουνε τίς μεγάλες πατρίδες, 
κι ot καλοί πατριώτες
τεχνουργούν γιά τά χέρια μας δυνατές Αλυσίδες.

"Α ν  πονούμε, μάς δείρανε όμοια όχτροί κι όμοια φίλοι, 
κι άν τό λέμε, άν τό ξέρουμε
τής ζωής τό τραγούδι, τό μάθαμε Απ’ τού χάρου τά χείλη.


