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Μέ Ανυπομονησία, μέ κέφι, διαβάζω κά
θε πρωί την έφημερίδα μου, πού περιέχει 
δ,τι χρειάζεται γιά νά γεμίσει δλες μου τις 
ώρες —  τουλάχιστον ώς τό άπόγευμα «ου 
θά-έρθει «άλι ή καινούργια έφημερίδα. 
Κάποτε, δταν μου είναι εύκολο, παρακο·. 
λουθώ καί τδ ραδιόφωνο, πού είναι έπισης 
μιά όμιλοΰσα έφημερίδα. Τδ ίδιο ξέρω 
■πώς κάνουν κοΛ «ολλοί άλλοι, «ού άλλοτε 
χρησιμοποιούσαν τδν καιρό τους σέ κα
θαρά πνευματικές απασχολήσεις. Ζουμε 
μέρα μέ τή μέρά, ώρα μέ τήν ώρα. τα 
μεγάλα γεγονότα πού γράφουν τή νέα μας 
•Ιστορία, τήν ‘ Ιστορία Ολόκληρης τής ’Αν
θρωπότητας. Στίς περιστάσεις αύτές ό λο
γοτέχνης σωπαίνει, γιατί ό στίβος είναι 
άφημένος όλόκληρος στό δημοσιογράφο. 
Μόνη μας τροφή είνάι τό έπίκαιρο, ενω 
ή βαθειά ούσία τής τέχνης είναι τό αΙώνιο. 
‘Ο λογοτέχνης, άν θέλει άκόμη τώρα νά 
έξακολουθήσει νά έχει τό λόγο, πρέπει για 
ν’ άνταποκριθει στήν άνάγκη τών στιγμών 
αύτών, νά μεταμορφωθεί σέ κήρυκα, ν’ ά- 
ποδάλει τή νηφαλιότητα τής σκέψης, νά 
παραμερίσει τήν κριτική έμβάθυνση. καί 
νά γίνει ή αύθόρμητη φωνή του ενστίκτου, 
ή φωνογραφική πλάκα τής άμεσης παρα
τήρησης κάί τού ραγδαίου στοχασμού. Νά 
ένστερνισθεί δηλαδή τίς Ιδιότητες καί τδν 
τρόπο εργασίας τού δημοσιογράφου, ένδς 
δημοσιογράφου περιωπής, όπως συνηθί
ζουμε νά λέμε. Καί είναι άσφαλώς σπου
δαία κ· έξυπηρετική ή Ικανότητα μιας τέ
τοιας προσαρμογής τού λογοτέχνη, πού 
τού δίνει τήν ευχέρεια νά βρίσκεται σέ δι
αρκή έπαφή μέ τό αίσθημα τού κοινού, γιά 
νά μπορεί πιδ υπεύθυνα νά τό άπηχήσει 
καί νά τδ έκφράσει. *Η προσφορά τού δη- 

ίμοάιογράφου σέ καιρό πολέμου είναι πρα
γματικά άνεκτίμητη. Φτάνει νά γίνει δ ϊ-

γραμμή τής "φωτιάς, να συμμεριστεί Ο
λους τούς κινδύνους καί τίς κακουχίες 
τού φαντάρου πού πολεμάει, γιά ν’ άνταπο- 
κριθεΐ καλλίτερα στόν προορισμό του. Κι* 
δ προορισμός αότός γίνεται ούσιαστικώ- 
τερος. δταν πρόκειται γιά ένα δημοσιο
γράφο πού διαθέτει λογοτεχνικές ίκοτνό- 
τητες.

Γιατί δ λογοτέχνης είδε ξαφνικα τά συ
νηθισμένα καθημερινά του θέματα νά χά
νουν τδ ένδιαφέρον τους, καί διερωτάται 
μέ κάποιο σκεπτικισμό, μέσα στδ φοβερό 
σάλαγο τών γεγονότων, άν τά θέματα ού- 
τά άξιζαν, άκόμη καί πρίν, τό ένδιαφέρον 
καί τή σοβαρότητα μέ τήν όποία τά είχε 
περιβάλει. Μιλούσε άκό··« ώς προχθές 
γιά τίς τάσεις τής νέας Τέχνης, γιά τήν ά
ξια τών κατακτήσεών της, άνασκάλευε. 
ζητώντας τίς πιδ εντυπωσιακές λεπτομέ
ρειες, τήν έρωτικτ’ τών μεγάλων ποι
ητών. σχολίαζε- πότε τίς παραδοξολογίες 
τού Όσκάρ Ούάΐλδ, τις κραιπάλες τού με
θυσμένου Βερλαίν ή τό συζυγικό δράμα 
τού Τολστόϊ, πότε την αύτοκτονία τού Κα- 
ρυωτάκη καί τήν όλέθρια έπίδραση τής 
ποίησής του στή νεότητα. “Ας άφήσουμε 
πιά τούς καθημερινούς καυγάδες, γιά ψύλ
λου πήδημα, μεταξύ τών λογοτεχνών. “Ο
λα 'αύτά, πού γέμιζαν τίς άδειες ώρες, 
μπορεί νά έδιναν άφορμή γιά νά δοκιμα
στεί ή πνευματική ευστροφία κ’ ή έπινοη- 
τικότητά τους, άλλά βρέθηκαν όλα μέ μιας 
κάπως μακρυνά καί ξεπερασμένα. “Ολα 
τά παιχνίδια τής φαντασίας, τίς έσωτερι- 
κές άναζητήσεις, τίς ανησυχίες, τούς ποιη
τικούς όραματισμούς, τά έχει κατακαλύ- 
ψει τώρα ή έφημερίδα. Βιαζόμαστε νά 
διαβάσουμε τό έπίσημο «Ανακοινωθέν» 
τών έπιχειρήσεων, τά τηλεγραφήματα, τίς 
άνταποκρίσεις, νά συμβουλευθοΰμε τό χάρ
τη. Τ ’ άδέλψια μας γράφουν έπάνω στά 
βουνά τής ’Ηπείρου, στα φαράγγια τής 
’Αλβανίας, σελίδες · έπικές, ύπέροχες, πού 
στέκει μπροστά τους άνίσχυρη ή φαντα
σία. ΑΙσθανόμαστε μέσα μας νά σαλεύ
ουν οί ψυχές τών πατέρων μας, νά ξυπνδέΐ 
τδ παλιό πρωτόγονο ένστικτο τής θανάσι
μης πάλης γιά τήν ίδια τή ζωή, πού μόνσ 
μπορεί νά φέρει τή Νίκη, καί συγχρόνως 
νά δώσει τήν αίσθηση τής πληθωρικής 
ζωής. Νικούμε τδν Ιχθρδ ποδ ξεκίνησε 
πάνοπλος νά μάς κατακτήσει, νά μάς έπι* 
βάλει τήν πιδ Ανυπόφερτη σκλαβιά, τδν 

. συντρίβουμε, τον διαλύουμε, τδν ντροπιά- 
-  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2)
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Γιά τήν ’Ελευθερία πάντα χύθηκεν άπ* 
τούς λαούς αίμφ. Καί δταν εξωτερικός έ· 
χτρδς γύρεψε νά σκλαβώσει ένα λαό καί 
δταν έσωτερικδς έχτρδς γσολαπάτησε 
τά δικαιώματα τού λαού, ξεσηκώθηκαν οί 
λαοί καί πολέμησαν. Βέβαια, άνάλογα μέ 
τίς Αντικειμενικές ουνθήκες κάθε τόπου 
καί τούς Ιστορικούς δρους κάθε έποχής, ό 
Σηκωμός ήταν άλλου δυνατός κΓ άλλοΰ Α- 
δύνατος. Τίς πιδ πολλές φορές όμως χύ
θηκε αίμα πολύ ώς πού νά διωχτεί καί 
τσακισθεϊ δ έπιδρομέας, ή ώς πού νά πέ
σει δ έσωτερικδς -δεσπότης. ΟΙ λαοί άπό 
τδν καιρό πού έσπασεν ή όργάνωση τής 
Πάτριάς καί πέρασαν στήν όργάνωση τού 
Κράτους, πολλά είδαν καί πολλά Ιπαθαν 
άπ’ τίς'έπιδρομές άλλοφύλων καταχτητών 
καί άπό τίς έσωτερικές άνακατωσούρες, 
τίς καταπιέσεις καί τίς βαρβαρότητες. Πό
τες όμως κανένας λαός Οσο καί άν ό κατα
χτητής έμεινε χρόνια στόν τόπο του, δέ 
συνήθισε στή σκλαβιά καί ποτές κανένας 
λαός 6 έν έδωσε συγχαρητήρια στδ δεσπο- 
τισμό. Μπορεί γιά iva μικρό διάστημα νά 
φαίνεται πως έπικράτησε στήν Α ή Β χώ
ρα ό άπολυταρχισμδς μιάς βάρβαρης μει
οψηφίας —  δπως στά χρόνια μας δ φασι
σμός —  μά ό. δεσποτισμός αύτδς μέσα στδ 
διάβα τών αιώνων είναι iva μικρό έπεισό- 
διο. θάρθει καιρός πού ή καταπιέζουσα 
μειοψηφία θά πέσει καί ή κλίκα που ένί- 
σχυε καί περιτριγύριζε τδ φασισμό θά 
πληρώσει τάέπίνειρα τής Ανομίας της άπό

Τ ο υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Κ Ο Ρ Δ Α Τ Ο Υ

τδν Ιξαγρίωμένο λαό. Στήν ’Ιταλία ή δυ
ναμική τής ιστορίας έτοιμάζει ' τό ξεσή* 
κωμα γιά τό γενικό σάρωμα τού φασισμού. 
•Ο ώροδε'ίχτης τής Ιστορίας μάς δείχνει 
πώς πλησιάζει τδ τέλος τού φασισμού. 
τΗρθεν ή ώρα νά άν'ασάνούν οί λαοί. Καί 
στήν κρίσιμη αύτή Ιστορική στιγμή δ έλ- 
ληνικδς λαός χτυπάει πρώτος τδ φασισμό. 
Στά περασμένα ιτολλοί ‘Ιταλοί φιλέλλη
νες έχυσαν τό αίμα τους γιά τήνέθνίκή μας 
Ανεξαρτησία καί γιά τό ξεσκλάβωμα τών 
’Ελλήνων άπό τδν ξένο δυνάστη. Σήμερα 
δ έλληνικδς λαός ξεπληρώνει τό χρέος του 
πρός τδν Ιταλικό φιλελληνισμό, γιατί χύ
νει τδ αίμα του όχι μονάχα γιά τήν έθνική 
μας Ανεξαρτησία μά καί.γιά τήν Ανεξαρ
τησία τής 'Αλβανίας καί γιά τό ξεσκλα- 
βωμα των Ιταλών άπ' τδν Απαίσιο φασι
στικό ζυγό. Τδ αίμα τών παιδιών του έλ- 
ληνικού λαού πού χύθηκε στήν “Ηπειρο καί 
Λού χύνεται στίς απάτητες βουνοκορφές 
καί στά φαράγγια τής Αλβανίας χύνεται 
μ’ οπ!>τδ τδ σκοπό. “Οταν ό Ιταλός διχτά- 
τορας έδώ.καί ξνα μήνα έστειλε τό Ιταμά 
τελεσίγραφό του, ό έλληνικδς λαός κατά
λαβε τη μεγάλη Ιστορική στιγμή καί άπ’ 
τδ ενστιχτό του όδηγήθηκε σύσσωμος κα
τά τού ιταλικού ̂ φασισμού. Ήρθεν ή ώρα 
τού λογαριασμού, πρέπει νά τελειώνουμε, 
είπε μέσα του, »Μ  πήγε νά πολεμήσει, 
δχι μέ κρύα καρδιά. Αλλά μέ πεποίθηση 
στόν Αγώνα του καί μέ ένθουσιασμό για 
τδ έργο του. Κι’ έτσι Από ενα μήνα τώρα 
ποτίζει, μέ τδ αίμα του, τδ δέντρο τής Λευ
τεριάς πού πολύ γρήγορα θα φυτρώσει 
καί θά γιγαντωθεί. Τδ δέντρο τής Λευτε
ριάς πού θά σκιάσει μεθαύριο τούς έλεύ- 
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Ε λ λ ά δ α !  Ε λ λ ά δ α !

Τ ά  μ ά τ ια  μ α ς  κ* Ισ έ ν α  Ε λ λ ά δ α !  
Τ ίπ ο τ ις  ά λ λ ο  δ έ  φ ελά. 
Κ α ί  ιιπ α ίν ο υ μ ε  δ λ ο ι  σ τ ή ν  ά ρ ά δ α , 

Μ έ  μ ιά  κ α ρ δ ιά ! 

Μ α ς . κ ρ ά ζε ις , κ ι ’ 6  κ α θ έ να ς  ν ά  μ α ι 
Π α ρ ώ ν , φ ω νά ζει σ τή  σ τ ιγ μ ή  
Δ ια τ ά ζ ε ις ,  κ α ί σ’ ά χ ο λ ο υ θ α μ ε

Τ ο Ο  Μ . Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η  

Μ έ  μ ιά  ψ υχή. 

Γ λ υ κ έ  ιά  μ α ς  μ ά ν ν α  ! Ε λ λ ά δ α  ! 
‘ Ε λ λ ά δ α  ί 

Π ο ιά  δ ό ξ α  σ’  δ π ο ιο ν  ά π ό  μας, 
’ Ε σ ύ  μ έ  ν ε κ ρ ικ ή  λ α μ π ά δ α  

Ν ά  τ δ ν  φ ω τδς. 

Μ . Μ Α Λ Α Κ Α Σ Η Σ

’Αρχαίο γυμναστήριο.
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IT0H ΑΓΟΗΑ ΤΟΥ ΠΒΑΙΤΙΪΚΒΥ
Τ ο Ο  © Ε Μ Ο Υ - Κ Ο Ρ Ν Α Ρ Ο Υ Ι

Είναι iva μικρό Αλητόπαιδο 12—13 χρονώ 
'Ανήσυχο, στριφογυρίζάμενο, μέ μάτια π* 
άστράφτουνε λογιώ - λογιών αστραπές A« 
γάμεσ’ άπό κρεμασμένα βρώμικα κι’ ¿rae- 
χτα κατάμαυρα μαλλιά.

Ποιος ξέρει άπό ποιά μακρυνά, παράμε- 
ρα σοκάκια μαζεύτηκε. Άλλά δέν έχει ση
μασία τέτοια λεπτομέρεια.

Τήν Ιστορία του κανένας "δέν τήν ξέρει, 
"Ισως"μόνο ή Αστυνομία. Μα ΘΑναι Απλή, 
Ακίνδυνη, καί γ ι’ αύτό τό βλέπουμε νά πε
ριφέρεται έλεύτερο κάθε βσάδυ στδ σταθ
μό τού 'Ηλεκτρικού.

"Ετσι άνώνυμο, Αγνωστο, κατάμονο τρι
γύριζε κι’ Απόψε Από γωνιά σέ γωνιά, σάν 
σφίγγα. Είχε τό νοΰ του κάθε πού περνού
σε Από τδ καλάθι γιά τά χαρτιά, νά κυτ- 
τάζει μέσα. Είχε τύχη μιά - δυδ φορές καί 
βρήκε χαρτί Από πάστα. Τδγλυψε Αδιάφο. 
ρα καί συνέχισε τ' άταχτα στριφογυρίσμα- 
τά του. ί

Πήγε νά πάρει καί τ ’ Αλλο χαρτί, πού 
«έταξε καινούργιος πελάτης. Κείνη τή στι
γμή πλησίασαν στό περίπτερο δυδ έγγλέ- 
ζοι αεροπόροι.

Φρέσκου ροδοκόκκινος καθαροί, μέ τδ 
δίκωχο στραβά καί τόν άέρα Ανθρώπων 
πού ξέρουνε πώς είναι δική τους ή γη πού 
πατούνε.

Κάτι ήπιοι«, κάτι φάγανε. Πληρώσανε 
χωρίς παζάρια, χαιρέτησαν εόγενικά καί 
φύγανε, όπως είχαν έρθει, Αμίλητοι στε- 
τοί, σοβαροί. 1

Κ’ ή τελευταία τους κίνηση, καί ή πιδ 
παραμικρή τους χειρονομία,- είχε τήν άξκχ 
πρέπεια σίγουρου Ανθρώπου.

Πετάξανε καί κείνοι τά χαρτάκια τους 
στό καλάθι. Καί μεϊς δλοι, πού παρακο- - 
λουθούσαμε τούς ξένους μας, ρίξαμε άνή- 

'συχες -ματιές στδ κ̂Αλάθι^καί  σΤδ-άλ-ητάκ««''“  - 
Ά λλά  τέτοιος φόβος δέν έστεκε. Γιατί δέ· 
είχε δεΐ τά χαρτάκια. “Η δέν ήθελε νά τά 
δει. ^

Τά μάτια τού μικρού, σάν όνειροδαρμένα, 
είχαν στυλωθεί σ' ενα δικό μας φαντάρο 
που παρακολουθούσε καί κείνος τά φερσί
ματα τών Αεροπόρων.

Είχανε τό πρόσωπό του σφραγισμένε» 
βαθειά, μέ τίς σφραγίδες τής έγνοιας καί 
τού μόχθου.

Μαζεμμένος, λίγος-λίγος, μέ τά χέρια 
στίς τσέπες τού μανδύα του, δέν σούκανε 
τήν έντύπωση παλληκαριοΰ τής Πίνδου καί 
τού Ίβάν.

ΚΓ όμως άπό κεΐ άπάνω έρχότανε, συνο
δεία αιχμαλώτων. Καί πάλι ΘΑφευγε τήν 
έπομένη πίσω. Νά ξανοπτάρει μέρος στή με
γάλη μάχη τρΰ Πολιτισμού.

.Ποτές δέν είχε ξανάρθει στήν ’Αθήνα« 
Καί τούκανε έντύπωση τό κάθε τί πού έ
βλεπε, σ’, ενα πρόχειρο ζαχαροπλαστείο 
ένός ήλεκτρικού σταθμού.

..’Αλλ* αύτά τά μάθαμε Αργότερα. Κα- 
νενός δέ μπορούσε νά πάει ό νοΰς του, πώς 
αύτός ό σεμνός, ό μαζεμμένος φανταρά- 
κος,, μέ τίς αύλακιές τής ¿γνοιας σ’ όλο τδ 
πρόσωπο, εϊταν ένας Από τους 28 ήρωες 
πού πρωταντίκρυσαν όλομόναχοι, στόν το
μέα τους, τά εχθρικά τάγματα, όλάκαιρη 
μέρα, ώς πού νά φτάσουν οί ένισχύσεις. 
Καί μώς γιά ήθική άμοιβή, τδν βάλανε 
στήν πρώτη συνοδεία αιχμαλώτων.

Στεκόταν έκεϊ μαζεμμένος καί κύτταζβ 
μέ θαυμασμό τό κάθε τί.

‘Ο άλήτάκος τόν σίμωσε. Τόν πιάνει di· 
πδ τδ χερυ Καί μέ μιά φωνή «αρακαλθ» 
στική :

—"Ελα νά σέ κεράσω I, τού λέει. ΜοΟ 
γουστάρει νά σέ κεράσω. "Ελα!

Τά μάτια τού μικρού εϊταν δγρά. Γυα
λίζανε σάν Αγριόγατου στδ μισοσκόταδο»
ΚΓ ό φαντάρος δέν άντιστάβήκε.

"Ετρεμε ή καρδιά μου, μήπως ό μικρός 
δέν εϊτανε κείνο πού νοιώσαμε δλοι, πού 
παρακολουθούσαμε τή σκηνή.

Πριν άπδ λίγο, έγλυφε τά χαρτιά. Τά 
ψίχουλα τής πάστας που μένανε κολλημέ
να στά χαρτιά. Πώς θά «λέρωνε Τ ι  

δραχμές;
Τδ ζδιο θά σκέφτηκε κΓ δ ύπάλληλος, Μά 

81 δίστασε καθόλου καί πρόσφερέ τήν πά
στα, πού βρισε ό μικρός, στδ φαντάρο.
- Ξαφνικά τ’ άλητάκι βγάζει τό παλιοπά- 
πουτσό πού φορούσε. Τ* Αναποδογυρίζει* 
τδ τινάζει καί πέφτουνε κάτι ψιλά. Δεκά-

Τ ΙΜ Η  ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 4 . -  ΑΡ1Θ- ΦΥΛΛΟΥ 21t



TOÄHNtKa'naMMÄTA - Σ ε λ ίδ α  2

Ο  Δ Ο Υ Λ Ο Σ  Π Ο Υ  Τ Α Π Ε Ι Ν Ω Σ Ε  Τ Η  Ρ Ω Μ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ

( * H .  ¡¡iJM.jisXssTHcíj π ο λ ιτ ικ ή  τοΟ Ί -  
ϊ χ : ι 3 ; « 3 ,  ! φ ΐ ? ί  τ ά  Ιχ α το ι ιμ ΰ ρ ·*  

« ί ο  cat,Ai5(rtv του  ο* ¿π όγνο -υ ι;. Γ ιά  όοου" 

1>Γ/,ιίιθου I  i z o  τή ν  ύ λ :κ ή  κ α ί τ^ ικ ή  π ο - 
ρ7,·/γή τή ς  ^ w i s r . « ? , ;  Ρ ώ μ η ς , ϊν/ ,ς ε ίν * '.  
I  -ογ'./.ό;  ό ?ό μ νς : ή  έ π α ν ά ο τ α ο η '  
ο : ϊγ ·/ρ<Λ ΐΐ!ς η υλ ές  τή ς  Λ :  v j / ς  κ α ι τή ς  
'Ι 'ρ ι “ θλ ίτι.»7 .ς , οί Ά ο η τ ο υ ν ο ϊ ,  οΐ ’ Α,λβ-ανοί 

κ ι ’  o í ι ΐ - ω τ τ ς  τέ λ ο ς -  τ ή ς  Ι τ α λ ί α ;  πού 
5-.ν πούληοαν 'τ ή  z - r · · Λ η τ ή  το » ) ;  ; τ ό  φ κ- 

'τ ιο μ ό ,  a ;  ίυ ;ιτθυ ·)·ι τή ν  έ ξ έ γ τ ν ο η  τώ ν  
δ ού λω ν  πού άπό τό  73 δ ;  τ ό  71 π . X . 
» '  έπ ί κ τ - ,α λ ή ;  τό ·; "Ε λ λ η ν α  ϊπ ά ρ π α α ο  ?- 

»π ε ίρ α ν  τό ·. τ ς ν ι ο  ο το ύ ; « γ ί  v o y . ’) ;  ποό- 
ς ο ν ο ν ς  τώ ν  ττ ,μ τμ ιν ώ ν  ’ ί τ α λ ώ ν  ίμ π τρ ια -  
> . ·~ ώ ν  —  ; j  -/ ίίνοος · α κ ρ ιβ ώ ς πού ο τά · 
♦■> «*·; ο ! π ρ ο (ΐν ;9 ίυ τέ ; τ ώ ν  κ ο σ μ τα ρ η ο -  

ρ ικ ώ ν  π -ρ γ α μ η ν ώ ν  τού  Μ π βν ίτο  Μ οντοο·: 
Ι ί ν ι .  Κ ι ’  5 ς  π α ρ α ό ΐ ΐ γ μ α τ ι τ τ ο ύ ν ) .

I
Άπό τώ- uéoa τοΰ 3ου π. X. αΐώ- 

νχ κσί δώθε, δταν πιά Εδραιώθηκε ή 
Λνευονίσ rljc Ρώμης πάνου στήν Ι
ταλική χερσόνησο, οϊ Αδιάκοποι πό- 
λευσ- τών Ρωμαίων χάνι υν τήν μαο- 
®ή της έξοιπωτικής πάλης Ανάμε
σα στις ιταλικές φυλές (ΈτροΟσκοι, 
Αικοοοι, Σα οίνοι, Ρωυαίοι, Λατίνοι, 
Οόόλσκο,ι. Άδοιγε·;, Σαμνίται κλπ.) 
V-á τήν Επικράτηση 'της πιό δυνα
τής καί γίνονται όργανα της Αποι- 
κ ακης πολιτικής τοΰ Ρωμαϊκού Ιυ- 
περιαλισυοϋ. Ό  Αντίχτυπος αύ'ών 
τών' ίυπεΌίαλιστικών Αγώνων (264 
π. X: —  133 π. X.) στήν κοινωνική 
καί οίκονοιιική- ζωή τής Ρωμαϊκής 
Δημοκρατίας ήταν άυεσος καί έξσ·,- 
ρετικά σημαντικός. Ή  παλιά μορφή 
τής οικονομίας τών άγροχτημάτων 
έδαιοσνίζεται καΓ δίνει τή θέυς της 
στήν γεωογική καί χτηνοτροφίκή 
μ-γαλοεπιχείρηση — τά γνωστά Λα 
τιψούντια (Lst’fundia)' ή πτώση πά
λι τής Καοχηδόνας. ή όποία γιά 
πολλά χρόνια είχε μονοπωλήσει τί; 
¿•-.-ν'Λαγτικές σχέσεις στις θάλασ
σες τής Μεσογείου Από τό ένα μέ
ρος καί ή υποδούλωση της Ελλά 
δας μέ τήν Αθέμιτη κληρονομιά τοΰ 
"Λ-παλοΐ) Γ ’ τό 133 π. X., Από οό 
άλλο. άνθιζε στήν Ρώμη τίς πιό 
π?,.·νύσ·.ες Ανορές πρώτων ύλών. τά 
καλύτερα λιμάνια καί το.’-ς σπουδαι- 
ότ.οους τόπουή κατανάλωσης, σπά
ζοντας τήν ένότητα τής αύστη^ς 
στρστιωτικής ζωής των καταχτητών 
πολλοί Ρωμαίοι καταπιάστηκαν τό 
τε συστηματικά μέ τίς έιιπορικές 
συναλλαγές, τίς τοαπεΓιτικές και 
χρηματιστικές έογασίες ft τήν όργά 
νωση μεγάλων βιοτεχνικών καί ναι 
τικών Επιχειρήσεων. Μιά νέα τά?η 
πλουσίων γαιοχιτ,μόνων, έφοπλι 
στών, Ιμπορσβιο·>:χνών, τοκογλύ 
φων κλπ., ποόβαλε πανίσχυρη στον 
κοινωνικό βίο -καί πήρέ τήν προνο 
μιακή θέση τών πατρικίων, Στό τί 
λος του 2 ου π. X. αιώνα, ή αιώνια 
πόλη άλλαξε πέρα ώς πέρα δψη 
ώστόσο, ή Αλλαγή αύτή έκλεινε 
μέσα της καί τά σπέρματα της Απ» 
σύνθεσης τής ’Ρωμαϊκής Δηυοκρα 
τίας. 0 ί κοσμοκοατορικοί άνώνες- 
τής Ρώμης δημιούργησαν παράλλη 
λα μΆ κατάσταση πρανμάτων άφό 
ρητη τόσο γιά τούς Ρωμαίους fu- 
κοοανρότες. δσο καί γιά τίς έκα 
τοντάδες χιλιάδων τών δούλων, πού 
κατέκλυσαν τήν χώρα τών Ρωμαίων 
σάν Ανδράποδα πολέμου. Στά fr · 
νασιήρια, τά μεγάλα ιδιωτικά τσι
φλίκια ft τά δημότ-.α χτήματα, στά 
μεταλλεία, τά Υδραγωγεία, τίς οί 
κοδομίς κλπ. χειρωνακτικές Εργα
σίες, οΐ δόΰλοι συναγωνίζονταν Ατιο- 
τελεοματικά τούς έλεύθερους μισθω
τούς (Αγρότες, τεχνίτες, ναυπηγοί 
κλπ. άχτήμονες πολίτες), γιατί ήταν 
πολύ πιό συμφερτικοί ΑφοΟ τά με
ροκάματα πού έπαιρνε ό έλεύθε-

ρες καί πενηνταράκια. Τά μετρά 
προσεχτικά, πληρώνει σάν κύριος 
καί τό βάζει στά πόδια. Γιατί εί
χε ίσως Αντιληφθεί πώς κάποιοι 
άνθρωποι χάσανε τό τραίνο γιά νά 
τό παρακολουθήσουνε ώς τό τέ
λος. μέ μάτια βρεμμένα.

Τά χειροκροτήματα του κόσμου 
τόν κυνηγούσανε αύτό τό μόρτη, 
πού ξέρει άπό δώδεκα χρονώ, κι’ 
άπό τή θέση πού βρέθηκε, νά πει 
μέ τρόπο Ελληνικό, τό θαυμασμό 
του καί τήν Αγάπη του, γιά τό 
σεμνό παλληκάρι πού πολεμά στήν 
πρώτη · —αμμή, γιά τή λευτεριά 
καί τόν πολιτισμό.

Ό  θεός νά τό κάμει εύτυχισμέ- 
νο. γιατί μάς χάρισε μιάν άξέ- 
χαστην ώρα, γεμάτη συγκινήσεις, 
ό-Ίοα. καί χτυποκάρδια περηφά- 
νε.αη Ελληνικής..

ΘΕΜΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ

βος έργάτης σ’ έναν χρόνο ζεπερ- 
νούσαν τά έξοδα πού ¿παιτοΟσε ή 
συντήρηση ανάλογου άριθμοΰ δου
λών στό ίδιο χρονικό διάστημα. "Ε
τσι ό θεσμός τής δουλείας γενικέ- 
φτηκε (1) στή Ρώμη μέ καταστρε
πτικές συνέπειες όχι μόνο γιά ·;ήν 
ρωμαϊκή φτωχολογιά, άλλά, όπως 
ήταν έπόμενο, καί γιά τούς δοή
λους. "Οσοι άπό κείνους ποδχαν χύ
σει τό αίμα τους γιά τό θεμελίωμα 
τής Απέραντης Ρωμαϊκής Δημοκρα
τίας δέν είχαν γίνει Ακόμη δούλη 
τών τοκογλύφων —  δανειστών τους, 
άνεργοι, άστεγοι καί μέ άδειο τό 
στομάχι τους γύριζαν μπουλούκια- 
μπουλούκια.οτούς δρόμους.τής αιώ
νιας πόλης, πουλώντας Ασυνείδητα 
τήν ψήΦο τους στούς δημαγωγούς, 
πού τούς ποόσφ.ιρναν άρτο καί θεά
ματα. Τό 134— 132 π. X., καί τό 12* 
— 1 2 1  π. X. έγιναν άπό τούς προο
δευτικούς άριστ ο» ρότες Τιβέριο καί 
Γάΐο Γράκχους κάτι μεταρρυθμιστι- 
κές Απόπειρες γιά τήν Αποκατάστα
ση τών Ρωμαίων Αποκλήρων (δη
μόσια έργα, μοίρσσυα γης. άφεση 
χρεών κλπ.). χωρίς δμως άποτέλ*- 
oucr. Καί τοΰτο. γιατί ή συντηρητι
κή Γεοουσία ήταν Ανένδοτη. "Οσο 
γ·.ά τούς δούλους, αύτοί ποτέ δεν 
wcbptoav άσπρη μέρα στήν Civit-is 
Romgnopjny ή έκυετάλλευση τών 
ιιεγάλων λστιφουντίων καί τών βιο
τεχνικών επιχειρήσεων άπό τό ένα 
μέρος καί ή άνετη —  καλύτερα ©ά
πρεπε νά πούμε έκλυτη καί όργια- 
ατική — ζωή τών Ρωμαίων Αρχόν
των άπό τό άλλο, Απορροφούσαν τίς 
στρατιές τών κοινωνικών σκυβάλων, 
πού 6  δρόμος τής αιχμαλωσίας όδι- 
γοΰσε ιιαοτυρικά στή Ρώμη. Πολυά
ριθμα δουλοπάύαρα —  όνουαστά ή
ταν τά δουλοπάζαρσ τής Κσρχηδό- 
νας, Κόρ-νθος καί Δήλος —  ατά ο
ποία οί έμπορικοί κανονισμοί πού 

.ρύθμ'ζαν τίς Ανόραπωλησίες τών 
ζώων, έξυπηρετοΰσαν τίς ΕπαγγεΛ- 
ματικές καί Ιδιωτικές Ανάγκες τών 
γαιοχτημόνων, Ιδιοκτητών Εργαστη- 
ριών κλπ. ' πλουσίων Ρωμαίων. ΚΓ 
έπειδή ή προσφορά τών δούλων ά- 
ξαιτίας τών ιμπεριαλιστικών πολέ
μων, κάλυπτε πάντοτε μέ τό παρα
πάνω τήν ζήτησή τους, ή Αγοραία 
τους τιμή ή-αν έξτυτελιοτική, πράγ
μα που.καί τήν διαγωγή τών δουλο- 
κστήνων πρός τούς δούλουο Ικανέ 
υπερβολικά σκληρή καί τό βιωτικό 
επίπεδο τών τελευταίων υποβίβαζε 
σέ Απελπιστικόν βαθμό. Χαροτχτηρι- 
στική στέκει ή νοιι-κή θέση τοΰ δού
λου στό Ρωμαϊκό Δίκαιο" οΐ δούλοι 
δέν έχουν καμμιά προσωπικότητα, 
δέν είναι υποκείμενο, άλλά Αντικεί
μενο δικαιωμάτων, δπως κι’· ένα Λ- 
ποιοδήποτε ποάγμα. Ή  έί ουσία του 
Αφεντικού πά'*ω στό δούλο είναι ά· 
περ’όριστη. "Ενας σπουδαίος Νομο
διδάσκαλος, ό Γάϊος, γράφει : «Οί 
δουλοχτήτες έχουν δικαίωυα ζωής 
καί θανάτου πόνου «τούς δούλους» 
(ΞΙσηγήσεις, 1, 521. Ώστόσο, ή 5ου- 
λοκάτοχη κοινωνία, δπου τήν συμφέ
ρει, δέν λησμονάει πώς κι’ οι δούλοι 
είναι άνθρωποι κι’ όχι μόνο χτήνη 
άξια γιά παραγων.κές χοντροδου
λειές ή Αγγαρείες Ατιμωτικές. "Ενα 
παράδειγμα: Αναγνωρίζει ό Ρωμαϊ
κός Νόιιος δικσιοπραγτική ικανότη
τα στό δούλο’ άπό τήν Αναγνώριση 
δμως αύτή δέν ώφελεΐται ό δούλος, 
Αλλά ό δουλοκάτοχος Αφού δ,τι Α- 
ποχτδ 6  δοΰήος μέ τόν κόπο του 
Ανήκει ipso jure στόν δουλοχχήτη 
(Κύτ. Γάϊος: «"Ο,τι δήποτε Αποχτή- 
•σει ό δούλος. Ανήκει στόν ίδιο τόν 
κύριο»). Φυσικά λοιπόν ήταν μιά 
κέτοια νομοθετική προστασία τής Α
συδοσίας τών Ρωμαίων δουλοκατό
χων (Κύτ. περισσότερα στις Ειση
γήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου τού Δημ. 
Παπούλ-,α’ τεύχ. Β ', ’Αθήνα. 1927, 
σελ. 16—17), Αποτέλεσμα, βέβαια, 
τής δουλοχτητικής μορφής ποδχε δ 
οικονομικός σκελετός τής Ρωμαϊκής 
Δημοκρατίας, νά φέρει τούς δούλους 
οέ Απόγνωση καί ν’ Απαντήσουν στήν 
άγρια έκμετάλλευση, τήν καταπίεση 
καί τούς Απίστευτους έξευτελισμούς 
πού δέν έχουν ταίρι τους στά χρο
νικά τής βουλείας, μέ μιά σειρά

(1 ) ΒέδχίΛ b πόλεμος δέν βτάθηχ: 
ifi:4 κϊί ·ΐΐή Ρώμη ή δημιουργική. *h!a 
χιΛ θίομοϋ τής δουλΐίχς’ ή δόυλιίβ πρω- 
»οηιρουτιίζίτκι στήν ¿ρχέγοί ι ι  κοινωνία 
iGv Ρωμαίιον, δτ«ν ή 4νάπτυξή τδν πι- 
ραγωγικιδν μέ̂ ων Ιπέτρίψί τή-< χρηοιμο- 
»;ίν^ή -ή; Ævfl?ii>ti'.viq; έργο,αίας γιί τήν 
παραγωγή ’άντιχτιμίνων πού ή 4ζία τον; 
ή τα ν  Α ν ώ τ «ρ η  ά π '  δ , τ ι  ξ ό ό ΐο ε  δ  Ι ρ γ ί τ χ ς  
— πίράγωγΐς. Τδττ fc-.αφ? y.x\ ή (kvni- 
ι » 3ΐ| τβν αίχμαλώτων νίναι ομμφίρτική 
ιπούς Ρωμαίους yacr,t4{.

T o G  Δ Η Μ Ο Υ  Ν . Μ Ε Ξ Η

σφοδρών έξεγέρσεων. Τό 187 π. X. 
οί δούλοι τής Απουλίας έπαναστά- 
τησαν, άλλά ή Ανταρσία τους πνί
γηκε στό αίμα κι’ 7.000 δούλοι πέ- 
θαναν πάνου στό Σταυρό’ πιό Οστε- 
ρα ξεσηκώθηκαν οι δούλοι τής Σι
κελίας (134 -  132 π. X., καί 107 
— 101 π. X.) μέ Αρχηγούς δυό Σύ- 
ριους, τόν Εΰνο καί Σάλβιο καί δυό 
Μακεδόνες: τόν Κλέωνα καί Άρθβ- 
νίων«· έπειτα άπό πολύχρονους αΐ- 
ματηρούς άγώνες κι* αύτοί νικήθη
καν, 2 0 . 0 0 0  δέ δούλοι θανατώθηκαν 
μέ τήν σταύρωση. Τό 133 π. X., έ· 
παναστάτηοαν οι δούλοι τής Πέρ
γαμος μέ Αρχηγό έναν εύποπρίδη. 
Από βασιλική γενιά, τόν Άριοτόν.- 
κο. Ή  σπουδαιότερη όμως απ’ όλες 
τίς έξεγέροεις τών δούλων ήταν τού 
73 π. X., μέ Αρχηγό τόν "Ελληνα 
Σπάρτακο. Γ-.ά τήν περίφημη αυτή 
έξέγερση, πού τροιμοκρατησε καί τα
πείνωσε Αφάνταστα τούς ύπερήφα- 
νους καταχτητές τού Αρχαίου κό
σμου, Αξίζει τόν κόπο νά μιλήσου
με κάπως πλατύτερα. Στις Αρχές 
τοΰ 1 ου αΙώνα π. X., ή όλιγαρχική 
διχτατορία τού Σύλλα, Ιδώσε στήν 
Συγκλητική Αριστοκρατία μεγάλη 
πολιτική δύναμη’ ή δικαστική καί ή 
έχτελεστική έξουσία, καθώς κ' ή 
διοίκηση τών Ρωμαϊκών ύπερποντί- 
ων έπαρχιών, πέρασε στά χέρια τών 
πλούσιων Ρωμαίων. Παράλληλα, ο*, 
προγραφές τού Σύλλα πολλαπλασί
ασαν τίς χρηματικές περιουσίες τών 
τελευταίων ποΟχαν ήδη γίνει πάμ* 
πλουτοι άπό .τά πολεμικά λάφυρα 
καί τά πολύτιμα μέταλλα τών κατα
χτημένων. χωρών. "Ετσι δημιουργή- 
θηκαν οί ύλικέε έκεΐνες προϋποθέ
σεις γιά τόν Ακόλαστο βίο,τήν ήθική 
παραλυσία καί τήν έξαχρείωση τών 
Ρωμαίων Αρχόντων πού δέν γνώρι
ζε τότε δρια. Ή τα ν ή έποχή πού ό 
έκφυλος καί κοιλιόδουλος Λούκου- 
λος οργάνωνε τά πολυτάλαντα συμ
πόσιά του κι’ οί Ρωμαίοι άντρες 
«ζοϋόαν σάν γυναίκες, Ινώ αυτές 
πρόσφερναυ δημοσία τήν τιμή τους» 
(Κύτ. Σαλούστιου : Ιστορία της
Συνωμοσίας τού Κατιλίνα). Έξα>- 
τίας δλων σύτών, ο( κοινωνικές Αν
τιθέσεις όξύνθηκαν "στή Ρώμη έπι- 
κίνδυνα. ένώ ή δοσλεία πήρε τρομα
χτικές διαστάσεις. Ποτέ πιο πριν όέν 
μίσησαν τόσο άγρια τ’ άφεντικά τους 
οί σκλάβοι. Δέν έλειπε παρά ή ά- 
οοομή γιά νά ξεσηκωθούν, κι’ αύσή 
ήρθε μέ τόν Ακόλουθο τρόπο: "Ο
πως γράφει 6  Πλούταρχος (Κύτ. 
Πλουτ. Κράσσος § 8 ) 200 δούλοι 
μονομάχοι (2) Γαλάτες κάί Θράκες 
οί περισσότεροι, πού έκπαιδεύονταν 
Από κάποιον Ρωμαίο δουλοχτήτη, 
τόν Λέντλο Βατ-ατο, στήν Καπύη. 
Ιξαιτίας τής σκληρής συμπεριφοράς 
του, συμφώνησαν νά τό σκάσουν. 
Τήν τελευταία δμως στιγμή προδό- 
θηκαν καί μόνο 70 άπ’ αύτούς μέ Αρ
χηγό έναν δούλο άπό τήν Ελληνική 
Θράκη, τόν Σπάρτακο, μπόρεσαν νά 
δραπετεύσουν. Μέ τά δπλα πού άρ
παζαν τυχαία Από κάποιο κάρρο, 
χωρίς νά δειλιάσουν, οΐ δραπέτες Α
ποκρόυσαν Αποτελεσματικά τούς 
Ρωμαίους στρατιώτες πού πήραν 
διαταγή νά τούς καταδιώξουν. Τό 
•περιστατικό τής νίκης μαθεύτηκε 
πολύ σύντομα σ’ όλόκληρη τήν ιτα
λική χερσόνησο καί με έξαλλο έν- 
θουσ-.αομό, δχι μόνο οί χιλιάδες τών 
ντόπιων καί ξένων (Θράκες, Γερ
μανοί, Γαλάτες, Σύριοι κλπ.) δού
λων, Αλλά καί οί άχτήμονες Ρωμαί
οι Αγρότες, άρχισαν νά προσχω
ρούν στό Απελευθερωτικό κίνημα 
τού Σπάρτακου. Ή  Ρώμη τάχασε' 
έστειλε βιαστικά τόν πραίτωρα 
Κλαύδιο Πούλχερ μέ 3.000 λεγεω
νάριους νά χτυπήσουν τούς στασια
στές. Ώστόσο, οί δούλοι πολέμησαν 
παλικαρίσια καί νίκησαν. *0 Σπάρ
τακος έδειξε τότε πώς ήξερε νά κα
θοδηγεί τά άσύνταχτα στίφη τών, 
δούλων. Γιά τήν ιδιωτική ζωή του, 
πολύ λίγα ξέρουμε άπό τίς πηγές 
(Κύτ. Σαλλούστιος: Hist. Ill —  IV* 
Λίβιος: Epit. XCV -  XCVII’ Πλού- 

,ταρχος Κράσσος § 8  —  11’ Φλώ
ρος II 8 ' Άππιανός : Έμφυλ. Α ' 
116— 120). Ό  Πλούταρχος γράφει 
σχετικά: «...πρώτος ήν Σπάρτακος, 
άνήρ θράξ τού Νομαδικού γένους, 

(ΣΙχΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7)

( 2 )  Μ ονομ ά χο ι λ έ γ ο ν τα ν  ο ί  Υ Λ λ ο ΐ  * ο δ  
ύχχι fyivJ.Z'.* τω^ατική ίύ·«μη χαI 9ι»- 
ο κ έ ί ϊ ζ α ν  μ έ  τ ό  «ρρ ιχτό  β ά - « ι τ ί  τους— κ ά ·  

λ »6 κ ν  μ έχ ρ ι θ ι ν ί τ ο υ  t?T4 » / ϊ ρ ϊ ΐ α ξ έ  του ς  

δ νό -όυ ό , ί ϊ τ β  x i i  μ έ  Δ γ ρ ικ  βηρ ίκ— τούς 
Ρ κ ψ ια ίου ; β τ α τ έ ς .  ‘ 0  Ισ το ρ ικ ό ς  Φ λ ώ ρ ο ; 
Y p is 's i  π ώ ς  o t  μ ονομ έχον ή τ » · ι  ζο .τ * ί '.κ κ -  
σμίνοτ σιή χίΐρότίρη Ματέοταοη Απ’ 8* 
λ « ς  τ ί ς  κ α - .η γ ο ρ ίις  τ φ ν  όο-Wjitv.

Ή  ζωή τοΟ Ανθρώπου είνατ τό· 
ώραιότερο δημιούργημα της φύ
σης κοΑ τό πιό ώμορφο στολίδι 
τής γης πού πατούμε.

Ό  άνθρωπος έχει τή δύναμη νά 
ρίξει ώς πέρα και ώς ψηλά πάνω 
τή ματιά, να δεΐ καί νά χαρεΐ δλη 
τή θεία αύτή ώμορφάδα πού κά
ποιος Ανεξιχνίαστος Δημιουργός 
έφτιασε μονάχα γιά νά χαιρού- 
μαστε. "Εφτιασε άκόμα αύτός ό 
Δημιουργός κάτι πολύ λεπτες χορ
δές, άόρατες, μές στήν ψυχή μας. 
τόσο εύαίσθητες πού νά μάς κά
νουν ν’ άναγαλιάζουμε στήν έπα- 
φή ή τή βέα τού πιό μικρού κι’ ά- 
σήμαντου πράγματος σάν λόγου 
χάρη’ μιίάς στάλας νερού πού κυ
λά ρυθμικά κάτω άπό τήν προε
ξοχή ένός βράχου' ή μιας ίριδί- 
ζουσας δύσης τού ήλιου' ή μπρο
στά σέ μιά μικροσκσπική μυρμήγ- 
κοφωλιά κατά τήν άνοιξη πού μάς 
άποκαλύφτεται στά κοινωνικά της 
μυστήρια.

Αύτή τήν πρόθεση είχε 6  θεός 
φυτεύοντας αότές τίς λεπτές χορ
δές μές στήν ψυχή τού Ανθρώπου.

Μά λίγοι άνθρωποι, γεννημένοι 
δίχως τό έξαιρετικό αύτό χάρι
σμα τής εύαιστησίας’ γεννημένοι 
άκαρδοι κι’ άσπλαχνοι, άδραξαν 
στά χέρια τους τά γκέμια τής τύ- 
χητ τών άλλων δλων άνθρώπων 
καί τούς όδηγούνε στόν άφανισμό.

Άπό μιάν άκατανόητη άνορποδιά 
της μοίρας μπόρεσαν νά πλέψουν 
καί πέρνοντας τίτλους καί μεγά
λα όνόματα. όνομαστήκανε Καί- 
σαρες καί ΝτοΟτσε καί Τσιάνοι 
και βάλανε πρόγραμμα στή ζωή 
τους μονάχα τή σκέψη: πώς νά ε
ξευτελίσουν πιοτερο τόν άνθρωπο, 
πως νά τοΰ σκοτώσουν κάθε άγα- 
θό καί τίμιο αϊστημα καί πώς νά 
ξεριζώσουν τίς ευαίστητες αότές 
χορδές τής ψυχής πού οι ίδιοι 
δέν ένοιωσαν ποτέ νά πάλλουν 
μέσα τους.

Μέ όδηγητή τά δαιμονικά Ιν- 
στιχτά τους καί μέσο τά πλούτη, 
πού διαφθείρουν τ*ν ψυχή, κα
τόρθωσαν . νά ξεγελάσουν μερι
κούς άλλους άνθρώπους καί μαζί 
μ’ αύτούς ένωμένοι πιά καί δυνα- 
μωιιένοι άπό μίσος καί θεϊκή κα- 
τάρα μπόρεσαν νά γίνουν τύραν
νοι στούς δικούς τους πρώτα λα
ούς κι’ άφού τούς άφαίμαξαν ζή
τησαν ύστερα νά στραφούν καί 
οτιτ τέσσερες άλλ^ς μεριές. τοΰ 
όρίζοντα πού ζούσανε άνθρωποι1 
ήσυχοι, χαρούμενοι καί λεύτεροι.

"Ετσι, έκεί πόύ σάν «οδηγοί» 
μπορούσαν μιά χαρά νά σπείρουν 
στή γής τό σπόρο τής καλωσύνης 
καί τής ισότητας κι’ άπό τό σπόρο 
αύτό νά φυτρώσει ή εύδαιμονία, 
αύτοί σπείρανε τή βία, τό μίσος 
καί τήν άρπαγή κι’ άπ' αύτά θερί
σαμε τήν πείνα, τή μιζέρια, τήν 
άροώστεια καί τόν πόλεμο.

Αύτά τά καλά φέρανε οί «όδη- 
γητές» καί οί δυνάστες τών λα
ών. "Οπου κυβέρνησαν φέρανε τήν

Τοΰ Γ Ι ΑΝΜΗ ΜΑΓΚΛΗ

Ατιμία, τή δουλεία, τήν άγραμμα- 
τωσύνη, τό σκοτάδι καί τήν κόλα* 
ση. Καί πάψανε πιά οί άνθρωποι 
νά χαίρουνται τό φως πού τούς ά
νοιγε τά μάτια καί τή νύχτα πού 
τούς ξεκούραζε.

Δέν άκούγονται πιά ξφγνιαστα 
γέλια, δέν φαίνονται πιά χαρού
μενα πρόσωπα. Ό  ίδρωτας πού 
τρέχει άπό τό ζαρωμένο κούτελο 
δεν είναι πιά 6  ίδρωτας της τίμι
ας δουλειάς παρά τής δουλειάς 
τού θανάτου. Τό άναστέναγμα, 
πού άκοΰς, δέν είναι έκεϊνο πού 
Φέρνει τή γαλήνη ύστερα άπό τόν 
ολοήμερο κάματο τής μέρας, άλ
λά τού πόνου καί τοΰ φόβου καί 
τής Αμφιβολίας ιό άναοτέναγμα.

‘Η γης δέ βγάζει πιά άλικες πα
παρούνες καί λευκούς άγνούς κρί
νους παρά βγάζει τά διπλά γυρ
τά «δάκρυα τής Παναγιάς».

Τώρα πού είναι ή έποχή τών 
βροχών τί δίνουνε στά διψασμένα 
σπλαχνα τής μάνας γής γιά νά 
τούς δώσει κι αύτή αύριο τόν 
καρπό της; Τής δίνουνε σίδερό, 
μολύβι καί φωτιά κι' άνθρώπινα 
κόκκαλα κι’ άνθρώπινη σάρκα’ κι’ 
αίμα. Τό Ιερό καί βασανισμένο 
αίμα τών παιδιών της. Φρίκη!

Μά νά τό πλήρωμα τοΰ χρόνου 
έφταξε. Ή  προνομιούχα στιγμή 
σήμανε. 'Εδώ, άπ’ τ’ άγιο χώμα 
τής πατρίδας, μας, πού γεννήθηκε 
κι’ έζησε πάντα ή Λευτεριά, τυχε
ρό μας ήταν, άδέρφια. νά ξεκινή
σει πάλι τώρα γιά ν' Απλώσει σέ 
μιά κοντινή μέρα, στά πέρατα 
τής γής. τήν εύλογία τοΰ καλοΰ 
καί τοΰ άγαθοΰ καί ν’ άποκατα- 
στήσει ξανά τήν άξια τού Ανθρώ
που.

Ό  ήλιος κιόλας φάνηκε ξεκά
θαρος νά ροβολα πάνω στις κορ
φές τών βουνών. Χάδεψε καί χρύ
σωσε ό ήλιος τό Αγνό, παρθενικό 
κεφάλι τής Πίνδου κ’ υστέρα 
στράφηκε στις πεδιάδες καί .τίς 
χαοάδρες καί τις χρυσοπηγές τίς 
έλληνικές πού μέ έλεύτερα, άν
θρώπινα λόγια χαιρέτησε ή άνυ- 
πόταχτη άντρίκια καρδιά τού Βύ
ρωνα. . .

Σταθήτε άκόμα λίγο καί σεις 
τρεις φορές δυστυχισμένα καί 
πολλές φορές άξιαγαπητα Αδέρ
φια τών Δώδεκα νησιών μας. Στα* 
θήτε. Λίγη άκόμα ύπομονή στά 
βάσανά σας. Τού χρυσού ήλιου οί 
δίκαιες άχτΐδες άρχισαν κιόλάς 
νά φέγγ'ουν γιά σάς

Έμπρόο παιδιά I Ή  ώρα πιά 
σήμανε νά έκδικηθοΰμε τή ντρο
πή πού, κάνανε οί άνθρωποι τοΰ 
σκότους, στή μάνα μοκ; τή γής’ 
τή σκλαβιά πού δώκανε στ* άδέρ- 
Φΐα μας, τή χολή πού πότισαν σ’ 
όλους τούς άνθοώπους.

Αδέρφια, άξια τής ’Ελλάδας, 
στυλωθήτε γερά στά δυνατά σας 
πόδια καί φωνάξετε μέ δύναμη ;

Ζήτω ή Λευτεριά.
ΓΙΑΝΝ ΗΣ ΜΑΓΚΛΗΣ 

Δωδεκανήσιος

ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑ

(ΣΓΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1) 
ζουμε," τοΰ παίρνουμε άπί τά χέ· 
ριά τά ίδια του τά δπλα, γιά νά 
τά γυρίσουμε πάνω του. Τόν τα
πεινώνουμε, τόν τιμωρούμε γιά τή 
γελοία του έπαρση. "Εναν έχθρό 
πανίσχυρο, πολλαπλάσιο, καί με
θοδικά προετοιμασμένο κι' άκόμη 
έναν έχθρό ψεύτη καί διαστροφέα, 
πού πίστεψε πώς ή δύναμή του 
μποροΰσε νά καλύψει κάθε ποτα
πότητα. Ή  Νίκη αύτή πού ήρθε 
καί πού τή βλέπουμε άπό μέρα 
σέ μέρα νά όλοκληρώνεται, είναι 
λοιπόν ή Νίκη τού Δικαίου. Μιά 
πικρή πείρα μάς είχε διδάξει πώς 
τό Δίκιο πολλές φορές καταπατή
θηκε καί πώς δεν ύπήρχε παρά 
μόνο «τό Δίκαιον τού ισχυρότε
ρου». θλιβερό άξίωμα, πού τό Α
νατρέψαμε, γιά ν’ Αποδειχτεί πώς ή πίστη, ή θέληση, ή Απόφαση, ό 
ήρωΐσμός, ή αυτοθυσία. Αποτελούν 
μιά δύναμη Αποτελεσματικότερη 
άπό τή δύναμη τών μηχανών.

Στις ώρες άΰτές τών μεγάλων 
γεγονότων, πού τά στήθη άνατα- 
ράζονται ώς τά μύχια, κι’ 6  λο
γοτέχνης δέ μπορεί νά είναι παρά 
ένας παλλόμενος άνθρωπος Ανά
μεσα στούς άλλους. "Αν ό σκοπός 
τής Τέχνης είναι νά δημιουργεί 
ψυχικές καταστάσεις, νά λυτρώ
νει Απ’ τήν Ανία, νά δίανοίγει 

βσωτερικούς όρίζοντετ^ νά πλα-

ταίνει τήν ψυχή, νά καλλιεργεί 
τό γούστο, νά βαθαίνει τό στοχα
σμό, είναι πολύ φυσικό στις ώρες 
αύτές πού παίζεται ή τύχη ένός 

.λαοΰ πού κερδίζεται ή έλευθερία 
του, ή λειτουργία τής τέχνης ν’ 
άτονεϊ. θά εΐταν πολύ φτηνό συμ.· 
πέρασμα άν ή φαινομενική αύτή 
Αδράνεια χαρακτηριζόταν ώς χρε- 
ωκοπία. "Αλλη είναι ή ώρα τοΰ 
πνεύματος κΓ άλλη ή ώρα τής 
δράσης. Δέν συμπίπτουν ποτέ, άλλ’ 
δμως ή μιά είναι συνέπεια καί 
συμπλήρωμα τής άλλης. Ό  Αίσχύ- 
λος άφίνει τήν πέννα, γιά νά πο
λεμήσει στό Μαραθώνα ' καί στή 
Σ «Καμίνου Άλλά ύστερα γράφει 
τούς «Πέροες». "Οταν έρχεται ό 
βάρβαρος, πρώτη καί μόνη σκέ
ψη είναι να τόν Αναχαιτίσουμε, 
να τόν νικήσουμε, θάρθει Αργό
τερα ή ώρα γιά νά πνευματοποιη- 
θεΐ ό Αγώνας καί ή Νίκη. "Αλ
λως τε, τά μεγάλα γεγονότα τής 
Ιστορίας σημειώνουν τίς χαρα
κτηριστικές στροφές τού πνεύμα
τος, τού άνοίγουν καινούργιες 
κοίτες. Οί περίοβες τής μεγάλης 
δράσης συνεπάγονται τίς πιό ρι
ζικές έσωτερικές μεταμορφώσεις. 
Βρισκόμαστε σέ Αναμονή, μπρο
στά σ’ έναν καινούριο κόσμο πού 
θ’ άνατεΟ.ει γιά τό πνεΰμα.

ΓΙΑΝ Κ Η Σ ΧΑΤΖ1ΝΗΣ
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ΝΙΚΟΛ. Κ. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ : Έ ν -
θ υ μ ή μ α τ α  σ τ  ρ α τ  ι ω- 
τ ι κ ά τ ή  ς ’Ε π α ν α σ τ  ά
σ ε  ω ς τ ώ ν . Έ  λ  λ  ή ν ω ν 
1821-1833. Τόμος δεύτερος.

Είναι ό τίτλος όγκωδεστάτου τό
μου Από 700 πάνω κάτω σελίδες 
σέ σχήμα μεγάλου δγδοου, πού Ε
βγαλε τόν περασμένο μήνα ό λο
γοτέχνης καί μεγάλος ιστοριοδί
φης τής Ελληνικής ’Επανάστασης 
κ. Γ ι ά ν ν η ς  Β λ ά χ ο  γ ι ά  ν- 
ν η ς.

Τό βιβλίο είναι δ’ στή σειρά τών 
« Α ρ χ ε ί ω ν  τ ή ς  ν ε ω τ έ -  
ρ α ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Ι σ τ ο 
ρ ί α ς »  μας, πού 6  ίδιος τύπωσε. 

Ετσι έχει βγάλει: α) Τό Ά  θ η- 
ν α ϊ κ ό ν  Α ρ χ ε ί ο  ν, Τόμ. 
Α ', (Εχδ. 1901), έξαντλημένο, β) 
Άρχεϊον τού Στρατηγού Μακρυ- 
γιάννη, τόμ. A '— Β ' (εκδ. 1907), 
κι αύτό έξαντλημένο, γ )  Χιακόν 
Άρχεϊον A ' - Ε '  τόμοι,

Τά « ’Ε ν θ υ μ ή μ α τ α  σ τρ α 
τ ί  ω τ  ι κ ά »  τού Κασομούλη μό
λις θά τά πιάσουν τρεις τό όλο 
τόμοι καί κάτι. Ό  α' τόμος βγή
κε πέρυσι, ό β' τώρα, 6  γ '  άρχισε.

Ποιός είναι ό κ. Βλαχογιάννης 
ίσως νά περίττευε νά ειπωθεί έδω, 
τόσο είναι πασίγνωστος- μά έγώ 
ώς "Ελληνας αισθάνομαι τήν ύπο- 
χρέωση(Ι) νά φανερώσω τό θαυ
μασμό μου γιά τόν ογκο τής πνευ
ματικής έργάσίας πού έχει προσ
φέρει οτό έθνος, καί πού μάς Εχει 
χαρίσει άπειρες πνευματικές Απο
λαύσεις.

Έπικαιρότατα Ερχεται καί τώ
ρα νά μάς προσφέρει καί νέον 
καρπό, άπότοκο τοΰ πολυχρόνιου 
μόχθου του, τόν Κ α σ ο μ ο ύ λ η .

Τ ί  είναι ό Κασομούλης ; "Ενας 
σεμνός ήρωας καπετάνος τοΟ με
γάλου σηκωμού μας στά 1821, πού 
άπό τότε. πού μυήθηκε στά μυστή* 
ρισ τής Φιλικής Εταιρείας ώς τά 
1871, έτος του θανάτου του στή 
Στυλίδα, Εμεινε άφοσιωμένος στήν 
π ατσίδα. Διπλά τήγ ύπηρέτησε, μέ 
τό τουφέκι στό ενα χέρι καί μέ 

^ήν πέννα στό άλλο.
Λογοτεχνικό ταλέντο δέν είχε 

σάν τό Μακρυγιάννη, γιά νά μάς 
Αφήσει καί γλωσσικά Εργο Αθά
νατο. Ή  κουτσοκαθαρεύουσά του, 
δπως τήν ήξερε σά γραμματικός 
τοΰ Άοπροποταμίτη ήρωα Ν. 
Στορνάρη στό Μεσολόγγι καί στά 
γραφεία δπου κατόπι ύπηρέτησε, 
δέ μάς ικανοποιεί. Αξιοθαύμα
στος ώστόσο είναι πού καταπιά
στηκε Εργο μεγάλο καί τρανό: νά 
γράψει δ,τι μέ τά μάτια του είδε 
καί μέ τ’ αότιά του άκουσε στή 
μεγάλη μας Επανάσταση, πού άπ’ 
Αρχή ώς τό τέλος της πήρε μέρος. 
Καί πρώτα μάς δίνει μιά σχεδόν 
συστηματική ιστορία, ώς τώρα ά- 
νύπαρχτη, τών Άρματωλικιών πού 
ύπήρξαν καί τά πρώτα έλληνικά 
στρατόπεδα, άπ’ δπου ξεπήδησαν 
τά καπετανάτα τοΰ 2 1  καί ξεσκό
λισαν οί πολεμιστάδες του. "Ε- 

. πειτα συνέχισε τά ήροΛκά κατορ
θώματα τοΰ μεγάλου άγώνα καί 
ύστερώτερα ώς τά 1833. Καί τό 
Εργο αύτό μπόρεσε νά τό Αποτε
λειώσει ό Κασομούλης* 460 σελί
δες πυκνοτυπωμένές Εχει ό α' τό·. 
μος πού τύπωσε πέρυσι ό κ. Βλα- 
χογιάννης καί σχεδόν 700 ό δεύ
τερος πού Εβγαλε τώρα" καί πρέ
πει νά περιμένει κανείς πώς σέ πε
ρισσότερες άπό 700 σελ. τυπωμέ
νες θά βγει τό ύπόλοιπο. Αλήθεια, 
Ιργό άξιοθαύμαστο γιά τόν δγκο 
καί τό περιεχόμενό του!

Καί μπορώ νά πώ μέ Απόλυτη 
ειλικρίνεια, πώς δποιος θέλει νά 
γνωρίσει καλα τους ήρω^ζ που Ε
παιξαν στο δραμα αυτό που λέγε-

( 1 )  T-,Tc τ α :  χ ο ιν Α ;  t j í c o í a c  π ρ χ γ γ α -  
& ·} ·2 7 . · ι έ 'Κ · .  μ !  > j  ¡ X ?  %  Α -  ,_/μ®ιt  

%\·/χ\ίί πχΊ'.χΐ χ'Λ-μtwu:. &u tr.··.- (ίί- 
κ6ί·,·.ι; 4-
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ται Ελληνική Έπανάστακτη, τόν 
Κασομούλη πρέπει νά διαβάσει. 
Έκεί 0 ά  τούς ϊδεϊ άτόφυους, μέ 
τήν πρωτόγονη καί τραχιά πάλι- 
καριά τους. Τόν Καραϊσκάκη Ανά
γλυφο στή δίκη τού ΑΙτωλικού, κι 
δλους τούς άλλους, ψυχολογημέ
νους Αριστοτεχνικά.

Στό δεύτερο τόμο, πού βγήκε 
τώρα, διαβάζει κανείς τα άπό τό 
1825 χι ύστερα γεγονότα.

Γιά τή β’ πολιορκία τού τρισέν- 
δοξου Μισολογγιοΰ μαθαίνουμε 
καινούργια πράγματα, Ιδίως άπό 
τήν πλευρά τήν ψυχολογική' σε
λίδες άφταστου ήρωϊομού, άτομι- 
κοΰ καί δμαδικοΰ, πού είναι νά 
τίς ρουφάει κανείς,-μάλιστα αύτές 
τίς στιγμές, δπου κεϊ πάνω στά 
χιονισμένα Αλβανικά βουνά ξανα
γράφονται άλλη μιά φορά άπ’ τά 
δισεγγόνια κείνων τών ήμιθέων.

Μέ τό τουφέκι καί τό γιαταγάνι 
(τού πρόγονου τής σημερινής λόγ- 
χηο) άπαντούοαν οι ελεύθεροι πο- 
λιορκημένοι σέ κάθε πρόταση τού 
Κιουταχή -καί Ίμπραήμη νά πα- 
ραδώσουν τής λευτεριάς τους τό 
κάστρο.

Λατρεία τους τό τουφέκι, καη
μός τους ή γλυκιά λαλιά του. Δια
βάστε τόν Κασομούλη:

«Τέσσερα ντουφέκια (τούρκικα) 
βροντούσαν τόσον, ώστε δταν τά 
Ερριπταν, έπειδή ήτον πλησίον, 
μάς κούφωναν τό Αφτί. Βροντά 
(τώρα) τό (Ενα) τουφέκι. (Κι’ άρ- 
χίίειιή στιχομυθία):

Κ ο υ τ ζ ι ο ύ μ π α  ς.—  "Αχ, 
ντουφέκι, άχ, ντουφέκι! νά τό εί
χα έγώ, καημένε 1 .

Τ ο ύ ρ κ ο  ς.—  Πά, τί τό θέλεις 
έσύ, όρέ ;

Κ ο υ τ ζ·—  Γιατί έμένα μου 
πρέπει νά τό Εχω μόνον... ,τ,εύρεις. 
Αγά ;

Τ  ο 0 ρ κ ο ς.— Τί ;
Κ ο υ τ ζ.—  Νά μοϋ τό φυλάξεις, 

σέ παρακαλώ, καί σου χαρίζω τήν 
ζωήν. δταν σέ πιάσω.

Τ ο ύ ρ κ ο  ς.—  Τ ί λές, μωρέ, 
καημένε; Είσαι παλαβός (τρελ- 
λός). καί σύ καί όλοι (οί άλλοι), 
όπού λέτε νά γλυτώσετε άπό αυ
τού όπου οάς Εκομε (Εχομε).

Κ ο υ τ ζ.~ Δέν έντρέπεσαι νά 
τό λές (αύτά) άγά; Καί τί σημά
δια Εχεις; Κάμε λίγο άκόμα έδώ- 
θε καί θά ίδεϊς πάλιν τί θά *0 - 
ρεις.

Τ ο ύ ρ κ ο  ς.—  Τ ί θά εύρω; Τό 
κεφάλι σου, νά σού τό πάρω.

Κ ο1 υ τ ζ.—  Καλά, Αγά, μά Εχω 
(έγώ) τά χέρια μου, καί δέν σέ 
Αφήνω.

Τ  ο ΰ ρ κ ο ς.—  Πρώτα θά σοΰ 
πάρω τό ντουφέκι καί ΰστεοα το 
κεφάλι. Τ ί  θά κάμουν τά χέρι«;

Κ ο υ τ ζ.—  Ά μ ' Εχω τά πιστό- 
λια, άγά!

Τ  ο 0 ρ κ ο ς.—  Καί αύτά (θά 
σοΰ τά πάρω).

Κ ο υ τ ζ.—  Ά μ ’ Εχω τό γιοπα- 
γάν;, άγά!

Τ ο ύ ρ κ ο  ς.—  Νά !... Είσαι 
ζουρλός, καημένε. Μήνα είμαι πα
λαβός νά ριχτώ νά σοΰ τό πάρω; 
Νά, μέ τό φτυάρι καί μέ τό χώμα 
θά σέ κυνηγώ καί θά ·σέ πάνω ώς 
τούς Κορφούς, δπου νά σέ θάψω, 
καί τότες τά παίρνω δλα.

Κ ο υ τ ζ.—  Φύλαξέ μου τό ντου
φέκι σου καλά, καί ίδές τί δνειρον 
θά ίδεϊς' γιατί έγώ βίδα Ενα δνει- 
ρον, δτι θά σέ πάρω.

Τ  ο ΰ ρ κ ο ς.-̂ - Νά μοΰ φάς τό 
σκ..., κιαρατά!

Ιδού τό τέλος τής όμιλίας. Μιά 
μπαταργιά ' ντουφέκια, Επειτα ό
λοι, (έπάνω) εις τήν φωνήν, γύ- 
ρωθεν άπό στασίδια καί φωνές 
κοντά —  καί πόλεμος.» Παλικάρι 
κι ό "Ελληνας, παλικάρι κι ό 
Τούρκος.

Καί όπομνηματίζει ό κ. Βλαχο- 
γιάννης : «Γύρω στούς δυό, πού 
μιλούσανε, συνάζονταν κι άπό τά 
ουό μέρη Ακροατές καί θεατές, 
καί κάθιζαν άπάνω σέ πέτρες, πρό-

Ϊειρες γιά τό σκοπό (στασίδια), 
όρο καί τά δυό μέρη πιστεύανε 

στή μ π έ σ α . Μέ τήν πρώτη βρι
σιά χαλοΰσε ή μ π ε σ α κι άρ
χιζε ό πόλεμος.»

Δέ νομίζετε πώς διαβάζετε Επη 
τή** ’ίλιάδας.;

Τό παλικάρι τής λευτεριάς δέ 
λογαριάζει ζωή. Παίζει μέ τό θά-

Τ ο υ  -Δ Η Μ . Λ Ο Υ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

νατο' τόν κοροϊδεύει. Ζηλεύει τά 
δπλα του εχθρού και προσπαθεί 
νά τοΰ τά πάρει καί νά τά. κάμει 
βικά του. Χαίρεται τή λαλιά ένός 
καλοΰ τουψεκιοϋ,. τήν κόψη τοΰ 
σπαθιού τής λευτεριάς τή θέλει 
τρομερή.

Ή  άγάπη τής λευτεριάς θυσιά
ζει τό άτομο στό σύνολο μέσα καί 
χόλια δέ βαστάει σέ παλικάρι πού 
έηίοης γ ι’ αύτή πολεμάει.

"Ετσι, ότοτν ύστερα άπ' τόν ξα- 
νασηκωμό τής Ρούμελης ό Καραϊ- 
σκάκης έτοίμαζε τό κίνημά του 
γιά νά σπάσει τήν πολιορκία τού 
Κιουταχή καί νά βοηθήσει τούς 
κλεισμένους στής Αθήνας τό κά- 
ότρο μέσα, είπε τούτα τα ύπέροχα 
λονια στούς άξιωματικούς καί 
στραιιώτες πού περιτριγύρισαν τή 
σκηνή του :

«—  ’Αδελφοί καπεταναϊοι, τίπο
τες μόνος μου δέν Εκαμα'.δ,τι κι 
άν έκαμα, τό έκάμαμεν όλοι μαζί. 
'Άνθρωποι εϊμεσθεν, έχομεν χολήν 
καί κο-··ιιίαν φοράν κι έγώ έπταισα, 
(άλλά) καί ακΛοι δπταισαν, πολ
λές φορές. Έσφάλαμεν Ενας πρός 
τδν άλκον, καί τούτο ίσως δέν ή
τον άπύ ημάς. Διότι έναν καί τδν 
αύιόν _οκυπόν Εχομεν, τήν Ελευθε
ρίαν της πατρί&ος μας. Καί τώρα 
πάλιν, ποιον άλλον θά Εχω παρά 
τήν Γενναιότητά σας καί τούς Α
ξιωματικούς σας βοηθούς; ’Όλοι 
μαζί λοιπόν θά σκεπτώμεθα, καί 
όποιον είναι καλύτερον, έκεϊνο θά 
κάμνωμεν».

Αύτά γράφει ό Κασομούλης.
Πόσο διδαχτικά ! Τά βλεπομε 

σήμερα μπρός στά μάτια μας.
"Ετσι σελίδα τή σελίδα τού Β ’ 

τούτου τομου περνώντας κανείς 
φτάνει στις 1 2  Ιανουάριου του 
1828, δπου Ο Κυβερνήτης Καποδί- 
στριας Εφτασε στην Αίγινα καί 
«έΛΑ,ιμενιοθη εις τήν Περιβόλαν 
(συνοόευόμενος) μέ τά.... συμμα
χικά πλοία».

Καί τελειώνοντας τήν περίοδο 
αύτή ό Κασομούλης, μάς λέει: 
«Ακολούθως μέλλομεν νά έξιστο- 
ρή μ εν (τά οιάφορα) (στρατιω
τικά) περιστατικά διωμγανισμέ- 
νου στρατού...!, διά νά πλήρώσω- 
μεν τήν εύλογον έπιθυμίαν τών Α
ναγνωστών μας, (προσψέρσνιες) 
τό ύποσχεθέν (τελευταίσν τού Ερ
γου) μαο μέρος, καί πρός γνώσιν 
τών άπογόνων μας, μ' όλον όπού 
είη ταύτην τ*ν περίστασιν δέν έλει- 
ψαν καί (άλλοι) άξιοι άνδρες νά 
περιγράψυυν τά περιστατικά τοΰ 
(άνήκοντος εις αυτούς) μέρους 
των (έκ της Ιστορικής έκείνης έ- 
ποχής)».

Νά οί μεγάλες ψυχές πώς θυ
σιάζουν κι απ’ τόν έγωϊσμό τους 
γιά ν’ άναγνωρίσουν καί τούς κό- 
πουο τών άλλων.

Ό  κ. Βλαχογιάννης, βαθύς γνω- 
στης τής επαναστατικής Εκείνης 
έποχής τού έθνους μας, όσο κα
νείς άλλος στήν ΈλΑά&α, μέ τό 
νά Εχει Αρχεία άγωνιστών καί Ι
στορικά έγγραφα σωρούς, κάτω 
άπό τίς σελίδες τού ύπερόχου Ερ
γου πού οί προσπάθειες καί άτε- 
λείωτοι κόποι του μάς χαρίζουν, 
βάζει Ενα σωρό σημειώσεις διαφω- 
Τιστικές καί παραπομπές σ’ άλλα 
Αρχεία κλπ. Απορεί καί θαυμά
ζει κανείς μέ τόν πλούτο τών Ιστο
ρικών γνώσεων αύτού τού άνθρώ- 
που πού μέ τά σωστά του βάλθηκε 
νά φέρει στό φως τήν πραγματική 

• Ιστορία τού έθνους μας σα γνή
σιος άπό μητέρα άπόγονος Σου
λιωτών.

'Όπως Εκείνοι μέ τό άρθανίτικο 
πείσμα τους δέν άφηνσγ τά δπλα 
ώοπου νά φέρουν τής πατρίδας τή 
λευτεριά, έτσι κι ό κ. Βλαχογιάν- 
νης μέ τό φωτεινό του μυαλό καί 
τήν Ακατάπαυτη εργασία του μιά 
ζωή όλάκερη Αφιέρωσε νά μάς 
μάθ^ι ποιοι καί πόσοι Αγώνες 
χρειάστηκαν γιά νά τήν Αποχτή- 
σουμε. Είναι ένας Αγωνιστής ή- 
ρωας τής φυλής, δπως κι οί πρό
γονοί του, μέ τή διαφορά πώς αύ
τός δέν Αγωνίζεται ατό ταμπούρι, 
άλλά μέ τήν πέννα καί τό μυαλό. 
Τάχα λιγώτερο αγωνιστής ύπήρξε 
ό "Ομηρος .πού μάς Εσωσε τά 
«κλέα τών Ανδρών» τοΰ ΤρωϊκοΟ 
πολέμου ;

ΔΗΜ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ή  μεγάλη μας νίκη στήν Κορυ- 
τσά έχει βάλει φτερά σ ’ ολον έοώ 
τό μαχόμενο στρατό μας, δσο κι’ 
άν δέν έχει άνάγκη άπό τονωτικά. 
Ό  καθένας κι’ όλος ό κόσμος, ό 
Ελληνισμός σύσσωμος, ξεκίνησε 
μέ τήν Απόφαση νά νικήσει- Νά 
νικήσει ή νά πεθάνει. Γι’ αύτό καί 
κάνει αύτά τά θαύματα, πού μπρο
στά τους δλη ή ύφήλιο τρίβει τά 
μάτια καί προσφέρει τόν λιβανωτό 
τών έγκωμίων τής.

Αξιωματικοί καί όπλίτες, πού 
Ετυχαν σέ άλλους τομείς μέ δευ
τερότερη στροτΓίωτικη σημασία, 
μακαρίζουν τούς νικητές της Κο- 
ρυτσάς καί φιλοτιμοΰνται ν’ απο
δώσει ό καθένας περισσότερο ω
φέλιμο Εργο : Νά πετύχει νά πάρει 
Ενα μικρό κλαδάκι, ■ ενα φύλλο, 
έστω, άπό τήν άμάραντη δάφνη 
πού στεφανώνει τούς γενναίους 
πολεμιστές, τούς ύπερασπιστές 
τής τιμής τής Πατρίδας μας, τής 
Ελευθερίας μας.

Γι’ αύτό καί δέν ψηφοΰν ούτε τόν 
κίνδυνο, ούτε τήν κούραση, ούτε 
τίς Αϋπνίες, ούτε τή βρδχή καί τά 
κρύο, ούτε τήν πείνα καί τή δίψα.

"Ολ' αύτά καί τό καθένα χωρι
στά, είν' Αρκετά γιά νά στερεώ
σουν ενα φωτοστέφανο, γύρω στήν 
μπαρουτοκαπτνισμένη μορφή καί 
τού πιό τελευταίου Αγωνιστή.

Άφστνείς ήρωες, ό καθένας έκεί 
πού έτυχε, προσφέρουν τήν υπηρε
σία και τίς θυσίες, πού έπιβάλλει 
δ μεγάλος κίνδυνος, μέ τόν όποιο 
μάς Απείλησε άναντρος καί δόλιος 
εχθρός κι’ ό σκληρός Αγώνας πού 
Αναλήφτηχε Από τό "Εθνος γιά τή 
σωτηρία του.

θά νόμιζε κοτνείς ίσως πώς Απά
νω δώ χάθηκε ή εόθυμία καί τό 
γέλιο, τό γλέντι καί τό... πνεύμα 
τού Ρωμιού, θά νόμιζε πώς οί 
γενναίοι μας πολεμιστές άφησαν 
6 λ ’ αύτά τά Ιδιαίτερα- χαρακτη
ριστικά τής Αθάνατης Φυλής μας 
κι' Αγριεμένοι πάντα, ταλαιπωρη
μένοι διαρκώς, κουβαλούν σκυθρω
ποί κι’ Αμίλητοι τό σταυρό τού 
μαρτυρίου τους.

Μά ούτε σκέψη δέν . πρέπει νά 
γίνεται μέ παρόμοια βάση. Ό  Ρω-' 
μιός πάντα κ' έδώ καί παντού εί
ναι ό ίδιος. Άνοιχτόκαρδος κ’ εύ
θυμος. Χαριτωμένος είρωνας καί 
δηκτικός κοτσομπόλης. Κ’ Επειτα 
δέν του λείπει τό τραγούδι άπό τά 
χείλη. Κι’, ό χορός καί τό γλεντά- 
κι στήνεται άμεσως ιιέ τήν πρώτη 
εύκαιρία. Περιφρονεϊ τόν κίνδυνο 
καί περγελά τά πάντα.

ΝΑ, μόλις άρχισα νά γράφω Α
κούστηκε ή βοή άπό Εχθρικά Αε
ροπλάνα. Σέ λίγο φάνηκαν όχτώ 
οέ χαμηλό ύψος. Πέταξαν κάμπο- 
σην ώρα πάνω Από τίς θέσεις μας 
καί προολίγου Ακούστηκε μιά ό- 
μοβροντία άπό βόμβες.

"Επεσαν πέρα, μακρυά άπό μάς.
— Ξεφόρτωσαν, ξαλάφρωσοτν καί 

φεύγουν, μή τούς τσακώσουν τά 
καταδιωκτικά μας. Ζήτημα είναι 
άν βαρέσανε κανένα... γάιδαρο, μέ 
τό συμπάθειο. πού βόσκαε κατα- 
κεί. Είπε Ενας φαντάρος κι’ δλοι οί

Τ ο υ  Ξ Ε Ν Ο Υ  Ξ Ε Ν Ι Τ Α

άλλοι, κ’ οί Αξιωματικοί κοντά, 
βάλανε τά γέλια.

Αλήθεια καί ποίν Από τόν πόλε
μο τό δικό μας, τ’ Αεροπλάνα τά 
ε i/o με πάρει λιγάκι Από φόβο. 
Μά αποδείχτηκε πως δέν είναι νά 
τά λογαριάζει κανείς. Προπάντων 
ô στρατός πού μάχεται δέν Εχει νά 
τά σκεφτεί κι’ ούτε ιά ύπολογίζει 
καθόλου. "Αλλωστε άπό τά τιπο
τένια τους Αποτελέσματα ώστατώ- 
ρα κατάλαβετν ,οί φαντάροι μας 
πώ- έξόν Από τό θόρυβο δέν κά
νουν τίποτε άλλο σπουδαίο. Γι’ αύ
τό καί τίς βόμβες τών Αεροπλάνων 
τίς λένε :

—  Βαρελότα στό γάμο τού Κα
ραγκιόζη.

Τό ζήτημα αύτό τών Αεροπλά
νων ό στρατός μας τδχει πιά λυ
μένο.

Κ’ Επειτα πολλές βόμβες δέ 
σκανε. Κάί τίς βλέπετε Ετσι όλό- 
οωμες, φυτεμένες μές στά χωρά
φια καί τά βουνά.

—  Ά μ ’ δέ φυτρώνουν αύτές, βρέ 
όρνια, βρέ μακαρονάδες, λένε ει
ρωνικά οί φαντάροι μας.

—  Τ ί τά θέλετε; Άκσύω νά λέει 
κάποιος άλλος. Οί άτιμοι δέν μπο
ρούν νά βαρέσουν έμάς καί πάν 
,καί χτυπούν άμαχο πληθυσμό: Γ έ 
ρους, γυναίκες καί παιδιά. "Λς εί
ναι όμως’ θά τά πληοώσουν όλα...

Παίρνει τό λόγω άλλος κοτσ> 
μπόλη'ς καί μάς λέει πώς στ.ι χω
ράφι του, στό χωριό του, είχε τό 
κάρρο του μέ σηκωμένα τά τιμόνια 
πρός τά πάνω. Πέρασε Ενα σμήνος 
Από πέντε ιταλικά Αεροπλάνα καί 
του ρίξανε καμμιά πενηνταριά 
βόμβες χωρίς νά τό ππΐύχουν.

—  Φαίνεται πώς τό περάσανε γιά 
Αντιαεροπορικό πυροβόλο, οί μά- 
πηδες, λέει, καί τά γέλια ακολου
θούν Ακράτητα.

Κοντά σ' αύτά είναι κ’ οί ζημ·ές 
πού παθαίνουν τά ιταλικά τ ’ αερο
πλάνα Από τήν Αντιαεροπορική ά
μυνα κΓ άπό τά ορμητικά καταδιω
κτικά μας. τόσο τά έλληνικά, δσο 
καί τά εγγλέζικα.

Αύτά δά à σιορ, Μουσσολίνι δέν 
τά μαρτυράει...

*
Μιά όμάδα άπό φαντάρους κα

θόντανε παραπέρα κάί κρυφομι- 
λώντας γελούοοτν.

'Όλων ή προσοχή στράφηκε κα· 
τακεΐ.

—  Τ ί Εχετε σείς έκεί χαί γελά
τε ; Ρώτησε ό λοχαγός τους.

Προσπάθησοτν νά κρύψουν τήν 
αιτία μά δέν τά κατάφεραν. Ό  
λοχαγός τους τούς σταύρωσε γιά 
καλά.

έτό τέλος σηκώθηκε Ενας καί 
είπε Αποφασιστικά :

—  Κύρ λοχαγέ, Αφού κατηγο· 
ράτε τόΜουσσολίνι πώς λέει ψέμα
τα, έγώ θά σάς πώ τήν Αλήθεια: 
«Λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς Ανα
ιρέσω ότι, προχτές, πού δεν προ
λάβαμε νά κάνομε συσσίτιο, τρεις 
άμνοί «δέν έπέστρεψαν είς τήν βά· 
σιν των»!...

ΞΕΝΟ Σ Ξ Ε Ν ΙΤΑ Σ
Μέτωπο, 24.11.40.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ

(ΣΓΚΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛίΔΑ 1) 
θέρους λαούς καί πρώτ’ άπ’ δ
λους τόν ‘ιταλικό, πού ή φασιστι
κή λέπρα τόν Εκανε στά μάτια ό
λου τού κόσιιου άγνώριστο, δυσ- 
τυχισμένον, άτιμο καί δολοφόνο, 
θάρθει ή ήμέρα — καί φαίνεται 
πώς είναι κοντά —  πού ό ιταλικός 
λαός πού σήμερα άθελα τρυ καί 
μέ τή βία σήκωσε τά όπλα ένάίπιά 
μας, θά μάς ευγνωμονεί γιατί 
χύσαμε τό αίμα μας όχι μοναχά 
γιά τή δική μας Λευτεριά μά καί 
γιά τή δική του.

Αύτή τήν Εννοια Εχει 'ό σημερι
νός έλληνο-ιταλικός πόλεμος καί 
αύτές θά είναι οί συνέπειές του. 
Ούτε 6  ϊταΛ'κός λαός, ούτε κανέ
νας άλλος λαός. έχει Εγκρίνει τό 
ρασισμό καί τόν οίονδήποτε Ιμπε
ριαλισμό. Ό  φασισμός καί ό ίτο* 
λικός Ιμπεριαλισμός πού είναι άλ· 
ληλένδετοι καί ό Ενας Εξυπηρετεί 
τόν άλλον θά πέσουν αύτη τή φο
ρά όριστικά. ΟΙ δυνάμεις τοΰ 6 - 
λέθ'του καί τής καταστροφής κα
τέβαλαν καί στήν Έύρώπη - καί 
στήν ’Αλβανία καί στήν Άσία, 
τίς τελευταίες τους προσπάθειες

γιά νά σώσουν τίς Αποικίες, γιά 
νά σκλαβώσουν άλλους, λαούς, 
γιά νά ξοτναμοιράσουν τόν κό- 
α "  ο καί τις ποώτες δλες του. 
Άπ’ αύτήν καί μόνη τήν αιτία, χύ
νεται τό αίμα των λαών στό βωμό 
τόΰ Ιμπεριαλισμού. Μά αύτή τή 
φορά δημιουργούνται παντού οί 
Αντικειμενικοί όροι πού θά σαρώ
σουν. τούς τυράννους τών λαών, 
.θά γκρεμίσουν τίς Ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις καί θά φέρουν τήν έπί 
νΰ>- εΙρήνη. Ό  δεύτερος ιμπερια
λιστικός πόλεμος πού άρχισε άπό 
τήν ΆΟήσσυνία, πέρασε ύστερα 
στήν Κίνα καί ξαπλώθηκε στήν 
Εύρώπη, θά είναι —  καί πρέπει νά 
είναι —  ό. τελευταίος. Και θά Ερ
θει ή μεγάλη αύτή στιγμή πού θά 
πέφτει ό φασισμός καί θά γονα
τίζουν παντού οί Ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις, θά αντιλαλήσουν οί 
ράχες καί τά έλληνικά βουνά- άπ’ 
τον παιάνα:
«’Απ’ τά κόκκαλα βγαλμένη 
τών Ελλήνων τά ιερά . 
καί σάν πρώτ’ Αντρειωμένη 
χαϊρ, ώ χαίρ’ ’Ελευθερίά».

ΓΙΑΝΝ ΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ
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ΆλΟφροσύχναστη ψυχή Θ Ε Α Τ Ρ Α  Κ Α Ι  Θ Ε Α Μ Α Τ Α

έσ ύ  ’c a t  π ά λ ι  σ τή ν  ά ρ χ ή .

Σ τ ό  χ ώ μ α  π ού α γ ία σ ε ς  α ύ του , 
ά έ ρ α ς  γ ε ν σ ΰ  κ Γ  ά σ τ έ ρ ι· 
κ υ β έ ρ ν α  έσύ τό  χ έ ρ ι, 
τ ό  νοΰ  κ υ β έ ρ να  το υ  σ τρ α το ύ  I

Κ α ί σ τή ν  ε ιρ ήνη , μ ά  ά ν α ζε ΐ 
τ ώ ρ α  δ ιπ λ δ  ή  θ ω ρ ιά  σου.
—  Μ ά τ α ιο  κ ο ρ μ ί, Ε το ιμ ά σ ο υ

κ α ι μ ε ΐς  ν ά  π ά μ ε  έ κ ε ΐ μ α ζ ί.

Κ α ί, ζω ή  π ο ύ  μ ο ύ δ ια σ ε ς ,ά ρ γή  
κ ι’ ά ν ά ξ ια  σ ά ν  τό  ψέμα, 
ν ά  ξε π λυ θ ε ΐς  μ ές  σ τό  α ίμ α  
— σ τό  α ίμ α  τό  γ ν ή σ ιο , ά π ό  

π λ η γ ή  !

Ν α ι, τό  β ιβ λ ίο  Ι χ ε ι  κ α ιρ ό  
π ο ύ  σ φ ά λισ ε - έ το ιμ ά σ ο υ  
ν ά  βώ νεις τ ’ δ ν ο μ ά  σου: 
μ ά  ό χ ι μ έ  π έννα - μ έ  φ τερά.

ΤΕΑΛΟΣ Α Γ Ρ Α Σ

*Ολοι μαζί μέ μια ορμή
Τρεις στρατιές ξανάψοτ αν κοντά στά σύνορά μας.
Ή  μιά πάει γιά τή Φλώρινα, ή άλλη γιά τήν Πίνδο 
Καί ή τρίτη —  ή περισσότερη, πάει γιά  τις Φιλιάτες.
ΟΙ βίγλες μας τούς είδανε και νιώσαν τό σκοπό τούς 
Καί ή μιά στήν άλλη λέγανε καί ή μιά στήν άλλη λένε: 
— «Παιδιά, οί φασίστες έρχουνται, θέλουν νά μας σκλαβώσουν. 
Ν ’ Αρπάξουν νά ρσπώσουνε, νά κάψουν νά ’φραθοΰνε 
Κι δ,τι θά βροΰν καλό κι άγνό νά μάς τό μαγαρίσουν! 
Αδέρφια, τί νά κάμουμε; Αδέρφια, τί νά γίνει;
"Αλλοι δέ μάς γλυτώνουνε, αύτοί δέ μάς χαρίζουν.
Αύτοί άπό λόγια δέν Αχούν, παράκλησες δέν παίρνουν.
Τή λογική καί τήν τιμή τίς κάνουν κλωτσοσκούφι !
Μόνοι μας θά γλυτώσουμε, μόνοι μας θά σωθούμε!
Γιαυτό άρπάχτε τ’ άρματα, 'τοιμάστε τά φυσέκια.
Κ ι δλοι μαζί μέ μιά καρδιά στόν πόλεμο νά μπούμε, 
’Ορμητικοί κι άκράτητοι, γενναίοι κι άντρειωμένοι 
Φασίστα μήν άφήσουμε νά ρθεΐ νά μάς μολύνει!»

Κι άμέσως τάξια τά παιδιά, τάντρεία παλικάρια,
"Αλλο ντουφέκι άρπαξε, άλλο χειροβομβίδα 
Κ ι όλα μαζί όρμήσανε άπάνου στους φασίστες.
Μιά μπαταριά τούς δώσανε στόν τόπο τούς καρφώσαν 
Καί μέ τή δεύτερη ρ'ιξιά τούς έγυρίσαν πίσω !
Διαλύθηκαν οί στρατιές, λακήσαν οί στρατιώτες,
Κ Γ άμέσως ¿σκορπίσανε καί σάν τά λάφια τρέχουν 

Καί σαν πουλάρια ξήστρωτα έκόβανε τζίριτια 
Νά μήν τούς πάρει τή ζωή έλληνικό πελέκι!...
Κ ι δσοι άποστέναν στό φευγιό κι δσοι κσντοποδιάζαν. 
Μοιρολογούσαν κ* έλεγαν, μοιρολογούν-καί λένε : 
— «'Ανάθεμά σε, φασισμέ, πού μας ρουφάς τό αίμα!
Νά μάς ξεκάμεις βάλθηκες, νά μάς ξεπουντουλώσεις.
Γιαυτό μάς έστειλες έδώ, στά μέρη τής Ηπείρου.
Μά δω οέν είναι ’Αραπιά, δέν είν’ 'Αβησσυνία,
Γιά ν’ άλωνίσει ό φασισμός, νά κάμει κι άλλους σκλάβους. 
Έδώ  τό λέν Έλληνικό, στόν κόσμο ξακουσμένο,
Πούν’ ριζωμένη ή Λευτεριά, βγαίνουν οί Άντρειωμένοι 
"Καί πολεμάν σάν τά Στοιχιά, χτυπάνε σάν τούς Δράκους!».

Κ Ω Σ ΤΑ Σ  ΜΑΡ1ΝΗΣ

Ώ δή  στή Νίκη
Καλώς ήρθες καί πάλι, στή χώρα μας Νίκη !
Σέ  προσμένανε μύριοι, κόρη όλόλαμπρη έδώ. 
Βουτηγμένοι άπό χρόνια, στών πολέμων τή φρίκή. 

' ' θωρι,Τό γλυκό σου τό άσε τώρα νά ίδώ.

Τίς όρδές τών βαρβάρων, οί στρατοί άς συντρίψουν, 
πού τό σκότος Απλώνουν, μέρα νύχτα στή γη'
ΟΙ γενναίοι στίς φούχτες, τά κορμιά τους άς στίψουν 
Κ Γ  άς Απλώσει στό σύμπαν, τών θεών ή όργή.

Τής Ελλάδας Έσύ, άξια κόρη μεγάλη, 
θεριεμένη μέ γάλα των μαστών της Αγνό.
Ά π ' τήν ίδια τή γή, νέος ‘Ήλιος προβάλλει.
— Δέτε κόσμοι τό φώς του, τό λαμπρό κι’ αύγινο.

Πλαταιές, Σαλαμΐνες, ώ! καί, σείς Θερμοπύλες, 
Μαραθώνες, Βαλτέτσια, Δερβενάκια καί Σκρα.
Μοναχές τους Ανοίγουν, τών Ναών μας οί πύλες,
Σάν πλησιάζουν τού Γένους, τά παιδιά τά λαμπρά.

Νικητές Επιστρέφουν, Απ’ τού Πύρρου τή Χώρα.
"Ιδια άστρα οί πληγές, πά στά στήθεια τούς λάμποίΛ- 
Κ Γ είν’ άύτά ζηλευτά, ούρανών είναι δώρα.
,Στούς Ναούς τών θεων, δοξασμένοι θέ νάμπ,ουν.

*Άς Απλώσουν παντού, οί ρυθμοί τών Παιάνων.
Πού ύμνοΰνε ώ Νίκη! τών δικών τήν άντρειά.
Κ Γ άς γιομίσει τό σύμπαν, άπό ήχους τυμπάνων,
Μιά γενναία γεννιέται στούς λαούς Λευτεριά.

Κ Ω Σ ΤΑ Σ  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Άλεξαντρ ινά  ’Επιγράμματα

ΣΤΟ ΥΣ ΣΑΛΑΜIΝΟΜΑΧΟΥΣ

Μέ δόξα σκέπασεν ή γής δσους έδώ, Λεωνίδα,
Τής Σπάρτης τής Απλόχωρης ρήγα, μαζί σου έπεσαν, 
τόξων Αμέτρητων όρμή στόν πόλεμο κι' Αλόγων 
γοργόποδων Απ’ τό στρατό ύπομένσντας τών Μήδων.

Κάποτε, ώ ξένε, ζούσαμε στήν πόλη τής Κορίνθου,
Τού Αίαντα τώρα τό νησί μάς έχει, ή Σαλαμίνα.
Έδώ Φοινίκων καί Περσών βουλιάζοντας καράβια, 
Τήν Ιερήν Ελλάδα μας γλυτώσαμε Α«’ τούς Πέρσες,

*
Τό μνήμα αύτό είν5 τού Άδείμαντου πού 
Τό στέφανο τής λευτεριάς έφόρεσ* ή Ελλάδα.

Τό Ελαφρό θέαμα Εχει κυριαρχή- 
σε·'. στίς Αθηναϊκές σκηνές ύστερα Α
πό τό ξέσπασμα τού πολέμου καί 
στήν Ελλάδα. "Εξω άπό τό «Βασιλι
κό» πού άρχισε τίς παραστάσεις του 
αύτής τής περιόδου μέ τούς Επίκαι
ρους «Πέρσες» καί συνεχίζει μετά, 
προσψέροντας κΓ αύτά τά Ελαφρότε
ρα, μά πάντοτε άξιώσεων, κομμάτια 
τού ρεπερτορίου του. έξω κι’ άπό τό 
θέατρο τής Κατερίνας Άνδρεάδη, 
πού θέλησε καί ίπιμένει νά σταθεί 
στά πλαίσια τής αύστηρότερης καλ
λιτεχνικής μορφής, δλα τά άλλα θέ
ατρα έχουν μετάδληθεΐ σέ έπιθεωοη- 
σιάκά κΓ έχουν άνεβάσει έπιθεωρή- 
,σεις άπ' τήν άργή ώς τό τέλος πόλε· 
νικές. Τό τσαρούχι, 6  Τσολιάς, ό 
Μπενΐτος καί Φινίτος, ό Τσιάνο, 
Κορ τοδ, τόΑργυρόκαστρο, δίνουν 
παίρνουν μπρός σ’ ένα πολυπληθέ
στατο κοινό πού λίγο θέλε·, γιά νά 
Ενθουσιαστεί καί πού τό έπιζητεΐ 6- 
πωσδήποτε, περισσότερο γιά νά έκ- 

. δηλώσει κΓ έτσι τήν πίστη του στόν 
έλληνικό στρατό καί στόν άγώνα 
τής ’Ελλάδας, παρά γιά νά πάρει 
τάχα K o u o i y i o  ά π ’  άύτό. Ή  Αλή
θεια είνε πώς καί ή διάθεσή του ν'ά- 
λεγράρει κάπως; είναι φανερή' κι’ 
είναι, νομίζουμε, άνώγκη έπιταχτκή 
νά τού δίνεται κα,ά τόν καλλίτερο 
τοόπο ψυχαγωγία" καί ξέσπασμα. 
’Επειδή αύτό διασκορπάει τούς πε
ριορισμούς πού ύφιστάμεθα άπό τήν 
έυπόλεμο κατάσταση καί δ<«λύε·ι, 
κυριολεχτικά καί μεταφορικά, τό 
συσκοτισμό, πού οί συνθήκες τώρα— 
δσο καί νάναι —  Επιβάλλουν. Καί 
άλήθεια, τό κοινό, τούτη τήν ώρα 
δέ ζητάει πολλά. Λίγο πνεύμα, λίγη 
Εξυπνάδα καί λίγη χάρη. Πρό παν
τός δ'Ί πολλά λούσα καί πολλές 
πολυτέλειες. Ή  άπλοποίηση πού ά
μέσως ή Έλληνίδα έκαμε στίς άξιώ- 
οε·.ς της άπό τά λοϋσα καί τήν κο
σμικήν Επίδειξη, πού είναι τόσο πρός 
τιμή της καί δείχνει πώς ξέρει νά 
προσαρμόζεται στίς σοβαρές Απαι
τήσεις τών μεγάλων στιγμών, έχει 
Απλωθεί καί στό θέαμα, δπου αισθά
νεται κανείς Cti τό. κοινό ζητάει ά
πλοποίηση καί οίκονομία.

Ή  διάθεση σύτή του κοινού άπό 
τό ένα μέρος κΓ άπό τό άλλο ή ά- 
νάγκη νά μή μείνουν στό δρο.ιο 
τόσες καί τόσες οίκόγένειες πού ζόύ- 
σαν άπό τις πόρτες τών θεάτρων, 
άνοιξαν διάπλατα καί περισσότερα 
Από τόν άλλον καιρό θέατρα. Ό  
κόσμος μέ τήν αισιοδοξία του τά 
συγκροτεί στή ζωή, μέ τή βοήθε,α 
μάλιστα του κράτους που έρχεται 
συνεπίκουρο.

Ό  ψευτοπνευματικός σνομπισμάς 
Αλλων καιρών έμειδιούσε άφ’ Οψη- 
λοΰ, όταν γινότανε συζήτηση γιά το 
έπιθεωρησιακό θέατρο. Καί τούτο 
τό παρεξηγημένο είδος Εσκυβε με- 
τριόφρονα τό κεφάλι, ικανοποιούμε
νο άπλώς άπό τήν ύποστήριξη top 
μεγάλου κοινού, πού τήν χαιρότανε 
πλουσιοπάροχα. Δέ θέλω καθόλου 
νά φέρω τόν παραγοντα τής συμπά
θειας τού κοινού πρός τό Ελαφρό 
θέατρο σάν δείγμα τής άξίας τού 
είδους. Ξέρω πως κοντά οτίς Αρε
τές τον πού τραβούν τό κοινό στίς 
οάλες ιου, είναι κ* οί χίλιες δυό Α
σχήμιες του πού συνέτειναν <
Μά μέσα σέ τούτο τό άνακάτεμμα 
είναι Αναμφισβήτητο, γιά ► 'ΐι.,ΐις 
πού μπορούν νά βλέπουν π< ■ ■ 
ρα άπό κάποιες φάλτσες φωνές καί 
άπό κάποια άπρεπα κουνήμι 
τά στοιχεία ένός άληθινυύ 'Ελλη
νικού θεάτρου, ή, πιό σωστ ς 
Αληθινής έλληνικής θεατρικής' τί· 
χνης, πού χωρίς/αύτή Αληθινό θέα

τρο τής προσπάθειάς μας. ΑύτΑ ί>· 
στόσο ήταν διαφέροντα άλλων και
ρών καί άλλων περιστάσεων. ΓΓ 
αύτό κΓ έδώ άν παίρνω τήν ευκαι
ρία νά σημειώσω αύτές τίς σκέψεις 
μου, δέν έχω σκοπό ν' Αναπτυχθώ 
περισσότερο.

Γιά νά ξανιχχυρίσω στά σημερινά 
θεάματα, τού Σαμαρτζή, τού Μακε- 
δου, τά ’Ολύμπια, ή Βρεττάνια έ
χουν Επιθεωρήσεις έκατό τοΐς έκατό 
τού είδους καί έκατό τοΐς έκατό 
πολεμικές. «Πολεμική Επιθεώρηση», 
«'Αέρα, Παιδιά», «Μολών ΛαβΕ», 
«Τσαρούχι». Καί τά νούμερά τους 
είναι, τά πέρισσότερα, πολύ λίγο 
Επιτηδευμένα. "Οσο κΓ άν δλα με
ταξύ τους, λίγο πολύ. μοιάζουνε, έ
χουν τή χάρη τής Απλότητας καί τού 
Ενθουσιασμού. Ή  άλήθεια είναι δτι 
γίνεται περισσότερη άπ’ δση έπρεπε 
κατάχρηση στά τσαορΰχια, στούς 
Ιταλούς, μά κΓ αύτό δέ μπορούσε 
νά τ ’ άποψύγουν.

,*0 θίασος τής Κοτοπούλη, στο 
«Ρέξ», Ανέβασε τά πολεμικά «Πανα- 
θήναιοτ», φιλοδοξώντας νά Αναβιώσει 
τήν Ατμόσφαιρα τών άξέχαστων πα
λιών Παναθηναίων, Μερικά νούμεοά 
τους παλιά Ακούονται μέ ξεχωρι
στή εύχαρίοτηση καί μάλιστα τά 
παλιότερα πού θυμίζουν κΓ άλλους 
καλούς καιρούς. Τό εύζώνάκι, πού 
τό ζωντανεύει ό Ζερβός μαζί μέ το 
Γαλανό, πού κάνει τό Απαραίτητο 
πιά έγγλεζόπουλο, τό «Γιά τή Λευ
τεριά», πού τό τραγουδάει ή ίδια ή 
Μαρίκα, κοντά σ’ αύτά Ενα χαριτω
μένο καί φίνο νούμερο τοϋ Παπά μέ 
φράκο, τό Πρακτορείο Στέψανι μέ 
τήν Άρώνη' καί τήν Μπαστιέ, τό Α
σφαλές Καταφύγιο, μέ τό Λογοθετί- 
δη, τό νούμερο τού Γιαννίδη .μέ τή 
Λαλαούνη καί ·τή Λώρη, τά τραγού
δια τής Λώρη μέ τήν Κοκόλα. Στό 
θέατρο τής Αλίκης, τό «Μπράβο 
Κολονέλλο» . θριαμβεύει.-κυριολεχτι- 
κά. Είναι πραγματικά ή πιό έξυπνη 
Απ’ δλες τίς παίζόμενες τώρα Επι- 
θεωρήσεις κΓ Εχει καί τούτο παρα
πάνω, μέ.τό μέρος της : δτι ,ή πα
ρούσα κατάσταση τούς βρήκε προε
τοιμασμένους γιά ένα Ανάλογο θέα
μα. Τό θεάτρικό είδος πού άπό τους 
είρηνικούς καιρούς ήθελε ό Μουσού-

ρης μέ τή Μιράντα καΐ τδ ΜσορΙα 
καί τή Νέζερ καί τό Μακρή νά λαν
σάρουν, θάχε πάντα μιά ώρα ία θέ
ση στή θεατρική ζωη του τόπου, 
πού, βέβαια, δέ μπο;-εί νά κριύτί 
τώρα. Ή  συνεύρεση στή σκηνή ήθο- 
ποιών τής πρόζας καί τής έπιθεώρη- 
σης, δημιουργεί ένα συμπαθητικό
τατο παλάντζο πού είναι πρός άφι
λος τής καλλιτεχνικής τους Εκδή
λωσης. Κάτι σχετικό Εχει κάνει στό 
θέατςό του κΓ ό Άργυρόπουλος μέ 
τό «Ζαχαρία στόν Πόλεμο», διαπλά- 
θοντας ό ίδιος έναν ώραΐο πατριωτι
κό καί έλλην.κό τύπο.

Στόν πληθωρισμό, ώστόσο, τών 
πατριωτικών αυτών Εκδηλώσεων, 
ήρθε σάν άνάπαυλα,ή πρεμιέρα πού
έκαμε τήν περασμένη έβδομάδα τό 
θέατρο τής Κατερίνας Άνδρεάδη. 
’Εγκαινιάζοντας τό καινούργιο της
θέατρο ή κ. Άνδρεάδη στήν πλατεία 
τού Κολοκοτρώνη, προσαρμόστηκε 
κάπως στίς έπίκαιρες Απαιτήσεις, 
χωρίς ν' Απομακρυνθεί Από τήν. αύ- 
στηοότητα τής έκλεκτικότητας πού 
έπέδειξε πάντα καταρτίζοντας τό 
δραματολόγιό της. Τό Εργο πού διά
λεξε, μέ ύπόθεση γύρω στόν άλλο 
πόλεμο, είναι Ελαφρό καί χαριτωμέ
νο, μέ πολλή δροσιά ναι ή παρά
στασή του έχει τή σφραγίδα τής 
φροντίδας τού Σαραντίδη καί τή 
χάρη τού σκηνικού τού Βακαλόπου- 
λου. ‘Η ίδια ή Άνδρεάδη, ό Καρού- 
σος, οέ μιά ώραίότατη Εμφάνισή 
του, 6  Δαμαοιώτης κι' οΐ άλλοι ή- 
θοποιοί τού συγκροτήματος Εργά
ζονται γιά τή δημιουργία μιας · ευ
χάριστης καί χαριτωμένης Ατμό
σφαιρας. Ό  κόσμος κοντά στή 
διάθεσή του’νά'διασκεδάσει μέ'τίς 
Επίκαιρες καί .συχνά βιασακές στό 
γράψιμο σκηνές τού τωρινού πολέ
μου, χαίρεται ξαναβρίσκοντας τόν 
έαυτό του.στίς περιοχές τής τέχνης, 
ΚΓ αύτό πρέπει νά προσεχτεί. Ό  
κόσμος καί τώρα, δπως κΓ άλλοτε 
τό γράψαμε; Εχει Ανάγκη κΓ άπό 
αύστήρότερη αισθητική τροφή. . "Λς 
τό φροντίσουν Εγκαίρως οΐ ιθύνοντες - 
γιά νά μή ξεφτίσει ό κόρος τό Εν- 
διαφέρο τού κοινού καί τήν Επιτυχία 
τών ταμείων τους, ,

Σ . Κ.

τρο έλληνικό δέ απορεί νά γίνει, 
βρίσκονται περισσότερο στίς Είτιθεω- 
ρησιακές σκηνές. .. "Ο «β^υκός καί'
δραματικώτατος Κυριάκός, δ Δού
κας, ό'Μαυρέας. ό Κόκκινης, ό Π « · 
νέας, ό Μακρής, ό Τζιννόλης —  Εν
τελώς βιαστικά άραδιάζω Εδώ ό- 
νόματα διαλεχτών ήθοποιών, πού 
μοδ έρχονται τωρα στό νοΰ κοντά 
σέ τόσους άλλους τό ίδιο διαλεχτούς 
πού πρός στιγμήν μου διαφεύγουν— 
είναι ή άπλή,. μα πλουσιότατη, πα
ραστατική και ειλικρινέστατη Ελλη
νική σκηνικη έκφραση, που μπορεί 
νά είναι- λίγο πολυ σέ *ημ«ιο κά
πως πιό πρωτόγονο, ώστόσο, σέ 
φόρμα εντελώς Αληθινή. Ή  μορφο
ποίηση τής έκφρασης τους είναι G- 
ψιοτο αισθητ-’.ΚΓ Αγαθό, πού διαφεύ
γει τών περισσότερων ήθοποιών της 
•πρόζας. "Αν μια, φορά θέλαμε καί 

. εΐχαυε το κουράγιο να ξεκινήσουυε 
•via τη -δημιουογια ένός άληθινου 
Ελληνικού·, θέατρου, αύτόν τόν πυ
ρήνα θάπρεπε vcr βάλουμε οτό κέν-'
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Οί Αποικιακοί, ιμπεριαλισμοί άρ
χισαν μέ τήν 'Αναγέννηση, τήν Επο
χή, δηλαδή, πού έσβυσαν οί κοσμο- 
πολιτικές καί φεουδ.αρχικές αύτο- 
κρατορίες, γιά νά δώσουν τόπο στά 
Εθνικά κράτη. Τό φαινόμενο αύτό 
χρωστιέχαι οε δυό παράγοντες: α) 
ΟΙ εύρωπαϊκοί λαοί πού άπόκτησαν 
Εθνική συνείδηση, δέν ήσαν πιά πρό
σφορη λεία γιά καταχτήσεις καί 
βγ τό πνεύμα τής Εξερεύνησης έξό- 
πιτρε στούς ναότ-ικούς εύρωπαϊ- 
κούς λαούς πού ξεκίνησαν ν' άνακσ- 
λώμουν άγνωστες χώρες. 0 1  Ισπα
νοί, οί κορτογάλοι, οί Αγγλοι, οί 
όλλανδοί, οί γάλλοι ποντοπόροι ξε
κίνησαν μέ τά καΐκια τους νά κα
ταχτήσουν τόν άδέσποτο κόσμο. Κοθ 
«όν κατάχτησαν.

Ή  Επιχείρηση είχε δυσκολίες γιά 
τήν Εποχή, πρώτα γιατί δέν μπορού
σε νά γίνει σοβαρός λόγος περί συγ
κοινωνίας Ανάμεσα σέ μητρόπολη 
καί ύπερπόναα άποικία,. κ ύστερά 
γιατί τά καινούργια Εδάφη ήοαν 
παρθένα κΓ Ανεξερεύνητα καί χρεια
ζότανε προσπάθειες αίώνων για τήν 
Αξιοποίησή'- τους. Αύτές τίς ρεγά
λες άλήθειες τίς κατάλαβαν οι Ιτα
λοί τής Αναγέννησης. Καί οί δυό' 
ναυτικές τους Δημοκρατίες, Βενετία 
καί Γένοβα, Αντί νά ξοδέψουν τίς 
προσπάθειές τους στήν κατάχτηση
τοϋ Αδέσποτου κόσμου, προτίμησαν. 
V- Αρπάξουν-ό,τι μπορούσαν άπό τή 
μεγάλη διάλυση τής Βυζαντινής Αά·
τοκροτορίας, πού καί κοντά, κα» 
οικονομικά όργανωμένη ήταν. Πο
λιτική πολύ πραχτική καί κυνική, 
ποώ.χαραχτηρίζει τόν Ιταλικό ιμπε
ριαλισμό οπο τή στιγμή τής γέννη
σής του. Βένετοδνοι καί Γενοβέζο· 
έμποροι, παυιτόνηροι καί κοντό
φθαλμοι, θάρεψαν πώς έκαναν, πρώ
της τάξεως Επιχείρηση βάζοντας χέ
ρι στά νησιά τού Αίγαίου, τού Ίο» 
νίου καί τίς άχρογ-αλιές τού Μω
ρίες άντί νά θαλασσοπνίγουνται γιά 
χώρες μυστήριες τής ’Αφρικής, τής 
Αμερικής καί τής Πολυνησίας. 

Πραγματικά, Επιχείρησή πρώτης τά 
ξεως πού βάσταξε πολύ λίγο. ‘Η ό- 
βωμανική αύτοκρατορία, πού δέν ά 
νεχύταν τήν Εδαφική παρουσία τών 
Ιταλών μέσα στά γεωγραφικό της 
πλοίσιο, τούς έδιωξε άπό τίς Ελλη
νικές θάλασσες. ΚΓ έτσι, τή στιγμή 
πού οί μακρυνές άποικίες τών άλ
λων εύρωπάΐκών κρατών άρχισαν ν* 
Αποδ·νοον, οί Ιταλοί βρέθηκαν περι
ορισμένοι στη. χώρα τους, πού έφθιν» 
οικονομικά. Κι ί'/ρσαν τό Αποικια
κό τους παιγνίδι, πού ήταν πολή 
πραχτικό καί πονηρό, ήκρ-.βώς για- 
*i είχε αύτα τά δυο προσόντα, πού 
Αποδείχτηκαν Ελαττώματα. Καί ή
ταν Ελαττωματική ή ιταλική Ιμπε
ριαλιστική αντίληψη, γιατί δέ βασι
ζόταν στην ήθ·κή αρχη τής δύσκο
λης Επέκτασης σε αδέσποτα Εδάφη, 
Αλλά στην εύκολη κατάχτηση γειτο
νικών πολιτιουένων λαών.

jral προσπάθειες μακρυές τίς Αποι* 
κιακές τους αύτοκρατορίες. Ή  Ι 
σπανία ξαπλώνεται στή Νότιο, τήν 
Κεντρική 'Αμερική καί τίς βορειοδυ
τικές παραλίες τής Βορείου. Ή  Γαλ·ι 
λία καταχτβ τόν Καναδά καί φθά
νει στή Λουϊζιάνα, κόβοντας τή Βό
ρειο Αμερική στό μάκρος τ̂οΰ M-.OiC- 
σιπή. Ή  Πορτογαλία βασιλεύει στίς 
Βραζιλιανές Εκτάσεις, στίς παραλί
ες τής Αφρικής καί τών Ινδιών. Ή  
Αγγλία ρίχνει τίς βάσεις τής αύ- 

τοκρατοριας της αέ τίς Ινδίες, τήν 
Αόστραλία, τίς άποικίες τής Βορεί
ου 'Αμερικής, τις Αφρικανικές κτή
σεις. Ή  Όλλανδία άπό τόν 16ο αί 
ωνα Εγκαθίσταται στή Μαλαισία.

Ή  ιστορία τής δημιουργίας τών 
Αποικιακών αυτοκρατοριών, έχε·, με
γάλο Ενδιαφέρον, άπειρες όμορφιές 
Αρκετές Ασχήμιες καί δέν είναι Ακ·4 
μα καλά ξεκαθαρισμένη, γιατί γί
νεται στά παρασκήνια τών σοβαρών 
γεγονότων τής Εύρωπης. Στό προ
σκήνιο βρισκόταν πάντα ή Εύρώπη 
μέ τόν διεθνή Αναβρασμό, τις συγ
κρούσεις της, τούς πολέμους της, 
τους τόσο μάταιους καί καταστρο
φικούς. Ένω στίς άλλες τέσαερες ή- 
πείρους, μιά χούφτα δυναμικών άν
θρωπον στερέωνε αύτοκρατορίες, 
πού, πολλές φοςές, οί λαοί τών μη- 
τροπόλεων Αγνοούσαν τή οημασία 
τους ή καί αμφισβητούσαν τήν άξια 
τους. Ό  γαλλικός λαός, π. χ., πο
λύ Αργά κατάλαβε τήν άξια τού Α
ποικιακού του κράτους, πού τό δημι
ούργησαν μερικοί δυναμικοί άνθρω
ποι, μέσα στήν άγνοια, τήν Αδιαφο
ρία καί, πολλές φορές, παρά τή θέ
ληση τών γάλλων. ‘Απεναντίας, οί 
Αγγλοι, κατάλαβαν πάντοτε, πολύ 
καλά τή σημασία τής άποικιακής 
τους αύτοκρατορίας. Άντί νά ουυ- 
τριβούν σέ μάταιους ευρωπαϊκούς Α
γώνες —  δπου άνακατεύτηκαν μο
νάχα γιά νά κρατήσουν τήν Ισο> 
ροπία τών κρατών —  ρίχτηκαν, μέ 
δλη τους τήν ψυχή, στις Αδέσποτες 
χώρες καί ¿δημιούργησαν σιγά-σι- 
γά τό λαμπρό οικοδόμημα τής Μ. 
Βρεττανίας. ‘

Οί Αποικιακές αύτοκρατορίες δέν 
είναι μόνιμες, βέβαια, άλλά μεταλ
λάζουν κΓ αύτές, σύμφωνα μέ τα 
γεγονότα τών διεθνών πολέμων καί 
τών Εσωτερικών Εξελίξεων. Αποτέ
λεσμα τών Άγγλογαλλικών πολέ
μων πού βάσταξαν, ' μέ διάφοοες 
διακοπές, έκατό σχεδόν χρόνια(ΙΗ' 
καί Ιθ ’ αίώνας), ήταν ή κατάχτη
ση δλων σχεδόν τών γαλλικών κτή
σεων άπό τήν Αγγλία. Ή  Γαλλία 
βγήκε άπό τούς Ναπολεόντειους πο
λέμους γυμνή άπό άποικίες, καί μέ 
καινούργια προσπάθεια, άρχινισμενη 
τό 1830, έ'φτιασε καινούργιο απο.· 
κιακό κράτος, τό δεύτερο τού κό
σμου οέ έκταση καί τρίτο σέ πληθυ
σμό. Άπό άτυχους πολέμους, ή, 
Ισπανία έχυσε πολλές κτήσεις της 
Μά )  ίσ-ιανική αύιυκραιορία δια
λύθηκε, δχι Τόσο άπό πολέμους,
„  Λ—Α ...1.. J«.Vi
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Εθνικήν δντότητα, ώστε 6  δεσμός μέ 
τήν μητρόπολη νά μεταλλάξει οέ 
ζυγό δουλείας. Επαναστάτησαν, 
λοιπόν. Ενάντια στήν Ισπανία καί 
πέτυχαν τήν Ανεξαρτησία τούς.

Τό Ιδιο γίνηκε μισό σ.ίώνα προ»* 
τήτερα μέ τίς θαυμάσιες Αγγλικές 
άποικίες τής Βορείου Αμερικής, 
πού άποσχίσθηκαν, ΰστερ’ άπό αι
ματηρή Επανάσταση, καί γίνηκαν ά· 
νεξάρτητο κράτος μέ καινούργια Ε
θνική συνείδηση, οί Ηνωμένες Πο
λιτείες. Τό πάθημα αύτό έγινε μά
θημα στήν Αγγλία. Κατάλαβαν οί 
Αγγλοι, πώς ή πρόοδο κ' ή Εξέλιξη 
τών Αποικιών τους χαλαρώνοι>ν τούι. 
δεσμούς, όνάυεσα σ’ αύτές .καί τή 
μητρόπολη. Έτσι, άντί νά φέρουν 
τίς Αποικίες τους στήν Ανάγκη τής 
έπανάστασης, μέ τήν Επιμονή τής Α
πόλυτης μητροπολιτικής κυριαρχίας 
(Επανάσταση πού θά είχε Αποτέλε
σμα τήν Αποσκίρτηση τής Αποικίας) 
προτίμησαν νά παραχωρούν "σιγά- 
σιγά τόσες Ελευθερίες, ώστε οί ά
ποικίες νά γίνονται ούσιαστικ' 
κράτη Ανεξάρτητα, δίχως νά σπάσε* 
ό ήθικός καί νομικός δεσμός μέ τήν 
μητρόπολη. Αύτή είναι ή πε^πτω. 
ση τού Καναδά, τής Νοτίου Άφοι- 
κής. τής Αυστραλίας, τής Νέας Zn 
λανδίας. Καί Αν οί Αγγλοι είχαν έ· 
ψαρμόσει Εγκαίρως αύτή τή φιλί · 
λευθερη άρχή, οί 'Ηνωμένες Πολι
τείες θά ήσαν σήμερα . Αγγλικό 
Δομίνιον.

Καί γιά νά άνακεφαλαιώσουμε, cl 
Αποικιακές αύτοκρατορίες έγιναν μέ 
μακραίωνες προσπάθειες, με πάλή, 
μέ αίμα. "Εγιναν άπό λαούς δυνα
μικούς, πού έπήγαν σάν καταχτητές 
μά καί σσιν έκπολιτιστές. Μέ σκοπό 
νά ώφτληθοϋν, βέβαια, άπό τίς κ« 
ταχτήσείς τους, άλλά καί νά όργα- 
νώσουν, νά φωτίσουν άλλους λαο *. 
βάρβαρους καί μισοβάρβαρους, στε- 
οούμενους άπό κάθε Εθνική συνεί
δηση καί Ανίκανους νά αύτοκυβερ 
νηθούν. Καί δταν οί λαοί αύτοί — 
είτε καθαροί, είτε Αμάλγαμα αύτ<- 
χθόνων καί άποίκων —  Αποκτούσαν 
Εθνική συνείδηση, οΐ καταχτητές *'»· 
ποχωρούσαν μπροστά στήν καινού(>- 
για. πρρτγματικότητα, δίνοντας Εξελι
κτικά τίς χρειαζούμενες Ελευθερίες.

Στήν παραπόνου κατάσταση. *'-> 
πήρχε ’ένα σύστημα καί μιά συνέ
πεια, δημιουργημένη, Ισως, δχι άπό 
πρωταρχική πρόθεση, μά άπό 'αύτα 
τά ίδια τά πράγματα. Υπήρχε μ·ά 
κάποια όμοιογένεια αύτοκρατορικής 
πολιτικής, τήν δποία θάπρεπε v-i 
πάρει παράδειγμα καί πρότυπο κά
θε κράτος πού ήθελε νά δημιουργή· 
α \  έοτω καί άργά, Αποικιακή α·< 
τοκρατορία.

Έστω καί άργά. Ή  ’ Ιταλία δμ«τ;, 
ξεκίνησε πολύ άργά. δταν ό
λος σχεδόν ύ κόσμος είχε μοιρα
στεί στούς διάφορους κυρίους του.·

Λ ε β ε ν τ ι ά
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• Α ρ α σ τ ω λ Λ ν  τσ ίρ ε  v ro p ô  Λ
Κ ι  έσ τη σ ε  ή  Λ ε β ε ν τ ιά  χο ρ ά »

Τ ο Ο  Ψ η λ ο ρ ε ίτη  τ ά  φ α ρ ά γ γ ια ,
Τ ω ν  κ α μ ^ ν  τ ω ν  χ λ ω ρ ώ ν  τ ’ άπάγγιοβ 
Τ ή ς  Γ κ ιώ ν α ς  τ ά  ίσ κ ιε ρ ά  ρ ο υ μ ά ν ι«  
Κ α ί  τ ώ ν  ν η σ ιώ ν  μ α ς  τ ά  λ ιμ ά ν ια  
Κ α ί  τοΟ  Τ α ΰ γ ε τ ο υ  ο ΐ  κορφ ές * 
Σ τ ό ν  Π ίν δ ο  σ τέ λν ο υ ν ε  γ ρ α φ έ ς . >

Κ α ί  γ ρ ά φ ο υ ν  ά π ό  κ ε ί μ α ν τ ά τ α  
Τ ώ ν  π ο λ ε μ ά ρ χ ω ν  ή π α ρ ά τ α  
Ό  ’Α ν τρ ο Ο τσ ο ς , ό  τσ ε λ ικ ω μ έ ν ο ς  
Ν ικ η τ α ρ ά ς , 5 φ τερω μένος 
Κ Γ  ό  Γ έ ρ ο ς  ό ά ξ ιο ς  το υ  Μ ω ρ ία ,
Κ α ί  .δ ιά τα  δ ίνου νε β α ρ ιά  
Σ τ ά  π ο ύ  χ υ μ δ ν ε  π α λ ικ ά ρ ια .

. Σ τ ο ΰ  Π ίν δ ο υ  τ ά  τ ρ ο χ ιά  σ το υ ρ ν ά ρ ια . .

Κ Γ  έφ τασε ό  ά ν τ ίλ α λ ο ς  ψ ηλά,
Κ Γ  ό  σ ά λ ά γ ό ς 'τ ο υ  ρ ο β ο λ α —  · · ·
Ν ίκ ε ς  κ α ί  δ ό ξες  π όσεσ τ ώ ρ α , '
Π ο ύ  ά ν τ ιλ α λ ο ΰ ν  σέ κ ά θ ε  ν .ώ ρ α ,... ..
Σ ’ δ λ η  τή  γ ή ς  τ ή ν  ο ικ ο υ μ έ νη ,
‘ Ο π ο ύ  τ ή ς  Λ ε υ τε ρ ιά ς  π ρ ο σ μ έ ν ε ι
Τ ό . μ ή ν υ μ α  νά  π ά ε ι ξ α ν ά
Τ Ι ό  τ ή ς  Ε λ λ ά δ α ς ,  τ ά  β ουνά . ·

‘ Α ρ μ α τ ω λ ώ ν  π ή ρ ε  ντο ρ ό  
Κ Γ  έσ τη σ ε  ή  Λ ε β ε ν τ ιά  χο ρ ά -
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•Altó τ' ¿ψΐίτΛφγήματα τήί έρχαίας Ιλλην.κης τέχνης

τσικολογήματος. Ά ς  έρθουμε δμως 
στά γεγονότα.

Μόλις ή ’Ιταλία Ενώθηκε σέ κρά
τος-Ανεξάρτητο, χάρη στό γαλλικό 
αίμα, Ανακάλυψε πώς ήταν Μεγάλη 
Δύναμη. Τή δύναμή της τή μέτρησε 
σέ Ατομα — κάπου 3 0  έκστουιαύρΐΜ 
— ξεχνώντας πώς οί Αριθμοί-δέν εί
ναι στοιχεία ποιότητας. Σάν Μεγά 
λη Δύναμη, λοιπόν, Απδφάσισε νά 
Εγκαινιάσει αύτοκρατορική πολιτ.κη.

Τό πράγμα δέν ήτρν εύκολο. Ή  
ύδρόγειος εΐχέ πιά μοιραστεί στούς 
κυρίους της, καί λιγα Εδάφη άπό 
μεναν άδέσποτα. "Υστερα, γιά τήν 
κατάχτηση αύτών τών Εδαφών, 
χρειαξόντανε σκληρές πολεμικές 
προσπάθειες, πράγμα όλότελά άντί- 
θετο στήν Ιταλικήν Ιδίοσυγκρασία.Οί 
Ιταλικοί πολιτικοί τό γνώριζαν. ΓΓ 
αύτό, μεταχει ρίοθη καν άλλα μέσα : 
Τή διπλωματία καί τό χοήμα. Κά
ποιος Φεουδάρχης σουλτάνος κατα
χρεωμένος και παραδόπιστος, πού
λησε γιά ένα χομμάτι ψωμί μερικά 
Εδάφη τής δικαιοδοσίας του στήν Ι
ταλική ατμοπλοΐκή έταιρία «Φλόριο 
Ρομπατΐνο». ΚΓ έτσι. γίνηκε ή ιτα
λική άποικία τής Ερυθραίας. Αρ
γότερα, Αγοράστηκε, μέ χρήματα 
πάλι. ή . Σομαλία. Χώρες φτωχές μέ 
κλΐμα Αφιλόξενο, πού Αποτελούσαν, 
δμως, βάση γιά τήν κατάχτηση τής 
εύφορης ΑΙΘιοπίας.

Γιά νά καταχτηθεί βμώς ή Αιθιο
πία, μέ τίς Ατέλειωτες όρεινές έκ·. 
τάσεις της καί τόν πολεμόχαρο πλη
θυσμό της, χρειαζόταν πόλεμος 
σκληρός. Καί οί Ιταλοί ¿δίσταζαν 
ώσπού βρήκαν τήν εύκαιρία. .Ό ' 
καινούργιος βασιλιάς, ό Μενελίκ, 
βρισκόταν σέ δύσκολη θέση άπό τόν 
Εμφύλιο πόλεμο. Ό  Ιταλικός στοά- 
τός έπετέθη Ακάθεκτος κΓ ένίκηοε 
τούς Αλλού Απασχολημένους άβη·> 
συνούς. Ή  ειρήνη πού ύπογράφτηκε. 
έδωσε άρκετά έδαφικά ώψελήματα 
στούς Ιταλούς. "Υστερα, δμως, άπό 
δέκα χρόνια, ό Μενελίκ βρέθηκε Α
περίσπαστος άπό Εσωτερικές περι
πλοκές. Συγκέντρωσε τόν ξυπόλυτο 
κΓ άρχέγονο στρατό του καί κατα
τρόπωσε τά· συντάγματα τού Μπα- 
οατιέρι στήν "Αδουα. Είναι ή πιό 
Εξευτελιστική ήττα πού έπαθε ποτέ 
όργανωμένος ευρωπαϊκός στρατός 
άπό όρδές άτάκτων άραπάδων. Ή  
Ιταλία ύπόγραψε. ειρήνη ντροπια
σμένη μέ τό Μενελίκ καί τού ξανα- 
γύριζε τά Εδάφη πού είχε πάοει 
στόν πρώτο πόλεμο.

Στό Αναμεταξύ, τό 1885, μοιρά
σθηκαν στή διάσκεψη τού Βερο
λίνου καί τά τελευταία άδέσποτα.Ε
δάφη τής Οικουμένης.'"Επρεπε νά 
Ικανοποιηθεί ή καινούργια μεγάλη 
εύρωπαϊκή δύναμη,'ή Γερμανία, πού 
ήταν. πραγματικά Μεγάλη Δύναμή. 
Σ ' αύτή τή μοιρασιά,..ή Ιταλία πα
ραμερίσθηκε, καί πολύ δίκαια.

Μετα το πάθημα τής Άδουας. ή 
Ιταλία άλλαςε πολιτική. Κατάλαβε 
πώς δ πόλεμός δεν ήταν πρόσφορος 
στήν αύτοκρατορική της Ιδιοσυγκρα
σία. Ή  διπλωματία, πολλές φορές, 
δίνει καλύτερα Αποτελέσματα. ΚΓ 
Οστερα. γιατί να μοχθεί ,κανείς γιά 
καταχτήσεις μακρυνων χωρών, δτπν 
έχει δίπλα του το μωσαϊκό τής 'Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας, τής άο- 
ρωστης κι Ετοιμόρροπης; Σ ’ αύτά 
τό μωσαϊκό ή ίταλιά δέν είχε κα
νένα έθνικό δικαίωμα, δπως είχε ή 
'Ελλάδα, ή Σερβία, ή Βουλγαοία. 
Μά παρόμοια προβλήματα συνείδη
σης δέν ¿τάραξαν ποτέ τήν ιταλική 
πολιτική. Ό  ιμπεριαλισμός της άπό 
«Αποικιακός» πού .ήταν, ..γύρισε μέ 
τρόπο σέ «εύρωπαϊκό», δηλαδή, στήν 
ύποδούλωση πολιτισμένων καί άξι
ων ν'- αύι ο κυβερνηθούν εύρωπαϊκών 
λαών. Καί κανόνισε τό αύτοκρστσ- 
ρικό της. πρόγραμμα μέ τόν πιό 
πρακτικό καί κυνικό τρόπο. Δηλα
δή, οΐ αύρτροκρατούμενες άκτές τής 
Άδριατικής πού Εθνικά ήοαν σερβι* 
κές. τό Μαυροβούνιο, ή τουρκοκρα
τούμενη, τό.τε, ’Αλβανία, μέ προέ
κταση ώς τήν Ποέβεζα (σέ τρόπο 
πού ή Άδριατική νά γίνει λίμνη ι
ταλική), τά τούρκικα νησιά τού Αι
γαίου καί γενικά ή Μικρασία. "Ολα 
αύτά τά μέρη είχαν πληθυσμό δχι ι
ταλικό καί έπί πλέον πολιτισμένο, · 
ώστε ν’ , αύτοδιοικηθοΰν, είτε νά 
προσκολλήθούν'σέ άλλα- κράτη, Α
πολύτως πολιτισμένα, μέ τά όποια 
είχαν σύνδεσμο Εθνικό. Παραπλήσια 
μέ τό. «ευρωπαϊκό» ιμπεριαλιστικό 
της πρόγραμμα, ή. ’ Ιταλία δέν ξέ- 
χασε καί τό «Αποικιακό». Δηλαδή, 
τήν Απέναντι στήν Σικελία τουρκο
κρατούμενη Λιβύη, τήν Αιθιοπία, τήν 
Γύνιδα, καί δμμ άλλο τταραπλήσ.ο. 
Ανάλογα μέ τήν πολιτικήν εύκαμ #ι. 
ΔΕν ¿μιλήσαμε.γιά τίς Ιταλικές διεκ
δικήσεις στήν Κορσική, τή γαλλική 
Ριβιέρα καί Σαβοΐα, τήν Τεργέστη 
καί τό Τρέντο, .γιατί αύτά τά έδάφη 
Αποτελούσαν μέρος τού περίφημοι' 
ΓϊεεοΓ̂ ιιηεηίο. Ίσχυριζόντανε, δηλα· 
δή, οί ’Ιταλοί πώς ήσαν ιταλικά Ε
θνολογικός. "Αποψη Εντελώς άστή- 
ριχτή.

"Οπως βλέπουμε, τό αύτοκρατο,Ή· 
κά πρόγραμμα τής ’ Ιταλίας ήτιφ» 
πλουοιώτατο, μεγαλεπήβολο καί πα
ράλογο. Γιά νά πετύχει κανείς μι<1| 
παρόμοια καταχτητική παραφρο
σύνη, θά έπρεπε νά πολεμήσει σκλη
ρά, νά, γκρεμίσει' παντοδύναμες αό- 
τοκρατορίες, γιά νά οτηλώσε'. στή 
θέση τους τή δική του. Καί ήταν 
φανερό πώς οί - δυναμικότητες τής 
Ιταλίας ήταν Αντίστροφα Ανάλο
γες μέ :τίς τεράστιες ; άιρέξεις της. 
Ή  συνισταμέτη τών δυό .αύτών πα
ραγόντων γεννούσε μονάχα συντελε
στή κ-ώμικότητας καί τίποτ’ άλλο.

Τ<3 ΤΕΛΟΣ : Στό Ερχόμενο. 
...............Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ·
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13
99. Τό πρώτο μήνυμα πού έφτα

σε στά Σοΰσα, πώς 6  Ξέρξης έ- 
ηήρε τήν 'Αθήνα, εύχαρίστησε 
τόσο πολύ τους Αστράτευτους 
Πέρσες, που έστρωσαν όλους τούς 
δρόμους μέ σμύρτα ¡κι’ έκαιγαν 
θυμίαμα καί τόχαν ρίξει στίς θυ
σίες καί στά γλέντια. Τό δεύτερο 
όμως μήνυμα πού τούς ήρθε κα
τόπι, τόσο πολύ τούς συντάραξε, 
πού έσκισαν δλοι τά ροΰχα τους 
κι άρχισαν τούς θρήνους καί τούς 
βόγγους, ρίχνοντας τό άδικο στό 
Μαρδόνιο. Καί δέν τάκαναν αύτά 
τόσο άπ’ τή στενοχώρια τους γιά 
τά καράβια οι Πέρσες, όσο επειδή 
φοβούνταν γιά του ίδιου του Ξϊέρ- 
ξη  τή ζωή.

100. ΟΙ Πέρσες έξακολουθησαν 
νά πενθσΰν ο 6 >.ο τό μεταξύ διά
στημα, ώσπου έφτασε έκεϊ 6  ίδιος 
ό Ξέρξης καί τούς καθησύχασε. 
Ό  Μαρδόνιος, βλέποντας τόν =έρ- 
ξη νά έχει πάρει κατάκαρδα τό 
χάσιμο τής ναυμαχίας καί έχον
τας τήν υπόνοια πώς σκοπεύει νά 
φύγει' κρυφά άπό τήν Αθήνα, ά· 
ναλογίστηκε πώς θά τιμωρηθεί 
πού παρακίνησε τό βασιλιά νά έ· 
πιχειρήσει τήν έκστρατεία στήν 
‘Ελλάδα καί πώς ε'ίταν προτιμό
τερο γι' αύτόν ν’ άποτολμήσει ή 
νά υποδουλώσει τήν 'Ελλάδα ή νά 
βάλει ένα ώραίο τέλος στή ’ ζωή 
του έπιδιώκοντας κάτι τό έξαιρε- 
τικό' περισσότερο όμως τόν φλό
γιζε ή φιλοδοξία νά ύποδουλώσει 
τήν Ελλάδα. Αφού λοιπόν τά συλ
λογίστηκε αύτά, πήγε στό βασι
λιά καί του μίλησε ώς έξης: 
«Αύθέντη μου, μή στενοχωριέσαι 
καί μήν τό παίρνεις αύτό πού μάς 
έτυχε γιά μεγάλη συφορά, γιατί 
έμείς δέν έξαρτοΰμε τή νίκη μας 
τόσο άπό τά σανίδια, όσο άπ' τούς 
άντρες καί τ' άλογα. Κανένας Απ' 
αύΐούς πού νομίζουν πώς έχουν 
πιά κερδίσει τα πάντα δέ θ' απο
φασίσει-νά βγει άπό τά-πλοία καί 
νά σου έναντιωθει. ούτε καί άλ
λος κανένας άπό τή στεριά. Κι ό
σοι μάς σήκωσαν κεφάλι τιμωρή
θηκαν. "Αν λοιπόν τό έγκρίνεις, 
α£ χτυπήσουμε μεμιάς τήν Πελο
πόννησο' άν πάλι προτιμάς νά τ' 
Αναβάλουμε, κι αύτό μπορεί νά 
γίνει. Μή στενοχωριέσαι όμως' 
γιατί δέν υπάρχει καμμϊά διέξοδο 
γιά τ&ύς "Ελληνες ώστε νά μήν 
τηιωρηθοΟν γιά όσα έφταιξαν καί 
τώρα καί πρωτύτερα καί νά μή 
γενοΟνε σκλάβοι σου. "Ετσι λοι
πόν πρέπει τώρα νά ένεργήσεις. 
“Αν όμως έχεις Αποφασίσει να φύ
γεις παίρνοντας μαζί σου τό 
στρατό, έχω νά σου προτείνω κά
τι άλλο. Μήν άφήσεις, βασιλιά 
μου, νά γίνουν οί Πέρσες ρεζίλι 
των Ελλήνων γιατί σέ τίποτε δέ 
σ ’ έβλαψαν οί Πέρσες, ούτε μπο
ρείς νά «εϊς πώς φανήκαμε δει
λοί. “Αν οί Φοίνικες καί οΐ Αίγό- 
πτιοι καί οί Κύπριοι καί οί Κίλι- 
κ:ς ¿φάνηκαν δειλοί, ή δειλία δέν 
ταιριάζει καθόλου στούς Πέρσες. 
Τώρα λοιπόν πού δέ σου φταιν οι 
Πέρσες, άκουσε τήν πρότασή μου. 
"Αν άποφάσισες νά μή μείνεις έ- 
δώ. πάρε μαζί σου τόν περισσό
τερο στρατό και γύρνα στά πα
λάτια σου. 'Εγώ Αναλαβαίνω νά 
σου παραδώσω σκλαβωμένη τήν 
'Ελλάδα, φτάνει νά κρατήσω τοα- 
κόσιες χιλιάδες στρατιώτες δια
λεχτούς.»

101. Σάν άκουσε αύτά ό Εέρξης, 
χάρηκε κι άναγάλ,λιασε όστερ’ άπ’ 
τή συφορά πού τόν έδρήκε, κι είπε 
στό Μάρδόνιο πώς θά σκεφχεϊ τήν 
πρότασή του καί θά τόϋ άποκριθεΐ 
ποιό άπό τά δυό θά πράξει. Κα
θώς έκανε σύσκεψη μέ τούς έπι- 
σήμους των Περσών, έκρινε σκόπι
μο νά προσκαλέσει στό συμβούλιο

καί τήν ’Αρτεμίσια, γιατί μόνη 
αύτή άποδείχτηκε πρωτύτερα πώς 
είχε μιλήσει γνωστικά γιά όσα έ
πρεπε νά γίνουν. Μόλις έφτασε κεΐ 
ή Αρτεμίσια, ό Ξέρξης άπσμά- 
κρυνε τούς άλλους, τούς Πέρσες 
πού είχε γιά συμβούλους καί τούς 
σωματοφυλακές του, καί τής είπε 
τά έξης: «Ό  Μαρδόνιος μέ παρα
κινεί νά μείνω έδώ καί νά έπιχει- 
ρήσω έκστρατεία στήν Πελοπόν
νησο, λέγοντάς μου πώς οί άντρες 
τής Περσίας καί ό πεζός στρατός 
δέ φταίνε καθόδου γιά τήν κατα
στροφή καί πώς έχουν τή διάθεση 
νά τό Αποδείξουν αύτό. “Η λοιπόν 
αύτό νά κάμω μέ παρακινεί ή ό ί
διος προσφέρεται, άψοϋ τοΰ έπι- 
τρέψω νά διαλέξει τριάντα μίλι- 
ούνια στρατό, νά μου παραδώσει 
σκλαβωμένη τήν 'Ελλάδα, ένώ έ- 
μέυα μέ παρακινεί νά γυρίσω στά 
παλάτια μου μαζί μέ τόν ύπόλοιπο 
στρατό. ’Εσύ λοιπόν πού μέ · συμ
βούλεψες σωστά γιά τή ναυμαχία 
πού έγινε, μήν άφήνοντάς με νά 
τήν κάμω, συμδούλεψέ με καί τώ
ρα ποιο άπό τά δυό· νά πράξω γιά 
νά άοΰ βγ«ΐ σέ καλό.»

102. Ό  Ξέρξης έτσι ζήτησε τή 
συμβουλή της, κι έκείνη του Απο- 
κρίθηκε: «Βασιλέα, δύσκολο είναι 
νά διατυπώσω τήν καλύτερη γνώ
μη σέ όσα μέ ρωτάς, άλλά εκεί 
που έφτασε ή κατάσταση μοΰ φαί
νεται πώς έσύ πρέπει νά γυρίσεις 
πίσω, κι άν 6  Μαρδόνιος θέλει καί 
ύπόσχεται νά τά κατορθώσει αύ
τά πού λέει, άφησε τον έδώ μαζί 
μέ όσους τοΰ αρέσει. Άπό τή μιά 
μεριά, άν αύτός φέρει σέ τέλος 
όσα φιλοδοξεί καί πραγματοποιή
σει τό σχέδιό του, τό κατόρθωμά 
είναι σά νάναι δικό σου, αύθέντη, 
άφοΰ οί δικοί σου δούλοι θά τό- 
χουνε πετύχει. “Αν άπό τήν άλλη 
μεριά επακολουθήσουν αντίθετα 
άπό τις προβλέψεις,τοΰ Μαρδόνιου, 
κανένα μεγάλο'δυστύχημα δέ θά 
συιιβεΐ, έφόσον σώζεσαι ό ίδιος 
και διατηρείται ό οίκος σου· γιατί 
άν σωθείς ό ίδιος καί διατηρηθεί 
6  οίκος σου, πολλές φορές καί 
πολλούς κιντϋνουό θά διατρέξει 
των Ελλήνων ή ύπαρξη. j¿v~áv 
πάθει τίποτε ό Μαρδόνιος, κανέ
νας δέν τό κάνει κουβέντα' κι έτσι 
ούτε νικητές οί "Ελληνες δέ θά 
νικήσουν, μέ τό νά σκοτώσουν ένα 
δοΰλο σου. Έσύ, άφοΰ έκαψες τήν 
'Αθήνα, πού αύτός εϊταν ό σκοπός 
τής εκστρατείας σου, σύρε πίσω 
στήν Περσία.»

103. ‘Η συμβουλή αύτή άρεσε 
στόν Ξέρξη, έπειδή μέ τά λόγια 
της πέτυχε όσα είχε ό ίδιος στό 
μυαλό του' γιατί, κι άν άκόμα τόν 
συιιβούλευαν όλοι καί όλ.ες νά 
μείνει έκεϊ, αύτός μοΰ φαίνεται 
πώς δέ θάμενε: τόση τρουάρα εί
χε πάρει. Άφοΰ λοιπόν έπαίνεσε 
τήν Αρτεμίσια, τήν έστειλε νά συ
νοδέψει τά παιδιά του ώς τήν "Ε
φεσο· γιατί είχε πάρει μαζί του 
στήν Ελλάδα κάτι νόθα του παι
διά.

104. "Εστειλε άκόμα μαζί μέτά 
παιδιά του γιά φύλακα τόν Έ ρ - 
μότιμο, πού καταγόταν άπ' τόν 
Πήδασο(Ι) καί πού είχε κοντά στό 
βασιλιά τήν πρώτη θέση άνάμεσα 
στούς ευνούχους. “Οσο γιά τούς 
Πηδασείς, αύτοί κατοικοΰν άπο- 
πάνου άπό τήν 'Αλικαρνασσό. Καί 
yá τί λένε πώς συμβαίνει στούς 
κατοίκους τοΰ μέρους αύτου. Κάθε 
φορά πού πρόκειται νά συμβεΐ 
κανένα κακό σέ όσους κατοικούν 
κοντά σ' αύτή τήν πολιτεία, πριν 
άπό λίγον καιρό ή έχει ιέρεια τής 
Άθηνάς βγάζει μεγάλη γενειάδα. 
Κι αύτό τούς έτυχε δυό φορές ώς 
τά τώρα.

105.Άπ’ «ύτούς λοιπόν τούς Πηδα- 
σεΐς έΐτανε καί δ Έρμότιμος. πού 
άφοΰ τήν έποθε ό ίδιος έκδικήθη-
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κε μέ τό χειρότερο τρόπο άπ’ ό
σους ξέρουμε έμεις. "Οταν δηλαδή 
ό άνθρωπος αύτός έπιάστηκε άπό 
τούς εχτρούς του και πουλήθηκε, 
τόν άγόρασε ένας Χιώτης, ό Πα
νιώνιος, πού τά βόλευε ι κάνοντας 
βρωμοϋουλιές. "Οπότε δηλαδή ά- 
γόραζε άγόρια έμορφα, τούς έκο- 
6 ε τ' Αμελέτητα καί τα πουλούσε 
στίς Σάρδεις καί στήν "Εφεσο, 
παίρνοντας γι' αύτό πολλούς πα- 
ράδες' γιατί στούς Πέρσες είναι 
πιό περιζήτητοι οί εύνούχοι, έξαι*. 
τίας τής άπόλυτης άφοσίωσής τών, 
άπό τούς κανονικούς. Ό  Πανιώ
νιος είχε ευνουχίσει κι άλλους 
πολλούς, γιατί άπ' αύτή τή δου- 
λιά συντηριόταν, κοντά λοιπόν 
στούς άλλους κι εκείνον. ’Επειδή 
όμως δέ στάθηκε άτυχος σέ όλα 
ό Έρμότιμος, έφτασε στίς Σάρ- 
δεις σταλμένος στό βασιλιά μ’ 
άλλα πεσκέσια, καί μέ τό πέρα
σμα τοΰ καιροΰ άπόχτησε κοντά 
στόν Ξέρξη έπιρροή μεγαλύτερη 
άπ' όλους τους ευνούχους.

106. 'Όταν ό βασιλιάς κινητο
ποίησε έναντίο τών ‘Αθηνών τόν 
περσικό στρατό άπό τις ¿άρδεις, 
τότε 6  Έρμότιμος κατεβαίνοντας 
γιά κάποια ύπόθεσή του σ’ ένα μέ
ρος τής Μυσίας(2), πού τό έχουν 
στήν κατοχή τους οί Χιωτες καί 
πο·' τό λένε Άιαρνέα(3), βρίσκει 
έκεί τόν Πανιώνιο. Μόλις τόν ά· 
ναγνώρισε, τοϋ είπε πολλά καί 
φιλικά λόγια, άραδιάζοντάς του 
πρώτα πρώτα όλα τ’ Αγαθά πού 
άπολάβσινε έξαιτίας του καί δεύ
τερο τάζοντάς του νά τόν Αντα
μείψει μέ πλήθος άγαθά, αν κου
βαλούσε τούς δικούς του καί κα
τοικούσε μαζί τους έκεϊ. Ό  Ποδιώ
ν ιος άκουσε μ' ευχαρίστηση τά 
λόγια του καί κουβάλησε μάζί 
του τά παιδιά' καί τή γυναίκα του. 
Άφοΰ λοιπόν τόν έβαλ« μέ όλη 
του τήν οικογένεια στό χέρι, ό 
Έρμότιμος του μίλησε ώς έξης: 
«  Ε, συ πού Απόχτησες τό βιό σου 
μέ τις χειρότερες βρωμοδουλιές 
άπ' όσες μεταχειρίστηκε άνθρω
πος ποτέ, τί κακό σοΰ έκαμα έγώ 
ή κανένας άπό τούς δικούς μου, 
σέ σένα ή σέ κανέναν άπό τούς δι
κούς σου, γιά νά μέ κάμεις άπό 
άντρας πού ήμουν νά γίνω ένα τί
ποτε; θαρουσες πώς δέ θά βλέπαν

. οι θεοί τις ατιμίες οου. Αυτοί ό
μως έφαρμόζοντας δίκαια τό νόμο 
σ’ έφεραν στά χέρια μου γιά τ' ά- 
νόσια καμώματά σου, ώστε νά μήν 
έχεις παράπονο γιά τήν τιμωρία 
πού θά λάβετε άπό μέρος μου.» 
Μιά λοιπόν πού τούψαλε αύτά, ό- 
δήγησε μπροστά του τά παιδιά 
καί ό Πανιώνιος άναγκάστηκε νά 
κόψει τ’ άμελέτητα τών τεσσάρων 
παιδιών του, πραμα πού τό έκαμε 
άναγκασμένος. Άφοΰ έγινε αύτό, 
τά παιδιά του άναγκάστηκαν νά 
κάμουν τό ίδιο κι αϋτουνοΰ. Μέ 
τέτοιον λοιπόν τρόπο έκδικήθηκε 
τόν Πανιώνιο ό Έρμότιμος.

107. Ό  Ξέρξης, άφοΰ παράδωσε 
τά παιδιά του στην Άρτεμισίαγιά 
νά τά μεταφέρει στήν "Εφεσο, 
προοκάλεσε τό Μαρδόνιο και τόν 
πρόσταξέ νά διαλέξει όσους ήθε
λε άπό τό στρατό καί νά προσπα
θήσει νά έπιτελέσει έργα άνάλογα 
με τά λόγιο: του. Έκείνη τήν ήμε
ρα δέν έγινε τίποτε περισσότερο. 
"Αμα νύχτωσε όμως, σύμφωνα μέ 
διαταγή τοΰ βασιλιά οι στρατηγοί 
πηοαν τά πλοίά τους άπό τό Φά
ληρο καί κατευθύνθηκαν πρός τόν 
‘Ελλήσποντο, όσο γρηγορώτερα 
μποροΰσε ό καθένας, γιά νά προ
στατέψουν τά γεφύρια άπ' όπου θά 
περνούσε ό βασιλιάς. Καθώς οί 
βάρβαροι πλέοντας έφτασαν κον
τά στο Ζωστήρα (4), επειδή ξε
προβάλλουν κάτι βράχια μικρά 
άπ’ τή στεριά, τά πέρασαν αύτά 
γιά πλοίά καί σκορπίστηκαν μα
κριά. Σάν έμαθαν ίίστερ’ άπό 
κάμποσο πώς δέν εϊταν πλοία πα
ρά βράχια, ξανάσμιξαν κι έξακο- 
λουθησαν τό ταξίδι τους.
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Ό  Ντιούντ όδηγοΰσε, Ιξάπαντος, 

Καλά. "Οπότε συναντούσε κανένα 
αύτοκίνητο, στεκόταν πάντα έγκαι
ρα στήν άκρη τοΰ δρόμου. Μολα
ταύτα δυό'ή τρεις φορές κόντεψε υά 
πέσει άπάνου σέ αλλα Αμάξια. Ξϊ- 
ταν τόσο Απασχολημένος μέ τό χτύ
πημα τοΰ κλάξον του, πού ξεχνούσε 
ν’ Ακολουθήσει εύθεϊα γραμμή. Μο
νάχα τήν τελευταία στιγμή τοΰ ερ
χόταν στό μυαλό. Τά περισσότερα 
άπ’ τ’ αύτοκίνητα πού έβρισκε, τοΰ 
άφηναν ελεύθερο τό μισό δρόμο, Α- 
Kcuyόντας τό χτύπημα τοΰ κλάξον.

Ό  Ζήτερ δέ μπορούσε νά μιλήσει, 
γιατί τόν περισσότερο καιρό ένιωθε 
τήν άνάσα του πιασμένη. Ή  ταχύ
τητα τόν έτρόμαζε σέ σημείο πού δέ 
μπορούσε ν’ άπαντήσει στίς έρωτή- 
σεις τής Μπέσαν. ’Εκείνη κοίταζε ί
σια μπροστά της, μ.’ ένα ύφος Ανε
ξιχνίαστο, περήφανη γιά τό αυτοκί
νητό της, Αλλ’ Απασχολημένη κι Απ’ 
τή σκέψη πώς οί νέγροι καί κτημα
τίες πού έβλεπε σπά χωράφια τά 
γύρω Από τό δρόμο, μπορούσαν νά 
φανταστούν πώς τό αύτοκίνητο ί !- 
ταν τοΰ Ζήτερ ή τοΰ Ντιούντ.

Άπό τις δώδεκα ώς τή μιά είχαν 
διανύσει τή μισή τους διαδρομή. Ή  
Ώγκάστα δέν Απείχε πιά παρά ε
φτά χιλιόμετρα περίπου καί φτάνον
τας στήν κορυφή τοΰ τελευταίου Α
νήφορου μπορούσαν νά διακρίνουν 
τήν πόλη, χαυηλά στήν πεδιάδα, κον
τά στό υεγάλο λασπερό ποτάμι.

Ό  τελευταίος αύτός άνήφορος 
πού έπρεπε νά περάσουν, εϊταν Αρ
κετά μακρύς. Υπήρχε Απόσταση 
ένάμιση χιλιόμετρου, Από τό ρέμα 
πού κυλούσε χαμηλά, ώς τό διϋλι- 
στήριο τής βενζίνης, πού βρισκόταν 
Οτό ύψος. Φτάνοντας στά μισά, τό 
Αμάξι λαχάνιασε ϊσαμε τό σημείο 
νά μή μπορεί νά προχωρήσει παρά 
λίγα χιλιόμετρα την ώρα. Τό νερό 
έβραζε στή μηχανή, πού έβγαζε έ
ναν κρότο δυνατό, θάλεγε κανείς 
πώς ξεφυσοΰσε όλόκληρη, όπως 
στό παλιό αύτοκίνητο τοΰ Ζήτερ, 
Αλλά πιό σκληρά, πιό βαρειά.

—ΤΙ τρέχει; είπε ή Μπεσσι, σκύ
βοντας άπο τήν πόρτα γιά νά κοι
τάξει γύρω της.

— Ζεοτάθηκε, σκαλώνοντας τον Α
νήφορο, είπε ό Ντιούντ. Βλέπω πώς 
δέ μποροΰσε νά γίνει Αλλοιώς.

Προχώρησαν Ακόμη, καμμιά έκα- 
τοστή μέτρα, δοτε-χτ τό <άμ άξι στα
μάτησε. Ή  μηχανή έπαψε καί ό Ατ
μός ξέφυνε σφυρίζοντας, όπως στά 
τραίνα, όταν φορτώνουν κάρβουνο.

*0 Ζήτερ πήδηξε καταγής κι έσ
πρωξε ένα μεγάλο λιθάρι κατου Απ^ 
τή μιά πισινή ρόδα, χωρίς V  Αφή
σει στό Ντιούντ τόν καιρό νά πιά- 
σει τά φρένα. Τό αύτοκίνητο έπαψε 
νά όπισθοχωρεί.

—Τί τρέχει, Ντιούντ; ξαναρώτησε 
’ή Μπέσσι. Μήπως έσπασε τίποτε ;

— Νομίζω πώς έχει ζεσταθεί μόνο, 
τής άποκρίθηκε έκεΐνος.

Δεν έδοκίμασε όμως νά κατεβεϊ κι 
ό ίδιος. "Εμεινε καθισμένος στό βο
λάν, Απάνω στό όποιο είχε συσπει
ρωθεί καί τό κουνούσε μ’ όλη του τή 
δύναμη δεξιά κι Αριστερά. Υστερα 
ξανάρχισε τό κορνάρισμα.

— Δέ θά προχωρήσουμε, Ντιούντ, 
μ’ αύτό τόν τρόι^ τοΰ είπε ό Ζή
τερ. θά τή χαλάσεις αύτή τή διαβο
λοκόρνα, άν έξακολουθεΐς νά τή 
χρησιμοποιείς όλοένα έτσι. Γιαπί δέν 
κατεβαίνεις καί δέν κοιτάς νά κά
μεις κάτι;

Πολλά αύτοκίνητα τούς προσπέ- 
ρασαν μ’ όλη τήν ταχύτητά το*-,. 
"Αλλα Ανέβαιναν, άλλα κατέβαιναν’ 
κανένα τους όμως δέν Αργοπόρησε 
οδτε σταμάτησε γιά νά τούς βοη
θήσει.

Πίσω τους φάνηκε ένα άλλο αύτο
κίνητο πού σκαρφάλωνε μέ κόπο 
τόν Ανήφορο. 'Ερχόταν πολύ Αργά, 
μέ τή μικρότερη ταχύτητα καί ό 
Ατμός του έβγαινε, όπως Απ' τό και
νούργιο αύτοκίνητο τής Μπέσσι, 
Καόώς τούς προσπερνούσε Αργά, οι 
νέγροι έσκυψαν καί κοίταξαν τό 
σταματημένο αύτοκίνητο.

Ό  ένας τους φώναζε στό Ζήτερ:
—Τί έχει τ’ αύτοκίνητό σας, λευκοί 

άνθρωποι; Φαίνεται πώς δέ θέλει νό 
προχωρήσει άλλο.

— Νά πάρει ό διάβολος ! είπε ό 
Ζήτερ όργισμένος. Πώς σέ λένε, νέ 
γρε; Άπό που έρχεσαι;

— 'Ερχόμαστε Από τήν κομητεία 
Μπύρκε, είπε έκείνος. Γιατί, λοιπόν, 
μας ρωτάτε, άνθρωποι λευκοί;

'Ίρίν δ Ζήτερ προφιάσει ν’ άπτ.»-

Μ Ε Τ Α Φ Ρ .  Γ .  Τ Ρ .

τήοει, τό αύτοκίνητο είχε Απομα
κρυνθεί ώς έκατό μέτρα καί ξανά? 
παίρνε τήν κανονική του τα^ύιητσ. 
”Αν ό Ζήτερ μποροΰσε νά το3ς στα
ματήσει, θά ρυμουλκούσε πίσω τους 
τό αύτοκίνητο τής Μπέσσι.

Ό  Ντιούντ έβαλε μπροστά τή ι.η- 
χανή καί ξεκίνησε. Ό  Ζήτερ καί ή 
Μπέσσι μόλις βρήκαν τόν καιρό νά 
πηδήσουν άπάνου, γιατί ό Ντιούντ 
έτρεχε τώρα. Ή  ρηχανή είχε καυώ- 
σει καί προχωρούσαν γρηγορώτ-· > 3  
άπό τ' αύτοκίνητο τών νέγρων. " Ε - . 
φτασαν τό άμάξι πού τούς είχε πε
ράσει καί κόντευαν νά τό προσπε
λάσουν, όταν ξαφνικά ή μηχανή άρ
χισε νά τινάζεται δυνατώτερα Από 
πρώτα καί βρέθηκαν άκόμα μιά φο
ρά σταματημένοι.

-  Δέν έχω ίδει ποτέ μου τέτοιο υπ>- 
τοκίνητο, είπε ό Ζήτερ. Μόλις που* 
φταίνω νά συνηθίσιο τά καμώματά 
του, τόσο συχνά Αλλάζει.

Αύτή τή φορά είχαν σταματήο=ι 
στή στροφή τοΰ Ανήφορου. Ο Να» 
ούντ βρισκόταν σέ Αμηχανία, δτχ/ 6  
Ζήτερ Αντικρύζοντας τό διΟλισ-ηρίο 
τής βενζίνης, είπε στό γιό του νά 
περιμένει μιά στιγμή.

— Πάω νά φέρω νερό γιά νά ρίξου
με μέσα, τοΰ είπε.

Προχώρησε στό ócóuo καί μπήκε 
μέσα στό γκαράζ. Βγήκε δστερ’ ά
πό Xiyr, μ! έναν κουβά νερό στό χε- 
οι. Ό  ιδιοκτήτης του διϋλιστηοίοΐί 
βγήκε μαζί του.

Ένώ ό Ζήτερ ξεβίδωνε τό καπάκμ 
ό άλλος άνοιγε γιά νά δεί πόση 
βενζίνα εϊταν μέσα,

— Ξέρετε τί συμβαίνει; τούς «Vs. 
Δέν ύπάρχει ούτε σταλιά βενζίνα 
στή μηχανή σας. "Ολα όσα είναι 
μέσα καήκαν. "Ερχεστε άπό μα- 
κρυά;

*0 Ζήτερ τοΰ είπε πώς κατοικού
σαν κοντά οτό Φοΰλεο, στόν πα\ ό 
δρόμο τών καπνοτοπιών.

— Έχετε καταπονήσει τό καινού» 
γιο αύτοκίνητό σας, τούς είπε. Κρί
μα- Δέ μου Αρέσει νά βλέπω άμάξ,α 
νά δεινοπαθοΰν Απ’ Ανθρώπους πού 
δέν ξέρουν τίποτε.

—Τι έχει σπάσει; ρώτησε ή Μπέ» 
σι.

—Τό αύτοκίνητό σας εΙι·αι χαλα
σμένο, καλή μομ κυρία, θά χρεισ  ̂
στεΐ περισσότερο Από ένάμιση * αλ- 
λόνι βενζίνα γιά νά προχωρήσει, 
θέλε'ε νά σάς βάλω;

— Καί πόσο θά στοιχίσει; είπε ή 
Μπέσσι. ,

— Ένάμιση 'δολλάριο.
— Δέν ήθελα νά ξοδέψω περ'.σσέκ 

τέρα χρήματα γι’ αύτό τ’ αυτοκί
νητο. Sí--

— “Οπως θέλετε, μά άν δέν τοδ 
βάλατε βενζίνα δέ θά μπορέ σει νά 
κάμει βήμα. Μοΰ φαίνεται πώς δεν 
είχατε Αρκετή Απ' τήν Αρχή.

— Μόνο δυό δολλάρια έχω, είπε ή 
Μπέσσι. Λογάριαζα νά διαθέσω τά 
περισσότερα γιά ν’ άγοράσω άρω·' 
μα.

— Ό  Ντιούντ κι ένώ δέν έχουμβ 
τίποτε, είπε ό Ζήτερ. Μά όταν που
λήσω τό φόρτωμα τά ξύλα, ίσως 9ά 
έχω ένάμιση δολλάριο.

—'Εμπρός, βάλτε βενζίνα, είπε ή 
Μπέσσι. Δέ θέλω νά καταστρέψω 
τό καινούργιο μου αύτοκίνητο. Xt¿C 
τό Αγόρασα στό Φ&ϋλλερ.

— Γ.ίναι κατεστραμμένο κιόλας, 
καλή μου κυρία, τής είπε ό άλλος, 
μά πρέπει νά τοΰ βάλετε βϊνζίνοφ 
άν θέλετε νά πάτε ώς τήν Ώγκά·* 
στα καί νά έπιστρέψετε στό Φουλ- 
λερ.

Περίμεναν ώσπου νά τούς φέοει 
βενζίνα καί ή Μπέσσι τοΰ έδωσε τά 
χρήματα. Είχε φυλάξει τά χαρτονο- 
νισματα σ’ Ινα μαντήλ·'. καί χρειά
στηκε άρκετά δευτερόλεπτα γιά νά 
λύσει τούς. Κήπους πού εϊταν άρ
κετά σφιχτοί.

Ό  Ντιούντ έβαλε μπροοτά τή μη
χανή καί προχώρησαν Αργά πρός 
τό όψος τοΰ λόφου. Έπειτ’ Ακολού
θησε τό Αργό κατέβασμά τους πρός 
τήν Ώγκάστα. “Οταν έφτασαν χα
μηλά, τό άμάξι προχωρούσε σάν 
τότε πού είτανε καινούργιο, μά ή 
μηχανή· προξενούσε περισσότερο θό
ρυβο άπό τή σακαράκα του Ζήτερ.
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*— Γιά τόν Κάλβο
Τήν έρχόμανη Τετάρτη, δ Ικ/.εχτδ; 

οίΛβργάττ,ς μ ;  κ. Σωκρ. Κ»ραντινός, 
neu Ιχει άναλάδει τή·ι ώρα -ΝεοϊλληΜς 
ΙΙαιηιαΙ» <πδ ΡοϋδιοφωνίΛδ σταέΝιδ Ά/θη- 
wfi?, 84 áioíoíost στίς β.10 μ.μ. ποιήματα
τοΟ Άνδρέα Κάλβσυ, ί>τοερα' άπό οόντορη 
*ίσήγηι:ν) πώ Οά κάνει δ Ιδιος.

‘Η άπαγγίλία τοδ ϋιί'απνι στά μέ
τρα καί τή γϊιδσοιι ποιητή τής επτα
νησιακής Σχολής βά *χ«ι, χωρίς Λλλο 
Ιδιαίτερο l-¿iatfi?5 aal βά τδν φέρει 
« ιδ  κοντά στό εΰρδτσρσ κοινό.

—  Νέα βιβλία
ΠΟΙΗΣΗ

Ε. 0. Ν.ι «Σπαθί καί Xúu*»., δΦνικά 
«οιί^ιατα τής Νεολαίας, σχ. 8σ, σελ. 32-

ΠΕΖΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΑΤΙΑΝΑΣ Δ. ΣΤΑΓΡΟΤ : .Μοαιικές 

βτ,γβς», διηγήματα (μέ σχέδια ’Ορέκτη 
Κανέλλη), σχ. So, σελ. 176, δραχ. 60.

Ν. ΒΑΛΣΑΜίϊ, Π. TLIUNAPH, Α. 
ΔΑΜΠΡΙΝΟΓ, ΤΙΜ. ΠΑΡΜΕΝΑ. Δ. 
DETKIQTH : »Καβώς χαράζει», διηγή
ματα, σχ. So, σελ. 250, δραχ. "25.

— ‘Αλληλογραφία
Π. ΓΡΑΒΑΡΙΙΝ.—  Σάς Ληχαιρσυμε γιά 

τδ γράμμα σας πού πάλλεται άπδ ϊιδολσ 
«ωτριωτισμό καί γνήσια άνθρωπφά. Δέν 
βπάρχει άμφιδσλία πώς δ καβένας μας 
πρέπει, 5τήν κρίσιμη αύτή οτιγγή, νά εκ
πληρώσει τό χρέσς του. Τδ ποίημά σας 
Ιχει στίχους άρμονικοό; άλλά στό σύνολό 
uv δε στέκει απόλυτα. Συνεχίστε ώστόσο 
τήν πρσσπάύειά σας.

KP. ΑΠΝ2Α.—  Βρίσκουμε· σωστές τις 
βποδείίεις σας, άλλά δέν είναι καιρό; 
τώρα νά τις έφαρμόοουμε. Γιατί δμως έ· 
σείς, έν® μάς «Τίνστάτε τή δημοσίευση 
Τζόϋς, μεταφράζετε —  áf/οχρο ν ιστ ικώ τα- 
ταΐ —  Λαμμ-,τί*:,; Τά δώδεκα τετράστι
χα, 4ξ άλλου, τοδ ποιήματός σας μάς φαί- 
•νανται δυσανάλογα πρός τδ θέμα. Σ’ |υα 
βτ,ΐΜϊο γράφετε: ·ή άϋλαγή στάθηκα αι> 
τή προσπάθεια», (ΐπερδεύν/τα; άνεπα«όρ- 

τό νόημα μέ τή μετατόπιση τ&·ι λέ· 
ν. ’Ακόμα δέ λέμε ποτέ «άγρυπνιες», 

βλλ’ άγρόπνιες, καθώς καί άπόποοιες, 
¿vtl «άποπνιές». Σάς είπαμε καί άλλοτε 
πώς ή χρήκι] κατάλληλων λέξεων, φυσι
κών καί δχι πλαστών, ΔποτελβΙ τό άλ
φα τής τεχνικής. Κανένας μας ίέν Ιχει 
τό δικαίωμα νά προχειρίζεται σέ γλωσ
σοπλάστη.

ΧΩΡΙΣ ΤΠΟΓΡΑΦΗ—  Πρώτη φορά 
«'.άνετε νά γράψΐ'ε; Τροψάξαμβ νά δια
βάσουμε τά ποιήμαΐά σας άπό τήν κακο- 
γραφία καί τις άνορθ,νγραφίες τους. Πάν
τως 6 «Χρόνος» καί τά «Δάκρυα τών πραγ
μάτων» δέν άντέχουν σδσε στήν έπιβνκά- 
βτε— κριτική. Σάς συνυστοδμε λοιπόν ά- 
«οχή πολύχρονη άπδ τδ γράψιμο, 'Γπάρ- 
χουν τ ό » ς  ·άλλες άσχολίες στό; κόσιιο.

Π. ΕΓΘΓΜΙΟΓ.—  Τό «Πέταγμα» πα
ρουσιάζει άκαταοτασία στή διατύπωση. 
Παράδειγμα (λ στίχοι: «Μέ μιά χαρά ξε- 
Κίνηοα καί μές τόν δρδμο τρέλ/«ς—ξί- 
φείγαν άπ’  τδ στόμα μου συχνά ικΑ ά- 
νοιγοκλεισβαε». Τέχνη δέ θά *«Τ άνα- 
οτάτωσϊ; τοδ λεχτικοό. Καί τί θά «βει: 
«Δουλοόϊια οτό κεφάλι της στέο«»«*: οέ 
^Μφάνι»; Προσπαθήστε νά γράφεπ* φυ- 
«νκώτερα, γιάτι φυσικότητα δέ σημαίνει 
άναγκαστικά πεζολογία ή κοινοτοπία. "Αν 
πάλι θέλετε νά έκφραοθεΐτ, κάπως ιδιόρ
ρυθμα, πρέπει ν’  αποδείξετε πώς &επε· 
«άσατβ πραγματικά τδ δμαλό 5φος, τό 
βυνηθισμένο.

Ν. ΕΓΣΤΑΘίλΠΟΤΛΟΝ.—  Οί «Σκοποί 
« β  πόνον» στόν πρώτο καί τόν τελευταίο 
στίχο τοΰ β' τετραο-ίχου παρουσιάζουν 
μετρικέ; άνωμκλίες. Καί δμω; στά άλλα 
δείχνατε πώς κατέχετε τδ ιιίτρο. Τ ί . μή
πως άποφάσίοατε καί σείς νά χειραφετη- 
θρίτε άπ’ τήν παράδοση; "Αν ναί, δέν 
έδιαλέξκ-.ε τόν καταλληλότερο τρόπο.

Μονάς 42)14, Τ. Τ. .490
’Αγαπητά «Ν^οελ. Γράμματα»,

• _Σας γράφω άπό τά βουνά, πού 
μάς γιόμιοαν τήν καρδιά Από λα
τρεία, Από Ελλάδα.

Σήμερα κιόλας συμπληρώνεται 
μήνας άπό τότε που ή χώρα τής ’Α
κρόπολης, τής ’Ολυμπίας, αύτή ή 
τρυφερή πατρίδα των τριών χιλιά
δων χρόνων, μάς ¿φώναζε. 'Έτσι, 
ξαφνικά, μάς ¿φώναξε, πού στήν 
Αρχή τά χάσαμε. "Υστερα κάπως 
συνήρθαμε, όταν Ακούσαμε άπό ψη
λά, άπό τήν "Ηπειρο νά μάς ίρχε- 
ται ή πρόσκληση, νά μάς Ανοίγεται 
ό δρόμος τοΰ μεγαλείου. Αύτός ό 
δρόμος όπου μάς όδηγάει σήμερα, 
στις πανάρχαιες ρίζες μας, στίς πη
γές τής Έλληνικης ράτσας μας, «χυ
τής τής Αγιασμένης φυλής του Φει
δία, τοΰ Αισχύλου, τοΰ Λεωνίδα.

Καί τότε στή φωνή της Αφήσαμε 
0 καθένας τή δουλειά του. Οί γρα
φιάδες Αφήσανε στό γραφείο τους 
τόν κοντυλοφόρο καί τά χαρτιά 
τους· οί έργάτες, οί Ανρότες, όλος 
δ κόσμος, άφησε τά χωράφια του, 
τίς σταφίδες του, όλα τους ιά καλά.

Καί πνάσαμε τό ντουφέκι. Οί "Ελ
ληνες ! Αχ, τί ευτυχία, νά ξυπνάνε 
μέσα σου οί πρόγονοί σου μιά ψορβ-

Είμαι πολύ νέος άκόμα, ώστε νά 
μήν έχω κατορθώσει νά συμπληρώ
σω ενα ακέραιο, Ινα μόνιμο έργο, 
πού ν’ άνθέξει στή φθορά, στή λη
σμοσύνη.

"Ομως δέν ΘΑχω κανένα παράπο
νο, άμα τύχει νά σκοτωθώ μιά άπό 
τούτες τίς ήλιόλαμπρες ήμερες έ
δώ πάνου.

Είμαι άρκετά Ικανοποιημένος, 
γιατί ¿γεννήθηκα Έλληνας κ»,’ Α
νασαίνω τοΰτον τόν Αέρα, πού πρίν 
μυρώθηκε άπό τόν πεύκο καί τόν 
κέδρο έκείνων έκεΓ κάτου των 
βουνών.

Έδώ εΤναι κι’ δ Λορέτζος Μαβί
λης καί μάς έμψυχώνει μέ τό παρά
δειγμα τοΰ πνευματικού ανθρώπου, 
πού ξέρει ν’ Ανεβάζει τήν πίστη του 
στό έπίπεδο τής πραγματοποίησης.

Έ ν α  όνειρο μάς όδηγάει έδώ πά
νου καί πέρα άκόμα άπό τή λυ
τρωμένη, πιά, Βόρειο "Ηπειρο.

'Ετσι, τώρα σκέφτομαι ¿κείνους 
τούς παραπονιάρηδες.

— Δέν έχουμε, λέγαν, Ανακαλύψει 
τόν έαυτξί μας, δέν έχουμε Ισορρο
πήσει τά ψυχικά μας άγαθά, τήν 
πνευματικότητά μας.

(ΤΙ γκρίνια ήταν έκείνη;)
Είναι όμως κάτι μέρες, όπου δια- 

ψεύδονται, έτσι χαρμόσυνα, όλες οί 
Απιστίες, όλες οί γκρίνιες. Ποιός 
λέει σήμερα πώς οί πράξεις μας, ό 
τρόπος πού σκεφτόμαστε, ή ψυχή 
μας, δέν είναι όλα ίσαμε πέρα ελ
ληνικά.

Δέν είμαστε μέχρι τό τέρμα μας, 
ίσαμε πολύ βαθειά μας Αντάξιοι 
κάθε πολιτισμένης προσδοκίας, κά
θε μεγαλείου, πού μάς διατήρησε 
τρεις κι* άπάνου χιλιάδες χρόνια 
στήν Ιστορία. Στήν Ιστορία τής 
τέχνης, τής έπιστήμης, τού ψυχικού 
πολιτισμού καί τής πνευματικής άν
θισης.

Μονάχα όποιος είναι έδώ πάνου 
μπορεί νά νοιώσει αύτή τή συγκίνη
ση νά τόν πλημμυρλει, νά τόν έμ- 
ψυχώνει.

Πώς ξύπνησε μέσα μας, ξαφνικά, 
τόσό μεγαλείο, αύτή ή μανία τοΰ 
ήρωα, πού φροντίζει, πού βιάζεται 
νά τόν όδηγήσει στήν αιωνιότητα, 
σ’ αύτό πού λέμε. Αθανασία.

Εσείς, πού μείνατε έκεϊ κάτου, 
υ&χετε τή βεβαιότητα πώς τά νειάτα 
πού λείπουν σήμερα άπό τήν ’Αθήνα 
κι’ άπό τά χωριά τής Ελλάδας, σύν
τομα θά γυρίσουν νικηφόρα κοντά 
στή μάνα τους, στούς αγαπημένους 
τους. Μ’ αύτή τήν προσδοκία νά 
ζεΐτε.

Μέ πολλή τιμή 
Α Σ ΤΕ Ρ Η Σ  ΚΟΒΒΑΤΖΗΣ 

Ύπαξιωματικός —  Δικπνόρσς

’Αγαπητά «Νεοελ. Γράμματα»,
Έδώ ψηλά , πού σφυρηλατείται 

'μιά καινούργια, μεγάλη, ελεύθερη 
καί ευτυχισμένη Ελλάδα, διάβασα 
στά «Ν. Γ.» τά άρθρα του κ. Δημ. 
Λουκόπουλου γιά τόν «Πίνδο» καί 
τούς κατοίκους του. Στά άρθρα-του 
αύτά, ό κ. Λουκόπουλος μιλάει μέ 
όχι άδικαιολόγητο ενθουσιασμό γιά 
τούς κουτσόβλαχους του Πίνδου, μά 
ξεχνάει, δέν ξέρω γιά ποιό λόγο, 
τούς κατοίκους τών άλλων χωριών 
τοΰ Πίνδου, πού ζοΰν κΓ αύτοί Απά
νω στά κακοτράχαλα βουνά καί δέν 
ΰστεροΟν καθόλου σέ λεβεντιά, οέ 1· 
ξυπνάδα καί σ’ Αγνό πατριωτισμό.

Στό σημερινό πόλεμο, πού ό φα
σισμός έπέβαλε στή χώρα μας, ¿κεί
νοι στούς όποιους όφείλεται ή πιό 
μεγάλη εύγνωμοσύνη του Έθνους 
καί του έλληνικοΰ λαού, είναι οί κά
τοικοι τών χωριών τοΰ Πίνδου πού 
ζέχαοε ν’ άναφέρει στά άρθρα τοΰ 
δ κ. Λουκόπουλος.. Αύτοί βοήθησαν 
τό φλογόψυχο στρατό μας καί τσά
κισε μέ τήν όρμή του τις Μεραρχίες 
τών ’Αλπινιστών κ. ά. έκλεκτών σω
μάτων, Απάνω στά όποςα ό αίμοοτα- 
γής φασισμός στήριζε τίς Ιλπίδες 
του γιά τήν κατάκτηση τής Ελλά
δα».

Εμείς πού είχαμε τήν ευτυχία ν* 
ζήσουμε τήν Ιποποιΐα τοΰ Πίνδου, 
δέν μπορούμε νά κρύψουμε το θαυ
μασμό μας γιά τούς χορικούς κ;«1 
τίς χωριάτισσες του Ζουπανιοΰ, τού 
Έπταχωρίου, τοΰ Βυθού, τοΰ Αύγε- 
ρινοΰ,τοΰ Δοτσικοΰ,τοΰ Πολυντερίου, 
τοΰ Ζιάκα, τοΰ Σπηλαίου, τής Μόρ- 
ψης, τών ΦΆιππαίων, τής Αγίας - - 
Σωτήρας καί όλων τών χωριών πο>» 
βρίσκονται, στούς άξενους βράχου  ̂
του Πίνδου.

Ή  βοήθεια πού οί πλ^υσμοί «Λ 
τοί πρόσψεραν στόν ήρωϊκό στρατό 
μας, ήταν πολύτιμο-

Γέροι, μέ τρία παιδιά στό μέτωπο, 
τσακισμένοι άπ’ τή σκληρή βιοπάλη, 
καί μέ τό χαμόγελο στά χείλη, συκ 
παθητικές γριοΰλες, μέ μαλλιά χιο
νισμένα, ροδοκόκκινα κορίτσια κα* 
γυναίκες λεβεντόκορμες, καί.μιχρά 
παιδάκια, άφηναν τά σπίτια τους κ»’ 
Αψηφώντας κάθε κίνδυνο, üitaiavav 
άλλοι τά γαϊδούρια τους κΓ οί πιά 
πολλοί έβαζαν στήν πλάτη τους βά
ρος 30—40 όκάδες πολεμικό όλικό 
καί πήγαιναν οΐίς πρώτες γραμμές, 
μέσα στούς πευκόλογγους καί στούς 
Απάτητους βράχους γιά νά μή μεί
νουν οί στρατιώτες μας χωρίς φυσίγ
για.

Είδα πολλούς καί πολλές Από 
τούς ήρωΐκούς αύτούς κατοίκους τοΰ 
Πίνδου νά παίρνουν στά χέρια τους 
τά όπλα καί ν’ Αντικαταστούν τούς 
στρατιώτες πού ¿τραυματίζονταν λ  
πύ τά έχθρικά βόλια, τραγουδώντας 
διάφορα τραγούδια πού χαλόβδω- 
ναν πιό πολύ τήν ψυχή τών πολεμι
στών μας καί μεγάλωναν τήν δρμή 
τους γιά τήν δλοκληρωτική συντρι
βή τοΰ Ιχθροΰ. Ή  έχθρική Αεροπο
ρία ¿βομβάρδιζε, είχε σκεπαστεί 6  
τόπος Απ’ τούς καπνούς των βομ
βών, τά πολυβόλα καί τό έχθρικο 
πυροβολικό έθέριζε,. μά τί Αξία έχει 
δ θάνατος, όταν Αγωνίζεται κανένας 
γιά τήν Ακεραιότητα τής χώρας του 
καί γιά τήν προάσπιση τών έλευθε- 
ριών του; "Ετσι Αγωνίστηκαν οί ή- 
ρωίκοι αύτοί κάτοικοι τοΰ Πίνδου.

Νόμισα πώς είχα ύποχρέωση νά 
γράψω τίς γραμμές αύτές, γιά νά 
συμπληρώσω τά άρθρα τοΰ κ. Λου
κόπουλου γιά τούς ήρωΐκούς κατοί
κους τού Πίνδου, πού βοήθησαν τό 
φλογόψυχο στρατό μας νά γράψει 
μιά άπό τίς λαμπρότερες σελίδες 
στήν πολεμική Ιστορία τής χώρας 
μας.

Δεκανέας ΦΕΙ ΔΑ Σ ΑΘΑΝ. 
T. Τ . 152, 7)12)1940.

. (ΣΓΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΚ ΣΕΛΙΔΑ 2) 
ού μόνον φρόνημα μέγα καί ρώμην 
έχων, Αλλά καί συνέσει καί πρφότη- 
τι τής τύχης άμείνων καί τοΰ γέ
νους Έλληνικώτερος» (Κυτ. Πλουτ. 
Κρδσσος § 8 ). Άπό τούς άλλους, 
μαθαίνουμε πώς έφτασε στήν Ρώμη 
σάν Ανδράποδο πολέμου, δραπέτευ
σε, έγινε μισθοφόρος γιά'νά κατα- 
λήξει τελικά μονομάχος στήν .Κα- 
πυη, όπου καί έπαναστάτησε περ
νώντας Από τήν άφάνεια στήν αιω
νιότητα. Τίποτε περισσότερο. “Ο,τι 
άλλο γνωρίζουμε γιά τό Σπάρτακο, 
άφορςί τήν κοσμοίστορική δράση του 
τό 73 ώς τό 71 π. X. Υό έπαναστατι- 
κό του Ιργο έχει δυό όψεις : τήν 
στρατιωτική καί τήν κοινωνικό — πο
λιτική. Σχετικά μέ τήν πρώτη έχου
με Αρκετές πληροφορίες. Καί τού
το γιατί 6  Σπαρτακικός πόλεμος — 
έτσι όνόμαοαν πολλοί τήν έξέγερση 
τών δούλων (Κύτ. Πλούταρ. Κρδσ
σος § 8 ) —  δέν ήταν ένα έπεισόδιο 
στήν Ιστορία τής Ρώμης γιά νά πε
ράσει Απαρατήρητο. Ό  Σπάρτακος 
μ’ όλο πού ήταν ένας δούλος τής 
πιό παρακατιανής ποιότητας,στάθη
κε ώστόσο φαινόμενο αϋτοδίδαχτου 
•στρατιωτικού ήγέτη· άν δέν ήταν έ- 
πικεφάλής ένός συρφετού πλιάτσικο- 
λόγων, όπως ήταν οί στρατιές τών 
δούλων πού τόν Ακολούθησαν, κ’·"ει- 
χε στίς διαταγές του ταχτικό στρα
τό, σίγουρα ή Ρώμη δέν θά τά έ
βγαζε πέρα μαζί του. Ό  Ιστορικός 
Max Beer γράφει πώς «ό Σπάρτα
κος ήταν ένας Αρχηγός κι’ ένας όρ- 
γανωτής τής Αξίας τοΰ ’Αννίβα» 
(Κύτ. Max Beer : Κοινών. Αγώνες 
στήν Αρχαιότητα" έλλην. μετάφ. θ. 
Τυαδέα σελ. 75). Κι’ Αλήθεια : δ 
Σπάρτακος Αντιμετώπισε μέ σύνε
ση καί θάρρος, καταβάλλοντας υ
περάνθρωπες προσπάθειες νά πει
θαρχήσει τούς άτίθασσους δούλους, 
πού δλοχρονίς φιλονικούσαν κι’ έπι- 
δίδονταν σέ διαρτωτγές, τήν μιά όστε- 
ρα άπό τήν άλλη όλες τίς Ρωμαϊκές 
λεγεώνες πού ή Σύγκλητο — ύστερα 
Από τήν Αποτυχία τού Κλαύδ.ου 
Γιοΰλχερ —  έστειλε νά τόν συντνί
ψουν καί τίς »:ατανίκησε, έλευθερώ- 
νουτας κιόλας όλόκληρη τήν κάτω 
Ιταλία' ό περιώνυμος δέ Κρδσσος, 
στόν όποίο αναγκάστηκε νά κατα- 
αύγει τελικά ή περίτρομη Ρώμη, 
έφτασε, όπως γράφει ό Πλούταρχος, 
στό σημείο νά τιμωρήσει τούς πανι
κόβλητους λεγεωνάριους μέ τόν δε- 
κατισμό : «...πειτακοσίους δέ τούς 
πρώτους καί μάλιστα τούς τρέσ.αν- 
τας είς πεντήκοντα διανείμας δεκά
δας έφ’ έκάσιης άπέκτεινεν ένα τόν 
κλήρον λαχόντα, πάτριόν τι τούτο 
διά πολλών χρόνων κόλασμα τοΐς 
στρατιώταις έπαγαγών» (Κ 6τ. 
Πλούταρ. Κριδσσος, § 10). ΟΙ 
στρατιωτικές όμως νίκες οδήγησαν 
έναν άπό τούς συναρχηγούς τών 
δούλων, τόν Κρίζιο, σέ υΐΝ-ρεχτίμη- 
ση τών δυνάμεων τους κι’ όταν δια
φωνώντας ¿ τελευταίος μέ τόν

Γερμανούς

χάρε τήν μάχη’ ό ίδιος ό Κρίξιος 
πλήρωσε μέ τήν ζωή του τήν Απερι
σκεψία-του. Λίγο πιό υστέρα, ό 
Σπάρτακος έκσ-.κήθη'κε τήν πανωλε
θρία του Κρίξιου,. πληρώνοντας μέ 
τό ίδιο νόμισμά τούς νικητές κι' όρ· 
γάνώσε μάλιστα" στή Μοδένα μιά 
επιμνημόσυνη τιμητική γιορτή γιά 
τόν θάνατο τοΰ Κρίξιου με την ό
ποια ¿ξευτέλισε τήν Ρώμη. ’Ανάγ
κασε 300 Ρωμαίους αιχμαλώτους 
νά άλλη λοσκοτωθοΰν, όπως Ακρι
βώς έκαναν κι’ οί μονομάχοι στή 
Ρώμη, όταν διασκέδαζαν τόν Ρω
μαϊκό όχλο, μέ τήν διαφορά πού οί 
ρούλοι«φαν τώρα οί θεατές. Μεγα- 
λείτερη προσβολή γιά τήν αιώνια 
πόλη δέν μπορούσε νά γίνει’ χαρα- 
χτηριστικά είναι όσα. γράφει δ Μάί- 
ρνερ : «...Τό ότι ήταν δυνατόν νά 
ύποχρεωθοΰν και Ρωμαίοι «ολϊται 
αιχμάλωτοι ν’ Αλληλοσφαγοΰυ, τε- 
toio έγκλημα δέν είχε φτάσει ποτέ 
at αύτί Ρωμαίου καί ή πιθανότης 
Ακόμη ένός τέτοιου έγκλήματος δέν 
eEXf χωρέαει ποτέ στό μυαλό τους. 
Καί ποιός τούς έκανε νά ύτίοστοΰν 
τέτοιον έξευτελισμό; “Ενας άνθρω
πος τοΰ όποιου, ή. ζωή πρό ολίγων 
μόλις μηνών, έξηρτδτο άπό,τό σηκω
μένο ή διπλωμένο δάχτυλο μερικών 
πληβείων, ένας άνθρωπος, πού μέ 
οαράντα ή έξήντα όμοιους του, θά 
στραγγαλιζόταν, άν άρεσε σ’ ένα 
νεαρό Ρωμαίο Πατρίκιο νά κάμη 
στήν πεθαμένη θειά του μιά νεκρώ
σιμη θυσία» (Κύτ. Μάϊσνερ στόν 
Max Beer, σελ. 78). Άπό τήν Μ » 
δένα ό Σπάρτακος γύρισε στήν κά
τω ’Ιταλία' έδώ Αρχίζει τό κοινωνι
κό —  πολιτικό έργο ένός μεγάλου 
Αναμορφωτή. Δέν πρόφτασε όμως νά 
τό όλοκληρώσει. Σ  κόπευε νά όργα- 
νώσει τήν Κάτω ’ Ιταλία σέ μιά 
συμπολιτεία έλευθέρων άνθρώπων 
καί πήρε διάφορα νομοθετικά μέ
τρα πού θυμίζουν τούς Λυκούρ- 
γειους νόμους στή Σπάρτη (Απαγό
ρευσε αύστηρά τήν χρήσή τών π »  
λυτίμων μετάλλων στίς συναλλαγές, 
έπέβαλλε άνθρώ>πινες άγοραν#μικές 
διατάξεις κλπ.). Έκανε ώστόσο ό 
Σπάρτακος ένα μεγάλο λάθος : έ
δωσε καιρό στόύς Ρωμαίους νά ά- 
νασυνταχθοΰυ. Οί τελευταίοι τό 71 
π. X., μέ.Αρχηγό τόν έμπειροπόλε- 
μο Πραίτορα Κρασσο, Ανάγκασαν 
τόν Σπάρτακο νά γονατίσει κι’ 6000 
δούλοι αιχμάλωτοί"" πέθανάν. ίίάνόύ 
στό σταυρό. "Οσο γιά τόν Σπάρτα
κο, έπεσε στό πεδίο τής τιμής, Αγω
νισμένος θαρραλέα γιά τήν έλευ- 
θερία.

II
Αύτός ήταν ό Σπάρτακος, δ “Ελ· 

ληνας δούλος άπό τήν Θράκη, που 
ταπείνωσε τήν Ιμπεριαλιστική Ρώ
μη. Τό κίνημά του Απέτυχε, Αλλά 
δέν νικήθηκε. Ό  ίδιος δ Κρδσσος 
δέν ζήτησε κάν νά κάνει τόν θρίαμβο 
τοϋ νικητή πού όριζε ή προγονική 
συνήθεια (Κύτ. Πλούταρ. Κρδσσος 
.§ 1 0  : Κρδσσος δέ τόν μέγ.αν 
θρίαμβον ούδ’ αύτός αϊτεϊν έπεχεί* 
ρησεν).

ΔΗΜΟΣ Ν. Μ ΕΞΗΣ

D ive»; οί στίχοι «®ς μαρτυρΛ» γενικά 
άύείιΔτνμα και δέν ¿ηομακρύνοη>ταε άπό 
tin τίνο τοδ χ-.λιοΐΐΛωμέ-w. Μίλπάτβ 
7«ρΐ3:4τΐρΰ κ<ζί μή ίιάβάζίπβ tàoo βυ-

ΦΟΙΒΟΝ Κ.—  Το ποίημά μ ;  Δέν «Ι- 
να: καί τ ό »  δοχημο γιά τήν ήίικία οας. 
Μάς ρωτά-τ; τί. κρέβηι ν’  άηαλουΔήοτι«: 
K'.ÍTfrr¡ f¡ φιλοοαρία; Κανέ·«ς ίμως δέ 
84 νά οάς κκώοδηγήαβ·. o’  αδ-
τό. θ’ ixsl'to itw βίνβι ή
βϊθόΐίρΐ). κλίση οα,ς, πού βά τδ άν*γνβ>- 
ρίοίΐΐ μονάχος οχς. Άφοδ δμως «Ιστ« 
άκόμκ μαθητής, δέν έχετε κοιβδλοκ νά 
χάκετ* άν τδ ρίξτχ οτή μ&λέτη. Σάς 
^βκιΦνβομ« πώς ή μόρφωνη δ$ ζηίΐΐ(4ν«ι 
τ.ν.έ τδ τχλίι;:ο. Τά κκριοάνω δέν άπο- 
κ/.ííouv νά μάς στέλνε·», tncrx θέλαι», 
ei/YEρ γ « Λ  οας-

Γ. ΚΟΙΌΔΗΝ.— » Τδ πολίμνκδ 
μά σας ΐίναι γραμμένο σέ tkpo; mpukà 
καί διαάίζτται «βκολα, μά τοδ λείπει ή 
ανώτερη πνοή, τό λογοτεχνικό γράψιμο. 
Σ’ ένα Ιργο τέχνης βέν πρέπει νά τά 
λέμε 8λα, μέ τή σειρά καί δπως ouri- 
ßoivoov στήν πραγιεοΒίικδτηπι, μά δρ* 
χε«ιάζοντβί άεκιραίτητα γιά νά «ιροοιλη- 
fc*> αισθητικές εντυπώσεις. Δέν άπο- 
κλείονται καί οί άπΑανδτητες, άλλά οί 
τεχνιοιές, οί δπολογιομένες, οί γ ι̂άτες 
Ιπινδηοη ικαί χιοΟμορ. Ή  δική οας ή 
πλοκή περιίχ«·. σονδοκσμο&ς γεγοοότων 
πού φαίνονται άπίβα-να, χωρίς δ,ιως καί 
νά συγκινοόν αίσΦητικά. Μέοχ στδν πε* 
ρκρισμένο χώρο πού διαβίτοομε γιά τόν 
κκθέ'»α δέ μ-κροβμ« νά έπ«οιταθοΟμε πε· 
pwpónpo.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Υ Δ Α Κ Η Σ  A. Ε.
. Δ ΙΕΘ Ν ΕΣ ΤΜΗΜΑ -  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ—  

Β1ΒΛΡΟΓΡ. ΤΜ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΒΑΛΜΟΡ Μ ΑΡΣΕΛΙΝ: Ποιήματα, μετάφρ. Ίσ . Καμα-
ρινέας, 4ον, σελ. 28 Δρχ.

ΑΡΧΕΙΟΝ Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος, —
Τόμ. Ε '. (1939)4Ρ), χεΰχ. 1, 4ον, σελ. 106 

Π. ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Λεξικόν τών ’Ιατρικών όρων, 
τόμ. Α '., 8 σν, σελ. 539 

ΕΙΡ . ΓΑΛΑΝΟΥ : Μικρές καί μεγάλες αίτιες, διη
γήματα, 8 σν, σελ. 1 1 2  

ΒΑΛΣΑΜΗ —  ΚΛΩΝΑΡΗ Π. κλπ. : Καθώς χαράζει, 
διηγήματα, 8 ον, σελ. 250 

ΝΙΚ. ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ : Ή  παιδαγωγική καί κοινωνική ση
μασία τών έξετάσεων. 4ον, σελ. 109 

ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ : Νέα προλεγόμενα είς τόν "Ο
μηρον, δον, σελ. 428 

'Αφιέρωμα είς Κ. I . ΑΜΑΝΤΟΝ (έξε§6θη άπό τούς μα- 
θητάς του), 4ον, σελ. 448 

ΔΗΜ. ΖΩΤΟΥ Ή  έθνική συνείδησις τής ’Ηπείρου διά 
μέσου τών αίώνων, 4ον, σελ. 74 

Π. ΤΟΓΚΑ : Λύσεις τών Ασκήσεων καί προβλημάτων 
Τριγωνομετρίας, 8 ον, σελ. 126 ·

Τ Ε Ρ . Λ! ΒΑΘΙΝΟΠΟΥΛΟΥ : Συμβολή είς τήν ̂ μελέτην 
τής Αναιμάκτου θεραπείας τοΰ συγγενούς έξαρ- 
©ρήματος τοΰ Ισχίου,. 4ον, σελ. 62 

, ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Διπλωματικά "Εγγραφα —  Ή  Ιταλική έπίθεσις κατά 

τής Ελλάδος ·— Λευκή Βίβλος— 1940 
ΧΑΡΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ --Ανάγλυφος είς 2 φύλλα 
ΔΗΜ. ΦΩΚΑ : Ό  Στόλος «τού Αίγαίου 1912— 1913 
ΕΠΑΜ. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ: Τό Ναυτικόν μας -κατά τούς 

Βαλκανικούς πολέμους 1912— 1913 
Σ. I- ΔΟΥΣΜΑΝΗ : ιΤό  Ήμερολόγιον του Κυβερνή

του του «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» κατά τούς πολέμους 
1912 -  1913,
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Στήν Ιστορία τοΰ Ελληνικού λαού πού στήν Σικελία, θά κλέψει τ’ Αγάλματα άπ* 
εΐναι γεμάτη μεγαλείο καί τραγικότητα τίς πολιτείες, κι’ όταν θά χορτάσει Απ’ 
μαζί, κατά’ τά 2 0 0  π. X. παρουσιάζεται &· αύτά, θ’ Αρχίσει, τούς Εκβιασμούς γιά 
νας σοβαρός κίνδυνος γιά τίς Ελληνικές πλουτισμό, θά Επιβάλει στή Σ ικυ_ώνα Ενα 
Ανεξάρτητες πολιτείες, οί Ρωμαίοι. Δημι- χρηματικό φόρο καί τόν άρχοντα της πόλης, 
ουργία Ρωμαϊκής Αύτοφρατορίας δέν μπο- όταν θ' άρνηθεΐ- νά υποταχθεί στή θέλησή 
ρούσε νά νοηθεί χωρίς μιά έπέχτααη καί του, θά τόν κλείσει οέ ύπόγεια φυλακή, 
πρός άνατολάς, πρός τίς πλούσιες χώρες καί γιά νά μή χύσει αίμα, Οά βάλει υγρά 
καί πολιτείες, πρός τά στρατηγικά ναυτι- ξύλα νά καινέ μέσα πού θά τού φέρουν 
κά καί Εμπορικά κέντρα της 'Ελλάδας καί τόν θάνατο άπό Ασφυξία. "Υστερα θά κλέ- 
γενικώτερα της 'Ανατολής: Οί ρωμαϊκές ψει τό χρυσάφι του Παρθενώνα. Την Δήλο
λεγεώνες βρήκαν τίς Ελληνικές πολιτείες άπ’ τά θαυμάσια Αγάλματα τού Άπόλλω- 
τσακισμένες άπό τούς άδιάκοπόυς πολέ- να καί τής "Αρτέμης καί της Λητώς. 
μους τών ’Επιγόνων, κουρασμένες άπό Μά κάθε.προηγούμενον θά ξεπεράσει ό 
τούς Εμφύλιους πολέμους, χωρισμένες καί Ανθύπατος Πίσωνας πού διοίκησε τήν Ά - 
άλληλομισούμενες. ΚΓ ή Ρώμη άφού όυνά- χάία καί τή Μακεδονία Απ’ τά 57 π. X. καί 
μωσε πιό πολύ τήν διαίρεση, άψοΟ πλήρωσε ύστερα.
Εξαγόρασε καί σκόρπισε πλήθος τά δργα- Ό  Πίσωνας γερασμένος στά διοικητικά 
νά της, στό τέλος έπικράτησε. Στά 146 μυστικά, θά έπιβάλει όλη του τήν ίσχύ 
π. X. ή καταστροφή τής Κόρινθος —  σπου- καί θά χρησιμοποιήσει όλη του τήν πείρα: 
δαϊο Εμπορικό κέντρο πού συναγωνιζόταν θά έπιτάξει τά σιτηρά, θά δώσει, όπως 
τό ρωμαϊκό έμπόριο — έκλεισε καί τυπικά θέλει, δικαιοσύνη, θά καθορίσει τίς τιμές 
τήν σελίδα τής ανεξαρτησίας τών ελληνι- τών προϊόντων έτσι πού νά έχει ώφέλεια 
κών πολιτειών. μόνο αύτός, θά καταργήσει όλότελα τις

Ύστερα άπό τή «νίκη», ή ρωμαϊκή δύ- προσωπικές καί δημοτικές Ελευθερίες, θά 
ναμη Εκδηλώθηκε σ’ όλους τούς τομείς, ληστέψει τά έργα τέχνης. «"Αφησε, θά πει
ΟΙ πολιτείες μοιράσθηκαν σέ τρεΐς κατη
γορίες: 1 ) ύποταγμένές, 2 ) φόρου ύποτε- 
λεϊς καί 3) «προνομιούχες».

"Ενα μεγάλο τμήμα τών έδαφών τών 
πολιτειών πού άντιστάθηκαν πείομονα στή 
Ρώμη, κηρύχθηκαν, όπως λέγεται, ager 
publicas, δηλ;  Αφαιρέθηκαν άπό τούς πα
λιούς ίδιοχτητες και μεταφέρθηκαν στήν 
άμεση κυριότητα του ρωμαϊκού κράτους. 
"Έτσι έγινε (Γέ τήν Κόρινθο, τή Βοιωτία, 
τήν Εύβοια καί άλλες μικρότερες περιο
χές. Τό πώς γινόταν λεπτομερώς αύτή ή 
«μεταφορά» -τό γνωρίζουμε Απ’ δ,τι έγινε 
στή Βοιωτική πόλη θεσπιές, ύστερα άπό 
τόν τρίτο Μακεδονικό πόλεμο στά 168 π.Χ. 
δταν άκόμα ή ‘Ελλάδα δέν ήταν Ρωμαϊκή 
έπαρχία : Μιά διορισμένη Επιτροπή «με
ταρρύθμισε» τό παλιό οικονομικό καί πο
λιτικό σύστημα τής πόλης. Τό έδαφος τών 
θεσπιών άνακηρύχθηκε δημόσιο χτήμα 
καί παραχωρήθηκε σιούς πρώην ίδιοχτή-

ό Κικέρωνας, κατηγορώντας τον, τήν Μα
κεδονία νά τήν κατακλέψουν οι Θράκες 
καί οί Δάρδανες, γιά νά μπορέσει έτσι νά 
είσπράξει τό ποσό μέ τό όποιο πούλησε σ’ 
αύτούς τήν ειρήνη... Πήρε μέ Εκβιασμό ση· 
μιχντικά ποσά Απ' τό Δυρράχιο, ξεγύμνωσε 
τούς θεσσαλούς. Επέβαλε έναν νέο Ετήσιο 
φόρο στούς ’Αχαιούς. Έκλεψε τά καλλι
τεχνικά Αριστουργήματα... ‘Εκμεταλλεύ
τηκε μ’ αύτόν τόν τρόπο, καταπίεσε, βασά
νισε τήν Άχαΐα, τήν Θεσσαλία, τήν ’Α
θήνα, τό Δυρράχιο, τήν 'Απολλωνία, τήν 
Άμθρακία.'. Λ Συντριψε τήν "Ηπειρο, τή 
Λοκρίδα, τή Φωκίδα, τή Βοιωτία, έκανε 
αισχροκερδές έμπόριο μέ τήν ’Ακαρνανία, 
τήν· ‘Αμφιλοχία, τήν Περραιβία...». (Κικέ- 
ρωνας: κατά Πίσωνα 40 96). « ‘Όλες οί 
Ελληνικές πολιτείες δέχτηκαν τά χάδια 
τών άρπαχτικών του χεριών» (Κικέρ. κατά. 
Πίσωνά 35.86). Ό  Κάσσιος ό ίδιος, ό σο
βαρός Κάσσιος θά προσβάλει τήν «έλεύ-

τες μέ έ ν ο ί κ ι ο. "Ενα μεγάλο τμήμα θέρη» Ρόδο, θά τήν ληστέψει, θά κλέψει 
τοΟ πληθυσμού —  όλοι οί κάτοικοι που δέν τίς περιουσίες τών πολιτών, θά πνίξει τούς 
ήσαν άφοσιωμένοι στή Ρώμη — έχασε όλο- πιό διαλεχτούς της κατοίκους, 
κληρωτικά τά πολιτικά του δικαιώματα «Πόσοι άπ' τούς Ανθύπατους, φώναξε ό 
πού τά είχαν' μόνο οί φίλοι τών Ρωμαίων. "Κικέρωνας, μπαίνουν στις συμμαχικές πο- 
Τά τείχη τής πόλης κατακά^καν. λιτεϊες σάν νά κάνουν τήν πιό σφοδρή Ε-

"Ο,τι έγινε γιά τίς πολιτείες πού δημεύ- πίθεση, καί βγαίνουν άφίνογτας ίχνη πίσω 
τηκαν τά Εδάφη τους, τό ίδιο έγινε καί γιά τους αρκετά εύγλωττα ώστε νά πεϊ κανείς:

δέν πέρασαν άπό δώ άνθρωποι, μά άγρια 
θηρία».

Πάνω σ’ αύτό τό δυστυχισμένο πλήθος, 
πέφτουν σάν γύπες, οί έμποροι, οί ρωμαίοι 
χαπιταλιστές, οί άνθρωποι τών ύποπτων 
έπιχειρήσεων, αύτοί πού τούς λένε ηβ§ο- 
ίώίοΓβδ.

Στήν πάλη Πομπήϊου (106—48 π. X.) καί 
Καίσαρα (101— 44 π. X.) ή ’Ελλάδα θά δώ
σει δ,τι πολύτιμο έχει και οί Κυκλάδες, ή 
Κέρκυρα, ή 'Αθήνα, ϊ> Βοιωτία, ή Φωκίδα, 
ή Θεσσαλία, ή Ήπειρος, ή Κρήτη, θά δώ
σουν άφθονα ποσά στόν Πομπήϊο. Ό  νέος. 
Εμφύλιος πόλεμος τού Μάρκου 'Αντωνίου 
(83 —  30 π. X.) καί Ό.κτάβιόυ Αύγουστου 
(63 π. X. —  14 μ. X.) Ενάντια στούς δολο-

τίς άλλες πού έγιναν φόρου υποτελείς. Ό  
Οργανισμός τών Δήμων έπαθε βίαιη καί 
ριζική μεταρρύθμιση. Οί δημοκρατίες κα- 
ταργήθηκαν καί άντικαταστάθηκαν άπό ό- 
λιγαρχίες, οι συνελεύσεις τού Δήμου Ε
πίσης.

’Ανάμεσα στό πλήθος τών Δήμων τών 
ύποταγμένων. καί τών φόρου υποτελών, ύ- 
πήρχαν καί «προνομιούχες» πολιτείες, είτε 
σάν συμμαχικές πολιτείες (ΙοβάβιηΙββ) 
δηλαδή Αναγκασμένες νά έχουν ειρήνη μέ 
τή Ρώμη, Αντάλλαγμα γιά τή διατήρηση 
της λευτεριάς τους, είτε σιάν έλεύθερες 
( 5)ηβ;ίο«<ΐ6 ΐ·*), Ή  'Αθήνα καί ή Σπάρτη,, 
είχαν τό προνόμοιο αύτό. Μά ποιά λευτεριά 
τούς δόθηκε : Τό σύστημα, τό καθεστώς
τους καί οι θεσμοί τους καθορίστηκαν Απ’ φόνους τοΰ Καίσαρα Βρούτόυ καί Κάσσιού 
τή Ρώμη./Εχτός άπ’ αύτό οί «έλεύθερες» θά ρίξει τήν ’Ελλάδα σέ μιά νέα δοκιμα- 
πολιτεΐες δίναν δωρεάν πλοία καί στρατό, σία, γιατί ή 'Ελλάδα εύγόησε τούς τυραν- 
στάρι, φιλοξενούσαν τούς υπαλλήλους καί νοχτόνους στις 15 Μάρτη τού 44. Μά άν 
τίς λεγεώνες τής Ρώμης πού περνούσαν κ®ί οί νικητές, τών .Φιλίππων δήλωναν πώς 
Από κεΐ. · θά φερθούν Επιεικώς, ένας άπό τούς δυό,

Οϊ Ρωμαίοι άρχοντες, ώς τόν άπλό Αν- δ ’Αντώνιος, θά .έπιβάλει νά τού πληρώ- 
θυπασπιστή, διέσχιζα» τήν 'Ελλάδα είτε σουμε.35 έκατομ. περίπου σημερινές δραχ· 
ληστεύοντας τά κεφάλαια τών πολιτειών μές γιά τούς παράξενους Αρραβώνες τομ 
πού φτώχεναν. είτε βιάζοντας τις τοπικές μέ τή θεά Άθηνά... Ό  ’Αντώνιος θά θυ- 
άρχές νά ύποταχτούν στις Αξιώσεις τους, μηθεΐ, δέκα χρόνια Αργότερα, στή ναυμα-\>■ ί-ν * Λ ν*ί*κ /Ϊ1 V \ «Ια )*»■>>>·«ε'ιτε λεηλατώντας manu mjljtarj τούς θη
σαυρούς καί τά καλλιτεχνικά Αριστουργή
ματα τών ναών.

Οί Ελληνικές χώρες θ’ Αρχίσουν νά μα- 
θαίνουν Απ’ τόν Σύλλα (138 π. X.) στήν 
περίοδο τού πολέμου ένάντια στό Μιθρι- 
δάτη (107 π. X.), πόσο κοστίζει ή ύπερη- 
φάνεια τής ρωμαϊκής κυριαρχίας. Ή  Βοι
ωτία θά τού δώσει 1 0 . 0 0 0  μουλάρια φορ
τωμένα τρόφιμα, Ή  ’Αττική καί ή Μεγαρί- 
δα κομμένη καί δουλεμένη ξυλεία. ΟΙ ναοί

χία του Άκτίου (31 π. X.) τίς ζημιές πού 
τού έκανε ή.„'Ελλάδα: Στόν 'Αντώνιο λεί- 
πανε - κωπηλάτες γιά τά πλοία του. θά 
πιάσει άπ’ όλες τίς επαρχίες τής ‘Ελλάδας 
τούς ταξιδιώτες; τούς μουλαράδες, τούς 
θεριστές, όλους Εκείνους πού μπορούσαν νά " 
χρησιμοποιηθούν γιά τή δουλειά αύτή. Τοΰ - 
λείπανε τρόφιμαΎιΑ,τό στρατό του καί γιά 
τό στόλο του, ζώα γιά φόρτωση καί δού- 
λοι γιά τή μεταφορά· Άπό δώ καί μπρός 
γιά τή δουλειά αύτή θά χρησιμοποιηθούν ,

τής 'Επιδαύρου, των Δελφών, τής Όλυμπί- κάτοικοι, με μαστίγωση γιά νά κουβά- 
ας. θά Απαλλαχτούν άπό τούς θησαυρούς λήσουν μέ τήν πλάτη τους τά τρόφιμα τού 
τους. στρατού του.

θ Π. Καβίνιος Καπίτ^ν, σάν ύπασπιστής ,‘Η ‘Ελλάδα θά γίνει τό πιό μεγάλο· καί 
η  σάν Αντιπρόσωπος του Σύλλττ, θά πλου- Αξιολύπητο θέατρό τής Εκμετάλλευσης τών 
τισει μέ αισχρούς Εκβιασμούς, θά ιόν μι- Ρωμαίων κάί Τών Ιταλών. Οί ’Ιταλοί πού 
μηθει ό νεαρός αξιωματικός Γάίος Άντώ- σφάγήκαν κατά διαταγή, τού Μιθριδάτη 
νιος Χυμπριτας, απαίσιος καί αισχρός άν- στά 8 8  π. Χ. ήσαν'μόνο στή Δήλο. 20 χιλιά- 
θυπατος τής Άχαΐας*( Ελλάδας) καί τής δες περίπου. Σαράντα χρόνια Αργότερα, .6  
Μακεδονίας, μέ τήν δικαιολογία πώς τι- Πομπήϊος θά στρατολογήσει Απ’ τήν Κρήτη 
μωρει τις πολιτείες πού άλλοτες ήταν Εχ- καί τή Μ·ακεδι?νία, μιά Ιταλική λεγεώνα, 

■ ^ 0 ^ ^  '  2  χιλιάδες Απ’ πήν Κύπρο κΓ άλλους πολ-
(119 π. χ.) 6  διάσημος Βέρ- λούς άπ* τή θε^ταλία? τή Βοιωτία, τήν 

ρες. θα κάνει στην 'Ελλάδα ό,τι έκανε Άχαΐα, τήν "Ηπειρο. Παντού είχαν σχορ-

Ή. πιό Ασύλληπτη, ή πιό φτερωτή, ή πιό 
Ελεύθερη τέχνη «υπηρετεί» αύτή τή στιγμή. 
‘Η τέχνη που δέν γνωρίζει ούνορα, πού ξε
φεύγει Από κάθε λογοκρισία καί περιορισμό, 
διπλώνει τίς φτερούγες της, γονατίζει, προ
σκυνάει τήν πατρίδα. Κάθε μας άγωνία, 
κάθε μας προσδοκία γίνεται μουσική, κάθε 
μας νικη κι' ένας παιάνας. "Ενας μουσικός 
χείμαρρος.κατακλύζει τήν 'Ελλάδα. ΚΓ είναι 
σάν ν Αντηχεί Από παντού ένα όμαδικό θού
ριο, πού Ατσαλώνει τίς καρδιές, πού Αναφτε- 
ρώνει τίς ψυχές, πού ξυπνάει καί ζωντανεύει 
μέσα μας τήν τριοχιλ.ιόχρονη ιστορία μας.

ΟΙ πολεμιστές μας δρμοΰνε σ’ Απροσπέλα
στα ύψώματα κΓ είναι ένα τραγούδι που 
όδηγεί τήν 'Ελληνική λόγχη —  τό ίδιο τοα- 
γούδι πού, Ιτοι ξαφνικά, έφερε στό στόμα 
τους τό πνεύμα τής Σαλαμίνας.

Σ ’ ένα τραγούδι ξεχύνουν τό θρίαμβό τους, 
σ’ ένα τραγούδι βρίσκουν τήν ξεκούραση. ΚΓ 
έδώ κάτω, παντού δπου σταθείτε, δέν θ’ Α
κούσατε παρά τραγούδι καί μουσικές. Ό  
λαός τής Ελλάδας τραγουδάει.

Κάτι πού μάταια κοιτάζαμε καί πού μά
ταια προσπαθούσαμε νά πετύχομμε, έγινε 
μόνο του: Τό δημοτικό καί τό λαϊκό τραγού
δι άνέβηκε αυθόρμητα στά χείλη δλων τών 
'Ελλήνων, τό ξεκαθάριαμα έγινε μονομιάς, 
οάν Από θαύμα καί δέν μπορούμε νά τρα
γουδήσουμε καί δέν Ανεχόμαστε ν' άκούσου- 
με τίποτα διφορούμενο, τίποτα έξω άπό πα
τριωτικό κΓ ήρωΐκό. Ή  Μουσική ξαναπαίρνει 
τή βαθειά, τή μεγάλη της σημασία στή ζωή 
τών*'Ελλήνων, ύπηρετεΐ τήν πατρίδα καί τό 
έθνος.

Τέτοιες στιγμές, στις Ιστορίες των Εθνών, 
είναι ξεχωριστές, είναι Αληθινές κοσμογονίες. 
Άγκαλά, άν Ανατρέξουμε στήν Ιστορία .τής 
Εύρώπης, δέν θά βρούμε πάρά δυό τέτοιες 
μεγάλες στιγμές πού ή Μουσική μπαίνει 
στήν 6 πηρεοία τής Πατρίδας γιά νά σημειώ
σει, κάθε φορά, τήν πιό τρανή καί τήν πιο 
οταθερή Αναγέννηση. Ή  πρώτη άνήκει οτήν 
'Ελλάδα του Περικλή, δταν, σύμφωνα μέ τίς 
θαυμαστές Ιδέες τού Πλάτωνα, πού δέν πα
ραδέχεται παρά «Εκείνους τούς μουσικούς 
τρόπους πού είναι Ικανοί ν’ Αναπτύξουν τίς 
Αρετές τού στρατιώτη —  πολίτη», ή Μουσική, 
.διαλεγμένη καί τακτοποιημένη άπ’_τούς νό
μους, γίνεταΓΈνα μέσο της Εθνικής έκπαί-

πίσει γιά τό Απαίσιο έργο τους, πσ«*οϋ 
αύτοί οί Εκμεταλλευτές καί οί τοκογλύφοι 
πού έτρεχαν έκεί πού ή δυστυχία τους φώ
ναζε γιά τό Απαίσιο έργο τους. Ή  Ελλάδα 
γέμισε άπό άποικους Ρωμαίους καί Ιτ α 
λούς, ύπάλληλους, δουλέμπορρυς, κρασέμ
πορους, γαιοχτή μονές πού κατάκλεψαν τή 
γη άπ’ τούς κάτοικους, φοροεισπράχχορες 
καί ένα σωρό άλλα κοινωνικά Αποβρά
σματα πού έρχόνταν σάν καταχτητές. Καί 
πάνω άπ’ όλους οί πιό φοβεροί καί Απαί
σιοι ήσαν ό διοικητής, 6  Ανθύπατος μ’ δλο 
τό μπουλούκι του καί οί φοροεισπράχτορες 
(publicains).

ΟΙ διοικητές (Ανθύπατοι) ήταν τέλεια Α
σύδοτοι. «Είναι δύσκολο νά λεχθεί, θά πει 
μιά μέρα ό Κικέρωνας, ώς ποιο'σημείο μας 
έχουν μισήσει οί έπαρχίες έξ αίτιας τής Αδι
κίας καί τής Αχορτασιάς τών διοικητών πού 
έχουμε στείλει να διοικήσουν τά τελευταία 
αυτά χρόνια. Ποιόν ναό σεβάσθηκαν; Ποιά 
πολιτεία,ήταν σεβαστή καί Ιερή γ ι’ αύτούς; 
Ποιά κατοικία ήταν κλειστή γι' αύτούς; 
(Κικέρ. Λόγ. 65).

Στόν διοικητή καί στό μπουλούκι του 
προσθέτονταν οι Απαίσιες ορδές τών φο- 
ροεισπραχτόρων πού κυρίως άπ »τελούνταν 
Απ’ τήν τάξη τών Ιπ π έ ω ν (δεύτερη κοι
νωνική τάξη τής ρωμαϊκής κοινωνίας). Οί 
Εκβιασμοί, οι προστυχιές καί οί καταχρή
σεις τους, έγιναν ατέλειωτες άπό τό 1 2 2  
π. X. ύστερα άπό ένα θρασύτατο νόμο τού 
Γάϊου Γράκχου πού έδινε τό δικαίωμα στούς 
φοροεισπράχχορες νά κάνουν οΐ ίδιοι τίς 
δίκες στις όποιες ήχον μπλεγμένοι. « Ά -  
φαιρέστε τή δικαστική Εξουσία, θά φωνά
ξει ό. ΛικίνιοςΚράσσος _στό ..τ.έλος τοΰ 2ου 
αιώνα π. X., και δώστε πάλι τή δικαστική 
Εξουσία στούς συγκλητικούς.» (Κικέρ. Λόγ. 
I. 125). Καί 6  Κικέρωνας θά φροντοφωνή- 
σει: «... Παραχωρώντας στούς ψοροεισπρά- 
χτορες Ελευθερία δράσης, καταστρέφουμε 
τό' λαό πού έχουμε καθήκον νά τόν προστα
τέψουμε...» ίΚικερ. Γιά τίς Επαρχίες 12.31).

‘«Παντού, θά πέϊ Αργότερα ό Τίτος Λί- 
βιος (59 π. X. —  19 μ. >ζ) όπού μπαίνει ένας 
φοροεισπράχτορας, φεύγει κάθέ Ιδέα δι
καίου καί Ελευθέριας.» (Λίβιδς 45.18,4—5).

ΟΙ ρωμαϊκές όρδές θά τσακίσουν τήν Ε λ 
λάδα,, θά τήν πνίξουν. Ή  Ελλάδα θά κα
τανοήσει μιά νεκρούΛολη, πάνω στήν ό- 
ποα θά κρώζουν τ’ Απαίσια κοράκια πού 
ζητάν, ψοφίμι.

Μέ τέτοια όνειρα ^εν^-ηοε ό Μουσσολίνι. 
πα-το δμως άΛ/ναξαν Από τότε τά πράγ- 
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δευσης. Ήδεύτερη, έπειτα άπό αιώνες, 0φε(- 
λεταιστή Γαλλική ’Επανάσταση. Ή  Μουσική 
πού ξεκίνησε άπλή καί γραμμική άπ’ τήν Ε λ 
λάδα, γιά νά έξελιχθεί σέ περίπλοκη τέχνη 
μέο’ στά μοναστήρια τής Δύσης, έχει χάσει 
τήν ήθική σημασία της, έχει γίνει Ενα Επάγ
γελμα, κΓ άν έχει φτάσει όέ'μιά Αξιοζήλευ
τη τεχνική, έχει μείνει χωρίς περιεχόμενο, έ
χε·.. ξεφτίσει σέ - μιά τέχνη επίπλαστη, που 
διασκεδάζει τίς λεπτεπίλεπτες κυρίες τής 
αύλής, κλεισμένη στά παλάτια τών άρχόντων, 
κτήμα ένός στενού, περιορισμένου, αριστο
κρατικού κύκλου. Ή  Γαλλική ’Επανάσταση 
γκρεμίζει τά τείχη, παραδίνει τούς θησαυ
ρούς τής τέχνης στό λαό καί, έμπνεόμενη άπ* 
τό έλληνικό παράδειγμα, έπειτα άπό τόσους 
αιώνες, ρυθμίζει μέ νόμους τή μουσική μό;>- 
<?ωση τού λαού, οάν βάση τής ήθικής, τής 
πατριωτικής του μόρφωσής. Γιά πρώτη φορά 
ή Μουσική γίνεται «Εθνική», γιά πρώτη φο
ρά, άπ’ τόν αιώνα τού Περικλή, παίρνει τή 
θέση πού τής τα·ριάζει.

«...Σέ κάθε μάθημα θά τραγουδιούνται οί 
ύμνοι πρός τήν Πατρίδα, τήν 'Ελευθερία, τήν 
’ ¡σότητα, τήν Αδελφότητα, οί Ομνοι πού θά 
μορφώνουν τούς πολίτες σ’ όλες τίς άρετές», 
λέει Ενας σχετικός Εκπαιδευτικός νόμος τού 
1792, πού λές κΓ έμπνέεται κατευθεϊοτν άπ’ 
τόν Πλάτωνα. "Ετστ μορφώνεται μιά «’Εθνική 
Νεολαία» στή Γαλλία. Ή  Νεολαία αύτή έχει 
τίς γιορτές της καί τούς ύμνους της κΓ όταν, 
γιά πρώτη φορά, τούς δίνουν στολή καί ό
πλα, οί νεαροί πολίτες τραγουδούν, μέ μου
σική πού γράφουν Επίτηδες γι’ αύτού ; με
γάλοι συνθέτες:

Αύτά τά δπλα’ όδηγημίνα άπό τή γνώστη 
θά όπερασπίσουν τήν τιμή τής Γαλλίας 
καί τού κυρίαρχου λαου της τά δίκαια. 
’Ορκιζόμαστε περιφρόνηση στό θάνατο 
καί σεβασμό στούς νόμους!»

Κ’ ή Μουσική, κατεβαίνοντας άπ’ τήν Αρι
στοκρατία στό λαό, μορφώνοντας λαϊκές χο
ρωδίες, λαϊκές όρχήστρες, ύμνώντάς τήν Πα
τρίδα, τό 'Υπέρτατο "Ον, τήν Οικογένεια, τή 
Νεολαία, άνοίγει νέους, πλατείς όρίζοντες,

ξιΆΓ -^ήτει ξιΕνί ι!*Τ" 
όνειρευτεΐ: Ανακαλύπτει τή Φύση, τή ζωη, 
τήν Ανθρωπότητα.‘ΚΓ άπ’ τίς. ιδέες αύτές, 

.πού μέ νόμο εφάρμοσε ή Γαλλική Επανά
σταση, θά ξεϋίεταχθεΐ άργότερα μιά μεγάλη, 
μιά άληθινά μεγάλη τέχνη: "Ολη τή Μουσική 
τοΰ 19ου αιώνα, Αρχίζοντας άπό τίς συμφω
νίες τού Μπετόβεν, τή χρωστούμε ατή Γαλ
λική ’Επανάσταση.

Καί νά ή τρίτη, ή μεγάλη στιγμή τής ' ι 
στορίας: Ή  Ελληνική λόγχη, όδηγημένη άπ’ 
τό Αθάνατο Ελληνικό πνεύμα, Αγωνίζεται Ε
νάντια σέ μιά αυτοκρατορία, γιά τήν Ελευθε
ρία, γιά τήν Ελευθερία δλου τού κόσμου. ΚΓ 
έδώ γίνεται τό θαύμα : Χωρίς κανένα νόμο 
καί χωρίς καμμιά Επιβολή, ή Μουσική ξανα
γίνεται Εθνική, . μπαίνει στήν ύπηρεσία τής 
Πατρίδας. Ό  ’Εθνικός μας "Υμνος είναι ■>’ 
όλονών τά χείλη, ύμνοι στή Λευτεριά καί 
στήν Πατρίδα, τραγούδια παλικαρίσια καί λε
βέντικα, θούρια κΓ Εμβατήρια, τραγούδια μέ 
θανάσιμο σκώμα γιά τόν Εχθρό ξεχύνονται 

•σ’ δλη τήν..'Ελλάδα, Ανεβαίνουν ώς τόν ού- 
ρανό, Ενώ. μιά χρυσή Νεολαία ξαναλέει τόν 
δρκο τρΰ ’Αθηναίου Εφήβου, μέ τά Ιδια σχε
δόν λόγια, πού τόν ξαναπε καί ό Γάλλος σέ 
μιά στιγμή Εθνικής άνάτασής. Καί μέσ’ στή 
γιγάντια αύτή συμφωνία που Εμπνέει ή τιτα
νομαχία στις βουνοκορφές τής Άλβοτνίας, 
μπροστά στήν άτεχνη αύτή μουσική, πού ό
μως άνασηκώνει τό έθνος ολόκληρο σάν ένα 
καί μόνο άνθρωπο, κάθε Αληθινός μουσικός 
δέν μπορεί νά "ή μείνει Εκστατικός καί νά 
μήν όνειρευτεΐ ένα γιγάντιο έλληνικό μου
σικό Α 0 ρ’ ι ο.

Ή  Μουσική στήν ύπηρεσία τής Πατρίδας.» 
ΕΤναι δυνατό νά μπει νόμος καί περιορισμός 
ότήν πιό άπιαστη, τήν πιό φτερωτή, τήν πιό - 
Ελεύθειρη τέχνη; Ναι. "Οταν τον περιορισμό 
,ούτόν τόν Επιβάλλει ή καρδιά. Ναι, δταν ή 
καρδιά αύτή τραντάζεται άπό άγιο Ενθουσια
σμό. Καί τή στιγμή αύτή ή καρδιά μας δέν 
ξέρει, δέν χτυπάει γιά τίποτ’ άλλο, παρά γιά 
τήν Πατρίδα καί τή Λευτεριά. Κ’ ή Μουσική, 
τέχνη, κατ’ Εξοχήν τής καρδιάς, δέν μπορεί 
παρά τής καρδιάς μας τούς πόθους νά Εκ* 
φράσει. Αύριο, σάν θά σηυάνει ή ώρα της 
τελειωτικής Νίκης, θά βρει πάλι νέους 6 ρι- 
ζοντες γιά ν’ Απλώσει τά φτερά της κΓ δπως 
άπό τή μικρή τούτη αίματοβαμμένη χώρα θα 
ξεπεταχθεϊ μιά καινούργια Εποχή γιά δλο τόν 
κόσμο, έτσι κΓ άπ’ τήν άτεχνη αύτή λαϊκή 
μουσική, πού σήμερα τραντάζει κάθε Ελληνι
κή κάρδιά, θά ξεπεταχθεϊ μιά νέα Ελληνική 
Μουσική, πού μπροστά της θά χλομιάσει 
κάθε τι πού γράφτηκε ώς τά χτές —  έτσι δ
πως χλώμιασε ή περί^ομι^η μουσική τών 
γαλλικών προεπαναστατικών οαλονιών μπρο
στά στις παγκόσμιες συμφωνίες τοΰ Μπε» 
τόβέν,. .
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