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Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η
ToD A. II ΑΝΣΕΛΗΝΟϊ

Στή φαντασία του λαού μας ή 
χώρα τούτη συγχέεται μέ τήν ύ- 
λική δύναμη και τό (ίαραμύθι. 
"Εχει τό πιό μικρό παρελθόν γι’ 
αύτό είναι ζωντανή, τήν πιό σύν
τομη Ιστορία γι’ αύτό είναι ρω
μαλέα. Μέ τήν παράδοση δένε
ται έλάχιστα καί γι’ αύτό τρα
βάει δλο μπροστά. Αύτό τό νιώ
θουμε έμεΐς οί "Ελληνες πιό πολύ 
άπό τόν καθένα, γιατί ή χιλιό
χρονη Ιστορία μας, έγινε δπλο 
καί μάς μποδίζει νά μιλήσουμε 
τή γλώσσα της μάνας μας.

'¿στόσα τό έλεύθερο πνεύμα 
της ’Αμερικής άποδείχνει πώς δέ 
χρέιάζουνται πολλά χρόνια γιά 
νά φτιάξει ή άνθρώπινη καρδιά 
ένα θρύλο. Μές σέ τριακόσια χρό
νια περίπου άφότου οί πρώτοι πο 
λιτικοί φυγάδες άφήσαν τόν τό
πο τους γιά νά έγκατασταθοΰνε 
στήν άγνωστη χώρα, πόσο αίμσ 
καί πόση άγωνία γιά νά κατα
χτηθεί τό άγαθό τής έλευθερίας. 
Ό  παλιός κόσμος, δπως δλοι οί 
παλιοί κόσμοι, έχτρικός κΓ άνη 
λέητος. ’Αλλά οί μεγάλες πηγές 
πλούτου τής χώρας, άξιοποιημέ- 
νες άπό τό άνήσυχο πνεύμα τώι 
φυγάδων φτάνουνε κάποτε σέ δυ
νατότητες μυθικές. Τό παιδί δια- 
φεντέβει σήμερα τήν άμαρτωλή 
μάνα πού στάθηκε έμπόδιο στήν 
πρόοδό του.

"Ομως τό πιό άξιοθαύμαστο σ' 
δλο τό θρύλο πού σήμερα λέγεται 
Αμερική δέν είναι πιά ή τεχνική 
έποποιια άλλά οί Αντίστοιχες κα
ταχτήσεις στή oij^lpa τοΰ πνεύ
ματος. Είναι ή πολιτική έλευθε 
pía, πού μέ τή βοήθεια βέβαια 
τών οικονομικών περιθωρίων τής 
χώρας, είναι βίωμα καί δχι άπλή 
θεωρητική κατασκευή. Ά ς  λέει 
ό Ντυαμέλ πώς άπ’ δλο αύτό τόν 
ύλικό πολιτισμό δέ θά μείνει ού
τε ένα συντρίμμι άπό αύτά πού 
κάνουνε ένδοξο τό πιό άσή μαντό 
έλληνικό χωριό. Κάθε πολιτισμός 
δταν είναι ή δταν γενεΐ λαϊκός 
δημιουργεί κάποιο Παρθενώνα. 
Κάθε λαός δταν είναι έλεύθερος 
θά φτιάξει τόν Παρθενώνα του.

Ή  μεγάλη Δημοκρατία πού 
γιορτάζει φέτος τήν άνεξαρ 
τησία της μεθυσμένη άπό μιό 
πρόσφατη νίκη έχει άκόμη έ- 
λευθερίες άπίθανες γιά τή μι
κρή τούτη χώρα πού μπήκε 
μπροστά στόν άγώνα τής λευ
τεριάς'καί βρέθηκε πιό δουλω 
μένη άπ’ δλες. Μέ τήν ψύχωση 
τής έλευθερίας, πού δέν τήν έχει 
δεί χρόνια καί τήν Απελπισία τού 
άνθρώπου πού βλέπει πώς καί τό 
αίμα καί ο! θυσίες δέν έχουν κα-

Γ Α Λ Λ Ι Α
ΤοΟ Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ

Η 14η 'Ιουλίου, ή έπέτειος τής 
άλωσης τής Βασιιλλης, σιαυηκε 
παντα ή ευνική γιορτή όχι μονά
χα των Γάλλων παρά δΛων τών 
λαών, λεύτερων καί σκλάβων. Φέ
τος ή γιορτή αύτή έχει πο/νύ με
γαλύτερη σημασία από άλλοτες 
καί γιά τό λαό τής Γαλλίας καί 
γιά όλους τούς λαούς τού πα
λαιού Κόσμου. I ιατί φέτος ό γαλ
λικός λαός ύστερα άπό τετρά
χρονη σκλαβιά κ" ύστερα άπό τε
τράχρονη προδοσία τής δεξιάς 
του ηγεσίας ξαναπόχτησε τή λευ
τεριά του καί τή δημοκρατία του 
μέ τό αίμα του, μέ τήν ψυχή του, 
μέ τό πνεύμα του. Καί γιά τούτο 
γιορτάζει μέ πιότερη χαρά τή 
χτεσινή του νίκη καί μέ πιότερη 
πίστη γιά τ’ αύριανά του μελλρύ- 
μενα. Καί μαζί μέ τό γαλλικό 
λαό γιορτάζουμε κ’ οί περισσότε
ροι λαοί τής Εύρώπης σάν συμ
πολεμιστές καί σά δημοκράτες. 
Ένψ  άλλοι λαοί, συμπολεμιστές 
καί τούτοι ένάντια στή φασιστική 
χτηνωδία καί δημοκρατικοί, βρε
θήκανε μετά τήν «Απελευθέρωσή» 
τους σκλάβοι χειρότεροι άπό 
πρίν, σκλάβοι τού ντόπιου φασι
σμού καί τού ξένου ίμπεριαλι 
σμού.

ΚΓ αύτοί οι λαοί γιορτάζουν 
έπίσης (άλλά μέ καημό καί δά- 
κρια) την έθνική γιορτή τής γεν
ναίας Γ αλλιας, πού ύστερα άπό 
τήν άρχαία Ελλάδα καί πρίν άπό 
τήν Ελλάδα τού ΕΙκοσιένα στά
θηκε 6 μεγάλος Δάσκαλος τής 
’Ελευθερίας γιά δλον τόν κόσμο 
κι’ ό μεγάλος μαχητής τής δη
μοκρατικής ιδέας.

'Η  Βαστίλλη τού 1789 δέν εί
ναι μιά χρονολογία καί ένας τό
πος. Είναι σύμβολο παγκόσμιο 
όλων τών καιρών καί τών τόπων. 
¡Σύμβολο διπλό: άπό τή μιά με
ριά τής τυραννίας τών όλίγων κΓ 
άπό τήν άλλη τής δύναμης τών 
λαών νά γκρεμίζουνε τίς τυραν
νίες καί στά συντρίμματά τους νά 
θεμελιώνουν τήν 'Ελευθερία καί 
τήν άνθρώπινη ’Αξιοπρέπεια.

'Εμείς οί "Ελληνες, ένας άπό 
τούς πιό ηρωικούς λαούς τής Ευ
ρώπης κΓ άπό τούς πιό δημοκρα
τικούς, ·μά κΓ 6 πιό άτυχος, γιορ
τάζουμε κ’ έμεΐς μαζί μέ τό γαλ
λικό λαό τή λευτεριά του καί τι
μούμε τόν ήρωϊσμό καί τό Αδού
λωτο φρόνημά του, μά πάνου άπ’ 
όλα τήν καθάρια σκέψη του καί 
τό μέτρο του σ' δλα, πού δ,α- 
πλάσανε τό μοναδικό στόν κό
σμο γιά τήν έντιμότητά του έκ- 
φραστικό όργανο—τή γαλλική 
γλώσσα.

14 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ
ΤοΟ βράσου ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ

Αύτή είναι ή ημερομηνία πού οί τίμιες χώρες τή γιορτάζουν 
σάν έθνική τους γιορτή. Ο Ι άξιοι άντρες ένώνουνται αυτήν τή μέρα 
καί νιώθουν πώς ή Γαλλία  έγινε άδελφι μέ τό λούστρο, καί μέ τό 
χαμάλη, καί μέ τό σοφό, καί μέ τόν ποιητή, κα ί μέ τόν έργάτη. 
έγινε παρηγοριά καί σύντροφός τους άπό τή Σιγκαπούρη, καί τά 
ένδοξα Παρίσια, κα ί τά αίώνια δικά μας βράχια ώς τίς πιό άγνώ- 
ριστες πλατείες τοΰ γδικιωμού καί τής έλπιδας, αέ κάθε χώρα καί 
χωριό. Ο Ι ταπεινότατοι τοΰ μόχθου κ Γ  οί ύψηλότατοι τής σκέψης 
μέσα στό φώς της 14 'Ιουλίου συνταιριάζουν τόν ίδιο άγώνα τους 
γιά  νά φτιάσουνε,σκαλί σκαλί, τό λυτρωμό τής ζωής μας.

"Ενα ς άγράμιιατος άνθρωπος τού λαού μας, πρίν άπό χρόνια, 
μοϋ είπε: « Σ ά  σήμερα, τόν παλιό καιρό οί Γάλλοι σπάσανε τίς 
φυλακές τών βασιλιάδων, κ ι' άπό τότες, λέει, άλλαξε ό κόσμος...».

"Ε τσ ι έγινε. Ό  άνθρωπος τού λαού μας είπε τήν άληθινή κου
βέντα. "Α μ α  «σπάσαν οί φυλακές τών βασιλιάδων» πήρε ό λαός

Τδ σημερινδ φύλλο μας είναι άφιερωμένο 
στίς Ενωμένες Πολιτείες ν.αί στή Γαλλία, 

μέ τήν ευκαιρία τής έθνικής γιορτής τους.

τή γη καί τή θάλασσα μέσα στά λεύτερα χέρια του, δούλεψε τήν 
όψη τοΰ κόσμου κα ί ξεθηκάρωσαν τότες οι ψτερούγες τού πολι
τισμού.

'Από τότες λευτεριά καί Γαλλία, δένουνται άξεχώριστα.
Ά π ό  τότες, άπό τή 14 ’ Ιουλίου πού τήν πήραν τή Βαστίλλη  

οί ξεβράκωτοι, κατάλαβε ό  κόσμος πώς, δτι καί νά όργανώναν οι 
αίώνιοι τύραννοι, δπως κα ί νά στρουφίζαν μέσα στό Χρόνο οΐ μαύ
ρες φιγούρες τών Μαίτερνιχ, καί τών Τσάρων, καί τών Σουλτά 
νων, καί τών ΜσυσσοΧίνιδων, κατάλαβε ό κόσμος πώς πάνω άπ’ 
όλους τούς σπουδαίους ή τούς ρεζίληδες μπράβους τής διεθνούς 
Χιτλερίας, άπό πάνω τους κυλά τό ρέυα τής Ιστορίας, κόκκινο, 
τούς πνίγει κ ι’ ούτε στερέβει, ούτε ποτε πίσω γυρνά. 'Ε κ ε ί, στήν 
πλατεία τής Βαστίλλης, έπεσε ή φυλακή τών βασιλιάδων κ Γ  άπό 
τότες τό Παρίσι έγινε πλωρίτης γ ιά  τους λαούς, πού τήν άγάπη

(Σ υ νέχ ε ια  στή σελίδα 2)

ΦΙΛΙΙ1 UZIAZOX': Ο ί άντάρτες Ελευθερώνουν τή Μασσαλία.
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^Χρονικά
Η ΦΩΝΗ Τ Η Σ  Γ Α Λ Λ ΙΑ Σ

"Οσοι παρευρέθηκαν στή 
συγκέντρωση πού διοργάνωσε 
ό Έλληνογαλλικός Σύνδεσμος 
των Νέων στό Γαλλικό Ινσ τ ι
τούτο, μέ τήν ευκαιρία τής 
έπιστροφής τού διευθυντή τού 
’ Ινστιτούτου κ. Μερλιέ έπειτα 
άπό τέσσερα χρόνια «εξορίας», 
όπως τά χαρακτήρισε ό ίδιος, 
ακόυσαν από τό στόμα του τή 
φωνή τής σημερινής Γαλλίας, 
μιάς Γαλλίας όλότελα διαφορε
τικής, δπως έπανειλημμένα τό
νισε, άπό τήν προπολεμική. Ή  
νέα αύτή Γαλλία στηρίζεται πά
νω στις μεγάλες λαϊκές μάζες 
καί στό ήρωϊκό κίνημα άντί- 
στασης. Γ Γ  αύτό άκριβώς, εΐπε, 
βαδίζει πρός ένα νέο μεγαλείο. 
Ό  στρατηγός Μτέ Γκώλ. στάθη
κε μεγάλος πατριώτης, γιατί 
τέθηκε έπί κεφαλής τού κινήμα
τος άντίστασης πού στή Γαλλία, 
δπως καί σ’ όλους τούς λαούς, 
άντιπροσωπεύει δ,τι πιό γεν
ναίο, πιό τίμιο καί πιό προοδευ
τικό έχει τό έθνος.

Τά λόγια τού κ. Μερλιέ, γιά 
μάς πού ζούμε μιά μεταβατική 
περίοδο πλάνης καί έθνικοΰ ξε
πεσμού, ύπήρξαν εόεργετικά. 
Ή τανε ένα αισιόδοξο μήνυμα 
τής Γαλλίας πρός τήν 'Ελλάδα, 
ήτανε ή πνοή τής νέας Ευρώπης, 
δπως ξεπηδά μέσα άπό τά ερεί
πια πού σώριασε ό φασισμός.

«Ό  'Ελληνικός λαός» είπε ό 
κ. Μερλιέ «παραμένει πάντα γιά 
τό Γαλλικό λαό σύμβολο λευ
τεριάς».

Ευχαριστούμε τόν ειλικρινή 
αύτό φίλο — μονάχα τέτοιους 
φίλους πιά χρειαζόμαστε — τού 
μαρτυρικού καί άτυχου λαού 
μας.

Κ’ Ε Κ Ε Ι ; !

Τά έργατικά κόμματα τής Αυ
στραλίας καί τής Νέας Ζηλανδί
ας, πού άπό χρόνια κυβερνούν τις 
δυό αύτές Βρεταννικές κτήσεις, 
έστειλαν σφοδρή διαμαρτυρία 
στόν κ. Τσώρτσιλ, για όσα είπε 
σέ προεκλογικό λόγο του, πώς 
«άν πάρει τήν άρχή τό έργατικό 
κόμμα τής 'Αγγλίας, θά στηρι
χτεί πάνω σ’ άνελεύθερα μέτρα 
καί σέ μιά νέα Γκεσταπό».

Τά έργατικά κόμματα των 5υό 
αύτών Κτήσεων ζήτησαν άπό τόν 
κ. Τσώρτσιλ ν’ άνακαλέσει τή βα- 
ρειά αύτή κατηγορία, πού «προ- 
κάλεσε την πιό όδυνηρή έντύπω- 
ση στήν Αύστραλία καί τή Νέα 
Ζηλανδία, χώρες πού κυβερνοΰν- 
ται άπό τούς έργατικούς κι δπου 
ή έξασφάλιση τής πολιτικής έλευ- 
θερίας των πολιτών είναι υπο
δειγματική». Ή  διαμαρτυρία 
προσθέτει, πώς τά έργατικά κόμ
ματα τών δυό αύτών κτήσεων, δεν 
είναι μέ κανένα τρόπο διατεθει
μένα νά δεχτούν τή συκοφαντικήν 
αύτή κατηγορία.

"Αλλο πάλι τούτο! Κουκουέ
δες, λοιπόν, οι ΑύστραλοΙ κ’ οί 
Νεοζηλανδοί; Κ ’ έμεις πού είχα
με κρυφό καμάρι, πώς τό τρομε
ρά καί φοβερό αύτό κακά μά
στιζε μονάχα τήν Εύρώπη !. . .

Ο  Κ Ο Σ Μ Ο Σ  Α Ν Α Π Ο Δ Α

Φαίνεται πώς Ιδέα δέν  είχαμε τ ί ά- 
κριβως είναι φασισμός καί τί είναι δη
μοκρατία. Τ ό  πρέκια είναι ολοφάνερο! 
Υπουργοί, πολίτικοι, λόγιοι κ ’  ϊν α  σωρό 

άλλοι σοφοί κα ί τρανοί, σου λένε κάτι 
κράματα πού ξύνεις τ ’ αύτιά σου μ ή 
πως βούλωσαν καί δέν άκουσες καλά. 
Κ ι '  όμως δχι. Έ τσ ιδά , καθαρά και ξά
στερα, τά λένε ο ί χρυσόστομοί μα ς : τό 
καί τό είναι φασισμός, τό καί τό  δημο- 
κρατία. _

Α μ α θ ε ίς  καί άψελεις άνθρωποι είμα
στε καί βλέπαμε τά  πράματα στραβά. 
Ά π ό  τώρα βμως κ ’ έμπρός δέ συγχω- 
ροΰνται τέτοια λά&η. Γ ι '  αυτό το -τεριο- 
δ ικό  μας άιάθεσε σ’ έκλεχτούς κ ' έα· 
βρίθεις συνεργάτες του νά μελετήσουν ο· 
λες αύτές τίς βαθυστόχαστες επίσημες, 
ήμιεπίσημες κ ι ' άνεπίσημες άνακοινωσεις 
καί νά παρουσιάσουν τό  πόρισμα τής με
λέτης τους. "Ε τσ ι κ ι ' εγινε. Ί ό  παραθέ
τουμε γ ιά  νά φωτιστούν κι’ ο ί Αναγνώστες 
μας καί νά ξέρουν πιά πως νά φέρνουνται 
καί πως Λ  σκέφτουνται:

Φ Α  Σ  1 Σ Μ Ο  Σ  : 1 ) Ό  σχηματισμός άν- 
τιπροσωπειπικών κυβερνήσεων. 2 )  Ή  ή- 
ρωοποίηση δσων έλαβαν μέρος στά κινή
ματα άντίστασης. 3 )  Ό  τουφεκισμός δ 
σων ήτανε υπουργοί κυβερνήσεων κουίσ- 
λ ιγκ . 4 )  Ή  καταδίωξη τών δοσιλόγων 
κα ί μαυραγοριτών. 5 )  Ή  ίκκαθάριοη των 
ύπηρεσιων άπ' δσους συνεργάσθηκαν μέ 
τούς Γερμανούς ( Σ η μ .  είναι γνωστό πως 
οί Γερμανοί ήσαν άντικομμουνιστές). 6 ) 
Ή  προπαγάνδα γ ιά  τή συνεργασία με- 
τα£ύ τών λαών και γιά  τήν άποτροπη 
νέου πολέμου. 7 )  * Η_ οιάΦεση τών ιτλου

μιά πέραση μπροστά στήν πολιτι
κή δολοπλοκία, άπευθύνεται στή 
μεγάλη της σύμμαχο πού γιορτά
ζει τήν έλευθερία της καί ζητάει 
έλευθερία.

“ Εχετε σάς λέμε καθήκον, δ- 
λοι οι λαοί πού συμπολεμήσαμε 
νά_ μάς βοηθήσετε νά έλευθερω- 
θούμε. Ή  λευτεριά τότε μόνο έ
χει άζία, δταν γίνει άγαθό παν
ανθρώπινο, σάν τόν άέρα καί σάν 
τό νερό, δταν^γίνει στοιχειώδικη 
προϋπόθεση τής ζωής δλων τών 
άνθρώπων. “ Αν δέν τήν δώσετε 
σήμερα στή μικρή Ελλάδα, θά 
τήν χάσετε μιά μέρα κι' έσείς.

14 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 1) 

τής Πατρίδας τή στερεώνουν πάνω στ' άκατάλυτα ντουφέκια τής 
Λευτεριάς.

Άπό τή 14 'Ιουλίου 1789 άρχίζει ή νιότη τής ανθρωπότητας, κ' 
ή Γαλλία γίνηκε άπό τότες ή πατρίδα τών λαών, καί τόν ύμνο τής 
έπανάστασής της, Τή Μασσαλιώτιδα, τόν τραγουδούν, άπ’ άκρη 
σ' άκρη τής γής οί άντρες, σέ κάθε χαρούμενη ώρα καί σέ κάθε 
εθνική τους μαυρίλα, σάν τόν ύμνο τής χαράς καί τής έλπίδας πού 
πάντα μάχεται, πάντα νικά, πάντα σπάει τίς μπουρμπουλίθρες 
τής τυραννίδας πάνω άπό τό κόκκινο ποτάμι τής ιστορίας.

Άπό τή 14 'Ιουλίου 1789 βάλαν άρχή νά νικούν οί ξεβράκω
τοι, νά περπατούν πάντα έμπρός οί ξυπόλητοι καί νά ψηλώνουν τίς 
Δημοκρατίες, πού χωρίς αύτές τίποτε δέν μπορεί νά γίνει άπό τά 
πρεπούμενα γιά τήν αξιοσύνη τού Ανθρώπου, γιά τήν Τιμή καί 
γιά τή Δόξα τής Πατρίδας.

*  »  *

«Γαλλία νωρίς έσένα ό κόσμος είν' όρφανός!»
Τό νιώσαμε τόν τρομερό εκείνον ’ Ιούνιο τού 1940.

_ «Βάστα, Γαλλία, βάστα!» ψιθύριζε κι έκανε τό σταυρό του, 
κι ,εσφιγγε τά δόντια του ό καθένας μας, δπου καί νά βρισκόταν, 
τους μήνες ¿κείνους τού 1940, δπου ή βαρβατειά τού κτήνους, πού 
τ’ όπλίσανε τά κτήνη κάθε χώρας, έπνιγε τήν άνάσα τής Ευρώπης.

«Βάστα, Γαλλία! Μήν άφήσεις τόν κόσμο σου, μήν προδόσεις 
την Τψ ή σου!»

Καί τότες, μέσα στή βψαγή καί στόν όλεθρο, μέσα άπό τό χαμό 
τής όμορφιάς, μέσα άπό τό μηχανικό μεσαίωνα, άκούστηκε ένα
Π Π ίγΚ  I ΓΧ Τ I «π Ί  Η '  I (Μ ΙΙιί/νΙ ι 1 Ο Λί\ »ι Α Λ η·Τΐ·>.η « 1  .  Λ

m . 1 ιροοοχη 1 a u to  otioteaei αΛανυα- 
 δείγμα  φασισμού). 8 )  Ή  Απαγόρευ
ση Αναγραφής βνθρων, υπέρ τών προδο
τών καί ή Αποφυγή τής Αναχήρυξής τους 
ώς έθνικών ήρώων ("Α κο υ σ ο ι! "Ακουοον! 
Κατάργηση τής έλευθερίας τού λ ό γ ο υ !) .

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α :  V ) Σχηματισμός μο
νοπλεύρων κυβερνήσεων άποκλειστικά άπό 
τή δεξιά. 2 )  Ή  καταγγελία, ή καταδίω
ξη κ '  ή φυλάχτση δσων πήραν μέρος στό 
κίνημα άντίστασης κατά τών καταχτη
τών. 3 ) Ή  καταστροφή τών γραφεί; 
ων κάθε προοδευτικής εφημερίδας κ Γ  
ό  ξυλοδαρμός *ρω ν τις διαβαζου_ν. 4 ) 
Ο Ι  όργανωμένες έπιθέοεις κατά τών θε
άτρων. 5 ) Ή  Ανάθεση τής τάξης στήν 
Οπάιθρο σέ ληστοσυμμορίες. 6 )  Ή  Από
λυση Απ’ δλες τις κρατικές ύπηρεσίες 
δλων τών ύπαλλήλων καί Από τό  στρατό 
δλων τών Αξιωματικών, πού έχουν Αν
τίθετες Αντιλήψεις γ ιά  τή δημοκρατία. 7 ) 
Ή  παραμονή οτά Πανεπιστήμια τών χατ 
θηγητών πού συνεργάσθηκαν μέ τούς. έπι- 
δρομείς κ - ή έκδίωξς δσων Αγωνίστηκαν 
έναντίον τους. 8)  Ο  ξυλοδ{ί0μός κάθε 
πολίτη, πού θά τολμήσει νά φωνάξει: 
κΖήΤω ή δημοκρατία !» ( Σ η μ .  Ό  ξυλοδαρ
μός αύτάς Αποτελεί Αλάνθαστο δείγμα 
δημοκρατικάτητας). 9 ) Ή  διαρκήςπροαπά 
θεια νά διαοπασθοϋν ο ι σχέσεις των τριών 
μεγάλων συμμάχων. 1 0 ) Ή  προπαγάνδα 
πώς ένας νέος πόλεμος είναι ώπαρα τη- 
τος γ ιά  τά καλό τής Ανθρωπότητας.

Τώρα, νομίζουμε, πώς φωτίσαμε τούς 
άνοΛ·νώοτες μας. Τούς βοηθήσαμε νά πα
ρατήσουν τις πλάνες καί ν ' άντιληφθοΟν, 
έπιτέλους, τί είναι φασισμός καί τί είναι 
δημοκρατία, κατά τούς φωστήρες μας.

Ε Τ Σ Ι Δ Ε  Γ ΙΝ Ε Τ Α Ι;
Τήν περασμένη Κυριακή τό 

πρωί, δυό ώρες σχεδόν συνέχεια 
ό Κρατικός Ραδιοφωνικός Σταθ
μός Αθηνών μετέδιδε τού «Αϊτού 
τό γυιό» καί Τά «’Έρχεται» άπό 
μιαν «έθνική» συγκέντρωση νέων 
σέ Αθηναϊκό θέατρο. Ελπίζουμε 
καί περιμένουμε πώς αύριο Κυ
ριακή τήν ίδια ώρα ά σταθμός 
μας θά μεταδόσει τίς ζητωκραυ
γές άπό καμμιάν άντίστοιχη δη
μοκρατική συγκέντρωση, άπό κεί
νες πού τόσο. . .  λεύτερα όργα- 
νώνονται τελευταία στή δημο
κρατική μας Ελλάδα. “ Ετσι δέ 
γίνεται άλλως τε καί στήν Α γ 
γλία, κύριε Ζακυθηνέ;
Σ · 'Γ Χ Ώ Ρ θ Χ Α Ρ Τ Ι

Σ χ ε τ ικ ά  μέ τήν έρευνά μας γ ιά  τήν 
ήθική κρίση οτό Πανεπιστήμιο μάς πλη
ροφορούν πώς καί στή Σ χ ο λ ή  Καλών 
Τεχνών έγινε μιά Επ ιτροπ ή άπό Ανώ
τερο δικαστικό καί δυό καθηγητές τής 
Σχ ο λ ή ς  γ ιά  νά έξετάσει μήπως κανένας 

άπό τή Σ χ ο λ ή  συνεργάστηκε μέ τόν έχ- 
θρό.

Ή  έπιτροπή έξέτασε δυό - τρεις καθη- 
γητές ώς μάρτυρες κ Γ  έβγαλε φετφά πώς 
«τνέδείς*· συνεργάστηκε μέ τόν έχβρό. Δ έ  
λέιιε, μπορεί τό νά γράφεις στό «Κουα- 
δρ ίίιο» , νά δέχεσαι θέση δημοτικού συμ

μο. Καλώ δλους τούς Γάλλους, δπου κί άν βρίσκουνται. . . Ή  Γαλ
λία θά πρέπει νά είναι παρούσα τή μέρα της νίκης, θά  ξαναβρεϊ 
τή λευτεριά καί τό μεγαλείο της. Καλώ δλους τούς Γάλλους. . .»

Είταν ή φωνή τής Γαλλίας. Ο Ι δειλοί, οι προδότες, οί άπάτρι- 
δες «πατριώτες» τού πορτοφολιού, δέν άποκρίθηκσν. Άποκρίθηκε 
όμως ό λαός τής Γαλλίας. Ο Ι ξεβράκωτοι κ’ οΐ ξυπόλητοι τής Βα- 
στίλλης πήραν τά βουνά. Ο Ι παντοτινοί τρελλοί. οΛίαντοτινοί Με
γάλοι. Και πολεμήσανε ώς τή νίκη!

"Οπως πάντα, είναι καί σήμερα παρούσα ή Γαλλία. Χωρίς 
αύτήν ή σκεπή τής δικαιοσύνης δέν είναι μπορετό νά στηθεί πάνω 
άπό τήν Εύρώπη. Χώρα τού Μέτρου πού αύτή κρατά τό κλειδί τής 
ισορροπίας καί τής είρήνης.

Χώρα κυρίαρχη στή λευτεριά, στόν έρωτα, στό κρασί, στό 
βιβλίο: στά τέσσερα αύτά κορυφαία σημεία τής άνθρώπινης ζωής!

Νάσαι καλά, Γαλλία, σιδερένια καί χαρούμενη.

βούλου κάτω άπό τό Γεωργάτο καί νά 
δρδς μάλιστα, νά δέχεσαι Ανώτερη κρα
τική θέση άπό τό  Λογοθετόπουλο καί νά 
Αντιδράς αέ κάδε κίνηση τού καλλιτε
χνικού κόσμου νά όργανωθεί καί νά έπι- 
ζήσει. νά δηλώνεις δημοσία λίγες βδο
μάδες μετά τήν.-είσοδο τών Γερμανών πώς 
ή μόνη πραγματικότητα σήμερα είναι ή 
συνεργασία μ έ  τόν “ Αξονα, όλα τούτα 
μπορεί νά μήν είναι τόσο βαρειά έγκλή- 
ματα γιά  νά σού πάρουν τό κεφάλι, ώ- 
στόσο είναι μ ιά  κάποια συνεργασία μέ 
τόν έχθρό και δλος ό  καλλιτεχνικός κό
σμος περίμενε πώς ή έπιτροπή θά τή ση
μείωνε οτό «ένεργητικό» τού κ. καθη
γητή. "Ο χ ι γ ιά  άλλο τίποτα, άλλά γιατί 
μπορεί ύ  άνθρωπος νά έπιμένει στήν ύπο- 
ψηφιότητά του γ ιά  'Ακαδημαϊκός.

Π Α Λ ΙΝ  Η Ρ Ω Δ ΙΑ Σ  Μ Α ΙΝ ΕΤ Α Ι

'Ολόκληρος ό δασκαλικός κό
σμος βρίσκεται σέ διωγμό. Ανά 
στατοι οί Δάσκαλοι τής Στερε&ς, 
τής Θεσσαλίας, τής Μακεδονίας, 
τής Πελοπόννησος. Διωγμοί, βα- 
σανισμοί, φόνοι, φυλακίσεις, άνα- 
κρίσεις.

Κι άπορεϊ κανείς, τί τάχα συ μ 
βαίνει; Μήπως πρόδωσαν τήν Πα
τρίδα κι έγιναν «έπιλήσμονες τού 
όρκου των»; Μήπως συμμάχησαν 
μέ τόν Καταχτητή; Μήπως ήταν 
μαυραγορίτες; Μήπως ψάγανε 
καί ντυθήκανε αύτο’ι κι άφησαν 
τά παιδιά νηστικά καί γυμνά; Μή
πως οί δασκάλες κράτησαν ευχά
ριστη συντροφιά μέ τή σειρά σ' 
δλους τούς καταχτητές; Μήπως 
τελοσπάντων είναι δοσίλογοι;

Τήν άπάντηση τή δίνει ή παρα 
κάτω άνάκριση.

— ’Ελάβατε μέρος εις τό ’Εθνι
κόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον; 
έρωτά ό άνακρίνων Γενικός Επ ι
θεωρητής.

— Έπήρα κι έγώ καί τά παιδιά 
υου στόν αγώνα τής ’Εθνικής Α ν 
τίστασης. Τά δυό μου παιδιά τά 
τουφέκισαν οί Γερμανοί! Απαν
τάει περήφανα ό Δάσκαλος.

— "Ετερον έκάτερον, δυσανα
σχετεί ό κ. Γενικός. Τού διδα

σκάλου ή άποστολή έπιβάλλει α
ποχήν άπό παντός πολιτικού ά- 
γώνος.

— Μά πολιτικός αγώνας, κ. Έ- 
πιθεωρητά, είναι ό άγώνας γιά 
τήν έλευθερία τής Πατρίδας καί 
τό διώξιμο τού καταχτητή;

Ό  κχ ’Επιθεωρητής νευριάζει.
— Ποΐος σοΰ είπε. Χριστιανέ 

μου, νά έκτίθεοαι; Δέν έμε-.ες ή
συχος — είχες τέσσαρα παιδιά — 
έσύ θά έσωζες τήν Πατρίδα;

— Αλλοίμονο, κ. Έπιθεωρητά, 
άν κι οί ήρωες τού 21 σκέφτονταν 
έτσι I, απαντάει ό Δάσκαλος καί 
φεύγει γεμάτος άγανάχτηση γιά 
τήν κατάντια τοΰ έκπρόσωπου 
τών έπίσημων έκπαιδευτικών άρ- 
Χών.

ΚΛ ΕΙΝ Ο ΥΝ  ΤΑ Σ Χ Ο Λ Ε ΙΑ , ΜΑ
ΑΝ Ο ΙΓΟ ΥΝ  Ο Ι Φ ΥΛΑ Κ ΕΣ

Παύονται 2.000 δάσκαλοι πού 
διορίστηκαν σέ όργανικές θέσεις 
έπί κατοχής. Τό ίδιο τό 'Υπουρ
γείο Παιδείας δηλώνει, δτι περί
που 2.000 δάσκαλοι θά παυθούν 
άπό τίς έκκαθαριστικές έπι τρο
πές. Άλλά  είναι καί 3.700 χωριά 
πορ δέν είδαν ποτέ σχολείο.

“ Ετσι τό Σεπτέμβρη δέ θά 
μπορέσουν νά λειτουογήσουν 
7.700 τάξεις ή καί όλόκληρα 
σχολεία.

Ακόμα  κάτι χαραχτηριστικό. 
Κανένα σχολείο δέν έπισκευα- 
στηκε, πολλά είναι πιασμένα άπό 
στρατιωτικές μονάδες, έτσι θά 
μείνουν κλειστά τό Σεπτέμβρη.

"Ομως γιά τις φυλακές τό πρά
μα είναι άλιώς. Διορθώθηκαν κα· 
τεπειγόντως οί παλαιές φυλακές 
κι άνοίχτηκαν νέες. Μαθαίνουμε 
πώς έρχονται καί ξένοι όργανω- 
τές.

ΤΙ νά σημαίνει δλη τούτη ή νοο
τροπία;

ijeéâepa γράμματα 3

Ό πνευματικός δοσιλογισμός

Η ΗΘΙΚΗ  ΚΡ ΙΣΗ  ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τοϋ Γιώ,-,γη Λ ΑΜΤΙΡΙΝΟΓ
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Ή  ήθική σήψη άπλώνεται σ δ- 
λα τά άνώτερα πνευματικά Ιδ ρ ύ 
ματα. Τό Πανεπιστήμιο δέν είναι 
πιά τό μοναδικό κέντρο τού ήθι- 
κοΰ ξεπεσμού, τής δουλοφροσύ- 
νης καί τής έθνικης άναξιότήτας. 
Τό ήθικό πρόβλημα είναι ή γε
νική κΓ άγιάτρευτη άρρώστεια 
πού διαποτίζει τήν πνευματική 
ήγεσία όπουδήποτε άσκεΐ δημό
σιο λειτούργημα. Πλάι στό Πα
νεπιστήμιο έρχεται τό Πολυτε
χνείο καί πλάϊ σ’ αύτό ή Άνωτά- 
τη Εμπορική Σχολή.

Άπό τό παρελθόν έρχεται βέ
βαια ή παράδοση της ήθικής κα
κοδαιμονίας. Άλλά  ή 4η Αύγού- 
στου στάθηκε ό μεγάλος διαφθο
ρέας της οπωσδήποτε κλονισμέ
νης ήθικής τάξης στ’ Ανώτατα 
'Ιδρύματα. Καί ή Κατοχή ήρθε 
ν' άνοίξει άκόμη πιό βαθειά τις 
πληγές της καί νά τίς άφίσει μα
τωμένες, πυορροούσες, χωρίς 
γιατρειά, στις μεταδεκεμβρισνές 
ήμερες μας.

Κ. ΑΣΚΗΤΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Είναι σήμερα καθηγητής τής 
Χημείας στήν Άνωτάτη Εμπορι
κή Σχολή.

Τό 1939 ήταν άπλός βοηθός 
στό Χημείο τού Πανεπιστημίου Α 
θηνών. Ό  άνθρωπος δμως είχε 
καθηγητικές φιλοδοξίες. ’Υποβάλ
λει τό λοιπόν υποψηφιότητα γιά 
έπικουρικός καθηγητής. Ή  έπι
τροπή τών ειδικών καθηγητών τό\ 
άπορρίπτει καί τόν κρίνει ώς «πε
νιχρόν έπιστήμονα, μή παρουσιά- 
οαντα έστω καί μίαν ίδικήν του 
έπιστημονικήν εργασίαν, άνίκσ- 
νον νά καταλάβει καί τήν θέσιν 
τού Ύφηγητού άκόμη».

Μά τό καλό τό παλλικάρι ξσί- 
ρει κι’ άλλο μονοπάτι. Ή τα ν  ή έ- 
ποχή δπου οί 'Υπουργοί καί οί 
διάφοροι άλλοι άξιωματοϋχοι τού 
Μεταξδ, θεωρώντας τό καθεστώς 
τους αιώνιο, ζητούσαν ό καθείς 
μέ τή δύναμή του, τήν άποκατά- 
σταση κΓ άπό μιας δυναστείας, 
έτσι δπως τδχε κάνει κάποτε κΓ 
ό Μέγας Ναπολέοντας. Ό  δια
βόητος Υπουργός τής Παιδείας 
Σπέντζας έκμεταλλευότανε τό 
άξίωμά του γιά τά προσωπικά ή 
τά οίκογενειά του ώφέλη. Ασύ
δοτος άλώνιζε στό Πανεπιστή
μιο. Είχε τό δικαίωμα νά παύει 
καί νά διορίζει καθηγητές κατά 
τό κέφι του, σύμφωνα μέ τά δυ
ναστικά του συμφέροντα. Καί 
φαίνεται πώς στά ζητήματα τής 
γυναικείας κοινωνικής αποκατά
στασης, έτρεφε ξεχωριστή έκτίμη- 
αη ατούς πανεπιστημιακούς τιτ
λούχους. Ζητούσε λοιπόν ένα 
γαμπρό γιά τήν άδερφή του δ
πως κΓ ό Άσκητόπουλος μιά θέ-

οη. Ή  συναλλαγή έγινε. Καί ό 
άπλύς βοηθός τοΰ Χημείου ξεπερ
νάει δλα τά στάδια ένός έπιστή
μονα καί γίνεται μονομιάς καθη
γητής, μέ τήν έπιβολή τού Σίτέ'ν- 
τζα στους άλλους καθηγητές νά 
τόν ψηφίσουν.

Ή  έδρα δμως τού Πανεπιστη
μίου δέν ήταν άρκετή γιά τό νέο 
γαμπρό τής δυναστείας Σπέντζα 
καί έτσι, έν συνεχεία, διορίστηκε 
1) Διευθυντής της Άνωτάτης Έκ- 
παιδευσεως στό Υπουργείο Παι
δείας, 2) Σύμβουλος τού Βασιλι
κού θεάτρου, 3) άπό βοηθός προ- 
βιβ'άζεται σέ έπιμελητή τής χη_- 
μείας τροφίμων μέ πρόταση του 
καθηγητή Γαλανού, άρχηγού φά- 
λαγγος τής ΕΟΝ στό Πανεπιστή
μιο.

’Ύστερ’ άπ' δλες αύτές τίς λαμ
πρές έπιστημονικές έπιτυχίες, 
στράφηκε πάνοπλος πρός τήν Ά 
νωτάτη 'Εμπορική Σχολή.

Μέ τόν Αναγκαστικό Νόμο 
2195 άπαγορεύει τήν πολυθεσία 
στούς καθηγητές του Πανεπιστη
μίου μέ τό σκοπό νά δημιουργη- 
θουν κενές έδρες γιά «εύνοουμέ- 
νους». Διορίζει πρύτανι τής Σχο 
λής τό συγγενή του Σ . Συρμό- 
πουλο.

'Υπάρχει νόμος πού καθορίζει 
αυστηρά τή διαδικασία έκλογής 
τών καθηγητών. 'Ο  Άσκητόπου
λος, δυνάμει Σπέντζα, τόν καταρ
γεί καί υέ τόν Άναγκ. Νόμο 
2007 (φ. Έφ. Κυβ. 432, 9-10-39) 
δίνεται τό δικαίώμα στόν Υπουρ
γό τού άπευθείας διορισμού. ’Έ 
τσι μπορεί καί διορίζει, )(ωρ1ς έ
λεγχο, τον καθηγητή της _ Χη
μείας Διαλέτον στή θέση τού κα
θηγητή τής Έμπορευματολογίας 
χωρίς προσόντα καί χωρίς πείρα, 
ένώ στήν έδρα τής Χημείας διορί
ζεται ό ίδιος ό Άσκητόπουλος.

"Ας σημειωθεί άκόμη δτι στήν 
ίδια Σχολή διορίστηκαν καθηγη
τές έτσι σά νά ήταν "Ασυλο, και 
άλλοι δυό περίφημοι «γαμπροί» 
τής έποχής (ό Γ. Μαντζούφας του 
Μεταξά κι’ ό Σ . Άνδρεάδης του 
Κορυζή) άπευθείας, χωρίς καμ 
μιά έκλογή.

Τ Ρ . Κ Ε Ρ Α Μ ΙΔ Α Σ

Διορίστηκε καθηγητής τών Οι
κονομικών Μαθηματικών τό 1920 
χωρίς καμμιά έπιστημονική έρ 
γασία οδτε καί τή στοιχειώδη δι
δακτορική. "Οπως φαίνεται άπό 
τό ύπ’ άριθ. 6511)3263 άπό 
5-5-1941 έγγραφο τού Πανεπιστη
μίου δέν κατέχει τό άπαραίτητ··. 
\ ιά καθηγεσία σέ Ανώτατο εκ
παιδευτικό ίδρυμα διδακτορικό δί
πλωμα.

μόρφωσα· τού χαρακτήρος» τών 
φαλαγγιτών.

Ή ταν ένας άπό τούς πρωτο
στάτες γιά νά παρθεΐ ή τερατώ
δης άπόφαση τής Ά ν . Έμπ. Σχο 
λής καί άνακήρυχθεί ό Μεταξάς 
Μέγας Εθνικός Εύεργέτης καί 
στηθεί ή μαρμάρινη προτομή του 
στή Σχολή (έκτακτη συνέδριο; 
τής 29-1-1941).

Γνωστός γερμανόδουλος άπο 
τούς λίγους έτρεξε νά ύπηρετήσει 
τήν Κατοχή καί διορίστηκε άπό τό 
φίλο του Τσολάκογλου πρόεδρος 
Συντονισμού στό Υπουργείο Ε 
πισιτισμού τόν τραγικό χειμώνα 
1941—42, δηλ. καμουφλαριομένος 
Υφυπουργός. Αποχώρησε άπό τή 

θέση αύτή γιατί διορίστηκε ό Κα- 
ραμάνος, κΓ ό Τσολάκογλου τόν 
έβαλε Πρύτανι στήν Άνωτ. Έμπ. 
Σχολή, έξαναγκάστηκε δμως σέ 
παραίτηση ύστερ’ άπό 100 ή μέ
ρες, κάτω άπό τις κατάρες καί 
τίς άπειλές τών σπουδαστών.

ΤΖ. Δ ΙΑ Λ ΕΤ Ο Σ

Διορίστηβε έκτακτος καθηγη
τής τής Χημείας στήν Ά ν . Έμπ. 
Σχολή καί τό 1932 ταχτικός μέ 
βάση μιά πρωτότυπη δήθεν έο- 
γασία του πού άποδείχτηκε ύστε
ρα άπό πολύν καιρό γνωστή.

Τό 1939 άποκλείστηκε άπό ηι 
χηρεόουσα έδρα τού Ζέγγελη άν 
τικανονικά, μέ έγγραφο τού τό
τε Υπουργού τής Παιδείας Μετα
ξά. Γι’ αύτό έγινε τότε μανιώ
δης κατήγορος τής Διχτατορίας 
καί άπειλοΰσε μάλιστα δτι θά κα- 
ταφΰγει στό Συμβούλιο τής Ε 
πικράτειας. "Υστερα δμως σκέ- 
φτηκε «ώριμότερα» καί προτίμησε 
νά κολακεύει τό Διχτάτορα μέ 
διαλέξεις στό Μέγα Αμφιθέατρο 
τής Σχολής δπου έξυμνοΰσε τή 
Διχτατορία καί κραύγαζε «ένας 
είναι ό σωτήρ της Ελλάδος — ό 
’ Ιωάννης Μεταξάς 1*».

ιΜέ τήν άπομάκρυνση τού κ. 
Εμμανουήλ άπό τήν έδρα τής 
Έμπορευματολογίας, διορίστηκε 
άπευθείας άπό τό Σπέντζα σ’ αυ
τή, χωρίς καμμιά ειδικότητα, μέ 
μόνο σκοπό νά άδειάσει ή έδρα 
τής Χημείας καί νά τήν καταλά
βει ό Άσκητόπουλος. Σ ’ Αντα
μοιβή διορίστηκε άπό τή δυάδα 

" τών δικτατορίσκων Σπέντζα—Ά- 
σκητοπούλου, Πρύτανις τής Σχο 
λής. "Οντας γερμανόφιλος κρά
τησε τήν Πρυτανεία καί μέσα 
στήν Κατοχή.

Κατά τή μαύρη έποχή τής δου
λείας έλυνε καί έδενε στή Σχολή, 
νομοθετώντας κατά βούληση. 
Στενός συνεργάτης τοΰ γερμανο- 
δουλου Υπουργού Πολυγένη καί

σει άπό τή θέοη τού άπλοΰ έπιμε 
λητή στή θέση έκτακτου καθηγη
τή αυτοτελούς έδρας πού δη- 
μιουργήθηκε γι’ αύτό τό σκοπό 
μέ δυό προσωπικούς Άναγκ. Νό
μους κατά παράβαση τών όργα- 
νικών νόμων «περί προκηρυξεως 
έδρών καί έκλογής καθηγητών;

"Ητανε τέτοια ή άναστάτωση 
πού έφερε στά "Ιδρυμα ώστε δ 
καθηγητής Σφυρής στό περίφημο 
υπόμνημά του στό Μεταξά «περί 
τής άναποφεύκτου άμέσου έκκα- 
θαρίσεως τής Άνωτ. Εμπορικής 
Σχολής» έγραφε γι’ αύτόν δτι 
αποτελούσε τήν πληγή τού ’ Ιδρύ
ματος καί έπιβαλλόταν ή άμεση 
άπόλυσή του μέ τήν κατάργηση 
τής προσωπικής έκτακτης έδρας 
πού κατείχε καί δπως τήν κατεί
χε-

Σήμερα κατέχει τήν ταχτική 
έδρα της ‘ Ιδιωτικής Οικονομίας 
πού κΓ αύτή τήν κατέλαβε χωρίς 
έκλογή, διορισμένος άπευθείας 
μέ τήν έπέμβαση τότε τού Μα- 
νιαδάκη.

Αύτός μαζύ καί μέ τούς άλ
λους, έδίδασκε οτό παρελθόν καί 
διδάσκει καί σήμερα τήν ήθική 
καί έθνική άγωγή στήν έλληνική 
νεολαία.

Φ ΥΣ ΙΚΟ Μ Α Θ Η Μ Α Τ ΙΚ Η
ΣΧΟΛΗ

Δέχτηκε καί αύτή—στήν πλειο- 
ψηφία, δχι στό σύνολό της—τίς 
πιέσεις τής διχτατορίας κατά τήν 
έκλογή τών καθηγητών Α. Τζώρ- 
τζη, τού έπικουρικοΰ Κ. Άσκητο- 
πούλου καί του χημικού Καββα- 
σιάδου.

Δέχτηκε αδιαμαρτύρητα νά 
συμπαρακαθήσει σάν έκτακτος 
καθηγητής τής Βιομηχανικής Χη
μείας ό κ. Α. Μαρανής, πού ή
ταν ένας άπό τούς έπιτρόπους, 
πού.διόρισε ό περίφημος Γκοτζα- 
μάνης, δταν πήρε κάμποσα ’Υ
πουργεία στό χέρι του. Τόν Α. 
Μαρανή, τόν έβαλε τότε έπίτροπό 
του στό Υπουργείο ’Εθνικής Οι
κονομίας. Ή  τριμελής έπιτροπή. 
πού διορίστηκε άπ’ τό Λογοθετό
πουλο γιά νά προτείνει καθηγη
τές, δταν οι Σχολές μέ πλειοψη- 
φία τών μελών τους δέν δέχτη
καν νά προτείνουν καθηγητές, 
καί πού Απαρτιζότανε άπό τόν Π. 
Ζερβό, τό Σπΰρο Γαλανό καί τόν 
Άθαν. Τσακαλώτο, έπρότεινε τόν 
Μαρανή γιά έκτακτο καθηγητή 
τής Βιομηχ. Χημείας. Διορίστηκε 
άπ τό Λογοθετόπουλο κι’ άκόμα 
έξακολουθεΐ νά είναι καθηγητής 
ό πράχτορας τοΰ Γκοτζαμάνη. 
Καί ή Φυσικομαθηματική Σχολή 
έξακολουθεΐ νά συνεργάζεται μα-

1 ια να κατοχυρώσει τη σευπ 
του κατόρθωσε καί πέρασε στό Τσολάκογλου, έφτιαξε τό νέο κα- ι iw .

Λ Υ Ρ Ι Κ Ο
Τηλέφ. 65-300 

Ν . ’Γ Σ Ε Κ Ο Υ Ρ Α

“ AH ίΟ Μ Ψ Ε ΙΣ  Οί Φ 1 ί„
Άπογευμαιινέε ποραατάσεις 7 
Βοαδννέ ς .  9.30 

ΣΗΜ. Λόγω τεχνικών δυσκολιών 
τό έργο «Θεοδώρα» τού 
Δ. Φωτιάδη άνεβλήθηκε.

Ν. Δ. (11 Νοεμβρίου 1935) έπί 
κοσμογονίας Κονδύλη ειδική διά
ταξη ώστε νά μή χρειάζεται διδα
κτορικό δίπλωμα στούς ήδη (τό
τε) ύπηρετόύντες καθηγητές τής 
Ά ν . Έμπ. Σχολής!

Στή Διχτατορία Μεταξά, έπί- 
σης γιά νά κρατήσει τή θέση του. 
έγινε δουλοπρεπέστατος υμνητής 
τού καθεστώτος καί με πομπώ
δεις διαλέξεις στούς σπουδαστές 
καί τούς διαφόρους έπιτελεΐς τής 
ΕΟ Ν  συνιστούσε ειδικά φροντι
στηριακά μαθήματα «πρός δ·α-

διατάξεις ώστε νά έξυπηρετούν- 
ται δλοι οί εύνοούμενοι τών Κυ
βερνήσεων Κατοχής.

Ν 1 Κ .  Φ Ω Τ ΙΑ Σ

Ή  ιστορία του είναι ή_ γνωστή 
ιστορία τής νεοελληνικής τυχο- 
διωχτικής άνόδου. Τό_1929 είχε 
τή θέση τοΰ Διευθυντή Japeiou 
Εργατών Λιμένος Πειραιώς. Α ρ 
γότερα πλησίασε τόν Π. Τσαλδά- 
ρη καί κατόρθωσε νά σκαρφαλώ-

Κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε :
Π ΟΡΤΟΥ ΠΑΠ ΑΛΕΟΝΑΡΔΟ Υ

• Η  Μ Ε Γ Α Λ Η  Η Υ Χ Τ Α  
1941 - 1944

Π Ο ΙΗ Μ Α Τ Α  Α1ΙΟ  Τ Η  Δ Ο Κ Ι Μ Α Σ Ι Α  
T O V  ΑΝ’θ Ρ Ω Π Ο ν  Σ Τ Ο Ν  Κ Α Ι Ρ Ο  

Τ Η Σ  Κ Α Τ Ο Χ Η Σ  
Ξυλογυαφί«9 κσι Έπιμέλβιβ: 

ΛΑΜ Π ΡΟΥ Ο ΡΦ ΑΝ Ο Υ 
Α Θ Η Ν Α  1915

Τ ιμ ή  Δρχ. 2 5 0
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Ρ Ω Σ Σ Ο Ι  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ
Τοϋ Νίκου ΚΑΣΤΡΙΝΟΓ

Η Τ Ε Χ Ν Η  Κ Α Ι  Ο  Λ Α Ο Σ
Τοϋ Σωκράτη ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΓ

Ή  τέχνη προέρχεται άπό τό 
λαό και απεουυνειαι στο λαό. 
Ιιρωτος έκανε τέχνη 6 λαος. Και 
άν κάποτε δεν πάει προς τό λαό 
ή τέχνη, ή αν κάποτε Οε φτάνει 
ώς αυτόν, αυτό γίνεται σ' εποχες 
ξεπεομου ή σ' εποχές μεταβατι
κές που τοτε και η τέχνη. . .  Οέν 
είναι τέχνη.

Στίς εποχές τΙς δημιουργικές, 
τών πραγματικών πολαιομων, ή 
τέχνη είναι έκφραση αυτονόητη 
και φυσική, αβ,αστη. ιοτε από 
το σπουοαιοτερο τεχνίτη ίσαμε 
τον τελευταίο εργατυοουΛευτη, ο- 
λοι Θέλοντας και μη θέλοντας, 
κινούνται μεσα στα πλαισα της 
τέχνης της αΛηΘινης. Μπορεί ρε- 
βα,α υΛ,ων η επ^οαοη να μη σιε- 
κει στο ιοιο υψυς, υμως οεν ςε- 
πεφτει ποτε ίσαμε το κακυτεχνο 
και τό Οποκρουστικό. Ιιαρε τά 
γλυπτά των πιό ςεχωρισιων της 
περίλαμπρης ελΛηνυυις αρχαιό
τητας, παρε και τα τεΛευιαια 
γκυπτά δποιανου μαρμαρογΛυφτη 
της ιοιας εποχής. Ό Λ α  στοιχειω
δώς εχουνε την καΛΛίέργεισ καί 
την ιίΛηροτηια τού _φτασμενου. 
θαρω το ΙΟιο γίνεται καί με τά 
βυςαντινα- καί μέ τα έργα κάθε 
άναΛΟγης έποχης. Γιατί τό έργο 
Εκφράζει την εποχή του και τό 
κατασιαλαγμα έκεινης άντιστοι- 
χεί μέ καταστάλαγμα σέ άναλο- 
γο βαθμό, της τέχνης.

Μόνο τότε μπορεί ή τέχνη νά 
πάει πραγματικά πρός τό λαό, 
όταν είναι Αληθινή καί όψηλή. 
Γιατί μόνο τότε είναι έκφρασή 
του. Μάς χρειάζεται φυσικά νά 
ξεκαθαρίσουμε τι είναι τέχνη καί 
ποιά είναι ή διαφορά άνάμεσα σ’ 
αύτό πού είναι και σ’ αυτό που 
έμφανίζεται πολλές φορές, σάν 
τέχνη.

Κάποτε—καθώς δά, καί στους 
καιρούς μας—παρουσιάζονται ώς 
τέχνη δοσίματα πρόχειρα, συχνά 
πρόστυχα, άπνευμάτιστα καί άν- 
τιαισθητικά, πού ξεγελάνε τόν κό
σμο, τόν πέρνουν μέ τό μέρος 
τους καί, φορώντας μόνο τή μά

σκα της τέχνης, κερδίζουνε μιάν 
άχαρη έπιτυχία, έντελώς Εξωτερι
κή καί όλότεΛα έφήμερη. Τούτο 
τό ψεύδος, παράλληλα πρός άλλα 
ψεύδη πνευματικά, δημιουργεί 
Ενα καθεστώς πού μοιάζει νά εί
ναι άδιάσειστο καί άπρόβλητο. 
Καί είναι προσωρας Οχι γιατί 
μπορεί ποτέ το ψεμμα νά νικήσει 
την άλήθεια, παρα γιατί τούτη 
ή άλήθεια όέ σώνει άκόμα νά πα
ρουσιαστεί όργανωμένη καί συγ
κροτημένη σ' έκφραση ευσυνεί
δητη, ενώ άπ’ ύλες τις μεριές τό 
ψεύοος παρουσιάζεται στό λαό 
μέ τήν ξεγελαστική μάσκα της 
τέχνης. 1 ό κακοδασκάλεμμα τού
το τού λαού γίνεται μέ κάθε 
φροντίδα γιά νά παραπλανηθεϊ, 
γιά ν’ άτονίσουν ή αίσθησή του 
καί ό έλεγχος, ή θεμιτή καί Α
φομοιωτική ζωντανή άντιδραση. 
γιά ν’ άμδλυνθεί μ’ Ενα λόγο τό 
αίσθητικό του κριτήριο. Άποκοι 
μιέται έτσι ή Εσωτερική δράση 
τού προσδεχόμενου τό καλλιτε
χνικό έργο καί μ’ εύκολίμ πιά 
τού Επιβάλλεται τό ψεύδος.

Σ ’ αύτή τήν κατάσταση τό δρα
στικό άντίδοτο είναι: νά ύπάρ- 
ξει Αληθινή τέχνη. ΚΓ άν Εμφανι
ζόμενη ή Αληθινή τέχνη, μπορεί 
στήν Αρχή νά ξενίσει κάπως καί 
νά χτυπηθεί, Αθέλητα Από τό Α- 
φιονισμένο κοινό, θεληματικά Α
πό τούς ταπεινούς συμφεροντολό
γους, τούς Εμπόρους τής καθιε
ρωμένης κατάστασης, δμως δη
μιουργεί Αμέσως ένα σημείο σύγ
κρισης καί σιγά - σιγά— καμμιά 
φορά καί άμεσα, άν οι ειδικές συν
θήκες βοηθήσουνε σέ μιά σχετι
κή όλοκλήρωση—Επιβάλλεται μέ 
τή σοβαρότητα καί μέ τήν Αλή- 
θειά της. Μόνο πού χρειάζεται 
σάν Ιδέα καί σά λειτουργία, σά 
μορφή καί σάν περιεχόμενο, σάν 
ούσία καί σάν Απόδοση, νά στέ
κεται στέρεα στά πόδια της.

Γιά τίς σχετικές προϋποθέσεις 
πού είναι τό βάθρο μιάς τέτοιατ 
Εκδήλωσης μπορεί νά μιλήσουμε 
ιτιάν άλλη φορά.

Πριν άπό λίγον καιρό κυκλοφό
ρησε σέ έλληνική μετάφραση ένα 
βιβλιαράκι τών σοβιετικών συγ
γραφέων Α. Τσιγκοβάτωφ καί Γ. 
Ρότκοβιτς μέ τόν τίτλο «Ρώσσοι 
συγγραφείς». Δυστυχώς δέν έχου
με ύπόψη τό πρωτότυπο κείμενο 
γιά νά κρίνουμε Απόλυτα τήν Α
πόδοσή του στήν έλληνική Απ’ ό
λες τίς πλευρές. Ό  μεταφραστής 
δμως προσπαθεί μέ μιάν εισήγη
σή του καλογραμμένη νά κατατο
πίσει τόν Αναγνώστη περι/νηπτι
κά άν καί δέν είναι εύκολο σέ 
λίγες σελιδουλες νά μιλήσει-κά
νεις γιά τόν πολύπλευρο απέραν
το ώκεανό πού λέγεται ρωστική 
φιλολογία. Λέγει δέ τά έξης: 
«1 Ιούσκιν, Γκόγκολ, Ντοστογιέ- 
φσκι, Τολστόϊ, Ίουργκένιεφ, Λέρ- 
μοντωφ, Μπελίνσκυ, Γΐεκρασωφ, 
Γ  κόρκι, Άντρέγιεφ, είναι μο- 
νο Ενα τμήμα τών πιό γνωστων 
συγγραφέων στό έλληνικό κοινό 
τό όποιο δέν είναι κάν τόσο Ενη
μερωμένο λεπτομερειακά Εξ αι
τίας της χαμηλής γενικά μορφω
τικής στάθμης του γιά την παγ
κόσμια λογοτεχνία».

Μά άν είναι ετσι τά πράγματα, 
άν ή στάθμη ή μορφωτική τοΰ Α
ναγνωστικού μας κοινού είναι τέ
τοια δπως τή χαρακτηρίζει ό με
ταφραστής, τοτε τό γεγονός τού
το αποτελεί ένα λόγο παραπάνω 
στό ότι τό σύγγραμμα αυτό όέν 
έπρεπε νά δοθεί στό έλληνικό 
κοινό, γιατί δεν τού δίνει τίποτε 
σχεδόν έξόν Από χρονολογίες 
γεννήσεως καί θανάτου καί τί
τλους έργων πού τά βρίσκει κα
νείς σ’ όποιοδήποτε λεξικό μαζί 
μ’ έναν γενικό χαραχτηρισμά πο
λιτικοκοινωνικό τού σύνολου τού 
έργου τού κάθε συγγραφέα. Δη
λαδή μ ι ά  σ τ α γ ό ν α  μιά μόνο, 
Απ’ τόν ώκεανό τής ρωσοικής λο
γοτεχνίας, πού ουτε τόν πιό Α
μόρφωτο Αναγνώστη δέν μπορεί 
νά Ικανοποιήσει, πολύ δέ περισ
σότερο έναν διανοούμενο. Γιατί 
μάς λέγει ό μεταφραστής δτι 
Απευθύνεται καί πρός τό διανο
ούμενο. Πώς μπορεί δμως καί ό 
πρώτος καί ό δεύτερος νά μπού
νε στό πνεύμα μιάς λογοτεχνίας 
καί ένός λαού μαθαίνοντος μόνο 
πότε γεννήθηκαν καί πότε πέθα- 
ναν καί ποιά έργα γράψανε οΐ 
Αντιπρόσωποί του στά γράμματα 
καί στις τέχνες;

Ό  μεταφραστής όμολογεΐ δτι 
«πού καί πού διασκεύασε κάπως 
πιό Ελεύθερα τό κείμενο βάζον
τας μερικές προσθήκες.» Σ έ  ποιά 
έκταση έγινε αύτή ή διασκευή δέν 
νωρίζουμε δυστυχώς γιατί δέν 
χουμε τό ρωοσικό κείμενο. Λέ

γει δμως πώς ή εργασία αύτή 
'έχει τήν πρόθεση ν’ άποτελέσει 
μιά συμβολή στόν όρθό προσανα
τολισμό τών δικών μας συγγρα
φέων καί καλλιτεχνών». Τότε λοι
πόν τό βιβλιαράκι αύτό δέν εί
ναι γιά τό Αμόρφωτο κοινό δπως 
λέγει παραπάνω Αλλά καί γιά 
τούς διανοούμενους μας. Καί γεν
νιέται τό Ερώτημα: τόσο Αμόρ
φωτοι είναι οί δικοί μας συγγρα
φείς καί καλλιτέχνες, ώστε νά- 
χουν Ανάγκη νά μπούνε στά φώ- 
τισμένα παλάτια τής ρωσσικής 
Τέχνης άπό τό βιβλιαράκι αύτό 
πού τίποτε δέ λέγει μέ τό πενι
χρότατο περιεχόμενό του, πού μό
νο γιά μαθητές τών δημοτικών 
σχολείων θά ήταν ίσως κατάλλη
λο; Ά λ λ ’ δχι. ΟΟτε γι’ αύτούς 
δέν κάνει.

Καί δέν κάνει γιατί άπό τή 
σειρά τών συγγραφέων πού Α-

ναφέρει λείπει ό ύπερκολοσσός 
τής ρωσσικης λογοτεχνίας ό ιττο- 
στυγιεφακι, Λείπει ο ακλος κο 
λοσσός 6 Γέρτσεν, λείπουν οί Με- 
ρεςκοφοκυ, Γοντσαρώφ, Κρίλώφ, 
(ό  Ρωσσος Αίσωπος) Λομονο- 
οωφ, Άρτσιμπάσεφ, Γκόρκι, Κοΰ- 
πριν, Άντρεγιεφ κλπ. Λείπουν αυ
τοί οί κοΛυσσυι, σαν να μην ό- 
πηρχαν σιο σιερεωμα της pwooi- 
κης αιανοησης, και αναφ^ρονται 
συγγράφεις υευτερευοντες Οπως 
ό πεκρασωφ, τον οποίον και στη 
Ρωασ.α Λίγοι γνωριςουν. ο  η Λα
δή θα ηταν τό ιόιο σα ναβγάινε 
σε μια ςενη γλωσσά ενα ριυλίο 
μέ τον ταλο «“ ΐίλληνες συγγρα
φείς» και να μιλούσε για τον κ.ο- 
λωμό, τον Υυχαρη, τον ι ιορφυρα, 
το υΛαστο, τον ι ιαΛΛη, τον ΛυΛ- 
βο, τον Λρυοτολλη κκπ. και νά 
μην Ελεγε Λεξη για τον I ίαΛαμα, 
για τον I ιαπαυιαμανιη, τον ι\α- 
βαφη, ΚΛπ. νανταουητε λο,πον τί 
λογης διαφώτιση και ενημέρωση 
θα γινόταν του ξένου ανα>νωστη 
γ\α την ελληνικη Λογοτεχνία και 
τι Λογης «ουμβΟΛη στον ομυο προ
σανατολισμό των ξένων συγγρα
φέων» για τήν ελΛηνικη Λογοτε
χνία θα ηταν Ενα τετιο βιβλίο.

Ά λ λ ά  λέγει Ακόμη 9 μεταφρα
στής ότι «η Εργασία συτη δέν 
έχει μοναδικό σκοπό να γνωρί
σει άπΛως μερικούς γνωστούς στό 
ελληνικό κοινο συγγράφεις κυτ- 
ταγ μένους μέ τό μαα της μαρξι
στικής κριτικής». Ά ρ α  εχει σκο
πό να δείξει τη ρωσσική Λογοτε
χνία γενικά ,μέ τις πιό δυνατές 
αντιπροσωπευτικές πνευματικές 
μορφές της. Καί τότε πως παρα- 
λειπεται ή υψηλότερη κορυφή τού 
ρωσσικοΰ πνεύματος, ό συγγρα
φέας τού «Έ γ κ λ η μ α  καί Τι
μωρία»; Ά λ λ ά  καί μέ μάτι μαρ
ξιστικό Εξετάζοντας τό πράγμα, 
ούτε ό Ντοστογιεφσκυ, ουτε ό 
Γερτσεν ούτε οι άλλοι κορυ
φαίοι Εργάτες τών ρωσσικών 
γραμμάτων, μπορούν νά χ α ρ α 
κ τ η ρ ι σ τ ο ύ ν  σάν Αντιδραστικοί. Ό  
ΓΊτοστογιέφσκυ στις πολιτικές του 
Ιδέες ήταν πανσλαβιστής, στά έρ
γα του δμως τά Αριστουργήματα 
τής Διεθνούς λογοτεχνίας δεν κά
νει π α ρ ά  νά ξεσκεπάζει τή σα
πίλα τής τσαρικής Εποχής καί 
σάν τέλΈιος άνατόμος νά δείχνει 
τίς πληγές τής σημερινής κοινω
νίας πού έχουν Ανάγκη θεραπεί
ας. Οί μακάβριοι καί άρρωστη- 
μένοι τύποι του είναι δημιουργή- 

ατα μιάς όπισθοδρομικής άντι- 
ραστικής κοινωνίας πού γιά νά 

λείψουν πρέπει νά θεραπευτεί ή 
κοινωνία. Καί τή θεραπεία τήν 
άνέλαβε νά τήν κάνει ή Όχτω- 
βριανή Επανάσταση. Ά λ λ ά  τό θέ
μα είναι μεγάλο καί άνεξάντλη 
το καί περιορίζομαι τώρα στό Α
παραίτητο συμπέρασμα Απ’ Αφορ
μή τών δσων είπα παραπάνω γιά  
τό βιβλίο πού κάτω άπό τόν με
γάλο καί πλατύ σέ έννοια τίτλο 
του «Ρώσσοι συγγραφείς» υπάρ
χει ένα περιεχόμενο ποιοτικά καί 
ποσοτικά πολύ φτωχό, πολύ γυ
μνό. Καί τό συμπέρασμα είναι τό 
έξης: Τελευταία κατέχει τόν τό
πο μας ένας Εκδοτικός οργασμός, 
σημάδι ευχάριστο, τού διμ ό λα
ός μας διαβάζει, διψά νά μάθει, 
νά φωτιστεί. Δυστυχώς δμως τού 
εύχάριστου αύτοϋ γεγονότος γ ί
νεται άγρια Εμπορική Εκμετάλ
λευση, χωρίς προσοχή, χωρίς σύ
στημα, χωρίς ειλικρίνεια. Φτάνει 
νά είναι τό έργο Αριστερό καί 
προπαντός ρωοσικό γιά νά ρου-

φηχτεΐ Από τό κοινό. Τούτο δμως 
παρ’ δλη τήν καλή πλευρά του, 
έχει καί τήν κακή δψη του. Δί
νοντας στό Αναγνωστικό κοινό δ,τι 
λάχει καί δπως λάχει, έργα χω
ρίς Αξία ή κακαμεταφρασμένα 
μέ Ασυγχώρητη προχειρολογία, 
μπορεί νά ώφελούμε προσωρινά 
τό ταμείο τού Εκδότη ή τού με
ταφραστή, κάνουμε δμως πολύ. 
κακό στό κοινό διαστρεβλώνον
τας τήν Αλήθεια καί τήν πραγμα
τικότητα. Κ Γ  αύτό τό κακά πρέ
πει άν χτυπηθεί τώρα στήν Αρχή 
πού είναι καιρός άκόμα. Καί τό 
πράγμα δέν είναι δύσκολο. Καί 
δέν είναι δύσκολο γιατί τό έδα
φος τής Αριστερής φιλολογίας καί 
μάλιστα τής ρωσσικής είναι τόσο 
πλούσιο, τόσο απλόχωρο καί Α
νεκμετάλλευτο πού ή Επιλογή νά 
είναι εύκολη καί δουλειά νά ύ- 
πάρχει γιά δλους καί άπό τήν 
Εμπορική άποψη καί άπό τήν ώ- 
φελιμιστική γιά τό κοινό καί χρει
άζεται μόνο ειλικρίνεια καί σε
βασμός καί πρός τούς συγγρα
φείς καί πρός τό κοινό χωρίς 
νά λαβαίνεται ύπόψη τό γεγονός 
δτι ό Ελεγχος είναι δύσκολος προ
παντός στό ρωσσικό τομέα τώ\ 
γραμμάτων καί τεχνών καί συ
νεπώς στό βασίλειο τών τυφλών 
μπορούν νά βασιλεύουν οί μονό
φθαλμου

Ο  Γ Α Λ Λ ΙΚ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ

Κάθε εφημερίδα:, πού κυκλοφορεί ση 
μέρα στή Γαλλία, ξεκίνησε άπό κάποιο 
παράνομο ύπόγειο. Ά π ό  τί5 προπολεμι
κές έφημερίδες κυκλοφορούν μονάχα ή 
«Οόμανιτέ» ιό  όργα ιο  τοϋ Κ . Κ .  Γαλλίας, 
τό «Ποπυλαίρ» το δργανο τοϋ Σοσιαλι 
στικοϋ Κόμματος Γαλλίας, ή « Λ - "Ωμπν 
χριστιανοδημοκρατική έφημερίδα καί *  
τΦιγκαρό» της δεξιάς πτέρυγας τών Κ α 
θολικών. Α π ' αύτές ο ! δυό πρώτες έπι- 
ζοϋνε γ ια τί βγαίνανε παράνομα στόν και
ρό  τών Γερμανών καί οί δυό δεύτερες 
για τί μέ τον έρχομό τους είχανε τό κου
ράγιο  νά κλείοουν. Ο Ι  άλλες παράνομες 
εφημερίδες στόν καιρό τής κατοχής πού 
κυκλοφορούν στή Γαλλία είναι ο ί: «Λιμ- 
περασιόν», «Κομπά», «Ρεζιστάνς», πού 
άλλαξε τελευταία τ '  δνομά της σέ 
«Φράνς Σουά ρ», ή «Φράν Τέοέρ», «Ντε- 
φάνς ντέ λά  Φράνς». Τρεις μονάχα και
νούργιες έφημερίδες βγαίνουνε στό Παρίσι 
χωρίς νά χουνε γεννηθεί στήν έξορία ή 
στήν παρανομία. 01  έφημερίδες αύτές εί
ναι ο ί «Λίμπρ», πού διευθύνεται άπό τ ί 
Εθνικό  Κ ίνημα  Αιχμαλώτων Πολέμου 

καί 'Εξόριστω ν καί Ιδρύθηκε άπό τούτ 
Μ ακί στήν Κεντρική Γαλλία , ή  Κομμου
νιστική ’Εφημερίδα Σ έ  Σ ουά ρ»  καί ή 
ιΡεζιστάνς».

Ό  γαλλικός τύπος έχει σπάοει κάθε 
σχέση μέ τήν παλιά παράδοση τής δια 
φθοράς καί βρίσκεται σέ πραγματικά ά- 
ναγεννητικό στάδιο, Τ ό  φύλλο κοοτίς*' 
δυό φράγκα γ ιά  νά μπορεί νά διατηρή
σει τήν οικονομική του ανεξαρτησία. Οί 
έφημερίδες βγαίνουνε δισέλιδες σέ μικρό 
σχήμα. Ή  κυκλοφορία τους είναι κατά 
μέσον δρο 250 .000  ώς 300 .000  φύλλα. 
Τό προσωπικό είναι περιοριουένο καί τά 
έξοδα τής έκδοσης χαμηλά,
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Ξ Ε Κ Ι Ν Ω Ν Τ Α Σ
Άπό τό σημερινό κεντρικό έϋνικοπνευματικό πρόβλημα 

πρός κάποιες άμεσα έπιβαλλόμενες προβλέψεις
•  Ά ρ θ ρ ο  δεύτερο

Σ τ ό  προηγούμενο άρθρο μου ¿μίλησα γιά  « α ύ θ ε ν τ ι κ ή  
‘Ε λ λ η ν ι κ ή  σ κ ο π ι ά » .  Κ ’ εύθύς άμέσως ξεπετιέται, όπως ν<» 
μίζω, γ ιά  δλους τό Ερώτημα: Γιά  ποιά αυθεντική Ελληνική σκο-

π1*  1"ιατί’ ύπάρχει βεβαιότατα μιά Έ λ λ η ν ική  Ιστορική σκοπιά, 
άναγνωρισμένη αίώνες ήδη άπό δλους τούς Εύρωπαϊκους λαούς 
καί πού θεωρείται έκτοτε Από τούς ίδιους ώς ή υψηλότερη σκοπιά 
μέ τήν όποία άνέκαθε φιλοδοξούσαν νά ταυτίσουν τη δική τους.

Ούσιαστικά ή Ισ τ ο ρ ία  της Εύρώπης πρωτανοίγεται μέ κΛ- 
ποια ζωηρή Αναγνώριση κ ’ υίοθέτηση όοισμένων πολιτιστικών 
Αξιωμάτων πού τά θέσπισε σέ όρισμένη Ε λ λ η ν ικ ή ν  Ιστορική πε
ρίοδο ή στιγμιαία δσο καί περίλαμπρη όμαδική Εξέγερση του 
Ελ λ η ν ικο ύ  στοιχείου Εναντίον τού Ασ ιατικού Σατραπισμού και 
ή Αντίστοιχη, Εκτυφλωτικά λαιιπρή Αναρρίπιση, Ανάμεσα στους 
Έ λ λ η νες , της Δημοκρατικής ’Ελευθερίας καί τού Απότοκου κοι
νωνικού, πολιτικού της κα ί διανοητικού Α  τ ο μ ι κ ι σ  μ ο υ .  Ετσι 
ή Εύρωπαϊκή Ισ τ ο ρ ία  δταν δέν βλέπει στήν Έ λ λ α δ α  ενα Μυθο 
καταπληκτικής γενναιότητας κι* ώραιότητας, πρός τόν όποιον 
έπλησίαζε κάθε τόσο γ ιά  νά καθρεφτίσει μέ άγωνία και φιλαρέ- 
σκεια τούς ήρωϊσμούς της, είτε τίς μεσαίες μορφές της Τέχνης, 
τής Διανόησης καί τοΰ γενικού πολιτισμού της, ως άνωτερη π ο 
λ ι τ ι κ ή  κ α ί  Ι σ τ ο ρ ι κ ή  σ υ ν ε ί δ η σ η ,  δέν εποοχωρησε 
ποτέ πιό πάνω άπό τό πνεύμα τής Ε μ π ε ι ρ ι κ ή ς  Ε  λ λ η ν ι -  
κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς  κι’ άπό τήν πρόθυιιη Αναγνώριση (καθώς 
τή θέσανε σέ ώρες παοακμής γ ιά  τήν Ε λ λ ά δ α  οι Σοφιστές, οι 
Στω Ικο Ι καί οΐ Επ ικούρειο ι) τοΰ Α τ ό μ ο υ ,  ως κέντρου του

Παν>^ωοΙς λοιπόν Αμφιβολία δέν μιλώ Εδώ γιά  τη σκοπιάν αύτή, 
6σο δήποτε κ ι άν ώς βαθμίδα Εποπτείας Ιστορικής παγκόσμιας, 
έχει μιά έντελώς ξεχωοισμένη θέση. ‘Η  Ιστορία της Ελλαοας  
(κα ί μαζί μ ’ αύτήν Λ 'Ισ το ρ ία  όλόκληρου τού κόσμου) αντικρυ- 
ζόμενη άπ’ αύτή μονάχα τή βαθμίδα, θά γινόνταν έτσι μιά Ιστο
ρία δπου οί θοιαμβευτικές καθολικές Αναλαμπές των δοξασμε- 
νων της στινιιών, θά ιιάς προσψέραν. θάλεγε κανένας, το οικαι- 
ωμα νά τίς Ανταγωνιζόμαστε μέ Ανάλογες, άν δνι Εντονωτερες 
πνευματικές, κοινωνικές καί Εθνικές μας πτώσεις. Η  παγκόσμιας 
σημασίας νίκη κατά τών Περσών, ή καί Από πρόσφατο παρά- 
δεινμα. ή παγκόσαιας σηιιασίας 'Αλβανική μας νίκη. η οί την 
γαϊες Ά ο γ έ ς  τής Εθνικής άντίστασής μας άπό κεΐ και μπρός, θά 
κοτσντουσοτν έτσι νάναι ή φυσική αιτιολογία άμέσως έπειτα από 
κείνες, τοΰ Ελ λ η ν ικο ύ  Εμφύλιου σπαραγμού, καί ή καθολική, κο- 
σμοΐστοοική Ακτινοβολία τής δ ι α ι ώ ν ι α ς  μ α ζ ί  κ α ί  π α 
ν ε λ λ ή ν ι α ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς  Ί δ  έ α  ς, τό πιό γνήσιο 
¿νιιτυσιια γ ιά  τήν έκπύρωση του πιό στενού κι άπό κάθε άποψη 
Έλληνοκτόνου καί πνευιιστοκτόνου Ατομικισμού μας.

Ή  σκοπιά αύτό θ’ Ανήκε τότε περισσότερο, ώς Ιστορικό φαι
νόμενο. σέ μιά μοιραία Εκρηκτικήν Αναλαμπή τού γενικού Ε λ 
ληνικού ύποσυνείδητου. χΑοη στό όποιο οΐ θριαμβευτικωτερες 
καί οΐ σκοτεινότεοες στιγμές τής 'Ιστορίας μας ΘΑ συγχεόντανε 
ώς συγγέονται δυστυνώς άκόμα γ ιά  τούς περισσότερους, άνα- 
μεσό τους, τοαγικά . Ή  σκοπιά αύτή Ασφαλώς λοιπόν, δέν είνε 
δ'όλου. ή α ύ θ ε ν τ ι κ ό  Έ λ λ η ν ι κ ή  σ κ ο π ι ά  Ε κ ε ί ν η ,  
πού τελειώνοντας τό πρώτο μου άρθρο Εννοώ.

Ή  σκοπιά πού Εννοώ, στέκει άπειρα ψηλότερα, δπως κι 
άπειρα βαθύτεοα Από τή συνειθ·σμένη Εκτίμηση τής Ιστορίας 
μας (ώς μάς τόν έομήνεψε προπάντων, καθώς είπα. Επί «ιωνεζ 
καί τή διωχέτευσε ώς κοινή συνείδηση στίς φλέβες μας ή Δυση ), 
πάνω Από τή ζώνη τών λαμπρών καί στιγμιαίων έκπυρώσεων 
τοΰ Ελ λ η ν ικο ύ  ύποσυνείδητου. σέ μιά σφαίρα βάθους και ύψους 
πού ή κατάκτησή της μόνη Αποτελεί τό όπέρτερο καθήκον των 
πνευματικών τού τόπου στελεχών, άν τά στελέχη αυτά άποοί- 
νουνε πρανματικά στόν έαυτό τους μιά όρισμένη ιστορική ευθυνη 
καί μιάν 1δ·α1τερη καί Αληθινά ήγετική δημιουργικήν άποστολΛ. 
Κ α ί ή κατάκτηση αύτή άσφαλώς δέν είν’ δλότελα εύκολη. Γιά  
τόν καθένα πού θά τόν Επιχειρούσε, χρειάζεται μιά ριζική προσ
πάθεια κ Γ  άσκηση, ώστε δλο τό περίβλημα τών δ ι ά φ ο ρ ω ν  
Ε π ι ρ ρ ο ώ ν  π ο ύ  μ ά ς  τ υ λ ί ν ο υ ν  σ τ ή ν  έ κ τ ί μ η σ  π τ «  υ 
ί δ ι ο υ  μ α ς  α ύ θ ε ν τ ι κ ο ύ  Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  έ α υ τ ο υ ,  νά οια- 
σκεδασθεΐ καί νά κριθεΐ άπό τό ννήσιο ψυχικό μας σπέρμα, ώσότου 
διεισδύοντας στή βαθύτεοην Ε λ λ η ν ικ ή ν  ούσία μας. Ακτινοβολή
σει σέ μιά περιφέρειαν άμετρη τό π ν ε ύ μ α  τ ο υ  π ρ α  γ  μ α- 
τ ι κ ο ύ  Ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ  μ α ς  π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ .  Π ν ε ύ μ α  
π λ α τ ύ τ α τ ο  κ α ί  π ο ύ  ό φ ε ί λ ε ι  ν’ ά ν * < α λ ι ά ζ ε ι  
έ π ο π τ ε ι α κ ά .  Ε ν ε ρ γ ά  κ α ί  ξ ά σ τ ε ρ α  δ λ η  τ ή  σ ύ γ 
χ ρ ο ν η  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  κ α ί  Ι σ τ ο ρ ι κ ή  π ρ α γ μ α τ ι -  
κ ό τ η τ α τ ο ΰ κ ό σ μ ο υ .

Γιατί βεβαιότατα, δταν λέμε Ε λ λ ά δ α , δέν Εννοούμε μιαν Ε λ 
λάδα πού νά κατατέμνεται σέ τόξα χρονικά. Ασύνδετα καί με 
τόν ίδια της διαιώνια, άλλά σύγγρονα καί μέ τόν δλην ·°τορια  
δλου τού άλλου κόσμου. Εννο ο ύ μ ε  μιάν Ε λ λ ά δ α  Ιδωμένη άπό 
τόν κορυφό ένός Απώτατου Ά β ρ ω π ο λ ο γ ι κ ο Ο  σημείου, που 
νά μάς διαπιστώνει άπό τά βάθη τών α*ώνων κι ώς μέ σήμερα  
τήν κεντρ'κό Ιστορικό Αποστολή μας. Από τήν όποία, μαζι με 
μάς, σάν "Ελληνες , έβγήκοτν κ ' Εξακολουθούν νά βγαίνουν όλο- 
ένα δλοι οί κλάδοι τοΰ τεράστιου δέντρου πού μπορεί νά όνομά- 
ζεται παντού υπεύθυνα, ώ ς ^ σ τ ο α τ ε υ ό μ ε ν η  κ ί  Α ν ι 
ο ύ σ α  Α ν θ ρ ώ π ι ν η  Ι σ τ ο ρ ί α » .

Ά λ λ ά  Ακριβώς δ,τι σκεπάστηκε γ ιά  μάς τούς τελευταίους 
αίώνες άπ’ τή Δύση. πού Ανάλαβε νά γ ίνει Εκ των ύστέρων δ 
πνευματικός μας Δάσκαλος, είναι ή καθολική πνευματική Εκείνη 
κορυφή Από τήν όποία ξεκινά ώς πνευματική καί Ιστορική όντό-

Σειρά άρθρων τοϋ “Αγγέλου ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΓ

τητα άνέκαθε ή Ε λ λ ά δ α . Κ Γ  αύτό άπλούστατα γιατί ή κορυφή 
αύτή ώς συνειδητή Ιστορική καταβολή, άπουσίασε συστηματικά  
Απ' τήν ίδια Δύση. Άπουσίασε στή φ ι λ ο σ ο φ ί α  τ η ς  σαν η 
αίσθηση μιάς μέθεξης ουσιαστικής στήν δλη Κοσμική Ζωή. Α 
πούσιασε γενικά  στήν ' Ι σ τ ο ρ ί α  της, σαν αίσθημα κοινής 
πνευματικής καταγω γής μ’ δλους τους άλλους δημιουργικούς  
τής Ανθρωπότητας λαούς, καθώς τό αίσθημα αυτο ουσιαστικά 
ύπάρχει μέσα σ' δλη τήν Έ λ λ η ν ική  Αρχαιότητα , που άγκαλιαζει 
άπ' όποιοδήποτε σημείο κ Γ  άν τήν κυττάξουμε, μέσα στήν ιδια 
καθαρή συνθετική άγκαλιά  καί τήν Ανατολή συγχρόνως και τή 
Δύση. Άπουσίασε πρό παντόο σ ά ν  π ρ ό γ ρ α μ μ α  κ ο ι ν ω 
ν ι κ ό  π α γ κ ό σ μ ι ο ,  καθώς αύτό ύπηρξε παντα στην π ν ε υ 
μ α τ ι κ ή  τήν « ά ν ω»  κ Γ  δχι  τήν έ μ π ε ι ρ ι κ ά κ α τ ώ τ ε ρ η  
π ο λ ι τ ι κ ή ν  Ε λ λ ά δ α  κ Γ  ώς γιά  παράδειγμα ύπηρξε προ-
κειμένου γιά  άλλους λαούς, μές στό μεγάλο πνεύμα ένός Μωύση, 
ή ύπάρχει πάντα πάνοπλο (καθώς θά ίδοΰμε προχωρώντας σέ 
άλλο μου ά ρθρο), μές στό γνήσιο Πνεύμα και τό γνήσιο Δραμα  
( δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ά  κ ι '  ο ύ σ ι α σ τ ι κ ά  β λ ε π ό μ ε ν ο )  
ένός Χριστού.

Χωρίς καμμιάν ωστόσο αμφιβολία, ή Δύση ύφίστοιται στό 
μεταξύ, αίώνες τώοα κ Γ  ώς μέ σήμερα, έξαντλωντας από τη ρα- 
θειάν ούσία ένός Πνεύματος καί μιάς προηγούμενα κατακτημΕ- 
νης άπό τήν Ε λ λ ά δ α  π ρ ώ τ α - π ρ ώ τ α ,  άλλά κι άπ ολη 
τήν ύπόλοιπη Ανθρωπότητα ζωής, Απ' τίς τρανές πηγές μιας πιο 
ύψηλής. μιάς καθαυτό Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή ς  διανόησης, που αυτη 
Λ ίδια δέν έφρόντισε ποτέ νά τη μετουσιωσει υπεύθυνα και να τη 
βάλει έπειτ’ άπ’ αύτό σέ κάποια της ούσιαστική καί γενικότερα  
δημιουργικήν Ιστοοική Εφαρμογή.

Απεναντίας, άπορρίπτοντας συνειδητά θά νάλεγε κανένας, 
τά δυό άκρα τής άθάνατης ύπόστασης τού Πνεύματος αύτου, (τήν 
οίκουμενικότητα τής καθαρής πρωταρχικής καταβολής του κ 
έπομένως τήν άντίστοιχη καθολικότητα του προορισμού του), 
άρκέστη ιιόνο στήν Εμπέδωση όρισμένων της διανοητικών, Επι
στημονικών, αίσθητικών, πολιτικών «α ύ τ ο ν  ο μ ι ω ν» της, δη
λαδή Απλώς καί μόνο «Επαρχιών» ή «Ενοριών» του Πνεύματος, 
ύπεξαιρώντας μέ τόν τρόπο αύτό κΓ  άπό τή Σκέψ η κι Από τήν 
Πράξη τό καθολικό τους νόημα καί τόν ίδια Επιβαλλόμενο σ αυ
τές καθολικό προορισμό , ,

"Ε τ σ ι, ή Δύση, στήν Πολιτική της Δράση νε ,ν^« . « τ ί  νά 
βλέπει τή γιγαντιαία διαφωτιστική πηγή μιάς Σύνθεσης Ιστο
ρικής παγκόσμιας, Εκαμε αίώνες τώρα άπ’ αύτά μιά σκοτεινήν 
Ά ρ γ ή  Εγωιστικής κα ί συμφεροντολογικής πρωτοβουλίας. Αντι 
νά βλέπει γ ιά  τή Σκέψη τόν τεράστιο ρόλο της πραγματοποίησης 
μιάς Οικουμενικής Παιδείας καί Διανόησης και νά Επεκτείνει . 
στήν καθολικότητά της τό Ιδιαίτερο σημείο των πνευματικών Από
ψεων κάθε ξέχωρου δηιιιουργικοΰ λαού, άπομονωνεν Αδιάκοπα 
μέσα σ ' Ιδιαίτερα συστήματα καί σύνορα τίς μερικές της καί 
Ιδιαίτερες άπόψεις, χρησιμοποιώντας τις μ’ αύτό τόν τροπο σάν 
Αντίπαλες Επάλξεις Εναντίον ένός κοινού καί πανανθρώπινου πνευ
ματικού σκοπού. Κ α ί γενικά. Αντί νά κάνει καθώς ώψειλε, με 
Σκέψ η κα ί υέ Πράξη, τή γιγαντιαία προσπάθεια της δργανικής 
ύποταγής τών τεχνητών διαιρέσεων στό Π ν ε υ μ  α, ώστε η 
πρόοδο τής Πνευματικής τού κόσμου γλώσσας νά Ερμηνεύει παντα 
καθαρότερα καί Επικρατέστερα τήν α ύ ξ ο υ σ α ν  ά λ  λ  η Λ ε γ- 
γ ό η  τ ώ ν  γ ε ν ι κ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ι ν ω ν  Α λ η θ ε ι ώ ν ,  ν 
ώθησεν ή ίδια αύτή σιγά - σιγά τήν Ισ το ρ ία , πρός τήν τελευ
ταία της τραγικήν όπισθοδρόμηση, στό Επίπεδο τ ή ς  Ι σ τ ο ρ _ ί α ς  
τ ή ς  κ α τ ε ρ ε ί π ω σ η ς  κ α ί  τ ο ΰ  Ύ π α ν θ ρ ω π ι σ μ ο υ .

Ά λ λ ά  γ Γ  αύτό άκριβώς δλες οί τάχα «αυθεντικές» κ «ίδιαι- 
τερές» της έποπτεΐες, παραμένουνε ώς μέ σήμερα θαμπές και 
μ υ ω π ι κ έ ς .  "Ο λες οί λύσεις δπού πάσχισε να δόσει ή ιδια στα 
κοινωνικά της καί ήθικά προβλήματα π α ρ ά σ ι τ ε ς .  Μοι
άζουν νά ύπάοχουν, ή καλύτερα, νά θέλουνε νά υπάρξουν, άλλα  
είς βάρος τοΰ Οικουμενικού Εκείνου Πνέύματος που ο Δυτικός 
πολιτισμός άπόφυγε ν’ Αναγνωρίσει στήν Ιστορικά συμβατική 
του προέλευση καί Αποστολή.

Σ τό  ιιεταξύ, βεβαιότατα, ή Εύρωπη Επειτα άπ τά τελευταία  
χρόνια, άρχισε νά  στρέφεται, δπως λέγεται, «Εναντίον των ίδιων 
της μεθόδων». Ή  στερνή αίματηρή Αλληλοδιείσδυση _ φυλών, 
πραγμάτων. Ιδεών, ρευμάτων Άνατολικοδυτικώ ν, πυρετικών, παγ; 
κόσμιων, άσφαλώς σιγά - σ ιγά  τήν Αφυπνίζει κα ί τήν προσκαλει 
πρός μιαν ύπεύθυνη Ανακατάταξη κι* Αναθεώρηση όλων της των 
πολιτιστικών Άξιω ν. Ά λ λ ά  στό μεταξύ, στήν κοσμογονική αυτή 
παγκόσμια ώρα. ή Ε λ λ ά δ α  Επιτρέπεται νά παραμείνει, έπειτα 
μάλιστα άπ’ τούς τελευταίους Ιστορικούς της άθλους, σά μιά 
«σαρκική» καί μόνο «οίκογένεια» άνάμεσα άπό τ «λλα  έθνη; 
Καί δέν Ενει χρέος, χρέος άπόλυτο άπό μέρος πάνωάπ όλα των 
πνευματικών της πρωτοπόρων, ν’ άποκαταστήσει στή συνείδηση 
της καί συγχρόνως στή συνείδησην όλοκλήρου του κόσμου την 
αυθεντική της Ισ τ ο ρ ία  στό καθολικό της βάθρο και στήν όμοια 
αυθεντική καθολική της διάρθρωση καί Αποστολή; Αποστολή 
πού ώς μέ τήν ώρα τούτη, ώς καθαρό συνειδητό κεφαλαίο της 
ζωής μας. παραμένει γ ιά  τούς περισσότερους άν Οχι γ ιά  Ολους 
μας. Αμφίβολο, Ασυνάρτητο καί σκοτεινό;

Ά λ λ ά  γιά  τό χρέος καί γ ιά  τήν Ενταση τού χρέους των πνευ
ματικών μας πρωτοπόρων στόν άγώνα τής συνειδοποίησης της 
Ιδ έ α ς  τής Ελ λ ά δ α ς  καί τής έλευθέρωσής της Από δλα γενικά  
τά σύννεφα καί ξένα καί δικά μας πού τήν τριγυρίζουν, θ Απα
σχοληθούμε περιστατικότερα μέ τό Επόμενο άρθρο.
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Ή  ιστορική μας σελίδα

ΟΙ ΔΟΣΙΑΟΓΟΙ  ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
« 5 Λ

Του Γιάννη Κ Ο Τ Χ Τ Σ Ο ΓΛ Ο Γ

« Έ ά ν  τις -τροδ·.δφ, κριβίντα ί ν  δικα- 
οτηρίςι. μή τοφηναι έν ,ή  -Αττική»

Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς ,  « Η θ ικ ά » , 549α.

Ή  συνοπτική τούτη έκθεση, ό
πως κι" άλλες, πού θ' άκολουθή- 
σουν, είνε αυστηρά π λ  η ρ ο φ ο- 
Ρ ι α κ ή. Γιά λόγους τάξης, ό 
συγγραφέας όψείλει προκαταδο- 
λ.κά νά τονίσει, πώς πρόκειται δ- 
χι γιά συμπύκνωση ιστορικής ϋ- 
λης, μά γιά άπομόνωση σκόπιμη 
όρισμένων Ιστορικών «πράξεων», 
μέ «οικονομία καί χειρισμό», ό
πως έλεγε ό Πολύβιος, έπίσης 
«πρακτικά», δίχως ερμηνευτική 
πρόθεση αίτιολογικής τοποθέτη
σής τους. Πέρνουνται τ’ άποτελέ- 
σματα, χωρίς νά καθορίζουνται κ’ 
οι άντίστοιχοι πρωτουργοί προσ- 
διοριστικοί παράγοντες. Καθώς 
εύκολα θά καταλάβει ό άναγνώ- 
στης, παραλληλίζουνται συγκρι
τικά όρισμένες έκδηλώσεις τής 
σημερινής Ελλάδας μέ τής τοτι- 
νής, γιά νά υπογραμμιστεί ή δια
φορά καί νά έξαρθεϊ τό διδακτι
κό ιστορικό στοιχείο, τό παρα
δειγματικό «έπίτευγμα», τό υπό
δειγμα. Βέβαια, άλλη ή Ιστοοική 
αναγκαιότητα τής έποχής έκεί- 
νης_κ" άλλη τής σημερινής. Κι’ 
αψου οί ιστορικές «πράξεις»,στήν 
όργανική προοδευτική άλληλου- 
χία τους καί στήν κατηγορηματι
κή τους έκφραση, είνε άποκρυ- 
σταλλωμένες μορφές ένός νομο
τελειακού «γίγνεσθαι», δέ απο
ρούμε νά έπικαλούμαστε άπλοϊκά 
τό ξαναγΰρισμα νεκρών πραγμά
των νεκρών έποχών. Μά όσο κι’ 
αν οί θεσμοί, τά ήθη κ1 έθιμα, ή 
νοοτροπία, ή φιλοσοφική σκέψη, 
ή οίκονομικο-κοινωνική διάρθρω- 
ση, τό «έποικοδόμημα» μιας περι
όδου άποτελούν «ειδοποιό διαφο
ρά» μεταβατικού Ιστορικού στα
δίου, είν’ άδύνατο μέ μιά πειθαρ- 
χημένα δυναμική άντίληψη καί 
κρίση νά μή διαβλέψουμε θετικά 
έκμεταλλεύσιμο ύλικό, Αναφορι
κά, τουλάχιστο, μέ τις κοινωνικά 
έπιβαλλόμενες ήθικές μας άντι- 
δράσεις.

*  *  *

Γιά νά γίνει σταθερά κατανοη
τή καί γιά νά έκτιμηθεΐ άνάλογα 
η σημασία τού δοσιλογισμού στήν 
ελληνική άρχαιότητα, άνάγκη νά 
θίγουν_πρώτα δύο βασικές καί 
συναφείς έκδηλώσεις τής έποχής: 
της άποκλειστικής αφοσίωσης 
στήν πολιτεία καί τού μεγάλου 
σεβασμού πρός τούς νεκρούς.

Μέ τήν άναδρομή στόν κόσμο, 
που μας παρουσιάζει ό "Ομηρος, 
βλέπουμε κιόλας, πώς ή πολιτεία 
είνε ή μοναδική προϋπόθεση για 
τον έξευγενισμό καί τήν άνάπτυ- 
ξη στους πρώτους έλληνικούς 
χρόνους. Ή  Πολιτεία, ή άρτια 
κοινωνία — έννοιες ταυτόσημες 
ατούς άρχαίους κ’ είδικώτερα 
στόν Πλάτωνα — είνε, σάν τό ά
τομο, ένότητα. Έ χ ε ι , σάν τό ά
τομο, προσωπικότητα. Ή  πολι
τεία, είνε κι’ αύτή σύστηυα άπό 
ατομικές λειτουργίες. Κ" έτσι. 
στήν ούσία της. δέ διαφέρει άπό 
τό άτομο, πού είνε όργανικό σύ
στημα άπό φυσικές καί ψυχικές 
λειτουργίες.Ό άνθρωπος δέ μπο
ρεί να ύπάρξει παρά μονάχα μέ
σα στήν πολιτεία. Σ ’ αύτήν συν- 
τελούνται όλες οί πράξεις του. Οί 
άρετές τών πράξεών του είνε καί 
κοινωνικές άρετές. ’Ορίζουν πρά
ξεις, πού όλες νίνουνται μέσα στό 
πλαίσιο τής πολιτείας. Ό  έξωπο- 
λιτβιακος βίος θεωρείται Ακατα

νόητος, βάρβαρος. (Κ . Τσάτσου, 
« Η κοινών, φιλοσοφία τών άρχ. 
Ελλήνων»),

"Από τόν "Ομηρο, έπίσης, βλέ
πουμε τούς νεκρούς νά γίνουνται 
αντικείμενο έξαιρετικών άπασχο- 
λήσεων καί νάχουν αξιώσεις, πά
νω στούς ζωντανούς. ‘Αξιοΰν. Ι 
διαίτερα, τήν ταφή καί τις έκδη- 
λώσεις τού πένθους, πού συνδέ- 
ουνται μ’ αύτήν. καί πού σέ δυό 
χωρία τής «’Οδύσσειας» (4, 197. 
24,296), χαρακτηρίζουνται γιά 
«γέρας θανόντων».

"Αν τόχαινε, πολλές φορές, οί 
νεκροί τών πολέμων νά μένουν ά
ταφοι, πράμα πού μνημονεύεται μέ 
μεγάλη όδύνη καί συχασιά, αύτό 
όψείλεται στις σκληρές πολεμικές 
συνθήκες. "Οσο προχωρούμε στήν 
μεταομηρική περίοδο, ό σεβασμός 
στούς νεκρούς μεγαλώνει. Ό  ’ Ι 
σοκράτης στόν «Παναθηναϊκό 
(169. 170) υποστηρίζει κατηνο- 
ρηματικά, πώς παλιό είνε τό ί&ι- 
μο καί κοινή ή ήθική άντίληψη 
τών 'Ελλήνων όλων νά παραδί
δουν, μετά τή μάχη, στούς έ- 
χθρούς τούς νεκρούς τους. θά- 
πρεπε νά τονιστεί, πώς οί “ Ελλη
νες προτιμούσαν νά θάψουν όλους 
τούς νεκρούς τους, παρά νά νική
σουν, όπως βλέπουμε στό Θουκυ
δίδη (4,44) καί στόν Πλούταρχο 
(Νικ. 6),^μέ τήν περίπτωση τού 
στρατηγού Νίκιου, κατά τή μάχη 
τής Κορίνθου. Ό  .αενοψώντας, 
στήν «Κυρου’Ανάβαση» (4,1,19) 
κατηγορεί τό νικητή Χειρίσοφο 
γιά τήν άδικη άαώλεια δύο άν- 
δρών, πού δέν πρόλαβε νά τούς 
θάψει. Τήν ίδια κατηγορία βλέ
πουμε Ινάντια στούς, έπίσης νικη
τές, ’Αθηναίους στρατηγούς, κατά 
*ή μάχη, τής Άργινούσας. Οί 
στρατηγοί έκεΐνοι καταδικάστη
καν γιά τήν παράλειψή τους, κ’ 
δστερ’ άπό 30 όλόκληρα χρόνια 
τούς θυμάται ό Χαβρίδης, μετά 
τή νίκη τής Νάξου (Διόδωρος, 15, 
35). Ή  καταδίκη τούτη γίνετ’ Α
φορμή γιά θεωρητική διδασκαλία 
στούς μεταγενέστερους: «Ούτε 
καιρό, ούτε ωρα, ουτε τόπο, ούτε 
φόβο νά προφασίζεσαι, είτε νικών
τας είτε όχι, όταν δέ μπορείς νά 
θάβεις τούς νεκρούς σου...» . Ή  
σοβαρότητα, ποΟχε ή μή ταφή 
τών νεκρών, άποδείχνεται καί μέ 
τήν τραγική μορφή, πού τής δί
νουν οί άττικοί ποιητές.

Εύκολα, λοιπόν, καταλαβαίνου
με, πέρνοντας γιά βάση τό έντονο 
πολιτειακό αίσθημα τών Έλλή- 

ιλοτων, γιατί 6 δοσιλογισμός χαρα
κτηριζόταν σάν τό πιό βαρύ έγ
κλημα. Κ ι’ άν έμβαθύνουμε. κα
τόπι, στό γεγονός, ότι όλοι οί δο- 
σίλογοι, μετά τήν άτιμωτική έκ- 
τελεσή τους, δέν έπιτρεπόταν νά 
ταφούν, θά δούμε πόσο μεγάλη, 
πόσο συντριπτική είταν ή ποινό, 
πού τούς επιβαλλόταν.

Μέ τήν προδοσία, στήν άρχαία 
Ελλάδα, καταπατιόταν, Ανίερα 
κι' Ανεπανόρθωτα, ή βαθύτατη ή
θική άντίληψη γιά τήν πολιτεια
κή ευδαιμονία κ’ Ισορρόπηση. Δέ 
χρειαζόταν νάχε κ" έμπρακτα ά- 
ποτελέσμάτα ή προδοσία.Άρκού- 
αε ή πρόθεση. Άρκοΰσε ή απλή 
διάθεση καί κίνηση γιά προδο
σία. Έ τσ ι, ό προδότης δέν είχε 
θέση ούτε στή ζωή, ούτε στό θά
νατο. Δέ μπορούσαν νά τόν θεω
ρήσουν ούτε καί τυπικά, ούτε καί 
«κατ’ Ανοχήν» άνθρωπο, παρά 
σάν κάτι τό άπαίοια ιερατικό 
γιά Τήν 1*ρή παράδοση κι· άφάν

ταστα έπικίνδυνο γιά τίς όμαλές 
πολιτειακές οχέσεις. Κ" έπρεπε, 
φυσικά, όχι μόνο νά χαθεί, μά κ’ 
ή έφιαλτική μνήμη του όλο καί 
νά γίνεται Αντικείμενο μαύρης 
κατάρας. “ Επρεπε, μέ τό κατα- 
κουρέλιασμα τής υπόστασής του, 
νά γίνει χτυπητό παράδειγμα 
«πρός άποφυγήν».

Τό ήρωικό έλληνικό έπος δέ 
δέχεται γιά τόν προδότη τήν τα
φή, κ’ ό Παναθηναϊκός νόμος, κα
τά τήν Ιστορική περίοδο, πρόβλε- 
πε τό πέταμα τών έκτελεσμένων 
δοσιλόγων μακρυά άπό τήν πο
λιτεία. "Η καλλιεργημένη φαντα
σία τών ’Αθηναίων έκαμε πολύ 
παραστατικούς τούς υύθους γιά 
τήν περιφρόνηση, πούδειχναν οί 
πρόγονοι στούς προδότες. Ό  Δη
μοσθένης _ (18,204) άναφέρει πώς 
ο! ’Αθηναίοι κάποιον Κυρσίλο,πού 
δεχτή κε νά ύποκΰψει στις έπιτα- 
γές τού —έρξη, τόν σκότωσαν μέ 
λιθοβολισμό κ" οί γυναίκες έκα
μαν τό ίδιο στή γυναίκα του. Οί 
"Αρκάδες, κατά τόν Παυσανία 
(4,22,4) σκότωσαν έπίσης, μέ πέ
τρες τόν "Αριστοκράτη καΓτόν έ
βγαλαν έξω άπό τά σύνορα άτα
φο, γιατί π.οόδωσε τά μυστικά 
τους στούς Σπαρτιάτες.

"Εχουμ" άκόμα, καί τή διήγη
ση τοΰ_ Λυκούργου (122, 115) ό
που κι" αύτοί, πού υπερασπίστη
καν τόν προδότη καί φίλο τών 
Σπαρτιατών όλιγαρχικό Φρύνιχο, 
κηρύχτηκαν ένοχοι, θανατώθη
καν καί τά κόκκαλά τους, όπως 
καί τού Φρύνιχου, πετάχτηκαν έ
ξω άπό τήν ’Αττική, ένώ έκεϊνοι, 
πού σκότωσαν τόν προδότη, άθω- 
ώθηκαν, γιατί κρίθηκε πώς άδι
κα φυλακίστηκαν. "Απ’ άψορμή 
τή σκληρότατη τιμωρία τού Φρύ
νιχου Βγήκε (Λυκούργος, 112, 
115) ψήφισμα, μέ τό όποιο κατα
δικαζόντουσαν προκαταβολ.ικά οί 
'υπερασπιστές τών προδοτών, κι’ 
άν άκόμα οι προδότες έκτελέστη- 
καν, κι’ άν πετάχτηκαν μακρυά 
άπό τήν πολιτεία, κι" άν, τέλος, 
πέρασε καιρός πολύς άπό τήν 
προδοσία _τους. "Ετσι, οί ύπερα- 
σπιστές τών προδοτών έξ ισώθη
καν μέ τούς προδότες, άφού δέ 
δίσταζαν νά ύπερασπίσουν τό έγ
κλημα ένάντια στήν πολιτεία καί 
στά Ιερά της κι’ άφού, μέ τή στά
ση τους, προσπαθούσαν νά μειώ
σουν τήν καταθλιπτική σημασία 
τής προδοσίας καί νά γίνουν έπι- 
κίνδύνοι καί βλαβεροί στό κοινό 
συμφέρον. “ Εχουμε πάμπολλες 
τέτοιες, περιπτώσεις δοσιλόγων, 
πού, άφού θάφτηκαν, ξεθάφτηκαν 
κατόπι καί τά κόκκαλά τους πε- 
τάχτηκαν, γιατί είταν ένοχοι στό 
«Κυλώνειον άγος» (θουκυδ. 1, 
126,12). Στούς ’Αθηναίους ϊσχυε 
ό νόμος, πού όλο καί τόν άνάφε- 
ραν, γιά τούς προδότες, πού άπα- 
γόρευε ρητά, μετά τήν καταδίκη 
τους, τήν ταφή τους στην "Αττική.
Το ίδιο, σύμφωνα υέ τό νόμο αύ- 
τόν, ίσχυε γιά toúc κλέφτες καί 
τούς ιερόσυλους, (^ενοψώντα 
«Ελληνικά» 1, 7, 22, 'Υπερείδης 
«"Υπέρ Λυκ.» 16 κλπ.). Ό  νόμος 
έφαρμόστηκε και οτό Θεμιστο
κλή (θουκ. 1 , 138, 6) καί κατά 
τό ψήφισμα στόν "Αρχεπτόλεμο 
κι" Άντιφώντα, πού μνημονεύεται 
κατά τρν βίο τών δέκα ρητόρων, 
μετά τήν κατάλυση τών τετρακο- 
σίων (Πλουτ. «’Ηθικά», 834α).
Ο" γειτονικές πόλεις φρόντιζαν, 
άπό ύποχρέωοη ήθική πρώτ’ άπ’ 
δλβ καί γιά νάνβ αυν*π*ΐς μ* τήν

παράδοση, νά θάβουν τά πεταμέ
να έκεΐ κοντά πτώματα τών προ
δοτών. Στό «’Ανθολόγιο» τού 
Στοβαίου (40,8) ίστορεϊται άπό 
τόν Πυθαγόρειο Τέλητα ή περί
πτωση Αττικών φυγάδων προδο
τών, πού κι" όταν, ΰστερ" άπό χρό
νια, πέθαναν σέ ξένο έδαφος ό
που κατέφυγαν, θάφτηκαν δίχως 
τυπικές τιμές. Μαζί μ" αύτούς είνε 
ύ Νικόφημος κι" ό "Αριστοφάνης 
(όχι ό κωμωδιογράφος, βέβαια). 
Ό  Θεόπομπος διηγείται, πώς οί 
"Αθηναίοι στή Σάμο, άφοΰ έρρα- 
ψαν σέ σακκί τόν προδότη Λεύ- 
κιπο. τόν έρριξαν στή θάλασσα. 
Τό βάραθρο, άπ’ όπου έρριχναν 
τούς προδότες καί ποΰταν κοντά 
στό Δήμο τών Κειριαδών, είταν 
κι’ ό τάφος τους. ξέρουμε, πώς 
ό τέτοιος τόπος Ατιμωτικής έκτέ- 
λεσης στή Σπάρτη λεγόταν Και
άδας. Καί στόν Καιάδα πέταξαν 
ο! Σπαρτιάτες τό πτώμα τού προ
δότη βασιλιά τους Παυσανία, πού 
τόν έκτισαν στό ναό τής Χαλκιοί- 
κου Άθηνδς. όπου κατέφυγε, γιά 
ιά πεθάνει άπό πείνα καί δίψα. 
Είνε γνωστό, πώς τήν πρώτη πέ
τρα γιά τό κτίσιμο, τήν έβαλε ή 
μητέρα_τού προδότη. Μά τό μαν
τείο τών Δελφών, έπιδιώκοντας 
τήν ήμέρωση τών ήθών, ύπέδειξε. 
Αργότερα, τήν ταφή του έκεί πού 
πέθανε Καί τόν θάψαν κοντά στό 
ναό (θουκυδ. 1,134,4). Ό  Ισχυ
ρισμός τού Έπιτιμίδη, πού στη- 

•ρίζεται πάνω σέ σχετική παρατή
ρηση τού Αίλιανού. πώς τό πτώ
μα τού Παυσανία πετάχτηκε κι’ 
αύτό έξω άπό τά σύνορα, δέ φαί
νεται σωστός, άφού έχουμε τήν 
αυθεντικότερη πληροφορία τού 
Θουκυδίδη. “ Αλλος βασικός λό
γος γιά τή_σκληρότστη τιμωρία 
τών προδοτών, είταν καί τ’ ότι μέ 
τήν πράξη τους άσεβοΰσαν πρός 
τά Ιερά τής πολιτείας. Είνε χαρα
κτηριστικά τά όσα σνετικά λέ
γει ό Λυκούργος (1,17,26,150).

Ο Ι ρήτορες δέν έπαυαν νά θυ
μίζουν, τήν έποχή έκείνη, στούς 
δικαστές τόν όρκο τους καί νά 
δ δάσκουν, πώς άπό τήν αύστηρή 
έκπλήρωση τού καθήκοντος έξαρ- 
τάται κ’ ή δική τους έσωτερική 
ευδαιμονία.^ Ό  Δημοσθένης, στό 
προοίμιο τού λόγου του «Περί στε
φάνου» (1 .8 ), τονίζει, ότι ή τέ
λεια άμεροληψία συντελεί στήν 
έξΰψωση τού φρονήματος τής δι
καιοσύνης κ’ έξασφαλίζει τήν αυ
στηρότητα εφαρμογής τών πολι
τειακών άρχών. Ό  Αισχίνης ύπο- 
στηρίζει, πώς δ έπίορκος δικα
στής αύτοαναιρεΐ τή δικαιοσύνη, 
πού ύπηρετεϊ, καί δίνει τήν ψήφο 
του σ’ άλλον (3.233). Ή  άδικη 
άθώωση ή ή δικαστική έπιείκεια 
χαρακτηρίζουνται άπό τό Δείναρ- 
χο περιφρόνηση τών θείων νόμων.
Ό  Λυκούργος πιστεύει, πώς ό δι
καστής, δν καί ψηφίζει μυστικά, 
ώστόσο ένεργεί όλοψάνερα υπρο- 
στά στούς θεούς. (Λυκ. 146. «Κα
τά Νεαίρας», 126). Γ ι ’ αύτό, ή δί
καιη ψήφος όνομάζεται ε υ σ ε 
βής ,  όχι μόνο άπό τά Δείναρχο 
(12,20) καί τό Δημοσθένη,(18,126, 
19,312), μά κι’ άπό τόν Εύριπίδη. 
(«Όρέστεια» καί «Ήλέκτρα»),

‘Η. ,άχτική δημοκρατία έλαβε 
σπουδαία μέτρα ένάντια στούς δι
καστές πού δωροδοκούνταν. Ά- 
νάθεσε τό δικαστική έξουσία στήν 
Ηλιαία. Απόφευγε, μέ κάθε τρο- 
πο, νά όρίζει δικαστές γιά κάθε 
δίκη καί φρόντιζε νά τούς ίκλί- 
γ*ι μέ κλήρ©.
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Το έλληνικό αφήγημα

Τ Ο  Ρ Ε Μ Α
Τοϋ Κοσμά ΠΟΛΙΊΉ

4.—
Νά, ήρθε τό άπόγεμα ό Λεμο

νής καί λέει τοΰ Μπατή πώς οι 
Ταλιάνοι έχουνε γιά ξεπούλημα 
δυό αύτοκίνητα. Νά κάνουν γρή
γορα, πριν τούς προλάβουνε οί 
Γερμανοί. Στό στρατώνα τού ί- 
πικοϋ, πάνω άπ’ τό δρόμο πού 
πάει στά Μεσόγεια, λίγο πιό δώ 
άπ’ τό Γουδί. Πρέπει νά μιλήσουν 
μέ τόν Αξιωματικό, νά πανε στήν 
καζέρνα. δέν κοτάνε νά ξεμυτί
σουνε οί Ταλιάνοι γιατί μπορεί 
νά πέσουν πάνω σέ Γερμανούς.

— Μέ πήρανε καί μένα στήν κα
ζέρνα. Ό  Τζάκομο μδς έμπασε 
στό θάλαμο, κεϊ πού κοιμούνται 
οί λοχίες. ξέρεις, θεία;—φορού 
νε όλοι τους κορσέδες όπως ο', 
γυναίκες, μέ κορδόνια, είχε ό κα
θένας τόν κορσέ του πλάι στό 
κρεβάτι, πάνω σέ μιά καρέκλα.

Μίλησαν κάμποσην ώρα οί 
τρεϊς τους, έπειτα ό Τζάκομο 
τούς πήγε σέ μιά κάμαρα όπου 
ήταν στρωμένο τό τραπέζι μέ φα
γιά. Έ κ ε ί βρισκότανε άκόμα δυό 
λοχίες καί πίνοντας τά λέγανε 
όλοι μαζί. Ό  ένας λοχίας έβγαλε 
μιά φωτογραφία μέσ’ άπό τόν 
κόρφο του, τήν έδειξε στό Λειιο- 
νή, κάτι τούπε ταλιάνικα καί άρ
χισε νά κλαίει.

— Νό σεκλέτι, μπουόνα πάτρια, 
έβίβα! τοΰ λέει 6 Λεμονής.

—‘Ήπιες κι έσύ κρασί; ρώτησε 
ή θειά του,

— Μού βάλανε λιγάκι άπό ’να 
ψαθωτό μπουκάλι.

— Κιότντι, μουρμούρισε 6 Ήλί- 
ας. Πουλιέται μιά χαρά, τριάντα 
χιλιαδοΰλει;.

Ό  μικρός ξεχνιώτανε σέ τέ
τοιες λεπτομέρειες. Μά έπειτα πά
λι βουρκώσανε τά μάτια του.

“Αχ, λέει. τόν φάγανε I Τόν 
πήρε ή σφαίρα στήν κοιλιά.

Τούς διηγήθηκε τά παραπέρα 
δίχως νά πάρει άνάσα. Βοήκανε 
τόν τενέντε. Τούς έδειξε δυό κούρ
σες : ή μιά γαλάζια, ή άλλη πιό 
κιτρινωπή, κούκλες, όλοκαίνουρ- 
γιες. Ό  Τζάκομο έκανε τόν ντρσ- 
γουμάνο. Πάνω στά παζαρέματα, 
φτιάνει ένας φαντάρος καί κάτ· 
λέει στόν Αξιωματικό. ’Ετούτος 
τάχασε. ’Απ’ τά ύπόστεγα βγαί
νανε οί φαντάροι, τρέχανε σαστι
σμένοι έδώ κι έκεΐ.

— Τί είναι μωρέ! κάνει 6 Μπα-
τής·

Ό  Τζάκομο τοΰ λέει :
— Τεντέσκι, καπίτο; ΤΗρτε πά 

ρει καζέρνα, πιάοει έμδς, πιάσει, 
πιάσει. ..

’Αγρίεψε δ Μπατής, τοΰ άνώ- 
ψανε τά αίματα :

— Μωρέ Ταλιάνοι, τί φοβάστε, 
Μωρέ είστε τρακόσιοι έδώ μέσα! 
Μωρέ θά χάσω τ’ αύτοκίνητα, 
Ποϋναι οί Γερμανοί; Πόσοι άπυ 
δαύτους;

—Τεντέσκι πολλοί - πολλοί, πιά- 
σει έυδς, πιάσει - καπίτο;

—"Ενα  κράνο! Φέρτε μου ένα 
κράνο! φώναξε δ Μποπής. Μωρέ 
βά χάσω τ’ αύτοκίνητα; Που τά- 
χετε, μωρέ, τά δπλοπολυβόλα; 
Ρέ Λ'έρντε μιτραγιόζα;

"Εσκουζε, χάλαγε τόν κόσμο. 
Μπήκε σ’ ένα ύπόστεγο καί ξα- 
νσβγήκε σέ λιγάκι ζωσμένος μέ 
μιά σπάθα τής καβαλαρίας. Φό
ραγε κι ένα κράνο,_ έτσι στραβά 
πάνω στ’ αύτί σά νάτανε ρεπούμ- 
πλικα. Στό χέρι τό πιστόλι του. 
Ό  Λεμονής κιτρίνισε καθώς τόν 
ίΐδε.

*“ Μώρ4 Μπατή, τοΟ λ<*ι, θά

μάς πάρεις στό λαιμό σου!
Μά ό Μπατής δέν άκουγε, δέν 

έβλεπε μπροστά του άπ’ τή λύ- 
σα. ’Ανέβηκε στό τοιχαλάκι άπό 
τή σκάλα, μπροστά στις πολεμί
στρες. πήδαγε τά σκαλιά δυό - 
δυό. Στάθηκε όλόρθος έκεί πά
νω.

— Μπάρμπα Ήλία, τδλεγε κι ό 
Λεμονής, έμοιαζε ίδιο ξωτικό, ί
διος ’Αρχάγγελος στεκότανε, σά 
διάολος.

— Δέν είσαι στά καλά σου! 
τόν έκοψε ή θειά Κατίνα. Οϋτε 
διάολος υπάρχει οΟτε θεός. ’Αλ
λιώς, κάποιος άπό τούς δυό τους 
θά μάς γλύτωνε.

— Λέγε μας παρακάτω, είπε ό 
θειός του.

Στάθηκε όλόρθος ό Μπατής 
πάνω στό τοιχαλάκι, όλόρθι^ 
καί ξεσκέπαστος.

— Βρέ ποΰναι οί Γερμανοί; Ε 
κεί κάτω οί τέσσεροι; Βρέ Ντό- 
Οτς, παλιογερμανοί, θαρείτε πώς 
κι έδώ είναι ’Αλβανία πού ήρθα
τε καί μδς χτυπήσατε άπό πίσω; 
’Ελάτε, βρέ, πιό δώ άν σάς βα
στά !

Σημαδεύει καί τραβάει μιά μέ 
τό π.στόλι.

— Σάντα Μαντόνα! φώναζανι 
οί Ταλιάνοι μέσ’ άπό τήν αύλή. 
Ό  Μπατής μιαόστριψε τό κορμί 
του κατά δώ « — Φέρτε μου βρέ, 
μιά καραμπίνα, οΰνα καραμπίνα, 
τό πιστόλι μου δέ φτάνει ώς πέρα 
πού ταμπουρωθήκανε! Μωρέ κα- 
πίτο; Είναι τέσσεροι μονάχα!»... 
Τότε άκούστηκε μιά τουφεκιά. Ό  
Μπατής πήρε μιά βόλτα όπως 
στεκότανε όρθός, έβαλε τό χέρι 
στό πλευρό καί κάθισε πάνω στήν 
πολεμίστρα. “ Επειτα έγειρε. Α 
κούστηκε μιά άλλη τουφεκιά — 
μά ή σφαίρα πέρασε, ώς φαίνεται, 
άπό πάνω, πιό ψηλά. Δέν έχει άλ
λη λαβωματιά, μονάχα στό πλευ
ρό, πλάι στήν κοιλιά.

—’’Επειτα;
— "Ηρθανε οί Γερμανοί. Τέσσε- 

ροι όλοι κι όλοι. Ό  ένας άπόμει- 
νε στήν κσγκελένια πόρτα τής 
αύλής. Οί άλλοι τρεϊς μπήκανε 
μέσα. Λέγανε : νίξ, γιά, γιά, κα- 
πούτ. Λέγανε άκόμα : πριζονιέ- 
ρι.,.Έτσι, τούς π.άσανε καί τούς 
τρακόσους. Ό  Τζάκομο μέ δυό 
Ταλιάνους κι ένα Γερμανό μάζε
ψαν τό Μπατή, τόν κατέβασαν ση
κωτό άπό τή σκάλα.Δέν ξέρω που 
τόν πήγανε. Μέσα στή φασαρία 
ξεφΰγαμε ό Λεμονής κι έγώ.

Μά όλα τοΰτα δέν έχουν σημα
σία. Ή  γειτονιά πρέπει νά ζήσε·. 
όπως - όπως.

—Πλάγιασε τώρα, είν’ άργά, 
είπε ή θειά του.

— ΜπΑρμπα Ήλία δέ θά πεθά- 
νει μιά κι έχει πάνω του τό τίμιο 
ξύλο;

’Ολάκερη τήν άλη μέρα έψα
χνε ό Βασιλάκης. Ά λ ο ι λέγανε 
πώς μετάφεραν τό Μπατή στό σπί
τι τής μητέρας του. "Αλοι στόν 
’Ερυθρό Σταυρό έκεί κοντά. Τό 
σπίτι άπόμενε κατάκλειστο. Τρύ
πωσε στό περιβολάκι, μά καί ή 
πισινή πορτούλα βρέθηκε κλειστή. 
’Όσο κι άν χτόπαγε μέ τις γρο
θιές του τό πορτόφυλο, ιιονάχα 
κάτι κούφιο καί μουντό Αποκρι
νόταν. έροιαζε ίδιο στοιχιωμενο 
τό σπιτάκι μέσα στόν ήλιο τοΰ 
μεσημεριού.

Ρ ώτησε τούς περαστικούς καί 
τά παιδιά στό δρόμο. ΤοΟτα πή
γαιναν τοίχο-τοιχο, ψουριαστά, 
φορτωμένα μπόγους μέ ίταλιόνί
κες στολές, ένα κρατούσε μιά σα
νίδα ποιός ξέρει άπό που βγαλυέ- 
ν>>. σκορπάγανε δεξιά-ζερβά, κά
τω άπ’ τά σακάκια τους φουσκώ
νανε οί κονσέρβες. Πρίν στρίψουν 
τή γωνία κρυφοκοιτάζανε άν είν’ 
έλεόθερος ό δρόμος: — Φάνηκε, 
βρέ, κανένας Γερμανός;

Δέ βρήκε οϋτε τή Φούλα νά 
ρωτήσει, εξαφανίστηκε κι αύτή

Μόνο πού χασομέρησε μπρο
στά στις κόφες του μανάβικου,' δ- 
χ. γιά ν' άγοράσει κάτι, βέβαια 
— τι ν’ άγοράσει, λαχανίδες;

— θές τίποτα; τόν ρώτησε ή 
Έλενίτσα.

Τά μπέρδεψε, τής είπε μιά κου
βέντα. κοκινίσανε τά μάγουλά 
της. Κι όπως έρχόταν ό πατέρας 
της, έκείνη κοντοστάθηκε γιά λί
γο, Αναποφάσιστη.

— Γιά τό Μπατή ρωτάω, λέει 
τοϋ πατέρα της.

Χτυπούσε ή καρδιά του -  θέ 
μου, θέ μου, νά μήν του φύγει 
τό κουράγιο, άμάν...

— Κοίτα στόν 'Ερυθρό, του λέ
ει ό μανάβης. Τ’ άλα νοσοκομεία 
τά πήρανε οί Γερμανοί. »*

Κι ή Έλενίτσα, σέ μιά παρα- 
μεριά, τά μάγουλά της ροδισμέ
να, ντροπαλή, τοΟ έριξε μιά δε·λή 
ματιά καί σά νά χαμογέλασε. 
'Ωστόσο έκεΐνος τράβηξε τό δρό
μο του. ·

Δυό φορές έκανε νά μπεϊ στόν 
’Ερυθρό, μά ό φύλακας πού στέ
κονταν στήν είσοδο τόν έδιωίε. 
Ό  μαντρότοιχος τριγύρω στύ νο
σοκομείο είναι πολύ ψηλός, Αδύ
νατο νά σκαρφαλώσει, θυμήθηκε 
πώς ήταν Πέφτη, τό άπόγεμα εί
σοδο έλεύθερη νιά τό κοινό. Φο
βισμένος άπό τό πρωινό του διώ
ξιμο. κόλησε πλάϊ σέ δυό γυ
ναίκες, ή μιά φορούσε μάλιστα 
καπέλο. "Ετσι, κατάφερε καί πέ
ρασε τά κάγκελά.

Ξαναβγήκε πιά τήν άλλη μέμα 
τό πρωΐ Από κεϊ μέσα. Στό σπίτι 
δέν τόν ρώτησαν που γύριζε, ή

Κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί  σ ε λ ί γ ο :

Θ Ρ Α Σ Ο Υ  Κ Α Σ Τ Α Ν Α Κ Η

«Η Π ΡΟ ΔΟΜ ΕΝΗ ΓΑΛΛ ΙΑ»
Ένης νόμο, διηγήματα .τού δίνουν τήν ανθρώπινη κίκόνιι τή? γαλλική? 
ήττας τοϋ 1940. Πώς καί γιατί μιά ολόκληρη τάξη ετοίμασε τήν κατάρ
ρευση τοϋ «λαμπρότερου σιρατοϋ τής Ευρώπη;» καί πώς ό γαλλικός
-------------  λαός όργάνωαε τήν αντίστασή του. -------------
Σχέδια καί κοαμήματα Γ . ΒΑΚΑΛΟ —Έκδοση «Οί Φίλοι τοΰ Βιβλίου»

θειά Κατίνα έκοψε στή μέση ένα 
μπαγιάτικο ταλιάνικο ψωμάκι καί 
τοϋδωσε τόνα κομάτι. Αύτό ήταν 
δλό.

Κι 6 ίδιος δέν τούς είχε σέ 
σπουδαία υπόληψη τό μπάρμπα 
Ήλία καί τή θειά Κατίνα — τί νά 
κάθεται, λοιπόν, νά διηγιέται; Τί 
τούς ένδιαφέρνει; Ποιόν άλλον 
μπορεί νά ένδιαφέρνουν τέτοια 
νέα; Τέλειωσε πιά. όλα θά ξεχα- 
στοΟνε — δ θειόι  ̂του θά τοΟ δώ
σει μόνο τά πακέτα μέ τό σουρο- 
γκάτο νά τά πουλήσει μαύρη ά- 
γορά. "Ετσι τελειώνουν όλα. Οϋ
τε ό Λεμονής οϋτε ό μπάρμπα Ή- 
λίας νιαστήκανε γιό τό Μπατή — 
άλες δουλιές ό Λεμονής, και
νούργιες έγνιες. — Τό καλό πού 
σοΟ θέλω, κοίταζε τή δουλιά σου.

Μήπως κι αύτός ό ίδιος δέν κά
θεται ήσυχα-ήσυχα καί τραγανί
ζει τό ψωμί του; Συνέβηκε τίπο
τα ή όχι; "Αλαξε κάτι άπό 
χτές; Άνακατώνουνται μέσ’ οτό 
μυαλό του ένα σωρό πράματα 
πού θέλει νά τά ξεδιαλύνει..  Τό 
χτίριο τοΟ ΈρυθροΟ, ο! μαρμαρέ- 
νιες σκάλες, τά μωσαϊκά, τά κρύ- 
σταλα. Τί άλο; Άνεβοκατέβαι- 
νε τό πλήθος, λογής-λογής, άδι- 
άφορο, θλιμένο, γελαστό, άλοι 
κρυφοσκουπίζανε τά μάτια τους. 
Τά γοβάκια μέ τις σόλες άπό ξύ
λο κροταλίζανε πάνω οτά μάρ
μαρα ίδια τσόκαρα.

Σάστισε. Που νά ρωτήσει; 'Α 
νέβηκε στό πάνω-πάνω πάτωμα. 
Έδώ  ήσυχία, μουνκαμάρα. ΤοΟ 
κόπηκε ή άνάσα, δέν τόλμαγε__νά 
κάνει οϋτε πάτημα πιό πέρα. " Ε 
νας φαρδύς διάδρομος, ό ήλιος 
έμπαινε άπ’ τά παράθυρα κι ά- 
στραφτε σέ λοξόφαρδα τετράγω
να πάνω στό καλογυαλισμένο πά
τωμα. Λουστραρισμένες πόρτες 
πηγαίνανε άράδα, στό βάθος μιά 
μεγάλη τζαμαρία, πίσω της ένα 
ξέθωρο βουνό...

Περάσανε άνάλαφρα δυό νεα
ρές κοπέλες φορτωμένες μέ Αγ
καλιές λουλούδια, μπήκαν σέ κά
ποια κάμαρα καί πίσω τους ί.α- 
νάκλεισε άθόρυβα ή πόρτα. Μιά 
νοσοκόμα τοΰ χαμογελούσε:

— Τί ζητάς, μικρέ;
Ή  καρδιά του ξεχείλισε άπό 

έλπίδα — τόσο γλυκά πού του 
χαμογελούσε ή νοσοκόμα, ντυμέ
νη στά κατάλευκα. Λίγο Ακόμα 
κα! θά τής διηγότανε τήν ίστορία 
τού Μπατή, τόχε μεγάλη όρεξη 
όλα νά τής τά πει, καί πώς Αν
τάμωσε τήν Έλενίτσα, νά τή ρω
τήσει κιόλα γιά τό τίμιο ξύλο.

—Έδώ  είναι ή πρώτη θέση — 
κάτι τέτοιο είπε ή νοσοκόμα.

Καί τί μ’ αύτό;
—Έδώ  τόν μεταφέρανε, τής λέ

ει. "Εχει λεφτά 6 Μπατής. Τόν 
λάβωσ' ένας Γερμανός.

Είναι ή πρώτη θέση, τού ξανά 
πε τότε, μονάχα έξη δωμάτια πι
ασμένα, τούς ξέρει και τους έ
ξη. Στό πρώτο πάτωμα ή στό δεύ
τερο, έκεΐ νά πάει νά κοιτάξει.

"Οσο κατέβαινε τή μαομαρέ- 
νια σκάλα καί Ανεβαίνανε οί θό
ρυβοι Από κάτω, πάλι σφιγγότα
νε ή καρδιά του. Μά ίσως κι έδώ 
ιά βρει υιά νοσοκόμα ντυμένη 
στά κατάλευκα καί νά περνούν 
κοπέλες μέ αγκαλιές λουλούδια

ΣΤΟ  ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο ; ΤΑ τίλ.ος,
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Ή  άμερικανική ποίηση
Ο ΓΥΡ ΙΣΜ Ο Σ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

Τοϋ W alt W H IT M A N

Τήν τελευταία φορά πού τραγούδησα, λυπημένη είταν ή φωνή μου, 
θλιβερά  ένα γύρω μου θεάματα, βογγητά άπό πνιχτό μίσος 

καί καπνοί μάχης'
Στεκάμενος στή μέση της συμπλοκής των παλικαριών.
Είτε περνώντας βιαστικά άνάμεσα στούς λαβωμένους 

ή σέ κειούς π' άργοπεθαίναν.
Σήμερα  όμως, δέν τραγουδάω πια τόν πόλεμο,
Μήτε τό βήμα τών φαντάρων, μήτε τις σκηνές του στρατοπέδου, 
Μηδέ τό βιαστικό φτάσιμο τών συνταγμάτων 

πού Αναπτύσσονται σέ τάξη μάχης.
Πάνε πιά τά άθλια θεάματα τού. πολέμου, 

πούναι ένάντια στή φύση.
Ζητούσαν χώρο, αύτά τά άθάνατα φλογισμένα

στρατεύματα, τά πρώτα στρατεύματα πού έφυγαν I
Ζητούσαν θέση άλίμονο! τά φοβερά στρατεύματα 

τά τρομερά στρατεύματα πού άκολούθησαν.
Περάσετε, περάσετε, αδελφικά συντάγματα  

μέ τό βήμα τών νευρώδικων ποδιών σας,
Μέ τούς νέους γερούς ώμους σας, μέ τά σακκίδισ  

καί μέ τά όπλα σας.
Πώς σάι^ κοιτούσα έκεΐ στεκάμενος κι εκστατικός, 

καθώς περνούσατε φεύγοντας.
Περάσετε — και υστέρα χτυπήστε πάλι τύμπανα,
Γιατί ένας στρατός φαίνεται, ώ ένας άλλος στρατός γεννιέται.

···
Είδα  έγώ  τή μέρα τού γυρισμού τών παλικαριών.
( “ Ομως οΐ ήρωες πού ποτέ δέν ξεπεράστηκαν 

ποτέ πιά δέ θά γυρίσουν.
Δέν τούς είδα κείνη τή μέρα).
Είδα  τά άτέλειωτα σώματα, είδα τις παρελάσεις τών στρατιωτών, 
Τούς είδα νά ζυγώνουν, νά παρελαύνουν κατά μεραρχίες,
Ν ’ £πλώνουνται κατά βορρά, καί σάν τελέψαν τή δουλιά τους 

νά στρατοπεδεύουν μιά στιγμή σέ μεγάλες όμάδεο.
Ό χ ι  στρατιώτες παρελάσεων - άλλά νέοι βετεράνοι.
Κουρασμένος μπρούτζινοι, γεροί, άπό τή ράτσα  

τών φαρμαδόρων κα ί τών μαστόρων.
Συνηθισμένοι άπό πολλές καί μακρινές έκστρατεΐες 

καί έξαντλητικές πορείες,
Ατσαλωμένοι σέ πολλές αίματηρές μάχες άκριβοπληρωμένες.

Μιά στάση - οί στρατοί περιμένουν,
“ Ενα  μιλλιούνι φλογεροί νικητές σέ τάξη μάχης περιμένουν.
Κι ό κόσμος περιμένει — ύστερ' άγάλια  σάν τή νύχτα 
Λυώνουν, χάνονται.
Ά γά λο υ . ώ χώ ρα! χώρα νικήτρα!
Ή  νίκη σου δέ βρίσκεται πάνω σ' αύτούς έκεΐ 

τους ματωμένους κάμπους πού άναριγοϋν.
Αλλά  έδώ καί άπό δώ καί μπρός ή νίκη σου.
Διαλυθείτε, σμίξετε, στρατοί, σκορπιστείτε 

φαντάροι γαλαζοφορεμένοι,
Άποφασίστε γ ιά  τό γυρισμό, άφίστε μιά γ ιά  πάντο 

τά φονικά σας όπλα.
“ Αλλα  όπλα, γ ιά  σάς τώρα οί αγροί.

Βορράς κα ί Νότος,
Μέ πιό γερούς πολέμους, καλούς πολέμους ζωοδοτες.

···
Δυνατός, ώ λά ρυγγά  μου, καθάριος, ώ ψυχή μου!
Η  έποχή τής πράξης καί ή φωνή τής πλέριας άπόδοσης,

Τό τραγούδι τής χαράς καί ή δύναμη τής άπειρης γονιμότητας. 
’Αγνάντια μου όλα τά  όργωμένα καί άνόργωτα χωράφια.
Βλέπω τούς άληθινούς στίβους τής φυλής μου. άργά  ή γρήγορα. 
Στίβους νερών κι άγνών άνθρώπων.
Βλέπω τους ήρωες σ’ άλλες δουλιές,
Βλέπω στά σίγουρά τους χέρια τά καλά όπλα.
Βλέπω τή Μ εγάλη Μάνα,
Μέ τό πλατύ της βλέμμα  νά καμαρώνει σταθερά.

ώρα πολλή νά σταματάει,
Κ α ί νά μετράει τίς σοδειές.
Λιβάδια, περιβόλια, κίτρινα στάχια τοϋ Βορρά, _
Ρίζι, μπαμπάκι τοϋ Νοτιά καί ζαχαροκαλάμι “

τής Λουϊζιάνας,
Πλατιές χερσάδες άσπορες, παχιά λιβάδια  

τριφυλλιών κα ί χλόης.
Γελάδια  καί άλογα πού βόσκουν, κοπάδια καί γουρούνια.
Καί οί μεγάλοι ποταμοί, τά  χαρωπά ρυάκια,
Κ α ί 61 γεμάτοι ύγεία  βουνόκαμποι, άνεμοι μυρωμένοι άπό γρασίδι. 
Καί ή καλή ή χλόη πράσινη. — τό άέρινο τούτο θαύμα.
Η άναγεννήτρα χλόη.

Μεταφρ. Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Γ. Σ Φ Α Κ ΙΑ Ν Α Κ Η Σ

Ροζέ Μ ΙΑ Δ ΙΕΙ

Ο Ι Α Θ Α Ν Α Τ ΕΣ  Α Ρ Χ Ε Σ  ΤΟ Υ 1789
«Θά ξεγράψουμε τό 1789 άπό τήν Ιιτορ(*>

(Χίτλβρ)

«Ο Ι άθάνατες άρχές το ú
1789. . .»  Είμαι βέβαιος πώς τού
τη τήν έκφραση ό κάθε ευσυνεί
δητος “ Ελληνας πολίτης, σέ ό· 
ποιαδήποτε παράταξη κ άν άνή 
κει, θά τήν δεχτεί μέσα του μέ 
σοβαρότητα, μέ σεμνότητα καί 
εύγνωμοσΰνη, γιατί του θυμίζει 
μιά άπό τίς πιό δυναμικές πηγές 
του δικού του νεοελληνικού πολι
τισμού καί πιό γενικά τού αηθε
ρινού εύρωπαΐκοΰ πολιτισμού. Κι’ 
όμως στή Γαλλία προπολεμικά 
αώτή ή ίδια έκφραση είχε καταν
τήσει νά προκαλεΐ τίς εύκολες εί 
ρωνίες τών «ντελικάτων». Αύτές 
οί παλιωμένες «άρχές τού 1789» 
δέν είναι πιά της μόδας. Πού νά 
τολμήσει ένας όμιλητής μπροστά 
σέ άκροατήριο τού «καλού κό
σμου» νά τίς άναφέρει, έχτός άν 
ήθελε έπίτηδες νά δημιουργήσει 
φτηνό γέλοιο καί σαρκασμούς.

Γι’ αύτή τήν κατάντια έφταιγε 
κύρια ή πολιτική· ό πολιτικός 
βερμπαλισμός έκανε μιά τόσο 
φοβερή κατάχρηση τών πιό Ιε
ρών λέξεων πού ή φθορά τους 
Φαινότανε πιά Αγιάτρευτη. 'Α λ 
λωστε γιά τούτο τό μοιραίο έ- 
ξευτελισμό τών άξιών, μάς είχε 
προειδοποιήσει ό μεγάλος Péijuy 
μέ τό προφητικό του άξίωμα. 
«"Ολα άργίζουνε άπό τήν πίστη 
καί όλα τελειώνουνε στήν πολιτι
κή». Κ ι’ έτσι ή τριάδα ’Ελευθε
ρία—’ I σότητα—’ Α  δελφοσύνη έμε 
νε γραμμένη στίς μετωπίδες τώ/ 
έπισήμων κτιοίων, άλλά έμεινε 
γράμμα νεκοό καί ό ίδιος ό λσρς 
κορόϊδευε τό τουιένο πιά σύνθη
μα, γιατί άκριβώς ή σημερ νή 
κοινωνία δέν είχε άκόμα άπο- 
χτήσει τίποτε τό ουσιαστικό πού 
νά άνταποκρίνεται ποσνματικ« 
σ’ αύτό τά πατροπαοάδοτο καί 
τόσες φορές προδομένο πρό
γραμμα.

Καί νά πού ήοθε ό πόλεμοο 
πού ήρθε ή καταστροφή καί ή 
μαύοη σκλαβιά. Καί νά πού οί 
άΦελεϊς Γάλλοι νάσανε δ.τι ιιέ 
τόσους κόπους είχανε κ^τοτγτή- 
σει ώς τώρα ύστερα άπό 1 κ0 γοό- 
νια κοινωνικής πάλης. Χάσανε 
κάθε λευτεοιά. στεθυθήκανε κα^ε 
ίσοτιμία καί μπροστά στόν έχθρό 
άνακαλΰιΐιανε άκόμα μιά φορά τή 
ζωντανή έννοια τής λέξης «Αδελ
φοσύνη». Ξαναζωντανέψανε καί 
γιομίσανε μέ καινούογιο περιεχό
μενο όλες οί παλιές άξίες μαζί 
μέ τίς άπλές, τίς πανανθοώπιν=ς 
λέξεις, πού τελευταία τόσο εΐ/αν 
ξεφτίσει: Λευτεο'ά — Δικαιοσύνη 
—Άνάπ η. Αύτές τραγούδησε 6 
Έλυάο πού άλλωστε πολύ ποιν 
άπ’ τόν πόλεμο τίς είνε τοποθε 
τήσει στό κέντρο τής άπελευθεοω- 
τικής πνευματικής του προσπά
θειας:

' Λιάρχουν λέξεις ζωογόνες
Λέξεις όθώες είν’  αύτές 

Η  λέξη θέρμη χαΐ ή λέξη έμπιστοούιη
■Αγάπη, Δ ίκα ιο  :<αί ή λέξη Λευτεριά.

Τότες, θυμήθηκε ό Μωριάκ πώς 
οί πρόγονοί μας δέ λέγανε άπλά 
’Ελευθερία — 'Ισότητα — ’Αδελ
φοσύνη, άλλά ’Ελευθερία— ’ Ισό
τητα — 'Αδελφοσύνη ή θ ά ν α 
τ ο ς ,  θάνατος δηλαδή στούς 
έχθρούς ή θάνατος — άν άπο- 
τϋχουν — στούς άγωνιστές τής 
καινούργιας πατρίδας. Τότες 
θυμήθηκε ό Πιέρ Ζάν Ζούβ 
ότ>_ τό βαθύ νόημα τής Γαλ
λικής 'Επανάστασης είναι ή θρη
σκεία τής θυσίας γιά τήν πατρί
δα καί γιά  τή Δικαιοσύνη. Τότες

όλοι οί πολίτες—όχι μόνο οί ποι
ητές, ό Άραγκόν, ό Ζούβ, ό Έμ-  
μανουέλ πού τό φλογερό τραγού
δι τού "Εθνους έγινε γιαυτούς 
έμμονη Ιδέα καί ποιητικό λέίτ - 
μοτίβ — όλοι καί πρώτοι άπ' ό
λους οί πρώην διεθνιστές ξανα- 
μάθανε μέ καινούργια καρδιά 
τήν παλιά έπαναστατική Μασσα
λιώτιδα. Κ ’ αύτό τή στιγμή πού 
οί πρώην έπαγγελματίες τού έ- 
θνικισμοϋ, τύπου Μωρράς, κατρα
κυλούσανε στό βάραθρο τής συ
νεργασίας καί τής προδοσίσο. 
'Απεναντίας ένας άπό τούς πιό 
δραστήριους νέους καλόγερους 
τού τάγματος τών Δομινικανών, 
ό γνωστός μου πάτερ Μβγάίϊυ 
πού έμεινε φυλακισμένος μέ κομ
μουνιστές κάμποσο καιρό, ση
μειώνει σάν χαρακτηριστικό Ιστο
ρικό φαινόμενο τόν ένθουσιασμό 
τών συντρόφων του όταν φεύγον
τας γιά τό έχτελεστικό άπόσπα- 
σμα τραγουδάγανε τόν ύμνο τής 
Γαλλίας, τόν ύμνο τής Λευτεριάς

Ό  Χίτλερ μάς είχε ποοειδο 
ποιήσει καθαρά γιά τό βαθύ σκο
πό τού άγώνα του: «θά  ξεγρά
ψουμε τό 1789 άπό τήν ίστοοίτ» 
δήλωσε στό Μάΐν Κάμφ. Κ ’ έν;·ς 
χιτλερικός Αξιωματικός πού φρο> 
ροΰσε τό μεγάλο Αντιφασίστα 
1_8η9εν1η δέ δίσταξε νά όμολογή- 
σει ότι οί Γάλλοι διανοούμενοι 
σάν τόν ξσπηενϊη είναι τόσο έτι- 
κίνδυνοι γιά τά όλοκληρωτιχά 
καθεστώτα όσο είτανε οί διανο
ούμενοι τής ’Εγκυκλοπαίδειας 
τού 18ου σίώνα ν ιό  τήν Απόλυση 
μοναρχία. Γ·ο·ΰτό κ Γ  όλόκληρο τό 
Γαλλικό "Εθνος ξανάζησε τό 
1940—1944 τούς έθνκούς άγώνες· 
τοΰ 1793. τής θρυλικής έκείνης 
έποχής πού οί σημαίες τών πα- 
τοιωτών γράφανε περήφανα «‘Ο 
Γαλλικός λαός όρθιος μπροστά 
στούς -υοάννους» καί οί ξυπόλυ
τοι στοατιώτες τού λαϊκού στρα
τού. οί ποόνονοι τών σημερινών 
παοτιζάνων, δενόντουσαν τίς κα
νονιές τής άντιδοαστ'κής Εύοώ- 
πης μέ τήν κοαυνή «7ήτω ή Ισ ό 
τητα καί ή Λευτεοιά!».

Καί πόσα συνθήυατα της ποώ- 
της αύτής Ιστοοικής έξέγερσι.ς 
γινόντουσαν πάλι έπίκσιρα Σάν 
τούτα τά λόνα  τού Ροβ'σπιέ- 
ρου: «Αύτοί πού κάνουνε πόλεμο 
σ’ ένα λαό ν ά  νά σταιιατήσουνε 
τήν πρόοδο της Λευτεο·άς καί νά 
καταονήσουνε τά δ1 καιώματα τού 
άνθρωποη πρέπει νά καταδιώκον
ται άπ’ όλους, όχι κάν κο·νοί 
έγθοοί. ιιά σάν δολοφόνοι καί λη
στές». ΆναΦέοω άκόμα δ·>ό σκέ
ψεις τού Σ σ !ν-7ύστ: «Δέ φτ·ά· 
χν«' κανείο Απμοκοατ'α μέ έτ- 
φυλάξε·ς. άλλά μέ ιιιά σκλποή 
αύστ"οΑτητα. αύατηοότητα ένάν- 
τια σ’ όλοηο έ κείνοι ιγ τγοι'> ττοοδώ- 
σαντ» καί Ακόυα: « Ά ν  Λ 'λ ετ  τή 
Δ"'ΐοκοατία. νά γίνετε ένα ιιέ τό 
λαό καί νά υήν κάνετε τίποτε 
παοά ι 'όνο ν ά  τά λαό». Καί νά 
πού σό'ΐεοΓχ ό δημοχοατικόο Γαλ- 
λ’κΛο Λαός έτοιμάζεται. ύστερα 
άπό 1^6 χοόνια. ν ά  μιά κα.- 
νούονια Ιοτοοική Γε’ΐ·κή Συνέ- 
λε· ττο πο|·> τόν έν«ι ό Τδ'οι- Λν’αν 
νεΠει. ά^ά τίς ποωχεο μέρτς τΒς 
άπρΧειιθέρωσ^Γ αάν Γενική Συ 
νέλευση τής Γαλλικής Άναγέν- 
νησης.

"Ετσ ι στό φώς καί μέσα στό 
καμίνι τής καινούργιας δοκιμα
σίας αφυρηλατηθήκανε ξανά οί 
πραγματικά άθάνατες άρχές του 
1789. 'Απομένει πιά στήν εύσυ- 

' νείδητη άνθρωπότητα νά τίς ά- 
ξιοποιήσει, νά τίς γονιμοποιήσεμ
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ΕΝ Α Σ  Α Μ ΕΡ ΙΚ Α Ν Ο Σ  Π Ο ΙΗ ΤΗ Σ
Βοηθός ύφυπουργοΰ χιά τό 

πρόγραμμα πνευματικής συνερ
γασίας με τό έξωτερικό διορίστη
κε ό σύγχρονος Αμερικανός ποι
ητής "Αρτσιμπαλτ Μάκ Λάΐς. Σ υ 
νοψίζοντας τίς βασικές γραμμές 
πού θά κατευθύνουν τίς διεθνείς 
σχέσεις τής ’Αμερικής στόν το
μέα τών Γραμμάτων, Τεχνών καί 
Επιστημών ό Μάκ Λάίς είπε:

« Ά ν  πιστεύουμε στό λαό, στά 
ν κίνητρά του, στά ένστιχτά του 
» καί στούς σκοπούς του, πιστεύ- 
» ουμε άναγκαστικά καί στήν έπι 
» κοινωνία άνάμεσα στούς Λαούς. 
» Ή  έπικοινωνία μέ ιόν ήλεκτρ,- 
»σμό μετατόπισε τίς παγκόσμιες 
»σχέσεις άπό τόν διπλωματικό 
» χώρο σ’ ένα χώρο κατ’ εύθείαν 
» έπαφών άνάμεσα στίς μάζες 
»τών λαών».

Φαίνεται όμως ότι ή έγκριση 
του διορισμού του άπό τό Κογ- 
κρέσσο συνάντησε μεγάλη δυσκο

λία γιατί 6 Μάκ Λάΐς είναι. . .  
ποιητής! Ό  Ρόζεμπεργκ, σχο
λιάζοντας τό έπεισόδιο στό πε
ριοδικό «Ποίηση» (τεύχος Μαρ
τίου), λέγει ότι ό Μάκ λάΐς βρέ
θηκε στό Κογκρέσσο μπροστά 
σ’ ένα άκροατήριο όχι ευνοϊκό. 
"Ετσι ό γερουσιαστής Κλάρκ 
βρήκε τήν εύκαιρία νά είρωνευ- 
τεί τόν ποιητή βομβαρδίζοντάς 
τον μέ έρωτήσεις_πάνω στό ποιη
τικό του έργο. ^.έχασε, λέγει ό 
Ρόζενμπεργκ, ότι διαπρεπείς πο
λιτικοί όπως ό Τζέφερσον, ό Μίλ- 
των, ό ΣύδνεΟ καί άλλοι ήσαν 
ταυτόχρονα καί μεγάλοι ποιη
τές. Στό  τέλος ό γερουσιαστής 
Πέπερ. άπό τούς Ικανότερους, ση
κώθηκε καί διάβασε ένα ποίημα 
τού Μάκ Λάΐς άψιερωμένο στούς 
νέους πού πέθαναν στόν πόλεμο 
καί γραμμένο οέ έλεύθερο στίχο. 
Σά ς τό μεταφράζουμε γιά νά 
νοιώσετε καλύτερα τήν ψυχή τοΰ 
Μάκ Λάΐς.

ΟΙ ΝΕΚΡΟ Ι ΝΕΟ Ι ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Ο Ι νέοι φαντάροι πού πεθάναν δέ μιλούν.
Σ τ ά  σιωπηλά τά σπήτια άκούγονται ώστόσο.
(Ποιός δέν τούς άκουσε ποτέ;) ί

Ε ίν- ή σιωπή τους πού μιλά γ ι’ αύτούς τή νύχτα. 
κ Γ  όταν ήχεϊ του ρολογιού ή καμπάνα 
σάν νά μάς λέν :

Είμαστε νέοι — Τώρα νεκροί — Νά μάς θυμάστε

Κ Γ  άν κάναμε δ,τι μάς ήταν μπορετό 
δέ θάναι τίποτα άν δέν τ’ Αποτελειώστε

Δώσαμε τίς ζωές μας.
Μ’ άν ή θυσία μας είχε καρπούς
κανείς δέ θά τό ξέρει, άν τό έργο δέν τελειώσει

Ό  θάνατός μας δέν είναι δικός μας.
Σ έ  σάς Α νήκειI ,
’Αξία  θά τού δώσετε έσείς μέ τόν άγώνα

Κ Γ  άν ή ζωή μας κ Γ  ό θάνατός μας 
δώσαν Είρήνη, καινούργια ‘Ελπίδα, 
ή πάν χαμένοι, 
κανείς μας δέν τό ξέρει.
Σ έ  σάς λαχαίνει νά δώστε γνώμη.

Σ ά ς  μπιστευόμαστε τό θάνατό μας!
Δώστε σ’ αυτόν τή σημασία πού τού πρέπει.
Κάντε ή  θανή μας τό τέρμα τού πολέμου νά σημάνει 

καί νά γεννήσει Είρήνη άληθινή.
Νίκη νά γίνει ό  θάνατός μας!
Δώστε σ ' αύτόν τή σημασία πού τοΰ πρέπει!

Εϊμασταν νέοι.
Τώρα νεκροί.
Νά μας θυμάστε!

Απόδοση: Π Λ Α Τ Ω Ν Α  Μ Ο Υ Σ Α ΙΟ Υ

Γ Ρ Α Μ Μ Α  Σ Τ Η  Γ Α Λ Λ Ι Α
Αθήνα 14 ’ Ιουλίου 1945 

’Αδερφή μας Γαλλία
αγαπημένη Αδερφή μας Γαλλία
σού γράφουμε δυό λόγια  βιαστικά στό γόνατο
άπλά - άπλά όπως είναι κ ’ ή Αγάπη μας
όπως είναι, τό ψωμί τό φώς τό Αλάτι κ ' ή καρδιά μας.
‘Απλά. Δ έ  θά ταίριαζε μπροστά σου νά φορέσουμε τίς γραβάτες(pac
έχουμε ξεκούμπωτο τό πουκάμισο καί τό στήθος 
έχουμε ξεκούμπωτη ώς κάτου τήν περφάνεια pac  
έχουμε τ ’ όνειρο ξεκούμπωτο στόν άνεμο 
έχουμε άξούριστη τήν ψυχή μας
μέ τά Ιδια  γένεια τών Ανταρτών μας πού σκαρφάλωναν 
καβάλλα στό χάρο τά κατσάβραχα της δόξας.
‘Αδερφή μας σού δίνουμε τό χέρι ματωμένο Ακόμα  
σού σφίγγουμε τό ματωμένο χέρι σου.
Εσύ  τουλάχιστο δέν είσαι ξένη. Είσα ι δική μας.

"Οταν οί Αντάρτες σου λευτέρωναν τό Παρίσι σου 
έμεϊς φωνάζαμε στούς δρόμους «λευτερώθηκε τό Παρίσι μας» 
κ ’ ή ‘Αθήνα μας πλαταγίζοντας τόν ούρανό της χαιρετούσε 
τό στρατό σου πού Ανέβαζε στά μπαλκόνια τήν τρίχρωμη έλπίδα. 
καί στά πεζούλια τής Καισαριανής μας γράφαμε:
«ζήτω ή έλεύθερη Γαλλία μας».
Κα ί πάνου έκεΐ στήν Πίνδο καί στή Λιάκουρα
μές στούς καπνούς καί στίς κλαγγές καί στό μπαρούτι
τίς νύχτες πού έφερνε ό  Αγέρας φλογισμένα κύματα καί στάχτη

(Απ' τά χωριά πού καίγοντοΤν. 
οί Αντάρτες μας σκαλίζανε πάνου στίς άγριοβαλανιδιές καί στό

(κοντάκι τού καριοφυλλιοϋ τους 
τ’ δνομά σου δίπλα - δίπλα- στ- όνομα τής λευτεριάς.
Έ σ ύ  τουλάχιστο δέν είσαι ξένη. Είσα ι δική μας.
Λοιπόν μπορούμε νά σού μιλάμε στόν ένικό
όπως μιλάμε στή μάνα μας καί στόν ήλιο. ·
Μές στήν καρδιά μας ξεφυλλίζουμε τήν ιστορία σου
έδώ παντού ένα τριαντάφυλλο είναι δικό σου δίπλα στό θυμάρι

(μ « ι
έδώ τό σύγνεφό μας σέ ξέοει φωτισμένο μόνο άπ' τδνα πλάι 
έδώ σέ ξέρει κάθε μας βήμα στίς γυμνές πέτρες τοΰ καλοκαι

ρ ιο ύ  μας
κάθε μας πέτρα της θυσίας χρυσωμένη άπ’ τό αίμσ καί τόν ήλιο
καί τό τραγούδι μας, κι άς μήν τό λέει, σέ ξέρει
καί δέν τό λέει γιατί τό ξέρει έτσι καλά τ ' δνομά σου
όπως δέ λέμε ποτές τ’ όνομα της μάνας μας —
λέμε μονάχα: μάνα.
Μάς είναι γνώ ριμα όλα τά τραγούδια σου
όπως μάς είναι γνώριμο καί τούτο τό τοπεΐο μέ τίς έλιές καί τήν

(ύπομονή του
όπως μάς είναι γνώριμο κι αύτό τό κακοτράγαλο μονοπάτι με τίς

(σκονισμένες πικροδάφνες καί τά σκοινά 
τήν ώρα πού πέφτει τό πορτοκαλλί σούρουπο
κ’ ένας ξυπόλυτος άγγελος μέ μπαλωμένο παντελόνι καί μέ τό

(δίκαννο στόν ώμο. 
άνηφοράει ά ρνά  πάνου σ’ ένα τεμπέλικο σταχτί γαϊδούρι. 
Λοιπόν μπορούμε νά σού μιλάμε στόν ένικό 
όπως μιλάμε στή μάνα μας καί στόν ήλιο.
"A , v a l. Δώ πέρα έχουμε πάντα μπόλικο ήλιο  
λ ίγο  ψωμί κα ί πολλές φυλακές 
καί μπόλικη καρδιά — τό ξέρεις.
Τ Ι νά σοΰ πούμε; Βέβα ια  θάμαθες, πού ένα μεγάλο σκουριασμένο

( σύγνεφο 
ráyuiπερνάει ξανά βαρύς όδοστρωτήρας στά καινούργια στάγυα τού

(ήλιου μας
στά καμένα Καλάβρυτα της· δόξας μας καί στά ξανθά χωράφια

(όπου μπουμπούκιαζε 
μπαρουτοκαπνισμένη άκόμα ή κόκκινη νιόβγαλτη παπαρούνα.
Μά έσύ Γαλλία, έσύ Αδερφή μας πού φώτισες δλον τόν κόσμο

(μ έ  1789 πυοκαϊές
έσύ πού έστειλες 1789 περιστέρια μ’ ένα κλωνάρι μυγδαλιάς στό

(ράμφος τους
πάνου σ’ όλες τίς κόκκινες στένες τών χωριών μας
έσύ πού έστειλες 1789 χελιδόνια στά τηλεγραφικά σύρματα

(τ ’ ουρανού
νά τραγουδήσουνε τήν ποώτη - πρώτη "Ανοιξη τής γης μας 
έσύ τό ξέρεις πώς τ’ Αδέρφια σου. άδεοφή μας, 
γράφουνε κάτου Απ’ τίς χοντοές άρβύλες τους τό θάνατο 
καί πάνε μπρός χτυπώντας μέ τίς πρόκες τους τής λεβεντιάς τά

(κορφοβούνια.
Συγνά  σφουγγίζουμε τά μάτια μας μ ' ένα κουρέλι ουρανό
συχνά δειπνάμε ιΓ ένα ξεοοκόμματο ήλιο
μά ξέρεις πώς δέν ξεδιψάμε
παοά μονάχα άπ' τό παγούοι τής λευτεριάς
πού όλογρονίς κρέμεται στό χαλκά  τής Αλυσίδας μας
καθώς ξαγρυπνάμε μπρός στήν ξώπορτα τής νύχτας.
Κ ι αύριο, μέ τά χαοάματα. θά Βγοϋ 'ΐε καθώς λέει κι ό ποιητή€
καθένας μας μέ δώδεκα ζευγάρια βώδια
νά όργώσουμε τό ματωποτ·σμένο άνρό μας
νά σ ' Ανταμώσουμε στόν ίδιο άγρό. Γαλλία,
έμεϊς κ ' οί δυό παιδιά τήε ίδιας μάνας Λευτεριάς
κάτου άπό τ ' Ανθισμένο δέντοο τοΰ ήλιου
κάτου άπ' τή μιά σημαία τ’ ουρανού
νά όργώσουμε τή νής Ακέρια καί νά σπείρουμε
τό στάρι τό χοντρόσπυρο καί τά όλοκό^κινα τοιαντάψυλλα, συν-

(τρόφίσσα Γαλλία

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Ρ Ι Τ Σ Ο Σ
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E L I S A ! »

Στό  χωματένιο Αχείλι του βιβλικού Νείλου 
όλημερίς στενάζει ό μελαψός φελλάχος:
— « E L I E L IS A !»  — «βοήθα με, θ έ  μου!» 
καθώς σηκώνεται καί σκύβει ρυθμικά, 
μά ράθυμα γιατί άτι' τήν πείνα ξεψυχά,
Αντλώντας μέ τ' Ασκί νερό 'πό τό ποτάμι
τήν Αψηλή τή γή, που τή βατεύει Αψής 6 ήλιος, 
νά ποτίσει καί γόνιμη τ’ Αφέντη να καρπίσει.
"Ετσ ι κύλησαν κΤ ό πατέρας κΥ ό παπούς του" 
έκεϊ στ’ Αχείλι του ζωοδότη Νείλου έφύτρωσαν.
Ανθίσανε, καρπίσανε καί γείρανε,
στό χώμα ριζωμένοι, σά χουρμαδιές ψηλόκορμες.
Ζο>ή μονότονη, σαν τό φελλάχικο τραγούδι’ 
ρηχή, σάν τά νερά πού πλημμύραν τις δχτες’ 
ακίνητη, σάν τού στρειδιού στά βράχια 
κ' ήσυχη, σάν τόν κοιμισμένο ποταμό.
Όλημερίς « E L I E L IS A !»
Πόσο τούς θλίβεται ή ψυχή μου!
Μά πιό πολύ νά λυπηθώ ταιριάζει
γιά κάποιους άλλους άμοιρους φελλάχους,
πού ζοϋν Ανάμεσά μας στις μεγάλες πολιτείες,
σέ τούτες τίς πολύβουες έρημιές,
ξεραγκιανοί, λειψοί, πρασινοκίτρινοι
μέσα σέ κάτι σκοτεινά κι' Ανήλιαγα γραφεία.
Όλημερίς τά ίδια καί τά ίδια’ 
κι' δλο στενάζουνε κι’ αύτοί: -
— Βόηθα μας, θέ μου !

Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Λ Α Ζ Α Ρ ΙΔ Η Σ

Ρ Ο Υ Μ Ε Λ Η

Όμορψομάνα Ρούμελη παληκαροδυζάστρα,
μέ τά ψηλά σου τά βουνά πούνε οί σπηλιές τους κάστρα.

Όμάλιες καί βουνοκορφές των Σταυραητών λημέρι, 
κάθε στρατί, κάθε βαθύ διάσελο καί καρτέρι.

Ποτέ δέν έπροσκύνησες, καθάρια σάν τά χιόνια, 
τή λέξη δέν έγνώρισες πού λένε καταφρόνια.

Ματοδαμμένη Ρούμελη, κι' οί κάμποι σου κι' οί λόγγοι 
μονάχα δόξα γνώρισαν, τό λέει τό Μεσολόγγι, 
τό λέει τό χάνι της Γραδιάς, τύ λέει ή 'Αλαμάνα, 
τό λέει κι’ ό Γοργοπόταμος, Ρούμελη όμορψομάνα!

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ρ Κ Α Τ Σ Ο Υ Λ Η Σ

— θέλω νά πάω Αντάρτης, ιιά- 
να, είχε πεΐ ό Κωστάκης. Κ ή 
μάνα του έκλαψε πολύ καί τοΰ- 
οωκε τήν εύχή της.

Τώρα δ Κωστάκης τό «Κοποΰ- 
κι» πού τόν λέμε, είναι ό μικρό
τερος παρτιζάνος στό Τάγμα. Μό
λις 14 χρόνων.

Τόν πατέρα του τόν σκοτώσα
νε οί Γερμανοί, μιά μέρα πού οί 
παρτιζάνοι κάψανε τή φάλαγγα 
πλάι Οτό δρόμο. "Ήταν ό «υπεύ
θυνος» τού χωριού κ’ οί θύννοι 
τό μάθανε. Είχανε παντού τούς 
χαφιέδες τους. "Ελληνες ένάντια 
σ' "Έλληνες. Κ ’ έτσι ό πατέρας 
του πλέρωσε μέ τή ζωή του, για
τί Αγωνιζότανε έναν Αγώνα πού 
σ' αυτούς φαίνεται δέν άρεσε.

— Γιατί νά ύπάρχουνε αντάρτες 
στά βουνά; λέγατε. Ποιός τούς 
είπε νά βγούνε; "Ολοι τους πα
λιάνθρωποι πού δέν τούς χωράνε 
τά- μέρη τους. Χαραμοφάηδες πού 
τήν περνάνε φίνα στου κοσμάκη 
τήν πλάτη. Τό χωριό ποιός φταίει 
πού κάηκε; Αύτοί, πάντα αύτοί. 
Κι’ όμως τά σπίτια πού κάηκαν 
δέν ήτανε δικά τους. "Ητανε πάν
τα του τίμιου "Ελληνα. Τό δικό 
μου, τό δικό σου πού παλεύουμε 
γιά τή Λευτεριά καί τό δίκηο, μέ 
τούς Γερμανούς, τό χειμώνα καί 
σά νά μή φτάνουνε τούτα καί μέ 
τούς ντόπιους φασίστες.

Μιά φορά τίποτα δέν έμεινε όρ
θιο στό χωριό κι' ό Κωστάκης 
πού είδε νά πεθαίνει ό πατέρας 
του μ’ ένα σωρό βασανιστήρια 
γιά νά προδώσει που κρύβονταν 
οί παρτιζάνοι, ένιωσε τό αίμα νά 
στριμώγνεται στίς φλέβες του γυ
ρεύοντας νά πηδήξει ψηλά, νά 
πνίξει σέ μιά θάλασσα αιμάτινη 
τούς δολοφόνους, τούς άτιμους 
καταχτητές, τούς φασίστες όλου 
του κόσμου.

Κ ' έγινε άντρας μονομιάς. Μά
ζεψε το κουβάοι κείνο πού ήταν 
ή μάνα του, φώναξε μιά γειτόνισ- 
σα νά βοηθήσει νά τή συνεψέρου- 
νε κ’ έπειτα μέ τό κεφάλι ψηλά, 
ξανακοίταξε τόν πατέρα του πού 
τό κορμί του κουνιότανε τραγικά 
στόν πλάτανο του χωριού μέ τήν 
ταμπέλλα κρεμασμένη Απ’ τό 
λαιμό: «Εχτρός τού λαού». Οί 
Ναζί όρθιοι πιό πέρα, καπνίζανε 
Ατάραχοι τό τσιγάρο τους ί> 
στερ’ Απ’ τήν τόση «δουλειά». Κι’ 
όρκίστηκε μέυα του νά τούς σκο
τώνει Αλύπητα όπου τούς βρει.

Τώρα είναι δυό μήνες πιά παρ
τιζάνος κ’ έχει πολλές φορές πο
λεμήσει μαζί τους. Είναι ένα πα- 
ληκαράκι πού σίγουυα δέν έχει 
νά γελάσεις άμα τό δεϊς πώς 
παίζει μέ τ’ άρματα Τού δώσανε 
«δΤΙΝ» λαφρύ αύτόιιατο 'Εγγλέ
ζικο πού στά χέρια του δέ χωρα
τεύει.

Κάποτες στό χωριό, ήτανε Αρ
χηγός στ’ Αετόπουλα κ' είχε ένα 
πολυβόλο άπό ξύλο καί γιά 
σκαντάλη μιά ροκάνα. "Επαιζε 
τό λοιπόν μέ τά δάχτυλα τή ρο
κάνα καί γουστάριζε πολύ νά- 
κούει τίς ψευτοριπές. Χτές παιγνί
δι, σήμερα αύτόματο άληθινό μέ 
ριπές πού ξαπλώνουνε θύννους 
καί μυρωδιές μπαρουτίλας. Χέρ, 
σίγουρο, μάτι άετοϋ, μυαλό Α
στραπή. Τό κορμί μέστωσε, τά 
μούσ κουλά σκλήραναν, τό πρό
σωπο ψήθηκε μά ή ψυχή δέν άλ
λαξε. "Ητανε πάντα τό παιδί πού 
τόσο Αγαπούσαμε όλοι μας. Μιά 
άχτίδα καλωαύνης κΓ Αγάπης 
μέσ’ τούς γερόλυκους παρτιζά
νους τού βουνού πού στερηθήκανε 
τά πάντα κι' 8τι Αγαπημένο γιά 
τόν άγώ<«,

Καθένας τ' άγαποΰσε μέ τό δι
κό του τόν τρόπο, γιατί όλο καί 
κάτι ξεχωριστό θύμιζε τώρα γιά 
κείνον. Κ' είχε πάντα ή τσέπη τους 
κάτι κρυμμένο, γιά τό μικρό παρ
τιζάνο μας. Τό Κοπούν δέ χάλα
γε καρδιά κανενός. Δεχότανε 
πρόθυμος τό κάθε τί άσχετο κι 
άν δέν είχε άξια γιά κείνον, μά

γο  καί μόνο γιά νά μή λ'υπήσει 
τούς μεγάλους του φί,λους πού 
δέν ξέρανε πώς νά του δείξουνε 
άλλιώς τήν άγάπη τους.

"Οταν άργά τό δειλινό μ' έ- 
περνε παράμερα νά μοΰ_ δείξει 
τό σωρό φαγώσιμα πού τού χάρι
ζαν—είμαστε δυό πολύ φίλοι—ξε
χώριζε' πάντα τό μερτικό ιοΰ 
μπάρμπα - Γιάννη. Μά γιά τούτον 
δέ σούπα τίποτα άκόμα.

"Ητανε ό γέρος τού Τάγματος. 
Κανένα δέν είχε στόν κόσμο. Οί 
Φασίστες τού ρήμαξαν οικογέ
νεια καί σπίτι. Συνηθισμένη ιστο
ρία.

Τό λοιπόν άνάμεσα σιούς δυό 
τους γεννήθηκε μιά άγάπη τρα
νή πού ζέσταινε τήν καρδιά μας. 
Καϋμένε γέρο. Πόσο τόν άγαπού- 
σαμε γιά όλα του. Μ’ όλα τά χρό
νια του—κοντά έξη ντα—παντού 
πρώτος. Οί καρδιές τους ανταμώ
θηκαν. Ζητούσανε κΓ οί δυό τή 
στοργή καί βρέθηκε ένας παπού
λης κ’ ένα παιδί. Καί σέ τούτο 
τό γέρο χρωστάει τό παρατσού
κλι.

Μιά μέρα γυρίζαμε άπό ένέδρα 
πού πήγε καλά. Ό  μπάρμπα— 
Γιάννης—τόν είχανε πάρει τά χρό
νια είπαμε — στηριζόταν στόν 
πρόθυμο ώμο του λαφριά κΓ έ
σκυψε ξάφνου προστατευτικά καί 
τού λέει δυνατά στ’ άστεϊα.

—"Αντε Κοποΰκι, τό γλυτώσα
με καί τούτη τή φορά τό πεπόνι. 
Φαίνεται ή ώρα νά γίνουμε «πα- 
ρασύνθήμα» δέν ήρτε άκόμη. Γιά 
νά δούμε. . .  Ό σοι στέκονταν γύ
ρω γελάσανε μέ τό παρατσούκλι 
κΓ άπό τότες τού έμεινε. Κοποΰκι 
άπό δώ Κοποΰκι άπό κεΐ.

Μά τελευταία ό γέρος φοβό
τανε πολύ, γιατί δίναμε πιά τα
χτικές μάχες, γερές, κΓ όχι κλε
φτοπόλεμο. ΚΓ όχι βέβαια για 
ιόν έαυτό του μά γιά κεΐνο τό 
ζουρλόπαιδο. Τδπαιρνε λοιπόν 
πάντα μαζί του κ' είχε τά μάτια 
του δεκατέσσερα μήν τυχει καί 
ξεφύγει τήν προσοχή του. 'Εκεί
νος όμως πρώτος καί καλλίτε
ρος στή γιούργια καί τό στήθος 
του γέρου τότες μόνο ξαλάψρωνε, 
άμα τον έβλεπε νά γυρίζει πίσω 
γερός καί χαρούμενος, κουνών
τας άπό μακρυά τό κελεπούρι 
Πότε ντουφέκι, πότε κασελάκι 
χειροβομβίδες, κάποτε αύτόματο 
κΓ ο,τι άλλο είχανε τήν καλωσύ- 
νη νά μας χαρίζουνε οί θύννοι. 
Σάν έφτανε κοντά γερός, δέν 
κρατιότανε τό λοιπόν άπ’ τή χα
ρά του καί τόν φιλούσε γλυκά 
στά δυό κατακόκκινα άπ' τό τρέ
ξιμο μάγουλα, δίνοντάς του όμως 
καί τό άπαραίτητο σκαμπίλι - χά
δι γιά τήν άποκοτιά του.

— Ό  καλός παρτιζάνος πρέπει 
νδναι πσληκάρι σ’ δλα του. Καί 
παληκάρι σωστό, είναι κείνο πού 
κυβερνάει πρώτ' άπ’ δλα τή θέ
λησή του. Μά σύ, ποτές δέ θα γί
νεις καλός παρτιζάνος.

Καί τό Κοποΰκι πού βαριότανε 
τήν κατήχηση, έβγαζε άπό τίς 
τσέπες του πότε μιά ταμπακέρα 
μέ τσιγάρα, άλλοτε μιά πίπα μέ 
σακούλα γεμάτη καπνό μυρωδά
το πού κάποιος Γερμανός τόσο 
καλόβολα του προμήθεψε, καί 
τά κουνοΟο* πονηρά μπροστά στά

μάτια τού νταλκαδιασμένου πα
πούλη.

— Μωρέ άφορεσμένο πού τά 
πέτυχες πάλι; έκανε κείνος κΓ 
άπλωνε μέ λαχτάρα τό τρεμάμε- 
νο χέρι του.

— Μπα! "Ενα μικρό «ντο“ » 
στην τσέπη τού σκοτωμένου ϋηόβ- 
ΓοίτίάεΓ άπαντοΰσε ό άλλος πονη
ρά κ' έχάζευε τό γέρο του καθώς 
τραβούσε θεριακλωμένος τή ψου- 
μαδιά του.

Τό βράδυ θά γλυστρήσει σιγά- 
σιγά στό πλάϊ μου προσέχοντας 
μήπως ξυπνήσει τούς συντρόφους 
πού κουρασμένοι - πτώματα μετά 
τήν έπιχείρηση πλαγιάζανε στά 
πλακάκια καμιανοΰ μισογκρεμι- 
σμένου σκολειού ή τίς πιό πολλές 
φορές τρόγυρα κατά διμοιρίες 
στό δπαιθρο, κΓ άφοΰ βολεύονταν 
κάπως, άρχιζε νά μου διηγαται 
τροχάδην τίς έντυπώσεις του Απ' 
τή μάχη. Στερνά, άφοΰ τέλειω- 
νε σ’ δλα τά σημερινά, έδινε στή 
ματιά του μιά γλυκειάν ικεσία 
καί πιάνοντας τά χέρια μου πα- 
ρακάλαγε:

— Θόδωρε πέσ' μου κείνο τό 
ποίημα γιά τίς θάλασσες τής_Νο
τιάς ή τό παραμύθι τού Μάρκο 
Πόλο. ^

'Απόψε είμαι σκοπός.
Ό  σύντροφος πού άντικατάσιη- 

σα μοϋδωσε τό παρασύνθημα.
— «Κοποΰκι» είπε ψιθυριστά, 

αήν τύχει -καί τά πάρει 6 Ανεμος.
Κάποιος κουκουλωμένος στή 

μαντύα του κλαίίΐ (*' Αναφυλλη*

τά πού ξεσκίζουνε τήν καρδιά.
Καϋμένε γέρο!
Μά καί ατούς άλλους παρτι

ζάνους ό ΰπνος δέν κολλάει στά 
μάτια._

’Εγώ πηγαινόρχομαι νευρικός 
άπάνω - κάτω καί στό μυαλό μου 
στριφογυρίζουνε δυό μεγάλα παι
διάστικα μάτια παρ ακαλώντας 
γιά παραμύθια καί θάλασσες του 
Νοτιά.

— ’Αλήθεια, πού πέφτει τώρα ή 
θάλασσα;

Είμαστε πάνου στό Καίμάκ - 
Τσιλάρ—1700 μέτρα—καί τό χιό
νι σιγοπέψτει άπαλά, νά σκεπάσει
τή γή- ,

Σ έ  λιγο δλα θά τά σαβανώσει 
κ’ ένα μικρό κορμάκι θά κρυώ
νει πεταμένο στή μέση του δρό
μου καί πλάι του τρεΐς Γερμανοί.

ΟΟτε ένα σταυρό. Ούτε ένα 
καντήλι. ..

Καϋμένο Κοποΰκι! Καϋμένη 
μανοϋλα!

Σάν ψόφιο σκυλί θά τό κλω
τσήσουνε αύριο οί Ναζί πού θάρ- 
θουνε νά πάρουνε τούς δικούς 
τους.

Μά σά σ κύψου νε νά δούνε τά 
μούτρα του, δυό μάτια μεγάλα 
παιδιάστικα γεμάτα μίσος κ’ ί
σως - ίσως κι άπορία θά τούς κυ
νηγάνε Αδυσώπητα γιά δλη τους 
τή ζωή.

— θέλω νά πάω άντάρτης μάνα, 
είχε πει κάποτες τούτο τ άγόρι. 
Τό Κουπούκι.

ΘΕΟΔ. Ν. ΠΕΤΡΑΚαΠΟΥΛΟΣ
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Ή  νύχτα είχε έρθει. Καί τό 
σκοτάδι πού πύκνωσε, είχε σκε
πάσει τά πάντα, Φώς πουθενά, 
φωσάκι, αχτίνα νά ξεπετιέται. 
γιά νά φέρνει κάποια άντίσταση 
στό πυχτό σκοτάδι, καί νά δώσει 
μικρή παρηγοριά στό διαβάτη 
ποΰχε βραδύνει, δτι ύπάρχει λί
γη ζωή...

Σά  νεκρή πολιτεία. Τά χτηρια 
δλα κλειστά, κατάκλεισχα. Κρό
τος, θόρυβος κανείς. Λές καί πέ
ρασε θανάτου πνοή κέσβυσε τόν 
κάθε κρότο, τά θόρυβο, τή ζωή 
πού έτρεχε μέσα. Καί ή ώρα δέν 
είταν τόσο περασμένη.

"Ανεμος, Αέρας δέ φυσούσε. 
Ψηλά ούτε Αστέρι, Αστεράκι νά 
λάμπει καί νά φαίνεται δτι κάτι 
νεύει στή γή. Σκοτεινιά καί κεΐ. 
Είναι συννεφιά, ή μήπως έχάθη- 
καν καί τ’ άστέρια;

Νεκρή πολιτεία! "Ω. κάλιο νά- 
ταν έτσι καί δχι δπως είναι! Ο! 
νεκροί δέν πονουν, δέ σκέπτονται, 
οί νεκροί δέν τρομάζουν, έιώ, 
ένώ. ..

Κοιμούνται δλοι, κοιμούνται 
δμως έχοντας τόν τρόμο καθισμέ
νο στό προσκέφαλό τους...

Τίς νυχτερινές ώρες, τίς ώρες 
τής βαθιάς νύχτας μιά Λάμια 
βγαίνει καί τρέχει '¡'ορίζοντας έ- 
δώ καί κεϊ ατούς σκοτεινούς δρό
μους. Κάπου, κάπου σταματά καί 
μπαίνοντας στά κλειστά απίτια, 
αρπάζει άνθρώπους, Αρπάζει θύ
ματα γιά νά φάει. Καί είναι Α
χόρταγη . . .

"Αμυνα δέ χωρεΐ, γιατί τό·τρο- 
μερό στόμα της θά φάει τότε, τήν 
οικογένεια δλη.

Καί κοιμούνται οί μελλοθάνα
τοι έχοντας δμως, στό προσκέφα
λό τους τόν τρόμο. "Αν Αγρυ
πνούν; θά  μιλούν μ' αύτόν. . .

ΟΟτε σκύλου γαύγισμα! Μό 
μπορεί νά ύπάρχουν σκυλιά σέ 
νεκρή πολιτεία;

” Ω σιωπή ! Τό σκοτάδι πιό πυ
κνά νά γίνει, πιό πυκνό, καί τόσο. 
τόσο σάν πίσα, πίσα, δχι σκοτήρΡ» 
πιά, καί μέ κάτι πού νά χάνει 
κανείς καί τόν έαυτό του, δταν 
χωθεί μέσα σ’ αύτό. Κ ' έτσι θά 
κρυφτούν τά πάντα μέσ’ στήν άγ- 
καλιά του.

Μά τ’ είναι κείνο πού άκσύγε- 
ται μέσ’ στή νεκρή ήσυχία; Μιά 
βουή πέρα. πέρα τήν ταράζει. ΚΓ 
αύτή ή βουή μεγαλώνει μεγαλώ
νει. . .

Κ ’ έχανε νά σταματήσει, άλλά 
νά την πάλι, νάτος 6 θόρυβός 
της, πού γίνεται άπαίσιος. Νάναι 
κείνη ;... Μά έκείνη είναι, ¿κεί
νη! Καί πλησιάζει! "Ω, Αλοίμο- 
νο ! . . .

Καί φάνηκε πέρα λίγο, ή Λά
μια τρέχοντας μέ όρμή καί φω
τίζοντας μέ τά φλογερά της μά
τια τά σπίτια, γιά μιά στιγμή 
καί διώχνοντας τό σκοτάδι, πού 
τάκρυβε. .. Αϋτή είταν αύτή !

Πέρασε, έφυγε. Ό  κρότος της, 
ή βουή της άπομαχρύνονταν. Μά 
νά. νά σταμάτησε!

"Ω,· ή Λάμια, πού γυρνά.τίς ώ
ρες τής νύχτας, κάπου θά στα
μάτησε. "Αχ. ό δύστυχος αύτός 
κΓ  αύτοί πού δικοί της είναι!

Περιμένω. Νά κρότοι σέ πόρ
τα! Χτυπούν δυνατά, θά  χτύπη
σαν πρώτα τό κουδούνι.;. Μά 
νωρίς Απόψε, γιατί; Μή δέν εί
ναι; Μά οί χτύποι, γιά νά χτυ
πούν έτσι δυνατά- . Νά «Χλα 
γτι>«ήμ«τσ, . Σταμάτησαν

θέλησα νά δώ λίγο φώς, άν
θρώπους καί μπήκα Απ’ τόν κή
πο μου, μέσ’ στό σπίτι. Εΐμαυί 
δχι μόνο ταραγμένος, Αλλά καί 
παγωμένος.

Σκεπασμένο φώς. Φώς δμως. 
"Α, πότε, πότε θά λάμψει καθα
ρό χωρίς έμπόδιο;

'Η  γυναίκα μου μιλούσε μέ τήν 
άδελφή μου μιά χήρα δυστυχι
σμένη, πού ερχόταν κάθε τόσο. 
κ έμενε δυό, τρεΐς ήμέρες.

— Μά έξω ήσουνα; μοΰ έκανε 
ή γυναίκα μου.

— Ναι, κοίταζα τή σκοτεινιά. .
— Αύτό τό αύτοκίνητο τόδες; 

Τί νάταν Αραγε;
— Μόλις τδδα. Νομίζω δμως, 

πώς ΘΑταν άπ’ έκεΐνα, ¿κείνα!. . 
Γιατί κάπου σταμάτησε κΓ Ακόυ
σα νά χτυπούνε πόρτα δυνατά.

— "Ω, Αλοίμονο !. . . "Ε , τούς 
δυστυχισμένους! Ά  τί νύχτα θά 
περάσουν!

— Πωπώ! έκανε καί ή άδελφή 
μου. Είναι φοβερό! Καί πηγαί
νουν τίς περισσότερες φορές, υ
στέρα άπ’ τά μεσάνυχτα καί χτυ
πούν τίς πόρτες. Καί άμα δέν 
τούς Ανοίξουν, σπάζουν τίς πόρ
τες καί μπαίνουν. Κλαίνε, φωνά
ζουν, παρακαλοΰν, μά αύτοί ιό 
χαβά τους, δέν άκοΰνε τίποτα, 
πιάνουν έκεϊνον πού θέλουν, τόν 
βάζουν στό αύτοκίνητο, καί μι- 
σόγυμνο άκόμα, καί φεύγουν.

Μου έλεγε μιά κυρία ένός για
τρού, πώς Αμά τή νύχτα, άκουσε. 
αύτοκίνητο είναι άδύνατο νά μήν 
ξυπνήσει. ΚΓ αίσθάνεται νά τής 
κόβονται τά ύπατα, δταν τ’ Ακού
σει καί σταματά.

Είδα τή γυναίκα μου νά κα
τσουφιάζει, κ’ δστερα νά λέει:

— Δέ μέ ρωτάς ¿μ ένα !... Τά 
ίδια καί χειρότερα παθαίνω! Χά
νω καί τόν ύπνο μου έπειτα. . .

— "Α, σκέφτηκα έγώ, καί σύ 
τά ίδια; Τό ίδιο δ,τι παθαίνω 
κ’ έγώ, πού ξυπνώ Απ’ αύτόν τόν

. απαίσιο θόρυβο καί προσέχω: 
θά  σταματήσει έδώ; Κι άκούω 
πολλές ψορές τήν πόρτα τού αυ
τοκινήτου νάνοίγει καί πατήματα 
βαριά έπειτα. Τί μαρτύριο! . .  . 
Καί ώς πότε θά κρατήσει αύτό, 
ώς πότε! *

Καί καθώς αύτές, έπειτα, έλε
γαν Αλλα, έγώ έφερνα μέ τό νοΰ 
μου τό σπίτι κείνο, πού χτύπησαν 
τήν πόρτα του, τό σπίτι κείνο, 
πού χτύπησε ή καταστροφή.

Ήσυχία στό σπίτι, στά δωμά
τια. "Ολοι κοιμούνται. Μά νά κά
ποιος ή κάποια ξυπνούν άπό βουή 
πού δυναμώνει. Ή  καρδιά της άρ- 
γίζει νά χτυπά δυνατά. Καί νά 
ή ' βουή ή Απαίσια σταματά. Χεί- 
μαορος φωτός χτυπά τά πα
ράθυρα καί άπό τίς γρίλλιες 
μπαίνει μέσ’ στά δωμάτια. "Ομι
λίες δυνατές χτύποι άπό πόρτα 
πού ανοιγοκλείνει, καί πατήματα 
βαριά...

—"Ω. θεέ μου !
Τά βήματα σταματούν τά βα

ριά, κΓ άκούγεται μέσ’ στό σπίτι, 
αέσ στήν ήσυχία του ή φωνή του 
κουδουνιού.. ^

Μά καί κείνοι πού δέν Ακόυ
σαν τή βουή της Λάμιας, καί τό 
σταμάτημά της, καί ήσυχα κοι
μόντουσαν βυθισμένοι σέ δνειρα, 
κΓ αύτοί ξυπνούν ξαφνιασμένοι 
άπ’ τόν κρότο τού κουδουνιού- . -

— Τ’ είναι, τ’ είναι! . .
Γρήγορα κατάλαβαν δμως,

πώς ή καταστροφή είταν καί γτιι-

ποϋσε τά κουδούνι γιά νά μπει 
μέσ’ στό σπίτι...

Σ Τ Ο  ΔΡΟΜΟ

Βγαίνω έξω. Είναι πρωί. Πρέ
πει νά ψωνίσω κάτι. Βαδίζω άρ
γά. Νά δμως κάποιος μέ σταμα
τά. Είναι γνωστός μου καί τόν 
ξέρω καλά τί καπνό φουμάρει.

— Τί νέα; μέ ρωτά σιγά, ξέ
ρεις τίποτα;

— Δέν ξέρω γώ, έσύ;
_—’Απ’ έξω καλά πάνε, μέσα 

δώ είναι τά δυσάρεστα. Τουφέκι- 
σαν πάλι καμμιά εικοσαριά! Καί 
κρέμασαν τρεΐς. . .

Σταμάτησε. Κάποιος πλησίαζε 
καί θά περνούσε άπό κοντά μας.

— Καί τί θά ψωνίσεις; μέ ρώ
τησε ό γνωστός μου.

—"Ο,τι βρω. ..
Ό  άνθρωπος, πού μάς πλησία

ζε πέρασε καί Απομακρύνθηκε.
— Πρέπει προσοχή, μεγάλη 

προσοχή! Μήν έμπιστεύεσαι σέ 
κανέναν!.

— Λοιπόν, γιά λέγε, του είπα 
γώ. έκρέμασαν τρεΐς, έλεγες. . .

— Ναι, κρέμασαν καί τρεΐς, ά- 
Φοϋ τούς σκότωσαν πρώτα στή 
Σαλαμίνα. Καί θά τούς όψήσουν 
έτσι κρεμασμένους τρεΐς ημέρες.. 
Γιά νά τούς βλέπει ό κόσμος...

— Καί γιατί αύτό;
— Γ  ιατί έκαναν σαμποτάζ, ή 

προσπάθησαν νά κάνουν. . .
Χωρίσαμε.
"Αλλος πάρα κάτω μέ σταμά

τησε.
—"Εξω τά πράγματα πάνε θαυ

μάσια, έξοχα... Έδώ δμως άοτα! 
Οί ’ Ιταλοί μέ κουτσόβλαχους 
ρουμανίζοντας, έκαψαν τήν Έλα- 
σώνα καί σκότωσαν ένα σωρό 
κόσμο! . . .

"Επαψε άπότομα. "Ενα  κορί
τσι είχε οταθεί γιά νά φτιάσει, 
ή νά κλείσει καλά, τήν τσάντα 
του. . .

Καί άμα τό κοριτσάκι έφυγε, 
άπομακρυνθηκε:

— Καί άπ’ αύτά νά φοβάσαι πο
λύ, κΓ  άπ’ αύτά...

Λίγα λόγια είπε ό γνωστός μου 
άκόμα, κ’ έφυγε.

Ο! Σ Υ Μ Μ Ο Ρ ΙΕ Σ  ΤΩΝ 
Μ ΙΚ Ρ Ω Ν

'Αρκετοί είχανε μαζευτεί, Αν
τρες γυναίκες παιδιά, στό μέρος 
πού θά στεκόταν τό μεγάλο αύ
τοκίνητο πού θά έρχόταν άπ’ τίς 
έπαρχίες φέρνοντας μαζί μέ έπι- 
βάτες καί τρόφιμα. Καί τό περί- 
μεναν νά φανεί. Μά είταν άδύνα
το καί νά μήν κοιτάξουν καί γύ
ρω νά μή στηλωθεΐ ή ματιά καί 
σέ κάτι μάντρες μισογκρεμισμέ- 
νες, καί σέ μιά έρημη έκταση, 
πού στό βάθος της σπίτια τή μι- 
σοκύκλωναν πολλά.

Καί ή ματιά τους είταν γεμάτη 
Ανησυχία σάν έπιβατών πού περ
νούν θάλασσα έπικίνδυνη, μέρος 
πού οί τρικυμίες ξεσποΰν ξαφνι
κά, ή θάλασσα δέν ήσυχάζει.

’Αλλά τό μέρος δλο γύρο, πέ
ρα ώς πέρα, δέν έδειχνε κανένα 
σημάδι Βποπτο καί ήσύχαζαν γιά 
νά Ανησυχήσουν σέ λίγο.

Καί δταν κάποιος, πού δέν ή
ξερε γιατί Ανησυχούσαν ρωτού
σε, θδκουγε νά του λένε:

— Γιά tic  συμμορίες των μι
κρών !

Ν « Ι μικρών ««ιδιών, ά\λ' ίπι·

κίνδυνες δσο μιά φορά οί πειρα
τές στή θάλασσα!

— Εύτυχώς, είπε κάποιος, δέ θά 
τό μυρίστηκαν. Καί πού έφερα 
βόλτα έδώ δλα γύοο, δέν είδα 
κανένα ύποπτο. . .  "Ισως άλλου 
θάχουνε δουλειά! . . .

Καί περίμεναν. Καροτσάκια εί
χαν έρθει γιά φόρτωμα. . .

.παφνικά κάτι πρόβαλλε μα
κρυά.

- Ν ά τ ο !. . .
Είχε φανεί τό μεγάλο αύτοκί

νητο νάρχεται μέ όρμή καί κατα
φορτωμένο. ..

Κ ’ έφθασε. "Εκοψε τή φόρα 
του καί πλησίασε άργά καί στά
θηκε... Καί στή σκεπή του άκό
μη είχε τσουβάλια...

Σάκκοι, τσουβάλια πετάγονταν 
κάτω. Φωνές, κίνηση μεγάλη...

Μά κείνη τή στιγμή σάν άνεμος 
δυνατός, τρομερός νά φύσηξε, καί 
άιτί νά σηκώσει σκόνη, άμμο, 
κλαδιά σπασμένα, φύλλα, σκου
πίδια, σήκωσε κ’ έρριξε μέ τήν 
ίδια όρμή καί γρηγοράδα κάτι 
Ανθρωπάκια μισόγυμνα, πού μέ 
μιάς γέμισαν τά πάντα έκεΐ.

Οί άντρες πάλευαν χωρίς νά 
μπορούν νά _κάνουν τίποτα, πια
σμένοι σά μυΐγες άπό μυρμήγκια. 
Τά σακκιά σχιζόντουσαν μέ σου
γιάδες καί τά φασόλια καί τ’ άλ
λα δσπρια ¿χύνονταν. Καί άπ’ τή 
σκεπή τού αύτοκινήτου καί άπ’ 
έκεΐ έτρεχαν δσπρια, σά νάβρεχε 
κουκιά, ρεβΰθια... Καί άλλοι μι
κροί μισόγυμνοι ¿μάζευαν καί 
τάρριχναν σέ σακκοΰλες.

“ Ολοι οί έπιβάτες είχαν πιαστεί 
άπό πολλούς καί άπό πολλές με
ριές.

Μά ένας έπιβάτης μεσήλικας, 
καθώς δρυησαν νά τόν συλλά- 
βοϋν, βρέθηκε έτοιμος νά τούς 
δεχτεί μ’ ένα ραβδί, μ’ ένα καυ
σόξυλο μεγάλο οτό χέρι. Καί άρ
χισε. άφοΰ άπόκρουσε τήν πρώτη 
έπίθεση, κρατώντας τώρα τό με
γάλο καί χοντρά καυσόξυλο μέ 
τά δυό του χέρια νά χτυπά, ¿δώ, 
έκεΐ παντού μή λογαριάζοντας 
ποιόν παίρνει ή ξυλιά. "Ολοι οί 
έπιβάτες μαζί καί οί συμμορίτες, 
άδειασαν γοήγορα τό αύτοκίνη- 
το, κΓ αύτός ¿ξακολουθοΰσε νά 
χτυπά. _

Μπαίνει ή γυναίκα του πού τόν 
περίμενε στή στάση, τρώει μιά 
ξυλιά καί κατεβαίνει γρήγορα μ’ 
αίυατωμένο τό κεφάλι...

"Οταν πιά κατακουρασυένος 
σταμάτησε, τότε είδε καί είδαν, 
πώς γιά νά προφυλάξει κ’ ένα 
καλάθι μέ αύτά πού ίφεονε. εί- 
χε_ πατήσει μέσα, καί πατώντας 
στ’ αύγά χτυπούσε. ..

*  Ά π ό  τόν dv ÍK Íc rto  τρίτο τόμο «Μό
ρες μαύρης δουλείας».

Π ΑΝΑΓΗ  Γ. ΛΕΚΑΤΣΑ 
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ΟΙ Μ Α Σ Κ Ε Σ  Τ Η Σ  Ξ ΙΠΠ ΑΣ ΙΑΣ
Toö Γ. Ν. ΠΟΛΙΤΗ

(Τ ό  περιοδικό μας. σάν βήμα τής Ε
λεύθερης οκέφης. δημοσιεύει τό άρθρο 
τού Γ .  Ν . Πολίτη σ ' Απάντηση άρθρου 
τοΟ Δημ. Φωτιάδη, -παρ' δλο βέβαια, πού 
δέ συμφωνεί μέ τό περιεχόμενό του ).

Στό 4ο φύλλο των «Ελευθέρων 
Γραμμάτων* της 2 ’ Ιουνίου, ό δι
ευθυντής τους Δημ. Φωτιάδης, 
γαραχτηρίζει μέ τόν νιόβγαλτου 
δρο «νεολογιοτατισμός» τό φαι
νόμενο των πνευματικών έκείνων 
«άναχωρητών» έδώ στόν τόπο 
μας πού άδιάφοροι άντικρύζουν 
τή μεστή πραγματικότητα των ση
μερινών καιρών, γιατί «έχουν τί) 
γνώμη πώς ο! λογοτέχνες κΓ οι 
καλλιτέχνες δέν πρέπει ν’ άσχο- 
Χοΰνται μέ τά προβλήματα_ πού 
αφορούν άμεσα την τύχη του λα
ού μας, τοΰ έθνους μας, της Αν
θρωπότητας». Αυτοί ΘαρροΟν, μάς 
λέει, πώς δ άνθρωπος του πνεύ
ματος μοναδική του «ύποχρέωση 
έχει νά ζεϊ μέσα σ’ ένα γυάλινον 
πύργο, άπλός παρατηρητής, άδιά- 
φορος κι’ Ασυγκίνητος γι.Α τά κα
θημερινά προβλήματα τών συν
ανθρώπων του».

Δέν καλοξεχωρίζω γιά ποιούς 
μπορεί νά μιλα. Σίγουρα ό «έκ- 
παιοευτικός* πού είναι «άφοσιω- 
μένος» μόνο «στό συνταχτικό καί 
ατά ρήματα», καλύτερα νά είχε 
διαλέξει δποιαν άλλη δουλειά, 
γιατί μόνο γιά δάσκαλος δέν 
κάνει’ κΓ ό ποιητής, ·πού «κα
ταγίνεται Αποκλειστικά μέ τά μέ
τρα του στίχου του., λέγεται στι
χοπλόκος κΓ ΰχι ποιητής’ το ί
διο καί τόν διηγηματογράψο ή 
τόν μυθιστοριογράφο, πού δέν έ
χουν μάτια γιά νά δουν τή ζωή 
γύρω τους, πού δέν τούς βασσανί- 
ζουν #τά όσα προβλήματα ξεπη- 
δοΰν "κάθε μέρα μέσ' Από τήν κοι
νωνία, δπου τούς έλαχε νά γεννη
θούν, αύτούς καλαμαράδες ή έ- 
παγγελματίες τό πολύ - πολύ 
μπορείς νά τούς πεις, καλλιτέ
χνες δμως σίγουρα δχι. “ Αμα μι
λάς λοιπόν γΓ  Ανθρώπους πνευ
ματικούς, γιά «διανοούμενους», 
δπως μέ φραγκΑικη όνομασία 
συνηθίζουν νά τούς λέν, δέν γί
νεται νά έχεις στόν νοΟ σου κάτι 
τέτιους. Αΰτοί δέν έχουν καμμιά 
σχέση μέ τό πνεύμα — ή μέ τή 
«δ’ανόηση», άν θέλετε. Κ ' έτσι 
μπλέκεις μέσα σέ Αντινομία, σάν 
πάς νά μιλήσεις «γιά τό ρόλο τών 
πνευματικών Ανθρώπων», κ' έχεις 
στόν νοΰ σου μόνο αύτούς.

Γιά νά πούμε δμως καί τού 
στραβού τό δίκιο, δέ φαίνεται νά 
έχει αύτούς στόν νοΰ του ό Φ&> 
τ.άδης, μόνο πού' Ισως, έδώ κ’ 
έκεί νά ιόν πρόδωσε ή βιαστική 
πένα του. θαρρώ θέλει νά μιλήσει 
πιό πολύ γιά τούς μορφωμένους 
έκείνους, πού κρατιούνται Απόμε
ρα ή δέ φανερώνονται Ανακατε
μένοι πουθενά μέ τά «καθημερι
νά προβλήματα τών συνανθρώ
πων» τού καιρού τους. Κ Γ άν βέ
βαια τόν «έκπαιδευτικό», πού 
«δέν τού καίγεται καρφί γιά τήν 
τραγική τύχη έκατοντάδων χιλιά
δων νεανικών ύπάρζεων τού τό
που μας», δέν μπορεί, στ’ Αλή
θεια, κανένας νά τόν βρει άξιον 
γιά τό λειτούργημά του, μιά καί 
δέν τόν έφερε περισσότερο σ’ 
αύτό ή. Αγάπη του γιά τό παι
δί παρ’ δσο τόν σχολαστικόν 
εκείνον δάσκαλο, πού μοναχή του 
έγνια έχει «τό συνταχτικό καί τά 
ρήματα», ώστόσο κι' ό διηγημα- 
τογράφος, πού «προτιμά Αποκλει
στικό ειδυλλιακά θέματα» καί δέ 
νιάζεται καθόλου γιά «τή φοβερή 
μοίρα τής έργατιάς τής χώρας 
μας», κι’ ό μυθιστοριογράφος, πού 
«γεμίζει τις σελίδες τού βιβλίου

του με σεξουαλικές εικόνες» κΓ 
«Αγνοεί τή μαρτυρική ζωή έκα
τοντάδων χιλιάδων δημοσίων ή I- 
δ.ωτικών ύπαλλήλων», ιιπορεί κα
νείς Από μιά μεριά νά πεί πώς 
βρίσκοντ' έξω Από τή ζωή, άν πο
τέ τους μέ κανέναν άλλον τρόπο 
δέ ψανερώσαν πώς νιάζονται γιά 
τήν τύχη τών Ανθρώπων γύρω 
τους. Τό ίδιο θά πούμε καί γιά 
τόν ποιητή, πού ξεμοναχιάζεται 
μέσα στ’ δνειρό του κι’ «Αδιαφο
ρεί άν ό φασισμός γέμισε καί 
γεμίζει μέ τάφους τόν κόσμο», 
κΓ δχι μονάχα ό ένας, ό κα
θαυτό φασισμός, παρά κάθε 
άλλος πού γιά νά σταθεί αυτός, 
μόνο μέσο ξέρει τό «καθάρισμα» 
τών Αντίθετων μέ τή σφαγή.

θά  νόμιζε λ,οιπόν κανείς πώς 
Από τή μιά μεριά έτούτ’ ή Αδια
φορία μερικών λογίων γιά δ,τι 
γίνεται γύρω τους κΓ Από 
τήν άλλη τού ίδιου ή μονά- 
κριβη έγνια γιά τόν Αδικοπονε- 
μένον καί πολυβασανισμένον λαό, 
αύτές συδαύλισαν μέσα στόν Φω
τιάδη’ τή δίκια τήν άγανάχτηση. 
πού γέννησε τό άρθοο του καί ξε- 
σπά στόν πομπευτικόν χαραχτηρι- 
αμό τού τίτλου: «Νεολογιοτατι- 
ομός !». Ή  λέξη αύτή, σάν πυρω
μένο σίδερο, πρέπει νά κάψει τή 
σάρκα ή νά σημαδέψει τό μέτωπο 
τών Ανάξιων έκείνων πνευματι
κών Ανθρώπων.

Νά γίνω έγώ Απολ.ογητής τους 
δέ μου πέραοε φυσικά, ποτές Από 
τό νοΰ. 'Ωστόσο δέν μπορώ πάλι 
νά κρύψω πώς ή άγανάχτηση τοΰ 
Φωτιάδη δέ φαίνεται νά ξετινά
χτηκε Από πρώτο άνάδεμα τής 
ψυχής του. Σάμπως νά είναι Από 
δεύτερο χέρι. Ξενιτεμένος σέ λεύ
τερα χώματα, δσον καιρό έμείς 
οί άλλοι νιώθαμε νά σιέται κα
θημερινά πάνω Από τά κεφάλια 
μας ή φοβέρα τού καταχτητή, εί
δε κει, μάς λέει. «δλους τούς με
γάλους ξένους συγγραφείς. . . νά 
γράφουν, σ’ έφημερίδες καί πε
ριοδικά, άρθρα. . .  γιά τήν οικο
νομική ζωή τοΰ τόπου τους, γιά 
τήν Ανεργία, γιά τις έκάστοτε 
(sic) έκλογές, γιά τήν έσωτερι- 
κη κ’ έξωτερική πολιτική τής χώ
ρας τους καί γι’ αύτά Ακόμα τά 
έσωτερικά ζητήματα τών άλλων 
κρατών», κοντολογής γιά θέματα 
πού ξεπροβάλλουν Από τήν κοι
νωνική καθημερινή ζωή κάθε τό
σο. "Ετσι, σά γύρισε πίσω, ξα
φνιάστηκε πού δέν είδε νά γί
νεται τό ίδιο καί σ’ έμάς. “Οχι 
λοιπόν ή έγνια του «γιά να 
καλυτερέψει τήν τύχη τής Ανθρω
πότητας καί' τοΰ λαού του», 
(πολύ μού Αρέσει αύτό τό πρω
θύστερο) , παρά μόνο ή σύγκριση 
μέ δ,τι Αντάμωσε στόν έξω κόσμο, 
Αύτή τόν έκαμε νά βρει Από τή 
μεριά τούτη σάν κάπως λειψούς 
τους έδώ λογίους. Μά στή βια
στική του καί ξώπετση αύτή σύγ
κριση δέν πρόσεξε κατιτίς παρα
μικρό. Κι’ δμως αότοΰ βρίσκεται 
δλ’ ή ούσία: Ο Ι «μεγάλοι ξένοι 
συγγραφείς», άν είναι «μεγάλοι», 
τό χρωστούν αύτό στήν Αδιάκοπη 
λαχτάρα τους νά σμίξουν μέ τούς 
άλλους Ανθρώπους, στήν έγν ια 
τους νά ζυγώσουν τόν λαό, νά ψυ
χανεμιστούν τούς Αξεδιάλυτους 
πόθους του καί τις πραγματικές 
του Ανάγκες! "Ετσι έρχεται φυσι
κό γι’ αύτούς δχι μόνο μέ τά έρ
γα τους, παρά καί σέ κάθε περί
σταση μέ τ’ άρθρα τους στις έφη
μερίδες νά λέν τόν δικό τους τό 
λόγο, πού ξέρουν πώς είναι πάν
τα γιά τό καλό καί γιά τήν προ
κοπή τού λαού, τής κοινωνίας ό-

Λοκληρης, τοΰ έθνους. ’Ενώ σ' έ- 
μας έδώ; Ο Ι συγγραφείς μας καί 
γενικά οι γραμματιζούμενοι ιΓ οί 
μορφωμένοι δέ ζοΰν κάν, «Απλοί 
παρατηρητές, μέσα σ’ ένα γυάλι- 
νον πύργο», ούτε καί μέσα στόν 
«φιλντισένιον πύργο» μιας Απόκο
σμης τέχνης, παρά κλεισμένοι νέ
τα - σκέτα μέσα στό καβούκι τους. 
Ό  κόσμος Αρχίζει καί τελειώνει 
γι’ αύτούς στό άτομό τους.

Πνευματική ζωή Αρχίζει νά θα- 
μποχαράζει μέ τό πρώτο τρεμο- 
σάλεμα τοΰ ά λ λ ο υ  μέσα μας. 
Μά γιά τούς δικούς μας συγγρα
φείς δέν έχει Ανατείλει Ακόμα μέ
σα στή συνείδησή τους ό Αλλος. 
"Αν είχε γίνει αύτό, ή τέχνη τους 
δέ θά ήταν ναρκισσισμός τοΰ Α
τόμου τους. θά  ήταν Ανάγκη πρα
γματική τής ύπαρξής τους νά 
κοινωνήσουν μέ τους άλλους άν-' 
θρώπους. θά  νιώθαν τότες οί ί
διες οί ρίζες τής ζωής τους νά 
τούς σμίγουν μέ τόν λαό τής γής 
αύτής, δπου γεννηθήκαμε. Καί θά 
συμπονούσαν τήν κακομοιριά τής 
ζωής του καί τήν κακοριζικιά 
του, πού, σέ βάθος, ξευετριέται 
μόνο μέ τής άδολης κΓ  Αντςίκιας 
ιψυχής του τις Αναλαμπές. "Ισως 
καί νά τούς ξανοιγόταν τότες πό
σο φταίχτες σταθήκαν κ’ οί ίδιοι 
κΓ δσοι πριν Απ’ αύτούς, μόλις 
μάθαν πέντε κολυβογράμματα, 
πρώτη δουλειά τους ήταν νά ξε
κόψουν Από τόν λαό, νά τόν κατα- 
ψρονέσουν καί νά τόν περιφρονή- 
σουν. Κάτι χειρότερο Ακόμα: νά 
καθίσουν Απάνω στό σβέρκο του, 
όδηγητές του τάχα, γιά νά θρέ- 
φουνται μέ τό αίμα τής καρδιάς 
του.

Ό  ξεχωρισμός Από τόν λαό είν’ 
ή αίτια ολου τού κακού. Είτε λο
γιότατοι λεγόνταν αύτοί παλιότε- 
ρα, είτε γραμματιζούμενοι καί 
πολιτευόμενοι ώς τά χτές, είτε «δι
ανοούμενοι» σήμερα, τό ίδιο φταί
χτες είναι δλοι. ΚΓ άνίσως δέ μάς 
είχε φανερώσει ό Φωτιάδης πώς 
ή άγανάχτησή του ήταν Από δεύ
τερο χέρι, θά παραξενευόμουν 
πού τόν ξεχωρισμό αύτόν τών λο
γιών μας δέν τόν είδε στή μεγάλη 
τ*υ γραμμή, μέ άλλα λόγια στό 
συνολικό έργο τους, παρά βάλ- 
θηκε νά τόν ξετρυπώσει σέ μιά μι- 
κρολεπτομέρεια, έκεί δπου, με μιά 
σύγκριση ξώπετση, τούς ηδρε τώ- 
®α νά διαφέρουν Από τούς ξέ
νους συγγραφείς. Γιατί, άν τόν έ- 
νιαζε κατά πώς λέει, «πριν Απ’ 
δλα ή τύχη τοΰ "Εθνους μας καί 
τοΰ λαού μας», δέ θά τοΰ έρχό- 
ταν στόν νοΰ νά γυρέψει τό πα- 
ραπανήσιο αύτό Από Ανθρώπους 
πού δέν Ανάδεψε ποτές ή έγνια 
τοΰ άλλου μέσα τους. θά  ήξερε 
πώς Από κείνους είναι χαμένος κό
πος νά γυρεύεις τίποτ άλλο έξόν 
κούφια μίμηση, καί τις ένέργειές 
του έπρεπε νά τις είχε στρίψει 
κατ’ άλλοΰ. Μά δπως οί «διανο
ούμενοι» τοΰ τόπου μας θελήσαν 
νά ξεχωριστοΰν Από τούς άλλους 
Ανθρώπους καί στόν ξεχωρισμό 
τους αύτόν φορέσαν τή μάσκα 
τής τέχνης, τπσ έπιστήμης ή καί 
τής πολιτικής, τό ίδιο κι’ 6 Φω
τιάδης Αποζήτησε τώρα μέ τή σει
ρά του κάπως πιό «συγχρονισμέ
νοι/» τρόπο ξεχωρισμοΰ, τοΰτον έ
δώ: νά τσουρουφλίσει μέ τοΰ «νε- 
ολογιοτατισμοΰ» τό πυρωμένο σί
δερο τις σάρκες δλων τών πρωτι
νών του συναδέλφων, πού δέν ξέ
ρουμε άν στήν Ιδιωτική τους καί 
στή δημόσια ζωή άδιαφοροΰν στ’
Αλήθεια οί άνθρωποι γιά τά με
γάλα πολιτικά καί κοινωνικά ζη
τήματα τής σημερινής ώρας, μιά

φορά δμως δέ βγαίνουν νά γρά
φουν γι’ αύτά κάθε τόσο σ’ έφη
μερίδες καί περιοδικά, δπως είδε 
νά τό κάνουν οί «μεγάλοι συγ
γραφείς» στά ξένα μέρη. Τό πα- 
οάδείγμα λοιπόν τών ξένων 'τού 
Εγινε μάθημα. Γ  Γ αύτό καί δηλώ; ’ 
νει πώς «θέτει στήν ύπηρεσία τοΰ 
λαοΰ τήν πένα του, δσο φτωχή 
κΓ άν είναι». (Τώρα λοιπόν, γιά 
πρώτη φορά;). "Ετσι κάποια έλ 
πίδα υπάρχει νά φτάσει κΓ ό ί
διος κάποτε στήν περιπόθητη με
γαλοσύνη. Γιατί δ,τι τό κάτω-κά
τω «μάς ένδιαφέρει πριν Απ’ δ
λα» είναι νά είμαστε κ’ έμείς «με
γάλοι», δηλαδή ξεχωριστοί. Δέ 
μάς φτάνει νά γίνουμε άθρωποι 
νέτα-σκέτα.

"Αν δέν μπόρεσε νό βοδώσει έ
δώ στόν τόπο μας ζωή πνευματι
κή, σ’ αύτό φταίει πού δέν έπιασι 
ποτές της ρίζες στήν Ανάγκη. Μή
τε ή τέχνη, μήτε ή έπιστήμη δέ 
βγήκαν Από Ανάγκη τής δικής 
μας ζωής.

Ό  πνευματικός άνθρωπος δέν 
κρέμεται ξεκάρφωτος κΓ Απυμό- 
ναχος έξω καιρού καί τόπου, παρα 
είναι Ισα-ίσα ή πιό πυκνή_ σύνθε
ση τοΰ καιροΰ του καί του τόπου 
του. Συνηθίζουν νά λέν πώς αύ- 
τός δίνει μορφή στούς Αξεδιάλυ
τους ώς τότες πόθους τής κοινωνι 
κής μάζας. Πιό καλά θά ταίρια
ζε νά ποΰμε πώς, ζώντας περισ
σότερο Από κάθε άλλον τις Ανάγ
κες καί τά προβλήματα ένός ό- 
ρισμένου καιροΰ καί τόπου, δπου 
τοΰ έλαχε νά γεννηθεί, καί ζη
τώντας, στή λαχτάρα του γ Γ  Α
λήθεια, νά βρεϊ τή λύση τους.’ 
παραμερίζει τούς σκοτεινούς πέ
πλους που Αποσκεπάζουν τ’ αύ 
ριανά ή πιό σωστά γίνετ’ έτσι 6 
πρόδρομος κΓ ό θεμελιωτής τοΰ 
αΟριο, μέ άλλα λόγια ή πιό συν
θετική έκφραση τοΰ ίδιου τοΰ 
καιροΰ του. Μόνο σ]_ έποχές πνευ
ματικού Αποσταμού, δπου Από 
πουθενά δέν άναδίνεται καμιά 
δημιουργική φλόγα, γυρίζουν οί 
άνθρωποι νοσταλγικά στό περα 
σμένο, θαρώντας πώς θά μπορέ
σουν νά ζεσταθούν στήν παγωμέ- 

του φεγγοβολή. "Ετσι γεννιέ- 
τβη ή Αρχαϊστική τεχνοτροπία, ό 
νεοκλασικισμός, ή γλυπτική τοΰ 
Κανόβα καί κάθε Ακαδημαϊκή τέ
χνη. Άντίς γιά ξεχείλισμα ζωής, 
ή στείρα μίμηση. Καί σ’ έμάς ή 
μίμηση, πότε τών προγόνων, πό
τε τών ξένων, μάς έβγαλε Από 
τόν ίσιο δρόμο. Αύτή μάς έκαμε 
νά ξεκόψουμε Από τον λαό. Από 
τή ζωντανή φλέβα τής γής έτού- 
της. Κυνηγώντας έναν ήσκιο, θυ
σιάσαμε Αστόχαστα γι’ αύτόν τό 
μονάκριβο πλούτος τής ίδιας μας 
τής ζωής. Τή θαάμαστή_ άνθιση 
τοΰ δημοτικού τραγουδιοΰ τήν ά- 
φίσαμε νά μαραθεί,άντίς νά φρον
τίσουμε πώς θά καρπίσει σ’ έντε
χνη ποίηση. Και μοναχά ένας άν
θρωπος, ό Σολωμός, πιάστηκε 
Από τή ζωντανή παράδοση τοΰ 
δημοτικού τραγουδιού καί τό Α
νέβασε στήν Ανώτατη ποιητική 
σφαίρα. Μά ό Σολωμός ήταν έ
νας, κ’ ένας μόνο δέ φτάνει γιά 
νά θεμελιωθεί παράδοση πνευμα
τική. Τό ίδιο κ ή έπιστήμη μας 
ήταν κ’ είναι ξαναμάσσημα ξένης 
σοφίας Ή  στεγνή μάθηση καί τό 
σώριασμα νεκροΰ ύλικοΰ καταν- 
τήσαν ό μοναδικός σκοπόο της. 
Μέ τά «σκουληκάκια», πού βρήκε 
οτήν τύχη κΓ  δχι κάν «ψάχνοντας 
μέ Αχόρταγο χέρι γιά θησαυ
ρούς», δπως λέει ό Φάουστ, σου 
σκαρώνει δσες θέλεις «πραγμα
τείες» ό έπιστήμονας. ‘Η λαχτά-
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Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η
Β Ι Β Λ Ι Ο

Γιώργου Σεφέρη: 
«Δοκιμές». 1944.

Επιθυμούμε νά χαιρετίσουμε τήν έμ- 
φάνιση αύτού τοΰ βιβλίου. Νομίζουμε 
πώς είναι σταθμός στό είδος του, την 
κριτική έπισκόπηση, Αφτό πού τ ’ όνομά- 
ζουμε «μελέτη, ή σπουδή, Λ δοκίμιο»: ( Ί 
σως Από μετριοφροσύνη ό ποιητής προ
τίμησε τών τίτλο «δοκιμές».)

Ό  χαιρετισμός μας Αποβλέπει σέ δλα 
τ’ άλλα, πού «όνουν Ενα βιβλίο έφχά- 
ριστο καί ώφέλιμο, άπό τό φροντισμένο 
του τύπωμα, ώς τό ώραΐο καί διαφωτι- 
στικό του περιεχόμενο, μάλιστα στίς χά 
ρες πού άπαραίτητα πρέπει νά κοσμούν 
άφτό τό  είδος, την όλοκάθαρην έκφρα- 
οτικάτητα, τήν άπόλυτην είλικρίνεια, τήν 
πλούσια καί βαθειά γνώση καί —  Α*τό 
πού βέβαια τά  περιέχει δλα —  τήν ό- 
μορφιά. Β ιβ λ ίο  «μελετών» μέ τέτιες χά
ρες νομίζουμε πώς πρώτη φορά διαβά
ζ ο μ ε  ατά Ελληνικά μας.

Τ ό  ήθος του είναι καί πρέπει νά στα
θεί πρότυπο γ ιά  δλους δσοι καταγίνον
ται "V a l θά καταγίνουν στό μέλλον μέ 
μελέτες καί γενικότερα , δλοι δσοι «γρα 
φουν» θά μπορούσαν νά πάρουν άπ’ άψτο 
πολλά μαθήματα, μάλιστα συγγραφικής 
συμπεριφοράς. Πολύ περισσότερο βέβαια 
Εχουν νά ώφεληθούν ο ί κοσμικοί διανοού
μενοι είτε πνευματικοί άνθρωποι.

Σ τ ά  καθέκαστα δέν νομίζουμε πώς 
χρειάζεται νά μπούμε. Ούτε κάν νά δια 
τυπώσουμε κάποιες διαφωνίες μας. ή δια
φορετικέ«; άποψές μας οέ μερικούς καθο- 
δηγητικοος στοχασμούς του ποιητή. Δέν 
είναι τού παρόντος, πού περιορίζεται στό 
-νά χαιρετίσει μέ χαρά μιάν ωραία πρά
ξη καί σάν τέτια βλέπουμε τό  βιβλίο ά
φτό τού Γιώ ργου Σεφ έρη «Δοκιμές».

Έ ξ ω  άπό τήν «έμβρίθεια» καί τήν «έ- 
νάργεια» πού διατυπώνει τούς στοχασμούς 
του, θά θέλαμε νά τονίσουμε ξέχωρα τό 
«μουσικό του χιούιιορ» πώς Αλλιώς νά 
τό όνομάσουμε; Μ ιάν ώραία διάθεση πού 
χαμογελάει στίς γραμμές του. σάν τή 
οιαθεση τού μανιακού καλλιεργητή πού 
περιδιαβάζει στόν κήπο του μέ φίλους.

Γιά  δλα άφτά νομίζουμε πώς τό βιβλίο 
είναι πολύτιμο γ ιά  κάθε σοβαρόν μελε -ητή.

Β .  Ρ Ω Τ Α Σ

Μεταφράσεις (Δτ/μ. Σταύρου: 
"Αγγλοι Λυρικοί —  R . L e
vesque : E ly tis Poèmes).

Σ τ ή ν  άνογέννηση τών λαών ή μετα
φραστική δημιουργία  Εχει νά πάρει . κ ι ’ 
άρχισε κιόλας νά παίρνει, σημαντική θέ
ση, γ ιά  νά ανοιχτούν ο ί δρόμοι τής πνευ
ματικής έπικοινωνϊας κα ί νά ξαναπάρε ι ή 
τέχνη καί ή σκέψη τόν πανανθρώπινο ρό
λο  τής Εκπολιτιστικής συνεργασίας καί

Επιρροής. ‘Υπάρχει στόν τόπο μας. δσο 
πουθενά άλλοΰ. άλυτο τό μεταφραστικό 
πρόβλημα. "Ε γ ινα ν  καί γίνονται πολλές 
προσπάθειες, καμμιά δμως συστηματική 
δουλιά γ ιά  νά γνωριστούμε uE τις ξέ
νες λογοτεχνίες καί νά γνωρίσουμε καί 
τή δική μας στούς ξένους. Ε ίνα ι μέσα 
στό σχέδιο τής πνευματικής άνοικοδόμη- 
σης τό μεταφραστικό, στενά ταιριασμένο 
σε μ ιά  σχέση έξάρτησης καί βαθιάς έ- 
πιρροής μέ τό  γλωσσικό, τό έκπαιδευτι- 
κό  καί γενικώτερα τό πνευματικό μας 
πρόβλημα, κ ι ’ αύτό δέν πρέπει νά τό 
παραγνωρίζουμε. Ή  λαϊκή δημοκρατία 
θά τά βάλει αύριο δλα αύτά στό δρόμο 
τους κα ί θά τούς δώσει ριζικές άποφα 
σιστικές λύσεις, γ ι ’ αύτό πρέπει οί δια
νοούμενοι νά μή χάνουν τόν προοανατο- 
λισμό τους παρά άπό τώρα νά προετοιμά- 
ζουνται γ ιά  την πνευματική έπιατρότευσή 
τους ατό μεγάλο Εργο τής Ανοικοδόμη- 
σης.

Η  άχτάχρονη καταδέσμευση τής χώρας 
μας δημιούργησε πολλά κενά στο θεωρη
τ ικό  πεδίο, καί καθώς τά πολιτικοκοι
νωνικά προβλήματα μπήκαν στήν πρώτη 
γραμμή, ή λογοτεχνία παραμερίστηκε καί 
τα θεωρητικά βιβλία άπορροφουν δλη 
τήν Εκδοτική δραστηριότητα καί τήν τοα- 
•κισμένη άγοραστική δυναμικότητα τού 
κοινού. "Ο λ ες  ο ί Ενδείξεις μάς βεβαιώ
νουν πώς προμηνύεται κ ι ’ άρχισε κιόλας, 
θύελλα μεταφραστική καί θεωρητική, για 
τί στήν πρώτη φάση τής μάχης τού πνεύ
ματος θά πρωταγωνιστήσει ή σκέψη καί 
ή πρωτοποριακή τέχνη, ή  Εμπνευσμένη άπ’ 
τόν άγώνα του λαου μας. Γ Γ  αύτό τό 
λ ό γο  τά λογοτεχνικά μεταφράσματα, τό 
σο πολλά στήν περίοδο τής Κατοχής, άρ
χισαν νά λιγοστεύουν άνάμεοα στίς νέες 
εκδόσεις. Ξεχωρίζουν οί « "Α γ γ λ ο ι Λυρι
κο ί»  τού Δημητρη Σταύρου καί τά « P o è 
m es» τού Ελυτη τοΰ R. Levesque. Τό 
πρώτο είναι άνθολογία μέ μεταφράσεις 
τραγουδιών δεκαεφτά "Α γγλω ν λυρικών, 
των πιό μεγάλων (Tennyson, Sw ibum e, 
Sh e lle y , P o e . Keats B y ro n , Bu m s, B ro w 
ning κ. ά. ) .  τό  άλλο έκλογή άπό τό  Εργο 
τού δικού μας Έ λ ύ τ η  γυρισμένη οτά γαλ
λικά  άπ’ τό Κ .  Levesque.

"Ο σ ο  κ Γ  άν A προσπάθεια τού Levesque 
αποτείνεται στους ξένους καί άπ’ αύτούς 
θά κριθέΐ, έμείς δέν μπορούμε νά μείνου
μ ε  άσυγκίνητοι μπροστά της ’καί νά μί|ν 
τή χαιρετίσουμε σάν Απαρχή μιας πλατύ
τερης δουλιδς, πού θά κάνει γνωστή στόν 
Εξω κόσμο τή νεοελληνική λογοτεχνία. Ό  
Levesque μεταφράζει μέ άγάπη, βάζει 
δίπλα καί τό Ελληνικό κείμενο, τό παρα 
κολουθεϊ θ ’ δλες τίς Αποχρώσεις του μέ 
δημιουργική πνοή. Τ ό  ίδιο  δημιουργικά 
μεταφράζει κ ι’  ό  Δημήτρης Σταύρου, πού 
Από πολλΑ χρόνια τώρα τόν Εχουν τρα
βήξει μέ πάθος ο ί "Α γ γ λ ο ι λυρικοί. Μ ε
ρικά κομμάτια τού B y ro n , τού Shelley, 
τού Tennyson πού Εχουν πιά γίνει κλασ- 
ο ικά  στίς μεταφράσεις τού Τρικούπη, το (Γ 
Έφταλιώ τη, του Σ ιγοό ρ ο υ , δσο κ ι ’ άν 
είναι τελειότερα στήν Απόδοση τού Σ τ α ύ 
ρου, δέν Ικανοποιούν καί παραξενεύουν. 
Ά π ’ τή μετάφραση μάλιστα τού Σ  ιγού- 
ρου Εχει τόσο Επηρεαστεί κ Γ  ό  ίδιος ό με
ταφραστής, ώστε νά τήν Επαναλαμβάνει

περίπου (β λ . Ν έο  Κόσμο, πέριοδ. Κα- 
μπάνη), κ Γ  αύτό δείχνει πόοο δύσκολα 
μπορούμε νά ξεπεράσουμε μιά καθιερω
μένη άπ" τή συνήθεια κι άγαπημένη μας 
μορφή. Σ τ ί ς  άλλες του δμως μεταφραστι
κές δημιουργίες ό  Σταύρου κατορθώνει 
νά μάς δώσει μέ ζωντάνια καί μέ παλμό 
τό πνεύμα καί τή μουσικότητα τού Α γγλ ι 
κού λυρισμού. Αλλού περισσότερό. Αλλού 
λιγότερο, πάντα δμως χωρίς «προδοσία 
μεταφραστική» τού πρωτοτύπου, γιατί στήν 
ποίηση είναι πού Επαληθεύεται κατά έια  
τρόπο τό παλιό Εκείνο άξίωμα: ΙεβόοΙΙοεβ ίΓβδΙΙΟΓΡ.

Γ .  Β Α Λ Ε Τ Α Σ

Θ . Ε Α Τ Ρ Ο

Ν. Κατηφόρη: «Φα»ουλ7]5ες». 
θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη.

Ή  ύπερβολή είναι σύμφυτη μέ τό σα
τυρικό είοος πού είναι οτήν τέχνη τού 
λόνου άκριβώς δ .τι καί ή καρικατούρα 
στη ζωγραφική. "Ο σ ο  μπορεί να γελοιο- 
γραφηθεΐ ενα πρόσωπο χωρίς νά μεγε- 
θυνθει τό  φυσικό κουσουρι του καί τό 
χαραχτηριστικό φυσιογνωμικό του γνώρι
σμα, άλλο τοσο μπορεί νά γελοιογραφη- 
θεϊ μιά κατάσταση Λ Ενα κονωνικό φαι
νόμενο χωρίς ύπερβολή πού νά παρουσιά
ζει τό ελάττωμά στή μεχαλήτερη δυνατή 
κΛίυακα.Ώ οτόσο ή ύπερβολή αύτη έχει ενα 
Ανώτατο θεμιτό δριο. Ό  οατυοικός οι ντρος 
δέν πρέπει ποτέ ν ’ Αλλοιώνει τό αντικεί
μενο πού μυκτηρίζεται σέ βαθμό πού νά 
μήν Αναγνωρίζεται πιΛ. Κ ι  αύτόν τόν 
Εσχατο φραγμό δέν τόν ξεπέρασε ό  Ν . 
Κατηφόρης οτή νέα του κωμωδία «Φα- 
οουληοες» πού Ανέβηκε στό θέατρο Μου- 
οούρη Από τό  θίασο τής Μαρίκας Κοτο
πούλη. Μ ερικές Απιθανοτητες οτήν πλοκή 
καί στήν Ανέλιξη τού μύθου του, καθώς 
καί τό Λντινομικό γ ια  Ενα ρεαλιστικό 
Εργο φινάλε του. δπου ο ί ήρωες τής κω
μωδίας γ ιΑ  νΑποκορυφωθεϊ ή ψευτ,ά τους 
υεταβΑλλονται ξαφνικά σέ κούκλες τού 
Κονιτοιώτη, ένώ δέν παραμορφώνουν τά 
πρόσωπα, ούτε ψευτίζουν τή βασική ζων
τάνια τους. Αντίθετα Εντείνουν τή  σάτυρα 
κ ι όλοκληρώνουν τήν κριτική της λεγά
μενης «καλής τάξης» πού -κάνει ό συγ
γραφέας.

Μ Α  ένώ όρθά ό  Ν . Κατηφόρης βλέπει 
καί παρουσιάζει τό ήθικό κατάντημα μιάς 
τάξης πού δέν Εχει οτόν τόπο μας καμία 
μόνιμη καί συνεχή κοινωνική παράδοση, 
μά  κερδίζει τήν προνομιακή θέοη της 
είτε μέ τό χρήμα, είτε μέ τόν άριβισμο, 
είτε καί μέ τήν Απλή σύμπτωση. Αντίθε
τα ό  λαός δέν Αντιπροσωπεύεται οτό Εργο 
του μέ τά γνησιώτερα παιδιά ερυ. Ο  
Γιώ ργης Φαρούκτγς κ ’ ο ί φίλοι του. καθώς 
καί ή ήρωίδα του Εργου ή Ή ρ ώ , Εχιυνε 
βέβαια τήν Αγαθότητα καί την είλ κοί- 
νεια τών Ανθρώπων τοΰ λαοΰ, ώστόσο 
δέν είναι ο ί Αντιπροσωπευτικοί τύποι του. 
οΐ Ανθρωποι δηλαδή τής δουλειάς και τού 
μόχθου, οί άνθρωποι πού πληρώνουν μέ 
τόν Ιδρώτα καί τή δυστυνία τους την

ρα γι’ άλήθεια, γι* άνέβασμα της 
χαμοζωής μας στό φωτεινό βασί
λειο τοΰ πνεύματος, δπου όρχίζει 
νά ξανοίγεται ή πραγματική μορ
φή τοΰ Ανθρώπου κ’ ή Ανθρωπιά 
γίνεται πλούτος ζωής μέ ίδρωτα 
κερδισμένο κ’ ύπέρτατη σοφία, πο
τές ή λαχτάρ’ αύτή δέ θέρμανε 
τήν παγωμένη καί κατάστεγνη 
καρδιά των λογίων μας. «Λογιό
τατοι» πάντα τους ήταν καί μέ
νουν. πιππασιά τοΰ μυαλοΰ τούς 
έφερε στήν έπιστήμη καί στήν τέ
χνη. Καί μέ τίς όμορφες αύτές μά
σκες δοκιμάζουν νά σκεπάσουν 
τή στραγγισμένη τους μορφή, τά 
κεφάλια τους τ’ «άλαλα καί ξερά 
ώσάν τά κρανία πού κοιμούνται 
στά χώματα», .τιππασμένοι άπό 
τά διαβάσματά τους κι’ άπ’ δ,τι 
άκοΰν πώς γίνεται στόν έξω κό
σμο, ξεσηκώνουν καινούργιους 
κάθε φορά έκφραση κούς τρό
πους, πού ίκεΐ πέρα κάποΓ Α
νάγκη σίγουρα θά τούς γέννησε, 
κ* έτσι καμαρώνουν πώς γίνονται 
οι στυλοβάτες τής πνευματικής 
μας προκοπής. Κάτω άπό τή μά
σκα τους δμως άπεικάζεις τό ά- 
πομόναχο άτομο. ΚΓ άλήθεια δέν 
ξέρω σέ τί διαφέρει τάχα ό Φω
τιάδης άπ’ αύτούς. Μήπως κΓ έ- 
τοΰτος δέν ξιππάστηκε μέ δ,τι 
Αντάμωσε στά περιδιαβάσματα 
του σέ ξένους τόπους; Αλλιώς 
δέ θά τοΰ έρχόταν ποτές ν’ άγα- 
ναχτήσει πού δέ βρήκε τό ίδιο κ’ 
έδώ σ' ¿μας, σά νά τά είχαμε δ

λα τ’ άλλα κΓ αύτό μονάχα μας 
έλειπε, τό κύριο καί τό ούσιαστι- 
κό. "Ογι λοιπόν άπό πρώτο άνά
δεμα της ψυχής του, παρά μόνο 
άπό φόβο μήπως μείνει πίσω κΓ 
αύτός. άπ’ δ,τι γίνεται δξω, ξε
σπάθωσε μέ τό άρθρο του κΓ  Α
ποφάσισε τώρα, γιά πρώτη φορά 
στή ζωή. του, «νά θέσει τήν πένα 
του στήν ύπηρεοία τοΰ λαοΰ».

ΕΟκολο είναι υά έχεις στό στόμα 
σου τό λαό. Χιλιάδες δημοκόποι 
καί λαοπλάνοι δέν κάνουν άλλο 
τίποτα. Όμως όλότελα διαφορε
τικό είναι νά τόν έχεις όλοένα, 
κάθε ώρα καί στιγμή, στόν νοΰ 
σου καί στήν καρδιά σου. Αύτό, 
βέβαια, είναι κάπως πιό δύσκολο. 
Καί πώς νά τόν πιστέψουμ’ έναν 
λογοτέχνη πού έχει όλοένα στό 
στόμα του τόν λαό, μά δέ φρον
τίζει νά τοΰ μιλήσει στή γλώσσα 
του πρώτα-πρώτα; ΚΓ δμως ή κα- 
τάπρωτη έγνια του θά έπρεπε νά 
είναι αύτή. "Οργανο τής τέχνης 
του δέν είναι ή γλώσσα ίσια-ι- 
σια; Έ τσ ι θά μας έδειχνε πώς 
κΓ ό ίδιος είναι τεχνίτης σοβα
ρός καί τίμιος, μά συνάμα πώς 
κΓ ό πόθος του γιά τό καλό τοΰ 
λαοΰ δέν είναι κούφια λόγια. Για- 
τί στήν πράξη κρίνεται πάντα ή 
άλήθεια τών λόγων μας. Καί με 
τή φτιαχτή καί ψεύτικη γλώσσα 
του δέ φανερώνει τάχα πώς ή ό
ψιμη τούτη εγνια του γιά τόν λαό 
μάσκα είναι μόνο; Μά γιά τά ξέ- 
φτισμα τής γραφτής υας γλώσ-

oaçj σέ μιά νεοκαθαρεύουσα μέ 
λούστρο δημοτικής έχει κανείς νά 
πεί τόσο πολλά πού καλύτερα νά 
τ’ άφήσουμε γι’ άλλο άρθρο.

Ή  ξιππασιά τοΰ μυαλοΰ είναι 
τό χαραχτηριστικό τών σημερι
νών λογίων, γιατί τό κέντρο τοΰ 
κόσμου βρίσκεται γΓ αύτούς οτό 
άτομο, στό δικό τους τό άτομο. 
Ποτές δέν τούς θέριιανε ή έ- 
γνια τοΰ άλλου. Γ  Γ αύτό κΓ δλο 
φουσκώνουν γιά νά γίνουν «με
γάλοι» καί «ξεχωριστοί» ’Αλή
θεια, ποιός «μεγάλος» μας τό εί
πε: «μέσα στους ξεχωριστούς ό 
ξεχωριστός έγώ είμαι»; Μά ό 
πνευματικός άνθρωπος άλλο δέν 
έχει στόν νοΰ του πάρεξ τόν άν
θρωπο— τόν σημερινόν, τόν αυρι
ανόν καί τόν παντοτινόν. Ή  λα
χτάρα του λοιπόν νά σαίξει μέ 
τόν λαό, νά έργαστεΐ γιά τό κα
λό του είναι γι’ αύτόν άνάγκη 
πρωταρχική τής Ιδιας του τής ζω
ής κΓ δχι μάσκα καινούργια κά
θε φορά, κατά πώς φυσά ό άνε
μος. Αύτός μονάχα νιώθει στ’ ά- 
λήθεια τίς άνάγκες τοΰ λαοΰ του, 
ψυχανεμίζεται τούς Αξεδιάλυτους 
άκόμα πόθους του καί τούς έκ-
ίράζει μέ τό έργο του συνθετικά  ̂

ιατί πάντα ή άγάπη τόν όδηγεΐ 
καί τοΰ παραστέκεται: «il primo 
arnore», που είναι καί «somma 
sapienza», ύπέρτατη σοφία. ΓΓαύ- 
τό καί γίνεται 6 θεμελιωτής τοΰ 
αβριο

ΟηίραξΙα πού Εξασφαλίζει τήν «ώτυχία 
και την άνεση της Λεγομενης «να/.ης τά
ξης». ι\ι άι/ιΟ είναι νομίζω, τό  ΙοεσΛΟ- 
γΐινυ μειονέκτημα της νεας οατυρικης κω- 
μσιοΐας του Π . Λυτηφορη, που Οειχνει 
κα ια  τά κοιπά άνα,,φιοάητητες αρετες. 
γ υ ρ ,ο  κι άοιαοτο οιακο/Ο. παρατ.ιρηαη, 
‘χ-μακτηρες και τόπους κα ί. μ ’ εξαιρεοη 
την τρ ιιη  πράξη, αρχιτεκτονική μυυτοριά 
Οχι τυχαία.

Η  ερ μ η ν ε ία  της κωμωδίας άπό τό 
θίαοο ι,οιοπουΛη οτάθηκε ουμφωνη μέ 
το πνεύμα του έργου. U  κ. ηιουζενίδης 
ά ΛΛω υτε εχει, μπορεί νά πει κάνεις. 1οι- 
αιτερη επίυοση οτις φαντεςίοτικες ερμη- 
νείκς. Ά π ο  τούς ηθοποιούς ξεχωρίζανε 
ο ι κ .κ . Λο/οθβτιυης οτο ρω.ο του Γιωρ- 
γ η  Ψαρουκη, 0 κ . Λιυρατ οτό ρολο τού 
Ψιακα, ο  κ. Τοαγανεας οτό ροκο τού 
Παστρα καί ό  κ. ηω οτα ντά ρ α ς  οτό ροκο 
τυυ >ενικου γρ α μμα τέα , t i κ. Ρ ί τ α  Μυ- 
ρατ ερμηνκύο,ιας το ρόλο της Ίιρ ω ς , 
δεν πρυυυευε κ α μ ιά  καινούργια νότο οτό 
σχεΟον στερεότυπό πια παίξιμό της οέ 
άνουνοχους ροκους. Ο Ι  Α λ λ ο ι  ήθοποιοί 
έπαιξαν ικανοποιητικά μ ’ ίξαίρευη τις 
δ . Λαμπέτη και hupou πού δε οιαθέτανε 
τήν ωριμότητα και το physique πού απαι
τούσανε οι ροΛοι τους.

"υ υ ο  γ ια  το  ντεκόρ τοΰ κ . Ά νεμ ο  
γιάννη, σημειώνω γ ια  πρώτη φορά μιάν 
ύμοιοχένεια και μια ουνεπεια στή ούΛ- 
ληψη και οτήν έκτέΛ εοη . Φαίνεται πώς 
ή  οιακοσμητική φκυαρια πού χαρακτηρί
ζει την αΛΛη σκηνοχραψική έρ ,α σ ία  του 
οχετίζεται μέ την αφυονία των ύΛίκων

St-σων πού οιεθετε και πού αύτή τή φορά 
=ν του παραχωρηθη.,ανε γ ια  μιά παρά

σταση οέ α ,οιχτο χώρο καί μαΛίοτα οέ 
περιοοο τουο εξαιρετικά κρίσιμη γ ιά  τό 
θέατρο. Ούοέν κακόν Αμΐ>ες κακουΙ

Ϊζ ώ /Έ ^ β ιν : «ΙΙωλείται 
χέψ ί». θίασος Κατερίνας.

Ή  κ. Κατερίνα πού σ’ άλλες έπίσης 
κρίσιμες γ ια  το θέατρο στιγμές καθώς 
αυΐες πού περνάμε σήμερα, αντιμετωπιοέ 
την καταοταυη με γενναιότητα και π{υΐη 
στο ίσανικο του θέατρου, δεν ξερω πως 
πυί γιατί, αύτή τή φορά διαΛεξε χει
ρότερό τρδπο γ ιά  να τήν αντιμετωπίσει, 
αεκίνωντεις άπΟ τή οφαλερή άφετησίο 
πως οταν ό κοσμος στηκεται οισταχτικος 
μπροστά οτό θέατρο, τό θέατρο πρεπει 
να κάνει παραχωρήσεις καί αυαρίες 0- 
στερ' από τον ε.\α»ρυτατο « Ιοβα ριτς»  τού 
ίΤτεώαΛ. ανεβαοε την περασμένη μοο_.α 
δα  οτό θέατρο της ΠΛατείας Κυριάκού 
την επίσης εΛαφρη καί ανούσια κωμω
δία  του ιζών Ί ιρ β ιν  «ΠωΛειται κεφι». 
Ό  ήρωας τού Ερ ,ο υ  αύτού είναι ε.ας 
αργόοχο,νος κοομικος ι-έος πού έννοεΐ οώ· 
νει και κυκά  να Κερδίζει τά προς τό ζην 
πΛαοαροντας τη φυοική γοητεία καί τήν 
έξυπναυα του καί πού τεκικά τά κατα
φέρνει νά μπλέξει στα δίχτυα του μιάν 
ίοιυρρυθμη Αμερικανίδα εκατομμυριούχα 
Μ α  ο ουχγραφεας του έργου, μοΛονοτι θέ
λει νά μιμηθεΐ τον ήρωα του καί νά που
λήσει κι αυτός μέ τή οειρα του κέφι οτό 
κοινόν, δέν τά καταφέρνει νά τό διασκε
δ ά σ ει.. Γ ι '  αύτό το  πολύ κοινόν φεύ/ει 
άπό τό θέατρο γιομάτο πλτ,ξη καί οι λΐ-

Ϊοι, οί άνθρωποι του θεάτρου, μέ μιά 
ποανιοτική απορία: γιατί ή κ. Κατε-

Είνα πού ξέρει τοοο κακά  το σύγχρονε. 
ραματοΛόγιο, δέν προκρίνει τήν όρθή ·αέ- 

θοοο πού άκολούθηοε κι άλλοτε, να δώ 
σει δηηαδή στό κοινόν γνησιώτερη πνευ 
ματική τροφή:

Τ ό  ξέρω : στήν παραπάνω μέθοδο, Αν 
τιπροβαΛλεται ή πρόχειρη δικαιολογία 
πώς σ' εποχες θεεχτρικης κρίσης οεν πρέ 
πει ν ά . . .  χαραμίζονται τα καλά Ερ ,α . 
Ώ σ τόοο  το πραμα Αξίζει τόν κόπο νά 
μελετηθεί -κάπως πλατύτερα. Γ  ιατί ή τρο 
μερή κρίση πού πέρνα σήμερα τό θέα-ρε 
δεν είναι μόνο κρίση ο ίκο ,ομική. Είναι 
προπάντων κρίση ήθική. Τ ό  κοινόν πού 
κατακλύζει τούς κινηματογράφους, ίσως 
νά γυρ«υει Από τό θέατρο κάτι βαθύτερο 
καί πιό ούαιαατικό άπό κείνο πού τού 
προσφέρει συνήθως ό κινηματογράφος. 
Κα τι πού ν ’ Ανταποκρίνετσι περισσότερο 
στά σημερινά του ένδιαφέροντα καί στις 
δραματικές Ανησυχίες του. ’Αλλά  κ ι’ αύ 
τό  άν δέν είναι Αληθινό, μιά βορά τό 
θέατρο Εχει τήν ίοτορική ύποχρέωση νό 
μή πυκνώσει τούς λόγους πού προκαλούν 
τήν κρίση. Ν ά  μή γίνει σύμμαχος τών 
έχθρων του. Αλλα ν ' Αγωνιστεί τίμια καϊ 
θαρρετά γιά  τήν αύτοσωτηρία του. Ή  
θεατρική κρίση δέν Αντιμετωπίζεται με 
πράξεις πού ένιοχύουν τήν Ανυποληψία τον 
κοινού γ ιά  τό κακό θέατρο. Κ α ί κακό 
θέατρο είναι σήμερα τό  θέατρο πού 6έ 
δίνει Εκψραση στίς Αγωνίες τού βασανι
σμένου άπό τόν πόλεμο Ανθρώπου ή  πού 
δεν τόν ξεκουράζει όχι μέ τό Αφιόνι f; 
τό γαργάλισμα μιάς στανικής ευθυμίας. 
Αλλά  μέ τήν προοπτική καί τήν έλπιδδ 
μιάς καλήτερης ζωης.

Σ ίγ ο υ ρ α  τό Εργο  τού Τζών Έ ρ β ι ν . 
τό Ανούσιο κ ι ’ άπνοο, τό δίχως δράση, 
τ ’ όλότελα συμβατικό μά κ ι’  άκακο κατά 
βάθοξ, δέν είταν τό  καταλληλότερο γιά 
νά δώσει λαβή στίς παραπάνω γενικώτα- 
τες σκέψεις. Ώ στόσο είταν Ανάγκη \ά 
διατυπωθούν οί σκέψεις αύτές. άν υπάρ
χε ι Εστω κ '  ή Ελαφρότερη υποψία πως 
ή σημερινή κρίση δέν είναι μονάχα οί- 
κονομική, καθώς είπα οτήν Αρχή . Αλλά 
καί ήθική, κρίση δηλαδή δραματολογίου
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Η Ξ Ε Ν Η  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η
Ι Σ Ο Τ Η Τ Α

Ή  Νομοθεσία τής Πολιτείας τής Ν έ 
ας - Ύ όρκης -παρουσίασε ένα νόμο -πού 
σημειώνει Ιστορικό σταθμό στήν κοινωνική 
νομοθεσία τής Α μ ερ ική ς . Πρόκειται γιά  
τό  νόμο Ά Ιβ ζ -  Κουΐν πού Απαγορεύει 
στούς Εργοδότες νΑ  διώχνουν ή να _μή 
παίρνουν έναν Εργάτη γ ια  λόγους ουλής, 
θρησκείας ή χρώματος. Ή  Βουλή ψη- 
οισε τό  νό|ΐο μέ 109 ψήοους ύπέρ καί 
32  κατά. Ή  Γερουσία μέ 49 ύπέρ και 
6  κατά.

Φαίνεται πώς τό παράδειγμα τής Νέας - 
Ύ όρκης θά τό άκολουθήσούν καί_ Αλλες 
Πολιτείες των 'Ενωμένων Πολιτειών. Ή  
Μασοαχουσέτη Ετοιμάζει κιόλας Εναν πα
ρόμοιο νόμο.

Η Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Η  Ε Ν Ο Χ Η

Ό  Βίκτω ρ Γκολάντς, Εχει γράψει ένα 
Ερ γο  μέ τόν τίτλο « Τ Ι σημαίνει πραγμα
τικά  τό  Μπούχενβαλντ». όπου απορρίπτει 
τήν ιδέα τής «δμαδικής Ενοχής» τού γερ 
μανικοί) λαοΰ καί ύπενθυμίζει ότι τά 
πρώτα θύματα οτά διαφορά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στό Μπουχενβσίλντ, τό 
Μπέλσεν, τό Νταχάου κλπ. σταθήκαν 
στήν άρχή μονάχα Γερμανοί, πού σύρθη
καν σ ' αύτά σ ' Εκατοντάδες καί χιλιά 
δες τόν πρώτο χρόνο τής ναζιστικής Επι
κράτησης. Κ α ί λέει πώς το φταίξιμο ν.α 
τό  Μπούχενβαλντ πέφτει στούς άλλους 
καί δχι στούς Γερμανούς. Για τί Εμείς 
λέει (ο ι  "Α γ γ λ ο ι) Επιτρέψαμε στή Βρετ- 
τανική Κυβέρνηση ν ' ακολουθήσει μια 
πολιτική πού ύποστήριξε Ενεργητικά τήν 
Εξουσία του Χίτλερ. Ενώ στήν πραγματι
κότητα ό  γερμανικός λαός ήτανε πραγ
ματικά σ ' Αδυναμία άπό τή στιγμή πού 
κάθησε στό σβέρκο του δ  Χίτλερ. Γό βι
βλίο  είναι γραμμένο μέ μεγάλη δύναμη 
καί πειστικότητα.

Β Ι Β Λ Ι Α  Γ Ι Α  Τ Η  Σ Ο Β Ι Ε Τ Ι Κ Η  
Ρ Ω Σ Σ Ι Α

Είνα ι 6  τίτλος μιας ταξινομημένης β ι
βλιογραφίας γιά  όλα  τά βιβλία  κα ί τις 
μπροσούρες πού Εχουν βγε ι στήν Α γ 
γλία  γ ιά  τή Ρω οοία, άπό τό 1917- 
1942, άπό τό Φίλιππο Γκριέρσον.

Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Α Π Ο Ψ Η  Γ Ι Α  Τ Η  
Ζ Ω Η

Τού Σ .  Σά ου ϊς  Ντίκινσον, είναι μιά 
γενική εισαγωγή στήν Ε λ λ η ν ικ ή  φιλολο
γ ία  καί σκέψη, πού βγήκε τελευταία οέ 
19η Εκδοση.

Α Λ Λ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Έκδό θη κε  τελευταία μιά Ανθολογία 
άπό Αποσπάσματα πρόζας τού "Α γγλο υ  
ποιητή Ί λ α ΐρ  Μπέλοκ μέ τόν τίτλο «Τα
ξιδεύοντας στή θάλασσα»,

Ό  "Α γ γ λ ο ς  συγγραφέας Φράνκ Τίλ- 
σλεύ Εβγαλε Ενα βιβλίο μέ τόν τίτλο 
« Ό  Τζίμ Γυρίζει οπήν Πατρίδα» όπου 
Εξετάζει τό  πρόβλημα τής Επιστροφής 
τού "Α γγλ ο υ  στρατιώτη.

Ό  Λ . Σ .  Χάουσντεν στό Εργο  του 
«Οικογενειακή Ζω ή καί Κοινωνία» κάνει 
μιάν Επισκόπηση τής σημερινής οικογενει
ακής ζωής καί προτείνει πραχτικά μέτρα 
γ ιά  τή βελτίωσή της.

Ε Ν Α  Β Ι Β Λ Ι Ο  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Ι Ο Υ Γ Κ Ο -  
Σ Λ Α Υ Ί ' Κ Η  Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η

« Ο Ι  Π ρ ώ τ ο ι  π ο ύ  ά ν τ ι σ τ ά θ η -  
κ α ν » .  'Ισ το ρ ία  τού πρώτου παράνομου 
κινήματος στον τελευταίο πόλεμο, γραμ
μένη άπό τόν *Ι5άν Μ . Κ ό κ  με πρόλογο 
τού καθηγητή Ρόζ . Πρόκειται γ ιά  τό 
έθνικοαπελευθερωτικό κίνημα τής Γιουγ- 
κοσλαυΐας πού περιγράφει ό  συγγραφέας 
τού βιβλίου Κ όκ ,  Ενας Από τούς χυοι-

κα ΐ θεατρικών μεθόδων. Ή  στήλη αύτή 
άλλωστε δέν Εχει σκοπό νΑ μοιράζει τ ι
μητικές διακρίσεις οέ δσους ξέρουν κα
λά  τή δουλειά τους, οέ δσους Εχουν 
τις άλφα ή βήτα Ικανότητες. " Ε χ ε ι  μάλ
λον σκοπό νά. τούς όπομνήσει τις ύπο- 
χρεώσεις πού τούς έπωμίζει Ακριβώς αύτή 
ή Αξία  τους κ ' Λ δυνατότητά τους νά συν- 
τελέσουν οτήν Αντιμετώπιση τής κρίσης 
καί νά τοποθετήσουν τό θέατρο άνάμεσα 
στις πρώτες καί κύριες κοινωνικές καί 
έθνικές λειτουργίες τού τόπου μας.

'Από τήν άποψη τούτη θάχε δευτερεύ- 
ουσα σημασία ή μνεία τής χάρης τής κ. 
Κατερίνας στήν Ερμηνεία τού ρόλου τής 
ήρωίδας τού Εργου, ή  τής σίγουρης ιε- 
χνικής τού κ. Παππά ή  ή  χαρακτηρι
στική δεξιότητα τού κ. Νέ,,ερ ή ή εύ· 
συνειδητή τέ/.ος προσπάθεια δλων τών 
ήθοποιων τού θιάσου τής κ. Κατερίνας, 
πού μέ μοναδική Εξαίρεση τήν Εμφάνιση 
τού κ. Τίτου Φαρμάκη στό ρόλο Ενός 
Αυστραλού Εκατομμυριούχου, Εκαναν ΰ.τι 
,καλήτερο μπορούσανε γ ια  τό ζωντάνεμα 
τής κωμωδίας τού Τζών "Ερ β ιν . Σ έ  
μιάν Εποχή τόσο δύσκολη γ ιά  τό  θέα
τρο καθώς ή σημερινή, σημασία Εχει 
τούτο: Αξίζει τάχα τόν κόπο νά ξοδεύε
ται φαιή ουσία γ ιά  νά διαβάλλεται τό 
θέατρο καί νά ένισχύεται ή προτίμηση 
τού κόσμου στή δελεαστική τέχνη ' τών 
Εμφώνων σκιών: Ασφαλώ ς δχι.

Λ Ε Ω Ν  Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Α Σ

ώτερους όργανωτές τού κινήματος άν- 
τίστασης.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α  Α Π Ο  Τ Ι Σ  Ε Ν Ω Μ Β Ν Ε Σ  
Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Ε Σ

Ή  δύναμη, τό θάρρος καί τό άπλωμα 
τών δημοκρατικών θεσμών μέσα στά Εκα 
τομμύρια τών Κινέζων, περίγράφονται ά- 
ξιοθαυμαστα στό βιβλίο  « Ή  Κ ίνα  ύστε
ρα άπό 7χρονο πόλεμο» πού Εβγαλε _ό 
Χ ο λ  Κ .  Τ ό γ κ  - ύφυπουργός τών 
Πληροφοριών τής Κ ίνας, μ έ  τή συνδρομή 
5 άλλων Κινέζων ουγγράφέων καί δυό 
άμερικάνων δημοσιογράφων. Εξιστορούν 
τόν ήρωισμό των Κινέζων πού πολεμούν 
στό πλευρό τών Γιάγκηδων —  μιλάνε γιά 
τή ζωή τών φοιτητών στά «προσφυγικά» 
Πανεπιστήμια, γ ιά  τήν τέχνη, τή φιλολο
γ ία  καί γ ιά  τήν παράξενη πόλη τού 
Τσούγπ · Κ ίγ κ .

Μ ιά ν άλλη 6ψη τής Κίνας μάς δίνει 
ό  Χ ά ρ ι σ σ ο ν  Φ ό ρ μ α ν  στό βιβλίο 
του « 'Έκθεση  Από τήν Κόκκινη Κίνα». Ό  
Φόρμαν Εζησε 15 χρόνια στήν “Απω 'Α να 
τολή καί ταξίδεψε 3  χρόνια στό Θιβέτ. 
Τό 1944 διέτρεξε δλη τή Κομμουνιστική 
Κ ίνα  καί τήν περιγράφει. Ή  προσπάθεια 
τής Κομμουνιστικής Κίνας γράαει. μέ Ε 
πικεφαλής τόν Αρχηγό της Μ άο - Τζέ · 
Τ ούγκ , Αποβλέπει κυριώτερα οτό ξε- 
σχλάβωμα τών Αγροτών (τά  8 0 %  τού 
πληθυσμού) —  καί μοιάζει στούς σκο
πούς περισσότερο μέ τόν Απελευθερωτικό 
πόλεμο τοΰ Λίνκαλν, παρά μ έ  τήν 'Ο κτω 
βριανή 'Επανάσταση. Ή Κ ο μ . Κ ί να 6- 
ποοτηρίζει τά  μ ικρό-α σ τικά  στοιχεία, Α
ναγνωρίζει τή μικρή ιδιοκτησία, τό  έμ· 
πόριο καί τόν συναγωνισμό.

Ό  δημοσιογράφος " Ε ν τ ο μ ν τ  Έ λ ι -  
β ε ν τ ,  χυκλοφόρησε τό  βιβλίο του « Ή  
Ρω σία  δέν είναι γρίφος», δπου περιγρά
φει τήν ήρωΐκή άντίοταση τών Ρώσων 
χωρικών —  καί Ιδιαίτερα tóiv κολχοζ'Λ- 
κω ν—  Ενάντια στά σχέδια τών Γερμανών 
νά Εκμεταλλευτούν τήν παραγωγή τής Ού- 
κρανικής γής.

Ό  Μ ά ξ  Σ έ ϊ ν τ ι γ ο υ ϊ τ ζ ,  Ενα πα- 
ληό μέλος τού Ρά ϊχσ τα γκ, πού μέση) 
Σουηδίας διέφυγε άπό τά νύχια τής Γκε- 
σταπό, κυκλοφόρησε Ενα βιβλίο « Ή  κοι
νωνική ζωή στήν πολεμική Γερμανία». Πε- 
ριγράφονιαι οί βομβαρδιζόμενες πόλεις 
δράματα άπό τόν μετακινούμενο πληου- 
σμύ, ή ζωή τών ξένων Εργατών, ή επα
νάσταση τών άξιωματικών καί ή Απόπει
ρα τών Γιόύνκερς’ Εναντίον τού Χίτλερ. 
Σ  παρταριστές σκηνές Από τή ζωή των 
χωριών, πώς ζοΰσαν, τ! Ετρωγαν, τά Ανέκ
δοτά τους κ. τ . τ. —  6.000.000 μικρά
παιδιά Από 10 χρονών γράψει, χρησιμο
ποιήθηκαν στή βιομηχανία, τή γεωργία 
χαΐ τήν Αντιαεροπορική άμυνα. Τ Α  παιδιά 
αύτά. καί δλα τά νιάτα τής Γερμανίας 
είναι δηλητηριασμένα μέ τό  Ναζισμό, καί 
ΘΑ πρέπει ιά  ύπόοτοϋν ιδιαίτερα προσεγ
μένη διαπαιδαγώγηση.

Μ ιά  σφοδρή Επίθεση Ενάντια στήν τάση 
νά  συγχωρήσουμε τούς Γερμανούς Εξαπό
λυσε ό  καθηγητής Λ ί ν τ λ ε Ο  Φ ρ έ ΐ ζ ε ρ  
μέ τό βιβλίο του « Ή  Γερμανία Ανάμεσα 
σέ δυό πολέμους». Πολλές έχατοντάδες 
Γερμανών, πού βρίσχονται στήν Α γ γ λ ία  
σάν αιχμάλωτοι, ψυγάδες, κ .τ .τ . προσπα
θούν νΑ  Αναστήσουν τή Γερμανική ισχύ. 
ζητώντας νά τούς μεταχειριστούν τά Ε 
νωμένα "Εθ ν η . Επιεικέστερα Από τό  19.

Ό  γιαπωνέζικης καταγωγής άμερικά- 
νος Τ ζ ό ν  Μ Α  κ ι ,  Εγραψε τό «Γιαπω
νέζικος Μιλιταρισμός» πάνω οτήν πολι
τική, οΐχονομική καί τή στρατιωτική Ολι
γα ρχία  τής Ιαπω νίας. Υποστηρίζει δτι 
ό τυφλωμένος αύτός λαός πρέπει νά δοκι- 
ιιάσει ώς τό Εσχατο τέλος τήν πίκρα τής 
ήττας —  για τί ό μιλιταρισμός Εχει μπει 
μέσα στό πετσί τους. στόν τρόπο τής ζωής 
καί- στις πιό χαρακτηριστικές παράδόσεις 
πού κληρονόμησαν Από τήν Ιστορία τους,

Ό  Γ ο υ έ ϊ ρ ν τ ε μ α ρ  Κ έ μ φ ε , ρ τ  
στό βιβλίο του « Ή  Επ ιστήμη σήμερα καί 
αύριο» πραγματεύεται' τις τελευταίες Επι
στημονικές κατακτήσεις καί προτείνει τήν 
ίδρυση μιάς Παγκόσμιας 'Επιστημονικής 
'Ετα ιρ ία ς  πού θάχει σκοπό της τήν Ανά
πτυξη στενών πνευματικών καί οικονομι
κών σχέσεων Ανάμεσα στά Εθνη.

Σ τ ις  Έ ν ω μ . Πολιτείες, τόν τελευταίο 
καιρό Εκδηλώνεται μεγάλος ποιητικός Ορ
γασμός. Ποτέ άλλοτε δέν έχδόθηχαν τό
σες πολλές χ ι ' Αξιοπρόσεκτες ποιητικές 
συλλογές. Ή  ποίηση κατάκτησε τό ρα
διόφωνο —  Απ ' δοα Απαγγέλλονται ποιή
ματα βετεράνων καί νέων. Γίνεται σκέψη 
νά χρησιμοποιηθεί ό  ποιητικός λόγος στόν 
κινηματογράφο, αάν ύπόκρουση στή δρά
ση του. όπως γίνεται μέ τή μουσική. 'Ε-
πίσης γίνονται Απόπειρες νά σεναροποιη- 

■* :- Δυό
ιήχτηκ

ψέλοου καί τήν «Κόλαση» τοΰ Δάντε. Σ τ ά

θοΰν Επικά τραγούδια.. . ταινίερ τρα-
καν Από τό «Εύα γγελιχή»  του Λογ-

μουσικά θέατρα τού ΜπρύντγουεΙ είσχώ 
ρησε ή Απαγγελία ποιημάτων.

Ο Ι  κληοονόμοι τής Αναγνωρισμένης ποι- 
ήτριας "Ε μ ιλ υ  Ντίγκισον χυκλοφόρησαν, 
ύστερα Από 40 χρόνια Αφ '  δτου γρά 
φτηκε, τήν τελευταία ποιητική συλλογή 
της «Μελωδικές συγχορδίες» ποιήματα 
γραμμένα οέ έλεύθερο στίχο. Τ ό  1890 
πού βγήκαν' τά πρώτα της ποιήματα, οί 
κριτικοί τά χτύπησαν, έχτός Από τό Χό- 
γουελς, πού δήλωσε δτι Αποτελούν «ξε
χωριστή προσφορά στήν παγκόσμια φιλο
λογία». Σ  ήμερα τά ποιήματα τής Ντί- 
γκισον διαβάζονται πλατειά.

Μέσα στόν πόλεμο γεννήθηκε ή  τάση 
νά γνωριστεί τό Αμερικάνικο πλατύτερο

κοινό μέ τήν πνευματική κίνηση τών Αλ
λων χωρων. Ή  κίνηΟη ένισχύθηκε Από 
τούς διανοούμενους πρόσφυγες. Ετσ ι ή 
παλιά ’Εκδοτική Εταιρία  Ιζδν Ντέί και 
τό  περιοδικό μ 'λα  ία καί Α μ ερ ική »  κυκλο
φορούν' βιβλία γύρω Από τήν Ά σ ία . M tA 
από τις πρώτες εκδόσεις ΘΑ είναι ξυλο
γραφίες 30 Κινέζων κακλιτεχνών μέ θέ
ματα Από τόν πόλεμο.

Ο ί_  'Ενω μένες Πολιτείες άρχισαν τε
λευταία νά άποόεσμεύονται άπό τήν 
έξάρτηοή τους Από τό Εξωτερικό σ ' οτι 
Αφορά τούς πρώτους καλλιτέχνες μπαλ- 
λέτου, όπερας, διευθυντές όρχήατρας, 
σκηνογράφους καί χοραγρΑφους. Σ τ ή ν  
ΜητροποΛίτική "Οπερα τά 2/3  τών τρα- 
γουοιστών είναι τώρα Α μερ ικα νο ί, ύστε
ρα  Από συστηματική προσπάθεια Ανάδει
ξης ταλέντων άπό τά κάπω. 'Ε κ ε ί  πού 
ύοτερουν Ακόμη είναι τά  μπάσα. Ή  
προσπάθεια στή μουσική κατευθύνεται οτό 
νά παρακινηθούν ο ι νέοι συνθέτες νά 
γράψουν Εργα  γ ιά  τήν "Οπερα, όπως 
κανουν γ ιά  τό  μπαλλέτο καί τή συμφω
νική μουσική.

Ό  χιουμορίστας Τ ζ έ ϊ μ ς θ έ ρ γ π ε ρ  
οτό βιβλίο του « ϊ ό  καρναβάλι του θέρ- 
μπερ» σατυρίζει μέ Εξοχες οκιτσογραφίες 
τήν άστική έθιμοτυπία. Ή  μορφή τού 
σκίτοου λές καί βγαίνει κατ' είθεϊαν 
Από τό ύποσυνείδητο τού καλλιτέχνη.

' Ο  ΛοχΙας Μ π Ι λ  Μ ό λ ν τ ι ν ,  ειδι
κεύεται μέ Επιτυχία στις σκιτσογραψη- 
μένες ιστορίες (cartoons) δπου σατυρί- 
ζονται ο ί Αντιθέσεις καί ο ί Αντιζηλίες τών 
φαντάρων τής πρώτης γραμμής μέ τούς 
κουραμπιέδες τών μετόπισθεν, θ ά  βγει σέ 
βιβλίο.

Ο  Σ Α Ι Ξ Π Η Ρ  Σ Τ Ο Ν  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο 
Γ Ρ Α Φ Ο

Σ τ ή  ψετεινή κινηματογραφική παραγω
γ ή  τής 'Α γ γ λ ία ς  ένα ο\λμ οτεχει κορυ
φαίο καί Απασχολεί τους κριτικούς τόσο 
της 'Α γ γ λ ία ς  δσο καί τής 'Αμερικής. Ε ί 
ναι ό  « 'Ερ ρ ίκο ς  ό Ε ' »  τού Σα ίξπ ηρ πού 
τό χρηματοδότησε, τό  διεύθυνε καί τό 
παίζει ό  Εξαιρετικός ήθοποιός Λωρενς Ό - 
λιβιέ. Τ ό  έργο  είναι έγχρω μο, άνεβασμέ- 
νο  μέ μ ιά  τέχνη, γνώση. Αγάπη καί φρον
τίδά πού σπανια τις πέτυχαν ώς σήμερα. 
Ο Ι  σκηνές πού ξετυλίγονται στις αύλές 
τής Α γ γ λ ία ς  χαί τής Γαλλίας είναι Εμ
πνευσμένες Ατά χρώιιατά τους Από κλασ
σικές εικόνες τού Ουτοέλλο, τού Χόλμπά- 
Τν κα ί τού Μπρέγκελς. "Ο σ ο  γ ιά  τήν χα- 
ταπληχτική Εφοδο του γαλλικού ιππικού 
στή μάχη τού Άζενκούρ Εχει ρυθμιστεί 
πάνω οέ μ ιά  μουσική ειδικά γραμμένη 
άπό τόν Ούίλλιαμ Ούάλτον καί πού σου 
Αφίνει μ ιά  Αξέχαστη έντύπωση ρυθμού. 
'Ο  κινηματογραφικός κριτικός τού «Πάρα- 
τηρητή» γράφει πώς Εχει νά δεϊ τέτοιο 
•,.μάμα Απ' τήν περίφημη σκηνή τής σκά
λας τής 'Οδησσού στό ρούσικο φίλμ «Πο- 
τέμκιν».

Ο ί ήθοποιοί πού παίζουν τόν « 'Ερ ρ ίκο  
τόν Ε ' »  είναι διαλεγμένοι μέοα Απ' τούς 
καλύτερους πού Εχουν ειδικευτεί οτά Ερ
γ α  τού Σα ίξπ ηρ  χαί μέ τόν Ό λ ιβ ιέ  στά 
ρόλο τού "Α γ γ λ ο υ  Βασιλιά  στέκουν ά 
ψογοι.

Μ Ι Κ Ρ Α  Ν Ε Α

* Τ ό  Βραβείο  Πούλιτζερ, Ενα άπ' τά 
μεγαλύτερα τής 'Αμερικής δόθηκε φέτος 
στό μυθιστόρημα τού Τζόν Χέρσεύ: «Μιά 
Καμπάνα γ ιά  τό “Ανιανο», στή βιογρα 
φία τού Τζώρζ Μπάνκφορτ: « 'Ο  Αντάρ
της Βρ α χ ίμ » , οτήν ποιητική συλλογή 
τού Καρπ  Σα π ίρ ο : «Γράμμα τής Ε ι 
ρήνης καί άλλα  ποιήματα» καί οτό Ιστο
ρ ικό  βιβλίο τ ο ύ 'Σ τ ιβ ε ν  ΜονζΑλ: « 'Α τέ 
λειωτη Δουλειά», δπου πρόκειται γ ιά  τή 
δουλειά πού δέν τελείωσε ή Συνθήκη τώι 
Βερσαλλιών μετά τόν άλλο πόλεμο.

* Ό  Γάλλος βιολινίσβας Τ ιμ π ο  ξανα- 
παιξε δημόσια γ ιά  πρώτη φορά, ύστερα 
Από μιά πεντάχρονη θεληματική σιωπή, 
σ ' δλο τό διάστημα τής Κατοχής. Σ υ γ 
χρόνως δημοσιεύει τ ' άπομνημονεύματά 
του στην έφημερίδα «Λά  Μαρσεγιέζ».

*  Ό  ήθοποιός Π ιέρ  Ντοόξ, σκηνοθέτης 
καί τελευταία προσωρινός διευθυντής -τής 
Γαλλικής _ Κωμωδίας Εδωσε παταγωδώς 
τήν παραίτησή του γιατί κρίνει πώς οι 
σύντροφοί του. οι άλλοι ήθοποιοί τής 
Γαλλικής Κωμωδίας, δέν παίρνουν τούς 
μιστούς πού άξίζουν στό ταλέντο τους 
καί πού είναι άπαραίτηποι γ ιά  τή συν- 
τήρησή τους.

*  Γ ιά  νά τιμήσει τή μνήμη τού Έ ν -  
τουάρ Μπουρντέ καί του Β ικτό ρ  Μπουσέ, 
τά θέατρο Μ ισονιιέρ τού Παρισιού πού 
άνήκε στόν τελευταίο πριν τό  θάνατό του, 
ξαναπαίζει τό «Μόλις έξεδόθη» τού 
Μπουρντέ δπου είχε πρωταγωνιστήσει ό 
Μπουσέ κ ' είχε μ ιά  Απ ' τις μεγαλύτερές 
του Επιτυχίες. Τ ό  Εργο τά παίζουν σή
μερα δ Π ιέρ  Φρεναι. ή 'Υβόν Πρενταν 
κα ! ό  Μαρσέλ Ά ντρ έ .

*  Δυό Εγγλέζικα φίλμ παίζονται στό 
Λονδίνο πού είναι, κατά τή γνώμη τού 
κινηματογραφικού κριτικού τού «Παρατη
ρητή», Απ ' τά  καλύτερα τής χρονιάς. Τό 
πρώτο, τού σκηνοθέτη ΚΑρολ Ρή ν τ  καί 
των συγγραφέων "Ε ρ ικ  Ά μ π λ ε ρ  κα ί Πή- 
τερ Ούστίνωβ λέγεται « Ό  Δρόμος Μπρός» 
κ '  Εχει γ ιά  δέμα  του τό  πώς μετατρέπουν- 
Tat o l Απλοί καί -φιλήσυχοι πολίτες οέ 
μαχητικούς στρατιώτες. Τ ό  δεύτερο-είναι 
«Αύτή ή  Ευτυχισμένη Οικογένεια» τού 
γνωστού θεατρικού συγγραφέα Νύελ Κά- 
οιιαρντ. Τ

• Ό  Κ λά ρκ  Γκαίημπλ, πού είταν Αξιω
ματικός τής 'Αεροπορίας τού 'Αμερικανι
κού στρατού καί πού Αποστρατεύτηκε τόν 
περασμένο Ιο ύ ν ιο , ξαναγύριοε στό πα
λιό τόυ έπάγγελμα, τόν κινηματογράφο. 
Τ ό  πρώτο φίλμ δπου ξαναεμφανίζεται λέ 
γετα ι: « Ή  παράξενη περιπέτεια» καί ύ- 
ποδύεται τά ρόλο ένός ναυτικού.

*  Πέθανε οτή Γερμανία δπου τήν είχαν 
πάρει όμηρο ή Ντενίζ Κλαιρουέν ή  γαλ- 
λίδα μεταφράστρια τού Δ .Χ . Λώρενς και 
τού Ταγκόρ. Ε ίτα ν μιά Απ ' τις πρωταγω
νίστριες της Γαλλικής 'Αντίστασης.

• Κυρίαρχη θέση στή σύγχρονη 
λία  κατέχ:ε^όσική κίνηση στή Βραζιλία 

Β ίλλα  Λόμπος. Σ τ ά  θέματά του συγκε 
ράζονται μοτι'βα κλασσικής μουσικής μέ 
λαϊκές Βραζιλιανές παλούτες μ ' Ενα Ιδιό
τυπο χρώμα καί μ ιά  χαρακτηριστική ρώ
μη. Μ έ τήν ύποστήριξη τού Γάλλου πια
νίστα Αρθούρου ΜπερστΑϊν, Εμφανίστηκε 
προπολεμικά στό Παρίοι μέ μεγάλη Επι
τυχία. Σ  ήμερα τά Εργα  τού Λόμπος μπαί
νουν συχνά στά ρεπερτόρια τών συναυ

λιών τών 'Ε ν .  Πολιτειών.
*  Ό  Δημήτρη Σοστάκρβιτς είναι Ενας 

Από τούς σύγχρονους μεγάλους Ρώσους 
συνθέτες. Σ τ ή  μουσική δωματίου θεωρεί
ται Εφάμιλλος τού Τσαίκόφσκυ. Τώρα 
γράφει μ ιά  τριλογία . Απ' τήν όποια Εχεν 
τελειώσει τά  δυό πρώτα μέρη μέ τ ί

τλους « Ό  άγώνας τού Στάλιγκραντ» καί 
«Τό δρααα τής βασανισμένης Ανθρωπό
τητας-.. Τ ό  θέμα κα ί δ τίτλος τού τρίτου 
μέρους είναι « Ή  συμφωνία τής Νίκης».

* Τά κρατικά Αρχεία  τού Κογκρέσοου 
5ν 'Ε ν .  Πολιτειών. Εχουν Οργανώσει μιά

'Υπηρεσία μέ ειδικευμένους μουσικούς στά
τών 'Ε ν .  Πολιτειών, Εχουν όργανώσει μιά 
’Υπηρεσία μέ ειδικευμένους μουσικούς στά 

Φόλκλορ, πού τό  κοινό τούς άνύμασε 
«Κυνηγούς τής Μπολλάντας·-. Διαθέτουν 
φορητά φωνοληπτικά μηχανήματα δίσκων, 
γυρίζουν τά  πιό άπομακρυσμένα χωριά 
τής Αμερικής καί φωνοληπτοΰν άπό τό 
φυοικό κάθε παλιά λαϊκό τραγούδι. 'Ω ς  
τώρα γυρίστηκαν 8 .000  περίπου δίσκοι 
και διατέθηκαν θαυμάσιες λαϊκές μπαλ- 
λάνφφς πού Εχουν φανερά Ιχνη τής προέ
λευσής τους Από τΙς πατρικές χώρες τών 
Αποίκων. ΤΑ λαϊκά τραγούδια χρόνο μέ 
χρόνο άπόκτησαν Ενα ιδιαίτερο χαρακτη
ριστικό Αμερικάνικο χρώμα. Τ ό  Α ρ χ ε ίο  
αύτό θά είναι πη>ή μελέτης τών νέων 
συνθετών.

• Σ τ ή ν  καρδιά τής Ν . Ύ όρκης Οργα
νώθηκε άπό τό «Κλ έύ  Κλάμπ» (Σ ύ λ λ ο 
γος τού Πηλού) μ ιά  κανιίνα  γ ιά  νέους 
γλύπτες. 'Ο  Σύλλογος  τούς παραχωρεί 

οέ μικρές τιμές ή  δλότελα δωρεάν δλα 
τά τεχνικά μέσα καθώς καί μιά σειρά 
ειδικά  τεχνικά μαθήματα άπό βετεράνους 
τής τέχνης. Σκοπ ός τής καντίνάς είναι ή 
Ανάδειξη ταλέντων, πού στερημένα άπό τ ά . 
μέσα θά χάνονταν γ ιά  τήν Τέχνη.

*  Ό  Γουάλτ ΝτίονεΟ —  έφευρέτης τού 
Μ Ικυ  - μάους— στά τελευταίο του φίλμ «01 
ιρεϊς καμπαλλέροι» άνακατεύει τ Ις  κού
κλες του μέ άληθιιά άιθρώπινα πλάσμα
τα. Ή  πάπια Ντόλαντ χορεύει μέ μιά 
Μεξικάνα χορεύτρια καί ό Τζόε Καριό- 
κα—-Αλλη σχεδιασμένη κούκλα— Ερωτεύ
εται μ ιά  λουόμενη 'Αφροδίτη. Τ ό  τρύκ 
αύτά τό κατορθώνει ό  ΝτίονεΟ βάζοντας 
τούς ήθοποιούς νά παίζουν μπροστά ο" Ενα 
διαφανές παράβάν πάνω στά Οποίο Από 
τήν πίσω μεριά γίνεται ή παράθεση τών 
μεταλλασσόυενων σχεδίων' (κά τι περίπου 
σάν τό  δικό μας καραγκιόζη). Ή  φω- 
 φική μηχανή τραβάει τις συνδυαζό

σκηνές καί εΐ - · -. .  είναι δύσκολο νά πι 
κανένας δτι τά σχεδιάσματα (ca r 

toons) 5έν βρίσκονται πάνω στή οκηνΛ

ξικάνικης κόττας μέ τό δνομα ΠαντσΊτ. 
στό ταξίδι τους στις Λατινικές Πολιτείες 
τής Ν . Αμερ ικής.

• Σ τ ή ν  αίθουσα Κάρνετζυ τής Ν . Ύ- 
ύρκης, άνεβάστηκε άπό τήν όρχήστρα τής 
Φιλαδέλφειας, μέ τή διεύθυνση τοΰ Ε υ 
γένιου Ό ρμάντυ καί σολίατ τή Ροζα- 

λίνα Νέϊντελ, ή συμφωνική σύνθεση τού 
σύγχρονου Σοβιετικού μουσουργού Σ έ ρ  
γ ιου  Προκόβιεψ —  πού γράφτηκε γ ιά  τό 
Ιστορικό φίλμ «'Αλεξάνδρα Νεβσκυ» καί 

πού ξετυλίγεται γύρω  άπό τήν ήττα τών 
Τευτόνων Ιπποτών τού 1242 πού κατανί 
κησε ό Ρωσσικός λαός.

• Σ τ ό  θέατρο  Πικκαντίλυ τού Λονδίνου, 
παίζεται τό  Εργο  πολωνικής ύπόβεσης 

« ' Ο  Ε β ρ α ίο ς  Τζακομκόφσκυ και Ενας Πο 
λωνός Στρατηγός» τού Φράνς Γουέρφελ, 
διασκευασμένο άπό τόν Σ . Μπέρμαν. Τά 
Ερ γο  είναι Ιστορικό - συμβολικό καί Ανα
πτύσσεται γύρω Από τήν πάλη άνάμεσα στό 
φεουδαρχικό στρατοκρατία) πνεύμα —  ιιέ 
ήρωα τόν δονκιγωτικά τύπο τού Πολωνού
Στρατηγού— καί στό τυχωδιοκτικό δαιμό- . . .  . . .  .νιο ένός 'Εβρα ίου , 
γκέϊν.

Σ  κηνοθέτης δ Ρ

Η Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

" Φ Ο ΙΤΗ ΤΙΚ Η  Φ Ω Ν Η "
οέ  πανηγυρικό φύλλο 
γιά τήν έπέτειο τής 
Γαλλικής ’Επανάστασης
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Η Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  ΖΩΗ
Τ Ι  Ε Τ Ο ΙΜ Α Ζ Ο Υ Ν  

Ο Ι  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  Μ Α Σ

Ό  κ. θ έ μ ο ς  Κ ο ρ ν Α ρ ο ς  Ετοι
μάζει Ενα τρίτομο μυθιστόρημα μέ θέμα 
τήν Αντίσταση. Επίσης μια σετρά «Βορ- 
τραϊτα» παιδιών 1 3 - 1 8  χρονών πού πή
ρανε μέρος στόν Αγώνα. Τέλος, Ενα βι· 
βλίρ γ ιά  τά θύματα τής Κατοχής στήν 
Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία, με στοι
χεία καί λογαριασμό τής 'Εθν ική ς  Α λ 
ληλεγγύης.

Ό  κ. Γ .  Λ α μ π ρ ι ν ό ς  Εκδίδει σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα Ενα Ι 
στορικό βιβλίο  Η  Μοναρχία στήν ' Ε λ 
λάδα». Ε ίνα ι μ ιά  Επιτομή τής Ιστορίας 
τής Μοναρχίας οτή χώρα μας Από τόν 
"Οθωνα ώς τό  Γεώ ργιο Β ' , μ έ  μιά μ ι
κρή εισαγωγή γ ιά  το Είκοσιένα. Τ ό  β ι
βλίο αύτό τυπώνεται καί θά κυκλοφορή
σει άπό τό « Ρ ή γ α »  σέ 20 μέρες περίπου.

Μ ιά  δεύτερη έργασία του είναι γιά  
τό «Δημοτικό τραγούδι», Από τό  Μεσαί
ωνα ώς τά σήμερα, μέ κεντρικά κεφά- · 
λαια τον Ά κρ ιτ ικό  κύκλο καί τό  κλέ 
φτικο τραγούδι. Είνα ι σχεδόν Ετοιμη, 
τής λείπουν μερικά συμπεράσματα καί 
όρισμένη έπεξέργασία πού θά γίνει μές 
στό καλοκαίρι καί θά έκδοθεί τό φθινό
πωρο.

‘Ο  κ. Β .  Ρ ώ τ α ς  στήν Ερώτησή μας 
«Τ Ι Ετοιμάζετε τώ ρα:», μάς άπαντά:

—  Τ !  νά οάς πώ; Γ ιά  νά Ετοιμάσω 
κάτι πρέπει νά μπορώ νά έργαστφ. Α λ λ ' 
ούτε γραφείο Εχω  πιά, ούτε κάν στέγη, 
άφοϋ στήν καλυβα μου είναι έγκατεστη: 
μόνοι ξένοι άνθρωποι, προκλητικοί καί 
άσύστολοι, πού μέ βασανίζουν καί μένα 
κ Γ  δλη · μου τήν οίκογένεια. Τ ά  παιδιά 
μου κοιμούνται στήν αύλή. 'Ε γ ώ  γυρίζω 
Εδώ κ ι ' Εκεί κα ί— κυριολεχτικά —  δέν 
έχω πού τήν κεφαλήν κλίναι. Τ ά  χειρό
γραφά μου καί τά βιβλία ιιου είναι φίρ- 
δήν - μ ίγδην μέσα στό γραφείο μου, (Ενα 
χώρισμα τής καλύβας) καί άφτό είναι 
άποκλεισμένο, δέ  μπορώ νά Εργαστώ μέ
σα κεϊ. 0 1  έργασίες - μου είναι σκόρ
πιες. - *Ά ν  δέ σκορπίσει κ ι ' ό  ιούς-μου 
θά μπορέσω άλλοτε νά ιστορήσω τούτη 
τή συμφορά μου. Τώρα σέρνω τήν ύπαρ
ξή ιιου στούς δρόμους τής ■ 'Αθήνας, πα
ρατηρώντας τά Εγκόσμια άπό τις «Επάλ
ξεις τού πλάνητος βίου». Μήπως τάχα 
θέλετε καί τήν αίτια τής συφοράς μου; 
Ρωτήστε τήν 'Αστυνομία, τήν Δικαιοσύ
νη. τά 'Υπουργεία καί άφτό τό Ιδ ιο  τό 
Απρόσωπο Κράτος. "Α ν  ή Απάντηση πού 
-θά σάς δώσουν σάς φανεί αινιγματική, 
τότε ρωτήστε τά δυό πρόσωπα πού μπαί
νουν μέ τόν Προμηθέα οτό άμώνυμο Ερ
γο  τοΰ Αισχύλου. "Α ν  ούτε άφτό οάς 
Φωτίσει τότε διαβάστε τόν ΒασιληΑ  Αήρ 
στό μέρος πού λέει:
• « "Ε χ ε ις  δεϊ μαντρόσκυλο νά γαβγίζει 

ζητιάνο.; Κ α ί νά τρέχει ό  φουκαράς κ Γ  
σκύλος νά τόν κυνηγάει; " Ε . τότε εΐ- 

έξρυσίας». 
πε-

VKVHVI, ·ν» tv»» ι\νννΐ| jvaci , * ιυιυ
δες τήν έπίσημην εικόνα τής έξουσία 

Ζητιάνος κι έγώ  τώρα γυρίζω καί

ριμένω τό Ελεος άπό κανέναν φιλάνθρω
πον άπό κείνους —  ξαίρετε —  τούς σε
μνότυφους πού γ ιά  να μπορούν νά ύπο- 
στηρίζουν πώς δλα είναι «Εν τάξει» και 
κανένας δέν άδικιέται, κάνουνε καμμιά 
φορά: κα ί κάποιο φιλότιμη πράξη.4

Ν . Π Ο Ρ Ι Ω Τ Η Σ

Τήν τελευταία στιγμή πληροφσρηθήκα- 
με μέ λύπη μας τόν άπροσόόχητο θά
νατο τού γνωστού κι" Εκλεκτού λάγιου 
Ν . Ποριώτη. Ό  Ποριώτης, πού ώς τις 
τελευταίες του μέρες, μέ Ακούραστη ζω
τικότητα, ύπηρέτηοε μέ θερμουργό πίστη 
καί ειλικρίνεια τά  νεοελληνικά γράμμα 
τα Αφήνει, φεύγοντας, Ενα Αρκετά με
γάλο Εργο. τοσο πρωτότυπο, δσο καί με
ταφραστικό. Ασχολήθηκε σχεδόν μέ δλα 
τά είδη τοΰ λόγου καί ή συμβολή του 
στήν πρόοδο τής λογοτεχνίας μας στά
θηκε σημαντική. Τά  « 'Ελεύθερα  Γράμμα
τα» σέ ερχόμενο φύλλο τους θά Ασχολη
θούνε πιό πλατειά μέ τό έργο του.

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α

Ή  κωμωδία «θεοδώρα» τοΰ Δημήτρη 
ΦωιιΑδη, πού έπρόκειτο ν ' Ανέβει Από 
τούς 'Ενω μένους Καλλιτέχνες στό «Λυρι
κό *  θέατρο, Αναβλήθηκε προσωρινά Από 
τεχνικές δυσκολίες.

Ο Ι  'Ενω μένοι Καλλιτέχνες Ανεβάζουν 
σήμερα Παρασκευή οτό θέατρο «Λυρικό» 
τό νέο Εργο  « "Α ν  δουλέψεις ΘΑ ψας> 
τού Ν . Τσεκούρα.

Ε Λ Λ Η Ν Ο  - Γ Α Λ Λ Ι Κ Η  Ε Ν Ω Σ  Η Ν Ε Ω Ν

Ή  Έ λ λ η ν ο  - Γαλλική "Ενω ση Νέων 
γιορτάζει τήν 14 Ιο υ λ ίο υ  μέ τήν όμιλία 
τού κ. Ν ίκου  Σβορώ νου μέ θέιια «ή Γαλ
λική 'Επανάσταση καί δ 'Ελληνισμός» 
πού γίνεται στις 13 Ιο υ λ ίο υ  ώρα 19.30 
στή μεγάλη αίθουσα τοΰ Παρνασσού, 
πλατεία Γεωργίου Καρύτση. Ή  είσοδος 
είναι Ελεύθερη.

Ό  κ. Μερλιέ Ανάγγειλε στήν Έλληνο- 
γαλλική 'Ένω ση δτι ΘΑ Ερθει στήν 'Ε λ 
λάδα ό μεγάλος ποιητής τής 'Αντίστα
σης Παύλος Έ λ υ ά ρ .

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
« Α Ε Ρ Α »

Δεκαπενθήμερο περιοδικό που έκδίδεται 
οτό Κά Ιρο. Πλούσια εικονογράφηση τών 
πολεμικών καί πολιτικών γεγονότων. Λο
γοτεχνική συνεργασία: Γ'ρ. Ξενοπούλου, 
Δ . Κοκκίνου. Ή λ .  Βενέζη. Σ τ ρ . Μυρι- 
βήλη, θ ρ . Καοτανάκη, Λ . Νάκου, θ .  
Συναδινόύ, Ά λ ,  Αιδωρίκη κ.τ.λ.

Ν Ε Λ  ΖΩ Η

Ό ρ γ α ν ο  τής Κ . όργάνωσης Κερκύρας. 
Περιοδικό γεμάτο ζωή καί πολύτιμες δια- 
Φωτιστικές πληροφορίες. Ε ίνα ι άξιο κάθε 
υποστήριξης. —■

Β Ι Β Λ Ι Α

« Τ ό Τ α ξ ί δ ι τ ο Ο Γ υ ρ ι σ μ ο ΰ »  
κ ι άλλα δυό μονόπρακτα τοΰ Γιούτζιν θ '  
Ν ή λ : Μετάψρ. Ν ίκ . Καββαδία  καί Β .  
Νικολοπούλου. Έ κ δ .  Ν . Κεεραβίας, Α 
θήνα. 1945.

Π α ν α γ ή Λ ε κ α τ σ ά :  Δήμου 
Καταλύσεως και Τυραννίδος Ή  κρίση 
τής ελληνικής άρχαιότητας. Έ κ δ .  οικος 
Ζαχαροπούλου, Α θ ή ν α . 1945. Τιμή
δραχ. 400.

Γ ι ώ ρ γ ο υ Π α π α λ ε ο ν ά ρ -  
δ ο υ :  « Ή  Μ εγάλη Νύχτα» 1941— 1944. 
Ποιήματα. Ξυλογραφίες Λ . ' 'Ορφανού. 
Ά θ η να . 1945. Τ ιμή δραχ. 250.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ε Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Σ τ ά  χρόνια τού πολέμου ο ! "Ελλη νες  
λογοτέχνες τής Αίγύπτου Εργάστηκαν Εν
τατικά τόσο στό πνευματικό δσο καί στό 
Εθνικό έπ.ιιεόε Γύροι άπό τό περιοδικό 
■ι'Έλλην» συγκεντρώθηκαν ο ί καλύτεροι 
έκπρόσωποι τού πνεύματος κι* Αγωνί
στηκαν τόν κοινόν Αγώνα γιά  τά δίκαια 
τού λαού μας.

Π ήραμε Από τήν Αλεξάνδρειά  τά πα
ρακάτω βιβλία , πού έκδόθηκαν στά χρό
νια αύτά:

θ .  Π . ε ρ 1 δ  η : «Τά Τραγούδια
τής Ελπ ίδα ς». Έ κ δ .  οίκος «'Ορίζον
τες». Α λεξά νδρεια , 1943.

Τ ο ύ  ί δ ι ο υ :  « 'Ερω τική  Ισ τ ο 
ρία». “ Ε κ δ . «’Ορίζοντες». 'Αλεξάνδρεια. 
1943.

Σ  τ ρ  ά  τ  η Τ _σ  1 ρ κ  α :  « 'Α λλόκο 
τοι "Ανθρωποι*. "Ε κ δ . «’ Ορίζοντες». 'Α 
λεξάνδρεια, 1944.

Ε  0 γ .  Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ :  «Παι
δ ική  Δροσιά». 'Αλεξάνδρεια. 1942.

Τ ή ς  ί δ ι α ς :  « Κ Γ  άλλα Τραγού
δια». 'Αλεξάνδρεια, 1941.

Τ ή ς  ί δ ι α ς :  «Λύτρωση». 'Α λ ε 
ξάνδρεια. 1942.

Ε υ τ έ ρ π η ς  Γ .  Σ  κ ό _ ρ δ ο υ :  
« 'Έ ν α  κορίτσι πού παραστρατά», μυθι
στόρημα. Κά ϊρο , 1941.

Τ  η ς 1 δ  t α  ς :  «Στα γόνες  στόν 
ώκεανο». ποιήματα. Κά ιρο , 1942.

Τ ή ς  Ι δ ι α ς :  «Λυτρωτικές Ασκή
σεις», ποιήματα. Κ ά ιρ ο  1943._

Τ ή ς  ί δ ι α ς :  «Γυναικείο Λεύκω
μα— Κά ιρο  1941*. διάφορα.

« Γ ΙΑ  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α »

Σ τ ό  άρθρο τού Δημήτρη Φωτιάδη μέ 
τόν παραπάνω τίτλο, πού δημοσιέψαμε 
στά προηγούμενο ψύλλο, έγινε ένα τυ
πογραφικό λάθος, πού άλλάζει όλόκλη- 
ρο τό νόημα. Δηλαδή, στή σελίδα 1. 
στίχος 9ος μετρώντας Από πάνω, ή φρά
σ η : «Μ ά τά χρόνια πού έζηοα έξω, στά
θηκαν ά γο ια  γ ιά  μένα», νά διαβαστεί 
σωστά: «Μ ά  τα  χρόνια πού έζησα έξω, 
δ  έ στάθηκαν άγονα γ ιά  μένα».

Π Α Ρ Α Δ Ρ Ο Μ Η

Σ  τό περασμένο μας ψύλλο άπό μιά 
Αβλεψία τοΰ τυπογραφείου δημοσιεύτηκε 
τό ποίημα τού κ. Γ . Λ ιΑκου μέ τόν τ ίτλο : 
« Α γω ν ία »  οτή σελίδα τών Νέων. Ό  κ. 
Γ .  λιάκος είναι δόκιμος ποιητής κι έχει 
ήδη γνωστό έργο , συνεπώς ή θέση τού 
ποιήματος είταν οτή στήλη τής Σ ύ γ χ ρ ο 
νης ποίησης.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Χ ά ρ η  Π ά τ ο  η. Γιάννενα: Καλά
τό Αρθρο σας, Αλλα  τό θέμα του Εξαν
τλημένο. Παρακαλούμε στείλτε κάτι Αλλο. 
Ή  συνεργασία σας Από τήν "Ηπ ειρο  
πολύτιμη.

Ά  ρ ί  ω ν α :  Βέβ α ια , τά  ξαίρουμε 
αύτά πού λέτε. Ω σ τόσ ο  σάς συστήνουμε 
καί πάλι νά οτρώσετε τή δημοτική σας.

Ά  θ . Β α σ ι λ ε ί ο υ :  Πολύ καλό. 
θ ά  δηιιοσιευτεϊ μέ τή σειρά του.

Μ . Λ  α  τ  σ ο  ύ δ η :  Τό « Ά π ό  Γ ια 
γ ιά  σέ Γ ια ν ισ »  μας Αρεσε. Μ έ σύντομη 
Αφήγηση δίνετε μ ιά  πλήρη εικόνα. Τό 
κρατούμε.

Ό  δ  υ  σ σ έ  α  (Θ εσ σ α λονίκη ): Εύ- 
χαριστούμε θερμά. Περιμένουμε νά μάς 
στείλετε κανένα άλλο.

Τ ά σ σ ο ν  Π α ν Α γ ο ν :  Μάς
Ενδιαφέρει. Πρέπει νά συντομευθεΐ καί 
νά . . . τονισθεϊ. Περάστε Από τά γρα 
φεία μας 1 1  — 1 .

Κ .  Δ η μ ό π ο υ λ ο  (Τρ ίπ ολη) ; ΤΑ 
ποιήματά σας έχουν Αληθινή ποιητική διά 
θεση. Ά π ό  οάς περιμένουμε κάτι πιό με
στό.

Σ  τ α  μ. Γ ι α ν .  Β . : Δ έν  ε ίν ' Ακό 
μη γιά  τ Ις  στήλες μας. Πάντως, ένδια- 
Φερόμαστε γιά  τή συνέχεια τής έργαοίας
σας.

Μ . X  ε  λ  ι ώ  τ  η :  Κα λο ί ο ! πρώτοι 
στίχοι. Αλλά τ ί είναι Εκείνο τό  «Ρά κος» 
στό τέλος τού ποιήυατος;

Π . Π ρ  α  τ :  Τ ο  φύλλο δέν στέλνεται 
«δωρεάν» οέ κανένα.

Κ  ρ ά  τ η Ά τ λ α :  Σ ά ς  εύχαρι- 
στοϋμε γ ιά  τό ποίημα τής Εύγενίας Πα- 
λαιολόγου— Πετρώνδα πού μάς στείλατε. 
Σ τ ό ν  Αρ. 6 τών « Έ λ .  Γρ.> δημοσιεύου
με ποίημα τής Εκλεκτής Αλεξανδρινής 
ποιήτριας.

Ε  λ. Δ  ι ο μ  ή δ  η : Ό  κ. Φ . οάς 
ευχαριστεί θερμά γ ιά  τό γράμμα οας και 
τά καλά σας λόγια.

X . Κ . :  Διαβάσαμε τό  «Δράμα τοΰ 
Λαού». Τού λείπει ή Απαραίτητη Αρτιό- 
τητα γ ιά  νά τό δημοσιέψουμε.

Ν  ι κ. Σ  τ  α  μ . : Γ ιά  κάθε συνεργα
σία πού Εγκρίνουμε ή πού Απορρίπτουμε 
εύθύνεται ή Εξαμελής συντακτική Επιτρο
πή μας καί ποτέ ένα μόνο μέλος της.

—  Ν ι γ ρ ( Τ α:  Τά  βιβλία  πού Α 
ναγγέλλουμε μπορείτε νά τά βρείτε ή νά 
τά παραγγείλλετε οτό βιβλισπωλεΐον « Α 
ετός» Β  ουκουρεστίου, 6. Πρός τό παρόν 
δέν Εγγράφουμε· συνδρομητές.

Ή  'πνευματική μας κληρονομιά

Φ Ι Λ  Ο  Δ Ο  Υ Λ  O  I
Τοΰ ’Λδαμ. Κ 0ΡΑ Η

. . .  "Υπερασπίζει καί δικαιολογεί τήν τυραννία τών Τούρ
κων δ συγγραφεδς τού βιδλίου. θρηνεί τήν κατάργησιν τ ,; πα
πικής έξουσίας, άγκαλά ρητώς νά τό φανερώσει δέν τολμ^ καί 
τούς Γραικούς νά ύποτάσσωνται άλόγως εις τούς τυράννους σπου
δάζει νά πείσει μέ μαρτυρίας τής θείας Γραφής, τάς όποιας ή 
παρεξηγεί ή_ κολοδάς φέρει είς τό μέσο, κατά τή συνήθεια δλων 
τών αίρετικών. Είς όλίγα λόγια, ή Πατρική αΰτη διδασκαλία γέ- 
μει άπό τοσαύτας βλασφημίας, έναντίας είς τόν όρθό λόγο, είς 
τήν Ιεράν ήμών θρησκεία, καί είς αύτή τήν περί ελευθερίας δόξα 
τής ’Ανατολικής έκκλησίας, ώστε είναι τών αδυνάτων νά έγεν- 
νήθη άπό τόν έγκέφαλο ένός όρθοδόξου καί συνετού Πατριάρχου.

Ούδεμία βέθαια βλάδη οί Γραικοί φοβούνται τήν σήμερον 
άπό τοιοΰτον μωρό σύγγραμιια. ’Αλλ’ είναι φόβος μήπως οί Εύ- 
ρωπαϊοι άναγνόντες αύτό κατά τύ^ην, συμπεράνωσι δτι τοιαΰτα 
είναι δλων τών Γραικών τά φρονήματα. "Οτι εϊμεθα δχι μόνον 
δούλοι άλλά καί φίλοι τής δουλείας, δχι μόνον δέσμιοι άλλ' ότι 
καυχόμεθα είς τά δεσμά καί τήν μαστίζουσαν ή μας χεΐρα τοΰ τυ
ράννου μέ άνδραποδώδες σέβας άσπαζόμεθα.

'Ανάγκη λοιπόν είναι νά κηρύξωμεν είς δλη τήν οικουμένη 
(άντιλέγοντες είς τό μωρό τούτο σύγγραμμα) δτι τό κατά τών 
τυράννων μίσος είναι ριζωμένο είς τάς ήμετέρας καρδίας' ότι τού 
νά μή έλευθερωθώμεν μέχρι τής σήμερον άπό τό ζυγό, αίτιο είναι 
δχι ή ήμετέρα άνανδρία, άλλ' ή ζηλοτυπία πολλών ήγεμόνων, οί 
όποιοι κολακεύοντες άναισχύντως τόν ήμέτερον τύραννον βραδύ- 
νουσι τήν έλευθερίαν. Πρό όλίγου έτι τής Γερμανίας ό Αΰτοκρά- 
τωρ, άγκαλά βασανιζόμενος άπό όδυνηρότν καί θανάσιμον νόσον, 
ή όποία κάν έπρεπε νά τόν διδάξει τή φιλανθρωπία καί τή συμ
πάθεια. παρέδωκε άσπλάχνως είς τόν τύραννο τής ‘ Ελλάδος όκτώ 
Γραικούς, οί όποιοι έν Βιέννη τής Άουστρίας ΐζήτουν ήσύχως τά 
άρμόδια μέσα τού νά ψωτίσωσι καί άπό τό ζυγό τής δουλείας νά 
έλευθερώσωσι τούς ίδίους όμογενεΐς.

Παρίστανται ίσως ταυτην τήν ώραν δέσμιοι έμπροσθεν τού

τυράννου οί γενναίοι οδτοι τής έλευθερίας μάρτυρες. "Ισως ταύτην 
τήν ώραν καταβαίνει είς τάς Ιεράς κεφαλάς των ή μάχαιρα τοΰ 
δημίου, έκχέεται τό γενναίο έλληνικό αίμα άπό τάς φλέβας των 
και ϊπταται ή μακαρία ψυ^ή των διά νά ύπάγει νά συγκατοικήσει 
μέ δλων τών ύπέρ έλευθερίας άποθανόντων τάς άοιδίμους ψυχάς.

Ά λλά  τού άθώου αίματος ή έκχυσις αϋτη άντί τού νά κάτα- 
πλήξει τούς Γραικούς θέλει μάλλον τούς παροξύνει είς έκδίκησιν. 
Ή  'Ελλάς δλη μέ τά δάκρυα είς τούς όφθαλμούς παρακαλεΐ τούς 
έν Τεργέστη πραγματευομένους "Ελληνας νά άφήσωσιν είς έρή- 
μωσι τήν πόλι τού άχαρίστου καί μισέλληνος Αύτοκράτορος καί 
νά μετοικισθώσι είς τάς νεωστί έλευθερωθείσας αύτής νήσους, 
δπου χωρίς κανένα φόβο προδοσίας εύτυχείς καί έλεΰθεροι δύ- 
νανται νά ζήσωσι.

Δέξαι λοιπόν εϋμενώς, ώ φίλη μου πατρίς, δέξασθε φίλοι μου 
όμογενεΐς, φίλοι Γραικοί, άπόγονοι τών παλαιών εκείνων ήρώων 
τήν παρούσαν «'Αδελφικήν Διδασκαλία» κατά πάντα διάφορον 
άπό τήν ψευδεπίγραφο «Πατρική Διδασκαλία».

Μήτε πΰρ, μήτε σίδηρος ψυχράνει ποτέ είς τάς ήμετέρας καρ
δίας τήν διάπυρον τής έλευθερίας άγάπην, τό άσπονδο κατά τής 
τυραννίας μίσος.

"Εχετε πάντοτε έμπροσθεν τών οφθαλμών τά πάνδεινα κακά, 
δσα καθ' έκάστην ύποφέρετε άπό τό άγριον έθνος τών Τούρκων 
καί ένθυμεϊσθε δσα έλεγον οί ήμέτεροι πρόγονοι, παροξύνοντες 
άλλήλους κατά τών Περσών:

..  ^ . . .  παΐδες "Ελλήνων ΐτε 
έλευθεροΰτε πατρίδα, έλευθεροΰτε δέ 
παϊδας, γυναίκας, νεών τε πατρώων έδη, 
θήκας τε προγόνων' νΰν ύπέρ πάντων άγών.

■ "Ο τα ν θυσιαζόταν γ ιά  τό  λευτεριά ό  Ρή γα ς  μέ τή συντροφιά του, όταν ό 
Απελευθερωτικός Ανεμος της Γαλλικής Επανάστασης είχε συνεηάρει όλους τούς σκλα
βωμένους λαούς καί τά 'Εφτάνησα άπελευθερωνόνταν, πολλοί φιλότουρκοι καί φίλόδου- 
λοι πνευμαιιχο! ήγέτες και ^προεστοί τής Έ λλά & α ς  τρομαγμένοι Α π ’ τή μεταβολή, 
πού θά σήμαινε τό  τέλος τής τυραννικής δοσίλογης δεσποτείας τους. ξεσηκώθηκαν 
σ ' Ενα μαύρο μέτωπο Αντίδρασης μέ τό  σύνθημα τής έθνικοθρησκευτικής δήθεν Αμυνας, 
γ ιά  νΑ κρατήσουν Ακίνητους τούς ραγιάδες καί ν ' Αποτρέψουν κάθε κίνδυνο νεωτερι
σμού καί έπαναστατικής Ενέργειας. T ic  Ιδ ίες  τού μαύρου προεπαΛχστατ.κοΟ μας με
τώπου. πού καθιέρωναν οά μοιραία και θεόσταλτη τή οκλαβιά και τήν ύποταγή στήν 
τυραννία, διακήρυξε μέ τό  ψευδεπίγραφο βιβλίο «Πατρική διδασκαλία» (1 7 9 8 ) Ενας 
Απ ' τούς κορυφαίους πνευματικούς Αντιπροσώπους τής Ελλ ά δ α ς . Αύτό τό βιβλίο χτυ
πάει μέ θεία όργή κ ι ’ Επαναστατική φλόγα ό  Κοραής οτήν «Α δελ φ ική  Διδασκαλία 
του» ( 1 7 9 8 ) .  προτρέποιτας τούς "Ελ>ηνες νά μήν πάψουν νά πιστεύουν οτήν Απε
λευθέρωσή τους καί ν’ Αγωνίζονται γ ι '  αότήν.
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Ε Λ Λ Α Δ Α ' Γ  Α Λ Λ Ι Α  Η Α Ν ΕΞ Α ΡΤ Η Σ ΙΑ  Τ Η Σ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ
«14 ’ Ιουλίου — 25 Μαρτίου» 

δυό γιορτές πού ταιριάζουν, γιατί 
κ’ οΐ δυό είναι σύμβολα λευτερι
άς, καί γιατί κ’ οι δυό λαοί πού 
τις πανηγυρίζουν είναι σιμά 6 Μ
νας στόν άλλον. "Οχι μονάχα 6 
άγέρας καί τά γαλάζια κύματα 
τής Μεσογείου μάς ένώνουν μά 
καί κάτι άλλο: οί πολιτισμοί μας, 
•τού δσο κι* άν πηγάσανε μέσα 
άπό τά σπλάχνα των τόπων μας 
καί είναι όλότελα έθνικοί, δμως 
μΛάνε στόν άνθρωπο κάθε έπο-
ίης καί κάθε ι^υλής. Είναι μεγά- 
ο. πολιτισμοί, γιατί καταπια

στήκανε μ’ αύτά πού ένδιαφέρού- 
νε δλοένα τήν άνθρωπότητα καί 
τά ντύσανε μέ τις πιό ποικίλες 
μορφές, ξέροντας νά βρούνε κά
θε ψορά αύτό πού πηγαίνει πιό
τερο. «

Κ ' οί δυό λαοί ξέρουνε νά στέ
κονται καί νά βρίσκουνε κάθε φο
ρά τή θέση πού τούς ταιριάζει. 
Έχουνε τό μέτρο του άνθρώπι- 
νου, πού μ' αύτό καταφέρνουν νά 
βγαίνουν νικητές άπό κάθε δοκι
μασία.

Τέτοιοι άναδειχτήκανε οί Γάλ
λοι κ' οί "Ελληνες καί γιά τούτο 
νιώθει τόσο ό Μνας τόν άλλον. 
Άλλα τύχανε στόν Μια λαό κΓ 
άλλα οτυν άλλο, μά άνάλογα ύ 
καθένας άπόδειξε πώς είναι Αν
θρώπινος, γιατί κατόρθωσε νά 
ξεπεράσει τις μικρότητες, τις προ
δοσίες τή σκλαβιά τή ντόπια ή 
τήν ξένη, τήν κακιά τέχνη καί 
σύντομα πάλι νά λάμψει μέ τά έρ
γα καί τις πράξεις του.

"Ολες οί φυλές τού κόσμου σέ 
διάφορες έποχές πατήσανε τά χώ
ματά μας, μά στερνά αύτοί οι ξέ
νοι σφραγίζονταν μέ τήν ‘Ελληνι
κή λεβεντιά, τήν εύγέιεια, τήν 
καθάρια καί πλέρια τέχνη, πού 
δέν έπαψε νά δίνει ό 'Ελληνισμός 
άκόμα καί στά τετρακόσια χρό
νια της Τούρκικης σκλαβιάς.

Ο Γαλλικός λαός νεώτερος άπό 
μας στάθηκε τυχερώτερος ίσαμε 
τάτώρα, καί μπόρεσε νά ζήσει καί 
ν’ Αναπτυχθεί στήν έποχή τού φω
τισμού καί τής μηχανικής έξέλι- 
ξης. Μά ίσα - ίσα γιά τούτο 
δλο τινάζεται καί γεννοβολάει 
κάτι καινούργιο. Μάς έδωκε τά 
πιό ποικιλόμορφα δείγματα: τό 
φεουδαρχισμό καί τήν Αξιοθαύ
μαστη μεσαιωνική τέχνη, τήν Α
ναγέννηση, τό χρυσόν αιώνα, τήν 
Επανάσταση καί τό ρομαντισμό, 
καί στερνά δυό ζωντανά κινήμα
τα τόν ίμπρεσοιονισμό μέ τις άλ
λες σχολές καί τόν υπερρεαλισμό 
μέ τήν Ανανεωτική του δύναμη.

Καί ό τρόπος πού όδηγά στήν 
Επιβίωση τού λαού καθρεφτίζεται 
καί μέσα στήν τέχνη, κ’ Ετσι αύ- 
τή ή τέχνη είναι κατά πώς λ,έμε 
,ττά Ανθρώπινα μέτρα.

Μά γιά νά ζήσει ό λαός πρέ
πει δίχως άλλο νά έχει στά χέρια 
του τήν τύχη του, τήν κυβέρνησή 
του, δηλαδή νάχει τή λευτεριά 
τόυ. 'Εμείς οί "Ελληνες τό νιώ
σαμε Από τά χρόνια τά πριν τό 
Χριστό άκόμα, καί τό έφαρμόσα- 
με. Καί κάθε φορά πού χάναμε 
τή λευτεριά μας Από ντόπιο ή ξέ
νο τύραννο παλεύαμε γιά νά τήν 
ξαναποχτήσοιιμε. κέραμε πώς δ- 
ταν άλλοι καθορίζουνε τό «μέ
τρο» δηλαδή άλλοι κανονίζουνε 
τήν Αντοχή μας καί τή σχέση μας 
μέ τούς άλλους, δπως καί νάναι 
θά μάς ρίξουν δξω, γιατί αύτοί 
κοιτάζουνε πιότερο τά κέφι τό δι
κό τους παρά τη ζωή τή δ.κιά

μας. 'Εμείς καί στά τετρακόσια 
χρόνια τής 'Οθωμανικής κατοχής 
κατορθώσαμε ποτε μέ τόν ένα 
καί πότε μέ τόν άλλο τρόπο ν' ά- 
ποχτήσουμε δημοκρατική αύτοδι- 
οίκηση. Ο Ι ‘Ελληνικές κοινότητες 
πορεύονταν δπως μπορούσαν κα
λύτερα μέσα στήν κόλαση τής'Ο
θωμανικής αύθαιρεοίας.

Οί Γάλλοι χρειαστήκανε αιώ
νες γιά νά λευτερωθούνε, μά δ
μως γρήγορα νιώσανε τά καλά 
τής λευτεριάς. Αύτός ό σωστός 
ποθος γιά τή λευτεριά τούς βοή
θησε γιά νά ζήσουν. Μέ την ’Ε 
πανάσταση τού 1789 τό καταφέ- 
ρανε καί ιδρύσανε τή Δημοκρα
τία. Πάλι τή χάσανε μά πιά εί
χανε γευτεί τά καλά τής δημο
κρατίας καί Αγωνίζονταν και νι
κούσανε. "Ετσι πορευτήκανε στόν 
Αγώνα τής λευτεριάς, δηλαδή τής 
δημοκρατίας, γιατί δπως ξέρου
με δλοι, αύτά τά δυό είναι τό Ι
διο, γιατί μονάχα μέ δημοκρατι
κό πολίτευμα Αποχτά ό λαός πλέ
ρια κι’ Αληθινή λευτεριά. "Ας κοι
τάξουμε τήν ιστορία καί θά τό 
καταλαβουμε εόθύς.

’Έτσι λοιπόν τό λεπτά πολιτι
σμό πού είναι πάντα ώριμος ν’ 
αποδώσει καρπούς, λέμε πώς τόν 
έχουμε μονάχα οί Γάλλοι κ' έ- 
μεϊς. Γι’ αυτό τούς Αγαπάμε καί 
τούς νιώθουμε, καί γι’ αύτό πολ
λά έχει νά διδαχθεί 6 Μνας λαός 
Από τόν άλλον.

Καί τώρα, μέ τήν κατοχή τής 
Εύρώπης,_ τύχανε στούς Γάλλους 
καί σ' έμάς οί ίδιες δυστυχίες. Οί 
δυό λαοί, δίχως νά τό ξερουμε, 
βαδίσαμε τόν ίδιο δρόμο κΓ  Αδελ
φωθήκαμε στόν Απελευθερωτικόν 
Αγώνα καί βρισκόμαστε πιά κον
τότερα άπό ποτέ ό ένας στόν άλ
λον.

Τελειώνοντας πρέπει νά κάνου
με τήν παρατήρηση, πώς άν πολ
λές φορές γίνεται κακή χρησι
μοποίηση τού Γαλλικού πολιτι
σμού, "κΓ Εμφανιζόμαστε σάν 
Φοαγκόπληχτοι έμεϊς’ οι "Ελλη
νες, σ’ αύτό δέν φταίει ή Γαλλία 
μήτε ό πολιτισμός της, πού είναι 
άξιος τιμής, μελέτης καί Αγάπης, 
μά -οί ύστερικοί καί οί συμφερον
τολόγοι πού Εκμεταλλεύονται κά
θε καλό καί τό καταντάνε Αντι-

’Ομόθυμη δήλωση των δεκα
τριών Ενωμένων I Ιολιτειών τής 
'Αμερικής.

"υταν, μέσα στήν εξέλιξη των 
Ανθρωπίνων γεγονότων, 2\ας 
Λιχος ρρισκεται αιην αναγκη να 
διιικυψει τους πολίτικους δεσμούς 
που τον ένωνουν με εναν ακλον 
λσο, και να πάρει μονος του τή 
θεση ανεξαρτησίας και Ισότητας 
αναμεσα στις αυναμεις της γης, 
που Οικαιουιαι να εχει σύμφωνα 
μέ τους φυσικούς και τους οειους 
νομοβς, ο σεβασμός οτην κοινή 
γνώμη τής ανθρωπότητας επιβάλ
λει να εκοεοει τα αίτια πού οδή
γησαν ο' αυτό το χωρισμό.

θεωρούμε Αναμφισβήτητες και 
σύταπυοεικτες τις παρακατω Α
λήθειες: υ ι άνθρωποι είναι όλοι 
Ισοι. 1 ιροικίστηκαν Από το Δημι
ουργό με δικαιώματα Αναφαιρε 
τα- την πρώτη θεση ανάμεσα στα 
δικαιώματα αυτα την έχουν ή 
ζωη, η λευτεριά και ή έπιοιωξη 
της ευιυχιας. Γιά την έξασφαλι- 
ση των οικαιωματων αυτών συ
γκροτήθηκαν από τούς Ονθρώ 
πους κυβερνήσεις, που ή νομιμό
τητα τους απορρέει άπΰ τη συ
γκατάθεση του κυβερνόμενου 
Λαού. “ υταν ένα πολιιευμα γί
νεται καταστρεφτικο για το σκο
πόν _ αυτό, είναι δικαίωμα τού 
Λαού νά τό ,μεταβαλει η τό κα· 
ταλύσει, νά έπιβαλει καινούργιο, 
καί νά τό στηρίξει πάνω στις 
Αρχές πού κρίνει καλλί'.ερες κ-1 
νά τό όργανώσει μέ τόν τρόπο 
πού πιστεύει περισσότερο κατάλ-

παθητικό κΓ Αποκρουστικό. Τό 
μαχαίρι είναι καλό ή κακό κατά 
πώς θά τό μεταχειριστείς. "Επει
τα άς μήν ξεχνάμε πώς ύπάρχουν 
καί κακοί λειτουργοί τής δημο
κρατίας, μά δέν θά πει πώς γι’ 
αύτό ή Δημοκρατία είναι κακή, 
κάθε άλλοι Αλλωστε έμεϊς οι 
"Ελληνες, πού έχουμε τό μέτρο, 
πρέπει θαρώ νά ξεχωρίζουμε, νά 
διακρίνουμε καί μέ τή σωστή κρί
ση νά βάζουμε τά πράματα στή 
θέση τους.

Η ΕΛ Λ Η Ν Ο -ΓΑ Λ Λ ΙΚ Η  
ΕΝ Ω ΣΗ  ΝΕΩΝ
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ληλο γιά νά τού δώσει άσφά- 
λ ε .α  k u i  ευτυχία. Ή  σ ύ ν ε σ η  ρέ- 
βαια υποχρεώνει νά μη μειαυυλ- 
λυυνται τα ποΛυχρυνυ. ιιυ,ιΐιευρα- 
tu  για αίτιες ασήμαντες και πα- 
ροοικεζ, και η ucipu απυοειςε 
οτι οι άνθρωποι προτιμούν να υ
ποφέρουν οταν μπορούν να ανε
χτούν τα δείνα, παρα να δικαιω
θούν καταλυοντας σοαιηματα πού 
έχουν συνηοιοει, Άλλα  υταν απΟ 
μια μακρυνη σειρά καταχρήσεων 
και αοικιων πού τείνουν στον ί
διο οκοπο, φανερώνεται τό οχεοιο 
της υπαγωγής τους κατω α.ιΟ έ
ναν απυλυτο δεσποτιομο, έχουν 
δικαίωμα καί κασηκον νά avol· 
τρέψουν ένα τέτοιο πολίτευμα καί 
να φροντίσουν γιά τό πάρσιμο 
νεων εγγυήσεων, γιά τή με.νλον- 
τικη τους ασφαλεία. Ιετοια ηταν 
ή καρτερική δοκιμασία των Α
ποικιών αυτών και αυτή ή Ανά
γκη σήμερα τις υποχρεώνει νά 
μειαουίΛΛυυν τα παλια κυβερνη
τικά συστήματα.

Σ έ  κάθε στάδιο των καταπιέ 
σεων αυτών ζητησαμε δικαιοσύ
νη, μέ τις περισσότερό ταπεινό- 
φμονες έκφρίΛοεις. υ ι  επανειλημ
μένες μσς υιτησεις είχαν μοναοι- 
κη απάντηση τα Επανειλημμένα 
άδικηματα. "Ενας ηγεμόνας πού 
οι πρυςεις του τον χαρακτηρίζουν 
σαν τύραννο, είναι ακατα/ίλη-ιος 
να άρχει σ' Ενα Λαό ελευοε- 
ρο. 1 ις υποχρεώσεις μας Απέναν
τι στους αοελφους μας Ιϊρεττα- 
νούς οεν τις παραμελήσαμε, ι ούς 
καταστήσαμε προσεκτικούς καύί 
φορα πανω στις Απόπειρες των 
Νομοθετικών σωμάτων νά Επι
βάλλουν παράνομη Εξουσία πά
νω μας. 1ους θυμίσαμε τις συν
θήκες τής μετανάστευσης καί τής 
Εγκατάστασής μας στή χώραν 
αυτη. Απευθυνθήκαμε στό φυσι
κό αίσθημα τής δικαιοσύνης καί 
τής μεγαλοψυχίας τους και τούς 
έξορκίσαμε ατό όνομα τής κοι
νής καταγωγής μας, νά άποκηρύ
ξουν τις πράξεις αυτές τού σφε- 
τερισμού, πού άναπότρεπτα θά ό- 
δηγουσαν στή διακοπή των δε
σμών καί τών Αγαθών σχέσεων. 
Αύτοί δμως δέν άκουσαν τή φω
νή τής δικαιοσύνης καί τής συγ 
γένειας. Γι ρέπει έπομένως νά 6- 
πακούσουμε στήν Ανάγκη πού Ε
πιβάλλει τό χωρισμό, καί νά τούς 
θεωρήσουμε δπως δλους τούς άλ
λους λαούς τής Ανθρωπότητας, 
Εχθρούς στόν πόλεμο, φίλους στήν 
ειρήνη.

Γ ΙΑ  ΟΛΑ ΑΥΤΑ, Ε Μ Ε ΙΣ ,
01 Α Ν Τ ΙΠ ΡΟ Σ Ω Π Ο Ι ΤΩΝ Ε 
ΝΩΜ ΕΝΩΝ Π Ο Λ ΙΤΕ ΙΩ Ν  ΤΗ Σ 

Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ

Συνήλθαμε σέ Γενικό Κογκρέ 
σο, έπικαλεσθήκαμε τόν Άνώτα 
το Κριτή μάρτυρα στήν εύθύτητα 
τών προθέσεών μας καί Δ ΙΑ Κ Η  
ΡΥ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  καί ΔΙΑΔΗΛΟΥΜΕ

Στό δνομα καί στήν Εντο
λή τού Αγαθού λαού τών Α
ποικιών αύτών, δτι οΐ Ενωμένε;. 
Αποικίες Αποτελούν καί δικαιοΰν 
ται νά Αποτελούν πολιτείες Ε 
Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ε Σ  Κ Α Ι Α Ν ΕΞ Α ΡΤ Η  
Τ Ε Σ .
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