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Του Τ. ΕΛΕΓΘΕΡΙΑΔΚ
Δέ θυμάμαι ποιός άπό τούς 

δυό, ίσως ό Γκόρκυ μπορεί κι’ ό 
Ίιστράτι, ¿γράφε -κάποτες, πώς 
ιό παιδί, κάθε παιδί, είναι κι' έ
νας μικρός Επαναστάτης. Χάρη 
σ’ αύτό ζωντανεύουν οί νόμοι της 
δημιουργίας καί ποδοπατούν κά
θε μπόδιο πού σήκωσε ,μπροστά 
τους ό ένήλικος: Τήν πρόληψη, 
τό συμφέρον καί τόν υπολογισμό. 
Τή ζωή τήν καταλαβαίνει μονά
χα τό παιδί, γιατί αύτό μονάχα 
συμμορφώνεται μ’ αύτήν.

ίώρα στίς μέρες μας, άκούγω 
κάτι μονοκόμματους άνθρώπους, 
πού λογαριάζουν τή ζωή μέ το 
διαβήτη της συνήθειας και τής 
πνευματικής τεμπελιάς, νά λένε, 
πώς ή καινούρια γενιά δέ σέβε
ται τάχα τούς νόμους. Μά ποιούς 
νόμους τέλος πάντων; Μήπως έ- 
κείνους πού κατάστρωσαν Ισα - ί
σα οί μεγάλοι, γιά νά τσακίσουν 
τήν ψυχή τοΰ παιδιού πού είναι 
γεμάτη περηφάνεια καί αυτοπε
ποίθηση ; Αύτουνούς, τό παιδί πού 
είναι ένα κομμάτι φρέσκια ύλη, 
δέν τούς σέβεται γιατί δέν τούς 
ξέρει, ούτε καί μπορεί νά τούς 
παραδεχτεί τόσο εύκολα. Εκείνο, 
όδηγημένο άπό τό ένστικτό του 
ξέρει τούς δικούς του νόμους, 
πού είναι φυσικοί κι’ άκατάλυτοι, 
αιώνιοι, δπως ή πείνα, ή δίψα κΓ 
ό έρωτας.

Ό  ένήλικος είναι, σχεδόν πάν
τα, ένα παραστρατημένο. κομμά 
τι τής φύσης, πού τήν άρνιέται. 
τή μισεί καί τήν πλαστογραφεί. 
"Ενας παραχαράκτης πού πολε 
μά νά ξεγελάσει δχι μονάχα τούς 
άλλους, μά καί τόν ίδιο τόν έαυ- 
τό του. Ό  άνθρωπος, άρχίζει 
βλέπεις, νά γίνεται «κοίλός πολί
της», ¿ταυ σκοτώσει μέσα του 
τό παιδί, τή φωνή τής φύσης, έ-
κείνη πού έλέγχει, δικάζει καί 
τιμωρεί. Τό παιδί σκοτώνει ένα 
πουλί, γιά νά μάθει πώς κελαϊ- 
δεί ή πώς πετά. Ό  ένήλικος πού
έμαθε νά πετά καλλίτερα κι’ άπ 
τό πουλί, ρίχνει μπόμπες καί σ 
τώνει άνθρώπους. ‘Ó φόνος γ  
ται Ιερός, δταν έκτελεϊται όμα-
δικά καί βάσει στρατηγικού σχε
δίου !

Ή  κίνηση είναι χρέος τού άν-

Ε Ν Α Σ  Π Ν ΕΥ Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ  Η Ρ Α Κ Λ Η Σ
ΤοΟ Γ. ΛΑΜΓΙΡ1ΝΟΓ

Ό  θάνατος τού Βλαχογιάννη μάς θύμισε μιά όλάκερη επο
χή περασμένη, ένα παρελθόν άκόμη πού μάς κληρονόμησε, κατά- 
ρα βαρειά, τή φτώχεια καί τήν πνευματική κακομοιριά. ‘Εκατόν  
είκοσι χρόνια νεοελληνικής ζωής εϊν' αύτά. Ό  χρόνος είναι πε
ρισσότερο άπό άρκετος γιά  νά μπει ή νέα Ε λ λ ά δ α  ατό δρόμο 
τής προκοπής και νά θεμελιωθεί ένας πολιτισμός.

Ό  άπολογισμός σήμερα είναι θλιβερός. Μέ βήματα σημειω- 
τά, χωρίς όρμή καί χωρίς ένθουσιασμούς, έφτάσαμε στό σημείο 
άπ’ όπου ξεκινήσαμε, έδώ κ’ έναν αίωνα τώρα. Μ νέα 'Ελλάδα , 
μέ όδηγό τήν ολιγαρχία  της, δέν έλυσε κανένα άπ' τά ούσιαστικά  
προβλήματα τής ζωης της. Ή  πνευματική της προκοπή πνίγηκε 
μέσα στ’ άδιάβατα τέλματα τής τυπολατρικής προγονοπληξίας 
καί τοΰ άγονου μεγαλοϊδεατισμού. Κάτω, στά πόδια της, κυλούσε 
τό ζωντανό ρέμα ένός λαού πού συνέχιζε θαρραλέα τήν παρά
δοσή του μέ τή γλώσσα, τό τραγούδι, τούς κανόνες ζωής καί 
τήν ψυχική του άρετή.

Ό  πνευματικός κοτζαμπασισμός πού τυράννησε τήν Ελ λ ά δ α  
έναν αΙώνα, άγνόησε τους παλμούς τού έθνους, τίς λαχτάρες τού 
λαού, τήν όρμή του νέου έλληνισμοϋ γ ιά  τήν προ κοπή του.

Δέν είναι μόνο ή γλώσσα, τό τραγούδι, οί κανόνες της ζωής 
του πού άγνσήθηκαν. Έ δ ώ  περιφρονήθτ|κε ή ίδια ή έθνική του 

α. "Ε ν α  πρόσφατο παρελθόν, καθώς κριΙστορία. κρατούσε όλοζώντανη
τήν άνάμνησή του στό πρώτο ρισό τουλάχιστο τού αιώνα, μιλούσε 
γ ιά  ένα θαυμαστό άγώνα του έθνους γ ιά  τό λυτρωμό μέ θυσίες 
πολλές, σκοτωμούς άμέτρητους καί αίματα ποτάμια. Μιλούσε 
άκόμη γ ιά  Εμφύλιους πολέμους, γιά  κοτζαμπάσηδες, γ ιά  άντι- 
δράσεις καί προδοσίες, γ ιά  κακές πράξεις κατά τοΰ έθνους. Ό λ *  
αύτά τά έσωζε ή στουατική παράδοση κα ί τά γραφτά κείμενα.

Γιά  τήν όλιγαρχια ύπηρχε «Ελ εύ θ ερ ο  Βασίλειο» μά δέν 
ύπήρχε έπανάσταση. Ή  πηγη του, άψοΰ ήταν έπαναστατική καί 
μάλιστα λαού γέννημα, έπρεπε ν’ Αγνοείται. Τό κεφάλαιο θεω
ρήθηκε έξαντλημένο μέ δσα έγραψε ό Ιστορικός Σπ . Τρικούπης, 
δσα άκόμη συμπλήρωσε στήν ιστορία του ό Παπαρρηγόπουλος 
καί δσα, κάθε φορά, φλυαρούσαν οί ύπαίθριοι ρήτορες τής 25

(Συνέχεια  στή σελίδα 2)

έΧρονικά
Φ Ω Τ Η Σ  Α Γ Γ Ο Υ Λ Ε Σ

Τά ποιήματα τού ποιητή Φώ- 
τη Ά γ γ ο υ λ έ , πού δημοσιέψαμε 
στό πιό περασμένο φύλλο μας, 
προκάλεσαν το γενικό ένδια- 
ψέρον τόσο τού αναγνωστικού 
μας κοινού όσο κι’ δλων των 
πνευματικών άνθρώπων τοΰ τό
που μας. Βομβαρδιστήκαμε ά
πό γράμματα κ’ Ερωτήσεις, γιά  
τό γνήσιο κ ’ εξαιρετικό αύτό 
ταλέντο, πού περιποιεϊ τιμή 
στά γράμματα  τής πατρίδας 
μας.

’Αγωνιστές τής Μέσης ‘Ανα 
τολής μάς πληροφόρησαν, πώς 
ό Ά γ γ ο υ λ ές  ζεί κλεισμένος 
στό στρατόπεδο συγκέντρωσης 
στήν ’Ερυθραία όπου, καθώς 
γράφει ό ίδιος, «ό ήλιος μάς 
μισεί, μάς πυρπολεί, ή έρημος 
μάς έκδικεΐται». Μέσα στήν κό
λαση αύτή βρίσκεται τώρα ό 
άρρωστος ποιητής Άγγουλές , 
πού τό μόνο του έγκλημα  στά
θηκαν τ! α ν θ ρ ώ π ι ν α  
ποιήματά του. Αύτό είναι α ί
σχος γ ιά  τόν πολιτισμό μας. 
Είναι ντροπή νά μιλούμε γιά  
ελευθερία τής σκέψης κα ί τού 
λόγου, όταν κλείνουμε σέ στρα
τόπεδο συγκέντρωσης στό 
Σουντάν έναν ποιητή, πού απο
τελεί καμάρι όχι μονάχα γιά  
τήν πατρίδα μας, μά γ ιά  τήν 
τέχνη τής έποχής μας.

Υποδεικνύουμε φιλικά στήν 
Εταιρία  Λογοτεχνών, δπως 

προδεϊ σ’ έντονα διαβήματα  
γιά  τήν άμεση Απελευθέρωση 
τού ποιητή Ά γ γ ο υ λ έ , πού ή  τυ
χόν παράταση τής έξορίας του 
θά σταθεί καταδίκη σέ θάνατο.
ΟΙ Α Σ Τ Ε Γ Ε Σ  Μ Ο Υ Σ ΕΣ

Πολλά γράφηκαν καί πολλά, 
φαίνεται, θά γραφούν άκόμη γιά 
τό ζήτημα τής Στέγης Γραμμά
των. Παρά τίς άδιάκοπες ένέρ- 
γειες τού κ. ΓΗ. 
προέδρου τής Εταιρείας

Καζαντζάκη, 
ιρείας Έλλή-

δταν δέ γίνεται μέ τό ζόρι, είναι 
μιά πηγή χαράς, τό παιδί χαί- 

( Συνέχεια στή σελίδα 2)

νων Λογοτεχνών, πού κατόρθωσε 
νά παραχωρηθεΐ ή Casa d’ Ita
lia γιά στέγαση τών Μουσών, ή 
άγγλική στρατιωτική όμάδα πα
ραμένει έκεΐ. . . Ούτε καί φαί 
νεται έτοιμη νά τό έκκενώσει καί 
νά μεταφερθεϊ σέ χτίριο όλιγώ- 
τερο πνευματικής σημασίας! ΟΙ 
σχετικές ένέργειες τών πνευμα
τικών καί καλλιτεχνικών μας όρ- 
γανώσεων δέν Εφεραν κανένα Α
ποτέλεσμα. Καί όμως τά όπουρ- 
νεία Παιδείας καί Στρατιωτικών

,-í'V
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ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 1) 

ρεται δταν παίζει, δπως κι' ό 
μεγάλος δταν έργάζεται—έτσι 
τουλάχιστον έπρεπε νά γίνεται. 
Τήν Ακινησία, πού γιά τόν μεγά
λο είναι πολλές φορές μιά ευ
δαιμονική κατάσταση, τό παιδί 
δέν τή δέχεται, ή φύση πού τό πε
ριβάλλει είναι μυστηριώδης, προ
κλητική καί άσταμάτητη: Ό  ά- 
γέρας πού περπατά ξυπόλυτος 
πάνω άπ' τόν έλιωνα, τό σύννεφο 
πού περνά καί χάνεται, τό πεΰκο 
πού άπλώνει τό χέρι του, ό ήλιος 
πού ζεσταίνει, τό νερό πού κλεί- 
νεται στόν έαυτό του καί γίνε
ται πάγος, ό όρίζοντας πού ολοέ
να Ανανεώνεται.. .

Ό  όρίζοντας, αύτός ήταν πολύ 
έπικίνδυνος, πρέπει νά τόν ξε- 
χάσει, δπως κ’ οί πρωτόπλαστοι 
τόν παράδεισο. Τόν έκλειναν μέ 
πανύψηλους 'τοίχους κακομοιρια- 
σμένων σκολιών, μέ μιάν Αποσκε
λετωμένη μάθηση καί δημιουρ
γούσαν δούλους. Παλούκωνοα1 
τήν ψυχή μέ προλήψεις καί μύ
θους. Μάθαιναν τό παιδί νά πλα
στογραφεί τά αίσθήματά του, ώς 
πού νά τά ξεχάσει, ό πόνος ήτα- 
νε άρετή, ό έρωτας Αμάρτημα, 
κι' ό χαμένος παράδεισος βριτ 
σκόταν πάντα, στή γή των γει
τόνων. Ή  πραγματική εύτυχία 
σέ περίμενε, τήν έποχή έκεινη, 
στήν «κόκκινη μηλιά» μά κι’ αύ- 
τό δέν ήτανε τίποτα μπροστά στή 
«μέλλουσα ζωή». Γιά νά ζήσεις 
σάν άνθρωπος έπρεπε πρώτα. . .  
νά πεθάνεις.

"Ετσι, άπ’ τό σκολιό. έβγαιναν 
κάθε χρόνο στρατιές δλόκληρες 
οί μικροί νικημένοι, μιά Αγέλη 
συμφεροντολόγων, ύπολογιστών, 
ένας συρφετός μικρών σκλάβων. 
Μέ τήν άμορφη καί ισοπεδωμέ
νη αύτή μάζα, άνάσαινε τό κρά
τος πού στά χέρια της,έμπιστευό- 
ταν μέ τόν καιρό, τήν πεμπτου
σία του: Τούς Νόθους, πού μ| 
αυτούς χάλκευε κάθε μέρα κΓ 
έναν κρίκο, στήν άλυσίδα πού 
κρατούσε δεμένο τόν Προμηθέα 
στόν Καύκασο. Ό  καλός πολίτης 
έπρεπε νά τραβά μέ τά χέρια 
του. τή θελιά πού περνούσαν στό 
λαιμό του. Γιά κείνους πού ζητού
σαν νά ξεσφίξουν λίγο τή θελιά, 
υπήρχε τό ιδιώνυμο.

Τά παιδί Αγαπά τή ζωή καί γι' 
αύτό δέν τήν σέβεται. Τήν αισθά
νεται μέ χίλια στόματα, μέ χί

λια μάτια καί μέ μιά καρδιά γε
μάτη θρόισμα φύλλων καί_άνοι- 
χτόν όρίζοντα. Τήν Αγαπά καί 
τήν καταστρέφει τοσο εύκολα, δ
πως τρώγει ένα μήλο, μέ τήν ί
δια λογική—άν μπορεί ποτές ή 
λογική νά κηδεμονέψει τό αίσθη
μα—πού ό ένήλικος Αγαπά μιά 
γυναίκα καί τήν κατασπαράσσει.

"Ας μήν τρομάζουμε. Ό  μι
κρός κανίβαλος, μέσα στή φύση, 
πού είναι ένα Αναπόσπαστο κομ
μάτι της καί πού ώς τώρα νόμιζε 
πώς είναι τό κέντρο της, θά βρει 
σιγά σιγά τόν έαυτό του: Τόν άν
θρωπο. Κάθε παιδί, Ανακαλύπτει 
μέ τή σειρά του, πώς δίπλα του 
κΓ άλλες καρδιές χτυπούν πάνω 
στόν Ιδιο σκοπό μέ τή δίκιά του, 
καταλαβαίνει πώς εκείνο πού έ
χει πραγματική -άξια δέν είναι 
τά πράγματα πού δίνουν τήν Α
πόλαυση, μά ό άνθρωπος πού δί
νει Αξία στά πράγματα, κάθε 
πλάσμα πού δέχεται τήν Ιδια χα
ρά μέ κείνο. Τήν Ιδια περίπου έ- 
ποχή, ή λίγο Αργότερα, Ανακα
λύπτει, πώς μιά κοπέλα είναι τό
σο γοητευτική καί μυστηριώδης, 
δσο κ’ ή θάλασσα. Ά ς  είναι εύ- 
τυχισμένοι, δλοι έκείνοι,πού στά 
μάτια μιάς γυναίκας ξανοίγουν 
τή Θάλασσα πού είναι πάντοτες 
νέα.·..

Ή  ζωή προχωρεί σήμερα μέ 
μεγάλο βηματισμό, πές μέ άλμα
τα. Ο Ι φρόνιμοι, οι μετριοπαθείς, 
οί έτοιμοθάνατοι πού μετρούν τή 
ζωή μέ τό λεπτοδείχτη, οί καιρο- 
σκόποι πού έρπουν στό περιθώ
ριο τών γεγονότων, Ακόμα πόσοι 
πού δέ μπορούν νά καταλάβουν 
τήν Αλήθεια τής μεγάλης τούτης 
στιγμής!

Τή ζωή, πού είναι μιά Αδιάκο
πη καταστροφή καί μιά διαρκής 
Ανανέωση, ρήν έκφράζει τό παι
δί, πειθαρχώντας στούς φυσικούς 
νόμους, πού κάθε ζωντανό πλά
σμα τούς κλείνει μέσα του.

Σήμερα οι νέοι, όπλισμένοι μέ 
τά δεκαοχτώ, πολλές φορές μέ 
τά δέκα τους μονάχα χρόνια, ξε
κινούν γιά νά καταχτήσουν τή 
ζωή. Γιά νά τής δώσουν τό πρα
γματικό της νόημα: Νά χορταί
νεις τήν πείνα καί τόν έρώτα γιά 
τό κάθε τι, γιά νά ξυπνάς τό άλ
λο πρωινό πάλι πεινασμένος. Μά 
θά ξέρεις, πώς κάθε μέρα θά πει
νάς καί κάθε μέρα θά χορταί
νεις.

θά μπορούσαν εύκολα νά Απο
δείξουν ένα άλλο χτίριο, δπου 
νά μετακινηθεί ή Αγγλική μονά
δα καί νά μείνει λεύτερη ή Casa 
d' Italia γιά νά στεγάσει τις φε
ρέοικες Μούοες. Είναι ζήτημα 
ζωής γιά τά γράμματα καί τις 
τέχνες τής χώρας μας. Καιρός 
νά φροντίσει ή σχετική υπηρε
σία τού Υπουργείου Παιδείας, νά 
κιιηθεϊ έπιτέλους, νά δείξει δτι 
ύπάρχει. κι δτι μπορεί νά είναι 
χρήσιμη.

Πάντως, θα ξαναγυρίσουμε σ’ 
αύτό τό ζήτημα. Δριμύτεροι. Καί 
δέν πρόκειται νά έξαντληθεΐ ή 
υπομονή ,μας...
Ο  Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  Κ Ι  Ο Ι  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Ό  πόλεμος είναι άναμψίβολα ή με
γαλύτερη κ Γ  ή τπά τρομερή πείρα τού 
ώνθρώπου. Ο Ι  νέοι άντρες πού φεύγουν 
μ ’ Ενα γελοίο  άδιάψορης χαράς καί μέ 
περίοσια τάξη γ ιά  περιπέτεια, γυρίζουν 
μέ πρόσωπα γεμάτα σκληράδα, άταρα- 
ξ ία  καί οκυθρωπότητα γ ιά  δσα είδαν καί 
ύπόφεραν. "Οπω ς δμως Ενας πόλεμος άν- 
δρόνει τ ' άμούστακα παληκάρια, Ετσι ά- 
ναδείχνει καί μεστούς. καλλιτέχνες. Ό  
περασμένος πόλεμος δημιούργησε Εναν

Ρεμά ρκ. Σή μ ερ α  ό  Ά μερ ικά νος  "Ερνεστ 
Χέμινγουέϊ είναι Ενας άντρας κ ι ' Ενας 
καλλιτέχνης πού ξεπήδησε μέσα άπό τό 
αίμα καί τό  θάνατο. ‘Από Εναν τέτοιο 
φαιτάρο γράφτηκαν τ ' άριστουργήμστα 
«Γ ιά  ποιόν κτυπάν ο ι καμπάνες» καί « Ό  
ήλιος άνατέλλει ξανά», θ ά  μείνει αιώ
νια άλήθεια δτι ή τέχνη είναι μεγάλη, 
βταν πηγάζει άπό τήν κοινή πείρα τοΟ άν 
θρώπου. Ά λλοιώ τικα , άνεξάρτητα άπ ' τήν 
ικανότητα καί τό ταλέντο τοΰ καλλιτέ
χνη. ή δημιουργία του δέν  θά βρίσκει ¡¡α· 
θειάν άπήχηση, ούτε θά φέρνει μήνυμα 
στούς άνθρώπους. Ό  καλλιτέχνης πρέπει 
νά δένεται μ έ  τις δυνάμεις πού συνταρά
ζουν τήν έποχή του.

Ό  Τολστόΐι, ό  συγγραφέας τοΰ περα
σμένου αιώνα ήταν μεγάλος ό χι μόνον γιά  
τή θαυμαστήν Ικανότητά του νά πυργώ
νει τά καλλιτεχνήματά του. άλλά  γιατί 
ήταν Ενα κομμάτι τού κόσμου μέο- τόν ό 
ποιο ζοΰσε. Σμ ίλ ευ ε  τά Εργα  του γύρω 
σ’  έκεΐνα πού ο ί πολλοί τάχαν στήν καρ
διά  τους, άλλά ήσαν άνήμποροι νά τά 
εκφραστούν. Τ ό  ούσιώδικο Εργο  ένός καλ
λιτέχνη είναι νά κάνει συνειδητές τις 
σκέψεις καί τις άνάγκες τοΰ άγθρώπου 
καί νά ρίχνει φώς πάνω τους Ετσι πού 
νά βγαίνει κάτι τό  αιώνια άληθιιό μέσα 
άπ' τήν καθημερινότητα.

(Συνέχεια άπό τή σελίδα 1)
ματά του. Μά ό λαός Αγνοημένος, περιφρονημένος, άδιχημένος, 
έμενε ή δ ύ ν α μ η .  Ή  ζωή κυλούσε καί ξανάπλαθε τις άξιες 
της. Κ Γ άπό τά σπλάχνα του Βγήκαν, στις ώριμες Ιστορικές στι
γμές, οΐ Ήρακλεΐς στό μεγάλο έργο της Αναδημιουργίας. Ό  
Ροΐδης, ό ΨυχΑρης, ό Παλαμάς? τό κίνημα τού Νουμά, Αναποδο
γύρισαν τήν καθιερωμένη πορεία καί χάραξαν τούς νέους δρό
μους τής πνευματικής προκοπής.

"Ολα φωτίστηκαν τότε. Τό έθνος είδε τόν έαυτό του μέ νέο 
μάτι. Καί ζήτησε τήν Ιστορική του Αποκατάσταση. Νά μάθει σω
στά τις πηγές τής Ιστορικής του ζωής, νά μάθει σωστά «τό πού 
ξεκίνησε καί πού πηγαίνει.

Τό έργο δέν ήταν μικρό. Ό  έπίσημος χλευασμός Απονέκρωνε 
τά πάντα. Ό  πνευματικός κοτζαμπασισμος ·δά σήκωνε καί δέ 
δεχόταν τίποτε πού δέν έμοιαζε μέ Βυζάντιο καί Αρχαία Ελλάδα , 
στόν τύπο καί τό γράμμα τους. "Ομως ή ζωή γιά νά προχωρήσει 
Απαιτούσε τήν Ακριβολογημένη Ιστορική γνώση της. Γιά νά έρθει 
ή Ιστορία, συνθετική καί έρμηνευτική καί νά δώσει τό καθολικό 
νόημα τής ιστορικής πορείας τού έθνους, έπρεπε νά στρωθεί ό 
δρόμος άπό τήν έρευνα καί τόν έλεγχο τού υλικού γιά τή γνώση 
τού Ιστορικού έδάφους. ’Εδώ χρειάζονταν άλλοι Ήρακλήδες νά 
περιμαζέψουν τήν Ιστορική κληρονομιά τού έθνους. Καί ήρθαν 
αλήθεια Από τά κάτω. Από τό λαό, μέ τή δική τους τήν πρωτο
βουλία, τό δικό τους τόν πόνο καί τή δική τους τήν Αγάπη.

” Ε  λοιπόν, ένας πρώτος τέτοιος Ηρακλής τής νεοελληνικής 
Ιστορίας είν’ ό Βλαχογιάννης.

Ή  ζωή καί τό έργο του είναι ένας πνευματικός άθλος. Τό 
κίνητρο τής ζωής καί τού έργου του είναι ό πόνος κ’ ή Αγάπη -γιά 
τό λαό. ’Αγάπησε τή γλώσσα, τό τραγούδι, τήν ψυχή καί τήν 
πράξη, τήν Ιστορική πράξη, τού λαού. Έ κ ε ΐ  μεσα γνώρισε- τό 
μ ε γ α λ ε ί ο  του. Και κατάλαβε όρθά ότι ή Ιστορική γνώση γιά 
τό λαό αύτό δέ μπορεί νά είναι άλλη άπό τή γνώση τής πρώτης 
πηγής: τής ’Επανάστασης τού 18ζ1. ’Από κεΐ ξεκίνησαν καί πλά
στηκαν όλα, συνέχεια στά προηγούμενα. Αφετηρία στά μελ
λούμενα.

’Αλογάριαστα σπατάλησε τή ζωή του στό περιμάζεμμα τού 
χαμένου θησαυρού. 'Ερεύνησε σέ Αρχεία ιδιωτικά, σέ Αποθήκες, 
σέ δημόσιες ύπηρεσίες, σέ βιβλιοθήκες κΓ  Ακόμη, Αλίμονο, σέ 
πανάθλια μπακάλικα όπου τύλιγαν μέ τά Αρχεία τού Αγώνα τό 
τυρί καί τη σαρδέλλα γιά τόν πελάτη τους, θλιβεροί Ανεύθυνοι 
σέ θλιβερώτερους Αθώους. Έ τ σ ι  σχηματίστηκε τό πρώτο Αρχείο 
τοΰ ’Αγώνα.

"Οταν έδωσε πρώτος αύτός, στή δημοσιότητα τά «’Απομνη
μονεύματα» τού στρατηγού Μακρυγιάννη, φωτίστηκε ξαφνικά ό 
ιστορικός όρίζοντας τού έθνους. Καί οι φιλόπονοι έρευνπτές κα
τάλαβαν Από τότε πώς ή μελέτη τής νεοελληνικής Ιστορίας πρέ
πει νά ξεκινήσει όλότελα άπό τήν Αρχή. Μέ νέα υλικά καί μέ νέες 
προοπτικές. Ή  σκέψη τούτη όλοκληρώθηκε όταν στά τελευταία 
χρόνια έδωσε τά «Στρατιωτικά ένθυμήματα» τοΰ Ν. Κασομούλη. 
Καμμιά συνθετική ιστορία δέ θά σταθεί ποτέ γιά τό νεοελληνικό 
έθνος χωρίς τή γνώση Από τις δυο τούτες π ρ ώ τ ε ς  π η γ έ ς .  
Κα ί τις χρωστούμε στό Βλαχογιάννη.

Ή  γνώση του νιά  τά Ιστορικά πραγματα τοΰ Είκοσιένα στά
θηκε καταπληχτικη. Τά γνώριζε ώς τήν τελευταία τους λεπτο
μέρεια, σά νά τάζησε ό Ιδιος. Δέν τά γνώρισε σάν ξερός έπιστή- 
μονας, μά τάζησε σάν άνθρωπος- ό Βλαχογιάννης δέ μάθαινε τό 
Είκοσιένα μά τό γευόταν.

Δέν Αγάπησε τίποτε έξω άπό τό λαό και τή δημιουργία του. 
’Αγάπησε τή γλώσσα, τό τραγούδι, τή λεβεντιά, τήν Ιστορία του. 
Τό λογοτεχνικό του ταλέντο τδβαλε στήν ύπηρεσία τού λαού. 
Τά διηγήματα του, τά τραγούδια του είναι στό περισσότερο μέ
ρος τους άπό τήν ήρωϊκή πράξη τού λαού. Έκεΐ, οτό μεγαλείο 
του, τόν καταλαβαίνει και τόν ζωγραφίζει. Καί πρέπει να τό δια
κηρύξουμε πώς ό Βλαχογιάννης άνήκει στούς λιγοστούς νεοέλ
ληνες πού ξ α ί ρ ο υ ν, νά γράφουν τή γλώσσα τοΰ λαού. "Ισως 
κανείς άλλος δέν τής στάθηκε τόσο πιστός όσο το λεβέντικο τούτο 
βλαστάρι τής Ρούμελης.

Ό  Βλαχογιάννης ένα δέ χώνεψε στή ζωή του: τό λογιωτατι- 
σμό. Καί τόν πολέμησε μέ μανία. Τόν πήρε γιά είδος πνευματικής 
λέπρας, αιτία όλων τών δεινών, πού πρέπει νά ξεριζωθεί μέ 
μπαλντά, νά γενεΐ στάχτη μέ καυτό σίδερο Καί τόν Αγώνα του 
αύτόν, συνεπής λ α ϊ κ ό ς ,  δέν τόν άφισε ώς τά βαθειά του γε
ράματα.

Ή  νέα 'Ελλάδα τιμά τό Βλαχογιάννη τό έργο, τή ζωή, τούς 
μόχθους, τ’ις θυσίες του. Παρ’ όλες τις άντιρρήσεις σέ Αρκετά ση
μεία τού έργου του, κυρίως κριτικές έρμηνεΐες — τούτο είναι 
άλλο ζήτημα φυσικά — τόν θεωρεί σάν ένα πνευματικό 'Ηρακλή 
πού μόχθησε κΓ  αύτός μαζύ μέ τούς άλλους γιά τό καθάρισμα 
τής έλληνικής ζωής άπό τή φαρμακερή κόπρο τοΰ Αύγείου πού 
σωρεύτηκε απάνω της.

Ή  νέα 'Ελλάδα τόν τιμά. Καί κάτι περισσότερο: τόν άγαπά 
—σάν ένα γνήσιο πνευματικό της τέκνο.

Γ. Λ Α Μ Π Ρ Ι Ν Ο Υ  

" Η  Μ ΟΝΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α "
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ Ο ΡΗΓΑΣ"  ΑΘΗΝΑ 1945 
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Ο Ι Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι  ΜΑΣ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι
Εμπρός στά μεταπολεμικά προβλήματα

Μιλούν οί Β. ΡΩΤΑΣ καί Γιώργος ΘΕΟΤΟΚΑΣ

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

τέχνη;
2. Πώς βλέπετε τις υποχρεώσεις του πνευματικού Αν

θρώπου;
3. Ό καλλιτέχνης θά κρατηθεί στήν απομόνωση τού «αι

σθητισμού» ή θά πάρει μέρος ένεργό στόν κοινωνικό 
άγώνα;

4. θ' Αργήσει νά φανεί τό βιβλίο πού θά έκφράζει τό πο
λεμικό μας δράμα;

5. Ποιες Από τίς χτεσινές μορφές τής τέχνης θά έπηρεά- 
σουν τή μελλούμενη παραγωγή;

Ο Β. Ρ ΩΤ Α Σ

1. -γ ’Επειδή ή Τέχνη είναι ή 
έκφραση τού πολιτισμού, πρέπει 
νά Απαντήσουμε πρώτα στό έρώ- 
τημα: ποιά θά είναι ή έξέλιξη
του πολιτισμού μετά τόν πόλεμο;

Ό  πολιτισμός μέ τόν *Γελευ- 
ταίον πόλεμο έκαμε ένα τερά
στιο άλμα καί πέρασε άπά τήν 
άτομιστίκήν. Αντίληψη τής ζωής, 
στήν συλλογικήν ή συνθετικήν 
Αντίληψη της ζωής. Πέρασε σέ 
καινούργιοι1 αιώνα, σέ νέαν ιστο
ρικήν πορεία, πορ τό βήμα της 
άπό δώ καί μπρός θά κατευθύ
νουν νέα συνθήματα, συνθήματα 
κοινωνικής κοσμογονίας. "Οπως 
λ. χ. έδώ καί κάμποσους αιώνες 
ό πολιτισμότ άποκήρυξε τόν φό
νο καί τόν ξεδικιωμό σάν άτομι- 
κό δικαίωμα, έτσι τώρα ό πολι
τισμός θ’ άποκηρύξει τόν συλλο
γικό φόνο καί τόν έθνικόν ξεδι- 
κιωμό σάν έθνικό δικαίωμα, θ’ Α- 
ποκηρύξει δηλαδή τόν πόλεμο. 
Είμαι βέβαιος πώς ό πόλεμος

Β .  Ρ Ο Τ Α Σ  
(Σ κ ίτ σ ο  Ά ν τ .  Πρωτοπά^ση)

τούτος θά είναι ό τελευταίος πό
λεμος πάνω στή σφαίρα μας.

Ή  Αποκήρυξη τού πολέμου σάν 
μέσου έθνικών ή άλλων επιδιώ
ξεων είναι τό άρνητικό άποτέλε- 
σμα τοΰ πολέμου τούτου. Τό θε
τικό άποτέλεσμα είναι ή συνερ
γασία τών λαών. Συνεργασία 
γιά τήν ποιοτικήν άνοδο τής 
ζωής καθολικά. Τά νοήματα Ε 
λευθερία, Δικαιοσύνη, 'Αρετή, 
’Ομορφιά, παίρνουνε γιά πρώτη 
φορά κοινά άναγνωρισμένην ά
ξια. δέ θά είναι πιά νομίσματα 
γιά στολισμό μόνον, παρά θά κυ
κλοφορούνε σάν γνήσια άνταλ- 
λαχτική μονέδα γιά τή συναλ
λαγή σ’ δλον τόν κόσμο.

Ό  συναγωνισμός τών λαών 
στήν προοδευτική εύημερία θά 
χαράζει τό βαθμόμετρο τού πο
λιτισμού.

Ή  Τέχνη, έκφοάζοντας αύτή 
τήν πορεία, θά άσχοληθεί πρώτα 
πρώτα νά παρουσιάσει τή φρίκη 
τοΰ πολέμου σέ δλες τις πιό συν- 
ταραχτικές μορφές της. Δεύτερα 
θά έπιδιώξεΐ νά δείξει τήν άξια 
τής κοινωνικής ζωής, τής βασι
σμένης στή Δικαιοσύνη. Ή  χαρά 
της έργασίας, ή χαρά τής συνερ

γασίας, ή χαρά τής πνευματικής 
έπικοινωνίας σέ ολοένα πιό πλα- 
τειούς όρίζοντες, θά είναι τά πιό 
άγαπημένα θέματα τής μεταπο
λεμικής Τέχνης.

Ή  καθολική αύτή, ή συλλογι
κή έπιδίωξη τής Τέχνης θά ζητή
σει νά ντυθεί τό μεγαλείο πού 
τής ταιριάζει, πού θά έκφράζει 
δυναμικά καί πλέρια τή χαρά 
τής νίκης τοΰ κόσμου. Στήν πρώ
τη γραμμή έρχονται ή άρχιτε- 
χτονική, ή πλαστική καί τό θέα
τρο, μέ μεγάλα έπιβλη,τικά έρ
γα. Τό μυθιστόρημα θά πάρει έ- 
πική μορφή, δχι σέ μάκρος καί 
ήχητική γοητεία, παρά σέ όπτι- 
κές μορφές καί πράξες. Παράλ
ληλα μέ τόν λυρικό λόγο τόν 
γραφτό, σέ όμορφοτυπωμένα βι
βλία, θά ξεπεταχτεϊ νέος λυρι
κός λόγος νά τραγουδιέται σέ 
γιορτάδες. Τά δημόσια θεάματα 
μέ παλλαϊκούς συναγερμούς, οί 
γιορτάδες οί άναμνηστικές με
γάλων γεγονότων θά πάρουνε 
ζωή νέα κ ’ ένδιαφέρουσα γιά ό
λους, γιά δλα τά στρώματα. Ή  
χαρά τής ισοτιμίας στήν κοινω
νική συμμετοχή θά συμβάλει σέ 
σύνθεσες λαμπρές, πρωτόφαντες. 

•'Η μουσική καί ό χορός θά πετά- 
ξουνε μεγάλα φτερά. ·

2. — Ν' άνταποκριθεΐ καί νά 
συμβάλει στά παραπάνω.

3. — Κάθε ζωντανός καλλιτέ
χνης, θέλονπας καί μή, παίρνει 
μέρος στόν ένεργόν κοινωνικόν 
άγώνα. Ό  τρόπος μόνο πού τό 
καταφέρνει κρίνει καί τήν αξία 
τού έργου του. ’Εγώ τουλάχι
στον δέ γνωρίζω καλλιτέχνη α
ξιόλογοι' πού τό έργο του νά μήν 
είναι ή έκφραοη κοινωνικού ά
γώνα.

4. — Αύτό δέν τό ξαίρω.
5. — "Ολες. Άλλά  ή κάθε μιά 

θά καλλιεργηθεί Ανάλογα μέ τά 
υλικά μέσα πού θά βρει πλουαιώ- 
τερα. Γενικά ένας, άς τόν πώ. 
δωρικός ρυθμός, θά πάρει τό πά
νω χέρι στά πρώτα μεταπολεμι
κά χρόνια. ’Όχι πώς θά λείψόυ- 
νε οί Ακροβασίες καί τά πυροτε
χνήματα, Αλλά ένας ισορροπημέ
νος, δυνατός παλμός, σάν ένα ζυ-. 
γιασμένο τόξο γεφυριοϋ, πού θά 
ένώνει τό χάσμα Ανάμεσα Μύθο 
καί Λόγο, αύτός θά δίνει τόν τό
νο σέ δλα.

Ο Γ. Θ ΕΟ ΤΟ ΚΑ Σ

1. «— Ό  πόλεμος πού ζήσαμε 
δέν μπορεί νά άπομονωθεί οά γε
γονός αύτοτελές, μέ ξεχωριστήν 
έπίδραση άπάνω στή ζωή. Ό  πό

λεμος δέν είναι άλλο τίποτα πα
ρά ένα έπεισόδιο, ένα σύμπτωμα 
τής μεγάλης κρίσης τοΰ Βιομη
χανικού Πολιτισμού, τής κρίσης 
πού δεσπόζει κάθε είδος ζωή 
στόν 20ό αιώνα. Ό  πόλεμος, άγ- 
γίζοντας_όξύτερα καί πιό όδυνη- 
ρά τίς μάζες, προκαλεϊ καί στήν 
τέχνη δυνατότερες κραυγές ά- 
γωνίας, πόνου, τρόμου ή ελπί
δας. ’Όμως τό κύριο θέμα παρα
μένει ή κρίση τοΰ Πολιτισμού τής 
Μηχανής, πού όλοένα φουντώνει 
καί γυρεύει τήν Ισορροπία του 
καί δέν τή βρίσκει. Ή  χρόνια 
κρίση τής σύγχρονης κοινωνίας 
έπηρεάζει καί θά εξακολουθήσει 
βέβαια νά 'έπηρεάζει βαθύτατα 
κάθε ζωντανή καλλιτεχνική καί 
διανοητική έκδήλωση, προσδί
δοντας σέ κάθε άξιόλογη πνευ; 
ματική κίνηση τών ή μερών μας 
έναν άέρα άνησυχίας, άναθεώρη- 
οης τών παραδεγμένων καί άνα- 
ζήτησης νέων άξιών ζωής — 
κατά συνέπεια καί νέων μορφών 
τέχνης καί σκέψης.

2 καί 3. — Πιστεύω, δπως έξή- 
γησα συχνά, δτι ή πρώτη καί κυπ
ριά υποχρέωση τού πνευματικού 
άνθρώπου είναι νά δημιουργεί 
πνευματικά έργα δσο μπορεί κα
λύτερα. Αύτό δέν είναι «αισθητι
σμός». Είναι κοινωνική άποστο- 
λή. Γιατί μονάχα ·μέ τό άρτιο, τό 
γερό, τό ώραϊο έργο του, ό πνευ
ματικός άνθρωπος ώφελεϊ βαθια 
καί σταθερά τήν .κοινωνία του, 
καλλιεργεί τήν ψυχή της, ξανοί
γει πλατιούς όρίζοντες στή σκέ
ψη της, τής χαρίζει πνευματική 
χαρά κΓ άνώτερη παιδεία. ’Αλ
λιώς καταντά ένα κοινωνικό πα
ράσιτο πού άπασχολεΐ τόν κόσμο 
μέ λογής-λογής θορύβους χωρίς 
νά παράγει κάτι θετικό και γό
νιμο. Δεν έννοώ βέβαια πώς ό 
σύγχρονος λογοτέχνης πρέπει νά 
κλειστεί ξανά στόν έλεφάντινα 
πύργο καί νά λαξεύει άμέριμνα 
τίς φράσεις του. αδιαφορώντας 
γιά καθετί πού συμβαίνει όλόγυ- 
ρά του. Ό  «αισθητισμός» τού 
1900 είναι νεκρός άπό καιρό καί 
δέν πρόκειται _νά έπιστρέψουμε 
σ’ αύτόν. " I σια-ίσια πιστεύω άνέ- 
καθεν δτι ό σύγχρονος δημιουρ
γός, ό ειλικρινής καί άξιος τού 
όνόματος, είναι Αδύνατο _νά μεί
νει ξένοο στό μεγάλο δράμα τού 
καιρού του. Κατ'άνάγκη θά πάλ- 
λεται άκατάπαυστα άπό τήν α
γωνία τής κοινωνίας του καί θά 
πασχίζει νά βρεΐ μιά ψυχική λύ
τρωση καί για τούς άλλους καί 
γιά τόν έαυτό του. Κ Γ άν ή 
συνείδησή του τού όρίζει νά άγω-

νιστεϊ, θά άγωνιστεΐ γιά νά ύπη- 
ρετήσει έκεϊνο πού κρίνει δτι εί
ναι τό άληθινό καί τό δίκαιο. Νά 
μήν ξεχάσει δμως δτι ό κόσμος * 
περιμένει άπ’ αύτόν ένα έργο. 
"Οχι έργο πολιτικό, άλλά έργο 
τέχνης, μέ άνώτερη πνευματικό
τητα, μέ άνθρωπιά κ' αισθητική 
άξια. "Αν παραλείψει αυτή του

^ν υποχρέωση, μιά μέρα θά αί- 
ανθεΐ πώς δέν έχει έκπληρώ- 

σει τόν κοινωνικό του προορι
σμό.

4. — Συνήθως τά λογοτεχνικά 
έργα πού εκφράζουν πλαστικά 
τις κρίσιμες έποχές τής Ί  οτορίας 
γ  ράψου νται έκ τών ύστέρων άπό 
συγγραφείς πού δέν είδαν τά γε
γονότα μέ τά μάτια τους, άλλά 
μέσα άπό τήν παράδοση καί τό 
θρύλο. Οί σύγχρονοι πεβιορί- 
ζουνται κατά κανόνα στό νά 
κρατούν τό χρονικό τής εποχής 
τους, πρυσφέροντας στούς μετα
γενεστέρους «καταθέσεις αύτο- 
πτών μαρτύρων». Τούς λείπει βέ-

Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ
(Σ κ ίτ σ ο  Ά ν τ .  Πρωτοπάτση)

βαια ή προοπτική τού χρόνου, 
πού φαίνεται νά είναι προϋπόθε
ση τής μεγάλης πλαστικής δημι
ουργίας. Συλλογιστείτε τούς να
πολεόντειους πολέμους, πού προ- 
κάλεσαν στήν Ευρώπη τεράστιες 
άναταραχές. Γιά νά μπορέσει ό 
σάλος αύτός νά αποκρυσταλλω
θεί στά μεγρλόπνοα έπικά έργα 
τοΰ Ούγκό καί τοΰ Τολστόη 
χρειάστηκε νά περάσει περίπου 
μισός αιώνας. Ό  πρώτος παγκό
σμιος πόλεμος προκάλεσε πλή
θος λογοτεχνικά έργα, πού τά 
πιό Αξιόλογα, οάν τού Ρεμάρκ 
καί τού Σέριφ, παρουσιάστηκαν 
δέκα χρόνια μετά τήν άνακωχή. 
'Ωστόσο καί τά έργα αύτά κατά 
βάθος δέν είναι παρά λογοτεχνι
κά ή θεατρικά χρονικά, μαρτυ
ρικές καταθέσεις μέ μιά ορισμέ
νη αισθητική άξια. Τό μεγάλο 
δμως έπος, πού θά μπορούσε νά 
συγκριθεϊ μέ τό «Ό  πόλεμος κ' ή 
ειρήνη» τού Τολστόη, δέ γράφη- 
κε_άκάμα ούτε γιά τόν πόλεμο 
τού 1914 ούτε γιά τή ρωσσική 
’Επανάσταση. ’Αμφιβάλλω άν 
ένα τέτοιο έργο θά γραφεί προ-
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π ε ρ ά σ π ι σ η ς :  Α ξ ιό τιμε κύ
ριε Πρόεόρε, κυρ ιο ιΈνορκο ι.Ά -  
ποτεινουμαι στο Δικαστήριο έ
χοντας άπόλυτη συναισθη μη της 
μαρειας αποστολής πουχω άνα- 
λάβει. Αναμφίβολα θ ' άπλου- 
στευε τήν υπόθεση και 9ά Ικα  
ιοποιουσε τις Λρχες, αν καί 
εγω συμφωνούσα με τις προτά
σεις που εκανε Ο Δημόσιός Κ α 
τήγορος. "Α ν  ακολουθήσω τις 
συμυου/νες του είμαι ρε&αιος οτι 
καμμιά κηλιοα Οεν θά αμαυρώ
σει την υπόληψή μου. Ο Ι κύριοι 
Έ ν ο ρ κ ο ι  θα ργαλουν την ετυ 
μηγορια τους, το Δικαστήριο θα 
όιαλυθει κ ι' ό κοσμος θά πι
στεύει ότι 0 κατηγορούμενος όι- 
καοτηκε Οικαια και κανονικα. 
Ή  Βρεταννικη Δικαιοσύνη θα- 
χει κάνει τό καθήκον της. ‘Ω 
στόσο, οι επόμενοι αιώνες θα 
μείνουν κατάπληκτοι γ ια  το λί
γο  χρονικο Οιαστημα που όο- 
θηκε στον κατηγορούμενο γιά  
να υπερασπιστεί το ονομά του. 
Οα νομίζουν ότι η σιωπή του 
όεν είναι παρά ή τελευταία α
πόδειξη τής ένοχης του.

Ή  ουνειοηση μου ομως δέν τό 
έπιτρεπει. fc»a επωφεληθω λοι- 
ι*0ν απ τις Ελευθεριεξ πουόωσε 
ό κ .Ίΐρόεορος οτην εισαγωγική 
του όμιλία καί θα παρακαλεσω 
τό Δικαστήριο νά με παρα
κολουθήσει ο ολες τις δαιυα- 
λώόικες ερωταποκρίσεις μα καί 
στις άκομα πλατύτερες εξηγή
σεις μου.

"Οπως πολύ σωστά τό καθο
ρίσατε, κύριε Πρόεδρε, πρόκει
ται γ ιά  μιά  δίκη μοναόικη. Δέν 
άποβλεπει ν’ άποκαταστήσει τά 
γεγονότα, οϋτε να εξυπηρετήσει 
τό Γίόμο. Ή  δίκη αύτη είναι ού- 
σιαστικά ένα πρόβλημα πολιτι
κής ήθικης. Έλπιζω να μπορέσω 
ν' άποδειξω στό Δικαστήριο ότι 
τό ήθικό πολιτικό πρόβλημα α
νάγεται σέ μιά πολίτικη κοσμο
θεωρία. Κ ι ' έπειόή η πολιτική 
κοσμοθεωρία άλλάζει σύμφωνα

σεχώς γιά τά πρόσφατα γεγο
νότα.

5 .  — Κανείς δέν μπορεί νά Α
παντήσει θετικά ατό τελευταίο 
σας έρώτημα. Πιθανό είναι πώς 
όλη' ή πνευματική καί καλλιτε
χνική πείρα του σύγχρονου κό
σμου θά χρησιμοποιηθεί. Άπό 
όλες τίς σχολές, τίς πιό παλιές 
καί τίς πιό Ανατρεπτικές, έχουμε 
κάτι νά διδαχτούμε καί κάτι νά 
διατηρήσουμε. Πρέπει ώστόσο νά 
μή μάς διαφεύγει ή γενική πο
ρεία τού πολιτισμού μας. πού εί
ναι φανερό δτι βαδίζει πρός πο
λιτεύματα πού θά Εξυπηρετούν 
τήν όλοένα μεγαλύτερη πνευμα
τική καί ύλική έξύψωση τών λαϊ
κών μαζών, Σέ μιά τέτοια κοι
νωνική Εξέλιξη, μπορεί κανείς νά 
όποθέσει πώς τό πνεύμα θά κλη
θεί, άπό τήν άνάγκη τών πρα
γμάτων, νά Εναρμονιστεί ξανά 
μέ τήν ψυχή τών μεγάλων μαζών, 
καθώς έγινε, γιά άλλους λό
γους, τόν καιρό της άρχαίας Ελ
ληνικής τραγωδίας, τής βυζαντι
νής τέχνης, τών γοτθικών ναών, 
τού Ελισαβετιανού θεάτρου. Πρός 
ένα άνάλογο Ιδανικό μεγάλης 
λαϊκής τέχνης είναι πιθανότατο

μέ τά πολίτικα συμφέροντα, εί
ναι πολυ αμφίβολο κατα ποσο 
ολα αυτα υπάγονται στην αρ- 
μοοιοτητα ενος ιίοινικου Δ ικα 
στηρίου.

Έ χ ω  το αίσθημα οτι το Δ ι
καστήριο είναι απο μιας αρχής 
ενάντιον μας. Πρεπει επομένως 
να άγωνιστω γ ια  να οας πει- 
σω να μ  ανεχοειτε.* Δίχω ς να 
εξαντληθεί η υπομονή οας, θα 
ςητησω ακόμα να μου επιτρε- 
ψετε να εξετάσω ενα - ενα τα 
σημεία της κατηγορίας καί με 
τη σειρά τους ποικίλλοντας την 
αγόρευσή μου μέ οιάφορους 
μάρτυρες.

Ιο  πρώτο σημείο του κατηγο
ρητηρίου είναι οτι ο Λιουσσολίνι 
εγκαταστάθηκε με τη ρια ατην 
εξουσία της Ιταλίας σαν φασί
στας οικτατσρας, καταργώντας 
τη οουλη, έξουοετερωνοντας Α 
πάνθρωπα τους αντίπαλους, του 
και εςοριςοντας όλους τους ε 
λεύθερους θεσμούς, απο τήν ιτα
λική επικράτεια, ΐιροκειται γιά  
μια σοβαρή κατηγορία, αλλά  
παρ' ολο, που οτι θα πω, ισως 
το πάρετε γ ια  αναιοεια, η γνω  
μη μου είναι οτι ο Δημόσιός Κ α 
τήγορος δεν χρησιμοποίησε ού
τε τα 1/10  απ τις άπυυειξεις 
πού ύπαρχουν γ ια  νά στηρίξει 
τήν κατηγορία. Πρέπει να πού
με καί τού στραβού τό οίκηο' 
ό κατηγορούμενος δέν φρόντισε 
ποτέ του να καμουφλάρει ού
τε τίς μεθόδους οϋτε τις προ
θέσεις του. Είναι αλήθεια πως 

•μέ τήν άνοδό του στήν αρχή ξέ
σπασε μιά Αφάνταστη τρομο
κρατία. θ ά  σας θυμίσω το πα
σίγνωστο περιστατικό τής Μο- 
λινέλλα. Ή  Μολινέλλα ήταν έ
να χωριουδάκι, πάνω στον πο- 
ταμο Λώ ( ’ ) ,  διάσημο γ ιά  τούς 
πειραματικούς του αγρούς. Μέ
σα σέ τριάντα χρόνια οί χωρι
κοί τής περιοχής της κατάφεραν 
νά δημιουργήσουν ένα έξαιρε-

νά στραφεί ή αύριανή κοινωνία. 
Μεταχειρίζουμαι έδώ τό έπίθετο 
«λαϊκός» μέ τήν πιό πλατιά καί 
βαθιά πνευματική σημασία του, 
δηλαδή μέ τήν έννοια πού είτανε 
«λαϊκή» τέχνη μιά τραγωδία τού 
Αισχύλου ή ιού Σαιξπήρου ή μιά 
γοτθική μητρόπολη ή τά έγκώ- 
μια τής Μεγάλης Παρασκευής, 
κείμενο καί μουσική. Αυτά είναι 
τά παραδείγματα πού μέ συγκι- 

ΐνοΰν. Είναι ή τέχνη πού έκφράζει 
τήν άν«σα μιάς όλάκερης Ανθρω
πότητας, ή τέχνη πού ξεσηκώνει 
λαούς, μέσα άπό τήν έξαρση κοι
νών αισθημάτων, στό επίπεδο τής 
άνώτατης πνευματικότητας. "Αν 
ή κοινωνία τού μέλλοντος προο
ρίζεται νά ζήσει χρόνους άκμής 
καί μεγαλείου, παρόμοιες πνευ
ματικές καί ψυχικές Απολυτρώ
σεις θά άξιώσει άπό τόν έαυτό 
της. "Οσο γιά τά έργα τής πολι
τικοκοινωνικής έπικαιρότητας, 
νουθεσίας, πολεμικής καί προπα
γάνδας, αύτά όσο κι’ άν ντύνουν- 
ται μέ ντύσιμο λογοτεχνικό καί 
όποια ιδεολογία κι’ άν ύπηρε- 
τοΰν, κάθε Ενήμερος άνθρωπος 
ξέρει όχι προορίζοονται νά λη
σμονηθούν άμέσως.

χικό συνεταιρισμό. Κάθε τι πού 
παραγονταν απ τη γη ανήκε 
στους αγρότες, ί α σπίτια ηταν 
οικα τους, ηταν αφεντικα στις 
μηχανές τους και τοποθετούσαν 
τα χρήματα τους στην ιοιοκτητη 
ιραπεςα τους. Π  Λιολινελλα η
ταν ενυ απο τα μικρά θαύματα  
του κοσμου. Ά π  Ολα τα μερη 
την επισκέπτονταν επιστήμονες 
ειοικευμενοι στην αγροτική και 
συνεταιριστική οικονομία. Και 
τις ήμερες της πορείας πρός τή 
Κώμη. Αξιότιμοι Κύριοι, ο κα
τηγορούμενος και οι πολιτ^τοι 
του οπαοοι μπήκαν σα σίφουνας 
μεσ' στο χωρίο, κατάστρεψαν 
τις μηχανές, λεηλατηοαν τη γή 
και την ι ραπεςα κι ερήμωσαν 
τα παντα. Μ ι·ΐολινελλα είναι 
ενας καταστραμμενος τοπος.

Ώ στοσο η περίπτωση της 
Μολινέλλα όεν είναι ή μοναδι
κή. Στο ν  πρώτο χρονο .της Φα
σιστικής επικράτησης, μια επί
σημη εκθεση ανεοιχςε τις δολο
φονίες κα ι τις βιαιοπραγίες υέ 
Σ.υυυ. Δέν υπάρχει καμμια α μ 
φιβολία ότι «εςω Απ' την άνα- 
κοινωση» θά γίνανε πολύ πε
ρισσότερες. “ Αν θελει το Δ ικα 
στήριο, θα μπορουοα να καλε- 
σω ενα μάρτυρα μουγραψε τον 
καιοό έκείνο το βιβλίο « I Απο
καλυπτήρια των Φασιστών' ένας 
χρονος φασιστικής εξουσίας», 
υ  συγγραφέας τυυ ήταν μέλος 
τής ιταλικής Βουλής. Τ ' όνο
μα του: Τζιακομο Ματτεότι.

Ό  Δημοοιος Κατήγορος μί- 
ληΟε γ ια  τόν Ματτεοτς Αλλά  
φοβούμαι όχι δέν εοωσε στο Δ ι
καστήριο τη δυνατότητα να κα
τανοήσει την περίπτωσή του στό 
σύνολο της, 'Ο  Ματτεοτι δολο
φονήθηκε από κάποιον Άμέρι-  
γκο  Γίτουμινι, ένα οιασημο εγ 
κληματία πού Εργάζονταν μέ 
πληρωμή τού κατηγορούμενου. 
Πριν άκόμ,α ό κόσμος τόν μισή
σει γ ιά  τό φόνο τού Ματτεοτι» 
ήταν γνωστός ατούς πιό σκοτει
νούς δρόμους τής Ιτα λ ία ς . Ε ί 
χε  πολλά εγκλήματα  στο ποινι
κό μητρώο του, γεγονός πού έ- 
ξηγεί κάπως γιατί δέχτηκε τό
σο πρόθυμα τήν έντολη τού κα 
τηγορούμενου νά τόν Απαλλάξει 
άπ' τόν όχληρό Ματτεότι. 'Ή 
ταν ώστόσο ενας δολοφόνος δί
χως καμμιά φινέτσα. Αγνόησε 
όλες τις όδηγιες πούχε προσ
χεδιάσει ό κατηγορούμενος 
γ ιά  ν’ απαλλαγεί άπ' τόν διά 
σημο βουλευτή μέ περισσότερο 
νόμιμες μεθόδους. Ό  Ντουμίνι 
όργάνωσε τήν Απαγωγή τοΰ 
Ματτεότι κι' όταν αύτός έφερε 
Αντίσταση χόν κτύπησε ώσπου 
τόν σκότωσε κι' έπειτα έρριξε 
τό πτώμα κάπου μακρυά.

Σα ς  θυμίζω τό περιστατικό 
αύτό κυριώτερα γιατί θέλω νά 
συγκρατήσετε τήν ήμερομηνία  
ποϋγινε καί τίς συνέπειες πού
χε. "Ε γ ιν ε  στις 11 τού Ίο ό ντ  
τού 1924 μέ συνέπεια τήν κρίση 
στό καθεστώς. Ή  Εξαφάνιση κι 
ή δολοφονία τού Ματτεότι ά 
πλωσε ο όλη τ γ , χώρα μιάν ό
λοένα όγκούμενη όργή. Ή  κυ
βέρνηση κλονίζονταν συθέμε
λα. Ό  Μουσσολίνι στέκονταν 
στήν Αρχή μέ τήν πιό μέγάλη 
Αστάθεια πού βρέθηκε ποτέ ως 
τήν ή μέρα της τελικής πτώσης 
τού 1943. Γιά  νά στηρίξει τή 
θέση του Αναγκάστηκε νά πά-

ΦΟΓΤ (Κ Α ΣΣ ίΟ ΐ)

ρει δραστήρια μέτρα. Πρώτα 
άρνήθηκε κάθε συνενοχή του 
στό έγκλημα  κ Γ  ύστερα όταν 
είδε ότι ή οικαιολογία αύτή δε 
στάθηκε, προσπάθησε νά ενο
χοποιήσει τους συνεργάτες του. 
Απείλησε νά καταγγείλει τίς 

παροίνομίες ποϋκαναν μέ δική 
του Εντολή.

Ό  Μουσσολίνι διδάχτηκε 
πολλά άπ' τό περιστατικό αυτό. 
Τότε άσπαστηκε τό δόγμα τού 
Μ ακιαβέλλξ ο,τι είναι προτιμο 
τερο νά σέ φοβούνται παρά νά 
σ' Αγαπούν. «Γιά  μένα» δήλωνε 
άδίσταχτα «ή βία είναι Απόλυ
τα ήθική, περισσότερο ηθική 
άπ’ τή διαιτησία καί τή συνδι
αλλαγή». «Τό καθεστώς μου» 
υποστήριζε στίς 22 τού Ίο ύ νη  
τού 1925 «είναι άντι-κοινσβου- 
λευτικό, άντι-δημοκρατικό, άν- 
τι-φιλελεύθερο». Σ τ ίς  27 τού 
Μάη 1927 διακήρυχνε: «Δημι
ουργήσαμε τό Συντεχνιακό  
κράτος. Σήμερα  κηδεύουμε με
γαλόπρεπα τήν άπατη τής παγ
κόσμιας δημοκρατικής ψήφου». 
Ά π ' τήν ήμερα Εκείνη πραγμα
τοποίησε τό πρώτο μέρος του 
προγράμματός του. « ί ί  είναι 
κράτος;» ρωτούσε τό 1923 κ ι’ Α 
παντούσε μόνος του: «Είνα ι ή 
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή .  "Ο λο ι οί 
κώδικές σας, τά δόγματά σας, 
οί νόμοι σας δέν αξίζουν μια 
πεντάρα δίχως αύτήν». Ή  άρ- 
χή αυτή επικράτησε άπό τό 
1922 ώς τό 1927. Σ α ς  παρακα
λώ, Κύριοι, νά συγκρατήσετε 
στή μνήμη σας τίς ήμερομη- 
νίες αΟτες.

Ο Ι βίαιες θεωρίες τού κατη
γορουμένου δέν φανερώνονται 
μόνο στά Εσωτερικά ζητήματα. 
Ό  Μουσσολίνι ήταν απ’ τίς 
πρώτες ήμέρες Εξίσου Εφευρε
τικός κα ί ειλικρινής στίς σχέ
σεις του μέ τό εξωτερικό. Δέκα  
όχτω μήνες πριν Ανέβει στήν 
«ΡΧΠ  δήλωνε: « Ό  Φασισμός 
δέν πιστεύει στήν Αξία καί στίς 
Αρχές τής καλούμενης Κοινωνί
ας τών ’Εθνών. Μέσα σ ’ αύτήν 
τά "Εθ νη  δέν βρίσκονται σ '  Ι
σότιμη θέση. Ή  Κ .Τ .Ε . είναι έ
να είδος Ιε ρ ή ς  Σ υ μ μ α χ ία ς (ΐ)  
τών πλουτοκρατικών Εθνών 
τού Γαλλο - άγγλοσαξωνικού
συγκροτήματος μέ σκοπό νά έ- 
ξασφαλίοουν τήν Αποκλειστική 
Εκμετάλλευση τοΰ μεγαλύτερου 
μέρους τού κόσμου, Ανεξάρτη
τα Απ' τίς αναπόφευκτες συγ
κρούσεις τών Ιδιαίτερων συμ
φερόντων τους. Τό 1921 · έδωσε 
τό πρώτο σχήμα σέ μιά Αρχή 
πού Αργότερα έγινε διάσημη. 
«Είνα ι μοιραίο» έλεγε «νά γ ί 
νει ή Μεσόγειος δική μας κ Γ  ή 
Ρώ μη τό κέντρο πού θά κατευ
θύνει τόν πολιτισμό σ’ όλόκλη- 
ρη τή Δυτική Εύρώπη.

Ο κατηγορούμενος δέν περιο
ρίζονταν μόνο στίς λέξεις. Τό 
1923 δολοφονήθηκαν μέσα σ’ ά 
γνωστες περιστάσεις μερικά  
μέλη τής ιταλικής Αντιπροσω
πείας πού παραβρίσκονταν στή 
χάραξη τών συνόρων Ανάμεσα
Ελλάδας καί Αλβανίας.

Μ ετ.: ΛΟ Υ Ί  ‘ΖΟΥ ΝΟΥ A  ΡΟΥ  
( Σ Τ Ο  ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο :*Η  συνέχεια)

( 1 )  Σ . τ .  μ . Προοωπικϊ) συμφωνία των 
Ηγεμόνων τής Ρω οο Ιας, ΑώστρΙας, Π ροο  
αίας, Α γ γ λ ία ς  καί ΓαΛλΙας, ένάντια στίς 
άρχές κα ί στίς καταχτήσεις τής Γαλλι 
κςς Έαανώστασης. ¿μκνευομίνη άπ6 τών 
Μ ίττερνιχ. Ύ τογράψτηκ* τώ 1815.

• Σ .  τ . μ ..  Ποταμός στη Π . ‘ Ιταλία, 
πού πηγόζει άπό τό όρος Β Ιζ ο  καί χύ
νεται στήν Ά δριατική .

fjevdepa μράμμαζα 3

Ξ Ε Κ Ι Ν Ω Ν Τ Α Σ
‘A jto το σημερινό κεντρικό εΌνικοπνετματικό πρόβλημα 

πρός κάποιες άμεσα επιβαλλόμενες προβλέψεις

"Αρθρο δγδοο Β .
« Ο Μ Π Ρ Ο Σ , Β Ο Η Θ Η Σ Τ Ε  ΝΑ Σ Η Κ Ω Σ Ο Υ Μ Ε  
ΤΟ Ν  Η Λ ΙΟ  Π Α Ν Ω  Α Π ’ ΤΗ Ν  ΕΛ Λ Α Δ Α , 
Ο Μ Π Ρ Ο Σ  Β Ο Η Θ Η Σ Τ Ε  ΝΑ Σ Η Κ Ω Σ Ο Υ Μ Ε  

.ΤΟΝ Η Λ ΙΟ  Π Α Ν Ω  ΑΠ Ο  ΤΟΝ Κ Ο Σ Μ Ο !»
Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Ο  Ε Μ Β Α Τ Η Ρ Ι Ο

«Ο Ι ριζικές Παιδευτικές — και γ ιά  τό λόγο αύτό. Ισ τ ο ρ ικ ές  
- μεταρυθμίσεις σ’ δποιαδήποτε έποχή καί σ '  όποιουσδήποτε 

λαούς, άρχίζουν πρώτα-πρώτα μέ τήν Αποκάλυψη στή Σκέψη  
καί στά πράγματα τής Εποχής τους, ένός νέου, κ α θ ο λ ι κ ά  
Μ ε θ ο δ ι κ ο ύ  Κ ρ ι τ ή ρ ι ο υ ,  πού γκρεμίζοντας μέ κάποιο 
τρόπο δλα τά προηγούμενα άπ’ αύτό, σηκώνει καταμόναχο σχε
δόν άπάνω άπ’ όλα τ’ άλλα, τό κα·νούριο έπιβλητικό Κριτηριακό  
άνάστηιιά του.

Ή  Ιστορία είναι γεμάτη άπό τίς κάθε τόσο άλλαγές αύτών 
τών Κριτηρίων, πού τίς συνοδεύουν πάντα καί χωρίς καμμιά1/ 
Εξαίρεση, οί Αντίστοιχες πνευματικές συγχρόνως καί κοινωνικές 
Επαναστάσεις κα ί μεταμορφώσεις.

Α σ ι α τ ι κ ά  π α ν ά ρ χ α ι α  θ ε ο κ ρ α τ ι κ ά  Κ ρ ι 
τ ή ρ ι α ,  γκρεμιζόμενα άξαφνα θριαμβευτικά άπ’ τό φωτεινό
τατο, ούσιαστικά πνευματικό, διαισθητικό, αίσθητικό, όρθολογι- 
στικό καί πειραματικό ‘Ε λ λ η ν ι κ ό  Κ ρ ι τ ή  ρ ι ο,~■ αίψνι- 
διαστική είσβολή τού Κ ρ α τ ι κ ο ύ  Α π ο λ υ τ α ρ χ ι κ ο ύ  
Κ ρ ι τ ή ρ ι ο υ  μές στά πράγματα της δλης Ισ το ρ ία ς , μέ τή 
Ρώ μη κ Γ  απ’ τή Ρω μη, — μερική συσκότιση άλλά σύγχρονα και 
οικουμενική διεύρυνση τού άγνού 'Ελληνικού  Κριτήριου μέ τή 
συνεχή έπειτ' άπό τούτο Ανατολή, τού πιό θερμού -άπό άποψη κοι
νωνικού περιεχόμενου, ά λ λ ά  κ α ί  κ ρ ι τ ι κ ά  έ ν τ ε λ ώ ς  Α 
δ ι α σ ά φ η τ ο υ  φ ί ν τ ε ϊ σ τ ι κ ο ύ  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ο ύ  
Κ ρ ι τ ή ρ ι ο  υ ,— δημιουργική άν κα ί Εξαιρετικά άμφίλογή στό 
μεταξύ Ιστορική γονιμοποίησή του άπό τό Βυζάντιο καί τή Δύση,— 
κλονισμός αύτοΰ τού ίδιου άπό τήν Ανακάλυψη, στό Δυτικό προ
πάντων κόσμο, κάποιων σκεπασμένων άπ’ τή μοίρα καί τά χρόνια  
πολιτιστικών, πνευματικών, καί αίσθητικών άρχαίων 'Ελληνικώ ν  
Αξιωμάτων, — ξαφνική Εμφάνιση στή Δύση τ ο υ  κ α ι ν ο ύ ρ ι ο υ  
Ε μ π ε ι ρ ι κ ο ύ  Κ ρ ι τ ή ρ ι ο υ  (μ έ  τήν τρέχουσα άκόμα  
Επιστημονική τού όρου σημασίά) στήν Α γ γ λ ία  μέ τό Ρογήρο  
Βάκωνα κ ι’ άπ’ τήν ’Α γ γ λ ία  σ’ όλη τήν άλλη Εύρώπη, νέα όρ- 
θολογιστική τού Α τόμου  Επανάσταση μέ τόν Ντεκάρτ, καί φυσιο- 
κρατίκή μέ τόν Ρουσσώ, — ίδεαλιστική διαλεκτική Εμβάθυνση 
τών συνεχών Εναλλαγών συγχρόνως καί συγκρούσεων όλων τού
των τών Κριτήριων άπό τή Γερμανική φιλοσοφία τού περασμένου 
αίώνα, — Αναγκαστική στό τέλος, θά δικαιούμαστε ν ά  λέγαμε, 
κ ο ι ν ω ν ι κ ή  κ α ί  Ι σ τ ο ρ ι κ ή  π ρ ο σ γ ε ί ω σ η  μ έ  
τ ό  Μ α ρ ξ ι σ μ ό ,  Ιδού, μπορούμε Ασφαλέστατα νά ισχυρι
στούμε, ή διαχρονική άπό τήν απώτατη Αρχαιότητα ώς τίς μέρες 
μας πορεία τών διάφορων Κριτήριων, πού, καθώς τόνισα πιό 
Απάνω, παρακολουθοϋνται πάντα απ’ τίς Αντίστοιχες πνευματικές 
συγχρόνως κα ί κοινωνικές έπαναστάσεις καί μεταμορφώσεις.

Άνεξαίρετα  δλ’ αύτά λοιπόν τά κοσμοθεωρητικά Κριτήρια, 
δ υ ν α μ ι κ ά  Ιδωμένα τό καθένα άπό τή γωνιά τής έποχή ς καί 
τής στιγμής πού τά προώθησε, έχουνε κολοσσιαία στήν 'Ιστορία  
τής ’Ανθρωπότητας, Αρνητική ή θετική (ή  καί τά δυό μαζί) Απο
στολή καί μοίρα, άλλά κ Γ  δλα, άνεξαίρετα, είναι άπ’ ευθείας 
ύπόλονα στό π ν ε ύ μ α  τ ή ς  π ρ ω τ α ρ χ ι κ κ ή ς ,  Π ρ ο -  
μ η θ ε ΐ κ ή ς  Α ν θ ρ ώ π ι ν η ς  ‘Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς ,  ή γ ιά  νά 
έκφραστώ ακριβέστερα, Α π έ ν α ν τ ι  τής Π ρ ο μ η θ ε ' ύ  
κ ή ς ,  π ρ ω τ α ρ χ ι κ ή ς  ’ Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς ,  α ύ τ ο ύ  τ ο ύ  
Ι δ ι ο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  τ ο ΰ  ’Α ν θ ρ ώ π ο υ .  Κ Γ  άσφαλέ
στατα ένας παραλληλισμός Απόλυτος κάθε φορά, .υπάρχει Ανά
μεσα άπό τούτα τά Κ ρ ι τ ή ρ ι α  κΓ  άπό τούτη τήν ·Ε λ  ι >  
θ ε ρ ί α .

Δέν θεωρώ στό μεταξύ καθόλου έπεΐγον ή αναγκαίο νά το
νίσω τήν Α θ ρ ο ι σ τ ι κ ή  κολοσσιαία σημασία τοΰ τελευταίου 
χρονολογικά κοσμοθεωρητικού Κριτήριου, τοΰ Κριτήριου τού 
Μαρξισμού. Ή δ υ ν α μ ι κ ό τ η τ ά  τ ο υ  σ φ ύ ζ ε ι  ξ έ χ ε ι 
λ η  ό λ ο έ ν α  μ έ ς  σ τ ί ς  Α ρ τ η ρ ί ε ς  ο λ ό κ λ η ρ η ς  
τ ή ς  σ ύ γ χ ρ ο ν ή ς  ι ι α ς  Ι σ τ ο ρ ί α ς .

Ά λ λ ’ Ασφαλώς κα ί τό στερνό αύτό Κριτήριο, καθώς κι όλα 
τ’ άλλα, είναι υπόλογο κ Γ  αύτό μέ τή σειρά του, Απέναντι τής 
Προμηθεϊκής Πρωταρχικής Πνευματικής άνθρώτηνης 'Ελευθε
ρίας. Δ υ ν α μ ι κ ά  βλεπόμενο, έχει δίγως άλλο τήν^ κ ο Χ ο σ -  
σιαία Ιστορική αποστολή καί σημασία, πού τήν ώρα αύτή τού 
αποδίνουμε δλοι. Κυτταγμένο σ τ α τ ι κ ά ,  μέ άλλα λόγια, θ εο 
ποιημένο. άπολυτοποιημένο, ξαφνικά μεταβαλλόμενο σέ Γοάμμα  
ή Δόγμα, Αναιρεί ώς «a p r i o r  1», αύτή τήν ίδια του Προμη- 
θεϊκή καταβολή, τ ό  α λ η θ ι ν ά  α ύ τ  ε_ν ε ρ γ  ό κ α ί  
Ε λ ε ύ θ ε ρ ο  τ ο ύ  Α ν θ ρ ώ π ο υ  Π ν  ε_ ΰ μ α.

Τό παλιότερο συμπέρασμα τού Vico, (πού δπως δλοι ξέρουμε, 
έζησε καί σκέφτηκε πολύ προτού νά έκπυρωθεϊ στήν 'Ιστορία ό 
Μαρξισμός), πώς, άν ό "Ανθρωπος, κάθε φορά πού Ανατέλλει ένα 
•νέο καθολικό Κοιτήριο στόν κόσμο, άκουμπα σ' αύτό δ ο γ μ α 
τ ι κ ά  «είναι πεπρωμένο νά κυλιέται πάντα Απ' τό ψανατικό Εν
θουσιασμό πού τό Κριτήριο τούτο τοΰ ξυπνά ώς μιά νέα κοινω
νική καί Ιστορική «υπόθεση», στήν Απογοήτευση, τήν άρνηση, ή

Σειρά άρθρων τοΰ Άγγβλου ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΤ

τήν Αμφιβολία», ώς βάσιμος Ιστορικός συλλογισμός Ισχύει τό 
ίδιο σήμερα, δπως Ισχυε κα ί τήν ήμέρα πού πρωτοεϊχε φιλοσο
φικά διατυπωθεί. Ή  Απογοήτευση, ή άρνηση κ ’ ή Αμφιβολία, εί
ναι τό μοιραίο βάραθρο, δπου δδηγεί τόν άνθρωπο ή δποιαδήποτε 
άνεξέλεγχτη παραδοχή τού δποιουδήποτε a priori. Ή  δποιαδήποτε 
έποχή κ ’ οί δποιοιδήποτε άνθρωποι, πο,ύ Αλλάζουν μονομιά μιά 
πίστη γ ιά  νά πάρουνε μιάν άλλη, (δσοδήποτε κ ι άν αύτή ή πίστη 
είναι Εξελιγμένη στήν Ιστορική διαλεχτική της βάση) δέν ξεφεύ
γουν διόλου άπδ τή μοίρα κι’ Από τίξ συνέπειες τοΰ δσοδήποτε 
Ιστορικά Εξελιγμένου « φ ι ν τ ε ϊ σ μ ο ύ » .  Αύτοχρίονται κα ί αότο- 
κηρύσσονται άθελά τους κ α τ α σ κ ε υ α σ τ έ ς  α  ύ θ α  ί· 
ρ ε τ ο ι  τ ο ύ  ’Α π ό λ υ τ ο υ ,  θεοποιούν στή θέση τού προηγού
μενου Κριτήριου ένα νέο κ ι’ άπό τόν καινούριο αύτό «δογματικό  
θεό» είναι φυσικό Επακόλουθο νά τείνουν κάποτε νά κάμουν τόσο 
γιά  τούς άλλους δσο καί γ ιά  τόν έαυτό τους, ένα άνέκδοτο ώς μέ 
κείνη τή στιγμή π ν ε υ μ α τ ι κ ό  Μ ο λ ώ χ .

Ή  Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  λ ο ι π ό ν  Κ ρ ι τ η ρ ι α κ ή  άφ έ
τ η  ρ ί α μ α ς ,  δέν είναι δυνατό, δέν Επιτρέπεται ποτέ νά  ξε
κινήσει άπό κανένα δογματοποιημένο. άπολυτοποιημένο κοσμο
θεωρητικό a p r i o r i .

Σ τή ν  τρανή, στήν κρισιμότατην αύτή Μορφωτική καμπή τής 
Ανθρωπότητας, πού διευθύνει άκόμα μερικά τά πράγματα ή πα
λιά  τυφλή Ά ν ά γ κ η , δέν δικαιούται μόνο, άλλά υποχρεώνεται 
Απόλυτα νά έπέμβει γ ιά  νά σώσει τ ή ν  Α ν ό θ ε υ τ η  δ ι α 
λ ε κ τ ι κ ή  ο ΰ σ ί α  τ ο ύ  Κ ό σ μ ο υ ,  τό Προμηθεϊκό καί 
κατακΑθαρα Παιδευτικό Εκείνο Πνεύμα, πού στηρίζει αύτή τήν 
ίδιαν ύπαρξή του, στήν πηγαία καί ούσιαστικά Αναπαλλοτρίωτη 
τού Ανθρώπου ’Ελευθερία. Πράγμα  πού δέν είναι δυνατό ποτέ 
ά  γίνει, άν στό πλάϊ ατού γενικά  Αναγνωρισμένου σΰγχρσνού μας 
Κοινωνιολογικού Κριτήριου, παρεκτός Απ' τόν Επιβαλλόμενο στήν 
έποχή μας έλεγχο έ ν ό ς  ν έ ο υ  Μ ε θ ο δ ι κ ο ύ  ' Ε π ι σ τ η μ ο 
ν ι κ ο ύ  a  p o s t e r i o r i ,  ή ύπεύθυνη Παιδευτική Συνείδησή  
μας δέν μπορέσει ν’ Αναχθεΐ α ύ τ ο δ ύ ν α μ α  στήν πρώτη 
Άνθρωπολογική Εκείνη Α ρ χ ή , πού καθώς έδειξα Ικανά  στά προη
γούμενα ’Ά ρ θ ρ α , δρατή ή Αόρατη, ύπήρξε πΑντα κάθετη άπο- 
πάνω Απ' τήν 'Ελλά δα , καί σά Νόμος «Κοσμικός» κα ί «ίσοκλι- 
νής» ύπάρχει πάντα μυστικά άπάνω άπό τήν Ισ τ ο ρ ία  όλου του 
άλλου Κόσμου. Ή  φωτεινή κατάσταση Ετούτης της ’Αρχής, πού 
στέκει πάντα αύτάγγελτη άπάνω Απ’ δλα τά δογματικά  Κριτήρια  
δλων τών καιρών, Ισορροπώντας τα ούσιαστικά γύρω Απ’ τό Κέν
τρο βάρους, τής είκόνας τού καθολικά ολοκληρωμένου Ανθρώπου, 
άποτελεϊ τήν πιό απαραίτητη προϋπόθεση γ ιά  τήν πιό πέρα προ
βολή καί προέκταση άπό μέρος μας, ένός πραγματικά δυναμικού, 
άγνού, ύπεύθυνου καί κατά τά άλλα έντελώς συγχρονισμένου «έπι 
μέρους» δσο καί «καθολικού» Παιδευτικού καί γενικότερα δη
μιουργικού προγράμματός μας.

Σ τή ν  ώμή, τήν καθαυτό «ντετερμινιστική» ιστορική της Απο
ψη, ή ζωή τών διάφορων λαών συνδέεται κάθε τόσο μέ τίς κρίσι
μες μεταρυθμιστικές στροφές τής Ισ το ρ ία ς , σά μέ κάποιτς γι- 
γαντιαΐες άτααλ'ένιες μηχανές, δπου τά-διάφορα Κριτήρια  παύ 
ζουνε τό ρόλο τών «όδοντωτών τροχών» αύτών τών μηχανών. Κι 
Αλλοίμονο στούς λαούς Εκείνους πού θ’ άφίσουν νά πιαστούν όλό- 
κληροι, άπό κάποιον άπό τούς όδοντωτούς αυτούς τροχούς. Λέω. 
τούς λ α ο ύ ς .  Δέν Χέω, τά  ά τ ο μ α .  Γιατί βεβαιότατα, δποια
δήποτε ουσιαστική Κριτηριακή άλλαγή στήν ‘ Ιστορία, ώς μέ τήν 
ώρα τούτη, άπό άποψη θυσιών ά τ ό μ ω ν. Εβαφτίστηκε χωρίς 
καμμιάν Εξαίρεση, μές στό αίμα. Ά λ λ ά  οί λ α ο ί .  δη λ α δή ο  
« δ υ ν ά μ ε ι  " Α ν θ ρ ω π ο ς »  πρέπει νά βγει κάθε ψορά άπ 
τό κόκκινον αύτό λουτρό, συνθετικότερος, μεστότερος, ΐσορροπο- 
τερος, καθολικότερα κ Γ  όργανικότερα όλοκληρωμένο«;. Κ Γ  δποι
αδήποτε Αποκλειστική Εγκατάλειψη ένός λαού, σέ οποιοδηποτε 
Αποκλειστικό Κριτηριακό a priori, Εμποδίζει τήν προΐουσα αυτη 
όλοκλήρωση καί βάζει παρωπίδες στήν άπέραντα_δυναμική καί Ε- 
λεύτερη ματιά τού Ανθρώπου. Ή  ώρα ώστόσο του Ισχυρου Κ ρ ιτη- 
ριακοΰ a priori, πού θά χρησιμέψει σά μοχλός αηχανικός, στήν Α 
ναγκαία έστω καί βίαιη, μετατόπιση τών αιτημάτων μιας παρακ
μασμένης έποχής, πρός πιό πλατιές καί φωτεινότερες Ιστορικές 
διαστάσεις. Ασφαλώς είναι ώρα Επιβαλλόμενη, ώρα βαρυσημαν- 
τότατη κ’ Ιερή. Ά λ λ ’ Ασφαλώς ή ώοα αύτή δέν εϊναι^τό «άπαντο» 

’ τού ’Ανθρώπου. "Επ ειτ’ άπό τή μεγάλη τούτην ώρα. ωρα των Επα
ναστάσεων, οί λαοί, δ < δ  υ  ν ά μ ε ι. δηλαδή ώς προείπα, Α  ν θ ρ ω- 
π ο ς» διεκδικεΐ, είναι φυσικό νά διεκδικεϊ έντελώς αυθόρμητα, 
τά κυκλικά  καινούρια Απέραντα δικαιώματα τής "Ο ρασης του. 
καί τή νέα κεντρική καί ύπεύθυνή του τοποθέτηση, ίΐεσα σ  όλο 
κληρη τήν ‘ Ιστορία τοΰ Κόσμου. Τοποθέτηση, που έχει ως βα
σικό προορισμό, νά φανερώσει μές στήν ίδια του συνείδηση, πως 
ό άνθρωπος σάν " Α ν θ ρ ω π ο ς ,  δέν είναι ούτε ό homo fabei\ 
οϋτε ό homo artifex, οϋτε ό homo sapieus, ουτε ό politicus ουτε Ο 
oconomicus μονάχα — οϋτε φυσικά ό ρηχός, δ «μέσος άνθρωπος» 
τού Δυτικού Ούμανισμού. — άλλ' αύτός, που καθώς ό ιοιος του 
Ποομηθεϊκός πατέρας, πέρνοντας ύπευθυνα άπ’ τα χέρια  όλων 
τών τυποποιημένων, δλων τών Απολυτοποιημένων «θεων» και 
«Κριτηρίων» τή φλόγα τής Δημιουργίας κα ί τής Ελευθερίας. 
Αναλαβαίνει νά τή ̂ χρησιμοποιήσει γ ια  τους άλλους του αδερ
φούς Ανθρώπους καί σά μέσο ζωής. στήν καθαρά βιωτική του
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Τό πνεύμα πού κυβερνάει σήμε
ρα τήν πορεία του τόπου μας εί
ναι όλοφάνερο καί στήν περιοχή 
τής Τέχνης τού θεάτρου. Παρα
κολουθώντας τις παραστάσεις 
των Σκηνών μας τόν τελευταίο 
τούτο καιρό βλέπεις καθαρά τήν 
προσπάθεια, συνειδητή ή ασυνεί
δητη, αναβίωσης της παλιάς θε- 
ατρικής μας ζωής. Τό πνεύμα αύ
τό τής άναβίωσης δέ λείπει, δχι 
σάν προσπάθεια έ'δώ, μά σάν 
πρόληψη, κι' άπό τή σαφέστατα 
προοδευτική, ώς πρός τούς σκο
πούς της. έκδήλωση τού θεάτρου.

'Επιστροφή λοιπόν στή λεγάμε
νη «παράδοση* τού θεάτρου, 
στήν ’Αναρχία δηλ. πού ή πρόλη
ψη έχει άποκρυσταλλώσει σέ κα
θεστώς. Ή  χρόνια κρίση τού θε
άτρου στή διάρκεια τού μεσο
πολέμου δέ μας δίδαξε τίποτε. 
"Ενας δεύτερος παγκόσμιος πό
λεμος άνατρέπει γιά δεύτερη φο- 
ρά_ τό ρυθμό τού κόσμου κι' έ- 
μεϊς τό χαβά μας. ‘Επιστροφή 
στήν άνατολίτικη έκδοση των 
ευρωπαϊκών καί ιδιαίτερα τού 
παοισινού βουλεβάρτου. Στις 
κρεββατικές υποθέσεις τών πλού
σιων καί καλογορτασμένων εύγε- 
νών καί μεγαλοαστών. Επιστρο
φή στούς δούκες καί τούς κόντη
δες καί στούς μαρκήσιους, στούς 
μεγαλοχρηματιστές καί μ&ναλο- 
βιομήχανους, στούς τεμπέληδες 
καί διεφθαρμένους, στά κέντρα 
κραιπάλης τών περιττών Ανθρώ
πων καί στά χαρτοπαίγνια βπου 
μυθικές περιουσίες έξαιέμίζοντσι 
σέ ώρες μέσα. στούς φαύλους 
κληρικούς, τούς έξομολογητές 
τού μεγάλου κόσμου καί τών 
πορνών μέ τό άπίθανο δράμα τών 
μπριλλαντιών.τών τουαλεττών καί 
τού βίτσιου. Γιατί αύτή ή Τέχνη, 
ή τόσο' κακότεχνη, τής έσχατης 
παρακμής, ήταν ή κ ύ ρ ι α  τρο
φή πού δίνουνταν άπ’ τις σκηνές 
τού Έλλ. θεάτρου στό Λαό τής 
χώρας μας. Καί κάπου - κάπου 
κάποια βορεινά, άκατανόητα γιά 
τόν απλοϊκό τούτο Λαό έργα, ή 
άστραπή ένός Σαίξπηρ καί ή ντό
πια παραγωγή, πού δταν δέν ή
ταν έλληνογραμμένη ή εύρωπαΐ- 
κή, θά παρουσίαζε τήν έθνική 
μας ζωή μέ τήν περιγραφή μερι
κών έξωτερικών διακοσμητικών

στοιχείων. Ή  έπιστροφή λοιπόν 
σ'αύτό τό θέατρο θάναι. Τούτη 
τή φορά, γιά λόγους πού Ισχύουν 
παγκόσμια. Αποκλείεται ή ευρω
παϊκή «πρωτοπορείς», πού, ήταν 
μιά άχαμνή έκφραση τής κατά
πτωσης, πού έφερε ό πρώτος παγ
κόσμιος πόλεμος καί πού τόσο 
Ανεδαφικά άπό πνεύμα μόδας ό 
ένας, άπό πνεύμα ταμείου ό Αλ
λος. (έπρεπε κάπως νά σπάσει ή 
κρίση), μάς κουβάλησαν στήν 
Ελλάδα, τήν στιγμή πού οί συν
θήκες τού τόπου Αλλο άποζητοΰ- 
σαν, γιά νά μάς κουβαλήσουν μ' 
αύτήν. χωρίς έλεγχο, χωρίς Αφαί
ρεση. χωρίς Ικανότητα αφομοίω
σης καί τόν Αβάσταχτο σκηνικό 
Φόρτο, τή θορυβώδη λιτότητα, δή
θεν, (πού φόρτος είναι κΓ αύτή), 
καί τούς συνθετικούς φωτισμούς, 
παρδαλό ντύμα, μιάς Αναιμικής 
ουσίας, καί πού φέρνουν δάκρυα 
Ανίας στό μεσογειακό καί γερό 
Ακόμα “ Ελληνα πού ζητάει νά 
χορτάσει καί νά χαρεΐΤ Καί ΘΑ- 
ναι Ακόμα ή έπιστροφή _στήν ξε
νόδουλη τεχνική πού μάς έφερε 
μέ τήν όμολογουμένη έπιστημο- 
σύνη της, τό μηχανικό αύτοματι- 
σμό καί τή διαστροφή τής ρω- 
μέϊκης λαλιάς.

Είναι σίγουρο πώς μάς χρειά
ζεται μιά έπιστροφή. Μά τούτη 
πρέπει νάναι ή έπιστροφή, έπει
τα Από μιά μάταιη καί Θλιβερή 
περιπλάνηση, στή νερομάνα τής 
'Εθνικής μας ζωής. Μέ τή Λαϊκή 
Δημοκρατία, μέ τούς Αγώνες γι’ 
αύτήν, ή έπιστροφή στά λαϊκά 
στοιχεία έρχεται σάν όρνανική 
Ανάγκη. 'Η κατάπτωση κύτταξε 
νά χρησιμοποιήσει τά στοιχεία 
αύτά, ιδιαίτερα στό δεύτερο δε
κάχρονο τού μεσοπολέμου. Ή  
προσφυγή άπό μέρος τής κατά
πτωσης στήν παράδοση τού Λαού 
δέν έγινε βέβαια τυχαία. Ή  Ανο
δο τού λαϊκού παράγοντα πού 
παρατηρήθηκε στό δεύτερο τούτο 
δεκάχρονο τού μεσοπολέμου δη- 
μ,ούργησε ρεύματα γιά τή χρη
σιμοποίησή του. ’Ήταν ό Αργο

ί 'Ανεδαφική γιά τήν 'Ελλάδα ήταν άκόμα χ' ή τφοοδευτική πρωτοαορεία, 
Εγκεφαλική χιό πολύ Εκφραση τών καινούργιων δμνάμεων πού ζητούσαν ν* άνέ- «ουν καί πού μάς τήν κουβάλησαν' στό ίδιο σακκΐ μέ τήν άλλη στό πρώτο δεκά
χρονο τού μεσοπολέμου.

πορημένος «έθνικός», νά πούμε, 
μοντερνισμός της. Μά άποκομμέ- 
νη δπως ήταν Απ’ τό Λαό, έκανε 
μέ.δαύτα μανιέρα. Δεξιοτεχνική 
σέ μερικές περιπτώσεις, μά πάν
τα μανιέρα.

Λέμε πώς πρέπει νά έκφρα- 
σθοΰμε έθνικά. ΚΓ Ακριβώς στήν 
έποχή πού μέ τά Ιλιγγιώδη μέσα 
έπικοινωνίας τών άνθρώπων οι Ι
δέες έχουν πάρει παγκόσμιο χα- 
ραχτήρα κΓ οί Αντιδράσεις σ’ 
αύτές κ ' ή έπίδρασή τους πάνω 
στά αισθήματα πάνε νά πάρουν
^ιά τρομαχτική όμοιομορφία. Μά 

σο πιό γενικό χαραχτήρα παίρ
νουν αύτά, τόσο, νομίζω, τά μέ
σα τής έκφρασης θά γίνουνται έ- 
θνικώτερα. Ό  Λαός πού έδωσε 
τό αίμα του καί τή Νίκη, ό Λαός 
πού θά Αναδημιουργήσει τή ζωή 
καί τή χαρά, ζητάει τήν έκφρα
σή του. Τό δείχνουν τά χειροκρο
τήματα σέ έργα πού τά γιομίζει 
6 Γδιος μέ τις Ανάγκες τής ψυχής 
του. Κ' οί καλλιτέχνες πού πά- 
λαιψαν κ’ όψώθηκαν μαζί του, κι’ 
Από κατώτερη κοινωνική μονάδα 
πάνε νά γίνουν οί Αντιπροσωπευ
τικοί του τύποι, λυτρωμένοι πια, 
χρωστάνε νά τραβήξουν μπροστά 
καί νά προσπαθήσουν νά δώσουν 
στό "Εθνος αύτό πού ζητάει.

Ή  δίχρονη δουλειά, (αλλοίμο
νο πόσο σύντομη ! ) , τού Φώτου 
Πολίτη στό 'Εθνικό θέατρο κι’ ό 
Βασίλης Ρώτας πού βρίσκε
ται άνάμεσό ιμας, όλοζώντανος, 
παλμός τών λαϊκών δυνάμεων, 
μάς δίνουν τή βάση πού θά 
πάρουμε γιά τό ξεκίνημά μας. 
θέατρο καί συγγραφείς, δπως 
όί πλούσιοι έπαρχιώτες, πρω
τευουσιάνοι πιά. πετάνε τούς 
χωριάτες συγγενείς τους στήν 
κουζίνα, έτσι κΓ αύτοί τήν έθνι
κή μας παράδοση τήν πετάξανε 
στούς συντάχτες τών εικοσάλε
πτων φυλλαδίων. ΚΓ ή Αρχουσα 
άλιγαρχία μέ τήν έκμετάλλευση 
πού έκανε γιά τούς Ανίερους σκο
πούς της στις 25τες Μαρτίου τήν 
είχεν Αποξενώσει Από τήν καρδιά 
τού 'Έθνους. Ό  Β. Ρώτας μέ τό 
Ρ ή γ α  του έχει άθράξει τήν έ
θνική πραγματικότητα κΓ έχει Α
νοίξει διάπλατα τό δρόμο γιά νά 
προχωρήσουν οί διαλεχτοί. Ό  
Ρ ή γ α ς  του είναι τό Έθνος πού

Του Τ. ΚΑΡΟΤΣΟΓ

θέλει νά λυτρωθεί παλεύοντας αι
ώνες τώρα μέ τις σκοτεινές κα! 
ύπουλες δυνάμεις τής μαύρης 
σκλαβιάς. Είναι έργο παγκόσμιο 
κΓ αντάμα Ελληνικό. Καί χτεσι- 
νό 'καί σημερινό κι' αύριανό. 
Γραμμένο μέ σοφή καί αύστηρή 
Τέχνη. Κλείνει τόν παλμό τού Λα
ού κ' έχει τούς ήχους του καί τό 
χρώμα του. Καμμιά δημοκοπία, 
γιατί τούς ήρωές μας καί τήν ι
στορία μας δέν τήν είδε μέ τά 
μάτια τού δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά 
φο υ  πού έτοίμαζε στό δεύτερο 
δεκάχρονο τού μεσοπολέμου τόν 
ιδεολογικό έξοπλισμό Τού φασι
σμού. . .  "Οπου παίχτηκε καί παί
χτηκε. παντού καί στό βουνό καί 
στό χωριό καί στις πολιτείες στά
θηκε ό χρυσός δεσμός πού ένωσε 
θέατρο καί Λαό. Παίχτηκε έκα- 
τοντάδες φορές. Άπό έπαγγελ- 
ματίες κ’ έρασιτέχνες. Παίχτηκε 
καί στή Θεσσαλονίκη. Μιά σκηνή 
του παίχτηκε καί οτό Εθνικό θέ
ατρο. 'Η  λαϊκή 'Αθήνα περιμέ·ει 
νά τό χαρεϊ όλάκαιρο... Πριν 
άπ' τό Ρ ή γ κ  τή δύσκολη Αρχή 
τήν έκαμε μέ τό μονόπραχτο 
Μ ι σ ο λ ό γ  γ  ι του; πού δέν 
είναι μονάχα ένα σύντομο θεα
τρικό Αριστούργημα μέ τή συμ
πυκνωμένη δραματική του ούσία 
καί δράση, είναι καί μιά προσ
ταγή θυσίας στό ’Έθνος γιά νά 
φτάσει τή Λευτεριά καί τήν άξιο- 
πρέπεια. Τό Μ ι σ ο λ ό γ γ ι  έχει 
καί τούτο παγκόσμιο χαραχτη- 
ρα. Στόν καιρό τής κατοχής στά
θηκε τό συμβολικό έργο τής Ε 
θνικής Τραγωδίας. Ό  Φ. Πολίτης 
τδδωσε στό 1933. Καί θάπρεπε 
νά παίζεται ταχτικά. Μέ τή μο- 
νότιραχτη κωμωδία του, πού ξε
γελώντας τόν καταχτητή καί 
τούς έλληνόψωνους δούλους του 
κατόρθωσε νά τήν παραστήσει τόν 
καιρό τής ξενικής σκλαβιας, μάς 
δείχνει πώς καί θέματα πού φαί
νονται έπίκαιρα γίνουνται Τέχνη 
καί Τέχνη μάλιστα Αληθινά κ α- 
θ α ,ρ ή δταν ό συγγραφέας βυ
ζαίνει τή νερομάνα τής παράδο
σης τού τόπου του. Ό  Ρώτας, ό 
δραματικός ποιητής _καΙ διανοού
μενος είναι Αξιος τού έθνους.

Ό  Φώτος Πολίτης στάθηκε ό
(¡Συνέχεια στή Σελίδα 15)

δρου έννοια. Αλλά σύγχρονα κι’ ώς ένα μέσο Απέραντης διαφώ
τισης καί διεύρυνσης των ψυχικών, τών ήθικών καί τών πνευ
ματικών του κόσμου όριζόντων.

Ή  στιγμή λοιπόν αύτή τής έ π α ν ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς  τού 
’Α ν θ ρ ώ π ο υ .  στήν καθολική, στήν κεντρική του άνατοποθέ- 
τηση μέσα σ’ όλόκληρη τήν 'Ιστορία τού Κόσμου, έχει πιά όλο- 
φάνερα σημάνει γιά  όλους τούς λαούς. Ή  κυκλική, τεράστια 
νίκη τών παγκόσμιων Δημοκρατιών, ήχεί θά νΑλεγε κανένας άπ' 
τό ίδιο κέντρο τού πλανήτη, τόν έλεύθερο. καθολικό της ανα
στάσιμο Παιάνα. "Ολα τά a priori θεωρητικά ή δογματικά Κρι
τήρια. τή στιγμήν έτούτη είναι ύποταγμένα, είν’ ένταΥμένα 
στήν Ανιούσα εκτέλεση καί τόν έλεύθερο Ρυθμό, πού άρχισε κιό
λας νά τονίζει ή πανανθρώπινη Συμφωνική Ορχήστρα.

ΚΓ αν υπάρχει σ’ δποιονδήποτε ή παραμικρότερη γιά τού
το Αμφιβολία, Ας στραφεί τήν ώρα αύτή ώς πρός ζωντανό πα
ράδειγμα στήν ίδια τή Ρωσσία, πού Αφού έξακόντισε δταν έπρε
πε τό κοσιιογονικό της κοινωνιολογικό a priori. άνασυσσωψά- 
τωσε στόν όλοένα στρατευόμενο άγνό λ α ϊ κ ό  έαυτό της, όλη 
της τήν προηγούμενη 'Ιστορία, έπειθάρχησεν έκούσια στό φω
τεινό αυτοέλεγχο τού καθαρά Μεθοδικού. Επιστημονικού 'Ιστο 
ρικού a porteriori καί ξεχείλισε τό σύνολο μέ τή θερμή πνευμα
τική προέκταση, τού ζωντανού Οικουμενικού της Μύθου.

Βεβαιότατα, στό μεταξύ, οί φοβερές παραφωνίες δέν έχουν 
λείψει.

Ά λ λ ά  τό πνεύμα γενικότατα τής νέας π’ Ανατέλλει γιά Ο
λους τούς Ανθρώπους Ιστορίας, έχει πλέον Αποφασιστικά καί 
καθαρότατα προσδιορισθεί, σάν ένα κυκλικά άναγεννητικό παγ
κόσμιο πρόγραμμα, θεμελιωμένο στά θεμέλια τής βαθύτερης Αν
θρώπινης Ελευθερίας καί χρωματιστεί ζωηρότατα μέ τό ίδιο τό

αίμα καθενός πού Αγωνίστηκε καί καταμάτωσε γιά  τήν 'Ελευ 
θερία τούτη λαού.

Καί νά, στό τέλος, πώς διαγράφεται, ώς Ακλόνητα πιστεύω, 
ιδιαίτερα στούς "Ελληνες έμάς. τό φωτεινότατο, τό πιό Αμεσο 
καί πιό έπι6αλλό|1ενο σημερινό μας Χρέος:

« Ά  φ ί ν ο ν τ α ς ά π ό  τ ή ν  ϊ δ ι α ν  ώ ρ α  α ύ τ ή ,  τ ό ,  
δ ρ ό μ ο  τ ή ς  α σ ύ ν ε ι δ η ς ,  ή μ ο ν α χ.ά υ π ο σ υ ν ε ί δ η 
τ η ς  Ι σ τ ο ρ ι κ ή ς  α ύ θ ο ρ μ η σ ί α ς ,  ν ά  π α σ κ ί σ ο υ μ ε  
ν ά  κ α τ α κ τ ή σ ο υ μ ε  μ ι ά  α ύ θ ο , ρ μ η σ ί α  Σ υ ν ε ι 
δ η τ ή ,  μ έ  τ ή ν  π ι ό  υ π ε ύ θ υ ν η  μ ο ρ φ ή  τ ο ύ  
Π ν ε ύ μ α τ ό ς μ α ς . »

Ά λ λ ά  ποιά Αλλη περισσότερο υπεύθυνη μορφή τού Πνεύμα
τός μας. Από τή μορφή τής βασικής Π Α  I Δ Ε  I Α Σ  τού λαού 
μας. τόσο στίς κατώτερες της σχολικές βαθμίδες, δσο κατά προ
έκταση. καί στήν Ανώτατη, τήν καθαυτό οικουμενική Αποστολή 
τής ίδιας;»

Λογαριάζονται; στό μεταξύ ωστόσο ώς εξασφαλισμένη γιά 
όλους τούς πνευματικούς μου σύντροφους "ή  φυσική παραδοχή 
τής καθαρά Παιδευτικής Κριτηριακής Αφετηρίας πού Ανάπτυξα 
Ικανά σέ τούτο τό "Αρθρο, μ’ αρκετή Αν καί τέλεια ξηγημένη. 
δπως πιστεύω, καθυστέρηση, θά τούς Απασχολήσω μέ τά έρχό- 
μενα Αρθρα άπ' εύθείας μ' αύτό τό ίδιο έπίμαχό μας θέμα. μέ τό 
θέμα τού «έσωτερικού» συνχρόνως κ' «έξωτερικου» Π α ι δ ε υ- 
τ ι κ ο ϋ  μ α ς  ‘Ο π λ ι σ μ ο ύ ,  τής μοναχής μέ Αλλα λόγια 
εγγύησης τών θετικών μας και βιώσιμων Αναγεννήσεων και των 
υπεύθυνων καί αυτόνομων μελλοντικών μας πολιτιστικών δημι
ουργιών. _
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Ο  Α Λ

Σήμερα μάθαμε πώς ό Άλέ- 
ξης Κατράνης, τό παιδί τής γει
τονιάς. πέθανε στό Σανατόριο 
κατάμονος.

Τόν Άλέξη τόν γνώρισα κα
λά, τόν καιρό πούμασταν παιδιά. 
"Υστερα χωρίσανε οί δρόμοι μας. 
θυμάμαι, κ' έχω στό νοΰ μου πάν
τοτε τόν Άλέξη τότες πού ήταν 
παιδί. Τά σπίτια μας ήταν άντι- 
κρυστά μέχρι σήμερα, πού τό δι
κό του Αδειασε πιά.

θυμάμαι τότες πού πρωτομπή- 
κε στή συντροφιά μας. Εϊμασταν 
τόσοι δά δλοι μας καί τσιρίζαμε 
σάν παλαβοί μέ τά κρυφτούλια 
καί τις άμπάριζες. Τόν είδαμε 

• νά στέκεται μακρυά μας, μέ τά 
χυριακάτικά του, κάτι στενά, 
φτηνά ρούχα, μέ τά μακρυά του 
χέρια καί τό ψηλό, λιγνό του 
μπόϊ. 'ΓΗτ<χν ντροπαλός καί δέν 
κουνιόταν άπ’ τή θέση του. Γέ- 
λοια πού κάναμε, σάν άκούσαμε 
τό Δημητρό νά τόν φωνάζει λύ
κο !

Αύτός ό Δημητρός, πού σάς 
λέω, είχε πολύ γούστο. . .  “ Εβγα
ζε Απ’ τις μύγες τά φτερά καί 
τις Αφινε νά χτυπιούνται στά νε
ρά πού μάζευε ή βροχή. Μιά μέ
ρα πάλι, μέ τρόμο λιγώθηκα στα 
γέλοια, πού τόν είδα νά πνίγει 
μέ σπάγγο ένα γατάκι. Γελούσα- 
ίιε πολύ μέ τό Δημητρό κ_Γ· δ,τι 
έλεγε μάς φαινόταν άστεΐο πο
λ ύ ..,

Ό  Άλέξης ήταν ψηλός κΓ ά- 
δύνατος καί μέ πολύ μακρυά χέ
ρια. Γελούσε μέ τό τίποτα μέ κά
τι ψιλά γέλοια. σάν κοριτσίστικα. 
ΚΓ δταν ντοεπόταν κοκκίνιζε καί 
χτυπούσε βιαστικά τά βλέφαρα.

Πάνε πολλά χρόνια καί δέν πο- 
λυθυμάμαι δ,τι κάναμε στή γει
τονιά μας γιά νά σάς τά πώ καί 
νά γελάσετε. Είμασταν πολύ χα
ρούμενοι τότες, θυμάμαι πώς ό 
Άλέξης ό Λύκος στό παιχνίδι ή
ταν καλός κΓ δταν τό φύλαγε 
ήταν δίκαιος καί τά μάτια του 
σπίθιζαν.

θυμάμαι άκόμα. πώς μιά φο
ρά, θύμωσε πολύ κΓ έδειρε τής 
χρονιάς του τό Δημητρό καί μεϊς 
θαμάξαμε δλοι. ΚΓ Αλλη ιιιά φο
ρά, πού μέ κουβάλησε στά χέρια 
τρεχάλα, τότες πού χτύπησα τό 
μούτρο μου στίς πλάκες, κάτω 
άπ’ τήν κερασιά τού γείτονα. Ά 
κόμα. τώρα πού τό_ γράφω, 
μούρχεται στό νοΰ ό Λύκος, ήσυ
χος κΓ Ακίνητος κάθε σούρουπο, 
νά στέκεται δρθιος ιιέ σταυρωτά 
τά πόδια καί νά μασουλάει μαύ
ρο ψωμί μέ σάλτσα. Κάθε μέρα, 
ψωμί μέ λάτσα! Κλάμμα καί πα- 
ρακάλι ποϋκανα στή. μανούλα. 
νά φάω καί γώ σάλτσα...  "Ο 
μως δέν έφαγα ποτές.

“ Οταν πιά μεγαλώσαμε, άπό 
τότες πού άρχίζουν τά παιδιά νά 
διαλέγουν τή μικρή τους παρέα 
καί νά χωρίζουνται άπ’ τή μεγά
λη, άπό τότες πιά, λίγο σκεφτό
μουν τόν Άλέξη τό Λύκο καί δέν 
ξανάπαιξα μαζί του. Έμεϊς, πε
ρήφανοι είχαμε πάει στό Γυμνά
σιο. Γ  Γ αύτόν λέγανε πώς δέν εΐ- 
θελε νά μάθει. Πήγε νά μάθει 
τσαγκάρης.

Τόν Άλέξη Κατράιη, τόν γνώ
ρισα μόνο παιδί. Νά παίζει καί 
τά ματια του νά πετάνε σπίθες 
δταν τά φύλαγε. Άπό δώ κ’ ύ
στερα, τόν είδα μόνο λίγες φο
ρές. Άπό μακρυάΤΗταν ό_ΐδιος. 
Δέν είχε Αλλάξει πολύ. =.αίρω, 
πώς τώρα πιά, δέν θά_τόν ξανα- 
δώ καί γι’ αύτό λυπάμαι πολύ. 
Πού καί πού σ’ αύτά τά λίγα τε-

Ε Ξ Η Σ
Τοδ ΟΔΓΣΣΕΑ

λευταία χρόνια τόν έβλέπα, καί 
νά πώ .̂

θυμάστε μιά μέρα, ϊνα πρωί 
πού μπήκαν οί Γερμανοί στήν πό
λη μέ τά βαρειά κί’ Αγρια μάτια 
τους. Τότες πού οί δρόμοι Αδειά
σανε καί τά παιδάκια βουβάθη- 
καν στίς γειτονιές. Πρόσεξα έκεΐ- 
νο τό χλωμό πρωί, τόν Άλέξη, 
μεγάλο πιά, νά κυττάει παίζον
τας τά βλέφαρα καί δαγκάνον
τας τά χείλια έλαφρά. Στεκόταν 
άκουμπισμένος σ’ ένα περίπτερο 
μέ τή στάση πού άπό μικρός εί
χε—σταυρωτά τά πόδια. Είχε έ 
να κατσαρόλι στά χέρια καί τό 
κουνούσε μπρός πίσω. θυμάμα- 
καλά πώς μέ κύτταξε καί χαμο
γέλασε λυπημένα.

— Τούς βλέπεις; Σ ά  νά μού- 
λεγε.

Μιά Αλλη μέρα, πού οί μυγδα
λιές φορτώθηκαν_τά πρώτα λου
λούδια τής χρονιάς κΓ ό καιρός 
ήταν γλυκός, στίς 25 τού Μάρτη, 
πρόπερσυ, τότες πού τά γύρω μας 
βουναλάκια λουλουδίζανε, τόν 
είδα καί πάλι τόν Άλέξη. Τόν Α
κόυσα νά ξεφωνίζει παράφωνα 
ένα τραγούδι στή διαδήλωση. ΚΓ 
ένα βράδυ, σ’ ένα μπλόκο, είδα 
μιά ψηλόλιγνη σκιά, νά πηδά 
μαζί μέ μάς έναν τοίχο,μουντζου
ρωμένο μέ Ασβέστες καί μπογιές. 
Α π ’ τά χέρια του κατάλαβα πώς 
ήταν ό Άλέξης. Καί στίς μασχά
λες του είχε πολλά χαρτιά.

Τόν θυμάμαι τόν Άλέξη νά 
κουβαλά τή μάνα του κατακίτρι- 
νη καί σκελετωμένη, καί τά βλέ
φαρά του πάλι νά παίζουνε.

"Υστερα πέρασε καιρός. Τά 
βουνά πιά είχανε γεμίσει μέ λεύ-. 
τερες ψυχές καί στά βλογημένα 
χωριά ακούστηκαν οί πρώτοι νι
κητήριοι στίχοι. Οί κάμποι βόγ- 
γησαν Από τό κανόνι καί τά 
κλάμματα. Οί τύραννοι κ’ οί που
λημένοι λουφάξανε π’ έκδικιό- 
υασταν στά χωριά καί στίς πό
λεις. Τόν Άλέξη δέν τόν έβλεπα.

Κ Γ ήρθε ή Λευτεριά. Οί μέρες 
πού σημαίνον οί καμπάνες καί τά 
δοξασμένα τουφέκια χτυπούσαν 
ψηλά τόν άέρα άπό 'χαρά. Τό
τες. πού οί δρόμοι ξαναγέμισαν 
κΓ οί τρελλές φωνοΰλες τών παι
διών στίς νειτονιές ξανακούστη
καν. -ανάδα τόν Άλέξη νά* γε
λά, μέ τά μάτια χαμηλά καί στό 
λαιμό του πεοασιιένο ένα δάφνι
νο ¡στεφάνι. Ό  ίδιος. Ψηλός Α
δύνατος, τυλιγμένος στό χακί.

Ξανάρχισαν οΐ χαρές κΓ ό Αέ
ρας δονιζόταν άπ’ τό ήρωϊκό 
τραγούδι. ‘Η χαρά ξανάρχισε γιά 
νά σταματήσει ξαφνικά παγω- 
μένη.

Τήν Πρωτοχρονιά, είδα τόν Ά 
λέξη έξω άπό ένα καβ>ενεΐο ν” 
άκούει ραδιόφωνο. Λονδίνον.

Είχε πάλι λυπημένο χαυόγελο 
στό στόμα καί δάγκανε έλαφρά 
τό χείλι του.

— Τ' άκοΰς: Σ ά  νά μοΰλεγε. 
Καί τό μάτι του σπίθισε γιά μιά 
στιγμή, σάν τότες πού ήταν μι
κρός.

Γύρισα χρόνια πίσω. θυμάστε 
μιά μέρα πού πατήσανε οί Γερ
μανοί τά χώματά μας; Τότες πού 
τά παιδάκια άνοίξανε διάπλατα 
τά μάτια τους, Από έκπληξη ; Τό
τες έγώ είδα τόν Άλέξη. ΤΗταν 
6 ίδιος σάν καί τώρα. 'Η  ίδια λύ
πη. τό ίδιο γλυκό χαμόγελο.

Κοιμήσου, Αδελφε μας Άλέξη. 
Έ  κλάψα πού πέθσνες έτσ_ι μόνος 
στό Σανατόριο. Σ έ  θυμάμαι έ
τσι ψηλό νά μοΰ χαμογελάς λυ
πημένα. Άλέξη, φίλε μας.

Τ ’ Ο  Ν Ε I Ρ Ο  
Το5 II. ΦΙΛΙΚΟΙ'

Διαβάζει ό νιός Αργά τή νύχτα 
κάτω Απ’ τό φως τής λάμπας τής θαμπής 
διαβάζει κάποιαν Ιστορία παλιά 
κάποια Ιστορία πού μοιάζει παραμύθι.
Καί λέει ή Ιστορία γιά  ένα λαό 
πού ροβολούσε Απ’ τά ρουμΑνια, τά λαγκάδια 
καί σάν ποτάμι Απ’ τά βουνά κατρακυλούσε 
χτυπώντας τού τυράννου τά φουσάτα.
Καί λέει γ ιά  τό λαό του Ανυπόταχτο
πού τούς πασάδες καί Σουλτάνους δέν προσκύναγε
μόν’ έσμιγε ψηλά στά κορφοβούνια
καί πολεμούσε νύχτα - μέρα τόν όχτρό
καί τραγουδούσε τό «καλύτερα μιάς ώ ρας...»
. . .  Κ Γ  είναι ή Ιστορία παλιά — σάν παραμύθι 
καί τή διαβάζει δ νιός νά «πάρει τό βαθμό».
Διαβάζει κΓ  άκουμπάει στό τραπέζι
καί σμίγουνε τά βλέφαρα κΓ  Αποκοιμιέται. .
Καί βλέπει στ’ δνειρό του — ώ μάγεμα! — 
λεβέντες διαλεχτούς κι* Αντρειωμένους 
νά λάμπουν δλοι μέσα στ' Αρματα 
καί τά χρυσά φλουριά καί τά τσαπράζια.
Κ Γ όλοι μιά γνώμη, μιά χαρά κι’ ένα γιουρούσι. ·
Καί βλέπει — τού έφηβου λαχτάρα μοναχή 
κι’ είναι κι’ αύτός έκεί άνάμεσά τους.
Καί τήν αύγή ώς ξυπνάει — ώ ξάφνισμα
κι’ ώ θάλασσα βαθειά καί πολυτάραχη
τής νεανικής ψυχής —
τήν καμαρα του άφήνει τήν πνιχτή
γιά ν’ Ανταμώσει τούς λεβέντες τ ’ όνειρεύτηκε
νά ζωντανέψει τ’ δνειρο τής νύχτας...
Και μένει τό βιβλίο στό τραπέζι Ανοιχτό 
τό βιβλίο μέ τήν Ιστορία τήν παλιά 
τήν Ιστορία πού μοιάζει παραμύθι...

Π Ι Σ Τ Η  
Τού Κλείτου ΚΓΡΟΓ

Ξέραμε πώς θάρχονταν μιά μέρα
που θά φιλιόμασταν δλοι στούς δρόμους
πού οί παπαρούνες θά σαλέβαν λεύτερες στόν Ανεμο
πού τΑ βράδια θά ,πέφταν Αργά, γιομάτα καλωσύνη.
Κ Γ όμως ή πίστη ποτέ δέν ξεφτούσε. . .
Τις μπλάβες νύχτες 
κλεισμένοι στά σπίτια μας 
άκούγαμε τις ντουφεκιές στούς δρόμους 
νά τρυπανίζουν τήν παρθένα έρημιά 
καί τ’ Αγουρα -παλληκάρια
μπροστά στίς μπούκες πού θά ξερνούσαν τό θάνατο
τραγουδούσαν «ιέχε γειά καημένε κό σ με ...»
καί πασπαλίζαν τά πρόσωπά μας
οι στάχτες τής χαμμένης Κλεισούρας
κ’ οί κραυγές τού Χορτιάτη
καί χαρίζαμε τις έλπίδες μας
στούς άξούριστους παρτιζάνους
πού μέ τά κοντάκια τους χτίζαν τή λευτεριά.
Καί γράφαμε τότε τήν παράφορη όργή μας στούς τοίχους. ..
“ Ετσι
ό ήλιος φαίνονταν Αρρωστος 
τά μικρά παιδιά δέ γελούσαν 
σι φάμπρικες στέκαν θλιμμένες.
Μά έμεϊς ξέραμε καλά
πώς κάποτε θάφτανε κείνη ή μέρα
πού λεύτερες θά σαλέβαν οί παπαρούνες στόν άνεμο.

Σ Τ ’ Α ΓΡ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο  
Τοΰ Γ. Α. ΜΕΝΕΓΑΚΗ

Α π ’ τά βιβλία τής γης τούς τόπους όλους είδα, 
μά δέ βρήκα νά μοιάζει ούτ’ ένας τό δικό σου 
καί δέ βρήκα δμορφήτερη πατρίδα 
πού γεννάει μέ τόν τίμιο τόν ίδρώ σου.
Γιατί είσαι σύ κ ι  οι γόνιμες σου μέρες!
Κ ι ή πατρίδα σ’ έχει πλιά Αξιο στρατιώτη, 
πού οι ξαντλημένες άπ’ τή δούλεψή σου ξέρες 
είναι δικά σου τρόπαια, γυιέ τ’ Αγρότη.
"Οσο όργάς δέν μπορεί νά μείνει σκλάβα 
σ’ όποιο ή γενιά σου έχθρό κι αν πέσει, 
κι άφοΰ μέ τήν άξια γράφεις χερολάβα 
τήν πιό τρανή Ιστορία, ή πρώτη θέση 
στή ζωή, νιέ τού κάμπου, είναι δική σου. 
μέσ’ στή ζωή, πού μέ θυσίες τρέφεις πλήθος 
καί πλάθεις μέ τήν άχοτκη ψυχή σου 
βασίλειο όνειρευτό στής γής τό στήθος.
Κόψε τά χέρια, κόψ’ τα  τού δυνάστη, 
πού σοϋχει τή ζωή πέδου κλωμένη.
Μόνος σου εότυχισμένη στή γη  πλάσ’ τη 
δική σου, Αληθινή κΓ  άθρωπεμένη I . . .
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Ή  πνευματική μας κληρονομιά
Θ Α Ε Λ Θ Ε Ι  ΚΑ ΙΡΟ Σ .. .

Τοϋ Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ
• τ - - " Α ς  τ ι μ η θ ε ί  μ έ  δ ι κ α ι ο σ ύ 

ν η ν  6 π ο λ ύ δ α κ ρ υ ς  ' Α γ ώ ν α ς
Τήν κυριαρχίαν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ είς τόν αιώνα μας δέν 

έχρειάσθη νά τήν κηρύξει κήρυκας είς τά "Ισ θμ ια . ΟΟτε τήν Επλα- 
σεν ή  συνθήκη της 6 ’ Ιουλίου.

’Αλλά , άν ή έλευθερία κα\ ή αύτονομία άγοράζονται μέ 
αίμα, φόρος αίματος Εγινεν άπό δλα τά μέρη τής ‘Ελλάδος καί 
έσχηματίσθη τό ποσόν της άγοράς.

Τά προοίμια τοΰ δεκάτου έννάτου αΐώνος θά περηφανεύονται 
είς τίς Ιστορίες τών έθνών, καυχώμενα τόν Ελληνικόν Αγώνα, 
τούς περιβοήτους θανάτους τών στρατηγών, τά  χιλιάρμενα τοΰ 
έχθροϋ κυνηγημένα άπό τά σιταροκάραδα (—ά λλά  είς τό κατά
στρωμα ήτον οί Ψυχές τών ήρώ ω νΙ), καυχώμενα τήν αίχμαλωσία, 
τήν σφαγή τών νυναικών, τών παιδ'ών, χάριν τής δόξης του πα- 
λαιοΟ μεγάλου όνόματος τής ’Ελλάδος.

Α Ν Τ Ι Κ Ρ Υ
ΣΤΗΝ Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ  ΕΠΟΧΗ

,

Τοϋ Κ. I. ΛΕΣΠΟΤΟΠΟΓΔΟΓ
"Ενα  βαθύ συναίσθημα μελαγ

χολίας άπλώθηκε τίς αέρες αύ
τές σέ πολλές εύγενικές ψυχές, 
πρό πάντων νεανικές.

"Υστερα άπό τήν κορύφωση τής 
ήθικής δοκιμασίας τοΰ άνθρώπου 
στό Εξάχρονο παγκόσμιο δράμα, 
Οστερα άπό τήν Αποθέωση τής 
καρτερίας καί τοϋ ήρωΤσμοΰ μέ
σα στό ήφαίστειο τοΰ τρομερού 
πολέμου, έρχεται τώρα ένα μή
νυμα γιά κάποια κοσμοσειστική 
έψεύρεση ,πού πρόκειται νά έξα- 
φανίσει τά πάντα, δυνάμεις, δυσ
κολίες, συνήθειες τής έποχής

άνθρωπο κάτω άπό τή χλεύη τής 
μοίρας του, στούς νέους σήμερα 
δσο ποτέ προβάλλει τό χρέος νά 
κρατήσουν ύψωμένο τό άνθρώπι- 
νο Ανάστημα, νά πιστέψουν καί 
νά δουλέψουν στήν άναστήλωση 
τής προσωπικότητας. Τό αίτημα 
τής στιγμής είναι ή Εμβάθυνση 
καί ή περισυλλογή στό άβατο 
τής άνθρώπινης ψυχής· πού είναι 
άπρόσιτο καί άπόρθτντο γιά δ- 
ποιες έξωτερικές δυνάμεις, έστω 
κι' άν αύτές άπλώνονται κυρίαρ
χες σέ δλη τή γή, καί στίς θά
λασσες καί στούς αιθέρες. 'Η  μη-

θ ά  έλθει καιρός είς τόν όποιον ό έλληνικός πόλεμος (τοΰ 
1821], θά τιμηθεί πολύ περισσότερο άπό δ,τι δοξολογείται τήν 
σήμερον.

Συχνά  τό πρωΐ πάχνη σηκώνεται καί σκεπάζει τήν όψη τοΰ 
κόσμου.

’Αλλ’ όταν ό ήλιος Ψηλώσει, σκορπάει ή καταχνιά, ξεχωρί
ζονται. φαίνονται τά δένδρα, οί κήποι, τά σπίτια.

Ό  καιρός καί ή μελέτη ξετιμοΰν καλλίτερα τόν άξία τών έρΓ 
γων. διασκορπίζεται ό φθόνος, φεύγουν τά σκοτάδια, λάμπει ή 
Αλήθεια.

Προσκυνητάρια τών μεταγενεστέοων θά γίνουν τά τείχη τοΰ 
Μεσολογνιοΰ, τό Δερβενάκι. ό Καβοντόοος, ή Άλαιιάνσ.

Ο Ι «ίώνες θά κηρύττουν είς τούς αίώνας. ότι ποτέ πόλεαος 
πλέον δίκαιος, πλέον άιιίαντος, πλέον Ιερός δέν έτίμησε φυλή ν 
άνθρώπων, όσον ό έλληνικός.

ΓράΦει 6 γέρων Κολοκοτοώνης είς τά Απομνημονεύματά του. 
ότι οί πόλεμοι μεταξύ τών Εύρωπσκον είναι ΐμφύλιοι πόλεμοι. 
Καί ό ννώιιη τοΰ μενάλου "Ελληνος έγ ει μεγάλη ν όοθότητα.

’Επεοιδιάδασα διά τέσσαοας ώοαε τά πεδία τής μάγπς τοΰ 
Βατεολόου. δέν έντοέπουαι νά είπώ ότι έθαύμασα περισσότερο 
τή Γράνα τής Τριπολιτσάς.

Δέν δύναμαι νά δικαιολογήσω οΰτε ν’ Αποσιωπήσω την κα- 
κόνοια, τήν άπονιά τών πολιτικών διοικητών τής ‘Ελληνικής Κυ· 
δεονήσεως. ot όποιοι είς τόσα έτη είρπνηε δέν έκαμαν είς τόν 
τόπον, είο τό κατεοημωαένον έδαφος τής Έλλάδοε 'τής νεννή- 
τοασ τών θαυμαστών κατορθωμάτων). δέν έκαμαν ποσώς πράγμα 
άνάλονο τήε ήσύχου έποχήε.

Δέν σνολιάΓοι τώοα αύτά τά νενικα άδικήιιατα. Προθυμο
ποιούμαι μόνο ν’ άναφέοω ίώ«τας άδικηιιέναυς “ Ελληνας, άπό τό 
στόμα τών όποιων άκούω τό δ·ήνηση τοΰ δίοιι των.

. Έκθέτω  είς τό παοόν φύλλον f w c  άπλοΰ νωοοΦύλακοε τάς 
έκδουλει'ιαεις είε τήν πατοίδα. Αύτόε ά®οΰ πύο έθη σνεδόν είς δληυς 
τούε κινδύνουε τών πολέμων, δέν έλαδεν οΰτε χάλκινον άριστεΐον 
είς τόσην τερΆπειαν μοιρασιιοΰ.

Προγθέσ είδα είς τόν δοόσον τών ’Αθηνών ιιέ πενινοά ®οοέ- 
ματα. — πολύ πλέον πενινοά βυθισμένη είο τήν λύπην όμοίαζε ή 
όψη τοΰ προσώπου του — εΤήα τόν όπλαονπνόν Δηιιοτσέλιον.

Αύτός είναι. Ελενα, ό Ενδοξοε. ό φρόνιμος, ό πατοιώτης στοα- 
τιωτικόε. πού άφοΰ έπεσε τό Μεσολόννι καί άπελπίσθη Λ Ρούμελη, 
έστησε τήν έλληνική σημαία είε τό Λεσήνι!

Οΰτε -νσάμμο-τα ποοσκυνηιιένων. τά Λπ«Ια έδ'άδασα. οΰτε 
Φόβος καί δώοα ένθηοΰ τόν έπεσαν νά ποοδώσει τή σημαία, τήν 
όποία υάλιστα έΓώσθη Ae σινδόνι θανάτου. Ταλαίπωοη ‘ Ελλάς! 
Τά Αληθινά σου τέκνα θοέΛονται μέ τά δάκουά των! Παοαλο- 
γοΰν ή παοαιι'λ.οΰν ε!ο τούο δοόιιους! Είθε νά ιιήν ήτον 6 όπλαρ- 
ynv6c Δηηοτσέλισε αύτόο Λπού είδα καί νά μέ νέλααε ή ®υσ·ο- 
ννωμία, άν διιωε ήτον αύτός έλπίζω νά τιμήσω τό άκόλουθο Φύλ
λο μου μέ τή βιογραφία του.

• * *
Ό  "Ελληνας βουλευτής καθήιιενος είο τήν βουλευτικήν του 

έδρα άς άνοη.κάει τή σάλπ·'-να -οö ήχησε διά v o h o c  είε τό στοα- 
τόπεδο τοΰ Καοπενηοίσυ. "A c  βλέπει τούς πεηιδοήπουο στοατη- 
V00C Κσοαϊσκάκην καί Νικηταράν μέ γένια κοοι·οταλιαο"ένα είς 
#ιν Άοάνωδα νά θάπτουν είς τό χιόνι καί είε τό αίμα τόν βαη- 
δαρο νικητή τοΰ Μεσολογγίου, äc  άκούει τά τρία πουλάκια που 
θρηνολογούν τό μαρτύριο τοΰ Διάκου:

'Ολόρθο τόν ¿στήσανε κι αύτός χαμογελούσε
Τήν άνδοεία πού Εκείνοι είχαν είς τούε πολέμους, ας τή δε'- 

ξουν οι βουλευταί εις τά συιιδούλια της είοήνης. ’ Ισοτιμία έχει 
ή μία άνδρεία καί ή άλλη. Καί άπό τάς δύο σώζονται τά έθνη. 
“ Εχει καί ή ειρήνη τούς πολιτικούς ήοωάς τηε!

Ή  Επιθυμητή είς τόν έλληνικό λαό διανομή τής γήε άς λάδει 
τέλος καί άρχήν. "Α ς  λείψουν οί άδικοι φόροι. "Α ς  γίνει φτηνή 
Κυδέρνηση *. "Α ε  όργανισθεΐ ή έθνοφυλακή. "Ας τιμηθεί μέ δι
καιοσύνην ό πολύδακρυς 'Αγώνας.

Περιοδ. «Ό  Ρήγας» 1844.

*  «Φτηνή Κυβέρνηση» έννοεί τήν δοο τό δυνατά λινοδό-ττσνη. χωρίς ποΧ\6 
πρόσωπα, παχυλούς μισθούς, πολυτέλειες καί περιττό Εξοδα, δπως Επί ‘Αντιβα- 
σιλείας. ·,_____________ .  .

Σ τ ίς  σελίδες αύτές δημοσιεύουμε δυό άρθρα, τό  ένα 
τοΰ Κ . I .  Δεσποτόπουλου κα ί τό άλλο τοΰ Τζ. ΠρίσλεΟ. Κ α ί 
τά δυό αύτά άρθρα πραγματεύονται, άπό διαφορετική τό 
καθένα σκοπιά, τήν έπίδραση πού θά έχει στήν πορεία τής 
Ανθρωπότητας ή διάσπαση τοΰ Ατόμου.

μας. Μιά άχρήστευση καί μιά ά- 
πλούστευση_ καί τών_μέσων τής 
καταστροφής καί τών τρόπων 
τής ζωής. ‘Οράματα πλημμυρί
ζουν τις ψυχές, έφιαλτικά καί 
παραδείσια· είκόνες φρίκης άπ' 
τήν κόλαση καί σκηνές χρυσής 
ζωής.

Πιό Απροσδόκητη δοκιμασία δέ 
θά μποοοΰσε νά ύπάρξει γιά τις 
εύγενικές ψυχές τών νέων. Καί τό 
όραμα της χρυσής ζωής, όπου 
άπλουοτευμένα δλα σά νά θω
πεύουν τόν άνθρωπο, καί αύτό 
σήμερα, δστερα άπό τό μέγα έ
πος τής αύτοθυσίας, Αντί νά Α
ναπαύει μέ τή θωπεία του, βυθί
ζει οέ πιό βαθιά μελαγχολία μιά 
γενναία νεανική ψυχή. «Μάταιη 
λοιπόν ήταν ή θυσία τών συντρό
φων μας, μάταιη ή ύπεοάνθρωπη 
έξαρση όλων μας. Τ( Αξία θά έ
χουν γιά τό μέλλον οί άθλοι μας, 
οί άθλοι καί οι μόχθοι καί οί Α
γωνίες δλόκληοης τής Ανθρωπό
τητας; Στή μελλοντική παντοδύ
ναμη τεχνική, στή μελλοντική ά
νετη κυριαρχία γιά όσα ήταν ώς 
σήμερα πολυόδυνα έργα μας, ό
λοι οι ήρωες της Ιστορίας μας, 
οί Ασκητικοί, οι έμπνευσμένοι, οί 
Ακατάβλητου θά φαίνονται Ασή
μαντοι, Ακατανόητοι, σχεδόν κω
μικοί' θλιβεροί Δόν Κιχώτες δλο: 
οί μεγαλουργοί.»

Αύτή είναι ή προοπτική γιά τό 
μέλλον, ή καταθλιπτική προοπτι
κή τής έρχόσενης Εποχής, πού 
βυθίζει σέ άφατη μελανχολία 
σήμερα τίς εύνενικές Ψυχές πολ
λών νέων. "Οσο κι' άν ύπάρχει 
Ακόμη Απόσταση άπό τήν πόα
ν ματοποίηση του δοάαατος τής 
άιιοχθης έποχής. άοκεΐ πού Λ θύ- 
ρα της άνοιξε συνκλονιστικά μέ 
τήν πτώση τής τεοατικής βόμδας 
οτή μαοτυρ'κή νέα Πομπηία τής 
"Απω ’Ανατολής, γιά νά δονήσει, 
καίρια ώς τά ένκατα τίς Ψυχές, 
πού μέ τήν πρόσφατη ήθική έξαρ
ση είχαν κατακτήσει τήν ένθεη 
πίστη στή μεναλοσύνη τής Αν
θρώπινης βπαρξης. Τώρα, μιά ει
ρωνική μοίρα παίζει μέ τό άν- 
θοώπινο μεγαλείο τής Ιστοοίας. 
Στέκει πάλι 6 άνθρωπος έξουθε- 
νωμένος άντίκου σέ παντοδύνα
μα τέρατα, τώοα. οτή θριαμβ’κή 
έκβαση τής Ιστοοίαε. δπως έστε
κε παλιά έκθαιιδωμένος άντίκου 
σέ μυστηοιακές δυνάμεις, τότε, 
στίς άθώες ώρες της προΐστο- 
ρίαε.

"Ομως. δσο κι’ άν Φαίνεται έ
τσι σά νά χάνονται δλα γιά τόν

χανική παντοκρατορία τής τεχνι
κής δέν μπορεί ποτέ νά διασπά- 
σει τόν πυρήνα τής άνθρώπινης 
ψυχής· ή παντοδυναμία όποιας 
τεχνικής σπάει καί σβήνει στά 
σύνορα της συνειδητής ζωής τοΰ 
άνθρώπου. Μέσα στίς Αδιάσπα
στες αύτές όχυρώσεις δς κλεί- 
σουν τίς έγνοιες τους καί τις έλ- 
πίδες τους ο! νέοι τής έποχής 
μας. "Ας σκύψουν στό βάθος τής 
ψυχής τους, γιά νά «γνωρίσουν 
τόν έαυτό τους».

Καί άπό έκεΐ, όσοι πατοΰν Α
ληθινά στήν άπόρθητη αύτή έ
παλξη, στήν άγια έπαλξη τής έ- 
λευθερίας, Ατενίζουν πιά σέ Ενα 
έπιβλητικό πανόραμα όλους τούς 
τρόπους τής ζωής καί τής ζωής 
τους, όλα τά ένδεχόμενα τής 
δράσης τους ώς τό σβήσιμο της 
ζωής τους- άκόμη, μέσα στά έν
δεχόμενα τής δράσης τους, Ατε
νίζουν καί κάθε άλλη άνθοώπινη 
Οπαρξη σάν ΰπαοξη Ισάξια μέ 
τόν έαυτό τους σέ αίτήματα και 
πεπρωμένα ζωής. Καί έτσι, μέ τή 
γαλήνη καί μέ τήν εύθύνη τής 
θέας τοΰ όλου, μελετούν καί έκ- 
τελοΰν τό χρέος τους. Είναι ό 
Απρόσωπος θρίαμβος τής ζωής. 
ό Ακατάλυτος ρυθμός τοΰ πνεύ
ματος· έπάνω άπό τις μηχανικές 
δυνατότητες τής τεχνικής, έπάνω 
στό τίς μεγαλουργίες τής ένερ- 
, ειακής δλης, πού έτσι τώοα πα
ρουσιάζονται στή μερική καί 
σχετική σημασία τους μέσα στό 
Αδιάσπαστο δλο τοΰ κόσμου, 8 
πως Αποκαλύπτεται συναρτημέ- 
νο άπό τό βάθος τής άυθρώπινηε 
ψυχής. ’Από τήν έδρα αύτή τής 
θέας τοΰ όλου ξεκινάει τώρα ή 
ζωή τοδ άνθρώπου άναδαπτισμέ- 
/η μέ τό νάμα της έλευθερίας. 
προικισμένη μέ τό βλέμμα τοΰ 
τνεύματος. Καί βηματίζει στήν 
ιροχιά τής Αντικειμενικότητας, 
καταρρίχνοντας στή δίκαιη θέση 
όλες τίς ύπερβολικές ¿αφανίσεις 
μεγαλοσύνης, άπο καθιστώντας 
όλες τις Ανθρώπινες ύπάρξεις μέ 
τή θαλπωρή τής Απρόσωπης Α
γάπης της.

Γιά τήν Κατάκτηση όμως τής 
ύπέρτατης αύτής άφετηρίας, πού 
τελικά εΐναι βέβαια προσωπικό 
κατόρθωμα τοΰ καθενός, χρειά
ζονται οήμερα μεγάλη βοήθεια 
οί νέοι, καί οί πιό πλούσιοι σέ 
φυσικά χαρίσματα, Εΐναι τερά
στια άκόμη ή Αντιδραστική πα
ράδοση τής κοινωνίας, ή άντι- 
πνευματική καί άντιανθρώπινη 
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Νά ή παραμονή τής νίκης πού 
ύποσχεθήκαμε έμεΐς μ ’ Αρκετό 
πείσμα δημόσια, μά καί συχνά 
στά κρυφά, στά βάθη τής νύ
χτας, όταν ό ΰπνος δέν μπορού
σε νάρθεϊ, έλπίζοντας νά φτάσει 
ή έλπίδα.

Έδώ , έχοντας ξεμπερδέψει μέ 
τόν εΰρωπαϊκό μας πόλεμο, εΰ- 
κολα μπορούμε νά ύποτιμήσουμε 
τή σημασία πού έχει ή αίφνίδια 
κατάρρευση τής Ιαπωνίας. Εί
μαστε ύποχρεωμένοι νά θυμόμα
στε τή γεωγραφία καί νά χρη
σιμοποιούμε τή φαντασία μας.

Τούτη ή κολοσσιαία ήττα τής 
Γ  ιαπωνέζικης Αύτοκρατορίας
δέν έλευθερώνει μιά δυό χώρες, 
άλλά τό μισό κόσμο. Πάνω άπό 
τό ένα τρίτο τοΰ Ανθρώπινου γέ
νους έχει μπλεχτεί άμεσα σ’ αύ
τήν. Ποτέ πριν στήν ιστορία δέ 
σημειώθηκε τέτοια μεγαλειώδικη 
νίκη.

Τήν ώρα πού γράφω μένει μα
ζί μου ένας Κινέζος φίλος, ένας 
νέος συγγραφέας καί σπουδα
στής τής Αγγλικής φιλολονίας. 
Ή  χώρα του πολεμάει ν έννιά 
χρόνια. Τά όχτώ τελευταία άπ’ 
αύτά δέν έχει δει καθόλου τήν 
οίκογένειά του καί δέν έχει γνω
ρίσει σπίτι. ‘Η άπέραντη πατρί
δα του, ή λιγώτερο έπιθετική ά
πό κάθε άλλη, μιά χώρα πού εί
χε πολιτισμό όταν έμεΐς οί άλ
λοι είμαστε άπλές όρδές βαρ- 
βάοων γνώρισε τό θάνατο τής 
πείνας καί σπάραξε.

Ό  φίλος μου ήτανε στρατιώ
της, έλεύθερος σκοπευτής, περι 
πλανώιιενος σπουδαστής καί τέ
λος, τήν τελευταία χρονιά έπίση- 
μος άμιλητής γιά τή χώοα του 
άπό τοΰτο δώ τό μακρυνό νησί. 
Τώρα πρέπει νά ξαναρχίσει τή 
ζωή του σά νά ξαναγεννήθηκε.

Ή  Ιαπωνία είχε τίς πιό Ανό
ητες άπό όλες τίς σιχαμένες έ- 
θνικιστικές φαντασίες. Αύτός ό 
μιμητικός λαός πού ποτέ δέ μπό
ρεσε νά δημιουργήσει Αληθινό 
δικό του πολιτισμό, στάθηκε 
λεία όχι μονάχα τών δικών του 
άπληστων καί προκλητικώτατων 
τύπων άλλά καί του γελοιωδέ
στερου άπό δλα τά όνειρα έθνι- 
κοΰ μεγαλείου καί ύπεοοχής.

Έχοντας ξυπνήσει ξαφνικά 
ίσως πάοα πολύ ξαφνικά άπό έ 
να μεσαιωνικόν ΰπνο, οι Γιαπωνέ- 
ζοι άοπάχτηκαν άπό τή δυτική 
έπιστήμπ καί τεχνική Αποφασι
σμένοι νά τις χρησιμοποιήσουνε 
καταστροφικά. Καί στά τέλος, 
Από ένα τελικό, ειρωνικό χτύπη
μα της τύχης, πυρπολήθηκαν καί 
κεραυνοβολήθηκαν άπό τό τρο- 
μαχτικώτερο όπλο πού πέτυχαν 
ή δυτική έπιστήμη καί τεχνική. 
Ή  τρελλή έθνικιοτική φαντασιο
πληξία έπαθε Ατομική διάσπαση.

"Εχομε λοιπόν ειρήνη. Μισο- 
καταστοεμμένος είναι ό κόσμος 
πού τοΰ χαμογελάει δειλά. Δέν 
είναι ό κόσμος πού οί Ναζήδες 
κΓ οι Γιαπωνέζοι ξεκίνησαν νά 
καταχτήσουν. Δέ μπορούμε νά 
ξαναγυρίσουμε σ' σύτόν τόν κό
σμο νιατί έχει ναθεί. Δέν εΐναι 
ό παλιός προπολεμικός κόσμος 
καινουρνιοαναστημένος γιά μάς. 
Είναι άλλος κόσμος πού πολύ 
λίγο τόν γνωρίζομε. Μά είναι 
μερικά πράματα, μέ μεγάλη οη- 
μασία, πού τά γνωρίζομε.

Γνωρίζομε π. χ. πώς πεοιλα- 
βαίνει Ατομικές βόμβες ίκα-ές 
νά καταστρέψουν όλάκαιρες πο
λιτείες. Περιλαβαίνει τά έοείπια 
άπό τά στρατόπεδα συγκέντρω
σης, όπου ή δργανωμένη καί μυ-

Τοΰ Τζ. Β, 1ΙΡΙΣΛΕ ϊ’·
στηματική σκληρότητα έφτασε 
σ’ άφάνταστο βάθος.

Περιλαβαίνει έκατομμύρια ό- 
πλισμένους άνθρώπευς, μακουά 
άπό τά σπίτια τους, κΓ  έκατομ
μύρια όλάκαιρα άντρες, γυναί
κες καί παιδιά πού δέν έχουν 
σπίτι, νεολευτερωμένούς σκλά
βους καί τσακισμένα πολιτικά, 
οικονομικά καί κοινωνικά συστή
ματα, Αφοπλισμένα έρχοστάσια, 
πυρπολημένα τελωνεία κι’ έρημα 
άγροχτήματα.

Χρειαζόμαστε καινούργιους 
χάρτες καί έφημεριδοχράφους 
καί γεωγραφικούς άτλαντες γΓ 
αύτόν: Ή  ιστορία, δουλεύοντας 
ύπερωρίες, δέν μπορεί νά τόν 
συλλάβει. Κ Γ  έμεΐς τόν κοπά
ζομε άπορώντας, Απορώντας. 
Συντρίβεται όλότελα ό πολιτι
σμός; "Η  μήπως ό πραγματικός 
πολιτισμός τώρα Αρχίζει;

Ή  φαντασία σας είναι καλή 
σάν τή δική μου. Δέν είμαι προ
φήτης. Άλλά  μεοικά πράματα 
είναι καθαρά. Νά ένα. "Αν δ κό
σμος αύτός είναι καινούργιος, 
καί κανείς δέν άμφιβάλλει γι’ 
αύτό σά σκεφτεί λονικά, τότε έ
να πράμα είναι βέβαιο: οί πα
λιοί τρόποι συμπεριφοράς, οί πα
λιές συνήθειες στή σκέψη καί 
στό αίσθημα, είναι κάτι χειρό
τερο Από άχρηστες σ’έναν τέτοιο 
κόσμο. Τό ίδιο σάμπως ένας άν
θρωπος πού Αναλαβαίνει μιά γι- 
γάντια δυναμό νά φέρνεται οά 
νά τοϋ · είχαν έμπιστευτε" δυό 
λάμπες παραφίνης.

"Οποιος λέει πραγματικά σή
μερα: «Ό  πόλεμος πέρασε, άς
ξαναγυρίσουμε στίς καλές πα
λιές μας συνήθειες», πρέπει νά 
κλειστεί Αμέσως σέ φρενοκομείο. 
Εΐναι δημόσιος κίνδυνος. Είναι 
πιό έπικίνδυνος Από τόν τρελλό 
πού Φαντάζεται πώς είναι αύγό 
είτε ’ Ιούλιος Καίσαρας.

Διπλωμάτες της παλιάς σχο
λής, ρήτορες πού δνειρεύοντα' 
ατοατιωτική δόξα, ποονοαιοάρ 
παγες κάθε τύπου, λαοπλάνοι 
βαοώνοι τοΰ τύπου στά χνάοισ 
τοΰ 1902, πατοιώτες έξ έπαγ- 
γέλματος πού πιστεύουνε πώς τά 
μέλη τών άλλων έθνών είναι 
δλάκες, παλιάνθρωποι μαυρανο- 
ρίτες, κυνηγοί τών παοαχωοή 
σεων, όλάκαιοη Λ σπείρα τώ> 
άιθρώπων τοΰ εΰκηλου χοήμα· 
roc καί τών πολυτελών τους φ- 
ίενάδων. είναι όλοι τους τύποι 
ού σήμερα είναι έπικίνδυνοι 

άναχρονισμοί.
Κανένας κόσμος μέ άτομικές 

βόμβες, κανένας κόσμος πού έ
χει γνωρίσει στρατόπεδα συγ- 
κεντρώσεως κι' έκατομμύρια 
σκλάβων, κανένας κόσμος πού 
είναι σήμερα στά μισά του πο
λιτικό καί οικονομικό κενό, δέν 
μπορεί νά ¿ιατρέψει σ’ αύτσύς 
τούς τύπους νά παίζουνε καί νά 
συνομωτοΰν όπως τούς άοέσει.

Συνειθίζαμε νά μιλούμε γιά 
•.παιχνίδι μέ τό δυναμίτη». Μά τί 
Ιναι ό δυναμίτης σήυεοα: Ίσ ο ς  
à  παίίουνε κιόλας μ’ αυτόν τά 

παιδιά ή νά δέχουνται κομμάτια 
του γιά γο'οτουγενν.άτικο δώρο. 
"Ολοι οί άλλοι παίζομε onuspa 
μέ τόν Ατομική _ίνέονεια.

"Αλλο ένα ποάμα λοιπόν είναι 
καθαοό. Ό  σύνγοονος άνθοωπος 
έχει στίς διατανές του κολοσσι- 
ρτίεΓ δυνάμεις, θά τίς γοτπ. ιο- 
ποιήσει, μήν έγετε Αμφιβολία 
γι’ αύτό. θά  τίς γοτσιμοποιήσε: 
μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο.

(Συνέχεια στή σελίδα 14)

Σύγχρονη ποίηση
ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 

Τοϋ Ν. ΧΑΓΕΡ ΜΠΟΓΦΙΔΗ
Μές στό σκοτάδι πού σέ πνίνει 
νά νιώθεις στήν ψυχή σου ρίγη,
(Απ’ τό φεγγίτη βλέπεις μόνο 
ενα κομμάτι ούράνιο θόλο)
καί νάν- στό μαΰρο τό κελλί σου 
σημάδι φωτεινό ή ψυχή σου. . .
—Δυό ποινικοί τραβάν Αντάμα:
«Τί νά σοΰ πώ, έχω κάνει τάμα
όταν θά πάω στήν κοινωνία 
νά Τ Ο Υ Σ  τήν πάρω τή Μ α ρ ία ...
Μαζί μ ' αύτήνε — εΤν’ τ’ όνειρό μου — 
νά πάω γ ιά  πάντα στό χωριό μου.
Έ κ ε ΐ ,  δέν Εχει βουή, κ α κ ό ...
" Ε χ ε ι  μεγάλον ούρα νό .. .»
Κ ι είν’ οΐ φωνές τους κουρασμένες, 
καί παγερές, βαρυεστησμένες . . .

* * ·
Σ τό  βάθος τοΰ κελλιοΰ, τρεις σκιές 
κάθουνται — τρεις Αγωνιστές.
Τά βλέμματα έχουν λαμπερά  
σάν άστοα τρία  στή σκοτεινιά,
κ ι Απ’ τό φεγγίτη τό μικρό  
κοιτάν — τ' Αχείλι είναι πικρό
Είνα ι σιωπηλοί κ ι  οί τρεις τους. 
όμως μιλάν μέ τή σιωπή τους.

Σ ’ ένα κομμάτι άπό ούρανό 
— μαΰρο βελούδο, νεκρικό —
το ία άστρα άπάνω Απ’ τή σιγή, 
προσμένουν.νάρθει κάποια Αύγή.
Φυλακές Χατζηκώστα, 1945

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  
Τοϋ Γιάννη ΚΟΓΓΙΟΪΛΗ

Αντίκρυ στό Ζητούν ι, κατά τό Νοτιά,
Τραγουδιστά κυλοΰσ’ ό Γοργοπόταμος 
Καί πάνω του στεκόταν, σιδερόχτιστο.
Περήφανο γεφύοι καί τετράψηλο.
Μά φτάοαν μαύροι μήνες, χρόνοι δίσεχτοι 
Καί πλάκωσε τριγύρω σκλαβωμός βαρύς,
Τόν τόπο όχτροΟ φουσάτα πλημμυρίσανε.
Π' όλημερίς σκοτώναν, σφάζαν, καίγανε. .
Τοΰ Καλαβρέζου φάρα νά τό σεριανά 
K a l βάρβαρο Άλαιιάνο νάχει άφέντη του 
Δέ στέργε.ι τό γεφύρι κΓ  Ανασείστηκε.
Ψηλά τό Κορφοβούνι πήρε τόν άγό,
Τόν ακόυσαν οι λόγγοι καί Βογγήξανε.
Τόν Ακόυσαν τ’ άνοίμια, νύχτα, κΓ  οΰρλιαξοτν,
Τόν Ακούσε κΓ ό Αντάρτης καί ξεκίνησε.
“Αγρυπνα τό φυλάγαν στό έμπα οί Γερμανοί 
ΚΓ οΐ Καλαβοέζοι βάρδια στό έβγα του είχανε,
Μ’ Αθώρητα δ λεβέντης κοντοζύγωσε.
Τίναξε τό γεφύοι στά μεσούρανα 
K a l πέρο:, ό κάμπος δλος. άντιβούηξε 
Αητός γοργοπετοΰσε κατά τό βοριά,
Κ’ εΦεοε τό μαντάτο στό Γερόλυιιπο,
Τοάβηξε γιά  τή θοάκη. τήν Άοβανιτισ 
K a l  νύρισε στά μέρη τ’ Ασπροπόταμου.
Φύσηξε τραμουντάνα, φύσηξε βοοιδς 
Καί τόνανε τοαγούδι σ’ δλο τό Μωοηά,
Στόν Ψηλορείτη κάτω, πέρα στά νησιά.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  
Τοΰ Γ. ΛΙΑΚΟ Γ

“Αχ, είναι μιά γλυκύτατη Ιστορία 
πλασμένη άπό λουλούδια κι’ άπό φως. 
μά πώς νά τήν Αρχίσω πιά δέν ξέρω 
μήτε νά τήν τελειώσω, άκόμη, πώς.
Ποιός ξέρει έκεΐ στούς τάφους τί ουμβαίνει 
πού πνίγονται άπό Φώς κι’ άπό χαρά 
κι’ ένώ τό άσήμι τρέμει στούς κροτάφους 
τά έγκάρδια βάθη δ "Ηλιος πλημμυρά.
Ή  φοβερή μά ώραία φωτιά πού τώρα 
στήν τέφρα της ούδ’ άναθρώσκει πιά 
ένώ τά ουράνια έλέναμε νά κάψει 
μήδε μΓ άνθρώπινη Εκαψε καρδιά.
Μιά μουσική μαρμάρωσε βαθειά μου 
κΓ οΰτε πιστεύω νά σαλέψει πιά.
Στή θάλασσα μιάν ερμη βάρκα ξέρω 
κΓ  οΐ πάγοι πήξαν γύρω Απ’ τά κουπιά.
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Τό ξένο διήγημα

Βραβείο Γαλλικής ’Ακαδημίας

Πριν Ακόμα αρχίσει τό ουρ
λιαχτό των σειρήνων, τό φως έ- 
σβυσε άπότο-μα. Ό  Ντεροντέν Α
νασηκώθηκε, έσπρωξε τό βιβλίο, 
άπλωσε τό χέρι. Τά δάχτυλά του 
γλόστρησαν πάνω στό τραπέζι, 
δίστασαν γιά μιά στιγμή, άρπα
ξαν τό τσακμάκι. Μιά μικρή κι
τρινωπή φλόγα γεννήθηκε σάν 
μιά άδέδαιη έλπίδα. 'Ο  Ντερον- 
τέν έσπρωξε τό σκαμνί του, έ
κανε μερικά βήματα, ξετρύπωσε 
άπό τό ράφι του τό κουτί της 
κονσέρβας, γεμάτο λίπος, πού 
είχε φτιάξει γιά λάμπα.

"Επειτα βλαστημώντας κατόρ
θωσε ν' Ανάψει. Ό  Ντεροντέν ά- 
κούμπησε τή λάμπα στή μέση 
του τραπέζιου, ξανάνοιξε τό βι
βλίο του ικαί ξανάρχισε τό διά
βασμα.

Πάνω άπό τις κουκέτες κι' ά
πό τό βάθος τής κάθε σκιερής 
γωνιάς άνάλαφρα σώματα άρχι
σαν νά 'ΚίνιοΟνται, φάνηκαν νά 
σαλεύουν χέρια καί δάχτυλα 
σάν πέταλα άρρωστημένων λου- 
λουδιών. Μάτια λάμπανε. Οί έ- 
φτά σύντροφοι τοΟ Ντεροντέν 
βάδιζαν πρός τό φως. Ήρθαν 
γύρω άπό τό τραπέζι, γύρω ά
πό τή λάμπα, γύρω άπό τή φλό
γα. Ή  θέση ήταν πολύ στενή 
γιά νά μπορούν νά διαβάζουν δ- 
λοι. Άπό ντροπή, γιά νά μή φαί
νεται πιό προνομιούχος άπό 
τούς άλλους, ό Ντεροντέν έκλει
σε τό βιβλίο του, κύτταξε οτό 
μέτωπο τούς συντρόφους του καί 
είπε, ,δπως καί χτές, δπως κι' 
άλλοτε, δπως καί τ' άλλα σκο
τεινά βράδυα.

— Τί γίνεται τώρα; Συζητού
με ή παίζουμε χαρτιά;

— "Α ν  τουλάχιστο αύτοί οι κε- 
ρατάδες δέν πυροβολούσαν σάν 
άνοίγομε τά παράθυρα, είπεν ό 
Ρομπώ, θά μπορούσαμε νά κυτ- 
τάζομε τις μπόμπες νά κατρα
κυλούν στό Ρούρ, τουλάχιστο, 
αύτό διασκεδάζει.

— θαρρείς πώς θά μικράνουν 
τόν πόλεμο αύτοί οί βομβαρδι
σμοί, απάντησε ό Ταλαζά, καί 
καθένας έδωσε τή γνώμη του. Ό  
άββάς Μοντέν είπε γιά τή φρίκη 
τού ξαφνισμένου πλήθους μέσα 
στή νύχτα πού ποτίζεται μέ θειά
φι καί τραντάζεται άπό σεισμούς 
αποκάλυψης. "Ενας παπάς φί
λος. πού κυκλοφορούσε μέ τά 
Κομάντος είχε δει στό Ντόρ- 
μουιτ μιά μπόμπα δυό τόννων 
στό κέντρο ένός χτιρίου έφτά ό- 
ρόφων...

— “ Ολα τά παράθυρα, είπεν ό 
άββάς. φωτίστηκαν άγρια άπ' 
τό έσωτερικό. Τό χτίριο φούσκω
σε σάν ένα πιθάρι, έπειτα μ ' έ
να τρομαχτικό μούγκρισμα σκί
στηκε μέ εύθεΐες μεγάλες ραγά
δες καί σωριάστηκε πάνω στά 
θεμέλια του.

— Τό Βύπερταλ έχει ξουρι
στεί, είπεν άκόμα.

— “ Οσο γιά τό Ντύσσελντορφ 
πού έπεσαν πρό πάντων μπόμπες 
έμπρηστικές, δέν είναι πιά παοά 
ένας σκελετός πόλεως. Ή  άσ
φαλτο των δρόμων άναφλέχτηκε. 
Τά δέντρα τον βουλεβάρτων 
φλογίστηκαν σάν δαδιά. Οί προ
σόψεις τών σπιτιών έμειναν, άλ- 
λά πίσω δέν έχει πιά τίποτα, τά 
παράθυρα χάσκουν σάν τις κό
χες ένός άσαρκου σκελετωμένου 
προσώπου.

"Επειτα ό Ντεροντέν ξανάρχι
σε νά μιλά, έπειτα ό άββάς. έ-
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πειτα ό Ταλαζά, έπειτα δλοι οι 
άλλοι μέ τή σειρά τους...

’‘Ηταν πιά άδέρψια.
“ Οταν τό ήλεχτρικό φως ξα- 

νάρθε άπότσμα, ό Ντεροντέν έ- 
σβυσε μέ λύπη τό λύχνο του. Βα- 
ρειά πήγε νά τόν ξαναβάλει στό 
ράφι, εύχήθηκε τήν καληνύχτα 
σ’ δλους, χάθηκε μέσα στή σκιά 
τής κουκέτας του, γδύθηκε, χώ
θηκε μέσα στό σάρκινο σακκοΰ- 
λι του, έκλεισε τά μάτια. "Οταν 
κύτταξε στήν άκρη τού κρεββα- 
τιοϋ του τά χοντρά τετράδια πού 
είχε γεμίσει μέ σημειώσεις, τό 
θάρρος του έσβυσε.

Πρός τί νά μαυρίζει χαρτί, 
πρός τί νά σωριάζει φύλλα καί 
φύλλα, πρός τί νά κοπιάζει γιά 
νά γνωρίσει κάτι πού δέν θάχε 
ποτέ τήν εύκαιρία νά τό γνωρί
σει στούς άλλους; «Τί μ ' ένδι- 
αφέρουν οί άνασκαφές τής Με
σοποταμίας, τής Περσίας ή τής 
Αίγόπτου, τί μ ' ένδιαφέρουν οί 
νεκροί πολιτισμοί άν θά χρεια
στεί νά εξαντλήσω έδώ τά λίγα 
νέα χρόνια πού μοΰ μένουν νά 
ζήσω;»

“ Ενα πρωί οργισμένος δοκί
μασε τόν πειρασμό ν' άρπάξει 
τά τετράδιά του καί νά τά ρίξει 
στό πορφυρό στόμα τής θερμά
στρας.

Ό  Ταλαζά τόν συμβούλεψε νά 
διαβάζει ρομάντζα. Τού πρότει- 
νε μάλιστα τόν Σιμενόν. Ό  Ντε
ροντέν σήκωσε τούς ώμους κι’ 
έφυγε νά κάνει μιά βόλτα στήν 
αύλή τού στρατοπέδου, δσο πιό 
κοντά στά σύοματα, σποωγμέ- 
νος άπό τήν Αβέβαιη έλπίδα πώς 
τό ποωΐνό κρύο καί ή πανωμένη 
υγρασία θά τού ξανάφερναν τό 
νάρκωιια τής λήθης Αντί τής 
πρωτινής του δομής.

Τ’ άπόγιομα, δπως συνήθιζε, ζα- 
να-πήρε τό δρόμο τής βιβλιοθήκης. 
Ή  συμβουλή τού Ταλαζά τοδο- 
θε στό νού. δαως γιά νά μήν ξε- 
πέσει τελείως στά ίδια του τά 
ιιάτια ζήτησε ένα ρομάντζο τού 
Μπαλζάκ καί ένα τού Φλωμπέρ. 

***
Τό ξύπνημα τής έπομένης τόν 

βρήκε άνεπανόρθωτα άπελπι- 
σμένο. Μέ τήν καρδιά λυσσα
σμένη καί ταπεινή υποτάχτηκε 
στό άτελεύτητο τυπικό τού προσ
κλητήριου. Τού χρειάστηκε ολό
κληρη ή ένεργιητικότητά του δ- 
λη ή Αντρίκεια του θέληση, δλος 
του ό σεβασμός γιά τόν έαυτό 
του καί γιά τούς άλλους, γιά 
νά ιμήν ούρλιάξει άπό λύσσα, β- 
ταν γιά χιλιοστή φορά έδώ και 
τρία χρόνια ό Γερμανός ύπαξιω- 
ματικός περνώντας μπροστά του 
μέτρησε. 'Zwei und vierzfy». Μέ
σα στό γραφείο τού στρατοπε
δάρχη κρατούσαν άνοιχτό τόν 
κατάλογο τών έθελοντών Αξιω- 
αατικών πού θά πήγαιναν νά 
δουλέψουν' στή Γερμανία. Καμ- 
μιά πενηνταριά αιχμάλωτοι εί
χαν κι' δλας έγκαταλείψει τά 
σύρματα γιά νά πάνε νά πιά- 
σουν δουλειά σ’ εργοστάσια νά 
περιποιούνται άλογα, νά που
λούν λαχανικά ή νά όδηγοϋν 
τραμβάγια. Τούς περίφρονοΰοαν. 
τούς μισούσαν. Δέν φθονούσαν 
τήν εύτυχία τους νά περπατούν 
τό βράδυ καί τό πρωί λεύτεροι 
μέσ_α στούς δρόμους ένός χω
ριού ή μιας πόλης, νά κοιμούν
ται πάνω σ' άσποα σεντόνια, νά 
βλέπουν δέντρα, ζώα, παιδιά καί 
γυναίκες, νά γεύονται σάν δλους

χ ν ο ς:
Toü

τούς άνθρώπους τό ψέμμα τής 
ζωης·

Ο Ντεροντέν πλανήθηκε πολύ 
γύρω άπό τήν παράγκα τού στρα
τοπεδάρχη. "Επειτα μπήκε. " Ε 
σφιγγε τά δόντια. Προαποιόταν 
πώς περπατούσε μέ άφέλεια στόν 
άντιθάλαμο τού γραφείου, σ' δ- 
λο τό διάστημα τών άογών καί 
τρομερών λεπτών. Ή  ντοοπή, ή 
άπελπισία, ή Αναποψα .πστ ι κ ότ η - 
τα, τραβούσαν' τήν καρδιά του. 
Πρό πάντων δέν ήθελε νά .μά
θουν πώς είχεν έρθει γιά νά γρα
φτεί.

“ Οταν βεβαιώθηκε πώς δέν ή
ταν πιά κανένας στό γραφείο 
μπήκε βιαστικά, έγραψε τ' όνο
μά του κάτω κάτω στόν κατάλο
γο μέ μικρά γράμματα, βγήκε 
βιαστικός καί χλωμός σάν ένας 
κλέφτης, σάν ένας προδότης.

Τρεις μέρες ύστερα ή υπόθεση 
τέλειωσε.

Κανένας δέν τοδσφιξε τά χέρι 
έκτός άκ' τόν άββά Μοντέν πού 
τόν συνόδεψε ώς τήν έξοδο ση
κώνοντας τά μπαγκάζια του άπό 
χριστιανικό έλεος.

Ό  λοχαγός Ντεροντέν τράβη
ξε πρός τό μεγάλο δρόμο. “ Ενα 
αύτοκίνητο περνούσε πότε πότε, 
βροντούσε στό όδόστρωμα έ
βγαζε τούς σκύλους, πού Αγρί
ευαν. άπό τά καλύβια τους.

Ό  Ντεοοντέν πήγαινε στό Κο
μάντο τού χωριού. "Αν μπορού
σε νά κάνει κάτι γιά τούς αΐχ- 
μάλωτους στοατιώτες. τουλάχι
στο αύτό θ’ Αλάφραινε μέσα του, 
τή δύναμη μιδς τύψης πάντα πι
θανής.

Ό  Αξιωματικός δέν χρειάστη
κε νά συζητήσει πολύ ιιέ τόν 
φρουοό. “ Οποιες κΓ άν είναι οί 
περιπτώσεις, δ βαθμός έπιβάλ- 
λεται πάντα στούς Γεομανούς 
στρατιώτες. Ό  Ντεοοντέν πέοα- 
σε τή στενή λασπωμένη αύλή τού 
Κομάντο. Δέν έφεγγε πιά "κσθα- 
σά ιμά μιά δροσερή φλυαρία ό- 
δηγούσε ώς τήν πόρτα. Μέ τή 
γροθιά ό Ντεροντέν έσπρωξε. 
Μιά φωνή δυνατή θυμωμένη, λι
γάκι^ βραχνή Φώναξε:

— "Εμπα, αί! κουφέ!
Ό  Ντεροντέν άνοιξε τήν πόσ

τα. Τό τραπέζι τών στρατιωτών 
άκουμποΰσε σ’ δλο τόν τοίχο καί 
ό Ντεροντέν δέν είδε στήν άοχή 
άλλο Ατό πέντε κεφάλια πέντε 
ζευγάρια ώμους, πέντε σβέρκους 
σκυμμένους πρός τις καραβάνες 
πού άχνιζαν.

— Λοχαγός Ντεροντέν, είπε. 
ήρθα σάν γείτονας, δουλεύω στή 
μπυραοία άπό χτές. Μερικοί Από 
σάς μ’ είδαν, κι’ δλας, θαρρώ

Σηκώθηκαν καί οί πέντε. Ό  
Ντεροντέν δοκίμασε νά χαμογε
λάσει. Κ Γ δπως κανένας δέν μι
λούσε. έξακολούθησε, μέ κοντή 
πνοή γεμάτος άγωνία. νά τούς 
δει νά κινιοΰνται, νά τού δίνον
ται, νά τού μιλούν’, νά τόν δέχον
ται. . . Καί τό στόμα του γέμισε 
μέ μιά άξιοθρήνητη ουνηγορία.

—Πάνε τρία χρόνια τώρα πού 
βρίσκομαι στό Βολφάγκ. Δέν εί
χα ποτέ βγει. Δέν βγαίνομε ποτέ. 
Δέν εχοιιε τίποτα νά κάνομε πα
ρά νά δοκιμάζομε νά σκοτώνομε 
τό χρόνο. Μά ό χρόνος δέν θέ
λει νά πεθάνει. Τό ξέοετε καί 
σείς σάν καί μένα. Οί Οδννοι μάς 
πρότειναν νά δουλέψουμε γ Γ  αυ
τούς. "'Ηταν κΓ αύτός ένας τρό
πος νά βγούμε, νά πάμε ν’ Ανα- 
πνεύσουμε μιά στιγμή. Λοιπόν

Μάρκου ΜΙΙΛΑΝΠΕΝ

βγήικα. Δέν» πιστεύω πώς είναι 
μιά βοήθεια, μετρώντας τους 
κάσσες ,μπύρας, πού θά μπορέ
σει νά συντελέσει στή νίκη, ή νά 
μακρύνει τόν πόλεμο. "Αν τό πί
στευα μιά στιγμή, θά βρισκό
μουν Ακόμα στά σύρματά μου. 
Μέ καταλαβαίνετε, πέοτε, μέ κα
ταλαβαίνετε, έσείς;

Ή  σιωπή ήταν τρομερή. Τέ
λος Ακούστηκε νά τρίζει τό ξύλο 
τού τραπεζιού, έπειτα ένας άπό 
τούς άντρες είπε .χωρίς νά ση κώ
σει τό ικεψάλι, κυττάζοντας τόν 
ώμο τού γείτονά του.

— ’Εμείς, τά καταλαβαίνομε 
όλα.

Ή  σιωπή ξανάρχισε, τά παλ- 
ληκάρια μένανε Ακίνητα. Ούτε 
ένας δέν έκανε μιΑ χειρονομία 
γιά νά καλέσουν τόν Ντεροντέν 
νά καθίσει. Ό  Ντεροντέν πονού- 
σε. Ή  μασέλα του. τό φοβόταν, 
θ' άρχιζε νά τρέμει. Ό  ιδρώτας 
πλημμύριζε τή ραχοκοκκαλιά 
του. Στήν προσπάθεια νά αυνέλ- 
θει μίλησε άκόμα.

— Δέν έρχομαι νά σάς διηγη- 
θώ Ιστορίες προπαγάνδας, έρχο
μαι σάν γείτονας στή δυστυχία. 
"Ερχομαι πρό πάντων γιά νά δο
κιμάσω νά οάς βοηθήσω... ’οέν 
ξέοω ΐγώ. . . Μπορώ νά γράψω 
γιά σάς στόν ’Ερυθρό Σταυρό. 
Μπορώ νά μιλήσω γιά σάς στό 
Μέτωπο ’Εργασίας . "Αν τό θέ
λετε θά μπορώ νά σάς δόσω μα
θήματα. νά χρησιμοποιήσω τό 
κάθε τί γιά νά σάς διασκεδάσω.

— Λοχαγέ μου, είστε Γ  άλλος 
σάν καί μάς. “Ολοι περιμένομε 
τό τέλος. "Α ν  μπορούμε νά 
προσφέοομε ύπηοεσία ό ένας 
στόν άλλο, δλα θάναι καλά με
ταξύ μας. ’Αλλά ώς τώρα πε- 
τύναμε νά βαστηγτοΰμε νωοΐτ 
άλλη βοήθεια Από τόν έαυτό 
μιας.

Μεοικοί ώμοι κινήθηκαν, 'ά  
πόδια έξυσαν τό πάτωμα. Κα
νένας δυως δέν πρόστεσε τίπο
τα. Ό  Ντεοοντέν δίστασε νιά 
πολλά δευτερόλεφτα, έπειτα όπι- 
σθονώρησε.

—Εύχαριστώ. θά δοκιμάσω νά 
ξανάοθω. θά _ζσνάοθω τήν Κυ
ριακή τό πρωί.

Βγήκε, ξανάκλεισε τήν πόρτα, 
καί κςυΦάκουσε μιά στιν/σή. Κα 
νένας ’δέ μιλούσε μέσα στό Κο
μάντο. Δέν Ακουόταν παοά ό θό- 
ουβος τών κουταλιών πάνω στις 
καοαβΑνες. Ό  Ντεοοντέν πτίοε 
τήν Απόφαση νά νικήσει τήν ψυ
χρότητα αύτδν πού ήθελε νά 
χάνει συντρόφους του. Μιά μέρα 
θά τούς βοηθούσε μέ κάθε τοό- 
πο. Ό  Ντεοοντέν ξανάπαιονε 
θάοοος. Μά οταν μπήκε στήν κά- 
μαοά του. πέοα στή υπυοαοία, 
τό αίμα του άοχισε νά κυλά Λο
γά στις φλέβες του. Ή  μοναξιά 
τόν βάραινε.

’Αποφάσισε νά γυρίσει στό 
Βολφάνκ. Είχαν άμπαοώσει οί 
φρουοοί. Σάν μπήκε χαιρέτησε:

— Καληαέρα.
Ούτε ένας δέν πρόφερε τ’ δ- 

νομά του.
— Τό χοεββάτι μου είναι λεύ

τερο πάντα;
Κανένας δέν Απαντούσε, Ό  

Ντεροντέν προχώρησε πρός νήν 
κουκέτα του, Ακού,μπησε τή βα
λίτσα του, έεκρέμασε τό σάκκο 
του. Ό  άδβάc Μοντέν τόν πλη
σίασε σιωπηλά, τόν βοήθησε νά 
λύσει τήν έξάρτησή του, τού να- 
μογέλασε χαμηλώνοντας τά μά-
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Γ Ε Ρ Α Κ Ι  Ν Ε Σ  Κ Ι ’ ΑΗίΟΠΟΥΛΑ

Τί φτερά πούδωσε ό Αγώνας 
στήν έλληνική Αγροτιά; Πού ή- 
τανε κλεισμένος αύτός ό ήρωϊ- 
κός κόσμος πού ξεπετάχτηκε ξα
φνικά μέ τόση όρμή; Πότε τό- 
χαν μάθει αύτό τό τραγούδι της 
λευτεριάς, πού τό κελαηδούσανε 
σάν Εγερτήριο σάλπισμα όί φτω- 
χογυναΐκες καί τά χωριατοκόρι- 
τσα στά βουνά καί στούς κά
μπους; Τί ξεσηκωμοί ήσαν ¿κεί
νοι, τί πράξεις θαμαστές, τί Α- 
θλοι Ανήκουστοι, τί θυσίες Α
φάνταστες,^ Τί γυναίκες θρέφει 
¿τούτη ή γής;

Ή  ιστορία μάς έχει συνειθίσει 
νά έχτιμάμε τή γυναικεία δρά
ση, γιατί οταν μιλάει γιά ήρωϊ- 
σμούς δέν κάνει διάκριση Ανά
μεσα σ’ άντρες καί γυναίκες. Ά 
πό παλαιότατα ώς τά σήμερα οί 
γυναίκες έδώ _στάθηκαν πάντα 
στό πλευρό τών άντρώνε στούς 
άγώνες, κΓ  οί Σουλιώτισσες δέν 
είναι τό μοναδικό έξοχο παράδει
γμα. “ Ομως αύτό τό ξεπέταγμα 
τών γυναικώνε μας πού είδαμε 
στή Θεσσαλία, μάς ήρθε σάν α
ποκάλυψη.

Καί τί δέν κάμανε! Άπό τά 
πιό συνειθισμένα γυναικεία έργα, 
νά γνέθουν καί νά πλέκουν μάλ
λινα γιά τούς άγωνιστές, νά τούς 
ζυμώνουνε, νά τούς μαγερέβου- 
νε, νά τούς πλένουνε, νά περιποι- 
όνται τούς τραυματίες καί τούς 
άρρωστους,ώς τούς όμαδικούς ξε- 
σηκωμούς γιά νά κουβαλήσουνε 
στις πλάτες τους «ζαλίγκαν καί 
νά μεταφέρουνε τρόφιμα καί πο
λεμοφόδια σέ μακρυνές Απόστα- 
σες, ή μέρες πορεία Από τά χα
μηλώματα, στά ψηλώματα, σέ 
κατσάβραχα καί κορφοβούνια, 
μές στά χιόνια, μέ κάθε κακο- 
καιριά, πολλές φορές νηστικές 
καί ξυπόλυτες. Κ Γ δχι διαταγμέ
νες, δπως μπορείς νά ύποθέσεις, 
παρά μέ δίκιά τους πρωτοβου
λία καί όμαδική συνεργασία νά

τια. Λίγη ζεστασιά ανέβηκε στήν 
καρδιά τού Ντεροντέν. Ό  Ντε
ροντέν βιαζόταν. "Ηξερε πώς 6 
άναπόφευχτος συναγερμός θάρ- 
χόταν Από τή μιά στιγμή ώς τήν 
άλλη. _

— Α ί!, τούς είπε μέ χαρούμε
νη φωνή, έφερα καπνό φρίτζ."Αν 
θέλετε νά δοκιμάσετε.

Κανένας δέν Απάντησε. Ό  φό
βος κα_Ι πάλι τρύπωσε στήν’ καρ
διά τού Ντεροντέν. Μόλις τελεί
ωσε καί τό φώς έ'σβυσε, δπως 
πάντα τό ούρλιαχτό τής σειρή
νας έσκισε τή νύχτα.

Ό  Ντεροντέν κάθισε στό 
κρεββάτι του. Κύτταξε μέσα ” τό 
σκοτάδι καί είδε δεξιά στό βά
θος νά ξεπετιέται ή κίτρινη φλο- 
γίτσα ένός τσακμακιού, Τό 
τσακμάκι τού Ταλαζά. "Επειτα 
δ λύχνος μέ τό λίπος άνάφτηκε. 
οποώχτηκε πρός τό τραπέζι, ά- 
φέθηκε οτό τραπέζι, φλόγα θερ
ινή τρεμουλιαστή. φλόγα :ης 
κοινής ζωής, φλόγα τής ζωής 
των. Ό  Ντεροντέν είδε μάτια νά 
λάυπουν.

Σηκώθηκε, έκανε ένα βήμα. 
δυό βήυατα, τρία βήματα, δλοι 
ήταν έκεΐ, ώμο μέ ώμο, μέ τό 
σβέρκο σκυμμένο, ένωμένσι σ’ 
ένα μονάχα δγκο μιάς άκίνητης 
κα! πελώριας έχθρότητας.
Μετ ; ΚΑΤΙ  Ν ®ιΣ Α. Σ Ι Δ Ε Ρ Η

φροντίζουνε γιά δλα, δσα τούς 
περνούσαν Απ' τό χέρι, γιά τήν 
Αλληλεγγύη, γιά τις Ανάγκες 
τών χωριών, γιά τήν καλλιέρ
γεια καί τή συγκομιδή, γιά νά 
κατασκοπεύουν τόν έχτρό καί 
νά στέλνουν πληροφορίες, άκό-
Κη νά ξεσηκώνονται καί νά πο- 

εμάνε!
Είδαμε σέ συνέδρΓα, καραγ

κούνες, μέ τά σιγκούνια τους, γυ
ναίκες, κοριτσόπουλα, γρηές, νά 
πετάγονται στό βήμα καί μ' δ- 
λη τήν Ιδιωματική τους λαλιά νά 
μιλάνε γιά τή δράση τους και 
τά ζητήματά τους, μπροστά σέ 
δυό χιλιάδες Ανθρώπους, άντρες, 
γυναίκες, Αγωνιστές. Νά μιλάνε 
μέ θάρρος, μέ ειρμό, καθαρά, 
στρωτά καί σταβάτα. Νά ξετυ
λίγουνε τούς στοχασμούς τους 
μ' έναν Αέρα οάν νά γνέθανε 
τις ρόκες τους. Νά προτείνουνε 
τις σωστές ένέργειες, καί νά ύ- 
ποστηρίζουνε τις γνώμες τους μέ 
τήν .πίστη ¿κείνου πού μιλάει για
τί ξαίρει καί γιατί άγωνίζετα_ι. 
Πολλές σουφραζέτες θά μπορού
σαν νά πάρουν μαθήματα άπό τις 
καραγκούνες γιά τήν πραχτική 
γυναικεία δράση.

« Ίγώ  εΐμι μαμμή ! »Έ λ εγε  στό 
συνέδριο τής Αλληλεγγύης, μιά 
γρηά καραγκούνα. «Μή μέ.γλέ- 
πετε, είμαι έξηνταπέντε χρονών. 
Γυρίζω τά χωριά καί ξεγεννάω 
τις γυναίκες. Τόσα θά μ' δώσετε. 
Τά θέλου γιά τούν Αγώνα. Μ’δί- 
νουν κι παραπάνου. Έ ρχιτι Λαμ
πρή. Λέου,πάνου οι Αντάρτις μας 
πώς θά κάμνι Λαμπρή; Μαζεΰου 
τις γυναϊκ’ς.Νά φέρτι άβγά βαμ
μένα, κρασί, πήτες. Ποιός θάν 
τούς τά πάει; μ' λέν. ’ I γώ ! 
Φορτώνω τρία μλάρια μι πράμ- 
ματα. Παίρνου κί τά κορίτσια 
κί πάμι. Χιόνια, κακό. Φτανουμ' 
στήν ωρα. Γλέντησαν τά πιδιά. 
Στόν γυρισμό, κονέψαμ' σ’_ ένα 
χωριό. Μιά γυναίκα είχε τς’ πό
νους τή^γέννας. Δύσκολη γέννα. 
Ού γιατρός, π' στεΐλαν νάν τόνε 
φέρουν. Απ’ τή χώρα τς’ ζήτησε 
τ’μΑνα τ’ κί τουν πατέρα τ’. Στα- 
θεϊτι λέου, θάν τήν ξεγεννήσου 
ίγώ κι* θά δώκιτ’_ τόσα μονάχα, 
γιά τούν Αγώνα. ν Ηρθαν οί Γερ
μανοί στού χουριό μας. Ρίχτ’καν 
νά πιάσουν ζουντανά, κότις, 
γρούνια.. .  Μαζεύου τις γναικ'ς, 
τς' πέφτουμ’ άπάνου μί τά πα
λούκια, μι τς’ πέτρις. φύβγοη·. 

-Μήν τράτι πού είμ’ ίγώ γρηά, 
έχει κί νιές κι τού λέει ή περδι- 
κούλα’τ ς ...»

Μιά άλλη ιστορεί πώς ξεσηκώ
θηκαν οί γυναίκες καί πήγαν 
καί λευτέρωσαν τούς άντρες τους. 
πού τούς είχαν πιάοει οί Γερμα
νοί. ·*=.εση κουθήκαμ’ οΰλες κά- 
ναμ’ τού σταυρό μας, κΓ είπαμε: 
Λευτεριά ή θάνατους! Ξεκινήσα
με ένα κουπάδι γναίκις: Κατε- 
βαίνουμ στή χώρα. Πού πάτι μάς 
ρωτάν. Πάμι στού φρουραρχείο. 
Νά λευτερώσουμ’ τς’ άντρις μας. 
“ Ενας μί τού Αφτόματου. μάς 
λέει νά σταματήσουμι. Τούν έ- 
κάναμι πέρα. Φτάνουμ’ στού 
φρουραρχείου. Θέλουμ’ τς' άν- 
τρις μας. φωνάζουιιε. Κατεβαίνει 
οι') φρούραρχος. Γλέπει τόσις 
γναικ'ς άποφασισμένες. Τί νά κά
νει; Τς' Απόλυσε. Γυρίσαμ' δλοι 
άντάμα τραγουδώντα στού χου
ριό ...»

Σ ’ ένα συνέδριο τής Αλληλεγ
γύης είχαν μαζευτεί καμμιά τρια- 
κοσαριά γυναίκες Απ' δλη τή

Θεσσαλία. Κάμποσες είχαν κά
μει καί τρεις καί τέσσερις ημέ
ρες δρόμο, ξυπόλυτες, καί μέ χί- 
λιους κιντύνους, γιατί" πέρναγαν 
άνάμεσα άπ' τις γραμμές τών 
Γερμανών. Ή τα ν  χάρμα οί λό
γοι τους.

Τή συνεδρίασή τους παρακο
λούθησε κΓ ένας ’Άγγλος λο
χαγός, πού βρισκότανε έκεί έπι- 
κεψαλής μιάς συμμαχικής ύπηρε- 
σίας. “ Οταν παρουσιάστηκε μέσα 
στή σάλα, σηκώθηκαν δλες έ- 
κεΐνες οί γυναίκες καί ξεφώνι
σαν δλες μέ μιά φωνή -κουνώντας 
τά χέρια καί .ζήτησαν -τ^θαρεΐς 
πώς ζήτησαν; "Αν τό βρεις! "Ο 
πλα ζήτησαν, «θέλουμε δπλα I» 
φώναζαν δλα έκεΐνα τά γυναικεία 
στόματα, δπλα ζήταγαν δλα έ- 
κεϊνα τά σηκωμένα γυναικεία χέ
ρια. «"Οπλα δώστε μας, νά πο
λεμήσουμε, νά διώξουμε ταύο φο
νιάδες!»

Μιά γρηά όγδόντα πέντε χρό
νων — κατά τήν όμολογία της— 
στήν παρατήρησή μου πώς μπο
ρεί καί δουλεύει, μοΰ άπάντησε:

— Έ μ ’ νά κάτσω; Τί είμαι άρ
ρωστη; Πώς νά κάτσω, άφού δέ 
μέ πονάει τίποτα; Καί τά μάτια 
μου βλέπουνε καί τ' άφτιά μου 
άκοΰνε καλά τή νύχτα, καί τά

. χέρια μου καί τά πόδια μου σα
λεύουνε. (Ή τανε όρθόκορμη. ξε: 
ρακιανή κα ί... ξυπόλυτη)

— Καί τί δουλειές κάνεις;
—"Ολες τίς κάνω. Καί γνέθω

καί μπαλώνω καί σκάβω καί θε
ρίζω . ..

Τό γνέσιμο καί τό σκάψιμο τά 
είχε τό ίδιο! Κ Γ είχε καί κάμπο
σες λαβωματιές οτό κορμί της. 
Μούδειξε τίς οϋλές στά μπρά
τσα της.

— Ρίξαν οί ’ Ιταλοί μπόμπα στό 
σπίτι μου, μοΰ τό γκρέμισαν, μέ 
λάβωσαν καί μένα. Έ μ ’ πολε
μάω, γέ μου, γιατί πρέπει οδ- 
λοι νά πολεμήσουμε, άλλιώς πώς 
θά λευτερωθούμε; Μόνο, νά σού 
είπώ τήν άμαρτία μου, φοβάμαι 
κιόλας. Γιατί νά φοβάμαι κΓ έ- 
γώ ή γρηά; Έ ,  νά, τρέμει ή 
καρδιά μου καί φοβάμαι. “ Αμα 
πλακώνουν οί Γερμανοί, θέ μπο
ρώ νά κρατηθώ καί φέβγω. Πάω 
παραόξω. ύστερα μούρχεται πά
λι ή ψυχή καί ξανανυρίζω. " Ε 
τσι πολλές φορές γλύτωσα καί 
τή γελάδα καί ζωντανά κ Γ  άν
θρώπους. ’Αλλά νά, στήν άρχή 
φοβάμαι, ό θεός νά μέ ουχω- 
ρέσει!

"Εκανε τό σταυρό της καί συ

νέχισε μέ χαμόγελο ύπερηφά- 
νιας. «'Αλλά έχω μιά έγγόνα, δε- 
καψτά χρονών. Αύτή είναι παλη- 
κάρι. Δέ φοβάται τούς Γερμα
νούς. Δέ φοβάται κανέναν αύ
τή. Γυρίζει και τίς νύχτες στά 
βουνά καί στά χιόνια. Κάνει ύπη- 
ρεσία, τρέχει άπό τόνα χωριό στό 
άλλο, οάν πουλί».

Τά βουνά τής Ρούμελης, τής 
Θεσσαλίας, τής Μακεδονίας, ξα
νάζησαν τήν κλεφτουριά καί έ
χουν πολλά νά Ιστορήσουν νιά 
τόν φοβερόν Αγώνα τών γυναι- 
κώνε.”Οχι μόνο γιά τή «ζαλίγκα , 
τά κουβάλημα στήν πλάτη, πού 
δέν περάσαμε μονοπάτι καί κα
τσικόδρομο χωρίς ν’ Ατιαντήσου- 
μέ τέτοιες ήρώϊσσες νά μεταφέ
ρουνε ζαλωμένες έψόδια γιά τόν 
άγώνα.Παρά οί ύπηρεσιακοΐ σύν
δεσμοι πού σκίζανε τά βουνά 
καί τούς λόγγους μεταφέροντας 
έγγραφα καί ξεσηκώνοντας τά 
χωριά, καί περνοδιάβαιναν Ανά
μεσα άπ’ τούς έχτρούς γεμάτα 
τά φουστάνια τους καί τά μαν
τηλοδέματά τους καί. τά μαλλιά 
τους σημειώματα καί διαταγές, 
καί πόσες άπ’ αύτές δέν κυνηγη- 
θήκαν καί σκοτώθηκαν σάν σκυ
λιά. χωρίς νά προδώσουνε τά 
μυστικά τους!

Έ χ ε ι  τέτοιες ήρώϊσσες πού γιά 
καθεμιά θά άξιζε νάχε νίνει 
τραγούδι, σάν έκεΐνα τά κλέφτι
κα τής Δέσπως, είΐε τής Λένης 
τού Μπότσαρη. Οΐ ιστορίες τους 
θά γραφτούνε κάποτε. Α λλά  τό 
θαμαστό στόν άγώνα τούτον ή
τανε πώσ δλες τους έδειξαν ή- 
ρωϊσμό κΓ αυτοθυσία κΓ είναι 
τόσα πολλά τά έξοχα παραδεί
γματα πού δέν ξαίρει κανείς 
ποιό νά πρωτοπαινέσει, γιατί δ 
λος ό γυναικείος κόσμος σηκώ
νεται λαυπρός καί πρωτοστάτης 
στόν άγώνα γιά τή λευτεριά. Γε- 
οακίνες μέ φτερά, πού κανένας 
δέ θά τούο τά κόψει πιά. Γιατί 
πάει, πέταξε τό πουλί. Καί νά 
βρίσκονται Ακόμη άνθρωποι, Α 
κόμα καί γυναίκες, κυρίες μορ
φωμένες τάχα, πού ξαίρουνε τά
χα, νά σοΰ λένε: «Δέν κάνει άκό- 
ιια νά ψηφίσουνε Η  γυναίκες μας. 
Είναι καθυστερημένες!» Άκούς: 
Νά μιλάνε έτσι γιά τίς έλεύθερες 
γυναίκες μας, γιά τίς γερακίνες 
μας. τά δουλικά πλάσματα τής 
πολ’τείας! "Α μ ’ δέν πάνε πρώτα 
νά τις δούνε, νά τις κουβεντιά
σουνε. υά τίς γνωρίσουνε άπό 
κοντά;
( Σ Τ Ο  ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια)

Μη εχοντες  πλέον ν 6  κα τη γ ο ρ ώ σ ιν  ώς ά νάνδ ρους  
τούς Γραικούς, τούς κ α κ ο λ ο γ ο ύ ν  τώ ρα ώς άπο- 
στάτσς. Καί β ό σ κ ο ν τα ι μέ τήν  ά πά νθρω πον έλπ ίδα  
ν ά  μάς ΐδω σιν πάλι ξα να δ εμ ένο υ ς  εις τά  ζυγό 
τού τυράννου.

κ ο ρ α η ς
** *

« Δ έ ν  κ α τ η γ ο ρ ιο ύ ντ α ι ούτε ο ι "Ε λληνες είς τήν 
ά ντρ ε ία  οϋτε ο ι Τούρκοι. Σά λ ιο ντά ρ ια  π ο λέμησ α ν  
κ α ί τά δύο μέρη. "Ο μ ω ς  ή ά δ ικ ία , δ σ α  νά κά με ι 
ή ά ντρ ε ία , ν ικ ιέτα ι, δτι β γ ή κα ν  άπ ’ τού Θ εο ύ  τό 
δ ρ ό μ ο  ο ί Τούρκοι» .

Μ Α Κ ΡΥΓ ΙΑ Ν Ν Η Ι
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Ή  έκπαιδευτική μας σελίδα

Τ Ο  Π Α Ρ Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Μ Ε Ν Ο  ΠΑΙΔΙ
Τγ)ς Αίκ. ΣΤΡΙΦ ΤΟ Γ-Κ ΡΙΑ ΡΑ

“ Ενα Από τά προβλήματα πού 
στή μεταπολεμική περίοδο πρέ
πει νά Απασχολήσουν Ιδιαίτερα 
καί τούς ειδικούς Απ' τή θεωρη
τική τους πλευρά καί τό κρά
τος μέ τήν πρακτική τους Αν
τιμετώπιση είναι καί τό πρό
βλημα τοϋ παραστρατημένου παι
διού. Γιατί δέν μπορεί νά γίνεται 
λόγος γιά Ανοικοδόμηση, Αν δέν 
αρχίσομε Από τό παιδί. Καί οί 
προσπάθειες δέν πρέπει νά πε
ριοριστούν στό νερό καί τό κα
νονικό παιδί, Αλλά είναι Ανάγκη 
ή φροντίδα τοϋ κράτους νΑ στρα
φεί Αμέριστη καί στό Ανώμαλο 
καί στό παραμελημένο καί στό 
παραστρατημένο, γιατί ή κοινω
νική βλάβη άπό τήν Αδιαφορία 
ή τήν έλλειψη συστηματικής 
φροντίδας γιά τά παιδιά αύτά 
είναι Ανυπολόγιστη.

Γό πρόβλημα τοϋ παραστρατη- 
μένου παιδιοΰ είναι πολύπλοκο 
καί πολύπλευρο ψυχολογικό καί 
κοινωνικό πρόβλημα. Και γιά νά 
τό Αντιμετωπίσομε ριζικά καί σ’δ- 
λη του τήν έκταση πρέπει νά τό 
δοϋμε δχι μόνο στις χεροπιαστές 
έκδηλώσεις του, Αλλά είναι Α
νάγκη παίρνοντας αότές σάν Α
φετηρία νά έρευνήσομε τίς πρώ
τες Αρχές του καί νά φθάσομε 
έτσι στις ρίζες του κακοϋ. Πρέ
πει γι’ αύτό νά τό έξετάσομε 
Από τις δυό βασικές του δψεις: 
τήν π ρ ό λ η*ψ η τοϋ κακοϋ καί 
τή δ ι ό ρ θ ω σ ή  του δπου καί 
δταν έκδηλώνεται.

Στή διόρθωση έχει δοθεί ίσα
με τώρα ή μεγαλύτερη, γιά νά 
μήν πώ ή μοναδική σχεδόν προ
σοχή κι’ αύτή δχι τόσο άπό τό 
έπίσημο κράτος, δσο Από τήν 
ιδιωτική πρωτοβουλία. "Οταν 
λέμε διόρθωση έννοοΰμε _ τήν 
προσπάθεια νά δημιουργοΰνται 
στά παιδιά πού κατά όποιονδή- 
ποτε τρόπο παραστράτησαν οί 
κατάλληλες προϋποθέσεις νά 
ιιπαΰν στόν ίσιο δρόμο. "Ετσι τά 
παιδιά πού θά διαπράξουν ένα 
Αδίκημα δικάζονται άπό είδικό, 
τό παιδικό δικαστήριο, μέ Ιδιαίτε
ρη σύνθεση καί άπλό τρόπο δια
δικασίας πού νά προσαρμόζεται 
στήν παιδική ψυχή.Τά παιδιά αυ
τά Αντί νά κλείνονται σέ συνηθι
σμένες φυλακές, όδηγοϋνται σέ 
ειδικά Ιδρύματα, τά Αναμορφω
τικά σχολεία, δπου μεγαλώνουν 
μέ κατάλληλη παρακολούθηση. 
Τήν πορεία αύτή Ακολουθεί ένα 
παραστρατημένο παιδί κάτω Από 
τίς πιό εύνοίκές συνθήκες. Δυσ
τυχώς δμως, ούτε δλα τά παρα- 
στρατημένα παιδιά μπορούν νά 
περιμαζεύονται, οδτε παιδικά δ: 
καστήρια λειτουρνοϋν παντοΰ, 
οΰτε ή όογάνωση των Αναμορφω
τικών ιδρυμάτων — δταν ύπάρ- 
χουν —■— μπορεί νά είναι πάντα 
έκείνη πού πρέπει. Κι' έτσι με
γάλος Αριθμός άπό παιδιά πού 
ζοϋν Απροστάτευτα μέσα στήν 
κοινωνία καί Ακαθοδήγητα, ή, τό 
χειρότερο, μέ κακή καθοδήγηση, 
Από μικρότερο σέ μεγαλύτερο 
παραστράτημα παίρνουν σιγά- 
σιγά τό δρόμο τής Απάτης, τοϋ 
έγκλήματος καί τής διαφθοράς, 
κι* Από τό δρόμο αύτό καμμιά 
πιά προσπάθεια δέν μπορεί νά τά 
άπομακρύνει.

’Αλλά καί στήν περίπτωση πού 
ή κοινωνική πρόνοια θά λειτουρ
γούσε μέ τόν πιό Ιδεώδη τρόπο, 
καί πάλι δέ θά μποροΟσε νά χτυ
πήσει τό κακό Αποτελεσματικά.

Κ* ή Αδυναμία αύτή πρέπει νά 
ζητηθεί στήν ούσία τοϋ πράγμα
τος.

Ά ν  θέλομε ν’ Αντιμετωπίσομε 
ριζικά τό κοινωνικό φαινόμενο 
του παραστρατημένου παιδιού μέ 
δλα τά θλιβερά έπακάλουθά του 
γιά τήν κοινωνία, δέν πρέπει νά 
Αρκεστοϋμε στόν περιορισμό των 
έκδηλώσεων, Αλλά, δπως παρα
πάνω είπα, νά τραβήξομε πιό πέ
ρα, στήν έξάλειψη των αίτιων 
πού φέρνουν τίς έκδηλώσεις αύ- 
τές. Γι αύτό δέν πρέπει νά πε
ριοριστούμε στή διόρθωση, Αλλά 
νά φροντίσομε καί γιά τήν πρό
ληψη τοΟ κακοϋ. ’Αξίωμα τής 
παιδαγωγικής Αποτελεί η Απαί
τηση, πώς ή κύρια προσπάθεια 
τού παιδαγωγοΰ πρέπει νά Απο
βλέπει στό νά μή Αποκτούν τά 
παιδιά έλαττώματα, γιατί ένα 
έλάττωμα εύκολα Αποκτάται ένώ 
δύσκολα διορθώνεται. ” Η μάλ- 
λον τις περισσότερες φορές δέ 
διορθώνεται, γιατί γίνεται συ
ν ή θ ε ι α .  Γιά νά φτάσει ένα παι
δί στό Αδίκημα θά πει πώς προη- . 

, γήθηκαν ένα πλήθος άπό συνα
φείς ένέργειες πού δέν έγιναν 
Αντιληπτές ή δέν τούς δόθηκε ή 
προσοχή πού έπρεπε καί πού 
προετοίμασαν μέ τήν έπανάληψή 
τους τό δρόμο σ' αύτό. Ή  έπα- 
νάληψη των ίδιων ένεργειών Αφή- · 
νει στό χαρακτήρα ίχνη πού δέν 
έξαλείφονται. Καί δσο συχνότε
ρα έπαναλαμβάνεται μιά ένέρ- 
χεια, τόσο πιά Αναγκαία γίνεται 
ή έπανάληψή της καί τόσο πιό 
βαθιά χαράζονται τά ίχνη της 
στήν Ατομικότητα. "Ετσι δημι- 
ουργεΐται πιά ή συνήθεια, πού 
ξέρομε τή δύναμη καί τά έπακό- 
λουθά της γιά όλη τή ζωή τοϋ 
Ανθρώπου. "Ενα  παιδί λοιπόν 
πού θά συνηθίσει στήν άπάτη ή 
τήν κλεψιά δέν είναι εύκολο ν’ Α
φήσει τίς κακές αύτές συνήθειες.

Εκτός  Από τόν παραπάνω 
υπάρχουν καί Αλλοι λόγοι γιά 
τούς όποιους πρέπει νά καταβλη
θεί κάθε προσπάθεια γιά τή\ 
πρόληψη τοϋ παιδικού παρα
στρατήματος. 'Εδώ θά δοϋμε Α
κόμα ίνα βασικό.

Ή  διαπαιδαγώγηση των παρα- 
στρατημένων παιδιών — άνοριών 
ή κοριτσιών — σέ ειδικά Ιδρύμα
τα καί Αν άκόμα γίνεται κάτω 
Από τίς καλύτερες συνθήκες, δέν 
μπορεί μέ κανένα τρόπο νά Αντι
καταστήσει τό φυσικό μεγάλωμα 
τοϋ παιδιού μέσα οτήν κοινωνία 
γιά πολλούς λόγους. ’Αναφέρω 
τούς πιό σημαντικούς:

αί Οί τρόφιμοι των Ιδρυμάτων 
αύτών είναι φυσικό νά έχουν με
γάλες διαφορές στό χαρακτήρα, 
μεγαλύτερες άπό έκεΐνες πού 
συναντάμε κατά κανόνα Ανάμε
σα στά παιδιά ένός συνηθισμέ
νου σχολείου. 'Ορισμένα παιδιά 
βρίσκονται έκεί γιατί διαπράξα- 
νε Αδίκημα Από Ανάγκη, ή άπό 
κακή έκτίμηση των πραγμάτων, 
ή γιατί τά έπηρέασαν Ασχημα 
Βποπτες συναναστροφές. ’Ανάμε
σα δμως στούς τροφίμους ύπάρ- 
χουν καί ένκληματικές φύσεις 
μέ έμφυτες διαστροφές. Ή  στενή 
έποτφή των τροφίμων μεταξύ τους 
είναι φανερό πώς θά είναι βλα
βερή γιά τήν πρώτη κατηγορία 
τών παιδιών αύτών καί Από πολ 
λές Απόψεις έλαττώνει τούς εύ· 
νοίκούς δρους πού τό ίδρυμα· 
προσπαθεί νά δημιουρνήσει. 

β) Ή  Ατμόσφαιρα ένός άνα-

μορφωτικοϋ ιδρύματος δέν μπο
ρεί παρά νά είναι Ιδιότυπη καί 
αύτό έχει βλαβερή έπίδραση 
στήν παιδική ψυχή καί Ιδιαίτερα 
σέ περιπτώσεις ευαίσθητων παι
διών.

γ ) ΤΑ παιδιά πού βγαίνουν στή 
ζωή άπό τέτοια ιδρύματα φέρ
νουν μαζί τους τή σφραγίδα τών 
Ιδρυμάτων .αύτών για 8λη τους 
τή ζωή κΓ αύτό τούς προξενεί 
πολλές Απογοητεύσεις καί τούς 
δημιουργεί δυσκολίες στήν έπαγ- 
γελματική καί τήν κοινωνική 
τους ζωή.

Μέ τά παραπάνω δέ θέλω νά 
υποτιμήσω τή σπουδαιότητα τών 
Αναμορφωτικών Ιδρυμάτων, πού 
ή κοινωνική τους ώφελιμότητα 
είναι Αναμφισβήτητη. "Ενα  πρά
γμα πρέπει νά έπιδιώκομε. Τά 
Ιδρύματα αύτά νά έχουν μόνο έ- 
κεΐνα τά παιδιά πού στό παρα
στράτημα τά έσπρωξε έσωτερι- 
κός κακός δαίμονας — βαρειά 
κληρονομικότητα — ή Αλλοι Α
πρόβλεπτοι παράγοντες. Καί οί 
τρόφιμοι τών Αναμορφωτικών ι
δρυμάτων θά είναι τόσο λιγώτε- 
ροι, δσο μεγαλύτερη καί συστη- 
ματικώτερη θά είναι ή προσπά
θεια γιά τήν καταπολέμηση τοϋ 
παιδικοΰ παραστρατήματος στή 
ρίζα του.

Κ ’ έτσι έρχόμαοτε στήν Αλλη 
δψη τοϋ. ζητήματος, τήν πρόλη
ψη, πούμόνη μπορεί να περιορί
σει τό φαινόμενο στίς Αναπόφευ
κτες έκδηλώσεις του, .δηλ. στις 
περιπτώσεις έκεΐνες πού καμμιά 
ένέρνεια τοϋ περιβάλλοντος δέν 
μπορεί νά είναι Αποτελεσματική.

Γιά νά έχομε τή δυνατότητα νά 
προλαβαίνομε τό παιδικό παρα
στράτημα είναι πρώτ’ Απ’ δλα Α
νάγκη νά ξέρομε ποιές είναι οί 
βαθύτερες αίτιες πού όδηγοΰν 
σ’ αύτό, ποιά είναι τά έλατήρια 
πού φέρνουν τό παιδί στήν Αδικο
πραγία- κληρονομικές προδιαθέ
σεις; Ανωμαλίες ψυχικές καί ψυ
χοφυσικές πού σχετίζονται μέ τήν 
ήδη καί γενικά όργανικές Ανω
μαλίες καί κρίσεις; μίμηση καί 
κακή συναναστροφή; παραμέλη
ση; πείνα κα’ι γενικώτερα έν
δεια; ·

Επίσης πρέπει νά έχομε ύπ’ δ
ψη ποιά είναι τά Αδικήματα πού 
διαπράττονται συνηθέστερα άπό 
παιδιά- κλοπές; Απάτες; βια
σμοί; φόνοι; Μιά στατιστική τών 
Αδικημάτων θά βοηθοΰσε πολύ. 
ώστε νά πάοομε μέτρα ποοληπτι- 
κά. Καί ή διαπίστωση αύτή μαζί 
μέ Αλλες θά μάς όδηγοΰσε στή 
ρίζα τοϋ κακοϋ, δηλαδή στά έ- 
λατήοια. Ξεχωριστά ένδιαφέρον 
θά είχε μιά τέτοια στατιστική 
στά πολεμικά χρόνια.

Πολύ διαφωτιστικές νύξεις θά 
έδινε άκόμα μιά πλατειά καί συ
στηματική έρευνα σχετική μέ τήν 
κοινωνική προέλευση τοϋ έγκλη- 
ματικου καί γενικά τοϋ παρα
στρατημένου παιδιοΰ. γιατί θά 
έδειχνε τά κοινωνικά στρώματα 
άπό τά όποΐα προέρχονται τά 
παιδιά αύτά καί ποιό τό οικογε
νειακό καί Αλλο περιβάλλον δ
που ζοϋν.

Τά στοιχεία αύτά είναι πολύ
τιμα. γιατί μποοοϋν νά δδηγή- 
σουν στούς ψυχολονικούς, κοινω
νικούς, οικονομικούς καί Αλλους 
δρους, πού Αυεσα ή έμμεσα εύ- 
νοοΰν τό παοαστοάτημα τών παι
διών. Καί δέν ύπάοχει Αμφιβο
λία, πώς μόνο Αμα ξέρομε τά αί

τια πού όδηγοϋν τό παιδί στήν 
Αδικοπραγία, θά βροΰμε καί τά 
κατάλληλα μέσα γιά τή θερα
πεία τοϋ κακοϋ.

Συνήθως σάν αίτιες τοϋ παρα
στρατήματος φέρνομε πρόχει
ρους λόγους. "Ετσι πέφτει, κατά 
κανόνα, τό πιό μεγάλο βάρος 
στούς γονείς, πράγμα πού καί 
βολικό καί πρόχειρο είναι. Δέν 
πρόκειται βέβαια νά όποστηρί- 
ξομε έδώ πώς οί γονείς δέν είναι 
ύπεύθυνοι σέ μεγάλο ποσοστό, 
πολλές φορές το μεγαλύτερο, 
χιά τή διαγωγή τών παιδιών 
τους. Γιατί συχνά βλέπομε νά 
παραμελοϋνται παιδιά άπό Αδια
φορία ή έπιπολαιότητα τών γο
νέων, ή άπό σφαλερή Αντίληψη 
γιά τήν Αγωγή τους. Γιά τούς 
χονείς αύτούς, πού κατά κύριο 
λόγο πρέπει νά τούς άναζητήσο- 
με στις εόπορώτερες τάξεις, ¿λα- 
φρυντικό δέν ύπάρχει. 'Αλλά ρω
τώ: Τί εύθύνη μπορεί νά έχουν ό 
πατέρας καί ή μητέρα σέ μιά 
έργατική λ. χ. οίκογένεια, δταν. 
Αναγκασμένοι νά έργάζονται 8- 
λη τήν ή μέρα σκληρά, άφήνουν 
τά παιδιά τους στό σπίτι ή καί 
στό δρόμο χωρίς έπίβλεψη; ΚΓ 
αύτό δέ συμβαίνει στις έργατι- 
κές μονάχα οικογένειες, Αλλά 
καί σέ πολλές οικογένειες μισθο- 
βιώτων. Γιατί οί Ανάγκες τής 
ζωής έχουν όδηγήσει τις περισ
σότερες γυναίκες του λαοΰ καί 
ένα μεγάλο μέρος άπό τίς γυναί
κες τής Αστικής τάξης στήν έρ- 
γασία έξω Από τό σπίτι.

Στίς χώρες πού στέκουν σέ Α 
νώτερο έπίπεδο πολιτισμού και 
δπου ύπάρχει πραγματική "Αγά
πη γιά τό λαό καί πεποίθηση 
στίς δυνατότητές του, στίς χώρες 
πού έχει γίνει κοινή συνείδηση 
πώς εύημεοία τοϋ συνόλου καί 
προκοπή δέν μποοεί νά νοηθεί 
χωρίς εύημερία τοϋ λαοΰ, ‘έκεί ή 
κρατική μέριμνα νιά τήν παιδι
κή ήλτκία καί γιά 8,τι Αφορά τό 
παιδί τοϋ λαοΰ είναι συστηματι
κά όογανωμένη. Ή  φροντίδα αύ
τή δέν περιορίζεται στά παιδιό; 
τής προσχολικής καί τής σχολι
κής ήλικίας, Αλλά παρακολου 
θεΐ τόν έφηβο καί Αργότερα. " Ε 
τσι τά παιδιά τής προσχολικής 
ήλικίας διημερεύουν σέ παιδι
κούς σταθμούς καί μέ τή φρον
τίδα καταλλήλων προσώπων ζοϋν 
σέ Ατμόσφαιρα πού εύνοεϊ τή σω 
αστική, τήν πνευματική «καί τήν 
ήθική τους διάπλαση. Τά μεγα 
λύτεοα πάλι παιδιά στίς ώοες τής 
σχολής τους δέν χάνουν Ασκοπα 
τόν καιρό τους στό δρόμο, άλλά 
τόν περνούν εύχάριστα καί ώφέ 
λιμα μαζί σέ γόνιμους περιπά
τους καί έκδρσμές ή σέ λέσχες 
νιά νέους καί παιδιά, δπου τούς 
δίνεται ή ευκαιρία άκούγοντας 
καλή μουσική ή παρακολουθών
τας μιά καλαίσθητη παοάσταση 
ή ένα καλό φίλυ, ή διαβάζοντας 
διαλεχτά βιβλία, νά καλλιεο 
γοϋνται πνευματικά καί αισθη
τικά καί νά τούς δημιουργοΰνται 
έτσι οί δροι γιά νά γίνουν Αν 
θοωποι χρήσιυοι στήν κοινωνία 
Στίς νώρες αύτές, δπου παρακρ 
λουθεΐται συστηματικά ή ζωή 
τοϋ παιδιοΰ καί τό γενικό μορ 
Φωτικό έπίπεδο τοϋ λαοΰ είναι 
άνώτερο καί ή παιδική έγκλημα 
τικότητα σπανιώτερη.

ΤΙ συυβαίνει τώοα στόν τόπο 
μας: Καί στό σηιιείο αύτό ή Ιδι
ωτική πρωτοβουλία έχει έπιδίί-
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Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ
Τού προέδρου τών Σοβιετικών συγγραφέων 

Νικολάϊ ΤΙΧΟΝΩΦ

3.—
ΟΙ Ανθρωποι είναι φωλιασμένοι 

βαθειά μέσ’ στή γής. Μπορείτε, 
Ατέλειωτες ώρες, νά κοιτάτε ·κα- 
ταμεσίς του κάμπου ένα χορτα
ριασμένο κούτσουρο. Δέ σαλεύει 
διόλου. Μήπως σαλεύουν τά κού
τσουρα; ΚΓ δμως κάπου - κάπου, 
σά νά σκιρτάει. Ναι, τό κούτσου
ρο αύτό είναι ένας διιαλεχτός 
σκοπευτής. "Ενα  σμάρι κουνού
πια στριφογυρίζει πάνωθέ του. Τά 
πουλιά κελαίδοϋν μέσ’ στά βάτα 
κΓ 6 κρυμένος κούκος, ξεσπυρί- 
ζει οέ καθάριες καί στρογγυλές 
νότες τό αιώνιο, μονότονο τρα
γούδι του.

Ξαφνικά, μιά μπαταριά, πού ό 
Αχός τήν ξαναφέρνει άνάμεσ’ Απ' 
τή μοναξιά τοϋ κάμπου. Καί πά
λι ή σιωπή. “ Ενας φαντάρος λι- 
γώτερο άπ’ τή φιλλανδική μεριά: 
ό σκοπευτής μας τόν ξάπλωσε 
κατά γης. 'Ύστερ' Ανοίγει τό 
καρνέ του καί, στήν Ατέλειωτη 
σειρά Από γραμμοϋλες, προσθέ
τει Ακόμη μιά. Μονοστιγμής Αλ
λαξε θέση- Καί στό καινούργιο 
καρτέρι του, παραμονεύει.

Ά κόμα  μιά μπαταριά: Ακόμα 
ένας έχτρός λιγώτερο. Άπ ’ τίς 
φιλλανδικές γραμμές ξεσπήει χα
λάζι άπό φωτιά καί σίδερο. Μά 
τά βόλια τους χάνονται μέσ’ στό 
κενό: είναι πολύ άργά, δέν υπάρ
χει πιά κανείς έκεί.

Πάει πιά ό καιρός, πού οί Φιλ- 
λανδέζοι πηγαινόρχουνταν ξέ- 
γνιαστοι, δίχως νά σκύβουν, νά 
σουλατσάρουν στίς προφυλακές 
τους. Τώρα π&ρνοϋν τρέχοντας, 
μπουσουλώντας. Χώνονται δσο 
μπορούν πιό βαθειά στά χαρακώ
ματα, καί στίς στοές.

Κάπου - κάπου τούς άκούει κα
νείς πού φωνάζουν: «Ρώσσοι, 
Ρώσσοι, δώστε μας ψωμί.. .  ψω

μί, ψωμίΙ».
Τά δέντρα, οί βάτοι στέκουν 

σιωπηλά. Μανιασμένοι οί Φιλλαν- 
δοί ρίχνουν έμπρηατικές μποτίλ- 
λιες ... Τά χαμόκλαδα φουντα- 
λιάζουν, ή φωτιά βόσκει μέσ’ στά 
ξεροχόρταρα καί τούς θάμνους. 
Φαρδειές γλώσσες άπό γαλάζιο 
κΓ  άποπνιχτικό καπνό χαμοσέρ
νονται στή γής. Μά ό έχτρός ξε
γελάστηκε πιστεύουν:ας πώς ή 
πυρκαγιά θάρχονταν κατά μάς. 
Αντίθετα ένας όρμητικός Αγέρας 
πισωγυρίζει τή φωτιά πρός τίς 
γραμμές τους.

Γλύφει τούς βάτους πού τούς 
καμουφλάρουν. Νά μείνουν μέσ’ 
στά χαρακώματα θά καοϋν ζων
τανοί. θέλοντας καί μή, πρέπει 
νά βγοϋν άπό κεΐ καί νά σβήσουν 
τή φωτιά.

Μικρά Ανθρωπάκια μέ γκρίζα 
χιτώνια ξεμυτίζουν δειλά μέσ’ άπ’ 
τά χαρακώματα. Ό  Αξιωματικός 
είν’ -έκεί, δίχως αμφιβολία, πού 
τούς Αναγκάζει, μέ τό μάουζερ 
στό χέρι. Τό κάθε τί είναι βουβό. 
Σπρώχνονται μέσ’ οτούς κα
πνούς κοπαδιαστά. Πρέπει νά πα
ραμερίσουν τό γρηγορώτερο τά 
ξεροχόρταρα πού καίγουνται.

Τό κανόνι βροντάει μακρυά, 
μέσ- στό δάσος. Μιά, δυό, τρεΐς. 
ΟΙ όβίδες σκάνε πάνω άπ τά 
κεφάλια τών Φιλλανδών. Ο Ι κα
πνοί τών έκρήξεων τυλίγουν τις 
φωνές καί τ’ αγκομαχητά.

Περίφημο σημάδεμα!
— Δέ ΘΑπρεπε, σείς μόνοι σα<-, 

νά σκάψετε τόν τάφο οας, μουρ
μουρίζει ό σκοπευτής μας καί 
ξαπολάει πίσω άπ’ τίς όβίδες τά 
βόλια του.

Βαστιόταν μ’ Ανυπομονησία 
τόσην ώρα γιά νά μήν τόν πάρει 
μυρουδιά δ έχτρός. "Επρεπε

ξει τή μεγαλύτερη δραστηριότη
τα. Άλλά  άπό τήν ιδιωτική πρω
τοβουλία, δσο Αξιοσημείωτη καί 
Αν έχει δειχτεί ατών τόπο μας, 
6έν μπορούμε καί δέν πρέπει νά 
τά περιμένομε δλα. Πρώτα Απ 
δλα είναι φυσικό νά έχει πολύ τό 
αυτοσχέδιο. 'Έπειτα καί οι δυνα
τότητές της είναι περιορισμένες. 
Ά λλά  καί γιά ένα Αλλο Ακόμα 
σπουδαιότατο λόγο. Όποιαδήπο- 
τε μορφή καί Αν παίρνει ή κοι
νωνική πρόνοια, δταν τά πρόσω
πα πού τήν άσκοΰν προσφέρουν 
τίς ύπηρεσίες τους έθελοντικά. 
οί προσπάθειές τους αύτές παίρ
νουν λίγο-πολύ τό χρώμα φιλαν
θρωπίας καί συγκατάβασης πρός 
τόν Αδύνατο καί τόν κατατρε 
γμένο- κι’ αύτό είναι φυσικό νά 
γίνεται πηγή πικρίας καί Απο
γοήτευσης γι αύτόν. Ένώ  δταν 
τά άτομα πού έκτελοΰν τό κοινω
νικό αυτό έργο έχουν έ ι̂ίσημη 
κρατική έμφάνιση, τότε καί ή έρ- 

! γασία τους παίρνει τή μορφή τής 
κρατικής φροντίδας πού χρω
στάει ό κοινωνικός οργανισμός 
στά μέλη του γιά νά τά άξιοποι- 
ήοει, νά τά -κάνει δηλαδή ικανά 
νά δώσουν κΓ αύτά μέ τή σειρά 
τους τίς ύπηρεσίες τους στό κοι
νωνικό σύνολο. "Επειτα ή ίδιω- 

, τική πρωτοβουλία δέν μπορεί νά 
πάρει δλη τήν έκταση πού χρειά
ζεται, ούτε καί νά λειτουργεί 
συντονισμένα μέ τίς Αλλες Ανάγ
κες τοϋ τόπου. Έ τσ ι στόν τόπο 
μας ένα μεγάλο ποσοστό παι
διών, έκείνα πού τροφοδοτούν τίς 
φυλακές καί τά σωφρονιστήρια,

πολλές φορές μικρότερα τών 12 
καί 10 άκόμα χρόνων, άφήνουν 
τά σχολικά θρανία γιά νά ρι
χτούν στή βιοπάλη. Καί βλέπο
με μικρά παιδιά νά δουλεύουν 
σέ μαγαζιά καί σέ ύποπτα πολ
λές φορές κέντρα, νά κάνουν με
ταφορές ή νά γίνονται μικροπω- 
λητές τοϋ ποδαριού, νά έργάζον- 
ται σέ έργοστάσια καί πολλά νά 
κάνουν περισσότερες άπό μιά 
δουλειές. Τέλος ύπάρχει μιά θλι
βερή χορεία παιδιών πού γυρί
ζουν άσκοπα στούς δρόμους καί 
άλητεύουν. ΤΙ μπορεί νά περιμέ
νει κανείς άπό τά παιδιά αύτά; 
Καί μάλιστα τά τελευτάΐα; "  Ενα 

ι ποσοστό πάει χαμένο, γιατί ύ- 
πσσκάπτεται ή ϋγεία τους Ανε
πανόρθωτα. "Ενα  άλλο Αντιπρο
σωπεύει παιδιά πού μεγαλώνον
τας μέ τόσες καί τόσες στερή
σεις καί δυσκολίες γίνονται Αν
θρωποι κουρασμένοι, χωρίς προ 
σωπικότητα καί χωρίς τή χαρά 
έκείνη πού δίνει φτερά γιά τή 
ζωή. Έ να  Αλλο ποσοστό Από τά 
παιδιά αυτά τροφοδοτεί τις φυ
λακές καί τά σωφρονιστήρια καί 
μόνο σπάνιες περιπτώσεις παι
διών μέ πολύ γερή κράση καί μέ 
ξεχωριστά χαρίσματα πνευματι
κά καί ψυχικά ξεπερνοϋν Ανέπα
φα τίς τρομερές δυσκολίες τής 
ζωής καί μεγαλώνοντας μπορούν 
νά Αποδώσουν στό μέτρο τών δυ
νάμεων τους. Αύτή είναι δυστυ 
χώς ή πραγματικότητα καί πρέ 
πει τό κράτος ν’ Αποφασίσει νά 
τήν άντικρύσει κατάματα καί μέ 
πραγματική κατανόηση.

πρώτα τό πυροβολικό ν’ Αρχι 
σει κ ’ ϋοτερ’ αύτός.

θαυματούργησε. Ή  ψωτιά τρέ
χει Ανεμπόδιστα πρός τίς φιλ- 
λανδικές γραμμές.

Δέ θά τήν σβήσουν πιά. Τό · α- 
ράκωμα είν’ Αδειανό. "Ολοι τδ- 
σκασαν. Ενάντια στή θέληση τού 
Αξιωματικού καί τοϋ μάουζέρ 
του!

ΜΑ οι Φιλλανδέζοι, έχουν κΓ 
αύτοί τά δικά τους τά σνάίπερ. 
Καρφωμένοι Ατέλειωτες ώρες 
πά στόν κυλλίβαντα παραφυλάνε 
τις θέσεις μας, τίς πολεμίστρες 
μας, κάποιον ξέθαρρο φαντάρο, 
πού σουλατσάρει άνέμελα,

Έρχετα ι στιγμή πού δυό συά- 
ίπερ μπλέκονται στή μάχη. Τό 
δικό μας τό βαστάει γερά στά 
μπράτσα του ένα άπ’ τά καλύ
τερα παλληκάρια μας. Είν’ δ ί
διος πού τ’ Αδραξε μέσ’ Απ’ τά 
χέρια ένός φιλλανόέζου. Μιά μο
νομαχία Αρχίζει. Τό πιό μικρό 
ξελάθεμα ΘΑτανε μοιραίο. Ό  δι
κός μας σημάδεψε καί πρ,ωτο- 
χτύπησε. Μονοστιγμής ό Αλλος 
Απάντησε.
_  ‘’Ήταν ό Γκολουτβένκο ,μας. 
Ξεκίνησε μια μέρα γι’ Αναγνώ
ριση, χούμηξε μ ’ δρμή σ’ ένα 
έχτρικό χαράκωμα, καί μέ τούς 
συντρόφους του ξέχωσε τούς φιλ- 
λανδούς μέ τή χειροβομβίδα στό 
χέρι. Παλεύοντας κορμί μέ κορ; 
μι ξεπάστρεψε πολλούς κ’ έπιασ’ 
ένα νεαοό Αξιωματικό.

Ό  Γ  κολουτβένκο έννοιωθε νά 
τόν πλημμυράει ή όργή: «Μιά 
στιγμή καταραμένε, δέ θά μου 
ξεφύγεις!» Ό  Αλλος σημάδεψε. 
Γό βόλι πήγε νά φυτευτεί δίπλα 
στά κεφάλι τοϋ Γ  κολουτβένκο. 
Τό μάτι του φλογίστηκε άπό 'να 
όργισμένο πάθος. Τά βόλια του 
άνεμίζονταν σάν- δαιμονισμένα 
στοιχειά. Αύτό βάσταξε ώρες. 
Στό τέλος ό Γκολουτδένκο τά 
κατάφερε νά πιάσει μιά νέα θέ
ση, μιά καλύτερη θέση Από πριν. 
Κ Γ 6 φίλλανδέζος ΘΑπρεπε ν’ Αλ
λάξει μετερίζι. Πολλές φορές 
ΘΑΘελε νά προχωρήσει σερνόμε
νος, μά δίσταζε.

Οί σφαίρες έπεφταν Ανάριες, 
μά δέν ξέφευγαν μακρυά άπ’ τό 
στόχο. Μονάχα μιά ένστιχτώδης 
κίνηση έσωζε· τούς δυό άντίμα 
χους. Σέ λίγο ό Γκολουτδένκο 
πέφτοντας καμώθηκε τόν σκοτω- 
αένο. Ό  Αλλος κρυφοδαγκωνό- 
ταν άπ’ αύτή τήν κάλμα πού τότ 
τριγύριζε.

Μ’ ένα βιαστικό σάλτο Αλλαξε 
Θέση. Μά -κειόά ένα βόλι τόν 
χτύπησε θανατερά. Κυλίστηκε 
πάνω στή θραψερή χλόη, τά 
μπράτσα τοίλ τεντωμένα: ή μονο
μαχία τέλειωσε.

ΚαθημεοινΆ αύτά τά κονταρο^ 
χτυπήματα Ανανεώνονταν, σπα
ραχτικά, δραματικά. Οί σκοπευ
τές μας σημείωναν αδιάκοπα 
καινούργιες έπττυχίες. "Ας πάμε 
τώρα καί σ’ έναν Αλλο τομέα τοϋ 
μετώπου. Απαράλλαχτα ό ίδιος. 
Γό ίδΐυ τοπεϊο: τ’ άψηλόχορμα 
γέρικα πεΰκα κ’ οί λίμνες πού 
άστ ραφτοδολανε.

Μά έδώ τά σνάίπερ δέν είναι 
πιά φίλλανδέζικα. Τρυπωμένοι 
οί Γερμανοί μέσ’ στή χλόη, σας 
παραφυλάνε καμουφλαρισμένοι 
κάτου Από τίς πελερίνες τους.

Έδώ  τό δίχτυ τών υπονόμων 
είναι πιό μπερδεμένο. Κ ’ ή άψά- 
δα τής μάχης κορώνει σάν ζυ
γώνει τό βράδυ.

Γό γερμανικό κανόνι χτυπάει 
τίς θέσεις μας. Οί όβίδες πέφτουν 
βαρειά μέσ’ στά βαλτονέρια μέ 
τά λιμνασμένα νερά κι’ Αναση
κώνουν τεράστιους λασποσω
ρούς. ’Εδώ πολλά σοϋ θυμίζουν 
τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 
Έ ν α  πεισματερό πόλεμο θέσεων, 
δπου οι άντίπαλοι είναι τόσο κα
λά φωλιασμένοι στή γής καί πού 
δέν ξεσπιτώνοντ’ εύκολα άπ’ τό 
μπλόκ- χάους ή τ’ Αμπρί τους 
μέ τό πρώτο χτύπημα.

Πρέπει νά τσ\> παραφυλάς μ' 
δλη σου τήν προσοχή καί μέ μιάν 
όβίδα καλά πλασαρισμένη νό 
τοϋ πετάς στόν Αγέρα τ’ Αμπρί 
του, νά παραμονεύεις τή στιγμή 
πού θά ξανοίγει τό δρόμο άπ’ τά 
έρείπια καί τότε μ^ ένα βόλι ξά- 
πλωσέ τον μονομιάς στόν τόπο.

Όλημερίς οί σκοπευτές μας 
στέκουν δίπλα στ’ αυτόματα, 
στίς Ακρογραμμές τοϋ μετώπου. 
Όλημερίς οί παρατηρητές μας 
σημειώνουν καί τήν πιό μικρή κί
νηση τοϋ έγτροΰ: Έ κ ε ί κάτου- 
_ένα_ καινούργιο μπλόκ - χάους. 
Έδώ  έμ' Αντιαρματικό κανόνι, 
πού μόλις τδφεραν. “ Ενας Αξιω
ματικός, μέ χιτώνιο καί κασκέ
το μαϋρο, βολτάρει Ανέμελα σ’ 
Απόσταση ένός λεπτοΰ Από μας. 
Είναι πραγματικά τών β. β. Μά 
νά, σωροβολιάζεται. "Ενας Αλ
λος Γ  εομανός πού σερνότανε 
πρός τά ·κεϊ τσακίζεται μέ τή 
σειρά του κΓ αύτός. “ Εναν τρί
το .. τόν ξαπλώνει ένα βόλι λί
γο πιό πέρα. Καί τώρα δέν 6- 
πάρχουν πιά ζηλωτές γιά νά ρι
ψοκινδυνέψουν. . .

Τά πτώματα Απομένουν έκεί ό- 
λιτμερίς, καί τό βράδυ καί τή νύ
χτα, δλη τήν Ατέλειωτη λευκή 
νύχτα. Τά ξεδιακρίνουμε πολύ 
καλά στό περισκόπιο.

Αύριο ή καταχνιά Αγκαλιάζει 
τό κάθε τι κάτου άπό τό πάλευ- 
κο μυστήριό της. Τότε βρίσκουν 
τήν ευκαιρία γιά νΑ σηκώσου' 
τούς νεκρούς τους κεΐ κάτου.

ΚΓ Απ’ τή μιά μεριά κΓ Απ’ 
τήν Αλλη ό καθένας ξέρει τις 
ώρες τοϋ συσσιτίου Αντικρύ. Α λ 
λοίμονο στό Γερμανό πού θά 
τολμοΰσε Ακάλυπτος νά διρβεΐ 
σέ τήν καραβάνα στό χέρι. Αύ
τός ό μικρός περίπατος θά τοΟ 
στοίχιζε τή ζωή του: Χαιρέτα
τότε τή λιτή σοϋπα καί τήν έρ- 
ζάτς μαρμελάδα...

Σά σίφίγυνας, στήν κάλμα τοϋ 
μεσημεριού, ξεσπάει ξαφνικά 
κΓ άπ' τίς δυό μεριές, ένα δαιμο
νισμένο χαλαζοβρόχι άπό όβίδες. 
Τό βαλτωμένο τερρα'ιν μοιάζει 
σάν ένα γίγάντιο στρώμα.

Ή  μιά άπ’ τίς πυροβολαρχίες 
μας άφηςμ μακρυά πίσω της τόν 
ξακουστό λόφο Μαλαχόφ τή^ 
Σεβαστούπολης. Τώρα πιά είν 
έδώ. 'Οχτώ χιλιάδες όχτακόσιευ 
όβίδες ρίχτηκαν στόν τομέα πού 
κρατάει. Ή  γης όργώθηκε μυ- 
ριοτρυπημένη Απ’ τή ψωτιά καί 
τό σίδερο.

Σ έ  κάθε βήμα κείτοινται βλή
ματα άπύ όβίδες, ακούσιαν μένα, 
σέ παράξενα Αγρια σχήματα, 
παραχωμένα μεσ’ τή χλόη ή σφη
νωμένα στούς κορμούς τών δέν
τρων. Ή  πυροβολαρχία βρουχιέ- 
ται, τό βλέπεις ξεκάθαρα. Ο! 
Γερμανοί ξύνουν τούς σβέρκους 
τους μπρός στήν κοφτερή καί λα
κωνική γλώσσα τηςΙ 
Μετάφρ.: Α Λ ΕΞ Η  ΤΟΜΠΡΟΥ
(Σ Τ Ο  ΕΠΟΜΕΝΟ: Ή  συνέχεια)
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£ Κ ρ  ι ι ι κ η
Β Ι Β Λ Ι Ο
’Ελευθερίου Είμαρμένου: «Ή 
Ελλάς στα βουνά τής Αλβα
νίας» (Οί Φίλοι του Βιβλίου).

Τό βιβλίο προσφέρεται μέ ιό ν  ύπότι- 
τλο: «Ά φ ή γησ ις , συζητήοεις και σκέ
ψεις». 'Ο  χ .  'Ελευθέριος Ειραρμένος, 
ψβυτόνομα Αντιφατικά συνταιριασμένο άπο 
όυό Αντίμαχες νοοτροπίες, τής λευτεριάς 
καί τής μοίρας, τής οώτοτέλειας καί της 
Οττσταγής, χρημάτισε οΟνδεσυος του Αν
τιστράτηγου, γύρισε άλα τα Βουνά και 
τά μέτωπα τής ‘Αλβανίας και το βιβλίο 
του έχει αύτό τό μεγάλο προσόν, νά 
προέρχεται άπό αυτοψία, άπό άμεση προ
σωπική έποψή μέ τά γεγονότα. “ Ο ,τ ι ε ί
δε λοιπόν ό  συγγραφέας τό διηγείται αν
τικειμενικά, παραθέτοντας κα ί διαλόγους 
μέ πολεμιστές καί μέ στρατιωτικούς η γέ 
τες, σκέψεις, σχόλια , παρατηρήσεις, ει- 
δικώτερες καί γενικώτερες. Ε Ιν '  ένας πα
τριώτης έθελοντής. "Εσω σε τ ' αύτσκίνη- 
τό του μέ ιό ν  δρο  νά τόν έπαιρναν καί 
τόν Ιδ ιο  ώς όδηγό. Μ έ τ '  αυτοκίνητο αύ- 
τό πάει κ ' έρχεται στά μέτωπα, μεταβι
βάζει μηνύματα, διαταγές. Ε Ιν ' ένα εί
δος πολεμικός ανταποκριτής, ένας φακός 
ίου πολέμου. _

Ο Ι  έντυπωσεις του κ. Ειμαρμένου, όσο 
κ ι ' άν είναι αντικειμενικές, δέν έχουν 
κέντρο ψυχικό καί Ιδεολογικό. Λείπει Οπ' 
αύτά τό  ύλικό . ό  μίτος, πού δένει τις 
ενότητες. Κ α ί λείπει, γιατί ό  συγγρα
φέας δέν μπόρεσε νά καταλάβει και νά 
Φωτίσει μέσα του τό  'Αλβανικό έπος. 
Ά π ό  πού βγήκε, που στηρίχθηκε, ποιοι 
στάθηκαν ο ί άρνητικοί και θετικοί συν
τελεστές του. Π οιά  ήταν τά κίνητρα καί 
ο ί δυναμογόνες πηγές του. Ό  κ. Είμαρ- 
μένος, μέ τήν αντικειμενικότητα πού τόν 
χαρακτηρίζει, δ ιηγείτα ι, δτι σάν πέθανε 
ά Μεταξάς οί πολεμιστές μοβ; δέν κλονί
στηκαν. «Τό Ο Χ Ι .  φώναζαν, δέν τό  είπε 

. ό  Μεταξάς προσωπικώς' τό είπαμε δλοι 
καί τό λέμε ακόμα ...». Κ α ί δμως, δ κ. 
Ε Ιμαρμένος κυμαίνεται σ’ αύτό τό σημείο 
καί δέν μάς δείχνει καθαρό όπιό που βγή 
κε αότό τό  4.0X1» καί τ ί Οπόγινε αυτή 
ή Ατσαλένια άρμή κ ι '  Οντοχή του Σ τ ρ α 
τού μας. ’Απεναντίας πιστεύει «πώς δέν

^ δυνατό νά γίνει αλλιώς» καί δίνει 
Αμαρτιών σ ' δλους τούς ήγέτες. 

συγχωρει ιστορικά όλη τήν προδο
σία, πού τελευταία άποδείχτηκε καί 
στή δίκη των δοσιλόγων καί καταδικά-

στηκε. «Ειμαρμένη» λοιπόν καί έδώ; Μάς 
σόντριψε ό  όγκος τής παγκόσμιας συμ
φοράς; Ν α (. Μπορούσε δμως_νά σωθεί ή 
τιμή των δπλων, του Στοατου, του Λαου, 

ν ’άποφύγουμε τήνήθική ήττα, όφου ή υ λ ι
κή ήταν Οναπόφευχτη, τήν καταισχύνη της 
διάλυσης καί προόοοίας, που προπαρα
σκεύασε ή  φιλδγερμανική στάση του Με- 
ταξά. ή φασιστική νοοτροπία της πολιτι
κής καί στρατιωτικής ήγεσίας.

'Ωστόσο ό  κ. Ε Ιμαρμένος δίνει πολύ
τιμο ύλικό. Ή  άφήγηοη του ύστερει λο
γοτεχνικά καί γλωσσικά. Έ χ ε ι  δμως το 
προσωπικό στοιχείο, τή θέρμη τής συγ
κίνησης καί διαβάζεται εύχάρισια. θα  
μείνει σάν ιστορική προεργασία. Εχε ι 
πληροφορίες σημαντικές. 'Α π ' αύτές μά
λιστα. αντίθετα μέ τόν άρχικό  σκοπό του 
συγγραφέα, βγαίνει μόνο του όλο τό  α ί
σχος τής προσχεδισσμένης προδοσίας της 
βασιλομεταξικης κλίκας. "Ο σ α  λέει γ ιά  
τ* άεροΒλά\α,» πού πλήρωσε ό  ελληνικός 
λαός Ολλά δέν έγιναν ποτές, γ ιά  τήν 
Ε Ο Ν  μ έ  τόν επαίσχυντο ρόλο της, γ ια  

τις ίδέες του Μ εταξδ καί των ήγετον , 
τήν άθλια κατάσταση —  Επισιτιστική. 

• συγκοινωνιακή, έφοδιαστική κλπ. —  του 
μετώπου, τήν άκαταοταοία. τήν ανοργα
νωσιά, κ ι ' άκόμα οι πληροφορίες κ ’ οί 
περιγραφές του γ ιά  γό όπ.κ- ,.-» —  , ----- ι-σχο ήθικό του
στρατού μας, πού πολεμούσε μέρες νη
στικός καί γυμνός μέθα στά χιόνια, άντΐ- 
θετα μέ τή διμλυτική καί δύσπιστη οτασπ 
των 'Επιτελείων, είναι πολύτιμα ντοκου
μέντα πού δείχνουν δ χ ι μόνο τις εύθΰνες 
τής ήγεσίας. άλλά και όλη τη σαπίλα τής 
τεταρτοαυγουστιανής πολιτικής. Πείθεται 
ό αναγνώστης δτι ό Μεταξάς καί ή  σπεί
ρα του δέν ήταν, δπως πιστεύει (Αντί- 
θετά μέ τις πληροφορίες του) ό  συγγρα; 
Φέας, «βάσις καί κέντρον_ τού έθνικοϋ 
συνόλου», ήταν ένα μοιραίο κ ι ' άβουλο 
ρυμουλκούμενο αύτοϋ τού συνόλου, τού 
αντιφασιστικού, τού' δημοκρατικού, τού 
προδομένου καί καταπιεσμένου άπό τή δι- 
χτατορία λαού μας.

"Ο τα ν μιλάμε γ ιά  τό  'Αλβανικό Έ π ο ς  
πρέπει νά ξεκινούμε —  κα ί ύπάρχει πιά 
όλη ή άπόοταση καί όλα τά στοιχεία —  
άπ τήν άντικειμενική έσωτερική κατά
σταση πού δημιούργησε ή Διχτατορία καί 
πρέπει νά σταθμίζουμε, μ έ  βάση τό λαϊ
κό αντιφασιστικό παράγοντα δλους τούς 
αποσυνθετικούς καί δημιουργικούς δρους 
πού ουγκρούστηκαν γ ιά  νά βγει αύτή ή 
αστραπή τού ήρωίσμού καί τής αυτοθυ
σίας που φωτοβόλησε σ ' δλο τόν κόαμο 
κ ' έγινε 6  προβολέας τού αντιφασιστικού 
έπους των 'Ενωμένων Λαών.

Γ .  Β Α Λ Ε Τ Α Σ

Α Υ Γ Η  . Ε Ν Ο Σ  
Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

('Συνέχεια άπό τή σελίδα 9)
Δέν μπορούν νά μείνουν άχρησι- 
μοττοίητες.

Καί άν 6 άνθρωπος δέν χρησι
μοποιήσει τίς δυνάμεις αύτές, δ- 
λες του τίς έπιστημονικές βιομη
χανικές καί όργανωτικές δυνά
μεις γιά πλατειούς άνοικοδομητι- 
κούς σκοπούς, είναι πολύ βέβαιο 
πώς Θά τίς χρησιμοποιήσει γιά 
σκοπούς καταστροφικούς.

"Αν σταθοΰμε πάρα πολύ δει
λοί, άνόητοι κι' έγωΐστές γιά ν' 
άρχίσουμε τό έργο τής δημιουρ
γίας ένός αληθινά πολιτισμένου 
καινούργιου κόσμου δπου οί άν- 
τοες καί οί γυναίκες σ δ λα τά 
μέρη θά βρίσκουνε τροφή, στέγη, 
χρήσιμη έργασία, ύγεία καί 
γνώση καί τή δυνατότητα νά δι
ασκεδάσουν, τότε ή ίδια τούτη 
δειλία, ή άνοησία κι* ό εγωισμός 
νρήγορα θά μάς πετάξουν έξω 
άπό τό πρόσωπο τής γής.

.Τό χρέος είναι πελώριο καί 
καθώς έμεΐς είμαστε κουρασμέ
νοι καί τσακισμένοι άποτραβιό- 
μαστε καί μονάχα μέ τή σκέψη 
του. Μά ό κίνδυνος δέν είναι πως 
θά ^ακολουθήσει τούτη ή· κού
ραση καί τό τσάκισμα, γιατί στό 
κάτω, κάτω ό άνθρωπος είναι 
δημιουργική ύπαρξη. Ό  κίνδυ
νος είναι πώς έκείνοι πού θά 
ποωτοριχτοΰνε οτή δουλειά θά 
είναι οί κοντόφθαλμοι κι' έγωΐ- 
στές άνθρωποι, πού θά ξαναρχί
σουνε μέ μιας δλες τίς παλ.ές 
τους κακίες. (Αύτό θά τό λένε 
ίέπιστροφή σέ μιά λογική ρεαλι
στική πολιτική.»)

Καί δέν πρέπει νά ξεχνούμε 
πώς βρισκόμαστε α' έπικίιδι-νη

πνευματική κατάσταση. ’Ενώ 6- 
πάρχει κιόλας μέσα μας κάποια 
δειλή έλπίδα,. υπάρχει έπίσης μέ
σα μας δχι μονάχα κούραση και 
τσάκισμα άλλά καί φόβος καί 
μίσος. Καί τούς άνθρώπους τούς 
κάνει νά φέρνουιπαι άσκημα, ά
κόμα πιό πολύ κι' άπό τήν άπλη- 
στία, ό φόβος, καί τούς θολώνει 
τήν κρίση τους τό μίσος. Καί δέν 
έχομε πολύν καιρό.

Μά ή έλπίδα βρίσκεται μαζί 
μας, κι' άς είναι άκόμα δειλή και 
αμφίβολη. Βρίσκεται ίδιαίτεοα 
μαζί μ' δσους άπό μάς υπήρξαν 
άπό καιρό σοσιαλιστές, πού λα- 
γταρήσανε καί ζητήσαν έναν και
νούργιο κόσμο. Μέ κείνους πού 
δέν τρομάζουν άπό τά πολιτικά 
καί οίκονομικά κενά καί που 
ννωρίζουνε πώς ποτέ οί πλατειές 
μάζες τοΰ λαοϋ ή μιά κυβέονη- 
ση στηοιγμένη στις πλατειές μά
ζες ποτέ δέν θά θελήσουνε νά ξα- 
ναπάνε κραυγάζοντας στόυ πό
λεμο καί νά φέρουνε μεγαλύτε
ρη καταστροφή καί τρόμο στή
γή·

’’Εχομε τουλάχιστο κάτι πα
ραπάνω άπό μιάν άπλή άμηχα- 
νία άνάμιχτη μέ μιάν άόριστη 
καλή θέληση, γιατί έχομε κάτι 
πού θά χρησιμέψει σάν ύπόσχε- 
ση, σάν πολιτική καί σάν πρό
γραμμα καί είμαστε σίγσυοοι 
πώς οί δημιουργικές^ ενέργειες 
των άνθρώπων μπορούν νά έλευ- 
θερωθούν γιά νά κάνουν έπί τέ
λους τή γή γιά τόν άνθρωπο κα
τοικία καί δχι φλέγόμενο φρενο
κομείο.
Μετάφραση:
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ΑΝΤΙΚΡΥ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ
( Συνέχεια άπό τή σελίδα 8) 

κατεύθυνση καί των πολιτιστι
κών συχνά συνθημάτων της. Ή  
χρηματιστική πρό πάντων άνα- 
τροψή τής άνθρωπότητάς έχει 
πολυ βαθιά δηλητηριάσει καί τήν 
πιό εύγενική άξιολογία της.

Καί είναι άνάγκη ούτε μιά στι
γμή νά μή λυγίσουν οί νέοι στήν 
πίστη τους καί στή μάχη γιά τά 
μεγάλα αιτήματα τής ζωής. 'Η 
άνεκτίμητη αυτή κληρονομιά τού 
πανανθρώπινου άπελευθερωτικοΰ 
πολέμου είναι ό πιό γόνιμος θη
σαυρός τής σημερινής γενεάς. 
Μέ τή λάμψη τής άξίας του θά 
φωτισθούν οί νέοι γιά νά προχω
ρήσουν, όσοι προχωρήσουν, στήν 
ύπέρτατη αύτοσυνείδηση τής ζωής 
τους. Μέ τήν ίδια λάμψη θά φω
τίζονται καί δλοι οί άλλοι γιά τή 
συνέχεια τής πορείας τους — γιά 
τή συνέπεια τής πορείας τους — 
στό έπίπεδο τού κοινωνικού άγώ- 
να, τοΰ άγώνα γιά τή,ν δριστική 
έδραίωση τής δικαιοσύνης, γιά 
τό θρίαμβο τής έλευθερίας καί 
τοΰ πνεύματος.

Ή  προοπτική του κοινωνικού 
άγώνα πρέπει νά μένει άνεκτόπι- 
στη άπό τά μάτια τών νέων. 
Καμμιά άπατηλή άλλη προοπτι
κή, κανένα δραμα παραδείσιας 
εύμάρειας, δέν μπορεί καί δέν 
πρέπει νά σβήσει άπό τά μάτια 
τών νέων τήν πύρινη προοπτική 
τοΰ κοινωνικού άγώνα. Καί οί 
πιό φαντασμαγορικές έπ'τυχίες 
τής έρχόμενης τεχνικής δέν όδη- 
γοΰν ποτέ αύτόματα στήν έξα- 
σφάλιση καί τής οικονομικής ά- 
πλώς δικαιοσύνης, καί τής υλι
κής άπλώς εύμάρειας γιά δλόυς.

Πρέπει νά λείψου.ν οί όλέθριβς 
αύταπάτες. Δέν άποκλείετάι — 
δσο βέβαια κι’ άν είναι σήμερα 
πιό άπίθανο — καί ή  παντοδύνα
μη τεχνική νά φέρει, προσωρινά 
έστω, σέ κρίσιμες παρεκτροπές, 
καί στό έπίπεδο άκόμη τής οικο
νομίας. Ή  ήθική έπαγρύπνηση, 
ή ήρωίκή έπιφυλακή είναι καί 
σήμερα έπιτακτιχή (μάλιστα καί 
μέ τού 'Οδυσσέα ισως τήν άντ ι- 
κυκλώπεια στρατηγική). Χάρη 
σ’ αύτή καί μόνο θά δαμάσει ή 
κοινωνία όριστικά τήν τεχνική, 
καί θά τήν κρατήσει στήν υπηρε
σία τής κάθε άνθρώπινης ζωής. 
Καί θά γίνει τότε ή παντοδυνα
μία τής τεχνικής παντοδυναμία 
άνθρώπινη’ ή έξουθενωτική ώς 
τώρα γιά τόν άνθρωπο άμείλικτη 
δύναμη θά γίνει θείο δώρο γιά 
νά ύψώνει στήν έλευθερία τόν άν
θρωπο.

Καί τότε γιά πάντα θά φανεί, 
πόσο δέν ήταν μάταιη ή συμβο
λή κανενός’ οί άθλοι, οί μόχθοι, 
οί θυσίες τής σημερινής γενεάς 
καί τής περασμένης άνθρωπότη- 
τας θά δικαιωθούν τότε άνέκκλη- 
τα. Τό καλλίγραμμο οικοδόμημα 
της »κοινωνίας θά έχει έκπογλα 
θεμέλια τόν ήρωϊομά καί τήν αύ- 
τοθυσία τών παλιών.

“ Ομως καί ύστερα άπό τήν έ
δραίωση τής οικονομικής δικαιο
σύνης, καί ΰστερα άπό τήν ύπερ- 
νίκηση τής ύλικής άθλιότητας, 
μέσα στό καλλίγραμμο έτσι οι
κοδόμημα τής κοινωνίας, καί πά
λι δέν θά λείψει όλωσδιόλου τό 
ένδεχόμενο τής κοινωνικής πα
ρεκτροπής. ή άνάγκη τού κοινω
νικού άγώνα. Ό  άνθρωπος πρέ-

πέι καί τότε νά είναι σέ κάθε στι
γμή έτοιμος γιά τήν άμυνα τής 
δικαιοσύνης. Ή  άδικία δέν θά 
μπορεί πιά νά υπάρξει στήν κα
τανομή τής παραγωγικής έργα^ 
σίας ή τών υλικών άγαθών. Καί 
βέβαια, μιά καί έχασε έτσι τόν 
κύριο χώρο της καί τήν πρώτη 
πηγή της, είναι πολύ πιθανό νά 
έξαφανιστεΐ καί γιά κάθε άλλο 
έπίπεδο όλωσδιόλου “ Ομως, αύ
τό άπλώς δέ σημαίνει, πώς άπο- 
κλείεται μέ ιστορική άναγκαιό- 
τητα άπό κάθε άλλο έπίπεδο καί 
συγκεκριμένα άπό τό έπίπεδο 
τής κοινωνικής ζωής, πού βρί
σκεται πέρα άπό τόν έργατικό 
μόχθο καί τήν υλική εύμάρεια. 
Είναι ή σχέση πρό πάντων μέ τά _ 
πνευματικά άγαθά, ή διανθρώ
πινη πρωτοβουλία γιά τόν έπαφή 
μέ τά πνευματικά άγαθά, ή δια
χείριση δηλαδή καί ή κατεύθυν
ση τών τεχνικών μέσων καί γενι
κά τών προϋποθέσεων, πού προσ
διορίζουν τήν προβολή ή καί τήν 
έπιβολή τών πνευματικών άγα
θών.

Στά έπίπεδο αύτό υπάρχει πά
λι τό κοινωνικό πρόβλημα, έστω 
μέ αλλαγμένη κάπως προοπτι
κή. Τώρα. δέν ένδιαφέρει τόσο ή 
μεταχείριση του ποοσώπου καθ’ 
έαυτή, ή άδικία π. χ., πού έγκει
ται στόν έκτοπισμό ενός άριστου 
μουσικού άπό τή διεύθυνση τής 
ορχήστρας γιά χάρη ένός μέ
τριου μουσικού, ή ή άδικία, πού 
έγκειται στόν παραμερισμό ένός 
γνήσιου φιλόσοφου άπό τήν κα
θοδήγηση τής νεολαίας γιά χάρη 
ένός επιτήδειου σοφιστή. Τώρα 
ένδιαφέρει πρό πάντων ή διακύ- 
βευση τού πολιτιστικού προσανα
τολισμού τής νέας γενεάς, ή δια-

κινδόνευση τής ποιότητας τοΰ πο
λιτισμού τής νέας ίποχής.

Στήν έσχατη αύτή φάση τού 
κοινωνικού προβλήματος, δπου 
κρίνονται, άν δχι τά πιό καίρια, 
δμως τά πιό τίμια γιά τό άνθρώ- 
πινο γένος, έχει κατ' έξοχήν άπο- 
φασιστική σημασία ή συνύπαρξη 
κάθε φορά τού ήρωϊκοΰ φρονή
ματος μέ τήν πνευματική αρτίω
ση. Ό  τρόπος τού κοινωνικού ά- 
γώνα, δσο άκόμη χρειάζεται τώ
ρα, ζητάει καί ήθική έπαγρύπνη
ση, άλλά καί θέα τοΰ δλου τής 
ζωής. Δέν μπορεί κανείς τότε νά 
είναι- έτοιμος γιά τήν άμυνα τής 
δικαιοσύνης, τούλάχιστον στίς 
κρίσιμες θέσεις, άν δέν έχει καί 
τήν άρετή τής «σοφίας», τήν υ
πέρτατη αύτογνωσία καί μαζί 
τήν όλική έπίγνωση καί τήν ά- 
πρόσωπη κατάφαση τών άξιων 
καί τής ζωής. Ή  ιστορία τής άν- 
θρωπότητας στήν «άνώτερη φά
ση τοΰ κομμουνισμού» είναι ή 
θριαμβική ή-νεσία τής-έλευθερίας 
καί τού πνεύματος.

ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Κάθε βράδυ ώρα ?.30 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩ ΤΙΑΔΗ

. . Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α · ·
Κωμωδία

Ο
Κόθε άπόγευμα ώρα 7 μ. μ. 

Π ΡΙΣΛΕ Υ· :
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'£Κ ωνενμαηκτι $ωη
Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α

‘ Ο  Θίασος τών 'Ενω μένω ν Καλλιτε
χνών παίζει άπό τήν περασμένη Τρίτη 
-ήν κωμωδία του Δημήτρη Φωτιάθη «Θεο
δώρα». Πρόκειται γιά  τήν περίφημη κό
ρη τοΰ άρκουδιάρπ ‘Ακά κιου , πού άπό 
Θεατρίνα έγ ινε  βασίλισσα. Κρ ιτ ική  γιά  
τό έργο  αύτό Θά δημοσιέψουμε στό ερχό
μενο φύλλο.

Σ τ ό  ΈΘ νικό  θέατρο έξακολουθοθν ·>Ι 
παραστάσεις τής «Άρλεζιάνας» του 
Μ τωντέ. *·*

Ό  θίασος τής Κατερίνας παίζει μ ' έπι- 
τυχία τήν «Επ ικίνδυνη  στροφή» τοΟ Τζ. 
ΠρίσλεΟ.

Ό  θίασος Κοτοπούλη παίζει δυό έλ- 
ληνικά έρ γα : . Σ τ ό  θέατρο Ρ έ ξ  τήν κωμω
δία  του Π- Κ α γ ια  «Τοπικός παράγων» 
καί στό θέατρο Μουοούρη τήν κομεντί 
τοΰ I .  Ίωαννόπουλου «Φωτισμένο παρά
θυρο».

Φ Ι Λ Ι Κ Η  Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η

Μ έ τήν εύκαιρία τοΟ κλεισίματος τής 
μακράς σειράς τών παραστάσεων τού έρ
γου  τοΰ Ν . Τσεκούρα « "Α ν  δουλέψεις θά 
φας», ό  θίασος τών Ενω μένω ν Καλλιτε
χνών όργάνωσε, τήν πεοασμένη Κυριακή 
μιά φιλική συγκέντρωση στό «Λυρικό» 
θέατρο. Παρευρέθςσαν σ ' αύτή πολλοί 
ήθοποιοί. σκηνοθέτες, συγγραφείς, κριτι
κοί, Μέσα σέ μιά έγκά;.όια άτμόομαιρα 
ρίχτηκαν διάφορες Ιδέες, γιά  τή γενική 
προκοπή τοϋ θεάτρου του τόπου μας. Έ 
γ ινε  μ ' ένθουσιααμό άποδεχτή άπ" δλους 
πρόταση τοΰ Μ . Ρο δ ά . γ ιά  τήν όργάνωση 
ένός πανθεατρικοΰ συνέδριου, που θά με
λετήσει τά  προβλήματα τοΰ θεάτρου μας.

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Β Λ Α Χ Ο Γ Ι Α Ν Ν  Η Σ

Τ ή ν  περασμένη βδομάδα πέθανε καί 
Χηδεύτηκε μέ δημόσια δαπάνη ό λογοτέ
χνης χαί ιστοριοδίφης Γιάννης Βλάχο- 
γιάννης. Ό  Βλαχογιαννης γεννήθηκε τό 
1β_64 στή Ναύπακτο, άπ’ δπου, όταν τε
λείωσε τό  Γυμνάσιο, ήρθε στήν 'Αθήνα  
καί γράφτηκε στή φιλοσοφική οχολή τοΰ 
Πανεπιστημίου. Δ έν πρόφτασεν δμως νά 
πάρει τό  δίπλωμά του. γιατί άπό πολύ 
νωρίς άφιερώθηκε στή φιλολογία καί στή 
δημοσιογραφία, δπως δλοι σχ'τόόν οί λό 
γιοι τής έποχής του. Ασχολήθηκε μ έ  δλα 
σχεδόν τά είδη τοΰ γραφτού λόγοο —  καί 
κυρίως μέ τό  δ ιήγημα  —  δημοσιεύοντας 
τίς έργασΐες του στά κατά καιρούς φι
λολογικά περιοδικά, μέ τ ' όνομά του καί 
μέ τό ψευδώνυμο Γιάννσς Έπαχτί-ίης.

σχετικά λί-·
.  '  Π  MiTftA η

Λογοτεχνικά βιβλία  τύπωσε 
γα , τά  « Ισ τ ο ρ ίες »  ( 18 9 3 ).  ί 'Ό  γΰρος 
της άνέμης», «Τοΰ Χάρου ό  χαλασμός» 
(1 Θ 2 3 ) καί «Λόγοι καί άντίλογοι»! 19-25). 
'Επ ίσης άπό τό  1900 ώς τό ϊ 908 έζέ- 
διδε τό περιοδικό «Προπύλαια», όπου έ- 
δημοσίευε δ ική  του άιιοκλειστικά έργαοία.

'Ιδ ια ίτερα  δμως σημαντική είναι ή έρ 
γασία  τοΰ Βλαχογιαννη, σάν έρευνητή 
τής νεοελληνικής 'ιστορίας άπό τήν "Α 
λωση ώ ς τά νεώτερα χρονιά. Σ τ ή ν  ερ
γασία αύτή, ό  Βλαχογιάννης άφίερώθη- 
κε μέ πολύ ζήλο. ’Ακούραστος έρευνητής. 
άναδίφησε παλιά άρχεϊα, βρήκε πολύτιμα 
έγγραφα τοΰ 'Α γώ να  καί τά  έξέδωοε. Ο Ι 
τόμοι τών «"Αρχείων τής νεότερης έλλη- 
νικής Ιστορίας», πού έξεδόθηοαν άπό τό 
1901 ώς τό  1924 καί ή  « ’ Ιστορική άιθο- 
λογία» του (1 9 2 6 ) άποτελοΰνε πολύτομο 
Ιστορικό ύλικό. "Επίσης έξέδωοε τό « ’Α ρ 
χείο  τοΰ Στρα τηγού  Μακρυγιάννη», τήν 
τρίτομη έργαοία  «Στρατιω τικά  ενθυμή
ματα» τοΟ στρατηγού Ν .  Κασομούλη. 
προλογισμένα άπό τόν-Ιδιον καί τό 1935 
τούς «Κλέφτες τοΰ Μωρηά», Ιστορική με
λέτη, μέ πολλά άγνωστα στοιχεία. Πε- 
θαίνοντας. ό  Βλαχογιάννης άφήνει πολύ
τιμο  Ιστορικό ύλικό καί πλήθος άνέκδο- 
την έργαοία.

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

Σ τ ή ν  Έλληνο-Γα λλική  Έ ν ω σ η  Νέων 
γίνηκε τήν Τετάρτη 22 Αόγούστου γιορτή 
γ ιά  τήν άπελευθέρωση τοΰ Παρισιού. Μέ 
σεμνότητα καί μέ πολλή θέρμη ο ! όμιλη- 
τές μίλησαν γ ια  τήν θαυμαστήν εποποιία 
τών Γάλλων πατριωτών καί άναφέρανε 
μαζί καί τά  όνόματα τών 'Ελλήνω ν πού 
πέσανε γ ιά  τή λευτεριά τοΰ Παρισιού.

—  Τώρα πού 6 καιρός δρόαισε. ή Έ λ 
ληνο-Γαλλική Ενωση ξαναρχίζει τίς όυι- 
λΐες της. Τ ή ν  έρχόμενή Τετάρτη 5 Σ ε 
πτεμβρίου, ώρα 19. στήν όδόν Σ ίν α  29. 
θά μιλήσει ό  άρχιτέκτων κ. Γεώργιος 
Κανδόλης γ ιά  «τό πνεΰμα τής άνοικοδό- 
μησης στή Γαλλία». Ή  "Ενω ση διάλεξε 
αύτή τήν όμιλία έπειδή ο ί άρχιτέκτονές 
μας θά φύνοον κατά τά  μέσα τοΰ Σ ε 
πτέμβρη για_ νά φροντίσουν γ ιά  τήν άνοι- 
κοδομηση τών έλληνικών χωριών. Έ τ σ ι  
θά μπορέσουν νά πάρουν μιαν Ιδέα πριν 
φύγουν, γ ιά  τά τ! γίνεται στή Γαλλία 
σχετικά μ ' αύτό τό θέμα. Πλούσια στοι
χεία  γ ιά  τήν άνοικοδόμηση στή Γαλλία, 
έφερε άπό τό Παρίσι πρίν ένα μήνα ό 
άρχιτέκτων τοΟ 'Ινστιτούτου κ . Ντυκοϋ.

Ή  είσοδος στήν όμιλία  θά είναι έλεύ- 
θερη.

—  Μ έ χαρά άκούσαμε στήν ραδιοφω
νικήν έκπομπή τής 'Ένω σης, στις 29 
Αύγούστου. δυό ποιήματα τοΰ Ά ρ α γ κ ό ν  
άπό τή συλλογή του «Τά  μάτια τής Έ λ -  
σας» σέ ώραιότατη μετάφραση του κ. Τ. 
Παπατσώνη.

Τ Ο  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ο  Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο

'Ε κ ε ί  πού ή άδιαφορία τώι «άρμοδίων» 
καταντςτ έγκληματική περιφρόνηση γ ιά  
τήν πνευματική μας ζωή. είναι ή  στόαη 
τους στό ζήτημα τής σύστασης έπιμελη- 
τηρίου λογοτεχνών. Έ κ ε ϊ  ξεπερασαν τ ι ; 
σκοτεινότερες παραδόσεις τής κρατική; 
άναλγησίας.

"Ο λ ες  ο ί προϋποθέσεις γ ιά  τήν Ιδρυ
ση τοΰ 'Επ ιμελητηρίου έχουν ρυθμιστεί 
άπό τό  συμβούλιο τής έτσιρείας Έλλή-  
νων Λογοτεχνών καί δέ χρειάζεται τώρα 
παρά μ ιά  συνεννόηση των άρμοδίων ’Υ 
πουργείων Παιδείας, ‘Εργασίας καί Ο ι 
κονομικών, γ ιά  νά καταρτιστεί ά σχετικός 
νόμος χαί να μπει. σ ’ έφαρμογή. ’ Η  Ιδρυ 
ση Επ ιμελητηρίου , καθώς καί ταμείου 
σύνταξης γ ιά  τούς λογοτέχνες μας, άπο- 
τελεΐ τόν πιό ΐνδεδειγμένο τρόπο γ ιά  νά 
έξασφαλιστεΐ ή άξιόπρεπη διαβίωσή τους 
καί νά κατοχυρωθούν νομότυπα τά έπογ- 
γελματικά συμφέροντά τους. Ε ίνα ι άουγ* 
χώρητο τό  Κράτος νά μή νοιάζεται καί νά 
μή Φροντίζει άξιοπρεπέοτερα γ ιά  τούς 
πνευματικούς μας ανθρώπους, πού μόνον 
δταν πεθαίνουν δυστυχισμένοι τούς θυμά
ται καί τούς τιμά μ έ ’τήν κατάθεση οτεφά- 
νου χαί μ έ  τόν άπαραίτητον έπιχήδειο. . . 
Πρέπει ΐπιτέλους ή πολιτεία νά συναι- 
οτανθεΐ τό  μεγάλο της χρέος ο ' αύτούς 
καί νά τούς βοηθήσει στήν έπαγγελματι- 
κή τους όργάνωση. Ά π ό  τήν άποψη τού
τη είναι άπαραίτητο τό  λογοτεχνιχό 'Ε π ι
μελητήριο. πού θά Ιδρυθεί, νά προικοδο- 
τηθεϊ μέ τό  προϊόν τής είδικής φορολο
γίας γ ιά  τήν ένίσχυση τών πνευματικών 
άξιών τής χώρας. Τ ό  ύπογραμμίζουμε αύ
τό, γιατί μαθαίνουμε πώς διάφοροι καλ
λιτεχνικοί κ . & . οργανισμοί πού έξαρ- 
τιώνται άπό τό  ’Υπουργείο Παιδείας κ ι
νούνται τελευταία ή ενεργούν νά ύφαρ- 
πάοουν γ ιά  τά  δικά τους ταμεία τή φο
ρολογία αύτή. Πιστεύουμε ώστόσο, πώς 
ή διεύθυνση Γραμμάτων τοΰ 'Υπουργείου 
θά άποσοβησει αύτό τό έτοψσζομενο 
σκάνδαλο.

Μ ΙΑ  Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Η

Ό  συνεργάτης μας καί γνωστός θεα
τρικός συγγραφέας Ν . Κατηφόρης, μέ 
/ράμμα του μας λέει δτι τό θεατρικό του 
έργο  «Λύκοι καί πρόβατα.·-, πού είχε  γρά 
ψει τό 1931 καί είχε κυκλοφορήσει σέ 
λίγα_ δαχτυλογραφημένα άντίγραφα. έχει 
χαθεί. Παρακαλεί άποιονδήποτε έχιι Ενα

νομαρχιακής έπιτροπής Ε .  Α . Μ . Κ έρ 
κυρας.

« Μ ά ν α  τ ο ΰ  λ  α  ο  ΰ » , δργανο τής 
έθνικής άλληλεγγύης νομοΰ Ά χα ΐα ς .

« Λ ε υ τ ε ρ ι ά » ,  δργανο τής περιφε
ρειακής έπιτροπής Βό λο υ  τοΰ Κ . Κ . Ε .

« Ά  ν α γ έ ν ν η σ η » ,  δργα ιο  τοΰ πο
λιτικού συνασπισμού τών κομμάτων τοΰ 
Ε .  Α . Μ . τοΰ νομοΰ Μαγνησίας.

« Ν έ α  ’Ε σ τ ί α » ,  δεκαπενθήμερο πε
ριοδικό. Σ τ ό  τελευταίο, του φύλλο δια 
βάζουμε άρκετές σελίδες άφιερωμένες 
στόν Ν . Ποριώτη, μέ άρθρα άναμνηστικά 
τών Σ τ .  Δάφνη, Πελου Κατσέλη καί Ρ ή 
γα  Γκόλφη. άνέκδοτη σελίδα τοΰ Ποριώτη 
γ ιά  τόν Δαννούντσιο καί μεταφράσεις του 
τριών σονέττων τοΰ Σαίξπηρ. 'Ε κ τό ς  άτΓ 
αύτά, τά άρθρο «Γόνιμη παλικάριά» τοΰ 
κ. Π .  Χάρη, διηγήματα τών κ. κ. Ά γ γ .  
Τερζάχη, Γ .  Νάζου καί Α ίμ . Σ τ .  Δάφνη, 
άρθρα καί μελέτες τών κ . κ . Λ . Κ ου 
κούλα. Ν . Γιαννιοΰ, "Ε λ λ η ς  Λαμπρίδη 
καί θ .  Μουστοξύδη, Ενα ποίημα τοΰ κα
θηγητή κ. Ά ν τ .  Κεραμοπούλου. στοχα
σμούς τοΰ κ. \ Ά λ κ . Γιαννόπουλου, άπαν- 
τήοεις στήν Ερευνα « Ή  τέχνη καί ή έπο- 
χή» τών κ. κ . Παν. Κανελλόπουλου. 
Τ.^Παπατζώνη καί Ά λ κ η  θρύλου, άρθρο 
τοΰ σκηνογράφου κ. Γ . Άνεμογιάννη καί 
τοΰ κ. Κ .  Δη,μαρά γ ιά  τή Γαλλική 'Επ α 
νάσταση, κριτική θεάτρου άπό τόν κ. 
"Α λκή ν θρύλον, τοΰ κινηματογράφου άπό 
τόν χ. Γ .  Ν . Μ ακρήν καί των βιβλίων 
άπό τούς κ. κ . Γ1. Χάρην καί Γ .  Χατζίνην, 
άναλυτιχή βιβλιογραφία άπό ιόν κ. Γ . 
Φουοάραν, παρακολούθηση τής πνευματι
κής καί καλλιτεχνικής ζωής, κλπ.

« Γ ε ω ρ γ ι κ ή » ,  τεχνική, οίκονοπική. 
συνεταιριστική Επιθεώρηση. Σ τ ό  τεύχος 
τού Αύγούστου σημειώνουμε διάφορες εν
διαφέρουσες συνεργασίες γύρω άπό κάθε 
λογής γεω ργικό ζήτημα, των κ, κ . Σ .  
Καράτζαλη. Π . Ροκκου , Ζήση Παπαθα
νασίου. Μ ιχ. Στυλιανόπουλου, Σ ω κ ρ . 
Καλογερέα , Σ τ .  Πανάγου. Γ . Μανιάτη. 
Γιάννη Π ικρού, θ .  Κ  οΓατανιώτη. Α . Σούν- 
τρα. Π . Τσαμπάοη, διάφορα σημειώματα, 
βιβλιοκρισίες, κλπ.

« Κ υ ν ο υ ρ ι α κ ή »  δεκαπενθήμερη 
Επιθεώρηση φ ιλολογική, κοινωνική και 
τών είοήσεων. Σ τ ό  φύλλο τής 15ης Α ύ 
γουστου σημειώνουμε διάφορες ίοτορικές. 
φιλολογικές κα ί λαογραφικές συνεργα
σίες τοπικοΰ Ενδιαφέροντος των κ. κ. Μ. 
Ρούνη . Κ α λ . Καλλούταη. Δ . Παπαμι- 
χαήλ, Τάσου Γριτοόπουλου. Ά λ .  Χριοτο- 
οίλη , Π . ’Ω μέγα . Ί ω .  Πύρλσ, θαν. Β α  
γενα , ειδήσεις. σχόλια, κλπ.

« Ε λ λ η ν ι κ ό  Ο π α ι Ο ρ ο » ,  μηνιαία 
Εκδοση τής ένώαεως δρειβατών φυσιολα
τρών. Σ τ ό  νέο διπλό φύλλο τοΰ Αύγού- 
στοι>— Σεπτεμβρίου διάφορες Ενδιαφέρου
σες συνεργασίες τών Τ . Λαδόπουλου, 
Μ ιχ . Περανθη, θ .  Κ,οντέρη. Ν . Κατττρι- 
νου, θ .  Άθανασιάδη. Α .  Ρω μοίου, πα
ρακολούθηση τής φυσιολατρικής κινήσεονς, 
κλπ ..

« Έ  ρ μ  ή ^», δεκαπενθήμερο Εκπαιδευ
τικό περιοδικό, μέ λεπτομερή παρακολού
θηση των διαφόρων Εκπαιδευτικών ζητη
μάτων.

« Έ λ λ η ν ι . κ ή  τ έ χ ν η  κ α ί  Ε π ι 
σ τ ή μ η » .  μηνιαίο περιοδικό, μέ διάφο
ρες φιλολογικές συνεργασίες ίο υ  διευθυν
τή του Φώτη Μπασουχέα. τών Α . Κλαδά, 
Γ .  Παπακυριακόπουλου, κλπ.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Ή  λ . Λ υ μ π ε ρ ό π ο  ι» λ  ο :  Κρα- 
ταμε τό  έξάστιχο.

Γ . Γ . : θ ά  δημοσιέψουμε Ενα κομμάτι ά 
πό τό ποίημά σας.

Π . Χ ε ι μ % ρ ι ν ό : Δ έ  λέει τίποτε 
τό πεζό σας. θ α  πρέπει νά διαβάσετε 
πολύ γ ιά  νά καταλάβετε τουλάχιστον πώς 
ή τέχνη είναι δύσκολη δουλειά.

Κ . Κ α θ ά ρ ι ο :  Τ ό  διήγημά σας 
Εχει Ενδιαφέρον, άλλά τό πνίγουν οί ά- 
νυπόφορες πολυλογίες.

Φ . Π  ρ  α  σ ! ν η :  Τ ό  σημερινό σας 
δέν μας ίκανοποιεϊ. Περιμένουμε νά μάς 
στείλετε κανένα άλλο.

Σ .  Μ  π  έ ο  κ  ε ρ  η : Πολύ χαριτωμέ
νο τό  περί Τσάτσου. άλλά δέ δημοσιεύε
ται.

Ρ .  Π ε λ ε  κ  i δ η (Μ ε σ ο λ ό γ γ ι):  " Ο 
λα  τά  βιβλία  πού άναγγέλνουμε μπορεί« 
τε νά τά παραγγέλνετε, στέλνοντας τό 
άντίτίμο, στό βιβλιοπωλείο «Α ετό ς » . Βου- 
κουρεατίου 6α, ’Αθήνα.

Π . Α  ύ γ  ε ρ ι ν  ό : Μ ας σιιγκίνησε 
βαθειά  καί σας συγχαιρόμαατε. Καταλα
βαίνετε δμως δτι ή δημοαίεψή του δέν 
μπορεί νά γίνει γ ιά  τήν ώρα.

Γ . Κ .  Μ  α  κ  ρ  ή :  Πολλοί καθαρευου
σιανισμοί πού παγώνουν τό σατιρικό σας 
άφήγημα.

Κ . Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ :  Δ ια βά 
σαμε τό γρά μμα  σας ué πολύ Ενδιαφέρον 
καί συμφωνούμε. Τ ά  Ιδ ια  είπαμε καί λέ- 
u s  καί έμείς.

Π. Λ ε φ ό π ο υ λ ο :  Μ ή  βιάζεστε νά 
γράψετε. Έ χ ε τ ε  άνάγκη νά μελετήσετε 
πολυ τή λογοτεχνία μας.

Τ . Μ ω ρ α ί τ η  (Β έ ρ ρ ο ια ) :  Κ Γ  έ- 
οεις πρέπει νά διαβάσετε. Έ χ ε τ ε  άφη- 
Υηματικές Ικανότητες, άλλά και μεγάλη 
άγνοια  της τέχνης.

Ά  γ  η  α. Τ  σ έ λ  α λ  π (Άνδρίτσα ι-  
ν α ) : Τα  οιαβάσαμε καί τά τρία διηγήαα- 
τά σας. Δ εν μάς Ικανοποιούν. Δ έν  κάνετε 
διάκριση άνάμεσα στό ούσιώδες καί στό 
περιττό.

Π. Λ ί θ ι ν ο :  θ ά  δημοσιευτεί. Περι
μένουμε χ Γ  άλλα δ ικ ά  οας.

Φ. Π . Φ  λ  ω  ρ  ί δ  η : Ό  Δ . Φωπάβης 
σας εύχαριστει θερμά γ ιά  τή χαρά πού 
του Εδωσε τό γράμμα  σας καί σάς χα ι
ρετά έγκάοδια .

άπό τά άντίγοαΦα αύτά νά τοΰ τό στεί 
λει. στό γραφείο του, Σανταρόζα 3.

Β Ι Β Λ Ι Α

Ε .  I .  Τ σ ο υ δ ε ρ ο ΰ :  « Ελ λ η ν ικ ές  Α 
νωμαλίες στή Μέση Ά 'α τ ο λ ή » . 'Ε κδ ο τ ι
κός οίκος «Α ε τ ό ς  A .  Ε .» .  Α θ ή να , 1945. 
Σελ ίδες  190, οραχ. 400.

Κ  ρ I  τ ω  ν α  Ά θ α ν α σ ο ύ λ η :  
<ΤΩ , Γλυκύ  μου Έ α ρ . . . »  Ποιήιιατα. 
Α θ ή να , 1945.

Χ ρ .  Κ .  Τ ι τ έ λ η :  Κόστας Δ 
Βέλλιος. Κοζάνη, Ιο ύ λ ιο ς  1945

Γ. Σ η μ η ρ ι ώ τ η : « Ή  Ρομφαία 
τής Λευτεριάς.;. Ποιήιιατα, 1945.

Κ  λ . Ά  τ  τ  λ  η :  « Ό  δρόμος προς 
τό  σοσιαλισμό». Μετάφραση θ .  Τσαβέα. 
Α θ ή να , 1945. Δραχ. 250.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

« Κ  α  ι σ α  ρ  t α  ν  ή», Βδομαδιάτικο δ η 
μοκρατικό δργανο τών ανατολικών συνοι
κιών τής Αθήνας.

« Ή  φ ω ν ή  τ ή ς  ’ Η π ε ί ρ ο υ » ,  βδο
μαδιάτικο δργα ιο  τής όργάνωσης περιο
χής Η π είρου  τοΰ Κ . Κ  fc.

« Ρ  ο  6 μ ε  λ η» , όργανο τοΟ πολιτικού 
συνασπισμού των κομμάτων τοΰ Ε. Α . Μ. 
Ά ν α τ . Στερεάς.

« Ε θ ν ι κ ό  Ε γ ε ρ τ ή ρ ι ο » ,  δργα ιο  
τοΰ συνασπισμού κομμάτων τοΰ Ε. Α, Μ . 
Λασηθίου.

« *0  ά γ ώ ν α ς  τ ώ ν  Φ υ μ α τ ι κ ώ ι · » .  
όργανο τοΰ πανελληνίου συνδέσμου φυ- 
ματικών.

« Λ ε ύ τ ε ρ α  ν ι ά τ α » ,  δργανο τοΟ 
συμβουλίου Ε. Π . Ο . Ν . Μακεδονίας,

« Ν α υ τ ε ρ γ α τ ι κ ή  φ ω ν ή » ,  δργα 
νο τής ομοσπονδίας έλληνικών ναυτεργα
τικών όρνανώσεων.

« Ά ν ό ρ θ ω σ ι ς » .  δημοκρατική Παν 
θρψκική έφτ/μερίς.

« Π ρ ω τ ε ρ γ ά τ η ς » .  βδομαδιάτικο 
δργανο τών έρΥατοΟπαλληλικών συμφε- 
ρόνπων.

« Ή  μ ά ν α » ,  μηνιάτικο δργανο τών 
αδελφάτων Νεάπολης, Κσλωνακίου, Κ υ 
ψέλης, Γχύζη, Άμπελοχήπων τής « Ε ,
Α . Ε .» .

« Π α  ν τ  ρ  ι α  τ  α τ  ι κ  ή» , δργανο τών 
συμφερόντων τοΰ προσωπικού Τ Τ Γ  καί 
Γαχ. Ταμιευτηρίων.

« Ή  ψ ω ν ή  τ ο ΰ  Λ α ο ΰ » .  δργανο τής

Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η  Κ Γ  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 6)

όδηγητής τοί3 Έθνικοΰ θεάτρου 
μέ τήν ίδρυσή του. "Ωριμος πνευ
ματικά, θρεμμένος μέ τή λαϊκή 
παράδοση, μαθητής γιά τή δη
μιουργία μιας νεοελληνικής 
πραγματικότητας δέν · παρασύρ
θηκε άπ’ τήν Κατάπτωση τής Εύ
ρωστης. Άφουγκράσθηκε σάν ά- 
ληθιυός καλλιτέχνης, τό αίτημα 
τοΰ καιρού του. νΗταν, δπως εί
δαμε, ή άνοδος τομ λαϊκοΰ πα
ράγοντα, στό δεύτερο δεκάχρονο 
τοΟ μεσοπολέμου. Μέσα στά δυό 
χρόνια πού έζησε διάλεγε τό Ι
σχυρό καί τό προοδευτικό άπ’ 
τήν κλασσική καί τή σύγχρονη 
θεατρική φιλολογία. "Εδωσε τό 
Δ α ν τ ώ ν τοΰ Μπΰχνερ, έ
δωσε Γκάλσγουορθ, έδωσε Τσβά- 
ιχ. "Εφτασε νά προκαλέσει τήν 
έπέμβαση τοΰ άντιδραστικοΰ Γ. 
'Επιτελείου. Γένιησε ένθουσια- 
σμούς. Μάζεψε καινούργιο, άφθο
νο κοινό. Τό υπερώο έγινε τό κέν
τρο τής προοδευτικής νεολαίας. 
"Εσπασε τήν κρίση τοΰ μεσοπο
λέμου. "Εδωσε τή γνήσια έλληνι- 
κή παράδοση κι’ δ,τι ύπαρχε πιό 
γερό στή νεοελληνική παραγω
γή. Μέ τούς ήθοποιούς στάθηκε 
οδηγός κι' δχι δασκαλάκος. Πά- 
λαιψε νά έξαφανίσει τά σημάδια 
πού άφησε σ' αύτούς ή χρόνια 
προσπάθεια ύπόκρισης εύτελών 
έργων, ή προσπρθειά τους στό 
ϋφος γιά νά σταθοΰν άνεδαφίκοί 
δοΰκες καί μαρκήσιοι, καθώς καί

ή προσπάθεια νά λένε, δεκάχρο
να όλάκαιρα, τίς άθλιες έκεινες 
μεταφράσεις, πού -κάθε άλλο ή
ταν παρά γλώσσα ρωμέϊκη. Βα
θύς γνώστης ξένων γλωσσών δέν 
έφερε τίποτε τό ξενικό. Τούς έ. 
δώσε τό αίσθημα τής γλώσσας 
τους, ρωμαλέας, πλούσιας, γιο
μάτης χρώμα, μεστής, μέ όλο- 
κάθαρους ήχους. Δέν ήταν ξιπ- 
πασμένος γιά νά τούς ποτίσει μέ 
ξενόδουλη μανία. ’Ήταν άρχον
τας ρωμηός κ’ είχε βαθύτατη πί
στη σιήν άρχοντιά τής ράτσας 
του. "Εδωσε τή ζωή του, άφοΰ 
πρώτα είχε δώσει στούς “ Ελλη
νες ήθοποιούς τή βάση πού πρέ
πει νά πατήσουν γιά νά κάμουν 
θέατρο καταδικό τους, σέ έπαφή 
μέ τόν έξω κόσμο κι' άντάμα μέ 
έθνικό χαραχτήρα. Υπάρχουν 
βέβαια καί σκιές στό έργο του. 
Μά αύτές είναι άλλη κουβέντα. 
Δέν έχουν αύτή τή στιγμή θέση 
έδώ. Μ ' αύτόν κλείνει ή έθνική 
καί λαϊκή περίοδο τοΰ Ελληνι
κού θεάτρου στή διάρκεια τοΰ 
μεσοπολέμου. Τό έργο τοΰ Φώ- 
του Πολίτη κι’ δ Βασίλης Ρώτας, 
τώρα, μέ τήν άνοδο τών λαϊκών 
δυνάμεων παίρνουν στά μάτια 
μας τήν έκταση πού έχουν καί 
γίνεται συνείδηση ή σημασία 
τους γιά τήν πρόοδο τοΰ 'θ εά 
τρου μας. "Οσοι προχωρούν μέ 
τίς λαϊκές τούτες δυνάμεις είναι 
μοιραίο νά έπιστρεψουν ο’ αύ
τούς. Τό πρόσταγμα τών καιρών 
έπιβάλλει τούτη τήν έπιστροφή.



έλεό&ρα Ιρ άιιιιοφ
Ο Α Α Ρ Ι Α ,  Ο Α Α Α Α !

ΚΚ*. -  -

Λίγο πιό κάτω απο τό σπίτι 
μου είναι τό "Ογδοο Γυμνάσιο. 
Ένα  τεράστιο χτίριο που μοιά-. 
ζει περισσότερο μέ καζάρμα ή 
αποθήκη. Τόν καιρό Τής Κατο
χής οι Γερμανοί τό χρησιμοποι
ούσανε γιά τήν άπλοχωριά του 
οά στρατώνα. Μπορεί καί οάν 
κέντρο στρατιωτικής μετεκπαί
δευσης. Καθε πρωί καί κάθε δει
λινό μαζεύονταν οί Ναζήδες 
στρατιώτες στόν Απέραντο αυλό
γυρο του 'Όγδοου κΓ άκούγανε 
μέ θρησκευτική σιωπή τόν άξιω- 
■ματικό πού τούς έκανε θεωρία. 
Ώρες ολάκερες.

Βέβαια κανένας δέν ώκουσε 
ποτέ, κανένας περίοικος ή δια
βάτης έννοώ, τί τούς έλεγε ό 
αξιωματικός τους. 'Όμως έγώ 
τό φαντάζομαι. Σίγουρα τούς 
εξηγούσε γιατί τό Μείζον Ράιχ 
έπρεπε νά κυβερνήσει ολον τόν 
κόσμο. Σά  ν' άκουγα μάλιστα 
τ' άκαταμάχητα έπιχειρήματά 
του. Τά ειχα ξανακούσει πολλές 
φορές ταξισεύοντας στή χιτλερι
κή Γερμανία. Ας τ' άκοόσουνε 
λοιπόν κ’ οί συμπατριώτες μου. 
Προπάντων αϋτοί πού έχουν τήν 
άφέλεια νά νομίζουν πώς ό Ράλ- 
/ι,ης είταν κούισΛιγκ καί πώς τά 
Ιάγματα 'Ασφαλείας έδρασαν 
άντεθνικά.

Νά λοιπόν χί έλεγε ό Γερμα
νός άξιωματικός στούς καλο 
θρεμμένους Νάζήδες του μέ τά 
κατακόκκινα καί πλαδαρά μά
γουλα, τά έμβρόντητα καί ζωώ 
δικά μάτια. Τούς έλεγε πώς οί 
Γερμανοί είχαν οί κληρονόμο- 
του Δυτικού Πολιτισμόϋ. Αυτούς 
είχε διαλέξει ή θεία Πρόνοια νά 
τόν διαφεντέψουν άπό τήν κατά- 
ρα τής Δημοκρατίας καί τού 
Μπολσεβικισμού. Ό  Δυτικός Πο
λιτισμός πού κινδύνευε είχανε δι
κό τους χτήμα. Μάλιστα. Γιατί οί 
αρχαίοι Ελληνες πού τόν έφτια
ξαν είταν κΓ αύτοί Γερμανοί. 
Πριν άπό τρείς χιλιάδες χρο
νιά παρατήσανε τούς τευτονικούς 
δρυμούς, κατεβήκανε στή Βαλ
κανική Χερσόνησο καί μεγα 
λουργήσανε. Στήν πατρίδα τους 
οί Γερμανοί .δέ μεγαλουργήσανε 
τά παλιά έκεΐνα χρόνια έπειδή 
έκανε, λέει, πολύ κρύο. 'Εδώ τό 
κλίμα είταν καλύτερο κΓ  ό ού- 
ρανός γαλάζιος καί γελαστός. 
Έπειτα έδώ έτυχε νά βρίσκεται 
καί ή Μεσόγειος πού έβρεχε μέ 
τά νερά της τίς Ακρογιαλιές 
όλων τών γνώριμων λαών τής 
έποχής έκείνης. Τής Κρήτης, τής 
Ρόδου, τής Μικρασίας, τής Με
σοποταμίας, τής 'Αφρικής.

Κ’ οί Ναζήδες πού άκουγαι 
άνοιγαν τόσο τό οτόμα τους. "Α- 
κουγαν καί γέμιζαν περηφάνια. 
Γι’ αύτό τούς βλέπαμε δλοι κορ
δωμένους κΓ άλύγιστους σά vd- 
χε κοπαπιεΐ ό καθένας τους 
κΓ άπό μιά στέκα μπιλιάρδου. 
Τά πίστευαν δλα. Ο Ι Γερμαναρά- 
δες είναι μωρόπιστοι. "Οταν ό 
άνώτερός τους ή ή έψημερίδα 
τους τούς βεβαιώσει ή πώς αύτοί 
οί ίδιοι είναι έλέφαντες ή ό Χί- 
τλερ θεός, θά τό χάψουνε οτό λε
φτό καί θά πούνε δλοι τους έν 
χορφ: «Aber gewiss 1 So ist es!»

Γέμιζαν περηφάνια λοιπόν οί 
Ναζήδες άκούγοντας τόν άξιω- 
ματικό τους. "Αλλωστε τούς έλε-

γε κΓ άλλα, πολλά καί παράδο
ξα. Τούς έλεγε πώς είτανε Γερ
μανοί οί Δωριείς πού κατεβήκα
νε στήν Ελλάδα κ' έφτιαξαν τόν 
περίφημο πολιτισμό της. 'Ώοτε 
γερμανικά αίμα είχανε στις φλέ
βες τους κείνοι που θυσιάσανε τή 
ζωή τους στις Θερμοπύλες, στις 
1 ιλαταιές, οτό Μαραθώνα καί στή 
Σαλαμίνα γιά νά σώσουν αύτόν 
τόν πολιτισμό, δταν τόν άπείλησε 
τό ασιατικό σκότος. Καλή ώρα 
σά σήμερα, δπου οί Γερμανοί καί 
πάλι Αγωνίζονταν γιά νά γλυτώ
σουν τόν πολιτισμό τών προγό
νων τους(!) άπό τό χάος της Α 
σίας.

Κ Γ δταν τέλειωνε ή θεωρία 
καί οί Ναζήδες μπαίνανε στή 
γραμμή νά πάνε γιά γυμνάσια ή 
σέ άγγαρεία, καπνίζανε τά κε
φάλια τους σά θυμ-ατά. Διασχί
ζανε τούς δρόμους τής 'Αθήνας 
κοιτάζοντας τόν κόσμο μέ βλο- 
συρότητα καί περιφρόνηση καί 
τραγουδούσανε μέ σοβαρότητα 
Ρωμαίων συγκλητικών:

— Όλαρία, όλαλά!
Ωστόσο σίγουρα οί συμπα

τριώτες μου δέν άναρωτηθήκανε 
ποτέ τους γιατί οί Ναζήδες τρα
γουδούσανε μέ σοβαρότητα Ρω

μαίων συγκλητικών. Γιατί τέλος 
πάντων τό τραγούδι τους δέν εί
τανε πρόσχαρο καί πηγαίο οάν 
δλα τά τραγούδια. Γ  ιατί κΓ αύτό 
τό λέγανε σά νά έκτελούσαν ένα 
στρατιωτικό παράγγελμα, άκρι- 
δώς καθώς δταν, γιά νά δείξουν 
τή δύναμή τους, Αναγκάζανε τήν 
άνθρώπινη φύση τους νά μαϊμου- 
δίζει τά συνήθια τής χήνας.

Ας τό μάθουνε λοιπόν κσ: 
τούτο οί συμπατριώτες μου. Κσ- 
προπάντων ¿κείνοι πού ξεχνώ» 
τας τήν πέίνα, τό κυνήγημα, τέ 
βασανιστήρια καί τούς όμαδι- 
κούς τουφεκισμούς τών άδερφών 
μας, έχουν τήν Απόκρυφη έλπίδα 
πώς ό Χίτλερ δέν πέθανε. Πώς 
ζεΐ. Πώς τήν κατάλληλη στιγμή 
θά ξεφυτρώσει πάλι μπροστρ: 
μας σάν άπό μηχανής θεός. Γιά 
νά διευθύνει τίς παγκόσμιες αύ- 
τή τή φορά φασιστικές φάλαγγες 
ένάντια στις σκοτεινές δυνάμεις 
τής δημοκρατίας καί τού σοσια
λισμού.

'Ό λ ' αύτά πού έλεγε ό Γερμα
νός άξιωματικός ατούς στρατιώ
τες του, κάθε μέρα, ώρες ολάκε
ρες, πρωί Απόγεμα, στόν άπλό- 
χωρο αύλόγυρο τού 'Όγδοου 
Γυμνασίου, δλ’ αύτά είναι τό

ΤΑ Δ ΙΚ Α ΙΑ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ
Τού Ρήγα ΦΕΡΑΙΟΤ

"Αρθρ. 1. Ό  σκοπός όπου άπ άρχής κόσμου οί άνθρωποι 
έσυμαζώχθηοαν άπό τά δαση τήν πρώτην φοράν διά νά κατοική
σουν όΛοι μαζύ, κτίζοντες χώρας και πόλεις, είναι διά νά συμδοη- 
θώνται και να ζώσιν ευτυχισμένοι καί όχι νά συναΛιτρώγωνται 
ή νά ρουφά τό αίμά τους ένας.

"Αρθρ. 2 .— Αυτά τά φυσικά δίκαια είναι: πρώτον, τό νά 
εϊμεθα όλοι ίσοι καί όχι ό ένας κατώτερος άπό τόν άλλον’ δεύ
τερον, νά εϊμεθα έλεύθεροι και οχι ό ένας σκλάβος τού άλλουνοϋ' 
τρίτον, νά ειμεθα σίγουροι εις τήν ζωήν μας καί κανένας νά μην 
ήμπορή νά μάς τήν πάρη Αδίκως καί κατά τήν φαντασίαν.

"Αρθρ. 9. — Ό  νόμος έχει χρέος νά διαψεντεύη τήν κοινήν 
ελευθερίαν όλου τού έθνους καί εκείνην τού κάθε άνθρώπου, κα
τοίκου εις ταύτην τήν αύτοχρατορίαν, έναντίον τής καταθλίψεως 
καί τής δυναστείας τών διοικητών' όταν αύτοί διοικούν καλώς, 
να τούς διαψεντεύη' εί 6έ κακώς, νά τούς άποβάλλη.

"Αρθρ. 11.— Κάθε δυναστικόν έπιχείρημα, όπου ήθελαν κά
μει έναντίον ένός άνθρώπου όπου δέν επταισε καί χωρίς προστα
γήν τού νόμου θέλουν νά τόν καταδικάσουν, ¿κείνο φαίνεται πώς 
είναι μόνον Από τό κεφάλι τού κριτού καί έργον τυραννικόν. Ό  
άνθρωπος λοιπόν τόν οποίον θέλουν νά δυναστεύσουν μέ αυτόν 
τόν τρόπον, έχει δίκαιον καί άδειαν νά άντισταθή εξ όλης του 
τής δυνάμεως, νά τό άποβάλη μέ βίαν καί νά μήν ύποταχθή·

"Αρθρ. 21 — Α Ι δημόσιοι συνδρομαί καί άνταμοιδαί είναι ένα 
Ιερόν χρέος τής πατρίδος. Τό κοινόν χρεωστεί μίαν ̂  βοήθειαν 
εις τους δυστυχείς έγκατοίκους, τόσον εις τό νά τούς προμη
θευτή) νά έχουν τί νά έργάζωνται, όσον καί νά δώσχ) τρόπον 
ζωής εις εκείνους, όπου δέν ήμπορούν πλέον νά δουλεύσουν' ή
μουν, ένας γεωργός μή έχοντας βόδια κάθεται άργός, ή πατρις 
έχει χρέος νά τόν δώση καί νά τόν προσμένη ώστε νά τά πλήρω
ση" ένας έσακατεύθη εις τόν ύπέρ πατρίδος πόλεμον, αύτή πρέ
πει νά τόν άνταμείψη καί νά τόν τρέψη εν όσψ ζη· ,

"Αρθρ. 22.- 'Ό λ ο ι  χωρίς έξαιρεσιν έχουν χρέος νά ήξευ- 
ρουν γράμματα. Ή  πατρις έχει νά καταστήση σκολεία εις όλα 
τά χωρία διά τά άρσενικά καί θηλυκά παιδία. Ε κ  τών γραμ
μάτων γεννάται ή προκοπή, μέ τήν όποιαν λάμπουν τά έλεΰθερα

^ νη·Άρθρ. 34.— "Οταν ένας μόνος κάτοικος τού βασιλείου τού
του άδικηθή, Αδικείται δλον τό βασίλειον καί πάλιν, όταν τό βα- 
σίλειον άδικεϊται ή πολεμεΐται. Αδικείται ή πολεμεΐται κάθε πο
λίτης. Διά τούτο δέν ήμπορεΐ ποτέ κανείς νά είπή, ότι ή τάδε 
χώρα πολεμεΐται, δέν μέ μέλει, διότι έγώ ησυχάζω είς την (δι
κήν μου· άλλ' έγώ πολεμούμαι, όταν ή τάδε χώρα πάσχη. ως μέ
ρος τού όλου όπου είμαι- ό Βούλγαρης πρέπει νά κινείται, όταν 
πάσχη 6 “ Ελλην' καί τούτος πάλιν δ Γ  ¿κείνον* καί άμφότεροι δια 
τόν 'Αλβανόν καί Βλάχον,

Του Λ. ΚΟΓΚΙΜΓΛΔ

τροπάρι τού Ρόζεμπεργκ. Αύτός 
είναι ό θεωρητικός κΓ ό άπολο_ 
γητής τού γερμανικού ρασισμοϋ 
πού γιά χάρη του ό Χίτλερ ματο- 
κύλησε την άνθρωπότητα. Αύτός 
διαφέντεψε τό Ιστορικό δικαίω
μα τής Γερμανίας νά κυβερνήσει 
όλον τόν κόσμο. Επειδή δέν εϊ- 
ταν εύκολο πράμα ν' άποδείξει 
πώς οί Δωριείς είτανε Γερμανοί 
καί πώς γι' αύτό οί "Ελληνες εί
ναι άπόγονοι τών άρχαίων Γερ
μανών, έπειδή τό ψυχρό κλίμα 
τής Γερμανίας καί ή γεωγραφι
κή θέση της δέ δικαιολογούσανε 
τό γεγονός πώς οξ Γερμανοί, ό 
περιούσιος λαός τής γης, είτανε 
άκόμα ούρακοτάγκοι καί ζούσα- 
νε πάνω ατά δέντρα δταν οι “ Ελ
ληνες κ' οί άλλοι μεσογειακοί 
λαοί είχανε φτιάξει μεγάλους 
πολιτισμούς, ό Ρόζεμπεργκ και 
τά κοπέλια του βρήκανε καταφύ
γιο στή συγκριτική έθνολογία 
καί στή συγκριτική λαογραφία.

Οί Γ ερμανοί άνθρωποΛογικό 
είταν τά πιό γνήσια μοντέλα τής 
άριας φυλής. Ψηλοί, ξανθοί, δο 
λιχοκέφαλοι. Είχαν τήν ίδια θρη
σκεία μέ τούς άρχαίους “ Ελλη
νες. Ό  "Ολυμπος κ' ή Βαλχάλ- 
λα ¿στέγαζαν ένα συγγενικό, 
ένα σχεδόν ταυτόσημο πολυθεϊκό 
σύμπλεγμα. Δίας—Βοτάν, Άθη- 
νά-Φρία, "Αρης—Τίου κ. ο. κ. 
Τέλος είχαν κοινά ήθη καί κοι
νούς θεσμούς. "Ας άκούσουν οί 
συμπατριώτες μου γιά νά έξηγή- 
σουν καί τό μυστήριο τού « Ολα- 
ρία, όλαλά». Καθώς οί άρχαΐοι 
Γερμανοί βασιλιάδες συντηρού
σανε σκάλδους, έτσι κ’ οί Έ λ 
ληνες είχανε ραψωδούς στις αύ- 
λές τους. Καθώς έκεϊνοι είχανε 
κάνει θρησκεία τους τή σωματι
κή Αγωγή, έτσι κ’ οί "Ελληνες 
καλλιεργούσανε τή γυμναστική 
καί τόν αθλητισμό. Τέλος, καθώς 
οί Αρχαίοι Γερμανοί πηγαίνανε 
οτάν πόλεμο τραγουδώντας, έτσι 
κ’ οί Σπαρτιάτες κ' οί άλλοι 
"Ελληνες πηγαίνανε_ στή μάχη 
τραγουδώντας Τυρταίο καί άλ
λους.

Αύτά τούς έλεγε στή θεωρία 
του ό Γερμανός άξιωματικός. 
Κ ' οί Ναζήδες τόν άκουγαν μέ 
άνοιχτό στόμα. Τούς έξηγοΰσε 
άκόμα γιατί οί σημερινοί "Ελλη
νες δέν είναι πιά ψηλοί, ξανθοί 
καί δολιχοκέφαλοι. Καί τούς βε
βαίωνε πώς έτσι θά καταντούσα
νε κ’ οι Γερμανοί άν ό θεός δέν 
έστελνε στη γή τό Χίτλερ νά ξο- 
λοθρέψει τούς Εβραίους πού μα
γαρίζανε τά γνήσιο ίνδοευρωπαϊ* 
κό αίμα τους. Γιατί άν οί σημε
ρινοί “ Ελληνες είναι χλωμοί 
κΓ άρρωστιάρηδες, αύτό συμβαί
νει έπειδή δέν κρατήσανε καθα
ρό τό αίμα τους καί ήρθανε 
σ’ έπιμιξία μέ άλλες κατώτερες 
φυλές.

Μας άποδείχνανε λοιπόν τήν 
κατωτερότητά μας. Μάς έξηγου- 
σανε μιάν έπιστημονική θεωρία. 
Σ ά  νά μάς λέγανε: «Οί άληθινοί 
"Ελληνες είμαστε μεϊς κι όχι 
σείς»! Γ Γ  αύτό είτανε βλοσυροί 
καί σοβαροί, γεμάτοι οίηση καί 
περιφρόνηση, δταν οι Γερμανοί 
στρατιώτες διασχίζανε τού^ μα- 
τοβαμμένους δρόμους τής Αθή
νας τραγουδώντας:

- ’Ολαρία. όλαλάI ____   „


