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Μ Ο Υ Σ Ο Λ Ι Ν  I 
κ α ι  Χ Ι Τ Λ Ε Ρ

ΤοΟ Α. Π Α Ν Σ Ις Λ Η Ν Ο Τ
ΟΙ δυό διχτάτορες δέν υπάρ

χουνε πιά! Ό  Μουσολινι βρήκε 
τό θάνατο πού του έπρεπε. Δικά
στηκε άπό λαϊκό δικαστήριο καί 
στήθηκε μπροστά στό έχτεΛεστικό 
άποσπασμα του λαοϋ. "Ολες οι 
πράξεις τοϋ λαοϋ είναι δίκαιες 
γιατί αύτός μοναχα μπορεί νά εί
ναι άμεσα πηγή δίκαιου,-— καί κα
νείς άΛλος. "Αν έπεφτε στά χέ
ρια των έχτρών του θά γλύτωνε. 
Υπάρχει μιά άλληλεγγύη άνάμε 

σα σέ όΛους τούς κυβερνήτες για
τί μές σέ δλους τους ύπάρχει καί 
λίγος Μουσολινι. Γιά τόν άλλο 
διχτάτορα δέν {.αίρουμε άκόμα 
άκριβώς τί έγινε, {.αίρουμε μόνο 
πώς δέν υπάρχει. " I σως νά έπε
σε, δπως λέν, πολεμώντας μέ τό 
πιστόλι γιά νά ύπερασπίσει τό 
μέγαρο τής καγγελαρίας ένός 
καθεστώτος πού δέ μεταχειρίστη
κε τή χτηνωδία μονάχα ώς μέσο 
γιά τούς σκοπούς του, άλλά τήν 
έκανε τήν ίδια αύτοτελή του σκο
πό. "Ισως πάλι οΐ μανιακοί συ
νεργάτες του, γιά νά σώσουν τό 
γόητρό του, νά τόν σκοτώσαν οί 
ίδιοι τήν τελευταία στιγμή πού 
νικημένος καί γελοιοποιημένος θά 
έκλιπαροϋσε τόν οίχτο τους. Καί 
οί δυό έκδοχές ταιριάζουν άπό- 
λυτα στήν ύστερική καί δαιμονια
κής φύση του.

Ή  μεγάλη άνθρωπότητα άνα- 
σαίνει τώρα μιάν άνάσα βαθειά,— 
μά ίσως δέν είναι άκόμα τόσο βα- 
θειά δσο τή νόμιζε τήν έποχή πού 
τή νοσταλγούσε. Υπάρχει άκόμα 
τό έργο τους. "Οχι τόσο τό ϋλικό 
έργο, αΰτό πού γκρεμίζεται μέ 
τίς μπόμπες, άλλά τό ήθικό,—ή 
διαβρωτική έπίδρασή τους στίς 
ψυχές τόσων και τόσων άνθρώ- 
πων πού τούς κάναν νά άπαρνη- 
θουνε καί νά χλευάσουν τίς πνευ
ματικές καταχτήσεις αιώνων πολι
τισμού, νά χάσουνε τήν έμπιστο- 
συνη τους σ αΰτό πού λέγεται άν- 
θρωπισμός.

'Η  κακία_δέν είναι καθόλου ά- 
κινδυνο πραμα. Στή διαλεχτική 
σχέση της μέ τήν άρετή είναι στι
γμές που τήν έπηρεάζει μοιραία. 
Μές τους άνθρώπους πού πραγμα
τικό σήμερα χαίρουνται τήν πτώ- 
ση_ των δυό μεγάλων δαιμόνων 
του «κακοΰ» ύπάρχουν πολλοί 
πραγματικά ειλικρινείς έχτροί τοΟ 

χΡ και το^ Μουσολινι, πού ό 
ηθικός κόσμος τους δμως δέν I- 

(Συνέχεια στή σελίδα 15)

Η Ν Ι Κ Η
Του Δημήτρη ΦΏΤΙΔΔΗ

Ό  Χίτλερ έξαφανίστηκε. Ό  Μουσολίνι τουφεκίστηκε και 
κρεμάστηκε, μέ τό κεφάλι άνάποδα, σέ μιά πλατεία του Μ ι
λάνου. Τό Βερολίνο καταλήφθηκε. Ή  Γερμανία παραδόθηκε.

Μέ τις λίγες αυτές λέξεις μπορεί νά γραφτεί ό έπίλογος 
τοϋ μεγαλύτερου πολέμου, άπ' όσους γνώρισαν οΐ αιώνες.

Ή  νίκη ήτανε πλέρια. Τό θηριό ήττήθηκε σ’ έκατοντάδες 
μάχες, κυνηγήθηκε ώς τή φωλιά του κ’ έκεΐ ΰπόκυψε. Τό λά
βαρο τοΟ πολιτισμού ποτέ ώς τώρα δέ στήθηκε σέ ψηλότερη 
κορυφή θριάμβου.

Ή  Ιστορία γυρνά, μέ τήν ψυχή άκόμα στό στόμα, τήν πιό 
ένδοξη καί τήν πιό αίματόβρεχτη σελίδα της. Γράφει τόν τίτλο 
ένός νέου κεφάλαιου. Πόσες προσδοκίες! Ο Ι λαοί πιστεύουν 
πώς σ' αύτό θ’ άξιοποιηθοΰν οί άμέτρητες θυσίες τους. ΖητοΟν

(Συνέχεια στή σελίδα 2)

Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι  
Άπό λβϋκωμα πού κυκλοφόρησε μυστικά τό 1943.
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Ή  Γερμανία τοϋ φασισμοϋ καί 
τοϋ έγκλήματος ύπόκυψε. ΟΙ 
στρατηγοί της υπόγραψαν τή δί
χως δρους παράδοσή της. Οί 
στρατιές τοϋ δλεθρου, πού γύρε
ψαν νά ύποδουλώσουν δλους τούς 
λαούς της γης, κατάθεσαν τά δ- 
πλα τους. Οί σειρήνες ήχήσανε 
γιά τελευταία φορά σ’ όλόκληρη 
τήν Εύρώπη, άγγέλλοιαας τό τέ
λος τοϋ μεγαλύτερου πολέμου 
της ιστορίας — τή νίκη τής λευ
τεριάς. Ή  ζωή δσων έπεσαν στόν 
ύπέρτατο αύτόν άγώνα γιά τόν 
πολιτισμό, δέν πήγε χαμένη. Ή  
αύγή τής ειρήνης, θά σταθεί ή 
αύγή ένός καλύτερου κόσμου.
Η  Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α  Κ Α Ι  Π Α Λ Ι 

Α Π Ο Β Λ Η Τ Η

Ό  νόμος πού καθιέρωνε τή Δημοτική 
ατύ λαϊκό σχολείο άποσύρθηχε τήν τελευ- 
ταία στιγμή άπό τήν Εφ η μ ερ ίδα  τής Κυ· 
βερνήσεως. Γονείς, μαθητές, Δάσκαλοι 
καί Κοινωνία περιμένουν κάποια έξήγη- 
ση άπό τό νέο Εκπ α ιδευτικό  Συμβούλιο . 
Κανείς δέν πιστεύει βέβαια, πώς θά έγ- 
καινιάσει τή δουλειά του μέ μιά τέτοια 
άντιδραστική πράξη. ’Αντίθετα πκηεύει, 
δτι θα παραμερίσει κάθε τυπικό κώλυμα, 
κ ι βτι ό χ ι μόνο θά δημοοιέψει τό νόμο. 
άλλά θά έξαντλήοει όλο τό  κύρος του 
γ ιά  τήν πιοτή έφαρμογή του.

Η  Κ Α Ζ Α  N T ’  ΙΤ Α Λ ΙΑ

Ή  Έ τ α ιρ Ια  Ε λ λ ή νω ν  Λογοτεχνών, 
έπέτυχε άπό τις  ά γγλικές  άρχες νά 
άποόεσμευθεϊ ή περίφημη Κάζα ντ ' 
Ίτά Λ ία  γ ιά  νά δοθεί ατούς λογο
τέχνες. στούς ζωγράφους, οπούς γλύ 
πτες, ατούς μουσικούς. Ν ά  γ ίνει Σ τ έ 
γη των Γραμμάτων καί Τεχνών. Ε κ ε ί  
πού έπί χρόνια όρνίαζε ή φασιστι
κή προπαγάνδα, ή αισχρότερη μισελλη- 
νική μανία των βαρβαρών, θά γινόταν τό 
έκποΛιτιστικό μας κέντρο, οί έκθέσεις μας, 
οί ουναυχίες μας. οι διαλέξεις μας.

Κ α ί ένω τά πράγματα είχαν Ετοι, έ- 
πενέβη . . .  Ποιός έπενέβη; Τ ό  ύπουργεϊο 
τών Οικονομικών! Ζητεί τήν Κάζα ντ’ 
Ί τ ά λ ια  γ ιά  νά τήν κάνει ά  π ο θ ή κ  η 
τής Οϋνρα.

"Εχο υ μ ε  άκουατά ότι στή χώρα αύτή 
τού πνεύματος υπάρχει καί ένα ’Υπουρ
γείο  Παιδείας, θρυΛείπαι έπίσης ότι οπό 
Υ π ουργείο  αύτό ύπάρχει κ ’ ενας διευ
θυντής Γραμμάτων καί Τεχνών. ΕΙμαατε 
βέβαιοι δτι καί ό  Ύ π ο υ ρ γό ς κα Ι ό  Διευ
θυντής θά κάμουν ότι μπορούν γ ιά  νά μή 
στέκονται οί άποθήκες ύψηλότερα άπό τά 
πνευματικά έθνικά μας συμφέροντα.

θ ά  έπανέλθουμε στό ζήτημα καί θά 
ένημερώσουμε τούς άναγνώστες μας γιά 
πή συνέχειά που.
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“ Αμα μαθεύτηκε πώς ή 'Ε 
πανάσταση περιορίστηκε ουσια
στικά στ’ Άνάπλι καί δέν κινή- 
θηκευ ή Μάνη, ό Χάν μέ τούς μι
σθοφόρους του καί τούς άντι- 
δραστικούς ξεκίνησε γιά τό Ά ρ 
γος. "Α ν  οί έπαναστάτες πρό- 
φταιναν νά φτάσουν στήν Κόριν
θο θά κέρδιζαν τό παιχνίδι, μά 
ή στάση του άλλου Μωριά τούς 
ανάγκασε νά μείνουν στ’ Άνά- 
πλι καί νά κρατήσουν τόν άρ- 
γίτικο κάμπο. Ό  Χάν είχε πολύ 
στρατό μαζί του καί πολύ πυ
ροβολικό, γι’ αύτό άμα έφτα
σε στό "Αργος οί έπαναστάτες 
ύποχώρησαν καί τραβήχτηκαν 
οί πιό πολλοί στ' ’Ανάπλι (6-7 
Φλεβάρη), δχι δμως χωρίς νά 
δώσουν μάχη. Κρατούσαν κα
λά τό βουναλάκι Προφήτης’Η- 
λίας, τό χωριό "Αρεια καί τό 
μύλο Ταμπακοπούλου. Ή  πρώ- 
τη μάχη εδωκε τή νίκη στό λαό. 
Τότε ό Χάν προσπάθησε νά ξε- 
γελάση τούς έπαναστάτες βά
ζοντας τούς Αντιδραστικούς καί 
μισθοφόρους του νά φωνάζουν: 
♦Ζήτω τό Σύνταγμα. Ζήτω ή 
’Ελευθερία». Μά κανένας δέ γε
λάστηκε καί τό πυροβολικό 
άπ’ τό Παλαμήδι θέρισε τούς 
κυβερνητικούς πού πλησίασαν 
στ’ Άνάπλι.

Ό  Χάν τά βρήκε σκούρα καί 
ζήτησε άπ’ τήν ’Αθήνα νά τού 
στείλουν έπικουρίες, μέσα στό 
στρατόπεδό του μάλιστα παρου
σιάστηκαν καί κρούσματα λι
ποταξίας. Ή  κατάσταση λοι
πόν ήταν κρίσιμη γιά τούς κυ

Τοδ Γιάννη Κ Ο Ρ Δ Α ΤΟ Γ

βερνητικούς. Έ ξ  άλλου άπ’ τή 
Μάνη έφτασαν κάμποσοι έπα
ναστάτες πού σχημάτισαν ξε
χωριστό λόχο μέ άρχηγό τόν 
Π. Μαυρομιχάλη. ’Επίσης έφτα
σαν καί μερικοί Τριπολιτσώτες 
καί άλλοι έπαναστάτες άπ’ άλ
λα μέρη τού Μωριά.

Ή  προσωρινή Επιτροπή πού 
άσκοΰσε τήν κυβερνητική έξου- 
σία δέν κάθονταν φυσικά μέ 
σταυρωμένα τά χέρια. "Εστειλε 
έγγραφα δεξιά καί αριστερά. 
Μάζευε έράνους καί έπερνε δ- 
λα τά μέτρα πού χρειάζονταν 
γιά νά μή μποΰν στ' Άνάπλι 
προδότες καί κατάσκοποι. Στις 
14 τού Φλεβάρη μάλιστα κηρύ- 
χτηκεν ό στρατιωτικός νόμος 
γιατί οι Αντιδραστικοί άρχισαν 
νά ραδιουργούν καί νά έρχον
ται σέ έπαφή μέ τούς κυβερνη
τικούς τού Χάν. Τήν ίδια μέρα 
έγινε καί λαϊκή μάζωξη καί ό 
λαός μέ χαραχτηριστικές έκ- 
δηλώσεις έκαψε τή λαιμητόμο 
«τό άποτρόπαιο μίασμα τής 
βαρβαρότητος» δπως τήν όνό- 
μασε.

“ Ως τις 21 τού Φλεβάρη δέν 
έγινε καμμιά νέα μάχη, άλλά 
στά ξημερώματα τούτης τής ή- 
μέρας ό Χάν ένέργησε γενική 
έπίθεση, μά καί τούτη τή φορά 
κατατροπώθηκαν οί κυβερνητι
κοί. Ωστόσο στις 24 τού ίδιου 
μήνα έγινε μικρή ύποχώρηση 
των έπαναστατών γιατί τούς 
βαροΰσε τό κυβερνητικό πυρο
βολικό, καί έτσι οί θέσεις Πα- 
ναγίτσα, Χαϊδάρι καί Καστρά-

κι πάρθηκαν άπό τούς κυβερ
νητικούς. Τό προκεχωρημένο 
σημείο των έπαναστατών ήταν 
τώρα τό χωριό Τσαφέραγα, μά 
τήν άλλη μέρα έχτοπίστηκαν 
καί άπεκεϊ καί κρατήθηκαν 
στήν "Αρεια καί Πρόνοια.

Ή  άπέξω άπ’ τ’ Άνάπλι πε- 
ριοχή ληστεύθηκε τότε άπ’τούς 
κυβερνητικούς. Τό τί έγινε άπ' 
τις όρδές τοΰ Χάν δέν περιγρά- 
φεται.

Ο Ι 'Οπλοφόροι (τοο Χ ά ν) — γράφει 
ό σύγχρονος Ιστορικός της ναυπλιακής 
ίτιανασταοης — κατολαβόντες τήν ρη- 
Βεισαν γρα μ μήν επραξαν κακώσεις καί 
αρπαγής είς τους χω ρικούς των μερών 
έκείνων, τά όποια είχαν άσπασΒή τήν Έ -  
ταναστασιν, έζωκείλαντες κα ί είς Ιερο- 
συλιας, καί διά  τούτο ο ΐ δυστυχείς ού- 
τοι κατέφυνον. φέροντες με9’ έσυτών 
οτι ¿ κ  της περιουσίας των ή δόνα ντο νά 
τωσωσιν, εις Πρόνοιαν καί Μαύπλιον»
(Τά.συμβάντα της Ναυπλιακής Έπανα- 
στάσεως της 1ης Φεβρουάριου 1862. 
Α<9. 1862. σ. 31).

Οί άψιμαχίες συνεχίστηκαν 
ώς τήν 1η τού Μάρτη όπότε έ
γινε μεγάλη έπίθεση των κυ
βερνητικών καί ή μάχη βάστα
ξε πολύ ώρα. Οί έπαναστάτες 
κρατούσαν καλά, άν καί ήταν 
όχτώ φορές λιγότεροι άπ’τούς 
κυβερνητικούς καί είχαν πολύ 
κατώτερο όπλισμό. θά  κρα
τούσαν ίσως πολύ άν δέν γίνον
ταν μιά προδοσία. Οί κυβερνη
τικοί είχαν τό άναμεταξύ κα
τορθώσει νά διασπάσουν τήν έ- 
παναστατική παράταξη μέ διά
φορες ύποσχέσεις. Πράχτορες 
τής Αύλής είχαν μπή στ’ Άνά- 
πλι καί παρουσιάσαν τήν κα
τάσταση διαφορετική άπ’ δ,τι ή
ταν. Δείχνοντας ψεύτικα έγγρα
φα καί μέ τό δπλο τής συκοφαν
τίας έπεισαν πολλούς άπ’ τούς

στρατιωτικούς καί πολιτικούς 
ήγέτες τής ’Επανάστασης πώς 
δέ συμφέρει ή αιματοχυσία καί 
πώς στήν Αθήνα  άλλαξε τό σύ
στημα καί οί δημοκρατικοί θε
σμοί λειτουργούν, οι φυλακές ά
νοιξαν καί δλα είναι μέλι γά 
λα. Σκόρπισαν μάλιστα καί 
χρήμα. "Ετσ ι ό ύπολοχαγός 
Γουργούρης αύτομόλησε στούς 
κυβερνητικούς καί παράδωσε τή 
θεση του. Ό  άγώνας κρίθηκε τό
τε. "Οσο κι’ άν άντιστάθηκαν 
οί έπαναστάτες τό ρήγμα πού 
έγινε ήταν μεγάλο. Ή  Πρόνοια 
έπεσε καί πολλοί είχαν σκοτω
θεί. Ή  άνδρεία τών έπαναστα
τών δέ λέγεται καί δέν περι- 
γράφεται καί αύτοί οί κυβερ
νητικοί θαύμασαν τόν ήρωϊσμό 
τών άγωνιστών πού έπεσαν πι
στοί στόν δρκο τους προστάτες 
καί ύπερασπιστές τών λαϊκών 
έλευθεριών. Ό  άγώνας δμως δέ 
μπορούσε νά βαστάξει πολύ και
ρό καί στις 3 τοΰ Μάρτη άρχι
σαν διαπραγματεύσεις γιά άνα- 
κωχή, άλλά δέν καταλήγουν σέ 
θετικό άποτέλεσμα. Οί έπανα
στάτες δέν έννοοΰν νά ύποκύ- 
ψουν στούς δρους τού Χάν καί 
μόνο στις 24 τού Μάρτη έπαψε 
κάθε άντίσταση άφοΰ δόθηκε 
πρώτα άμνηστεία. Στό  άναμε
ταξύ δμως οί όρδές τών κυβερ
νητικών είχαν σπείρει τήν κα
ταστροφή καί τόν όλεθρο στήν 
έξω άπό τ’ Άνάπλι περιοχή. Ό  
«Συνταγματικός "Ελλην» στιγ
ματίζοντας τις λεηλασίες, τούς

(Συνέχεια στή σελίδα 15)

Η  Ν Ι Κ Η
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 1)

νά γίνει πράξη ζωής τό ύπέρτατο αίτημά τους γιά  λευτεριά  
και δικαιοσύνη.

Στόν πόλεμον αύτόν κινδύνεψαν δλα: Καί τό σώμα μας, 
κι’ ό νοΰς, κ ’ ή ψυχή μας. Κινδύνεψαν νά εξαφανιστούν έθνη! 
να σβύσουν φυλές. Νά στερέψουν τά γράμματα κ’ οί έπιστη- 
μες. Ν ’ αφανιστεί ή ανθρώπινη σκέψη. Στή  θανάσιμη αύτή 
πάλη τό φωτεινό αύριο νίκησε τό σκοτεινό χτές.

Οί λαοί ένοιωσαν τό νόημα τού πολέμου καί γ ι ' αύτό δέ 
δίσταξαν νά προσφέρουν τά πάντα γιά  τή νίκη. Δέ φειδωλεύ
τηκαν, μήτε παζάρεψαν. Ρίχτηκαν στόν αγώνα έτοιμοι νά σώ
σουν τόν πολιτισμό ή νά θαφτούν κάτω άπό τά έρείπιά του.

Μερικοί δμως άνόητοι κι’ ανερμάτιστοι άνθρωποι νομίζουν 
πώς είναι δυνατό νά ξαναγυρίσουμε πίσω. Νά ξαναπεράσουμε 
τό χαντάκι, πού στήν κοίτη του κυλά ζεστό άκόμα τό αίμα 
έκατομμυρίων άνθρώπων. Ν ’ αναβιώσουμε τό 1939, ωσάν νά 
μή συνέβηκε άπό τότε τίποτα. Ούτε κατάλαβαν, μήτε διδά
χτηκαν. Μά οι πολλοί ήξεραν νά δούν. Γι’ αύτό νοιώθουν πώς 
ή νίκη δέν άποτελεΐ τέρμα, μά άφετηρία. Ξεκίνημα πρός άλ
λους όρίζοντες. Πρός τήν κατάχτηση πιό άληθινών καί πιό δί
καιων τρόπων ζωής.

Ό  οίκτρός θάνατος πού γνώρισαν οί δυο μεγάλοι έγκλη- 
ματίες είναι σταθμός. Δέν είναι τό τέλος. Ό  Μουσολίνι κι’ ό 
Χίτλερ δέ δημιούργησαν τό φασισμό, άλλά στάθηκαν, σέ μιά 
δεδομένη στιγμή, ή έκφρασή του. Τίποτα περισσότερο. Ό  φα
σισμός δέν είναι προσωπικό δημιούργημα, είναι σύστημα πα
λιό δπως ό κόσμος μας. Κάτω άπ’ αύτό στέναξαν άμέτρητοι 
σκλάβοι σ’ όλες τις έποχές καί σ’ όλα τά πλάτη τής γής. Ούτε 
έχει ένα όρισμένο τρόπο έκδήλωσης. Ή  δικτατορία κ ’ ή τυραν
νία μέσα στήν Ιστορία χρησιμοποίησε όλα τά προσχήματα.

Ελίσσεται καί συμμορφώνεται μέ τις άντικειμενικές πραγμα
τικότητες. "Οταν τό καλέσει ή άνάγκη, βγάζει τή μάσκα τής 
δυναμικότητας καί φορά τό ράσο της ύποκρισίας. Δημοκοπεΐ 
γιά  «έλευθερίες» καί γιά  «κοινωνικές μεταρρυθμίσεις». Ή  
ωμή βία μετατρέπεται σέ ύπουλη φροντίδα. Στή ν  παγίδα αύτή 
έπεσαν πολλές φορές οί λαοί. Πρόκειται τάχα νά ξαναπέσουν 
καί τώρα;

"Ο χι. Γ ι ’ αύτό είμαστε άπόλυτα βέβαιοι. Ο Ι συνθήκες είναι 
διαφορετικές. ’Ώ ς  χτές άκόμα, άστραπές μονάχα φώτιζαν τή 
σκοτεινή πορεία τού κόσμου. Μά ή νύχτα σβύνει καί πορφυρός 
ό ήλιος της γνώσης σηκώνεται πάνω άπό τά πεπρωμένα μας. 
Μάταιες οί ύποκριτικές προσπάθειες. Φέρνουν άντίθετο άποτέ
λεσμα οί διώξεις. Ξυπνούν κι* όσους εΐχαν τή διάθεση ν' Α
ποκοιμηθούν. Ή  δημοκρατική συνείδηση τών λαών δέ γνώρισε 
ποτέ πιό έντονη έγρήγορση άπό τή σημερινή. Ξέρουν πώς ό φα
σισμός δέν έξοντώθηκε. Σω ριάστηκε ό κορμός, μά οί ρίζες του 
άκόμα δέ νεκρώθηκαν. Τό διαπιστώνουν αύτό κάθε μέρα, δπως 
βλέπουν νά γίνουνται πράξεις άντίθετες, άπό τις διάφορες 
έπαγγελίες στήν ώρα τού ύπέρτατου κίνδυνου. Ύπόφεραν όπως 
ποτέ άλλοτε καί γ ι ’ αύτό δέν πρόκειται νά λησμονήσουν. Ξέ-, 
ρουν πώς άν άδιαφορήσουν, τούς καρτερά ή ίδια τραγωδία, 
έπειτα άπό λίγα  μόνο χρόνια. Διψούν γιά  άληθινή δικαιοσύνη 
καί λευτεριά κ’ ή δοκιμασία τούς έδωσε τήν πολιτική ώριμό- 
τητα νά διοικρίνουν τή γνήσια άπό τήν κάλπικη. Μάταια οί 
τύραννοι παίρνουν τή φωνή της σειρήνας, γ ιά  νά τούς ξεγε
λάσουν. Ο Ι λαοί δέν πρόκειται, τή φορά αύτή, νά τείνουν τά 
χέρια γιά  νά τούς ξαναφορέσουν τις γνωστές χειροπέδες πού 
χαλκεύουνται στά διπλωματικά παρασκήνια καί τις αύλές. 
ξέρουν πώς ή λευτεριά δέ δόθηκε ποτέ δώρο σέ κανένα. Ή  
λευτεριά καταχτάται. Καί θά τήν καταχτήσουν.

Εμείς, οί πνευματικοί άνθρωποι, άς κάνουμε, στό πλευρό 
τού λαού, τό καθήκον μας.
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Συναντούμε τό Μάρκο Αύγέρη 
στή Δεξαμενή δπου έπί «ημισυ πε
ρίπου» αίώνα είναι τό κέντρο κά
θε παρέας πού θεραπεύει τις 
Μούσες, τό Βάκχο, την αγάπη καί 
τήν όμορφιά τής ζήσης- Με τ α
σημένια του μαλλιά που πλαισιώ
νουν ένα ζωηρό πρόσωπο γεμά
το νιάτα κι’ ευφυΐα, είναι τό παν- 
ταχού παρόν σύμβολο μιας γε- 
νεας ιτου άγνοεΐ τά γεροντάμά- 
τα. "Οπου πνευματική ζύμωση, δ
που μάχη ίδεολονική, δπου τί
μιος άγώνας, έκεϊ πρώτος καί κα
λύτερος «ό γιατρός», δπως τόν 
λέν οί άμέτρητοι φίλοι καί γνω
στοί του. "Ενας άνθρωπο- πού ή 
σοφία του, ή καθαρότητα τού νοΰ 
του κ’ ή πλούσια άνεξάρτητη σκέ
ψη του συντελέσανε πολύ στό ά- 
χτίδημα της σημερινής μας λογο
τεχνίας.

Ό  Μάρκος Αύγέρης στάθηκε 
άπό τούς πρώτους στηλοβάτες 
τών «'Ελεύθερων Γ  ραμμάτων». 
Ακούει τώρα τό σκοπό τής ερευ
νάς μας, Ανεβοκατεβάζει τό κε-
Ϊάλι του, σιωπά, συλλογιέται κι' 

ιτοκρίνεται τέλος στά έρωτήμα- 
τά μας:

— Ποιά είταν τά συναισθήματά 
σας, τόν ρωτάμε, δταν άντικρύ- 
σατε τούς πρώτους Γερμανούς 
στρατιώτες;

—'Αγωνιστικό πείσμα κι’ άγα- 
νάχτηση είταν τά συναισθήματα 
τής μεγάλης πλειοψηφίας του ελ
ληνικού λαού άπό τό άντίκρυσμα 
τών Γερμανών στήν ’Αθήνα' κι’ 
αύτό είταν τό συναίσθημα καί τών 
περισσότερων λογιών μας, πι
στεύω, πού θεωρούσαν πολύ προ
σωρινό τό θρίαμβο τών φασιστι
κών κρατών. Άγαναχτούσε κα
νείς νά βλέπει ένα μενάλο στρα
τό, βαρύτατα όπλισμένο, νά μπαί
νει θριαμβευτικά, στολισμένος μέ 
λουλούδια, στή χώρα ένός μικρού 
κι’ άντρείου λαού, άφοΰ τόν χτύ
πησε πισώπλατα τήν ώρα πού ά- 
γωνιζόταν γιά τά Ιερά καί τις ε
στίες του' άγαναχτούσε κανείς νά 
βλέπει τόν καταχτητή νά περνά 
γαύρος καί σκαιός μέσα στούς 
δρόμους μιάς πολιτείας πού είταν 
ή πνευματική μητέρα τών πολιτι
σμένων λαών, καί ξαφνιζόταν γιά 
τ* βάναυση καί μικρόψυχη συμ
περιφορά του πρός ένα περήφανο 
λαό, πού άν νικήθηκε, νικήθηκε 
γιατί έπεσαν Απάνω του δυό κο
λοσσοί.

— Ποιά είταν ή άντίδρασή οσς 
μπροστά στόν κατακτητή; Πώς 
κρίνετε τήν άντίσταση τού λαού 
μας;

— Σέ λίγο καταλάβαμε δλοι
πώς δέν είχαμε νά κάμομε 

μ_ άνθρώπους, παρά μέ αίματο- 
*ώηκα θηρία. Ή  φασιστική άγω- 
γή είχε άποβαρβαρώσει κι’ άπο- 
χτηνωσει αυτούς τούς λαούς, πού 
οε δίσταζαν μπροστά σέ κανένα 
έγκλημα  καί σκότωναν '·ιά τό τί
ποτε μ’ άνα·σθησία πρωτογόνων. 
Οι φασιστικές ύαινες χόρτασαν 
άπό τις σάρκες καί τό αίμα τού 
ελληνικού λαού καί στό φονικό 
τους όργιο πήρε μέρος κι’ ό ντό
πιος φασισμός, πού τοίμαζε μέ 
προθυμία τά κοινά καννιβαλικά 
συμπόσια. Από πολλά χρόνια 
πριν, δλοι οί φίλοι τής έλευθερίας 
μεσα σ’ αύτό τόν τόπο δέν ένοιω
θαν καμμιά Ασφάλεια γιά τή ζωή 
τους καί χιλιάδες έπεσαν θύιιατα 
της ντόπιας φασιστικής θηρ ωδ'ας. 
Μα με τήν ξένη φασιστική κατο

χή δλοι οί πατριώτες, κ’ Ιδιαίτε
ρα οί άνθρωποι τού λαού, κάθε 
φορά πού έβγαιναν άπό τό σπίτι 
τους δέν ήξεραν άν θά ξαναγυρί- 
σουν. Αύτό δέν έμπόδ,σε τήν 
πλειοψηφία τού έλληνικοΰ λαού 
νά πάρει μέρος στό κίνημα έσω- 
τερικής Αντίδρασης καί ν’ άγω- 
νιστεϊ ήρωΐκά στις πολιτείες καί 
στά βουνά.

— Ποιά είταν ή στάση τών πνευ
ματικών μας άνθρώπων _έμπρός 
σ’ αύτή τή δοκιμασία; Πώς τούς 
φέρθηκε ό κατακτητής;

— Οί πνευματικοί μας άνθρω
ποι παρακολουθούσαν μέ θαυμα
σμό τήν έξαίσια ήθική άνάταση 
τού λαού μας μέσα στή θανάσιμη 
αύτή δοκιμασία, μά παρακολου
θούσαν περισσότερο σάν παθητι
κοί ούραγοί, μέ τήν καρδιά σφιγ
μένη άπό τραγικό δέος, τό μεγα
λόπρεπο αύτό φαινόμενο' πολύ λί
γοι στάθηκαν Αναίσθητοι μπροστά 
του, βυθισμένοι στήν όμφαλοσκο- 
πία τους. Ό  καταχτητής, ώστόσο, 
άμέσως άπό τήν άρχή, έπιχείρηαε 
μέ πολλούς τρόπους νά τούς σα- 
'-ηνέψει καί νά τούς πάρει στή 
δούλεψή του, μά δέν τό_κατάφερε. 
Φυσικά, πολλοί άπό μάς κινδύνε
ψαν νά χαθούν πολλές φορές, 
πολλοί δέχτηκαν τήν έπίσκεψη 
τών "Ε ς - "Ε ς  στά γραφεία τους 
καί στά σπίτια τους' μερικοί γνώ
ρισαν καί τά μπουντρούμια καί 
τά στρατόπεδα τού ένθροΰ' ευ
τυχώς δέ θρηνούμε θύματα μετα
ξύ μας, μά είταν τόσα τά θύματα 
πού έδωσε ό λαός. ώστε τό κέρ
δος αύτό άπό τή δική μας πλευ
ρά νά μή λογαριάζεται.

— Ποιά φαντάζεστε πώς θά εί
ταν ή θέση τού πνεύματος στόν 
τόπο μας <Χν κρατούσε ή κατοχή:

—"Αν ό φασισμός κέρδιζε τόν 
πόλεμο, ό λαός μας, καθώς κ’ οι 
άλλοι λαοί, θά καταδικαζόντανε 
σέ πρωτόγονη δουλεία κ’ ό πο
λιτισμός μας θάπεφτε στό πιό 
χαιιηλό έπίπεδο, ώστε νά μήν μπο
ρεί πιά νά γίνει λόγος γιά μελ
λοντική πνευματική ζωή.

— Ποιός φαντάζεστε πώς θά εί
ναι ό Αντίκτυπος τής κατοχής 
στό πνευματικό μας μέλλον;

—Ώστόσο, ή τραγωδία πού ζή- 
σαμε, ή ήθική μέθη πού νοιώσα
με μέσα στήν πάλη μας μέ τόν 
έχθρό, ή πίστη πού άποχτήσαμε 
γιά τις άσύγκριτες άρετές τού 
λαού μας, δέν μπορεί παρά νά το
νώσει καί νά πλουτήνει τήν πνευ
ματική μας ζωή καί τήν τέχνη 
μας στό μέλλον' πολύ συχνά οΐ 
αισθητικές άξιες πού δημιουρ
γούν οι τεχνίτες δέν είναι τίπο
τε άλλο, παρά ή μετουσίωση τών 
ήθικών Αξιών πού ζούνε γύροι 
τους καί τούς έμπνέουν. Ό  λαός 
μας έδωσε νέο περιεχόμενο καί 
νέα όρμή στή ζωή μας.
Μ ΙΛ Ε Ι Ο Θ ΕΜ Ο Σ Κ Ο Ρ Ν Α Ρ Ο Σ
- Είναι ένας άπό. τούς άκούρα- 

στους έργάτες τού λόγου. Νέος 
άκόμη. δσο κι’ άν τόν έχουν χτυ
πήσει οί διώξεις καί τά βάσανα, 
κρατά μιάν Ακλόνητη πίστη στή 
ζωή καί δουλεύει γυρεύοντας δι
αρκώς τό καλύτερο. Τά έργα του 
«'Άγιον ’Όρος», «Σπιναλόγκα». 
«Καλοί καί Κακοί» σημειώνουν 
μιά Ακαταπόνητη καί συνεχική 
προσπάθεια ν’ Αγκαλιάσει καί νά 
έκφράσει όσο τό δυνατό πιστότε
ρα τά σημερινά άνθρώπινα παθή- 
ματά μας. Πιστεύει στόν άιθρω- 
πο, πιστεύει στή λευτεριά καί κρί
νει πώς ή «αύριανή μέρα» θά σκί

σει τά σκοτάδια πού μάς ζώνουν. 
Τό τελευταίο του έργο «Τό Στρα
τόπεδο Χαϊδάρι», τό β ι 6 λ ί ο αύ
τό το ύ  έ λ λ η ν ι κ ο ΰ  ήρω ϊ- 
σ μ ο 0, πού τό παρουσιάζει σή
μερα στά «’Ελεύθερα Γράμμα
τα» δ Κώστας Βάρναλης, σημειώ
νει μιά άπό τις μεγαλείτερες βι- 
βλιοπωλικές έπιτυχίες.

Ό  Κορνάρος είναι παιδί τού 
λαού. Πιστεύει στό λαό καί γιά 
τύ λαό γράψει. "Ενα « γ ρ ά ψ ι
μο  ά μ εσ ο » , δπως θά έλεγε ό 
Άντρέ Ζίντ, πού σέ συναρπάζει 
καί σέ κατακτά άπό τις πρώτες 
σελίδες. Γιά τήν ώρα, είναι όπιό 
πληθωρικός συγγραφέας τού και
ρού τής Κατοχής, θά μπορούσε 
νά είναι ό ήρωας τών έργων του. 
Γιά καλή μας τύχη, είναι καί ό 
ήρωας καί ό συγγραφέας τους.

Ή  έρευνά μας βρίσκει στόν 
Κορνάρο τόν «παθόντα» πού θά 
μάς ξομολογηθεί τήν τραγική πεί
ρα του.

Στέκει όρθιος, μέ τό κεφάλι σε
μνό, χαμηλωμένο, ή φωνή του έ
χει ένα γελαζούμενο τόνο, άκόμη 
κι’ δταν σοΰ άφηγεϊται τις τρο
μερότερες σκηνές. Σοΰ θυμίζει 
τους καπετάνιους τού παλιού και
ρού πού σού λέγαν γιά τις φά
λαινες καί γιά τά παγοβούνια σά 
νάτανε οικεία καί καθημερινά 
τους πράματα.

Τού θέτουμε τό πρώτο έρώτη- 
μά μας:

—Ποια ήταν τα συναισθήματά 
σας δταν άντικρύσατε τόν πρώτο 
Γερμανό στρατιώτη; Πώς σάς φά
νηκε τό τέρας αύτό τής ’Αποκά
λυψης πού είχε φάει καί κατα
πιεί σέ 25 περίπου μέρες όλόκλη- 
ρη τή Δυτική Ευρώπη;

— Είτανε ένα νέο παιδί. Κοιμό
τανε στ’ αύτοκίνητο μέσα, ξαπλω
μένος στό κάθισμα τοΰ σωφέρ. 
Μόλις θά είχε φτάσει. Είτανε κα
τασκονισμένος κι' αύτός καί τ’ 
αύτοκίνητο. Τά πόδια του κρέμον
ταν όξω. Τό σάλιο του έτρεχε άπ’ 
τό στόμα. Είχα τήν έμμονη ιδέα 
πώς στά χέρια του είχε χειροπέ
δες, έπειδή τά είχε στριμώξει πί
σω καί δέ φαίνοντογ. Μέ τό φίλο, 
πού πήγαινα μαζί, είπαμε ταυτό
χρονα, σχεδόν μέ τά ίδια λόγια: 
«Κακομοίρη πού σέ φέρανε!»

—χαίρουμε τά δσα τραβήξατε 
άπό τούς Γερμανούς, άλλά θέλου
με νά μάς τά πείτε τώρα έδώ για 
τούς Αναγνώστες μας. _

—"Επεσα στά χέρια τών Ες—Ες 
τόν Ίούνη τοΰ 1944. Μέ φιλοξε
νήσανε στήν όδόν Μέρλιν πέντε 
μερόνυχτα. Ζητούσανε νά τούς 
πώ, πού είχα τά δπλα πού Αγό
ραζα άπό τούς ’ Ιταλούς, τότε 
πού βγάζανε στή. . . δημοπρασία 
τά τουφέκια τους, τά τάγκς τους, 
τις σημαίες τους καί τήν τιμή 
τους. Η άνάκριση είτανε χωρίς 
διακοπή σχεδόν, τά πέντε μερό
νυχτα. ’Αρχίσανε άπό τό κρέμα
σμα, μέ τά χέρια άπό τά πίσω 
πρός τ’ άπάνω. Δυό—δυόμιση ώ
ρες τήν ή μέρα. Αύτό τις πρωινές 
ώρες. "Επειτα, κατά τό μεσημέρι 
είχαμε τά ζεματιστά νερά. Κατά 
τις τρεϊς, μετά τό φαγητό τους, 
ερχότανε τό ξύλο μέ συρματένιο 
βούοδουλα κατά προτίμηση. Τό 
βράδυ βάζανε μιά κορώνα στό 
κεφάλι μέ πέντε βίδες. Δυό στά 
μηνίγκια, μιά στό κούτελο, μιά 
στήν κοοφή καί μιά πίσω. ΟΙ βί
δες είχανε ήλεχτροφόρα σύρμα; 
τα. Τις ένώνανε μέ τό ρεύμα καί 
στρίβανε σά δαιμονισμένες. Είχες 
τήν αίσθηση πώς τό κεφάλι μέσα

δέν είχε τίποτ’ άλλο παρά χιλιά
δες βελόνες πού κυκλοφορούσανε, 
οάν τό αίμα, καί καρφώνονταν 
στά νεύρα. Σ έ  λιγάκι ξεχνούσες 
τ' όνομά σου, καί σ’ αύτά τά χά
λια σέ παρατούσαν στό κελί σου 
νά... κοιμηθείς 1 Μιά φορά μέ γδύ
σανε. Μέ πασαλείψανε μέλι καί 
έτσι όλόγδυμνο, μελωμένο, μέ 
βγάλανε σέ μιάν αύλή, πού είχα
νε δυό κυψέλες μέ πεινασμένες μέ
λισσες. Σ ' ένα τέταρτο μ’ είχανε 
κάνει σά φουσκωμένο άσκί.Ό πυ
ρετός πού άκολουθεϊ, δέν είναι 
δυνατό νά μοιάζει μέ κανενός εί
δους πυρετό. Φλέγεσαι. Τότε μοΰ 
δώκανε γιά πρώτη φορά^-τέταρ- 
τη μέρα—νερό. Δέ μπορούσα φυ
σικά νά πιάσω τόν ντενεκέ, _μήδε 
ν’ άνοίξω τό στόμα καί μοΰ δό- 
κσνε ένα καλαμάκι νά ρουφήξω. 
Άλμύρα είτανε. Τραβήχτηκα. Μέ 
βάζουνε κάτω, μέ τσαλαπατοΰνε 
στις πληγές, άνοίγουνε μέ τή βία 
τό πληγιασμένο στόμα καί μέ πο
τίζουνε τουλάχιστο εκατό δράμια 
τέτοιαν άλμύρα. Λιποθύμησα καί 
δέ θυμούμαι πιά τίποτα παρά πώς 

έ κατεβάζανε στήν αύλή τού 
αΐδαριού, πολτοποιημένο, μέσα 

σέ μιά κουβέρτα. ’Εκεί έμεινα 
τέσσερις μήνες, περιμένοντας κά
θε πρωί, σάν καί κάθε Χαϊδαριώ- 
τη, τή ζαριά τού Χάρου.

—Ποια είταν ή άντ,δρασή σας 
μέσα σ’ έκείνην τήν κόλαση;

— Κάθε όμηρος είχε τήν αίσθη
ση πώς συνεχίζει τόν άγώνα καί 
μέσα στό Χαϊδάρι. "Ολων ή διά
θεση είταν άγωνιστική. Πράμα 
πρωτοφανέρωτο στήν Ιστορία τών 
Φυλακών καί τών στρατοπέδων. 
Οί Χαϊδαριώτες, πολλές φορές ει
δοποιούσαν όξω τούς Αγωνιστές, 
νά μήν τούς λαβαίνουνε ύπ’ δψι. 
Νά κάνουνε κατά τις άπαιτήσεις 
τού συμμαχ. άγώνα καί νά μή 
σκέφτονται πώς θά έχουν Αντί
ποινα σέ βάρος τών 'Ομήρων.

—Πώς κρίνετε τήν άντίσταση 
τοΰ λαού μας ένάντια στόν κατα-
χτητή;

—Ή  άντίσταση άρχισε να φουν
τώνει, τότε πού κιντυνεύανε σο
βαρά τά ένεργά πολεμικά μέτω
πα τών Συμμάχων. Σκοπός της 
είτανε: Νά δημιουργηθεΐ στήν
Ελλάδα καινούργιο μέτωπο, γιά 
ν’ Απασχολήσει, δσο τό δυνατό, 
μεγαλύτερες έχθρικές δυνάμεις. 
Μ’ αύτό τόν τρόπο ξαλαφρώναμε 
τούς συμμάχους καί τούς δίδαμε 
πολύτιμη πίστωση χρόνου γιάνά 
έτοιμαστοΰν. Αύτό τό νόημα εί
χαν οί συνεχείς Απεργίες, οί μα
χητικές διαδηλώσεις, καί ό Αν
τάρτικος Αγώνας. Ό  'Ελλάνικός 
Λαός ξεπέρασε τό σκοπό. ’Απα
σχόλησε περισσότερο έχθρικό 
στρατό, άπ’ όσον Απασχολούσε 
π. χ τό μέτωπο τής Λιβύης. "Ο 
ταν τοποθετηθούν ιστορικά, οί ά- 
γώνες αύτοί, είναι σίγουρο πώς 
δέν έχουνε κανένα δμοιο προη
γούμενο.

—Τί σάς έκανε τή βαθύτερη έν- 
τύπωση άπό τήν έγκληματικότη- 
τα τού ναζισμού στήν πατρίδα 
μας: , _

—Ή  ψύχραιμη έφαρμογη της 
θεωρίας τού Φίχτε, γιά τούς τρό
πους μέ τούς όποιους έξουδετε- 
ρώνονται οι ζωντανοί Λαοί, όμα- 
δικά. "Ενας Από τούς τοόπους αύ- 
τούς είναι κ’ ή πείνα. Ή  έψαρμο- 
νή της στόν 'Ελληνικό Λαό. στά 
1941 είτανε μελετηυένη, όργα- 
νωμένη σ' δλες τις λεπτομέοειες. 
μέ έπιστημονικότητα, πού πρόκα- 

(Συνέχεια στή σελίδα 6)
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"Οταν τελειώσει ό τρομερός 
αύτός πόλεμος καί νικητές καί νι
κημένοι ξαναγυρίσουν στά σπί
τια τους, δταν οί λαοί, πού πο
λέμησαν Αρχίσουν πάλι τήν ειρη
νική τους ζωή, ποιός θά είναι 6 
δρόμος πού θάκολουθήσει ή λο
γοτεχνία, ποιό θά είναι τό περιε
χόμενο, ή μορφή της, ποιό λογο
τεχνικό είδος θά έπικρατήσει, τό 
μυθιστόρημα, ή ποίηση, τό θέα
τρο;

Τή στιγμή αύτή δέ μπορεί κα
νείς νά δώσει μιάν άπάντηση, νά 
καταλήξει σέ όριστικά συμπερά
σματα. Πάντως νομίζω, πως τόν 
κυριώτερο ρόλο γιά τό περιεχό
μενο, τή μορφή, τή θέση της τέ
χνης θά παίξει ή πολιτική καί 
κοινωνική κατάσταση πού θά δια
μορφωθεί στήν Ευρώπη μετά τόν 
πόλεμο.

"Ολοι πιστεύουμε, πώς άμα τε
λειώσει ή τρομερή αυτή (Ανθρω
ποσφαγή θά δημιουργηθεϊ Μνας 
κόσμος καλύτερος, δπου θά ύ- 
πάρχουν μονάχα έλεύθεροι άν
θρωποι^ ό φασισμός θά έξαφανι- 
στεΐ άπ' τό πρόσωπο της γης, ό 
κυρίαρχος λαός θά υπαγορεύει 
τή διακυβέρνησή του. δέ θά έξαρ- 
ταται ό άνθρωπος άπό τήν κυρι
αρχία άλλου άνθρώπου. "Ολοι πι
στεύουμε σέ μιά ουσιαστική άλ- 
λαγή τοΰ κόσμου. Μέσα σ' Μναν 
τέτοιο κόσμο δέ μπορεί παρά κ’ 
ή τέχνη νάνανεωθεϊ, νά βρει και
νούργιους τρόπους καί μέσα έκ
φρασης, νά μιλήσει πλατιά στούς 
άνθρώπους, στό λαό.

*  *  *

"Οταν ό κόσμος είρηνέψει, στις 
διάφορες χώρες θά ύπάρχουν 
συγγραφείς πού άντίκρυσαν κατά 
•πρόσωπο τό θάνατο στά πεδία 
τής μάχης, πού Μζησαν δλη τή 
σκληρότητα καί τήν άγριότητα 
τήν άνθρωποσφαγής, τις κακου
χίες, τις ταλαιπωρίες μιας μα
κροχρόνιας έκστρατείας, πού δο
κιμάστηκε ή ψυχή τους, τά νεύ
ρα τους, στις μάχες, μέσα σέ 
μιά κόλαση πυρός καί σιδήρου, 
συγγραφείς, πού Μζησαν κάτου 
άπ_ τήν πιό φριχτή τρομοκρατία 
του βάρβαρου κατακτητή, πού 
γνώρισαν τήν πείνα, τά στρατό
πεδα, τή φυλακή, τήν άτίμωση, 
τά βασανιστήρια, πού είδαν τις 
όμαδικές έκτελεσεις, τόν έξευτε- 
λισμό τού άνθρώπου, συγγρα
φείς, πού άγωνίστηκαν σκληρά 
στις πολιτείες καί τά βουνά ένάν- 
τια στόν κατακτητή, συγγραφείς, 
πού έμειναν μακρυά άπ’ τόν πό
λεμο, πού δέ δοκίμασαν καμμιά 
ύποδούλωση, δέν ύπόφεραν, δέν 
πείνασαν, δέν γνώρισαν τίποτα 
άπ τό τρομερό δράμα τής «Αν
θρωπότητας, συγγραφείς τέλος, 
πού θά παρουσιάσουν γιά πρώτη 
φορά τό έργο τους. θά ύπάρ- 
,'ουν οί συγγραφείς τών νικητών 
καί οί συγγραφείς τών ήττημέ- 
νων.

"Ολοι αύτοί οί συγγραφείς, δέ 
μπορεί, ύστερα άπ' τήν τρομερή 
περίοδο πού πέρασε ή Ανθρωπό
τητα, παρά νά δοΰν διαφορετικά 
τον άνθρωπο καί τά ποάγματα 
νά γεννηθούν μέσα τους καινούρ- 
γοι κόσμοι, να γίνει κάποια «Αλ
λαγή στά βάθη τού έαυτοΰ τους, 
νά ζητήσουν καινούργιους τρό
πους έκφρασης, μιά άνανέωση 
της λογοτεχνίας, δπως συνέβηκε 
ύστερα κι άπ’ τόν άλλο πόλεμο.
—εχωριστό ένδιαφέρον θά έχουν 
τά έργα τών νέων, πού θά έμφα- 
νιστοΰν γιά πρώτη φορά καί πού.

δίχως άλλο, θά είναι πρωτοπό
ροι αύτής τής άλλαγής.

* * *

Τ[ θά μάς δώσουν στό έργο 
τους οί συγγράφεις αύιοί, πως 
θ' άντικρύσουν τόν κόσμο καί τόν 
άνθρωπο πού δέ μπορεί παρά νά 
είναι διαφορετικοί; θά  έκφρά- 
σουν αυτό πού κλείνουν μέσα 
τους, τήν καινούργια έσωτερική 
τους πείρα, δ,τι νέο σχηματίστη
κε στό βάθος τού έαυτοΰ τους 
ύστερα άπό τήν τρομερή περι
πέτεια πού πέρασαν, τήν έσωτε
ρική τραγωδία, τήν έσωτερική 
κρίση, ή θά κοιτάξουν πολύ τό άν- 
τικειμενο, θά γίνουν δηλαδή οί Ι
στορικοί τής έποχής τους, μιας 
έποχής γεμάτης άπό τρομακτικά 
γεγονότα κ' έτσι θά είναι πιό κον
τά στό λαό, θά δημιουργήσουν 
μιά λογοτεχνία πού θά κυριαρχεί 
μέσα της τό έπικό καί δραματι
κό στοιχείο, πού θά άπεικονίζει 
σέ μεγάλους πίνακες τήν τραγω
δία της έποχής μας, τήν κρίση 
άπ τήν όποια πέρασε ό άνθρω
πος, ή ίδια ή ύπαρξη τού άνθρώ
που, πού τά θέματά της θά είναι 
παρμένα άπ' τή ζωή τή γεμάτη 
μαρτύρια, άγώνες, ταπεινώσεις, 
πείνα, τρόμο, τουφεκισμούς, θά 
είναι βγαλμένα άπ' τήν άμεση 
πραγματικότητα, έκφρασμένα μ 
έναν ρεαλισμό ώμό, ή μ’ Μναν 
όλωσδιόλου άντιρεαλιστικό τρό
πο, ή, τό πιό άπιθανο, στήν Αρ
χή τουλάχιστο, θά ζητήσουν, άπό 
μιάν άντίδραση σ’ δ,τι τρομερό 
δοκίμασαν, νά δημιουργήσουν Μ
ναν κόσμο άγνό, γεμάτο δνειρα 
καί μύθους, μαγικό, παραμυθέ
νιο, χωρίς σκληρότητα, ήμερο 
καί άπαλό;

♦ * *

"Οταν τέλειωσε ό περασμένος 
πόλεμος, τό λογοτεχνικό είδος 
πού έπικράτησε στήν Εύρώπη ή
ταν ή πεζογραφία καί κυρίως τό 
μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα 
που δανείστηκε πολλά άπ' τήν 
ποίηση, πήρε τή γλώσσα της, πα
ραδέχτηκε μιά καινούργια σύν
ταξη, δανείστηκε πολλά άπ' τό 
δοκίμιο, πλουτίστηκε μέ νέα στοι
χεία, έτσι πού ένα κείμενο τής 
προχωρημένης πεζογραφίας νά 
διαφέρει τελείως άπό ένα τής όρ- 
θόδοξης, τής κλασσικής λογοτε
χνίας. Ή  νέα πεζογραφία είχε με
γάλη έλευθερία καί έπιχείρησε 
τολμηρές άνακαινίσεις. Οί νέοι 
πεζογράφοι καί οί καλύτεροι άπ' 
τούς παλιούς, ζητώντας μέ πά
θος μιά άνανέωση τής λογοτε
χνίας, ̂ δοκίμασαν τολμηρούς τρό
πους έκφρασης. Οί περισσότεροι 
άρνήθηκαν τό ρεαλισμό καί τό 
νατουραλισμό, περιέγραψαν τόν 
έσωτερικό άνθρωπο, μάς άποκά- 
λυψαν τά σκοτεινά βάθη τής ψυ
χής, άνέβασαν στό φώς τούς κό
σμους τού ύποσυνείδητου, έξομο- 
λογήθηκαν, μονολόγησαν, άδια- 
φόρησαν γιά τήν πραγματικό
τητα.

Πολύ έλάχιστοι μάς έδωκαν τόν 
πόλεμο, τήν ιστορία τής έποχής 
τους. Κυρίως ζήτησαν μιά λύτρω
ση στή φυγή. στό δνειρο, ζήτησαν 
να έκφράσουν περισσότερο τήν 
πνευματική τους άγωνία, τήν άνη- 
συχία τους, τήν άνικανοποίησή 
τους, δ,τι κρυβόταν στό βάθος τού 
έαυτού τους καί δέν τολμούσε νά 
δεϊ τό φώς κι' δχι τήν άμεση πρα
γματικότητα. Ποτισμένοι άπό με
ταφυσική άγωνία μας έδωσαν έρ- 
να δπου κυριαρχούσε ή νόηση

καί πού πολλά ήταν χωρίς ζωή 
καί χυμό, καθαρά έγκεφαλικά, 
μιά άλχημεία τού πνεύματος καί 
πού γέννησαν πολλές διαμαρτυ
ρίες γιατί έτσι κινδυνεύαμε νά 
γίνουμε διανοητικά τέρατα. Έ- 
πρόκειτο φυσικά γιά έργα έγκε
φαλικά, σχηματοποιημένα, γιατί 
δλα τά μεγάλα μυθιστορήματα 
κι' δλα τά μεγάλα έργα έχουν 
σκέψεις, ιδέες, διαποτίζονται άπ’ 
τήν παρουσία τού πνεύματος, υ
πάρχει στις σελίδες τους μιά 
σκέψη πού φιλοσοφεί. Είμαστε 
φορτωμένοι γνώση καί σοφία αι
ώνων, φύγαμε μακρυά άπ' τήν 
άπλότητα, άπ' τό πράγμα, τό γε
γονός, τήν άφήγηση κ ή σκέψη 
μας πάντα ζητάει καινούργια 
τροφή άπό ένα έργο, γιατί δέν 
μάς άρκεΐ μονάχα ή αίσθητική 
συγκίνηση πού μπορεί αύτό νά 
μάς χαρίσει.

Ή  πεζογραφία τού μεσοπόλε
μου δέν είχε τό έπικό καί τά δρα
ματικό, ήταν μιά λογοτεχνία φυ
γής. τής ψυχανάλυσης, τής άπο- 
καλυψης τού έσωτερικοΰ κόσμου, 
τολμηρή στό ύφος καί στό περιε
χόμενο, είχε ιδέες, στοχασμό, ή- 
ταν άκόμα κοινωνική.

Ή  ποίηση περισσότερο άπ’ τήν 
πεζογραφία, έσπασε κάθε δεσμό 
μέ τήν παράδοση καί δημιούργη
σε τούς πιό τολμηρούς τρόπους 
έκφρασης. Καί τό θέατρο ζήτη
σε ν άνανεώσει τήν τεχνική του.

* * *

"Οταν θά τελειώσει ό πόλεμος 
ποιά θά είναι ή καινούργια μορ- 
φΐ], τό περιεχόμενο τής πεζογρα
φίας, ποιά άνανέωση θά κάνει τά 
θέατρο, πού θά παίξει αύριο, δί
χως άλλο, ένα ρόλο σημαντικό;
Κ ή ποίηση θά είναι ή άποκάλυψη 
ένος κόσμου πού είναι μονάχα 
ποιητικός, θά είναι ή μυστική φω
νή τής ψυχής πού έπικοινωνεί μέ 
τό άγνωστο βάθος τής ψυχής τού 
κόσμου καί τών πραγμάτων, όμι- 
λία μέ τό θεό, μουσική, ή έκ
φραση τού άνέκφραστου, θά εί
ναι δνειρο καί φαντασία, θά ά- 
γνοήσει τό δραματικό καί έπικό 
στοιχείο τής έποχής μας, ή θά 
οεχτει στοιχεία πού δέν είναι κα
θαρά ποιητικά, θά μιλήσει μέ μιά 
φωνή κηρύγματος στό λαό, στό 
σημερινό άνθρωπο πού πόνεσε, 
υπόφερε, έζησε «έν όδύνη», θά 
τραγουδήσει στούς άνθρώπους τά 
καινούργια τους δνειρα, θά έχει 
ενα πρόσωπο άρρενωπό, αύστηρό, 
μεγαλόπρεπο, θά γίνει ποίηση 
δραματική, μιά καινούργια άρ- 
χαία τραγοοδία;

*  *  *

Η έποχή πού πέρασε καί πε
ρνάει ή Εύρώπη είναι γεμάτη γε- 
γονότα καί δράση, είναι μιά έ- 
ποχή πού τή ζήσαμε μέ τό σώμα 
μας όλόκληρο κι’ όλόκληρη τήν 
ψυχή μας. "Ετσι, νομίζω, πώς 
«Αμα ξανάρθει στόν κόσμο ή εί- 
ρηνη γιά ένα διάστημα οι άνθρω
ποι θά συγκινούνται άπ’ τά έρ
γα, δπου θά άπεικονίζουνται τά 
μαρτύριά τους, οί θυσίες τους, οί 
άγώνες τους, δλη ή τραγική πε
ρίοδο πού τήν Μζησαν μέ τό σώ
μα τους καί τήν ψυχή τους κά
του άπό τήν τρομοκρατία καί τό 
θανατο, γιά νά λυτρωθούν, νά ύ- 
ποστοΰν τήν κάθαρση, κι’ άκόμα 
τά έργα, δπου θά έκφράζεται 
τό κοινωνικό καί πολιτικό τους 
πιστεύω. 'Αργότερα δταν δλα 
θά ήρεμήσουν. δταν θαρθεϊ ή 
γαλήνη, οί άνθρωποι, άηδιασμέ-

νοι καί κουρασμένοι άπ’ τήν τρο
μερή καί σκληρή πραγματικότη
τα, πού τούς άφησε ό πόλεμος 
κ ' ή κατοχή, θά ζητήσουν μιά τέ
χνη πού θά είναι ή αιώνια τέχνη, 
άνθρώπινη, άληθινή.

Κ’ οί συγγραφείς αυτή τή στι
γμή δέ μπορεί παρά νά νοιώθουν 
μέσα τους τήν «Ανάγκη νά έκφρά
σουν τά μεγάλα, τά έπικά, τά 
τραγικά, τά φρ.χτά γεγονότα πού 
τά Μζησαν με τό σώμα τους καί 
τήν ψυχή τους, νά διαμαρτυρη- 
θούν, νά άγωνιστούν γιά ενα κο- 
σμο καλύτερο, γιά μιά παν«χν- 
θρώπινη έλευθερία καί δικαιοσύ
νη. Αύτό είναι τό χρέος τους ά- 
πέν«χντι στό λαό. "Ισως στήν άρ- 
χή νά δημιουργήσουν έργα ρηχά, 
φωτογραφ.κά, νά δίνουν μοναχα 
ύλικό γιά μιά συνθετική έργα- 
σία. Μπορεί πάλι Μνας άληθινός 
δημιουργός νά έκφράσει τήν έ
ποχή αύτέ| σ’ δλη της τόν τραγι
κότητα σ' Μνα έργο που νά πε
ρνάει μέσα του ή πνοή τής Αρ
χαίας τραγωδίας, νά είναι γε
μάτο ποίηση, ούσία, βάθος, «Απ’ 
τόν άνθρωπο, Μνα έργο πέρα «Από 
κάθε έποχή.

Πάντως, ύστερα άπ' τόν τρο
μερό αύτό πόλεμο, ό κόσμος θ' 
Αλλάξει κ' ή λογοτεχνία θά Ανα
νεωθεί. Πολλοί πιστεύουν, δτι στή 
λογοτεχνία αύτή δέ θά κυριαρ
χεί τό άτομικό, μά τό όμαδικό. 
•Κάθε μεγάλο έργο είναι ό γά
μος—τού κόσμου πού ύπάρχει μέ
σα μας μέ τόν κόσμο πού υπάρ
χει έξω άπό μάς κ«Ατου Απ' τήν 
παρουσία τού πνεύματος. Είναι 
Αλήθεια, πώς ζοΰμε σέ μιά έ
ποχή πού κυριαρχείται άπ’ τις 
μεγάλες μάζες. Σ ’ δλους τούς 
λαούς ύπάρχουν τά ίδια προ
βλήματα, οί ίδιοι άγώνες, τά ί
δια αιτήματα. "Αν Μνας δημι
ουργός μιλήσει γιά τόν έαυτό 
του ίσως νά μήν τόν άκούσει κα
νείς αύτή τήν ώρα. Ή  ζωή μας 
ήταν γιομάτη άγώνες, ήρωϊ- 
σμούς, ταπεινώσεις, πείνα, τρό
μο, τουφεκισμούς. "Ολοι ζητάν 
τήν «Ανιστόρησή της.

"Ομως ό ποιητής, ό πεζογρά- 
φος, ό δραματικός, δουλεύοντας 
πέρα άπό σχήματα καί όρθοδο- 
ζίες, σάν άνθρωπος Ανάμεσα 
στούς άνθρώπους, είτε θελήσει νά 
«Απεικονίσει τήν έποχή του, είτε 
νά προχωρήσει πέρα «Απ' αύτή, 
είτε δώσει τό άτομικό, είτε τό 
όμαδικό, ή φωνή του γιά ν’ Α
κουστεί χρειάζεται νά έχει Αν
θρώπινο περιεχόμενο, νά είναι «Αν
θρώπινη, καθολική, νά μιλάει 
στόν άνθρωπο, στούς «Ανθρώπους, 
στό λαό, νά διδάσκει. ΚιΑθε με
γάλη τέχνη διδάσκει τήν ψυχή 
καί τό πνεύμα μας κι’ ό λαός 
περιμένει πάντα ν’ Ακούσει άπ' 
τό στόμα τών πνευμ«χτικών «Αν
θρώπων τό μεγάλο μάθημα.

ευάερα μρσμμαζα 5

Ί Ι  ιστορική μ,ας σελίδα

Ο Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ
ΤοΟ Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΓ

( Ή  μικρή αύτή μελέτη γ ιά  τόν Καπο- 
δίστρια έχει τήν Ιστορία της- Έπρόκειτο 
νύ δημοσιευτεί τό καλοκαίρι τού 1940 
στά »Νεοελληνικά Γράμματα» άλλά Λ λο 
γοκρισία τού Μεταξά τά άπέρριψε απει
λώντας τή Διείβυνση τού περιοδικού άπό 
τηλεφώνου μέ έξορία. Διευθυντής ήταν 
τότε ό Δημ Φωτιάδης. Σή μ ερ α  μέ τόν 
Ιδ ιο  Διευθυντή καί χωρίς τήν Γδια λο
γοκρισία, κρίνουμε πώς έπιίάλλεται νά 
δημοσιευτεί σάν (Αναφαίρετη κληρονομιά 
του ίδιου κύκλου πού συνεχίζει «Από τό
τε ώς τά σήμερα τήν έλεύθερη πνευματι
κή του προοπάίθεια).

Ό  Καποδίστριας εΐνε «ρυσιο- 
γνωμία έξέχουσα στή νεοελληνι
κή ζωή. "Αλλοι τόν θέλουν μεγά
λο καί τρανό Κυβερνήτη πού οί 
μικροχαρές καί τ’ «Αλόγιστα πά
θη τοΰ τόπου τούτου δέν τόν άφι- 
σαν νά συνεχίσει τό μεγαλεπήβο- 
λο έργο του, άλλοι ζητάνε ψε
γάδια κι’ Αδυναμίες σ' Μνα έργο 
πού βασικά θέλουν νά ώφέλησε 
τήν Ελλάδα κι’ δχι λίγοι τύλι
ξαν τή μνήμη του μέ βρισιές κΓ 
(Αναθέματα. Οί ιστορικοί του καί 
οί κριτικοί του άρχίζουν «Από τόν 
καιρό πού ζοΰσε άκόμη καί φτά
νουν ώς τή σημερινή έποχή.

Ό  Καποδίστριας δέν έγινε πο
λιτικός στήν Ελλάδα. "Οταν ήρ
θε, ή πολιτική του καρριέρα ή
ταν δημιουργημένη σέ τόπους καί 
κλίματα ξενα καί. ίσως, τελειω- 
μένη. Τό άστρο του έγρ«χψε τήν 
τροχιά του στά σκοτεινότερα 
χρόνια τής Ευρώπης τού καιρού 
έκείνου, δταν ό βραχνάς τής Ι 
ερής Συμμαχίας πίεζε τά στήθεια 
τών Εύρωπαϊκών λαών καί έσβυ- 
σε Αμέσως μετά τό ξέσπασμα 
τής 'Ελληνικής ’Επανάστασης δ- 
τ«χν ό Τσάρος δέ χρειαζότανε πιά 
τις ύπηρεσίες τού τ«χπεινού του 
θεράποντα. Στό Τσαρικό περι
βάλλον έδραίωσε τήν πολιτική 
του πίστη κι' «Από τό άντιδραστ«. 
κό πνεύμα τής μοναρχικής Ευ
ρώπης «Αντλησε καί σχημάτισε 
τόν Ιδεολογικό του κόσμο.

Εύπιττρίδης άπό κατ<χγωγή, 
βλαστάρι τρυφερό τοΰ Κεοκυρέ- 
ίκου άρχοντολογιοΰ, προορίστη
κε «Από τά μικρά του χρόνια γιά 
τις υψηλές λειτουργίες τής πολι
τείας. Προικισμένος μέ τήν έξο- 
χην Ιδιοφυία του γρήγορα πήρε 
πρωτεύουσα θέση στήν πολιτικήν 
Ιεραρχία τής πατρίδας του «Αν καί 
ή δράση του τόν καιρόν έκεΐνο 
δέν ξεψεύνει άπό τις περιπέτειες 
τής τοπικής μικροπολιτικής τών 
νησιών καί τοΰ κ«Αθε τόπου.

Ή  παραμονή του στόν Κέρκυ
ρα ήτ«τνε λιγόχρονη. "Εφυγε γι
ατί άλλαξε τό πολιτικό καθεστώς 
των νησιών. Ή  Γαλλοοωσσι κό 
συνθτικη_τού Τιλσίτ (1807) πα
ραχωρούσε τά νησιά τού Ίονίου 
στή Γαλλία. Ό  νεαρός κόντες 
πού δεχόταν εύχαρίστως τήν Τσα
ρική κατοχή, δέ μπορούσε νά ζή- 
σει κάτω «Από (Ανθρώπους πού εί
χανε στό παθητικό τους μιάν ’Ε 
πανάσταση κι’ «Αναστάτωναν τόν 
κοσιαο μέ τις διαβολικές «φιλε
λεύθερες» Ιδέες τους. ’Από κατσ- 
γωγή κι’ άπό πεποίθηση τού ή- 
τ«χν άδύνατο νά ταιριάξει τή ζωή 
του μέ τούς άνατροπεΐς τής κα
θιερωμένης κοινωνικής ιεραρ
χίας.

Εφυγε τό 1809 γιά τή Ρωσ- σία.

Από γενική άποψη, ή τρσινότε 
ρρ πολιτική έπιτυχία τού Καπο- 
διστρια. δσον καιοό πρόσψερε 
τις ϋπηοεσίες του στόν Τσάρο, ή- 
τανε ή συμβολή του στό έργο τής 
ΙεΡής Συμμαχίας. "Αν ό Μέ- 

τερνιχ εΐνε ό κύριος πρωταγω

νιστής της, ό Καποδίστριας εΐνε 
ό δευτεραγωνκττής κι’ Μνας άπό 
τούς λαμπρότερους συνεργάτες 
του. ’Αμέσως ύστερα, ό Τσά
ρος έκψράζοντας τήν ύψηλή του 
εύαρέσκεια τόν διόρισε συνυ- 
πουργό τών ’Εξωτερικών τής 
Ρωσσίας, πλάϊ στό Νέσελροντ.

"Οταν έχει λοιπόν κανείς μπρός 
στά μάτια του μιά τέτοια σταδιο
δρομία, δέν πρέπει-ν’ άπορε! κα
θόλου γιά τή στάση πού κρ«ίτησε 
Απέναντι στόν 'Ελληνικόν «Αγώνα 
«Από τόν καιρό πού πρωτάρχισε 
νά έτοιμάζεται. Τις ζυμώσεις πού 
άνοιξε άπό τό 1816 ή Φιλική τις 
ιΑντίκρυσε σ<Αν 'Υπουργός τών’Ε- 
ξωτερικών ένός ξένου πρός τήν 
Ελλάδα καί τούς έλληνικούς 
πόθους. ΚριΑτους. "Οτ«χν πήγε 
στά 1817 ό Γαλάτης μέ έντολή 
τής Φιλικής νά τόν «Ανταμώσει μέ 
σκοπό νά τού «Αναθέσει τήν Αρχη
γεία ιής 'Εταιρείας καί συνεπώς, 
γενικώτερα, τού έθνικοΰ κινήμα
τος, γιά τήν (Αναγέννηση τής 'Ελ 
λάδας, δχι μον«Αχα τόν άποπήρε 
καί τόν έβρισε, μά έδωσε καί 
σχετική «Αναφορά στόν Τσάρο κ' 
ή Ρούσσικη Αστυνομία φυλάκισε 
τό Γαλάτη.

«Πρέπει νά είνε κανείς παρά- 
φρων, είπε στό Γαλάτη, διά νά 
τολμήσει νά μοί Ομιλήσει περί αύ 
τού έν τ«ρ οίκ«ρ τούτω, δπου έχω 
τήν τιμήν νά ύπηρετώ μέγαν καί 
κραταιόν Μονάρχην, πρέπει νά 
εΐνε δπως είσθε σείς νέος μόλις 
έγκαταλείψας τούς βράχους τής 
Ιθάκης καί παρασυρόμενος δέν 
ήξεύρω ύπό ποιων τυφλών πα
θών». "Ολη του ή σκέψη κλεινό- 
ταν στόν πόθο νά εΐνε πιστός θε
ράπων στόν «κραταιόν Μονάρ
χην» πού ύπηρετοΰσε καί μόνο Μ 
τσι μπορούσε νά ίδεΐ καθετί πού 
Αφορούσε τήν 'Ελλάδα.

Σ ’ δλο τό διάστημα ώς τό ξέ
σπασμα τής ’Επανάστασης, οί 
λογισμοί του κ’ οΐ προσπάθειές 
του ολες πρός Μνα σκοπό τεί
νουν: νά συκοφαντήσουν, νά έμ- 
ποδίσουν μέ κάθε τρόπο τό έργο 
τής Φιλικής.

Περισσότερο άπό κάθε άλλο, 
δέν ήθελε π«ηέ νά παραδεχτεί 
πώς ή άν«χγέννηση τής 'Ελλάδας 
θά μπορούσε _νά ξεπηδήσει «Από 
άνθρώπους τού λαού, τόσο ταπει
νούς κι’ Ασήμαντους. Μισούσε 
τούς Φιλικούς. Ή  χαμηλή κατα
γωγή τους δέν έδινε έδαφος γιά 
έκτίμηση στά μάτια τού Κερκυ- 
ραίου κόντε. Κ’ έχυνε γι’ αύτούς 
δλη τή χολή του στά λόγια του 
πρός τόν Ύψηλάντη: « . . .Ο ί  κα- 
ταστρώνοντες τοι«χΰτα σχέδια (οί 
Φιλικοί γιά τήν ’Επανάσταση) εϊ- 
νε οί̂  περισσότερον ένοχοι καί αύ
τοί ώθοΰν τήν 'Ελλάδα πρός τόν 
όλεθρον. Εΐνε έλεεινοί έμπορο- 
υπάλληλοι κατα«ττραφέντες λό- 
Υ ώ  τής_κακής των διαγωγής καί 
άφαφούντες νΰν τό χρήμα τών Α
φελών ψυχών έν όνόματι μιας πα· 
τρίδος ήν αύτοί δέν έχουν. Σάς 
έπαναλαμβιΑνω προφυλαχθήτε ά
πό τοιούτους «Ανδρας».

Γ Γ  αύτόν, οί τίμιοι δουλευτά- 
δες πού σήκωσαν στούς ώμους 
τους τό βαρύτατο έργο τού ξε- 
σκλσβωμού τής 'Ελληνικής πα
τρίδας δέν ήσανε παρά «έλεεινοί 
έμπορούπάλληλοι». Μά «Αναρωτ έ- 
ται κανείς σήμερα άν μέσα στις 
τόσες σικοιραν^ίες κα' τό βοιζολό- 
γημα δέν είπε κι’ αύτός ό χρι
στιανός μι<Χν Αλήθεια πού ο! νεο
έλληνες ιστορικοί δέ μπόρεσαν 
νά καταλάβουν. ’Ελεεινοί δέν ή-

σ«χνε βέβαια οί πρώτοι Φιλικοί, 
μά ήσαν έμπορούπάλληλοι, παι
διά τού λαού, δχι έμποροι ούτε 
κερδοσκόποι, διπλά σκλαβωμένοι 
δπως δλος ό έλληνικός λαός: 
κοινωνικά καί έθνικά. Ό  λαός ό 
ίδιος «Αποτέλεσε τήν κινητήρα 
δύναμη τής Έπιανάστασης καί 
γιά τό λόγο άκριβώς αύτόν συ- 
ν«Αντησε τή φοβερή άντίδραση τής 
όλιγαρχίας. Άνάμεσά της πρίΓν 
τος καί καλύτερος ό Καποδί- 
στριας.

"Οταν οί "Ελληνες μέ τήν πρω
τοβουλία τών κοτζαμπάσηδων τόν 
διάλεξαν (1827) γιά Κυβερνήτη 
τής Ελλάδας, ό Καποδίστριας 
είχε «Από καιρό περάσει στή σει
ρά τών ξεπεσμένων διπλωματών 
πού τριγυρίζουν στις Εύρωπαϊκές 
πόλεις ξεκοκκαλίζοντας τή σύν
ταξή τους. Ό  Τσάρος τόν είχε 
δκώξει άπό τό 1822 μέ δλες τις 
τυπικές φιλοφρονήσεις έκφράζον- 
τάς_ του, κατά τις Μοναρχικές 
συνήθειες δλων τών έποχών, τήν 
ύψηλή του ευαρέσκεια. Κ ’ ένώ 
ποτέ ώς τότε δέν έΐχε «Αντικρύσει 
μέ συμπάθεια τήν 'Ελληνική κί- 
νησ" κ’ έκανε τό παν γιά νά τή 
ματακόσει, παρακινώντας άκόμη 
καί τόν Τσάρο στήν «Αποκήρυξή 
της, τώρα πού ή ’Επανάσταση 
είχε σημαντικά προχωρήσει χω
ρίς νά λέει νά σβύσει κ’ ή «Αναγ
καστική άργία τόν έσκέβρωνε 
ώς τό κόκκαλο μέ τόν όλοφάνε- 
ρο κίνδυνο τοΰ τελικού χαμού τής 
πολιτικής του καρριέρας, έκανε 
στροφή σά γνήσιος διπλωμάτης, 
έχυσε άρκετό νερό στό κρασί του 
καί δλος καλωσύνη καί γλύκα 
τώρα κ«χταδέχτηκε νά μειδιάσει 
έπιτέλους στούς Ατυχους "Ελλη
νες. Τό μειδίαμα έσήμαινε παρα
δοχή τής έκλογής του.

'ΤΗρθε στήν Ελλάδα τό Γενά
ρη τού 1828, ΰστερ’ άπό Μνα πο
λύμηνο κΓ άκαρπο ταξίδι ζητια
νιάς στις Εύρωπαϊκές πρωτεύου
σες. Ποά Εύρωπαική Αύλή έδινε 
έμπιστοσύνη στόν παλιόν ύπουρ- 
γό τού Τσάρου;

"Οπως καί ν«Αχει τό πράγμα, 
ό Καποδίστριας κυβέρνησε τήν 
'Ελλάδα κοντά τέσσερα χρόνια. 
Σ ' δλο τό διάστημα τούτο πού 
δέν είνε καί μικρό, πολιτεύτηκε 
μέ τις έτοιμες συνταγές πού κου
βαλούσε μαζί στις πολιτικές του 
«Αποσκευές «Από τή μακρόχρονη 
κ ' ευδόκιμη θητεία του στήν Τσα
ρική Αύλή. Ποτισμένος ώς τά βά
θη τού πολιτικού του είνε άπό τόν 
«Απολυταρχισμό τής Ρούσσικης 
Μοναρχίας πολέμησε καί στήν 
Ελλάδα νά πατήσει στά ίδια «Α
χνάρια καί νά δημιουργήσει γύ
ρω του μιάν έξουσία «Απόλυτα 
συγκεντοωτική. Γιά νά τό πετύ- 
χει αι’ιτό θά ώφειλε νά καταργή
σει δλους τούς έλεύθερους δημο
κρατικούς θεσμούς πού είχαν θέ- 
σπίσει οί "Ελληνες άπό τά πρώ
τα χρόνια τής Έπιανάστασης.Τό 
πέτυχε, π'έζοντας τή Βουλή πού 
βοήκε δταν ήρθε νά παραιτηθεί 
άπό τά καθήκοντα καί χά δ'και- 
ώμ«χτσ τής νομοθετικής έξουσί- 
ας, νιά νά τήν καταονήσει σέ λί
γο όλότελα. Στή θέση της έστη
σε τό «Πανελλήνιο», Μνα είδος 
γνω"θδοτ·"·ού Σώμα-ος Δλότελα 
ποοσωπικοΰ «Από τούς όλιγαοχι- 
κούς κύκλους τής άρεσκείας του. 
Μέ τούς τοόπους αύτούς πήγαινε 
νά πνίξει δ.τι μ'σοΰσε θ«τνάσιιια: 
τις δημοκρατικές καταχτήσεις 
τοΰ λαού δπως μέ τούς ίδιους

τρόπους πήγαινε νά κυβερνήσει 
Μναν τόπο πού μόλις έβγαινε ά
πό Μνα αίματόβρεχτογ άγώνα 
γιά τή ζωή καί τή λευΤεριά. Τό 
πρώτο χάσμα τού Κυβερνήτη βα
θύ κι' άπέραντο, Ανοίχτηκε μέ τό 
λαό πού ήρθε νά κυβερνήσει. 
Άλλά  καί οί συγκεντρωτικές του 
τάσεις μοιραία τόν έφεραν σέ 
σύγκρουση μέ όρισμένους μεγα- 
λοκοτζαμπάσηδες πού τά ζητού
σαν δλα γιά τόν έαυτό τους. "Αν 
καί ποτέ δέ σκέφθηκε νά καταρ
γήσει τά προνόμιά τους σάν τά
ξης, δμως γιά νά κατοχυρώσει 
τή δική του θέση ήταν υποχρεω
μένος νά χτυπήσει τις ύπερβολι
κές τους Απαιτήσεις καί τήν Ασυ
δοσία πού ζητούσαν στις περιφέ- 
ρειές τους. "Εσκαφτε έτσι μονά
χος τό λάκκο πού άργότερα έπε
σε μέσα τρυπη μένος άπό τις σφαί
ρες τών «Ανθρώπων πού Ιδεολογι
κά ήταν πάντα μαζί του.

Αύτό στάθηκε τό πρώτο κακό
τυχο σημάδι στήν πολιτική του. 
Άκολούιθησαν δμως κι'άλλα σο- 
βαρώτερα. Ό  Καποδίστριας δέν 
έλυσε τό ούσιαστικώτερο πρόβλη
μα πού Απασχολούσε τόν ξεση
κωμένο 'Ελληνικό λαό, μετά τό 
πρόβλημα τής Ανεξαρτησίας. 
Τό πριίβλημα αύτό ήταν τό Ά  - 
γ  ρ ο τ ι κ ό. Ό  λαός τότε δέν 
άδραξε τ' άρματα άπλώς γιά νά 
δι«όξει τόν Τούρκο, μά διώχνον- 
τάς τον νά πάρει τή γή του καί 
ν«Ανασ«Ανει λεύτερος κ’ εύτυχισμέ- 
νος. Πόθος ζωής είνε τό βαθύ
τερο νόημα τής λευτεριάς. Τώρα 
γής δέν έπαιρνατν καί κοντά στόν 
πολύ λαό δλες οί χιλιάδες τών 
πολεμιστών τοΰ Είκοσιένα πού 
ξεσπιτώθηκαν κ’ έχασαν τά πάν
τα, έμεναν έξω κι' «Από τις στρα
τιωτικές ύπηρεσίες. Πολλοί στρά
βωναν κΓ έπαιρναν τά βουνά. 
Κλέφτες στό Τούοκικο, κλέφτες 
καί στό Ρωμέϊκο.Άπό κεΐ έχει τήν 
πηγή ή ληστεία, μιά πληγή πού 
βασάνισε δσο τίποτε άλλο τή νε
οελληνική ζωή στά τελευταία έ- 
κατό χρόνια.

Στις πανελλήνιες κραυγές γιά 
Σύνταγμα δπου συμπυκνώθηκε 
τό αίτημα γιά τήν έλεύθερη δη
μοκρατική ζωή, ό Κυβερνήτης 
πρόβαλε τήν Ισχυρότερη «Αντίδρα
ση. Κ Γ δταν άογότερα. «ττά 1829, 
«Αποφά«τισε νά προκηρύξει έκλο- 
γές γιά ’Εθνική Συνέλευση καί 
μέ χίλιες καλπονοθεύσεις κα1 μέ 
τή βία δημιούργησε Μν«χ Σώμα 
όλιγαρχικό, Αποκλειστικά δικό 
του, τό μόνο πού κατάφεοε ή- 
τανε νά συνκρουστεΐ μέ τούς Υ 
δραίους, τούς ισχυρότερους δη
λαδή νησιώτες καί νά κόψο’ ν κ«Α- 
θε συνεργασία μαζύ του. Σ έ  λί- 
νο τοΰ κήουξ'τ' (Ανοινά τόν πό
λεμο καί ή "Υδοα έγινε τό κέν- 
τοο τής συνταγματ'κής «Αντικυ- 
βεονητικής κίνησης. ΟΟτε καί δώ 
λοιπόν, μπόρεσε νά βρεΐ σταθε
ρούς συμμάχους.

"Ολες δαως αύτές τις έσωτε- 
ρικές έξελίξεις στήν Καποδιστρι- 
ακή 'Ελλάδα δέ θά τις καταλά
βει κ«χνείς «Αν δέν τις συνδυάσει 
μέ τις έξωτεοικές έπιδοάσεις. Ή  
'Ελλάδα άπό τότε ήτανε τό ά- 
νοινχό πεδ!ο σύνκοουσης τών «Αν
τίθετων συμφερόντων τών μεγά
λων Δυνάμεων. Ή  ίδια μοίρα τή 
συνοδεύει ώς τά «τήοεοα. 'Η έΕο- 
τεοική πολιτική τού Καποδ'ιττρια 
ήτανε φιλική πρός τόν Τσάρο. 
"Οσα και νάνοαψαν "Ελληνες Ι
στορικοί ή Αλήθεια παραμένει ά-
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Α  Α  Β  i  Ν ’ I Α
ΓΡΑΜ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

«’Αγαπητέ Γιώργο,
Γειά σου. Σήμερα έλαβα τό 

γράμμα σου καί έχάρην πάρα 
πολύ. Λοιπόν αύτή τήν στιγμή 
πού σου γράφω έχουμε συλλά- 
6ει τόν ταγματάρχη των Βερ-
σαλλιέρων. Τό Σύνταγμα αύτό 
τό έχουμε διαλύσει’ τό κάναμε 

χλάτα. Είναι τό καλύτερο του
Μουσσολίνι. Είναι μέ τά φτερά 
στό κεφάλι. Είναι τό δεύτερο 
Σύνταγμα πού διαλύουμε, χώρ- 
για Πυροβολαρχίες. Τά λάφυρα 
Ανέρχονται εις δισεκατομμύρια. 
Στό άλλο θά σου γράψω πολλά.

Σ έ  χαιρετώ Γιώργος 
Τήν υπόσχεσή μου θά τήν τε

λειώσω. Γιώργο ¿τραυματίστη
κα στό πόδι τήν ώρα πού βά- 
ραγα τή σάλπιγγα μέσα σέ 
ένα χωριό πού μπήκαμε. Άλλά  
έλαφρώς μήν Ανησυχείτε».

Α Φ Η ΓΗ ΣΗ  ΦΑΝΤΑΡΟ Υ ΑΠΟ 
Κ Ρ Η Τ ΙΚ Ο Υ Σ  ΓΟ Ν ΕΟ ΥΣ  

Γ ΙΑ  ΤΟ Α Λ Β Α Ν ΙΚ Ο
«Στις  11 του Δεκέμβρη ξεκί

νησε τό 11 Απόσπασμα έπιμελη- 
τείας Από τήν Πωγωνιανή γιά 
τό 'Αργυρόκαστρο. "Επεφτε δέ 
χιόνι πολύ. Καί στις 11 ή ώρα 
τά μεσάνυχτα τή νύχτα δέν ή- 
ξέραμε τό δρόμο. Καί πήραμε 
δυό ’Αλβανούς όδηγούς. Καί 
μας πήγαν Από ένα δρόμο πού 
δέν ήταν καλός καί μάς έρρι- 
ξαν σέ μιά μεγάλη λίμνη περί 
τά τέσσερα χιλιόμετρα’ τόσο με
γάλη ήτανε. Καί μας είπαν δτι 
Από δώ πρέπει νά περάσουμε. 
Μπήκαμε λοιπόν στή λίμνη, καί 
τά μουλάρια όπως καί μεΐς μαζί 
τους. Καί έπεφταν κάτω, χωρίς 
νά μπορεί νά τά σηκώσει κα
νείς, γιατί όλοι είχαμε τήν ίδια 
συμψσοά. Φωνάζοντας ό ένας 
στόν άλλον νά βοηθήσει. Άλλά  
δέν μπορούσαμε. Καί βρεθήκα
με σ' αύτή τή λίμνη δυόμισυ ώ
ρες γιά νά βγούμε έξω. Καί 
καπόπι τής Αγωνίας αύτής βρε

θήκαμε σέ δρόμο χωρίς λάσπες 
καί νερά.

Έ ν  τώ μεταξύ τό χώρα βού- 
λαγε. Μετά άπό μιά ώρα πε
ράσαμε τά σύνορα καί βαδίσα
με όλη τή νύχτα περίπου. Έ ν  
τφ μεταξύ ή βροχή έξακολου- 
θοϋσε, καί στις 3 ή ώρα μέσ’ 
στά μεσάνυχτα καθίσαμε σ’ ένα 
χωριό. ’Ανάψαμε φωτιές γιά νά 
στεγνώσουμε. Ά λ λ ά  σέ μιάμισυ 
ώρα ήρθε νέα διαταγή, νά συ- 
νεχίσουμε τήν πορεία μας. ΚΓ 
αύτό έγινε. Συνεχίσαμε τήν πο
ρεία μας. ’Εξακολουθώντας νά 
έχουμε τούς ίδιους όδηγούς. 
Μόλις φθάσαμε στό Αργυρό
καστρο κοντά, βρεθήκαμε σ’ένα 
σημείο πού δέν είχε διέξοδο. 
Καί καθίσαμε μιά ώοα έκεΐ μέ
σα, μέσα στό κρύο καί τό βρο
χή, χωρίς νά μπορούμε νά βγού
με στό δημόσιο δρόμο τού Άρ· 
γυροκάστρου. Ό  λόχος έστειλε 
έναν Ιππέα στά χωριό τού Α ρ 
γυρόκαστρου. Καί μάς έφερε 
έναν άλλον όδηγό, καί μάς είπε 
ότι μόνο άπό μιά σπασμένη γέ
φυρα, πού είχαν Ανατινάξει οι 
’ Ιταλοί μπορείτε νά περάστε. 
Καί αύτό κάναμε.

Δέθηκαν τρεις άντρες μέ σκοι
νιά ό ένας μέ τόν άλλον καί 
μπήκαν στό ποτάμι μέσα. ΚΓ 
άπό κεΐ βοήθησαν αύτοί καί ό
λος ό λόχος δίνει κουράγιο στά 
ζώα μέ τό « "Ε ϊ- "Ε ϊ .  "Αειντε - 
"Αειντε». "Ετσι συγκεκριμένα, 
κ’ έτσι περάσαμε. Καί πήγαμε 
στό Αργυρόκαστρο, καί κατα- 
δληστήκαμε στούς παλιούς 
στρατώνες τών ’ Ιταλών».

Α Φ Η ΓΗ ΣΗ  ΦΑΝΤΑΡΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ Α Λ Β Α Ν ΙΚ Ο

«Είχαμε άνεδεϊ σ’ ένα ύψωμα 
τρεις μέρες πρίν, πολύ Απότο
μο καί δύσκολο, τόσο ψηλό, πού 
γιά ν’ Ανεβαίνουν οι σαράντα 
τέσσερις κουραμάνες τής διμοι
ρίας μας, ¿χρειάζονταν σαράντα 
άντρες. Γιατί μέ δυό κουραμά
νες ήταν Αδύνατο ν’ Ανεβείς. " Ε 
να βήμα μπρός καί τρία πίσω 
Από κλαρί σέ κλαρί.

Τό ήθικό μας γιά τόν πόλεμο, 
ήταν Ακμαίο παρ’ όλη τήν έξα- 
θλίωση τής πείνας, τού κρύου 
καί τής βροχής, άν ληφθει ύπ' 
όψη ότι ήταν ή πέμπτη μέρα 
πού συντηριόμαστε μέ ξερό κα
λαμπόκι, πού βρίσκαμε μέσα σέ 
στάβλους καί μαντριά.

Πήραμε τά χαράματα τής τρί- 
διαταγήτης μέρας τή διαταγή μέ έπί 

κεφαλής μας έναν έπιλοχία. Καί 
σέ διάταξη μάχης, προχωρούμε 
σιγά καί έπιφυλαχτικά. ’ Ίταν 
έννιάμισυ κΓ Ακόμα δέν «είχαμε 
έρθει σ' έπαφή μέ τόν έχθρό. 
Β ρίσκουμαι στό δεξιό τής δι
μοιρίας μου μέ τήν όμάδα μου, 
έχοντας ώς πιό δυνατό όπλο ένα 
όπλοπολυδόλο πού διάθετε ή ό
μάδα.

Κατά τις δέκα χωρίς νά τό 
άντιληφτοΰμε, Ακριβώς γιατί 
φάσκαμε καί άντιφάσκαμε μέ
σα στήν όμάδα μας, βρισκόμα
στε περί τά έκατόν πενήντα μέ
τρα μπροστά σέ γερά όχυρώ- 
ματα τού έχθρού. Καί δενόμα
στε τούς πρώτους πυροβολι
σμούς. Ανοιχτήκαμε άμέσως 
καί μέ τό θρυλικό «άέρα» πέ- 
σαμ’ Απάνω τους.

Τά πυρά πυκνώσαν, πού μάς 
έ^ίνναν, κ’ έδειχναν τά πράιια- 
τα πώς μάς βάζουν μέ πολλά 
όπλα βαρειά τού πεζικού ένισχυ- 
μένα μέ όλμους. Δέ σταθήκαμε, 
ρίξαμε μερικές σφαίρες. Ή  Α
πόσταση έμίκρανε πολύ. Ο Ι Α
πώλειες Ακόμα ήτανε έλάνιστες. 
Ή  Απόσταση μίκρανε Ακόμα. 
Ό  έγθρός έμενε στή θέση του. 
"Οταν στά έδδομήντα μέτρα 
βάζοντας έφ’ όπλου λόγχη καί 
φωνάζοντας όλοι μαζί «άπάνο> 
τους παιδιά» κΓ «Αέρα» χυθή
καμε μέ δλη τή δύναμη τής ψυ
χής μας, τό μόνο όπλο πού δια
θέταμε τή στιγμή έκείνη. Αύτή 
ήταν κ’ ή πιό δύσκολη στιγμή, 
γιατί ό έχθρός είγε περιχαρα
κώσει μέ συρματσπλένματα τό 
όνυοό καί χωρίς νά τό Αντιλη- 
Φθούμε πέφτουμε Απάνω. Απ' 
όλων τά στόματα Ακούστηκαν 
«ψαλίδες, ψαλίδες γιά νά κό-

ψουμε τά σύρματα». Κανείς ό
μως δέν είχε αύτό τό πράμα. 
Δέν μάς είχαν έφοδιάσει. Τότε 
άρχισε άγώνας πώς νά κατα- 
στραφοΰν τά συρματοπλέγματα 
γιά νά προχωρήσουμε έμπρός. 
Τό πίσω στρατιωτικά δέν έστε
κε. Ό  έχθρός είχε κάνει φρα
γμούς πυρος.

Τό πώς_ Ακριβώς έγινε δέν θυ
μάμαι. Ξέρω μόνο τούτο δώ, 
ότι καί τά δόντια Ακόμα χρη
σιμοποιήθηκαν. Υπάρχουν πολ
λά σπασμένα Ακόμα. "Εσπασε 
ή περιχαράκωση άπ' τά συρμα
τοπλέγματα, καί περί τούς εί
κοσι τρεις πού άπομείναμε γε
ροί πέσαμε πάνω τους. Μιά φω
νή Ακούστηκε: «Δεκανέα φάε 
τόν πολυβολητή γιατί μάς έφα
γε». Δέν ήθελα τίποτ’ άλλο. Χύ- 
|ΐηξα άπάνω του.Πριν προφτάσω 
όμως νά κάνω έκεΐνο πουθελα, 
μιά χειροβομβίδα ένός άλλου, 
πού ήταν πίσω άπόνα θάμνο καί 
δέν τόν είχα δει, μέ πέταξε καί 
μένα κάτω Αναίσθητο.

"Οταν συνήλθα σέ λίγα λε
πτά, τό ύψωμα ήταν δικό μας. 
Ό  έχθρός είχε τραπεί είς φυγή. 
Αίχμάλωτοι Αρκετοί είχαν συλ- 
ληφθεΐ. Άπ ’ τούς σαράντα τέσ- 
σαρες πού είχαν έπιτεθεϊ έννέα 
ήσαν γεροί, οί άλλοι νεαροί καί 
τραυματίες. Τούς αίχμάλωτους 
τούς φύλαγαν οι τοαυματίες. 
Καί οι γεροί, κρατούσαν μέ τά 
πυρά, πού διάθετε τό ύψωμα, 
ώσπου νάοθει ένίσνυση.

Μιά φωνή Ακούστηκε: «"Ο 
ποιοι Απ' τούς τραυματίες μπο
ρούν, νά νυρίσουν πεζοί ποός τά 
πίσω». Τότε αύτοί πού ήταν σέ 
θέση σηκώθηκαν καί ξεκίνησαν. 
Πρώτοι οι π·ό ΑλαφοΆ. κ' ύστε
ρα οι π·ό βαρειά. Είχα μείνει 
τελευταίος, γιατί κάθισα νά χαι
ρετήσω ένα φίλο μου Γεοολιμά- 
κη. F Iv e  φύνει τιιιημένος νιά 
τόν άλλο κόσμο, κάπου έκεΐ δί
πλα μου. "Ημουν εύτυγής. ’Ενώ 
δέν είχα Αφήσει παρά μόνο ένα
Χέρι·

Αύτή ήταν ή μάχη τής Πέ- 
στανης».

λήθεια. Πώς θά έξηγηθεί ή φα
νερή συμμαχία τού τσαρικού στό
λου μέ τόν Κυβερνητικό στις 
τραγικές συγκρούσεις τού Πό
ρου όταν ό Μιαούλης μπλοκαρι- 
σμένος έκαψε τόν έλληνικό στό
λο; Καί πώς θά έξηγηθεί άκόμη 
ότι ό Ρούσσικος στόλος άνελάμ- 
βανε τήν εύθύνη τής καταστολής 
στάσεων στό έσωτερικό τής 'Ελ 
λάδας, όπως έκανε ό Ρώσσος 
ναύαρχος Ρίκορδ μέ τό στόλο 
του όταν πήγε στή Μάνη νά κα- 
ταστείλει έκεΐ τή στάση τών Μα
νιατών πού έκαψαν τά καράβια 
τους γιά νά μήν τά σκλαβώσει ό 
ξένος στόλαρχος; ΚΓ άν προ
σπαθούσε νά φαίνεται Ανεξάρτη
τος αύτό τδκανε γιατί δέ μπο
ρούμε, Από τό φόβο τών άλλων 
Δυνάμεων, νά κηρυχτεί Ανοιχτά 
ύπέρ τού Τσάρου στήν έξωτερι- 
κή του πολιτική. Ή  συνεπής Α
νεξάρτητη έθνική πολιτική Απέ
ναντι σ’ όλους τούς ξένους ήταν 
άγνωστη γιά τόν Καποδίστρια 
όπως καί σ' όλους τούς κατοπι
νούς Κυβερνήτες τής Ελλάδας 
ώς τά σήμερα.

Αυτά όλα καθόρισαν τήν Απο
τυχία του σάν Κυβεονήτη. Χω
ρίς νά καθορίζουν βέβαια καί

τόν προσωπικό του χαμό, όλα τά 
σημάδια έδειχναν πως ή συνέχεια 
τής πολιτικής του ήτανε προβλη
ματική κΓ άργά ή γρήγορα τό 
διώξιμό του άπό τήν Ελλάδα γι
νόταν μοιραίο. Τό πρόλαβαν οί 
σφαίρες τών Μαυρομιχαλέων 
πού έκλεισαν Απότομα καί τρα
γικά τήν αύλαία τής ζωής του.

Ό  Καποδίστριας πήρε στά χέ- 
ια του μιάν 'Ελλάδα μέ όλο- 
,ώντανο τά λαϊκό δημοκρατικό 

της παλμό καί τήν ξεστράτισε 
πρός τούς σκοτεινούς κύκλους 
τής όλιγαρχίας πού άνοιξαν τό 
δρόμο τής Μοναρχίας καί τής 
νεοελληνικής κακομοιριάς.

Ό  Καποδίστριας είδε τήν Ε λ 
λάδα μέ γυαλιά ξένα. "Εζησε 
μέσα της τά λίγα -χρόνια του, 
μά δέν ένιωσε τό κλίμα της, δέν 
κατάλαβε τά προβλήματά της 
καί τις ζωντανές λαχτάρες της. 
Πιστεύω άκόμη πώς δέν ήταν ό 
άνθρωπος, με τήν Ανατροφή καί 
τή δική του καταγωγή, πού θά 
μπορούσε νά τά νιώσει. Τό σύ
στημά του κ’ ή πολιτική του ή
ταν Ανεδαφικά γιά τούς Ελ λ η 
νικούς τόπους.

ΚΓ όσο τδνομά του θάμπωσε

Τ Ο  ΔΡΑΜ Α Τ Η Σ  Κ Α Τ Ο Χ Η Σ
(Συνέχεια Από τή σελίδα 3)

λεΐ φρίκη.
—θεωρείτε υπεύθυνο όλο τό 

γερματνικό λαό γιά τά αίσχη τής 
κατοχής ή μόνο τούς Αρχηγούς 
του;

—Ό  πόλεμος έναντίο τού φασι
σμού δέν τέλειωσε. Χιλιάδες σκο
τώνονται άκόμη στά φασ στικά 
μέτωπα. Ή  σωστή τοποθέτηση 
τού ζητήματος δέ συμφέρει Ακό
μη. Στόν πόλεμο δέν έπιτοέπεται, 
μ’ όποιονδήποτε τρόπο, νά άμβλύ- 
νοιιε τή μαχητικότητα τών υα- 
ζών. Π ι σ τ ε ύ ω  σ τ ή ν  ΑΓΩΓΗ.

— Ποιές είταν, κατά τή γνώ
μη σας οί διαθέσεις τών Γερμα
νών γιά τούς πνευματικούς μας 
άνθρώπουο:

—Νά τούς μεταβάλουν σέ φο
ρείς πανικού καί ηττοπάθειας, γιά 
νά μπόλι άσουνε μέ τήν τέχνη τους 
τις λΑίκές μάζες, καί νά σπάσου
νε τό φρούριο τής Εθνικής Α ν 
τίστασης.

— Ποιά πιστεύετε πώς θά είταν

σά φωτεινό μετέωρο τή νέα έλ- 
ληνική 'ιστορία, τό έργο του κ’ ή 
πολιτική του παραμένουν δπως ή
σαν: ξένα άπό τήν Ελληνική γή.

ή θέση τού πνεύματος στόν τόπο 
μας άν κρατούσε ή κατοχή άκό
μη μερικά χρόνια;

—Αύτό έξαοτάται άπό τό άν 
συνεχιζότανε ή 'Εθνική Αντίστα
ση ή άν κατάφερναν νά τή σπά
σουν. 01 πνευματικοί άνθρωποι— 
έκτός άπό ένα-δυό μόρτες τής 
διανόησης—άκλούθηξαν τήν ή- 
ρωϊκή πορεία τού "Εθνους. ΚΓ 
αιώνες νά κρατούσε ή σκλαβ'ά, 
πιστεύω πώς αιώνες θά κρατούσε 
κΓ ή Αντίσταση σ’ δλους τούς 
τομείς.

—Πσιός νομίζετε δτι θά είναι 
στό άμεσο πνευματικό μας μέλ
λον ό Αντίκτυπος τής τετράχρο
νης κατονδς;

—Ή  Ν ΙΚ Η  κ’ οί Αγώνες πού 
χοειάστηνε, ιιάς βάλανε πολύ 
μυαλό. Μάο Αναγκάσανε νά νο·ώ- 
σομε τίς εύθΰνες καί τά χοέη 
μας. Ό  πνευματικός τομέας είναι 
κι’ αύτός ένας τοιιέας τοΰ συνο- 
λ'κοΰ μετώπου, γιά τόν άνο'κο- 
δόιιηστι. Κ’ ή Ανοικοδόμηση δέν 
άφήνει καυυιά δύναυη άπ’ έξω, 
δπωο κι' ό ά'-ώναο τήο ’Εθνικής 
Αντίστασης. Π'στεύω σέ ιι·ά νε- 
νκήν έξόοιιπση πού θά κσπαπλή- 
ξει πεο'σσότεοο κΓ Απ' αύτούς 
τούς Αγώνες τής σκλαβιάς.

Μ. Α. Μ.

Τό έλληνικό αφήγημα

Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Λ Ι Μ Α Ν Ο
Του Έ λία

2 λασσινό εΙκόνισμα πού έτυχε πο-
Ναΐ' μιά βάρκα Πασαλιμανιώ- * *  ° έ ναυτικό. Είχε κατεβεί κά-

ά έ
χανε

τους. Λέγαν, . ·,
λήσουν στή στεριά, στό Πασαλι
μάνι. Έ κε ΐ θά τόν πιλάτευαν καί 
θά τόν σκότωναν τά μπερμπαν- 
τόπαιδα. Τούς λέει ό ψαράς μέ 
τό κομμένο χέρι: «Αφήστε τον 
σ’ έμένα». «Τόν θέλεις έσύ; "Α, 
βέβαια, τόν θέλεις γιά νά'χεις τά 
φτερά του σά θά ξαναμεγαλώ- 
σουν. θά μάς τόν πληρώσεις». 
«Δέ θέλω τά φτερά του, είπε δ 
μπάρμπα - Σταύρος. Δέν ψαρεύω 
μέ συρτή». «Τότες θά τά πουλή
σεις σ αύτουνούς πού ψαρεύουν». 
«Δέν πουλώ έγώ φτερά! "Ορκο 
παίρνω στό χέρι πού μ’ άφισε γε
ρό ή κακιά ώρα». «Τότε τί θά 
τόν κάνεις;». «Είχα μιά φορ 
ναν άλλο γλάρο. Τόν λέγ 
Τζανή». Γέλασαν οί ψαράδες τού 
Πασαλιμανιοΰ. «Λοιπόν γλάρους 
ψωμοτάΐζες έσύ, μπάρμπα;». 
«Μού τόν σκοτώσαν καί τόν φά- 

αν στόν καιρό τής πείνας, είπε 
μπάρμπας - Σταύρος. Αφήστε 

νά πάρω τώρα τούτον. Μήν τόν 
τυραννάτε». «"Οχι, δχι, είπαν οί 
ψαράδες πού θέλαν κάτι νά κερ
δίσουν κΓ άπό τούτη τήν Ανα
πάντεχη δουλειά, θά μάς δώσεις 
μιά όκά ψάρι γιά νά σοΰ τόν δώ
σουμε». «Μά δλο κΓ δλο μιά όκά 
είναι αύτό πού έπιασα σήμερα!», 
«θά μάς τό δώσεις. Αλλιώς δέ 
γίνεται».

Τούς έδωσε τήν όκά τό ψάρ- 
καί πήρε τό γλάρο μέ τά μαδη- 
μένα φτερά.

Ό  γλάρος τριγυρίζει τώρα Α
νάμεσα στά πόδια τών παιδιών, 
όλοένα κάνει ν' Ανοίξει τις φτε-

ι

μάτια, μέ δασά φρύδια, μ’ ένα 
παράξενο πρόσωπο καμωμένο μέ 
κοφτές γραμμές άπό θέληση καί 
πάθος. Σάν έπιανε νά βασιλεύει, 
τά μάτια του άπό μαύρα γίνουν- 
ταν πράσινα. Τριγύριζε στό μου
ράγιο πού ήταν Αραγμένες οί ψα- 
ρόδαρκες, ή μάζευε βότσαλα, ή 
σχεδίαζε σ’ ένα βιβλίο πού είχε 
άσπρες κόλλες: σχεδίαζε καρά
βια, γοργόνες, λιμάνια, πρόστυ
χες γυναίκες, νέγρους θερμαστές 
καί ξερονήσια τού Αιγαίου. Α 
νακάτευε τις πιό Ανόμοιες φιγού
ρες πάνω στήν ίδια κόλλα, σά 
νά γύρευε νά πιάσει μιάν άλλη 
άρμονία,κάποια άλλου είδους σχέ
ση στή σύνθεση τών μορφών, 
μιάν Αλήθεια νέα. Είχε νοικιάσει 
ένα καλύβι, έκεΐ πλάϊ, ήταν πολύ 
ήσυχος καί μοναχικός. Αγαπού
σε τά παιδιά τού καπτα-Βασίλη, 
έπαιζε μαζί τους, καί μιά μέρα 
πού είχε Ανεβεί στήν Αθήνα 
τούς έφερε ένα κουτί καραμέλ- 
λες. Ή  μάνα τους τότε γιά νά 
τόν φχαριστήσει τού έστειλε μιά 
γλάστρα μέ γεράνια κόκκινα καί 
τό καβούκι άπό μιά μεγάλη κα
βουρομάνα πού τής είχε φέρει 
κάποτε ό μπάρμπα-Σταΰρος. ’Ή 
ταν ένα καβούκι Ασπρισμένο άπ’ 
τόν καιρό, γυαλιστερό. Ό  ξένος 
άντρας πήρε φέτα ψωμί, τό έλυω- 
σε, τό έκαμε ζύμη, καί τό έστρω
σε στή λεία έσωτερική έπιφάνεια 
τής καβουρομάνας. Έ κ ε ΐ άπάνω 
έπειτα ζουνράφισε μέ δυνατά 
χρώματα έναν "Αη-Νικόλα. Καί 
τόν έστειλε στό σπίτι τού καπτα- 
Βασ'λη. Ή  γυναίκα τό πήρε μέ 
μεγάλη χαρά καί τό κρέμασε ψη
λά. πτόν κΛνη τής γωνιάς, τό 
παράξενο εικόνισμα. ’Ήταν τόν 
καιρό τού μεγάλου πολέμου, στά 
1941 πού τά σ'δερένια πουλ'ά 
έρχουνταν τις νύχτες άπ’ τό έ- 
χτρικό βασίλειο καί ξεονο'σαν 
Φωτιά καί θάνατο στις Ακρογια
λιές τής Ελλάδας. Πολλοί πά- 
θανε_ διιως τό σπιτ'κότοΰ καπτα- 
Βασίλη ή συφορά τό άφησε Ανέγ- 
γιχτο, μ’ δλον πού πέρασε πολ
λές φοοές πλάϊ του. Ή  γυναίκα 
ήταν οίνουρη: Σήκωνε τά μά
τια της στόν "Αγιο τής καβουρο
μάνας:

«"Αη-Νικόλα μου, μεγάλο τ’ δ- 
νομά σου. Σ ’ εύχαριστώ».

Μά τότες, τόν καιρό τού πο
λέμου, ήρθε ό λιμός. Τά ξένα 
βασιλικά καράβια τριγύριζαν 
στά πέλαγα πού βρέχουν τήν 
Ελλάδα καί δέν άφηναν κανένα 
πλεούυενο νά φτάξει στά λιμάνια 
της. Τά φουσάτα τοΰ όχτρού εί
χαν πλημμυρίσει τή γή μας καί 
παίρνανε στανικά τά λίγα γεννή- 
ματά της—Γόν καρπό καί τά Γων- 
τανά πού έτρεμε. Πείνα Φοβερή 
έπεσε στούς "Ελληνες. Οί άν
θρωποι γύριζαν στούς δρόμους, 

Γ'γυυνοί καί σκελετωιιένοι. τρώ- 
ϊ νοντας σκουπίδια, ψοψήυια καί 

άγρια γορτάοια. Στό Τουοκολί- 
μανο, δπου τό ψάρεμα ήταν αύ- 
στηρά Απαγορεμένο, οί ψαράδες 
άφοΰ φάγανε γάτες καί σκυλιά 
υή έχοντας τίποτα άλλο σήκωναν 
άνοια τά μάτια στόν ούρσνό καί 
βλέπαν τούς γλάρους. Λέγανε:

ρούγες του γιά νά πετάξει. πάλι 
τις διπλώνει άδύναμες. Πηδά μο
νάχα, Αλαφριά.

Ό  καπτα - Βασίλης δλο γκρί
νια λέει:

— Σά δέν έχεις έγνιες στόν κό
σμο τούτον τί νά κάνεις; Μαζεύ
εις γλάρους!

—Έ .  τί νά γίνει! λέει καλοκά
γαθα ό μπάρμπα - Σταΰρος.Πρέ- 
πει κάτι νά γίνει καί μέ τούς 
γλάρους πού τούς κόβουν τά φτε- 
ρούγια...

— Καί γιατί μωρέ νά γίνει; Σέ  
τί φελά;

~ "Ε  ! λέει ό μπάρμπα - Σταύ
ρος. "Ετσι. . .  Έ γώ  τό’χω σέ κα
λό νά ταγίζω ένα γλάρο...

— Καλά σοΰ λέει, συμφώνησε 
κ’ ή γυναίκα, θυυήσου τί έγινε 
σάν έσφαξες τόν άλλο γλάρο τοΰ 
μπάρμπα - Σταύρου.Ώς κΓ ό "Α 
γιός μας. ..

Κόμπιασε κΓ Ανατρίχιασε.
Σταυροκοπήθηκε.

Αη-Νικόλα μου., μουρμου
ρίζει. Πώς τό’καμες τότες καί 
μας έφυγες; ΚΓ άπό τότες κάθε 
μέρα πάμε σέ χειρότερα. . .

—"Ελ α ! "Ελα  τώρα! τήν άν- 
τίσκοψε ό άντρας της. Ποντίκι 
τόν έφαγε τόν "Α γ ιο ! Αύτό ήταν 
φανερό!

Κάμε τό σταυρό σου, άνθρω
πε! φωνάζει ή γυναίκα άγανα-1 
χτισμένα. "Αγιε μου, συχώρεσέ ί 
τον, δέν ξέρει πιά τί κάνει άπό ; 
τότες πού τραβήχτηκε άπ’ τή θά-1 
λασσα. . . Κ Γ άν έφυγες άπ’ τό 
Φτωχικό μας, δμως στέλνε μας 
τή χάρη σου. . . ff

Ό  "Αη-Νικόλας πού «έφυγε» ______  . . ,  , ,----- ...
ήταν τό πιό ψαράδικο, τό πιό θα--ξ. ρέψω !» Καί γλείφανε τά πανι- μπα-Σταΰρος. Τί θά μάς κάνει

« Ας μπορούσα νά σέ σκοτώσω 
Αη-Νικόλας πού «έφυγε» -' έσένα! "Ας μπορούσα νά. σέ ψα-

ασμένα χείλια τους, νά μήν είναι 
πικρά.

Τόν καιρό έκεΐνο ζούσε στό κα
λύβι τού καπτα-Βασίλη καί τού 
μπάρμπα-Σταύρου, ό γλάρος μέ 
τά κομμένα φτερά πού τόν λέγα
νε «Τζανή». Ό  μπαρμπα-Σταΰ- 
ρος πού πέθαινε κΓ αύτός _στήν 
πείνα, έδεσε τό πουλί _του μ’ ένα 
σπάγγο στήν αύλή τού καλυβιού 
καί καθόταν, ξαπλωμένος, ώρες 
πλάϊ του. Τίς νύχτες τδπαιρνε μές 
στό καλύβι, κοντά του, γιατί φο
βόταν μήν τό κλέψουν.

Μιά νύχτα ξύπνησε τρομαγμέ
νος. Απόξω πετροβολούσαν τήν 
πόρτα καί μιά άγρια φωνή ούρ
λιαζε:

«Δώσε μου νά φάω! Δώσε μου 
νά φάω τό γλάρο. . .».

ξύπνησε κι’ ό καπτα-Βασίλης 
κ’ ή γυναίκα του. Στύλωσαν τ’ 
αύτιά τους κΓ Ακόυσαν:

«Δώστε μου νά_ φάω ! . .  .» βο- 
γκούσε ή φωνή τής πείνας.

«Είναι ή κυρα-Σταματούλα, ή 
καημένη ή κυρα-Σταματούλα», 
είπε ή γυναίκα τού καπετάνιου.

Ή  κυρα-Σταματούλα, ή έρη
μη. Λίγες μέρες πρίν ό άντρας 
της τής είχε πεί:

«Δέν μπορώ πια να τα βλέπω», 
κ’ έδειξε τά σκελετωμένα παώιά 
του' πού κείτουνταν στό στρώμα 
Ανίκανα νά σαλέψουν.

«Πού θά πάς;» είπε αύτή.
«θά γυρίσω, θά γυρίσω...», 

τής άποκρίθηκε καί βγήκε σέρ
νοντας τό κουφάρι του.

Τή νύχτα δέ γύρισε στό καλύ
βι τους.Ή κυρά-Σταματούλα σκέ- 
φτηκε πώς κάπου θά τριγυοίζει, 
στό βουνό τού Προφήτη-’Ηλία, 
γυρεύοντας νά τούς φέρει ρίζες. 
"Ομως δχι, δέν τριγύριζε στό 
βουνό, δέν είχε κουράγιο. Πήγε 
στό λιμάνι, μπήκε μές στήν άρα- 
γυένη ψαρόβαρκά του, τή λέγαν 
«Σαλαμίνα». Φυσούσε μπουνέν- 
τες. Τά χρώματα είναι κίτρινα 
στά βουνά, στή γή, στά κύματα, 
είναι κίτρινα σά φυσά μπουνέντες 
στό Σαρωνικό. Σκαιιπανέβαζε 
ή «Σαλαμίνα» πάνου στά κύμα
τα, φύγαν τά χρώματα τού μπου- 
νέντε, ήρθε ή νύχτα, ή «Σαλαμί
να» έπαιζε, κοίμιζε τό άθλιο φορ
τίο της. Τό πρωί τόν βρήκαν ξε
ρό μές στή βάρκα του_καί τής 
τόν πήγαν τόν άντρα τής κυρα- 
Σταματούλας.

Τό ίδιο βράδυ ή πείνα πήρε 
καί τά ένα άπ’ τά δυό μωρά της. 
Τότες, σάν τούς έθαψε καί τούς 
δυό—τόν άντρα καί τό παιδί στόν 
ίδιο λάκκο μέ τά χέρια της—έ
σκισε μέ τά νύχια τά μάγουλά 
της, ξεγυμνώθηκε κι’ άρχισε νά 
χορεύει πάνου στόν τάφο τραβών
τας τά μαλλιά της. Τό δεύτερο 
μωρό της τό’θαψαν οί γειτόνοι 
οί ψαράδες σέ λίγες μέρες, σάν 
τό πήρε κΓ αύτό ή πείνα. Αύτή 
κάν δέν τό κατάλαβε πώς τής 
έφυγε.

«Ή  κυρα-Σταματούλα είναι, 
είπε ή γυναίκα τού καπτα-Βασί
λη, καί πετροβολά. Μάτιασε τά 
γλάρο σου, μπάρμπα-Σταΰρο».

Ό  καπτα-Βασίλης γύρισε καί 
είδε μέ άγριο μάτι τό πουλί.

«Αύτό έλειψε τώρα νά τό πά
ρει ή μουρλή!» είπε.

Καί γυρίζοντας στό μπαρμπα- 
Σταΰρο:

«’Άφησε νά τό σκοτώσω, είπε. 
Δέ βαστούμε άλλο».

Οχι! "Ο χι!_ φώναξε ό μπαρ-

να πουλί τόσα στόματα; Αύριο 
θά πεινάμε τό ίδιο. "Οχι!».

Μά τρεις μέρες ύστερα τό μι
κρό άγόρι τού καπτα-Βασίλη ά- 
πόκαμε κ’ έπεσε. Άνοιγόκλεινε 
τό στόμα του σάν καστροπούλι 
πού ξεψυχά.

«Κοίταξέ το», είπε ό καπτα- 
Βασίλης στόν κουλό ψαρά.

Αύτός είπε πάλι:
«"Οχι, δέν τό βαστώ νά τό σκο

τώσω». Κ ’ έφυγε.
Γύρισε άργά τό βράδυ, ό κου

λός ψαράς, στό καλύβι τους. Ε ί 
δε τά φτερά τού γλάρου νά παί
ζουν μέ τόν Αγέρα στήν αύλή. 
Κατάλαβε πώς έδώ καί λίγη ώρα 
θά τόν σκότωσαν καί θά τόν μα- 
δήσαν.

«Κ ’ έγώ δέν τό ήθελα, μπαρ- 
μπα-Σταύρο, είπε ή γυναίκα τού 
καπτα-Βασίλη, κλαίγοντας άπ’ 
τήν πείνα. "Ομως κοίταξέ το» 
κ’ έδειξε τό παιδί της.

Τήν ίδια έκείνη νύχτα έγινε τό 
άνεξήγητο θάμα. "Οταν_ή καπε
τάνισσα ξύπνησε τό πρωί, τήν ώ
ρα πού δλοι οί άλλοι κοιμόνταν, 
πήγε κατά πώς τό συνήθιζε νά 
κάνει μονάχη της στό εικονοστά
σι τήν προσευχή της γιά νά τούς 
λυπηθεί ό θεός. Τότες, τρομαγμέ
νη, είδε: Ό  "Αη-Νικόλας τής κα
βουρομάνας είχε χαθεί! Ή  κα
βουρομάνα έστεκε έκεΐ στήν κό
χη, κάτασπρη, χωρίς τά χρώμα
τα τής εικόνας, χωρίς κανένα ά- 
;νάρι άπ’ τίς φιγούρες πού είχε 
[ουγραφίσει πάνου στό δστροπιο 

ξένος μέ τά μαύρα μάτια, 
ξύπνησε τόν άντρα της Ανα

στατωμένη.
«Δές ! Δές ! είπε. Ό  "Αγιός μας 

έφυγε!».
«Τί λές; έκανε αύτός μουτρω- 

μένος. Φεύγουν οί "Αγιοι;».
«Δές το, λοιπόν, πού έφυγε! Τί 

νά τού κάναμε άραγες γιά νά 
μάς άφήσει;».

Ξύπνησαν δλοι στό καλύβι, κα
τέβασαν τήν καβουρομάνα καί 
κοίταζαν, άπορώντας, τό θάμα, 
ένώ μυστικός φόβος έδερνε τήν 
καρδιά τους.

«Αύτό είναι, έδωσε τέλος τή 
γνώμη του ό κουλός ψαράς. Ε ί
ναι γιά τήν Αμαρτία πού γίνηκε 
χτές. Δέν έπρεπε νά σκοτώσετε 
τό γλάρο!».

Ή  γυναίκα άρχισε νά τραβα 
τά μαλλιά της καί νά λέει Απελ
πισμένη:

«Τί έπρεπε λοιπόν νά κάνουμε, 
"Αη-Νικόλα μου; Ποιός τό ήθελε 
νά δίνει στά μωρά του σκοτωμέ
νους γλάρους; "Ομως έσύ τό ξέ
ρεις. Τί νά κάνουμε;».

Μά ό καπτα-Βασίλης, αύτός 
πού τό είχε Αποφασίσει μονάχος 
καί τόν σκότωσε μέ τό χέρι του 
τό γλάρο, καταλάβαινε πώς είχε 
Ανάγκη, γιά νά μήν τόν πλημμυ
ρίσει κι’ αύτόν ό φόβος, νά βρει 
μιάν άλλη έξήγηση.

«Σωπάστε! είπε. Έδώ  είναι 
σάν κάποιος νά τήν έξυσε τήν 
καβουρομάνα! Σά  νά τήν έγλυ- 
ψε».

Καί Αργότερα είπε:
«Μπορεί νά’ταν κανένα ποντίκι. 

Ποιός ξέρει».
(Συνέχεια στό έρχόμενο)

έ^εύδερα γράμματα 7

ΒΕΝΕΖΗ



8 ijevdepa γράμματα

Ή ποιητική μας κληρονομιά
ΔΗ Μ Ο ΤΙΚΑ  ΤΡΑΓΟ ΥΔ ΙΑ

Βασίλη κάτσε φρόνιμα
—Βασίλη, κάτσε φρόνιμα, νά γίνεις νοικοκύρης, 

γιά ν' αποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια κι’ άγελάδες, 
χωριά κι' Αμπελοχώραφα, κοπέλια νά δουλεύουν.

—•Μάννα μου έγώ δέν κάθουμαι νά γίνω νοικοκύρης, 
νά κάνω άμπελοχώραφα, κοπέλια νά δουλεύουν, 
καί νά μαι σκλάβος τών Τούρκων, κσπέλι στούς γερόντους. 
Φέρτε μου τ' άλαφρό σπαθί καί τό βάριό τουφέκι, 
νά πεταχτώ σάν τό πουλί ψηλά στά κορφοβούνια, 
νά πάρω δίπλα τά βουνά, νά περπατήσω λόγκους, 
νά βρω λημέρια τών κλεφτών, γιατάκια καπετάνων 
καί νά σφυρίξω κλέφτικα, νά σμίξω τούς συντρόφους 
πού πολεμούν μέ τήν Τουρκιά καί μέ τούς ’Αρβανίτες.

Πουρνό φιλεϊ τή μάννα του, πουρνό ξεπροβοδιέται.
—Γειά σας βουνά μέ τούς γκρεμνούς, λαγκάδια μέ τις πάχνες I 
—Καλός το τ' άξιο τό παιδί καί τ' άξιο παλληκάρι.

Χορεύουν τά κλεφτόπουλα
Χορεύουν τά κλεφτόπουλα, γλεντάνε τά καΟμένα, 
κΓ  ένα μικρό κλεφτόπουλο δέν παίζει, δέ χορεύει, 
μον' τ' άρματα συγύραγε καί τό σπαθί τροχάει.
«Τουφέκι μου περήφανο, σπαθί μου παινεμένο, 
πολλές φορές μέ γλύτωσες, βόηθα καί τούτ’ τήν ώρα, 
νά σ’ Ασημώσω μάλαμα, νά σέ σμαλτώσω Ασήμι».

Τοϋ Ζαχαράκη
θέλετε, δέντρα, Ανθήσετε, θέλετε, μαραθείτε, 
στόν ήσκιο σας δέν κάθομαι μήτε καί στή δροσιά σας· 
μον' καρτερώ τήν άνοιξη, τ’ όμορφο καλοκαίρι, 
νά μπουμπουκιάσει τό κλαρί, ν' Ανοίξει τό ροδάμι, 
νά βγώ ψηλά στόν Αρμυρό, ψηλά στήν Παλιοβούνα, 
γιά νά σιουρίξω κλέφτικα, νά μάσω τά μπουλούκια. 
Μπουλούκια ποΰθε βρίσκεστε, όλα νά μαζωχτεΐτε, 
τί έβγήκε ό Σούφης τό σκυλί καί κυνηγάει κλέφτες 
Σέρνει τσεκούρια στ' άλογα, τσεκούρια στά μουλάρια, 
γιά νά τσακίζει γόνατα, γιά νά τσακίζει χέρια.

Κ Γ όσοι κλέφτες τ' Ακούσανε, πάνε νά προσκυνήσουν.
Ό  Ζαχαράκης μοναχά δέν πάει νά προσκυνήσει.
Ράχη σέ ράχη περπατεί, λημέρι σέ λημέρι.
«Έ γώ  ραγιάς δέ γίνουμαι, Τούρκους δέν προσκυνάω. 
Ελάτε, παλληκάρια μου, όλοι νά συναχτείτε, 
τί έχω νά κάμω πόλεμο μ' αύτόν τόν Σούφ άράπη, 
νά δείξουμε τή λεβεντιά καί τήν παλληκαριά μας, 
νά ίδεϊ ντουφέκι κλέφτικο, τά βόλια μας πώς πέφτουν, 
νά μήν περνά νά τυραγνά Αδύνατους ραγιάδες».

Τού Κολοκοτρώνη*
Τής νύχτας οι Αρματωλοί καί τής αύγής οι κλέφτες 
όλονυχτίς κουρσεύουνε καί τις αύγές κοιμώνται 
κοιμώνται στά δασά κλαριά καί στούς παχιούς τούς ήσκιους. 
Είχαν Αρνιά καί ψήνανε, κριάρια σουβλισμένα, 
μά είχαν κ' ένα γλυκό κρασί, πού πίναν τά παλληκάρια.
Κ ' ένας τόν άλλον έλεγαν, κ' ένας τόν άλλον λέει:
«Καλά τρώμε καί πίνουμε καί λιανοτραγουδάμε, 
δέν κάνουμε κι' ένα καλό, καλό γιά τήν ψυχήν μας;
—ό κόσμος φκειάνουν έκκλησιές, φκειάνουν καί μοναστήρια— 
νά πάμε νά φυλάξουμε στής Τρίχας τό γεφύρι, 
πού θά περάσει ό βοϊβοντάς μέ τούς Αλυσωμένους- 
νά κόψουμε τούς άλυσους νά βγουν οι σκλαβωμένοι, 
νά βγει τής χήρας τό παιδί, π' άλλο παιδί δέν έχει, 
π' αύτή τδχει μονάκριβο στόν κόσμο ξακουσμένο».

, ■ _ , Τ ό το«>οοδι αυτό Είναι συνδεμένο μ- Ενα κατόρθωμα τοΟ Κολοκοτρώνη. πρίν 
Τ ο  τραγούδησε γ ιά  νύ  παροτρύνει τούς συντρόφους του νά 

λευτερώσουν 1 5 °  πατριώτες. Τ ό  γεγονός τό διηγήθηκε ό Ιδιος καί τή διήγηση τήν 
τή\ ιί10ϊ 0ε * ’ώ. ν ιά ΥΡ 'ούλα . άπό τήν οικογένεια τών Κολοκοτρωιαίων. «  Ηταν Λαμπρή άνήμερα, ήταν όγδοήντα σύντροφοι καί ήταν είς ? 3 ΰ \ τη,; ^ ο π ο ν ν ή σ ο υ . ‘Από ήμέρες τούς ε Ι χ Ϊ Γ  είδηση δοσμένη! 

δτι Ββ  πδνε αλυσοδεμένους έκατόν πενήντα άιθρωπους. Έδιαμοΐρασα . έλενεν ό  Κο- 
λοκ^ρω νης τους μίσους συντρόφους είς τό άλλο βουνό, ίία λ α  τά καραούλια μέ 

διά  _τόι κάμωμε τή Λαμπρή μας άσφαλισμένοι, Έδιαμοιρασθή.καμε, 
λοιπόν καί τους είπα: «  Ε  άδελφοι χριστιανοί, νά είμεθα συγκεντρωμένοι, όχι. όχι πού 
μας δομά ζουν ο ΐ άρχοντες μέ τό γουναρικό κλέφτες, νά έλευτερώσουιιε τούς ζων- 
αύτά^ ε ίν α ^ ή  έκκλησία ¡¡ας' — ' '  κρ^ ιάο?>μϊ. ιά  ε!ς τά Ελατα-
σουμ* τούς άδ*λφους μας

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΦΑΝΤΟΥ ΓΙΑ'’ΤΗΝ
Π ΡΟ ΣΤΑΣΙΑ  ΤΗ Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ

Ύστερα άπό τήν κατάλυση τών τετρακοσίων 

Έτος 410/9  π. X.

ΤΟ Α Ρ Χ Α ΙΟ  Κ Ε ΙΜ ΕΝ Ο

’Εάν τις δημοκρατίαν καταλύει 
τήν Άθήνησιν, ή Αρχήν τινα άρχη 
καταλελυμένης τής δημοκρατίας, 
πολέμιος έστω ’Αθηναίων καί νη- 
ποινεί τεθνάτω καί τά χρήματα 
αύτοΰ δημόσια έστω, καί τής 
θεοΰ τό έπιδέκατον- ό δέ άποκτεί- 
νας τόν ταΰτα ποιήσαντα καί ό 
συμβουλεύσας όσιος έστω καί ευ
αγής. Όμόσαι δ’ Αθηναίους ά- 
παντας καθ' ιερών τελείων, κατά 
φυλάς καί κατά δήμους, άποκτε- 
νείν τόν ταϋτα ποιήσαντα. Ό  δέ 
όρκος έστω όδε- κτενώ καί λόγω 
καί έργω καί ψήφψ καί τή έμαυ- 
τοΰ χειρί, &ν δυνατός ώ, δς άν 
καταλύση τήν δημοκρατίαν τήν’Α- 
θήνησι. Καί έάν τις άρξη τιν'Αρχήν 
καταλελυμένης τής δημοκρατίας 
τό λοιπόν, καί έάν τις τυραννεΐν 
έπαναστή ή τόν τύραννον συγκα- 
ταστέση. Καί έάν τις άλλος άπο- 
κτείνη, όσιον αύτόν νομιώ είναι 
καί πρός θεών καί δαιμόνων, ώς 
πολέμιον κτείναντα τών'Αθηναίων, 
καί τά κτήματα τού άποθανόντος 
πάντα άποδόμενος άποδώσω τά 
ήμίσεια τφ άποκτείναντι, καί ούκ 
Αποστερήσω ούδέν. Έ ά ν  δέ τις 
κτείνων τινά τούτων άποθάνη ή 
έπιχειρών, εδ ποιήσω αύτόν τε 
καί τού'- παΐδας τούς έκείνου κα- 
θάπερ 'Αρμόδιόν τε καί Άριστο- 
γείτονα καί τούς Απογόνους αύ- 
τών. 'Οπόσοι δέ όρκοι όμώμον- 
ται Άθήντισιν ή έν τώ στρατοπέ- 
δω ή άλλοθί που έναντίοι τώ δή- 
μω τφ 'Αθηναίων λύω καί ά- 
ψίημι.

Η Μ ΕΤΑ Φ ΡΑ ΣΗ
"Αν κανείς καταλεϊ τή δηuο

κοατ ία τών 'Αθηνών ή σέ περίοδο 
πού ή δημοκρατία έχει καταλυ- 
θεΐ, κατέχει κάποιαν Αρχή, νά θε- 
ωοεϊται όχτρός τών 'Αθηναίων καί 
νά θανατώνεται ατιμώρητα, ή πε
ριουσία του νά δημεύεται καί τό 
δέκατο νά περνά στό ταμείο τής 
θεάς- κι’ αύτός πού θά σκοτώσει 
τόν ένοχο καθώς κι’ αύτός πού θά 
συμβουλέψει τό φόνο, νά'ναι κα- 
θαοός άπό κάθε άνοσ ότητα κΓ 
άπό κάθε μίασμα. ΚΓ όλοι οι 'Α
θηναίοι συσσωματωμένοι στις φυ
λές καί ατούς δήμους, νά τελέ- 
σουν θυσίες μ' άκμαία σφάγια καί 
νά όρκιστοΰν πάνω σ’ αύτές νά 
θανατώσουν όποιον πράξει τά έο- 
γα τοΰτα. ΚΓ ό όρκος νά 'ναι αύ- 
τόε: «θά κάμω καί μέ λόγο καί 
μ' έργο καί μέ ψήφο καί μέ τό χέ
ρι ιιου. άν τό απορώ, νά Ραγστω- 
θεί 6 πού καταλύσει τήν 'Αθηναϊκή 
δηιιοκοατία κ·' ό πού άπ' έδώ καί 
πέρα. σέ περίοδο πού ή δηυοκρα- 
τία έχει καταλυθεί, κατέχει κά
ποιαν άρχή, καθώς κΓ όποιος έ- 
πιχειοήσει νά γίνει τύοαννος ή σι)- 
νεονήσει στόν ένκατάοττση τυ
ραννίας. Κι άν κάποιος άλλος θα
νατώσει τόν ένοχο, θά τόν θεω
ρήσω καθαρό υποοστά στούς 
θεούς καί σ Ίς  όντότητεο. σά νά 
σκότωσε όντοό τών Άθηναϊων- 
καί ξεποολώνταΓ δλα τού πεθα
μένου τ' άτνοθά θά δώσω τά μισά 
σ’ αύτόν π-'ύ τΑν σκότισε καί τί- 
ποτε δέ'» θά του στερήσω. Κ· άν 
κTsjPr Ρ'^.'-τΛνονταο κάποιον άπ’ 
αύ-ούς ή έπιχειοώντας σκοτωθεί, 
θά δείξω καί σ’ αύτόν καί στά 
πα δ ά του τήν εύγνωαοσΰνη μου, 
καθώς μέ τόν Άρμόδ ο καί τόν 
Άο·στονε[τ'-'να καί τούς άπονό- 
νους τους. ΚΓ όλους τούς όρκους 
πού δοθήκαν στήν Αθήνα ή στό 
στρατό ή όπου άλλου ένάντια 
στήν ’Αθηναϊκή δημοκρατία, τούς 
άκυρώνω καί τούς λύνω».

- Γ * " *  -ό í P y0 ‘ Δή Ρ °υ καταλύσεως καί τυραννίδος» [Ή  κρίση
f e  Αρχαιότητας γιά τήν κατάλυση τής δημοκρατίας, τήν 

Ολιγαρχία και τήν τυραννία], που κυκλοφορεί προσεχώς).
Π Α Ν ΑΓΗ Σ Γ. Λ Ε Κ Α Τ Σ Α Σ

ΕΛΕΥΘ ΕΡΟ Ι ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ!,,
( ’ Α π ό σ π α σ μ α )

Τοϋ Λιον. ΣΟΑΩΜΟΓ

Εΐν1 έτοιμα στήν άσπονδη πλημμύρα τών Αρμάτων 
δρόμο νά σχίσουν τά σπαθιά κ’ έλεύθεροι νά μείνουν, 
έκεϊθε μέ τούς Αδελφούς, έδώθε μέ τό Χάρο.
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Τ Ο  Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι  Σύγχρονη ποίηση
Τοϋ Κώοτα ΒΑΡΝΑΑΗ Μ Ο Ι Ρ Ο Λ Ο Ϊ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ  ΑΣ

Τό καινούργιο βιβλίο τού κ. 
Κορνάρου «Το Στρατόπεδο του 
Χαϊδαριοΰ» είναι τό πιό ώριμο 
καί τό πιό ένδιαφέρον έργο του 
κΓ Από τήν άποψη τοϋ γραψίμα
τος κΓ άπό τήν άποψη του θέμα-

Τό βιβλίο δέν είναι μυθιστόρη
μα. Είναι «ίστορία»_ μέ τήν κα
λύτερη σημασία τοϋ όρου. Δέν 
έχει «μύθο» φκιαχτόν καί «ή- 
ρωες» ιδεατούς, πού κινούνται 
μέσα στόν έλεύθερο κόσμο τής 
εύρεσης- έχει γεγονότα καί άν- 
θρώπους Αληθινούς, πού κινούνται 
μέσα στήν πιό ώμή πραγματικό
τητα καί πού τό δράαα τους δέν 
είναι Ατομικό παρά όλάκερης τής 
έλληνικής φυλής. Καί καμιά 
φαντασία δέ θά μπορούσε νά εϋ- 
ρει πράματα τόσο σπαραγτικά 
όσα ή πραγματικότητα έδωσε 
στό συγγραφέα.

Αύτή ή «Ιστορία», δέν έχει τήν 
ξηρότητα τών συνειθισμένων βι
βλίων, πού περιγράφουνε γεγο
νότα. "Εχει σύνθεση, έχει τέχνη, 
έχει ψυχή. Καί στοχασμό. Αύτό 
τό στερνό στοιχείο το τίμησε κα
λά ό συγγραφέας στό «Χαΐδά- 
ρι» του.

"Εχουμε λοιπόν μπροστά μας 
ένα λογοτεχνικό κείμενο άπό τά 
καλύτερα της τελευταίας σο
δειάς καί μαζί ένα ιστορικό ντο
κουμέντο. Ή  ποίησή του είναι ή 
άλήθεια του. Είναι ποίηση κι’ ά- 
λήθεια «βιωμένη». "Ολα τά πρό
σωπα, τά γεγονότα, τά συναι
σθήματα, τούς στοχασμούς—καί 
τό θάνατον άκόμα, όλα τά «έ- 
ζησε» ό συγγραφέας. Ά λ λ ' αύτό 
δέν είναι άρκετό. Τά ζήσανε μα
ζί του καί οί διακόσιοι μελλο
θάνατοι του στρατοπέδου, πού 
περιμένανε άπό τό ένα πρωί στό 
άλλο τό προσκλητήριό τους γιά 
τήν ύστατη θυσία—δχι γιά τόν 
έαυτό τους παρά γιά τή λεφτεριά 
τού λαού!

Ζώντας μέρα μέ τήν ή μέρα, 
ώρα μέ τήν ώρα κάτου άπό την 
πίεση αύτής τής μοίρας, μέσα 
στήν πιό άπαίσια κόλαση τών 
σωματικών καί ψυχικών μαρτυ
ρίων (κΓ ό σκοπός αύτών τών 
μαρτυρίων είτανε νά τσακιστεί 
τό φρόνημα καί τών κρατουμέ
νων καί τοΟ λαοΰ, σέ τέτοιο βα
θμό, πού ν’ άποτελέσουνε στό 
μέλλον ένα μπουλούκι έθελόδου- 
λων κτηνών) άντίς νά τσακίσει 
μέσα τους ό ήθικός νόμος καί νά 
κάνουνε ταπεινωτικά πράματα 
για νά σώσουνε τή ζωή τους, ύ- 
ψωθηκε μέσα του« όλόψωτη ή ή- 
®]κή παράδεισο. "Ολοι αύτοί οί 
200 μάοτυρες γενήκανε άλλα τό
σα παληκάρια, πού άντικρύζανε 
τον τύραννο, τό βάσανστή καί 
τον εχτελεστή μέ τό μέτωπο ψη
λά. -αίρανε, πώς δέν έπρεπε όχι 
νά τσακίσουν παρά ούτε νά λυ- 
Υ*?ουν όχι ό ένας μπροστά στά 
μάτια του συντρόφου του παρά 
Ολοι τους μαζί μπροστά στά μά
τια τής «Μητέρας Ελλάδας», 
γιά νά μήν έπηρεάσουνε τό κίνη

μα τής έθνικής Αντίστασης, πού 
είχε φουντώσει γιά καλά.

' Εξω άπό τό Χαϊδάρι υπήρχε 
ή έλευθερία στά βουνά- ύπήρ- 
χαν δμως καί οί ΟΟνοι κΓ οί συ
νεργάτες τους στις πολιτείες. 
Αύτοί οί τελευταίοι τροφοδοτού
σανε μέ κρέαι  ̂ τήν Αποθήκη τού 
Χαϊδαριοΰ, άπ δπου ό τύραννος 
μπορούσε κάθε τόσο νά ξεσηκώ
νει έναν Αριθμό άπό 50—200 καί 
νά τούς έχτελεΐ «πρός παραδει
γματισμόν».

'Αλλά καί μέσα στό Χαϊδάρι 
ύπήρχανε οί συνεργάτες τών Γερ
μανών. "Ελληνες βασανιστές ή 
σπιούνοι σκορπισμένοι στούς διά
φορους θαλάμους γιά ψάρεμα. 
Κι άν δλοι σχεδόν οί κρατούμε
νοι ήσαν ήρωες ό καθένας μέ τή 
δύναμή του, ό Ναπολέοντας δμως 
Σουκατζίδης (καί στή μνή
μη του ό συγγραφέας Αφιερώ
νει τό βιβλίο του) ειτανε ό ήρωας 
τών ήρώων, ό νοΰς, ή ψυχή καί 
ή όργάνωση τών μελλοθανάτων. 
ΚΓ δταν κάποτες μέσα άπό έναν 
κατάλογο άπό 200, πού θά έχτε- 
λούσανε οι Γερμανοί, Ακούστηκε 
καί τ' δνομα τού Ναπολέοντα, ό 
διοικητής θέλησε νά τόν σβήσει. 
Ό  Ναπολέοντας Απάντησε πώς 
τότε μονάχα θά δεχθεί αύτήν τή 
χάρη, άν στή θέση του δέν μπει 
άλλος.

—Μά γιατί, Ναπολέων; ρωτά 
ό διοικητής.
• —Δέχεστε νά βάλετε στή θέση 
μου τόν πιό σκάοτο Γερμανό 
στρατιώτη; "Οχι "Ελληνα! Τότε 
δέχομαι.

—Δέν υπήρξες ποτέ σκλάβος, 
τού Απάντησε ό διοικητής.

Αύτό τό παληκάρι δέν είτανε 
μιά τυχαία μονάδα. Είτανε όλά- 
κερος ό έλληνικός λαός. Είτάνε 
κ' οί 200 άλλοι μελλοθάνατοι, 
πού δείξανε τό ίδιο θάρρος μέ "ό 
Ναπολέοντα. Είτανε ό έλληνικός 
λαός τού Είκοσιένα, πού ξανάζη
σε στά Αλβανικά βουνά τό 40 
καί ξεσηκώθηκε μέ τήν ένοπλη 
Αντίστασή του ένάντια στόν κα
ταχτητή καί τούς συνεργάτες 
του.

Πρέπει νά τό διαβάσουν δλοι 
τό βιβλίο του Κορνάρου γιά νά 
μάθουνε νά τιμάνε τόν ήρωΐσμό 
τών άγωνιστάδων τής έλευθερίας 
καί νά μάθουνε νά μισούνε κάθε 
λογής τυραννία είτε ξένη είτε 
ντόπια—καί πιό πολύ άπό τούς 
τυράννους, τούς προδότες.

Τό βιβλίο τού Κορνάρου χρεια
ζότανε αύτές τις ώρες, πού περ
νούμε. Γιατί τό κράτος, ό τύπος 
καί ή διανόηση τής Δεξιάς, προσ
παθούνε μέ κάθε τρόπο νά συ
κοφαντήσουν ή νά σβήσουν άπό 
τή μνήμη τών Ελλήνων τούς Α
γώνες καί τις θυσίες γιά λευτε
ριά καί δικαιοσύνη.

"Ενα μονάχα έχω νά παρατη
ρήσω στό φίλο συγγραφέα. Τό 
τελευταίο του κεφάλαιο γ·ά τούς 
Εβραίους είναι άδικο. Καί θα
μπώνει μέ κάποιον «φιλολογικόν» 
Ισκιο τήν δλην άλήθεια τοΰ βι
βλίου του.

Τής Αιλής ΙΑΚΩΒΙΛΗ-ΠΑΤΡΙΚΙΟΓ

Κ ι ό ’Ακριβός μου! Κ ι ό "Αντρας μου! Κ ι ό Γυιός μου! Κ ι ό
(Πατέρας!

Πάει ολ' ή γλύκα  του βραδιού! Κ ι ή λάμψη πάει τής μέρας! 
Μά μέσα άπό τά δάκρυα θά ζήσει τήν όρφάνια 
άναστημένη ή Ελλ η ν ική  τής Μάννας περηφάνεια!

ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Ο Σ  ΠΟΛΕΜ ΟΣ
Τοϋ Κώστα ΜΑΡΙΝΗ

'Αχός βαρύς Ακούγεται καί τάραχος μεγάλος.
Κάνε βουνά ραΐζουνται, κάνε σβαρνάνε βράχια,
Κάνε ξεθεμελιώνουνται οί γιάκρες τού πελάγου I 
Ούτε βουνά ραΐζουνται, οϋτε σβαρνάνε βράχια,
Οϋτε ξεθεμελιώνουνται οι γιάκρες τοΰ πελάγου,
Παρά τά 'Ελληνόπουλα χτυπάνε τούς φασίστες!
Τούς πολεμάνε στά βουνά, τούς κοπανάν στούς κάμπους 
Καί μέσ’ Απ' τά ταμπούρια τους τούς βγάζουν μέ τή λόγχη 
Κι ούτε ψωμί κι οϋτε φαΐ κι οϋτ' ϋπνο λογαριάζουν 
Τί έχουν τή Λευτεριά όδηγό, τή γνώση καπετάνιο,
Τόλμη κι όρμή στά πόδια τους φτερά 'χουν κολλημένα.
Μά 'χουν καί μΓ άγια έντολή, παλιά, πάπου - προσπάπου: 
«Νά κυνηγάνε τή σκλαβιά τόν κόσμο μή μολύνει!»

Σ ’ ΕΝΑ ΓΕΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
Τοϋ θ . ΠΙΕΡΙΛΗ

¡ Ν Τ Ρ Ε Π Ο Μ Α Ι
Τοΰ Κω στή ΠΑΛΑΜΑ 

£τήν Αργατιά, στή χωριατιά τό χιόνι, ή γρίππη, ή πείνα, οί
(λύκοι,

ποτάμια, πέλαγα, στεριές, ξολοθρεμός καί φρίκη.
Χειμώνας άγριος. Κ ’ ή φωτιά, καλοκαιριά στήν κάμαρά μου. 
Ντρέπομαι γιά  τή ζέστα μου καί γιά  τήν Ανθρωπιά μου.

Λές πώς γέρασες πιά, πώς έχάθηκε ή φλόγα σου έκείνη,
πώς τά τόσα μαρτύρια τό τσάκισαν πιά τό κορμί σου,
πώς τά ύγρά τά μπουντρούμια κ' ή πείνα, τό γκλόμπ καί τό κνούτο,
τόσα χρόνια! έσταλάξαν σιγά στή φτώχιά τήν καρδιά σου
τήν πνοή τοΰ θανάτου καί γέρνεις Αδύναμος τώ ρα..
Λές πώς πάει! δέ θά δεις τή μεγάλην ή μέρα έκείνη 
τί ούτε μιά τουφεκιά δέν μπορείς πιά μαζί μας νά ρίξεις...
Καί θολώνει τά μάτια σου ή πίκρα καί σκάβει τα ό πόνος...

"Οχι σύντροφε! Σήκω σ'τά  μάτια καί κοίτα έδώ πέρα!
Στή γραμμή μας ή θέση σου μένει Αδειανή καί προσμένει.
Δέν τήν πήρε κανείς, τί κανείς δέν τής έγινεν άξιος 
δσο έσύ μένεις άξιος καί τώρα, δπως ήσουνα πάντα.

θά  κατέβεις στή μάχη μαζί μας καί τώρα, δπως πάντα!
Κ Γ  άν τά χέρια σου γίναν βαρειά γιά νά ρίξουν τουφέκι.
Αδερφέ, μήν τό λές, μήν τό λές πώς μαζί μας δέ θάσαι

θά  μάς φέρεις στή μάχη τ' Αμέτρητα πλούτη τού νοΰ σου 
καθώς φώς πού τά νέφια τής νέας μας ψυχής θά σκορπάει, 
θά  μάς φέρεις τό ξάστερο μάτι πού βλέπει τά πάντα 
καί τρυπάει τών όχτρών τούς στρατούς, πιό σκληρό κι' άπ’ τή

[σφαίρα...
θά  μάς φέρεις τήν ήρεμη σκέψη, τήν ώριμη γνώση 
τοΰ παλιοΰ καπετάνιου πού πέρασε θάλασσες μύριες 
καί κατέχει καλά τοΰ νεροΰ καί τοΰ Ανέμου τήν τέχνη

Ώ ς  έμείς θά χτυπούμε τυφλά, κάθε λόγος δικός σου 
θά σπιθίζει τριγύρω μας ήλιος, νά δείχνει τό δρόμο. .
Καί τά χέρια σου ¿κείνα πού γίναν βαρειά γιά τουφέκι 
θά χαράζουνε χάρτες σοφούς καί πολύπλοκα σκέδια 
γιά τήν άγρια τή μάχη, άδερφέ, γιά τήν άγρια τή νίκη.

Κ Γ  άν σοΰ γράφτηκεν δμως νά πέσεις στή μέση τοΰ δρόμου, 
τότε πάλι, τά χέρια σου έκεΐνα πού χρόνια ματώσαν 
στά βαρειά τά σκοινιά, στίς βαρειές Αλυσίδες δεμένα, 
δπου τόσο έδουλέψαν σκληρά στό σκληρό μας τόν κόσμο, 
δπου τόσους καιρούς, στήν Ιερή τους παλάμη έσυνάζαν 
στάλα - στάλα τό Αστέρευτο δάκρυ άπ' τά μάτια τοΰ κόσμου 
καί τό ύψώναν στόν ήλιο νά λάμψει, ν' Αστράψει σά φάρος, 
τά φτωγά σου τά χέρια πού τόσους καιρούς έπονέσαν, 
θά περάσουν στό σόμπαν ξανά καί θά γίνουν λουλούδια.

Μέσ’ στούς κήπους τοΰ κόσμου θά λάμψουν μεγάλα, δροσάτα, 
καί στ’ Αγέρι θά γέρνουν καί γύρω θά βλέπουν μέ δίψα, 
τήν καινούργια ζωή νά χαροΰνε καί νά χαιρετίσουν.

Ναι, μαζί μας θέ νάσαι, μαζί μας καί τώρα καί πάντα! 
'Αλεξάνδρεια, 1943.
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O I  Ν Ε Ο Ι  μ α ς :
«  ¿ Γ ε ν ν ή ό η κ ε  ο ζ ά  1 9 2 8 ■

«Δημήτρης Διαμαντής. Γεννή
θηκε στά 1928 στό Μαΰρο-Λιθά- 
ρι. Μαθητής Γυμνασίου βγήκε στό 
Αντάρτικο, τό Μάρτη του 44. 
Σκοτώθηκε πολεμώντας στό 51, 
στίς έκκαθαριστικές τών Γερμα
νών. Ό  θάνατός του γίνηκε θρύ
λος. . . ΤΗταν Μνα παιδί μέ φω
τερό πρόσωπο, πού δλο γύρευε 
νά πάει στή μάχη.. .».

Γιατί τόση ώρα τό μάτι μου, 
μένει καρφωμένο σ’ αύτές τίς 
γραμμές; Πέρασα Μνα μακρύ κα- 
τά)*ογο Από δνόματα παιδιών, μέ 
τά λίγα στοιχεία τής ζωούλας 
τους. Και παλληκαριών «μέ φω
τεινά πρόσωπα πού δλο γύρευαν 
νά πάνε στή μάχη». "Εχω  Ακόμα 
πέντ' Μξη σελίδες τέτοια φτωχά 
όνόματα άγοριών, πού γεννήθη
καν σέ κάποια ξεχασμένα χωριά 
έκεϊ στίς πλαγιές τής Γκιώνας, 
τοΰ Βελουχιού, τών Βαρδουσιών. 
Δέν ξέρω γιατί.. . Δέ μπορεί ν3- 
ναι αύτό τό «Γεννήθηκε στά 
1928» πού μοΰ σφίγγει τήν καρ
διά, σάν Μνα χέρι Από τάφο... 
Αύτός 6 κατάλογος, εχει κΓ άλ
λες, πολλές τέτοιες σπαραχτικές 
χρονολογίες... Δέν είναι, 6χι, 
αύτό τό «φωτεινό πρόσωπο...». 
ΚΓ δμως, ναί, τώρα σέ θυμήθη
κα ... Δημήτρης Διαμαντής... 
Δημήτρης Διαμαντής... ’Απ’ τό 
Μαύρο Λιθάρι. . . θυμάμαι. . .

Γυονούσαμε Απ’ τήν Κουκου- 
βίστα, στό Μαΰρο-Λιθάρι. .. Τό 
πρόσωπο τού φίλου, μόλις χάρα
ζε στό σκοτάδι. Τό δίκωχό του Α- 
νεβοκατέβαινε πλάϊ μου, σά μιά 
κινούμενη κοοφή, Ανάμεσα στίς 
κορφές πού ξεχώριζαν άκόαα στή 
νύχτα πού έπεφτε. . . Μιλούσε δυ
νατά, γιατί οί πέτρες βροντούσαν 
μέσ’ στά πόδια μας, κΓ οι Αρβύ- 
λες γλυστροΰσαν καί στρίγγλι
ζαν στό Ανηφορικό μονοπάτι...

«Δέν είναι πού τόν είχα στήν ό- 
μάδα μου. . . Δέν είναι πού ήταν 
τόσο παιδί. . . Μά είχε τόση τόλ
μη αύτή ή κοφτή ματιά του. . .'Γό 
πρόσωπό του, τά σπαθάτα μάτια, 
Αχτινοδολοΰσαν μάχη καί νίκη. . .

Τόν πήρα στήν όμάδα...  ’Η 
μάνα του σούρθτικε ώς Μξω Απ' 
τό χωριό μαζί μας.

—"Ας Μρτει, μούλεγε, άς Μρ- 
τει. . . Μά, τήν άλλη φορά, πού 
θά πεοάσεις Απ’ τό χωριό, τήν 
άλλη φορά.. .

— Γιατί μάνα, γιατί;
— Είσαι μικρός κΓ  άγουρος 

γιέ μου, είσ' άγουρος...
— Καί θά μεγαλώσω ώς τήν άλ

λη φορά; "Αιντε, μάνα, κΓ άσε 
με̂ -. .

"Ενοιωσα τά μάτια της, νά στα
λάζουν Απάνω μου, Μνα καυτερό 
«Γιατί;». Γιατί μοΰ τόν παίρνεις; 
Τήν άλλη φορά...

Ή  όμάδα προχωρούσε.. . Κα- 
θώς έγερνε τό μονοπάτι μέσ’ στά 
Μλατα,_τά παιδιά άοχισαν νά τρα
γουδούν. Ή  μάνα έμεινε πίσω.

— Τήν άλλη φορά, θάρθουμε 
μαζί μέ τό Δημήτρη. Νά δεις' 
πώς θά τρανέψει. . .

— θάοθουμε μάνα, καί θάχου- 
με καμμιά πενηνταοιά Γερμανα- 
ράδες, νά τούς βάλουμε νά χτί
σουν τήν καλύβα μας. . . Φώναξε 
κι’ ό Δημήτρης καί γέλασε. .
Αιντε γειά σου μάνα. . .

Ή  μάνα σήκωσε λίγο τήν πο
διά, κΓ έσκυψε τό κεφάλι της... 
"Υστερα κάτι φώναξε κουνώντας 
τά χέρια...  Τό τραγούδι τών 
παιδιών πού δυνάμωνε, Αγκάλια
σε γλυκά τή φωνή, τή μάργωσε, 
μόλις κΓ Ακούστηκε Μνα «Στό 
καλό γιέ μου. . . "Ομως νάρτεις.

Νάρτεις. ..»
«. . .  Τό χωριό τ’ Αφήνουμε 
τούς δικούς μας χαιρετούμε 
πάμε νά φρουρήσουμε 
τής πατρίδας τήν τιμή. . .».
Τά παιδιά τραγουδούσαν, γιά 

νά διώξουν κάτι σύννεφα. . . Ό  
Δημήτρης τραγουδούσε λίγο πιό 
δυνατά άπ’ τούς άλλους, κΓ άνοι
γε νευρικά τά βήματά του, κΓ ή
ταν λίγο παράφωνη ή φωνή του... 
Μιά κραυγή πές, νίκης, Μνας 
στεονός στεναγμός. .

"Υστερα Από λίγες μέρες, δίνα
με τήν τρίτη του μάχη. . .

ΟΙ Γερμανοί δέ μπόρεσαν νά 
τόν πλησιάσουν ζωντανό. Είχε ξε
κόψει άπό μάς, πίσω άπό κάτι 
χαμόκεδοα. πολύ κοντά στό δρό
μο.. . 'Εμείς είχαμε πιάσει τούς 
πρώτους πέτρινους λόφους πάνω 
Απ' τό 51 ... Ξεχωρίζαμε τό ιτα
λικό του νά χτυπά άκόμα, σφαί
ρα ποός σφαίρα, Ανάμεσα στό 
σκυλόγελο τών μαρσίπ τών Γερ
μανών, πού τόν γάζωναν. . . Με
τρούσαμε τίς στερνές στινμέςτής 
Αγωνίας του, μέ τις σφαίρες του.

22.. 'Ακόμα; 23 ... 24 ... 'Α 
κόμα; Ζεί λοιπόν; 2 6 ... 27 ... 
'Ακόμα; Μά δέν τέλειωσαν οί 
σφαίρες; 3 0 ... 31 ... 'Ακόμα; 
’Ακόμα; Τώρα οί Γεομανοί τόν 
βάλανε μέσα σ’ Μνα πέταλλο άπό 
γαυγίσματα, κΓ Από γέλια. κΓ 
Από φωτιά... φωτιά... 'ΓΗταν 
σάν Μνας Αλλόκοτος χορός, μέ τά 
πιό άγρια τοαγούδια καί σπαρά
γματα τρελλών. . . Κ α ...  κ α ... 
Κ α ...  Κρρ. . . Κρρ. . . Κ ρ ...
Κα. .. Κα. . . Κ ο . .. κ ρ . . . κρρ... 
Εκατοντάδες Γερμανοί άρχισαν 
νά κυκλώνουν καί μάς. . . 01 
σφαίρες μας τέλειωσαν Απ' ώρα 
πάνου στά κορμιά τών Γεομσ- 
νών... "Επρεπε νά τραβήξουμε 
Φηλά στίς άετοράχες μας. . . ΚΓ 
αν φτάναν έκεϊ; " Ε .  . . Ξέρεις. . . 
Μέ τά μαχαίρια καί μέ τά δόντια 
τότες. . .  Καί μέ τά νύχια καί μέ 
τά μυτερά έλατα, καί μέ τούς 
βράγους. . . Δέν Ακούγαμε πιά...

"Υστερα άπ’ ώοα πολλή, κεΐ 
πάνου Απ' τήν Κουκουβίστα, έ
φτασε λαγανιάζοντας άπ’ τό 51. 
Μνας γεοόβλαχος μέ λίγα σαστι
σμένα ζωντανά... Τό είχε δεΐ, 
λέει. κείνο τό Αμούστακο, κΓ ά- 
πόρεσε. . .  Μά δέ τό πιάναν οί 
σφαίρες; . . .

Πάνου στό δρόμο τής Γραβιάς, 
στήν τελευταία στροφή, ποίν τό 
51, κείτονταν καμυιά κοσάδα πα- 
λιόσκυλα...  "Οταν κονπέΦαν στό 
χσμόκεδρο πού κράταε τό παιδί, 
τούς είδε: "Ηταν πάνω Από τρι
άντα - τριανταπέντε Γερμανοί..  . 
Σκιύφαν καί σήκωσαν τό παλλη- 
•καρόπουλο. . .  Μαζεύτηκαν δλοι 
γύρω άπ’ τόν άξιωυατικό πού τό 
κρατούσε, καί σκύβαν καί κυτ- 
τοΰσαν...  "Υστερα τ’ άποθέσανε 
χάμου. . . Τούς είδε νά τεντώ- 
νουνται... Σμίξαν τά πόδια, σέ 
μιά γραμμή. Στάθηκαν προσο
χή. . . Ό  Αξιωματικός χαιρέ
τησε».

Τού φίλου μου τά λόγια δέν τ’ 
άκουνα πιά. . . Μά κΓ ή φωνή 
του είχε χαμηλώσει. . . Φύσαε Μ
νας άγέοας τώρα Απ’ τά Βαρ
δούσια. "Ακόυσα τήν καρδιά του 
νά χτυπά... Τό χέρι του έσφιξε 
τό μπράτσο μου. . .  Γλυστράει 
κανείς τή νύχτα, σ’ αύτούς τούς 
κατσικόδρομους... Προχωρού
σαμε Ανάμεσα στά έλατα, πού 
σκάβαν πάνω μας καί σούριζαν... 
ΤΗταν Μνα δάσος χαροκαμένες 
μανάδες, πού γύρευαν τά παιδιά 
τους άπ’ τή Νύχτα...

Π ΕΤ Ρ Ο Σ  Α Ν Τ Α ΙΟ Σ

&  i  ρ η ν ί κ ο

θ ά  χυμήξει χαρούμενη ή νιότη
Στά  λιβάδια τά πράσινα καί τά γαλάζια'
Τής υγείας, τής δουλειάς, τής άγάπης...

Τά κορμιά λιοψημένα, γιομάτα 
Τήν Αξίνα, τ’ άλέτρι, τήν πέννα 
Μ ’ Μνα χέρι γερό θά τ’ άδράξουν 
θ ά  κινήσουν γιά δρόμους πλατιούς 
Τ  ραγουδώντας.

θ ' Αγαπήσουν καί θ' Αγαπηθούνε 
Στόν Αγέρα, στούς κάμπους, στόν ήλιο 
Μέσ’ στήν κάψα, τό φώς καί τά στάχια 
θ ’ Αγαπήσουν γερά καί θά φέρουν 
Στή ζωή τά καινούργια βλαστάρια 
Τ  ραγουδώντας.

Νέοι, καλοί, δυνατοί, δουλευτάδες 
Τή σκιά τοΰ θανάτου Αψηφώντας.

θ ά  χυμήξει χαρούμενη ή νιότη 
Στά  λιβάδια τά πράσινα καί τά γαλάζια 
Τής ύγειάς, τής δουλειάς, τής άγάπης 
Γιά τό χτίσιμο κόσμου καινούργιου 
Μέ τ’ Αλέτρι, τό νου, μέ τό μόχτο,
Τ ραγουδώντας.

Ε Λ Ε Ν Η  Μ Π ΙΜ Π ΙΚ Ο Υ

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
Π Α Γ Κ Ο Σ Μ ΙΛ  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α  Τ Ω Ν  

Ν Ε Ω Ν

Τ ό  Παγκόσμιο Συμβούλιο  των Νέων, 
προπαρασκευάζοντας μιά Συνδιάσκεψη 
της Παγκόσμιας Νεολαίας, τόν Αύγου
στο τοϋ 1945, άτεύθυνε πρόσκληση 
στούς νέους τών 'Ενω μένω ν Έ β νώ ν και 
τών ύποστηριχτών τους. Τ ό  Παγκόσμιο 
Συμβούλιο  τών Νέω ν, δημιουργήβηκε τΟ 
Νοέμβρη τοΟ 1942 στό Λονδίνο, σάν δρ· 
γανο συνένωσης τών σκέψεων καί τών 
προσπαθειών τών νέων τών 'Ενωμένων 
'Εθνώ ν, γ ιά  τήν (υπεράσπιση τής έλευ- 
θερίας.

Σ τ ή ν  πρόσκλησή του πού κυκλοφόρη
σε σ ' δλο τόν Κόσμο, άπ' τίς άρχές τοΰ 
Γενάρη, μπαίνουν γ ιά  μελέτη τά πιό σο
βαρά προβλήματα πού βρίσκονται σήμερα 
στό έπίκεντρο του ένδιαψέροντος της 
Νεολαίας σ ' δλες τίς έλεύθερες χώρες. 
Τ ά  βασικότερα άπ' τά προβλήματα αύτά 
είναι:

Πώς οί νέοι μποροϋν νά βοηθήσουν γ ιά  
νά έξασφαλιστεϊ ή συνεργασία τών Έ -

νωμένων Ε θ ν ώ ν  καί νά κατοχυρωθεί ή 
είρήνη.

Πώς μπορούμε νά έζαλείψουμε τά κα
κά άποτελέσματα τών δογμάτων καί τών 
έφαρμογών της θεωρίας τής φυλετικής 
Υπεροχής, τής βίας, τής περιφρόνησης 
τών άνώτερων πνευματικών άξιων, πού έ 
χουν διασπείρει ο ί  έχθροί μας.

Τ Ι πρέπει νά γ ίνει μ έ . τή νέα γενιά 
τής Γερμανίας.

Τ Ι πρέπει νά γίνει γ ιά  νά μπορούν 
οί νέοι σ ' δλες τίς χώρες, άνεζάρτητα 
άπό φυλή, νά έχουν τίς ίδιες δυνατότη
τες γιά  έκπαίδευση, καρποφόρα έργα- 
σία, κοινωνική άσφάλεια καί ΰγιεινούς 
δρους ζωής.

Τά  προβλήματα αυτά, πρσκαλοΰν μιά 
σοβαρή πνευματική ζύμωση, στίς Νεο
λαίες δλων τών χωρών. Πιστεύουμε πώς 
κ Γ  οι νέοι μας, πού τά ζοϋν καί τά  σκέ
φτονται αύτά τά προβλήματα, θά συμ
βάλλουν θετικά στή μελέτη τους. Σ τ ή  
σελίδα αύτή, μπορούν νά δημοσιευτούν, 
ο ί καλύτερες άπόψεις πάνω σ ' αύτά πού 
θά μάς σταλούν άπό σκεφτόμενους νέους

Δ νΟ  ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΙΗ  ΣΕΛΙΔΑ
Τά « Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α  ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α »  σάν προσπάθεια τής 

ζωντανής σκέψης καί τέχνης, θά έκφράζουν τό νέο 
πνεύμα καί τόν παλμό τής έποχής μας, πού είναι σή
μερα περισσότερο άπό πάντα τό πνεύμα κ Γ  ό παλμός 
των νέων Ανθρώπων. 'Απ’ τήν άποψη αύτή, δλες τους 
οί σελίδες, άνήκουν στούς νέους.

Νομίσαμε δμως καλό, νά ξεχωρίσουμε μιά σελίδα, 
πού θ' Ανήκει όλόκληρη στούς νέους μας. Σκοπός της 
θάναι, πρώτο' νά δόσει τή δυνατότητα, στούς νέους 
δημιουργούς καί διανοούμενους, νά έμφανίσουν τή 
σκέψη καί τήν τέχνη τους, μέ διηγήματα, ποιήματα, 
άρθρα, κλπ. Καί δεύτερο' νά ενημερώνει τά νιάτα μας, 
μέσα στίς σημερινές δυνατότητες έπικοινωνίας πού 
ύπάρχουν, στά διεθνή και 'Ελληνικά  πνευματικά ρεύ
ματα πού πηγάζουν Απ' τούς νέους, ή πού τούς Αφο
ρούν. Ζητούμε άπ’ τά σκεφτόμενα καί δημιουργικά 
νιάτα τής Ελλά δα ς , νά μάς βοηθήσουν, γ ιά  νά έκ- 
φράζει ή σελίδα τους, δ,τι τό καλύτερο Απ’ τήν πνευ
ματική τους κίνηση.
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Πέρα Απ’ τήν πλατεία τής έκ- 
κλησιάς ή έξοχή, δπως κάθε 
πρωινό. Απλώνει τή λαμπεράδα 
της. Τά βουναλάκια, στο βά
θος, στέκονται γαλήνια κι Α
διάφορα σέ κάθε τί πού δέν εί
ναι ή όμορφιά τους. Τίποτε δέ 
σοΰ θυμίζει τή φρίκη τής χτεσι- 
νής νύχτας, πού τήν τάραζαν 
βροχή οι μπόμπες, καί τή φωτί- 
ζαν πελώριοι χρωματιστοί πολυ
έλαιοι. Ή  ψυχή μου, σκοτεινή 
άκόμα, ψάχνει νά βρει ενα ψε
γάδι σ’ αύτή τήν ήσυχία. Μά 
δλα είναι τέλεια. Πίσω μου, πο
λύ κοντά μου, αίστάνομαι τήν 
έκκλησία τού χωριού, ταπεινή 
καί γελαζούμενη. μέ τό τετρά
γωνο καμπαναριό καί τήν ά
σπρη πρόσοψή της.

Δεκαπενταύγουστο. Μέρα τής 
Παναγίας! Ό  παπάς, άδιάφο- 
ρος κι αύτός στά γεγονότα, ξα
μόλησε τήν καμπάνα του γιορ- 
τάσιμα. Ο Ι πιστοί, μέ τά κυ- 
ριακάτικά τους φτάνουν, σέ μι
κρές όμάδες, άπ' τό χωριό, κι 
άπό τά γύρω τσιφλίκια. Ή  έκ
κλησία γεμίζει σιγά - σιγά καί 
μυρίζει λιβάνι καί φρέσκα λου
λούδια. Μάς Μνουν Αναγγεί
λει Μνα θέαμα. "Ενας Ιεροκήρυ
κας θά βγάλει λόγο. Μπαίνω 
στήν έκκλησία τή στιγμή Ακρι
βώς πού έμφανίζεται στόν άμ
βωνα, Αφού τό Αρμόνιο κ’ ή χο
ρωδία Μχουν σωπάσει. Είναι Μ
νας άντρας πανύψηλος, μέ γκρί
ζα μαλλιά. Μοιάζει σά γέρος 
βιοτέχνης 'Άραβας, μέ τό πο
νηρό του βλέμμα πίσω Απ’ τά 
λεπτά γυαλιά, μέ τή γαντζωτή 
μύτη του καί τά πυκνά του γέ- 
νεια, όιιοιότητα πού τή δυναμώ
νει τό άσπρο μάλλινο ρούχο του 
δπως αύτά πού φορούν οί Μαρο
κινοί. Περιμένω Μναν πρόλογο 
μ' έξωτική χάρη. Αντίθετα, άρ- 
χίζει μέ τις λέξεις; «Στά πρό
θυρα τής τραγικής αύτής έορ- 
τής τοΰ Δεκαπενταύγουστου !...» 
κ' οί χειρονομίες του είναι φαρ- 
δειές. σά νά ρίχνει λάσσο. Πα- 
τατράκ. . . Είχαμε ξεχαστεϊ. Α
κόμα κι αύτή ή χοντρή χωριάτισ- 
σα μέ τό πλούσιο στήθος καί 
τά φτερά στό καπέλλο της, ά
κόμα κι αΰτή, είμαι σίγουρος, 
είγε άογίσει νά όνειρεύεται νιά 
μαϊμούδες μέσα σέ κληματίδες, 
γιά πράσινα φοινικόδεντρα. καί 
γιά παρθένα δάση. Κι αύτός ό 
καλικάντζαρος, μ’ ενα κίνημα 
τού κεφαλιού του μάς ξαναρί- 
χνει πίσω στό δυσάοεστο πα
ρόν!. . Τοαγική έορτή! Τρα
γική έορτη. . .  'Έξω  ξαναβρί
σκω τήν έξοχή Απόλυτα βουβή 
πού ξετυλίγεται στά πόδια τών 
θαιιπωμένων βουνών.

Μά ξαίρουμε πώς Φέτος ή 
γιορτή τής Παναγίας είναι μιά 
τ ρ α γ ι κ ή  έ ο ο τ ή ,  κ’ ή Α
πειλή πού άνοιγγέλνουν οι σει- 
.-ήν'̂ ς μαυρίζει τό γαλάζιο ού- 
ρανό.

(Σκηνές άπό τήν απελευθέρωση :ής Γαλλΰς
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Ανοίγουν καί κλείνουν χωρίς θό
ρυβο. Ο Ι καταστηματάρχες κα
τεβάζουν βιαστικά τά σιδερένια 
ρολά μπροστά στίς βιτρίνες 
τους. Σ ' Μνα λεπτό δλα είναι έ
ρημα. Μονομιάς, μέσα στήν άνυ- 
πόφορη σιωπή, στό γύρισμα τού 
δρομου, ξεφυτρώνουν Μνα μάτσο 
Γερμανοί πού προχωρούν σιγά. 
Κάποιος σκότωσε δυό δικούς 
τους στήν είσοδο τού χωριού, 
θαρείς καί βλέπεις βουβό φίλμ. 
Ο Ι Γερματνοί περπατούν ό Μνας 
πίσω άπ' τόν άλλο, σέ μερικά 
μέτρα Απόσταση, τό δάχτυλο 
πάνω στή σκανδάλη τού τουφε
κιού. Προπορεύεται Μνας ύπα- 
ξιωματικός. χλωμός άπό λύσσα 
καί φόβο. Κρατά Ακουμπισμένο 
στό πηδάλιο τού ποδηλάτου του 
Μνα μακρύ ρεβόλβερο πού άπει- 
λεϊ τό κενό.

Μέσα Απ' τά ταραθυρόφυλλα, 
Ανήσυχα μάτια παρακολουθούν 
τή φοβερή λειτανία. "Ενα  τίπο
τε θάφτανε γιά νά ξεσπάσει τό 
κακό. Ό  καθένας φαντάζεται 
τή σκηνή τής σφαγής. Μά δχι. 
Χωρίς θόρυβο καί μέ άπίστευτη 
βραδύτητα ή περίπολος Απομα
κρύνεται Ακονίζοντας διαρκώς 
τήν Απειλή της, ένώ ό τελευ
ταίος στρατιώτης μ' Μνα ύποψι- 
άρικο πήδημα, μέ μούτρο Αγρι
εμένο, στρέφεται πίσω, κοιτάζει 
Ακόμη μιά φορά κι ύστερα χά
νεται. Μιά μυρωδιά θανάτου 
παραμένει δπως ό καπνός τού 
τραίνου.

Πάνω Απ’ τό δρόμο όπου οί 
ράγιάς χοΰ τράμ γυαλίζουν, 
φτεροκοπά δ κίνδυνος. Ο Ι περα
στικοί φεύγουν μέ βήματα λα- 
Φριά, σά νάθελαν νά ξεγελά
σουν τόν τρόμο τους. Οί πόρτες

Νωρίς τ' Απόγεμα, κάτι Αγό
ρια τού χωριού Αρματωμένα 
σάν πολεμιστές γιά τήν περί
σταση, Ανέβηκαν στή στέγη έ- 
νός γειτονικού σπιτιού. Φορούνε 
κάσκες πού τούς είναι πολύ με
γάλες, χειροβομβίδες στή ζώνη 
τους καί τουφέκι στόν ώμο. Πα
ραμονεύουν μιάν άλλη όμάδα 
Γερμανούς πού τούς είπαν πώς 
ίσως περάσει άπό δώ. Τά παι
διά καμαρώνουν, παίζουν μέ τά 
όπλα τους, πηγαινόρχουνται 
διαρκώς πάνω στό γυρτό έπίπε- 
δο, πράμα πού Ανησυχεί Αρκε
τά τή γειτονιά, ένεκα τής φα
νερής τους Αδεξιότητας καί τών 
χειροβομβίδων πού κρατούνε. 
Στό τέλος, κουρασμένα άπ’ τό 
άστατο βάδισμα πάνω στά κε
ραμίδια κάθουνται στήν άκρη 
τής σκεπής καί τά πόδια τους 
κρεμιούνται στό κενό.

Ξαφνικά, μέσα άπ’ τήν καυ
τερή σιωπή τής έξοχής, Ακούε
ται τό μουγγανιτό μιάς μηχα
νής. "Ολα μέ μιάς σηκώνουν- 
ται, ή χειροβομβίδα στό χέρι, 
έτοιμα γιά τήν έπίβεση. Άπο- 
γοήτεψη. Στή θέση τής όμά- 
δας πού περιμένουν φαίνεται Μ
νας μοτοσυκλετίστοις. Μπροστά 
στό όδόφραγμα πού φράζει τή 
δηιμοσιά, λιγοστεύει τήν τανύ- 
τητα, σταματά καί μέ άνεση ξε
καβαλικεύει. 'Αμέσως τόν τριγυ
ρίζουν. Είναι Μνας Άλγερινός 
Αγγελιοφόρος πού προπορεύε
ται στά στρατεύματα τής Απε
λευθέρωσης. Τό νέο άπλών;ται 
σά φωτιά κΓ ένώ ό μοτοσυκλε- 
τίστας φεύγει, τά χειροκροτή

ματα τόν Ακολουθούν κΓ οι κά
τοικοι τού χωριού έτοιμάζουν- 
ται νά δεχτούν τούς στρατιώτες 
πού τό πρωΐ άκόμα πολεμούσαν 
στά περίχωρα κΓ Ακούαμε τή 
βροντή τής μάχης τους. Τά παι
δάκια κρατούν σημαίες, τά κο
ρίτσια λουλούδια. "Οσο γιά 
τούς αϋτοσκεδίαστους στρατιώ
τες κατέβηκαν δλοι Απ' τή σκε
πή καί έτοιμάζουνται σά γερο
καραβανάδες νά δεχτούν κΓ αύ
τοί τό στρατό πού έρχεται νά 
τούς συναντήσει. Μιά ξαφνική 
δροσιά γεμίζει τόν ουρανό πού 
σκοτεινιάζει σιγά. Ή  δημοσιά 
είναι μπρός μας, γυμνή, γεμά
τη προσδοκία. Ή  συγκίνηση πε- 
τά στόν Αέρα, άκουμπάει στίς 
κορφές τών πεύκων πού ροδί
ζουν. Καί νά, στά μακρυά προ- 
βέλνει μιά μικρή όμάδα. ’Εκεί
νοι είναι, Ιρχουνται χωρίς μού- 
ζικες καί φασαρίες. Ό  κόσμος 
χυμάει, ζητωκραυγάζει, δειλά 
στήν Αρχή κΓ  ύστερα, δσο πάει 
πιό δυνατά, πιό έντονα, ένώ ό 
στρατός πλησιάζει. Νά τους! 
"Ηρθανε! μέ τά πρόσωπά τους 
σά σκούρο χρυσάφι, κατάκοποι 
κΓ  ώστόσο χαμογελαστοί Απαν
τούν χωρίς νά σταματήσουν στά 
ζήτω τού πλήθους. Τίποτε το 
άγριο στή στάση τους, μά κάτι 
τό άπλά Ανθρώπινο, μιά εύτυ- 
χισμένη κούραση πού θυμίζει τό 
βαλάντωμα τοΰ έργάτη πού τε
λείωσε τή δουλειά του καί ξα
ναβρίσκει τούς δικούς του. Περ
νούν, περνούν σέ μικρά Αποσπά
σματα οί γενναίοι Άλγερινοί 
πού τούς όδηγοΰν σφριγηλά Α- 
ξιωματικούδια. 01 γυναίκες τρυ
πώνουν μέσα στίς γραμμές, μέ 
λουλούδια. Τά περισσότερα τά 
προσφέρουν στούς Γάλλους. " Ε 
νας νέος λοχαγός, μέ γαλάζια 
μάτια, μέ κοντά παντελόνια, λε
πτός, Απότομος καί Αποφασισμέ
νος Απευθύνσει στίς θαυμά- 
στριές του Μνα νοητευτικό γα- 
μόγελο. Στήν άκρη τοΰ πεζο
δρομίου Μνα μοιοό βαστά μιά 
σημαία πιό μεγάλη Απ' τό μπόϊ 
του, κΓ άκουμπά τό κοντάρι της 
στή γή.

τα μέ βιταμίνες. Ή  θύμηση τής 
μάχης παραστέκει δμως τή σκο
τεινή γιορτή. Είναι σά νά κόπη
κε τό ήλεκτρικό ρεύμα στή μέ
ση τού πανηγυριού. Μονομιάς ή 
σιωπή δένει τό νυχτερινό Ανα
βρασμό καί διακρίνομε μιά χού 
ψτα άντρες, ψηλούς, πού θαρεις 
καί φορούν τά χρώματα τής νύ
χτας πάνω στούς ώμους τους, 
άλαζονικούς καί μέ μιά βλοσυ
ρή όμορφιά. Είναι αιχμάλωτοι 
Γερμανοί Αξιωματικοί πού οί Φ. 
Φ. 1. Π ) τούς όδηγοΰν στό σχο
λειό πού μεταβλήθηκε σέ φυ
λακή.

Στό βάθος τοΰ ουρανού μιά 
τελευταία Ανταύγεια παραμέ
νει κοφτερή καί ξέθωρη σάν 
Ατσάλι μαχαιριού.

Μόλις τό βλέπει ό Αξιωματι
κός, τρέχει. Αρπάζει τό μω
ρό, τό φιλά, καί σηκώνοντάς 
του τό χέρι τού λέει: «Τή γαλλι
κή σημαία τή βαστούνε ψηλά!» 
Κ Γ  ό στρατός πληθαίνει ένώ ή 
νύχτα πέφτει καί πυκνώνει.

Τά τάνκς Ακολουθούν, σάν έ- 
λέφαντες στις παρελάσεις τού 
Ιπποδρόμιου. θυμίζουν θηρία 
πού κυλούν πάνω σέ φίδια, χτί
ρια πού περπατούν, πελώριους 
Κένταυρους μέ λιλιπούτεια στή- 
θια. Καί τί πλησμονή στό θόρυ
βο τών τάνκς!

Ο Ι στρατιώτες σταμάτησαν. 
Έγκαταστήνονται στό μάκρος 
τής δημοσιάς ή στά διπλανά 
δρομάκια. Μέσα στήν πυρετώ- 
δικη νύχτα οι πολίτες γλυστροΰν 
Ανάμεσά τους. Τά παγούρια μέ 
κρασί περνούν Από χέρι σέ χέ
ρι. "Αλλοι Αρπάζουν στά πετα
χτά πακέτα μέ Αμερικάνικα τσι
γάρα. Τά παιδιά τρώνε μπισκό-

"Ενας λοχίας τής Στρατιάς 
τής 'Αφρικής τήν είχε βεβαιώ
σει πώς ό Αρραβωνιαστικός της, 
όδηγός στά τάνκς, θά διέσχιζε 
τό χωριό τήν έπομένη. ’Εκείνη 
τή νύχτα δέν Ακούστηκε ούτε 
μιά κανονιά, μά ή Ροζέτα δέν 
κοιμήθηκε. Μέσα στό νοΰ της 
σχεδίαζε πώς θά ντυθεί, πώς θά 
στολιστεί κΓ Μτσι τήν άλλη μέρα 
βοέθηκε γρήγορα έτοιμη. Πρωί 
πρωΐ, ή Ρυζέτα, στολισμένη 
δπως τό όνειρεύτηκε στρώθηκε 
στή γωνιά τού κεντρικού δρό
μου καί περίμενε. Περίμενε ώρες 
κάτω Από τόν ήλιο, Αδιάφορη 
στά πάντα κΓ ώστόσο χαμογε
λώντας στό κάθε τι. Καμιά φο
ρά Μρχουνταν Μνας καταιγισμός 
βλήματα κΓ  άδειαζε ό δρόμος, 
μά ή Ροζέτα, χωρίς σχεδόν ν’ 
Αντιληφτεΐ τόν κίνδυνο, έμενε 
στή θέση της. Ο Ι ώρες κυλού
σαν. Ή  κοπέλα δέν ήξαιρε νά 
πει Αν γι' αύτήν πεονούσανε σι
γά ή γρήγορα. Ό  ήλιος άοχισε 
νά μακραίνει τίς σ<ιές. Ή  μι
κρή δέν κουνούσε. Μά άργά τή 
νύχτα ήοθε ή Αμοιβή της. Μιά 
σειρά τάνκς περάσαν και στό 
τρίτο, πού λεγότανε Δουνκέρκη, 
πήδηξε ή καρδιά τής Ροζέτας. 
Αναγνώρισε τόν Αρραβωνιαστι
κό της, ή τουλάχιστον τής φάνη
κε πώς τόν Αναγνώοισε, γιατί ή 
ώρα δέ σ' άφινε νά ξεκρίνεις κα- 
θαοά τά πρόσωπα. Τόν φώναξε, 
πήδηξε χαρούμενη, τού Μκανε 
νοήιιατα γειιάτα στοογή κΓ  Α- 
νάπη. Ό  όδηνός τοΰ τάνκ τής 
έστειλε κι’ αύτός Μνα φιλί στόν 
Αέοα, λιγόστεψε μιά στιγμή τα
χύτητα, κΓ  ύστερα, γιά νά μήν 
Απομακρυνθεί Από τούς άλλους. 
ξοΛ-απηοε φόσα. κ’ ή Ροζέτα έ
φυγε. εύτυνισμένη. τόσο ευτυ
χισμένη πούχε μεγάλη δρεξη νά 
κλάψει.

(ΜετάΦοαση Ε Λ Π ΙΔ Α Σ  ΘΡ. 
Κ Α Σ Τ Α Ν Α Κ Η )

( 1 )  Τά  Φ .Φ . Ι.  Είναι ο ί Γαλλικές Έ -  
σωτεοικές Δυνάμεις πού παλέψανε τούς 
καταχτητές στίς πόλεις και τά βουνά τής 
Γαλλίας.
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Η Η Θ ΙΚ Η  Κ Α Ι Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  Δ ΙΑΠ Α ΙΔΑΓΩ ΓΗ ΣΗ  Τ Η Σ  Ν ΕΟ Λ Α ΙΑ Σ
Τοΰ παιδαγωγού Κ. Δ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Ή  σημερινή παιδεία μας πα
ρουσιάζει στά μάτια των παι
διών γιά ήθικό ιδανικό τήν Επι
κράτηση του άτόμου μέ κάθε 
μέσο. Στή θέση αυτή του άντι- 
κοινωνικοΰ (δανικού, ή δημο
κρατική παιδεία θά προβάλλει 
τήν ε υ τ υ χ ί α  τ ο υ  σ υ ν ό 
λ ο υ , τήν προκοπή καί τήν ευη
μερία όλόκληρου τού λαού. Καί 
άντί νά τροφοδοτεί, δπως γίνε
ται ώς σήμερα μόνο τόν εγωι
σμό των παιδιών, θά καλλιεργεί 
έντατικά, μέσα στή ζωή καί μέ 
τή ζωή τών παιδιών, τά κοινω
νικά τους συναιστήματα, τήν ά- 
γάπη, τήν άλληλεγγύη, τή συ
νεργασία, τήν ευθύνη, τήν αύτο- 
θυσία, καί θά τά διοχετεύει σέ 
κοινωψέλιμη δράση. Τά παιδιά 
μας δηλαδή πρέπει έτσι νά δια- 
παιδαγωγηθούν, ώστε πρόθυμα 
νά δίνουν τόν έαυτό τους γιά 
τήν προκοπή όλόκληρης τής νεο
λαίας καί του λαού. Πρέπει νά 
νώσουν βαθιά, πώς τήν άτομι- 
κή τους εύτυχία μόνο μέσα στήν 
εύτυχία του συνόλου θά τή βρού
νε, καί πώς ένουνε τήν ύποχρέω- 
ση καί τήν ευθύνη νά μορφώσου
νε τόν έαυτό τους, καί νά άνα- 
πτύξουν δλες τις σωματικές καί 
πνευματικές τους Ικανότητες, 
γιά νά τίς θέσουν στήν ύπηοεσία 
τής εύημερίας, τής ευτυχίας του 
συνόλου.

Βλέπω δμως μερικούς νά μέ 
ρωτάνε: Δέν υπάρξει φόβος, τά 
κοινωνικά συναιστήματα, μέ την 
έντατική καλλιέογεια πού θά 
τούς κάνουμε στά σγολεϊα μας, 
νά πάθουν υπερτροφία; Καί δέν 
ύπάργει φόβος μέ τήν ύπεοτοο- 
φία τους αύτή νά συνθλίβει ή 
ατομικότητα; Καί πώς θ' ανθί
σει τότε άρμονικά ή προσωπικό
τητα τού παιδιού: Καί δέ θά 
χάσουνε τά πα-διά κάθε δοεξη 
καί ζήλο γιά δουλειά, άφοΰ τό 
βαθύτεοο έλατήριο, πού κάνει 
τόν άνθοο>πο νά άγωνίζεται καί 
νά ξετυλίγει τή δράση του, εί
ναι ή ατομική του άνάδε’ξη, τό 
άτομικό του ύλ·κό καί ψυχικό 
συμφέρο; Δέ θά ισοπεδωθούν 
λοιπόν τά άτομα καί δέ θά στα
ματήσει έτσι ή πρόοδος;

Καλό είναι νά συζητήσουμε 
σύντομα τίς άπορίες αότές: Σέ 
μιά κοινωνία, σάν τή σημερινή, 
είναι φυσικό νά είναι βαθιά ρι
ζωμένη ή άντίληψη, πώς τό ά
τομικό συμφέρο, ή έπικράτηση 
τοΰ άτόμου, είναι τό μοναδικό 
έλατήριο, πού σπρώγνει τόν άν
θρωπο στή δράση. Γιατί ή σημε
ρινή κοινωνία, τραγική γιά τ' 
άμέτρητα θύματά της, στηρίζε
ται στόν άκρατο άτομισμό, στή 
σκληρή έκμετάλλεψη. καί μόνο 
τό άτομικό συμφέρο ρυθμίζει τήν 
όρνάνωση καί τή ζωή της. Γι’ 
αότό καί ή παιδεία, δπως είπα, 
καλλιεργεί, καί δέν μπορούσε 
νά κάνει άλλιώς, τόν Εγωισμό 
τών παιδιών.

Στή λαοκρατικά δμως οργα
νωμένη κοινωνία — καί έκεϊ βα
δίζει μέ γοργό ρυθμό δλος ό 
κόσμος — τό βαθύτερο, τό κυ
ριαρχικό έλατήριο, πού θά 
σπρώχνει τόν άνθρωπο νά ξετυ
λίγει πρόθυμα τή δημιουργική 
δράση, θά είναι τό γενικό καλό, 
ή εύημερία τής όλότητας καί 
όχι τό άτομικό συμφέρο. Γιατί 
ό σκοπός, πού μέ δλα τά μέσα 
θά επιδιώκει νά πραγματοποιεί 
ή λαοκρατικά όργανωμένη κοι

νωνία, θά είναι ή εύτυχία τού 
συνόλου, καί αύτός ό σκοπός θά 
ρυθμίζει τήν όργάνωση καί τή 
ζωή της. θά  πάψει ή έκμετάλ
λεψη του ένός άνθρώπου άπό 
τόν άλλο, καί δλα τά μέλη τής 
κοινωνίας θά δουλεύουν γιά τή 
γενική ύλική καί πνευματική ά- 
νάπτυξη όλων τους, και θά βγά
ζουν άπό τή μέση κάθε έμπόδιο, 
πού θά έφραζε τήν προοδευτική 
πορεία τής κοινωνίας, θά  είναι 
λοιπόν φλογερή ή έπιθυμία γιά 
πρόοδο, καί τό κάθε άτομο 0ό 
νιώθει τήν πιό βαθιά Ικανοποίη
ση, τήν άνώτερη αύτή Εσωτερι
κή εύτυχία, άμα μέ δλη του τήν 
προσωπικότητα, μέ δλες του τίς 
σωματικές καί ψυχυΈς ίκανότη- 
τες γίνεται συντελεστής στήν 
πρόοδο, στήν προκοπή τής όλό
τητας.

Καί έχει ή φύση προικίσει τόν 
άνθρωπο μέ τά άπαραίτητα δ- 
πλα γιά τό εύγενικό τούτο έρ
γο. Τοΰ έχει βαθιά ριζώσει μέσα 
του τά κοινωνικά συναιστήματα. 
Δέν είναι ή κατάλληλη στιγμή 
ούτε νά θίξουμε κάν τό πρόβλη
μα, πώς γεννήθηκαν τά κοινωνι
κά  συναιστήματα. Γιά τώρα 
μας είναι άρκετή ή διαπίστωση, 
πώς τά κοινωνικά συναιστήματα 
πρωτοπαρουσ'άζονται στήν πιό 
τρυφερή παιδική ήλικία, άνα- 
πτύσσονται καί παίρνουν όλοέ- 
να άνώτερες μορφές μέσα στή 
ζωή τού παιδιού, καί κυριαρ
χούν, μπορούιιε νά είποΰμε. στή 
νεανική ήλικία. Αύτά λοιπόν τά 
κοινωνικά συναιστήιιατα θά γί
νουν τά βαθύτερα έλατήρ·α, τά 
έπιταχτικά έσωτερικά κίνητρα 
γιά τή δράση μας μέσα στή 
λαοκρατικά όργανωιιένη κοινω
νία. Γι’ αϋτό καί ή λαοχοατική 
παιδεία έγει χρέος, καί δέν μπο
ρεί νά κάνει δ·αφορετικά, νά 
καλλιεργεί έντατικά τά κοινωνι
κά  συναιστήιιατα. Ό  περιορι
σμός τους, ή καταπίεσή τους, 
δπως γίνεται άπό τή σημεηινή 
άτομιστική παιδεία μας, είναι 
όλοφάνερο, πώς παρεμποδίζει 
τήν άραονινή Εξέλιξη τοΰ παι
διού. τό κάνει Ψυνικά άνάπηρο, 
καί έτσι δέν όλοκληοώνεται ή 
άταιιικότητά του, ένώ ή καλλιέρ- 
νε·ά του θά φέρει τό πλούσ'ο 
άνθισμα καί τό μέστωμα τής 
προσωπικότητας τού παιδιού, 
γιατί δσο έντατική κιάν είναι 
ή καλλιέρνειά τους, ποτέ δέ θά 
γίνει σέ βάοος τής ατομικότη
τας τού πα·διοΰ. καί θά εύνοή- 
σει τήν άριιονική του έξέλιξη.

Καί δέ θά συνθλίβει ή άτομι- 
κότητα; Δέ θά ισοπεδωθούν δλα 
τά άτομα; "Α ς  έξετάσουμε σύν
τομα καί τήν άπορία αύτή. Ή  
σύνθλιψη τής ατομικότητας καί 
ή ΐσοπέδωση, δσο κιάν μάς φαί
νεται τήν πρώτη στιγμή παρά
ξενο, μόνο μέσα στή σημερινή 
κοινωνία γίνεται. Στή σημερι
νή κοινωνία έπικρατοΟν ο'ι προ
νομιούχοι, πού ζοΰνε παρασιτι- 
κά, χωρίς οί ίδιοι νά παράγου
νε τίποτε, καί οί λιγοστοί έκεϊ- 
νοι, πού δουλόπρεπα καί ήθικά 
κατρακυλισμένοι κατορθώνουν 
νά άναριχηθοΰνε στήν τάξη 
τών προνομιούχων. ‘Όλοι οί άλ
λοι, καί είναι αμέτρητοι, οί 
δουλευτές. πού μέ τόν Ιδρώτα 
τους παράγουν τά ύλικά καί 
πνευματικά άγαθά. συνθλίδον- 
ται μέσα στό σκληρό άγώνα τής 
ζωής, καί ή άτομικότητά τους 
άφανίζεται. Τρεις είναι οί αι

τίες: Πρώτα δλοι αύτοί άγκομα- 
χοΰν νά Ικανοποιήσουν τίς π ό 
άπλές ύλικές καί πνευματικές 
ανάγκες τους, φυτοζωούν, καί 
σιγά - σιγά σβήνει ή άτομικό
τητά τους, γιατί τόν κόπο τους 
τόν καρπώνονται οί λιγοστοί, οί 
προνομιούχοι. Δεύτερη αιτία: 
Μέσα στή σημερινή χοινωνία δέν 
ύπάρχουν οί εύνοϊκές συνθήκες 
γιά να φανερωθούν καί νά δρά
σουν δημιουργικά οί προικισμέ
νοι άπό τή φύση μέ σωματικές 
καί πνευματικές ικανότητες. Καί 
ή όλιγαρχική καί άντιλαϊκή παι
δεία δέν καλλιεργεί τίς πλού- 
σ'ες Ικανότητες τής πλατειάς 
μάζας τοΰ δουλευτή λαού, καί 
τόσες ίδιοφυΐες πάνε χαμένες 
καί τόσα ταλέντα μένουν αχρη- 
σιμοποίητα, συνθλίδονται καί 
μαραζώνουν. Καί τρίτο: "Ολοι 
λίγο ή πολύ σέρνουνε τσακισμέ
νοι τά βήματά τους στήν κατα- 
ναγκαστική καί άχαρη δουλειά 
τους. Γιατί σπάνιο είναι τό φαι
νόμενο στή σηιιεοινή κοινωνία, 
νά ίδοϋμε έναν άνθρωπο τοποθε
τημένο σέ έργασία άντίστοιχη 
μέ τίς σωματικές καί πνευμα
τικές ίκανότητές του, καί νά ξε
τυλίγει χαρούμενος τή δημιουρ
γική του δοάση. Μήπως κι αύ
τός ό μεγάλος μας ποιητής, ό 
Παλαιιάς. δέν τσακιζότανε χρό
νια όλόκληρα γραμματικός στό 
Πανεπιστήμιο, γιά νά βγάζει τό 
ψωμί του: Μήπως τόσοι Φιλότι
μοι έπιστήμονές δέν συνθλίδον- 
ται μέσα στό θ·οποοιστικό τους 
έπάγνεληα; "Ετσι λοιπόν Εργε- 
ται ή σημερινή κοινωνία, σω
στός όδοστοωτήρας. καί ισοπε
δώνει τά άτομα καί συνθ>'δει 
τήν άτομικότητά. "Α ς  θυμηθού
με τώρα καί τήν άτροφία. πού 
πσθαίνουνε τά κο'νωνίικά συναι- 
στήματα. μέ τή διαπα·δανώνη- 
ση πού δίνουμε στά ■"'τδ'ά μας, 
καί τότε θά όλοκληρώσουμε τήν 
εικόνα τής ιΐ'ζέριας. όπου είναι 
καταδικασμένη ή άτομικότητά 
μέσα στή σημερινή κοινωνία.

'Από τήν τραγική αύτή κατά
σταση θά λυτρώσει τόν άνθρω
πο ή λαοκρατικά όργανωμένη 
κοινωνία. Μόνο ή λαοκρατικά 
όργανωμένη κοινωνία θά δη
μιουργήσει τίς εύνοϊκές συνθή
κες γιά νά άνθίσει καί νά με
στώσει ή προσωπικότητά μας. 
Στή λαοκρατικά όργανωμένη 
κοινωνία θά λυτρωθεί τό άτομο 
άπό τή σημερινή πολύπλευρη 
σκλαδιά του, θά άναπνέει έλεύ- 
τερα καί θά καρπώνεται τόν 
κ ό π ο  τ ή ) .  θ ά  πάψει ή σημερινή 
έκμετάλλεψη, οί βασικές ύλικές 
και π,ευματικές άνάγκες μας 
θά Ικανοποιούνται όλοένα καί 
περισσότερο, γιατί ό καθένας θά 
δουλεύει παραγωγικό γιά τήν 
προκοπή τών άλλων, καί δλοι 
οί άλλοι γιά τή δική του τήν εύ
τυχία. "Επειτα στή λαοκρατικά 
όργανωμένη κοινωνία, πού σκο
πός της, δπως είπαμε, καί κί
νητρο γιά τή ζωή της θά είναι 
ή εύτυχία τού συνόλου, τό συμ
φέρο τής όλότητας άπαιτεΐ νά 
καλλιεργηθούν δλες οί σωματι
κές καί πνευματικές Ικανότητες 
τοΰ κάθε άτόμου, καί δέ θά χά
νεται καμιά ίδ-.οφυία, καί δέ θά 
πνίγεται κανένα ταλέντο. Τή 
σπουδαία τούτη άποστολή θά έ
χει νά εκπληρώσει ή δημοκρα
τική πα'δεία μέ τήν ποιοτική 
μόρφωση πού θά δίνει στά παι
διά. Μά καί τό κάθε άτομο, μιά

καί θά τού δίνονται άπό τήν ό- 
λότητα δλα τά μέσα, θά νιώσει 
βαθιά τήν ύποχρέωση νά άνα- 
πτύξει δλες τίς Ικανότητές του 
καί νά άποδίνει μέ τήν άντί- 
στοιχη παραγωγική δουλειά 
του δσο μπορεί περισσότερο. Μά 
τό συμφέρο τής όλότητας απαι
τεί άχόμη τό κάθε άτομο νά δου
λεύει σέ έργασία άντίστοιχη μέ 
τίς σωματικές καί πνευματικές 
του Ικανότητες. Τότε θά χαίρεται 
τή δουλειά του, καί ή άπόδοσή 
του θά φτάσει στό άνώτατο ση
μείο. “ Ετσι λοιπόν ή λαοκρατία 
όργανωμένη κοινωνία θά γίνει 
τό θερμοκήπιο γιά τό μέστωμα 
καί τό πλούσιο κάρπισμα τής 
άτομικότητας. Τώρα καταλα
βαίνουμε άκόμη καλύτερα, για
τί ή παιδεία μας πρέπει νά 
γίνει πραγματικά λαοκρατική 
καί γιατί, γιά νά διαπαιδαγω- 
γήσουμε τά παιδιά μας πρέπει 
νά καλλιεργούμε έντατικά τά 
κοινωνικά του συναιστήματα.

Μά ή έ'-Γ-ι-τινή αύτή καλλιέρ- 
γειά τους δέ θά γίνει σέ βάρος 
της άτομικότητας τού παιδιού. 
Κάνοντας παραπάνω τήν κριτική 
τής σημερινής παιδείας μας, έ
δειξα μέ μερικές πινελιές τή σύν- 
θλιψη, πού παθαίνει ή άτομικό
τητά τού παιδιού μέ τήν αύστη- 
ρή Εξωτερική πειθαρχία καί μέ 
τήν έντατική καλλιέργεια τού έ- 
γωϊσμοΰ. Ή  δημοκρατική δμως 
παιδεία θά γίνει καί αύτή τό 
θερμοκήπιο γιά τό άνθισμα τής 
προσωπικότητας τού παιδιού. 
Πρώτα ή δημοκρατική παιδεία 
άναγνωρίζει τά δικαιώματα τής 
παιδικής καί νεανικής ήλικίας, 
καί νιώθει βαθιά τήν ύποχρέω
ση νά δημιουργήσει δλες τίς εύ- 
νοΐκές συνθήκες γιά νά βαδίσει 
άνεμπόδιστα τήν πορεία τής ά- 
νάπτυξής του, νά Ικανοποιούνται 
οί βασικές άνάγκες του, καί νά 
λύνονται μέ τόν πιό Ικανοποιη
τικό τρόπο τά προβλήματά του. 
"Επειτα ή δημοκρατική παιδεία 
θά λυτρώσει τό παιδί άπό τή ση
μερινή σκλαβιά του, καί θά όρ- 
γανώσει, έτσι τή ζωή του, ώστε 
τό κάθε παιδί νά άναπτύξει δλες 
τις σωματικές καί πνευματικές 
του Ικανότητες. Ή  καλλιέργεια 
λοιπόν τών κοινωνικών συναι- 
στη.μάτων δέ θά γίνει σέ βάρος 
τής άτομικότητας τοΰ παιδιού. 
’Αντίθετα βγάζει άπό τή μέση 
ένα άπό τά μεγαλύτερα Εμπό
δια, πού άντίκοβαν τήν κανονι
κή άνάπτυξη τής άτομικότητας 
κ "! έκαναν τό παιδί ψυχικά ά
νάπηρο.

ΟΙ  Φ Ι Λ Ο Ι  
ΤΟΥ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ
Ε κ δ ό σ ε ι ς  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή ς  κ α λ α ι 
σ θ η σ ί α ς  μέ τ ά  σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ α  
και α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό τ ε ρ α  
κ ε ί μ ε ν α  τ η ς  Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς  
Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς  -  καί μέ τ ά  ε
κ λ ε κ τ ό τ ε ρ α  σ ύ γ χ ρ ο ν α  έργα  
τ τ ς  Π α γ κ ό σ μ ι α ς  Φ ι λ ο λ ο γ ί α ς  
σ έ  μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς  ά λ η θ ι ν ά  

α ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ έ ς .
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Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η
Β Ι Β Λ Ι Ο

Φώτη Κόντογλου: Ο  μυ
στικός κήπος. ’Α&ήνκ 1943

Μακρόσυρτος, άνσλυτικός ό
τίτλος τοΰ βιβλίου γεμίζει ολη
τήν προμετωπίδα και δείχνει άμέ- 
σως τό περιεχόμενο καί το χαρα
κτήρα τού έργου: «Ο  μ υ σ τ ι 
κό  ς κ ή π ο ς. έχοντας μέσα έναν 
λόγο άτεχνον για τή θεοσεβε.α 
καί γιά τούς μακάριους άσκητά- 
δες της Συρίας καί τής Μεσοπο
ταμίας, καθώς καί Εγκώμιο οτόν 
άγιο Ισαάκ τό Σύρο καί δεκα 
λόγους γυρισμένους στήν άπλή 
γλώσσα άπό τόν άνάξιο Φώτη 
Κόντογλου. Γραμμένο καί τυπω
μένο στήν περιβόητη πολιτεία 
τών ’Αθηνών. α^Ιμδ ». "Ολα Εδώ 
μέσα έχουν τή σφραγίδα τής Ιδι
οτυπίας καί τής Ιδιοτροπίας τοΰ 
Κόντογλου, πού είναι θαυμαστής 
τής βυζαντινής παράδοσης καί ά- 
πολογητής της.

Ό  «Μυστικός Κήπος» είναι 
συλλογή άπό πρωτότυπα καί με
ταφράσεις, δπως ή «Βασάιτα».Ή 
διαφορά είναι μόνο πώς τό έργο 
Ετούτο είναι άφιερωμένο, πέρ’ ώς 
πέρα, ατούς άσκητάδες τής ’Ανα
τολής, στις μεγάλες μορφές τής 
άσκητικής παράδοσης Συρίας καί 
Παλαιστίνης.

Ή  καλλιτεχνική άξια τού βι
βλίου, πού συγκεντρώνει ένα σω
ρό ζωγραφιές φιλότεχνημένες άπ’ 
τό συγγραφέα, άλλες πρωτότυπες 
κΓ άλλες άπό Ελεύθερη άντιγρα- 
φή, δλες μέ τό βυζαντινό ύφος, 
συμβαδίζει μέ τή λογοτεχνικη.Ό 
καλλιτέχνης συμπληρώνει καί συ
νεργάζεται άρμονικά μέ τό λογο
τέχνη. Τό Εγκώμιο στόν Ισαάκ 
Σύρο, καθώς καί τό δοκίμιο γιά 
τή θεοσέβεια, άκόμα οί μεταφρά
σεις τών άσκητικών λόγων τοΰ 
Ισαάκ τοΰ Σύρου έχουν τή δη
μιουργική σφραγίδα τοΰ Κόντο
γλου. Ό  Κόντογλου έχει ζήσει 
τά κείμενα, έχει μπει βαθιά στό 
πνεύμα τους καί τά γυρίζει στή 
γλώσσα μας μέ μαστοριά άσύγ- 
κριτη. "Οπως οί ζωγραφιές του 
Ετσι καί τά πρωτότυπα Εγκώμιά 
του βυζαντινίζουν. ΚΓ 6 λόγος 
του γιά τή θεοσέβεια είναι γραμ
μένος μέ σοφία καί έξαρση.

Στήν άφιέρωσή του πρός "¿μέ
να 6 χριστιανός καί βυζαντινός 
Κόντογλου μοϋ άντιγράφει αύτά 
τά κομμάτια: «Δεύτε, άκούσατε, 
καί διηγήσομαι ύμίν, πάντες οί 
φοβούμενοι τόν θεόν, δσα έποί- 
ησε τή ψυχή μου.» Καί τό άλλο: 
«Ό  θεός μου, ά έδίδαξάς με Εκ 
νεότητός μου καί μέχρι τού νΰν 
άπαγγελώ τά θαυμάσιά σου καί 
έως γήρως καί πρεσβείου, ό θε
ός μου, μή έγκαταλίπης μ ε ...» . 
Είναι ή άπολογία καί ή δικαίω
σή του.

Κανείς δέν παραγνωρίζει τήν 
έργασία του. ’Ίσ α  - ισα δσο πλη
σιάζουμε πρός τή λαϊκή άναγέν- 
νηση, τόσο τό έργο τοΰ Κόντο
γλου θά παίρνει τή θέση του μέ
σα στή ζωή καί στήν τέχνη μας. 
Τό παράπονο δμως τής γενιάς 
μας πάνω στό έργο του τό ξέρει 
6 Κόντογλους καί δέν τό παρα
γνωρίζει. Κάθε παράδοση έχει τά 
δημιουργικά της σπέρματα. Στήν 
ψυχή καί στήν τέχνη του Κόντο
γλου ύπάρχει ό αγνότερος ρωμέ- 
ΐκος λαϊκισμός. Μά συμβαίνει 
τούτο: "Οσο κοντά μας στέκεται 
στή σκέψη καί στήν κοινωνική 
του συνείδηση, τόσο μακρυά μας 
τονέ βρίσκουμε στό ερνο του, ι
δίως τό τελευταίο, θέλουμε ό- 
πωσδήποτε νά μαθαίνουμε τά ά- 
σκητικά καί νά τά χαιρόμαστε. 
Καί είμαστε ύπόχρεοι στόν Κόν-

τογλου πού μέ τή _μαστοριά καί 
τή φίλοπονία του μάς χαρίζει, κά
θε τόσο, ώραΐα βιβλία, Εμπνευ
σμένα άπ' τήν Ιστορία καί τήν 
παράδοσή μας, πού πλουτίζουν 
τή νεοελληνική φιλολογία καί τή 
στολίζουν. Μά, πώς νά τό πω, ή 
¿ποχή μας έχει φτάσει σέ τόση 
ψυχική άνάταση. κΓ έχει δημι
ουργήσει ένα τέτοιο μαρτυρο,νό- 
γιυ, πού μέ τό όίκηο της νά ά- 
παιτεΐ, άπό τεχνίτες σάν τόν Κόν- 
τογλου, περισσότερη κατανόηση 
καί περισσότερη παρουσία. Ποιός 
άλλος άπ’ τόν Κόντογλου θά 
μπορούσε νά μάς δώσει νό «Νέο 
Μαρτυρολόγιο» τής Εποχής μας, 
τής Ελλάδας μας, στις πόλεις, 
στους συνοικισμούς, στά βουνά;

Ό  ρωμαντικός φεύγει άπ' τήν 
Εποχή του. Νοσταλγεί τά παλιά 
καί παίρνει μπροστά τους μιά 
παθητική στάση έκστασης καί 
θαυμασμού, θαυμάζουμε καί σή
μερα τούς άσκητάδες. Καί τιμού
με τό έργο τους. Μά δέν τούς κά
νουμε πρότυπα τής ζωής μάς. Δέν 
άπαρνιόμαστε τόν κόσμο. Δέ 
δραπετεύουμε. Τήν τελειοποίησή 
τους τή ζήτησαν Εκείνοι μακρυά 
άπ' τόν κόσμο. Ό  άσκητισμός μέ 
δλα τά συνακόλουθα καί τίς μορ
φές τού μυστικισμοΰ άναπτύχτη- 
κε σέ Εποχές άντίδρασης καί κρί
σης κοινωνικής, -αναγυρίζει κά
θε τόσο μέ διάφορα φανερώματα. 
«Ό  προσανατολισμός πρός τόν 
μυστικισμό, είπε ό Γκόρκι, είναι 
Εκδήλωση μαρασμού καί γενικά 
στρέφεται ενάντια στή νέα δημο
κρατία». Μέ τήν κατάφαση τής 
ζωής καί δχι με τήν άρνησή της 
πραγματώνει ή κοινωνία καί ή 
τέχνη τήν πορεία της πρός τά 
μπρός καί τό χρέος της μπροστά 
στήν ιστορία.

Ό  Κόντογλου μερακλής, ζη
λωτής, άψοσιωμένος, στέριος, κα
θαρός καί γνήσιος τεχνίτης, έχει 
ένα κοντύλι καί μιά πέννα, πού 
θά μπορούσε νά σταθεί πολύτιμη 
στήν Εποχή μας. γιατί ό ρεαλι
σμός του στή μορφή καί τό δαι
μονικό, ήρωϊκό στοιχείο στήν 
ψυχή του είναι κείνο πού χρειά
ζεται γιά νά περάσουν στήν τέ
χνη οί νέες μορφές τών άγιων, 
τών μαρτύρων καί τών ήρώων, 
πού, χωρίς νά φύγουν στήν Ερη
μιά, πραγματοποίησαν τό τέλειο 
μέσα στή ζωή, μέσα στόν άγώνα 
γιά τή ζωή καί στάθηκαν, δπως 
οί βυζαντινοί δσιοι καί άσκητά
δες, εύεργέτες καί σωτήρες τοΰ 
κόσμου. Περιμένουμε λοιπόν άπ’ 
τόν Εμπνευσμένο Φώτη Κόντο
γλου τό «Μυστικό Κήπο» τής Ε
ποχής μας. Μιά τέτοια προσφορά 
είναι προωρισμένη νά στεφανώσει 
καί νά δικαιώσει δλο τό ώς τώ
ρα έργο του.

Γ. ΒΑ Λ ΕΤ Α Σ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο
Α  Ζωστέ ■ 'Η  βα
σίλισσα Ελισάβετ 

Τό ξανανέβασμα στό «Rex» τού 
έργου τού Άντρέ Ζωσσέ «Ή  βα
σίλισσα Ελισάβετ», ένός έργου 
πού δέν λέει καί πολλά πράμα
τα καί πού παραμένει μ ά άγονη 
προσπάθεια ψυχαναλυτικής_ Εξή
γησης τοΰ άναφροδισιασμοΰ τής 
ιστορικής ήρωΐδας του, δέν έχει 
σήμερα άλλη ιδιαίτερη σημασία 
Εκτός άπό κείνη πού τού προσδί- 
νει ή Επανεμφάνιση στή _ σκηνή 
τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη. Ή  
τρανωδός μας είχε. άλήθε>α_, κά
μποσον καιρό νά Εμφανιστεί στό 
κοινόν, δχι δμως καί τόσον δσο 
γράψανε στόν τύπο οί θαυμα
στές τής τέχνης καί τοΰ ήρωϊ-

καιρό τής Κατοχής δέν άντιστά- 
θηκε, καθώς λένε, μέ τήν άποχή 
της στόν Καταχτητή, μά έδωσε 
στό «Rex» καί τήν άρχαίαν «Ή 
λεκτρα» καί τήν «Κυρία άπό τό 
Εξωτερικό» τού Δουμά υίοΰ καί 
τή «Μωρά παρθένο» τού Μπα- 
τάϊγ. "Ομως δέ σταματώ σ' αϋ
τό. Σίγουρα θά πρόκειται γιά 
μιά διαφημιστική υπερβολή πού 
δέν προσθέτει τίποτα ουσιαστικό 
στήν άξια τής καλλιτεχνικής 
προσφοράς της.

Ή  κ. Κοτοπούλη είναι ένας ση
μαντικός σταθμός στήν ιστορία 
τού νεοελληνικού θεάτρου καί 
γεμίζει μέ τή δράση καί τίς προ- 
σπάθειές της μερικές άπό τίς πιό 
Ενδιαφέρουσες σελίδες του. Τα
λέντο πολύμορφο, μ' ένα σπάνιο 
μέταλλο φωνής, έδωσε στό πα
ρελθόν άλησμόνητες δημιουργίες 
καί στό άρχαίο καί στο νεώτερο 
δράμα. Σήμερα δμως είναι φανε
ρό πώς οι δυνάμεις καί τό κέφι 
της τήν έγκαταλείψανε. ’Ακόμα 
κ’ οί τρόποι της, ή μέθοδος δη
λαδή κ ή σχολή της, παλιώσανε. 
"Οσοι πρανιιατικά τήν άγαποΰν 
καί τήν τιμάνε θάπρεπε νά εύχον
ται τήν άποχή της άπό τήν Ενερ
γό δράση, τουλάχιστο Ενόσω γυ
ρίζοντας ξανά στήν σκηνή δέν 
Εμφανίζεται σέ ρόλους άνάλογους 
μέ δ,τι σήμερα μπορεί νά προσ
φέρει. Ο Ι νεώτεροι πού τή γνω
ρίζουνε μονάχα άπό τή δίκαιη 
φήμη της, βλέποντάς τη σήμερα 
αναρωτιώνται μέ τό δίκιο τους 
άν αύτή πράγματι είναι ή Μα- 
ρίκα κ’ οί παλιότεροι δοκιμάζουν 
ένα αίσθημα άφατης λύπης άνα- 
λογιζόμενοι πώς sic transit gloria 
mundi.

Τό ξανανέβασμα τής «Ελισά
βετ» δέν προσθέτει τίποτ’ άλλο 
στό παλιό πού ξέραμε Εκτός άπό 
τήν Επιτυχημένη Εμφάνιση του κ. 
Κεονσταντάρσ στό ρόλο τοΰ Βά- 
κωνα καί τό σκηνογραφικό όρ
γιο τοΰ κ. Άνεμογιάννη.

Λ ΕΩ Ν  ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η
Δυό λευκώματα

«Γιά τή χιλιάκριβη τή Λευτεριά» 
«θυσ.αστήριο τής Λευτεριάς»

Έ κδ . όργανισμός ό «Ρήγας» 
’Αθήνα 1945.

Ή  όμάδα καλλιτεχνών καί λο
γοτεχνών τής «'Εθνικής άντίστα- 
σης» κυκλοφόρησε δυό λευκώμα
τα μέ σύντομα κείμενα καί ξυλο
γραφίες Εμπνευσμένες άπό τίς θυ
σίες καί τούς άγώνες του Ελληνι
κού Λαού. "Ενα  στις 25 τού Μάρ
τη «γιά τή χ.λ άχριβη τή Λευτε
ριά» καί άλλο ένα τήν Πρωτομα- 
γ.ά «θυσιαστήριο τής Λευτεριάς». 
Στά λευκώματα αύτά έχουνε δου
λέψει άνώνυμα οί "Ελληνες χα
ράκτες πού δέν άφίσανε τό καλέ
μι τους νά σκουριάσει τίς δύσκο
λες μέρες καί νύχτες τού σκοτα
διού.

Στρατιώτες στήν ποώτη γραμ
μή ύπηρετήσανε τόν άγώνα τόν 
καλόν μέ τήν τέχνη τους, πού 
μιά μέρα θά πρέπει νά νίνει εύ- 
ρύτερα γνωστή. Καί συνεχίζουνε 
άκούραστοι.

Στά δυό λευκώματα, στό δεύ
τερο περισσότερο παρά στό πρώ
το, πού καί σάν έκδοση ξαναθυ- 
μίζουν τήν γνήσια, καλαίσθητη 
ρωμέϊκη τυπογραφική παράδοση, 
πού άοχ.σε τελευταία νά ξανα- 
γεννιέται, είναι φανερό πώς οί 
καλλιτέχνες πού δουλέψανε πο
νούν καί συμπάσχουν μέ τό βα
σανισμένο Λαό. Βέβαια ή_συζή- 
τηση γύρω στή σχέση τής Τέ
χνης μέ τό περιεχόμενο, μέ τό 
θέμα, έχει περιθώρια πολλά. ΟΙ

άντιρρήσεις σταματάνε μπροστά 
στούς «Ελεύθερους πολιορκημέ- 
νους» τού Σολωμοΰ, μπροστά στή 
«Μαρσεγιέζα» τοΰ Ρύντ, στήν 
ί Ιόρτα τού θριάμβου τού Παρι
σιού, μπροστά στήν «Γκουερνίκα» 
τού Πικασό γιά ν’ άναφέρω πρό
χειρα λίγα γνωστά παραδείγμα
τα. Καί δέν μπορεί παρά νά στα
ματήσουν καί μπροστά στήν Εργα
σία τών νέων 'Ελλήνων χαρα
κτών. ’Ό χι γιατί τά έργα τους 
μπορούν ν’ άποστομώσουν τούς 
γκρινιάρηδες. Άλλά  γιατί μέ σε
μνότητα καί πίστη κάνουν έργο 
ζωντανό καί χρήσιμο. "Αν δέν 
μάς συνεπή ρε ή άντρειωσύνη του 
Λαού, άπό τήν ’Αλβανία ίσαμε 
τό Χαΐδάρι καί τό Σκοπευτήριο 
τής Καισαριανής, άν δέν μάς συ- 
νεκλόνισαν τό Δίστομο καί τά Κα
λάβρυτα. άν ξεχάσαμε τά σκέ
λεθρα τής Πείνας τού 41 στούς 
δρόμους, τότε άς πάμε νά κλει
στούμε στό γυάλινο πύργο μας.

Γιατί οί βασανιστικές τούτες 
είκόνες θά μάς κυνηγάνε νά τίς 
μαζέψουμε, νά τίς κατατάξουμε, 
νά τίς άνασυνθέσουμε καί νά τίς 
μετουσιώσουμε σέ Τέχνη. Τό ά- 
νώνυμο καί όμαδικό έργο τών 
νέων χαρακτών βάζει τά πρώτα 
λιθάρια.

Στή συναίσθηση τής άποστο- 
λής αύτής, πού τήν φωτίζει πίστη 
βαθειά, θά πρέπει ν’ άναζητήσε. 
κανείς καί τήν Εξήγηση τής όμα- 
δικής δουλειάς καί τής άνωνυ- 
μίας καί δχι μόνο στό φόβο τά 
χοόνια τής σκλαδ άς ή στήν άβε- 
βαιότητα τή σημερινή, πού θά εί- 
τανε βιαστική κι’ Επιπόλαιη έρ- 
υηνεία. Ζοϋμε καιρούς πού προ
ετοιμάζουν κάτι καλύτερο καί 
στήν περιοχή τής Τέχνης. Πλή
θος τεχνίτες θά μοχθήσουν άκό
μα ώσπου νά κορυφωθεΐ ή δου- 
λε ά τους σέ σύνχρονο Ναό. Ή  
τιμή στούς πρώτους Εργάτες, άς 
τούς άπηδοθεΐ όλόκληρη, δση 
τούς άνήκει.

Σ Π Υ ΡΟ Σ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ

Μ  Ο Υ Σ Ι Κ Η
"Ενας νέος ρ’ίνδέτης

Τά καινούργια καλλιτεχνικά 
αιτήματα—συνέπεια τού γιγάν- 
τιου άγώνα πού καθημερινά τώρα 
καί πέντε χρόνια δίνουν δλα τά 
λέφτερα κράτη τής Εύρώπης Ε
νάντια στή βία—φαίνεται πώς πο
λύ λίγο ή καί καθόλου δέν «Ενό
χλησαν» τούς μουσικούς μας κύ
κλους.

Ή  ιστορική πορεία πού άνα- 
γκαστικά άκολουθεϊ καί τό φαι
νόμενο τής τέχνης, έπιρρεαζόμενη 
άπό τό κοινωνικό της περίγυρο 
γιά νά έπιρρεάσει κΓ αύτή μέ τή 
σειρά της τό κοινωνικό της πε
ριβάλλον είναι κάτι τι άγνωστο 
στούς περισσότερους καλλιτέχνες 
μας.

Ή  τέχνη ποδχε ξεμακρύνει τό
σο άπ' τό λαό—αίτια ή τελευ
ταία άτομιστική περίοδο — προ
χωρεί πια σταθερά σ’ ένα πνευ
ματικό κολεχτιβισμό πού θά έ- 
νώσει άδιάσπαστα τόν καλλιτέ
χνη μέ τό λαό.

Κοινές λαχτάρες, κοινοί πό
θοι γιά μιά καινούρια ζωή θά 
βρούν τήν καλλιτεχνική τους έκ
φραση άπό καλλιτέχνες πού έζη- 
σαν καί διαρκώς ζοϋν μέ τό λαό.

Τέχνη βγαλμένη ουσιαστικά 
άπ' τό λαό θά ξαναγυρίζει σ’ αύ- 
τόν κάτω άπό μιά νέα κοινωνι
κή όργάνωση — λαϊκές συμφωνι
κές συναυλίες, λυρική σκηνή, ρα
διόφωνο, κλπ.—πού θά άποκλεί- 
σει σιγά σιγά τίς άνεύθυνες Ιδιω
τικές πρωτοβουλίες, *Η_ άριστο- 
κρατική άπομόνωση τού καλλι-



14 èjevâepa γράμματα

H Ξ Ε Ν Η  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η
tou A v tp *  Μαλρώ, «Ιναι Ενα «ίδος ικά
ρου τιμής στόν Μαλρώ, πού ίίναι Ενας 
άπ' τούς πιο δοξασμένους συγγραφίίς 
της 'Αντίστασης.

•Ταπώνεται στίς έκδόσεις Ν .Ρ .Φ .  τό 
βιβλίο τού Λεών Μπλούμ πού τδγραψε στή 
φυλακή του καί πού το τελείωσε τώ Δε
κέμβριο τού 1941, μέ τόν τίτλο: « Σ τ ή ν  
Κλίμακα  τού Ανθρώπου».

• M i  άψορμή της Εκατοστής πρώτης έ· 
πέτειος τής γέννησης τού Ά να τ6 λ  Φρανς, 
κ ι ' έπειδή δέν μπΟρεσαν νά γιορτάσουν 
πέρυσι τά  δκατόχρονά του ένεκα τής κα
τοχής, Ô Οίκος του Πανεπιστημίου Ετοι
μάζει μ ιά  έκθεση Ά να τό λ  φράνς.

• Σ τ ό  μεγάλο άμφιθέατρο τής Σορ- 
βωννης Εγινε μιά τελετή στή μνήμη τοϋ 
δημοσιογράφου Π ιέρ Μπροσολέτ. πού είχε 
άκολουθήσει τώ ντέ Γκώ λ οτώ Λονδίνο, 
καί πού σκοτώσανε οι Γερμανοί ένώ έκτε- 
λοΰσε μιά μυστική άποστολή στή Γαλλία.

• Ό  σκηνοθέτης Κλεμάν άρχισε Ενα 
Φιλμ που θά ίοτορει τήν άντίοταση των 
Γάλλων έργατών μέ τάν.τίτλο: « 'Η  μά
χη χών σιδηροδρομικών*.

• Ό  σκηνοθέτης Ζάκ Φεντέρ έπέστρεψε 
στο Παρίσι όπου θά γυρίσει Ενα φίλμ 
βγαλμένο άπΟ τ6 σενάριο τοϋ Ντάφ Κοϋ- 
περ: «Ταλλεϋράνδος». κι δπου θά π,ρω- 
ταγωνιστοϋν 0 Août Ζουβέ κ Γ  δ Ζάν- 
Λου! Μπαρρώ.

• Σ τ ή ν  «Τριμπούνα ντέλ Πόπολο» τής 
νωση της 'Αμερικανικής Βιβλιοθήκης, Ε- 
να τμήμα πού Ονομάζεται τώ Α μ ερ ικ α 
νικό Κέντρο Β ιβλ ίου  καί πού σκοπός 
του είναι νά άντικαταοτήσει τά βιβλία

κεπαστράφηκαν άπό τόν πόλεμο καί 
νά έφοδιάσει τΙς βιβλιοθήκες τοϋ κόσμου 
μ * τις τελευταίες άμερικανικές έκδόσεις.

. Σ τ ή ν  «Τρουμπούνα ντέλ Πόπολο» τής 
Ρώ μης διαβάζομε τά Ακόλουθα: «Τώ Β α 
τικανό δέν κρύβει τήν εύχαρίστησή του 
διαπιστώνοντας πως τά σοβιετικά φίλμ 
παρουσιάζουν Ε ια  έπίπεδο ήθικής πολύ 
άνωτερο άπό τά φίλμ των άλλων έθνών».

• Ό  στρατηγός ντέ Γκώ λ, μιλώντας στή 
Γαλλική Βουλή γ ιά  τά Εσωτερικά και 
θέλοντας νά έξηγήοει στό λαό του γιατί 
τά πράμμαΤα είναι γιά  τήν ώρα δυσκο-

είπε : «Μαζί μέ τόν Ά μ λ ε τ  μπορού
με νά πούμε: « Η  μέρα είναι άκόμη τό
σο  νέα !»  Τ ό  νόστιμο δμως είναι πού ό 
Α μλετ δέν είπε ποτέ του τέτοιο πράσα. 
,9, ΓκίΛΑ θά είχε στό νου του εναν 
άλλο ηρωα του Σαίξπ ηρ , τό Ρωμαίο 
που ρωτά: «Ε ίνα ι ή μέρα τόσο νέα:»

* ' °  Αμερικανός συγγραφέας Τζόν Ντός 
Πάσσος που Εγραψε τό «Μανχάτταν Τραν- 
? ?  ? ? '  Περιουσία», τό «Πάνω
σ όλη τή Γη» , τό «42ος Παράλληλος»

κ.τ.λ. «ϊναι Ανταποκριτής τ·ο π·ριοδι- 
κοΰ «Λάίφ» στις Φιλιππίνες. Τελευταία 
σ ' Ενα άεροπορικό δυστύχημα, χτυπήθη
κε άρκετά σοβαρά στό κεφάλι. 'Α λλά  
τό μόνο πού δ  Ντός Πάσσος βρήκε νά 
πεϊ γ ι '  αύτό είναι: «Ε ίχα  Ενα δυσάρε
στο μικρό άτύχημα. "Ε ν α  άερσπλάνο κόν
τεψε νά μοΰ σκίσει τό μπλόκ μέ τις ση
μειώσεις μου».

• Ή  δραματική συγγραφέας τοϋ «φρου
ρά έπί τοϋ Ρήνου» Λίλιαν Χέλλμαν, γύ
ρισε στήν 'Α μ ερική  ϋστερα άπό μιά τε
τράμηνη Επίσκεψη στό ρωσικό μέτωπο. 
Μ ιλάει μέ Ενθουσιασμό γ ιά  τό ταξίδι 
της.

• Ό  Γερμανός συγγραφέας Έ μ ιλ Λ ο ύ ντ-  
βιχ ό βιογράφος τοϋ «ίίαπολέοντα». τοϋ 
«Μπίσμαρκ» καί τοϋ «Ροϋζβελτ» πού ζεϊ 
τώρα στό Λός "Αντζελες, μιλάει γ ιά  τή 
μεταπολεμική στάση τών Γερμανών: «Ο ι 
Γερμανοί ̂  θά προσπαθήσουν πάλι ν ' άπο- 
φύγουν τις εύθύνες, Βπως τό κάνει ή φι
λενάδα τοϋ παραλή Βία ν αυτός χάσει τήν 
περιουσία του: θ '  άρχίσουν να φωνάζουν 
δείχνοντας τόν Χ ίτλερ : «Μάς άποπλάνη 
σε!» .

• Ό  Τόμας Μάνν, άλλος Εξόριστος 
Γερμανός συγγραφέας, πού άπάχτησε πέ
ρυσι τήν Αμερικανική Ιθαγένεια γράψει 
Ενα άρθρο στό μηνιαίο περιοδικό « 'Ε 
λεύθερος Κόσμος» καί προφητεύει Ενα 
μαϋρο μέλλον στούς Γερμανούς: « . . .  Ε 
νας λαός πού δέ  θά μπορέσει ποτέ πιά νά 
δείξει τό πρόσωπό του χωρίς ντροπή».

Ό  'Αρχιστράτηγος Ά ϊζενχάουερ, μ ι
λώντας μέ στρατιώτες κάπου στό γα λ 
λικό μέτωπο ρώτησε Εναν άπ' αύτούς τι 
δουλειά Εκανε πριν άπ' τόν πόλεμο.

— Είμουνα  άγρότης.
Τότε ό Στρα τηγός: «θάθελες νά μοϋ 

δώσεις δουλειά στό χτήμα σου μετά τόν 
πόλεμο:» Κ α ί ό  στρατιώτης δισταχτικά: 
«Δέν ξαίρω άκόμη, στρατηγέ μου, άλλά 
θά σάς Εχω ύπ όψη μου».

• Σ τ ή ν  Α μ ε ρ ικ ή  ρωτήσανε τή γλόπτρια 
Καθαρίνα Λέϊν τοϋ Μπόστον, ποιοι, κα
τά τή γνώμη της, είταν οί ώραιότεροι 
άντρες τής Α μερ ική ς , Κ α ί ό  κατάλογος 
της άναφέψει: Τούς ήθσποιούς ΡέΙσον 
Μάσεϋ, Γκάρυ Κούπερ, Φρέντερικ Μάρς, 
Γκάρυ Γκράντ, τό  Ναύαρχο Μπέρντ 
τοϋ Νοτίου καί τοϋ Βορείου Πόλου, τό 
βιολονσελίστα Γκεγκόρ  Πιατιγκόρσκυ. τό 
Στρα τηγό  Μ άκ "Αρθουρ. Κ α ί τελειώνον
τας ή γλόπτρια Λέίν πρόστεσε πώς, κατά 
τή γνώμη της, ο ί περισσότεροι άντρες 
δέν άξίζουν νά τούς κοιτάξει κανείς πάνω
άπό 5 δευτερόλεπτα.

Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο  Σ Τ Η  Ρ Ω Σ Ι Α

15.000 διαφορετικά Εργα τυπώθηκαν 
οτή Ρωσία τό 1943. πού άντιπροσωπεύ- 
ουν στό σύνολο, περίπου 200 Εκατομμύ
ρια άντίτυπα.

2 .500  άπ' αύτά τά Εργα άφοροϋν τόν 
πόλεμο τής Ρωσίας καί τή διεθνή πολι
τική. 4 .000 είναι άφιερωμένα σέ τεχνι
κά καί οικονομικά ζητήύατα. Ο Ι  μυθιστο- 
ριογράφοι Εχουν Επιτυχίες πού ξεπερνούν 
κάθε προηγούμενο. Τό μυθιστόρημα τοϋ 
Σ  ιμόνωφ, πού πήρε τό βραβείο Στάλιν, 
καί πού ή κεντρική του ύποθεση είναι ή 
μάχη του Στάλινγκραντ. τυπώθηκε οέ Ε 
να Εκατομμύριο άντίτυπα. 2 .000  μυθι
στορήματα. τραβηγμένα σ ' ένα σύνολό 
8 Εκατομμύρια άντίτυπα, κυκλοφόρησαν 
τόν περασμένο χρόνο. "Ο σ ο  γ ια  τόν τύ
πο, ό άριθμος τών Εφημερίδων πού βγαί
νουν στίς 52 γλώσσες τών λαών τής 
Σοβιετικής  "Ενω σης, αύξάνει κάθε μέρα.

Κ Ι Ν Ε Ζ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η
Σ τ ό  «Μανχάτταν Μετρσπόλιταν Μιου- 

ζιουμ» τής Νέας Ύ όρκης Εγινε μιά άπό 
τις πιό γοητευτικές Εκθέσεις τών τελευ
ταίων χρόνων μέ θέμα : «Ο ί Ενδυμασίες 
της 'Απαγορευμένης Πολιτείας» (τοϋ 
Π εκίνου), θαρρείς καί δέν είταν Εκθεση 
άλλά Evac Εξαιρετικός τριπλός συνδυα
σμός: Μ ιά  παράσταση τοϋ Μάξ Ράϊν- 
χαρτ. Ενα μπαλέτο τοϋ ΝτιαγκΙΑεφ  καί 
Ενα θέαμα Ιπποδρομίου.

Ή  Εκθεση παρουσίαζε τις Ενδυμασίες 
που φορέθηκαν στήν Αύλή τής Κινέζικης 
Δυναστείας Τ σ 'ίιγ χ  άπό τό 1644 ώς τό 
1911. Επ ίσ ης  Ενδυμασίες τών Βουδδι- 
στών καί Ταο'ιστών Ιερέων. Τ ά  κοστού-

Sia  αύτά είναι τόσο θαυμάσια ώστε ό 
ιευθυντής τοϋ τμήματος τής Τέχνης "Α 

πω 'Ανατολής τοϋ Μετρσπόλιταν Μου
σείου γράφ ει: « Σ έ  σχέδιο, σέ χρώμα, σέ 
ύφανση, σέ έκτέλεση καί σέ σύλληψη 
είναι άνώτεοα άπό κάθε άλλο πού ο! 
άνθρωποι Εφεύραν ποτέ γ ιά  νά ντυ
θούνε.

Α Π Ο  Τ Η  Φ ΙΛ Α Δ Ε Λ Φ Ε ΙΑ  Σ Τ Ο  
Λ Ε Ν 1 Γ Κ Ρ Α Ν Τ

"νοτερά  άπό τήν πολιορκία τού Λέ- 
νιγκραντ. ο ί Ρώσοι μουσικοί ζήτησαν 
άπο τό Κ  ράτος νά τούς Εφοδιάσει μέ τά 
όργανα καί τά Εξαρτήματα πού τους εί
χαν καταστραφεί.

Μόλις τό  αίτημά τους Εγινε γνωστό 
στήν Ά μ ερ ικ Λ  ή  'Ο ρχήστρα  τής Φιλα
δέλφειας όργάνωσε άμεσως μιά άποατο- 
λή άπό μουσικά όργανα καί Εξαρτήματα 
συνολικής άξίας 5 .000  δολλαρίων. Ο !

τέχνη δημιουργού — υπολείμματα 
τής «τέχνης γιά τήν τέχνη» — κα
θώς καί ή όργάνωση κάθε είδους 
μουσικής έκδήλωσης γιά μιά μι
κρή μόνο μερίδα άνθρώπων—π.χ. 
συμφωνικές συναυλίες της Κοα- 
τικής μας όρχήστρας-θά άνή- 
κουν στό παρελθόν.

'Έτσι θά πάψει πιά ή τέχνη νά 
είναι υπόθεση λίγων «καθώς 
πρέπει» άνθρόιπων. θά βρει τήν 
πραγματική της άποστολή. θά 
απευθυνθεί στίς πλατείες μάζες 
τού λαού προσφέροντας τή χα
ρά της, τήν άνάταση, άνεβάζον- 
τας έτσι τόν άνθρωπο σέ ψηλό
τερα πνευματικά έπίπεδα

***

Μέ τό «Μεσοία» τοϋ Χαϊντελ 
άπό τήν Κρατική όρχήστρα καί 
χορωδία Αθηνών—29)4)45—νο
μίζω δτι τελειώνουν οι φετεινές 
συμφωνικές συναυλίες.

Γιά τήν έκτέλεση, μαζί μ’ ένα 
κάποιο απολογισμό, έλπίζω νά ά- 
σχοληθούμε στό έρχόμενο φύλλο.

Άφτή τή φορά θά μάς άπα- 
σχολήσει  ̂ μιά προσπάθεια πού 
έγινε άπ' τό νέο μουσικό Μ. Χα- 
τζηδάκη στό έργο τοϋ Ο'Νηλ 
«Τό πένθος ταιριάζει στήν Ήλέ- 
χτρα». Κείνο πού μας ένδιαφέρει 
στή μουσική τού κ. Χατζηδάκη 
είναι ή «διάθεση» μέ τήν όποια 
πλησίασε τό έργο. Διάθεση πού 
τή χαρακτηρίζει μιά λιτότητα, 
τόσο στήν π ο σ ό τ η τ α  τών όρ- 
γάνων πού μεταχειρίστηκε, δσο 
βέδαια καί στήν ποιότητα τής 
μουσικής. "Ως τώρα πολλές φο
ρές έχουν οί μουσικοί μας άνπ- 
μετωπίσει τό ζήτημα μουσικής ύ- 
πόκρουσης, σέ έργα γιά θέα
τρο. ’Αποτέλεσμα, τις περισότε- 
ρες φορές είχαμε μουσική πού 
μπορούσε νά παιχτεί καί σέ μιά

κάσ*ς Εκαναν Ενα χρόνο νά Φτάσουνε 
στόν προορισμό τους. Μά τελευταία ό 
Εύγένιος Ό ρμ α ντυ . ό διευθυντής τής 
‘Ορχήστρας τής Φιλαδέλφειας Ελαβε Ενα 
μάτσο άπό θερμά εύχαριστήρια γράμμα
τα dmö διάσημους Ρώσους μουσικούς καί 
πρώτα πρώτα άπό τόν Διευθυντή τής 
Φιλαρμονικής τοϋ Λένιγκραντ, Α . Πονο- 
μάρεψ. "Ο λ α  τά γράμματα τονίζουν τή 
φιλία πού ένώνετ τούς λαούς τής Ρω 
σίας καί τής Α μ ερ ική ς  καί τή θέλησή 
τους νά τή διατηρήσουν στίς «μέρες τοϋ 
θριάμβου» μετά τη νίκη.

Α Π Ο  Τ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ  
Τ Ο Υ  Α Ν Τ Ρ Ε  Z I  N T

Ά π ό  τό ήμερολόγιο τοϋ Ά ν τ ρ έ  Ζίντ. 
πού σ ' όλο τό διάρτημα τής Κατοχής 
Εζησε μακριά  άπό τό Παρίσι, πρώτα στή 
Γαλάζια 'Α κτή  κ Γ  ϋστερα στή Βόρειο  
'Αψρική, άποσπούμε τό άκόλουθο κομμάτι 
που δείχνει τή θέλησή του νά άντισταθεϊ 
σέ κάθε «συνεργασία» μέ τόν Εχθρό:

«30 Μαρτίου 1941
» Διαβάζω καί μένω αποσβολωμένος τό 

βιβλίο τοϋ Σαρντόν πού μόλις Ελαβα. 
0 1  σημερινές συνθήκες τοϋ δίνουν μιά άρ
κετά μεγάλη σημασία. Μ έ τό ίδιο ταχυ
δρομείο πήρα κι Ενα γράμμα τοϋ Ντριέ 
λά Ροσ έλ  πού προσπαθεί νά μέ πείσει 
πώς θάταν καλό άν Εκανα μιά Εμφάνιση 
στό Παρίσι._ Απαντώ  τηλεγραφικώς:

« . . .  Ά ψ ο ϋ  διάβασα τελευταίες σελίδες 
βιβλίου Σα ρντόν πού φωτίζουν τή θέση 
σας, κόμμα, είμαι ύπσχρεωμένος νά o äc 
παρακαλέσω βγάλετε όνομά μου άπό ξώ- 
φυΛλο καί άγγβλίες περιοδικού οας».

Έπ ρόκειτο  γ ιά  τό περιοδικό Ν .Ρ .Φ .  
που ό  Ζίντ είταν άπό τά Ιδρυτικά μέλη 
του. καί πού, στήν Κατοχή, άνέλαβε νά 
διευθύνει ό φασίστας συγγραφέας Ντριέ 
λά  Ροσέλ , πού αύτοκτόνησε μετά τήν ά· 
πελευθέρωση τού Παρισιού. Ό  Ζάκ Σ α ρ 
ντόν, είναι Ενας άπό τους διευθυντές τοϋ 
'Εκδοτικού  Ο ίκου «Σ τ ό κ »  καί γνωστός 
Γάλλος συγγραφέας. Τώρα βρίσκεται 
στή φυλακή οά δοσιλογος και περιμένει 
νάρθει ή ώρα του νά δικαστεί.

Μ Ι Κ Ρ Α  Ν Ε Α

• 'Υπολογίζουν σέ 5  Εκατομμύρια λίρες 
στερλίνες τις ζημίες πού πάθαν τά Ιστο
ρικά  μνημεία τής Γαλλίας στά πέντε χρό 
νια τοϋ πολέμου.

• Ό  συγγραφέας Ζάν - Πώλ Σ ά ρ τ  θά 
διευθύνει Ενα νέο περιοδικό πού θά τυπώ
νεται στίς Εκδόσεις τής Ν . Ρ  ,Φ. μέ τόν τί
τλο « Ή  'Ανθρωπιά*. Ό  τίτλος αύτός 
παρμένος άπό τό περίφημο μυθιστόρημα

συμφωνική συναυλία. Στήν περί
πτωσής μας ένα πιάνο, ένα άρμό- 
νιο κι’ ένα τύμπανο είναι άρκε
τά στό συνθέτη γιά νά δημιουρ
γήσει τήν άτμόσφαιρα πού θέλει 
ό Ο'Νήλ. Ούτε μιά στιγμή δέ 
βλέπει κανείς προσπάθεια γιά 
μουσική πού θά μπορούσε ν’ ά- 
κουστεϊ καί έξω άπό τό έργο. 
Σφιχτά δεμένη μ’ αύτό, κατόρ
θωσε νά γίνει άναπόσπαστο όρ- 
γανικό του μέλος. Χωρίς νά χά
νει ή μουσική τίποτα άπ’ τήν αύ- 
τοτέλειά της δέν έρχεται ποτέ 
νά ύπογραμμίσει μέ πραγματικό 
τρόπο τή σκηνική δράση. Συνέ- 
χειά της μέ μουσικά έκφραστι- 
κά μέσα συνθέτει καί προετοιμά
ζει τήν άτμόσφαιρα μεταξύ τής 
μιας καί της άλλης πράξης. "Αν 
στό άνέβασμα τού έργου είχαμε 
μιά άνάλογη προσοχή τόσο στό 
παίξιμο δσο και στά σκηνικά θά 
είχαμε ένα πολύ πιό σφιχτοδεμέ- 
νο σύνολο.

ΚεΓνο πού έχουμε νά παρατη
ρήσουμε είναι ή έλλειψη μιδς 
πρωτοτυπίας στή μουσική σάν με
λωδία. Αύτό δμως δέν άλλοιώνει 
καθόλου τήν άξια τής προσπά
θειας τού κ. Χοπζηδάκη δταν μά
λιστα έρχεται ένάντια στήν «πα
ράδοση». ΚΓ δλοι μας ξέρουμε 
πόσο άγώνας χρειάζεται δταν ά- 
ποφασίζει κανείς νά έλθει άντι- 
μέτωπος μέ τήν άκαδημαϊκή μα
καριότητα πού χαρακτηρίζει τούς 
πιό πολλούς τεχνίτες μας

Φ Ο ΙΒ Ο Σ  Α Ν Ω ΓΕ ΙΑ Ν Α Κ Η Σ

Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
Μιά Ε  ληνική ταινία

Ή  «Βίλλα υέ τά Νούφαρα» εί
ναι ή πρώτη έλληνική ταινία πού 
άντέχει σέ κριτική. "Οχι, βέβαια, 
δτι μπορεί νά κριθεΐ μέ τό ίδιο 
μέτρο πού κρίνονται οί μέτριες

άμερικανικές ή εύρωπαϊκές ται
νίες. θά χρειαστούμε άκόμα και
ρό καί πρό πάντων κινηματογρα
φική παράδοση καί άφθονώτερα 
τεχνικά μέσα γιά νά γυρίσουμε 
έλληνικό φίλμ, πού νά μήν έχει 
βασικά έλαττώματα. “ Ο,τι μας 
δίνει τώρα ή έλληνική παραγω
γή πρέπει νά τό κρίνουμε σχετι
κά μ’ δ,τι μας είχε δόσει ώς τώ
ρα. Καί ή «Βίλλα μέ τά Νούφα
ρα» σημειώνει άξιόλογη πρόοδο. 
"Εχει σενάριο πού δσο κι άν είναι 
μελοδραματικό — ή προσπάθεια 
γιά τήν εύκολη συγκίνηση τού 
θεατή είναι άπό τις πιό συνηθι
σμένες κακοτοπιές τοΰ κινηματο
γράφου — δέν ένοχλεΐ καί δέν 
του λείπει κάποιο κ ιινωνικό πε- 
ριεχόμενο. "Εχει διάλογο άνετο 
καί σέ πολλά σημεία ευχάριστο. 
"Εχει συνέχεια καί συνοχή στή 
δράση. Δέν παρασέρνεται άπό τό 
κύριο χαρακτηριστικό τών κα
κών ταινιών, τήν πολυλογία, τήν 
ύποταγή τής εικόνας στό λόγο. 
"Εχει κάποια εύγένεια στόν τρό
πο πού μεταχειρίζεται τό θέμα. 
Δείχνει άρκετή άντίληψη τής ση
μασίας τής εικόνας καί δέν τής 
λείπει ό κινηματογραφικός ρυθ- 
μός. "Εχει πρό πάντων καλή φω
τογραφία, άπαραίτητη προϋπό
θεση γιά ένα καλό φίλμ. Αύτά 
είναι τά προτερήματά του. ΚΓάν 
μπορούσε ν’ άπαλλαγεΐ άπό τό 
ενα τρίτο τοΰ δγκου της, θά είχε 
περισσότερα — ή μάλλον θά είχε 
λιγώτερα έλαττώματα. Γιατί τό 
βασικό έλάττωμά της είναι δτι 
πολλές σκηνές παρατραβούν σέ 
μάκρος, παρατείνονται περισσό
τερο άπ’ δ,τι χρειάζεται καί γί
νονται άπόλυτα άντικινηματογρα
φικές. Κουράζουν. Σταματούν 
τήν κίνηση καί τή γοργότητα τής 
δράσης. Είναι όλότελα περιττές, 
έστω κι’ άν θέλουν νά ύπάρχουν

σάν άνάμνηση σκηνών άπό άλλες 
ταινίες, πού είχαν έπιτυχία. Μπο
ρούν καί τώρα άκόμα νά κοπούν 
χωρίς νά ζημιώσουν τό έργο. 
Τουναντίον θά τό ώφελήσουν. 
"Αλλο έλάττωμά είναι τό παρα- 
φόρτωμα μέ μουσική. ’Υπάρχει 
κΓ έκεϊ πού χρειάζεται, άλλά κΓ 
έκεί πού δέ χρειάζεται, σά νά 
κάνει Ιπίδειξη. 'Αναφέρουμε αύ
τά τά δυό βασικά έλαττώματα, 

ιατί ό σκηνοθέτης, πού δείχνε' 
τι ξέρει — καί ξέρει — άπό κι- 

νηματογράφο_ θά μπορούσε νά 
τ' άποφύγει. Ό  Δημήτρης Ίωαν- 
νόπουλος έχει καί γούστο καί μέ
τρο. _θά έπρεπε νά τά χρησιμο
ποιούσε μέ περισσότερη πεποίθη
ση στήν ταινία του. Γιά άλλα έ- 
λαττώματά της δέν είναι ίσως ύ- 
πεύθυνος. 'Οφείλονται — δπως ή 
Ασυγχρόνιστη φωνοληψία — σ' έλ
λειψη ήθοποιών μέ κινηματογρα
φική παράδοση. ” Αν έξαιρέσουμε 
τήν Καίτη Πάνου, πού έχει τα
λέντο καί καταλαβαίνει πώς πρέ
πει ν' άντικρύζει τό φακό, οί άλ
λοι ήθοποιοί δέ μπορούν νά ξε
χώσουν τό θέατρο, πού έδώ γί
νεται κακός, κάκιστος κινηματο
γράφος. Τό παίξιμό τους είναι Α
πελπιστικά ψεύτικο. Καί καταν
τάς οί πραγματικοί πρωταγωνι
στές καί καλλίτεροι ήθοποιοί τής 
«Βίλλας μέ τά Νούφαρα» νά εί
ναι οί «έπτά πιτσιρίκοι», πού δέν 
ξέρουν τίποτε άπό τή μιμική τού 
θεάτρου καί ίσως γι' αύτό βρί
σκονται, άθελά τους, πιό κοντά 
στήν κινηματογραφική παράδο- 
ση. Ή  χρησιμοποίηση τών παι- 
δ'ών αυτών είναι ή μεγαλύτερη 
έπιτυχία τού κ. Ίωάννοπούλου! 
’ Ηταν μιά Ιδέα πρωτότυπη, πού 
έδοσε δροσιά καί κέφι στήν ται
νία του. "Ας τόν πείσει πού πρέ
πει ν' Αναζητήσει στό μέλλον τό 
ύλικό του. Γ. Ν. Μ Α Κ ΡΗ Σ

Η Π Ν Ε Υ Μ Α Τ  I Κ Η Ζ Ω Η
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Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α  Ν Ε Α

Μετά τήν Αναχώρηση τοϋ βιάσου «Κα- 
τΕοΙνας* γ ιά  τΛ θ&οσαλονικΐ|, στο 
τρ“ £  θά Εγκατασταθεί ό θίαοος του 
«θεάτρου Τέχνης» πού Εκανε 
στήν καινούργια αίθουσα τήν Κ οριακή του 
Πάσχα μέ τά «ΠαντρολσγΛιιατα» του 
γκολ.

• · ·
Σ τά  καλοκαιρινό θέατρό του, ό κ . Κ . 

Μουσούρης θά συνεργαστείτε τμήμα του 
θιάσου Κοτοπούλη. Γιά  πρώτο έ^γο έτοΗ 
μάζεται ή « Ά ν ν α  Καρένινα»— διασκευή 
θϊτιτοική τοϋ Ρ .  Μόρντο άπ' τό άριστουρ- 
γ τ Ξ Π ο ύ  Α  Τολστόϋ. 'Ε κτό ς  άπ' τόν Κ 
Μουσούρη. στό Εργο πρωταγωνιστεί κ  ή 
Κ α  Μελίτα Μερκουρη.

• · *
Σ τ ό  «Λυρνκό» συνεχίζονται Εντατικά οί 

πρόβες το ϋ «Ίού λ ιο υ  Καίοαρα» τοΰ Σαίκ- 
σπη,ρ. πού τόν σκηνοθετεί ό  Γιαννούλης 
Σαραντίδης. Μέ τήν τραγωδία αύτή θά 

πρωτοεμφανιστεΐ ό καινούργιος θίασος που 
περιλαμβάνει τό Βεά χη , τό Γιαννίδη, τό 
ΓΧηνό. τή Μιράντα, τή Λωρη. τό Μορίδη. 
τό Βανδη καί πολλούς άλλους.

Τ ό  μόνιμο «συνδετικό» σκηνικό, καθώς 
καί τά κοστούαια. τά Ετοιμάζει ό  Γ .  Βα- 
καλό. Ή  μετάφραση είναι τοϋ Κ . Καρ- 
θαίου.

• * ·
Τό « 'Εθ ν ικό  θέατρο» ένέκρινε γιά  τό 

χειμερινό δραματολόγιό του τήν τραγωδία 
τού Λόρκα «Ματωμένος Γάμος», κατά τή 
μετάφραση τοΰ. ποιητή Ν . Γκάτσου.

Μ Ο Υ Σ ΙΚ Α  Ν Ε Α

Τ ό  Καλλιτεχνικό Γραφείο 'Αθηνών 
άναγγέλλει τις παρακάτω συναυλίες.

Σ τ ις  14-5-45 ρεσιτάλ βιολιού του Δ . 
Χωραφά οτό θέατρο « Ρ έ ξ »  στίς 4 .30. 
Σ τ ό  πιάνο ή Μ . λωραφδ.

Σ τ ις  16-5-45 ρεσιτάλ χαροϋ τής Μι- 
μίκας Μαρτάκη καί ρεσιτάλ τραγουδιοϋ 
τής "Ελλη ς  Κατσιρέλη στό « Ρ έ ξ » , ώρα 
4.30

Σ τ ίς  18-5-45 συναυλία Ο ύγγρ ικήςμ ου 
σικής οτό « Ρ έξ » . Τραγούδια, χοροί, πιά
νο, λαϊκή μουσική καί όπερέττα. Εισα 
γωγική όμιλία τής κ. Ντέβελιτς.

Σ τ ίς  13-5-45 Κυριακή , οτίς 6 τό 
άπόγεμα ή Περιηγητική Λέοχη ('Αμα λία ς 
28 )  διοργανώνει συναυλία στό θάλοσι 
τής Πεντέλης. Διευθυντής όρχήστρας ό 
κ . Βαβαγιάννης.

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Α  Ν Ε Α

—  Τό Φλεβάρη πέθανε ό  ζωγράφος Δ . 
Βιτσώρης.

— Ό  Εκλεκτός καλλιτέχνης, πού τυ- 
ρσννήθπκε Ενα χρονο άπο ραρε,ά άρρώ- 
στεια. πέθανε ξαφνικά σε μ ιά  κλινική 
δπου νοσηλευότανε.

— Ή  κηδεία του Εγινε μέ δημόσιαδβκύγη.
—  Τά  «'Ελεύθερα  Γράμματα» πού χά- 

σανε Ενα συνοδοιπόρο τής παλιάς συν
τροφιάς τους, θά Ασχοληθούνε πλατύτε
ρα μέ τό Εργο του.

~ Τ  Συγκροτείται τις μέρες αύτές τό 
«Καλλιτεχνικό 'Επιμελητήριο» πού Ιδρύ
θηκε μέ νόμο άπό τό Κράτος.

—  Σ '  αύτό θά γραφτούν δλοι οί " Ε λ 
ληνες καλλιτέχνες, ζωγράφοι, γλύπτες, 
χαράκτες, διακοσμητές.

— Τ ό  « Κ .  Ε .»  Εχει σκοπό τήν προστα
σία τών Επαγγελματικών συμφερόντων 
τών καλλιτεχνών, τήν κατοχύρωση τοϋ 
επαγγέλματος καί τήν έξύψωση γενικά 
τοϋ καλλιτεχνικού Επιπέδου.

— Ή  προθεσμία γ ιά  τήν έγγραφή τών 
μελών Εληξε στις 30 τοϋ Άπ ρίΛη.

—  Μ ιά  Επιτροπή κατατάξεως πού θά 
Εκλεγεί ούμφωνα μέ τό  νόμο θά ξεχω
ρίσει άνάλσγα μέ τά προσόντα καί τήν 
όλη καλλιτεχνική σταδιοδρομία τους τούς 
καλλιτέχνες οέ δόκιμα , τακτικά καί Ε
κτακτα μέλη.

— "Ο λ α  τά μέλη Εχουν τά Ιδια  δικαιώ
ματα.

—  Μόνον τά τακτικά θά Εχουν δικαίω
μα  ψήφου.

— Μιά πανελλήνια Εκθεση έδω θά 
όργανωθεί τό  φθινόπωρο.

—  Κ α ί μιά Εκθεση νεοελληνικής τέ
χνης στήν Αίγυπτο.

—  Τήν πρωτοβουλία είχε ό 'Ελλ ηνο  - 
Αίγυπτκχκός σύλλογος πού κάνει τις σχε
τικές συνεννοήσεις μέ τό 'Υπουργείο 
Παιδείας. ,

— Ά ν ο ιξ ε  στόν Παρνασσό μ ιά  Εκθεση 
νεωτέρων καί παλιών ζωγράφων.

—  Ειδ ικός  συνεργάτης μας θά άσχολη- 
θεί μέ τήν Εκθεση αύτή.

—  Τόν περασμένο μήνα οί ζωγράφοι 
Άστεριάδης καί Βασιλείου έκθέοανε 
στήν αίθουσα «Άετόπουλος καί Σ Ια »  
μ ιά  δουλειά τους πού κυκλοφόρησε τόν 
καιρό τής σκλαβιάς.

— ■' Ιστορημένα χειρόγραφα ατό  νεο
ελληνικά κείμενα, ξυλογραφίες, Εκδό
σεις καί κεραμεικά.

— Α νάμεσα  σ ' αύτή τήν έργασία τρεις 
ποιητικές συλλογές τοϋ Ά γ γ .  Σικελια- 
νοΟ, τοϋ Σ κ ίπ η , τοϋ Ά γ ι  θέρου μέ ξυ
λογραφίες πού κυκλοφορήσανε χειρόγρα
φες οέ λιγοστά άντίτυπα κρυφά άπό τήν 
εχθρική λογοκρισία.

—  Κυκλοφόρησε στίς 25 τοΰ Μάρ
τη Ενα λεύκωμα «Γ  ιά τή χιλιάκριβη 
τή Λευτεριά» με ξυλογραφίες από τούς 
άγώνες τοϋ 'Ελληνικού  Λαού, καμωμένες 
άπό τήν όμάδα καλλιτεχνών τής « 'Εθ ν ι
κής Αντίστασης».

— Ή  Ιδ ια  όμάδα κυκλοφόρησε τήν 
πρωτομαγιά δεύτερο λεύκωμα, καλύτερο 
άπό τό πρώτο «θυσιαστήριο τής Λευτε
ριάς».

—  Μ έ εικόνες άπό τις θυσίες τοϋ 'Ε λ 
ληνικού Λαού καί τά Ιστορικά τους.

—  Κρ ιτ ικό  σημείωμα γ ιά  τά δυό λευ
κώματα θά δημοσιευτεί στά «'Ελεύθερα  
Γράμματα».

—  Κυκλοφόρησε τό «Τετράδιο» σ ιυ  ό
ποιο δημοσιευτήκανε Εργα  τών ζωγρά
φων Χατζηκυριάκου, Τσαρούχη. Μόραλη, 
Έγγονόπουλου.

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Σ ω τ ή ρ η  Σ κ ί π η :  «Μεσ' άπό τά 
Τείχη», ποιήματα μέ ξυλογραφίες Σπύ- 
ρου Βασιλείου, Εκδοση Β ' .  Α θ ή να  1945.

Δ . Ψ α θ ά :  «Χειμώνας τοϋ 41». Σ κ ί 
τσα τής Κατοχής. Α θή να . Δ ρχ . 250.

Κ ώ σ τ α  Π α π α π ά ν ο υ :  « Ή  Γυναί. 
κα  πού πέρασε μ έ  τά κόκκινα». Α θή να  
1945.

Κ ώ σ τ α  Κ α  λ  α  ν τ  ζ ο π ο  ύ  λ  ο  υ : 
«Κατηγορώ  τή Διοίκηση τού I Κ Α » .  Α θ ή 
να 1945.

Γ .  Λ α μ π ρ ι ν ο ΰ :  «Μορφές τοϋ Εί- 
κοσιένα», τρίτη Εκδοση συμπληρωμένη. 
Ξυλογραφίες Τάσσου. Ε κ δ ό τ η ς  ό « Ρ ή 
γας». Τ ιμ ή  250 δρχ.

Κ ο σ μ ά  Π ο λ ί τ η :  «Τό Γυρί». μυ
θιστόρημα. Έ κ δ .  « Ίκα ρ ο ς » . Δ ρχ . 300.

Γ ι ά ν ν η  Σ ψ α κ ι α ν ά κ η :  «Τά
πεζά ποιήματα του Α ρθ ούρου  Ρεμπώ». 
"Ε κ δ .  «Φλόγας», δρχ. 170.

Ν ι κ η φ ό ρ ο υ  Β ρ ε τ τ ά κ ο υ :  
«Η ρ ω ικ ή  Συμψωνία», ποίημα. "Ε κδ . 
«Φιλολογικών Χρονικών». Δ ρχ . 50.

Τ ο ϋ  ί δ ι ο υ :  «33 ήμέρες». ποίημα σέ 
πρόζα. Έ κ δ .  Α . Ματαράγκα, Δ ρχ . 50.

θ ρ ά σ ο υ  Κ α σ τ α ν ά κ η :  
«Έ φ τά  Ισ το ρ ίες» . Έ κ δ .  «Γλάρου». 200

η ί , κ ο υ  Π α π π ά :  «Τό Α ίμα  τών 
Αθώ ω ν», ποιήματα, Έ κ δ .  «Φιλολογικών 
Χρονικών». 200 δρχ.

Τ ά κ η  Λ ά π π α :  ,«Ή  Σφ α γή τοϋ 
Δίστομου», χρονικό. Δ ρχ . 125.

Μ έ λ π ω ς  Ά ξ ι ώ τ η :  «Απάντηση
σέ 5 Ερωτήματα*. Δρχ. 50.—  «Πρωτο
μαγιές 1886 —  1945». Δ ρχ . 50

Σ τ Ις  έκδόσεις τών «φίλων τοϋ Β ι 
βλίου» κυκλοφόρησαν:

Ί  ρ β  ι ν  γ  X  Σ τ ό ν ;  « Β ά ν  Γ κ ό γκ . Ή  
Ζωή ένός Ανθρώπου». Σελ ίδες  490 καί 
16 εικόνες έκτάς κεηιένου. Δ ρχ . 750.

Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Ξ ε ν ο π ο ύ λ ο υ  
«Αθανασία  κ Γ  άλλα 24 διηγήματα» μ" 
Ενα πορτραί ο τοϋ συγγραφέα (ξυλογρα
φία Δ . Γιαννουκάκη). Σελ ίδες  250 σέ 
πολυτελές χαρτί. Δ ρχ . 400.

Σ τ έ φ α ν  Τ σ β ά ί χ :  « ' Ιωσήφ Φου 
σέ». Σκια γρα φ ία  ένός πολιτικού. Μετά
φραση άπό τά γερμανικά τού κ. Μ ιχ. Β .  
Σ  ακελλαρίου. Έ κ δ ο σ η  πολυτελής μέ 6 
εικόνες έκτός κειμένου. Σ ε λ .  256. Δρχ. 
400.

Δ ι ο ν .  Α.  Κ ό κ κ ι ν ο υ :  «Ά λ έξη ς  ό 
Άυα ξά ς». Τέσσερα Εκτενή διηγήματα. 
Σ ε λ .  256 . Δρχ. 400.

Μ α ρ γ α ρ ί τ α ς  Κ α ρ α π ά ν ο υ :  
«Τά Δέντρα». Μυθιστόρημα. Σ ε λ . 286. 
Δ ρχ . 300.

Σ  ό μ ε ρ σ ε τ  Μ ώ μ :  «θέατρο». Μυθι
στόρημα. Σ ε λ . 300. Δρχ. 350.

R . C. M u s c h i  e r :  « Ή  "Αγνωστη». 
Νουβέλλα. Μετάφραση Γεωργίας Ταρσού
λη. Σ ε λ .  86. Δ ρχ . 130.

F r a n k  T h l e s s :  « 'Ανήσυχο Καλο
καίρι». Μυθιστόρημα. Μετάφραση Γιάννη 
Λάμψα. Σ ε λ .  160. Δ ρχ . 2000.

J o h n  K n i t t e l :  « Ό  Διοικητής»
Μυθιστόρημα. Σ ε λ . 208. Δ ρχ . 250.

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Ι Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ο Ι  «Φίλοι τοΰ Βιβλίου» έτοιμάζουν μιά 
σειρά έλληνικών βιβλίων άπό τά Εκλε
κτότερα καί τά πιό Αντιπροσωπευτικά. 
Σημειώ νουμε: τήν έπανέκδοση τοϋ περί
φημου «Νούμερου» τοϋ Ή λ ι ο  Βενέζη. έ 
νός βιβλίου πού άφησε έπσγή καί είναι 
άπό χρόνια Εξαντλημένο. "Ε ν α  νέο μυ
θιστόρημα κ ι '_  Εναν τόμο διηγημάτων τού 
Δημ . Βουτυρά. Τήν « Ά γ γ λ ια »  τοϋ Ν ί 
κου Καζαντζάκη, έξαντλημένη άπό καιρό. 
Τόν «Ά λ έξη  τόν Α μ α ξ ά » , τέσσερα έκτε- 
νή διηγήματα τού Διον. Α . Κόκκινου. 
Τήν ήρωΐκή μεσαιωνική μυθιστορία « Ή  
Πριγκιπέοοα Ίζαμ/πώ» τοϋ "Α γγέλου  
Τερζάκη καί μιά σειρά δοκιμίων τοΰ Πέ
τρου Χάρη μέ τό  γενικό  τίτλο » 'Ό τα ν 
ή ζωή γίνεται όνειρο».

Τ Α  Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Α  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α

Ό  άξιόλογος έκδοτικός οίκος Λουκά- 
του της Καλλιθέας, κυκλοφόρησε αύτήν 
τήν έβδομάδα τό καινούργιο βιβλίο τοϋ 
Γιάννη Κορδάτου: «Τά_ Σημερννά  Προ
βλήματα τοϋ 'Ελληνικού  Λαού». Τά  κυ- 
ριώτερα κεφάλαια τοϋ βιβλίου: «Γιατί 
πολεμήσαμε;».— «' Η  Ε λ λ ά δ α  στίς διάφο
ρες Φάσεις τοϋ Ανατολικού ζητήματος». 
—  « 'Η  'Ιδ έ α  τής Βαλκανικής 'Ομοσπον
δίας».—  « Ή  Μεγάλη Ιδ έ α » .—  « Ή  ση
μερινή θέση τής Ελλάδας».

Τό βιβλίο βρίσκεται σ’ όλα τά Β ιβ λ ιο 
πωλεία τής Αθήνας.

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Α  Ν Ε Α
Σ Η Μ Ε Ι Α  Τ Ω Ν  Κ Α Ι Ρ Ω Ν

Κάποιος άπό τούς κ. κ. Τμηματάρχες 
'  τοϋ 'Υπουργείου τής Παιδείας ρώτησε έ- 

πειγόντως τό Ύπ. τών Εσω τερικώ ν άν 
πρέπει στούς διορισμούς νά ζητάει πι
στοποιητικό Φρονημάτων I

Ή  Απάντηση ήταν. ότι ό νόμος δέν 
Εχεν καταργηθει_ κ Γ  έποιιένως ό κ. Τμη- 
ματάρχης μπορεί νά τό ζητεί.

Τ ό  ξαίρει ό κ. 'Υπουργός τής Παιδείας 
κι ό  κ. Γεννχός Διευθυντής; Πιστεύουμε, 
δτι θ ' Ανταμείψουν τόν νοιιυόφρονα κ. 
Τμημστάρχη. όπως τοΰ Αξίζει.

Ε Χ Α Σ Α Ν  Ο Ι  Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ  Τ Η  Σ Η Μ Α 
Σ Ι Α  Τ Ο Υ Σ

Μαθαίνουμε, βτι Εγιναν στό Πανεπιστή
μιο θ εσ )ν ίκη ς  Εκτροπα. Δράστες είναι 
οι κατεξσχήν «δοοίλογοι» Καθηγητές. Ό  
ύπ' άριθ. Ί δοοίλογοι; έργάστηκε Ανοι
χτά  μέ τούς Γερμανούς κ Γ  άνεφέρεται 
σέ προπαγανδιστικά βιβλίο γερμανικό, δ- 
τι πολλά πρόσφερε στίς γερμανικές Αρ
χές. Αύτός λοιπόν ζήτησε ν ' Αποκλειστούν 
άπό τις Πανεπιστημιακές Συνελεύσεις ώς 
«Ενοχοι» καί γ ιά  «άντιπατριωτική δράση* 
οί Καθηγητές πού φυλακίστηκαν άπό 
τούς Γερμανούς στό στρατόπεδο Παύλου 
Μελά —  τό Χαίδάρι τής θ ε σ )ν ίκ η ς — μέ 
τήν κατηγορία, δτι έργάστηκαν ένάντια 
στόν καταχτητή.

Τήν πρόταση ύποστήριξε ό  ύπ' άριθ. 2 
δοσιλογος Καθηγητής τοϋ όποιου ήταν 
τόσο θερμοί οί λόγο' ύπέρ τών Γερμα
νών, ώστε ο ί Καταχτητές τοιχοκάλλη- 
σαν χωρία άπό τούς λόγους αύτούς στή 
θ εσ )ν ίκη  γιά  διαφωτισμό τού Λαοϋ! Ε ί 
ναι καιρός νά θυμηθούνε ο ί κ . κ. Κ α θη
γητές ΟΤΙ είναι "Ελλη νες , γιατί άν δέν 
τό θυαηθοϋν σι'.τοί θά τους τό θυμίσει ό 
'Ελληνικός  Λαός.

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

Ή  Έλληνογα λλ ική  "Ενω ση Νέω ν πού 
στεγάζεται στό Γαλλικό 'Ινστιτούτο. Σ  Ι- 
να 29 , άρχισε κάθε Τετάρτη νά κάνει δ- 
μιλιές γ ιά  καλλιτεχνικά και φιλολογικά 
θέματα. Μετά άπό τις όμιλίες γίνεται 
συζήτηση πάνω στό θέμα πού Αναπτύ
χθηκε. Ή  όμιλία ν ιά  τήν "Ενω ση τοϋ 
κ. Μ ιλλιέξ. στό θέατρο Κεντρικό  μέ 
θέμα τόν ποιητή Ά ρ α γ κ ό ν  είχε μεγάλη 
έπιτυχία.

Ή  "Ενω ση έτοιμάζει έκδόσεις άπό τε
λευταία γαλλικά ποιήματα καί πεζά. Σ ά ν  
πρώτο θά έκδόση τή «Σιω π ή τής Θά
λασσας» τοϋ Βερκόρ.

ΙΑ  ΝΑΥΠΛΙΑΚΑ
(Συνέχεια άττό τή σελίδα 2) 

φόνους καί τις καταστροφές έ
γραφε:

«ΟΟτοι (ο ί  κυβερνητικοί) ύπερέβησαν και τους ώμοτέρους τών άγριω ν 'Ο θω 
μανών. Κατά τήν όπισθεν ήμώ ν γρ α μ μήν των έλεηλάτησαν τήν χώραν, έβία- 
σαν παρθένους, διήρπασαν τήν περιουσίαν των Αγροτών, ένέπρησαν οικίας, 
εσυληοαν ναούς, διέσχισαν εικόνας, 
εξύβρισαν Ιερείς τοΰ Ύψίστου Ιδίως ύ- 
ποχρεωοαντες Ενα αΰτών (γ ια τ ί ήταν 
έπαναοτάτης) νά θέση έπί τής κεφαλής 
Τ °ν . το όποιον προεπλήρωσαν κόπρου, 
κολυμμουχιώ» του. Σ υ ν ά α β ο ν  όμήρους 
°υ ς  απεκάλουν αιχμαλώ τους, έγύιινωσαν 
ϊϋ λ ?  1α<:-· '  · Κατώ δέ τήν άντιμέτωπον 
προς ήμας γραμμήν των ένέπρησαν τόν 

Ταμβακοπ ούλου καί παρήτηααν 
■ηι .οΙω,ν Φλογών δύο στρατιώτας τής 

ό ξ ινες  ώς βαρέως πληγω- 
μενοι δέν ήδυναντο νά έξέλθωσιν. Έ ν έ-  

οέ πυρ καί κατέκαυααν καί τήν ά- 
ν^οτικήν καί κομψοτάτην ο ικίαν τοϋ 
•ανματάρχτχ, Ζυμπρακάκη, έν ή ούδείς 

- ημετέρων (Επ α να σ τα τώ ν) υπήρχε 
¿ Ρ ® ισΤάμενος».
Ετσι έσβυσε ή Επανάσταση 

τ Αναπλιού, άφοΰ πρώτα δό
θηκε άμνηστεία. Τό αίμα δμως 
πού χύθηκε δέν πήγε στά χαμέ- 
νοΕ- Ή  ύποχώρηση ήταν προσω
ρινή. Ό  έπίλογος δέν είχε γρα
φτεί άκόμα, γιατί ό άγώνας συ- 
νεχ(στηκε καί στό τέλος βγή

καν νικητές οί άντιπολιτευόμε- 
νοι, δηλαδή οΐ λαϊκές μάζες 
πού ζητούσαν τήν άλλαγή.

ΤΕΛΟ Σ

Μ Ο Υ Σ Ο Λ ΙΝ Ι  Κ Α Ι Χ ΙΤ Λ Ε Ρ
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 1) 

-χει ποιοτική άλλά ποσοτική μόνο 
διαφορά μέ τόν κόσμο τοΰ νικη
μένου εχτρού. Κ Γ  ίσως,—στή 
Γερμανία μάλιστα,—νά ύπάρχει 
καί σήμερα άκόμα μιά μερίδα 
άνθρώπων πού στήν πτώση τούτη 
νά θρηνεί τήν ήττα τής αρετής. 
Είναι λίγοι, είναι διαστραμένοι, 
άλλά πιστεύουν. Καί πιστεύουν, 
γιατί, άλίμονο, τις πεποιθήσεις 
καί τις ιδέες του άνθρώπου δέν 
τις καθορίζει μιά λογική ένιαία, 
άλλά βαθειές καί άλογες δυνά
μεις, γνωστές καί άγνωστες, πού 
υπάρχουνε μέσα του κι’ έξω άπ’ 
αύτόν, στά ένστιχτα του καί στην 
κοινωνική του ζωή.

"Ετσι οί διχτάτορες φύγανε, 
άλλά άπό τό έργο τους μένει ά
κόμα κάτι, λίγο ή πολύ. Τά θη
ρία λείψανε άνάμεσα άπό τούς 
άνθρώπους άλλά ή παγωμένη 
πνοή τής ζούγκλας μένει πάντα 
στίς καρδιές. ΟΙ άνθρωποι τού 
πνεύματος δσοι μπορούν αύτή τή

στιγμή καί κατανοούν τή σημα
σία τής πτώσης, γιατί νιώσαν 
πραγματικά τή χτηνωδία τού φα
σισμού, γιατί κινδυνέψανε ή γιατί 
τό ανθρώπινο αίστημά τους πλη
γώθηκε άπ’ αύτόν, έχουν καθή
κον τους πιά τώρα νά έργαστοΰν 
γιά νά έξαφανίσουν δσο μπορούν 
μεγαλήτερο μέρος άπό τήν κατα
στροφή πού δημιούργησε. Νά ξα- 
ναδώσουν στόν άνθρωπο τήν έ- 
μπιστοσύνη στήν άρετή καί τήν 
περηφάνεια γιά τήν ανθρώπινη ι
διότητά του.

Είταν συνήθεια στά παλιά χρό-

νια ό νικητής νά παίρνει τά δπλα 
τοΰ ήττημένου. Καί 6 νικημένος 
πολλές φορές έκδικήθηκε τό νι
κητή παραδίνοντάς του άκούσια 
τά δπλα του. Γ ιατί μέσα στά δ
πλα βρίσκεται τό πνεύμα καί ή 
καρδιά έκείνου πού τά χρησιμο
ποιούσε. Ό  Μεγαλέξανδρος νίκη
σε τό Δαρεΐο μά καί ό Δαρεΐος 
τόν νίκησε γιατί τοΰ έμαθε νά 
ντύνεται Περσικά καί νά δίνει τό 
ποδάρι του νά τού τό φιλάνε! 
Πρέπει νά κρατήσουμε τό πνεύμα 
μας άγρυπνο γιά νά μή μας νι
κήσει ό Χίτλερ πεθαμένος!

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Γ Κ Ο Β Ο Σ Τ Η
•

Ε Ι Κ Ο Σ Ι  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Ε Ν Τ Ο Ν Η Σ  

Κ Α Ι  Α Δ ΙΑ Κ Ο Π Η Σ  Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ - 

Ε Κ Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε ΙΑ Σ



¿ X e ó S f e p a  Γ ρ ά μ μ ο #

'¿Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο Εικόνες
Τής Σοφίας. Μ Α ΤΡΟ ΕΙΛ Η - 

ΠΑ11ΑΛΑΚΗ

Ό  καθηγητής τών Ελληνικών 
ένοιωθε μιά παράξενη ευτυχία 
καοώς κοίταζε παλι γεμάτα παι
διά, τά θρανία τής τάξης του. Νά 
πού ξαναζωντάνεψε τό σκολειό μέ 
τά ξένοιαστα τούτα πλάσματα. 
Νά τα, τά γνώριμα κεφάλια τά 
ξανθά, τά έβένινα, τά καστανά 
πού σκύβουν πάνω άπ' τά τετρά
δια τών έκθέσεων, ζητώντας νά 
βάλουν σ' αυτά τήν ψυχή τους. 
Κοντά τους θά ξανανειωσει. Εί
ναι δλες έδώ. "Οχι. Τρεις λεί
πουν. Ή  μιά παντρεύτηκε, ή άλ
λη δέν ήρθε άκόμη κΓ ή τρίτη... 
"Ω  ή τρίτη δέ μπορεί νά ξανάρ- 
θει. Δέν άκλαξαν καί πολύ. Λίγο 
πιό άδύνατες, λίγο πιό παχειές, 
κάνα δυό μαυροφορεμένες. Μά εί
ναι πάντα τά παιδιά ποϋξερε: Τά 
καλόκαρδα παιδιά πού δίνουνε 
νόημα στή ζωή τών δασκάλων.

— Τί θέμα θά μάς δώοετε γιά 
τήν πρώτη μας έκθεση κ. καθη- 
γητά;

—"Ω, κάτι σάν έλεύθερο θέμα.
Καί κοιτάζοντας τήν άνοιξη 

πού χαμογελούσε άνάμεσα άπ'τό 
παράθυρο είπε:

— «Μιά σελίδα άπό τό ήμερο- 
λόγιό σας».

"Ηθελε νά ξαναδεΐ τόν ώραϊο 
ρωμαντισμό τών δεκάξη χρόνων, 
τή χαρά τής νιότης.

Καί τά τετράδια άρχισαν νάρ- 
χουνται ένα ένα πάνω στήν έδρα. 
Ανυπόμονος έρριχνε πού καί πού 

ματιές:
«Ή  πραγματική τραγωδία εϊ- 

ταν γιά μάς πού περιμέναμε νά 
γυρίσουν. Μιά ώρα, δυό, τρεις, 
δώδεκα ώρες. Τό μπλόκο δέν τέ- 
λειωνε. Πίσω άπό τή μάντρα ά- 
κούγονταν όλοένα πυροβολισμοί. 
Τ ' άδέρφια μου. θέ μου. Φύλαξέ 
μου τ αδέρφια μου...».

"Ανοιξε άλλο τετράδιο νευρι
κός:

«Ή  Μαρθούλα μέσα στόν πυ
ρετό της ζητούσε πατάτες τηγα- 
νιτές. Πού νά τίς βρούμε. Ή  μη
τέρα έκλαιγε. ΚΓ έγώ τήν παρη
γορούσα τή Μαρθούλα πώς ϋ>ή- 
νουνταν στήν κουζίνα. Σ έ  λίγο 
ξεψύχησε μέ τόν καΟμό της».

Μά νά τό τετράδιο τής "Εφης. 
Αύτή είχε πάντα χιούμορ.

« .. ."Ετρεχα σάν ύπνωτισμένη. 
"Ενα μόνο σκεφτόμουν. Σκότω
σαν ένα Γερμανό. . .  θάκαναν Αν
τίποινα στή γειτονιά μας. Καί 
μηχανικά Ανάδευα στό νοΰ μου, 
τίς διευθύνσεις τών γνωστών μας 
νά δώ πού μπορούσα νά πάω...» .

Καί τό τελευταίο:
« ..  Τό Βερολίνο καίγεται... 

Κ '' 6 κόσμος είναι τρελλός άπό 
τή χαρά του. Μόνο έγώ τρέμω 
άπό αγωνία. Μή βομβαρδίστηκε 
τό έργοστάσιο που δουλεύει 6 πα
τέρας; Δέν έφταιξε τίποτε, μά εί
χε γερά μπράτσα κΓ οι καταχτη
τές τά χρειαζόντουσαν στήν πα
τρίδα τους. θά  γυρίσει ζωντανός 
τάχα;».

"Ηθελε νά ξαναδεΐ ιόν ώραϊο 
ρωμαντισμό τών δεκάξη χρό
νων, τή χαρά τής νιότης. ΚΓ έ
δωσε θέμα: «Μιά σελίδα άπ' τό 
ήμερολόγιό σας». Μά είχε ξε- 
χάσει πώς οί σελίδες αύτές, εΐ- 
ταν δλες ματωμένες σελίδες 
σκλαβιάς καί πώς τά 'Ελληνό
πουλα τούτα είταν πουλιά κυ
νηγημένα μέσα στήν άγρια κα-

ΣΟ ΥΡΟ ΥΠ Ο  ΣΤΗ Σ Υ Ν Ο ΙΚ ΙΑ

"Ανοιξη. Λαχανιάζει τό φως 
γύρω και μέσα μας. Μιά βαθειά 
Ανάσα. Λιγάκι πιότερος Αγέρας. 
Λαχταρίζει ένα φτερό πανου 
μας, σκουντάει τους τοίχους. 
Μιά πασχαλιά σκύβει πάνου Απ'

, τή μάντρα. Σ έ  κυττάει καλά. 
Την ξέρεις. Ξέρεις τή μυρουδιά 
της, φυλαγμένη κατάβαθα, έκεϊ 
πλάι-πλάι μέ τήν εικόνα τής 
μητέρας, μέ τό χαμόγελό της τό 
βραδινό πού σάλευε στή μορφή 
της σάν ένα μικρό, καρτερικό 
Αστρο. .. Τότες πού γυρνούσα- 
με σκονισμένοι, παιδιά, μέ 
γδαρμένα γόνατα, άπ' τίς τα- 
πιες τοΰ νησιού, πέρα στή Μο- 
νοβάσια, με τήν πίκρα τοΰ σύ- 
θαμπου πάνου στήν ψυχή, σάν 
ένα στεγνό βότσαλο πάνου 
στήν παλιά έταζέρα, σάν ένα 
ξεροκόμματο ψωμί πάνου στό 
έργατικό τραπέζι μετά τό δεί
πνο. Ή  πασχαλιά, ή μαβιά μυ
ρωδιά της στή συνοικία τής 'Α 
θήνας. Λές: εύχαριστώ. ' Ενας 
κόμπος στό λαρύγγι. Είναι ό
μορφα . . .  Ή  μάντρα, τά δεν- 
τράκια, οι πέτρες έδώ. Ή  λάμ
ψη τού δειλινού πάνου στίς καλ- 
ττοβελόνες καθώς πλέκει στό 
παράθυρο ή καπέλλα του μπάρ
μπα - Στάθη. Ή  φωνή τοΰ έφη- 
μεριδσπώλη «τελευταίο παράρ
τη μ α ...» . Είναι όμορφα... Τό 
ξέρεις, καί πικραίνεσαι γιατί τό 
ξέρεις. Προχτές άκόμη, πότε; - 
νά, ένα - δυό μέρες πριν, Νοέμ
βρης - Δεκέμβρης, Α, ναί, δέν 
εϊξερες: είταν δέν είταν όμορ
φα. Μονάχα ε ί τ α ν .  ΚΓ όλα 
βρίσκόνταν μέσα του. Τά σπίτια 
κι' οί Ανθρωποι και τά δέντρα, 
όλο τό φώς, ή λευτεριά. . .

Τοϋ Γιάννη Ρ1ΤΣ0Γ

Τώρα λιγόστεψε ό Αγέρας, 
χωρίστηκαν πακι τά πραματα, 
χυ.υενα μέ τόνυμά του: το οπίτι, 
το υεντρυ, ο μπαρμπα - Στάσης, 
ή Κατίνα, ο εφημεριδοπωκης, 
τό δειλινό, ή μνημη, το παρόν... 
Ζήτας νά πάρεις μιά βαθειά ά- 
νασα. Κάτι μποοάει. Μά, κεί πιό 
μεσα, πιο βαθειά, τό σμίξιμο, ή 
λαχτάρα μιά: λευτεριά... Τό 
δειλινό στη συνοικία τής 'Αθή
νας μας. "Ενα  μελαχροινό παλ- 
ληχάρι στέκεται μπροστά στό 
μουντζουρωμένο τοίχο. "Εχε ι τά 
χέρια του στις τσεπες του παν
τελονιού σφιγμένα σέ γροθιές. 
Κυττάει τόν τοίχο μέ τά κόκ
κινα σβυσμένα γράμματα.

Μιά γριά περνάει δίπλα του. 
Κοντοστέκει. Κυττάζει σά μάν
να :

— Μάς τά σβύσανε, γιέ μου, 
έτσι λέει. Μάς τά σβύσανε.

Τό μελαχροινό παλληκάρι δέ 
μιλάει. Μόνο πού σφίγγει λίγο 
τά χείλια του. Ή  γριούλα πα
γαίνει πιό σιμά του:

— Μή χολοσκάς, μάτια μου. 
Κ ι άν σβύσανε μαθές, τά γράμ
ματα άπ’ τούς τοίχους, μή δά 
σβυστήκανε κι άπ’ τήν καρδιά 
μας;

Χαμογελάει τό παλληκάρι, 
χαμογελάει κ’ ή γριούλα μπρο
στά στόν τοίχο, έκεϊ, μέ τά σβυ- 
σένα γράμματα. "Ολα σμίγουν 
ξανά: τό δειλινό, τά σπίτια, ή 
πασχαλιά, οί καρδιές... "Ενα  
όνομα...

Κ ' ή φωνή τοΰ έφημεριδοπώλη 
μέσα στή συνοικία τής 'Αθήνας, 
στό τριανταφυλλένιο σούρουπο. 
Ή  φωνή του: «ΟΙ Ρώσοι στό 
Βερολίνο».

ταιγίδα πού τέσσερα χρόνια έ
δερνε τήν πατρίδα τους.

Ενα δάκρυ πήγε νά λάμψει 
στά μάτια του, μά τά ξανθά, τά 
καστανά, τά έβένινα κεφάλια, 
τόν κοίταζαν τώρα χαμογελών
τας:

— Είμαστε κυνηγημένα που
λιά, λαβωμένα ίσως, μά κρύ
βουμε μέσα μας κάτι Απ’ τήν Α

δάμαστη ψυχή τής Ελλάδας 
καί ζυμωθήκαμε στόν άγώνα 
τής λευτεριάς. . Μήν παραξενεύ
εστε . . .  Μεγαλώσαμε πολύ τά 
τέσσερα τούτα χρόνια, θά τήν ξα- 
ναφτιάξουμε ώμορφη τή ζωή μας, 
ώμορφη καί περήφανη τήν 'Ελλά
δα μας.

_ΚΓ δ καθηγητής τών 'Ελληνι
κών χαμογέλασε παρηγορημένος.

Α. Τ Α Σ Σ Ο Ϊ : Τοπ.ίο .

Ο ι ω ερ δο λα ρ ά ϊο ι

Τής Έ λ λ η ς  Α Λ Ε Ξ ΙΟ Υ

'Από τήν τάξη τών έγκλημα- 
τιών, τόν καιρό τής πείνας, εγώ 
συμπονούσα τούς περ βολα̂ -αι- 
ους. I Ιως νά κρύψουν οι κακυμοι- 
ροι τούς θησαυρούς τωνΙ— π οου- 
λειά μου μέ υποχρέωνε τότες νά 
πεζοπορώ ουό ω^ες στΟν κίΛμπο 
του Μοσχάτου. ϊά  δέντρα, τά 
χωράφια, οι άνθρωποι μου είχαν 
γίνει οικείοι.— Ή γη είναι αυωα 
Ανυπόκριτη, Ανυστερόβουλη. "Ο 
τι βγάζει τό φανερώνει. Έβλεπες 
τό περιζήτητο ραοικακι, πού μό
λις ξετρύπωνε από τό χώμα, τέν
τωνε τά χεράκια του ψηλά: 
«έδω είμαι!». Κι' άν πεις πια γιά 
τις Αγκινάρες, τά λάχανα ή τά 
κουνουπίδια, Αντί νά μπαίνουνε 
λιγουλάκι στό νόημα, τεντώνανε 
τά κεφαλία τους υσο μπορούσαν 
πιό ψηλα. Ρωτάς καί γιά τις ντο
μάτες; δσο ήσαν άγουρες ήσαν 
πράσινες καί δέν τις ξεχώριζες 
άπο τά φύλλα κι' άμα ώριμαςαν 
κατακοκκινιζαν κΓ έρεθιζαν τά 
ματια των πεινασμένων. Γιά φαν
ταστείτε, άν οί λίρες ήσαν τζερ- 
τζεβατικά, καί καυε πού ό μαυ
ραγορίτης άποχτούσε μιά λίρα, 
φύτρωνε ττ-υτοχρονα άπό τή γή 
ένα χερι, καί την κραταγε ψη
λά. . . I I άγρυπνες νύχτες, σέ 
τί τρομάρες θά ζουσαν οι έμποροί 
μας! . . .  Ο Ι περβολαραϊοι μοιά
ζανε τότες, πολύ μέ τούς μεγαλο- 
βιομήχανους. Πού τίς ματσαρά
γκες τους, τήν άρπακτικότητά 
τους, τήν ξέρουν καί τή βγάζουν 
στά φόρα οι έργάτες τους. ΚΓ ά
νάμεσα Αφεντικού καί προσωπι
κού κυριαρχεί πάντα τό χρυσω
μένο μίσος. Καθώς πηγαίνοντας 
έβλεπα ώς πέρα, νά λευκάζει τό 
κύμα τών κουνουπιδιών, δέν ξέρω 
πώς μοΰ ψαίνουνταν σάν διαδη
λωτές, πού βγάζανε στά φόρα 
τ’ άπλυτα τού Αφεντικού.

—Δόσε μου δσο—δσο, νά! κεί
νο τό μικρούλι κουνουπιδάκι... 
δέ χωνεύουνε πιά τά παιδιά μου 
τίς λαχανίδες. . .

—Γιά τουφέκι μας έχεις; τά'- 
χουν έπιτάξει οί 'Ιταλοί...

« . . .  Π' Ανάθεμά τα, λέγανε μέσ’ 
Απ' τά δόντια τους οί περβολα- 
ραϊοι, νά μήν μπορεί κανείς νά 
τά κρύψει κΓ αύτά κάτω άπ' τό 
χώμα σάν τά παντζάρια!. . .»

"Αμα δμως παραθέριεψε ή πεί
να, τά λογής «Απαγορεύεται» καί 
«έχουν έπιτάξει» δέ φελοΰσαν. Ή  
φτωχολογιά έπεφτε τίς νύχτες 
πάνω στούς κήπους καί τούς ρή
μαζε. "Ολη τή συγκομιδή τις 
πρώιμες Αγκινάρες, σέ μια νύ
χτα μέσα τίς ξεσήκωσαν άγνω
στοι άπ’ τό κτήμα τού Γεωργαν- 
τή—εύλογημένα νά είναι τά χε
ράκια τους!—.

"Οπου μπήκαν σ’ έφαρμογή 
«έκτακτα μέτρα τάξεως». 'Ιδρύ
θηκαν άπ’ τούς περβολαραίους 
«ένοπλα τάγματα άσφαλειας» έ- 
πί γενναία άμοιβή. ΚΓ αύτά άλ- 
ληλοσκοτώνουνταν τίς νύχτες μέ 
τούς ξέφρενους πεινασμένους καί 
προστάτευαν τά κτήματα καί τίς 
οικογένειες τών τσιφλικάδων. Τά 
άφεντικά μάλιστα τά καθαυτό Α
φεντικά — στά κτήματα άπόμε- 
ναν, τίποτα παποΰδες καί γιαγιά
δες—οί γυιοί κ' οί θυγατέρες με- 
ταφερόμενοι στά καλύτερα ξενο
δοχεία τών 'Αθηνών, ζοΰσαν τή 
μεγάλη ζωή, καμαρώνοντας άπό 
τά μπαλκόνια τους τόν ξεψυχι- 
σμίνο όχλο τών πεζοδρομίων.. ,


