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Τοϋ Θρ. Κ Α ΣΤΑ Ν Α Κ Η

"Ανθρωπος συντηρητικός, άλλά 
πού ξαίρει νά βλέπει τριγύρω του, 
μοΟ έλεγε:

— Ξυπνώ τή νύχτα άπό τό φό
βο μου οχι για τόν «τρίτο γ  Ορο» 
άλλά γιά τήν 'Ελλάδα μας. Ζού- 
με στην πιό Ιστορική μας ώρα, κι 
ωστόσο μδς κυβερνούν οΐ άνιστό- 
ρητοι. Αύτοί πού άγνοοϋν τό 
Χτές καί μάχουνται τό Αύριο. Κυ
βερνούν σά νά έπρόκειτο νά έκ- 
λείψει ή 'Ελλάδα άπό τό πρόσω
πο τής γης, προτού λαλήσει ό ά- 
λέκτωρ! Γιατί <χν ή Ελλάδα δέν 
έκλείψει πώς θά ύπάρξουν αύτοί, 
πώς θά σταθούν μέσα στήν πλου- 
σιώτερη Ιστορία τού κόσμου;

Καί σά νά μήν υπάρχει Ιστο
ρία, κάνουν οί ήγέτες τής δεξιάς 
μας άληθινά θαύματα γιά νά μι
σηθεί ή τάξη μας μέχρι θανάτου 
άπό τό λαό. Σ ’ άλλες χώρες οί 
υπάλληλοι π. χ. είναι οί στυλοδά- 
τες τού άστισμού. ’Εδώ τούς δίνε
ται ένα σιτηρέσιο πού ούτε ατά 
μεσαιωνικά λεπροκομεία έπιτρε- 
πόταν. ’Αλλού ή μικρή ιδιοκτη
σία χαδεύεται καί περιθάλπεται. 
Έδώ  κείται χαμαί άπό τούς rro- 
λυεθνεΐς βομβαρδισμούς καί τό 
Κράτος χασμουριέται Οί ξένοι, 
πού τούς σώσαμε άπό τή λαίλα
πα τής έγκστάλειψης καί τής ήτ
τας καί πού τούς δώσαμε κάπου 
δυό έκατομιμύρια τόννους καρά
βια, μάς έγκαταλείπουν σάν πα
τημένες λεμονόκουπες καί δέν έ
χει γιά μδς ούτε όδό ούτε βενζι- 
νόπλοιο! Καί τό Κράτος σιωπά! 
Είχαμε τούς πιό αισχρούς δοσίλο- 
γους, τούς πιό αϊμοδόρους, καί 
τό Κράτος τούς βάζει μέσα στή 

υάλα, νά μήν τούς πειράξει ούτε
ήλιος! Ένώ οί φυλακές γεμί

ζουν ήρωες. Ό  Βίκτωρ Ούγκω 
έλεγε: «"Οταν άνοιγει ένα σχο
λείο, κλείνει μιά φυλακή». ’Εδώ 
κλείνουν τά σχολειά γιά νά γί
νουν φυλακές. Ό  ζωτικός χώρος 
τής τυραννίας παίρνει έδώ άκό- 
μη καί τ’ άρχαιολογικό μας Μου
σείο, πού ήταν τό έπίκεντρο του 
πανανθρώπινου πολιτισμού καί τό 
μεταδάλει σέ φυλακή.

Τί θά γίνει λοιπόν μέ τούς άνι- 
στόρητους πού κυβερνούν;

Τί θά γίνει ή ύψηλότατη αύτή 
χώρα τών θυσιών καί τών ήρώων;

Μέσα άπό τά χέρια τών άνιστό- 
ρητων ξεκίνα ή άναρχία καί τό 
χάος, δπου τελειώνουν οι Πατρί
δες. Κι δταν ο! Πατρίδες λείψουν, 
ξεφτάει καί σδήνει ό πολιτισμός.

Ή  Ιστορία σταματάει μέ τούς 
άνιστόρητους.

έΧρονικά
« Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η »

Τό δικαστήριο γιά τούς δο- 
σιλόγους συνεδρίαζε μήνες καί 
μήνες, γιά νά εξακριβώσει άν 
ό Τσολάκογλου, ό Λογοθετόπου- 
λος, ό .Ράλλης, 6 Τσιρονικος, 
ό Γκοτζαμάνης κι’ δλοι οι άλ
λοι πού βοήθησαν τόν έχθρό νά 
εξοντώσει έκατοντάδες χιλιά
δες "Ελληνες καί νά καταλη
στέψει τόν τόπο μας είναι ή δχι 
προδότες. Στό τέλος έβγαλε 
μιά άπόφαση. Μιά άπόφαση 
πού στέκεται ύβρη στούς νε
κρούς μας. Μιά άπόφαση πού 
παροτρύνει στήν προδοσία. Μιά 
άπόφαση πού άντιτίθεται πρός 
όλες τις διακηρύξεις τών 'Ενω
μένων 'Εθνών. Μιά άπόφαση 
πού μας τοποθετεί αύτόματα ά
πό τό στρατόπεδο τών νικητών, 
στό στρατόπεδο τού ήττημένου 
"Αξονα. Μιά άπόφαση πού άτι- 
μάζει τήν Ελλά δα  καί τής ξε
σκίζει τό στεφάνι τής δόξας, πού 
τής φόρεσαν μέ τή θυσία τής ζω
ής τους τά ήρωϊκά της παιδιά.Ή 
άπόφαση δμως αύτή δέν είναι 
τοΰ λαού. Δέν είναι άπόφαση 
τού έθνους. Είναι άπόφαση τής 
άμαρτωλής έκείνης κλίκας πού 
σ' αύτή χρωστούμε δλες τις 
συμφορές μας. Τής κλίκας πού 
κατέχεται άπό μιά και μόνη έπι- 
θυμία: Νά έντάξει τήν Ελλάδα  
στό στρατόπεδο τού Φράγκο, 
τώρα πού ό μέγας πάτρωνας 
ολων τών δοσιλόγων, ό Χίτλερ, 
έπαψε νά ύπαρχε ι.

Η ΑΝΕΜΟΖΑΛΗ
, * °  λύκος χαίρεται στήν άνεμο- 

ζαλη.' Τό_ ίδιο κι’ οί μαυραγορί
τες καί οί κάθε λογής δοσίλογοι. 
Ό  πόλεμος, πού κατάστρεψε έ- 
κατοιιμύρια σπιτικά, στάθηκε γι’ 
αύτους ή «χρυσή» έποχή. ’Ονει
ρεύονται. λοιπόν, ένα καινούργιο 
πόλεμο. Τό ίδιο δπως κ’ ή άλε- 
που του μύθου, πού ήτανε σίγου
ρη πώς θά βρέξει_ κοκορόπουλα. 
Κ’ οί μάντεις αύτοί τών κακών σέ 
σταματούν σέ κάθε γωνιά τοΰ 
δρόμου καί, μέ ΰφος ύπερπατριω- 
τικό, σοΰ έκμυστηρεύονται έμπι- 
στευτικά, πώς αϋριο ή μεθαύριο 
ή θύελλα θά ξεσπάσει τό δίχως 
άλλο. Πώς δλα θά γίνουν γης 
μαδιάμ. Πώς άπό έδώ θά περά
σουν οί τάδε στρατοί κι’ άπό έ- 
κεί οί τάδε στόλοι. Κι’ δταν τούς 
πεις πώς δέν πρόκειται νά γίνει 
ι ίποτα άπ’ δλα αύτά, άμέσως σέ 
θεωρούν γιά «ύποπτο». Άκοϋς νά 
είσαι αισιόδοξος! θά είσαι, τό δί
χως άλλο, «διεθνιστής». Μπορεί

Γ Λ Ω Σ Σ Α  Κ Α Ι  Λ Α Ο Σ
Τού Γιώργη ΛΑΜΠΡΙλΌΓ

’Από χρόνους πολλούς, περισσότερο άπό έναν αιώνα τώρα, 
συνταράζει τή ζωή τοΰ έθνους τό περιμάχητο πρόβλημα τής γλώσ
σας. Μέ κέντρο τήν άγωνιώδη προσπάθεια γιά  τή λύση του, ό 
νεοελληνικός κόσμος χωρίστηκε σέ άντίμαχα, λυσσαλέα άλληλο- 
μισοΰμενα στρατόπεδα. Άπό κεϊ ή καθαρεύουσα, ό άρχαϊσμός, ή 
μεγάλη ιδέα, άπό δώ ή Δημοτική, τό ζωντανό ρέμα τής ζωής, 
ό λαός.

Τό πρόβλημα ύπάρχει άπό τότε πού ζεΐ κι’ άνασαίνει, σάν ιστο
ρική όντότητα, τό νεοελληνικό έθνος. Πολύ πριν άπό τό Είκοσιένα, 
άμέσως Οστερ’ άπό τή μίζερη νίκη του, καί σ’ δλη τή διάρκεια τής 
νεοελληνικής ζωής ώς τά σήμερα, ή μάχη συνεχίζεται άλλοτε άθό- 
ρυβη κι’ άλλοτε σκληρή, άνελέητη, χωρίς νά λέει νά φτάσει σ’ ένα 
όριστικό καί ποθητό τέρμα. Καί λέω: ώς τά σήμερα. Τό πρόβλημα 
,δέ βρήκε τή λύση του καί παραμένει πρόβλημα.

Υπάρχει, λοιπόν, γλωσσικό ζήτημα σήμερα;
"Α ς  δοθεί, άμέσως κιόλας, μιά έξήγηση. "Οταν ένα έθνος συ- 

ζητεΐ κεντρικό πρόβλημα τής ζωής του, πολιτικό, κοινωνικό είτε 
πνευματικό, όφείλει νά δίνει τή λύση του καί νά  τ ή ν  έ π ι β ά -  
λ ε ι. Άπό τό πεδίο τού διαφωτισμού καί τής πειθοϋς περνάει στό 
πεδίο τής πολιτικής πραγμάτωσης. "Ερχεται ή πολιτεία τότε καί 
θεσπίζει κανόνα ζωής. Λοιπόν, άπό τήν πολύχρονη, κουραστική, 
άγωνιώδη συζήτηση τό έθνος σ τ ή  σ υ ν ε ί δ η σ ή  τ ο υ  έλυσε 
τό πρόβλημα. Ή  ζωντανή γλώσσα τοΰ λαού έχει νικήσει. Μό  ή 
νίκη είναι η θ ι κ ή .  Μένει τό μεγάλο άλμα τής πολιτείας πού θά 
τήν έπιβάλει ν ό μ ο  στή ζωή τού έθνους.

Τό άλμα τούτο δέν έγινε ποτέ καί δέ γίνεται ώς τά σήμερα. Τό 
πρόβλημα παραμένει άλυτο. Υπάρχει λοιπόν γλωσσικό ζήτημα 
καί μάλιστα περισσότερο κρίσιμο άπό κάθε άλλη ώρα στήν Ιστο
ρική πορεία του ελληνισμού.

Ή  γλώσσα δέν είναι άπλή ύπόθεση γλωσσικών ή φραστικών 
τύπων. Είναι πλάσμα τοΰ ζωντανού λαού, πλάσμα τής ρέουσας 
έθνικής ζωής. Είναι ζήτημα έθνικό. Ή  αίώνια διαμάχη γύρω της 
έχει τό νόημα τής πάλης γιά τόν πνευματικό πολιτισμό τής νέας 
Ελλάδας, το νόημα τής πάλης γιά τήν ίδια τή ζωή, ύλική καί πνευ
ματική, τού τόπου μας. Καί ας τό πούμε καθαρά, ώμά: ή καθα
ρεύουσα πού πνίγει σήμερα τήν παιδεία, τόν τύπο, τήν έπιστήμη,

(Συνέχεια στή σελίδα 2)

Α. Κ Ο Ρ Ο Γ ΙΑ Χ Ν Α Κ Η : Ή  πείνα



2  ευάερα γράμμαΐά

Γ Λ Ω Σ Σ Α  Κ Α Ι  Λ Α Ο Σ
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 1) 

τη δημόσια ζωή, είτε άρχαΐζουσα είτε «άπλή», άποτελει τό σηκω
μένο λάβαρο τής άντίορασης καί του πνευματικού συσκοτιομοΟ 
γιατί είναι έχθρική μέ τό λαό, καί τά πλάσματά του. Ή  Δημοτική 
είναι τό έξαλλο λά&αρο τ ο ΰ  λ α ο ΰ  πο ύ  π ρ ο χ ω ρ ε ί  καί 
ζητάει νά πυργώσει, στήν ώριμη τούτη Ιστορική ώρα πού περνάμε, 
τις άξιες τής νέας ζωής καί τοι) νέου πολιτισμού του.

Ή  ώρα αληθινά είναι ώριμη κι' άληθινά είναι κρίσιμη. Είναι 
ή ώρα πού κρίνεται όριστικά άν θ' ανοιχτεί πλατύς ό δρόμος τής 
προκοπής ή θά γυρίσουμε πίσω στήν πνευματική λέπρα ένός μα- 
σκαρεμένου καί συγχρονισμένου νεολογιωτατισμοϋ, θλιβεροί Δον- 
κιχώτοι στις μάχες μέ τούς μεγαλοΐδεάτικους άνεμόμυλους.

'Απάνω άκρι&ώς στήν κρίσιμη καμπή, οφείλουμε νά διακηρύ
ξουμε τήν πίστη μας: πιστεύουμε στή νίκη γιατί πιστεύουμε ατό 
λαό. Είναι ό ίδιος ό λαός πού παλεύει σκληρά σ’ δλη τήν Ιστορία 
του γιά τήν προκοπή του. Είναι ό ίδιος ό λαός πού έδειξε τήν άνί- 
κητη δύναμή του ¿ιαί τις ύψηλές άρετές του στό μεγαλούργημα τής 
'Αντίστασης. Είναι ό ίδιος ό λαός πού έλυσε μόνος του, μέ μιά σπα
θιά τό γόρδιο δεσμό του αίώνια άλυτου γλωσσικού ζητήματος: 
άπάνω στά έλεύθερα βουνά, ρίχνοντας τά θεμέλια τής νέας δημο
κρατικής ζωής του, καθιέρωσε τή λαϊκή γλώσσα σάν έπίσημη στή 
δημόσια ζωή, στήν παιδεία, τόν τύπο. “ Ησαν τά θεμέλια τής νεοελ
ληνικής άναγέννησης. Τό έθνος έβρισκε τό δρόμο του.

"Ομως ή στιγμή είναι Ανάποδη. Ο Ι τύχες τής έλληνικής πολι
τείας βρίσκονται, προσωρινά έστω, στά χέρια των θλιβερών Δον- 
κιχώτων τής μεγάλης ιδέας. "Ενας 'Υπουργός τής Παιδείας, τω
ρινός, έξοστρακίζει τή Δημοτική άπό τά σκολειά. Τά ϊα  καί τά 
ώ ά εισβάλουν πανηγυρικά στή μάθηση των παιδιών μας.

"Α ς  σταθούμε όρθοί. Μέσα στό μεγάλο, τό άπέραντο μέτωπο 
τού λαού μας, άς έρθουν βοηθοί καί συμπαραστάτες οι πνευματικοί 
άνθρωποι τοΰ τόπου, νά κρατήσουν θαρρετά μαζύ του τό λάβαρο 
τής δημοκρατικής νεοελληνικής άναγέννησης, του λαϊκού πνευμα
τικού μας πολιτισμού.

Ό  λαός προχωρεί κι’ ό λαός θά νικήσει. Μαζύ καί ή γλώσσα 
του, μαζύ καί όλα τά πλάσματα τής ψυχής καί τοΰ νοϋ του. Καί τό 
χρέος τών πνευματικών ανθρώπων είναι τεράστιο.

Τώρα, περισσότερο άπό ποτέ. Τώρα, περισσότερο άπό πάντα.

ΖΗ ΤΗ Μ Α Η Θ ΙΚ Η Σ  Τ Α Ξ Η Σ

·. νά μήν εύθύνεσαι γι’ αύτό τό .. . 
«έγκλημα». Μά μιά καί δέ θές 
νά χαρεΐς κ' έσύ μέ τήν ιδέα πώς

. έρχεται ή άνεμοζάλη, γιά νά γλυ
τώσουμε έτσι άπό τή δημοκρατία, 
τότε όλοψάνερο πώς είσαι... ά- 
ναρχικός! Γιατί «νόμος καί τά
ξη» θά πει, μιά μειονότητα κατε- 
χόντων νά έχει τό έλεύθερο νά 
κάνει δ,τι θέλει.

,Τ Ο  Κ Ρ Α Τ Ο Σ  Κ· Ο Ι  Φ Ο ΙΤ Η Τ Η Σ

. Ο Ι  φοιτητές μας βρίσκονται σέ Ανα
βρασμό γ ιά  τήν άστοργία καί τήν έχθρό- 
τητα που τούς δείχνει τό Κράτος. Τό 
'Υπουργείο Παιδείας, όρίζοιτας ένα τε
ράστιο ποσό γιά  έκπαιδευτικά τέλη, δη
μιουργεί μιά τέτοια κατάσταση ώστε ή 
φοίτηση στίς Ανώτερες σχολές νά είναι 
άποκλειστικό προνόμιο μόνον τών μαυρα
γοριτών καί όνειρο Ανέφικτο γ ιά  τά παι
διά  τοΟ έλληνικού λαοΰ. Ο Ι  ήρωΐκοί φοι
τητές μας πού κίνησαν τόν παγκόσμιο 
θαυμασμό στόν Απελευθερωτικό μας ά- 
γώνα, κινδυνεύουν τώρα νά μείνουν έξω 
άπό τό Πανεπιστήμιο, δηλαδή έξω άπό 
τό σπίτι τους, γιατί δέν έχουν νά πλη
ρώσουν τίς 8 .000  δρχ. που χρειάζονται 
γ ιά  τήν έγγραφή τους.

Παράλληλα, ένας καινούργιος νόμος 
έφερε στό κατακόρυφο τήν άπόγνωσή 
τους:

Τ ό  Κράτος άρνεΐται νά δώσει άναδολή 
κατατάξεως στους φοιτητές πού έπιστρα- 
τεύονται I

Δέ νομίζει τό  Κράτος πώς είναι έπεί- 
γουσα ανάγκη νά δημιουργήσου-'ε νέα 
πνευματικά στελέχη, ύστερα άπό τά τόσα 
χρόνια τοΰ σκοταδιού όπου μάς κρατού
σαν οΐ έχ&ροι της Πατρίδας;

«Α Ν Ω Τ ΕΡΟ Ι»  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Τέως Διευθυντής τών - Καλών 

Τεχνών τού Υπουργείου Παιδεί
ας παραιτήθηκε θεληυατικά ιόν 
καιρό τής κατοχής καί πήγε δεξί 
χέρι τού Βουλπιώτη στή δοσίλογη 
Λ. Ε. Ρ. Ε. Τώρα σύμφωνα μέ τή 
συντακτική πράξη πού δίνει τό δι
καίωμα σ' δσους άπομακρυνΟή κά
νε γιά «πολιτικούς λόγους» νά 
ζητήσουν τήν έπαναφορά τους, ζη
τάει καί αύτός νά γυρίσει στή 
θέση του, έλπίζοντας φαίνεται 
στήν «πλατειά» έρμηνείά τού νό
μου. "Ενα άκόμη σημάδι πώς ή 
σαπίλα είναι Αγιάτρευτη στή λε
γάμενη «Ιθύνουσα τάξη».

Π ΙΣ Τ Ο Π Ο ΙΗ Τ ΙΚ Ο  
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν  ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορηθήκαμε πώς γιά νά 
διοριστεί κανείς σ' ένα ιδιωτικά 
σχολείο χρειάζεται, δπως καί 
στήν περίφημη έκείνη περίοδο τής 
4ης Αύγουστου, του τρίτου 'Ελ 
ληνικού πολιτισμού ή δπως πολύ 
σωστά τόν χαρακτήρισε ένα άπ’ 
τά μεγαλύτερα τότε λογοτεχνικά 
Γαλλικά περιοδικά χιτλερικού 
πολιτισμού, πιστοποιητικό κοινω
νικών φρονημάτων.

Σάν πνευματικοί άνθρωποι τής 
χώρας, πού ό λαός της έκανε τό
σους άγώνες, ύπέστη τόσες θυσί
ες καί έχυσε τόσο αίμα γιά τις έ- 
λευθερίες του, διαμαρτυρόμαστε 
μ’ δλη τή δύναμή μας καί ζητάμε 
άπ' τήν Κυβέρνηση νά καταργη- 
θεί αύτό τό Ανελεύθερο καί άντι- 
δημοκρατικό μέτρο πού θυμίζει 
μονάχα δικτατορίες καί φασισμό.

« Σ Α Σ  Ο Μ ΙΛ Ο Υ Ν  Α Ι  Α Θ Η Ν Α Ι »

Ταλαίπωρος μισθωτός τοΟ ‘ Ελληνικού 
κράτους, τις μέρες πού πήρε προκατα
βολή ένα χιλιάρικο γ ιά  τό Πάοχα του 
έλαβε κ ι ' ενα λογαριασμό του ραδιόφω
νου— κρυφή παρηγοριά τής σκλαβιάς τό 
είχε Ασφράγιστο και δέν τοΟ κάνει καρ
διά  νά τό ξεπουλήσει άκόμα— νά πλη
ρώσει 600 δραχμές γ ιά  τους μήνες Δε 
κέ"βρ η  καί Νοέμβρη— πού δέν είχε 
ρεύμα.

_Γιά νΰχει τή συνείδησή του ήσυχη—  
τοΰ φανήκανε λ ίγο  τολλά-— είπε νά πα; 
ράκολουθήοει μιά όλάκερη μέρα νά δει 
τί τού προσφέρει τό Δημόσιο μέ τό ρα
διόφωνο. “ Ω ρα  6 .45  τόν ξυπνάει εύχά- 
ριστη μουσική (χαβάγιες, ταγκό. Σ ο υ 
ίν γ κ ).  7 ‘Αναμετάδοση άπό τό σταθμό 
τοΰ Λονδίνου («ύ  Μπονόμι έλαβε τηΧε- 
γ,ρόφημα συγχαρητήριο γιά  τίς θυσίες τοΰ 
Ιταλικού Λαού στόν κοινό συμμαχικό Α
γώ να »). Σ υνέχε ια  μουσική. 7 .30  Πρώτο 
δελτίο είδήοεων ( 'Αναμετάδοση φωνολη
ψίας χθεσινών άνακοινωσεων τού κ . Ζα-

κυθηνού. “ Αρθρωση έξαίρετη). 8 'Επ α 
νάληψη τού χθεσινού άγγλικού  μαθήμα
τος (είναι λίγο τζόρας στίς ξένες γλώσ
σες) καί πάλι μουσική (Σ ο υ ίν γ κ ,  τα
γ κ ό . χα βά γιες ). _ 12  τό μεσημέρι. Ψ υ 
χα γω γία  Α γγλικώ ν δυνάμεων. Μουσική. 
Δελτίο _είδήοεων_ («δέν αυξάνονται οί μ ι
σθοί τών δημοσίων ύπαλλήλων). Μουσι
κή . Δ ελιίο  οε ρυθμό ύπαγορεΰσεως («Δ έν 
._. . αύ-ξά-νο-ντοι . . .ο ί .  . . μισθοί. . . 
τών. . . δη-μο-σίων. . . 6πα-λλή·λων»)
5 μ .μ . Μουσική γ ιά  τήν ώρα τού τσα 
γιου. ( Δέν  τό συνηθάει). Ψ υχαγω γία  ' Ι ν 
δικών δυνάμεων, ψυχαγωγία Αγγλ,κώ ν 
δυνάμεων, ψυχαγωγία ένόπλων δυνάμεων, 
ειδήσεις στήν 'Α γ γ λ ική , είδήσεις στήν 
'Ε λ λ η ν ι κ ή . . .  Μουσική. . . . ' Ε λ ά τ ε  μαζύ 

ας Απόψε στό Περού καί οτή Βολιβία ., 
ορός ώς τά μεσάνυχτα. Σ ά ν  τό έκλεισε 

σκέφθηκε πώς τόσα έξοδα πού κάνει τό 
Κράτος γ ιά  τήν ψυχαγωγία του άπό πού 
θά τά  βγάλει, εβαλε στήν πάντα 600 
δρχ. άπό τά χιλιάρικο καί τραγούδησε 
δπως πόν παλιό καιρό πού τόν πιάνανε 
τά μεράκια του οτό χωριό:

Κρέμεται ή καπότα στήν άλυγαριά 
ντέρτι καί μαράζι δέν βάνω στήν καρδιά.

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ
Ό  Χρηστός είναι δώδεκα χρό

νων καί γράφτηκε στή β ' τάξη 
τοΰ Δημοτικού Σχολειού σ’ ένα 
συνοικισμό. Είναι όρφανός καί 
δέν είχε κανένα νά τού μάθει δλα 
αύτά τά χρόνια τήν άλφαβήτα.Ή 
δασκάλα έρχεται μιά-δυό ώρες, 
σηκώνει δυό - τρία παιδιά πού ξ έ- 
ρ ο υ ν ε νά διαβάζουνε, λένε Λί
γο μάθημα κι’ ύστερα κάνουνε 
«ωδική». Ή  δασκάλα έ'χει δίκηο. 
Λίγος ό μισθός, πολλά τά παιδιά, 
μεγάλος ό κόπος νά τά μάθει δ
λα γράμματα. Το Κράτος καί 
κείνο έχει δίκηο. Αίγα τά λεπτά, 
πολλές οί άνάγκες γιά «παραγω
γικές» πιστώσεις, που νά περισσέ
ψουν νά διορίσει κι’ άλλους δα
σκάλους. Ό  Χρηστός μόνο, ό όρ
φανός πού είναι δώδεκα χρονών 
καί δέν ξαίρει άκόμα τήν άλφα- 
βήτα καί θ έ λ ε ι  νά τή μάθει, τί 
φταίει σ’ δλα αύτά;
Τ Ο  Κ Ρ Α Τ Ο Σ  Κ Α Ι  Ο Ι  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Τ ό  Υπ ουργικό  Συμβούλιο , ύστερα άπό 
άπειρα διαβήματα πού έγιναν _έκ μέρους 
των λογοτεχνών καί καλλιτεχνών, αποφά
σισε νά παραχωρήσει τήν Κάζα ντ* Ν τά 
λια  γιά  Σ τ έ γ η  Γραμμάτων καί Τεχνών.

Παράλληλα η 'Ετα ιρ ία  'Ελλήνω ν Λο
γοτεχνών ζήτησε νά Ιδρυθεί ένα 'Ε π α γ 
γελματικό Επ ιμελητήριο  καί Ταμείο Σ υ ν 
τάξεως γ ιά  τούς λογοτέχνες καί τούς 
καλλιτέχνες. Τό 'Υπουργείο 'Εργασίας υίο- 
θέτηοε τήν< πρόταση αύτή και τά Υπ ουρ 
γείο  Παιδείας καί Οικονομικών είναι σύμ
φωνο.

θέλουμε νά πιστεύοιμε δτι ή Κ υβέρ 
νηση δέ θά έχει_ καμμιΑ άντίρρηση, μά
λιστα θά έπισπεύσει τήν ίδρυση τού Ε 
παγγελματικού 'Επ ιμελητηρίου πού θά 
κατοχυρώσει έπαγγελματικα τούς άιθρώ- 
πους τών Τραυμάτων καί τής Τέχνης, 
άφοΰ σ ' αύτο θά άνήκουν ολοι ο ί άξιοι 
λογοτέχνες καί καλλιτέχνες καθώς καί 
τού Ταμείου Συντάξεως Λογοτεχνών καί 
Καλλιτεχνών γ ιά  νά έχουν οί πνευματι
κοί άθρωποι δπως δλοι οί έργαζόμενοι 
έναν πόρο ζωής στά γηρατειά τους.

Ο  Σ Ο Λ Ω Μ Ο Σ
Κ Λ Ι Η  Σ Κ Λ Α Β ΙΑ

'Αγαπητά « 'Ελεύθερα  Γράμματα»,
Διαβάζοντας προχθές στά «'Ελεύθερα  

•Γράμματα», 3ο τεύχος τήν άνάλυση τού 
'Εθνικού  μας ‘Ύμνου άπό τόν Φωτιάδη, 
στήν 4η στήλη π ού 'γρά φ ει: « “Α ν  ζοΰσε 
ά Σολω μός καί άν ξανάγραφε ένα νέο 
“ Υμνο ...»  θυμήθηκα κάτι: “ Οτι άν ζοΰσε 
ό  Σολω μός τό 1941 —  1944 Ασφαλώς 
τά ίδια θάγραφε μέ τήν έξής διαφορά, 
δτι τό τέταρτο τετράστιχο θά τδγραφε 
έτσι δά , δπως τό τραγουδούσαμε μεϊς οί 
μελλοθάνατοι τού Χαΐδαριοΰ σάν κατε
βαίναμε στόν Πειραιά καί στά Φάληρα 
γ ιά  καταναγκαστικά:

Ά ρ γ ε  νάρτει κείν’  ή μέρα 
καί δέν ήσαν οιωπηλά 
κα ί δέν τάσκιαζ’ ή φοβέρα 
κι* άς τά πλάκων* ή σκλαβιά.

Δ έν ξέρω νά σάς πώ ποιός μετα
σχημάτισε αύτό τό τετράστιχο στά Χαί- 
δάρι. Πάντως είμαι βέβαιος πώς ό Σο- 
λωμάς άν ζοΰοε κ Γ  έβλεπε αύτή τή 
μετατροπή καθόλου δέ θά τό τραγούδαγε 
λιγώτερο άπό μάς τούς μελλοθανάτους 
τών Ες-Ες.

Μ έ Φιλικά αίσθήματα 
Α Ρ Ι Σ Τ .  Σ Ι Ω Ρ Η Σ

’Ακυρώνονται οι έξετάσεις κι’ 
ο! προβιβασμοί τών παιδιών πού 
έγιναν οτίς έλευθερωιμένες περιο
χές τής Ελλάδας επί κατοχής!

Είμαστε βέβαιοι, πώς τό ζή
τημα δέν τό ξέρει καλά ή ύπηρε- 
σίά τού Υπουργείου κΓ έσπευσε 
νά κάνει κάτι, πού θάχει θλιβερή 
απήχηση στά 2)3 τής Ελλάδας. 
Τίς έξετάσεις καί τούς προβιβα
σμούς αυτούς τούς έκαναν ο. ί
διοι οί καθηγητές καί δάσκαλοι 
πού είχε τό Κράτος διορίσει, καί 
μάλιστα μέ βάση τήν κείμενη νο
μοθεσία.

Κάθε χωριό καί κάθε πόλη μό
λις έλευτερωνόταν άπό τό στρα
τό Αντίστασης άμέσως άνοιγε τό 
σχολείο του. “ Ετσι λειτούργησαν 
κανονικά τά σχολειά στήν ¿λεύ
τερη Ελλάδα. Ή  Πολιτική ’Επι
τροπή ’Εθνικής ‘Απελευθέρωσης 
δέν άφησε χωριό χωρίς σχολείο.

Οί δάσκαλοι κι οί καθηγητές 
χωρίς μιστό, πεινασμένοι καί γυ
μνοί συνδύαζαν τή στρατιωτική 
ύπηρεσία μέ τή διδαχτική. Ιό  ί
διο έκαναν κι οί μαθητές. Πρό
γραμμα, ώρες, διαγωνισμοί δλα 
γίνηκαν κανονικά καί ουχνά κυ
κλοφορούσαν σέ κάθε περιοχή ά- 
νάλογες έγ’κύκλιες σάν καί τούτη 
πού μπορέσαμε καί σώσαμε.

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η  ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η  Ε Θ Ν Ι
Κ Η Σ  Α Π ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΩ Σ Η Σ . 

Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ  ΚΑ Ι 
Θ ΡΗ ΣΚ ΕΥ Μ Α ΤΩ Ν  

Άριθ. πρωτ. 255.
Π ΡΟ Σ  τούς Διοικητικούς ’Αντι

προσώπους καί τά ’Επαρχιακά 
καί Κοινοτικά Συμβούλια Θεσ
σαλίας.
Ή  Γραμματεία Παιδείας μέ τήν 

ΰπ’ άριθ. 185 έγκύκλιό της κα
θορίζει ώς έξής τόν χρόνο έναρ
ξης τών έργασιών στά σχολεία 
α . καί β '.  βαθμού Παιδείας. Ή  
σχολική χρονιά άρχίζει στίς 10 
τού Σεπτέμβρη. Στό χρονικό διά
στημα άπό 10 ώς 15 τού Σεπτέμ
βρη όρίζεται νά γίνουν οί απολυ
τήριες έξετάσεις, οί προαγωγικές

καί τών έπανεξεταστέων στά Δη
μοτικά καί τά Γυμνάσια καί άπό 
15—20 Σεπτέμβρη οί είσιτήριες 
έξετάσεις στά Γυμνάσια. Τά δέ 
μαθήματα πρέπει ν’ αρχίσουν στίς 
15 τού Σεπτέμβρη στά Δημοτικά 
σχολεία καί τήν 1 τού Όκτώβρη 
στά Γυμνάσια.

Οί τύποι τών σχολείων, πού θά 
λειτουργήσουν, θά είναι τό έξα- 
τάξιο δημοτικό καί τό έξατάξιο 
γυμνάσιο, δπως καί στήν κατεχό- 
μενη Ελλάδα.

Παρακαλοΰμε νά ληφθοΰν έγ
καιρα τά απαραίτητα μέτρα γιά 
νά λειτουργήσουν ταυτόχρονα 
δ λ α  τ ά  σ χ ο λ ε ί α  στήν 
περιοχή μας. Μέ τήν εύκαιρία έ- 
τούτη σάς ύπενθυμίζουμε καί τήν 
μέ άριθ. 135 έγκύκλιό μας.

Είναι άλήθεια, πώς οί κατά τό
πους αύτοδιοικήσεις καί οί έκπαι- 
δευτικοί μας έχουν νά υπερπηδή
σουν μεγάλα έμπόδια καί πολλές 
προσπάθειες πρέπει νά καταβλη
θούν άπό δλους μας γιά νά γίνει 
ζωντανή πραγματικότητα τό σύν
θημα:

«Ν’ ά ν ο ί ξ ο υ ν  δ λ α  τ ά  
σ χ ο λ ε ί α ,  δ λ α  τ ά  π α ι 
δ ι ά  σ τ ά  σ χ ο λ ε ΐ  α».

Πρέπει δμω_ς καί σέ τούτον τόν 
τομέα δουλειάς γιά τή μόρφωση 
τής νέας γενιάς νά δώσουμε μά
χη καί νά τήν κερδίσουμε, δπως 
τόσες άλλες κερδίσαμε, ώς τώρα, 
στήν πορεία του άπελευθερωτικοϋ 
άγωνα.

"Οοον οι συνθήκες οί πολεμι
κές δέν έπιτρέπουν τό άνοιγμα 
τών σχολειών στίς παραπάνω_ ή- 
μερομηνίες νά καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια γιά νά περιοριστεί, 
κατά τό δυνατόν, ή καθυστέρηση. 
Ό  άγώνας μας δέν πρέπει νά κα
θυστερήσει στό κεφάλαιο τής μόρ
φωσης τοΰ λαού. "Ολοι μας μ’ Ο
λες μας τίς δυνάμεις πρέπει νά 
βοηθήσουμε γιά νά μή μείνει ού
τε ένα σχολείο κλειστό στήν Ε 
λεύθερη Θεσσαλία. Κάθε θυσία, 
πού είναι άνάγκη νά γίνει γιά τό 
σκοπό αύτό, πρέπει νά γίνει.

Καλούμε σέ ουναγωνιστική ά-

Ε Υ Γ Ε Ν Ι Ο Σ  θ ’ Ν  Η  Λ.
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Ή  σύγχρονη Αμερικάνικη λο
γοτεχνία παρουσιάζει έξαιρετικό 
ένδιαφέρο, τόσο γιά τά ιδεολογι
κά, δσο καί γιά τά μορφολογικά 
προβλήματα πού άνακινεΐ' δείχνει 
τόλμη καί πρωτοτυπία, είναι άνή- 
συχη κ’ έρευνητική, άγωνίζεται 
ν’ άνοίξει καινούριους δρόμους 
καί νά βρει τή δική της έκφρα
ση. Τό ζωηρό πνεύμα τής ’Αμερι
κής, τό μεγαλεπίβουλο κ' έπιχει- 
ρηματικό, πού χαραχτηρίζει τήν 
άλλη ζωή της, φανερώνεται καί 
στή λογοτεχνία της. Πλήθος δοκι
μές. έκφραστικοί τρόποι, τολμη
ρές καινοτομίες, πληθώρα άπό ι
δέες κΓ άντίθετες τάσεις, διασταυ
ρούμενα ρεύματα άπό τήν παγκό
σμια πνευματική ζωή, δημιουρ
γούν όλοένα τήν πολυσύνθετη αυ
τή λογοτεχνία, πού άποτελει μιά 
άπό τίς πολυτιμότερες συμβολές 
οτήν πνευματική ζωή τής έποχής
μας- , ,  ,

"Αν έξαιρέσουμε τούς παλιούς, 
τόν Πόου, τόν "Εμερσον, τόν Ούΐ- 
τμαν, στά τελευταία τριάντα χρό
νια καί λίγο πριν, ή ’Αμερική άρ
χισε νά δίνει μιά σειρά άπό σπου
δαίους τεχνίτες' ό Ντράϊζερ, ό 
"Αντερσον, ό Βάλντο Φράνκ, ό 
Σίνκλαιρ Λιούΐς, δ "Απτόν Σίν- 
κλαιρ, ό Φώλκνερ, ό Τζών^Ντός 
Πάσσος, δ "Εμινγουαίη κ’ ένα 
πλήθος άλλοι είναι σήμερα συγ
γραφείς παγκόσμιας φήμης. Ό  
Λάγκστον Χιούζ, ό μαύρος ποιη
τής τής ’Αμερικής, είναι ένας ά
πό τούς μεγαλύτερους σύγχρο
νους λυρικούς. Ό  Ευγένιος Ο’ 
Νήλ είναι χωρίς άλλο ό μεγα
λύτερος δραματικός συγγραφέας 
σήμερα κ' ένας άπό τούς μεγά
λους τεχνίτες τοΰ νεότερου θεά
τρου. Οί σημερινοί μυθιστοριο- 
γράφοι καί θεατρικοί συγγριαφείς 
τής Αμερικής είναι άπό τούς κα
λύτερους τοΰ κόσμου κ’ ένώ δί
νουν τις ποικίλες δψεις τής Αμε
ρικάνικης ζωής μ' έξαιρετιική δύ
ναμη καί βαθύτητα, έκφράζουν 
σύγχρονα τήν ψυχολογία καί τήν 
προβληματική δψη δλου τού ση
μερινού _ κεφαλαιοκρατούμενου 
πολιτισμού.

Ό  Ευγένιος Ο’Νήλ παρουσιά-

μιλλα τά ‘Επαρχιακά καί Κοινο
τικά Συμβούλια, καθώς καί τούς 
Εκπαιδευτικούς τής Περιοχής μας 
γιά τό άνοιγμα καί τήν κανονική 
λειτουργία τών σχολειών. Τό ζη
τούν αύτό έπιτακτικά τά ελληνό
πουλα τής Θεσσαλίας.
Στήν έδρα τής’Επιτροπής 31-8-44 
Ό  Πρόεδρος τής Διοικ. Έπιτρ.

Θεσσαλίας 
Δ. Ψ ΙΑ Ρ Η Σ  

Κοινοποίηση: Δασκαλικούς καί 
Καθηγητικούς Συλλόγους 
"Ετσι κι έγινε! Μέ τήν κείμενη 

νομοθεσία μαθήτεψαν, έξετάστη- 
καν καί προβιβάστηκαν τά παι
διά. Γιά ποιό λόγο ακυρώνονται 
τώρα οί έξετάσεις; Ποιος θά τό 
έξηγήσει οτά παιδιά καί στους 
γονείς τους; Τί μωρία είναι; ’Ε κ 
δίκηση είναι; ’Αλλά γιατί; Μή
πως γιατί νηστικοί καί γυμνοί 
καί καταδιωγμένοι άπό τόν κα
ταχτητή έκαναν μαθητές καί δά
σκαλοι τό καθήκον τους;

Παίζουμε θαρρώ «έν ού παι- 
κτοίς».

Πιστεύουμε, δτι τό ’Εκπαιδευ
τικό Συμβούλιο κι δ κ. Ύπουρ- 

ός θά προλάβουν μιά τέτοια ά- 
ικία. Είναι ζήτημα ήθικής τά-

οτηκε στ' Αμερικάνικα γράμμα
τα σάν έπαναστάτης' επαναστά
της στίς δραματικές ιδέες, στόν 
κόσμο πού άνέβαζε στή σκηνή, 
σιή θεατρική τεχνική' σύχναζε 
στούς μποέμικους καί πρωτοπο- 
ρειακούς λογοτεχνικούς κύκλους, 
συνεργαζόταν στ’ άριστερά περι
οδικά τής έποχής καί στή ζωή του 
δέ συμμορφωνόταν μέ τόν Αμε
ρικάνικο κοινωνικό κομφορμισμό. 
Κοινωνικά καί πνευματικά ήταν 
ένας διαμαρτυρόμενος μ’ άναρ- 
χούμενες ιδέες.

Οί νέοι λογοτέχνες, πού πα
ρουσιάζονται στίς άρχές τής δεύ
τερης δεκαετίας του αιώνα μας, 
είναι μιά γενιά άπό διανοούμε
νους ριζοσπάστες. ’Εκείνο πού 
κύρια τούς χαραχτηρίζει είναι ή 
κοινωνική δυσάρέσκεια ή ή κοινή 
ήθική στάση τους μπροστά στή 
ζωή' στάση ιδεαλιστών, απογοη
τεμένων άπό τή γύρω τους πραγ- 

ατικότητα, πού τήν άντιμετωπί- 
ουν μέ κάποια άόριστα αιτήμα

τα, έξωταξικά, γιά τήν Ανεμπό
διστη άνάπτυξη τής ανθρώπινης 
προσωπικότητας, γιά τήν όμορ- 
φιά τής ζωής, γιά τήν ειρήνη. 'Η 
καταθλιπτική δύναμη τοΰ μεγά
λου κεφαλαίου άρχισε στήν έπο- 
χή τους νά δημιουργεί γιά τούς 
πολλούς μιά κατάσταση Ανυπόφο
ρη· τά γιγάντια τραστ περνούσαν 
σάν ίσοπειδωτί/κές μηχανές άπά
νω άπό τίς μικρές καταστάσεις, 
τά μικρά κεφάλαια, τίς μικρές έ- 
πιχειρήσεις- συντοίβανε τις μικρές 
περιουσίες, ξεσπιτώνανε τίς μι
κροαστικές τάξεις, πού άπό μιά 
ζωή χωρίς μεγάλες διαταραχές, 
πέφτανε άπότομα οτόν πιό άγριο 
οάλο της καθημερινής βιοπάλης. 
Ή  κατάσταση αύτή προκαλοΰσε
3ν ήθική έξέγερση τών διανοου- 

νων τής έποχής καί διαμόρφωνε 
τήν ιδεολογία τους, ιδεολογία Α
πελπισμένων κι’ άπαισιοδόξων.

Συχνά οι νέοι αύτοί συγγρα
φείς περιγράφουν σκοτεινές πρω
τόγονες ψυχές, τήν έγωϊστική 
ζωή τών ένστίχτων, τό αντικοι
νωνικό ζώο μέ τά Ανομολόγητα 
πάθη του πού σέρνεται στά βάθη 
τής Ανθρώπινης ψυχής, έναν κό
σμο άσυνείδητα άνήθικο, πού τόν 
δίνουν μέ μιά όμορψιά σκληρή 
καί δραματική. "Ολοι θά θυμούν
ται, νομίζουμε, τού Κλώντγουελ 
τά «Καπνοτόπια» πού δημοσίεψαν 
άλλοτε τά «Νεοελληνικά Γ  ράμμα
τα» σά μυθιστόρημα καί πού τό 
«θέατρο Τέχνης» έδωσε οά δρά
μα- είναι τυπικό παράδειγμα γιά 
τά προβλήματα καί τόν κόσμο 
πού απασχολούν συχνά τήν άμε
ρικάνικη τέχνη. Ό  μηχανικός πεκ 
λιτισμός πού τούς τριγυρίζει μέ 
τόν ίλιγγο καί τούς τιτανικούς 
κλονισμούς του, τούς κάνει νά 
βλέπουν τόν κόσμο σά μιά τυφλή 
μηχανή κινούμενη άπό δαιμονικές 
δυνάμεις, δπου δ άνθρωπος συν
τρίβεται μαζί μέ τά κόκκαλα καί 
τήν ψυχή του. Σέ πάρόμοιες εικό
νες μέ μεγάλη ένταση δοσμένες 
διαπρέπουν ιδιαίτερα ό Φώλκνερ 
ώς μυθιστοριογράψος καί 6 Ο’ 
Νήλ ώς δραματικός συγγραφέας" 
κ’ οί δυό τους είναι ίδια ανήσυ
χοι άναζητητές μιάς νέας πάντα 
έκφρασης, ίδια πειραματιστές σέ 
νέες τεχνικές, κάθε έργο τους εί
ναι καί μιά καινούρια δοκιμή.

Ή  Θεατρική δημιουργία τού θ ’ 
Νήλ στήν πρώτη της περίοδο 
στρέφεται γύρω άπό τήν κεντρική 
Ιδέα τής ανθρώπινης προσωπικό
τητας, πού δταν έπιχειρεϊ ν’ Ανα
πτύξει έλεύθερα δλο της τό φυ· 
σικό πλούτο έρχεται σέ σύγκρου

ση καί συντρίβεται άπό τόν κοι
νωνικό περίγυρο καί τήν ήθική 
τυραννία του’ μέ τήν ιδέα αύτή 
συνδέεται καί ό πεσσιμιστικός λο
γισμός πώς ό άνθρωπος είναι μό
νος κΓ ασυνεννόητος.

Τά πρώτα του μονόπραχτα κομ
μάτια δίνουν έναν κόσμο θαλασ
σινών, έλεύθερο καί τυχοδιωκτι
κό, παιδιά τής φύσης παραδομέ- 
να στά πάθη τους καί τίς κοινές 
τους δυστυχίες.

Στήν «"Αννα Κρίστι» ό συγ
γραφέας δίνει ένα κοινωνικό συν- 
τρίμι, μιά νέα, πού ή κοινωνία 
τή σπρώχνει άπό ξεπεσμό σέ ξε
πεσμό κ’ ή κοινωνική αποδοκιμα
σία τήν έμποδίζει ατά τελευταία 
νά σωθεί καί νά εύτυχήσει.

Στό έργο «Πέρα άπό τόν όρί- 
ζοντα» τ’ ανθρώπινα όνειρα συν
τρίβονται άπό τίς κοινωνικές συν
θήκες. Στό έργο «Μιά άλλη», ή 
ήρωΐδα βλέποντας τά νιάτα της 
νά φεύγουν άφίνεται στίς φυσι
κές όρμές της κ’ έτσι έρχεται σ’ 
άντίθεοη μέ τήν καθιερωμένη ή
θική καί κατασπαράζεται άπό τόν 
έσωτερικό διχασμό της. Στό έρ
γο «"Ολα τά παιδιά τού θεού έ
χουν φτερά» ό Νέγρος ήρωας συν
τρίβεται, γιατί έπιχειρεϊ νά ξεφύ- 
γει άπό τόν κοινωνικό άποκΛει- 
σμό, πού σά μαύρο καί σάν κοι
νωνικό παρία τόν έχει καταδι
κασμένο ή λευκή κοινωνία. Καί 
οτό «Ό  αύτοκράτορας Τζόουνς» 
ένας άλλος μαύρος, χαλασμένος 
κΓ άποδιωγμένος άπό τήν κοινω
νία τών λευκών, καταφεύγει σ’ έ
να νησί μαύρων καί γίνεται βασι
λέας τους, μά κ' έδώ έρχεται σ’ 
άντίθεοη μέ τή νέα κοινωνία, ή 
κοινωνική αποδοκιμασία καί τό 
πρωτόγονο κοινωνικό πνεύμα τόν 
κυνηγάνε, ώσπου καταστρέφεται 
άπό τήν έσωτερική του διάσπαση.

Μά τό Αποκορύφωμα τής δημι
ουργίας του σ' αύτή τήν περίοδο 
είναι «Ό  Μαλλιαροπίθηκος». Ό  
συγγραφέας βρίσκεται τήν έποχή 
αύτή σέ βαθειά ήθική κρίση, δ
πως κΓ δλοι οί άλλοι συνοδοιπό
ροι του λογοτέχνες καί διανοού
μενοι, γιατί ό πόλεμος είχε συν
τρίψει ολες τους τίς έλπίδες καί 
τά δνειρα καί τό ξάπλωμα τής 
μεγάλης βιομηχανίας συνέχιζε 
καί μεγάλωνε τούς κοινωνικούς 
ακρωτηριασμούς καί τίς ψυχικές 
παραμορφώσεις τών σκλάβων τοΰ 
μεγάλου κεφαλαίου. Τό έργο έκ- 
ψράζει τήν τραγική Αδυναμία τοΰ 
Ο'Νήλ νά πιστέψει σ' δ,τιδήποτε' 
ή Αγωνία του δέ βρίσκει θερα
πεία ουτε στίς όμαδικές, ούτε στίς 
άτομικές λύσεις. Ή  δραματική 
θέση του έργου είναι έντελώς ά- 
τομιστική κι ό ήρωάς του, δταν 
χάνει τή ζωτική πλάνη του,  ̂δταν 
αρχίζει νά καταλαβαίνει πώς εί
χε σφαλερή ιδέα γιά τήν άξια 
του μέσα στήν κοινωνία καί χά
νει τήν πίστη στόν έαυτό του, χά
νει τήν έννοια καί τό σκοπό τής 
ζωής του καί δέ βρίσκει πουθενά 
στήριγμα, ούτε στήν όμάδα ούτε 
στό άτομο, ούτε οτήν κοινωνία 
ούτε στή φύση. Μέ τό έργο αύτό 
τελειώνει ή ήθική διαμαρτυρία 
τού Ο’Νήλ γιά τις σχέσεις τού ά- 
τόμου καί τής κοινωνίας κΓ ό έ- 
παναστστισμός του ξεθυμαίνει ό- 
λότελα.

Τό έργο πού έρχεται άμέσως 
ύστερα «Πόθοι κάτω άπό τίς λεύ
κες», κοινωνικά είναι σχεδόν ξε- 
χρωματισμένο καί τά δράμα δέν 
τοποθετείται πιά στήν άντίθεοη 
τού άτόμου καί τής κοινωνίας, 
άλλά στά φυσικά άνθρώπινα πά
θη. Σημειώνεται έτσι μιά μετα-

Τβϋ Μάρκόυ Α ΓΓΕ Ρ ίί

τόπιση του θ '  Νήλ έξω άπό τή 
σχετική πραγματικότητα, έξω ά
πό τά άγωνιώδικα προβλήματα 
πού βάζει οτό άτομο ή έποχή του, 
μ ιά  φυγή σέ περιοχές άσχετες )ΐέ 
τόν τόπο καί τό χρόνο. Ά πό τώ
ρα καί στό έξής θ' Απασχολείται 
λιγώ τερο μέ τόν κοινωνικό παρά
γοντα καί περισσότερο μέ τό βιο
λογικό, λιγώ τερο μέ τά  έξωτε- 
ρικά προβλήματα κα ί περισσότε
ρο μέ τά έσωτερικά.

"Υστερα άπό τό δράμα αύτό, 
Ακολουθούν δυό έργα πού ξετυ
λίγονται σ’ όλότελα φανταστικό 
κόσμο, μιά ξωτικό φαντασμαγο
ρία «Τά έκατομμύρια τοΰ Μάρ
κο Πόλο» καί τό «Ό  Λάζαρ_ος 
γέλασε» χριστιανικής έμπνοής. 
’Ανάμεσα στά δυό αύτά έργα 
γράφει ένα δράμα περίπλοκο, ψυ
χολογικά άβέβαιο καί ξεζητημένο 
«Ό  Μεγάλος Μπράουν» μέ μιά 
ύπόθεση δυσκολονόητη, δπου ή 
ανθρώπινη προσωπικότητα διαλύ
εται όλότελα μέσα σ' ένα λαβύ
ρινθο άπό έσωτερικές Αντιφάσεις. 
Τήν έποχή αύτή φαίνεται πώς τήν 
ήθική κρίση τού συγγραφέα τή 
διαδέχεται κάποια καλλιτεχνική 
κρίση' σά νά στερεύει ή δρα
στική του έφευρετικότητα καί 
υσκολεύεται νά βρεΐ τά θέματά 

του.
Μά ξαφνικά ή εύαιοθησία τοΰ 

θ ' Νήλ, ή πάντα ξυπνητή, παρο
ξύνεται όδυνηρά' σά νά Θίγεται 
βαθύτερα ή συνείδησή του άπό 
τήν τραγικότητα τής έποχής του. 
Ή  κρίστ| στήν οικονομική ζωή τής 
’Αμερικής, πού άρχίζει νά παρου
σιάζεται αύτή τήν έποχή, προκα- 
λεϊ τρομερή σύγχυση κι* ανατα
ραχή στίς ψυχές' δλες οί ιδεολο
γικές άξιες τοΰ καπιταλισμού 
κλονίζονται άπό τά ζάθρα τους 
κ' ή χρεωκοπία τής άτομιστικής 
οικονομίας γίνεται όλοφάνερη. Ό  
θ ' Νήλ αισθάνεται τ’ Αποτελέ
σματα, άλλά δέ βλέπει τίς πραγ
ματικές αίτιες' ό άτομιστικός 
προσανατολισμός πού έχει πάρει 
τό πνεύμα του τόν όδηγεϊ πάντα 
πρός τίς άτομιστικές δραματικές 
καταστάσεις. "Ομως τά δυό έρ
γα πού δίνει μέσα στά τρία πρώ
τα χρόνια τής οικονομικής κρί
σης, είναι γραμμένα μ’ έξαιρετι- 
κή δύναμη  ̂ κ' είχαν τεράστια ά- 
πήχηση κ έπιτυχία. τόσο στό 
Μπρόντγουαίη δσο καί σ' ολόκλη
ρη τήν ’Αμερική. Τό «Παράξενο 
Ιντερμέτζο» (1928) καί «Τό πέν
θος ταιριάζει στήν Ήλέκτρα» 

1931) είναι άπό τά πιό σκοτεινά 
ργα πού έχει γράψει έως τώρα. 

τό ένα πιό Απαισιόδοξο άπό τ’ 
άλλο. «Ό  άνθρωπος πνευματικά 
είναι μόνος κ’ έρημος, ύποταγ- 
μένος σέ τυφλές βιολογικές Αναγ
καιότητες, ή ζωή είναι παιγνίδι 
παράξενο, πού τό παίζει ένας ά
γνωστος θεός»' αύτή είναι ή κεν
τρική ιδέα πού βγαίνει άπό τό 
«Παράξενο ' Iντερμέτζο».
ΣΤΟ  ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Τό δεύτερο 

μέρος.

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ  Σ Α Κ Κ Α

“Α Λ Β Α Ν Ι Α ”

(το βιβλίο του πολέμου) 

£·/.βθ3η Ν. Άλικιώτη
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Α Θ Η Ν Α
(Ά  π ο σ π ά σ μ α τ α )

Είναι ή Αθήνα άρρωστη βαρειά
πρίν λίγες ώρες πέταξε τό κεφαλόδεσμο της
και μέ σαράντα πυρετό Βάρεσε τά ταμπούρλα της έξέγεροης
στίς πλατείες καί στούς έφτάψυχους γυμνούς συνοικισμούς της.
'Αναμαλλιάρα ξέστηθη σάν τάγαλμα τής τρέλλας
φορώντας τή λευτεριά άπό πάνω ώς κάτω
καί τήν τρομερή σπάθα της άποκάλυψης
προχωρεί μεσ’ τοΰ Ιστορικού δεκέμβρη τήν όμίχλη
πού σχίζουν τά μυδράλλια κι' οί μπόμπες.

Προχτές σκοτώσανε μέ πολυβόλα 
τά πιό λαμπρά κι' άγέλαστα παιδιά της 
όσα άπομεΐναν όρθια μέ τήν ψυχή στά δόντια 
γιατί φωνάζανε πολύ γιά λευτεριά καί δίκηο 
μέ κείνα τά μεγάλα τους πεινασμένα στόματα 
κλειδωμένα τέσσερα χρόνια στά στρατόπεδα 
καί στά κελλιά της φρίκης καί τοΰ τρόμου.

Πάνω στή ματωμένη γή πατάει ξυπόλυτη 
μέ πόδια βαφτισμένα σέ χιλιάδες ήλιους 
τάρχαΐο της χώμα άνάσκαψαν νέοι τύραννοι 
μέ σίδερο χτυπηιιένο τής Λευτεριάς τδνομα 
άπ’ τούς ξεγελασμένους λαούς 
στά έργαστήρια τής θυσίας.
“ Ολμοι κυνηγάνε τάγέρωχο βήμα της
ζητώντας νά παγώσουν τό αίμα τής καρδιάς της
νά δαμάσουνε των μαλλιών της τήν άστρένια χαίτη
νάγοράσουν τήν τιμή της μένα συμβόλαιο
έκεΐνοι πού στέριωσαν τή δόξα τους
στά κόκκαλα τών κατοίκων τής γής
αύτοί πού φοροΰν πανωφόρια άπό ανθρώπινο δέρμα
καί πλένονται στών όρφανών κοριτσιών τά δάκρια.

Παράτησαν τίς έκκλησιές γεμάτες οί δεσποτάδες
οί μαθητές τά θρανία τους
τά τσαντήρια στόν άνεμο οί γΰφτοι
κι' ετρεξαν όλοι κοντά σου
’Αθήνα πού ουρλιάζεις σά μαινάδα
κάτω άπ’ τά φονικά άεροπλάνα πού χειροκροτούσες
φωνάζοντας τό τρίτο όχι
μέσα στό σάλαγο του άνασκαμένου κόσμου.
Μέ τόν παράνομο δαυλό χύμηξες στής ντροπής τάνάχτορα 
μέ τά ξόανα καί τά σκιάχτρα 
νά βάλεις φωτιά στίς φωλιές τών φιδιών 
πού πάγωσαν έκατό χρόνια τόν κόρφο σου 
γεμάτον άστρα!

Λευτεριά, Λευτεριά, άφιόνι έχεις ποτίσει τούς εφήβους μας
έδώ κάτω στήν πολιτεία μέ τά μικρά σύγνεφα
άφιόνι καί τό κορίτσι πού φρουρεί τ’ όδόφραγμα
κρατώντας τό ντουφέκι σά σκήπτρο
μέ τά μαλλιά βροχή μέσ' άπ' τό κράνος
πιό φωτεινό άπ' όλα τά κρύα αγάλματα
ποϋχουν ποτέ στολίσει αύτή τήν πόλη.

Ό  κόσμος όλος άφωνος κυττάζει κατά δώ
είν' όργισμένοι οί μακρινοί νέοι μέ τάσπρα μέτωπα
πού δέν μπορούν νά τρέξουν στήν 'Ελλάδα
μέ τό Μπάϋρον καί τό Γκαριμπάλντι
νά δουν προτού γεράσουνε
τήν τρέλλα ντυμένη στά γιορτινά της φορέματα 
νά δοΰνε τών ματιών της τίς χάντρες 
τόν πόλεμο τοΰ μπούστου της καθώς πηδάει 
κάτω άπ’ τή γρηά άκρόπολη
χορεύοντας σά γύφτισσα στίς φωτιές τ’ άη Γιάννη.
Τής Γαλλίας οί ποιητές σημαιοστόλισαν τήν καρδιά τους 
οί ρώσσοι πολεμιστές τά τόξα τους
προσοχή, προσοχή φωνάξαν οί μεγάλες φωνές τοΰ κόσμου 
κεί κάτω στά χωράφια μέ τούς σταυρούς 
καί τίς μάντρες μέ τίς κρεμάλες 
ή γής κοιλοπονάει τή λευτεριά της.

Τ ' όδόφραγμα τής γειτονιάς 
τό χτίσαν μέ τραγούδια επαναστατικά 
ποϋστελναν οί άντάρτες άπ' τά βουνά μέ τά γεράκια 
καί ψιθυρίζαμε τέσσερα χρόνια μέ τήν προσευχή μας 
τόχτισαν μέ πέτρες άπ' τάδάκρυτο τετράψηλο σπίτι 
πού τίναξε ό έργάτης 
μέ τό ίδιο χέρι πού τόχτισε

Της Ρίτας ΜΠΟΠΙΗ-ΠΑΠΠΑ

γιά νά δείξει πόσο μεγάλη είναι ή άπόφασή του.
Σ τ ' όδόφραγμα τής γειτονιάς χτυπά ή καρδιά τής οικουμένης.

"Ετσ ι γινήκαν τά σκολειά νοσοκομεία
στά θρανία ξαπλώσανε τά ίδια τά παιδιά
πού κόψανε τό μάθημα καί χάθηκαν στούς λόγγους
μέ τά τετράδια καί τή μπαρούτη στήν τσέπη
στά θρανία αύτά κοιλοπονάει ή 'Ελλάδα
σκίζουν οί άνύπαντρες τό κέντημά τους
οί παντρεμένες τά σεντόνια τους
ή μικρούλα τήν κορδέλλα τών μαλλιών της
δέν ύπάρχουν έπίδεσμοι γιά νά λουφάξει τόσο αίμα
πού πηδάει άπ’ τίς τρελλές φλέβες στά καλντερίμια
γράφοντας μεγάλους κόκκινους σταυρούς στίς πόρτες.
Τυλίξτε τά ήρωϊκά παιδιά μέ τά φλογερά μάτια
έλάτε κορίτσια εύωβιασμένα νά τά χαϊδέψετε
έλάτε άπ' τά ζεστά περιβόλια
στήν κρύα στιγμή πούρχεται κατά πάνω τους.
Κοιμήσου μικρό άγόρι πού δέ φόρεσες ποτέ παπούτσια
καί πού τό βράδι πού σκολνοΰσες άπ’ τό μαγαζί
έμάθαινες σκοποβολή καί πολυβόλο
κρυφά άπ’ τή χήρα μάνα σου
γραμμένος κΓ  έσύ στήν Ιερή συνωμοσία.

Σ έ  βρήκαμε γεμάτο δόξα κι’ άοπλο 
σ' ένα χαντάκι τής Καισαριανής 
μ' ένα κομμάτι ψωμί γιά τρόπαιο 
σφιγμένο φοβερά στά δάχτυλά σου.

Είν’ ώραία μέσ’ τήν τρέλλα της ή 'Αθήνα
είναι ή πόλη πού οί ποιητές έκαναν πιά πατρίδα
είναι ή πόλη πού υπεράσπισε τήν οίκου μένη όλη
είναι ή πόλη μέ τά χίλια νεκροταφεία
στά χαμόσπιτά της κρύφτηκε ή 'Ελλάδα τέσσερα χρόνια
τίς συνοικίες της έκαψαν αλλεπάλληλοι τύραννοι
τά παιδιά της τάσφαξε ή πείνα δίχως μαχαίρι
τούς άντρες της καταβροχθίζουν ακόμα λύκοι.

Είναι ώραία μέσ' τήν τρέλλα της ή 'Αθήνα 
είναι ή πόλη πού φοράμε δαχτυλίδι άπό έπαρση 
ή κιβωτό τών Ιερών μας
τό κράνος τοΰ άγοριοΰ πού προχτές θάψαμε 
κάτω άπ' τήν πορτοκαλιά τής αύλής μας. . .
'Εδώ  πού κοιμάται ό καπετάνιος
κόκκινα δάση φυτρώνουν κάθε νύχτα
ό θυμός τοΰ δίκηου του άκόμα φωσφορίζει
τό κοντάρι του τδχε πάρει άπ' τόν άη Γιώργη
τό τραγούδι του άπ’ τό Θανάση Διάκο
είκοσιδυό σπαθιά είχε τό θάρρος του
χτυπημένα σέ φανατικό καμίνι
καί μιά άθηναίϊσα μάνα πού τόν περιμένει
έκεΐ στήν άλλη συνοικία
μένα στεγνό πουκάμισο ν' άλλάξει. .

’Αθήνα, ’Αθήνα,
σκισμένα τά λάβαρά σου χάμω τά σπίτια σου
κοράκια τρώνε τά σπλάχνα σου
χυμένα στό σφαγείο τής ποδιάς σου
οί γυναίκες παράτησαν τά παιδιά τους καί χάθηκαν_
τά παιδάκια κλαϊνε πίσω άπ' τούς ξένους στρατιώτες
οί ξένοι στρατιώτες κΓ αύτοί κλαΐνε
όλοι κρυώνομε δίχως άγάπη. . .

Είναι δίχως στέγες τά σπίτια σου
μέσα έχουν χυμήξει οί λυιασμένοι σκΰλοι
τρώνε ζωντανό τόν παράλυτο παποΰ
άφησμένο άπ' όλους μας στήν καρέκλα του
μιά τρελλή μέ κόκκινα κουρέλια γυρίζει στούς δρόμους
καί λέει ένα παραμΰθι γεμάτο αίματα
τά όργανα καί τά τούμπανα σώπασαν
ό κόκκινος ποταμός τραβάει κάτω
πάει νά ξυπνήσει τό μεγάλο κάμπο. . .

Αθήνα, 'Αθήνα,
μιά φορά κι’ έναν καιρό
σέ μιά πλακοστρωμένη αυλή μέ κυπαρίσσι
μιά μικρομάνα νανούριζε στήν καρυδένια κούνια
αύτόν πούπεσε δεκάξη χρονών στ' όδόφραγμα
φωνάζοντας γιά τήν Ιδέα τής Λευτεριάς
σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες.
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Ποΰθε βγαίνει μιά τόσο κατηγορηματική 
διαβεβαίωση καί τόσο βαρειά κατηγορία; 'Α
πό τό άναμφισβήτητο γεγονός ότι μέχρι σή- 
ιμερα ή έπίσημη καί άνεπίσημη άντίδραση, 
άπό τό έργο τοΰ Παλαμά άγνόησε κάθε τι 
πού άναφέρεται στίς φιλοσοφικές του πεποι
θήσεις, στήν άρνητική καί κριτική του θέση 
άπέναντι στήν άρχαιοελληνική καί βυζαντινή 
κληρονομιά. “ Οπως τουλάχιστον μάς τήν έρ- 
μηνεύει καί μάς τή διοχετεύει ή άντίδραση 
αύτή, κάθε τι πού άναφέρεται στή νεοελλη
νική έξέλιξη καί κατάντια, στούς όραματί- 
σμούς του γιά τό πάρα πέρα ξετύλιγμα, όχι 
μονάχα τοΰ λαοΰ μας, μά καί όλόκληρης τής 
άνθρωπότητας. Αύτά τά έπίικαιρα καί ζων
τανά προβλήματα, πού τό ειδικό τους βάρος 
είναι αύτό πού κυριαρχεί καί έπιβάλλεται 
στήν όλη Παλαμική δημιουργία καί πού δ 
ποιητής τά Αντιμετωπίζει μέ λύσεις πού ξε
φεύγουν τά πλαίσια τής άντίδρασης, πού έρ- 
χουνται σέ άνοιχτή σύγκρουση μέ τίς έπίση- 
μες άντιδραστικές έρμηνεΐες καί πού άιτα- 
ποκρίνονται άπόλυτα στά πραγματικά συμ
φέροντα τοΰ έργαζάμενου "Εθνους καί τοΰ 
τόπου μας, τά προβλήματα αύτά, πού ή κάθε 
λογής άντίδραση τ' άποσιωπάει, τά έξοστρα- 
κίζει άπό τήν έπίσημη «άκαδημάίκή» άνάλυ- 
ση καί «διαφώτιση» τής Παλαμικής έργασίας. 
Αύτό δέν σημαίνει ότι ό Παλαμάς δέν κατη- 
γορήθηκε γιά πρωτοπόρος, νεωτεριστης, 
«μαλλιαρός» κλπ. Τόν ποιητή τόνε «κατηγό
ρησαν» μέ δλ' αύτά καί άλλα άκόμα. Μά καί 
στίς «κατηγορίες» αύτές ξεκαθαρίζουμε μιά 
καλομελετημένη σκοπιμότητα, πού άποβλέπει 
σέ άλλους αντικειμενικούς σκοπούς.

“ Ολη ή φωτιά, όλα τά χτυπήματα ένάντια 
στόν πρωτοπόρο καί νεωτεριστή Παλαμά, συγ
κεντρώνονται στό ζήτημα τής γλώσσας. Πάνε 
ν' άποδείξουν ότι, άν ό Παλαμάς πρωτοπορεί 
καί νεωτερίζει, αύτά άναφέρονται μονάχα στά 
ζητήματα τής γλώσσας καί πάνε έτσι ν' απο
σιωπήσουν καί νά μάς κρύψουν τόν πραγμα
τικό πρωτοπόρο Παλαμά, τόν κοινωνικό πρω
τεργάτη καί λαϊκό διαφωτιστή, πού ή άντιμε- 
τώπισή του άνοιχτά καί παλληκαρίσια είναι 
πολύ πιό δύσκολη, Ακατόρθωτη κΓ έπικίνδυ- 
νη. Έδώ  φτάσαμε σ' ένα ζήτημα, πού έχει 
πλατύτερη καί γενικώτερη σημασία, γι' αύτό 
καί χρειάζεται πιό συστηματική άνάλυση καί 
φώτισμα. Ποιό είναι τό μέχρι σήμερα γενικά 
δεχτό κριτήριο γιά τήν κατάταξη τής νεοελ
ληνικής διανόησης; Πρώτ' άπ' δλα, φυσικά, 
αύτό άναφέρεται στήν κάθε λογής φιλολογία, 
στό στρατόπεδο τής άντίδρασης, τής καθυστέ
ρησης, τής πισωδρόμησης, είτε στήν προοδευ
τική πτέρυγα. Τό κριτήριο τής γλώσσας. "Αν 
χρησιμοποιείς τήν καθαρεύουσα, δέν είσαι 
προοδευτικός. Καί τό άντίθετο: "Αν μετα
χειρίζεσαι τή δημοτική. Ό  Παλαμάς καθιέ
ρωσε πιό συγκεκριμένα τό χωρισμό αύτό. κα- 
τατάσσοντας τούς τεχνίτες τοΰ λόγου σέ δυό 
κύριες σχολές. Στή «Σχολή τών ’Αθηνών» το
ποθετεί τούς καθαρευουσιάνους. Καί στή«Σχο- 
λή τής Έπτανήσου» τούς δημοτικιστές. Είναι 
δμως σωστό, ειτε άρκετό τό γλωσσικό κριτή
ριο γιά τόν άντιδραστικό ή τόν προοδευτικό 
χαρακτηρισμό καί τήν τοποθέτηση τής νεοελ
ληνικής διανόησης;

Δέν χωράει καμμιά άμφιβολία. πώς τό 
γλωσσικό κριτήριο είναι άπό τά πιό σπουδαία. 
Τό ίδιο δμως δέν χωράει καμμιά άμφιβολία 
πώς αύτό δέν είναι τό βασικό, τό πρωταρ
χικό, τό άποφασιστικό. Ή  έκατοντάχρονη — 
γιά νά μιλήσουμε μονάχα γιά τά χρόνια τής 
ύπαρξης τοΰ νεοελληνικού κράτους — άκού- 
ραστη προσπάθεια τής άντίδρασης νά πνίξει 
τή δημοτική καί ν' άφαιρέσει άπό τό λαό ένα 
άπό τά πιό γερά — δίχως καμμιάν υπερβολή 
θά μπορούσαμε άκόμα νά ποΰμε τό πιό γερό 
— δπλα του, τή ζωντανή γλώσσα, δείχνει κα- 
τοκάθαρα καί Αναμφισβήτητα τίς σκοτεινές 
έπιδιώξεις της, πού απόβλεπαν στό νά ξεκό
ψει όλους τούς δρόμους της νεοελληνικής 
λαϊκής προόδου καί Ανάπτυξης, γιά νά κρα
τηθεί ό λαός άλυσοδεμένος στό νεκρό καί 
στείρο παρελθόν καί σκλάβος στή διάθεση 
τών έκμεταλλευτών του. Καί μονάχα ή συμ-

* Μ έ  τό  σημερινό φύλλο μας τελεΐώ νοφε τή δη 
μοσίευση *τοστασμάτων άπό τή μελέτη τοΰ Ν ίκου  Ζα- 
χαριάδη γ ιά  τό «Δωδεκάλογο του Γύφτοι». Ή  μελέτη 
σώτή θά κυκλοφορήσει όλόχληρη σέ λίγες υέρες οέ 
» ι«λ ίο  άττό τόν έκδστικό ο ίκο  «Τά Ν έα  Βιόλία:.·

περιφορά πρός τή δημοτική γλώσσα καί τή 
δημοτική ποίηση παραφτάνει γιά νά κατα
δικάσει τελειωτικά τόν κοτζαμπασισμό, τό 
λογιωτατισμό καί δλη τήν πλουτοκρατική άν
τίδραση, σάν τούς βασικούς δημιουργούς τής 
κατάπτωσης πού σήμερα βρισκόμαστε. Ή  κα
θαρεύουσα άποτέλεσε καί αποτελεί ένα άπό 
τά πιό γερά φρένα, πού άπαγορεύουν τήν 
πρόοδο στόν τόπο μας.

Άπό τά πιό πάνω βγαίνει μονάχο του τό 
συμπέρασμα, πώς δποιος πολέμησε τήν κα
θαρεύουσα καί πάλαιψε γιά τή δημοτική, αυ
τοδίκαια καί αύτόματα καταχωρειται στή φά
λαγγα τών προοδευτικών. 'Η  άλήθεια είναι 
δτι γιά ένα μακρό χρονικό διάστημα ό άγώ- 
νας γιά κάθε πρόοδο στόν τόπο μας συνταυ
τιζότανε άπό πολλούς σχεδόν άπόλυτα μέ τόν 
αγώνα γιά τή δημοτική καί δτι, γιά όρισμέ- 
να χρόνια, κάθε προοδευτική κίνηση τοποθε- 
τιόντανε, γιατί τδδρισκε πιό βολικό, μέσα 
στίς συνθήκες τής πλουτοκρατικής φαυλοκρα- 
τίας, κάτω άπό τή σημαία τής πάλης γιά τή 
δημοτική. Αύτό οΰτε παλιά εϊτανε σωστό, 
ούτε, πολύ περισσότερο, σήμερα. Είναι άδύ- 
νατο, στηριζάμενοι μονάχα στόν γλωσσικό 
παράγοντα, νά δώσουμε σωστή άνάλυση καί 
έξήγηση στό κοινωνικό νεοελληνικό ξετύλιγ
μα. “ Ενα τέτοιο πράγμα θά μάς έφερνε σέ 
μιά παραμόρφωση καί διαστρέβλωση τής 
πραγματικότητας τής άληθινής μας ιστορίας.

Δέν θέλω νά λιγοστέψω γιά τόν Ελληνικό 
λαό τή σημασία τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος. 
Καί πάλι κείνο πούχει έδώ κυριαρχική σημα
σία δέν είναι ή γλώσσα αύτή καθ’ έαυτή, μά 
τά συμφέροντα πού έξυπηρετεΐ: άν είναι όρ
γανο διαφώτισης καί προόδου ή πισωδρόμη- 
ση γιά ένα λαό καί έναν τόπο. Καί φυσικά 
μόνο μιά γλώσσα πουναι ζυμωμένη μέ τό 
λαό, πού έχει βγει άπό τά σπλάχνα του καί 
τοΰ είναι εύκολη, κατανοητή, μητρική, μονά
χα μιά τέτοια γλώσσα μπορεί νά τόν έξυπηρε- 
τήσει. νά τόν βοηθήσει στήν άνάπτυξή του. 
“ Ωστε τό γλωσσικό μας ζήτημα δέν είναι στε
νά τεχνικό, μά κοινωνικό, ή καλύτερα ενα 
κομμάτι τοΰ δλου νεοελληνικού κοινωνικού 
προβλήματος. Καί τό γεγονός δτι ώς τά τώρα 
δέν μπορέσαμε νά λύσουμε τό ζήτημα αύτό, 
δέν είναι τυχαίο, δευτερεΰαν, μά ξεφανερώ- 
νει δλη τήν όργανική άρρώστεια καί ελατ
τωματικότητα τής λειτουργίας τής νεοελληνι
κής κοινωνικής μηχανής μέ τή σημερινή της 
σύνθεση καί συγκρότηση.

Τό γλωσσικό ζήτημα δέν_τό δημιούργησε, 
ούτε τό έφεύρηκε κανένας. Ξεπροβάλλει ζων
τανό καί Απαιτητικό μέσ- άπ’ δλη τήν έκα- 
τόχρονη έξέλιξή μας καί ζητάει τή λύση του 
σάν ένα κοινωνικό πρόβλημα ποδναι άδιατά- 
ραχτα δεμένο μ’ αύτή τήν ύπαρξη, τήν κοινω
νική κατάσταση καί τήν πιό πέρα κοινωνική 
πορεία τού λαοΰ καί της χώρας. Βλέπουμε 
λοιπόν δτι, δπως έχουν τά πράγματα, τό 
γλωσσικό ζήτημα δέν ώποτελεΐ παρα μιά μο
νάχα πλευρά άπό τό δλο κοινωνικό μας πρό
βλημα. "Ετσι γίνεται ολοφάνερο δτι άλλου 
πρέπει νά ψάξουμε νά βρούμε τό βασικό κρι
τήριο γιά τήν τέτοια είτε άλλοιώτικη ιδεολο
γική κατάταξη τής νεοελληνικής διανόησης, 
μιά καί τό γλωσσικό δέν είναι παρά δευτε- 
ρεΰον καί παράγωγο.

(Τ ό  -ταραιιάνω κείμενο ε ίκ ιι άπόοτκχσμα άπό ιό ν  
πρόλογο τοΰ συγγραφέα. Παραθέτουμε τώρα άποσπά- 
σματα άπό τή μελέτη του γ ιά  τό «Δώδεκάλογο του 
Γύφτου»),

Ό  ποιητής Κωστής Παλαμάς κατάχτησε 
ξεχωριστή θέση στή σύγχρονη νεοελληνική 
διανόηση. Δούλεψε καί δημιούργησε τό φώτι
σμα μιας καινούργιας εποχής στό διάστημα 
σοβαρών γεγονότων καί Αποφασιστικής στρο
φής στό νεοελληνικό κοινωνικό ξετύλιγμα.

Ό  Παλαμάς στάθηκε πάνω στό πέρασμα 
άπό τό παλιό σέ κάτι καινούργιο. Ή  έποχή 
του είναι έποχή άπό χαρακτηριστικές άλλα- 
γές, γερά τραντάγματα και βαθειά όργώμα- 
τα στό νεοελληνικό κοινωνικό κράτος. Προι
κισμένος μ’ έξαιρετικά δυνατό ποιητικό τα
λέντο, δέν μπόρεσε νά .μείνει, οΰτε καί έμεινε 
έξω άπό τό ζητήματα αύτά. Τό άντίθετο. Τά 
είδε, τάνοιωσε, τάζησε καί στό έργο του τά 
έξέφρασε έτσι είτε άλλοιώς, πάντα δμως με 
μιάν άνώτερη ποιητική πνοή δυνατή. Ό  ίδιος 
ό ποιητής στόν πρόλογο τοΰ «Δωδεκάλογου

Μελέτη του Νίκου ΖΑΧΑΡίΑΛΗ

τοΰ Γύφτου» λέγει: «Είμαι ό ποιητής τοΰ και- 
ροΰ μου καί τοΰ γένους μου κΓ δ,τι μέσα μου 
κρατώ δέν μπορεί νά χωριστεί άπό τήν έξω 
πλάση».

Τέτοια είναι ή θέση τοΰ Παλαμα στή σύγ
χρονη ζωή μας καί τέτοιο τό έργο του, πού 
κανένας έχθρός καί φίλος δέν μπορεί νά τά 
προσπεράσει ή νά τ’ άγνοήσει. Πάνω στήν 
Παλαμική δημιουργία έσκυψε καί σκύβει, 
μορφώθηκε καί μορφώνεται .μεγάλο κομμάτι 
άπ" τή νεολαία μας κι’ άπ’ τή γενιά μας. 
Αύτό τό είδε ή πολύχρωμη άντίδραση καί γι’ 
αύτό πάσχισε καί πασχίζει λυσσασμένα έτσι 
νά έρμηνέψει τόν Παλαμά, ώστε νά τόν κά
νει όργανο τής διαστρέβλωσης καί τοΰ ευ
νουχισμού, σύμφωνα μέ τά συμφέροντά της 
τής πνευματικής διάπλασης τής νεολαίας μας. 
Αύτό ύποχρεώνει άκάμη πιό πολύ τήν έπιστη- 
μονική κριτική νά καταπιαστεί'μέ τό Παλα- 
μικό έργο, μέ τή σωστή έρμηνεία του καί τή 
σωστή τοποθέτηση τοΰ ποιητή στό κοινωνικό 
μας ξετύλιγμα. Ή  ποικιλόμορφη άντίδραση, 
δταν δέν τόν άγνόησε όλότελα, βασικό σκοπό 
της έταξε νά παρουσιάσει τόν Παλαμά στρα
τιώτη καί Αγωνιστή τοΰ μεγαλοϊδεάτικου σω
βινισμού και στυλοβάτη' τής άστοτσιφλικάδι- 
κης κυριαρχίας καί _λαϊκής ληστείας. Μά ό 
πραγματικός Παλαμάς, παρ' δλες τίς έλλεί- 
ψεις, τούς δισταγμούς καί τήν άν αποφασιστι
κότητα καί συχνά τήν άσυνέπειά του, δέν εί
ναι τέτοιος. Καί πρέπει νά τόνε φυλάξουμε, 
νά τόνε κρατήσουμε καί νά τόνε δείξουμε τέ
τοιον δπως είναι στήν πραγματικότητα. Αύτό 
άποτελεΐ μιάν ιερή υποχρέωση τής λαϊκής έ- 
πιστημονικής κριτικής στή χώρα μας. Γιατί 
αύτό συμφέρει στό λαό καί στόν τόπο καί 
βοηθά στήν πρόοδο.

Τί είναι ό «Δώδεκάλογος τοΰ Γύφτου»; Ή  
ιστορία οέ δώδεκα, καί ένας στερνός, δεκα
τρείς λόγους ένός «Γύφτου», τοΰ ποιητή, πού 
ξεκινά νά γκρεμίσει όσα παλιά είναι άχρη
στα, τά σκιάχτρα τά μουχλιασμένα, πού ιό- 
σες καταστροφές μαζέψανε καί νά χτίσει, πά
νω στή βάση τής ζωντανής πραγματικότητας, 
τής γης, τοΰ ήλιου, τής ζωής καί μέ τή συμ
μετοχή τών ζωντανών λαϊκών δυνάμεων κάτι 
τό καινούργιο, τό άληθινό, τό ικανό νά ξε
σηκώσει ψηλά, σέ νέες μεγαλύτερες καταχτή
σεις, σ' έναν πιό άνώτερο πολιτισμό. «Κανένα 
πόθο ξεχωριστό δέν είχα νά πάρω κύριο σκο
πό τοΰ τραγουδιού μου τό ζωγραφικό ξανά- 
δοσμα μιάς γύφτικης ζωής καί πλάσης».

« ..  . Πρόφαση καί άφορμή τόν ηΰρα τό γύ- 
φτο γιά νά ξεχύσω μ' έκεΐνον, μέσα σ' έναν 
τόπο ταιριαστό μέ τήν ψυχή, τίς λαχτάρες μου 
τίς διανοητικές, γιά νά ξαναπώ καί γιά τή 
συγκίνηση τοΰ Ανθρώπου μπροστά σέ κάποια 
προβλήματα της ζωής, τήν ύποταγή του ή 
τήν έναντίωση, τή συγκίνηση τοΰ πολίτη καί 
τοΰ μελετητή μπροστά οέ κάποια έπεισόδια 
τής Ιστορίας τοΰ "Εθνους του». (Πρόλογος). 
Πρίν προχωρήσουμε πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε 
δτι ή άνάλυση αύτή θά στηριχτείς κυρίως πά
νω στά ίδια λόγια τοΰ ποιητή. ΚΓ έτσι οί πα
ραθέσεις θάναι Αναγκαστικά πολλές. Αύτό 
χρειάζεται τόσο γιά νά δοΰμε τό πραγματικό 
νόημα τοΰ βιβλίου μέσα στά Ιδια τά λόγια τοΰ 
ποιητή, δσο καί γιά νά μπορέσει νά κατατο
πιστεί δσο μπορεί πιό καλά καί ό άναγνώ- 
στης, πού δέ θά τοΰ είναι δυνατό νά μελετή
σει στό πρωτότυπο δλόκληρο τό «Δωδεκάλο- 
γο τοΰ Γύφτου».

Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοΰ Γύ
φτου, πού τό ανταμώνουν άδιάκοπα σ’ δλο τό 
πέρασμά του, είναι ή άπόλυτη προσήλωσή του 
στή ζωντανή πραγματικότητα, στίς ύλικές 
νήϊνες δυνάμεις, ή άρνηση κάθε ψεύτικου, 
κάθε άρνηση τής ζωής στό όνομα τής προσή
λωσης στά ξεφτισμένα καί ξεθωριασμένα Ιδα
νικά, σέ φαντάσματα.

Μέ τρανταχτερά σφυροκοπήματα γκρεμίζει 
ό Γύφτος τήν υποταγή καί τό δέσιμο στό νε
κρό παρελθόν, πού δέν Αφήνουν νά ζήσουμε 
τη σημερινή ζωή, τήν τωρινή πραγματικότητα 
καί νά δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο πιό 
ισάξιο καί άνώτερο άπό τό παρελθόν αύτό. 
Ό  σαρκασμός του είναι άφθαστος άπέναντι 
στούς μουμιολάτρες πού δηλητηριάζουν καί 
πνίγουν τή ζωή. Μιά πίστη έχει 6 «Γύφτος»: 
μοναχα άπ’ τόν άρραβώνα τής φύσης μέ τήν 
έπιστημη μπορεί νά βγει ή άλήθεια.



β  ije v â e p a  γράμματα
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ΓΙΑΤΙ Ε Π ΙΜ Ε Ν Ο Υ Ν  οι ΑΡΧΑ ΙΟ ΛΟ ΓΟ Ι

Μ' αύτά τον τίτλο προσπάθησα 
νά πω μέ τή δική μου σειρά τί 
έξαίσιο φως στάθηκε γιά μάς έ
δώ τούς φιλοξενούμενους της ή 
'Ελλάδα σ' αύτά τά τέσσερα χρό
νια της μεγάλης δοκιμασίας. Υ 
ποχρέωσή μας είναι νά τονίσουμε 
τώρα τό μοναδικό ιστορικά ρόλο 
πού έπαιξε ή Ελληνική πατρίδα
Ϊέσα στήν τιτανομαχία που μό- 

ις τέλειωσε, νά τό τονίσουμε τώ
ρα, ΰστερα άπό τόσα χρόνια ά- 
ναγκαστικής σιωπής καί μάλιστα 
τήν ώρα πού, καθώς φαίνεται, ή 
χαρά τής ειρήνης καί τά καινούρ
για έπίκαιρα, κάπως έπισκιάζουν 
τόσες υπηρεσίες, τόσες θυσίες, καί 
τό μεγαλείο ένός άγώνα πού θά 
έπρεπε νά μείνει διαρκώς στήν 
πρώτη γραμμή τής παγκόσμιας 
συνείδησης καί εύγνωμοσύνης.

"Ας χαιρόμαστε τουλάχιστο 
βλέποντας μερικούς έκλεκτούς 
αντιπροσώπους τής χώρας μας, 
σάν τόν υπουργό μας των ’Εξωτε
ρικών κ. Bidaut ή τόν Paul Bon- 
cour στό πολιτικό πεδίο, τό F. 
Mauriac στό πνευματικό, νά υπεν
θυμίζουνε μέ θερμά λόγια τό χρέ
ος του δυτικού πολιτισμού στήν 
ήρωΐκή 'Ελλάδα.

Μέ τή μόνη ειδικότητα τού αύ- 
τόπτη μάρτυρα, θά τολμήσω, ύ
στερα άπ’ αύτά τά ιιεγάλα όνό- 
ματα, νά ύπογραμμίσω κι’ έγώ 
τήν ειδική καί παρήγορη σημασία 
πού είχε γιά μάς τούς Γάλλους 
ή παλληκαρήσια στάση τής Ε λ 
λάδας, αύτό- τό καινούργιο 'Ελ 
ληνικό θαύμα, στις 28 τού Όκτώ- 
βρη τού 40.

Τότε είμαστε φιμωμένοι καί 
μόνο οί Ελεύθεροι Γάλλοι είχαν 
τή δυνατότητα νά έκφράζουν δη
μόσια δτι αίστανότανε γιά τή 
σύαμαχη Ελλάδα ολόκληρος ό 
σκλάβος γαλλικός λαός. Πραγ
ματικά ή άρνησή της νά υποχω
ρήσει μπροστά στήν ύλική δύνα
μη καί στόν άριθμό, αυτή ή ζων
τανή της καί έμπρακτη διαμαρ
τυρία τών όλίγων καί των γεν
ναίων, αύτό τό έξοχο ξαναζωντά
νεμα τής τιμής, τής άρχαίας καί 
τής πρόσφατης έλληνικής τιμής, 
κοντολογής αύτό τό Ιερό έλλη- 
νικό φιλότιμο, πόσο δλ’ αύτά μάς 
εΐτανε πολύτιμα καί ευεργετικά, 
πέντε μήνες μετά τή συντριπτική 
καταστροφή τής πατρίδας μας. 
“ Οπως τώγραψε ό μεγάλος μας 
André G ID E  σέ κάποιο φίλο του 
"Ελληνα, πόσο αύτή ή θαυμαστή 
στάση τής 'Ελλάδας άνύψωσε τήν 
ταπεινωμένη μας ανθρωπιά, ξα- 
να&ίνοντάς μας, μέσα στή γενική 
άπόγνωση, μιά αίτια νά ξανα- 
βρούμε τήν πίστη μας στόν άν
θρωπο καί νά ξαναπάρουμε κου
ράγιο.

Μέ τό ίδιο πνεύμα μίλαγε τό 
40 ό άξέχαστος καί άκριβός μου 
δάσκαλος, ό ένθουσιώδης έλληνι- 
στής René GUASTALLA πού ένα 
χρόνο ύστερα έπεσε θύμα τού φα
σισμού. Τά έλληνικά κατορθώμα
τα ήταν τότε ή μόνη του παρη
γοριά στήν πατριωτική του άπελ- 
πισία καί έλεγε γιά τήν 'Ελληνι
κή νίκη: « ε ί ν α ι  ή π ρ ώ τ η
δ ι κ ή  μ α ς  ν ί κ  η». Γ  ιά έκεΐ- 
νον τόν πονεμένο Γάλλο πατριώ
τη 'καί γιά πολλούς άλλους ό 
“ Ελληνας φαντάρος έμοιαζε σάν 
νά είχε μαζέψει τό δπλο πού είχε 
πέσει άπό τό χέρι ¡χας. θυμάμαι 
πώς διαβάζαμε στους τοίχους τής 
'Αθήνας, στους βράχους της άκό- 
μα, τό παλιό ήρωϊκό σύνθημα 
πού είναι μαζύ γαλλικό καί έλλη- 
νικό: « Λ ε υ τ ε ρ ι ά  ή θ ά ν α- 
τ ο ς» κι’ έτσι φαίνονταν' άκόμσ

Τού Ρ. Μ ΙΔΛΙΕΞ

μιά φορά ή δοκιμασμένη μας φι
λελεύθερη καί έπαναστατική συγ
γένεια.

“ Υστερα ήρθανε οί μαύρες μέ
ρες καί πάλι ή Ελλάδα μέ τό 
στωϊκισμό καί τήν έγκαρτέρηση 
τών πιό ταπεινών, μέ τήν παρα
δειγματική άκεραιότητα τών 
πνευματικών άνθρώπων, μέ τό 
φλογερό πνεύμα αύτοθυσίας τής 
νεολαίας, μέ τήν μαχητικότητα 
τής λαϊκής άντίστασης. μέ τό ξα
ναζωντάνεμα τού 21 καί τής θρυ
λικής κλεφτουριάς, ή ‘Ελλάδα δέν 
έπαψε νά μάς διδάσκει, νά μάς 
ένθαρρύνει μέ τήν ατράνταχτη πί
στη της στή νίκη. Στήν άγωνι- 
στικίά Ελλάδα χρωστάμε μιά δι
αρκή έξαρση πού 4 χρόνια ολό
κληρα δέν μάς άφησε σ’ αύτή τήν 
τιμητική έξορία πού βρισκόμα
στε, νά νοσταλγήσουμε τήν χώρα 
μας.

"Αν έμεΐς οί Γάλλοι τής Αθή
νας πού παρακολουθήσαμε μέ 
θαυμασμό τόν άγώνά της καί τόν 
ζήσαμε έντονα σ’ δλες του τις 
φάσεις, αίστανόμαστε ένα ειδικό 
χρέος άπέναντί της, όμως αύτό 
τό χρέος είναι κοινό χρέος δλης 
τής άπελευθερωμένης Εύρώπης. 
Δέν πρέπει νά ξεχαστεΐ ποτέ πως 
τό 40 στήν ήπειρωτική Εύρώπη 
ή Αθήνα υπήρξε τό μοναδικό 
κέντρο τοΰ έλεύτερου καί άντιφα- 
σιστικού πνεύματος καί πώς στήν 
κατοχή κράτησε αύτή τήν ποω- 
τοποριακή θέση, παρατένοντας ή 
πρώτη μαχόμενη πρωτεύουσα τής 
ύπόδουλης Εύρώπης.

Στήν Ιστορία τού Θουκυδίδη 
διαβάζουμε μιά βαρυσήμαντη σε
λίδα: πρόκειται γιά τό λόγο πού 
οί Μηλιώτες άπευθύνουνε στούς 
Αθηναίους πού θέλανε τότε νά 
κατακτήσουνε. Γι’ αύτή τή δια- 

. μαρτυρία τών Μηλιωτών ένας 
σύγχρονος Ιστορικός έγραφε πώς 
είναι μιά άπό τις πιό χτυπητές 
διαμαρτυρίες τοΰ νομικού προσώ
που ένάντια στό δικαίωμα τοΰ πιό 
δυνατού καί στις όρέξεις τού ιμ
περιαλισμού καί δτι αύτός ό λό
γος άποτελεϊ τό χάρτη τού πολιτι
σμού. Αύτό τό χάρτη τού πολιτι
σμού τόν έχει ύπογράψει ή Ε λ 
λάδα δυό φορές, στις 28 τού Ό- 
χτώθρη τοΰ 40 καί στις 6 τού Α 
πρίλη τού 41. Γιά νά μιλήσουμε 
πάλι σάν τό Θουκυδίδη, αύτή ή 
δ.πλή ιστορική άπόφαση ήταν ένα 
«κτήμα ές άεί», ένα άδιάλυτο ήθι- 
κό κεφάλαιο άπό θάρρος, θυσία, 
αύταπάρνηση πού θά πρέπει ή 
ιστορία νά τό λογαριάσει, πού θά 
πρέπει αύριο νά τό λογαριάσουν 
στήν ώρα τής Ανάστασης τής 
Ελλάδας, μέσα στό πλαίσιο τής 
άνασυγκρότησης τής εύρωπαϊκής 
κοινωνίας.

Αύτά τά παραπάνω λόγια τά 
είπα στή Γαλλία τό χειμώνα τού 
42, μπροστά σέ επτά μυστικά αλ
ληλοδιάδοχα άκροατήρια. Τά έ- 
παναλαμβάνω σήμερα χωρίς ν’ 
άλλάξω ούτε μιά λέξη. Τήν 
ίδια χρονιά ό γνωστός Pierre 
BOURDAN τόνισε άπό τό Λονδί
νο: «Μ έ τ ό  π έ ρ α σ μ α  τ ο ύ  
κ α ι ρ ο ύ  θ ά  φ α ν ε ί  π ι ό  
κ α θ α ρ ά  ά κ ό μ α  πώς  με 
τ ά  τ ή ν  ά π ε λ π ι σ μ έ ν η  
ά π ό φ α σ η  τ ή ς  ’Α γ γ λ ί 
ας,  τ ό  Γ ι ο ύ ν η  τ ο ΰ  40, 
σ έ  τ ε λ ε υ τ α ί α  α ν ά λ υ 
ση,  ε ί ν α ι  τ ό  θ ά ρ ρ ο ς  
τ ο ύ  _Έ λ λ η ν ι κ ο ύ  λ α ο ύ  
π ο ύ  θ ά  . έ χ ε ι  π ρ ο σ φ έ -  
ρ ε  ι τ ό  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  
σ τ ή δ · ι ά. σ ω σ η τ ο ύ  ε ύ- 
ρ ώ π ο ϊ κ ο Ο π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  
π ο ύ  ό ί δ ι ο ς  τ ό ν  ε ί χ ε

(Δημοσιεύουμε τό παρακάτω 
άρθρο γιατί με τις πληροφορίες 
του ξεσκεπάζει ριάν άκόμα σκο
τεινή γωνιά του κούφιου μεγα
λοϊδεατισμού. Εκείνοι ίσα-ίσα 
πού φωνάζουν γιά τήν προγονική 
κληρονομιά καί κόπτονται γιά τά 
πάτρια καί πού τούς έχει τάξει ή 
Πολιτεία φοουρούς καί υπηρέτες 
αυτής τής ιδέας, Υπουργοί, καθη- 
γηταδες, τρανοί ύπάλληλοι, έκεΐ- 
νοι είναι πού πασκίζουνε χρόνια 
τώρα νά πετάξουνε στό δρόμο τ’ 
άτνεχτίμητα άπσμεινάρια τής Έ λ 
ληνικής τέχνης καί νά βάλουν στό 
χέρι χτίριό κα.ί οικόπεδο τοΰ’Αρ
χαιολογικού Μουσείου. Τά «περί
φημα άγάλματα» γιά τά όποια ό 
στρατηγός Μακρυγιάννης είπε σέ 
κάποιους στρατιώτες «αύτά καί 
δέκα χιλιάδες τάλαρα νά σάς δύ
σουνε νά μήν τό καταδεχτείτε τά 
βνούν άπό τήν Πατρίδα μας. ΓΓ 
αύτά πολεμήσαμε», σήμερα, ,ιΓ έ
να σμάρι καθηγητάδες τού Πανε
πιστημίου στήν Κυβέρνηση, τ’ ά- 
φήνουμε μέ κίνδυνο όλοκληρωτι- 
κής καταστροφής, θαμμένα σέ ύ- 
πόγε'α καί σπηλιές καί κάνουμε 
τό Μουσείο φυλακή μέ σίγουρο 
σχέδιο άχρήστευσης τού χτιρίου 
γιατί «πλημμυρήσανε» λέει, οί φυ
λακές καί οί κρατούμενοι πρέπει 
νά ζήσουν κάτω άπό άνθοωπινό- 
τερες συνθήκες. . . «Νά σέ κάψω, 
Γιάννη, νά σ’ άλείψω λάδι.»)

Ό  κ. Ύ ηουογός της Δικαιοσύνης είναι 
£νας λεπταίσθητος ίΚΘρωπος. Ά να π ά ει 
τήν Τέχνη καί σέβεται τά μνημεία τοΰ 
ιτολιτισιιού. Α λ λ ά  σάν γνήσιος άνθρωπι- 
στής όοείλει νά νοιάζεται περισσότερο γιά  
τήν ΔνΘοώιτινη Βυατυνίβ καί ν ιά  τήν τύ
χη  τοΰ πληθυσμού των Φυλακών του. πού 
θέλει νά τούς έζασβαλίσει μιά πολιτι
σμένη μεταχείριση, Σ τ ό  κάτω κάτω τής 
γραφές οί Φυλακισμένοι εϊνσι δνθοωποι 
•καί διαααρτύοονται. ένώ τ ’ άγάλματα... 
Τ ό  άνακοινωθέν τού 'νπουργείου του. σχε
τικά  μέ τή μετατροπή του ’Εθνικού Ά ρ-  
χαιολονικοΰ Μουσείου μας σ έ . . . ©υλα
κές. έκτοέβει ©ιλάνθοωπα α ίσθή'ατα  καί 
ή  άνωτερότητά του διαλάμπει στήν έπιει- 
κή μεταχείριση τών στενόμυαλων άρχαιο- 
λόγω ν μας πού δικαιώνονται μόνον καί 
μόνον έπειδή «πολύ ήνάποσαν» τόν πέ
τρινο θησαυρό τους. “ Α ν  ήταν καί αΰτοί 
στή θέση του— λέ*ι— τά ΐδ·σ θά έκαναν 
“ Α ς  ©ωνάζουν σήμερα’ αύτοί δέν ξαί- 
ρουν. . .

‘Αλλά οί “ Ελληνες άοναιολόγοι ισχυρί
ζονται δτι ξαίρουν. “ Οτι δέν είναι ρω- 
μαντικοί, Ανεδαφικοί ή μονόπλευροι σπέ
σιαλ* -πες πού υπε.ρτονίΙ*ο"ν τούς κινδύ
νους τής π,ραμάτιας τους καί μένουν Ασυ
γκίνητοι στις άνάγκες τών συνανθρώπων 
τους. Ξαίρουν χάτι πού καί αύτός ό χ. 
Υπ ουργός τής Δικαιοσύνης— ένδεχομένως 
— δέν τό  ζα*οει. Γιατί άν τό  ζαίοει καί 
τό  άποσιωπδ. τότε γκροιίζεται δλος ό 
συμπαθητικός άνιθρωπισμός του. Καί τό 
κάτι αύτό πρέπει νά τό μάθει καί τό 
κοινό. Ποέπει νά μάθει δτι ύπάονοιιν. 
χρόνια τώοα. δόλιοι έοσστές τοΰ νέου 
κτιοίου του Ά ργα ιό λο νικοϋ  μας Μουσείου 
καί αύτοί δέν είναι έκεϊνοι πού πρόκει
ται νά ©υλαχισθοΟν έχει ·ιέ-κχ. Ή  μετα
τροπή τοιϊ Μουσείου σέ ©υλακές είναι ένα 
μέσο καί δνι ό  όπώτερος σκοπός.

Ε ίνα ι πλάνη νά νσιιΓΓετσι δτι ή έπι- 
δρουή κατά τοΰ ’Εθνικού μας Μουσείου

δ η ι μ ι ο υ ο γ ή σ ε ι ,  π ά ν ε  
τ ώ ρ α  2400 χ ρ ό ν ι α . »  Καί 
συνέχισε: « Α ύ τ ό  θ ά  π ρ έ 
π ε ι  ν ά  τ ό  σ κ ε ψ τ ο ϋ μ ε  
ά υ α  ξ α ν α ψ κ ι ά σ ο υ μ ε  
τ ή ν  Ε ύ ρ ώ π η . . .  Κ ά θ ε  
ά χ α ρ ι σ τ ί α  ά π έ ν α ν τ ί  
τ ή ς  ' Ε λ λ ά δ α ς  θ ά  άπο- 
τ ε λ ο ύ σ ε  κ α ί  μ ι ά  άχ α-  
ρ ι σ τ ί α  ά π έ ν α ν τ ί  τ ή ς  
ί δ ι α ς  τ ή ς  Ε ύ ρ ώ π η ς . »

Καιρός πιά είναι αύτές ή εύ- 
χέε πού κάναμε τότε νιά τήν πο
λυβασανισμένη Ελλάδα, μέσα 
στις πιό ψοβεοές δοκιμασίες, νά 
πραγματοποιηθούν στις μέρες τής 
νίκης, μιάς νίκης πού δέν θά μπο
ρούσε νά είναι τώρα παγκόσμια 
ά\ δέν είχε ψέξει πρώτα στό πυ
κνό. σκοτάδι τής καταστροφής, 
σάν τήν δάδα πού προαναγνέλνει 
τή νίκη μέσα στή νύχτα στά μά
τια τού βιγλάτορα τού Αισχύλου, 
τό παρήγορο φώς τής πρωτοπο
ριακής έλληνικής. ’Αντίστασης.

έχει σάν πρώτο κίνητρο τά φιλανθρωπικά 
αισθήματα του κ. Υπ ουργού τής Δικαιο
σύνης. “Αλλος κινεί τήν ύπόθεση. “ Ας 
άφήσουμε κατά μέρος τά παλιότερα σχέ
δια του Αογοθετόπουλου ν ’ άπομακρύνει 
τό Μουσείο γ ιά  νά χτίσει στή θέση του 
τό Διχαστικό μέγαρο, μπροστά άπό τόν 
«λευκόν οίκ.-ν» του, καί άς σπεύσουμε 
πρός τόν ©αιαουλιαμό τού Πολυτεχνείου 
μας μέ τήν άφάνταστη πολυπραγμοσύνη, 
τήν Αντάξια τού τίτλου του. Ή τ α ν  Ακο- 
μα τά χρόνια τής μαύρης κατοχής, δταν 
τό Πολυτεχνείο εκρινε κατάλληλη τή στι
γμ ή , χρησιμοποιώντας τούς Ιτα λο ύ ς , ν ’ 
Απαλλάξει τό κτίριο άπό άνεπιθύμητους 
ένοικους, δπως· ήταν ή 'Εθν ική  μας Πι- 
νικοθήκη καί τό 'Εθνολογικό  μας Μου
σείο. Έκινδύνευσε τότε καί ή Σχο λ ή  
Καλώ ν Τεχνών. ’Α λλά  καί οί πτέρυγες 
αύτές δέν είναι Αρκετές. Υπ ήρχε ένας 
καθηγητής τής πολεοδομίας καί ό καθη
γητής αυτός πού ήταν— τότε— καί γενι
κός διευθυντής τού Σχεδ ίου  Πόλεως. ή- 
ξαιρε ένα μυστικό: δτι οί Αρχαιολόγο, 
εύχαρίστως θά έβλεπαν νά χτίζεται ένα 
νέο μεγάλο καί συγχρονισμένο Μουσείο. 
Αντάξιο δ χ ι υονάχα τού πλούτου του. άλ· 
λά καί τής νέας περιόδου έλληνικής ζωής 
πού θ ’ άνοίγονταν μέ τή ειρήνη καί δτι 
μόνο κατάλληλο έλεύθερο γήπεδο γ ιά  
τέτοια δουλειά ήταν τό γήπεδο τών Πα
ραπηγμάτων. Α λ λ ά  τά Παραπήγματα 
είχαν περιέλθει στό Τεεμείο Μονίμων ’Ο 
δοστρωμάτων γ ιά  τό  όποιον ένδιαφερό- 
τανε τότε ό  κ. Γενικός Διευθυντής και ή 
ύπόθεση τορπιλλίστηκε. Α ύτά  γίνονταν τό 
καλοκαίρι τοΰ 42. Τ ό  περσινό δμως κα
λοκαίρι, ένώ άκόμα βρισκόντουσαν έδώ 
ο ί Γερμανοί, έκπληκτο τό ’Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο  λάβαινε ένα έγγραφο τοΰ Π ο
λυτεχνείου. πού έγραφε δτι αύτό θά μπο
ρούσε νά βοηθήσει τήν άρχαιολογική ύπη- 
ρεσία νά πάρει τό γήπεδο τών Παραπη
γμάτων άν έκανε άμέσως δεκτό τόν έσώ· 
κλειστό νόμο. Κ α ί ιδού τι έλεγε τό  σχέ
διο αύτό:

“ Αρθρο 4ο παράγραφος 2 :  «’Από τής 
δημοσιεύσεως τού παρόντος νόμου περιέό-

ίεται εις τήν πλήρη κυριότητα τού Ε . Μ. 
,ολυτεχνείου. έλεύθεοον οίουδήποτε 4λ· 

λοτρίου βάρους, άποτελοΰν έφεξής μέρος 
τής περιουσίας αύτού, τό  γήπεδον τό πε- 
ριλαμβανόμενον μεταξύ τών όδών Πατη
σίων. Τοσίτσα. Μπουμπουλίνας καί ’ Ηρα
κλείου. μετά πάντων τών έπ’ αύτού χτι
σμάτων, πρός έπέκτασιν τών έκπαιδευτι- 
κών έγκαταστάσεων τοΰ έν λόγιρ Πολυ- 
τεχνείου». Αύτά τά γήπεδον «μετά τών 
έπ’ αύτού χτισμάτων» είναι τό ’Εθνικό 
Α ρχα ιολ ογ ικό  μας Μουσείο πού έπρεπε νά 
προσαρτηθεϊ άμέσως στό Πολυτεχνείο, 
προτού νά χτιστεί Ακόμη κανένα και
νούριο Μουσείο. Α λ λ ά  τί θά γινόντου- 
σαν τ ’ άρχαία ; Γ ιά  τήν ύπόθεση αύτή 
προνοεϊ κατά τόν πιό χαραχτηριστικό 
τρόπο τό άρθρο 5 πού λ έ ε ι :

Ά ρ θ ρ ο  5. «Μέχρι τής έγχαταστάσεως 
τού Αρχαιολογικού Μουσείου εις νέον 
κτίριον (δηλ . μέχρι τής συντελείας τών 
αιώνων) δύναται νά έξακολουθή τούτο λει
τουργούν έν τφ  πσλαιω κτιρίω έν ώ έλει- 
τούργει καί πρό τοΰ πολέμου. Πάντα δ- 
¡μως τά λοιπά νέα κτίριά περιέρχονται 
εις τήν άμεσον χρήσιν τοΰ Πολυτεχνείου» 
Γίνεται, λοιπόν, σαφές δτι τό  Πολυτε
χνείο ένδιαφέρεται κυρίως γ ιά  τά νέα 
κτίρια— αύτά πού προορίζονται σήμερα 
γιά  φυλακές— γιατί ξαίρει δτι τό πολιό 
χτίριο πού είναι άνεπαρκέστατο σήμερα 
μόνο του γ ιά  Μουσείο έτσι κι’  άλ- 
λοιώς θά πέσει ιιιά μέρα στά χέρια  του 
εύκολα, άν μπορέσει νά έγκατασταθεί στά 
νέα κτίοια. Γ Γ  αύτό λοιπόν ή Α ρχα ιολο 
γ ική  Υπηρεσία  έχτιζε έπί όχτώ χρόνια 
τό  νέο Μουσείο, γ ιά  νά τά παραδώσει 
στό Πολυτεχνείο, προτού νά τό χρησιμο
ποιήσει αύτή! Τό Μουσείο έπρεπε ν ’ άπο- 
μείνει άποθήκη!

Τ ό  ’Αρχαιολογικό Συμβούλιο  άπέρριψε 
τότε μέ άγανάχτηση κα ί τις προτάσεις 
καί τό νομοσχέδιο καί διακήρυξε δτι «καί 
τό χείριστον μουσειακόν κτίριον είναι 
πρστιμότερον άνυπάρκτου Μουσείου» καί 
δτι τά υπάρχοντα κτίρια «είναι άναφαί- 
ρετον κτήμα τών άρχαιολογικών θησαυρών 
ιμας καί δέν έπιτρέπεται ούτε διαρρυθμί
σεις νά γίνουν πρός διάφορον χρήσιμο- 
ποίησίν του, ώστε νά καταστεί άχρηστον 
διά  τόν άρχιχόν αύτού Μουσειακόν προο
ρισμόν». Κ α ί τότε ή Κυβέρνησις έσεβά- 
στηκε τή γνώμη τού Α ρχα ιολογ ικού  Σ υ μ 
βουλίου τού υπόδουλου Κ ράτους.

Ά λ λ ά  δπως σέ ήμέρες δυστυχίας μας 
γεμίζει όδύνη ή άνάμνηση εύτυχισμένων 
στιγμών, έτσι, φαίνεται, μάς χεντρίζει 
πρός νέες ένέργειες ή άνάμνηση παλιαι 
άποτυχίας σ’ εύτυχισμένες ήμέρες. Ό  
τότε Γενικός Διευθυντής τού Σχεδ ίο υ  Πό
λεως καί Καθηγητής τής Πολεοδομίας, 
είναι σήμερα ό κ. Υπ ουργός τών Δηίιο- 
σίων “ Ερ γω ν καί τό Πολυτεχνείο ξάια- 
γυρίζει όρμητικώτερο στούς παλιούς έ
ρωτες. Γνωρίζει άριστα δτι. δχι -τρεις 
μήνες, άλλά μόνον δεκαπέντε μέρες άν 
γ ίνει ©υλακή τό νέο κτίριο, θά γίνει τό 
σον άχρηστο γ ιά  Μουσείο πλέον, ώστε ή  
προσάρτησή του θά είναι έύκολώτατη. ά- 
φοΰ θά τό συχαίνονΐαι καί οί άρχαιολό- 
γ ο ι ο ί .Ιδιοι. Κ α ί τότε θά. όλοκληρωθεί 
πιά τό· μέγαλεπήβολο πολεοδομικό σχέ.- 
διο . Γιατί τό  Πολυτεχνείο δέν  θέλει νά 
πάρει μόνον όλόκληρο τό τετράγωνο τού 
Μουσείου’ τού. χρειάζεται άκόμη κα ί. . .

. . ή 'ίόδός· Τοσίταα!, ’Αμφιβάλλετε: Δ ιαβά
στε τό  άρθρο 6 'τοΰ περίφημου-'  νομο
σχεδίου : . “

Ά ρ θ ρ ό ν  -6όν παράγραφός- 3 :  "«Τό μ?-
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Τ ό έ λ λ η ν \ κ ό αφήγημα

Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Α Ι Μ Α Ν Ο
Τοΰ Ήλία ΒΕΝΕΖΗ

5 .—
Στάθηκε λίγο. Κ ’ έπειτα:
— Κ’ έμεΐς έδώ ... Κ ’ έγώ ... 

πρόσθεσε.
Λίγη σιωπή έγινε. Πάλι ό ψα- 

ράς:
— Ποιά χαρά, βρέ; ΤΙ τσαμπού

νας αύτού; σήκωσε άργά τό κε
φάλι του καί τόν κοίταξε ό καπε
τάνιος.

— Αύριο δέν είναι νά ρίξουν στό 
γιαλό τό καινούργιο καΐκι;

—"Ε , καί; Τί πάρε-δώσε έχεις 
έσύ μέ τό καΐκι;

—Έ γώ  μέ το καΐκι; Τίποτα! 
“ Ομως κοίταξέ τον!

Εδειξε πλάι σέ μιά κασόνα 
πού βάζαν τά ψάρια. Είχε στα- 
λιάξει έκεΐ καί καθόταν άκούνη- 
τος ό γλάρος του.

—"Ε , καί; εΐπε πάλι ό καπετά
νιος σά νά μούγκριζε.

— Σήμερα τόν είδα πού πέτα- 
ξε ίσαμε τό σαντάρδο, τόσο ψή
λος! εΐπε θαμάζοντας. Τά ψτεοά 
του μεγάλωσαν πιά. Τό λοιπόν 
ταχιά...

Ναι. Λοιπόν ταχιά, λέει, αύ
ριο θά τόν ταξιδέψει, θά τόν πά
ρει μέ τή βάρκα του καί θά τόν 
πάει ίσαμε τό νησί τοΰ Κ ου μου ν
τούρου, στήν πίσω μεριά. Καί κεΐ 
θά τόν άμολήσει. «’Ά ε ι στό καλό, 
Τζανή. "Αει στό καλό κ’ έσύ»... 
Ναι, αύτό θά γίνει αύριο, μαζί 
μέ τό καινούργιο καΐκι πού θά 
πέσει στό γιαλό, μέρα σημαδι
ακή.

' — θά  μδς πάρει κ’ έμας μέ τή 
βάρκα! φωνάζουν τά παιδιά χα
ρούμενα. θά παμε κ’ έμεΐς νά τόν 
μπαρκάρουμε τό Τζανή!

Ό  καπετάνιος άκούει. Βλέπει 
κατάματα τόν ψαρά. σκαλίζει τή 
χαρά πού λάμπει στά μάτια του, 
ΰστερα βλέπει τά παιδιά του, ύ
στερα τή γυναίκα του πού ατέχε- 
ται σωπαίνοντας σά Μοίρα, ΰστε
ρα τό πουλί, τό γλάρο. "Α , λοι
πόν θά γίνει κΓ αύτό αύριο... 
Αύριο, λοιπόν, δλοι στό Τουρκο- 
λίμανο θάχουν χαρά καί θά ξε
προβοδίζουν ! . .

Ό  δαίμονας ταράζει μέσα του 
τά ενστιχτα, γεμίζει φωτιά τά μά
τια του.

—"Α. καλά, μουρμουρίζει μές 
στά δόντια.

Σωπαίνει, μήν προδώσει '“ή 
σκοτεινή σκέψη πού έδωσε τή φω
τιά στά μάτια του.

Άκόμα δέν έχει ψέξει. Ό  κα-

τ α 'ύ  τών όδών Πατησίων καί Μπουμπου
λίνας τμήμα τής όδού Τοσίτσα έπιτρέπε- 
ται νά περιφραχθή δ Γ .  έλαφρού περι
φράγματος!». Μετά τήν άπελευθέοωση 
μάλιστα τό Πολυτεχνείο άπλωσε τό βλέιι- 
μα του καί στήν άντίπεραν δχθη τού 
Ρουβίκω να. καί έπεσήμανε γ ιά  πρώτο 
προγεφύρωυα τήν Κάζα νπ’ Ίτά λ ια . πού 
άκόμα άγωνίζονται οί λογοτέχνες καί ο! 
καλλιτέχνες μας νά τήν άποχτήοουν γιά 
Σ τ έγη  Γραμμάτων καί Τεχνών. Τ ή ν  θέ
λει κι αύτή τό Πολυτεχνείο!

Μεταξύ δμως τού Πολυτεχνείου καί τοΰ 
Μουσείου ύπάρχουν στρατοπεδευιιένοι οί 
"Ελληνες  άρχαιολόγοι καί εμποδίζουν τήν 
έπέκταση τού πρώτου καί άγωνϊΓονται νά 
προφυλάξουν τό δεύτερο, σώζοντας τούς 
θησαυρούς τού άοχαίου πνεύματος καί 
τήν τιμή αύτής τής χώρας, πού είναι ή 
Πατρίδα μας. Τ ό  Ιδ ιο  έκαναν καί έπί 
Γερμανικής κατοχής μέ κίνδυνό τους. χω
ρίς νά πάρουν καί χωρίς νά θέλουν γιά  
δ.τι έκαναν κανένα παράσημο. Ή  Κ υ 
βέρνηση μπορεί ν’ άπαλλαγεϊ εύκολα άπό 
τούς λίγους αύτούς όχληροός άρχαιολό- 
γους κοινοποιώντας τους μιάν άπόλυοη 
Ή  κοινή συνείδηση είναι μέ τό μέρος 
τών άρχαιολόγων. Καθένας κάνέι τό 
χρέος του δπως νομίζει. Κα ί καθένας φέ
ρει τις εύθΟνες του. Μέ τή διαφορά δτ. 
άλλοι τις φέρουν μέ ύπερηφάνεια καί άλ
λοι μέ ντροπή.

Ε Λ Λ Η  Μ Α Σ  Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ

πτα-Βασ!λης άνοίγει τήν_ πόρτα 
τού καλυβιού. Βγαίνει στή στερ- 
γιά, μέ προφύλαξη, σά νά μή θέ
λει νά τόν μυριστούν πώς φεύγει.

Στήν άκρογιαλιά δλα είναι έ
ρημα. Ό  « Αγιος Κήρυκος», βα
σιλιάς τοΰ χώρου, στέκεται έκεΐ 
στό σκοτάδι, περιμένοντας. Ό  
καπτα· Βασίλης προσπερνά τό κα
ΐκι πού είναι νά πέσει σήμεοα στή 
θάλασσα, πάει άπ’ τήν άλλη με
ριά, στέκεται λίγο. Ά ρ γά  άνοί- 
γει τις χούφτες του. Σάν κάτι ν’ 
αφήνει μές στόν άλαφρότατο ά
νεμο πού φέρνει τό πελαγο.

—"Ε , καπτα-Βασίλη ! ’Εσύ εί
σαι;’ άκούει ξαφνικά μιά φωνή 
πλάι του.

Τινάχτηκε τρομαγμένος σά νά 
τόν πιάσαν σέ ώρα κακή.

—Ποιός είναι; έκαμε.
Ό  άλλος εΐπε τ’ δνομά του. ^ Η

ταν ένας ψαράς.
—Άκόμα δέ χάραξε, είπε στόν 

καπετάνιο. Τρέχει τίποτα;
—Τίποτα, είπε ό καπτα-Βασίλης 

κ’ έφυγε.
Πήρε τό δρόμο τοΰ λιμανιού 

κατά τά δυτικά, άνέβηκε ύστε
ρα στόν άσφαλτοστρωμένο δημό
σιο δρόμο κ’ έπεσε άπ’ τήν άλλη 
μεριά, στή θαυμάσια άγκαλ.ά πού 
είναι κατάντικρυ στό νησί τού 
Κουμουντούρου. Κάθισε στά βό
τσαλα, ξάπλωσε άνάσκελα, σψά- 
λιξε τά μάτια. Τό λίγο κύμα έρ
χεται άπ’ τ’ άνοιχτά, τόν τυλίγει 
μέ τή βουή του.

Περνάν οί ώρες. Κάποτε άνοί- 
γει τά μάτια. Ό  ήλιος λάμπει 
ψηλά, κάμποσα μπόγια. Ό  κα- 
πτα-Βασίλης άνασηκώνεται. Ά -
Ϊαγες τί νά γίνεται κεΐ πίσω στό

ουρκολίιμανο; θά τό ρίξαν πιά 
τό καΐκι στό γιαλό; Λέει πώς θά 
τό ρίξαν καί τραβά σιγά, νά υ^η 
ρίσει έκεΐ. Άπό ψηλά, άπ’ τό 
δρόμο, βλέπει τό πλήθος μαζε
μένο στήν άκρογιαλιά. ΟΙ κοπέ
λες μέ τά χρωματιστά φουστάνια 
τους, τά παιδιά—ένας μεγάλος 
σαματάς. Ό  παπάς ντυμένος τ’ 
άσπρα του άμφια. Μέ τό παλάγ
κο όλοένα τόν σέρνουν τόν «“ Α
γιο Κήρυκο». Λίγο άκόμα θέλει

γιά νά φτάξει ή πλώρη του τό 
γιαλό.

Ό  καπτα-Βασίλης κάνει στήν 
άρχή νά γυρίσει πίσω—θέλει νά 
τήν νικήσει τήν έπιθυμία, ίσαμε 
τό τέλος, νά μήν τήν πάρει κΓ 
αύτή τή μαχαιριά: νά μήν παρα- 
σταθεΐ σ’ ένα άκόμα καΐκι, ξένο 
καΐκι, πού πέφτει πρωτοτάξιδο 
στή θάλασσα. Μά ή δύναμη είναι 
άκαταμάχητη · καί τόν σέρνει.

Κατεβαίνει τά σκαλιά Προ
χωρεί πρός τόν ταρσανά. Λέει νά 
χωθεί μές στό πλήθος, νά χαθεί 
μέσα του.

Μά δέν ποόφταξε: Ό  κουλός 
ψαράς ξεκόβει άπ’ τό λαό πού 
ξεπροβοδίζει τόν « Ά ν ιο  Κήρυ
κο», έργεται μπροστά του καί τόν 
σταμστα. Τά μάτια του> είνοτ πι
κραμένα, είναι θολά άπ’ τή λύπη.

—Έσύ τό ’καμες; λέει καί κοι
τάζει τόν καπετάνιο κατάματα.

Ό  καπετάνιος πολεμά μιά 
στιγμή νά ξεφύγει, νά μή δώσει 
άπόκριση. Μά ό κουλός ψαράς 
βρίσκει τή δύναμη νά τόν κρα
τήσει άπ’ τό μανίκι.

—Έσύ τ ό ’καμες; ρωτά έπί- 
μονα.

—Ναι, βρέ! Έ γ ώ !
Ό  ψαράς άφήνει νά πέσει τό 

γερό χέρι του πού κρατούσε τό 
μανίκι τού άλλουνοΰ. Είναι πολύ, 
πολύ λυπημένος.

—"Ε , μωρέ καπτα-Βασίλη ! λέ
ει. Πού ίφταξες μωρέ καπτα-Βα- 
σίλη ! Πού έφταξες!

Πού έφταξε, τοΰ λέει. Νά βγά
ζει τά φτερά άπό ένα πουλί, άπό 
ένα γλάρο, πού ήταν νά φύγει!

—Καί μ’ αύτό τί κέρδισες; Τί 
σέ πείραζε πού θά ’φεύγε τό που
λί; Κοίταξέ το!

Γυρίζουν καί κοιτάζουν. Ό  
«’Άγιος Κήρυκος» τρίζοντας πά- 
νου στά ξύλα όλοένα γλυστρά, 
όλοένα κατεβαίνει στή θάλασσα. 
Τά παλικάρια πού δουλεύουν στό 
παλάγκο κρατούν τό πάσο «” Ε ! 
έ !έ ! Γειά! " Ε !ε !ε !  Γειά!». Ή  
πλώρη τού καϊκιού κοντεύει τώ
ρα ν’ άγγίξει τό νερό. Ή  ώρα 
τού καλοκαιριού είναι γαλάζια. 
Τρέμει τό φώς στόν άγέρα. Άνε-

βασμένα στήν πλώρη τού «"Αγι
ου Κήρυκου», κάμποσα μωρά χο
ροπηδούν καί άλαλάζουν δσο τό 
οκαρί κοντεύει στή θάλασσα. Εί
ναι έκεΐ πάνου καί τά παιδιά τού 
καπτα-Βασίλη. Πηδούν κΓ αύτά 
καί φωνάζουν, έχοντας μαζί τους 
καί τό Τζανή. Ό  γλάρος_ είναι 
σά νά τά ’χει χαμένα μές σ’ αύτό 
τό πατιρντί. Στρκρογυρνά μές στά 
ποδάρια τών παιδιών, καί γιά νά 
μήν τόν πατήσουν κάνει νά ξε- 
φύγει πότε άπό δώ, πότε άπό κεΐ. 
Κάποτε φτάνει Ισαμε τήν κουπα
στή άποψασισμένος νά πηδήξει 
στή γή καί νά γλυτώσει. Μά έκεΐ, 
γύρω στό καΐκι, μπροστά στήν 
πλώρη του είναι ό λαός, είναι τό 
τσούρμο πού φωνάζει γυρίζον
τας τό παλάγκο, είναι κόλαση.

—Κοίταξέ το, μωρέ καπτα-Βα
σίλη! λέει ό μπαρμπα-Σταΰρος 
πικραμένα. Κοίταξέ το! Τό δίκα
σες νά ρέβει πάλι στή στεριά. Τή 
στιγμή πού θά μπορούσε τώρα 
νά πετά...

Αύτά λέει καί κάνει νά πάει 
στό καΐκι, νά πάρει τό πουλί. Μά 
τήν ίδια στιγμή τόν σταμάτησε ή 
κραυγή:

—Ό  γλάρος! Ό  γλάρος! φώ
ναζαν τά παιδιά.

ΚΓ εύθύς άμέσως άλλη φωνή, 
πιό τρομαγμένη.

- “Α χ!
—Πάει! Πάει ό γλάρος!
Ό  καπτα-Βασίλης κΓ ό κου

λός ψαράς βλέπουν τούς άνθρώ- 
πους τοΰ τσούρμου νά σκύβουν 
έκεΐ μπροστά στήν καρένα, στήν 
πλώρη τού καϊκιού. Τό παλάγκο 
σταμάτησε. Δέν άκούγεται πιά 
ή φωνή « "Ε !ε !ε !  Γειά» Σταμά
τησε.

Τί έγινε;
Σπρώχνοντας τό λαό ό μπάρ

μπα-Σταύρος, πίσω του ό καπτα- 
Βασίλης τρέχουν νά παν κοντά 
στόν «"Αγιο Κήρυκο» νά δοΰν. 
Φτάνουν μέ δυσκολία. Σκύβουν 
καί βλέπουν. Ή  καρένα τού καϊ
κιού, γλιστρώντας πάνου στά ξύ
λα είχε πλακώσει τό πουλί δπως 
έπεσε τρομαγμένο άπ’ τήν πλώ
ρη. Φαίνεται πώς μπλέχτηκε πρώ
τα ή φτερούγα του,_ τό πουλί έ
καμε νά τιναχτεί καί νά ξεφύγει, 
μά' ό «"Αγιος Κήρυκος» μέ τή 
φόρα πού είχε γλίστρησε κ’ έπε
σε πάνου στό ένα ποδάρι τού 
γλάρου.

—Πλάκωσε τό γλάρο! Μαν- 
τζάκωσε τό γλάρο!

—"Α χ ! Δές τε! Δες τε! τσίρι
ζαν οί γυναίκες κΓ δλες στριμωχ- 
νουνταν γιά νά δοΰν τό πρωτό
φαντο θέαμα.

Ό  γλάρος μέ τό φοβερό πόνο 
τού πλακωμένου ποδαριού του 
ζοΰσε τις τελευταίες ώρες του. 
Κάπου-κάπου τό σώμά του τινα
ζόταν, κινημένο άπ’ τό ένστιχτο, 
γιά νά ξεφύγει’ έκανε σά λαχα
νιασμένος. σά νά ξεψυχούσε. "Ε- 
βναζε μιά ψιλή φωνή καί πάλι 
σώπαινε. Μονάχα τά μάτια του 
μέναν άμέτοχα σ’ αύτή τήν όδύ
νη. Στέκαν έτοι, σάν άδιάφορα — 
κάθε τόσο μόνο σφαλνοΰσαν γιά 
ν’ άφήσουν τόν κίτρινο κύκλο 
τους νά δεθεί πιό δυνατά μέ τό 
άσπρο χρώμα τοΰ λαιμού.
ΣΤΟ  ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Τό τέλος.

- ί    ----  Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

Β Ο Υ Λ Η Σ  4 “ Τ Η Λ .  2 5 “ 152ΙΚΑΡΟΣ.,
Ε Τ Ο ΙΜ Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι

Μ α κρυγιά ννη  : Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Α  
•Επιμέλεια: Ν. ΙΒΟΡΩΝΟΥ 

•
Δυό βιβλία έδνικής άντίστασις 

Β ε ρ κ ό ρ :  Η Σ ΙΩ Π Η  ΤΗΣ Ρ .Α Λ Α Σ Σ Δ Σ  
Τό περίφημο βιβλίο πού βγήκε οτή Γαλλία στά χρόνια της κατοχής.

•

Α. Μ π έκ : Μ Α Κ Ε Γ Ε Φ Κ Α  
Ή  ήρωΐκή άντίσταση τού Ρωσικού λαού οτό Γερμανό εισβολέα.

•
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι

Γ. Β έ λ τ ε ρ : ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗΣ Σ Ο Β ΙΕΤ ΙΚ Η Σ  Ρ Ω Σ ΙΑ Σ  
1 9 1 7 -1 9 3 6
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Ή  ποιητική μας κληρονομιά

Λ Ο Υ Φ Ε Σ  Κ Α Ι  Γ Λ Ε Ν Τ Ι
Τοϋ Κλ. ΤΡΙΑΝΤΑΦϊ'ΑΛΟΓ (ΡΑΜΠΑΓΑ)

Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Τ Ε Χ Ν Η
Τοϋ Γιάννη ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Σ έ  μούλκι ματοπότιστο καί κοκκαλοσπαρμένο 
άφεντικό μέ βάλανε μ’ ένα λουφέ μεγάλο, 
ξένος γιά τούτο ήμουνα κι' αύτό γιά μένα ξένο,
δά ρίζες πρόφθασα πολλές στό χώμα του νά βάλω. .

I  ρίζες βγάλανε κλωνιά καί τά κλωνιά μπουμπούκια 
καί τά μπουμπούκια τον καρπό θά δέσουνε μιά μέρα.
Ώ ς  τώρα πήδησα πολλά μέσα σ' αύτό παλούκια, 
μά σ’ δλους τούς κολλήγους μου έπηρα τόν άγέρα.
Λουφές καί γλέντι! Τί ζωή I Κουκούτσι δέ μέ μέλλει, 
πώς πάνε τά ζωντόβουλα πού μ* έχουνε γι’ άφέντη! 
'Οργώνουν άλλοι, μά έγώ, έγω τρυγώ τ' άμπέλι, 
τό ξεζουμιάζω καί τραδώ. . . Τραδώ μεγάλο γλέντι. 
Λογαριασμό δέν μοΰ ζητούν, λογαριασμό δέν δόνω, 
κι' άν μέσα στό μεθύσι μου ή κανενοΰ κεφάλι, 
ή πιάτα, τζάμια σπάσουνε, τό κέφι μου δέ χάνω. .
Υ γεία  νά 'χω μοναχά καί τά πλερώνουν άλλοι.
Μέσα στό κτήμα μου πολλοί δουλεύουνε κολλήγοι 
τούς στύδω σέ χρονιάτικο μεγάλο γηομοίρι, 
δόξες, ταξίδια καί λουτρά, ραχάτι καί κυνήγι 
τά βγαίνω άπ’ τόν ΐδρω τους — ψυχή μου πανηγύρι!
’Εδώ καί κεί καμμιά φορά μαλώνουν μεταξύ τους 
βριζοκοπούνται, κλέβονται, κλωτσιώνται, κουτουλιώνται, 
λύουνε τίς μύτες, γδέρνονται. .. είναι δουλειά δική τους 
σώνει μονάχα τού λουφέ λεφτά νά μή χαλιώνται. .. 
'Από ψηλά, πολύ ψηλά τούς βλέπω σά μυρμήγκια, 
πού σέονουνε κουκί - κουκί στην τρύπα τους τό στάρι, 
γιά  νά τό φάνε μονομιάς άχόρταγα ποντίκια 
καί πάλι βγαίνουν παγανιά γιά πόντικα θρεφτάρι...
"Αν άγριεύουν στά κρυφά καί τό μουστάκι στρίβουν 
άν μουρμουοίζουνε πολλοί γιά τόν άναμελιά μου 
Α ΐ !  τί μέ μέλλει! . . . Μέσα τους βεζούδιο κι άν κρύβουν. . . 
Λουφές καί γλέντι δυνατό! Αύτή 'ναι ή δουλειά μου.
1881

ΝΤΡΟΠΗ Κ Α Π ΕΤ Α Ν ΙΕ

Ο Ι Ιραδέδες τώρα κυβερνάνε 
κατά τό κέφι τοϋ Σουλτάνου τήν 'Ελλάδα 
γιά  τούτο, βλέπεις, δέν περνά βδομάδα 
κι’ άπό τό ίσιο στό στραβό μάς πάνε.

Μά καπετάνιε! τί ντροπή! κυβέρνα 
κράτα στό χέρι σά λεβέντης τό τιμόνι!
Κ ι' άν ό βοριάς ψυχρός τό χέρι σου παγώνει 
στ’ άμπάρι κάτω γιά σαβούρα πέρνα.
1879

Κ Α Ρ Α Ν Τ ΙΝ Α

Έπηραν δλοι πράτιγο 
χοιροβοσκοί καί βλάχοι 
καί τά παιδιά τής γκάϊδας 
πού τάχαμε τζορτζίνα.

Καί μόν' έμεις οΐ "Ελληνες 
οί Μαραθωνομάχοι 
άπ' τήν Εύρώπη μείναμε 
άρρέστο, καραντίνα.

1879.
Τ Α Ξ Ι Δ Ι

Πού ταξιδεύομε; Σ έ  τί θ’ άράξουμε λιμάνι; 
’Αγριεμένα κύματα χτυπάνε τό καράβι 
καί πρύμα - πλώρη πέλαγο ή θάλασσα τό κάνει 
ό μαύρος μαύρος ούρανός άστέρι δέν άνάβει. . .
Ό  τιμονιέρης δένεται άπάνω στό τιμόνι 
μάϊνα γάμπιες! μάϊνα μαΐστρα, παπαφίγκο!
Δές τό πομπρέσσο, μέ θυμό τή θάλασσα όργώνει 
καί ναύτες μοΰδες πιάνουνε στόν τρελλαμένο τρίγκο! 
Έχάσαμε τήν πούσουλα, έχάσαμε τή ρότα!
Τής τραμουντάνας δέ φωτά τρεμουλιαστά τ' άστέρι, 
μέ θλιβερή νεκρώσιμη τό κύμα παίζει νότα 
καί τό σταυρό του κάνει πιά ό ναύτης, τό ξεφτέρι... 
Άπάνω κάτω άβυσσος καί άβυσσος στό νοΰ του! 
Χιλιάδες άλογα, θαρρείς μαζί χιμιλιντράνε! 
θυμάται τού πατέρα του, τής μάνας, τοδ_σπιτιού του, 
τού φαίνονται τά κύματα, καρδιές όπού βογγάνε...

Νά μές στόν τόσο χαλασμό στή φοβερή αντάρα,
ποιός είν’ αύτός πού σέ ζεστό λουσάτο καμαρίνι
γιά τρικυμία, γιά χαμό δέν δόνει, λές, πεντάρα
κι δσο ή θάλασσα βογγά, έκεΐνος τρώει καί πίνει;
Στήν όψη ροδοκόκκινος καί λαιμοτεντωμένος
γιά  τό καράβι δέν πονεΐ;. . .  Γι’ αύτόν μήν είναι ξένο;
"Η  άπό γλέντι δυνατό γερά σαβουρωμένος
δέν τό σαστίζει; "Οχι δ ά ! . . .  τό έχει άσφαλισμένο!
Ασφαλισμένο μέ γερή άσφάλεια μεγάλη
καί πάει γυρεύοντας νά βρει μιά ξέρα νά τό ρίξει,
ΐιά πουθενά δέν φαίνονται ρηχά ή άκρογιάλι. . .
Καταμεσίς στό πέλαγο, άλοί του, άν άνοίξει!

1831

Στούς έθνικούς άγώνες καί 
στούς άγώνες των τάξεων, ή τέ
χνη έπαιξε πάντα έναν κύριο καί 
πρωταρχικό ρόλο. Μέ τήν πρω- 
θόρμητη καί ένθουσιαστική όμι- 
λία της, μέ τή ζεστή της φωνή, 
μπήκε συχνά μπροστά ή στάθηκε 
στό πλάι τού άγωνιζόμενου λαού 
ή καί άκολούθησε, σπάνια δμως 
έμεινε μακριά—έκτός άπό αικρές 
έξαιρέσεις — ούδέτερη, άδιαφορη, 
άσυγκίνητη, προδοτική, κι’ άν έ
μεινε κάποτε, γιατί φυσικά δέν έ- 
λειψαν τά τέτια φανερώματα, 
τούτο χρωστιέται σέ άφορμές καί 
σέ περιστατικά μιάς άλ?ΐης ση
μασίας.

Καί λέγοντας τέχνη, δέν έννοώ 
μονάχα τό έργο άλλά καί τό δη
μιουργό, τόν άνθρωπο, πού ζεϊ 
τούς παλμούς αύτης τής μεγά
λης καί έπικίντυνης στιγμής.

Μέσα στούς τρεις κυριώτερους 
σταθμούς τής έθνικής καί πολι
τικής μας ιστορίας τών τελευ
ταίων χρόνων: στόν πόλεμο τής 
'Αλβανίας, στήν γερμανοϊταλική 
κατοχή, καί στά Δεκεμβριανά, οί 
λογοτέχνες, οί καλλιτέχνες καί 
γενικά ο'ι πνευματικοί άνθρωποι 
άπέδειξαν, δχι μόνο μέ τό λόγο 
άλλά καί μέ τό αίμα τους, πως 
δέν είναι μονάχα ¿διάφοροι οί;· 
ραγοί τών γεγονότων άλλά καί 
συμπαραστάτες καί όδηγοί τού 
λαού στις έθνικές καί κοινωνικές 
του έξορμήσεις, καί συνακόλου
θοί του στις συμφορές.

Σ ’ όλάκερη τήν Εύρώπη ή 
άντίσταση τών πνευματικών πρω
τοπόρων ένάντια στή δία τοΰ ά- 
ξονικοΰ φασισμού εΐταν άφάντα- 
στη καί παροιμιώδης. Στή Γαλλία 
μάλιστα πολέμησαν στούς δρό
μους οί ποιητές καί γράψανε 
θούρια γιά τή δίκιά τους καί γιά 
όλάκαιρη τήν ύπόθεση τής εύ- 
ρωπαϊκής άντίστασης, ένάντια 
στήν καταχτητική βουλημία τού 
άγκυλωτοΰ σταυρού καί τών 
συμμάχων του.

Τραγούδησαν λοιπόν τήν άν
τίσταση καί τήν έλευθερία ποιη
τές άπό τούς πιό φευγαλέους καί 
παράδοξους, άπό τούς πιό φαινο
μενικά ¿διάφορους, ποιητές «φυ
γής», δπως τούς λέγανε, ποιητές 
υπερρεαλιστές καί φουτουριστές, 
ό Έλυάρ, ό Άραγκόν, καί τό
σοι άλλοι. Τραγούδησαν γιατί ξύ
πνησε μέσα τους ένα άλλο τρα
γούδι, ένα τραγούδι πού βγήκε 
μεσ’ άπό τόν πόνο καί άπό τόν 
πόθο τής λευτεριάς.

Στήν 'Ελλάδα ή στάση τών λο
γοτεχνών, έκτός άπό έλάχιστες έ- 
πονείδιστες εξαιρέσεις, είναι χω
ρίς προηγούμενο. Λογοτέχνες κα
ταδιώχτηκαν, φυλακίστηκαν, ξο- 
ρίστηκαν, πέθαναν άπό πείνα, ά
πό φθίση, τουψεκίστηκαν: δ Κορ- 
νάρος, ό Λαμπρινός, ό Βενέζης, 
ό Ζάρκος, δ Ρώτας. δ Αύγέρης, 
δ Δούκας, 4  Βαλέτας, ό Δρίβας, 
ό Σαραντάρης, δ 'Άγρας, ό Άη- 
δονόπουλος, ό Φώτος Πασχαλινός 
κ. ά.

ΐΠοιητές καί πεζογράφοι ξεκι
νώντας άπό τήν έθνικό μας ύπό
θεση γράφουν γιά τους άγώνες 
τού λαού ένάντια στόν καταχτη
τή. Δυό παραδείγματα, άλλά καί 
δυό δείγματα άγωνιστικής τέ
χνης: «Τό Αίμα τών ’Αθώων» τού 
Νίκου Παππά καί τό «Χαϊδάρι» 
τοΰ θέμου Κορνάρου, δυό βιβλία 
πού άξίζει νά προσεχτούν γιατί 
άποτελούν ήρωϊκά ξεκινήματα 
γιά τό καινούριο έθνικό μας έ
πος. Λυρικά έπικό τό πρώτο εί
ναι θαύμα πώς κατορθώνει στά 
περισσότερα μέρη νά ξεπεράσει 
τό θέμα καί τό έπίκαιρο καί νά 
σώσει τήν ιδέα μέ τήν ποίηση,

άψηγηματικό τό δεύτερο μάς χα
ρίζει σελίδες άληθινά ιστορικές 
γιά τό Χαϊδάρι με τόν άξέχαστο 
ήρωΐκό μας φίλο τό Ναπολέοντα 
Σουκατζίδη έπί κεφαλής, τόν 
νέο πού πέταξε στό θάνατο τό άν- 
τρίκιο του κορμί, δπως πετάει κα
νείς ένα ρούχο, σάν έκεΐνες τίς 
άρχαϊες σουλιώτισσες τού Ζαλόγ
γου. Ό  Ναπολέων εϊταν ένας 
ποιητής. Δέν έγραφε, δπως μοΰ 
έλεγε κάποτε, γιατί νόμιζε πώς 
ή δημιουργία είναι προνόμιο πού 
δίνεται άπό τή φύση σέ όρισμέ- 
να άτομα, καί αύτός δέν άνήκε 
σ’ αύτά τά άτομα, δέν έγραφε 
λοιπόν, άλλά δ,τι είχε νά πει τό 
έβαλε μέσ' στή ζωή του καί μόλις 
τού δόθηκε ή εύκαιρία έγραψε μέ 
τό αίμα του τό ώραιότερο ποίη
μα τού βίου του.

Ή  άγωνιστική τέχνη είναι ένας 
άθλος καί ένα «πρόβλημα». Καί 
μιά καί μπαίνει τώρα συχνά αύ
τό τό ζήτημα, άς θυμηθούμε τί εί
πε ένας άπό τούς κορυφαίους τής 
γαλλικής ποίησης ό Πώλ Βα- 
λερύ δταν τοΰ είπαν νά γράψει 
ένα θούριο γιά τόν άγώνα: «Δώ
στε μου ένα τουφέκι, είπε, γιά 
τώρα». Μέ άλλα λόγια, ήθελε νά 
πεί πώς, πιό εύκολο είναι κά
ποτε νά πιάσει κανείς ένα του
φέκι^ παρά νά γράψει ένα ποίη
μα. "Ηθελε νά πει άκόμα πώς 
«τώρα είναι ή στιγμή πού μιλάει 
τό τουφέκι», κι' άκόμα πώς ένα 
ποίημα, άς είναι καί θούριο, δέ 
γίνεται δταν τό θέλουμε, άλλά 
έρχεται μόνο του, άναβρύζει αύ- 
τοδύναμο άπό έσωτερικά κίνη
τρα καί δχι μονάχα άπό έπιτα- 
γές καί παραινέσεις. Χρειάζεται 
κοντολογής μιά προϋπόθεση: ή 
συγκίνηση, καί ένας δρος: ή 
πραγμάτωση. Καί τούτο φυσικά, 
γιά νά συγκινήσει καί νά πεί
σει. Γιατί άν τό γραμμένο, τό 
ποιημένο γεγονός μάς ¿φήνει ψυ
χρούς έκεΐ πού τό φυσικό περι
στατικό πού τό προκάλεσε μάς 
συγκινεϊ καί μάς θερμαίνει ή άλ- 
λιώς, άν αύτό τούτο τό πραγμα
τικό, τό άποίητο γεγονός είναι ά- 
νώτερο, είναι δηλαδή ποίημα, τό
τε τί χρειάζεται νά γραφεί; .Ό 
θάνατος τού Λορέντζου Μαβίλη 
στό Δρίσκο είναι χωρίς κυριολε
ξία ίτότιμο πνευμοπικό γεγονός 
μέ τή «Λήθη» μέ τήν «Έλιά», μέ 
τό «Μούχρωμά» του, γιατί ό Μα
βίλης είταν ποιητής, δμως άν ό 
Μαβίλης δέν είταν ποιητής, τό πιό 
μεγάλο του ποίημα θάταν ό πα
τριωτισμός του, πού τόν πλήρω
σε μέ τή ζωή του. Ό  Αισχύλος 
γράφοντας τούς «Πέρσες» ύψωσε 
σέ Μύθο καί σέ θρύλο τό φυσικό 
περιστατικό τών Περσών, ειδεμή 
τούτο τό περιστατικό άπό μόνο 
του, άπό φυσικού του θάταν τό 
πιό μεγάλο ποίημα. Ποιός άπό 
τούς συγκαιρινούς του θά διάβα
ζε τό ποίημα τών «Περσών» έφ' 
δσον έντονότερα, ψυχικότερα καί 
πιό αιματηρά ζοΰσε τό πραγμα
τικό γεγονός τού Μαραθώνα καί 
τής Σαλαμίνας;

“ Οσο κι’ άν λέμε πώς ή άγω- 
νιστική τέχνη δέ χρειάζεται νά έ
χει τέχνη—-άλλά έτσι δίνουμε μιά 
στενή μορφολογική μονάχα έρμη- 
νεία στήν τέχνη—δμως άμα σκε- 
φτούμε πώς κΓ  ένα ψωμί γιά νά 
γίνει καί νά είναι φαγώσιμο, 
χρειάζεται καί μαγιά καί πλάσι
μο, καί θερμοκρασία άλλά καί 
διάθεση τού άνθρώπου πού τό 
φτιάχνει, δέ μοΰ φαίνεται νά στέ
κεται καί ν’ άξιώνει κύρος ή συν- 
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Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  Κ Α Ι Σ Α Ρ Α Σ , ,
Θέατρο Λυρικό - Ενωμένοι Καλλιτέχνες

Του Λέοντα ΚΟΓΚΟΓΛΑ

Οί «'Ενωμένοι Καλλιτέχνες», δ 
θίασος πού εμφανίστηκε τήν πε
ρασμένη Δευτέρα στό «Λυρικό» 
μέ τόν «’ Ιούλιο Καίσαρα» τού 
Σαίξπηρ, δέν είναι ένας συνηθι
σμένος θίασος πού έχει προορι
σμό νά ικανοποιήσει μιάν οικονο
μική ή καλλιτεχνική άνάγκη τής 
στιγμής. "Αν αύτός ήταν ό σκο
πός του, δέ θά έγκαινίαζε καλο
καιριάτικα τις παραστάσεις του 
μέ μιά σαιξπηρική τραγωδία πού 
τό άνέβασμά της άπαιτησε σύν
τονες προπαρασκευαστικές προσ
πάθειες καί οΙκονομικές θυσίες 
πολύ μεγάλες. Είναι ένα καλλι
τεχνικό συγκρότημα πού φιλοδο
ξεί νά προσφέρει στόν πολύ λαό 
άληθιυή τέχνη καί νά χαράξει μέ 
τήν εύσυνείδητη καί αύτοελεγχό- 
μενη προσπάθειά του έναν άνα- 
γεννητικό δρόμο στό νεοελληνικό 
θέατρο πού ώς σήμερα τό καθο
δηγεί, σ’ δλα σχεδόν τά φανερώ- 
ματά του. είτε τό πνεύμα μιάς 
στείρας συντήρησης, είτε τό έπι- 
χειρηματικό συμφέρον. Τό τελευ
ταίο τούτο, καθώς δλοι τό ξέρου
με, χρόνια και χρόνια τώρα έδι
νε στό λαό τή χειρότερη πνευμα
τική τροφή και διέφθειρε τό αι
σθητικό κριτήριο τοΰ κοινού γιά 
νά μήν είναι σέ θέση ν' άπαιτήσει 
άπό τό θεατρικό κεφάλαιο νά ξε
πληρώσει τό έθνικό χρέος του ά- 
πέναντι στόν πνευματικό πολιτι
σμό τού τόπου μας.

Γιά τήν έπιτυχία τοΰ σκοπού 
του αύτοΰ, τό νέο καλλιτεχνικό 
συγκρότημα στηρίζεται προπάν
των στις ήθικές δυνάμεις του καί 
στήν έπιδοκιμασία κι άναγνώρι- 
ση τού μεγάλου κοινού πού καί 
στις καλές στιγμές τοΰ «’Εθνικού 
θεάτρου» καί σ' άλλες, δυστυχώς 
πολύ σπάνιες καί λιγόζωες κα
θαρτήριες θεατρικές προσπάθει
ες. έδειξε πώς ξέρει νά τιμά τήν 
άδολη καλλιτεχνική προσφορά. 
'Όμως στηρίζεται άκόμα καί στήν 
πίστη του, πίστη πού τή στεριώ
νει ό κοινός πόθος καί ή ιδεολο
γική του όμοιογένεια, στήν πίστη 
πώς καθώς γιά κάθε κοινωνική 
πρόοδο καί κάθε πνευματική κα- 
τάκτηση χρειάζεται άγώνας, έ
τσι κ’ έδώ θά χρειαστεί άγώνας 
γιά νά φτάσει σέ κάποιο τέρμα, 
άγώνας σκληρός άκόμα καί μέ 
τόν έαυτό του τόν ίδιο, μέ τή συ
νείδηση δηλαδή τών άμεσωτέρων 
συνεργατών του, πού πρέπει νά 
λυτρωθούν δλότελα άπό τά θλι
βερά κατάλοιπα τής κακής κλη
ρονομιάς τοΰ Χτές. Μ’ άλλα λό
για όί «Ενωμένοι Καλλιτέχνες», 
πού ύπηρετοΰνε ύπό τή σήμαία 
τους τά περισσότερα άπό τά πιό 
δυναμικά στελέχη τής νεοελλη
νικής σκηνής, φιλοδοξούνε μέσα 
στ’ άλλα νά έγκαινιάσουν καί 
νέα θεατρικά ήθη χτυπώντας κα
τακέφαλα τήν παράδοση τοΰ βεν
τετισμού που μαζί μέ τό πνεύμα; 
τής στείρας συντήρησης καί τό ε
πιχειρηματικό συμφέρον συνέβα
λε κι’ αύτός μέ τό παραπάνω στό 
σημερινό κατάντημα τής θεατρι
κής τέχνης μας.

Μέ τέτοια ήθικά έφόδια καί μέ 
τέτοιες άντιλήψεις γιά τήν άξια 
τής όμαδικής προσπάθειας καί 
τού «θεάτρου συνόλου», είναι πο
λύ φυσικό οί «Ενωμένοι Καλλι
τέχνες» νάκολοοθήσουν καί στό 
δραματολόγιό τους προσδευτικώ- 
τερη ταχτική καί νά παίξουνε κ’ 
έργα όμαδικής ψυχολογίας πού 
ώς τώρα πολύ σπάνια έμφανίζον- 
ταν στήν έλληνική σκηνή. Τά νέα 
καλλιτεχνικά στελέχη τού θιάσου 
θά παίξουνε σημαντικό ρόλο στό

κεφάλαιο τούτο, χωρίς αύτό νά 
σημαίνει πώς δέ θά δοθεί καί σ’ 
αύτά ή εύκαιρία ν’ άναδειχτούν 
καί σέ ρόλους μεγαλύτερης διάρ
κειας καί πνοής, μιά καί θά όρ- 
γανωθούν ειδικές παραστάσεις 
μέ σκοπό τή συστηματικώτερη 
καλλιέργεια τών νέων ταλέντων 
μέ μιάν άδιάκοπη πραχτική ά
σκηση.

*  *  *

Γιά τήν έναρξη τών παραστά
σεων ή καλλιτεχνική έπιτροπή 
τών «Ενωμένων Καλλιτεχνών» 
διάλεξε τόν «’ Ιούλιο Καίσαρα» 
τού μεγαλείτερου δραματικού 
ποιητή τών νεώτερων _ χρόνων. 
Πρώτα πρώτα γιατί τό έργο τού
το είναι άληθινό καί μεγάλο σάν 
τίς περισσότερες θεατρικές δημι
ουργίες τοΰ Σαίξπηρ. Ή  άντίλη- 
ψη μερικών τάχα πώς ή έκλογή 
τού έργου όφείλεται σέ πολιτική 
σκοπιμότητα, είναι τόσο άπλοΐκή 
δσο κ’ ή γνώμη πώς ό Σαίξπηρ 
συνέργησε συνειδητά στό γκρέ
μισμα τής φεουδαρχικής κοινωνί
ας. Ό  Σαίξπηρ ήταν πρίν άπ’ δ
λα ποιητής. Καί σάν ποιητής, καί 
μάλιστα τόσο μεγάλος ώστε νά 
καθρεφτίζει στό έργο του τούς 
πόθους καί τίς άγωνίες δχι μονά
χα τοΰ λαού του μά καί όλάκερης 
τής άνθρωπότητας, ήταν προοδευ
τικός καί φιλελεύθερος. Πίστευε 
δηλαδή πώς ή έλευθερία καί ή δι
καιοσύνη είναι οί ύπέρτατες ήθι
κές άξιες τής ζωής κι άκόμα πώς 
ό λαός είναι μοιραίο ν’ άγονίζε- 
ται καί νά θυσιάζεται γιά τήν κα
τάχτησή τους. Ωστόσο ό ρωμαϊ
κός λαός πού μάς παρουσιάζει ό 
Σαίξπηρ στήν τραγωδία του, ό 
άμαθος κ’ έξαθλιωμένος, ό παρα- 
συρόμενος άπό τό κέφι τής στιγ
μής κι άπό τό άφιόνι τής δημο>· 
γωγίας, δέν παρέχει έδαφος σέ 
κανενός είδους πολιτική έκμετάλ- 
λευση, ή καλύτερα έξυπηρετεΐ 
ταυτόχρονα καί τίς άντιφατικώ- 
τερες πολιτικές ή κοινωνικές ά- 
πόψεις. "Ωστε ή άντίληψη τής 
σκοπιμότητας είναι σφαλερή κ’ ή 
έκλογή τοΰ έργου μονάχα στήν 
ποιητική του ποιότητα πρέπει ν’ 
άποδοθεΐ. "Επειτα, τό έργο τούτο 
τού Σαίξπηρ μέ τήν άφθονία καί 
τήν ποικιλία τών χαραχτήρων του 
καί μέ τό λαό άσύνειδο πρωτα
γωνιστή του, πρόσφερε στό νέο 
καλλιτεχνικό συγκρότημα μιά μο
ναδική εύκαιρία νά χρησιμοποιή
σει γόνιμα δλες τίς ήθικές δυνά
μεις του. Κ ’ ο! δυό βασικοί αύ- 
τοί λόγοι γιά τούς όποιους προ- 
κρίθηκε ό «Ιούλιος Καίσαρας» 
πιστοποιούν τή συνέπεια τών « Ε 
νωμένων Καλλιτεχνών» άπέναντι 
στούς σκοπούς πού φιλοδοξήσανε 
νά πραγματοποιήσουν μέ τήν τί
μια προσπάθειά τους.

Είδικώτερα μέ τό έργο δέ θά- 
σχοληθώ. Τό νά διατυπώνει κα
νείς στήν καθημερινή κριτική, 
προκειμένου γιά έργα Ιστορικά 
κ’ αισθητικά καθιερωμένα άπό τό 
Χρόνο καί τή γενική άναγνώρι- 
ση, σχόλια καί κρίσεις, πού δέν 
προσθέτουν τίποτα νέο σέ δ,τι 
κοινό γνωρίζει δλος ό κόσμος ά
κόμα κι’ ¿π ’ τά στοιχειωδέστερα 
γραμματολογικά έγχειρίδια, αύ
τά είναι ένας άσυχώρετος άρχον- 
τοχωριατισμός. Μπορούμε, βέ
βαια, κ ’ έχουμε χρέος, κρίνοντας 
τίς ¿ντιδράσεις πού προκαλοϋν 
τά τέτοια «αιώνια» έργα στις δι
άφορες έπσχές, νά έξετάζουμε φι
λοσοφικά καί_ ιστορικά τίς αίτιες 
πού τις έξηγούν. Ωστόσο ή τέτοια 
μελέτη δέν είναι έργο τής καθη- 
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ΘΑ ΞΕΧΑΣΩ  ΠΟΤΕ. .. 
Τής ΜΓΡΤΙΩΤΙΣΣΑΣ

θά  ξεχάσω ποτέ τής σκλαβιάς τό χειμώνα 
μέ τό τζάκι πού πάγωσ’ έκεΐ στή γωνιά του, 
μέ τοΰ λύχνου τό φως πού δσο πάει καί χλωμιάζει 
κι’ ή ψυχή σέ πηγμένο σκοτάδι βουλιάζει;

θ ά  ξεχάσω ποτέ τής σκλαβιάς τόν Απρίλη 
πού σερνόταν μουγγά μές στίς άχαρες στράτες, 
τών πουλιών τίς φωνές όπου ήχοΰσαν τό δείλι 
σάμπως κλάμμα πνιχτό άπ’ άνθρώπινα χείλη;

θ ά  ξεχάσω ποτέ τή γυναίκα πού έβόγγα 
μέ τό βρέφος άπάνω στόν άδειο μαστό της 
καί κυττώντας μακριά μέ μιάν έκφραση τρόμου 
έξεψύχαγε άργά σέ μιάν «άκρη τού δρόμου;

θ ά  ξεχάσω ποτέ τ’ άμολόγητο δράμα, 
τά κορμιά πού στό κάρρο τά σώριαζε ή πείνα, 
τά σκυλιά πού άπ’ τό σπίτι τά διώχναν μέ βία, 
καί σέ βλέπαν μέ μάτια γεμάτα άπορία;

Γιά μιά στάλα ψωμί πού είχε άπλώσει νά πάρει, 
νηστικό καθώς ήταν τό δόλιο παιδάκι 
τού τά σπάσαν τό χέρι οί όχτροί" τέτοιο κρίμα 
θά τό πλύνει ποτέ τών αιώνων τό κύμα;

Κ Γ  δλα κείνα τά νιάτα πού πήρε τό ρέμμα 
τόση φλόγα πού έσβύστη άπ' τού πόλεμου τ' άχτι, 
τίς καρδιές πούναι στόχος, θροφή τοΰ θανάτου, 
κΓ άπομένουν στή γης, λίγες στάλες αίμάτου,

θά μπορέσω ποτέ, βλογημένη δταν φτάσει 
κολυμπώντα στό φως ή έλεύτερη μέρα, 
θά μπορέσω τίς φρίκες πού ζώ νά ξεχάσω, 
νά γευτώ τή χαρά καί Λαμπρή νά γιορτάσω;

ΤΕΛΕΥΤΑ ΙΟ  ΓΡΑΜ ΜΑ  
Τής Σοφ. ΜΑΓΡΟΕΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Γονιοί κι’ άδέρφια έχετε γειά. Ούτε ένα δάκρυ, μάνα.
Γ  ιά τόν άγώνα τού λαού, πεθαίνω ήρωϊκά.
Κ ι’ δταν άχήσει λευτεριάς χαρούμενη καμπάνα 
πέστε: «Μέ τ' άλλα θύματα κΓ ό Σώτος τή χτυπά».

Αδέρφια μου περήφανα τό Σώτο έκδικηθεΐτε.
"Ας μή μοΰ κόψει ό θάνατος στή μέση τήν όρμή 
ένας πεθαίνω, τρεις έσεϊς στή θέση μου σταθείτε 
μήν άραιώσει ή φάλαγγα, ώς τή στερνή στιγμή.

Γιά κάθε πίκρα μάνα μου πού σούδωκα καί πόνο 
συχώρα με. Κ Γ  δσο γι’ αύτή πού πίνεις τώρα δά 
μίσος ένάντια στή σκλαβιά νά γίνει θέλω μόνο.
Γονιοί κι’ άδέρφια, γειά χαρά. Πεθαίνω ήρωϊκά.

Μ Ο Ι Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α
Του Χρ. ΓΑΝΙΑΡΗ

ι

Ώ ς  τή δροσά τ’ άνυδρο χόρτο λαχταρά 
γαλούσας μάννας, τό μωρό, τήν όγρή ρόγα, 
ώς τήν άψά δαμάλα ό μόσκος καρτερά 
καί τό πουλάρι άναφρουμάζει τήν άλόγα.

Ώ ς  λαγωνέβει ό στρατοκόπος γιά πηγή 
κι’ ό ναυαγός ό κουρασμένος σώστρα ξέρα, 
ώς νυχτολάτης νά χαράζει ή ροδαυγή 
σέ πρόσμενα στή φυλακή μου κάθε μέρα.

Μά ένα πρωί πικρό, πικρότατο ώΐμέ! 
δέ φάνηκες καί μ' άνατρίχιασε τό σώμα.
Πώς τδκαμες, χρυσέ μου κι’ άκριβέ καϋμέ 
κ ' έγώ σέ καρτερώ, σέ καρτερώ άκόμα;

I I

Σά ν αστραπή σ’ ανάστερη βαθιά νυχτιά, 
τού πυρωμένου τ’ άλωνάρη τό δρολάπι, 
σόνι τού χιονάτου γλάρου τήν άφροβουτιά, 
τού νιόλουβου παλληκαριοΰ τήν πρώτη άγάπη.

Σάν πέταμα τ’ άψήλου άνάλαφρου φτερού, 
σάιν τήν άνάερη εύωδιά προφαντού δυόσμου, 
σάν τήν πανώρια Κόρη, άλαργινοΰ καιρού, 
πού άνάρπαξεν ό βασιλιάς τοΰ Κάτω Κόσμου.

’Έ τσ ι μοΰ μίσεψες κ' έσύ ένα δειλινό, 
λαφίνα, δίχως πίσω νά κοιτάξεις, κάνε, 
δίχως φιλί κ’ «έχετε γειά». ΚΓ δλο θρηνώ 
κι’ δλο ρωτώ: Σάν τί ταξίδι, έτοΰτο, νάναι;

λ
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Κάτι τό πολύ σοβαρό συνέβαι- 

νε. Ή  κίνηση κΓ ή φασαρία ή- 
τανε τόση πού ξύπνησαν οί τραυ
ματίες άπ' τή μαύρη νύχτα. Τό 
τσάι, ήταν έτοιμο κιόλας λές κ’ 
έβραζε άπό βραδίς. ‘Η άδελφή 
προϊστάμενη δέν ήξερε τό λόγο. 
'Απλώς, είχε πάρει έντολή νά 
κάνει γενική καθαριότητα. Τί- 
ποτ’ άλλο. Σίγουρα θά γινόταν 
έπιθεώρηση, άλλά άπό ποιόν; 
Καί γιατί αύτή ή σπουδή. 'Απ' 
τό νοσοκομείο είχανε περάσει κάν 
καί κάν έπίσημοι. Καί στρατηγοί, 
καί ύπουργοί, καί ξένοι. “ Ενα σω
ρό κόσμος. Κ Γ δμως, δλα πάντο
τε γινόνταν μέ ρέγουλα. "Ας εί
ναι. Δέν τής έπεφτε δά καί λόγος. 
Αύτή θάκανε τό καθήκον της. 
Φώναξε τίς άδελφές κ' έδωσε αύ- 
στηρές όδηγίες. Τά σεντόνια καί 
τά μαξιλάρια ν’ άλλαχτοϋν. "Αλ
λωστε καιοός ήτανε. "Ενα  μήνα 
τώρα τά ίδια, είχανε βρωμήσει 
πιά. Σφουγγάρισμα, καθάρισμα 
σ’ δλους τούς θάλαμους, τούς 
διάδρομους καί τις σκάλες. ’Α 
κόμα καί τό δρόμο νά καθαρί
σουνε. ΟΙ άδελφές κΓ οί καθα
ρίστριες πέσανε μέ τή μούρη στή 
δουλειά καί σέ λίνο, ήταν δλα 
στήν έντέλεια. Ό  θάλαμος άστρα- 
ψτε. "Οταν δλα έτοιμάοτηκαν, 
έσκασ’ ή μπόμπα.

Τούς τά είπε δ ίδιος 6 κύριος 
Γενικός Διευθυντής. Αύτοπροσώ- 
πως!

Φορούσε μάλιστα τή μεγάλη 
στολή μέ τά παοάσηυα καί τίς 
«έξαμηνίες». Καλοθρεμμένος, ρο
δοκόκκινος. φοέσκος, γεμάτος 
καυάρι, λεβεντιά, πεοηφάνε'α, 
μπήκε στό θάλαμο, στάθηκε άνά- 
μεσα ατούς τραυματίες καί μέ τό 
χαμόνελο στά χείλη τούς «ό εί
πε, καθαοά καί ξάστερα. _Σ ή μέ
ρα. «μεγάλη τιμή γιά σας» θά 
ρχότανε ή πριγικήπισσα νά έπι- 
σκεΦθεϊ τούς τραυματίες. ” Ε- 
βγαλ’ ένα συγκινητικό πατοιω- 
τικό λόγο, γιά τό πώς ποέπει νά 
φεοθοΰμε καί τά τέτια. Νά πούνε 
πώς είναι «πολύ εύχαοιστημένοι 
άπ’ τή Διεύθυνση» κι’ αύτός σέ 
άντάλλανμα, θά έδινε έντολή νά 
τούς δώσουν σήμερα γλυκό! 
Τούς είπε άκόμα νά χειροκρο
τήσουνε δυνατά τήν πριγικήπισσα 
δταν θά φϋνει. Αύτά τούς είπε
κοντολογίς κ’ έ^υνε.***

Οί τέσσερις τραυματίες πού έ
μεναν στό θάλαμο νούμερο 7 έ- 
τοιμάστηκαν νά ύποδεγτοϋν τήν 
πρινκήπισσα. ΕΙνε άοχίσει τόν έ
πιθεώρηση άπ’ τό νούμερο 1. 'Απ' 
τό θόρυβο καί_τά παλαμάκια πού 
δσο ποοχωροΟσε ή έπιθεώρηση 
άκούνονταν εύκοιν^στεοα συυπέ- 
ραιναν πώς ή ποιγκήπισσα κοντο- 
ζύνωνε. Τώρα βρισκότανε στό δι
πλανό θάλαμο Μιά νευρικότητα 
τούς κατέχει. Ή  άναπνοή σφίγγε
ται. Προσοχή!

—Ή  Α. Υ. ή πριχκήπισσα...
Τήν παρουσιάζει ό κύριος Γ ε

νικός Διευθυντής.
Ή  Έλληνίδα πριχκήπισσα μπαί 

νει μέ ύψος ήγεμονικό. Τήν άκο- 
λουθοΰν τοεϊς «κυρίες τής τιμής» 
κΓ δ Διευθυντής. Είναι ξανθιά κ' 
έχει κάτι νόστιμα μπλέ ματάκια 
γελαστά. Χαμογελάει. Πλησιάζει 
τό πρώτο κρεββάτι. Ή  Ακολου
θία στέκεται πίσω.

—Έ γκώ  άγκαπάει "Ελληνος 
παλίκαοος. ..

Ό  Σταύρος, ένας θεσσαλός 
τσομπάνος, νομίζει πώς τοΰ μι
λάει έτσι νιά_νά τόνε κάνει νά 
γελάσει, θυυαται πώς δταν 6- 
καν’ έγχείρηση κ’ έκλαιγε άπ'

τούς πόνους, μιά κυρία τής ψυ
χαγωγίας γιά νά τόν διασκεδάσει 
καί νά ξεχάσει, έβγαλε τά ψεύ
τικα δόντια της καί σούφρωνε 
τά χείλη της κάνοντας κάτι Α
παίσιους μορφασμούς. Αύτός τό
τε τό πήρε άλλοιώς. Νόμισε πώς 
τόν κοροϊδεύει καί ήταν έτοιμος 
νά τής πετάξει τήν καράφα στό 
κεφάλι, γιά νά τής δείξει πώς 
δέν ήταν άπό κείνους πού σηκώ
νουν χωρατά. Ά λ λ ’ αύτή, σά νά 
μάντεψε τή σκέψη του τόν πρό
λαβε. Τοΰ είπε πώς αύτό ήταν 
άστεΐο καί πώς θάπρεπε νά γε
λάσει. Κ Γ αύτός τότε—τί νά κά
νει—γέλασε μέ τήν ψυχή του. 
Ποιός ξέρει λοιπόν, μπορεί κΓ ή 
πριγκήπισσα νά έκτελοΰσε πρό
γραμμα ψυχαγωγίας μέ διαφο
ρετικό τρόπο, γιατί φυσικά αύτή 
είναι τόσο νέα πού δέν μπορεί 
νάχει ψεύτικα δόντια. . .

Αύτή δοκίμασε νά συνεχίσει. 
Σφίχτηκε, δαγκώθηκε, κοκ·-ίνισε 
καί στό τέλος άφοϋ κατάβαλε 
μιά τελευτα(α προσπάθεια κατά- 
φεοε, έπί τέλους, νά ξεφουρνίσει 
καί δεύτερη έρώτηση. Δεύτερο ά
στεΐο.

—Ιταλός μακαρόνις... "Ε λ 
ληνος φωνάζεις άέρα. . . καπούτ!

Ό  Σταύρος κατάλαβε πώς τού
τη τή φορά πρέπει νά γελάσει δυ
νατά καί ξέσπασε γιά καλά. Ή  
Έλληνίίδα πριχκήπισσα τοΟσφιξε 
τό χέρι — φορούσε γάντια — καί 
προχώρησε στό δεύτερο.

—"Εκεις γυναίκα...
Ό  Νίκος, παρ’ δλο πού ήταν έ- 

λεύθερος, νόμισε πώς πρέπει νά 
πεί πώς είναι παντρεμένος γιά 
λόγους σοβαρότητας.

—Έ νκώ  βαφτίζει σένα παιντί... 
Ό  Νίκος τά χρειάστηκε. Φο

βήθηκε μή τόν πιάσει σκαστό πώς 
λέει ψέμματα.

Δέ φαντάστηκε ποτέ πώς άπο- 
χτδς κουμπαριά μέ τόσην ευκο
λία κ' έσπευσε νά έξηγήσει.

—"Οχι, δχι δέν έχω παιδιά.
—"Α , κατάλαβες έγκώ. Είναι 

βαφτισμένος. Ντέ πειράζει. ΚΓ 
έψυχε.

Ό  Νίκος ξεψύσησε.
Τόν Πέτρο, πού στό νοσοκο

μείο τόν φωνάζανε χωοιάτη -για
τί ήταν Απότομος κ’ είχε χοντρά 
φερσίματα, τόν έρώτησε που τραυ
ματίστηκε. Τής είπε πώς τόν πήρε 
ριπή πολυβόλου στό 1220 κοντά 
στήν Κλεισούρα καί πώς είναι 
πολύ σοβαρή ή κατάστασή του.

—Πολύ ώοαία. Είπε ή πριγκή- 
πισσα. Αύτός τήν κύτταξε μ' έκ
πληξη καί ξεροκατάπιε. "Υστε
ρα τόν έρώτησε άν τρώει καλά. 

—"Οχι. άποκρίθηκε θαρρετά.
Ό  κύριος Γ  ενικός πού άκουοε 

πρόβαλε τό κεφάλι του πάνω άπ' 
τόν ώμο τής πριγκήπισσας καί 
τόν κύτταξε. άγρια. Ό  Πέτρος 
τόν είδε. Φοβήθηκε.

—Δηλαδή καλό είναι τό φαί. 
Μόνο πού πείνασε γιατί μάς δί
νουνε λίγο. . . "Εσπευσε νά διορ
θώσει.

Ό  κύριος Διευθυντής πήγε νά 
τοΰ φωνάξει «χωριάτη» άλλά 
κρατήθηκε.

—Μπράβο, γκούτ, έξτρα. Μίλη
σε πολύ καθαρά τούτη τή φορά 
καί τόν χάϊδεψε στό κούτελο.

Τώρα, ήταν ή σειρά τού Πάνου. 
Ετοιμάστηκε νά τή δεχτεί άλλά 
ή πριχκήπισσα φαίνεται πώς τόν 
έξέχασε κ’ έφυγε χωρίς νά τόν 
πλησιάσει καθόλου.

Τί κρίμα. ΚΓ αύτός περίμενε 
πώς καί πώς κείνη τή στιγμή.

Ό  Διευθυντής κΓ οί κυρίες έ-

Η ΣΤΕΡΝΗ  ΠΕΘΥΜΙΑ
(Άρεταίειο Νοσοκομείο 3 τού Φλεβάρη 1944)*

Σά ν  ξημερώσει κΓ  ή στερνή τής λύτρωσής μου μέρα, 
δέν θέλω μάτια νά βραχούν, γιά μέ καρδιές νά κλάψουν, 
μήτ' Αγιοκέρια νά καούν, ούτε πομπή στό ξόδι.

"Ενα  χατήρι σάς ζητώ καί μή μοΰ τ’ άρνηθεΐτε.

Τό μισερό κουφάρι μου ποθώ νά μοΰ τδ θάψτε
στόν ίδιο λάκκο πού όρφανά τά δυό μου πόδια λυώνουν.

θέλω σάν θ' Ανοιχτεί σέ μένα ή πόρτα τ’ "Αλλου Κόσμου, 
στητός νά μπω! Στητός νά βρω! Στητός καί ν' άντικρύσω 
τόν Χάροντα, τόν ρήγα του, καί νά τονέ πλανέψω!
Νά μή μέ δει άνάπηρο καί μέ παραπετάξει.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Μ Α Ρ Κ Α Κ Η Σ

• Ή  μέρα αύτΛ είναι τ ’ Ακρωτηριασμού μου. “ Α ν  μ ' αύτή χρονολονώ τό ιτοίημσ 
είναι γιατί ή Ιδέα του. τήν (δ ια  μέρα κιόλας - λίγες ώρες μετΑ τήν έγχείριση, σαν 
συνήρύα καί κατάλαβα τ ' είχα  πάθει.— μοΰ χώθηκε Εμμονα στό κεφάλι καί δέν λυ 
τρώθηκα, παρά ύστερα Από χαιρό πού τήν Εκανα στίχο.

Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Σ Η
Βαρύ κΓ  αίματοστάλαχτο ένα πέπλο μάς κυκλώνει 
καί πιθυιιάει άπ’ τήν ψυχή νά σβύσει δλα τάστέρια, 
μά ή Μοίρα τοΰ Μελλούμενου στή Σκέψη γιγαντώνει 
χ ι' άχνοφωτάει στοϋ βουλευτή τά μιστωμένα χέρια.

Τίϊ  μάταιο πιά: τών άγεριών ή τρικυμία θ' άπλώσει 
κι’ Αύγές θά φέοει μέ "Ανοιξες καί Καλοκαίρια πλέρια 
πού Αδρά τις προλογίζουνε κ' άγρυπνα τών 'Ανδρείων 
οί φλογισμένες οί καρδιές, τά θεριεμένα χέρια!

Καισαριανή
ΚΛΗ Μ Η Σ Ο ΥΛΚΕΡΟ ΓΛΟ Υ

Ε Ι Μ Α Σ Τ -  Ε Μ Ε Ι Σ
Εϊμαστ’ 'Εμείς οί γκρεμιστές, κΓ  οΐ χτίστες, πάντα νέοι, 
π' Ανοίγουμε τό δρόμο μας στό Φως γιά τήν 'Αλήθεια, 
μέ τό τοαγούδι. Μέσα μας καινούργιος Κόσμος πνέει, 
κι' ή Φλόγα, ή πανανθρώπινη ανάβει μέσ' στά στήθεια.

"Α ν  πέσουμε, στή θέση μας μύριοι θά ύψωθοΰνε, 
καί θά πυκνώσουν τίς γραμμές, τοΰ νέου Κόσμου χτίστες. 
Στής Λευτεριάς τή χαραυγή, κΓ άν λίγοι μετρηθούνε, 
δέ θά ύπάρχουν πιά στή γη δεσμά, οϋτε φασίστες.

Εϊμαστ’ Έ μεΐς  οΐ γκρεμιστές, τού νέου Κόσμου οι χτίστες.
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΣΤΕΦΑΝ Ο Υ

δωσαν τό σύνθημα. Χάλασε ό κό
σμος άπ' τά γειοοκοοτήματα. Ό  
Πάνος μόνο δέ βαρούσε παλαμά
κια. Οί άλλοι τρεις είχανε σπά
σει τά χέρια τους. Ό  κύριος Γε
νικός τό είπε αύτό.

«θύμωσε φαίνεται έπειδή τόνε 
ξέχασε ή πριγκήπισσα καί γι’ αύ
τό δέ χειροκροτεί, θά τού δείξω 
δυως τού γάιδαρου» λέει άπό 
μέσα του. Γυρίζει στό θάλαμο ά
γριος, κατακόκκινος άπ’ τό θυ
μό. Τά μάτια του έβγαζαν φλό- 
νες. Προχωοεΐ ποός τόν Πάνο μ’ 
άπλωμένα τά χέρια κα! χυμάει 
καταπάνω του έτοιμος νά τόν κα
τασπαράξει, άλλά ξάφνου σταμα
τάει άπότομα.

'Αλλάζει πρόσωπο μέ μιδς. 
Χλομιάζει, κάνει ένα βήμα πρός 
τά πίσω, σκεπάζει τά μάτια του 
καί φεύγει σάν κυνηγημένος..  .

Στό θάλαμο νούμερο 7 έμεναν 
τέσσερις τοαυματίες. Κ Γ οί τέσ
σερις μαζί, είχανε πέντε πόδια 
κ’ έξη χέρια...

Α . ΜΑΚ ΡΟΠΟΥΛΟΣ

Π Α Ν Α ΓΗ  Γ· Λ Ε Κ Α Τ Σ Α

Σ Π Α Ρ Τ Α Κ Ο Σ
Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ  
ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΑΧΩΝ

Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Ο Σ  Ο ΙΚ Ο Σ  

I. & Π. ΖΑΧΑΡΠΠΟΥΛΟΥ 
Α Ρ Σ Α Κ Η  6

FKYKAOOOPHXE

ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ

“Η ΣΑΙΙΦΠ Κ'101ΚΟΙΜΟΗΙΓ. 
ΑΓΟΝΕΣ m  ΛΕΣΒΟΥ,,
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Η Μ Α Χ Η
ΤοΟ Στέλιου ΞΕΦΛΟΓΔΑ

Μακρυά, πέρα άπ' τά χιονι
σμένα βουνά, φαίνεται τό πρώ
το φώς τής μέρας. 01 φωνές, οΐ 
κλαγγές τών δπλων γεμίζουν τό 
άγονο τοπίο καί σκαρφαλώνουν 
γύρω στούς ψηλούς πέτρινους 
βράχους. Τό σώμα, τά πόδια, τά 
χέρια κινιοϋνται άσκοπα, βασα- 
νίζουνται άπό μιά άδιάκοπη νευ
ρικότητα. Ό  καθένας εϊναι σά 
νά στριφογυρίζει μέσα στόν έ- 
αυτό του. Τά μάτια δμως δέν έ
χουν καμμιά άγωνία, είναι σα
στισμένα σά νά πρόκειται νά 
δοϋν ένα πράγμα παράξενο. Ε ί
ναι γεμάτα άπ’ αύτό πού περι
μένουν. 'Αργά έρχεται τό γκρί
ζο πρωΐ σά πεθαμένο. 'Υπάρχει, 
μιά βαθειά γαλήνη σ’ δλα τά 
πρόσωπα. Μπαίνουμε στή γραμ
μή βουβοί, σά νά κρατάμε τήν 
άναπνοή μας. Προχωρούμε ό έ
νας πίσω άπ’ τόν άλλο. Τό κρά
νος σφίγγει τούς κροτάφους, ό 
Ιδρώτας παγώνει στό μέτωπο, 
άναπνέουμε βαρειά, ό άχνός 
βγαίνει ζεστός άπ’ τό στόμα. 
Πατάμε μέσα στή λάσπη. "Ολη 
τή νύχτα δέ σταμάτησε ή βρο
χή κΓ  ή γη έγινε μιά νερουλή 
έκταση, χωρίς άντίσταση. Βα 
δίζουμε στϊς πλαγιές ένός λό
φου πού τό χώμα του είναι μαύ
ρο σάν τήν πίσσα, καί τά πόδια 
βουλιάζουν ώς τό γόνατο. Χα
ράδρες, βαθειές σχισμές χωρίς 
ένα πράσινο φυτό όλωσδιόλου 
γυμνές, κατεβαίνουν ώς τδ με
γάλο ποτάμι μέ τίς αψηλές δ- 
χθες καί τδ θολό νερό τους, δ
πως κυλάει όρμητικό δλο μάς 
κόβει τό δρόμο. Αυτό τό μαύρο 
χώμα τής 'Αλβανίας σοϋ δίνει 
τήν αίσθηση της κόλασης. Νο
μίζεις πώς πνίγεσαι σέ μιά θά
λασσα λάσπης. Περνάμε άνάμε- 
σα άπό ένα χωριό πού κατεβαί
νει άριστερά κ' ένώνεται μ’ άλ
λα χωριά στήν ίδια διεύθυνση. 
"Ασπρα πολύ τά σπίτια πάνου 
στό μαύρο χώμα, έρημα, δέν 
καπνίζουν, δέν έχουν πόρτες, πα
ράθυρα, είναι σά φαντάσματα 
πού δέν έφυγαν, ένώ έφτασε ή 
μέρα. Κανείς άντρας δέν ύπάρ- 
χει έξω άπ’ τά σπίτια, κανένα 
παιδί στό δρόμο, τό χαμόγελο 
κανενός κοριτσιού, ή θλίψη χαμ- 
μιάς γυναίκας στό παράθυρο. 
'Ανεβαίνουμε μέσα στή σιωπή 
πρός τήν κορφή τού λόφου άπ' 
όπου άρχίζει καί χύνεται πρός 
τά κάτου μιά βλάστηση άναπάν- 
τεχη. Πίσω μας τό γκρίζο βου
νό πού μοιάζει τεράστιος βρά
χος, φαίνεται τώρα καλύτεοα, 
ξεχωοίζουυε καθαρά τό σχήμα 
τσυ. Κσιτάζουμε τό κάθε πράγ
μα. δπως ένας άνθρωπρς πρύ 
ξαίρει καλά, πώς μπρρεΐ, δ.τι 
βλέπει, νά τδ βλέπει γιά τελευ
ταία φορά, νά μή τό ξαναδεΐ 
ποτέ άλλοτε. Είναι ιιέσα στά 
μάτια μας αύτό πού βλέπουμε, 
τό μαύρο χώμα. τά σπίτια, μιά 
πέτρα, ένα φυτό καί θά μείνουν 
γιά πάντα άν δέν μάς βηεΐ 6 
θάνατος. Καί μάζί ένας άλλος 
κόσμος πρόσωπα άγαπημένα, 
άντικείαενα άναπημένα. μιά 
πολιτεία, ένα σπίτι, ένας δρό
μος; μιά θάλασσα, ένα πουλί, 
ένα δέντρο, σχηιιατίξουνται πί
σω άπ'· αύτό. πού βλέπο.υυε. .
■_ Πέασ άπ' -τήν κορυφή-τού λό
φου είναι τά μεγάλα βουνά, δ- 
που πρέπει ν-’ άνεβόύμε. Κουμ- 
μένοι πίσω άπό μεγάλες πέτρες

παρατηρούμε τό έδαφος πού θά 
περάσουμε. Μιά σειρά άπό ύ- 
ψώματα καταπράσινα μέ βα
θειές χαράδρες. Πυκνή ή βλά- 
σΥηση. Στό βάθος ένα χωριό 
καί πάνου άπ' τό χωριό μιά κο
ρυφή γυμνή, πέτρινη. Τό χωριό 
καπνίζει σά νά μή καταλαβαί
νει τίποτα. Κοιτάζουμε χωρίς νά 
μιλάμε αύτό τό τοπίο. Προσέ
χουμε άπέναντι ν’ άνακαλυψου- 
με τούς άλλους άνθρώπους πού 
πρέπει νά σκοτώσουμε, τό ϊδιο 
θά κάνουν κι' αϋτοί, θέλουμε νά 
μαντέψουμε καί τήν παραμικρή 
κίνηση, άφήνουμε τά μάτια καρ
φωμένα μακρυά. Τά πρόσωπα 
δέν είναι άγρια, έχουν μιά πα
ράξενη σιωπή, πού σέ τρομάζει. 
Τό κράνος έγινε ένας παγωμέ
νος κύκλος γύρω στό κεφάλι, 
δμως πιά δέν έπιτρέπεται νά 
τό βγάλει κανείς.

Τά κανόνια Αρχίζουν ν' Α
κρωτηριάζουν τά σώματα. Ο Ι 6- 
βίδες σκάνουν γύρω μας καί 
ξεριζώνουν τά πράσινα φυτά, Α
νοίγουν μεγάλους λάκκους κΓ 
ό καπνός πού σηκώνεται άνε- 
βαίνει πρός τό μολυβένιο ού- 
ρανό. Δέν μπορούμε νά κινηθού
με γρήγορα. 'Ανοίγουμε δρόμο 
άνάμεσα άπό δέντρα πυκνά, 
περνάμε χαράδρες σχεδόν κά
θετες, άπότομες δπως ένας 
γκρεμνός, άνεβαίνουμε υψώμα
τα ένώ τό έδαφος άλλοτε γλυ- 
στράει κΓ  άλλοτε βουλιάζει κά
του άπ' τά πόδια μας. Ό  θόρυ
βος κ' ή ταραχή τής μάχης ό- 
Λ  >ένα ιιεγαλώνουν. Είναι σά νά 
γκρεμίζουνται τά βουνά, νά ούρ- 
λιάζει ό άέρας, άγριες θάλασ
σες νά όρμοϋν πόνου στίς στε
ριές, μιά θύελλα σκοτεινή δλα 
τ' άναποδογυρίζει, νά ταράζε
ται ή γη ώς τά σπλάχνα της σά 
νά πρόκειται νά καταστραφεΐ δ 
κόσμος όλόκληρος. Ό  θάνατος 
χύνεται άπάνου μας άπ' τή γη 
καί τόν ούρανό, μέ άαέτρητα χέ
ρια, μέ πόδια άναρίθμητα, άκα- 
ταπόνητος, άπειρος. «Σφυρίζουν 
τά μέλη. κεφάλια, πέτρες, ξύ
λα, τινάίουνται στόν άέρα». 
Γιά μιά στιγμή στεκόμαστε σα
στισμένοι. Άνα οοιγδ ή ψυχή. Ό  
καθένας μένει άχίνητος, τά χά
νει, σταυρώνει τά χέρια, νειρεύ- 
εται, θυμάται, ένα παιδί, ιιιά 
γυναίκα, ό καπνός πού υψώνε
ται άπ' τό σπίτι μέσα στό πρωΐ 
πληιιμυρίΓει τά μάτια του, δα
κρύζει, προσεύνεται, μόνο γιά 
μιά στ'νμή, τρέμει, πέφτει στή 
γη, σκάβει μέ τά δάντυλά του 
τή γή γιά νά κρυφτεί μέσα της, 
ένώνεται μέ τή νή, τί εϊμαστε, 
ύπάρχουαε. διαλύεται 6 έο-υτός 
μας. κρύος Ιδρώτας περιβρέχει 
τό σώμα μας. 6 τοόμος κι’ ή ά
γωνία μάς μεταμορφώνουν σ' έ
να άσήμαντο έντομο, κουλουρια- 
ζόμαστε σάν τό φίδι μόνο γιά 
μιά στινμή. ένας άέοας θανά
του χαϊδεύει τό ποόσωπο. ή 
καρδ·ά πάει νά σταματήσει, 
κρπτάμε τήν άναπνοή μας, χι
λιάδες πρόσωπα θανάτου ιιάς. 
κοιτάζουν, πανο'ινει τό αίιια 
μας. Μ'ά δβίδα πέφτει πάνου σ' 
ενα πτώιια καί τά κομμάτια άπ' 
τή -ζεστή άκόμα σάοκα χτ··πάν 
τά μοϋτοα μας. "Ενας^ άλλος 
σκοτώνεται πιό πέοα. -Μιά- σφαί
ρα καρφώνεται στό στόμα. Τ-ό 
σώμα σωριάζεται-καταγής, κι
τρινίζει τό πρόσωπο, δπως ξερ-

νάει δλο του τό αίμα. "Ενας ά
κόμα σκοτώνεται. Ή  ϊδια νύ
χτα σκεπάζει τά μάτια, τά ίδιο 
μαύρο χέρι τού θανάτου αγγίζει 
τό κορμί, στό μάγουλο σέρνεται 
κόκκινο τό αίμα. Κ Γ  είναι κάτι 
σάν μέθη καί σάν τρέλλα. Τό 
αίμα ξυπνάει στόν καθένα τά 
άγρια ένστικτα, ό τρόμος τού 
θανάτου μιά πρωτόγονη όρμή. 
Υψώνουμε φοβερές κραυγές 
«'Αέρα. ’Αέρα» πού είναι σά νά 
διασχίζουν όλόκληρη τή γη, τίς 
άπέραντες θάλασσες καί νά 
φτάνουν ώς τόν ούρανό. "Ολο 
γίνουνται πιό δυνατές, πιό ά
γριες, πνίγουν κάθε θόρυβο, 
φέρνουν τόν τρόμο ώς τό βά
θος τής ψυχής, δπως δλοι όρ- 
μοΰμε σάν τρελλοί πάνου στό 
θάνατο. Σφίγγουν τό δπλο τά 
χέρια, λάμπουν οί λόγχες, τρί
ζουν τά δόντια νά σπάσουν, τεν
τώνεται σά χορδή τό κορμί, 
τρέχουμε, σά νά ειρωνευόμαστε 
τό θάνατο, ποονωροΰμε σάν τή 
θύελλα, δέν ύπάονουν έιιπόδια. 
τά μάτια άνρια, θολά. τυΦλά, τό 
αίμα μεθυσιιένο στίς φλέβες, τά 
πόδια πατούν τούς σκοτωμέ
νους. άνεβαίνουμε. Οί άλλοι 
φεύνουν. άΦίνουν τά δπλα. πε- 
τοϋν δτι τούς βαοσίνεμ ν ά  νά 
κρυφτούν στό σκοτάδι πού έονε- 
ται. Ή  μάνη τελε'ώνει. Πέφτει 
παντού μιά βαρειά σιωπή.

Πάνου άπ' τά κεφάλια μας 
μεγάλοι βοάγοι. δπου στίκουν- 
ται οΐ σκοποί καί Φυλάγουν μέ
σα στή νύχτα. Δίπλα τους οΐ 
σκοτωμένοι πού τούς σκέπασε τό 
σκοτάδι άκίνητοι μέσα στό δικό 
τους θάνατο πάνου στούς ά
γριους βράνους. Κανείς δέ ΐ'πο- 
ρεΐ νά πιστέψει δτι σκαρφάλω
σαν άνθοωποι σ’ αυτούς τούς 
γινάντισυς πέτσινους 6*'νους 
καί μαζί τους άνέβηκε δ θάνα
τος. Τά Φανωμένα καοφιά άπ’ 
τά παπούτσια νλυστοάν μόλις 
τό πόδι κάνει ένα βήμα.

Κάποιος λένει στό σύντροφό 
του: «Πάιιε μσΓί φοβάσαι τούς 
σκοτωμένους. ΜοΓι φαίνεται πώς 
οί σκιές τους κυκλοφορούν άνά- 
μεσά μας, κούβουνται στό σκο
τάδι καί νηττσοιόνται τούς άν- 
θοώπουε. Ό  άέρας τρέιιει ν’ άν- 
γίξει τά πτώματα». Ό  άλλος 
σωπαίνει. "Επειτα λένει πολύ 
σινά: «ώά έποεπε κάθε πεθηνιέ- 
νος νά γίνεται στόν οήοανό ενα 
άστηο». Κάθε μόοιο τής νύχτας 
κούβει μέσα του τό θάνατο καί 
τόν τοόιιο. Βοένει σινά πάνου 
στά κοιιιισιιένα ποόσωπο:, στά 
κρυοασιιένα σώματα πού είναι 
σάν παοαλμιιένα άπ’ τήν έδάν- 
τληση. στά ά'Όυπνα νέοια πού 
κοατούν σφιντά τό δπλο. Ξανα- 
λένει οτό σί:ντοθ(ΐ> Α του: «Μέσα 
στό αίμα μας ύπάοΥει άπ~λι- 
θωμένσς ό τοό"ος γιατί είμα
στε ά'·θόωποι. "Ετσ ι δλοι οί ή- 
οωες είναι Φανταστικοί. Γίνεσαι 
ήοωαε νιατί δέ θέλεις νά πεθά- 
νεις. Κάποτε ένας τοελλός σ’ 
ένα άσυλ ο έΛίκε-ανε δλη τή.μέοα 
ήοωες άπό ναοτόνι κΓ  δταν έο- 
νόταν ή νύντα τούς πετοϋσε στό- 
δοόμό" σ.άν.-ένά -πσάνμα άνοη- 
στο." Ο Ι άλήθινοί τίρωες ένουν 
μέσα-τους- τό κενά τοΰ κόσμου 
καί θέλουν νά μιλήσουν μέ τά 
άνθη, -τά πουλιά, τούς., άννέ-. 
λους». Ό  άλλος δέν άπαντάει.

Ο Ι στρατιώτες άνάβουν μεγά
λες φωτιές κάτου Απ' τούς βρά
χους κ’ είναι σά νά σχηματί-
ζουνται γύρω μου οί πολιτείες 
τών νεκρών κι’ οί πολιτείες έκεί- 
νων πού περιμένουν τό θάνατο. 
Φαίνουνται μερικά πτώματα. Ό  
θάνατος παραμόρφωσε τά πρό
σωπα άφησε άνοιχτά τά μάτια, 
τά σώματα σέ μιά στάση άπίθα- 
νη μέσα στή λάσπη κάτου άπ’ τά 
λίγα άκρωτηριασμένα δέντρα. Τό 
σκοτάδι ξεσκέπασε γιά μιά στιγ
μή τούς πεθαμένους. Δέν είναι γυ
μνοί οι νεκροί. Οί ζωντανοί είναι 
γυμνοί.

'Ολόγυρα στά μεγάλα χιονι
σμένα βουνά λάμπουν άμέτρη- 
τες φωτιές, σά νά ύπάονουν τε
ράστιες πολιτείες, άλλόκοτες 
πολιτείες φωτεινές πού δέν ξαί- 
ρει κανείς πώς ύψώθηκαν νιά 
μιά νύντα καί τό πρωΐ θά έξα- 
φανιστοΰν σά νά είναι όράματα 
πού πεονοϋν μέσα στά κουρα
σμένα μάτια μας. Μακουά. πο
λύ μακρυά. οί ποαγματικές πο
λιτείες θά κο·μοΰνται κάτου ά
πό έφιαλτιΐ'ά όνειρα καί κάποια 
σώιιατα θά ένώνουνται γυμνά, 
γεμάτα άνωνία, χωοίς άναπνοή, 
χωοίς σκέψη, τυφλά άνικανο- 
ποίητα.

Κάποιος λέγει: «Ή  βροχή πο
τίζει τό σώαα μου. Νοιώθω μέ
σα στή λάσπη πανωμένα τά πό
δια μου. ^αίρω θά μού τά κό
ψουν καί θά νυοίζω στούς δρό
μους μέ δυό ξύλινα πόδια». Σέ 
ποιόν μ·Χάει. "Ολοι νύρω του 
τόν άκοϋν, διιως κανείς δέν ά- 
ποκηίνεται. Μήπως π'ά υποοοΰ- 
με νά μιλάμε μονάδα μέ τά φαν
τάσματα. ι·έ τις μάσκες πού Φο
ρούν οι άνθοωποι κΓ  δχι μέ τούς 
άνθοώπους! Τί μποοοϋαε νά 
πούμε στόν άλλο αύτή τήν ώοα I 
Μόλ·ο άνοίξουμε τδ στόμα μας 
θά ξενάσου··ε αυτό πού θέλαμε 
νά πωίμε. 'Έπειτα οί σκοτωμέ
νο· δέν άκούν κ’ είναι γεμάτη 
άπ' τόν άπέοαντο θάνατο ή ά- 
κοή uac. Κατάντησε ά“·ατάλη- 
πτη ή όιιιλία μας. Τήν άκούει ό 
διπλανός μας καί δέν καταλα
βαίνει. κοιτάξει σαστισμένος τδ 
πρόσωπο, πού τού μιλάει κι' ά
παντάει μέ τόν ίδιο τρόπο. Μή
πως μόνο στόν έαυτό μας μπο
ρούμε νά μιλήσουμε άν ύπάονει 
δ έαυτός μας; Μήπως δέν εϊμα 
στε πιά άνθρωποι αφού νίνα- 
με όλόκληροι πόλεμος κ’ είμα
στε φαντάσματα πού παλεύουν 
νά σταθούν δρθια, δπως κατα
λαβαίνουμε δτι τό κορμί μας 
άρχισε νά σαπίζει άπ' τήν βρο
χή καί τά πόδια μας νά γίνουν- 
ται λάσπη;

Κάποιος κάθεται σέ μιά πέ
τρα κοντά στή φωτιά κάτου άπ' 
τούς βράχους καί κοιμάται κρα
τώντας μέ τίς δυό παλάμες τό 
πρόσωπο. Φαίνεται κάποια στι
γμή σάν ενα παιδί πού νειρεύε- 
ται. Είναι σάν τό άσωτο παιδί πού 
τό βρήκε ή νύχτα, ή πρώτη δύσ
κολη νύχτα, μακρυά άπ’ τό πα
τρικό σπίτι μέσα στούς άγνω
στους δρόμους τής γης καί κυ
νηγημένο άπ' τήν κούραση καί 
τό φόβο κρύφτηκε κάπου νά 
κοιμηθεί. Παράξενο ένα βήμα 
μακρυά περιμένει άγρυπνος 6 
θάνατος. Κ Γ δμως δλοι γύρω 
μπορεί νά κλείνουν στό’ αίμα 
τούς τή σκοτεινή μανία τής κά-.' 
ταστροφής καί μαζί τήν ψυχή
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Ή  έκπαιδευτική μ,ας σελίδα

ΤΑ Π Α ΙΔ ΙΑ  Δ Ε Ν  Π Α Ι Ζ Ε Ι  !
Τής Ρίζας ΪΜΒΡΙΩΤΗ

Αύτό είναι τό δράμα του ση· 
μερινοΰ Δασκάλου. Καί τό μεγά
λο σύγχρονο πρόβλημα τής ση
μερινής σχολικής πράξης.

Πρόβλημα, πού άν δέν έχει τήν 
παιδαγωγική εύστροφία ό Δά
σκαλος νά τό άντικρύσει σωστά, 
όδηγάει καί τόν ίδιο σέ άδιέζο- 
δο καί τήν παιδική ψυχή πληγώ
νει άνεπανόρθωτα.

Τά παιδιά τοΰτα δέν είναι τά 
παιδιά πού γνωρίσαμε πριν 4 χρό
νια. Τά μάτια πού κοιτάζουν τό 
Δάσκαλο πάνω στήν έδρα έχουν 
νέα, δικά τους πιά, άξιολογικά 
κριτήρια, πού τ’ άπόχτησαν μέ 
τήν πείρα τους. Οί σκέψεις, πού 
άναδεύονται μέσα τους, δέν είναι 
πιά οί ήρεμες Ανησυχίες μήπως 
ξεχάσουν τούτη τήν Εξαίρεση τού 
συνταχτικοΰ κανόνα ή τούτη τήν 
έξίσωση, μά μιάν Ανήσυχη έπι- 
φυλακή γιά τά ιερά καί δσια 
πού έχουν μέσα στήν ψυχή τους, 
καί πού νομίζουν πώς κιντυνεύ- 
ουν. Καί τό κορμί, πού κάθεται 
άδέξια αύτή τή στιγμή μέσα στό 
θρανίο, είναι κείνο πού τέσσερα 
χρόνια ξαπλωνόταν κατάχαμα, 
ατό πρόχωμα, μέρες καί νύχτες 
μέσα στά χιόνια καί τις βροχές 
καί τό λιοπύρι νηστικό, γιά νά 
διώξει τόν καταχτητή, νά γρά
ψει ένα σύνθημα, νά μοιράσει τή 
συνωμοτική έφημεριδούλα, νά 
κερδίσει τή χιλιάκριβη τή λευ
τεριά.

Δέ χωράει πιά τούτο τό κορ
μί στό παλιό θρανίο κι’ ούτε ή 
άντάρτισα ψυχή του μέσα στήν 
παλιά τάξη. Είναι τά παιδιά πού 
έπαιξαν μέ τό θάνατο τή ζωή 
τους 1460 μέρες ή καλύτερα 
35.040 ώρες.

τών παιδιών πού νειρεύουνται 
κοντά στούς άγγέλους. Κάποιοι 
ίσως νά μιλούν χωρίς νά τούς 
βλέπει κανείς, χωρίς νά τούς Α- 
κούει κανείς μέ τίς γυναίκες πού 
έμειναν μακρυά, πολύ μακρυά, 
άνάμεσα στούς κίτρινους κάμ
πους του φθινόπωρου μέ τον τί
λιο πεθαμένο μέσα στά σκοτεινά 
φορέματα, νά μιλάν μέ τά πρά
γματα πού περιμένουν λυπημένα 
στις κλειστές κάμαρες κάποιου 
σπιτιού ξεχασμένου στή γαλή
νη, μ’ ένα πουλί, μ’ ένα δέντρο, 
μ' έναν άγαπημένο άνθρωπο πού 
τόν θυμούνται καί τόν άνασταί- 
νουν δίπλα τους μέ άντικείμενα 
γεμάτα σιωπή πού μειναν σάν 
ζωντανά μέσα στά χέρια τους.

Μιά φωνή άκούγεται νά σχί
ζει τή σιωπή: «Πώς νά βαδίσω 
μέσα σ’ αύτό τό σκοτάδι. Δέ 
βλέπω τίποτα, θά  πατήσω ιούς 
σκοτωμένους. Σ έ  κάθε βήμα μου 
μπροστά κι’ ένα πτώμα».

Ή  νύχτα προχωρεί βαρειά, 
καταθλιπτική, βρεμένη, μ’ ένα 
πρόσωπο πού κάθε στιγμή γί
νεται πιό τραγικό. Ό  ύπνος πα
ραλύει τό κορμί πού έχει ποτι
στεί άπ’ τή βροχή καί τρέμει. 
"Ολοι κοιμούνται μ’ άνοιχτά τά 
μάτια. Μέσα στή σιωπή τού θα
νάτου βρέχει άδιάκοπα. Ό  κα
θένας είναι σάν πεθαμένος μέ
σα στόν έαυτό του.

( ‘ΑτόστκκΜ α ά-π* τό βι&λίο γιά  τόν 
πόλεμο τής ‘Αλβανίας «"Ανθρωποι roc 
μύθου* ττού θά κυκλοφορήσει άπ' τόν «έκόο- 
τικό O Jko  Σα Μ βερο υ  καί πού στή διάρ
κεια  τής κατοχής στάλθηκε άτι* τό  I .  Λ . 
Ε .  Α . στή Σουηδία , δπου Ô έχδστικός 
Ο ίκος τής Στοκχόλμης A . B .L ju s  Fôrlag 
άνάλαβε νά τό κυκλοφορήσει στό έξωτε- 
ρ  ιχ 6 ).

Αύτή είναι ή τραγική, μά μαζί 
κΓ ώραία σχολική πραγματικό
τητα.

Στό πρώτο θρανίο τής Σ Τ ' τά
ξης τού Δημοτικού κάθεται περή
φανος γιά τήν ιστορία του ό Κώ- 
τσος—καί τόν θαυμάζουνε δλα τά 
παιδιά— πού μέ τό Οπλοπολυβό
λο του έσωσε όλόκληρη τή συνοι
κία του, δταν πήγαν νά πάρουν 
τούς πατεράδες τους καί τ’ ά- 
δέρφια τους οί Γερμανοί. "Ενα 
τέταρτο τής ώρας, ώσπου νά φτά
σουν οι δυνάμεις αντίστασης, 
κράτησε μόνος τίς όρδές.

Στό δεύτερο θρανίο τής Ε '  
τάξης τοΰ Δημοτικού κάθεται ή 
Λενιώ πού μέ τήν παρέα της, δ
ταν ό Ποΰλος, σέ μιά στιγμή ά- 
νάστησε τή νύχτα τοΰ 'Αγίου 
Βαρθολομαίου μέσα στήν αύλή 
τοΰ σχολείου της σφάζοντας μό
νος 67 όίτομα, τούς γειτόνους 
της, βγήκε καί πρόταξε στόν αι
ματοβαμμένο προδότη τό μικρό 
της κορμάκι.

Στό τελευταίο θρανίο κάθεται 
ή Καραγκουνοπούλα πού βίγλιζε 
έφιππη στό καραούλι.

Λιένηηηη!.. Ώρή Λιέν.... Λύ
κοι στά πρόβατα!

Κ Γ ή Λιένη έγνεφε άπό μα
κρυά, πώς έρχεται φάλαγγα γερ
μανική, καί κρύβονταν οί έφοδιο- 
πομπές πού περνοΰσαν γιά νά 
πάνε. στά στρατεύματα άντίστα- 
σης πολεμοφόδια καί τροφές.

Στήν 1η τάξη τοΰ Γυμνασίου, 
στό πρώτο θρανίο, κάθεται ή Μέλ
πω. Τό μικρό δωδεκάχρονο κορι
τσάκι πού έσπαζε στήν Πεντέλη 
πέτρες γιά τούς Γερμανούς. Ή  
Μέλπω πού, μόλις τήν πλ_ησίασε 
τό βρώμικο καί αισχρό μοΰτρο έ- 
νός γερμαναρά, σήκωσε μιά μυ
τερή πέτρα καί τοΰ άνοιξε τό κε
φάλι.

Νά κΓ ό Γρηγόρης πού μπήκε 
μικρός στή φυλακή καί βγήκε 
άντρας, κΓ ό Μήτσος πού έζησε 
δλη τήν τραγική ζωή τοΰ Χαΐδα- 
ριοΰ κΓ άποχαιρέτησε έκατοντά- 
δες μελλοθάνατους μέ τό τρα
γούδι τής λευτεριάς στό στόμα.

Στά θρανία, άπέναντί μας, κά
θονται τά παιδιά τής πείνας καί 
τής στέρησης πού πέρασαν δλα 
τά μαρτύρια καί τίς παπείνωσες 
γιά νά φέρουν ένα κομμάτι ψωμί 
στό σπίτι τους.

Μά άπέναντί μας κΓ άντικρά 
μας είναι όλόκληρη ή ψυχή τής 
έλληνικής νεολαίας έτοιμη γιά 
θυσίες καί ήρωϊσμούς γιά τό ά- 
τίμητο δώρο τής λευτεριάς. Τό 
ήθικό μεγαλείο της τό δείχνει ή 
"Ολγα άπό τό Γοργογύρι, πού 
κάθεται κΓ αύτή στό θρανίο τώ
ρα. Παιδί τής πίκρας καί τής 
άνάγκης στέκεται ξυπόλυτη, λιο- 
καμμένη, μέ μόνο φόρεμα μιάν ά- 
λατζαδένια ποδιά πάνω στό βή
μα καί δηλώνει:

—'Εμείς στό Γοργογύρι άπό 8 
χρόνων κΓ άπάνω δουλεύαμε 
στόν άγώνα. Δέν έχουμε πιά κα
νείς οΰτε σπίτι σΰτε πράματα 
καί πολλές άπό μάς δέν έχουμε 
πιά ούτε γονείς, τούς σκότωσαν 
οί Γερμανοί. Ζοΰμε μέσα στά δέν
τρα, σέ σπηλιές. "Ενα μόνο σκο
πό έχουμε: νά Εκδικηθούμε. Μάς 
λένε, πώς είμαστε Αδύνατες καί 
δέ μπορούμε νά κρατήσουμε δ- 
πλο!

»Κ Γ έγώ, σάς λέω, πώς δποιος 
είναι σταθερός, αύτός μπορεί καί 
τό κρατάει καλά! ΓΓ  αύτό έφτα

σα έδώ γιά νά σάς ζητήσω άπό 
μέρος όλων τών κοριτσιών δπλα.

Καί γυρίζοντας τά βαθιά, πονε- 
μένα, φωτερά, γαλάζια μάτια 
της στήν "Αγγλο Αντιπρόσωπο 
είπε:

—Σάς ζητούμε δπλα!...
Μά ύπάρχουν κΓ οί άδειες θέ

σεις στά θρανία. Έδώ καθόταν 
ή Καλλιοπίτσα πού στις έκκαθα- 
ριστικές έπιχειρήσεις τής Έλασ- 
σώνας παρακολουθούσε τίς κινή
σεις τών Γερμανών καί τίς πρό- 
δινε μαζί μέ τά άλλα παιδιά 
στούς άντάρτες. Τήν έπιασαν οί 
Γερμανοί, κΓ άφοΰ τήν βασάνι
σαν άγρια γιά νά μαρτυρήσει, 
έπειτα τήν έσφαξαν. ’Ακόμα τά 
παιδιά άκοΰνε τή φωνή της:

—Πεθαίνω γιά τήν Πατρίδα!
Κ Γ έδώ καθόταν ό Κώστας, 

πού, ένώ τοΰ περνοΰσαν τή θη
λιά οί Γερμανοί γιά νά τόν κρε
μάσουν, φώναξε στούς συμμαθη
τές του:

«’Αδέρφια, μέ σέρνουν στήν 
κρεμάλα, γιατί πάλαιψα γιά 
τή λευτεριά! Γιατί δέ δέχτηκα 
νά κάνω προδοτική δήλωση».

Κ Γ οί θέσεις αύτές οί άδειες 
είναι τό προσάναμμα στή φωτιά 
πού καίει μέσα στις ψυχές τών 
παιδιών.

Κ Γ είναι τουλάχιστο 450 χιλιά
δες ψυχές παιδιών πού μουρμουρί
ζουν κι’ άφουγκράζονται καί πε
ριμένουν τή δικαίωση τούτου τοΰ 
άγώνα.

Αύτή είναι ή πραγματικότητα. 
"Αλματα έχει κάνει ή Νέα Γε
νιά μέσα στά 4 χρόνια. 'Ωρίμασε 
ψυχικά καί πνευματικά μέσα στό 
σχολείο τής ζωής. "Εζησαν τά 
παιδιά τή στέρηση, τόν τρόμο, 
τήν Αδικία, τό μίσος, τήν ίδια 
τήν 'Ιστορία, δχι πιά μέ τά μά
τια τοΰ Σχολείου ή τών Γονιών 
τους παρά μέ τά μάτια τά δικά 
τους, μάλιστα τήν έγραψαν μέ τό 
αίμα τους.

Γ  Γ αύτό χρειάζεται προσοχή 
καί σύνεση νά μή ρθοΰμε σέ άν- 
τίθεση μ’ δλο τοΰτο τό βίωμα 
καί τό άντίκρυσμα τής Αλήθειας.

’Αλλιώς θά πάθουμε δ,τι έπα- 
θε ό Γυμνασιάρχης ένός Γυμνα
σίου πού δλοι οί μαθητές άγωνί-

στηκαν γιά τή λευτεριά κΓ είχαν 
καί θύματα.

—Υπάρχουν δυστυχώς Καθη- 
γηταί έπιλήσμονες τών καθηκόν
των των. . . έλεγε ό κ. Γυμνα
σιάρχης. . .  καί έννοοΰσε τούς 
Καθηγητές πού άγω νιστή κασέ 
τόν Απελευθερωτικό άγώνα.

Τόν διέκοψε δμως πεισμωμένα 
κΓ άπειλητικά τό καλύτερο παι
δί τής τάξης πού είχε φυλακιστεί 
δυό φορές:

—Τί Εννοείτε κ. Γυμνασιάρχα; 
Μήπως τόν έαυτό σας;

ΚΓ άρχισε δλη ή τάξη μαζί:
Σέ γνωρίζω άπό τήν κόψη...
Κ Γ δταν διδάχτηκαν άπό τόν 

Καθηγητή τής 'Ιστορίας οι «Αρ
ματολοί ,καί κλέφτες» πού άποτέ- 
λεσαν τόν πυρήνα τού μάχιμου 
στρατοΰ τής Έλλ. Επανάστασης 
τότε σηκώθηκε όλόκληρη ή τάξη 
στό πόδι:

Ζήτω οί άντάρτες μας. . .  Μέ 
τό τουφέκι μου στόν ώμο, τρα
γουδάει δλη ή τάξη.

Μά πιό καλά άπό δλα δείχνει 
τό βάθος καί τόν ψυχικό παλμό 
καί τήν ώρίμανση τών παιδιών 
καί τίς άνησυχίες τους ή Πο- 
πο ύλα.

Κοριτσάκι 9 χρόνων, κόρη για
τρού, πού πηγαίνει στή Β ’ τοΰ 
Δημοτικοΰ.

—"Ε , Ποπούλα, λέει ό πατέ
ρας τό μεσημέρι, τό διάβασες τό 
βιβλίο σου;

—"Εκανες λάθος πατερούλη. 
Αύτό τό βιβλίο δέν είναι γιά μάς 
είναι γιά μωρά.. . Αύτό τό βιβλίο 
δέν ξέρει οΰτε γιά ’ Ιταλούς, οΰ- 
τε γιά Γερμανούς, οΰτε χωνί, οΰ
τε παιδιά τοΰ άγώνα, οΰτε συν
θήματα. Αύτό, λέει, πώς ζεΐ ό 
Μεταξάς. Οΰτε γιά τίς νίκες μας 
λέει, οΰτε γιά τούς νεκρούς ! Μού- 
φερες, πατερούλη, ένα βιβλίο πού 
τά παιδιά παίζουνε κοΰκλες καί 
λένε μωρουδιακά τραγούδια. 
Οΰτε ένα τραγούδι άπό τοΰτα 
πού τραγουδάμε. Ά ιντε, δέ θά τό 
διαβάσω, τό βαρυέμαι.

Ό  πατέρας έμεινε βουβός... 
Ή  Ποπούλα είχε δίκιο.

Είναι άλήθεια...  Τά παιδία δέν 
παίζει... Είναι δμως τρανικό 
πού τήν άλήθεια αύτή δέν τήν βλέ
πουμε Εμείς οί μεγάλου

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α
ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΤΑ 4ΑΥΓΟΥ-

Σ Τ ΙΑ Ν Α ;
Τό 'Υπουργείο Παιδείας θέλει 

νά στείλει βιβλία διδαχτικά στά 
Δωδεκάνησα καί θά διατεθούν 
δωρεάν. Μόνη δυσκολία, βρίσκει 
γιά τή μεταφορά τους.

Μονάχα αύτή ή δυσκολία υ
πάρχει; Εμείς  βλέπουμε μιάν 
άλλη πολύ πιό ούοιαστική.

θ ά  στείλουμε τά 4αύγουστιανά 
βιβλία;

Ο Ι Δωδεκανήσιοι άγωνίστηκαν 
ήρωϊκά γιά ν’ άποσείσουν τό φα
σισμό. Μέ χίλια μαρτύρια άνα- 
ζητοΰσαν κΓ έπαιρναν άλλοτε 
άπό τή μητέρα Ελλάδα δλα τά 
φιλελεύθερα βιβλία καί τά πή
γαιναν στό μαρτυρικά νησιά. Ή  
έπιλογή ήταν προσεχτική. Καί 
τό κριτήριο άναπτυγμένο.

Τί θά στείλουμε λοιπόν τώρα; 
Τά βιβλία πού καί στήν ούσία 
καί στό τυπικό είναι άλλοιωμέ- 
να έγκληματικά; Πού θαυμάζουν 
τό Μεταξά; Δίνουμε έξετάσεις 
σάν κράτος σ’ ένα πολυβασανι

σμένο καί Εξελιγμένο λαό. Δέ 
μπορεί τά βιβλία τοΰ Μουσσο- 
λίνι νά τά διαδεχτοΰν τά βιβλία 
τοΰ Μεταξά.

01 Δωδεκανήσιοι είναι φυσικό 
νά περιμένουν άπό τή μητέρα 
'Ελλάδα πνοή δροσιάς καί λευ
τεριάς.

Μ ΙΑ  Π ΡΟ ΤΑ ΣΗ
Ό  κ. υπουργός τής Παιδείας 

συζητεί μέ τόΈκπαιδευτικό Συμ
βούλιο τό πρόβλημα τής ύλης καί 
τών μαθημάτων.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή κάνουμε 
μιά πρόταση, εύχή πολλών γο
νέων καί μαθητών.

"Ολα τά παιδιά έχασαν 4 χρό
νια σπουδές. ΚΓ οί έφηβοι τών 
14 καί 16 χρόνων είναι σήμερα 
18 καί 20. Πρέπει δσο μπορεί 
πιό γρήγορα νά τελειώσουν τό 
σχολείο γιά νά δουλέψουν.

Μιά σύμπτυξη λοιπόν τών 4 
χρόνων σπουδών σέ 2 θά έδινε 
λύση λογική καί πραχτική.
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Γ . Λαμπρινοϋ : ‘ Μορφές τοΰ
Ε ίκοσ ιένα ». Τ ρίτη  έκδοση
(Ό  Ρήγας), 1945.

Σάν τέλειωσα τό ξαναδιάβα- 
σμα τοΰ βιβλίου, υψώθηκαν μέσα 
μου τά λόγια τοΰ Γκαίτε: «Πάνω 
στήν Ιστορία δέν μπορεί νάχει 
γνώμη παρά μόνο δποιος έζησε 
ζωντανή μέσα του τήν ιστορία» 
πού τά έγραψα στό βιβλίο τού 
Λαμπρινοϋ, σάν έπαθλο τού συγ
γραφέα πού τά πραγματοποίησε 
καί σά ξορκισμό γιά τούς ιστο
ρικούς τής καθέδρας, πού ξένοι 
πρός τή ζωή, Αντίμαχοι τής προο
δευτικής δύναμης, πού δημιουργεί 
Ιστορία καί έξασφαλίζει τό προ- 
χώρημά της, Αντιδραστικοί καί ά
κριτοι, θολώνουν τίς Ιστορικές 
πηγές, παραμορφώνοντας πρόσω
πα καί κείμενα καί γεγονότα.

Ο ί Ιστορικοί πραγματικά τοΰ 
λογιωτατισμοΰ, έξαλλοι μεγαλοϊ- 
δεάτες, έπνιξαν τήν παράδοση τοΰ 
Είκοσιένα καί μάς τό παράδω- 
σαν χωρίς βάση, χωρίς λαϊκή 
έξόρμηση, χωρίς λαϊκούς πρωτο
πόρους, χωρίς δημοκρατικά αίτή- 
ματα, χωρίς πλατύτερους άνα- 
γεννητικούς σκοπούς, ένα θαΰμα 
μεσ’ άπό σύννεφα θαυμασμού, 
παρερμηνείας καί άκρισίας. ’Από 
μιά πλευρά οι έργασίες τοΰ Κορ- 
δάτου, άπό τήν άλλη οί έρευνες 
τοΰ Ζέβγου άνοιξαν νέους δρό
μους στή μελέτη καί κατανόηση 
τοΰ ’Αγώνα, σάν πλατιάς έθνικο- 
λαϊκής άπελευθερωτικής έπανά- 
στασης, μέ τή συμμετοχή δλων 
τών δυνάμεων τοΰ ’Έθνους, άλλά 
μέ πρωτοπορία τής λαϊκής μά
ζας, πού ζητοΰσε λευτεριά, προ
κοπή καί καλλιτέρεψη βιοτική 
καί κοινωνική. Ό  ιστορικός της 
ρόλος είχε πλατύτερο έθνικό κοι
νωνικό καταλογισμό κΓ άπ’ αύ- 
τόν ξεπήδηξε ή ήρωϊκή γενιά 
πού κράτησε όχτώ όλάκερα χρό
νια τόν έπαναστατικό πόλεμο καί 
Επιβλήθηκε νικηφόρα μέ τούς ή- 
ρωϊσμούς, τά όλοκαυτώματα και 
τό δημιουργικό δυναμισμό της.

Υπογράμμισα τόν άφορισμό 
τοΰ Γικαίτε γιά κείνον πού έχει 
ζήσει ζωντανή τήν Ιστορία καί 
μέσ' άπ’ τό γύρισμα καί τήν έ- 
πανάληψή της τήν ερμηνεύει, φω- 
τίζοντάς την μέ τό φώς καί τά 
κριτήρια καί τά όρμήματα τής 
κοινωνικής πρωτοπορίας. Φιλικός 
κΓ άγωνιστής τοΰ λαοΰ ό Λαμ- 
πρινός, όδηγούμενος άπ' τό βίω
μα καί τήν ψυχική έμπειρία, ξα
νάνθιζε τό χορταριασμένο τάφο, 
τοΰ Είκοσιένα, κΓ άνάσυρε άπό 
κεί μέσα γνήσιες, πλέριες, ζων
τανές τίς Αδικημένες μορφές καί 
τίς άναστύλωσε στό βάθρο τής 
Αγωνιστικής Ανάτασης τοΰ και- 
ροΰ μας, καί τούς έδωσε θέση 
πολύ τιμητική άνάμεσα στούς με
γάλους πολέμαρχους τής έπανά- 
στασης, πού μόνοι τους ώς τώρα 
κρατούσαν τον ιστορικό της χώ
ρο καί σκέπαζαν μέ τήν αίγλη 
τους τούς άσημους λαϊκούς πρω
ταγωνιστές, πού κίνησαν κι’ έ
θρεψαν τόν ’Αγώνα.

Τό βιβλίο τοΰ Λαμπρινοϋ είναι 
γέννημα τής ιστορικής Ανάπλα
σης, τοΰ νόμου αύτοΰ τής πνευ
ματικής δημιουργίας, πού λει
τουργεί καί ύπάρχει μόνο γιά 
τούς λαϊκούς Αγωνιστές, δπως ό 
συγγραφέας γι’ αύτό έχει φώς 
καί ζωή μέσα στις σελίδες του 
καί κατάψερε νά σκορπίσει φώς 
καί ζωή στόν σύγχρονο άγώνα 
τής έποχής μας καί τοΰ λαοΰ 
μαις.

Ή  τρίτη έκδοση είναι συμπλη

ρωμένη κΓ άποκαταστημένη. ’Α 
γωνιστικό βιβλίο ήταν φυσικό 
νάχει καί τίς Αγωνιστικές του πε
ριπέτειες άπ’ τήν πολύχρονη δι
κτατορία. Κατακρατήθηκε, Εμπο
δίστηκε, ψαλλιδίστηκε, κατασχέ
θηκε, ώστόσο μίλησε στό λαό χω
ρίς νά πνιγεί ή φωνή του άπ' τή 
θεοκατάρατη πνευματική καραν
τίνα, πού κυνήγησε καί στόμωσε 
τήν έλληνική σκέψη όχτώ χρόνια 
μέ δργανα τούς γνωστούς πνευ
ματικούς γιανιτσάρους. Μά τά 
έμπόδια, έφεραν καί τό καλό 
τους. Ή  μορφή σειράς άπό μο
νογραφίες χάρισε στό βιβλίο 
έξαρση καί ζωντάνια καί τδφερε 
πιό κοντά στόν άγώνα καί στούς 
Αγωνιστές τοΰ καιρού μας. Γιατί 
στή βιογραφία καί στήν προσω
πογραφία ύπάρχει τό Ανθρώπινο 
στοιχείο, ή μορφή, ή περιπέτεια, 
ή λεπτομέρεια, ή μοίρα κΓ αύτά 
δέν τά δίνουν οί συνθετικές έρ
γασίες μέ τήν έρμηνευτική τους 
Αφαίρεση.

Ό  δυναμικός λαϊκισμός τοΰ 
Είκοσιένα καθώς καί ή δημοκρα
τική του έξόρμηση, φωτίζεται κα
θαρά μέσ’ άπ' τίς μορφές, πού 
έγιναν οί φορείς καί οί συντελε
στές του. Καί κάτι άλλο. Μέ τή 
βιογραφική μονογραφία έφτασε 
τό βιβλίο τόν πλέριο λογοτεχνικό 
του τύπο, συνεπώς έγινε πιό λαϊ
κό στό χαραχτήρα του. Ό  Λαμ- 
πρινός γράφει δυνατά, δπως σκέ
φτεται δυνατά καί κρίνει φωτεινά 
μ’ Αντικειμενικό πνεΰμα. Καί τά 
κριτήριά του είναι_ συγχρονισμέ
να, διαλεχτικά, κι’ ό χειρισμός 
τους δέν γίνεται ποτέ καί πουθε
νά μονόπλευρος. Ή  λογοτεχνική 
μορφή τοΰ βιβλίου, καθώς πραγ
ματώνεται στό ΰφος, στή γλώσ
σα, στήν έκφραστική, παρουσιά
ζει ένα προσωπικό δυναμισμό, 
πού προδίνει τή βαθιά έπαφή τοΰ 
συγγραφέα μέ τό θέμα του, τήν 
Αγωνιστική του συνένωση μέ τά 
πρόσωπα, πού σκιαγραφεί. Γ  Γ 
αύτό ό άγώνας καί ή μοίρα τους 
παίρνει τήν πιό δραματική της 
έκφραση. Οί παραγνωρισμένοι 
αύτοί πρόδρομοι έχουν τό ίδιο τέ
λος καί τό ίδιο ξεκίνημα. "Ολοι 
τους φωτοβολούν σέ μιά λαμπρή 
δράση, μετεωρίζονται κΓ ύστερα 
πέφτουν καί χάνονται στό ίδιο 
βάραθρο πού Αποσυνθέτει καί 
τρώει δλες τίς Ακαθοδήγητες λαΐ- 
κιστικές δυνάμεις τοΰ Είκοσιένα, 
ώσπού τό παραπλανάει καί τό ί
διο σάν Επανάσταση καί τό όδη- 
γεΐ στούς πιό Αντιλαϊκούς δρό
μους, κουρασμένο, κουρελιασμέ
νο, περιφρονημένο καί συχνά ύ- 
βρισμένο, στή διάθεση τοΰ κοτζα- 
μπασισμοΰ.

’Απ’ τόν κύκλο τών Φιλικών_ή 
πινακοθήκη τοΰ Λαμπρινοϋ μάς 
παρουσιάζει τά πορτραϊτα τοΰ 
Σ  κουφά, -άνθου, ’Αναγνοστο
πούλου, Τσακάλωφ, τοΰ Παπα- 
φλέσσα, τοΰ Περραιβοΰ, στόν κύ
κλο τών λαϊκών πρωταγωνιστών 
έχουμε τίς λαμπρές μορφές τοΰ 
Οικονόμου, τοΰ Λογοθέτη, τοΰ 
Καρατζά, τοΰ Μελέτη Βασιλείου. 
’Αστερισμός άπό εύγενικές μορ
φές τοΰ λαοΰ, Ανυψωμένες, ήρωϊ- 
κές, πού πέφτουν δλες άφοΰ άνοι
ξαν τούς δρόμους τους. ’Από ά
ποψη μεθοδική τό πιό πετυχημέ
νο πορτραΐτο είναι τοΰ Περραι- 
βοΰ, ώς ένα βαθμό καί τοΰ Σ  κου
φά. ’Από άποψη κριτικής διείσδυ
σης τό πορτραΐτο τοΰ Οικονόμου, 
πού ό Λαμπρινός τόν έχει θαρ
ρείς, βγάλει άπ’ τήν ψυχή του. 
Κάποια χαλαρότητα παρουσιάζει 
δ Λογοθέτης. Βιαστικά κοιταγμέ
νος ό Μελέτης Βασιλείου. "Ολοι 
δμως καλά τοποθετημένοι καί

καλά ζωγραφισμένοι. Άνάμεσά 
τους έχουν πολλά κοινά γνωρί
σματα καί ό συγγραφέας τούς 
παραλληλίζει ή τούς ξεχωρίζει 
στις Αντιθέσεις τους. Αύτό δμως 
δέν φτάνει. Ή  κλωστή πού δένει 
τίς μορφές αύτές καί πού τήν 
παρακολουθεί κανείς σ’ δλη τή 
διαδρομή τοΰ έργου, έπρεπε νά 
γυρίσει, νά δεθεί καί νά κλείσει 
σέ κύκλο. Βλέπω μάλιστα δυό 
κύκλους; τόν π ο λ ι τ ι κ ό  «μέ 
τούς Φιλικούς καί τό σ τ ρ α τ ι 
ω τ ι κ ό  μέ τούς Αγωνιστές. 
Αύτές οί ένότητες έπρεπε νά χω
ριστούν κΓ ύστερα νά ένωθούν. 
"Ενας έπίλογος ήταν Απαραίτη
τος νά κλείσει αύτή τή σειρά καί 
νά τήν Αποκορυφώσει στό βαθύ
τερο περιεχόμενό της, άνασυνθέ- 
τοντας τό λαϊκιστικό Είκοσιένα 
δπως τό δημιούργησαν, τό έζη- 
σαν καί τό έχασαν, μέσ’ άπ’ τίς 
Αντιθέσεις καί τις όμοιότητές 
τους, οί άγωνιστές τοΰ βιβλίου, 
ύστερα μιά πλατύτερη τοποθέτη
σή τους μέσα σ’ δλο τόν άγώνα 
μέ τή συνθετική έξέταση καί κρι
τική τών πηγών του. Αύτό τόν έ- 
πίλογο περιμένουμε νά μάς τονέ 
δώσει στήν Δ ’ έκδοση ή σέ ξεχω
ριστό τεΰχος.

Γ. ΒΑ Λ ΕΤ Α Σ

Νικη-ρ. Βρεττάκου : *3 3  ή μέρες*.
"Ενα  μικρό καλοτυπωμένο βι

βλιαράκι μ’ ένα ποίημα βαθειά 
λυρικό, γεμάτο έξαρση, πονεμέ- 
νο «θυμό καί ύποβλητικά σύμβο
λα. Είναι ένα αισθητικό χρονι
κό γιά τίς 33 ήμέρες πού συντα
ράξανε τελευταία τήν ιστορία 
μας. Είναι ή πρώτη προσπάθεια 
νά κοιταχτεί καί ή άλλη πλευρά 
τών γεγονότων, νά βρεθούν καί 
νά έξαρθοΰν τά σύμβολα πού ύ- 
πάρχουνε σέ δλες τίς Ανθρώπινες 
πράξεις,— καί τίς πιό μικρές.

Δέν είναι βέβαια στήν Αρμοδιό
τητα τής στήλης_αύτής νά κρίνει 
τά γεγονότα τοΰτα στήν άμεση 
πολιτική σημασία τους, στή σκο
πιμότητα τους κι άν θέλετε άκό
μα καί στήν πολιτική ήθική τους. 
Ίσως δέν είναι άκόμα καί και
ρός γι αύτή τή δουλειά. Στήν ι
στορία χρειάζεται πάντα τό αύ
ριο, γιά νά κριθεί καί ν’ Αξιολο
γηθεί δίκαια τό χτές. "Ομως πέ
ρα άπ’ αύτό ύπάρχουν καί άλλες 
πλευρές τής πραγματικότητας,— 
οί πραγματικότητες είναι πάντα 
πολλές,— καί πρέπει μερικές άπ’ 
αύτές νά τίς μεταδώσουμε έμεΐς 
στούς αύριανούς. Είναι καθήκον 
αύτό Ιερό καί έπιταχτικό καί 
γιά δσους μές σ' δλη αύτή τήν 
υπόθεση δέν είδαν τίποτα άλλο 
άπό άγριότητες καί γιά δσους 
μπορέσαν νά δοΰνε πέρα άπ’ 
αύτές.

Οί γραμμές τούτες γράφουν- 
ται μέ δσο μπορεί πιό πολλή συ
ναίσθηση κι ό ύποφαινόμενος θά 
κατάδίκαζε σκληρά κάθε Αγριό
τητα μ’ δλο πού άν ήθελε νά τήν 
εξηγήσει δέ θά έβρισκε τήν αι
τιολογία της Αποκλειστικά καί 
μόνο μές στις στενές προθέσεις 
τοΰ δράστη. Ό  Ανθρώπινος πό
νος είναι κάτι πολύ σεβαστό, εί
τε ύπάρχει στις καρδιές έκείνων 
πού ύποφέρανε άδικα άπό μιά 
συμφορά, είτε στις καρδιές άκό
μα καί κείνων πού ύποφέρανε δί
καια. Ή  ιστορία δμως είναι Α
πάνθρωπη. Κι ό πόνος ένός λαοΰ 
είναι πάντα κάτι Ακατάβλητο.

Σήμερα άκόμα δέν ξαίρουμε 
τίποτα βέβαιο γιά τίς μέρες έκεΐ- 
νες. Δέν ξαίρουμε_ κάν στήν έπι- 
μονή ποιάς πλευράς βρίσκεται ή 
Αποφασιστική στιγμή τής Αφε
τηρίας τους. Ξαίρουμε δμως με

ρικά πράγματα έντελώς βέβαια. 
Ξαίρουμε πώς ύπάρχει ένας 
λαός σκλαβωμένος αιώνες, πού ή 
ιδέα τής Ελευθερίας τοΰ έγινε ψύ
χωση. χαίρουμε πώς ύπάρχει έ
νας λαός άπαλλοτριωμένος άπό 
κάθε πολιτική καί πνευματική 
ζωή, πού καί τή γλώσσα του ά
κόμα ζητήσανε νά τοΰ τήν ά- 
φαιρέσουνε καί νά τήν Αντικατα
στήσουνε μέ μιά ψεύτικη, γιά νά 
μή μπορεί νά τή μάθει — μέ_ τό 
πρόσχημα πώς είναι χυδαία, χαί
ρουμε πώς τά τελευταία είκοσι 
πέντε χρόνια, ένα Αστυνομικό 
κράτος βοηθημένο άπό μιά έκ- 
φαυλισμένη δικαιοσύνη, έφτασε 
νάχει στίς παραμονές τοΰ πολέ
μου σέ Αναλογία περισσότερους 
ίσως πολιτικούς καταδίκους όπιό 
τή χιτλερική Γερμανία καί σέ Α
πόλυτο Αριθμό περισσότερους Α
πό τήν ’ Ιταλία, χαίρουμε πώςοί 
κατάδικοι αύτοί, έντελώς φυσικά 
καί μέ τή βαθειά Εσωτερική Αλ
ληλεγγύη πού έδενε τά δυό κα
θεστώτα, παραδοθήκανε στόν κα
ταχτητή γιά νά τούς ξεπαστρέ
ψει μεθοδικά, ένα πρός ένα, στά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης καί 
στίς φυλακές. Καί ξαίρουμε_ ά
κόμα πώς οί τύραννοι τοΰ λαοΰ — 
πολιτικοί καί στρατιωτικοί,—φτά
σανε στό σημείο νά στήνουνε πα- 
γάνες στούς συνοικισμούς καί 
οτ'ις μεγάλες όδικές άρτηρίες, νά 
πιάνουνε τό λαό σάν κοπάδι καί 
νά τόν πουλάνε μέ τό κεφάλι 
οτόν καταχτητή γιά νά τόν στεί
λει νά δουλέψει στίς φάμπρικές 
του. Είναι τίποτα ύπερβολικά μές 
σ' αύτά; Μονάχα ό ξεπεσμός μας 
πού μάς έχει συνειθίσει νά τά 
ζοΰμε καθημερινά, μάς κάνει_νά 
ξαφνιαζόμαστε δταν τ’ άκοΰμε 
νά λέγουνται.

Τίς 33 λοιπόν αύτές μέρες, ό 
λαός, πίστεψε πώς πολεμάει για 
τή λευτεριά του. Γ  Γ αύτό ^ο\έ- 
μησε μέ έξαρση πρωτοφανή καί 
μέ πάθος Ανάλογο πρός τά δει
νά πού πίστευε δτι πάει νά κατα- 
λύσει,— κΓ αύτό είναι ή άλλη 
πλευρά τού ζητήματος, ή άλλη 
πραγματικότητα πού λέγαμε πα- - 
ραπάνου. Πολεμήσανε τά παιδιά, 
οί γυναίκες, οί γέροι, οί γριοΰ- 
λες καί οί σακάτηδες, _μέ τή λα
χτάρα τής πεσμένης ζωής πού ζη
τάει πιά ν’ Ανέβει,— τό άνέβασρα 
πού ισοδύναμε! μέ τή σωτήρια. 
Πολεμήσανε οί φοιτητές στό λό
χο Lord Byron μέ τήν άγνή μα
νία τοΰ Αδιάφθορου νέου πού Αη
διάζει μπροστά σ’ ένα Ανήθικο 
κόσμο. Ή  πραγματικότητα τού
τη είναι πού θά μείνει, θά γίνει 
θρΰλος καί παράδοση στό στόμα 
τοΰ λαοΰ, γιατί οί μεγάλες καί 
οί πονεμένες στιγμές έχουν αύτό 
τό προνόμιο νά μένουν Αθάνατες. 
Ό  καλλιτέχνης θέλοντας καί μή, 
—έχτός άν φράξει τ’ αύτιάτου,— 
θ’ Ακούσει κάποτε τή φωνή τους. 
Γιατί ή ένεργή υπεράσπιση τών 
Απόψεων τοΰ λαοΰ, δποιεσδήποτε 
κι’ άν είναι, μπαίνει πιά μέσα 
στίς ιστορικές δυνατότητες τής 
χώρας, καί στήν ιστορία τών κοι
νωνικών παραγόντων θά ύπολο- 
γίζεται πάντα ή πιθανότητα νά 
έπαναληφτεϊ.

Πώς θά μπορούσε δμως κανείς 
νά τά έκψράσει δλα τοΰτα; Πώς 
θά μποροΰσε νά δώσει μέ σύμ
βολα δλο αύτό τό δράμα τής 
προδοσίας ένός λαοΰ πού ξεσκά
ει κάποτε σέ_μιά κίνηση Απελ
πισμένη, γεμάτος Εξαρση καί 
θυμό^ τρυφερότητα κΓ Αγριότη
τα κΓ Αλλάζει Αμέσως τό ρυθμό 
τής ζωής μές στή χώρα; Τό 
πράγμα δέν είναι βέβαια καθό
λου εύκολο νά γίνει άπό Ενα μο
ναδικό συγγραφέα, θέλοντας
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H Ξ Ε Ν Η  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η
Ν Ε Ο Ι  Κ Α Ι Ρ Ο Ι

Στους  «Φιλιλογικούς Τάϊμς» τοΟ Λον
δίνου 6 ΣτΑνλευ  Μόριοον, δοκιμασμένος 
έκδοτης μέ νεωτεριστικές Αντιλήψεις, Αν- 
τικατάστησε οτή διεύθυνση τό μυθιστοριο- 
γράφο Ν τ . Λέσλι Μάρρεϋ.

'  Η  άντικατάσταση αύτή θεωρήθηκε σαν 
ένα γεγονός εύριπάτης σημασίας. Στους 
δημοσιογράφους, πού Ετρεξαν νά τόν 
δουν μόλις ¿μαθεύτηκε ή είδηση, δ νέος 
διευθυντής δήλωσε:

«θά  γίνουν άλλαγές. Νομίζω δτι οΐ 
κριτικοί πρέπει νά κρίνουν όλα · ανεξαι
ρέτως τά ά γγλ ικά  βιβλία καί Αρκετά Α 
μερικάνικα. Κ α ί τδ  σπουδαιότερο: πέρ- 
νοντας αφορμή άπ' αότά ν' Αντιμετωπί
ζουν τά καθημερινό γεγονότα .καί νά περ
νούν θέση άπέναντί τους. θέλω  ν ' Ασχο
λούνται μέ τή Ζωή καί τά  Γράμματα, 
Αλλά πρώτα με τή Ζωή».

'Αλλάζουν, λοιπόν, οΐ καιροί. Α κό μ α  
καί του Λονδίνου!

Ο  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ  Π Ο Λ Ε Λ ίΟ Σ
Κ Α Ι  Ο Ι  Ρ Ω Σ Ο Ι  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ
Μ ' αύτόν τόν τίτλο, ό  Ν ικόλας Τιχό- 

νωφ, πρόεδρος τής "Ενω σης των Σοδιε- 
τικών Συγγραφ έω ν, Αναλύει σ ' ένα άρ
θρο του τό ρόλο πού έπαιζαν ο ί συγ
γραφείς της Ρωσίας στόν πόλεμο ΰπου 
«πολέμησαν κ Γ  αάτοί μέ τό  δικο τους 
όπλο: τό Λόγο», περιγράφοντας τόν Α 
γώνα, τούς ήρωΐαμούς καί τις θυσίες 
τοί) λαου, δίνοντας συγχρόνως στό λαό 
θάρρος καί φλόγα, Εξηγώντας του γιατί 
πολεμά.

Ό  Ρωσικός λαός, πού καταλαβαίνει 
τήν Αξία κα ί τή σημασία των πνευματικών 
Ανθρώπων του, τρέφει γ ι '  αυτούς Αγάπη 
καί θαύ-ασμό μεγάλο. Ε ίνα ι δικοί του. ό 
Σ  Ιμονωφ (πού γ ι '  αύτόν μιλήσαμε ξανά 
σ' αύτήν έδώ τή. θέοη ), ό  Σόμπολεφ πού 
περιέγραψε τό έπος τού ναυτικού στό μυ
θιστόρημά του «Υυχή  του Ναύτη», ό Σο· 
λοχώφ, συγγραφέας τοΰ «Πολέμησαν γιά  
τήν πατρίδα», ό  "Ερεμποοργκ. ΤοΟ τελευ
ταίου ή δημοφιλία είναι Αφάνταστη. Ο ί 
Ρώ σοι τού είν ' εύγνώμονες γιατί πρώτος 
αύτός, πριν ξεσπάσει ό  πόλεμοι; οτή Ρ ω 
σία, έγραφε καί φώναζε τάν κίνδυνο τής 
ναζιστικής Γερμανίας. Γ ια  δείγμα  του σε
βασμού πού τού έχουν, δ Τιχόνωφ Αναφέ
ρει τό Ακόλουθο γεγονός. Σ ' ένα τομέα 
τοΟ μετώπου (όπου είχε Αργήσει ή Απο
στολή τσιγάρων) ό Αρχηγός Εβγαλε ένα 
διάταγμα πού έδινε τήν Αοεια στούς στρα
τιώτες νά μεταχειρίζονται τό  χαρτί τής

έφημερίδας γ ιά  νά στρίβουν τά_ τσιγάρα 
τους «έκτος Από τά άρθρα τοΟ "Ερεμ- 
πουργκ», έτόνιζε ή διαταγή.

Ο Ι  Γ Α Λ Λ Ο Ι  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Ό  γνωστός Εκφωνητής του Γαλλικού 
ραδιοφωνικού σταθμού τοΰ Λονδίνου κύ
ριος Μωρίς Σ ο υμ ά ν, Απαιτώντας σέ ευ
χαριστήριο γράμμα τού ποιητή Α γ γ έ λ ο υ  
ΣικελιανοΟ γράφει:

Π αοΙοι, 24 'Απριλίου 1945,
' Ο  έθνικός ποιητής τής 'Ελλάδα ς θέ

λησε νά ,μού έκφραοει τήν εύγνωμοού- 
νη του.

Μά τότε τΐ πρέπει νά πούμε γ ια  τή 
δική μας εύγνωμοσύνη πρός τήν 'Ε λ 
λάδα; "Α ς  μάς έπιτραπεϊ μονάχα νά έ- 
παναλόβουμε, μέσα οτό άπελευθερωμένο 
τώρα Παρίσι, τή φράση πού είπαμε όταν 
τά ίδιά  σκοτάοια πνίγαν τά φωτα τής 
'Αθήνας καί τού Παρισιού: έναν καιρό 
ό  κόσμος έλεγε «οί "Ελλη νες  πολεμούν 
σάν ήρωες», άπ' έδώ κ ι ' έιίπρός θά λέει 
«οί ήρωες πολεμούν σάν Ελληνες».

Μ ια  γαλλική φωνή άνάμεοα οέ τόσες 
Αλλες.

Η  « Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α »
Τ Ο Υ  Μ Α Κ Ω Λ Ε Ύ '

Ό  Τζώρτζ Μακώλεϋ είναι μιά Από τις 
σύγχρονες μεγαλοφυϊες. " Ε χ ε ι  τό σπάνιο 
χάρισμα νά μπορεί νά έκλάίκεύει Ανεβά
ζοντας τόν Αναγνώστη οτό δικό του έπϊ; 
πεδο: δέν καταφεύγει σέ φτηνούς και 
εύκολους αισθηματισμούς γ ιά  νά τόν τρα
βήξει.

ίο  τελευταίο του έργο, πού κυκλοφό
ρησε τό φθινόπωρο τού 1944, είναι ή 
«Κοινω νική 'Ιστορία  τής Α γ γ λ ία ς »  άπ 
τήν έποχή τοώ Σώ σ ερ  ώς τής Βικτώ- 
ριας. Πολλοί, Α γγλοι καί άαερικάνοι κρ ι
τικοί, τό θεωρούν τό  καλλίτερο βιβλίο 
τής χρονιάς.

Γί ακριβώς θέλει νά δώσει αύτό τό 
χρονικό καί τί Ενδιαφέρον παρουσιάζω 
γ ιά  τόν κοινό Αναγνώστη,— τόν άνθρωπο 
πού ζεί έντονα τήν έποχή του καί κατα
λαβαίνει τ ί γίνεται γύρω  του, Αλλά  δέν 
έχει ειδικές Ιστορικές γνώσεις; Τ ή ν  Απάν
τηση τή δίνει ό ίδιος ό  Μακώλεϋ όρίζον- 
τας τήν κοινωνική Ιστορία σάν « 'Ιστορία  
χωρίς πολιτική». Δ ίνει μ ’ άλλα λόγια  τήν 
ιστορία τού Απλού άνθρώπου— τοΰ έργα- 
τη, τού χωριάτη, τοΰ ναύτη·;— καί τών 
συνηθειών του, χωρίς τις αΰλικές ρα
διουργίες, τούς πολέμους καί τις συνθή
κες ειρήνης. Κα'ι τή δίνει πολύ καλά.

καί μή ό καθένας θά δώσει δ,τι 
μπορεί, μιά στιγμή, δυό στιγμές, 
καί τό σύνολο θά μπορούσε νά 
πλησιάσει ένα άποτέλεσμα. Για- 
τί τά γεγονότα τοΰ είδους αύτοΰ 
είναι άνώτερα άπό τά σόμδολά 
τους καί δυνατότερα άπό κάθε 
.προσπάθεια νά συμβολιστούν, γί- 
νουνται τά ίδια σύμβολα τών και
ρών. Μιά τέτοια προσπάθεια στήν 
περιοχή τής ποίησης είναι τό βι
βλίο του Βρεττάκου μέ τόν τί
τλο: 33 Η Μ Ε Ρ Ε Σ .

Α. Π Α Ν ΣΕΛ Η Ν Ο Σ  

Κ Ι  Χ  Π  Μ  Λ  Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

Δ υ ο τ α ι ν ί ε ς
"Οσοι μιλούν γιά έλλειψη φω

τισμού στά σοβιετικά φιλμ, δέν 
έχουν παρά νά ίδοΰν τό «Νασ- 
ραδίν Χότζα» γιά νά_ καταλά
βουν ένα πολύ άπλό πράγμα: δτι 
ό φωτισμός δέν είναι κάτι αυθαί
ρετο, κάτι πού πρέπει νά υποτάσ
σεται στά δικά μας γούστα καί 
οτό δικό μας άτμοσφαιρικό περι
βάλλον, άλλά ένα μέσο οτή διά
θεση τού σκηνοθέτη γιά νά_κάνει 
πιό άληθινό τό ρεαλισμό τών έρ
γων του. Στό «Νασραδδίν Χότ
ζα», δπου καί τό τοπίο καί ό μύ
θος άπαιτοϋν φώς, τό φώς υπάρ
χει, άφθονο, ζωντανό, άπεριόρι- 
οτο. Στά «Ουράνιο Τόξο», οτή 
«Ζώγια», στό «Στάλινγραδ», μέ 
τό σκοτεινό καί θολό ρούσικο χει
μώνα, μέ τή βαρειά συννεφιά, μέ 
τό καταθλιπτικό δράμα της κα
τοχής, δ φωτισμός δέ μπορεί νά 
είναι ξένος στό τοπίο, στό περι
βάλλον καί στό θέαμα. Δέν έχουν 
δλες οι χώρες τό φώς τής 'Ατ
τικής. Καί τό Στάλινγραδ ή τά 
χωριά τής Ούκρανίας θά έπαυαν 
νά είναι αύτό πού είναι, άν ό 
σκηνοθέτης τά φώτιζε ψεύτικα,-

άν άλλαζε τόν πραγματικό χαρα
κτήρα τους.

Ο Ι δυό τελευταίες σοβιετικές 
ταινίες, τό «Στάλινγραδ» καί ό 
«Νασραδδίν Χότζας» > είναι δσο 
μπορεί νά γίνουν πιό άσχετες με
ταξύ τους κι* δμως έχουν κι’ οι 
δυό τό βασικό χαρακτηριστικό 
τού ρούσικου κινηματογράφου: 
πρωταγωνιστής καί στά δύο 
είναι ό λαός. Τό «Στάλινγραδ» 
είναι ένα «ντοκυρανταίρ» πού δια
φέρει βασικά άπό τή «Νίκη στήν 
Έρημο» καί τή «Νί-Krj στήν Τυ
νησία». Οί δυό τελευταίες ταινίες, 
έξαίρετες στό είδος τους, είχαν 
ένα μειονέκτημα: ήσαν ύπερβολι
κά «περιποιημένες». Κι’ αύτό ά- 
φαιροΰσε κάτι άπό τήν αύθεντι- 
κότητά τους. Στό «Στάλινγραδ» 
ό ρεαλισμός είναι πιό ώμός, πιό 
κοντά στήν πραγματικότητα, πιό 
ζωντανός. Καί τό έργο παίρνει 
ένα έπικό μεγαλείο, γιατί παν
τού, σ’ δλες σχεδόν τις εικόνες, 
κινείται καί ζεί ό πραγματικός 
πρωταγωνιστής τού πολέμου, ό 
λαός.

Ό  λαός πρωταγωνιστεί καί στό 
«Νασραδδίν Χότζα», δπου μάς δί
νεται ένα άπό τά έπεισόδι_α τής 
ζωής τοΰ περίφημου αυτού λαϊ
κού τύπου τής ’Ανατολής. Τό έρ
γο είναι πραγματικά χαριτωμένο 
καί μάς δείχνει μιάν άλλη πλευ
ρά τής σοβιετικής κινηματογρα
φικής τέχνης. Τά κωμικά έπεισό- 
δια είναι γυρισμένα μέ κέφι, δρο
σιά καί ευπρέπεια κι' είναι άλη- 
θινά θαυμαστός ό τρόπος πού 
ζωντανεύει μπροστά μας ή ’Ανα
τολή. Τό Χόλλυγουντ δέ θά μπο
ρούσε νά μείνει τόσο πιστό στό το
πικό χρώμα. Ούτε νά βρει δλο 
αύτό τό τάσο πραγματικά άνα- 
τολίτικο πλήθος, πού περιστοιχί
ζει τό θυμόσοφο χότζα καί ού- 
σιαστικά πρωταγωνιστεί.

Γ. Ν. Μ Α Κ ΡΗ Σ

Ο Ι 586 πυκνστυπωμένες σελίδες -ίου, 
έκτώς άτό τό καθαρά φιλολογικό θέλγη
τρό τους, δίνουν Λεπτομερειακά, μέ δι
αύγεια καί ζωντάνια. ύΛόκκηρη τήν πραγ
ματική ζωή τού βρεττανικου κόσμου που 
πέραοε καί πλουτίζουν οέ άφάνιαοτο βα
θμό τις γενικές γνώσεις του άναγνώστη 
πού έχουν άοφαλως μεγαλύτερη σημασία 
άπό τις ήμερομηνίες καί τά  «Ιοτορικά 
γεγονότα».

Μ Ι Κ Ρ Α  Ν Ε Α

*  Ό  Ά ντ ρ έ  Σανσάν. πού σ ' δλο τό 
διάστημα τής Κατοχής δέν δημοσίεψε ού
τε μτά γραμμή σ ' ενόειξη διαμαρτυρίας, 
έβγαλε τώρα στίς έκδοαεις ΓκαΛλιμάο 
«Το Πηγάδι μέ τά θαύματα». Ή  κριτική, 
συνοψίζοντας τήν εντύπωση της. γράφει: 
« Ν ά  ένα βιβλίο θάρρους καί άγανόχτη- 
σης».

* Ό  άντιφασίστας Γερμανός συγγρα
φέας “ Ε μ ιλ  Λούντβιχ, πόύ ζοΰσε στήν 
'Α μ ερ ική , έφτασε στό Παρίσι. Σ έ  συνέν
τευξη πού έδωσε είπε πώς ή αύριανή 
εΙρηνη θά γ ίνει «μέ τό χαρτί κ Γ  όχι μέ 
τά τουφέκια. Γιατί τό χαρτί: βιβλία , Ε 
φημερίδα, περιοδικό, δημιουργεί, ένώ_ τό 
τουφέκι καταστρέφει, καί ή ειρήνη είναι 
κατ' έξοχή ν μιά δημιουργία».

* Τά  «Σημειω ματάριο» τής Κατερίνας 
Μάνσφιλντ βγαίνουν ατού Σ τόκ .

*  Ο ί Ε κ δ ό σ ε ις  τής Γκαλλερύ Σαρπαν; 
τιέ θά δημοοιεψουν μιά νέα έκδοση τοΰ 
« Ό  Κύριος Τέοτ» τοΰ Πώλ Βαλερυ, ει
κονογραφημένη μέ ώ-φόρτ Από τόν Ιδιο 
τό συγγραφέα καί μ ’ ένα Ανέκδοτο πρό
λογο.

* Σ τ ή  Δανία, οί φονιάδες τής Γκεστά
πο τουφέκισαν τό δραματικό συγγραφέα 
Κ ά Ι Μ ούνκ, ο - Αντίποινα γιά  τό σκοτωμό 
ένός χαφιέ Από τούς πατριώτες.- Κ Γ  είχαν 
τόν κυνισμό νά πούνε οτι καναν ΑπΛως 
«κλήριγκ σιΑ  φονικά». Δηλαδή γ ιά  κάθε 
Αθλιο προδότη πού θά χαναν θά σκότω
ναν μιά πνευματική άξια κ ι ' έθνική δό
ξα τού τόπου.

* Ό  καθηγητής κ. Σεφεριάδης, πρόε
δρος τοΰ Πέν ΚΛούμπ τής ΈΑλάοας, μ ί
λησε έ ξ  όνόματος των ξένων συγγραφέων 
στήν τελετή τού Γαλλικού τμήματος τού 
Πέν πού γιόρταζε, μ ' ένα χρόνο καθυστέ
ρηση, τά έκατόχροια τοϋ Άνατάλ Φράνς. 
ο ί  γαλλικές εφημερίδες γράφουν πόσο 
λαμπρή ήταν αύιή ή Εκλογή , γιατί ό Αν
τιπρόσωπος τής έΛληνικής διανόησης ήταν 
ό  πιό ένδεόειγμένος νά πλέξει τό Εγκώμιο 
τοΰ μεγάλου μεσογειακού πνεύματος πού 
ήταν ό Ά να τό λ  Φράνς.

* Ό  νέος Αμερικάνος δραματικός συγ
γραφέας πού γνωρίζει τώρα μόνο ή Ε υ 
ρώπη είναι ό θορτον Ούάί/.ντερ. Τά  έργα 
του παίζονται σε διάφορες πρωτεύουσες, 
τό ένα πού λέγεται: «Τό πετσί τών δον- 
τιών μας» οτή Στοκχόλμη  καί οτό Λον
δίνο, τό  Αλλο « Ή  Πολιτεία μας» στήν 
'Ιτα λ ία  καί τό χειμώνα τό άνέβααε στήν 
Α θή να  ό θίασος τής Κατερίνας μέ τόν 
τίτλο: « Ή  μικρή μας πόλη». Ό  Ούάίλ- 
ντερ είναι Αξιωματικός τοϋ Αμερικανικού 
στρατού καί βρισκότανε στήν 'Ιτα λ ία  δ
που όργάνωσε θεατρικές παραστάσεις γιά  
τήν ψυχαγωγία τού στρατιώτη.

• 'Α μερικα νός  συγγραφέας, _πού είναι 
Αδηγός φορείου πρώτων βοηθειών στό Μ έ
τωπο. έγραψε τό πρώτο του θεατρικό έρ
γο  καί παίζεται στό Μπροντουέϋ μ έ  μεγα. 
λη έπιτυχία. Λέγεται « Ή  Βιαστική Κα ρ
διά» καί διαδραματίζεται σ ' ένα νοσοκο
μείο τής Βούρμας οπού νοσηλεύονται 
(στρατιώτες διάφορων έθνών. Ό  κεντρι
κός ήρωας είναι ένας Σκωτζέζος 21 
χρονώ πού δέν έχει παρά λίγες βδομάδες 
νά ζήσει, μά δέν τό ξαίρει. Ε ίνα ι ένας 
τύπος έγωΐστής καί μιοάνθρωπος πού σι
γά  σιγά, κοντά στούς Αλλους τραυμα
τίες τού θαλάμου του καί οτή νοσοκόμα 
τους γνωρίζει τή φιλία καί τήν καλωσύνη. 
"Ο τα ν στό τέλος μαθαίνει πως θά πεθά- 
νει καί τού δίνουν τήν Αδεια νά γυρίσει 
στήν πατρίδα του κα^ νά δει τούς δικούς 
του, έκεινος προτιμά νά μείνει οτό νο
σοκομείο καί νά περάσει τις τελευταίες 
του μέρες μέ τούς συντρόφους του: «τούς 
μόνους ψιλούς πού είχε ποτέ!».

• «Τά Κλειδιά  τού Βασιλείου» είναι ό 
τίτλος τού φιλμ πού γυρίστηκε άπ' τό 
μυθιστόρημα τού Αγγλου γιατρού καί συγ
γραφέα Α . Κρόνιν πού καυτηρίασε _τά 
ήθη τών Αγγλω ν γιατρών μέ τό -πρώτο 
του έργο : «Τά φρούριο» καί πού μας Ε
δωσε τήν άφοοιωμένη καί γεμάτη θυσίες 
ψυχή τής νοσοκόμας τής «Νυχτερινής Ι 
κεσίας". Ό  πρωταγωνιστής τοΰ φιλμ 
Γκρένκορυ Ρ έ κ .  έκανε μιά τέτοια δημι
ουργία στό ρόλο τού Ιεραπόστολου, ώστε 
λογαριάζεται τώρα σάν Ενας Απ' τούς 
μεγάλους Αστέρες τοΰ κινηματογράφου.

• Τ ό  θέατρο Γκίλ ιη  τής Νέας - Ύόρ- 
κης παρουσιάζει τό τελευταίο έργο  τοΰ 
Φίλιπ Μπάρρυ, δπου πρωταγωνιστεί ή 
Ταλλούλα Μπάνκχεντ. '  Η  πρωτοτυπία του 
δράματος είναι πού διακόπτεται στή μέση 
ό μύθος, γ ιά  νά μάς δείξει ό  συγγρα- 
οέας πώς τά κύρια πρόσωπα βλέπουν 
τό καθένα διαφορετικά τό Ιδ ιο  γεγονός 
κ ' ύστερα τό έργο Εξακολουθεί δμαλά. 
Αύτό τό «Ιντερμέτζο» θυμίζει τήν τεχνική 
τού θ '  Ν ήλ. Είνα ι ή  Ιστορία μιάς ήθο- 
ποιού πού νομίζοντας πώς δ  Αντρας της 
σκοτώθηκε στόν πόλεμο. Ετοιμάζεται νά 
παντρευτεί ένα συνάδελφό της. Μ Α  6 Αν
τρας της ζεί καί γράφει πώς έηιστρέφει. 
Τότε είναι πού άνοίγει ή παρένθεση καί 
βλέπουμε πώς τό καθένα άπ' τά τέσοερα 
κύρια πρόσωπα φαντάζεται αύτόν τό γυ 

ρισμό σύμφωνα μέ τις έπιθυμίες κα ί τις 
έγνοιες του. Κ α ί τέλος γίνεται ό Αληθι
νός γυρισμός πού δέν έχει σχέση μέ κα
νένα Απ' αύτά τά όνειρα. Ό  τίτλος του 
έργου «'Ανόητη γνώση» είναι παρμένος 
Απ' ένα οτιχο του Σκωτζέζου ποιητή 
V  αμπερτ Λιπερζ.

• Ό  Αριθμός τών ψοιτητων στή Ρ ω 
σία  γ ιά  την πανεπιστημιακή χρονιά 1945 
—  i y 4 6 ,  εφταοε τις Ι7 6 .υ υ υ .

• Σ τ ή  Σ ο β . "Ενω ση τελειοποιείται τό 
Συμβουλευτικό  ίδρυμα γ ιά  τήν Εκλογή 
τού πανεπιστημιακού κλάδου Ανάλογα μέ 
τήν έπίδοοη του κάθε φοιτητή.

•Γιορτάστηκαν τά πενηνταχρονα της 
πρώτης Εφεύρεσης τού ραοιοφωνομ άπό 
τον Άλέξανορο [Ιοπώφ. Σ τ ή  σχετική έκ
θεση βλεπει κανείς το δίπλωμα πού του 
είχε δωοει ή  παγκόσμια έκθεση τού Πα- 
ριοιοΰ τό  1900.

• Σ τ ή ν  'Ακαδημία  Επιστήμων του 
Άζαρμπείτζάν στό Βα κο ϋ , έγιναν Ανα
κοινώσεις πού Ανοίγουν καινούριους όρί- 
ζοντες στή βιομηχανική έπεξεργασία των 
πετρελαιοειδών.

• Σ τ ή  Μόσχα Εγκαινιάστηκε έκθεση 
γ ιά  τήν έποχή πού ο ί Γερμανοί πολιορ
κούσαν, Έ κ ε ι  βλέπει κανείς καί τί5 ά
δειες κυκλοφορίας πού είχε βιαστεί νά 
Ετοιμάσει ό προδιορισμένος «φρούραρχος 
Μόσχας» στρατηγός Κνούτ τό φθινόπωρο 
τοΰ 1941.

• ’Ακριβώ ς 27 χρόνια καί 3 μήνες ύ
στερα άπό τή Ρούσικη 'Επανάσταση, τό 
Δημοτικό Συμβούλιο  τοΰ Παρισιού Απο
φάσισε ν ' Αλλάξει τό όνομα τής δδού 
Πετρογκραντ, σέ όδό Λένιγκραντ.

• Σ τ η  Σορβώ ννη γιορτάσανε μέ μ εγά 
λη Επισημότητα τά 73 χρόνια τού κα
θηγητή Πώλ Λανζεβέν. Ό  διάσημος Γάλ
λος Επιστήμονας ήταν ό πρώτος καθηγη
τής πού -ιόν έπαψε τό Β ιο ύ  καί τόν 
φυλάκισε ή Γκεσταπό γ ιά  τις άντιχιτλε- 
ρικές του ένέργειες. 'Αργότερα κατόρ
θωσε νά δραπετέψει άπό τή φυλακή και 
στάθηκε ένας άπο τούς ιδρυτές καί τούς 
Αρχηγούς του Λ  ινήματος 'Αντίσταση:; τής 
Γαλλίας. Μ έ τήν έπιστήμη του και μέ 
τήν πράξη βοήθησε σημαντικά τούς Σ υ μ 
μάχους.

• Ο  Φρανσουά Ρενέ  ν ιέ  Σατω βριάν, ό 
μεγάλος συγγραφέας τού 19ου αιώνα 
είτανε θαμένος κατά τήν Επιθυμία του 
πάνω στό βράχο τού Γκράν Μπέ, ένα 
νησάκι πού βρίσκεται στό λιμάνι τοΰ 
Σ α ίν  Μαλά. Μαθαίνουμε πώς υέοα στούς 
Αλλους βανδαλισμούς 'τους ο ί Γερμανοί 
ξέθαψαν τά λείψανα τοΟ διάσημου ρω- 
μαντικοΰ συγγραφέα κι' είναι Αγνωστο 
πού τά πέταξαν. Κ Γ  ύστερα, πάνω στόν 
τάφο τού Σατω βριάν ο ί Γερμανοί στή
σανε Ενα τηλεβόλο.

• Ό  Εκδοτικός οίκος τοΰ Παρισιού 
Ρομπέρ Λαφφόν θά έκδόσει τή μετά
φραση τού τελευταίου βιβλίου του Ντάφ 
Κούπ ερ: « Ό  Βασιλιάς Δαβίδ».

• Ό  μεγάλος Γιουγκοσλάβος ποιητής 
Γιοβάν Ντουτσίτς πέθανε στήν Α μ ερ ική , 
πριν προφτάαει νά ξαναδεϊ τή λεύτερη 
πιά πατρίδα του. Τά  γνωστότερα του 
ποιήματα είναι τά : «Αύτοκρατορικά Σ ο 
νέτα» δπου τραγουδά τή δόξα καί τό  με
γαλείο τής Σερ β ία ς , τις θυσίες τών ή- 
ρώων της.

• Ή  γαλλική Κυβέρνηση είχε τήν πα
ράξενη ιδέα να στείλει στή Νότιο 'Α 
μερική . σ ' έπίσημη Αποστολή τόν  ̂συγ
γραφέα Ζάν ντέ Λακρετέλ, θαυμαστή τού 
γερμανικού στρατού καί ύποστηριχτή τοϋ 
Πετίχίν. Μαθαίνουμε δμως πώς ό Ανεπι
θύμητος προπαγανδιοτης Επιστρέφει στή 
Γαλλία  Αρον, Αρον. Λένε πώς ό Ζώρζ 
Μπερνανός Εμπόδισε τήν άπόβαοή του 
στή Βραζιλία. Ο ί  γαλλικές Εφημερίδες 
τής ‘Αντίστασης συγχαίρουν τον συγ
γραφέα τού περίφημου βιβλίου «Τά  με
γάλα Κοιμητήρια κάτω Απ' τό φεγγά
ρι» γ ι '  αύτή του τή χειρονομία πού τόν 
τιμά  καί πού δείχνει Ακόμη μιά φορά 
πως ό Μπερνανός δέν είναι μόνον ένας 
άπό τούς καλύτερους γάλλους συγγρα
φείς άλλά κ ι ' ένας πατριώτης πού μέ τό 
έργο  καί τή δράση του προστάτεψε καί 
άνύψωσε τό όνομα τής Γαλλίας ατό Ε
ξωτερικό δποο ζεί.

• Σ τ ό  τελευταίο της φιλμ, ή Ζούντυ 
Γκάρλαντ ξαναζωντανεύει τήν ένδοξη
Σ ά ρ α  Μπερνάρ οέ μιά σκηνή τοΰ ρόλου 
τού «Ά ετιδέα ». _ ' Η'  Γκάρλαντ προφέρει 
τό κείμενο τοΰ Έ ντμ ό ν  Ροστάν μέ μιά 
βαρύτατη Αμερικανική προφορά. "Ω ς
τώρα εΐχαιιε οεΐ τά πιό περίεργα πράμα
τα. Μάς έμενε καί νά τ ’ Ακούσουμε. ’

Γ Ν Ω Μ Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α
'Αγαπητά « 'Ελεύθερα  Γράμματα».
Σ τ ό  τελευταίο φύλλο μιλάτε γιά  κά

ποιο βιβλιαράκι μέ γιώ υες καί διάση
μες φράσεις γ ιά  τά βιβλία. Δέν είχα 
τήν τυχη_νά δω τή συλλογή αύτή. ώστο- 
σο θαρρώ, δέ θάπρεπε με τήν εύκαιρία 
αύτή νά ξεχάσουμε τά όμορφα τούτα λό
γ ια  τοΰ Γκόρκυ :

«Τό βιβλίο— τό άπλό τούτο καί γνω 
στότατο σέ όλους πράμα.— είναι, Αλή
θεια. ένα Ατό τά μεγαλύτερα καί μιχττπ- 
ριωδέστερα θαύματα τού κόσμου, . . Τό 
βιβλίο είναι ίσως τό πιό πολύπλοκο, τό 
πιό έκπληχτικό άπό τά θαύματα,, πού 
δημιούργησε ό Ανθρωπος στό δρόμο του 
πρός τήν εύτυχία καί τήν κατάχτηση τού 
μέλλοντος».

'Αθήνα, 4 τοΰ Ίο ύ ν η  1945.
Μ έ φιλία καί έχτίμηση 
Θ Α Λ Ε ΙΑ  Φ Ω Τ Ε ΙΝ Ο Υ
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Η Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  ΖΩΗ
Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Ν Ε Α

—  Σ τ ό ν  «.Παρνασσό» Εκθέτει μιά σειρά 
έργω ν του δ ζωγράφος κ. Παπαθεοδώ- 
ρου.

— Ό  κ. Παπαθεοδώρου είχε ζήσει ώς 
τώρα στό Εξωτερικό καί Εκθέτει πρώτη 
φορά στήν 'Ελλάδα .

—  Σ έ  άλλη αίθουσα τοΰ «Παρνασσού» 
εκθέτει έργα  της ή γνωστή ζωγράφος κ. 
θάλεια  Φλω ρά— Καραβία

—  Τ ό  χαρακτηριστικό τής έκθέσεως εί. 
ναι δτι έκθέτει Εντυπώσεις της άπό τά 
Δωδεκάνησα.

Ο  « Ε Μ Π Ο Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Β Ε Ν Ε Τ Ι Α Σ »  
Σ Τ Ο  Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Τ ό  'Εθν ικό  θέατρο Αρχίζει προσεχώς 
τις θερινές παραστάσεις του στή_ θερινή 
Σ κη νή  τοΰ Κήπου τού Κλαυθμώνος ιιέ 

τόν «Έ μ π ο ρ ο  τής Βενετίας» τοΟ Σαίξ- 
πη-ρ, στή μετάφραση τού Πάλλη. μέ σκη
νοθεσία τού Πέλου Κατσέλη καί συνθε
τική σκηνογραφία καί Ενδυμασίες τοΰ 
Γιώ ργου Βακαλό. θ ά  γίνουν δυό πρώ
τες, μιά οτ'ις 12 'Ιουνίου , δπου θά παί
ξει τό Σά η λοκ  6 Ν . Παραοκευας καί 
άλλη στις 19 ’ Ιουνίου μέ τόν Τ. Κα- 
ροΰσο στόν ίδιο ρόλο. Έ τ σ ι  τό κοινό θά 
έχει τήν εύκαιρία νά δει τό μεγάλο αύτό 
ρόλο νά Ερμηνεύεται παράλληλα άπό δυό 
διαλεχτούς καλλιτέχνες. Τήν Πόρσια ΘΑ 
παίξει μιά νέα καλλιτέχνιδα. πού δο
κιμάζεται πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο 
ρόλο, ή 'Α λέκα  Μαζαράκη. Τ ό  ρόλο τής 
κόρης τού Σά η λοκ  θά παίξει ή θάλεια  
Κ α λλιγά . Τό ρόλο  τοΰ ΒασΑνη ό  Ν . 
Δενδραμής, του Γενάρου ό  θ .  Κωτσό- 
πουλος, τού Σαγλότου δ X . Εύθυμίου. 
Τ ή  μουσική συνοδία θά διευθύνει δ μαέ
στρος Γ .  Λυκούδης. Ή  σκηνοθεσία θά 
είναι γοργή. .  μέ ρυθμό Ενιαίο, χωρίς 
τεμαχισμό τής παράστασης οέ .μικρές Α
νεξάρτητες εικόνες, δηλαδή θά είναι σύμ* 
φωνή μέ τις πιό σύγχρονες Αντιλήψεις 
γ ιά  τό Ανέβασμα τού Σαίξπηρ.

Α Ι Σ Χ Υ Λ Ο Υ  « Π Ε Ρ Σ Ε Σ »

Ό  Λίνος Καρζής μέ τό «θυιιελικό 
θίασό» του ήμικρατικόν δργανισμό, θ ' 
Ανεβάσει τήν Πέμπτη 14 Ιο υ ν ίο υ  στό 
Αρχαίο 'Ω δείο  ’ Ηρώδη τοΰ 'Αττικού τούς 
«Πέραες» τοΰ Αίσχύλου. Ή  μετάφραση 
στή νεοελληνική, πάνω στ' Αρχαία μέτρα 
είναι τού ίδιου _Λ1νου Καρζή. Ή  μου
σική τών χορικών είναι συνθεμένη Από 
τό μουσουργό ’ Ιωσήφ Γκρέκα. Ό  χορός 
τραγουδάει καί χορεύει οέ χορογραφία 
του Λίνου Καρζή. Ή  πολυόργανη όρχή- 
στρα καταργειται. Τό χορό συνοδεύουν

μουσικά, βγαίνοντας μαζί του στήν όρ- 
χήστρα, αύλητρίδες. 'Υποκριτές τραγω
δοί : ό κ . Γ . Μπούρλος ώς Α γγελος  καί 
—έρί,ης, καί ή κ. Μαλένα Χριστοπούλου 
ώς "Ατοσσα. Τό ρόλο τού Δαρείου πρό
κειται νά ύπσδυβει δ Ιδιος ό σκηνοθέτης. 
Κορυφαίος ό  νέος ήθσποιός κ. Άνδρέα ς 
Βεντουράτος. Τ ό  σκηνικό Εγινε άπ’ τον 
μόνιμο σκηνογράφο ιού θιάσου κ. Γ . 
Ρω μανό καθώς καί τά  προσωπεία. Τά 
κοστούμια οέ σχέδια τού ίδιου.

Τ Ο  Κ Ο Υ Κ Λ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο

"Υστερα Από τήν τελευταία του έπιτυ
χία  τό  Κουκλοθέατρο τοϋ « Μ Π Α Ρ Μ Π Α  
Μ Υ Τ Ο Υ Σ Η » .  Επαναλαμβάνει τήν παρά
στασή του, τήν Κ  υριακή 10 ' I ουνίου στό 
« 'Ελλη νικό  Ω δ ε ίο »  (Φειδίου 3 )  καί ώρα 
11 Ακριβώς, θ ά  παίξει τήν «Πεντάμορ
φη», «Τά  γενέθλια τοΰ Κλούβιο» καί « Ό  
Μπάρμπα Μυτούσης δέν είναι ύπναράς*.

Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η

Σ τ ή ν  Πάτρα Ιδρύθηκε «στέγη γραμμά
των καί τεχνών» άπό δμιλο παλιών καί 
νέων διανοουμένων, μέ πρόεδρο τόν γυ- 
μνασιάοχη κ. Δημ. Τοιλήρα, άντιπρόεδρυ. 
τόν κ. Σ π . Κοοδέλη, ταμία τή διδα Ε 
λένη Φαλτσέτα, γραμματέα τή δίδα  P i t a  
Σαρδελιάνου καί συμβούλους τούς κυ
ρίους καί κυρίες Ή λ εκτρ α  Μικρούτσι- 
κου, Εύγεν Ια  Γεωργσπούλου (ζωγράφο) 
Κωνσταντίνον Άνδρικόπουλον, Βασίλειο! 
Άρ ιστά ρχην καί Γεώ ργιον Κούρτην,

Μ ΙΑ  Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Ο Υ  Σ Τ Α Λ Ι Ν

Ό  έκδοτικός οίκος «Φλόγα» έκυκλοφό- 
ρηοε αύτές τις ήμέρες οέ κομψά τόμο- 
μιά βιογραφία τοΰ Στά λ ιν , γραμμένη 
άπό τόν Ε μ .λ  Λοϋντβιχ. Η βιογραφία 
αύτή, μεταφρασμένη σέ ζωντανή δημοτική 
γλώσσα άπό τόν κ. Γιάννη Σουκαρά .
είναι
πού

Ρ Α Δ Ι Ο Φ Ω Ν Ι Κ Ε Σ  Γ Α Λ Λ Ι Κ Ε Σ  
Ε Κ Π Ο Μ Π Ε Σ

Ό  ραδιοφωνικός σταθμός 'Αθηνώ ν δί
νει καθημερινά στίς 5 .15  μ. μ . καί κάθε 
Κυριακή στίς 5 μιά Εκπομπή γαλλικά 
γ ιά  τήν πνευματική καί κοινωνική ζωή 
τής σύγχρονης Γαλλίας. Επίσης καί γα λ 
λική  μουσική.

« Ν Ε Α  Ε Σ Τ Ι Α »

Έ κδ ίδετα ι τήν 1η καί 15η κάθε μη- 
νός. Διευθυντής : Πέτρος Χάρης.

Σ τ ό  τεύχος τής 1ης Μαιου συνερ-

νάζονιαι: Π. Πρεβελάκης, Π. Χάρης, Γ. 
Ά θά να ς. Δ . Μπαλάνος. Κ .  Τσάτοος, Γρ. 
Κασιμάτης, Δ . Ζακυθηνός, Α .  Ταρσού
λη, Σ .  Μαυροτιδή - Παπαδάκη, Α Ιμ . 
Χουρμούζιος, Γ . Νάζος. Μ . Δημάκης. θ . 
Πετσάλης, Κ . Λάσκαρις κλ.

« Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Η  Φ Ω Ν Η »

'Ανεξάρτητη πανσπουδαστική Εφημερί
δα. Διευθ. συντάξεως: I .  Άντωνιάδης—  
Κ . Μ . Λύγινός.

Ε ίνα ι Ενα Αξιόλογο φύλλο τής πανε
πιστημιακής μας νεολαίας, πού δείχνει 
ζωντάνια καί γνώση τήφ πραγματικό
τητας. Τ ό  συνιστούμε στούς αναγνώστεςτητας. I ο συνιστούμε στούς 
μάς. Τ ιμή δραχ. 20.

Β Ι Β Λ Ι Α
— ·Σ π ύ ρ ο υ  Π α ν α γ  ̂ _ω τ  ο  π ο ύ-

λ ο υ :  « 'Ελλη νικο ί Ρυθμοί». Ξυλογραφίες 
Κώ στα Γραμματοπούλου. Έ κ δ .  Σπύρου 
Νικολοπουλου. 'Αθήνα. Δραχ. 200.

— Φ ώ τ η  Κ ό ν τ ο γ λ ο υ :  « Ο Ι 'Α ρ 
χαίοι Ά ιθρώ π οι τής Ανατολής». Έ κ δ .  
Σπ . Νικολσπούλου. 'Αθήνα  1945, Δραχ.

— ' Η ρ α κ λ ή  Μ ά λ λ ω σ η :  «Φτερά 
κ Γ  Αλυσίδες» 1940— 1944. Έ κ δ .  Ά ρ-  
Μαυρίδης. Α θ ή να  1945.

— Ν . Λ έ ν ι ν :  « Ή  προλεταριανή Επα
νάσταση καί ό Αποστάτης Κάουτοκυ», με
τάφραση Λ . Μ ιχαήλ. " Ε κ δ .  Γ , Λευκάτου. 
Καλλιθέα 1945. Δραχ. 250.

— Ί  ά σ. Δ ε π ο υ ν τ η :  «Μητέρα»
1944. «Πείνα» 1945. Ποιήματα.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ

— ΤΩ  ρ ε ς  Ε π ι σ κ έ ψ ε ω ν  σ τ ά
γ ρ α φ ε ί α  μ  α_ς: 1 1  π. μ .— 1 μ . μ .

—  Κ ώ σ τ α  Ξ η ρ ό  π . : 'Αθήνα : Εύχα . 
ριστοΰμε γ ιά  τό γράμμα  σας. Ο Ι  στίχοι 
σας είν ' Α κόμη άτεχνοι, άλλά πρέπει νά

μιά Από τις καλλίτερες_ έργοσίες ξακοΑουθήσετε τήν προσπάθειά σας. 
γραφτήκαν γ ιά  τή ζωή του Στάλιν . _ Σ . [ί,. Τ . ·Λ 9 ή ν α :Τ Α  δυό οας ποιή-

ματα Εχουν Αληθινό αίοτημα. προσέξτε 
όμως νά μετριάσετε τή μεγαλοστομία 
πού τά καταστρέφει.

— Ό .  Β ό τ σ η :  Τό «Επίγραμμά» σας 
μέ τούς όκτώ στίχους, δέν ε ίν ' Επίγραμ
μα. Είνα ι μέτριο ποιηματάκι.

— ' Η λ. Γ κ ο λ ό σ η :  « Ή  προσευχή 
τού κρατουμένου» δέν άνιαποκρίνεται στό 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα τοΟ περιοδικού 
μας.

— Π Α ν ο ν  Λ υ μ π ε ρ . : Πρέπει νά
ξαίρετε πώς ή συντακτική μας Επιτροπή 
είναι Ιδιαίτερα αύστηρή Οταν κρίνει τά 
Αγωνιστικά ποιήματα. Ό  Αγώνας τού 
λαού μας είναι τοοο μεγάλος, μιά τέτοια 
κορυφαία ώρα τής ιστορίας μας, ώστε

δέν Επιτρέπεται νά τόν μειώνουμε μέ 
ποιήματα πού, δσο λαμπρή κ Γ  άν είναι 
ή πρόθεσή τους, δέν στεκουν αισθητικά 
στό 0ψος( τοΰ λαϊκού μας ήρωϊομού. Ε ί 
μαστε βέβαιοι πώς θά συμφωνείτε κ ι ' 
Εσείς μαζί μας. Περιμένουμε νά μας στεί
λετε κανένα άλλο δικό υας.

-— Δ ώ ρ ο  Π λ ε μ π ά γ ι α :  Τ ό  ποίημα 
καί τό  πεζό _ σας μάς κάναν Ιδιαίτερη 
Εντύπωση. Σ ά ς  παρακαλοϋμε νά περά
σετε μιά μέρα άπό τό γραφείο μας.

— Γ  ι ά ν ν η Φ ά ρ ο :  Σ ά ς  ευχαριστού
με πολύ γ ιά  τό γράμμα σας. Ξ α κ α λ ο υ - 
θεϊστε νά γράψετε καί νά μελετάτε.

— Κ ώ σ τ α  Έ λ α τ ο :  ΕύχαριστοΟμε 
γ ιά  τό γράμμα. Κρατάμε τα  δυό ο α ς . 
ποιήματα γ ια  δημοσίεψη.

— Κ ώ σ τ  α Σ ι μ ι τ ό π ο υ λ ο :
Κ  ρατάμε τή «Μεταστροφή».

— Β .  Λ ι ά π η :  Τ ό  διήγημα « Έ ν α ς  
σκύλος "Ελληνας» δέν είναι άκόμα Ικα
νοποιητικά γραμμένο.

— -Ε. Β .  Π .:  Ή  λαϊκή σας άφήγηση 
δέν παρουσιάζει ιδιαίτερο Ενδιαφέρον.

— Ν . Π  ι σ τ ό  λ η :  Λάρια. "Οπω ς θά 
είδατε ή σχετική Ερευνά μας ‘τελείωσε.

— Λ . Β ε λ ι α ρ ο ύ τ η :  Ο Ι  στοχασμοί 
σας είναι πολύ Ενδιαφέροντες, άλλά πρέ
πει νά γραφούν συντομώτερα. Περάστε 
άπό τά γραφεία μας: 11— 1.

— Τ’ ι ά ν ν η  Σ τ ε φ ά ν ο υ :  Κρατάμε 
τό ποίημά σας.

— Δ . Π α γ α σ η τ ι κ ό ν :  Ό  κ. Σ α κ 
κάς δέν πέρασε τελευταία Από τά γρα
φεία μας. Σ τ ό  γράμμα σας δέ βρήκαμε 
τίποτε. Περιμένουμε νεώτερα ποιήμοπά 
οας.

— Γ .  Ρ  ο υ μ ε λ ι ώ τ η ν :  Μάς συγκί- 
νησε τό θέμα τού διηγήματός σας Αλλά 
ή Εκτέλεσή του δέ  μάς Ικανοποιεί.

— Ν . Ν τ ο υ ν ι α δ ά κ η :  Κρατάμε
τά ΑρθρΑκι σας.

— Λ . Ά ν α γ ν ω ο τ ά κ η  (Θεσσαλο
ν ίκ η ):  Ν ά  διαβάσετε Ακόμη πολύ κ ’ ύ
στερα ν’  Αρχίσετε νά γράφετε.

— I .  Δ ε π ο ύ ν τ η :  Α να γγε ίλ α μ ε  τά 
βιβλία σας. Τ Α  ποιήματά σας δέν ταιριά
ζουν στά πλαίσια τών « Έ λ .  Γρ .» .

— Π. Π ο λ υ ζ ω Τ δ η  ν(θεσσαλονίκη) :  
Νομίζουμε πώς τό ποίημά σας είναι Ακό
μη άτεχνο.

— Τ  ι τ  ο  Λ  ύ  δ  ι ο :  Τό δ ιήγημά  σας εί
ναι πιό πολύ άρθρο παρά όιηγημα.

— Δ . Τ σ ι ρ α γ γ έ λ ο υ :  Σ α ς  εύχα- 
ριστοϋμε θερμά γ ιά  τό εύγενικό σας 
γράμμα πού Αληθινά μάς- συγκίνησε.

— -Κ λ . Ο ύ λ κ έ ρ ο γ λ ο υ :  Τά  δυό. 
σας ποιήματα ΘΑ δημοσιευτούν μέ τή 
σειρά τους. Τ ό  δ ιήγημα  Εχει πολλή φι
λολογία.

— Λ. Μ α λ λ ε π ί ν τ η :  Τ ό  διήγημά 
σας έγκρ!νεται καί θά δημοσιευτεί μέ 
τή σειρά του.

‘ΙΟ ΥΛ ΙΟ Σ ΚΑΙΣΑΡΑΣ,,
(Συνέχεια άττό τή σελίδα 9) 

μερινης κριτικής κι ούτε άναψέ- 
ρεται^ττήν καθαυτό αισθητική ά- 
ξία τών έργων αύτών καί πολύ 
λιγώτερο στόν τρόπο τής έρμηνεί- 
ας τους, πού ιδιαίτερα αν δχι κι 
άποκλειστικά τήν ένδιαφέρει. Γι' 
αϋτό έντοπίζομαι στήν παράστα
ση τοΰ «Ίούλ'ιου Καίααρα» άπο 
τό συγκρότημα τών «Ενωμένων 
Καλλιτεχνών».

*  *  »

Τό πρώτο τεχνικό πρόβλημα 
πού είχε νάτντιμετωπισει ό σκηνο
θέτης Γιαννούλης Σαραντίδης ή
ταν τό πρόβλημα τοΰ χώρου. ’Ο 
σκηνικός χώρος τού «Λυρικού» έ- 
λάχιστα προσφέρεται σ’ έργα πο
λυπρόσωπα καί μέ συχνές άλλα
γές σάν τόν «’ Ιούλιο Καίσαρα». 
Ή  λύση πού βρήκε δμως σέ στε
νή συνεργασία μέ τό σκηνογράφο 
Γ. Βακάλό ήταν ή καλύτερη. Μέ 
τρία έπάλληλα έπίπεδα πάνω στή 
σκηνή καί μ’ ένα μόνιμο στίς 
τρεις πρώτες πράξεις σκηνικό 
πλαίσιο πού χαραχτηρίζει περίφη
μα τή φυσιογνωμία τοΰ τόπου καί 
τής έποχής. έξασφαλίστηκε ή ά
νετη όπωσδήποτε κίνηση τών συ
νόλων άπό τή μιά καί οί εύκολες 
άλλαγές τών σκηνών άπό τήν άλ
λη, μέ μιάν ϋπαινιχτική μονάχα 
μεταβολή _ τού φόντου, άρκετή 
κάθε φορά νά δείχνει οτό κοινόν 
άν πρόκειται γιά έσωτερικό ή γιά 
ύπαιθρο. Προσωπικά έχω νά δια
τυπώσω μιάν έπιφύλαξη μονάχα: 
τό ντεκόρ τού Βακαλό, άψογο σέ 
γραμμή, σέ άναλογίες καί σέ 
χρώμα, θά μπορούσε νάναι πιό έ- 
λεύθερο, λιγώτερο_ άκαδημαίκό.

Τό δεύτερο, τό ούσιαστικώτερο

καί συνάμα πιό δύσκολο, εΐταν 
τό πρόβλημα τής έξοικείωατις τοΰ 
συνόλου τών έρμηνευτών στό κλί
μα τής τραγωδίας. Κ’ έδώ σκη
νοθέτης και ήθοποιοί πέτυχαν 
άναμφ-.σβήτητα νά παρουσιάσουν 
ένα σύνολο μέ όμοιογένεια καί 
όργανική συνοχή. Ό  Βεάκης έ
δωσε τόν Ιούλιο Καίσαρα σέ ά; 
δρές γραμμές, χωρίς σταμφο καί 
ρητορεία. Ό  Γληνός στό ρόλο τού 
Μαρκαντώνιου έπαιξε μέ δρεξη 
καί κατανόηση καί μόνο σ’ έλά- 
χιστες στιγμές ύπογράμμισε πε
ρισσότερο άπό δσο έπρεπε τήν 
υποκρισία καί τήν κρυψίνοια τοΰ 
ήρωα. Ό  Γιαννίδης έδωσε μιάν 
όλοκληρωμένη μορφή τού Κάσ- 
σιου κΓ έπιστοποίησε άκόμα μιά 
φορά πώς προσαρμόζει άνετα 
στήν ιδιοσυγκρασία του συνθετι- 
κώτερους ρόλους. Ό  Μορίδης 
στό ρόλο τού Βρούτου είχε πολ
λές στιγμές καλές, καθώς 'στήν 
γ ’ πράξη, οέ άλλες δμως, εύτυ- 
χώς έλάχιστες δέν κατάφερε νά 
ισορροπήσει τις δυνάμεις του καί 
νά προσδώσει τήν πρέπουσα αί
γλη στό μεγάλον ήρωα της αρε
τής καί τής έλευθερίας πού ύπο- 
δύθηκε. 'Ικανοποιητική εΐταν έπί- 
σης ή άπόδοση τής Μιράντας καί
^'ς  Λώρη στούς έπεισοδιακούς 

λους της Καλπουρνίας καί τής 
Πορκίας, καθώς καί τού Βανδή 
στό ρόλο τού άλόγιστου Κάσκα.

Ωστόσο κεΐνο πού έλάχιστοι τό 
προσέξανε δέν εΐταν τόσο ή άτσ- 
μική προσπάθεια τών ήθοποιών 
πού έρμηνεύσανε τούς κύριους 
ρόλους, οσο ή συνολική προσπά
θεια πού έγινε γιά νά πάρει ό 
λαός τή θέση πού τοΰ άρμόζει

μέσα στό έργο. Γιατί αύτός έ
πρεπε νά πρωταγωνιστήσει. Αύ- 
τος ούσιαστικά προδιαγράφει μέ 
τό είδος της αντίδρασής του τή 
μοίρα τών ήρώων της τραγωδίας. 
ΚΓ· αύτό εΐταν τό χαρακτηριστι- 
κώτερο γνώρισμα τής προχτεσι- 
νής παράστασης. 'Αληθινή έπί- 
τευξη καί πολύτιμος συνάμα πει
ραματισμός γιά τό παίξιμο έρ
γων όμαδικής ψυχολογίας, τών 
έργων δηλαδή πού μοιραία θάν- 
τικαταστήσουν πολύ σύντομα τό 
ξεπερασμένο πιά άστικό δρδμα 
πού έχει γιά μοναδική βάση του

τό< άξιοθρήνητο ιψενικό τρίγωνο.
Ό  «'Ιούλιος Καίσαρας» στάθη

κε γιά τό συγκρότημα τών « 'Ε 
νωμένων Καλλιτεχνών» μιά λαμ
πρή άρχή. “ Εχοντας μονάχα καλ
λιτεχνικές φιλοδοξίες κ’ έπιδιώ- 
κοντας νά πλησιάσουν τό μεγά
λο κοινό στήν άληθινή καί τή γνή
σια τέχνη, οί «Ενωμένοι Καλλι
τέχνες» δέν ύπάρχει καμμιά αμ
φιβολία πώς ξεπερνώντας τον 
έαυτό τους μέ μιάν άδιάκοπη αύ- 
τοκριτική κ’ ένα συστηματικό αύ- 
τοέλεχχο, θά πηγαίνουν πάπα 
άπ' τό καλό στό καλύτερο.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 8) 

ταγή πού .σερβίρεται συχνότατα 
άπό μιά σπουδή καί άκατανοη- 
σία πώς, π ρ έ π ε ι ν ά γ φ ά φ ο υ -  
μ ε « σ χ α ρ ά τ  α», διάβαζε άρ- 
τζιμπούρτζικα. Άλλά  νομίζω πώς 
τό μυστικό άκριβώς τής συγκίνη
σης, τής τέχνης,—γιατί δχι καί 
τής ζωής; — είναι άλλοΰ: Μήτε 
γράφοπας «μέ τέχνη» μήτε γρά
φοντας «χωρίς τέχνη» κάνουμε δη
μιουργία ή πλησιάζουμε τό λαό. 
“ Ολ* αύτά είναι ρετσέτες. Ή  ά- 
λήθεια είναι άλλη καί τήν ξέρει 
ό άληθινός καί γνήσιος ποιητής, 
αύτός πού γράφει ύπακουοντας 
στήν έσωτερική του παρόρμηση, 
αύτός πού κάνει αίμα του τά άν- 
τικείμενα τής φύσης, τής ζωής 
καί της ιστορίας, πού μέ τό αίμα 
τής ψυχής του γράφει τό τραγού
δι του καί μάς πείθει.

“ Ας μή βιαζόμαστε λοιπόν. Ή  
τέχνη είτε λέγεται άγωνιστική εί
τε δχι, είτε λυρική είτε έπική, εί
τε δραματική είτε όραματιοτική, 
είτε ποίημα είνε τό έργο είτε θού

ριο, ένα σκοπό έχει: ν ά π εί
σ ε ι !  Καί έφ' δσον δέν πείθει, 
είναι φαγητό άκατάλληλο, καί 
δπως συνιστούμε στό λαό νά μήν 
τρώει ξυνισμένο ψωμί καί νερω
μένο γάλα, έτσι πρέπει νά τού συ
στήσουμε νά μή διαβάζει κακή 
φιλολογία.

Διερωτώμαι συχνά βλέποπας 
δλα αύτά τά «πνευματικά» πίτου
ρα πού σερδίροπαι στό λαό μέ 
τή σέσουλα, γιατί αύτοί πού τά 
άλέθουν έπιμένουν τόσο πολύ 
στήν άσχολία τοΰ γραφιά, ένώ θά 
είσαν άφάνταστα πιό χρήσιμοι σ' 
έναν άλευρόμυλο.

Καί ένα άλλο: Ή  τέχνη δέν 
είναι άγώνας δρόμου, ούτε φυσι
κά ή άγωνιστική τέχνη. "Οσοι·, 
δμως τή θέλουν τέτια άς έχουν 
ύπ’ δψη τους πώς, δχι δποιος ξε- 
κινήσει_ πρώτος άλλά δποιος φτά
σει πρώτος, αύτός θά κερδίσει τό 
έπαθλο. Σ ’ αύτόν, ό λαός θά 
στήσει τόν άνδριάντα του. Αύτός 
θά είναι ό ποιητής καί ό βάρδος 
τών άγώνων του.
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Ε Ξ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η
Τ ου Σ όλω να  Μ Γ Ρ ΙΝ Α ΙΟ Γ

Ε Ν Α Σ Έ Ν Α Σ  ΣΤΗ Ν  Α ΒΥ ΣΣΟ
Τ ο υ  λΤ κ η φ . Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο Γ

01 γραμμές αύτές έχουνε μιά 
Αφορμή καί ένα σκοπό. 'Αφορμή 
τους καί παρακίνηση είναι ένα
^ ρο τής κ. Μέλπως Άξιώτη μέ 

τίτλο «Χέρ Ντόκτορ», πού δη
μοσιεύτηκε σ' αύτές ¿¡δω τίς στή
λες, στό φύλλο άρ. 3. Σκοπός 
τους είναι, δπως δείχνει άλλωστε 
κΓ  ή έπικεφαλίδα, ή έκπλήρωση 
μιας ένδάμυχης άνάγκης, πού 
νιώθει αύτός πού τίς γράφει. Ό  
Ντοστογιέφσκι στό «’Έγκλημα 
καί Τιμωρία» συμβουλεύει μέ τό 
στόμα κάποιου τόν Ρασκόλνικωφ, 
πού βασανίζεται άπό τις τύψεις 
τού ένοχου, νά πάει στήν πλατεία 
τήν ώρα πού περνά ό κόσμος, 
γιά τις δουλειές του, νά γονατί
σει στή μέση καί νά ¿ξομολογη
θεί φωναχτά σέ δλους τό έγκλη
μά του Δέν έχω φυσικά ν' άπο- 
καλύψω έγώ κανένα έγκλημα. 
Ούτε άκόμα καί τό Αντικείμενο 
τής ¿ξομολόγησης είναι τίποτα 
σοβαρό. Μάλλον ένα άθωο ά- 
στεΐο. "Ομως κ Γ  αύτό καιμμιά φο
ρά, σάν έρθουν έτσι τά πράγμα
τα πέρνει μιά τραγική Απόχρωση 
καί δημιουργεί τήν ίδια πιεστική 
άνάγκη.

“ Ητανε, μοΰ φαίνεται, τό τελευ
ταίο καλοκαίρι πριν άπό τόν πό
λεμο. Συνηθίζαμε τότε νά πηγαί
νουμε γιά__ μπάνιο κάθε Κυριακή 
στό Καβούρι. Εκείνη τήν ήμέρα 
ένας άπό τήν παρέα είχε άργή- 
σει. Ετοιμαζόμασταν νά φύγου
με χωρίς αύτόν σάν τόν είδαμε 
άπό μακρυά νά έρχεται. 'Αλλά 
δέν ήταν μόνος, συνόδευε μιά κυ
ρία. Τό λεωφορείο ξεκινούσε, ώ
ρα γιά συστάσεις δέν υπήρχε, ¿μ
πήκαμε λοιπόν βιαστικά δλοι μέ
σα.

Στό ύψωμα άκριβώς του δρά 
μου τής Βουλιαγμένης, έκεΐ πού 
ξεχωρίζει ένα μονοπάτι στά πεύ
κα γιά τό Καβούρι, κατεβήκαμε. 
Φορτώθηκε 6 καθένας τό σάκκο, 
τό παγούρι καί προχωρούσε. 'Ε 
κείνη τή στιγμή 6 φίλος μας θυ
μήθηκε:

— Παιδιά, μάς φώναξε, γιά στα
θείτε, παράλειψα ή μάλλον δέν 
πρόψθασα νά σάς γνωρίσω. - 
Καί πρόσθεσε Αποτεινόμενος οέ 
δλους: Ή  κυρία Μ . ..

Σ έ  τέτοιες στιγμές, έγώ του
λάχιστο δέν μπορώ ποτέ νά άντι- 
ληφθω τό δνομα, πού μοΰ λένε. 
Σ τ ^  πέρίΗττωση αύτή άκόμα πε
ρισσότερο δέν τό κατάλαβα. Μοΰ 
φάνηκε μονάχα ενα δνομα παρά
ξενο. Ή  κυρία ήτανε μάλλον χον
τρή, κάπως πληθωρική, είναι ί
σως ή λεπτότερη έκφραση. Είχε 
τά μαλλιά της κομμένα, πρόσωπο 
νεανικό καί τά μάτια της ήτανε 
γκρίζα.

Προχωρήσαμε, δπως είναι 6 
τεχνικός δρος,' σέ ινδιάνικη γραμ
μή: δ ένας πίσω άπό τόν άλλο. 
Τά τζιτζίκια μάς χαιρετούσαν, τά 
πεύκα δακρύζανε κάτω άπ’ τόν 
ήλιο, ό άέρας μοσχοβολούσε, ή 
θάλασσα ήταν μιά δροσερή εότυ- 
χία κΓ ή δρεξη γιά τό φαί κατόπι 
σοναγωνίζουνταν τή διάθεση γιά 
τραγούδια κΓ αστεία.

’Αργότερα έπρότεινε κάποιος 
νά πάμε οτή Βουλιαγμένη καί ξε
κινήσαμε άπό τό βουναλάκι έτσι 
ώστε νά βρεθούμε πίσω απ’ τό 
'Ορφανοτροφείο. Προχωρούσαμε 
σκορπισμένοι ανάμεσα άπό τά 
πεύκα. "Αξαφνα ή κυρία έφώναξε 
δυτοτά:

— Προσέξτε τό μπαρμπελέ!

’Ήταν ένα· άγκσθωτό σύρμα, 
τραβηγμένο άνάμεσα στά δέντρα, 
θ ’ άποτελοΟσε ίσως τά δρια κά
ποιας Ιδιοκτησίας, πολύ εύκολα 
δμως μπορούσε κανείς νά ξεσχι
στεί έπάνω.

— Προσέξτε τό μπαρμπελέ! έ- 
πανάλαβα έγώ μεγαλόφωνα. Κά
ποιος κοντά μου, μοΰ έρριψε ένα 
βλέμμα αύστηρό. Ή  κοπέλλα, 
πού ήταν πάρα πέρα, μέ κύτταξε 
καί έμειδίαοε πονηρά.

"Οταν άργότερα στό καφενείο 
ένας άπό τούς φίλους μας έσκυψε 
καί μέ ρώτησε χαμηλόφωνα πώς 
τήν λένε τήν κυρία, τοΰ άπάντηοα 
μέ ύφος σοβαρό: Κυρία Μπαρ
μπελέ. 'Ομολογώ πώς δέν τόκα- 
να άπό κακία. ΟΟτε άπό ειρωνική 
διάθεση. Ούτε καί ήθελα μ' αύτό 
νά κοροϊδέψω τήν κυρία. Τό είπα 
μόνο έτσι, χωρίς νά τό πολυσκε- 
ς>θώ, ήταν Απόρροια τής εύθυμης, 
τής παιχνιδιάρικης διάθεσης, πού 
έπικρατοΰσε έκείνη τήν ώράία μέ
ρα σέ δλους μας.

Τό δνομα δμως έπιασε. Άργό
τερα, ¿κείνο το καλοκαίρι, είχαμε 
τήν εύτυχία νά κάνουμε συχνά πα
ρέα μέ τήν κυρία. Συζητούσαμε 
γιά λογοτεχνία, γιά ποίηση, γιά 
τήν κοινωνική έξέλιξη. Κάποτε, 
θυμούμαι, — τί περίεργο — κάνα
με πολύ λόγο γιά τήν άντίληψη 
του ήρωα, πού έχουμε γενικά, πό
σο Ανεδαφική είναι. Επειδή συ
νηθίσαμε νά βλέπουμε τούς ήρω- 
ες μόνο μέ τά γυαλιά τής ιστο
ρίας, έγίναμε Ανίκανοι νά τούς 
διακρίνουμε χωρίς γυαλιά, άκό
μα κι' δταν περνάμε δίπλα τους.

"Ολοι τήν άγαπσύσαμε. "Ομως 
γιά μάς δέν είχε άλλο δνομα. 
"Ηταν ή κυρία Μπαρμπελέ. Α 
σφαλώς δέν τόξερε. "Αν τύχαινε 
καμμιά φορά ν' άπουσιάσει, λέ
γαμε: Σήμερα ή κυρία Μπαρ
μπελέ δέν ήρθε. "Η  δταν άνταλ- 
λάσσαμε τίς μικροεντυπώσεις τής 
έκδρομής κανένα κορίτσι παρα
τηρούσε: Τά ντολμαδάκια τής 
κυρίας Μπαρμπελέ ήτανε θαυμά
σια. ..

Τά καλοκαίρι πέρασε. 'Αργό
τερα ήρθε ό πόλεμος καί μάς 
έσκόρπισε. Ό  άγώνας τής ζωής, 
πού είχε γίνει πολύ πιό δύσκολος, 
μάς Απορρόφησε. Τά μέλη τής εύ
θυμης παρέας έκείνου τοΰ καλο
καιριού συναντιώμασταν τώρα 
κάποτε στό δρόμο. Τελευταία φο
ρά τήν έτυχα, θυμούμαι, ένα άπό- 
γευμα, στήν όδό Νοταρά. Συνό
δευε δυό κορίτσια καί καθώς περ-

χτ£

’Έτσι μοΰ τή διηγήθηκε τήν 
παρακάτω Ιστορία ένας καλός 
φίλος μου έτοι τή γράψω κΓ έγώ. 

«.. Κ Γ ήτανε μιά νύχτα βρο- 
ς. Παραμονή Χριστουγέννων, 
ι μεσάνυχτα χτυπάνε τήν πόρ

τα ¡μου. Ταράχτηκα.. Ή  ώρα τής 
κυκλοφορίας ήτανε περασμένη. 
Δέ θά μπορούσε νδτανε τίποτε 
άλλο. Κανείς μας δέν ήξαιρε τό
τε τί τόν περίμενε άπό τή μιά 
μέρα στήν άλλη. Καί πραγματι
κά. "Ενας Γερμανός ψηλός ώς ά- 
πάνο μπήκε στό σπίτι μας. Ή  
γυναίκα μου έτρεμε πίσω μου 
σάν τό καλάμι. Ό  Γερμανός κά
νει ένα βήμα άκόμα.

— Πού έχετε, μέ ρωτάει, τό 
χριστουγεννιάτικο δέντρο σας; 
Καί βγάζει άπό τήν τσέπη του 
δυό μικρά παιχνιδάκια.

— Τό χριστουγεννιάτικο δέντρο 
βας; Δέν έχουμε, τού άπαντώ. 
Είμαστε φτωχοί. Δέν έχουμε χρι
στουγεννιάτικο δένδρο...

Ό  στρατιώτης, σηκώνοντας τό 
κεφάλι του, κοιτάζει άπό τή μι
σάνοιχτη πόρτα τό κρεββάτι τοΰ 
Αποκοιμισμένου παιδιού μας καί 
προχωρεί κατά κεί μέ τό βρεγ
μένο του πηλίικιο στά χέρια του. 
Στέκεται όρθιος, τό κοιτάζει γιά 
λίγο καί ξαπλώνεται πλάι του, 
χαϊδεύοντάς του άλαφρά - άλα- 
Φρά τά μαλλιά. Περνάνε πέντε 
λεφτά. Έγώ  κΓ  ή γυναίκα μου 
περιμένουμε δρθιοι στήν πόρτα.

νοΰσα δίπλα τους, άκουσα πού 
μιλούσανε γαλλικά. Επειδή δέν 
ήταν μόνη ¿νόμισα πώς δέν έ
πρεπε νά σταματήσω καί νά της 
σφίξω τό χέρι. Πόσο λυπούμαι 
τώρα γι' αύτό. Αύτή ήταν ή τε
λευταία έπαφή μαζύ της, άμεαη 
έπαφή. Ή  κοπέλλα στήν πάρέα 
μας, πού έμειδίαοε τότε κΓ έγινε 
ύστερα γυναίκα μου, τήν συνάν
τησε άργότερα «έκεΐ». "Ομως μό
νο δυό μέρες έμεινε κοντά της. 
Τό βράδυ τής δεύτερης μέρας τήν 
πήρανε μαζύ μέ άλλες στήν «Α
πομόνωση» κι' άπό κεί, μισόγυ- 
μνες πολύ νωρίς τό πρωΐ. . . Γό 
πρωί έκεΐνο ήταν ή Τετάρτη, 10 
Μαΐου 1944. Δέν θά τήν ξεχά- 
σοομε αύτή τή μέρα.

Οί λίγες αύτές γραμμές άς εί
ναι, δχι μνημόσυνο, γιατί γι' αύ
τό δέν έχει άνάγκη, άλλά ή έκ
φραση τοΰ συγκινημένου μου θαυ
μασμού σέ μιά άληθινή ήρωΐδα: 
Τή Μάρω Μάστρακα.

Γ . ΒΑ ΚΑ Λ Ο  : Συνθετικό σκηνικό γ ιά  τόν « ’ Ιούλιο Καίσαρα* 
πού παίζεται άπό τούς Ενωμένους Καλλιτέχνες

Περνάνε δέκα λεφτά. Άκορμε τό 
στρατιώτη νά ροχαλίζει. Ή  γυ
ναίκα μου, ξεστρώνει μιά κουβέρ
τα άπό τό κρεββάτι μας καί περ
πατώντας στά δάχτυλα, πηγαίνει 
καί τόν σκεπάζει. Καθόμαστε έ
πειτα σιωπηλοί.

—"Ολοι είμαστε άνθρωποι, μοΰ 
λέει ¿κείνη,. Γιά σκέψου καλά. 
Ξαίρεις τί λέω; "Αν μπορούσα
με, γιά χάρη αύτουνού τοΰ στρα
τιώτη, πούναι κι' αύτός ένας άν
θρωπος, ν' Αγοράζαμε ένα χρι
στουγεννιάτικο δέντρο...

Τήν κοιτάζω κι' έγώ σκεφτι
κός.

—"Οχι, τής λέω. "Εχουμε τό
σους φυλακισμένους καί τόσους 
πού Αγωνίζονται δξω δίχως ψω
μί. Άλλοιώ ς... Δέ λέω. "Ολοι 
είμαστε άνθρωποι. Τό ξαίρω κΓ 
έγώ. ..

Τήν άλλη μέρα, ένώ έπαιρνε 
σιγά-σιγά νά βραδυάζει, μέ περί
μενε στήν άκρη μιάς λεωφόρου, 
ό Κάρολος, ό Γερμανός στρατι
ώτης πού ήρθε στό σπίτι μου. Βα
δίζουμε πλάι - πλάϊ, κάτω άπό 
τήν άλλέα μέ τίς πιπεριές καί πη
γαίνουμε νά πιούμε κρασί. Καθό
μαστε σ' ένα τραπέζι, μόνοι μας 
στήν Αρχή κΓ  ύστερα μαζύ μέ 
δυό άλλους μου φίλους. Ό  Κά
ρολος τραγουδάει σιγά ένα λα
ϊκό Γερμανικό τραγούδι καί τά 
μάτια του λάμπουνε σάν δυό κρί
νοι βρεγμένοι άπό τή δροσιά. " Ε 
νας φίλος μου, δταν τελειώνει έ- 
κεΐνος, πιάνει καί τραγουδάει τή 
φλαμουριά. Τόν ακούει ό Κάρο
λος καί πίνει τό ένα ποτήρι Απά
νω στό άλλο.

—" Ε ! Κάρολε. ΤοΟ λέει ό ένας 
άπό τούς φίλους μου. "Οταν κορ
μιά φορά, θά ρθοϋμε καί μεις 
¿κεί πάνω στό Ρήνο,θά μας προσ
φέρεις κρασί, πολύ καλλίτερο ά
πό τούτο...

"Εχω  γιά μιά στιγμή ζαλιστεί 
καί δεν καταλαβαίνω τί γίνεται, 
δταν βλέπω τόν Κάρολο, νά ση
κώνεται δρθιος καί νά δίνει ένα 
μπάτσο στό φίλο μου.

—’ Εσείς, δέ θά ρθεΐτε ποτέ στό 
Ρήνο! τοΰ λέει φτύνοντας οτό 
τραπέζι.

Τινάζομαι δρθιος καί κάνω νά 
ήσυχάσω τόν Κάρολο, πιάνοντάς 
τον άπό τά μπράτσα. Εκείνος, 
κάνοντας μιάν Απότομη κίνηση, 
τραβάει τό πιστόλι άπό τή μέση 
του καί μοΰ τό καρφώνει στό 
στήθος. ΚΓ άμέσως, κάνοντας μιά 
δεύτερη κίνηση, βάζει τό πιστόλι 
στή θήκη του. Δίνει μιά κλοτσιά 
στήν καρέκλα πού είναι μπροστά 
του, τρέχει, άνοίγει τήν πόρτα 
καί χάνεται. Καθώς τρέχει, μοΰ 
φαίνεται πώς σκορπίζονται άπό 
τά θυμωμένα του μάτια μιά φου- 
χτιά σπίθες μές τήν ταβέρνα. Ε 
μείς. ξυλιασμένοι στίς θέσεις 
μας, κοιταζόμαστε σά ι ά χάσαμε 
τή φωνή μας. Τά χέρια μας έχου
νε παραλύσει. Αφήνουμε τά πο
τήρια μας γιομάτα κραοί κι' ό 
ένας μας πίσω άπ' τόν άλλο, ση
κώνουμε τούς μαύρους γιακάδες 
μας, Ανοίγουμε τήν πόρτα καί 
χανόμαστε μές στό σκοτάδι, σά 
νά πηδάμε, ένας - ένας στήν ά
βυσσο. ..»


