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"Οταν τίς ζεστές αύτές Κυρια
κές κατεβεις στώ Σαρωνικο, χι- 
λιυδες άνθρωποι προσπαθούν νά 
χαρουνε τη ΟαΛασσα. "Ομως τού 
κακού. Λείπει ή ψυχή. Ή  χαρά 
λείπει άπό παντού. Κεφι δέ γίνε
ται. ‘Ο πόλεμός τελείωσε. Ή  νί
κη ήρθε, αΛΛα, — τί περίεργο,— 
ό λαος δέν έφτιαξε άκόμα ούτε 
ένα τραγου'δι γιά τή νικη. Κι οτι 
δε μπορεί να τραγουδηθεί είνε ΰ- 
ποπτο, καταδικασμένο, νεκρό.Με- 
λσγχολικά άκουγουνται άκόμα 
στις άκρογια/ιιες μας, τά γεμα- 
τα απεκπισμενη νοσταλγία ταγκό 
της κατοχής, ένώ τά πραγματικά 
τραγούοια τοϋ έλΛ,ηνικου λαοϋ 
πού έςακολουθεϊ άκομα νά αγω
νίζεται ήχουνε πιοω άπό τους 
τοίχους των φυλακίων, έκεί πού 
είνε κλεισμένα τά έλληνικά νεια- 
τα, ή μόνη ζωντανή όικαιωμένη 
καί βιώσιμη Ελλάδα.

Γιά τήν Έλλαοα τούτη δ  πό
λεμος καί ή σκλαβιά Οέν τελειώ
σανε άκόμα. Ό  τραγικός Δόν Κι- 
χώτης, πού μέ την ψύχωση της έ- 
λευθερίας έπεσε πρώτος σιόν πά 
λεμο, εοε γραφτό φαίνεται νά 
Βγει τελευταίος. I ιολεμηοε μ* ό
λες τίς δυνάμεις του σκοτους, μέ 
τήν πεποιθηόη πώς μαχεται γιά 
τήν έλευϋερια του κόσμου. Γιατί 
άν είταν γιά τό στενό του συμφε-
δοντάκι, ήξαιρε άπό τό παρελθόν 

πως διδάσκεται καί άπό τό πα 
ρόν, πώς στή μοίρα των μικρών 
οι θυσίες δέν παίζουν ρόλο. I ιολέ- 
μησε λοιπόν καί νίκησε καί βρέ
θηκε σκλαβωμένος. Καί δέν εχει 
ένα άπό τα βαπόρια του νά τα- 
ξιΰέψει οτύ ρημαγμένο νησί του. 
Και βλέπει τους I ερμανούς νά 
τόν σκοτώνουν στήν Κρήτη. Κι ο 
ταν ή πικρία του ξεσπάσει σ' ένα 
τραγούοι τοϋ άγώνα του βλέπει 
νά τοϋ σπάνε τό κεφάλι.

Στόν περασμένο πόλεμο ϋστε- 
ρα άπό την πρώτη μέθη τής νί
κης, ακούστηκε εκείνη ή τρομε
ρή φωνή: Νικητές, νικημένοι, εί
μαστε δλοι νικημένοι. Και γΓ αύ- 
τό ξανάγινε πόλεμος. "Ας τό προ
σέξουν καλά οί νικητές. Γ ιά νά- 
ναι όλοκληρωμένη μιά νικη πρέ
πει κι δ ίδιος ό νικημένος νά πει
στεί πώς ό νικητής άντιπροσω- 
πεύει άνώτερο δίκιο. Φοβούμαι 
πως καί ή Γερμανία άκόμα, δέ 
νικήθηκε μέ τήν άντίληψη τούτη. 
Τί νικη όμως μπορεί να ύπάρξει 
δταν γΓ αυτήν άμφιβαλει κι ό ί
διος ό νικητής; Ό  λαός μας χρει
άζεται νίκη πλέρια. Μιά νίκη πού 
τά μπορεί νά τραγουδηθεί I Χω
ρίς τραγούδι νίκη δέ γίνεται.

Ο Τ Α Ν  Ο Ι  Α Λ Λ Ο Ι . . .
Του Δημήτρη Φ£2Τ 1ΑΛΗ

Ό  Μακρυγιάννης κι* ό Σοΰτσος έγιναν έπίκαιροι. Διαβάζοντας 
τοϋ πρώτου τ' άπομνημονεύματα καί τούς στίχους ή τά άρθρα τοϋ 
δεύτερου, νομίζει κανείς πως πρόκειται γιά σύγχρονα γεγονότα, 
γιά την τωρινή τραγική κατασταση τοϋ τόπου μας. Κ Γ  ό ένας κΓ 
ό άλλος, καθένας μέ τον τρόπο του, άντιτάχθηκαν στήν αυθαιρε
σία καί τήν τυραννία καί στάθηκαν στό πλευρό των άγωνιστών 
τοϋ 21, δταν καταδιώκονταν άπό τόν "Οθωνα καί τήν ξενική κλίκα 
του. πού γύρευε, καταπνίγοντας κάθε γενναίο καί φιλελεύθερο 
αίσθημα στό λαό, νά μετατρέψει τήν Ελλά δα  σέ τσιφλίκι της. 
Κ ’ οί όυό τους.λατρεύτηκαν κ έγιναν σύμβολα, μά σύγχρονα συγ
κέντρωσαν δλο τό φαρμακερό μίσος τής άντίδρασης. Καταδιώχτη
καν, φυλακίστηκαν, προπηλακίστηκαν. Ο Ι άγωνες τους δέν πήγαν 
όμως χαμένοι. Τελικά δοθήκαν στό λαό τά πρώτα πολιτικά δι
καιώματα μέ τό Σύνταγμα τής Γ' Σεπτεμβρίου κΓ ό Όθωνας κ' 
οί Βαυαροί, έπειτα άπό μερικά χρόνια, έφυγαν κάτω άπό τή γε
νική έξέγεροη καί κατάρα.

Σημαντικό είναι, πως τήν προοδευτική έκείνη μάχη τήν κέρ
δισε ό λαός μας μέσα στίς πιό δύσκολες οχι μονάχα τοπικές, μά 

(Συνέχεια στή σελίδα 2)
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ϋ. 11ΑΙ1ΑΑΗΛΙΙΙ Γ Ρ Ιϋ  Γ : Ιΐαπαδιχμάντν,ς.

Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ

Ή  Ακαδημία  έξέλεξε νέ·__
άκαόημαικους. Οί Ακαδημιε, 
κρινονται, οπως είναι γνωστό, 
όχι άπο ποιους έκλέγουν, αλλά, 
από ποιους οέν έκλέγουν. "Ετσι 
χ' ή όικη μας Ακαοημια δεν έ
ξέλεξε για άκαόημαικους ούτε 1 
τον Σικελιάνό ουτε τον Καζαν- 
τζάκη, πού είχαν ύποβάλει υπο
ψηφιότητα. Επικύρωσε άκόμα 
μιά φορά τόν κανόνα, πώς πολύ 
σπάνιά οί άληθινές άξιες έχου
νε θέση σέ τέτοια άπολιθωμένα 
Ιορυματα.

ιΐυμίζουμε όμως πώς τά λά
θος βρίσκεται μέ τό μέρος των 
πνευματικών άνθρώπων τού τό
που μας. Ο Ι άληθινές άξιες δέν 
έχουνε άνάγκη τό άκαοημαικό 
χρίσμα γιά νά έπιβληθουν. Αύ- 
το Ισχύει γιά όλον τόν κόσμο. 
Ιδιαίτερα μάλιστα δταν τό χρί
σμα αύτό έχει τήν προέλευσή 
του άπό τήν Ακαδημία 'Αθη
νών, πού δέν είναι κάν Α καδη 
μία, μα το πολυ πολύ ’ Ινστιτού
το. Ο Ι πνευματικοί άνθρωποι 
ένα καθήκον έχουν: Νά μποϊκο
τάρουν τό ίδρυμα αύτό, άρνού- 
μενοι κάθε τιμή πού θά προέρ
χεται άπό Οίύτό. "Ετσι μόνο ύ- 
πάρχει ή έλπίδα ν’ άποχτήσου- 
με Ακαδημία άντάξια τοϋ προ- 
ορισμοϋ της.

Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  ΑΜΕ- 
. Ρ ΙΚ Η Σ

Στήν ’Αμερική ό Ελληνισμός 
είναι άνάοτατος, γιά τό σημερινό 
κατάντημα τής πατρίδας μας. 
Διοργανώνουνται καθημ ε ρ ι ν ά 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ε 
πί κεφαλής τής κίνησης αύτής, 
γιά τό ξεσκλάβωμα τοϋ λαοϋ 
μας, πού μόνον αύτός, άπό όλά 
τά άπελευθερωμένα έθνη τής Εύ- 
ρώπης, στενάζει άκόμα κάτω άπό 
τό φασισμό, βρίσκονται οί Ελ λ η 
νικές έργατικές όργανώσεις τής 
Αμερικής καί πρόσωπα όπως ό 
δ.ευθυντής τοϋ «’Εθνικού Κήρυ- 
κα» Βλαδιανός, ή Εύα Σικελια- 
νοΰ, ό βιομήχανος Στεφάνου, ή 
Κατίνα Παξινοϋ, 6 πρώην βου
λευτής Χανίων Πιστολάκης, ό δι
ευθυντής τοϋ «Έλληνοαμερικανι- 
κοΰ Βήματος» Χριστοψορίδης, 
"Ελληνες διανοούμενοι, γιατροί, 
δικηγόροι, λογοτέχνες καί καθη
γητές σ’ ‘Αμερικανικά Πανεπι
στήμια.

"Ολοι αύτοί. πού δέ θολώνει
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Ο Τ Α Ν  ΟΙ  Α Λ Λ Ο Ι . . ,
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 1) 

διεθνείς συνθήκες. Τό πνεύμα τής μεγάλης Γαλλικής ’Επανάστα
σης βρισκόταν σέ γενική υποχώρηση. Ή  άντίδραση κυριαρχούσε 
παντού, καταπνίγοντας μέ τή μεγαλύτερη εύκολία, κάθε λαϊκή 
έξέγερση όπου κι’ άν έκδηλωνόταν.

"Οταν κανείς άνατρέχει στά χρόνια τού "Οθωνα καί τής Βαυα
ρικής κατοχής, νοιώθει, σάν "Ελληνας και σάν έλεύθερος άνθρω
πος, άγανάχτηση γιά τή συμπεριφορά των Ισχυρών τού καιρού 
έκείνου, άπέναντι σ’ ένα μικρό κ' ηρωικό λαό, πού δέ γύρευε τίποτ' 
άλλο παρά λίγη λευτεριά, πού γι' αΰτή είχε θυσιάσει τά πάντα, 
καί μιά καλύτερη μοίρα κάτω άπό τόν ήλιο. Αύτή είναι ή συναι
σθηματική άποψη.

Ό  ψυχρός δμως ιστορικός παρατηρητής Αντιμετωπίζει δια
φορετικά τά πράγματα. Δέ νοιώθει τήν παραμικρή έκπληξη γιά 
τήν ’Οθωνική τυραννία καί τήν έπικράτηση τού φαναριώτικου 
λάγιωτατισμού. Τέτοιο ήτανε τό διεθνές πολιτικό κλίμα τής έπο- 
χής. Ή  ’Ελλάδα δέν μπορούσε νά σταθεί έξαίρεση.

Μά τώρα; ‘Υπάρχουν, άραγε, οί ίδιες Αντικειμενικές πραγ
ματικότητες, πού νά δικαιολογούν τήν τραγική περιπέτεια πού 
ζούμε; "Οχι, βέβαια. Γ Γ  αύτό οχι μόνο ό πατριώτης κι’ ό συναι
σθηματικός άνθρωπος έξανίσταται, μά κι’ ό Ιστορικός Απορεί. 
Δέν τό χωρά ό νους του' πώς είναι δυνατό νά ζούμε κάτω άπό τά 
ίδια περιστατικά, πού ζοΰσαν κ’ οί προπάτορές μας στό 1845. 
"Ολα άλλαξαν Από τότε. Τό διεθνές πολιτικό κλίμα είναι όλό- 
τελα διαφορετικό. Οί λαοί τής Εύρώπης δέν είναι, δπως τότε. 
σκλάβοι μερικών βασιλιάδων, δίχως πολιτικά, κοινωνικά κ’ έθνι- 
κά δικαιώματα. "Αλλοι άνεμοι τώρα φυσάν. 'Αναζωογονητικοί 
γιά τά έθνη καί τούς λαούς. Τά δυό προπύργια τής Αντίδρασης, 
ή Ρώμη τού Μουσολίνι καί τό Γ* Ρά ϊχ τού Χιτλερ, γκρεμίστη
καν. Ο Ι πρώτες κοινοτικές έκλογές πού έγιναν σ' Απελευθερω
μένη χώρα, στή Γαλλία, έδωσαν καταπληχτική πλειοψηφία στις 
προοδευτικές δυνάμεις. Κυβερνήσεις δημοκρατικές, μέ πλατεία 
βάση καί μέ λαϊκή μορφή άγνωστη ως τώοα, σχηματίστηκαν όχι 
μονάχα στις συμμαχικές Απελευθερωμένες χώρες, μά καί σ’ αυ
τές πού ήτανε, ώς χτές Ακόμα, δορυφόροι τού άξονα. Παντού οί 
Αγωνιστές γιά τή λευτεριά πού πολέμησαν μέσα στά τείχη τής 
«χιτλερικής φυλακής», τιμούνται καί δοξάζουνται. Είναι οί άν
θρωποι πού Ανέβηκαν στήν κορυφή δχι προωθούμενοι, μά μέ τή 
δράση τους τήν ώρα τής ύπέρτατης δοκιμασίας.

Μά τότε; Σ έ  τί τάχα έλπίζει ή δική μας άντίδραση; Γιά 
οποίον έχει τήν παραμικρή γνώση τών διεθνών συνθηκών, δέν 
μπορεί νά έλπίζει σέ τίποτα. Κινείται μόνο Από τις έπιθυμίες της. 
Αδιαφορώντας γιά δ,τι γίνεται δλοτρόγυρά της στόν κόσμο. Άρ- 
νεΐται ν’ άντιληφθεΐ καί νά δει, Ακριβώς δπως κ’ ή στρουθοκά
μηλος. Νομίζει — όταν κι* αύτό Ακόμα τό καθεστώς τού Φράνκο 
δέν έχει παρά έλάχιστους μήνες άκόμα ζωή-πώς μονάχα ή Ε λ 
λάδα μπορεί νά βρεθεί έξω άπό τήν αύριανή δημοκρατική δια
μόρφωση όλόκλτιρης τής Εύρώπης.

"Ασχετα ποιες καί πόσες θά είναι, άν δέν συμβαδίσουμε μέ 
δλα τά άλλα έθνη τής Εύρώπης, οί έθνικές καταστροφές πού θά 
μάς βροΰν, άσχετα Από τήν Ανυποληψία πού θά πέσουμε σάν 
κράτος, άσχετα άπό τήν «καραντίνα» πού θά σχηματιστεί γύρω 
μας, άσχετα Από τόν πνευματικό, πολιτικό, έμπορικό κ' οίκονο- 
μικό άποπνιγμό πού θ' Αντιμετωπίσουμε, άσχετα Απ' δλα αυτά, 
είναι Αδύνατο, ένα τέτοιο καθεστώς νά έχει καί τήν παραμικρή 
έλπίδα νά ζήσει. θά  σωριαστεί Από μόνο του, δπως θά έχει χτι
στεί δίχως θεμέλια.

Δέν είναι, λοιπόν, τό αύριο πού μάς Ανησυχεί, μά ό χαμένος 
καιρός κ' ή άσκοπη τριδή. "Οταν οΐ άλλοι κατέχουνται άπό όργα- 
σμό έθνικής, πολιτικής χαί πνευματικής δημιουργίας, όταν Ανοί
γουν διάπλατα τά πανιά τους γιά ένα τολμηρό ταξίδι πρός νέες 
πραγματώσεις, «¿μεΐς» γυρεύουμε ν’ αναβιώσουμε τήν έποχή τού 
Οθωνα! Ρομαντισμός; "Οχι, αγραμματωσύνη.

"Οσοι νοιώθουν τις Απλές αύτές Αλήθειες — κΓ αύτοί είναι 
οι πολλοί — έχουνε τήν υποχρέωση νά σώσουν τήν πατρίδα μας 
Από ένα τέτοιο κατάντημα. Μέσα στόν τόπο αύτόν θά ζήσουμε 
δλοι. Ή  δυστυχία του θά είναι δική μας δυστυχία, ή εύτυχία του 
δική μας εύτυχία. Κ Γ  ό δρόμος τής σωτηρίας ύπάρχει. Είναι ή 
ένωση δλων τών προοδευτικών καί φιλευθέρων δυνάμεων τής 
χώρας. Ό  σχηματισμός ένός αληθινού δημοκρατικού μετώπου.

Ο Ι διανοούμενοι άς σχηματίσουν τό δικό τους, δίνοντας τό 
παράδειγμα.

τήν κρίση τους ή έμπάθεια καί 
δέν κατέχουνται άπό Ανίατη Α
μορφωσιά καί βλακεία, ξέρουν 
πώς άν δέν ξαναγυρίσουμε στήν 
οίκογένεια τών δημοκρατικών έ- 
θνών, κινδυνεύουμε όλότελα νά 
χαθούμε. "Αν καί ζούν σέ ξένη 
γη, έμειναν πατριώτες κ’ “ Ελλη
νες. Άρνιοΰνται νά γίνουν οί 
κουίσλιγκ όποιωνδήποτε σκοτει
νών συμφερόντων.

Χαιρετίζουμε, μέσα Από τή ση
μερινή δυστυχία μας, μέ συγκί
νηση τόν φιλελεύθίερο Ελληνισμό 
τής Αμερικής.
Ε  Μ  Ε  I Σ  ;

"Ο σ ο ι Εχουνε κάποιαν Εξοικείωση μέ 
τή Γαλλική ζωή θάχουνε σημειώσει τή 
μεθοδική δραστηριότητα τών Γάλλων στήν 
κάθε τόσο δημιουργία καινούργιου εν
διαφέροντος γυρω άπό τ Ις  πνευματικές 
τους άξίες. Γώ  Ιωδιλαϊα διαδέχονται τό 
Ενα τό άλλο. 'Εκθέσεις , έκδόσεις, πανη
γ υ ρ ι κ ο ί  άπ" άφορμή πότε του ένός πότε 
του άλλου περιστατικού δέ σταματούσαν 
στή Γαλλία. Αύτής τής δραστηριότητας 
σημάδι καί ή Ενδιαφέρουσα Εκθεση τής 
« 'Ελληνογα λλικής  "Ενω σης Νέων» πού 
άνοιξε το περασμένο Σά ββα το. 'Ε κ δ ό 
σεις, φωτογραφίες, πανώ, μάς πληροφο
ρούν γ ιά  τήν άντίσταση τών νέων τόν και
ρό τής Κατοχής στή Γαλλία. Κ α ί πρα
γματικά χαίρεται κανείς σάν ίπισκεφθεϊ 
αύτή τήν Εκθεση. Φεύγει δμως μέ τό έ- 
ρώτημα. 'Ε μ ε ίς ; 'Ε μ ε ίς  δέν κάναμε τ ί
ποτε; " Ε χ ε ι  συγκεντρωθεί πουθενά ύλικό; 
θ ά  τό  δούμε καμμιά φορά: Μ ήν άνη- 
συχείτε. Ή  μετριοφροσύνη είναι άπό τά 
μεγάλα προτερήματα τής φυλής μας. Κ ά 
ποτε πού ζήτησε έπίσημος Γάλλος νά πά
ρει μαζύ του λ ίγα  άντίτυπα άπό μυστικά 
τύπο καί έκδόσεις νά τά δείξει στή Γαλλία 
μέ χίλια  βάσανα δυό - τρεις Ιδιώτες τού 
περιμαζέψανε άπό τίς δικές τους συλλο
γές  λιγοστά πράματα. Κανένα άαχείο, 
καμμιά φροντίδα περισυλλογής. Κ Γ  Ε 
χουμε —  μέ τήν 'Εθνική  —  βιβλιοθήκες 
Επτά κά ν όκτώ.

Σ Α ΙΞ Π Η Ρ  Κ Α Ι Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ
Τό 'Εθνικό θέατρο έπαιζε Σαί- 

ξπηρ. Σ ' όλον τόν κόσμο μιά τέ
τοια παράσταση διεξάγεται πάν
τα μέσα σέ μιά Ατμόσφαιρα σε
βασμού, γιά τόν μεγαλύτερο τρα
γικό ποιητή τών αίώνων. ’Εδώ οί 
οπαδοί της Βασιλείας τόν μετα
χειρίστηκαν σάν πεδίο πολιτικής 
δράσης. Φτάνει αύτό μόνο τό έπει- 
σόδιο γιά ν’ άντιληφτεί ό πνευ
ματικός κόσμος όλων τών Ενω 
μένων ’Εθνών, τι Αντιπροσωπεύει 
η παράταξη τής Βασιλείας στήν 
Ελλάδα.

Ο Ι Β Ρ Υ Κ Ο Λ Λ Κ Ε Σ

Μαθαίνουμε άπό τή Μυτιλήνη δτι όρ- 
γιάζει έκεί ά έπίσημος νεοφασισμός. Έ -  
πιβάλονιαι άπό τίς άρχές μέτρα ένάν- 
τια στήν έλευθερία τής σκέψης ύλάτελα 
τεχαρχοαυγουστιανά. 'Ο  Φιλοτεχνικός " Ο 
μιλος Μυτιλήνης Ετοίμαζε γ ιά  τίς 19 
Μαίου τό Εργο «G .F , Ρ »  τού γνωστού δ η 
μοσιογράφου καί λόγιου κ. Στρσ τη  Πα- 
πανικόλα. Εργο πού καυτηρίαζε τό  πέρα
σμα τών Γερμανών άπό τή χώρα μας. Ή  
παράσταση ειταν Ετοιμη, άλλά έπενέβηκε
6  κ. ;  Νρμώρχις- - ·

Μ έ Εγγραφη ένιολή άπαίτησε, μ έ  βάση 
τό μεταξικό Νόμο 4 4 6 )1 9 3 7  νά λογοκρί- 
νει τά Εργο  καί άπαγόρεψε τήν παράστα
ση επειδή 6  συγγραφέας άρνήθηκε νά ά- 
Φαιρέσει σκηνές καί φράσεις πού άποτε- 
λούσαν τήν άντίφασιστική, τήν άντιγερμα- 
νική δηλαδή, «θέση καί άτμόσφαιρα» τού

Καημένη Μυτιλήνη, κακόμοιρη 'Ε λ λ ά 
δα !

Β ΙΒ Λ ΙΑ  Κ Α Ι Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Ε Σ  
Γ ΙΑ  ΤΟ ΛΑΟ

-Τό κίνημα τής Έθνικής Ά ’-τί- 
στασης στά χρόνια τής κατοχής 
δέν Αγωνίστηκε μονάχα γιά τή 
λευτεριά τής πατρίδας μας, μά 
παράλληλα έκανε δ,τι μπορούσε 
γιά νά προσφέρει στό λαό στά 
μέρη πού κρατούσε έλεύθερο κά
θε πνευματική τροφή.

Σήμερα καί στά πιό μικρά ά
κόμα όρεινά χωριά ύπάρχει πρα
γματική δίψα γιά μόρφωση καί 
γνώση. Δυστυχώς δέν υπάρχουν 
βιβλία, άφοϋ δέν ύπάρχουν βι
βλιοθήκες κΓ αύτές πού σποραδι
κά ύπάρχουν σ' όλη τή χώρα ή 
είναι καταστραμμένες Απ' τόν κα 
τακτητή ή τό περιεχόμενό τους

δέ όυμδιβάζεται μέ τίς Οήμέ_ριυές 
Απαιτήσεις τού Αναγνωστικού κοι
νού. Ό  λαός ζητάει νά διαβάσει, 
νά μορφωθεί.

"Εχουμε έξακριβωμένες πληοο- 
ψορίες, πώς τό Γενικό Συμβούλιο 
Βιβλιοθηκών τής 'Ελλάδας έχει 
έτοιμάσει κΓ δλας σχετικό νομο
σχέδιο πού προβλέπει τήν ίδρυση 
λαϊκών Βιβλιοθηκών καί Αναγνω
στηρίων σ’ όλη τήν Ελλάδα. Τό 
νομοσχέδιο αύτό δέ μπορεί νά τε
θεί σέ Ισχύ γιατί τό Κράτος δέ 
διαθέτει τίς άνάλογες πιστώσεις. 
Νομίζουμε πώς θάπρεπε νά βρε
θούν μέ κάθε τρόπο αύτές οί πι
στώσεις. Κανείς δέν έπιτρέπεται 
ν' άντισταθεϊ στήν Αξίωση τού 
λαού, πού τόσα πρόσφερε στόν 
Αγώνα γιά τή λευτεριά τής Εύ
ρώπης. νά διαβάσει καί νά μορ
φωθεί. Ή  Ανοικοδόμηση τής 'Ελ 
λάδας πρέπει νά είναι καί πνευ
ματική. Αύτό έπιβάλλεται χωρίς 
καμμιά Αναβολή.
Δ ΙΑ Π Ι  Σ Τ Ω Σ Η

Ό  'Υπουργός ιώ ν 'Εξω τερικώ ν τής 
Τσεχοσλοβακίας Γιάν Μάζαρυκ, σέ δηλώ
σεις του σέ άνταποκριτή Αθηναϊκής έφημε. 
ρίδας, είπε πώς έλπίζει ο ί Εμπορικές κ Γ  
άλλες σχέσεις άνάμεσα στίς δυό χώρες 
ν ' άναπτυχθοΰν καί προσέθεσε: «Μ ά θά 
θέλατε νά Εχουμε νά κάνουμε μέ μιά δη- 
ιιοκρατική κ ι δχι Αντιδραστική 'Ελλάδα».

Τήν προειδοποίηση αύτή τήν άκούμε, 
καί θά έξαχολουθούμε ιά  τήν άκούμε. 
άπό τά χείλη  δχι μονάχα τών λαών. μά 
κ Γ  δλων τών κυβερνητών τών άπελευθερω- 
μένων χωρών τής Εύρώπης. Μ έ μ ιά  Αν
τιδραστική 'Ελλά δα  κανένα άπό τά Απε
λευθερωμένα Εθνη τής Εύρώπης δέ θά 
θέλει νά Εχει δοσοληψίες, θ ά  άπομονω- 
θούμε, δπως οί λεπροί.

Μ ΙΑ  ΚΑΤΑΦΩΡΗ Α Δ ΙΚ ΙΑ
"Ενας Τίμιος λογοτέχνης, ό Νί

κος Χάγερ - Μπουφίδης, σαπίζει 
έδώ καί τέσσερις μήνες στίς φυ
λακές Χατζηκώστα, έπειδή, λένε 
οί άρχές, έλαβε μέρος στήν έ- 
θνική άντίσταση. Χωρίς καμμιά 
συγκεκριμένη κατηγορία, _Αλλά 
μέ μόνη τήν πρόφαση πώς είταν... 
όργανωμένος. Ό  Νίκος Μπουφί
δης έπρεπε ναναι Από καιρό έλεύ
θερος. Ή  'Εταιρία Ελλήνων Λο
γοτεχνών, όλόκληρος σχεδόν ό 
καθημερινός τύπος, δεξιός κι Α
ριστερός, κ' ένα πλήθος έντιμοι 
άνθρωποι πού πονούν γιά τήν προ
κοπή τού τόπου μάς έκαναν τού 
κόσμου τά διαδήματα στό ύπουρ- 
γεΐο τής Δικαιοσύνης καί στίς Αρ
μόδιες άρχές, άλλά τίποτα δέν έ
γινε ώς οήμερα. 'Υψώνοντας καί 
τή δική μας φωνή γιά τό πρωτό
φαντο άδικο πού γίνεται σ’ έναν 
άξιο λογοτέχνη κ’ έναν Αγνό πα
τριώτη, θέλουμε νά πιστεύουμε 
πώς τό αρμόδιο υπουργείο θά δι
ατάξει τήν άμεση έξέταση τής υ
πόθεσης τού Νίκου Χάγερ-Μπου- 
ψίδη γιά ν' Αποδοθεί τό ταχύτερο 
στήν οίκογένειά του καί στά νεο
ελληνικά γράμματα, πού τά τίμη
σε μέ τήν πνευματική προσφορά 
καί τόν πατριωτισμό του.
Η Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η

■Υπάρχει μιά έπιτροπή προστασίας πνευ 
ματικών καί ήθιχών Αξιών πού διορίζεται 
άπό τό  'Υπουργείο Παιδείας γ ιά  νά δίνει 
βοηθήματα καί νά ένισχύει Εκείνους άπό 
τούς άνθρώπους τής τέχνης πού άντιμε- 
τωπίζουν έξαιρετικες δυοχολίες στή ζωή 
τους. Ή  έπιτροπή αύτή. δσο μίζερη κι 
αν είταν, Ε ξ  Ανάγκης βέβαια, βοήθρσε ό- 
πωοδήποτε τ'όν καιρό τής κατοχής τις 
πνευματικές καί ήθικές άξιες τού τόπου, 
κάποτε μάλιστα κινούμενη Από Ενα γε- 
νικώτερο πνεύμα φιλανθρωπίας, βοήθησε 
χ Γ  άνθρώπους πού δέν είχαν καμμιά σ χέ 
ση μέ τά  Γράμματα καί τίς Τέχνες. Ό  
ρόλος κ - ή Αποστολή τής έπιτροπής αύ
τής Εξακολουθούν καί οήμερα νάναι χρή
σιμοι, Αφού τό Κράτος, μ ' δλες τίς Ε 
παγγελίες του. δέν μπόρεσε νά βελτίωσε, 
καθόλου τίς  συνθήκες τής ζωής. Ακόμα 
πιό δύσκολες γ ιά  τούς πνευματικούς έργά- 
τες πού τά προϊόντα τους δέν είναι πρώ
της άνάγχης κ Γ  ούτε Εχουν πέραση <πή 
Μαύρη 'Αγορά . Γ Γ  αύτό δέν  κατηγορεί 
κανένας τήν έπιτροπή έπειδή Εδωσε τε
λευταία, καθώς μαθαίνουμε, χρηματικά 
βοηθή-ΐστα σέ δριαμένους Ανθρώπους πού 
είχαν Ανάγκη, λογοτέχνες ή καλλιτέχνες 
Αδιάφορο. 'Απορούμε μονάχα γ ιά  τή σύν
θεση της έπιτροπής. πού γ ιά  νάχει μεγα
λύτερο κύρος, θάπρεπε ν ' Απαρτίζεται

άπό Ανθρώπους πού θά ύποδειχνύανε τ ' 
άρμόδια έπαγγελματικά σωματεία κ ι ' Από 
Εναν Ανώτερο ύπάλληλο τού 'Υπουργείου 
Παιδείας πού θ ' Ασκούσε, οά νά λέμε. 
χρέη κυβερνητικού έπιτρόπου, πράμα πού 
δε  συμβαίνει σήμερα. Κ ι '  Ακόμα  περισσό
τερο Απορούμε γ ιά  Ενα γεγονός πού μάς 
άναφέρανε, πώς ή έπιτροπή αύτή πού οια- 
χειρίζεται τά  σχετικά κεφάλαια, ένώ λα 
βαίνει ύπ' δψη της μεμονωμένες αίτήσεις 
ένδιαφερομέτων, ούτε κάν Απάντησε σέ 
γραφτό υπόμνημα της 'Ετα ιρ ία ς  'Ε λ λ ή 
νων Λογοτεχνών πού ύπεύθυνα ύπόδειξε 
στό 'Υπουργείο τούς άνθρώπους έκείνους 
Από τήν τάξη της πού είχαν κ ' Εχουν 
πραγματική Ανάγκη γ ιά  Ενίσχυση. Ν ομί
ζουμε λοιπόν πώς Επιβάλλεται καί ή Επι
τροπή προστασίας ν ’ άλλάξει σύνθεση και 
ο ί σχέσεις της μέ τ ί ς  άρμόδιες κ ' υπεύ
θυνες έπαγγελματικές όργανώσεις ν ' άψο- 
κατασταθούν μ έ  άντικειμενικό σκοπό τήν 
πιό εύρυθμη λειτουργία της γ ιά  τήν έκ- 
πλήρωση τής Αποστολής της.

Ο  κ. Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Τ Η Σ  Φ Θ ΙΩ Τ ΙΔ Α Σ

Ώ σ τε  ό κ. 'Επιθεωρητής Φθιώτιδας 
Τρύφων Παπαθανασίου δέν έξαρτιέται Από

τό Υπουργείο Παιδείας. Αλλά Ενεργεί 
διοικητικά «κατ' Επιταγήν» τής Στρατιω 
τικής Διοίχησης Στερεάς.

Ό  κ . 'Επιθεωρητής καλεϊ «είς Απολο
γίαν» δασκάλους «γιατί άνεμίχθησαν. . . 
είς πράξεις μή έπιτρεπομένας είς τήν Ιε 
ρότητα τού Εργου τ ο υ ς !» . . .

Τά Εγγραφο τούτο στάλθηκε ο ’ βλους 
τούς Δασκάλους πού πολέμησαν πρώτα 
ατό 'Αλβανικό μέτωπο καί δεύτερο στόν 
άπελευθερωτικό Αγώνα ένάντια στόν Κ α 
ταχτητή σύμφωνα μέ τό έθνικό συμφέρον 
καί τίς έπιταγές τών Συμμάχω ν.

Πολλοί Απ ' αύτούς Αφισαν σπίτι χαί 
παιδιά γ ιά  ν ' Αγωνιστούν. “ Αλλοι είναι 
σακατεμένοι Από τά τραύματα κ Γ  άλλοι 
παρασηιιοφορημένοι γ ιά  τίς ύπηρεσίες τους 
πρός τήν Πατρίδα.

Είνα ι Δάσκαλοι, πού δπως δλοι —  έ- 
χτός Από Ελάχιστες έξαιρέσεις —  ο ί Α 
ληθινοί Δάσκαλοι, πάλαιψαν γιά  τή λευ
τεριά καί τήν τιμή τής 'Ελλάδας.

Τ ό  Εγγραφο τούτο τό στέλνει ό  κ . Τρύ-

διν Παπαθανασίου πού Εγ ινε ταπεινός 
ράποντας τών Καταχτητών. Πιστεύου

μ ε, πώς τό 'Εκπαιδευτικό Συμβούλιο  θά 
τιμωρήσει αύστηρά τόν κ. 'Επιθεωρητή.
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Η ΗΘ ΙΚΗ  ΚΡ Ι ΣΗ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Τώρα πού ή δραματική περι
πέτεια τοΰ πολέμου τελείωσε 
στήν Ευρώπη, όλα τά ρημαγμέ
να Έθνη περιμαζεύονται στόν έ- 
αυτό τους καί προβαίνουν στόν 
Απολογισμό τών πεπραγμένων 
τους. Είναι τό πρώτο χρέος. Προ
τού κάμουν έστω καί ένα βήμα 
πρός τήν κοπιαστική, όδυνηρή 
τους Ανασυγκρότηση — οικονομι
κή, πολιτική, ήθική — Αναγνωρί
ζουν τήν Ανάγκη ένός βαθύτατου 
καί Ανελέητου καθαρμού.

Τό τέρας τού φασισμού δέν ά- 
φισε μονάχα υ λ ι κ ά  έρείπια 
στούς λαούς. "Αφισε περισσότερο 
ή θ ι κ Α έρείπια πού βαραίνουν 
καταθλιπτικά σήμερα σάν κατα
ραμένη κληρονομιά τή νέα πο
ρεία τού κόσμου. Μάς τρομάζει ό 
όγκος τής ύλικής καταστροφής 
πού έχει σωρευτεί γύρω μας.Άλ- 
λά μάς γεμίζει δέος ό άλλος πε
λώριος όγκος τής ήθικής κατα
στροφής πού έξακολουθεϊ νά μο
λεύει τήν Ατμόσφαιρα τής ζωής 
μας. Μέσα στά λίγα χρόνια τής 
Ολοκληρωτικής κυριαρχίας του 
στήν Ευρώπη, ό φασισμός βρήκε 
έτοιμη τήν πρώτη ύλη τής ψυχι
κής έπαφής του μέ λογής στρώ
ματα τού παλιού κόσμου πού κυ
βερνάει άπό αιώνες τώρα τις τύ
χες τής οίκουμένης γής. 'Απάνω 
τους έπάτησε σταθερά γιά νά δι- 
αψθείρει συνειδήσεις, νά βρει στη
ρίγματα καί Απολογητές, ν’ Α
πλώσει τά κηρύγματά του καί νά 
πνίξει τούς λαούς. Αύτός ό κό
σμος τού πρόσφερε. μέ πλήρη συ
νείδηση Αλλά καί περισσή άσυ- 
νειδησια, γήν καί ύδωρ. Τίποτε 
δέν τού έκρυψε καί τίποτε δέν 
τού άρνήθηκε. ’Όλα, τάγαθά του 
καί τή δύναμή του, τή σάρκα 
καί τήν ψυχή του, δλα τά πρόσ
φερε θυσία καί όφελος στό νέο 
κυρίαρχο τού κόσμου. Μαζύ του, 
άοφάλιζε καί τή δική του Ανεμ
πόδιστη κυριαρχία.

Δέν είναι δύσκολο νά θυμηθού
με, άκόμη μιά φορά, τά πρόσφα
τα γεγονότα. Στή Γαλλία, ένας 
δοξασμένος άλλοτε στρατάρχης 
καί ένας περιώνυμος άλλοτε πρω
θυπουργός, σέρνοντας μαζύ τους 
έναν όλόκλήρο κόσμο Από τήν 
ώς τότε πολιτική, οικονομική, 
στρατιωτική, πνευματική ήγεσία 
τής χώρας, συμμαχούν μέ τόν είσ- 
βολέα καί προδίνουν τήν πατρί
δα τους. Είναι ένα πρώτο δείγμα 
καί ένα πρώτο, Αλίμονο, δίδαγ
μα. "Αν έρθουμε πιό δώθε, στήν 
κεντρική Εύρώπη, καί Ακόμη πιό 
δώθε, στή Βαλκανική, τό Ιδιο φαι
νόμενο θ’ άντικρύσουμε μέ Ασή
μαντες παραλλαγές. Ό  Πεταίν,' 
ό Λαβάλ κΓ ό κόσμος τους υ
πάρχει σέ κάθε χώρα τής σκλα
βωμένης Ευρώπης.

Η Κ Ρ ΙΣ Η  ΤΗΣ 
Π Ν ΕΥ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ  Η Γ Ε Σ ΙΑ Σ

Στήν 'Ελλάδα, ή κρίση τής ή- 
γεσίας είναι έπίσης βαθύτατη. 
Πολιτικοί τού παλιού κόσμου, 
στρατηγοί μέ «πατριωτικό» πα
ρελθόν, έπιστημονικές κορυφές 
μέ πολιτικές φιλοδοξίες, προσω
πικότητες άπό τή δημόσια ζωή 
μέ εδσημα Αχαλίνωτης «έθνικής» 
δράσης στήν πρόσφατη έλληνική 
ίστορία κ’ ένας κόσμος όλόκλη
ρος γύρω τους, λαμπρά παλλη- 
κάρια τής «Ιθυνούσης τάξεως» έ
δωσαν τά πάντα ώς καί τήν ψυ
χή τους γιά νά ώφελήσουν καί

νά ωφεληθούν άπό τόν καταχτη
τή τύραννο τής έλληνικής πατρί
δας.

Ή  'Ελλάδα σύσσωμη άπόμεινε 
όλοξάφνιστη μπροστά στήν τρα
γική αποκάλυψη τού ξεπεσμού 
καί τής ήθικής χρεωκοπίας τού 
παλιού κόσμου πού τήν παίδευε 
ώς τότε βασανιστικά μέ τά «έ- 
θνικά» του κηρύγματα καί τώρα 
άπαρνιόταν καί ξεπουλούσε τό 
πάντα.

Καί ξαίρετε πιά τήν Ιστορία, 
ό λαός τής χώρας τούτης, μόνος, 
Αβοήθητος, κατατρεγμένος από 
τούς καταχτητές καί τούς χτεσι- 
νούς δικούς του πολιτικούς όδη- 
γούς, πήρε Απάνω του τόν άγώ- 
να. Τούς άγνόησε δλους. τούς 
πολέμησε δλους, τούς τσάκισε δ
λους καί έφερε τή ρημαγμένη χώ
ρα ατή νίκη.

Τώρα προβαίνει μέ θάρρος 
στούς γόνιμους Απολογισμούς 
γιά νά βαδίσει ύστερα στούς Α
ναγκαίους καθαρμούς. Τό έργο 
έρχεται καθυστερημένο. ’Αλίμο
νο, πολλές δυνάμεις δούλεψαν καί 
δουλεύουν Ακόμη γιά νά μείνει 
πίσω. Τό αίμα τού Δεκέμβρη χύ
θηκε γιά τούτο τό σκοπό. 'Αλλά 
δε θά μείνει πίσω, δέ μπορεί νά 
μείνει πίσω, γιατί ή Ελλάδα πι
στεύει πιά πως πρέπει νά ζήσει.

Ή  κρίση τής ήγεσίας είν' ένα 
ζωντανό πρόβΛημα τής νεοελλη
νικής ζωής. Καί στό κέντρο της. 
προβάρει όξύτατα ή ήθική κρί
ση τής πνευματικής ήγεσίας.

Υπάρχει στή χώρα μας ένα Α
νώτατο πνευματικό ίδρυμα: τό 
Πανεπιστήμιο. Έ κε ί μέσα λέμε 
πώς σφυρηλατεϊται ή πνευματική 
καί ή ήθική άγωνή τού έθνους. 
Ό  πνευματικός μας πολιτισμός 
έχει έκεϊ μέσα τά βάθρα του. ΕΙ- 
νε, πρέπει νά είνε, ή πνευματική 
κιβωτός τού έθνους.

“ Ομως τό έθνος, τώρα μέ τή 
σκλαβιά του στόν ξένο καταχτη
τή. πέρασε τήν κρισιμώτερη ώρα 
στήν Ιστορία του.

’Απάνω στό κεφάλι του κρεμά
στηκε ή φοβέρα τού άφανισμού. 
Μόνον ό θαρραλέος, σκληρός, Α
νελέητος Αγώνας τοΰμεινε γιά νά 
σωθεί. ‘‘Ήταν ένας άγώνας ύπέρ 
τών δλων. ΚΓ ό καθένας πιά, ά
τομο ή δμάδα, κρίθηκε άπό τή 
στάση του στόν Αγώνα τούτο.

Λοιπόν, τί πρόσφερε στό άγω- 
νιζόμενο έθνος ή έπίσημη, καθη
γητική πνευματική ήγεσία; ΤΑ, 
είνε θλιβερός ό Απολογισμός. 
Δέν έχει νά προβάλει, στήν ωρα 
τούτη τής κρίσεως, παρά τήν Α
νοιχτή ήθική πληγή της...

Τήν ώρα πού ή φοιτητική νεο
λαίος τά φλογερά πνευματικά 
νειάτα τής χώρας, χωρίς τήν κα
θοδήγηση τών καθηγητών της, έ
χυνε ήρωϊκά καί περήφανα τό αί
μα της γιά τή λευτεριά τής πα
τρίδας, ή καθηγεσία τού Πανεπι
στημίου Αγνοούσε τό έθνος, κλει- 
ιόταν στόν έαυτό της καί τήν Α
θλια συντήρησή της, καί, Αλίμο
νο, δχι λίγες φορές πρόσφερε τή 
δούλεψή της ταπεινά, δουλόφρο- 
να, Αντεθνικά στόν καταχτητή.

Ό  λόγος είνε βαρύς. Άλλά  εί
νε Αλλο τόσο βαρύ καί τό χρέος 
Απέναντι στό έθνος.

“ Ομως είνε προτιμότερο νά μι
λήσουν τά γεγονότα. Ύπάρχουν 
γεγονότα, δπως ύπάρχουν καί 
πρόσωπα. Άπό τήν πράξη θά 6- 
δηγηθοΟμε στήν κρίση.

Ένώ τό έθνος ΑγωνιοΟσε καί 
πάλευε μέ τήν ψυχή στά δόντια, 
ή ύψηλή καθηγεσία τού Πανεπι
στημίου Αθηνών κατατριβόταν 
μέ τή δημιουργία νέων έδρών 
στήν Ακαδημία, γιά τήν έκλογή 
νέων Ακαδημαϊκών ύπό τό χι
τλερικό πνεύμα τού πρωθυπουρ
γού τής κατοχής καί συναδέλφου 
τους καθηγητή κ. Λογοθετόπου- 
λου.

Η ΕΠ ΙΣΤ Ο Λ Η  
ΣΚΛΑ ΒΟ ΥΝ Ο Υ

Έδώ  άς μιλήσει καλύτερα ό 
καθηγητής τού ίδιου Πανεπιστη
μίου κ. Γ. Σκλαδούνος — άπό τίς 
Αίγες φωτεινές έξαιρέσεις — πού 
μαστιγώνει Αλύπητα τούς συνα
δέλφους του γιά τή στάση τους:

Π ρ ό ς

τόν κ. Πρόεδρον καί τήν Σ  Σύγκλητον 
τής ’Ακαδημίας ‘Αθηνών

Λυπούμαι σφοδρά, μή δυνάμενος νά 
προσυπογράψω τό κατά τήν 9 τρέχ. οτα- 
Αέν μοι Εγγραφον τής ‘Ακαδημίας, καθό
σον δέν παρέστην είς τήν αυνεδρίασιν Ε
κείνην. καθ' ήν έλήφθη ή σχετική άπό- 
φαοις τής 'Ακαδημίας υπό τών παρόντων 
μελών. Δ έν δύναμαι δέ νά προσυπογρά
ψω δ ιά  ιούς έξης λόγους:

1. Δέν γνωρίζω τό τ ί έλέχθη καί πώς 
άνεπτύχθη καί έτέθη τό  ζήτημα.

2. Δ ιότι φρονώ, δτι δ  Πρόεδρος τής 
Ακαδημίας, διά  νά τηρή τό γόητρον καί

τό κύρος αύτής, δέν πρέπει νά παρασύ- 
ρηται είς πολπικάς συζητήσεις και άηο- 
ψασεις Οπό Κυβερνήσεως. περί ής ήτο 
γνωστόν που κατηύθυνε τήν ποΛίτικήν της, 
-τροσφέρουοα πάσαν θυσίαν είς τε τούς 
Άκαοημαίκούς καί είς τούς καθηγητάς 
του Πανεπιστημίου δοτπάναις τής επιθα- 
νάτου 'Ελλάδος, (δρα  διοριομούς τής νεα
συστάτου Ε ν  Θεσσαλονίκη Ια τ ρ ικ ή ς  Σ χ ο 
λής καί τό  περιβόητον δ ρ  ι ο  ν  τ ή ς  
ή λ  ι κ  ί α  ς τών καθηγητών τού Πανε- 
τιστημίου).

3. Διότι ό  νύν Πρόεδρος τής 'Α κα δη 
μίας είναι είς τών διεθνών 'Ακαδημαϊκών, 
ό σ η ς  μέχρι πρό όλίγοο χρόνου ήτο per- 
sonna grata παρά τψ  κ .  Λογοθετοπούλη», 
Εγραψε δέ καί άρθρον είς προπαγανδι
στικήν τινα έφημερίόα ίταλικήν(· ) (μάρ- 
τυς ό  κ. Ίω α κε ίμ ο γλ ο υ )— καί αίφνης τώ
ρα παρουσιάζεται (δρα  πρστελευταίον Ε γ 
γραφον) ώς π ρ ο α σ π ι σ τ ή ς  τ ώ ν  
π α  ι δ ι ώ  ν- -ώς έπιχαρίτως λέγει— τά 
όποια θέλουν νά πάρουν τά βουνά ή καί 
νά γίνουν άντάρται.

Ταύτα οΙος δήποτε άλλος  καθηγητής ή 
καί 'Ακαδημαϊκός ήδύνατο νά είπη ούχΙ 
όμως ό κ. Δοντας ώς άντιπρόσωπος τής
'Ακαδημίας.

4. Δ ιότι μετά ώριμον σκέψιν κα ί άνά- 
γνωσιν τού έπισυνημμένου άποκομματος 
γερμανικής έφημερίόος (Frankfurter Ζ .)  
κατέληξα είς τήν γνώ μην: δτι έφόσον 
διαρκεΐ ή Γιγαντομαχία  μεταξύ δύο όμά- 
δων μεγάλων κρατών, ή 'Ακα δημ ία  τής 
μικρός 'Ελλάδος πρέπει νά μιμηθή τήν 
Γαλλικήν 'Ακαδημίαν, ήτις πιστεύω δτι 
δέν ύστερε! τής 'Ελληνικής  είς πατριω
τισμόν καί όρθοφροσυνην. Ή  Γαλλική 
'Ακαδημία τυπικώς συνεδριάζουσα— διό
τι τά πλείστα μέλη αύτής διαμένουσι μα
κράν τών Παρισίων— άπεφάσισε νά μήν 
προβή, έφόσον διαρκεί ή Κατοχή, εις 
ο  ύ δ  ε^μ ί α ν  Ε κ λ ο γ ή ν  ν έ ω ν  
μ ε λ ώ ν .  Τ ί Επραξεν ό της Λμετέρας 
Πρόεδρος; 'Αναλαμβάνων τήν 'Α ρ χή ν  έ- 
ξήγγειλεν (ώ ς μανθάνω παρά συναδέλ
φων— διότι δυστυχώς δέν παρέοτην είς 
τόν λόγον τού κ . Προέδρου)— τά έξής: 
δτι π ρ έ π ε ι  ν ά  ί δ ρ υ θ ώ σ ι  
ν έ α ι  τ ά ξ ε ι ς  καί  νά α  0  ξ η θ  ώ· 
σ ι ν  α ί  Ε δ ρ α ι  (πρός είσαγωγήν 
τών ήμετέρων, ίοως καί τοΰ μέχρι πρό 
Τίνος υποστηριζομένου κ. Λογοθετοπούλου 
καί τού έπαφροδίτου καθηγητού τών ’Α 
φροδισίων) καθ' όν χρόνον ούτε έ λ  ε υ· 
θ ε ρ ί α ν  γ ν ώ μ η ς  Ε χ ο μ ε  V. 
ά λλ ' ούτε καί χ ρ ή μ α τ α .

Κ α ί προαγγέλλων τήν χρυσήν περίοδον 
τής 'Ακαδημίας ύπό τήν προεδρίαν του 
προσέθεσεν: δτι ή  Εδρα τού Ακαδημαϊκού 
δέν πρέπει ν ’ άπόβή κ α θ έ δ ρ α ,  6- 
πονοων Ισως μέ τούτο τεύς γεροντοτέρους 
καί κατ' αύτόν άχρήστους Ακαδημαϊ
κούς I Ά λ λ ά  λησμονεί ό κ . Πρόεδρος
ότι ο ί γέροντες καί άχρηστοι ούτοι ουδέ
ποτε άπέβλεψαν είς ά  ξ  ι ώ μ  α  τ  α . έ- 
νω τούτα καταλαμβάνονται άπό τούς έπι- 
τηδειστέρους·. τούς δή καλουμένους κ  α- 
τ α φ ε ρ τ ζ ή δ ε ς .  Λησμονεί ό  κ.

( * )  Kuadrivlo  Νοεμ. 1941.

Τοΰ Γιώργη ΛΑΜΓΙΡΙΝΟΪ

Πρόεδρος ότι ή 'Ακαδημα ϊκή Εδρα δέν 
ε ί ν α ι  Ε δ ρ α  δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ,  
ώς έν τώ Πανεπιστημίων, ά λλ ' Έ  π ι- 
6  ρ  ά  6  ε  u  σ  ις της εύσυνειδήτου έπι- 
στημονικής δράσεως οίουδήπστε έργαιζο- 
μένου πνευματικώς, καί π ρ ώ τ ι σ τ α  
' Ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η  δ ι ά  τ ή ν  6  ι- 
κ α ί α ν  ά π ο ν ο μ ή ν  τ ώ ν  βραβ ε ί ω ν !

Λησμονεί ό  κ . Πρόεδρος, δτι α ιτία  τής 
μή απονομής τών .βραβείων είναι Λ Α 
μ α ρ τ ω λ ή  π ρ ό τ α σ ι ς  αστού 
μετά δύο άλλων Ακαδημαϊκώ ν, διεθνών 
καί τούτων, περί βραβεύσεως τού κ. Λο- 
γοθετοπούλου διά  τού άνωτάτου βραβείου 
διά  μίαν χειρουργικήν του μέθοδον, ήτις 
Εφαρμοζόμενη Επί τού ζώντος άποβαίνει 
lebensgefährlich, ώς αύτοί οί Γερμανοί ά- 
νενδοιάστως βεβαιούσι. Καλοί ο ί διεθνείς 
Α κα δημαϊκοί ε ίς  τάς όμαλάς περιστά
σεις, ά λλ ' ύπό τας σημερινάς άς μοι Επι
τροπή νά είπω «καλύτερα νά Ελλειπαν».

Μετά τής προσηκούσης τιμής

Γ . Σ Κ Λ Α Β Ο Υ Ν Ο Σ
όμότιμος καθηγητής τής 'Ανατομικής 
'Ε ν  Ά θ ή να ις  tf i 10 Απ ριλ ίου  1943.

Αύτές fjoav ol «ιέθνικές» Απα
σχολήσεις σεβαστής μερίδας κα
θηγητών: νά δημιουργούν έδρες 
γιά νέους Ακαδημαϊκούς, νά 
γράφουν άρθρα στό Ιλεεινό φυλ
λάδιο της ’ Ιταλικής προπαγάν
δας «Κουαδρίβιο», νά γίνονται 
τά τυφλά ένεργούμενα τού Λογο- 
θετόπουλου.

Αγνόησαν τό έθνος. Δέν έδω
σαν τό μεγάλο «παρόν» τους. Καί 
μέ τή σειρά του, τούς άγνόησε 
καί τό Ιθνος...

"Ας θυμηθούμε έδώ τά λόγια 
πού είπε ό Παπανδρέου,σάν πρώ
τος πρωθυπουργός στήν Απελευ
θερωμένη πια πατρίδα, τόν 'Ο- 
χτώ6ρη τού 1944:

« ...Κ α τά  τήν σκοτεινήν περί
οδον τής δουλείας τού έθνους...  
υπήρξε κρίσις 'Ηγεσίας. Ή  ήγέ- 
τις τάξις—τό Πανεπιστήμιον, ’ Α- 
ρειος Πάγος, τό Συμβούλιον’Ε- 
πικρατείας καθώς καί τά άλλα 
άνώτατα Ίδρύματά μας, έκτός ό- 
λίγαχν λαμπρών έξαιρέσεων, πε
ρίπου, έχρεωκόπησαν».

ΤΗταν ή όμόφωνη, ή πανηγυ
ρική καταδίκη τοΰ έθνους Απέ
ναντι στήν πνευματική του ήγε
σία. Καί κανένας ποτέ Από τούς 
ήθικά δοσίλογους καθηγητές δέν 
τόλμησε νά διαμαρτυρηθεΐ, νά υ
περασπίσει τήν «τιμή» τού Πανε
πιστημίου.

Ή  κατηγορία άπόμεινε βαρύ
τατη, καταθλιπτική, σάν άσβυστο 
στίγμα, στήν προμετωπίδα τού 
Ανώτατου Πνευματικού 'Ιδρύ
ματος τής Χώρας.

ΚΓ δμως ή θλιβερή ίστορία έ
χει τή θλιβερή της συνέχεια. Ή  
ήθική κρίση στό Πανεπιστήμιο 
είνε πολύ πιό μεγάλη, πολύ πιό 
βαθειά, άπ’ δ,τι φαίνεται. Ή  συ
νέχεια είνε καί θλιβερότερη καί 
τραγικώτερη.

Γ. ΛΑΜΠΡ ΙΝ Ο Σ

ΣΤΟ  ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Ή  συγκεκρι
μένη δράση τών πνευματικών 
οοσιλόγων. Πρόσωπα και πρά
γματα.

¿ K v n j o p ó p n e e

Α- Π Α Ν Σ Ε Λ Η Ν Ο Υ

Μ ΕΡΕΣ  Ο ΡΓΗ Σ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΑ Τ ΙΡΕΣ  
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ΜΑ Ξ Ι Μ Γ Κ Ο Ρ Κ Υ

■πεποίθηση γιά τόν τελικό θρίαμ
βο τής κοινωνικής δικαιοσύνης.^

Ό  σημερινός αρχηγός τής Σο
βιετικής "Ενωσης, ό Στρατάρχης 
Στάλιν, είναι θαυμαστής του 
πνεύματος του Γκόρκυ καί ή φι
λία του μέ τόν συγγραφέα στά
θηκε πηγή έμπνευσης και καθοδή
γησης στις ένέργειές του γιά τήν 
πρόοδο τής σοσιαλιστικής μόρφω
σης.

Ή  έπέτειος των 40 χρόνων τής 
λογοτεχνικής δράσης του Γ  κόρκυ 
γιορτάστηκε μέ πανηγυρικότητα 
σ' όλη τή Σοβιετική "Ενωση, στά 
1932. Ό  συγγραφέας παρασημο- 
φορήθηκε μέ τό άνώτατο παράση
μο του Αένιν καί ή πόΛη τού Κά
τω Νόβγοροντ, δπου γεννήθηκε, 
μετονομάστηκε πρός τιμή του 
Γ  κόρκυ.

Τά συγγράμματα τοΰ Γκόρκυ 
κατέχουνε τό ρεκόρ έκδοσης στή 
Σοβιετική Ρωσοία καί, μόνο μέ-

μία μου νά σπρώχνω τούς άνθρώ- 
πους ατό νά πάρουν μιά άποψα- 
σιστική στάοη απέναντι στή ζωή».

Καί σ’ ένα άκΛο άρθρο του, 
στά 1933, πανω στά θεατρικά έρ
γα: «Πολεμάμε» γράφει «γιά τήν 
πραγματική λευτεριά τοΰ άνθρώ- 
που, πού δέ θά γίνει δυνατή πα
ρά μόνο άφοΰ λειψει κάθε αιτία 
φθόνου, πλεονεξίας, μίσους' καί 
ξέρουμε μέ βεβαιότητα πώς οί 
αίτιες αύτές μπορούν νά λειψουν 
καί θά λείψουν».

Στόν άνθρωπο πού άγωνίζεται 
γιά ένα καλλίτερο μέλλον, δι
καιολογώντας έτσι πλέρια τήν 
ϋπαρξή του στή ζωή, του βάζει 
στό στόμα τά λόγια αυτά. «Ό  
κόσμος είναι έντός μου. θά άνα- 
κατέψω τό κάθε τι μέσα στήν ψυ
χή μου. "Ολες τίς φρίκες καί τις 
αμφιβολίες, δλο τόν πόνο καί τή 
χαρά τής ζωής, δλη τήν ποικιλία 
καί τό χάος τής πολύμορφης όδύ-

‘U  1 κόρκυ στό πρώτο Συνέδριο των Σοβιετικών συγγραφέων 
(17 Αύγουστου 1634).

Στις 18 ‘ Ιουνίου κλείσανε έν- 
νηά χρόνια άπ' τό θάνατο του με- 

άλου Ρώσοου συγγραφέα καί 
ραματουργοΰ Μαξίμ Γ  κόρκυ, 

πού ατούς διανοούμενους κύκλους 
τής Σοβιετικής "Ενωσης έχει ά- 
νινχνωριυυει υάν «πατερυς της 
Σοβιετικής φιλολογίας».

‘Ο Γ  κόρκυ — τό πραγματικό 
του όνομα είναι Άλεξεί Μαξίμο- 
6ιτς Πεσκώφ — γεννήθηκε οτό 
Κάτω - Νόβγοροντ, στά 1868. 
Όρφάνεψε πολύ νωρίς κι’ άπ' τά 
έννηα του χρόνια μπήκε σέ μιά 
σκληρή πάλη γιά τό ψωμί του.

Στά 18d4 γνωρίστηκε στό Κα- 
ζάν, πού πήγε νά δουλέψει, μέ 
τούς έπαναστατικούς κύκλους τής 
πυΛης αυτής και αψοσ.ωυηκε α
πό τότε στόν άγώνα γιά τήν έπι- 
κράτηοη τής κοινωνικής δικαιοσύ
νης, πούχεν άρχίσει στή Ρωσοία, 
μέ πρωτοπόρους τούς προοδευτι
κούς νέους τής έποχής έκείνης.

"Επειτα άπό μιά περιοδεία του 
ώς τή Μαύρη θάλασσα, στά 1891 
καί 1892, δημοσίευσε τό πρώτο 
πεζογράφημά του, τό «Μακάρ 
Τσούντρα», πού ήταν ό πρόδρο
μος μιας σειράς άπό πεζογραφή
ματα, ποιήματα καί τό πρώτο του 
δράμα «οί Μικροαστοί».

‘Η δημοτικότητά του μεγάλωσε 
γρήγορα καί Ιδιαίτερα μετά τό 
δραμα του «Στό βυθό», πού παί
χτηκε άπ' τό θέατρο Τέχνης στή 
Μόσχα, στά 19Ü2, καί πού πήρε 
θέση άνάμεσα στούς θησαυρούς 
του διεθνούς θεάτρου.

Τόν ίδιο χρόνο ή Ρωσσική ’Α 
καδημία 'Επιστημών τόν έξέλεξε 
έπίτιμο μέλος της, μά ή έκλογή 
του άκυρώθηκε άπ’ τόν Τσάρο. 
Επειδή διαμαρτυρήθηκε γιά τή 
δολοφονική έπίθεση πουγινε έναν- 
τίον τού λαού κατά τό «ματοβαμ- 
μένο Σάββατο» (9 Ίανουαρίου 
190ό), ή Κυβέρνηση τού Τσάρου 
τόν φυλάκισε στό φρούρ.ο Πετρο- 
παυλόακ. Άφέθηκε ’λεύθερος στά 
1906 καί έφυγε γιά πολΛά χρο
νιά στό έξωτερικό καί ιδίως στήν 
Ιταλία.

Στά 1907 πήρε μέρος στό 5ο 
Συνέδριο τοΰ Σοσιαλδημοκρατι
κού Εργατικού Κόμματος τής 
Ρωσοίας στό Λονδίνο, όπου πρω- 
τογνωρίστηκε μέ τόν Λένιν καί 
συνδέθηκε μαζί του μέ στενώτατη 
φιλία. I ύρισε στή Ρωσσία στά 
1913 καί έμεινε κεϊ ώς τά 1921 
δουλεύοντας έπίμονα γιά νά χα
ράξει στόν άπελευθερωμένο πιά 
άπ' τόν τσαρικό ζυγό Ρωσσικό 
λαό τή θέληση τού νά έπιβληθεΐ 
τελειωτικά καί μιάν άκατανίκητη 
πίστη οτίς δυνατότητες τής άν- 
θρώπινης διάνοιας. Αναγκάστηκε 
νά φύγει καί πάλι στό έξωτερι
κό, έπειτα άπό έπίμονες παρα
κλήσεις τού Λένιν, γιά νά θερα
πεύσει τή φυματίωση, άπ’ τήν ό
ποια έπασχε καί πού τό βαρύ 
κλίμα τής Ρωσοίας έπεδείνωνε 
περισσότερο.

Μένοντας στό έξωτερικό δού
λεψε αδιάκοπα γιά νά ένώσει 
τους προοδευτικούς κύκλους τής 
Δυτικής Ευρώπης γιά τόν άγώνα 
κατά τής Αντίδρασης καί στάθη
κε ύπερμαχος της χώρας του καί 
τών προόδων της.

Στά 1928 γύρισε στήν πατρί
δα του καί ρίχτηκε σέ μιά έντα; 
τ,κη οουΛεια ως τήν ήμερα τού 
θανάτου του.

Τό ταλέντο τού Γκόρκυ έκτιμή- 
θηκε έξαιρετικά άπ’ τόν Λένιν πού 
ιδιαίτερα έπαινούσε τό έργο του 
«Ή  μητέρα», δπου απεικονίζεται 
ό έπαναστατικός άγώνας τού 
1905 καί διαγράφεται ή βαθειά

σα στά τελευταία 15 χρόνια, έ
χουν έκδοθεί σέ 41 έκατομμύρια 
άντίτυπα κΓ αύτό σέ 65 διάφορες 
γλώσσες.

Λ
"Ανθρωπος πού ένοιωσε κατά- 

βαθα τή ζωή. ό Γ κόρκυ — πού τό 
ψευδώνυμό του αύτό σημαίνει στά 
ρωσσικα «πικρός» — δε δίνει σαν 
συγγραφέας παρά τήν πικρή ά- 
λήθεια πού μάζεψε στούς δρόμους 
καί στά σταυροδρόμια της. Κατε
βαίνοντας δμως στά κατάβαθά 
της, στις σκοτεινές γωνιές, στ’ ά- 
διέξοδα στενοσόκακά της, μπαί
νει σ’ αύτά μέ τ’ όνειρο μιας άλ
λης ζωής, μέ τήν πίστη_στίς δη
μιουργικές δυνάμεις τοΰ άιθρώ- 
που καί τού λαού καί μέ μια γιο
μάτη πίστη έπίκληση μιάς και
νούργιας ζωής. «Είναι μιάν άλ
λη ζωή» — λέει στά «Σημειώματα 
πυαω ατούς Μικροαστούς» — αυ
τή πού δέ διαβαίνει άναίσθητα, 
μά έπιδοδ καί δημιουργεί άδ,ά
κοπα ήθικές άξιες, τά μεγάλα 
θεμελιώματα τού μέλλοντος, πού 
θάναι άξια τής άνθρωπότητας».

Τό παν στή ζωή εΐιαι γι’ αύτόν 
ό άνθρωπος καί τόν θέλει δυνατό 
καί άποφασιστικό. «Τό νόημα» — 
γράφει σ’ ένα άρθρο του γιά τήν 
πρώτη περίοδο τής συγγραφικής 
δράσης του- «τής κοινωνικής 
μου δράσης στά πρώτα 25 χρό
νια, όπως τό νοιώθω έγώ, δέν εί
ναι άλλο παρά ή έπίμονη έπιθυ-

νης της. Ό  κόσμος είναι ό λαός. 
Ό  άνθρωπος είν’ ένα κύτταρο τού 
όργανισμοΰ του. "Οταν κανείς 
τόν χτυπά, πονώ, όταν τόν προσ
βάλλει, μέ πιάνει θυμός, διψώ γιά 
έκδίκηση.» Στά παραπάνω χαρα
κτηριστικά άποσπάσματα βρίσκει 
κανείς τήν ίδια τήν ψυχή τού 
Γκόρκυ καί τά λόγια τους είναι 
τό δίδαγμα πού βγαίνει άπ’ τά 
πεζογραφήματα, ποιήματα καί 
θεατρικά έργα τού Γ  κόρκυ.

’Απ’ τόν ίδιο τόν Γ  κόρκυ μα
θαίνουμε πώς στά πρώτα βήματά 
του τόν βοήθησε πολύ ή ξένη φι
λολογία καί ιδιαίτερα ή Γαλλική. 
Στην περίφημη αύτοδιογραφία 
του μέ τόν τίτλο «Πώς έμαθα νά 
γράφω» άναφέρει σχετικά: «’Α 
ληθινή καί βαθειά μορφωτική έ- 
πυραση σε μενα, σα συγγραφέα, 
είχε ή μεγάλη γαλλική φιλολογία 
— ο Σταντακ, Μπαλζάκ καί 
Φλωμπέρ. Είναι πραγματικά 
μεγαλοφυείς λογοτέχνες, σπου
δαίοι τεχνίτες τής φόρμας. Τέ
τοιους λογοτέχνες δέν έχει άκόμα 
ή Ρωσσική φιλολογία. Μπορώ νά 
πώ, λοιπόν, πώς διδάχτηκα νά 
γράφω άπό τούς Γ άλλους».

’Ανάμεσα στά έργα τού Γ  κόρ
κυ γνωστότερα είναι τά πεζογρα
φήματα «Μακάρ Τσούντρα». «θω
μάς Γκορντέεφ», «ή ύπόθεση Άρ- 
ταμόνωβ». «ισε/νκας», «Οι τρεις», 
«τό ζεύγος Όρλώφ», «ή έξομο- 
λόγηση» καί «ή ζωή τού Κλίμ

'Γοϋ Κολια ΝΗΣΙΩΤΗ

Σαμγίν» καί τά ποιήματά του «τό 
πουλί τής καταιγίδας» καί «τό 
Γεράκι». Απ ' τα 1/ σεατρικα έρ
γα του τό «Στό βυθό», «τα παι
διά τού ήλιου», «οί εχθροί», «οί 
στερνοί», «οι βαρβαροι», «οί μι
κροαστοί», ή δραματική τριλογία 
του «Σιεγόρ ΛίπουΛασωβ καί 
Σία», «ητιστιγκαεβ καί Σια», 
«<- ια μ π ιν κ  λ,λι ^ ι α »  Κ α, « η  . - ^ ο ι ΐ  
Ζελιεζνόβα» — τό τελευταίο του 
έργο, που πρωτοπαίχτηκε το χρό
νο τού θανατου του συγγραφέα 
(1950).

&
Σ ά ν  μεγάλος ανθρωπιστής καί 

όπαδός τής έλευθεριας τού άν- 
θρωπου, 0 Γκό ρ κυ  ηταν ένας ά- 
πο τους φΛογερωτερους αγωνι- 
σιές κατα του φασισμού. Ά π  την 
έμφανιση του ακόμα, προειδε τά 
φρικτα κακουργήματα που εφερ- 
νε στην άνθρωποιητα: « Ο  φασι
σμός» έγραψε «είναι ή άρνηση 
του πολιτισμού, ό κήρυκας τού 
πολέμου». Κ α ι προβΛεποντας την 
έπερχομενη επίθεση του κατα των 
φιΛεΛευοερων εονων πρόσθετε: 
«ι ιοσες πο/ιεις, ποοες φάμπρικες 
θα πέσουν σε συντρίμμια και σέ 
σκόνη, πόοα ομορφοκαμωμενα 
βαπόρια θα βουΛιαχτουνε, τι χω
ράφια οα τσαΛαπατηθουν. 1 ΙοΛΛά 
παιοακια θα χάσουνε τη χαρα καί 
τή ζωη». Σ τ ο ν  εχυρόν αυτο τής 
άνθρωπότητας που σήκωνε τό κε- 
ψαΛί, ό ί κόρκυ πετουσε κατά-

«"Αν ό έχθρός δέν παραδίνεται, 
τότε τόν εςοκοθρεύουνε». Απ ' τό 
δόγμα αυτο, που συχνά τό έπα- 
νακαβε κατα τή διάρκεια τού πο
λέμου ό Σταλιν, έμπνευσθηκαν οί 
Σοβιετικοί ποκεμιστες στις ύπέ- 
ροχες νίκες τους 1. . .

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Α  ΝΕΑ 

Α Π Ο  ΤΗ  ΣΟ Β ΙΕ Τ ΙΚ Η  ΡΩΣΙΑ
• ‘Ύ στερα  άπ' τό θάνατο του Ρώσοου 

ουγγραψεα Ά Λ έξ η  Ι ο λ ο ιο ι , κυκΛ οψορπ- 
σε οτο Λονδίνο το τελευταίο έργο  του 
« Ό  δρόμος τιρός τά ΙλαΛοαρια Ορη*. 
Ε ίνα ι ενα δυναμικά έργο μιας Ολάκερης 
ζωής, πού γράφτηκε άπό τα 1919 ως 
το ι 9 4 ι  κ ι ' α,τιπροοωπευει ,ιά  το συγ
γραφέα τό πιο αγαπημένο του μυθιυτό 
ρημα. Πρόκειται για  μιά έζαιρετικη ά- 
φηγηση των πιό Ιστορικών χρόνων της 
Ρω σοίας τοΰ 1914.19. Τό έργο  του 
Λέοντα Τολοτόί «Πακεμος κ Γ  όίρηνη» 
γράφτηκε γ ια  τήν Ιοια περίπου περιοοο 
της Ροόσαικης Ιστορίας και η σύγκριση 
είναι μοιραία, ¿ τ α  εξαιρετικά οτοιχεια 
του, ή μίμηση φαίνεται να γίνεται οχεοον 
συνειδητά, ιό  θέμα τού πολέμου και του 
όραματος τής είρηνης έχει ρεόαια άρι- 
στουργηματικα αγκαλιαστεί απ' τον με
γά λο  Ιολοτοί. ωυτοοο Ομως ό  νεότερος 
πυργώνει τό θέμα του με μιάν εξαιρε
τική άρχιτεκτονική καί δημιουργεί μιά 
ζεστή ατμόσφαιρα Ιδιαίτερα Ρουυοικη  μέ 
χαρακτήρες ραοειά ψυχολογημένους.

• 'Α π ' τή Μόσχα άγγέλλεται νέο κι
νηματογραφικό οοοιετικό έργο . μέ τόν τί
τλο «Άοάμαστοι». Ε ίνα ι παρμένο τό σε
νάριο άπ' τό όμώνυμο έργο  του σοβιετι
κού συγγραφέα οορις θερμπατο. Ιο  νεο 
έργο . περιγράφει μέ δυνατές σκηνές τή 
δράση των Ρωοοων οτά μετόπισθεν στή 
διάρκεια τοΰ πολέμου.

• Σ τ ή  Βιέννη , οέ μιά γω νιά κάποιου 
νεκροταφείου της, είναι τά μνημεία των 
μεγαλοφυών παιδιών πού τή δόξασαν: 
του Μοτσαρτ, του Μπετόβεν τοΰ Σ  οόμ- 
περτ καί του Στραους πατέρα και ,ο.υϋ. 
Χλοη πυκνή τά σκεπάζει Ολα. Λιισή ωρα 
μετά τήν εΐοοδο των στρατιών του Κ όκ 
κινου στρατού οτήν αύοτριακή πρωτεύου
σα. κατεφσαοαν στό νεκροταφείο πέντε 
αυτοκίνητα γιομάτα άπό Ρωοοους ά- 
ξιωματικούς καί στρατιώτες. Σω ροί κόκ
κινων λουλουδιών σκεπάζουν άπ’ τήν ώ
ρα κείνη τούς ένδοξους τάφους Σ έ  χαρ
τάκια καρφιτσωμένα οτά λουλούδια, μέ 
πολύχρωμα μολύβια έγραψαν οι Ρώο- 
σοι στρατιώτες φράσεις θαυμασμού. Ο Ι  
τάφοι των μουσικών έχουν μεταβληθέί 
οέ αληθινό προσκύνημα.

• Πυρετώδικες προετοιμασίες γίνονται 
στούς πνευματικούς καί επιστημονικούς 
κύκλους γ ιά  τό γιορτασμό τών 150 χρό
νων τής 'Ακαδημίας τής Μόσχας.
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Σ Α Ρ Κ Α Σ Μ Ο Ι
’Ανέκδοτα σατιρικά ποιήματα

(Τ ά  ανέκδοτα αώτά ποιήματα ό  άείμνηστος Μάρκος 
Γσιριμώκος. τά είχε δώσει σέ φίλο του λόγιο , ποο μας 
τά παρέδωσε γ ιά  δημοσίευση. Ποιητής άπό τους πιό χα
ρακτηριστικούς τής 'Αθηναϊκής Σχολής, ό Μάρκος Tm- 
ριαώκοΓ. πού μέ τήν προσήλωσή -.ου ατή μορφική τελειό
τητα πρό πάντων, έχε· χαρίσει στή Νεοελληνική ποίηση 
υποδειγματικούς στίχους, παλιός οι-νεογατης τοΰ Νουμά. 
δπου με τό ψευδώνυμο Στέφανος Ρα μδς  έδηυοσιευσ* 
πλεΐστες άξιόλσνες έογαυίες. άπό τούς Ιδρυτές τοΰ Ε κ 
παιδευτικού 'Ο μ ίλου , άγωνιστής άπό τούς πιό φανατι
κούς και τούς πιά πιστούς γ ιά  τήν έπιβολή τήο δημοτικής 
νλώσσας, ήταν ο ' δλη του τήν πνευματική πολιτεία έ'νας 
Ίωντανός άνθρωπος. Τ ά  άνέκδοτα σατιρικά αύτά ποιή
ματά του, πού δημοσιεύουμε σήμερα καί πού είναι μιά 
'λεύτερη κραυγή μέσα στό μαύρο σκοτάδι της Τετσοτο- 
αυγουστισνής σκλαβιάς, τό διατρανώνουν καλλίτερα άπό 
«άθε τ ι ά λλο ).

Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α  ΤΟΥ Π Ο ΙΗ ΤΗ
01 στίχοι αύτοί γράφηκαν από τήν άνάγ- 

κη νά ξεθυμαίνω που καί που. Γιατί τούς 
έγραψα παρακολουθώντας μέ Ψυχικό σπα
ραγμό άπό τό Νοέμβρη τοΰ 1938 τήν πολι- 
Γκ ή  καί κοινωνική κατάντια τής Ελλάδας. 
Τέλος τούς άντέγραψα ποοοεχτικά στό τε
τράδιο τούτο μέ τήν έλπίδα, πώς κάποτε 
θά δημοσιευθούν είτε άπό μένα τόν ίδιο, 
είτε — άν έγώ δέν όπάρχω πιά — άπό κά
ποιον φίλο μου. "Οπου είναι άπαοαίτητες 
ίστοοικές πλυοοφορίες, γιά νά δημιουρ- 
γηθεΐ ή κατάλληλη άτμόσφαιρα, γιά τήν 
κατανόηση τού στιχουργήματος, τίς δίνω 
σέ όποση-μείωμα.

Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ
"Ημουνα μέ τόν έαυτό μου άντάιια. 
κι άπ’ τό παράθυρό μου τ’ Ανοιχτό, 
στά χίλια κ' ένιακόσια τριάντα όχτώ.

. είδα μεγάλο στήν Αθήνα θάμα.
Μέ ποάσινα πουκάμισα νχυιιένοι 
καί παντελόνια κίτοινο χακί, 
σάν παλικάρια ποΰφαγαν φακή, 
στεκόντουσαν όρθοί καί κορδωμένοι
viol καί κοπέλες κάαποσες χιλιάδες, 
κοιτάζοντας μέ βλέματ' άπαθή, 
τή Λευθεριά, μέ ξύλινο σπαθί, 
δεξά —ζερβά νά κάνει τεμενάδες.

ΤΟ Π Ρ Α Σ ΙΝ Ο
Έιιπρός! γιά νέα Εξόρμηση παιδιά, 
πάιιε στά πράσιν’ άλογα καβάλα, 
πράσινα νά φυτέψουμε κλαδιά 
καί δέντρα πράσινα μικρά — μεγάλα.
Τό πράσινο! τό πράσινο! παιδιά 
τοΰ νέου μας Κοάτους σύμβολο νά νίνει. 
Καί πράσο — ποάσο ή πράσινη καρδιά 
στόν κόσμο θά χαρίσει τή γαλήνη.
Πρέπει Ô καθείς έλιά. ή κι άπιδ·ά, 
γαιιόδεντρο. ή καί πεύκο νά Φυτέψει, 
άλλ’ δχι καί συκιά, γιατί πα·διά 
τό φύλο της στό νοΰ φέρνει τή σκέψη
τού ξεπεσμού και τής ντροπής, 
του πειρασμού θυμίζει τά τερτίπια, 
κι άλλα πούναι άμαοτΐα νά τά πεϊς 
γιατί γενούν στά στήθια καρδιοχτύπια...
Έιιπρός! στή νέα έξόρμηση. παιδιά, 
πάμε στά πράσιν’ άλονα καβάλα, 
τά πράσα —πράσα — πράσινα κλαδ·ά 
θάναι άπ’ τά έργα μου τά πιό μεγάλα.

Π Ρ Ο ΓΡΑ Μ Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ  ΛΟ ΓΟ Σ
Τό -μένα σας προστάτη Μπάρμπα — Γιάνη, 
τόν άνθρωπο, πού μ' δλη τήν καρδιά 
σάςκάνει δσα θά κάνω κ’ έχω κάνει, 
άκούστε τον μέ προσοχή, παιδιά!

Εκανα πρώτα, πρώτα δ,τι μπορώ.
Καί τοία χρόνια τάχω καταφέρει 
νά βάλω στό ζυγό καί τόν καιρό, 
χειμώνα νάχουμε καί καλοκαίρι.
Δεύτερο γιά τοΰ Κράτους τήν άσφάλεια 
χιλιάδες στρατολόγησα χαφιέδες, 
καί τώρα ώς καί τ' άγύριστα κεφάλια 
δέ βγάζουν τσιμουδιά στούς καψενέδες.

Τρίτο — σάς έκανα τόν τουρισμό, 
πού όργάνωσε μεγάλη προπαγάντα, 
ξοδέδοντας χωρίς λογαριασμό 
κι άκόμα λογοκρίνοντας τά πάντα.

θά  κάνουμε σέ λίγο κ’ ύπονόμους 
νά ρίχνουμε τά δισεκατομύρια. 
τούς άναγκαστικούς, πού βγάζω νόμους, 
τ' αύθόρμητα όπαδών συγχαρητήρια.

θ ά  κάνουμε ξανά Μητροπολίτη,
θά κάνουμε καί λαχαναγορά,
καί πιό μακριά άπ’ τού Χάλεϋ τόν κομήτη
θάχει ό παράς, πού θά χαλιέται, ούρά.

Καί μ’ δλο πούχω καί φροντίδες άλλες 
νά κάνω μελετώ καί πιό μακριές, 
άντάξιες τής 'Ελλάδας, πιό μέγάλες 
μ' δλα μας τεριασμένες Αποκριές.

Τό Κράτος θά χορέβει σάν άοκούδι 
σά θά χτυπώ τό ντέφι δυνατά, 
κ’ οι μασκαράδες δλοι ιό  τραγούδι 
9ά λέν — τού Μπάρμπα — Γ  ιάνη — Κανατά.

Π Ρ Ο Σ  ΤΟΝ Τ Ρ ΙΤ Ο

"Α ς ξελαρυγγιστοΟμε μέ τά Ζήτω!
Κάτω άπ’ τό γαλανό μας ουρανό 
ή Χώρα μας κοιλοπονά γιά τρίτο 
πολιτισμό μεταβυζαντινό.

Τόν έρχομό του μάς τόν λέν οί κούκοι, 
κι δτι μάς πάν' στόν πρώτο του σταθμό 
πέντ’ έργολάβοι κ’ είκοσι τραμπούκοι 
— δσοι μάς κλέβουν μέ γοργό ρυθμό.

Μά μιά. πού μέ τό ξύλο (πές τόν Κόρο) 
δέν τού τόν λύσανε τόν άφαλό, 
τό λέν κι αύτοί, πού κάνουν (τρεις τόγύρο !) 
τό καλό καί τό ρίχνουν στό γιαλό.

Χ Α Ρ Α  Κ ’ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ

Σ ά  χτές καί σάν προχτές τήν πάσα μέρα 
νάχουιιε πανηγύοια καί γιορτές, 
στό κάθε παραθύρι καί παντιέρα, 
καί προβολείς τή νύχτα καί φωτιές.

Νά καίγεται παντού τό πελεκούδι, 
νά βνάλει ό τόπος δνομα γλεντζέ, 
σά θά Υοοέβει νηστικό τ’ άρκοΰδι 
καί βάλ’ ή Ζαφειρίτσα φερετζέ.

Κ’ οι λέοες οί χαφιέδες κι δσοι βλάκες 
στήν Αθήνα τή νέα καί παλιά 
θά βάζουν στά μεγάφωνα τίς πλάκες 
ύμνων — γιά τή χαρά καί τή δουλιά.

ΣΥ Μ ΒΟ Υ Λ ΕΣ

Ποτέ σου νά μήν πεις τή σκάΦη σκάφη 
κι ούτε πώς βοίσκεις τήν ‘Ελλάδα σάπια. 
Στεϊλαν πολούς ώς τώρα στήν Ανάφη 
κ’ ήρθε ό καιρός νά κάνουμε τήν πάπια.
Κι άν βάλθηκε νά ύμνεΐ τού Πίνκ τά χάπια, 
κι άν μάς περνάει τό μπροϋτζο γιά χρυσάφι, 
ό τύπος τά πού γοάφει άλος τά γράφει!
Στ’ αύγά σου κάτσε, κάνοντας τήν πάπια.

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η  ΚΟ Μ Ψ Ο Σ Μ ΟΝΟΛΟΓΟΣ

Στά  σκέλια μου δέ βάζω τήν ούρά, 
γιατ’ είμαι μέσ’ στούς κολπαδόρδυς άσος, 
καί κάνω τίς δουλιές μου μιά ναοά 
έχοντας καί ξετσιπωσιά καί θράσος.
Μά θέλεις νά καμώνομαι τόν ψόφιο 
καί τάΥα τόν ποιώ στά χωρατά, 
μά θά μέ δεις ξανά γερό κι άτόφιο, 
γράματα νά σέ μάθω κέρατά.

Σ Υ Ν Α ΓΕ Ρ Μ Ο Σ

"Οπου είναι κι ό Μαικήνας θά φανεί, 
πού κόλυδα μεοάζει μέ δυό χέρια 
στής τέννης καί τού ύπόκοσμου τ' άστέρια, 
καί σ' δσους κανονίζει τή φωνή.

Η Ιη χ Τ Α ! J

του Μάρκου ΤΣΙΡΙΜΩΙνΟΓ

Καί μαζεφτήκανε κάθε λογής
καί μπονιατζήδες, καί καλαμαράδες,
καί μουζικάντηδες καί μαρμαράδες,
— οί δουλεφτάδες κάθε προσταγής.

Κ’ άδερφωμένοι άνατριχούν μαζί 
δ Γ  ιούδας, ό θωμάς, οι Σ  αΰλοι — Παΰλοι 
κ’ οί τόσοι φτωχοπρόδρομοι, κ ’ οι φαύλοι, 
κ’ οι φίνοι, οί τιποτένιοι, κ' οί χαζοί.

Η ΜΠΑΝΤΑ

Άπό τής Δύσης χρόνια τό τραπέζι 
μασάμε βαρυστόμαχη τροφή, 
μά τό μυαλό μας ταμπουρά θά παίζει, 
δσο δέν έχει πάθει διαστροφή.

Γραφτό μας νά μιμούμαστε τά πάντα, 
γι’ αύτό τώρα στερνά κουτσά, στραβά, 
μάς παίζει τής Πρωτεύουσας ή μπάντα 
τού Φύρερ τόν άλύγιστο χαδά.

Κ Α Τ ΡΟ Τ Σ ΕΝ Τ Ο

"Α ν  πουν τής Ρωμιοσύνης κστροτσέντο 
τήν έποχή μας, δίχως χοπλιμέντο 
θά τό χρωστάμε στόν πού διαφεντέδει 
καί λόγιους, καί τεχνίτες, γιά  νά κλέβει.

Μά θάβρουν οί αΰριανοί μας κριτικοί 
καί γιά τήν έποχή μας έναν ψόγο, 
πώς τάχα οί τωρινοί δέν είχαν λόγο 
νά γίνουν δλοι λ ο γ ο κ ρ ι τ ι κ ο ί .

Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ ΙΚ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Γ Ε Σ

Χωοίς ντροπή καί μ’ άλαφριά καρδιά 
μαζί μ' άλάνια κι άλλους Αγιογδύτες 
προστάξαν καί τ’ άνήλικα παιδιά 
νά γίνουν μέ τό ζόρι φαλαγγίτες.

Χωρίς ντροπή καί μποσικιά πολή 
θά τόν έπικηρύτουν σάν άντάρτη, 
τόν πού δέ λέει καλό γιά τή φυλή, 
ποϋδωσε τό πολίτευμα στή Σπάρτη.

ΤΑ ΝΤΟ Π ΙΑ ΓΡΑΜ ΑΤΑ

Βάλτε φωτιά στά τόπια! Βάλτε τά κλά-
(ματα

Τά πρωτοπόρα νιάτα καί τά γεράματα 
(Λόγιοι καί λογοτέχνες) περάσαν τή

( μπασιά
τού παλατιού τής Τέχνης, καί νίνηκαν

(δεχτοί
άπό τό σύντεκνό τους — πιάστε τον μέ

(μασιά! —
όχδόντα λογοτέχνες, δλοι τους διαλεχτοί, 
μ’ έλπίδες νά βουτήξουν κι αύτοί στόν

(κουρβανά
πήγαν καί προσκύνησαν κ’ έκάναν τεμενά.

ΣΤΟΝ Π Α ΡΝ Α Σ Ο

Μέσ’ τοΰ γεροκομ ιού τή νέα σάλα 
έδόθηκε μιά πρώτη όπερα — μπούφα, 
κι δράματα προβλήθηκαν μεγάλα 
καί γιά  τή Ρωμιοσύνη τή μαγκούφα.

"Ενας σαχλός, μέ λιγοστά μυαλά, 
είπε τού πεθερού τά παραμύθια, 
κι δσοι έχουν γιά κεφάλια κολοκύθια 
λέγαν πώς τά κατάφερε καλά.

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν Α Σ  *

Γιά δείγμα τοΰ ραγιαδικοΰ του γούστου 
βρήκε τήν Έπιστήιι' είλικρινώς, 
πώς άνθισε άπό τήν τετάρτη Αύγούστου, 
πουγινε ό ούρανός μας φωτεινός.

Γ ΙΑ  ΝΑ Γ Ε Λ Α Σ
Μ' δλα τά καθεστά! μ’ δλα τά κόματαΙ 
χρόνια τοΰ τά συχώρεσε ή 'Ελλάς 
τά πρόστυχα καί τ' άνοστα καμώματα, 
μά τώρα σά μιλάς γιαύτόν γελάς.

* Ό  πρύιανις τοΰ ΠανΕ-ττιστημίου Φωτεινής l i y a X í  
λόγο κ ι’  σύτόκλτιτος ό έθελόδουλος εί-εε εώς άπό τήν 
4η Αύγουστου άρχισε ή  -έπιστήμτι νά προοδεύει στήν 
'Ελλάδα .
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Έ  ερευνά μας

Η Π Ν ΕΥ Μ Α Τ ΙΚ Η  Ε Λ Λ Α Δ Α  ΕΜ Π ΡΟ Σ ΣΤΟ ΔΡΑΜ Α ΤΗ Σ  ΚΑ ΤΟ ΧΗ Σ
Μιλά ό Α. ΤΑΣΣΟΣ

•ο Α. Τάσσος. ώ ζωγράφος καί χαρά- 
χτης, ϊν α  άπό τά πιό ρωμαλέα ταλέντα 
τής νεώτερης γενιδς  είναι μέ τό  ϊρ γ ο  
τοο, πολύ γνωοτός ατό Αναγνωστικό μας 
κοινά.

Δουλειπής. βοο  λ ίγοι, Εχει Απλωθεί μέ 
τή δουλειά του σ ' δλες τΙς -περιοχές -που 
θά μ-ποροϋοε νά χρειαστεί ή χαραχτική: 
Τώ βιβλίο, τό  -περιοδικό, τήν έφημεριόα, 
νόμιμη καί -παράνομη, τό τυπογραφείο 
γενικά. Μαζύ μέ λίγους άλλους ζωγρά
φους καί χαράχτες είναι κ ι ' αύτός Από 
κείνους πού συντελέσανε στό ζαναγέννη- 
μα  τής καλαίσθητης ρωμέΐκης τυπογρα
φικής παράδοσης.

Καλλιτέχνης ζωντανός δέν Εμεινε Α 
συγκίνητος Από τό δράμα του Λαοϋ μας 
καί μέσα στά χρόνια τής σκλαβιάς Εξέ
θεσε Εργα  πού Ενοχλήσανε τδν καταχτη
τή. Αύτό του κόστισε, μαζύ μ έ  τό  δά 
σκαλό του τής χαραχτικής Γιάννη Κε- 
φαλληνό καί τούς Α .  Κορογιαννάκη καί 
Κα νά  λίγες βδομάδες στού Άβέρω φ. 
Πάνω σ ' αύτό σίγουρα θάχει πολλά νά 
μας πει. Τόν βρίσκουμε και τού άτιευθύ- 
νουμε τό πρώτο Ερώτημα:

—  Ποιά είτανε τά ουναισθήματά σας. 
δταν συναντήσατε τόν πρώτο Γερμανό 
στρατιώτη;

— Είτανε θυμάμαι Κυριακή 
πρωΐ. Οϊ στρατώνες του Ρούφ εί
χανε άδειάσει γιατί άπ' τό Σαβ
βατόβραδο κυκλοφορούσαν φή
μες δτι έμεΐς θά παραδίναμε τήν 
πόλη στούς Γερμανούς. Ποιός 
στρατιώτης “ Ελληνας δεχότανε 
στή συνείδησή του αύτή τήν άτι- 
μία; ’ Ετσι διαλύσαμε τούς λό
χους καί σκορπίσαμε. Τά πιό 
μαϋρα συναιστήματα βαραίνανε 
τήν καρδιά μου καθώς άνηφόρι- 
ζα τήν όδό Σταδίου ποδταν Ερμη. 
Σάν έφτασα στήν Πλατεία Συν
τάγματος, είδα μερικούς ανθρώ
πους Εργατικούς πάνω στό πεζο
δρόμιο νά κυττάνε κατά τήν ’Α
κρόπολη. Λίγο τούς παρατήρησα 
καί κατάλαβα πώς κάτι τό φοβε
ρό άντικρύζανε. Κύτταξα κΓ έγώ 
κατά κεί κι’ είδα πώς στή γωνιά 
της ’Ακρόπολης πάνω σ’ ένα ψη
λό κοντάρι στήν ίδια θέση πού 
κυμάτιζε ή ση,μαία μας, κρεμό
τανε ή πολεμική σημαία του Χί- 
τλερ μέ τόν άγκυλωτό σταυρό.

Στήν όδό Φιλελλήνων συνάν
τησα τούς πρώτους Γερμανούς. 
Δέν μου κάνανε καμμιάν έντύπω- 
ση πιά. Πάντα δμως θά θυμδμαι 
τή βρώμα πού σκορπούσανε, ένα 
άνακάτωμα ίδρωμένου πετσιού 
καί σίδερου. Έ τσ ι θά πρέπει νά 
βρωμούσανε τά μεσαιωνικά τέρα
τα πού σχεδιάζανε οϊ Γερμανοί 
ζωγράφοι τού 1450.

—  Ποιές πιέσεις δοκιαάσατε άπό τις 
άρχές Κατοχής;

—Τό κράτος θέλησε έκείνη τήν 
άνοιξη τού 1942, νά κάνει καλλι
τεχνικές έκθέσεις. Ή  ’Αθήνα κΓ 
δλη ή χώρα ζούσανε κάτω άπό 
μιά τρομοκρατία άφάνταστη σέ 
μέθοδες έπιστημονικές καί σ’ έν
ταση. Ο Ι 'Ιταλοί καί οί Γερμανοί 
μ’ ένα σωρό μυστικές ύπηρεσίες 
έξοντώνανε τό λαό προσπαθώντας 
νά έξουδετερώσουνε κατά πρώτο 
λόγο τις ’Οργανώσεις ’Εθνικής 
'Αντίστασης. Ή  πεΐνα στό μεταξύ 
συμπλήρωνε τό έργο τού ξολο- 
θρεμοΰ τής φυλής μας. Πώς λοι
πόν μπορούσε νά γίνει λόγος γιά 
έκθέσεις καί πανηγύρια; Πρέπει 
ν’ άναφέρω έδώ δτι οί καλλιτέ
χνες μας σταθήκανε στό ύψος 
τους καί σάν "Ελληνες καί σάν 
πνευματικοί όδηγητές τού λαού. 
'Αμέσως μέ τήν άγγελία τής Α ’ 
Πανελλήνιας Καλλιτεχνικής " Ε κ 
θεσης βάλαμε κάτω τό ζήτημα 
τά έξετάσαμε άπ’ δλες του τ'ις 
πλευρές κΓ άποφασίσαμε τήν ά- 
ποχή καί τή διαφώτηση καλλι
τεχνών καί κοινού, γιά τούς σκο- 
πούς τού καταχτητή γύρω άπ’ 
αύτή τήν μηήθεςιη. Κυκλοφορήσα

με μυστικά «άνοιχτό γράμμα» 
στούς καλλιτέχνες, στούς φιλότε
χνους καί στό λαό. Στό γρδμμα 
κείνο πούναι μνημείο έθνικής άν- 
τίστασης, τονίζαμε: «...Πώ ς εί
ναι δυνατό τήν ίδια στιγμή πού οί 
φιλελεύθερες δυνάμεις τής άν- 
θρωπότητας σ’ έναν τιτάνιο καί 
χωρίς έλεος έξοντωτικό άγώνα 
Εναντίον τού φασισμού θυσιάζουν 
τά πάντα έμείς νά όργανώσουμε 
καλλιτεχνικές έκθέσεις; Πώς εί
ναι δυνατό νά πούμε στήν ύπό- 
δουλη καί μαχόμενη Εύρώπη, δτι 
ό φασισμός έκανε τή ζωή μας πα
ράδεισο, δτι μόνο οί έκθέσεις μάς 
λείπανε, πού τώρα τις έχουμε κΓ 
αϋτές; “ Ελληνες καλλιτέχνες μή 
δώσετε τά δπλα στόν καταχτητή 
νά διατυμπανίσει μέ τήν προπα
γάνδα του στά πέρατα τού κό
σμου δτι ή νέα τάξη πραγμάτων 
όργάνωσε τή ζωή στήν 'Ελλάδα 
καί τά πάντα βρίσκονται σέ άρ- 
μονικές σχέσεις μέ τόν "Αξονα.

»Ή  άπήχηση τής φλογερής αύ- 
τής φωνής είτανε τεράστια κΓ άν- 
ταποκρινότανε στή διάθεση τών 
καλλιτεχνών κΓ έτσι όργανώσαμε 
μ’ έπιτυχία τήν άποχή. Πολύ λί
γες έξαιρέσεις γνωστών καλλιτε
χνών είχαμε πού λάβανε μέρος. 
Χρήμα έπεσε πολύ, άλλά ή γύ
μνια τής έκθεσης σέ καλλιτεχνικό 
ένδιαφέρο είτανε τέτοια, πού οί 
καταχτητές δέν κάμανε καμμιά 
ρεκλάμα κ’ Εκμετάλλευσή αύτής 
τής Ιστορίας. Τό κοινό πραγμα
τικά έθαψε μέ τήν άδιαφορία του 
τό άμάρτημα αύτό.

»"Οταν δμως άποφασίστηκε νά 
όργανωθεΐ καί δεύτερη περίοδο 
τής έκθεσης είχαμε νέες συνθήκες 
πού άντιμετωπίζαμε. Πετύχαμε 
άπ' τή Διεύθυνση Καλών Τεχνών 
τήν ύπόσχεση δτι ή έκθεση δέν 
θά γίνει ύπόθεση πολιτικής Εκμε
τάλλευσης άπό τίς άρχές κατο
χής κΓ δτι θά τήν μετατρέψουμε 
σέ χώρο πούλησης έργων γιά νά 
ζήσουνε οί καλλιτέχνες κΓ αύτό 
είτανε παλιό μας αίτημα. Ωστό
σο ρίξαμε τό σύνθημα τής συμμε
τοχής στήν έκθεση αύτή μέ έργα 
πού είχανε σάν θέμα τήν τραγω
δία τού λαού μας άπ’ τή φοβερή 
έκείνη πείνα. Κ Γ  άλλοι καλλιτέ
χνες αύθόρμητα λάβανε μέρος 
στήν έκθεση μέ παρόμοια θέματα. 
Ή  συμμετοχή μας είτανε ή πρώτη 
Εκδήλωση διαμαρτυρίας στόν το
μέα τής τέχνης μας καί ξέρουμε 
πόσο κοφτερό σπαθί είναι ή τέ
χνη. Μιά μεγάλη σειρά έργων μέ 
περιεχόμενο τήν άνήκουστη τρα
γωδία τού λαού μας κρεμαστή
κανε στίς αίθουσες τής έκθεσης 
καί τό κοινό ξαφνιασμένο Εξέ
φραζε μέ πολλούς καί θερμούς 
τρόπους τήν ικανοποίησή του. 01 
καταχτητές θορυβηθήκανε. Ό  
διαβόητος Ιταλός άξιωματικός 
Άγγέλο, τής κατασκοπείας, πού 
τώρα ή Ελληνική κυβέρνηση ζη
τάει τήν έκδοσή του σάν Εγκλη
ματία πολέμου, κατέβηκε μέ κα- 
ραμπινιέρους καί χωροφύλακες 
στό Μουσείο πού στεγαζότανε ή 
έκθεση, τή σφράγισε καί κατά
σχεσε τά Επικίνδυνα έργα. Τήν 
άλλη μέρα διάταξε τή σύλληψη 
τού καθηγητή Γιάννη Κεφαλλη- 
νού, γιατί είχε Εκθέσει μιά σειρά 
σχέδια μέ θέμα, άποσκελετωμένα 
άπό τήν πεΐνα πτώματα κι’ ένα 
συμβολικό σχέδιο γιά τήν 'Αθή
να, πού είτανε πιό χτυπητό άπό

τ' άλλα. Μαζί μέ τό δάσκαλο πια
στήκανε ό Α. Κορογιαννάκης, ζω
γράφος καί χαράχτης, γιατί είχε 
Εκθέσει τήν «άποβιταμίνωση», ό 
νέος Α. Κανδς, γιατί είχε Εκθέ
σει μιά κηδεία Εφιαλτικών άνθρώ- 
πων κι’ Εγώ γιατί είχα Εκθέσει 
ένα θάνατο άπό πεΐνα Ενός γνω
στού υου Εργάτη άπ’ τό Δουργοΰ- 
τι. ’Ακόμα είχα Εκθέσει κΓ ένα 
«κεφάλι τρελλοΰ» πού στάθηκε 
άφορμή Εξωφρενικών Ερωτήσεων 
στήν άνάκριση. ’Επειδή ό τρελ- 
λός κρατούσε ένα λουλούδι... 
κόκκινο. Ή  Διεύθυνση Καλών 
Τεχνών μέ είδοποίησε γιά τή 
σύλληψή μας καί ψυχολογικά εί
χαμε προετοιμαστεί γιά τήν άνά- 
κριση. Τό ίδιο άπόγευμα ένα κα
μιόνι μέ καραμπινιέρους σταμά
τησε στήν πόρτα μου κΓ άφοΰ 
δέν παρουσιάστηκα μοΰ άφήσανε 
ένα φίρυάνι γιά νά πάω στό Κο
μάντο - Πιάτσα. Ή  πρώτη μου ά- 
πόφαση είτανε νά μήν παρουσια
στώ. ’Αλλά σκέφτηκα πώς αύτό 
θάχε συνέπειες γιά τούς άλλους. 
"Ετσι στίς 9 ’ Ιουλίου τό πρωί πα
ρουσιαστήκαμε στόν άνακριτή 
Άγγέλο. Ή  άνάκριση είτανε γε
λοία άλλά είχε πολύ ένδιαφέοο, 
γιατί δταν μπήκα στό γραφείο 
του δ Άγγέλο έβγαλε ένα χαρτί 
δσχτυλογραφηιιένο, πού πάνω του 
είτανε καρφιτσωμένο ένα μπιλιέτο 
μ’ Ελληνικό δνομα ύπογραυυισμέ- 
νο μέ κόκκινο κραγιόνι. Τό μπι
λιέτο είτανε ό καταδότης μας! 
Δυστυχώο ή θέση αου δέ μέ βό
λευε καί δέν μποοοΰσα νά δ’αβά- 
σω τ’ δνομα κι’ έτσι ό καταδότης 
έμεινε άγνωστος. Ό  άνακριτής ά- 
Φοΰ συυβουλεύτηκε τήν καταγγε
λία αύτή μέ ρώτησε κάτι άσή- 
υαντο καί κάλεσε καί τούς άλ
λους μέσα. Τότε μας λέει: «Γιά 
ποιό σκοπό φτιάξατε αύτά τά έρ
γα;» Τού άπαντήσαμε δτι τά έρ- 
να δέν φτιάχτηκαν άπό σκοπού 
άλλ’ άπό συγκίνηση καλλιτεχνι
κή. «—"Οχι, μας λέει, μέ τά έργα 
σαο θέλετε νά δυσφημήσετε τόν 
"Αξονα καί τά βάζετε μέ τήν ’ Ι 
ταλική αύτοκοατοοία· αύτό θά τό 
πληρώσετε άκριβά. Αύτά τά έργα 
έχουνε σκοπό νά δείχνουνε στούς 
θεατές πώς ό "Αξονας κατάντη
σε τήν Ελλάδα κι’ έτσι κλονίζε
τε τή νέα τάξη πραγμάτων μέ τήν 
άντίφασιστική σας προπαγάν- 
δα...». Μετά μάς ρώτησε ποιός 
όργάνωσε τήν έκθεση καί τοΰπα- 
ιιε τό Υπουργείο.

»Τότε κ αλέσανε τόν Διευθυντή 
Καλών Τεχνών κΓ δλους μαζί 
ιαας παρουσιάσανε στό Φρούραρ
χο Μέολι. ένα μαυοοφορεμένο φα
σίστα γευατο παοάσηιια καί φου
σκωμένο σάν βάτραχο. Μάς χαι
ρέτησε φασιστικά κΓ έπειτα άπό 
συνδιάλεξη σέ τρείς - τέσσερις 
γλώσσες ιιάς δήλωσε ιιέ θοασΰ- 
«ητα δτι εϊιιαστε κρατούμενοι τού 
’ Ιταλικού Στρατού Κατοχής μέ 
πολύ βαρειά κατηγορία. "Οταν ά 
νάφεοε τόν ιταλικό στρατό κατο
χής θυυήθηκα δτι είχε γευίσει ή 
Ελλάδα κοκοοόΦτερα άπ’ τά κα- 
πέλλα τών βεοσαλιέρων στόν και
ρό τής Αλβανίας καί θαυμάσαμε 
άλλη "ΐά  φοοά τή Ιταλικό θρά
σος. Μας μεταφέοανε μέ ταξί 
στίς φυλακές Άβέρωφ καί μάς 
βάλανε σέ ίδ αίτερο κελλί.

Γύρω μας κινήθηκε πολύς κό
σμος καί στό τέλος βγήκαμε άπ' 
τίς φυλακές. Τότε μας κ αλέσανε

νά παραστούμε στή γιορτή τής 
καταστροφής τών έργων μας. 
’Εγώ άμέσως έφυγα άπό τήν Α 
θήνα. "Εμαθα δμως δτι σπάσανε 
τά τζάμια, σκίσανε καί πατήσανε 
τά έργα καί ύπογράφτηκε πρα- 
χτικό τής καταστροφής.

—  ΤΙ σδς Εκαμε τή βαθύτερη έντύπω- 
ση Από τά  Εγκλήματα τοΟ φασισμού στήν 
•πατρίδα μας:

—Ή  προμελετημένη Εξόντωση 
τής φυλής μας. Ψύχραιμα, λογι
κά θάλεγα μέ μαθηματικήν άκρί- 
βεια σχεδιάστηκε_ή Εξόντωση τού 
λαού μας. Ή  πείνα καί οί Εχτε- 
λέσεις σταθήκανε τά μέσα γιά 
τό σκοπό αύτό. Ό  γνωστός γερ
μανικός σαδισμός βρήκε στή χώ
ρα μας άπίθανους τρόπους Ικανο
ποίησής του.

—  θεωρείτε τώ γερμανικό λαό απεύθυ
να γ ιά  τά αίσχη τής Κατοχής ή μόνο τούς 
άρχηγούς του;

— Δυσκολεύομαι στήν άπάντη- 
ση. θεωρώ ύπεύθυνο κατ’ άρχή 
τόν διεθνή καπιταλισμό πού δη
μιούργησε, χρηματοδότησε καί 
Ενίσχυσε μέ πάθος τή δυναμική 
βία τού Φασισμού σάν άντίρροπο 
-ής ποοόδου καί τού πολιτισμού, 
θεωρώ υπεύθυνη καί τή γερμανι
κή σοσιαλδημοκρατία, πού μέ τή 
θεωρία τού «μικρότερου κακού» 
πράδωσε τόν άντίφασστικό άνώ- 
να τών μαζών κΓ άφίνοντας δ'α- 
σπασμένες τίς λαϊκές δυνάιιεις ά
νοιξε τό δοόυο στόν άφηνιασμένο 
χιτλερισμό. Ή  Ιστορία σ’ αύτό τό 
Ερώτημά σας έχει καταλογίσει 
τίς εύθΰνες. Ο Ι άρχηγοί καί οί 
συνεργάτες τους εύθύνονιαι γιά 
τά Εγκλήματα, άλλά κΓ ό γερ
μανικός λαός θά πληρώσει καί 
θά πληρώσει άκριβά.

—  Πως βλέπετε τήν άντ (στάση του λσοΟ 
μας ¿νάντια στόν καταχτητή;

—Ή  άντίσταση τού λαού μας 
στάθηκε ή συνέχεια τής παράδο
σης τών άγώνων του γιά τή λευ- 
τεοιά άπό τά παλιά χρόνια. Νο
μίζω δμως δτι τό στοιχείο της 
θυσίας καί τού ήρωΐσμοΰ στόν 
τωρινό άγώνα έλαβε άπίθανες 
διαστάσεις. Χαραχτηριστικό τής 
άγτίστασής μας είτανε ή άπόλυτη 
σύνειδητοποίηση τής μεγάλης μά
ζας καί ή όλοκληρωτική συμμε
τοχή της χωρίς παζαρέματα στίς 
θυσίες.

— Ποιός «κχντάζεστΕ πώς θά είναι ό άν- 
τ[χτιπτος τής Κατοχής στό πνευματικό 
μας μέλλον;

— Πριν άπ' τήν Κατοχή ή δι- 
χτατορία προετοίμασε τόν πνευ
ματικό ξεπεσμό. Λίγοι είναι οί 
καλλιτέχνες πού δουλέψανε δη
μιουργικά στήν τέχνη τους. Ή  τέ
χνη τής παρανομίας στό διάστημα 
τής Κατοχής θά μείνει σάν ντο
κουμέντο τού ’Εθνικού Άγώνα. 
Ή  πνευματική διάσπαση τόσων 
χρόνων θάχει μιάν Επίδραση στήν 
τέχνη. Άλλά  κΓ ό Εντατικός παλ
μός τόσων άγώνων καί τόσων 
θυσιών θά διαφοροποιήσει, είμαι 
βέβαιος, τήν ποιότητα τής συγκί
νησης τού καλλιτέχνη καί θά φέ- 
οει στό πρώτο πλάνο τόν άν- 
θ ρ ω π ο πού παραμένει τό μνη
μειακό θέμα κάθε ζωντανής καί 
μεγάλης τέχνης. Ό  πραγματικός 
δημιουργός Επηρεάζεται άπό τή 
ζωή. Άπ ' τό ταλέντο του θά έξ- 
αρτηθεΐ άν τή ζωή αύτή θά τήν 
μετουσιώσει σέ τέχνη. "Αν ναι, 
τότε ή τέχνη τής Εποχής μας θά 
συμβάλλει άποφασιστικά στήν 
άνοικσδόμηση ποδναι σήμερα τό
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Ζεΐ ό καθένας γιά τόν Εαυτό 
του. Καί οί άνθρωποι καί τά σκυ
λιά καί οί γάτες. Μονάχα Ενα 
κοινό σημάδι—καί οί άνθρωποι ά- 
ναμεταξύ τους, μαζί μ’ αύτούς 
κΓ δλα τά ζωντανά: καθένας πρέ
πει νάβρει ένα τρόπο γιά νά ζή 
σει.

Μυστήριο άπό τί τρέφουνται δ- 
λοι αύτοί, μέ τί γεμίζουν τήν κοι
λιά τους, άκόμη ώς καί τά σκυ
λιά πού χώνουν τό μουσούδι μέσ’ 
στίς βρώμες καί σκαλίζουν μέ 
τά μπροστινά. Λαχανίδες, ψωμί 
άπό σκουπόχορτο άλεσμένο.Μπο
ρεί νά φέρουνε σταρένιο άλεύρι, 
μόνο πού άπαιτοΰν προτεχτορά- 
το—έτσι πατάει τό σκαρπίνι πάνω 
σέ άδειανά στομάχια. Καί ή μπό
τα τού άλλουνού χτυπάει τά 
χοντρόκαρφα πάνω στήν άσφαλ
το τού δρόμου πού τραβάει γιά 
τήν Κηφισιά. Τά γατιά σέρ- 
νουνται ύπουλα στό χώμα τρυ
πώνονται άπό χαμόγι σέ χαμόγι 
μέσ’ άπό σάπιες χαραμάδες.

Κάποτε, δέν πάει πολύς και
ρός, πρίν άπό ένα ή δυό χρόνια, 
στό Εργοστάσιο γιά τά μωσαϊκά 
πλακάκια καθώς καί στ’ άλλο. 
στή «Βιομηχανία Πλαστικών Υ 
λών», βουίζανε οί μηχανές, έ
βγαινε πότε - πότε άπ’ τή λαμα- 
ρινένια καμινάδα ένας καπνός 
καί τ’ αύτοκίνητα φορτώνανε 
πραμάτια Τό μεσημέρι σφύριζε 
ή σειρήνα κΓ δλοι κοιτάζαν τά 
ρολόγια τους, αύτοί πού μένουν 
στό συνοικισμό καί οι περαστικοί. 
Μά τά πουλήσανε κι’ αύτά οί πε
ρισσότεροι. Τώρα περνάει κάθε 
μέρα ένας άνάριος ούλαμύς ντυ
μένος γκριζοπράσινα, καβάλα σέ 
άστραφτερά ποδήλατα, μέ τό 
τουφέκι διαγώνια στή ράχη. Τήν 
άλλη μέρα οί Εφημερίδες δίνουνε 
τά όνόματα δέκα τουφεκισμέ- 
νων. Τά παιδιά τής γειτονιάς 
χαζεύουνε ξυπόλυτα μέ τήν πρι- 
σμένη τους κοιλιά καί τό βα- 
θουλωμένο στέρνο.

Ά λλες  φορές μαζώνονται στή 
λεωφόρο, τριγύρω άπό κάποιον 
πού έπεσε λιπόθυμος πλάι σ’ ένα 
κυπαρίσι. πάνω στή μαύοη ά
σφαλτο. Μαζί μέ τά παιδιά τόν 
τριγυρίζουνε καί κάμποσο; σκυ
λιά πού άμα κάνεις νά τά διώ
ξεις δείχνουνε τά δόντια τους— 
δέν ξέρεις άν φοβερίζουνε ή άν 
χαμογελάνε.

Ποιά σημασία μπορεί νάχουν 
δλα τοΰτα-ή γειτονιά είναι ά- 
νάγκη νά τά καταφέρει δπως - δ- 
πως. Κατοχή. Δυό - δυό οί καρα- 
μπινιέροι περνούνε πάνω στ' ά
λογο, τήν καραμπίνα κρεμασμένη 
άπό τή σέλα.

Κατηφορίζει ό τόπος. Χέρσος, 
όργωμένος άπό γούβες καί αύ- 
λάκια, βαθαίνει πρός τό χέρσο 
ρέμα. "Επιασε τούτο τίς προάλ- 
λες' λιγοστό νερό μέ τήν άκαο- 
τέρευτη αύγουστιάτικη βροχή, μά 
έπειτα ξεράθηκε μεμιάς. Πέρ’ ά
πό τό ρέμα ή άλλη άνηφοριά μέ 
κάμποσα χαμόσπιτα, έδώ μονα 
/ικά_μέσα στό χέρσο άγρό κΓ 
άλλου σά στριμωγμένα πλάι - 
πλάι, δλα τους άρρωστιάρικα. 
Καί οί άνθρωποι πού ζοΰνε πάνω 
στήν άνηφοριά, κΓ δλα τά ζωντα
νά έδώ χάμω, σκύλοι καί γατιά, 
έχουν γιά θέα μοναδική τό ξεοα- 
μενο ρέμα κΓ άντίκρυ, πιό ψηλά, 
τά Τουρκοβούνια, κίτρινα καί ά- 
πελπισμένα.

Βέβαια, ό ήλιος. Δέν Ε’χει άν- 
τίρηση κανένας. Μέσα στή νύ

θέ·

χτα δμως ούρλιάζουν τά σκυλιά, 
μπορεί νά ούρλιάζουν άπ’ τήν 
πείνα. "Ισως κΓ άπό χαρά πού 
βρήκανε νά τραγανίσουν κάποιο 
κόκαλο άπό άπίθανο ψοφίμι.

Κανένας δέν κατάλαβε ποτέ 
ιατί ούρλιάζουν τά σκυλιά, κα- 
νας ζεΐ μονάχα γιά τόν Εαυτό 

του μέ μιά ψυχή λιψή. Λιψή σάν 
τό άποψινό φεγγάρι. Καί ή τσου
χτερή αύγή πάνω στό ΔιαΟολό- 
ρεμα, τό πικροχάραμα πίσω άπό 
τό μαδημένο Ύμητό—κάπου πρέ
πει νά βρίσκεται κΓ αύτός, δέ 
φαίνεται ή ράχη του άπό τό κα
ταχωνιασμένο ρέμα. Μόνο πού άν
τίκρυ ξεχωρίζουν πιά τά Τουρκο
βούνια.

Κάτι σά νάτριξε, εύκολα τρι- 
ματίζεται τό χωμα στόν ξερότο- 
πο αύτό πού δέν τόν καταδέχον
ταν ώς καί τά σκουλίκια.

Μέσα στό σκοτεινό βουθού>ω
μά, ίδια ρηχιά σπηλιά, πλάϊ στό 
χωματένιο τοιχαλάκι, κούρνια 
ζε ό Ήλίας μισοκοιμισμένος, μέ 
τδνα μάτι του άνοιχτό. "Ανοιξε 
καί τό άλλο μάτι.

— Μίλησες; κάνει τού μικρού 
που καθότανε δίπλα του άνα- 
κούρκουλα.

'Ο μικρός δέν άποκρίθηκε. Ά- 
νασήκωσε τό γιακά τού σακα
κιού του κι’ άπόμεινε στήν ίδια 
θέση, τή ματιά του καρφωμένη 
Εκεί μπροστά στό ρέμα πού άπό 
γκρίζο άρχιζε πιά νά κιτρινίζει.

— Τσούζει λιγάκι, Εξακολούθη
σε ό άλλος. Πόσες έχομε σήμε
ρα, έψτά ή όχτώ τού μήνα; Ό  
Σεπτέβρης μπήκε μέ ψυχρούλα. 
Έσύ, βρέ φουκαριάρη Βασιλάκη, 
δέν καπνίζεις, έ; — άμ βέβαια, θά 
κάψεις τά μουστάκια σου! Μά 
Εγώ θ’ άνάψω ένα ταλάνικο μπάς 
καί ζεσταθώ. Δέ θ’ άργήσει νάρ- 
θει κΓ ό λεγάμενος.

Στή λάμψη τού σπίρτου, 6 μι
κρός έσμιξε τά φρύδια κοιτάζον
τας τόν πλαϊνό του. Ό  καπνός 
τού τσιγάρου έβγαινε άπ’ τή σπη
λιά σά νά τόν ρούφαγε ή αύγή. 
Μιά μυρωδιά ξερού γαρύφαλου 
γέμισε τό βαθούλωμα.

— Μπάρμπα, είναι σίγουρο πώς 
θάρθει;

Ό  Ήλίας άνέβασε τό πάνω χεί- . 
λι κι' έφτυσε πετάγοντας τό σά
λιο του λοξά, μέσ' άπό τήν τρύπα 
πού άφηνε τό χαλασμένο του σκυ
λόδοντο

— Καί βέβαα θάρθει! "Οσο 
κι' άν γύριζε ψές βράδυ άπό τα
βέρνα σέ ταβέρνα, μπροστά ή 
ρομβία κΓ αύτός ξοπίσω μέ τό 
Λεμονή. Στίς έντεκα ήρθε οτό 
σπίτι καί τά συμφωνήσαμε.

— Στίς έντεκα:
Τάχει καλά μέ τό λοχία τό 

Τζάκομο. καμιά περίπολο δέν 
κοτάει νά τού μιλήσει. . . Κ.’ έξ 
άλλου, ξέρουνε πώς ό Μπατής δέν 
έχει παραδώσει τό πιστόλι του. 
Αύτό μετράει.

— Τό κρατάει πάνω του;
— Τί θές, νά τό κρεμάσει κάτω 

άπ' τά κονίσματα σά νυφικό στε
φάνι:... Προχτές, στόν καψενέ 
τού Τζούμα. τόβγαλε κο:ί τό σκά
λιζε. κάπου έαπλεκε ή ρόδα. Πά
νω στήν ώρα μπαίνουνε τέσσεροι 
Ταλιάνοι. ...

— " Ω ' έκανε ό μικρός μέ ά- 
γωνία.

— θαρεΐς τού κάηκε καρφί; 
Διάταξε τό Τίούμα: «μισή γιά 
τά παιδιά». "Επειτα πάει στό 
τραπέζι τους καί λέει: «σκουζά- 
τε» — κΓ άρχισε κάτι νά τούς έ-

ξηγά μέ τά ψευτοταλιάνικά του 
δείχνοντας τό πιστόλι. Τό ψαχου- 
λεύανε κι Εκείνοι καί λέγανε «κο- 
ζί, κοζί». Τδχωσε πάλι στό ζω
νάρι. Τότε γυρίζει καί μάς κάνει: 
«βρέ παιδιά, μά τό θεό, άν ή
ταν Γερμανοί θά τούς τήν άνα
βα. Μά τούτοι έδώ, ποιός κατα
δέχεται!»— κΓ άρχισε πάλι τίς 
μαλαγανιές μέ τά ψευτοταλιάνι- 
κά του.

—'"Ω ! θάμαζε τώρα ό Βασιλά- 
κης. Τδπε αύτό: «ποιός καταδέ
χεται;».

— Τούς ξέρει άπό τό μέτωπο, 
κάμποσους άπό δαύτους ξεβρά
κωσε στό Πογραδέτς — έ, νάχα κι 
Εγώ τά νιάτα του δέ θάχανα ένα 
τέτοιο πανηγύρι.

Ό  μικρός τόν στραβοκοίταξε 
μέ κάποια περιφρόνηση:

— Δέν τά παρατάς, μπάρμπα 
Ήλία!

’Εκείνος έκανε πώς δέν κατα
λαβαίνει.

— Τώρα — συνέχισε τήν όμιλία 
του — νταραβερίζεται μέ δαύ
τους, μέ τό Τζάκομο, κονσέρβες, 
παρμεζάνες, ρύζια, κανένα δπλο 
πού καί πού .Μάζωξε κάμποσα 
λεφτά. Τί άπομείνανε; Τά πίνει 
δσα βγάνει... Μονάχα μήν τού 
πεις νιά Γερμανό: τούς_έχει ά 
χτι. ’Ετούτοι, λέει, δέ μάς άφή
σανε νά ρίξομε στή θάλασσα τόν 
’ Ιταλό. "Ε , λέει, δέ θάρθει κείν’ 
ή ώρα; θά φάω δέκα Γερμα
νούς, νά μή μέ λέν Μπατή !. . . 
Τάχει μέ τούς δικούς μας, μέ κά
τι σταυρωτήδες πού παρατήσανε 
τά παιδιά στό μέτωπο καί φύγανε 
μέ τ’ αύτοκίνητα. Ειδεμή, λέει, 
θά κρατάγαμε τό Γερμανό.

Τό παιδί, άμίλητο, κοίταζε, 
μπροστά του τό χορτάρι πού τώ
ρα, καθώς άρχιζε νά φέγγει γιά 
καλά, γυάλιζε πρασινοκίτρινο ά- 
σημί. πασπαλισμένο άπό τ’ άγιά- 
ζ; πάνω στίς πλαγιές. Ούτε μιά 
φωνούλα οΰτ’ ένας στεναγμός μέ
σα στό ρέμα. Τό φτωχό κομάτι 
τ’ ούρανοΰ, αύτό πού άφηνε νά 
φαίνεται ό θόλος τής σπηλιάς, 
έπιασε νά ροδίζει άπό _ ξέθωρο 
πού είτανε. Πιό κάτω πίσω άπό 
τό ρέμα ξεθύμαινε ή πάχνη άνα- 
κουτρωτή κοματιασμένη, μπλεμέ- 
νη πάνω στά τηλεγραφόξυλα σά 
νάτανε ξαντό άπό μπαμπάκι. Μιά 
παραπλανημένη άκρίδα πήδηξε 
δυό - τρείς φορές πάνω στό χώ
μα γιά νά ξεμουδιάσει, τέντωσε 
τά φτερά της καί χάθηκε πετών- 
τας μονοκόματα.

— Μπάρμπα, είν’ άλήθεια, κα
θώς λένε. πώς ό Μπατής κρατάει 
πάιω του τό τίμιο ξύλο; Καί πως 
γι’ αύτό κανένας δέ μπορεί νά 
τόν σκοτώσει;

— Καί βέβαια είν’ άλήθεια. Νά, 
πάνε πέντε χρόνια, δέν τόν καθί
σανε στόν πάγκο οί χαφιέδες γιά 
νά μαρτυρήσει; "Επειτα, φέρανε 
τό γιατρό. ’Ετούτος είπε πώς κο- 
κάλωσε καί πάει καλιά του. Μά 
είναι μάνα σέ τερτίπια ό Μπα
τής. Τού άνάψανε χαρτιά πάνω 
άπ’ τά ρουθούνια, Εκείνος μόκο. 
κράτανε τήν αναπνοή του. Μά 
δπως τόν μισερώσανε μέσα στό 
κάρο μαζί μέ κάμποσους κοκα- 
λιασμένους, βρήκε τήν εύκαιρία 
καί τδσκασε. Καί ϋστερ' άπό πέν
τε - δέκα μέρες τ’ άσημικά τού 
άστυνόμου κάνανε φτερά, τίποτα 
δέν άπόμεινε στό σπίτι του πού 
λέει ό λόγος, οΰτ’ ένα κουταλά
κι γιά νά τρών γλυκό.

— Βρέ! Κόλπο τού Μπατή! £-

κανε χαρούμενα τό άγόρι.
— Δέν ξέρω. Τό καλό πού σου 

θέλω κοίταζε τή δουλειά σου καί 
μήν άνακατώνεσαι μέ ξένες £- 
νιες, τού άποκρίθηκε κοφτά ό 
θειός του.

Ή  κάφτρα τού τσιγάρου του 
άγγιζε πιά τά δάχτυλα. Τράβη
ξε μιά τελευταία ρουφιξιά καί τό 
πέταξε μέσα στό ρέμα.

Κάποια γυναίκια φωνή άκου- 
γότανε ψηλά, πάνω άπ’ τά κεφά
λια τους. Μακριά, Ενα κακάρι- 
σμα. Τό Διαβολόρεμα ξυπνούσε. 
Ή  γυναίκια φωνή δέ σώπαινε, μέ 
κάποιον τάχε, τά λόγια βγαίνανε 
άραδιαστά δίχως νά φτάνουν κα
θαρά ώς έδώ κάτω μέσ’ στό ρέ
μα.

—Ή  κυρά Μαρία, μουρμούρισε 
ό Ήλίας.

Ό  μικρός άπόμεινε σκεφτικός. 
—ΜπάρμπαΉλία — τού λέει σέ 

λίγο — ξέρεις. Εγώ θά μείνω Ερ
γένης άμα μεγαλώσω. Δέ θά 
παντρευτώ. Νά, δπως ό Μπατής. 
Τί κατάλαβες έσύ; "Ολο στό σπί
τι Εχεις τό νοΰ σου, γιά τούτο 
δέν κατάφερες νά γίνεις κάτι, ν’ 
άκουστεϊς. Νά, δπως ό Μπατής.

— Τί εχει νά κάνει βρέ ή παν- 
τριά; Πρόσεξες τή ματιά του ¡ Κά
τι Εχει στή ματιά του ό Μπατής— 
νά, θαρεΐς πώς ψαχουλίζει τήν 
καρδιά σου καί σοΰ παραλύνει τό 
κουράγιο, Εκεί, στά δόβια, μέσα 
στή δίπλα πού τδχεις φυλαμένο. 
Κατάλαβες;

— Ναι, κούνισε τό κεφάλι του 
ό μικρός κΓ Εκανε κάτι νά τού 
πει άκόμα.

— ΣώπαΙ τόν Εκοψε δ θειός 
του μέ μιά χειρονομία.

"Εγειρε πλάϊ τό κεφάλι του κι 
άφουγκράστηκε:

— Κάποιος Ερχεται.
Πατημασιές κατηφόριζαν πανω

στήν πλαγιά. Μπροστά στό άνοι
γμα παρουσιάστηκε Ενας άντρας. 
Λιγνός, μαυριδερός, μέτριο άνά- 
στημα Φορούσε κοστούμι καφετι 
μέ ρίγα, τό- μεσάτο σακάκι του 
τής ώρας καί ή καφετιά ρεπού- 
μπλικα Εγερνε στό δεξί αύτί. Τό 
μούτρο του τσαλακωμένο, άξύρι- 
στο πάνω άπό δυό μέρες.

— Καλημέρα! λέει μέ κέφι. 
Ποιός είναι ό μικρός;

—Ό  γιός τής άδερφής μου τής 
συχωρεμένης, θυμάσαι, πού πρι- 
στήκαν τά ποδάρια της. · . Καλό 
παιδί. "Εχει δρεξη γιά δουλιά. 
Δέν Εφερες τό Τζάκομο μαζί σου; 
Βρέ Μπατή, θά σέ φανε τά γλέν- 
τια.

— Είσαι κορόϊδο, βρέ! Ο κό
σμος κάνει άνάσταση κΓ έσύ κοι
μάσαι. Ποιός Τζάκομος, μωρέ; 
Ό  κόσμος κάνει άνάσταση, δέ 
χαμπαρίζεις; 'Υπόγραψε ή ’ Ιτα
λία. Παραδόθηκε.

Δέ φορούσε κολάρο ούτε κρα- 
βάτα καί καθώς μιλούσε τό κα
ρύδι του άνεβοκατέβαινε ξεπετα- 
γτό. Ό  Ήλίας κΓ  ό άνεψιός του 
τόν κοιτάζανε χαζοί.

— Βρέ τδπε τό Λονδίνο τά με
σάνυχτα. Σκαμπάζεις; Βλέπεις 
κανένα ’ Ιταλό νά τριγυρνά; Πε
ρασμένες πέντε, κοντά Εξη πιά μέ 
τήν παλιά! Μόνο δυό - τρείς σκο
ποί φανερωθήκανε. Ζητήσανε ρού
χα νά ντυθούν πολιτικά, οί άλλοι 
κλειστήκαν στϊο καζέρνες. . Τί 
κάθεσαι καί συλλθ'"έσαι; Τ’ εί
ναι, μωρέ, μεγαλοβδομάδα ή ά
νάσταση ; Μίλα, μωρέ, τί συλλο
γιέσαι ;
ΣΤΟ  ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.
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Ή  ποιητική μ?ς κληρονομιά
-ΖΗΤΩ Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α »

Τοϋ Α. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΓ
Σΰρ’ τε, στίχοι μου. σϋρτε τυπωθείτε.
Δέν είν' πουλιό στόν κόσμο άφοριστάδες.
Βουδοί. σδυσμένοι, πάν’ οΐ ύποκοιτάδες.
Καί σεις ’μπορείτε τώοα νά φανήτε.
Λεύθεροι στίχοι, έλεύθεοα ’μιλεΐτε.
Στηλητέψετε όλοΰθε τσή άσχημάδες 
Παρόμοια σέ λαϊκούς ή σέ παπάδες 
Έμπαίξετέτες δπου τές είδεΐτε.
Στήν Αΐγυφτόσας ώς καί σείς κρυιιιιένοι, 
Ά ν ν ελ ο ς  καί σ’ έσάς Φέονει τόν είδηση'
«’Ελάτε, σάς φωνάζει, είν’ πεθαμένοι 
«ΟΙ ζητοΰντες νά πνίξουν’ τή συνείδηση».
Σΰρ'τε στίχοι μου. έδγάτε παοησία,
Καί φωνάξετε «Ζήτω ή Ελευθερία».

•

Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Α Γ Υ Ρ Τ Ε Ι Α

ΣΤΟ Ν Η Λ ΙΟ  Τ Η Σ  Α Θ Η Ν Α Σ

Χαριτόδρυτη Άνυρτεία,
Σέ μισώ μά σέ θαυυάζω!
Ή  μεγάλο σου όπαδία 
Μέ σαστίζει καί τοουάζω' 
Γιατί έσύ, Κυοά του "Αδη, 
Βασιλεύεις στό σκοτάδι.

Σέ) στό φόρο προδοδόνεις 
Καί τριγύοω του ιιαλώνεις 
"Οσα μπαίγνια είναι στόν Τόπο’ 
Καί του κάνεις ποδοστάσι 
Ν’ άνεδή νάν τά γελάση.

Σύ . μαστόρισσα, τοΰ φτιάνεις 
ΛΑνια πλάνα ύποκρ'σίας'
ΦΓλο τοΰ Λαοΰ τόν κάνεις,
T "c  Πατο'δος. τής θοησκείας' 
Κσί τοΰ Ράνεις είς τό γέρι 
Τοΰ προδότη τό μαχαίρι.

Τ*ν ύπόλοιίσι τοΰ ππαίνεις 
Τοΰ γυδαύηνε όιιποοστά του' 
Κ·* έτσι αίσγοά του τηνέ στένεις 
Γ τΚλ>>6 του κόνισυά του,
Π °ΰ  σ’ σΰτό δίν*ι θυσ^α 
"Οσα ούράνια, δσα θεία!

ΧσοιτΑδουτο Άγυοτεία,
Πώς δειλ'άζειο τόν έσυτόσου! 
Πώς ιιέ τόση άδιαφοοία 
Άτιιιάς τό ποόσωπόσου!
Έ ν α  6χ τά συμφέροντάσου

Δέν είν’ τάχα κ’ ή άνθρωπιάσου:

Πώς Βαστάς τόν έντοοπή,
Κ ουτσουνόδυλο νά βάνεσαι 
Τ^Ο χυδαίου μας νά σ* ντνη ! 
Πώς μπορείς νά μήν αισθάνεσαι 
Κάχι τί στά μάγουλά σου.
Σ ά  νά σδλεγε ν τ ρ ο π ι ά σ ο υ .

’Από κούοχη ι σέ ταδέονα 
Ποοδατείς καΟιιένη Λχι’ οτη 
Σ  νυλονλύΦοντσς τό ιοτέρνα 
Τοΰ μπεκρή που σ’ ?νρ· σύοτη. 
Καί τοΰ πίνεις τόν ποηδπ του, 
Γιά τή βρωμοΰπόληψή του!

Ν’ άκουστός! Ιδ ο ύ  Λ μανία 
ΠοΟ κρστκΤ τά λονινά σου 
«Πάρι ύπόλοιίπι κσιιιιία
' ' ό  άμουσου καί ντοοπ-άσ^υ»
” ρ ’·σι ό Λσίμονας σοΰ β>·ά>·εΐι 
Ποΰ σ’ ώθεΐ καί σέ λυσσιάζει.

/ΐπσσιοτσμένε κοττοαΐ'άντι!
"Ο ΰνλος αΟοΌ σέ βαοαίνςται' 
Σοΰ γελά ιιέσ' στό μουστάκι 
Σέ νιουνίζει. σέ σιναί'τται. 
’Ενώ είναι όονης σπιιεΐον 
Είς τά μάτια τών τιμίων.

1 Αύλή.

Η Γ Λ Ω Σ Σ Α
Κ ’ έγώ είμαι σύμφωνος, 
τόσο γιά γλώσσα, 
νά ξαναστρέψωμε 
Σ τ ’ άρχαία τόσα.

Τών παλαιώνε μας 
Λόγια ώραΐα,
Πού τά ‘μιλούσανε 
Μέ γλώσσα άρχαία.

‘Αλλά δέν πείθομαι 
Πώς Παλαιοί μας 
"Ητανε οΐ Πίνδαροι 
Καί οΐ “ Ομηροί μας.

’Εκείνοι, καί άλλοι μας 
Πρόγονοι άρχαϊοι,
Ώ ς  κΓ έκεΐνοι ήτανε 
Σάν κΓ έμάς νέοι.

Πού έκαταγότανε 
’Από άλλους πάλι 
Μέ πρωτεραιότητα 
Πουλιό μεγάλη.

"Ανοιξε φίλτατε 
Κύρ Μαρκορά 
Τά λεξικά μας 
Τά έλληνικά.

Καί θά εΰρης βέδαια 
Τόν κάθε λέξι 
Παραγογούιιενη 
’Από πεντέξη,

Ποΰ μετανενέστερες 
’Από έκείνη 
Τές έμιλούσανε 
ΌρφοΙ καί Αίνοι.

Καί πρίν έκείνωνε 
Ή τα ν  οί Νωαΐοι 
Καί ποίν έκείνωνε 
Ο Ι ’Αδαμιαίοι.. .

Σ έ  τούτους τσού Οστερους 
Ποέπει νά Ιδοΰμε,
Νάν τούς ρωτήσωμε 
Πώς νά μιλοΰμε.

Γιά νά όσυχάσωμε 
Βεδαιοιμένοι 
Πώς δέ μιλοΰμε 
Γλώσσα φθαρμένη.

Άλληώς. καλότυχε.
Τί όθε’ ώφελεί 
Ή  άογαία γλώσσα μας 
Ή  έλληνική.

“ Αν άρχαιότεοοι 
Ά λ λ ο ι μποοοΰνε 
Νά μας ένάγουνε 
Καί νά μάς γδυοΰνε:

Ποέπει δθεν ναΰοουιιε 
Έκειούς τσού πρώτους 
Σ ’ έκειούς νά μάθωμ*
Τό λεχτικό τους.

Γιορτάζει ό όλιος τόν ’Αθήνα 
μας. Λουστράρει τά παραθυρό
φυλλα, τούς τοίχους. Χυμάει στόν 
άσφαλτο νυαλί - κσθοέΦτης, λού
ζει τις άκακίες άπ’ τόν κορφή 
ώς τά νύνα. ζανακα· νουονοητι 
τίς παράγκες, κοεμάει ολουοιά 
μέσα στίς πιατοθήκες. βάνει δυό 
δάγτυλα χοντρό χουσάΦι άκρη - 
άκρη στόν τσίνκο της αυλής. Μο
σκοβολάει όλοΰθες λεδεντιά τό 
ποωΐ. Περνάει ένα κάρο φοοτω- 
μ#νο παλιολαυαοίνες. Λαυποκο- 
πάνε ο! λαμαρίνες άτόΦο μάλα
μα. ΣοΟργεται νά ρωτάξεις:

— Έ .  μπάου-^α. ποΰ τόν πδς 
δλον αύτό τόν όλιθ;

Κο! δόστου, ντάνκα - ντρύγκου. 
οί λαιιαοίνες κουδουνίζουν. Ό  
καοοτσέοης μερακλώνεται. Τό 
ρίχνει στό τρσνοΰδι:

«καοοτσέοη τράβα Ισα 
νά ιιδς πδς ν ιά  τά Πστι'σα»

’ Απάνου ό ούοανΑς φαοδύς - 
πλατύς κα! πεντακάθαρος, σάμ
πως νυφιάτικο σπντΑνι πλυιιένο 
μέ τά  γέο*α ll ia r  «=ΪΚΑ»-'άνοΛν'''ς 
ρωμιάς. πέντε βολές πεοασυένο 
άπ’ τό λου>άκι. Κα ! κεί στόν ά- 
κοη, Ασάλευτα κα) κάτασποα 
το 'α  καλοθοε.,ένα σι’ιν\τΛ>α Ραο- 
ρεϊς κα! καο-Έοανε τοία οπι-ι». 
μπουλά νυιινάκωλα άννελαόδ'α  
νά νΑ'-ουνε τΑ δάντυλ Α τους υές 
στό βάζο τομ ήλιου καί νά γλεί
φουνε τό μέλι.

Κάτι σδαονάει μές στά πλευοά 
σου. τοαντάΓει τ"ν  καοδιά ό γα- 
ρά. θέλεις ν’άνοίδεις τις αουντες 
σου κα! >ά ιιοιράσειτ πώς στόν 
κόσυο. θές νά σκουντήσεις κά
ποιον στόν άνκώνα κα! νά τοΰ 
πεις: «ίλλέπειο-Βλέπεις:» — «Νά- 
τος 6 ήλιος» Σάν δταν είσαι στόν 
κινηματογράφο καί βλέπεις μιά 
όμορφη σκηνό καί σκουντάς τό 
διπλανό σου νά υο· ραστείς υαζί 
του τόν όμοοΦιά καί τή χαοά 
γιά νά μποοείς νάν τό χαρεΐς 
έτσι διπλά. Μά βλέπεις τότες πώς 
ό άλλος δεθεωυένος άπ’ τό "ά- 
χτο τής μέρας έχει άποκοιμηθεΐ. 
θαμπίζουνε τά μάτια σου, πές 
άπό πίκοια. πές άπό ντροπή.

Κ’ οί άνθρωποι, νά, σκυμένοι 
όληυεοίς ίδρωκοπάιε σάν τούς 
ζευνάδες υέ τά μάτια κολλημέ
να στό χώμα δίγως νά βλέπουν 
πάρα-κεί μιά συντροφιά άπό πα- 
παοοΰνες πού ξεκ^υφαίνουνε τόν- 
κόσμο μέ τίς κόκκινες ζητω- 

. κραυνές τους.
«Βλέπεις; Βλέπεις;». Τό τεν

τωμένο δάγτυλο — ή ιΐιυχή — πού 
δείχνει. Φτεροκοπάει ένα τραγού
δι όλόγυρα. Δέν τ’ άκοΰς; θυ 
μάσαι τότες πού διαδάζαμε. . . 
Σέ ποιό βιβλίο; Τότες πού γινό
ταν συνεδοίαση στό σπίτι τοΰ 
γιατοοΰ. Κ ’ έξω στήν αίθουσα 
ά'-αυονής, ποήσυενε ή Μάννα 
τοΰ Γκόρκυ μ’ ένα κατσαρόλι στά 
χέρια, νιά νά φάει ό νιός της 
σά θά τέλευε τή «δουλειά».

Τί παστρικά ποζιταν κεί μέσα. 
Τί ήσυχα. Ή  μάννα στέκονταν 
καί κυτταζε. «Δές μάτια μ’ τί λο- 
ής πραμάτειες βρίσκουνται στόν 
κόσμο». ’Ετούτο τό τοσπέζι. Ά μ  
ή καοέκλα μέ τά στολίδια... “ Ενα 
τετράφαρδο παράθυρο. Μπαίνει 
τετοάνωνος ό ήλιος στό πάτωμα. 
Γυαλοκοπάει τά χερούλι της πόρ
τας.

— Μπά, μπά, τί πράματα μα
θές. ..

Παίονει δειλά κάποιο β-δλίο 
στά χέοια. Τό ξεφυλλίζει. Έ χ ε ι  
ζωγοαφ-σ-ιένες πεταλούδες...

— Γιά δές. γιά δές. . . ’Ετούτο 
έδώ τό ζούδι έγει υιά όλάκεοη 
πολιτεία άπό λουλούδια ζουνρα- 
ψισμένη στά φτεοά του. Ά μ έ  δαΰ- 
τρ ...  Ποΰ νά ξέρω σΰτά τά ζού-

ΤοΟ Γιάννη Ρ ΙΤ Σ Ο Γ

δια ... "Α. ναι. καλέ. Είναι πε
ταλούδες. Γιά δές...

Χαμογελάει βαθειά καί συλ
λογιέται περιμένοντας τό γιό 
της:

— Πόσα δμορφα πράματα, βρί- 
σκουνται στόν κόσμο, πού περ
νάνε κάθε μέρα μπροστά στά μά
τια μας καί μεΐς μηδέ τά νογά- 
με, μηδέ τά βλέπουμε...

Πάλι γαμο'-ελάει στοχαστ-κά 
πάνου στό βιβλίο μέ τίς πετα
λούδες. "Α, τώοα ξέοει. Μέσα κεί 
ό γιός της κάτι δμορψο έτοιμά- 
ζει μαζί μέ τούς άλλους... καί...

— Α χ ,  θέ μου πότες πιά θά ξα- ’ 
οτερώσει τό υάτι κ’ ή ψυχή τ’ ά- 
θρώπου νά ξαστερώσει πιά γιά 
πάντα ό ούρανός. . .

Πιάνει άπδξω τό κατσαρόλι μέ 
τό ψαΐ τοΰ νιοΰ της: «Άογεΐ. θά 
κρυώσει τό φαί του. Πάλι παγω
μένο θά τό φάει. Μ ά ...  νσί. Δέν 
πειράζει, θά  ξαστερώσει κ’ ή ψυ
χή κΓ ό ούρανός...».

’Εκεΐ έξω, μές τό φώς της Α 
θήνας, πεονοΰν μέ συνοδεία τρία 
παλληκάρια άλυσοδεμένα, σκονι
σμένα.

— Τί είναι; Ποιοι είναι;
— Είναι αύτοί πού τινάξαν 

στόν άγέρα γερμανικά καράβια 
καί σιδερόδρομους, αύτοί πού ά- 
φήσανε δουλε ές καί φαμίλιες, καί 
όλάκερα χρόνια νηστικοί, κουρε
λιάρηδες, γυμνοπόδαροι, χύναν τό 
αίμα τους πολεμώντας γιά τή λευ
τεριά. Είναι τά παιδιά τής ’Αντί
στασης. Τά παιδιά τού λαού, τά 
παιδιά μας.

— Πού τούς πάνε;
— Νά τούς σκοτώσουν.
— Γ  ιατί;
— Αύτή’ ναι τώρα ή «λευτεριά». 
Βουρκώνει δ ούρανός. Τά τρία

άγγελούδια κουτρουδαλιάζονται 
άπ’ τά σύννεφα. Χτυπάνε τά πα
ραθυρόφυλλα. Ή  Μάννα ταΰ 
Γκόρκυ κλείνει τό βιβλίο μέ τις 
πεταλούδες.

— Μπά, λέει. Πώς άλλαξε μο
νομιάς ό καιρός. Τί κρύο. ’Ανε
βάζει τό μαΰρο μποξά της ώς τό 
κεφάλι καί συμμαζώνεται στήν 
καρέκλα της.

Στήν άλλη κάμαοα ό γιός της 
κΓ ό γιατρός καί τ’ άλλα παιδιά 
τοΰ λαοΰ, κουβεντιάζουν:

— Πρέπει ν ά ...
Σφ χτές οί γροθιές τους πάνου 

στό τραπέζι, σά νά δίνουν τόν 
δρκο τοΰ Μακρυγιάννη:

— Πού τό τσάκισες αύτό τό 
χέρι:

— Στό Μισολόγγι.
— Ποΰ τό τσάκισα αύτό έγώ;
— Στούς Μύλους τοΰ Άνα- 

πλιοΰ.
— Γ  ιατί τά τσακίσαμε;
— Γιά τή λευτεριά της πατρί- 

δος.
— Ποΰναι ή λευτεριά κ’ ή δι

καιοσύνη; Σήκω άπάνου.
Σφίγγουνε πιότερο οι γροθιές, 

κΓ δλες μαζί οί καρδιές μιά πέ
τρινη γροθ·ά πού άστράφτει μ’ 
δλη τήν άγριον όμορφιά της, μ’ 
δλη της τή μεγάλη άπόφαοη.

Μεθαύριο, θ’ άνοίξει τρυφερά ή 
παλάμη νά χαϊδέψει, θ’ άνοίξουν 
τά παραθυρόφυλλα στόν ήλιο, θ’ 
άνοίξουν τά πνεμόνια στόν άγέ- 
ρα_ κι’ δλες οί μάννες θά ρίξουν 
άπ’ τή ράχη τους τό μαύρο τους 
μποξά καί θ’ άνοίξουν τά βιβλία 
μέ τίς πεταλούδες—κάτι κα νούρ- 
γιες πεταλούδες... Κ ’ έξω στό 
φώς οί παπαρούνες θά ξεκουφαί- 
νουνε τόν κόσμο μέ τίς κόκκινες 
ζητωκραυγές τους—τίς όλοκαί- 
νουργες ζητωκραυγές τους. Καί 
τότες, βέβαια, θ’ άκούει δλος 6 
κόσμος.
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Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α
Έθνικδ Θέατρο - Ενωμένοι Καλλιτέχνες

Του Θ-,άοου ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ

Σύγχρονη  ποίηση

"Υστερα άπό τήν έπιτυχία τών 
«’Ενωμένων Καλλιτεχνών» στό 
Λυρικό μέ τόν «’ Ιούλιο Καίσαρα», 
ή προχτεσυνή πρώτη τοΰ «"Εμπο
ρου της Βενετιάς» στό ’Εθνικό 
θέατρο, φέρνει τή θεατρική μας 
ζωή ό’ ένα έπίπεδο πού χρόνια 
είχε νά τό γνωρίσει. "Ενας μήνας 
μέ δυό Σα:ξπήοους! Κ’ οί πιό 
γκρινιάρηδες άταξίδευτοι - ξενο- 
μανεΐς (είδος νεοελληνικό, άγνω
στο στήν ύπόλοιπη άιθρωπότητα) 
θά έπρεπε ν’ άναγνωρίσουν δτι 
στό θέατρό μας συμβαίνει τούτη 
τή στιγμή μιά άπό τίς πιό πολι
τισμένες προσπάθειες γιά τόν 
πνευματικό προβιβασμό μας. θά 
έπρεπε νά τό γράψουν καί νά τό 
διαλαλήσουν, άν είχανε κόκκο αι
σθητικής άγω γης μέσα τους. ’Αλ
λά δέν έχουν. Άμαθεΐς ή ήμιμα- 
θείς άπό τά παιδικά τους, μέ τό 
χρόνο, άπόκτησαν καί τή βλακεία 
τήν πολιτική. Ή  τυφλότητα τους 
άποκορυφώθηκε, κ’ είναι πιά κα- 
τενθουσιασμένοι γιά τά πάντα της 
ήλίθιας άσύδοτης πένας τους. 
Βλέπουν τόν «Καίσαρα» κι άντί 
θέατρο, άντί δημιουργία, καί 
ζωή, καί θαυματουργή προσπά
θεια, καί τίμιο άγώνα, αύτοί βλέ
πουν φαντάσματα...

Μύωπες γιά τήν Τέχνη. Πρε
σβύωπες γιά τά φαντάσματα.

Ωστόσο ή δουλειά γίνεται τρι
γύρω μας. Ανεμπόδιστη. Σοβα
ρή, φωτισμένη κι άλύγιοτη τραβά 
τό δρόμο της. Πέρα άπό τήν πτω- 
ματολογία.

Μέ τόν «"Εμπορο της Βενετιάς» 
είδαμε πώς δικαιώνονται δσοι δί
νουν πίστωση χρόνου στούς άν- 
θρώπους πού ξεκινούνε γιά μιά 
δύσκολη ύπόθεση. Πρέπει νά τούς 
κρίνουμε γιά τά έργα τους κι δχι 
γιά μερικές άτυχεΐς ή άφελείς 
πραγραμματικές έκφράσεις τους.

Πρίν άπό λίγους μήνες, ό θία
σος τοΰ «Έθνικοΰ» είταν ένα εί
δος νυκτερινού άσύλου. Τώρα εί- 
νοχ θίασος. Καί άν ή διεύθυνσή 
του έξακολουθήσει μέ τόν ίδιο 
ρυθμό, πολύ σύντομα θά είναι έ
νας άπό τούς καλύτερους θιάσους 
πού γνώρισε ή πρωτεύουοά μας.

Ό  «"Εμπορος της Βενετιάς», 
δόθηκε σάν κωμωδία — άφοΰ κω
μωδία τή θέλει κι ό Σαιξπηρος. 
Παράσταση γοργή, ζωντανή, ξέ
χειλη άπό άγάπη καί σεβασμό 
στό πνεύμα τοΰ μεγάλου δημι
ουργού. Ό  σκηνοθέτης Π. Κατσέ- 
λης, άνβρωπος μέ πραγματικό 
σκηνοθετικό μένος, έδωσε τήν κα
λύτερη μορφή της ώς σήμερα έρ- 
γασίας του. Τήν άρτιώτερη, πού 
έπιτρέπει πλήθος αισιοδοξίες. 
Συμπαραστάτης του, ό σκηνο
γράφος κ. Βακαλό, πλαισίωσε τό 
έργο μέ σκηνικά χειμαρωτού πο- 
λιτισμοΰ, τό στόλισε μέ κοστού
μια συνταιριασμένα άπόλυτα μέ 
τή «βενετσιάνικη φαντασίωση» κι 
έφερε τούς ήθοποιούς νά κινηθούν 
άνετα μέσα στό «ήθος καί στό 
πάθος» της άνθρώπινης υπόστα
σής τους.

Μ’_έπικεφαλής τό Ν. Παρα- 
σκευά (Σάηλοκ), ήθοποιό άρτιο 
μέ έκφραοτικά μέσα ποικίλα, ή 
δίς Μαζαράκη (Ιιόρσια), ό Δεν- 
δραμής (Βασάνης), ό Κωτσό- 
πουλος (Γενάρος), 6 Μαλιαγρός 
(Γρατιανός), συντελέσανε στήν έ
πιτυχία τής παράστασης αύτής 
πού άνοίγει μιά καινούρνια, εύ- 
οίωνη περίοδο στήν Ιστορία τοΰ 
’Εθνικού θεάτρου.

’Αξιέπαινη ή ποωτοβουλία τής 
διεύθυνσης τοΰ ’Εθνικού νά δώσει 
μιά ακόμη «πρώτη», μέ τόν κ. 
Καροΰσο στό ρόλο τοΰ Σάηλοκ. 
"Αλλη πλευρά έρμηνείας. Βαθύ
τερα έσωτερικής πιό κοντά οτήν 
καοδ ά μας πού φέρνει τόν ήθο
ποιό Καροΰσο στήν πρώτη γραμ
μή του θεάτρου μας. Ό  κ. Εύ- 
θυμίου (Σαχλότος) στάθηκε άπό 
τούς πιό συνταιριασιιένους μέ τό 
γοητευτικό μπρίο της σκηνοθε
σίας.

Λ
Στό «Λυρικό» οί Νέοι τοΰ θιά

σου «’Ενωμένοι Καλλιτέχνες» 
παίζουν τό τρίπρακτο τοΰ Άρ- 
μπούζωφ «Μακρυνός Δρόμος».

Αύτήν τή στιγμή, είναι τό έογο 
πού μάς δίνει τό περ σσότερο κέ
φι γιά τή ζωή καί πού δέν έχει 
οΰτε ίχνος κομματικού σχολαστι
κισμού. Γιά δσους φαντάζονται τή 
Σοβιετική Ρωσία, σάν ένα «φοον- 
πστήριο» άγέλαστης, άντιανθρώ- 
πινης καί μαρτυρικής έπανάστα- 
σης. ή άπονοήτεψη θά είναι με
γάλη. Μεγάλη δμως κ’ ή χαρά 
γιά δσους πιστεύουν πώς έκεί ά- 
πλώνεται ένα σφρίγος έργάσίας 
άπ’ δπου ξεπηδάει ή βαθια-τη ή- 
θική τής προσπάθειας νιά τό εύ- 
υχέστεοο μέλλον. Στήν άσηκή 
μας τάξη, συνειθίσαμε νά λέιιε 
«κάθε πέοσυ καί καλύτερα». ’Ε
κεί, δουλεύοντας δλοι. τό βλέ
πουν καί τό λένε «κάθε αΰο’ο καί 
καλύτερα!» Είναι ή σίσοδοξία 
πού βγαίνει άπό τήν άρετή τοΰ 
καθηυεοινοΰ μόχθου — πού ξαίρει 
γιατί δουλεύει, γ·ά πο ούς κα! μέ 
τί σκοπό. Μποοεϊ νά δοκιμάζουν 
σκληρές στερήσεις. Ωστόσο οΰτε 
στυγνή έκμετάλλευση υπάρχει, 
οΰτε ναμένος κόπος, οϋτε κανε- 
νφς είδους άπάτη. Ό  «Μακρυνός 
Δοόμος» μάς δείχνει γιά τούτο 
τούς άληθινά εύτυχισμένους άν- 
θρώπους: σύτούς πού πιστεύουν 
καί πού κάθε μέοα ή πίστη τους 
δικαιώνεται. Τό έογο είναι πρώτα 
ή εικόνα ιιιάς νιότης πού έχει έ
ναν πανανθρώπινο σκοπό καί πού 
τόν έπιδιώκει, χωρίς καμιάν άν- 
θρώπινη άβαοια. Ό  έρωτας, ή 
φιλία, ή λαχτάρα τής οικογένειας 
έγουν ένα χαραχτήοα έδώ πού 
θά τόν ζήλευαν κ’ οί πιό ιδεώδεις 
άνθρωπου "Υστερα, τό έργο μάς 
δείχνει (μέ τά πιό λιτά, τά πιό 
άντιστομφικά μέσα! τό πώς κ’ οί 
πιό χαμένοι, οί άλήτες κ’ οί δει
λοί, μπορούνε νά έπιτύχουν τή 
λύτρωσή τους, άμα μπούνε μέσα 
στήν πειθαοχία καί στήν άμιλλα 
τής όααδικής δημιουργίας. “ Αμα 
πιστέψουν!

Ό  σκηνοθέτης Γ. Σεβαστίκο- 
γλου, οί νέοι 'ήθοποιοί Τ. Βαν- 
δής, Δαμιανός, Βασταρδής, ’Α 
σπασία Παπαθανασίου, ’Αλέχα 
Παΐζη, Α. 'Εμμανουήλ, δσο κι άν 
υπήρχαν κάποια χάσματα, έλάχι- 
στα, στήν προσπάθεια τους. δώ
σανε μιά παράσταση πού είταν 
γιά δλους μας ένα άληθινό βά
φτισμα στό ποτάμι τής νιότης. 
"Ενα  ταξίδι, γεμάτο όμορφιά καί 
ύγεία, πέρα άπό τήν πολύχρονη 
τριγυρινή σαπίλα.

Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α
Τοΰ Νίκου Δ. ΠΑΙΙΠΑ

Τέσσερα χρόνια πέρασαν καί δέν πεθάναμε δλοι 
τέσσερα χρόνια ζήσαμε μέγκληματιχές διαταγές 
είδαμε άγόρια παραμορφωμένα στά αίματα 
καμιόνια μέ κορμιά πού τάναζητοΰσαν μαννάδες 
άκούσαμε τήν πόρτα μας νά τή χτυπάν παράνομα 
είδαμε τούς Γερμανούς νά διαλέγουν τούς μελλοθανάτους 
άκούσαμε τά λεύτερα καράβια νά ξεκινούν 
άνθισμένα κΓ  όλόχαρα στή φαντασία μας.

Συλλογιστείτε τά παιδιά πού πέθαναν μπρός στ' άποσπάσματα 
μεθυσμένα άπ' τά δεκατέσσερα τους χρόνια 
είχαν ένα μεγάλο ναό μές στήν καρδιά
είχαν μεγάλα χέρια πού άγκαλιάζαν τούς άνθρώπους δλους
κρατούσαν στά χέρια τους μαγικό καρπό
τόν έρριξαν στή γη πίσω τους δταν τούς σκότωναν
κι* άνθισαν τοΰτα δώ τά μεγάλα χωράφια
γεμάτα σημαίες καί λάβαρα
πλημμυρισμένα άπ’ τά χρώματα τέτοιας χαράς.
Συλλογιστείτε τά παιδιά πού κράτησαν τά σταυροδρόμια
στή Γαλλία, στήν ’Αθήνα, στή Χριστιάνια,
μέ τό ντουφέκι στηριγμένο πάνω στήν καρδιά τους
μέ τήν άνάσα στά βοτθειά άρώματα
τοΰ μίσους καί της έκδίκησής τους.
Στάθηκαν στις δουλομένες πολιτείες νεαρά κΓ άμούστακα 
έπαιξαν μέ τό θάνατο γελώντας
κράτησαν τίς συνοικίες καί τίς γειτονιές της πρωτεύουσας 
κι’ δταν τόν ίσκιο τους έτρεμαν οί ξένοι στρατιώτες 
βαστοΰσοτν τήν ψυχή μας στό κοντάρι τής έλπίδας ύψωμένη 
τήν 'Ελλάδα και τό λαό μας υπερήφανο 
μέ τά θριαμβευτικά αισθήματα της νειότης.

Εϊτανε νύχτα σκοτεινή σ' όλη τήν Εύρώπη
στά χωριά μας περιπολοΰσαν χωριατόπαιδα άπ' τήν Πρωσσία
οί άναπνοές μας είχανε κρυφτεί στά παγερά δωμάτια
έλειπαν τά δυό άδέρφια μου στά βουνά
άεροπλάνα μακρινά άκουγόταν σά μελίσσι
άεροπλάνα άπ’ τούς ¿λεύτερους φίλους μας
οί καρδιές μας άνοίγανε σάν άγγελμα
μέσα στή νύχτα λάμπανε τά βλέμματά μας
άνοίγαμε μυστικά καθώς στά παραμύθια τά παράθυρα
κυττούσαμε πέρα τή λάμψη τοΰ έρχομοΰ τους
καί τούς στέλναμε γλυκά τά σκλαβωμένα χαιρετίσματα
γιά νά ξανάρθουν.........................

Τέσσερα χρόνια μάς προδίναν καί μάς σκότωναν
τέσσερα χρόνια τούς άντιστεκόμαστέ καί τούς νικούσαμε
βαθειά παράνομα όνειρα ψιθυρίζαμε όλοι
ένδοξα χέρια μάς μοιράζανε κρυφές έφημερίδες
μυστικά μάτια μάς έρουχναν συνθήματα
τή νύχτα πού άγρυπνοϋσε ό θάνατος στούς δρόμους
τά παιδιά πλημμύριζαν τά σοκάκια τής πρωτεύουσας
κΓ έγραφαν στούς τοίχους τά χρώματα τής πατρίδας
μέ φοβερά κατακόκκινα γράμματα
πού θά κραογάζαν τήν ψυχή τους τήν αυγή.
Τέσσερα χρόνια. Κάθε μέρα μπορούσε νά πεθαίναμε
μάς είπαν πώς έκαψαν τό σπίτι μας στήν πατρίδα
μάς είπαν πώς ντουφέκισαν τό μικρό άδερφό
χάθηκαν στά στρατόπεδα οί παιδικοί γείτονες
ώ, θά ξαναδοΰμε πιά ό ένας τόν άλλο:
θά  ξαναδοΰμε τό μικρό κορίτσι
πού είχε ζωσθεΐ τά μολυδένα άρματα
κΓ έβαλε τό κορμάκι του άνίκητη φρουρά
γιά νά φυλάξει μιά μεγάλη λεωφόρο:

Στις γειτονιές διαλέγαν κάθε μέρα τά παιδιά 
πόσοι θά μείνουμε άκόμα;
Είμαστε σότν φαντάσματα άπό λεπτό μέταλλο
φτάσανε οί Γερμανοί στό Βόλγα καί στό Νείλο
κανένας δέν πιστεύει πώς θά μάς νικήσουνε
κανένας δέν ξεσφίγγει τ' άρματά του
μάς φέρνει ό αΙθέρας τά παράνομα άγγελτήρια
γεμίζουν τά βουνά θυμούς και ρωμηοσύνη
τέσσερα χρόνια πότε πέρασαν
τήν καλημέρα μας τήν κάναμε συνωμοσία
τό νοΰ σας μήν ξεράσουμε τούς πεθαμένους μας
τέσσερα χρόνια πέρασαν καί μήν λησμονηθούμε
είναι βαθειά κρυμένη ή λευτεριά
είναι μεγάλοι οί μάρτυρές της
τό νοΰ σας μήν ξεχάσουμε τάμούστακα παιδιά
τέσσερα χρόνια καί δέ μάς άφισαν νά πεθάνουμε
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Ο Ι  Ν Ε Ο Ι  Μ Α Σ
Τ ’ Ο Ν Ε ΙΡΟ  ΤΟΥ ΑΝ ΤΑΡΤΗ

Στριμώχτηκε ό Δημήτρης δσο 
μπορούσε πιό πολύ στό βάθος 
της Σπηλιάς γιά νά χωρέσουν 
δλοι. ’Ήταν έντεκα κΓ έπρεπε νά 
βολευτοΰνε δπως δπως. Μά κΓ ή 
σπηλιά δέν ήταν καθ' αύτό σπη
λιά. "Ενας βράχος πού έγερνε 
μά πού δμως δέν έπεφτε. Οί τσο
πάνηδες, δταν τούς έπιανε καμ- 
μιά μπόρα, τή χρησιμοπδιούσαν 
γιά νά φυλάγονται άπ' τόν άέρα 
καί τή βροχή.

Μόλις χώραγε πέντε ώς' έξη 
άνθρώπους. Μά ή όμάδα τού Δη- 
μήτρη έπρεπε νά χωρέσει, γιατί 
ή νύχτα έκείνη τού Δεκέμβρη, ά- 
τέλειωτη καί βροχερή μέ άέρα 
παγωμένο, δέν θά περνούσε εύ
κολα. Καί τήν άλλη μέρα θά- 
πρεπε νά βαδίσουν πολλές ώρες. 
Άπό τό πρωΐ βρεχόντουσαν, 01 
χλαίνες τους μουσκεμένες ήταν 
άσήκωτες. Τό νερό είχε περονιά
σει καί καθώς ό άέρας ήταν κρύ
ος, τό πάγωνε καί τούς έκανε νά 
τουρτουρίζουν. Τά παπούτσια 
τους σχεδόν καταστρεμμένκ δέν 
τούς προφύλαγαν άπ τό νερό καί 
τά πόδια τους ήσαν μουδιασμένα. 
Μέ πόση χαρά τήν άνακάλυψαν 
κείνη τή γωνιά! Νόμιζαν πώς ή
ταν τό καλύτερο ξενοδοχείο, μέ 
τή θερμάστρα του, μέ τ’ άσπρα 
του σεντόνια, μ’ δλες τις άνέσεις. 
Μά στή σπηλιά έσταζε νερό καί 
στίς άκρες λίγο λίγο περνούσε 
κανένα μικρό ποταμάκι. Πάντως 
τούς προφύλαγε άπό κείνο τό 
διαβολεμένο άέρα, κΓ αύτό ήταν 
δλο.

_Μ’ δλες τίς κακουχίες κΓ δλα 
τά χάλια πού είχαν, τό κέφι δέν 
τούς έλειψε. "Ολοι ήσαν άπό τήν 
Πρωτεύουσα. 'Οργανωμένοι στήν 
Αθήνα, δέν μπορούσαν νά μείνουν 
πιότερο, γιατί ό χαφιές τούς πρό- 
δωσε κι’ έτσι βρεθήκανε στά λεύ 
τερα βουνά, δχι γιά νά σωθούνε 
άλλά γιά νά συνεχίσουν τόν ά- 
γώνα.

Καί βολεφτήκανε πλάΐ ό ένας 
στόν άλλον, δλοι. Ό  Δημήτρης 
ήταν στό βάθος τής σπηλιάς. "Υ- 
πάφερε τρομερά άπό τά πόδια 
του καί ή ύγρασία τού προξενού
σε έναν πόνο πού τόν σούδλ'ζε 
καί τού θόλωνε τό μυαλό. Γ  Γ 
αύτό ήταν αμίλητος. Μά οί άλ
λοι δέν έννοοΰσαν νά πάψουν.

"Εξω ό άέρας ούρλιαζε κι' ό 
δροχή άκούγονταν καθώς χτυπού
σε υανιασμένα καί μέ δύνααη 
στό βοάχο. Σ  ιγά - σιγά άραίω- 
ναν οί κουβέντες. Πού καί πού ά
κούγονταν μερ κσ λόγια. 'Ά λ 
λοι κοιμήθηκαν, κΓ άλλοι μές τό 
τό σκοτάδ1 άφηναν τή σκέψη τουο 
νά πλανιέται στά περασμένα. Τί 
Φοβερό σκοτάδι! Πόσο θά τούς 
έκανε εύτυχ' σμένους ένα τόσο δά 
φωτάκι. Άλλά  πού νά βρεθεί σέ 
κείνα τ’ άπρόσιτα βουνά τπο Θεσ
σαλίας.

Καί σέ λίνο δέν άκούγοντατ 
τίποτε. Πού καί πού κουνιόταν κα
νένας νιά νά φτιαχτεί, γιατί πια
νόταν ίσπλωμένοο καί μαζεμένος 
στήν ίδια θέστι. Ώ ς πού ή ζο
φερή νύχτα σκέπασε δλη τήν ά
γρια πεοιογή, τίς ρευατιές. τά 
κοοφοβούνα. τά έλατα, τά πο
τάμια. τούς βοάχους καί τούς τύ
λιξε κΓ αυτούς ιιέσα στόν πέπλο 
εης καί δέν Φαινόταν τίποτε.

Σιγά-σιγά ό Δημήτρης ένιω
σε νά βαραίνουν τά βλέφαρά του.

Ή  καρδιά τού Δημήτρη πήγαι
νε νά σπάσει. Ά ρ α γ ε  ζοΰν οί δι
κοί του; Ζοΰν οί φίλοι του; Ζοΰν 
ο! συναγωνιστές του, ποΰμειναν

οτήν Αθήνα; θάταν δλοι στό 
προσκλητήριο τών ζωντανών ύ
στερα απ’ αύτόν τόν τιτάνιο Α
γώνα πού ρίχτηκαν οί τίμιοι "Ε λ 
ληνες γιά νά κερδίσουν τή λευ
τεριά ;

Αύτά κΓ άλλα πολλά σκεφτό
τανε ό Δημήτρης καθώς τό αύ- 
τοκίνητο κυλούσε στό δημόσιο 
δρόμο καί τούς έφερνε μαζύ μέ 
άλλους Αθηναίους άντάρτες πρός 
τήν Πρωτεύουσα. Ή  καρδιά του 
χτυπούσε παράξενα.

Πιό γρήγορα, πιό γρήγορα ή
θελε νά τρέχει τό αύτοκίνητο. Καί 
δέν ήταν μακρυά άπό τήν Α θή 
να. Νά, ό Υμηττός φαίνεται...

—’Επί τέλους. Κερδίσαμε τή 
λευτεριά. Πόσο τήν ποθούσαμε! 
Πόσο είμαστε εύτυχισμένοι. Ά λ 
λά καί πόσο αίμα χύθηκε γΓ αύ
τή τή νίκη.

Καί τά στήθεια τού Δημήτρη 
φούσκωναν κι’ένας άναστεναγμός 
τού ξέφυγε. «’Ά  ! θά κυκλοφορώ 
σ:ήν Αθήνα λεύτερος, χωρίς φό
βο. θά γυρνώ στούς δρόμους χω
ρίς τόν τρόμο τού καταδότη»

Καί τ' αύτοκίνητο άρχισε νά 
μπαίνει στήν Αθήνα. Χέρια τούς 
χαιρετούν, μαντήλια άνεμίζονται, 
άλλα Ανεβαίνουν στά μάτια κσ'' 
σκουπίζουν δάκρυα χαράς. Ζητω
κραυγές άκοόγονται άπ’ δπου 
περνούνε.

—'Ομόνοια, φωνάζει ό σωψφέρ.
Νομίζουν πώς πετοΰν. Χαιρε

τιούνται οί Αντάρτες κΓ ό καθέ
νας τρέχει γιά τούς δικούς του. 
Ή  άγωνία τού Δημήτρη έχει φτά
σει στό κατακόρυφο. Τρέχει γιά 
τό σπίτι του. . .

— Χρυσό μου παιδί, καλώς ήλ
θες, μόλις μπορεί καί λέει ή 
Μάννα τού Δημήτρη. Τίποτε άλ
λο. Φιλιά, άναφυλλητά, κλάμμα- 
τα άπό άνείπωτη χαρά κΓ ευ
τυχία.

— Είναι δλοι καλά;
—"Ολοι παιδί μου.
— Σ ’ ευχαριστώ θεέ μου. . ."Α 

πλωσε τό χέρι του νά τούς α
γκαλιάσει...

*  *  *

— Τί θέλεις; Κάνε πάρα πέρα. 
Πιάστηκα δλος.

Κάποιος μές στό σκοτάδι τόν 
σκουντά. 'Ο  Δημήτρης τινάζεται 
τρομαγμένος.

— Τί ώρα είναι, βρέ παιδιά; ι
— Χάραξε. Πρέπει νά πηγαί

νουμε, ακούστηκε νά λέει καπο - 
ος μέσα στή σπηλιά.

Ό  Δημήτρης συνήλθε. Είδε τό 
διπλανό του πούχε τό κεφάλι του 
στήν κοιλιά του. Στάθηκε Ακίνη
τος. Μέσα στό μισόθαμπο δέν ή
ξερε ποια ήταν ή πραγματικότη
τα. “ Ενας πόνος δυνατός στά πό
δια τόν συνέφερε έντελώς.

—’Όνειρο λοιπόν ήταν; Ή  Α 
θήνα: Ή  μάννα:

— Μπρός πα διά σηκωθείτε, εί
πε. Μήν ξεχνάτε πώς πρέπει τό 
άπόγεμα νά βρισκόμαστε κοντά 
στό Μουζάχι. Οί Γεουανοι άνε- 
βαίνουν άπό τήν Καρδίτσα γιά νά 
κάιΐιουν τά χωοιά. Πρέπε' νά προ
λάβουμε τό τάγμα μας. Πρέπει νά 
φά-.ε άλλο ένα γερό χτύπημα. .

Καί βρεγμένοι πάλι, μουδιασμέ
νοι, μά μέ τήν ψυχή άλύνιστη 
συνέχισαν τήν πορεία τους. “ Ενα 
μονάχα θά τούς Ικανοποιούσε 
Νά άναμετοηθοΰν γι' άλλη μιά 
Φορά μέ τούς Γερμανούς. Καί θά 
βγαίνανε νικητές, δπως πάντα. 
Δέν ύπηοχε Ααφ'βολία. Τ'δνειρο 
τού Δημήτρη, όπωσδήποτε, θά γι
νόταν πραγματικότητα.

Α Λ Ε Ξ Η Σ  Μ ΑΝΩ ΛΑΚΟ Σ

Ο  Θ Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Σ
Κάτω στόν κάμπο τόν πλατύ, τόν ίδρωποτισμένο 
λυγούν τά στάχυα τά μεστά, χαρά τοΰ ζευγολάτη.
Κ Γ ώς τά χαϊδεύει δροσερό τάγέρι τό βουνίσιο 
μοιάζουν μέ χρυσοθάλασσα σιγανοκυματούσα.
Ρουφιάς στέκει άπό πάνω τους τό μάτι τού φασίστα 
κ Γ  ίσκιος θανάτου τό γαμψό αιματοβαμμένο χέρι 
νάρπάξει τόν Ιδρώτα μας, πού ζύμωσε τό χώμα 
μέ τή βροχή, μέ τό χιονιά άπ' τό πουρνό ώς τό βράδυ 
κι’ όλάνθισε καί κάρπισε ή νέα ή έσοδεία 

— αίμα, ζωή στίς φλέβες μας καί φλόγα στήν καρδιά μας. 
Αδέρφια, έμπρός! "Ολοι φρουροί Ακοίμητοι άς μενούμε 
τοΰ μόχτου μας, τού Ιδρώτα μας, τής ίδιας της ζωής μας. 
Μακρυά τό χέρι τών ληστών, τό δολοφόνο >ζέρι! 
βόλι τό κάθε μας σπυρί στά στήθεια τους άς γίνει, 
γιά νά βογγήξει τό στοιχειό, νά σωριαστεί νά πέσει · 
στερνοσπαράζοντας στή γή, πού λεύτερη καί πάλι 
θά ξαναδώσει νέους Ανθους σέ μιά καινούργια γέννα. . .

Μάης 1944 Χ Α Ρ Η Σ  Φ ΙΛ ΙΚ Ο Σ

Θ Υ Μ Α Σ Α Ι . . .
θυμάσαι τό κρυφό τό μονοπάτι 
στίς λουλουδένιες τού βουνού πλαγιές; 
θυμάσαι της αγάπης τό παλάτι 
πςύ σκόρπαγε τίς πλήθιες ευωδιές;
θυμάσαι τή λαχτάρα δταν Αργούσα 
πώς παίδευε τήν άκακη ψυχή;
Σάν έφτανα μέ πόθο σέ φιλούσα 
κΓ έμέναμε στή νύχτα μοναχοί.
Πόσες φορές τά χέρια, τό μαντήλι 
δέ μούστειλαν τρελλούς χαιρετισμούς 
•τόσες φορές νυρμένη στό καντήλι 
δέν έκλαψες κρυφά τούς χωρισμούς!
θυμάσαι τών ώοών μας τή γαλήνη 
πού κένταγε τής νιότης τή χαρά;
Πώς τήν καρδιά μας είχαν απαλύνει 
τής εύτυχίας τάδολα φτερά.
θυμάσαι τής Αγάπης τό φεγγάρι 
στόν έρωτα πού ήταν πυρκαγιά; 
ΈχάθτΉε σάν τό μαργαριτάρι 
στά έρμα πού μάς βρήκαν γηρατειά.

Μ Η Τ Σ Ο Σ  Κ Α Τ Σ ΙΝ Η Σ

ΛΑΜΠΑΔΑ Μ Ν Η Μ Ο ΣΥΝ ΗΣ
(’Απόσπααμ,α)

Πέρα στά χωράφια 
βγήκαν ζευγολάτες 
φύτρωσαν λουλούδια 
στίς βουνοπλαγιές 
γέμισαν οί στράτες 
όμορφιάς τραγούδια 
άσπρο ποτνηγΰρι 
λούζει τις έληές.

Μόνοι καί παντέρημοι 
μείναμ’ έδώ πέρα 
κΓ ή καλή μανούλα μας 
μέ τόν Αδελφό 
πότε θά γυρίσουνε 
πότε θάλθ’ ή μέρα 
πάνε σέ ταξίδι 
τόσ' άλαργινό; ..........

Κάποτ’ ένα βράδι,
(τό θυμάμαι τώρα) 
πδστρωναν τά χιόνια 
πέρα στίς πλαγιές, 
τότε μοδπες θάλθουν 
μέ τά χελιδόνια 
ο ι’ άσπρα οολ1 ντυθρΰτε 
οι άμυγδαλιές.

Πέρασαν οί μπάρες 
τά σταγτιά δρολάπια. 
φύγανε τά χιόνια 
κΓ οί άμυγδαλιές 
γιορτινά ντύθηκαν, 
πέρασαν οί μπάρες 
καί τά χελιδόνια 
τώρα δέ φανήκαν 
κι' έρημες καί μόνες 
μένουν οι φωλιές.

Στή σκιά Αγαπημένων Νεκρών
Ή λθα ν τσοπανόβλαχοι 
ήλθανε καί φεύγουν 
πέρασε ή μπόρα 
τού παλιού καιρού, 
μήπως χαιρετίσματα 
Αδελφέ μάς φέρνουν 
πέρα άπό τή χωρά 
τοΰ ξενητεμού;. . .

Σκάλιζ’ ένας γέρος 
κέδρινο γυρτάνι 
(όμορφιά καί χάρη 
στόν γλαυκόν αιθέρα) 
έπλεκε μιά βλάχα 
πλουμιστό φουστάνι 
χΓ  ένα παλληκάρι 
λάλαε φλογέρα.

Φύγανε οί μπάρες, 
τόσο πικραμένα 
χρόνια μή θυμάσαι 
άδελφούλα έσϋ, 
τής χαράς οι ώρες 
θάλθουν, μή λυπάσαι 
Φέρε μου τήν κούπα 
βάλε μου κρασί. . .

Σ  ύχασε μικρούλα μου 
μήν κακοκαρδίζεις 
καί μή συλλογιέσαι 
κείνα τά παλιά, 
οί ταξιδεμένοι 
θάλθουν άδελφούλα μου 
τώρα τά Μαγιόπριλα 
μέ τήν Πασχαλιά. . .

Π ΑΥΛΟ Σ Β Ε Ρ Γ Α Σ
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Ο Ρ Γ Η Σ
Τοΰ ’Αμερικανού John STE IN B E C K

Ό  Τζών Στάίρπ εκ είναι <5τ;6 τούς πιό 
Αντιπροσωπευτικούς Αμερικανούς συγγρα
φείς τού καιρού μας και τό Εργο του χα
ρακτηρίζεται βασικά Από Ενα βαθύτατο 
ίνδιαφέρον γ ιΑ  τίς μεγάλες Εργατικές μά
ζες. Ά π ό  τΑ  βιβλία του. που ή Επιτυ
χ ία  τους είναι παγκόσμια, τά πιό γνωστά 
είναι « Σ έ  μιά Αμφίβολη μάχη», «Ποντι
κοί καί Άνθρω ποι» κα ί «Καταφύγια  'Ο ρ 
γής». Ά π ό  τό τελευταίο δημοσιεύομε 
παρακάτω τό περίφημο Κεφάλαιο X XV . 
που είναι αύτοτελές.

Είναι ώραία ή άνοιξη στήν 
Καλιφόρνια. Λαγκάδια πού μέ
σα τους ·οΙ άνθοί τών φρούτων 
είναι σά μυρωδάτα ρόδινα κι’ 
άσπρα νερά μιάς ρηχής θάλασ
σας. Τότε οι πρώτες κληματίδες 
βγαίνουν άπό τά γέρικα ροζια
σμένα κλήματα καί κυλούν κά
τω νά σκεπάσουν τούς κορμούς. 
ΟΙ ύλοπράαινοι λόφοι είναι 
στρογγυλοί καί μαλακοί σά 
στήθια. Καί στά ίσια, έπιπεδα 
χωράφια γιά  τά λαχανικά εί
ναι οί Αράδες ένα μίλι μακρυές 
μέ τά χλωμσπράσινα μαρούλια 
καί τά λιγνοβλάσταρα μικρά 
κουνουπίδια, οί σταχτοπράσινες 
ξωτικές Αγκινάρες.

Καί τότε τά φύλλα φυτρώνουν 
πάνω στά δέντρα καί τά πέτα
λα πέφτουν Από τά καρποφόρα 
δέντρα καί στρώνουν πάνω στή 
γης ένα ταπέτο ρόδινο κΓ ά
σπρο. Ο Ι καρδιές τών Ανθών φυ
τρώνουν καί μεστώνουν καί 
χρωματίζονται: κεράσια και
μήλα, ροδάκινα κΓ  Απίδια, σύ
κα πού κλείνουν τό άνθος μέσα 
στόν καρπό. "Ολη ή Καλιφόρ- 
νια άογιάζει Από παραγωγή καί 
τά φρούτα γουρμάζουν βαρειά 
καί τά κλαδιά γέρνουν σιγα-σι- 
γά άπό τούς καρπούς τόσο πού 
νά πρέπει νά τούς βάλουν άπό 
κάτω τους κάτι μικρά δεκανί
κια γιά νά σηικώσουν τό βάρος.

Πίσω Από τήν εύφορία βρί
σκονται άνθρωποι μέ κατανόη
ση καί γνώσεις ικαί μαστοριχή, 
άνθρωποι πού κάνουν πειραμα
τισμούς μέ τούς σπόρους, ξετυ
λίγοντας Ατελείωτα τίς τεχνι
κές γιά μεγαλύτερες σοδειές 
φυτών πού οί ρίζες τους θ’ άντι- 
σταθοΰν στά έκατομ,μύρια τών 
έχθρών τής γής: τούς τυφλο- 
πόντικους, τΛ μαμούνια, τίς ψώ
ρες, τό μαράζι. Ο Ι άνθρωποι αύ
τοί δουλεύουν προσεχτικά κι’ Α 
σταμάτητα γιά νά καλυτερέ
ψουν τούς σπόρους, τίς ρίζες. 
Καί είναι οί άνθρωποι τής χη
μείας πού ραντίζουν τά δέντρα 
ένάντια στίς έπιδημίες, πού θει
αφίζουν τά σταφύλια, πού κό
βουν τήν αρρώστια καί τή σαπί
λα. τό κάτσιασυα καί τό σαρά
κι. Γιατροί μέ προφυλαχτικά 
γιατρικά, άνθρωποι στίς άκρηες 
τών κήπων γύρω - γύρω πού 
διώχνουν τίς μύγες πού τρών τά 
φρούτα, τά γιαπωνέζικα σκαθά
ρια. άνθρωποι πού απομονώνουν 
τ' άρρωοπα δέντρα καί τά ξερι
ζώνουν καί τά καίνε, ά θρωποι 
μέ γνώσεις. Οί άνθρωποι πού 
μπολιάζουν τά νέα δέντρα, τά 
μικρά κλήματα, είναι οί πιό έ 
ξυπνοι Απ' δλους. γιατί οί δου
λειά τους είναι δουλειά χειρούρ- 
γου, τόσο τουφερή καί ιτελικά- 
τη' κι’ οί άνθρωποι αύτοί πρέ
πει νάχουν χέρια χειρούργου 
καί καρδιά χειοούογου. γιά νά 
χαράξουν τό φλοιό, νά τοποθε
τήσουν τά μπόλια, νά δέσουν 
τίς πληγές καί νά τίς προστα
τέψουν Από τόν Αέρα. Τούτοι έ
δώ είναι μεγάλοι άνθρωποι.

01 καλλιεργητές βαδίζουν

Σ Τ Α Φ Υ Λ Ι Α

πλάϊ στίς Αράδες, ξεριζώνουν 
τ’ Ανοιξιάτικο γρασίδι καί τό 
θάβουν γιά νά λιπάνει τή γή, 
σπάζουν τό χώμα γιά νά κρα
τήσει τό νερό πάνω κοντά στήν 
έπιφάνεια, αύλσκώνουν τή γή 
κάνοντας μικρές λίμνες γιά τό 
πότισμα, κοτταστρέφουν τίς ά
γριες ρίζες πού μπορεί νά πιοΰν 
τό νερό πού προορίζεται γιά τά 
δέντρα.

Κ Γ  όλον τόν καιρό ό καρπός 
ώριμάζει καί τά άνθη ξεχύνον
ται σέ μακρυές αρμαθιές πάνω 
στά κλήματα. Καί μέσα στή 
χρονιά πού μεγαλώνει, ή ζεστα
σιά μεγαλώνει καί τά φύλλα 
γίνονται βαθειά πράσινα. Τά 
δαμάσκηνα μακραίνουν σά μι
κρά πράσινα αόνά πουλιών, καί 
τά κλαδιά γέρνουν Από τό βά
ρος κι' άκουμπούν πάνω στά δε
κανίκια. Καί τά μικοά σκληρά 
άπίδια παίρνουν σχήμα καί τό 
χνούδι Αρνίζει νά Φαίνεται πά
νω σπά ροδάκινα. Τά σταφυλάν- 
θ·α σκοοπούν τά λεπτά τους πέ
ταλα καί τά σκληρά μικοά μά
τια γίνονται ποάσινα μπουμπού
κια καί τά μπουμπού···>α γίνον
ται βαρειά. Ο Ι άνθοωποι πού 
δουλεύουν στά χωράΦ α, αύτοί 
πού ένουν τούς μικρούς μπαξέ
δες. παρα-Ί-λουθ-Όν καί λ ο '’α- 
Ο'άζουν. Ή  νοον·ά είναι βα- 
οειά Από καοπό. Καί οΐ άνθρω
ποι είναι πεοήφοτνο· νιατί ι·έ 
τίς γνώσεις τους μπορούν νά λά
μνουν βαρειά τή χοονιά. “ Αλ
λαξαν τόν κόσιιο ι·έ τίς γνώσεις 
τους. Τό κοντό, Αδύνατο στάοι 
ένινε μενά 'ο  κ·’ Αποδοτικό Μι
κρά ξυνά Ανλάδ'α γινήκαν με
γάλα κα! γλυκά. κΓ  αύτό τό 
γέοιχο κλίνια πού φύτοωνε Ανά
μεσα στά δέντσα κΓ  έτοεψε τά 
πουλιά μέ τίς ίσννές του οόγες, 
είναι ή μάννα πού γέννησε μιά 
χιλιάδα ποικιλίες, κόκκινα καί 
μαύρα. πράσινα καί χλωιμορό- 
δ·να. βυσινιΑ κοΊ κίτοινά καί 
κάθε πσ'κιλία μέ τή δική της 
■νεύση. Ο Ι άνθοωποι πού έογά- 
ζονται στούς πειραματικούς ά- 
γοόκηπους έκαμαν καινούονια 
φοοΰτα: ιιηλοοοδάκινα και σα- 
οάντα εϊδπ δαμάσκηνα, καού- 
δια ιιέ γάοτινα τσόφλια. Κ Γ  δλο 
έρνάζονται, διαλέγοντας, μπο
λιάζονται:. Αλλάζοντας, σπρώχ
νοντας τόν έκυτό τους, σπρώχ
νοντας τή νή νά παράγει.

Και ποώτα ωριμάζουν τά κε
ράσια. «ΈνΑμισυ λεφτό τό κιλό. 
Λ·άολε. δέ υποοούμε νά τά μα
ζέψουμε νιά τόσα.» Μαύοα κε
ράσια καί κόκκινα κεοάσ·α, νε- 
ματα γλύκα καί τά πουλιά τρώ- 
νε τό ·ιισό Α^ό κάθε κεοάσι καί 
οί σφήνες ζουζουνίζουν μέσα 
στ'ς τούπες πού κάιιαν τά που
λιά. Και πέφτουν τά κουκούτσια 
πάνω στη γή καί ξεραίνονται ιιέ 
κάτι μαύρα κομματάκια κολλη
μένα πάνω τουο.

Τό πορΦυρά δαμάσκηνα μα
λακώνουν καί γλυκαίνουν. Ρέ 
ιιου, δέ μποοοΰμε νά τά μαζέ
ψουμε νά τά ξεράνουμε και νά 
τά θειαφίσουμε. Δέν μποοοΰμε 
νά πληρώσουμε μεροκάματα 
όποιαδήποτε μεοονάυοττα. Καί 
τά πορφυρά δαμάσκηνα σκεπά
ζουν τή νής. Καί. πρώτα ή πέ
τσα ζαοώνει λιγάκι καί κοπά
δια Από μύγες έρχονται νά 
γλεντήσουν, καί τό λιβάδι νε- 
μίζει άπό τή ιιυοωδιά μιδς νλυ- 
κερής Αποσύνθεσης. Ή  ψύχα

μαυρίζει καί ό καρπός ζαρου- 
κλιάζει πάνω στή γή.

Καί τ' άπίδια γίνονται κίτρι
να καί μαλακά. Πέντε δολλά- 
ρια ό τόννος. Πέντε δολλάρια 
οί σαράντα κάσες τών πενήντα 
λιβρών: νά κλαδέψεις τά δέν
τρα, νά τά περιποιηθεϊς, νά καλ
λιεργήσεις τόν μπαξέ, νά μαζέ
ψεις τόν καρπό, νά τόν βάλεις 
στίς κάσες, νά τίς φορτώσεις 
στά καμιόνια, νά τίς παραδώ- 
σεις στό εργοστάσιο πού κάνει 
τίς κονσέρβες - σαράντα κάσες 
γιά πέντε δολλάρια. Δέν μπο
ρούμε νά τό κάνουμε. Καί τά 
κίτρινα φρούτα πέφτουν βαρειά 
στή γή καί λυώνουν χάμου. Ο Ι 
σφήκες σκαλίζουν μέσα στή μα
λάκιά ψύχα καί απλώνεται μιά 
μυρωδιά ζύμωσης καί σαπίλας.

"Υστερα τά σταφύλια. — Δέ 
μπορούμε νά φτιάξουμε καλό 
κρασί. Ό  κόσμος δέν μπορεί 
ν’ άγοράσει καλό κρασί. Μάζε
ψε τά σταφύλια άπό τ' Αμπέ
λια. καλές ρόγες, σάπ·ες ρόγες, 
ρόγες τσιμπημένες Από τίς σφή
κες. Πάτησέ τα μαζύ μέ τά κο
τσάνια πάτησε τά χώματα καί 
τή σαπίλα.

Ά λλά  μέσα στά βουτσιά φύ
τρωσε μοΰνλα. σκη ματίστηκε 
μεσμηγκικό όξύ.

Τότε ποόστεσε σοόρφανο καί 
δειυικό όεύ.

Καί ή όσμή πού (Ήχχίνει Από 
τό βράσιμο δέν εΐναΤή πλούσια 
μυρουδιά τοΰ κοασιού, άλλά 
μιά όσμή άποσύνθεσης καί χη
μικών προϊόντων.

” Ε, καλά. Μιά φορά έχει μέ
σα του άλχοόλ. Μπορούν νά με
θύσουν.

Οί μικροί καλλιεργητές βλέ
πουν τά νρέη ν’ Ανεβαίνουν κα
ταπάνω τους σάν τήν παλίρροια. 
Πεοιποιόθηκαν τά δέντρα, μά 
τώοα δέν πουλάνε τόν καρπό, 
κλάδεψαν κα! μπόλιασαν καί 
δέν μποοοΰν νά μαζέψουν τόν 
καοπό. Καί οί άνθρωποι πού έ
χουνε τίς γνώσεις δούλεψαν, 
σκέφτηκαν καί τά φρούτα σα
πίζουν κατανπς καί ό μούστος 
πού Αποσυντίθεται μέσα στά 
Βουτσιά δηλητηριάζει τόν άέοα. 
ΚαίΓ δοκίμασε τό κρασί — δέν 
έγει καμμιά γέψη σταφυλιού, 
μόνο σούρφανο, δεψικό όξύ καί 
σπίρτο.

Αύτός ό μικρός μπαξές τού 
χρόνου θάνει γίνει τμήμα μια- 
νοΰ μεγάλου τ σ ίΦ ’λ 'κ ιο ΰ .  γιατί 
τό χρέος θάχει πνίξει τόν ίδ ιο-  
χτήτη του.

Αύτό τ’ άμπέλι θά γίνει χτή
μα τής Τράπεζας. Μονάχα οί 
μεγάλοι ίδιοχτήτες μπορούν νά 
έπιζήσουν, γιατί αύτοί μπορού
νε νάνουνε δ'.κά τους καί τά έρ- 
γοστάσια πού κάμνουν τίς κον- 
σέοδες. Γιατί τέσσερα άπίδια 
καθαρισμένα καί κομμένα στά 
δυό. βρασμένα καί βαλμένα σέ 
τενεκέδες, κοστίζουν Ακόμα δε
καπέντε σέντς. Καί τά κονσερ- 
δαρισμένα Απίδια δέ χαλάνε. 
Μποοούνε νά βαστήξουν χρόνια.

Ή  φθορά ξαπλώνεται πάνω 
στή χώρα καί ή γλυκειά μυρου
διά είναι μιά θλίψη μεγάλη πά
νω στή γή. "Ανθρωποι πού μπο
ρούν νά μπολιάσουν τά δέντρα 
καί νά κάμουν τό σπόρο γόνιμο 
καί μεγάλο δέν μπορούν νά 
βροΰν τρόπο γιά  ν' άφήσουν τόν 
πεινασμένο κόσμο νά φάει τά 
προϊόντα τους. "Ανθρωποι πού

δημιούργησαν καινούργια φρού
τα μέσα στόν κόσμο δέν μπο
ρούν νά δημιουργήσουν ένα σύ
στημα δπου τά φρούτα τους νά 
μπορούν νά φαγωθούν. Καί ή Α
ποτυχία κρεμιέται πάνω άπό τή 
χώρα σά μιά μεγάλη θλίψη.

Ό  όργασμός τών ριζών τών 
κλημάτων, τών δέντρων, πρέπε( 
νά καταστραφεΐ γιά νά βαστη- 
χθούν ψηλά οί τιμές, κι' αύτό 
είναι τό πιό λυπηρό, τό πιό πι
κρό πράμα άπ’ δλα. 'Ολόκληρο 
φορτία άπό πορτοκάλια σωρια 
σμένα καταγής. Οί άνθρωποι 
περπάτησαν μίλια γιά νά πά
ρουν τά φρούτα, μ' αύτό δέ μπο
ρεί νά γίνει. Πώς θ' άγοράζαν 
πορτοκάλια είκοσι σέντς τή' 
ντουζίνα άν τους έπιτρεπόταν νά 
πάνε καί νά τά μαζέψουνε άπό 
χάμου; Καί άνθρωποι μέ ραν
τιστήρια σπέρνουν πετρέλαιο 
πάνω στά πορτοκάλια καί είναι 
θυμωμένοι γιά τό έγχλημα σύ- 
τό, θυμωμένοι μέ εούς άνθρώ
πους πού ήρθαν γιά νά πάρουν 
τά φρούτα. ’Έ ν α  έκατομμύριο 
πεινασμένων άνθρώπιον, πού 
χοειάζονται τά φοοΰτα — καί 
πάνω στά χουσαφένια βουνά 
σπέονουν πετρέλαιο.

Καί ή μυρουδιά τής σαπίλας 
γεμίζει τή χώρα.

ΚάΨε καφέ γιά κάοβουνο μέ
σα στά βαπόοια. ΚάΨε καλαμ
πόκι γιά νά ζεσταθείς, κάιινει 
ζεστή ψωτ'ά. Πέτι-ξε πατάτες 
στά ποτάμια και δάλε φρουοούς. 
στίς δχτες γιά νά ¿μποδίσουν 
τόν πε·ναπ·!ένο κόσμο νά τίς ψα- 
ρέιΐιει. Σφάξε τά γουρούνια καί 
θάΨε τα. κι’ άσε τή υπόχα τής 
σήψης νά σταλάξει βαθειά μέ
σα στή γή.

Είναι ένα έγκλημα έδώ πέοα 
πού ξεπεονά κάθε καταγγελία. 
Είναι μιά θλίψη έδώ πέρα πού 
τό κλάμα δέν μπορεί νά τή συμ
βολίσει. Είναι μιά γοεωκοπία 
έδώ πέρα πού γκρειι'ζει δλες 
μας τίς έττυγίες. Ή  γόνιμη 
νής, οί όλόϊσιες άοάδες τών 
δέντρων, οί πεισματάρηδες κοο- 
μοί καί τά ώο·μα φρούτα. Καί 
παιδιά πού πεθαίνουν Από πελ- 
λΑγοα, πρέπει νά πεθάνουν για
τί μέσα άπονα ποοτοκάλι δέν 
μποσεΐ νά βνεί χέοδος. Κ ι’ Α 
στυνόμοι πρέπει νά συ πληοώ- 
σουν πιστοποιητικά — άπέθανε 
έξ ύποσιτισμού — γιατί ή τροφή 
ποέπει νά σαπίσει, πρέπει νά 
τήν άναγκάσουν νά σαπίσει.

Οί άνθρωποι έρχονται μέ δί
χτυα γιά νά ψαρέψουν πατάτες 
στό ποτάμι, καί οί φύλακες τούς 
κρατάνε πίσω’ έρχονται μέσα 
σέ ξεχαρβαλωμένα αυτοκίνη
τα γιά νά πάρουν τά σωριασμέ
να πορτοκάλια μά έχει χυθεί 
πάνω τους κΓ  δλας τό πετρέ
λαιο. Καί στέκονται ά -.ίνητοι 
καί βλέπουν τίς πατάτες νά κο
λυμπούν καί νά φεύγουν, άκοΰ- 
νε τά νουρούνια πού γρυλίζουν 
νά σφάζονται μέσα σέ λάκκους 
καί νά σκεπάζονται μ’ άσβεστη, 
βλέπουν τά βουνά τών πορτο
καλιών νά λυώνουν καί νά γί
νονται μιά σαπισμένη λάσπη. 
Καί. μέσα στά μάτια τών πεινα- 
σμένων είναι έναο θυ μός πού αύ- 
ξαίνει. Στίς ψυχέο τών άνθρώ- 
πων τά σταφύλια τής όργής γιο- 
μίζουν καί βαραίνουν, βαραί
νουν γιά τόν τρύγο.

Μετάφραση Σ . Τ,
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Ρ Υ Ζ Ι  ΚΑ Ι  Α Μ Μ Ο Σ
Του Σιρατή ΤΣΙΡΚΑ.

’Ήταν ή δεύτερη φορά πού τόν 
έβλεπα κείνη τή μέρα. Μόλις εί
χαμε γνωριστεί τό ίδιο πρωινό 
σ’ ένα δρόμο τής Άλεξάντρειας.

— Μου δίνεις ένα χέρι ν άνε- 
δάσω τά πράματα στ’ άμαξάκι, 
συνάδελφε, μοϋ είπε.

Ή ταν δίοπος - πυροβολητής. 
Τούδωσα ένα χέρι. Πήγα καί μα
ζί του Ισαμε τό λιμάνι. Τά καρά
βια μας ζέσταιναν τά καζάνια 
τους. Ή  ’Αθήνα λευτερώνονταν.

Τάπαυε λιγάκι. Φαινόταν λινο- 
μπάμπακος, μά καλή ψυχή. Σά 
χωρίζαμε θέλησε κάτι νά πεί νά 
μέ παρηγορήσει. Τού λέω:

—ιΜή νιάζεσαι γιά μένα καί 
γιά τ’ άλλα τά παιδιά, συνάδελ
φε. Καλή πατρίδα. Κι’ ΰπου εΐ- 
νοτ 6 λαός άπό κεί νά βρίσκεσαι.

Τώρα τόν ξανάβλεπα στήν τα- 
βέονα τοΟ Διαμαντή, νύχτα πιά. 
Ή ταν στραπατσαρισμένος χάλια 
μ' ένα τσουδαλάκι ρύζι στόν ώμο.

— Τί τρέχε μ δέν έφυγες; τοΟ 
λέω.

— "Οχι. δέν έφυγα, μου λέει 
καί τά μάτια του τρέχανε.

— Κάθησε, του λέω. θά  πάρεις 
τίποτα :

Κάθησε. Πήραμε ένα κοασί.
—' Ντίπ ροκανίδια βραστά καί 

ψαρόκολλα, μου λέει. Που τό δι
κό μας.

— Δέν είναι κρασί, είναι ξυλό- 
πνευμα, του λέω.

— Έ χ . . . ,  λέει εκείνος Παι
δί, φέρε μας τά ίδια.

Τα ήπιαμε.
— Τ’ είναι αυτός ό μπελάς πού 

σέρνεις μαζί σου; κ’ έδωσα μιά 
κλωτσά στό τσουβάλι.

—“ Αστα νά παν στό διάβολο, 
θα  στά̂  πω σά βγούμε άπό δω 
πέρα, κ' έδωσε κι’ αύτός μιά μέ 
τό τακούνι του.

Τά κοπανίσαμε πάλι. Καί ξανά 
καί ξανά ίσαμε που λύθηκε ή 
γλώσσα του.

— Πότε σάς παίρνουν στό σύρ
μα; μου λέει.

— —έοω γώ; Είκοσι τέσσερις 
ώρες μοΰ δώσανε μά δέν πιστεύω 
νά φύγουμε αύριο, θά  περιμέ
νουν κι’ άλλους. Γιατί ρωτάς;

— Γιατί θάρθω καί γώ μαζί 
σας.

— "Οχι δά! Πώς έγινε αύτό;
Μούπιασε τό καλάμι καί τό-

αφιγγε νά μου τό σπάσει. Τά μά
τια του άγρίεψαν. Μοΰ λέει:

— Μέ βλέπεις έμένανετ Είμαι 
άνεπ'θύμητος λέει. Είμαι έαμί- 
της λέει, δηλαδή προδότης λέει.

— Ποιός λέει, του λέω.
— Ό  ύπαρχος, ό . . . , κ' είπε 

μιά βρισιά πού βούηξε ή τα
βέρνα.

Ό  κόσμος μαζώχτηκε γύρω 
μας. "Ασκημα θά μπλέξουμε μέ
σα σέ τούτο τό χαφιεδομάγαζο, 
είπα.

— Πάμε κι’ άλλου; καί κάνω 
νά πλερώσω.

— "Ασε. άσε. συνάδελφε, καί 
βάνεται νά ξελύνει τό ζουνάρι 
του.

— Τί τά φύλαγα, τί τά φύλαγα, 
καί βουρκώνουν τά μάτια του

Πήρα τήν υπόθεση στά χερισ 
μου. Τόν έμπόδισα νά ξεβρακω
θεί κεϊ μπροστά σ’ δλους, πλέ- 
ρωσα. _τόν έπιασα άπό τό μποά 
τσο, πήρα κάτω άπτή μασκάλη 
αου τό τσουβάλι.

— Τό ρύζι, τό ρύζι, μου λέει
—"Ενοια σου έδώ τώχω, καί

βγήκαμε.
Μόλις τόν χτύπησε τ’ άεράκι

βάλθηκε νά τρεκλίζει.
—"Ισα, συνάδελφε, Τσα. Μήν 

πέσουμε πάνω στό περίπολο. Κ ’ 
έχουμε κΓ αύτόν τό μπελά, θά 
μας πάρουν γιά κλέφτες, τού 
λέω.

— Τό ρύζι, μοΰ λέει.
— Που θά κοιμηθείς, του λέω.
— Τό ρύζι, μου λέει. Δέν ξέρω, 

μοΰ λέει.
— ’Από που κατέβαινες τό πρωί 

πού σέ βρήκα;
— Άπό μιά θειά μου άριστο- 

κράτισσα. Δέν μπορώ νά ξανα
πάω. Μέ φίλησε, μ’ άποχαιρέτη- 
σε, εκλαψε στό μαντήλι της. 
Ντρέπομαι νά ξαναφανώ... Χαί 
πάει νά καθίσει στό πεζοδοόμιο.

— Τό περίπολοί Τόν τράβηξα 
στά σκοτεινά πρός τή θάλασσα. 
Μ’ άνκάλιασε κΓ άρχισε νά τρα
γουδά:

Στά χρυσά σου μαλλιά 
παιγνιδίζουν τρελλά μαϊστράλια..

—"Ω χ, ώχ, άδερφέ μου, μοΰ 
λέει ξαφνικά.

Τρόμαξα. Νόμισα πώς κάποιος 
τόν μαχαίρωσε μέσα στό σκοτά
δι.

— Τί έπαθες;
—Ή  θάλασσα, τά φύκια. Μύρι

σε, άδελφέ μου, ώχχχ!
Πήγαμε κΓ άκουμπήσαμε στόν 

τοίχο του μώλου. Πιθώσαυε <α) 
τό τσουβαλάκι. Έ κ ε ϊ ένα-ένα 
μοΰ τά διηγήθηκε τά πρωινά.

— Άπό τή σκάλα κάτι μου 
βρώμισε. Δέ μ’ άρεσαν τά μοΰ- 
τρα του σκοπού. Ανεβαίνω πά
νω, «φύλλο πορείας» μοΰ λένε. 
«μετατίθεσαι».

Τρέχω στόν ύπαρχο.
— Κύριε ύπαρχε, κάποιο λάθος 

θά γίνεται.
— Καθόλου λάθος. Δέν παίρ

νουμε στά καράβια μας έαμίτες 
προδότες.

— ’Εγώ έαμίτης, έγώ προδότης; 
Τί σχέση έχω γώ μέ τοΰτα, κύριε 
ύπαρχε; Τέσσερα χρόνια στό ί
διο καράβι, πυροβολητής καί κα- 
μαρώτος σας, άνακατώθηκα σέ 
τίποτα, δέν πειθάρχησα πάντα, 
δέν πολέμησα μέ δρεξη; Ποιός 
τό κατέβασε τό στούκας στήν 
Κρήτη, κύριε ΰπαοχε; Ποιός μέ 
πρότεινε καί τά πήρα τοΰτα δώ, 
καί του δείχνω τά δυό γαλόνια.

—"Αστα αύτά, μοΰ λέει. "Αν 
νομίζετε πώς τρώμε κουτόχοι το. 
ΕΙσουν καλός, πάρα πολύ καλός. 
Τό έξυπνο πουλί άπ’ τή μύτη πιά
νεται. Στουφάριζα καί ξ,να- 
στουφάοιζα τό σκάφος άπτούς ά- 
ριστερούς κ’ ή δουλειά πάλι δέν 
έστρωνε. "Ολο ΕΑΜ  καί προκη
ρύξεις καί Δεύτερ. Μέτωπο. Ή  
μαγιά, είπα, πρέπει νάναι μέσα 
στό μαγαζί. "Ετσι σ' άνακάλυ- 
ψα. ΕΙσουν πολύ πειθαρχικός. Ή  
πειθαρχία σου ήταν δπως λένε, 
σ υ ν ε ι δ η τ ή ,  καταλαβαινό- 
μαστε, συναγωνιστή: μοΰ λέει
καί μοΰ κλείνει τό μάτι κοροϊδευ
τικά.

— Τέσσερα χρόνια μαζί υου, 
μοΰ λέει, κ' ένα π<->(ν. πέντε. Πέν
τε χοόνια πόλεμο δίχως ένα σφάλ 
μα, _δίχως ένα παοάπονο Π ο. ο τό 
ξηγάς αύτό; ΚΓ άπό σίδερο νά 
είσουν θά λύγιζες, θά σκούρια
ζες. Σ έ  είγα κοντά μου σάν παι
δί μου καί δέν ήρθες μιά φορά 
νά μοΰ πεις τί νίνεται μέσα στό 
καράβι. Δέ μέθυσες ποτέ σου, 
δέν έμπλεξες μέ γυναίκες. Μόνο 
καθαριότη, πειθαρχία καί πόλε-

μο. Γιατί τδκανες;
—Ή τα ν ίσως θελήσει καί μέ 

παντρεφτεϊ ή Αγγελική, τοΰ λέω.
— Ασιχτίρ, μπαγάσα πού θά 

μοΰ κάνεις τώρα καί τόν τζου
τζέ, μοΰ λέει.

— Καταλαβαίνεις, συνάδελφε, 
άν είχα όρεξη νά κάνω τόν τζου
τζέ. Τήν άλήθεια τοΰ έλεγα. "Ε 
τσι μοΰρθε νά τοΰ κατεβάσω μιά 
νά τόν σακατέψω, πού μούκανε 
τώρα τόν παλληκαρά. =εχνοΰσε 
τόν Απρίλη πού βρισκούμαστε 
στ’ άνοιχτά καί κάτι είχε μάθει 
άπό τό ράδιο καί νόμιζε πώς τό 
πλήρωμα θά κάμει κίνημα κ’ έ
τρεμε σάν τό φύλλο καί μούδωσε 
ένα πιστόλι καί μ' έβαλε νά κοι
μάμαι δξω άπ’ τήν πόρτα του κ' 
έγώ τόν έπαιρνα μονοροΰφΐ γιατί 
μπορεί νά μή σκάμπαζα πολλά 
πολλά μά ήξερα πώς δσο τό κα
ράβι βρίσκεται στή θάλασσα κ' 
έχτελεΐ πολεμική άποστολή, τί
ποτα δέν πρόκειται νά γίνει

— Ποιά είναι αύτή ή Αγγελι
κή, μοΰ λέει.

— Ή  δασκάλα τοβ χωριοΰ μου, 
τοΰ λέω.

Άσιχτίρ, βλάκα, δέ μέ νε- 
λας πιά.

Στάθηκα, στάθηκα. Σνό  τέλος 
μίλησα.

— Καλό κατευόδιο, κύριε ύ
παρχε καί κ α λ ή ν  ά ν τ ά μ ω -  
ση. καί τόν κοίταξα μέσα στά 
μάτια. Πιστεύω νά κατάλαβε τί 
ήθελα νά τοΰ πώ. θά γυρίσουμε, 
δέ θά γυρίσουμε μιά μέρα; "Ο 
που τόν βρώ θά τοΰ τήν κάτσω.

"Εβγαλε τήν κάμα του καί μα
χαίρωνε τό τσουβάλι.

— Τί κάνει αύτοΰ, συνάδελφε, 
τοΰ λέω. Κρίμας τό ρύζι.

— Δώσε μου ένα τσιγάρο, μοΰ 
λέει.

Τοΰ άναψα.
— "Αμα πήγα νά κατεβάσω τά 

πράματα, νομίζεις καί είμουν yo- 
λεοιασυένος ; Κανένας δέν πλη
σίαζε νά μοΰ δώσει ένα χέοι. Κα
τέβηκα νά Φωνάξω ένα φίλο μου 
θερμαστή. Σάν άνέβηκα βρίσκω 
τόν ύπαρχο νά πατά τό τσου 
βάλι.

— Αύτό στό έδωσε τό Υπουρ
γείο. Δέ θά τό κατεβάσεις.

— Μέ τά λεφτά μου δέν τό πλέ- 
ρωσα: "Οποιος κερατδς τολμά 
δς υοΰ τό πάρει, λέω ένώ καί 
τό τραβώ κοντά μου. Κόντεψα νά 
τόν ρίξω. Κ’ έκαμα πώς βγάζω 
τήν κάμα.

Νά υή στά πολυλονώ τά κατέ
βασα τά ποάυατα πού πέντε νοό- 
νια τά μάζευα λί·να λίνα άπ’ δ- 
λον τόν κόσμο y tà  τούς δικούς 
μου καί γιά τήν ΆννελικΛ. αν 
ήθελε νά μέ παντρευτεί. Τ’ ά- 
κούΊ-τησα στό Λ-τλονοιιεΐο. μά τό 
τσουβάλι δέν τάοπσα γιατί είναι 
τέτοιος άτιμος πού μπορεί κ.’ άπό 
κεί νά τό πάρει.

Τό τσινάρο θά τόν πείραξε 
γιατί έτ σνε νοΓχη-ες τό ούζι καί 
τό πετοΟσε ά-ό τόν τοίγο κάτω. 
σ-όν άμμο. Θέλησα νά τόν συνε- 
φέρω.

— Μοΰ φαίνεται πώς δέν έκα
μες καλά νά μόν τ’ άφήσεις τό 
ρύζι, τοΰ λέω. "Οποιοι- κεοστάς 
καί νά τόπαιρνε στήν ‘Ελλάδα θά 
πή'<α·υε πού πε·νάει & κόσιιος. 
Κοίταξε τώοα πώς τό σπαταλδς

_— Κακό 8Îvat πού οίγνω λίνο 
ρύζι: Στούς νάυους δέ οίννουνε; 
μοΰ λέει uè utà Φωνή τραγουδι
στή σά νά όνειοεύοντσν.

"Υστερα βάλθηκε νά ψάλλει:

Ήσαΐα χόρευε...
_  Καί τόν παίρνουν τά κλάματα. 
Ξάφνου άγκαλιάζει τό τσουβάλι, 
παίρνει δρόμο κάτου τά σκαλο
πάτια, στήν άμμουδιά. "Ετρεξα 
άπό πίσω του.

— Μήν κάνεις σάν παιδί. Λογι
κέψου, τοΰ λέω.

—Άσιχτίρ, γρουσούζη, έσύ 
φταΙς_ μοΰ λέει. Πέντε χρόνια πού 
δέν σ’ ήξερα δλα πήγαιναν καλά. 
Τό πρωί σέ γνώρισα κΓ δλα ήρ
θαν άνάποδα. θά  σέ φάω, καί 
μ’ άοπάει άπτό λαιμό.

— Γιά βάστα, γιά βάστα, συνά
δελφε^

'Εκείνο τό τσιγάρο θά τόν είχε 
πειράξει.

Τόν καλμάρησα. Καθήσαμε γά- 
μω. Τό τσουβάλι δλο κΓ άδεια- 
ζε πάνω στά γόνατά του καί στήν 
άμμουδιά. Τά ναυτικά του είχαν 
άσπρίσει. Έπιασε μιά χουφτια.

— Ρύζι καί άμμος, λέει. Χαρά 
καί γάμος. Έξοοία καί θάνατος.

Ή ταν σά νά διάβαζε τόν καφέ.
— Τινάξου _ λίνο άπτά άλεύρια 

κι’ έγινες σάν παληάτσος.
Σηκώνεται καί πάει πρός τή 

θάλασσα. 'Υψώνει τό χέρι.
— Φασίστες, ρουφιάνοι, φασί

στες! φωνάζει μ’ δλη του τή δύ
ναμη.

Ή  θάλασσα ήσυχη, μόλις σα
λεύει κΓ ούτε τ' άποκρίνεται τί
ποτα.

— Φασίστες, φασίστες, ξαναφω- 
νάζει καί προχωρεί καί χώνεται 
μέσα στό νερό.

Χρειάστηκε νά ξαναπάοω τήν 
ύπόθεση στά χέρια μου. Έτρεξα 
κοντά του, τοΰ κατέβασα μιά στό 
σβέοκο καί τόν ζάλισα. Τόν έ
πιασα άπό τις μασκάλες καί τόν 
τράβηξα δξω. Είμασταν κΓ ο! 
δυό μας μουσκίδι.

'Εκείνο τό τσιγάρο τόν είχε χα
λάσει.

Σ  ιγά - σιγά τόν συνέφερνα, μά 
φοβόμουν κιόλας. "Εβλεπα τ' γε
ρό κόκκαλο πού ήταν κ’ έλεγα 
άν ξυπνήσει μέ τά καλά του πά
ει κΓ έρχεται, άλλοιώς θά πρέ
πει νά τό βάλω στά πόδια.

Συνήρθε ιιέ τά καλά του.
— Συμπάθα με, συνάδελφε, σ’ 

έβαλα σέ ιιπελάδες. Μά καταλα
βαίνεις πώς μοΰοθε. Πέντε χρό
νια σκυλίσια ζωή, ζωή κόλαση, 
κΓ δλα τά κατάπια καί ποτέ μου 
δέ νόγν·σα. γιά κείνη τήν έοη- 
μη τή αέρα τοΰ γυοισμοΰ. Καί 
τώοα: Ποιός ξέρει πότε καί πώς; 
Στό σύουα θά ποΰν τής Άγνε- 
λικής^ Κατάληξε στό σύομα. Μέ 
τί ιιοΰτρα θά πάω; Πέντε χρόνια 
άδερφέ μου, πέντε Ατελείωτα χρό- 
να. Τό πετσί μου ννάφτηκε καί 
ξαναγνάφτηκε άπτόν ήλιο, άπτόν 
άέρα, άπτήν δοιιη, άπτό ιιπαροΰ- 
τι. Σκυλί στ* δουλειά. Καί ιιόκο 
παράπονο. Σ  ά υας κοπο-νοΰσαν 
τά στούκας, ένώ έκεϊ. «Φυλάξου» 
μοΰ φ·-'"'αζε Λ ΰπαονος ναί τού- 
πωνε. Έ νώ  έκεΐ. Σά  μάς κυνη
γούσαν τά ύποβ ούγ'α σά λυσοα- 
σ'ΐένα σκυλιά, ένώ έκεΐ. Στό 
_Ντούοιιπαν, μέσα σ-ό καιιίνι τού 
ίσοιαεοινοΰ, έπί τέσσερις μήνες 
μας ταΐζαν πατσά υέ χοΰΦτες τό 
κΑκνινο πιττ'οι. Ποωΐ. υεση'ΐέοι, 
βοάδι πατσά. Τέσσερις μήνες. 
01 δνθοωποι σκοΓισαν τοελλαί- 
νονταν. Κ ’ ένώ έκεΐ. υόκο. Στόν 
Ατλαντικό οι το'κυυίες, στό 
Λονδίνο οϊ βουβαρδ'σ'ίοι μέοα 
καί νύντα, νά υόν κλείνεις μάτι. 
Τό κομβόι ιτού πήναυε στούτ Ρώ
σους. μές στις παγωνιές. Νύχτα
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Δ. Ψ α ϋ £ : Χειμώνας τοϋ 41.
Πολυσέλιδο καί πλούσιο σέ περιεχομε 

νο το ριβΑίο του κ. Υαοά μας οινει τό 
κοινωνικό χρονικο της κατοχής, τη οά- 
τιρα και τήν παρωδία της. Ονοια εχει πολ- 
λες πληρο*ορι«ς κι' αποτεκει μια πΛεριο 
και ζωνια.η εικόνα της μαύρης εποχής, 
ίοιως τον χ«ΐμωνα του 4 ι .  αχεί παρα
τηρητικό ό ταοας και ευχέρεια και ού 
ναμη περιγραψης και οατιρικο τακεντο 
d ú o  τά Λ Ι ,α . η  εοθυμογρυψια του εχει 
ποΛΑες μορψες, άνεοαινει κννίμακωτα απ’ 
την εηαφρη παρωοια, το χιούμορ, τδ εύ- 
θυμονραφημα, την ε'.ρωνια, την ίλαρο- 
τραγωοια υτην πιδ βουια καί μελετημέ
νη υατιρα και ποΑΛα κομμάτια του ενναι 
ποτιομενα απ' το αγωνιστικό πνεύμα της 
έποχης. 'Απ ' αυτή την πλευρά ο ταύας 
ανοίγει δρομους μπροστά του καί γρήγο 
ρα υα δώσει οτην οημιουργια του οοσιά- 
οτικο περιεχόμενό, που οα της χαριοει 
μονιμότητα και εςαροη πνευματική, οηΛ. 
θα την πΛηοιασει περισσότερό στήν τέ
χνη. I ιατί η οατιρα ο ' οκες τΙς μορψες 
τι,ς εχ«ι τήν πηγη της στήν πολίτικη ρού- 
ληοη κι' υοο πιο ποκύ θρέφεται απ τις 
ήοικές άξιες της έποχης τοοο μεταρσιώ
νεται κ ι αγκαλιάζει Ηην ΟΛηθινη τέχνη, 
που μπαίνει οτην υπηρεοία της κοινω
νίας και βοηθά τονώνει τούς έξυψωτι- 
κοος της συντελεστές.

Ί  η δυναμικότητα τού Ψαθα τήν Επιβε
βαιώνει καοε οεκιοα τού νεου έργου του, 
χρειάζεται Ομως καί έόω προσοχή καί 
μεΛετη καί προσήλωσή οτό νόημα της 
τέχνης, γιατί ο κατήφορος τήν εχει πά
ρει το σατιρικό γενικά ειοος οτην 'Ε λ ;  
λαοα— έκοηλωοη τοο ποκιτικοο ςεπεομοο 
και τής κοινωνικής μας διαοπαοης— εχει 
Οφηοει καί στή γκωοοα καί οτο πνεύμα 
και οτή μοροή άοκιες επιβιώσεις και α 
δυναμίες, ποο πρεπει να τις ήεπερύοουν 
ο ί νεοι οατιρογραφοι καί να ανεοαοουν 
τό ειοος οτην περιωπή τοο, πού πρεπει σ ' 
δλα τοο νά Λάμπει ή άρετή της νέας δη
μιουργίας και του νεου πνεύματος -— χτί
στης μαςί καί γκρεμιοτής.

Ό  ταοας τελευταία ίοροσε μέ συντρο
φιά Οπό κακούς συνεργάτες τό περιουικό 
« ¿α τ υ ρ α ν  και μπορούμε νά πούμε πώς 
πέρνα σ' ένα ύψηκοτερο καί γονιμώτερο 
OTUDio σατιρικής δημιουργίας, που σά 
ξυπνήσει την εποχή μας και θά μαστι
γωθεί μέ τό Φραγγέλιβ τού νεου πνεύ
ματος οκες τις πΛηγες καί τις άφαντα- 
στες αντινομίες της.

λ,τό ριόΛίο του Ψαθα χτυπιέται καί 
διακωμωοειται με χάρη καί δύναμη ή 
ήαική κατάπτωση τοο 41 καί γενικά  τής 
Κατοχής. U I  έχθροί τού Ααού αυανατι- 
ζονται ο ' δ Λ α  τους τά κατορθώματα καί 
(γρίοκει τήν πιο ευτυχημενη ψυχογραφία 
της η κοινωνία, πού αοιαφορηοε οαοιστι- 
κα μπροστά στά καικο όραμα καί ροηθη- 
οε θετικά και άρνητικα στήν άποκορύ- 
φωση τοο. Αυτά τα ρκεπει 0  Ψαθας καί 
τα  τοποθετεί ήθικα οαν άΛηθινός καλΛί- 
τεχνης. 'Α π ' αυτή τήν πΛευρα το βιδΛίο 
του παίρνει ξεχωριοτή σημασία και φω
τίζεται με Οκησεια καί αρετή.

Ο α  ήσεκα να σημειώσω τήν εύτυχία 
πού έχοον μερικά κομμάτια τοο, όπως 
ή «Ούρα», ή «Διπλή ΖκκαΟ ιά», «Τό ΑΟ- 
δ ι» , «Ή ο α ια ς  μαυραγορίτης», «Λαδέ
μπορου έγκω μιον», ó  «I ατοοφαχτης* κ. &. 
όπου κατ άπ' τον εύθομογραφίκο πεπΛο 
ύπαρχει ένα μεγάλο όραμα, μ ια  κατα- 
ρα, μιά μεγάλη ΟΛηθεια. Ιο ύ ς  «ΣαΛτα- 
δυρους» Ομως οέν τους μελετηοε καλά ό 
Ψααάς και τούς άοίκει κάπως. Αυτο τό 
έπος πού έγραψαν οί Σακταοοροι πρέπει

καί μέρα οΰτε κιχ, ούτε άχ. Μές 
στις παΛίολαμαρινες, νά μην μπο
ρείς νά κοιμηοεις, νά σε περεχά 
ή θάλασσα άπό παντού. Να βΛε- 
ιιω τις κκεψιες, τις άτιμίες τους, 
στό φαγί, στα τσιγαρα. ΚΓ ούτε 
μιλιά. Νά σάς βΛέπω έσας ν' ά- 
γωνιζεστε, για τό λαό μας, γιά 
τό καΛό τοΰ κόσμου, — στραβός 
θαρεις είμουνα, οεν καταΛαδαι- 
να; — και νά λέω: Βάστα μα-
κρυά άπό τοΰτα τά πράματα, ποΰ 
ξερεις ποΰ θά σέ βγάλουν; Σαν 
πιασαμε Λιμάνι μετά τόν Άπριλη 
μάς πέταξαν δλους δξω για νά 
κάμουν τήν «έπιλογή». Μάς κλεί- 
σαν σ' £να οτρατόπεοο. Καί μάς 
βάλαν έ μ α ς νά καθαρίζουμε 
τούς άποπάτους τών γερμανών 
αιχμαλώτων. ΚΓ αύτό τό βαστα- 
ξα πού κανένας δέν μπόρεσε. ΚΓ 
δλα γιά κείνη τήν έρημη στιγμή 
καί τώρα φύγανε και δέν έχω 
κάν τήν παρηγοριά δτι σας έδω
σα τουλάχιστο ένα χέρι κ’ έγώ 
νά καθαρίσει ό βρωμότοπος. Τό 
πιστεύεις πώς τή Λεξη φασίστας, 
άπόψε πρώτη φορά τήν είπα φω
ναχτά; Τόσο πρόσεχα τά λόγια

νά περάσει στήν Ιστορία καί στήν τέχνη καί να πάρουν ήθική δικαίωση οί ουκο- 
φαντημένοι αύτοί ήρωες τής έθνικής αντίστασης.

Γ . Β Α Λ Ε Τ Α Σ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Ο ί «ΓΙέρσες» στό
Ωδείο τού Ορώδη.

Τό αναμφισβήτητο γεγονός πώς 
ό κ. Λίνος Καρζης βρίσκεται μέ 
τ.ς παραστααε,ς υιρχαιων οραμά
των που Οινει απο καιρό οε και
ρό ό ΟυμεΛικδς του ίπαοος κον- 
τήτερα στην ιστορική άκηθε,.ά, 
δεν εξασφαλίζει ουστυχως καί 
την καΛΛιτεχνιΚή δικαίωση στην 
αξιέπαινη προαπαβεια του. ϊ  ο- 
γραψα πολΛες φορές μέ κίνδυνο 
να παρεξηγηοω. θεωρητικά ό κ. 
Καρζης εχει όικιο. Λια είναι άλυ
τα τώοα και τοοα προοκημαια 
οχετικα μέ τό άρχαίο όραμα καί 
ειοικωτερα μέ το χορο τυυ, πού 
είναι αουνατο νά μείνει κάνεις ι
κανοποιημένος έοτω κι από τήν 
άποψη της ιστορικά πίστης ανα
παράστασης ένος αρχαίου δρά
ματος.

'λέστόσο ή προσωπική διαφω
νία μου όφεικεται ο' έναν ουοια- 
στικώτερο λόγο. Ή  άρχαιοΛογι- 
κα Ορνση ανιικηψη του κ. καργή, 
Κι άν ακόμα πετυχαίνε πέρα ως 
περα, θά πΛησιαξε τάχα το σύγ
χρονο κοινό στό πνεύμα τής τρα- 
γωοίας; ΆοφαΛως όχι.'Ή  μουοι-, 
κή στην όποια καταφεύγει, καί 
πολύ σωστά βέβα,α, οσο κι άν 
προσαρμοστεί και υποταχτεί στην 
άναγκη της πλαστικής οΛοκλη- 
ρωσης του ποιητικού Λόγου, εί
ναι μοιραίο να τον έπιακιαζει. 
Γιατι ή μουσική είναι σήμερα τέ
χνη αυτόνομη καί κυρίαρχη. Ή  
ορχηοη έξαΛΛου πού σ' οκες σχε
δόν τις περιπτώσεις γίνεται πε
ρισσότερο στατική παρα ουναμι- 
κη, είναι αδύνατο ναποοωσει τή 
θαυμαστή ποικιΛια, τις Λεπτες α
ποχρώσεις και τις άοιακοπες έν- 
ακκαγες του δοχμιακου και τοΰ 
λογασιοικοο ρυυμου των χορικών 
της τραγωοιας για τόν απκουοτα- 
το λυγο πως καμιά μεταφραστι
κή προοπαυεια οεν μπορεί εοτω 
καί να υπαινιχθει τήν ακαταπαυ- 
οτη περιδίνηση του. Με τό να έ- 
ξαοφαΛισουμε λίγους αναπαί
στους για την πάροδο τού χοροΰ 
και νά πετύχουμε μερικες μετρι
κές άντιοτοιχιες έδω ή έκει, τίπο
τα ουοιαστικο οεν καταφέρνουμε.

μου, πέντε χρόνια, πέντε χρόνια 
πανω σ' αύτη τη σκρόφα τη θά
λασσα, πού την άγαπηοα τωρα 
και οεν ξερω πώς δα κυμω, πως 
θά κάμω χωρίς τό καραβι, πού 
έγινε σά υπιτι μου, έκει πού θά 
μάς πάνε οτήν έρημο. Στόν άμ
μο.

— Βάστα, συνάδελφε, βάστα, 
τού λέω. Έ γώ  ΟλΛοιως τά βλέ
πω τά πράματα. Μά τί λές, ση
κώνεσαι να πηγαίνουμε;

Σηκώθηκε. Κ ’ έγώ βάλθηκα 
νά τού έρμηνεύω τήν καταστααη.

— Στασου μιά στιγμή πριν άρ- 
χίσεις, μοΰ λέει.

I Ιήγε κοντά στή θάλασσα καί 
μάζεψε τό τσουβάλι πού τόβρεχε 
καί τό ξανάβρεχε 6 άφρός. 1 ό- 
στριψε δμορφα όμορφα σά σφουγ
γαρόπανο καί στράγγιζε τό νε
ρό. "Υστερα έχωσε τό χέρι του 
μέοα καί μάζεψε δσο μιά χού
φτα ρύζι. 1 όσφιξε λίγο καί τοβα- 
λε οτήν τσέπη του. Τό ρύζι ποΰ- 
χε άγοράσει γιά τά στεφανώμα
τα του μέ τήν Αγγελική.

Ά  λεξά νδρε ια, 1945.

Τό κοινό δέν πλησιάζει τό πνεύμα 
της τραγωδίας, έψοσον του τήν 
παρουσιάζουμε σαν τελετουργι
κή μορφή μιας διαφορετικά θρη
σκευόμενης έποχης κι οχι σάν ει
κόνα του χειμαζόμενου άπό τά 
παντοτεινά παθη μας άνθρώπινου 
βίου. Μόνο σάν τετια ή άρχαια 
τραγωδία μπορεί νάχει καί σήμε
ρα, Οστερα άπό δυόμιση χιλιάδες 
χρονιά, απήχηση στην ψυχη του 
κοινού και οχι αάν τεΛετουργι- 
κός κώδικας τής διονυσιακής Λα
τρείας.

Μέ τό πρίσμα τοΰτο βλέποντας 
τήν προχτεσινή παράσταση τών 
«Ιίερσων» στό Ώδεϊο Ήρώδου 
τού Άττικοϋ, δέν μπορώ 'νά πώ 
πώς ένιωσα έλεο καί φόβο. Κ ’ εί
μαι βέβαιος πώς ούτε τό κοινόν 
ένιωσε καμιά συγκίνηση.Τιμώ τήν 
προσπάθεια τοΰ κ. Καρζή, μά 
βρίσκω πώς ή άξια καί ή σημα
σία της δέν ξεπερνά τά δρια μιδς 
τίμιας καί συγκινητικής μουσεια
κής προσπάθειας γιά την άναστή- 
λωση ένός άρχαίου ναού.Ή προσ
πάθεια φανερώνει γνώση και ά- 
γάπη, βέβαια, μά δέν μπάζει τό 
πολύ κοινό στ'άδυτα τής μυστικής 
ζωής πού συνιοτα τήν παντοτινή 
άξια του, τήν καθαρά άνθρώπινη. 
Μπορεί καί νά γελιέμαι. Ωστόσο 
έπειδή είναι χρέος έθνικό νά κα
ταλήξουμε σέ κάποια θετικά συμ
περάσματα γιά τόν τρόπο έρμη- 
νείας τοΰ άρχαίου δράματος πού 
είναι άκριβή κληρονομιά τής έλ- 
ληνικής γής, νομίζω πώς θάπρε- 
πε, μόλις περάσει ό πολεμικός 
σάλος, νά συγκληθεϊ ένα συνέ
δριο άπό πνευματικούς άνθρώ- 
πους καί καλλιτέχνες πού μπο
ρούνε νάχουν ύπεύθυνη γνώμη γι’ 
αύτό τό ζήτημα, γιά νά βρεθεί 
τελοσπάντων ό καλήτερος τρό
πος νά ξεπληρώσουμε αύτό τό με
γάλο έθνικό χρέος μας. 01 Γερ

ανοί μέ τήν όμαδική απαγγελία 
ρήκαν κάποια λύση. 01 Γάλλοι 

μέ τόν άδοντα χορό βρήκαν Κι 
αύτοί μιάν άλλη. "Ομως κ οί δυό 
βλέπουν τό άρχαίο δράμα σάν 
μιά ξεπερασμένη Ιστορική μορ
φή. ’Εμείς, κληρονόμοι τοΰ σπά
νιου αύτοΰ πνευματικού άνθους, 
άς τό ξαναζωντανέψουμε ποτίζον- 
τάς το μέ χυμούς μιας ζωντανής 
φυλετικής παράδοσης, τής ίδιας 
παράδοσης πού διατήρησε άκέ- 

αιες μαζί μέ τίς άδυναμίες κι δ
ες τις ήθικές παρακαταθήκες 

τών προγόνων μας.
ΛΕΩ Ν  ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε !
" Ε κ  Ηση Γαίτη - Α ί
θουσα «Ιίαρνασσού».

Ό  νέος ζωγράφος Γ  ιάννης 
Γαΐτης πού έκθετει γιά πρώτη 
φορά στήν αίθουσα του «Παρ
νασσού» μά  σειρά έργα του εινε 
πραγματικά ένας «ν«ος» ζωγρά
φος. ΠΛΟυσια Ιδιοσυγκρασία κο- 
λοριστα ξεφαντώνει μέ νεανική 
εύοιαθεσία σ’ ένα χρωματικό πα
νηγύρι πού τό περιορίζει μό
νο κάθε φορά μέσα _στά εύ
θραυστα καΛούπια μιάς τεχνι
κής, μιάς μ α ν ι έ ρ α ς. I ιοτε 
•με τη οπατουλα, πότε μέ τό 
χρώμα .βγαλμένο κατευθείαν πη
χτό από_τό σωΛηνάριο άπάνω στό 
μουσαμά, πότε μέ παράλληλες ή 
συγκεντρικές πινελιές πάει νά μι- 
μηθεϊ τό κέντημα, τό μωσαϊκό, 
τόν Γκωγκέν, τόν Βάν Γκόγκ. Εί
ναι τοσο νεος καί τόσο άναμφι- 
σβήτητα προικισμένος μέ ταΛέν- 
το, ώστε νά μήν άνησυχεΐ κανείς 
γιά τά παιχνίδια αύτά, τούς «μα
νιερισμούς», πού σιγά - σιγά θά

τούς ξεπεράσει μέ τή δουλειά.
Μιά σοβαρώτερη μελέτη τής 

Φύσης, μιά προσπάθεια «είς βά
θος» κατάκτησης τού μυστηρίου 
πού λέγεται χρώμα, θά πλουτί
σουνε μέ ούσιαστικώτερο περιε
χόμενο τή φόρμα του καί μέ ά- 
περιόριστες δυνατότητες τή χρω
ματική του εύαισθησία. Ή  αυτο
προσωπογραφία του μέ τό καπέ
λο (1944) σημαδεύει, νομίζω, 
τήν άφετηρία τού μονοπατιού πού 
θά προτιμήσει τελικά ή ιδιοσυγ
κρασία του άνάμεσα άπό τόσους 
δρόμους πού μέ νεανική σβελτω- 
σύνη έχει άνιχνεύσει Ιοαμε τώρα.

Καί μόνο μ' αύτό τό κομμάτι 
τοΰ άξίζει νά τόν χαιρετήσει κα
νείς σάν έναν νέο ζωγράφο πού 
έρχεται.

Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ
* * *

« Μ' άρέσει  '  δέ μ ’  αρέσει »
Πώς γράφεται ή »ρίτκή.

‘ Ιοαμε τώρα. μιά σοβαρή καλλιτεχνική 
λειτουργία, 6 σκηνικός όιακοομος, σκηνο
γραφίες, κοστούμια, άπαοχοΛούοανε εξω 
Οπό κάποιες σπάνιες έξαιρέοεις, στήν 
κριτική τών λογΙων, τών θεατρικών, των 
πΛηροφορημένων μισή άράδα: «θαυμά : 
σια τα κοστούμια τού Α . ύποφερτες οί 
σκηνογραφίες τού Β . » ν Ή  άρέυκεια  καί 
ή απαρέσκεια, Οπόλυτη, αύθαίρετη, ανε
ξέλεγκτη άλλους καίει καί άλλους μπε· 
ρίξει. “ Ετσ ι οτεριωσε ή θεατρική κρι
τική ώς τώρα θεούς καί είοωκα, πού 
κανείς όέν τολμούσε νά τά κρίνει, έτσι 
σήμερα ένοχλειται γιατί Ενας καλλιτέ
χνης της ξαφνιάζει τό  νυσταγυένο βλέμ 
μα μέ τό χρωματικό του παιγνίδισμα καί 
τήν κάνει νά νοσταλγεί τις  ξεβαμένες 
συνήθειες τού ματιού της. «Δ έ α ' άρέ 
σει» —  «Καμπαρέ» —  «πού είναι ό Κ λ .»  
‘ Ετσ ι μονολεκτικά, χωρίς κανένα σ κ ε 
π τ ι κ ό ,  καταδικάζεται μιά καλλιτεχνική 
έργααία. Δ έν πρόκειται νά αύτοδιοριοτω 
«συνήγορος έξ  ¿παγγέλματος» ένός τε
χνίτη όπως ό Γιώ ργος Βακαλό . Ή  ώς τώ
ρα  δουλειά του είναι τέτοια καί τόση 
πού ν ' άψηφάει τή «λόγια» αύτή κι* «έτσι 
μ ' άρέοει» καταδίκη, ©άθελα 8μως νά 
θυμίσω στούς φίλους κριτικούς πώς δέν 
άκούστηκε ποτές καί πουθενά Ενας τέτοιος 
τρόπος κριτικής.

Κάθε έργο  σηκώνει τόν Ελεγχο. Κ α ί κα
νένας τεχνίτης δε θά Ορνηθει τήν κακοπρο
αίρετη οοζήτηοη πάνω οτή δουλειά του α 
κόμα καί τήν άρνηση κάθε άξίας σ' αύτή. 
φτάνει νά είναι στηριγμένες οέ μιάν υπεύ
θυνη καί ένημερωμενη κριτική. Γιατί άλ
λοιώς καί μάΛιστα καύοΛοο αύθαίρετα, 
μπορεί κανείς ν ' άπαντήσει πώς «έμένα μ ' 
άρέσουνε ο ι σκηνογραφίες τοο Βακαλό, 
γ ια τί Εχουνε χρώμα, ποικιλία, πλούτο οέ 
οχήματα καί ποικιλία σέ χρωματικούς συν
δυασμούς. Δέ μ ' άρέσουνε οι σκηνογρα
φίες τού X . γ ια τί είναι ξεβαμένες, άτο
νες, αντιθεατρικές».

'Α λλ ά  αυτα δέν είναι σοβαρά πρά
γματα καί είναι καιρός τή σημαντική 
αύτή λειτουργία, πού τόσο βαραίνει στήν 
αισθητική καί καλλιτεχνική διαπαιδαγώ
γηση τού μεγάλου κοινού, νά τήν αντι
μετωπίσουνε τεχνίτες καί κριτικοί μέ κά
πως μεγαλύτερη συναίσθηση εύθύνης. Ή  
άποφαση τής Διεύθυνσης τής Κρατικής 
Σ κη νή ς  νά έπιστρατεύοει κ Γ  άλλες δυ-' 
νάμεις πού είχανε μείνει ώς τώρα 
αποκλεισμένες άπ' αύτή, Εδωσε τόν πρώ
το λαμπρό καρπό της μέ τίς σκηνογραφίες 
τού Γιώ ργου Βα κα λό  στόν «"Εμπ ορο τής 
Βενετίας». Περιμένουμε καί τή συνέχεια 
άπό άλλους τεχνίτες καί τήν ύπεόθυνη 
κριτική.

σ. β.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
Χορωδία χοριτσιών Θ. Βυζαντίου.

Σ τ ό ν  τόπο μας, πού τά χοοωδ'ακά 
συγκροτήματα είναι τοοο λίγα  μιά συ
ναυλία χορωδίας πάντα Εχει Ενα Ενδια
φέρον πού γίνεται άκομα μεγαλύτερο ό 
ταν είναι α  καπέλα (χω ρίς όργανίκή 
συνοδεία).

Άδελφωσύνη κάτω άπό Ενα κοινό πνευ-

Ϊατικό ίοεωδες, κοινή προσπάθεια, όμα- 
ική δουλειά, νά τί τεράστια σημασία 

Εχει τό  όμαδικό τραγούδι γ ιά  τό λαό 
μας. Τ ό  άτομο βρίσκει τήν πιό τέλειά 
του Εκφραση μέο'τήν κοινή προσπάθεια 
τού συνολου. Κ ι '  ή πιό μικρή άατοχη 
Εκδήλωση έχει άμεσο άντίκτυπο στό σύ
νολο. Νοιώθεις τόν έαυτό οου τόοο συν- 
δεδεμένο μέ τόν δίπλα σου τραγουδιστή' 
ή δική του προσπάθεια είναι καί δική 
σου. Προσφέρεις καί νοιώθεις τή χαρά 
πού σου δίνει τό καλλιτεχνικό αποτέλε
σμα να πολλαπλααιαξεται κάτω άπό τήν 
όμαδική δουλειά, κάτω άπό τό κοινό 
συναίσθημα πού δημιουργεί τό όμαδικό 
τραγούδι. ‘ Ετσ ι μονο Εναρμονισμένη ή 
άτομική προσπάθεια μέ τό σύνολο, φτάνει 
στήν πλέρια της δικαίωση.

Σ  τήν Ελλά δα  μπορούμε νά πούμε πώς
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Ιό ν  καιρό τής Κατοχής, ο ! δραματο- 
γράφοι τής Νορβηγίας καί τής Δανίας 
στάθηκαν Απ ' τούς πρώτους στήν 'Αντί
σταση τοΟ τόπου τους όχι μόνο μέ τα 
Εργα  τους άλλά καί μέ τήν πράξη.

Ετσ ι μαθαίνουε τώρα πώς ό Νορβη
γός  Θεατρικός συγγραφέας Νόρνταλ 
Γ κ ρ ίγ κ , είχε  κατορθώσει νά τό σκάσει 
στην 'Α γ γ λ ία  όπου είχε γίνει άεροπορος 
τής Ρ Α Φ , καί χάΘηκε τό 1943 οέ μιά 
βομβαρδιστική πτήση πάνω άπ' τό Β ε ρ ο 
λίνο.

Ό  Γκ ρ ίγ κ  είχε γράψει τό  1936 Ενα 
δράμα « Ή  Τ Ητταν μέ θέμα τήν Κομ 
μούνα τοΰ Ιίαρισιοϋ. Μ ά  πέρα άπ' την 
ειδική χρονολογία ήταν Ενα Επαναστατικό 
Εργο  όλων των καιρών.

Τις  προάλλες γράφαμε γιά  τό  Δανό 
Κ ά Ι Μούνκ πού σκότωσαν ο ι Γερμανοί 
σάν άρχηγό τής Δανικής 'Αντίστασης. 
Ε ίχ ε  γράψει τα 1942 Ενα Εργο  γ ιά  τον 
«Ν ήλ ς  Έμ π εοεν»  πού είναι ένας λαϊκός 
ήρωας τής Δανίας. Μά τά γεγονότα και 
ή δράση τοΰ Εργου ταίριαζαν καλούπι στή 
γερμανική κατοχή καί τό όραμα Επαιρνε 
μιά τραγική έπικαιρότητα κ Γ  ήταν ενα 
κάλεσμα σέ λαϊκή έξέγερστ).

"Αλλος Δανός συγγραφέας πού αύτός 
ευτυχώς κατόρθωσε νά σωθεί ένω μέ τά 
Εργα  του πολεμούσε τόν έχθρό είναι ό  Κ ι. 
έλντ "Αμπελλ. Γεννήθηκε τό 1902. ιό 
πρώτο του θεατρικό Εργο : « Ή  Χαμένη 
Μελωδία» γράφτηκε τό 19 JÓ  καί παίχτηκε 
άπό Ενα πρωτοποριακό θίασο τής Κοπεν- 
χάγης στήν "Εκθεση  του Παρισιού τό 
1937, μέ μεγάλη έπιτυχία. Τώρα στήν 
κατοχή Εγραψε τήν « Ά ν ν α  Σοφ ία  Χεν- 
τβιγκ», Ιστορία μιας ταπεινής Οασκαλας 
χωριού πού γ ιά  να σώσει τούς νέους 
άπ' τήν Επίδραση του «κακού» φτάνει ώς 
τό ψονο αύτου τού «κακού». Σ τ ό  τέλος 
τού δράματος τή βλέπουμε νά στέκεται 
πλάι σ ' Εναν Ισ π α νό  στρατιώτη μπρος 
στό ϊδιο  Εκτελεστικό άπόσπασμα. Μ ' αύ- 
τό τό συμβολικό τέλος ό Αμπελλ θελει 
νά δείξει πώς drnó τον Εμφύλιο Ισπανικό 
πόλεμο ώς σήμερα ό  άγωνας είναι Ενας.

Μ Ι Κ Ρ Α  Ν Ε Α

* Σ τ ό  διάστημα τής Κατοχής, ό  Γάλ
λος δραματικός συγγραφέας Τριοτάν 
Μπερναρ περίμενε κάθε μερα πώς θάρ- 
θουν να τόν πιάσουν οί Γερμανοί, σαν 
Ε β ρ α ίο . Τ ό  περίμενε τέσσερα χρόνια. 
Τέλος ή Γκεστάπο ηρθε νά τόν πάρει καί 
τότε ό  Τριστάν Μπερνάρ γυρνώντας στή 
γυναίκα του τής λέει: « Ώ ς  τώρα ζού- 
σαμε μέ τήν άγωνία πώς θάρθρουν, από

ή χορωδιακή κίνηση είναι σχεδόν άγνω 
στη. Δ έν Εχει γ ίνει παράδοση όπως στήν 
άλλη Εύρωπη ή όπως άκόμα καί στα 
γειτονικά μας κράτη. Ε ίνα ι τό πιό 
άγνό όργανο μέ τό όποιο μπορούμε νά 
δώσουμε χαρά στό Λαο, νά τόν πλησιά
σουμε εύκολώτερα, άνεβάζοντας τό μορ 
φωτικό του Επίπεδο. Τόσες προσπάθειες 
τελευταία γ ιά  δημιουργία χορωόιων ©ά
πρεπε νά βρούν μιά υποστήριξη τόσο άπό 
τούς υπεύθυνους μουσικούς μας κύκλους, 
δσο βέβαια κ ι ' άπ' τό Επίσημο κράτος. 
Μά όλα αύτά προϋποθέτουν όργανωτικές 
κατευθύνσεις στήν τέχνη καί όχι ιδιωτικές 
άνεύθυνες πρωτοβουλίες.

Ευχόμενοι νά δούμε γρήγορα νά πλη
θαίνουν τά  χορωδιακά μας συγκροτήματα 
τονίζουμε τις εύθύνες πού Εχουν κείνοι 
πού αναλαμβάνουν τέτοια σοβαρή δουλειά. 
'Αφορμή στέκεται ή  συναυλία τής Χο- 
ρωοίας Κοριτσιών πού άκούσαμε στις 
1 7 )6  στά Ολύμπια τής δ. θ .  Βυζαν

τίου. Είνα ι φυσικύ όταν ή χορωδία δέν 
είναι μιχτή— οπώς στήν περίπτωσή μας—  
τό πρόγραμμα νά μή μπορεί νά περιλαμ
βάνει Εργα  μ έ  κάποιο σοβαρώτερο μου
σικό περιεχόμενο. Περιοριζόμενοι άπό τή 
μικρή φωνητική Εκταση πού διοθέτει μιά 
χορωδία κοριτσιών δέν μπορούμε παρά 
νά παρουσιάζουμε μ ικρά  τραγουδάκια τις 
περισσότερες φορές, έστω κ ' άν ό  συνθέ
της τους είναι Ενας Μπετόβεν ή Ενας 
Μπράμς. Ανεξάρτητα  άπ’αύτό κείνο πού 
δέν_ καταλαβαίνουμε είναι γιατί δλο τό 
πρώτο μέρος τού προγράμματος είχε ά- 
πσκλειοτικά γερμανική μουσική. "Ελειπε 
τόσο ή γαλλική δσο κ Γ  ή Ρώ σικη, γ ιά  
να περιρριστώ μόνο ο ' αύτές. "Ε τ ο ι θά- 
χαμε μιά περισσότερη ποικιλία πού θά 
δημιουργούσε μεγαλύτερο μουσικό Ενδια
φέρον. "Ο μω ς καί σ ' αύτή τή γερμανική 
μουσική δέν είχαμε τή διαφορά του στύλ 
άνάμεοα ατούς διάφορους συνθέτες. Ε ί 
χα με τήν Εντύπωση πώς άκούμε Ενα με
γάλο κομμάτι μ έ  διάφορα μέρη. 'Α κ ρ ι
βώς όμως έκε ι βρίσκεται ή δυσκολία' 
είναι δέ ό μόνος τρόπος φωτίζοντας τα 
μέ τό  διαφορετικό τους χρώμα (δημιουρ
γ ία  στυλ) νά άναδείξουμε αυτά τά μικρά 
κομματάκια. 'Επ ίσης τά άπ άτομα μορέντο 
ή σφορτσάντα— Εντυπωσιακά μέσα Εκφρα
σης —  παραμορφώνουν τό στύλ τού Εργου, 
δίνοντάς του μια Ερμηνεία ρηχή καί Επι
φανειακή. Ουσιαστικά είναι Ελλειψη τεχνι
κής, άπαραιτητη γ ια  σοβαρή Οποβοση.

Γ ιά  τά σάλο νομίζουμε, δτι Επρεπε ά 
παραιτήτως νά τά  προετοιμάσει μιά καθπ. 
γήτρια  φωνητικής μουσικής. "Ε τ ο ι δέν θα 
άκουγαμε μιά όμορφη φωνή όπως ήταν 
τής δ . Γαρυ^αλάκη τόσο παραμορφωμένη 
έξ αιτίας της τοποθέτησής της στή ρ ι
νική κοιλότητα. Ε ίχα μ ε  τήν έντόπωοη πώς 
άκοΰμε κάποιο βυζαντινό ψάλτη. Ά κ ό μ α

τώρα κ ι’  όστερα θά ζοΰμε μέ τήν Ελπί
δα  πώς θά ρυγουν». Εύτυχώς φύγανε... 
Κ ι '  ό Μπερνάρ ζεϊ καί βασιλεύει.

* Ό  μεγάλος ιστορικός "Ε μ ιλ  ΛοΟν- 
τδ ιχ  έπέστρεψε ατό Παρίσι ά π 'τή  Γερμα 
νία, όπου Ανακάλυψε τά φέρετρα του Σ  1λ- 
λερ καί τού Γκαίτε μέσα σ ' Ενα μικρό 
μαγαζάκι τής Ίέ ν α . Τά  φέρετρα αύτά, 
πού ήταν θαμμένα στή Βα ίμαρη έδώ κ Γ  
120  χρόνια, τά είχαν σηκώσει οί ναζίδες 
καί κανείς δέν ήξερε ποΰ τά είχαν κρύ
ψει. Ο  Λούντβιχ ειδοποίησε άμεσως τις 
άμερικανικές άρχές πού θά Επαναφέρουν 
τα φέρετρα στη οαίμάρη.

* Τ ό  θέατρο Γκύνντ τής Νέας - Ύ όρ  
κης παίζει μιά άμερικανική διασκευή τοΰ 
«Λίλιομ» του Ουγγαρέζου Φέρενκ Μολ- 
νάρ, πού άπό δράμα εγινε μουσική κω- 
μωοία μέ τόν τίτλο: «Καρουζέλ». Ό  
λίλιομ , ό  Ούγγαρέζος ήρωας, όνομάζε- 
ται τωρα Μπίλλυ Μπιτςελω, κι' έχει μετα
φυτευτεί σέ μια μικρή παραθαλαοοια πό
λη τής Νεας 'Α γγλ ία ς , στά τέλη τού δέ 
κατου έννατου αιώνα. Έ κ ε ϊ  κάνει Ενα 
σωρό κακές πράξεις, πεθαίνει, προσπα
θεί νά μπει στον παράδεισο καί ξαναε- 
πιστρεψει γ ια  λ ίγο  οτή γή.

*  ϋίοησεις άπ' τή Νορβηγία , αναφέ
ρουν πώς δ Κνούτ Λάμσουν πού είναι τώ
ρα 85 χρονω, έπαθε μιά νευρική κατά
πτωση μόλις Εμοθε τήν κατάρρευση τής 
Γερμάνιας. Γό ίδιο είχε  πάθει καί ατά 
1942, όταν ο ί συμπατριώτες του, πού κά
ποτε είχαν τοσο αγαπήσει τά βιβλία του, 
βάλθηκαν να τού επιστρέφουν τ ' άντίτυ- 
πα τους σ’ Ενδειξη διαμαρτυρίας γ ιά  τή 
συμβουκή του «να πεταξουν τα τουφέκια 
τους καί νά βοηθήσουν τυύς Γερμανούς».

* Ή  άγγλιοα  συγγραφέας κοζαμοντ 
Λέμαν μέ τή γνωστή ψυχοκογική της ψινέ- 
τοα έγραψε ενα άκόμα συναρπαστικό β ι
βλίο με τον τίτλο: « Η  Μπακλαντα και ή 
Πηγή».

* ιό  βιβλίο τού Τζόν Στάίνμπ εκ « Έ ν α  
παράσημο γ ιά  τόν Μπεννυ», όπου ή σά
τιρα κ ι ' ή άνθρωπιά δένονται οέ μ ιά  δ- 
Λοςωντανη δημιουργία, γυρίστηκε φιλμ. 
"Οπως συνήθως στα εργα  του μεγάλου- α- 
μερικανου συγγραφέα, ο ί ήρωες του είναι 
b l Φτωχοί, ο ί ανώνυμοι κ ι  οι απροσάρμο
στοι στην πάλη τους μέ τήν κοινωνία, 
πού οοτε τήν καταλαβαίνουν ούτε τους 
Καταλαβαίνει.

* Σ τ ο  οεατρο «Φοίνικας» τού Λονδίνου, 
παίζεται τις  ημέρες αυτές τό  Εργο του
Α γ γ λ ο υ  συγγραφέα θόρτον Γουαίλντερ 

«Με τήν ψηχη στο οτόμα» ιιού βραυ«υτηχί 
στό διαγωνισμό ΙίούΛίτςερ της Α μ ε ρ ι κ ή  
τό  1 9 4 ¿. Πρόκειται για  ενα ποκεμικο 
έργο οσβαρο, αν καί ο συγγραφέας του 
τό χαρακτηρίζει οάν μ ιά  «Ιστορία τού

περισσότερο δέ  θά άκούγαμε τή 6. Εύαγ- 
γελινού πού πάοχιοε νά μιμηθεϊ τή Βέ- 
μπο, Ό  καθένας μας νοιώσει πόσο είναι 
άντίθετο στό πνεύμα τής μουσικής αύτης 
Ενα τέτοιο βαρύ καί άχατανόητο Οφος. 
σέ τέμπο ρουμπάτο, καί μέ τοοη κακη 
ντιξιον.

θ ά  σταματήσω ιδιαίτερα στήν περίπτω
ση τού κ. Γ . Βώ κοσ, νέου συνθέτη, πού ά 
κούσαμε όυό του τραγοόοια Οπ' τή χορω
δία . Τήν «Ά νο ιξ η »  ·χαί τή διασκευή τού 
δημοτικού « "Ε ν α  καραδι άπό τή Λιο».

Κείνο  πού μάς ένοιάφέρει σ ' Ενα συν
θέτη πού άποψασιζει να μελοποιήσει τρα
γούδια είναι ο τροπος, ή διάθεση μέ τήν 
οποία αντιμετωπίζει τό  ποιητικο κείμενο. 
Κ  ι' άληθινα δε  μπορούμε να καταλάβουμε 
πώς δυο τοσο άπλα τραγούδια ήταν δυ
νατό νά δεχτούν τέτοιο μουσικό βάρος.
Αρχισαν τόσο άπλα μέ μιά φυσική χ Γ  

ά&ίαστη έναρμόνιοη γ ιά  νά κατρακυλήσουν 
σέ μελιστάλαχτα έφέ, προδίνοντας εται 
τό ποιητικό κείμενο, άκόμα περισσότερο 
όμως τήν αισθητική άντίληψη τού συν
θέτη. Για τί πως είναι δυνατόν τέτοια ό 
πλα τραγουδάκια νά δεχτούν αύτά τα 
ίταλινίυτικα μπουσ-φερμέ ίμουρμουριτό) 
μέ τούς άκατανόητους λαρυγγισμούς, αν
τίστιξη άλλά Μπάχ, μαζί μέ τόοες κο
ρώνες. Ό λ α  αύτά θάχαν τή θέση τους 
άν ήταν όργαγικά δεμενα μεταξύ τους, 
κ Γ  άν προέρχονταν άπο Ενα άπλωμα τής 
μελωδίας πού τδ  ζητούσε τόσο τό κείμενο 
δσο κ ι ' αύτή ή Ιδ ια  ή μελωδία. "Επειτα 
τό θέμα πού Επεξεργάζεται άντιστικτικά 
στήν «"Ανοιξη* είναι ένα άπλό θέμα γνω
στού σλόου ή  ταγκό. "Α ν  όμως θέλουμε 
νά κροτήσουμε τή δουλειά μας σ ' Ενα οο· 
βαρο καλλιτεχνικό Επίπεδο δέ μπορούμε 
νά κάνουμε μουσική με τέτοια Επιφανεια
κά  μέσα. Παραδείγματα Απλότητας καί 
γενικά  φόρμας πού στέκουν γ ια  τέτοια 
τραγουδάκια ήταν τό « Σ π ίτ ι καί τδ  κα
λύβι» τού Καλομοίρη. Τώρα άν κάποτε 
τέτοιες μελωδίες δεχόνταν Ενα φόρτο άπό 
τέτοια στολίδια, αυτό άκριβώς μάς λ έγ ε ι: 
άλλοι καιροί, άλλες αισθητικές άντιλή- 
ψεις. "Α ς  μή ξεχνάμε πώς σήμερα μαζί 
μέ όλη τήν άλλη τέχνη κ Γ  ή μουσική γ υ 
ρίζει σέ μ ιά  άπλότητα, άπ' τήν ώπο'ία είχε 
ξεφύγει κάτω άπ' τ ις  ποικιλόμορφες «φυ
γές» πού είχε δημιουργήσει ό  καλλιτέ
χνης -δημιουργός μέοα στά πλαίσια τής 
αστικής τέχνης, καί πού ούσιαστικά δέν 
είναι τίποτε άλλο παρά τό άπατέλεσμα 
τής άπομόνωσής του άπό τό λαό.

Ο Ι  παραπάνω άληθινά αύοτηρές γραμ
μές προέρχονται άπό άγάπη κ Γ  άπό έν- 
διαφερον γ ιά  τόσο οοβαρά ζητήματα ό
πως είναι 6  δρόμος ένός νέου συνθέτη. 
Κ ι ' Ετσι πρέπει νά παρθοΰν.

Φ Ο Ι Β Ο Σ  Α Ν Ω Γ Ε Ι Α Ν Α Κ Η Σ

κόσμου, ύστερα άπό Ενα κωμικό ξεγύ
μνωμα». Ό  κριτικός Τζέίμς Ρέντφερν 
γράψει στό Α γγλ ικό  περιοδικό «θεατής» 
(25-5-45) « .  . . δέν ύπάρχει καμμιά άμ- 
Φΐβολία δτι πρόκειται γ ιά  μ ιά  Εξαιρε
τική έπιτυχία πού κρατάει αδιάσπαστη τήν 
προσοχή καί μάς διασκεδάζει άπ' την 
πρώτη ως τήν τελευταία πράξη. . .  είναι 
το καλλίτερο σύγχρονο έργο πού άνεβά- 
στηχε στό Λονδίνο τά τελευταία χρόνια».

• Ά ν  καί τά ά γγλικά  στούντιο ά ρχι
σαν τελευταία νά καταγίνονται συστημα
τικά  στήν παραγωγή κοινωνικών φιλμ, ώ- 
στόσο το Χόλλυγουντ ρίχνει τά  πιό έντο
να φώτα πάνω στά σύγχρονα προβλή
ματα. Τά φιλμ πού προβάλλεται στά 
Ρίτζ  τοΰ Λονδίνου « Ή  Κυρίαρχη Φυ 
λή» Εχει Ενα τολμηρό θέμα. Μάς βάζει 
τό ερώτημα. « Έ χ α σ ε  ό  Ναζισμός ό,-σ
κληρωτικά τόν πόλεμο;». Βλέπουμε Ενα 
νικημένο ά ρχηγό  Νσζί νά ζεϊ παράνομα 
σ ' Ενα βελγικό χωριό καί νά σπεκουλά
ρει πάνω στήν χαχυποψία, τούς φόβους 
καί τήν έχθρότητα των χωρικών, πού 
προσπαθούν μέ τή βοήθεια τού συμμαχι
κού στρατού νά όργανώαουν τή ζωή τους.

• Τους τελευ τα ίου ς  μήνες οτά κίνημα 
τοθέατρα τοΰ Λονδίνου συναγωνίζονται 
ή ’Αμερικάνικη κα ί ή Ρούσικη π α ρ α γω 
γή. Ιό  κοινό περισσότερο άπό ποτέ 
σπρώχνεται στις είσοδους μέ τήν Ιδια  Επι
μονή γ ιά  νά παρακοΛΟυθησει τά  εύθυμα 
έρωτιχά φιλμ  του Χόλλυγουντ καί τις 
Εξοχες ρούσικες ταινίες τής 'Αντίστασης 
του Κόκκινου οτρατου καί τοΰ άντάστι- 
κου λαϊκού άγωνα των Ρώοων. I ιρο- 
βλήθηκαν ο ί «Μοοχοβίτικες Νύχτες» σ κ η 
νοθεσία Ίο υ λ .  Ρά ίσμαν) μέ υπόθεση 
παρμένη άπό τόν άγωνα της Ρούσικης 
άερσπορίας στή μάχη τής Μόσχας.

• 01 Λονδρεζοι φιλότεχνοι πανηγυρί
ζουν γ ια τί τις  ήμέρες αύτες ύστερα άπό 
5 χρόνια θά μπορέσουν ξανά νά θαυμά
σουν οτίς αίθουσες τής 'Εθνικής Πιναχο- 
θήχης τις θαυμάσιες Αγγλικές ζωγραφι
κές συλλογές των Ρεμπράντ, Ρούμπενς, 
tsav  N t u (k , Τπιανοϋ, Πιέρο ντελα 
Φραντσέσκα κ Γ  άλλων μεγάλων τεχνιτών 
του χρωστήρα.

• Ό  Πετερ Γουΐνερ κυκλοφόρησε μιά 
μικρή μελέτη μέ τίτλο « Ό  Μάρτιν Λού
θηρος, ό  πνευματικός πρόδρομος τού Χιτ 
λερ». Τό Εργο  έμπνεεται από δυό άρχΕς: 
δτι δέν μπορούμε νά έγκαταοτηοουμε 
σταθερή είρηνη οτόν κδαμο άν δέν αν
τιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο τήν ώμή 
πραγματικότητα, καί ότι οί ψυχικές καί 
πνευματικές καταβολές καί παραδόσεις 
Εχουν τόν πρώτο ρόλο στή διαμόρφωση 
τού χαρακτήρα και τής δράσης των αν 
δρών πού ρυθμίζουν τις τύχες των Εθνών. 
Ό  συγγραφέας ύποστηρίζει ότι ή ψυχο- 
νοοτρσπια καί ο ί Εθνικές επιδιώξεις τω. 
Γερμανών, χρωοτιουνται στή Επιρροή τού 
Λούθηρου, κ ι ' δτι ό  Χίτλερ ουνεχιοε τ ί , 
θεωρίες τής βίας πού δίδαξε ό θρησκευτι
κός μεταρρυθμιστής, χρησιμοποιώντας 
« .. .  Ελάχιστα διαφορετικές Εκφράσεις...»

• Ό  ΜπίΧ Λάφτον - συγγραφέας τού 
μυθιστορήματος «Μ ιά  στέγη πάνω άπ' τό 
Χέφάλι μας» —  γεννήθηκε άπδ γονείς 
Ιρλα νδο ύς  χωρικούς, κ ι ' ανατράφηκε δου
λεύοντας άπδ πολύ μικρός ιμέοα στά άν- 
θρακωρυχεία τού ΛάνκοάΙερ. Σή μερα  εί
ναι όοηγος στά βαγονέτα μεταφοράς τού 
κάρβουνου. Τό Εργο είναι γραμμένο στό 
πρώτο πρόσωπο καί μάς δίνει ζωντανές 
εικόνες άπό τις Εργατικές άγγλικές συ
νοικίες τού 1930, όπου χιλιάδες άνεργοι 
σιγοπέθαιναν βυθισμένοι στόν πιό σκληρό 
πόνο, τή φτώχεια καί τήν Εξαθλίωση.

• Ό  Ρουμάνος ύπουργδς τής Παιδείας 
Εκαμε βαρυσήμαντες δηλώσεις καί συστά
σεις προς ολα τά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
τής χώρας του. Τονίζει, πώς πρέπει οάν 
κυριώτερο μέλημα τών δασκάλων νά 
θεωρηθεί τδ  ξερίζωμα τού φασισμού άπ' 
τά σχολειά, Εγκαινιάζοντας πρός τούτο 
καινούργια προγράμματα καί βιβλία.

• Ή  σοβιετική κυβέρνηση διέθεσε γιά 
τό σχολικό έτος 1945, είκοσι πέντε δι 
σεκατομμύρια ρούβλια γ ιά  τήν παιδεία 
Ένά μ ισ υ  Εκατομμύριο φοιτητές φοιτούν

3 στιγμή αύτή σόλα τά πανεπιστήμια 
ς Ρωσαίας. Α ρ ιθ μ ό ς  πού άποτελεί τό 

είκοοιπενιαπλάσιο περίπου τού όλου άρι- 
θμού τών φοιτητών πού φοιτούσανε προ
πολεμικά σόλα μαζύ τά Γερμανικά πα
νεπιστήμια..-

• Γ ιά  κανέναν νέο τελειόφοιτο τού γυ 
μνασίου στή Σο βιετική  Ρωοαία δέν Ε 
γείρεται τό πρόβλημα τών σπουδών. " Ο 
λοι ο ί φοιτητές σπουδάζουν δ ω ρ ε ά ν .  
Παρέχεται κατοικία ατούς φοιτητικούς συ. 
νοικισμούς, τροφή στις Λέσχες, ψυχαγω 
για δωρεάν καί οικονομική ενίσχυση.

”  Σ τ ό  «θέατρο Τέχνης» τού Λονδίνου 
άνεβάστηκε γ ιά  πρώτη φορά τδ Εργο  τού 
αγέραστου Ιρλανδού Σ ώ  «Ο ί ήλίθιοι 
των 'Απροσδόκητων Νησιών» φάρσα μέ 
σοβαρές νότες κ Γ  απηχήσεις. Τ ό  θέμα εί
ναι δείγμα  τών γνωστών πολιτικών πε
ποιθήσεων τού συγγραφέα, πού· τού δ ί
νεται γιά  μιά άκόυη βορά ή ευκαιρία νό 
σα-ηρίσει καυστικά την Α γγλ ική  κοινω
νία. Πρωταγωνιστούν ή δίς Π άγκετ - 
Μπσουμαν καί ό ηθοποιός Ντίγκιιαν.

Λ Σ τ ό  Καϊμπριτζ άνεβάστηχε άπό τό 
θεατρικό Σ ύ λ λ ογο  M arlowe, τό Εργο τού 
Σαίξπ ηρ «Μ ιά  χειμωνιάτικη ιστορία». 
"Α ν  καί γραμμένο τήν τελευταία περίο
δο  τής ζωής του, φανερώνει Ενα Σαίξ- 
πηρ δίχώς τήν άριστουργηματική άρχι 
τεκτονική πού χαρακτηρίζει τά μεγάλα 
του δράματα. 'Αρχίζει άπδ έκεϊ όπου θό 
νόμιζε κανένας δτι είναι ή 4η πράξη 
συνεχίζει μ ' Ενα ειδύλλιο καί τελειώνει

σάν παραμυθάκι. Τό κείμενο είναι συχνά 
σκοτεινά, άν καί σέ πολλά σημεία ξε- 
πηδάει τό  πηγαίο ταλέντο του.

’  Ό  καθηγητής Μπόουρα κυχλοφόρησε 
στό Λονδίνο μιά κριτική μελέτη μέ τ ί
τλο: « Ά π ό  τό Β ιρ γ ίλ ιο  ως τό Μίλτω- 
να». 'Αναλύει 4 έπικά ποιήματα, τήν 
Α  I  ν  ε  ι ά  δ α  τού Β  ιργίλιου, τό  Πορτο
γα λικό  Ο ς  Λ ο υ σ ι ά ν τ α ς  τού Κα- 
μόενς, τήν Ί  ε ρ ο υ σ α λ ή μ  τοΰ Τάσ- 
σο καί τό Χ α μ έ ν ο  Π α ρ ά δ ε ι σ ο  
τού Μίλτωνα. Τ ό  κεντρικό συμπέρασμα τής 
μελέτης είναι δτι ή έπική ποίηση καλλιερ
γείται ιδιαίτερα σέ περίοδες παρακμής 
τών έθνών, ένώ ή  άκμή δημιουργεί τδ 
δράμα καί τή λυρική ποίηση.

* Σ τ δ  Στατφόρντ —  στή γενέτειρα τοΰ 
Σα ίξπ ηρ —  ό  σχηνοθέτης Ρ δ μ π ε ρ τ  
Ά  τ  κ  ι ν  ς ’ άνοιξε τά φετειτό Φεστιβάλ 
Σαίξπ ηρ , μ έ  τό θεαματικό Εργο 'Ε  ρ- 
ρ ί  κ  ο ς δ 8ος, συνεχίζοντας τήν πα
ράδοση πού πριν 40  χρόνια άρχισε ό 
Φράνχ Μπέναον. Πρωταγωνιστούν ήθσποιοί 
πού Αποκλειστικά εκπαιδεύονται σέ ρόλους 
ήρώων τού Σαίξπηρ. θ ά  άχολουθήσει ή 
«Δωδέκατη Νύχτα» κ. ά.

*  Σ τ ις  αίθουσες Λέφεβρ, ΛάΙσεστερ, 
καί Μοντέρνας Τέχνης τοΰ Λονδίνου, Εκτί
θενται Εργα  τοΰ Πικασσό. Ιδ ια ίτερ η  έν- 
τύπωση κάνουν ο ί πίνακες «τό παιδί καί 
τό περιστέρι», ή «Ό μορφ η Όλλανδέζα» 
καί ή «Γυναίκα μέ τδ ποκάαισο». Ο ί πί
νακες τοΰ Πικασσό είναι ο ι Ακριβότεροι 
άπ' δλους.

* Σ τ ό  «Ό ντεδν» παίζεται τδ φιλμ «Τό 
μαγεμμένο άγροτόοπιτο». Ή  ύπδθεση εί
ναι γραμμένη άπό τδ θεατρικό Εργο τού 
Πίνερο, γύρω άπό τδν Ερωτα ένός άνά- 
πηρου άεροπόρου κ Γ  ένός άσημου κορι
τσιού μιας απομακρυσμένης άγρστικής Ε
παρχίας.

*  Σ τ ό  «Αύτοκρατορικό» .παίζεται ή ται
νία «Χωρίς άγάπη» μέ τούς Σπένοερ 
Τρέΐσυ —  στά ρόλο Εφευρέτη μιας στρατο- 
σφαιρικής μάσκας —  που παντρεύεται μιά 
πλούσια χήρα (Κ α τερ ίνα  Χέρμπουρν). 
“ Υστερα άπό πολλές σκηνές ζήλειας, τό 
ζευγάρι άνακαλύπτει δτι καί ατούς Επι
στήμονες άκόμη. ό  Ερωτας παίζει τό ρό
λο  του.

* Ο Ι  καθηγητές Α .  Ί β  καί Γ. Κρίσεϋ, 
κυκλοφόρησαν τή βιογραφία τοΰ Ά γ γ λ ο υ  
φυσικού της Βικτωριανής Εποχής I .  Τάϊν- 
ταλ, πού Εχει κάνει αξιόλογες Ερευνες 
πάνω οτούς μαγνήτες, τις  υπερέρυθρες 
ακτίνες καί στά συστατικά τής άτμΟσψαι- 
ρας. Ό  ΤάΙνταλ είναι Επίσης συγγρα
φέας Εκλαϊκευτικών Επιστημονικών Εργων 
άνάμεσα οτά όποϊα τό βιβλίο του «ό ά- 
τμός σάν μέσο κίνησης» είναι μοναδικό 
στό είδος του.

■ Τό τελευταίο βιβλίο πού κυκλοφόρη
σε οτή σοβιετική πρωτεύουσα τήν περα
σμένη βδομάδα, είναι τδ βιβλίο μέ τόν 
τίτλο «Πορτραίτα Εγκληματιών». Ή  τε
λευταία τούτη Εκδοση προκαλεϊ μέγιστο 
Ενδιαφέρον. Περιλαμβάνει λογοτεχνικά 
πορτραίτα τοΰ ΜουοσολΙνι, τού Πεταίν, 
τών Κ ου Ισ λ ιγκ  καί άλλων. Τ δ  βιβλίο εί
ναι γραμμένο άπό μερικούς άπ' τούς καλ 
λίτερους σοβιετικούς συγγραφείς, δηλαδή 
άπ' τδν Ή λ ία  Έ ρ εμ π ου ρ γκ , τόν Ζάν Ρ ι  
σάρ Μπλόκ κλπ. "Οπως γράφει ή κριτι
κ ή . οί συγγραφείς θέλησαν νά δείξουν 
τδ πρόσωπο τοΰ Εχτρού μέ τήν άπαισιό- 
τερη καί φοβερότερη δψη του. Τ ό  νέο 
βιβλίο  είναι εικονογραφημένο άπό τούς 
τολμηρότερους ζωγράφους τόν Μπόρις 
καί τόν Ντιμίβωφ.

*  Σ τ ή  Λοιιμπλιάνα Εφτασαν Ρώσσοι 
καλλιτέχνες τής όπερας πού πρόκειται 
νά δώσουν σειρά νέων σοβιετικών μούσι- 
κοουνθετικών Εργων. Ο ί καλλιτέχνες τής 
Σλοβενία ς υποδέχτηκαν μαζί ιιιέ τδν λαό 

θερμά τούς Ρώοσους συναδέλφους των 
κ ι άναμένουν νά χειροκροτήσουν μέ με
γάλο Ενθουσιασμό τις θριαμβευτικές πα
ραστάσεις των.

* Ή  Φλδρα Ρδμπσον είχε Ενα προσω
πικό θρίαμβο στδ φιλμ. « 'Η  Μεγάλη Μ έ
ρα» πού είναι ιστορία Ένός άγγλικοΰ 
χωριού. Παίζει τδ  ρόλο τής δασχάλας 
του χορίου.

Θ ΕΑΤΡΟ  Λ Υ Ρ Ι Κ Ο
Γ’ Σεπτεμβρίου - Άβέρωφ 

Τηλέφ. 55 - 400

ΕΝΩ Μ ΕΝΟΙ ΚΑ ΛΛ ΙΤ ΕΧΝ ΕΣ

ΚΑ8Ε ΜΕΡΑ ΛΥΟ ΜΕίΑΛΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Τό όπόγεύμα, ώρα 6.30 μ. μ.

Α ΡΜ Π Ο ΥΖΩ Φ  
Ο  Μ Α Κ Ρ Υ Ν Ο Σ  Δ Ρ Ο Μ Ο Σ

Τό βράδυ, ώρα 9.30 μ. μ.
Σ Α Ι Ξ Π Η Ρ  

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ  Κ Α ΙΣ Α Ρ Α Σ
Πλατεία Δρχ. 200 
’Εξώστης » 150

Η Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  ΖΩΗ
èjevâepa γράμματα 15

k A A A l T f e X N I K A  N Ê A

— Ά ν ο ιξ ε  στήν αίθουσα τού «Παρνασ
σού» ή Εκθεση τού νέου ζωγράφου Γιά ν
νη Γαίτη.

— Έ γινςτν στά καλλιτεχνικά σωμα 
τεία ο ι Εκλογές γ ιά  τήν ανάδειξη αντι
προσώπων στήν Επιτροπή κατάταξης του 
καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου.

— Έ τ σ ι  τήν Επιτροπή θά τήν άπαρτί- 
σουν:

—  Ά π ό  τήν Εταιρεία Ελ λ ή νω ν  Ζω
γράφων ο ί Δηιμ. Ά ρ γ υ ρ ό ς  καί Β .  Γερ- 
μενής.

—  Ά π ό  τδ σύλλογο « Ελ λ ή ν ω ν  Ζω
γράφων* ο ί ΜπραΕσσας καί Ο . Περβολα- 
ράκης,

—  Ά π δ  τδ σύνδεσμο « 'Ελλήνω ν καλλι
τεχνών» οι Δ . Δήμας καί Α . Γεωργιάδης.

—  Ά π ό  τήν « 'Ο μά δα  Τέχνη» οί Α . Ά- 
στεριάδης καί Σπυρος Βασιλείου.

—  Ά π δ  τόν «Κ ύ κλ ο  Τέχνης» οί " Α γ 
γελος Θεοδωρόπουλος καί Γ . Γουναρό- 
πουλος.

—  Ά π ό  τούς «'Ελεύθερους καλλιτέ
χνες» o t Α . Κοντάπουλος καί Κ .  θετ- 
ταλός.

—  Ά π δ  τήν τάξη τών διακοσμητών οί 
Ν . Καστανάκης, Π. Βαλσαμάχής Γιώρ
γος Βακαλό, Τερζόπουλος καί Λυδάκης.

—  Ά π δ  τούς χαράκτες o l Ε .  Παπρ- 
δημητρίου. Γιαννοοκάκης, Τάσοος, Βε- 
λισσαρίδης, Κορσγιαννάκης.

—  Ά π ό  τούς γλύπτες οί Α .  Άπάρ- 
της, Μπ. Ραυτσπούλου, Γ .  Ζογγολόπου- 
λος, Β .  Φαληρέας κα ί Γεωργαχδς.

— · Ά π ό  τους ανοργάνωτους ô  Κ . 
Πλακωτάρης.

—  '  Η  έπιτροπή αύτή θά κατατάξει σύμ
φωνα μέ τά  προσόντα τους τά μέλη τοΰ 
Επιμελητηρίου ο ί  τακτικά, Εκτακτα καί 
δόκιμα.

Ο Ι  Ν Ε Ο Ι  Α Κ Α Δ Η Μ Α Ί ' Κ Ο Ι

Τήν περασμένη έβδομάδα, σέ συνεδρία
ση τής 'Ακαδημίας Εξελέγησαν ο ί νέοι 
'Ακαδημαϊκοί, γ ιά  τήν Εδρα τής λογοτε
χνίας δ  κ. Σω τ . Σ  χίπης, γ ιά  τήν Εδρα 
τής μουσικής δ  κ . Μαν. Καλομοίρης, γ ιά  
τήν Εδρα εικαστικών τεχνών δ  κ. Σπ . 
θωμόπουλος καί γ ιά  τήν Εδρα τής άρ- 
χαιολσγίας δ  κ. Κω ν. Ρωμαίος. Γ ιά  τις 
ύπόλοιπες άδειανές Εδρες λογοτεχνίας, Ια 
τρικής χα ί εικαστικών τεχνών ή Εκλογή 
θά έπαναληφθεί μετά 6 μήνες, γιατί κα
νείς άπό τούς υποψήφιους δέν συγκέντρω
νε τή βάση στήν ψηφοφορία αύτή.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Έχυκλοφόρησε σέ Επιμελημένη Εκδοση 
ή μελέτη τού "Α γ γ λ ο υ  κριτικού ED W A R D  
U P W A R D :  «Μαρξιστική 'Ερμηνεία  τής
Λογοτεχνίας» μεταφρασμένη άπ' τόν Π. 
Ζ. Βάρδη . Πρόκειται γ ιά  μιά Εξαιρετική 
Εργασία πού. Ερμηνεύει τό φαινόμενο τής

Γέχνης άπό μ ιά  συγχρονισμένη καί φω
τεινή σκοπιά. Πωλείται δρ. 100.

• * »
Ό  πτυχιούχος τής θεολογίας και Φιλο

σοφίας κ. Πάρις Σπάτας. πού έκαμε όμη 
ρος στήν Έλ-π τάμπ α, έχυκλοφόρησε σέ 
κοιμψή Εκδοση Ενα βιβλίο μέ άναμνήαεις 
του γ ιά  τή ζωή του έκεϊ. Τ ό  βιβλίο αύτό. 
γραμμένο μέ ζωντανό τρόπο, δίνει παρα
στατικές εικόνες άπό τό στρατόπεδο τώι 
όμήρων τής Έλ-Ν τά μπ α . πού άξίζοον νά 
διαβαστούν άπδ τόν καθένα.

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

« Α ν τ α ί ο ς » ;  Κυκλοφόρησε τό 2ο
τεύχος τού άξιόλογου αύτού περιοδικού.
' Η  ύλη του πάντα Ενδιαφέρουσα γύρω 
στά προβλήματα τής άνοικοδόμησης. Σ υ ν 
εργάζονται : X . θεοδωρίδης, Κ . Σ  ακαν- 
τάνης. Ν . Κιτσίκης. I. ΔεσποτΟπουλος 
Ειδήσεις καί χρονικά γ ιά  τήν κατάρρευση 
τής σταθεροποίησης, γ ιά  τις δη>ώσεις τού 
κ. Βαρβαρέσσου. γ ιά  τή σύμβαση τού 
'Αχελώου κλπ.

« Γ ρ ά μ μ α τ α » :  Σ τ ό  τεύχος Μαίου,
ποιήματα Μυρτιώτισσας, Ν . Προεστδπου- 
λου. Γ . Κ λ . Ζερβού, Γ .  Βαλέτα. Δ ιη γή 
ματα, Μ . Σκουλούδη καί Ε .  Κορφιάτη. 
Δοκίμια καί μελέτες 1. Μ . Παναγιωτο- 
πούλου, Ε .  Π. Παπανούτσου, Π. Καραβ- 
βία. Κ λ . Παράσχου, Κ .  Καρθαίου. θ εα 
τρική Κριτική  τοΰ Μ . Σκουλούδη.

« Δ α σ κ α λ ι κ ή  Φ ω ν ή » :  Ό ρ γ α 
νο τοΰ Συλλόγου  Διδασκάλων Τρικκάλων. 
Πήραμε τό πρώτο τεύχος. Ζωντανό μ α χη 
τικό καί μέ πληροφορίες /:ά τή δημοτική 
μας Εκπαίδευση.

« Φ ο ι τ η τ ι κ ή  Φ ω ν ή » :  Ή  έφη,- 
μερίδα τών φοιτητών μας πού καθρεφτίζει 
τή δημοκρατική κίνηση τής νεολαίας. Ά -  
ξίζει καί τήν προσοχή καί τήν ύποοτήριξη 
τών άναγνωστών μας.

« Γ ε ω ρ γ ι κ ή » :  Τεχνική, οικονομική
καί συνεταιριστική Επιθεώρηση, πού τήν 
Εκδίδει όμάδα Επιστημόνων. Σ έ  καθαρή 
δημοτική, μέ Ενδιαφέροντα άρθρα καί πλη
ροφορίες.

«' Ο  Φ ο ι τ η τ ή » ;  Δεκαπενθήμερη Επι
θεώρηση, πού τήν Εκδίδουν ο ί φοιτητές 
Θεσσαλονίκης μ έ  τά συνθήματα «Ειρήνη - 
Λευτεριά - Δημοκρατία».

Β Ι Β Λ Ι Α

—  Τ  σ ι γ  κ  ο  β ά  τ  ω  φ καί Ρ  6 τ κ  ο- 
β  ι τ :  «Ρώ σσοι Συγγρα φ είς» έκδ. Μ α 
κροποδάρα. 'Αθήνα 1945.

—  θ ε μ ο υ  Π ο τ α μ ι ά ν ο υ :  «Τρελ- 
λοί καί φρόνιμοι». 'Αθήνα , 1945.

—  θ  έ μ. Κ ο ρ ν ά ρ ο υ :  « Ό  'Εταυ- 
ρωμένος λαός μου». "Ε κ δ .  Α . Καραβία. 
Α θ ή να  1945. Τιμή δρχ. 50.

—  Γ  ι ά ν ν η  Μ α γ κ λ ή :  « Ο Ι Βά ρβα 
ροι», διήγημα. "Ε κδ . «Γλάρου» 1944.

—  Γ ι ά ν ν ή  Μ α γ κ λ ή :  «Ο ί Κολα-

ομένοι τής θάλασσας», διηγήματα. 1940.
—  X  ρ. Γ  ά ι ο υ :  « Ή  Ά θ η να  είναι κό 

λαση». Ή  πείνα τού χειμώνα 1941 - 
4 2 .'Ελεύθερες Εκδόσεις. Α θήνα  1945.

— Ά  γ γ έ λ ο υ  ' Α γ γ ε λ ο π ο  ύ- 
λ  ο  υ : «Τό Οικονομικό πρόβλημα τής
’Ελλάδας». 'Αθήνα . 1945,

—  ' Α γ γ έ λ ο υ  Ά  γ  γ  ε λ ο π ο υ-
X  ο  υ :  «  Ο  Σοσιαλισμός». Τ Ι  είναι, πώς 
λειτουργεί, πώς θά πάμε. Δεύτερη Εκδο
ση. 'Αθήνα 1945.

—  Γ .  Δ  ρ  ό σ η : « Ή  Χιονάτη», όραμα 
σέ τρεις πράξεις. 'Αθήνα.

Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  Λ Α Θ Η

Σ τ ή ν  τελευταία συνέχεια τού «Τουρκο- 
λίμανου* τοΰ Ή λ ία  Βενέζη_ πού δημο
σιεύτηκε στό προηγούμενο τεύχος μας Ε
γινε Ενα τυπογραφικό λάθος: Ολόκληρη
ή 5η παράγραφος τής δεύτερης στήλης, 
απ' τις λέξεις «τότε δ καπτά-Βασίλης...» 
Εως τή λέξη «σκύβει» μετατοπίστηκε. Ή  
σωστή της θέση είναι άυέαως μετά την 
πρώτη παράγραφο τής Ιδιας στήλης.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Σ .  Σ ο υ ρ ι ώ τ η ν .  Κορωπί: "Ε χ ο υ 
με τάξει σκοπό μας τήν υποστήριξη τών 
νέων πού έ’χουν κάτι άξιόλονο νά πούν. Τό 
γράμμα σας ώραιότατο. Τ ό  διήγημά  σαε 
«Πεινάω» δείχνει μιά αυγχίντ-ση. άλλδ 
τοΰ λείπει ή τέχνη-

Ν ι κ . Λ  έ ν τ α ν : Περιμένουμε άλλα
σας ποιήυατα, μέ λιγώτερο στόμφο.

8  ρ . Υ σ ί π ο υ ρ α ν :  Μάς συνεκίνησε 
τό θεμα σας. άλλά ή Εκτέλεση ύστερεί.

Φ ώ τ ο  Σ κ ο τ ά δ η :  Καλές ο ί προ
θέσεις οας. άλλά οί στίχοι κοινότοποι. 
Μελετήστε περισσότερο.

X. Κ  α ν  έ λ λ ο  ν : Τ ό  ποιήμά σας « Ή  
'Αρετή Προβάλλει» Εχει πολλή «φιλολο
γία» πού δέν άφήνει έλεότερο τό αίστημά 

σας. Ά π ό  σάς περιμένουμε κάτι άλλο.
Ά β ε λ :  Διαβάσαμε μ ' Εξαιρετικό

Ενδιαφέρον τδ άρθράκι σας. Δυστυχώς 
δέν Εχει τή θέση του στή στήλη μας.

Γ . Β α ρ τ ά ρ η :  Ε ίνα ι δύσκολο νά 
σάς Απαντήσου ιέ  κάνοντας «όνπικριτική».

Ά ν δ .  Κ α λ λ ι μ .  (Π ά τρ α ): θ ά  με
ταδώσουμε στόν κ. Άνω γειανάκη τά γρα. 
φόυενά σας.

X . Φ  ι λ ι κ  ό : Κραταμε τό «θερισμό».
Π ά ν ο  Γ ρ ά β α ρ η :  Τ ό  γράμμα  σαε 

είτανε άπό τά ώραιότερα πού μάς Ε 
χουν σταλεί. Συμφωνάμε άπόλυτα.

Μ η ν ά  Ν ι κ η φ ο ρ ά κ η :  Εύχαρι-
στοΰμε ιδιαίτερα. Ί ο  λέμε μαζί σας: 
«Πάντα τήν άλήβεια. δλοκάθαρη. όλό- 
γυμνη, σταράτη».

Σ .  X . : Διαβάστε περισσότερό Γα  τοιή- 
ματά σας δέν πρέπει νά σάς Ικανοποιούν 
άκόμη.

I. Σ  ι δ  έ  ρ  η (  Σ π ά τ α ): Ν ά  μάς γρά 
φετε συχνότερα γιατί συιδέετε κατά σπά-

νιο τρόπο τήν αυθάδεια μέ τήν Αμάθεια
Ά  λ. Χ ρ ι  σ τ  ο δ ο υ λ . :  Καλογραμ

μένο. Θ Α  τό δημοσιεύσουμε μέ τή σειρά 
του.

Γ . Κ λ ε ώ π α :  θ α  δημοσιευτεί.
Α ύ γ ή :  Ό  « ’Εφιάλτης» δέν παρου

σιάζει κανένα Ενδιαφέρον.
Ά γ γ .  Μ π α ΐ ρ α κ . :  Ή  μετάφρα

σή σας Αρκετά καλή, άλλά τό είδος 
«Έρεντιά» δέν Εχει σχέση μ ' έμδς.

Ν τ .  Τ α ξ ι ά ρ χ η :  θ ά  δημοσιευτούν.
— Ά  ν. Ζ α χ α ρ  ό π ο υ λ ο :  Ο Ι  Ιδέες 

σας γ ιά  νά γίνουν όμιλοι «φίλων Έ λ .  
Γρ .»  πολύ καλές, θ ά  μπορούσαμε νά σάς 
βοηθήσουμε; Περάστε μιά μέρα άπό τά 
γραφεία μας 11 —  1. Περιμένουμε άλλο 
σας ποίημα, πιδ λιτό.

— - Δ η μ .  Κ α λ ε μ ά :  Μάς άρεαε τό 
ποίημά σας μέ τήν άγανάχτηοη κα ί τήν 
καυστικότητά του. 'Ελπίζουμε πώς οί 
«συνθήκες» θά μάς έπιτρέψουν νά τό  δη- 
μοσιέψουμε Αργότερα.

—  Λ . Ν ε γ ρ ε π δ ν τ η :  Τά δυό ποιή
ματα « Ο Ι Απόγονοι τού Κά ϊν» καί « Σ τ ή ν  
έ ρ γ α τ ιά .. .»  Εχουν Ανυπόφορη παλαμική 
Επίδραση. Διαβάστε, γνωριστείτε πλατύτε
ρα μέ τή νεοελληνική ποίηση.

—  Λ. Β  έ γ  α : Ή  μετάφρασή σας δέ 
μάς Ικανοποιεί.

— · Β .  Γ λ υ κ σ φ ρ ύ δ η :  Μ άς άρεσε δ 
«Ψεύτικος Γάμος» μέ τό  χιούμορ του. θ ά  
δημοσιευτεί. Σ α ς  εύχαριστοομε γ ιά  τά 
εύγενικά οας λόγια.

— Ά λ .  Κ ο σ μ ά :  Συντομότερα  καί 
πιό λιτά. Ή  μεγαλοστομία σκοτώνει τήν 
ποίηση.

—  λ . Π . : Τ ό  ποίημά σας θά κέρδιζε 
άν συντομευόταν κατά τό ήμισυ.

— Ά ν τ .  Κ α ρ α μ π ί ν α :  Γράμματα, 
μέ τόση συγκίνηση χαί εύγένεια, είναι ή 
μεγαλείτερη Αμοιβή γ ιά  τήν προσπάθειά 
μας. 'Εσ ε ίς  τήν ένθαρύνετε καί τή δ ι
καιώνετε Απόλυτα.

—  θ .  Δ α λ λ ό π ο υ λ ο :  Καλή ή πρό
θεση. άλλά τό γράψιμο πολύ άρχάριο.

—  Β ά σ ω Χ α ν . : Κ  οινοτοπίες καί ή 
κατακλείδα Εχει χρησιμοποιηθεί άπό τδ 
Σιχελιανό.

—  Σ τ .  Κ α λ α μ α τ ι α ν ό :  Τ ό  τε
λευταίο σας δέν Εχει τόσο χιούμορ. Ω 
στόσο περιμένουμε τή συνέπεια.

—  Φ. Ά σ τ έ ρ η :  Κραταμε τδ «Σφαί- 
ρες».

—  Μ . Π α τ ε ρ ά κ η :  Περιμένουμε 
άλλο.

—  Τ . Ά π ο σ τ ο λ ί δ η :  Έ χ ε ι  Ενα 
χαρακτηριστικό τδνο, άλλά θά προτιμού
σαμε κάτι περισσότερο λογοτεχνικό.

;—  I .  Κ  α λ α ϊ τ ζ ί δ η :  Δ έν καταλα
βαίνουμε y to n l μάς στείλατε αύτήν τή 
βιογραφία.

—  Μ . Κ η π ο υ ρ ό :  θ ά  δημοσιέψου- 
με τό  «Μνημοσύνη».

—  A . Κ  ά ρ τ ο :  θ ά  γράψετε χαλύ- 
τερα. Ν ά  Αποφεύγετε νά κάνετε φιλολο
γία .

Δ Υ Ο  ΓΡ
Λάβαμε καί δημοσιεύουμε τά δυό πα- 

ραχατω γραμματα.
Μ έ τήν ευκαιρία αύτή κάνουμε τή γ ε 

νική δήλωση πώς τό περιοδικό μας δεν 
Εχει τήν παραμικρή εύθύνη ατά ΰοα  Ονα- 
φέρονται στά γράμματα πού δημοσιεύει 
Α ύτά  Εκβράζουν Αποκλειστικά τις γνώ 
μες καί τις άνπιλήψεις Εκείνων πού μάς τά 
στέλνουν.

Γ ιά  τόν κ. Διευθυντή τού περιοδικού 
«Ελ εύ θερ α  Γράμματα-

Σ τ ό  τελευταίο τεύχος τού Εγκριτου πε
ριοδικού σας δημοσιεύτηκε « "Ε ν α  Γράμμα- 
τού καθηγητή τής Α . Σ .  Τεχνών κ. 
Γιάννη Κεφαλληνοϋ Ενάντιά μου. Σ ά ς  πα
ραχαλώ νά καταχωρήσετε αύτήν έδώ τήν 
άπάντησή μου.

Ούτε τόν καιρό μά  ούτε καί τή διάθεση 
θά είχα  ν ' Απαντήσω στά ΰοα  γράφει οπό 
Γράμμα του ό  άξιδτιμος κ. ΚεφαλληνΟς. 
Μπροστά σέ τέτοια καταντήματα γυρίζει 
κανείς άπό ντροπή τό πρόσωπο καί φεύγει.

ΙΜά ό  κ. Κεφαλληνός είναι γνωστός 
καλλιτέχνης καί καθηγητής σέ εσώτατο 
ίδρυμα και ό κάθε αναγνώστης, μέ τδ δί 
κιο του, μπορεί νά φανταστεί πώς όσα 
λέγει είναι σωστά καί Αληθινά. ΓιαΟτό 
είμαι ύποχρεωμένος ν ' Απαντήσω μέ λίγο 
λόγια  άφήνοντας τήν κρίση καί τά υυυπε- 
ράαματα στόν άναγνώστη.

Α ' .  Λέγει άνακρίβειες ό  κ. καθηγητής 
γράφοντας, πώς δέν είχα τήν Ανθρωπιά 
νά ειδοποιήσω τίς οίκογένειες τών καλ
λιτεχνών Επειτα άπό τήν κράτησή τους. 
γ ια τί όλες ο ί οίκογένειες τους καί πολύ 
γρήγορα πήραν τό λυπηρό μήνυμα κατ' έν. 
ταλή μου άπό ίπταλλήλους τού 'Υπουρ
γείου  Παιδείας καί τής Σ τ έγη ς  Γραμμά
των καί Τεχνών. 'Ιδ ια ίτερα  ή κυρία Κε- 
ψαλληνοΰ ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά άπδ 
τόν κ. Μπαλδγιαννη. ζωγράφο καί υπάλ
ληλο τού 'Υπουργείου Παιδείας, καί προ
σωπικά άπό τίς  μαθήτριες καλλιτέχνιδες 
Λουίζα Μοντεσάντου καί Λουκίαν Μαγ- 
γιώρου. Ό  Αδελφός τού κ. Τάσσου ειδο
ποιήθηκε άπό τόν κ. Μπαλδγιαννη, ή ο ι
κογένεια τού κ. Κανά . άπό όπάλληλο 
τής Σ τ έ γ η ς  Γραμμάτων καί Τεχνών κ ' ή 
οικογένεια τού κ. Κορογιαννάκη άπό τόν 
κ. Μπαλόγιαννη διά  τοΰ Αδελφού τού κ.

ί Μ Μ Α Τ Α
Γάσσου. Κ α ί Ετοι ή Ανήκουστη Αδιαφορία 
γ ιά  τούς καλλιτέχνες, πού θέλει νά μοΰ 
φορτώσει δ  κ . καθηγητής πέφτει άπό τά 
πράγματα τά ίδια. Ά π ό  Αξιοπρέπεια δέν 
καταδέχομαι νά Αναφέρω τό τί έκαμα 
γιά  τήν άποφυλάκιση τών καλλιτεχνών, 
γιατί δλα αύτά τά Εκαμα καί Επρεπε νά 
τά κάμω δχι μονάχα ώς διευθυντής Κ α 
λών Τεχνών αλλά καί ώς Ενας Απλός 
'Έλληνα ς.

Β  ' .  Κακομεταχειρίζεται τήν άλήβεια 
δ κ. καθηγητής γράφοντας πώς άρνήθηκα 
μπροστά στον Ιτ α λ ό  συνταγματάρχη τήν 
ιδιότητά μου ώς προέδρου της όλαμελειας 
τής κρατικής Επιτροπής κτλ. καί πώς τήν 
εύθύνη τής Εκθεσης τήν Ερριξα στόν ά- 
τόνια  υπουργό καί τούς Εκθέτες. Γιατί 
δέν άρνήθηκα πώς ήμουνα πρόεδρος τής '  
κριτικής έπιτροπής, μά  πώς ήμουνα δ  δ ι 
ευθυντής τής Εκθεσης, όπως ήθελεν νά μέ 
βαφτίσει ό  Ιτα λ ό ς . Δ έν Ερριξα τήν εύθύνη 
στους Εκθέτες άπλούστατα, γ ια τί γιαύ- 
τούς δέν Εγινε καμμιά κουβέντα. Ά ς  ρω
τηθούν ο ί καλλιτέχνες κ. κ . Τάσοος καί 
Κανάς συγκατηγορούμενοι καί παρόν- 
τες στή συζήτηση. "Ο σ ο  γ ιά  τήν εύθύνη. 
πού φόρτωσα στόν Απάντα ( ; )  ύπουργό. 
δέν κατάλαβε τίποτα ό  κ. Κεφαλληνός 
μέσα στήν παραζάλη, πού μέ τό  δίκιο του 
βρισκότανε Εκείνη τή στιγμή.

Γ ' . Διαστρέφει τήν Αλήθεια δ  κ. κα
θηγητής λέγοντας, πώς τήν ήμέρα τής 
καταστροφής τών Εργω ν δέν είχα  τό θάρ
ρος νά διατυπώσω ούτε τήν πιό Ανώδυνη 
διαμαρτυρία γιαυτό τό  "Αουτο ντά φέ. 
Σ τ ή ν  περίσταση αύτή Εχει χ '  Ενα έλα- 
Φρυντικό. Γράφει καί χαραχτηρίζει πρό
σωπα καί πράξεις, πού δέν τίς είδε ούτε 
τίς άκουσε μ έ  τ ' αύτιά του. Επειδή τήν 
ήμέρα Εκείνη, δέν ήλθε στό ιταλικό φρου
ραρχείο. Παρόντες ήτανε μόνο δυό καλ
λιτέχνες. οί κ . κ . Κανάς καί Κορογιαν- 
νάκης κ ι ' ό υποφαινόμενος. "Ο λ α  τά ε ί
παμε, όσα μπορούσαμε νά πούμε. Ά ν  εϊ- 
ταν π<χρών θά μάθαινε άκόμα, πώς ό  ύ- 
ποφαινόμενος θεωρήθηκε μόνος υπεύθυ
νος γ ιά  τήν Εκθεση των Επιλήψιμων Ερ
γων καί τιμωρήθηκα μέ τήν ποινή τής 
«Επίπληξης» άπό τδν περιώνυμο ΖεΙίοεο. 
Κ α ί Ετσι Ισως δέν θά Εγραψε πολλά άπό 
τά παραπάνω.

Σ τ ό  τέλος πρέπει νά συμειώσω, πώς

ή λόπη μου είναι μεγάλη γιατί άθελά 
μου Αναγκάστηκα νά γράψω τά παραπά
νω κακαμεταχειριζόμενος Ετοι χοντά. στόν 
άνθρωπο καί τόν καλλιτέχνη Κεφαλληνό. 
πού πάντα τού είχα καί θά τού Εχω τήν 
έχτίμηση πού τού πρέπει. Τ ό ν  ευχαριστώ 
γιςςτί μούδωσε Αφορμή νά φανερώσω Ενα 
άπό τά πολλά μαρτύρια, πού τράβηξα μέ 
τούς καταχτητές καί πού στό τέλος μέ 
τήν άλλαγή τού ύπουργοΰ μέ Ανάγκασαν 
νά παραιτηθώ άπό τή θέση μου στό 'Υ 
πουργείο.

Μέ πολλή τιμή
Ν . Μ Π Ε Ρ Τ Ο Σ

Γό παρακάτω γράμμα τό λάβαμε άπό 
γνωστό λογοτέχνη, πού υάς παρακάλε- 
σε νά τό δημοσιεύσουμε δίχως τ ' όνο
μά του.

Η  Κ Α Τ Ο Χ Η  Κ '  Ο Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Λ Ο Γ ΙΟ Ι

«Νομίζω πώς Επιβάλλεται νά γίνει γνω 
στό ποιά εΐταν ή δράση τής Α Ε  Ρ  Ε  όταν ό 
κ. Μπέρτος πήγε νά τής προσφέρει τίς υπη
ρεσίες του. θ ά  άποκαλύψουμε έδώ Ενα 
μονάχα άπό τά Επαίσχυντα μέσα πού χρη
σιμοποίησε ό  ραδιοφωνικός σταθμός γιά 
ιά  διαβουκαλήσει τον Ελληνικό λαό καί 
να διασύρει συγχρόνως τήν πνευματική 
του ήγεσία. πού Αγωνιζόταν καί λιμοχτο- 
νούσε κοντά του.

Ο ί άκροατές τού ραδιόφωνου, τά μαύ
ρα κείνα χρόνια, άκούγαν άπό καιρό σέ 
καιρό, μέσα στό προπαγανδιστικό πρό
γραμμα πούφερε τόν τίτλο Κρα τικό  Δ ελ 
τίο Ειδήσεων, μερικά άπό τα τιμιώτερα 
δνόματα τής λογοτεχνίας μας νά φέρον
ται ώς ο ί συντάχτες τών προπαγανπιοτι- 
κών δμιλιών. Ά λ λ ε ς  Απ ' αύτές έξυμνού- 
σαν τόν έθνικοσοοιαλιστικό παράδεισο, άλ
λες προτρέπετνε τόν έλληνικδ λαό νά 
προσχωρήσει στή νέα τάξη, άλλες συκο
φαντούσαν τδ  κίνημα τής έθνικής Αντίστα
σης^ Κοινό  χαραχτηριστικό τών δμιλιών 
αύτών εΐταν πώς ο ί συντάχτες τους άνα- 
φΈρονταν πάντοτε μ ο ν ά χ α  μ έ  τ ό  
έ  π ώ ν  υ μ ο . «Τώρα θά σάς μιλήσει 
ό κ. Καζαντζάκης» Ελεγε λ . χ. ό  Εκφω
νητής. Κ Γ  άκολουθούοε ή διαψωτιστική 
έκπομπή. Κα τά  τόν τρόπον αύτό παρελό- 
σαν τούλάχιστο δεκατέσσερα Επώνυμα ά 
πδ τά πιό γνωστά τής έλληνιχής διανόη
σης. Σ τ ις  διαμαρτυρίες πού έπιχειρήσαν 
μερικοί γ ι '  αύτή τήν Αδιάντροπη πλα

στοπροσωπία, ή Απάντηση εΐταν Ετοιμη: 
Πρόκειται περί συνωνυμίαςΙ

"Ε ν α ς  άπό τούς παθόντες. Εχοντας 
συντροφιά γνωστό ζωγράφο— γιά  να μπο
ρεί σήμερα νά Επικαλείται μιάν Αξιόπι
στη μαρτυρία— π ήγε  στά γραφεία τής 
Α Ε Ρ Ε  καί Αξίωσε _νά διαλευκανθεϊ τδ 
ζήτημα. Ζήτησε πρώτα - πρώτα νά δει 
τό χειρόγραφο τής δμιλίας «του». Τδ Α
ναζήτησαν στό θάλαμο Εκπομπών: Ό  συν- 
τάχτης άναφερότανε μονάχα μέ τό Επώ
νυμο καί χωρίς Ενδειξη έπςτγγέλματος ή 
διεύθυνση κατοικίας. Σ τ ις  διαμαρτυρίες 
τού παθόντος. ό άρμόδιος ύπάλληλος τής 
Α Ε Ρ Ε  (τόναμά του 'τό  κρατούμε στή διά 
θεση κάθε ύπεύθυνου) Εδωσε έμπιοτευτικά 
τίς πληροφορίες: 1 ) Πώς δ συντάχτης
τών πλαστών όμιλιών εΐταν ή Κυρία  Σ(-  
τσα Καραΐσκάκη. διευθύντρια τοΰ γρα 
φείου προπαγάνδας, πού είσέπραττε καί 
τή σχετική Αμοιβή, κατά πληρεξουσιότητα 
(τού άνύπαρχτου συντάχτη). 2 )  Πώς δ  έν 
λόγω ύπάλληλος τής Α Ε Ρ Ε  είχεν ήδη 
καταρτίσει Ενα κατάλογο άπό δεκατέσσε- 
ρες τέτοιες περιπτώσεις.

Ό  παθών δέ σταμάτησε έκεϊ. Π ήγε 
στό γραφείο τής μυσαρής Εκείνης γυνα ί
κας, στά_ Παλιά Ά νά χτορα . κα ί ζήτησε 
νά τή δει, λέγοντας τονομά του καί τό 
σκοπό τής Επίσκεψης. Ό  Ιδιαίτερός της 
τούφερε τήν Απάντηση: « Ή  κυρία Κα- 
ραϊοκάκη δέχεται στή Γερμανική Πρεσβεία 
κάθε πρωί. Έ κ ε ϊ  νά τή ζητήσετε». Ό  
παθών δέν τόλμησε νά δεχτεί αότή τήν 
ποόκληση. Ά λ λ ά  πήγε στά γραφεία μιάς 
πρωίνής Εφημερίδας. μέ τή συνοδεία 
γνωστού ’Αθηναίου Εκδότη, γ ιά  νά παρα- 
καλέσει νά καταγωρηθεΐ ή δήλωσή του 
πώς δέν Εχει σχέση μέ τόν όμιλητή τού 
ραδιοφώνου. Σ τ ή ν  έφημερίδα τού δώ
σανε νά καταλάβει πώς μια τέτοια δήλω
ση δέν θά περνούσε ποτές άπό τή λογο
κρισία. Κ Γ  άν τυχόν περνούσε, θάοτελ- 
νε γραμμή στό Χαιδάρι καί κείνον πού 
υπόγραφε τή δήλωση καί κείνον πού θά 
τή δημοσίευε. Καταλήξανε νά διατυπώ
σουνε τή δήλωση μέ τόν άκόλουθο τρό
πο: « Ό  γνωστός λόγιος χ . Τάδε παρα- 
χαλεΐ τόν δμώνυμό του κ. Τάδε νά μήν 
παραλείπει νά Αναφέρει τό μικρό του ό
νομα όταν προβαίνει σέ δημόσιες Εκδη
λώσεις. Γ ιά  ν ' Αποφεύγεται ή σύγχυση». 
Ή  λογοκρισία δέν Εδωσε σημασία στδ 
κείμενο αύτό κ ' ή δήλωση δημοσιεύτη
κε».
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ΑΚΟ Μ Η  Κ Γ  Ο  ΕΡΩ ΤΑΣ
Τής Σοψ. Μ ΑΓΤΟΕΙλΗ-ΙΙΑΙΙΑΔΑΚΗ

E K E IN O lj ΠΟΥ ΕΦ ΥΓΑ Ν
Τής Τατιάνας ί  K l  1 ΓΖΗ-ΜΙΑΛΙΕΞ

Χαλούσε 6 κόσμος. Σφαίρες 
βούιζαν, πθΑ.υόθΛ>ομοί ταραςαν 
τον αερα, I ερμανοι στίς μυιοαυ- 
κκετες τους π<υ)μμυριςανε την ά- 
ναοιμτη γειτονιά.

Λυτοί το χαοα τους. 'Εκείνη, 
όμορφη, λεπτή, κοπελίτσα ακό
μη, μ ένα κομψό εκορομικό φό
ρεμα, χέρια τιεριποιημενα, μαλ
λιά κα/.οχτενιομενα. Εκείνος 
ψηλός, καλοντυμένος, ξανθό ογου 
ρυμαΛΛΟ κεφαΛί, αμεοτωτο ακό
μη αντρικιο κορμί, πρόσωπό ρα- 
φαη/νικο, με το πακεταΚι της εκ
δρομής στόνα χερι καί τ' άλλο 
περασμένο στή μεοη της νέας.Λα- 
θε τοσο έγερνε να της ψιθυρίσει 
κάτι καί τό βλέμμα του στακαζε 
χαοι.

ιούς έβλεπα νά περνούν και 
πολλές φορές ένοιωθα ζήλεια.

— ¿.ε τίποτε λοιπον δεν υπο
τάσσεται 0 έρωτας; Δέν άκουει 
τό σαματά του πολέμου, της μά
χης το βουητό; "Αν πεσει, ας πέ
σει μεοα οτον ίλιγγό του. Ευτυ
χισμένα παιδιά.

Ί Ις περισσότερες φορές δμως 
άγαναχτουσα:

—ΆναιΟε.α πού τήν έχουν 1 Ό  
κόσμος σκοτώνεται. Τά νιάτα 6υ- 
σιαςονται κάθε στιγμή οτον ά/ώ- 
να της Λευτεριάς κΓ αυτοί το αί- 
σσηματακι τους.

Χτες μου σύστησαν τή Φανή 
σ’ ένα φιΛικό σπίτι. Μπορούσα 
καί νά μην τήν γνώριζα. Γ ιατί 
τώρα ειταν ντυμένη απ/να και τά 
Οκυίαια μακΛία της στεφάνωναν 
τομορφο κεφάλι της σέ ουο σφι- 
χιουεμ<ινες πλεςιδες. Μά την εί
χα οει τόσες φορές κΓ ή μορφή 
της πού χίλια αιοσηματα την εί
χαν μπλεςει μέ την ψυχή αου, 
δεν είχαν ουνατό να μυο φύγει 
άπό τη μνημη. Ιιρόσεςα πώς φο
ρούσε ρερα. ι\αι μεσαία, σκεψιη- 
κα, δε μπορούσε νσχε αλλοιω- 
τικη εκοαση ενα αιυυημα τοσο 
έΐιιμονο, τυοο άδιακριιο για 
τους άλλους.

—Άρραβωνιαστήκατε; Τή ρώ
τησα.

— Είμαι άρραδωνιασμένη δυό 
χρόνια τώρα.

—Μέ κείνο τό ξανθό παλλη- 
κάρι;

—Ό  άρραδωνιαστικός μου εί
ναι μελαχροινος, ειπε. θίαρθει σέ 
λίγο νά μέ πάρει καί θά τόν δεί
τε. Είιαν αντάρτης τά δυό τελευ
ταία χρόνια κΓ έλειπε άπό τήν 
Αθήνα. Μά γιά ποιό ξανθό παλ- 
ληκαρι μιλάτε;

Δείλιασα ν’ άπαντήσω. Τί Φρί
κη ! Ό  άρραδωνιαστικός πολε
μούσε στ’ Αντάρτικο παίζοντας 
κάθε ώρα μέ τή ζωή του κΓ ή 
άρραδωνιαστικιά πήγαινε ρομαν
τικούς περιπάτους μέ άλλον άψη- 
φώντας τό κάθετι. Καί κείνο τό 
βλέμμα πού στάλαζε χάδι και 
κείνα τά χέρια πού δένονταν σ’ 
δρκους καί κείνος ό έρωτας που- 
μενε άνυπόταχτος καί μπροστά 
στής σκλαβιάς τή ψρίκη δέν εί
χαν λοιπόν παρά Ενα Επιπόλαιο 
άδιάντροπο> αίσθημα, δίχως δι
καίωση κι’ όμορψιά; Ανόητη 
φαντασία I

Ή  νέα μέ τό λεπτό σεμνό πρό
σωπο χαμογέλασε. Είχε θυμηθεί.

—Ά ,  καταλαβαίνω. θέ>ε.ε νά 
πείτε γιά τό Χάρη. Τό νέο πού μέ 
συνόδευε συχνά τό τελευταίο κα
λοκαίρι τής κατοχής. Καϋμένο 
ήρωίκό παιδί. Τόν τουψέκισαν 
οί Γερμανοί στό μπλόκο τής Κοκ-

κινιάς. Τόν μαρτύρησε ή «Μά
σκα» καί τόν εχτελεοαν έπί τό
που. Ειταν μεγάλος αγωνιστής.

—Μά τοτε...
Δέ μέ άφησε νά τελειώσω.
— ü ο μ ε̂ -ενε τίποτε αισθηματι

κό μέ τό Λαρη. ’Αγωνιζόμαστε 
μαζι για τη Λευτεριά. Είμαστε 
συνοεσμοι στον παράνομο χυπο 
και μεταφέρναμε πακετυκια μέ 
προκηρύξεις κ' έφημεριόες στις 
πιο επικινουνες πεμ»υχες. Ο κο- 
σμος μας επα.ρνε για ερωτευμε 
νους. ι\αί καναμε ο,τι μπορού
σαμε για να δώσουμε αυτη τη» 
έντοπωση. Μά ο έρωτας πού υ
ποκρινόμαστε δεν ειταν παρα ε
να σονωμοχικό μέτρο γιά τη οου 
λια μας. Μία κυμψη νεα κΓ ενα 
ευγενικό παλληκαρι πού περπα
τάνε αγκαλιασμένοι δέ δίνουν 
και πολλές υποψίες. Οι Γερμανοί 
μας κοίταζαν λίγο ζηλιάρικα, 
μας πετουοαν πότε πότε κανένα 
πειραχτικό λόγο και προσπερ
νούσαν. Μάς πήρατε κΓ έσεις γιά 
έρωτευμενους ! ι ιου καιρός τότε 
για ερωιαΐ ιιου καιρός καί διά
θεση γιά άτομικές ύποσεσεις! là  
νιάτα πάλευαν γιά τό μεγάλο 
σκοπό κΓ ειταν δλα, οά μια ψυ
χή φλογισμένη άπό έναν μοναχά 
έρωια, τή Λευτεριά, τήν ‘Ελλά
δα.

Κοίταξα τή Φανή καί κάτι 
πουμοιαζε μέ ντροπή πύρωσε τό 
προοωπο μου.

Αθάνατα Νιάτα! “ Ολα λοιπόν 
τάχατε δώσει στόν Ιερό μας Αγώ
να; "Ολα Ακόμη καί τήν καρ
διά σας; “ Ολα τά βάλατε στήν 
ύπηρεσ.α τής Λευτεριάς; ’Ακόμη 
και τό πιό δυνατό κίνητρο τής νιό- 
της, τον "Εοωτα;

Μιλτιάδης ήτανε τ' δνομά του, 
μά Γιαννη τόν φωνάζανε στό σπί
τι πού κρυβότανε, ΚΓ ητανε ανά
πηρος απο τ' 'Αλβανικό. Κ" εκεί
νο τον καιρό οι άναπηροι ήτανε 
σε διωγμό γιατί λέει κανανε γε
ρή αντιυταοη στους I ερμανους 
κΓ ήτανε κΓ δλας ή κρυφή επι
μελητεία τών Ανταρτών.

Καταδίωξη λοιπόν καί φυλακή, 
πιάσιμο κΓ «κτεΛεσεις. Δεν προ- 
φταιναν πιά τά Έ ς - Έ ς  καί τά 
ίαγματα των Τσολιάδων·..

Ό  Γιάννης ήτανε παιδί τοΰ 
Λαοϋ, κΓ ειχε τό πρόσωπο κου
ρασμένο και μιά έκφραση αγρι
μιού.

ΙΙοτές δέ μιλούσε γιά δτι έκα
με, μόνο μερικές φορές άφηνε νά 
φανεί κάποια άπογοητεψη, καί 
εμπιστεύονταν στη γυναίκα τοΰ 
οπιτιοΰ.

— Δέν είμαι γώ ψτιασμένος γιά 
δουλειές πού μέ βάνουνε νά κά
νω, έμενα ή ψυχή μου λαχταράει 
τό βουνό, θέλω άντιμέτωπος νά 
βρεθώ μέ τόν έχτρό, νά πολεμή
σω, μά δέ μ’ αφήνουνε...

Στό σπίτι ποϋμενε ήτανε κΓ έ
να άγοράκι ίσαμε τριώ χρονώ. 
Πολύ τ' άγαποΰσε τοΰτο τό παι
δί, καί τό βράδυ μετά τά φτωχι
κό τους δείπνο — πόσες φορές δεν 
έλειψε τό ψωμί καί τό λάδι — ά
φηνε τούς άλλους νά κουβεντιά
ζουνε γύρω στό μαγκάλι μέ τήν 
πυρωμένη στάχτη, κι’ έκεΐνος έ
παιρνε τό παιδί οτήν Αγκαλιά 
καί τοΰλεγε καί τοΟλεγε ίστο- 
ρίες...

Τοΰ μιλούσε γιά κάτι δράκον
τες τρομαχτικούς μέ βαρειές μπό
τες καί μέ άγκυλωτούς σταυρούς.

ΑΘΗΝΑΣζΤΑΙ’ΣΟνΛΗ ; Κοστο μιχ Δωδεκάνησου 
( Αριστερά Κάρπαθος, δεζιχ Καυ-.ελό,ιζο).

καί τοΰλεγε γιά κάτι παλληκά- 
ρια πουχανε ματια άπό ψωτια καί 
οταυρωτα στα στηθια τους δε- 
μενα τά φυσίγγια, τοΰλεγε άκό- 
μα και για κάποιες κοπολες πού 
φορούσανε σαν τους άντρες παν
τελόνια καί χορεύανε λεβέντικους 
χορούς σάν τυχαινε οί δράκοι νά 
τις π»ασουν.

Γό παιδί τόν άκουγε καί τό 
στοματάκι του γιόμιζε έκπληξη 
και τρομάρα, τό κεφάλι του ά- 
κουμπουσε οτό σακατεμένο ώμο 
του καί λίγο λίγο Κλείνανε τά 
μάτια του κΓ άποκοιμωντανε 
σιήν άγκαλιά του.

Τότες μέρευε τό μοΰτρο τοΰ 
Γιάννη, γινότανε αλκοιωΤικο καί 
τ ϋγαοα του μυτ.α φιυμίςαν τρυ- 
φεμυτητα, πολλές φυρ^ς μαλισια 
τυχαινε ν' ακουμε και τυ γελοίο 
του οαν ό μικρός άρχιξε κΓ έ- 
κείνος να ταυ πει τ.ς απορίες 
και τα τραγούδια του, καί μπέρ
δευε τις ΛΔ,εις κι' ελεγε τον κα
θρέφτη καφευρη και τη Λεψτεριά 
<νετεγ»α...

— 1 ιά ξαναπέστο νά τ’ Ακούσει 
κΓ ή μαμα.

ΚΓ ό άνθρωπακος τραγουδοϋ- 
σε μέ τη ορυσερη του φωνουλα: 
«νειεγισ, νειεγια, πιο γλυκειά 
κι απ τη ζωη μας», ενω οτο πε
ζοδρόμιο ακοαγονταν βαρεισ κα- 
τααλίπτικη η μπυτα του αρακου.

Μιά μερα ό Γ ιάννης δέ γύρισε 
ούτε την παρα πανω, μονο την 
τραη μερα ήρθε ενα ξενο κορί
τσι οτο οπιτ,κυ μας και μας ειπε 
πως ο ΜίΛτος δεν θα ξαναρυει 
πια...

Είχε πάρει μέρος στήν υπερά
σπιση του φρουρίου της ΛακΛί- 
θέας— ναί εκείνου του τόσο όά 
οπιτιοΰ — κΓ ειχε πέοει μαςί μέ 
τους θ συντροψαυς του, γ»υ.τι ού
τε ενας οεν εμεινε ζωντανός από 
τα δ«κα παΛΛηκαρια πού οαν ό- 
λυκΛηρος Οιρατυς είχανε αντιμε- 
τωπιΟοί τους I ερμανους καί τους 
τσολιάδες. Έ κε ι οκοτωοηκε κΓ ό 
Γιάννης οτο οπιτακι της όδοϋ 
Μπιςανιου. . .

Τοτε θελήσαμε νά μάθουμε τό 
πραγματικό του όνομα ετοι πού 
να χαραχτεί βαθειά μεοα στή 
μνήμη μας καί νά μήν τό ξεχά- 
σουμε πότες. Κοιταςαμε μισα 
οτα χαρτια του. Μικτιαοης Ι\α- 
σωτακης έκ Κρήτης έγραφε ή πα
λιά στρατιωτική ταυτότητα. Μά 
ό Καυωτακης μένει ξένος μεοα 
στήν ψυχή μας. Όλόροος ό 
ΙΤαννης στήνεται μπροστά μας, 
τό παιοί του Λαοΰ με τ’ άγαυά 
τίμια ματ.α, πουβκεπες μεοα 
τους ν’ άντιφεγγίζει ή Νίκη.

Σήμερα ό μικρός άνθρωπακος 
κοντεύει οιά πεντε του χρονιά κι" 
ή μαννα του συχνά του μ.καεί γιά 
το Γ  ιαννη, κΓ αυτός θυμαται τό 
παραμυοι πού του/ιεχε και αά ν’ 
αποτελειώνει τήν ίστορία λέει;

— ΚΓ δταν οί δράκοι θά φύ
γουν άπ’ τόν τόπο μας καί δέ 
θάμαοτε πιά οκλάβοι, τότες πού 
δυό ήλιοι θά φωτίζουν τήν Έλ- 
λαδα μας, δέ θά πρέπει νά ξε- 
χασουμε τά παλληκάρια μέ τά 
φωτεινά μαλλιά πού σκότωναν 
τούς δράκους καί θά τούς πηγαί
νουμε λουλούδια στό κοιμητήρι. 
Τόν τάφο σου, Γιάννη, δέν τόν 
ξέρουμε, στήν καρδιά δμως τοΰ 
μικροΰ σου φίλου θά φροντίσου
με ή μνήμη οου νά μείνει ακέρια.


