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HP. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ : *Αχα8ημαΐχά 
Το πνιϋμα οε διωγμό
Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΓ : Ή κντυματιχή χρίοτ, στό Πανε

πιστήμιο
ΓΡ. Π Α ΓΛ ΕΝ Κ Ο : Γρηγ8ρη{ ¿ουλούχια 
Γ . ΒΑΛΕΤΑ : Μαρτελάος

Ι 1 Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ν ΙΚΗ Φ . ΒΡΕΤΤΑ Κ Ο Γ, Γ. ΜΓΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ, 

Μ Κ Ο Γ ΠΟΛΙΤΗ, ΝΙΚΟΤ ΚΑΡΤΔΗ : Hoir,στ, 
ΚΟΣΜΑ ΠΟΛΙΤΗ : Τά Ρέμα 
ΓΙΑΝΝΗ ΊΎΧΛΡΗ : «Ταξίδι»
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ : Δημοχρατίβ;
ΛΗΜΗΤΡΗ Μ ΓΡΑΤ :  Φ έμε

C L A U D E  R O Y  : Ό  ποιητής, λαΐχός συγγραφέας 
Ή  Σελίδα των νέων 
Γ. Γ. ΔΗ Μ Ο Γ : Κράτος χαΙ καλλιτέχνες 
ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΠΠΑ : 'Ο  Ιπιθεωρητής 
Α. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΓ. Λ . ΚΟΓΚΟΓΛΛ :  Κριτιχή 
Τά τελευταία άμεριχάνιχα βιβλία

Α Κ Α Δ Η Μ Α ΪΚ Α
Του θρ. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ

Γιά τήν ’Ακαδημία των ’Αθη
νών, πού δέν πήρε στους κόλπους 
της τόν Καζαντζάκη και τό Σικε- 
λιανό, πολλά γράφηκαν καί πε
ρισσότερα είπωθήκαν. Καί τά 
προφορικά καί τά γραφτά έκ- 
φράζουν έκπληξη ή άγανάχτηση, 
καί γενικά διαμαρτύρονται.

"Οπου άπαρώ καί έξίσταμαι!
Γιατί ή έκπληξη, γιατί ή άγα

νάχτηση κ' οί διαμαρτυρίες;
Τί θέλατε νά κάνει αύτή ή 'Α 

καδημία πού τήν ξαίρουμε άπό 
χρόνια καί πού άποτελεΐ ένα εί
δος άσύλου βρυκολάκων; 'Υπάρ
χουν, βέβαια, έκεΐ μέσα κάποιες 
εξαιρέσεις, λαμπρότατες. ’Αλλά 
δέ χρησιμεύουν κι αύτές παρά 
γιά νά μας δείχνουν καλύτερα τό 
σκοτάδι καί τό θάνατο πού βασι
λεύουν τριγύρω τους έκεΐ.

Νά ψηφίσει ή ’Ακαδημία δυό 
κορυφές της πνευματικής ζωής 
μας;

Πόσα δισκία άφέλειας καί άνε- 
δαφισμοϋ θά πρέπει νά έχουμε 
καταπιεί γιά νά περιμένουμε τέ
τοιαν έκ νεκρών άνασταση!

'Ακόμη καί σ’ άλλες χώρες, ό
που ή ελευθερία κι ό πολιτισμός 
έχουν αίώνων ζωή, οί άκαδημίες 
σημαίνουν όπισθοδρομισμό, συμ
βατισμό, νέκρα, άπολίθωση καί 
τουτανχαμισμό.

Καλά κι άγια λοιπόν έπραξε 
ή 'Ακαδημία μας. Συνεπέστατη 
μέ τόν έαυτό της. 'Αλλά οί δυό 
υποψήφιοι; “ Οπου άρχίζει τό δι
κό μου τό ξάφνιασμα. Τί γυρεΰαν 
αύτοί κοντά της; Τί θέλανε; Ποι
ανού θεοΰ κατάρα τούς έσπρωξε 
σέ τούτη τήν κακοτοπιά; Δυό πα
νελλήνιες δόξες του Λόγου, τής 
Σκέψης καί του Ρυθμού, πώς 
μπορέσανε νά θέσουν υποψηφιό
τητα γιά τό βέβαιο καί τό βίαιο 
αυτά θάνατο; Φταιν οί ίδιοι; 
Φταίει ή τριγυρινή παντοπωλική 
ατμόσφαιρα πού τούς ξεγέλασε; 
Φταίει ή άδιαφορία κ' ή άναλγη- 
σία τού Κράτους πού δέν τρύς 
έδωσε θέσεις άνάλογες μέ τήν ά
ξια τους;

"Ολα φταίνε. . .
Ά λλά  φταίμε κι έμεΐς οί νεώ- 

τεροι πού δέν τούς δείξαμε τήν 
πρεπούμενη στοργή γιά νά κατα
λάβουν πόσο ψηλά στέκουν μέσα 
στήν ύπόστασή τού Ελληνισμού. 
"Αν τά καταλάβαιναν, άν τό Βλέ- 
παν, άν τό ξαΐραν, δέ θά φτάναν 
ποτέ ώς τήν ’Ακαδημία...  "Ισως 
έμείς νά φταίμε τό περισσότερο! 
¿αχνά ή άγνωμοσύνη τών παι
διών είναι ύπεύθυνη γιά τά λάθη 
τών γονέων.

έΧρονικά
Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α  ^

Στάχτη κ ' έρείπια. 'Αναρί
θμητοι τάφοι. Μ ιά τραγωδία  
θανάτου καί φρίκης. Τό μεγαλύ
τερο καί τό πιό άποτρόπαιο ό- 
μαδικό έγκλημα  τών Γερμανών 
στή χώρα μας. Χίλιοι άντρες 
άπό δώύεκα χρονών καί πάνω 
μεταφέρουνται σέ μιά βουνο
πλαγιά κ ' έκεΐ κυκλώνουνται 
καί πολυβολοΰνται ώς τόν τε
λευταίο. * Ο Ι γυναίκες κλείστη
καν μέσα στό σχολειό κ ’ οΐ Γερ 
μανοί τούς έβαλαν φωτιά. Ο Ι 
άντρες πέθαναν σάν "Ελλ ηνες : 
«Ζήτω ή 'Ελλά δα  1 Ζήτω ή λευ
τεριά ! 'Ανάθεμα καί κατάρα  
στούς Γερμανούς!». Ο Ι γυναί
κες, όσες σώθηκαν, ζούνε μέ μιά 
καί μόνη έλπίδα: Πώς μιά μέ
ρα οί δήμιοι τών συζύγων, τών 
πατεράδων καί τών παιδιών 
τους θά τουφεκιστούν στό μέ
ρος τού φριχτού έγκλήματος. 
Η περίφημη έπιτροπή ζήτησε ή 

όχι νά μας παραδοθοΰν οί ένο
χοι; Ή  τιμωρία τους είναι αϊ- 
τιμια δχι μονάχα τών συγγενών 
τών θυμάτων, μά όλόκληρου τού 
έθνους. Τό σχετικό διάδημα  
πρέπει νά γίνει άμέσως. Ο Ι 
πρωτουργοί τής άπάνθρωπης 
σφαγής είναι ό άξιωματικός 
Λάϊνκερ κι* ό διοικητής τού έκ- 
τελεστικοϋ άποσπάσματος άξιω
ματικός Τέννερ.

ΚΝΟΥΤ ΧΑΜΣΟΥΝ

Στό "Οσλο, στήν πρωτεύουσα 
τής Νορβηγίας, πού δέ γνώρισε, 
δπως ή δική μας, τή «δεύτερη 
καί πραγματική άπελευθέρωση», 
άρχιοε ή δίκη τού διάσημου Νορ
βηγού συγγραφέα Κνούτ Χάμ- 
σουν, γιατί εκφράστηκε, στά χρό
νια τής Κατοχής, ύπέρ τών Γερ
μανών.

Ό  Κνούτ Χάμσουν είναι μια 
παγκόσμια φιλολογική δόξα, τι- 
μημένος μέ τό βραβείο Νό- 
μπελ. Αύτά δμως, γιά τούς Νορ
βηγούς πατριώτες, δχι μόνο δέν 
έχουν τήν παραμικρή σημασία, μ’ 
άποτελουν άντίθετα έπιβαρυντικά 
στοιχεία. Γιά όποιον θέλει νά εί
ναι πνευματικός ήγέτης τού τό
που του, οί εύθύνες του, άπέναντι 
στή χώρα καί τό λαό, είναι με
γαλύτερες άπό κάθε άλλου.

Έχτός πιά άν παραδεχτούμε 
πώς κ’ οί Νορβηγοί είναι καθυ
στερημένοι κι' άπολίτιστοι, καί 
δέν καταλαβαίνουν τίποτα άπό... 
«πατριωτικό δοσιλογισμό». Γιατί

ΤΟ Π Ν ΕΥΜ Α Σ Ε  ΔΙΩΓΜΟ
Οί όργανωμένες έπιθέσεις έναντίον τών θεάτρων προκάλεσαν τή 

γενική καταδίκη καί γενική κατακραυγή. 'Αποκάλυψαν πώς ζοΰμε 
μέσα σ’ ένα καθεστώς τρόμου, πού άπ' αύτό δέν είναι άσφαλισμένη 
ούτε κάν ή τέχνη, ούτε κάν κΓ αύτός άκόμα ό Σαίξπηρ ! Στό ’Εθνικό 
θέατρο παιζόταν ό «"Εμπορος τής Βενετίας» καί στό Λυρικό ό «’ Ιού
λιος Καίσαρας».

'Αποτέλεσμα τών έπιθέσεων αύτών, πού μδς κατεβάζουν, σάν 
έθνος, στά δμματα δλου τού κόσμου, στήν τελευταία ύποστάθμη τού 
πολιτισμού, ήτανε ό σοβαρός τραυματισμός στό θέατρο «Ερμής» τού 
ήθοποιοΰ Ίατρίδη, μέ διαμπερές τραύμα τού θώρακα άπό σφαίρα, 
καί τού ήθοποιοΰ Σπ. Πατρικίου. Στό θέατρο Λυρικό τραυματίστηκε 
σοβαρά ένας άπό τούς καλύτερους "Ελληνες ήθοποιούς, ό Άντώνης 
Γιαννίδης. Τραυματίστηκε κι’ ό ΑΙμίλιος Βεάκης, πού στέκεται μιά 
δόξα τού θεάτρου μας. Τραυματίστηκαν έπίσης δεκάδες άλλοι ήθο- 
ποιοί καί θεατές.

01 «φιλότεχνοι έπιδρομεϊς» έφταξαν συντεταγμένοι στά θέατρα 
κ' έφυγαν μέ τόν ίδιο τρόπο χωρίς νά τούς ένοχλήσει κανείς I

'Ολόκληρος ό πνευματικός κΓ ό καλλιτεχνικός κόσμος τής χώρας 
μας, άνάστατος άπό τίς έπιθέσεις αύτές, ζήτησε νά διαμαρτυρηθεΐ, 
προφορικά καί έγγραφα, στόν ύπουργό κ. Τσάτσο. Τριακονταμελής 
σχετική έπιτροπή πήγε τήν περασμένη Παρασκευή στό ύπουργεϊο καί 
ζήτησε άκρόαση. Στήν έπιτροπή αύτή ό κ. ύπουργός διεμήνυσε πώς 
θά γινόταν δεχτή άπ' αύτόν τήν έπομένη στίς 12.45'. ’Η έπιτροπή, 
πού τήν άποτελοΰσαν Ακαδημαϊκοί, καθηγητές Πανεπιστημίων καί 
προεδρεία πολλών πνευματικών καί καλλιτεχνικών σωματείων, πήγε 
στό ύπουργεϊο τήν όρισμένη ώρα, παρέμεινε δυό όλόκληρες ώρες στόν

(Συ νέχε ια  στή σελίδα 2)

Ν ΤΕ Ρ Α ΙΝ : «Τρία δέντρα».



έμείς έδώ έχουμε, π. χ. τόν κα
θηγητή του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης κ. Βιζουκίδη, πού υ
ποδέχτηκε μέ θερμότατα λόγια 
τούς Γερμανούς δταν μπήκαν 
στήν πόλη του ©ερμαϊκού κΓ δ- 
μως δχι μόνο δέν είσάχθηκε σέ 
δίκη, δχι μόνο έξακολουθεί νά 
διατηρεί τή θέση τού καθηγητή, 
μά παρουσιάζεται σάν έπιτιμη- 
τής καί διώκτης των συναδέλ
φων του, πού αγωνίστηκαν ένάν- 
τια στόν κατακτητή καί καταδιώ
χτηκαν άπ’ αύτόν.

Κακόμοιρη 'Ελλάδα. . .

22 ΙΟΥΝ ΙΟΥ
Στις 22 Ιουνίου 1941 έδωσε 

ό Χίτλερ τή διαταγή της αιφνι
διαστικής έπίθεσης ένάντια στή 
Σοβιετική "Ενωση. Ή  νίκη του 
πρός Άνατολάς θά σήμαινε τόν 
τελικό θρίαμβό του. Τήν έκπλή- 
ρωση των κοσμοκρατικών ονεί
ρων του. Τήν υποδούλωση δλων 
των λαών στήν «περιούσια φυλή 
των Ναζίδων». "Ητανε βέβαιος 
γιά τόν θρίαμβό του. Έξάγγεί; 
λε, μάλιστα, πώς ή συντριβή τού 
Κόκκινου Στρατού θά ήτανε ζή
τημα τς^πολύ δώδεκα βδομάδων. 
Μ άντι τόν θρίαμβο, βρήκε τόν 
τάφο. ΚΓ ό πολιτισμός σώθηκε. 
Ή  άνθρωπότητα λυτρώθηκε. Οί 
λαοί τής Εύρώπης έπαψαν νά 
στενάζουν κάτω άπό τό ζυγό τής 
χιτλερικής σκλαβιάς. Ή  ευγνω
μοσύνη τους πρός τούς ήρωες τής 
Μόσχας, τού Στάλινγκραντ καί 
τού ΛένιΐΎκραντ θά παραμείνει 
αΙώνια.

2  ¿¿ευάερα γράμμαίά

ΕΠΑΓΗ Α Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η  Σ  Η

Σ τ ή ν  Ιθ ά κ η ,  στά χρόνια τής τεταρτο-

Π ουστιανής δικτατορίας, είχε οτηθεϊ 
τό δήμαρχο Πέταλά άνδριάντας τοΰ 

δικτάτορα. "Επ ειτα  άπό τήν άπελεοθέρω- 
ση ό άνδριάντας κσταρρίφτηκε. Τώρα δ- 
μως, {πειτα άπό τή δεύτερη καί «πρα
γματική:* απελευθέρωση, ό  άνδριάντας ξα- 
ναστήθηκε στή θέση του κατά διαταγή 
του νέου «δημοκρατικού* δημάρχου, πού 
διόρισε ή Κυβέρνηση. Ζήτοκ λοιπόν, καί 
του άείμνηστου δημοκρατικού ήγέτη Μω- 
άννου Μεταξα! Κ  έπειτα γυρεύουμε νά 
ξεγελάσουμε τούς ξένους, πώς έπικρατεΐ 
στόν τόπο μας «άγνόν δημοκρατικόν πνεύ
μα». Σ ά ν  ο ι ξένοι νά είναι όμαδικά ηλί
θιοι καί νά μδς κρίνουν άπ δ.τι λέμε 
χ Γ  δ χ ι άπ' δ ,τι κάνουμε.

Ο ΛΛΑΝΔΙΑ
Ή  νέα 'Ολλανδική Κυβέρνηση 

σχηματίστηκε ύπό τήν προεδρία 
τού καθηγητή Σέρμερντον, πού 
ήτανε άρχηγός τού κινήματος Αν
τίστασης καί κρατιόταν σέ γερ
μανικό στρατόπεδο συγκέντρω
σης. "Ολοι οί ύπουργοί τής γέας 
Κυβέρνησης άνήκουν στήν προο
δευτική παράταξη καί πήραν δ- 
λοι ένεργό μέρος στό κίνημα τής 
Αντίστασης καί κανείς τους δέν 
είχε Απομακρυνθεί Από τή χώρα 
κατά τή διάρκεια τής Κατοχής.

Αύτά Ανάγγειλε ό τηλέγραφος 
πώς γίνουνται στήν Ολλανδία 
πού ήτανε, ώς πρίν άπό τόν πό
λεμο, μιά άπό τις π ιό συντηρητι
κές χώρες τής Εύρώπης. Εύτυ- 
χώς δμως που υπουργοί τής νέ
ας 'Ολλανδικής Κυβέρνησης δέ 
βρίσκουνται στήν «προοδευτική» 
'Ελλάδα, θά ήτανε στίς φυλα
κές, γιά νά λογοδοτήσουν γιατί 
έλαβαν μέρος στό κίνημα τής Αν
τίστασης. θά  τούς διορθώναμε

μιά χαρά έμείς γιά τό Τρομερό 
αύτό έγκλημά τους.
Ο  Σ Ο Φ Ο Σ  Κ Α Ι  Σ Ε Μ Ν Ο Σ  χ. Κ Α Θ Η -  

' Γ Η  Τ Η  Σ Ι
Πλησίασε ό  σαρός καί σεμνός κ. Κ α 

θηγητής τον ύπάλληλο.
— Παρακαλώ νά δεχθείτε αίτησίν μου 

περί διορθώσεως τής ηλικίας μου.
Ό  ύπάλληλος διαβάζει καί κατάπλη- 

χτος σηκώνει τό κεφάλι.
—  Κύριε Κ α θ η γ η τ ά .. .  πέρυσι διορθώ

σατε τήν ήλικία σας. Δ έν πιστεύω νά γ ί
νει δεκτή ή αίτησή σας.

Ό  κ. Καθηγητής όργίζεται.
—  Πώς τ ο λ μ ά τ ε ;.. Αύτό έλειπε. . . ‘ Ο 

Κλάδος ολος μέ πιέζει. Ποιος δα μέ δια
δεχθεί; 'Ασφαλώς, δέν γνωρίζετε εις ποιον 
όμιλείτε. . .

Ό  ύπάλληλος άγαναχτησμένος άπάν- 
τησε.

—  Κ ύρ ιε  Καθηγητά . δυστυχώς σάς ξέ
ρουμε δλοι πολύ κάλά. Ό  Κλάδος όλό- 
κΛηρος οάς βλέπει σάν φωτοσβέστη τρι
άντα δυό όλάκερα χρόνια. Είσθε ό  κακός 
δαίμονας τής Παιδείας. 'Α λλ ά  είσθε καί 
κείνος πού μαζί μέ άλλους Καθηγητές 
του Πανεπιστημίου προετοιμάσατε τή γ ερ 
μανική κατοχή. Ό λ ο ι  θυμούμαστε τά πή
γαινε - Ελα το 39 στή Γερμανία καί τό δ ί
πλωμα του «έπίτιμου διδάκτορος» τής Γέ- 
νας «διά τάς ποκλαπλάς υπηρεσίας πρός 
σύσφίγξιν τών πνευματικών σχέσεων Γερ 
μανίας - Ε λ λ ά δ ο ς »  (γράφε των πεμπτο- 
φαλαγγίτικων σχέσεων). "Ο λο ι ξέρουμε τό 
δίπλωμα τούτο, πού τό είχατε κρεμάσει 
πάνω άπό τό κεφάλι σας, κα'ι τά δείχνατε 
μέ περηφάνεια.

Γιά  τον Λ λά δο  είσαστε δοοίλογος καί 
πιστεύουμε, δτι τό σεβαστό 'Υπουργείο 
Παιδείας δέν έχει διαφορετική /νώμη.

Π Ρ Ο Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΗ Σ Ε ΙΣ
Έ νώ  οί έπίσημοί μας γυρεύουν 

να έξακριβώσουν έάν. . .  υπάρ
χουν παράνομες όργανώσεις τής 
δεξιάς, οί προειδοποιήσεις άπό 
τόν έξω κόσμο μάς έρχουνται 
άλλεπάλληλες. Στόν 'Αγγλικό, 
'Αμερικανικό, Σοβιετικά καί 
Γαλλικό τύπο δημοσιεύονται άρ

θρα καί σχόλια δλο καί πιό σφο
δρά, γιά τή σημερινή τραγελαφι
κή κατάσταση που έπικρατεΐ 
στόν τόπο μας. Οί προειδοποιή
σεις αύτές θά ήτανε άρκετές νά 
συνετίσουν όποιονδήποτε, πού δέ 
θά έπασχε άπό άγιάτρευτη δια
νοητική μυωπία. Ή  δική μας ό
μως άντίδραση, πού διακρίνεται 
γιά τήν άμβλυνση δλων τών αί- 
σθήσεών της, έξακολουθεί άμέρι-

α καί μακάρια, νά βαδίζει τό 
μο πού τ’ άναπόφευκτο τέρ

μα του είναι ή καταστροφή καί ή 
άβυσσος. Έάν έπρόκειτο μόνο γι' 
αυτήν, έλάχιστοι θά _ είχαν τή 
δ.άθεση νά συγκινηθούν. Πρόκει
ται δμως καί γιά τήν Ελλάδα. 
ΚΓ αυτή δέν άνήκει σέ μιά χού
φτα ήλιθίων, μά σ’ δλο τό λαό. 
Στό λαό πού θυσιάστηκε, στά 
χρόνια τής συμφοράς, δπως ποτέ 
άλλοτε γιά τήν πατρίδα.

Ή  διεθνής όργή έναντίον μας 
όγκώνεται. Σήμερα άκοΰμε τις 
μακρύνές βροντές τής θύελλας 
πού έρχεται. Μεθαύριο, έάν στό 
Αναμεταξύ δέ συνέλθουμε, θά ξε
σπάσουν άπάνω στά κεφάλια υας 
οί κεραυνοί.
Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α Ρ Ι Α

Ταχτικός άνσγνώστης μάς γράφ ει:
«Τα τελευταία χρόνια καταπιάστηκαν 

πολλοί μέ μεταφράσεις άηχαίων κειμέ
νων. Αύιό  νο.ιίζω. προϋποθέτει ιιιά με
γάλη εύθόνη. ' Ωστόσο, οέ μετάφραση τού 
« .Ε-.υπιου» τού Λουκιανού, διαβάζουμε: 

«θείός μοι ένύπνιον ήλθεν δνειρος 
άιβροαίαν διά νύκτα», 
μεταφρασμένο έτσι:
«ό  θενος μου ήλθε φανταστικά στόν ύπνο 
μου μέσα στή θεία νύχτα».

Παράξενος αυτός δ  ένύπνιος. .  . μπάρ
μπας.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΕ ΔΙΩΓΜΟ
(Συ νέχε ια  άπό τή σελίδα 1)

ύπουργικό προθάλαμο καί τελικά δέν έγινε δεχτή άπό τόν κ. Τσάτσο.
Ή  έπιτροπή έφυγε καί έπεφυλάχτηκε νά δημοσιέψει τή διαμαρτυρία 

Δημοσιεύουμε τό κείμενο τής διαμαρτυρίας, πού μάς παράδωσε 
ή έπιτροπή :

Πρός
τήν Α . Μ. τόν 'Αντιβασιλέα, τούς κ. κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως, 
Υπουργόν 'Εσωτερικών, 'Υπουργόν Στρατιωτικών, Υπουργόν Παι
δείας, Υπουργόν Δικαιοσύνης καί Α ρ χη γο ύς  Πολιτικών Κομμάτων. 
Κύριοι,

Ό  πνευματικός κόσμος τής 'Ελλάδος, έπιστήμονες, καλλιτέ
χνες, --------   - ...............r- * -------     '  *
X’ 
πω)
τών θεάτρων.

Διαμαρτύρονται γ ιά  τήν άνήκουστη αύτή τρομοκρατία πού 
εκθέτει τή χώρα μας στά όμματα όλοκλήρου του πολιτισμένου 
κόσμου. 'Εκφράζουν χόν Αποτροπιασμό τους καί ζητούν τήν άμεση 
έπέμβαση του κράτους καί τή δική σας προσωπικά, γ ιά  τήν προ
στασία τής έλευθερίας τής σκέψης καί τών δημοκρατικών έλευ- 
θεριών του 'Ελληνικού  λαοΰ.

Μετά Σεβασμού
Τή διαμαρτυρία αύτή ύπόγραψαν :
Α ΓΓΕΛ Ο Σ  Σ ΙΚ Ε Λ ΙΑ Ν Ο Σ ,  έπίτιμος Πρόεδρος τής Εταιρίας 

Έλλ. Λογοτεχνών, Ν. ΚΑ ΖΑΝ ΤΖΑΚΗΣ, Πρόεδρος τής Εταιρίας 'Ε λ 
λήνων Λογοτεχνών, Ν. Α. Β Ε Η Σ , Ακαδημαϊκός, καθηγητής Πανεπ σ- 
τημίου, ’Αντιπρόεδρος τής 'Εταιρίας 'Ελλήνων Λογοτεχνών, ΛΕΩΝ 
ΚΟ ΥΚΟ ΥΛΑΣ, Γεν. Γραμ. τής 'Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. ΟΙ 
σύμβουλοι τής Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών: Λ ΙΛΗ  1Α ΚΩ ΒΙΔΗ , 
ΟΡ. Κ Α Σ Τ Α Ν Α Κ Η Σ . Κ. Π Ο Λ ΙΤΗ Σ, Ο. ΞΕΦΛΟ ΥΔΑΣ. Κ. ΓΕΩΡ- 
ΓΑ Κ Α Σ , Πρόεδρος του Σωματείου 'Ελλήνων Γλυπτών. Μ. ΒΑΡΒΟ - 
ΓΛ Η Σ , 'Αντιπρόεδρος τοΰ Σωματείου Μουσουργών. Κ. Μ Α Κ ΡΗ Σ , 
σύμβουλος τοΰ Σωματείου 'Ελλήνων Γλυπτών. Α. Α Π Α ΡΤ Η Σ , 'Αντι
πρόεδρος Όμάδος Τέχνης, ΑΓΓ. ΣΠ Α ΧΗ Σ , Γεν. Γραμ. «Κύκλου Τε
χνών». Α. Τ Α Σ Σ Ο Σ , γιά τήν όμάδα 'Ελλήνων Ζωγράφων - Χαρα
κτών. Α. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Ένώσεως 'Ελλήνων Καλλιτε
χνών. Κ. Π Λ Α Κ Ω ΤΑ ΡΗ Σ , Γραμματεύς Ένώσεως Ελλήνων Καλλι
τεχνών, ΠΑΤΡ. Κ Α Ρ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ , τ. Πρόεδρος Συλλόγου 'Αρχιτεκτό
νων. Κ. ΖΑ 'Ι'Μ Η Σ , Πρόεδρος Έλληνογαλλικής Ένώσεως Νέων.

Ο Ι καθηγητές τών Πανεπιστημίων: Ν. Κ ΙΤ Σ ΙΚ Η Σ ,  Πρύτανς 
Πολυτεχνείου, Κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Α Λ Α Σ , Ακαδημαϊκός, Π. Κ Ο Κ Κ Α Λ Η Σ , ΑΓΓ. 
ΑΓΓΕΛΟ Π Ο ΥΛΟ Σ, I. ΔΕΣΠ Ο ΤΟ Π Ο ΥΛΟ Σ. Α. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ. Δ. 
ΠΑΝΔΗΣ, I. ΙΜ Β Ρ  ΙΩ ΤΗ Σ . Ο Ι ύφηνητές : Β . Γ Ρ  ΙΠ Ο Ν Η Σ ΙΩ ΤΗ Σ, 
Γ. ΣΠ Η Λ IΟ Π Ο ΥΛΟ Σ, Γ. Κ Α Τ Ρ Α Κ Η Σ . Ο Ι Παιδαγωγοί: Κ. ΣΩ Τ Η 
Ρ ΙΟ Υ  καί POZA ΙΜ Β Ρ  ΙΩΤΗ. Σ . Κ Α Λ Ο Γ ΕΡ Α Σ , Διευθυντής'Υπουρ
γείου Γ  εωργίας. , „

Οί Διευθυντές περιοδικών: X. Θ ΕΟ ΔΩ Ρ ΙΔ Η Σ , καθηγητής Πα
νεπιστημίου, περιοδικό « Α Ν Τ Α ΙΟ Σ  », Π. ΠΙ Κ Ρ Ο Σ , περιοδικό « Ν ΕΑ

ΖΩ Η», ΔΗΜ. Φ Ω Τ ΙΑ Δ Η Σ . περιοδικό « Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α  ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ». 
Ν ΙΚ Ο Σ  Ε. Μ Ο ΝΑΧΟ Σ, περιοδικό «Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΚΑ  ΧΡΟ Ν ΙΚ Α ».

Οί σκηνοθέτες: Σ Ω Κ Ρ . Κ Α ΡΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ , Εθνικού θεάτρου, Π. 
Κ Α Τ Σ ΕΛ Λ Η Σ , Εθνικού θεάτρου. Γ. Σ Α Ρ Α Ν Τ ΙΔ Η Σ , Ενωμένων 
Καλλιτεχνών.

Οί λογοτέχνες καί καλλιτέχνες: Δ. ΒΟ Υ Τ Υ ΡΑ Σ , Η Λ ΙΑ Σ  ΒΕ- 
Ν ΕΖ Η Σ , M IX. ΡΟ Δ Α Σ , Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Λ Υ Γ Ε Ρ Η Σ , Α Γ ΙΣ  Θ Ε Ρ Ο Σ . Φ. 
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Σ Π Υ ΡΟ Σ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ , Κ Ω Σ Τ Α Σ  Β Α Ρ Ν Α Λ Η Σ , 
ΘΕΜ. Κ Ο Ρ Ν Α Ρ Ο Σ , Κ. Λ. Μ Ε Ρ Α Ν Α ΙΟ Σ , Μ. ΣΚΟ ΥΑΟ ΥΔΗΣ, Γ. 
ΖΟΓΤΌΑΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΛΟ ΥΝ ΤΕΜ Η Σ. ΠΑΝ. Λ Ε Κ Α Τ Σ Α Σ , Γ. ΜΑ
Κ Ρ Η Σ , Ν ΙΚ Ο Σ  ΠΑΠΠΑΣ, Μ. Α Ξ ΙΩ Τ Η , Γ. ΔΗΜΟΥ. Ν. 
Κ Α Β Β Α Δ Ι Α Σ , Γ. Λ Α Μ Π Ρ IΝ Ο Σ , Γ. Σ Φ Α Κ ΙΑ Ν Α Κ Η Σ , Κ. ΜΑΡΙ- 
Ν Η Σ , Γ. ΒΑ Λ ΕΤ Α Σ , Α. Π Α Ν ΣΕΛ Η Ν Ο Σ , Ν. ΚΑΤΗ ΦΟ ΡΗ Σ, Μ. ΜΑ- 
Τ Σ Α Κ Η Σ , Ε. Β Α Β Ο Υ Ρ Η Σ , Γ. Ρ ΙΤ Σ Ο Σ ,  Α. Α Σ Τ Ε Ρ Ι  Α ΔΗ Σ, ΤΑ- 
Κ Η Σ  ΛΑΠΠΑΣ, Δ. Φ Ε Ρ Ε Ν Τ ΙΝ Ο Σ , Κ. Δ. ΕΛΛΗ Ν Α Σ, Π. Μ Α ΡΘ Α Σ , 
Κ. Κ Ο ΥΛ ΕΝ Τ ΙΑ Ν Ο Σ, Γ. Ν. ΤΟ ΥΦΕΞΗ Σ, Ν. ΤΡ ΙΛ Ι Β Α Σ , Δ. Δ Α ΒΗ Σ  
Ν ΙΚΗ Φ . Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο Σ , ΕΛΛΗ Α Λ ΕΞ ΙΟ Υ , Σ Ο Φ ΙΑ  M A Y P O E IΔΗ - 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΚΛΕΩ Ν  Π Α ΡΑ Σ Χ Ο Σ , P IT A  ΜΠΟΥΜΠΗ - ΠΑΠΠΑ, 
Γ. Μ ΥΛΩ Ν Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ, ®ΑΛ. Κ Α Λ Λ ΙΓ ΙΑ Ν Ν Η , ΗΛ. Ζ ΙΩ ΓΑ Σ , ΛΟΥ- 
Κ ΙΑ  Μ Α ΓΓΙΩ ΡΟ Υ , Β. ΛΕΟ ΝΑΡΔΟ Υ.

Παρόμοιες διαμαρτυρίες ύπόγραψαν μεγάλος Αριθμός ήθοποιών 
καί συντακτών ήμερησίου κάί περιοδικού Τύπου.

ΔΑΙΜ ΑΡΤΥΡΙΑ  Π Ρ Ο Σ TO N  Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ε Ν Ο  Κ Ο Σ Μ Ο

Στάλθηκε έπίσης τό παρακάτω τηλεγράφημα διαμαρτυρίας, υπο
γεγραμμένο άπ’ δλους σχεδόν τούς παραπάνω, πρός τούς άοχηγους 
τών κοατών τών τεσσάοων Μεγάλων Συιιμάχων μας καί πρός Πανε
πιστήμια, πνευματικά ιδρύματα, έφημερίδες καί ποοσωπικότητες τής 
Αγγλίας, τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής, τής Σοβιετικής 
"Ενωσης καί τής Γαλλίας:

Φασιστικές όργανώσεις έπετέθησαν έναντίον τού «Εθνικού  
Θεάτρβυ» δπου παιζόταν 6 «"Εύπορος τής Βενετίας» τού Σαίξπηρ, 
στό θέατρο «Λυρικό» δπου παιζόταν ό « Ιο ύ λ ιο ς  Καΐσαρ» τοΰ Σ α ίξ 
πηρ κα ί στό θέατρο «Έ ρ μ ης» . ’Αποτέλεσμα τής έπίθεσης αυτής 
είναι 6 τραυματισμός πλείστων ήθοποιών καί θεατών άπό σφαίρες 
καί ρόπαλα. Στό  θέατρο «Λυρικό» Αφού ξέσχισαν τά σκηνικά τρύ 
« Ιο υ λ ίο υ  Καίσαρα» Ανέβηκαν άπάνω στή σκηνή και τραγούδησαν 
τό βασιλικό θούριο. Ο Ι έπιτ'θέμενοι έφυγαν συντεταγμένοι δίχως 
νά ένοχληθοΰν άπό κανένα. 'Ο  πνευματικός καί καλλιτεχνικός κό
σμος τής 'Ελλά δα ς διαμαρτύρεται πρός τάς Κυβερνήσεις, τούς 
λαούς, τά πνευιιατικά Ιδρυιιατα, τούς συγγραφείς καί καλλιτέ
χνες δλων τών 'Ενωμένων ’Εθνών γ ιά  τήν άνήκουστη αύτή τρομο
κρατία. Επ ικα λείτα ι τις διακηρύξεις τών Συμμάχω ν καί τόν Χάρτη 
τοΰ 'Ατλαντικού πού έγγυαται τήν έλευθερία τής σκέψης καί τήν 
έλευθερία άπό τό φόβο. Κάνει έκκληση πρός όλα τά πνευματικά 
Ιδρύματα, τούς συγγραφείς καί καλλιτέχνες τών Συμμάχω ν χω
ρών δπως έγείρουν φωνή διαμαρτυρίας γ ιά  τήν έξασφάλιση της 
έλευθερίας τού πνεύματος καί τών δημοκρατικών έλευθεριών τού 
'Ελληνικού λαού.

Ό  πνευματικός δοσιλογισμός

Η Η Θ ΙΚΗ  Κ Ρ ΙΣ Η  ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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2.—
'Ολόκληρη ή περίοδος τής Κα

τοχής παρουσιάζει γιά τά ά- 
νώτατα πνευματικά ' I δρύματα 
δυό κεντρικά χαραχτηριστικά: ά
πό 5ώ ή φοιτητική νεολαία μέ 
τό λαμπρό της άγώνα άπέναντι 
στόν καταχτητή καί τά όργανά 
του, Από κεί οί πνευματικοί άρ
χοντες τών Πανεπιστημίων μέ τό 
έλεεινό θέαμα άλλοτε τοΰ φόβου, 
άλλοτε τής άκρας συντήρησης 
κΓ άλλοτε, άλίιμονο, τής συνερ
γασίας μέ τόν καταχτητή ή μέ 
τούς "Ελληνες Αντιπροσώπους 
του— έκτός άπό λιγοστές φωτει
νές έξαιρέσεις.

Οί αύλές καί οί αίθουσες τοΰ 
Πανεπιστημίου τής 'Αθήνας όχι 
λίγες φορές έγιναν το θέατρο ο
μηρικών μαχών Ανάμεσα στούς 
Ακατάβλητους φοιτητές καί στούς 
Γερμανούς ή "Ελληνες διώχτες 
τους. Κάθε τόσο ή 'Αθήνα κ' ή 
Ελλάδα όλη, μέσα στήν καθημ_ε- 
ρινή Αγωνία καί τό μόχθο τής 
έθνικής πάλης, μάθαινε τούς ά- 
θλους τών Γερμανών καί τών 
Μπουραντάδων άπάνω στά κορ
μιά τών φοιτητών. Σήμερα ένας, 
αύριο δυό, μεθαύριο τρεις καί 
πέντε φοιτητές σκοτωμένοι, κρε
μασμένοι, έκτελεσμένοι. Καί μ ό
λα τά θύματα, ποτέ δέν έλεγε 
νά πάψει αύτός δ άσίγαστος, ό 
άνελέητος άγώνας κΓ όλο φού
σκωνε, μεγάλωνε, ήρωϊκό^ κΓ ά- 
δάμαστος, γιά νά φέρει κι αύτός 
μαζύ μέ δλο τό γερό έθνος στήν 
ώραία Ελληνική νίκη.

Τό έρώτημα έρχεται σκληρό Α
δυσώπητο: Τί στάση κράτησε ή 
έπίσημη καθηγεσία Απέναντι στό 
έθνικο δράμα πού παιζόταν μέσα 
στίς αύλές καί μπροστά στά πό
δια της; "Ενα-δυό φορές μιά 
χλιαρή διαμαρτυρία καί τόσο, ό
σο χρειαζόταν γιά νά μήν ένο
χληθοΰν οί κυβερνώντες κΓ όσο 
χρειαζόταν γιά νά μήν τούς Α
γνοήσει κάποτε ή ιστορία. Υπήρ
χαν άλλα μεγάλα ένδιαφέροντα 
γιά τούς πνευματικούς κοτζαμπά
σηδες: οί Απεγνωσμένες έκ κλή
σεις στό έξωτερικό γιά τρόφιμα, 
τά δέματα άπό τή Ρουμανία, οί 
καφέδες άπό τήν Πορτογαλία 
καί όποια άλλη προσφορά άπό 
όποιοδήποτε άλλο μέρος τού κό
σμου. Ή  λεγάμενη πνευματική 
Ατμόσφαιρα του Πανεπιστημίου 
μύριζε έναν καιρό πολύ δυνατά 
άπό καφέ, σαρδέλες, γάλα κΓ'άλ- 
λες λιχουδιές. Δέν ύπήρχε τότε 
άλλο θέμα γιά συζήτηση.

Πρόκειται γιά έναν ήθικό ξε
πεσμό, χωρίς Αντιλογία. "Ομως 
θά έκανε μεγάλο λάθος κανείς 
ά>· περιόριζε τό φαινόμενο μέσα 
στήν Κατοχή. Ή  ίδια κατάσταση 
τής δουλοφροσυνης, τής ταπεινής 
κολακείας καί τής πνευματικής 
άναξιοπρέπεισς παρουσιάζεται 
καί στή Μεταξική περίοδο. Αύτή 
άλλωστε προετοίμασε ή 9 ι κ ά 
καί π ν ε υ μ α τ ι κ ά  τήν Κατοχή.

Κατά τή Μεταξική Διχτατορία 
το 'Υπουργείο Παιδείας άπαγό- 
ρεψε τή διδασκαλία τοΰ «Επιτα
φίου τού Περικλέους» τού θουκι- 
δίδη στά Γυμνάσια, σάν έπικίνδυ- 
νου στό καθεστώς. Τό Πανεπιστή
μιο δέ διαμαρτυρήθη κε ποτέ.

Στήν ίδια περίοδο διατασσόταν 
ή έξαφάνιση τών άντιτύπων τού 
«Συμποσίου» τοΰ Πλάτωνος, τοΰ 

•μεταφρασμένου άπό τό Συκουτρή 
πού είχεν' έκδόσει ή Ακαδημία. 
Τό Πανεπιστήμιο δέ διαμαρτυρή- 
θηκε ποτέ.

Στά 1939 έπρόκειτο νά γίνει 
ό νέος καθορισμός τών έδρών τής 
Φιλοσοφικής Σχολής πού συνήλ
θε καί τίς καθόρισε. Ό  καθορι
σμός αύτός δέν άρεσε στό Μετα- 
ξδ πού αμέσως κάλέσε τή Σχολή 
σέ συνεδρίαση. Έπέπληξε τούς 
καθηγητές γιατί δέν είχαν όρίσει 
μιά έδρα γιά τή νεοελληνική 
γλώσσα καί γενικά γλωσσολογί
ας. Ή  Σχολή δέχτηκε τίς έδρες 
δπως τίς όρισε ό Μεταξας. Συ
νέβη μάλιστα στή συνεδρίαση έ- 
κείνη καί τά άκόλουθο: Λέει ό 
Μεταξας στόν καθηγητή Φαίδωνα 
Κ ου κουλέ:

— Τήν έδρα σας θεωρώ περιτ
τή καί άν δέν είσαστε σείς θά τήν 
καταργούσα.

Καί ό κ. Κουκουλές, καθηγη
τής αύτός στό Πανεπιστήμιο, ση
κώνεται, κάνει μιά βαθύτατη ύ- 
πόκλιση καί μέ μελίρρυτο δουλι
κό ύψος άπαντά στό Διχτάτορα:

— Σάς ευχαριστώ πολύ, κ. 
Πρόεδρε I

Μέ τέτοιο πνευματικό ήθος εύ
κολα έξηγεΐ κανείς τή στάση πού 
κράτησε ή καθηγεσία τών Πανε
πιστημίων μας στή σκληρή δοκι
μασία τής Κατοχής. Χωρίς περί- 
σκέψη καί χωρίς αιδώ, άφίνουν 
τά μεγάλα εθνικά ζητήματα γιά 
νά ξεσηκώσουν έναν πανάθλιο θό
ρυβο κατά τού καθηγητή Κακρι- 
δή γύρω στήν περίφημη «ιδίκή 
τών τόνων». Έδώ  μπορούσε νά 
σηκωθεί θόρυβος, γιά τό "Εθνος 
ποτέ.

Τό Πανεπιστήμιο έβγαλε άπό 
τά σπλάχνα του έναν προδότη 
πρωθυπουργό: τό Λογοθετόπου- 
λο. Μέ τή δύναμη τών Γερμανών, 
ό νέος Κουΐσλιγκ Αποπειράται νά 
διορίσει καθηγητές στό Πανεπι
στήμιο Ανθρώπους δικούς του καί 
τών Γεομανών. Στήν πρώτη Από
πειρα Σύγκλητος καί Σχολές άρ- 
νοΰνται νά προκηρύξουν πλήρωση 
τών κενών έδρών πού έφτιαξε ό 
Λογοθετόπουλος. Στή δεύτερη Α
πόπειρα άρνοΰνται καί πάλι Αλ
λά μέ πλειοψηφία — γιατί μερικοί 
ύποχώρησαν στήν πίεση τοΰ πρω
θυπουργού. .

Τότε ό Λογοθετόπουλος όρίζει 
μόνος του έπιτροπές κατά Στολές 
γιά νά κρίνουν καί νά προτείνουν 
καθηγητές. Στή Φιλοσοφική όρί- 
ζει τούς Κ. Λογοθέτη, Έ μ . Πε- 
ζόπουλο, καί Γ. Σακελλαρίου. ΚΓ 
αύτοί δέχουνται νά ύπηρετήσουν 
τά σχέδιά του, προτείνοντας γιά 
νέους καθηγητές τό Γ. Ζώρα, τό 
Β. Φάβη, καί τόν άρχιεπίσκοπο 
Κορυτσδς Εύλόγιο Κουρύλα, πού 
διορίζονται.

*  *  *

Αύτά όλα μπορεί ν’ Αποτελούν 
όρισμένα χαραχτηριστικά στοι
χεία γιά τό π ν ε ύ μ α  καί τό ή
θ ο ς  πού επικρατούσαν στό Πα
νεπιστήμιο στή διάρκεια_τών δυό 
συγγενικών περιόδων τής πρόσ
φατης έλληνικής ιστορίας. Άλλά  
τίποτα δέ θά καταλάβουμε άν δέν 
όλο κληρωθεί ό πίνακας μέ τή 
συγκεκριμένη δράση τών πνευμα
τικών δοσιλόγων. Οί πιό χαρα- 
χτηριστικοί έκπρόσωποι θά πα
ρουσιαστούν έδώ:

ΕΥ Λ Ο Γ ΙΟ Σ  ΚΟ ΥΡΥΛΑΣ

Είναι σήμερα καθηγητής τής 
‘ Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο τής 
Αθήνας. ’Αλβανός τήν καταγω
γή. Διορίστηκε καθηγητής κατά 
τήν Κατοχή. Σέ μιά συνεδρίαση

τής Φιλοσοφικής Σχολής οί τρείς 
καθηγητές τής Ιστορίας Σωκρά- 
ιης Κουγέας, Νικ. Βλάχος καί 
Δ. Ζακυθηνός (ό σημερινός Υ 
πουργός) καταδεικνύουν ότι δ 
Εύλόγιος Κουρύλας είναι τέλειος 
Άλβανόφιλος φέρνοντας μπροστά 
στή Σχολή άποσπάσματα άπό έρ- 
γασίες τού Κουρύλα δπου λέει: 

«δτι οι Αλβανικές μειονότητες 
ο τήν Ελλάδα καταπιέζονται», 

«δτι ή "Ηπειρος μέχρι Πρεβέ- 
βέζης είναι ’Αλβανία».

’Ακολούθησε θόρυβος καί Αν
τεγκλήσεις στή συνεδρίαση τής 
Σχολής άλλά τελικά έγινε δε
χτός μέ τήν ιστορική Αναφώνηση 
τοΰ κοσμήτορος Γ. Σακελλαρί
ου: «άξιοςI άξιος!» (λόγια πού 
δέν τάγραψε δμως στά πραχτικά 
τής συνεδρίας έκείνης).

Ή  ίδια Σχολή άναθέτει στόν 
Εύλόγιο Κουρύλα π α μ ψ η φ ε ί  
νά έκφωνήσει στή Μεγάλη Αίθου
σα τών Τελετών τού Πανεπιστη
μίου στίς 25 τού Μάρτη τοΰ 1943 
τόν πανηγυρικό τής ή μέρας. Κα
νείς άπ’ τούς καθηγητές τής Σχο
λής δέν άντιτάχτηκε σ' αύτό άπό 
άχάραχτήριστη δειλία — ήξαιραν 
πώς ό Κουρύλας τάχει καλά μέ 
τούς ’ Ιταλούς καταχτητές. Ή  βε
βήλωση αύτή δέν έγινε τελικά 
γιατί ό τότε πρύτανις Έ ρ . Σκά
σης ειδοποιήθηκε έγκαιρα γιά τήν 
έτοιμαζόμενη παταγώδη Αποδοκι
μασία καί ματαίωσε τήν όμιλία.

Σ ’ δλη τήν Κατοχή ό Κουρύ
λας προπαγάνδιζε τά έργο τού 
Λογοθετόπουλου κι’ Απειλούσε 
τούς Φοιτητές γιά τούς αγώνες 
τους κατά τοΰ καταχτητή.

Σήμερα, παραμένει στό Πανε
πιστήμιο καθηγητής τής Ιστορί
ας μέ τό μεγάλο προορισμό νά 
διαπαιδαγωγεΐ ήθικά καί έθνι- 
κά τή φοιτητική νεολαία μας.

Ν ΙΚ . ΕΞΑΡΧΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Στή Μεταξική Διχτατορία καμ- 
μιά άντίδραση δέν πρόβαλε δταν 
αύτή Απαγόρευε νά διδάσκεται 
στά σκολειά μας ό «Επιτάφιος» 
τοΰ Περικλή.

Στή διάρκεια τής Κατοχής ή
ταν ό κυριώτερος ύποκινητής τής 
«δίκης τών τόνων».

’Απάνω άπ’ τό γραφείο του, 
κατά τήν Κατοχή, είχε κρεμάσει 
τά Γερμανικά διπλώματα (έχει 
σπουδάσει στή Γερμανία) καί τό 
παράσημο πού του είχε κάποτε ά- 
πονείμει 6 ίδιος ό Χίτλερ. Καί ή
ταν ευχαριστημένος πού κάτεχε 
τέτοιο παράσημο γιατί, δπως έ
λεγε, δέν τό δίνει ό Χίτλερ σέ ό- 
ποιονδήποτε. Τιμή του καί καμά
ρι του, λοιπόν.

Δέχτηκε νά διοριστεί Άντιπρύ- 
τανις Απ' τό Λογοθετόπουλο, χ ω- 
ρ ίς  τ ή ν  ψ ή φ ο  τ ώ ν  σ υ ν α- 
δέ λ φ ω ν τ ο υ ,  δταν ό τελευ
ταίος αύτός ήθελε νά φτιάξει μιά 
Σύγκλητο όπωσδήποτε. Καί πρό
βαλε τή δικαιολογία πώς άν δέ 
δεχόταν τούτο θά έσήμαινε «Α
πειθαρχίαν πρός τήν προϊσταμέ- 
νην άρχήν, τό όποιον θά συνεπή- 
γετο τήν άπόλυσίν του».

’Ήταν ένας άπ’ τούς πέντε — 
ώς Αρχαιότερος τής Φιλοσοφικής 
— που θά έπέδιδαν (τό διάβημα 
τελικά δέν έγινε ποτέ) στόν Άλ- 
τεμπουργκ καί ατό Γκίτζι τό ψή
φισμα της συνέλευσης τών Καθη
γητών γιά τήν κάθοδο τών Βουλ
γάρων. Μά δέ δέχτηκε νά πάει 
μήπως δέν τούς δεχτεί ή τούς δε-

Τοΰ Γιώργη ΛΑΜϋΡΙΝΟΪ

χτεΐ ιμέ βάναυσο τρόπο ό Γερμα
νός κΓ αύτός δέν ήθελε νά εκτε
θεί σέ τέτοιο κίνδυνο τής ζωής 
του γιατί είχε «τεταμένην πίε- 
σιν»...

Γ. Φ Ω Τ Ε ΙΝ Ο Σ

ΕΙνε ό πρύτανις _τών καθηγη
τών — άλεξιπτωτ ιστών. Δ ιο ρίστη- 
κε στά 1910 άπευθείας άπό τήν 
Κυβέρνηση χωρίς γνώμη τής 
Σχολής.

Ό  δουλοπρεπέστερος καθηγη
τής στό Μεταξδ. "Εκανε πρότα
ση νά στηθεί άνδριάντας στό Δι- 
χτάτορα καί νά καταργηθεΐ ή 
χριστιανική χρονολογία γιά ν’άρ- 
χίσει νέα άπό τήν 4η Αύγουστου. 
Ό  Μεταξας έλεγε γι αύτόν: «καί 
τοΰμπες νά τού πώ νά κάμει, θά 
τίς κάμει».

"Υψωσε Γερμανική σημαία στό 
Πανεπιστήμιο χωρίς κανείς νά 
τόν ύποχρεώσει.

Προσπάθησε χρησιμοποιώντας 
τά μέσα του στή Γκεσταπό νά πά
ρει τά κυνηγετικά του δπλα πίσω.

Δέχτηκε νά παραμείνει Διευ
θυντής τού Νοσοκομείου Συ Υ 
γρού ύπό τόν έλεγχο ’ Ιταλού άν- 
θυπιάτρου.

’Ήταν ένας άπ' τούς πέντε τής 
περίφημης έπιτροτήίς τών καθη
γητών πού θά έπέδιδε τό ψήφι
σμα γιά τήν κάθοδο τών Βουλ
γάρων. Έδώ  έφαρμόστηκε ό μύ
θος τών ποντικών πούθελαν νά 
κρεμάσουν τό κουδούνι  ̂στήν ού- 
ρά τής γάτας. "Ολοι οί καθηγη
τές έλεγαν ναι, ναι, μά κανείς 
δέν πήγαινε. "Οταν δύο άλλοι 
συνάδελφοί του τής έπιτροπής 
τών πέντε δήλωσαν πώς δέν πά
νε, αύτός δήλωσε: «Έγώ  πάω, 
άλλά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη, Παρασκευή δέν εύκαι- 
ρω. Μόνο τό Σάββατο μπορώ*. 
Κ' έτσι άπόφυγε.

Αύτή ήταν δλη κι' δλη ή «έ- 
θνική» του δράση στήν Κατοχή.

Η Λ ΙΑ Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ  ΙΑ Δ Η Σ

Ή  προϊστορία του έρμηνεύει 
τήν κυρίως ιστορία του. Τό 1926 
ύπέβαλε ύποψηφιότητα στή Νο
μική σγολή γιά τήν έδρα του Ε μ 
πορικού Δικαίου. Άπερρίφθη.

Τόν ίδιο χρόνο ύποβάλλει ύπο
ψηφιότητα γιά τήν ίδια έδρα στήν 
Άνωτάτη Εμπορική Σχολή. Ά 
πό τούς 5 ψήφους πήρε 2 ύπέρ, 2 
κατά, καί ή δήλωση τού καθηγη
τή Ρεμούνδου «έγώ δέν καταλα
βαίνω άπ’ αύτά» θεωρήθηκε ύ
πέρ καί έτσι διορίστηκε.

Τό 1935 ύποβάλλει υποψηφιό
τητα στή Σχολή Θεσσαλονίκης. 
Άπερρίφθη.

Τό 1935 διορίστηκε άπευθείας 
άπ’ τήν Κυβέρνηση Τσαλδάρη 
στό Πανεπιστήμιο χωρίς πρότα
ση ούτε Σχολής, ούτε τριμελούς 
έπιτροπής.

Μέ τό νόμο 2193 (1940) Ανα
γκάζεται ν' άφήσει τήν έδρα στήν 
Άνωτάτη Εμπορική Σχολή καί 
νά περιοριστεί στό Πανεπιστή- 
μιο.

Αύτά σάν προϊστορία. Α κ ο 
λουθεί τώρα ή Ιστορία. Τόν και
ρό τοΰ Λογοθετόπουλου κατορ
θώνει νά δημιουργήσει Βα έδρα 
Εμπορικού Δικαίου στήν Άνω
τάτη Εμπορική Σχολή π α ρ ά  
τ ή  γ ν ώ μ η  τ ή ς  Σ χ ο λ ή ς .  
Ύποβάλλει ύποψηφιότητα γιά 
τήν έδρα πού δημιούργησε καί



Ρ Η Σ  Σ Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ι Α
Τού Σοβιετικού συγγραφέα II. ΠΑΓΛΕΝΚΟ

Είχε πληγωθεί τήν αύγή. Ή  
στέππα άπλωνόταν Ισια σάν τρα
πέζι. Πού νώ πέσει" κανείς γιά νά 
μήν τόν δοΟν άπό μακρυά; Έ ν -  
νσιωθε άνησυχία γιατί κινδύνευε 
νά τόν άποτεΛειώσει κάποια ό β ί-  
δα είτε νά τόν τσακίσουν τά 
τάνκς. Ή θελε νά βρει ένα χαν
τάκι γιά νά συρθεί ώς έκεΐ, μά 
δέν πρόλαβε. Κ ι δταν υπερνικών
τας μιά βαθειάν άναισθησία ξα- 
νάρθε στόν έαυτό του, ή όψη της 
στεππας είχε άλλάξει παράξενα.

«θά  σύρθηκα σίγουρα στή λι- 
γοθυμιά μου», στοχάστηκε καί 
χάρηκε. ’Ορθώθηκε τρίζοντας τά 
δόντια, γιατί τό τραύμα του πο- 
νοΰσε, κυτταζε τή ματωμένη του 
καπότα, ένοιωσε πώς τό στήθος 
του ήτανε τό πιό βαρύ στό μου
διασμένο κορμί του, κι’ έκανε κά
μποσο βήματα στήν τύχη. ’Αμέ
σως τά πόδια του σκονταψανε σ' 
ένα ύψωματάκυ Μήν μπορώντας 
νά τό δρασκελίσει, κλονίστηκε. 
Καί γιά νά προλάβει νά μή-ν πέ
σει, ξαπλώθηκε άργά, προσεχτι
κά. ^.αναπαίρνοντας άνάσα, σύρ
θηκε.

Ό  Σουλούκια κόλλησε τό πρό
σωπό του στή γή. Πράσινα χόρ
τα, λεπτά, μυτερά, γυαλιστερά, 
πού θυμίζανε τρίχωμα ζώου,σκορ
πίζανε μιά διαπεραστική μυρω
διά. Ό  Σουλούκια ένοιωσε μιά 
σουβλιά στό στήθος. Τώρα πού 
κάθε έλπίδα σωτηρίας είχε χαθεί, 
τό στήθος είχε άρχίσει νά τόν πο
νάει, λές κι’ ώς τότε είχε κρατη
θεί ξεπίτηδες.

Ό  Σουλούκια δέν ήξερε πως 
είχε τελειώσει ή μάχη καί που 
βρισκόταν ή συντροφιά του. Τά  
θολά του μάτια δέν ξεχωρίζανε τί 
ύπήρχε μπροστά του. Ό  πάταγος 
άπό τις έκπυρσοκροτήσεις πού' 
κυματίζανε στριφογυρίζονταςστόν 
όρίζοντα, τόν ξεκούφαινε. Ό  λα
βωμένος προσπάθησε άλλη μιά 
φορά νά συρθεί, τεντώνοντας προ
σεκτικά τό κορμί του, λές καί 
δέν κουβαλούσε τίποτ’ άλλο βα
ρύτερο άπό τό ματωμένο του στή
θος. '

Ό  πόνος φώλιαζε σ’ δλο του 
τό κορμί, λές καί τό αίμα του κι’ 
ή ίδια του ή πνοή του φέρναν αυ
τές τις σουβλιές. Φοβότανε μήν 
κάνει καμμιά πολύ άπότομη κίνη
ση καί του φουντώσει τόν πόνο. 
Παραδόθηκε στό μ α ρ τ ύ ρ ι ο  καί τό 
μαρτύριο τόν κυρίεψε. Μά ό πό
νος αύτός πού τού έσφιγγε τό

ά π ο ρ ρ ί π τ ε τ α ι .  ’Ωστόσο 
διορίζεται έ π ι β ο λ η  τ ω ν  
Γ  ε ρ μ α ν ώ ν ,  όπως δήλωσε δ 
Λογοθετόπουλος.

Διορίζεται άκόμη άπ’ τό Λογο- 
θετόπουλο μέλος τής τριμελούς 
έπιτροπής (ο ί άλλοι δυό είνε ό 
Κ. Τσουκαλάς καί 6 Γ . Πετρό- 
πουλος) πού προτείνει τούς νέ
ους καθηγητές τής άρεσκείας 
τού Κουισλιγκ πρωθυπουργού.

Διοοίζεται άπ’ τόν Τσιρονΐκο 
Σύμβουλος στήν Έ θ ν . Τράπεζα, 
δταν ό Τσιρονικος άπομάκρυνε 
τό Συμβούλιο πού έκλέχτηκε άπ’ 
τή Συνέλευση των μετόχων.

Σ ά  σύμβουλος, δέχεται καί 
παίρνει συσσίτιο γιά  άμοιβή, ένώ 
ό ίδιος διδάσκει στό Πανεπιστή
μιο τό νόμο περί Ανωνύμων ‘Ε 
ταιρειών πού λέει πώς σύμβου
λος δέ μπορεί νά παίρνει άμοιβή

μυαλό σέ σημείο πού νά τοΰ φέρ
νει παραισθήσεις, παραλήρημα, 
πού κεντούσε τά νεύρα του ετσι 
πού δ/ια τρέμανε μεσα του, πού 
έςαντΛούοε ολους του τους μυώ
νες, τούτος ό πόνος δέν μπορού
σε πιά νά κάνει τίποτα παραπά
νω. Κι’ ό Σουλούκια κατάλαβε 
πώς μέσα στό είναι του είχε μιά 
γωνίτσα πού βρισκότανε πανω ά- 
πο τόν πόνο καί πώς μπορούσε 
νά στοχάζεται μ ’ αύτό τό γ ε ρ ό  
καί στερεό μέρος τής ύπαρξής 
του. Βιάστηκε. Είχε άνάγκη νά 
θυμηθεί ποΛλά πράματα καί μπο
ρεί νά μήν τού έφτανε ό καιρός.

Τόν ένοχλοΰσε πρό πάντων μιά 
σκέψη: πως αύτός, ό Γρηγόρης 
Σουλούκια πέθαινε χωρίς ιάχει 
κάνει τίποτα χρήσιμο, χωρίς ν & -  
ει κατορθώσει τίποτα πού ν’ ά- 
ίζει νά προσεχτεί, πού ν’ άξιζε ι 

τή θυσία τής ζωής. Ναι, σίγουρα, 
είχε βαδίσει κι’ αύτός στήν έπί- 
θεση, ναι, σίγουρα είχε τραβήξει 
πάνω στούς γερμαναράδες, είχε 
μάλιστα σκοτώσει κι’ έναν. Ω 
ραία δουλειά, κατσό *.

«"Επρεπε* νά πεθάνω έδώ καί 
τρία χρόνια στήν πλημμύρα, έλε
γε μέσα του νευριάζοντας. ’Εκεί 
θά μπορούσα σίγουρα νά σώσω 
τά δυό παιδιά 1 "Η  καλύτερα σέ 
κείνη τή φωτιά πού άρπαξε τό 
καράβι στό Ποτί, πού κόντεψε 
νά χαθεί δλο τό πολύτιμο φορ
τίο. Ή τ α ν  άληθινά ώραία εύκαι- 
ρία γιά  νά πεθάνει κανείς, θ ά  
μπορούσα νάχα κάνει κάτι, μά 
στάθηκα δειλός. "Α ν  είχα πεθά- 
νει κείνη τή στιγμή θά μ ’ είχε 
στεφανώσ’ ή δόξα. Μά είχα φο
βηθεί καί σήμερα ήρθε νά μέ πά
ρει ό θάνατος καί δέν έχω κάνει 
τίποτα».

Ή  σκέψη πώς θά μπορούσε νά- 
χε πεθάνει δυό φορές δοξασμέ
νος, μά πώς είχε διώξει άπό κον
τά του τή δόξα μέ τό φόβο του,πώς 
θά πέθαινε σήμερα όλότελα ά
γνωστος τόν έρέθιζε καί τόν ά- 
πέλπιζε. Ή τα νε  Μιγγρελιανός, 
δηλαδή φλογερός καί άράθυμος. 
Λένε πώς οί Μιγγρελιανοί μοιά
ζουνε μέ χειροβομβίδα πού έχει 
χαλάσει ή άσφάλειά της. Κανέ
νας δέν ξέρει ποτές πώς καί για
τί σκάει. Ό  θυμός τού Σουλού
κια στάθηκε πιό δυνατός άπό τόν 
πόνο. Τού έφερε ζάλη. Μέ τό μα-

*  Συνηθισμένη γεωργιανή έκφραση: «S- 
γαηητέ μου φ ίλεΙ»

χωρίς έγκριση τής Γεν. Συνέλευ
σης τών μετόχων.

Ή  δράση του σά συμβούλου 
είνε τέτοια ώστε στήν πρό 2 μη
νών συνέλευση τών μετόχων τής 
Έ θ ν . Τράπεζας άναγράφτηκε κΓ  
αύτός στό μαύρο πίνακα γιά τις 
καταστροφές πού τό Συμβούλιο 
Τσιρονίκου έκαμε στήν Τράπεζα.

Στή  διάρκεια τής Κατοχής καί 
τής πτώσεως τής δραχμής που
λούσε τά βιβλία του μόνο σέ λί
ρες.

Καί Ιδού τώρα μιά περικοπή 
άπ* τό βιβλίο του (τόμ. Α ' ,  Ε ι
σαγωγή, σελ. 18).

« . .  .Ή  άνοδος τού Χίτλερ εις 
τήν έξουσίαν, έδημιούργησεν έν 
Γερμανίφ σάλον έπιστημονικόν, 
ένέπνευσεν εις τήν έπιστήμην τού 
’ Ιδιωτικού Δικαίου όρμήν πρωτο
φανή, πνεύμα άποστολικόν καί 
προπαγάνδαν.. . »

Ά λ λ ά  ύπάρχει καί συνέχεια...

τωμένο του χέρι, ό Σουλούκια 
δοκίμασε ν’ αοράξει μιά τούφα 
χόρτα, νά τήν ξερριζώσει σά μιά 
τούφα μαλλιά. Μά το χορτάρι ή
τανε πο/ιύ ψιλό καί γλυστρησε ά- 
ναμεσα στα Οαχτυλά του. παι. Ό  
θανατος έρχοταν να πάρει τό Γρη- 
γόρη Σουλούκια άπροσδοκητα. 
Ό  θάνατος τόν άποσπουσε από 
τή ζωή χωρίς καμμιά προσπάθεια, 
σά νατανε χαζοπροβαιο. Ή τ α ν  
άληθινά άπεκπιστικό γιατί κείνο 
που δέν είχε κάνει δέν μπορούσε 
πιά_νά διορθωθεί.

•ζ,ανάδε τό ¿ουγκντιιντί, μέ τό 
σπίτι του τό τόσο χαρούμενο, καί 
τή γρηά του μάνα. Η  μανα του 
είχε πάντα τό τραγούδι στά χεί
λη καί τής άρεσε νά Λέει: «Φτά
νει νά ζήσωΐ "Οσο γιά τραγού
δια έχω γιά διακόσια χρονιά!». 
Έ χο ντα ς  γεράσει, δέν τολμούσε 
πια νά τραγουδήσει κ Γ  6 λ ο  γύ- 

ευε άπό τό γυιό της νά τραγου- 
ήσει στή θέση της. «Σ ά  δεν τρα

γουδάω, μου πονεί τό κεφαΛι», έ
λεγε στούς δικούς της.

Ο ί Μιγγρελιανοί τραγουδούνε 
σάν πουλιά, κΓ ή μητέρα του δέν 
έφεύρισκε τίποτα καινούργιο. Ό  
άληθινός Μιγγρελιανός τραγου
δάει καί στ’ όνειρό του και πε- 
θαίνοντας μουρμουρίζει τήν πρώ
τη στροφή κάποιου τραγουδιού. 
« Έ  λοιπόν, νά — άπελπιζόταν ό 
Γρηγόρης. Τίποτα δέ θά τής μεί
νει τής μάνας μου άπό μένα, ούτε 
δόξα ούτε τραγούδια. Τί μπορούν 
νά τραγουδήσουν γιά μένα; Μήν 
έκανα καί τίποτα σπουδαίο;» θά  
ξακολουθοΰσε πολλήν ώρα άκό- 
μα νά θυμώνει μέ τόν έαυτό του, 
νά μετανοιώνει πού είχε άφήσει 
τή δόξα νά τοΰ ξεφύγεη άν τό 
αΰτί του δέν έπαιρνε κάποιο θό
ρυβο άπό βήματα.Άπόδιωξε τούς 
λογισμούς του καί τράβηξε σιμά 
τό τουφέκι του.

Τρεις γερμανοί στρατιώτες εί
χανε περάσει χωρίς νά παρα
τηρήσουνε τό Γρηγόρη. Μ ’ ά- 
κούσανε έναν κρότο σκανδάλης 
καί πέσανε καταγής. Ή  πι- 
στολιά δέν είχε ριχτεί. Συρθήκα
νε τότες ώς τόν Σουλούκια. ’Α 
φού σιγουρευτήκανε πώς δέν μπο
ρούσε νά βαστηχτεί στά πόδια 
του, τόν άρπαξαν άπό τά χέρια 
καί τόν σύρανε πάνου οτή γή. 
Ό  Γρηγόρης είχε χάσει τις αι
σθήσεις. Δέν ένοιωσε τό βάσα
νο τής μαρτυρικής αύτής διαδρο
μής. ^.αναρθε στόν έαυτό του σ’ 
ένα χωριό πού τώχανε πάρει οί 
γερμανοί. Κείνο άκριθώς τό χω
ριό θάπρεπε νά πάρει τήν αύγή 
ό Γρηγόρης Σουλούκια.

“ Ενας Γερμανός, πού μιλοβσε 
άσκημα τά ρούσσικα, άδειασε έ
ναν κουβά νερό πάνω στό Σ ο υ 
λούκια. Καί σάμπως νάπρεπε τό 
νερό νά δώσει άμέσως στόν πλη
γωμένο τή ζωντάνια του τόν ά- 
νάκρινε. Τόν ρώτησε λεπτομέρει
ες γιά τή μονάδα του, γιά τό μέ
ρος δπου βρισκότανε, γιά τήν τύ
χη της. Σ ά ν  ξαναρθε στόν έαυτό 
του ό Γρηγόρης ένοιωσε πάλι 
τήν ίδια διάθεση πού είχε πριν 
φτάσουν οι τρεΐς Γερμανοί, δη
λαδή λύσσαγε μέ τόν έαυτό του.

Ό  θυμός τόν τάραζε. "Ετρεμε, 
τά δόντια του χτυπούσανε καί τά 
μάτια του, βγαίνοντας έξω άπό 
τις κόγχες τους, λές κΓ  ήταν έ
τοιμα νά πέσουν πάνω στόν έ- 
χθρό.

— Δέν άκοΰς τί σέ ρωτάω; ρώ
τησε ό Γερμανός.

— Σ  ίγουρα τ’ άκούω! Δέν εί
μαι κουφος.

—" Ε  λοιπόν, άποκρίσουΙ
— Καί γιατί ν’ άποκριθώ; ’Α 

παντάω σά θέλω καί δέ λέω τί
ποτε σά δέ θέλω, άπάντησε ό 
Σουλούκια.

Αδύνατος, μικρόσωμος, κατα- 
πληχτικά ζωηρός δπως δλοι οι 
Μιγγρελιανοί, πούνε πιό άπιαστοι 
κ Γ  άπό τό φώς τού ήλιου, έμενε 
ξαπλωμένος μπροστά στό Γερμα
νό. ’Ακουμπισμένος στόν άγκώ- 
να, τόν κύτταζε μέ τά θυμωμένα 
του μάτια χωρίς νά παίζει τά 
βλέφαρα. Α κό μ α  καί σ’ ειρηνι
κούς καιρούς δέ δεχότανε ποτές 
νά τού μιλήσουν έτσι, κ Γ  άκόμα 
λιγώτερο μπορούσε νά συχωρέσει 
ένα Γερμανό νά τόν πληγώνει μέ 
τέτοιες ¿ρωτήσεις.

—"Α ν  δέ μιλήσεις θά μετα- 
νοιώσεις, προειδοποίησε ό Γερμα
νός.

—Έ γ ώ ; Έ ν ώ  θά μετανοιώσω; 
"Αδειασέ μου τή γωνιά, σοΰ λέω ! 
Έ σ ύ  θά μετανοιώσ&ις, παλιάν
θρωπε. Μ ’ άκοΰς; Ο Ι δικοί μας 
θά βρίσκουνται δώ σέ λίγο.

Κείνη τή στιγμή ένας άπό τούς 
στρατιώτες που είχανε πιάσει τό 
Γ  ρηγόρη τόν χτύπησε ξαφνικά μέ 
δύναμη στό δεξί του χέρι καί τό- 
σφιξε.

— Βρω μιάρη.. .  Ποιόνε θές νά 
φοβίσεις; Δόσε μου τ’ δπλο μου 
καί θά δεϊς! Κι’ ύστερα, άς φύγω 
άπό τή μέση I

— Μά γιά στάσου. Έ σ ύ  δέν εί
σαι Ρώσσος. Είσαι Γεωργιανός, 
ξαναπε ό Γερμανός. Πές μας αύ
τό πού μας ένδιαφέρει καί δέ θά 
σέ κάνουμε πιά νά ύποφέρεις. θά  
σέ βάλουμε σέ νοσοκομείο. Ε 
μείς έχτιμούμε πολύ τούς Γεωρ
γιανούς.

— Δέν μπορώ νά πώ τίποτα. 
Μπορώ μονάχα νά σάς δείξω κά
τι, άποκρίθηκε μέ θυμό ό Σου
λούκια, καί τό άριστερό του χέρι 
έκανε μιά τέτοια χειρονομία, πού 
δ Γερμανός γίνηκε κατακόκκινος 
άπό τήν προσβολή. Είδες; Έ ;  
Νά οί πληροφορίες μουί

Πολλοί άνθρωποι ριχτήκανε 
στόν αιχμάλωτο. Τού τσακίσανε 
τό δεύτερό του χέρι, ύστερα, ά- 
φού τοΰ βγάλανε τήν καπότα του, 
τό άμπέχωνο καί τά έσώρρουχά 
του τού χάραξαν ένα άστρο μέ 
πέντε μύτες στήν πλάτη. "Α ν  αυ
τά ήταν οι πρώτοι του πόνοι, μπο
ρεί ό Σουλούκια νάβγαζε ένα 
βόγγο, νάφηνε μιά κραυγή. Μ ’ ά
πό τό πρωί είχε συνηθίσει στόν 
πόνο κι’ ό θυμός τόν συγκροτού
σε σάν ύποχωροΰσαν οί δυνάμεις 
του. Κομμάτια βγαλμένο κρέας 
κρεμόταν στήν πλάτη του.

Ό  Γερμανός τόν ρώτησε άν θ’ 
άποφάσιζε νά μιλήσει.

— Τί μπορώ νά σοΰ πώ; Είσαι 
παλιάνθρωπος, νά τί μπορώ μονά
χα νά σοΰ πώ. Ποιόνε θαρρείς 
πώς θά φοβίσεις; Είδα κ Γ  άλλους 
πολλούς! θαρρείς πώς άν μοΰ 
πεΐς: «Έχτιμώ  τούς Γεωργια
νούς», πώς θ’ άρχίσω νά σ’ έχτι
μώ κι’ έγώ ; Εμ ε ίς  είμαστε άν
τρες. Κι’ έσύ, τί είσαι σύ; "Ενα  
παλιόσκυλο, ένα τσακάλι, νά τί 
είσαι. Μιά μαϊμού είναι πιό όμορ
φη άπό τή μούρη σου. Φοβιτσιά- 
ρηΐ "Α ν  είχα δύναμη στά χέρια 
μου, τά μάτια θά σούβγαιναν από· 
τις κόχες.

Ό  Σουλούκια έφτυσε. "Υστε
ρα γύρισε άπό τήν άλλη κι’ άρ
χισε νά ξετάζει τό χωριό. Τ ’ ά-
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Μ Α Ρ Τ Ε Δ  Α Ο Σ
Τοΰ Γ. ΒΑΛΕΤΑ

Ποιητής, δάσκαλος, πολιτικός, 
άνωνιστής, ίδεολόνος, πρωτοπό
ρος ό Μαοτελάος. δσο κι άν έ
μεινε παοαννωρισμένος καί κα
ταχωνιασμένος ώς τώρα, είν’ έ
νας άπ’ τούς μενάλους καί κεν
τρικούς άνανεννητές μας. άπό 
κείνους πού τό μέγεθος καί ή ση
μασία τους πάει πέο’ άπ’ τήν έ- 
πογή καί τήν προσωπικότητα καί 
δηυιοιιονεΐ παοάδοση καί Ιστο
ρία. Στή  μορφή του άναννωρί- 
ζουαε ένα πνευματικό γενάρχη, 
πού ξυπνάει τήν έποχή του καί 
τή γεμίζει μέ τό νέο πνεύμα καί 
μέ τήν άναμοοΦωτική του έπί- 
δοαση. "Οταν μιλάμε νιά λαϊκούς 
άνώνες, γιά δπμοκοατική παρά
δοση, γιά  νεοελληνική άνανέννη- 
ση. γιά Ρόγα, γιά  Σολωμό, γιά  
έθνική ποίηση, δταν θέλουμε νά 
βοοΰαε ποότυπα ζωντανών άν- 
θρώπων μέ καθολική ποοοπτική 
κα! ένέογεια, πρέπει νά μή ξε
χνάμε τόν παοαγκωνισμένο Μαο- 
τελάο, πού στέκεται στ!ς πηγές 
τής ζωντανήc μας έθνκής παρά
δοσης καί τήν έγκαινιάζει 

Τί ήταν ό Μαοτελάος: Παιδί 
τής άοιστοκοατίας καί τοΰ λονι- 
ωτατισμού. πού άπό νωρίς βαφτί
στηκε στό νέο πνεύμα κ Γ  έγινε 
άγωνιστής τού λαού. Γεννήθηκε, 
μεγάλωσε. Ιζησε καί έδρασε καί 
σά στοιχειό τού τόπου, πέθα- 
νε. στή στενή πεοιογή ένός νη
σιού. δπως ή 7όκυνθο. μά ή έπί- 
δοασΛ του στάθηκε πλατότεοη, 
ξαπλώθηκε σ’ δ"*α τά 'Εφτάνησα 
κι άπό κε” σ’ δλη τήν Ελλάδα . 
Ό  Μαοτελάος είναι κοινών·κός 
καί μαζ] πνευματικός άφυπνι- 
στήο Σι'ιγγοονος τού Ρήνα  καί 
συνοδοιπΛοος του δένεται κι’ αύ
τός τις ίδιες έπιδ^άσεις. θεουαί- 
νεται άπ’ τά ίδια ιδανικά νιά πα
τρίδα καί ν ά  λειιτεοιά καί γίνε
ται ©λονεοός κήοιικας καί δυ
ναμικός φοοέας τού έπανσστατι- 
κοΰ έθνικοαπελευθεοωτικοΰ καί 
λαολυτρωτικοΰ πνεύματος τοΰ

καιρού του, πού στά Εφτάνησα  
καί περισσότερο στή Ζάκυνθο βρί
σκει έντονώτεοη καί βαθύτερη ά- 
πήχηση. γιατί έκεί ή πολιτικο
κοινωνική άτμόσφαιρα είναι Λλε- 
χτρισμένη δσο σέ κανένα άλλο 
μέοος τοΰ έλληνισυοΰ. 01 μακρο
χρόνιοι άγώνες τών ποπολάοων 
μέ τό τυοαννικό καί άφάνταστα 
διεΛθαομένο άρχοντολόγι, έκδη- 
λωθήκανε πάντα μέ όξύτητα. γ ι’ 
αύτό έχουμε άπό πολύ νωρίς κι
νήματα πάνω σέ κινήματα καί τα
ραχές καί χτυπήματα, πού πνί
γονται άπ’ τήν όλιγαοχία μέ τή 
βοήθεια τής δεσποτικής ξενοκρα
τίας. 01 ποπολάοοι πολεμάν στά 
Όρλωφικά (1770). παίρνουν νέ
ες δυνάμεις ιιέ τή Γαλλική ’Επα
νάσταση (1789), όονανώνονται 
μέ τήν ποοέλαση τού Ναπολέον- 
τα κι ένουν τήν εύτυχία νά δε
χτούν στό νησί τους τόν άπελευ- 
θεοωτικό γαλλικό στρατό καί μα
ζί τομ νά τσακίσουν τό ένκλημα- 
τικό ντόπιο άονοντολόγι. Παράλ
ληλα άντηχεΐ πέο’ ώς πέρα τό έ- 
θνενερτικό κήρυγμα τού Ρήγα. 
"Ο λ ’ αύτά τά μεγάλα γεγονότα  
τά έζησε δίπλα καί μαζί μέ τό 
λαό 6 Μαοτελάος. μαθητής τοΰ 
όολωΛίκοΰ έπαναστάτη Παναγιώ
τη Παλαμά πού καταφεύγει στή 
Ζάκυνθο. "Αναψε ή έφηβική του 
ψυγή άπό τόσες φλόγες, ποτίστη
κε βαθιά υέ τό νέο πνεν/υα καί 
γέμισε άπό τό κοινωνικό μίσος 
ένάντια στόν ντόπια άοιστοκοα- 
τία. ένα μίσος πού μόνο στή Ζά
κυνθο μποοοΰσε νά τό ζήσει κα
νείς. νιατ! έκεΐ ή καταπίεση κι ό 
ξεπεσμός είχε άκονίσει τήν ταξι
κή πάλη.

Τό άστοο τοΰ Ναπολέοντα τό 
είδε καί τό χαιρέτησε Λ Μαοτε
λάος παοάλληλά μέ τό Ρήνα . Ό  
πεοίφηυος θούριός του νοάΦτηκε 
τόν ’Οντώβοιο τοΰ 1797 καί ένινε 
τό μασαλιώτικο έμβατήριο τών 
ποπολάοων. Σκόοπισε Φωτιά, ξύ
πνησε συνειδήσεις. Ά π ’ τό πνεύ

μα του είναι βγαλιμένος 6 "Υμνος 
τού Σολωμού.

'  "Οθεν είσθε τών Ελλήνω ν  
παλαιά άνδοειωμένα 
κόκκαλα έσκορπισμένα 
τώοα λάβετε πνοή.
Στις φωνές τής σάλπιγγάς μας 
άφ’ τό μνήμα άναστηθήτε 
καί τό Γένος μας νά Ιδήτε 
εις τήν πρώτη του τιμή.

"Ετσι οοβολάει μέσα στήν ψυχή 
τού βάοδου ή έλληνική δημοκρα
τική παοάδοση άπ’ τήν άρχαιότε- 
ρη κορυφή τής Ελλάδας καί χύ
νεται σέ καταρράχτη ένθουσια- 
συοΰ γιά τή λευτεριά, τήν πατρί
δα. τήν πρωτοπόρα Γαλλία, τό 
Ναπολέοντα σά λυτρωτή τών λα
ών νά ρίχνει τό ψωριασμένο Λι- 
οντάοι τής Βενετσιάνικης άριστο- 
κρατίας.

δπου έφώλευεν ό Λέων 
άιιοδιώχτηκε υέ βία 
κι έλαμψε ή ’Ελευθερία 
μέ πανήγυρες πολλές

τήν άνάστμση τού Γένους 
σταθεοά νά μάς άφήσεις 
καί νά μήν ένκαταλείψεις 
τούς λαούς έδώ ποτές.

Αύτή ή λάμψη τής Λευτεριάς 
πέφτει άπό νωρίς στήν ψυχή τοΰ 
νεαοοΰ Σολωμού. γιά  νά περάσει 
άονότεοα στόν "Υμνο του σά φλο- 
γοβόλο δραυα. Ό  λυτοωτής Να- 
πολέοντας πού μετοά δλη τή γή 
μέ τό σπαθί του μεταμορφώνεται 
άργότεοα στό Σολω υό στήν πο- 
λευόναοη θεά τής έθνικής μας 
Λευτεο'άς. Μέ τις σάτιοες, μέ τά 
τοανούδια. μέ τούσ λόγους, τις 
διδαγές του ό Μαοτελάος άνάφτει 
τήν άπολυτοωτική όουή τού λαού 
καί νίυεται βάρδος του.

"Οταν. στά 1797, ήρθαν οί 
Γάλλοι 6 Μαοτελάος όονανώνει 
μέ τούς λαϊκούς πρωτοπόρους έ-

να πανηγυρισμό γιά  τήν πτώση 
τής τυραννίας καί τήν άνάσταση 
τής δημοκρατίας, μιά γιορτή πού 
δυοια της δέ στάθηκε στήν ιστο
ρία μας, γιατί ποτέ δέ γνώρισε ή 
ίστοοία μας ένα τόσο λαμπρό καί 
μεγάλο περιστατικό — τί στεφά
νια, τί σημαίες, τί συμβολικές πα
ραστάσεις. στάγια. λιόκλαδα, ά- 
λέτρια, βόδια, δρεπάνια, κοφίνια, 
άξίνες. φτιάρια, χωριάτες, άγρό- 
τες, νέοι, γέροι, γυναίκες, παι
διά, άγκαλιάσυατα. φιλήματα 
ξέσπασμα, πανζουρλισμός γεμά
τος άπό τή χαρά τής λευτεοιάς. 
άπό άναθέυατα καί κατάρες ένά.ι- 
τια στό λαομίσητο άρχοντολόγι 
πέσπασε. αιώνες κλειδωμένη, 
σάν ήφαίστειο ή λαϊκή ψυχή X' 
έτίναξε τούς μύδρους τής σωρια
σμένης χοόνια καί χοόνια όρνής 
της. Ό  Μαρτελάος ήταν ό  ήνέ- 
της κι ό διερμηνέας τής λαϊκής 
αύτής θύελλας. Έ β γ α λ ε  ένα "λό
γο γιά τή δημοκοατία σάν άρ- 
χαία καί μοναδική κληρονομιά 
τοΰ έλληνισυοΰ. χτύπησε, μαστί
γωσε. κεραύνωσε τούς κατατρο- 
μοτγμένους νόυπιλους, τούς άνα- 
θεμάτισε. Σκληρότερη κατοχική 
καί ταπείνωση δέν πιστεύω νά 
δοκίμασε ποτές τό τυραννικό 
πνεύυα. δσο άπό κείνο τό λόγο 
τοΰ φλονεοοΰ δημοκράτη Μαοτε- 
λάου. νι* αύτό καί δέν ξεγάστηκε 
στή ΖάκυιΛο ώς τά σήμερα, δ
πως δέν ξεγάστηκαν τά τρανο<> 
δια καί οί σάτιοές τομ. πού πέ
ρασαν στό στόηα τοΰ λαού καί 
τρανουδιότσν ώς γτές σά λαϊκά  
τραγούδια. Μέ τό λόγο τοΰ Μαο- 
τελάου καί ιιέ τή γιοοτή αύτή 
ξανανύρισε τό δηυοκοατικό πνεύ
μα στήν πατρίδα του κι ένκαι- 
νιάστηκε σ' έλληνικό έδαφος ή 
δημοκοατική μας παοάδοση κα
τά τόν έπισηυότεοο τρόπο. Ο Ι 
καομανιόλοι άρυατωυένοι σέ ά- 
τέλιωίτη παράτα πέρασαν τούς

(Συνέχεια  στή σελίδα 15)

σβεστωυένα σπίτια τοΰ Κέρτς. μέ 
τή χωματένια σκεπή τους δπου 
πυκνό χοοτάοι εΐγε φοτοώσει, εί
χανε μισογκοευιστεΐ. θάλενε κα
νείς πώς τάχανε ποίν άπό λίνο 
ξεθάψει σάν τις άογαιότητεο. Με
ρικοί κάτοικοι, μισοπεθαμένοι ά
πό τήν τοοπάοα. άκουππούσανε 
κολλητά ό ένας στόν άλλο στά 
σπίτια. ΛεΜιανα άπό τάνκς. κέοα- 
τα άτό νελάδες. στοατιωτικά πα- 
λιάοβυλλα αεονόντανε στούς δοό- 
μους. Ό  ήλιος είχε χαμηλώσει 
πάνω στήν κίτρινη στ^ππα. "Αφω
να πουλιά αά νυχτερίδες πλανιόν
τανε κοπάδια πάνω άπό τό μονα- 
δ'κό δέντοο πού δέν είχε πάθει 
τίποτα υέσα στό χωριό. Τό βρά
δυ έτεψτε ήσυχο.

—"Ω  ιιητέοα. τραγόύδησε τώ
ρα ένα τοανούδι γιά μένα! μουο- 
μούοισε ό Γρηνόοης μ’ άπέραντη 
τουφεοάδα. θυμήθηκε μιάν όλό- 
ϊδια βοαδυά στό χωοιό του καί 
τή υητέοα του πού πήγαινε πλάι 
στόν πλάτανο, πού τύλιγε μέ πυ
κνόν ίσκιο τήν αύλή τους. Είχε 
τραγουδήσει μέ τή βαοειά γερον
τική φωνή της ένα παλ'ό τοαγού- 
δι, πού ξεχασμένο άπό δλο τόν 
κόσηο είχε διατηοησει τή Φοε- 
σκάδα του. — Μητέοα. τραγούδη
σε τώοα ένα τοανούδι γιά μένα!

—"Αλλαξες ιδέα; ^.αναβρήκες 
τή νλώσσα σου; ρώτησε δ Γερ- 
μανός.

—"Αδειαζέ μου τη γωνιά, Κα
τσό! άπάντησε, σχεδόν ήσυχος 6 
Σουλούκια.

"Ολες οί σκληρότητες, δλα τά 
μαοτύοια πού γνωοίζανε κείνοι 
οί ληστές, είχανε πιά μπει σ’ έ- 
νέογεια στόν αίνιιάλωτο. Μά αύ
τός. ό ΓοηνόοηςΣουλοόκια. κόκ
κινος φαντάοοο είκοσιέξη χρσνώ, 
άπό τό χωοιό Σουνκντιντί. δπου 
τά ίδια τά πουλιά πόναιναν νά 
μάθουνε τραγούδι, είνε κάνει τό 
γοέος του. Είχε άντέξει σάν ά- 
τοάλι. Γιά τήν ώοα δέν ποθούσε 
άλλο πασά νά μείνει υονάνος μέ 
τόν έαυτό του καί νά ρί£ει μιά 
περήφανη ματιά στά περασμένα 
του.

—Ά σ 'ά τη ! θές νά πεθάνεις ή 
συχα! θ ά  σ’ έμποδ’σω νά τό κά
νεις! λύσσαξε ό Γερμανός έξω 
άπό τόν έαυτό του.

Μά 6 Σουλούκια δέν ήταν άν
θρωπος V  άΦήσει νά τόν βοίσόυν 
καί μάλιστα μπροστά στό θά
νατο.

— Καί ποιός είσαι έσύ; φώνα
ξε άντι κόβοντας τό Γεουανό. Δέ 
θά υπεί<- στήν Ά σ ία ! Στήν πόρ
τα τής Εύοώπης! Τί θάσαι τότε ; 
Φωνάζεις πολύ. τόν έαυτό σου φο
βερίζεις. "Αδειαζέ μου τή γωνιά, 
σοΰ λ έω I

— Στή φωτιά! Πετάξετε αύτό 
τόν άχοεΐο στή φωτιά! διάταξε 6 
Γ  ερμοηιός.

Ή  φωτιά δπου ο! Γεουανοί εί
χανε ζεστάνει τις κονσέοβες τους 
άναβε άκδυα. δταν πετάξανε τό 
Γ  ρηγόρη στήν καΦτή καί σκεπα
σμένη μ’ άνεοο στάχτη.

— Σοΰ  μένουνε πέντε λεπτά νά 
ζήσεις, ξαναπε ό Γερμανός _σκυ- 
μένος πάνω άπ’ τό Σουλούκια, 
πού τό δέρμα του είνε γίνει με
λανό. Καθώς είχε πεοάσει άπό δ- 
λους τούς πόνους ήταν άδιάφο- 
ρος σ’ δλα.

Μιά ήοειιη βραδυά άπλωνε πά
νω ατό στέππα τούς υενεξεδένι- 
ους καί γαλάζιους της ίσκιους. 
Μ’ άπ' τήν άνατολή ή τοουεοή 
βοοντή της μάχης όομοΰσε πάνω 
σέ κείνη τή σιωπή, θύμιζε νυχτε
ρινή θύελλα. Ή  φωτιά κάτω άπό 
γ’ άγεοο άρνοΰσε νά πάρει φλό
γα. Τότε 6 Γερμανός έβγαλε ένα 
πελώριο τσακμάκι μέ τοία φυτί- 
λια πού έυοιαζε μέ τσιναοοθήκη 
κ Γ  έβαλε Φωτιά στό άχερο. Ή  
φλόγα έτοεξε σ’ δλες τις μεοιές 
μέ τοιξίμστα καί διαπεραστικό 
μικοοθόουβο.

Ο Ι κάτοικοι, πού παρασταθή- 
κανε στή φοβερή θυσία τοΰ Γ  ρη
γόρη Σουλούκια. λένε πώς τή 
οτιγμή πού ή φλόγα άΥΎΐξε τό 
ποόσωπό του. έβγαλε μιά κραυ
γή. σάν σ’ δνειρο. καί θέλησε νά 
σηκωθεί πάνω στά τσακισμένα 
του χέοια γιά νά γλυτώσει άπό 
τή φωτιά. ’Ακούστηκε άκόμα μιά

τελευταία βοή μακρόσυοτη. πο
λύ μακρόσυοτη. πού δλο καί δυ
νάμωνε. Μποοεΐ καί νάτανε μιά 
τελευταία έπίκληση: « Ώ . Μητέ
οα - Γεωονία, τραγούδησε τώρα 
ένα τραγούδι γιά  μένα!» ,

Είτε μποοεΐ. άποναιρετώντας 
τό Σουγκντιντί νά έκανε έκκλη
ση στή νοηά του μάνα: «Μητέηα, 
τραγούδησε τώρα ένα τραγούδι 
γιά ιιένα!»

Είτε μποοεΐ. καθώο_άκουνε τή 
φλονισμένη βοοντή μιάς κοντινής 
μάνης. νά καλοΰσε στή δόξα τούς 
συντοόΦους του πού μπαίνανε κι
όλας στό γωοιό: «Άδέοψια, πε
θαίνω ποωτοποοεία σας!»

Κ Γ  αύτό ήταν δλο. Πέθανε νω
ρίς οΰτ’ ένα βόγγο. χωοίς οΰτ’ 
ένα ρίγος, λές κΓ είχε πέσει άπό 
πολύ ψηλά. σάν τό πουλί πού πε
θαίνει τήν ώρα πού πετδ.

Τό χωοιό καταλήφθηκε ώε πού 
νά νυχτώσει. Ή  Φωτιά άναβε ά
κόμα καί τό άπανθρακωυένο 
κορμί τοΰ Σουλούκκχ διατηρού
σε άνάμεσα στις ώυοπλάτες ένα 
μαύρο καί κόκκινο άστρο.

Ό  Σουλούκια έμοιαζε μέ ση
μαία πυοαχτωμένη σέ μιά μάχη 
πού οι φλόγες της είχανε σεβα
στεί τό έμβλημα, — τό άστρο, κα
μωμένο άπό άτσάλι σφυρήλατη; 
μένο στή φωτιά, — τό άτσάλι τοΰ 
Στάλιν.
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Κύριός μου καί άδερφός μου, αυτός, πού χτίζει, αύτός πού όργώνει,
[αύτός πού τείνει

Νά συσκοτίσει τούς πλανήτες καί δικούς του νά έντοιχίσει αστέρες
[κα ί νά β ά λ ε ι

Χρώματα τής προτίμησής του στις αύλαΐες πού άνοίγουνε καί
[κλείνουν

Το άδυσσαλέο πανόραμα τής μέρας! Πού ήμερώνει 
Τά σκοτεινό: συμπλέγματα τής φύσης, τούς άτίθασσους 
Καιρούς πού πελαγοδρομούν στήν ά β υ σ σ ο  καί ξεριζώνουνε των

[όρέων
Τις πέτρες σά φτερό: πουλιών! Αύτός πού κατεβαίνοντας 
’Ανοίγει δρόμους μές τής γής τά έγκατα κι' άνεβάζει 
Τό κάρβουνο στούς ώμους του!
Κύριός μου καί άδερφός μου, αύτός, πού σπέρνει, αύτός πού

Ιύψώνει
Τά στάχυα στήν άγκάλη του γελώντας. Πού βυθίζοντας 
Σ τό  διάστημα τίς φλόγινες κεραίες του, αιχμαλωτίζει 
Τά μυστικά ποτάμια του καί τά όδηγεϊ άπό τό άπειρο κάτω στή

[γ η  σάν ένας
Μουτζουρω μένος άφτερος άγγελος πού κρατεί στά χέρια του 
Τά λευκά ήνία των άστεριών! Αύτός πού άνακαλύπτει 
Μέσα σέ κάθε κυδικό νεκρού χώρου τής νύχτας,
"Εγχρ ω μ α  φώτα, όράματα, φθόγγους! Κ α ί πού ζυμώνοντας 
Τίς δυό φωτιές, τό πνεύμα του μέ τό άναμμένο μέταλλο, δένει τά

[ οίκοδομή ματα τού χρόνου, 
Πού άνεμοσάνονται άπ' τού χώρου τά ύπερωκεάνεια ρεύματα, 
'Ολόρθος, κάτω άπό βροντώδεις θύελλες μέ τίς πλάτες του στηρί-

[ζοντας τίς πόλεις!

"Ηθελα  νάχω κατεδεϊ άπ’ τή φύση μέ μιάν έξοχη μοίρα! Στε-
[φανω μένος

Μ ' ένα γιγάντιο πνεύμα πού νά δύναμαι τή στιγμή αύτή νά τό
[συντρίψω

Σ τ ά  πόδια σου! Μά φωτιστείς καί νά φανείς άπό παντού! Νά σκε-
[παστεΐς άπό αίνους!

"Ανεμοι άπό τριαντάφυλλα στίς άγκαλιές νηπίων νά πορευτοΰνε
[πρός τό ματωμένο τους Γενάρχη, 

Στρατιές νηπίων πού θ' άνδρωθοΰν καί θά όρκιστοΰν άπλώνοντας
[τό χέρι τους πάνω στό φέρετρο 

Τής έποχής μου! Αύτό τό μαύρο, αύτό τό πένθιμο φέρετρο πού
|τό μεταφέρει

Τήν ώρα αύτή στούς άτυχους ώμους της ή γενιά μου. 
Βαδίζοντας σκυφτή κάτω άπ' τού αιώνα μας τ’ άδιέξοδα τιτάνεια

[σύννεφα!

Τό ούράνιο ρεύμα τού φωτός, άντανακλά χρυσίζοντας τά πάντα!
[Σ τ ις  φυτείες

Πέφτει μιά φωτεινή βροχή, μιά ρόδινη πάχνη, άνακατεμένη,
Μέ άόρατους κορυδαλλούς! Τά  άροτρα τραγουδάνε!
Ποταμός άστρων μέσα μου, παφλάζοντας, τής άλαζονικής μου 
Μόνωσης τά προσχήματα ρίχνει καί δίνομαι δλος 
Σ τ ό  ίνδαλμα τής θρησκείας μου, πού βρίσκεται ζωοποιημένο 
Καί χαιρετά άπ' τά πράσινα βάθρα του μέ τό γέλιο του τόν άνα-

[τέλλοντα ήλιο, τήν άνατέλλουσα βροχή ! 
Γιά  σένα υπάρχω μοναχά, Κύριέ μου καί άδερφέ μου,
Πού λειτουργείς όργώνοντας τή γής μέσα στού σύμπαντος τήν άπα-

[ράμιλλη έκκλησία,
Τή στολισμένη μέ παντός είδους άστερισμούς, μέ παντός είδους

[χρώματα,
Πού τή διασχίζουνε καί τήν περικυκλώνουνε ποτάμια άγραφης

[γοητείας.
Ο Ι δυό παράδεισοι τής μέρας καί τής νύχτας!

Σ τό  άδυτο πού χτυπώντας τό σφυρί δουλεύει ό Κύριος, γονατίζω, 
Μ έ τά χοντρά παπούτσια μου καί τούς άπλούς μου τρόπους καί

[προσεύχομαι
Γιατί εΐμαι ένας χωριάτης άπ' τήν ύπαιθρο τού σύμπαντος κατε-

[δασμένος!
"Ε ν α ς  χωριάτης μέ γυμνή φωνή καί μέ περήφανο αίμα,
Μ έ βλέμμα καθαρότερο κι’ άπ’ τού πουλιού, στά πλούσιό μου

[ μαλλιά γαλάζιο άγέρα
Φέρνω άπ' τά δρη τής ύγείας!
'Αγγέλους σά γυμνά σπαθιά φέρνω μές στήν ψυχή μου,
Τής Τέχνης καί τής 'Ομορφιάς άγγέλους πού τούς μάζεψα όταν

[γύριζα μέ τό κοπάδι τού πατέρα μου, 
Έ κ ε ϊ  ψηλά στ' άπόκρημνα ξέφωτα τού ΤαΟγέτου!
1944

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΓΩΝΙΑ
Τοϋ Γ. ΜΓΛ9Ν0ΠΑΝΝΗ

Μ ιά πίκρα βαθειά καί πλατειά, σάν τή θάλασσα, 
πλημμύρα στίς νύχτες μου χύνεται, δίχως 
σά φράγμα νά στέκεται μπρός της ό στίχος, 
μιά πίκρα πού μ’ όλα τ’ άνθρώπινα θ’ άλλασα.

'Εσύ, άδερφέ μου, δέν ένοιωσες τίποτα 
κι’ είν' όλα γ ιά  σένα γραμμές καί τοπία, 
κοΦώς δέ σέ μάραναν τόσα βιβλία, 
καθώς δέ σέ σπάραξαν όλα τ’ άνείπωτα.

Δέν είδες νά φεύγει μακριά καί νά χάνεται, 
πουλί γοργοτάξιδο, κάθε χαρά σου, 
δέν άκουσες, μόνος σάν ήσουν: στοχάσου!, 
τή νειότη δέν ένοιωσες — βάλτος — νά πιάνεται.

Ω ρα ίος κ Γ  άσύλληπτος πάντα σου στάθηκες 
σέ κείνη τήν έξοχη, θεία σιγή σου, 
τήν κάθε σου νύχτα τό φώς τής άδύσσου 
ποτέ του δέν έλουσε.. .  Κ Γ  ούτε σιχάθηκες

Τήν ιάνοστη γεύση πού δίνουν τά πράγματα, 
καρπό πληχτικών ήμερών, τό μαράζι 
τών άδειων ώρών, πού καμμιά δέ σπαράζει 
τό βίο σου, σάν τών δαιμόνων τά τάγματα.

Γιά  σέναν κι' ό έρωτας είναι τ’ άπόσταγμα
τών θρύλων, πιοτό τών θεών κ Γ  άμδροσία,
στ' άγνά σου τά μάτια ποτές Ικεσία
δέ λάμπει, μ ά — βέλη ! — ραμφίζουν τό πρόσταγμα.

Μιά π ί κ ρ α  βαθειά καί πλατειά, σάν τή θάλασσα, 
πλημμύρα στίς νύχτες μου χύνεται, κΓ δμως 
σαλπίγγων καλέσματα στέλνει μου ό δρόμος 
νά χτίσω καί πάλι τούς πύργους πού χάλασα.

Κ Γ Ε Β Ρ Ε Χ Ε
Τοϋ Νίκου ΚΑΡΓΔΗ

Τ ' άεροπλάνα πολυδολοΰσαν τά σπίτια μας
οί δλμοι γκρεμίζανε τίς πόρτες
τό σκοτάδι έμπαινε στίς κάμαρες
άπ' τά σπασμένα τζάμια τών παραθυριών.

Στό  μπαλκόνι είχαμε κρεμάσει ένα σεντόνι 
καί ζητούσαμε βοήθεια 
σ' ένα ματωμένο μαξιλάρι πέθαινε 
ένας άγνωστος άνθρωπος.

Ή  ώρα δύο τού μεσημεριού 
κι' έβρεχε.

’Ανάμεσα στίς πιπεριές καί τούς εύκάλυπτους
έκεΐ στό γύρισμα τοΰ έρημου δρόμου
στηλώναμε τά μάτια τής έλπίδας
καί περιμέναμε νά φανείς
σάν σημαία, σ ά ν  άγέρας
έστω σάν θάνατος.

Ή  ώρα δύο τού μεσημεριού 
κι’ έδρεχε.

ΕΛΓΓΕΣ ΧΑΙΡΟΥΜΑΙ...
"Ε λ ε γ ε ς  χαίρουμαι
πού έρχεται ή άνοιξη
χαίρουμαι πού έρχεται ή άνοιξη
κι' ενας χαρταετός κόκκινος μέ μακρύ σπόγγο
κυνηγούσε σάν τρελλός τ’ άπογευματινά σύννεφα.

Ο Ι πέτρες πού καθήσαμε εϊτανε γκρίζες 
τό μακρινό πράσινο τού Λυκαβηττού σκούρο 
καί δυό παιδιά πού κάποτε θάμαστε έμεϊς 
πάλευαν πάνω σέ κάτι πέτρες 
σάν σέ πρωινό ξέστρωτο κρεδδάτι.

"Ηρθε ένα ρίγος σάν μήνυμα καί μάς άγγιξε
μπορεί άπό τόν κόκκινο χαρταετό
μπορεί άπό κείνο τό πράσινο ποΰταν
τόσο μακρινό καί τόσο σκούρο
κι’ ίσως άπό τά δυό παιδιά
πού δέ θάμαστε ποτέ πιά έμεΐς.

Φύγαμε.
ΟΙ γκρίζες πέτρες κατρακύλησαν 
γκρεμίσανε και θάψανε.
'Ορίζουμε τή ζωή μας.

Τό έ

2.—

— Πάει, τέλειωσε πιά τό ντα
ραβέρι, πρόψερε ό Ήλίας δπως 
νά μιλούσε μέ τόν έαυτό του.

Δέν κρατήθηκε δ Μπατής.
— Βρέ είσαι Γερμανός γιά "Ε λ 

ληνας; Μιά τέτοια ώρα συλλογι
έται τά λεφτά! Τό νταραβέρι! 
Νά, μωρέ, τί τά κάνω γώ !

"Εδγαλε άπό τήν τσέπη τού 
πανταλονιού του μιά φούχτα 
μπανκανότες καί τίς πετάει στό 
μικρό:

— Πάρε, βρέ σύ, νά φας ένα 
λουκούμι.

Ό  Ήλίας άλοιθώριζε κοιτά
ζοντας τίς μπανκανότες πού 
σκορπίσανε στό χώμα.

— Πάρ'τα, ξαναπε τού μικρού 
ό Μπατής.

— Δέν τά θέλω, άποκρίθηκε ό 
Βασιλάκης σουφρώνοντας τά 
φρύδια.

Σά  νά παίξανε τά ματόφυλα 
τού Μπατή. Χαμογέλασε.

— Χμ, έχομε, βλέπω, καί φιλό
τιμο ! Πόσο χρονώ είσαι, βρέ σύ;

— Δεκοτριώ.
— Βρέ τί δεκατριώ; άνακατώ- 

θηκε ό Ήλίας. Προχτές δέν έ
κλεισες τά δώδεκα; Βρέ νά πάρ’ 
ή . . .  Μπατή, ξέρεις τί μούλεγε 
πάνω στήν ώρα πού ήρθες; Μού
λεγε: «μπαρμπούλη, ίγώ θά μεί
νω έργένης_ νά, οπως ό Μπα
τής». Μά τό θεά μοΰ τδπε! Τότε 
τού λέω: «δεύτερος Μπατής δέ 
μεταγίνεται» — μά τό θεό τού τό- 
πα, πρόσθεσε μή ξέροντας κι ό ί
διος γιατί λέει ψέματα.

Τό παιδί γύρισε τό κεφάλι του 
άπότομα κατά τό θείο του. Μέσ1 
στά μεγάλα σκοτεινά του μάτια 
έλαμψε κάποια φλόγα.

— Κόφτο, έ! τοΰ κάνει ζωηρά 
μέ μιά φωνή πού ώστόσο δεν άν- 
τηχούσε πολύ σίγουρη. Κοίταζε 
τή δουλειά σου!

— Βρέ τό μπαγάσικο! άποδο- 
κίμασε ό Μπατής. "Ελα  πιό δώ. 
Γιά πές μου, θές νά δουλέψεις;

— Γιατί νά μή θέλω; Νά ξέρεις 
δμως πώς δέν τρώω λουκούμια.

— Δέν τδπα γιά νά σέ προσβά
λω, τού άποκρίθηκε ,μέ μαλακιά 
ψωνή.

Ό  Ήλίας άνασήκωσε μέ κόπο 
τό πελώριο κορμί του. Μέ μιά 
προσπάθεια στάθηκε ύρθός καί 
βγήκε άπό τό βαθούλωμα.

— Τί καθόμαστε; τούς λέει. 
Μιά καί δέ θάρθει ό Τζάκομο μέ 
τό σακί. ..

Άλοιθώριζε άκόμη κοιτάζον
τας τίς σκόρπιες μπανκανότες. 
Μά ό Μπατής τίς μάζωξε άπό 
χάμω καί τίς ξανάβαλε στήν 
τσέπη.

Ξεκίνησαν οι τρεΤς πάνω στό 
Δ.αβολόρεμα. Ό  ήλιος κατρακυ
λούσε άπό τήν άνηφοριά, κιάλα 
καφτερός, άποβροχαρης. Μπρο
στά 6 Μπατής μέ τό μικρό, πίσω 
τους έσερνε τά πόδια ό Ήλίας, 
λαχανιασμένος δπως πάντα, τό 
κεφάλι του κατεβασμένο, μέ τό 
μυαλό σέ κάποια συλλογή,

Νά πάλι, τώρα πού δπου νάναι 
μπαίνει ό χειμώνας έπιασε νά 
στραβώσει κΓ ή δουλιά. Βρήκα
νε τήν ώρα νά υπογράψουνε! 
Β ρωμοταλιάνοι! Τό Μπατή, βέ
βαια, δέν τόν νιάζει, δσο καί νά 
ρεμπελεύει θάχει μαζώξει παρα- 
βάκια, δλες οί καλές δουλιές ή- 
τανε γιά κείνον, τά σακιά μέ τό

νικό άφήγημ,α

Τ Ο  Ρ

κοφτό μακαρονάκι, τά κεφάλια 
ή παρμεζάνα — πάντα του κατα
φερτζής. "Οσο γιά τόν ίδιο, τόν 
Ήλία, πού καί πού καμιά κον
σέρβα, ένα-δυό καρβέλια τή 
βδομάδα, κι έκεϊνο τό άνούσιο 
γερμανικό τυρί μέσα σέ σωληνά
ρια. Τί νά πρώτο κάνεις, νά μα
σάς ή νά μεταπουλήσεις άπό 
δαΰτα; Μονάχα μιά φορά πού ά
νοιξε ή τύχη του, τότε πού ό Ά- 
μάτος, ό άγαπητικός τής Φούλας, 
τού πούλησε τό όπλοπολυδόλο. 
Καλή δουλιά γιά έναν πού έχει 
σχέσε,ς. Μά δέν ήξερε τόν τρό
πο γιά νά τό ξεκάνει στή μεριά 
πού πρέπει. 'Αναγκάστηκε νά τό 
ξεφορτωθεί καί τούτο μέσο_ τού 
Μπατή, μέ κέρδος εκατόν είκοσι 
χιλιάρικα. Τί ζωή έχουν έκατόν 
είκοσι χιλιάρικα; Νάτανε τώρα, 
πού σίγουρα ή λίρα θά ξεπέσει 
ώς τά εκατό τουλάχιστο μιά καί 
υπόγραψε ό ’ I ταλός. . .

"Εβγαλε τό σακάκι του γιατί 
ό ήλιος τοΰ χτύπαγε τήν πλάτη 
καί τόν έτρωγε ή δρωτίδα. ξά 
στηκε πάνω άπό τό πουκάμισο. 
Δυό σκυλιά παρατήσανε κάποιο 
ψοφίμι καί ούρλιάζανε μέ τεντω
μένο τό λαιμό πάνω άπό τό ρέμα.

. . .  Τί όφελος πώς θά ξεπέσ’ 
ή λίρα; Τό ένάιτιο, τά τοία πα
κέτα σουρογκάτο πού τοΰ άπο- 
μείναν, θά τά ξεκάνει μέ ζημία. 
Φταίει ό Τζάκομο. Προχτές άκό- 
μα τόν ρωτάει: — θά υπογράψει, 
βρέ ή Ιταλία; Ίτάλια καπούτ;
— Νό, τοΰ λέει αύτός, Ίτάλια 
γκουέρα, παλικάρ...

— Τόχαψα κι έγώ σά νάμουνα 
ό Χίτλερ!

Ίτάλια θά πλερώσει_ τώρα τή 
ζημιά;... "Οσο γιά τ’ όπλοπο- 
λυβόλο, καλύτερα πού τόδγαλε 
άπό πάνω του κι άς ήτανε μικρό 
τό κέρδος. Μεγάλο ριζικό, αύτές 
είναι δουλιές γιά τό Μπατή πού 
δλο καί νταραβερίζεται μέ τούς 
άιτάρτες, μιά στό καρφί καί μιά 
στό πέταλο, τάχει καλά μέ δλους. 
Τίς μέρες πού χάνεται άπό τό 
Διαδολόρεμα λένε πώς άνεβαίνει 
στό βουνό, στήν Πάρνη. Πρέπει 
σιγά - σιγά, μέ τρόπο, νά τραβη
χτεί κι ό ίδιος άπ’ τίς φιλίες τοΰ 
Μπατή. Προχτές άκόμα κάποιος 
ντραγουμάνος πάσχισε νά τοΰ 
πάρει λόγια. ..

Είχανε φτάσει μπρός στό νοσο
κομείο τοΰ 'Ερυθρού Σταυρού, 
πάνω στήν άσφαλτο. Τρεΐς - τέσ- 
σεροι φαντάροι Γερμανοί πήγαι
ναν κατά κεί, βαριοί μέσα στίς 
μπότες τους. Ό  Ήλίας τούς πή
ρε άπό κοντά:

—"Αλες κάουφεν, καμεράντ, ά
λες κάουφεν, άλες κάουφεν.

'Εκείνοι προσπεράσανε άμίλη- 
τοι καί βλοσυροί. Μπορεί ένας 
Γερμανός νάχει δική του σκέψη; 
Τό ρέμα, τά σκυλιά, ή άσφαλτο, 
τά σπίτια, δλα κάτι σκέφτονταν. 
Μά ένας Γερμανός ποτέ. "Ο,τι 
τοΰ πει ό πιό μεγάλος.

Ό  Μπατής γύρισε πίσω τό κε
φάλι:

— θά  μείνεις πάντα σου ψιλι
κατζής, μωρέ Ήλία! — κι δπως 
ό άλλος δέν άποκρινότανε, τοΰ 
λέει άκόμα:

— Βρέ δέν καταλαβαίνεις πώς 
θά βγει δουλιά τώρα που θά ξε- 
κάνουιε τό υλικό τους οι Ταλιά- 
νοι; Αύτές είναι δουλιές.

— Δουλιές γιά λόγου σου. 'Ε 
γώ τραβάω πίσω γιά τό σπίτι.

Ε  Μ  Α
Τοϋ Κοσμά

Ό  μικρός έσήκωσε τό κεφάλι, 
κοίταξε τό Μπατή μ’ άναστραμέ- 
να μάτια.

— Τό παιδί άσ’το μαζί μου, λέ
ει τοΰ Ήλία, έτσι, άφαιρεμένα, 
σά νά μή δίνει σημασία.

Ό  Ήλίας γύρισε τήν πλάτη κι 
έφυγε κατά τό ρέμα, τό σακάκι 
άλά ρεμπέτα πάνω στό ζερδί του 
ώμο.

Ο Ι δυό_τους μπήκανε στά σο
κάκια τοΰ συνοικισμού, πίσω ά
πό τήν "Αγια Τριάδα. Μπροστά 
στίς πόρτες τριγυρνοΰσαν τά γα
τιά, συρτά πάνω στό χώμα, νια
ουρίζοντας λυπητερά, μέ άχόρτσ> 
γες ματιές. Κάπου έκεΐ κοντά τσί
ριζε τό πριόνι τοΰ ξυλάδικου ά- 
ιάκατα μέ τό ξεθύμασμα τής μη
χανής. "Ενας δμιλος είχε στήσει 
διαβούλιο έξω άπό τό «Γραφείο 
Κηδειών» τοΰ Νέστορα. "Ισως μι
λούν γιά τή συνθηκολόγηση, μπο
ρεί καί γιά δουλιές. Κάποιος τους 
έγνεψε τοΰ Μπατή. Μά τούτος 
τράβηξε τό δρόμο του, κάνοντας 
τόν άνίδεο. Μακριά, πάνω στή 
λεωφόρο, περνοΰσ' ένα λεωφορείο 
ξεχαρβαλωμένο, σέρνοντας πέντ’ 
έξη καροτσάκια, δεμένα τό ένα 
πίσω άπό τ’ άλλο.

— ΣοΟκανε νόημα, τού λέει ό 
μικρός.

— Πολλοί κοκόροι, τοΰ (άποκρί
θηκε ξερά.

"Εστριψαν τή γωνία. Ό  Μπα
τής κοντοστάθηκε ν' άνάψει ένα 
τσιγάρο, άδιαστα, χασομερών
τας.

— Μπατή, κάτι σέ θέλω, τοΰ λέ- 
ε· ξοπίσω του ό άλλος πού ξέφυ- 
γε άπ' τήν παρέα.

Τόν πήρε άπό τό μπράτσο. καί 
κάναν λίγα βήματα μιλώντας έμ- 
πιστευτικά, μέ χαμηλή φωνή.

— Οί δυό μας κι ό μικρός, είπε 
στό τέλος ό Μπατής. "Αλλη πα
ρέα δέ χρειάζεται. Βρέ Βασιλά- 
κη, έλα δώ! ξέρεις τή μάντρα 
πίσω άπό τό ξυλάδικο; — καί κά
τι τοΰλεγε πιό σιγανά.

— Κατάλαβες; τοΰ λέει κι ό 
άλλος. Μέ τή σφυριγματιά, θά 
τρέξεις...

Τά μάτια τοΰ παιδιοΰ ζωηρέ- 
ψαν. ’Επιτέλους! νά πού τόν λο- 
γαοιάζουνε γιά κάτι. Τούς κο_ί- 
ταζε δπως ξεμάκραιναν. Ετού
τος, ναί! "Α, σίγουρα πώς δέ θά 
παντρευτεί σά μεγαλώσει, δλ' ή 
γειτονιά τά ξέρει πώς ό θειός του 
κρέμεται στά φουστάνια τής γυ
ναίκας του. "Αντρας! Αϋτό θά 
πεϊ ένας άντρας 1 ...

Ό  Μπατής μέ τό σύντροφό του 
κατηφορίσανε δεξιά, δίχως νάξα- 
ναπεράσουν μπρός άπό τό πεθα- 
μενατζίδικο τού Νέστορα. "Ε 
στριψαν τή γωνία καί βγήκανε 
στόν άλλο δρόμο, πίσω άπό τό 
ξυλάδικο τοΰ Άλέκου. Σάν κάτι 
νά υποψιάστηκε κι αύτός. Βγήκε 
άπό τήν άποθήκη του κι άπό μεί
νε για μιά στιγμή έξετάζονται- 
τριγύρο? μέ τό μάτι. Μά ή παρέα 
μπροστά στοΰ Νέστορα είχε δι
αλυθεί, μονάχα ό Βασιλάκης κα
θόταν στό πεζούλι τού ψωμάδι
κου, κάτι σχεδίαζε μ’ ένα μολύ
βι, κάτι μακρουλό, πλάϊ στό V I Ν- 
ύΕΙ?ΕΜ Ο πού φαντάζει ζωγρα
φισμένο κόκκινο πάνω στον τοί
χο. Μιά μυρωδιά ψωμιού έχει_ά- 
πομείνει έδω γύρω. Μά ό φούρ
νος έκλεισε άπό χτές καί δέν ξα
νάβγαλε ψωμί. Δέν έφτασε φορ-
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τίο μέ σιτάρι. Λένε πώς οί Γερ
μανοί βουλιάξαν τό καράβι.

Τώρα ό Άλέκος συλλογιέται 
τή μυστική κομπίνα μέ τό σιτιστή 
ανθυπομοίραρχο. Μά πρέπει νά 
μ ι λ ή σ ε ι  καί τοΰ_ μάγερα — έ
τσι τό βρεμένο πεύκο θά περά
σει γιά καψάλι: τρακόσες τριάν
τα δραχμουλες ή άκά. Στό σύν
τροφό του θά λογαριάσει γιά δι- 
ακόσες, έκατό σαράντα είναι τό 
κόστος.

Ό  Μπατής μέ τό Λεμονή στρί
ψανε τή γωνιά τοΰ δρόμου, πίσω 
άπό τό ξυλάδικο.

—Έκεΐ, έδειξε ό Λεμονής. Φυ
λάει βάρδια.

"Εξω άπό κάποιο μαντρότοιχο 
έρειπωμένο καθόταν μιά κοπέλα 
μέ τά πισινά πάνω στίς φτέρνες. 
Καθώς τούς είδε νά σιμώνουν 
στραβομούριασε.

— Γειά σου, Φούλα! τή χαιρέ
τησε ό Μπατής. "Ε , είσαι πάλι 
σήμερα — κι έριξε άπό πάνω μιά 
ματιά στόν κόρφο της πού ξεχει- 
λοΰσε άπό τή μπλούζα.

’Εκείνη δέν τοΰ άποκρίθηκε.
— Είναι σικλετιασμένη μέ τά 

νέα, είπε ό Λεμονής. Γιά τόν Ά- 
μάτο κάνεις έτσι; "Ενια σου, βρέ 
Φούλα, θά τόν κρύψομε. Νά, θά 
νιαστεϊ ό Μπατής.

— Τόν έχω πιό καλά κι άπό τά 
μάτια μου, δ,τι κι άν πείτε, μουρ
μούρισε ή κοπέλα δίχως νά τούς 
κοιτάξει.

Ό  Μπατής είχε προχωρήσει λί
γα βήματα. "Εκανε πώς γύριζε 
πίσω κάτι νά πει στό Λεμονή, καί 
στάθηκε μπροστά στή μάντρα.

— Μπα! — κάνει τάχα μ’ έκ
πληξη— νά ό Άμάτο!

Μέσα στή μάντρα πίσω άπ’ τά 
χαλάσματα καί κάτι πλίθες στοι
βαγμένες, βρισκότανε παρκαρι- 
σμένο ένα μεγάλο φορτηγό αύτο- 
κίνητο, άπό κείνα πού οί πισινές 
τους ρόδες είναι μεγάλες μέ λά
στιχα διπλά. Τρεϊς Ιταλοί φαν
τάροι καταγινότανε σκυμένοι,λα
χανιασμένοι άπό τή βιάση, άλλος 
μέ τόν κρίκο, άλλος νά ξεβιδώνει 
τά λάστιχα τής ρόδας. Τό μού
τσο τους γυάλιζε κόκκινο καί ί- 
δρωμένο.

— Μποντζόρνο, Ά μά το !
— Μπορτζόρνο, άποκρίθηκε ά

πό μέσα μιά άκεφη φωνή.
— Βρέ Μπατή, παρακάλεσε ή 

Φούλα, μή φωνάζεις, θά ξυπνήσ 
ή γειτονιά καί θά τούς πάρουνε 
χαμπάρι!

'Ήτανε κιόλα ξύπνια ή γειτο
νιά. Μέσ’ άπό 'να παράθυρο φαι
νότανε μιά ώριμη γυναίκα νά χτε
νίζει τά ψαρά μαλιά της. Ό  γυ- 
ρατζής πέρναγε σκυφτός διαλα- 
λώντας μέ βραχνή φωνή τά σέ
σκουλα. Πίσω του, νιαουρίζανε 
οί γάτοι, θυμότανε ίσως τή φω
νή του άπό τόν καιρό πού διαλα- 
λοΰσε τό πνεμόνι.

— Βρέ Μπατή, ξαναπε ή Φού
λα μέ τόν ίδιο τόνο, άμε στή δου- 
λιά σου, νά χαρείς.

— Καί βέβαια θά πάω — τί δου- 
λιά έχω δώ; Στάθηκα μονάχα, 
μάτια μου νά σέ καλημερίσω.
ΣΤΟ  ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Ή  συνέχεια.
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Ή  πνευματική ιια ς  κληρονομιά

« Τ Α Ξ Ι Δ Ι *
(Αποσπάσματα) 

Τοϋ Γιάννη ΨΓΧΑΡΗ
Ό  ήλιος άνάτελνε τότες στη ζωή μου. “ Ενας ήλιος μου φαινό

τανε ή 'Ελλά δα  δλη. Μ Ο0 φώτιζε ό ήλιος τήν ψυχή. Σ ά  νά τόν 
έβλεπα πρώτη φορά, δταν κατέβηκα στήν Πόλη, στά Νησιά, στην 
’Αθήνα. Κ ι ' ώστόσο τόν ήξαιρα κι* άπό πρώτα έκεΐνο τόν ήλιο, τόν 
ήξαιρα καλά. Εΐτανε ό ήλιος πού γνώρισα στήν Πόλη παιδί, ένας 
ήλιος φρέσκος, δχι φλογισμένος, δπως τονέ φαντάζουνται πολλοί. 
Τήν άνοιξη, κάποτες καί τό καλοκαίρι, στό παλιό μας τό σπίτι τοΰ 
Γαλατά, στό πέτρινο τό σπίτι, άπό πάνω άπό τ’ άψηλό τό παρα
θύρι, πρωί πρωΐ, τόν έβλεπα τόν ήλιο στό Μπογάζι, τόν έβλεπα στά 
κύματα μέσα νά μπαίνει, νά λούζεται στά νερά τά διαμαντένια, 
νά χρυσώνει παρέκει τ Ις  κορφοΰλες, καί κάποια παράξενη, μυρω
δάτη, δροσάτη άπαχνιά πού άνέβαινε ώς έμένα μέ τόν άέρα τό 
βελουδένιο, μέ περέχυνε καί μέ ξυπνούσε.

Πρέπει κανείς νάζησε στά μέρη μας άπό μικρός, γιά  νά κατα
λάβει, γ ιά  νά νιώσει, γ ιά  ν ' άγαπήσει δλη τί  ̂γλύκα, δλο τό νόημα 
τό άγνωστο άλλου, πού έχει τό άταίριαχτο κι άπλό ρήμα ξ υ π ν ώ .  
Ναί, ξυπνάς καί χαίρεσαι άμέσως. Χαίρεσαι τή Δημιουργία, τήν 
ύπαρξη, χαίρεσαι τόν ούρανό πού Ιδιοστιγμίς, άμα φέξες δλα τά  
πράματα σού τά ξεσκεπάζει, λές μάλιστα καί πρόθυμος σου τά  
φέρνει ώς τά χείλια, σάν ποτήρι κρύο νερό, νά πιεις καί ν ' άνα- 
σάνεις. Γίνεσαι καί σύ Δημιουργία, παύεις νά είσαι άτομο, χάνε
σαι μέσα στήν Πλάση, δπως χάνεται στά κύματα τό κύμα, δπως 
χάνεται τό λούλουδο στόν κάμπο. Στούς άλλους τόπους άργεϊ νά 
ξημερώσει' φιλάργερος ό ούρανός, κ ' ένα ένα σού τά ξεφανερώνει, 
θολά κάποτες καί σκούρα. Σ τή ν  ’Ανατολή κα ί στήν 'Ελλάδα , μέ 
μιάς δλα τά ξανοίγεις. Κοιτάζεις κ’ ή ματιά σου άρπάζει τόν 
κόσμο' άναπνές κ ' ή άναπνοή σου τόν κόσμο άναπνέει.

Ό  Σολωμός είχε τούς λόγους του πού έβαζε μαζί Τούρκους 
κα ί δασκάλους. «Μήγαρις έχω άλλο στό νοΰ μου, πάρεξ έλευθε- 
ρία καί γλώσσα; ’Εκείνη άρχισε νά πατεϊ τά κεφάλια τά τούρ
κικα, τούτη θέλει νά πατήσει όγλήγορα  τά σοφολογιωτατίστικα, 
καί έπειτα άγκαλιασμένες καί οΐ δυό θέλει προχωρήσουν είς τό 
δρόμο τής δόξας, χωρίς ποτέ νά γυρίσουν όπίσω, άν κανένας Σοφο- 
λογιώτατος κρώζει ή κανένας Τούρκος βαβίζει" γ ιά  μέ είναι όμοιοι 
καί οί δύο». . .  «Μοΰ πονεΐ ή ψυχή μου' οί δικοί μας χύνουν τό 
αίμα τους άποκάτου άπό τό Σταυρό, γ ιά  νά μάς κάμουν έλεύθε- 
ρους, καί τούτος (ό  Σοφολογιώτατος) καί δσοι τού μοιάζουν, 
πολεμούν, γ ι’ άνταμοιβή, νά τούς σηκώσουν τή γλώσσα.»

Ό  Σολωμός ήξαιρε καί φιλοσοφία κ’ Ιστορία- δέ μιλούσε μέ 
τέτοιο τρόπο μονάχα γ ιά  νά πειράξει τούς δασκάλους ή νά βρίσει 
τούς Τούρκους. Ό  νούς του πήγαινε πιό άψηλά' έβλεπε τούς αΐώ- 
νιους νόμους τής Ιστορίας. "Ενα ς  λαός, γ ιά  νά γίνει έθνος, δέν 
έχει παρά μιά μόνη άνάγκη ' θέλει λεφτεριά. Πρέπει νά είναι άνε- 
ξάρτητος, τού χρειάζεται μ’ άλλα λόγια  ύλική καί πνευματική 
άνεξαρτησία. "Ο ταν τού λείπει λεφτεριά, μοιάζει σά νά συμμα- 
ζώνεται καί νά ζαρώνει- δταν τήν έχει, ξαπλώνεται καί μέ κάποιο 
τρόπο, ξετυλίγεται καί πάει. ’Αέρα, τόπο κ ι' ούρανό γυρεύει ό 
νούς του καί τό κορμί του. Κάνει βασίλειο δικό του, πολεμά νά τό 
μεγαλώσει- δσο μεγαλείτεοο είναι, δσο πιό γερό κι' άσφαλισμένο, 
τόσο πιό πολύ κ’ οί Ιδέες του πληθαίνουνε καί μεγαλώνουνε. Τό 
πρώτο θεμέλιο είναι τό χώ μα- μόνο μέ τέτοια βάση, κατορθώνει 
κάτι νά κάμει ένας λαός. θ έλ ε ι δμως κα ί γλώσσα δική του, 
γλώσσα καινούργια κι’ δχι παλιά- μονάχα μέ τέτοια γλώσσα, βγά
ζει έθνική φιλολογία κ’ έχει σωστή λεφτεριά, άνεξαρτησία άλά- 
κερη.

Φ Ε Μ Ε

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Ε Σ

Τοϋ Κωατή ΠΑΛΑΜΑ

’Ανοιχτέ μας τίς πόρτες Πολιτείες 
οί πολεμήστρες είμαστε 'Αμαζόνες, 
οί άντρογύναικες, οί Δημοκρατίες.
Μέ Σαλαμίνες καί μέ Παρθενώνες 
τών ξεθεμελιωμών, έμεΐς αίτιες 
γιά  νέα θεμελιώματα στούς αίώνες.
'Από μάς Βενετιές κα ί Φλωρεντίες, 
ή Ρώ μ\ ή 'Αθήνα άθάνατες κορώνες.
Σ τή  γή  πού τήν ποτίζει ό Σηκουάνας 
πρωτόγινε τού δρόμου μας παιάνας 
ύμνος τού κόσμου- άκοΰτε οί Βασιλιάδες 
Καίσαρες δσοι, Ταμερλάνοι, Τσάροι, 
μέ τού θεού τό έλεος τάχα καί τή χ ά ρ η :

- Ξεσπερμευτές, έμπρός! Γιά  τούς σποράδες.

Λίγο μετά τό τέλος τού ποώ- 
του παγκόσμιου πολέμου 1914- 
18, δταν μέσ’ άπό τό χάος καί 
τά έρείπια, προσπαθούσαν οί λι
γοστοί πού πονούσαν τόν τόπο 
τους νά δημιουργήσουν μιά και
νούργια δημοκρατικά Γερμανία, 
λυτρωμένη άπ’ τά Ιδανικά τοΰ 
πρωσικού μιλιταρισμού καί τής 
βίας. Ιδρύθηκε άπ’ τούς ίδιους έ- 
κείνους κύκλους πού προκάλεσαν 
μέ τόν Ιμπεριαλιστικό πυρετό 
τους δλη τή φοίκη τών άσφυξιο- 
γόνων καί όμαδικών έκτελέσεων, 
μιά έθνικιστική όργάνωση, μέ ά- 
ποκλειστικό πρόγραμμα, τό ξε- 
πάστρεμα δλων τών δημοκοατι- 
κών στοιχείων πού οίκοδομοΰσαν 
άπ’ τά χαλάσματα ένα εΙρηνικό 
κράτος, ικανό νά ζήσει άρμονικά 
μέσα στήν εύοωπαΐκή οίκογένεια, 
καί προσπαθούσαν νά δώσουν τήν 
εύκαιρία στό γερμανικό λαό ν’ 
άναπτύξει τά προτερήματά του, 
δχι πιά στά πεδία της μάχης, στά 
χαρακώματα καί στίς σψανές 
τών γυναικόπαιδων, μά σ’ άλ
λους, εύγενέστεοους κι’ άνθρω- 
πινώτερους στίβους.

Ή  τρομοκρατική αύτή όργάνω
ση όνομάστηκε «Φέμε» πού στήν 
παλιά γερμανική διάλεχτο σή- 
μαινε «τιμωρία». Στούς μέσους 
χρόνους λειτουργούσανε μέ τήν 
όνομασία τούτη βασιλικά δικα- 

. στήρια, τό περισσότερο στή Βε
στφαλία. "Οταν άογότεοα θεω
ρήθηκε πώς οί βασιλιάδες δεί
χνανε πιότερη Απ’ δση γοειάζον- 
ταν έπιείκεια. τά δικαστήρια τού
τα λειτουογούσανε παοάνομα, έ
βγαζαν άποφάσεις καί τίς έκτε- 
λοΰσαν, άκόμα κΓ ένάντια οτή 
θέληση τοΰ άρχοντα.

Μιά τέτοια παοάνομη έταιρία 
ίδρυσαν στά 1919 Αξιωματικοί 
τής διαλυμένης Ράιγσβερ. Μέλη 
της δυως ήτανε καί δικαστικοί, 
άστυνόμοι. τελωνοφύλακες, κι’ έ
να σωοό άλλοι δημόσιοι υπάλλη
λοι της καιζεοικής έπογής. έτσι 
πού, δταν ό φονηάς έκτελοΰσε τό 
φόνο του. ή άστυνομία τόν προ
στάτευε άπ’ τήν κακοποίηση τού 
πλήθους, ή δίκη του μεταβάλλον
ταν σέ όπεοέτα, κΓ δλες οί δημό
σιες ύπηοεσίες μπαίνανε σ’ ένέο- 
γεια νά διευκολύνουνε τόν πατοι- 
ώτη πού έπιτελοΰσε τό ίθνικό του
χρίος-Απειοα ήταν τά θύματα της 
Φέμε. Ά π ’ τούς ποώτους έπεσε ό 
καθολικός βουλευτής τοΰ Κέν- 
τοου Έρτσμπέρνκεο. Μετά τήν 
άπόδοαση τοΰ Κάϊζερ, ό τότε 
πρωθυπουργός Μάξ φόν Μπάντεν 
καί τό Γεν. ’Επιτελείο, τούγαν ά- 
ναθέσει νά ύπογράιΐιει άπό μέσους 
της Γερμανίας, μαζί μέ τό στοα- 
τηγό φόν Βίντερφελντ, τήν άνα- 
κωγή, στό Σπδ. Τούτο θεωρήθη
κε φριχτό έγκλημα, ό’Έρτσυπέο- 
γκερ καταδικάστηκε άπ’ τή Φέ
με, καί δολοφονήθηκε!

"Εγιναν τότες τά πιό κωμικο
τραγικά έπεισόδια. Ή  όμάδα πού 
σκότωσε τό Λίμπκνεντ καί τή Ρό- 
ζα Λούξεμπουργκ, είχε άργηνούς 
τόν πλοίαργο Κανάοη — άπόγο- 
νο τού μεγάλου ήρωα τοΰ 21 — 
καί κάποιο λοχαγό Φόγκελ. "Ο 
ταν πιάστηκαν οί ©ονηάδες καί 
στήθηκε στρατοδικείο νά τούς δι
κάσει. ό Κανάοης κι’ ό Φόγκελ 
δέν ήταν στά έδώλια τών κατηγο
ρουμένων, άλλά ό πρώτος ήταν 
πρόεδρος κι’ ό δεύτερος έπίτρο- 
πος τοΰ στρατοδικείου! ! Κατη
γορούμενοι ήτανε κάτι φαντάροι, 
κΓ ή ποινή πού τούς έπιβλήθηκε 
άστε ία I

’Ακολούθησαν πολλές έκτελέ- 
σεις. Μά ή πιό συνταραγτική ή
ταν τού ύπουργοΰ τών Έξωτερι-

Τοϋ Δημήτργ) ΜΓΡΑΤ

κών Βάλτερ Ρατενάου, πούχει 
συνδέσει τ’ δνομά του μέ τή συν
θήκη τοΰ Ραπάλο.

Ό  Ρατενάου, τέκνο της πολυ
βασανισμένης, μά τόσο γόνιμης 
σέ μεγάλα πνεύματα έβραίϊκης 
ράτσας, ήτανε πρόεδρος της πα
σίγνωστης ήλεκτρικής έταιοίας 
AEG. Πενηντάρης πάνω κάτω. 
ζοΰσε/μέ τή γοηά μάννα του στό 
προάστιο τοΰ Βερολίνου Γκρούνε- 
βαλντ.

Στόν είδυλλιακό δρόμο, άνάμε- 
σα προάστιο καί πόλη, σέ κάποια 
στροφή, ήταν μιά μπρούντζινη 
πλάκα κολλημένη πάνω σ’ ένα 
δέντρο, πού πληροφορούσε τούς 
διαβάτες πώς σ’ έκεΐνο τό σημείο 
είγε δολοφονηθεί. Μερικές τρύπες 
στήν πλάκα φανέρωναν τίς σφαί
ρες πού άστοχήσανε καί καοΦώ- 
θηκαν στόν κορμό. Ώ ς τά 1930, 
πού είδα γιά τελευταία φορά τό 
Βεοολΐνο, βρίσκονταν άκόμα έ- 
κεϊ. Φαντάζομαι πώς μετά τά 33 
πού πήρε τήν άρχή ό έθνικοσοσι- 
αλισμός. θά ξερριζώθηκε όλάκαι- 
ρο τό δέντρο!

Δυό ήτανε οί δολοφόνου ό 
Κέρν καί ό Φίσερ. Ό  ένας άπ’αύ- 
τούς τούς δυό πέοασε τά σύνοοα 
τής Αύστρίας — είπαμε πώς ή Φέ
με είγε θαυμαστή όργάνωση — 
καί δέν ξανάγινε πιά λόγος. Ό  
άλλος ζώστηκε σέ κάποιο σπίτι 
άπ’ τήν άστυνομία. καί, παράλο
γα τρομοκρατημένος, αύτοχτό- 
νησε.

Τότε συνέβη κάτι μοναδικό 
στήν ιστορία τών έμφύλιων σπα
ραγμών: Αύτός πού αύτοχτόνησε 
—δέν θυμάμαι πιά άν ήταν ό Κέον 
ή ό Φίσερ — άφισε στό Βερολίνο 
μιά μητέρα παντέρημη. Τδμαθε ή 
γοηά μάννα τού Ρατενάου καί 
τής έγραψε άμέσως έν’ άπ’ τά πιό 
συγκινητικά γράμματα πού γρά
φτηκαν ποτέ. Λυπάμαι πού δέν 
τδχω άτόφιο, μά θυμάσαι κάπως 
τό περιεχόμενό του: "Εγραφε ή 
γρηά Ρατενάου καί προσκαλοΰ- 
σε τήν άλλη πονεμένη μάννα, νά 
πάει νά ζήσει κοντά της. Νά θά
ψουν πλάι πλάι τ’ άγόρια τους, 
καί νά πηγαίνουν νά τά κλαϊνε 
μαζί! Τί σημαίνει ποιός ό θύτης 
καί ποιός τό θύμα! Σημασία έ
χει πώς χάσανε κι’ οι δυό τά παι
διά τους. Μποοεΐ νά χύνουν οί άν
θρωποι τό αίμα τους ύπερασπί- 
ζοντας Ιδέες.Αύτές δμωε δέν μπο
ρούσαν νάγουν άμάχη ούτε μίσος, 
μιά κι’ είναι φτιαγμένες άπ’ τήν 
ίδια σάρκα, έχουν τά ίδια σπλά
χνα, τίς ίδιες καρδιέσ κι’ άνήκαν 
σέ μιά τάξη: τήν τάξη τών μαν- 
νάδων.

Τέτοιο πάνω κάτω ήταν τό 
γράμμα. Ή  Φέμε δμως δέ σταμά
τησε τό άπαίσιο έργο τηο. Είχε 
μάλιστα τόσο άποθρασυιΟεϊ, ώ
στε έκανε καί Φανερά έράνους.

Τούτα δλα μοΰ τά θύμισε μιά 
είδηση πού διάβασα τίς ποοάλλες 
στις έφηυερίδες, πώς στήν κατε- 
χόμενη Γερμανία δολοφονούνται 
σύμμαχοι στρατιώτες κι’ άντιφα- 
σίστες γερμανοί. Δέν ύπάοχει 
καμμιά άυφιβολία πώς ή Φέμε ξα- 
νασυστήθηκε. ποιός ξέρει μέ ποιά 
τώρα όνομασία, κι’ άρχισε κι’ 8- 
λας τή δράση της, προετοιμάζον
ται; τόν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο 
πού θά όνειρεύουνται οί πρώσοι 
μιλιταριστές.

Προφητικά στά 1928 έγοαΦε ό 
Τουχόλσκι σέ κάποιο του βιβλίο: 
« . . .  Πέρασαν μόλις 14 χρόνια 
άπ1 τή μέρα πού άρχισε δ παγ- 
κόσμιοο πόλεμος, καί κοντεύουμε 
νά τόν ξεγάσουμε. "Οχι έντελώς: 
γιατί δραστήρια δοκιμάζουν τά 
καινούργια του μηχανήματα οί 

(Συνέχεια στή σελίδα 13)
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Ο  Π Ο ΙΗΤΗΣ, ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Άρανκόν, Έλυάρ, Λουά Μα
σάν. Τά όνόυατά τους φτάνουνε 
γιά νά μας τό θυμίσουνε τώοα^ κ’ 
αν θέλαιιε νά τό ξεγάσουυε. "Ο 
χι. Ή  ποίηση δέν είνε αύθσίοετος 
κι’ αίνιναατικόο καρπόε άπό αι
σθηματικό ξεγείλισμα. άτίό μιάν 
άστοαποβόλα θεϊκή φώτιση τής 
ψυνηο πού έονεται στόν ποιητή 
καί τόν στεφανώνει υέ μιάν άοοη- 
τη γάοη. γωοίς ν’ άφήνει κανένα 
άλλο ϊγνος έξόν άπό τό ποίησα: 
τό έονο πού νίνεται πλέοιο καθ’ 
έαυτό. πού τελειώνεται αέσα στόν 
ϊδ·ο τόν έαυτό του. "Οπως δλοι 
μας ννωοίζουε σήυεοα μ’ άπό- 
λυτη σινουοιά. τό ποίηιια είνε τό 
έονο ένός ποιητή. Κ Γ ό ποιητής, 
δέν είνε ό όνειηοπόλος πού ταξι
δεύει ιιέ τή βάρκα τών όνείρων. 
Είνε άνθρωπος δραστήριος, κι
νούμενος. πνευματικός, μεγάλος 
ταξιδεπτής. μεγάλος έοαστής, 
μεναλόΛοονας άνθοωπος πού 
φτάνει ώς τήν ύπεηβολή μιά καί 
τό κοασί. τά έοωτ'κά πάθη καί ή 
σπάταλη ζωτικότητα τόν κάνουνε 
ν" Λφήσει ποόωοα τή ζωή. Τά 
ποιήματα τοϋ Μυσσέ δέν τάνοαψε 
ό ποιητής Μυοσέ. μά ό Τδιόε ό 
Μυσσέ. τό άντίθετο δηλαδή άπό 
έναν «οωα λυ"Φατικό, όνειροφαν- 
τασμένο, χαμένο.

Τό 1940-10-14. ή έπονή της 
παοονοιιίας μας δίνει ποώτο τό 
κλε'δ) τοϋ ποιήματοο πού είνε ό 
ίδιος ό ποιητή-- Αύτό δέν είναι ά- 
λήθεια της μόδας. Λίνο νοιάζον
ται σήιιεοα νά έομηνεύοουνε τά 
έονα μέ τούς συννοαοεϊς τους, 
τούς καοποι> άπό τΛ δέντοα. ΚΓ 
ώστόσο. πάντα στάθηκαν ο! υενά- 
λοι ποιητές μενΛλοι ά'θοωποι, 
τοοιιαχτικά, άξιοθαύμαστα ζων
τανοί.

"Ας θυμηθούμε τό Βινιόν μέ 
τίς Φυλακές, τίς παοσνουίες. τις 
Φυνές του. τόν Π'έο Γκοεννκου- 
άο. κήουκα τών όπλων τής αι’> 
λης της Λωοοαίνης. άοπανα τής 
"Ιταλίας καί τοαυικττία πολέμου, 
τό Ζοακΐν ντύ Μπελαί, δ'πλο>ιιά- 
τη. αύλικό. ταδιδευτή. μηγανοο- 
ράφο. έοαστή. τόν Ντύ Μπαοτός, 
γενναϊο λονανό. τόν Ντ’ Όιιπι- 
νιέ. πού τρένει ιιέ τό πουκάιιισο 
στή μάνη. τοελλός στόν πόλε η ο 
δπως καί στήν ποίηση. Τόν Έ- 
νέν Ντυοάν. μεγάλο παησγνωοι- 
σιιέ'Ό. συνωμότη γοοευτή, τοα- 
γουδιστή. πιθανό έοαστή μιδς 
βασίλισσας τής Γαλλίας πού κάη
κε Τωνταυός ατήν πλατεία τής 
ΓοέΛης γιά έ'-κληιια έσνάτης 
ποοδοσίας. Τό θαυυάσιο Τεοοίλ, 
ούνκενότο καί φ·λελεύθεοο. Αλή
τη στίς όλΧαυτέζικες στοάτες. έ- 
ξόοιστο τών λοντοέζικων καιιπα- 
ρέ. καταδικαοιιένο νά καεί ζων
τανός, σίνιιΛλωτο στό μπουν- 
τηοΰμι τοΰ Μπασινιάκ καί πεθα
μένο άπό τίς φυλακίσεις. Χοειά- 
ζεται νά μιλήσουμε γιά τό Νεο- 
βάλ. μέ τά ταξίδια του καί τίς 
τουφεοές του τοέλλες. τό Λαιιαο- 
τίν, στασιαστή, έπιστάτη. πολιτι
κό. ,άιιπελουονό. τόν Ούνκώ 8ου- 
λείιτή. πολεμιστή. δημοσιογοάΦο. 
έξόοιστο, τόν Μπωντλαίο, τό Ρε- 
μπώ. τόν Άπολιναίρ; Χοειάζεται 
τέλος ν’ άναΦέοσυυε τόσα ονό
ματα γιά ν’ Αποδείξουμε πώς ή 
ποίηση δέν είνε ή έκφραση μιδς 
κστηνοοίας όνειροπόλων κΓ αί- 
σθηματολόνων νοαφιάδων. μά 
πώς είνε μιά Ιδιότητα πού έχουν 
οί πιό φλονεοές. οί πιό διαυγείς, 
οί πιό πλούσ·ες ποοσωπικότητες. 
πώς είνε ή έλεύθεοη άσκηση καί 
τό ντυπητό ποονόμιο δχι τών άν- 
θοώπων τών γραμμάτων καί της 
πέννας ή τών σιγηλών φθισικών 
καί τών αίσθηματολόγων έφή-

Τοΰ Γάλλου Claude R O Y
βων, μά έκείνων πού άξίζουνε 
πιό πολύ νά λέγουνται άνθρωποι 
καί άνθοωποι ζωντανοί.

"Αν πεοιορίσουμε τήν έξέτασή 
μας στούς σύγγρονους ποιητές 
θά δοΰμε ίσως τό ίδιο φαινόμενο. 
Ούτε ό Φοενπεοίκο Γ  κάοτσια 
Αόρκα στήν Ισπανία. οϋτε ό Μα- 
γιακόβσκυ στή Ρωσσία. οΰτε ό 
Λάγκστον Χιούς ή ό Βάτσελ Λίν- 
τσεν στήν Άμεοική ούτε οί σημε
ρινοί Γάλλοι ποητές πού συνκι- 
νοΰνε τό κοινό δέν περιοοίζονται 
στό έπάνγελιια τοΰ ποιητή, μά εΐ- 
νε ποητές πού ζοΰνε. συννοαφείς 
πού ζοΰνε. είνε τέλος άνθοωποι. 
Βέβαια δέν ύπάοχει άονή χωρίς 
έξαίοεση. Σίνουρα ύπάογει ό 
Βαλερύ. μέ τήν πρωινή του λά
μπα, τό φλυτζάνι τόν κα©έ καί 
τήν κανονικότητα μιδς άπό τίς 
πιό πνευματικές καί παοανωνι- 
κές ζωές, ύπάργει ή κστηνοοία 
τών "Αννλων σάν τόν Μαλαομέ. 
Ά λλά  νιά μάς ύπάονει πάνω άπ’ 
δλα δ Πενκύ. ποιητής, στοατιώ- 
της καί δοωας. A Κλωντέχ πού 
μάς άνοίγει tIc  θίιοες τής Ανατο
λής καί τοΰ άπέοαντου κόσμου, 
ό Άπολιναίο υέ τίς Φιλολογικές 
του μάχες καί τίε πολεμικές του 
μάγες. τά πυροτεχνήματα τοΰ 
σουοεαλισυοΰ καί οί κόκκνες 
φλόνες της Φωτιάς δπου Ανθίζει 
άξιοθαύυσστα ή ποίηση τής μα- 
χόμενης Γαλλίας. "Οταν μιλώ 
γιά φωτιά δέν ιιιλάω ιιέ ποιητι
κήν εικόνα. Γιατί στονάζοιιαι 
τούτη τή στινμή τό χωοιουδάκι 
τοΰ Ντοόυ δπου είχε καταΦύνει 
ό ΛουΤ Άοανκόν. κυνηγημένος 
άπό τή Γκεστάπο καί ·*·ήν Αστυνο- 
μία τοΰ Βισύ καί πού τό πήοαν 
οί Γεομανο1 καί κάιίιαν δλα του 
τά σπίτια. Ό  Άοανκόν ξανάογι- 
ζε Αμέσως τήν πάλη γιά τή λευ- 
τεοιά. μιά πάλη πού τήν έ^ανε 
μέ τήν ποίηση καί μέ τή δοάση. 
Μεγάλο σάν αι’>τόνε γα.οετώ έδώ 
τόν Πώλ Έλυάο. κυνηγημένο Α
πό τή νεουανική καί τις συνεο- 
γάτισσέ.ς της Αστυνομίες. Ακού- 
ραστον έμιίκιγωτή της κουφής πά
λης. πού μοιραζόταν τούς κινδύ
νους καί δλες τις ύπηγο^ώσεις 
τών παοάνομων στρατιωτών τοΰ 
,Παοισιοΰ. μανόμενος τέσσεοα 

οόνια. Ξαναβλέπω Ακόυα τούς 
ίλους του μέ τό βσλιτσάκι στό 

χέοι. νά ψάγνουνε κάθε νύντσ νιά 
χαινοϋονιο άσυλο γιά νά ξεΦύ- 
γουνε τή σύλληι'ιη, τό ΛουΤ Μα- 
σόν. τόν Πιέο Σένκεος καί τό
σους άλλους πού οίγτηκαν Αδί- 
σταγτα στήν πιό σκληρή καί πει- 
σματάρικη δράση.

Ναί. δλοι οί ά'θοωποι πού ξαί- 
ρουν νά δοΰν δέν είνε μεγάλοι 
ποιητές. Μά δταν ένας συνγοα- 
φέας είνε άνθοωπος πού ζεί πλέ
ρια τή ζωή καί ταυτΛνοονα με
γάλος καλλιτέγνης τοΰ λόγου, τό
τε δέν κάνομε λάθος λένοντας: 
είνε ποιητής. Κσ' τό ποώτο Από 
τά κλειδιά πού μδς δίνει ή σημε
ρινή έπογή νιά νά ξενωοίσουυε 
καί ν’ Αναπήσουιιε τήν Αληθ’νή 
ποίηση, τή μοναδική ποίηση, είνε 
πώς ή ποίηση αύτή δέν είν* έονο 
πού κάνουν έοασιτέγνες κΓ όνει- 
ροπόλοι. έιιπνευσμένοι τοελλοί ή 
τίμιοι ιΐιηλαφητές μά πώς είνε Ho
yo  τών Αιθοώπων πού ζοΰνε πλέ
ρια κΓ Αληθινά. Ή  τύγη τους. ή 
συμυετονή τους στΛ βάσανα καί 
τις έλπίδες τοΰ λαοΰ υδς έπιτρέ- 
πει νά τούς ποοσδιοοίσουμε μέ 
δυό λόγια: εΤνε οί λσΐκοί μας 
συννοαΦεϊς. Λένε δυνατά καί κα
λύτερα δ.ττ σκέφτονται μέσα τους 
δλοι. Δέν έκφοάζουνε τά δικά 
τους όνείοατα καί παοαμύθια. μά 
τό θυιιό ή τή χαρά ένός όλάκαι- 
ρου λαού.

Σ ύ γ χ ρ ο ν η  π ο ί η σ η

A M O R  RIPAE U LT E R IO R IS

Τοϋ Νίκου ΤΙΟΛΙΤΙΪ

Τ ί μακρύς πού μάς φαίνεται ό  δρόμος στόν ήλιο 
τώρα πού μέσα στις φούχτες μας στέγνωσε ή  θάλασσα.
Τώρα πού άντρωθήκαμε μ’ ένα βόλι καί μάς γέρασαν μ’ έναν

(πόλεμο,
έτσι ώς μάς στέρησαν τά πιό άπλά μας κορίτσια
μ’ έναν δλμο στό στήθος τους, μέ τό παιδί στήν καρδιά τους.
Και τ’ Αγόρια μας μέ μιά σφαίρα στά σκέλια τους.

Κύριε, Κύριε,
Πόσο Ανήθικο είναι νά πεθαίνεις 
μέσα στά δροσερά σου σεντόνια
μέ τό πιάνο της Αδερφής πού θά φλυαρεί τή γαλήνη τοΰ Έγροίπου  
καρτερώντας τό χασομέρη Γαρμπή.
Πόσο Ανήθικο νά νιώθεις
τή θερμήν Αγωνία της μητέρας
στήν παλάμη σου τή χορτάτη άπό Αγάπη,
δταν δλοι σου οί φίλοι σκοτωθήκαν στό πεζοδρόμιο.

ΝΑναι βουή Ανοιχτού πελάγου αύτό πού μέ σαστίζει, 
νάναι φωνή τής θύμησης πού μέ κυκλώνει, 
νάναι κραυγή τής τύψης πού μ’ άμπώχνει;
Λ,

πώς βροντάνε τά καροτσάκια στόν Ατέλειωτο δρόμο 
ζεμένα στά ξυπόλητα Αγόρια  
μέ φορτίο τούς σκοτωμένους Κενταύρους.
Λεβέντες, τυλιγμένους μές στήν ύγρή μπόλια τής νύχτας 
μέ τήν Αχτίδα τήν πρώτη καρφωμένη στό μέτωπο, 
λεβέντες μέ τόν ήλιο πρίμα στό πρόσωπο 
κ Γ  δρτσα λαμπάντα τά μεσάνυχτα πάνω στό σώμα,
«έκτελεσθέντες τήν χαραυγήν».

Ποτέ μου δέν είδα τόσο λερούς πεθαμένους 
τόσο Αφρόντιστους μεγάλους νεκρούς! 
θ εέ  μου,
δέ βρέθηκε λ ίγο  νεράκι σ’ ένα δροσερό κανάτι της Αίγινας 
δέ βρέθηκε κάποιο σφουγγάρι σ’ ένα μαυροντυμένο σπίτι της

["Υδρας;
Χάσαμε πιά τήν αίσθηση τοΰ κόσμου.

Ποιές δύναμες τάχα σταμάτησαν τούς λεπτοδεϊχτες 
ποιός άνεμος καβάλησε στήν πλώρη μας 
ποιές μάνες δέρνονται στούς τάφους μέ τά νούμερα, 
πού έσπασε ή σκότα της ζωής, μάδησε ό Μάης, 
κ Γ  δλο ύποψία πάνωθέ μας ή Ατμόσφαιρα 
ζυγιάζεται μές σέ μυστήριο Αναμονής;

Μιά δέσμη άπό φώς
κατρεφτιστηκε πάνω στή θάλασσα κ’ εσβυσε. .
Μι’ Ανάσα,
παρασέρνοντας λίγα  φΰλλα ξεψύχησε.
Καί ξάφνου, νά !

Βροντά ή γη , βροντά ό θεός, βροντάνε τά έπουράνια, 
βροντάνε κ ’ οί άετόσκαλες μέ τά ούρανιά τά φέσια.
Χαίρονται οΐ κάμποι τή φωτιά κ’ οί κορυφές τή φλόγα  
καί τά φρεσκοβαμένα, πετρόσπαρτα περιβόλια, 
τ’ άψϋ, τό λεβέντικο αίμα.
Κ ’ ένας λαός περήφανος, ένας λαός άσίκης, 
στόν ήλιο βροντοφώναξε, ψηλά, της τραμουντάνας, 
στόν ήλιο τόν προδομένο.
«Βάρα  καί δώθε μιά φορά σ’ αύτήν τήν άποσκιούρα, 
ν’ άνάψω τή μπαρούτη μου που μούσκεψε άπ’ τά δάκρυα».

Ρω μιοί μου γενναίοι, σιδερομούστακοι.
Ρωμιοί, καστροκαταλύτες,
άνθρωποι όλόκληροι. Λαέ δίχως ίσκιο,
δέξου μας, πού γυρνάμε, τούς άποστάτες.



10 ijevdepa γράμματα

Ο Ι  Ν Ε Ο Ι  M A S
ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ ΕΡΩ Ν  ΣΚΛΑΒΩΝ

Σ έ  μιά -παλιοσοφίτα στό ξε
χαρβαλωμένο σπίτι μιδς μακρυ- 
νής συνοικίας τής ’Αθήνας, είμα
στε τά βράδυ αυτό του ’ Ιουνίου. 
21 ’ Ιουνίου. Αΰριο θά κατεβοΰμε 
πάλι δλοι στά πεζοδρόμια, θ ' ά- 
ναζωογονήσουμε τήν έθνική άντί- 
οταση στήν πόλη. θά φωνάξουμε 
πώς είμαστε Ελεύθεροι, στήν ψυχή. 
στή σκέψη, στό πνεύμα, πως ό α
γώνας μας δέν θά σταματήσει 
καί πώς μπαίνει στή τελική του 
φάση.Οί θύννοι θά θερίσουν κορ
μιά μά τό αίμα θά τούς πνίξει.

Ή  ώρα είνε δύο άπ' τά μεσά
νυχτα. Στή σοφίτα μιά μοναδική 
λάμπα φωτίζει τή δουλειά μας. 
Τό πετρέλαιο μυρίζει φριχτά. Σ ’ 
ένα σανιδένιο τραπέζι μέ πέντε 
καρέκλες, καθόμαστε, έγώ, ό Νι
όν ιος, ό Φαίδων, ή Νίνα καί ή 
"Αννα. Στή μέση τοΰ τραπεζιού 
ένα κανάτι μέ νερό κΓ ένα ποτή
ρι. Καί δυό πολύγραφοι. Ή  Νίνα 
κΓ έγώ συντάσσουμε τις προκη
ρύξεις. Οί άλλοι γράφουν. Πρέ
πει νά βγάλουμε ώς τό πρωί δλη 
τή δουλειά. Κι' είνε τόση πολλή! 
Δουλεύουμε άπ’ τις έπτά τό Α
πόγευμα. Τό στομάχι άδειο. Τά 
μάτια, κοκκινισμένα άπ’ τις άνα- 
θυμιάσεις τής λάμπας, καίνε. Τά 
πνεμόνια πουμώνουν άπ’ τή μυ
ρωδιά τού πετρέλαιου. Μά δου
λεύουμε φανατικά μέ ένθουσ.α- 
σμό. Ό  ρυθμός τού πολύγραφου 
άκούγεται ψιλός καί γρήγορος.
' Οξω τό βαρύ πρωσσικό βήμα 
τοΰ Γερμανού σκοπού άντηχεί 
πένθιμα στήν έρημη γειτονιά.

Σηκώνω τά μάτια άπ' τή δου
λειά. Άφηρημένα κοιτάζω δε
ξιά, άβιστερά. ΚΓ ύστερα, τό 
βλέμμα καρφώνεται στό εύγενι- 
κό προσωπάκι τής Νίνας. Μέ σφι
γμένα τά χείλη γράψει. Στό πρό
σωπο είνε ζωγραφισμένη ή θέλη
ση. Φτιάνει καί κείνη ένα στιλέ
το πού θά τό μπήξει στήν καρδιά 
τοΰ φασισμού.

Μά κοιτάζοντάς_ την μιά άνη
συχία μέ πιάνει, -έρω πώς έχει 
μιά έπικίνδυνη θέση στήν αύρια- 
νή διαδήλωση, θά είνε έκεΐ στή 
γωνιά Στοίδίου καί Γ. Σταύρου 
πλάϊ στό σημαιοφόρο, θά  κρατεί 
κΓ  ένα πλακάτ. Καί ξέρω άκό
μα πώς είνε πολύ ψυχωμένη κο- 
πέλλα.

Ά ν  μπορούσα νά πάρω τή θέ
ση της. Μά δέν κάνει νά δειλιά
σει κανείς. Δέν κάνει νά πώ τί
ποτα.

ΚΓ δμως πρώτη φορά ένδιαφέ-

ρομαι ξεχωριστά γιά τή Νίνα. Τί 
να συμβαίνει άραγε;

'Αργά σηκώνομαι κΓ άνοίγω 
τό παραθυράκι της σοφίτας.

"Ενα δροσερό άγέρι, κινημένο 
άπ' τά ψηλά βουνά, ήρθε νά μοΰ 
χτυπήσει τό πρόσωπό. ΚΓ ό ού- 
ρανός άπόψε έχει τή γιορτή του.

Τ’ άστρα λάμπουν πολύ!
Ή  καρδιά χτυπά πιό γρήγορα. 

Τά νεύρα λίγο χαλαρώνονται. 
Κ Γ ή σκέψη τής Νίνας έπίμονα 
γυρνά στό μυαλό. Άπόψε_ δ ού
ρα νός κι’ ή γή μέ καλούν στό 
πανηγύρι τους. Μά έγώ έχω άλλη 
δουλειά. Καί πρέπει νά σκληρύ- 
νω τήν καρδιά καί ν’ άτσαλώνω 
τά νεύρα. ’Αποφασιστικά κλείνω 
τό παράθυρο. Τ’ άγέρι δέν πρέ
πει νά μοΰ χτυπήσει άλλο τό πρό
σωπο. " I σως καί πεί ιστορίες πού 
θά μαλάξουν τήν καρδιά καί θά 
ναρκώσουν τό μυαλό. Καί πιά 
μπορεί νά ξεστρατίσω άπ" τόν ά
γιο σκοπό.

Γυρνώ καί κάθομαι. Καί πιά 
βυθίζουμαι στό γράψιμο καί στή 
δουλειά.

«  *  *

Ή  ώρα είνε έξη καί μισή. Τό 
φώς πλημμύρισε τή μικρή σοφί
τα. Ό  ούρανός φαντάζει άπό τό 
παραθυράκι καταγάλανος, κι’ ό 
ήλιος τόσο λαμπρός. Μαζεύω τά 
χαρτιά. Τό μυαλό τρέχει.

θά  πάω στό σπίτι. Ή  μάννα ά
γρυπνη θά περιμένει. Στά ξαγρυ- 
πνισμένα της μάτια θά φωτίσει ή 
χαρά μόλις μέ δει. ΚΓ άνήσυχα 
θά μέ ρωτήσει πού ήμρυνα. θά 
τής πώ πώς άργησα καί πώς έ
μεινα σέ κάποιο φιλικό σπίτι. "Υ
στερα θά τή φιλήσω, ίσως καί 
γιά τελευταία φορά. Τά μάτια 
άνήσυχα θά μέ παρακολουθούν 
πού θά φεύγω, θά  τήν καθησυχά
σω λέγοντας πώς Ιχω μάθημα 
στό Πανεπιστήμιο. Καί θά φύ
γ ω .. . .

Κ Γ ή Νίνα πλάϊ στό σημαιοφό
ρο; "Αν ήταν δυνατό.. .

—’Εμπρός, παιδιά, μέ κόβει ή 
φωνή του Φαίδωνα, πηγαίνουμε. 
’Ένας-ένας καί μέ προφύλαξή. 
Καί στις όχτώμιση στή γωνιά 
Σταδίου καί Γ. Σταύρου. Καί 
γιά άκούστε. Μετά τή διαδήλωση 
στή μία στήν Πλατεία ’Αγάμων. 
Γιά νά δούμε μήπως λείπει κα
νείς άπ’ τήν παρέα. "Αντε, πάμε 
καί καλή έπιτυχία.

"Ενας-ένας φεύγουμε. Καί 
τραβάμε πρός τό σκοπό μας. . .

Α. Σ . ΧΡ ! ΣΤΟ ΔΟ ΥΛ ΙΔΗ Σ

ΣΤΟ ΥΣ  ΠΕΝΤΕ ΤΗΣ ΚΥΝ Ο ΥΡΙΑ Σ
Αφιερώ νεται στή μνήμη των πέντε ήρωίκών νέων τής 'Α ρκα δίας: Κ .  Παυλό- 

πουλοο, "Αννας, Λουκαίτη, Κατίνας ΛουκαΤτη, Κατίνας Παπαθεοδώρου, 'Ελενίτσας 
Χρονοπούλου. Έχτελέστηκαν στις 21 Ίο ύ ν η  τοΟ 44 στόν "Α γ ιο  Πέτρο της Κυνου- 
ρΐας άπό τό  φαρμακερό βόλι τοΟ βάρβαρου Γερμανού. 'Αγω νίστηκαν τίμια . Πέθαναν 
τραγουδώντας.

'Αδέρφια, στήν πρώτη πού γείρατε νιότη, 
θυσία καί τάμα γ ιά  τή Λευτεριά, 
σάς κάνουν μνημόσυνο μάχες καί κρότοι, 
τραγούδι σάς λέει τοΰ λαού δοξαριά!

Τρανό παλληκάρι, σεμνές ήρωίδες. 
τά μάτια δέν κλαϊνε γιά  σάς, κι’ ή καρδιά  
στόν πόνο δέ μένει. Ο Ι σκλάβοι άλυσίδες 
τινάζουν καί κράζουν: « Σ τ ά  όπλα, παιδιά!»

Τά νιάτα σάς σώζουν τή μνήμη, ώ βλαστάρια, 
μέ άγώνα γιά  κείνα πού πέσατε έσεΐς.
Στό ν  τάφο θά  φέρουν τής νίκης κλωνάρια, 
πού θάβγουν στό φώς κάποιας μέρας χρυσής.

Ή  δόξα σας θάναι ή χαρά τής ειρήνης.
Τό αίμα πού χύσατε θάναι καρποί.
Πεντάδυμο θύμα, βαθειά μας θά  μείνεις 
νά φέγγεις τό δρόμο γ ιά  τήν προκοπή.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Α Ν Τ Ω Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Μ ΕΣ ’ Τ ΙΣ  ΓΡΑΜ Μ ΕΣ
Σ ά ν  είδα πώς δέν ήμουνα πιά λεύτερη 
ο ΰ τ ε  τ ό  θ ά ν α τ ό  μ ο υ  νά διαλέξω  
πώς ούτε ή πρώτη θά μου να ούτε ή δεύτερη 
πρισμένη πού θά μάζευαν άπ’ έξω.

Σά ν είδα πώς τό ύφος κ ι’ οί μανιέρες μου 
δέν είχαν πιά σκοπό — ούτε καί γούστο 
¿δίπλωσα τής πλήξης τις παντιέρες μου 
καί τόν αισχρό ξεχειλωμένο μποΰστο.

Τ ' άπομεινάρια τής ψυχής μου μάζωξα
κι’ άπό κοντά κι’ έγώ, μ’ "Ολους τούς "Αλλους. . .
ΚΓ έσβυσες θλιβερέ Καβάφη άδοξα 
μέ τούς άφορεσμούς σου τούς μεγάλους.

Απέραντες κλείναμε έντός μας θάλασσες 
όσοι είπαμε μές τις Γραμμές νά μπούμε 
( .  . .  άφοΰ σέ τούτη τή γωνιά τή ζωή σου χά λα σες.. . )  
πάντα καιρός νά ξα να γεννηθούμε!

Είδε ή ψυχή μου μέσα άπό τά χάη της 
πώς δέ βαλτώνει ή ζωή δσο έχει άγώνες 
κι’ ή Λευτεριά πιστό σάν σ' εϋρει πλάϊ της 
δώρο σ' έκσφεντονίζει στούς αίώνες.

Δ Α Ν Α Η

«Η ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΟ Λ Α Ο »
Κάθε πνευματικός έργάτης σή

μερα σ' δποιο πεδίο πνευματικής 
τέχνης κΓ άν άνήκει, δυο καθή
κοντα πρέπει νά έχει. Τό πρώτο 
είναι νά προσπαθεί νά κάνει χτή
μα τού λαού, τού πολύ λαού. έ- 
κεΐνο πού δημιουργεί καί τό δεύ
τερο νάγωνίζεται θαρραλέα, μ' δ- 
λες του τις πνευματικές δυνάμεις 
πού διαθέτει, γ_ιά τήν κοινωνική 
άπολύτρωση τοΰ λαού αϋτού.Καί 
τά δυό δπως βλέπετε είναι άλ- 
ληλένδετα. Γιατί άν έκεΐνο πού 
δημιουργεί δέν μπορεί νά γίνει 
χτήμα τής όλότητας παύει νά έχει 
κάποια κοινωνική χρησιμότητα, 
γίνεται νεκρό. ’Επίσης άν δέν ά- 
γωνιστεϊ γιά τήν κοινωνική άπο
λύτρωση άπ' δπου έξαρτιέται καί 
τό έργο του, μάταια θά προσπα
θήσει νά γίνει τό έργο του κοινό 
χτήμα.

Ή  παλιά άντίληψη «ή τέχνη γιά 
τήν τέχνη» είναι πολύ στραβή καί 
ψεύτικη. Ή  τέχνη είναι ένα πνευ
ματικό προϊόν μιάς άνθρώπινης 
προσπάθειας, τό όποιο δέν πρέπει 
νά δημιουργείται γιά κανένα άλ
λο λόγο παρά γιά νά έχει κάποιο 
άγαθό καί ωφέλιμο προορισμό 
στήν άνθρώπινη ζωή. Καί ό προ
ορισμός αύτός μοΰ φαίνεται πώς 
είναι νά τέρπει, νά καλλιεργεί καί 
νά άναπτύσσει τό πνευματικό μέ
ρος τού άνθρώπου κατά τέτοιο 
τρόπο πού νά τόν όδηγεϊ στό σω
στό καί στό δίκαιο, δπως άντίθε- 
τα τά ύλικά άγαθΑ άποβλέπουν 
στό νά τοΰ έξασφαλίζουν δλες έ- 
κεϊνες τις προϋποθέσεις μιάς φυ
σιολογικής άνάπτυξης. Ένώ  δταν 
ή τέχνη γίνεται για τήν τέχνη, 
σύμφωνα μέ τό παλιό άξίωμα, 
κΓ είναι Απρόσιτη ή τέχνη αυτή

στό σύνολο καί προσιτή μονάχα 
στούς πέντε-δέκα, παύει νά έχει 
τόν παραπάνω ώφέλιμο προορι
σμό.

Αύτή άκριβώς είναι καί ή ά- 
ψορμή πού ένώ τό άιθρώπινο 
πνεύμα κατόρθωσε καί παρουσί
ασε σ' δλα τά στάδια τής πνευ
ματικής τέχνης άληθινά θαύμα
τα, έν τούτοις τά θαύματα αυτά 
στάθηκαν άνίκανα νά συγκροτή
σουν τόν άνθρωπο άπ' τήν βαρ
βαρότητα καί τά πάθη του γιατί 
άπλούστατα δέν είχαν γίνει χτή
μα δλου τού κόσμου.

"Οπως άπ' τήν κακή κατανομή 
τών ύλικών άγαθών πού γίνεται 
σήμερα στις κοινωνίες έχουμε σάν 
άποτέλεσμα τήν έξαθλίωση καί 
τήν φτώχεια, ή όποια κάθε άλλο 
παρά δικαιολογημένη είναι, έτσι 
καί άπ' τήν κακή κατανομή τών 
πνευματικών άγαθών έχουμε σάν

άποτέλεσμα τήν άμάθεια καί τήν 
βαρβαρότητα μ' δλα τά κακά της 
έπακόλουθα. Γά δυό αύτά δπως 
βλέπετε είναι πάλι άλληλένδετα.

Νά λοιπόν γιατί τά δυό καθή
κοντα πού άνάφερα είναι άπα- 
ραίτητα γιά κάθε Αληθινό έργάτη 
τής. πνευματικής τέχνης. Χωρίς 
νά έχει τά δυό αύτά καθήκοντα 
ό έργάτης αύτός δέν είναι παρά 
έμπορας γιά τόν όποιο δλα περι
στρέφονται γύρω άπ’ τόν κερδώο 
Έρμη.

"Ετσι τό παλιό άξίωμα «ή τέ
χνη γιά τήν τέχνη» πρέπει νά άν- 
τικατασταθεϊ μέ τό καινούργιο ά
ξίωμα «ή τέχνη γιά τό λαο» άν 
θέλουν οί διανοούμενοι νά έργα- 
στούν πραγματικα σύμφωνα μέ 
τις άξιώσεις τής πνευματικής τέ
χνης.

Γ. Γ. Μ ΑΓΚΑ ! Β Ε Ρ Α Σ

Κ ΡΑ Τ Ο Σ  ΚΑΙ Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ε Σ
Τοϋ Γ. Γ . ΔΗΜΟΓ
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Α '.
Τό σημερινό οικονομικό κατάν

τημα τής 'Ελλάδας, βάζει παράλ
ληλα μέ τό πρόβλημα τής άνοικο- 
δόμηοης, καί τό πρόβλημα τής 
συντήρησης τού λαού στή ζωή. 
Τέτοιο κΓ όξύτερο μπαίνει γιά 
τούς έργάτες τής Τέχνης, έξ αιτί
ας τής διαδομένης Αντίληψης τού 
παληοΰ πολιτικού κόσμου του τό
που μας δτι ή Τέχνη είνε πολυτέ
λεια, καλή μέν καί ώραία, άλλά 
πού μόνο έξοδα άπαιτεΐ χωρίς 
νά προσφέρει έσοδα κΓ ό προϋ
πολογισμός δέν έπιτρέπει στό 
Κράτος νά κάνει «θυσίες» γιά 
δαύτην. Πίσω άπ’ τήν άρνητική 
τούτη θέση, κρύβεται ή πισω- 
δρομική άποψη όλόκληρης τής 
Πολιτείας: Ή  μή άναγνώριση κοι
νωνικής Αξιοπρέπειας στήν έπαγ- 
γελματική ιδιότητα τού καλλιτέ
χνη. Είναι γνωστή ή άντίληψη τού 
λαού δτι ή Τέχνη δέν είναι Επάγ
γελμα νά σοΰ έξασφαλίσει ψωμί, 
δτι καλλιτέχνης Ισοδυναμεί μέ ζη
τιάνο, μέ παράσιτο τής κοινωνίας. 
Μά δταν ένας ύπουργός σοΰ λέει 
δτι ξέρει πώς είσαι καλλιτέχνης, 
άλλά τί Επάγγελμα κάνεις βρέ 
άδελφέ! δέ φταίει ό λαός άν κά
νει τήν ίδια Ερώτηση. ΚΓ δταν οί 
κυβερνήσεις έκατόν είκοσι χρό
νων Ελεύθερης Εθνικής ζωής Αδια
φορούν, έχει δίκηο ό λαός νά μήν 
θεωρεί Εργασία τήν Τέχνη κΓ άν- 
τάξιους τής κοινωνίας έργάτες 
τούς καλλιτέχνες.

Τά μεταπολεμικά προβλήματα 
τής Ελληνικής άνασυγκρότησης, 
βάζουν άκριβώς έπιταχτικά καί 
τήν έπαγγελματική Αποκατά
σταση τού καλλιτεχνικού καί 
λογοτεχνικού κόσμου στήν έργα- 
τική συνείδηση τής Πολιτείας μέ 
τή δίκαιη λύση τοΰ οικονομικού 
του ποοβλήματος.Καί τάέρείσμα- 
τα αύτής τής λύσης ξεπηδοΰν ά- 
τράνταχτα καί φυσιολογικά άπ’ 
τόν πολύμοροφο οικονομικό, κοι
νωνικό, Εκπολιτιστικό, μορφωτι
κό καί πολιτικό ρόλο πού διαγρά
φει ή Τέχνη σάν έρνασία στόν 
Εθνικό της κύκλο. Εξετάζοντας 
παρακάτω αύτά τά Ερείσματα, σέ 
γενικές γραμμές, θά δούμε άν ή 
καλλιτεχνική Εργασία είναι γιά 
τόν προϋπολογισμό θετικός παρά
γοντας ή αρνητικός, θά δούμε ά
κόμα καί τό ρόλο πού μπορούν 
καί πρέπει νά παίξουν οί λογοτέ
χνες καί καλλιτέχνες στήν Ανόρ
θωση τής χώρας άπ’ τά Ερείπια 
τού πολέμου καί τής κατοχής — 
Επομένως καί τό_ δικαίωμά τους 
στις δύσκολες τούτες στιγμές, νά 
διατηοηθοΰν στή ζωή.

I. Ό  ρ ό λ ο ς  τ ή ς  Τ έ χ ν η ς  
σ τ ή ν  Έ θ ν ι κ ή  μ α ς Ο ί κ ο ν ο -  
μ ί α είνε σημαντικός στήν παρα
γωγή καί τεράστιος στήν κατανά
λωση. ’ Ιδιαίτερα ρ Ι  ελαστικές 
Τέχνες είνε βασικό στοιχείο παρα
γωγής στή βιομηχανία παραγω
γής χρωματιστών υφασμάτων καί 
τσπέτων, στήν άγγειοπλαστική 
(Κεραμεικός) καί σ’ ένα όλόκλη- 
ρο Εμπόριο γιορταστικές καί τα
χυδρομικές έγχρωμες κάρτες. ’Α
ποτελούν άκόμα καί τό βασικό 
στοιχείο γιά τό Εθνικό χαρτονόμι
σμα καί τά γραμματόσημα. Μαζύ 
μέ τή λονοτεγνία, τή μουσική καί 
τό τοανούδι δημιουονοΰν μ ά  σει
ρά ιδιωτικές Επιχειρήσεις Εκδοτι
κές καί τυπογραφικές κι’ ένα ση
μαντικό έμπόοιο βιβλίων, έργων 
τέχνης, πλακών φωνογοάφου καί 
μουσικών κομματιών. Γενικά τά 
πνευματικά κ α ί  καλλιτεχνικά 
προϊόντα τής Τέχνης Εξασφαλί
ζουν τεράστια κέρδη στό Εκμε

ταλλευτικό κεφάλαιο, Αναπτύσ
σουν είτε διευκολύνουν τά έσο
δα τού προϋπολογισμού (φορολο
γίες, γραμματόσημα), Εξυπηρε
τούν τις οικονομικές συναλλαγές 
τού λαού (χαρτονόμισμα), δίνουν 
δουλειά σέ μιά σειρά έργάτες κι’ 
έπαγγελματίες (τυπογράφους, λι
θογράφους, κορνιζάδες, βιβλιο
πώλες, καταστήματα έργων τέ
χνης, μικροπωλητάδες κλπ.) καί 
μόνο οι έργάτες αύτής τής Τέχνης 
πεινούν. Πού όψείλεται αύτή ή άν- 
τίθεση θά τό δούμε Εξετάζοντας 
τό ρόλο τών εικαστικών Τεχνών 
στήν κατανάλωση.

Δέν ύπάρχει προϊόν πού στήν 
έτοιμη συσκευασία του γιά τή διο- 
χέτεψή του στήν άγορά — δεν ύ- 
πάρχει τράπεζα, άσφαλιστική Ε
ταιρεία, κινηματόγραφος, θέατρο. 
Εμπορικό κατάστημα— καί δέν υ
πάρχει βιομηχανική. Εμπορική έκ
θεση— πού νά μήν έχει άνάγκη 
άπ’ τήν καλλιτεχνική Εργασία γιά 
αισθητικό έντυπωαιακό παρου- 
σίασμα, γιά τήν έπιτυχία μιάς κα- 
τανάλωσης ή γιά τό τράβηγμα 
μιάς πελατείας, καλλιτεχνικά σή
ματα, εικονογραφημένα ήμερολό- 
για, διακόσμηση, άφίσα, καλλιτε
χνική ρεκλΑμα. Σημαίνει άραγε 
αύτό ένα άπλό Εμπορικό γούστο; 
Σημαίνει κάτι ουσιαστικότερο : 
δτι ένα άπ’ τά θεμέλια γιά τήν Ε
ξασφάλιση Εσόδων καί κερδών εί-. 
νε ή αίσθητική συμπύκνωση τής 
ούσίας, ιδιότητας κΓ άναγκαιό- 
τητας τοΰ είδους τού προϊόντος 
(τσιγάρα, γάλα, όδοντόκρεμα 
κλπ.) ή τής Επαγγελματικής Ερ
γασίας (κουρείο, ταβέρνα κλπ.) 
γιά τή διατροφή, ύγεία, τέρψη καί 
γενικΑ γιά δλες τις άνάγκες τής 
ζωής, σέ μιά καλλιτεχνική εικόνα 
πού νά τις έκφράζει καί νά τις 
δείχνει στό καταναλωτικό κοινό— 
στήν πελατεία. Είνε άπαραίτητη 
αύτή ή αίσθητική καλλιτεχνική 
συμπύκνωση σέ εικόνα γιατί παί
ζει πολύ μεγάλο ρόλο σάν αίσθη
τική Επίδραση στό κοινό, τό τρα
βάει στό Εμπόρευμα. Είνε άκόμα 
άπαραίτητη μιά καλλιτεχνική δια
φήμιση γιά τό παοουσίασμα καί 
τήν Επιβολή τοΰ είδους στήν άγο
ρά.

Τά κέρδη λοιπόν τής καπνοβιο
μηχανίας Παπαστράτου, τών μα- 
καρονιών Μίσκο, τών διάφορων 
βιομηχανιών γάλατος, μπ σκότων, 
σοκολάτας κλπ. καί γενικά όλό- 
κληρου τού έμπόοιου καί τής βιο
μηχανίας. χρωστάνε πολλά στόν 
κόκκινο άσσο μέ τόν χρυσό κύ
κλο. στόν καλόγερο καβάλλα στό 
γάΐδαοο, στά ζωγραφιστά καλο- 
θοεμένα μωοά, Έρμήδες, Άθη- 
νές, Ήρακλήδες καί γενικά στις 
εικαστικές Τέχνες. Καί τά έσοδα 
τού κρατικού ποοϋπολονισυοΰ 
πολλά τούς χρωστάνε πού έξα
σφαλίζουν τήν κατανάλωση τών 
φορολονουμένων προϊόντων καί 
τήν αύξηση τών φοοολογουυένων 
κερδών τοΰ κεφαλαίου. Πολλά 
τούς χρωστάει κΓ όλόκληοος ό 
λαόςπού τοΰ δείχνουν νά ξεχωοί- 
ζει τά είδη καί τις ποιότητες πού 
προτιμά καί τού προσφέρουν μιά 
αισθητική καλλιτεγνική εύχαοί- 
στηση. "Ωστε ή καλλιτεχνικό έο- 
γασίαείνε σημαντικός παράγον
τας τής Εθνικής οικονομίας καί 
ζωής καί οί έργάτες της είνε Ε
θνικό κεφάλαο δπως δλοι οί Ερ
γαζόμενοι. Πώς άμείβονται μέχρι 
σήμερα;

Είνε άλήθεια πώς πολύ σπάνα 
οί καλλιτέχνες πληρώνονται κά
πως καλλίτερα άπ’ τούς άλλους 
Εργατικούς κλάδους. ’Ακόμα σπα-

νιώτερα έχουν δουλειά, έξ αΙτίας 
τής Ιδιομορφίας τής προσφοράς 
καί ζήτησης τής καλλιτεχν κής Ερ
γασίας, χάρη στήν όποια μόνο γ  ά 
μιά φορά τή χρειάζεται ό Εργοδό
της καί τόσο λίγο χρόνο άπαιτεΐ 
ή Εκτέλεσή της, τόσα μεροκάματα 
τήν πλερώνει. Αύτή είνε λαθεμένη 
βάση άμοιβής της. Γιατί άπ’ τή 
στιγμή πού ό έργοδότης θά πα- 
ραλΑβει τό προϊόν της, τό «σήμα 
κατατεθέν» τή ρεκλάμα ή τή δια- 
κόσμηση, αύτή άποτελεΐ βασικό 
κεφάλαιο γιά τήν αύξηση Εσόδων 
καί κεοδών. Μπορεί ή βιομηχανία 
νά διαθέτει δισεκατομμύρια κεψά- 
φάλαια, νά παράγει δισεκατομμύ
ρια προϊόντα, δμως χωρίς τήν 
καλλιτεχνική Εργασία δέν μπορεί 
νά Εξασφαλίσει καί διατηρήσει 
πλατειά έξάπλωση τής κατανά
λωσής τους. ΚΓ άπ’ αύτή τήν ά- 
ναγκαιότητα, τό χαρακτήρα καί 
τό ρόλο της στό έμπόοιο καί τή 
βιομηγανία ή_καλλιτεχνική_έργα- 
σία άποτελεΐ οικονομικούς τί
τλους συμμετογής τοΰ καλλιτέχνη 
στήν Επιχείρηση, είνε καλλιτεχνι
κές μετοχές πού δικαιούνται τό 
μερίδιό τους στά κέρδη. ΚΓάν, 
σάν κινητήοια δύναμη τής παρα
γωγής οί άλλοι έργαζόμενοι κλά
δοι έχουν Αναφαίρετο τό δικαίω
μα τών οικονομικών τους διεκ
δικήσεων (αύξηση ήμερομι- 
σθίου, κοινωνικές άσφαλίσεις, 
Επιδόματα άνεργίας κλπ.) καί 
στηρίζουν τά αίτήαατά τους 
στήν άρνητική γ Γ  αύτούς δυσα- 
ναλογία τής άμοιβής τους σέ 
σχέση μέ τά παραγωνικά άπο- 
τελέσ'ΐατα τής Εργασίας τους 
πού άφίνουν τεράστια κέρδη στό 
κεφάλαιο καί τεοάστια φοοολογι- 
κά έσοδα στό Κράτος, οί έργάτες 
τής Τέχνης έχουν κΓ αϋτοί παράλ
ληλο άναφαίοετο δικαίωμα άκό
μα μεναλείτερων διεκδικήσεων.Ή 
άμοιβή τής Εργασίας τους είνε 
άκόυα π ό δυσανάλογη σέ σχέση 
μέ τήν άξία της γιά τόν Εργοδό
τη καί μέ τις άνάνκες τοΰ καλλι
τέχνη νά συντηρηθεί στή ζωή υά 
καί μέ τά ύλικά καί τεχνικά μέσα 
πού τοΰ χοειάζονται νά προσφέοει 
τήν έρνασία του, νά δ'ατηοήσει 
τήν καλλιτεχνική του Ικανότητα 
καί ταύτόχρονα ν’ άναπτΰξει καί 
νά Εξελίξει τήν ποιότητα τής τέ
χνης του.

Αύτή τή διαβοοά καλείται τό 
Κοάτος νά ουθυίσει γ ά  δλους 
τούς τομείς τής Τέχνης. Μά άν σύ- 
τό τό οίκονο'ΐ’κό έρεισμα είνε μό- 
νάχο του άτοάνταχτο νιά νά λύσει 
μέ μιά νο'-οθεσία τό έπανγελυα- 
τικό πρόβλημα γιά δλους τούς 
καλλιτεχνικούς κλάδους, έχουμε

παρακάτω κι’ άλλα άκόμα άτράν- 
ταχτα Ερείσματα.

I I .  Ό  ρ ό λ ο ς τ ή ς Τ έ χ ν η ς  
στ ή  μ ο ρ φ ω τ ι κ ή  άνάπ τυ- 
ξ η τ ο ϋ λ α ο Ο .  Ή  μόρφωση είνε 
ή δύναμη τοΰ λαού, είπαν κΑποτε 
οί σοφοί. ’Απ’ τά πρώτα του βή
ματα, ό’ άνθρωπος δέ μπορεί νά 
κάνει χωρίς ένα παιχνιδάκι, μιά 
ζωγραφιΑ, ένα παραμύθι, ένα τρα 
γοΰδι— άναμφισβήτητα προϊόντα 
τής Τέχνης. Γιά ν’ άποχτήσει τή 
μόρφωση πού χρειάζεται γιά νά 
γίνει μέ τή σειρά του χρήσιμος 
κι’ άποδοτικός στήν κοινωνία, έ
χει άνάγκη, άπ’ τήν παιδική του 
ήλικία νά μάθει τί πράγματα ύ- 
πάρχουν καί τί φτιάχνουν αύτά 
στόν κόσμο: ζώα, φυτά, θάλασσες, 
βουνά, ήλιος, φεγγάρι.. .  Τοΰ τά 
μαθαίνουν τά παραμύθια, οί Ιστο
ρίες, οί ζωγραφιές, τά τραγούδια 
γιά τήν άνθρώπινη ζωή, γιά τήν 
πατρίδα, τή θρησκεία, γιά παλ- 
ληκαο’ές καί κατορθώματα, γιά 
τ’ις άνθρώπινες ήθικές άξιες. ΚΓ 
άπ’ τό πιό άπλό άναγνωσιιατάρι 
ίσαμε τό πιό έιτστημονικό β 6λίο. 
άναγκαΐος παιδαγωνός είνε ή 
Τέχνη. Μά δέν μποοεΐ νά κάνει ό 
άνθρωπος χωρίς αύτήν κΓ άπ’ τήν 
πρώτη στιγμή τής άποδοτικότητάς 
του στήν κοινωνία, γιά νά πλουτί
ζει τις γνώσεις του, νά γαίοεται 
τις συγκινήσεις άπ’ τά βαθύτεοα 
νοήματα καί τήν ώραιότητα τής 
ζωής.

ΚΓ ό ρόλος αύτός τής Τέχνης 
ποέπει νΑ βρει τήν όλοκλήρωση 
τής άξιοποίησής του δγι μόνο στή 
μόρώωση καί τόν Εκπολιτισμό τού 
λαού μας, μά καί στήν όλόπλευ- 
ρη κινητοποίηση τών παραγωγι
κών δυνάμεων τής γώοας.Ή καλ
λιτεχνική μοοφοποίηση τής Εργα
σίας σά θεμέλιο της ποοκοπής Ε
νός "Εθνους καί ή καλλιτεχνική 
ψυχαγωγία τών έρναζουένων π^ύ 
θά σημάνει μιά καλλιτέρειίιη τής 
μέχοι σήμερα Επίμοχθης κΓ άχα
ρης Εργοστασιακής κΓ άγροτικής 
ζωής τους. είνε μογλοί γαοδς κΓ 
ένδ'αφέοοντος σέ κάθε έοναζόμε- 
νο νά νοιώσει τή δ'καίωση κΓ ά- 
ναννώοιση τού μόνθου του καί 
τής κοινωνικής του άξίας. ν' άνα- 
πτύξει τήν έοναπκή του Ικανότη
τα κΓ άπόδοση. "Ετσι θά νίνει έ- 
θνικά δυνατός ό λαός μας. ΚΓ αύ
τό προϋποθέτει τή λύση τού οικο
νομικού ποοβλήματος τών έονα- 
τών τής Τέχνης άνάλονα μέ τίς 
πραγματικές άνάγκες τής πνευ
ματικής καί καλλιτεχνικής έρνα- 
σίας πού άπα’τούνται γιά ν’ άν- 
ταποκοιθεΐ στήν τεράστια αύτή 
άναγκαιότητά της.

Ε Π ΙΜ Ε Λ Η ΤΗ Ρ ΙΟ
Ή  'Ετα ιρ ία  'Ελλήνω ν Λογοτεχνών Ε· 

στείλε στούς 'Υπουργούς Παιδείας. Οίκο- 
νομικών καί ‘Εργασίας τό  παρακάτω ύπό. 
μνημσ:

« Ή  'Ε τα ιρ ία 'Ελ λ ή νω ν  Λογοτεχνών στήν 
προσπάθειά της νά Ενώσει δλο τ6 λογο
τεχνική κώσιιο τής χώρας καί νά τόν κα
τοχυρώσει Επαγγελματικά Επεδίωξε τήν 
ίδρυση α ) έ ν ό ς  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι 
κ ο ύ  ' Ε π ι μ ε λ η τ η ρ ί ο υ  λ ο γ ο 
τ ε χ ν ώ ν  άνάλογο υέ τό  'Επάγγελμά- 
τικό 'Επ ιμελητήριο Καλλιτεχνών πού ί 
δούθηκε υ έ  τό  νόιιο 186311944 καί β ) 
Τ α μ ε ί ο υ  Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς .

Σ τ ό  Έ π α γ γ . Έ π ιμ . Λογοτεχνών θά Α 
νήκουν δλοι οί πραγματικοί καί άξιοι πε- 
ζογράφοι. ποιηταί. δραματικοί συγγρα
φείς καί κριτικοί. "Ο υο ιο  Επιμελητήριο 
9ά γινόταν καί γ ιά  τούς μουσικούς, θά  
μπορούσε άκόμα νά ίδουθεΐ Ενα Έπιμε· 
λητήοιο γενικό  υέ τό  δνομα ' Ε π α γ 
γ ε λ μ α τ ι κ ά  ' Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο  
Γ ρ α μ μ ά τ ω ν  κ α ί  Τ ε χ ν ώ ν  
πού νά περιλάβει καί τά τρία  'Επ ιμελητή
ρια, Λογοτεχνών, Καλλιτεχνώ ν. Μουσικών 
καί κατά συνέπεια δλους τούς άξιους λο-

Λ Ο ΓΟ ΤΕ Χ Ν Ω Ν
γοτέχνες καί καλλιτέχνες τής χώρας Ενω
μένους.

Παράλληλα θά Ιδρυόταν καί Ταμείο 
Συντάξεως γ ιά  δλους πού θά ήταν μέλι; 
τών Επιμελητηρίων πού άναβέραμε ή τού 
ένός έπιυελητηρίου Τραυμάτων καί Τε
χνών. Ο Ι  πόροι ύπόρνουν. ή μπορεί νά 
βρεθούν χωρίς νά Επιβαρυνθεί παοά Ελά
χιστα Ισως ό  προϋπολογισμός τού Κ ρ ά 
τους.

Μοιάζουμε δτι τό ζήτημα τής συνταξιο
δότησες τών άνθοώπων τών Γραυμάτων 
καί τής Τέχνης πού ή συμβολή τους στόν 
ποληισυό τού έθνους είναι τεράστια χρει
άζεται ν ' άπασχολήσει Ιδιαίτερα τήν Κ υ 
βέρνηση. Ο Ι  λονοτέχνες καί οί καλλι
τέχνες είναι ή μόνη τάξη άπ' δλους τούς 
πνευματικούς άνβρώπους πού ένώ προσφέ- 
ρουν τόσα μέ τό έργο  τους ατό έθνος δέν 
άπόχτησαν άκόυα τό δικαίωμα τής συν- 
ταξιοδότησης πράγμα πού έχουν Επιτύχε 
δλοι 8-ό ι  έργάΓονται πνευματικά.

Ή  Ιδρυση τού 'Επ αγγελματικού 'Ε π ι
μελητηρίου και τού Ταμείου Συντάξεως 
είναι τή στιγμή αύτή αίτημα κοινό δλου 
τού πνευματικού κα ί καλλιτεχνικού κό
σμου τής χώρας.
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Ο Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Τ Η Σ

«Ό  ’Επιθεωρητής I» είπε μιά 
σιγανή φωνή καί δεκατέσσερα κε
φάλια καθηγητών γύρισαν κατά 
τήν πόρτα.

Ή  πόρτα άνοιξε άπότομα καί 
ό έπιθεωρητής μπήκε βιαστικός, 
σκυφτός καί πήγε κατ' εύθεϊαν 
στή θέση τοϋ Γυμνασιάρχη.

"Ολοι όοθοί σέ στάση προσο
χής.Τράβηξε τήν καρέκλα τοΰ Γυ
μνασιάρχη, γιατί αύτή ήτανε ή 
πολυτελέστερη. «Καλή - μέρα σας 
κύριοι!» καί κάθησε.

Σήκωσε τά μάτια του χωρίς νά 
σηκώσει και τό κεφάλι καί κύττα- 
ξε κυκλικά. Είδε πώς άρκετές μα
θήτριες ήτανε παροΰσες: « ...δ ιό 
τι τό άρσενικόν είναι έπικρατέ- 
στερον», συνέχισε μέ φανερή βιά
ση νά Φανεί εύγενικός.

«Τούλάχιστον στή Γραμματική» 
είπε μιά παιχνιδιάρα Φωνή.

Ή  φωνή έρχονταν άπό τήν ά- 
ριστερή άκοη τοΰ τραπεζιοΰ. Ό  
Επιθεωρητής γύρισε άμέσως κα
τά τό μέρος τής φωνής καί τά μά
τια του, μικρά μαΰοα μάτια, πού 
τά μισοσκέπαξαν πυκνά κατάμαυ- 
ρα Φούδια. πού έπεφταν άγτένιστα 
άπάνω στά βλέφαρα, άστραψαν 
πεο'εογα. Τό στενό μέτωπο δι
πλώθηκε σέ τέσσερις βαθειές ρυ
τίδες, πού τό στένευαν άκόμη πε- 
ρσότεοο καί έσυοαν τά μαλλια
ρά φρύδια κατά πάνω, ώσπου οί 
άκρες τους άκούμπησαν στίς ρί
ζες τών μαλλιών, πού όρθώνον- 
ταν τραγειά καί άλύνστα. κουιιέ- 
να τετράγωνα, σά Βοΰοτσα καλής 
ποιότητας, άπό άληθινή άλογό- 
τριχα.

— Ούγί μόνον έν τδ Γ  οαμιματική 
άλλά καί έν τή ζωή ώς παντα- 
χοΰ! κυρία μου, πώς λένεσθε;

"Ηξερε πολύ καλά, πώς λέγεται 
ή καθηνήτοια.

—«Ήλιάδου», άπάντησε πρόθυ
μα Λ Φωνή.

— Πολύ καλά! θά σας έγομεν 
ύπ’ διίιιν μας Κυρία ‘Ηλιάδου!

— Δέν είχα καμμιά πρόθεση νά 
σας θίξω ·κ. Γενικέ, είπε ή φωνή 
μέ ήσυγία.

— Νά μέ θίξεις... αύθαδεστά- 
τη! σύ! σύ! νά θίξεις έμ έ !:» καί 
άπλωσε μέ τόση δρμή τό χέρι του 
κατά τό μέρος της, μέ τόν πελώ
ριο δείχτη του κατ' άπάνω της,

\πού ό θεολόγος, πού στέκονταν 
δεξιά του παραμέρισε ταραγμέ
νος.

«Σ ύ ! σύ!. έΦώναξε έξαλλος 
κουνώντας άπειλητικά τό χέρι 
του, σύ νά θίξεις έμέ:» καί έκαμ
ψε τό τεντωμένο μποάτσο άκουμ- 
πώντας μέ τήν ίδια δομή τόν δεί
χτη στό κέντοο τοΰ στέρνου του, 
πού άνεβοκατέβαινε άναστατωμέ- 
νο άπό τΛ σύνχυση.

Ή  καθηγήτρια έμεινε άναυδη.
ΟΙ άλλοι έστέκονταν δρθοί μή 

τολμώντας νά κυττάξουν δ ένας 
τόν άλλον.

— «Κύριε Έπιθεωρητά!» διέ
κοψε τήν τρομεοή σιωπή δ Γυ
μνασιάρχης’ «...προφανώς πρό
κειται πεοί παρεξηγήσεως’ ή κυ
ρία καθηνήτρια έκ τών καλυτέ
ρων τοΰ Γυμνασίου μας—κατάπιε 
κάπως παοατειταμένα. δπως ά- 
κριβώς συνήθιζε νά κάνει κάθε. 
πού δίνοντας τόπο στήν όργή, ά- 
νανκάζονταν νά πεϊ κάτι. πού δ 
ίδιος δέν έπίστευε — . .. έκ τών κα 
λυτέοων_τοΰ Γυμνασίου μας. . .— 
«,ποοφανώς δέν ήννόει αύτό. τό ό
ποιον σεϊς άντελήφθητε, βεβαίως 
ήστόγησεν δμιλήσασα άπροκλή- 
τως είς στιγμήν καθ' δλα άκατάλ- 
ληλον' διά τούτο έκφοάζων άναμ- 
φιβδλως καί τήν έπιθυμίαν τών 
παρισταμένων συναδέλφων σας

παρακαλώ θερμώς, κ. Έπιθεώρη- 
τά, δπως τήν συγχωρήσητε».

Ό  'Επιθεωρητής, πού στό με
ταξύ είχε κάπως συνέλθει καί τα
χτοποιούσε τό μανικέτι του, πού 
είχε ξεπεταχτεΐ άπό τό τράντα
γμα τοΰ χεριού του, θεώρησε ικα
νοποιητικά τά λόγια τοΰ Γυμνα
σιάρχη καί δήλωσε μέ πολλή συγ
κατάβαση πώς τό «έπεισόδιο θεω
ρείται λήξαν». ύπέδειξε στούς μα
θητές, πού ήτανε άκόμα όοθοί νά 
καθήσουν καί ζήτησε άμέσως νά 
έξετάσει τά βιβλία τής Ολης.

"Ολα τά χέρια προθυμοποιήθη
καν νά τά περιμαζέψουν άπό τίς 
άκρες τοΰ τραπέζιου καί νά τά 
στοιβάξουν «εύσεβάστως» μπρο
στά στόν κ. 'Επιθεωρητή, άλλά 
τήν ίδια στιγμή χτύπησε τό κου
δούνι.

Ό  Έπιθεωρητής σήκωσε πάλι 
τά μάτια χωρίς νά σηκώσει καί 
τό κεφάλι καί κύτταξε κυκλικά 
δλους τούς μαθητές.

«Τίς έξ ύμών, κύριοι καθηγη- 
ταί. έχει μάθημα:»

«Έ γ ώ !»’ άκούστηκαν διάφορες 
φωνές σέ διάφορους τόνους.

«Σείς τί μάθημα έχετε, κύριε 
Άστρίδη:» ρώτησε τόν άπέναντί 
του φιλόλονο.

— Νέα ’Ελληνικά, κ. Έπιθεω- 
ρητά!>.

Ό  Έπιθεωρητής έμόρφασε δυ- 
σαοεστημένοο.

Τά «Νέα Ελληνικά» δέν ήτανε 
μάθηιια! Λποοοΰσε, πώς είσήχθη- 
σαν είς τά Γυμνάσια. «Σείς κ. κα- 
θηνητά τί Φρονείτε:»

Ό  κ. Άστοίδης ήτανε τής ίδιας 
άκρ'βώς ννώμηο. νιαυτό στήν ώ
ρα τών Νέων Ελληνικών ποοτι- 
μοΟσε νά κάνει δ τι δήποτε άλλο 
έκτός άπό Νέα. Ήτανε ό Ελ λ η 
νιστής τής Ε ’ β '.  ΕΙγε παοαλάβει 
τό Τ'·ήμα του άπό τήν Τοίτη Γυ
μνασίου καί στά τοία'αύτά νοό- 
να  ή τάξη του τήν ώοα τών Νέων 
Ελληνικών είγε Ασκηθεί μέ έπι- 
μέλεια στούς κανόνες τη« άοχαί- 
ας δοτικής διαλέκτου- «άλλως τε 
είναι καί τό μόνον πού παοαμένει 
καί είς τόν μετέπεπα Βίον’ δλα 
λησμονοΰνται. οί κανόνες παοα- 
μένουσιν! Τά «Νέα Ελληνικά» 
ποός τί: είς τί θά Αδύνατο νά ώ- 
φελήσει τάς ιιαθητοίας ή άνάννω- 
σ>ς καί ή άνάλυσις άσηυάντων τι- 
νών διηνημάτων καί άκατανοή- 
των στίγων, νεωτέοων ποιητών καί 
πεζονοάφων; άλλά όπάογουσι 
ποάνματι τ ο ι ο Πτ ο ι  : Ό  κ. Άστοί- 
δης πολύ Αμφέβαλλε. Πλήν σελί
δων τινών τοΰ Πανανέλλπ καί έ- 
λαχίστων ποιημάτων τοΰ Ρα»'κα- 
βή. τοϋ Παοάανου καί τών Σού- 
τσων. ούδέν άλλο άξιον λόνου ηύ- 
τόχησε νά άναγνώσει, τούλάχι
στον Α Τδ·ος».

—«Ή λοιπή άλλως τε Χεγουένη 
'Νεοελληνική φιλολογία, ποόσ- 
θεσε ό Γυιινασιάονης, είναι νε- 
νοαμμένη είς το'αύτην νλώσσαν, 
ώστε καυνώοαι δτι έπί τοιακον- 
ταϊτ!οτν δέν ήννισα νεώτεοΛν τι 
βιβλίαν. πλήν έννοε'ται τών διδα
κτικών’ ό κ. Άπτοίδης έγει άπο- 
λύτως δίκαιον δέν ύπάρχουσι νε- 
ώτεροι λονοτένναι!»

—«-εγνότε τόν Παπαδιαμάντη, 
τόν Καοκαβίτσα. τό Οεοτόκη, τόν 
Ηενόπουλο’ τόν Καζαντζάκη, τό 
Σολωυό. τόν Παλαμα. τό Γουπά- 
ρη. τό Χατζόπουλο, τό Σικελια- 
νό. τό Μσλακάση’ . . .  είπε σνεδόν 
άπνευστί ό καθηνητής τής "Εκτης 
—Βήτα. άλλά δέν τόν άφησε ό Έ- 
πιθεωοητής νά συνεχίσει.

—«ΔιακόΨατε τόν κ. Γυμνασιάρ
χη, κ. Λυμπεοίου!» είπε αύστηρά.

—«Καί άκριβώς κ. Έπιθεωρη-

τά, περί Παλαμδ ήθελον νά είπω 
καί έγώ», συνέχισε δ Γυμνασιάρ
χης. «Γίνεται τόσος λόγος πεοί 
αύτοΰ καί έν τούτοις πλείστοι δ- 
σοι, ώς μανθάνω παρ' άξιο,πίστων, 
οίτινες είχον τήν ύπομονήν νά ά- 
ναγνώσωσι τούτον, διότι έγώ, ό- 
μολογώ, δτι ούδέποτε Απεπειρά- 
θην τοιοΰτον τι, λέγουσιν, δτι ό 
ποιητής οδτος είναι άκατανόητος 
καί δστις Ισχυρίζεται, δτι έννοεϊ 
τόν Παλαμα—έκύτταξε ειδικά ο
ρισμένους καθηγητές καί καθηγή- 
τριες — είναι μωρός! Ύπάρχουσι 
βεβαίως καί παλαιότεροί τινες’ 
θά έλεγον ό Σολωμός »

—«Νοθογέννητος, μέθυσος, παρ' 
άξίαν όνομασθείς έθνικός ποιη
τής ! έδιδάχθημεν περί αύτοΰ είς 
τό Πανεπιστήμιον παρά τοϋ μα
καρίτου καθηγητοΰ μας», είπε μέ 
προθυμία ό κ. Άστρίδης.

— Καί άπό τί πέθανε ό καθηγη
τής σας. κ. Άστρίδη; ρώτησε μιά 
καθηνήτοια.

— θά έπρεπε άπό συγκοπή γι’ 
αύτά πού ξεστόμισε! άπάντησε 
μιά άλλη άγαναχτισμένη.

"Ολοι γύοισαν κατά τό μέρος 
τους κατάπληχτοι.

—«Αί δύο αύταί καθηνήτριαι, 
συνηθίζουσι πάντοτε κ. Έπιθεω- 
ρητά νά άστεΐζονται» έσπευσε νά 
πει χαμογελαστός δ Γυμνασιάρ
χης άτό τρόμο ιμή γίνει κι' άλλο 
έπεισόδιο.

— Αύτή δμως τή φοοά, κ. Γυ
μνασιάρχη, μιλούμε σοβαρά, είπε 
ή δεύτερη Φωνή καί άποοοΰμε, 
πώς δέν έπαθε τό ίδιο καί 6 κ. Ά 
στοίδης, πού τόλιιησε νά έπανα- 
λάβει τέτοια άσέβεια.

_Ό  Άστρίδης τήν έκύτταξε μέ 
μίσος.

—Ποοσένετε. Κυοίαι μου. διότι 
θίγετε τό Πανεπιστήμιον. είπε ό 
Γυμνασιάογης άγαναντισμ έ ν ο ς 
καί κατακόκκινος, έτοιμος νά 
πάθει συμφόρηση.

— Καί τί σχέση ένει τό Πανεπι
στήμιο μέ τήν άκαλαισθησία καί 
τΑ μωοία μερικών καόηνητών : ή 
όοθοΦοοσύνη, κύοιε Γυμνασιάρ
χη, δέν έγινε δυστυνώς άκόμα 
κοινΑ Ιδιότητα τών άνθοώπων καί 
οί καθηνηταί τοΰ Πανεπιστημίου 
είναι καί αύτοί φευ! άνθρωποι!.,.

Τί φοβεοΑ σκηνή θά Ακολου
θούσε. άν δέν ήτανε παρών ό 'Ε 
πιθεωρητής !

Οί καθηνηταί καταταοανμένοι 
κύτταξαν τόν κ. Επιθεωρητή.

Ό  Επιθεωρητής ούτε κύτταξε 
κατά τό μέοος της, μόνο ή φυσι- 
οννωμία του πηοε μιά σκληοή 
καί χαιοέκακη έκφραση- Αξεοε 
αύτός, πώς θά τήν τιμωοοϋσε πα- 
ραδεινματικά χωοίς νά έκτεθεϊ.

— Τήν έ^διαφέρουσαν αΰτήν συ- 
ζήτησιν θά τήν συνενίσωμεν άλ
λοτε, κύοιοι! Τί μάθημα έχετε, 
κύριε θεομίδη;

— Τριγωνομετρίαν εις τήν Ε ' 
β '.

— Σείς κ. Έπισκοπόπουλε:
— Λατινικά είς τΑν Ε '  α '.
—"Α , μάλιστα! ύπέοογον μά

θημα! Καθαρώς Φιλολογικόν. 
Τρίτον ή Δ ' κατά Κατιλίνα;

— Τοίτον κ. Γενικέ.
— θά  εύρίσκεσθε βεβαίως περί 

τό τέλος.
—"Ονι άκόμα. κ. Έπιθεωρητά.
— Πολύ έβοαδύνατε ! νά κινη- 

θητε. νά κινηθήτε, ταχότερον κ. 
καθηνητά1

— Σείς. δνίς Πελέκη; ρώτηοε 
τΑν καθηνΛτοια μέ τά κοντά μαλ
λιά καί τΑν ήσυνο έκφραση, τή 
γεμάτη αυτοπεποίθηση.

— 'Ιστορία είς τό Άλφ α -ά λ
φα, κ. Έπιθεωρητά.

Τής Κατίνας ΠΑΠΠΑ

— Είς ποιον σημεΐον εύρίσκε
σθε;

— Εις τήν κάθοδον τών Δωρι
έων.

—Ώραϊα! θά έλθω εις τό μά
θημά σας. Πηγαίνομεν κύριοι!

Καί σηκώθηκε πρώτος. Σηκώ
θηκαν δλοι καί περίμεναν νά πε
ράσει ό κ. Έπιθεωρητής. Τί Α- 
τυχία, νά βρεθεί στήν άκρη τοΰ 
τραπέζιου άκριβώς μποοστά του 
ή καθηγήτρια τών Γαλλικών, ά
κριβώς αύτή. πού ένδιαφέρθηκε 
νά μάθει άπό τί πέθανε 6 καθη
γητής τοΰ κ. Άστρίδη.

— Σείς δνίς Σαριδάκη, δέν έ
χετε μάθημα;

—"Εχω κ. Έπιθεωρητά.
—Καί διατί τό Απεκρύψατε;
Ή  καθηγήτρια τών Γαλλικών 

άπόρεσε.
— Δέν τό άπέκρυψα κ. Έπιθεω- 

ρητά. Δέν μέ έρωτήσατε.
— Πώ ς!; καί δέν ήκούσατε τήν 

γενικήν πρός δλους έοώτησιν;
— Τήν ήκουσα, άλλά δέν ένόμι- 

σα, δτι έπρεπε νά άπαντήσω έν 
χορώ» καί χαμογέλασε άπό Αμη
χανία.

Ό  Έπιθεωρητής δέν κρατή
θηκε.

—Άπεκρύψατε τήν Αλήθειαν 
καί τολμάτε καί νά νελδτε;! 
καί χτύπησε μέ τή γροθιά του τό 
τραπέζι μέ τέτοια δύναμη, πού 
τά μελανοδοχεία τινάχτηκαν ψη
λά καί γέμισαν τήν πράσινη τσό
χα τοΰ τραπέζιου μέ μελάνια.

Ή  ύποδιευθύντρια κύτταξε πε
ρίλυπη τή ζημιά.

Άκοιβώς σήμερα είχε γεμίσει 
δλα τά μελανοδοχεία ύπογωρών- 
τας έπί τέλους στή γκρίνια τών 
συναδέλφων, πού δέν μπορούσαν 
πιά νά γράψουν τήν Ολη τους μέ 
τά κατακάθια τοΰ μελανιού.

«Άπεκρύψατε τήν Αλήθε'ιαν. μέ 
άλλους λόγους έψεύσθητε κ. Κα-
θηγΑτρια ξανάπε Ανοιώτερα
ό Έπιθεωρητής, έψεύσθητε καί 
σάς καλώ είς άπολογίαν!»

-Καί χτύπησε άκόμα δυνατότε
ρα τή γροθιά του στό τραπέζι. 
Καταταραγμένος προχώρησε κα
τά τΑν πόστα.

—«Πεοάστε!» είπε άσθμαίνον- 
τας στήν Πελέκη.

Εκείνη έδϊστασε. «Νά περά
σει;» άκουσε τάγα καλά: ή θά 
συνέβαινε καί τρίτο έπεισόδιο.

«Περάστε!» ξανάπε ό έπιθεω- 
ρητΑς κΓ αύτΑ συμμορφώθηκε.

Οί καθηνηταί βγήκαν ένας-έ
νας πίσω άπό τόν Επιθεωρητή.

Στό Γοαφεΐο έμεινε ιιόνο όΓυ- 
μνασιάογης, ή ύποδιευθύντρια καί 
ή καθηνήτοια τών Γαλλικών. Εί
γε ταραχτεί τόσο πολύ, πού της 
ήταν Αδύνατο νά μπει στΑν τάξη 
της. "Επεσε άπάνω σέ μιά καρέ
κλα άπελπισμένη.

Είναι φοβεοό νά σέ καλεί σέ 
Απολονία ό Επιθεωρητής. Είτε 
δίκαιά τό χάνει, είτε άδικα, αύτό 
σέ ζημιώνει έπανγελυατικά καί 
βαραίνει σέ δλη σου τΑ ζωή. Τοέ- 
χα γύοευε τώρα νά βρεΐς τό δί
κη ο σου.

Στό δημόσΌ βίο ό ύπάλληλος 
είναι τόσο άδύναυας καί Ανυπε
ράσπιστος. πού ό ίδιος ό Γυυνα- 
σιάοχης τή λυπήθηκε καί άποφά- 
σισε νά τΑ βοηθήσει.

«Είναι άλΑθεια πώς δέν τό ά 
ξιζε’ Ατανε Κοητικιά. βενιζελική 
καί δημοτικίστοια’ λένε. μάλιστα, 
πώς άοιστέοιζε κιόλας’ δ ίδιος 
δέν τό είχε έξακαιβώσει. βυως 
δέν ύπάοχει άαφίβολία πώσ έτσι 
θά ήτανε’ τί περιμένεις άπό δημο- 
πκιστάς!:»
ΣΤΟ  ΕΡΧΟ Μ ΕΝ Ο : Τό τέλος.
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Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η
Β Ι Β Ι Λ Ι Ο
Κοσμά Πολίτη : «Τ6 Ρυρί» 
(Έκδοση “Ικαρου).

Τό Γυρί είναι μιά άπόμερη καί 
παραριχμένη συνοικία στην Πά
τρα, γεμάτη λάσπη τό χειμώνα, 
σκόνη τό καλοκαίρι καί φτώχεια 
σ’ όλες τίς έποχες. Ιό  Iυρ ι τού 
Κοσμά Πολίτη είναι ό κόσμος ό- 
λακαψος. Είναι ένα έρχο πού 
στήν αρτιώτατη τεχνική του Αν- 
ταποκρινεται ή πιό βαθειά Αν
θρώπινη παρατήρηση. Ο Ι άνθρω
ποι μέ τά πάθη τους, τή φτώχεια 
τους, τίς μιζεριες τους, τις ανοι
χτές τους πληγές. Καί μέσα σ' δ
λα τό παιδί, μέ τόν άπΛό άλλά 

ν καί αινιγματικό έσωτερικό κοσμο 
του, μέ την παράξενη ψυχολογία 
του, πού είναι, άλλωστε, ο ακρο
γωνιαίος λίθος δλης της τέχνης 
του Πολίτη.

Τ ό παρεΛ,θόν γιά τόν κ. Πολίτη 
είναι ή βέβαιη πραγματικότητα. 
Αύτό μάς κυβερνά, ί  ό μέλλον εί
ναι φαντασία, ι ό παρόν ή ρευστή 
καί όλοένα μετακινούμενη στιγ
μή άναμεσο στά δύο. Ή  φαντα
σία γίνεται πραγματικότητα. Ή  
ούσια μας είναι τό παρελθόν. Εί
μαστε κατασκευασμένοι άπό πα
ρελθόν καί άπό φαντασία. Στή 
διαλεχτική σχέση τών δυό τού
των στοιχείων, τοΰ παρελθόντος 
μέ τή μορφή της παραίσθησης 
καί τοΰ μέλλοντος μέ τή μορφή 
τής φαντασίας, βρίσκεται το μυ
στικό της τέχνης τοΰ συγγραφέα. 
Ή  λογική δανείζει μόνο σχήμα
τα γιά τήν έξωτερίκεψη τής τέ
χνης, δπου έμφανίζεται μέ πρω
τοβουλία είναι άποριπτέα.

"Ετσι κοντά σ’ δλα τά προβλή
ματα πού χωρίς άλλο γενάει πάν
τα Κ 4 0  βιβλίο τοΰ κ. Πολίτη, τό 
περισότερο «άντιλεγόμενο» ση
μείο είναι ή παράξενη καί έντε- 
λώς πρωτοποριακή μορφή τής τέ
χνης του. Τί είναι έπί τέλους καί 
γενικά αύτές οι σημερινές μον
τέρνες μορφές στήν τέχνη; Είναι 
προοδευτικές ή άντιδραστικές; 
Εκφράζουνε δηλαδή μιά προο
δευτική ή μιά Αποσυνθετική κοι
νωνική τάση;

Τό πρόβλημα αύτό πού χρόνια 
βασανίζει τούς τεχνοκρίτες είναι 
νομίζω χωρίς σημασία, δταν πρό
κειται νά κριθεϊ τό έργο ένός 
συγγραφέα. Γιατί ποτέ ή φόρμα 
ένός έργου δέ μπορεί νά είναι βέ
βαιο τεκμήριο γιά τήν κοινωνική 
συνείδηση τοΰ συγγραφέα κι άκό
μα περισότερο γιά τήν βαθήτερη 
ούσία τής τέχνης του. "Αλλο πρά
μα είναι νά κρίνει κανείς καί νά 
τοποθετεί κοινωνιολογικά καί ώς 
γενικό φαινόμενο ένα ρεΰμα αι
σθητικό, κι άλλο πράμα νά κρίνει 
ένα συγγραφέα πού άνήκει στό 
ρεΰμα άυτό. Μπορεί δηλαδή μιά 
αισθητική τάση νά γενήθηκε άπό 
άντιδραστικούς κοινωνικούς λό
γους κι δμως άπό τήν τάση αύτή 
νά έχει διαμορφωθεί αισθητικά έ
νας τεχνίτης πού συνειδητά ή Α
συνείδητα νά έκφράζει ένα προο
δευτικό έαυτό. Μπορεί νά γίνει ά
κριβώς καί τά άντίθετο. Ό  ρεα
λισμός λογουχάρη υπήρξε ένα κί
νημα γενημένο άπό προοδευτικά 
κοινωνικά αίτια. Πόσοι καί πόσοι 
δμως άντιδραστικοί καλλιτέχνες 
δέν είτανε καί δέν είναι ρεαλι
στές; "Η  καλήτερα πόσοι καί πό
σοι ρεαλιστές καλλιτέχνες δέν εί
τανε καί δέν είναι άντιδραστικοί; 
Ό  φουτουρισμός έξάλλου συνει- 
θίσαμε νά δεχόμαστε πώς είναι 
κίνημα άντιδραστικό. Στή Ρωσία 
ώστόσο οι μεγάλοι ποιητές τής έ- 
ηανάα^ασης είναι φουτουριστές,—

τόσο μάλιστα πού διεκδικούσαν 
μονάχα κι άποκλειστικά γιά τό 
φουτουρισμό τό χρίσμα τής έπα- 
ναστατικής τέχνης. Στήν Ιταλία 
άντιθετα, οί φουτουριστές προσ
χώρησαν στό φασισμό. Μ ’ αυτό 
δε θελοομε νά πούμε ότι δέν εί
ναι φυσικό ένας προοδευτικός 
καλλιτέχνης νά άνήκει καί αι
σθητικά σέ μιά σχολή πού τσιρί
ζει στήν τέχνη του. Άλλά  καί 
ποιός πάλι θά μποροΰοε νά πεϊ 
και νά άποδειξει πως στήν ούσία 
τής τέχνης ένος έργου, ταιριάζει 
διαφορετική μορφή από κείνη πού 
έχει τό έργο αυτο; I ό βέβαιο εί
ναι, δτι είναι έντελώς γελοίο νά 
κρίνουμε τη ουνειοηοη ένος τεχνί
τη άπο τήν αιοθητικη σχοΛή πού 
άνήκει. ΐιροσωπικά μαλίοτα πι
στεύω πώς είναι καί εντελώς πα
ρακινδυνευμένο νά κρίνει κανένας 
κοινωνιολογικά τίς αισθητικές 
σχολές, μόλις φανούνε, και πριν 
διαγράψουν λίγο ή πολύ τήν Ι
στορική τροχιά τους.

"Ετσι τό έργο τοΰ Κοσμά Πο
λίτη είναι ένα έργο γραμενο μέ 
έξαιρετικά γοητευτικό τροπο καί 
βαοειά ανθρώπινο, δηλαοή προο
δευτικό. Την πρωτότυπη κι εντε
λώς προσωπική τεχνική του δ 
συγγραφέας τήν ξαιρει τοσο καλά 
πού την παίζει οτά χέρια του σαν 
ταχυδακτυλουργός, ι ονειρο καί 
ή πραγματικότητα, τό αληθινό, 
καί τό φανταστικό, τό πιθανό καί 
τό άπιθανο, ή σκέψη καί ή παραί
σθηση διαδέχονται τΟνα τάλλο κι 
ό αναγνώστης βρίσκεται μεσα σέ 
μιά άτμοοφαιρα παράξενη, μαγι
κή, πού δέν είνε ουτε άλησινή ού
τε ψεύτικη, γιατί δτι ύπαρχει στόν 
άνθρωπο είτε είναι χειροπιαστό 
είτε άπιαστο, είναι δλα πραγμα
τικά. Είναι μαέστρος στό νά μπά
ζει μέσα στό έργο τους ήρωες 
του, χωρίς θόρυβο, καί νά τούς 
βλέπεις άξαφνα άπό άσήμαντες 
λεπτομέρειες μιάς κουβέντας, νά 
γινουνται μορφές κυριαρχικές. 
Τούς μπάζει, τους κινεί μέ τή με- 
γαλήτερη άνεση καί τους έγ κα
ταλείπει τήν ώρα πού δέν τούς 
χρειάζεται.Ό άναγνώστης ξαίρει 
πιά άπό ποΰ έρχουνται καί ποΰ 
πανε. Μά ό συγγραφέας φαίνεται 
σά νά μή δίνει τοοη σημασία γι’ 
αύτό, γιατί τά πρόσωπα τά μετα
χειρίζεται γιά νά δώσει τό μονα
δικό καί καθολικό ήρωα τοΰ έρ
γου, — αύτό τό Ιδιο τό Γυρί, τή 
φτώχειά γειτονιά, τό μικρό κο- 
μάτι τής άνθρωπότητας, πού είναι 
μαζί καί ή ανθρωπότητα δλη.

Μ' αύτό δέ θέλουμε καθόλου νά 
ποΰμε πώς δέν ύπαρχουν τΰποι 
μέσα στό βιβλίο πού κρίνεται.Ύ- 
παρχουν τόσοι πολλοί πού θά 
μποροΰοε γιά τόν καθένα νά γρα
φεί κι ένα άρθρο. Άλλά  αύτό εί
ναι τώρα άδύνατο. Ό  Γερόλυμος 
πού έχει σκοτώσει καί περιμένει 
τριάντα χρόνια να παραγραφεϊ ή 
άπόφάση, ή Βιχτωρία ή γυναίκα 
του μέ τίς ύποπτες άσχολίες, ή 
παλαβή τής γειτονιάς, ό κύρ Κώ
στας πού ζεϊ στή φτώχεια γιά νά 
κρατήσει ύψηλά το προνόμιο πού 
πήρε, άν καί συνταξιούχος κλη
τήρας νά φορεϊ τό κασκέτο του 
μέ τά άρχικά γράμματα τής Τρά- 
πεζας, δλοι αύτοί είναι άνθρωποι 
σύμβολα.Πάνου άπό δλα δμως τό 
μεγάλο κίνητρο τής τέχνης τοΰ 
σβνγραφέα είναι τό παιδί. Η ψυ
χή τοΰ παιδιού πού είναι στό βά
θος καί τό Ιδεώδες δλης τής τέ
χνης, είναι αύτή πού δονεί τίς 
πιό βαθειές καί τις πιό εύαίσθη- 
τες χορδές τής δημιουργίας του. 
Στό καλλιτεχνικό του ιδεώδες δέν 
είναι δύσκολο νά προσέξει κανέ
νας πώς 6 συγγραφέας μέ τήν ψυ
χή του παιδιού φωτίζει δλους τούς

ήρωες του, καί μ’ αύτούς τήν Αν
θρωπότητα δλη. Τό ιδεώδες του 
είναι ό Σάββας,— τό παιδί πού 
σκοτώνεται γιατί ή μάνα του έ
γινε πόρνη. Ό  χώρος δμως δέν έ- 
πιτρέπει περιοοτερα.

Α. Π Α Ν ΣΕΛ Η Ν Ο Σ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο
Ό «Ιΐροικοθήρας» 
θέατρο Άργυροπούλου.

Ό  κ. Άργυρόπουλος άνέβασε 
στό καινούργιο θερινό θέατρό του 
τήν τριπραχτη κωμωδία του κ. Γ. 
Ρουσσου 6 «Προικοθήρας». Ό  κ. 
Ρουσοος, τό λεμε χωρίς περιστρο
φές, είχε ύποσχεθεϊ στό κοινόν 
μέ τό προηγούμενο έργο του, τόν 
« Πρωτευουσιάνο », περισσότερα 
άπ" δσα τοΰ πρόσφερε μέ τό νέο 
του. Στόν «I Ιρωτευουσιάνο» ή 
προσπάθεια τού συγγραφέα νά 
δώσει χαραχτήρες καί τύπους εί
χε πετύχε ι ίσαμ’ ένα σημείο, ένώ 
έδώ ή σατιρική του διάθεση χάνε
ται μές τή συμβατικότητα τοΰ 
μύθου του πού τόν έκμεταλλεύε- 
ται κι αύτόν άτεχνα καί χωρίς 
φαντασία. Ώστόσο τό βασικό μει- 
ονέχτημα τοΰ «Προικοθήρα» εί
ναι πώς ό τύπος πού τοποθετεί ό 
συγγραφέας στό κέντρο τής κω
μωδίας δέν είναι καθόλου άντι- 
προσωπευτικός τής τάξης τών 
κοινωνικών παρασίτων πού λέγον
ται συνήθως προικοθήρες. Ό  θω
μάς Μανούσης είναι ένας άγαθός 
κ’ έργατικός άνθρωπάκος πού ή 
φιλοχρηματία του δέν ψευτίζει κα
θόλου τήν ήθική πάστα του. Μπαί
νοντας στόν καλό κόσμο, δέ χάνει 
τόν κατά βάθος τίμιον έαυτό του. 
Ό  προικοθηρισμός του, μάλλον 
συμπτωματικός, δέν έχει τίποτα

Από τόν άριβισμά τών έξ έπαγ- 
γέλματος προικοθηρών. Μέ τήν 
άξια του καί τή δουλειά του τά 
κατάφερε κι δλας άπό γυρολόγος 
νά γίνει μικροβιομήχανος κ’ ή 
προίκα πού έποφθαλμιά στό τέλος 
δέν τοΰ χρειάζεται γιά ν’ άπλώ- 
σει τήν άρίδα του, μά γιά νά γί
νει έργατικώτερος άπό πρώτα. Μέ 
δυό λόγια, κι άν άκόμα μέ πολύ 
συγκατάβαση μπορεί νά πεί κα
νένας πώς είναι «ένας» προικοθή
ρας, μιά ψορά δέν είναι «δ» προι
κοθήρας. Καί φαντάζομαι νά τήν 
καταλαβαίνει αύτή τή διαφορά 6 
κ. Ροΰσοος.

Σάν έργο, ώς τόσο, χωρίς Αξι
ώσεις σοβαρής χωμωδίας, 6 
«Προικοθήρας» τοΰ κ. Ρουσσου 
έχει τήν ώφελιμιστική χρησιμότη
τα πώς προκαλεί κάπου κάπου 
Αβίαστο τό γέλιο τοΰ κοινοΰ πού 
δέν πολυσκοτίζεται νΑναρωτηθεΐ 
άν ή τόση Απλοϊκότητα τοΰ θω
μά Μανούση συμβιβάζεται μέ τήν 
έξυπνάδα καί τήν πονηριά πού δεί
χνει γενικά στή δουλειά του. "Αλ
λωστε σ’ αύτό συνέργησε κι 6 κ. 
Άργυρόπουλος μέ τό πολύ έξυπνο 
μά καί κάπως υπερβολικό παίξι
μό του. Ή  κ. Γιώτα Άργυροπού
λου στό χαραχτηριστικό ρόλο 
μιάς κοσμικής μητέρας, έδειξε 
πώς δταν δέν έρμηνεύει ρόλους 
νέων κ’ αισθηματικών κοριτσιών, 
είναι πάντα σέ θέση νά διασκε
δάζει τό κοινόν.

Ή  σημερινή σύνθεση τοΰ θιά
σου Άργυροπούλου, καλύτερη ά
πό άλλες φορές, έπιτρέπει τήν 
έλπίδα πώς θά παρουσιάσει στή 
θερινή περίοδο κάτι καλύτερο ά
πό κείνο πού έπιβάλλει ή άνάγκη 
τής στιγμής κ’ ή έλλειψη άποδο- 
τικώτερων στελεχών.

Λ ΕΩ Ν  ΚΟ ΥΚΟ ΥΛΑΣ

Φ Ε Μ Ε
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 8) 

πράχτορές του, σ’ δλο τόν κόσμο, 
καί λαδώνουν τήν παλιά νοοτρο
πία μέ πατριωτισμό. Παράσημα, 
άοφυξιογόνα, έπιλοχίες μέ δια
κριτικά στρατηγού: έπικίνδυνοι 
τρελλοί, πού τριγυρνάνε λυμένοι. 
ΚΓ έτσι, δχι μόνο οι έκμεταλλευ- 
τές τοΰ λαοΰ, μά καί φιλόσοφοι, 
δημοσιογράφοι, ποιητές, έμποροι, 
πιστεύουν πώς έτσι πρέπει νά γί
νει. Καί πρέπει Ιτσι να γίνει γιατί 
συμφέρει στίς έπιχειρήοεις τους. 
Καμμιά έφημερίδα, κανένα περι
οδικό, κανένας έκδοτικός οίκος 
δέν τολμάει νά στραφεί ένάντια 
οτούς ύποκινητές αύτής τής βιο
μηχανίας. Τί γνωρίζει ή καινούρ
για γενιά γιά τή φρίκη τοΰ πολέ
μου; ποιός τής τό Φωνάζει κάθε 
μέρα; — Υπάρχει μόνο ένα πνευ
ματικό μέσο: ή συνταγή τοΰ Βί- 
κτωρα Ούγκώ: «Déshonorons la 
guerre !»

Καί δμως πολλοί τολμούσαν 
ν’ άντιταχθοΰν. Αμέτρητοι ήταν 
οι νέοι λογοτέχνες πούκαναν παν
τιέρα τους αύτό τό σύνθήμα. Καί

πιό θαρραλέα σήκωσε κεφάλι 
τό θέατρο, μ’ δλη τή λυσσασμένη 
άντίδραση τών «έθνικοφρόνων».

Μάταιη προσπάθεια! Ο Ι γερ- 
μανοί έχουν στό αίμα τους τό μι
λιταρισμό. "Εβλεπες ξάφνου ά- 
πλούς ανθρώπους, έργάτες, πού 
σίγουρα δταν τούς ρωτοΰσες θά 
σου Απαντούσαν πώς είναι Αρι
στεροί, κΓ  άν τύχαινε, τήν ώρα 
πού πήγαιναν στή δουλειά τους, 
νά συναντήσουν καμμιά στρατι
ωτική μπάντα, ξέφευγαν Απ’ τό 
δρόμο τους, κΓ Ακολουθούσαν 
ρυθμικά, σάν ύπνωτισμένοι!

Νά τούς ώφελήσει άραγες ή 
καταστροφή τής χώρας των, καί 
ή άναγκαστική παρέλαση μπρός 
στούς σκελετούς καί τά ζωντανά 
πτώματα τών στρατόπεδων συγ- 
κεντρώοεως; Δέν είναι καί πολύ 
πιστευτό. Τό φάρμακο πρέπει ν&- 
ναι πολύ δραστικό μιάς καί τά 
πνευματικά μέσα Αποδείχτηκε 
πώς δέν πιάνουν. Γιά νά μήν ξα
ναζήσει ή άνθρωπότητα κι’ άλλο 
Μεσαίωνα.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Λ Υ Ρ Ι Κ Ο
Τ η λ. 55-400 

ΕΝΩ Μ ΕΝΟ Ι Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν Ε Σ 

Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α  - Β Ρ Α Δ Υ  
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Α Π Ο  Τ Ο Υ Σ  Ν Α Ζ Ι

Σ τ ή ν  -παλιά Βιβλιοθήκη της Φλωρεν
τίας άρχισε άπό ειδικούς ή διάσωση των 
Ιστορικών καί φιλοΛογικων θησαυρών της 
διάσημης αυτής υι&Μ οθηκης, πού οΐ Να 
ζί μετέτρεφαν σέ σωρό άπό πέτρες τόν 
περασμένο Αύγουστο. Ή  έργαοΐα διευ
θύνεται ατό τό ι ουυτάβο Μπο.αβενιουρε. 
τού 'Ιτα λ ικού  Ινστιτούτου τής παθοΛΟ- 
γΐας του Β ιβλίου . ΆνΟ μεσα οτά διαοω- 
θέντα είναι κ ι ' Ενα γράμμα του Γα λι
λαίου του 1627 καί χειρόγραφα ποιήματα 
του 14ου αίωνα.

Σύμφω να μέ τήν Εκθεση εου ειδικού 
βποσταλμένου του Ύπ- Παιδείας των Έ ν .  
Ποκιτειων γ ια  τήν έέ,ακοίβωση των κα
ταστροφών των Β ιβλιοθηκώ ν τής Εύρω- 
πης, τήν τύχη τής Φλωρεντινής Β ιβλιο 
θήκης υπέοτηααν αναρίθμητες βιβλιοθήκες 
στην Α γ γ λ ία , Νορβηγία , Πολωνία, Ε λ 
λάδα, Φινλανδία, Γιουγκοσλαβία καί Ρω . 
αία. Ή  αποκατάσταση των βιβλιοθηκών 
άποτελεΐ Ενα «νέο πρόβλημα γιώ τον πο
λιτισμένο κοσμο». Τα  7ύ Το των βιβλιο
θηκών τής Πολωνίας κατεστραφηοαν. 
Σ τ ή ν  Τσεχοσλοβακία κατεατραφ.ιοαν 441 
τελείως, ούΐ) λει|λατηυηκαν. Ιδ ια ίτερ η  
δίωξη ύπέοτησαν τά βιβλία συγγραφέων 
πού χήραν μέρος στήν άντίοταοη των 
Λαων, ο ι  Β ιβλίοσηκες καί τα  εργαστήρια 
τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών χα ΐ Θεσσα
λονίκης έπαλαν σοόαρες καταστροφές, 
καί Ιδιαίτερα τά έπαρχιακά Μουσεία Α ρ 
χαιολογικής Τέχνης. Ο ΐ  Βι&λιοθηκες των 
3  'Αμερικάνικω ν ΐνολλεγίων των 'Αθηνών 
χρηοίμοποι.ιθηκαν σάν καύσιμη ϋλη.

*h  εκυεοη οιαπισ:ώνει ότι στη ¿ .ο  
6ιετική 'Ένω ση οΐ Γερμανοί έψάρμοοαν 
τύν άκάλοοΟο τρόπο καταστροφής: Μια 
είοική ύπηρεοία του Γερμανικού Υπουρ. 
Εξω τερ ικώ ν, φαινομενικά ίοχυρίζονταν 
δτι άσχολειται μέ τόν άερισμό των Β ι 
βλιοθηκών. ‘Ύστερα άπό διαλογή, έστελ
νε πίσω τά καλλίτερα καί τά υπόλοιπα 
καίγονταν. “ Ετσ ι χάθηκε άναντικαταοτα- 
το  υλικό ιστορικό, λαογραφίκό κλπ. άπό 
τις μεγαλύτερες Ούκρανικές Βιβλιοθήκες.
Τή μεγαλύτερη καταστροφή ύπέστη ή Β ι 
βλιοθήκη του Κίεβου.

•Ολόκληρη ή Βιβλιοθήκη του Λουβαιν 
— οτή ι άλλίσ— μέ 9ÜU.UUU τόμους κατα
στράφηκε όλοκληρωτικά, γιοπί o i I ερ- 
μανοί ειδικοί ( 1 1 )  βρήκαν ενα σχεδιά
γραμμα πού παράσταινε τήν πυρκαΐα του 
θεολο»ικου Σεμιναρίου των Εβραίω ν 
του Λουμπλίν άπό τούς Γερμανούς. Η 
b ιβλιου.,κη τής Νεάπολης ικα ηκε γιατί 
βρέθηκε σκοτωμένος Ενας Γερμανός στρα 
τιωτ.,ς έκεί κοντά. 01 Ιπρμανοι ντυχτυρς 
κατέστρεφαν μέ Ιδιαίτερη μανία Ολα τα 
Ιστορικά, οικονομικά, τεχνικά  καί πολιτί; 
κά  δημοκρατικού περιεχομένου βιβλία και 
κάθε τι πού μπορούσε νά είναι χρήσιμο 
γ ιά  τήν άναδιοργανωση μιας χωράς.

Η Φ Ι Λ Α Ρ Μ Ο Ν Ι Κ Η  Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Α  
Τ Ο Υ  Λ Ε Ν  I Ν Γ Κ  Ρ Α Ν Τ

Η Φιλαρμονική όρχήστρα τού Λένιν- 
γκρα V I Εδωσε τόν 'Απρίλη τήν πρώτη με
ταπολεμική συναυλία της μέ καινούργια 
όργανα πού τής χάρισαν τα μέλη της 
Φιλαρμονικής της Φιλαδέλφειας των t v .  
Πολιτειών. Ο Ι  55 μουσικοί της όρχήστρας 
τού Λένινγκραντ διαβίβασαν μέοφ  του 
διασήμου βιολίστα Nr._ O istakl που Ε
γραφε στόν διευθυντή τής όρχήστρας της 
Φιλαδέλφειας, δίνοντάς του παράλληλα 
μιάν έπιοκόπηση τής μουσικής κίνησης 
στή Σοβιετική  Ενωση.

« Ό  πόλεμος δέν σταμάτησε οΟτε γιά  
μιά στιγμή τήν Ενταση δημιουργικής δου
λειάς οτή Σο β ιετ ική  "Ενω ση» γράψει. «Ο Ι 
καλλίτεροι συνθέτες μας— Σοστακοβιτς, 
Προκόόιεφ. Κατοατουριάν κι άλλοι, γρά 
φουν καινούργια Εργα  γεμάτα βαθεια 
συγκίνηση. πείρα καί κατανόηση του ίε 
ροΰ άγώνα πού Εζηοε ό  Λαός στο διά
στημα τών τραγικών αώτων ήμερων».

Ο Ι  πολεμικές περιπέπειες της όρχή- 
στρας τού Λένινγκραντ άρχίζουν από τό 
1941. Τότε ή Σ ο β . Κυβέρνηση, στήν 
προσπάθεια νά διασώσει _όπωσδήποτε τα 
καλλιτεχνικά κεφάλαια τής χωράς της. 
άποφάσισε νά μετακινήσει τή διάσημη ορ
χήστρα. Ο ί μουσικοί καί ο ΐ οικογένειες 
τους μεταφέρθηκαν στό Νοβοοιμπρίοκ, 
καί άπό έκεί στή σιδηροβιομηχανική καί 
νοσοκομειακή βάση του Κουζνέτακ. Οταν 
ή όρχήστρα έπέστρεψε στό Λένινγκραντ 
διοργανώθηκε λαϊκή γιορτή γ ιά  τήν υπο
δοχή της. Τότε μοιράστηκε τό δωρο της 
Φιλαρμονικής τής Φιλαδέλφειας άπό 1000 
βιολιά . 500 ξύλινα πνευστά, 12 τρου- 
μπέτες. 15 δοξάρια καί πάμπολλα Εξαρ
τήματα καί άνταλλακτικά.

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

Σ τ Ις  9 του Ίο ύ ν η  δόθηκε στή Μόσχα

Â πρεμιέρα τής όπερας του Σέρ γιου  
ροκόΐιεο  «Πόλεμος καί Ειρήνη*—-βα

σισμένο στό Εργο  τού μεγάλου ΤολστόΙ, 
άπό τήν Κρατική Φιλαρμονική της Μ ό 
σχας, μέ τή διεύθυνση τού Σ έρ γ ιο υ  Σα- 
μόσουντ, (βραβείο Σ τ ά λ ιν ).  Τ δ  λιμπρέτ- 
το είναι γραμμένο άπό τόν ίδιο τόν συν
θέτη σέ συνεργασία μέ τόν Μ . Μέντελσον. 
Ή  παράσταση κράτησε 4 ώρες. Ό  Προ- 
κδβιεφ διατήρησε τήν ύπόθεση τού Εργου 
του ΤολστόΙ όσο περισσότερο μπορούσε, 
άλλά άνέτρεξε καί ατά άπομνημονεύματα 
του Ντανίντοφ —  άρχηγοϋ των παρτιζά
νων τής Εποχής τοϋ Ναπολέοντα καί χρη

σιμοποίησε τό κείμενο τών τραγουδιών 
τοο κινήματος άντίοτασης του 1813ς· 
Ά π ό  τό μεγάλο μυθιστόρημα ό  Προ- 
κόβιεφ. χρησιμοποιεί μόνο τά γεγονότα 
του ιό 1 2 . Ά π ό  τις σκηνές οί 6  πρώτες 
άναφέρονται στις σχέσεις ανάμεσα στη 
Νατάσοα. τόν Πρίγκηπα Ά ντρέα , τόν 
Κουράνγκιν καί τό Βετοόκοφ στά ειρηνι
κά χρόνια. Ή  δράση κορυφώνεται μεσα 
οτήν αυέ,ανουσα ένταση τής παρέλασης 
τών Γάλλων. Ά π ό  τήν Εβδομη σκηνή 0 
πΡλεμος είναι τό κεντρικό θέμα, καί ό 
Ρώ αικος λαός πέρνει τό ρόλο του ανώ
νυμου πρωταγωνιστή πού τόν ά γω ν« του 
τόν συμβολίζει μιά άνώτερης ποιότητας 
καί Εμπνευσης σελίδα μέ 100  φωνές.

Σ τ ή ν  9η σκηνή βλέπουμε τόν Ναπαλέον- 
τα  νά άφήνει τό  Κρεμλίνο. Ρ έ ο ν τ α ς  στή 
Μ όσχα  φωτιά, ένω μιά πομπή αποδίνει 
τιμές στούς σωρούς πατριωτών που τήν 
τελευταία υτιγμη εκτέλουν οί Γάλλοι. 10 
πολεμικό θέ.,σ τελειώνει μέ Ενα ένθου- 
οιαοτικό μάρς, μ έ  τή συνοδ^αάποκλει- 
στικά κρουστών ώργάνων. Σ τ ή  δέκατη 
οκηνή μας δίνεται μέ μ ια  άξιοθαυμαατη 
συγκράτηση, Ο θάνατος του Πρίγκηπα 
Ά ντρέα . πού δέν πεθαίνει με τό γνωστό 
μεΛοαραματικό τρόπο του Βέρντι η του 
Βά γνερ . Ή  μουοική άποδίνει φρόσας 
δριχματικής άναταοης καί οβυνει καθώς 
ή άναπνοή Εγκαταλείπει τόν άνθρωπο. Η  
Ναιάοσα άφίνεται άνθρωτιινα σ.ωπηλή, 
ένω τά φώτα τής σκηνής βυθίζονται στό 
σκοτάδι σ ιγά  - σ ιγά  «Νοιώ θει πάρα παλυ 
λυπημένη γ ιά  νά μπορεί νά τραγουδήσει».

Σ τ ή ν  τελευταία σκηνή άκουμε και χαι;  
ρόμαυτε το μαςικό κορο να προχωρεί 
ατό δρόμο γ ια  το Σμ οκενοκ . Ο Ι  παρτι
ζάνοι κτυπούν καί άπελευθερώνουν α ιχμα 
λώτους. Ή  όπερα τελειώνει μέ τόν Ιμ ν ο  
«Δοξα στό Ρούσικο Λαό».

Ε Ν Α Σ  Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Σ  Λ Ε Κ Ο Ν Τ  Ν Τ Ε  
Λ1Λ

Τ ό  Γενάρη γιορτάσανε στό Παρίσι τά 
πενήντα χρόνια τού θανάτου του ποιητή 
Λεκοντ ντε /νίλ, του άρχηνου της Παρνσ 
σιακής Σχολ ή ς . Μ ' αυτή τήν ευκαιρία 
δημοσιεύτηκαν διάφορα γραμματα και οο- 
κουμέντα πού μας παρουσιάζουν εναν ά 
γνωστο Λεκόντ ντέ Λ ίλ , ενα δραστήριο έ 
παναοτάτη κα ί ουνεργάτη_των οοοιαλίστι-
κών περιοδικών τής Εποχης. ___

Ο  ε.αουυιασμος του, η άγάπη του γ ια  
τόν άρχαία 'Ελ λ ά δ α  καί γ ιά  τους μυθους 
τη ς  ειχε. εκτός άπό Τήν καλλιτεχνική, καί 
μ ,ά  πολιτική αίτια. 'Ε λ ε γ ε  πως «αυτο. 
ο ί μύθοι δέν είναι παρα δημοκρατικά σύμ
βολα .σοσιαλιστικά μάλιστα ! Ό  ποιητης 
πού θά τούς ζωντανέψει καί θά τους Ε 
ξηγήσει θα γράψει ' °  -νε? β , ί,υ°Τ 'ϊ 5 Λι£ !ί  Σ τ ή ν  Επανάσταση τού 1848, μ ια  άτ 
τις πρώτες χειρονομίες της προσωρινής 
Κυβέρνησης ηταν νά έτοιμααει νομοσχέ
διο γ ιά  τήν κατάργηση τής σ κλα β ια ςσ  
όλες τις γαλλικές άποικίες και τήν απε
λευθέρωση των μαύρων. Αυτό όμως άνη- 
ούχηοε τούς μεγάλους κτηματίες των α 
ποικιών καί ο ί αντιπρόσωποί τους στην 
πρωτεύουσα διαμαρτυρ,,θηκαν δρι^υτατα 
οτήν κυβέρνηοη. Ό  Λεκόντ ντέ Λιλ που 
ήταν κρεολός τού νηοιου της Ρενρυνιον 
μπήκε αρχηγός των νεων Κρεολων πού 
ζοϋσαν στό Παρίσι, τούς ξέοηκωοε τους 
ουγκεντρωοε κ Γ  Εγραψε Ενα ψήφισμα 
πού τό υπόγραψαν όλοι καί τό  παρουσία
σε 6 Ιδ ιος οτήν κυβέρνηση._ Σ τ ό  ψςφίομα 
Ελεγε πώς ύστερα άπ' αυτόν τόν νόμο 
όλοι ο ί άποικοι θά ύπ οοτ- ιρ ιζα νκα ιθ α  
μέναν πιστοί στή δημοκρατία. Τό διάβημα 
αύτό ειχε μεγάλη επιτυχία κι ό  νόμος 
πού άπελευθέρωνε τους μαυρους πέρασε 
οτή Βουλή . Γ ιά  νά Εκδικηθούν τόν Λεκόντ 
ντέ Λ ίλ  πού είχε τόσο φανερά υποστηρίξει 
τό  νόμο που τούς κατέοτρεφε, οί προύχον
τες της Ρενουνιόν Επειθαν τόν πατέρα του 
νά του κόψει τή διατροφή που του Εστελνε 
καί νά τόν άψήσει άπένταρο. _

Δυστυχώς ή Επανάσταση του 1848 νι
κήθηκε γρήγορα καί λίγους μήνες αργό
τερα δ  Λεκόντ ντέ Λ ίλ  Εγραψε στό ψιλο 
του Αουΐ Μ ενάρ: , ,

« "Ισ ω ς  νά -πρέπει νά τά ξαναρχίσουμε 
όλα άπ' τήν άρχή. Είνα ι φανερό πως 
θέλουν νά μας χαραμίσουν τήν Επανάστα
ση. Ή  Βουλή θά άποτελεϊται άπό μπουρ- 
ζουάδες καί βασιλικούς, θ ά  ψηφίζει ώ- 
ραίους καί καλούς αντιδραστικούς νόμους, 
θά Εξακολουθήσει Επ' άπειρον τήν κοι
νωνική καί πολιτική κατάσταση που εί
χαμε τόν καιρό τού Λουδοβίκου - Φιλίπ
που. καί ποιός ξέρει, μπορεί σέ λ ίγο  νά 
μάς έπιβάλει καί νέα βασιλεία. Κ α ί τότε! 
θ ά  δούμε δύσκολες ώρες. "Ο σ ο  γιά  μεια 
φαντάζομαι πώς θά μέ στείλουν νά ψο
φήσω σ ιίς  φυλακές του Μον-Σαΐν-Μισέλ. 
Αύτή ή άντιδραση μ ' Εχει κάνει μανιακό 
κομμουνιστή. . .  » . ,

Ποιός φαντάζουνταν πως ό ποιητής που 
Εγραφε τά (Β α ρ ίο ρ α  Πο.ήοατα». τούς 
γαλήνιους καί πολυδουλεμΕνους στίχους, 
τούς Ελληνικούς, όπως τούς όνόμαοαν. 
ποιός φαντάζονταν πώς ήταν ό  Εξαλλος 
Επαναστάτης πού προδίνουν τά γράμματα 
κ ι ' οί πράξεις τής νιότης του.

Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο  G U IL D

Ό  μεγαλύτερος θεατρικός άργανισμός 
στις 'Ενω μένες Πολιτείες, είναι τό « Σ υ ν 
τεχνιακό θέατρο» (G u ild  Theatre)— Ενα 
καλλιτεχνικό Σω ματείο πού άδιαφορει 
γ ιά  τις  οικονομικές Επιτυχίες των Εργων 
άποβλέποντας στήν Εξυπηρέτηση του κοι
νού καί τής Τέχνης. Τό  οωματειο κυριάρ

χησε πάνω σ ' όλες τ Ις  ιδιωτικές θεατρι
κές Επιχειρήσεις. Ά π ό  τό 1919 πού ιδρύ
θηκε ως οημερα Εχει άνεβάσει 15ύ ε ρ ,α  
άπό τά όποια τά 40  τουλάχιστο συνταρα- 
ξυν τη θεατρική ζωή στις αν. Πολιτείες- 
• Εχε ι οτή Οιαθεοη του πολλούς ήσοποιους, 
σκηνοθέτες, σκηνογράφους κ.τ.τ.— ετοι 
πού μπορεί νά ανεβάζει ενα ή  περισσό
τερα  έργα ταυτόχρονα σέ πολλές πόλεις 
τής Α μ ερ ική ς . Ιοιόκτητα θεστρα ο ε . 
Εχει, άλλά καυε χρόνο συμβάλλεται μέ κε· 
φμ-.αιυυχους επιχειρηματίες, πού όιαβε 
τουν τά  χριιματα γ ια  τήν οργάνωση των 
παραστάσεων. Τ ό  κοινό των Ε ν . Πολί 
τεΐων υποστηρίζει το «Συντεχνιακό  θ έ α 
τρο» τόσο πολύ πού συνήθως καθε Εργο 
να πραγματοποιεί τουλάχιστο 2 εκατομ 
είοιτηρια. ια  ραοικα οικο .ομικά  κεφά
λαια γ ιά  τις πρωτοπορειακες παραστάσεις 
Εργων άγνωστων συγγραφέων ή  γνωοτων 
Ολλα άνεβαομενων με καινούργιες τεχνο
τροπίες. τά δίνουν 80 .000  ουνορομι,τες 
μελη τού σωματείου, πού πληρώνουν γύ 
ρω στα 4  δολλαρια τό χρονο απέναντι 
οτό δικαίωμα μιας μικρής εκπτωοης οτά 
είοιτιιρια. Χαρακτηριυτικό τής τόλμης 
τού θιιΠό είναι τό ανέβασμα ολόκληρου 
του π-μαξενου Ιντερμετςου τού Ό 'ν η λ , 
πού βάσταξε 6 ώρες (άπό τις 5 >/2—
11 ‘/2 μ. μ . )  καί του μουοικου έργου Ο- 
κΛοχίχμα οτό Μπροντουεΐ, ρΐέ τεΛείως &- 
γνωατους ήθοποιοός. Τ ό  ¿ ρ ν °  αύτο όπερά* 
ρεσε καί πηρε τό βραβείο ΠοόΛίτζερ. π 
ψυχή τού θεάτρου είναι οι γνωστόί^αί- 
οθ.ιτικοι Λόρενς /\άγκνερ καί Ίερεζα  Λέλ* 
πουρν.

Β Ρ Α Ζ Ι Λ Ι Α Ν Ο  Β Ρ Α Β Ε Ι Ο  Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Ό  Βραζιλιανός συγγραφέας Πάοκοαλ 
Κάρλος Μ άγχνο, Εταξε βραβείο 50 λιρών 
λγγλ ία ς  γ ια  το καλύτερο μεγάλο ποίη

μα πού Θά Εγραφε άγγλος ποιητής. I ό 
Βεα δεΐο  δόθηκε οτο λοχαγό  Ρομπερτ Κόν- 
κουεστ. πού ύπηρετεί οτις Κεντρικές Δ υ 
νάμεις τής Μεοογείου.

Τ ό  ποίημα Εχει τόν τίτλο «Γιά  τό  θά
νατο Ενός ποιητή», (του Δ .  Α . .  που^^οκο- 
τωσηκε οτήν ιτανία, Δεκεμ_βρ?
Π ολλά  άπό τά ποιήματα που υποβληθή
καν είτανε τόσο έξαιρετικά, που ό  α 
θλοθέτης έδωσε άπο 10  πρόσθετες λ 'Ρες  
στους τρεις πρώτους, επιλαχόντες: Φοίβο 
Φ ενγου Ικ  I καΐη, τόν Λωρενς Ντωρελ και 
τόν Ρίτοαρντ Φ . ΠΟτεροον.

Τ Ο  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΟ  Ε Ρ Γ Ο  
Τ Ο Υ  Π Ε Ί Σ Λ Ε - ν

Τ ό  τελευταίο έργο τοϋ ΙΙρ ίο λ ίθ  «Τρεϊς 
άντοεε μέ καινούργια οτολη». Εχει 
κανω κρότο οτήν Α γ γ λ ία ^  Καταπιάνεται 
μ ' ενα ζωτικό πρόβλημα τής έποχης μας. 
■Εκατομμύρια στρατιώτες Επιστρέφουν 
άπό τά μέτωπα. Πώς αισθάνονται ο 
στρατιώτες αυτοί; Πως σκέπτονται; I I  
θ ' άπογίνουν; Ό  ΠρίσλεΟ παίρνει τρεις 
αντιπροσωπευτικούς τύπους: ' θ  ένας κα
τάγεται άπό οικογένεια «εύγενων». ό άλ
λος είναι γυ ιός  άγρδτη κι 0  τρίτος ά- 
ιΐλός Εργάτης. Μ ιά  φιλία δένει τούς τρεις 
αύτούς ανυρωποος-πού είναι άπό τήν ίοια 
περιφέρεια, πού είναι άνα-, κασμενοι γυ 
ρίζοντας νά χωριστούνε.

Τ ό  βιβλίο αύτό θεωρείται σάν τό καλύ
τερο άπό όλα  τά Εργα  που Εχει γράψει 
ώς τώρα ό ξεχωριστός αυτός συγγραφέας, 
πού Εχει γ ίνει γνωστός οτό Ελληνικό κοι
νό άπο τό Εργο  τ κ ι  «Μέοα °τ ή  Νύχτα* 
πού δημοσιεύτηκε άλλοτε στα «ΝεοεΛλη 
νικά  Γράμματα».

Μ Ι Κ Ρ Α  Ν Ε Α

* Σ τ ά  τέλη του Α π ρ ίλ η  Εγινε στό Πα
ρίσι μιά διάλεξη μΕ θέμα: « 'Η  κρητνκή 
ζωγραφική καί ή μοντέρνα τέχνη», με 
προβολή τού φιλμ του Λεονχαρντ «  Η

ΚΡ·'1Τ ά Χ πολεσ«:ά>ςποιήματα τού Ά ντ ρ έ  
Σεννεβ ιέρ  πού σκοτώθηκε άπ' τους I ερ- 
μανούς πάνω βπά όδοφράγματα του Πα
ρισιού τήν τελευταία μέρα της Απελευ
θέρωσης. δημοσιεύτηκαν ατου 
μέ πρόλογο του Ζωρζ Ντυαμέλ. _Επίοης 
καί τά ποιήματα τού νέου ποιητή Ζαν · 
Κλώ ντ Ντιαμάν Μπερζέ που σκοτώθηκε 
στό μέτωπο τής Νορμανδίας.

• 'Επεοτρεψμν οτο Παρίσι διάφοροι λο
γοτέχνες καί καλλιτέχνες πού είχαν πάρει 
¿1 Γερμανοί όμήρους. Ό  συγγραφέας 
ΛουΙ Μαρτέν Σωφφιέ μέ τό γ ιο  του που 
ήταν στό οτρατόπεοο του Μπέλοεν, η λ  
μάν Σ α ΐ ν  - Κ λ α Ιρ  άπ' τό στρατόπεδο του 
Ράβενοσπρούκ. ό  Ζουλιέν Κα ιν. πρώην 

διευθυντής τής γαλλικής 'Εθνικής  Β ιβ λ ιο 
θήκης. ό  συνεργάτης του περιοδικού «Νου- 
βέλ Λιττεραίρ» Φραναίς Αμπριερ, _ό κα
θηγητής Ρ ισέ καί δ διευθυντής της όρ
χήστρας τής Πλείάντ. Μωρίς Χέβατ.

'  Κάπου δώδεκα Γάλλοι Εκδότες άπι* 
φάσισαν νά Ενωθούν μέ τόν τίτλο « 'Ο μάδα 
τής Γαλλικής Πίστης» γ ιά  νά έξακολου 
θήσουν νά ύποοτηρίζουν όλοι μαςι μέθα 
στή Λεύτερη Γαλλία, τις ιδέες που ΐί*ρ ν  
ύποστηρίξει τόν καιρό που ή πατρίδα τουν 
ήταν σκλάβα. Αύτή ή δμάδα ιιέ τήν προε
δρεία τού Έ μ ϊ λ  - Πώλ καί τήν άντιπροε 
δρεία τού Βερ κόρ  μένει άνοιχτή ο  ολοι-ε 
τούς έκδοτες πού στήν Κατοχή άρνηθηχαν 
νά ύποκύψουν στό θέληση του έγθρυυ και 
που Β ιο ύ  καί πού μέ τή δράση τους ή 
μέ τ Ις  Εκδόσεις τους άντιστάθηχαν στόν

Κ<Χ·°Μεγά^η έπιτυχία Εχουν στΛ Γαλλία 
τά Εργα  πού περιγράφουν τ Ις  μάχες που

άπελευθέρωσαν τά Παρίσι τόν περασμένο 
Αύγουστο, σάν τό βιβλίο τού Κλώντ Ρουά 
«Μ ' άνοιχτά μάτια μέσα οτό έπαναοτα- 
τημένο Παρίσι» (τό  βιβλίο αύτό μεταφρά
στηκε κα ί κυκλοφόρησε κιόλας οτήν Α γ 
γ λ ία ). « Ο Ι μάχες γ ιά  τό ΓΙαριαι, Αυ 
γουοτος τού 1944» τοο ΜπερτρΟν ντέ Σ  ε- 
ζάλ. « Ό  Πόλεμος οτό Παρίοι» του Σα ρλ  
^^πpαιμπάv, πού είναι Ενας ‘πελώριος ια 
μος τής μυστικής δράσης τών Παριξιανων 
στήν Κατοχή καί τά «Χρονικά τής Αντί
στασης» τοο Μαξίμ Μπλόκ - Μαοκαρ.

* Δημοσιεύονται στό Παρίσι ή μετάψρα- 
ση τοϋ έργου του Γόμας Ιηά ν: «  Η Καρ- 
λόττα στή Βα Ιμ ά ρη », τό  «Ρομανσέρο Ζι· 
τόνο» του Φεοερίκο Γκάροια Λορκα, «1UU 
Γράμματα» του Ή λ ία  Έ ρ εμ π ουρ γκ  μέ 
πρόλογο τού Ζάν - Ρ  ισάρ ΜπλΡκ. Επ ί
σης κυκλοφόρησε μιά δεύτερη έκδοση του 
«Πόλεμός καί Ε ιρήνη» του Λέοντα Ιολ- 
οτοΐ. οτή μετάφραση τού Ά ν ρ ι  Μονγκώ_. 
μέ πρδλογο του Π ιέρ Πασκάλ. καθτ,γητη 
τών Ρω οοικώ ν στή Σ χ ο λ ή  των Α να τολι
κών Γλωσσών.

* Τ ό  περιοδικό «Λά Νέφ», πού ώς τώρα 
Εβγαινε οτό Α λ γ έ ρ ι ,  άφιερωνει τό  δεύ
τερο παρισινό του νούμερο σέ μιάν « Α ν 
θολογία  τής Σοβ ιετικής  φιλολογίας», που 
τήν παρουσιάζουν δ συγγραφέας Ζ α ν - 
Ρ ιο ά ρ  Μπλόκ καί ό  ποιητής Ωντιμπερτι.

* Ή  « Ρ ε β ύ  ντέ Παρί», που είχε
τήν Εκδοσή της τήν 1η Ιο υ ν ίο υ  194U. 
άρχισε vü  ξαναβγαίνει μηνιαία άπ την 
1η Απριλίου. Τά πρώτο νούμερο περι
λαμβάνει Ενα άρθρο τού Σ ιγκφ ρ ιντ  κι 
άποοπάσματα άπό τά μαθήματα του Πωλ 
Βαλερύ οτό Κ ο λ ές  ντέ Φράνς. Μ  αυτή 
τήν ευκαιρία διηγούνται πως στήν Κατο
χή  Ενας γερ-ΐανός αξιωματικός ρώτησε 
τό  Βαλερύ τι ακριβώς ήταν αιπο τό Κο- 
λέζ ντέ Φράνς. χΠ  ό Βα λερύ του άπάντη- 
σ ε ; «*Ένα  σχολείο ΰπου ό  λόγος είναι
λειπερος»;άλλος ¿^,οσργώς τής Παιδείας 
καί ή  Κυβερνητική
¿ Κ Γ  τ ή ν  άδειο^^ά πα^ξει γιά

S í  Κήι· Μ δ . ? υ ς
θύνει τό θέατρά της.

* Σ τ ό  θέατρο «Π ιγκάλ» οι νέοι 'Ενω μέ
νοι Η θοπ οιοί συνεργαζόμενοι μέ τδ  οίαοο 
τού Παλαί ντέ Σ α γ ιό . Εδωσαν τόν «Δαν- 
τόν »  τού Ρομα ίν Ρολλάν, δπου παίζουν 
80  ήθοποιοί. Ή  σκηνοθεσία ήταν των 
Π ιέρ  Άνταλμπ έρ και Αντρέ ? ε ί” ^·, J } 1 
Ετοι Εγινε μιά άπ’ τις τελευταίες θ=λήσεις 
τού μεγάλου Ρομα ίν Ρολλάν. δπως τβ- 
γραφε σ ' Ενα γράμμα του λ ίγο  πριν 
πεθάνει.

■ Τ ό  θέατρο Μονπαριάς παίζει τό Εργο 
τής Σ  ιμόν άφιερωμένο οτό συγγ W . í á  τ<~ 
μυθιστορήματος «  Ανεμοδαρμένα _ Υψη» · 
μέ τόν τίτλο « Έ μ ιλ υ  Μ π ρ ο ν τ έ *^ ^  σκη
νοθεσία είναι τού Γκαοτόν Μ · » .

*  Τόν Α π ρ ίλ η  ή Γαλλική  Κωμωδία 
πήνε οτήν Α γ γ λ ία  δπου Εδωσε παρα
β ά σ ε ις  οτό Λονδίνο, Μάντσεστερ καί 
Γκλάσγκο . Τό ρεπορτόριό_ της περιλάμ
βανε δυό αιώνες γαλλικού θεάτρου, άρ; 
χίζοντας άπό τις «Ψειποσπουδαιες» τοο 
Μολιέρου καί φτάνοντας οτό Παπούτσι 
άπό Σα τέν»  τού Κλωντέλ. . -

*  Σ τ Ις  22 Αύγουστου 1944. πάνω. στα 
όδοφράγματα τού Παρισιού πέθανε δ Λ ι 
μός. Ενας άπό τούς πιό λαοφιλείς ήθο- 
ποιούς τού γαλλικού κινηματογ^τφου-

* Σ Ι  μιά ποιητική άπογευματινή ή Γα λ 
λική Κωμωδία Επαιξε γιά  ηρωτη φορα 
μια  οκηνή άπό τό «Φάοση» του Πώλ Βο- 
λερύ. Ή  σκηνοθεσία ήταν του Ζουλιέν 
Μπερτώ. ,

*  Τ ό  ράδιο τού Παρισιού μετέδωσε τήν 
τραγωδία τού Ζάν - Ρ ιο ά ρ  Μπλόικ «Του- 
Χώνα», πού είναι έμπνευσμένη άπό τό βύ
θισμα τού Γαλλικού Στόλου τό Νοέμβρη 
τ Λ  1942. Τ ό  Εργο  αύτό είχε παιντε. 
προηγουμένως στή Ρωσσία μέ καταπλη- 
χτική έπιτυχία.

*  Ό  Π ιέρ Μπλανσάρ, πρόεδρος της 
'Επιτροπής Απελευθέρωσης του Γαλλικού 
Κινηματογράφου έπέστρεψε άπ τήν Αμε- 
ρική δπου είχε παει μέ Επίσημη Αποστο
λή. 'Ε κ ε ί  παρουσίασε τό φιλμ της Απε
λευθέρωσης τού Παρισιού μέ μεγάλη Επι
τυχία  καί μάζεψε 30._000 δολλάρια Y tá  
τά  κοινωνικά Εργα  του γαλλικού κινημα
τογράφου. "Εφ ερε μαζί του καί 21 χασ- 
σες μέ ρούχα γ ιά  τούς ήθοποιους.

* Ό  σκηνοθέτης Σ ά ρ λ  Σπ α ά κ, Ετοιμά
ζει Ενα φιλμ άπό τόν « Η λ ίθ ιο »  του Ντρ- 
στογιέβσκι. μέ τό Ζάν - Λουι Μπαρρω 
στό ρόλο τού πρίγκηπα Μίσκιν.

• Ή  Ν ικόλ  Βεντρές δημοσιεύει. Ενα 
βιβλίο: «Εικόνες τού Γαλλικού Κινημα
τογράφου» πού περιλαμβάνει όλη τήν ε 
ξέλιξη του κινηματογράφου άπό το Μ ε
λιές ώς τό Ρενέ  Κλαΐρ  μ έ  μ ιά  μικρή 
εϊσαγωγή τοΰ ποιητή Πώλ Έ λ υ ά ρ .

* Τ ό  τελευταίο ιυθιοτόρημα τής Β ίκη  
Μπάουμ, «Ξενοδοχείο τού Βερολίνου» γ υ 
ρίστηκε φιλμ. Παίζεται αυτη τή στιγμή 
στό Λονδίνο σέ μεγάλη έπιτυχία. Ο Ι  ή 
θοποιοί. Ρέ Ιμ ο ν  ΜάοεΟ, Ά ντρεα ς Κ ίγ κ  
καί Πήτερ Λόρρε ζωντανεύουν Ενα Γερ
μανό Αξιωματικό, μιά διάσημη ήθοποιό 
κ Γ  Εναν ίδεαλιοτή φυλακισμένο σέ στρα
τόπεδο συγκέντρωσης. Τά ταλέντο και ή 
γνώση πού Εχει ή Β ίκ η  Μπάουμ της γερ 
μανικής πραγματικότητας καί των Γ ε ρ 
μανών γενικά , τή βοηθήσανε νά γράψει 
Ενα Εργο άν3ρώπινο, ζωντανό, άληθινρ. 
Ό σ ο ι  τό είδαν λένε πώς τις Ιδ ιες  άρετές 
παρουσιάζει καί τό φιλμ.

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

Ο Ι 'Ενω μένοι Καλλιτέχνες Ετοιμάζουν 
στά Λυρικό θέατρο τήν τρίπραχτιι κωμω
δία  του Δημήτρη Φωτιάόη «θεοδώρα». 
Πρόκειται γιά  τήν περίφημη αύτοκράτειρα 
τού Βυζαντίου, πού Επειτα άπό μιά ζωή 
γεμάτη περιπέτειες. Ανέβηκε οτό θρόνο 
του Βυζαντίου.

*  *  *

Ό  θίασος Κοτοπούλη (θερ ινό  θέατρο 
Μουαούρη) άρχισε τις δοκιμές τής κωμω
δίας του Ν . Κατηφόρη « Σ τ ά  Ψέμματα». 
Πρόχειται γ ιά  μιά Εντονη σάτιρα τής σύγ
χρονης Ελληνικής κοινωνίας.

Τ Α  Ε Ρ Γ Α  Τ Ο Υ  Μ Ω Ρ Ο Υ Α  
Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Ό  Ά ν τ ρ έ  Μωρουά. δταν o i Γερμανοί 
πήρανε τή ΓαλΛία, άναγκαοτηκε. Οπως 
κα ι τοοοι άλλοι συγγραβεϊς της Εύρώ- 
πης, νά καταφύγει στήν Α μερ ική . 'Ε κ ε ι 
δμως δέν Εμεινε Αργός. Εγρα ψ ε Ενα 
πλήθος βιβλία , δοκίμια, Ιστορικά Εργα , 
καί μυθιστορήματα, —  τήν «Τραγωδία 
στή Γαλλία», μ ιά  1η Σ ε ιρ ά  «Λογοτεχνι
κών Μελετών», δυό τόμους «Α π ομνημο 
νεύματα», τό  « 'Ελπ ίδες καί Αναμνήσεις», 
μιά δίτομη « ‘ I στορία τών '  Η  νωμένων Π ο
λιτειών»,' καί τά  μυθιστορήματα « Έ ρ χ ε 
ται πάντα τά Αναπάντεχο» καί «Γή  τής 
Επ α γγελ ία ς». Τήν Αποκλειστικότητα της 
μετάφρασης τών Εργω ν αύτών, πού βγή
καν στή Ν έα  Ύ ό ρ κη . έξααφάλιοε γ ιά  τήν 
Ε λ λ ά δ α , ά Ε κ δ ο τ ικό ς  Ο ίκος « Ο Ι Φίλοι 
τοΰ Βιβλίου», θ ά  βγούν, πολύ σύντομα, 
ή « Γή  τής Επ α γγελ ία ς» καί ή  « Ίο το ρ ία  
τών Η νω μένω ν Πολιτειών».

« Ο  Α Λ Η Θ Ι Ν Ο Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ »

Έκυκλοφόρησε σέ πολυτελή κ Γ  Εξαι
ρετικά φροντισμένη Εκδοση, στολισμένη 
μέ ώραϊες ξυλογραφίες του Α . Τάσσου, 
ή μελέτη « Ό  Αληθινός Παλαιιδς» τού Ν ί 
κου Ζαχαριάδη. Τό βιβλίο αύτό πού τυ 
πώνεται οημερα οέ τέταρτη Εκδοση, άπό 
τήν έκδστικήν έταιρία «Τά  νέα βιβλία», 
Αποτελεί μιά πολύτιμη συμβολή οτή με- 
λετη τού Παλαμικού Εργου, πού εξετά
ζεται καί Αναλύεται από μιάν όλυτελα 
νέα σκοπιά μέ τή βαθύνοια καί τό πλά
τος πού χαραχτηρίζουν τό  συγγραφέα 
του. Ο ί Αναγνώστες μας, άπό τά λίγα  ά- 
ποσπάσματά του, που δημοσιεύσαμε οτά 
« Ελ εύ θερ α  Γράμματα», θα Εκτιμήσανε 
τήν άξια του. Σ ε  έρχδμενο φύλλο μας, 
είδικός συνεργάτης θ ' Ασχοληθεί πιό πλα- 
τειά μ  αύτό.

Ε Ν Α  Ν Ε Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο

Κυκλοφόρησε ή μελέτη τού Βάσου 
Γεω ργίου: « Ή  έξαθλίωση τού λαού κ ι ' ό 
πλούτος τής χώρας». Ε ίνα ι μ ιά  κριτική

τής Μ εγάλης ’ Ιδέας —  Μεγάλης 'Ε λ λ ά 
δας άλλά καί μιά Επιστημονική Ανάλυση 
των βαοικων προβλημάτων τής νεοελλη
νικής κοινωνίας. Ή  Εξάρτηση άπό τό ξέ
νο κεφάλαιο, ή θεωρία τής φτώχειας τού 
Ελληνικού έδάφους, τά άλυτα προβλήμα
τα τής άγροτικής οικονομίας σέ συνδυα
σμό με τήν πολιτική τής Μεγάλης 'Ιδέα ς  
άναλύονται μέ τρόπο θαυμαστό άπό τό 
συγγραφέα καί δίνουν Απάντηση στά Α 
γωνιώδη Ερωτήματα πού βασανίζουν σή
μερα τή νεα Ελλάδα. Τό βιβλίο αύτό 
πρέπει νά διαβαστεί Απ ' δλους τούς “ Ε λ 
ληνες πού πονούν τόν τόπο μας.

Α Π Α Ν Τ Α  Π Α Π Α Δ IΑ Μ Α Ν Τ Η

"Ε ν α  γεγονός γ ιά  τήν πνευματική ζωή 
τού τόπου μας είναι ή Εκδοση των « Α 
πάντων» τού μεγάλου νεοέλληνα διηγη- 
ματογράφου Α . Παπαδιαμάντη. "Οπως εί
ναι γνωστό τά διηγήματά του (τόσο 
στις Αλησμόνητες έχδοοεις Φέξη. δσο καί 
στίς άλλες) Εχουν Εξαντληθεί άπό και
ρό καί είναι δύσκολο νά τά γνωρίσει 
ή νέα γενεά  μας.

Γιά  τούτο σήμερα ή Εκδοση τών « Α 
πάντων» τοΰ Παπαδιαμάντη. πού τήν άρ
χίζουν ο ι « 'Εκδό σ εις  Καραβία». μέ τά 
«θαλασσινά Ειδύλλια», είναι άξια με 
γάλης προσοχής.

«Ο  Μ Α Τ Ω Μ Ε Ν Ο Σ  Γ Α Μ Ο 'Σ »

Ά π ό  τήν έκδ. έταιρία « "Ικα ρος» κυ
κλοφόρησε τό διάσημο Εργο τοϋ ΦεδερΙ- 
κο  Γάρθια Λόρκα « Ό  Ματωμένος Γά μ ο ο  
(τραγω δία σέ τρεις πράξεις καί έφτά ε ι
κόνες) . εισαγωγή καί μετάφραση τοΰ 
ποιητή κ. Νί,κου Γκάτσου. Τιμή δρχ. 300.

Σ Π Α Ρ Τ Α Κ Ο Σ

Σ  ' Επιμελημένη Εχδοση κυκλοφόρησε ά 
πό τόν Εκδοτικό Ο ίκο  Ζαχαροπουλου. τού 
Παναγή Λεκατοά, μέ τόν τίτλο « Σ π ά ρ 
τακος», ή Ιστορία τού πολέμου των Μο
νομάχων, μιας άπό τις έπικότερες Επα
ναστάσεις τού άρχαίου κόσμου, άπ' ε_ύ- 
δείας άπό τις άρχαϊες πηγές, μέ εύρεία 
παράθεσή τους καί μ ε  είοικές παραρτη- 
ματικές μελέτες γ ιά  τήν άξια καί τή συ- 
σχέτισή τους.

«Ο  Ε Σ Τ Α Υ Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Σ  Λ Α Ο Σ  Μ Ο Υ»

Ά π ό  τις έκδόσεις Ά .  Καραβία έκυ
κλοφόρησε τό νέο βιβλίο τού θ έμ . Κορ- 
νάρόυ μέ τόν τίτλο: « Ό  'Εσταυρωμένος 
Λαός μου».

Περιγράφει τήν άφάνταστη τραγωδία 
τού Χορτιάτη, πού όλοι οΐ κάτοικοί του 
κάηκαν ζωντανοί μέσα σ ' Ενα φούρνο τό 
Σεπτέβρη τού 1944.

« Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η  Κ Α Μ Π Α Ν Α »

Κυκλοφόρησαν τό  Ι ο  καί τό  2ο Φύλλο 
τής καινούργιας Εβδομαδιαίας π ολιτικής,, 
κοινωνικής καί φιλολογικής Εφημερίδας 
« Ή  'Ελεύθερη Καμπάνα», μέ φοντιομέ- 
νην ‘Εμφάνιση καί Επιτελείο Εκλεκτών συ
νεργατών, άνάμεοα στούς όποιους ση
μειώνουμε τούς κ. Γιάννη Καρδάτο, θρά- 
σο Καστανάκη, θ έμ ο  Κορνάρο, θ .  Τσα- 
βέα, Γ . Φτέρη, Γ .  Μακρή, Ά λ κ η  Τρο- 
παιάτη, Μ . κρυρήτη , Γ .  Άνδρουλιδάκη, 
Β .  Χαν.ώτη, Σ ο ψ . Μαυροειδή - Παπαδα- 
κη , «λπ . Αρχισυντάκτης 6 Γ .  Μυλωνο- 
γιαννης. Πουλιέται παντού δραχ. 30.

ΤΟ  « Ε Λ Λ Η Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο »

Λάβαμε δλη τή σειρά τών φύλλων 
τοϋ περιοδικού «Ελληνόπουλο». Ε ίνα ι Ε
να εικονογραφημένο περιοδικό μέ πρωτό
τυπη, ζωντανή κ Γ  Ενδιαφέρουσα Ο λ ή γ ι ά  
νέους καί νέες. Κυκλοφορεί κάθε Σ ά β 
βατο.

« Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ »

Μηνιαία Εκδοση Γραμμάτων. '  διευθυν
τής Γιάν. Καραμήτοος. Έκυκλοφόρησε 
τό  πρώτο φύλλο, μέ καλλιτεχνικήν έμφάνι. 
ση καί Ενδιαφέρουσες ουνεργάσίες τών 
Γιάν. Ρίτσου, Β .  Λαούρδα, Ν . Βρεττά- 
κου, Μ . Ά ξιώ τη , Γ .  Έ ρ μ ιά δ η , Γιάν*. Πέ· 
τρου, Μηνά Δημάκη, Πάνου Σπ άλα , Β .  
Βα ρ ίκα . Τάσου Παπά. Ν . Τουτουντζάκη 
Τ . Σινόποαλου, Χρ. Λεβάντα, Γιάν. Κα· 
ραμήτσου. Π . Λαμπρινου κ. ά.

Β Ι Β Λ Ι Α

« Σ τ ά  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α  τ  ή ς 
Α θ ή ν α ς » ,  σύντομο χρονικό τού Γ .  Β .  
Κσπαρίσση, Μάης 1945.

Φ. Η . Φ ι λ ι π π α κ ο π ο ύ λ ο υ :  
«Απόψεις έμπο ροκρατικής πολιτικής*. 
Έ κ δ .  «Γλάρου». Ά θή να ι, 1945.

Τ ά κ η  Ά ν θ ή λ η :  « Ό  Ταξιδευ- 
τής». Ποιήματα, έκδ. «Κύκλου». Ά θη να  
1945.

Α .  Π α ν σ έ λ η ν ο υ :  «Μέρες 'Ο ρ 
γής». Ποιήματα, έκδ. «Γλάρου». Α θή να ,

Η , σ . Ι λ Ι ε Ι Ι ε :  « "Α χ !  αύτά . . .  τά 
παπούτσια I» . Άιθήνα, 1945.

Β  ε  ρ  κ  ό ρ : « Ή  Σιωπή τής θάλασ
σας», μετάφραση Τ . Γκρίτζη - Μιλλιέξ, 
Εκδ. « Ίκ α ρ ο υ »  μέ τή φροντίδα τής Έ λ -  
ληνογαλλικής 'Ένω σης Νέων. Α θή να , 
1945.

Ά λ κ η  Κ ω τ σ ά κ η :  «Αποστά 
τες», έκδ . οίκος Κορνάρου. Αθήνα, 1945.

Ν Ι κ ο υ  Κ α ζ α ν τ ς ά κ η :  « Α γ 
γλ ία », Β ' .  Εκδοση. Ο Ι  φίλοι τ-;ΰ Β ιβλίου , 
Α θ ή ν α , 1945.

—  Δ η μ ή τ ρ η .  Π ο υ ρ ν ά ρ α :

Φώσκολος, ό Σολομός, ό Κάλ- 
βος καί τόσοι δλλοι άγωνιοτές 
τοΰ λόγου καί τής Ιδέας.

"Οταν πήραν τά Εφτάνησα οι 
Ρώσσοι τ' άρχοντολόγι σήκωσε 
ξανά κεφάλι κι ό Μαρτελάος κυ
νηγήθηκε. Στάθηκε δμως άτοάν- 
ταχτος στό πόστο του. Ο Ι άλλο1 
έφυγαν, αύτός δέν έφυγε άπ’ τό 
νησί. Συνέχισε μέ τήν ίδια θέρ)εη 
τόν άγώνα καί τή διδασκαλία 
του. Λαογέννητος καί κοσμαγά
πητος μιλούσε, κήρυχνε, φώτ .ζε, 
χωρίς νά τολμά κανείς νόμπιλος 
νά βάλει χέρι άπάνω του, μολο
νότι χτυπούσε καί σατίριζε άλό- 
πητα τ' άρχοντολόγι. Τόν προ
στάτευε ό φόδος τού λαού. 'Από 
μερικά άνέκδοτά του κι άπό δλη 
τή δράση του ό Μαρτελάος μάς 
θυμίζει τόν άρχαιο Σωκράτη, μέ 
μόνη τή διαφορά πώς ή διδαχή 
κι ό άγώνας τού Μαρτελάου ή
ταν προοδευτικός κι έπαναστατι- 
κός.

Γρήγορα ό Μαρτελάος μυήθη- 
κε φιλικός κι έγινε ή ψυχή του ε
θνικού ¿παναοτατικού πνεύματος 
στά 'Εφτάνησα καί τράβηξε στίς 
γραμμές του καί πολλούς άρχον- 
τάδες, πού άντιδρούσαν ώς τότες. 
'Αγώνες καί δράση μοναδική, πο
λύχρονη, άκατάδλητη. Μάς τόν 
παραδίνουν σέ μιά σκηνή, άξια 
νά κινήσει τό κοντύλι ζωγράοου. 
Είναι μαζωμένοι οί πατριώτες σέ 
μιά έξοχή τοΰ νησιού, άγναντεύ- 
ουν τό σκλαβωμένο Μόριά, μι
λούν συνωμοτικά καί γιά μιά 
στιγμή ξεσπάει ό βάρδος Μαρτε- 
λάος, βγάζει πύρινους λόγους γιά 
πατρίδα καί λευτεριά, ξεσηκώ
νει ένθουσιασμένους τούς συντρό-

« ' Ιστορία τού Διεθνούς Σοσιαλισμού». 
Β ' .  Εκδ. Κοινωνικής Έ ρ ευνα ς . 'Αθήνα. 
1945.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ

—  ΤΩρες Επισκέψεων οτά γραφεία μας 
μ ό ν ο ν  άπό τΙ ς 11 —  1.

-—  Σ τ .  Φ α λ κ ο ν ά κ η :  Χρειάζεται 
περισσότερη όουλεια ή άφηγηση.

—  Ξ ε ν .  Κ α ρ ά κ α λ ο :  Εύχαριστοΰ- 
με πολύ. θ ά  δημοσιεύσουνε τή μετώψρα 
σή σας.

—  ¿ .  Λ ώ ρ ι α υ τ η :  Έ χ ο υ μ ε  δημο 
οιέψει πολλά παρόμοια.

—  Α . Κ α λ λ ι μ ά ν η  (Π ά τρ α ): Ό  
κ. Άνω γειανάκης σας άπαντά κατ' ευ 
θείαν. Πόστ - Ρ  εστάντ.

—  Γ . Δ  ά  λ  λ  α : Δυσανάγνωστο. Παρα- 
καλοϋμε γενικά  τούς συνεργάτες μας νά 
γράψουν καθαρότερα.

—  Π . Φ ι λ ι κ ό : -  θ ά  δημοσιευτεί «τ' 
Ό νειρο» .

—  Γ ά  κ  η Τ α ο ο ύ λ η :  'Εγκρ ίνουμε 
άπόλυτα αύτά πού μας λέτε γ ιά  τους 
προσκόπους μας.

—  Μ υ ρ ί ν η ,  Σ π υ ρ .  Π α τ ρ ι -  
ν ό ,  Κ.  Β ρ α χ ν ό , Δ ά λ λ α ι ' Η  
συντακτική μας έπιτροπή δέν τά Εγκρίνει.

—  Τ ι  μ. Φ ι λ ι π π ά τ ο :  Περάστε 
άπό τά γραφεία μας.

—  Κ . Φ  θ  ι ω  τ 6 : θ ά  δημοσιευτεί τό 
«Άπολείπειν».

— Έ  λ . Κ α ν έ λ λ η :  θ ά  θέλαμε 
κάτι εόρύτερης σημασίας.

—  Σ τ .  Κ ρ η τ ι κ ά :  Πρέπει νά 
μειωθεί ό  στόμφος.

—  Μ ί | ΐ η  Π ο λ ι τ ό π ο υ λ ο : θ ά  
δημοσιευτούν.

— Ά  ρ  ί ω ν  α : Πρέπει νά στρώσετε
τή δημοτική σας.

—  θ .  Π ε τ ρ α κ ό π . : «Τό  Κοπού- 
κι» θά δημοσιευτεί.

— Ά  λ . Μ α κ ρ ό π ο υ λ ο :  θ ά  δη
μοσιευτεί.

 Δ . Ά  τ  σ ά  λ  η : Μάς άρέσουν πο
λύ. θ ά  βάλουμε τά πιό χαρακτηριστικά.

—  Π. θ ο ό ί τ η :  Καταλαβαίνετε πώς 
άς είναι άόύνατο νά άναλάβουμε τέτοια 
κοστική Επιχείρηση. Στ ε ίλ τ ε  μας συνερ

γασία ή κααμιά άνταπόκριοη γ ιά  τήν 
πνευματική κίνηση τής Θεσσαλονίκης. Ή  
«Επανάσταση» δέν μάς Ικανοποιεί.

—  Κ .  Μ α κ ι σ τ ο :  Θ ά τ ό  όημοσιέ- 
ψουμε μέ τή σειρά του.

—  θ .  Β ε λ ο ύ χ η .  Έ  π  η  ρ  χ.  
Φ ο ι τ η τ ή .  Ν,. 8  ο  ο  έ  λ  λ  η ,  Π.
Γ ρ α ν ί τ η :  Ή  συντακτική μας έπι
τροπή δέν τά Εγκρίνει.

—  Σ .  Β .  Δ ε λ φ ι κ ό :  Τά  χειρό
γραφά σας ήσαν δυσανάγνωστα. Παρακα- 
λούμε ξαναοτείλετέ μας τα.

φους καί τραβάει τό χορό. τρα
γουδώντας δικό του αυτοσχέδιο 
τραγούδι, πού έμεινε άθάνστο 
στό στόμα τοΰ λαού καί τέτιο θά 
μείνει καί οτή νέα μας Ανθολο
γία:

Νά Ιδώ παιδιά, νά ίδώ παιδιά τό 
(φλάμπουρο κι έγώ 

της λευτεριάς όλουθε νά λάμψει,
(νά χαρώ,

βουνά ψηλά, βουνά ψηλά, λαγκά
δ ια  καί βυθούς 

πηδάτε, άπερνάτε, χτυτιά-ε "^ύς 
(όχτρούς.

Ποτάμια τό αίμα τών
(άς τρέξει

τή γή μας άς βρέξει 
χωρίς πόνο καρδιάς. . .

Δέν είδε τό Σηκωμό. Πέθανε 
στά 1819. Κι άπό τότε δπως δλοι 
οί λαϊκοί άγωνιστές άρχισε νό 
ξεχνιέται καί τό έργο του νά χά
νεται. Τό άρχοντολόγι πού πήρε 
ξανά τά πόστα του καί τά κρά
τησε καί μετά τήν “ Ενωση, έκδι- 
κήθηκε τό Μαρτελάο στόν τάφο. 
Τού έρριξε τήν πλάκα τής λησμο 
νιάς. Ό  ύμνος του μόνο στό Να- 
πολέοντα τυπώθηκε καί μερικά, 
πολύ λίγα, ποιηματά του, πού 
δείχνουν, δπως ό θούριος τοΰ Ρή 
γα, τή φλογερή δημοκρατική το'; 
συνείδηση, μιά έξαρση άγωνιστι- 
κή πού ξεπερνάει κάθε ποίηση, 
καί δείχνει τό δρόμο σέ κάθε δη
μιουργία, γι' αύτό τό λόγο είναι 
πολύτιμα τά τραγούδια του οάτ- 
έθνικά μνημεία, πού σημαδεύουν 
τά" δυναμογόνα έξορμήματά τού 
λαού μας πρός τήν άναγέννησή 
του.

Μ Α Ρ Τ I
(Συνέχεια άπό τή σελίδα 5) 

δρόμους τραγουδώντας τό Ιταλι
κό έμβατήριο μεταφρασμένο άπ’ 
τό Μαρτελάο:

Πέφτει ό τύραννος άναστηθήτε 
λαοί, θλιμμένοι, ή φύση φωνάζει. 
Βασιλείς περήφανοι συντριφτητε 
ό μεγαλείτερος θρόνος θά γκρε- 

(μισθεΐ!...

Ό  Μαρτελάος χώνεψε καί συ
νειδητοποίησε βαθύτερα άπ’_ τό 
Ρήγα τό επαναστατικό πνεύμα 
στό κοινωνικό του περιεχόμενο, 
γιατί έζησε σέ περίγυρο μέ έντο
νες κοινωνικές άντιθέσεις. Προο
ριζόταν γιά παπάς κι έγινε δά
σκαλος. Δάσκαλος δμως μέ τήν 
πλατύτερη έννοια. Δάσκαλος τού 
λαού, κοινωνικός διαφωτιστής. 
“ Ετσι άφησε παράδοση πίσω του. 
Καί μεγάλη. Μαθητές του, παι
διά του πνευματικά είναι ό Φώ- 
σκολος, ό Σολωμός, ό Τερτσέ- 
της, ό Γουζέλης, οί γυιοί τοΰ Κο- 
λοκοτρώνη, δλη ή δημοτική πα- 

άδοση στά 'Εφτάνησα. Παράλ- 
ηλα πάει ή γενικώτερη κοινοτι

κή έπίδρασή του. Γιατί 6 Μαοτε- 
λάος καί μέ τήν ποίηση καί μέ τή 
δ:δαχή του άπ τήν έδρα, τόν άμ
βωνα, τό λαϊκό βήμα, μέ τούς ά- 
γώνες, τή φλόγα καί τήν πίοτη 
του έγινε ό φορέας τού νεου πνεύ
ματος καί ξύπνησε τόσο τήν ίθνι- 
κοαπελευθερωτική δσο καί τή λα
ολυτρωτ ική συνείδηση τού τόπου 
του. "Οταν γνωρίστηκε μέ τό έ- 
θνεγερτικό κήρυγμα του Ρήγα, 
προετοιμασμένος πιά αγωνιστής,

Λ Α Ο Σ
είπε κατενθουσιασμένος: «μέ τό 
συντακτικό τού Γαζή θά παοαδί- 
δω άπό τοΰδε καί τή γραμματική 
τοΰ Ρήγα» δηλ. τό έθνεγεοτικό 
του κήρυγμα. Χωρίς τό Μαρτε
λάο τό κίνημα τοϋ Ρήγα θά έμε
νε άκαρποφόρητο πνευματικά 
στήν 'Ελλάδα, δπως πέρασε σάν 
άστραπή καί σχεδόν χάθηκε μέ 
τούς φαναριώτες. Μ’ αύτον καί 
μέσον αύτοΰ έπιβιώνεται καί συ
νεχίζεται κι άναπτύσσεται σ’ έλ- 
ληνικό χώμα καί μ’ έλληνική 
μορφή δ σπόρος του Ρήγα. Ό  
Μαρτελάος συνδέει τό Ρήγα μέ 
τή Φιλική Έταιρία καί τό Σο
λωμό κι αύτός είναι πού δημι
ουργεί, πρίν άπ" τό Σολωμό, τόν 
προδρομικό έ κείνο ποιητικό κύ
κλο τής Ζάκυνθος πού πλαισιώ
νει τό κίνημα τού Ρήγα, τόσο 
στήν πολιτική δσο καί οτήν πνευ
ματική του έκδήλωση καί περισ
σότερο σ' αύτήν. Είναι ό Κουτού- 
ζης, ό Δανελάκης, ό Γουζέλης, έ
νας Αστερισμός τυρταΐκός, πού 
Ανοίγει κάτ' Απ' τό σύνθημα τού 
Ρήγα τή σκηνή τής νέας ποίησης. 
Ό  Μαρτελάος Απ' αύτή τήν πλευ
ρά είναι ό έντολοδόχος καί συνε
χιστής τού Ρήγα. ό άλλος Ρήγας 
μας, ό Ρήγας τής έφτανησιωτι- 
κης δημιουργίας. Καί είναι άνε- 
χτίμητη ή προσφορά του στήν 
κληρονομιά της καί στίς έπι6ιώ
σεις της, γιατί αύτός θεμελιώνει 
στόν πνευματικό τομέα τήν πολε
μική παράδοση καί στόν πολιτι
κοκοινωνικό τή ριζοσπαστική. 
'Απ' τό άργαστήρι του βγήκαν Α
ριστουργήματα πνευματικά. Ό
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κατοχής έμεϊς έδώ στήν 'Ελλάδα 
ζήσαμε σάν «έξω άπ’τόν κόσμο», 
σκεφτήκαμε πώς τό κοινό μας θά 
ήθελε νά μάθει τί έγινε στ' άνα- 
μεταξύ στις έλεόθερες χώρες στό 
πνευματικό έπίπεδο, καί ιδιαίτε
ρα ποιά βιβλία γράφτηκαν καί 
ποιά διαβάστηκαν τό περισσότε
ρο. Σήμερα δίνουμε έναν σύντομο 
πίνακα τής κυριώτερης πνευμα
τικής παραγωγής τών Ηνωμένων 
Πολιτειών.

'Απ' τήν άρχή τού πολέμου δυό 
είδών έργα είχαν ιδιαίτερη έπιτυ
χία: τά πρώτα πληροφορούσαν 
τόν άναγνώστη πάνω στή διεθνή 
κατάσταση δπως τού Ούέντερ Οΰ- 
ιλκι «"Ο Κόσμος είναι ένας», τού 
πρώην ύφυπουργού Σάμνερ Ούέλ- 
λες «Ή  "Ωρα τής Άιΐόφασης», 
τού Οϋόλτερ Λίπμαν «Ή  ’Εξωτε
ρική Πολιτική τών Ηνωμένων Πο
λιτειών» καί «ΟΙ Πολεμικοί σκο
ποί τών 'Ηνωμένων Πολιτειών». 
Τά δεύτερα μελετούσαν τά διάφο
ρα προβλήματα τού μεταπόλεμου, 
δπως τό βιβλίο τού Χέρμπερτ Φέ- 
ιζ «Τά νεύρα τής Είρήνης», τού 
Ρόντερικ Πήττη «Βλέμμα πάνω 
στά σύνορα: μελέτη τής συνδιά
σκεψης τής είρήνης», τού Νήλ 
Μάκ Νήλ «Μιά Αμερικάνικη ειρή
νη», τού Ούίλλιαμ ΖΙφ «ΟΙ τζέν
τλεμαν μιλούν γιά τήν είρήνη», 
τού Ζελομάκ «Τί θά γίνει αύριο», 
τού Τζέΐμζ Ούάρμπουρ «Ή  ’Εξω
τερική πολιτική άρχίζει στό έσω- 
τερικό».

Ή  έπιστροφή τού μαχητή, ή 
προσαρμογή του στή ζωή τής εί- 
ρήνης, οί δυσκολίες της κάνουν 
τό θέμα τοΰ βιβλίου τού Ντίξον 
Ούέκτερ «"Οταν ό Τζόνης έπι- 
στρέψει» καί τοΰ Ούίλλαρ Ούάλ- 
λερ «Έπιστροφή τού Παλαίμα
χου».

Ό  Τζόζεφ Ντέ'ίβις, πρώην πρε
σβευτής στή Ρωσία, μέ τά βιβλίο 
του «’Αποστολή στή Μόσχα» συ- 
νετέλεσε στό νά καταλάβουν κα
λύτερα οί Άμερικάνοι τό σοβιε
τικό τους σύμμαχο, κι ό Τζόζεφ 
Γκρού, πρώην πρεσβευτής στήν

Ιαπωνία, μέ τό ήμερολόγιό του 
«Δέκα χρόνια στήν Ιαπωνία» στό 
νά γνωρίσουν τόν Εχθρό τους.

"Ενα σωρό άνταποκριτές γρά
ψανε γιά τόν πόλεμο. Τά σημαν- 
τικώτερά τους είναι: «'Ημερολό
γιό μου στό Βερολίνο» τοΰ Ούίλ
λιαμ Σίρερ, «Σπατάλη» τοΰ Ού
ίλλιαμ Ούάϊτ, «Τριάντα δευτερό
λεπτα πάνω άπ' τό Τόκιο» τοΰ 
Τέντ Λώσον, «Ταράουα» τού Ρόμ- 
περτ Σέρροντ, «Περίπατος στόν 
"Ηλιο» τού Χάρρυ Μπράουν, «Νά 
ό Πόλεμός σας» καί «ΟΙ Γενναίοι» 
τού "Ερνι Πάϊλ.

Πιό ειδικά γιά τήν άπόβαση 
στή Νορμανδία ή «Εισβολή» τοΰ 
Τσάρλς Ούεντερμπέΐκερ, τό «‘Η
μερολόγιο τής ΕΙσβολής»τοΰ Ρίν- 
τσαρντ Τόμπιν καί «ΟΙ 52 Μέρες* 
τού Σάπλιν.

Ο Ι 'Αμερικανοί δμως ένδυαφέ- 
ρονται νά γνωρίσουν καί τις κα- 
ταλειμένες χώρες, τήν άντίστασή 
τους. Ή  Γκέρτρουντ Στάϊν ζωντα
νεύει τήν προπολεμική Γαλλία 
στό βιβλίο της «Παρίσι — Γαλλία» 
κι ό Έλ ιοτ Πώλ διηγείται στό 
δικό του «Τήν τελευταία φορά 
πού είδα τό Παρίσι». Ό  θήοντορ 
Μπρός, δήμαρχος τού Νάρβικ, δί
νει πληροφορίες γιά τό ρόλο πού 
έπαιξε ή Νορβηγία στόν πόλεμο 
στό βιβλίο του «Τά Βουνά περι
μένουν». Τό έργο τού Γκλένουεϋ 
Ούέσκοτ γιά τό δράμα τής κατο
χής στήν Ελλάδα λέγεται: «Δια
μέρισμα στήν ’Αθήνα». Ό  Τζόν 
Χέλιον δημοσίεψε μέ τόν τίτλο «Δέ 
θά μέ πετύχουν» τό ήμερολόγιό 
του μέσα σ’ ένα στρατόπεδο γερ
μανικό άπ’ δπου κατόρθωσε νά 
δραπετέψει. Τής "Αγκνιες Σμέν- 
τλεύ ό «"Υμνος τής Μάχης τής 
Κίνας» είναι ένα συγκινητικό δο- 
κουμέντο τών άγώνων τού κινεζι
κού λαού έναντίο στόν Ίαπωνέζο 
καταχτητή.

"Ας έρθουμε τώρα στήν καθα
ρή λογοτεχνία. «Τό "Αμπέρ γιά 
πάντα» τής Κάθλιν Ούίνσορ, γίνε
ται τήν έποχή τοΰ Καρόλου τού 11 
τής ’Αγγλίας, σέ μιά άτμόσφαι- 
ρα βίτσιου καί ήδονής, μέ κεντρι

κό θέμα τις περιπέτειες τής δού- 
κισοας τού "Αντερ. Στό μυθιστό
ρημά του «Νούμε’ρο 1» ό Τζόν 
ντός Πάσσος, μέ τό μεγάλο τα; 
λέντο καί τήν παρατηρητικότητα 
του κάνει μιά αυστηρή κριτική έ
νός άτιμου πολιτικού άντρα. «Ή  
’Ανθρώπινη Κωμωδία» τού Ούίλ
λιαμ Σαρογιάν είναι ή χαριτω
μένη Ιστορία μιάς οικογένειας τής 
Καλιφόρνιας. Ο Μάζο ντέ λά Ρός 
ξακολουθεΐ τή σειρά τών «Γιάλ- 
να» μέ τά μυθιστορήματα: «Τό 
χτίριο τού Γιάλνα» καί «Ό  θερι
σμός τού Ούάϊτ "Ωκ». «"Ενα δέν
τρο μεγαλώνει στό Μπρούκλιν» 
της Μπέττυ Σμίθ μάς παρουσιά
ζει τή ζωή μιάς λαϊκής συνοικίας 
τής Νέας Ύόρκης στήν άρχή τοΰ 
αιώνα. Ό  Σίνκλαιρ Λούίς διηγεί
ται τήν Ιστορία ένός τσαρλατάνου 
στό«Γκίντεον Πλάνις» κι 6 Τσάρλς 
Τζάκσον κάνει μιά καταπληχτική 
μελέτη ένός μεθύστακα στό «Χα
μένο Ο ύΐκ-Έντ». Ό  Τζόν Στά- 
ίνμπεκ έγραψε δυό περίφημα κοι
νωνικά έρ·/α: «Τά σταφύλια τής 
’Οργής» πού δημοσιέψαμε στό 
περασμένο φύλλο μας άπόσπασμα 
καί «"Ενα  παράσημο γιά τόν 
Μπέννυ». "Αλλο κοινωνικό μυθι
στόρημα γεμάτο δύναμη Κι δμορ- 
φιά είναι τού Τόρτζ Σέσσονς Πέρ- 
ρυ τό «Κράτα τό Φθινόπωρο στό 
χέρι σου».

Μά φυσικά γράφτηκαν καί πρώ- 
γραμμής έργα μέ άφορμή τόν 

λεμο. Τό κοινό ξεχώρισε ιδιαί
τερα τό «Μιά καμπάνα γιά τό"Αν- 
τανο» τού Τζόν Χέρσεϋ, τήν «Κοι
λάδα τοΰ ΟύρανοΟ» τού Χόμπαρτ 
—Ντούγκλας Σκίτμαν, πού είναι 
μιά συγκινητική Ιστορία δράσης 
καί θανάτου μέσα σ' ένα «Ιπτάμε
νο φρούριο», τό βιβλίο τού "Ερ- 
νεστ ΧέμιγκουέΟ «Γιά ποιόν χτυ
πά ή καμπάνα;» τού "Αρθερ Κ&- 
στλερ «"Αφιξη κΓ άναχώρηση» εί
ναι ένα ψυχολογικό δράμα πού ό 
ήρωάς του, ένας εύρωπαΐος κομ
μουνιστής, πιάνεται, βασανίζεται 
Από τούς ναζίδες, ^ατορθώνει νά 
τούς ξεψύγει κι ένώ τοΰ δίνεται ή 
ευκαιρία νά φύγει στήν ‘Αμερική, 
μακριά άπό κάθε κίνδυνο, προτι

μά νά μείνει στήν Εύρώπη καί νά 
ξαναρχίσει τόν άγώνα κατά τού 
τυράννου. Ή  Πέρλ Μπάκ άφιέρω- 
σε ένα νέο μυθιστόρημα στήν Κί
να : «Ό  σπόρος τού Δράκου». Ό  
Λάννυ Μπάντ, ό ήρωας τών έργων 
τού "Απτόν Σίνκλαιρ, στό μυθι
στόρημα «Ή  πόρτα είναι φαρ- 
δειά» μάς πηγαίνει στήν Ισπανία 
στόν Εμφύλιο πόλεμο κι ύστερα μέ 
«Τά δόντια τού Δράκου» στήν 
Γερμανία. Τέλος, στό μυθιστόρη
μα «Πράκτορας τοΰ Προέδρου» ό 
Λάννυ Μπάντ γίνεται μυστικός 
πράκτορας τού προέδρου Ρούζ- 
6ελτ.

Στόν τομέα τής ποίησης έχουμε 
τήν καταπληχτική έπιτυχία τού 
Ράσσελ Ντάβενπορτ μέ τό ποίη
μά του: «Ή  Πατρίδα μου». Ή  Α
πλότητα, ή χάρη κι ό πατριωτι
κός παλμός τοΰ κομματιού θυμί
ζουν "Βμερσον καί Ούίτμαν. Ιού  
Στίφεν Βινσεντ Μπενέτ τό «Δυτι
κό ’Αστέρι» πού τιμήθηκε μέ τό 
βραβείο Πώλιτζερ τού 1943. " Αλ
λα ποιητικά έργα άξια προσοχής 
είναι τό «Γιά τήν ώρα» τού "Ων- 
τεν, τό «1X1» τού Κάμμιγκς, « "Ε 
να μπουκέτο γιά τή θάλασσα»,
τού Ρόμπερτ Φίτζεραλντ, κι « Ω 
στόσο» τής ΜαριΑννας Μούρ.

θάταν άδικο νά παρουσιάσει 
κανείς ένα πίνακα τής άμερικανι- 
κής πνευματικής παραγωγής έ 
στω άτελή σάν κι αύτόν, χωρίς ν’ 
άναφέρει τούς Εύρωπαίους συγ
γραφείς, Γ  άλλους, "Αγγλους, 
Νορβηγούς, ’Ολλανδούς, Πολω
νούς, Τσέχους καί Γερμανούς ά- 
κόμη, άντρες καί γυναίκες πού 
γύρεψαν άσυλο στήν 'Αμερική καί 
πού μέ τά έργα τους φέρανε στό 
Νέο Κόσμο τή θερμή μαρτυρία 
τους γιά τόν πελώριο άγώνα πού 
γίνουνταν στήν Εύρώπη άνάμεαα 
στή βαρβαρότητα καί στόν πολι
τισμό. ’Αλλά είναι άδυνατο νά γί
νει αύτό στή σύντομη σημερινή 
μας μελέτη, πού περιορίζεται στήν 
καθαρά άμερικάνικη παραγωγή. 
V  , . - .
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