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r /4 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ^ Δ Ρ Ο Μ Ο  V I

Μπρος στό Ξεκίνημα ανοίγεται λαμπερός καί ξάστερος, ενας άπέραν- 
τος καινούργιος δρόμος, πού περνάει μέσ’ ά π ’ τις καρδιές καί τούς προοδευ
τικούς πόθους καί λαχτάρες δλων των παιδιών τής Μακεδονίας, περνάει κι’ 
ά π ’ τό τελευταίο χωριουδάκι των συνόρων μας πού ζοΰν νέοι, καί τραβάει άνη- 
φορικός μά χαρούμενος στό σκοπό του : Νά γίνει ό εκφραστής δλης τής άνα-
μορφωτικής-πολιτιστικής δύναμης πού κλείνουν μέσα τους τά νιάτα μας, κι’ ό 
φωτεινός όδηγητής τής πολύπλευρης πολιτιστικής δράσης τους. Νά δώσει ά π ’ 
τις γραμμές του ζωντανό τό λαοκρατικό παλμό καί τό άναγεννητικό πνεΰμά 
του. Ν’ άγωνιστεϊ παλληκαρίσια γιά τό ψωμί, τη μόρφωση καί τη χαρά τής 
Νεολαίας καί τοΰ παιδιού.

Νά ένώσει στον ϊδιο δρόμο, δλες τις ζωντανές πνευματικές καί πολιτι
στικές δυνάμεις τους, γ ιά την αναμόρφωση καί τή λαοκρατική άναγέννηση 
τής Χώρας.

★* *

θ ά  τραβήξει νικηφόρα στό δρόμο αύτό τό Ξεκίνημα μονάχα δταν ώς 
τήν τελευταία του γραμμή, εξαλειφτεί άπό τώρα καί μπρός τό πνεύμα πώς 
είναι τ ’ δργανο ένός κύκλου, μιας κλειστής ομάδας διανοουμένων καί ίδεολό- 
γων, ένός τμήματος έστω η μιας μερίδας τής Νεολαίας. ”Αν αύτό δέ γίνει, 
ποτέ δέν θά μπορέσει τό «Ξεκίνημα» νά τελειώσει τήν καινούργια μεγάλη του 
άποστολή καί θαναι καταδικασμένο ολοένα νά ξεκινάει πάνω σ’ £να φαύλο 
κύκλο. Οί πλατιές μάζες τής Νεολαίας, οί νέοι σπουδαστές τό ϊδιο δσο καί οι 
νέοι εργάτες κι’ υπάλληλοι καί τά παιδιά τής άγροτιάς, πρέπει νά νοιώσουν 
τό ^.εκίνημα σάν δικό τους, νά τό άγαπήσουν κι’ έτσι νά τό κρατήσουν ψηλά 
στά δυνατά τους χέρια. Μακρυά λοιπόν, άπό κάθε τάση άποκλειστικότητας 
καί στενώματος, άπό κάθε στραβή άντίληψη «σχολής» άπό κάθε μονοπώλιο. 
Οί στενότερες τάσεις καί σχολές καί τά διάφορα στρώματα τής Νεολαίας μέσα 
στή Λαοκρατική ‘Ελλάδα πού δημιουργούμε, θάχουν δλες τις δυνατότητες νά 
εμφανίσουν τά όργανά τους κι’ ά π ’ τις στήλές τους, νά έκφράζουν λεύτερα 
τό «πιστεύω» ή τά προβλήματα πού τούς άπασχολοΰν.

** *

Τό πιό βασικό πρόβλημα πού έχει ν’ άντιμετωπίσει τό Ξεκίνημα γιά νά 
γίνει τά ένιαΐο δργανο, τής πολύπλευρης καί πλούσιας στις εκδηλώσεις τής 
ενιαίας στό περιεχόμενο καί στήν κατεύθυνση πολιτιστικής δράσης τής Νεολαίας 
μας, ένώ παράλληλα θ’ άντιμετωπίζει καί κάθε πρόβλημα ζωής της, είναι ό 
προσανατολισμός του. Σωστός προσανατολισμός σ’ δλα τά προβλήματα ζωής



καί ανάπτυξης τής Νεολαίας θ’ άνοίξει τό δρόμο τής έπιτυχίας τοΰ Ξεκι
νήματος.

Τό Ξεκίνημα πρέπει νά μελετάει βαθιά καί νά παίρνει θέση σωστή, σ’ 
δλα τά προβλήματα μόρφωσης τής Νεολαίας μας. Σωστός προσανατολισμός 
στόν τομέα αύτό θαναι ν ’ αγωνιστεί γιά τό γρήγορο άνοιγμα των Σχολείων 
καί τοη Πανεπιστημίου. Νά διαποτίσουν την παιδεία μας στά καινούργια λα ο
κρατικά ιδανικά καί νά κυριαρχήσει ή Δημοκρατία στην εσωτερική ζωή των 
μαθητών καί των δασκάλων (Αυτοδιοίκηση των μαθητών κ.λ.π.)

Νά δημιουργηθοΰν δλοι οί θεσμοί- έξασφάλισης τής ζωής, τής υγείας, τής 
γόνιμης μόρφωσης καί τής πλατιάς πολιτιστικής άνάπτυξης τής σπουδάζουσας 
Νεολαίας. (Συσσίτια, Σπουδαστήρια, έργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.λ.π.)

Πάνω στήν κατεύθυνση αύτή, κι’ άνάλογα  μέ τις μορφές πού θά παίρνουν 
τά προβλήματα αυτά, θά ξετυλίγει τη διαφωτιστική—-παρορμητική του δουλειά 
βοηθώντας μ’ αύτό τόν τρόπο ολόκληρη τή σπουδάζουσα Νεολαία τής πόλης 
καί τής υπαίθρου.

Τό Ξεκίνημα πρέπει νά παρακολουθεί δλη τήν κίνηση τών πο?ατιστικών 
οργανώσεων καί νά τήν εμφανίζει μέ γόνιμη δημιουργική κριηκή.

Πρέπει νά  εκφράζει τόν προοδευτικό καί τόν ένιαιο χαραχτήρα τής πολι
τιστικής δράσης τής Νεολαίας. Νά μελετάει καί νά παίρνει τήν κοινή θέση γ ιά  
δλα τά προβλήματα προσανατολισμού καί εσωτερικής ζωής τών πολιτιστικών 
οργανώσεων.

Ν’ άγωνίζεται νά γίνουν οί Πολιτιστικές Ενώσεις, οργανώσεις καί παραρ
τήματα, κέντρα χαρούμενης ζωής πνευματικής καί σημαντικής άνάπτυξης, καί 
προστασίας τής Νεολαίας. Κυψέλλες χαράς καί προόδου τής Νεολαίας, ώς 
τήν τελευταία γειτονιά καί ώς τό τελευταίο χωριό.

Ν' άναπτύσσεται άνάμεσα στούς Συλλόγους καί στά τμήματά τους, εύγε- 
νικιά αμιλλα, σέ έργα κοινής ωφέλειας καί προόδου, σέ άνοικοδομητικό έργο !

* *

'Η άθλητική κίνηση σ’ δλες τις μορφές της, πρέπει νά δίνεται σέ πυκνές 
γραμμές καί τά προβλήματα τοΰ άθλητισμοΟ. νά βρίσκουν τήν άπάντησή τους 
στό Ξεκίνημα. ’Ό χ ι  άθλητισμός γ ιά  τόν άθ?^ητισμό καί γιά τούς άθλητοκάπη- 
λους. "Οχι άθλητισμός γιά τόν φασισμό καί τόν πόλεμο, πού άποβλακώνει καί 
διαστρέφει τούς χαρακτήρες καί ρημάζει τό σώμα. "Οχι άθλητισμός γ ιά  τούς 
λίγους «Ρέκορμαν» τής εξοντωτικής ειδίκευσης, καί τής θανάσιμης πάλης γιά 
τό ρεκόρ. Χαρούμενη, ομαδική, πολύπλευρη καί πλούσια σ’ ένδιαφέοοντα άθλη
ση, ολόκληρης τής Νεολαίας, μέ τή σφραγίδα τής εύγενικιάς άμιλλας σέ κάθε 
έκδήλωσή της. ’Αθλητισμός, γ ιά τή δημιουργία μιάς γερής καί χαρούμενης 
Νεολαίας.

** *

Τό παιδί, τό ψωμί κι ή χαρά τοΰ παιδιού, ή έθνική—προοδευτική άγωγή 
του, οί καλλιτεχνικές του εκδηλώσεις πρέπει ν’ άπασχολοϋν τό Ξεκίνημα.

Οί παιδαγωγοί κι δσοι άγαποΰν καί φροντίζουν γ ιά  τό παιδί πρέπει νά-
χουν μιά ξεχωριστή θέση στό περιοδικό τής Νεολαίας.

** *

Τό Ξεκίνηαα άκούραστα πρέπει νά μελετά τις συνθήκες ζωής καί άγω· 
γής δλων τών στρωιιάτων τής Νεολαίας. Ν’ άγωνίζεται γιά τά ζητήματα τής 
καλλιτέρευσης τοΰ βιωτικοΰ επιπέδου τής Νεολαίας κι ολόκληρου τοΰ λαοΰ.

Γιά τήν έξασφάλιση τής υγείας της, μ’ δλους τούς προληπτικούς καί θεραπευ
τικούς οργανισμούς καί θεσμούς. Νά ξεσηκωθούν ερευνες κι άγώνες γ ιά  τά 
προβλήματα τής νέας μητέρας καί τοΰ παιδιού, πρωτοστατόντας σέ κάθε κί
νηση γιά τή προστασία τους.

Νά κινητοποιεί κάθε προοδευτική προσωπικότητα στό πλευρό τών νέων 
στούς άγώνες τους γιά τήν άνθρωπινότερη ζωή.

Νά προσπαθεί νά δώσει επαγγελματικό προσανατολισμό στούς νέους πού 
ψάχνουν στό σκοτάδι.

Νά πονέσει τό νέο, νά νιώθει τούς άγώνες του γιά μιά καλύτερη ζωή, νά 
συναγωνιστεί στό πλευρό του. Καί πρώ τα—πρώτα τό Ξεκίνημα θά πρέπει 
νά πάρει θέση στά πιό φλέγοντα προβλήματα τής χώρας.

Ξέρουμε πώς οί ταρτούφοι τοΰ δόγματος «ή Τέχνη γιά τήν Τέχνη», θά 
βγάλουνε υστερικές κραυγές έναντίον μας γ ιά  «ιεροσυλία» άπέναντι στήν τέ
χνη κ.τ.λ. Στούς μανδαρίνους δμως αυτούς τής τέχνης θάπαντήσουμε έμεΐς πώς 
δλοι έτοΰτοι πού έτσι δογματίζουν δέν κάνουν τίποτα άλλο άπό πολιτική καί 
μάλιστα τήν πιό πισωδρομική καί άντιδραστική πολ.τική. Γιά μάς ή τέχνη είναι 
γ ιά  δλους, καί πρώτα άπόλα γ ιά  τή νεολαία καί τό λαό. Γιά μάς ή τέχνη έχει 
σκοπό : ν ’ άνεβάσει τό λαό μας σ ’ άνώτερα επίπεδα πολιτισμού, νά γίνει βα
σικός παράγοντας προόδου.

Έ τ σ ι  τό περιοδικό μας θά υιοθετεί καί θά προωθεί κάθε προσπάθεια καί 
κάθε κίνηση πού θάχει τά παραπάνω γ ιά  σκοπό. Μά καί θά ορθώνεται καί θά 
παλεύει ενάντια σέ κάθε αντίθετη προσπάθεια πού έμποδίζει τό άνέβασμα τοΰ 
λαοΰ μας, τήν καλυτέρεψη τής ζωής του, τή γενική πρόοδο τής Χώρας.

Τό Ξεκίνημα πρέπει νά ύπερασπίσει τήν ένότητα τής Νεολαίας μας 
μέσα στήν Ε Π θΝ  πού είναι μοναδική έγγύηση γιά τήν προοδευτική δ ιαπαιδα
γώγησή της καί τή λύση δλων τών ζωτικών ζητημάτων της.

Πρέπει νά συγκεντρώσει γύρω του καί νά κινητοποιήσει ολάκερη τή νεο 
λαία τής Μακεδονίας ενάντια στόν πιό φοβερό εχτρό της τό Μοναρχοφασισμό, 
γιά τήν ύπεράσπιση τών λαϊκών καί δικών της καταχτήσεων.

Νά περιφρουρήσει τήν ’Εθνική έ νότητα, νά βοηθήσει τά λαϊκά όργανα αυ
τοδιοίκησης καί τήν Έθνική Κυβέρνηση γ ιά  τή διατήρηση τής ησυχίας, τής τά
ξης, τής ομαδικής ζωής τής χώρας.

Πρέπει άκόμα νά κάνει σημαία του τή σημαία τής Δημοκρατίας, νά ύψώ- 
σει μπροστά στούς νέους Δημοκρατικά —προοδευτικά ίδανικά. Ή  νίκη τής Δη
μοκρατίας ενάντια σέ κάθε έπιβουλή τοΰ Μοναρχοφασισμοΰ είναι ή πρώτη 
προϋπόθεση γιά κάθε μελλοντική προκοπή καί πρόοδο τοΰ λαοΰ καί τής νεο
λαίας μας.

Νά ό σωστός δρόμος πού πρέπει νάκολουθήσει ένα περιοδικό πού θέλει 
νά λέγεται καί νά είναι περιοδικό ολάκερης τής νεολαίας μας : Πλατύς καί 
όλοφώτεινος, μά δύσκολος καί άνηφορικός !

Τό Ξεκίνημα θά ξεκινήσει σταθερά καί άποψασιστικά γιά μιά πορεία 
πού τέρμα της θαναι—έπαθλο νίκης—μιά πλούσια, χαρούμενη κι’ ευτυχισμένη 
ζωή γιά τή νεολαία καί τό Λαό μας σέ μιάν 'Ελλάδα προόδου, πολιτισμού.

Π Α ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Γ ρ αμ μ α τέας  ΕΠΟΝ Μ ακεδονίας



Στρατός  από ξυπόλυτους καί νυοτιν.ους περνά, 
πόχουν δικό τους όνομα, δικό τους και μπαϊράκι.
Στό πόδι κιόλα βρίσκεται τό Ραντιβίίι , νά, 
φουοάτο κίνηαε έχοντας μπροστά τόν Καραϊακάκη.

Τώρα π ’ αρχίζει κ α τ ’ εμίΐς ό αέρας  να φυσά, 
βοσκοί από τά ψηλώματα κι άπό τά γούπατα άλλοι 
π ' άφησαν βρίζα άθέριγη και ακάλο στα μισα, 
φτωχοντυμένοι κόπιασαν στη σχόλη τη μεγάλη.

Αε βλέπεις φέρμελες έδώ, τσαπράζια και σπαθιά
μηδε ακουστούς πολέμαρχους, λαμπρούς καπεταναίους
ή ανέχεια χρόνους όργωσε τά πρόσωπα βαθια
κι ου τ '  είναι τά μπαλώματα  που δείχνουν τους ώραίονς.

Ά π  ’ τά καμμένα σπίτια τους μάς έρχονται γδυμνοί 
μ ή τ '  εΐχαν δλοι τους ζέστη κουλούρα γιά το γιόμα  
δεν τόν πιστεύει ύ έχονμενος τόν καψοονγγενη, 
ζάρκος άπόμεινε κι αυτός δεν τον πιστεύει ακόμα.

Κ αθώ ς λοιπόν δεν έβρισκαν πονοψνχο βοηθό,  
μήτε  στούς άρχοντες της γης μητε  ψηλά οτα ουρανία, 
σάν τόν ανήμπορο πού πάει να γιανει απ τον παθο,  
κοντά μας ήρθαν οι αραχλοι κι οσοι τονς δερνει ορφανια.

Μά εμείς τονς εστυλώσαμε τήν όθαρη ψυχη, 
τούς είπαμε πώς εφτασε στόν κόμπο πια το χτένι 
κι ευθύς άντρειεύτηκαν όπου δεν είναι μοναχοί, 
παρά ατό πλά ϊ τους πολεμάν τοΰ κόσμου οί σκλαβωιιένοι.

Χ τυπ ά ν  μ ε  λύσαα τό στοιχιό, τή δαιμονοοπορά,
πού τ' αγγιμά του ε ϊ ν ' όλεθρος, τό σάλιο του φαρμάκι,
μά  π  δλο κονλουριάζεται κι ολοένα σπαρταρά
στά κονταροχτυπήματα τοΰ άφανισμοΰ σας, δράκοι.

Τά γουστερίδια τά μικρά κι οί επίφοβοι ακορπιοι 
κι δλα τά ζούδια πού άξαφνα σάν επεσες, πατρίδα,  
συρθήκαν άπ ' τό αΐμα σου σάν ποιο νά ποωτοπιεΐ,  
τώρα πού άνασηκώνεσαι κανένα πιά δεν εΐδα.

Σκορπάν καθώ ς τά Ισκιώματα τής νύχτας πού ή αυγή  
τά διώχνει πέρα στις σπηλιές, ατ' αφώτιστο βασίλειο, 
κι οντε κοτάει κανένα τονς ίκ ε ΐθε  πιά νά β γε ι  
γ ι '  ν '  ατενίσουν, σά ρομφαία αρχάγγελου, τόν "Ηλιο .

Λαμποκοπούν  τά αιώματα κι άστράφτονν οί λακιές. 
Γιορτάσι μ ί γ α  τοΰ φωτός , ποιος άπό σε θά λείψει ;
ΙΙανε σ τ '  ανάθεμα, έφυγαν οί μέρες οί κακές
κι ό φταίχτης τό κεφάλι του δεν εχει που νά κρύψει.

Γ. Κ Ο Τ Ζ Ι Ο  Υ Λ Α Σ

Είναι άλήθεια ,  δτι στόν τόπο  μα ς  υ π ά ρχε ι  ακόμα  ενα  π ο λύ  μ ε γ ά λ ο  πλήθος  
ανθρώ πω ν καί α νά μ εσ α  σ έκεινους πού έχουν τήν αξίω ση νά  ο δηγο ύ ν  τήν κο ινω 
νία, πού ή βυθισμένοι σέ μιά  ν ιρβάνα  α υτα ρ έσ κ ε ια ς  μ ισ οανο ίγουν  τά  χε ίλη  σ ’ Μνα 
ειρωνικό με ιδίαμα,  δτα ν  άκοΰν νά  γ ίνετα ι  λ ό γ ο ς  γ ιά  τά  μ ε γ ά λ α  σ ύγχρονα  κοινω
νικά ζη τήμ ατα  ή κλεισμένοι μέσ α  σ τά  ό σ τρ α κα  τών ιδεών, μέ τις ό π ο ιε ς  ε ίδαν  
μιά φορά τόν κόσμο αύτοί,  ή δέ θέλουν π ιά  νά ίδοΰν τ ίποτε  ά λ λ ο  ή θυμώνουν αμα  
ίδοϋν ή καί ά γω ν ίζ ο ν τα ι  νά  κλείσουν καί δλους  τούς ά λ λ ο υ ς  μέσα  σέ όστρακα  
ιδεών α ν ά λ ο γ α  μέ τά  δικά τους.

Μά ό α ιμ α τη ρ ό ς  σεισμός τής π α γ κ ό σ μ ια ς  π ά λ η ς  ε ίμα ι  βέβαιος π ώ ς  ρ ά γ ισ ε  
τά  οπουδήποτε  σ ιν ικά τείχη.

Καί άκοΟμε π ιά  μέσα άπό  τις ρ α γ ισ μ α τ ιέ ς  τόν κολοσσ ια ίο  ά να βρ α σ μ ό  τής 
άνθρώ πινης ψυχής, πού  π α λ α ίε ι  τήν α γω ν ία  τοΰ θανάτου, τήν ά γω ν ία  τής ζωής. 
Καί οί κοινωνίες καί τά  εθνη, πού δέ θέλουν νά  χώσουν τό κ εφ ά λ ι  μέσα  . στήν 
άμμο γ ιά  νά μήν ϊδοΰν τόν κίνδυνο τοΰ θανάτου, έχουν  χ ρ έ ο ς  νά  ίδοΰν, ν ’ άντι-  
κρύσουν μέ ό ρθάνο ιχτα  τά  μάτια,  νά κερδίσουν τή ζωή.

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ Γ Λ ΗΝΟΣ



ΤΑ ΙΔ Α Ν ΙΚ Α ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
( 'Ομιλία στη φοιτητική πολιτική γιορτή)

Ή  'Ε λλάδα  είναι ελεύθερη. Αυτή ή 
ιαχή τραντάζει σήμερα τόν ελληνικό άέ- 
ρα κι άντιλαλεΐ ώς τά ουράνια τή νίκη 
ένός ολόκληρου λαοΰ. Καί τή στιγμή 
αυτή πού έχει συγκεντρωθή έδώ μέσα ή 
νεολαία τής θεσ)νίκης και προπάντων 
ή φοιτητική, οί λόγοι μου άπευθύνονται 
σ’ αύτή. Σείς ηρωικά παιδιά τής ΕΓιΟΝ 
στόν άγώ να  γ ι ’ αύτή τή νίκη σταθήκα
τε άνδρεΐοι πρωτοπόροι. Καί σήμερα 
λάμπει ή ψυχή σας, άστράφτουν τά ω
ραία  νειάτα σας μέσα στό εθνικό π α 
νηγύρι κι’ άναγαλλιάζουν τήν καρδιά 
μας. Σάς  βλέπουμε καί σάς καμαρώ
νουμε. Τίποτε δέ μπόρεσε νά δαμάσει 
τήν άντρειωσύνη σας. Πολεμήσατε στή
θος μέ στήθος τόν εχθρό έξω στό 
βουνά καί μέσα στις πολιτείες. Ό  κα
θένας σας κι’ ένας άγωνιστής κι’ ένας 
διαφωτιστής πού ξυπνούσε τις άλλες 
γύρω του ναρκωμένες ψυχές. Μ άταια 
ό τύραννος σάς χτυπούσε, μάταια σάς 
βασάνιζε μέσα στις φυλ-ακές μέ φριχτά 
μαρτύρια, σείς κρατούσατε σταθερά τήν 
πίστη σας. "Επεσαν πολλοί άπό σάς, 
μά τίποτε δέ σάς δείλιασε. Οί μελλοθά
νατοι σύντροφοί σας, νέοι καί νέες, στέ
κονταν υπερήφανοι έμπρός στό δήμιο 
καί τραγουδούσαν τά τραγούδια τής ε
λευθερίας καί χόρευαν τόν προγονικό 
χορό τοΰ Ζαλόγγου καί χαμογελούσαν 
καί άφηναν γειά στούς συναγωνιστές 
τους καί τούς έξόρκιζαν νά συνεχίσουν 
άτρόμητοι τήν πάλη. Ήρωϊκοί νεκροί 
τοΰ Πανεπιστημίου τής θεσ)νίκης καί 
σείς Έ ργα τόπουλα  κι’ δλα τά 'Ελλη
νόπουλα πού πέσατε στόν άγώνα, ά- 
θάνατη ή δόξα σας, αιώνια ή μνήμη 
σας. Σάς κρατούμε, σάς μιλούμε, ό στο
χασμός σας καί δικός μας στοχασμός, 
ό παλμός σας καί δικός μας παλμός, ή 
πνοή σας καί δική μας πνοή, δλα βρί

σκονται καί ζοϋν μέσα σ' αύτό τό συν
τροφικό τρικύμισμα, στό σημερινό θυ
μίαμα πού ύψώνεται σάν ευχαριστήρια 
θυσία στήν ’Ελευθερία. Ξέρατε πώς νά 
ζήσετε, γιατί ξέρατε πώς νά πεθάνετε. 
"Οποιος ξέρει νά πεθαίνει, ξέρει καί νά 
ζή. Μέ τό νού καί μέ τήν κο,ρδιά σας 
χαράξατε αίώνιες μορφές ζωής γιά τήν 
Ε λ λ ά δ α  πού θά μεστώσουν, θά άνθί- 
σουν καί θά καρπίσουν. Μέσα σ’ αυτές 
κλείσατε τήν ψυχή σας καί νιώσατε 
κάθε είδος μεγαλείου. 'Ω ραία  παιδιά 
τής 'Ελλάδας, σάς χαιρετούμε, σάς κα
λούμε σήμερα καί θά σάς καλούμε π ά ν 
τοτε σέ κάθε συντροφιά μας. ’Ακούστε 
τά λόγια μας.

Ό  άγώνας μας ήταν διπλός. Δεν 
άντικρύζαμε μόνο τόν ξένο καταχτητή, 
μά καί τόν άθλιο ντόπιο σύμμαχό του. 
Κι’ αυτός ό δεύτερος δεν ήταν ό μικρό
τερος, άπεναντίας ήταν πιό σατανικός 
καί πιό πολ.ύπλοκος. Πότε παρουσιαζό
ταν μέ τήν έπίσημη τήν άπαίσια φασι
στική μορφή του καί τότε βλέπαμε ολο
φάνερα τόν έχθρό, πότε δμως πάλι ά λ 
λ α ζ ε  τόνο κι’ ϋπουλα κι’ υποκριτικά 
παράσταινε τόν πατριώτη καί διαλα- 
λοΰσε τά διαβολικά κηρύγματά του. 
Φωτισμένοι σείς δέν ξεγελαστήκατε, 
παρά τόν ξεσκεπάσατε αύτόν τόν κρυ- 
φοφασισμό καί προφυλάξατε άπό τό 
μόλυσμά του τούς άπλοϊκούς πού είχαν 
άγνή τήν καρδιά, μά άμαθο τό νού. 
Κάτω άπό τό άγρυπνο μάτι τού εχθρού 
κατορθώνατε καί διαφωτίζατε, μιλού
σατε, γράφατε, τοιχοκολλούσατε, συγ
κεντρωνόσαστε, κινούσατε τό λαό ένάν- 
τιά του. Μάταια ό κρυψοφασισμός φ ώ 
ναζε : ησυχία, ομόνοια, τάξη. Μάταια 
μάς έλεγε πώς ό καταχτητής είναι πε 
ραστικός, πώς οί θυσίες εΐναι άσκοπες, 
πώς οί ήρωϊκοί άντάρτες πού μάχονται

στό βουνά δέν κάνουν άλλο παρά νά 
προκαλοΰν καταστροφές καί συμφορές, 
πώς έπρεπε νά περιμένουμε τό τέλος 
τού πολέμου. Μέ τέτια φρόνιμα καί π α 
τριωτικά τάχα έπιχειρήματα προσπα
θούσε ν ’ άποκοιμίσει καί νά ναρκώσει 
τό ξεσήκωμα ένός ολόκληρου λαού καί 
νά ευνουχίσει τή νεολαία. Μά σείς κα
ταλάβατε τί ήταν ή φρονιμάδα καί ή 
τάξη πού έλεγε. '’Ή ταν νά μείνετε ήσυ
χοι γιά νά μπορέσει ό καταχτητής νά 
καθίσει γ ιά  πάντα  στό σβέρκο μας κι’ 
έτσι σύτός ό ντόπιος σύμμαχός του καί 
τά συνειδητά ή ασυνείδητα όργανά του 
νά εξακολουθήσουν νά ρουφούν άνενό- 
χλητοι το α ιμα  τού έλληνικοΰ λαοΰ. 
Μάταια άκόμη ό κρυψοφασισμός ά λ 
λαζε τό τραγούδι κι’ έβγαινε στη μέση 
σάν ένας μεγαλοϊδεάτης πατριώτης. 
Προσπαθούσε τά χα  νά τονώσει τό εθνι
κό ψρόνηαα καί κήρυττε τό μίσος ενάν
τια στούς άλλους λαούς Ζητούσε μιά 
'Ελλάδα δυό καί τρεις φορές μεγαλύ
τερη άπό τή σημερινή καί χάραζε ου
τοπικούς χάρτες. Ό  σκοπός του ήταν 
νά θολώσει τά νερά, νά Ίΐαραπλανήσει, 
νά φανατίσει τό λαό καί νά στρέψει 
άλλου τήν προσοχή του. Μά σείς κατα
λάβατε άμέσως τό σατανικό τέχνασμά 
του καί δέν παρασυρθήκατε. Ή  καρδιά 
σας εΐναι άγνή κι’ ή ματιά σας φω
τεινή. Μόνο σεις κι’ δσοι σκέπτονται 
σάν καί σάς πιστεύουν σέ μιά π ρ α γμ α 
τικά ελεύθερη πατρίδα κι’ εργάζονται 
γιά τήν άληθινή προκοπή της. Ταπεινός 
καί πρόστυχος ό κρυφοψασισμός δέ δί
στασε άκόμη νά καταφύγει στη συκο
φαντία καί νά σοφιστή κι’ άλλα χίλια 
δυό τεχνάσματα. Οί μορφές πού πήρε 
είναι άπειρες. Μά ό φασισμός, είτε φα
νερός εϊτε κρυφός, δέν κατόρθωσε νά 
σάς λυγίσει. Σείς σταθήκατε άτράν- 
ταχτοι πρωτοπόροι στόν άγώνα τοΰ 
λαοΰ. Εϊσαστε τό α ίμα  του κι’ ή σάρκα 
του κι’ άκόμη τό φωτεινό μυαλό του. 
Εϊσαστε ό λαός πού παίρνει συνείδηση 
τοΰ έαυτοΰ του καί σηκώνεται καί 
βροντοφωνεΐ τά δικαιώματά του, ό 
λαός πού φουσκώνει κι’ άνεβαίνει καί 
ζητεί νά δημιουργήσει μιά Έ λλάδ::  μέ 
ελευθερία, ισότητα καί δικαιοσύνη. 
Μέσα στήν ψυχή σας ανάβει καί φουν
τώνει ή ίερή αύτή ορμή Χάρη σ’ αυτόν 
τό γιγάντιο παλμό ή 'Ελλάδα είναι 
σήμερα ελεύθερη άπό τόν ξένο τύραννο.

"Ο,τι χτές ήταν μόνο ένας όραματι- 
σμός: παίρνει τώρα σάρκα καί οστά κι’ 
άρχίζει νά πραγματώνεται. Ό  όραμα- 
τισμός αυτός έχει άπειρο πλάτος κι’ 
άπειρο βάθος, γ ι ’ αύτό χρειάζεται κι’ 
άπειρος άκόμη άγώ νας γιά τήν ολοκλη
ρωτική πραγμάτωσή του. Μπροστά σας 
άνοίγεται πλούσια ή ζωή γεμάτη άπό 
ώραία δημιουργική προσπάθεια. Kl’ 
οποίος δημιουργεί μαζί μέ τή γύρω του 
κοινωνία καί μεταμορφώνει τόν κόσμο, 
μόνο αυτός ζή μιά άνώτερη ζωή πού 
δικαιώνει τήν ύπαρξή του μέσα σ’ αύτή. 
Καί τή στιγμή αύτή πού εϊσαστε έδώ 
συγκεντρωμένοι κι’ ένωμένοι, γεμάτοι 
φοβερή δύναμη κι’ άκατάλυτη πίστη κι’ 
αυτοπεποίθηση, άτενίζετε έμπρός.

'Οραματιζόσαστε μιά 'Ελλάδα πού 
ολος ό λαός της χωρίς καμμιά εξαίρεση 
ο’ αποτελεί τό ’Έ θνος.  Δέ θά είναι πιά 
μόνο μιά μικρή ομάδα πού θά έχει δλα 
τά πολιτικά, οικονομικά καί κοινωνικά 
προνόμια, πού θά ονομάζει έθνικό δ,τι 
σ’ αύτή συμφέρει, πού θά χρησιμοποιεί 
δλα τά μέσα, τή βία καί τό δόλο γιά 
νά πιέζει καί νά ξεγελά τήν πλατιά 
λαϊκή μάζα καί νά τήν έχει σκλάβα 
στήν έξυπηρέτησή της. Δέ θά είναι πιά 
ένα μικρό μόνο μέρος πού θ ’ άπολαύει 
δλα τά πνευματικά άγα θά  τού πολιτι
σμού κι’ ο'ι άλλοι οί περισσότεροι θά 
σπάζουν στη δουλειά γιά χάρη του. 
θέλετε  ένα έθνος πού δλα τά άτομά 
του θά έχουν δικαιώματα καί καθή
κοντα. Ή  πλουτοκρατική ολιγαρχία 
μιλεΐ γιά ίερή πατρίδα, γ ιά άγ ια  εθνικά 
ιδανικά, έχει πλ,άσει μιά άψηρημένη, 
μιά άσαρκη ιδέα πού στέκει έπάνω κι’ 
έξω άπό τόπο καί χρόνο καί μ’ αύτή 
προσπαθεί νά θαμπώσει τό πλήθος. 
'Ωραία πραγματικά είναι αύτή ή άσαρ
κη ιδέα, μά στήν πράξη παρατηρούμε 
κάτι άλλο. Κι’ ή πράξη, ουι τά λόyια, 
εΐναι τό άληθινό κριτήριο. Κι’ ή πράξη 
μάς δείχνει πώς εκείνοι πού κηρύττουν 
αύτή τήν ιδέα, τήν προδίνουν καί συμ
μαχούν μέ τόν καταχτητή. Αύτοί πού
λησαν τήν ψυχή τους στό σατανα καί 
δέ δίστασαν νά πουλήσουν άκόμη καί 
τά παιδιά τους πού τά έσπρωξαν νά 
συνεργαστούν ι·έ τόν έχθρό. Είναι 
πολλά τά παραδείγματα. "Ολοι ξέρου
με πρόσωπα καί πράγματα. Αύτοί εΐναι 
οί φιλισταΐοι πατριώτες, οί ταρτούφοι 
ηθικολόγοι, οί άθλιοι προδότες πού



προδίνουν γιά τά άργύρια πατρίδα καί 
τιμή. Αυτοί λοιπόν μας μιλούν γιά έθνι- 
κά ιδανικά ; ’Απέναντι στό νόθο πατρι
ωτισμό τους, στη νεκρή ίδέα τους, σείς 
ύψώνετε μιά ίδέα τής πατρίδας γεμάτη 
σάρκα κι αίμα. Τό έθνος είναι δλος 
ό λαός πού δλα τά μέλη του είναι έλεύ- 
θερα κι έχουν ϊσα δικαιώματα. Αύτό 
τό ιδανικό είναι τό πραγματικά ιερό, σ’ 
αύτό πιστεύετε δχι μόνο στούς λόγους, 
άλλά καί στήν πράξη, γ ι ’ αύτό άγωνι- 
στήκατε κι’ εϊσαστε άποφασισμένοι 
ν ’ άγωνιστήτε άκόμη. Τό ιδανικό πού 
ύψώνετε δέ μένει έξω άπό τόπο καί 
χρόνο, δέν είναι κάτι άφηρημένο, κάτι 
μαγικό κι’ άπιαστο, παρά κάτι τό πολύ 
συγκεκριμένο πού ριζώνεται βαθιά μέσα 
σέ μιά ζωντανή πραγματικότητα, σ' δλο 
τό λαό. Μόνο σείς κι’ δσοι σκέπτονται 
σάν καί σάς κατέχουν τήν αληθινή ίδέα 
τής πατρίδας.

Σ ’ ένα τέτιο έθνος πού ονειρευό
σαστε νά δημιουργήσετε καί θά τό δη
μιουργήσετε, θά ύπάρχει σωστή πολι
τική ισότητα. "Ολοι, άντρες καί γ υ ν α ί
κες, νέοι καί γέροι, θά παίρνουν μέρος 
στή δημοσία ζωή. Στήν κοινότητα, στό 
δήμο, στήν έπαρχία, σ’ δλη τήν Ε λ λ ά 
δα ό άληθινός κυρίαρχος θά είναι ό 
λαός, αυτός ό μόνος έξουσιαστής πού 
θά κυβερνά τόν ϊδιο τόν εαυτό του δχι 
μέ ψευτοδημοκρατικούς πλασματικούς 
τύπους πού φαντάζουν γιά φιλελεύ
θεροι μόνο έπάνω στό χαρτί, άλλά 
πραγματικά, ουσιαστικά, στήν καθημε
ρινή πράξη.

Σ ’ αύτό τό έθνος πού θέλετε νά δη
μιουργήσετε καί θά τό δημιουργήσετε, 
θά ύπάρχει οικονομική δικαιοσύνη καί 
θά έργάζονται δλοι. Ό  καθένας θ’ ά- 
ποχτήσει τή συνείδηση πώς είναι μέλος 
ένός συνόλου καί θά πάλλει ή καρδιά 
του μαζί μ' αυτόν τό συντροφικό ρυθ
μό. "Ολοι θά εΤναι οικοδόμοι πού θά 
προσπαθήσουν νά χτίσουν έπάνω σ’ 
αύτό τό κομμάτι τής γης πού έλαχε νά 
κατοικήσουμε μιά Ε λ λ ά δ α  πλούσια κι’ 
ωραία, μιά λαοκρατική Ε λ λ ά δ α .

Σ ’ αύτό τό έθνος πού ποθείτε νά 
δημιουργήσετε καί θά τό δημιουργήσε
τε, θά πάρει τή θέση πού τού άρμόζει 
ό έργάτης, ό τίμιος αύτός δουλευτής. 
'Ως τά τώρα ή άντιδραστική κοινωνία 
τόν έχει άντικρύσει σάν μιάν άψυχη μη
χανή πού πρέπει ν ’ άποδίνει δσο μπο

ρεί περισσότερα στόν άφέντη της. Καί 
στήν καλύτερη περίπτωση τόν φροντίζει 
τόσο, δσο χρειάζεται γ ιά νά μή σκου- 
ριάση καί χαλάσει αύτό τό κερδοφόρο 
έργαλεΐο. Δέ λογαριάζουν διόλου πώς 
έχουν νά  κάνουν μ’ ένα συνάνθρωπό 
τους. ’Εκτιμούν μόνο τά κέρδη πού τούς 
φέρνει, ένώ τόν ίδιο τόν περιφρονοΰν. 
Μά μέσα σ’ ένα ελεύθερο έθνος θά ύ- 
ψωθή ό δημιουργικός έργάτης καί θ’ 
άφανιστή εκείνος πού δέν είναι άλλο 
παρά μόνο ένα κοινωνικό παράσιτο.

Σ ’ ένα τέτιο έθνος δέ θά ιδρώνει 
μάταια ό άγρότης γιά νά του άρπάζουν 
τούς κόπους του οί άλλοι. Ή  έλληνική 
γή θά δώσει τούς καρπούς της προπάν
των σ’ έκείνους πού τήν καλλιεργούν οί 
ϊδιοι μέ τά χέρια τους, μά καί σ ’ δλα 
τά παιδιά της.

Σ ’ αύτό τό έθνος θά ύψωθή ό ύπάλ- 
ληλος πού ώς τά τώρα δέν τού έχουν δώ
σει τίποτε άλλο παρά μόνο κάποιες 
φαινομενικές τιμές. Στήν πραγματικό
τητα δμως τού άρπάζουν μέ θαυμαστή 
δεξιοτεχνία κι’ αύτό άκόμη τό μισθάριό 
του μέσ’ άπό τήν τσέπη του.

Μέσα σ’ αύτό τό έθνος θά προκόψει 
ό λαός πού δέ θά τόν κατατρώγουν ή 
έλονοσία κι ή φυματίωση. Γιά πρώτη φο
ρά στόν τόπο τούτο θά γίνει μιά γ ιγάντια  
συστηματική προσπάθεια πού σκοπό θά 
έχει νά δημιουργήσει άνθρώπους μέ γε 
ρά κορμιά.

Σ ’ ένα τέτιο μόνο έθνος θά άνθί- 
σουν τά πνευματικά ά γ α θ ά  καί θά φυ- 
σήξει ζωογόνος ό άέρας μιάς άληθινής 
παιδείας. Αύτή δέ θά είναι τό προνό
μιο τών λίγων, παρά θ’ άπλωθή σ’ δλο 
τό λαό. Καθολική εκπαίδευση, σχολική 
κι’ έξωσχολική, θά είναι τό σύνθημα. 
Βέβαια εκείνοι πού είναι προικισμένοι 
άπό τή φύση θά προχωρούν περισσότε
ρο, μά καί οί άλλοι δέ θά μένουν άπαί- 
δευτοι. "Ολη ή νεολαία κι’ δλος ό λαός 
θά μορφώνονται πάντοτε. Χιλιάδες σχο
λε ία  μέ άνάλογο τό καθένα τους πρός 
τις άνάγκες του λαού πρόγραμμα, χ ι
λιάδες παιδευτικοί οργανισμοί, χιλιάδες 
έκπολιτιστικές έστίες θά καλλιεργούν 
τήν ψυχή καί τό νού. Μιά τεράστια, μιά 
άφάνταστη κίνηση δλο ούσία καί ζωή.

Σ αύτή τήν Ε λ λ ά δ α  ή νεολαία θά 
έχει τήν ιδιαίτερη της θέση. Δέ θά τσα
κίζεται τό παιδικό σώμα άπό τή βαριά 
δουλιά, δέ θά φθείρονται οί νέοι μέσα σέ

υποπτακέντρα πού τούς τραβά έναμέρος 
τής κοινωνίας, παρά θ’ άναπνέουν τόν 
καθαρό άέρα σέ χιλιάδες αναπαυτήρια 
μέσαστά δάση καί κοντάστ’ άκρογιάλια. 
Δέ θά γίνεται φυματικός ό νέος πού 
σπάζει στή δουλειά καί δέ μπορεί νά 
ζήσει ή ό φτωχός σπουδαστής πού χύνει 
τό αΓμα τής καρδιάς του καί μέ χίλιες 
δυό θυσίες άγωνίζεται νά μορφωθή. Ή  
νεολαία θά είναι τό έξαίσιο λουλούδι 
πού θά τό καλλιεργεί μέ κάθε φροντίδα 
δλη ή κοινωνία. 'Ό λ α  γ ι’ αύτή θά γ ί 
νονται.

Νά ή 'Ελλάδα  πού θέλετε νά οικο
δομήσετε, μιά λαοκρατική Ε λ λ ά δ α  
δπου ή σοβαρή δουλειά μέ τόν οργανω
μένο καί χαρούμενο ρυθμό της θά πλά
σει ύλικές, ήθικές καί πνευματικές μορ
φές πρωτοφανέρωτες μέσα στόν κόσμο.

Αύτά είνε τά ιδανικά πού όραματί- 
ζεστε. Μά άν οραματίζεστε, δ έθ ά  είπεΐ 
πώς εϊσαστε άπραγοι όνειροπόλοι, παρά 
έχετε δλη τήν άτσαλένια θέληση γιά τή 
σκληρή δουλειά πού χρειάζεται γιά τήν 
πραγμάτωσή τους. Δέν εϊσαστε άπλοι 
ευαίσθητοι φιλάνθρωποι πού πλ·άθετε 
φανταστικά σχέδια άπό λύπηση γιά 
τούς άνθρώπους πού ύποφέρουν. Τέτια 
ούτοπικά κι άσχετα άπό κάθε π ρα γμα 
τικότητα ιδανικά έπλασαν κάποιοι άγα- 
θοί φιλόσοφοι καί φαντάστηκαν κάποιες 
έπίγειες παραδεισιακές πολιτείες. Αύτοί 
άκολούθησαν δ,τι τούς έλεγε ή μαλα«ή 
καρδιά τους. Μά σεις δέν εϊσαστε αί- 
σθηματίες, παρά εϊσαστε πράξη, πύρινη 
πράξη πού καίει καί λιώνει καί μετα
μορφώνει καί πλάθει μιά νέα πραγμα- 
τικότηνα. Ξέρετε τί θέλετε καί πού πη
γαίνετε, συνδυάζετε τή σοφή γνώση μέ 
τή σωστή πράξη. Ή  γνώση πού έχετε 
δοκιμάστηκε καί κρίθηκε στήν πράξη. 
Καμμιά παλαιότερη έλληνική νεολαία 
δέν είχε τήν πείρα πού έχετε σείς σή
μερα. Βλέπετε καθαρά καί μακριά καί 
βαδίζετε στερεά. 'Ο φιλισταΐος κι ό 
ταρτούφος, μά ϊσως κι ό άπλοϊκός ό 
ναρκωμένος καί γεμάτος πρόληψη, θά 
χαμογελάσουν, θά κουνήσουν τά κεφά
λια τους καί θά σάς ταλανίσουν, θά εί- 
ποϋν : Οί νέοι σήμερα άλλαξαν, είναι 
γεμάτοι αύθάδεια. Τό άντρίκιο θάρρος 
σας θά τό ονομάσουν αύθάδεια καί τήν 
όρμή σας γιά τήν άνοικοδόμηση θά τή 
χαραχτηρίσουν σάν καταλυτική μανία. 
Ξαφνιάζονται πού σήμερα μιλοϋνκιένερ-

γοΰν οί νέοι. ’Έ χο υ ν  συνειθίσει νά τούς 
βλέπουν νά σωπαίνουν καί νά κινούν
ται μόνο στό δικό τους πρόσταγμα. 
ΤΙ άντιδραστική κοινωνία κάθε έπο- 
χής πλάθει τόν τύπο τού ντροπαλού 
νέου. Αύτό τό φαινόμενο τό ονομάζει 
«σεμνό». Κάτω δμως ά π ’ αύτό τό 
«σεμνό» κρύβεται ή δουλική ύποταγή, 
ή τάξη κι’ ή ήσυχία μέ τή σημασία πού 
είπαμε πρωτίτερα, δχι μιά συνειδητή . 
άντρίκια πειθαρχία πού τή θέλετε σείς 
καί πού τήν έχετε. Κι’ δλο αύτό τό φαι
νόμενο τού «σεμνού» βγαίνει πάντοτε 
μέσα σ’ ώρισμένη κοινωνική κατάσταση 
άπό συνειδητή η κι’ άσυνείδητη πρό
θεση : θέλουν τούς νέους ντροπαλούς 
κι’ ύπάκοους γιά νά τούς έχουν βολι
κούς στά χέρια τους καί νά τούς μετα
χειρίζονται σάν άψυχα πράγματα. Μά 
σείς δέν εϊσαστε σεμνοί, δπως έννοοϋν 
αύτοί, παρά εϊσαστε σοβαροί, αύτοπει- 
θαρχημένοι, άντρίκιοι τύποι. Κι’ επειδή 
εϊσαστε σοβαροί, γ ι ’ αύτό πράττετε κι’ 
έργα σοβαρά. Τή στιγμή πού τό έθνος 
σπάραζε κάτω άπό τή φτέρνα τού έχ- 
θροΰ καί σεις έπαναστατούσατε κάί 
πολεμούσατε, πολλοί άπό έκείνους πού 
σάς κατηγορούν, άπό τούς φιλισταίους 
καί τούς φρόνιμους καί τούς ναρκωμέ
νους, έκαναν παιδιακήσια καμώματα. 
’Έ τσι κάποιοι μικρόμυαλοι ψευτοδημο- 
τικιστές συντηρητικοί καί κάποιοι άλλοι 
ώς τό κόκκαλο άντιδραστικοί τσακώ
νονταν μεταξύ τους γιά τήν ορθογρα
φία καί δημιουργούσαν τή «δίκη τών 
τόνων» καί τήν «άντιδικία τών τόνων», 
θλιβερά δείγματα ένός ηθικού καί πνευ
ματικού ξεπεσμού. Σείς δμως μακριά 
ά π ’ αύτόν τό νοσηρό παιδισμό ορθο
γραφούσατε μέσα στή μεγαλόπνοη δη
μιουργική πράξη. Κι’ άκόμη έπειδή
εϊσαστε σοβαροί, άποχτάτε καί τή 
συνείδηση τής ιστορικής άποστολής σας. 
Κάθε νέα γενιά έργο της έχει ν' άνυ- 
ψώσει τήν κοινωνία της σ ’ άνώτερες 
βαθμίδες πολιτισμού. Αύτός είναι ό 
ιστορικός της ρόλος. Γι’ αύτό καί σεις 
πού σταθήκατε οί πρωτοπόροι στόν 
άγώ να  ένάντια στόν καταχτητή, θά 
εϊσαστε πάλι οί πρωτοπόροι στήν άνοι- 
κοδόμηση, στήν κοινωνική μεταμόρ
φωση.

Ή  ιστορική συνείδηση πού άποχτάτε  
σάς προφυλάγει άπό τήν άπραγη όνει- 
ροπόληση καί σάς ξανοίγει ορίζοντες



πού ποτέ του ό φιλισταΐος δέ μπόρεσε 
ν' άτενίσει. Τή σημερινή απελευθέ
ρωση πού γιορτάζουμε, τή νιώθετε 
σ’ δλο τό πλάτος καί τό βάθος της. 
Είναι ή άπαραίτητη προϋπόθεση πού 
θά δώσει τήν εξόρμηση γ ιά  τήν ό?^οκλη- 
ρωτική νίκη. Κι’ άλλοτε στά νεώτερα 
χρόνια ό έλληνικός λαός δημιούργησε 
μιά άπαραίτητη προϋπόθεση γ ιά  μιά 
ανώτερη ζωή. ’Ή ταν ή επανάσταση τοΰ 
είκοσιένα. Τότε ή απελευθέρωση ήταν 
άπό τόν ξένο φεουδαρχισμό, δπως 
είναι σήμερα άπό τόν ξένο ιμπεριαλι
στικό φασισμό. ΤιμοΟμε καί ύμνοΰμε 
τήν ήρωϊκή εκείνη επανάσταση πού 
ήταν ανάλογη μέ τή σημερινή Μόνο 
σεις κι’ δσοι σκέπτονται σάν καί σας 
έχουν τό δικαίωμα νά τήν τιμοϋν καί 
νά τήν ύμνοΰν, γιατί μόνο αύτοί τή 
νιώθουν σωστά σ’ δλο τόν ουσια
στικό παλμό της. Κι’ εκείνη ή έπα- 
νάσταση δέν είχε σκοπό μόνο τήν 
απελευθέρωση άπό τόν ξένο ζυγό, 
παρά είχε ενα πολύ βαθύτερο περιε
χόμενο. Ό  λαός ολόκληρος τότε ξεση
κώθηκε κι’ είχε μαζί μέ τήν απελευθε
ρωτική καί τήν κοινωνική όρμή.Ζητούσε 
νά δημιουργήσει μιά Ε λ λ ά δ α  μέ πρα
γματική ελευθερία, ισότητα καί δικαιο
σύνη, δπως κι’ έμεϊς σήμερα. "Ομως ή 
έξόρμηση πού εδοοκε ή απελευθέρωσή 
του δέν τράβηξε μακρυά. Γρήγορα^ ή 
έπανάσταση έκείνη περιωρίστηκε κι’ έ
χασε τό μεγαλύτερο μέρος άπό τήν ου
σία της. Ή  ολοκλήρωση δέν έγινε. Η 
ολιγαρχία πού κυβέρνησε πάνω άπό ε
κατό χρόνια τό άπελευθερωμένυ έθνος, 
ήταν πιεστική καί τυραννική. ’Έφτιαξε 
πολιτικούς τύπους πού εμπόδιζε τό λαό 
νά παίρνει πραγματικά μέρος στή δημό
σια ζωή καί μόνο άπό καιρό σέ καιρό 
κάτω άπό τήν άπειλή του άναγκαζό- 
ταν νά κάνει καποια παραχώρηση πού 
γρήγορα κι’ αύτή τήν έπαιρνε πίσω. 
Δημιούργησε τύπους δικαίου καί γενικά 
τύπους οικονομικής καί πνευματικής 
ζωής πού δέσμευαν τήν όρμή του Οί 
κόποι τοΰ λαοΰ πήγαιναν χαμένοι. Παρ 
δλες τις προσπάθειές του γιά τήν άνοι- 
κοδόμηση μέσα σ’ εκατό καί περισσό
τερα χρόνια, παρ’ δλα τά έργα τοΰ ύ- 
λικοΰ καί πνευματικού πολιτισμού πού 
έγιναν σ’ αύτό τό,«.διάστημα, κανένα 
ζήτημα δέ λύθηκε ολοκληρωτικά,^ οΰτε 
τό πολιτικό, ούτε τό άγροτικό, οΰτε τό

εκπαιδευτικό, οΰτε κανένα άλλο, δλα 
αυτά περιμένουν τή λύση τους καί θά 
τή βρουν μέ τή σημερινή έξόρμηση. 
Μάταια ό έλληνικός λαός μοχθούσε 
καί βογκοΰσε, δέν έβρισκε τή δικαίωσή 
του. Κι’ είναι αξιοθαύμαστο πώς π α ρ ’ 
δλη τήν πίεση δέν έχανε ποτέ τήν ψυχή 
του. ’Ακόμη καί μέσα στή φριχτή μετα- 
ξική διχτατορία σηκώθηκε ολόκληρος 
τή στιγμή τοΰ κινδύνου κι’ έγραψε ε
πάνω στά αλβανικά βουνά τήν ήρωϊκή 
έποποιΐα του. "Ομως, αν δέν έχασε 
ποτέ τό φρόνημά του μέσα στήν έκατό- 
χρονη ζωή του, τοΰ έλειψαν οί συνθή
κες έκεϊνες πού χρειάζονταν γιά τήν 
τελειωτική νίκη του. Δούλευε κι’ άγκο- 
μαχοΰσε κι’ έπλαθε τή μοίρα τής Ε λ 
λάδας πού ήταν ό οικοδόμος δημιουρ
γός της, μά δέν είχε τή φωτεινή ιστο
ρική συνείδηση τοΰ έργου του, Δέν έ
νιωθε όλωσδιόλου καθαρά αύτή τή 
λειτουργία του, τόν ϊδιο τον εαυτό 
του. Ή  ολιγαρχική τάξη τόν κρατούσε 
πειθήνιο, τόν νάρκωνε μέ κάθε πρόλη
ψη. Αυτός είναι ό λόγος πού ή επα νά 
σταση τοΰ είκοσιένα δέ βρήκε τήν ολο
κλήρωσή της. Σήμερα δμως οί συνθήκες 
είναι όλότελα διαφορετικές. Τώρα έχει 
ξυπνήσει δλος ό λαός κι’ άστράφτει ή 
ματιά του, νιώθει τή δύναμη καί τή 
δουλειά του, τή λειτουργία του, τώρα 
γίνεται ό φωτισμένος οικοδόμος πού 
θά φτιάξει τή μοίρα τής Ε λ λ ά δ α ς  σύμ
φωνα μέ τό καθάριο πρόγραμμά του. 
Ή  ιστορία τής Ε λ λ ά δ α ς  θά πάψει νά 
παίρνει τή μορφή της άπό μιά μόνο ολι
γαρχία, δέ θά κλείνει μόνο μέσα της 
παρά καί θά εκφράζει πρός τά έξω τόν 
οργανωμένο παλμό δλων τών παιδιών 
της. Γιά πρώτη φορά τώρα ό έλληνικός 
λαός μέσα στις τρεις χιλιάδες χρόνια 
τής ζωής του άποχτα  τήν ολοκληρω
τική ίστορική συνείδηση τής δημιουργι
κής λειτουργίας του κι’ αποστολής του. 
Κι’ αυτή τή συνείδησή του τήν έχετε 
καί σείς ή νεολαία του πού εϊσαστε τό 
πιό ζωντανό συστατικό του κι’ οί πρω
τοπόροι του. Ό  άγώ νας σας είναι ή 
δεύτερη έξόρμηση πού επιχειρεί ό λαός 
υστέρα άπό έκατονείκοσι χρόνια. Γι’ 
αύτό μόνο σείς κι’ δσοι σκέπτονται σάν 
καί σας έχουν τό δικαίωμα νά μιλοΰν 
γιά τήν έπανάσταση τοΰ είκοσιένα καί 
νά τήν ύμνοΰν. Σείς εϊσαστε οί άληθι- 
νοί οί πιστοί κληρονόμοι της κι’ δχι έ-

κείνοι πού τής έχσυν νοθέψει τήν ψυχή 
καί τό πνεΰμα. Αυτοί καμώνονται πώς 
τή λατρεύουν καί τή διαλαλοΰν στούς 
κούφιους λόγους τους, ενώ τήν καπη
λεύονται αισχρά καί άσελγοΰν επάνω 
στήν ιδέα της. Κλείστε τά στόματα 
τών άσεβών, ας μείνουν άλαλα  τά 
χείλη τους. Ή  έπανάσταση έκείνη σας 
άνήκει ολόκληρη.

Τήν ανανεώνετε, τή συνεχίζετε καί 
θά τή φέρετε στόν οριστικό τελειωμό 
της. Σήμερα δλες οί συνθήκες είναι 
ευνοϊκές, υπάρχουν δλα τά άπαραί- 
τητα, τά πραγματικά κι1 άντικειμενικά 
στοιχεία γιά τήν επιτυχία. Γι’ αύτό 
εϊσαστε σοβαροί ΐδεολόγοι κι’ δχι κού
φιοι όνειροπόλοι.

Μόνο σείς κι’ δσοι σκέπτονται σάν 
.καί σας είναι γνήσιοι "Ελληνες πατρι
ώτες. Μά αν ποθείτε ένα πραγματικά 
έλεύθερο έλ?νηνικό έθνος, δέ θά είπεί 
πώς ξεχνάτε καί πώς άποκλείνετε τό 
πανανθρώπινο στοιχείο. Ξέρετε νά 
χωρίζετε μά καί νά συνδυάζετε τό 
εθνικό μέ τό διεθνικό. Κανένας λαός 
επάνω στή γή δέ ζή άπομονωμένος, 
παρά δλοι οί λαοί έρχονται σ’ έπικοι- 
νωνία κι’ άνταλλάσσουν τά υλικά καί 
πνευματικά τους άγαθά. ’Έτσι προχώ
ρησε ή άνθρωπότητα ώς τά τώρα κι’ 
έτσι θά προχωρεί πάντοτε. "Ομως τόν 
προοδευτικό ρυθμό της τόν εμπόδιζαν 
καί τόν εμποδίζουν οί ανταγωνισμοί 
πού ξεσποΰν άνάμεσα στά διάφορα 
έθνη. Κι’ οί άνταγωνισμοί αύτοί φέρ
νουν στήν αιματηρή πολεμική σύγκρου
ση. Μά καί στόν καιρό τής ειρήνης δέ 
λείπει ή σύγκρουση, μόνο πού παίρνει 
μιά άλλη μορφή, τήν οικονομική καί 
τήν πολιτική. Ποτέ ώς τά τώρα δέν έχει 
υπάρξει μιά πραγματική ειρήνη, μιά 
άμοιβαία συνεννόηση καί συνεργασία, 
προπάντων στή νεώτερη καί σύγχρονη 
έποχή. Ή  πρόοδος τής άνθρωπότητας 
έχει γίνει μέ πολλά εμπόδια, μέ σταμα- 
τήματα καί μέ καταστροφές. Δέν έχει 
άκολουθήσει μιά ευθεία γραμμή πού 
πηγαίνει πρός τά έπάνω, παρά ένα 
δρόμο μέ πολλές λοξοδρομίες καί μέ 
πισωγυρίσματα. ’Έ τσι κάθε λαός μο
χθεί καί δημιουργεί, μά σέ μιά στιγμή 
κινδυνεύει νά χάσει δλα τά δημιουργή- 
ματά του. Τόν άνταγωνισμό τόν θρέφει 
καί τόν προκαλεΐ πάντοτε μιά ολιγαρ
χική τάξη, προπάντων στούς νεώτερους

χρόνους. Ή  τάξη αύτή πλάθει ώρι- 
σμένη ιδεολογία, καμώνεται πώς θέλει 
νά τονώσει τό εθνικό στοιχείο, νά δο
ξάσει τό έθνος πού άνήκει καί γ ι’ αύτό 
τά χα  ζητεΐ τό εδαφικό ξάπλωμά του. 
Κάτω δμως άπό τά κηρύγματα τοΰ 
έθνικοΰ μεγαλείου κρύβεται ή καταχτη
τική τάση γιά τήν ύποδούλωση καί τήν 
εκμετάλλευση τών άλλων λαών. Δέ 
μιλούμε γ ιά  τήν περίπτωση πού ένας 
λαός σηκώνεται καί μάχεται γιά τήν 
έλευθερία του καί τήν άπολύτρωση τής 
γης του άπό τόν ξένο καταχτητή, παρά 
έννοοΰμε τούς ιμπεριαλιστικούς πολέ
μους. Ή  πλουτοκρατική ολιγαρχία δέν 
περιορίζεται νά ρουφά τό α ίμα  τοΰ 
λαοΰ τής χώρας της, παρά ζητεΐ νά 
εκμεταλλεύεται καί τούς ξένους λαούς. 
Τό ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο ένα νόμο 
ξέρει μονάχα : ν ’ αύξαίνει πάντοτε, δέ 
μπορεί νά κάνει άλλιώς. Γι’ αύτό κι’ 
υποδουλώνει ξένες χώρες πού χρειά
ζεται τις πρώτες Ολες τους κι’ άκόμη 
τις θέλει γ ι ’ άγορές πού θά κατα να
λώνουν τά βιομηχανικά του προϊόντα. * 
Άφιονίζει λοιπόν τό λαό καί προπάντων 
τή νεολαία καί τούς σπρώχνει στόν 
πόλευο. Δέ σκοτίζεται γ ιά  τίποτε άλλο, 
παρά μόνο γιά τό κέρδος, αύτό είναι 
τό εθνικό μεγαλείο του. Μάταια τά 
σκεπάζει δλα κάτω άπό ώραίους λό
γους. Ή . ιστορική πείρα μας δείχνει 
δλη τήν πραγματικότητα. Τώρα τελευ
τα ία  μάλιστα ό ιμπεριαλισμός παρου
σιάστηκε μέ μιά μορφή πού εΐναι ή πιό 
άπαίσια ά π ’ δσες έχει πάρει ώς τά 
σήμερα. Εΐναι ό φασισμός πού άφησε 
κατά μέρος τά προσχήματα, πέταξε τό 
προσωπείο καί κήρυξε μέ πρωτόφαντη 
ξεδ ιαντροπ ιά . τά άγρια, τα ώμά έν- 
στιχτά του. Τό φασισμό αύτόν τόν 
δοκιμάσαμε πικρά, άκούσαμε τά βάρ
βαρα κηρύγματά του, τις θεωρίες του 
γ ιά τό ζωτικό χώρο, γ ιά τό δικαίωμα 
πού έχει ό πιό δυνατός νά σκ?^αβώνει 
καί νά βασανίζει τούς άλλους, γ ιά τήν 
περιούσια τά χα  φυλή τής γής, ζήσαμε 
τή σκληρότητά του, εϊ'δαμε τή διαφθορά 
του, τρομάξαμε γ ιά  τόν ξεπεσμό τοΰ 
άνθρώπου στό πρωτόγονο χτήνος. 
Αύτός λοιπόν ό φασισμός κηρύττει τόν 
έθνικό σωβινισμό καί θρέφει τό μίσος 
άνάμεσα στούς λαούς κι έμποδίζει τή 
συνεννόησή τους.

Αύτός σάς συκοφαντεί καί λέγει πώς



δέν άναγνωρίζετε καμμιά πατρίδα, πώς 
εϊσαστε φανατικοί διεθνιστές, άχρωμοι 
κοσμοπολίτες. Τί ξέρει δμως αύτός άπό 
τόν άληθινό εθνισμό καί τόν άληθινό 
διεθνισμό ; Μόνο ό φασίστας δέν έχει 
πατρίδα, μόνο αύτός μπορεί νά συνερ
γάζετα ι μέ τόν έχθρό, ει'τε σάν ένοπλος 
σύμμαχός του, εϊτε σάν ύπάλληλός 
του, είτε σάν τροφοδότης του καί προ
μηθευτής του, εϊτε σάν αισχρός κι’ άτι
μος καταδότης, εϊτε άκόμη σάν υπου- 
λος ταρτούφος πού παρασταίνει τό φρό
νιμο πατριώτη καί δηλητηριάζει τό λαό 
καί τή νεολαία. Πατρίδα του είναι μόνο 
τό άνομο κέρδος. Μά σείς δέν εϊσαστε 
τέτιοι άσυνείδητοι κοσμοπολίτες. "Αν 
κηρύττετε τή συνεννόηση καί τή συνερ
γασία μέ άλλους λαούς πού σκέπτονται 
καί πράττουν σάν καί σάς, δέν ξεχνάτε 
καί δέν παύετε ν ’ άνήκετε στό δικό σας 
έθνος. ’Απεναντίας έχετε τήν πίστη πώς 
τό έθνικό τονώνεται καί μεγαλώνει 
μόνο μέσα στό διεθνικό. Τά δυό αύτά 
στοιχεία δέν εμποδίζουν τό ένα τό 
άλλο, παρά άλληλοσυμπληρώνονται. 
Τότε ενα έθνος θά προκόψει μέ γοργό
τατο ρυθμό, δταν συνεργάζεται μέ 
τούς άλλους. Τότε κάθε ,λαός θά προ
χωρήσει έλεύθερα πρός τά έμπρός κι’ ή 
νεολαία του θά μπορέσει νά έκφραστή 
ολόκληρη μέ τό δικό της τρόπο καί νά 
πλάσει ύλικές καί πνευματικές μορφές 
πού θά φέρουν τήν προσωπική σφραγί
δα τής δικής της πρωτότυπης δημιουρ
γίας. Δέν κηρύττετε τή μονοτονία, τόν 
άχρωμο κοσμοπολιτισμό πού ζητεί νά 
τά ισοπεδώσει δλα. Ή  καρδιά σας είναι 
πρώτα πρώτα έλληνική. "Ολα τά έλλη- 
νόπουλα, σπουδαστές κι’ ύπάλληλοι κι’ 
έργάτες κι’ άγρότες, κλείνετε μέσα σας 
δλη τήν Ε λ λ ά δ α .  Μά αν ή καρδιά σας 
είναι έλληνική, είναι μαζί κι άνθρώπινη, 
πάλλει καί γιά δλη τήν άνθρωπότητα. 
"Οπως ό δικός σας έθνισμός, έτσι κι’ 
αύτός ό δικός σας άνθρωπισμός δέν 
έχει καμμιά σχέση μ’ έκεΐνον πού κηρύτ
τουν οί άντιδραστικοί. Κι’ άλλοι μίλη
σαν γ ιά  ειρήνη, γ ιά  φιλανθρωπία, γιά 
μιά παγκόσμια κοινωνία πού θά τήν 
άποτελεΐ δλη ή άνθρωπότητα. Ό  φιλει
ρηνισμός τους κι’ ό άνθρωπισμός τους 
αύτός είναι κούφια λόγια μόνο πού ξε
γελούν τόν κόσμο. "Οπως γιά τό έθνος 
έτσι καί γ ιά τήν άνθρωπότητα έχουν 
πλάσει πάλι μιά άσαρκη, μιά άφηρημέ-

νη ίδέα πού στέκει έπάνω κι’ έξω άπό 
κάθε τόπο καί χρόνο, Λατρεύουν αύτό 
τό άψυχο είδωλο, τό προβάλλουν σάν 
κάτι άπιαστο, σάν κάτι μυστικό καί μα
γικό ιδανικό καί καλοΰν τούς άλλους 
νά τό προσκυνήσουν. Γι’ αύτό κι’ οί άν- 
θρωπιστικές ιδέες τους είναι άνεδαφι- 
κές κι’ ουτοπικές. Δέν είναι δύσκολο 
λοιπόν αύτό τό κούφιο ιδανικό οί ϊδιοι 
δημιουργοί του νά τό χτυπήσουν καί νά 
ε ίπ ο ϋ ν : ό άνθρωπισμός εΐναι ωραίος 
κι’ άγιος, μά άπραγματοποίητος, ή μοί
ρα τών άνθρώπων είναι νά πολεμούν 
μεταξύ τους, είναι νόμος βιολογικός τό 
άλληλοφάγωμα κι’ ή επικράτηση τοΰ 
δυνατωτέρου. Μά σεις δέν πλ,άθετε μα
γικά είδωλα, δέν ξέρετε τά κούφια λό
για, ή κάθε σας λέξη δέν κρύβει τίποτε, 
παρά εΐναι ξάστερη καί καθαρή, γεμ ά
τη ζωντανή ούσία καί βαραίνει τόσο 
δσο καί τό πράγμα  πού δηλώνει. ’Α γα 
πάτε τό πραγματικό, τό σαρκωμένο, τό 
φωτεινό, πού μπορούν νά τό ίδοΰν καί 
νά τό πιάσουν δλοι. ‘Η άνθρωπότητα 
πού λατρεύετε δέν εΐναι μιά άφηρημένη 
ίδέα, παρά κάτι τό πολύ συγκεκριμένο, 
ε ΐναι δλοι οί λαοί, δλοι οί άνθρωποι 
πού ζοΰν έπάνω στή γή μέσα σέ χρόνο 
καί σέ χώρο. Δέ σκύβετε έμπρός σέ 
κάτι άόρατο, παρά στρεφόσαστε στούς 
ζωντανούς συνανθρώπους σας, τούς 
χαιρετάτε καί τούς λ έ τ ε : ’Άνθρωποι 
καλοί, έλάτε δλοι να βαδίσουμε μαζί, 
ϊσοι καί δίκαιοι, έλάτε νά δουλέψουμε 
μαζί καί νά  γίνουμε δλοι δημιουργοί. 
‘Η άνθρωπότητά σας εΐναι λοιπόν τό 
σύνολο τών λαών πού πρέπει νά έχουν 
άληθινή ελευθερία, ίσότητα καί δικαιο
σύνη. Μόνο έπάνω σέ μιά τέτια συγκε
κριμένη βάση μπορεί νά στηθή καί νά 
ύψωθή ένα ζωντανό κι’ δχι νεκρό ιδα
νικό τοΰ άνθρωπισμοΰ. Ό  δικός σας 
λοιπόν άνθρωπισμός κι’ ό διεθνισμός 
δέν έρχονται σέ σύγκρουση μέ τόν ά- 
ληθινό εθνισμό, άπεναντίας τόν βοη
θούν κι’ εύκολύνουν κάθε λαό στήν 
ύλική καί στήν πνευματική εκδήλωσή 
του.

Φοιτητές καί Φοιτήτριες καί σείς οί 
άλλοι τά άξ ια  άδέρφια τους,

Αύτά εΐναι τά ιδανικά καί τά αιτή
ματα πού πιστεύετε καί διακηρύττετε. 
"Ας σάς άκούσουν λοιπόν δσοι έχουν 
ξεγελαστή άπό τις συκοφαντίες, άς μ ά 
θουν τις ιδέες σας, άς άκροαστοΰν τόν

άγνό έθνικό παλμό σας, άς δονηθοΰν 
οί ναρκωμένες τους ψυχές κι’ άς έρθουν 
νά ένωθοΰμε δλοι γιά ν ’ άνοικοδομή- 
σουμε τήν έλεύθερη καί δίκαιη λαοκρα
τική Ε λ λ ά δ α .  Κάθε άνοικοδόμηση δ
μως χρειάζεται καί τήν κατάλυση καί 
τή μεταμόρφωση. Εϊσαστε δημιουργικοί 
μορφοπλάστες πού θά δώσετε νέες μορ
φές ζωής στήν Ε λ λ ά δ α .  Ή  άντιδρα- 
στική κοινωνία έχει πλάσει κι’ έκείνη 
άπειρες μορφές. ’Α π’ αύτές θά κρατή
σετε τίς ζωντανές καί γόνιμες καί θά 
καταλύσετε δσες έχουν πιά νεκρωθή 
κι’ εΐναι τύποι ξεροί, σκοτεινοί καί πο
λύπλοκοι, χωρίς κανέναν ούσιαστικό 
πυρήνα μέσα τους. Τούς τύπους αύτούς 
θά τούς συντρίψετε, θά διαλύσετε κάθε 
σκοτεινό καί πολύπλοκο, γιατί αύτό δέν 
κάνει άλλο παρά νά έμποδίζει τό λαό, 
νά τόν θαμπώνει σάν κάτι ιερογλυφικό, 
μαγικό καί νά τόν φοβίζει. Οί δικές σας 
οί μορφές δέ θά εΐναι τίποτε τό ύποπτο 
πού δέ σ’ άφήνει νά ίδεΤς καθαρά τί 
κρύβεται μέσα του, παρά θά εΐναι ζυ
μωμένες κι’ ένωμένες μέ τήν ούσία πού 
θά περικλείνουν, άπλές καί διάφανες. 
'Η νέα γενιά σας έχει τήν πιό μεγάλη 
μορφοπλαστική άποστολή ά π ’ δσες ε ί
χαν ώς τά τώρα οί άλλες παλαιότερες 
έλληνικές γενιές. Μέ πίστη κι’ ενθου
σιασμό βαδίζετε σ ’ αύτό τό έργο. Καί

δέν εϊσαστε μόνοι, έμπρός καί πίσω σας 
καί γύρω σας ένας ολόκληρος λαός 
σηκώνεται καί προχωρεί μαζύ σας. Κι’ 
άκόμη κι’ άλλες νεολαίες κι’ άλλοι 
λαοί άκολουθοΰν τόν ίδιο δρόμο. Τά 
στήθια σας φουσκώνει μιά γ ιγάντια  όρ- 
μή πού θά δημιουργήσει, πού θά κατα- 
λύσει, πού θά ξεσπάσει τρομερή έπάνω 
στόν έχθρό, στό φασισμό πού θά έπι- 
χειρήσει εϊτε φανερά εϊτε κρυφά καί 
ϋπουλα νά σάς εμποδίσει. Τή στιγμή 
αύτή ή Φοιτητική κι’ δλη ή Νεολαία τής 
Θεσσαλονίκης έδώ συγκεντρωμένη κι' 
ένωμένη κάτω άπό τίς σημαίες τής 
Ε.Π.Ο.Ν. στρέφεται στόν έλληνικό λαό 
καί σ ’ δλο τόν κόσμο καί μ' ένα παλμό 
καί μ’ ένα στόμα βροντοφωνεΐ τή στα- 
θερή της άπόφαση ν ’ άγωνιστή γ ιά  τό 
ξερρίζωμα τοΰ φασισμού, γ ιά  τίς έλευ- 
θερίες τοΰ λαοΰ, γ ιά  τήν αύτοδιάθεσή 
του, γ ιά τή λύση δλων τών ζητημάτων 
του, γ ιά  τή μεγάλη τήν ολοκληρωτική 
του νίκη. Σ ’ αυτόν τόν άγώ να  θά δ ια
θέσει δλη της τήν ψυχή καί τό σώμα. 
Τίποτε δέ θά μπορέσει νά τή σταμα
τήσει, τίποτε δέ θά τή φοβίσει. "Οποιος 
ξέρει νά πεθαίνει, ξέρει καί νά ζή.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΙΜΒΡ1ΩΤΗΣ 

Κ αθηγητής toG Πανεπιστημ ίου



'£'2^2Ur.y· -v;. ..Jv ' ■■ ■ ■ ~ ■■
4Μ)ββ$ w m a * . ■-, i  . ■ m . i  & '■. &.'
Κ η λα  σε ξέρει το ντουφέκι
κι οι πολέμιατάδες σε γνωρίζουν
κι οι ξάντες  κοπέλλες μ ε  τα φυσεκλίκια
κι οι αχνισμένες ράχες των αλόγων
κι η κραβγή των νιων
και τα παιδια που εκστατικα
συλλαβίζουν τ  όνομα-αου
χαράματα.

Σε ξαίρει ο βράχος στο γκρεμνό κι ο γερμανος σε ξαίρει 
Σ ε  ξαίρει κι ο σκαντζόχοιρος που τρέμει το γεράκι

Βουή σηκώνεις στα βουνά βουή και πάει ως τάστρα 
πληγές έχουν τα λατομεία 
απο τα χέρια-σου 
ο αφυγμος-σου χτυπάει στ= αμόνι
φλέβες όπου κυλάει η πλούσια ορμη του αιματου-σον  
γίναν οι λεωφόρες και ια  τρίστρατα 
Τίτο ! Τίτο ! στα Μπαλκόνια.

Κι οι δεμένοι αγωνιστές της Μχαρκελώνας  
σε ϋυμούνται
και τόνομα-σου το σκαλίζουνε στα σίδερα.
Κι οι στριμωγμένοι τάφοι τών μεταλλορύχων τής Καστιλιας  
πνιγμένοι στο σκουλήκι 
«μπροστά ! μπροστά παλληκάρι !» 
ανάστατοι βουίζουν.
Για αένα τρέμει  
το ντέφι της τσιγγάνας  
κι η γρο&ια τον σίδερα

και. ξεπετάει το κοκκινο μαντήλι  
τον αντρίκιο τον λαιμο-σου ερωτεμένο  
γύφτε, γνιε της εργατιας !

Δε σε ξέχασε ούτε το Παρίσι 
μ  ο σιδερένιος Ά ϊφ ε λ  
ϋνμάτα ι ακόμα κείνη τη ματιά-οου  
— μπαρούτι εκατομμύρια φούγκες.
<ιΕσυ-σαι ! πλημμνράει ο Σηκουάνας»!
Φωνάζουν κάτω α π ’ τα γιοφύρια  
οι βαρκάρηδες
«Σάλτα» κι α δ ρ ά χ ν ο υ ν  το κουπί.
Κι ot λιμανεργάτες στη Μαρσίλια
για σένα κουβεντιάζουν στα μουράγια
κια !  μην  είσαι στο βαπόρι πούρχεται
κια !  μην  είσαι μ ε  το κύμα, μ ε  τα σύγνεφα
Τίτο ! Τίτο !
που δεν είσαι πονΰενα
κι ούτε μ ε  το στίχο τούτο
που δε μπόρεσε ουτε ενα σιδεράκι ν ’ αρπάξει α π ’ την

[καρδιά-σου
ούτε ένα διαμάντι απ το μυαλο-σον
ούτε έναν χρίϋυρο απ το βούϊσμα της ορμης-σου
γιατί είααι συ σαν το φτερό του γερακιού,
σαν τ αστέρι που χύνεται,
σαν τη καταιγίδα !

Ι Ι Α Ν Ο Σ  Θ Α Σ Ι Τ Η Σ

Μέσα στόν έθνοαπελευθερωτικό  μας  ά γ ώ ν α  ή Έ λ λ η ν ίδ α  κα τά χτη σ ε  «μέ τό 
σπαθί της» τά  πολ ιτ ικά  της δ ικαιώματα.  Τ ά  κέρδισε μέσα στήν τ ιτά νε ια  π ά λ η  
ίο υ  λαου. Τα άσκησε γ ια  πρώτη ψορα κατω  άπο  την πιο  φριχτή τρομ οκρα τ ία  τοΰ 
καταχτητή  καί τών προδοτών,  τά  καθιέρωσε μέ τό α ίμ ά  της πού  χύθηκε σ ’ άφθο
νες σπονδές,  γ ιά  τή λευτερ ιά ,  σέ κάθε γω ν ία  τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  γης.

ΜΑΡΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
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Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

χία τής οικογένειας τών 
Χβάγκ  ̂συναντούσε τό

, τούσε ενα μαγαζάκι καί
πουλούσε ζεστό νερό, στή

Βόρειας Πύλης. Καθώς 
ξέρει ό καθένας, άφτή ήταν ενα ά π ’ τά 
κυριώτερα σημεία σ’ ολόκληρο τό μάκρος 
του δρόμου άφτού. Δέν ήταν μονάχα τά 
ψιλικατζίδικα πού άνεμίζαν τίς πορτο
καλιές τους μετάξινες παντιέρες, άλλά 
κι’ άλλες άρχοντικές οικογένειες ζοΰσαν 
στή δεντροστοιχία τών Χβάνγκ. Πολλές 
φορές τή μέρα, οί υπάλληλοι πού σκό
τωναν τήν ώρα τους σέ μισοσκότεινα 
μαγαζιά στέλναν κανέναν κούληνάτούς 
φέρει μερικές κούπες καφτό νερό καί 
ρίχναν μέσα τό τσάϊ πίνοντάς το γου- 
λιά-γουλιά ολημέρα. Πολλές φορές τή 
μέρα οί κυράδες τής δεντροστοιχίας, 
πού χαρτόπαιζαν χαριτωμένα γιά νά 
περνά ή ώρα τους, στό σπίτι τής μιάς 
καί τής άλλης, στέλναν τούς δούλους 
τους νά πάρουν νερό άπό τό Λού Τσέν. 
Ή τ α ν  μιά έπιχείρηση πού είχε πέραση — 
είχε πέραση άκόμα καί στήν έποχή τού 
παππού του τότε πού ζοΰσε ένας άφτο- 
κράτορας λ ίγα  μίλια παρέκει, κι' άφτός 
ό δρόμος σταματούσε στούς κήπους τών 
ήδονών ένός πρίγκηπα.

Ό  Λού Τσέν παρέλαβε τό μαγαζί 
ά π ’ τόν πατέρα του, μαζί μ’ £να τσου
βάλι άσημένια δολάρια. Τό τσουβάλι 
τοΰ ριζιοΰ είχε άδειάσει μέ τά έξοδα 
τοΰ γάμου του, μά ξαναγέμισε γ ιά  νά 
πληρωθούν τά έξοδα τοΰ σχολειοΰ κι’ 
άργότερα τοΰ γάμου τοΰ γιοΰ του. Καί 
τώρα, ϋστερ’ άπ’ τό τελεφταίο άδεια- 
σμα, είχε γεμίσει γ ιά  πέμπτη φορά, κι’ 
ό έγγονός τοΰ Λού Τσέν έτρεχε γύρω

στό μαγαζί καί κατατρόμαζε τό γέρο 
μέ τή ζωηράδα του καί μέ τή περιέρ- 
γειά  του σχετικά μέ τά μεγάλα χά λ 
κινα καζάνια, τά χτισμένα μές στούς 
χωμάτινους φούρνους.

«"Οταν ήμουν μικρό παιδί», άγόρεβε 
ό Λού Τσέν τό λιγώτερο κάθε μέρα, 
στό μικρό του έγγόνι, «ποτέ μου δέν 
έτρεχα κοντά στά καζάνια. Ά κ ο υ γ α  
τόν παπποΰ μου, κι’ ουτες έτρεχα πάνω- 
κάτω σάν κανένα κοτόπουλο».

Ό  έγγονός δέν καταλάβαινε τίποτ’ 
ά π ’ άφτά. ΤΗταν πολύ μικρός γ ιά  νά  
μπορεί νά μιλάει καθαρά, μά καταλά
βαινε καλά πώς ό παππούς του τόν 
είχε μές στήν καρδιά του, καί συνέχιζε 
νά ταλαντέβεται κοντά στούς φούρ
νους, κάτω άπ’ τό φοβισμένο βλέμμα 
τοΰ γέρου. Ε ίχε  συνηθίσει, φυσικά, νά 
τόν άρπάζουν άπ’ τό γιακά τοΰ μικροΰ 
του σακακιού καί νά τόν αίωροΰνε στόν 
άγέρα, καθώς ό παππούς του τόν π ή 
γαινε στό μέσα τό δωμάτιο.

«Δέ μπορώ νά καταλάβω άφτό τό 
παιδί σου», παρατηρούσε ό Λού Τσέν 
στό ψηλό τό γιό του. «Πότε θά τό μά
θεις νά ύπακούει;»

Ό  γιος τοΰ Λού Τσέν, πού τδριχνε 
πάντα στήν τεμπελιά καί πού δέν τόν 
έφχαριστοΰσε τίποτα άπ ' τόν καιρό πού 
τέλειωσε τήν τέταρτη τάξη τού Κρα
τικού Γυμνάσιου, κουνούσε τούς ώμους 
του γ ι’ απάντηση, κ’ έλεγε μισοθυμω- 
μ έν α : «Δέν έχτιμοΰμε καθόλου τήν ύπα- 
κοή στή σημερινή έποχή».

Ό  Λού Τσέν τουριχνε διαπεραστικές 
ματιές. Δέ μπορούσε νά παραδεχτεί πώς 
ό γιός του ήταν εντελώς τεμπέλης. 
Ά κόμα καί τό βράδι, δταν ξάπλωνε 
πίσω άπ' τίς κουρτίνες τού καλαμένιου 
του κρεβατιοΰ, πλά'ί στή γυναΐκά του, 
δέ μπορούσε καί πάλι νά τό παραδεχτεί.

Καμιά φορά εκείνη τοΰλεγε: «Τό 
παιδί δέν έχει καί τί νά κάνει. Τό μα
γαζί είναι μικρό, κ’ εΐναι άλήθεια πώς 
φτάνει γ ιά  έναν άνθρωπο. "Αν ήθελες 
νά ξεκουράζουσαν τώρα—δέν είσαι πιά 
πενήντα χρονώ ;—καί νάφηνες τό γιό 
μας νάναλάβει τή δουλειά θάτανε καλύ
τερα. Ε ΐναι εϊκοσι χρονώ κι’ ουτε νιώθει 
κάν πώς έχει καμμιάν έφθήνη γ ιά  τό 
ρύζι του, ή γ ιά  τό ρύζι τής γυναίκας 
του καί τοΰ παιδιοΰ του. "Ολα έσύ τά 
κάνεις. Τί τόν έστειλες τότε σχολειό 
άμα εΐναι νά τεμπελιάζει;»

Ό  Λού Τσέν πετοΰσε πίσω τό 
χοντρό μπαμπακένιο του πάπλωμα. 
Ά φτή ή κουβέντα, γ ιά  νάφήσει τή δου
λειά τοΰ μαγαζιού, πάντα  τόν πείραζε. 
Κ' ή πραγματική αιτία πού είχε άφήσει 
τό γιό του νά συνεχίσει τό σχολειό 
χρόνο μέ τό χρόνο ήταν γιατί ήθελε νά 
έχει τό μαγαζί δικό του.

«Ά φτό τό μεγάλο τό καζάνι δέν 
εΐναι τόσο γιαλιστερό δσο τό ήθελα», 
μουρμούρισε. «Τουπα χιλιάδες φορές, 
πάρε στάχτη ά π ’ τό φούρνο καί βρέξτηνα 
λιγάκι, καί τρίψτην πάνω στό χαλκό, κι’ 
άφοΰ στεγνώσει.... μά ποτέ δέν πρό
κειται νά τό κάνει».

«Γιατί ποτέ σου δέ μένεις έφχαρι- 
στημένος δταν τό φκιάνει», μίλησε ή 
γυναίκα του. ’’Ηταν μιά πελώρια, γ ε 
ροδεμένη γυνα ίκα - ή μικρή στεγνή μορ
φή τού Λού Τσέν μέ κόπο σήκωνε τό 
πάπλωμα, σέ σύγκριση μέ τόν κρεάτι- 
νον δγκο πού κρύβονταν άπό κάτω.

«Δέ θά  τό κάνει δπως θά τόν δια
τάξω !» είπε μεγαλόφωνα.

«Ποτέ σου δέ μένεις έφχαριστημέ- 
νος», τοΰ άπάντησε ήρεμα.

Ή  άταραξία της τόν έρέθιζε πιότε
ρο άπό κάθε όργή. Άνασηκώθηκε καί 
παρατήρησε τή γαλήνια της δψη. Τό 
φώς τού λαδολύχναρου έφεγγε θαμπά, 
τρεμουλιαστά, μές ά π ’ τίς άξεστες, πά
νινες κουρτίνες- μπορούσε νά διακρίνει 
τά νυσταγμένα της μάτια, κι’ ολόκληρα 
τ ’ άνέκφραστα χείλια της.

«Κάνω δ,τι μέ δίδαξε ό πατέρας 
μου», είπε διαπεραστικά.

«Έ , καλά», ψιθύρισε κείνη. «’Ά ς  
κοιμηθούμε. Τί σημασία έ χ ε ι ;»

Ό  Λού Τσέν λαχάνιασε μιά στιγμή 
καί ξάπλωσε.

«Δέ σ’ ένδιαφέρει καθόλου τό μ α γα 
ζί!» είπε στό τέλος. "Ήταν ή πιό βαριά

κατηγορία πού μπορούσε νά σκεφτεΐ.
Ά λ λ ά  κείνη δέν άπάντησε. Κοιμούν- 

ταν, κ’ ή ήρεμη, δυνατή άνάσα της γ έ 
μιζε τίς πτυχές τών κουρτινών.

Τάλλο πρωί σηκώθηκε πολύ νωρίς, 
καί καθάρισε μονάχος του τό έσωτε- 
ρικό τών δύο καζανιών, έτσι πού κα
θρεφτίστηκε μέσα τους τό λιγνό του, 
φαιό πρόσωπο. ’Ή θελε πολύ νά τ ’ άφή- 
σει άδειανά ώσπου νά ξυπνήσει ό γιός 
του, γιά*νά 'τοΰ ^δείξει'* πώς έπρεπε νά 
γίνουν καί νά φαντάξουν Δέν τόλμησε 
δμως, γιατί οί δοΰλοι κ’ οί ύπηρέτριες 
φτάσανε νωρίς νά πάρουνε ζεστό νερό 
γ ιά  τά μπάνια τών κυράδων τους. Γέ
μισε τό λοιπόν τά καζάνια  μέ νερό ά π ’ 
τά πήλινα πυθάρια κι’ άναψε τίς φωτιές 
άπό κάτω. Γρήγορα ό άτμός άρχίνησε 
νά παφλάζει κάτω ά π ’ τά μουσκεμένα 
ξύλινα καπάκια. Γέμισε καί ξαναγέμισε 
τά καζάνια τρεις φορές ώς τή στιγμή 
πού ό γιός του άρχισε νά περιφέρεται, 
τρίβοντας τά μάτια του, έχοντας γύρω 
του μισοκουμπωμένη τή γαλάζια του 
μπαμπακερή ρόμπα, καί τά μαλιά του · 
άχτένιστα. Ό  Λού Τσέν τουριξε μιά 
σουβλερή ματιά.

«'Όταν ήμουν νέος», τουπέ, «ξυπνοΰ- 
σα ά π ’ τά χαράματα, καί γ ιάλιζα τά 

,καζάνια κι' άναβα  τίς φωτιές, κι’ ό π α 
τέρας μου κοιμοΰνταν άκόμα».

«Σήμερα είμαστε στόν καιρό τής 
’Επανάστασης», είπε χαρούμενα ό νέος 
άντρας. Ό  Λού Τσέν ρούφηξε τή μύτη 
του κ’ έφτυσε στό χώμα.

«Σήμερα είμαστε στόν καιρό τών 
άνυπάκουων παιδιών καί τών νεαρών 
τεμπέληδων», είπε. «Τί θές νά γίνει ό 
γιός σου, βλέποντας εσένα νά μή μπο
ρείς άκόμα νά κερδίσεις τό ρίζι σου».

Ό  νέος άντρας δμως χαμογέλασε 
μονάχα, καί κουμπώνοντας άργά τό 
πανοφώρι του πήγε στό κοντότερο κα
ζάνι καί γέμισε μιά λεκάνη μέ νερό γιά 
νά πλυθεί.

Ο Λού Τσέν τόν παρατηρούσε μέ 
δψη πού έτρεμε. «"Αν κρατώ τό μαγαζί 
τό κάνω μόνο καί μόνο γιά σένα», είπε 
στό τέλος. «Γιά νά φτάσει ή έπιχείρηση 
σέ σένα κ υστέρα άπό σένα στό παιδί 
σου. Τό μαγαζί άφτό κράτησε έξήντα 
χρόνια τώρα. Τό ξέρει δλος ό κόσμος.
Οί ζωές όλονών μας, καί τοΰ πατέρα 
μου, κ’ ή δίκιά σου βγήκαν άπό δώ μέ
σα — Μαθώς καί τού παιδιού τώρα».



«Τώρα γίνεται λόγος γιά τόν και
νούργιο δρόμο», είπε ό νέος άντρας, 
στραγγίζοντας εν’ άχνιστό πανί ά π ’ τό 
νερό καί σφουγγίζοντας τό πρόσωπό του.

Ή τ α ν  ή πρώτη φορά πού άκουγε ό 
Λού Τσέν γ ιά  τόν καινούργιο δρόμο. 
Τότε δέν είχε κανένα νόημα γ ι ’ άφτόν. 
Ό  γιός του βρίσκονταν πάντα μακριά, 
καί πάντα συζητούσε γιά καινούργια 
πράματα ά π ’ τόν καιρό πού ή Έ π α ν ά 
σταση μπήκε στήν πόλη. Τί πράμα ήταν 
άκριβώς ή Έ πανάσταση δέν τό πολυ- 
καταλάβαινε ό Λού Τσέν. 'Ήταν βέ
βαια κάτι μέρες πού ή δουλιά του ήταν 
πολύ πενιχρή καί πού τά μεγάλα κατα
στήματα ε ίχαν κλείσει γ ιά  νά μη λεη
λατηθούν κ’ οί οικογένειες πού συχνά 
τις προμήθεβε είχαν φύγει στή Σαγγάη. 
Ή  δουλιά του είχε περιοριστεί τότε στό 
νά γεμίζει τά τενεκεδένια κατσαρόλια 
τοΰ τσαγιού τών φτωχών, πού παζαρέ- 
βαν γιά μιά δεκάρα. Ό  κόσμος έλεγε 
πώς αιτία ήταν ή Έπανάσταση, κ’ είχε 
γίνει άνήσυχος καί την καταριούνταν 
ένδόμυχα. Ξαφνικά ή πόλη γέμισε 
στρατιώτες, κι’ άγοράζαν τό νερό ά- 
φρόντιστα. Τότες ήταν πού άρχίνησε 
νά  ξαναγεμίζει τό τσουβάλι τοΰ ριζιοΰ. 
Αίτια ήταν καί πάλι ή Έπανάσταση . 
Είχε μείνει φοβερά κατάπληχτος, μά 
δέν τήν καταριούνταν πιά. Τότες άνοι
ξαν πάλι τά μεγάλα καταστήματα κ’ οί 
παλιές οικογένειες ξαναγύριζαν, κ’ οί 
στρατιώτες χαθήκαν πάλι, καί τά πρά
ματα ήσαν τά ίδια δπως καί πρώτα, 
μόνο πού οί τιμές ήσαν άψηλές, κ’ έτσι 
άνέβασε κι’ άφτός τήν τιμή τοΰ νεροΰ 
κι’ άνακουφίστηκε.

«Ά φτές  οί επαναστάσεις», ρώτησε 
μιά μέρα τό γιό του, «τί πράμα είναι 
περίπου; Πήγες σχολειό... λοιπόν τί ξέ 
ρεις ; ’Έ γ ινε  μεγάλη φασαρία. Έφτυχώ ς 
πού τέλειωσε».

Στό σημείο άφτό σήκωσε ό γιός 
τά φρύδια του. «Τέλειωσε;» έπανέλαβε. 
«Μά τώρα μόλις άρχίνησε. Περίμενε. Ή  
πόλη θά γίνει ή πρωτέβουσα τής χώρας, 
καί τότες δλα θάλλάξουν εντελώς».

Ό  γέρος κούνησε τό κεφάλι του. 
«’Α λ λ α γή ; Ποτέ δέν άλλάζουν έντελώς 
τά πράματα. "Οποιος καί νδναι, κι’ 
άφτοκράτορες καί βασιλιάδες καί προε- 
δροι, ό κόσμος πρέπει νά πίνει τσάϊ καί 
νά πλένεται... άφτοί είναι πού φέβγουν 
γ ιά  πάντα».

Καλά, άμα άφτός ό καινούργιος 
δρόμος; Τήν ϊδ ια μέρα πού τοΰ τόν ά- 
νάφερε ό γιός του, τουπέ κ’ έκείνη ή 
ξεδιάντροπη δουλίτσα τής τρίτης δεν- 
δροστοιχίας, άνασηκώνοντας τό χείλι 
της:

«’Ακούω τ’ άφεντικό μας νά μιλάει 
γιά κάποιο καινούργιο δρόμο, είκοσι μέ
τρα φάρδος. Τί θάπογίνουν τά καζάνια 
σου, Λού Τ σ έ ν ;»

Τό χέρι τοΰ Λού Τσέν ήταν γυμνό 
ώς τόν άγκώνα, καί ρυτιδωμένο καί κα- 
τακόκκινο ά π ’ τόν άδιάκοπον άτμό τοΰ 
νεροΰ. Δέ ζεσταίνονταν σχεδόν καθό
λου. ’Αλλά τώρα, καθώς μιλοΰσε ή δου
λίτσα, βύθισε πιό βαθιά μες τό νερό τό 
καλαμένιο του κουτάλι καί βόγγηξε. Τό 
χέρι του τρεμούλιασε κ’ έχυσε λίγο νερό 
έξω ά π ’ τά χείλια τοΰ καζανιού, πάνω 
στ’ άναμένα κάρβουνα. ’Ακούστηκε α 
μέσως ένα τσίριγμα. Δέ μίλησε προφα
σίστηκε δμως πώς ανακάτωνε τή φωτιά. 
Δέν ήθελε νά μιλήσει στό άνόητο άφτό 
πλάσμα. Μετά δμως, άφοΰ έφυγε ή κο
πέλα, θυμήθηκε πώς δούλεβε στό σπίτι 
τοΰ Λίνγκ, καί μιά κι’ ό μεγαλύτερος 
γιός τοΰ Λίνγκ ήταν άνώτερος ύπάλ- 
ληλος, σίγουρα θά γίνηκε λόγος γ ιά  τό 
δρόμο. ’Έριξε ένα βλέμα, σχεδόν έ ν 
τρομος, στούς γκρίζους, πλίνθινους το ί
χους τοΰ μικρού του μαγαζιοΰ. Ή σ α ν  
μαβρισμένοι ά π ’ τήν καπνιά κι’ ά π ’ τήν 
ύγρασία, κ’ είχαν κάτι ρωγμές πού τις 
θυμοΰνταν άπό μικρό παιδί. Είκοσι μέ
τρα φάρδος; Δηλαδή όλόκληρο τό μα
γαζί θάπρεπε νά φύγει ά π ’ τή μέση.

« θ ά  ζητήσω τέτοια τιμή πού νά μή 
μπορούν νά τάγοράσουν», σκέφτηκε. 
«Τέτοια τιμή πού...» ’Έ ψ αχνε  νοερά ένα 
ποσό άρκετά φοβερό, πού νά μπορεί νά 
κλονίσει μιά κυβέρνηση, « θ ά  ζητήσω 
δέκα χιλιάδες δολάρια».

Κι’ άμέσως χάρηκε. Ποιός θά μπο- 
ροΰσε νά πληρώσει δέκα χιλιάδες δολά
ρια γιά ένα χώρο τεσάρων τετραγωνι
κών μέτρων καί γ ιά  δυό καζάνια; βρί
σκονταν τόσα πολλά λεφτά στόν κό
σ μ ο ; ’Αφοΰ δταν ζοΰσε ό πατέρας του, 
σχά νιάτα του, ό πρίγκηπας Μίνγκ Γι- 
ουάν μ’ άφτό τό ποσό είχε χτίσει όλό
κληρο παλάτι. Γέλασε λιγάκι, καί φά
νηκε πιό επιεικής στό γιό του καί ξέχα- 
σε τόν καινούργιο δρόμο, καί κάθε μέ
ρα προφύλαγε τή ζωή του παιδιού ά π ’ 
τά καζάνια. "Ολα ήσαν σάν καί πρώτα.

Κάποια μέρα, κόντεβε μεσημέρι πε
ρίπου, κάθησε νά ξεκουραστεί λιγάκι 
καί νά πιει κομάτι τσάϊ. Ετοίμαζε 
πάντα  τό τσάϊ του ϋστερ’ ά π ’ τό πέμ
πτο άδειασμα τών καζανιών, καί λίγο 
προτοΰ αρχίσει νά τά ξαναγεμίζει γ ιά 
τις μεσημεριάτικες άνάγκες. Σ ’ άφτό τό 
διάστημα, πού ό κόσμος είχε αγοράσει 
τό πρωϊνο του τσάϊ καί πού πλησίαζε 
ή ώρα γ ιά  τό μεσημέρι, μπορούσε νά- 
ναπαφτεϊ κι3 άφτός λιγάκι. Πήρε τό έγ- 
γονάκι του στά γόνατα καί τδδινε νά 
πιει κι’ άφτό, καί χαμογελοΰο'ε βλέπον- 
τάς το ναρπάζει τό κύπελλο μέ τά δυό 
του χέρια καί νά πίνει, κυτάζοντας σο
βαρά πάνω άπ’ τήν άκρη τοΰ κύπελλου.

Κι άμέσως ξαφνικά άκούστηκε ένα 
διαπεραστικό χτύπημα στήν πόρτα, σά 
σπαθιά. Ο Λού Τσέν κατέβασε προσε
χτικά τό παιδί κι’ απίθωσε στήν άκρη 

τό φλιτζάνι τοΰ τσαγιού. Μετά προχώ
ρησε πρός τήν πόρτα, καί ψηλαφώντας 
λιγάκι, τράβηξε τή ξύλινη άμπάρα. 
Εκειδά στέκονταν ένας άντρας μέ 

γκρίζα, μπαμπακερή στολή. Ή τ α ν  κά
ποιος νέος άξιωματικός, μ’ άλαζονική 
ματιά, πού δέν έδινε καμιά προσοχή 
σχεδόν στό Λού Τσέν.

«Κύριε...» άρχίνησε κάπως φοβισμένα 
ό Λού Τσέν, μιά κι’ ό νέος άξιωματικός 
είχε δπλο καί φυσεκλίκια ζωσμένα στή 
μέση του. Μά ό άλλος τόν σταμάτησε.

« Ο καινούργιος δρόμος περνάει άπ’ 
τό μαγαζί σου. Πώς λέγεσαι γ έ ρ ο ;» Ό  
αξιωματικός συμβουλέφτηκε γρήγορα 
ένα φύλλο χαρτιού πού τράβηξε άπ’ τήν 
τσέπη του. « Ά ,  ναί, Λού: Τό σπίτι σου 
θά πάει δέκα μέτρα πιό πίσω. Σέ δεκα
πέντε μέρες άπό σήμερα τό μαγαζί οου 
πρέπει νά φύγει. Ε ιδ’ άλλιώς θά τό 
γκρεμίσουμε μείς γιά σένα». Δίπλωσε 
άπρόσεχτα τό χαρτί καί τδβαλε πάλι 
στήν τσέπη του. Καί κίνησε νά φύγει. 
Πίσω του στέκονταν τρεις συνηθισμέ
νοι στρατιώτες, καί  κίνησαν καί κείνοι 
άρχίζοντας τό βάδην.  Ό  Λού Τσέν δέ 
μποροΰσε νά βγάλει μιλιά. Κατάπινε, μά 
τό λαρύγγι του ήταν στεγνό. Δέν έβγαι
νε κανένας ήχος. "Ενας ά π ’ τούς στρα
τιώτες στράφηκε καί τόν κύταξε μέ μιά 
περίεργη, σπλαχνική ματιά. Ή  συμπό
νια άφτή έλυσε ξαφνικά τόν κόμπο ά π ’ 
τό λαρύγγι τοΰ Λού Τσέν.

«Δέκα χιλιάδες δο λά ρ ια !» φώναξε 
βραχνά πίσω άπό τόν Αξιωματικό.

Ο άξιωματικός σταμάτησε στή στιγ
μή καί γύρισε.

«Τί π ρ ά μ α ;» είπε κοφτά.
«Ή άξια του μαγαζιού είναι δέκα 

χιλιάδες δολάρια», τράβλισε ό Λού Τσέν.
Ο νέος άξιωματικός άρπαξε τό 

ντουφέκι του, κι ό Λού Τσέν τρομαγμέ
νος μαζέφτηκε πίσω ά π ’ τήν πόρτα κλεί- 
νοντάς την. Ό  νέος άντρας δμως δέ 
μποροΰσε νά τό χωνέψει. Γύρισε πίσω 
και βάρεσε τήν πόρτα τόσο άπότομα μέ 
τό ντουφέκι του, πού ό Λού Τσέν κλο
νίστηκε καί χτύπησε τό παιδί, κ’ έκεΐνο 
άρχίνησε νά κλαίει. Κάθε φορά πού έ- 
κλαιγε τό παιδί, σ ’ δλη του τή ζωή ώς 
τώρα, ό Λού ̂  Τσέν έτρεχε κοντά του. 
Ιωρα όμως ουτε τάκουσε. ’Ατένιζε έπί- 
μονα τό νέο άξιωματιχό, μουρμουρίζον
τας ασυναίσθητα τό ίδιο καί τό ’ίδιο : 
«Δεκα χιλιάδες δολάρια, δέκα χιλιάδες 
δολάριά».

Ο άξιωματικός τόν κύταξε έπίμονα 
καί πάτησε έν'α παγερό γέλιο. «Άφτή 
ναι η συμβολή σου τότε στήν καινούρ

γ ια  πρωτέβουσα» είπε καί κραβγάζον-
θηκε^ίαν άπ0τ0μη διαταΥη. άπομακρύν-

Συμβολή ; Τί συμβολή ; Τό παιδί έ
μενε ξαπλωμένο στό χωματένιο πάτω 
μα κ έκλαιγε. Είχε συνηθίσει νά μένει 
ξαπλωμένο δπου έπεφτε, γιατί πάντα 
κάποιος θά τό σήκωνε, άλλά τώρα κα
νένας δέν έρχονταν. Ό  Λού Τσέν άπό- 
μεινε παρατηρώντας τό σχήμα τοΰ νέου 
αντροι από τήν πόρτα. Ή  καρδιά του 
σταματησε τόσο πολύ μές τό κορμί του, 
που δύσκολα μποροΰσε νά πάρει τήν ά- 
νασα του. Νά δώσει τό μαγαζί του, τή 
ζωή το υ ; Τί κουβέντα ήταν κι’ άφτή 
γ ια καινούργια πρωτέβουσα; Δέν ήσαν 
καθόλου δικές του δουλιές άφτές. Γύρι
σε καί βλέποντας τό παιδί, τό πήρε ζα 
λισμένος καί τό σήκωσε. Κατόπι κάθησε 
κατω, μέ τό παιδί στήν άγκαλιά του. 
Πως αφου το μαγαζί ήταν τοΰ παιδιού ; 
Κανένας δε μποροΰσε νά τό πάρει. Τόν 
πλημμύρισε όργή Κ’ έτσι ξαλάφρωσε, 
γιατί εδιωξε το φόβο του. Ποτέ δέ θάδι- 
νε το μαγαζί... Ποτέ! θ ά  κάθονταν κεΐ 
μεσα ωσπου νά ξηλώναν καί τό τελεφ- 
ταιο κεραμίδι πάνω ά π ’ τό κεφάλι του. 
Απίθωσε τό παιδί πάλι στό πάτωμα κι’ 

αρχινησε νά πηγαινοέρχεται περήφανα 
και γεμισε τά καζάνια καί φύσηξε τή 
φωτιά, τόσο πού μέσα σέ μιάν ώρα τό



νερό χοχλάκιζε κιόλας, άχνιζε καί σή
κωνε τά ξύλινα καπάκια. Στάθηκε πολύ 
άπότομος μέ τούς πελάτες του, κι’ δταν 
ήρθε κ’ ή ξεδιάντροπη δουλίτσα μέ τά 
ροδοκόκκινά της μάγουλα κα'ι τ ’ άφθά- 
δικά της μάτια, τήν έφαγε στό καντάρι 
καί δέν τής γέμιζε τό δοχείο μ’ δλα τά 
πειράγματά της.

« θ ά  χαροΰμε δταν θά γίνει ό και
νούργιος δρόμος καί θά σοΟ ξύσει τό 
μαγαζί, γέρο-κλέφτη!» του πέταξε σάν 
είδε πώς δέν τής έδινε πιότερο.

«Δέ μπορούν νά μου πάρουν τίποτα», 
φώναξε τό κατόπι της, κι’ δταν άντή- 
χησε πάλι τό κοροϊδεφτικό της γέλιο, 
ξαναφώ ναξε: «Νά γιά τόν καινούργιο 
δρόμο!» κ’ έφτυσε.

"Υστερ’ άπό λίγο άνοιξε ή πόρτα καί 
παρουσιάστηκε ό γιός του.

«Τί πράμα γ ιά  τόν καινούργιο δρό
μο ;» ρώτησε νωχελικά, πιάνοντας τήν 
τσαγέρα νά δει άν ήταν ζεστή άκόμα.

«'Ώστε λοιπόν», είπε ό Λού Τσέν, 
«έρχεσαι άκόμα γιά τό φαγητό σου, δέν 
είν’ έ τσ ι ; Που ήσουνα σήμερα ;»

«Άληθέβει λοιπόν γ ιά  τόν καινούρ
γιο δρόμο», εΐπε ό νέος ρουφώντας τό 
χλιαρό τσάϊ ά π ’ τό στόμιο του φλιτζα
νιού. «Άληθέβει πέρα ώς πέρα. Περνάει 
άκριβώς άπό τά δίπλα μας. Τό μαγαζί 
—δέκα μέτρα παραπέρα—θάφήσει μισές 
τίς δυό κρεβατοκάμαρες άπό πίσω».

Ό  Λού Τσέν κύταζε σά νά μήν πί- 
στεβε. Συγχίστηκε τόσο πολύ πού τά 
μάτια του σκοτείνιασαν. Σήκωσε τό χέρι 
του καί χτύπησε τήν τσαγέρα άπ τά 
χέρια τοΰ γιου του, κ έπεσε στό χώμα 
σπάζοντας σέ τρία κομάτια.

«Κάτσε κεΐ», ψιθύρισε βαριά ο Λού 
Τσέν, «κάτσε κει καί πίνε τσάι..» καί 
βλέποντας τήν κατάπληχτην δψη τοΰ 
νέου, άρχίνησε νά κλαίει καί τράβηξε 
δσο μπορούσε πιό γρήγορα στό δωμάτιο 
πού κοιμόνταν, και κουλουριάστηκε στό 
κρεβάτι καί τράβηξε τίς κουρτίνες.

Τό πρωί πού σηκώθηκε ήταν άκόμα 
θυμωμένος μέ τό γιό του. Καθώς ό νέος 
έτρωγε τό ρίζι του, χωρίς νά πειράζει 
κανέναν, ό Λού Τσέν σούφρωσε τά φρύ
δια του καί μουρμούρισε: «Βέβαια, τρως 
κ’ έσύ κι’ ό γιός σου, μά ποτέ δέ συλλο
γίζεστε πώς βγαίνουν τά λεφτά». Παρ 
δλα άφτά δμως, δέν πίστεβε πώς στ’ άλή- 
θε ια θά  τοΰ πέρναν τό μαγαζί, καίξακο- 
λούθησε τή δουλιά του σάν καί πρώτα.

Τήν έντέκατη μέρα άπό τήν προειδο
ποίηση τοΰ άξιωματικοΰ, ήρθε ή γ υ 
να ίκα  του μ’ άσυνήθιστη έκπληξη ζω
γραφισμένη στό πρόσωπό της. «EIvcl 
άλήθεια πώς θά γίνει ό δρόμος», είπε. 
«’Ά ν  ρίξεις μιά ματιά στό δρόμο θά τό 
δεις. Τί θά κάνουμε;» Άρχίνησε νά 
κλαίει πνιχτά, τό φαρδύ πρόσωπό της 
σχεδόν ατάραχο.

Ό  Λού Τσέν φοβήθηκε βλέποντάς 
την. Προχώρησε ώς τήν πόρτα καί κύ- 
ταξε στό δρομο. Ό  δρόμος ήταν πάν τοτε 
τόσο στενός, τόσο γυριστός, τόσο σκο
τεινός ά π ’ τίς βερνικωμένες ξύλινες 
ταμπέλες τών μαγαζιών καί τών παρ 
δαλών μεταξωτών, πού δέ μπορούσες 
νά διακρίνεις μακρύτερα άπό λίγα μέ
τρα. Τώρα δμως τό παράξενο λιόφωτο 
έφεγγε πάνω στό βρεμένο καλντερίμι. 
Πιό πέρα δλες οί ταμπέλες είχαν χαθεί, 
κ’ οί άνθρωποι γκρέμιζαν τά σπίτια. 
Σωροί άπό τούβλα καί κεραμίδια, μαβρι- 
σμένα άπ’ τόν καιρό, στέκονταν στό 
δρόμο, κι’ ολόκληρα καραβάνια γ α ϊδ ά 
ρων, φορτωμένα καλάθια, περιμέναν 
νά τούς κουβαλήσουν μακριά. Ό  ϊδιος 
ό άξιωματικός πού είχε δεΐ, πηγαινόρ- 
χονταν, καί τό κατόπι του άκολουθοΰ- 
σαν τέσερεις έξαλλες γυναίκες, μέ τά 
μαλιά τους χυμένα στις πλάτες τους. 
Αναθεμάτιζαν καί θρηνούσαν, κι’ ό Λού 
μπορούσε νά τίς άκούσει πού λέγαν.

«Δέ μάς έμεινε πιά ζωή, δέ μάς 
έμεινε ζωή... πάνε τά σπιτάκια μας!»

Ό  Λού Τσέν μπήκε τό'λοιπόν στό μ α 
γαζί, έκλεισε τήν πόρτα καί τήν άμπά- 
ρωσε. Κάθησε στό χαμηλό ξύλινο π α γ 
κάκι, πίσω ά π ’ τό καζάνι, καί τά γόνατά 
του τρέμαν καί τό μυαλό του ήταν ζαλι
σμένο. Ό  δρόμος άναπόφεφχτα θά γ ί
νονταν. Τό παιδάκι έτρεξε άπ’ τό μέσα 
δωμάτιο, κι’ άκούμπησε στό γόνατό 
του, μά ό Λού τό κύταζε άπαθής. Τό 
έγγόνι, βλέποντας τή μακρινή ματιά 
του, έψαξε τσαχπίνικα κι’ άκούμπησε 
μέ τό δάχτυλό του τό μεγάλο καζάνι. 
Ά λ λ ά  ό Λού, γιά πρώτη φορά στή ζωή 
του, δέν τό μάλωσε. Μιά θαμπή σκέψη 
πέρασε ά π ’ τό νοΰ του. «Κάηκε ; Δέν 
εΐναι τίποτα. Μόνο πού θά πεθάνουμε 
τής πείνας».

Τήν ϊδια στιγμή άκούστηκε ένας 
βροντερός χτύπος στήν πόρτα, κ’ ή καρ
διά τού Λού Τσέν άναπήδηοε. Μέ τό 
κορμί του τ*ντωμένο πήγε νά τραβήξει

τήν άμπάρα. Ή τ α ν  ό άξιωματικός, μέ 
μιά καινούργια, καθαρή στολή, καί πί- 
σωθέ του στέκονταν τρεις στρατιώτες. 
Κανένας δέ μπορούσε νά φανταστεί ά π ’ 
τήν εμφάνισή τους, πώς λ ίγα λεφτά πιό 
πριν τούς είχαν φριχτά καταραστεϊ — 
τόσο σίγουροι κι’ άψογοι φαινόντουσαν. 
Βλέποντάς τους ό Λού, ένιωσε ξαφνικά 
πώς ήταν πάρα πολύ γέρος, καί πώς 
θάταν προτιμότερο νά πέθαινε.

«Άκόμα τέσερεις μέρες», μίλησε ό 
άξιωματικός, «καί τό μαγαζί σου θά 
πάει περίπατο. Γκρέμισέ το μοναχός 
σου γ ιά  νά μπορέσεις νά πάρεις καί τά 
ύλικά. Α λλιώς θά τό δημέψουμε».

«Καί τά λεφτά», τραύλισε ό Λού 
Τσέν.

«Λεφτά ;» έπανέλαβε κοφτά ό άξιω
ματικός, χτυπώντας τή γιαλισμένη, πέ
τσινη μπότα του μέ μιά βίτσα πού κρα
τούσε.

«Ή  τιμή εΐναι δέκα χιλιάδες δολά
ρια», εΐαε ό Λού Τσέν κάπως πιό στα
θερά, συγκεντρώνοντας τόν έαφτό του.

Ό  άξιωματικός πάτησε ένα μικρό, 
άπότομο γέλιο.

«Δέν έχει λεφτά», άπάντησε, κάθε 
λέξη καθαρή καί παγερή σάν άτσάλι. 
«Τούτο δώ τό χαρίζεις στή Δημοκρα
τία». Ό  Λού Τσέν κύταξε γύρω του μ’ 
άπόγνωση. Σίγουρα θά δίναν κάποιαν 
άποζημίωση. Σίγουρα κάποιος θά τόν 
βοηθούσε.

Άρχίνησε νά σκούζει μέ μιά σπα
σμένη, όξεΐα φωνή στούς περαστικούς 
τού δρόμου. «Τό βλέπετε άφτό, κύρ ιο ι; 
Μέ ληστέβουν.... μέ ληστέβει ή Δημο- 
μοκρατία. Ποια ε ΐν ’ άφτή ή Δημοκρα
τία ; Μήπο>ς θά μου δώσει ψωμί.... στή 
γυνα ίκα  καί στό παιδί μου......

Αίσθάνθηκε ξαφνικά πώς τόν τρα
βούσαν ελαφριά ά π ’ τό σακάκι.Ό στρα
τιώτης, πού τήν περασμένη φορά είχε 
γυρίσει νά τόν κυτάξει, τοΰ ψιθύρισε 
βιαστικά :

«Μήν άγριέβεις τόν άξιωματικό... ε ΐ
ναι χειρότερα». Καί δυνατά ε ίπ ε : «Μήν 
παραπονιέσαι, γέρο». "Οπως καί ναναι, 
τό μαγαζί σου θά φύγει. Στις καινούρ
γιες μέρες πού μάς έρχονται δέ θά 
χρειαζόμαστε μαγαζιά μέ ζεστά νερά. 
Τό ζεστό νερό θάρχεται μόνο του μέ 
τούς σωλήνες».

Ό  Λού Τσέν θά τόν άπαντοΰσε, μά 
τήν ϊδια στιγμή τόν τράβηξε πίσω ό

γιός του, πού ήρθε και στάθηκε μπρο
στά του, άντικρύζο\τας τόν άξιωματικό. 
Τό παληκάρι μίλησε πρόθυμα κ' έβγε- 
νικά.

«Συγχωρέστε, κύριε, ένα γέρον ά ν 
θρωπο, πού δέ μπορεί νά καταλάβει 
πώς ή ’Επανάσταση ήρθε κ’ έφερε και
νούργιο φως. θ ’ άπαντήσω γώ  στη θέση 
του. Κύριε, θά ρίξουμε κάτω τό σπίτι. 
Εΐναι τιμή μας νά θυσιάσουμε δσα έ
χουμε γ ιά  τό κράτος.

Ό  κόκκινος θυμός πού είχε άνεβεΐ 
στό πρόσωπο τού άξιωματικοΰ χάθηκε’ 
ένεψε σύντομα, καί γρήγορα άπομα- 
κρύνθηκε.

Ό  νέος άμπάρωσε τήν πόρτα, μπρος 
στό περίεργο, άξιολύπητο πλήθος πού 
είχε μαζεφτεΐ ά π ’ έξω γ ιά  νά δει τή 
σκηνή. Μετά στηρίχτηκε στήν πόρτα κι’ 
άντίκρυσε τό Λού Τσέν. Ποτές ό Λού 
Τσέν δέν τόν είχε δεΐ έτσι, άποφασι- 
σμένο καί σταθερό.

«θ ές  νά μάς σκοτώσουν ;» ρώτησε. 
«Μπάς καί θά πεθάνουμε γ ιά  ένα μα
γαζί ;»

«"Ο,τι καί νά γίνει πάντως θά ψο
φήσουμε τής πείνας», εΐπε ό Λού Τσέν, 
καί κάθησε στήν άλλη μεριά τού τραπε
ζιού, άπέναντι ά π ’ τή γυνα ίκα  του. ’Ε 
κείνη ξακολουθοϋσε νά κλαίει δλη τήν 
ώρα, άθόρυβα, κι’ άνενόχλητα, καί 
σκούπιζε μονάχα τά μεγάλα της δά
κρυα άπό τά μάγουλα μέ τήν άκρα τής 
γαλάζιας ζακέτας της.

«Βρήκα δουλιά», εΐπε ό γιός του. 
« θ ά  εΐμαι επιστάτης στούς εργάτες τοΰ 
καινούργιου δρόμου».

Ό  Λού Τσέν σήκωσε τό βλέμα 
πάνω του, καί χωρίς καμιάν έλπίδα 
στήν καρδιά του.

«Κ’ έσύ άκόμα, παιδί μου;» ψιθύρισε.
Ό  νέος τίναξε άνυπόμονα πρός τά 

πίσω τά μαλλιά του ά π ’ τό μέτωπο.
«Πατέρα, δέν έχει κανένα δφελος νά 

παλαίψουμε μ’ άφτόν. θ ά  έρθει. Σκέ- 
ψου, ένας μεγάλος δρόμος, καινούργιος, 
νά σαρώνει τήν πόλη μας. Άφτοκίνητα 
νά πηγαίνουν καί λάρχονται. Μιά φορά, 
στό σχολείο ε ίδα  μιά Φωτογραφία ένός 
δρόμου σέ μιά ξένη πόλη — μεγάλα κα
ταστήματα κι’ άφτοκίνητα πού τρέχαν 
έδώ κ’ έκει. Μονάχα έμεΐς έχουμε άρα- 
μπάδες καί βοδάμαξες καί γαϊδούρια 
πού γεμίζουν δλα μαζί τούς δρόμους.
Γιατί, άφτοί οί δρόμοι γίνηκαν πριν



άπό χίλια χρόνια. Δέν πρέπει νά φκιά- 
ξουμε πιό καινούργιους;»

«Καί τί χρειάζονται τ ’ άφτοκίνητα;» 
μουρμούρισέ ό Λού Τσέν, Τά έβλεπε 
συχνά, τί περασμένες βδομάδες, πού 
συνωθοΰνταν, σκουντούσαν, στέκονταν 
καί κάναν τόν κόσμο νά τρέχει στά κα
τώφλια καί στά παρασόκακα. Τά μι
σούσε. «Οί προγονοί μας.... » άρχίνησε.

Μά ό νέος κροτάλισε τά δάχτυλά 
του. «’Ά στους έκείνους», φώναξε, « θ ά  
πέρνω πενήντα δολάρια τό μήνα άπ’ 
τόν καινούργιο δρόμο».

Πενήντα δολάρια τό μήνα ; Ό  Λού 
Τσέν θαμπώθηκε. Ποτέ δέν ε ίχε  δει 
τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό. Χάρηκε 
λίγο, κ’ ή γυναίκα του σταμάτησε τό 
κλάψιμό της.

«Πού θά βρουν τόσα πολλά λεφτά;» 
ρώτησε μισοφοβισμένα.

«Τό ύποσχέθηκε ή καινούργια Κυ
βέρνηση», άπάντησε ό γιός του μ’ έναν 
τόνον ικανοποίησης,

« θ ’ άγοράσω ένα μάβρο πανοφόρι 
άπό σατέν γ ιά  μένα», είπε ή μητέρα 
τού νέου, κ’ ένα φως άρχίνησε νά φω
τίζει τό πρόσωπό της. Καί τότες, υστερ’ 
άπό ένα μικρό διάστημα πού σκέφτηκε 
γ ιά  τό πανοφόρι, πάτησε ένα βραχνό, 
ύπόκωφο. γέλιο.

"Οσο γιά τό Λού Τσέν, άφού καλο
ζύγισε τό ζήτημα, είδε πώς δέν υπήρχε 
καμιάν έλπίδα γ ιά  τό μαγαζί του, μιά 
καί δέν άποτελοΰσε πιά τό μοναδικό τους 
μέσο συντήρησης. Κάθησε δλη μέρα 
χωρίς ν’ άνάψει τις φωτιές καί τά με
γάλα  καζάνια γ ιά  πρώτη φορά μέσα 
σ’ έξήντα χρόνια μείναν σβυστά.

'Ό ταν  έρχονταν ό κόσμος ν’ άγο- 
ράσει νερό, έλεγε :

«Δέν έχει π ιά : θ ά χετε  σέ λίγο σω 
λήνες. Κι’ ώς τότε νά ζεσταίνετε μονά
χοι σας τό νερό».

Ή  άφθάδικια δουλίτσα τοΰβγαλε τή 
γλώσσα της, μιά μικρή, κόκκινη γλωσ- 
σίτσα, κόκκινη σάν κεράσι, μά τής κού
νησε τό κεφάλι του χωρίς θυμό καί χω 
ρίς ενδιαφέρον.

Τήν άλλη μέρα ό γιός του ρώτησε;
«Δέ.θά φωνάξουμε .'τούς μαστόρους 

νά γκρεμίσουν τό σπίτι γιά νά μή τά 
χάσουμε δ λ α ;»

Ά φτό τόν πείραξε λιγάκι. «’Ό χ ι :» 
φώναξε. «Μιά καί θέλουν νά μέ κλέ
ψουν, άς μέ κλέψουν πέρα ώς πέρα».

Καί τέσερεις μέρες συνέχεια κάθονταν 
στό σπίτι του κι’ άρνιοΰνταν νά φάει 
κι’ άρνιοΰνταν άκόμα νάνοίξει καί τήν 
πόρτα του, μολονότι άκουγε τήν κατα
στροφή νά πλησιάζει κοντότερα καί 
κοντύτερα—τόν πάταγο τών τούβλων 
πού πέφταν, τάναστενάγματα τών δο
κών πού τούς ε ίχαν στήσει πριν άπό 
αιώνες καί πού τώρα τούς κατεβάζαν 
στή γή, τό θρήνο πολλών άνθρώπων σάν 
κι’ αύτόν, πού τά σπίτια τους κατεδα
φίζονταν μ’ άφτόν τόν τρόπο.

Τ ό π ρ ω ΐ  τής δέκατης πέμπτης μέρας 
άκούστηκε ένας χτΰπος στήν πόρτα του. 
Πετάχτηκε άμέσως νάνοίξει. ’Έξω στέ
κονταν μιά ντουζίνα άνθρώποι, οπλι
σμένοι μέ κασμάδες καί τσεκούρια. 
Τούς κύταξε κατά πρόσωπο. «’Έ ρχεστε 
νά γκρεμίσετε τό μαγαζί μ ο υ ; Ό ρ ΐστε  : 
Είμαι χωρίς βοήθεια». Καί ξανακάθισε 
στόν πάγκο του, καθώς έκεΐνοι στριμώ- 
χτηκαν μέσα. Δέν ύπήρχε ουτε ένα ί 
χνος οίκτου στά πρόσωπά τους. Μ’ ά 
φτόν τόν τρόπο ε ίχαν γκρεμίσει έκα- 
τοντάδες μαγαζιών καί σπιτιών· καί 
τδβλεπε καθαρά πώς γ ι ’ άφτούς δέν 
ήταν παρά μονάχα ένας γέρος, κ’ ένας 
άκόμα πιό οχληρός άπ’ τούς άλλους.

Ή  γυναίκα του, κι’ ό γιός του κ’ ή 
γυναίκα τοΰ γιοΰ του καί τό έγγόνι 
του είχαν πάει κείνο τό πρωΐ σ’ ένα 
φιλικό σπίτι, κ’ είχαν κουβαλήσει μαζί 
τους δλα τά πράματα έχτός ά π ’ τόν 
πάγκο πού κάθονταν ό Λού Τσέν καί 
τά δυό καζάνιά. Ό  γιός του είχε π ε ι : 
«’Έ λ α  μαζί μου, πατέρα. ’Έ χω  έτοιμά- 
σει ένα μέρος—νοίκιασα ένα σπιτάκι. 
Πήρα μιά μικρή προκαταβολή γιά τόν 
πρώτο μήνα». Μά ό Λού Τσέν κούνησε 
μέ πείσμα τό κεφάλι του, κ’ έκατσε ή
συχος καθώς φέβγαν.

Τά δυό μεγάλα χάλκινα καζάνια 
ήσαν γερά παραχωμένα μές τό χωμα
τένιο φοΰρνο. Δυό εργάτες τά σπάζαν 
μέ τούς κασμάδες.

« Ό  παπποΰς μου τά είχε χτίσει», 
είπε ξαφνικά. «Δέν ύπάρχουν πιά τέ
τοιοι τεχνίτες στά χρόνια μας».

Δέ μίλησε πιά καθόλου, κ' έκεινοι 
άρχισαν νά βγάζουν τά κεραμίδια ά π ’ 
τή σκεπή, καί τό φως σιγά - σιγά περ
νούσε άνάμεσα άπ’ τά δοκάρια. Στό 
τέλος βγάλαν καί τά δοκάρια, κ’ εκεί
νος κάθονταν έκεΐ, άνάμεσα στούς τέ- 
σερεις τοίχους, καί τόν χτυποΰσε τό με

σημεριάτικο λιοπΰρι, "Ενιωθε άρωστος 
κ’ έξαντλημένος, κι’ δμως έκατσε δλο 
τάτέλειωτο άπόγεμα, κι’ δταν έφτασε 
τό βραδάκι, κάθονταν άκόμα κεϊ, καί 
γύρω του τό μ α γα ζ ί : ένας σωρός άπό 
τούβλα καί κεραμίδια καί σπασμένα 
δοκάρια. Τά δυό καζάνια στέκονταν γ υ 
μνά, έξω άπ’ τά έρείπια. Ό  κόσμος τόν 
παρατηρούσε μέ περιέργεια, μ’ άφτός 
δέν έλεγε τίποτα καί ξακολουθοΰσε νά 
κάθεται άκόμα.

Στό τέλος, άφοΰ σκοτείνιασε εντε
λώς, ήρθε ό γιός του καί τόν πήρε άπό 
τό χέρι. «Τό παιδί δέ θέλει νά φάει, 
πατέρα, γιατί άκόμα δέ γύρισες», είπε 
μέ καλωσύνη, καί τότες ό Λού Τσέν ση
κώθηκε, σάν ένας πολύ γερασμένος άν
θρωπος, καί κρατόντας τό χέρι τοΰ γιου 
του, προχώρησε μαζί του.

Εγκα ταστάθηκαν κατόπι σ’ ένα μι
κρό, καλαμένιο σπιτάκι, άκριβώς μέσα 
στή Βόρεια Πύλη, κοντά στά χωράφια 
καί στούς άκατοίκητους άγρούς. Ό  Λού 
Τσέν, πού δλη του τή ζωή τήν πέρασε 
μέσα στούς πολυθόρυβους δρόμους δέ 
μποροΰσε νά ύποφέρει τέτοιαν ησυχία. 
Δέν τολμούσε νά κυτάξει πέρα στ’ ά- 
δειανά λωράφΐα. Κάθονταν δλη μέρα 
στή μικρή κρεβατοκάμαρα πού άνήκε 
σ’ άφτόν καί στή γυνα ίκα  του, χωρίς νά 
σκέφτεται πολύ. Μιά καί δέν ύπήρχε ά- 
νάγκη νά δουλέβει πιότερο, γίνηκε πολύ 
σύντομα ένας γέρος, ένας πολύ γέρος. 
Ό  γιός του έφερνε στό σπίτι, κάθε φορά 
πού τέλειωνε ό μήνας, πενήντα στρογ
γυλά, άσημένια δολάρια, καί τούς τά- 
δειχνε μ’ άγαλίαση.

«Εΐναι περισότερα άπ’ δσα έβγαλε 
ποτέ τό μαγαζί», φώναζε. Δέν ήταν πιά 
νωθρός κι’ άτημέλητος, καί φορούσε μιά 
γκρίζα στολή, κουμπωμένη προσεχτικά 
γύρω του.

Μονάχα ό Λού Τσέν μουρμούριζε: 
«Κείνα τά μεγάλα καζάνια πέρναν τό λι- 
γώτερο είκοσι γαλόνια ποταμίσιο νερό».

Μιά μέρα ή γυνα ίκα  του, άτάραχη 
καί σ ’ άφτό τό σπίτι, δπως πάντα, τοΰ- 
δειξε τό καινούργιο της πανωφόρι άπό 
σατέν πού γιάλιζε πάνω άπ’ τά μεγάλα 
της στήθια. Ό μ ω ς  άφτός μονάχα τήν 
κύταξε. « Ή  μητέρα μου», είπε βαρύ
θυμα, «είχε κάποτες ένα ολομέταξο 
γκρίζο πανωφόρι». Κι’ άρχίνησε νά 
ρεμβάζει πάλι.

Κανένας δέν κατάφερνε νά τόν βγά

λει έξω άπ’ τήν πόρτα. Ξαπλώνονταν 
κάθε μέρα, καί τό μαλιά του άσπριζαν 
έντελώς, καί τό χαρακωμένο του πρό
σωπο χαλάρωνε τήν άλλοτινή του πο
λυάσχολη σύσπαση. Τά μάτια του, τά 
στενά, τά παρατηρητικά, τά δηκτικά, 
βάρεναν καί κρύφτηκαν πίσω άπ τό 
άμυδρό πέπλο πού τυλίγει τούς γέρους. 
Μονάχα τό παιδάκι τόν διασκέδαζε 
καμιά φορά γ ιά  λίγες στιγμές.

Στό τέλος τό έγγόνι του ήταν πού 
κατάφερε νά τόν βγάλει έξω ά π ’ τήν 
πόρτα. Άφτός, είχε περάσει δλες τις 
μέρες τοΰ πρόωρου χειμώνα, πού κάθε 
μέρα μίκραιναν καί περισότερο, άγναν- 
τέβοντας ά π ’ τό μικρό παράθυρο τής 
κάμαράς του. Ή  μέρα του μετριούνταν 
μέ τά τρία γέβματά του- καί τό βράδι 
κοιμοΰνταν ήρεμα, καμιά φορά γαλή
νιος στήν καρέκλα του μέ τό κεφάλι του 
άκουμπισμένο στό τραπέζι.

Κ’ ήρθε τότες, ύστερα άπό μιά βρο
χερή βδομάδα, μιά άπό κείνες τις γλυ- 
κές, άπατηλές ημέρες, πουναι σάν ένα 
ιντερμέτζο άνάμεσα στό φθινόπωρο καί * 
στά έντονα κρΰα πού πλησιάζουν. 
Αισθάνονταν δλο τό πρωΐ τή μαλακιάν, 
ύγρή ζέστη. Ό  ήλιος φώτιζε δλη τήν 
έχταση, λάμποντας πλαγιαστά, μές άπό 
γκρίζα σύννεφα. Δέν ένιωθε κούραση, 
κ’ άνοιξε διάπλατα τό παράθυρο. Ή  
δροσερή μυρουδιά τής γής καί τής ύγρα- 
σίας άνυψώθηκε. « θ ά  μπορούσα νά γέ 
μιζα μιά καζανιά βρόχινο νερό», εΐπε 
ρουφόντας τήν ύγρασία. Τό βρόχινο 
νερό μποροΰσε νά πουληθεί σέ ψηλή 
τιμή τόν παλιό καιρό.

Κείνη τή στιγμή έτρεξε κοντά του τό 
παιδάκι καί τόν τράβηξε ά π ’ τό χέρι. 
«Πάμε έξω, έξω!» φώναζε γελόντας. 
«’Έ λ α  νά παίξουμε!»

Ό  Λού Τσέν άνασκίρτησε. Λοιπόν, 
θάβγαινε έξω, ίσως γιά μιά στιγμή. Ση
κώθηκε άργά, πήρε τό χέρι τού παιδιοΰ 
καί βγήκε έξω. ’Έκανε πολύ ζέστη 
κ’ αισθάνονταν πώς ό ήλιος τόν άνα- 
ζωογονοΰσε. ’Ίσιωσε μέ κόπο τό κορμί 
του κι’ άρχίνησε νά προχωρεί πρός τά 
κοντινά σπίτια πού βρίσκονταν κεΐ γύ 
ρω. θ ά  πήγαινε νά μάθει μονάχα τί νέα 
ύπήρχανε. Γιά πολύν καιρό δέν είχε 
άκούσει τίποτα. Ό  γιός του δούλεβε 
ολημέρα, κι’ άν πεις γιά τις γυναίκες, 
ποιός θά μποροΰσε νά κουβεντιάσει μέ 
μιά γ υ ν α ίκ α ;



Τό παιδάκι φλυαρούσε κ’ ένας ελα
φρός βόμβος τών φθινοπωριάτικων έν- 
τόμων γέμιζε τήν άτμόσφαιρα. ’Έ λεγες 
πώς ήταν άνοιξη. Κύταξε γύρω του πε
ρίεργα. Που βρίσκονταν άκριβώς; Πιό 
πέρα ήταν ή Βόρεια Πόλη. Έ κεΐ θά 
τέλειωνε ό δρόμος—ό δρόμος πού περ
νούσε κάποτε ά π ’ τό μαγα ζί του. θ ά  
πήγαινε ώς έκεΐ νά τόν έβλεπε. Μπο
ρούσε νά β α σ τά ξε ι; Τάχυνε πιότερο τό 
βήμα του.

Σέ λίγο έστριψε μιά γωνία, κι’ ό 
δρόμος απλώθηκε μπροστά του. Ό  δρό
μος ; Τί πράμα ήταν άφτό ; Μιά μεγάλη, 
φαρδιά, κενή έχταση, ϊσια μέσ’ ά π ’ τήν 
καρδιά τής π ό λ η ς : Ά π ’ δλες τίς πλε- 
βρές, οί ίδιοι στενοί, έλικωτοί, σκοτει
νοί δρόμοι καί δεντροστοιχίες, πού του 
ήσαν παντα γνώριμοι, κι’ άνάμεσά τους 
όλόϊσιος σά τό καθαρό θηκάρι ένός 
σπαθιού, άφτός—ό καινούργιος δρόμος!

Κύταζε, καί κυριέφτηκε ξαφνικά άπό 
φόβο. Πώς, ήταν τεράστιος—τί τόν θέ- 
λαν δμως έναν δρόμο σάν κι’ άφ τόν ; 
Οί άνθρωποι πού δούλεβαν πάνω του 
φαίνονταν σά μυγϊτσες—σά μερμήγκια. 
"Ολοι οί άνθρωποι του κόσμου μπορού
σαν νά χωρέσουν καί νά πηγαίνουν 
πάνω —κάτω χωρίς νά σκουντιοϋνται 
μεταξύ τους. Πολύς κόσμος στέκονταν 
τριγύρω, σάν κι’ άφτόν, ύποταγμένοι 
καί σιωπηλοί. Κάποια σκληράδα στήν 
έκφρασή τους τού τράβηξε τήν προσοχή.

«Έδώ καθόσουν;» έγνεψε σ’ ένα ξερα
κιανόν άντρα πού στέκονταν κοντά του.

Ό  άλλος κούνησε άργά τό κεφάλι 
του. «Τό σπίτι ήταν δλη μου ή περιου
σία», είπε. «"Ενα καλό σπίτι, ά π ’ τόν 
καιρό τών Μίνγκ. Είχε δέκα δωμάτια. 
Τώρα μένω σέ μιά καλύβα. Βλέπεις, τό 
σπίτι ήταν δλη μου ή περιουσία—νοί
κιαζα τά δωμάτια...»

Ό  Λού Τσέν κούνησε τό κεφάλι. 
«Ε ίχα κ’ έγώ ένα μαγαζί—ένα μαγαζί 
μέ ζεστά νερά», εΐπε μέ δυσκολία, θ ά  
ήθελε νάλεγε πιότερα- λίγο έλλειψε νά 
π ε ι—ήρθε ώς τά χείλια του οχεδόν; 
«"Ήσαν καί δυό μεγάλα χάλκινα κα
ζάνια». Μά ό άλλος δέν τόν πρόσεχε. 
Κάθονταν χαζέβοντας τόν άπέραντο 
καινούργιο δρόμο.

Κάποιος πλησίασε κι’ ό Λού Τσέν 
είδε πώς ήταν ό γιός του. Ό  νέος 
άρχισε νά χαμογελάει κ’ ήρθε τρέχον- 
τας. «Πατέρα μ ο υ !» φώναξε. Καί σέ

λίγο, «Πατέρα, πώς σοϋ φ α ίνετα ι;»
Τά χείλια τού γέρου τρεμούλιασαν. 

Αΐσθάνθηκε πώς θά μπορούσε νά κλά- 
ψει καί νά γελάσει μαζί. «Μοιάζει... λές 
καί μιά δυνατή θύελα σάρωσε ολά
κερη τήν πόλη», Απάντησε.

Μά ό νέος γέλασε μονάχα κ’ εΐπε 
φλογερά : «Δες, πατέρα, άφτό εΐναι τό 
κομάτι τής δουλιάς μου. Κύταξε, στήν 
άκρα θά γίνουν τά πεζοδρόμια, καί ό 
χώρος στή μέση θάναι γ ιά  τά τράμ, καί 
ταφτόχρονα άπ' τίς δυό μεριές θά ύπάρ- 
χει μέρος γιά δλα τά οχήματα—θά υ 
πάρχε ι  χώρος γ ιά  τό κάθε τ ι : θά ρχετα ι 
ό κόσμος ά π ’ δλα τά μέρη καί θά περ
πατάει καί θά κυκλοφορεί σ’ άφτόν τό 
δρόμο—τής καινούργιας πρωτέβουσας.» 
Κάποιος τόν φώναξε κι’ άπομακρύνθηκε, 
κουνιστός.

Ό  Λού Τσέν στάθηκε άκίνητος, κυ- 
τάζοντας τό δρόμο. Ατέλειωτος στό 
φάρδος, άπλώνονταν άπό δώ κι’ άπό 
κεΐ- άτέλειωτος στό μάκρος, προεχτεί- 
νονταν στό διάστημα. Άναρωτήθηκε 
στά σοβαρά, ώς πού νά πήγαινε. Δέν 
είχε δεΐ ποτέ στή ζωή του κάτι παρόμοιο 
σάν τό άπέραντο άφτό καί τό ϊσιο. 
Πέρα στήν άλλη άκρη, ώς έκεΐ πού 
έφτανε ή ματιά του, ό δρόμος πάλι συ
νεχίζονταν, καταπληχτικός, μεγαλοπρε
πής, καινούργιος: Νά λοιπόν ένα πρά
μα. Ουτε οί άφτοκράτορες μπόρεσαν ποτέ 
νά φκιάξουν ένα δρόμο σάν κι’ άφτόν ! 
Κύταξε τό παιδάκι πού στέκονταν πλάϊ 
του. Τό παιδί άφτό, σκέφτηκε, θά θεω
ρούσε τό δρόμο σάν κάτι τό βέβαιο. 
Πάντα οί νέοι πέρνουν τά πράματα σά 
σίγουρα—γιά παράδειγμα, ό τρόπος μέ 
τόν όποιον άντιμετώπισεν ό γιός του τήν 
καταστροφή τού μαγαζιού. Γιά πρώτη 
φορά δέ μεταχειρίστηκε νοερά τή λέξη 
«ληστεία» άναλογιζόμενος τό μαγαζί 
του. Τούναντίον, γενήθηκε μέσα του ή 
παρακάτω έρώτηση: μήπως ό καινούρ
γιος δρόμος πήρε τό γιό του γιά νά τόν 
κάνει άνθρωπο ; Άντιλήφτηκε πώς δπως 
άφτός φρόντιζε γιά τό μαγαζί του, έτσι 
κι’ ό γιός του φρόντιζε γιά τό δρόμο. 
Ξακολουθοΰσε νά στέκετα.. μαζί μέ τό 
παιδί, καί νά κυτάζει άποροφημένα, καί 
σοβαρά τόν καινούργιο δρόμο, άναμε- 
τρόντας τή σημασία του. Τούτη ή Ε π α 
νάσταση—τούτος ό δρόμος: Πού θά
όδηγοΰσε;

Άπό τ’ Αγγλικά μετ.; ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΥΡΟΥ

Η Ρ θ Α  Α Δ Ε Λ Φ Ε

Ξάφνου, στή νύχτα τή βαρειά, 
ή μοίρα της ζωής μα ς  μίλησε, 
κ ι '  άντίκρνσα, ξάφνου, τά πλαιειά  
τής ύπαρξής σου βάϋη ,
μέσα στό φώς τής αστραπής τής νεόβγαλτης  
πον σε δυο ψυχές  μας ενωμένες γέννησαν .—
Το φώς,
που κράζει στή ζωή 

, τήν πεταλούδα μας, ν ’ αφήσει τά σκοτάδια' 
τό φ ώ ς  

• που δείχνει στή ζωή
τόν αν&ρωπο στήν πιό βαϋ·ειά ϋ·ώριά του' 
τό φώς
πον τάζει στή ζωή
τήν ΰψιστη, μπροστά στόν πόνο, δικαιοσύνη' 
τό φώς
που δίνει στή ζωή
τή δύναμη τήν άνεπίστρεπτη τοΰ άγώνα !
Θυμάσαι πώς λαχτάρισαν τά δνείρατά μας  
σά νέος χυμός τά πλαιοιώσαν 
παρμένος ά π ’ τήν πλατειάν  
άνάσα τών άνϋρώπων !
Μ ά ή ϋ ύ μ ω η  στα νιάτα μας δε στέκει 
παρηγορίτρα.
Θά ’ρϋ·ώ
ξανά νά σ ’ άγκαλιάσω
ξανά τήν αγάπη νά σοϋ φέρω,
τά φρένα σου, ώς βαύειά, ν’ άναγαλιάσουν,
τά φρένα μου, ως βαϋειά, ν’ άναγαλιάσουν,
τοΰ νέου, α π ’ τή χαρά, μηνύματος πού τραγουδάμε
με  φωτεινές φωνές !
— Μέσα μας ανατέλλει ό αυγερινός !
— Μέσα μας  λνώνουν τά σκοτάδια  !
Γιά νά μοχτήσουμε ενωμένοι στην αυγή, 
πλατειά νά τήν άποκαλύψονμε  
ήρ# ’ αδελφέ ! '

Α Ν Τ .  Ν Ι Κ Η Σ



Γ Ι Α  Μ Ι Α Ν  Ε Κ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α
Ή  λευτεριά πρέπει να δώση τό σύνθη

μα τής γενικής εξόρμησης και στόν τομέα 
τής] πολιτιστικής δράσης. Ε ΐμ α σ ιε  λεύτερα 
πιά. Η  κτηνώδικη φάρα τών θ ύννω ν μέ 
tic βρωμιές της καί τά τσιράκια της τσακί 
στηκε αφήνοντας τήν χώρα μας λεύτεροι, 
λεύτερο τό λαό μας και τά νειάτα του, μά 
ματωμένα απ’ τις βαθειές πληγές τρισήμιση 
χρόναιν σκλαβιάς. Π άνε τώρα οί μέρες τής 
σκλαβιάς, τά σύννεφα σκόρπισαν κ ι’ ά^έρι 
λευτεριάς χαϊδεύει τήν δμορφη πατρίδα μαςι 
Τά στήθεια μας λεύτερα αναπνέουν, καινούρ
για  πνοή νά φυσήξη παντοΰ, εμπρός ν’ α 
νοίξουμε καινούργιους δρόμους. Ή  λευτεριά 
μας, λευτεριά δημιουργική νά γινή, τό σύν
θημ α  νά δώση τής γενικής ανάπτυξης στήν 
ζωή, στήν μόρφωση, στόν πολιτισμό- Νά 
χτίσουμε τά ερείπια και τά συντρίμια τής π α 
τρίδας μας, τοΰ φωτός ν ’ ανοίξουμε τούς ά- 
τέ?^ειωτους δρόμους, τό τραγούδι βαθύ, καρ
περό ν ' άνχιχήσει, τό εργο τής ανόρθωσης 
νά μπή μπροστά Ν ά ξεχυθούμε δλοι στά 
γήπεδα, ό στίβος νά πλημμυρίση άπό κόσμο, 
τό θέατρο ανώτερο, διδακτικό γιά  τό λαό και 
τά νειάτα, μελωδίες νάκουστοΰνε στήν πόλη 
μας, τής τέχνης τό άφθαστο θέλγητρο νά 
νοιώσουμε, τά άγαΐϊά νά απολαύσουμε τοΰ 
πολιτισμού. Τά σχολειά μας ν’ ανοίξουμε, 
νά  μορφωθή ή γενιά μας, ή πόλη μας νά 
ομορφήνη, νά  φαιδρΰνη ή βασανισμένη ζωή 
μας. Ν ά  τό εργο τής ανόρθωσης, τής λαο
κρατικής αναγέννηση;, εργο πολιτισιιού.

Κ αι στό εργο αύτό τής ανοικοδόμησης 
τό μεγάλο, τό δημιουργικό τεράστια θανα ι 
ή συμβολή τών εκπολιτιστικών μας συλλό' 
γων. Γ ιατί πάντα οί σύλλογοι μέ τήν πλού
σια δράση τους είχαν μεγάλη σημασία γιά 
τόν πολιτισμό, πάντοτε ή πολιτιστική τονς 
δράση χαρακτήριζε μιά πόλη σάν πόλη προο
δευτική. Γ ιά  νά δημιουργηθή ρεύμα εκπο
λιτιστικό είνε απαραίτητος ό σύλλογος. Γ ια 
τί ή νεολαία μέσα σ’ αυτόν (οργανωμένα κι
νείται καί εργάζεται γιά  τήν πολιτιστική δη 
μιουργία. Μέ τούς συλλόγους 'αναπτύξαμε 
ιόν αθλητισμό καί σιήν πόλη μας σ’ δλες

του τις μορφές, καλλιεργήθηκε ή μουσική κι’ 
οί καλέχ τέχνες, δόθηκε ώθηση στό θέατρο 
κ ι’ ομιλίες καί διαλέξεις ώργανωμένες κι 
αυτές άπ’ τούς συλλόγους μας συνέβαλαν 
στήν μόρφωση καί στήν εγκυκλοπαιδική κα
τάρτιση τοΰ λαοΰ μας καί τής νεολαίας. Μά 
καί πόσα θά  γινότατε αν έ'λειπε ή αισχρή έκ- 
μετάλευσή τους άπό (ορισμένους άθλητοκά- 
πηλους, φασίστες, αν δλοι οί σύλλογοι άπαλ- 
λαγμένοι άπό ταπεινές αντιζηλίες καί πάθη, 
μέ σοβαρή αλληλοβοήθεια καί άμιλλα ευγε
νικά ακολουθούσαν τό ίδιο  δρόμο τής προό
δου. Μέ τούς συλλόγους λοιπόν δημιουργού
με αγαθά πολιτισμού καί σπουδαιότατη είνε 
ά π ’ τήν πλευρά αύιή  ή σημασία τους γιά 
τήν πολιτιστική ζωή τοΰ λαοΰ, γιά  τήν προο- 
δευτικότητά του καί τόν πολιτισμό του.

01 σύλλογοι δμως δέν είνε αρκετοί γ ι’ 
αυτά. Χρειάζονται γερά θεμέλια. Κ αί τέτοια 
βάθρα γιά τήν ανάπτυξη τοΰ πολιτισμού 
είνε ή ειρηνική διαβίοιση καί ή καλοπέραση 
τοΰ λαοΰ. 'Ο  πόλεμος δέ^ είναι τίποτ’ άλλο 
παρά καταστροφή, έξολόθρευση, ουντρίμια, 
ρημαδιό, ««ρανισμός τών έργων τής τέχνης 
καί τοΰ πολιτισμού. ’Ε νώ  στήν ειρήνη λαός 
καί νεολαία αφήνουν λεύτερα ν’ αναπτυχθούν 
οί δημιουργικές τους δυνάμεις γιά τό καλό 
τής ανθρωπότητας καί τό άνθισμα τοΰ πολι
τισμού. Ετσι ή αρχαία ’Α θήνα τοΰ Περικλή 
έζησε και μεγαλούργησε κι έγινε αστείρευτη 
πηγή φαπός στούς σύγχρονους λαούς αλλά 
καί στις κατοπινές γενιές, δταν ζούσε ειρηνι
κά, τότε πού ή εύζωΐα ήταν χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τοΰ λαοΰ της.

Ο ι πολιτιστικές οργανώσεις είναι άπα- 
ραίιητες γιά τήν δημιουργία αγαθώ ν πολι
τισμού, κανένας δέν αμφιβάλει πώς ή πολι
τιστική δράση είναι σπουδαίος συντελεστής 
χαρακτηριστικός τοΰ επιπέδου τού πολιτι
σμού μας. Ν α ί! ’Αλλά δχι οί ούλλογοι εκεί
νοι πού δέν κρατούν σφιχτά Αγκαλιασμένες 
τις πλατείες μάζες τής νεολαίας καί τα πλα
τεία στρώματα τού λαού, πού τα κρατούν 
μακρυά από κάθε έκπολιτισπκή εκδήλωση, 
νά μή νοιώθουν τήν χαρά τοΰ αθλητή καί

τοΰ καλλιτέχνη, σύλλογους μέ σκουργιασμένη 
κΓ άραχνιασμένη πολιτιστική δράση, τό πε- 
ριωρισμένο πεδίο δουλειάς, τό στενό κατα
στατικό μέ τούς άντιδημοκρατικούς του θ ε
σμούς, μέ βάση χτισμένη πάνω στόν άμμο. 
Γ ιατί τέτοιοι εινε οί σύλλογοι πού γνω ρί
σαμε, τέτοιους τούς ήθελε ή πολιτεία καί τό 
κράτος, σύλλογους μέ τόν αθλητισμό γιά τόν 
αθλητισμό, τό θέατρο γιά τούς λίγους καί 
διαλεχτούς, τήν τέχνη γ ιά  τήν τέχνη κι’ δχι 
δλα αυτά γιά  τό λαό,

Μά καί αυτούς άκόμα τούς συλλόγους τό 
αντιλαϊκό τεταρτοαυγουστιάτικο βασιλομε- 
ταξικο κράτος τούς χτύπησε καί τούς άπομά- 
κρυνε άπ’ τό δρόμο τής προόδου. Τό πεδίο 
κι’ ή αχτίνα δράσης τους διαρκώς περιορί
ζονταν καί στένευε δσπου πολλοί νεκρώθη
καν καί διαλύθηκαν. Κ ι’ άρχισε ή περίοδος 
τοΰ ξεπεσμού τής εκπολιτιστικής κίνησης 
γιατί τό κράτος μέ τά φώ τα τού «καινούρ
γιου πολιτισμού» τέτοιο πολιτισμό φιλοδό
ξησε νά δημιουργήση. Αύτή είναι ή πραγμα
τικότητα.

’Ακολουθεί ή περίοδος τής υποδούλω
σης. Μ αΰρα κατάμαυρα σύννεφα σκέπασαν 
τόν γλαυκό ουρανό μας. Π υκνά σκοτάδια 
απλώθηκαν παντού στήν χώρα μας. Τά σχο
λειά μας κλείσανε, γυμναστήρια, σχολεία, 
ωδεία χρησιμοποιήθηκαν άπό τών θ ύννω ν 
τις ορδές, κανένα σημάδι πολιτισμού δέν 
άφήκαν. Κ αινούργιο χτύπημα οί πολιτι
στικές μας οργανώσεις, καινούργιοι φραγμοί 
στό δρόμο τους. Χ τυπήθηκαν καί τά βάθρα 
τοΰ πολιτισμού, χτυπήθηκε καί ή πολιτιστική 
δράση.

Γ 1’ αύτό τό γκρέμισμα τής φασιστικής 
σαπίλας, τό τσάκισμα τοΰ βάρβαρου επι
δρομέα είνε τό σταμάτημα στά χτυπήιχατα 
τών συλλόγων μας καί τής πολιτιστικής 
τους δράσης. Λεύτερα πιά i Τούς νέους ορί
ζοντες ατενίζουμε πού απλώνονται ολόγυρα, 
τούς καινούργιους δρόμους πού πρέπει νά 
δϊαβοΰμε. Ό  βάρβαρος, ό τύραννος, ό φ α 
σίστας καταχτητής δέν είναι πιά στήν χώρα 
μας. Λεύτερα νά δοθούμε στήν πολιτιστική 
κίνηση, καινούργιος πολιτισμός νά ριζοβο- 
λήσει καί ν’ ανθήσει.

Ν ’ αναπτύξουν ο! σύλλογοί μας τήν δρά
ση τους, δράση πλούσια καί δημιουργική 
πού θά συντελέση στήν ανοικοδόμηση τής 
κατερειπωμένης πατρίδας μας, θά  μεταβάλη 
τήν οψη της, θά  όμορφήνη ιή ν  ζωή τοΰ 
λαοΰ μας. Κ αινούργια μέλη, σύσσωμη ή 
νεολαία καί 6 λαός νά πυκνώσουν τίς γραμ
μές τών συλλόγων μας, νά κατέβουν τά

νειάτα στό στίβο, τά γυμναστήρια νά πλημ
μυρίσουν αθλητές, τό θέατρο καινούργιοι 
καλλιτέχνες νά τό λ,αμπρύνουν, ο ί πόρτες 
του ανοιχτές γιά  τό λαό, άπό αυτόν νά άντλή 
τίς δυνάμεις, αυτόν νά εξυπηρετεί. Θά πρέ
πει σήμερα νέες άρχές τίς παληές ν ’ αντικα
ταστήσουν, ή εθνική μας λευτεριά ναναι καί 
λευτεριά τών συλλόγων μας. Ριζικά νά έξα- 
φανισθούν οί φασιστικές εκείνες άρχές καί 
ταχτική. Ό  αθλητισμός γιά τόν αθλητισμό, 
ή τέχνη γιά  τήν τέχνη. Τά σημερινά μας 
συνθήματα, συνθήματα προόδου, δημιουρ
γίας, άνόρθωσης στόν λαό ν ’ αποβλέπουν, 
τήν μόρqxoσή του νά ζητούν, σ’ αυτόν οί 
πόρτες τής τέχνης, ορμητικά κλεισμένες ως 
χτές, ν ανοίξουν διάπλατα.

Νά κινήσουμε τούς συλλόγους μας άλλά 
κι’ άλλους θά  πρέπει νά κάνουμε. Ο ί και
νούργιοι σύλλογοι νάναι εύρεΐς στσύς σκο
πούς, ν ’ αγκαλιάζουν πάμπολλα μέλη, νάναι 
δημοκρατικό στήν εσωτερική τους λειτουργία. 
Μακρυά άπό αντιλαϊκούς, άντιδημοκρατικούς 
θεσμούς, άπαλλαγμένοι άπό τίς κρατικές επεμ
βάσεις, λεύτερα ν’ άκολουθήσουν τής προό
δου τό δρόμο. Νά δώσουμε παλμό στήν συ
νοικία δημιουργώντας κίνηση εκπολιτιστική, 
τό ίδιο  στά εργοστάσια καί στό σχολειό. Οί 
σύλλογοί μας πλούσιοι στούς σκοπούς, μέ ε
λευθερία κίνησης, εκλογής μεθόδου καί τρό
πων γιά τήν εκπλήρωσή τους, νάναι χτήμα 
όλάκαιρου τού λαοΰ καί τής νεολαίας. Κι 
δλους αυτούς τούς συλλόγους, τούς παληούς 
άλλά κι’ αυτούς πού τώρα θ ά  γίνουν νά τούς 
διατηρήσουμε σέ δρόμο προοδευτικό.

Νά πώς θά  διατηρήσουμε καλλίτερα τίς 
πολιτιστικές μας οργανώσεις στό δρόμο τής 
προόδου, πώς αύτέ; θ ’ άνταποκριθούνε καλλί
τερα οτήν σσβαρή κοινωνική τους αποστολή. 
Αύτός είναι ό ένας, ό θεμελιώδης, ό βασι 
κός σκοπός στήν πραγματο ποίηση τοΰ οποίου 
θ ά  πρέπει νά άποβλέπουμε.

Μά γιά  νά έκπληριοθή ό σκοπός αύτός θά  
πρέπει οί οργανώσεις μας οί πολιτιστικές νά 
μπούνε σέ κοινό δρόμο προόδου, ν ’ άαολου- 
θήσουν δλες τήν ίδ ια  κατευθυντήρια προο
δευτική γραμμή. Τότε θά  δημιουργηθή πιό 
καλά καί θ  άναπτυχθή γοργότερα εκπολιτι
στική κίνηση, τό άρμα τών συλλόγων μας 
γρηγορότερα θά κυλίση κι’ δ λαός καί τά 
νειάτα του τά σκαλοπάτια τοΰ πολιτισμού 
μέ ρυθμούς πιό ταχει; θ ’ ανεβούνε. Τότε οί 
νέοι μας μέσα στούς συλλόγους κι’ άπ τούς 
συλλόγους θά  δεχθοΰνε χαρούμενη, πολιτι
σμένη καί προοδευτική άγωγή. Γ ιατί ό σύλ
λογος μέ τόν αθλητισμό καί τή μουσική,



τό θέατρο καί τήν τέχνη, τήν φιλολογία α 
ποτελεί σχολειό ανώτερο, πραγματικό, φ ω 
τεινό τής νεολαίας. Κ ι’ δταν τό σχολειό «ύτό 
τέτοια αγωγή θά  δώση στσύς μαθητές του. 
θ ά  γίνη φυτώριο καλλιτεχνών καί αθλητών, 
μορφωμένων καί πολιτισμένων πολιτών θά  
δημιουργήσει καλή νέα γενιά.

Θά πρέπει άκόμα οι πολιτιστικές μας ορ
γανώσεις ν ’ αναπτύξουν τή δράση τους καί 
νά βοηθήσουν στόν έξωραϊσμό τής πόλης. 
ΓΙοιός θ α να ι αύτός πού θ ’ άναστήση ά π ’ τά 
ερείπια και τό συντρίμια πού ά'φησαν οί εγ
κληματίες καταχτητές τήν πόλη μας καί τήν 
πατρίδα μας όλάκαιρη; Π οιος θάναι ό θεμε
λιωτής καί χτίστης τής καινούργιας λεύτερης 
Ε λλάδας; Βέβαια δ ίδιος δ λαός καί ή νεο
λαία μας. Γ ι’ αύτό καί οϊ σύλλογοί μας θά 
πρέπει νά  κινηθούνε καί προς έκεΐ.

Τέλος υπάρχει κι’ έ'νας τρίτος λόγος πού 
επιβάλλει οί πολιτιστικοί μας σύλλογοι νά 
ακολουθήσουν κοινό δρόμο προόδου, πού θά  
συντελέσει κι' αύτός στήν εκπλήρωση τοΰ 
βασικού σκυποΰ. Ε ινε λ,όγος οικονομικός, 
εΐνε ή επίλυση τών οικονομικών τους απαι
τήσεων πού εξασφαλίζεται μέ μιά γερή κρα
τική υποστήριξη καί ενίσχυση τόσο τών συλ
λόγων, δσο καί τών ατόμων εκείνων πού 
αγωνίζονται γιά τήν εκπολιτιστική ανά
πτυξη. Γ ιατί έχουν ανάγκες οί σύλλογοί 
μας καί πολλές μάλιστα. Θά πρέπει νά εξα- 
σφαλισθή ή σιέγασή τους, νά ετοιμάσουν 
τις λέσχες τους πλουτισμένες μέ δλα τά μέσ3 
γ ιά  τήν εύχάριστη απασχόληση τής νεολαίας, 
βιβλιοθήκες νά γίνουν πού νά εξυπηρετούνε 
τό λαό στή μόρφωσή του, ωδεία, παιδικούς 
κήπους καί σταθμούς, εργαστήρια γιά  νά 
διαπλάθονται καί νά έξασκούνται οί καλλι
τέχνες μας, ν άναπτύσουνται. καί νά δημι- 
ουργούνται, νά εξασφαλίσουν οί συνοικιακοί 
μας δμιλοι δλα τά απαραίτητα εκείνα μέσα 
πού θ ά  μετατρέψουν τήν συνοικία μας σέ 
κέντρα χαράς καί διασκέδασης τών νέων 
μας. Π ώ ς οί σύλλογοι θ ά  τ ’ άποχτήσουν 
ολα α ύ τά ; Μά κ ι’ αύτοί πού αγωνίζονται 
γ ιά  τήν ανάπτυξη τήν πολιτιστική, οί καλλι
τέχνες μας κι’ οί αθλητές κι’ αύτοί θά  πρέπει 
νά ένισχυθοΰνε. Ε ιδικά Ιατρεία νά γίνουν, 
νά  περιθάλπτονται, νά σιτίζονται, νά ένισχύ- 
ονται οικονομικά.

Ν ά τά μέσα πού θά  μας δώσουν τήν 
δυνατότητα νά διατηρήσουμε τίς πολιτι
στικές μας οργανώσεις στό δρόμο τής προ
όδου. Κοινό δρόμο ν ’ ακολουθήσουν 
οί πολιτιστικοί σύλλογοι, νά βοηθή
σουν στήν αναδημιουργία και στον

έξωραϊσμό τής πόλης μας, τά οικονο
μικά τους νά λυσουν προβλήματα.

"Ετσι δπως είναι οί πολιτιστικές δργα- 
νά)σεις δέν μπορούν νά πραγματοποιήσουν 
τούς σκοπούς αύτούς. Μή άκολουίϊώντας 
κοινή κατεύθυνση άτακτοι ρυθμοί θά  χαρα
κτηρίζουν τήν πολιτιστική τους δράση. Γ ιατί 
θ ά  λείπη δ συντονισμό:, ή μελετημένη καί 
προσεκτική εκείνη δουλειά, απαραίτητη γιά  
τήν ολόπλευρη βοήθεια καί ανάπτυξη τής 
εκπολιτιστικής κίνησης. Ά κόμη κίνδυνοι 
αρκετοί μπορεί νά τήν απειλήσουν, άθλητο- 
κάπηλοι καί φασίστες μπορεί νά  βάλουν 
Φραγμούς στόν προοδευτικό τους δρόμο. 
Έ νώ  ενωμένοι δλοι οί σύλλογοι μέσα 
σέ μιά 'Ένωση ’Εκπολιτιστικών Συλ
λόγων, χωρίς κανείς άπ αύτούς νά  
χάνη τήν αύτοτέλειά του πετυχαίνουν  
νά έχουν ενιαία κατεύθυνση. Ε νω μ ένο ι 
αποτελούνε δύναμη καί μπορούνε νά παλαί- 
ψουν ενάντια σ’ δποιαδήποτε σκοτεινή καί 
πισωδρομική δύναμη πού θά  θελήση νά 
βάλει εμπόδια στό δρόμο τους, γιά  τά οικο
νομικά τους ζητήματα πού ή λύση τους απο
τελεί απαραίτητη προϋπόθεση στήν ανά
πτυξη τοΰ πολιτισμού. Ο ί σύλλογοι μέσα 
στήν ένωση εξασφαλίζουν καλή συνεργασία, 
συντονίζουν τίς προσπάθειές τους, άλληλοβοη- 
θούνται καί αναπτύσσεται άμιλλα εύγενικιά.

'Ο  μόνος σωστός δρόμος λοιπόν πού 
πρέπει νά ακολουθήσουν οί σύλλογοί μας 
είναι ό δρόμος τής υπαγωγής τους στήν 
'Έ νω ση. Γ ιατ ί μόνο έ'τσι έξασφαλίζουνται 
άπό μελλοντικούς κινδύνους, άποχτοΰν δύ
ναμη καί εινε σέ ιθέση νά πραγματοποιή 
σουν καλλίτερα, μέ ρυθμούς πιό γοργούς 
τούς προοδευτικούς των σκοπούς.

Ή  έποχή μας ανοίγει καινούργιους πιά  
δρίζοντες μπροστά μας. ’Αποτελεί σταμά- 
τημα γιά μιά πλούσια θεώρηση τοΰ παρελ
θόντος πού θά  μετατραπεΐ σ’ ένα γόνιμο 
καί πλούσιο αύριο, σταμάτημα αναγκαίο γιά 
τήν άνασύνταξη καί καινούργια συγκρότηση 
τών δυνάμεων μας πού νά εξυπηρετεί τίς 
προοδευτικές μας τάσεις καί βλέψεις. Μά 
είναι καί τό ξεκίνημα, εΐναι ή αφετηρία γιά 
ασταμάτητο άνέβασμα ψηλότερα, πάντοτε 
πιό Ψηλά, εινε τό πέρασμά μας καί το πλημ
μύρισμα τών λεωφόρων τής προόδου πού 
οδηγούνε στούς δρόμους τής χαράς καί τοΰ 
πολιτισμού, στής ευτυχίας τούς δρόμους.

Έ νοιμένοι μέ ενιαία κατεύθυνση εμπρός 
νά τραβήξουμε τόν δρόμο τής πραγματο
ποίησης τών σκοπών και τών ιδανικών μας.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Μ ΗΤΤΑΣ

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α  T O Y  A A G Y  Μ Α Σ

Έ ν ώ  μέ τό ντουφέκι στό  χέρ ι  ή ήρωΐκή μας ν ε ο λ α ία  κτυποΰσε'^ντόπιους καί ξ ένους  ‘φ ασ ί
στες,  δέν ξεχνούσε  ά πό  τήν ά λλη  μερ ιά  τά  δ ικ α ιώ μ ατα  τής ζω ής ,  τής χ α ρ ά ς ,  τής 
μόρφωσης, τής τέχνης.  Σ το ύς  έπ ον ίτες  ε ίχε  μ π ε ι  τό καθήκον κοντά  σ τά  τόσα  ά λ λ α ,  
νά μαζέψουν λ αογρα φ ικό  ύλικό, πού θά έκδοθει σύντομα  και θά  π ρ ο κ α λ έ σ ε ι  τό θ α υ 
μασμό γ ιά  τ ’ ά ρ ισ το υ ρ γή μ ά τα  τών ανω νύμων δημ ιουργών τοΰ λ α ο ΰ  μα ς  καί γ ι ά  τή 
θαυμάσ ια  πρ ω το βο υλ ία  τής Ν έας Γενιας.

Μάς στάλθηκαν  π ο λ λ έ ς  τ έτο ιες  σ υ λ λ ο γές ,  πού  έχουν άφθονο ύλικό, καί ά π ό  τις ό π ο ιε ς  
σήμερα περνούμε τά  π α ρ α κ ά τ ω  τραγούδ ια .

*Ε χω  καιρό που βούλεμαι στόν ’Ά η Μ η ν α  νά πάω  
και συντροφιά δέν ευρισκα και μοναχός φοβάμαι.
Βάνω τά παπουτσάκια μου και πάω αγάλια - αγάλια  
στόν δρόμον όπου πήγαινα, στόν δρόμο που πηγαίνω  
βρίσκω μαστόρονς δούλευαν , μαστόρους πελεκούσαν.
—  Καλή σου μέρα μάστορα. Καλώς τό παληκάρι.
— Μάστοροι τί δουλάύετε, τί χάνετε τόν κόπο ;
— Δικό σου σπίτι φκιάνουμε, δικάσου μοναστήρι.

Σ Κ Ο Υ Λ Ι Α Ρ Η

Βρε δίψασα νά πιω νερό από γιαλένια βρύση 
κ ι ’ άπ ασημένιο μαστραπά κ ι ’ από κορίτσι χέρι,
Φίλοι εχθροί μου γίνανε, τ ’ αδέρφια μου προδότες, 
στή φυλακή με  βάλανε νά κάνω τριάντα μέρες  
και παραπέααν τά χαρτιά και κάναν τριάντα χρόνια  
κ ι ’ αφήνω πήχες τά μαλλιά καί πι&αμές τά γένια  
σκουριά τρώει τά ροΰχα μου κ ι ’ ή λέρα τό κορμί μου  
και λεφτοκάρι εσπειρα στής φυλακής τήν πόρτα  
και λεφτοκάρι έφαγα και λευτεριά δεν είδα' 
και μιά γιορτή, μιά Κυριακή, μιά επίσημη ημέρα 
έβγήκα και τραγούδησα στής φυλακής τήν πόρτα. 
Βασιλοπούλα ι ι ’ ακούσε άπό ψηλό σαράϊ.
Ποιος slv αυτός που τραγουδά, ποί) τραγουδά και κλαίει 
νά πάτε νά τόν φέρετε εδώ μπροστά σέ μένα.

Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Ι
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Σ ηκω θήτε  παληκάρια κ ’ οι χρυοοί μου  λεβεντάδες  
και παρτε ζώστε τά σπαθιά και παρτε τά ντουφέκια  
νά διώξουμε το Μόοχο μας  κ ι ’ αυτό το σκυλοφράγκο  
κ ι ’ εγώ ραγιάς δε γένουμαι χαράτσι δεν πληρώνω  
μ ό ν '  καρτερώ την άνοιξη νάρθεΐ τό καλοκαίρι,  
νά μπουμπουκιάσουν τά κλαριά, νά σκιώαουν τά λημέρια  
νά βγουν οί βλάχοι στα βουνά, νά βγή  και μιά μικρονυφη  
με τό γιορντάνι στο λαιμό, τό σύρμα  στό κεφάλι.
Περπάτα μήλο μ ’ κόκινο, ζουμπούλι μου βαμένο
νά μ η  σέ φτάσει 6 κουρνιαχτός και σέ μαυρίσει δ ήλιος.
’Ε γώ  απ’ τόν ήλιο μαύρισα κ ι ’ α π ’ τόν καπνό καπνίακα.

Β Ε Λ Β Ε Ν Τ Ο Σ

"Ενα πονλ'ι θαλασσινό κι5 άλλο πουλί βουνήσιο 
τά δυό πουλάκια μάλωναν τά δυό κατηγοριοϋνταν 
γυρνάει τό θαλασσινό και λέει τό βουνήσιο.
Μ ή  μέ μολώνεις Σταυραητέ και μ η  μέ  παραπέρνεις
εγώ πολυ δέν κάθομαι ατό τόπο σου νά ζήσω
τό Μ άη και τό Θεριστή κ ι ’ αυτόν τόν ’Αλωνάρη
κ ι ’ αν πάρω  κ ι ’ά π ’ τόν Αΰγουστο γιά δυό γιά τρεις ημέρες
άφίνω τά ψηλά βουνά καϊ τις ψηλές ραχούλες.

Τ Ρ ΙΓ Ω Ν Ι Κ Ο

Τό κράτος  συντηρητικό ώ ς  σήμερα  ή μισοφωτισμένο κοΰ ανακόλουθο  στις  
έ ν έρ γε ιέ ς  του έξασ κε ΐ  Μνα δ ιπλό  έπηρεασμό.  Κρατάει μακριά  ά π ό  τίς νέες ιδέες 
τις πνευματικές  δυνάμεις ,  πού θά μπορούσαν νάφιερωθοΰν στήν υπηρεσία  τους, 
γ ια τ ί  ή συμμόρφωσή τους μέ τ ίς  έπ ίσημες  ιδέες  καί επ ιθυμίες ε ίνα ι δρος καί π ό 
ρος ζωής, ή τίς π α ρ ε κ τρ έ π ε ι  σέ μ ικρόλογες  έπ ιστημονικοφανεΐς  προσπάθε ιες ,  τή 
στιγμή πού  ολόκληροι ζω τ ικ ώ τα το ι  κλάδο ι τών επ ιστημών μένουν άκα λλ ιέργητο ι .

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ ΛΗΝΟΣ

Τ Ο  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο  Μ Α Σ  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α
"Ενα άπό τά πιό βασικά προβλήματα 

πού πρέπει ν απασχολήσει τό ελληνικό Κ ρά
τος, ολόκληρο τό λαό καί τή νεολαία μας, 
είναι τό πρόβλημα τής παιδείας, δηλαδή ν 
τής μόρφωσης καί αγωγής τής ελληνικής 
νεολαίας. 'Η  παιδεία μας πρέπει νά δια- 
πλάσει τή νέα γενιά, νά δημιουργήσει τούς 
φωτισμένους πολίτες πού ft’ ανοικοδομή
σουν τή νέα Ε λλάδα , θά  θεμελιώσουν εναν 
καινούριο πολιτισμό.

Κατά γενική ομολογία ή εκπαίδευση 
στήν Ε λλά δα  καθυστερημένη καί διαποτι- 
σμένη ά π ’ τήν προγονοπληξία καί πατριδο
καπηλία, εμεινε σ’ δλο τό μακροχρόνιο διά
στημα τής ελεύθερης ελληνικής ζωής, αντι
δραστική, άποξενωμένη άπ τή σύγχρονη 
ζωή. άπροσάρμοστη στά προβλήματα καί 
στά συμφέροντα τοΰ ελληνικού λαοΰ.

Σ τήν πατρίδα μας, στήν 'Ελλάδα μας. 
όπου άνθισε ή φιλοσοφία καί ελαμψε τό 
φώς τής επιστήμης, απλώθηκε τό σκοτάδι 
καί ή αγραμματοσύνη. Ό  λαός μας βυθι
σμένος στις προλήψεις καί τήν αμορφωσιά. 
'Η  νεολαία μας στέναζε μέσα στήν δλική 
καί ψυχική εξαθλίωση. Ό  άναλφαβητισμός 
θριάμβευε. Τά μισά πα ιδιά  τοΰ λαοΰ άναλ- 
φάβητα καί τΰ άλλα μισά μέ δυσκολία φοι- 
τοΰσαν στό σχολείο δύο ή τρία χρόνια τό 
πολύ. Τά σχολικά χτίρια σταΰλοι. Κ αμμιά 
φροντίδα γ ιά  τήν υγεία καί τήν κοινωνική 
πρόνοια τών παιδιών. Κ αμιά καλλιέργεια 
τής πρωτοβουλίας καί τής κοινωνικής άλ?α]“ 
λεγγΰης. Τό σχολείο φυλακή γιά τήν πα ιδ ι
κή ψυχή. Ή  σχολική εργασία αγγαρεία. Τό 
πρόγραμμα απροσάρμοστο στις πραγμ ατι
κές υλικές άνάγκες τοΰ λαοΰ, καί παραγεμι
σμένο μέ περιττές, άχρηστες καί άχρησιμο- 
ποιήσιμες γνώσεις. Ή  δημιουργική χαρά 
τών παιδιών νεκρωμένη. ’Έ τσ ι ή νεοελλη
νική παιδεία κρατοΰσε τή νεολαία μας στό 
πνευματικό σκοτάδι καί εγινε φραγμ.ός στήν 
πρόοδο τοΰ λαοΰ. Ο ί κάποιες μικρές βελ
τιώσεις πού έγιναν στό μεταξύ, κερδήθηκαν 
αποκλειστικά μέ τήν πίεση άπό τά κάτω. 
Ο ί λιγοστέ; σοβαρές προσπάθειες γιά  τή 
μεταρρύθμιση Γής παιδείας, πού έκαναν οί 
ριζοσπαστικοί προοδευτικοί παιδαγωγοί μας, 
δέν καρποφόρησαν. Τ Ι ποικιλώνυμη α ν ά 
δραση καθε φορά τίς ματαίωνε ή τίς γκρέμιζε.

*
*  *

Έ ν α ς  νέος δμως κόσμος ανατέλλει σή
μερα. 'Η  νεολαία μας μέ στεφανωμένο τό 
μέτωπό της μέ τή δάφνη τής πιό δύσκολης

καί σκληρής νίκης διεκδικεΐ τά δικαιώματα 
της. Θέλει νά γκρεμίσει δλους τούς φ ρ α γ
μού: πού εστησε δ φασισμός καί νά ξετυ
λίξει τήν πλούσια δημιουργική της δράση 
γιά  τήν ευτυχία καί τή δική της καί τοΰ 
λαοΰ, Καί θ ά  άγωνιστεϊ μέ τόν ίδ ιο  η ρω ι
σμό, μέ τήν ϊδ ια  ενσυνείδητη *πίστη καί αυ
τοθυσία, κάτω άπό τήν ένδοξη σημαία τής 
Ε Π Ο Ν , γιά  τήν αληθινή αναγέννηση τής 
πατρίδας μας, γιά  τό χτίσιμο μέσα άπό τά 
σημερινά ερείπια, μιάς νέας 'Ελλάδας έλεύ- 
τερης, ανεξάρτητης, ευτυχισμένης καί π ρ ω 
τοπόρας στόν πολιτισμό.

Γ ι’ αυτό ό λαός καί ή νεολαία ζητοΰν 
παιδεία αληθινά λαοκρατική, διαποτισμένη 
μέ τά δικά τους ζωντανά καί προοδευτικά 
ιδανικά, φωτισμένη μέ τό πνεΰμα τής γνή
σιας επιστήμης, καί προσαρμοσμένη στις 
πραγματικές υλικές καί πνευματικές άνάγ
κες τοΰ λαοΰ καί τής νεολαίας. Βάση τής 
παιδείας μας πρέπει νά γίνει ή κοινωνικά 
χρήσιμη άνθρώπινη εργασία, γιά  τήν έπι- 
σιημονική εκμετάλλευση τών πλουιοπαρα- 
γωγικών πηγώ ν τής χώρας μας γα ί τό άνέ- 
βασμα τοΰ λαοΰ σέ ανώτερο πνευματικό 
επίπεδο.

Ζητοΰν άκόμη λαοκρατική οργάνωση 
τής παιδείας. Ζητοΰν δηλαδή οχτάχρονο βα
σικό σχολείο, δπου θά  φοιτοΰν υποχρεω τι
κά δλα τά παιδιά, άγόρια καί κορίτσια, καί 
διακλαδισμένη μέση παιδεία, πού θ ά  εξυπη
ρετεί τή ραγδαία καί αρμονική άνάΛτυξη ό
λων τών κλάδων τής οικονομίας καί θ ά  ικα
νοποιεί τίς πνευματικές καί ψυχικές άνάγκες 
τοΰ λαοΰ καί τής νεολαίας.

Ή  σημερινή παιδεία  είναι προνόμιο 
τών λίγων. Γ ι5 αύτό τά νιάτα ζητοΰν νά πέ
σουν οί οικονομικοί φραγμοί καί νά δώσει 
ή οργανωμένη πολιτεία σ’ δλα τά παιδιά, 
άγόρια καί κορίτσια, δλα τά μέσα νά μορ- 
φωθοΰν άνάλογα μέ τίς σωματικές καί ψυ
χικές τους ικανότητες. Κ αί παράλληλα νά 
οργανωθεί ή κοινωνική πρόνοια γιά  δλα τά 
παιδιά  τοΰ λαοΰ. Νά ίδρυθοΰν βρεφοκομι
κοί καί παιδικοί σταθμοί, μαθητικά συσσί
τια παιδικές έξοχές, νοσοκομεία καί άναρω- 
τηρια παιδικά καί νά οργανω θεί πραγματι 
κη ιαιρική παρακολούθηση καί περίθαλψη. 
Μόνον έτσι ό νεολαία μας θ ά  κάνει γερό 
τό σώμα καί άκμαία καί χαρούμενη τήν ψυ
χή της.

Ζητοΰν άκόμη τά νιάτα, τά Π ανεπιστή
μια καί οί ανώτατες σχολέ; νά είναι προσι-



τά σ’ όλους τούς ικανούς ανεξάρτητα άπό 
τά τυπικά προσόντα (τίτλους, πτυχία κ.τ.λ.). 
Π ροπάντων ζητούν στά ανώτατα αυτά ιδρύ
ματα νά καλλιεργείται μέ απόλυτη ελευτερία 
στό λόγο και στή σκέψη, τό πνεύμα τής α
ληθινής επιστήμης.

Ή  σημερινή παιδεία καλλιεργεί τήν π ο 
σοτική μάθηση. Π αραγέμισμα τής μνήμης 
τών παιδιώ ν μέ γνώσεις ασύνδετες, άχρηστες 
πολλές φορές, άχρησιμοποιήσιμες καί γ ι’ αύ
τό νεκρές. Τά νιάτα ζητούν στή θέση τής 
ποσοτικής μάθησης νά μπει ή ποιοτική 
μόρφωση. Λαχταρούν ν ’ αναπτύξουν τόν 
πλούσιο δυναμισμό τής ηλικίας τους και νά 
θέσουν τις ατομικές τους ικανότητες στήν 
εξυπηρέτηση τού συνόλου.

Τό σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, άπό 
τή βάση ώς τή κορφή του στηρίζεται στήν 
αυθεντία καί τήν εξωτερική πειθαρχία. Κ αί 
πολύ φυσικά, γιατί ό φασισμός χρειάζεται 
πολίτες άβουλους καί ύποταχτικούς. Τά νιά 
τα δμως, πού ποτάμι έχυσαν τό α ίμα τους 
στό βωμό τής λευτεριάς, θέλουν νά γίνουν 
μέσα στήν αναδημιουργημένη Ε λλά δα  δη
μιουργικά μέλη τής κοινωνίας μέ πρωτο
βουλία καί εσωτερική πειθαρχία. Ζητούν 
λοιπόν νά οργανω θεί έ'τσι ή σχολική καί 
σπουδαστική ζωή, πού νά καλλιεργεί τό 
πνεύμα τής ομαδικής συνεργασίας, τής ευ
θύνης, καί τής κοινωνικής αλληλεγγύης. Μό
νον ετσι θά γίνουν οικοδόμοι τής ευτυχίας 
καί τής δικής τους καί τοΰ λαού. Μόνον 
τότε θ ' αγαπήσουν συνειδητά τήν πατρίδα 
καί θά  γίνουν δημιουργικοί συντελεστές 
στό χτίσιμο τού πολιτισμού μας.

** *
Στή μεταβατική περίοδο, πού περνάμε σή
μερα, προβάλλουν τά ακόλουθα άμεσα ζη
τήματα καί πιστεύουμε πώς ή Έ θ ν ικ ή  μας 
Κυβέρνησις θ ά  ασχοληθεί άμεσα μέ τήν 
πραγματοποίησή τους.

1. Ν ’ ανοίξουν άμέσως καί νά λειτουργή
σουν δλα τά σχολεία. "Ολες οί δυσκολίες 
πρέπει νά ύπερνικηθοΰν. Τά σχετικά μέ τό 
άνοιγμα τών σχολείων προβλήματα εύκολο 
είναι νά λυθούν, άμα υπάρχει ή καλή θέ
ληση. Τό φώς τής μόρφωσης, τό φώς τής 
επιστήμης πρέπει καί πάλι νά φωτίσει τη 
νεολαία μας στό δημιουργικό της δρόμο.

2. Ν ά ξεκαθαριστεί τό γρηγορότερο τό 
πρόγραμμα τής ύλης σ’ δλες τίς  ̂ βαθμίδες 
τής Π αιδείας άπό κάθε φασιστικό στοιχείο.

3 . Ν ά άπαγορευθούν δλα τά διδαχτικά 
βιβλία τής επαίσχυντης φασιστικής διχτατο*

ρίας τής 4 Αύγούστου, δσα προβάλλουν τό 
φασιστικό ιδανικό, διαστρεβλώνουν τήν 
πραγματικότητα, καί ψευτίζουν τήν ιστορική 
αλήθεια. "Ας είσαχθοΰν προσωρινά στά σχο
λειά μας τά αντίστοιχα διδαχτικά βιβλία, 
πού είχαν έγκριθεΐ πριν άπό τό 1936.

4 Ν ά ίδρυθοΰν σ’ δλα τά σχολεία μα
θητικά συσσίτια καί νά οργανω θεί ανάλογα 
μέ τίς σημερινές συνθήκες ή μαθητική πε
ρίθαλψη. Κ αί ακόμη να γίνει ιατρική εξέταση 
δλων τών παιδιώ ν καί δλων τών σπουδα
στών καί νά παρθοΰν δλα τά μέτρα γ ιά  
τήν υγεία τους.

5. Ν ά ίδρυθοΰν ειδικά ίδρόματα, ορφανο
τροφεία, γιά  τά απροστάτευτα καί ορφανά 
πα ιδιά  τών θυμάτων τοΰ εθνικοαπελευί)ε- 
ρωτικού αγώνα.

6. Ν ά ίδρυθοΰν ειδικά φροντιστήρια γιά 
τούς μαθητές τών Γυμνασίων, πού δέ μπό
ρεσαν στά χρόνια τής σκλαβιάς νά παρα
κολουθήσουν τά μαθήματα. Δέν εΐναι δί
καιο νά χάσουν ενα ή' δυό χρόνια τά παιδιά 
αυτά, αφού τά περισσότερα τους ήσαν αγω 
νιστές. Τό πρόγραμμα νά περιοριστεί στις 
απαραίτητες γνώσεις, γ ιά  νά μπορέσουν τά 
πα ιδιά  αυτά νά περάσουν μέσα σέ μιά σχο
λική χρονιά δυο τάξεις. Σ τά  ειδικά αυτά 
φροντιστήρια νά διδάσκουν μέ άνάλογο επί
δομα οί καθηγητές τών γυμνασίων.

7. Νά εκκαθαριστεί ό εκπαιδευτικός κλά
δος άπό τά σάπια στοιχεία του. Ν ά διω
χτούν δλοι οί λειτουργοί τής παιδείας, δσοι 
πρόδωσαν τήν αποστολή τους μέσα στά χρό
νια  τής μαύρης σκλαβιάς.

8. Νά παρθοΰν δλα τά μέτρα γιά τήν 
κοινωνική, οικονομική καί μορφωτική εξύ
ψωση τοΰ εκπαιδευτικού κλάδου.

9. Νά αναδιοργανωθούν τά εποπτικά 
συμβούλια καί τής δημοτικής καί τής μέσης 
παιδείας μέ τή συμμετοχή αιρετών άντιπρο- 
σώπων τοΰ κλάδου.

10. Ν ά οργανω θεί δ άγώνας ενάντια 
στόν άναλφαβητισμό.

11. Νά τροποποιηθεί τό πρόγραμμα τών 
Π αιδαγω γικών Ά κ α δη μ ιώ ν  γιά νά μορ
φώνονται οί σπουδαστές τους άνάλογα μέ 
τήν κοινωνική αποστολή τοΰ δασκάλου.

Τό πρόβλημα τής παιδείας νά  γίνει ζή 
τημα ολόκληρου τοΰ Ελληνικού λαοΰ. Νά 
εξασφαλιστεί ή συμμμετοχή τών γονιών στά 
διοικητικά όργανα τής παιδείας ούτως ώστε 
ν αναπτυχθεί τό ένδιαφέρο καί ή δραστη
ριότητα δλου τοΰ λαοΰ στήν επίλυση τών 
εκπαιδευτικών προβλημάτων.

Κ. Λ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

J U L E S  S U R E R V I E L L E

Π Ο I  Η  Μ  A T  A  

V

Μεγάλη μάτια
ποιος να σάς εριξε σ ’ άφτό το πρόσωπο ; 
Ποιανού ξαρματωμένου καραβιού  
ναοαατε οί νάφτες ;

Υστερ’ άπό ποια προσάραξη  
προσμένετε ετσι 
ανοιχτά δλη τη νύχτα ;

Μάβρες φωτιές άπό θωράκιο, 
κατάπληχτα μά  υποταγμένα  
στους νόμους της καταιγίδας.

Αιχμάλωτοι μιας πλάνης,  
δταν σημαίνει μεσάνυχτα  
χαμηλώστε λιγάκι τις βλεφαρίδες  
γιά νά ξαναπάρετε ϋάρος.

V I

"Οταν η φωνή τοΰ γυρισμού ψιθυρίζει : Ά π ό  διό,
να η σκοτεινή σου καρέκλα, νά τό παράθυρό σου,
να το κρεβάτι σου, που ξέρει τό μυστικό της ζωής σου,
πρέπει να τά ξαναγνωρίσεις μετά τις μέρες άφτές τής λησμ,ονιάς,
ξέχασε τα ωραία χέρια και τά μάτια  τοΰ ταξιδιού,
άκου τίς κρίσεις τών τοίχων σου πού μείναν σοφοί,
άπό δώ, σοΰ λέω, άπό δώ,
κάποιος που σε περιμενε κι άφτός, σοΰπιασε τό χέρι, 
για να σβυσει αφτο το μακρύ χαράκι τής καρδιάς σου, 
που δε μποροΰσε νά πιστέψει ατό τέλος τοΰ ταξιδιού.

( Ά π ό  τά Γαλλικά)

(L e coeur e t le  to u rm e n t)  

Λ Α Κ Κ Ο Υ  Φ Ω Κ Α



ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
1819. "Ενας αίμόφυρτος λαός, πού 

τετρακόσια χρόνια δέ λέει νά τά βάλει 
κάτω, έτοιμάζεται νά σπάσει τις άλυσ- 
σίδες του....

Τά φλογερά, μυστικά καί φανερά 
μηνύματα σαλέβουν δχι μόνο τίς καρ
διές τών ραγιάδων μά καί κάθε βουνό, 
κάθε ποτάμι, κάθε κλαρί της άδούλω- 
της χώρας. Τά σαλπίσματα φτάνουν ώς 
έξω, ένας θαυμασμός άρχίζει νά γεν
νιέται σ’ δλάκερη τήν ύφήλιο γ ιά  τόν 
έλληνικό λαό.

Τά Ε π τά ν η σ α  (άπελευθερώνονται) 
δηλαδή καταλαμβάνονται άπό τούς 
’Ά γγλους .

’Αντίκρυ τους άκριβώς είναι ένα η
ρωικό χωριό μέ άτέλειωτους άγώνες 
ένάντια στούς Τούρκους. Ή  Πάργα. 
Ή  ’Αγγλία στήν άρχή άφήνει νά φανεί 
πώς τήν προστατεύει....

"Ενα πρωί οί κάτοικοί της μαθαί
νουν πώς πουλήθηκαν γιά 150.000 λί
ρες στούς Τούρκους. Δ η λ α δή . . .  οί εύ- 
γενέστατοι προστάτες τοΰ χωρίου σας... 
κτλ. σας παρακαλοΰμε νά έγκαταλεί- 
ψετε τό χωριό σας καί νά... μεταναστεύ
σετε άλλου.

Οΐ Παργινοί προδομένοι καί πουλη
μένοι άπό τούς προστάτες τους... γεμ ί
ζουν φρίκη καί κατάπληξη. Μαζέβουν 
στήν πλατεία  τά κόκκαλα τών πατερά
δων τους... Τά βάζουν φωτιά... ξέρουν 
πώς ά π ’ ώρα σ’ ώρα μπαίνουν οί Τούρ
κοι. ’Αποφασίζουν νά σφάξουν μέ τά 
χέρια τους τίς γυναίκες καί τά παιδιά 
τους κι’ υστέρα νά πολεμήσουν ώς τό 
τέλος... Γιά τήν τιμή τους., γ ιά  τήν ανε
ξαρτησία τους... γ ιά  τή λευτεριά τους. 
Δέν άπαιτοΰμε άπό κανένα, βροντοφω- 
νάζει ό Παπαρρηγόπουλος ίστορόντας 
τό γεγονός, νάναλαμβάνει γ ιά  χατήρι 
μας άγώνες, άλλά δέν έπρεπε νά θυ
σιάσει έτσι τήν έλληνική εκείνη γωνιά....

Ά π ό  τότε... ’Επεμβάσεις... Βασιλιά
δες... Αποκλεισμοί... Ξανά επεμβάσεις.. 
Δάνεια τοκογλυφικά.. «’Ελευθερίες» « Ή  
κοιτίδα τής Δημοκρατίας» Ή  άθάνατη 
Ε λ λ ά ς .

1916. Ό  Ελληνικός λαός διχασμένος 
άπό τή σατανική καί άπαίσια μεγαλο- 
πλουτοκρατική όλιγαρχία. Βενιζελικοί.. 
Βασιλικοί. 'Η χώρα μοιρασμένη σέ δύο 
κράτη.. Μιά βασιλική διχτατορία στήν 
Α θήνα. Μιά βενιζελο-συμμαχική στή 
Θεσσαλονίκη. Τά σπασμένα, φυσικά, τά 
πληρώνει μόνο ό ήρωϊκός καί ματομέ
νος πάλι λαός μας... Οΐ Ά γγλογάλλο ι 
«θέλουν» νά φύγει ό βασιλιάς... Σωστό... 
Αδιαφορούν γιά κάθε πρόσχημα.. Κά
νουν αποκλεισμό έξη μήνες.. Ψοφάει ό 
λαός... Βγάζουν στρατούς στήν Αθήνα... 
Βομβαρδίζουν... Σκοτώνονται πολλοί... 
Σκαρώνουν τελετές γιά νά χαιρετίσει ή 
σημαία μας τίς σημαίες τών άγγλογάλ- 
λων. Ζήτω ή «Δημοκρατία» ’Ελευθερία. 
Ή  κοιτίδα τής Δημοκρατίας. Καί τά 
λοιπά... Ά π ό  τότε... Μεγαλοϊδεατισμός... 
Μικρασία.. Ή  Σμύρνη στις φλόγες.. Τά 
εγγλέζικα καράβια άδιαφοροΰν γ ιά  τούς 
άλλόφρονες δυστυχισμένους προσφυγι-
κούς πληθυσμούς  Καλά σάς κάνουν
οί Τούρκοι.. Ουκρανία..

‘Ομολογιούχοι... Ζήτω ή έλευθερία...
Σ φ α γ έ ς  στήν Κ ύπρο... Β ομ β α ρ δ ισ μ ός 

σ τό  Ά κ ρ ο τή ρ ι.

1944. "Ενας λαός πάλι ματοβαμένος 
στά βουνά καί στά πεζοδρόμια... Χτυ
πάει χρόνια, προδομένος, έγκαταλει- 
μένος... Τό φασισμό, τόν όχτρό κάθε 
λαού. Νηστικός, άοπλος, γυμνός.. Τά 
παιδιά του κι’ οί γυναίκες του στά 
δόντια τού φασισμού.

Βοήθεια ά π ’ έξω καμιά... Συκοφαν-

τίες χίλιες. Στό τέλος καί φανερές.
"Ενας προδότης βασιλιάς, προστα- 

τευόμενος τών ’Ά γ γλ ω ν . .  Ό  λαός δέν 
τόν θέλει... Γυμνός καθώς είναι δέ θέ
λει νάκουσει π ιά  γ ιά  «έπιχορηγήσεις» 
καί «διαδοχάκια» ...

Κι’ δμως τό α ιμα πάλι τρέχει στούς 
δρόμους τής Αθήνας.. Αύτή τή φορά 
δχι γ ιά  νά διώξουν τό βασιλιά μά γιά 
νά τόν φέρουν... Τά επίσημα χορτάτα

στόματα ουρλιάζουν... Καλά σας κάναν 
οί φασίστες κι’ οί ουνοι... ’Εσείς είστε 
«σπείρα» δέν είστε άνθρωποι πού βλέ
πουν κονσέρβες καί κάθονται καλά...

Μήν ξεχνάτε άλλωστε πώς... Ζήτω ή 
Δημοκρατία... Ό  βασιλιάς θάρθει γ ιά  
τό καλό σας. ’Εμείς δλα τά κάνουμε 
γ ιά τό καλό σας... Ζήτω ή ’Ελευθερία.., 
δπως τήν καταλαβαίνουμε.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ

ALAN SEEGER (1888 - 1916)

ΕΧΩ ΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
’Έ χ ω  ενα ραντεβού με  τό θάνατο  
Σε κάποιο αμφισβητούμενο οχυρό,

Οταν θά ερθει πάλι η ’Ά νο ιξη  με  σκιές μουρμουριστές,  
Και τόν αγέρα θά γεαίσουνε τανθια τής ιιηλιας—
*Ε χω  ενα ραντεβού με  τό θάνατο
Οταν θά φέρει πάλι ή ’Ά νο ιξη  γαλάζιες μέρες και φαιδρές.

’Ίσως μ ε  πάρει άπό τό χέρι μου  
Και μ ’ οδηγήσει στή ζοφερή του χώρα,
Και μοϋ κλείσει τά ματόφνλα και τήν ανάσα μου σβύσει— 
“Ισως κα'ι νά τόν προσπεράσω αθόρυβα.
’Έ χ ω '  ενα ραντεβού μ ε  τό θάνατο
Σ ε  κάποια χαρακωμένη πλαγιά ενός χτυπημένου λόφου,
"Οταν θά έ'ρθει κυκλικά ή ’Ά ν ο ιξ η  εφέτος 
Κ ι ’ άνθίσουνε τά πρώ τα  λουλούδια τοΰ άγροϋ.

"Ένας θεός τό ξέρει πώ ς θατανε καλύτερα 
Ν ά πλάγιαζα σε μυρω δάτα  πούπουλα και σε μεταξωτά,
Κ ε ΐ  που αφίζει ό ’Έ ρω τας  σε ήρεμον υπνο 
ΙΙαλμό πλά ϊ  στόν παλμό, κ ι ’ ανάσα, στήν άνάσα,
Και πον τά σιγηλά ξυπνήματα εΐναι τόσο γλυκά...
°Ομως εχω ενα ραντεβού μ ε  τό θάνατο 
Τό μεσονύχτι σε κάποια φλεγόμενη πόλη,
“Οταν θά φέβγει πάλι στό βορά ή ’Ά νοιξη εφέτος,
Κ ’ εγώ στό λόγο τό δοσμένο μου  θά μείνω συνεπής :
Λεν πρόκειται νά σπάσω άφτό τό ραντεβού.

Μετ. Κ. Κ.



ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Α Λ Ο Υ Μ Ε τούς τεχνίτη  νά 
έκφράσουν τήν ήρωϊκή ζωή 
τού λαού τους, νά δώσουν 
ατά δημιουργήματα τους 
τόν ήρωϊχό χαρακτήρα τής 
εποχής τους, νά κανουν τέ
χνη στρατευόμενη καί μα
χητική. Καλούμε τή διανόη

ση σέ μιά ένοπλη πνευματική κάθοδο, πλαϊ 
στόν άγωνιζόμενο λαό, τήν καλούμε σέ μια 
εθνική καί κοινωνική συνεργασία. Καλούμε 
τούς τεχνίτες νά λάβουν μέρος στήν δημ ι
ουργία τής νέας ιστορίας πού αρχίζει, ν ’ 
αγωνιστούν παράλληλα μέ τίς τεράστιες άλ
λες ανθριόπίνες δυνάμεις, πού οΙκοδομούν 
κάτω ά π ’ τά μάτια μας τό νέο κόσμο. Ζ η
τούμε μιά τέχνη πού νά μήν είναι μόνο ερ
μηνευτική τής ζωής, παρά νά συμβάλλει και 
οτή διαμόρφωσή της, τήν ανοικοδόμηση καί 
την ανανέωσή της, προπάντων σ’ αυτό.

Α υτοί είνε χωρίς άλλο σκοποί υψηλοί, 
πού δέν μπορούν παρά νά θερμάνουν κάθε 
ανθρώπινη καρδιά. Αλλά μπορεί νά προ
βάλλει κανείς τήν εύλογη αμφιβολία, «άν 
οί σημερινοί τεχνίτες, άναθρεμμένοι μέσα 
σέ μιά διαλυτικά άτομιστική περίοδο τής 
Ιστορίας, μέσα σ’ εναν κόσμο οικονομικά καί 
■ψυχικά εγωκεντρικό, οι περισσότεροι μέ μιά 
ψυχολογία όμφαλοσκοπική, αντικοινωνική 
κι* αντιλαϊκή, είναι ικανοί ν άνταποκριθούν 
σ’ αύτό τό επιταχτικό ιστορικό α ίτημα» Κ ι’ 
ή αντιλογία πάει πιό πέρα: «Μπορούν νά 
μάς πούν, πώς ή τέχνη, πηγάζει άπό τά βά
θη τής ατομικής ζωής, δπου δέ χωρεί κανέ
νας εξωτερικός εκβιασμός’ πώς τό έργο τέ
χνης, δταν δέ βγαίνει άπό ένα βαθύ βίωμα, 
δταν δέν είναι αύδόρμητο κιιί πηγαίο, φέρ
νει άπάνω του τά σημάδια τής νοθείας, δέ 
δίνει τό α ίσθημα τής ζωής, δέν π 'ίθ ε ι, δέ 
γεννά τήν αυταπάτη τού πραγματικού, δέν 
προκαλεϊ συγκίνηση καί δέ δημιουργεί τό 
έπιδιωκόμβνο αισθητικό αποτέλεσμα, μοιά

ζει σάν κατώτερο κατασκεύασμα, δπου ή 
δύναμη τής τέχνης δέν ενεργεί κι ό σκο
πός της αποτυχαίνει. Ή  εξωτερική επιταγή 
δημιουργεί έργα προπαγάνδας, μά δχι καί 
γνήσια έργα τέχνης^1. Αυτά μπορούνε νά 
μάς πούνε·

Ά λλά τήν αντιλογία αύτή έρχονται ν ’ 
αντιμετωπίσουν μερικά ερωτήματα, πού δ ί
νουν άλλη δψη στό ζήτημα. «“Εως ποιο 
σημείο τό έργο τέχνης είναι πηγαίο  καί 
έ'ως ποιο σημείο είναι έργο τού λογικού; 
πότε. παύει ό αύθορμητισμός κι’ επεμβαίνει 
ή ένσυνείδηνη δημιουργία; Τ ί οφείλει τό 
έργο τέχνης στή θεληματική καλλιέργεια, 
σιήν τεχνική, στήν επιστημονική γνώση καί 
τί στήν έμπνευση; “Εως ποιο σημείο τό 
έργο τέχνης είναι ατομική προσφορά, ατο
μική σύνθεση καί έως ποιο σημείο διαμορ
φώνεται άπό τό κοινωνικό περίγυρο, έως 
ποιο σημείο είναι ελεύθερη, δημιουργία τοΰ 
καλλιτέχνη καί έως ποιο σημείο υπακούει 
στά κοινωνικά καί ιστορικά αιτήματα τής 
έποχή ί; Δηλαδή έ«>ς ποιο σημείο ενεργεί 
τό άτομο τοΰ καλλιτέχνη καί έ'ως ποιο ση
μείο ή εξωτερική έπιταγή;»

Ξέρουμε πώς ή τέχνη στις μεγάλες επο
χές της θρέφεται άπό τις μεγάλες π α ρα γγε
λίες, άπό τήν τεράστια κοινωνική ζήτηση 
πού υπάρχει γιά  τά έργα τέχνης. Σ ’ εποχές 
κοινωνικού όργασγού, έντονης δημοσίας 
ζωής, μέ κοινά ενδιαφέροντα, βγαίνουν πλη
θώ ρα  τά μεγάλα έργα τέχνης, πού έμπνέον- 
τα ι άπό τό πνεύμα τής κοινότητας, πού άν- 
ταποκρίνονται στά κοινά α ισθήματα καί τά 
κοινά ενδιαφέροντα, πού ικανοποιούν κοι
νωνικές ανάγκες κι’ άνάγκες τής δημόσιας 
ζωής, πού άνταποκρίνονται πλέρια στά εξω
τερικά αΐτήματα. Στις εποχές αυτές ή έξω- 
τερική επιταγή καί ή κοινωνική άπαίτηση 
λειτουργεί πέρα γιά πέρα κι’ δχι μόνο δε 
βλάφτει τήν τέχνη, παρά αντίθετα τήν άνα- 
δείχνει.

Μά fi έ ίω  άπό τ'ι- εποχές ούτίς, 
άτομιστικές εποχές, υπάρχει πάντα μιά εξω
τερική επιταγή, ένα διαμορφοιμένο γούστο
τή ; εποχής, μιά αισθητική τάση, πού ενερ
γεί στόν τεχνίτη σάν ψυχολογικός εμποτι
σμός, πού κατ^ορίζει κάθε οροοά δχι μόνο 
τή φόρμα μά καί τό πεοικχόμενο τού έ'ο- 
γου τέχνης καί δίνει σ’ αύτό τό χαρακτήρα 
τού τόπου καί τού χρόνου δπου γεννήθηκε.

Οχι μόνο ή τέχνη μας, παρά και τά α ι
σθήματα μας κι’ ή σκέψη μας δπως δλος ό 
άλλος πολιτισμός μας, διαμορφώνονται άπό 
τό κοινωνικό περίγυρο κι’ αϊτιοκρατοΰνται 
άπό τόν τόπο καί τό χρόνο.

Μά ή επέμβαση τοΰ λογικού κ’ ή ενσυ
νείδητη ενέργεια παίζουν σπουδαίο ρόλο 
στή διαμόρφωση τού έογου τέχνης στήν 
οργάνωση τών στοιχείων πού δίνει ή έ'μ- 
πνευση, στόν ποοσανατολισμό του, στή ν  έκ
φραση m ac ιδέας πού έδωσε ενσυνείδητα 
ό καλλιτέχνης σύμφωνα μέ τή φιλοσοφία 
του ή τις ιδεολογικές πίστεις του, καί τις 
ηθικές τάσεις του. Ή  θέληση τοΰ τεχνίτη 
φανερώνεται καί στήν επιμονή πού δείχνει 
στην δουλειά του, στήν εργατικότητα του, 
στήν αδιάκοπη καλλιέργεια τών εκφραστ ι
κών μέσων του, στήν αδιάκοπη τελειοποίη
ση τής τεχνικής του, πού είναι έ'ργο πείρας 
και γνώσης. Σ τις  περισσότερες τέχνες οΐ 
επιστημονικές γνοόσεις παίζουν κυρίαρχο ρό
λο στήν διαμόοφο)ση καί τήν έπιτιιχία τοΰ 
καλλιτεχνικού έργου. Στήν αρχιτεκτονική π.χ. 
εΐναι ανυπολόγιστος δ ρόλος τού λογικοΰ. 
καί τής επιστήμης, άλλά καί στή γλυπτική, 
στή ιιουσική, στή ζωγραφική.

Ε π ομ ένω ς εΐναι πάντοτε δυνατός δ προ
σανατολισμός τής καλλιτεχνικής δραστηριό
τητας σύμφωνα μέ τήν κοινωνική άπαίτηση. 
Γ ι’ αύτό επικαλούμαστε τή θέληση τοΰ τε
χνίτη στήν κοινωνική συνεργασία, γ ι’ αύτό 
τόν καλούμε νά δώσει έργα προσαρμοσμένα 
στις άνάγκες τής ζωής καί τής κοινότητας.

Τό εξωτερικό αίτημα, ή εξωτερική επι
ταγή, πού ενεργεί στό έργο προπαγάνδας, 
ενεργεί καί στό έργο τέχνης κι’ ή ενσυνεί
δητη ενεργεί πού διαμορφιόνει τό έογο τής 
προπαγάνδας επεμβαίνει καί στό έργο τέ
χνης. Ο ί σκοποί πού επιδιώκει τό έργο προ
παγάνδας, οί ιδέες πού θέλει νά επιβάλλει, 
οί κοινωνικές καί πολιτικές επιδιώξεις π α 
ρατηρούνται καί στήν καλλιτεχνική δημιουρ
γία, άλλοτε πολύ φανεροί, θεληματικοί ή 
ενσυνείδητοι.

Ό λ η  ή αρχαία τέχνη, στις μεγάλες της

στ!:]*#εποχές, στίς έποχέ: της στενής ομαδικής συμ- 
βάοσης; ήταν ή έκφραση τών κοινωνικών 
επιδιώξεων, τών ιδανικών τής κοινότητος, 
τών Ο μ α δικώ ν πίστεων, οί ιδέες καί τά κη
ρύγματα της ήταν σύμφωνα μέ τό πνεύμα 
τής ποινότητας, μέ τά συμφέροντα τής ομα
δικής ζωύς, ήταν τέχνη ήθοπλα^τινή, δια- 
μοοφωτινή ζωής. “Ac πάρουιιε ενα παρά
δειγμα άπό τούς παλιούς. Στήν ’Αντιγόνη 
τοΰ Σοφοκλή π.χ. έρχεται σέ σύγνοουση τό 
πνεύμα καί τά συμφέροντα τού αστεως μέ 
τά συμφέροντα της οικογένειας, δ άγραφος 
νόμος γιά τό χρέος πρός τήν οικογένεια έρ
χεται σέ σύγκρουση μέ τό γραφτό vouo 
v ia  τό χρέος πρός τήν πολιτεία καί επιβάλ
λεται δ νόμος τής πολιτείας πού προστα
τεύει τά συμφέροντα τής κοινότητας. Πολλά 
έογα μεγάλης τέχνης εΐναι στό βάθος -οι·ς 
έργα συνειδητής προπαγάνδας, δπου δ τε
χνίτης επιδιώκει σκόπιμα νά μάς μεταδώ
σει τόν τοόπο πού εξηγεί αύτός τή ζωή, νά 
μάς μεταδώσει τό πιστεύω του, πού θέλει 
νά μάς οδηγήσει σέ ώρισμένες πράξεις, νά 
μάς πείσει νά πάρουμε ώοισμένη στάση 
μπροστά στή ζω ή. Τέτοια έργα εινε δλα 
σχεδόν τά θρησκευτικά έργα, δσα φανεροί- 
νονται στήν άκμή τού θρησκευτικού ζήλου 
καί τών θρησκευτικών έκδηλώσεοιν. Τέτοιο 
έογο μπορεί νά θεω ρηθεί π. χ. ή «Θεία 
Κ ωμωδία» τοΰ Αάντη, έογο διαμορφωτικό 
ζωής. άπό τήν άποψη αύτή μπορεί νά θε
ωρηθεί. σάν τυπικό παράδειγμα έργου μεγά
λης τέχνης, προπαγάνδας. Στή δική μας ά- 
τομιστική εποχή, δ Σώου π .χ . κάνει μέ τό 
έ'ργο του ενσυνείδητη κριτική η θώ ν καί μιά 
ανακατάταξη τών ηθικών άξιών. Ό λ α  τά 
έργα ιιέ θ έσ η , δπως λένε, εΐναι έργα μέ εν
συνείδητη ποόθεση, εΐναι ενα είδος προπα
γάνδας γιά τίς ιδέες πού πιστεύει καί θέλει 
ν ά έ π ι  βάλει δ τεχνίτης. Ό λ ο ι  ιτας ξέρουμε 
πώς εργαζόταν δ δικός μας Σολωμός, έθετε 
ενσυνείδητα τήν ιδέα πού ήθελε νά έκΦρά- 
σει, σύμφοινα μέ τά συμφέροντα τοΰ λαοΰ 
του καί μέ τά πλατύτερα άνθροίπινα συμ
φέροντα. Αυτο δεν τόν εμπόδιζε νά κάνει 
έογο τέχνης και μάλιστα υψηλής τέχνης κι* 
δχι προπαγάνδας.

Το συμπέρασμά μας εΐναι, πώς άπό τήν 
ικανότητα τοΰ τεχνίτη έξαρτάται νά κάμει 
εργο προπαγάνδας ή έ'ργο αληθινής τέχνης, 
άπό τήν Ικανότητά του νά ζεϊ τίς ιδέες ναι 
τα πάθη πού {ίέλει νά εκφοάσει κ ι’ άπό 
τήν ικανότητά του νά μεταβάλλει τά εξω
τερικά ενδιαφέροντα σέ έσωτεοικά.

Μ. ΣΤΕΦ Α Ν ΙΔΗ Σ
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Τό Νοέμβρη τοΰ 1944 συμπληρώθηκε 

ένας χρόνος άπό τήν ίδρυση τοΰ Ε κ π ο 
λιτιστικού 'Ομίλου Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης (ΕΟΠ). Ή  ιστορία τής δη
μιουργίας καί τής δράσης τοΰ ΕΟΠ 
μέσα σ’ αύτό τό διάστημα είναι βέβαια 
γνωστή σέ γενικές γραμμές άπό τίς 
στήλες τοΰ Ξεκινήματος. Καί δμως δέν 
είναι αύτή ολόκληρη ή ζωή καί ή δρά
ση τοΰ Ε0Π . 'Ό λ α  δσα γραφτήκανε ώς 
τώρα στό Ξεκίνημα γιά τόν ΕΟΠ είναι 
ή μιά μονάχα δψη τής ίστορίας του. 
’Εκείνη πού έπέτρεπαν οί συνθήκες τής 
σκλαβιάς κι ή λογοκρισία τών γερμα
νίων καταχτητών καί τών ντόπιων προ
δοτών συνεργατών τους (τής Ειδικής 
’Ασφάλειας, τής ‘Ελληνικής ’Αστυνο
μίας, τής ΠΑΟ, τοΰ ΠΕΚ, του ΕΣΑΣ 
καί τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας).

Ή  άλλη δψη τής ίστορίας τοΰ ΕΟΠ 
οί άγωνίες, οί λαχτάρες, τά κυνηγητά, 
οί μπλόκοι άπό τούς Γερμανούς καί 
τούς ταγματαλήτες, οί φανερές καί 
κρυφές προδοσίες καί συκοφαντίες άπό 
τούς φανερούς καί κρυφούς έχθρούς 
τών φοιτητών καί τοΰ ΕΟΠ, δλα αύτά 
δέν γράφονταν κι ουτε διαδίδονταν γιά 
νά μή γίνει μεγαλύτερο κακό Σήμερα 
βέβαια είμαστε άπόλυτα έλεύθεροι καί 
θά μποροΰσε κανείς νά γράψει έλεύθε- 
ρα όλόκληρη τή ζωή καί τή δράση τοΰ 
ΕΟΠ μ’ δλες τίς δραματικές της λεπτο
μέρειες.

Δέν ύπάρχει δμως χαρτί κι ουτε 
είναι καιρός άκόμα. Γι αύτό θάρκεστοΰ- 
με σ ’ ένα σύντομο άπολογισμό γιά τό 
έργο τοΰ ΕΟΠ κι έπειτα θά προσπαθή
σουμε νά δοΰμε τά σημερινά φοιτητικά 
προβλήματα καί τόν τρόπο τής λύσης 
τους.

Ό  ΕΟΠ ά π ’ τήν πρώτη του άρχή 
πέρυσι τόν Όκτώβρη παρουσιάστηκε 
σάν μιά ορμητική καί πολύπλευρη όμα- 
δική προσπάθεια τών φοιτητών γ ιά  καλ
λιτεχνική καί πνευματική δράση (έκθεση 
ζωγραφικής, διαλέξεις, ρεσιτάλ άπαγ- 
γελίας) μέ ορμητήριο τό «Σπίτι τοΰ φοι
τητή». Ή  αύθόρμητη στήν άρχή αύτή

κίνηση έγινε άμέσως πολύ σημαντική 
μέσα στήν πνευματική καί καλλιτεχνική 
νέκρα τής θεσ)νίκης, καί γι αύτό υστέρα 
άπό άπανωτές ομαδικές ένέργειες τών 
φοιτητών μαζί μέ καθηγητές, ή Γενική 
Διοίκηση Μακεδονίας άναγκάστηκε νά 
άναγνωρίσει τόν ΕΟΠ μέ έπίσημη πρά
ξη καί νά τοΰ χορηγήσει καί κάποια 
οικονομική ενίσχυση στις 26 τοΰ Νοέμ
βρη τοΰ 1943. ’Από τούτη τή μέρα μέ 
τή σχετική νομιμότητα πού άπόχτησε ό 
‘Όμιλος, χωρίστηκε οριστικά στά 6 τμή
ματά του : τό Φιλολογικό πού τό άποτέ- 
λεσε ή Φιλοπρόοδη Συντροφιά τών δη
μοτικιστών, τό Μουσικό, τό Εικαστικό, 
τό θεατρικό, τό ’Αθλητικό καί τ ό ’Εκδο
τικό τμήμα, καί πλαισιωμένος άπό πολ
λούς φοιτητές άρχισε έντατικά καί συ
στηματικά τή δράση του.

Τό Φιλολογικό τμήμα μέσα σ’ δλη τή 
χρονιά έδωσε πάνω άπό 20 διαλέξεις 
στό «Σπίτι τοΰ Φοιτητή» μπροστά σέ 
φοιτητικό άκροατήριο μέ ομιλητές φοι
τητές, κι άλλες 10 διαλέξεις στό κοινό 
τής πόλης μας μέ ομιλητές καθηγητές 
τοΰ Παν)μίου κι άλλες προσωπικότητες. 
Τό ίδιο τμήμα επίσης όργάνωσε στις 
21 τοΰ Μάρτη τό μοναδικό στήν πόλη 
μας φιλολογικό μνημόσυνο γιά τόν Κω- 
στή Παλαμά.

Τό Εικαστικό τμήμα βοήθησε δλα 
τάλλα τμήματα διακοσμόντας τίς α ί 
θουσες στις γιορτές τους καί όργάνωσε 
μέσα σ ’ ένα χρόνο 3 έκθέσεις ζω γρα
φικής καί γλυπτικής μέ έργα φοιτητών 
καί άλλων νέων ζωγράφων τής πόλης 
μας. 'Η πρώτη ά π ’ αύτές έγινε στά τέ
λη τοΰ Ό χτώβρη τοΰ 1943, ή δεύτερη, 
ή άλησμόνητη χιουμοριστική έκθεση 
τοΰ ΕΟΠ στις 2.6 τοΰ Μάρτη —2 τοΰ ’Α
πρίλη τοΰ 1944, κι ή τρίτη στά τέλη τοΰ 
περασμένου Σεπτέβρη. ’Επίσης τό ϊδιο 
τμήμα φρόντιζε γιά τήν δλη καλλιτεχνι
κή έμφάνιση τοΰ Ξεκινήματος.

Τό Μουσικό τμήμα μέ τήν ορχήστρα 
καί τίς 2 χορωδίες του (άνδρική καί 
γυναικεία) έδωσε μιά όλόκληρη σειρά 
άπό καλλιτεχνικές γιορτές. Οί σπου

δαιότερες ά π ’ αύτές πού ε ίχανε  έξαι- 
ρετική έπιτυχία κι άπό καλλιτεχνική ά 
ποψη ειτανε ή περυσινή πρωτοχρονιά
τικη γιορτή στά «Διονύσια» κι’ οί άλλες 
δυό, ή γιορτή τής 16ης τοΰ ’Απρίλη 1944 
καί τό μουσικό πρωινό τής 21 τοΰ Μάη 
στήν αίθουσα τοΰ «Λαϊκοΰ θεάτρου»,

Τό θεατρικό τμήμα πρωτοφανερώ- 
θηκε στό μουσικό πρωινό τής 21 τοΰ 
Μάη, μ’ ένα μονόπραχτο σκέτς τοΰ 
φοιτητή Πάρη Οίκονομίδη κι έπειτα ά- 
νέβασε στή σκηνή μέ πολύ καλή έπιτυ
χία δυό θεατρικά έργα, « Γ’ άρραβω- 
νιάσματα» τοΰ Μπόγρη στά τέλη Αύ
γουστου καί τή θαυμάσια επιθεώρηση 
τοΰ συν. Γ. Κατσαμπή «’Ελεύθερος Ού- 
ρανός» στά τέλη τοΰ Νοέμβρη.

Τό ’Αθλητικό τμήμα έδωσε δυό ά- 
θλητικές γιορτές, μιά πέρυσι τόν Ό χ Τώ- 
βρη καί τήν άλλη τόν περασμένο ’Ιούλη, 
μπροστά σέ χιλιάδες λαό τής πόλης 
μας.

Τέλος τό Εκδοτικό τμήμα σημείωσε 
τήν πιό μεγάλη έπιτυχία τοΰ ΕΟΠ μέ 
τήν έκδοση τοΰ Ξεκινήματος στις 15 
τοΰ Φλεβάρη. Είναι άφάνταστες κι ά- 
περίγραπτες οί δυσκολίες καί τά έμπό- 
δια πού ύπερπήδησε ολόκληρος ό ΕΟΠ 
μέ τό Εκδοτικό του τμήμα γ ιά  νά κα
τορθωθεί νά βγει τό πρώτο φύλλο κι δλα 
τά άκόλουθα φύλλα τοΰ Ξεκινήματος.

‘Ό λ η  δμως αύτή ή πολύπλευρη δρά
ση τοΰ ΕΟΠ καθώς κι ή ίδ ια  ή δημιουρ
γ ία  του δέν πρέπει νά νομιστεΐ σάν μιά 
κίνηση ξέχωρη κι άσχετη άπό τόν δλο 
άγώ να  τών φοιτητών. ’Αντίθετα δλος ό 
ΕΟΠ μέ τά τμήματα του καθρέφτιζετήν 
ϊδια πάλη τών φοιτητήν, τό έργο του 
ήτανε, ό ένας κι’ ένιαΐος άγώ νας τών 
φοιτητών στήν καλλιτεχνική καί πνευ
ματική σφαίρα. Ή  έκπολιτιστική δράση 
εϊτανε μιά άναγκα ία  κι εξίσου σπου
δαία προσπάθεια τών φοιτητών δίπλα 
στόν άλλο άγώ να  τους γιά τή Λευτεριά 
καί γιά τή μόρφωσή τους.

‘Ολόκληρος δμως αύτός ό έκπολιτι 
στικός αθλος άπό τά πρώτα του βήμα
τα ώς τόν πλέριο στερεωμό καί άνά- 
πτυξή του, πρέπει νά τό ποΰμε πώς ή
τανε σύγχρονα ένα άπό τά μεγαλύ
τερα κατορθώματα τής φοιτητικής 
ΕΠΟΝ. Οί καλύτεροι, οί πρωτοστάτες, 
οί μοχλοί σ ’ δλο τόν ΕΟΠ, οί πρωτο
πόροι στό έργο του εϊτανε ά π ’ τούς κα

λύτερους Έ πονίτες πού ταυτόχρονα κι 
δλας άγωνίζονταν παράλληλα καί στις 
άλλες περιοχές τοΰ άγώ να  τών φοιτη
τών. Δέν είναι λίγοι οί φοιτητές πού τή 
μέρα παίρνανε μέρος στις πρόβες τής 
χορωδίας κι’ ορχήστρας καί τή νύχτα 
γυρνούσανε μέσα στό σκοτάδι τής 
σκλαβιάς γράφοντας στούς τοίχους τά 
συνθήματα τής Λευτεριάς, μοιράζοντας 
προκηρύξεις καί τά φύλλα τής ΕΠΟΝ ή 
βροντοφωνάζοντες μέ τούς τηλεβόες τά 
μηνύματα τοΰ άγώ να  καί τής Λευτε
ριάς.

Πολλοί άκόμα φοιτητές τοΰ ΕΟΠ 
πού παίζανε θέατρο ή ζωγραφίζανε 
τρέχανε μέ τήν ϊδ ια  προθυμία γιά νά 
λύσουνε εύνοϊκά δλα τά οίκονομικά 
κι έκπαιδευτικά τους ζητήματα, βοη
θώντας τίς νόμιμες έπιτροπές πού φρον
τίζανε γι αυτά δηλ. τή ΦΕΛ (Φοιτητική 
Ε π ιτροπή  Λέσχης), τό ΥΤ ('Υγειονομι
κό Τμήμα) καί τίς ’Εκπαιδευτικές ’Ε
πιτροπές.

Μ’ δλα δσα είπαμε ώς τώρα φάνη
κε σέ γενικές γραμμές όλόκληρο τό πε 
ριεχόμενο τής πάλης τών φοιτητών στήν 
περίοδο της σκλαβιάς. Ά γ ώ ν α ς  γιά τή 
Λευτεριά, άγώ νας γ ιά  τήν έπιβίωση, ά 
γώνας γ ιά  τή μόρφωση, άγώ νας γιά 
έκπολιτιστική άνάπτυξη καί δράση, νά 
ποιά εϊτανε ή πάλη τών φοιτητών στήν 
τραγική έκείνη περίοδο. Ά π ό  τήν άγ ια  
δμως μέρα πού ό ηρωικός στρατός τοΰ 
λαοΰ καί τής νέας γενιάς ΕΛΑΣ έλευ- 
θέρωσε δλη τήν πατρίδα μας καί τή 
θεσ)νίκη άλλάξανε ριζικά δλες οί άντι- 
κειμενικές συνθήκες.

Ποιό είναι τώρα τό περιεχόμενο 
τοΰ άγώ να  τών φοιτητών, ποιά είναι 
τά φοιτητικά προβλήματα καί πώς θά 
τά άντιμετωπίσουμε ; Ή  άπάντηση είναι 
νομίζω πολύ άπλή. Βασικά ό άγώνας 
μας θά στρέφεται πάλι στίς ίδιες κατευ
θύνσεις μέ προσαρμογή δμως μέσα στίς 
σημερινές συνθήκες.

Ά γ ώ ν α ς  γιά τήν κατοχύρωση καί 
ολοκλήρωση τής εξωτερικής καί εσωτε
ρικής μας Λευτεριάς, άγώ νας γιά τήν 
έπιβίωση, άγώ νας γιά τή μόρφωση, 
άγώ νας γιά τόν έκπολιτισμό, νά ποιά 
θάναι πάλι ή άδιάκσπη πάλη μας. 
‘Ό λ ο ς  δμως αύτός ό πολύπλευρος μά 
άδιάσπαστα ένιαΐος άγώ νας πρέπει πιά 
σήμερα νά κατευθύνεται γ ιά  τήν π ρ α γ 
ματοποίηση τής έπιταχτικής άνάγκης



καί κοινού πόθου τοΰ λαοΰ και τών 
φοιτητών. Νά κάνουμε τό Πανεπιστήμιο 
λαοκρατικό, ένα τεράστιο καί πολύτιμο 
έργοστάσιο γιά τήν άνοικοδόμηση τής 
πατρίδας μας, μιά άστείρευτη πηγή 
ζωήζ, Χ<*Ράς, προόδου, ευτυχίας καί 
πολιτισμού γιά δλο τό λαό καί τή νέα 
γενιά τής θεσ)νίκης και τής Βόρειας 
'Ελλάδας. Ή  πρωταρχική δμως προϋ
πόθεση γιά τήν πραγματοποίηση αύ- 
τουνοΟ τοΰ σκοποΰ είναι ή έξασφάλιση 
τής Εθνικής μας Λευτεριάς καί τής 
Λαοκρατίας. Μέσα σέ μιά Ε λ λ ά δ α  μέ 
φασιστική δικτατορία τύπου βασιλομε- 
ταξικής 4ης Αύγούστου ή ψευτοδημο
κρατίας μέ κυρίαρχη πάλι τήν έκμεταλ- 
λευτική πλουτοκρατική όλιγαρχία όπου 
λαός καί νέα γενιά καταδικάζονται 
στή φτώχεια, στήν έξαθλίωση, στήν 
άμορφωσιά καί τήν πισωδρόμηση, δέν 
υπάρχει καμμιά πιθανότητα, καμμιά 
έλπίδα γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ 
«Λαοκρατικού Πανεπιστήμιου».

Γι’ αύτό καί ό άγώ νας γ ιά  τήν έξα 
σφάλιση κι’ όλοκλήρωση τής Λαοκρα
τίας έρχεται στήν πρώτη γραμμή γιά 
δλους τούς φοιτητές. Τό δρόμο τώρα 
καί τόν τρόπο τοΰ πολύπλευρου ά γώ 
να γιά δλα τά προβλήματα πού ορθώ
νονται μπροστά μας, μάς δείχνει ή 
πλούσια πείρα μας. θ ά  συνεχίσουμε 
τόν άγώ να  ένωμένοι κι’ όργανωμένοι 
κι’ άρχίζοντας άπό τά άμεσα προβλή
ματα. Καί τά προβλήματα αύτά σήμε
ρα είναι, ή καλυτέρευση τοΰ συσσιτίου 
κι’ ή μεταφορά του στήν παληά φοιτη
τική Λέσχη (στήν όδό 'Εθνικής Άμύ- 
νης), τό γρήγορο άνοιγμα τοΰ Πανεπι
στημίου, τό άνοιγμα κι’ ό πλουτισμός 
τοΰ φοιτητικού άναγνωστηρίου, ή ένί- 
σχυση μέ φάρμακα κι’ ή θεραπεία ό
λων τών άρρώστων φοιτητών, ή έξα
σφάλιση είδών ρουχισμοΰ καί ύπόδησης 
σ’ δλους τούς άπορους φοιτητές καί 
φοιτήτριες, ή έπέκταση τοΰ «Σπιτιού 
τοΰ Φοιτητή» καί ή ίδρυση «Στέγης τής 
Φοιτήτριας» γ ιά  νά στεγαστούνε δλοι 
οί άστεγοι φοιτητές καί φοιτήτριες, καί 
μερικά άλλα  παρόμοια.

Κι’ άκόμα ενα άλλο ζήτημα πού 
σχετίζεται μέ τούς καθηγητές φοιτητές 
καί ύπαλλήλους τοΰ Πανεπιστημίου μας 
πού δείξανε άντεθνική καί άντιλαίκή 
διαγωγή οτήν περίοδο τής κατοχής. 
Στήν περίοδο τής Λευτεριάς δέν έχει

θέση μέσα στό Πανεπιστήμιό μας κα
νένας καθηγητής, φοιτητής ίΐ ύπάλλη- 
λός του πού συνεργάστηκε φανερά 
(πρβλ. "Εξαρχος καθηγητής τής θ ε ο 
λογίας) ή κρυφά μέ τούς καταχτητές 
καί τούς ντόπιους έχθρούς τοΰ λαοΰ 
καί τής νέας γενιάς.

Γιά δλα αύτά τά άμεσα ζητήματα 
καί τά σχετικά μ’ αύτά, καθώς έπίσης 
καί γ ιά δλα τά έμεσα φοιτητικά προ
βλήματα χρειάζεται όπως είπαμε ένας 
οργανωμένος συστηματικός ένιαΐος καί 
συντονισμένος άγώ νας δλων τών φοι
τητών. "Εναν τέτοιον δμως άγώ να  μόνο 
ένας παμφοιτητικός σύλλογος μπορεί 
νά τόν εξασφαλίσει. Ό  σύλλογος αύ
τός θά πρέπει νά στηρίζεται στούς δυό 
καινούργιους φοιτητικούς θεσμούς ■

Στήν έλεύθερη αύτοδιοίκηση τών 
φοιτητών καί στήν ισότιμη συνεργασία 
τών φοιτητών μέ τούς καθηγητές. Μέσα 
στό σύλλογο αύτό εΐναι αυτονόητο βέ
βαια δτι ό ΕΟΠ θά κρατήσει τήν ύπό- 
σταση, τήν αύτοτέλειά του καί τό όνο
μά του. "Ενα πλατύ δημοκρατικό πνεύ
μα θά διαποτίζει δλο τόν παμφοιτητικό 
αύτό σύλλογο καί τά τμήματά του πού 
θά δημιουργηθοΰνε. Κυρίαρχο σώμα 
αύτουνοΰ τοΰ Συλλόγου θά είναι βέ
βαια ή γενική Συνέλευση τών φοιτητών 
πού θά έκλέγει τό Διοικητικό Συμβού
λιο μέ τό δικαίωμα νά έλέγχει καί νά 
άνακαλεΐ δλες τίς πράξες του.

Ό  άριθμός τών μελών τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, ό καταμερισμός τής 
δουλειάς καί γενικά οί λεπτομέρειες 
τής συγκεκριμένης δουλειάς του, δλα 
αύτά θά κανονιστούνε στή συζήτηση 
καί στήν πράξη. ’Από τώρα ένα μόνο 
μποροΰμε μέ σιγουριά νά ποΰμε : "Οτι 
οργανωμένοι κι’ ένωμένοι δλοι οί φοι
τητές μέσα σ’ έναν τέτοιο ένιαΐο λαο
κρατικό καί προοδευτικό σύλλογο μέ 
τή συνεργασία καί τών καθηγητών καί 
τών άρχών τοΰ Παν)μιου καί μέ τό συ
στηματικό άγώ να  θά καταφέρουμε νά 
λύσουμε εύνοϊκά δλα τά άμεσα κι’ εμ- 
μεσα προβλήματα καί θά μετατρέψουμε 
έτσι τό Παν)μιό μας σ’ ένα πρότυπο 
λαοκρατικό οργανισμό άπ ' δπου θά 
βγαίνουνε έπιστήμονες έλεύθεροι, δη
μοκρατικοί καί άξιοι έργάτες τής προό
δου καί τής ευτυχίας τοΰ λαοΰ μας καί 
τής νέας γενιάς.

Θ Α Ν Α Σ Η Σ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ

Τ Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙ  ΤΟΝ ΠΑΛΗΚΛΡΙΟΝ ΠΟΥ ΠΕ0ΔΝΛΝ
Είμαστε, μεϊς
τά παλικάρια που διαβαίνουνε
στον θάνατο καβάλλα'
κ ι ’ ή ψυχή μας α π ’ άτσάλι.
Δεν μας δέρνουν μήτε  χίμαιρες  
μήτε  άνεμοι— δρολάπια' 
είμαστε μ ε ΐς  τά παλικάρια 
πον πηγαίνουμε στό θάνατο καβάλλα  
γιά μιά Ιωη
έτσι που την φαντάστηκε 
ή ψυχή  μας ή άντρίκια.
Κ Γ ο ϊ  μάννες μας ξωπίσω  
μ έ ο ’ τον πόνο τόν αμίλητο 
μάς  καρτερούν
αναδεύοντας στήν σκέψη την γοργόφτερη  
της αγάπης την κατάρα.
Πίσω ξανά- δέν θά γνρίσωμε  
μαντατοφόροι θαρθονν  
νά σας φέρουν— σάν αντάρα  
την μυριόστομη κραυγή  
κ ι ’ ή καρδιά σας 
θά πλ.αντάζη στήν λαχτάρα.
Κ ι ’ οι δάφνες που φύτρωσαν  
στό γοργό τό πέρασμά ιιας 
στον βραδνοϋ τ ’ άεροχάδεμα  
θά σάς λέν
τά μεγάλα μυστικά μας.
Τά χαλάσματα ξωπίσω μας  
ώς θά καιν συντρίμια μανρα  
θά σάς πουν
γιά τής ψυχής μας τό ανάβρυσμα  
θά σάς λέν
γιά της αγάπης μας τή λαΰρα  
Κ ι ’ ώς θά γέρνουν 
δλα όνειρα στό διάβα μας  
κ ι ’ ιστορίες θά σάς λέν 
σάν σέ τρεχάλα'
Μ έ σ ’ του θρύλου τό άρχίνησμα  
θά ξαναγενοϋμε— εμείς  
τά καινούργια τής γενιάς ιδανικά  
«και θά νιώσετε ν ’ απλώνουνε ξανά 
τά φτερά τά πρωτεινά σας τά μεγάλα».

Γ Ι Α Ν Τ Α Ζ Η Σ  Σ Τ Ο  Ι  Λ Η Σ



Ε Κ Λ Α Τ Κ Ε Υ Σ Η
Ά π ό  τά 1890 πού φάνηκαν οί πρώ 

τες προσπάθειες γιά μόρφωση τοΰ λαοΰ 
μέχρι σήμερα δέν έπιασε καμμιό πρω
τοβουλία έκλαΐκευσης, γιατί δλα γινό
ταν χωρίς προσανατολισμό καί θετική 
κατεύθυνση. "Ενας επιστημονικός καί 
πνευματικός σύλλογος ό «Βύρων» γύ 
ρω στά 1874 έβαλε μέσα στό πρόγραμ
μα τής δράσης του, άνάμεσα στ’ άλλα 
καί τήν ίδρυση λαϊκών βιβλιοθηκών. 
Σύστησε μάλιστα μερικές στόν Πειραιά 
καί σέ άλλες πόλεις. ’Αργότερα συστή- 
θηκε ή «Βιβλιοθήκη τοΰ Λαοΰ», σειρά 
άπό έκδόσεις λογοτεχνικές καί έπιστη- 
μονικές, μόνο κατ’ δνομα έκλαϊκευτικές. 
Γνωστή έπίσης είνε ή προσπάθεια τοΰ 
«Συλλόγου πρός διάδοσιν ώφελίμων 
βιβλίων» γιά δλα τά πράματα. Οί έκδό- 
σεις αυτές ήσαν φτηνές καί γραμμένες 
έκλαϊκευτικά, ή γλωσσά τους δμως 
ήταν καθαρεύουσα, τίς περισσότερες 
φορές δυσκολονόητη ά π ’ τόν άμόρφωτο 
κόσμο. ’Έτσι τά βιβλία έκεΐνα δέν πέ
ρασαν στίς μεγάλες λαϊκές μάζες τοΰ 
χωρίου καί τής πόλης. ’Έ μειναν βιβλία 
κοινής κυκλοφορίας στά χέρια τών 
σπουδαστών καί τών μισομορφωμένων, 
πού ήθελαν νά συμπληρώσουν τίς γνώ 
σεις τους καί νά ικανοποιήσουν τίς πε- 
ριέργειές τους. Γενικά μπορεί νά σημει- 
ωθή δτι καμμιά σοβαρή έκλαϊκευτική 
προσπάθεια δέν έγινε ώς τά σήμερα 
στόν τόπο μας ουτε στόν τεχνικό, ουτε 
στόν πνευματικό, ουτε στόν λογοτεχνι
κό κλάδο. Αύτό βαρύνει καί τούς υπεύ
θυνους καί τούς άνεύθυνους, γιατί 
υπάρχουν καί έπιστήμονες ή διανοού
μενοι πού θεωρούν τόν εαυτό τους άνεύ- 
θυνο κι’ άπαλλαγμένο άπό κάθε υπο
χρέωση διαφωτισμού καί έπαφής μέ τό 
λαό. Μπορεί μάλιστα νά διαπιστωθή 
πώς δλη ή πνευματική μας ιστορία δέν 
είναι ούσιαστικά καί στό βαθύτερο κοί- 
τα γμ ά  της άλλο άπό μιά ιστορία άπο- 
ξένωσης ψυχικής καί πνευματικής μέ τό 
λαό. Τό φαινόμενο δέν ξαφνίζει δσους 
γνωρίζουν νά γενικεύουν τά πράγματα 
καί νά τά συνδέουν μέ τίς βαθύτερες 
κοινωνικές αίτιες τους, είναι δμως άπό 
κάθε πλευρά άξιοσπούδαστο.

Ό  δημοτικισμός, άς ήταν ζωντανό 
κίνημα, δέν πήρε ποτέ λαϊκό περιεχό
μενο, συνεπώς άσήμαντη στάθηκε καί 
ή λαϊκή έκλαϊκευτική του πολιτική, ή

μορφωτική του άπόδοση Δέν μπόρεσε 
λ. χ. νά δημιουργήση μιά λαϊκή έφημε- 
ρίδα, νά ίδρύση μιά σειρά λαϊκών έκδό- 
σεων, νά τροφοδοτήση τόν λαό καί τό 
σχολείο μέ βιβλία βοηθητικά διδαχτικά 
καί έκλαϊκευτικά. Νά δώση ιστορικές, 
έπιστημονικές, τεχνικές γνώσεις, λογο
τεχνικά έργα σέ άπλή καί φθηνή μορφή 
προσιτή στή γλώσσα καί στό περιεχό
μενο. Ό  άγώ νας τοΰ δημοτικισμού 
στάθηκε έσωτερικός, μορφολογικός, κα
θαρά γλωσσικός, αύτό άκριβώς πού ζη
τούσαν νά κάνουν καί οί άντιδραστικοί, 
νά στηρίξουν θεωρητικά μιά γλώσσα, 
δχι νά τήν έπιβάλουν μέ τή χρήση της 
στήν κρατική έφαρμογή. "Αν ό δημοτι
κισμός κέρδισε τόσες μάχες στή λογο
τεχνία, έχει νά δώση άργότερα τήν πιό 
δύσκολη καί άποφασιστική, αύτή πού 
θά κρίνη καί τό ιδεολογικό καί τό μορ- 
φολογικό του άνέβασμα. Στό έπιστημο- 
νικό καί θεωρητικό έπίπεδο ό δημοτικι
σμός προδόθηκε. ’Άφησε τήν καθα
ρεύουσα νά μπή ά π ’ τό παράθυρο. Αύτό 
έγινε γιατί δσοι γράφουν θεωρητικά 
άρθρα δέν κινούνται άπό τό πνεύμα 
καί τό νόημα τής έκλαΐκευσης. Ά κόμα 
καί λογογράφοι καλοί καί δοκιμασμένοι 
σάν τόν Καραγάτση νά πούμε, πλέχνουν 
τή φράση τους καθαρευουσιάνικα, δέν 
προσέχουν καθόλου στό λεξιλόγιο καί 
στή σύνταξη τής δημοτικής, καθώς δια
μορφώθηκε άπό πολλούς θεωρητικούς. 
Ό  καθηγητής θεοδωρίδης, γ ιά νά πε- 
ριορισθώ σ’ ένα παράδειγμα, έγραψε 
τόσα φιλοσοφικά χωρίς νά ξεφύγη άπ, 
τό πνεύμα τής δημοτικής γλώσσας, 
γ ιατί είχε τό αίσθημα τής εύθύνης καί 
τού επιστημονικού σεβασμού, τό πνεύμα 
τής έκλαΐκευσης. Τό συμπέρασμα είνε, 
δτι ό δημοτικισμός θά άνανεωθή μιά 
μέρα μέσα σέ μιά λαοκρατική κοινωνία 
καί θά πάρη τή μορφή πού τοΰ ρύθμι
σαν οί άνάγκες τής έκλαΐκευσης. Αύτή 
θά είναι ή ουσιαστική, ή μεγάλη 
προσφορά του. Τότε θά πάρη τή μορφή 
πανελλήνιας γλώσσας, πού θά καλλι- 
εργήται παντού κι’ άπό πολλές πλευρές 
καί θά πλαταίνη σέ εκφραστική δύναμη, 
σέ λεξιλογικό πλούτο, σέ συνταχτικό 
χτίσιμο, θ ά  γίνη γλώσσα ζωντανή σέ 
ϋφος καί σέ περιεχόμενο, γιατί θά είνε 
τό δργανο ζωντανών;άνθρώπων καί θά 
ζητά τούς ζωντανούς. Περιττές λοιπόν
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οί συζητήσεις γ ιά τό γλωσσικό ζήτημα, 
τήν όρθογραφία, τούς τόνους καί τά 
πνεύματα. Οί περισσότεροι δημοτικι
στές βρίσκουνται μακρυά ά π ’ τό λαό. 
Σέ τοΰτο δέν διαφέρουν καθόλου ά π ’ 
τούς γλωσσομΰντορες. Γι’ αύτό τούς 
βλέπεις νά έρωτοτροποΰν μέ τήν καθα
ρεύουσα γιά αισθητικούς τά χα  λόγους 
ή άπό όργανική άνάγκη. Λ ό γ ια ! 
Ή  δημοτική θά πάρη τόν τελικό, τόν 
πραγματικό της τύπο, δταν γίνη εκλαϊ
κευτικό δργανο, γ ιατ ί τότε θά δοκιμά
ζεται κάθε μέρα καί θά δουλεύεται στό 
άμόνι τής λαϊκής άντίληψης καί στό έ
πίπεδο τής λαϊκής κατανόησης. Δούλε
μα καί μέστωμα, πού θά τής δώση άν- 
τοχή, λυγεράδα, ζωντάνια, καθαρότη
τα, άκόνισμα έκφραστικό. 'Ό τ α ν  μιλά 
κανείς στό λαό νιώθει τήν άνάγκη νά 
συναγροικηθή ίσα μέ τή ψυχή του—ά- 
νάλογα λοιπόν ρυθμίζει καί τή γλώσσα 
του, πού είνε τό δργανο τής κουβέν
τας, τής πνευματικής συνεννόησης, τοΰ 
φωτισμοΰ—δχι τοΰ συσκοτισμοΰ.

Σχετίζεται λοιπόν άπαρχής τό γλωσ
σικό ζήτημα μέ τήν άνάγκη τής έκλαΐ
κευσης, πού μεταγγίζει τά άγα θά  τής 
γνώσης, τής έπιστήμης, τής τεχνικής 
καί τής λογοτεχνίας στό λαό γιά νά 
τόν έξυψώση μορφωτικά καί ψυχικά νά 
τόν κάνη πολιτισμένο. Έ δ ώ  έπρεπε νά 
δοκιμαστή ή δημοτική καί νά πάρη τό 
πλάτος καί τό βάθος της—τή μορφή 
συγχρονισμένης γλώσσας. Καμμιά δ
μως προσπάθεια γιά έκλαΐκευση δέν έ
γινε συστηματικά. Ά κ ό μα  καί τό λαϊκό 
σκολειό δέν πήρε ποτέ λαϊκό περιεχό
μενο. Εκφαυλίστηκε κι’ αύτό ά π ’ τήν 
πολιτική μιζέρια καί τήν πνευματική α ν 
τίδραση. Ποΰ είνε οί λαϊκές βιβλιοθή
κες, τά λαϊκά θέατρα, τά έκλαϊκευτικά 
βιβλία, τά μορφωτικά μέσα, ή έγνοια, 
ή έπαφή μέ τά λα ϊκά στρώματα.

Στόν τόπο μας τό λογονεχνικό βι
βλίο δέν ξεπερνά σέ κυκλοφορία τά 
1.000 περίπου άντίτυπα. " Ω ! είρωνία! 
Ή  λογοτεχνία άποτείνεται κι’ αύτή 
στούς λίγους, θέ μερικούς διαλεχτούς 
μυημένους. Ό  λαός είναι άμύητος δέν 
διαβάζει, δέν ξέρει, δέν έμαθε, δέν 
βρίσκει νά διαβάσει. Ουτε τό κατάλλη
λο βιβλίο τού προσφέρεται ουτε τό προ
σιτό. Γιά νά γίνει αύτό πρέπει πρώτα 
νά μορφωθεί, νά πάρει τή βάση ά π ’ τό 
λαϊκό σκολειό, καί νά συμπληρώσει τίς

γνώσεις του μέσα στήν ώργανωμένη έκ- 
λαΐκευτική προσπάθεια. Δέν μπορούμε 
λοιπόν νά συζητούμε ουτε γ ιό  αισθητι
κή άγωγή τοΰ λαοΰ ουτε γιά λαϊκή 
γλώσσα, τή στιγμή πού τό πνεύμα καί 
ή μορφή τής δημοτικής μορφώνεται μα- 
κρυά ότπ’ τό λαό—έρήμην—άπό άνθρώ- 
πους πού δέν έχουν καμιά σχέση μέ τό 
εσωτερικό, τό πρωταρχικό αίτημα τοΰ 
δυναμικού δημοτικισμού. Τί θά πει λ.χ. 
εισαγωγή τής δημοτικής στή νομική, 
στή γιατρική, στίς έπιστήμες, δταν ή 
γλωσσική μεταβολή δέν έχει καθωρι- 
σμένο έκλαϊκευτικά σ κ ο π ό ; Πρόκειται 
βέβαια νά γενικευθή ή χρήση τής δημο
τικής δχι μόνο σά γλώσσας άλλά σάν 
μέσου μορφωτικού. Καί ή έργασία πρέ
πει νά άρχίσει ά π ’ τήν έκλαΐκευση, νά 
δοθοΰν πρώτα οί περιλήψεις, τό γενικά 
μαθήματα κάθε έπιστήμης μέ τήν προο
πτική νά διαβαστοΰν καί νά δοκιμα
στούν μέσα στό λαϊκό κριτήριο,νά μετρη
θούν μέσα στόν οητικό ύψίπεδο τοΰλαοΰ.

Τό σύνθημα μιάς μεταπολεμικής κοι
νωνίας θά είνε ή έκλαΐκευση, μιά έρ
γασία έντατική άπό παντού πού θ’ ά 
νοιξη τίς κλειστές πηγές τοΰ πολιτι
σμού, θά τίς διοχετεύση άπλά, θετικά, 
καθαρά στήν ψυχή τοΰ λαοΰ. 'Η δου
λειά αύτή, τεράστια στό πλάτος καί 
στίς δυσκολίες της θά μάς δώση τόν 
τύπο τής γνήσιας λαϊκής γλώσσας καί 
θά σημάνη τό τέλος τής βασιλείας τών 
σχολαστικών, τών έκλεκτικών, τών προ
φητών, τών μυστών, τών αΐσταντικών, 
τών ρατέδων, τών σνομπιστών, τών 
καθαρευουσιάνων στή γλώσσα καί στή 
θεωρία δημοτικιστών, δλων έκείνων πού 
δέν έχουν ούσιαστικά νά ποΰν τίποτα 
καί πιάνουν άδικο τόπο στήν πνευμα
τική μας ζωή, δχι μόνο γ ιατί ε ίναι ά 
γονοι καί άντιδραστικοί σάν τούς 
γλωσσαμύντορας ά λλά—τό σπουδαιό
τερο—γιατί νοθέβουν τή γλώσσα τού 
λαοΰ καί τήν κάνουν άντικείμενο συ
ζήτησης γιά νά θολώσουν τά νερά. 
Έ ν ώ  ό προορισμός τους ήταν ένας : 
νά μιλήσουν είτε μέ τήν τέχνη τους 
είτε μέ τήν έπιστήμη τους στό λαό ! 
Νά τόν πάρουν άπό χαμηλά καί νά τόν 
άνυψώσουν. Μέ ιήν έκλαϊκευτική έρ. 
γασία θά ύποταχθούν στήν πραγματι
κή λαϊκή γλώσσα γιά νά τήν κυριεύ
σουν.

Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ



ΓΝΩΡΙΣΜ Α βασικά  χαρακτηρ ιστικό  τής 
μ ε γ ά λ η ς  π λε ιο ν ό τη τα ς  τής έλληνικής  λ ο 
γο τεχν ικ ής  π α ρ α γ ω γ ή ς  τοΰ μ εσ οπ όλεμου  

είναι δτι δέν τράφηκε ά πό  τούς χυμούς τών 
α γω ν ιώ ν  καί τών ονείρων τοΰ Λαοΰ μας. 
Έ χ τ ό ς  ά π ό  έ λ ά χ ισ τε ς  έξα ιρέσεις ,  οί λ ο γ ο 
τέχνες  μας,  άντ ί_ν’ άφουγκραστοΰν  τά  α ιτή 
μα τα  τοΰ λα ϊκο ΰ  κύματος  καί νά  τά  κάνουν 
Τέχνη, άντ ί  νά  προσπαθήσουν νά  συλλά- 
βουν τά  π ρ ο π λ ά σ μ α τα  τοΰ κόσμου ποϋ έ ρ 
χετα ι ,  προτίμησαν  νά  μεταφέρουν, γ ιά  νά 
δώσουν στίς π ερ ιο χ ές  τής Τέχνης τίς έκδη- 
λ ώ σ ε ις  μ ιας  έτο ιμοθάνα τη ς  κο ινωνίας καί 
τά  γ ε ρ α σ μ έ ν α  ιδανικά  της ή, μή μπ ο ρ ώ ντας  
ή μή θέλοντας  ν’ άσχοληθοΰν  οότε μέ τήν 
έποχή που σβύνει οϋτε μέ τήν έποχή πού 
ά να τέλ λ ε ι ,  «έφυγαν», π ρ ο δό τες  τοΰ χρέους  
τους πρ ό ς  τό Λαό, κι’ έγ ινα ν  έτσ ι Ιουδαίο ι— 
ά λήθεια ,  Ιουδαίο ι—π ερ ιπ λα νώ μενο ι  σέ χ ά ο ς  
περ ιεχομένου  καί μορφής. Καί γ ιά  νά  δει
χ τ ε ί  ή π λη ρ ό τη τα  τοΰ πνευματικοΰ  καί ήθι- 
κοϋ ξ ε χ α ρ β α λ ώ μ α τ ο ς  τής π λ ε ιο ν ό τη τα ς  τών 
λ ο γ ο τε χ ν ώ ν  μας,  ήρθε ή στάση τους στά  
χρόν ια  τής τε τα ρ το α υ γο υ σ τ ια νή ς  φασιστικής 
βίας,  πού ή τή λ ιβάνισαν (πρβλ. Σ. Μελά, Σ. 
Μυριβήλη, Μ. Νικολαΐδη, Α. Καμπάνη, Τ. 
Μωραΐτίνη κι’ ά λ λ ο υ ς  π ο λλ ο ύ ς  λ ο γο τέ χ ν ε ς  
μέ λ ιγώ τε ρ ο  έπικίνδυνα όλισθήματα) ή τήν 
ά νέχτηκαν  ά δ ια μ α ρ τύ ρ η τα —μά, ή ένοχή δέν 
ε ΐναι τά χα  ά μά ρτημ α ,  γ ιά  κάθε άνθρωπο 
πού σ έβετα ι  τόν έαυτό  του ; Τήν ίδ ια  π ά ν ω — 
κ ά τω  δ ουλόπρεπη  στάση κράτησαν,  δλοι 
τους  σχεδόν, καί στόν καιρό τής σ κλαβ ιάς  
στούς άξονικούς  κατα χτητές .  Τήν ώ ρα  πού 
δ Λαός μας,  ήρω'ίκά ά νυ πό ταχτο ς ,  ξεχυ νό 
ταν  σ τά  π εζο δρό μ ια  καί σ τά  βουνά μέ π ρ ω 
το π ό ρ α  τή ν εο λ α ία  του, οί «πνευματικοί ή- 
γέτες»  του καθισμένοι στύ γρ α φ ε ίο  τους έ
γρ α φ α ν  ό,τ ιδήποτε άλλο ,  έχτός  άπό  π ρ ά γ 
μα τα  ίκανά νά  καθοδηγήσουν τό Λαό, καί 
φρόντιζαν  νάνα ι νομιμόφρονες κα ί φ ιλήσυ
χοι π ο λ ίτες .  «Πάνω ά π ’ δ λ α  ή τάξη καί ή 
ήσυχία  καί ή ασφάλεια» έ λ ε γ α ν  ο ί κοιμι
σμένοι άνθρω ποι τής P a x  ro m an a  τής ειρή
νης τοΰ νεκροταφείου, ποΟθελε νά  δημ ιουρ
γή σ ε ι  σ ’ δλο  τόν κόσμο ό φασισμός.

Τώρα. στίς  σημερινές κοσμογον ικές  σ τ ιγ 
μές,  τ ’ ά ρρ ω σ τα  χ νώ τα  τών ά νθρώ πω ν τής 
έτο ιμοθάνα τη ς  έποχή ς  ά ς  μή μολύνουν τίς 
πνοές,  τ ίς  γ ε μ ά τ ε ς  ύγε ία  κι’ ά ρ ώ μ α τα  π νο ές  
τοΰ Λαοΰ μας,  τής κ α ινού ργ ιας  Ε λ λ ά δ α ς ,  
τής κ α ινο ύ ργ ια ς  ’Ανθρωπότητας.  Έ ξ ω  τοΰ 
νυμφώνος οί βέβηλοι...

Σ Τ Ε ΡΑ  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ τοΰ Σπύ- 
ρου Μ ελά ά πό  τήν Ε τ α ι ρ ε ία  Ε λ λ ή ν ω ν  
Σ υ γγρ α φ έ ω ν  καί τήν άπα ίτηση  νά  δια- 

γρ α φ ε ΐ  κ ι’ άπό τήν ’Ακαδημία  έρχετα ι  ένας

καινού ργ ιος  κ α τά λ ο γ ο ς  δ ια γρ αφ ώ ν  ά π ό  ήθο- 
ποιούς πού  δε ίξανε  προδοτική στάση στήν 
κατοχή.

Νά ποΰμε π ώ ς  μάς ικανοποιε ί  ε ίνα ι λίγο.
Χ ρειάζοντα ι κ ι’ ά λ λ ε ς  δ ια γραφ ές ,  π ο λ λ έ ς  

δ ια γραφ ές .  Ε π ι τ έ λ ο υ ς  νά  λείψουν αύτο ί οί 
γλο ιώ δ ικο ι  τύποι πού έπ ιπ λ έα ν ε  σέ κάθε 
«κατάσταση»—π ρ ο π α ν τό ς  δ τα ν  ε ΐναι «καλλι
τέχνες».

Ο ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ. Ό  ά νθρω πος πού καθώς 
τόν κ α τ ά γ γ ε ιλ α ν  κι’ οί γε ρ μ α ν ό δ ο υ λ ε ς  
άκόμα  έφημερίδες ,  χ ω ρ ίς  νά  τό δια- 

ψεύσει, π ώ ς  συκοφαντεί  στις  ά ρ χ έ ς  κατοχής  
σ υμ πα τρ ιώ τές  του γ ιά  ΐδ ιο τελε ΐς  σκοπούς. 
Ό  πο ιητής ,  τά χ α  «ήγέτης» Δελφ ικός  καί 
’Α πολλώ νιος  τοΰ λαο ΰ  του. πού ξ εχνώ ντα ς  
τό  άδικο καί π ικρό α ίμ α  πού χύναν ο ί γερ- 
μα νο τσ ο λ ιά δες  καί οί τα γμ α τα σ φ α λ ή τε ς ,  
συνιστοΰσε στό περίφημο πο ίη μά  του, «Τό 
Μύνημά της», ν’ άφήσουμε τά  δ π λ α  καί νά 
ψιληθοΰμε. Σηκώθηκε νά  μιλήσει σέ γ ιορτή  
λ ευτερ ιά ς .  Καί νά  δημοσιέψει πο ίημα  γ ιά  τή 
λ ευτερ ιά ,  πού δέν τήν κέρδισαν α υτός  καί 
οί δμο ιο ί  του σ τά  κοσμικά β ιβλ ιοπω λε ία  
τής ’Αθήνας, ά λ λ ά  οί τίμιοι δ ιανοούμενοι μέ 
τό λ α ό  καί τή ν εο λ α ία  σ τά  βουνά καί στά  
πεζοδρόμια .  Μά δέν ύπ ά ρχ ε ι  ίχ νο ς  ντροπής 
έπ ί  τέλους  σ ’ αύτόν  τόν κύριο ;

Χ ΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ά π ό  μέρος  δλης  τής 
Μακεδονικής Ν εο λ α ία ς  τήν έπέτε ιο  τής 
ίδρυσης τοΰ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙ

ΛΟΥ (Ε.Ο.Π.) πού γ ιο ρ τ ά ζ ε τ α ι  τήν τελευτα ία  
έβδομάδα  κάθε Νοέμβρη.

Ή  δημ ιουργία  τοΰ Ε.Ο.Π., τή στιγμή πού 
κάθε  προοδευτική έκπολιτ ιστική κίνηση ε ίχε  
ν εκρω θεί ά πό  τούς φασίστες,  καί ή κ α το π ι
νή του δράση σέ τόσους τομ ε ίς  (θέατρο, χ ο 
ρωδία,  όρχήστρα  έκθέσεις, δ ιαλέξε ις ,  έκδό- 
σεις , άθλητικές  συναντήσεις),  ε ΐνα ι ένα 
ιστορικό σ τ ’ άλήθεια  γ ε γ ο ν ό ς  γ ιά  τή Νεο
λ α ία  μας. Ιδ ια ίτ ε ρ α  τό Ξ εκ ίνημα  πού βγήκε 
μέσα  άπό  τήν α γ κ α λ ιά  τοΰ Ό μ ίλ ο υ ,  γ ιά  νά 
συνεχ ίσει  μέ π λ α τύ τε ρ ο  π ιά  ρόλο  τό δρόμο 
του γ ιο ρ τά ζε ι  τήν έπέτε ιο  καί εΰχετα ι τήν 
καλύτερη ά νά πτυξή  του γ ιά  τό καλό  τής 
Ν εο λ α ία ς  μας.

ΤΗ ΝΕΚΡΑ Τ Η Σ  ΣΚΛΑΒΙΑΣ δ ιαδέχτηκε  
μιά  έντονη εκπολιτ ιστική κίνηση στήν 
πόλη μας καί σ ’ όλάκερη τή Μακεδονία , 

πού έκδηλώ νετα ι  ιδ ια ίτερα  μέσα  στή Ν εο
λαία.

Χορωδίες, θ εατρ ικές  π αρ α σ τάσ ε ις ,  δ ια λ έ 
ξεις ,  γ ιορτές ,  άθλητικές  έυ φ α ι ίσ ε ις ,  έφημε
ρίδες μέ φροντισμένη δλη καί έμφάνιση.

Καί στίς  πιό  ά π ό μ ερ ες  συνοικίες τής π ό 
λης μας  ξεπ ετά χτη κα ν  έκπολιτ ιστικοί δμι·

λοι,  σ ω μα τε ία ,  σ ύλλο γο ι  πού σκοπός τους 
είνα ι νά  χαρ ίσουν τά  δώ ρα  τής τέχνης καί 
τής πολιτ ισμένης  ζω ής σ ’ δλους.

θ α υ μ ά σ ια  έντύπωση μάς  έκαναν  οί περι-  
πο ιημένες  καί φ ιλόξενες  «Λαϊκές Λέσχες» 
(25 Μαρτίου, Ά λ λ α τ ίν η  κ.λ.π.) μέ τίς σ υ γ 
κεντρώσεις ,  τίς γ ιο ρτές ,  τίς δ ια λ έξ ε ις  τους.

“Ο λα α ύτά  δείχνουν μιά  τερ ά σ τ ια  β ε λ 
τίωση τοΰ έπ ιπέδου  τοΰ λαοΰ ,  πού μακρυά  
άπό  π α ρ α π λ α ν η τ ικ ές  νουθεσίες τρα βά ε ι  
νάπ οχτήσ ε ι  έκε ΐνα  πού  στερήθηκε έκατό  
τόσα  χρόνια.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ π ώ ς  ό τ ιμημένος έθνι- 
κο απελευθερω τ ικός  ά γ ώ ν α ς  συγκ ίνησε 
καί άρκετού ς  κ α λ λ ιτέ χ ν ε ς  στή Λ ογο

τεχνία ,  στό θ έ α τ ρ ο ,  στή Ζωγραφική.
Στήν  πόλη μας  ε ίδα με  μέ δ ιάφορες  εύ- 

καιρ ίες  ώρισμένα  έ ρ γ α  πού άπεικονίζουν  
ά ρκ ετά  π α ρ α σ τα τ ικ ά  τίς έντονες  μέρες  τής 
σκλαβ ιάς  καί τής λευτερ ιάς .

Μέ τήν ευκαιρ ία  δμω ς  πού δίνετα ι 
σ’ δλους  τούς κ α λ λ ιτέχ ν ες  τής Μ ακεδονίας 
νά  π άρουν  μέρος  στή Παμμακεδονική Έ κ θ ε 
ση Ζωγραφικής κ. λ. π., έλπ ίζο υμ ε  π ώ ς  θά 
μπορέσουμε  νά  δοΰμε σ ’ δλη της τή μ ε γ α 
λ ο π ρ έ π ε ια  τήν α ισθητική άποψη τοΰ άγώ να .

θ ά  π ρ έπε ι  αύτή ή έκθεση ά σφ α λώ ς  
ν άνα ι  σέ συμμετοχή καί σέ π ο ιό τη τα  κάτι 
τό έξαιρετικό. ’Α ντάξ ιο  τής έπ ο χή ς  μας.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ή  στήλη τούτη δέν  ε ΐναι κ α ινούργ ια  γ ιά  

Ξεκίνημα. Τό περιοδ ικό μας  σάν ένα  ά πό  
τούς σκοπούς του έ β α λ ε  άπό  τήν άρχή καί 
τήν παρακολούθηση τής έκπολ ιτ ιστ ικής  ζω ής 
δχι  μόνο τής π ό λ η ς  μας  ά λ λ ά  καί γενικώ- 
τερ α  δλης τής Μακεδονίας.  νΑφησε ίσ ω ς  
κάτι περ ισσότερο ,  νά  γ ίνε ι  αύτό ό έκφραστής 
δλη ς  τής π νευματικής  καί κ αλλ ιτεχν ικής  
μας  κίνησης καί ιδ ια ίτερα  τής πνευματικής  
καί καλλ ιτεχν ικής  κίνησης τών νέων._ Γιατί 
τά  χρόνια  τής σ κλαβιάς ,  ή τρο μ ο κρ α τ ία  καί 
ή τρ α γ ικ ό τη τα  τής ζω ής  δέν έσβυσαν τή 
φ λό γα  ά π ό  τά  στήθεια  τών νέων, τή δίψα 
γ ιά  τή μάθηση, τή δράση, τήν έκπολιτιστική 
έκδήλωση. "Ίσα ίσ α  ό νέος  κ α τά λ α β ε  π £Ρισ; 
σότερο  τήν ά ξ ια  τής π νευματικής  ζω ής  καί 
π α ρ ά λ λ η λ α  μέ τόν ά γ ώ ν α  γ ιά  τό ψωμί του 
καί τήν ύγε ία  του π ά λ α ιψ ε  τό ίδιο  σκληρά  
καί γ ιά  τήν προοδευτική  του μόρφωση.

Δ ιοργα νώ νε ι  δ ια λ έξ ε ις  στίς  συνοικίες, 
κουκλοθέατρα  γ ιά  τά  πα ιδάκ ια ,  π ρ οοδευτ ι
κές θεατρ ικές  π α ρ α σ τά σ ε ις ,  δημ ιουργε ί  όρ- 
γαν ισ μούς  πού κ α τα χ τή σ α ν ε  τήν ά γ ά π η  καί 
τήν έμπιστοσύνη τοΰ κοινοΰ τής π ό λ η ς  μας  
τοΰ ΕΟΠ. τοΰ ΟΨΥΠ κ.τ.λ., έ β γ α λ ε  π ερ ιο δ ι
κά, έφημερίδες άψηφόντας δ λ α  τά  έμπόδια  
τών κ α τα χτητώ ν  καί τής προδοτ ικής  άντί- 
δρασης.

Ή  Θεσσαλονίκη έχει  σ τά  δύσκολα α ύ τά  
χρόν ια  νά  παρουσ ιάσει μ ιά  π λούσ ια  έκπο- 
λ ιπ σ τ ικ ή  δράση πού κλείνει  μέσα  της δ λες  
τις προϋποθέσεις  γ ι ά  μ ιά  π ρ α γ μ α τ ικ ή  ά ν 
θηση στήν πόλη μας. Μιάν άνθηση πού  Χήν 
μαντεύουμε κ ιόλας άπό  τίς τόσες  εκ δη λώ 

σεις πού έγ ιναν  στήν πόλη μα ς  άμέσ ω ς  
μετά  τήν άπελευθέρω ση.

Τό Ξεκίνημα στή στήλη αύτή θά άναφέ- 
ρει κάθε σημαντική έκπολιτ ιστική έκδήλωση 
πού  έγ ινε  μέσα  στό μήνα καί βέβα ια  δέ θά 
περ ιορ ιστε ί  μόνο στή θεσσακον ίκη .

Ή  στήλη τούτη θά ε ΐνα ι μ ιά  γενική ε ι
κόνα δλης τής έκπολ ιτ ιστ ικής  μα ς  ζωής 
φροντ ίζοντας  δσο τό δυνατό νά  μήν άγνοή- 
σει κανένα  σημαντικό έκπολ ιτ ιστ ικό  γεγονός .

— Καί πριν άκόμη άπό τήν πλέρια 
άπελευθέρωση τής Θεσσαλονίκης άρχι
σαν νά γίνονται θεατρικές παραστάσεις 
σέ πολλές λεύτερες συνοικίες τής πόλης 
μας μέ θέματα παρμένα άπό τόν άγώ- 
να, άπό τή ζωή καί τή δράση τών λ α ϊ
κών άγωνιστών καθώς καί άπό τή δρά
ση τών έθνοπροδοτών καί ταγματαλη- 
τών. Σημειώνουμε τέτοιες παραστάσεις 
μέ έπιτυχία στήνΤούμπα, στή Νεάπολη, 
στή Βάρνα κι’ άλλου.

— Τήν Πέμπτη, στίς 2 τοΰ Νοέμβρη, 
δόθηκε στό Κρατικό θέατρο  άπό τους 
ήθοποιούς τή; κρατικής μας σκηνής μιά 
έκταχτη παράσταση πρός τιμή τών άν- 
ταρτών τής XI Μεραρχίας. Παίχτηκε 
τό έργο τοΰ Β. Ρώτα «Νά ζή τό Μεσο
λόγγι» μέ έξαιρετική έπιτυχία. Ή  π α 
ράσταση έπαναλήφτηκε τήν άλλη μέ
ρα γιά τίς ’Απελευθερωτικές οργανώ
σεις καί γιά τίς άρχές τής πόλης.

— Ό  ’Οργανισμός Ψ υχαγω γ ίας  καί 
'Υγείας Παιδιού (Ο.Ψ.Υ.Π.) πού ιδρύ
θηκε τήν περασμένη άνοιξη καί πού 
σκοπό του έχει τήν ψυχαγωγία τών 
παιδιών σέ φροντίδα παράλληλη μέ τήν 
παρακολούθηση τής ύγείας του έκανε 
τήν πρώτη του έμφάνιση στό «Πάλλας» 
τήν Παρασκευή 3 τοΰ Νοέμβρη. "Ενα 
πλήθος παιδάκια παρακολούθησε μέ 
μεγάλο ένθουσιασμό τή γιορτή, πα ιδά
κια διψασμένα γιά κάποιο θέαμα πού 
θά τούς έδινε πραγματική χαρά.

Στήν άρχή μίλησε ό καθηγητής Σι- 
γάλας πού τόνισε, παράλληλα μέ τούς 
σκοπούς τοΰ ’Οργανισμού καί τίς τε
ράστιες δυσκολίες πού συνάντησε στά 
πρώτα του βήματα άπό τήν άντίδραση 
τής πόλης μας, δυσκολίες πού έμποδί- 
σανε τήν κανονική λειτουργία του. Σά 
μέσα γιά τήν πραγματοποίηση τών σκο
πών τοΰ οργανισμού πρότεινε τά συσ
σίτια, κουκλοθεάτρα, κήπους παιδι
κούς, χορωδίες, βιβλιοθήκες καί τήν



'ίδρυση ένός γραφείου παιδικής θερα
πευτικής καί διαφώτισης γιά τούς γο
νείς.

Τό πρόγραμμα της γιορτής ήτανε 
πλούσιο. Τραγούδια άπό παιδική χορω
δία, άπαγγελίες , δυό μονόπραχτα τό 
πρώτο άπό τό παιδικό θέατρο καί τό 
δεύτερο άπό τό κουκλοθέατρο κ.τ.λ.

— Μέ τήν ευκαιρία τής γιορτής ό 
Ο.Ψ.Υ.Π. κυκλοφόρησε ενα τεύχος μέ 
υλη γ ιά  παιδιά καί μεγάλους πού μοι
ράστηκε σ’ δλη τήν πόλη καί στίς έπαρ- 
χίες. Είναι μιά καλή άρχή γιά παιδικό 
περιοδικό καί παιδική φιλολογία.

— Στό γήπεδο τοΰ 'Ηρακλή έγινε 
στίς 5 τοΰ Νοέμβρη μιά μεγαλειώδικη 
άθλητική γιορτή γ ιά  τήν άπελευθέρωση 
τής πόλης μας μέ συμμετοχή δλων τών 
άθλητικών σωματείων τής πόλης μας. 
Στήν άρχή όμάδα κοριτσιών τής Στέ
γης χόρεψε έθνικούς χορούς μέ μεγάλη 
έπιτυχία. ‘Ύστερα εγινε ποδοσφαιρικός 
άγώ νας μεταξύ τού ΕΟΠ. καί μικτής 
σωματείων πού ήτανε ένδιαφέρων άπό 
κάθε άποψη. Στή διάρκεια τοΰ άγώ να  
εγινε μιά έπίδειξη δρόμου 100 μ. καί 
σκυταλοδρομίας 4X250.

‘Η άθλητική αύτή γιορτή σημείωσε 
ένα σταθμό στά άθλητικά χρονικά τής 
πόλης μας μέ τήν πλούσια συμμετοχή 
άθλητών καί μέ τόν παλλαϊκό χα ρ α 
κτήρα πού δόθηκε σ’ αύτήν.

— Ή  πρώτη μεγάλη διάλεξη πού έ
γινε υστέρα άπό τήν άπελευθέρωση 
ήτανε ή διάλεξη τής καθηγήτριας Ρόζας 
Ίμβριώτη μέ θέμα : « Ή  έκπαιδευτική 
μας πολιτική». Ή  διάλεξη έγινε τήν 
Παρασκευή 10 τοΰ Νοέμβρη στό Λαϊκό 
θέατρο καί συγκέντρωσε άπειρο πλήθος 
άκροατών.

— Ή  Φοιτητική Νεολαία συγκεν
τρώθηκε τό Σάββατο (11 Νοέμβρη) 
στό Λαϊκό θέατρο γ ιά  τό γιορτασμό 
τής άπελευθέρωσης καί γιά νά έκφράσει 
τήν πίστη της στή λαοκρατούμενη 'Ε λ
λάδα καί στό λαοκρατικό Πανεπιστήμιο. 
Μίλησαν πολλοί φοιτητές έκπρόσωποι 
τοΰ συμβουλίου τών φοιτητικών όργα- 
νώσεων ΦΕΛ, ΕΟΠ, ΕΠΕ καί τών άν- 
ταρτών φοιτητών. ’Επίσης μίλησε ό κα- 
θηγητής Γιάννης Ίμβριώτης μέ θέμα:

«’Ιδανικά καί αιτήματα». Τήν ομιλία τή 
δημοσιεύουμε σέ άλλη σελίδα τοΰ πε
ριοδικού,

Τή γιορτή πλαισίωσαν άπαγγελίες, 
τραγούδια άπό τή χορωδία τού ΕΟΠ 
καί τέλος διαβάστηκε ψήφισμα πού χα ι
ρετίζει τήν Έθνική Κυβέρνηση, τό λαό 
τής Μακεδονίας καί ολόκληρης τής Ε λ 
λάδας, διατρανώνει τή θέληση τών φοι
τητών γιά μιά δημοκρατική Πανεπιστη
μιακή διοίκηση πού είναι ή βάση τοΰ 
μελλοντικοΰ λαϊκού Πανεπιστημίου.

— Τήν Κυριακή 12 τοΰ Νοέμβρη έ
γιναν άλλες δύο διαλέξεις πού συγκέν
τρωσαν έπίσης πάρα πολύ κόσμο.

Ή  μιά έγινε άπό τή Ρόζα Ίμβριώτη 
πού συνεχίζοντας τόν κύκλο τών διαλέ- 
ξεών της μίλησε στήν αίθουσα τοΰ Λ αϊ
κού θεάτρου γιά τό ρόλο τής γυναίκας 
στόν άπελευθερωτικό άγώνα.

Ή  άλλη έγινε στήν αίθουσα τοΰ 
«Όρφέα» άπό τό γυμνασιάρχη Σχο.να 
μέ θέμα : «Τί είναι τό ΕΑΜ, ή δράση 
του καί οί σκοποί του».

— Τήν ϊδια της διάλεξη έπανάλαβε ή 
Ρόζα Ίμβριώτη στήν Νεάπολη στίς 14 
τού μηνός. 'Ολόκληρη ή Νεάπολη σ υγ
κεντρώθηκε στήν κεντρική πλατεία  τοΰ 
συνοικισμού καί παρακολούθησε μ’ έν- 
θουσιασμό τήν ομιλία.

— Δυό παραστάσεις μέ τό ίδιο έργο 
«Νά ζή τό Μεσολόγγι» δόθηκε τήν Πέμ
πτη 16 τοΰ μηνός στήν πόλη μας,

Ή  πρώτη δόθηκε στό «Πατέ» άπό 
τό καλλιτεχνικό τυήμα Ά γ ια ς  Τριάδας 
— Παπάφη πλαισιωμένη καί μέ άλλο 
ποικίλο πρόγραμμα (σκέτς, τραγούδια) 
καθώς καί μιά όμιλία μέ θέμα : «'Η 
τέχνη στή λαοκρατούμενη κοινωνία».

Ή  δεύτερη δόθηκε στό Λαϊκό θ έ α 
τρο άπό τό θεατρικό τμήμα τού Ε κ π ο 
λιτιστικού 'Ομίλου τού Πανεπιστημίου 
(ΕΟΠ).

Στήν γιορτή εμφανίστηκε καί ή χο
ρωδία τοΰ ΕΟΠ πού τραγούδησε πολλά 
άντάρτικα τραγούδια.

— Τό Κρατικό θέατρο  τής πόλης 
μας σέ μιά μνημειώδη καί πολυπληθή 
συγκέντρωση άπό προσωπικότητες άλ
λαξε Διοικητικό Συμβούλιο.

Τό καινούργιο Συμβούλιο πού άπο- 
τελέστηκε άπό τίμια καί προοδευτικά 
μέλη, άποφάσισε πρώτα - πρώτα ν ’ άλ- 
λάξίΐ  τ ’ δνομα τοΰ θεάτρου σέ «Λαϊκό 
θέατρο  Θεσσαλονίκης».

Ε τοιμάζεται εντατικά τό άνέβασμα 
τοΰ « Ρ ή γ α  Β ε λ ε σ τ ι ν λ ή »  τοΰ Βασ. 
Ρώτα.

— Ό  Εκπολιτιστικός 'Ό μ ιλος τοΰ 
Πανεπιστημίου άνέβασε στίς 26 τού μη
νός τήν έπιθεώρηση τοΰ Γ. Κατσαμπή 
«Ελεύθερος Ούρανός».

Έ π ί  μιά έβδομάδα τό έργο παίχτηκε 
μπροστά σέ μεγάλο άκροατήριο πού 
πραγματικά ένθουσιασμένο χειροκρό
τησε τήν καλαίσθητη καί ενθουσιαστική 
έμφάνιση τών φοιτητών μας.

— Μέ τόν τίτλο «Πάλη καί Ζωή», κα
θημερινά διαβάζουμε στήν έφημερίδα 
«Λαϊκή Φωνή» χρονογραφήματα τοΰ 
Νίκου Παπαπερικλή μέ θαυμάσια έπα· 
ναστατική καί λογοτεχνική πνοή.

Προηγούμενα στήν ϊδια έφημερίδα 
διαβάσαμε μιά σειρά άπό έντυπώσεις 
του γ ιό  τή χώρα μας τίς μέρες πού 
λευτερωνότανε.

Τ Α  Ε Λ Α Φ Ρ Α  © Ε Α Τ Ρ Α

Έ φ ’ δσον στ’ άλήθεια παραδεχόμα
στε πώς τό θέατρο εΐναι μιά κοινωνική 
λειτουργία, τό λαϊκότερο είδος τέχνης, 
ένα πραγματικό σκολειό γιά τό Λαό, 
εΐναι άποκαρδιωτικό τό θέαμα πού μάς 
παρουσίασαν τά λεγάμενα «Ε λα φρά  
θέατρα» στήν πόλη μας .

Τδχαμε τονίσει κι’ άλλοτε σ ’ αύτή 
τή στήλη, πώς ή κερδοσκοπική μανία 
τών επιχειρηματιών, ή έλλειψη ύπευθύ- 
νων καλλιτεχνικών διευθυντών καί ή 
ά νοχήτώ ν οπωσδήποτε συνειδητών ηθο
ποιών κατέβασαν τό έλαφρό θέατρο 
στό χειρότερο έπίπεδο πού γίνεται.

’Έτσι ό λαός άντί νά ξεκουραστεί, 
νά διδαχτεί, νά χαρεΐ λίγη τέχνη, έβλε
πε ένα άηδιαστικό θέαμα καί συνήθιζε 
άσχημα σ’ αύτό.

Μά τέλος πάντων, πιστεύαμε πώς 
έφταιγε λίγο κι’ ή μιζέρια τής σκλα
βιάς, ό γλωσσοδέτης τής φασιστικής λο
γοκρισίας, πώς κι’ άν ήθελε νά κάνει 
κανείς τίποτε τό καλό σκόνταφτε στούς

χίλιους δυό φραγμούς τής κατοχής. Κι’ 
έτσι τή μέρα τής χιλιάκριβης λεφτεριάς, 
πού θάσπαζε κάθε ώς τά τώρα περιο
ρισμός θα μποροΰσε νά παρουσιαστεί 
στά μάτια τοΰ διψασμένου λαοΰ καί 
τής νεολαίας ένα θέαμα άνθρωπινό- 
τερο.

Δυστυχώς δμως.
'Η άνάμνηση ένός τρίχρονου ηρω

ικού άγώνα τοΰ λαοΰ γιά νά ζήσει, νά 
μήν ύποταχτεΐ, νά νικήσει, ή χαρά γιά 
μιά λαϊκή λεφτεριά πού ποθήσαμε, ή 
συγκίνηση γιατί είχαμε πλά ϊ μας τούς 
άδάμαστους άντάρτες, δλες αύτές οί 
μοναδικές στή ζωή μας έντυπώσεις καί 
συγκινήσεις άπό τά έλαφρά θέατρα 
έκδηλωθήκανε τόσο φτωχά, τόσο ξεφτι- 
σμένα, τόσο στραβά, πού δέν ξέρεις 
πώς νά τάποδοκιμάσεις.

Πνεΰμα φτηνό, μεγαλοϊδεάτικες εύ- 
θυμολογίες (πάρτε καί τή Σικελία, πάρτε 
καί τή Σομαλία), πρόστυχες εικόνες, γ ε 
νικά άπουσία κάθε καλλιτεχνικής ή 
άπλώς καλαίσθητης μορφής.

Ή  ϊδια έπιχειρηματική τέχνη, ή π α 
λιά στραβή καθοδήγηση τού κόσμου 
πρός τούς άντιλαϊκούς καί άντικοινω- 
νικούς τύπους τού μάγκα, τοΰ μπεκρή, 
τοΰ έπιτήδειου.

Τόσο πού εΐναι προτιμότερο νά μήν 
άσχοληθεΐ κανείς στίς λεπτομέρειες 
μαζί τους.

Είναι δμως εύκαιρία οί παρατηρή
σεις μας, νά γίνουν άφορμή γιά τά κ α 
λά καί συνειδητά στοιχεία κάθε θιάσου 
γιά νά έπαναστατήσουν σ ’ αύτή τήν 
κατάσταση. Οί καιροί είναι ιστορικοί.

θ .  Φ.

Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Σ Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α

Τό «Ελεύθερο θέατρο» τοΰ Γ. Π α
π ά — Ά ν τ .  Γιαννίδη άνέβασε τό έργο 
τοΰ Ά λέξη  Σολομού «Τό Μονοπάτι τής 
Λευτεριάς» πού σημείωσε έπιτυχία.

*** ’Άρχισε τίς παραστάσεις του τό 
«θέατρο τοΰ Λαοΰ» μέ τό έργο τοΰ Γ. 
Λυδάκη «1941 — 1944». Τό θέατρο αύτό, 
πού είχε δημιουργηθεΐ άπό τόν καιρό 
τής σκλαβιάς άκόμα, άποτελεΐται άπό 
συνειδητούς καλλιτέχνες πού δουλεύουν 
άκούραστα γιά τό λαό κι’ έχει σκοπό 
νά εμφανίσει έργα ά π ’ τούς λαϊκούς 
άγώνες, μά σύγχρονα θάναι καί σχο-



λειό στελεχών. "Ετσι θά χρησιμέψει σάν 
υπόδειγμα στ' άλλα θέατρα τοΰ λαοΰ 
σ δλες τίς πολιτείες τής χώρας μας.

*** Τό θεατρικό τμήμα τοΰ Ε. Ο. Π. 
’Αθήνας άρχισε μαθήματα μέ καθηγητή 
τό Βασίλη Ρώτα κι’ υπολογίζεται πώς 
σύντομα θά έμφανιστεΐ άρτιος ό φοιτη
τικός θίασος.

Τό «θέατρο Τέχνης» τοΰ Κ. Κοΰν 
έτοιμάζει νάνεβάσει τό έργο τοΰ Μ. 
Γκόρκ «Μέσ’ στό βυθό».

Μέ τήν εύκαιρία πού στό θέατρο 
«Πάνθεο» άνέβηκε τό έργο τοΰ Πώλ 
Κλωντέλ «θυσία» ό γ. γραμματέας τοΰ 
Γαλλικού ’Ινστιτούτου τής ’Αθήνας κ. 
Ροζέ Μιλλιέ έκανε διάλεξη μέ θέμα «Τό

πνευματικό νόημα τής «θυσίας» τοΰ 
Κλωντέλ».

*** Στό θέατρο «Κεντρικό» άνεβά- 
στηκε τό έργο τοΰ Σπύρου Μελά « θ ύ 
ελλα».—Σχετικά γράφει ή έφημερίδα 
«Μ άχη»: Ό  άκαδημαϊκός κ. Σπ. Με- 
λάς, ύμνητής τών Γερμανών καί τοΰ 
Τσολάκογλου άμέσως μετά τήν ύπο- 
δούλωση τής χώρας μας θέλησε άλλη 
μιά φορά ν ’ άποδείξει τίς έπιχειρημα- 
τικές του ικανότητες. "Ετσι παρουσίασε 
στό θέατρο τή «θύελλα» πού είναι κάτι 
άνάμικτο άπό χρονογράφημα καί έπι- 
θεώρηση γιά νά έκμεταλλευθεΐ έμπο- 
ρικά τό δράμα τοΰ Ελληνικού Λαοΰ 
κάτω άπό τήν τρίχρονη φασιστική—ξένη 
καί ντόπια—σκλαβιά.

Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Ι Α  Β Ι Β Λ Ι Α

ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟΥ.— ΤΙ ε ίνα ι καί τί θέλει 
τό ΕΑΜ. Έ κ δ ο σ η  «Ρήγα».

Τ ’ ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ.— ’Α ναγνω στικό  Δης Δη" 
μοτικοΰ. Έ κ δ ο σ η  «’Ελεύθερης Ε λ 
λάδας».

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α  -  ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς :

«ΛΕΥΤΕΡΑ ΝΙΑΤΑ».— Δ εκαπενθήμερο  δ ρ γ α 
νο ΕΠΟΝ Μακεδονίας.

«ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ».— Δεκαπενθήμερο  δ ρ γα ν ο  
Κεντρικού Συμβουλίου ΕΑΜ. 1, 2.

«ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η . - Δ ε κ α 
πενθήμερο δ ρ γα ν ο  τοΰ Κ.Κ.Ε.

«ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ».— Δ εκαπενθήμερο  δργανο  
τοΰ Κεντρικοΰ Συμβουλίου  ΕΠΟΝ.

«Μάχη» τής ΕΛΔ.— ’Ελεύθερη 'Ε λ λ ά δ α ,  Ρ ι 
ζο σ π άσ τη ς ,  Σοσιαλιστής.

«’Α γρ ο τ ικ ό ς  Ά γ ώ ν α ς » .— Φωνή τή ς  ’Αλλη 
λεγγύ ης .

«Βάση γιά τήν παγ
κόσμια ευτυχία εινε 
ό σεβασμός τού δι
καιώματος όλων τών 
λαών νά εκλέγουν τή 
μορφή τής Κυβέρνη
σης, κάτω άπό τήν 
όποια θέλουν \ά ζή- 
σουν».

ΡΟΥΖΒΕΛΤ

Ή  Ε λ λ ά δ α  ουτε άποικία είναι, ουτε κατοικεΐται άπό λαό 
δούλων.

Είναι χώρα άνεξάρτητη, κυρίαρχη πού κατοικεΐται άπό ένα ά π ’ 
τούς πιό Θαυμαστούς λαούς τής γής.

Καί έναν τέτοιο λαό, πού είχε τό σθένος ν ’ άντιμετωπίσει ν ι
κηφόρα δυό φασιστικές αυτοκρατορίες καί ένα μικρό δορυφόρο τους 
δέν μπορεί καμμιά δύναμη στόν κόσμο νά τόν ύποδουλώσει.

ί ΟΙ  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ε Σ
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